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பதிப்புரை 
இன்று இவ்வுலகில் வழங்கெவறாம் மொழிகளுக்கு ஓர் எல்லை. 

யில்லை. ஆயிரக் சணக்கான மொழிகள் வழங்கவெருசன் றன. 
அவற்றுள் பலமொழிகள் எழுத்துவடிவம் பெருமல். பேச்சு வழச் 
இலேயே உள்ளன. சில மொழிகள் பேச்சு வழக்கனெறி நூல்வழக் 
இலேயே உள்ளன... சலமொழிகள் பேச்சுவழத்கு, . நால்வழக்கு 
சன்னும் இருவகை வழக்கிலும் உளளன, .இருவகை வழக்கிலும் 
உள்ள எல்லா மொழிகளிலும் மிகமிகப் பழமையும், இனிமையும், 
வளமையும் வாய்ர்து விளங்குவ௫ சர்தம் செர் தமிழ்மொழி ஒன்தே 
என்பது உலகம் அறிந்த உண்மையான செய்தியாகும். இது 
எண்று கோன்கிற்று; யாரால் தோன்றிற்று ; எவ்வாறு art os ge 
என்பனவற்றை உள்ளவாறு அதிக்திகொள்ளுவதத்குரிய சான்று 
அள் இல்லை, 

ஆசிரியர் கொல்காப்பியனாரே செய்யுளியலில் மாத்திரம் 
அிறன்கோட் கூறலாக அறுபத்தாறு சூத்திரங்கள் செய்துள்ளார். 
அவைகளுள் ஏழு சூத்திரங்களின். இ௮திப்பருதிகள் சினைவு 
கூர் தற்கு உரியன. 

அவை வருமாறு: 

gn pur ௪ இல். “சல்விசைப் புலவர் செய்யுள் உறுப்பென 

. வல்விதிற்கூ.றி வகுத்துரைத் தனே" 
9 ௪௪ இல் “வரைவின் றென்ப வாய்மொழிப். புலவர்.” 
» ௭௭௪ இல் *யாப்பென மொழிப யாப்பறி புலவர்." 
ட ௪௫௩. இல் *நால்கவில் புலவர் நுவன் றறைச் தனே,” 
y ௪௬௮ இல் *ஐச்தென மொழிப உயர்மொழிப் புலவர்.) 
” ௨௩௭௬ இல் *தோலென மொழிப தொன்மொழிப் புலவர். 7. 
49 ௨௩௯ இல் “₹புலன்என மொழிப புலனுணர்ச் Carer, 

கான ஆசிரியர் கூறியிரு ச். தலால் ஆராய்ச்சிக்கும். எட்டாத மிகப் 
பழைய காலத்திலேயே BD IPs தாய்மொழியாக குமிழ் 
'செய்யுள் வளமும், அதற்குரிய இயல் அல்களும் பெத்து விளங்கி 
வந்துள்ளது என்பதும், தொல்காப்பியர் தம் காலத் தக்கு முன்னர் 
இருர்ச புலவர்பெருமக்களிடத்துச் கொண்டிருர்ச போன்புடி 
பெருமதிப்பும் இனிது விளங்கும். அவரே தமிழைத் “தொன் 
மொழி” என்று கூறியிரு த. தலையும் கோக்குக. 

ஆராய்ந்து காணுதற்கு இயலாத அ௮வவளவு தொன்மையான 
காலத்திலேயே பல  ஈல்லிசைப்புலவர்களால் இயற்றப் பெற்ற 

0 ழா௨-௨



6 | தொல் பொருள் செய்யுளியல் 

இலச்கண இலக்யெங்களைய/டையசாய் கிறைவபெறத்று முடியுடை 

சமன்னர்களாலும், முனிவர்களாலும், திரிபுரம் எரிக்,௪ விரிசடைக் 

கடவுள், குன்றம் எறிந்த குமாவேள் முதலிய கடவுளர்களாலும் 

நன்கு போற்றப்பட்டுவக்துள்ள பைக்கமிழன்னையின் தொன்மை: 
யையும், பெருமையையும் காமோ. சணித்தறிய வல்லோம்? 

கடல்கோள்களாலும், உள்காட்டுக் கலசங்களாலும், அயன் 
சாட்டாசர்கள். படையெடுததுவர்து பெரும்போர்கள். செய்து: 

வந்த தனாலும், சிதலை மூதலியவைகளாலும். திமிழன்னைக்கு சேர்க்க 

இடையூறுகள் பலப்பல. அவைகளால் பண்டை வல்கள் எல்லாம் 
அழிர் து. ஒழிர். தன. ஈம்மனோர் இயற்றிய நல்வினைப். பயனாகத் 
தொல்காப்பியமென்னும் ஒல்காப் பெருமைசான்ற இலக்கண grav 
மாத்திரம் அழிவின்றி நிலைத்து கிற்சின்றது. அது எழுத்து, 
சொல், பொருள் என்னும். மூன்று அதிகாரங்களை யுடையதாய் 
உள்ள தா, அதிகாரத்திற்கு : ஒன்பது இயல்சளாக மூன்தற்கும் 
இருபத்தேழு இயல்கள் உள்ளன. 

பொருளதிகாரத்தில் உள்ள எட்டாவது இயலே .இச் செய்யு 
ஸியலாகும். . தொல்காப்பியத்தின். மூன்று அதிகாரத்திற்கும் 
இளம்பூரணர், ஈச்சீனார்க்கினியர், பேராசிரியர். யெ கவரும்: 
உரை வசைக்துள்ளார்கள். இளம்பூரணர் உரை ் முழுவ, ம் உளு. ' 
ஈச்சினார் க்கினி௰ர் உரையில் பொருளதிகாரத்தில் உள்ள மெய்ப் 
பாட்டியல், உவம இயல், மரபியல் ஆகிய மூன்றற்கும் உரிய உரை 
இடைத்திலத. -பேசாசிரியர் . உரையில் பொருளதிகாரத்தின் 
இ. தியில் உள்ள மெய்ப்பாட்டியல், உவம. இயல், . செய்யுளியல், 
மரபியல் கய. சான்கற்கும் உரிய உரையே படைத்த ௮) ஏனைய 
வற்றுக்கு உரிய உரை கிடைத்தில ௮. | 

செய்யுளியலுக்கு ஈச்ினொர்க்ியர் எழுதிய உரையை இளம் 
பூரணர். உரையுடன் சேது அரசவைப் புலவர் ரா. இராகவையங்க௱ 
சவர்சள் மலுரைச் தமிழ்ச் சங்கத்து வெளியீடாகக் இ, 9, 1917இல் 
வெளியிட்டுள்ளார்கள். அது இப்போது கிடைப்பது அரிசாக. 
உள. அறு எங்கள் -வெளியிட்டுக்குப் பெரிஐும் உதவியது. 
Sat a Gib, சம்கத் தத்கும் எங்கள் ஈன்றி உரியதாகும். 

சேனாவசையர், தெய்வச்சிலையார், கல்லாடனார் இம்மூவரும்: 
சொல்லதிசரா த்திற்கு மாத்தம் உரை எழுதியுள்ளார்கள். . செய்ய 
வியலுக்கு . ஈச்சனொர்க்இனியர் எழுதிய உரையையும் இப்போது 
கழ௫ . வாயிலாக ' வெளியிட. . வாய்ப்புக் Fon _ £5 9G 9S srr 
பெரிதும் மகழ்ச்சியடைகின்றோம். . மேலே சாட்டியுள்ள ஏனைய 
உணைகளோடு தொல்காப்பியம் (Pepa gee apaarWer a முன்னரே 
வெளியி ட்டுள்0 ளோம். -



பதிப்புரை ர. 

தொல்காப்பியத்தில் பிற பதிப்புக்கள் வெளிவர விளக்கவுனைர7 
தீர்து. உகவியதுபோல இதற்கும், விளக்கவுரை தந்து. வெளிவர” 
உதவியதற்காகப் பேராசிரியர் புலவர் கு. சுந்தரகூர் த். இயா.ரவர்களைப் 
uf gi பாசாட்டுகன்றோம். 

Qoh, OsraariQugsa cris us os ccosGur@ 
வேண்டுமானாலும் செவவையாசப் ப தப்பிக்கப் பெற்றுள்ள எங்கள் 
கழகப் பதிப்பே கடைக்கும் எனச் தமிழன்பர்களுக்குத் தெரி 
வி,ச்.துச் கொள்ளுகிறோம். 

பேராசிரியர் உரையிலும், நஈச்னார்க்கனியர் உரையிலும் இர் - 
நாளவரையிலும் இடைக்காக பகுதிகள் இடைப்பின் அவைசளையும் 
வெளியிட்டு உதவுவோம்.  இடைப்பின் அன்பர்கள் உதவுவார் 
களாக, Lopsg வைக்து அழிர்துபோகுமாறு விடுவதில் 
பயனில்லை. . ப 

இறைவன் திருவருளாலும், அன்பர்களின் ஆதரவாலும், நாண் 
மாண் நுழைபுலம் மிக்க புலவர் பெருமக்களின் துணையாலும் 
தமிழன்னைக்கு எங்களால் இயன்ற தொண்டினை உள்ளன் போடு 
செவ்வையாகச் செய்து வருகின்றோம். மக்கள் அனைவரும் 
கற்றுப் பயன் பெறுவார்களாக, 

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்.



உள்ளுறை 

பதிப்புரை 

ஆராய்ச்சி முன்னுரை 

செய்யுளியல் 

சூசக முகுற்குறிப்பு அகரவரிசை 

செய்யுளியல் விளக்சவுரை 

பக்கம் 
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ஆரரரய்ச்சி முன்னுரை. 
பண்டித வித்தவான் சைவப்புலவர், சித்தாந்த நன்மணி 

கு. சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் 
(செர்தமிழ்க் கல் லூரி, திருப்பனச்தாள்) 

 அட்டுவித்தால் ஆரொருவர் ஆடா தாயே 
அடச்குவித்தால் ஆரோருவர் அடம்கா தாரே 

ஓட்டுவிச் சால் ஆரொருவர் தடா தாமே 
- உருகுவித்சால் ஆளொருவர் உருகா சாபே 

பாட்டுவித்சால் ஆரொருவர் பாடா தாபே 
பணிவிதச்சால் ஆரோறாவர் பணியா சாரே 

சாட்டுவித்தால் ஆரொருவர் சாணா தாரே 
சாண்பாரார் கண்ணுதலாய்க காட்டாச் காலே, 

1, தோல்காப்பியம் 

காலத்தால். பழமை பெற்றுக் கற்பார்க்குப் புதிது புதிதான 
கருத்துக்களை தி தந்து கொண்டிருக்கும் நால் இத் கொஞல்சாப்பிய 
மாகும். இக் நூல் எத்துணையோ மாற்றாண்டுசளுக்கு Cp Dit gi 

| தோன்றி யிருப்பினும், சனக்குப் பின்னே வாழ்க்தும் வளர்க்தும் 
வரும் FUP BT ug Bont Sib கருத்துக்கும், பழச்சு வழக்க 
ஒழுக்கப் பண்பாடுசட்ரும் ஏற்ப கின் தியங்கும் தகுதி வாய்ர்த 
தாகும். இது எழுத்துச் சொற் பொருள், . என்னும் . மூன்று 
ஒத்துக்களை த் சன்னகத்ே ,கொண்டிருத்தலின். இதனை (ா மன்று 
உறுப்பு அடக்கிய பிண்டம்” என்பர். 

இர்நாலின் மூன்றும் பகுதி பொருள திசாசம் எனப்படும். 
அஃது ஒன்ப. இபல்களையுடைய. அவற்றுள் செய்யுளியல் 
என்பது எட்டாம் இயலாகும். இவ்வியலே பின்னர். எழுர்ச 

யாப்பருங்கலம், யாப்பருங்கலக் காரிகை போன்ற யாப்பிலக்கண 
அல்சஞூக் செல்லாம் சாய்மையாக விளங்குவதாகும், 

2. செய்யளியல் | | 

 இவ்கியல் பொருள திகாசத்தின் ஒரு: பகுதியாமிருக்கலின் 
தளை ச். தனியதிகாரமாசக் . கொள்ளாது, பொருள திகாரத்தில் 

அடங்க ஒரியலாகவே கொண்டனர் தொல்காப்பிய உரை 
யாசிரியர்கள். அனைவரும்,  அயி.ஹும் இறையனார் சளவியலுரை 
யாசிரியர் மட்டும் இதனை யாப்பதிகாரம் என்பர், ௮ தனைழ் பேரா
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சிரியர் மறுத்துச் செய்யுளியல் என்று வழங்குசலே பொருத்தம் 
உடை.த்தென்பர், . அம் மறுப்பு வுருமாறு:-- 

: மற்றிதனை யாப்பதிகாரமென. வேறோரதிகாரமாக்கி உரைப் 
பாருமூளர், : அங்கனங் கூறின் : apes Bars மெனவும் வேறு 
வேண்டுமென மறுக்க, அல்லதாஉம், எழுத்துஞ் சொல்லும் 

பொருளுமென . மூன்றற்கும் மூன்றதிகாரமாக்கி அதிகாரம் 
ஒன்றற்கு ஒன்பது ஓத்தாகத் தர்திரஞ். செய்தகதனோடு மாறு 
கோளாம் இதனை வேறோர் அ௮திகாரமென்பார்க்கு என்பது,” | 

5. இவ்வியல் நுவலும் போருள் 

மாத்திரை, எழுத்தியல், ௮சைவகை, ர், அடி, யாப்பு, மாபு, 
தாக்கு; தொடைவகை, கோக்கு, பா, அளவியல், இணை, கைகோள்,, 
கூற்று, கேட்போர், களன், காலம், பயன், மெய்ப்பாடு, எச்சம், 
முன்னம், பொருள்வசை, துறை, மாட்டு, வண்ணம், ௮ம்மை, 
அழகு, தொன்மை, தோல், விருது, இயைபு, புலன், 'இழைபு 
என்னும் முப்பத்து கான்கும் செய்யுளுக்கு உறுப்பாக வரும், 

இம்முப்பத்து நான்கு உறுப்புக்களின் இலக்கணமே இவ்வியலில்: 
விளங்க உணர்த்தப்படுகறது, இவற்றுள் முன்னைய இருபச்தாறும் 
தனிரிலைச் செய்யுட்கு இன்றியமையாதன. பின்னர்க் கூறிய: 
அம்மை முதலிய எட்டும் தனிகிலைச் செய்யுள் பல தொடர்ந்த 
தொடர்நிலைச் செய்யுட்கே பெரும்பான்மையும் உறுப்பாக வரும், 

இவற்றுள், மாத்திரை, எழுத்தியல் வகையை முறையே முதல் 
இரு. சாற்பாக்களானும், அசைவகையை ௩. முதல் ௧௦ முடி. யவுள்ள 

தாற்பாக்களாலும், அசைக்கும் சீர்த்கும் புறனடையாக உள்ளதை 
BE ஆம் தற்பாவானும், சீரின் இலக்கணச்தையும் அதன். வசை 
யையும் ௧௨ முதல் ௩.௪ முடியவுள்ள அற்பாக்களானும், அடி,யின் 
இலக்கணத்தை. ௩௨ முதல். எள முடியவுள்ள அற்பாச்களானும், 
யரப்பின் இலக்கணத்தை. எ௮, ௪௯ ஆம் நாற்பாக்களானும், 
மரபின் இலச்சணத்தை ௮0ஆம் சமநாூற்பாவாலும், தூக்கின் 
இலக்கணத்தை ௮௧ முதல் ௮௪ முடி. யவுள்ள . தூற்பாக்க 
ளானும், தொடை. வகையினை ௮௮ முதல். ௧௧௩ முடியவுள்ள 
மூற்பாக்களானும், நோக்கின் இலக்கணத்தை ௧௦௪ ஆம் அற்பா 
வானும், பா வகையை கி முதல் & (har முடியவுள்ள BW pin & 
களானும், அளவியலை ௧௫௪ முதல் ௧௮௪ முடியவுள்ள அற்பாக் 
களானும், திணையின் இலக்கணத்தை க௮டு-ஆம் நாற்பாவாலும், 
கைகோள் வசையை ௧௮௬ முதல் ௪௮ முடியவுள்ள நூற்பாக் 
களாலும், கடற்றிற்கு உரியார், அல்லாதார் ஆய இவர்களை 

| Beh) Fm முதல் ௧௯. முடியவுள்ள அற்பாச்களானும், 0கட்டபாடை 
Ban Fy முதில் 2.08 முடியவுள்ள தநூற்பாக்களானும், களன், கால்



12 தொல் பொருள் செய்யுளியல் 

க்யான் ஆகியவற்றின் இலக்கணங்களை முறையே ௨௦௧, ௨0௨, ௨0௩௨ 

ஆப் அ£ற்பாக்களானும், மெய்ப்பாட்டின் இலக்கணத்தை ௨௦௪, 
௨௦௫ ஆம் அற்பாக்களானும், எச்சம், முன்னம், பொருள்வளகை, நூறை 

ஆடூயெவற்றின் இலக்கணங்கள் முறையே ௨௦௬, ௨௦௪, ௨௦௮, ௨௦௯ 

ஆம். தாற்பாக்களானும், மாட்டின். இலக்கணத்ைக ௨௧௪௦, ௨௧௪ ஆம் 

ாற்பாக்களானும், வண்ணங்களின் வகையையும் அவற்றின் 
இலக்கணங்களையும் ௨௪௨ மூதல் ௨௩௪ முடியவுள்ள _நாற்பாக் 

சளானும், எண்வகை வனப்பாயெ அம்மை, அழரு, தொன்மை, தோல், 

விருந்து, இறைப,, புலன், இழைபு என்னும் இவற்றின் இலக்கணங்களை 
முூதையே ௨௩௫, ௨௩௬, உ௩ள, உ, ௨௩௯, ௨௪௦, ௨௪௯, 
௨௪௨ ஆம் தாற்பாக்களானும், இவ்வியலுக்குரிய “ புமனடையை 
௨௪௩ ஆம் அத்பாவானும் ஆரியர் கூதிபுள்ளார். 

A, உரையாசிரியர்கள் 

- இளம்பூரணர், பேராசிரியர், கச்னொர்க்கியர் ஆக apeur 
உரைகளும். இவ்வியலுக்கு உள்ளன.. இவர்களுள் இளம்பூரணர் 
உரைமட்டும் நூல் முழுமைக்கும் இடைத்துள்ளது. பேராடிரியர் 
உரை மெய்ப்பாட்டியல், உவம இயல், செய்யுளியல், மாபியல் 
ஆகிய கான்கு இயல்களுக்கு மட்டுமே கடைச்துள்ளது. நச்சினார்க் 
இனியர் . உரை மெய்ப்பாட்டியல், உவமவியல், மரபியல் ஆயெ 
மூன்றியல்கள் நீங்கலாக ஏனைய இயல்களுக்குக் இடைச். துள்ள த. 
இ.ம் மூவருள், இளம்பூரணர் முந்தியவர், ௮வரை யடுத்ழுப் 
பேராசிரியரும், அ௮வசையடுச்து நச்டுனார்க்னியரும் தோன் நியவ 
ராவா, 

5. sed@mrasa ui 

ப "இவர்தம் காலம், ௪மயம், வடமொழி, தென்மொழிப் பயிற்சி 
போன்ற இன்னபிறவெல்லாம், யாம் இக்கழகவழி வெளிப்படுத்தி 
புள்ள. தொல்காப்பியச் சொல்லதிகா.ர ஈச்சினார்க்னியர் உரையின் 
முதற்கண். எழுதியுள்ள ஆராய்ச் மூன்னுளையில் விளக்கி 
யுள்ளேம். : ஆண்டுக் . காண்க. 

(91) உரைப்போக்கு 

இவர்தம் உரை பெரும்பாலும் பேராசிரியர் உயையையே 
Sepa & செல்கின்றது; சிறுபான்மை இளம்பூரணர் உரையையும் 
தழுவிச் செல்ன்றது, பேராஇிரியர் விளச்சயுள்ள பகுதியைச் 
இல . இடங்களில் இவர் சுருக்கய/ரைத்துள்ளார், அவர். சுருக்கி ' 
யுளைத்துள்ள பகுதியை இவர் சில இடங்களில் விளக்கியுள்ளார். 
அரத்பாவமைப்பிறும் இவர் பேசாசிரியரையே குழுவியுள்ளார்.
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இளம்பூரணர் சரு.த்தின்படி. செய்புளியலில் உள்ள தாற்பாக்கள் 
LAG BE. அனால், பேராசிரியர் கருத்தின்படி இவ்வியலிஷ் 
உள்ள ஸபநாற்பாக்கள் ௨௪௩. அஞ. neh ei BONDE ௨௪௩ 
அத்பாக்களாகவே. கொண்டனர். : 

(<4) இலக்கிய நயம் . 

இவர்தம் இலக்கயப் புலமை Lio Bg, விரிக்சஅமாகும். 
இச இவர் எழுதியுள்ள உரைகளில் பலவிடங்களிலும் காணலாம். : 

இவ்வியலிலும் பாராட்டத்தக்க முறையில் எழுதிய இடங்கள்: யல 
உள. அவற்றுள் சல வருமாறு :-- ப 

Q) இவ்வியலுள் - கூறப்படும் முப்பத்து நான்கு உறுப்புள் 
களுள் நோக்கு: என்பதும் ஒன்று: HS ஒரு செய்யுளைக் 
கேட்டோர் அதனை மூழு௮ம் படி.க்கப்படிக்சு LY S80 & $8 GOO LO B 
பொருட் சுவையும், சொற் சுவையும் உணர்ந்து. உணர்ந்து இண்: 
புற. தற்குரிய கருவியாகும். இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அகரா னூறு 
பாடல் ஒன்றை எடுத்துக்காட்டி விளக்குகின்றார். அப்பொருள் 
நயம் படித்துச் சுவைத்தற் குரியதாகும்.  ௮று வருமாறு: 

! மூல்லை வைர்நுனை தோன்ற. இல்லமொடு 
. பைங்காற் கொன்றை மென்பிணி யவிழ 

இரும்புதிரிச் சன்ன மாயிரு மருப்பிற் 
“பலவ லடைய இரலை தெறிப்ப 
மலர்ச்த ஞாலம் புலம்புபு.றச் கொடுப்புச் 

கருவி வானக் சசமுறை கறிக். 

கரர்செய் தன்றே சவின்பெறு கானங் 
குரக்குளேப் பொலிக்த கொய்சுவத் புரவி. 

ஈ.ரம்பார்த் தன்ன வாவ்குவள் பரியப் 
- பூத்த பொங்கர்த் துணையொடு வதிந்த 

தாதுண் பறவை பேதுற லஞ்டி 
மணிசா ஆர்த்த மாண்வினை த்.தேோன் 

உவச்சாண் தோன்றும் குறும்பொறை சாடன் 
உமல்கை விழவின் உறர்தைச் குணா 

சொடும்பெருக் குன்றச் சமன்ற காச்தட் 

Curae peer erm. 

'அய்தொடி யரிவைஙின் மாணலம் படர்ர்தே,!! (சம்: ச) ட 

... 4வைந்றுனை யென் றதனால் ிலருர் அணையும் மெல்லென்னா ௮ ப 
வன்மையவாய்க் கூரிதாய். நிற்றலின் அறாம்பியணித் சென்ப.து. 
கூறிற்று.  இல்லமுங் கொன்றையும் பிணி யலிழ்ந்தன வென்ற துடி 
அவையும் மாமாதலிற் கடி.திற் கரியாவாகலிற் an Bp shes
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முல்லைக்கு முன்னே மெல்லிய பிணியவிழ்ர்தமை கூறிற்று. காய்ந்த 

இரும்பு  மூறுக்கவிட்டவழியும் வெப்பம் தருதவாறு . போல, 

நீர் தோய்ர்தும் வெயிலுழர்த வெப்பம் இன்னுக் தணிர்தில 

என்பது தோன்ற இரும்பு திரித்தன்ன மருப்பு என்றார். 

இரலை குழிதோறுக் கெளிக்து சின்ற Brae விருந்தின 

வாதலிழ் பலகால் நீர் பருகுதற்குப் பாலையுடைய பள்ள ச்தைச் சேர 

கின்றது என்றதாம். இத்துணையும் பருவர்தொடங்கிய துணையே 

வற்புஅத்திக் கூறிற்று, புலம்பு முழுவதும் நிங்கிற்றென்னாது 
ஒருபுடை. தோன்றப் புறக்கொடுத்த தென்றமையின் அ௮வும் 

பருவர் தொடங்யெ துணையே கூறிற்று. தொகுதியை யுடைய 

மேகங் காற்றின் விசையால் விரைந்த கொடுந்துளியைச் சதறிற் 

றெனவே புதுமை கூறிற்று, இத்துணையும் பருவந் தொடங்கி 

அணித்தென்றலின் வற்புற௮ுத்தற்கு.! இலேசானமை கோக்இற்.று, 

கொய்யாத வுளை பெருகுதலும், கொய்த வுளை பல்காற் கொய்யப் 

பெருசு வேண்டுதலும் கூறவே குதிரை மனச் செருக்குக் கூறிற்றாம். 

அதன் கழுத்து வளையும்படி விசித்து வாரொலி ஈரம்பிற்கு ஒதிய 

சால்வகைக் குற்றத்தினு மார்பென்னுங் குற்ற மெய்திய ஈரம் 

போசை போல விசைப்ப என்ச. 

பூத்த பொங்கர் என்பதனாற் பசிப்பிணி தீர நுகரும் பொருளை 

௮து குறைவறக் கொடுப்ப வுண்டு மகிழ்க, பின்பு தாம் கரா 

கின்று வதியமெனவே, யாமும் இல்லற கிகழ்த த தற்கும் நுகர் 
தற்கும். ஏற்ற பொருள்களைக் குறைவறப் பெற்றுப் பின் இன்ப 

கர் தல் வேண்டுமென்பது கூறினாளாம். 

பொங்கரிற் ப௫தீர்ந்து துணையொடு வதியும் பறவையுர் காதை 
யுண்டுற பறவையுங் கலக்கமுறுகற்கஞ்சி மணியொலியை வீக்கிய 
தோன் என்றதனாற் காதலும் அருளும் உடைமையின் அவற்றின் 
பிரிலிற்கும் பசிக்கும் இரங்கனொானெனக் கூறவே அவை அவற்கு 
கின்சண்ணும் பெருகும் என்றாளாம். 

வதியும் பறவை: வண்டுர் தேனுமென்பதர், தாதுண் பறவை 
சரும்பென்ப தம், 

... 4 ஏங்கு மோடி யிடதுஞ் சுரும்புகாள் ! 
| aeu® srer! wep CgePera siren |? (இர. குண-௪௨) 

எனப் 'பின்னுள்ளோர் கூறியவாற்றானும் உணர்க, | ௫ 

இதனால் 'சேணிடை வரவை புணர்ச்தும் மணியொலியை 
வாரொலி கேட்கும் ௮ணிமைக்கண்.ணுங் கேளாயாயினை எனவும், 
அ௮வவாரொலி தாதுண் பறவை யொலிச்சுண் அடங்குதலின் கேட்



ஆராய்ச்சி முன்னுரை ன ச | மீதி, 

இன்றிலை எனவும் கூறினாளாயிற்று, வாரொலி நரம்போசை 
போறலின் பெரறுவரவாயித்று. ப 

. 4மாண்வினைத் தேரன்” என்றாள், அவன் தன் கருத்திற்கேற்ப 
வினைமுடித்தமை தோன்ற; எனவே வன்.புறைக்கு ஏதுவாயின 
தெய்வர் தங்கு மலையா கலின் 'தெய்வமண சாலுங் காந்தளினுடைய 
போதவிழா நின்ற மலர் போல அவர் புணர்ந்த காலத்துப் புது 
மணகாறும் ௮ரிவையெனவே, அவர் பிரிந்து. செய்த்சன்றென 
வன்புறைக் கேவாயிற்று,.. 

“ஆய்தொடி" என்று, தோள் மெலிர்சுழி அயலார்க்குப் புற 
மறைக்தல் வேண்டிச் செருகும் தன்மையின்றி யணிந்த நிலையே. 
Gi. Ge கொடி. என்றவாரும்.. இதவும் பிரித்து சேய்த்தன்று 
என்றவாறதாம். ் 

்.... சண்டு :மாணலம்: என்றது, அவன் மிரிவுணர்த்இய காலத்துப் 
பிரிவிற்கு உடம்பட்டாள் போன்று உடம்படாறு கின்ற நலத்ை ௫. 
௮.௪. மெய்ப்பாடாம்."' (௧௦௪ அம் நூற்பா.) 

(3) அங்கதம் என்பது செம்பொருள் அங்கதம் என்றும், 
பழிகாப்பு அங்கதம் என்றும் இருவகைப்படும், அங்கதம்- வசைச் 
சொல், வரைப் பொருளினை வெளிப்படையாகக் கூறுவது 
செம்பொருளங்கசம். அதனைக் குறிப்பாகக் கூறுவது பழிகரப் 
பங்ககம். இவற்றுள் Genter us BPS எடுத்துக் சாட்டாகக். கூறி 
யிருப்பனவும், அவற்றின் விளக்கமும் அதிர்து இன்புறச்சுக்களன்' 
வாகும். அவை வருமாறு y——. 

4௪ யென இரத்தல் '' (புறம் - ௨௦௪) என்னும். பாட்டினுள் 
“சகெண்ணீர்ப் பரப்பின் இமிழ்திரைப் பெருங்கடல், உண்ணா 
சாகுவர் நீர்வேட் டோரே! என்றவழி, கின் செல்வம் கடல்போல் 
பெரிதேனும் பிறர்க்கினிதாய் ஸகரப்படாகென.. வசையைச் செம் 
பொருளாகாமல் கூறியவாறு காண்க," (செய்யு ௪௨௯) :. ப 

. களியிரு . முற்நீர். என்னும். பாட்டினுள், (புறம் - ௨௫3 
“இஞ்ஞாலம் இயற்கையல்லத மக்களது செயற்கையில் தோன்: 
தினும் காவலனைப் பழிக்கும்; இதனையும் உணசாகே நீ வேற்றர 

ப சர்க்குப் Qup spa srau Ros x நாட்டினை நினதாகப் பெற்று | 
வைக்கு அ.சுனை அழிக்கின்றது கினச்கு அரசியல் அன்தென்று 
வன் ராட்டை அழித்தமை கூறுதலில், 'துகளொடு புணர்வும், 

குடி. புறந்தரின். நினக்குச் செல்வ முதலிய சிறத்தலிற் பகைவர் . 
... இன்னை வணங்குவர் எனப் பொருளொடு புணர்வும் வெளிப்படச் 

; கூதலிற் செம்பொருட் செவியுறை யங்கதமாயிற்று.” ப 
் ப (செய்யு - ௪௨௮)
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(3) .சலித்தொகைக்கு நச்சினார்க்கினியர் உரை வரைச் 
. துள்ளமையும், ௮து பாராட்டத் தக்ககாயுள்ளமையும் நாம் அறிக் 

ஐதே. ஆதலின் இவர் சலிச்தொகை நூற்றைம்பது பாடல் 

கொண்டது என்பதையும், அவற்றுள் இவை இவை இன்ன: 

செய்யுளின்பாற்படும் என்பதையும் அங்காங்கு விரிகத்துரைக்துச் 
செல்இன்றார். அங்ஙனம் கூறும் இடங்கள் கூமன்று. 

௮வை வருமாறு ‘— 

1, நூற்றைம்பது கலியுள்ளும் ஒத்தாழிசைக்கலி அறுபத் நெட்டு 
வந்தன,” (௧௩௦ ஆம் நூற்பா) 

| 9, “நூற்றைம்பது கலியுள் கலிவெண் பாட்டு எட்டு. ௮வற்றுள் 
ஒரு பொருள் நுதலி வருவனவற்றின் பொருள் வல்லார் வாய்க் 
கேட்டுணர்க.”” (௧௫௩ Qo நாற்பா) 

8. '4இனிப் பலவுறுப்பின்றி ௮வ்வாறு ஒரு பாட்டே வரின் 
அதனை வெண்கலி என்பாரும் உளர். நூற்றைம்பது கலியுள் 
அவ்வாறு வருவன இன்மையின் ௮து சான்றோர் செய்யுளொடு 
மாறு கொள்ளுமென மறுக்க.” (௧௫௪ தம் pr pur) 

... இவ்கிலக்கிய ஈயம். பற்றி எடுத்துக்காட்டிய மூன்றனுள் 
மூதஅம் இறுதியுமாகச் சாட்டப்பட்டன பே.ரா௫ிரியர் உரையைத் 
தழுவியன எனினும், ௮வ்வுரையினும் சிறிது புதிதுபடவும், ஈயம் 
படவும் உரைத்துள்ளார் என்பதும் ஈண்டறியத்தக்கதாகும். 

(இ) பழைய மரபு 

. உரையில் .அங்காங்குப் , பழைய மரபுகளை இவர் எடுச்.துச் கூறி 
யுள்ளனர். ட 

- அவற்றுட் ல வருமாறு: 
(1) “மூவகைச்' சங்கத்தாரும் பிறழ சான்றோரும் ராற்சீரடி 

யானே மூன்று பாவும் வரப் பெரும்பான்மை செய்யுட் செய்து, 
வஞ்சிப்பா சிறுவரவிற்றுகச் செய்யுள் செய்தவாற்றான் உணர்க." 
(உடு ஆம் மூற்பா) ட | ன சூ 

. (3. “முதனூலாகிரியர் சிறப்புடையனவற்றிற்கும், சிறப்பில் 
லனவற்றிற்கும் ஒருங்கலக்கணங் கூறின் ௮வையொகத்க இலக் 
சணத்தவாமென்மு . கருதி. வரையறைப்படுவனவற்றிற்கே இலக் 
சுணங். கூறி. வரையறமையின்றிப் . பரந்தனவற்றிற்கு இலக்சணம் | 
கூறிற்றிலர். - ௮வர் கருத்து. நோக்கி. இவ்வாடிரியரும் யாழும். 
அவ்வாறே கூறினேமென்று கூறியதாயிற்று இதன் கருத்.து, யின் 
சிறப்புடைய சட்டளையடி. சான்றோர் செய்யுளுட் பயின்றுவரல்
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வேண்டும் மிறவெனின் ; இந்நூல் செய்த காலத்தில் தலைச் சங்கத 
தாரும் இடைச்சங்கத்தாரும் கட்டளை யடி பயின்றுவரச் செய்யுள் 
செய்தார் என்பது இச் சூச்இரங்களாற் பெறுதும். பின்பு கடைச் 
FHSS SITES 21% sh 0 08. சர்வகையடி. பயிலச். செய்யுள் 
செய்தார். என்றுணர்க. . இக்சாலத்தார். அளவடியாற் செய்யுள். 
செய்திலரென்று கடைச்சங்கத்தார் செய்த அளவடி சிறப்பின்றா 
காகது போல ௮ுவும் கொள்க.” (டுக அம் நூற்பா) 

இச்கூற்றுக்களால் பண்டைத் தமிழ்ச் சான்றோர் பாவகையுள் - 
வெண்பா, அரியம், கலிப்பா ஆகிய மூப்பாக்களே பெரிதும் வரச் 
செய்யுட் செய்தனர் என்பதும், கா.ற்சீரடியாகிய கட்டளை யடியே 
பயின் ௮ுவரச் செய்தனர் என்பதும் காம் men a இயதுன்ற௮. 

(௬). அகத்தியம் பற்றிய குறிப்பு 
தொல்கா ப்பியத்திற்கு முூதனூல் எனச் சொல்லப்படுவதாயெ 

௮க,த்தியம் இற்றைக்குக் டை கில. எனிலும் -௮தா இயல், 
இசை, சாடகம் என்ற sad Lp Qorsaem som sub அவன்றதொரு ... 
பெருரால் என்பது பலரும் கூறும் கூற்றாகும். கச்சினார்க்னியரும் — 
இக்கருத்தினர் என்பதை .௧௪௨ ம் அற்பாவில் எழுதிய 8 உரை 
யால் தெளியலாம். ப 

அவ்வுரை வருமாது :-- 

Carer godin Ses yet’ என்றசனால் பிண்டச்தினையும் 
அடக்கி நிற்பது வேறு பிண்டி. யெனப்படும், ௮௮ முதனூலாகிய 
அகத்தியம். என்னை? இயற்றமிழ்; இசைத்தமிழ், சாடகத்கரு என: 
மூன்று பிண்டச்தினையும் அடக்கி i pp poor.” 

. (2) தொஜ்காப்பியம் பற்றிய . குறிப்பு. 

இதற்கு, முகனூல் ௮.கத்தியம் எனக் கூறப்படினும், அது 
இற்றை. ஞான்று இடைச்தில.த. ஆனால், இற்நாலோ இன்றும் 
காணும் 'பேற்திற் குரியகாப் நின்று கிலவுறத, இதுவே. பித் 
சாலத்து எழுந்த இலக்கண மூல்களுக்கெல்லாம் தாய்மை தநாலாய், 
முதினூலாய் விளங்குவது அரும்... இசனை ஈச்சினார்க்ியர் ௧௬௪௦. 
ஆம் oI pur உரை விளக்கத்தில் குதித்துள்ளார். அ வருமாறு :. 

4 அவ்வுறுப்பு நீர்த்திரைபோல் முறையே Fone வருதலின் ட 
௮ தனை அம்போ தரங்க வொ த்தாழிசை யென்றும், வண்ணக மென் 
றதனை அராகவுறுப்பாச்கி அவ்வுறுப்புடையனு வண்ணக. வொத் 
“Br Diane யென்றும் கூறுவாருமுளர், இது பின்னுள்ளோர் கூறிய 
‘be எல்லாம் முதஜூலாதலின், தொல்காப்பியரை. மாறுபடுதல் ் 
Lor Lia Go era.”



(ஊ) பரட் பேதம் 

இச் செய் யுளியலில் . மட்டும். ௧௧௨ இடங்கள் ஒருவர் ஒருவரின் மாறுபட்டுசைக்கும் பாட பேதங்கள் 

oar, இவையனைத்தையும் இப்பதிப்பில் அவ்வவ்விடங்களில் அடிக்குறிப்பில் காட்டியுள்ளேம். அவற்றுள் 
இளம்பூரணர், பேராசிரியர். ஆகிய இருவரசோடும் ஈச்சினார்க்கனியர் வேறுபட. உரைக்கும். பாட பேதங்களை 

மட்டும் ஈண்டுக் காண்க: 
  

வரிசை நூற்பா 

எண் | 5 எண் 

  
இளம்பூரணர்

 பாடம் பேசாூிரியா 
பாடம் 

  
ஈச்சினார்க்கிணியர் 

பாட்ம் 

    

கு 

ஆ ற் 

டு
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மாட்டே வண்ணமோடு 

உகர கோமு 
. 

முன்னிரை இறினும் 

ஓசோவொரு வழியே 

அ்தன்று
 என்ப 

செவியுறு
த்தன்றே 

ஆறிரண் இயர்வும் 

--பிதவும் பெறுமே 

போக்கன்றாகல்
 5 

கெடுவெண்பா
ட்டே 

--புறகிலை. என் திவை 

மாட்டே வண்ணமோ
டு 

உக. ரமோடு 

முன்னிரை 
யுறினும் 

கடியவும் படா 

ஒசோர் வழியே 

அஃதான்று 
என்ப 

செவியறிவுறா௨ 
என 

செவியுறுத்தன்ற
ே 

செம்பொருளாயி
ன 

ஆதிசண் டுயர்பென்று 

--அதையவும் 
பெதுமே 

போகடின்றாகல் 

செடுவெண் பாட்டே 
செவியறி வாயுறை 

புறகிவே என்றிவை 

மாட்டே வண்ணமொடு 

உகரமொடு | 

மூன்னிரை வரினுமி 
கடியவும் படாஅ 

ஓசொரு வழியே 

அதாஅன்று என்ப 
செவியறிவுறாஉ 

என்று 

செவியுறுத்தற்றே 

செம்பொருளாவன 

BO rein Quit 
பேறவும் பெறுமே 

போக்இன்றாதல் 

செடுவெண் பாட்டு 

புறகிலை வாயுறை 
சவியறி என். றிவை
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15 

16 

17 

18 

19 

20 
21. 

22 

28 
24 
25 
ல். 

27 

28. 
29 

டக்கு 

SAP 

௧௮௭௪ 
SAF 

௧௮௪ 

௧௮௪ 

௧௮௮ 
௧௮௯ 

௧௯௮௮ 

ago 

௨௪௨ 

௨௧௩ 

௨௩௫ 

௨௪௦ 
4 
2s 

உ௪௨ 

OF K 

',பொருள்மச பில்லாப் . 

_-பொயிம்மமாழி 

ஒளியும் உடைமையும் 

Ber fuse வகையில். 

அடைக்க சர்ர்வொடு 

இவைமுதலாஇய் 

மெய்பெறும் அவையே 

இழத்தி யோடு. 

மொழியப் படுத லல்லது 

தர் தனர் உணர்த்தல் 
வண்ணர் தாமே. | 

ஆங்கென மொழிப 
சின்மென். மொழியால் * 

_..சர்புனேச் இயாப்பின் 

ஞூகாார முதலா ன்கா.ர ஈற்று. | 

செவ்விதிற் ளெக்து தோதல் :. 

தங்கிய -மொழியால் 
—— YES G1 CBT மொழியின் 

_ வருவன உளவெனும் 

பொருள்ம. பில்லாப் 

பொய்ம்மொழி 

இரிரு வகைத்தே 

ஒளியும் உடைமையும் 

இள ரியல் வகையில் 

அடைக்த கார்பொடு 

இவைஞமூத லாகிய 

மெய்பெறு வகையே 

கஇழத்தியோடு 

..மொழியப் படுத லல்லது 

.த௫தனர் உணர்த்தல் 

- வண்ணச் தாமே 

ஆங்கன மொழிப 

இன்மென் மொழியால் 

... அதரய பனுவலோடு 

ஞகாரை மூதலா எகாரை ஈற்று 

செவ்விதிற் ளெச்௮ தேர்தல் 

ஒங்கெ.மொழியால் ... 
.... அங்கன மொழுகின் 

_ வருவ உளவெனினும், 

பொருளொடு புணராப் : 

-- பொய்ம்மொழி 

ஈரிரு வகைத்தே 

ஒனியுடை. மையும் 
இளரிய வசையில் 

அடைச்ச சார்போற 

இருமூத லாகிய. 
மெய்பெற வவையே . 
இழச் இயொடு . 

மொழியப் படுவ தல்லதை 

தர்தனர் உரைத்தல் 

- . வண்ணச் தானே 

ஆங்கன மறிப 

Hes Quer மொழியால் 

— srw பனுவலின் . 

ஞ்சரரை மூதலா எகார ஈற்று: 

செவ்விதிற் இளச்து ஓதல் 

ஓங்கிய மொழியால் 

ஆப்கன் மொழுஇன் 

வருபவுள வேனும் 
 



520 தொல் பொருள். செய்யுளியல் 

6. ஒரு குறை 
இத்தகைய இறந்த உளசகானும் இவவியல் முழுமைக்கும் 

அமைர்திருப்பினும், ஒருசில LM PUT EE CHES உரையே காணப் 
பெருமலும் உள்ள. ௮௮7 நமக்கு சோர் இழப்பேயாகும். உரை 
இடைக்காத மூற்பாக்கள் வருமாறு :--௧௩௨௪, ௧௮0, ௪.௮௧, க௮௨, 

௧௮௩,௪௮௪, உ௱௫, ௨௧௩, ௨௧௪, ௨உகடு, ௨௧௬, ௨௪௪, ௨௪௮௮. 

ப இக் நாற்பாக்களுக்கு இளம்பூரணர், : பேராசிரியர் உரையை 
ஒட்டி. விள க்கவுரையில் உரையெழுதியுள் ளேம். சனை விளக்க 
வுரையிற் காண்க. 

7. நன்றியரை 

இவ்வரிய. உரையை முதன்முதல் வெளியிட்டு கவியவர் உயர் 
இரு 17. இராகவ அய்யங்கார் அவர்கள் ஆவர். . ௮வர்கள் பல 
ஏட்டுப் பிர தகளுடன் ஒப்பிட்டு, ௮தனுடன் உரையாடிரியர் உரை 
யையும் அடிக்குறிப்பாக. இணைத்து மதுமைன் தமிழ்ச்சங்கத்து 
வெளியீடாக 1917 இல் பதிப்பித்திருக்க்றார்கள். . அவர்கட்டுத் 
தமிழகம் என்றும் நன்றி செலுச்சச் கடமைப்பட்டுள்ள அ, 

இவ்வுரையினை இஅபொழு௮, சைவ இத்தார்த நாற்பதிப்புக் 
சழக ஆட்சியாளரும், என் பேன்பினரும் ஆன உயர்திரு. 
வ. சுப்பையா பிள்ளை வர்கள் வெளியிட விரும்பி, அப் 
பொறுப்பினை எம்மிடம் ஒப்படைத்தார்கள், அவர்கள் கருத்திற் 

. இணக்க இர்ழூலைப் பலவகையாலும் செப்பஞ் செய்துளேம், 

இப்பதிப்பில் ௮வ்வர் நூற்பாவிற்குரிய உரையைச் தழுவி, அப் 
பொருள் விளங்கத் தலைப்புக்கள் தர்ம், இளம்பூரணர், பேசா 

சிரியர் பாடங்களோடு ஒப்பிட்டு, ௮ப்பாட பேதங்களை அடிக்குறிப், 
பாகத் தந்தும், நூலுளையில் பொருள் முடி.வுக்கேற்பப் பா.ராக்களைப். 
பிரித்.து.ம் செப்பஞ் செய்துள்ளேம். நூலுரையில் இன்றியமையா. 
விளக்கம்பெற வேண்டிய இடங்களுக்கு விளக்கம் தர்.து, ௮,களையும் 
இர்.நாலுடன். இனை ததுள்ளேம். ஈச்சினார்க்கினியர் தம் உடை நலத் 
தையும், செய்யுளியலில். கூறப்படும் கருத்துக்களை யும் Suir Dey er 
அறிர்தின்புறுமா௮ு இவவா.ராய்ச்சி முன்னுளையையும் எழுதினேம். 

இதனைச் செவ்விதாகப் பதிட்பிதத.த் தமிமுலகிற்குத் தர்.து 
தீவும் சைவ சிந்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தினர்க்கும், இதனைச் 

'செப்பஞ். செய்யும்பொழுது உதலிபுரி ந்த என் அருமை "அன்பர் 
புலவர் திரு, மா. விசுவகாதம் அவர்கட்கும். என். ஈன்றியறிகலைள் 

"தெரிவித்துக் சொள்கின்மேம், |
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௮. செய்யுணியல் 

செய்யுட் குரிய உறுப்புக்கள் 

5. மாத்திரை எழுத்தியல் அ௮சைவகை எனா Of 
யாத்த சீரே அடியாப்பு எனா 
மரபே தாக்கே தொடைவகை எனா௮ 

தோக்கே பாவே அளவியல் எனாஆஅத் 
,தணையே கைகோள் *கூற்றுவகை CT COME 

கேட்போர் களனே கால்வகை எனாஅப் 

பயனே மெய்ப்பாடு எச்சவகை எனாஅ 
முன்னம் பொருளே அறைவகை எனா Oy 

மாட்டே ர்வண்ணமொடியாப்பியல் வகையின்: 

ஆறுதலை யிட்ட அநீநால் ஐந்தும் 
அம்மை அழகு தொன்மை தோலே 

விருந்தே இயைபே புலனே இழைபெனுப் 
பொருந்தக் கூறிய எட்டொடுர் தொகைஇ 

நல்லிசைப் புலவர் செய்யுள் உறுப்பென 
வல்லிதிற் கூறி வருத்துரைக் தனரே,.' 
  

* பேராசிரியர் பாடமும் இதுவே. (பொருள்வகை! எனப் பாடம் 
கொள்வர். இளம்பூ£ணர்,. ° ப 

் (வண்ணமோடுூ' எனப். பாடம் கொள்வர் இஎம்பூரணரும் Curr Ad? 
யரும்,
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என்பது சூத்திரம். இவ்வோத்து செய்யுளது இலக்கணம் உணர்த்தி 
“னமையிழற் செய்யுளியல் என்னும் பெயர்த்து: எனவே இவ்வோத்து 
அுதலியது செய்யுளிலக்கணமாயிற்று. 

பாயிரத்துள் 'வழக்குஞ் செய்யுளும் ஆயிரு முதலின் எழுத்துஞ் 
'சொல்லும் பொருளும் ஆராய்வல்' என்றமையான் இதற்கு மூன்னர்க் 
கூறிய அதிகாரங்களிலும் இவ்வதிகாரத்தும் எல்லாம் வழக்கிற்குஞ் 
'செய்யுட்கும் வேண்டுவன கூறி, அவ்விரண்டும்பற்மிச் செய்யுள் நிகழும் 

ஆதலால் அச்செய்யுட்குரிய இலக்கணச்தையெல்லாம் இவ்வோத்தி 
னுள் தொகுத்துக் கூறுகின்றார் என்றுணர்க, இங்ஙனங் கூறவே, மும் 
கூறிய. ஒத்துக்களோடு இயைபுடைத்தாயிற்று, 

இவ்வோகத்திலுள் இத்தலைச்சூத்திரம் :--இவ்வோத்திலுள் Copa py 
கின்ற செய்யுட்கு உறுப்பாவன இவையென்று அவற்றது பெயரும் 
முறையும் தொகையும் கூறுகின்றது. 

(இதன் பொருள்.)  மாத்திரையென்றநூ எழுக்தஇிற்கு உரிசக்தாக 
எழுத்ததிகாரத்தோதிய மாத்திரைகள் தத்தம் அளவின் . இறந்து 
பாவின் ஓசை வேறுபாடுககா யுணர்தஇ விராறும். நிற்கும் 

நிலையை) மாத்திரையென்றது மாத் இரையளவை என்பதூஉம், 

TY S Dud என்றது எழு தஇயல் வகையை என்பகுரஉம் மேலைச் 

சூகுஇரத்தாற் பெறுக. 

எழுத்தியல் வகையென்றது எழுத்கதுகாரத்துக் கூறிய எழுக் 

ுக்கள் செய்யுட்கியலும் வகையை. 

அசைவகையென்றது இயலசையும் உரியசையும் என இருவகை 
யாம் அ௮சைக்கூறுபாட்டினை, 

யாரத்தசீர் என்றது பொருள்பெறச் தொடர்ந்து கிற்குஞ் ரை: 
ஏனவே அசையும் தனிக்கனியே பொருள் பெறுவனவும் சனிக் 
தனிப் பொருளின்றிச் சராயவழிப் பொருள் பெறுவனவும் என 

.இருவசையாம்) தேமா FTG BOT எனவரும், 

அடியென்றது அச்சர் இரண்டும் பலவுந் தொடர்ந்ததோர் 
உறுப்பை. 

பாரப்பென்றது” அவ்வடிதொறும் பொருளே ற்று: நிற்பச் 
செய்வோர் செய்சையை, 

மரபென்றது காலந்தொறும் இடங்கொறும் வழக்குத் இரிந்து 
வாற்றுக்கே றப வழுப்டடாமற் செய்வகதோர் முறைமையை,



வியல்] .. தச்னொர்க்ளெயம் | கட 

நூக்கென்றது பாக்களைக் துணித்து கிறு த.தலை. 

தொடைவகையென்றது எழு£ச்துச்சொ D பொருள்களை 

எதிரெதிர் கிநீஇ,த் கொடுக்கின்ற தொடைப் பகு. இக. 

தநோக்கென்றதுூ மாத்திரை மு,கலிய உறுப்புச்களையுடைக்தாய்க 

கேட்போர்க்கு நோக்குகல்படச் செய்தலை. நோக்குதல் - பயன் 

கோடல், 

பாவென்றது இவ்வுறுப்புக்களசையுடைக்தாய்ச் . சேட்புலத் 

இருந்து சொல்லும் பொருளும் தெரியாமல் ஒருவன் கூறியவழியும்? 

. இஃது என்ன செய்யுளென்றறிவகற்கு ஏதுவாபெ பரந்துபடச் 

செய்வோர் ஓசையை. 

அளவியல் என்றது அடிவரையறையை. 

திணயென்றது அகதஇணையும் புறக இணையும். அறியச் 
மெய் தலை, | 

கைகோள் capa அவ்வதஇணையொழுக்கம் அறியச். 

செய் குலை. 

கூற்றுவகையென்றது அச்செய்யுட் கேட்டோரை இது கூறு 

இன்றோரின்னோரென அறிவிக்தலை. 

கூற்றிவை என்பது பாடமாயின் ௮ஃது எண்ணிய மூன் நினையுக் 
கொகுகத்ததாம். ட | 

கேட்போர் என்றது இன்னார்க்குக். கூறுகின்றது இதுவெனகது 

தெரித்தலை, ... eee 
களனென்றது இயற்கைப் புணர்ச்சியும் இடங்தலைப்பாடும் 

.முகுலியன உணரச்செய் தலை, 

காலவகை யென்றது முக்காலத்தும் இணைநிகழ்சசிக்கண்ணே 

பொருள் மிகழ்ச்சியுணரக் கூறலை. ' 

பயனென்றது சொல்லிய பொருளாற் பிறிதொன்று பயப்பசு 

(செய் கலை. ப | 

மெய்ப்பாடென்றநு சொற்கேட்டோர்க்குப். . பொருள்கட் 

புலனா,தலை. ப | 
எச்சவகை யென்றது சொல்லப்படாத  ” ஒழிபும் . .கழிஇக் : 

கொள்ளச் செய்தலை: அது கூற்றும் குறியும் என .வருதலிண்.. 

வகையெனருர், ப்
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முன்னமென்றது a weranrud கூறக்கேட்டோரையும் குறிப் 

பான் எல்லாரும் கருதும்படி. செய்தலை, | 

பொருள் என்றது புலவன் கான் கோழற்மிக்கொண்டு செய்வ 

தோர் பொருண்மையை. 

துறைவகை யென்றது மு.தலுவ் கருவும் முறை பிறழ்க்காலும் 
இஃது இதன்பாற்படுமென்று ஒருதுறைப்படுக்கற் சேதுவாய 

தோர் கருவியுள தாகச் செய் தலை. 

மரட்டென்றது. அகன்றும் ௮ணுகியுங் இடந்து பொருள்களைக் 

கொண்டு வந்து கொடராகக் கூட்டி. முடி.த,தலை, 

எண்ணம் என்றது ஒருபாவின்கண் ணிகழும் ஓசை விக். 

பதை. 

௭௭௮ என்ற எல்லாம் எண்ணிடைச்சொல், ஏகாரங்கள் எண்ணும் 

பொருட் டு, | 

பரப்பியல் வகையின் ஆறுதலையிட்ட அந்நாலைந்தும் என்றது 

யாப்பிலக்கணப் பகுஇயால் ௮வ்வண்ண ச்கொடு கூடிய இருபத் 

குன்றும் எ. ற. | 

அம்மை.......வருத்துரைத்தனரே என்றது ௮ம்மை மு.கலிய எண் 

- வகை வனப்பொடும் முற்கூறிய இருபக்தாறும் தொருத்து 

முப்பத்து நான்குறுப்பாககி இம்முப்பத்து சானகும் ஈல்லிசைப் 

புலவர் செய்யப்படுஞ் செய்யுட்கு உறுப்பாமென்று கூறி, அங்ஙனம் 

இலக்கணமே ௯.நிவிடாதேதே அவற்றைக்காஞ் செய்கல் வன்மையி' 

னமைந்து சுவடுபட வகுத்து அவவதிதுறையெல்லாம் போயினர் 

என்றவாறு. 

ப செய்யுளுறுப்பெனக் கூறி வள்லிதின் வகுத்துரைத்தனரென மாறுக. 
இருபத்தாறு என்றும் எட்டு என்றும் இருவகையால் தொகை கூறியது, 

இருபத்தாறும். ,தனிகிலைச் செய்யுட்கு ஒன்றொன்்.றனை இன் மியமையாவாய் 

வருதலும், அவ்வெட்டும். பல  செய்யுட்டொடார்த தொடர்நிலைச் 

செய்யுட்கே பெரும்பான்மையும் : உறுப்பாய் வருதலும், தனிறிலைக்கண் 

ஓரோவொளன்றாயும் வருதலும் HOOT OG TAs. இவ்வுறுப்புக்குறை: 

யாமற் செய்யுட் செய்வார். நல்லீசைப்புலவர் என்ப நூஉம், அடிவரை 

பயறை கூறியவற்றிற்கே இவ்விலக்கணமென்பதாஉம், . ௮டிவரையறை- 

யில்லா நூல் முதலிய ஆறற்கும் தணைமுதலிய உறுப்பு ஆகா: என்ப. 

தூஉம், அவற்றுள் நூலும் உரையும் ஒழிந்த நான்கும் செய்தார் இசைப்...
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புலவர் ஆகார் என்பதூஉம் உணர்க, இனி நாலும் உரையும் செய்தாரும் 
நல்விசைப்புலவர் என்பது பின்னர் அவழ்.றி.ர்கிலக்கணம் கூறும்வழி. 

புணர்க, உறுப்பெனவே உறுப்புடைச் செய்யுளும் அதன்சண் அடங்கும், 

உறுப்பினது ஈட்டம் முதலாதலின். | 

QaarAfiut தளையை ஒஉறுப்பாகக். கொள்ளாதது என்னை 

'யெனின் :--தளையாவது சீரினது தொழிலாய்ப் பாக்களின் ஓசையைத்ி 
தட்டு இருசி ரிணந்ததாகும்; அவ்வாறிணைந்த, இருசிரினையும் ஆசிரிய 
ரெல்லாம் இருசர்க்குறளடியென அடியாகவே. வகுத்துக்கொண்டார் 
அதலின் தளையென வேறோர் உறுப்பின்றாம். அன்றியும்,  தளையான் 
அடிவகுப்பாரும் உளராயினன்றே அதனை... உறுப்பென்று சொள்ள 
வேண்டுவது; அங்ஙனம் வகுத்துக்கொள்ளாமையின். உறுப்பென்னாது 

சிரது தொழிலாய் ஓசையைத் தட்டு நிற்பதொன்றென்றேே கொண்டார். 
அதனை யறுப்பென்பார்க்குச் . ரான் அடி வகுத்தல் குற்றமாகும். 

தொல்காப்பியரோடு ஒருசாலை மாணுக்கராகிய காக்கைபாடினியாரும் 
உறுப்பென்னார்; பின் தோன்றிய காக்கைபாடினியார் முதலியோர் 
கொள்வா? அது பொருந்தாது. 

இச்சூத்திரத்துட் கூறிய முழையே முறையாமாறு வருகின்ற சூத்தி 
ங்களின் பொருட்கிடையான் உய்த்துணர்க, வனப்பெட்டும் தனீத்தணி 

வருமாறும் தம்முள் இயைபுடைமை!ும் ஆண்டுணர்க. இவ்வுறுப்பினை 

ஆசிரியன் குறியும் உலகத்தார் குறியுமாகக் கொள்க, இவழம்னை ற உயிரில் 

லாத கலவையுறுப்புப்போம் கொள்க. | (சழ 

| மாத்திரை யளவும் எழுத்தியல் வகையும் 

௨. அவ ற்றுள் , 

மாத்திரை யளவும் எழுத்தியல் வகையும் 
*மேற்கிளந் தன்ன என்மனார் புலவர். | 

இது கிறுத்தமுறையானே மாத்திரையும் எழுத்தியலும் உணர்த்து 
கின்றது. 

(இ-ள்.) அவற்றுள் மாத்திரை அளவும் - முற்கூறியவறு 
ள் மாகுஇரையைச செவி கருவியாக உணர்ந்து கொள்ளும் கிலை 

யும், எழு தீ.இயல் வகையும் - முற்கூறிய முப்பத்து மூன்றெழுத்தும் 

யாப்பிலக்கண க்இற்குப் பதினைந்து பெயரவாய் நடக்காங் கூறு 

பாடும், மேற்ளெந்கன்ன என்மனார் புலவர் “ எழுக்தோச்திற் 
  மட்க. வகவளகவைவையுவுவவைகைள!. 

* பே.ராரிரியர் பாடமும் இதுவே. 'மாத்திரைவகையும்! ! எனப் பாடம் 
கொள்வர் இளம்பூரணர். 

* “மேற்ளெர்சனவே? எனப் பாடம் சொள்வர் இளம்பூ ரணர்..



| ௭ | .. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

கூறிய இலக்கணத்தில் பிறழாமை வருமென்று கூறுவர் புலவர் 

oT - De 

ஈண்டு அளவென்றது எழுத்திலக்கணத்தில் எழுத்திம்குக் கூறிய 

. மரத்திரைகள் தத்தம் ஓசைகளைப் புலப்படுத்தி நிற்குமாறு தொடர்பு 

- படுத்தி வீராஅய் நிற்பச்செய்யும் நிலையை அளந்துகோடலை: என்றது 

‘yor os தயிர்த்தலு மொற்றிசை நீடலும்'” - (தொல்-எழுத்-.நூன் -. 

௩௧.) என்னுஞ் சூத்திரத்தாலும் “குறுமையு நெடுமையு மளவிற் 

கோடலின்'' (டே - டை மொழி-௧௪) என்னுஞ் சூத்திரத்தானும் செய்யுட் 

கூரிய ஒசை தருமெனக் கூறிய நெட்டெழுத்துக்களும் ஒற்றெழுத்துக் 

களம் தத்தம் பாவின் ஒசையை வேறுபடத் தந்து நிற்கும் என்றதாம். 
இவ்விரண்டு சூத்திரத்தோடும் மாத்திரையளவை . மாட்டெறிர்தார். 

இவன் அளந்த அளவு: ஈன்று” என்றாற்போல, அளவு moray wr ier 

மல் நின்றது. இதனாலல்லது செய்யுள் வேறுபாடு உணரலாகாமையிற் 

சிறப்புறுப்பாக ஏனையுறுப்புக்களின். முன்னே கூறினார். 

(sr'- @.) “வருவர்கொல் வயங்கிமாஅய் வலிப்பல்யான் கேஎளினி'? 

$கலி - பாலை - ௧௦) 

எனவும் 9 

“கடியவே சனங்குழாஅய் காடென்று ரக்காட்டுள்'!? (டை) 

எனவும் குற்றெழுத்துக்களெல்லாம் நெட்டெழுத்தினை மாத்திரை 

்.. மிகுத்து வீராய் நின்றவாறு காண்க, 

.... *குரங்ங்குளைப். பொலிந்த கொய்சுவற் புரவி£” (அகம்-௪) :*பிடி 
பூட்டிப் பின்னுண்ணுங்ங் கனிறெனவும் உரைத்தனரே?” (கலி-பாலை- 
௧0) எனக் குற்றெழுத்துக்களெல்லாம். இடையில் நின்ற தற்ழெழுதீதுக் 
களை மாத்திரைமிகுத்து விராஅய் நின்றவாறு காண்க; 

.. இதுவும் எழுத்திற் சூத்திரங்களிரண்டும்* ஆணைகூ றிற்று, 

இனி எழுத்து முப்பத்து மூன்றனுட் சில எழுத்துக்களை உயிர் என் 
னும் பெயர் கொடுத்து அவ.ம்றைக் குறிலும், நெடிலும், அளபெடையும், ... 

- கும்றியலிகரமும்,. குழ்றியலுகரமும், ஐகாரக்குறுக்கமும், ஒளகாரக் 
குறுக்கமும் எனப் பெயர் (வேறுபாடு கொடுத்து அதஜனேடு எட்டாரக்கியும், 

தல எழுத் த.க்களை மெய்என்னும் பெயர்கொடுத்து அவற்றை மெல்லின 
மம், உல்வினமும். இடையின மும், ஆய்தமும், ஒற்றளபெடையும். எனப் 
  

...* *அளபிறர்துமிர்த்சலும். *குறுமையுகெடுமையும்? என்னுமிரண்டும் 

இவர். இவ்வெழுத்தசதிசாரச்சூத் இரங்களிரண்டும் எதிரது போற்றலென் 
லும் உச்.இிபற்றி, இச்சசெம்யுளியர்சுத்திரத்தை நோக்கச் கூறியன எனச், 
கொண்டு, ஈண்டைக்குளைத்தாங்கு அவற்றிற்கும் உரைத்து, இவ்வுதா.ச 
அங்களையே ஆண்டும் எடுத்துக்சாட்டுவர்.



வியல்] நச்சினார்க்ெயம் on 

பெயர் வேறுபாடு கொடுத்து அதனோடு அறாுக்கியும், இவையீரண்டுங் 
கூடியவற்றை உயிர்மெய் என வேறோர் பெயராக்கியும் மேற்கூ.றியவாறே, 

பதினைந்து. பெயரவாய். ஈண்டு ,நடக்ஷமென்றற்கு “எழுத்தியல்வகை' 

யென்றார். | 

இவ்வெழுத்தினை எழுத்தினுட் கூறிய. சூத்திரங்களோடு. மாட் 
டெ.றிந்தார். அவை. *ஒளகார விறுவாய்? (தொல்-எழுத்-நூன்-௮), 

*௮, இ, ௨, எ!(டி-௩.) 41௮, ஈ, ஊ, ஏ” (டடி-௪) 'நீட்டம் வேண்டின்* 
(ஷே -௬) *அவைதாங், குற்றியலிகரம்! (ஷே-௨) *ஓரள பாகு மிடனுமா 

ருண்டே' (மடை -மொழி-௨௪) *வல்லெழுத்தென்ப” (ஷே-எழுத்-௧௯) மெல் 
் லெழுத்தென்ப' (டை-௨௦) இடையெழுத்தென்ப' (டை-௨௧) *உயிர்மெய். 
யல்லன” (டி -மொழி-௨௪) என்பனவாம். அளபெடையிரண்டும். எழுத் 
தாச்தன்மை “மேலே பெறுதும். 

இவற்றுட் குறிலும் நெடிலும் குற்றுகரமும் அசைக்குறுப்பாம். 

ஓய்றடுத்த அசைகள் வே.றுபடாமையின் ஓ,ம்.று ௮சைக் குறுப்பாகாஃ 
ஒற௰்றளபெடைக்குறுப்பாம். 

நெடிலும், அளபெடையிரண்டும், உயிரும், உயிர்மெய்யும், மூவின 
மம், ஐகார ஓளகாரக் குறுக்கமும் தொடைச்குறுப்பாம். 

குறிலும், நெடிலும், அளபெடையிரண்டும், மூவின மூம், ஆய்தமும் 

வண்ணத்திற் குறுப்பாம். 

இவற்றை இயற்கையெழுத்துஞ் சார்பெழுத்தும் என இரண்டாக 

வும் வகுப்பர். (௨) 
அசை ப 

க... குறிலே தெடிலே குறிலிணை குறினெடில் 
ஒற்றொடு வருதலொடு மெய்ப்பட நாடி. 
நேரும் நிரையும் என்றி௫ற் பெயரே. 

இது நிறுத்த முழையானே. அசை கூறுகின்றது. 

(இ-ள். குறிலும் நெடிலும் தனித்துவந்தும், குறிலிரண்டு 
இணைந்து வந்தும், குறிம்பின்னர் நெடிலிணைந்து வந்தும், பின்னர் 

இந்கான்கும் ஒற்றொடு வருதலோடே பொருள்பெற ஆராய்ந்து 

நிரனிறை வகையான் நேரசையும். நிரையசையும் என்று பெயர் 

கூறினார் ஆசிரியர் எ - று. க 

குறிலும் நெடிலும் தம்முள் மாத்திரையொவ்வ,ிவேனும் அவற்றின் 
மாத்திரையை நோக்காது எழுத்தாநீதன்மை ரசோக்கி: இரண்டற்கும் 
அரோ வோரலகு பெறுமென்றார். இது குறிலிணைக்குங் குறினெடி.ற்கும் 
ஓக்கும். 

் 5 

* செய்யுளியல்-௪௭, ௧௮.



ஹி சொல்காப்பியம் பொறாள இகாரம் | செய்ப] 

கேரசை நிரையசை என்ற பெயர், ஆட்சியும் குணமும் காரணமாகப் 

'பெற்ற பெயர். இரண்டெ.முத்தானாகாது ஒரெழுத்தானாதலின் தேறிய 

தன்றே? அழனான் கேரியஅசை கேசை என்றாுயிர்று. *உளிரிலெழுத்தும் 

எண்ணப் படாஅ! (தொல், செய்-௪௪) என்றலின் *எண்ணப்படாத ஓம். 

றுச்கள் பயன்படாது அசைந்து நிற்றலின் ௮அசையென்னும் பெயரும் 

'எய்.திற்.று. இரண்டெழுத்து Bear gear இணையசையென்னும் பொருள் 

- யப நிரையசை யென் Gaim. | 

(1 ~G.) ௮, ஆ. அல், ஆல் எனவும். பல, பலா; புகர், புசார். 

எனவும் வரும். 

ஓ.ற்றுக்கள் எழுத்தாய் நின்று. அலகுபெறுதற் குரியவல்லவெள்பது 

மொழி மரபின் கண்ணே *மொழிப்படுத் இசைப்பினும்” (௨௦) என்பதன் 

கட் கூறியவாற்றான். உணர்க. 

குறில் நெடில் என எழுத்தாக ஓதஇிற்றேலும் (நெட்டெழுத் தேமே. 
'யோரெழுத் தொருமொழி? (-௧௦) என்றதனால் நெடில் சொல்லாம் . 
தன்மையும் *கும்றெழுத் தைச்து மொழி நிறை பிலவே' (ஷி -சச௪) என்ற 
தனாம் குறிலும் சிறுபான்மை சொல்லாந்தன்மையும் பெறுதும் / ; அன்றி 

யும் ஓழ்றுக் கூறினமையானும் பெறுதும். 

“உள்ளார் தோழி” என் சேரசை சான்கும் (வரி வரால் கலரவலின் 

. என நிரையசை கான்கும் வர்தன. 

இதுவுமது 
இருவகை 1யுகாமொ டியைந்தவை வரினே 

தேர்பும் திரைபும் ஆகும் என்ப. 
இது கூறாத அசைக்கூறுங் கூறுகின்றது. 

.(இ- dt.) இருவகை உகரமொடு - சூற்றுகற. "மூற்றுகரங்க 

ளொடே, இவை இயைக்துவரின - மேற் கூறிய நேரசையும் நிரை 
'யசையும் பிளவுபடாது ஒரு சொல் விழுக்காடு பட இயைங்துவரின், 

நேர்பும் கிரைபும். ஆரும் என்ப - கிறு தீ.த முறையே கேரசையோ 

இயைந்து குற்றுகரமும் அ.தனோடியைக்த ( முற்றுகரமும் நேர்பசை : 

. எனப்படும், கிரையசையோடு  இலயந்த ருற்றுகரமும் அ௮.தனோ 

'டியைந்த மூற்அுகரமும் நிரைபசை எனப்படும், எ ர, 
  

.* ஏண்ணுப்படாத்? என்பதும் பாடம்... 

4 ‘go. #0 Grong’ னப் பாடம். சொள்வர் Doris rear gi, பேரா 
Aus. 

1 இச்தூற்பாவையும் அடுத்த சா.த்பாயையும் சேர்த்து ஏர ற்ப | 
வாகச் கொள்வர் இளம்பூரணர்.
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.  நேரின்பின் உகரம் வருதலின் நேர்பு: நிரையின்பின் உகரம் வருதலின் 

கிரைபு என ஆட்டியும் குணமும் காரணமாகப்பெற்ற பெயராதல் மேற் 

கூறியவற்றுட் காண்க. 

(எஃடு.) வண்டு, காகு, காம்பு, மின்னு, நாணு, தீர்வு: நேரசை 

மூன்றன் பின்னும் இருவகை உகரமும் வந்து சோ்பசையாயிரற்று. 

.  குறிம் பின்வரும் இருவகையுகரமும் கேர்பசையாகாமை ர்ம்மேற் 
கூறுகின்ருர். ் 

வரகு, குரங்கு, மலாடு, மலாட்டு, "இரு, புணர்வு, உலர்வு என 

கிரையசை நான்டன் பின்னர்ச் முற்றுகரமும், நிரையசை மூன்றின் பின்னா் 

மூற்றுகரமும் வந்து நிரைபசை யாயிழ்று. குதினெடில் ஒர்.நின்பின் 

வந்த முற்றுகரம் உளவேமர் காண்க. 

(குற்றிய HET wp por மொழிப? (தொல்-எழுத்- -புணரி- - ௨) 

என்ற விதியாற் குற்றுகரம் புள்ளிபெற்று நின்றும் புள்ளி பெற்ற. 

ஒற்றுப் போன்று ஒடிங்கி நில்லாது தன்னான் ஊரப்பட்ட மெய்யுக்தாலும். 

அரைமாத்திரைத்தாய் நின்றசேனும், அகன்றிசைத்தலின் ஓற்வென்றலு 

மாகாது; ஒரு மாத்திரை Guim உயிர்போல HRT Mang wir nod oir 

உயிரென வேறோரலகு கொடுத்தலுமாகாது இதனைச் செயற்பாலது 

வேறரோரசையாக்குதலென நோக்க நோர்பசை நிரைபசை என வேண்டினார் 

ஆசிரியா், பின்னுள்ளோர் அலகு பெறுமென்று கொண்டாரேலும் 

அவர்க்கும் அலகுபெருவென்றுங் கொள்ள வேண்டியவாறும், தேமா; 

புளிமாவோழியக் காசு, பிறப்பு எனக் குற்றுகர வீறாக வேறுதாரணம். 

கொள்ள. .வேண்டியவாறும் உணர்க; எனவே குற்றுகரம் அலகுபெறா 

வாயிற்று, வண்டு, கொண்டி. என ஓசை ஓவ்வாமை செவி கருவியாக 

உணர்க, ் ன ட. 

- ஒரு மாத்திரைபெற்ற முற்றுகரம் நேர்பசை 'நிரைபசையாமோ 

வெனின்;-வண்டு வண்டு வண்டு வண்டு என்புழிப் பிறந்த அகவலோசை 

மின்னு மின்னு மின்னு மின்னு என்புமியம் பெறப்படுதலாலும், வெண் 

பாட்டீற்றடி வண்டு எனக் குற்றுகரவீற்றானின்றுழியுங் கோலு என 

முதிறுகர வீற்றானின் றுஜியும் ஒந்கவோசையவாம். secre அவ்வசை 

களாயின. இஃது 1எழுத்தளவெஞ்சிலும்... .மபோழிப” (செய் - 

௮௩ ) என்ற விதியாற்பெறுதும். (௪) 

எய்தியது விலக்கல் 

குறிலிணை யுகாம் அல்வழி யான். 

இத தனிக்குறிலானாகிய நேரசைப் பின்னும்"இருவகை உகரம் வர் 

சேர்பசையாதலை விலக்கெமையான் எய்தியது விலக்கெதாஉம 

'செய்- இ, 
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இஃது ri Bug விலக்கிப் பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

(இ-ள் மொழி சிகுத்து - பொருள் தந்து ஒற்றுமைப் 

பட்டு கிற்பதோர் சொல்லைப் பொருளைக் கெடுத்து : ,தனிக்குறில்- 

மூதலெழுதக்தைகத் கனிக்குறிலாக்கின் : முகலசையாகாது அது 

நேரசையாகாது, எள ~ று, 

எனவே, பொருள் தந்து ஒற்றுமைப்பட்டு நில்லாது விட்டி சைத்து 

நின்றுழி நேரசையாம் என்றவாறாயிற்று, புளிமா என்றவழிப் புளி 

யென்று ஒம்றுமைப்பட்டு நின்ற சொல்லைச் சிதைத்து மூதல் நின்ற பகர 

உகரத்தை நேரசையாக அலகிடப்படாது. 

இனி விட்டிசைத்து நேரசையாங்கால் ஏவல், குறிப்பு, தற்சுட்டு, 

வினா, சட்டு என ஐந்து பொருளின்கண் விட்டிசைத்து நேரசையாம். 

(எ - டூ.) 
* வெறிகமழ் தண்புறவின் வீங்கி யுகளும் 

மறிமுலை யுண்ணாமை வேண்டிப்--பறிமுன்கை 

௮ உ௮றியா வறிவி லிடைமகனே 

கொ௮லைய ஸனின்னாட்டை நீ' 

என்பது ஏவல். ௮ ௨ என்பது அகரந்தன்னையே சுட்டுதலின் த,ம்சட்டு. 

௮ ஆ விந் ; கானென் வெண் ணப் படும்! (நாலடி-௯) என்பது அருட் 

குறிப்பு. 
௮ அவனும், இ இவலும், உ உவளும் என்பது சுட்டு, 

௭ எவன் என்பது வினா.. | 

‘gemgul pCar_a’ என்பதனான். ஐர்திடத்தும் விட்டிசைத்தல் 

கொள்க; ௮, இ, ௨, ௭, ஓ என்னுமப்பா லைந்தும்' (தொல்-எழுத். நூன்- 
௩) எனவரும், 

இவை பொழி எதைத்துத். தனிக்கு றிலாய் நேரசையாயினவாறு 

காண்க, | | (௪) 

குற்றிய + லிகரம் அலகு பெற்றும் பெறாதும் வரும் எனல் 

௮. ஒற்றெழுத் இயற்றே குற்றிய லிகரம், 

இது குற்றியலிகரம் அலகுபெற்றும் ௮அலகுபெறாதும் வரும் என் 

கிறது. 

(இ-ள்.) குற்றியலிகரம் ஒற்றியற்று எழுத்தியற்று - சுற்றி 
யலிகரமாவது ஒற்றியல்பினையுடை தது : அதுவேயன் றி, எழுத்து 
யல்பினையும் உடைத்து, எ.- ஸூ, 

என்றது அலகுபெருதவழி ஒற்றாம்: அலரகுபெற்றவழி யெழுத்தாம் 
என்றவாறு.



௧௨. ப தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

(எ-டூ.) :குழலினி தியாழினி சென்ப' (திருக்கு௰ன்-௬௬) என 

ஆரியத் சளையாயும், *அருளல்ல தியாதெனின் ' (௨௫௧௯) மானக் கலித் 

தளையாயும் வருதலிற் கு.ம்.நியலிகரம் அலகுபெருது ஓற்றியற்றாயிம்று. 
*-நினச் யாரே மாகுது மென்று, வனப்பு கினக்கியா னுரைப்பக் கேண் 

மதி'? என இக்குற்றியலிகரங்கள் அலகு பெறுதலின் எழுத்தியற்முயிற்று. 

இங்கனம் *சான்றோர் செய்யுள் வருதல்: பெருவரவிற்று, ஒழ்றினை 

யும் எழுத்தென்று |(ஒரோரிடத்துக் கூறிஞரேனும், எண்டு ஐலய்று 

எழுத்து எனக் கூறலின் ஒற்றல்லாவெழுத்தை யுணர்த்திற்ு. (௮) 

| முற்றுகரத்திற்கு இலக்கணம் ப 
௯. முற்றிய லுகரமும் மொழிசிதைத்துக் கொளாத 

.... இற்ற லின்றே ஈற்றடி மருங்கினும். 

இது கும்றியலுகரத்திம் வெமாயெ Pb BETED OE இலக்கணங் 
கூறுகின்றது. 

(B - cr.) மேற்றிய லுகரமும் மொழி சிதை அ்னுச் கொளா௮- 
தேற்றியலுகரமும் வருமொழியைச் Amss gu பிரித்து அவற்றி 

னின்றும் வாங்கிக் கொடுக்கப்படா; எனவே நிலைமொழித் தொழி 

லாகிய உகரமும் நில்மொழியிறு கெட கின்ற உகரமே கொள்க, 

கிற்றல் இன்றே ஈற்றடி. மருங்கினும் - அதுதான் இடைமினன்றி 
சற்றடியிடத திலும் இயலசையாய் சிற் ரலின்று; எனவே உரிய. 

யாயே நிற்கும், ள + ற. 

*நாணுடையரிவை' (அகம்-௩௪) என்புழி வருமொழியின் உகரம் 
வந்தேறியது முற்றுகரமாகாதென்றுணார்க. இனி *சாணுத்தளையாக. 
வைகி! 'இரவுத்துயின் மடிந்த தானை" (அகம்-௨௯) *கு.றவுக்கொடி.” (இந்- 

-முத்-௪௯௩.) ்விழவுத்தலைக் கொண்ட” (அ௮கம்-௧௭) மின்னு நிமிர்ந்தன்ன” 
(௩.ற்.றிணை-டுக) இவை நிலைமொழித் தொழிலாகிய உகரம். பெழ்றன.. 
நீர்க்கு நிழற்கு என றின்ற நான்கனுருபு நில்மொழிம் தொழிலுச ரமாம். 
உலவுசடல், விரவு கொடி எனின் அதுவாம். *சுரும்புலவு ஈஉறுந்தொடை, 
யலள், கலனளவு நலனளவு” இவை நிவமொழியிற்று மகரங்கெட கின்ற 
உகரம் முற்றுகரமாயின. இனி 'இனத்துள்ள தாகு மறிவு” ( திருச்கு.றள்- 
rer) “இன்னா இனியார்ப் பிரிவு” (டை-சகடு௮) கருமமே கல்லார்சண் 

| : * 16 th Suu ளென்னுளேன் மன்னோ என்னச் இருக்குறலினையும், 
(௧௪௦௬) (எச் கொன்வைத்த வன்பி. னசன்ற" என்னு. திருச்சிற்றம் 
பபலக்கோவையினையும் (௧௪0௯). காண்க, பூ 

ர் உயிரில் லெழுத்து மெண்ணப் Lira? .(செய்-௪௪). என்புழி 
கத்தினயும் எழுத்தென்றல் ௦ காண்க, . . ட



ளியல்] ச்சனார்க்கனியம் ட தய 
தீர்வு '3பரறிவாளர். துணிவு. *பாடறியாதானையிரவு? போற்றா தார் 
மூன்னர்ச்செலவு' (கான்மணிக்-௧௦) *புள்க ணுடைத்தாம் புணர்வு” (திருக் 
குறள்-௪௪௫௨) *'புனளைமலர்த்தாரகலம் புல்லு? 1*அஞ்சொன்மடவார்க் 
கருள். கோலு” இவை. யடியிறுதிக்கண் உரியசையாய் நின்றவாறு 
காண்க. 7 ப | | 

(நிற்றலின்றே' என்றதற்கு ஈற்றடிக்கண் நிற்றலில்லையென்று கூறின் 
அவை முடியாவாம்.. இவை அசைக்கும் ஒசைக்கும் உறுப்பாம், 

உகரமும் என்ற உம்மையாற் குற்றுகரமும் 1*சேற்றுக்கால் நீலம்" 
எனப் பிரித்துக் செடாமனின்றவாறும் $4எய்போழ் கடர்சகானென் 

னேறு (வெண்-வாகக-௨௨) என இறுதிக்கண் உரியசையாய் நின்ற 
வாறுங். சாண்க.. காழுண்டு என்பது குற்றுகரமாகா.து. 

உரியசைகள் ஒற்றுப் பெற்று நிற்கும் எனல் 

௧௦, குற்றிய லுகாமும் முற்றிய லுகாமும் 

ஒற்மெடு தோன்றி நிற்கவும் பெறுமே, 

இஃது உரியசைகள் ஓற்றுப்பெற்று நிம்குமென எய்சாத தெய்து: 
வித்தது, 

(இ-ள்.) GosHugerph முற்றியலுகரமும் - முற்கூறிய 
குற்நியலுகரமும் முற்றியலுகாமும், ஓற்றொடு தோன்றி நிற்கவும் 
பெறுமே - வருமொழி வல்லெழுத்து  வரும்வழி வல்லொ.ற்றோடு 

தோன்றி நிற்கவும் பெறும், எ. று, ப 
  

* “இனமலர்ச். கோதா. யிலங்காடீர்ச் சேர்ப்பன் புனைமலர்ச் தா.ரகலம் 
3 புல்லு, ் | | 

* *மஞ்சுருழ்சோலை மலைரசாட மூச்சாலு மஞ்சொன் மடவாட் கருளூ.. 

இவை யாப்டீருங்கலவிருத்தி மேற்கோள் (டு௮). 

1 *சேற்றுச்சா னீலஞ் செருவென்ற வேர்தன் வேல் 

கூற்றுறமழ் மொய்ம்பிற் பகழி பொருகய 
ரோற்றர் தொழில்வடிவு தம்ஜட் டடுமாற்றம் 
வேற்றுமை யின்றி3ய. யொத்தன மாவேட 

ராற்றுச்சா லாட்டியர் கண்” ழே. 

இஃது இன்னிகசப்பஃறொடைச்கு உரையாிரியர் சால்டி௰ய பாட்டு. 

8 கன்னின்றான் எர்தை கணவன் சளப்பட்டான் 
முன்னின்று மொய்யவிச்தார் என்னையர்--பின்னின் று 
கைபோய்ச் கணையுதைப்பச் சாவலன் மேலோழி. 
எய்போற் இடர்சான் என் ஏறு,



Se ் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் . [செய்யு 

(எஃடூ.) *சேழ்றுக்கால் நீலம்? *நாணுத்தளையாக வைக! *நெருப் 

புச் சனர்தணிரந்த' “சனவுக்கொள் நீகண்டது' என இருவகை உகரமும் 

ஓற்றடுத்து உரியசையாயினவா.று காண்க, 

... உம்மை எதிர் மறையாதலின் ஒற்.றடாது வருதலே பெரும்பான்மை 

யென்றுணர்க. நிலைமொழி இழ்றுமிக்கு உண் ணும், நடக்கும் என்பன 

தேமா புளிமாவாயே நிற்கும்; விக்குள், கடவுள் என்பனவும் அவை, (௧0) 

சீர்க்குப் புறனடை 

௧௧, அசையும் சீரும் இசையொடு சேர்த்தி 

வகுத்தனர் *உணர்த்தலும் வல்லோ மாறே, 

இது முற்கூறியவற்றிற்கும் இனி வருஞ் சார்க்குமெல்லாம் tf NGL» 

(@ - cir.) அசையும் ரும் இசையொடு சேர்க்தி - அசை 

களாயும் ஈர்களையும் ஓசையோடு சோர்குதி, வருத்குனர் உணர்த் 

தலும் வல்லோர் ஆறே - வேறுபாடு உணர்வித்கலும் செய்யுள் 

இலக்கண _த்துறை போயினாரது Qe, or - 

முற்கூறிய மாத்திரையென்னும் உறுப்பின் ஒசையை யளர்து இன் 

மலோசையும், இன்னாவோசையும் அறிந்து உணர்தீதுக, எ-று. 

(எ-டு *தருக்கிப் புணர்ர்து தணந்த தமது, பொருப்புப் புடைத் 

துப்புடைத்து' என்றால் வெண்பாவீம்றடி இன்னோசைத்தாகாமையின் 
4பொருப்புத் தழைந்த பொழிர்து' என மெல்லினவோசை சேர்க்க 
இன்னோசைத் தாயிற்று. 

. நிலமிசை நீடுவாழ். வார்” (திருக்குறள்-ஈ.) இதனுள் வாழ்வா 

ரென்னும் ஓசையை வகுத்து வார் என கேரசைச்சீராக்க அசையான் 

- இன்னோசைத்தாயிற்று. | , 

இதனை வகையுளி என வேறோருறுப் பாக்குவாருமுளர். 

இனிக் கட்டளையடியையும் சீர்வகையடியையும் இசையோடு சேர்த்தி 

இன்னோசை யுணர்க,. அஃது *அளவுஞ் Hb gi வெள்ளைக்குரிய” 

(செய்5டு௮) என்ற பதினாள் கெழுத்தளவும் வருங் கட்டளை வெண்டாவும் 

வெண் சீரே யொன் றிக் கலித்தளை. தட்டு இன்னோசை பெருதாம். 

-. மாசேர்வாய் மாசேர்வாய் மாசேர்வாய்.மாசேர்வாய் என்றால். துள்ள 
லோசையும் பிறக்கும். இதனை மாசேர்வாய் பாதிரி காருருமுக் காருருமு 

எனின். இன்னோசைத்தாய்ச் செப்பலோசை பிறந்தது. ் 

* பேரா௫ரியர் பாடமும் இதுவே. (உணர்த்தல்? எனப் பாடம் 
கொள்வர். இளம்பூரணர், ப |



ஜியல்] . ஏச்சிஞர்க்னெியம் கடு 

இனிச் சர்வகை படிக்கும் urge gy காடாமா லராமால்'* என்றாற் 

ஓர்வகைத் துள்ளலோசையும், *என்னொருவன்'* என்றாற் சீர்வகைச் 

செப்பலோசையும் பிறக்குமாறு இசையொடு சேர்த்தியுணா்க, 

இனி ஞாயிறு புலிவருவாய் புலிவருவாய் மாசேர்வாய் . என்றால் 

ஞாயிறு என்ற இயற்சர்ப்பின் கிரையொன்றி' ஆரிரியத்தளையாயிற்றே. 
லும். கலித்தளைப்பாற்படுதலும்2 ஞாயிறு புலிசேர்வாய் புலிசேர்வாய் 

மாசேோர்வாய் என்றவழிப் புலிசேர்வாய் மாசேோவாயென நேரொன் றிற் 

றேனும் கலித்தளைப்பாற்படுதலும் இசையொடு சேர்த்தியுணர்க, 

இவ்வாறே பிறவும் வகுத்துணர்த்துதல் ௮த்துறைபோயினார்க்கே தெரிவ 

“தாம். 

இனி உம்மையான் அடியுமிவ்வாறே வகுத்துணர்த்துக.  ₹நுதல 

இமையா காட்ட மிகலட்டுக், கையது கணிச்சியொடு மழுவே” (அகம் - 

கடவுள் வாழ்த்து) என்புழி இகலட்டு என்னுஞ்சீர் குறித்தபொருகை ' 

மூடிய நாட்டும் யாப்பென்னும் . உறுப்பினுள் அடங்காது *இகலட்டுக் 

.லகயது" என மேலிலடியோடு பொருள் கூடிம்றேனும் இசையொடு 

சேர்த்தி வகுத்ததாயிற்று. ன ட . 

.. இன்லும் அதனானே எழுத்தல் செவியாகிய'சுஃறென்னும் தண் 

டோட்டுப் பெண்ணை! என்பதனை அசையோடுஞ் சீரொடுஞ் சோர் 

துணர்த்தலுங் கொள்க; 

இனி அகவன் முதலிய ரான் கோசையினையும் ஒன்று மூன்றாக்கி 

வகுத்தல் தொல்காப்பியனார் கருத்தன்றாயிற் று). என்னை. இயலசை 

மயங்கிய இயற்சிரும், உரியசை மயங்கிய இயற்சீரும், வெண் ரும் பற்றி 

யோசை வேறுபடத் தோன்றலின் .௮வை பன்னீரண்டென்லும் வரையு 

'எடங்காவென்பது பற்றி. . . | 

இன்னும்: (இசையொடுூ சேர்த்து” என்றதனானே *ஓரள . பாகு 

மிடனுமா Gor Gr? (தொல்-மொழிமரபு-௨௪) என்ற ஐகாரமும் பொருள் 

- திதைர்திசையொடு சேர்தல் கொள்க, ் 

(வண்கெரன்றையை மருட்டுங் காண்' 1'புகழ்த லானாப் பெருவண் 

மையனே" இவை முதலிடை கடைகளிற்் சிதைந்தும் வருமென்று 

கொள்க. (ea) 

* திருக்குறள்--௨௬௭. 
+ செங்கண்மேதி கரும்புழச்கி 

யல்சணீலச் தலரருச் இப் 
பொழிற்காஞ்ச நிழற்றுமிலுஞ் 
செழு$ர் ஈல்வய லூன் 

புசழ்த லானாப் பெருவண் மையனே?” 

இத யாப்பருங்கலவிருத்திமேற்கோள் (௧௫).



-௧௭ தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

சீரின் இலக்கணமும் அதன் வகையும் 

௧௨. ஈரசை கொண்டும் மூவசை ஈபுணர்த்றும் 

சரியைநத் இற்றது சீரெனப் படுமோ. 

இதுநிறுத்த முறையானே சிருணர் த்துவான் தொடங்கி அவற்றின் 

பகுதியும் அவற்றது பொதுவிலச்கணமும் உணர்ச் இற்று. 

(இ-ள்.) ஈரசை இயைந்து கொண்டும் - ஈரசை அன்னில் 

இயைந்து பொருள் கொண்டும், மூவசை இயைந்து கொண்டும் 

மூவசை தன்னி லியைந்து பொருள் சொண்டும், இற்றது சீரெனப் 

படும் - அற்று கிற்பது சிரென்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்படும், 
ஈர்புணர்ததும் சரெனப்படும் - அவ்வாறன்டி அச்சர் தான் ஒரு 

சிரோடொருகர் Gerri பிறர் கூட்டப்பட்டு கின்றாலுஞ் 

- ரென்று சொல்லப்படும் என்றுங் கொள்க, or = று, 

(இயைந்து? என் றகனையும் (கொண்டு! என்றதனையும் ஈரசைக்கும் 
மூவசைக்குங் கூட்டிச் கொண்டு! என்பதற்குப் பொருள் கொண்டு 
என்று பொருளுரைக்க. நடுவு நின்ற “ர! என் றதனைப் year gu 
என்றதனோடு மாறிக் கூட்டுக. 

இமைந்து என்றதனான் ஒருரர்க்சகட் பலசொழம் றொடர்ந்துவரிலும் 
அவை யொன்றுபட்டு கிம்ரல் வேண்டுமென் றுணர்க, எனவே, சொல் 

- லெல்லாம் ஈரசையும் மூவசையுமாயல்லது வாராவென்பதா௨உம், இனிப்: 
புணர்த்து என்றதனான் அச்சர்கள் அவ்வாறற்று நிற்குமேனும் பிறர். 
தொடர்பு படுத்தும்வழிப் : புணர்ச்சி விகாரமெய்தாமல் தம்முள் 
தொடர்ந்து நிற்றலும் புணர்ச்சி விசாரமெய்தியும் தொடர்ந்து நிற்றலு. 
மூடைய என்பதூஉங் கொள்க. 

(a-@.) போந்து சென்று சார்ர்து சார்ந்து, மதனுடை கெஞ்ச. 
மொடு: நடுநா ளென்னாது' இவை புணர்ச்சி விசாரமெய்தாமல் இசை: 
யற்.றுத் தொடர்ர்தன. கடித்துச் கரும்பினைச் கண்டகர நூறி? as 
வல்லெழுத்துப் புணர்ச்சி யெய் தற்று. ் 

இன்னும் அதனானே: ஒரு சொல்லைப் பகுத்துச் Cie வேண்டு- 
மாற்றான் வேறு சராக்யெ வழியும் அச்சர்வகையான் வேறு சொல்லிலக்' 
சணம் பெறுதும். அது மம்மர். நெஞ்சினேன் தொழுது. கின்றதுவே” 
என்புழி நின்றது என்னுங் குற்றுகர வீற்றுச் சொல்லினைப். பிரித்து 
அதுவே என. வே௱ொரூ சீராக்க முற்றுகரமாகி வேறுபடுதல். கொள்க, _ 

.... *. இளம்பூரணர் பாடமும் இதுவே.  !புணர்ந்தும்! எனப் பாடம். 

கொள்வர் பேராடரியர்,



cf] ஈச்சனார்க்ளெயம் ser 

பிறர் தொடர்பு படுத்தின செய்யுள் *உலக முவப்ப வலனோர்பு ! 

(திருமுருகாற்றுப்படை) * யாதானு நாடாமால் ' (திருக்குறள்) எனவும் 

“ வசையில் புகழ் வயங்கு வெண்மீன் ” (பட்டினப்பாலை) எனவும் ஈரசைச் 

சிரும் மூவசைச்சிரும் வந்தன. ட் (௪௨) 

ஈரசைச்சீர் 

௧௩, இயலசை மயக்கம் இயற்€ ரேனை . 
உரியசை மயக்கம் ஆசிரிய வுரிச்சீர், 

இது முறையானே இயலசையும் உரியசையும் வேறு வேறு தம்முன் 

மயங்கவரும் ஈரசைச்சீர் உணர்த்திற்று. 

(இ- -ள்.)  இயலசை மயங்னெவற்றை இயற்சரென்றும் 

உரியசை மயங்கினவற்றை ஆடரியரிசிரரென்றும் கூறுக, 

6r = OI. , 

மயக்கம் என்றது தம்மொடு தாம் மயங்குதலும். shuns ப்தி 

மயங்குதலுமாம். 

(எ.ஈடு.) நேர்நேர், நிரை சிரை எனத் தம்மொடுதாம் மயங்கெ:. 

இரண்டினையும் பிரித்து நேர் நிரை, கிரை நேர். எனப் பிறிதொடு மயக்க 

இந்நான்கும் இயற்சீராயிற்று. 

இர்காள்கு.வழியுமல்ல.து வேறு கூட்டமின்மையும் உணர்க. 

இவற்றைத் தேமா, புளிமா, பாதிரி, கணவீரி. எனவும். கருவிளம் 

கூவிளம் எனவும் காட்டுப; பிறவாறுங் காட்டுப. ' 

நேர்புகேர்பு, நிரைபுறிரைபு. எனத் * தம்மொடுதாம் மயங்க, 
இரண்டினையும் பிரித்து நேர்பு நிரைபு, நிரைபு நேர்பு எனப் பி.றிதொடு 

மயக்க .இகந்கதான்கும் அூரியவுரிச்சீ ராயிற்று, இவற்றை வீடுபேறு, 

தடவுமருது, பாறுகுருகு, வரகுசோறு எனக் காரட்டுப. ்் 

செய்யுள்--4அவரே, கேடில் விழுப்பொருள் தருமார் பாசிலை! (குறுந் 

தொகை - ௨௧௬) என கான்கியற்சீரும் வந்தன. வெளிற்றுப் பனர்துணி 

யின் வீற்று வீற்றுக் கடப்ப' எனவும், *“ஈறவுண் மண்டை * *நுடக்கவி 

னிறவுக்கலித்து' (அகம் ௧௬) எனவும், (பூண்டு கடந்து வளரும். பூவ்கட் 

புதல்வன்! எனவும், (வண்புகழ் மிறைந்து வசிர்துவாங்கு நிமிர்தோள்” 

( திருமுருகாற்.றுப்படை) எனவும், வர்தவற்றுள் வீற்று வீற்று. எனவும் 

இறவுக்கலித்து எனவும், பூண்டு கடந்து எனவும், விந்து. வாங்கு எனவும் 

் நரன்காகிரியவுரிச்சிரும் வந்தன. 

ட. நான்கு பாவிழ்கும் இயத்றலானும், இயல்பு வகையான் ஒரோ 

சொல்லாய் வருதல் பெரும்பான்மை. யாகலாலும். இயற்£ரெனவும், 

Q gr.—2



க தொல்காப்பியம். பொருளதிசாரம் [ செய்யு. 

ஆூரியத்திற்கு. உரிமையான் : உரிச்சிரேனவும் ஆட்சியுங் குணமுங் 

காரணமாகப் பெற்ற பெயர்... - ப | 

Qupe Ap Bed’ (Qei-ex) எனவும் *வெண்பா வுரிச்€ ராசிரிய 
வுரிச்சர்' (டே. ௨௩.) எனவும் பிருண்டும் ஆள்ப. ப (em) 

உரியசையின்பின் நிரையசை வரினும் உரிச்சீராம் எனல் 

௧௪. முன்னிரை*வரினும் அன்ன வாகும். 

இஃது இயலசையும் உரியசையும் மயங்கிச் சிராமா.று' கூறுகின்றது, 

(இ-ள்.) *உரியசை மயக்க மாசிரிய வுரிச்சீர்' (செய் - ௧௩) 

என்ற அதிகாரத்தான் அவ்வுரியசை முன்னர் நிரையசை வரினும் 

அவவுரியசை மயக்கமாகிய ஆசிரியவுரிச்சராம். or - 0. 

| அவை நேர்புகிரை, கிரைபுகிரை. 

.(எ-டூ.)  நீடுகொடி நாணுத்தளை, உரறுபுவி வீரவுகொடி. என 

வரும், 

செய்யுள். *ஓங்குமலைப் பெருவிற் பாம்புஞாண் கொளீஇ? (பு.றம்-இடு) 

. *நாணுத்தளை யாச வைகிமாண் வினைக்கு', *களி௰்றுக் சணம் பொருத 
கண்ணகன் பறந்தலை” (புறம்-௬௪) “உவவுமதி யுருவி னோங்கல் வெண். 

குடை? (டெி- ௩) *ஒங்குதிரை வியன்பரப்பின்' (மதுரைக்காஞ்சி) 
*பன்னுதமிழ்ப். பாவலர்க்கு” : *களிற்றுமிணத் துகிலுடுத்த' *பிணர் 

மோட்டுப் பேய்மகளிர்' *நிலவுமணல் வியன்கானல்” எனவும் ஆசிரியத்தி 
- ும் வஞ்சியிலும் வந்தன. , 

்... *தூங்குிறை யன்னந் துயில்வதியுஞ் சோணாட்டு' எனவும் *ஏடு, 
கொடியாக வெழுதுகோ” எனவும் வெண்பாவிலுட் கட்டளையடியல்வழிச். 
சிறுபான்மை. வந்தன. கட்ட்ளாயடியன்மை இசையோடு சேர்த்தி யுணாீச; 

இவை இயலசையோடு மயங்கினமையிற் பாஇரி கணவிறிபோலச் 

கொள்க.. . | | (64) 

.. உரியசையின்பின் நேரசைவரினும் இயற்சீராம் எனல் 

௧௫, தேரவண் நிற்பின் இயற்சீர்ப் பால, ன க 

| இஃது. இயலசை உரியசை மயக்கத்துப் பிறப்பன இரண்டியற் 

| எருணர்த் இற்று, | ப 
| (இ - ஸ்.)ஃ அவண் கேர்கிற்பின் இயற்சரப்பால - மேனின்ற 
அதிகாரத் தான. உரியசையிரண்டன் பின்னும் நேரசைவரின். 

‘ அவையிரண்டும் “இயற்சீர்ப்பாலவாம், எ - MI. ன ர 
  

ரீ *இறினும்' எனப் பாடம் கொள்வர் இளம்பூரணர், *உறிலும்! எனப். 

“ பாடம் கொள்வர் பேராரியர். ்



வியல்] ....... தச்சினார்ச்சொயம் ௬௯ 

அவை Gary Gee, நிரைபுநேர். | 

(எ-டூ.) சேற்றுக்கால், வேணுக்கேரல், களிற்றுத்தாள்; pas 

(தோள் எனவரும் ; நீத்துநீர்,  குளத்துநீர். எனவும். போதும. Gang Pie 
அிறகுஇ, உருமுதி எனவும் கண் டுகொள்க, 

இவையெல்லாம் பாதிறி கணவிரி என் லும் இயற்சீர்ப்பாற்படும்ட. 

. போதுபூ, விறகுதீ என்னுமிரண்டன்கட் குற்றுகரம் மேல்வரும் 

(கெடிலோடிணைச் து கிரையாய்ப் பாதிரி சணவிரிபோல. நிரையாமோ 

Gaels; ஆகா;--அக்குற்றுகரம் நேர்பு நிரைபுமாயே கின்று கேரு 
கிரைய வதலாய் நிரையீறாகிய சீர்தளை கொண்டாங்குத் தட்கும். 

செய்யுள்---*நீத்துநீர்ப் பரப்பி னிவக்துசென் மான்றேர்” எனம. 
பொகுபூவும், விறகுதியும் வந்தன... ட்டன (௪௫). 

" இயலசையின்பின் உரியசைவரினும் இயற்சீராம். எனல் - 

௧௬. இயலசை யீற்றுமுன் உரியசை வரினே. | 

திரையசை மியல வாகு மென்ப, | | 

Os Binet oir 0 இயற்சர திகாரத்தான். ஈரசைச்சருள் efter 

. Queens மயக்கத்துள் ஒழிச்துகின்்ற நான்கியற்சரும் உணர்த்திற்று. 

(இ. ள்.) Queene ஈற்று முன் உரியசை வரினே-இயலசை 

இரண்டன் பின்னும் உரியசையிரண்டும் ஒன்.நிரண்டு செய்து... 

மயங்கி. நான்காங்கால். அவ்விரண்டு. உரியசையும் 7 நிரையசை 

இயலவாகும் என்ப - இயல சமை ow beso Bas இயற்சீர் கான்கனுள் 

அரைக்க ற பரதிரியும். கணவிரியும் போல். அருஞ்சிரொடு, கட்கும் 

_ இச் சுத்தமும் த தளைக்குமாறு' 'கூறி.்ராம், 
(ar - 6.) போரேறு.கன்னாணு, பூமருது” காருருமு, கடியாறு. பெரு 

கரணு, மழகளிறு நரையுருமூ என வரும்... (௧௪) 

"உயிரளபெடை சீர்கிலை யாதலேயன்றி அசைநிலையும் ஆம் எனல்... : 

ட்கள், அளபெடை யசை நிலை யாகலும் உரித்தே... 

இஃது எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி. 

(இ-ள். rags Barr sg *கேட்டெழு ,ச்தேதழே மோசெழுல் 
இருமொழி, (மொழி - ௧௦) என்ற்,கனாற் சொல்லாம் தண்மை 

Busi: Bus அளபெடை ஈண்டு ஈரசைசீ?ர் கூறிய அஇகாரச்
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னும் இயற்சிராக் அன்மையெய்திற்று, அதனையே. ஏழமுத்து: 

கிலைமைப்படுத்து அசைகிலையும் வேண்டலின், 

அளபெடை அசைநிலை ' ஆகலும் உரித்தே - அளபெடை. 

Cope Pu Qupi நிலைமை பெறுதலே அன்றி ஓரமையாம் 

தி.ற்றலும் உரித்து எ - அ. ப 

உ்ம்மையா ற் சிர்நிலையா தலே வலியுடைத்து. நிலையென்று தனால்: 

எழுத்து நிலையும் நேர்ந்தார். அங்ஙனம் Grad பெறுங்கால் மூ.ம்கூறிய 

சரசைச்சீர் பதினாறனுள் ஆசிரியவுரிச்ரோறும், போதுபூ விறகுதீ என்னு: 

/மிரண்டியற் ஈரும் ஒழித்து ஒழிந்த நேர்நேர், நிரைகோ், நீரைறிரை, 

Cathey, SsiGaty, நேர்கிரைபு, மிரைகேர்பு, நிரைரிரைபு என்னு. 

Mu pt எட்டுமாம். அங்வனமாதல் ஒருமொழியகத்தேயுடைய என்பது, 

ஆஅ எனத் தேமரவாயிம்று. கடாஅ எனப் புளிமாவாயிற்று. யாது: 

. என' ஈரெழுத்து ஞாயிறு ஆயிற்று; என்னை? கடான . என்புழி” 

அளபெடையதாகாரம். பிரித்துக் குறினெ டிலாயினாம்போல ஆகாரத்தும். 

2ன்னின்ற அகரமுங் குற்றுகரமுவ் குறிலிணையெனம் , பம்டமைமி 

ஜனென்பது. . ஓழிந்தனவற்றிற்கும். இஃதொக்கும். ஆறி என்பது: 

மூவெழுத்துப் பாதிரி, .படாகை என்பது மூவேழுத்துச் கணவிரியாம்.. 

OIL T HS என்பது தாலெழுத்துக் கணவிரியாம். ஆங்கு என ஈரெழுத்: 

துப் போரேரறும். ஆவது என மூவெழுத்துப் பூமருது புகாஅர்த்து. 

என்பது சடியாரறாம். . பராஅயது என்பது: மழகனிறாம். இவை ஒரே 

சொல்லா நின்று எட்டியற் சரானும் அளபெடுத்தன. 

... *தேஎந் தேரும் பூஉம் புறவிற் 
- போஜரி துள்ளூஞ் சோதரி ஈண்ணிக் 
grr பிணையல் விராஅங் குஞ்சிக் 
கூடா௮ரிக் கோவல் ரடாஅரின் வைத்த 
கானெறிச் சென்றனர் கொல்லோ 

- மேனெறிச் சென்று பொருள்படைப் போரே : 

இதனுள் இயலசை மயங்கிய இயம்சிர் நான்கும் வந்தன: iit ae 

நான்கும் "இவற்றுள் அடங்கும். - 

இங்ஙனம் சர்நிலையெய் Bui வழக்கிற்கும் செய்யுட்கும் பொதுவாயது 
இயற்கை யளபெடை என்றும், செய்யுட்குப் புலவர் ஓசை கருதிச்: 
செய்து கொண்டது செயற்கையளபெடை. என்றுங்கொள்க; இவ்விதி: 

. கட்டகாயடிக்சென்றுணர்க. இவை சிர்ரிலையடிக்காயிற். தினிக்க 
மூ. தனிலை இடைஙிலை, இறுதிநிலை எனக்கொள்வர். :.. -. 

* ஆ௮ வளிய. வலவன்றன் பார்ப்பினொ. 
10. @) ரிரையுங்கொண் டரசப்.பள்ளியட். 
Ges திரையலைப்பத் அஞ்சா திறைவன்றோண்
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மேள வலைப்பட்ட ஈம்பே' னறுதுசா 
லோஜ வழக்குச் துயர்”, 

₹ஆ௮ வளிய வலவன்”” எனவும், “ஏஎர்.சதைப வழாஅல் எல்லாநின், 
பீசஎயரி #6 Bu கண்” எனவுமிலை கேர் நேரும் 'சிரைகேருமாக அல இப. 

இணி 'உரசையாங்காம் செயற்சையளபெடை..  சிர்நிலையாதன் 
செய்யுட்கே யுரியவாதல் போல, இயற்கையளபெடை அசைகிலையாதன் 
அசெய்யுட்கேயுரியவாதலும்,  புணர்ச்சிவகையான் . எழுத்துப்பேருகிய 
அளபெடைகள் அ௮சைநிலையாதலும், பொருள் புலப்பாட்டிற்குப் 'பூலவசி 
'செய்ச செயற்கையளபெடையுட் சிலவும் அசைரிலையாதலுஙப் கொள்க. 

(எ -டூ.3. (உப்போஓ வெனவுரைத்து மீள்வாள்*? என்புமிப் பண்ட 
மாற்றின்கட்.பகரவோகாரத்திற்குள்ள eros. பெறுதலின். ஓரசையா. 
விற்று. *நூறோஇதாறு??; என்பதும் MH Ble ட 

. இவை இயற்கையளபெடை யசைநிலையாயின., 

். பலாஅக்கோட்டுத். தங்கனிமேழ் பாய்ந்த கடுவன்! . என்புழிம் 
“பலா” எனப் புளிமரவாகாது ஒரசையாமய்க். கோடு என்பதும் கூட்டிக் 

அணவிரியாக அலகு பெறும், *குறியதன் முன்னரும்" (எழுத்-உயிர்மயங்- 

௨௪) என்னுஞ் சூத்திரத்தாற் பெற்ற அகரமும் அனபெடைபோல் அசை 

அிலையாயி மிழி... ட ட 

Rend urenicomaniie பட்டன்று நீணிலா. ஈ.லெள்றோன். 
கலம்போஜம்ப்பேசஒய்க் அளவை செய? 

னப் போய்ப்போஒய் எனச் செங்கைக்குறிப்பும். Loe செய்யுன் ட் 

Belper says அளைகிலையாயி ற்று. 

... இவைஜசை ஈிதைத்தாற். செய்யுவின் பஞ் 'கதையுமென்று அவருக் 
அகைக்கட் சிதைத்தார். . 

ட... இவை. அலகுபெருவெனவே, Gig air sroutuurd pa 
இதனானே குற்றிசாம்போல் எழுத்தாம் தன்மையும் பெற்றாம். 

“இடை டங்க வீர்ச்சோமை பின்னுழ வாட்கண். 
புடைபெயரப் போழ்வாய் திறர்.து--சடைகடையி. 
னுப்போத வெனவளைத்து மீள்வா 'ளொளிமு௫வத் 
கொப்போகீர் Gaal og’. ன 

 *பல்துச்குத் தோற்ற பனிமுல்லை. பைல்கள் . 
சொல்லுச்குத் தோத்றின்னர் தாற்றினவா-னெல்றுக்கு... 

-ூறோஒழமா றென்பா ஹடங் இடைக்கு மென்நுலைக்கு : 
மாறோமா லன்றளந்த மண்.” ee 

, *சோற்றிலவால்!. எனவும் பாடம். . இவை மாப்பருங்கலவிருத்தி ' 

மேற்கோள். ட்ட ன சர 

ee)
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இனி, வாஅழ்க எனவும், தூஉமணி. எனவும் . மூவசைச்சரோ னும் 

வருதல் உம்மையாற் சர்ரிலை மியய் துமென்றதனா ம் பெறுதும். . 

- அவை வெண்௫ரும் வஞ்சிச்சீருமாம். | ன சு (கஏ% 

| ஒற்றஎபெடை சீர்நிலை யாதலேயன்றி அசைநிலையும் ஆம் எனல் 

௧௮, ஒற்றள பெடுப்பினும் ௮ற்றென மொழிப, 

இஃது ஒற்றறபெடையும் சீர்கிலையா தலேயன்.றி அசைநில்யுமாமென 

ஏய்தாதசெய்துவித்தது.. 

(8 - ள்.) ஒற்று அளபு எடுப்பினும் அ.ற்றென மொழிப - 

ஒற்று அளபெடுக்தாலும் உமிரளபெடை போலச் சர்நிலை. எய்.க. 

௮ம் ஓரசையாய் கிற்றலும் உரித்து எ.- DI. 

ஓற்றெனவே, (௩ ஞண நமன வயலள வாய்தம்” என்னும்: 

வதினோரொற்றுங் குறிற்கமும் குறிலீணைக்கீழும் அளபெடுத்தள் 

பெறுதும். ப்பட 

மங்ங்கலம். ் எனவும், அரங்ங்கம் எனவும் வரும். ஏக யவற்றேடும் 

சீராமெனவே, ஈரசைச்சிரும் மூவசைச்£€ருமாதல் பெறுதும். மேன் 
எழுவகைச்சீர் றுதலின் இதனை: ஈண்டுவைத்தார். ..ஒரைசையாதல்: 
கறுபான்மை. 

ட (சைடு) *கண்ண் தண்ண்ணெனக் சண்டும்கேட்டும்! என்புழிக் 

சண்ண்ணென்பது . சர்நிலையெய்தித்  தேமரவாயிற்று. . தண்ண்ணென் 
aa papas தட்பத்திற். “சிறப்புக்கூறுதற்காக . இயற்சீர்க்கண் ணகர 
வொற்றினை மிகக்கொடுத்து அளபெடுத்துச் செய்யுள். செய்தான். அது, 

மாசெல்சரம் என்னும் .வஞ்சிச்சீராவதனை.. ஆகர்க, பாதிரி என 
ஞூன்னின்ற். Qu peCrure என வழுவமைத்தவாறு.. இதுவும் ஐரசை 

இதையா. நிற்கவும் அலகுபெறாதெனவே எழுத்தின்றன்மை எய்திற்று, 

Os வழக்கஇிற்குஞ் செய்யுட்கும் உறுப்பாய் நின்றன அளபெழுத: 
அம், தோ.ற்றிக்கொண்டன. அளபெழுதலுமாம். சுள்ள்ளென்றது, புள்ள் 

சென்றது, ஈள்ள்ளென்றது, சண்ண்ணென்றது--இவை வழக்கிற்குஞ் 

செய்யுட்குமுரிய. தோ.்.றின.த--சகண்ண்ணென மூற்காட்டினாம். 

இருவகை, யுகரமீறாய்க் கொங்ங்கு,. குரங்ங்கு, மின்ன்னு, எஃஃகு. 

என்பன:உயிரள்பெடையின் வருமெழுத்தோடு கூடிப் பேரேறு, கடியர 
றென கிற்குமாறுபோலாது வண்டு வரகு என்னும் உரியசைப்பாற்படு! 

லின் உயிரளபெடையின். வேறாக Car Ber. Oovesyss st 50 
emer anys *கண்ண்டண்ண்ணென " ‘saa pe னுங் கல்லதர்த்தம் 
சனத் தேமாவாக அலகுபெற்றன;  —



aut] - m8 ட (ச்சினர்க்கினி௰ம் | ne ௨௩ 

. இணி) ட்டம் | வேண்டின்! (எழுத்- grime) என்னுஞ் கத்திரத்தட் 
காட்டிய 

_§ செய்யுட்ச ளோசை சிதையுங்கா வீரளபு 

மையப்பா டின்றி யணையுமா-மைதீரொழ் 

இின்றியஞ் செய்யுட் கெடினொற்றை யுண்டாச்மு 
குன்றுமே லொழ்றளபுங் கொள் ' ட 

என்னும் மாபுராணச்' சூத்திரத்துள் 'மைதீரொற்று? என்றதஞனே, 
Frames யடியோசைகெடின் ஐற்றில்லாத சொல்லிற் கோசை ௮வ் 
வொற்றை உண்டாச்கியுறிம்குமென்றும், “குன்றுமே லொற்றளபுப் 

கொள்” என். றதனறானே அ௮வ்வொற்றானும் ஓசை நிறையாவீடின் அங்ங 
னம் வருவித்த ஒ.ற்றை அள பெடுக்துக்சோளக வென்றுங்கூ மிய விதியும். 

கொள்க. ் 

gb Deg ரைர்து டைய்ய காம னைய்ம Gan st er வந்தண ட் 
் ஸனம்புமீர ரல்லர் ஈன்.கு ரங்கு நீர ராயினுக் : 

. தங்கு ரவ்வர் தாங்கொ டுப்பி னெஞ்சு கொந்து தாழ்வர்தாம் a 
பொக்க ரவ்வ வல்கு லாரெ னப்பூ aarp Gercdal@ar.” 

- (சிந்தாமணி- -சரமஞ்-க... 

"இதனுள். யகரவசாவொழ்றில்வழி ஓசை அல்வொற்றையுண்டாக் 

இற்று, அில்து அள்பெடுத்தது. வந்துழிக் காண்க, | . (௧௮) | 

வெண்பா” உரிச்சர். | .. - 

| Qupei இறு தமன். நேரவண்' நிற்பின் ட 

உரிச்ர் வெண்பா வாகு மென்ப. ப 

| இது. மூறையானே மூவசைச்சிருணர்த்துதல் தொடக்க, அவத்துள் ் 

வெண்பாவுரிச்சிர் உணர்த் துஇன்றார். ' 

(இ-ன்.) அவண்: இயற்சீரிறு இழூன் - நேர்கிற்பின் - அவ் 

விடத்துற் இடறிய இயலசையானாய இ.யற்சீரிறு இக்சண் கோசை 

வந்து. நிற்பின்: (வெண்பா வரிச்ராகுமென்ப - அச்சான்கும் 

வெண்பாவுரிச்சிராமென்.று கூறுவர் புலவர், er = னு. ் 

ப வைவ் ட்ட | 
. கோவே, Boog den sort 

Gardens Bor, sensei Gist 

எனவரும். .



௨௪.. தொல்காப்பியம்; பொருளதிகாரம் [செய்யு 

இவ ற்றை மாசெல்வாய், புலிவருவாய்,  மாவருவாயம், புலிசெல்வாய் 

எனவும்: தேமாங்காய், கருவிளங்காய், கூவிளங்காய், புளிமாங்காம். 
எனவுங் காட்டுக. ் 

செய்யுள் 

: கரமன்கர் ணென்று கருவூரார் பாராட்டத் 

தாமந்தாம் கோதை வருவானை-ஃயாழு 

UGG Geos யானெதிரே கூப்பித் தொழக்கண் 

டொருகுடங்கை யாயின கண்? 

ஏன கான்கு வெண்்?ருங் காண்க, 

இஃது ஆட்சியுங் குணமுங் காரணமாகப் பெற்றபெயர், வெண்பா 

விற்கும் அதன் பகுதியாகிய கலிப்பாவிற்கு முரிமையின். 

இனிப் . பொதுவாக  இயற்€ரென்றால் இயலிசை மயக்கமாகிய 

இயற்சீர் நான்கினையும், பொதுவாக உரிச்சிரென்றால் உரியசைமயக்க 

மாகய உரிச்சீர் சான்கனையுமே கோடல்வேண்டினார் இத்தொல்காப்பியனா 

ரென்பது, இச்சூத்திரத்தானும் (வெண்பா வுரிச்ச ராசிரிய வுரிச்சி, ரீன்பா 

நேரடிக் (கென்பதனானும்' (செய்-௨௩) பெறுதும்; இதனான் ஆட்எயும் 
பெற்றாம். 

இதுவுங் கட்டளை யடிக்குஞ் சீர்வகையடிக்குமுரித்து. . (௪௯) 

வஞ்சிச்சீர் 

20. வஞ்சிச் ரென வகைபெற் றனவே 
-வெண்டர் அல்லா*ஷூவகை யான. ் ் 

இஃது ஒழிர்த மூவசைச்சர் கூறுகின்றது. 

(B - ar.) வஞ்சிச்சிரென்று  கூறுபடுச்கப்பட்டன, Cop 

கூறிய வெண் £ரல்லா மூவசைச்சொல்லாம், எ - று. ் ப 

அவை வருமாறு ;--கேர், நிரை, Cory, நிரைபு என நாள்களையும் 
நிறுத்தி, ஒருகால் கேர்முன்னாகவும், ஒருகால் நிரைமுன்னாகவும், ஒருகால் 
நேர்பு. மூன்னாகவும், ஒருகால் கிரைபு முன்னாகவும் எடுத்து. நேரீறாக 
முடிக்கப் பதினாமும்; அவ்வாறெடுத்து நிரையீறாக முடிக்கப் பதினாரறும்/ 
அவ்வாறெடுத்து _கேர்புஈறாக முடிக்கப் பதினாறாம்; அவ்வாறெடுத்து 

. நிரைபுஈறாக முடிக்கப் பதினாரும். ஆகவே, அறுபத்து நான்காயிற்று, 
அவ்வாறெடுத்து நரன்கு முறைமைக்கு. ஈடுவு கேரும் நிரையும் இரர்பும் 
நிரைபுமாக நிற்குமாறும் உணர்க, க ப ௬ 
  

* பேராசிரியர் பாடமும் இதுவே. மூலசை என்ப? எனப் பாடம் 
கொள்வர் இளம்பூரணர். ப
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கின் 

ஈச்சினர்க்வெியம் ட ௬௫ 

அவை 
கேர்நேர்கேர் 

Cordes Get 
நோ்கேர்புகேர்.. 
கேர்றிரைபுகேர் 
நிரைகேர்கோ் 
நிரைகசிரைகோர் 
நிரைநேர்புகேர்.. 
நிரைகிரைபுநேர் 

GaryCGar Gad 
CGorydenrGur 

தேர்புகேர்புகேர் 
நேர்புகிரைபுகேோ் 
நிரைபு சேர்க் 

நிரைபுகிரைநேோர் 
நிரைபுகேர்புகேர் . 
நீரைபுகிரைபுகேர் ன 

எடுத்துக்காட்டு... 

மாசேர்வாப் 
மாவருவாய் : 
மாபோகுவாய். 

மாவழங்குவாய் 

புவிசேர்வாய்.. 
புவிவருவாப் 

புலிபோகுவாய் 

புலிவழங்குவாம். 
பாம்புசேர்வாப் 

பாம்புவருவாய்' 

பாம்புபோகுவாய். 
பாம்புவழங்குவாய் 

களிநுசேர்வாய் 

களிறுவருவாய். 
களிறுபோகுவர்ய் 

ட களிறுவழங்குவாய் | 

எனவும் கேரீம்று கரவசைசீசர் பதிஞறும் வந்தன. 

வெண்சரென மேற்காட்டிய நான்கும் ஒழித்தொழிர்த பன்னிரண் 

டும்.வஞ்சியுரிச்சர், 

& er 

BH 
௧௯ 

௨0 

கேோரரோர்றிளை 

Cai ier Bans 
கோர்ரோபுகிரை 
கேோரறிரைபுறிளை 
நிரைநேர்கிரை 

நிரைஙிரைஙிரை. 
- நிரைநேர்புநிரை 
கிரைநிரைபுகிரை 

நேர்புகேர்கிரை.. . 
கேர்புநிரைநிரை 
நேர்புரேர்புரிறை . 
கேர்புகிரைபுகிறை 

நிரைபுகேர்கிரை 
BET Ly Wa PG ans 
நிரைபுகேர்புநிரை 

நிரைபுகிரைபுகிறை - 

மாசேர்சரம். 

மாவருசரம் 

_மாபேரகுசுரம் 
மாவழங்குசுரம்: 

புவிசோ்சரம் ... - 
புலிவருசுரம் 
புலிபோகுசரம் ... 

புலிவழங்குசுரம்: 
- பாம்புசேர்கரம் 

பாம்புவருசுரம். 

பரம்புபோகுசு£ம் 
பாம்புவழங்குகரம் 
கஸிறுசேசுரம் 

Sot! nage rs 
கனி.றுபோகுகரம் 
களி லுவழங்குசு ரம். 

"எனவும் கிரையீ.ற்று மூவசைச்சீர் பதினாறும் வந்தன.
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@ சால்சாப்லியம்: பொருள் Bares 

கேர்கேர்நேர்பு மாசேர்காடு. 
Cat Beng Carty மாவருகாமு . 
நேர்நேர்புநேர்பு மாபோகுகாடு 
நேர்கிரைபுநேர்பு ' மாவழங்குகாடு ' 
 நிரைநேர்கேர்பு புலிசேர்காடு 
நிரைநிரைநேர்பு புலிவருகாடு 
நிரைகேர்புேேர்பு புலிபோகுகாடு — 

நிரைரிரைபுகே்பு புலிவழமங்குகாடு. 

சேர்புகோ்கேர்பு பாம்புசேர்காடு 

_ நேர்புகிரைநேர்பு பாம்புவருகாடு 

'நேர்புகேர்புகேர்பு பாம்புபோகுகாடு 
கோர்புகிரைபுநேர்பு பாம்புவழங்குகாடு. 
கிரைபுகோகேர்பு களி.றுசேர்காடு - 

Bearden re erry களிறுவருகாடு 
நிரைபுகேர்புகேோபு - களிறுபோகுகாடு 

| கிரைபுகிரைபுேர்பு ப சளிறுவழங்குகாடு 

- எனவும் நேர்புஈற்று மூவசைச்சிர் பதினாறும் வர்தன, 

கேர்ரோரிரைபு மாசேர்கடறு 
கேர்நிரைறிரைபு ' மாவருகடநு 

, நேர்கேர்புகிறைபு மாபோகுகடறு 
கேர்நிரைபுறிரைபு மாவழங்குகடறு 

நிரைநேர்நிரைபு புவிசேர்கடறு 
நிரைகிரைநிரைபு _புலீவருகடறு 
நிரைகேர்புகிரைபு . புலிபோகுகடறு : 
நிரைஙிரைபுநிரைபு - புலிவழங்குகடறு” 
நேர்புகோஙிரைபு பாம்புசேர்கடறு . 
கேர்புசரைரிரைபு ் பாம்புவருகட நு 
கேர்புகோபுசிரைபு பாம்புபோகுகடறு 
கேர்புகிரைபுநிரைபு பாம்புவழங்குகடறு 
 நிரைபுகேர்றிரைபு ... களிறுசேர்கடறு 
நிரைபுகிரைகிரைபு. களிறுவருகடறு 
நிரைபுகேர்புகிரைபு களிறுபோகுகடறு 
சிரைபுரிரைபுகிரைபு களிறுவழங்குகடறு 

் எனவும் நிரைபுஈ.ற்று மூவசைச்சர் பதினுறும் வர்.தன... 

இவை அறுபத் துமான் னும், “கான்குரீக்ி ஒழிந்த. அறுபதும் 
வஞ்சியு ரீச்சராம், செய்யுள்: 
  

* வெண்£ரென Cw ற்சாட்டிய சான்கும்,



    ௮௮ தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் 

குடிபுறம் தரூஉம்*வேந்த 
Bar Gains: தண்குடை Fy op நாடே. 

இ த் னுள் நேர்புஈறாகிய வஞ்சிச்சர் u Be றும் முறையானே வந்தன? 

 ற்றம்மிுபு செல்சினஞ்சிறந்து ட 

கூற்றொத் துவிரைபு கோள்கு.றித்துமுயன்று 
புலிப்போத்துலவும் பொலங்கொடியெடுத்துப் 

புகலேற்றுமலைந்து பகையரசுதொலைத்து 
வேம்புமீதணிபு போந்துபடத்தொடுத்து 

. வீற்றுவீற்றுப்புளைந்து வேற்றுச்சுரும்புகெர்பு 
களிறுகால்கிளர்ந்து குளிறுகுரல்படைத்துச் 

்_ “சொரிந்துதூங்குகடாத்து விரைந்துமலைந்துதொலைத்து 

.... மணங்கம ழாரமொடு தயங்கச் சூடிய 

வென்வேற் சென்னி பொன்னியற்' புனைகழல் ட 

பாடுபெறு பாணினும் பலவே 
பாடா தோடிய நாடுகெழு வேந்தே ” | 

இதனுள் நிரைபுஈற்று ag ager பதினாறும் முறையானே QE FOr. 
(௨௦) 

வஞ்சிச்சீர் பெரும்பாலும் பிறபாவினுள் வாரா. எனல் 

௨௧. தன்பா அல்வழித் தானடை வின்றே.., 
இஃது அவற்றைப் பாவீற்குரிமை கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) இவ்வறுபது வஞ்சிச்சிரும் தன்தன். பாவல்லா. 

ஆசிரியம், வெண்பா, சலியுள வாரா, எ-று. 

_ எனவே, சிறுபாள்மையான் * ஆவன மேழ்கூறுதும். உதாரணம் 

மூற்கூ.றியவற்றுட் காண்க, 

இதன்பயன் ஆடரியவுரிச்£ர். தூங்கலோசையை ஆக்குமாறுபோல, பட 

இஃது: அகவலோசையை ஆக்காதென்பதாம். பட்டா 2 

ஈரசைச்சீரும் மூவசைச்சீரும். வஞ்சியுள் மயங்கும் எனல் 

௨௨. வஞ்ச மருங்கி னெஞ்சிய வுரிய. 

- இது மற்றைச்சர்கள் வஞ்சியுள் மயங்குமாறு கூறுள்றது. 

(இ-ள்.). கட்பீளையல்லா | வஞ்சிப்பாவின்கண்.. ஈரலை ௪ச்2ர். 
ue mI மூவசைச்சீர் AMS Hier oor Grd உரிய, oF = Ml. 

7 என்வே, கட்டளையிம்' கூறுவாராயிற்று,.. 'வசையில்புகழ் வயங்கு: 
வெண்மீன்' (பட்டினப்பாலை) எனத். 'தன்மூன்னர்த் தான்வந்தும், *திசை 

கரிந்த. தெக்கேகினும்" (ழே). என இயற்?ர் நிற்பத் தன்?ர் art gith,



வியல்] | - நச்சினார்ச்கினி௰ம் : - ௨௯ 

*த.ம்பரடி.ய தளியுணவின்" (பட்டினப்பாலை) எனத் தன்முன்னார் வெண்சர் 
வந்தும், ! புட்டேம்பப் .புயன்மாறி* (டை) என இரண்டு வெண்சச் 
வந்தும், புள்ளூர் துயின்று புலம்புங்கரீஈ்து” என ஆரியவுரிச்சர் வந்தும் 
தூங்கலோசை பிறக்கும் என்று உணர்க. : : (22) 

- வெண்சீரும் உரிச்சீரும் கட்டளை ஆசிரியப் பாவினுள் வாரா எனல் 

௨௩. வெண்பா வுரிச்சர் ஆசிரிய வுரிச்சர் 
இன்பா நேரடிக் கொருங்கு நிலை யிலவே. 

இது .சட்டளை அரியத்திற்கு அடியுறழப்படாச Fr Bena 
யென்கின்றது. ட்ட. ன ரூ 

(இ-எ்.) வெண்௫ரும் ஆசிரியவுரிசரும் கட்டக் ஆசிரி 
யப்பாவில் வரும் அளவடி.க்குப் பொரும் கரிற்றலின்று, ௪ - ரூ, 

... எனவே, நீடுகொடி, உரறுபுலி என. முன்னீரையீம்றவிரண்டும் 
உறமும் என்பது ஈண்டுக் கொள்க, கட்டளையடி இங்ஙனம் வருமென வே 
சீர்வகை யடிக்கு. வெண் ரும் BA Muay eS Geib பொருந்தவரும் என்: 
றுணர்க, வெண்சீர் வந்தன மேற்கூறுப.* *வண்புகழ் நிறைந்து வந்து 
வாங்கு” (இிருமுருகாற்றுப்படை) என ஆடரியவுரிச்சர் பொருந்தவந்தது. 

ப ப (௨௩) 
| நிரையீற்று ஆசிரிய உரிச்சீர் கலியுள் வரும். எனல் 
௨௪. கலித்தளை மருங்கிற் கடியவும்ர் படா. 

... இது கட்டசைக்கலிக்கட் சர்மயங்குமாறு கூறுகின்றது. . 

(இ-ன்.) கலித் தளையானாய கலிப்பாவில் வரும் நேரடியிடத்து 
முற்கூறிய முன்னிரையீற்ற விரண்டு2ர் வருதலும் நீக்கப்படா, 
er = mee ் ட்ட ட. பட 

- உம்மை இறந்ததுதழீஇயிம்று. | | a 
— ‘etig Bos wOéshurdié gti @egqegb துறைவகேள்' *விஎங்கு 

மாணிப் பசும்பொன்னின் வியலறைமேல் விளையாடி” எனவரும். ப 
- இவ்வாறு கூறவே, சீர்வகைச் கலியடிக்கு, இவையோழிர்த ஆரிய 

- வுரிச்சிர்களும் எனை ச்சர்களும் வேண்டியவாறு வரப்பெறுமாயி்.று. (௨௪) . 
  

* 4இன்ச நியைய வருவ தாயின்”? (௩௦) என்னுஞ் குத்திரச்தட்... 

ft படா! எனப் பாடம் கொள்வர் பேராூநியர்; பெரா௮! எனப் பாடம்: 
'கொள்வர்..இளம்பூரணர்.. . ப



sO தொல்காப்பியம். பொருளதிகாரம் ... [செய்யு 

கேரீற்று இயற்சீர் கலிப்பாவில் வாரா எனல் 

உ௫. கலித்தளை யடி.வயின் தேரீற் Super | 

நிலைக்குரித் தன்றே தெரியு மோர்க்கே. 

இதுவும் கட்டளையடிக்கோர் சீர்வரையறை கூறுகின் றது. 

(இ-ள்) கலித்தளையானாய கலிப்பாவில் வரும் நேரடியிடச் 

துத் தேமா புளிமா என்னும் Boo? Bw bP Ar sor Bub நிற்றற்குரித் 

குன்று, 'துள்ளலோசையை தீ தெரிவோர்க்கு, எ.- று, 

இங்ஙனம் வரைந்தோதவே, - சர்வகையடிக்கண் இவ்விரண்டியற் 

ஏரும் வருதல் பெறுதும். | 

(a = @.)  *4ஐயிரு தலையி னரக்கர் கோமான்”! எனவரும்: எனவே, 

கேரிற்றியற்சர் ஒழிந்த. எட்டியற் சீரும் கலிக்கு வருதலும் ஆசிரியத்திற் 

கம் வெண்பாவிற்கும் apes UsBu pF Go வருதலும் பெற்றும். (௨௫) 

கேரீற்று இயற்சீர் வஞ்சிப்பாவினுள் அடிமுதற்கண் வாரா எனல் 

௨௬. வஞ்சி மருங்கி னும் இறுதி: நில்லா, 

இ.து கட்டளையல்லா _வஞ்சிப்பாவில் வரப்பெறு Queer கூறு 

கின்றது; வஞ்சித்தளை. மருங்கினும் என்னாது வஞ்சமருங்கினும் என 

வாளா. கூறினமையின் கட்டளையன்மை பெறுகும்; தளைத்தற்றொழில் 

கட்டளையடிக்கண்ண தாகலின். 

| (@ - ள்) வஞ்சிப்பாவிடத்தும் அசைச்சர் இரண்டும் இக 

லோடுகில்லா. மு.தற்சர்க்கண், ,௪ - அ. 

என்றது மற்றைப் பாச்களைப்போலச். எரியைந்திறுதல் மாத்திரை 

யன்றி முதற்சர்தோறும் தம்முள் “வேறுபாடு தோன்றத். தூச்சப்படும் 

ஓசை வஞ்?சக்கு வேண்டுதலின் அவ்வோசைபடப் பெரும்பான்மை நில்லா 

தேமா, புளிமா என்னும் இரண்டும் எ-று: என்னை! முதற்சீர் வருஞ் 

ரோடு தொடருங்கால்  இறுதற்றொழில் பெறுவது நின்ற சிராகலின்$ 

எனவே, நலிந்து கூறியவிடத்துச் சிறுபான்மை . தூக்கப்படுமோசை 

படவும் நிற்கும் என்றுணர்க, உம்மை: இறந்தது தழீஇயிற்று, 

(னு 6) தொற்றக் கொடியுயரிய?! “களிறுங் கதவெறிர் தனவே”? 

என: கோீற்றியற்சீர் முதற்கண் தூங்காவாயின; 4 அகல்வயன் மலை 
வேலி, நிலவுமணல் வியன்கானல்”' (புறம். ௧௪) எனவும், “மதக மிகப் 

் பொலிந்த, வோங்குகிலை யயக்களிறு"* (மதுரைக்காஞ்௪) எனவும். ஒழிந்த 
  

8 யேமாசிரியர் பாடமும் Bata. நில்லாது! எனப் பாடம் கொள்வர் | 

1 இளம்வாணர்..



வியல்]... எவ்வ சச்சினுர்க்கினியம் . கூத 

"இயற்க. முதம்சண் தாக்க; இவை சட்டகாயள்மை யுணர்க... 
_ *புன்காற் Lyon dt Logs Beir” “தேண்றுட் டங்கரும்பின் ” என நலிந்து. 

கூறியவழித் தூங்கின. ் 

.. இனி, **மண்டினரிச்சு நிலனும், சீலனெக்திய விசும்பும், விசும்பு ' 

*தைவரும் வளியும், வளித்தசலஇய இயுர், தீமூரணிய நீரும்”? (புறம். ௨) 
என ஈ.ற்றுக்கண் வருதல் பெரும்பான்மையாதலின், இறுதி நில்லா எனப் 
பொருள்கூறலாகாமை _யுணர்க. *மருங்கு? என்றதனான். நேர்நிலை 

. வஞ்சிக்கே இவ்வரையறை? இயனிலை வஞ்க்கு இன்றென உணர்க, (௨௬) 

் அசையும் சீராகும் எனல் . | | 

௨௭. இசை திலை நிறைய * நிற்குவ வாயின் | 
அசை திலை வரையார் சீர் நிலை *பெறலே, 

இது ரான்கசையுஞ் சீராம் இடனும் உடைய என்கின்றது. 

-(இ-ள்.) இசைகில் கிறைய கிற்குவ வாயின் - ஓசை நில 

மையால் : சர்ச்சன்மைப்பட நிறைந்து நிற்குமாயின், அசைநிலை 

வரையார். சீர்மிலை பெறல் - அசைகிலைமைப்பட்ட சொற்கள் 

யெல்லாம் சீர்கிலை பெறுதற்கு வரையார், ௪ - Oe 

(st -@:) ‘spdGerpr neeratgi கை" *4அவிழ்ந்த துணி: 

.யசைக்கு |மம்பலமுஞ் சக்கு, மதிழ்ந்திடுவார். மூன்ன மலருவ் -கவிழ்சது, 

திழறு மா யானை நெடுமான்றேர்க் கள்ளி, கமழறொழா மன்னவர்தங் கை! 

“புனனாடன். பேரே வரும்” பொன்னு மார்பிற் புனைகழற்காற் 

கிள்ளிபே, ருன்னேனெள் றாமுலக்கை பற்.றினேற்--கன்னோ, மனனோடு 
வாயெல்லா மல்குநீர்க் கோழிப், புனனாடன். Bur args.” “எய்போரற் . 

உடர்தானென் Berm’? (வெண்பாமாலைஃவாகை,, ௨௨) “*மேவாரை யட்ட.. 

களத்து'! ' (களவழி-உடு, ௨௭௪, ௩௬) என கேரசையும், சீரையசையும், 
'நோ்பசையும்,. நிரைபசையும் ஆயிற்று. . 

இவை ஒரோவோசோசைச்குச் . காட்டிற்றேனும் ஒழிந்த ine 

கட்குங் கூறிக்கொள்க: இங்கனம். கூறாக்கால் *ெண்பாட்டு ஈற்றடி 

மூச்சிர்த் தாகும்?” (செய். ௪௨) என்றவிதி ஆமாழின்று.. (௨௪) 

_ உரியசைச்கீரும் இயற்சீருள். அடங்கித் தளை கொள்ளப்படும் எனல் 

af. Qu SFr ur pugs தியற்றினர் கொளலே. 
- தளைவகை சிதையாச் தன்மை யான, 
  

* "பேராசிரியர் பாடமும். இதுவே. 'சிற்குவதாயின்? எனப் பாடம்... 
சொள்வர் இளம்பூரணர். 

க பேரரசிறியர். பாடமும் இதுவே... ‘Qup Ga எனப் ume 

'சொள்வர் இளம்பூரணர், ட்ட



B22 ்..... தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் .. .[செங்யு 

'இஃது எய்தியது ஒருமருங்கு. மறுத்தது; இயலசை யிரண்டுஞ் Ft 
நிலை. யெய்தியுர் .தளைபடா என்றலின், உரியசைதட்கும் என்றலின் 
எய்தாதது எய்துவீத்த தாஉமாம்." 

-(இ.-ள்.) இயற்சீர்ப் பாற்படுத்து - முன்னர்க் கூறிய உரி 

யசை . இரண்டும் இயற்சர்க்கண்ணே கூறுபடுத்து, தக வகை 
'கிதையாத் ,தன்மையான - அ௮வவியற்சீர்க்குக் -கூறுந் தல வகை 

“கெடாத தன்மைக்கண்ணே, இய,ற்நினர் கொளல் - அவற்றையும் 
் இயற்றிக்கொள்க, ள் று, 

நேரிற்றியற்சீர் அதிகாரத்தால் தேமாபுளிமாப்போலத் தட்டல் 
கொள்க, தளைவகை சிதையா என்றது எய்தியுந் களையா என்று கொள்க. 

*சிலைவிலங்கு நீள்புருவஞ் சென்றொசிய கோக்க, முலைவிலங்கிம் றென்று 

மூனிவாண்---மலைவிலங்கு, தார்மாலை மார்ப தனிமை பொறுக்குமோ, 

கார்மாலை. சண்கூடும் போழ்து.” *நெய்த்தோர் நிறைத்துக் .கணம்புகல்' 
என இரண்டசைச்சீரும் இயற்சீர் வெண்டளையாகத் .தட்டன. *தளை 

வகை சிதையாத்தன்மையான' என இடம் நியமித்தது, சர்வகையான் 

அசை €ரென வேறுஙின்று அடியுறழ்ச்து எழுபது எனப்பட்ட தளைவகை 
நோக்குங்கால் வேறெண் ணுந்தொகை பெறாது இயற்சீர்க்கண் அடங்கும். 
என்றற்கு; எனவே, கட்டளையடிக்கே இவ்வரையமை: அல்லுழி வரை 
யறையின்மையில் தளை கொள்ளப்படா தென்றுணர்க. 

இக்காலத்தார் சீர்வகையடிக்குர் தளை கொள்வர். *தடமண்டு 
தாமரையின் ருதா டலவ, ஸிடமண்டிச் செல்வதனைக் சண்டு-- பெடை 

ஜெண்டு, பூமிச் கதவடைக்கும் புத்தூரே பொய்கடிர், தூழி ஈடாயினா 
னூர்'' என்றவழிச். சண்டு என்பதனை இய ற்சீர்வெண்டளை யென்பர். 

......இனிக்.. கலித்தளை. யடிவுயின்” (செய்-௨ட௫). என்றதன்பின் இச் 

'சூதீதிரங் கூறுதலின், இவையும். கலிக்கு விலக்குண்டு ஆூரியத்திற்கும் 

வெண்பாவிற்கும் உரியவாயின ;. எனவே, ஆசிரியத் தி.ற்கு. இயலசை 
மயங்கிய இயற்சீர் நான்கும்: உரியசை மயங்கிய இயற்சீர் ஆறும் ஆக 

Qu eet பத்தும், முன்னிரை யீ.ற்ற ஆரிரியவுரிச்சர் இரண்டும் ஈண்டுச் 

கூறிய அசைச்சர் இரண்டும் ஆகப் பதினான்கும் அடியுறமுமாயிற்று, 

வெண்பாவிற்கு இருவகை Qu per பத்தும் வெண்சீர் நான்கும் sone eer 
இரண்டும் எனப் பதினாறு£ரும் அடியுறமுமாயிற்று. கலிக்கு தோ ற்றியற் 
சர். ஒழிந்த இயர்சீர் எட்டும் வெண்டிர் நான்கும் ஆ?ிரியவுரிச்சர் இரண் 
டும் எனப் பதினான்கும் அடியுறழுமாயிற்று. 

.....இனி நாற்பத்துமான்கும் உண்மைவகையால் இய்சர் பத்தும் ஆரிய 
“ah eet இரண்டும் வெண்டர் நான்கும் ௮சைச்சர் இரண்டும் எனப் 

பதினெட்டாயிற்று, “இவற்றுள் இருரிலைமைப் படுவனபட்டு. atu gs. 
4 -தொன்றாமாறு - 'சீர்சிலைதானே” (செய்-௫௧) . என்னுஞ் ' சூத்திரத்துட் 

eg. ப (௨௮)



ளியல்] - ஈச்சினஞர்க்ளொயம் க்கட. 

கலிப்பாவில் கட்டளையடிக்கண் ஓரடியுள் இறுதியில் நிற்கும் 
வெண்சீரின் முதலசை 'நேரசையாயினும் நிரையாகக். 

கொள்ளப்படும்” எனல் 

௨௯. வெண்சீர் ஈற்றசை நிரையசை மியற்றே. 

இது வெண்ட€ீராம் கலித்தளையாமாறுணர்த்திற்று. சலிக்கு விலக்யெ 

Caf popu per அதிகாரம்பம்றி இயற்சிர். கூறியதல்லது கலியதிகாரம் 
விலக்காமை யுணர்க. . 

(இ-ள்.) வெண்டரீற்றசை வெண்சீர்கள் பல தொடர்ந்து 

ஒரு கலியடியுள் கின்றவழி ௮வ்வெண்சீர்களுள் ஈற்று கின்ற சீரின் 

முகுல் வக்கு Corns; இிரையசையியற்று மற்றை நிரைமு தல் 

வெண்டீர் வந்து கலித்தளை யாயவாறு போலக் கலித்தளையாம். 

or ~ MO). 

என்றது, வெண்டரப் பின்னர் நிரைவந்து தட்டலே இறர்தது. 

என்றார். அதுவுமன் றி வெண்டிர் நான்கும் ஒன்றிலும் ௮து வெள்ளோசை 
யையுந் தருதலிற்கட்டளையாகாமை ௧௬2 முன்னர் மூன்றுசிரும் பகைத்தே 

வரல்லேண்டும் என்றும், அவை தம்முட் பகைத்தலிம் பின்வருஞ் சர் 

ஒன்றினும் பகைத்த தன்மையேயாய்த் துள்ளலோசையே கிகழ்த்து 

மென்றுங் கூறிஞர். 

வெண்டர் என்றது அஃறிகயியற். பெயராதலிழ் பன்மைப்பாந் 
படவுணாக. வெண்சிர்களுள் என ஏழனுருபு தொக்கது. ஈறு என்றது 

இறுதிச்€ரை, ஈற்றசையென்றது இறுதிச்சரினுடைய அசையென்ற 

வாறு, ப 

(எ-டூ.) *அடிதாங்கு மளவன் றி யழலன்ன வெம்மையால்” (பாலைக் - 
கலி-௪௦) என இவ்வெண்?ர்கள் பகைத்து வந்து ஈற்றுச்சிரின் மூதற்க 

ட ணிள்ற கேரசை சிரையசைபோலத் துள்ளலோசைகோடலிம் கலித்தளை 

யாயி த்று. ட்ட ட 

இது Soar ECE யென்பது ‘glen alana எிதையாக் , தன்மை யான”. 

. (செப்-௨௮).என நின்ற ௮திகாரத்தாம் கொள்க. 

1 அறிதாய வறனெய் இ யருளியோர்க் களி த்தலும்?? (பாலைக்கவி-௪௦) 
என்புழி வெண்சீரிறுதி நிரைமுதலியற்சீர் தட்டலின் துள்ளலோசை 

- இறவாதாயிற்று, 'பண்டரங்க. மாடுங்காற் பணையெழி.. லணைமென்றோள் 

(கலித்தொகை-கடவுள் வாழ்த்த) போன்று, ப. (aw) 

தொ... ப | . Bo



ee தொல்காப்பியம் பொருள காசம் [செய்யு 

டளையடி  யல்லாதவழி. வெண்சீரும் 
ஆசிரியவடியினுள் வரும் எனல். 

  

து 

இனர் இயைய « வருகுவ தாயின் 

வெண்சீர் வரையார் ஆசிரிய வடி.க்கே, 

    

இது கட்டளை wer guid வெண்டர் மயங்குமாறு உணர்த்திற்று... 

CS ஸ்ட இனிய ஓசை பொருக்ச வரும் ஆசிரிய வடிக்கண் 
வெண்சிரும் வரப்பெறும், எள. று. 

| து ௫3. “ இமிழ்கடல் வளை இய வீண்டகன் கடக்கைத் 
oo தமிழ்தலை மயங்கிய. தலையாலகி கானத்து £ (புறம்-௪௬ப] 

என்றவழித் தலையாலம் என ஆிறியவடியள் இன்சீர் இயைய: வெண்டூர் | 

வந்தது. 

வருகுவதாயின் என்று. ஐருமையான் இரடக்கண் ஒன்றே வருதல் 
சறப்புடைத்து : பலவருதல் எறப்பின்றாம். (a0) 

கட்டரயடி மல்லாதவழி NGAGE ஆசிரியத்துள் வரும் எனல். 

௩௧.  அத்திலை மருங்கின் வஞ்சி யுரிச்சீர் 
...... ஒன்றுத லுடைய*ஓரொரு வழியே. 

இது வஞ்சிச்சீர் ஆசிரியத்துச் தாங்குமாறு கூறுகின்றது. 

(இ.-ன்.) அக்கில் மருல்கன் - கட்டளை. யல்வழி. இன்டர். 
- இயையவரின், வஞ்சி உரிச்சம்' ஓரொரு வழியே ஒன்னு தலுடைய 

- வஞ்சிச்சர்களும் "ஒரோவோர்வழி died பொருக்று,தல். 
- உடைய.எ - அ, 

இருவழி மெள்னாது ஒரொருவழியென்றது அறுபது: aie சரலும் 
பத்தோ வருதலும்: அவை பயின்றுவாராமையும் அறிவித்தற்கு, 

(எ-.டூ.) மாசேர்கரம், புலிசோகரம், மாசெல்காடு, புலிசெல்காடு, 
மாசெல்கடறு, புலிசெல்கடறு, பாம்புசேர்வாய், பாம்புவருவாய், களிறு 
சேர்வாய், கணி றுவருவாய். எனவரும். ட் 

"செய்யுள்: க ' 

மாநியொடு- மலர்ந்த மாத்தாட் கொள் ம் 

- குதிஞ்சயோடு கமழும் குன்ற சாடன்! . 

எண்டுக்சேர்சுரமும், பூலிசேர் கரமும்: வந்தன. 

௬ ஒரோகொரு* எனப் பாடம் சொள்வா். இளம்பூரணர், (ஓரோர். 
"எனப் பாடம் சொள்வர் பேோரூரியர். . 
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சன மாசொல்காடு வந்தது. 

*அலரிநாறு துவர்வா யமர்த்த. நோக்கின் ” 

எனப் புலிசெல்காடு வர்தது. ர 

“ கண்போன் மலர்ந்த வண்டூமயங்கு தாமரை ”* 

ளன மாசெல்கடறு வந்தது. 

1 கரடிவழங்கு குன்று கண்டு போகி ” 

னப் புலிசெல்கடறு வந்தது, ப 

£ காடுதேரா வுழிதருங் சடுங்கண் யானை ?* 

எனப் பாம்புசெர்வாய் வந்துது. 7 

** சந்துசிதைய வுழுத செங்குரற். py Biter பூ 
எனப் பாம்புவருவாய் வந்தது. 

“£மருந்துநாடாத் திருந்து சிலம்பிற் சேக்கும்!” - 

எனக் களிறுசெல்வாய் வந்தது. 

** கடறுகவரா விழிர்து கான்யாறு வரித்த ” 

or on & களிறுவருவாய் வர்த.து. 

பாம்புவருவாய் களிறுவருவாய் என்ற இரண்டும் நேர்பும் நிரையும் 
மூன் வருதலின் நிரைகடுவாகிய. வஞ்சியுரிச்சிரெனப்படா. (உக] 

-அடியாவது இது வெனல் ப்ட் | roe 

2. நாற்சீர் கொண்டது அடியெனப் படுமே... 

இது *கிறுத்தமுறையானே சிருணர் த்திஅடியுணர்த்துகிள்றது. 

[இ-ள்.). நாற்சீர் கொண்ட அளவடியை அ௫பெண்றா சதம் 
கத்துக் கூறப்படும், oF - ஹூ... or 

எனவே, ஓழிந்த* கான்கடியும் சிறப்பிலவாயிற்று. 

4 இருமழை தலைஇய விருணிற விசும்பின்”. (மலைபடுகடாம் 

“அகர முதல வெழுத்தெல்லாம் ஆதி... (திருக்குறள்-௪] 
*அரிதாய வறனெய்தி யருளியோர்க் களித்தலும்! (பாலைச்கலி-௨0௦% 

என நாற்சீரடியாம் சான்றோர் மூன்று பாவுங் கூ.றியவாறுணர்க. குறளடி 
ee சிந்தடியானும் சிறுபான்மை கூறினார், ப் குட்ட (கவி 

“முதற் குத்திரத்துள் . பாத்து. சீபே படியாம் ௮1 என் "dose 
மழையா. ப | 

%* குற்ளடியும், இச்சடியும் செடிலடியும் சழிகெடஸ்டியும்;. ப 
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தரையும் தொடையும். நாற்சீர், அடிக்கண்ணேயே வரும் எனல். 

- அடியுள். ள்னவே. தளையொடு ெ 9சாடையே.. 

இது காற்சிரடியின் இறப்புச் கூறுகின்றது. 

- (இ-ள். .அக்காற்சீரடியான் வருவ் கட்டகாயடிக்கண் 

உள்ளனவே ள்ரூபதூ தளையும் u go கானப் Boars BOM DLE 

தொண்ணூற்றொரு தொடையும் ளன வரையறைப்படுவன, ஸு. 

எழுபது தலைப்பகுதியாற் கட்டளையடி யென வுறழ்வதூஉம், 

அறுநாற்றிருபத்தைந்தடியென. வரையறைப்படுவதூ உம், பத்தொன்பதி 

னாவிரத்திருதூற்றுத்தொண் ணாற்றொென்றென்ும் தொடைப் பகுதி 
கொள்ளப்படுவதூஉம் நாம் சரடியேயாயிற்று; எனவே, காற்€ரான் வருஞ்:. 
 தர்வகையடிக்குத் தளையுந் தொடையுங் கொள்ளின், அவை, வரையறை 
xO DET உணர்க. | 

அளவடி. இரண்டியைக்தும் ஒன்று வந்தும் தொடை கோடலும், 
- இழுக்தவடி நான்கும் விகற்பத்தொடை. கொள்ளாமையும் உணர்க. (௩௨௩) 

BF, அடியிறத்து வருத லில்லென மொழிப. | 

இது கட்டனளைப்பாட்டி குச் தொடைக்கும் ஓர் கருவி கூறுகின்றது. 

— (இ-ன்) அதுதூற்றிருபத்சைர் அடியுள்ளும் ஓரடி நின்றாக்கு., 
வருகின்ற அடியும் முன்னின் தவடியை இறக்து ஹீ வருகலில்ஸ் என்றூ 

சொல்லுவர் ஆசிரியர், எ - று. 

..... என்றது, . மூ.ற்கூறிய. .  தளைவகையேயன் றி, அடியோடு அழகி 
கூட்டத்துத் திளைகொள்ளுங்காலும். வநீதவடியே. வரவேண்டு .மென் 
gre, Agree 'கொள்ளுங்கா லும் வந்தவடியே வரவேண்டு மென் 

' பதாஉம் கூறியதாயிற்று; எனவே, தேமா தேமா தேமா தேமர் என்னும் 
அடிக்கட்டொடை கொள்ளுங்கால் **வரமா னே றி: வந்தோன். மன்ற... 

ட என வந்த. அடியே வரல் வேண்டுமென்பதூஉம், : தேமாஞ் சோலைத் : 
-தித்தே , னுண்ட, காமர் தும்பி யாகல் கண்டது”. எனத் தைவழுவரகித் 

் தொடைப்பகுதியுட் படாதென்பதூஉம் கூ அியவாறுயிற்று.. ப 

".. இனி வெண்பாவி னுள், ப 
ட்டர் 

Ae சென்றே யெ pu வொருக்கல். ௪: peer 
. mies Gp யெறிப பறையினை சன்றேகாண்"” .் ாலடி- ary: | 

எனப் பன்னிரண்டெழுத்தமு: யொன்றனையும் இருகாற் சொல்லி எதுகை: . 
கெகள்ளுங்கால். அடிியோட்டித்துக்.. கூட்டச்தும் தளைவகை Bangui gp 

- தொடைப். பகுதியுட்பட்டவாறு காண்க, யானூடம் சா லுணர் சது: 
வானுணரச விட்டதற்பிள், ருனூட.. யானுணர்த்தத் தாலனுணரான்--...
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ேனூறு, கொய்தார் வழுதி குளிர்சார் தணியகல, மெய்தி யிராக்கழிக்து ' 
வாறு”, எனப் பதினான்கெழுத்தின். இகக்ததின்றேனும் தளைவகை 
'யொன்றுதலிம் ரொடைப் பகுதியுட் படாவாயிற்று. வண்டு வரகு வரசூ 
வரகு என நின்ற வடியை மீட்டும் வண்டு வரகு வரகு வரகு. எனத்தக்து 
தொடை கொள்ளுங்கால் ஆடிரியத்தளை தட்டு. வழுவாயிற்று. கலிக்கு' 
அன்னதோர் வரையறையின்று. அது *வெண்டரிற் றசை”! (செய்-௨கூ] 

என்னுஞ் சூத்திரத்தானும், “தண்சி ருள்வழித் தளைவகை வேண்டா”* 
ஏசெய்-இடு) என்னுஞ் சூத்திரத்தானும் : உணர்க, gir: அசுவலும் 
(வெள்ளையுமே வரையறைப்பட்டன. இதனானே, அறு.நாழ்.றிருபத்தைநீ 

தடியும் தம்மூன்னா்த் தாமே வந்து தளையும் தொடையும் வழுமப்படாமத் 

'கொள்ளுமெ ன்றவாறு.. , ௩௮ 

நாற்சீரடியான் வந்த பாட்டே சிறப்புடைய பாடல் எனல் 

“கூடு. அடியின் சிறப்பே பாட்டெனப் படுமே. .- 

இதுவும் அந்காற்சீரடியின் சிறப்புச் கூறுகின்றது, ் 

(இ- dr.) அடியின்பாட்டே - அ௮ச்காற்ரேடியென்னும் உம் 
வ்சன் வந்த. பாட்டையே, சிறப்பெனப் படுமே - சிறப்புடைப் 

பாட்டென்று கூறப்படும், எள - று, 

 அடியினாற், செய்யுள்: வரையை கூறலின்றி. மாத்திரை மூதலிக 
உறுப்பான் இத்துணைப்படுஞ்  செய்யுளென்று. வரையறை கூறப்படா 

மையின் அடியான் வந்ததே பாட்டென்றார். அது மூவகைச் சங்கத்தாரும் 
பிற சான்றோரும் காற்சரடியானே மூன்று பாவும்வரப் பெரும்பான்மை 

செய்யுட் செய்து, வஞ்சிப்பா “றுவரவிற்ளுகச் செய்யுள் 'செய்தவாற்றா 

னுணர்க... ன்ட் ட்ட கல். 

காற்சீரடியின் பகுப்பும், அவற்றின் பெயரும் முறையும். தொகையும், 

௯௩௬. தாலெழுத் தாதியாக ஆறெழுத்து -: 
.... , ஏறிய.நிலத்தே குறளடி யென்ப,” 

mor. ஏழெழுச் தென்ப சிந்தடிக்கு அளவே. 
ப ஈசெழுத் தேற்ற மல்வழி யான, 

கூறு. பத்தெழுச் தென்ப. கோடிக்கு அளவே 

ஒத்த நாலெழுத் *தொற் றலய். கடையே. 
  

*தேற்றலல் கடையே! எனப் பாடம். கொள்வர் இளம்பூரணரும், 
பபராடிரியரும்,



ண தொல்காப்பியம்: யொருளதிகார ம் | [Qe wing 

௬௯. .முவைந் தெழுத்தே நெடிலடிக்கு அளவே. 
“5: ஈரெழுத்து மிகுதலும் இயல்பென மொழிப. . 

௪௦. மூவா நெழுத்தே கழிநெடிற்கு அளவே 
.”.. ரெழுத்து மிகுதலும் “"இவட்பெறும் என்ப; 

இவை ஐந்து. சூத்திரமும் உதாரணச் சுருக்கமும் உரையியைபுமி: 

கோக். உடனெழுதப்பட்டன.. இவை நாற்சரடி. இத்துணைப் பகுதிப்: 

2சடுமென அவற்றது பெயரும் மூறையுஈ் தொகையுங் கூறுகின்றன. “ 

| (8 - இட நாலெழுத்து மு.சலாக அஜெழுத்துக்காறும்: 

ஏறிய மூன்று கில க்தையுமுடைகத்து குறளடி, எ - அ. 

(a. ஈன்.) சந்தடிக்கெல்லை. எழெழு,த்தொன்றுமே ஏன்னு 

கூறுவர், எட்டு.-மொன்பதும் இரண்டுமல்லாதவிடத்து, எ.- அ. 

(இ-ன்.) அளவடிக்கெல்லை பச்தெழுக்தொன்றுமே என்று 
கூடுவர், ௮அகனோடொத்த பதினொன்றும் பன்னிரண்டும் பதன் 

முன்றும் பதினான்குமாகிய . சான கொழுத்தால் நான்கு நிலனும். 

ஏற்றமாய வாராகவழி, எ. று, | 

(9 - i.) நெடிலடிக்கெல்லை பதினைந்தெழு,ச். கொன்றுமே; 

என்று கூறுவர் அகுற்குப் பதினாறும் பதினேழுமாகிய இரண்: 

பழுத்து மிக்குவரும் கிலமிரண்டும் : இயல்பென்று - ஆனவர். 

0. at.) கழிகெடில்டிக்கெல்லை ப இனெட்டெழுச்.காமென்.று: 

கூறுவர், அதற்குப் பத்தகொன்பதும் இருபதுமாகிய இரண் 

டெழுத்தும் . மிக்குவரு கிலமிரண்டையும் - இவ்விடத்தே பெறு 

லென்று சொல்லுவர், or ~ Dl. ப் 

ட குறளடி. யொழிக்தனவற்றை இங்ஙனம். வகுத்துரைத்தார், தலை 

கிடை. கடை யென்னும். மூன்று கற்றான். ஒன்றற்கொன்று சிறப்புமிழிபு 

மூடைமையின்.' .... 

(எ- டூ.) | ப 
, பேபர்ரீது பேர்ந்து சார்ந்து சார்ந்து 

. தேர்ந்து, தேர்ந்து மூசி நேர்ந்து 
வண்டு சூழ விண்டு நீங்கி 
  

பரக பேராசிரியர்... பாடமும் இதுவே.  இயல்பென “மொழிப ” எனப் 
கடம் கொள்வர் இளம்பூரணர். ட பட்ட ற்ப



யல்] ...... நச்சஞர்க்ளெயம். ae 

நீர்வாய்கீ் கொண்ட நீல மூச்வா 
பூதை வி௫ வரவாய ஆ 

மதியேர் நுண்டோ டொல்க் மாலை. 

தன் மணங் கமழும் பன்னல் லூ... 
வமையேர் வளைத்தோ எம்பறி கெடுங்க 
ணிணையீ ரோதி யேச்திள வனமுலை 
யிரும்பன் மலரிடை யெழுர்த மாவி 
னறுர்தழை அுயல்வருஞ் செறிக்தேர் தல்கு 
லணிரகை ஈசைடுய வரியமர் அலம்பின் 

மணிமருள் வார்குழல் வளரிளம் பிறைநுத .. 

லொளிகிலவு வயங்கிறை யுருவுடை மகளிரொடு 

நலிவு முழங்கிய வணிகிலவு மணிக 

ரீருந்தளவு மலரனவு கரும்புலவு நறும்தொடையலன் : 

SUT TAY BVM A! FUE Af ஈநலனள வ 
பெருமணம் புணர்ந்தனை யென்பவஃ 
தொருசீ பறைப்ப மோழிகுவ தன்றே. 

. இதனுள் arbres. பதினே மு நிலத்து ஐவகையடியும் மூறை 

பானே வந்தவாறு காண்க. 

மக்களுள் தீரக்குறியானைக் குறனனென்றும், அவனிற், சிறிது நெடி 
wrt sé சர்தனென்றும், ஓப்பவமைந்தானை அளவிற்பட்டானென்றும், 
அவனிழ் சிறிது நெடியானை நெடியானென்றும், அவனின் மிககெடி 

யானைக் சதியகெடியானென்றும். கூ.றுபவாகவின் அவைபோலக் கொள்க, 

இப்பெயர். ன ட ் 

இவை சரவகை . யடிக்கும் ஓக்கும்: என்னை? கருங்கே: வெழுத்தா 

லும் இருசீரானும் வருவன கூ. ழளடி எனவும், ஏ.றியவெழுத்தாலும் முசி 

சீரானும் வருவன சிந்தடி. எனவும், இடைகிகரான வெழுத்தாலும் 

நரற்சீறாரனும் வருவன waa. எனவும், மிக்கவெழுத்தானும் nore 

ராலும் வருவன நெடிலடி எனவும், அவழ்மின் மிக்க வெழுத்தானுர் 

அறுசீர் நூதலிய சரானும் வருவன. கழிகெடிலடியெனவும். இங்கனம் 

. இருவசையடி௰்கும் ஒகுபெயசே கொள்க. 

அவை, . 

் ஓங்குதலை -வியண்பரப்பின் ' (மதுசைக்காஞ்சீ) | 

‘ வலமாஇிரத்தான் வளிகொட்ம? (மதுரைக்காஞ்சி) 

£ இறியகட் பெறினே மெமக்கயு மன்னே” | (பு.றம்- ௨௩௫) 

* சிறுகோற் றானு நனிபல கலத்தன் மன்னே ? (புறம்- ௨௩௫) 

் நெறியறி செறிகுறி புரிதிரி பிரியா வறிவனை-முந்துறீடு * 
(சகிஞ்சிக்சலி கட



"FO | ட தால்காப்பியம் பொருளதிசாசம் ் [செய்யு 

்.. *தவிரிதழ் கதுவிய துவரித. ழரிவையர் 
கலிமயிற் கணத்தொதி விளையாட”... 

* மூவடி.வினாலிரண்டு சூழ்சடரு நாண 

முழுதுலகு மூடி முளைவயிர காறித் 
தூவடிவி னாலிலங்கு வெண்குடையி னீழ௰் 

சுடரோப்கின் னடிபோம்றிச் சொல்லுவதொன் றுண்டாற் 

சேவடிக டாமரையின் சேயிதம்ச டீண்டச் 

சிவந்தனவோ சேவடியின் செங்கதிர்கள் பாயப் 

பூவடிவு கொண்டனவோ பொங்கொளிகள் சூழ்கீது 

பூலன்கொளா வாலெமக்கெம் புண்ணியர்தங் கோவே.” 

என இவற்றை முறையானே குறளடி, சிந்தடி, அளவடி, GGL LD» 

கழிநெடிலடி எனப் பெயர் கூறுப; எண் சீரின் மிச்கன @ prio. 

ஐந்தெழுத்தின் மிக்குச் சீர்கள் வாராவெனல் 

- ௪௧. இர்நிலை தானே யைத்தெழுத் திறவாது.* 

் இது மேல்எழுத் தெண்ணி அடி. வகுத்த  கட்டளையடிக்குச் சிரும் 

wade scien! வகுக்கின் றது. 

B+ it.) ஒருசரினது கிலைமைதான் ஐக்தெழுச்து இறந்து 
வராது, எ-று, ட 

. பெருமைக்கு எல்லைகூறி வரையறுப்பவே, சிறுமைக்கு எல்லை வரை .. 

யறைப்படாது : ஒன்று முதலாக வருதல் பெற்றும். 

ட் அசைகிலையிற். பிரித் துநி.ற்றலிற் முனே யென்பது பிரிநிலை யேகாரம். 

| - அவழ்றையுஞ் ரென அடக்குக எனின்: அவை :இயழ்சர்ப்பாற் 

(௩௬-௪௦)... 

படுத்து இயற்றவேண்டா7 இங்கனம் பாற்படுவனவழற்றைச் சேரக் - 

கூறலின் மயங்கக்கூறலென்லுங் குத்றமாம். இனி அவை மூன்றெழுத்தி 

னிகவாமை உரையிழ் கொள்க. 

அச்சீர்கள். வருமாறு 5 

நுர்தையும் வண்டும் easy sss fQ yoru. 

தேமா, ஞாயிறு, போதுபு, போரேறு, மின்னு, are. என இயைந்த ட 

. ஆறும் ஈரெழுத்துச் சீராகும் என்ப, 

புளிமா, பாதிரி, வலியது, மேவுசர், ஈகன்னாணு, பூமருது, கடியா.று, 
‘oes, | மாசெல்வாய், ரீடுகொடி. அரிக் மூவெழுத்துச்சர் 

"வுதினொன்றாகும், . * ன ர | 

* Oe தூற்பரவையும் அடுத்த: தூற்பாவையும் ு இணைத்து ஒரே ௮ ft Dut ் 

வாகக் கொள்வர் இளம்பூரணர், ் 

 



வியல்] ன -... சச்சினார்க்கினி௰ம்... wa 

சணவிரி, பெருசாணு, காருருமு, உருமுத்து, மமகளிறு, மாவருவாம், 
புலிசெல்வரய், ஈகரணுத்தளை, உரறுபுவியோடு ஒன்பதுசரும் காலெழுத்துச் 
சீராகு மென்ப. ் 

"ஈரையுருமு, : புலிவருவாம், விரவுகொடி, மூன்றும் ஐயெழுத்துச் 
ராகு மென்ப. 

எழுத்தள வெஞ்சினும்' (செய் - ௪௩) என்னுஞ். சூத்திரத்தாள் 
இங்ஙனம் காட்டினாம். | 

ஆகச்சர் முப்பத்தொன்றாம். (௪௪) 

சமநிலை வஞ்சிக்கு அறெழுத்தாதும் சீர்வரும் எனல் 

௫௨... “தேர் நிலை வஞ்சிக்கு ஆது மாகும். 

இ வஞ்சிப்பாவினுள் வருஞ்சீர்க்கு எழுத் துவகை கூறுகின் றது. 

(இ-ள்.) சமகிலை வஞ்சிக்கு ஆமெழுத்துமாம் எ - று. 

அலது இருசீரான் வரும்; முச்ரான் வருவது வியநிலை வஞ்சி, 

இறுதி யதிகாரத்தாற்! பெருமைக்கெல்லை கூறினார். சிறுமைக் 
'கெல்லை$ மேற்கூறுப, எனவே, ஆழறெழுத்தினிீகந்தன கட்டன்யடிக் 

. கரகாவென உணர்க. 

"உம்மை இறந்தது திழீஇயிற்று, ஐந்தேயன்றி ஆறுமாமென்றலின். 
அவை மும்கூறிய உதாரணங்களுட் காண்ச, ன (௯) 

சீர்களுக்குரிய எழுத்துக்களுள் மிகினும் குறையினும் ' 
தத்தம் ஓசை௩லம் குன்றாவெனல் | 

em. எழுத்தள(வு) எஞ்சினுஞ் சர் நிலை தானே 
ப குன்றலும் மிகுதலும் இல்லென மொழிப, 

இது முற்கூறிய சீர்கட்கெல்லாம் பொதுவிதி, 

| (@ - sir.) எழு.த்;தளவு எஞ்சினும்-முற்கூறிய சர்களெல்லாம் 
கட்டகரயடிக்குத். தத்.தம் எழுத்துக் குறைந்தும் மிக்கும் தம் 
அளவு .இறக்துவரினும், சீர்கில தானே குன்றலும். மிகுஇயும் 
இல்லென மொழிப-௮வை அவ்வுச் சரெனவே உட்டுச் செய்யுளூள் 
  

* பேராசிரியர் பாடமும் இதுவே, (நேர்கிரை' எனப் பாடம் 
. கொள்வர் இளம்பூரணர், 

* இதற்கு மேனின்ற அ௮திசாரச்தான் என்க, 
1 ௪௬ஆம் குத்திரச்துட் சாண்க;,



௪௨ "தொல்காப்பியம். பொருளஇகாரம். ் மென்ப 

அவ்வப் பாக்களின் ஓசைஸ்ய' cant sa, Ba தன்மையவாயே 
கிற்கும், எருக்கப்பெருக்கம் Hers, ன்னு கூறுவர் அசிரியர்: or" Si 

எனவே, அவை சட்டளையடிக்கு எழுத்தெண்ணீ அடிவகுக்குமாறி 
மூன்; Qu sob உரீச்2ரும் ஒருமிலைமைப்படுதலும், வஞ்சிச்சீர் பலஙிலை 
மைப்படுதலும் உடையவேலும், அவ்வெழுத்திற்கல்ல.து அர்க்குச் சுழுக்கம் 
பெருக்கமின்றென்று கூறியவாழுயிற்று, - 

தானே என்றதன்” அசைச் சர்க்ஞும் இருகலைமை கொள்க, 

அவை இருநிலைமைப்படுமாறு :— | 

‘Qwoms pud@w ati bes கான்கனுட் 
புளிமா வொழிர்த வியற்சிர் மூன்று 
நுந்தை தேமா ஞாயிறு பாதிரி 

வலியது கணவிரி யெனவிரு வகையா 
யிருமூன் ரக வியம்பினர் புலவர். 

அர்தை - ஒரெழுத்துச் தேம, . ஞாயிற ஈரெழுத்துப். பாதா. 
வலியது - மூவெழுத்துல் கணவிறி: இவற்றுட் குற்றுகரம் raps 
செண்ணப்பெறுமையான் அலகு 0 சபறுதலின், இருகிலைமை எய்திற்று. 

உறியசை மயங்கின இயர்சிராறும், . போதுபூ. பேரே, a 2B, 
உழுமாத்தி ட போரேறு, நன்னு ணு, Leet ae, சாரு, மழகளிறு, 
கரைய்குமு, கடியாறு, பேருகாண் என்று ஈருகரத்கான் சராமுகும். இவை. 
Gener மேற்று ங்களான் இரகசிய எல் இல, 

இருவகை இயம்சீராய பறினெட்டு, புளிமாலோடு WA geste 
தாகும்; ஆக இயற்சீர் பத்தொன்பது. இவற்றுள், 

* நுரிதை தேமா. புளிமா Coif 
மன்றி வர்ச ஈரெண் சராய்ப் — 
- பாதிரி சுணவிரி யாகிறின் றவையு 
"னளொன்றி வர்தன் asad வத்தளை 
யொன்று தனவே Gat astr 251 யரகும்.” 

*மூன்னிரை. யற்ற. வாரிய வுரிச்£ர் 
நீடு கொடியே நாணுத் stn Bu 
உரறு புலியே. ara GergQuar 
ஈருக ரத்தா னிரீரண் டாகிப் 

_ பாதிரி கணவர் போலத். தட்கும்" 

அன் உரிச்சிர்கள் Babiana ari Bar, 
    * தானே என மிகு துச் சொல்வியவதனான் என்றும் பாடம், 

:



ஸிய்ல்] | wo ஈச்சினார்க்கனி௰ம் .' ன ச ௨௪௩ 

* வண்டு மின்னும் வரகு மாவுமெனக். 
கண்டா ரகர வசைச்சர் ergs 
தேமா புளிமா வாகித் தட்கும் 

என அ௮சைச்ரும் இருகிலைமை எய்தின. | 

வெண்டர் நான்கும் ஒருநிலைமையவேயாம். . 

* வெண்டிர் நாரன்குர் தம்முள் தாம்வர்து 
தட்டி வெண்டளை கட்டலாக் காகா 

சிர்வகை யான்வருங் கலிக்கும் வெள்ளைக்கு 
மாகு மென்ப. வறிந் தச னோரே * 

of வெண்சீர் தம்முண் மாறாங் கலித்தளை 

கட்டளைக் கலிக்கென் ரொட்டிய தாகு.. 
மதனோ டியம்சீர் ஒன்றி வரினது 
கட்டளை வெள்ளைக் காகு மென்ப”: 

* இயற் ரசைசீச ருரிச்சர்வெண் ரென 
.. மயகச்கற வகுத்த சீர்க ளெல்லா 

மொன்றுதலை யிட்ட வொருமுப் பஃதே.' 

“ஆச நால்வகைச் சிரும் முப்பச்சதொன்று, 

இனி, வஞ்சியுரிச்சர் பலகிலைமைப்படுமாறு--கு. றளடி. dager’ (Bar) 

என்லுஞ் சூத்திரத்துட் காட்டுதும். டட... (௪௧) 

எழுத்து எண்ணிச் சீர்வருங்கால் ஒற்றும் குற்றுகரமும் 
ஆய்தமும் எண்ணப்படா வெனல் 

௮௪. . உயிரில் லெழுத் தும் எண்ணப் படாஅ 
உயிர்த்திறம் இயக்கம் இன்மை யான, 

இஃது எய்தியது விலக்இற்று, | 

(இ-ள்.) உயிரில் எழுத்தும் எண்ணப்படா௮ - ஐற்றும் 

ஆய்குமும் குற்றுகரமும் எழுத்தெனப் பெயர். 'கூறினாரேனும் 

எழுத்காக எண்ணப்படா; என்னை ?. உயிர்குஇுறம் இயக்கம் 

்... இன்மையான-அ௮வை தத்தம் ஒசை.இனிது விளங்க ஓலித்கற்கு4். 

கூறிய ஏண்வகை நிலத்தினும் விளங்க இயங்காமையின் orm De 

..... என்றது, எழுத்தெண்ணுமிடத்து அவை ஒழித்தென்ணுக என்ற: 
arp. Og கட்டளையடிக்கு பேர்ந்து சென்று' என்பதலனுள் அவை 
யொழித்து எண்ணப்பட்டது. பின்னுள்ளோர் கொண்ட கட்டளைக் கலித் 

. துறை, சந்தம், ,தாண்டகங்கட்கும் இவ்வாறெழுத்தெண்ணுதல் வேண்டு: 

மென்றுணர்க, | (we)



௫௪... பட்லு தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் ப செய்ப. 

... சமநிலை வஞ்சியடி இருசீரான் வரும் எனல் '.. 

(5). வஞ்ச படியே யிருசர்த் தாகும்... 

இஃது அதிகாரத்தான் Beit 0 வஞ்சியடியாமாறு கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) முற்கூறிய சமகிலை வஞ்சிமினடி. இருசிரையுடைச் 

தாகி வரும் எ - அ, 

ஏகாரம் பிரிகிலை, சிறப்பில்லா வியநிலை வஞ்சியினின்றும். மீரித்தலின். 

வியஙிலை வஞ்சிக்குக் கட்டளை யின்று. இங்கனம் கூறவே, வஞ்சியடியும் 

ஒருவாற்றான் உறழப்படுமாயிற்று. . அது. *குறளடி மூதலா” (9௭) 
என்பதனுட் காட்டுதும். இங்கனம் வஞ்சியுறழாவிடிற் “குன்றக் கூற 

லென்னுங்' குற்றச் தீங்கும்... | (௪௫) 

| சமநிலை வஞ்சிக்கு எழுத்துச் சிறுமை | . 

௪௭௬, தன்சி ரெழுத்தின்* சன்மை மூன்றே. 

. இது முன்னர்ச் சமகிலைவஞ்சிக்குப் பெருமைக் கெல்லை: கூறினமை 

யின் ஈண்டுச் சிறுமைக்கெல்லை கூறுகின்றது. | 

(G- i.) அவ்வஞ்சிச் சருக்கு எழுத்இன் சிறுமை மூன்றே - 

w= De ப ட ப்ப ப ட 

“தன் என்றது முற்கூறிய வஞ்சியை. 

எ-டூ: *கொண்டு கோடுநீடு கொலைச்களிறு கடாஅமய்': எனவரும். 

... ஏசாரத்தானே மேல் வருகின்ற வியஙிலை வஞ்சிக்காயின் மூவெழுத்தி 

னிழிர்து ஈரெழுத்தானும் வருழமன் று. கொள்க: © சச்தைகாடு.. என 

வரும், ட னு (we) 

"வியநிலை வஞ்சியடி. முச்சீரானும் வரும். எனல் 

Ye ரானும் வருமிட னுடைத்தே, 

ass coitis வியநிலைவஞ்சி கூறுகின்றது. 

(இ- ள்)... வஞ்சியடி... இருசோனன்றிக்.. சிறுபான்மை... os 

சீரானும் வ.ரப்பெனும். எ. - ஸு. 

“உடைத்து. என்றதனான் இது சட்டளையன்மையும். சான்றோர் 
செய்யுளூட். பயிலானீமயும் பெறுதும். - இரண்டனையும். வஞ்சியடி. என 
வரையாது. கூறவே இ சண்டடியும் மயங்கிவந்த பாட்டை மயக்கடி வஞ்சி 

Re gb pr pur. : ப்ப ப தாவு a 

+ Curr Aut பாடமும் இதுவே. துமை! எனப் பாடம் கொள்வர். 
இளம்பூரணர். : ப ம ee es - 

 



வியல்]... ருச்சினார்க்கினியம். ௪௫ 

யெனவும் வேறு வேறு வந்தனவற்றைக்;குறளடி வஞ்சி, சந்தடி. வஞ்சி. 
. யெனவுங் கூறிக்கொள்க. | . க ன க | 

(1-6) **தோல் துவைத்தம்பில் துளைதோன்றுவ ்? (புறம், ௪) 

எனவும், | . 
a **நிலைச்கொரா௮ இலக்கம்போன்றன !* (டே, டே) 

எனவும், குறளடியும் சிர்தடியும் வர்தமையான் இப்பாட்டு மயக்கடி 
வஞ்சயோம். ட ட்ப _ (சஎ9ு 

வஞ்சியடியுள் அசை கூனாகி வரும் எனல் | 

௪௮. அசைகூ னாகும் அவ்வயி னான, 
இதுவும் அத.ற்கெய்தியதோர் வி.தி, 

(இ-ள். அவ்விரண்டடி௰ின் கண்ணும் நான்கசையும் 
கூனாய் வரப்பெறும் எ. று, ட 

(எ-டு.) (வாள், வலந்தர மறுப்பட்டன" (புறம், ௪). இதனை வாள் 
வலந்தர என ஒருசீர் 'யாத்தசர்' (செய், ௪) என்றதனான் வலர்தருகன்: 

- வாள்மேற் சென்று மறுப்பட்டன என்னும் பயனிலை நின்று வற்றுதலின் 
். வாள்என கேரசை கூனாயிற்று, “அடி, யதர்சேறலி னகஞ்எவந்தன" 
*வண்டு, மலர்தேர்ர்து வரிபாடின ''களி்ேோ, கதவெறியாச் சிவந்துரைஇ”' 
(பூறம்-௪) என நான்சசை கூளுயிற்று: களிறே என்ற ஏகாரம். : 

அசையாதலிழ் பொருளின் மி நின்றது... ன சர் ப 
இனி இச் சூத்திரம் பொதுவாய் நிற்றலின் தூக்ெண்டுபட இடை. 

யினுங் கடையினுங் கூனாய் கிற்பனவுங் கொள்க... | - 

. (௪ - 6.) *கலங்கழாஅலிம், றுறை, சலக்கா CG x? 

எனத் துறையென இடைக்கண் நிரையசை கூனாயிற்று, 

“மாவழங்கலின் மயக்குற்றன, வழி! — | 

இதனுள் வழியென இறுதிக்கண் நிரையசை கூனாயிற்று, 

.... *தேரோடத் துகள்கெழுமின, தெருவு * 7 ப 
ளன இறுதிக்ஈண் . நிரைபசை கூனாயிம்று, ஒழிந்தன வந்துழிக்.. 
காண்க. | | | . . (ea ன 

ன இரு சீர் கூளாகும் இடம் இதுவெனல் — | 
Fe, இர்கூ.னாதல் தோரடிக் குரிச்ூத. 

| இது[கூன்று பாவிற்கும் உரிய அளவடிக்கு எய்தாதது எய்துவிச்"



Poe தொல்காப்பியம். பொருளதிகாரம். [செய்ய 

(இ Gr.) இளவடிக்குச் சர் கூனாகல் உரிகுது. எ - று, 

இஃது இருவகையடிக்கும் உரிஷ்து : 

(எ-டூ.) “அவரே, 
கேடில் விழுப்பொருள் தருமார் பாசில் 
வாடா வள்ளியங் காடிறர் தோரே £? _.(குறுர், ௨௧௬) 

 உதுக்காண், | . a 

சுரந்தானா வண்கைச் சுவணமாப் பூதன்” (வெண்பா) 

* உலகனுட், 

பெருந்தகையார் பெருந்தகைமை பிறழாவே பிறழினும்? 

(கலிப்பா) 

என்று மூன்றுபாவினும் வந்தன. 

- ஏற்புழிக்கோடல் என்பதனால் அடிமுதற்கட் கோடும், தன்னின 

முடித்தல் என்பதனான் வஞ்சிக்குங் கொள்க. 

“உலகே, மூற்கொடுத்தார் பிற்கொளவும் (வஞ்சிப்பா) 

எனவரும். (௪௯) 

தவகையடிகளையும் விரிக்குங்கால் அறுநூற்று இருபத்தைந்து 

அடிகளாகும் எனல் 

Ho. ஐவகை யடியும் விரிக்குங் காலை 

மெய்வகை யமைநீத பதினேழ்* நிலத்த 

எழுபதுர் வகையின் வழுவில வாகி . 

அறுநாற் றிருபத் தைத்தா கும்மே. 
மேல் நாழ்சரடியினை ஐவகையாகக்: கூறி இதனானே அறுநூழ். 

ிருபத்தைந்தாகுமென அவற்றின் விகற்பமுங் கூறினார். | 

(இ-ள்.) . ஐவகை அடியும் விரிக்குங் காலை - மேற்கூறிய 

ஐவகை அடியும் விரிக்குமிடதீது, மெய்வகை அமைந்து ப.தினேழ் 

நிலத். த- பொருள்வகை அமைந்த பஇனேம் திலக தவாய், எழுபது 

வகையின் வழுவில வாகி - எழுபது வகைக் குற்றம் நீங்ு, அழு 

நாற்று இருபத்தைச்: தாகும்மே - ANB ORG DEST 
or = ரூ, | | 

- * பேராிரியர் பாமமும்.இதுவே. “நிலத் தும்” எனப் பாடம்.சொள்வர் : 
கடு ட்ட | 

1 இளம்பூரணர் பாடமும் இதுவே: '₹வகைமையின்? எனப். பாடம் 
கொள்வர் பேராசிரியர். | ் me A



சியல்] ன சூ ட நச்சனொர்க்கியம் ட PCTs 

-... எனவே, பதிமனேழ்கிலத்தேறினும். எழுபதுவகைக் குற்றம் விரவி. 
ம் அறு தாற்றிருபத்தைக்து என்ற: கட்டளையாகாவாயிற்று, 

- அகவற்கு இயற்சிர் பத்தொள்பதும் உறிச்சர் நான்கும். அசைச்சர் 

கான்கும் ஆக இருபத்தேழும், வெள்ளைக்கு இயற்சீர். பத்தொன்பதும் 
வெண்சீர் நான்கும் அளைச்சீர் நான்கும் ஆக இருபத்தேழும், கலிக்கு 

நேரீற்றியற்சிர் . மூன்றொழிந்த இயற்சீர் பதினாறும் உரிச்சிர் நான்கும் 
வெண்டிர் நான்கும் ஆக இருபத்து கான்கும், ஆச எழுபத்தெட்டுச் ' 

சீர்களுள் அகவற்கும் வெள்ளைக்கும் அசைச்சீர் எட்டும் இயற்சர்ப்பா.ம் 

படுத்துத் தளைகோடலின் அவற்றை இயற்£ர்க்கண் அடக்க எழுபதாம், 

சீர்கள் ஓன்று ஓன், றனோடு தட்குங்கால் அவை பொருளானன் றி 

ஓசையைக் கடக்குமாறின்மையின் அவ்வோசை கெடாது வருதற்கு 

எழுபதுதளை வழுவின்றி வரல்வேண்டும் என்பார் "எழுபது வகையின் 

வழுவில * என்றார். 

இவ்வண்ணர் . சளைகொண்டாரேலுர் SUM BEE கழித்த அசைச் 

சீரெட்டும் சீராப் கின்று அடியுறமுமென வுணர்க, 

அகவற்கு ஆசிரியத்தளையும், வெள்ளைக்கு Qu Her வெண்டஎயும், 

இயற்சிரொடுதட்ட வெண்டீர் வெண்டனையும், துள்ளரற்குக் கலித்தளை 

யும் ஆக அறுநூற்றிருபத்தைந்து தளையும் மூன்று பாவிற்கும். பகுக்கும். 
கால் Mf GU DG முந் நாற்றிருபத்துநான்கும், வெள்ளைக்கு மாற்மெண்பத் ் 

தொன்றும், கலிக்கு நூழ்.றிருபதுமாம். 

மெய்வகை யமைந்த ”.. என்றதனான் நான்கு Bi gu உறழ்கின்ற.. 
சீரின் அடிமுதற்கண்ணே வெளிப்படவைத்து அவ்வச்சீரி OH wT Bey 

Guuga GerOs go 40 SE gerrQarar p பன்னீரடியாகவும் ஒழிந்த 
இரண்டற்கும் பிறவாறாகவும். உறழப்படும்? 

இனி அகவற்கு உறழுமாறு : 

் இயற்சீ ௬ரிச்௪ ரசைச்சீர் கூடி 
யிரண்டு தலையிட்ட வையையர்து சீரா 

யகவ.ற்கு ஒரோ வொன் நுறழு மடித்தொகை 
மீரா ஜென்ப வியல்புணர்ர் தோரே” 

. *அசவற் குரியசீ ரிருபத் தேமனுள் 
நுர்தையும் வண்டும் மூதல்வரு மடிக்கண் 
நந்சான் கெழுத்து மூதலாய்க் கொண்டு . 

.. பதினைச் தளவு மேறிப் பெருந்தொகை 
யீரா மீரா ருகு மென்ப £ (௨௪) 

(எஃட.) நுந்தை வண்டு வண்டு எனவும்; நுந்தை காருருமூ சளி 

மூழவு ஈளிமுழவு, எனவும் ஒரெழுத்துத் தேமாவடி. நான்குமுதற்



ழு தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

பன்னிரண்டளவும். "உயர்வனவற்றிற்கு மூதலடியும் முடிவிலடியுங் 

காட்டினாம். 4 ப ட்ப 

இதற்குமேல் வருவனவற்றிற்கும் இடைகின்றனவற்றையு மிவ் 

வாறே சீர்தளைப்பெய்து ஓட்டிக்கொள்ச, வண்டு வண்டு வண்டு வண்டு 

- எனவும்; வண்டுகாருருமு ஈளிமுழவு ஈளிமுழவு எனவும்; வண்டு என்னும் 

ஒரெழுத்துச் Fry. பன்னிரண்டற்கும் முதலும் முடிவுங் காட்டினாம். | 

*தேமா மின்னு வரகுமுதல் வருமடி. 

யைந்துமுத லீரெட் டளவு முயர்ந்து 

வந்த தொகைமூ வொருபத் தாறே” (௩௬) 

“தேமா வண்டு வண்டு வண்டு எனவும்; தேமா காருருமு ஈளிழமுழவு 

நஸிமுழவு எனவும், தேமாஅடி பன்னிரண்டற்கும் முதலும் முடிவும் 

காட்டினாம்; மின்னுவரகு என்னும் இரண்டற்கும் இஃதொக்கும். 

ஞாயிறு போதுபூப் போரேறு புளிமா 

அரவு மூதலா வநீதவைர் தடிய 
மாறு தொட்டுப் பதினே மளவு 

முயர்ர்த தொகையா றொருபலஃ தாகும் ? (#0) 

"ஞாயிறு வரகு வண்டு வண்டு எனவும்; ஞாயிறு ஈளிமுழவு ஈளி 

மூழவு ஈளிமுழவு எனவும் ஞாயிற்றடி. பன்னிரண்டம்கும் முதலும் 
முடிவுங்: காட்டினாம். போதுபூ போரேறு என்னும் இரண்டற்கும். 

சதொரக்கும். புளிமா வண்டு வண்டு வண்டு எனவும்; புளிமாக் காருருமூ' 
சனிமுழவு ஈளிமுழவு எனவும் ஓட்டுக. அரவுக்கும் இவ்வாறே யோட்டுக* 
என்றைந்தடிக்கும் முதலும் முடிவும் காண்க, 

* பாதிரி வலியது. மேவுசீர் ஈள்னாணுப் 

பூமருது சடியாறு விறகுதீ ரீடுகொடி. 
யாதி யாகிய வடிகள் தாமே ப 
யேமுமுதன் மூவா றளவு முயர்ந்த.. ப்ரபு 

. தொகையாறு முடிவிட்ட கதொண்ணூா நுகும்'. (௧௬). 
பாதிரி வரகு வண்டு வண்டு எனவும்; பாதிரி. ஈளிமுழவு ஈளிமுழவு 

களிமுழவு எனவும் பாதிரியடி பன்னிரண்டழர்கும் முதலும் முடிவுக் 

காட்டினாம். 

ஓழிர்த ஏழற்கும் இவ்வாறே யொட்டிக் காண்க... : 

* கணவிரி. மிரறுபுலி காருருமு பெருகாணு 

.. உருமுத்தி மழகளிறு நாணுத்தளை முதலா. 
வந்த வடிக் ளிருகான்கு தொட்டுப் 

... பத்தொன் பான்ள வும்முயர்ந்த தொகை 

OS pra Seay. விட்ட் எண்ணொரு Ue grb? (௮௪)



ன ளியல்] | ஈச்சஞெர்க்கியம். ௪௯ 

'சணவிரி வரகு வண்டு வண்டு எனவும்; சணவிரி ஈரையுருமு. ஈரை 
UGE ஈரையுருமூ. எனவும் கணவிரியடி. பன்னீரண்டம்கும் முதலும் 

மூடிவுங் காட்டினாம். ... 

ஓழிந்தவற்றிற்கும் இவ்வாறே. யொட்டிச்கொள்க. 

 விரவுகொடி கரையுருமூ முதல்வரு மடிக. 
ளொன்று சலையிட்ட விருகான்கு தொட்டே 
யைந்ரான் களவு முயர்ந்த தொகைதா 

| மூவெட் டாக மொழிந்தனர் புலவர்.” (௨௪) 

விரவுகொடி வரகு வண்டு வண்டு எனவும்) விரவுகொடி ஈனிமூழவு 

ஈளிமு.மவு ஈளிமுழவு எனவும் விரவுகொடியடி. பன்னிரண்டம்கும் 

முதலும் முடிவுங் காட்டினாம். 

ஒழிக்ததற்கும் இவ்வாேற யொட்டிக் காண்க, 

அகவற் குறழ்நீத வடித்தொகை கூறின் 
நான்குதலை யிட்ட காலைர் தனோடு 

மூவொரு நாறு மொழிந்தனர் புலவர் ” 

ஆச அடி முந்நூற்றிருபத்து சான்கு; ௩௨௪, - 

இனி வெள்ளைக்கு உறழுங்கால் ஏழும். எட்டும் ஒன்பதும் பத்தும் 

ஆூய எழுத்தானாய வடிகள் முதலா வந்தவை பதினான்கெழுத்தளவும் 
உயருங்கால் ஒர் சீர் எட்ட்டியும் ஏழடி யும் ஆறடியும் ஐர்தடியும் பெத்று 
நாற்றெண்பத்தொன்றாம். 

் இயற்ச ரசைச்சிர் வெண்சீர் கூடி ப் 
யிரண்டு தலையிட்ட வையைந்து சீராய் 
வெள்ளை யுறமுமாறு கூறி. . 
ளெட்ட மேழு மரறு மைர்துமென் 

முட்டு மடிகளைப் பெறுமவை தாமே! 

! வெள்ளைக் குரிய ரிருபத் தேழனுள் 

நுந்தை வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் 
போரேறு. முதலா வந்த வடிக 
ளேழு தொட்டே யீரே மளவு 
மூயர்ர்த தொகைகா லொருபஃ தாகும்! (#0) 

ளஃ டூ: நுந்தை ஈனிமுழவு வரகு வரகு எனவும்; அரீதை மழகளிறு 

காருருமு காருருமு எனவும்; நுர்தையடிக்கு முதலும் 'முடிவுங்காட்டினாம். 
வண்டி. ற்கும். இஃதொக்கும். ஞாயிறு வண்டு வர்க: 'வரகு. எனவும், 
ஞாயிறு காருருமு மாவருவாய் காருருமு எனவும் ஞாயி.ம் தடிக்கு முதலும் 
மூடிவுங் காட்டினாம். போதுபூ, போரேறு என்னும். இரண்டற்கும். 
இஃதொக்கும்.. 

Qsr.—4



(த டட தொல்காப்பியம்" பொருளதிகாரம் [செய்டி 

தேமா மின்லு' வரகு வலியது 

“பரிதிரி மேவுசிர் நன்னாணுப் பூமருது. க 

கடியாறு விறகு மாசெல் வாய்முதல் 

_ வர்த வடிக.ளிருநான்கு. தொட்டே... 
_ யீரே. ழளவு முயர்ச்து பெறும் சாகை 
யேழுமுடி... விட்டவே மொருபஃ தாகம்." (ae) 

தேமா வரகு வரகு வரகு எனவும்; தேமா களிமுழவு காருருமு பாதிரி 
எனவும், தேமாவடிக்கு முதலும் முடிவுங் காட்டினாம். மின்னு வரகு 
என்னுமிரண்டற்கும் இஃதொக்கும், . வலியது. வண்டு வரகு வரகு 

எனவும்) வலியது காருருமு காருருமு பாதிரி எனவும் er Os. 

ஒழிர்தவற்றையும் இவ்வாறே யொட்டுக. ் ் 

* சணவிரி பெருவேணுச் காருருழு' புவிசெல்வாப். 

pipe றுருமுத்தி மாவரு வாய்புளிமர் — ்் 

வரவுத் திமூதலாகவநீ்த 
வடிக ளொன்பது மீரே ழளவு.. 

முூயர்நீது பெறுந்தொகை யுணரக் கூறி. 

னான்குசலை பிட்ட வையொரு பஃதாம்.”? (௫௪) 

கணவிரி வண்டு. வரகு வரகு எனவும்; கணவிரி காருருமு காருருமூ 
தேமா எனவும் கணவிரியடிக்கு முதலும் முடிவுங் காட்டினாம். காருருமு . 

வண்டு வரகு OTS எனவும். காருருமு, காருருமு : காருருமு. ஞாயிறு 
- சானவும் acs. புளிமா வரகு வரகு வரகு எனவும்; புளிமா னி 
வருவாய் காருருமு தேமா எனவும் ஓட்டுக, 

ஒழிக்தவற்றிற்கும் ஏற்குமாறறிந் தொட்டுக. 
“ ரிரையுருமு புலிவருவாய் முதலா மடி.க 
்... ளீரைரந்து தொட்டே யீரே மளவு 
மூயா்ந்து பெறுந்தொகை யீரைந் தாகும்" > (#0) 

நரையுருமு வண்டு வரகு வரகு எனவும்; ஈரையுருமு காருருமு பாதிரி 
தேமா எனவும் ஈரையுருமு அடிக்கு முதலும் முடிவுவ் காட்டினாம். . புலி 
வருவாய்க்கும் இஃதொக்கும். 

... பதினான்கெழுத்தி னேறியக்காம்... செப்பலோசை - திரிபுடைய 
கட்டசைக்கெள்பது இசையோடு சேர்த்தி யுணர்க. : ட 

* வெள்க£ச் குறழ்க்த வடி.த்தொகை கூறி 
் ஜஞென்று மூடிவிட்டவெண் ஹொருபது: நாரும். 7 (௧௮௪). 

இனிக் 'கலிக்கு' உறழுமாறு : 

“நேரி றொழிந்த atu be செட்டும் 

வெண்டி ரீருசர் தம்மொடு கூட்டி ன 
 கான்குதலை யிட்ட நாலைந் தாதி 

- யொரோ வொன் COD FQ. யுறமப் பெறுமே? 1



au] | RT RRR ai இச 
'சவிச்குற முஞ்சீ ரிருபத்து.நான்கனுண்- 
ஞாயிறு போதுபூப்.போரே.று மூதலா.. 
UES Og, Bait பதின்மூன்று தொட்டே 
மொன்று; தலை யிட்ட வீரெட் டளவு 

டட , மூயர்ந்து பெறுக்தொகை மூவைந் தாகும். (௪9) 

ஞாயிற்! புலிசெல்வாய் புலிசெல்வாம். மாசெல்வாய் எனவும்? ஞாயிறு 

வூலிவருவாப் புலிவருவாம் மாசெல்வாய் எனவும் ஞாயிற்றடிக்கு முதலும் 
முடிவுங் காட்டினாம். ஓழிந்தவற்றிற்கும் இஃதொக்கும், .. 

Bu be 4g முதலே அனிரியத்தளையும் ஈற்றிலே வெண்டர் வென் 

Larus  தட்கும். லெனின், (நிரைமுதல்: வெண்டர்" (செய். ௬௦]. 
என்னுஞ் GET See gs (வண்ட ரீற்றசை! (டி, ௩௧) என்னும் 
கத்திரக்கானும் அவை கவித்தளையாமாறு காண்க. 

பாதிரி வலியது மேவுசர் நன்ஞுணுப் 

பூமருது சடியாறு விறகு த. மாசெல்வாம். 
EDOSTH. Gaur uss ane ் 

(ofS rip தொட்டே மூவா றளவும். . 
வந்து பெறுச்தொகை யுரைப்பி எதுவென. ல 

 வைக்துமுடி வீட்டகா லொருபஃ தாகும் 2 (௪௫). 

ur Bb புவிசெல்வாய் புலிசெல்வாய் மாசெல்வாய் எனவும்; பாதிரீ 
யுவிவருவாப் புலிவருவாய் மாவருவாய் எனவும் பாதரியடிக்கு முதலும் 

முடிவும் காட்டினாம். ஒழிச்தவம்கிம்கும் இல்தொக்கும். 

- *கணவீரி யுரறுபுலி காருருமு பெருக உ ட் 
ணுருமுத்தி மழகளிறு காணுத்தளை புவிசெல்வாம்.. 

மாவருவாய் மூதலா வந்த வடிகள் ' 
-மூவைர்ச தொட்டுப் பச்தொன்பா னளவு ... 

ட்ட Gute gs பெறுந்தொகை முன்ன ரஃேத.! (௪௫). 

sear efit புவிசெல்வாய் புலிசெல்வாய். மாசெல்வாய் எனவும்; Som alt 
வுலிவருவாய் புலிவருவரய் மாவருவாம் எனவும் கணவிரியடிக்கு முதலும் 

முடிவும் சாட்டினாம். ஓழிந்தனவம்றிற்கும் இஃதொக்கும். 

। விரவுசொடி ஈரையுருமூ புலிவருவாப் முதலா. 
வந்த.வடிக ளீரெட்டுக் தொட்டே ட்ட 
யைந்ரநான் களவு முயர்ரீது பெறுந்தொகை 

annus தாக மொழிந்தனர் புலவர்." (கழ். 

- விரவுகொடி புலிசெல்வாய் புலிசெல்வாம்' மாசெல்வாயி எனவும்? 
Sroidens புலிவருவாய் புலிவருவாப் புலிவருவாய்' எனவும் விரவு 

கொடியடிக்கு. மூததும் முடிவும். காட்டினும். Stiga DB ies 
இல்தோக்கும்,



ea. ப தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [| செய்த 

. *கலிக்குரித் தாக வுறழ்ந்த வடித்தொகை .. 
யீரைம் பதனொடு நாலைர் தாகும்". (௪௨0). 

“மூவ கைப்பா விழ்கு் மூறழ்ந்த தொகை | 

யறுநாற் ிருபத் தைர்தா கும்மே? ஆக அடு. (௬௨௫). 
- இவற்றுள் HER HG சாற்பத்தொன்றும் வெள்ளைக்குப் பதினெட்டும் 

ஆக .ஐம்பத்தொன்பதடிக்குத் 'தளைவழுப்படுதலின் ௮வை களைந்து 

தொடைகொள்ளுமா.று ‘Quits pI மரபின்' (செய். ௧௦௧) என்னுஞ் 

சூத்திரக்துட் காட்டுதும். : | (௫0). 

காற்சீரடிபோல் ஏனைய அடிகள் விரிக்கப்படா எனல்: 

“இக: * அங்ஙனம் விரிப்பி cnr on தனவே 
_ பாங்குற வுணர்ந்தோர் பன்னுங் காலை, 

இஃது ஒழிந்த கான்கடியையும் நாற்சரடிபோல வூறழ்ச என்பரர்க்கு, 

- அவை யுறழாமைக்குச் காரணங் கூறுகின்றது.. 

(இ- ள்.) ஆக்கனம் விரிப்பின் அளவி ிந்தனவே - ௮௩ 

தரற்ரேடிபோல மற்றை நான்கடியினையும் விரிப்பின் அவை. : 

இலக்கணம் கூறு குற்கு வரையறைப்படாது எண்ணிறக்தனவாம்; 

பாங்குற உணர்ந்தோர் பன்னுங்காலை - பகு இயற அறிந்தோர் 

விரிக்கும் காலத்து, எ-று... | 

மூ.தனூலா?ிரியர் சிறப்புடையனவழ்றிற்கும் சிறப்பில்லனவற்- 

இற்கும் ஒருங்கெக்கணக். கூறின் அவையொத்த வீலச்கணத்தவாமென்று . 

கருதி வரையறைப்படுவனவற்றி.ற்கே .இலக்கணங்கூ றி வரையறை. 

யின்றிப் பரந்தனவற்றிற்கு. இலக்கணங் fb Root. அவர் கருத்து: 
நோக்கி இவ்வாசிரியரும் யானும் அவ்வாறே கூ றினேமென்று ௯. றியா 
தாயிற்று இதன் கருத்து: ஆயின் இறழப்புடைய கட்டளையடி. சான்றோர்... 
செய்யுளுட் 'பயின்றுவரல்: வேண்டும் பிறவெனின் ;' இந்நூல். செய்த 

காலத்தில்... தலைச்சங்கத்தாரும் இடைச்சங்கத்தாருங் : கட்டளையடி: 
ட வயின்று வரச் செய்யுள் செய்தார் என்பது இச்சூச்திரங்களாம் பெறு தம். 
பின்பு. கடைச்சங்கத்தார்க்கு- அஃதரிதாதலிற் சிர்வசையடி பயிலச் 

"செய்யுள் செய்தாரென்றுணர்க. இக்காலத்தார் அளவடியாழ் செய்யுள் 

, செய்திலரென்று . கடைச்சங்கத்தார் . செய்க அளவடி. அிறப்பின்றா. ப 
காததுபோல அதுவும். கொள்க... | . | 

.அஞ்சிக்கு வரையறைம்படும்படி. குறளடி முதலா! (செய். இ௪:. : 

என்ப தனுட், Fe DGB டம் (௫௪)... 
ங்க இளம்மாணர்., பாடமும். Geta “1 இங்கனம்? எனப் பாடக்.” 

கொள்வர் பேராசிரியர், ப | ட்டர் 

 



அவியல்]... நச்சனார்க்னெயம் இட: 

ட ஐவகை அடியும் ஆசிரியத்திற்கு உரிய எனல் 

௫௨, ஐவகை-யடியும் ஆசிரியக் குரிய, ப 
இத. முன்னர்க். கூறிய கட்டளையடி. இன்னபரவிற்கு உரிய. 

என்கிறது. | oe ட் | 
(இ-ள்.) நாலெழுச்து முகல் இருபதெழுத்தின்காறும் 

உயர்ந்த பஇனேம் நிலனும் ஆசிரியப்பாவிற்குரிகீது or = Me 
.. எனவே தளைவழுவின்றி இருபத்தேழ் ரோன்வக்த முக்நாம்.பிருபத்த 

கான்கடியும் ஆசிரியத்திற்கு உரித்து எ-று. முன்னர்ப் பொதுவாக 
வோதியதனை யீண்டுப் பகுத்தார். ர ரர 

... எ-டு: *பேர்க்து பேர்ந்து சென்று சென்று! என்பது. ட ட. . 
இவ்வாறு ஓராூரியத் துக்கண் ஐக்தடியுங் கூறின மூறையே நிற்க ' 

பம்வண்டுமென வேரதினமையின் எவ்வாற்றானும். அவ்வைந்தும் . ஆரியத் 
அக்கண். வருதம்குரியவென்பதே. ஆசிறியர்ககுக் கருத்தாயிம்று, இக் 
கருதி்தானன்றே (பேர்ந்து சென்று? என்ற உதாரணத்து reise 
சகூட்டத்துத்தளை வழுப்பலவும் வருவதரயிற்று, . (௨) 

ஆசிரியத்துள் தளைவிரவி வரினும் இழுக்காது எனல் 
௫௩, விராஅய் வரினும் ஒரூஉ நிலை யிலவே.. 
இஃது எய்தியது இகந்துபடாமைக் காத்தது; தளைவழுவியதியாது 

மாசாகோவென்று கருதி யதனைச் சீர்வகையடியாமென்றலின். — 9 

(இ-ள்.) ஆசிரியம் இருபத்துமூன்று தகீரயிற் சில வழுவி 
ணும் முற்டைறிய பதினேழ் கிலத்தினொன்று குறைந்து பதினா 8 
ADO, Boo? 1G) வாரா or = று, . | ர ர | 

உம்மை இறந்தது தமீஇயிம்றுகலான் ஓாடிக்கட்டகை. வழுப்பட. . 
வரினும் அவை சட்டளையாகாமஹ் சிர்வகையடியாய் ஐந்தெழுத்து நூதல் 
இருபதெழுத்தளவும் வரும் என்றவாறு, அது சான்றோர். செய்யுளில் 
வந்துழிக் காண்க, ட ப்ப டப | (௪௨) 

| எய்தாதது எய்துவித்தல் டயட 
$இ௫௪. தன்சர் வகையினுத் தளை திலை வகையினும்: 

இன்சீர் வகையி னைத்தடிக்கும் உரிய, 
இஃது எய்காத தெய்துவித்தது? உரிச்சீராற் சர்வகையடியும் oe 

சராம் றநளைவகையடியும் உள, அவையும் மூற்கூமிய ஐவகை நிலனும் 
Qu gO weir molar. தன்சிரெனவே அதிசாரத்தான் ஆசிரியவுரிச்சிராயிம்.று. 

... *இச் தூற்பாவோடு அடுத்த நூற்பாவையும் . இணைத்து oCr grpour 
வாசக் தொள்வர் இளம்பூரணர்... ன ரர 

 



Be சொல்கங்ப்பியம்: பொன திகாரம் [ening 

(D - nse Br amaéaybd - ஆசிரிய உரிச்சரின் கூற்று... 
gp, Sorbo. வகையினும் - அச்சீரானாய களைகிலைக் கூற்றானும், 
இன்சீர் வகையின் ஐந் அடிக்கும் உரிய - இனசர்ப் பகு தியோடே 

அவ்வா௫ரியம் முற்கூறிய ஜவகை அடியான் வந்து ப.தினேழ் 

tes Bor. இகந்து 6 வாரா. எ. ு, 

தன்சரென்னாது. வகையென்றது முன்னிரையிற்ற வீரண்டினையுக் 

தளைகொள்ளுமென்ழழ்கும், ஏனை. கான்குரிச்சிரும் தளைகொள்ளாவென் 
௮.ற்கும். தளைகிலவகை யென்றஅ உரிச்சரால் தளைவருங்கால் ஓரடியின் 
இரண்டு வரின் ஓசையுண்ணாதென் நற்கு. 'இன்சர் வகையின் ஏன் றது 

ஆசிரியவுரிச்சீர் நான்கு நிரலே நின்றுழித் தூங்கலோசை பிறத்தலின் 

இயற்சீர்கள் ஒள் மிடையிட்டு வரவேண்டும் சிர்வகைக்கென்பதூஉம், 

அதற்கும் .இன்னோசை - மிசவுமின்றென்பதா உம், dpe oof ong uF 1b 

வீரண்டும்' இடையில் வாராது அடிமுதம்கண்ணே வந்து இயற்சீரோடு 
தட்டு இன்னோசைத் தாமென்பதூஉம்; அசையோரடிக்கிரண்டு வந்து 

தட்டாலும் இன்னேசைத்தாமென்பதாஉம் அறிவித்தம்கு; 

எ- டூ: 'ஒங்குகோட்டுச் தொடுத்த பாம்புபுரை யருவி 
- . நிவர்துதோன்று: களிற்றி னிலங்குகோடு புரைய” 

இலை இயழ்சீரொன் றிடையிட்டு உரிச்சரான் வர்தன,. 

* பாம்புமணி யுமிழும் பானாள் ஈங்குவரல்.” 

இஃது இ சண்டிடையிட்டது. 

* ஓங்குமலைப் பெருவிற் பாம்புகாண் கொளிஇ": (புறம். OBY 

| * உவவுமதி யுருவின் ஓங்கல் வெண்குடை 1. ’ (புறம்; ௩) 

இவை கனைகிலைவகையான். வருதலாத். கட்டலையாய் இன்னோசை 
Cuppa. 

ge ஐந்தெழுத்து song தன்சீர்வகை வருதலும் Cor ale 
க்கே மழுத்து முதலாக வருதலும் உரையிற் கொள்க, 

அவை: ‘ : 

_ *ஒங்கு.கோட்டுமீது பாய்ந்து பாய்ச்து' 
ப்சுக்கலை. யாடு நாடற் 

குரைப்பதை யெவள்கொ னந்தோளே தோழி, 7 

இஃ து. துந்தெழுத்தாத் தள்சீரடி வந்தது. 

அடுகொடி அடங்கு காடு போந்து. 
வீளங்கிழை, Ber aud fb சேர்ந்தன... 
முழங்குக வானம் தீமங்குகுரல். சிறந்தே," » 

 



சார்]. ப ஈச்சனார்ச்செியம் @@ 

ahs ஏழெழுத்தாழ் நளைகிலையடி வந்தது. a . 

.. வகை யென்றதனான். இயற்சர்ப் பாழ்வடுத்திய அசைச்சர் Dor Pros 

தின்சீர்வகையினுக் தளைநிலைவகையிலும் வரும், இஃது இருவகையடிக்கு. ் 

மிலக்கணங் கூறிற்று. | ். (௪). 

'வெண்சீர்முன் வெண்சீர் வந்து ஒன்றிய வெண்டளை கட்டளை ' 
வெண்பாவிற்கு வாரா எனல். 

டு. தன்சீர் உள்வழித் தளைவகை வேண்டா... 

இது மூன் ஆரியத் இற்குச் Pramas தளைவகையுங் கூறிய 

- மூறையே வெண்பாவிற்கும் அவ்விரண்டுங் கூறுகின்றது. 

(இன்) வெண்டிர். நிற்ப வெண்டீர்வக்கொன்றிய வெண் 
ட&ா கட்ட&ா வெண்பாவிற்கு வேண்டா ஏ. று, oo 

எனவே வெண்டர் நிற்ப வெண்சிர்வக்தொன்றிய ' வெண்டளை 

கட்டசாக்கலிச்கு ' ஈரடிக்கூட்டத்துத் தொடைசொள்வழி வேண்டும் 

என்று கொள்க. இது தொடைகொள்வறிக் காண்க, ் 

தன்?ரென்றது வெண்சிரை ; உள்வுமி. யென்றது அவ் வெண்சீரே 

வருஞ்சீராயவழி யென்றவாறு; எனவே : வெண்சீர் நிற்ப இயற்சீர் 

. வந்தொன்றிய வெண்டளை வேண்டும் என்றவாறுமித்று £ இது *நுதலிய 

BOs Hur PGs. 
* வெண்டி ரொன்றின் வெண்டளை. கொளல் ௭ 

வெண்ச ரொன்றினும் வெண்டளை யாகு 

Hair Pr விரவிய காலை யான” 

என்றார் காக்கை பாடினியார். | 

| Qs தளைகொள்ளாமைக்குக் . காரணம்  ** அளவுஞ் இந்தும் ். 

(செய். 9௮) என்னுஞ் சூத்திரத்துட் கூறுதும். (9) 

இ௬. *ரியை மருங்கின் ஜூசை ஒப்பின் | ப 
_ ஆசிரியத் தளையென் றறியல் வேண்டும். 

இத சட்டகாயடிக்கட் us Bu OF He தட்குமாறு கூறுகின்றது. 

ன த (a - ள்.) இயற்சர்பத்தும்' பிறசீரோ டியையுங்கால் குத்தம் 

ஈற்மசை வருஞ்சிரின் .முதலசையோடொன்றின் ௮ஃது. ஆசிரிய 

வடிக்குதி கட்கு முறைமை யென்றறியல் வேண்டும் எ - று, 

* உத்தி, (மரபியல், ௪௧௦). i 

-...* பேராசிரியர் பாடமும் இதகே.. ‘Busey? எனப் பாடம் கொள்வர் 
- இளம்பூரணர். ப பட ர வட



@e -தொக்காம்பியம் பொருளதிகாரம் ன ப [ய் ப் 

ஒப்பினெனவே ஒவ்வாதது இயற்சர்வெண்டளை வெள்றெதிர் 
மறுத்துக் கொள்ளப்படும். 

எடு: " *அகலிரு விசும்பிற் பாயிருள் பரு! (பெரும்பாண் . ). என்ற 
வழி நேரும் நிரையும் ஒன்றி கேரொன்றுசிரியத்தன் நிரையொன்ருசிரியத் 

| தளையாயித்று. 

* கற்க ச௪டறக் கற்பவை கற்றபின் 

நிற்க வத.ற்குத் தக: . ....... (திருக்குறள், ௨௬௪) 
என ச நேரும். நிரையும் ஒன்றாது இயற்சீர் வெண்டளையாயியு்று, . 

‘ as துநீர்ப் பரப்பி னிவர்.துசென் மான்றேர் ” 

என்புழி நீத்துரீர் என்பது கேர்புநேர் பாதிரிபோல நின்று பரப்பின் 

| என்பதனோடு நிரையொன் முிரியத்தளேயாயிற்று, 

‘ சேற்றுக்கா னீலம் 

"இது: கேர்புகேர் பரதிரிபோல நின்று ஒன்றாத Queer வெண்டளை 

யாயிற்று, | 

இனிக்: காரேறுபொருக சண்ணகன் செறுவின்? என்புழிக் காரேறு 
- என்னும் நேர்நேர்பு. பாதிரிபோல நின்று பொருத என்பதனோடு நிரை 
யொன்றாசிரியத் தளையாயிற்று. 

*வாலூடு போய 7 

என கேர் நேர்பு ஓன்றாவ.து இயற்சிர் வெண்டனையாயிற்று, 

‘ வானிரைத்து மணந்து" 

| என நேர் நிரைபு பாதிரிபோல கின்று. மணந்து என்பதனோடு கிரையொன் 

| ருசிரியத் தளையாயிற்று.. | 
oe யானிருக்து தூங்கும் 7 | 

என நேர்சிரைபு ஒன் ருது இய ச்சிர்வெண்டன்யரயித்று, 

் oo: * வெயிலாடு (pa alii ’ 

என a Beni Bory கணவிரிபோல சன்று மூசு என்பதனோடு சீரையொன் 
oie se trend Ag 

| oa வரையாடு வன்பறழ்? 

என கிரை சேர்பு ஒன்றாமையின் இயற்சர் வென்டகாமாலித்ற, 

ட ட... “சவதுடுத்து விசும்புசூடி ! | 
என. x dordery ஒன்றி Beng Quire ருசிரியத் தளையாயி த் று, 

oe “இிலேவிலங்கு. நீள்புருவம் ்



ளியல்] ட் ஈச்னொர்க்கனியம் ன . | | . Gor 

என Bens Sen pty ஒன்றாமையின் இய pet 'வெண்டளையாயிற்று; என... 

உரியசை மயங்கிய இயற்சிராறும் ஒன்றியும் ஒன்றுதும் வந்தன. 

ஓரசைச் சரிரண்டும் இயழ்ருமாய்த் தட்குமாறு: arabe Beit. 65) 

os வஞ்சியடி உறழுமாறு 

(per. "குறளடி. முதலா அளவடி காறும் 

உறழ்திலை மிலவே வஞ்சிக் கென்ப, 

இது வஞ்சியடி யுறமுமாறும் அது பெறுகிலனு முணர்த்திற்று, 
(இ-ள்.) காலெழுத்து மு.கலாகப் ப.தினன்கெழுக்களவும் 

உறழுகிலையில, வஞ்சியடிககு oT - MI. 

. முற்கூறிய அறுபது வஞ்சியுரிச்சிருள்ளும் இருபத்துநான்கு நிர் 
ஓரோன்று இருநிலைமையவாகவும் இருபத்தெட்டுச்சர். ஒரோவொன்று. 
நான்கு நிலைமையவாகவும். எட்டுச்சீர் ஓரோவொரள்று எட்டு நிலைமைய - 
வாகவும் கொள்ளப்படும். அங்ஙனம். கொள்ளவே இரு.தாற்றிருபத்து. 

நான்காம். 

அவற்றுள் இருகிலைமைப்படும் இருபத்துகான்கும் சேரிறெட்டும்? 
கிரையீறெட்டும், கேர்பீறு நான்கும், நிரைபீறு கான்குமாம். 

அவை மாபோகுவாய், மாவழங்குவாய், புவிபோகுவாய், புலிவழங்கு 

வாய், பாம்புசேர்வாய், பாம்புவருவாய், களிறுசேர்வாய், களிறுவருவாய். 

எனவும்;  மாசேர்சுரம், மாவருசுரம், மாபோகுசுரம், மாவழங்குசுரம்,, 
புலிசேர்சுரம்) புலிவருசு.ரம், புலிபோகுசுரம், புலிவழங்குகுரம். எனவும்; 

. .மாசேர்காடு, மாவருகாடு, புலிசேர்காடு, , புலிவருகாடு எனவும்; மாசேர் - 

கடறு, மாவருகடறு, Leta pl, புலிவருகடறு எனவும் வரும். 

். மாபோகுவாய் என்றதற்கு மாமேவுவாய் என முற்றுகரங்கொடுத்து 
- இருநிலைமையாக்குக.  ஓழிர்தனவற்றுட் குற்றுகரங்கட்கு மில்வாறே.. 

-மூற்றுகரம் பெய்தொட்டுக, 

இவற்றுள் மாசேர்சுரத்திற்கு ஞாண் ஞாயிறு எனவும் மாவருசுரத் 

... திற்கு மாவலியதெனவும் புலிசேர் சுரத்திற்கு வருஞாயிறு எனவும்; புலி 

வருசுரத்திம்குத் திருவலியது எனவும்; எழுத்துக்குறையுஞ் சொற்பெய்து 
இருகிலைமையெய்க. இங்ஙனம் இருகிலைமையான் ae baa et aD 

இவற்றுள் ஏழெழுத் துச்சீர் இரண்டாம். ட பட்ட 

.... இணி நான்கு நிலைமைப்படும் சீரிருபத்தெட்டும் . 'கேரீறுகாள்கும், 
கிரையீறெட்டும், நோ்பு ஈறெட்டும், dary ஈறெடீடுமாம். 

அவை பாம்புபோகுவாப், பாம்புவழங்குவாய், களி.றுபோகுவாய், 
களிறுவழங்குவாய் எனவும்; பாம்புசேர்சுரம், பாம்புவருசுரம், பாம்பு 

போகுசரம், பாம்புவழங்குசுரம், களிறுசேர்சுரம், களிறுவருசுரம், களிறு



  

@ தொல்காய்கியம் பொருளதிகாரம் | செய்டி 

- பேர்குகரம் களிறிவழங்குகரம் எனவும்; மாபோகுகாடு, மாவழங்குகாடூ 

புலிபோகுகாடு) அிலிவழங்குகாடு,பரம்புசேர்காடு, பாம்புவருகாடு, களிறு 

சேர்காடு, களிறுவருகாடு எனவும்) மாபோகுகடறு,. மாவழங்குகடறு, 
புலிபோகுகடறு, புலிவழங்குகடறு, பாம்புசேர்கடறு, பாம்புவருகடறு, 

களிறுசேர்கடறு, களிறுவருகடறு. எனவும்: இவற்றைப் பாம்புபோகு 

வாய், மின்னுப்போகுவாய், பாம்புமேவுவாய், மின்னுமன்னுவாய் என 

ஒன்று நான்காக வாய்பாடுபடுத் தெல்லாவ்றோடு மொட்டுக. ர 

| இவ்விருபத்தெட்டனுட் பாம்புசேர்சுரத்தி்குப் பாம்புசேர்வது் 

மின்னுச்சோ்சுரத் இற்கு மின் னுச்சேர்வது எனவும்; பாம்புவருசுரத்திற்குப் 

பாம்புவலிய த, மின்னுவருசுரத்திற்கு மின்னுவலிய.து எனவும்; களிறு 

சேர்சுரத்திற்கு. ஒளிறுஞாயிறு, அரவுசேர்சுரத்திற்குப் பரவுஞாயிறு 

எனவும்; களிறுவருசுரத்திற்குக். களி.றுவலியது, அரவுவருசுரத்திம்கு 
அரவுவலியது எனவுங் கொள்க. .. இங்ஙனம் நான்கு நிலமைகொள்ளவே 

நூற்றொருபத்திரண்டாயிம்று.  இவ்விருபத்தெட்டனுள். முத்றுகரம் 
- பெய்தால் ஏழெழுத்தாகுசர் பதினாறும் எட்டெழுத்தாகுசிர் மூன்றுமாம். 

...இனி எட்டுநிலைமைப்படுஞ் சீரெட்டும் நேர்பு ஈறுநான்கும் கிரைபு 

ஈறு நான்குமாம், ன 

= genoa பாம்புபோகுகாடு, பாம்புவழங்குகாடு, களிறுபோகுகாடு, 

களிறுவழங்குகாடு. எனவும்; பாம்புபோகுகடறு, பாம்புவழங்குகடறு, 

களிறுபோகுகடறு, களிறுவழங்குகடறு எனவும் வரும், 

“* இவற்றுள் ஒன்றற்கு மூன்றுரியசை யுண்மையின் முதற்கணின்ற 

_ வற்றை யுரியசை யிரண்ட ற்கும் சனித்தனி முற்றுகரம்பெய்து பின்னிரண் 

டற்கும் முற்றுகரம்பெய்து நான்கு நிலைமை யெய்துவித்துப் பின்னர் 

சிற்றினிரையுரியசை யொன்றனையும். முற்றுகரமாக்கி யதனோடு முன்னர் 

நின்றவற்றை வேறுவேறு முற்றுகரம்பெய்து சான்குகிலைமை யெய்துவிக்க 

எட்டாயிற்று. இவற்றுள் எழெழுத்தாஞ்:சிர் பதினைந்தும். எட்டெழுத் 

தாஞ். சீர் ஆறும் ஒன்பதெழுத்தாஞ்: சர். ஒன்றுமாம்; ஆக இருநாற் 
௮ிருபத் தரான்காயிற்று, ். os . 

“அறுப& தாச வஞ்த்த வஞ்சியுண் 
'மூவெண் சிர்களிருகிலைமை யெய்தி 
“pray சிராக நான்குரிலை யெய்தி 
பிருநான் இரு௪.ரிருசான்கு நிலையெய்தி - 
யிரு நற் றிருபத்து நான்காய் விரியும் ? 

'அவற்றுளொன் பதெழுத் தாஞ்ச ரொன்று 

எமாகராற்: பத்து மூன்று மாக: 5... 

'தூறிறெண் பத்தொள் றடிய/ற மும்மே.”!



வியல்]. 'சச்ஜெர்க்ெயம் -.. டக 

இனி யடியுறமாத சா.ற்பத்துமூன்றும் உறமுமாறு : 

> OT LL Gye Cov alo யெய்துவனவற்றில் அரவுவீரவுகுரவு. என . ஒன்ப. 
தெழுத்துச் சரொன்று-1, ,... 

நான்குஙிலை யெய்துவனவற்றில் அரவுவீரவுசரம்,  புவிவரவு கரவு 

அரவுவருகுரவு என எட்டெழுத்துச் சீர்மூன்.று--3. 

எட்டுநிலமை யெய்துவனவழ்றில் அரவுவிரவுகுரவு,. Weir gy al ray 

குரவு, அரவு மேவுகுரவு, அரவுவிரவுகடறு, அரவுவழங்குகுரவு,. களிறு 
விரவுகுரவு என எட்டெழுத்துச் 2ராறு.-0, 

ஆக எட்டெழுத்துச் எரொன்பது. 

் இரண்டு நீல்மை யெய்துவனவம்றில் புலிவீரவுகரம், புலிவருகுரவு. 

என எழெழுத்துச் சிரிரண்டு-4. 

நான்கு நிலைமை மெய் துவனவற்றில். அரவு விரவுவாம், மின்னு விரவு. 
சரம், அரவுவருசுரம், அரவுமேவுகூரம், அரவு வழங்குசுரம், sol pat ray 

. சுரம், புலிவிரவுகாவு, அரவுவருகாவ, மாவிரவுகுரவ, புலிமேவுகுரவு, புவி 

விரவுகடறு, புலிவழங்குகுரவு, மின்னுவருகுரவு, அரவுமேவுகுரவு;: 
அரவுவருகடறு, களிறுவருகுரவு என ஏமெழுத்துச்சீர் ப.இினாறு--.18. 

எட்டுகிலமை யெய்துவனவம்றில் மின்னுவிரவுகாவு, அரவுமேவு- 
காவு, அரவுவிரவுகாடு, அரவுவழங்குகாவு, களிறுவிரவுகாவு, மின்னு 

மேவுகாவு, மின்னுவீரவுகடறு, மின்னுவழங்குகுரவு, . 'பரம்புவிரவுகுரவு,, 
அரவுமேவுகடறு, அரவுபோகுகுரவு, களிறுமேவுகுரவு, அரவுவழங்கு. க 

அசடறு, களிறுவிரவுகடறு, சகளிறுவழங்குகுரவு என TORS BERT 

11 G der 6 gi—15, 

ஆக எழெழுத்துச்சர் a மப்பத்துமூன்று. 

இனி இழிந்த மூ.ற்றெண்பத்தொன்றும். அடியு தழுமாறு 

“ஈம வெழுத் துச் ராறாதி Qui eit Li py 
நாலெழுத் தச்சி ரேமாதி பத்து — 

மையெழுத் துச்சி ரெட்டாதி பதினொன்று 
மாறெழுத் தச்ச ரொன்பது முதலீ: ' 

ராறு மூயருங் காலை மேல்வருஞ் 
. சீர்கர மூன்று நான்கு மைந்து. 

் மாறு மெழுத்தா னாகுஞ் சர்வம். 
தாங்கவ் வெண்களை யுறழ்ந்த வடிஜ்தொகை ன 
Gua pr b மிருபத்து ரான்கென மொழிப. ::. 

. இங்நனங் கூறியவாற்றான் : இயற்சர் கட்டளையடிக் 'குற்மாவென் 

_ ுணந்த,



௬௦ ப தொல்காப்பியம் 'பொருள்திகாசம் [செய்க 

(எ. டூ௮.. *கால்காய்ந்தது காம்புநீடி”. 

என்பது ஆழெழுத்தடி. 

* நல்கூர்ர்தது வில்லோர்சுரம் ' 

என்பது ஏழெழுத்தடி. 
‘ வான்பெய்தது மண்குளிர்ப்புற " 

என்பது எட்டெழுத்தடி.. 

‘ தேன்பெய்தது செமுஈகர்தொறும் 

என்பது ஒன்பதெழுத்தடி. 
இவை மூவெழுத்துச்சர் மாசேர்காடு கான்கடியும் வந்தவாறு 

இழிந்தனவுமன்ன. 

“மண் மரய்நீதென வுள்வீழ்ர்தது' | 

என்பது ஏழெழுத்தடி. 
‘ விண்மாய்ந்தென மேத்மொடுத்தது" 

என்பது எட்டெழுத்தடி. 

காடோங்கிய சல்கெழுசரம்* 1. 

என்பது ஒன்பசெழுத்தடி, , 
6 சோடோங்கிய குறும்பொழைமரக்கு 

என்பது பத்தெழுக்தடி. 
இவை நான்கடி "நாலெழுத்து மாசேர்சுரம் நின்று றழ்க்தவடி : 

ஒழிந்தளவும். அன்ன. ட்ட uo a க 

‘ மழைபெய்தென வாள்வெள்ளென்று ' 

என்பது எட்டெழுத்தடி. 

© sen PUEDE or SF தண்ணென்காவு * 

என்பது ஒன்பதெழுத்தடி. 
 கமழ்பூர்துணர். கள்ள விற்தொறும் ' 

என்பது பத்தெழுத்தடி... | 

‘ | Bid ib gn iBone மினச்சரம்புவர* 

என்பது பதினோரெழுத்தடி. 

இவை நான்கும் ஐயெழுத்துப் புலிசேர்சரம் 24 obese 

இன் ஆறெழுத்துச்சர் வருமாறு? ம 
ப்ட் 4 .அமைவிீடுநொடி. யஞ்சியோர்த்து 

என்பது PI BEET



வியல்]. பமா ட்! “சச்சிஞர்ச்சினியம் in 

“்கனைகுரலன சானத்தளகு! 

என்பது பத்தெழுத்தடி. 
‘ திகப்புனத்தித ணயற்பிரியாத" 

என்பது பதிஜேரெழுத்தமு... 
-*மனைக்குறமகள் கடைப்புறச்தரும்? 

என்பது பன்னீரெழுத்தடி. 

இவ்வாறே யொழிந்தனவு முறழ்ர்துகொள்க,. 

வஞ்சி மூன்று பாவும்போலச் சிறப்பின்மையின் ஈண்டுப் போதற்து . 
கூறினார். 

. ஒழிந்த முச்சீரடி சிறுவரவிற்றாகலின் AE OSE sci Arun. sya 

8 More. ப ¢ Ger) 
வெண்பாவிற்குரிய நிலம் 

By. அளவுஞ் சிந்தும் வெள்ளைக் கூரிய 
தளைவகை யொன்றாத் தனமை யான, 

இஃது ஆூரியவடிக்கும் அதனடைத்தாகய வஞ்சியடிக்கும் உரிய 
கிலங்கூ றி வெண்பாவிம்குரிய நிலங் கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) அளவடி. யைந்தும் இங்தடி. மூன்றும் என்ற எட்டு 

கிலனும் வெண்பாவிற்குரிய, தகவலை யொன்றுத தன்மையான் 

ஏ-௮. ட 
* ஒன்றாத் தன்மையான் ? என்றதனானே தன்றியவாகாவாயிழ்று, 

அஃது இயற்€ரொன்றிய வாசிரியத்தளை வாராமையும், வெண்்£ர்ரிம்ப 

வெண்டர் .வந்தொன்றிய வெண்டளை. செப்பலோசைக்குர் . துள்ள 

லோசைக்கு மொப்ப வுரியவாகலின் ௮து வாராவென்றலும் கூறிற்றாம். 

, ஒன்றாதென்றதனானே கலித்தளை யொன்றுமென்று பொருள் 

தருமேனும் அஃதிலக்கணமன்மை யுணர்க. எனவே முற்கூறிய இயற்சீர் 

வெண்டளையையும் வெண்சீரியழ்சீரோடு தட்ட வெண்சிர்வெண்டளையை 

யும் விலக்காமை யுணாக. 

. (ar - டூ.) நின்று நினைந்து நெடிது பெயர்ந்து? 

என்பது ஏழெழுத்தடியா யிசைநிலை நிறையநின்ற அசைச்சிரியற். சீராப்தீ 

தட்டது. | 

‘spnuemsé Ceiar siden pu lel காட்சியார் 

பெம்.றன மென்றே பெயர்ந்து * 

இது பதினான்கெழுத்தடி.



esi * தொல்காப்பியம்: பொருளதிகாரம்... [கவிழ 

அறிவறுிக்தார்த் 'தேம்றியச்கா லஞ்சுவ் இல்லை": க 

இது. பதிஞன்கெழுத் தென்னுஞ். சர்வகை: | Bure pete . 

கட்டளையாகா.. ட, ae 

இதனும்பர் நெடிலடியான் வந்தன சீர்வகையடியாம், 

*வரனவரு கான்முகனும் வாசவனு மாமுனிவ . 

ரானவருங் காணா வரன் * 

எனப் பதினறெழுத்தாள் வந்த வெண்சரொன் றிய சர்வகை ம யடி. 

..... “வானவரு சான்முகனும் வரசவனுவ் கானூரே" 

என்பது. துள்ளலோசைக் குணர்க.. ட் 

: இவ்... , வெண்பாவை. ஏந்திசைச் . 'செப்பலெளப் பின்னுள்ளோர் 
கூறுவர். அவர். கூறும் ஓழு௫சையு் தரங்கிசையும் பெரும்பான்மை 

ப.இஞன் கெழுத்தி ஸிகக்து. வாராவென் அண்ர்க. 

 மூச்சீரான் வரும் ஈற்றடிய முதலிய மூன்று | கிலத்தி whet gy வாராமை 

யுரையிற் கொள்க, 

 மரவருவரய் மாவருவாய் மாவருவாய் மாவருவாம்.. 

'மாவருவாய் தேமா வரகுரி' 

“இது, மாவருவாய் மாவருவாய் மாவருவாய் மாற்றினரே! 

என இரண்டற்கும் ஓப்பறரின்றவாறுங் சாண்க.. | 

இதனானே மேலீரடிச் கூட்டத்துத் தொடைகொள்ளுங்காம், shag 

. வெண்டீரோடு தட்ட வெண்சீர்வெண்டளை கொள்ளுமாறுணர்க. (6௮7 

'கலிப்பாவிற்குரிய நிலம் 4 er 

ப இக - அளவடி. மிகுதி யுளப்படத். தோன்ற றி... 

- இருநெடி லடியுவ் கலியிற் குரிய; 
asa முறையானே கலிக்குரிய நிலங் கூறுகின்றது. 

(G+ st.) இரு கெடிலடியும் - நெடிலடியும். சழிகெடிலடயும், ் 
அளவடி மிகுதி. உளப்படது தோன்றி - - விசாவடிக்கு உரி.த்தென் 

, ஐவகையடியின் ig Guru : ப.தின்மூன்றும் ப தினான்குமாகிய 

- எழுதீதுக்களோடு சசாக்தப்பட்டு ௪ கலிமி: ற்கு உரிய - - கலிப்பாவிற்கு 

உரியவாம் oT = Deg 

. “அளவடி @ués ger ட மிகுதியெனவே 'புதின்மூன்றும். பதிஞன்கு 
பென்பது பெறுதும், இனிச் சீர்வகையடியாப் as நிலங்களைத் தப்பி | 

| வருவளவுங் கொள்க, , ்



வியல்] ள் ஈக்சினார்ச்சினி௰ம். ௬௩ 

(எ-டு... ** ஐயிரு தலையி னரக்கர் கோமாள் Pon ன 

eb pen. வில்லர் சுரிவளர் den gut” (பாஸக்கம். ௩) 

எனப் பதினொன்றும் பன்னிரண்டும் எழுத்தாளன். வந்தன. - (@s) 

- நிரையீற்று- இயற்சீர், நிரையீற்று ஆசிரிய உரிச்சீர் ஆகியவற்றின் 
முன், நிரைமுதல் வெண்சீர் வந்து தட்கின் கலித்தளையாம் எனல் _ 

௭௦, கிரைமுதல் வெண்சீர் வற்து, நிரை *தட்பினும் 
வரை இதிலை மின்றே யவ்வடிக் கென்ப, | 

இதுவும் அவ்வடிக்கெய்தியதோர் தளைவிகற்பங் கூறுன்ற.து, . 

(இ-ள்.) நிரைமூதல் வெண்டிர் வந்து நிரை தட்மினும் -' 
சிரையீற்று. இயற்சிரும் நீரையிற்று ஆசிரிய உரிச்்சரும் நிழ்ப 

நிரை முகல் வெண்டர் வந்து நிரையாய் ஒன்றியக்காலும், வ வரை 

நில் இன்றே அவ் வடிக்கு என்ப - கட்டகாயடிக்கு “கரம் நிலை. 

யின்று ; எனவே கலித்தளையாம் எ.- Dl 

(எ-ட.) (*மணிபுரை இருமார்பின் மறுத்தயங்கத் தோன்றுங்கால்!? 
என்புழித் திருமார்பின் என்னு கிரைமுதல் வெண்சிீர்வந்து மணிபுரை 
யென்னு நிரையீற்றியற்சிரோடு தட்டுக் சலித்தளையாயிழற்று. 

* ஒங்குநிலை யகன்மார்பி னொளிதிகழு மாமேனி ?? 

இது கிரையீற். ருசிரியவுரிச்சரோடு அவ்வாறு! SLL Be 

coorGa dmrapgsdw per வந்து நிரை தட்பிலும் அதனோடு நேர் 
மூதல் பெண்டீர் வந்து ஒன்றாதொழியிலுர் அள்ளலோசை பீ2வாமையிம் 
கட்டளையடு யாகா என்றவாறு. 

அவ்வடிக்கெனவே இவ்விதி கட்டளையடிக்குச் கூ றியது. 
இதனானே நிரையீற்றியற்சர்ப் பின்னர் நிரைமூதல் வெண்டிரும் Cort 
முதல் வெண்டிரு முதல்வநீது பின்னர் வெண்டிர் அடுக்கிய வெண்டளை 

வரினுஞ் சிறிது துள்ளலோசை பிதத்தலின் அகளைச் சர்வகையடி. யென் ... 
றுணர்க. 

| (sr - @.)  அணிமுக மதியேய்ப்ப வம்மதியை ஈணியேய்க்கு . 
மணிதிகழ் மாமழைரின் பின்னொப்பட் பின்னின் கண் ! - 

(குதிஞ்சிக்கலி - ௨௮) 

என வருவனவும் பிறவுமாம். (#0) 
* பேராசிரியர் பாடமும் இதுவே. *தட்டல்' எனப் பாடம் கொள்வர் 

இளம்பூரணர். ப.



௬௪. ட - தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் (ate 

: . சீர்வகையான். வரும் கலியடி தச்விரவியும்: வரும் எனல். 

ms. விசாஅய தளையுக். ஒரூஉ சிலை“மின்ே றட 

இ இதுவும் அவ்வடி. சீர்வகையாள் வருதற்கோர் விதி. 

(இ-ள்.) சிர்வகையான் வருங் கலியடி strstr av 

கடியப்படா எ - ரா, 

| என்றது வெண்டீரோடும் evs சிரோடும் வரானம்ச் தட்பினும். 

எஃறு. 

(ர: - &) ‘ மடியிலான் ௦ செல்வம்போல் மரனகச்த வச்செல்வம் ? 
COTS ERD - ௩௪) 

எனவும், 

‘ வயக்குறு ம்ண்டிலம் வடமொழிப் பெயர்பெற்ற" (ஷை. ௨௪) 

எனவும். Spurge வரும்; ட்ட ட் ௬௧] 

இயற்சீர் வெள்ளடி ஆசிரியப்பாவினுள்ளூம். வரும் எனல் 

.. இயற்£ர் வெள்ளடி. யாசிரிய மருங்கின் 
Reva மாபின் *திற்கவும் பெறுமே. 

இது வெள்ளடு. ஆகிரியத்துள் வருமாறு கூறுகின்றது. 

(இ ன்.) இயற்சீர். வெள்ளடி...- இயற்சர் . வெண்டக 

-ஆசிரியச்சீரான் வரும் வெள்ளடி, ஆசிரிய மருங்கின் நிலைக்குரி 

மரபின். கிற்கவும் . பெறுக. - .ஆசிரியப்பாவின்கண் கிற்றற்குரிய 

மரபிலே கிற்கப்பெறும் or - 0, 

உம்மை எதிர்மறை, 

ஆடரியவடியோடு மயங்கி. அதற்குரிமைபூண்டு. இற்குமென்பார் 
கல்க்குரி மரபினென்றார். இதனானே மயங்காமல் இயற்சீர் வெள்ளடி, 

மூழு தும் வரவும் பெ.றுமென்றுங் கொள்வாருமூளர். 

ர - டூ: )  எறும்பி யளையிற் குறும்பல் சுனைய. 

, வுலைக்கல்.லன்ன பாறை: Cu ws ace 
- தொடுவி லெயினர்' பகழி மாய்க்கும்! 

ன் (குறுக்தொகை - ௧௨) .. 
என. இய ae வெள் ராடு. மிள்வருகின் ர ஆதிரியவடியோடு Laue Dat Se 
  

J பேரர்சரியர். பாடமும் Bate. “இலவே. எனப், பாடம்கொள்வர். “ 
இளம்பூரணர், : ன ஏ . 

டர் நிற்பவும். உளவே? எனப் பாடம் சொரள்வர் இளம்பூரணர்க இ



லியல்]- . கச்சனர்க்னெயம்... ௬டு.. 

இனி, பு | | 
... “கொலைகவில்.வேட்டுவன் கோள்வேட் டெழுக்த 

புகர்முக யானை நுதன்மீ தழுத்திய 

செங்கோம் கடுங்கணை போலு மெனாஅது 

நெஞ்சங் கவர்ந்தோள் நிரையிதம்க் கண்ணே. 

இது வெள்ளடி முழுதும் வந்ததென்று! பேராசிரியர் காட்டினார். 

இதனை அகவலோசை பிறச்குமென்று. கொள்ளின் இயற்சீர்: 

வெண்டலளையான் வருமென்ற கட்டளைவெண்பா வின்றாமென மறுச்சு.. 

இணி ஆரியத்துள் இங்கனம் வருமெனவே  வெண்பாவினுள் 
ஆசிரியவடி. முழுவதூஉர் தன்றளையோடு வாரா றிது வருமென்று 
கொள்க. அது கலிக்கும் பரிபாடற்கும் உறுப்பாய் வரும். . வெண்பாக் 

களில் ஆடரியத்தளை வருமேலும் அவை வெள்்காசக்கொச்சகமாமாறு 

முணர்க, . | (௬௨) 
ப ஐஞ்சீரடி, மூன்று பாவிற்கும் வரும் எனல் 

௬௩. வெண்டளை விரவியும் ஆசிரியம் விரவியும் 
ஐஞ்சி ரடியு மூளவென மொழிப, 

'இது மூன்று பாவிழ்கும் ஐஞ்சீரடியும் வருமாறு கூறுகின்றது. 
(இ -ள்.) வெண்பாவோடுவ். கலிப்பாவோடும் விரா யும் 

ஆசிரியப்பாவோடு விராஅயும் வரும் BOOTED உளவென்று 

கூறுவர் புலவர் எ-று... . 

எண்டுத் தளையென்றது. அப்பரக்கக, வெண்டகாயெனவே இரண்டு. 
வெண்டளையும் அடங்கலின். அவற்றுள் வெண்சீர்வெண்டளையான் வருஞ் 
சார்வகை வெண்பாவுஞ் சரவகைக்கலியும் அடங்கிற்று. 

இனி 'நிரைமூதல் வெண் டர்” (௬௦) என்னுஞ் சூத்திரம் Osos Garp 
மாதலின் கட்டசக்கலிக்கும் ஐஞ்சிரடி கொள்க, sin Qu தனம். 
கட்டளைவெண் பாவிழ்குங் கொள்க. 

அடியும் என்ற உம்மையான் வென்பாவிலுள் Basics அனி 
பான்மை வருதல் கொள்க, | 

உளவென்றதனாற் கலிப்பாவினுள்ளும் அத.ற்குறுப்பாய் வரும் -. 
பாக்களுள்ளும் பெரும்பான்மை வருதலும் ஆசிரியத் துள். . அடுக்கி 
வருதலுங் கொள்க, ம் 

(எ-டூ.) *கண்டகம் பற்றிக் கடக மணிதுளங்க ப 
. வொண்செங் குருதியு ளோ aL duds கெண்டிச் 

| - கெழுதகை யில்லேன் கிடர்.தாடப் பன்னா. 
oe எழமுதகண் ணீர்துடைத்த கை” 

எனவும், 
தொட



oa Se ட்ட தால்காமிபியம் “பொருள் இகாரம் [செய்யு 

* இடங்கிற் கிடங்கிற் இடற்த கயலைத். 

தம்ங்கண் தடங்கண் தளிரியல் கொள்ளாள்-கிட்ங்கில் 

- வளையாற் பொலிரந்தகை வையெயிழ்றுச் செவ்வா 

யிளையாடன் கண்ணணாக்கு மென்று.” 

எனவும் இவற்றுள் இரண்டாமடி ஐஞ்சீரடி வந்தவாறு காண்க. 

'* அரவணிந்த கொடிவெய்யோ னகம்புச்சான் 

. அரசவையன் றகழ்.றியே * 

எனவும், ப்ப ட் ் த் 

 அணிகள ரவிர்பொழறித் துத்திமா நாகத் தெருத்தேறித். 

துணியிரும் பனிமுக்நீர்த்.தொட்டுழர் து மலைக்தனையே £ 

எனவும், இவை கலியுள் ஐஞ்சிரடி வந்தன, ப 

'தகைமிகு தொகைவகை யறியுஞ் சான்றவ ரினமாக 

(கு,மிஞ்சிக்கலி, ௩.) 

என்று கலிக்குறுப்பாகிய ஆசிரியத்துள் ஐஞ்சீரடி வர்சது. 

| பிறவுறுப்புக்களிலுங் கலித்தொகையுள் ஐஞ்சரடி வருமாறு காண்க. 

 இறுசோற்றானு ஈனிபல கலத்தன் மன்னே ' (புறம், ௨௨௫) 

என்பது. முதலாக நான்கடி ஆரியத்துள் ஐஞ்சரடுக்& வச்தன. 

- தன்னினமுடி த்தல் என்பதனாம் கட்டளை யாசிரியத்திற்கு வருமேனு 

மூணர்க, | 

இன்னும் ஒஞ்ரேடியும் என்ற உம்மையாற் . கொச்சகக்கலிக்கு 

ஐஞ்சீரடியும் வருமாறு கொள்க... 

. மன்றுபார்த்து. நின்றுதாயைக் கன்றுபார்க்கு மின்னும் வாரார்” 

எனவரும். ் | 

இதன் இனமென்பாருமூளர் பின்னுள்ளோர். | (௬௩) 

கலிப்பாவினுள் அறுசீரடியும் வரும் எனல் 

௪. அறு ரடியே ஆசிரியத் தளையொடு 
_தெறிபெற்று வரூஉம் நோடி முன்னே. 

இஃது எய்தியதன்மேழ் சிறப்புவிதி; “னிக்கு Beery. யெய்தியதன். 
மேலே அறுசிரடியும் எய்துவித்தலின், 

(இ-ள்.) நேரடி முன்னே - நா.ற்சரடிக்கு முன்னும் பின்னும், 
அறு சரேடியே ஆசிரியத். தயொடு நெறிபெற்று வரூஉம் - அறு 
இரடி.  கனக்குரிய” வெண்ட்காயோடன் மி. ஆசிரியத். கண்யோடு: 
வழங்கப்பெற்று நடக்கும் கலியினுள் or =



aaa] ..... சச்சனொர்க்கனி௰ம் seer 
மூன் என்றதனை. Beware sat காலமுன்னாகவுங் கொள்க. 

். தளையொடும் என்ற உ௨உம்மையாழற் றனக்குரிய வெண்டர் வெண்ட 'காயான் 
வருதலும் மய்ங்கி வருதலும் பெற்றும், 

ளட.) '“முன்னைத்தஞ் சி.ம்றின் மூழங்கு கஉடலோத மூழ்கிப் 0 பெயர 
அன்னைச் குரைப்பல் ௮.றிவாய் கடலேயென் றலறிப் பெயருநி 
தன்மை மடவார் தணகம்றுகுத்த வெண்முத்தம். .  - 
புன்னை யரும் பேயென்னப் போவாரைப் Cus megs 

[புகாரே யெம்கூர்.!* 

கரைபொரு கான்யாற்றங் கல்லத ரெம்முள்ளி வருதி ராயின் . 

அரையிருள் யாமச் தடுபுலியோ தும்மஞ்சி. யன்று போக 
ஈரையுருமே றுங்கைவே லஞ்சுக நும்மை 

வரையர மங்கையர் வவ்வுதல் அஞ்சுதும் வாரலையோ. 9 

இவை மூன்றாமடி நேரடியாக முன்னும் பின்னும் அறுசரடி வக்தன. 

- இவற்றுக்கு ACP ES ஆசிரியத்தளையான் வந்தன. 

நெறிபெற்று என்றதனாற் பாக்கட்டளை wee sr யொருசெய்யுள் 
wpa great தானே வருதலுங் கொள்க, 

* தொக்குக் துறைபடியுர் தொண்டையஞ்செவ்' ்் 
வாய்மகளிர் தோண்மேம் பெய்வான் 

சைக்கொண்ட நீருட் கடங்கண் ன 

பிறம்வ கயலென் றெண்ணி | 
மெய்க்கண்ணும் பெய்சகல்லார் மீண்டுங்: கரைக். 

கேசொரிந்து மினிர்வ காணா 
:ரெக்கர் மணற்கிளைக்கு மேழை.' 

ன மகளிர்க்கே யெறிநீர்க் கொற்கை?” 
கானவரும். ் : 

இவை கொரச்சகக்கலி. 

₹ வரைபுரை திரைபோழ்ந்து. மணநா.று 
ஈ.று நுதல் பொருட்டு வந்தோய் !! 

என ஆடிரியத்தளையாலும் ere. வந்தது. 

கட்டளையன்றேற் நளையென்றதனை சாற்சரடிக்குத் siren 
வின்றென்றார் ; இவற்றிற்குத் தளை வரையமை யின்று. இவற்றைப் 
அின்னுள்ளோர் இனமென்பர். ட ட்ட - (௪௪) 

| கலிப்பாவினுள் முடுகியல்- பெற்று எ ழுசீரடியும் o "வரும் ates 

௬டு. எழுசிர் அடியே முடுகியல் நடக்கும், 
இது முறையானே கலிக்கு ஏழு£ரடியாமாறு கூ றுகன்றது.



a ட ட தொல்காப்பியம் urge Barris [செய்யு 

ட. ள்; 3. 'எழுரோன். ரும். அடியே மமயெற்சண்ணே 

பயின்று நடக்கும் எ. - Be 

். ஏகாரம் பிரிகிலை... 

(ss -G) “கவிரிதழ் கதுவிய துவரிதழ் அரிவையர் 

கலிமயிற் கணத்தொடு விளையாட 

என sr ape uy. மூடுகிவர்தது. 

இவை கலிக்கும் பறிபாடற்கும் உரிய. முடுசாத எழுசரடி வந்துழிகி 

கண்க... . (௬) 

'தலிப்பாவினுள் முடுகியல்பெற்று வருவது எழுசீரடியேயன்றி, 

ப அறுசீரடி, ஐஞ்சீரடியும் வரும் எனல் 

| ear. முடுயெல் வரையார் எரு தலீ. ரடி.க்கும். 

ன இஃது எய்தாதது எய் துவித்தது? or peru. Gu யன்றி அறுசரடி. 

பூம் ஐஞ்சிரடியும் மூடுகு மென்றலின். | | 

| (இ-ள்.) எழுசீரஒிக்கும் ஐஞ்சேடிக்கு முன்னின்ற. அறு! 
டிக்கும் ஐஞ்சீரடிக்கும் இம் முடுகியல் Cast oF ~ Mle. 

முதலீரடிக்கும் என்ற வும்மை எச்சவும்மை யாதலின் Wait OF yg tpl 

இத்தணைப் பயிலாது முடுகுமென்க,. 

த உதாரணம் மேலைச்சுத்திரத்துட் காட்தம். ட ட்ட (க 

முடுகியலடி ஆசிரியத்துள்ளூம் வெண்பாவினுள்ளும் வாரா எனல் ' 

: ௬௭. ஆரிய மருங்கினும் வெண்பா மருங்கினும். .. 

ப மூவகை யடியும் முன் னுதல் இலவே. 

- இது மூடுகியல் இனனபாவிற்கு உரித்தென்கிள்ற௮. 

ட (a - at.) தனியே வரும் "ஆிரியப்பாவினும் வெண்பா” 

வனும் மூடுகயெலடி. மூன்றும் வரப்பெரு or De ட்ட 

| eparQparps நாத்ரேடியும் ஐஞ்சோடியும் அறுசடியுமான அடிகளை. 
- எழுரேடி மூன்னுதலின்று என் றதனால் மூற்கூ.றிய மூன்றடியாலும் வரும். 
் முடுகயலோடு விரரஅய்த் தொடர்ந்து. ஒன்றாய்க் கலிக்கு றுப்பாய். வரும்: 

ன ஆரியமும். லெண்பாவுமுள என்று கொள்க, 

:.... *பேசாசிறியர் பாடமும் இதுவே. முதவிண்டடிக்கம்! எனப்: 
sire. கெர்ள் லர் "இளம்பூரணர். : : . ட்டா



வியல்] ் . ஈச்னர்ச்ிலம், இ 7 oe ௬௯... 

{st ~ 6.) கெறியறி செலிகு றி asta ப்ஜியா வழிக்க + ieee 

._.. தசைமிகுதொகைவகை யழியுஞ் சான் றவ ரீனமாக 

- இலய்புரை மென்றோட் பள்லையும்' mlb BY 

் மாயப்.புணர்ச்சியு மெல்லா முடனீல்கச்... 

. சேயயர் வெழ்பனும் வகீதனன் 

- வெழிலுண்கனும் பொவிகமா வீனியே” (சனி. குறிஞ்சி. ர 

"இத்து அறுரைடியும் ஜஞ்ேடியும் மூடு ஒரு தொடரால். வக்த 
Bama, 7 a ட ட்ட. 

** தகைலளகை மில சமிசைப் பாய்மா ரார்த்துட ் 
-ெஇிரெதிர் சென்றார் பலர் '* (கலி. மூல்லை. உர் 

“* இரிபெழு பதிர்பதுர் பிகக் துடன் பலர்நீங்க 
வரிபறி பிறுபிறுபு குடர்சோரக் குத்தித்தன் 
சகோடழியக் கொண்டானை பரட்டித் இல்பழக்கும். 
வாடில்லெருஸி பெழிலேறு சண்டை eG ete ot 
வெருவரு தூற பிமடிப்ப வெகுண்டு 

திரிதருங் கொல்களிறும் போனம்! (லி, முல்லை. a) 

சானவம் இவை are riz PORT aA ser. வந்து வெண்பா: 

இலள் BHF rgd wi sg. ப 
7* மேனிலை மிடைகழி பீ மிபுமேற் சென்று... 
வேலுதி புரைவிறம் ிறனு இ மருப்பின் | மாஞ்சான்.. 
பாணீற வெள்ளை யெருத்தத்தும் பரய்க்தானைக் 
கோணுது குத்து மினங்காறித் தோற்றங்காண் 

.. பூன்மதி சேர்ந்த வரவின் கோள்விடுக்கு 

நீனிற வண்ணனும் போளம் !" (கலி, முல்லை, ௩) 

சான metry. முடுகியலோ டொன்றாய் வரத வெண்பா... 

“partied புகலெழ வலர்மலிர் பாணிபுரை கியிர்தோள் மடு. 

யெருத்தோ டிமிலிடைத் தோன்றினன் தோன்றி 

ape Sent பன் ஜிவில் பேறு !? [சலி, முல்லை. ௨] 

| Bae Dery முடுயெலோ. டொன்றாம் வந்த வெண்பா. 

Boas den 2 BITS மேன்னுமோ வெனின் : "ஏன்னும்? 7 ASE SOS 

a AA gre NBDE கூட்டி ஆற்றுவியாமல் தாலேபபோம். sip fu 

தாம். அ பறரிபாடழ் செப்யுளு, நுப்பென்பர்; இது பீமிதொன்.றனோடு 

"கட்டி ஆற்றுவித்துச் கோடற்குரித்தாம்; இவ்வேறுபரடு அறிக. {ea}



௭௨ தொல்சாப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யூ 

ஆசிரியப்பாவினுள் ஈற்றயலடியும் இடையடியும் 
முச்சீராயும் “வரும்: எனல் 

௬௮. FD ply லடியே “திரிய மருங்கில் 
தோற்ற முச்சீர்த் தாகும் என்ப. 

௬௯... இடையும் வரையார் “தொடையுணர் வோரசே_ 

... இரண்டு சூத்திரமும் உரையியைபு நோக்கி உடன்கூறிற்று. இவை 
ஆ?ிரியத்துட் சிந்தடி வருமென எய்தாததெய்துவித்த.து. ப 

(B= gir.) ஆசிரிய மருங்கி னீற்றயலடியே சண். சோற்றரவு 

முச்ீரையுடைதகீதாய் வரத்தோன்றும்; கொடையணர்வோர் இடை 

பிலும் வருகுலும் நீக்கார் எ - று. 

ஏகாரம் பிறிரிலை. 

மூச்சீர்த்து என ஒருமை கூறியவதனால் ஈற்றயலடிச்சண் ஒன்றே. 

வருதல் பெரும்பான்மையென்றும், - 'தொடையுணர்வோர் என்றதனால் 

இடை இரண்டிணைந்து வரதம், Cara pe என்றதனால் 'இடையொரன்று. 

வருதலும் கொள்க. 

(எ - டு. “நிலத்தினும் பெரிதே வானினு முயர்க்தன்று 

Ph gph ஆரள வின்றே சாரம் . 
கருங்கோற் குறிஞ்சிப் பூக்கொண்டு ் ப்பட்ட 

பெருக்தே னிழைக்கு நாடனொடு ஈட்பே !! (குறுந், ௩.) 

இக்து ஈற்றயலடி முச்சீர்த்தாயிற்று.. 
“நீரின் ற்ண்மையுர் Bud ar வெம்மையுஞ் ' 

ere சார்ந்து. இரத் இருஞ் * 

சார னாடன்' கேண்மை” 

சாரச் சாரச் சார்ந்து 
இரத் தீரத் 'தீர்பொல். லாவே! ” 

BSS Boor ui goin 1 dow 6 g UBS Be | 

** சிறியகட், பெறினே பெயத்தியு மன்னே 
பெரியகம் பெறினே -.. 

யாம்பாடத் தான்மகழ்ச் துண்ணு மன்னே 

சிறுசோற் ருனு'ஈணிபல கலதிதல் மன்னே : 
பெருஞ் Gero GQ! ஈனிபல கலத்தல் மன்னே 
என்பொடு தடிபடு வழியெல்லாம் ord Buy மன்னே ட 

      

பபசரசரியர் டாட்மும் இதுவே... | “தொடையுணர்க்தோரே!. ௪ 
கடம் கொள்வர். இளம்பூரணர், வியல்]



வியல்]... ஈச்௫ஞர்க்கினியம் ப 

அம்பொடு வேல்.நுழை வழியெல்லாம் 'தரனிற்கு மன்னே 

, நிரந்த காறுச் தன்கையா ம் க 
புலவுகரறு மென் தலை தைவரு மன்னே. 

.. அருந்தலை யிரும்பாணர் அகன் மண்டைத் துளை யர. 

இரப்போர் கையளும் பேர்இப் புரப்போர் — 
புன்கண் பாவை சோர வஞ்சொல் நுண்தேர்ச்சிப். 
புலவர் சாவிம் சென்றுவீழ்ர் BH postr 

அருகிறத் இயங்கிய வேலே - 

ஆசா கெந்தை யாண்டுளன் கொல்லோ 

இனிப், பாடுகரு மில்லைப் பாடுநரர்க்கொள் BESG மில்லைப் 

பனித்துறைப் பகன்றை ஈறைக்கொண் மாமலர். 

சூடாது வைகி யாங்குப் பிறர்க்கொள்று 

சாயாது வீயு முயிர்தவப் பலவே ?? .... “6பூறம் ௨௩௫) 

... இதலுள் (கரந்த நாறும் தன்கையால்' எனவும், *அருமி.ழத் தியங்மயெ 
வேலே! எனவும் . தனித்து வர்தன. *பெரியகட் பெறினே' என்பது 

சொற்சிரடி. ' இதனைக் Gory urges குறளடியும் வருமென்பர் பின்பு 

தூல் செய்த வாரியர், ‘Safar அவிப்புழுக்கல்! (௮ம் - ௬௧) 
முதலிய வஞ்சியடி, ee டட ரு ட. (௬௯ 

ட் கலிப்பாவிற்கு முச்சிரடியும் வரும் எனல் 

௭௦. ழுச்சிர் முரற்கையுள் நிறையவு நிற்கும் 

.. இது கலிக்குச் சிந்தடி யும் வருமென எப்தாததெய்துவித்தது. 

(BD - cit.) மூரற்கையுள்- கலிப்பாவினுள், முச்சர் நிறையவும் 
-நிறிரும்-முச்சீரடி. ஒரு செய்யுள் முழுதும் நிை £யவும் நிற்கும் எ-று. 

உம்மையான் முதலிடைகடை என்னும் மூன்நிடத்தும். ஒரோ 
வடியாயும் இரண்டும் பலவுமாய வடியாயும் நிற்கும் என்றவாறு. 

(எ-டூ.) :கீர்வரச் கண்கலுழ்ர் தாங்குக்... 
கார்வரக் கண்டனங்் கர.தலர். 

தேர்வரக் குண்டில மன்னோ. 
Grass கண்டனம் $ தோளே > 

முச்சிரடி முழுதும் வந்தது. 

* அரிபரி பறுப்பன எற்றி 

யெரீதிகழ் கணிச்சியோன் குடிய பிளக்க ் 
ுருவ மாலை போலக் . 
அருதிக் சொய்டொடு. குடர்வ ல லந்தளை 

| , (முல்லைக்கலி - ௩) 

as முடுகலான். முதலடியும் மூன்றாமடியும். ப மூச்சராம் வந்தது...



A ட ன 

| இதவும் இடையில் வந்தது, 

ப ட்ரீ செய்தானக் கள்வன் மகன்? .. ஷூ சட) 

18 Ser soir ளும் கான்பெள்மன். யான் * 

- தொல்காப்பியம் பொருளதிகாமம். ல (Grin 

‘(esGRaed - ௩ ) 

- இஃது சற்றில் வந்தது... 
பலவும் வந்தன வந்துழிக்காண்கக (௪௦) 

. வஞ்சிப்பாவின் இறுதி ஆசிரிய, அடியால் முடியும் எனல் 

௭௧. வஞ்சித் தரக்கே செற்தூக் இயற்றே, 

இது வஞ்சிக்கும் As gu. வரும் என்கின்றது. 

(@ - ள்.) வஞ்சிப்பாவி of 8 ஆகிரியப்பாவி னிறுஇ 

போன்று இறுக எ. று, 

-1செந்தூக்கெயற்று' என்ற மாட்டேற்றானே, ஆசிரியத்திம் கோதிய 
- சரரனும் தளையானும் ஈ,ம்்.றயலடி, முச்சரடியாய் வருதலும், இடைக்கண் 

மூச்சீரடி வருதலும் பெறப்பட்டது. 

(௪ -டூ.) ** வாள்; UGGS மறுப்பட்டன 

செவ்வா னத்து வனப்புப் போன்றன | 
தாள், களங்கொளக் கழல் பறைக்சன 

கொல்ல் லேற்றின் பருப்புப் போன்றன 
| - தோல், துவைத்தம்பிய் துளைதோன்றுவ 

நிலைக்கொரஈ விலக்கம் போன்றன 
மாவே, யெறிபதத்தா னிடங்காட்டக் 
.கறுழ்பொருச செவ்வாயான் 

எருத்து வவ்விய புலிபோன் றன 
_ களிறே, கதவெறியாச் சிவர்துராஅம் .. 

தநுதிமமுங்கெய வெண்கோட்டா 
ன னுயிருண்ணுங் கூற்றுப்போன்றன 

.. நீயே, யலங்குளைப் பரிஇயிவுளிப் 

பொலந்தோமிசைப் பொலிவுதோன்.றி 

மாக்கட னிவந்தெழுதருஞ் 

செஞ்ஞாயிற்றுச் சுவினைமாே தா. 
அனையை யரசன் மாறே: . 

தாயில் துரவாச். குழவி போல ௭ ் 

ஓவாது கூஉறின் னுடம்.றியோர் நாடே" (பு.றம்-௧.) 

என every et வந்து. மண்டலவாசிரியத் arent £m து;



amd} ட... nébien? stefan வட்ட... எல். 

ட எ னரிமயிர்தீ இரண்முன்சை எ 

என்னும் பாட்டி னுள், 

4 இழைபெத்ற பாடினிசிழுக் - os 
குரல புணர் சரம் கோளைவல்பாண் மக guide எனவரங் 
கொள்ளம் புரள தர்ிளை - 

Geral acon நப்பெல் புசி * (புற்ககி 

Gig ஈற்ழயலடி முச்சிர்த்தாகச் செற்தூக்யெற்ரு யற்ற வஞ்சிப்பா. 

தனிச்சொம் பெறுமென்று Wat get Borat cease நூல்கள். 
சான்றோர் செய்யுட்சாசாவென்று கொள்க, 

ஈதிறமு. வனரந்தோதவே, இடையினேல்லா வழியும் வரப்பெறு 

* நேரிழை மாகலிர் உணல்மகுணாக் கருக் : 
கோழி வெறிக்க கொடுங்காம் சனங்குறை 

பட்டின ம்பாலை) 

_ என ஆசிரியவடியும் வெள்ளடியும் இடைவர்தன.. ப (௪௪) 

| வெண்பாவினிறுதியடி eds net வரும் எனல் 

௭௨. *வெண்பாட்டடு) ஈற்றடி முச்சிர்த் தாகும். 
இது பேண்பாவித்கு மூச்சிர் வருமாறு கூறுகின்றது... 

(இன். வெண்பாவி af gu Buy முச்ரோன் ஒருதலை - 

உடை க்கா கும் எ-று, 

ன உதாரணம் மேஜ்காட்டுதும். 

சீர்த்தெண்ணாது *அரும்' என. tae Gerdésniure ன த்துணை 
வாக்கமின்றி காம்சீரான். பாண்டவித்து வருரலும், இடையினும் 

மூதலினுஞ் சிறுபான்மை முச்சிரான் வருதலுங் சொல்க, 

. (8-௫) *அதையருவி யாடாள் திளைப்புனமுல் கசலான். 
கபோழையுயர் தன்சிலம்பிற் பூர்தழையுங் கொய்யாள் 
உைரைைகவுள் வேமமொன் எண்டென்று எவனை 
மறைய ரீர் வரழிய சையிருக் குன்று ae 

ஏன. மன்டலீத்து wis gl. 
  

 - * பேராடிரியர் பாடமும் இதுவே. வெண்பா ரச்சு. எனப் பாடம் 
. சொள்வார் இளம்பூரணர். ன ச 

- 4. 4 .இதனேயம் அடுத்த தற்பாணயும் சம்சு. ஒழு தாற்பாவாககி 
சொல்வர் இளம்பூரணர், ன ட



௪௪ டு தால்காப்பியம்: பொருளதிகாரம் [செய்யு 

1 அட்டாலும் பரல்சுவையி.ற் குன்றா தளவளாய் 

நட்டாலு ஈண்பல்லார் நண்பல்லர் 

கெட்டாதறு மேன்மக்கண் மேன்மக்க ளேசங்கு 

சுட்டாலம் வெண்மை தரும்.” (மூதுரை-௪) 

இது மூதுரை. - 
6 நாளுமொன் Gwar பகலும் : 

பகா௮௮ ஈண்புடைக் கேளிர்ப்' 'பிரிவுக் | 

_தகாஅன் இவனென் னுஞ் Gerd guise சான்கும் | 

வகா௮ தொழிக வெமக்கு :' a 

இது சான்றோரெல்லாரும் பிழைதொழுததேனும், - பாடீடர்ய் 

வருதலின் மர்திரமாகாது. ன 

இனி, 
் வஞ்சி வெளிய குருகெல்லாம். பஞ்சவன் 

நான்மாடக் கூடலிற் கல்வலிது ட 

'சோழ னுறந்தைச் கரும்பினிது தொண்டைமான் 

கச்சியுட் காக்கை கரிது '” 

*கறைப்பற் பெரு?மோட்டுக் காடு திழவோட்கு 

அரைத்திருந்த சாந்துதொட் டப்பே ... 

... *மறைக்குமா மாட்டாது மற்றுந்தன் கையைக் 

குறைக்குமாங் கூர்ங்கத்தி கொண்டு?! 

இவை ஒளவையுக் காரைக்காலம்மையுங் கூறியன. ' 

- உலகு பூப்பப் பசிக்கு முலகு 

gut Bro FF Bova 
கிறுத்திவாழ் வஞ்சி யுடையாஜ்வி யென்று. 

மொருத்தியா வுண்டிவ் வுலகு.” 

ae . அங்ஙனம் செய்யுள் செய்த முன்னோரைக் கண்டு. பின்னுள்ளோரீ 

இதனைச் செய்யுளாகச் செய்தலின் இவற்றை . ஆரிடமென்பார் இவ் 

விதி மறியாதார். | | . a _ (௭௨) 
ன் 

ப் வெண்பாவின் இறுதிச்சீர் அசைச்சீரான் வரும் எனல் 

௭௩, *அசைச்சர்த் தாகும் $அவ்வயி னான, 
இது மேலதற்கு எய்தியதோர் விதி. ன ச 

* ம மறைச்ச வறியா. மற்றதன் கையை?! எனவும் பாடம், 

ம அசைச் ரோகும்” என்பதும் பாடம். 

is பேராசிரியர் பாடமும் இதவே. : அவ்வழியான? , எனப் பாடம் 

கொள்வர். இளம்பூரணர். 
நனவு ம் “படிப் 

 



வியல்] ் ஈச்சினார்க்கனியம் - எடு 

(@- 7 am) அவ. வெண் பாவின். ஈழ்றில்வரும்' cod rps 

. இறு தச்சர் wooed Pr ri நிற்கும் or ஸூ, ' 

-*இயற்சீர்ப் பாழ்படுச் இயற்றினர் கொளலே! (செய். ௨௮) : என்பத 
னுள் வெண்பாவின் ' முதலுமிடையும் இயலசைச்சரிரண்டும் , our rt $ 
உரியசைச்சரீரண்டும் வரும் * என்றதனை, ஈண்டு இறுதிக்கண் இயலசைச்: 
சிரூம் உரியசைச்சரும் வருமென்றவாறு. a (௪௩) 

வெண்பாவின். இறுதியடியின் இரண்டாம், சீர் நேர் mgt வரின் 

அதனோடு நிரையும் கிரைபும் வந்து இறுதிச்சீராகி 

வந்து தளைகொள்ளும் எனல். 

aon, Cath மியற்சீர் நிரையும் நிரைபும் 

சீழேரற் றி.ராஉம் இயற்கைய என்ப. 

இஃது அவ்வசைச்சிர் நான்கனுள். இரையும் நிரையும் இன்லுசி. 

நின்று. இன்னவாறு கட்கும் என்கின்றது. 

| (இ ள்) நிரையும் நிரைபும் CoP 5 Sue ர்ப்மின்னே tor 

கொண்டு இறும் இயல்பின ௭ - று, | 

| (இய்சிர்ப் பாற்படுத் தியம்.றுக? (செய், ௨௮). என்றவைதாம் 

வருஞ் சீரோடு தட்குமாறு கூறி, ஈண்டு அவை முன்னின்ற சீரோடு 

தட்குமாறு கூறுகின், DB» 

(எ-டு). * “ கெடுப்பதா உங் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் pats 
யெடுப்பதாஉ மெல்லா மழை.” (திருக்குறள், கட): 

1 நன்றறி வாறிம் கயவர் இருவுடையர் ட்ட | 
நெஞ்சத் தவல மிலர்," (இருக்குறள், ௧௦௭௨). 

* தனக்முவமை யில்லாதான் தாள் சோர்தார்ச் கல்லால் 

, மனக்கவலை மாற்ற லரிது... (திருக்குறள், ௭) 
₹₹ அகுர் முதல. வெழுத்தெல் லாம் ஆதி 

பகவன் முதற்றே யூலகு, (திருக்குறள், ௧): 

இவை தேமா புளிமர் என்னும் நேரிம்றியற்சிர் நிரையசைச்சிரோடும் 

நிரைபசைச்சிரோடுக் தீட்டன். பர வடநட ட (௪௪) | 

வெண்பாவின் இறுதியடியின் இரண்டாம்சீர் நிரையீறாய் வரின் 
* துதனோடு நேரும் நேர்பும் வந்து தண்கொள்ளும் எனல்: 

௪௫. நிரையவண் நிற்பின் தேரு நேர்பும். 
்... வரைவின் றென்ப வாய்மொழிப் புலவர்.



சு ட்ட . , தொல்சாப்பியம் பொருளதிசாரம். a [ய்ய 

இஃது avis கேருநேர்பும் இன்னுழிகின்று இன்னவாறு. ae 
Que Berpg 

(இ-ன்,). நேரி நிறியத்சர் நின்ற. விரண்டாஞ் ene és நிரை 

மீற்றியற்சீர் கின்றபின் அ.தன்பின்னொரு கேர்பும் வந்து தட்டல் 

அிக்சுப்படா வென்பர். மெய்ம்மொழிப். புலவர் எ - ஸு, 

(எ-டூ.) பாலொடு தேன்கலக் தழ்3ம பணிமொழி 
are? gr ius er’? (திருத்குறள், ௧௧௨௧] 

“ அமிழ்தினு மாற்ற வினிதேதம் மக்கள் ் 

சீறுகை யளாவிய கூழ்” (திருக்குறள், ௬௪] 

- 8 இனிய வுளவாக வின்னாத கூறல் 

- கனியிருப்பள் காய்கவர்ந் தற்று? ... (திருக்குறள், 09) 

-** புடைகுடி கூழமைச்சு ஈட்பரண் ஆறும் 

.. உடையான் அரசருள் ஏறு” (திருக்குறள், ௨௮௧) 

எனப் பரதிரி. கணவிரி , நிரையிம்.றியம்சீரோடும் கேரசைச்சீரோடும் 

நோ்பசைச்சிரோடுர் தட்டன. 

. இணி, ஓன்றென மூடித்தலான். வெண்பரவுரிச்சீர நின்று கேரசைச் 
ரோடும் கேோபசைச்சரோடும் கட்டம், ais gon விரண்டொடும் 

தளையாமையுங் கொள்க. 

(sr ~ G.) பிறவிப் பெருங்கட at & grat நீந்தார் 
இறைவ வடி சேரா தார்!” (இருக்குறள், ௧௦] 

4 இருள்சே ரிருவினையுஞ் சேரா விறைவன் ் 
a பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு 2. (இருக்குறள், இ) 

எனத். GLO. . ட (௭௫) 

ட கலிப்பாவின் இறுதி ஆசிரியத்தாலும். வெண்பாவாலும். முடியும் எனல் 

௭௬:  எழு?ர் இறுகி ஆசிரியவ் கலியே.. 

.. ௭௭, - வெண்பா. வியலினும் பண்புற மூடியும். 

ட இரண்டும் உரையியைபு நோக்கி ஒன்றாசக் கூறிற்று. இது கலிக்குஞ் 
அந்தடிகூறி ஈறுவருமா.று கூறுகின்றது. 

@- dr.) கலிப்பா - எழுசரிறு Gua ஆசியத்கதும். 

வெண்பாவின் Ogi Bur go முடியும் எ-று. ப 

*எழுசிரிறுதி யாஏரியம்?. "எனவே, ஆரிரியவடி. பலவும் வந்து 

எருத்தடி முச்சீராகவே வருமென்பதா௨ம்,. 'வெண்பாவியல்" எனவே...



ina} ப்பட்ட ஈச்சினார்க்கனியம் என் 

கட்டளவெண்பாவானும் சிர்வகை வெண்பாவாளும். வநீது ஈற்றடி. 

மூச்சரான் வருமென்பதாஉம் பெற்றும். 

Cs க 6.) 6௪ “அரிதாய வறனெய்தி. பருளியோர்க் களித்த.லும் 
- (பாலைக்கலி. ௧௦% 

என்னுங் சுலியிறு தியின் (இணை கலமுடைய? என்னும் ஆரியம். ஈற்றடி. 

"தாற்சரும் அயலடி முச்சருமாக ஏழு ரானிழற்ற.து. 

| ... *மணிகிற மலர்ப்பொய்கை! ... (மருதக்கலி. ம) 

என்னுங் கலியினிறுது, 

* மெல்லியான் செவிமுதன் மேல்வர்தான் தால்போ 
லெல்லாம் துயிலோ வெடுப்புக நின்பெண்டி 
ரில்லி னெமீஇய யாழ்தமீஇச் கல்லாவாப்ப் 

பாணன் புகுதராக் கால்” 

சான வெண்பாவியலானிம் DB 

...... இது கலிக்கு உறுப்பாய். வருதலின் . ஆரியத்தசாயும். வர்க. 
இஃது ஒத்தாழிசைக்கும் பெரும்பான்மை விதி, 

£பண்புறீ என்றது விசேடமிக முடியுமென்றவாறு ; வே 
இருசிரும் காற்ரும் : ஐஞ்சிருமாயவடிகளான் மூடிவனவெல்லாங் 

கொச்சகம்: அவை இத்துணை விசேடமின்.று என்றவாறு. 

். *இயல்” என்றதனான். மூன்.றடியிற் குறைந்த வெள்ளைச் சுரிதகம் . 

வித் பண்பும முடியாவாம். ன க | டட ௭௭, எண் 

யாப்பின் இலக்கணம் 

GT 9. எழுத்து மூதலா ஈண்டிய அடியில் 
- குறித்த பொருளை முடிய நாட்டல் 
_பாப்பென மொழிப யாப்பறி புலவர். 

இது *நிறுத்தமுறையானே யாப்புணா்த்துகிள்றது. 

(இ-ள்.) எழுத்து முதலா ஈண்டிய அடியில் - எழுத்து 
PSOE அசையும் இரும் ஒன்றாகத் தொடர்ந்து - ஈண்டிய 

nua, குறிச்த.பொருளை. முடிய காட்டல் - தான் வைப்பக் 

_ கருதிய பொருளைப் . பிறிதோரடியும்: கொண்டுகூட்டா, சமைந்து: 

-மூரறச் செய்தல், யாப்பென. மொழிப யாப்பதி"பூலவர்-பரப்பென்று 

ப சொல் லுவர் அவ்வாறு யாத்தலை வல்ல புலவர் எ - அ; | 
  

webs அசத்த சீரே யடியாப் பெனா௮” என சிறுத்த முறை,



னு. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் | செய்யு 
டம் 

(a-B) “Biter தண்மையுர் தீயின் வெம்மையும். 
எனவும், 

As துகள்தீர் பெருஞ்செல்வ Carer Sud காற்ரட்டு '* 
, (கோலி - 2) 

எனவும், 

* அரிதாய வறனெய்தி யருளியோர்க் களித்தலும்" 

| - பாலக்கலி - 50) 

ஏனவும், 

* வசையில் புகழ் வயங்கு வெண்மீன் ** பட்டினப்பாலை) 

எனவும் இந் நால்வகைச் செய்யுட்கண் முடியுக் துணையும் அழி தோறுங் 

குறித்த பொருளை முடிய காட்டியவாறு காண்ச. 

*யாப்பறி புலவர்' என்றதனான் QGP rr gy முச்சிராலும் குறித்த 

பொருளை முடிப்பனவும், அங்கன முடித் தொழிர்து அச்சிரை மேல் 
வருகின்ற வடியோடு பொருண்முடியச் செய்வனவும். இிறுபான்மை 

யாப்பென்று கொள்க, ப் ர ன my 

(= @.). nergy uapaie née pi Bory 
வண்டின. மலர்பாய்ந் தூத மீமிசைக் : : 

அகண்டற் கானமர் குருகன மொலிப்ப ??.. 

என மூச்சிரானாட்டுவன வெண்பாவிற் பயின்று வருமாறு உரையிற் 

கொள்க, ் ப ட்ட (௪௮) 
ன க அதன் பகுதி 
௭௯. - பாட்டுரை நாலே வாய்மொழி பிசியே 

அங்கத *நமு.துசொல் அவ்வேழ் நிலத்தும் 
வண் புகம் மூவர் தண்போழில் வரைப்பிண் 
*தாற்பெய செல்லை யகத்தவர் வழங்கும் 

யாப்பின் வழிய தென்மனார் புலவர், | 

இது முற்கூறிய யாப்பி.ற்கோர். வேறுபாடு கூறுகின்றது. , 

(9 - dr.) பாட்டுரை நூலே வாய்மொழி பிசியே அங்கதம் 

முதுசொல் அவ்வேம்.நிலத்தும் - பாட்டுக்களும் உரைகளும் ஸூரல் 

களும். மந்திரங்களும். பிசிகளும் அங்க கமும் முதுசொல்லும் எனப். 

... *. இளம்பூரணர்: பர்டமும்: இதுவே. (மூ.துசெர்'லோடவ்வேழ்! எனப்: 
யாடம் கொள்வர் பேரரூரியர்..' ட. ் ் ர ரர 

f 'பேரா௫ரியர் பாடமும் இதுவே... ₹சாத்பே செல்லை! எனப். பாடம். 
கொள்வர் இளம்பூரணர், ட ms



விய்ல்" சச்சினார்க்கினி௰ம் or a 

பட்ட அவ் Coup 'பொருளிடத்தும், வண்புகழ் 'மூவர்-கொடையாற் 

| Qupp புகழினையுடைய சேர் சோழ பரீண்டியருடைய, தண்பொழில் 

வரைப்பின் - குளிர்ச்சியை உடைய நாவலம் பொழிலுள் தமக்கு 

வரைந்துசொண்ட வட வேங்கடறங், தென். குமரியிடத்து, நாற்பெயர்: 

எல்லை அகத்தவர் வழங்கும் - மலைமண்டலம் சேரழமண்டலம் 

பாண்டியமண்டலம் தகொண்டைமண்டலம். என்னும் நான்னு 

பெயரை உடைய தமிழ்காட்டார் நடாத்தும், யாப்பின் வழியது 

ஏனமனார் புலவர் - செய்யுளின். பெயர் தனக்குப் பெயராகவும் 

உடைத்து மேற்கூறிய யாப்பு எ - ு, ் 

் என்றது, குறித்த பொருளை அடிக்கண் முடிய காட்டுதலே யன்றி 

இப் பகுதிப்படச். செய்தலும் யாப்புறுப்பென்றதாம். பாட்டுச்செய்யுள் 
'உரைச்செய்யுள் நாற்செய்ய்ள் எனத் தமிழ்காட்டார் வழங்கியவாறே 

பெயர் பெறுமென்றவாறு, எனவே, அர்காட்டார் வழங்கும் யாப்புப் 

பகுதி கூ.றினாராயித்று; ட்ரம் (௪௯) 

மரபாவது இது வெளல் 

௦. மாபே தானும் | 

நா ற்சொல் லியலான் யாப்புவழிப் * பட்டன. 

இது 1நிறுத்தமுறையானே பென்னும் உறுப்பு. யாப்பின்கண் 
வருமாறு கூறுகின்றது. 

(இ - ஸ் மரபேர்னும் - மரபென்ற வுறுப்புத்தானும் ; 7 

நா.ற்சொல்லியலான - நான்கு சொல்லையும் உலகத்தோர் எழுவகை ' 

, வழுவும்படாமல் வழங்குகன் ற வழக்கு வழுவாகுன, யாப்புவழிப் 

பட்டன... முற்டைநிய பாப்பிலக்கண,த்இன் வழியிலே பொருத,த 

மூடையவாய்க் கடப்பன ௪ - ௮. ட்டா 

ட் இக்நூலிடத்து "இதற்கு முன்னும் பின்னும். கூறப்படும் மரபுள 
தாகலின், இர்ீநாலுட் கூறிய. இலக்கணங்களினின்றும் ,_இதன்ப் . 

பிரித்துப் பிரிகிலையேகாரத்தாழ் கூறினர். 

- நாழ்சொல்லாவன : . இயற்சொல், திரிசொல், ... திசைச்சொல், 
வடசொல். . ர ரர 
  

* பேசாசிறியர் பாடமும் இதுவே. (பட்டன்று? எனப் பாடம் 
கொள் வர் இளம்பூரணர். 

of முதற்கண் (யாப்பெனா௮, மரபே grate கொடைவசை வெளு oy 
என நிறு.த்தமூறை,



"10 | | தொல்சாப்பியம் பொருளதிகாரம் — [செய்யு 

பெயர் வீனை யிடை யுரி. என்பன இய.்சொல்லின் பாகுபாடாகலீன், 

இயற்சொல் ௮ச் நான்கு பாகுபாட்டானும் செய்யுட்குரித்தாயி ற்று. Qe 

Brae  சொல்லானுங் காலந்தோறும் இடச்தோறும் வழங்குகின்ற 

வழ்க்குஞ் செப்யுளு மிடைதெரியாமல் தொடர்வுபடுத்தி மூறைமை 

பிறழாமற் செய்யுட் செய்க என்றவாறு. 

(sr- ட.) “@By Cur grit உணர்விலார் ஓதாது 

மோதி யனையர் உணர்வுடையார்-தூய்தாக 
நல்கூர்ந்துஞ் செல்வ ரீரவாதார் செல்வரு 

நல்கூர்ந்தார் ஈயா ரெனின்.” (காலடி -.௨௪௦) 

இது வழக்காகவுங் கூறப்படும், ஒருகாலத்து வழங்கிய சொற்களும் 

பொருள்களும். அணிகளும் கோலமும் முதலியன ஒருதாலத்து வழங்கா 

தனவுமுள. ஓரிடத்து நிகழும் பொருண் மற்றோரிடத்து கிகழாதனவு 

மூள... அக்காலமும் இடமும் பற்றி ஏற்றவாற்றாற் செய்யுள் செய்க 

என்றவாறு... .. 

iG siren, இதோளி, உதோளி, குயின் என்றா,ம் போல்வன இடைச்: 

சங்கத்திற்கு ஆகாவாயின. 

அட்டா னானே குட்டுவன் ! (பதிற்றுப்பத்து - ட, ௪௭) 

உச்சிக் கூப்பிய கையினர் ” (திருமுருகாற்றுப்படை) 

என்றாற் போல்வன கடைச்சங்கத்திற்காயின சொற்கள், இக்காலத்திற்கு 

ஆகாவாயின. | | 

* வரிமணல் “Ogee கற்பக ஈடக்கும் _ பம் 

பெகுமிதப் USL DGS துறையு மண்டே; _ (பூறம்- ௬௦). 

'“இழ்மரத் தியாத்த சேமவச் Ferre (Yat - ௪0௨). 

என்றுற்போலும் உவமப் பொருள்களும் இக்காலத்திற்கு ஆசாவாயின... 

இன்னும் ௮ர் நான்கு நிலத்தும் ஒரிடத்துப் பொருள் ஒரிடத்.து வரக். 

கூறலும், . உலகொடு மலைதலும், சமய நூல்களோடு மலைதலும், கலைக... 

ளோடு மலைத லும், பிறவும் இன்னோரன்னவை பொருண்மரபில் தப்பாம். 

இவை நாட்க. வழக்கிற்கு: ஆமரறு அகத்திணை. யியலுட் கூறிற்று... 

குண்டல மொருபுடை குலாவி வில்லிட 
... விண்டலர்ர் தொருபுடை தோடு மின்செய” (சந். குண, ௮9௧), 

ன *வண்குது நிறைந்த பிண்டி. யொண்டனீர். 2 

ுண்பூ.ணாகர் திளைப்ப'..... (ருமுருகாத்துப்படை) 

4 அம்மல” “ரடியுங் கையு மணிகளர் பவள வாயுஞ் 
செம்மலர் நுதலு நாவும். BORO sre யுரோ Lm ay 
  

* 'இகுமிசப்பசல்பக! என்றும் பாடம், ்



ளியல்] ஈச்சினார்க்சனி௰யம் | ௮௧ 

--விம்மிதப் பட்டு வீழ வலத்தக மெழுதி: மீட்டாள் 

- அம்மலா்க் கண்ட முள்ளிட், டரிவையைச் தெரிவை தானே! 

(சிர். இலக் - ௬௯) 

என்றாற் போதும் அணியுங் கோலமும் இக்காலத்திற்கு ஆகாவாயின. 

்  புலிப்பம் கோத்த புலம்புமணித் தாலி - 

யொலிக்குழைச் செயலை. யுடைமர் ணல்குல் ? (அகம் -௪) 

இது பருவத்துக்கேற்ற அணி. 

 கொல்வினைப் பொலிக்கு ” (அகம் - ௯) 

என்னும் பாட்டுச் குறிஞ்சிக்கும் முல்லைக்கும் ஏம்ற பொருள் தத்தம். 
மரபிற்றாய் வந்தன. பிறவுமன்ன. 

மலையைப் பிறங்கலென்று பின்பு தரத்காற்போஷு, இச்காலத்தார் 
உயர் என்று மலையைக் கூறலாகா து, 

இனிக் குடவாயிலைக், 

 கொற்றச் சோழர் குடந்தை வைத்த " (அகம் - ௬௦) 

எனவும், ட் | - 

‘OO magae® orgs gi ping’ (புறம் - ௬௪) 

எனவும் முன்னோர் திரித்த வகையானே, இக்காலத்துக் களத்தாரைக் 

களர்தையென்றாற்போலச் திரிப்பனவும் அறிக. . 

... இனித் தமிழ்நாற்கண் வழுவமைத்சவாறன்றி ஆரியரும் பிற 
பாடைமாக்களும் வேண்டுமாற்றால் தமிழ்ச்செய்யுள் செய்தல் மரபன் 

றென்றுணர்க. ட்ட (40) 

| பாக்களுக்குரியா ஓகை 

அகவல் ஓசை ஆசிரியப்பாவிற்கு உரித்தெனல் 

௮௪, அகவல் என்ப தாசரி யம்மே. 

இது *நிறுத்த முறையானே 1.தூக்குணர்த்துகன்ற த;  கிறுச்கப்' 
படும் பொன் வெள்ளி முதலிய பொருள்களைப் பெற்றுழியன்றிச் கழஞ்சு, 
தொடி, துலாம் எனத் துலைக்கோலாழற் நூச்கி யளக்குமாறில்லை; அது 

போல அடி. வரையமஹை யுடையவாய்ப் பரந்த பாவிளை யடிகளால் 

துணித்துத். தூக்கி ஒசை வேறுபாடுணர்த்,து தலில் தூக்கு எல்லாப் 
பாவிற்கும் பொதுவாயிற்று. ம 
  

* மரபே தாச்சே தொடைவகை யெனா௮? என நிறுத்த முறை... 
* சாச்கெனினும் ஒசையெணினும் ஓக்கும், 
தொட்ட



25 ் ப தொல்காப்பியம் 'பொருளஇகாரம் ட [செய்யு 

| (இ. ள்.) வழக்னுள் கவல் ' என்று. வழங்கப்படும் 
ஒசையை ஆசிரியத்திற்குரிய என்ப oF = MI, 

BOIS கூறலின் அசவலாயிம்று. அஃதாவது கூற்றும். மாற்றமும் 

- ஆஇ ஒருவன் கேட்ப அவற்கு ஒன்று செப்பிக் கூறாது. தாங் கருதியவா 

றெல்லாம் வரையாது கூறுவது. அதனை வழக்கினுள் அழைத்தலென்ப, 
அங்ஙனம் கூறுமிடத்துத் தொடர்ந்து கடந்தவோசை, அகவலாம், 

அவை சனம்பாடு. பொருநர். சண்ணும், கட்டுப் கழங்கும் இட் 

டுரைப்பார் கண்ணும், தம்மின் உறழ்ந்துரைப்பார். கண்ணும், பூச 

லிசைப்பார் கண்ணும் கேட்கப்படும்.  வழக்கின்௧கண்' உள்ளசாய் 

அர்ஙனம் அழைத்துக் கூறும் ஒசை ஆசிரியப்பா என்றவாறு. .. (௪). 

| - செப்பலோசை வெண்பாவிற்கு உரித்தெனல் 

“pina “அதான் றென்ப (வெண்பா யாப்பே, 

. இது வெண்பாவிற்குரிய செப்பலோசை கூறுகின்றது. | 

: (இ-ள்.) மேற்கூறிய அகவிச் கூறும் ஓசையன்்றிச் செப்பிக் 

் = Cursos யெல்லாம். வெண்பா எனப்படும் என்னு சொல்லுவர் 

7 ஆசிரிபர். or - MM, 

யாப்பு. 'என்றதனாள் அவ்வோசை செய்யுண். முழுவதூஉம் ஒருங்கு ட 
தழீஇச் இடக்கும் என்றவாறு. 

... அழைத்துக் கூறாது ஒருவற்கொருவன்  இயல்புவகையான்.. ஒரு 
an பொ்ருண்்மையைக் 'கட்டுரைக்குங்கால் எழுநீத வோசை செப்பலோசை 

் .. யெனப்படும். அவ்விரண்டு மல்லது: வழக்கினு எின்மையின் அதர 
| அன்தென்ப' என அவைகளினிலக்கணம் பெறலாயிற்று. (௮௨) 

- துள்ளலோச்ச கலிப்பாவிற்கு உரித்தெனல் 

௮௩, துள்ள லோசை கலியென மொழிப, 
Qs செய்யுட்கண் நிகழுதற்குரிய தள்ளலோசை கூறுகின்றது. 

oo (@- st.) வழக்கெலாற் கூறாது. மூர.ற்கைப்படுமாற்றால் 
ன தள்ளச்சொல்துமோசை கலிப்பா எனப்படும் ளு. ௫௩) 

| -தூங்கலோசை வஞ்சிப்பாவிற்கு' உரித்தெனல் ன 

௮௪. ரங்க லோசை வஞ்சி யாகும்... | 
  

‘ah aero? எனப் பாடம் சொள்வர் இளம்பூ ரணரீ£,. 

| அஃதான்று" எனப்: பாடம் சொள்வர் Curr Aun.



வியல்] உட்ப ஈச்சினொர்க்சனியம் ட னக 

இலது அச்செய்யுட்கண் நிகழ் த.ற்குரிய தூங்கலோசை கூறுகின்றது. 

(இஸ்... அடி.யிறு:இயிற் rng) சர் காறும் தரங்கம் 
அடும் ஓசை வஞ்சிப்பாவாகும் or - ரூ; os | 

 துள்ளலுந் தூங்கலும் வழக்கின்கண் நிகழாவென்றுணர்க. : (௮௪) 

பிற பாக்களைப்போல மருட்பாவிற்குந் தனித்த ஓசை இன்று எனல் 

௮௮௫. மருட்பா வேனை யிருசா. ரல்லது 
தானிது வென்னுந் *கனி நிலை யின்றே. . 

இது மருட்பாவிற்கு வேறோசையின்றென்கின் றது. 

(இ-ள்.) மருட்பா - மருட்பாவிற்கு -ஓசையாவது, ளை 
இருசாரல்லது கானிது என்னும் தனிகிலை இன்றே - ஒழிந்த. இரு 
அடறுமல்லது தானாக. Gal DUO SHI இதுவென்று. காட்டும் 
BRAD இன்று எ -ு. ் க ன க 

எனவே செப்பலும் Bal gym கூடியது... மருட்பாவாயிற்று, 
அதிகாரப்பட்டுச் செய்யுட்குரியவாய் நின்ற துள்ளலுர் தூங்கலும் ஒழிச் 
, தனவே வரும் என்றற்கு ஏனை? யென்ருர். சூத்திரங்களை OSs 

முறையாம் கொள்ளாது எகிர்சென்று கோடனிற் செப்பல் முன்னும் 
அகவல் பின்னுமாம். | 9 

மேற்கூறிய ஒசைகளாலேயே அவ்வப்பாக்களும் வரும் எனல், 

௮/௬. *அவ்வியல் பல்லது பாட்டாங்குக் ளெவார். - 

இது மேலனவற்றிற்கு ஒர் வரையறை கூறுகின்,ற.த. 

(இ-ள்) மேற்கூறிய நான்கு ஓசையானல்லது செய்யுளை 
மூ.தனூற்கண் ஆசிரியர சளவார் er - 1, . ee 

எனவே, யானும். அதுவே கருதினேன் என்றார். _ ஆங்கு என்றது 
அகத்தியத்தனை. ட. ட 

இதன் பயன் முற்கூறிய பாக்களாழ். பெயர் பெருத பரிபாடன் 
-மமூதலிய செய்யுள்கட்கும் ஓசை இவையொழிய வேறின்றென்ப.தா உம், 

_ வருட்பாப்போல வஞ்சியுங்கலியும் தம்மிற்கலவா வெள்பதா௨ம், .பித் 
காலத்து நால் செய்த ஆசிரியர் பாவுறுப்பினை .மயக்கம்பட வேண்டுவா 

* பேராூரியர் பாடமும் இதுவே... *தன்மை' எனப் பாடம் கொள்வர் 
இளம்பூரணர். பட க ட | 

* இளம்பூரணர் பாடமும் இதுவே. *அவ்வியலல்ல் ஐ” எனப் பாடம் 
கிகொள்வர் பேராூரியர், இ
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'ருளசாயின், அவரை விலக்குவது உம், மூ தலா௫ிரியர் இசைக்குப் பண்ணுந் 

இறமும் பகுத்தாற்போல, இயறழ்குப் பாவும் இனமும் பகுத்தார்கொல்: 

என்னும் ஐயம் நீக்குவ தூஉம் ஆம். 

இவர் கருத்தா சான்றோரும் இனங்கொள் ளாசாயிஞர். (அக்). 

தூக்கின் இலக்கணம். 

௮௪. அதரகீகியல் வகையே யாங்கென மொழிப. 

இது தூக்கிற்கு இலக்கணங் கூறுகின் றது. 

(இ-ள்.) ஆரக்கென்று சொல்லப்பட்ட உறுப்பு நடக்கும் 

இடவகை சொல்லப்பட்ட நான்கிடமும் or = O. 

தாக்கெள்பது சொல்லின் முடியும் இலச்சுணமாம். அது நிறுத் 

தலும். அறுத்தலும் பாடலும் என்றின்னோரன்ன வ.ற்றுமேல் இிற்கும்- 
சண்டும் அவ்வாறே பாவென்னலும் பொருளை இத்தணையடியென நிறுத்துக் 
கூறுபாடறிதலும் அவ்வத்தூக்குள் வழிச்சொல்லுவார், அஃது உறுப்பு 
விகாரப்பட்டு ஓடுவதுபோன்று அசையுமாறு காண்க, 

* பாவென மொழியினுச் தூக்கினது பெயரே 

என்றார் பிறராதலின் தூக்கப் பா என்றலுமாம். 

- இருசிர்முதல் ஐஜஞ்சீர்காறும் பரந்துபட்ட அகவலோசையைமன் 
“பெரியகட் பெறினே” எனச் சொற்சீரடியாகவும் யாம்பா பத்தான் 
மஒழ்ந்துண் ணு. மன்னே” என அளவடியாகவும் *ஈரந்த. நாறுஈ் தன் 
கையால்” எனச் எிந்தடியாகவும் *சிறுசோம் ருனு. ஈனிபல கலச்தன் 

மன்னே? என நெடிலடியாகவும் தூக்குத்துணித்தவா.று காண்க. 

இங்கனம் தூக்கன்றென *நரந்த நாறும் தன்கையாறழ். புலவு, Br pe 
மென்தசீலை தைவரு மன்னே! என். பதனை இரண்டு காற்சீரடியாக OBL. 
அகவலோசை பிறவாமையுணர்க. 

“உள்ளார் கொல்லோ தோமி!* என்பதம்கு முள்ளுடை என்பது: 
அடியெதுகையாய்ச் சந்தடியும் நெடிலடியுமாகக் கொள்ளறின்ற தனையும். 

தூக்குத்துணிர் திரண்டனையும் அளவடி யாக்கியவாறுங் காண்க. 

தூக்ள்றென மயக்கடி.வஞ்சி யிடைதெரியாமையு முணர்ச. (அஷ்; 

. தொடையது பெயரும் வகையும் இவை எனல் 

ay op மோனை துகை மூரணே இயைபென 

_கானெ றி மரபின தொடைவகை யென்ப, Ps 

* ஜங்குறுழாறு.



ature] ..... கச்சினார்க்தி௰ம் அட 

இது *ரிறுத்தமுமையானே தொடை கூறுகின்றார் DOs 

பெயரும் முறையும் உணர்த்துதல் நுதஷிற்று. 
| (இ- oir.) தொடைமோனையும் எதுகையும் முரணும் இயைபும் 
சன நான்கு வழியாகிய முறைமையினையுடைய எ - ு. 

நெறிமரபின எனவே அளபெடை வமூலமைத்துக்கொண்ட எழுத் 
ாகலின் அவ்வாறு Ans gs Gor ped. 

தொடைவகை யென்றதனான் அசையந்தாதியுஞ் சீரந்தாதியுங் 
கொள்க. ய ப்ட் 

இவைதாம் அறு.நாற்றிருபத்தைந்தடிக் கண்ணும் வந்தவடியே 
வரவும் பிறவடிவரவும் தொடுப்பனவும், ஒரடிக்கண்ணே தொடுப்பனவும், 

கட்டளையடியொடு தொடுப்பனவும், சிர்வகையடி தம்மொடு தாமுநீ 

தம்மொடு பிறவும் வந்து தொடுப்பனவும் எனப் பலவாயிற்று, (௮௮) 

அளபெடை கூட்டத்தொடை ஐந்து எனல் 

௮௯. அளபெடை தலைப்பெய ஐத்தூ. மாகும். 

இஃது எய்தியதன்மேற் சறப்புவிதி. 

(இ-ள்.) அக்கான்குடனே உயிரளபெடையைக் கூட்டத் 

மிதாடை யைந்துமாம் எ - MI. 

உம்மை எச்சவும்மையாகலின் ஒற்றளபெடை . கூட்ட - ஆறுமாம் 

என்றவாறு. உயிரின்பின்னது ஒ,ற்றாகலின் உயிரளபெடையை யெடுத் 
'தோதி ஓழ்றளபெடையை உம்மையாம் கொண்டார். கவிக்கு ஓழ்றள 
பெடை துள்ளலோசையை நிகழ்த்தாதவாறு 'மேற்காண்க. (௮௯) . 

தொடையாதற்கு வேறு பிறவும் உளவெனல் 

௯௦. பொழிப்பும் ஒறாு௨வுஞ் செந்தொடை மரபும் 
*அமைத்தனர் தெரியின் அவையுமா ருளவே. 

இதுவுமது. | 
(இ-ள்.) பொழிப்பும் seme aia செந்தொடை மரபும் 

அமைத்தனர் - பொழிப்பு த கொடையும் ஒரூ௨க்தகொடையும் 

செந்தொடை யிலக்கணமும் ஓரடிக்கண்ணே வருமென்று அமைத் 

தனர் ஆசிரியர் ; தெரியின் அவையுமாருளவே ௩ ஆராயின் அவை 

யம் தொடையாகற்கு உள எ-று, | 

* ( graCe தொடை வகை யெனா௮? என்புழி சிறுத்தமுறை யானே. 
  

1 பேராசிரியர் பாடமும். இதுவே.. அமைந்தவை? எனப் பாடம் 
கொள்வர் இளம்பூரணர்,



அக் ப தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

தெரியின்: என்றதனாற் 'செர்தொடை ஓரடிக்கண் வரினும் ஈரடியா 

னன் றி வாரா எனக்கொள்க, இக்கருத்தான். ஈண்டும் போதர்துவை த்தார்: 

' . அவையும்... என்ற் : உம்மையை . எச்சப்படுத்திப் பிறவும் : ஒரடிக் 

கண்ணே வருவனவும் 'உளவெனக் கொள்க. ' அவை முூற்றெதுகையும்; 

கிளைமுற்றெதுகையும், இரண்டச்தாதியும், இருவகை நிரனிறுத்தமைத் 

தீவும் விட்டிசையுமாம். உட்ப (௬௦% 

- நிரனிறைத் தொடையும் இரட்டைத் தொடையும் உளவெளினும். 
அவையும் மேற்கூறிய தொடைகளுள் அடங்கும் எனல். 

.. இரனிறுத் தமைத்தலும் இரட்டை யாப்பு. 

-மொழித்தவற் றியலான் முற்று. மென்ப,* ne 

. மோனையின். இலக்கணம் 

௯௨. அடிதொறுந் SOOM (SI) ஒப்பது மோனை.* 

இது மோனையிலக்கணங் கூறுகின்றது. ப 

(இ. ்.)- அடிதொறும் முதற்கண் ஒரெழுத்துவரக் 
தொடுப்பது மோனத் கொடையாம் ஏழு. ன 

மூன்னர் ““அடியுள் எனவே தளையொடு தொடையே' ? (செய் - ௩௩) 
என்பதனான். ஓரடிக்கண்ணே தளையுந் தொடையும் வருமென்பது Qu pis. 

. லாலும், ஈண்டு அடிதொறும் எனப் பன்மை கூறுதலானும், RFs 
கூட்டத்துந் தளையும் தொடையும் வருமென்பது பெறுதலானும் ஒரடிக். 

கண்ணும் ஈரடிக்கண்ணும் தளையுர் தொடையுங் கோடல் வேண்டுமென் 
ணுணர்க. 

 தலையெழுத்தொப்பது ? என்றற்கு, அடிகளின். முதலெழுத்தும் 

சீர்களின் முதலெழுத்தும் என்பது பொருளாம். 

அடிதொறுமென்பது ஈரடியையும் ஒரடியையும் உணர்த் தலின், அழு. 
மோனையும் இணைமோளையும் பொழிப்புமோனையும் . இரூ௨மோனையும் 
கூழைமோன்யும்.. மேற்கதுவாய்மோனையும் கீழ்க்கதுவாய்மோனையும். 

மு.ற்றுமோனையமென மோனை எண்வகைப்படுமாயிய்று. 

“பொழிப்புமொருஉவும்' (செய். ௬௦) என்னுஞ் GSB Sore, இவ் 
வாசிரியர் கொண்ட பொழிப்பும். PGA Br Carl. DG அஃது இணை: 
கொள்ளுமா வெள்னையெனின் :. சி சூத்திரத்து :அவையு மாருளவே 

எனச் சூத்திரஞ் செய்த மையான் அவையும் முன்பிறவும் ஒரடி.த்தொடையு 

a Be or purine ஈச்சினார்க்இியர் உரை இடைத்திலது.. இதற் 
க்கிய உரையை விஏச்சவுரையிற் காண்சு,



ud} சச்சினர்க்கினி௰ம். அள 

மூள என்று பொருள் தருதலில் தொடைக்குச் fais தோன்றும் வினை 
மு.தலியனவுங் கோடும். 

(எ-டு... கான மஞ்ஜை யீன்ற முட்டை 
ர காத லின்றி வீசு மந்தி." | ப 

இஃது ஈரடியும் எழுத்தொத்தலிற் ஐன்னொததோள் வந்து தொடுத்த 
கட்டளை அடி மோனை, 

கோதை மார்பிற் கோதை யானுங் 
கோதையைப் புணர்க்தோர் கோதை யானஸும்.? 

இஃது : எழுத்தொவ்வாமையிற் பிறவடி. தொடுத்த கட்டன்யடி. 

மோனை. 

1 யாண்டுங் காணேன் மாண்டக் கோனை | 

- யானுமோர் ஆடுகள மகளே... (குறுந்தொகை - ௩௧) 

இஃது இருவகையும் தொடுத்தது. . டட 
 கண்டற் கானற் குரு மொலிப்பக் 
கரையா டலவன் வளைவயிரற் Oe Wu.’ 

இது சீர்வகையடி தொடுத்தது. | 
 உவவுமதி யுருவி னோங்கல் வெண்குடை' (புறம் - க) 

* ஒடுங்கா வொலிகடற் சேர்ப்ப னெடுந்தேர்' 

இவை கட்டளை பிணைமோனை. 

உலக முவப்ப வலனேர்பு Bisco’ (Bowser ive.) 

இது சீர்வகை யிணைமோனை,. * 

 செறுகர்த் தேய்த்த செல்லுறழ் தடக்கை: ’ "ye 

( கண்ணுடைய ரென்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு ? 

. (திருக்குறள் - ௨௯௬௩) 
இவை கட்டளைப் பொழிப்புமோனை. 

- *வெயிலுருப் பு.ற்ற வெம்பரல்
 இழிப்ப” 

இது சர்வகைப் பொழிப்புமோனை, 
| 

*வடாஅது பனிபடு நெடுவரை வடக்கும்”. ..... (புறம் - &) 

‘ வானிடு வில்லின் வரவறியா வாய்மையால்? .. 

(காலத் கடவுள் ora) | 

இவை சட்டகாயொருஉமோனை. 

்.. *கல்லாதவரு ஈனிஈல்லர். கற்றார்முன் * (திருக்குறள் - ௪௦௧.) 

இது €ர்வகை யொரூ௨மோனை:



வு -. தொல்காப்பியம் பொருள Bara [செய்யு 

* வானம் வாய்த்த வாங்குகதிர் வரகின் £ 

“அம்பு மழலு மவிர்கதிர் ஞாயிறு ! 
(காலடி. - பிறனில் விழையாமை) 

இவை கட்டளைக் கூழைமோனை. 

 மடக்கண் மயிலின மறலி யாங்கு” 

இது சீர்வகைக் கூழைமோனை. | 

£ தர்இிர். பிணிப்பர் களி.ற்றைக் கதந்தவிர' (நான்மணி - ௧௨) . 

* பயவார்கட் செல்வம் பறப்பப் பயின்கால்.” 

ட்ட (நாலடி. - நன்றியில் செல்வம், ௭) 

இவை மேற்கதுவாய்மோனை,।! ் 

* எல்லை யெம்மொடு கழிப்பி யெல்.லு.ற” 

( நல்லா ரிருவ ௬வப்ப ஈயமிலார் ட்ட (நாலடி) 

இவை இஉழ்க்கதுவாய்மோனை, ட் 

ஒல்லா தொல்வ தென்றலு மொல்லுவது” (புறம் - ௧௯௬) 

இது சர்வகைக் கழ்க்கதுவாய்மோனை,. | 

“கற்க கசடறக் கம்பவை கற்றபின் ' (திருக்குறள் - ௩.௬௧) 

| இது முற்றுமோனை. 'இது சர்வசை முற்றுமோனை, 

இனிச் கலிக்கு: 
 இணையீரண் டியைந்தொத்த. மூகைசாப்பட் Gag யாதும்! (கலி. 

மருதம்-௧௨) 

இஃது இணைமோனை, 6 

* அரிமதர் மழைக்கண்ணீர் அலாமுலைமேரம் ஹெறிப்பபோல் £ 

இது பொழிப்புமோனை, 

(பெண்டெனப் பி.றர்கூறும் பழிமாறப் பெறுகற்பின் ? 

. (கலி, மருதம் - ௧௨) 

இஃது ஒரூ௨மோனை, 
. ॥ தழிபட்டார் கமழ்கோதை கயம்பட்ட வுருவின்மேல் 

இது கூழைமோனை..' | 

 அளிமென: வுடையேன்யா னவலங்கொண்் ட. ழிவலோ 

ட (கனி. பாலை ச ௧௬) 
இ. துமே ற்கேதுவாய்மோனை, 

* மூளிசகழை யுயர்மலை முற்றிய மூழங்கழல்! (கலி. பாலை-௨௪) 

நத சீர்வகை.மேற்கேதுவாய்மோனை,



வியல்] ன ரர ப ஈச்சினார்க்னிபம் , oe விஜி | 

os “sees p மலர்ப்பொய்கை warts OS மமிலோக் 7 

இது 8ழ்க்கதுவரய்மோனை. 

‘ அரிதாய வமனெய்தி பருளியோர்ச் களித்தலும்' , 
ட்ட | (கலி. பாலை - ன 

இது மூற்றுமோனை, ப | 
இவற்றுக்குச் சர்வகை பலவும் வருமாறுணர்க. 

இச் குச்திரமுதலாகக் கூறுங் கட்டளையடிக்குத் தொடைகொள் 

ஷங்கால் தளைவமுக்கழித்துத் தொடைகொள்ளுமாறு | மெய்பெறு 
மரபின் * (செய் - ௪௦௪) என்பதனுட் காட்டுதும், ப (௬௨) 

ன _.. எதுகையின். இலக்கணம் 

| Gall. அஃதொழித் தொன்தின் எதுகை பாகும், 

இஃது எதுகை கூறுகின்றது. 

(இ- இட மும்கூறிய மு சலெழுச்இளை யொழித்து தாண் 

உடியினும், சர்முழுதும் ஒன்றினும், இரண்டாமெழுக்தே ஒன்றி 
ணும், ஜரடிக்கண் முகவிருசீர்க்கண் இரண்டாமெழுதீது ஒன்றி 

னும், முகுற்சீரினும் மூன்றாஞ்சரினும் இரண்டாமெழுத்து ஒன்றி 
னும், மூ.குற்€ீரினும் நான்காஞ்சீரினும் இரண்டாமெழுத்து ஒன்றி 
னும், முதற்சிரொழித்து ஏனைய ஒன்றினும், முதலயற் சரொழித்து 

ஏனைய ஒன்றினும், ஈற்றயற் சஎரொழித்து எனைய ஒன்றினும், 

| காற்சரும்... ஒன்றினும் தலையாகெதுகை, அடியெதுகை, இணை: 

'யெதுகை, பொழிப்பெதுகை, ஒரு௨வெதுகை, கூழையெதுகை, 
மேற்கதுவாயெதுகை, SPSS GOTO GOS, மூற்றெதுகை எனக் 

. கூறப்படும் or ~ MH, . 

னு - அயலெழுத் தொன்றின் என்னுது முதலெழுத்தைச் சுட்டியவதனாள் 
| முதலெழுத்தின் மாத்திரை தம்முள் ஒத்தல் வேண்டுமென்று கொள்க. 

(எ- இ மாயோன் மார்பி னாரம் போலுஞ். 

ன ட சேயோன் சேர்ச்ச வெற்பிற் per? — | 

இது தம்மொடு தாம் வந்த கட்டளை த்தலையாகெதுகை, டப்ப 

| *வானிடு வில்லின் வரவறியா வாய்மையா ற் ட 

( . கானில் தோயாக். கடவுளை யாகிலம்? 
(காலடி-கடவுள் வாழ்த்த) 

இது andere தாம்வந்த கட்டளை அிடியெதுகை,



௯௦ தொல்காப்பியம் பொருள Barr [செய்யு 

 சிலைவிலங்கு நீள்புருவஞ் சென்றொசிய நோக்கி 
முலைவிலங்கர் றென்று மூனிவாள் ' 

இது எர்வகையடிக் கட்டளையொடு. தொடுச்ச anise gine, 

* அகலிரு விசும்பிற் பாயிருள் பருகிப் 
பகல்கான் தெழுதரு ude Si ug? 

(பெரும்பாணூ.ற்றுப்படை) 

_ இது கட்டளையடிச் சர்வகையடியொடு தொடுத்ச அடியெதுகை, 

: தலையெழுத் தொப்பது மோனை ' (செய்-௬௨) என்றலின் தலையாகு 
மோனை இவ்வாூரியர் கொள்ளார். 

வைகலும் வைகல் ? (நாலடி-அறன் வலியுறுத்தல்) 

என்னும் வெண்பாவிழ் சிர்முழுதும் வருதலின் வழிமோனைப்பாற்படும். 

புன்கா லுன்னத்துப் பகைவ னெங்கோ 

(பதிற்றுப்பத்து, or 2) 
* மறந்தும் பிறன்கேடு குழற்க சூமின் * (திருக்குறள் - ௨௦௪) -: 

இவை இணையெதுகை, 

பி ' பொன்னேர் மேனி சள்னிறஞ் சிதைத்தோர்! 

* உருவக் கடுந்தேர் மூருக்கிமம் றத்தேர் ? 

இவை பொழிப்பெதுகை. 

‘ உள்ளார் கொல்லோ தோழி முள்ளு£டை ’ 

‘ பறம்பிழ் கோமான் பாரியும் பிறங்குமிசை ? 
் (சிறுபாணா த்றுப்படை) 

aires wird ப குருதி ‘sof pass தாண்மாய்ந்து' (களவழி-௪) 

ப இவை ஒரூஉவெதுகை,. 

| இன்ன ரென்னா இன்பம் வெஃி! 

| . * குன்றங்் கொன்ற குன்றாக் கொற்றத்து ' 

. இவை கூழையெதுகை. 

பொன்னேர் மேனி. துன் ன்னர்” 

கொண்டுபா. ராட்டுவார் கண்டிலர்கொள் மண்டி.” 

இவை மேற்கதூ£வாயெதுகை. காலடி ் காஉம்தன்மை) 

. .* உள்ளி. ஒள்ளம் 'வேமே யுள்ளா.து ? “ (குறுக்தொகை: ௧௦௨) 

படியை மடியகத் திட்டா னடியிஞன் ர 

:  மீரான்மணி- கடவுள் வாழ்த்து) 
இவை €ழ்க்கதுவாயெதுகை. --



௬௨ | கொல்சாப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யூ 

{er -@.) “வயங்குகதர் காய்ந்த வாடை. வைகறை 
விசும்புரி வதுபோல் வியலிடத் தொழுக , 

Qs கட்டளையட ச் சர்வகையடியொடு தொடுச்த வருக்கமோனை, 

* கல்லாதா ஜெட்பங் கழியான் முயினுங் 

கொள்ளா ரறிவுடை. யார் ” (திருக்குறள் + 50x”) 

இது கட்டளைவருக்கமோனை, | 

( கேளிர் போலக் கேளல வேண்டி. 

வேளாண் வாயில் வேட்பக் கூறிய * 

இது கட்டளைவருக்கவெதுகை. 

வாரியும் வடித்து முந்திய மு.றழ்ந்துஞ் 
சீருடை நன்மொழி. நீரொடு சித.றி” 

Brg இரண்டுந் தொடுத்தது. 
“வானுயர் வெற்ப விரவின் வரல்வேண்டா 

_ யானை யுடைய சுரம் * 

இது கட்டளைவருக்கவெதுகை, 

* தக்கார் தசவில பென்ப தவரவ 

செச்சத்தாம். காணப் படும் ? (திருக்குறள் - ௪௧௪) 

இ௫ கட்டளைவல்லினவெதுகை, 

. அத்தக் கள்வ ராதொழு வறுத்தெனப் 
பி.ம்படு பூசலின் வழிவழி யோடி ' 

இஃதிரண்டுந் தொடுத்தது. | 

“அந்தணர் நூற்கு ம்றத்திற்கு மாதியாய் | 
Aer Dg wotrer cer Care ? (திருக்குறள் - இ௪௧௩.) 

Q) gy கட்டளமெல்லினவெதுகை,. னி a 

“ அும்மில் புலம்பினு முள்ளுதொறு ஈலியுச் 
தண்வர லசைஇய பண்பில் வாடை ? 

இது சர்வகைமெல்லினவெதுகை. 

எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப். 
பொய்யா விளக்கே விளக்கு? ... (இருக்கு றள்-௨௧௧) 

| இஃதிடைமினவெதுகை, பட 

மன்னர் மன்ன மறவர் மறவ. 
. செல்வர் செல்வ செருமேம் படுக ?. — ள் “Ga 

| (பெரும்பாணா,்.றுப்படை) 
இது சீர்வகைஇடையினவெதுகை, .: ..... ர ரர Caer)



and) ஈச்சினார்க்இனி௰ம் .... | ௯ 

முரண்டொடையின். இலக்கணம் | 

௯ட. மொழியினும் பொருளினு முர ணுதன் முரணே.. 

இது *முறையானே முரண் கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) சொல்லானும் பொருளானும் LINDE FG முரண் 

Ogre er - I. 

அவை ஐவகைய: சொல்லும் சொல்லும் மூரணுதலும், பொருளும் 

பொருளும் முரணுதலும், சொல்லும் பொருளும் சொல்லொடு மு.ரணு 

தலும், சொல்லும் பொருளும் பொருளொடு முரணுதலும், சொல்லும் 

பொருளும் சொல்லொடும் பொருளொடும் முரணுதலும் என. 

(எ-டு) - 4 செவ்வரை நிவந்த சேணிடை. யருவி 

வெண்மறிகறித்த முல்லை” 

இது கட்டளை ஈரடியும் சொல்லும் சொல்லும் முரணிற்று, 

: செந்தொடைப் பகழி வாங்கச் சினஞ்சிறந்து 

கருங்கைக் கானவன் களிழ்றுகிறத் sys solar’ 

இஃஇருவகை யடியும் அங்ஙனம் முரணிற்று. 

 நெருப்பி னன்ன சூட்டுச் சேவல் 

நீர்சேர் கானத்து நெடுமணற் களைப்ப ” 

இது கட்டளையீரடியும் பொருளும் பொருளும் மூரணிற்று.. 

( நீரோ ரன்ன சாயற் 

௬ நீயோ ரன்னவென் லுரனவித் தன்றே: 

இஃதிருவகை யடியும் அங்ஙனம் முரணிற்று. 

. தண்சே. றுடிய தயங்கிணர்க் கடத்து 

வெம்பொருட் பிரிவை வேண்டிச் சென்றார் 

இது கட்டளை யீரடியுஞ் சொல்லும்  பொருளுஞ் . சொல்லொடூ 

மூரணிற்று. 
 திறுநல் கூர்ந்த செல்சுடர் மாலை 

நெடுநீர்ப் பொய்கைக் குறுகர் தந்த? 

இஃ இருவகை யடி யும் அங்ஙனம் முரணிற்று.. சிறுகல் கூர்ந்ததுக்குச். 

சிறிய பொருளின்று, 

 செந்திக் கானஞ்: சென்ற மாதர் 

நீரின் மையி னெஞ்சழிந்து ages ’* 

* (மோனை யெதுசை மு.ரணே யியைபென'? என மேல் ஓதிய 

நுூறையானே என்றவாறு. |



தொல்சாப்பியம்: பொருளதிகாரம் [செங்றா 

இது கட்டளை யீரடியுஞ் சொல்லும் பொருளும் பொருளொடு 

மூரணிற்று. 
Qsé Bae நிறமும் சொல்லுமூண்டு, நீர்க்குச் சொல்லின்று, 

செந்தி யன்ன சினத்த யானை : ் 
நீர்சசை பெறா௮க் கற்பிற் றேோர்சைஇ ’. 

இஃதிருவகை யடியும் அங்ஙனம் முரணிற்று. 

.*செங்குரம் பைந்தினை விளைபுன மேவிப் 

'பைங்கிளி கடியும் பான்மொழி மகளிர் !: 

இது கட்டை யீரடியும் சொல்லும் பொருளும் சொல்லொடும் 
பபொருளொடும் முரணிற்று. - 

 செவ்வேர் சேஎய் திருமண மறுத்த 
கருவிற் கானவன் வரில்? வட்ட 

as சர்வகை யடி அங்ஙனம் முரணிற்று. 

“பன்மை சின்மை பற்று விடுதலெள் 
றென்பன ! ' 

இது கட்டளை இணைமுரண். 

் நிலவு மிருளும் போல்வ நீர்வரை * 

இது சீர்வகை. 

 தார்பெயல் பெய்தபிற் செங்குளக் கோட்டுக்கழ் 

“எழுநூறு ஈன்.றிசெய் தொன்றுதி தாயின் an 
(காலடி - கயமை) 

இவை கட்டளைப் பொழிப்பு முரண். ' 

 * வருது மெனமொழிக்தார் வாரார்கொல். வானப் “ப 

கருவிருந்தா விக்கும் பொழுது ் கோர்சாற்பது - ௧) 

| Asi சீர்வகை: ன | - 

| * பின்னாவ தென்று பிடித்திரா மூன்னே * 
_ (காலடி - செல்வ நிலையாமை) 

* இன்சொற் குழியு ளினிதெழூஉம் வன்சொல் ? ப 

. (சான்மணி - & Sn) 
இவை கட்டளை தரூஉமுரண். ் 

| *வரினு சொல், மருந்தல்லர். வாராது * 

Bs Fines, a 

‘ao ase னளவி னெண்ணி னென்று" (தொல் -சொல்-எ௨.



ளியல்]- ட ட்டு சச்ிஞர்ச்கிியம்.. bd . இ கட 

$2508 யானையுங் குதிரையும் பிறவும்”. 

ட (தொல் - - பொருள் - ௨௦௧) 
இவை கட்டளைக் கூமைமுரண், a | 

.. கண் ணுர் தோளும். தண்ணறுங் கதிப்பும்? 

(6 peur - ௮௪). 
இது கட்டளைக் £ழ்க்கதுவ £ய் முரண், 

 அறுத்தலின் தொகுத்தலிழ் பிரித்தலின் ” 
(தொல். சொல், வேய்றுமையியல் - ௧௪) 

“சிற்ற லிருத்தல் கடத்த வியங்குதல் ” 
இவை கட்டளை முற்றுமுரண். 

நீரும் நிலனுந் இயும் வளியு 

மாக விசம்போ டைந்து மாகும் * 

என்பது இர்வகை. : | 

இவற்றை ஐவகையாக wis puri விரப்பித் பெருகுமாகலின் 
அவற்றுள் ஏற்றன கொள்க. (௧௫) 

இயைபுத்தொடையின் இலக்கணம் 

௯௬. இனுவாய் *ஓன் றல் இயைபின். யாப்பே. 

இது முறையே இயைபு கூறுகின் றது. 

(இ-ள்.) இரண்டடியினும் பொருளியைபின் நி எழுத் Br 560 ப 
சொல்லாகல் ஈற்நிலே பொருக்குத். தொடுப்பது இயைபு ச். 

கொடைக்கிலக்கணம் எ - Be 

(எ-டு) அவரோ வாரார் கார்வர் தன்றே 
ப கொடிக்கு மூல்லையுங் கடிக்கரும் பின்றே 

இது கட்டளை எழுத்தடி யியைபு, 

பரவை மாக்கடம் ஜொகு திரை வரவும், 
பண்டைக் செய்தி பிஸ்.நிவன் வ வரவும் ’ 

Bl 

* ஓங்கிய கரத்தை நீங்கி யேகி! 

இஃ திணை யியைபு, 

* பேராஇிரியர் பாடமும் இதுவே. ஒப்பினஃ து இயைபென 

"மொழிப? எனம். பாடம் கொள்வர் இளம்பூரணர், 

 



tain te தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

* விரிர் தானா. மலராயின் விளித்தாலுங் குயிலாயின் ? 

இது பொழிப்பியைபு. ப சி 

 கரவெழூஉங் கண்ணில் குழியுளிர வெழுஉம் ? 
்.. (கான்மணி-௧௪) 

இஃது ஒரூ உவியைபு. 

 பொருசமத் தெழுவனர் பொருவினர் விரைவனர் ' 

இது கூழையியைபு. 

 நீருந் தியு மாகிய விறைவனும் ' 

இது மேற்கதுவாயியையு. 

 பொருவனர் விடுகணை தகைவன ரெ.திர்வனர் ? 

இது €ழ்க்கதுவாயியைபு. 

: இயற்கையி னுடைமையின் மு) றமையிற் இழமையில் ? 

(தொல். சொல். வேத்றுமையியல் - ௧௯) 

. இது முற்றியைடி. 
 காம்பிவர் தோளுங் கருமதர் மழைக்கணும் ' 

இது சீர்வகைப் பொழிப்பு. 

ஈபகலுங் கங்குலு மகலா தொழுகும் ? 

இது ௪ர்வகை மேற்கதுவாய். 

ஏனையவற்றிற்குச் எர்வகை வற்துமிக் காண்க. 

இவற்றிற்கு எழமுத்தியைபினும் சொல்லியைபினும் ஏற்றன 6 கொள்க, 

வெவ்வேருகக் கோடல் அரிதென் ுணர்க. _ (கச) 

"அளபெடைத். தொடையின் இலக்கணம். 

௯௭, அளபெழின் அவையே அளபெடைச் 
ப தொடையே. 

இது முறையே அளபெடை.த் தொடை கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) அடி. முகுற்கண்ணே எழுத்துக்கள் அளபெழுக் 

கதுனவாயின் ௮வை அளபெடைக் தொடை எனப்படும் எ-று, 

அவை யென்றார், உயிரளபெடையும் ஓற்றளபெடையுங் கோடற்கு. 

(எ-டு) * உறாஅர்க் குறுநோ யுரைப்பாய் கடலைச் 
- செரு௮௮ய் வாழியென் னெஞ்சு? (திருக்குறள் - ௧௨௦0) 

. இது கட்டளை உமிரள பெடை. | 
  

* மோனை. யெதுகை முரணே: பியைபென? என எண்ணியதன் | 
பின்னே அளபெடை தலைப்பெய வைச் மாகும். என ஒதிய முழை.



ளியல்]: : ஈச்சனொக்கனியம் ன 

fury WGA Weer Faro widens 
... .மரஅல் யானையொடு மறவர் மயங்க”... (se? - @). 

இதுவும் இருக்கிக் யடியும் வந்த உயிரளபெடை, - ் 

எஃஃ இலங்கிய கையரா யின்னுயிர்... 
- வெஃஃ்கு வார்க்கில்லை வீடு 

இது கட்டளை யொற்றளபெடை. 

தஃஃ றென்னுங் கல்லதர்க் கானிடைச் 
டல் றென்னுர் தண்டோட்டுப் பெண்ணை ° 

இது சீர்வகை யொற்றளபெடை, 

இவ் வொற்றளபெடை .கட்டளைக்குக் கொள்ளாம் ; ஒழிந்தனவற் 
றிற்கும் வர்துழிக் காண்க, இவற்திற்கு இணை முதலியன கொள்ளாம், 

சறப்பின்மையின். - ப (ee) 

பொழிப்புத் தொடையின் இலக்கணம் . 

௯௮. ஒருசீர் இடையிட்டு எதுகை யாயிற் 
பொழிப்பென மொழிதல் புலவ ராறே. 

| Ogi நிறுத்த முறையானே பொழிப்பிற்கெல்லாம் இலக்கணங் கூறு... 

கின்றது. ட்ட 

(9 - it.) ஒருச இடையிட்டு எ. துகையாயின். பொழிப்பென 

மொழிதல் - பொழிப்பு . ஒரு சீரை நடுவே யிட்டுவைத்து எதுகை 

மாயிற், பொழிப்பெ.துகையென்று பெயர் . கூறுக); அன்றிப் 

பொழிப்பு ஒருசீர் இடையிட்டு .. மோளைமுரணிமைபாய் வந்தன 

_ வாயிற் பொழிப்புமோனை பொழிப்புமுரண், பொழிப்பியைபு. எனப் 

பெயர் கூறுக? புலவராறே - இங்ஙனம் பெயர் SO ஆசிரியர் 

கொண்ட நெறி எ-ு. ர 

இங்ஙனம் எதுகையைப் புலப்பட வைத்து ஏனைய அருத்தாபத்து 

யாற் கூறியது, எல்லாவற்றினும். எதுகை சிறந்து தோன்றுதல் EGR. 

இவற்றிற்கு உதாரணம் முன்னர்க் காட்டினும். ன தவ (௬௮) 

் ஒருஉத் தொடையின் இலக்கணம் ன 

௯௯, -இரு£ர் இடையிடின் ஒரூ௨வென மொழிப. 

இது: நிறு த்கமுறையாளே ஒருஉவிழ் கெல்லாம் இலக்கணங் கூறு 

இன்றது.-  ; 
தொ..-7



ஆ தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் | செய்யு 

(இ-ள். இரண்டு சீரை ஈடுவே யிட்டுவைகத்து மு.த,ற௪ரும் 

தரலாஞ்சீரும் ஒன்றிவரின் ஒரூடமோனை, ஒரூ௨வெதுகை, POR 

முரண், ஒறாஉவியைபு எனப்படும் எ-று, 

ஒரூ உவை விதந்தோதினார், வெண்பாவிற்குச் சிறந்துவருதலானும், 

ஆஜிரியத்திற்கு ஏனையவற்றிழ் “சிறந்து தோன்றுதலானும். உதாரணம் 
மூன்னர்ச் காட்டினாம். (௬௯) 

செந்தொடையின் இலக்கணம் 

௧௦௦, சொல்லிய தொடையொடு வேறுபட் wieder 

சொல்லியற் புலவர் அது செந்தொடை யென்ப, 

இது செந்தொடை கூறுகின்றது. 

(@- dr.) சொல்லிய தொடையொடு வேறுபட்டு இயலின் . 

முற்கூறிய தொடைகள் எல்லாவற்றோடும் ஒவ்வாது வரின் 

அதனை, சொல்லியல் புலவர் ௮து செந் கொடை என்ப - இயற் 

செரல்லால் செய்யுள் . செய்யும் புலவர் செந்தொடை என்று 

கூறுவராசிரியர் எ.- று, 

எனவே, விகாரப்படச் செய்யுஞ் செய்யுட்குச் செக்தொடை யின்னா 

amd pp. 
(எ-ட.) ''நெடுவேண் மார்பினாரம் போலச் 

செவ்வாய் வானம் இண்டிமீ ருந்து?” (அகம் - ௧௨௦) 

6 விருந்தினர் மூத்தார் பசுசிழை பிள்ளை? 7? ் 

இவை கட்டன்ச் செந்தொடை, ட 

“பூத்த வேங்கை விய்ன்சனை யேறி 
“ மயிலினம் அகவு நாடன். . 

் நன்னுதற் கொடிச்சி மனத்தகத் தோனே" 

இது சர்வகைச் செந்தொடை. ் ப (௧௦௦) 

வல்லபம் தொடைகளின் தொகை | 

௧௦௧. மெய்பெறு மாபின் தொடைவகை தாமே 
gous ராயிசத் தாறைஞ் ஒாற்றொடு 

தொண்டு தலையிட்ட பத்துக்குறை 'யெழுநூ pCa) 

தின்பஃ' தென்ப வுணர்நதிச னோரே. 

_ இது வ்ரையறைப்படுங் சட்டளையடிக்குத் தொடைத்தொகை கூறு 

இன்றது ; ; எனவே சர்வகைக்குத் கொடைவரையழை யின்று Or =~ Me.



பட ... “நச்சனர்க்ளெயம்.... ௬௯ 
- (இ- ‘dr.) மெய்பெறு மரபின் தொடை வகை. ri 4. 

'கேட்டார்க்குச் தொடைப்பாடு  வெளிப்படுக்கும்- -இலக்கணத்க 

, வாகிய தொடைச் கூறுபாடுதாம் ; ஐயீராயிரத்து ஆகைஞ் சூர்று 

“இருடு - பதஇனமூவாயிர த் தோடே? கொண்டு தலையிட்ட UG BE 

GOD Tp GT OL ஒன்பஃதென்ப - ஒன்பது தலையிலே வைக்௯: 

UG HEGO DES எழுநாற்றொன்பது என்று கூனுவர் 5 என்பது: 

ஆருமிரத்து இருநூற்று,த் " கொண்ணூற்றொன்று என்றூ 
ee. Mat; உணர்ந்திசினோரே - கட்டளையின் தொடைப் பரு FF 

HOC gre ar = று, 

பதின்மூவாயிரத்தோடே ஆருயிரத்திருநாம்றுத். Gare arg 
றான்றெனவே, தொகை பத்தொன்பதிஞயிரத் கிருதாற்றுத் தொண் 

அணூற்றொன்றாயிம்.று. ஆக, 192894. - 

பத்துக்குறை யெழுநாற்றொன்பதாவது அறு நாத்றுத் தொணன்னூத் ப 
'ரொன்பது. : இதனை ஓன்பதனோடு பெருக்க ஆருயிரத் POs ioe 
'தொண்ணாற்றொன்றாயிற்று. 

- இதனை அறாயிரத்திருநாற்றுத் தொண்ணாழ்றொன்று என்று. 
-விளங்கக்கூறுது ஒருகாற்குறைத்து, அதன்மே லொருகாலேற்றி ஞாபகம் 

iF சூத்திரஞ் செய்தது ஒரு பயனோக்கி; அது கட்டளையடி. அறுதாநு 

AGED sé Hb தொடைகொள்ளுங்கால் ஐம்பத்தொன்பது வழுவுள. 
அவை களையப்படுமென்றற்கு. அவற்றுள் அடிமோன் த்தொடை மூன்றா. 
பாவினும் எழுபத்தெட்டுச். சீரானும் வருங்கால் ஈரடிக்- கூட்டத்துத் 

பதளைவழுக் களையவேண்டும்; sda ssa pe காற்பத்தொன்றுச் ் 
'வெள்ளைக்குப் பதினெட்டுமாக ஐம்பத்தொள்பது களையப்படும்... 

அவை களையமாறு: ட ப 

நுந்தை, வண்டு, தேமா, மின்னு, ஞாயிறு, போதபூ, போரேறு, இ 

பாதிரி, மேவுசர், ஈன்னாணு, பூமருது, நீடுகொடி, காருருமு, கா.ணுத்தளை 
என இக்கேராதி பதினான்கும். HEU BEL. பெருயெ நிலத்தின் 

விரண்டடி. தளை வழுப்படும். 

வரகு, புளிமா, Foy, வலியது; கடியாறு, விரகு, கணவிரி, உதற 

அலி, பெருகாணு, உருமுத்தி, மழகளிறு, விரவு கொடி, கரையுருமு..: 
என இர்நிரையாதி பதின்மூன்றுஞ் எருக்க நிலத்து 'ஓரோவோரடி. 

தளைவழுப்படும். 

ஆக அகவற்கு நாற்பத்தொருதை வழுவாயின. ௬ 

இனி வெள்ளைக்கு முற்கூறிய Pi Key oT ஆரிரியவுரிச்சீர். Pir Git (Gib 
வெண்சீர் நான்குங்கூட்ட. இருபத்தேழாம்.; இதில் கேராதி. பதினான்குஞ்



200° .." தொல்காப்பியம். பொருளதிசாரம் [ செய்வ; 

அருங்யெ நிலத்துரோவொன்று தளைவழுப்படும். நிரையாதியில் வரகு... 

கடியாறு, : விறகுதி, வலியது என்னுான்கும் பெருகிய சிலத்து ஒரோ. 
வொன்று தளைவழுப்படும். 

். ஆக வெள்ளைக்குப் பஇனெட்டு வழுவாயிற்று. ஆகத் தளைவழு- 

ஐம்பத்தொன்மதாயிற்று. 

அவை .வருமாறு: வண்டு. காரரும் களிமுழவு ஈளிமுழவு. என. 

நிற்பக் சுண்டு எனத். தொடைவருங்கால் வேண்ட ளையாய் வமுவாம்... 

பதினான்கெழுத்தி .ம்கும் இவ்வாறே கூ.றிக்கொள்க, 

வரகு நாகு காம்பு வண்டு என நிழ்பச் Gra எனத் தொடை... 

வருங்கால் வெண்டளையாய் வழுவாம். ் 

“இனி வண்டு வரகு வரகு வரகு என 8 pud « கண்டு எனத் தொடை... 

வருங்கால் ஆரியத்த ளையாய் வழுவாம். . வரகு. ஈளிழுழவு காருருமுப்- 

பாதிரி என நிற்பக் குரவு எனத் தொடைவருங்கால் ஆரியத் தளையாய்*” 

வழுவாம். இவ்வாறே எல்லாவற்றோடும் ஒட்டி வழுக்காண்க. ் ் 

- கலிக்குத் தளைவழுவின்று. | 

நுந்தை மொழிமுதழ் குற்றுகரமாதலின் இத.ற்கொத்த் Gur Bang a 
கு.ற்றுகரமின்மையிழ் 'கட்டசைக்குத். தொடை .கோடல் சிறப்பின்று. 

இச்ிறப்பின்மை கருதாது தொடைகோடலும் ஒன்று. ்் 

... நுக்தைக்கு 'இருபதடிக் கழித்து. அறுநாற்றைந்தடியுள் ஐம்பத்தா று... 
தளைவமுக்களைந்து ஒழிர்தவடி ஜர்.நா.ற்று சார்பத்தொன்பதனா.ற் பெற்ற. 

அழடிமோனை த்தொடை ஐந்நூற்து காழ்பக்தொன்பறு--டு௪௬. நுந்தை... 

யொழிந்த நேர்பதின்மூன்றுங். குற்றெழுத்து ஒற்றெடுத்த கேரசையும். 
கெட்டெழுத்துத் தனியேவந்த . 'நேரசையுமாக உதாரணங்காட்டிற்றே. 

னும் அவற்றிற்குரிய மூவகை யசையாலும் வரும் உசாரணங்களையும். 

Sa. -.இிக்கொண்டு தொடை கொள்க. 

"ஓழிந்தீனவ,ம்.றி.ற்கும் இவ்வாறே வேறுபடுமாறு அறிந்து சொடழ்களை: 
வருவித்துத் தொடை கொள்க. 

மன்று தல்யிட்ட வையைந்து ரும் 
வழுவர யகவல் தொடைகொளல் கூறி 
'னேரா: தச்சர். பதின்ரான் .றற்குத் ... 

த்த்தமக் குரிய பன்னீ. ரடிக்குண். 
மடிவில்-வருமீ ரடிக ளெல்லாம். 

- பின்வ௫ மடியின் முத்ச ரோடு 
வெண்டளை யாகித் தளைவழூஉப் படுதலு 
நிரையா" தச்சர் பதின்மூன் DDE 

தித்தமக் குறிய பன்னீ ரடிகளுண் . 

மு;தில்வரு மொரேோவோ ரடிக ளெல்லாம்."



களியலி]' ஈச்சினார்க்ெய்ம் 
பின்வரு. மடியின் மூதற்” ரோடு 
வெண்டளை யாகி முற்கூரறி. வரங்குத் 
தளைவழூஉம்: படுதலு | 

..மூடையவிவ் வடித்தொகை முப்பத் தொள்பதுக் 

தொடைகோ. ஸின்றெனத் துணிந்தனர் புலவர்?" 

fe ஓன்று தலையிட்ட வையைர்து. ஈரும். 

வழுவா வெள்ளைத் தொடைகொளல். கதி. 

் னேரா திச்சீர் பதின்குான். றானு. . 

Capi sweep. பெற்ற, வடிகளுண்... 
மூதல்வரு மொரோவோ ரடிக ளெல்லாம். 

பின்வரு மடியின் முதற்சீர் தம்மோ 
உாசிரி யத்றத்ளை தட்டுவமுப் படுதலும் - 

"வரகு சடியாறு விறகு 2 வலியதெனு: 
கிரையாதி யாகிய சீர்கள் நான்கா. 

_ ுறழு மடிகளஞு எளிறுதி.யடிகளு 
iments serail UG say மூடைமையி- 

னிவற்றான் வரத வடிபதி ளேழமும்.. - > 

கொடைக்கியை பின்றெனத் துணிந்தனர். புலவர்? : 

**வுமூஉக். களைந்த மூதற்பா விரண்டி.ற்குங். . 

கலிக்கும் வரூ௨. மடிமோ ஊைத்தொடை ட்ட . 

யைஞ்ஞா ற்று சாத்பத் Seren. தாகும் 7 

“அவை பகுக்குங்கால். 

அசவற் இருநாம் றெழுபத்து மூன்றும் ம் 
வெள்சள்க் சொருநாற் றைம்பத் ar pi 

கலிக்கு நாழ்.றிரு பஃது மாகும். ச ப்பம் 

“வண்டு தேமா: மின்னு ஞாயிறு ' 
போதுபூ போரேறு பாதிரி மேவுசர்' 
நன்னாணு பூமருது சீடுகொடி. காருருமு... 

நாணுத். தளையிவை யொரோவொன்று. பத்தாக ' 

.வதவல் பெற்ற விணைமோ னைத்தொடை 
-யீரைம் பல்தொடு மூப்ப தாடும்? 

மீநராதி பதின்மூன்றுக்குத் தொடை. ௧௩௦... 

“வரகு, புளிமா வரவு. வலியது -. ட் 
. கடியாறு.விறகுஇர் corral fl urged ் 

பெருவேணு உருமுத்தி மழகளிறு வீரவுதொடி 
Ber Uy Gee ஒரோவொன்று ப/திஜனொன்றாக. 
வகவல் பெற்ற விணைமோ ளைத்தொடை. 
“நூற்று wr bubs மூன்றென். அவல்வர் * 1.



yeoe. தொல்காப்பியம் “பொ ருளதிசாரம் [செங்யு 

நிசையாதி பதின்ரூன்றற்குத் தொடை ௪௪௩... 

EIEN HG இணைமோனைந்தொடை ௨௪௩, 

“வண்டு ஞாயிறு போசுபூப் போரே | 

்்” றென்றிவை யொரோவொன் றெவ்வே மாகத் 

தேமா மின்னுப் பாதிரி மேவு£ர் — 

ஈன்னாணுப் பூமருது மாசெல் வாயிவை 

யொரோவொன் ருகக் காருருமு 'மாவருவா 

யொரோவொன் றைந்தாக. வெள்ளைக் கணைமோனை: 

யெண்ப தாக வியலு-மென்ப'' 

சோராதி பதின்மூன் அக்குத் தொடை ௮0. 

வரகு வலியது. கடியாறு. விறகுக் 
கணவீரி. பெருவேணுப் புலிசெல்வாய் மழகளிறு 

உருமுத்தீப் புளிமா ,விவையவ் வாறு. 
நரையுருமுப் புலிவருவா 

யொரசோவொன் றைச்தாக வெள்ளை பெற்ற 

விணைமோ.னைத்தொடை யெழுபத் தாரும் '!' 

கிரை யாஇச்சர் பதின்மூன்றற்குத்தொடை ௪௭. 

ஆகவெள்ளைக்கு 'இணைமோனைத் தொடை கட௬, 

“ Carr Be சீரானு @orur Dé சீரானு 
மொரோவொன் றைநக்தாகக் கலிக்குவரு மிணைமோனை 
நூழ்.றிரு பஃதா துவன்றனர் புலவர் ?? 

ஆகக் கலிக்கு இணைமோனை த் தொடை. ௧௨௦. 

£ மூவகைப் பாவிற்கு மொழிந்த விணைமோனை 

ஐஞ்.ஜா.ம்று நாம்பத் தொன்ப தாகும்”? 

Ass grat. Gre. 

ப கேரது 'யாகிய-சீர்பதின் மூன்றா. 

'“ஜனொரோவொன்று பத்தாக வசவல் பெற்ற 
பொஜழிப்புமோ னைத்தொடை தாற்றுமுப் பஃதே 

ேராதி பதிள்மூன்றுக்குத். தொடை- ௧௩௦ 

எநிரையாதி யாகிய சீர்பதின் மூன்றா. 

"னெரோவொன்று பத்து.மொன்று மாக. 

வகவல் பெற்ற பொழிப்புமோ ன த்தொடை. 

soe காழ்பத்து BRAS De அவல்ப ? ச



ofr]  ஈச்சனார்க்கிி௰ம் _ oe, 

வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போரே. 
றென்றிவை யொரோடு ere றெவ்வே மாகத் 
தேமா மின்னுப் பாதிரி மேவுசிர் . 
நன்னாணுப். பூமருது மாசெல் வாயிவை.. 
யொரோவொன் நிருமூன் ராகக் காருருமு: 
மாவரு வாயிவை யொரோவொரன் றைந்தாக 
வெள்ளை பெற்ற பொழிப்புமோ னைத்தொடை 
யெண்ப தாக வியம்பினர் புலவர் ?? 

நேராதி பதின்மூன்றற்குத் தொடை ௮0. 

₹* வரகு வலியது கடியாறு விறகுக். 
்... தணவிரி பெருவேணுப் புலிசெல்வாய் மழகளிறு 

உருமுத் திப்புளி மாவிவை யொரோவொன் 

றிருகூன் ரக வியைந்த பின்னர் : 
நரையுருமுப் புலிவருவா! மொரோவொன் றைந்தாக 
வெள்ளை பெற்ற பொழிப்புமோ னைத்தொடை 

யெழுபத்தா ஹென வியம்பினர் புலவர் ** 

நிரையாதி பதின்நூன்றற்குத் தொடை ௭௭௬. 

ஆக வெள்ளைக்குப் பொழிப்புமோனை சடு௬. 

_ நேரு நிரையு மாகிய சீர்க 
ளிருபத்து நான்கா னொரோவொன் றைச்தாகத் 

துள்ளல் பெற்ற பொழிப்புமோ ன சத்தொடை 
யீரைம் பஃது. மிருபது மாகும் '; yo we 

ஆகம் சலிக்கும் பொழிப்புமோனை: ௧௨0, 

் மூவகைப் பாவின் பொழிப்புமோ ளை த்தொடை.. ன க 
ஜர் நாற்று நாற்பத் தொள்ப தாகும் 2 : ் 

ஆகத் தொடை ௪௬. ப்ப 

“Carrs | யாகிய ச/பதின் மூன்றா ் 

 னொரோஓ வொன்று பத் தாக வகவல் _ 

பெ.ற்றவொருஉ மோனைத்தொடை நூற்றுமுப் பஃ்தே? 

நேராதி பதின்மூன்றுக்குத் தொடை ௧௩௦. 

:நிரையாதி யாகிய சீர்பதின். மூன்று 
னொரோ வொன் றுபத்து மொன்று. க - 

வகவல் பெற்ற வொருஉமோ ளைச்தொடை.... 

நூற்று நாற்பத்து மூன்மென fai faut.” 
கிரையாதி பதின்மூன்றுக்குத் தொடை. ௪௪௩. 

ஆக அகவற்கு ஒரூ மோனை த்தொடை ௨௪௩, ்



50௪ தொல்காப்பியம். பொருளதிகாரம் [செய்யு 

வண்டு ஞாயிறு .போதுபூப் போரே 
். றென்றிவை யொவ்இிவான் றெவ்வே மாகச் 

_ தேமா மின்னுப் பா.இரி $மவு9ர் 
ஈன்னாணுப் பூமருது மாசெல் வாயிவை 

யொரோவொன்் நிருமான் முகக் காருருமு - 

மாவரு வாயிவை யொரோவொன் ழைந்தாக 

வெள்ளை பெற்ற வொரூஉமோ னை த்தொடை 
யெண்ணொரு பஃது மெய்து மென்ப”. - 

நேராதி பதின்மூன்றுச்குக் தொடை :௮0. 

“வரகு வலியது கடியாறு விறகுக் ் 

கணவிீரி பெருவேணுப் புலிசெல்வாய் மழகளிறு 
உருமுத் தீப்புளி மாயிவை யொரோவொன் 

ிருமூன் ராக வியன்,ற பின்னர். 
ஈரையுருமுப் புலிவருவா பீவையொசோவொள் CO OG ETE 
வெள்ளை பெற்ற வொரூஉமோ ஊச்தொடை 

யேமழொரு ப£ஃது மாறு மாகும்? .:..' 

நிரையாதி பதின்மூன்றுக்குக்.தொடை erate. 

ஆக் வெள்ளை ஒரூ௨மோனைத் தொடை ௧௫௯, 

**கலிக்கு வருஞ்சீர் பத்்.து நான்கு . 

, மொரோவொன் றைந்தாகப் பெற்ற வொருஉமோனை 
பீரைம் பஃது மிருபது மாகும் ?' . 

ஆகக் sig ௧௨௦, ் 

**கவகைப் பாவிழற்கு மொழிச்த வொருஉமோளை- 
8% £7 Og நாற்பத் தொன்ப. தாகும் ” 

ஆகத் தொடை Ora, 

“Gotu aparupeir ஒரோவொன்று பத்தாக. 
அகவல் பெற்ற கூழைமோ னைத்தொடை 
நாற்றுமுப் பல்தென நுவன்ற்னர் புலவர்? (௧௩௦) 

“1 நிரையாதி யாய ru Ber மூன்றா. 
ஜனொரோவொன்று பத்து மொன்று மாக 

வகவல் பெற்ற கூழைமோ னைத்தொடை :' 

SDD sr Hugg apa near நுவல்வர்.'” (௪௪௩) 

ஆக அகவற்குக்கூழைமோனை த்தொடை ௨௪௨, - 

ts வண்டு ஞாயிறு" போதுபூப் போரேறு 

எனவிவை. ஒரோவொளன் றெவ்வே மாகத். ப 
தேமா மின் னுப் பா BN Caer ப் 

... -கன்னாணுப்.பூமருது மாசெல் வர்யிவை . ... .



usd] rieisRofua | தட்டு 

யொரோவொர்' முகக் காருருமு ம்£வருவா 

யொரோவொன் றைர் ஊக வெள்ளை பெற்ற 
கூழைமோ னைத்தொடை யெண்பஃ தாகும் '?::(௮0) ...... 

“ வரகு.வலியது கடியாறு விறகுஇச்: ப 
ட கண்விரி பெருவேணுப் புலிசெல்வாய் மழகளிறு : 

உருமுத்தீப் புளிமா விவையொ சோவொன் 

றீரா.ராக வியன்ற பின்னர் 

ஈரையுருமுப் புலிவருவா பயொரோவொன் « றைந்தாக 
- வெள்ளை பெற்ற உழைமோ ஊைத்தொடை 

யெழுபத் தாறு வியலு மென்ப” (ore) 

ஆக வெள் ளைக்குக் கூழைமோனை ௧௫௯. 

6 தேரு நிரையு மாகிய Cis 

ளிருபத்து நான்கா ஜெரோவொள் 5 றைக்தாகத் 

துள்ளல் பெற்ற கூழைமோ னை த்தொடை 
யீரைம் பஃது மிருபது மாகும்” (௧௨௦) 

* மூவகைப் பாவிழ்குங் கூழைமோ னைத்தொடை 
ஐஞ்ஞூ ம்று நாம்பத் தொன்ப தாகும்”? (௫௪௯) 

நேர்பதின் மூன்றா ஜொரோவொன்று பத்தாக 
வசவம் குவரு. மேற்கதுவாப் மோனை .. . 

BT ip puud Oger post marGr” (௧௩௦) 

். *கிரை யாகியார் பதின் மூன் றுன்ஒரோ . 
வொன்று பத்து மொன்று மாக 

-வகவல் பெற்ற மேற்கதுவாப் மோனை — 

நூற்று நாற்பத்து கூன்றென நுவல்வர்.?? (een) 

BE HEU DG மே.ழ்கதுவாய்மோனை ௨௪௩... 

வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் Curry 

என்றிவை யொரோவொள் றஹெவ்வே மாகத். 

8 தமா மின்னுப் பா “திரி மேவுசோர் 
ஈன்னுணுப் பூமருது மாசெல் ‘aun wena 

யொரோவொளன் ரருகக் காருருமு மாவருவா ' 
யொரோவொளன் றைந்தாக வெள்ளைக்கு மேற்கதுவாய் 
மோனை யெண்் பஃ தாகு Quer” (௮0) 

அ 

வரகு வலியது கடியாறு விறகுஇச். 
கணவிரி.பெருவேணுப் புலீசெல்வரய் மழகள்று 
உருமூத் இப் புளிமா!விவையொ ரோவொன் 
றீரா ரக வியன்ற பின்னர் 

. நீரையுருமுப் புலிவருவா யொரோவொள் றைர்தாக



௧௦௭ தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

வெள்ளை பெற்ற மேற்கதுவாய் மோனை 
'யேஹொரு பஃதும் இறு மாகும் ?? (௪௬) 

ஆச வெள்ளைக்கு மேற்கதுவாய்மோனை ௧௫௬. 

: நேரு கிரையு மாகிய Fre ் 
ளிருபத்து நான்கா னொரோவொன் றைர்தாகத் 

துள்ளல் பெ,ற்.ற மேர்க.துவாய் மோனை 
யீரைம் பஃதும் இருபது மாகும்!' (௧௨௦) 

- மூவகைப் பாவிற்கு மூற்றுமோ னைத்தொடை, 
ஐஞ்.ஞாற்று நாற்பத் தொன்ப தாகும் '? (இ௪௯.) 

* எண்வகை மோனைக்கு மியன்ற பெருந்தொகை 

மூர் நாற்றுத் தொண்ணாரற் நிரண்டு தலையிட்ட, 

நாலா யிரமா நவின்றனர் புலவர். 77 

ஆச மோனைத்தொடை ௪௩௨௬௨. 

இனி எதுகை வருமாறு 

“அகவற் கிருநாற் றெழுபத்து மூன்றும் 
வெள்ளைக் கொருநாம் ழைம்பத் தாறுங் 

கலிக்கு நாற்றிரு பஃது மாக 

மூவகைப் பாவிற்கும் தலையா கெதுகை 

. ஐஞ்னூழம்று காம்பத் தொன்ப தாகும்?” (௫௪௧) 
*அடியெது கைத்தொடை கொள்ளுங் காலு 

மிம்ருழ வகையா னதுபெ ருர்தொகை 

யைஞ்ஞாற்று காற்பத் தொன்ப தாகும்?? (டு௪௯) 

... வண்டு தேமா மின்னிவை யொரோவொன் 
மீரைர் தெய்திய விணையெது கைதா . 

மூப்ப தாக மொழிர்தன ரகவற்கு ?? (௨0௦). 

* வலியது கடியாறு விறகுக் கணவிரி 

யுரறுபுலி பெருகாணு, வுருழுத்தி மழகளி.று 
விரவுகொடி ஈரையுருமு விவையொரோ வொன்றற் 

கொன்றுட னீரைந்தா வியன்ற இணையெதுகை 
BLIGE பஃதாக. அவன்றன Teal HG (௧௧௦) 

ஆக அசவற்கு இணையெதுகை, ௧௪௦, 

* ஞாயிறு: போதுபூ வெட்டுமுத லேழும் 
போசேறு, ன்னாணுப் பாதிரி பூமருது' 
மாசெல்வா. யொன்பான்.முதலா மாறு... , 
மேவுசர். காருருமு மரவரு வாயிவை;, 
பீரைந்து, தொட்டே யீரே ழெய்த ...



ina) ஈச்சனார்க்னெயம் ட... கன 

வெள்ளை.பெற்ற இணையெது கைத்தொகை 
யைம்பத் தொன்ப தாசூமென்ப '? (௫௯) 

« ar Oo நான்கு புளிமா வொள்பான் 

முதலா வொரோவொன் றிருமூன். ரக 
வெள்ளைக் இணையெதுகை மூவர்: ராகும்?” (5௮). 

ஆக வெள்சாக்கு இணையெதுகை ௭௭, 

₹* கேர்கிரை யீற்றாற் சலிக்க Qui gis 

யிருமுப் பஃதாக வியலு மென்ப *? (௬௦) 

** மூவகைப் பாவிற்கு மொழிந்த இணையெதுகை 

யிரு நாம் றெழுபத் தேமா கும்மே?! (ஆக ௨௪௪) 

** வண்டு சான்கு மின்னுத் தேமா 
வைந்து ஞாயிறு போதுபூப் போரே 
முறு பாதிரி. மேவுசர் ஈன்னாணுப் 

ட மருது நீடுொடி.யேழு காருருமு 

நரணுத்தளை யெட்டு முதலா வந்தவவை 

யொரோவெரன் றெவ்வேம் கிலம்பெற வகவற்குத் 

தொக்க பொழிப்பெதுகை தொண்ணூற் றொன்றே”' (sey 

** வரகுிரு நான்கு புளிமா வரவொன்பான் 

வலியது வி௰குதீக் கடியாறு பத்துக் 
கணவிரி யுருமுத்தீப் பெருமாணு வுரறுபுலி. 
மழகளிறு பதினொன்று ஈரையுருமு விரவுகொடி. 
யீராறு மூதலா வந்தவை யொரேரவொள். . ...., 
ரொன்பது சிலம்பெற வகவற்குப் பொழிப்பெதுகை 
நூற்றோ டொருபத் தேழென துவல்ப? (௧௧௭) 

BYE HEU NG பொழிப்பெதுகை ௨0௮. 

** வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போரே 
றெட்டு முதலா வேழும் தேமா ர ரர 
மின்னுப் பாதிரி மேவு£ர் நன்னாணுப் : 
பூமருது மாசெல்வா யொன்பான் முதலாறுன் 
காருருமு மாவருவாப் பத்துமுத லைந்து 

மாக வெள்ளைக்கு வந்த பொழிப்பெதுகை 

'யெண்ணொரு பல்தே யெய்து மென்ப” (80). 

! வரகு வலியது கடியாறு விறகு 7 
யெட்டுக் கண:விரி பெருநாணுப். புலிசெல்வாம்.. 
மழகளி நுருமூத்இப். புளிமா. விவையொன்பஜு.. 

ஈரையுருழுப் புலிவருவரய் பத். து முதலா. 
வர்.த;வவையொரோ வொன்றைர் தாக



சு @ தால்காப்பியம் “பொ ருள் திகாரம் [செய்வ 

வெள்ளை பெற்ற பொழிப்பெது கைத்தொ டை 
யாறொரு பஃது மைந்துமாகும்'' (௬௫) 

வெள்ளைப் பொழிப்பெதுகை ௬டு.. ப. 
“ வலியது விறகுக். கடியா: றெலுமிவை.... 

யீரேழ் தொட்டுப் பதினெட் டளவுங் .... 

கணவிரி பெருகாணு வுருமுத்தி மழகளிறு 

புலிசெல்வா யுரறுபுலிப் பதினைந்து முதலாப் ~— 
பத்தொன் பானள வுயரவு ஈரையுருமு 

விரவுகொடிப்: புலிவருவாய் பதினாறு மூதலா 

. விருபதின் காறு முயரவும் வருதவில் , 
துள்ளல் பெற்ற பொழிப்பெ துகைதாம் 

அறுபஃ தாச வரைந்தனர் புலவர் !? (௬௦)... 

“மூவகைப் பாவிற்கு மொழிச்த, பொழிப்பெதுகை 
நானூ மற் ஜொருபத்து மூன்றென pac” (ran) 

“Gotu Ber மூன்றா cor Bau fb கொரு உவெதுகை 

வண்டு நான்கு மின்னுதி தேமா 

் வைந்து ஞாயிறு போதுபூப் போரே. 
ருறு பாதிரி மேவுசர் ஈன்னாணுப் 

பூமருது நீடுகொடி யேழு காருருமு. 
நாணுத் தளையெட்டு முதலா வொரோவொன் ' 

றெவ்வே மாக வியன்ற தொகைதா © 

மேழொரு பஃதோ டிருபத் தொன்றே *' (as) 

“ நிரைபதின். மூன்றா. னகவழ் கொரூஉவெதுகை 

'வரகரு நான்கு புளிமா வரவொன்பான் ் | 

வலியது சகடியாறு விற்குஇிப் பத்துக் ~~ 

கணவிரி யுரறபுலி பெருசாணு வுருமுத்தி 
மழகளிறு பதினொன்று விரவுகொடி ஈரைய/ருமு. 
வீராறு முதலா வொரோவொன் றொன்பா - 
னாகத் தொகைநாற் Angus பண்ன 12, (௧௧௪) 

ட க அகவற்கொரூஉவெதுகை ௨௦௮. 

் **நேர்பதின் மூன்றான் வெள்ளைக் கொருஉவெதுகை 
விண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போரே”. 

றெட்டுமுதலா வேழுந்தேமா 
மின்னுப் பரதிரி' Cia Fr ஈன்னாணுப் 

 பூம்ருது 'மாசெல்' வாயிவை' யொன்பாள்.. 

.... முதலா. வொரோவொன் ! ருறுங் காருருமூ.. 
ட மாவரு வாம்பத்து முதிலாக வெரரோவொனி 

ஸூ



சியல்] ஈச்சினார்க்னிபம். ட ௧0௯: 

றைக்து மாக வறைந்த தொகைதா ப 
மெண்ணொரு பலே யெழ்து மென்ப. * ம௦.. 

“ நிரைபதின் மூன்றான் வெள்ளைக் கொருஉவெதுகை 
வரகு வலியது கடியாறு விறகுத ட ப்ட் 

யெட்டுக் Foor ad if] பெருநாணு வுருழுத்தீப் 

புலிசெல்வாய் மழகளிறு புளிமாயிவை யொன்பது 
கரையருமுப் புவிவருவாய் பத்துமுத லாக 

வொரோவொன் மைந்து கிலம்பெழ் :.. 

மூறொரு பஃது மைந்து மாகும்”? (௬௫) 

ஆக வெள்ளைக்கு ஒரூ௨வெதுகை க௪டு; 

** நேரீராறாற் கலிக்கொரூ௨ வெ.துகை 
பெருயெ நிலத்தி லொரோவொன்று களையப் 
பெறுந்தொகை நாம்பத் தெட்டுப் பின்னர் 
கிரையீ ராரறும் சுருங்கெ நிலத்திற் 

கொரோவொன் றுகளையப் பெறுந்தொகை Udo Sir 
_ அருவ்சைத் தொகையுற் தொண்ணூறு Gen" (ee) 

₹* மூவகைப் பாவிற்கு மொழிந்த வொரூஉவெதுகை 
நானூற்று நாற்பத் தொன்ப தாகும் '? (௪௪௯) 

** வண்டு தேமா மின்னிவை மூன்று. 
மொரோவொன்று சுருங்கிய நிலத்த shores 

ககவல் பெற்ற கூழை Qugiang — 
யீரா முக வியலு மென்ப?” (௧௨) 

வலியது கடியாறு விறகுதிப் பத்துக் 

கணவீரி யுரறுபுலி பெருகாணு வுருமுத்தீ | 
 மழகளிறு ப.திஜனொன்று.விரவுகொடி நரையுருமு . 

வீராறு முதலாக. வொரோவொன் றொள்பா 
னாக வசவற்குக் கூழை யெதுகை 

தொண்ணூா றுகத் தொகுத்தனர். புலவர் 12 (௧0) 

ஆக அகவற்குக் கூழை Qui gars ௧0௨, 

*ட ஞாயிறு போதுபூப் போரே றேழாப் 
_ பாதிரி மேவுசர் ஈன்னாணுப் பூமருது: : 

மாசெல் வாயிவை யொரோவொன்.ருசுக் 

காருருமு மாவருவா யொரோவொளன் con ் 

வெள்ளை பெற்ற. கூழை யெதுகை ' 

யாறொரு பஃது மொன்று மாகும் !' Ces) 

“வரகிரு நான்கு புளிமா வரவொன்பான் 
மூதலா. வொரோவொன்று நந்ரான் காக



GEO” க தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய் 

வெள்ளை பெற்ற. கூழை யெதுகை 

யீரா றாக வியலு மென்மீ?' : (௧௨) 

ஆக வெள்ளைக்கு கூழை யெதுகை ௭௨௩. | 

_ ஈதஜிரையீராறாற் கூழை யெதுகை 

யிருமுப் பலதா வீயலுங் கலிக்கே 1? (௬௦) 

வகைப் பாவிற்குக் கூழை யெதுகை 

யிருநூற்று முப்பத் தைர்தா கும்மே'” (௨௩௫) . 

4 நேராத யாகிய ர்பதின் மூன்றாற் க 

/ சுருங்யெ நிலத்தில் ஜரோவொன்று நான்காக 

வகவல் பெற்ற மேர்கதுவா யெதுகை 

யையொரு பஃது மிரண்டு மாகும் ?' (Ge) 

“வரச ரைநீது புளிமா வரவு 

பதினொன்று வலியது கடியாறு விறகுதி 

யீராறு கணவிரி யுரறுபுலி பெருமாணு : 

வுருமுத்தீ மழகளி நிவைபதின் மூன்று 
விரவுகொடி நரையுருமு வீரேழ் முதலா. 

வொரோவொன் றேழாக வகவல் பெற்ற. 

மேற்கதுவா யெதுகை தொண்ணூாம் றொன்றே” (௬௧) 

ஆக அகவற்கு மேற்கதுவா யெதுகை ௧௪௩, 

“வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போரே 
றெட்டு முதலா வொரோவொன் றேழூர் 

தேமா மின்னுப் பாதிரி மேவுஈர் 
நன்னாணுப் பூமருது மாசெல் வாயிவை' 

யொன்பாள்.முூதலா வொரோவொன். ருறுங் ஏ 

காருருழு மாவருவா யீரைந்து முதலா 

வொரோவொன் றைந்து மாக வெள்ளைக்கு 

_ மேற்கதுவா யெதுகை யெண்பஃ தாகும் ' 2 (0) 

வரகு வலியது கடியாறு apes 
யெட்டு முதலா வொரோவொன்று நாள்குங் ன 
கணவிரி பெருவேணுப் புலிசெல்வாய் மழகளி 

ஸுருமுத் தீப்புளி மாவிவை யொன்பா. ..:. 

னரையுருமுப் புலிவருவா யீரைந்து முதலா 

வொரோவொள் ரறொருநாள் சாக வெள்ளைக்கு : . 

மேற்கதுவா யெதுகை யைம்பத் திரண்டே.?! . (௫௨) 

ஆக வெள்ளைக்கு மேற்கதுவா யெதுகை ௧௩௨. ப 

- “நிரையீ ராருற் கலிக்கு மேற்கதுவா 2. 
யெதுகை காற்பத்தெட்டாவெய்தும்!* (Py)



did) = “சச்சினார்க் னிபம்.' ம ன தத் 

6? மூவகைப் பாவிற்கு மொழிந்த மேற்கதுவா. 

_  யெதுகைமுர்நூழ் நிருபத்து மூன்றே”! (௩௨௨) 
“வண்டு நான்கு தேமா மின்னிவை ன 

யைந்து முதலா வொரோவொன் றேழாக 
வகவல் பெற்ற €ழ்க்கதவா யெதுகை 

யொன்று தலையிட்ட நாலைர் தாகும் *" . (௨௧) 

“வலியது கடியரறு விறகுஇப் பத்துச் 

கணவிரி யுரறுபுலி பெருகாணு வுருழுத்தி 
மழகளிறு பதினொன்று விரவுகொழு. ஈரையுருமு 
வீராறு முதலா வொரோவொன் றொன்பா 

னாக வகவற்குச் €ழ்க்கது வாயெதுகை — 
தொண்ணூ முகத் தொகுத்தனர் புலவர்?! (௬௦) 

ஆக அகவற்குக் €ழ்க்கதுவா யெதுகை ௪௬௧௪௧. 

* ஞாயிறு போதுபூப் போரே றென்றிவை 
யெட்டு முதலா வொரோவொள் நேழும் . 
பாதிரி மேவுசர் ஈன்னாணுப் பூமரு.து 
மாசெல்வா யொன்பான் மூதலா வாறுங் 

காருருமு மாவருவா மிரைந்து முதலா 

வொரசோவொன் றைந்து மாகக் £ழ்க்கதுவா 

யெதுகை வெள்ளைச் கறுபத் தொன்றே. 1 (௬௧) 

Sura நான்கு புளிமா வொள்பாள் ட 

ழூதலா வொரோவொன் றொருகநான் காக , 

வெள்ளை பெற்ற 8ழ்க்கதுவா யெதுகை 

மீரா முக வியலு மென்ப ”' (௧௨) : 

YS வெள்ளைக்குச் கீழ்சதுவா யெதுகை ௪௩... 

॥ நிரையி ராறும் சலிக்குக் உழ்க்கதுவா. 

Gu gis or Dus தெட்டே யரகும் 7 (சஸ் 

1 மூவகைப் பாவிழ்கு மொழிந்த Epis gai . 

_யெதுகை யிருநூற்று முப்பத் Bre Gi” (2me2) 

“gan@ Gait Waraiana aps றுஞ் 

சுருங்கெ நிலத்தி லொரோஅவொன்று நக்கான் 

காக வகவல் பெற்றமுற் றெதுகை 

யீரா றுக வியலு. மென்ப ** (௧௨) 

॥ வலியது கடியாறு விறகு யீராறு பட 

கணவிரி யுரறுபுலி பெருகாணு வுருமுத்தி. 
மழகளிறு பதின்மூன்று விரவுகொடி ஈரையுருமு



SED. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு. 

வீரேழ்.மூதலா வொரோவொன் ஹேழாக .. 
வகவல் பெற்ற மும்றெ Goes 

'மேழொரு பஃதா வியலு மென்ப”? (௪௦) 

ஆக. அகவற்கு மூற்றெதுகை ௮௨. 
! ஞாயிறு போதுபூப் போரே றென்றிவை 
யெட்டு முதலா வோரோவொளன் Coy 
பாதிரி மேவுசர் ஈன்னாணுப் பூமருது 

. மாசெல்வா யொன்பான் முதலாக வாறு 

காருருமு மாவருவா யீரைந்து முதலா 

வொரோவொன் ழைர்தா மூ.ற்றெதுகை வெள்ளைக் 

கரஜொரு பஃது மொன்று மாகும்”? (சு ௧) 

4 வறஇரு நான்கும் புளிமா வொன்பான் 
்.. மூதலா வொரோவொளன் ஜொருகான் காக 

வெள்ளை பெற்ற முூற்றெது கைதா 

bya ps Guay மென்ப '! (௧௨) : 

ஆக வெள்ளைக்கு மூற்றெ.துகை ௭௩. 

1 திரையி ராறு ம் கலிக்குமு.ம் றெதுகை 
.காலொரு Lob Zi மெட்டு மாகும் 73 (௪௮) ட 

* மூவகைப் பாவீற்கு மொழிந்தமுற் றெதுகை 

-மூன்றுதலை யிட்ட விருதா ராகும்”, (௨௦௩) 
1? எதுகையென் பதனா னி௰யன்ற. பெருக்தொகை 

மூவா மிரத்தோ டிருநாற்று முப்பது * | 
ஆகவே, யெதுகைத் தொடை ௩௨௩0. 

. எடுமாகளக்கு மெதுசைக்கு மொழிந்த தொடைத்தொகை ் 
. பிருபத் திரண்டு முடியி னிட்ட 

வறுநாம் நடனே தாயிர மாகும்” 

ஆக Gordes துக்கும் ௪௬௨௨. 

இனி. முரண் வருமாறு 

. அகவற் இருநாழ் றெழுபத்து மூன்றும். 
.. வெள்ளைக் கொருதாம் ழைம்பத் தா.றுங் 

. கலிக்கு-நாழ்றிரு பஃது மாகும்?! 
ன :மூவமைப் பாவிற்கு மொழிக்ச வடிமுரண் . 

ஐஞ்ஞாற்று நாம்பத் தொன்ப, தாகும் ??. (௫௪௧). 

“கேரா Beer u Geir apa Goh. 
- ஒரோவொள்று பத்தாக வகவற். இணைமுர 

eaten பஸ்து. முப்பது மாகும் ” (௧௩0)



er வெ 
“ Beorur 982% UBerapsh Ga 

. மொரோவொன்று பத்து மொன்று மாக 
வகவல் பெற்ற விணை முரண் டொடைதா. க 

மீரைம் பஃதொடு wn pus si மூன்றே”. (௪௪௩) 

YE வகவற்கு ௨௭௩. 

ட வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போரே 

_லெட்டு மூதலா வொரோவொன் றேழுட் 
தேமா மின்னுப் பாதிரி மேவு 
நன்னாணுப் பூமருது மாசெல் வாடிவை 
'யொன்பான் முதலா வொரோவொன் ருனுங் 
காருருமு மாவருவா யீரைர்து முதலா 

வொரோவொன் றைந்து மாக வெள்ளைக் 

இணைமுர ணெண்பஃ தாகு மென்ப,” (௮௦) 

*' வரகு வலியது கடியாறு விறகுத 

யெட்டுக் கணவிரி பெருகாணுப் புலிசெல்வாய் 
மகழகளி நுருமுத்தீப் புளிமா வரவொளன்பான் 
மூ.தலா வொரோ. வொன் றிருமூன் முக: - | 

நரையுருமுப் புவிவருவா யீரைந்து முதலா 
வொரோவொன் றைந்தாக வெள்ளைக் இணைமுர 

ணேழொரு பஃது மாறு மாகும் ? (௪௬) 

“ஆக வெள்களக்கு ௧௫௭௬. 

“ Bag Beoruy மாகிய சரக... ன கி 

AGUS gi சான்கால் கலிக்கணே. முரன்டொடை 
யீரைம் பஃது மிருபது மர்கும்.?? (௧௨0) : 

$s மூவகைப் பாவிழ்கு மொழிந்த இணைமுரண்: 
HS BT HD நாற்பத் தொள்பது மாகும் ” (Ges) 

ஈண்டிணை முரணிற்குக் கூறிய சூத்திரங்களைப் - பொழிப்பு 
மூரணுக்கும் ஒருஉமுரணுக்குங் கூழைமுரணுக்கும் . மேர்கதுவாய் . 

- முரணுக்குங் கீழ்க்கதுவாய்முரணுக்கும் முற்றுமுரணுக்குங் கூறி இணை 
மூரணுக்குத் தொடை கொண்டில்வாறே "கொள்ள - ஒரோவொள்று 
BCs SBT fp! நாற்பத்தொன்பதாம். (௫௪௯) . 

** இணைமுரண் டொடையோ டேனைய கொள்ள 

வொரோவொன் ஹைஞ்ஞா ற்று or pug தொள்பதே ! 17 

எண்வகை மேரணா னியன்ற தொடைத்தொகை 

மூர்.நாற்றுத் தொண்ணூழ் மிரண்டு, மூடிவிட்ட 
காலா யிரமா நவின்றனர் புலவர் '' 

ஆக ௪௩௧௨. 

Qgr.—8



'தொர்காப்பியம். பொருளதிகாரம். . [9கம்யு. 

| இனியியைபு வருமாறு ் 

₹* அகவற், கருநூ.ற்றெழுபத்து மூன்றும். 
வெள்ளைக். Boar p oo ibis தாறுங் 

'கலிக்கு நாற்றிரு பஃது மாக 
கூவகைப் பாவிம்கு மெழுத்தடி யியையே 

ஐஞ்ஞாற்று நாற்பத் தொன்ப தாகும் ??: (Gra) 

“ சொல்லடு. யியைபு சொள்ளுங் காது 

மூவகை. யானும் வந்த் பெருந்தொகை 

agar pp நாற்பத் தொள்ப் தாகும்? (௫௪௧) 
Carr, தச்சர் பதின்மூன் ரூனு | 

மொரோவொன்று பத்தாக,வசவழ் சணையியை 

பிரைம்: பலது: முப்பல்து. மாகும்? - (௧௨0) 

இல் வைந்தினையு மூன்று. பாவிற்கும். பகுச்குமாறு--. .. 

« ஐந்து :தொடையா:. area DG ai GEG STEMS 

 GQurGrrQaré Nos h Oporus g apa 

வாயீரத்து சானூழ் றொருபத் தைந்தே '* (௪௪௧௫) 

oe gy தொடையான் 'வெள்ளைக்கு' வந்ததொகை 

5 யொரோவொள் றொருநா ற்றுப் பத்து மூன்று. 
் வெண்ணாம் Ogu gs தைந்தென மொழிப ” (௫௧௫) 

es ஐந்து தொடையாரழ் கலிக்கு வருந்தொகை 

யொரோவொன். றொரு நூற் றிருபஃ sre 
ன 

“ED தலையிட்ட KS ar GE’ (#00) 
65 கூறிய மூன்றின். 'ஜொடைத்தொகை. கூறினா. 

_லைஞ்ஞாழ் றுட்செண்- sor bp! wig)” 

ஆக. வைத்து தொடையாலும் பெற்ற. தொகை ௨௮௩0. 

ஐவகை முரணும் வருக்சமோனையும் 

வருக்க வெதுகையும் வழி மோனையும் 
உயீரெது கையு மூரைத்தசெர் தொடையு 
மறுதநாழற். நிருபம் தைந்தடி யோடும்... 4 

தெர்டைதொளும் வகையைத் தோன்றக் ag 

wits. இயனுஞ்சர் முதற்பா விரண்டிற்கு 

முறழ்நீத வடிக ளிருபது ர்க்க... 

'யேனை்ச் சிரா. அல்ழ்ர்த வடித்தொகை. 

யறு.நாற்.றைந்தே யாகு மவற்றுள் 

வழுமில மைம்பத் தாறுங் களைய :



வியல்] af Rest statu ae 

வொரோவொன், Qin Bas கொடைத்தொசைக் கூறின். 
- ஐஞ்ஞாற்று நாற்பத் தொன்ப.தாகப் -:. 

- பத்துத் தொடையும்; பெத்ீற தொசைதா 
மையா யிரத்தொடு or aor ope தொண்ணூறு 77 

ஆகப் பத்துத் தொடைக்கும். ஒரோவொள் © DG gor று br pugs 
தொள்ப்ஃதாகப் பெற்ற தொகை ௫௪௯௦. அந்தைக்கிரண்டு மரபிற்கு 
கன்றும் (வழுப்போய் ஐம்பத்தாறு. வழுவாயிற்று. as 

இனி இத்தொகையை மூன்று பாவிற்கும். பகுக்குமாறு : : 

( ஒரோவொன் றிருநாழ் மெழுபத்து மூன்றாப் 
பத்தினானு மகவல் பெறுந்தொகை.... ௨ 

யீரா.யிரத்தோ டெழு.நா.ற்று முப்பது !* (௨௭௭0) 
'*ரோவொன் ரொருநாம் றைம்பத். தாருப்” 

பத்.தினானும் வெள்ளை பெறுந்தொகை ...- ப: 
, யாயிரத் தைஞ்ஞூம் றறுப்& தாகும்.” (௪௫௬௦) 

4௪ “ஓரோவொன் ஜொருநா ழ், ௮ிருபஃ தாகப் ... ். 

பத்தினானும் துள்ளல் பெறுர் தொகை... 
யோயிரத் திருநா ரூகு மென்ப? . (௧௨௦௦) 
தொடையமூ வைந்தா னியன்்ற தொகைதா' 
மெண்ணா யிரத்தொடு மும். நூற் றிருபது 12: 

முற்கூறிய வைந்தும். இதனாற் கூறிய பத்துமாகப் பதினைந்தானுள்.. 
இபற்ற தொகை ௮௨௨௦, 

“இணி: மூன்றாமெழு த்தோன் றே துகை 

எழுத்தெண்ணப்படு மெழுத்துச்சளிலும் , எழுத்தாக வெண்ணாத 

Oar DMs குற்றுகரங்களிலுர் தொடை கொள்ளுமாறு 5 2 

** வண்டு. மின்னு” நுந்தைசேற் அச்சா 

னீடுகொடி யிவ்வாற்றா. னறுபது. நீக்கி . 
யேனைச் சரா னுறழ்ந்த வட்.க." 

னிருநூழ் றறுபத்து நான்கா மவற்றுள் 
மூப்பச் தொருவழுக் களைந்து: கொள்ளப் 
பெற்ற வகவற் ரறொடைத்தொகை கூறின்... 

'இருநாற்று முப்பத்து மூன்றா கும்மே? . (௨௩௩) 
-இதனுட். களைந்த Peng sg. நீக்கி Quite Carag யோன்பதிற்கும் 

ய்தினெட்டும் : 'நிரையாதி . பதின்மூன்றம்குப் .பதின்மூன்றுமாக வழு 
. முப்பத்தொள்றாயிழ்று..



௧௧௬ ் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் .. [செய்ய 

. வண்டு. மின்னு நுர்தைசேற் றுக்கா 
Oa Map er மூப்பத் தொன்று நீக்கி 

. யேனைச் சீரா gps வடிக் 

். ஹூழ்றோ டைம்ப தாகு மவற்றுள் 

வழுப்பதி னான்குங் களைய வெள்ளை 

் பெறுந்தொடை நூற்று முப்பத் தாறே !* (௪௧௪) 

Oso களைந்தர் கான்கு நீக்கி யேனை நேராதி பத்.திற்குப் பத்தும் 
இீரையாதியுள் வரகு வலியது கடியாறு விறகுதி யென்னும். கான்கற்கு, 

STO (GUNS வழுப்பதினான்காயிம் று. ஆக இரண்டற்கும் வழு நாற்பத்: 
CO S6 Fle 

எசேற்றுக்கா னீடுகொடிச் சிரைந்து நீக்கி 

'மயேனைச் சராம் றுள்ளல் பெறுந்தொடை 
யொரு.நா.ற் றொருபஃ தாகு மென்ப 2! (௪௪௦) 

'*/ மூவகைப் பாவின் மூன்றா மெழுத்தொன் .. 
 றெதுகை நானூற் றெழுபத் தொன்பது”? (௪ஏக) 

அகவற் கைந்தும் வெள்ளைக்கு நான்குங் கலிக் ஏரண்டுமாக இவ் 
வகையாற் களைந்தசர் களைந்து மிரண்டா மெழுத்தும் மூன்றா மெழுத்துஞ் 
சேரவொன்.றி.ற் றலையாகெதுகைப்பாம் படுதலாலும் பிறர் குறைந்து 
வேறுபடுத்திம் பிறதொடை சிறந்து இத்தொடை இறந்து: காட்டாமை 
யானும் அங்ஙனங் களையவேண்டி.ம்றென வுணர்க. 

- மேல்லின எதுகை முதலியன 

இனி, 
“ மெல்லின  வெதுகையு மிடையின வெ.துகையு 

மாடை யெதுகையு நெடின்மோ னையு 

'நிரைமுதற் சீரு நுந்தையு நீக்கி 
கேோ்முத,ம் சீர்கள் பதின்மூன் னும் 
ஒரோவொரள் றுறழு மடித்தொகை கூறி 

ன£ற்றோ டைம்பத் தாறா மவற்றுள் 
வழுகில மிருபத் தாறுங் களைய 
வொரோவொன் Opt gis தொடைதநாற்று முப்பஃது * 

* அந்காற் ரறொடையா னகவல் பெறுந்தொகை 
யைஞ்லூழ் Gus தாகு மென்ப!" 

46 கேர்பதின் மூன்றான் முன்னர்ச் கூறிய 
கால்வகைச் தொடைக்கு மொரோவொன் னுறழ்நீத. — 

- வடித்தொகை தொண்ணூாம்று மூன்ற னுள்ளும் ... 
வழுப்ப தின் நூன் து களைய வொரோவொன்-



gud] சச்சினார்க்கொியம். 
@ ni Bu தொடைதா மெண்ப. தென்ப. 
தாககாழ் ரொடை பெற்றவெண் டொடைதான் 
எழுநா agus சென மொழிச் களர். 

செவத்றுள், | | 

ஈ நுந்தை வந்த மெல்லின: வெதுகை. 

Os our வீரண்டம்குக் தளைவழுக் களைந்து" 

கொள்ளப் பெறுந்கொடை 'பதினே. மாகும் ** .. 

** நுந்தை தேமரக் களைச் துநேர் முதற்சீர் ப்ப | 

பன்னிரண் டானு முன்னர்க் கூறிய 

நா.ம்றொடை யொரோவொளன் Oni gre தொடைதா 
மறுபஃ தாகக் கலிக்கு வருந்தொடை 

யிருநூற்று tr Bucs தென்றனர் புலவர்! 

** நாற்றொடை யானும் பெற்ற தொடைதா.. 

மாயிரத் தோடு தொண்ணூற் ஹேழே 

ஆக ATE oi தொடைக்கும் பெற்ற தொகை (20௧௭) 

இனி வல்லின வெதுகை வருமாறு 

₹* வல்லின வெதுகை வகுக்குங் காலை 
ரைபஇன் மூன்று மின்னு pie sty 
மேவு ர நாணுத் 'தளையுங் ர சோர 

களைய கேராதி.பத்தா மவற்றிற் 9 
இருப்து.வழுவுங் களைந்த பின்னர் : 
கவல் பெற்ற டதொடைநா. een” 

** நிரைபதின் நான்று Guage - 

_ மின்னு..துந்தையுங் களைந்து: கோதி 

- பதினொள் றற்கும் பதினொரு வழுவுப் ... .. 
களைந்தபின் வெள்ளைக் கறுபத் செட்டே. 

கிரையீ ராறு சாணுத் தளையு 

“மேவு சருங் களையநே ராதி ் 

பத்தாற். கலித்தொடை: யைம்பஃ தாகும். தல 

*₹ மூவகைப் பாவிற்கும். வல்லின Ca gms ன ல் 

யிருநா.ம் ஜொருபத் @ சட்டென Gio fe.” ” (esa) 

இனி உயிரளபெடை வருமான. 

he | enn et rah gh முதத்சீ செட்டு " 

 நுர்தை யெனப்பதின் மூன்று மொழிக்கு. 

சேரல் சிரையே மாகிய:€ீராழற்:...



  

| சமது ப ன தொல்சாப்பியம் பொருளதிகாரம் 

பெற்ற: வடிநாழ் pove தெட்டனுள். 

மூவேழ் வழுவு நீக்கிய பின்ன. 

ரசீவல்.பெறிற் வளபெடைழ் தொடைதா. 

, நூ.ற்றொடு சாற்பத் தேழென நுவல்ப ?! (௧௪௭) ப 

கூறிய பதின்மூன் றொழித்த, பின்னர். 
சேரொன் பானு நிரையொன். பானு. 

or Bus சீராற், பெற்ற. வழதா.. ன ர 

ar PCa டொருபத் தேழா மவற்றுள் 

வழுப்பதி' ஜொன்று 'நீக்கிவெள்ளைக் . 
சளபெடை நூற்ற. GG: 'மென்ப: (som) 

4p haps oD, ச்ரெட் டொழிந்த. பின்னர். ப 
நேர்ஙிசை. யீரெண் ரால் Sear fH os 
களபெடை யெண்பஃ தாகு மென்ப ! ்.. 60) 

“ மூவகை யாற்பெறு. முயிரன. பெடைதா -. 

. முந்நூற்று முப்பத்து மூன்றென மொழிப. ” (சகட. 

இணி யோற்றளபேடை வருமாறு... 

 மூதமாப் புளிமா வெனுமிரண் L gb 
. வழுகில மூன்று களைய வகவம் 
கொற்ற பெடைதா. agus தொன்றே 9. (aay 

**மாசெல்வாய்.தேமா. வழுவிரண்டு களைந்து" as 
புளிமாப் புலிசெல்வாய்-கூட்டநான் கானும். 

வெள்ளைக்; கொ.ற்றள. பிருபத்.து. நான்கே 1: 1. (௨௪) 

*மூதற்பா விரண்டிஇழ். கொற்ற, பெடை,த௩'; 
மைந்துதலை. யிட்டகா. இலாொருபஃ தாம் 17: சட) 

ஆக விரண்டு அள்பெடையும். கூட்ட ௩௪௮. 

இனி, ஓ.ர்மள்பெடை அள்ளலோசையைத் தள்ளி Soper 
அவிக்கு வாராதென் றுணர்க, 

* எட்டுத் தரடையா,னியன் ற தொகைதா. 
மொரு பர லெழுபத் திரண்டுதலை யிட்ட 
வீரா, மே. யாகு மென்ப? (௨௪௭௨). 

இனி யசையந்தாதி. வருமாறு: 

தேமா மூதனின்றுறழ்ந்த. டிக்கு, கரரஸ்சாஞ், அத், .சமாவென 
(Sr spy மெல்வரு: ம்டியோ ae eee வேண் வொன். றுணரா்க. 

அர்த; “தேமா.வண்டுவண் டுகோமர்”



னிய்கி] சச்சிஞெர்ச்கியம்- ப ட இஷ. 
என கின்று மாவென மதித்தென வருமென்று: கொள்க. 

இஃது ஓழிர்திவடிகட்கும் மேல்வரு௫்' சரந்தாரதிக்குமென்று கொள்க. 

இது, முத.ற்பாஃவீரண்டற்குமே. சொள்க. . அங்ஙனம் கொள்ளுங் 

காம் போது பூவுக்குப் போதுகளெனவும் 195886 வீரிசாரெனவுப் 
கொள்க. ஒழிக்தனவு்.மி.்கு. மிவ்வாறே கூறவேண்டுவன. 'கூறிக்கொள்க. 

“தேமா வாறு ஞாயிறு புளிமாப். 
போதுபூ வேழு பாதிரி. 'பூமருது. 

நீடு கொடியெட்,டுக்கா ௬ருமூ..:.. >. 

நாணுத்தளை யொன்பது முதலா வந்த. 

வசையம் தாதி யொரேரவொள் ரென்ப... 

தொள்ப. ஜாச வகவல் பெறுக்தொகை 

நாலொரு பஃது மெட்டு மாகும் (ea) 

இதற்குமேல். வருவனவற்றிற்கு, . முதலா! .வெள்பதனை எண்க 
ளோடு கூட்டிப் பொருஞரைக்க, ட டட 

(புளிமா: வொன்பான். வலியது வறகுதீப் - 

பத்துச் கணவிரி யுரறுபலி.மழகளி ' 

தீர் றுகரை யுருமூ விரவுகொடி. .. 
பீழேம் மூதலா வந்தா தியொரோ :: 
வொன்றே றாக வகவல் பெறுக்தொகை 
யையொரு பஃது மாறு மாகும் ” (Ge) 

Ys, TOP, - 

* போதுபூப் போரே றிருரான்கு: 'மமவுசிர் ' 

ஈன்னாணு மாசெல்வா யீரைந்து Ysor 

ஸணொரோவொன். ஹறைந்ழு மாவரு வாய்ப்ன்... 
னிரண்டு sere மூன்று நிலமாக: 

வெள்கா£ Ou bp wert தாதி ' 

நாலைந் ததோ. Dut மாகும். ர். Ga) 

"af DG BE கடியா Glos ure பெருக” es 
அுருமுத்திப் புலிசெல்லாம். பதினொன்று முதலா. 
வொரரோவொஷ்று கான்காக வெள்ளை பெற்ற 

வசையந் தாதி நாலைந் தாகும் an (௨0). ் 

QBs, Fs. 

..... இனிக், KOS BONE பக்தாதி. வருங்கால் தனக்குரிய இருபத்துநான்கு: 
சீரு மூறம்ர்ச an Cap aS 'வெண்டூர். நான்கு Bape ser வருவதல்லது 

ஒழிர்த fu per பதினாறு 'மூரிச்சர் arate மீழ்றிள்கண் வந்த 
அந்தாதித் தொடை ! கொள்ளாவெள் றுஹ்ர்க!''



| - தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்ஷு. 

“Ost ரா.று நிரைய wo 

மாகிய சீர்கட் கெ£ரோவொளன் றைந்தாத் 

துள்ளல் பெற்ற வசையச் தாதி 

gr peg டி ருபஃ தாகு மென்ப.” (௪௨௦0) ..: 

a மூவகைப் பாவிற்கு' மசையந் தாதி. 
யிரு நாற் கெழுபத் சிரண்டா கும்மே 7? (eae) 

இனிச் கீரக்தாதி வருமாறு ce 

**வண்டு துக்தை நான்கு தேமா ் 

மின்னிரு மூன்றாறு முதலா வொரோவொள் 
றவ்வா முக வகவல் பெற்ற. 

சிரந் தாதி யிருபதித கான்கே '* (௨௪) 

"வலியது விறகுக் கடியா றீரைந்து 

.கணவிரி யுரறுபுலி பெருநாணு வுருமுத் த. 
மழகளி றீராறும் விரவுகொடி. நரையுருமூ 

வீரேழ்.மூதலா வொரோவொன் றேழாக 
வகவல் பெற்ற சீரர்.தாதி. ... -. ப 
யேழொரு பஃதே யாகு மென்ப £' . (௪௦) 

| BS He . 

ஞாயிறு போத்பூப் போரே தெட்டுப் 

பாதிரி மேவு9ர் ஈன்னாணுப் பூமருது 
பத்து முதலாக வொரோவொன் ஹையைந் 

தாகியுங் EEG of rrp Coser 

மூன்று மரவு புளிமாப் பத்து 

முதனான்கும் வரக்கெட்டு முதலா நான்கு. ப 

மாயும் வெள்ளை: Qu pF ரந்தாதி, 

யையொரு பஃ.து மெட்டு மாகும் ” (6௮) 

“1 மாசெல் வாயீ ரேழ்புலி செல்வாய். 
மாவரு வாமீ ரெட்டுப் புலிவரு | 

-- வாயீ. ரொன்பது முதல வந்து: டட 

... மும்மூன் முகுஞ் சரச் தாதி 
துள்ளம் சீரா. ரகு மென்ப 19. 

.. இதற்கு UE TET Qh SS கொள்க. ' (a2) 

quests பாவிற்குஞ் Fre srB | 
நூற்றோ டறுபத்து கான்கென அவல்ப 
நானூற்று yous are ர்தாதி. ge 

ஆக வரண்டக்தாதியும் ௫௧௯. ்



வியல்]. ப்ப ஈச்சினார்க்கியம் ட. கவ 

get மெழுத்துவிட்டிசையும் கு.றிப்புவிட்டிசையும் வருமாறு : : 

2௫ தமா வைந்து ஞாயிறு போரேறு. 
கன்னாணுப் பாதிரி பூமரு தேழுகா | 
ருருமெட்டு முதலா வந்தவை யொரோவொன் 
றைந்தா வகவல் பெற்ற விட்டிசைதா 

. மேழொரு பஃதே யாகு மென்ப?! ௭௦.) ட 

12 ஞாயிறு போரே மிருநான்கு. முதலேழ்.. ட் 

பாதிரி தேமா நன்னாணுப் பூமருது ... 
மாசெல்வா யொன்பான் மூதலா வாறு 

காருருமு மாவருவாய் பத்துமுத லைந்தா. 

வெள்ளைக்கு வந்த விட்டி சை.தாமே 
யையொோரு பஃது ரான்கு மாகும்! (இ௪.).. 

** ஞாயிறு போழரேறு பதின்மூன்று ஈன்னாணுப் 
பாதிரி பூமருது. மாசெல்வா யீரேழ் க 

் காருருரு மாவருவாய் மூவைக்து முதலா. 
வர்தவை யொரேோவொன் றையைம். தாகத் 

துள்ளல் பெழ்ற விட்டிசை தாமே: :- ் 
.  நாலொரு பஃதே யாகு மென்ப!" (௪௦. ). 

**கூவகைப் பாவிறர்கு மெழுத்து விட்டிசை 

தூம்றோ டறுபத்து நான்கே பின்னர்ச். 

குறிப்பு விட்டி சைய மவ்வ௱ GS. 

_ மிருதொகை Ge Br Gus ட்டே? ” (கக 

ஆக விருவகை விட்டிசையும் (௩௨௮. )- 

- மோனை மூதலா விட்டிசை யீரு ' 
வீரடித் தொடைகொளு மிருபத் eo gb Beir 

தொகைஙிலை பதினோ ராயிரத் திருநாற் 
ழைம்பத் தாறென வறைக்தனர்.புலவர்,!' : 

ஆசவீரடு.க்தொகை யிருபத்தைந்தனா லும் பெத்றதொகை (௧௧௨௫௭. 9. 

இனி, “யோரடி ச்தொடை கொள்ளுங்கால்' அவையும். பின்வருமடி . 
யொடு தளவழுப்படாமற் கோடும். ' 

அவற்றுட். பொழிப்பேதுகை வருமாறு: 

வண்டு நான்கு மின்னுத் தேமா... 
வைநீது ஞாயிறு போதுபூப் போரே 5 

று பாதிரி மேவுசர் ஈன்னாணுப் 

பூமருது நீடுகொடி: யேழுகா ருருமூ . 
காணுத்தளை யெட்டு முதலா வந்தவை



  

gee OsrdariQud Gurger Barr 

.,யொரோவொன் றொவ்வேழ் Roby asa Hes. 
தொக்க பொழிப்லெதுகை தொண்ணூாழ்.றொன்றே 
வரஇரு நான்கரவு புளிமா வொள்பான் 
வலியது, வி.றகுஇக் கடியாறு பத்துக்... 
கணவிரி யுருமுத்திப் பெருகாணு வுரறுபுலி.. 
மழகளிறு ப.தினென்.று. நரையுருமு விரவுகொடி. 

மீராறு முதலா வந்தவை யொரோவொன் 

. றொன்பது' நிலம்பெற வ்கவம் பொழிப்பெதுகை 

தாற்றோ டொருபத் தேழென paw. pe 

இணி, வருக்கம்: பொழிப்பெதுகை: வருமாறு : 

. வண்டைந்து மின்னுத் தேமா வாறு”! 

ஞாயிறு போத்ுபூப் போரே றேழு .... 

யாதிரி ஈன்னாணுப். பூமருது நீடுகொடி. 
மேவுசீ ரெட்டுக். காருருமு நாணுச் 

தளையொன்பான் முதலா வொரோவொன் ருரு 

_ வதவல்.பெற்ற பொமிப்பெது கைத்தொடை 
யெழுபச் தெட்டே யாகு. மென்ப, . 

"இனி, நிரையாதி் 'வருக்கப்பொழிப்பெதுகைக்கு ' முன்னர் நிரையாதிப் 
பொழிப்பெதுகைக்குக் கூறின. வுரைச்சூத்திரத்தைக் கூறிக்கொண்டு 
அதன்றொகையே இத்குங்.கொள்க. . 

நேராதி வல்லினப்பெடழிப்பெதுகை வருமாறு : 

* வண்டு நான்கு தேமா aan gy 
_ ஞாயிறு போதுபூப் போரே appr 

ஈன்னாணுப் பாதிரி.பூமருது நீடுகொடி 

யேழு கரருருமு.வெட்டு, மு;தலா.. | 
வந் தவை:யொரோவொன் றெவ்வேழ்: நிலம்பெற 

- வதவல். பெறும்வல்- லினப்பொ.ழிப் பெதுகை 
யேஹழொரு பஃதே யெய்து, மென்ப. 1. 

இணி,,ேநாதி. மெல்லின ப். பொழிப்பெதுகைக்கு, முன்னர் Carr Bu 
 Gurppu@uge@mségse a. Du ~ "உரைச்சூத்திரத்தைக் | கூறிக்கொண்டு . 
அதன்றொகையே யிதற்குங்கொள்க. 

“ ஈரல்வகை யகவற்பொழிப்புத். சதொகைதாம் 

ஐஞ்ன்ற் றெழுபத் தெட்டா கும்மே.” . 
ஆக Gory. 

ன இனி, .வெள்ளைக்குப் பொழிப்மெற்கை। வருமாறு 
ட” '*வண்டு ஞர்பிறூ: பேர்துழ்பரபபர்ரே 

- றெட்ட oe லா A. ் 

  

    டப



விக்கி கச்ிஞர்கேளி௰்ம் பட ன. 
மின்னுப்போதிரிஃமேவுசர்: நன்னா ணும்: 
பூமருது. செல்வா :யெரின்பான் முதலாகி 
காருருமு மாவருவாய் பத்துமூத லைந்து : ப 
மாக வெள்ளைக்கு வர்தபொழிப் பெதுகை : 
டய்ண்ணொரு ப்க்சே யெய்து” மென்ப.” 77 

? வரகு வலியது கடியாறு விறகுதி 
யெட்டுக் கணவிரி பெருகாணுப் புலிசெல்வாய்' 

மழகளி- அருமுத்த: புளிமா விவையொன்பது: 

BOOT ty 05 முப்புலி வருவாய் பத்து ' 

மூதலா வந்தவை யொரோவொன் றைந்தா 
வெள்ளை'பெற்ற பொழிப்பெது: கைத்தொட்ட 
யர்ரொரு பஃது .மைந்து' மாகும். oe 

இனி, வருக்கப்பொழிப்பு வருமாறு : 

'₹ வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போரேறு '- 
பாதிரி. மாசெல்வா.யொன்பான் மு.தலாறு 

மின்னு ஈன்னாணுத் தேமா மேவுசர் 

பூமருது பத்து மூதலா வைந்து 
மரிவ்ருவாய்' காருருமுப். -ப்தினொன் று முதலா 

சரன்கு மாக வந்த-வா.ற்றான் 

வெஸ்ளை பெற்ற வருக்கப் பொழிப்பெத் துகை 
யாறொரு பலது: மொன்ப a மாகும். 2 

இனி நிரையாதி வருக்கப் பொழிப்பிற்கு முன்னர் நிரையாதிப் 
பொழிப்பெதுகைக்குக் | கூறிய வுரைச்குத்திரத்தைக். “கூ மிய்தன் 

  

.. இனி, வல்லினப் பொழிப்பெதுகை வருமாறு : 

வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போரே 

... இறட்டு.மூதலா வொரோவொன்:ேழு 
மாசெல் வாப்பூ மருது தேமாப் | 
பாதிரி ஈன்னாணு வொன்பான்; முதலா.றுங் 
காருருமு மாவருவாய் பத்துமுத : அந்து 

மாக வந்த வாற்றான் வெள்ளை... 
பெற்ற வல்லினப் பெரழிப்பெது கைதா: 
மர்டிருரு பஃதோ. டெட்டு மாகும். Boe 

இனி, மெல்லின ப்' 'பொழிப்பெதுகைக்கு. முன்னர். கெரர்திப்பொழிம் 
 பெதுசைக்குக்!' கூறிய வுரைச்சூத்திரத்தையே கூறி “அதன். தொகையே 

இதற்குக் கொள்க.



௧௨௪... தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்கு 

நால்வகை வெள்ளைப் பொழிப்பெ து கைதா 
நானூற்று நாற்பத் சதோன்றென மொழிப்: 2. 

ஆக ௪௫௪, 

இனிக் கலிக்குப் பொழிப்பேதுகையும் வருக்கப் 
போழிப்பேதுகையும் வருமாறு - 

“வலியது விறகுஇி. கடியா மெனுமிவை 
யீரேம் தொட்டுப் பகினெட். டளவுங் 
கணவிரி பெருகாணு வுருமுத்தி மழகளிறு 

புலிசெல்வா யுரறுபுவி பதினைந்து முதலாப் 

பத்தொன் பானள வுயரவு ஈரையுருமூ | 
al gay) erg. புலிவருவாய் பதினாறு முசலா ... 

விருபதின் காறு முயரவும் வருதலி,ற் 
றுள்ள லோசை பெற்றபொழிப் பெ;துகை. 
யறுபஃ தாக வறைக்தனர் புலவர்”. ]”... (௬௦) 

** மூவகைப் பாவிர்கு மொழிந்த பொழிப்பெதுகை 

or gor GGUS மூன்றென ஈவில்ப ்? (௪௧௪௩) 

முற்றெதுகையும் வருக்கமூற்றெதகையும் வருமாறு 

நுந்தை வண்டு நான்கு தேமா-- ் 
வைந்து.மூதலா வொரோவொரளன்று நரன்கு 
மின்னிரு கரன்கா! வொருகிலத்து வருதலு : 

மாக வகவல் பெற்ற மூற்றெதுகை 

யீராறு' மொன்று மாகு மென்ப”? (sa) 

. இவற்றை' ஒரோவொன்றாகக் கொள்ளின் மற்றை யடியொடு ste 
: வழுப்படும். 

அது) 

மந்தி தந்த பைந்தாட் செந்தினை *! 

ட சன abu "மெல்லடி. sO pers தொடை வக்தால் தளை வழுவாமாதூ . 
காண்க. 

வ பபர் வலியது. விறகு:இக் கடியாறீ ராறுங் 
கணவிரி பெருகாணு .மழகளி: நுருமுத்தி. 

யுரறு புலிபதின் மூன்று ஈரையுருமு 
- விரவு கொடி.ப.தி ( னான்கு-முதலா: :... ன 
வொரோவொன் வேழம்: முற்றெது: கைபெறும் an 

oe ‘Giese p Qngesu மவ்வா இறபெற். ட 
- ரொருநாத். பஃது ing au fb கெய்தும் (௪௪0)... 

ஆச இருவகை von sa.



யக்]; “கச்சனுர்க்கி௰ம்.. கூட. 
ஞாயிறு போதுபூப் போரே மென்றிவை'. . 

. யெட்டு முதலர் வொழோவொள் றேமும் : 
பாதிரி சன்னா ணுப் பூமருது மாசெல்லாய் 

மேவு ரொன்பது முதலா வாறுங்,' 
_ காருருமு மாவருவாய் பத்து. நூ.தலைந் 

அுயரவும் புளிமா.வொன்பது மூதனான்கும் 
வரகெட்டு sor srarg ur@ 
வந்த விவற்றான் வெள்ளை பெறுமூற் ..: 

- மெழுபத்து மூன்றே யாகு மிங்கனம் 

வருக்க முற்றும் வர்தவெண்் னாக 

விரண்டன் ரொகைநூற்று sr pugs தாலே. 
நிரையீ ராறுறழ்ந்த வடியறு பஃதிற் 

சுருங்கிய நிலத்தி லொரோவொன்று களையத் 

துள்ள லோசை பெற்றமுற்றுத் தொடைதா 
நாழ்பத் தெட்டே யாகும் வருக்க 

மூற்றுத் தொடையு மவ்வா முக - 

வீரண்டன் ஜொகையுக் தெண்ணா ற் oop" (௧௬) 

“ மூவகைப் பாவிற்கு மிருவகை முற்று ் 

ws gr bps தொண்ணுூ ற் றைக்தென மொழிப?! (௨௬9. } 

ae சடு௩௪, 

- இனி ஒருஉவேதுகை வருமாறு... 

* நேர்பதின் மூன்றா னகவற் கொருஉவெ.துகை ப 
வண்டு கான்கு மின்லுத் தேமா ... 

வைந்து ஞாயிறு போதபூப் போரே 7 
ராறு wT BA Coaei sre gy 

_ மருது நீடுகொடி யேழு காருருமு 
நாணுத்தளை யெட்டு முதலா வொரோவொள் 

றெவ்வே மாச வியன்ற தொகைதா 
மேழொரு பஃதோ டிருபத் தொன்றே? (கக. 

* நிரைபதின் மூன்ரு னவர் கொரூ௨வெதுகை 
வ.ரகரு சான்கு புளிமா வொள்பான் | 
வலியது கடியாறு விறகுஇப் பத்துக் - 

கணவிரி யுர.றுபூலி பெருசாணு வுருநுத்தி. | 
மழகளிறு பதினொன்று விரவுகொடி. ஈரையுருமூ 7 
-வீராறு மூதலா வொரோவொன் றருன் ் 

னாகத் தொகைநாற் றொருபத் தேழே” (eae) 

ஆக ௨௦௮.



'தொல்கரப்பியக்: பொருள திகாரம் [ெங்யு 

 நூரர்பதின்: கூன்றான் வெள்ளைத் கொருஉவெதுகை 
வண்டு. ஞாயிறு. பே துபூப் போரே 

ஹெட்டு முதலா வேழுர் சேமா: ன 
மின்னுப் பாதிரி மேவுசிர் ஈன்னாணுப்... : 

பூமருது மாசெல் வாயிவை யொன்பான்.. 

மூதலா.;வொரோவொன் ரு னுங் காருருமூ 
மாவருவாப் பத்து. ரதலர் வொரோவொன் 

றைர்து மாக வறைந்த தொகைதா.. 
மெண்ணொரு பஃதே. யெய்து மென்ப 13, (௮0) 

48 நிரைபதின். pay ot வெள்ளைக் கொருஉவெதுகை 

வரகு வலியது கடியாறு விறகு. 

யெட்டுக் குணவிரி பெருகாணு. வருமூத்தப் 

புலிசெல்வாய் மழ்களிறு புளிமா வரவிவை 

யொன்பது ஈரையருமுப், புலிவருவாய் பத்து 

முதலா வொரோவொன். றைந்து நிலம்பெற் 

, றொரு பஃது மைந்து மாகும்? (௬) ' 

“ Opi றுனாம் கலிக்கொரூ௨ வெதுகை 

- பெருகிய நிலத்தி. லொரோவொன்று களைய்ப் 
”பெறுந்தொடை நாற்பத் தெட்டுப் பின்னா் 
நிரையீ ராறிற் சுருங்கிய நிலத்த. ட்டா 

லொரோவொன்று களையப் பெருக்தொடை யஃதா 

மிருவகைச்;தொடையு் தொண் ஹ்ம் ருறே.'' (௬௯) 

மூவகைப் பாவிழ்குமொழிநீத: வொரு Da gene 

நானூற்று சா.ம்பத் தொன்ப் தாகும்!”ம(௪ ௪௯) 

இனி வருக்கவோருஉ வருமாறு" 2 

“ 4 avai OL i மின்லுத் தேமா. வாறு. 
- ஞாயிறு போதுபூப் போரே Cow 

மேவுசீர் பூமரு.து ஈன்னாணு நீடுகொடி 
யெட்டுக் காருருமு நாணுத்தளை Quin dr viet 

மூதல்ா வந்தவை யொரோவொன் Gab 
ur Sh யேழு' முதலா: 'வேழு ல் 

மாக வகவற்கு- வருக்க வொரூஉ்த்தொ:கை' 
யேஹெொரு பல்.த மொன் பது மாகும். ” 

இனி நிரையாதி வருக்கவொரூ உவி.்சு. முன்னர் ; சிரையாதி யோரூ௨உ. 
விற்குக் கூறிய ப் ney a ச்திரத்தசயே யிதற்குங்கொள்க. 

௮௧௧௯௬௬.



  

மால்]! எச்னெர்க்கியம். செள 

இனி, ட்வெள்ளைக்கு கேரா திட வருக்சவோருக.. Beas” c மரிய 

முன்னர் நேராதி யொருவிம்குக் கூறிய, உரைச் சூத்திர;தலித்ச்வறியதன் 
ஜொகையி லிதற்கேழு குறைத்துக் கொள்க. (௮0) 

இணி, வெள்ளைச்கு கிரையாதி "வருக்க வொருஉவிற்கு . மன்னார் 
நிரையாதி 'யொரூஉவிற்குக். கூறிய வுரைச் சூத்திரத்தைக் கூறியதன் 
ரொகையே யிதற்கும். கொள்க... _(«@) 

QE ௧௪௫. 

இனி, கவிக்கு. வருக்கவொரூஉவிற்கு- முன்ன ் ரொருஉவிற்குக் கூறிய 
வுரைச் சூத்திரத்தையே கூறி யதன்றொகையே Wz bgt ares. (xa) 

ஆக ௪௩௨௭௪. 

** மூவகைப் uri fg மிருவகை யொரூஉத்ொகை 

- தொள்ளா பிரமே யாகு இமன்ப. ” 

. ஆக BOO: ச் 

1 அள்வடிக் சளவரும்' விகற்ப்த் தொல்டதா 

நாலூற்று முப்பத்து சான்குதலை யிட்ட 

ட வீரா யிரம் யாகு மென்ப. ” 

ஆக ஜடிச்தொடை, ௨௪௩ ௪, னு 

1 இருவகைத் தொடையா னியன்ற தொல்கதாம் ப 
u Bairap வாயிரத் தி.று.நூம்றுத தொண்ணா 

Bris தொடையு' மோரடித்' தொடையும், ” (௪௩௬௯௦. 

"இன், 'இச் சுத்திரத்திற்குச். *தொண்டுதலையிட்ட (பீத்துகி!குறை 
ஸெழுநாற்: இறான்றுமென்ப'! வென்று: பாட்மோ இப்: ப்தினமுவாயிரத் ் 

தறு நாற்றத் தொண் ணாறென்.பாரும்,. இனிப் *பத்துக்குறை யெழுநூற் 
ஜொன்றுமேன்ப” வென்று. "வாட்மோதித் சொண்டுதலையிட்ட : பத்துப் 
பத்தொள்பசென்பாரும், இனித், “தொண்டூதலையிட்ட . -பத்துக்குறை 

கெழுநூற்றொன்று மென்ப? என்று பாடமோதிப் *பதின்மூவாயிரத்தறு 
ர்ற்றுத் தொண்ணாம்றொன்ப தென்பாரும், இனிப் ' *பத்துக்குறைய் 
யெழுநூற் றொன்பஃதென்ப! என்று பாடமோதி யிதனை மிகவு நலிந்து 
பொருள்கொண்டு பதின்கூவாயிரத் தெழு.நாற்றெட் டென்பாரும் எனப் 

பல் பகு.தியாசிரியா்) இவற்றுள் நல்லது உய்த்துணர்ந்து கொள்க. இ 

இனி மெய்பெறு. மரபிற்றொடை? எனவே விளங்கத் தோன்ரு. 
தனவுஞ் சலதகொடை யுளவாயிற்று,  ௮வை. ஆசிடை யெதுகை வேறு 

படும்”: இரண்டடி. இய துகையும், செந்தொடை.வேறுபர்டும்,. இரட்டை. 
“யும், அந்தாதி வேறுபாடும் இணை கூழை மேற்கதுவாய் &ழ்க்கதுவாம்.... 
வேற்றுக். கிடையிணனை : கடைக் கூழை -  பிடைப்புணர்பின். என்பனவும், 
  

* ௧௩௬௯௯ என்பர் உரையாடரியா்.
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பிறவும் வேறுபாடாகக் கூறுவார் கூறும் தொடைகளுமெல்லா மி.த்னானே 

.தழமீஇக் கொள்க, 

அவை wpa psi 

* அழதொடை மிசைபல வீரவீன 'வரினு 
மூதல்வரு மதனது பெயர்கொளன் முறையே ?? 

எனச் சூத்திரஞ்செய்து பலரும் முதல் வந்த தொடையே தளையே 
முூதலியனவே கொள்வர் பின்னுள்ளோர், அவரறியார். என்னை ? 

்.. ஈசெங்காற் பைந்தினை யிதண மேறிப். 
பைங்காற் சிறுகிளி கடிவோள் தந்ைத? 

என்புழி எதுகையு முரணும் வந்துழி முதற்கண்ணது இன்னது இறுதிக் 
கண்ணது இன்னதென்று துணியலாகாமை கொள்க; இன்னுஞ் செய்யுட் 
செய்த சான்றோர் பல தொடையும் பலவித கணமும் படவேண்டுமெனச் 
கருதிச் செய்தவற்றுட் சில களைந்து pa Gsm be காரணமின்மையு 
மூணர்க, இ wo . (௧0௧) 

தொடைப் பகுதிகளை விரிப்பின் வரம்பில எனல் 

௧௦௨. தெரித்தனர் விரிப்பின் வரம்பில *பல்கும். 

| இத கட்டளையடிக்கோர் புறனடை 

| G@- ள்.) அறுநூற். அிருபத்தைந்துள் ஒன்றை நிறுத்தி 
ய,தனோடு அதறுதாற்று நான்களையும், கூட்டியும் BCD Freres 
யடிகளையும் விகற்ப,த்தொடைகளையுங் கூட்டியுற் தொடுக்கும் 
தொடைப்: ய்கு.தஇிகளை விரிப்பின். எண்ணிறந்து பலவாம் எ - று, 

எனவே, இங்கனம் கூறாமல் வரையறைப்படுத்.தி. யிலக்கணங் 
"கூறினார் என்றார். . ப ப (#02) 

பப ட்ட | 'ஐயமறுத்தல் ட 
௧௦௩, .*தொடைவகை அலையே யாங்கென மொழிப. | 

Os ஐயமறுக்கள்றது.. | | 

.* பேராசிரியர் பாடமும் இ*வே. அகும்” எனப் பாடம். கொள்வர் 
இம்பாசணர், ் 
4 பேராசிரியர் பாடமும். இதுவே. *தொடைநிலை வகையே?. எனப். 

பாடம். செர்ள்வர் இளம்பூரணர். . வட்ட cn 
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(இ- ஸ்ட் சர்வகையடிமின். சொடைப்பகு.இ வரையமைப் 

- படாவேனும் : ௮வை 'செய்யுட்க ஹிற்கும் நிலைமை முற்கூறிய 

கட்டகாபோனின்று கதொடைகொள்ளப் பெனுமென்று கூறுவர் 

புலவர் எ - ஸ், 

என்றது வரையறையின்தேனும் தொடைச்சுவடு படுமென்.றவாறு, 
| (௧0௩) 

நோக்கின் "இலக்கணம் 

௧௦௪௯, மாத்திரை முதலா அடி திறை காறும் 
தோக்குதற் காரண தோக்கெனப் படுமே. 

இது நிறுச்தமூறையானே நோக்குணர்த்துகன் றது. இது.மேல்காற் 
சொல்லாம் செய்யுஞ் செய்யுள் வழக்கியல்பினவாய். வெள்ளைமைகலந்து 
நி.ற்றலாகா சென் பதோ ரிலச்கணம், 

(இ-ள்.) மாத்திரை முதலா அடிநிறை காறும் - - மாத்திரை 
மூதலிய உறுப்புக்கொண்ட அடி.நிரம்புக் துணையும், நோக்குதற் 

காரணம் - கேட்டோர். மீண்டு மகோக்இப் பயன் கோடலையுடைய 

வாகச் செய்யும் கருவியை, கோக்கு எனப்படுமே - கோக்கு என்னு 

பெயர் கூறப்படும் எ.- ஸு, 

. அடி நிறைகாறுமென்றது ஒரடிக்கணன்றிச் செய்யுள் வந்தவடி 
எத்துணையாளும் நின்று முடிகாறும் எ-று. - | 

(எ-டு. முல்லை வைக். நுனை தோன்ற.வில்லமொடு: 
| பைங்காம் கொள்றை மென்பிணரி யவிழ 

இரும்புதிரிச் தன்ன மாயிரு மருப்பிற் 
பரலவ லடைய இரலை Os We 

மலர்ந்த ஞாலம் புலம்புபு.றக் கொடுப்பக்.. 
கருவி வானங் கதமுறை சிதறிக் 
கார்செய் தன்றே சவின்பெறு கானம். 

குரங்குளைப் பொலிந்த கொய்சுவழ் புரவி 

நரம்பார்த் தன்ன வாங்குவள் பரியப் 

பூத்த பொங்காத் துணையோடு வதிந்த 
தாதுண் பறவை பேதுற லஞ்ச. 

மணிகா வார்த்த மாண்வினைத் தேரன் 

உவக்காண். டோன்றுங் கு றும்பொறை காடன் | 
கறங்கசை விழவி லுறந்தைச் குணாது 

நெடும்பெருங் குன்றத் தமன்ற காந்தல் 
போதவி ழலரி னாறும் 

ட ஆய்தொடி. யரிவைகின் மாணலம் படர்ர்தே,?? : (அகம்-௪)... 
தொட
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 வைந்ருபீனை :யென்றதனால் . அலருர்துணையும் மெல்லென்னாது 

- வன்மையவாய்க் கூரிதாய் நிற்றலி.னரும்பியணித்சென்பது .. கூறிற்று, 

இல்லமுங் கொன்றையும் பிணி யவிழ்ந்தனவென்,ற.து, அவையு மரமாதலிற் 

சடி.இ.ற் கரியாவாகலிற் கடி.இம் கரிந்த முல்லைக்கு முன்னே மெல்லிய பிணி : 

யவீழ்ர்தமை கூறிற்று, காய்க்த இரும்பு முழுக்கவிட்ட வழியும் வெப்ப. 
மர்ருதவாறுபோல நீர் தோய்ந்தும் வெயிலுழந்த வெப்பம் இன்னுங் 

தணிந்தில வென்பது தோன்ற இரும்புதிரித் தன்னமருப் பென்றார். 

| இரலை குழமிதோறும் தெளிந்து நின்ற நீர்க்கு விருர்தினவாதலிற் 
பலகால் நீர்பருகுதற்குப் பரலையுடைய .பள்ளத்தைச், சேர நின் றது 

என்றதாம். இத்துணையும் பருவம். தொடங்கிய துணையே வற்புறுத்திச் 

கூறிற்று, புலம்பு முழுவதும் நீங்கிற்ென்னாது ஒருபுடை தோன்றப் . 
புறக்கொடுத்ததென்.றமையின் அதுவும்  பருவந்தொடங்கிய துணையே 
கூறிற்று! தொகுதியையுடைய மேகங் காற்றின் விசையான் விரைந்த. 
கொடுர் துளியைச் சிதறிற்றறெனவே புதுமை கூறிற்று, இத்துணையும் . 

பருவர் தொடங்கி யணித்தென்றலின் வழ்புறுத்தற் இலேசானமை.. 

நோக்இற்று, கொய்யாத வுளை பெருகுதலும் கொய்த. வுளை பல்காற் 

கொய்யப். பெருக வேண்டுதலுங் கூறவே குதிரை மனச் செருக்குக் 

கூறிற்றாம். : அதன் கழுத்து வளையும்படி வீசித்த வாரொலி நரம்பிற்கு. 
, ஓதிய நால்வகைச் குற்றத்தினு மார்பென்னுங் கு.ம்றமெய்திய ஈரம்போசை 
போல விசைப்பயவென்க. 

பூத்த பொங்கர் என்பதனாற்' ப௫ிப்பிணிசீர நுகரும் பொருளையது 
குறைவறக் கொடுப்ப வுண்டு மகிழ்ந்து பின்பு தாம் நுகராகின்று வதியு 
மெனவே, யாமும். இல்லற நிகழ்த்துதம்கு. நுகாரத.ற்குமேற்ற. பொருள் - 
களைக் குறைவறப் பெழ்றுப் பின் இன்பறுகர்தல் வேண்டுமென்பது 
கூறினாளாம். பொங்கரிற் பசிதீர்ர்து துணையொடு வதியும் பறவையும். 
தாதையுண்கிற பறவையுங் கலக்கமுறுதற்கஞ்ச .மணியொலியை வீக்கிய 

_தேரனென்றதனாழ் காதலும் அருளுமூுடைமையின் அவற்றின் பிரிவிற்கும் 
பசிக்கும் இரங்கனானெனக் கூறவே. அவையவற்கும் . நின்சண்ணும் 
பெருகுமென்றாளாம்.. ன ர ட 

வதியும் பறவை /வண்டுந் தேனுமென்பதும். கா.துண்பறவை சுரும் ~ 
பெள்பதும், 

“ எங்கு. மோடி யிடறுஞ் சுரும்புகாள் 
வண்டு காள்மகிழ் கேனினங்காள். ்? (சிர். குண, pe) 

எனப். பின்னுள்ளேரர் கூறியவார்றானு மூணர்க. 

-இதனாம். சேணிடை வரவையுணர்த்தும் மணியொலியை வாரொலி. 
மட்தும் அணிமைக்கீண்ணுங் -கேளாயாயினை. யெனவும்: அவ்வாரொலி. : 

- தாதுண்பறவை . யொலிக்கணடங்குசலின் கேட்கின் நிலை : யெனவுங் 
வண்ட :வாரொலி: நரம்போசை: போறலின். பெருவரவரயிற்று..



Aad) ஈச்சினார்க்கினி௰ம்... சகச. 

மாண்வினைத் தேரனென்றாஸ்,. அவன்றன்: 'கருத்இற்கேற்ப விளை 
ட மூடி.த்தமை கோன்ற; எனவே வன்புறைக்கே துவாயின, .தெய்வந்தங்கு 

- மாலையாதலின் தெய்வமணநாறுங் 'காந்திளினுடைய போதவிழர் கின்று 
மலர்போல அவர் 'புணர்ந்தகாலத்துப் புதுமணநாறும்' மரிவை யெனவே 

அவர்பிரிர்து சேய்த்தன்றென வள்புறைக்கேதுவாயிற்று. 

ஆய்தொடி யென்றது, தோண்மெலிர்துழி அயலார்க்குப் பு.ரமறைத் | 
தல் வேண்டிச் செருகுர்தன்மையின்றி யணிர் ச கிலையே இடக்குர் தொடி. 
(யென்றவாரும். இதுவும் பிறிது சேய்த்தன்று ' oT ait MOT wrth.” ன 

ஈண்டு மாணலமென்ற்து அவன். பிரிவுணர்த் இய காலத்துப் Gi ale 

குடம்பட்டாள்போன் ுடம்படாது. நின்ற நலத்தை: ு: அது மெப்ப் 

ITs . 

இங்கனம் கோடல் நோக்கென்று உணர்க, (s0#} 

| பா. வகை நான்கு | 

.. இரிரியம் வஞ்சி. வெண்பாக் கலியென 5 
'தாலியற் :றென்ப பாவகை விரியே. 

இது நிறுத்த முறையானே பாவென்னும் உறுப்புணர்த்துன்றது. 

(இ-ள்.) ஆசிரியப்பாவும்,  வஞ்சிப்பாவும்; “வெண்பாவும், 

அகலிப்பாவுமென நான்கு. BP DSi. பாக்கூற்று விரி oT = அ. 

வகை யென்றதனால் தூக்கின் . தொடர்ச்சயொகய இம், பாவென்லும் | 
உறுப்பு நிசமுமோசையையும். அது நிசழுஞ் செய்யுளின் . வேறுபட 

நோக்கிச் செய்யுட்கோ ருறுப்பென்றுணா்க.. வெள்ப.தூஉம். : வழக்கற. 

சூரியன செய்யுட்கும் உரியவாமென்பதூஉம் ஓரோர். செய்யுட்கண். ஓரே... 
அறுப்பு வருமாறும் ஒன்றொன்.றனோடு விராஅய்ப். பிறக்கும் பகுதியும்... 
பொருள் வரையறையும் அடிவரையறையும் எல்லரங் கொள்க, 

‘ _umereér@sorGau, பரவினை யு றுப்பாகவுடைய . செய்யுளும் கான்கென். 

னும். வரையறையும் அவற்றாம் பெயர் கோடதும். HE. குத்திரக்களாத் . | 

ug grb, டட 

1 தூக்கே பாவே?! யென்பதற்குப் “ பாவெள மொழியிலும் mia. 
GT Si பெயரே ” யென்றுரிதன் வழி.நூலோரும். 

(எ-டூ.). **உள்ளார் கொல்லோ தோழி முள்ளுடை 
யலங்குகுலை யீந்இன் சிலம்பிபொதி செஙிகாய் 

துகில் பொதி பவள மேப்க்கு : 
'மூல்படு கள்ளியங். காடிறக் தோரே 

.இஃதாிரியப்பா வுறுப்பாகிய. செய்யுள்...



Smee - தொல்சாப்பியம் பொருள திகாரம் [செய்மு 

_ *வசையில்புகழ் வயங்கு வெண்மீன்.”. . (பட்டினப்பாக்ந 

இது வஞ்சியுறுப்பாகிய செழ்யுள். 

... 4வரரிய பெண்ணை வளர்குரும்பை வாய்த்தனபோ 
லேரிய வாயினு மென்செய்வ--- கூரிய 

கோட்டியானை ம் தென்னன் குளிர்சாம் தணியகலங் 
Can Ones கொள்ளா முலை.?? 

இது வெண்பா வுறுப்பாக வநீத செய்யுள். 

6 அரிதாய் வழனெய்தி பருளியோர்க் களித்த லும்.” 

(கலித்தொகை) 
இது கலியுறுப்பாக வந்த செய்யுள். 

இவற்றின் பாவைத் தூக்கி யடிவரையறுத்தவாறு காண்க, , 

. ஆரியப்பா வெண்பாவென முன் தூக்கற் கூ.றியவாறன்றி ஆரரியம் 

வஞ்சியென்று கூறினார், வழக்கிற்குஞ் செய்யுட்குழுரிய வாகிறியமும்: 
வெண்பாவும் போலச் செய்யுட்குரிய கலியும் வஞ்சியுஞ் சறப்பிலவே௱ 

வென் ஹறையுருமைக்கும் : அவற்றிற்கு ௮வ் வைய றவுடைய வென்றற்கு. 
-மென்க. (௧௦௫): 

a பாவிற்குரிய பொருண்மை 

௧௦௬. |B Bev மருங்கின் ௮றமுத லாகிய 
| 'மும்கூதற் பொருட்கும் உரிய வென்ப, 

இது பாப்பொருட்குரிமை கூறுகின்றது. 

(இ.- ள். மேலைச் Br $B தோற்றுவாய் செய்யப்பட்ட. 

செய்யுளிட,த்.து வரும். அறம் பொருளின்பமென்னும் மூன்று முதற், 

பொருட்கும் அக்கான்கு பர்வும் உரியன எ - று, 

மூம்மூதற் பொருளெனவே, அவற்றது துணைப்பொருளாகிய அறு 

திலையின் மையும் பொருணிலையின்மையும் . இன்பஙிலை யின்மையும் அடங்கு 

மென்ப. உலூயற் பொருண்மூன்.றனையும் இவையெனக் கூறி அவற்றை. 
விடுமாறுங் கூறவே வீடுங் கூ.றிற்றாம். அது கூறுதற்குரிய செய்யுளும். 

மே.ற்கொச்சகமென்று கூறுமாறுணர்க. ட (௧0௯ 

பாவகை நான்கனுள் பின்னைய இரண்டும், முன்னைய 
... இரண்டனுள் அடங்கும் எனல் 

௧௦௪. பாவிரி மருங்கினைப் பண்புறத் தொகுப்பின். 
ஆசிரி யப்பா வெண்பா என்றுங்(கு) 

ட மிரு. பாவினுள் அடங்கும் என்ப...



வியல்] ட ட “அச்சினர்க்வியம் டட ௧௧:௨௩ 

௧௦௮... " ஆடிரிய poi ses வஞ்சி யேனை: ' 

| ... வெண்பா தடைத்தே கலியென மொழிப, 

இவை பிரண்டும் உரையியைபு நோக்கி உடன் ட் உறினார். Ben 
ப விரிக்கது தொகுத்தல், 

இ-ள்.) பாவிரி பருக்கிகளம் பண்புறத் தொகுப்பின் ~ 

பாக்கள் விரிக்க பகு இயை உண்மைக் தன்மை. கோக்க. தொகுப் 

Yor; ஆசிரியப்பா வெண்பா என்றாங்கு - ஆயிரா பசவினுள் . 

. அடங்கும் என்ப-ஆசிரியப்பாவும் வெண்பாவும் என்று அவ்விரண்டு . 

LIA BM அ௮டங்குமென்று கூறுவர், அதற்குக் காரணம் என்னை 

எனின், ஆசிரிய sm bose வஞ்டி - ஆலிரிய விகற்பமாகித் 

தாங்கலோசை விரிச்தடங்கும், ஏனை வெண்பா கடைச் கலியண 

. மொழிப - ஒழிந்த. வெண்பாவின் விகற்பமாகிக் துள்ளலோசை 

ிரிக்தடங்கும் என்று முகனூலாசிரியர் கூறுதலின் எ - ு. 

(எ-டு. “வீடுபேறு மிகவிழைச்து நீடுகினைக்து கெடிதிருர்து ” 

என அசுவற்சரான் வஞ்சித்தாக்குப் பிறந்தது. மாசேர்வாய் மாசேரீவான் 

கமரசேர்வாம் மாசேர்வாய் என வெண் பாவினுட் கலிப்பாப் பிறந்தது. 

| பண்புறவேன்றதனுன் ஆரியமும் வெண்பாவு மியல்பெனவும் 
ஒழிந்தன விசாரமெனவுங் கொள்க. ஏனையென்றதனான் மூன்று 
பாவினுர் துள்ளிய கலியோசையு மொருவகையான். வெண்பா ஈடைத்தே 

வாரம், இலக்கணச் கவியோசையன்றுயி னு மென்பது... ட் om ௪0௮) 

வாழ்த்தியலின் கூறுபாடு நான்கு பாவிற்கும் கரித்து எனல் 

௧0௯. வாழ்த்கஇியல் வகையே. TDM EGO உரித்தே. 

Os via gu gays p பொருட்கண் அறமானது வாழ்த்துகற் ப 
பபொருட்டுமாய் நாற்பாவிற்கும் உரித்தாமென்கின்றது.. ... 

(B - ள்.) வாழ்த்இயலின். கூனுபாடு சான்கு - பாவித்கும் 
உரித்து எ- அ... பப 

வகையென்றதனாற் கடவுளகும், முனிவரும், பசுவும், பார்பீபாரும், 

அறசரும், மழையும், காடுமென்னும் ௮ முறை. வாழ்த்து வருதலே 

பபெரும்பான்மைய என்பதூஉம், அங்வனம் வாழ்தீறுங்கால் தனக்கும் 

ய்யன்படுதலும் படர்க்கைப் பொருட்குப் பயன் படுததுமென இருவகை 

வான் வரும் வாழ்த்தும். என்பதூஉம், மூன்னிஸ்யாகவும் at BOOB 

வும் வரும் வாழ்த்தும் என்ப.தரஉங் கொள்க.



ah ... தொல்காப்மியம்'பொருளதிகாரம் [செய்ர்ர 

ஊ.ஃடு: 1 மரறிலஞ் சேவடி.யாகத் தூநீர். 

....... வளைநரல் பெளவிமுடுக்கை யாக 

'விசுமீபுமெய் யாகத் திசைகை யாகப் 

பகுங்கதிர் மதியமொடு:சுடர்கண் ணாக 

இயன்,ற வெல்லாம் பயின்றகத் னை 

வேத முதல்வ னென்ப .. . 

தீதற விளங்கிய Ban யோனே. த (நற். வாழ்த்து) 

as தனக்குப் பயன்பட வாழ்த்தியது. ் 

ல மேனி வாலிழை பாகத் 

, தொருவ னிருதா ணிழழ்கீழ் 
. மூவசையுலகு முகிழ்த்தன முறையே.” (ஐஸ், வாழ்த்த) 

இஃது: ea pet! பயன்பட் வாழ்த்தியது. ் 

41 மூக்கட் பகவ ப. னடிதொழா தார்க்கின்னா 

- பொழ்பனை வெள்ளையை யுள்ளா ரெழிலின்னா 

சக்கரத் . தானை மறப்பின்னா வாங்கன்னு ் 

சத்தியான் தாள்தொழா தார்க்கு.” (இன்னா, வாழ்த்து) 

4 வானிடு வில்லின்....மூடிகவென்று, 1? (நாலடி, வாழ்த்து) 

Cap gui தணர்க்கு.!! (கலித், வாழ்த்து). 
இவற்றின் வேறுபாடுமூணர்க. இவற்றைச் கடவுள் வாழ்த்தென்று 

பெயர்: கூறப்படும். 

ப்ச் உரனென்னுந் தோட்டியா ஜேரரைக்தும் காப்பான் | 
வரனென்னும் வைப்புக்கோர். வித்து? . (குறள். ee) 

. இது மூனிவரை வாழ்த்தியது. 
ஆயிர வெள்ள வூமி.. ன ன 

ட்ட வாழி. யாத வாழிய பலவே. ” . (பதிற்றுப்பத்து). 

இஃது அரசரை வாழ்த்தியது. ன ட் ட 
*- விசும்பிற். றுனிவீழி னல்லாள் மம். ரங்கே” 

_ பசும்புற் .றலைகாண்: பரிது”? (திருக்குறள், sap 

இது மழையை.வாழ்ச்தியது... ஒழிர்தன.. வந்துழிக் காண்க. 

இவை அறுமுறை வாழ்த்தெனப் பெயர் கூறப்படும்... 3 

இயலென்றதனான். இயழ்கையாய வாழ்த் திவை 'யெனவும், மேல்: 

ஒகும்: பு,றகிலை வாழ்த்து முதலியன. இயற்கையன்,றி. வாழ்த்தின்பாத் 

சார், 5 தப்படுவன எனவுங் கொள்க, : 

  

வஞ்சிக்குதாரணம். வந்துழிக்... காண்க, அங்கண் வானத்து அம 

es *பின்னுள்ளோர். கூறிய வாழ்த்தியல்; ட்ட. (OS 

    

  

* யாப்ப Gusev Sg Gerri



வியல்] நச்சிஞார்ச்சினியம் பட் : கடட. 

புறநிலை. வாழ்த்து கலியிலும் வஞ்சியிலும் வாராது எனல். 

௧௧௦, வழிபடு தெய்வ நிற்புற்ங் காப்பப் ப 

க பழிதீர் செல்வமொடு வழிவழி திறந்து... 

பொலிமின் என்னும் புற திலை வாழ்த்தே 

கலிநிலை வகையும் வஞ்சியும் பெறாஅ. 

Ban நான்கு பாவிற்கும் உரிக்தேய்ன்தி வரையறைப்படும் வாழ்த்து 

் வேறுபா கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) வழிபடு தெய்வம் Abu pei காப்ப - நீ வழிபடும் 

கின் குலதெய்வம் நின்னைப் புற த்ே நின்று. காப்ப, பழி.தீர் செல்வ... 

மொடு வழிவழி சிறந்து - 'இல்ல,ததாற் பொலிந்த செல்வ த் தோடே 

நீ பெறும் புதல்வரும் அவர் பெறும் பூதல்வரும் சறப்பெய்.தி, 

பொலிமின் என்னும் புறநிலை வாழ்த்தே - ் எல்லீரும் நீடுவாழ்வீ 

ராமின் என்று தெய்வத்தைப் புறத்தே நிறுத்து வாழ்த்தும் : 

வாழ்த்து, கலிநிலை வகையும் வஞ்சியும் பெறாஅ - கலிப்பா ome 

பாகவும் வஞ்சிப்பா உறுப்பாகவும் பாடப்பெறா எ.- று, ஸ் 

எடுத்துக்கொண்ட காரியத்துக்கு ஏதுவாகிய செய்வத்தினைப் 

படர்க்கையாக்கி அத் தெய்வத்தாற் பயன்பெருரின்றுனொருவண் மூன் 

னிலையாக்கக் கூறலிற் புறகிலையாயிற்று. 

வகையென்றதனாற் கலியின் கூறாகிய பரிபாடற்கு மொக்கும்.. 

(எ-டு. *அறிதுயி லஏரவணை-யமர்ந்தோன் காப்ப: 

அருட்கடம் பூண்ட வகலாச் செல்வமொடு -: 

நீயுகின் புதல்வருஞ் Apis 
ட வாழிய பெரும் பூறியர்.. கோவே *" ள் 

oa '£ இங்கள். இளங்கதிர்போழ். றேந்திங்க. ஞர்த்தேவன்... 
மைநீதர் சிறப்ப ம௫ழ்சிறந்து--திங்கட் — 

கலைபெற்ற கற்றைச் சடைக்கடவுள் காப்ப: 

நிலைபெற்று வாழியரோ நீ.” ப = 

என வரும். இது பாவென்னுமுறுப்பிற்குப் பொருள் வரையறுத்தது. 

நின்னென ஒருமை கூறிப் பொலிமினெளப் பன்மை கூறியது; 

| புதல்வரோடுகூடப் பாடுதற்கமையு மென்றற்கு. (wed) 

வாயுறை வாழ்த்து முதலியனவும் கலியிலும் வஞ்சியிலும் வாராவெனல் ள் 

EEE. வாயுறை வாழ்த்தே அவையமக் Bua 

- செவியறி oj pre” *என் றவையும் அன்ன... 
  

.. *-ஏன! எனப் பாடம் கொள்கர்' இளம்பூரணரும், பேராசிரியரும்.



௧௩௬ தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [ செய்யு 

இதுவும் பாக்களைப் 'பொருண் மேல் வரையறுக்இன்றது. ட் 

(இ-ள்.) வாயுறை வாழ்த்தும் அவையடக்கியலுஞ் செவி 

யறிவுறூஉவும் என்ற அம்மூன்றும் மேலைப் புறகிலை வாழ்தீதுப் 

போல வாழ்,ச்துப் பகுதியவாகலுங் கலிகிலை. வகையும் வஞ்சியும் 

பெராமையுமுடைய ௪ - அ, 

அவையாமாறு மேற்கூறுதும்.. வாயுறையென்றது வாய்மைமொழி 

யாய மருந்தெனப் பண்புத்தொகை, மருந்துபோறலின் மருர்ெெதன்றார். 

ஓருவன் சிறப்புக்கூறி வழுத்தி அவற்குப் பயன்படச் கூறலின் வாயுமை 
வாழ்த்தென்றார். மாட்டேற்றுனே நிழ்புறங்காப்ப என இடம் நியமித் 
தா.ற்போல இடஙியமமுங் கொள்க, 

அவையடக்கியலென்பது அவையடக்கிய இயலென விரியும் ; அஃது 

அவர் அடங்குமாற்றால் தன்னை யிழித்துக்கூறி அவரைப் புகழ்தல், 

அவைக்கண் தானடங்குதலாயின், அவையடங்கியலென்பது பாடமாதல் 
வேண்டும். 

செவியறிவு றாஉவாவது ஒருவர்க்குக் கேள்வியறிவு படுத்து அவரை 
வாழ்த்துதல்) என்று கூறப்பட்டவவையும் ஆசிரியத்தானும் வெண்பா 
வானுங் கூறப்பெறும், எ.- று, = . 

. எனவே, . இநீரான்கு QurgarGu gs yARwapd வெண்பாவும் 
வருமென்பதாஉம் ஒழிந்தன வாராவெள்பதூஉம், மருட்பா அவ்விரண்டு: 

னதும் வருதலின் இப் பொருண்மேல் வருமென்பதூஉம் பெற்றும். 

தெய்வத்தோடு பட்டமையிற் பு.றகிலை மும்கூறி, மூன்னிலைக்குரிமை 
யின் வாயுறை யதன்பின் கூறி, வரையறை யின்மையின் அதன்பின் 
அவையடக்கியல் கூறி, முன்னிலைச்கண் வருமேனும் இன்ன குணத்தை 
யாவாயெனப் புகழ்பட வாழ்த்திப் பிர்கூறுதல் வேறுபாடுடைமையின் 
அதன்பின் செவியறிவு.றூஉக் கூறி இம்முறையே வைத்தார். 

இங்கனங்கூ றிய பாவுறுப்பினையுடைய நால்வகைச் செய்யுட்கும் 
இவ்வுறுப்பின திலக்கணம் எய்.துவிக்க. (௪௧௧) 

| வாயுறை வாழ்த்தின் இலக்கணம் 

௧௧௨. வாயுறை வாழ்த்தே வயங்க நாடின் 
வேம்புவ் கடுவும் போல வெஞ்சொல் 
தாங்குத லின் றி வழிதனி பயக்குமென்(று) 
ஒம்படைக் இளவியின் வாயுஅத் தற்றே, 

இது முறையானே வாயுறை கூறுகின்றது.



வியல்] | ane “சச்சஞர்க்கனியம் | Sheet 

(இ-ள்.) வேம்பும்: கடுவும் ' போல வெஞ்சொல் : முற். 
பருவகுதுகி கைக்தும் கடுதீதும் பிற்பருவ,த்து உது இ .பயக்கும் 

வேம்பும் கடுவம்போல வெய்ய . சொல்லினை, தாங்குல் இன்றி 

வழிஈனி பயக்கும் என்று - ஒரு தடையின்றிப் பிற்பயகரும் எனக் 

EGD, ஒம்படைக் களவியின் வாயுறுத்தற்றே-பாதுகாத,5 சொல்லி . 
னானே மெய்யாக உ அ.த்துவத, வாயறை வாழ்துதே - வாயுறை 

வாழ்கிகாம் எ-று... - | 

(எ-டு 1 இருங்கட லுடுத்தவிப் பெருங்கண் மாநில். 

முடையிலை நடுவண தஇிடைபிறர்க் இன்றித் : 
தாமேயாண்ட வேம் காவல 

_ரிடுதிரை மணலினும் பலரே சுடுபிணக் | 

காடுபதியாகப் போடத் தத்தம் 
நாடுபிறர் கொள்ளச் சென்றுமாய்ர் தனரே. 
யதனால், நீயுங் சேண்மதி யத்சை வியா 

உடம்பொடு நின்ற வுயிரு மில்லை 

மடங்க லஓுண்மை மாயமேர வன் த 

*மூளி கள்ளி நளி சுடலை 

-வெள்ளில் போயெ வியலு லாங்கண் 
உப்பிலா அவிப்புழுக்கல் 
கைக்கொண்டு பிறக்கு சோக்கா 
திழிபிறப்பினோன் சஈயப்பெழ்று . - 
நிலங்கல-னாக விலங்குபலி மிசையும் ... 
இன்னா வைகல் வாரா முன்னே 

. செய்ற்நீ முன்னிய வினையே 

மந்திர் வரைப்பக * மூழுதுடன் துறர்தே ? » (ya ௩௪௩) ் 

என வரும். a SO (462) 

'அவையடக்கியலின் இலக்கணம் 

௧௧௩,. அவையடக் இயலே பரில்தபத் தெரியின் 
ட வல்லா £ கூறினும் வகுத்தனர் கொண்மி. .. 

ண | . [னென்(௮) 

எல்லா மாத்தர்க்கும் வழிமொழித் தன்றே, 

இது மூறையே அவையடக்கியல் கூறுசன்றது.. | 

(இ-ள்)  அவையடக்கியலே அரில் தப.அதெரியின் - அவை 

அடக்கிய இயலைக் கும்.றமற ஆராயின், வல்லா கூறினும் வகுத்த 
* * கள்ளி வேய்ச்த முள்ளியம் புறங்காட்டு?? என்பதும் பாடம், 
 



ககன. ச தொல்சாப்பியம் பொருளதிகாரம். [செய்டி 

னர் கொண்மின் ஏன்று - வல்லாதவற்றைக் கூறினும் அவற்றை 

ஆராய்ந் அ. கொள்க என்று எல்லா மாக்தர்க்கும் வழிமொழிக் 

தன்று - எல்லார்க்கும் வழிபடு களவி கூறியதாம் or ~ ரூ, 

வல்லுதல் என்பது ஒன்றுவல்லனாதல்$? 2g ஒருவன் வல்லன 

வற்றை வல்ல'என்பவாகலின் அதனெதிர்மறை *வல்லா' என்றாயிற்று, 

(எ-டு) *திரைத்த வீரிக்கிர் நிரைப்பினா வாய்போ 

லுரைத்த வுரைபோகக் கேட்டு--முரைத்த 

பயின்றவா செய்வார் சிலரேதர் நெஞ்சத் 

தியன்றவா செய்வார் பலர்.!”. 

இது பூதத்தாரவையடக்கு. 

hog என்றதனாற் : சிறுபான்மை யாப்பிலும். பொருளினும் 
வேறுபட்ட கெரச்சகத்தாற் ams தொடர்கிலைச் செய்யுட்கும் . அவை 

யடக்கியல். கொள்க. அது... 

ஈ கற்பா லுமிழ்ந்த மணியுங்கமு வாது விட்டா 
னற்பா லமியு ஈகைவெண்மதி போனீ றைந்த 
'சொற்பா லுமிழ்ந்த மறுவு மதியாற் ச௩ரஉவிப் 

பொற்பா விழைத்துக் கொளற்பாலர் புலமை மிக்கார் 
ர (சிந்தாமணி, பாயிரம்) 

. என வரும்... த ் (௪௪௩) 

| செவியறிவுறூ உவின் இலக்கணம் 

௧௧௪, செவியுறை தானே, ட 

பொங்குாத லின் றிப் புசையோர் நாப்பண் 

..அவிதல் கடனெனச் “செவியுற த் தற்றே. 

இது மூறையே செவியுறை கூறுகின்றது. 

(a - dr. ) ்..செவிமருக்து போற்லிற் செவியுறை 'யென்ரூர். 

'பெருக்கமின்றிப் பெரியோர். நடுவண் : ௮டங்கி வாழ்தல் கடப்பாடு 

eran கடறிச் செவிக்கு அறிவுறுத்துவது செவியறிவு.றாஉ னள. து: 

தானே என்னும். ஏகாரம் பிரிநிலை; அஃது அடங்கி. வாழ்வார்க்குப் 
| புகழாதலின் வாழ்த்திள்பாம் பட்டது. அது 

(“வடாஅது பனிபடு நெடுவரை LEGG, தெனா௮ தருகெழு... 
ன மன்னுக பெருமரீ 2 நிலமிசை யானே” (பு.றம்- *) 

-எனப்பாடம்.. 'கொள்வர்... இளம்பூரணரும் 

 



| விய்ல்].. ஈச்சினார்க்கியம்: ௧௩௬ 

ர என்று-மிள்சொ லென்பதத்தை யாகுமதி பெரும”! (புறம்-௪௦). 

எனவரும். 

தானே என்றதனான் இன்னகுணத்தை. turer aie வாழ்த்திப் 

49ன் செவியமிவுறுத்தல் கொள்க. ' 

இத்துணையும் பர்வின், பெயரும், எண்ணுமுறையும், வரையறையும், 

அவை பொருட்குரிமையுங் கூறிற்று. . (௪௪௪) 

 ஒத்தாழிசை முதலிய மூன்றும் நாற்சீரடிக்கண் வரம் எனல்... 

௧௧௫. ஒத்தா ழிசையும் மண்டில யாப்பும் 
குட்டமும் தோரடிக்கு ஒட்டின என்ப. 

இதுவும் பாவிலக்கணங் கூறுகின்றது... 

(இ-ள்.). ஒ.க்தாழிசையும்-ஒ.த்தாழ்ம் த வோசையும், மண்டில 

யாப்பும் - மண்டலித்துவரும் யாப்பும், குட்டமும் - இருரும்: 

முச்சிருமாகசெ  குறைக்து வருவனவும், நேரடிக்கு ஒட்டின என்ப ல. 

காற்ரடிக்குப் பொருந்தின என்று கூறுவராசிரியா எ - Mi. ் 

என்றதனால், மாற்சரடி முரற்கைபடத் ் துள்ளிவருதலேயன்றித் 

- தாழம்பட வோசைபெற்றும் வருமென்றார். : அதுவே. ஒத்தாழிசையை 

இத்து. மூன்றாய். வருமென்று * ஒத்துமூன் GG பெத்தா திசை ” 
(௪௪௧) என்புழிச் கூறுமாற்று லுணர்க, 

இனி நா.ற்£ரடியாய் வருமாசிரியமும் வெண்பாவும். சற்றயலடியும் 

ஈற்றடியும் முச்சராய் வருமென .முன்விதித்தவை ஒருகால். நர.ற்சராயும்: 
வருமென்,.ற கு. மண்டிலயாப்பென்றார்) அது மண்டிலவா?ிரியப்பாவும். 

மண்டிலவெண்பாவுமாம். ன ப | 

(எ-டூ.). * வேரல் வேலி வேர்க்கோட் பலவின். 
்... சார்னு செவ்வியை யாகுமதி 

யாரஃ தறிர்தி௫ னோரே சாரம் 

சிறுகோட்டுப் பெரும்பழர், தூங்கி யாங்கள் . 
உயிர்தவச். சிறிது காமமோ பெரிதே” (குறுந்தொசை-2௮) 

எனவும், | ட்ப ட்ப 

4 அறையருவி.யாடாள் தகப்புனமூர். சாவாள்.. org” 

எனவும் ் மண்டலித்து வந்தன. 

இணி pe bP ruins: வரும் ஆரிரியப்பாலிம் குட்டம்பட்டு வரு. 

மென்றார்... .அசிறியப்பாவிற்குக் குட்டமாவது. குறளடிவஞ்சியும் சிந்தடி 
  

* ௪௨ஆம் சூத் இர வரையிற் காண்க,



௧௪௦. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [ செய்மர 

வஞ்சியும். பொருக்தி வருதல்.  வெண்பாவிற்குச் குட்டமாவது ஈற்றய 
லடியேயன்றி ஏனையடியுங் குறைதல். 

எ-டு;  வளித்தலைஇய தீயும், ட | 

இழமுரணிய நீருமென் ரு௮ங்கு *' | (ty pib-e_)} 

என நாற்சீரடிக்கு இருசீரும் முச்சிரும் பொருந்தி ஆசிரியம் வந்தது. ் 

* ஈஅட்டாலும்பால்!? 41**வஞ்சிவெளிய!? 1 *ஈகர௮?? $ நாளும்? 
$ *கறைப்பம்பெரு!?.இவையே எழுதுக, இவை வெண்பாக் குட்டம் 

பட்டு வந்தன. (கசடு) 

குட்டம் தரவிலும் வரும் எனல் 

௧௧௬, முட்ட மெருத்தடி, புடைத்த மாகும், 

ப இது pir. Bu குட்டம் குரவுக்கும் உரித்தென்கின்றது. 

(இ-ள்.) காவினது ஈற்றடி Gwe IMG Sm யடைதீதாம் 
or - 2). 

TEES THOS STOU; HoH “ngaes "கொச்சகம்? (29௨) 
என்பதனானுணர்க, 

எ-டூ: *மெல்லிணர்ச் கொன்றையும் ?? (முல்லைக்சலி-௩) ** மலி 
திரையூர்ந்துதன்” (மூல்லைக்கலி-௪) எனவும் வரும். இ _ (௧௧௪) 

... மண்டிலமும் குட்டமும் ஆசிரியத்துள் வரும் எனல் ' 

௧௧௪... மண்டிலங் குட்டம் என்றிவை இரண்டும். 

செந்.தூக் கியல என்மனார் புலவர், 

இது. முற்கூறிய மண்டிலமும் குட்டமும் ஆரிரியத்தக்கப் பெரும் 
யபரன்மை வருமென்கின் றது. | 

ட் (இ-ள்.) மண்டிலம் குட்டம் என்றிவை இரண்டும் - மண்டி 

லம் குட்டம் என்று முற்கூறியவை இரண்டும், செந்தூக்கு இயல 

அன்மஞனார் பூலவா் - அசிரியப்பாவின் ஈண்ணே பயில நடக்கும் 
தன்மையை. உடைய ஏன்று கூனுவர் புலவர்: எ.- ற, 

எனவே, : வெண்பாவின்கண் சிறுபான்மை வருமென்றவாருயிற்று. 

இரண்டும் அங்கனம் வ௫தல் சான்றோர் செய்யுளுட்.காண்க... (seer) 
  

ஆழ் 8 “இவ் வடையாள மிட்ட செய்யுட்களை ' CTO. Bo a உரை 
விற் காண்க,



னியல்]... ன ப நச்சகு/க்கனியம் oh ane ன = see 

Ga G@eusin பாட்டு முதலிய ஐந்தும் வெண்பா. 
யாப்பினுள் வரும் எனல் 

க்கு. தெடுவெண் பாட்டே குறுவெண் பாட்டே | 

கைக்கிளை பரிபாட் டங்கதச் OriujCarr(@) 
| ஒத்தவை யெல்லாம் வெண்பா யாப்பின.  ~ 

இது வெண்பாவென்னும் உறுப்பினை இள்னுழியாமெனம் பொரு 
CHES செய்யுஞம்பற்றி வரையறுக்கின் ஐது. 

(இ-ள்.) whadu நெடுவெண்பாட்டுங் குறுவெண் 

ure. Ge mes Bor cs பொருண்மெல் வருஞ் செய்யுளும் பரிபசடம். 

செய்யுளும் - வசையாகிய பொருண் மேல்வருஞ் செய்யுளுமென்ற 

ஐர்துக் தம்மினொத்த செய்யுளெல்லாம் வெண்பாவென்னு 
மூனப்பினான். யாக்கப்படுக் தன்மையையுடைய ௪ .- று, ் 

எனவே, பெரும்பான்மை குறித்தபொருளை மறையாமற் செப்பிக் 
கூறலே அதமற்கலக்கணமாயிற்று, “* முன்னைய கான்கும் '” (சொல். பொ. 
அசத். ௫௨) என்ற அகத்திணையியற் கைக்களையும், *கடவளும் வரையார்!* 
(தொல். போ. புத். ௨௮) என்ற உம்மையாற்கொண்ட புறத்தணையியத் 

nee Bieta; அன்றிக் * காமஞ் சாலர வீளமையோள் ? (தொல். பொ. . 
_ அகத்.) என்.ழ கைக்கிள்ையும், * சைக்கிளை வகையொடு?! (தொல். 
பொ. புறத். ௩௫) என்ற கைக்களையட் கடவுட்கைக்கிலை யல்லாக் 

கைக்கிளையும் ஆகாவென்.று கொள்க. - 

(டு. 14 அணங்குகொ லாய்மயில் கொல்லோ அனகிகுமை ் 
மா.தர்கொள் மாலுமென் Gar eer.” bee (Pes ௧௦௮௧) 

Gag அகப்பு.றக்கைக்கிளை. | 

—« sofhurtor gs தென்னன் sar sires , Qasr dor . 
யணியான் அளிப்பானே போன்றான். -தெளியாது 
செங்காந்தள். மெல்விரலாம் சேக்கை தடவநீதேன் 
என் காண்பேன் என்னலால் யான். (முத்தொள்ளாயிரம்) 

“ மங்குன் மனங்கடைஇ “war air oar Go) கின்றேற்குப் 

பெரங்கு மருவிப் புனனாடன்--கங்குல் 
வருவான்கொல் வக்தென் வன முலைமேல் வைகித். 
தருவான்கால் மார்பணிந்த தார்.” (முத்தொள்ளாயிரம்). 

. இவை சுட்டி ஒருவர்ப் பெயாகோடலிம். பு2ப்டுறச் கைக்கொ, 

| _ 44 குடுமிப் பருவத்தே கோதை புனைந்த | | 

- நெடுமுத்தம் பூத னிருப்பப்--படுமுத்தம்



era. . தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [ செய்ப a 

் புன்னை. பரும்பும் புகாஅர்ப் பு. ஐம்பணையாய்க் 

- கென்னை முறைய: ஜிவள்.”? : 

இது GLa. ge Bear. | | ப 

இனி) * முன்னைய மூன்றும்?” (தால். பொ. sen se") எனக் 
| அளவியலுள் கூறிய கைக்கொயிலும் வருமேனும்- உணர்க. 

இனி *ஒருபொருணுதலாது திரிந்துவருங் கலிவெண்பாட்டும் ஈண்டுக் 

கூறிய நெடுவெண் பாட்டோடு ஒருபுடை யொப்புமையுடைமையின் We 

கலிவெண் பாட்டாக இக்காலத்தோர் கூறுகின்ற உலரச் செய்யுளும் புறப் 

பிறக் சைக்கிளைப் பொருட்டாதல் ஒன்றென முடித்தல் என்னும் - 

உத்தியாழ் கொள்க. அவ்வுலாச் செய்யுள் இரண்டுறுப்பாயும் வெண் 

பாவிழ், கெட்டும் வருதலிற் கலிவெண்பாவின் கூறுமாறு ஆண்டுக் 

கூறு தும்:3 இக்காலத்து அதனை ஒருறுப்பாகச் செய்து செப்பலோல்ச் 
யாகவுங் கூறுவர்) அது துள்ளலோசைக்கே ஏற்குமாறுணர்க. 

- பரிபாடலெள்பது பரிந்து வருவது; அது 'சலியுறுப்புப்போலாது' 

நான்கு பரவானும் வந்து பலவடியும் வருமாறு நி.ற்குமென் ௮ணர்க.. அது... 

Cu DEI Ors. ட, ட்டு ர ரர 

இ | HOE SE செய்யுள் பன்புத்தொரை। அஷ்து இருவசையாதல் மேற் 

கூறுதும்.. ் த ரு (sea¥ 

கைக்கிளை 'வெண்பாவானன்றி மருட்பாவானும் வரும் எனல்... 

௬௧௯. கைக்களை தானே வெண்பா வாடு... 

Ba சிரிய இயலான் முடியவும். பெறுமே, 

இகத எய்தியதன்மேம். சிறப்புவிதி. . ன ட 

-(”இ- ள்.) கைக்கிளை கான் முன்பு" - வெண்பாவுறுப்பாகப் 

பின்பு ஆசிரியப்பா உப்பாக வரவும்பெறும் : ன Dl. . 

. இங்கனம் வருவது மருட்பா Bo ST Rhy அதுதான் அகப்புறக் .. 

கைக்கிளை யென்பதூஉம் உணர்க. es 

oo * gqQurg ்தலிய வெள்ளடி. யியலா.்' 

 திறிபின்றி வருவது 'சலிவெண் பாட்டே? 

ல். (தொல். பொ. செய், se) oo 

sinus கொண்டு Giang a wcrc. . 

a ஒன் தின மூடித்தலென்பதும் பாடம். a க 

1 இவ்வியல். ₹:ஒருபொரு. axis hu? “சலிவெண் பாட்டே? என்னுஞ் 
குததி்கனள் ears சாண்க,



aia] சச்சினொர்ச்ினியம் Se 

(எ. 8) “Bones வேரரும்புச்..... ட் தி caries 
(புறப். வெ. கைக்கிளை) 

என வரும், ட்ட. இ (௪௧௯) 

பரிபாடல் முற்கூறிய வெண்பா: யாப்பில் அன்றி-இது-பா என்னும்". 
ன இயல் கெறியில்லாப் பொதுப்பாவினும் வரும் எனல். 

௧௨௦,  பரிபா டல்லே தொகை நிலை *விரியின் 

இதபா வென்னும் இயனெ றி யமின்றிப். 

பொதுவாய் இற்றற்கும் உரித்தென மொழிப... 

இது பரிபாட.ற்கரவதோர் பு.றஈடை கூறுகின்றது. | 

(8) - sir. } பரிபாடல்லே - பரிபாடல். *மூற்கூதியவாஜே 

வெண்பா உனுப்பான் ain Cot யன்றி, தொகைகிலை. விரியின் 

தொகைதிலையும் விரியுமாகக் கூறிய பா கானகனுள், இது. பா. 

என்னும் இயல்கெறி இன்றி - இது. பாவென் ஐறியப்படும். இயல் 

"வழியின்றி, பொதுவாய் கிற்றற்கும் 2A gO ser மொழிப - -இபாதுப் 

பட யாக்கப்பட்டு கி.ற்றற்கும் உரிக்தென்னு - BO எ.து. 

- உம்மை இறக்தது sP BG bor | 
(எ 6.) ** மண்ணார்க் திசைக்கு மூழவொடு கொண்டதோள். | 

கண்ணா துட்ன்விழுங் காரிகை கண்டோர்க்குத்.. ் 
தம்மோடு 8ீம்குமோ கெஞ்சு'” ப்ட்? 

எனப் பரிபாடல் வெண் பாவுறுப்பான் வந்தது. 

ன ஆயிரம் விரித்த. வணங்குடை யருந்தலை. 

Sus ib திமலொடு முடிமிசை. யண வா
ர.” ஆட் 

என்றது; "வெண்டளையும் ரியத்தளையும் .. gros “gérerCeorene 

படவுங் கூ.றப்படுதவின் இது பாவென்னு. மியனெ றியின்றிப் பொதுவாய் 

நின்றது. ன | | 

கலிக்கும் இதற்கும் வேறுபாடுள என்பது சலிக்கோதிய இலக் 
கணங்கள் இதற்கன்மையாலும் ஆனிரியர் இவ்வாறு. வேறு. கூறலாஸனும் . 
பெறுதும். ட (௧௨௦) ' 
  

  

* “பரிபாட் oe sé செய்யுளோ 
டொச் தவை யெல்லாம். வெண்பா யாப்பின”' (தொல், செ. ௪௪௮) 

என்று முற்கூறிய, 

* பேரா?ிரியர். . பாடமும் இதுலே; வகையின்! எனப். பாடம் 
“கொள்வர் இளம்பூரணர்... ட்டா



gee தொல்சாப்பியம் பொருளதிகாரம் [0 சய்யு : 

பரிபாடற்குரிய உள்ளுறுப்புக்கள் 

| ௧௨௧. கொச்சகம் அரரிகஞ் சுரிதகம் எருத்தொடு 

செப்பிய தான்கும் தனக்குறுப் பாகக 

காமங் கண்ணிய நிலைமைத் தாகும். 

இது பரிபாடழ்கேற்ற உள்ளூறுப்புக் கூறுகன்ற௫. இவை Apo 

புறுப்பாகிய முப்பத்து நான்குமன்றி. இதற்கும் கலிக்கும். உறுப்பாய் 

வருமென்று கொள்க. | 

(@ - sir.) கொச்சகம் என்றது “rms es கொச்சகம் ” 

(தொல். செய். ௧௫௩) என்புழிக் கூறுகினறாம். சிறப்பில்ல தனைக் 

கொச்சையென்னு கூறும் வழக்கு நோக்கி இசனையுஞ் சிறப்பின்மை 

யாற் கொச்சகம் என்றார் என்பாருமுளர், குறிலிணை பயின்ற அடி, 

அராகம், சுரிதகம், அடக்கியல், எருத்து, கரவு) என்ற இவற் 

- ரோடே முற்கூறிய நான்கு பாவையுக் தனக்கு உறுப்பாகக்கொண்டு 

"காமப்பொருகாக் கருதிய நிலைமைத்தாய் வரும் எ - று, 

- தனக்கென்றதனான் அவையல்லன பிறவுறுப்புங்கொள்வது மேற் 

'கூறுதும்.. கண்ணிய என்றதனாழ் கடவுள் வாழ்த் அம், மலைவிளையாட்டும்; 

புனல்விளையாட்டும், பிறவு மெல்லாம் காமங்கண்ணியே வருமென்று 

கொள்க, | 

கொச்சகவுறுப்புப் பயிலவருதலின் முன் வைத்தார். அராகம் 

இடையினல்லது வாரா. எருத்தினை ஈற்றில் வைத்தது சானன்தியும். 

அது (பரிபாடல்) வருதலின். 

(எஃடூ.) “are ரெழிலி மழைவள நர்தத் 
தேனார் சமைய மலையி னிழிதந்து 

நான்மாடக் கூட. லெதிர்கொள்ள வானா 
மருந்தாகு Ser wo germ Grow 
aGgéiengsu, rot6s Qevakar OG su- 

தலையுறப் பரவுதுர் தொழுதே” 

இது தரவு. 
1 ஒருசார் 

அணிமலர் வேங்கை மராஅ௮ மகிழப் 
பிணீரெ௫ழ் பிண்டி சவந்துசேர் போங்கி 

். மணிகிறங் கொண்ட மலை ; ஒருசார் 
gait oor pis தாமரைப் பூவி னிடையிடை 
வண்ண வரியிதழ்ப் போதின்வாய் வண்டார்ப்ப. 

'விண்வீற் றிருக்குங் கயமீன் விரிதகையி்



ஈச்சினார்க்ியம் .. தசடு 

- கண்வீற் றிருக்கும் சயம்; ஒருசார்... 
காறு களோதத் திரையொடு மாறு.ற்று : 
உழவி னோதை பயின்றறி விழந்து 

'திரீகரு மார்த்து ஈடுகரு.மீண்டித் 
 திருசயத் தக்க வயல்; ஒருசார். ட 

_ அறத்தொடு வேதம் புரை தவ முற்றி: 
விறற்புகழ் கிற்ப விளங்கிய கேள்வித் 

திறத்திற் றிரிவீல்லா அ௮ர்தணர் ஈண்டி 

யறத்திம் ஜிரியாபதி; ஆங்கொருசார் 
உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப வுடுப்பவை 

மண்ணுவ மணிபொன் மலைய கடல 

பண்ணிய மாசறு பயக்தரு காருகப் — 
புண்ணிய வணிகர் புனைமறு கொருசரர் 

விழைவதை வினையெவன் மென்புல வன்புலக் 
களம ருழவர் கடிமறுகு பிறசார்; ஆங்கு 
அனையவை நல்ல நனிகூடு மின்ப 

மியல்கொள ண்ணி யவை '?. 

இது கொண்டூநிலை. 

ss வண்டுபொரேரெனவெழ வண்டுபொரேரெனவெமும் 

கடிப்பிகு வேரிக் கதவமிம் றோட்டிக் 
கடிப்பிகு காதிம் கனங்குழை தொடர 

மின்மினி. வரய்ச்த விளங்கொளி நுதலார் .... 
ஊர்களிம் றன்ன செம்ம லோருமவ் | ன க 
வாயிருள் பனிச்சை வரிசிலைப் புருவச் 
 தொளியிழை யோ ங்கிய லவொண்ணுத லோரும் | 
yo gs gr டளைஇப் புகழணிர் தோரு. 

ஈலத்தோ ட்ளவு சாணணிட் தோரும் 
. விடையோ டிகலிய விறனடை யோரு . 

நடைமட் மேவு காணிழம் தோருப் 
கடனுரை திரையிற் கருஈரை யோருஞ் 

சுடர்மதிக் சதிரெனத் தாரை யோரு 
மடையர் குடையர் புகையர் பூவேக்இ 
யிடையொழி வின் றி யடியுறையா ரீண்டி 

விளைந்தார் விளைவின் விமுப்பயன் லுய்க்குந் 

துளங்கா விழுச்சீர்த் துறக்கம் புரையு 

மிருகே முத்தி யணிர்த வெருத்தின் 
, வரைகெழு செல்வ ககர்; : 
வண்டொடு தும்பியும் வண்டொடை யாழார்ப்ப 
விண்ட. கடதட மேகமோ Lore 

Os ar —10



  

தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்... [செய்யு 
தண்டா வருவியோ டிருநூழா.வார்ப்ப 

- வரியுண்ட சண்ணாகீராடு ஆடவர் கூடிப் 
புரிவுண்ட பாடலோ டாறுர் தோன் றக். 
கூடு நறவோடு. கரமமுகிம் விரியக் 

கூடா ஈ௩றவொடு காமம் விரும்ப 

வினைய பிறவு மிவையபோல்.வனவு 

மனையவை யெல்லா மியையும் புனை யிழைப் 

பூமூடி. நாகர். நகர்!” 

இவை கொச்சகம் 

₹மணிமரு டகைவகை மெ.றிசெ.றி யொலிபொலி 

யவிர்கிமிர் புகம் Fab FD 

Gant de pb துளையிணை செளியொளி. நிகழ்பு 
, வஞெகிழ்தெரி யரிமது மகிழ்பரிமலர் மகிமுண்கண் வாணுத 

மாணிமயிற் றொமிமிலமி. விகலிமலி BS po if [Garr 

திகழ்கடுங். கடாக்களிம் றண்ண லவரோ, 
-டணிமிச வர்திறைஞ்ச வல்ல லிசப்பப் .. 

பிணிநீங்க நல்லவையெல்லா மெய் கருந் தொல்கசிர் 

வரைவாய் தழுவிய கல்சேர் கடக்கைக் 

..குளவா ய்மரீந்தர ன கர்? 

இது முடுயல். 

61 இகஹழொளி முந்நீர் கடைர்தக்கால் Oe oy gs 

இகம்வெழ வாங்கித்தஞ் சிர்ச்சிரத் தொற்றி 

மகர மறிகடல் வைத்து நிறுத்துப் ' 
புகழ்சால் சிறப்பி னிருதிறத் தோர்க்கு 

“..ம்முது கடைய வருவயின் னாணாக 

மிகா௮ விருபட மாழியான் வாங்க 

yer aed ud னொருதோ ளங்கால் 

மு த்ணிர்?தோருர் தாம்? 

மிகாது மறலிய மேவலி யெல்லாம் 

புகாவெதிர் பூண்டாரும் தாம்; 
மணிபுரை மாமலை ஞாறிய ஞால 
மணிபோற் பொறுத்தாருர் தாம்) பணிவில்ர்ச் 
செல்விடைப் பாகன் றிரிபுரஞ் செற்றுழிக் 
கல் ஜயர் சென்னி யிமையவின் னாணாஇத் 
தொல்புகம் தர்தாருர் தாம். ” 

இவையுங் கொச்சகம். 

அன்ன! அணங்குடை யருந்தலை பாயிரம் விரித்தமை காரணமாகக். 
கூறலிற் காமங் கூ LM Ms



| ass ] te et க்ினியும் கச. 

அராகம், வந்தன வந்துழிக் காண்க. 

.,கொச்சகங்களும் வெள்ளையாதல் பேரும்பான்மை. மேத்தற்குக் கூறு. 

கின்ற வுறுப்புக்கள் வந்துழியுமொக்கும். | 
மூடுக அஞ் சொ ம்சிரடியும் வெள்ளடி யோடு. தொடர்து வருதலின், 

“காமரு சற்றமொ டொருங்குகின்.னடியுறை. 
_ யாமியைர் தொன்றுபு. வைகலும் பொலிகென 

வேமூறு கெஞ்சத்தேம் பரவுதும் 

வாய்மொழிப் புலவஙின் ருணிழ ரொழுதே ” 

இதுவுஞ் ச.ம்றத்தொடு பிரியாமை கூறலிற் கரமங் கண்ணிற்று. . 

2 எறிமலர் சினை இய கண்ணை பூவை. ட 
விரிமலர் புரையு மேனியை.மேனித் 
திருஞெமரீர் தமர்ச்த. மார்பினை மார்பிற் 
அிருமணி பிறல்கும் பூணை மால்வரை 

“யெரிதிரீர் தன்ன பொனள்புனை ய்டுக்கையை 

சேவலங் கொடியோய்கின் வலவீய' oF MS 
மேவலுட் பணிந்தமை கூறு 

கரவ லந்தண Fis pes பொருளே”? (பரிபாடல் 

ன ர ஆரியம் QUE FS. 

. எநின்னொக்கும்'புகழ்நிழலவை! - (பரிப்ரடல்) 

இது வஞ்சித்தூக்கு.. பிறவுமன்ன. : 

செப்பிய "என் ற்த்னான் அராக*மின் றி: வருதலும், 'கொச்சக் Boppy. 

oping வருதலும், அவ்வழி யசைச்சீராகி. Bose, வெள்ளைச் 

அரிசகக்சா னிறுதனுங் கொள்க, 

ன கி “அறவோ ருள்ளா. ரருமறை காப்ப !*.... 

வெள்லும் பரிபாடலுள், 

ts ் செறுநர் விறையாச் Oe 56 g 15 til கேண்மை 
மறுமுறை யானு மியைக கெறிமாண்ட. ட்ட 

். தண்வரல் வையை யெமக்கு ye | 

கன வெள்ளைச் அரிதகத்தா oD. ட ம! ௫2) 

ட இதுவுமது _- 
கட், Glen pe டியும் முடுகிய லடியும் 

ப அப்பர். இிலைமைக் குரிய வாகும். 

இதுவும் அதற்கு உள்ளுறுப்புக் கூறுகின்றது...



ae ௮ தொல்காப்பியம் பொருள இகாரம் [Gating 

@- ir.) Ger oFrig.ujtd apOBusedip.ujw பரிபாட ற்கு உள் 

ஞுறுப்பாய் நிற்றற்குசியவாம் ச -ு. 

- அடியென்றதனான். முற்கூறியவடியோடு தொடர்ந்தல்ல.ு தாமாக 

வாராவெளன்றுணர்த்துக. 

சொற்ச£ரடி மேற்கூறுப. 

முடுகயலடியாவது வெண்பாவோடு வராய் த்தொடர்ச தொன்றாக: 

கற்கும். 
அராகமாவது, தாமே வேறு ல வடியாய் வரும். 

உரியவெனவே கலிக்கு இத்துணை யுரியவல்லவென்றுணர்க. எனவே 

். அரரகவுறுப்புத் தேவபாணிக்சல்லது வாராவென்றுணர்க. (சக௨௨ஃ 

சொற்சீரடியின் இலக்கணம் 

௧௨௩. கட்டுரை வகையான்: எண்ணொடு புணர் நீதம்: 

முற்றடி மின்றிக் குறைவுசர்ச் தாகியும் 

.. ஓழியசை யாயும் வழியசை புணர்த்தும் 

சொற்சீர்த் இறுதல் சொற்சீர்க். இயல்பே. 

. இது மேலெண்ணிய சொஜழ்சிரடியாமாறு உணர்த்துகின் றது. 

(இ - ள்.) - கட்டுரை வகையான் எண்ணொடு புணாந்தும் - 

புனைக்துரை வகையாற் கூறுமாறுபோல எண்ணோடு கூடியும், 

முற்நடி. யின் நிக. (குறைவ சர்கததா௫யும் - தூக்குப்பட்டு முடியும் 

அடி மின்றிக் குறைவாகிய சீரையுடைக்.தா௫இயும், ஒழியசை யாஇயும்- 

வேரோர் அசையோடு கூடாது. ஒழிந்து கி.ற்பே தார். இயலசை 

- வாரஇயும், வழியசை புணர்ந்தும் - அவ்வாறன். நி அதனோடு பல: 

அசை புணர்க்கப்பட்டு நின்றும், சொற்சிர் த்து இறுசல் சொற்: 

Bree இயல்பே - ஒரெழு,த்கொருமொழி முதலிய சொற்களெல்: 

orn தாமே சர்த்தன்மைபெற ஓசை பெற்றும் முடிந்து AO par 

. சொற்சரடிக்கு இலக்கணமாம் or - று, 

(௪ . 6.) “¢ வடவேங்கட௩ தென் குமரி”” (தொல். பாயிரம்) 

எனவும், | 

| gy, Be உ, எ; ஓஒ வெள்னு மப்பா வந்தும். த 

| (தொல். எழுத்து. நூல் ௩) 
கனவும் இவை யெண்ணொடு புணர்ந்தன.



னியல்]- வாற ் நச்சினார்க்கினியம் ௧௪௯... 

ஈ கறையணி, மிடற்றினவை கண்ணணி நுதவினவை. 
பிறையணி சடையி. oar og” a 

சனத் தூக்குப்பட்டு மூடியாமத் குறைந்தன. 

4 ஒருஉக். வ ட்ட 
- கொடியியல் நல்லார் குரஞற்றத் தத்த. ட. (கலி. ௮௮) 

..ரூ௨வென கிரையசைதானே யொழியசையாயிழ் று... ஆங்கென 
வருந் தனிச்சொல் வழியசைப்பாம்படும். பவ ப்ப ப்ப 

* நொந்து, நகுவனபோல்: நந்தின: "கொம்பு, 1* இகந்துள்ளி, 

புகுவது போலுமென் ளெஞ்சு,?' “1 எள்ளித் தொகுபுட, னாடுவ Gur ay 
சமயல்,” * கையி. லுகுவன போலும் வளை. ” (கலி. ௨). 

இவை மூச்சரடியான் - als sora] சாற்சடியான் வந்தனவுமாய் 

கின்றவா Mort 5 BE நகுவன”?? “agagi” 1: தொகுபுடன் !* 
** உகுவன !'' எனத் தொடைச்சுவடுபடுத்துக் கூறவே யவழ்றின்மூன் 
னின்ற சொற்கள் வழியசைபுணர்ந்த . சொற்சரடியாயவாறு காண்க, 

இவை யிடைநிலைப் பாட்டன்றிக் கொச்சகமாகலின் வரையறையின்றிச் ... 

** ொகுபுட னஞாடுவ போலு மயில்? என காழ்ரேடியாலும் வந்தது. 
இவை மேலெண்ணவும்படும். இவை:கலிக்கண் வருங்கா லொத்தாழிசை 
பினும் உறழம்கவியினும் முடுகியல் வாராமையும், அவற்றுட் Gen pF ry 

அருங்காம் றுனிச்சொல்லாயல்ல.து வாராமையுங் கொள்க . 

சரக ஞுத னேரடிச் குரித்து??. (Agra. செய். சக) 

என்றமையின் ஒழியசை கூனாக வமையும்.- சரகூனுகக் கூறியவை 
af ot OE சொழ்சிரடியானடங்குமாறு. மூணர்க: ் 

இவை பரிபாடற்கே யுரித்தென்ராரேனும் 'இயல்பென்றதனனே ் 
வாண்டும் வருதலும் இலக்கணமென்பது பெற்றாம். . அது... 

* பான வண்ணஞ், Ger pets தாகி. ge burp பயிலும்” 

(தொல். செய். ௨௧௦) 

- என்பதனானு மூணர்க..... | 
மூடுபெலடிர் மூ.ற்சாட்டினாம். த ன ச .. . (௪௨௨) 

| அங்கதச். செய்யுளின் வகை ப | உப 

௧௨௪. அங்கதந் தானே யரில்தபத் நெரிமின் 

ப செம்பொருள் கரந்த தெனவிரு வகைத்ே த. 

.... இது முறையானே அக்கதங் கூறுகின்றது. 
* செய். ௪௨௪ உரை பார்க்க.



age தொல்காப்பியம் பொருள இகாரம் [0ஙியு 

(இ- ள்... வசைச் செய்யுக£க் குற்றமற ஆராயிழி' செம்பொரு: 

எங்க தமும், பழிகரப்பங்க கமும் எ என: * அவ்விருவசையில்ை புடைத் து 

எஃறு, 

ட் |; அவை புகழ்போன்று வசையாதலும், வசையபோன்று புகழா 

தலும். படவருமென்றற்கு அரில்தப என்றார். 

 (எ- 6)“ groper தலைவனை க், குற்ங்கறுத்திட்டானும்' போனம்?” 

என்றது, புகழ்போன்று வச? மாயோன்கூற வுணர்தலின் இது 

காந்தத்தின்பாற்படும். ் ் ர ரர 00 | 

8 கொடைமடம் படுதலல்லது." (Yb. ௧௪௨). 

என்பது வசையோன்று புகழ். Dz செம்பொருளின் பாற்படும், ,2 

- இதனாளே அக்கதமாகாகெள்பது கருத்தாயிற்று. (௧௨௪) 

” செம்பொருள் அங்கதம் 7 

க௨௫. செம்பொ ரூள்* ஆவன வசையெனப் படுமே. 

இது. முறையே செம்பொருள் அங்கதங் கூறுகின்றது. 

(a - ள். - வரய்கரவாது. கூறப்படும் வசை செம்பொருள்: 

வசை யெனப்படும். எ - ஸூ, 

” அவை வெண்பாவே யன்றிச் ॥றுபான்மை மற்றைய பாச்களானும்: 

வருமென் றுணர்க, 

(எ-டூ3. 4 இருடீர் மணிவிளக்கத் தேழிலார் கோவே 
குருடேயு மன்றுறின் கு.ம்.௦--மருடேயும் 
பாட்டு முரையும் பயிலா தீனவிரண் 

டோட்டைச் செவியு மூள"? 

இஃது ஏழிற்கோவை. ஒளவையார் பாடியது. 

'எம்மிகழ் வோரவர் தம்மிகம் வோரே . 

எம்மிக:ழா. ரவர் gible மாரே 

தம்புக ழிகழ்வா ரெம்புக மிகழ்வோர் - 
பாறி யோரி பள்ளி யெழினியாம். 
பேகன் பெருக்தோண்' மலைய னென்றிவ் 

வெழுவம். 'ளொருவுனு மல்லை யனா. 

Shon Gem, கோவ தெவனோ முட்டா, 
  

* இப்பாட்டுச் ui காவலர் சரிதையில் ஒளவையார் ஒருவனைப் பாடி ் 

அவன்... இகழ்ச்சி. சொல்ல* அப்போது ப்ரீடிய். இங்குத் -அசவல் என்று. 

கூறப்பட்டுள்ள ௮.



வியல்] . ஈச்னொர்ச்சியம்... ட கடச 

ருக்குறைக் கட்டி போல: : 
நீயு மூளையே wert or or Conte 

யானு முூளனே தீம்பா லோர்க்கே 

குருகினும் வெளியோயம் தேஎத்துப் 

பருகுபா ov air cor Dau ob சொல்லுகுத். தேனே. **. 

கவிப்பாட்டான் வருவன வசைக் கூத்திலுட் காண்க, 

அறச்சுவையிலன் 'வையெயிற்றினன்' 

. Lou FD) Lowy war ear மாசுடையினன் 

பொய்வாயாற் புகழ்மேவலன் 
மைகூர்ரீத மயலறிவினன் 

மேவருஞ் சிறப்பி னஞ்சி' 
யாவரும். வெரு௨ மாலிக் கோவே” 

Qs ௫. | (2G) 

. : பழிகரப்பு அங்கதம் 

ர ௧௨௬. 'மொழிகரத்துர் மொஜழியின gr பழிகரப் பாகும். 

இது பழிகரப்பு அங்கதங் கூறுகின்றது. 

(இ-ள். வசைப்பொருளிளைச் செம்பொருள் படாம லிசைப் 

பது பழிகரப்பு ௮ங்கதமாம் எ - அ, 

ஈயென விரத்தல் !' (புறம், ௨0௦௪) என்னும் “பாட்டினுள் 
*தெண்ணீர்ப் பரப்பி னிமிழ்திரைப் பெருங்கட, லுண்ணா ரரமுவர் நீர் :: 

வேட் டோரே”' என்றவழி$நின் செல்வங் கடல்போம் பெரிதேலும் பிறர்க் - 
இனிதாய் நுகரப்படாதென வசையைச் செம்பொருளாகாமற் கூறியவாறு 

காண்க. புறத்தினுட் பலவு மிவ்வாறே. வருவன காண்க. வெண்பாவில். 

வருவன வந்துழிச் GUO Be ire! : (௪௨௬) 

முற்கூறிய. இருவகை அங்கதமும்: , ஓரொன்று- 
இரண்டு. வகைப்படும்: எனல் 

௧௨௭... செய்யுள் தாமே யிரண்டென் மொழிப. 

“இது மேற்கூறிய இரண்டையுமே இங்லசையானும் பகுக்கப்படு _ 

மென்ன்றது.. 

: (B - cr.) முற்கூறிய செய்யுள் தாம் “தரோவொன்றிரண் 

. பூல், எ பஹு, 
  

ஸ் ஆமினா! எனப் பாடம்கொள்வர் இளம்பூரணரும், பேசாிரிபரும்ட் =. 

இளம்பூரணர்: பாம்கூசம் “இதுவே? *செர்ல்லின'த” எனப்: பாடம் 
கொள்வர். பே. ரா௫ிறியர்,



s@a. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் | செய்யு 

அவை செம்பொருட் செவியுறையங்கதம், பழிகரப்புச் செவியுறை 

யங்கதம், செம்பொருளங்கதம், ப.ழிகரப்பங்கதம் என நான்கு கூறுபடும் 

எ-று. 

ப பாய்த்துள், விக்குள் என்று ற்போலச். செய்யுளென்பதும் தொழிற் 

பெயர். (௪௨௭) 

இருவகைச் செவியுறை அங்கதங்களின் இயல்பு 

கஉ௨று. * தூகளொடும் டொருளொடும். புணர்த்தன் 

(மூமின் 
செவியுறைச் செய்யுள் அ. அவென மொழிப. 

இது முற்கூறிய இருவகைச் செவியுறையுங் கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) அரசன் தனக்குரிய அரசியலில் தப்பிய கிலையைச் 

ape கூற்றோடும், அவ்வறம்பொரு எளின்பம்பயக்கக் கூறுங் 

கூற்றோடும் ஒரு செய்யுள் கூடிவந்ததாயின். ௮து செம்பொருட் 

செவியுறையங்ககம், பழிகரப்புசி செவியுறையங்க கம் ஏனப் பெயர் 

கூறப்படும் எ -. று, 

துகளாவது படை குடி கூழமைச்சு ஈட்பு அரணென்னும் இவற்றைப் 

பாதுகாவாதிருத்தல், 

(எ-ட.)  4களியிரு முர்நீ ரேணி யாக 
இச .. வளியிடை வழங்கா வானஞ் சூடிய 

மண்டிணி.கடக்கைத் தண்டமிழ்க் இழவரீ 

மூரசுமுழங்கு தான மூவ ருள்ளும் 
. அரசெனப் படுவது நினதே பெரும 

வலங்குகதிர்ச் கனலி நால்வயிற் ரோன்றினு 
மிலங்குக்திர் வெள்ளி தென்புலம் படரினு 
மந்தண் காவிரி வர்துகவர் பூட்டத் 

தோடுகொள் Cader Cup ppb Cure. 
aNr@el. sGbart வெண்பூ நுடங்கு 

சாடெனப் படுவது நினதே யத்தை 

யாங்க, 
  

. * சழைச்சரும்பின் என்பதும் பாடம் . 

1. பேராசிரியர். பாடமும். இதுவே. “*புகழொடும்? எனப் ora 
கொள்வர் இளம்பூரணர், ட் ட்ட 

* பேசாிரியர் பாடமும் இதுவே.. "என்மனார் புலவர்” எனப் பாடம் . 
கொள்வர் இளம்பூரணர்,



ஈச்ஜெர்ச்சியம். கடு. 
நாடுகெழு செல்வத்துப் பீடுகெழு வேந்தே .. 

்.  கினவ.கூறுவலெனவ. கேண்மதி. 2. 
யறம்புறிர் தன்ன செங்கோ னாட்டத்து 

- முறைவேண்டு பொழுதிற். பதனெளி.யோரீண் 

டுழைவேண்டு பொழுதிற் பெயல்பெழ் er. 

ஞாயிறு சுமந்த கோடுதிரள் கொண்மூ. .- 
மாச விசும்பி னடுவுகின் முங்குக்.. 

. கண்பொர.விளங்குறின் விண்பொரு வியன்குடை. 

வெயின்மறைக்கொண் டன்றோ வன்றே வருச்திய . 

குடிமறைப் பதுவே கூர்வேல் வளவ 
வெளிற்றுப்பனமர் துணியின் வீற்றுவீற்றுக் கடப்பச் 

களிற்றுக்கணம் பொருத கண்ணகன் பறந்தலை 

வருபடை தாங்கிப் பெயர்புறத் தார்த்துப் 

.. பொருபடை தரூ௨ங் கொற்றமு முழுபடை 
யூன்றுசான் மருங்கி னீன்றசன் பயனே 

மாரி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினு 

மியற்கை யல்லது செயற்கையிற் ரோன்றினலுங் 

காவலர்ப் பழிக்குமிக் கண்ணகன் ஞாலம் 

அதுநற் கறிந்தனை யாயி னீயு 

சொதுமலாளர் “பொதுமொழி கொள்ளாது 

-பகடுபுறச் தருகர் பார மோம்பிக் 

குடிபுறநம் தருகுவை யாயினின் ட 

னடிபு௰ந் தருகுவ ரடங்கா தோரே. -(புறம்-௩ட) 

இது இஞ்ஞாலம் இயற்சையல்லது தமது செயற்கையிற்றோன்றி .. 

னுங் காவலனைப் பழிக்கும் இதனையுமுணராதே நீ வேழ்.றசசரீக்குப். 

பெறுதற்கரிதாகிய சிறந்த நாட்டினை நினதாகப் பெற்றுவைத்து அதனை 

"யழிக்கன்றது நினக்கரசயலன்றென்று அவனாட்டை யழித்தமை கூறுத 

லில், துகளொடு புணர்வும்," குடிபுறச்தரின் நினக்குச் செல்வ முதலிய 

சறத்தலிற் பகைவர் நின்னை வணங்குவரெனப் பொருளொடு புணர்வும் 

- வெளிப்படக் கூறலி.ம்' செம்பொருட்: செவியுறையங்கதமாயிற்று.. 

-வள்ளியோர்ப் படர்ச்து புள்ளிம் போகி 
கெடியவென் னாது சுரம்பல கடச்து 
வடியா நாவின் வல்லாங்குப் பாடிப் 

. பெழ்றது மஓழ்ந்து சுற்.ற மருத்தி 
யோம்பா துண்டு கூம்பாது வீச... 
வரிசைக்கு age gic unAd am pans 

... பிறர்க்குத் இத.றிக் தன்றோ வின்றே ~ 
ப திறப்பட், oe ன்ட் 

.. : * பொய்ம்மொழி என்பதும் பாடம்.



Sr Osraar ப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்மு. 

நண்ணார் காண வன்ணாந் தேகி. 
யாங்கினி தொழுகி எல்ல தோங்குபுகம 

மண்ணாள் செல்வ மெய்திய .... . 7 

. நும்மோ ரன்ன செம்மலு முடைத்தே'' ... (புறம் ௪௪) 

இது சோழன்ஈலங்கிள்ளியுழைகின்று உறையூர்புக்க இளந்தத்த 

னென்னும் புலவனைக் காரியாற்றுத்தஞ்சிய் நெடுங்கிள்ளி ஓற்றுவந்தா 

னென்று கொல்வுழி யவ்வரசற்கு வருகின்ற துகளினைக்' கோவூர்கிழார் 

புலப்படாமற் செய்யுள் செய்து தமது சொல்லை யரசன்கேட்டு அஞ்சினா 
னென்னும் பொருளை நிறுத்துதலிற் பழிகரப்புச்செவியுறை . மங்கதமா 

யிற்று. | 

இவ்வாறே புறத்திலுட் செவியுறைச் செய்யுட்கள் பலவும் வருவன 

வுள. அவ்வேறுபா டுணர்ரீதுகொள்ச. 

* புகழோடும்  பொருளொடூம் என்று பாடமோகன் மேல் ** வசை 

யொடூம் நசையொடும் ?' (செய்- ௪௨௯3) என்பது பொருந்தாதாம். (௪௨௮) 

ஒழிந்த அங்கதச் செய்யுட்களின் இயல்பு 

௧௨௯. வசையொடு நசையொடும் புணர்த்தன் மூமின் 

அவங்கதச் செய்யுள் என்மனார் புலவர், 

ப இஃது ஒழிர்த அங்கதச் செய்யுள் இருவகைத்தென்கின்றது. 

் (இ ள்] வசைப்பொருளொடும் அதனாற் பிறந்த நசைப் 

பொருளொடும் ஒரு செய்யுள் கூடிவருமாமின்.. அதனைச் செம் 

பொருளங்ககும் பழிகரப்பங்க,சம் எனப பெயர் கூறப்படும் ஏ. று, 

அவை ் இலக்கியச் செய்யுளுட் காண்க. மூள்னர்ச் செம்பொருள் 
வ்சைக்குச் காட்டிய உதாரணங்களினும் இவ்வேறுபாடு உய்த்துணர்க; 

(ee) 

"கலிப்பாவின்"! வகைகள். 

௧௧.௦. ஓத்தா 'ழிசைக்கலி கலிவெண் பாட்டே 

| கொச்சகம் உறழொடு. கலிநால் வகைத்தே. 

இது கலிப்பாவென்னும் உறுப்பினை. இத்துணைப் பகு இயினால் வரு 
மென வகுத்து வருஞ் செய்யுள்பற்றி விரிவு கூறுகின்ற ௮. 

இ-ள்.) “ஒன் தாழிசைக்கலியும், 'கலிவெண்பாவும், Qaré 
செக்கிம், உறழ் கலியுமெனக் கலி சான்கு கூனுபடும் எ. ௮. . 

se ELE 

* இப்பாடம் உரையா?ிரியர் தொண்ட. 
வடை.



aud) சச்சிஞார்க்கனிபம் ௧௦௪ 
ஒத்தாழிசையென்னு மற்றுப்புடையது ஒத்தாறிசைச் செய்யுள் 

அது ஒ.த்தாழிசையென வினை த்தொகையாம்.. தாழிசையென்றது 
கட்டன்ைக் கலவிக்குத் தீர்வு மிகத் துள்ளர்துவரத் தாழிசை யதனிற் ரழம் 

ப்ட்டு வருதலிழ். பெற்ற பெயர். இங்கனம் வருவது கட்டளைக்கலியே. . 

இப்பெயர் பன்மையாம் பெற்ற பெயர்... இனி ஓழிர்தவுறுப்பில் தாழிசை 
சிறத்தலின் தீலைமையாற் பெற்ற பெயருமாம். இனிச் சீர்வகையான் 

வரங் கலிக்குத் தரவு மிகத் துள்ளி வரும்; இதற்குத் தர்ழிசையோசை 
தாழம்பட்டே வருதலும், சிறுபான்மை: நேரீற்றியற்கிர்.. Gs Bye 

கொள்க. என்வே கொச்சகத்திற்காயின் தாழிசை, . 

்.. **நீயே,: . 

வினை மாண் BT ip sib வீங்கக் கட்டிப் 

ன _புனைமாண் மரீஇய வம்பு தெர்தியே உ...  (கலி-ஸ 

எனத் தாழம்பட்ட வோ.சையின் றி வரும், ன க 

இனிக், கலிவெண்பாட்டூக் சலியாகிய: வெண்பாட்டு ; இது முன் 
Ouro . ட 

| கொச்சகம் உறப்பினாற் பெற்ற பெயர். 

- உழற்கலி பொருளினாம் பெற்ற பெயர். . 

தம்மின்: ஓத்துவருகலானும் சிறப்புடைமையாலும் . ஒத்தாழிசை 

முற்கூறிற்று. - நூற்றைம்பது கலியுள்ளும் ஒத்தாழிசைக்கலி அறுபத் 

தெட்டூ வந்தது. இதற்குங் சொச்சகத்திற்கு . மிடையே கலிவெண்பாக் 

கூறிற்று, அதுவும் இவையோல வுறுப்புக்களுடைத் தாயும். வரூமென். 

pie. தரவும் போக்குஞ் சிறுபான்மையன் றியும் வருதலிம் கொச்சக 
மதன் பின்னதாயிற்று, அடக்கியலிள்றியும், அடுநிமிர்ந்தும்,, peptone 
யின் றியும் வருதலின் அதன்பின்னது உறம்கலியாயிழ்று: இ 

ப பரிபாடலுங் கலியாகாவோவெனின், கலியும், பரிபாடலுமென 

வேறாக. இரண்டு தொகை வழங்குதலானும், உறுப்பின் வேறுபாட்டா: 
gb CaO pot pions. (௧௩௦)... 

டட ஒத்தாழிசைக் கலியின்” வகைகள் 

௧௩௧, ஒத்தா ழிசைக்கலி இருவகைத் தாகும்* 

"இது முறையே ஓத்தாழிசைப் பகுதி கூறுகின்றது... 

(@- a) + a 
(௧௩௪) 

ச அவற்றுள், ஒத்தாதிசைச்சவி! எனப். மாடம் "கொள்வர் இளம்: 
ஜாணரும், பேராசிரியரும்... 

4 இதற்கு ஈச்சிஞர்சிஇனியர் உரை கிடைத்தில ௪. இதற்கு உரையாம். 
| எழுதிபளள விளச்சவுளையிற் காண்க.



aon தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

ப அகநிலை ஒத்தாழிசைக் கலியின் உறுப்புக்கள் 

௩௨. . இடைநிலைப் “பாட்டே தாவுபோக் — 
.[கடையென 

்தடைபயின் ரொழுகு மொன்டு றன மொழிப. 

(a - ள்.) இது மேற்கூறிய Qs ar Plone யிரண்டினுள் 

ஒன்று . தாழிசையுமர் குரவுஞ் சுரிதகமும்: தனிச்சொல்லும் என 

நான்குறுப்பாகப் பயின்று வருமென்று கூறுவர் புலவர் எ.- று, 

அவ்வாறு. பயின்று வருமெனவே இத்துணை ஏனையொன்றும் 

பயிலாது வருமென்பதாம். 

செய்யுளிடையே நிற்றலாலும், தாழம்பட்டவோசையன்றியும் வரு 

வனவுங் கோடற்குத் தாழிசையென்னாது பொதுவாக இடைநிலை 

Quem. அவைதாமே பாட்டாயும் வருதலும், அங்ஙனம் வருங்கா 

லொன்றும் பலவுமாயும் வருதலுங்கோடற்குப் பாட்டென் றார். 

இதனைத் தரவிற்கு முற்கூறினார் ஒத்தாழிசைக்கலியென இதனாற் 
'பெயர்பெறுதலின். இவ்வேறுபட்ட உதாரணங்கள் மேற்காட்டுதும். 

மூகத்துத். தரப்படுதலின் தரவு; உடம்புர் தலையும் வேறுபாடாக 

வழங்கும் வகையான் உடம்பிற்குக் கழுத்துப்போல் இது மூன்னிற்றலின் 

எருத்தென்று பெயர் கூறுப. 

போக்&ற்கிலக்கணம் மேற் கூறுதும். 

. மூன்னும் பின்னும் பிறவுறுப்புக்களை யடையஙிற்.றலின் அடைதிலை, 

.. அது தனி நின்றுஞ் சீராகலின் தனிச்சொல் எனவும்படும். 

“எனவே தரவு, தாழிசை, தனிச்சொல்; சுரிதகம் என்னும் முறையே 

_ வருதல் மரபாம். சிறுபான்மை தனிச்சொல்லின்றியும் வருதலிற் தனிச். 

சொல்லை யீற்றிற் கூறினார். . (௧௩௨) 

| "தரவிற்குரிய அடியளவு 

௧௩௩. . தரவே தானும் நாலடி மிழிபாய் 

1ஆறி ரண்டுயர் பேறவும் பெறுமே. 

இது தரவிற்கு அளவு கூறுகின்றது. ப ப 

.* *பாட்டொடு' எனப் பாடம் கொள்வர் பேராசிரியர், 

+ “penal oor றொழுகும்” எனப் பாடம் கொள்வர். இளம்பூரணரும் 
இப ராசிரியரும். ன சோ 

dg prem Quire I pa பெறுமே! எனப் பாடம் கொள்வர் இளம் 
ூரணர்.. *அறிரண்: ஓயர்பென் று அறையவும் பெறுமே” எனப் பாடம் 

் கொள்வர் பேராசிரியர். 

 



(இ. - ir.) “மூ.ற்கூறிய.. சாவிற்கு அளவுதான் நான்கடிமுது.. 

Ores ப ்வீரண்டடிகாதும் வரச்பெறும் or'= De ரர 

_..  எனவே.. ஒன்பது. கிலம்பெற்றதாம். உம்மையாற் எிறுபான்மை: 

அள்னிரண்டடியி பரவும் பெறும். Hs 

: நீரார் செறுவி னெய்தலொடு நீடிய 

நேரித மாம்ப னிரையிதழ் *கொய்ம்மார் 
சிரார் சேயிழை யொலிப்ப வோடு 

மோரை மகளி ரேரதை வொஇ . 

யார லார்கை யஞ்சிறைத் தொழுதி 
_யூயர்ச்த பொங்க ருயர்மர மேறி 
யமர்க்கண் மகளி ரலப்பிய விநீநோய் 

தமர்க்குரைப் பனபோற் பல்குரல் பயிற்று 
மயர்ந்த போர்வி னொலிகல்- லூரன் 
புதவோர்ப் புணர்தல் வெய்ய னாயின் 

. வதுவை காளால் வைகனலு மஃதியா 

ஜனோவேன் ரறோழி கோவாய் நீயென 
வெற்பார்த் துறுவோய் கேளினித் தெற்றென.” (கலி. ௭௫ 

இது பதின்மூன் றடியான் வந்தது. (samy 

.தாழிசைக்குரிய அடியளவு 

௧௩௪. இடை சிலைப் பாட்டே ப 
- தரவகப் பட்ட ர்மரபின தென்ப. . க 

"இதுவுமது, - 
| @- ள்.) தாழிசையாவது கரவித்கருக்கெ. Ge nent ட் 

புடையது ore De 

ட அகப்படுதலெள்ப த அகம், புமமென் 'றிருகூறு செய்தவழி முற்கூற்றி 

னுடம்படுதல். முன் -காலமுன்னாம். எனவே. ஆறடிமூதல் இரண்டடி. 

காறும் வரப்பெறு மென்று கொள்க. 

்" மரபின் என் .றதனான் நான்கடி த்தரவிற்கு ராள்கடித் தாழிசை 

ட வருதலுங் கொள்க. இவட்றிற்குதாரணம் மேற்காட்டுதும். இதனானே. 

பன்னீரடியிகர்ச, 

4 சீரார் செறுவின்" (கலி, a@)y. 

* கொண்மார் ane பாடம். ட ட 

ட... பேசாிரியர். பாடமும் Bete. 'மாபின என்ப? எனப் பாடம். 

கொள்வர் இளம்பூரணர், ள்



கிருத ன . தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் ் | செள்ம்ர 

11 எல்வி வருதி பயெவன்கு.றி.ம் தனை யொெனச் 

. சொல்லா திருப்பே.னாயி. னெல்லைன 

 வீரியுளேக் கலிமான் ஹேரொடு வந்த | 

Agha a Bt கோடலின் மழைப்ப Gest gia” (கலி. ௭௫) 

எனத் தீரவகப்பட்ட தாழிசை ag ae சொள்க. (௧௩௯) 

ms, . “தனிச் சொற்குரிய இடம் | 

SRB. BE திலைக் க இளவி தாழிசைப் பின்னர் 

தடைநவின் ஜொழுகு ' *மாங்கென் களவி, 

இது தனிச்சொற்கு இடக்கூறுகில் றத. 

(இ ~ ள்.) ் ஆங்கென்னும் ் அசைச்சொல்லாய். அ டைகிக 

பய சொல் தாழிசையின்பின்னே பமின்று வரும் எ - று, 

- ஆங்கெள்னுமசைச்சொள்' பயிலுமெனவே' அல்லாதன பொருள்பெற 

வருதல் பெற்றாம், ஆங்கென எழலுருபாய் 'இடப்பொருளுணர்த்திற்்ல் 

ura Ga பொருற்ணர்த்தல் வேண்டும். அங்ஙனம். நில்லாமையின் 

அசைநில்யாயிற்று, 

உதாரணம் மேற்காட்டுதும். ட் (கஜ 

சுரிதகத்தின் இலக்கணம் 

௨௧௩௬... _ போக்கெல் வகையே வைப்பெனப் படுமே, t 

| Bes. ஒழிக்த சுரிதகம் உணர்த்திற்று. | 

(B - it.) போக்கி இலக்கணம் | பகுதியை வைப்பென்று 

கேறப்பம் or~ Ol 

~ என்றது. போக்குதலும் வைச்கதுமென்னும் - இரண்டி லக்கண 

 முடைத்தி எ-று. 

. செய்யுள். பிறிதொள் நினை அவாரவரமல் 'கடைபோகச். செய்தலிழ் 
'போக்கெனவும், முற்கூறிய தரவு தாழிசைகளிம் பொருள்களைக்கொண்டு 

. தொகுத்து வைத்தவின் வைப்பெனவும் படும் என்றவாறு. . இதனை அடக் 
_ இியலென்றும், வாரமென்றும் மேற்கூறுவார்?. ஆண்டு. அப் பொருள்சளு 

 மூணர்க். (eae J 

    
   

  

பப்சாகிசியர் ப்ரடஞும் Bate. இங்சென மொழிப? எனப் பாடம் 
| இளம்பூரணர். 

:நியரவோடு. அடுத்த. அர.த்பாலையும் சொச்ச esr or our 
gi as ait avi இளம்பூரணர். ன்



ofa] சச்சிஞார்க்கினியம். ர? 

| சுரிதகத்திற்குரிய அடியளவும், அதன். பொருள் வைப்பும் 

௧௩௭, தரவிய லொத்தும் அ தனகப். படுமே. 
yor ST று இ திலையுரை'த் தன்றே. 

. இதுவுஞ் சுரிதகத்து எல்லை கூறு os. 

(இ ள்.) சிறுபான்மை... "தரவுகளோடொர்தும், உம்மை 

யான். ஏறியும்  வருமாயினும். . பெரும்பான்மை  தரவின்பாகம் 

- பெறு கலை யிலக்கணமாக . cys. SF STUY HD... ன அங்கனம். வரு. 

மிடத்துப் பெரும்பான்மையும் இ இ 9டைகில்ப்பாட்டின் பொருளை மகவு = 

காட்டியே கிற்கும் எ ஹிட் . 

் இயலென்றதனால் தரவின் பொருல்கொண்டு'. முடியவும். பெறு ் 

'மென்று கொள்க. : சிறுமைக் கெல்லை கூறுமையின் gains Bo கூறிய 
மூன்றடியே, ' இறு மையாம். அகப்படுமெனவே தரவின்:  பர்கமாகிய 

ஆறடியே உயர் வி.ற்கெல்லையென்பதுர்உம், இழிவிம். கெல்லை கூறாமையிற் 

பன்னீரடித்தரவிற்காயினும் மூன்றடியான் வ: Gun Li gir ech, அடிவரை 

் யிறழர்த தரவிற்கும் இவ்வாறே வருமென்ப தூ உங் கொள்க. வெள்ளைச் 

சுரிதகத்திம்கும் இஃதொக்கும். | 
ஓத்தும் என்றுவின் ஆசிரியம் மண்டிலமாய் வருதலுங் கொள்க. 

இறுதி யென்றது இ இடைஙிலைப்பாட்டை. 

(எ-டூ.) தரவு மிகத்துள்ளாமற் epee தாழம்பட்டுவக்த 

கட்டசைக்கலி வந்துழிக் காண்க. ண்ட த 

வலிமுள்பின் வல்லென்ற உ யாக்கைப் புலிகோக்கிற் 
சு.ற்றமை வில்லர் சுரிவளர் பித்தைய 

. சுற்றம்பார்தி தல்குங் கடுங்கண் மற்வர்தாம்... 
"கொள்ளும் பொருளில. ராயினும் வம்பலர் 

துள்ளுரர்க் காண்மார் தொடர்ச் தயிர் வெளவலிற் 
புள்ளும் வழங்காப் புலம்புகொ ளாரிடை 
வெள்வேல் வலத்திற் பொருடரல் வேட்கையி . 
னள்ளினி ரென்ப தறிக்தன ளென்் தோழி . 

காழ்விரி கவையார மீவரு மிளமுலை 

. போழ்திடைப் படாஅமை முயங்கிய மரையாரென் 

ரழ்கதுப் பணிகுவர் காதலர் மற்றவர் .. 

. குழ்வகை யெவன்கொ லியே Baw cir pile; : 

epares mip apter Quid 6 wild sr pit இரீரைக் 
கள்ளினு ம௫ிழ்செயு மெனவரைத்து மமையாரென் .



௧௯௬.௦ தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

ஜெள்ளிழை திருத்துவர் காதலர் மற்றவ: 

ருள்ளவ தெவன்கொ லதியே னென்னும்; 

நுண்ணெழின் மாமைச் சணங்கணி யாகந்தங் 

கண்ணொடு தொடுத்தென நோக்கியு மமையாரென் 

னொண்ணுதல் நீவுவர் காதலர் மற்றவ 

ரெண்ணுவ லெவன்கொ லறியேனென்னும் 

எனவாங்கு, 

கழிபெரு ஈல்கலொள் றுடைத்தென வென்றோழி 

யழிவொடு கலங்கிய வெவ்வத்த ளொருகாணீர் 

- பொழுதிடைப் படரறீப்பின் வாழ்வாளோ 

வொழிூனிப் பெருமகின் பொருட்பிணிச் செலவே”! (கலி - =) 

இது மிகவுச் துள்ளிவந்த எட்ட்டித் தரவுஈ் தாழம்பட்ட வோசை 

"பெற்றுத் தரவகப்பட்ட மரபினதாகிய கான்கடித்தாழிசை மூன்றும் 

ஆங்கென்னு .மசைரிலைத் தனிச்சொல்லுர் தரவின் பாகம்பெற்று நான் 

கடியா யி.றுதிரிலையுரைத்த சுரிதகமும் பெற்றுத் தரவினுர் தாழிசையினு 
'கேரீற்றியற்சீரும் பெற்றுவந்த ஓத்தாழிசைக்கலி. 

தேரீற்றியற்சீர் கட்டளைக்கு வாராமை புணர்க, 

* ஞாலமூன் றடித்தாய முதல்வற்கு மூதுமறைப் 
- பாலன்ன மேனியா னணிபெறத் தைஇய 
நீலரீ ருடைபோலத் தகைபெற்ற வெண்டிரை 

வாலெக்கர் வாய்சூமும் வயங்குநீர்த் சண்சேர்ப்ப 

ரல ரெடுத்தரம்ற வுள்ளாய்நி துறத்தலிம் 
கூருந்தன் ளெவ்வநோ யென்னையு மறைத்தாள்மன் 

காரிகை பெற்றதன் கவின்வாடச் கலஓும்பாங்கே 
பீரல ரணிகொண்ட பிறைநுத லல்லாக்கால்; 

Qin Ig, ரலர்தாற்ற லெய்யாய்நீ துறத்தலிம் 
புணையில்லா வெவ்வகோ யென்னையு மறைத்தாள்மன் 
துணையாருட் டகைபேற்ற தொன்னல மிழரந்துநீ 
யணிவனப் பிழந்ததன் ௮ணைமென்றோ ளல்லாக்கால்) 

இன்றிவ் வு ரலர்தூற்ற வெய்யாய்நீ துறத்தலி 

னின்றதன் னெவ்வநோ யென்னையு மறைத்தாள்மன் 
வென்றே னுதியேய்க்கும் விறனல ofl tos gb 
mor 8 ருகக்கலுழு செடும்பெருங்க ணல்லாக்கால், 

அதனால், 

பிரிவில்லாப் Buren தெய்வத்திற் றெளித்தசொல் 

-லரிதென்னா டுணிர்தவ ளாய்ஈலம் பெயர்தரப் 
புரியுளை நெடுமான்றேர் கடவுபு 

விரிதண்டார் வியன்மார்ப விரைகஙின் செலவே." (கலி - ௧௨௪)



வியல்] சச்சினார்ச்கிி௰ம் sas 

இது நாலடி. ட யிழிபாயெ காள்கடித்தரவிற்கு' மரபென்ற இலேசாற் . 
கொண்ட:..கான்கடித் தாழிசை தம்முள் ,அிளவொத்து வந்து, நடை 
நவிலாது. பொருள்பெற்ற தனிச்சொல்லும் பெற்றுத் சரவிய லொத்து 

"இறுதிநிலை. யுரைத்த சரிதகமும் பெற்ற வொத்தாழிசைக். கலிப்பா... 

பா லஞ்செவிப் பணைத்தாண். மாஙிரை 

மாஅல் யானையொடு மறவர் மயங்கித் 
தூற்தர் பட்ட வாறுமயங் கருஞ்சுர 
Doe gibt செய்யும் பொருளினும் யாமுமக்குச் 

சிறந்தன மாதல் Ob Soon ராயின் 

நீளிரு மூர்ரீர் வளிகலன் வெளவலி 

னாள்வினைக் கழிர்தோர் போற லல்லதைக் 

கேள்பெரும் தகையோ டெவன்பல'மொழிகுவ: 
னாளஞங் கோண்மீன் றகைத்தருர் தகைமே; .. ... 

கல்லெனக் கவின்பெற்ற விழவாற்றுப் படுத்தபின் 
புல்லென்ற களம்போலப் புலம்புகொண் டமைவாளோ; 

ஆள்பவர் கலக்குற au bp நாடுபோற் -. 
பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல்கொண். டமைவாளோ; 

ஓரீிரா வைகலுள் தாமரைப் பொய்கையுள் 

நீர்நீத்த மலர்போல நீநீப்பின் arbour Sern; 

எனவாங்கு,:.. : ் 
பொய்ர்நல்கல், புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட். 
டெர்சாளோ நெடுக்தகாய்நீ செல்வ . ., 

. தர்மாள்கொண் டி.றக்குமிவ.எரும்பெ.ற. றுவிரே. (கனி. @) | 

"இது சறுமைக்கெல்லை கூறிய ஈரடித்தாழிசையும், sus Bigs 

கூறிய சிறுமையான்வந்த மூன்றடிச் சுரிதகமும் பெற்றது. . 

* இமயவில் வாங்கிய வீர்ஞ்சடை யநீதண 

DIMMU துயர்மலை யிருந்தன னாக. 

வையிரு தலையி னரக்கர் சோமான் 
றரொடி பொலி தடக்கையிமர் &ழ்புகுத் தம்மலை... 

யெடுக்கல் செல்லா துழப்பவ்ன் போல 

வுறுபுலீ யுருவேய்ப்பப் பூத்த வேங்கையைக் . 
கறுவுகொண் டதன்முதற் குத்திய மதயானை 
நீடிரு விடரகஞ் AUG கூஉய்த்தள் இ 

கோடுபுய்ச் கல்லா துழக்கு நாடகேள்??. ...  (கலி- ௩௮) 
என்ற. இதன் உள்ளுறையுவமத்தால் தலைவி விழுமங் கூறியதனையு 

முடன்கொண்டு சுரித்கத்து,. 

நின்னுறு விழுமங் கூறக் கேட்டு 

வருமே தோழி ; நன். மலை காடன் 

தொ.



௧௬௨ ் தொல்காப்பியம் பொருள் திகாரம் | [செய்யு 

Cantons iia. Caraga 

(AB ope பணைத்தோள் வரைந்தனன். aren iG 9 

(கலி - ௩௮) 
எனக் கூ றுதலின் இயலென்ற இலேசாற் றசவின் பொருள்கொண்டிச் ற் 
KARE UGE Zl. 

! பாடின்றிப் பசர்தகண் பைதல் பனிமல்க 
வாடுபு. வனப்போடி. வணங்கிறை வளையூர . | 

வாடெழி லழிவஞ்சா தகன்றவர் திறத்தினி 

காடுங்கா ater Ne Bre Ho. Cucrucér or gapésr or 

ட்ப _ (கலி ~ aa) 

என்னு கான்கடித்தரவிற்குச்,. 

 செய்பொருட் சிறப்பபெண்ணிச் செல்வார்மாட் டினையன 

'தெய்வத்துத் திறனோக்கித் தெருமரல் தேமொழி 
வறனோடின் வையத்து வான் றருங் & DIE) 
ணிறலேோடிப் பசப்பூர்த லஓுண்டென 
வ.றனோடி விலங்கின்றவ ராள்வினைத். இறத்தே * (கலி-௧௬) 

எனச். சுரிதகம் ஐந்தடி யான் மிக்கு வந்தது. இஃது. ஒத்தும் என்ற 
உம்மையாம் கொண்டது. 

6 அரிதே தோழிரா ணிறுப்பாமென் றுணர்தல் 
பெரிதே காமமென் ஸவுயிர்தவச் சி.றிதே 
பலவே யாமம் பையுளு மூடைய . 
.திலவே.யெம்மோ டுசாவு மன்.றி 
யழலவிர் வயங்கிழை யொலிப்ப வுலமர் 
தெழிலெஞ்சு மயிலி னடுங்கிச் சேக்கையு 

ளழலா கின்றவர் ஈக்கதன் பயனே .. 

மெல்லிய கெஞ்சு.பையுள்கூ றத்தஞ்: - 

' சொல்லினா செய்தமை யல்ல தவர்நம்மை 

வல்லவன் ஹறைஇய வாக்கமை கடுவிசை 

- வில்லினா னெய்தலோ விலர்ம னாயிழை ட 
வில்லினுங் கடிதவர் சொல்லினுட் பிறக்தகோய்; 
ஈகைமுத லாக நட்பினு ளெழுச்த 

| தகைமையி னலித. லல்ல தவர்ஈம்மை, - 

" வகைமையி னெழுந்த. தொள்முரண். முதலாம் 

- பகைமையி னலிதலோ 'விலர்மன் ஆயிழை 
பகைமையிழ் கழி தவர் தகைமையி னலியுகோய் ; 

: நீயல னென்றென்னை யன்பினிற் Font soe 
சாயலிற் சடுத லல்ல தவாஈம்மைப் 

 பரயிரு ணிக்கு கோய்தபு நெடுஞ்சுடர்'



dud] நச்சினர்க்கியம். ௫௬௩௨ 

இியினாற் சுடுவதோ விலர்ம ஞ்யிழை ட 

.தயினுங் கடிதவர் சாயலிழ் கன லுகோய் 

ஆங்க, 
அன்னர் காதல ரர்ச வவர்சமக் : 
கின்னுயிர் போத்தரு மருத்துவ ராயின் 
பர்ங்கா வதுகொல் தோழி யெனையதா உரு ' 

்... தாங்குதல் வலித்தன் ருயி -. - ட்ப... 

னீங்கரி து.ற்றன் றவருறீஇய கோயே!! . _[கலீ-சக.எந 

Bae இடைகிலப்பாட்டென்று தீனுல் தாழம் பட்டலேசையின் தி 
வந்த இடைஙிலைப்பாட்டு ஐர்தடியான் வந்தது. ஆறிடியான் வருவன 

அர்தவழிச் காண்க. டா 

14 இன்னரிச் சிலம்பிற் இன்மொழி யைம்பாத் 
1ரின்னொடு கெழிஇய தடவர லல்குல் . 
அண்வரி வாட வாராது a Garris ட | 

...... தண்ணம் துறைவ தகாஅம் காணீ'? = (aw e8-we QJ 

Bayt ST Pengudoor இடைகிலைப்பாட்டு, க 

* தாணாமை யிருள்பரப்பிக் கையற்ற கங்குலான் ' 
ப - மாரணாநோய் செய்தான்கட் சென்றாய்மற் றவனைநீ 

காணவும் பெற்றாுயோ காணாயோ மடநெஞ்சே? (சலி-ச௨௧3 

இது தாழிசையெனவும், இடைஙிலைப்பாட்டெனவும்படும். இடை 
விலைப்பாட்டாய்த் தனியே வருவன கொச்சகமென் penta. வெள்ளைச் 
அரிதகத்தான் முடிவனவும் வந்துழிக் காண்க, 

 பூரைதரேன்றதனால்... தாழிசைப் ... பொருளேயன்் றி - அவத்றோடு Oo 
போக்கத். பொருளுங்கொண்டு *புடைபடாது வருவனவுங் கொள்க. 

விதித் 
ட . “ அர?ினு கிலையில்லாப் பொருளைய ஈச்சுப்வோ”*..... (38-3) 

ன முடி.தீதலின். 

6. நச்சல் கூடாது பெரும. விச்செல். ' டப் ட ட்ட 

Gam see வேண்டுவல் சூழிம் பதியின்று 1... கலி) 

னத்: சாறிசைப் பொருளைக்கொண்டு பின்பு, மட் பம ன 

-. ** மன்னவன் பறந்த வருவிருக் சோம்பி 

 சன்னகர் விழையக் கூடி. ம்ம் 

னின்னுறல் வியன்மார்ப வதும் லும் பொகுளே” (சவி -அ]. 

எனப்.போக்கியம் பொருளையும் சொண்டிற்றது. . pander, (say 

* புரைபடாது.என்பறும் பாடம்;



௮௬௪:. | தொல்காய்பிய்ம் பொருளதிகாரம் | [செய்யு 

ஏனைய ஒத்தாழிசைக் கலியும் அதற்குரிய பொருண்மையும் 

க௩.௮... ஏனை யொன்றே,. 
- தேவர்ப் பராய முன்னிலேன். கண்ணே. 

இஃது ஒழிந்த ஓத்தாழிசை கூறுகின்றது... 

(இ- ள்.) ஒழிக்௪ Our gar Pons முன்னில. மிடமாகள் 

தேவரைப் பரவும் பொருண்மைக்,து or - De 

; எனவே. இது அகரிலைச்செய்யுளாகாதென்ப.தாஉம், முன்னையது: 
அகறிலைச் செய்யுளாமென்பதா உம் பெறுதும். முன்னிலைக்கண் வரு: 

மெனவே மூன் காற்பாவிழ்கு முரித்தென்ற வாழ்த்தியல் நான்கு கலிக்கு:. 

மெய்திற்றேனும் அவை தேவபர்ணி யாகாவாயிற்று. அங்ஙகனம் பரா 
வினும் : படர்க்கையாயவழிப் புறகிலை.. 'வாழ்த்தேயாம். பாட்டுடைத். 

தலைவனைச் கூட்டிக்கூறினு மென்பது பெறுதும். என்வே, பாட்டுடைத் 
'தலைவனைக்' கூட்டினுங் கூட்டாவிடினுர் தேவர்ப் பராயிற்றேயாம் 7: 

முன்னிலையென்ப.து. பெற்றாம். கலிப்பாப் புலனெறி ,வழக்கேயன் றி 
சிறுபான்மை கடவுட்பராஅய பொருளானும் வருமென்றம் கிதனைப் பிற்: 

கூறினார். தெய்வந் தானே. நின்னை. யாள் 'காப்பேனெனக் கூறும் உலக: 
வழக்கமாகாதென் ௮ுணர்க. ன ரர ன கி (௧௩௮) 

ன ச “மேற்கூறிய கலியும் Soames எனல். 

௧௩.௯. - அதுவே, பட்ட 

...... - வண்ணக மொருபோ ௦ கென விரு வகைத்தே, 

“(8 - இ இஃது. எனையொன்று என்ற பெயர்தி,தாழிசை,.. 

வண்ணகவொதுதகாழிசை யெனவும்,: ஒருபோகெனவு மிரண்டாம் 

எஃ று, 

இதன். பயன் இவற்றுள்: .ஒருபோகு. .ஓத்தாழிசையெனப் பெயர்” 
கூறப்பெறுதென்பதாம். அது: அகநிலையொத்தாழிசையை முற்கூறிப் 

பின் சிறுபான்மை தோன்ற ஏனையொன்றெனவுங் கூறிப் பின்னரு மும் 

கூறிய வொத்தாழிசையைச் சேர வண்ணகத்தை வைத்துப் பின் ஒரு. 
போகென வேறுடிட :வைத்ததனானும், “அதனிலக்கணங் கூறுகின்ற .. 

.** எருத்தே கொச்சகம்'' (செய். ௧௫௩) என்னுஞ் சூத்திரத்துத் தாழிசை 
யூறு ப்புப் பெறுமெனக் கூறாமையாலு முணர்க, 

| Gases sie .ஒருபோகனையும் ஒத்தாழிசையென்னுந். தாழிசை: 
இலது காட்டுவர் ; அது ட தால்காப்பியனார். கருத்தன்மையுணர்க, (௪௩௯),



வியல்]!  சச்சிஞர்க்ளெய்ம் wae 

'வண்ணக ஒத்தாழிசைக் கலியின் அறுப்புக்கள் ் 

௧௪௦. வண்ணகற். தானே. . | 

-தாவே தாழிசை பெண்ணே வாரமென்(அ > 

. அத்தால் வகையில் தோன்று மென்ப. 
இது மூறையானே வண்ணக் கூறுகின்ற து. 

(இ-ள்) வண்ணகவொடக் தாழிசை தான்". ந்தரவுற் “தர்திசை- | 
யூம் ஏஎண்ணுறுப்புஞ் சுரிகுகமுமென் ஜெண்ணிய நான்கு முறைமை 

பாற் Caper gid or - று, 

. தனிச்சொல்லையும் அதிசாரத்தா.ற்கொள்க, Bree Asieisas 

முன்னிலையாக நிறுத்தித் தாழிசையால் தெய்வத்தை வண்ணித்தும் புகழ் 
தலின் வண்ணகமாயிழ்.று. ஒழிக்க வுறுப்பான் வண்ணிப்பினும் அதற்குச் 

அறக்சவுறுப் பிதுவேயாம்; எனவே அகநிலைச்செய்யுளுள் தாழிசை: 

அண்ணித்து வாராவாயிற்று. எண்ணுறுப்பு மேத்கூறுப், 

உதாரணமும் மேற்காட்டுதும்.' 

- அவ்வுறுப்பு - நீர்த்திரையோல்- மூஷ்ற்யே. சருக்வெருதவி. தனை. 
். வம்போதரங்கவொத்தாழிசை யென்றும், வண்ணக மென்றதனை அராக 

வுறுப்பாக்கி, அவ்வுறுப்புடையது வண்ணகவொத்தாழிசை யென்.றுங் 
கூறுவாருமுளர். இது பின்னுள்ளோர் ; "கூறிய நூற்கெல்லா மூதனூலா 
லின், தொல்காப்பியனுரை மாறுபடுதல் மரபன்றென்கு (சச. 

ள் வண்ணக ஒத்தாழிசைத்' 'தரவிற்குரிய 'அடிய்ளவு' கூறல் 

HE. தரவே தானும், ன 

நான்கும். ஆனும். ட்டும் என்ற 

.... தோடி பற்றிய நிலைமைத் தாகும். 

இஃது ஏளையொன்றற்குத் கரவிலக்கணங் கூறுசன்றது. 

(இ-ன்.)” BT ay BT By நான்குமுதுற் பன்னிரண்ட்டியீறுஇ. 

“யாக. வாராது. 0 சவபாணிக்காயின் எட்டும் ஆம்: சான்குமென்று 

சமநிலையைப் பற்றிய நிலைமை) .தாய் வரும் எ-று, 

| _ இதனால். தலையளவு, இடையளவு, கடையளவுகலிமம்; ஒழிந்த வறுப் 
விற்கும் 'இவைகொள்சு, 

Cary. பற் றியவென்றதற்கு அளவடியென்ப.து: ஈண்டுக் கூறவேண். 
போமையிற் 'சமரிலையானன் றி வியகிலையான்வாராவெள்ப்தே Gun gern 

age | (srs)



் aimee தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்ப 

வண்ணகத்திற்கு ஒத்தாழிசை இவ்வாறு வரும் எனல் 

௧௪௨. ஒஓத்தூகுன் GE ஒத்தா திசையே.” 

இது தாழிசை கூறுகின்றது. : ப 
(இஃஸ்,). பொருளும் அளவுக். சம்முளொகத்து மூன்றாய் 

வருக தேவபாணிக்கண் வரும். தாழிசை எ.- அ, 

இவை பொருளொக்குமெனவே . அககிலையெர்த் தாழிசைக்கண் agi 
தாழிசை சிறுபான்மை பொருளொவ்வா.து வருதல் பெற்றாம். 

(sr - டூ.) “கல்லெனக் கவின்பெற்ற!' 7 ட (eel - @) 

என்னுந்  தாழிசையை இடப்பொருளோடு - உவமைகூறி ** ஒரிரா: 

வைகலுள்?: (கலி- -@) என்னும். தாழிசையை: இடத்தியல் பொருளோடு: 
க.வமை Fe Husain ewes. ae ் . (௪௪௨), 

| இ மேலதற்கு அடியளவு கூறல் 

௧௪௨௩. தரவிற் சுருங்கித் தோன்றும் என்ப. 

இது: முன்னரீவந்த: வொத்தாழிசைபோல் காழிசை தரவோடோத்து: 
our sa Geren ஐயமகற்றியது. . 

 (இ- ar.) எட்டும் ஆறும் கான்குமென்ற வண்ணத்தின் 
அழிச்சு சமகிலை,த் குரவிற் சுருங்கித் தோன்றும் ஏ. 

வாளாதே “சருங்கு*மெள்றாரேனும், தோன்று*மென்ற தனால் தரவின் 
யாதியாகிய ,, கான்கடியு , மூன்றடியுமே. , தனக்குப் . .பெருமைக்குஞ். 
'சிறுமைக்குமெல்லை யென்று கொள்க, ஈரடியிரண்டும் வந்து தொடர்தலின்: 
கரன்கடித்தரவின் பாகமாகிய ஈரடித் தாழிசையாகாதாயிற்று. : இக்கனங் 

கூறுக்கால் ஏழடிப்: பெருமையாகத் தாழிசை கோடல்வேண்டும். 

- இதனாழ் கூறிய: சான்கடியானு மூன்றடியானுமன்.றி ' ஐந்தடியானு 
அிரண்டடியாதும் வாராதென்பதாயிற்று. . ட்ட ப்ட் _ (க௪க) 

வண்ணகத்திற்குரிய. சுரிதகம் இவ்வாறு வரும் எனல் 

௬௪௪. அடக்கியல்' வாரத் தரவோ௦ டெ ர் க்கும். | 

இது சரிதகத்தெல்லை கூறுகின்றது. | 

@ a) S-BUS bey Bu அரி;தகந் கரவோடொக்குழ் 
கர ன 
எண்ண அத ் 

ஆச்சாத்ப கோட டுத்த அற்பாவையும் வளச்சு oe oper 
| அச்சக கொள்வர். இளம்பூரணர், 

  

ae



cuts) ஈச்சினர்க்கிியம்.. ட் ௧௯௭. | 

முன்னர்ப் பல்வகையாற் புகழ்ந்த தெய்வத்தினை ஒரு.. பெயர் 

கொடுத்து . அடக்கி நிற்றலின் அடக்ஒயலாயிற் று. தெய்வத்தையன்றி 
- மக்களைப் புகழ்ச்த அடியும் வருதலின் வாரமாயிற்று. - . 

 நிறுத்தமுறையானே. எண்ணு றுப்புணர்த்தாது . மயங்கக்கூ நிய்வத 

னானே. தனிச்சொல் வருங்கால் எண்ணீத்றும்: பின்னுஞ் கரிதகத்தின். 

மன்னும் புணர்ச்க, ce EEO ae (are) 

, - அம்போதரங்கத்தின் அளவு. 

ட. முகற்ரொடை பெரு௫ச் சுருங்குமன் எண்ணே. 

ob gi எண்ணு.றுப்பாமா றுணர்த்துகின்றது. 

(இ- ள்.) எண்ணாவது! மூழற்படப் பெருயெ வழிமுறையாற்.. 

சுருங்கிவரப் பெறும் or - ௮. ் 

"தொடை யென் றதனான். ஒழிந்த. எண்களுர். தொடைபெறுதலும் 

நோகச்காராயிற்று.' ் 

. . முற்படவெனவே பிற்படச் சில வருமென்பது பெற்றும். : 

. ' பெருகயென்றதனான் ஈரடியா னீரண்டை சாட்டி வழிமுறை சுருங்கி 
வருமெனவே Froud சுருங்கி யோரடியாயும், ஒரடியிம் சுருங்கி யிரு 
ராயும், இருசரிம் சுருங்கி யொருசீராயும் ஒன்றற்கொன்று: பாகமே 
சுருங்குதல் கொள்க, “sr oF ரடிகொண்ட. தடியெனப்படும்!'(செய்-௧.௮)) 

. என்றலின் அளவடியே கொள்க. இருசீரான். வருவன. :இரண்டுணைந்து 
அளவடியாதற்கேற்பத் தோடை கொண்டு .சுவடுபட/ நி.ம்.றலாலும், Pe. 

சீரான் வருவனவும் கான்ணைந்து , அளவடியாதழற்கேற்பத்.. (தொடை 

கொண்டு: ச்வடுபட நகிற்றலாலும் அவையும். அளவடிக்கண் அடங்கிற்று, 

மன் ஆக்கமாதலீற்” கிருங்கியும் ' ப்லவாதல். கொள்க. ் சரடியும் 

ஓரடியும் இருகரும் ஒருசருமாய்ச் சுருங்கி வாரர்கிற்கவும் இர்ண்டி ம்கு 

கான்கும்; கான்கிற்கு எட்டும், எட்டிற்குப் பதினாறுமாம். ஓன்.றமிகொள்று 

உறுப்பு வகையான் . 'இரட்டிக்குமெனக் ' “கொள்க. Bort வருவன. 

குறளடி. யெனப்படுதலின்: Cup சின்னமென்பன அடியினடங்காவொரு 

சீரேயாயிற்று, 

. ஆகவே இதனை யொழிந்த எண் 'மூன்றும்' கான்குமாய்த் தலையெண், . 

இடையெண் கடையெண் எனவும் படுதல். "கோக்க Cua *எண்ணுஞ்.. 

சின்னமும்?” எனப் பிரித்தேர் துப். 

இணி அளவடிமி், *ருங்குமென் றவின். இவ். வளவடியிற்,. சுருங்கிய 
இருசிரையும், ஒருவழிச் ( சின்னமெனவும். படும், -இனி ஈரம், யிரண்டினைப் 
பேரெண்ணெனவும், ஜாம. 'யதணிற்குறைதலிற் ADO pein Geman aj,



அகம 

கஸ்ர் ன க தொல்காப்பியம் பொருள திகாரம் [செய்யு 

இவ்றிற்கும், பின்வருஞ் சின்ன த்.தி.ற்கும் இடையே நி.ம்.றலின் 'இரு£ரை 

- இரண்டிடையெண்ணெளவும், சே முடிவிற்கு: அளவாய் நிற்குஞ் Acrers 

இனை அளவெண்ணெனவும் பெயர் கூறினு மமையும். ae hdr epee 

சாக்வயும்: 'ஒருசரினை.. யிருசீராக்கியும் MVE வைப்பின் அதற்கசையுஞ் 

இரும் இசையொடு-சேராமையுணர்க.. ..... (௪௪௫) 

மேலதற்கோர் புறனடை 

௧௪௬. எண்ணிடை யொழித லேதம் இன்றே 

சின்ன மல்லாக் காலை யான... 

இது மேலதற்கோர் புறனடை. 

(8 - cir.) முற்கூறிய எண்களின்றி வருதல் "செய்யுட்கு ஏ. 

Beir pp, சின்ன வெண்ணொன் று நில்லாதவிடத்து. எ Dl 

எனவே சின்னவெண் ணொழியாது மூவகையெண்ணும் ஒழிதலும், 

சின்னவெண்ணொழியுமிடத்து 'மூவகையெண்ணும் ஒழியாது வருததுஞ்: ் 

சுவையுடைத்தாயிற்று. 

இடையென் றதனா:ற் .றலையெண்ணு மிடையெண் ணுமல்லன. எட்டு 

நான்காஇியும், பதினாறு. எட்டாகியுங். குறைந்து. வருதலுங் கொள்க, 

மூவகையெண்ணுஞ் சின்னமும். பெத்றுவருதல். சிதப்புடைமை ஏதமின் 

றென்பதனாற் பெறுதும். . ட 

(௭-6) “in eat al arr Mi திருமார்பின் மாமலராள் எதிர்ப் 

ப்ணிதயங்குகேமியும் பானிறத்த சுரிசங்கு ப் 

மிருசுடர்போலிருகரத் தி லேர்இயமர்: மாயோலும் 
பங்கயத்தி லுறைவோலும் பாக;த்தோர் பசுங்கொடிசேர் 

செர்தழம்கண் ஹுதலோலளும் தேருங்கா னீயென்பார்க் 

கவரவர்த முள்ளத்து.ளவ்வுருவா யல்லா.த 

பிறவுருவு நீயென்னிற் பி.றவுருவு நீயேயா 

யளப்பரிய கான்மறையா லுணர்த்து தம் 'கரியோனே : 

எவ்வுயிர்க்கு முயிரேயா யீயங்கு தனின் Ag fore 

'யுவ்வுயிர்க்க ணடங்கியே யருளா.து நிற்றலினால், 
வெவ்வினை செய் தவையுழநீது வெம்பிறவிக் கடலமுந்த 
வவ்வினையை ws popu னிற்பதுகின் னருளன்றே$ 

பல்லுயிரும். படைப்பதுரின் பண்பென்றே பகலினால் 

வல்வினையின் வலைப்பட்டு வருத்தங்கூ. ருயிர்தம்மை 
: நல்வினையே பயில்வித்,து ஈடுக்கஞ்செய் பகைநீக்க 
“யலைல்வா யழுந்தாம லகற்றுவது மருளன்றே? ; 

அழிபீபதுரின்- றொழிலென்றே. யறைந்தாலு 'முயிரெல்லா' 
4 

rps so bp ஞணர்வுகளை யொருவாம pei pss 

  

  



ஈச்னொக்கியம்' ப ௧௬௯ 

பழிப்பின்றிப் பல்காலு மிப்பரிசே பயி.ற்றுதலி. . 
னழிப்பதவு மில்லையா லாங்கதுவு மருளன்றே; 

வேள்.வியாற்றி விதிவழி. யெர்முகய... 
தாழ்வி லந்தணர் தம்வினை யாயினை; 
-வினையி வீங்கி விழுத்தவஞ்' செய்யு 
முனைவர் தமக்கு முத்தி யாயிளை7 

“ இலனென் விகழ்ந்தோர்க்' இலையு மாயினை;' 
உளனென வுண்ர்ர்தோர்க். குளையு மாயினை ) 

அருவுரு:வெள்போர்க்.கவையு மாயினை;. 

-பொருவ.ற.விளங்கிப்: அத் மாயினை, 

பானிற வண்ணனி ' 
பனிமதிக் கடவுணி : 

BaD a Gat 
- நிறமிகு கன விதி? 

யறுரமுக வொருவன் 
யானிழம் கட்வுணீ 

பெறுதிரு வுருவுநீ 
Quiver பிறவுரீ 5 

மண்ணுநீ ட 

oir oot. 

மலையுநீ ... 

SL ot 

- or ai ep 
எழுத்துரீ.. 
இரவுநீ.. 
பக.லுறீ 
பண்ணுகநீ 

பாவுநி 

பாட்டுரீ 

தொடருநீ 
'அண்ணனிீ. 

LOD oF 
BCE. 
பொருளு 7 
ஆங்க, ... 
இனையை யாய விறைவறின் னடியிகண 
சென்னியின் வாங்கிப் பன்னாள் பரவுதும்” 
மலர்தலை யூலகின் மன்னுயிர்க் கெல்லா 
நிலவிய பிறவியை நீத்தல் வேண்டி.



௬௨... தொல்காப்பியம்.பொருளதிகாரம் [செற்டி 

.. முற்றிய பற்ரறொடு செற்ற நீக்கு 
மூனிமை யாக்கிய மூவா மத்தியை 
மயலற வளித்தமின் மலரடி ன 

யரிய வன்றா யுரிதினிற்' பெறவே !* 

"இஃது எட்டடித்தரவும் தரவீன் பாகம்பற்றிய நான்கடித்தாழிசை 
மூன்றும், ஈரடியிரண்டும், ஒரடிகான்கும், இருசரெட்டும், ஒருசர் பதி 

னாறுமாகிய சால்வகையெண் ணும் தனிச்சொல்லும், எட்ட்டிச்: "சுரிதகமும் 

பெற்ற தலையளவு “வண்ணகப் பெருந்தேவபாணி, 

* பலியுருவிம் கேலாத படைமழுவாள். வலனேஇப் . 

புலியுரிமேற் பைர்தலைதாழ் பூங்கச்சை விரித்தமைச் துக் 

சண்கவருர் திருமேனி வெண் ஹாலின் கவின்பகைப்பச் — 
தண்கமழ்பூர் தாரிதழி தலைமலிர் த பிறைதயங்க 
மொழிவலத்தான் மயங்காதே முறுவலாற் ரோலாதே 
விழிவலத்தா னுருவழிந்தோன் வேடங்கண் டுணர்வழியாக் 
கலிகெழு கடற்கச்சிக் கமழிளந் தேமாவி 
னொலிதளிரு முலைச்சுவடு முடன் றப்ப வுலவுங்கால் ; 

நீரேறுர் திருமேனி நெடும்பகலே நிலவெறிக்க 
வேறேறிக் சடைதோறு மிடுபலிக்கு வருதிரா. .. 
-லேறேறி யிடுபலிக்கு வரும்பொழுது மிடைபிரியாக் 
கூறேறும் பசும்பாகங் கொள்ளுமோ கொள்ளாதோ; 

பல்லேற்ற பரிகலத்.துப் பலியேற்றன் மேலிட்டு: 
வல்லேற்ற முலைமகளிர் மனமேற்ப வருதிரால் — 
வல்லேற்ற மூலைஈகனிர் மனமேற்ப நீர்வருங்காம் 
கொல்லேற்றுக் கறுடலுங் கொள்ளுமோ கொள்ளாதோ; 
நாணாக மடர்தையர்பார் பலிக்கென்று ஈடர்தக்காற். 
பூணாகர் தழீஇக்கொளினும் பொங்காது போலுமாற் 
பூணாகர் தழீஇக்கொளிலும் புகையுயிர் த்துப் பொங்காத 
கோளுகம் யாந்தருபால் குடிக்குமோ குடியாதோ) * 
எரிகல னிமைக்கு மிடவயிம் ரொடிக்கைப் 
பரிகல னேந்தும் பரிசிறர் ததுகொல் ; 
உமையவள் விலக்கவு மொலிகட னஞ்ச 

மிமையவர் தம்மை யிரந்துண் டதுகொல் ; 
இடையேழு பொழில்கட்கு மிமைப்பளவிற் கொல்லேறே 
கடைதோறு மதுநிய்பச் கற்பித்த வாறெவன்கொல்; ; 

'இரப்புரீ வேட்ட துகேட் டிமையவரென் பட்டனரே 

பரப்புநீர்க் கங்கையோ படர்சடையிம் கரந்ததே; 
பூண்டன வெள்பு” ௬ | 

oe புனைவது தும்பை - 
௬௨ படகைப் 

“ வண்ணசப்படும் பெருர் தேவ பாணி ௧ என்ப தும், ் பதம்,



aud} ஈச்சினார்க்கினியம்: SOS 

ஆண்டன பூதம் ... 
அறைவன வேதம் 
இசைப்பன பல்பேய் 

. எழீஇயது வீணை 

்_ அசைப்பன வேணி 

அ.திர்வன பொற்கழல்; 
எனவாங்கு ; 

- எல்வளை மகி ரிடுபலி ஈசைஇப் 

பல்கடை திரிதருஞ் செல்வறிழ் பரவுதுங் 

கொடியணி யேனம் பொடியணிந்து கடப்ப 

வடதிசை வாகை சூடித் தென்றிசை 

வென்றி வாய்த்த *வன்றாள் வலவ 
னிமிழிசை வேங்கடம் போலத் 'கமிழாத்து: 
நாவலொடு பெயரிய ஞாலப் 

காவல் போம்.றி வாழிய நெடிதே” 

இஃது . ஒருசர்ச் சின்னமொன்று : பொழித்தல்லனவெல்லா மும் 
கூறிய வுதாரணம்போல. வந்தது. ஏ 

6 ஆயிரங் கதிராழி யொருபு.றந்தோன் றகலத்தான் | 

மாயிருந் திசைசூழ. வருகின்ற வரவுணர்த்த 
மனக்கமல மலரினையு மலர்த்துவான் COS 

* லின்க்சகமல முணர்த்துவபோன்" றெவ்வாயும் வாய்திறப்பக் - 

குடதிசைக்கண் மறைவதூஉ மஹையென்று கொள்ளாமைக் க 
சடவுளரே தம்முறங்காக் கண்மலரே.: கரிபோக 

. ஆரிருளும் புலப்படுப்பா.. னவனேயென் pas Bucs 

பாரகலத் திருள்பருகும் பரிதியஞ் செல்வகேள்; 
மண்டலத்தி னிடைகின்று வரங்குவார் வைப்பாராய் 

விண்டலச் தி் கடவுளரை வெவ்வே.று வழிபடுவோ 

சோங்குலகம் முழுதுபொரத் திருவுருவி ஞொன்றாக்கி. 
யாங்கவரை வேறுவே, ளித்.தியென். றறியாரால்;..... 

மின்னுருவத் தாரகைநீ. வெளிப்பட்ட வீடியல்வாய் 

நின் னுருவத், தொடுங்குதலா னெடுவிசும்பிற் காணாதா 
ரெம்மீனுங் காலைவா யிடைக்கர்ந் து. மாலைவா. 

யம்மீனை வெளிப்படுப்பாய். நீயேயென். றறியாரால் ; Ae 

தவாமதியச். Ost pie pis Sea EE டலைத்தோய்ர் 
துவாமதிய நின்னொடுவச் தொன்றாகு மென்றுணர்வா.. 
ரம்மதியி னின்னொளிபுக், இருளகற்றாத் தவற்றாற்கொ 
லம்மதியம் படைத்தாயு, நீயேயென் ற.நியாரால்; 
ரீராக நிலம் படைத் தனை. 
  

சிஷ்ட ட்ப 

்* வன்றாள்விடலை என்றும் பாடம், ட 1 “தமிழத்து? என்றும் பாடம்:



sere. ர - தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்டி 

்.. நெருப்பாக நீர் பயந்தனை 
_  சளழியிற் காம் றெழுவினை, 

. யொளிகாட்டி வெளி: காட்டினை 
கருவாயினை 

- விடராயினை 
கதியாயினை 
விஇயாயினை 

உருவாயினை 

யருவாயினை ....- 

யொன்றாயினை ' 
பலவாயினை 5 

எனவாங்கு, 
விரிதிரைப் பெருங்கட லமிழிதத்: தன்ன... 

.. வொருமுதழ் கடவுணிற் பரவுதும்: திருவொடு 

சுற்றந் தழிஇச் குற்ற றீக்கித் .. 
. துன்பர் தொடரா. வின்ப. மெய்திக் 

- கூற்றுத்தலை பனிக்கு மாற்றல் சான்று 
கழிபெருஞ் சிறப்பின் வழிவழி பெருகி 
நன்றறி புலவர் நாப்பண். 

- வென்றியொடும் விளங்க. மிகுகம்யா ( மெனவே 27 

Qs குறைந்த... .இருவகைச் சின்னமும். . பெற்று ஒழிந்த எண் ப 
ணிடையிட் டவ்வாறே வந்தது. 

— **உறைபதியி லுடனயனை யுச்தியினாற் படைத்தோயு” 
_.. மறைகடல்கசுழ் நிலமுதலா வனைத்துலகும் புரப்போயுச் 

இருகி.றமே சரிபோகத் தருமேகம் பயந்தோயு:  * 
._ மொருகிறமே நிற்மாகீ வொள்ளொளியை யுயிர்த்தோயு 
மறுவகத்த மார்பென்ன மலர் மகளை வைத்தோயு 
நிறத்தோடு கெஞ்சொத்த நிலமடநர்தை Soo au gp 8; 

பின்னமா யொன்றாகும் பெருமாயை யியற்றுவா' 
-யின்னமா யர்தெளிய வெமக்கருளி. யிமையவர்க்கு 
மன்னமாய் முன்னொருகா லறம்பயந்த *வ.றிவனீ? 

குறியாதும் பிழையாக குலமறையை முதன்மயங்கி 

வெறியா மலரோற்கு வெளிப்படுத்து வேறுபடுத் 
surg மறையெமக்கு மறிவீத்த வறிவனீ; 
மாணாக மதிகொடுத்து வானவரை மயங்கியுங்.. 

- கோணா மதிவாங்குக் கொடுத்தருளி யடியவர்க்குக் 
காணாத மதிகரிட்டும்' கருணைகூர் காட்சியை£ீ?: 

வானுரீ.சிலனுநி மதியுறீ. விதியுகி 

8 என்ப் , தும். பாடம். 

   



.... தேனுகீ யமுதுநீ திருவுரீ யருவுரீ) 
ன =m oir Ly if யருளுநீ யா இநீ யந்தறரீ - 

இன்பரீ துன்பநீ யின்மைரீ யுண்மைநீ; 

எனவாங்கு, 

நால்வகை யுருவிழ் பால்வே. op Bu 

கால முதல்வறிழ் பரவுது ஞாலத்து 
நல்லவை. ஈல்லவை யெல்லா நினா௮து 

செல்வ நோக்கி னெய்திய வல்லிதிற் 
துயரொடு தொல்வினை நீங்கப் 

பெயராச் சுற்றம் பெறுகம்யா மெனவே 7? 

இது ஆறடித்தரவும், மூன் றடித்தாழிசை மூன்றும்,  ஒருசீர்ச்சின்னம் 
உ தினாறும், தனிச்சொல் லும், ஆறடிச்சுரிதகமும் பெத்றுவந்த இடையளஷ. 
வண்ணகத்தேவபாணி. 

் ககெடலரு மாமுனிவர் இளர்ர் துடன் றொழுதேத்தச். 
கடல்கெழு கனைசுடரிழ் கலந்தொளிரும் வாலுளை ' 
யழல்விழிச் சுழல்செங்க ணரிமாவாய் மலைந்தானைத் 

தாரொடு முடிபிதிரத் தமனியப் பொடிபொங்க 
வார்புன லிழிகுருதி யகலிட மூடனனைப்பச் 

கூருகிரான் மார்பிடரீத கொலைமலி தடக்கையோய்? 

மூர்சதிர் வியன்மதுரை முழுவதூர் தலைபனிப்பப் . 
புரைதொடித் திரடிண்டோட் போர்மலைந்த மறம்ல்ல 
டியோடு முடியிறுப்புண் டயர்ந்தவர் நிலஞ்சேரப்.. 
பொடியெழ வெங்களச்துப் புடைத்ததுறின் புகழாமேரஈ, . 
-கீவியொலி வியனுலகங் கலந்துட னனிீநடுங்க 

வலியிய லவிராழி மாறெதிர்ர்த மருட்சேரவு: ள் 
மாணாதா.ருடம்போடு மறம்பிதிர வெதிர்கலங்கச்... 

...சேணுய. ரிருவிசும்பி_ர் செகுத்ததுநின் சனமாமோ?. 

படுமணி யினநிரை: பரந்துட. னிரிந்தோடச் ட 

கடுமுர ணெதிர்மலைச்த காரொலி யெழிலேறு | 

பவெரிகொடு மருப்படர வீழ்ந்துஇிறம் வேறாக: 

வெருமலி பெருநீதொழுவி னிறுத்ததுின் னிகலாமேச 

இலங்கொளி மரசத மெழின்மிகு வியன்கடல் 

வலம்புரித் தடக்கை மா௮ னின்னிறம் 

விரியீணாக் கோங்கமும் வெந்தெரி பசம்பொன்னும் 
பொருகளி: றட்டோய் புரைய நின்னுடை் - - 

- கண்கவர் கதிர்முடி கனலுஞ் சென்னியை 

sore ருறுபகை தவிர்த்த வாழியை” — 
ஓலியிய லுவண: மோங்கெய கொடியினை 
"வலியுயர் சசட மாற்றிய வடியினை;



Sr தொல்சாப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்ரர 

போரவுணர்க் கடந்தோப் 
புணர்மருதம் பிளந்தோய்நி 
நீரகல மளந்தோய்நி. 
நிழறிகழைம் படையோரய்நீ 

ஊ.மிநீ 

உலகுகீ 

உருவு 

Ge 
ஆழிரீ 
அருளுநீ 

.. அறுமுநீ 
மறமுநீ? 

எனவாங்கு, 
அடுதிற லொருவஙிழ் பரவுது மெங்கோன் 

ஜொடுகழரற் கொடும்பூட் பகட்டெழிள் மார்பிம்' 

கயலொடு கலந்த சிலையுடைக் கொடுவரிப் 

புயலுறம் தடக்கைச் செவ்வே லச்சுதன் 

றொன்று முதிர்கட லுலக முழுதுட 

*னொன்றுபுரி திகிரி யுருட்டுவோ னெனவே ” 

Qa இருசர் நான்கும் ஒரு£ரெட்டும் பெற்று ats gi. இதனுட் 

போரவுணர்க்கடந்தோ யென்பதனை முச்சீராக்கயும், ஊழிநீ யென்பதனை 

மிருசீராக்கயும் பின்னுள்ளோர் காட்டுதல் பொருந்தாமை யுணர்க, (௪௪௬) 

ஒருபோகின் வகை 

௧௪௪, - ஒருபோ. இயற்கையும் இருவகைத் , தகும். 

இஃது ஓத்தாழிசை யிரண்டனுள் ஏனையொன்றனை வண்ணகம், ஒரு 

போகென இருவகைத்தென்றார் $ - அவற்றுள் ஒருபோகும் இருவகைத்தா 

மென்கின்றது. உம்மையிறந்ததுதமீஇய எச்சவும்மை, 

(இ-ள்) ஒருபோகன் இயல்பும் இரண்டு கூறும். எ - று, 

இதன். பயன்: ஒருபோகன் றிக் கொச்சகம் அம்போதரங்கமென் றும் 

பெயர் வழங்கினு மமையும் reir ar Gud pl. : (௧௪௭). 

.... அவ்வகையின் பெயரும். முறையும். 

௧௪௮; கொச்சக ௦ வொருபோ(கு) அம்போ தரங்க 
ஒப்ப (BUG nll] COT GOV. வேண்டும். [மென்(௮) ப 

இது மேல் வகுத்த இரண்டற்கும் பெயரும் மூறையுங் கூறுகின்றது. 

* ஒன்று திரி எனவும், ஒன்றுபு இஇறி. எனவும் பாடம்.



sei. ae சச்ஜெர்ச்டினி௰ம் ட சாடு 
1: st.) கொச்சு க... வொருபோகு, அ௮ம்போதரங்க வாரு 

போகு என்நிரண்டாகப் பெயர்கொடுத்துப் பொருந்த ஆராய்ச் 

. துணரப்படு மவை or = Oe 

கொச்சக வுடை. போலப் "பெரும்பான்மையும்" தரண்டுவருவது 

கொச்சகமெனவும், பல வுறுப்புக்களு முறையே. சுருங்கியும், ஓரோ 

வழிப் பெருஇயும், முடுகியுங் கடைக்சண் விரிந்து ரீர்த்தரங்கம் Gum med oir 

அம்போதரங்கமெனவுங் கூறினார். இவையும் ஓத்தாழிசைப். பகுதி: 
யென்பார். போக்கிய வொத்தாழிசையானே ஒருபோகென்றா ரெனக் 

“கொள்க. அம்போதரங்க வொருபோகெள்பதும் அது. ட... 

,_ -ஒருபோகென்பது: பண்புத்தொகைப்புறத்தன்மொழி. ... இடை 
யீடில்லா. நிலத்தினை. யொருபோகென்ப. வாகலின் அது. ஒப்பினாஇிய: 

பெயர். ஒருபோகசென்றதனைத் அரி கோட்ட வெளி என்றதுபோலக் 
கொள்க... ர 7 a (௧௪௮) 

“கொச்சக ஒருபோகின் இலக்கணம் 

௧௪௯. தாராவின் GHS தாழிசை பெற்றும் 

-'.. தாழிசையின்றித் தாவுடைத் தாகியும் 

- எண்ணிடையிட்டுச் சின்னங் குன்றியும் 

அடக்கிய லின்றி படி. சிமிர்த் தொழுகியும் 

யாப்பினும்: பொருளினும் வேற்றுமை யுடை. ட 

கொச்சக வொருபோ காகு மென்ப... [பது 

இது முறையே கெரச்சக வெர்ருபோகு கூறுஇன்றது. . ன கு 

(இ-ள்.) தரவின் ருகித் தாழிசை பெற்றும் என்பது தனக். 

Barr Bus வண்ணககதுஇ.ற்கோதய தரவின்றித் . தாாழிசையே 

பெற்றும், அவை பரணிப்பாட்டாகிய 6 ,தவபாணி (tp BOO Wear , 

இது தரவோடுபட்ட தாழிசை யிலக்சணமின்றி வேருய் வருமென் 

றற்குத் தரவின்றாகியெனத் தரவை விலக்கினார். எனவே இவையெரத்து 

Ape (PS QUE தரவிற்சுருங்கி நான்கும் மூன்றும் அடிபெறுதலும், ஒரு 

பொருண்மேல் வருதலும், தாழம்பட்ட ஓசையவே:.. யாதலும், 

கடப்பாடின்றென்.றவாறும், அ௮ங்கனங் கூறியவதனானே பரணியு 

-ளெல்லர் .மீரடியானே வருதலும் தாழம்பட்டன  .ஓசையல்லன 

-விராஅய் வருதலும், மூடுகி வருதலும், இனித் தாழிசை மூன்றடுக்கித் 
தனியே வருவழி ஈரடி முதலிய பலவடியான் வருதலும், இனிப். பத்தும் 

பதினொன்றும் 'பன்னிரண்டுமாகி ஒருபொருண்மேல் வரும் .பதிகப். 
  

* தோட்ட எனவும்: பாடம்.



௧௭௬ தொல்காப்பியம் பொருள திகாரம் [ செய்யு 

பாட்டு கான்கடியின் ஏறாது. வருதலும், அங்ஙனம் வருங்காற்- றுழ்நீத 

வோசை பெற்றும் பெறுதும் வருதலும், அவை யிரு£ரெண் முதல் எண்௪ீ 

ர்ளவும் வருதலும் என்பது? இன்னோரன்ன பல பகுதியெல்லாம் வ்ரை 

யறையின்றித் தழுவப்பட்டன. இவ் வேறுபாடெல்லா முளவேனுச் 

தாழம்பட்ட வோசை பெரும்பான்மைய வாதலிம் ருழிசை யென்றார். 

- இங்களர் தாரழிசைப்பேறு 'விதந்தேோர் தவே யொழிந்த  வுறுப் 

பெல்லாம் விலக்குண்டமை பெற்றும். “தாழிசையுறுப்புப் பெறுவதி 

யர்தெனிற் கொச்சச " வொருபோகெனப் பொதுவகையா னின்.ற 

செய்யுளாம்.". அது கோக்கியாயிற்றுப் 'பலவுமெண்ணி வேற்றுமை 

யுடையதென் றொருமையாம் கூறியது. ் 

மூதம்றொடை பெருகிச் சுருங்குமா OG pain oor OS தனியே 

யெண்ணலாகர்மையானும், ஓசை வேருதலாலும், ஈரடித்தாழிசை 

பேரெண்ணாகா, ட்ட வ ட ம்க் 

| (எ-டு.) “உளயாழி யோயேழு மொருசெலுவி ஜெடுங்குகலான். ன 

. விகசாயாட நீர்பெறா மீனுருவம் பரவுதுமே... 

என்றாற் போல்வன பரணிச்செய்யுளுள் பயின்றுவரும். 

இவ்வாறு பல தொடர்க்துவரிற் பஃறாழிசைக் கொச்சகமென்றும், 

மூன்று தாழிசை வரிற் சிஃறா மிசைக் கொச்சகமென்றும் கூறவுமமையும், 

மற்றுப் பரணியாவது காடுகெழு செல்விக்குப் பரணிராட் கூழுர் 

துணங்கையுங். கொடுத்து WPL டுவதோர் வழக்குப்பற்றியது. அது 

பாட்டுடைத் தலைவனைப் பெய்து கூறலிழ் தக்கன் பலவும் வீராயிற் 

Spgs தேவபாணியேயாம்; 

“கன்று குணிலாக் சனியுகுத்த மாயவ 

னின்றுஈம் மானுள் வருமே லவனள்வாயிற் 

கொன்றையந் தீங்குழல் கேளாமோ தோழி ;. 

_ பாம்பு கயிறாக் கடல்சடைச்ச மாயவ 

்... ஸனீங்குகம்.மானுள் வருமே லவன்வாயி : 

லாம்பலந் தீங்குழல் கேளாமோ தோழீ 7 

கொல்லையஞ் சாரற் குரு்தொசித்த மாயவ . 
் னெல்லைஈம் மானுள் வருமே லவன்வாயின். | 

| eats Bares கேளாமோ. தோழீ! 
... (லெப். பச் 5 ௩௧௧) 

இது. படர்க்சைப். பரவலாய் - மூன்றடுக்கிய . வழி :மூன்றடியான் 

வந்தது. இது கந்திருவமார்க்கத்தா னிடை.. மடக்கி . நான்கடியாமா.று 

மூணர்க. ட 

44: யானைத்தோல் போர்த்துப் புலியி னுரியுடுத்துக் . 

ட கான வெருமைக் கருந்தலைமே னின்றாயால் :



ளியல்]| நச்சினார்க்களியம் ...... SGT Gr 

வானோர் வணங்க மறைமேன் மறையாகி 
ஞானக் கொழுந்தாய் ஈடுக்கன்றி யேஙிற்பாய் ; 
வரிவளைக்கை வாளேந்தி மாமயிடற் செற்றுக் 

கரியதிரீ கோட்டுக் கலைமிசைமே னின்றாயா 

லரியரன்பூ மேலா னகமலர்மேன். மன்னும். 

-விரிகதிரஞ் சோதி விளக்காகி யேநிற்பாய் ; 

சங்கமும் சக்கரமுந் தாமரைக் கையேந்திச் 

செங்க ணரிமான் சனவிடைமேனின்ராயாற் 
கங்கைமுடிக் கணிந்தகண் ஹுூதலோன் பாகத்து. 

மங்கை யுருவாய் மறையபோற்ற வேகிற்பாய் ?? 

(சிலப், வேட்டுவவரி) 

- இவை முன்னிலைப் பரவலாய் மூன்றடுக்கி சான்கடியான் வந்தன. 

பதிகப்பாட்டி ற்கு ஈண்டுக் கூறிய வேறுபாடுகள் திருவாய்மொழி 
இருப்பாட்டுத் இருவாசகம் என்கின்ற கொச்சக வொருபோகுகளிம். 
காண்க. அவை உலகவழக்கன்மையிற் காட்டா மாயினாம். 

ஆ யென்றதனான் ஒரு பொருண்மேன். மூன்றடுக்கி வருதலுந் 
தேவபாணியன் நி யாப்பினும் வேறுபட்டு வருவனவற்றின் கூறாய். 
அங்கனம் மூன்றடுக்கி வாராது தொடர்ந்த பொருளாய் கான்குமுதற். 

பலவு மடுக்கி வருதலும் தனிச்சொற் பெற்று வருதலுந் தாழம்பட்ட 

வோசையின்றி மூன்றடுக்க வருதலுஞ் சுட்டி யொருவர் பெயர்கொண்டு 
அவர்களையுச் தெய்வமென்றே பரவலும், அடுக்கிவந்து அடச்சியலான். 

முடிதலும், பிறவுங் கொள்க. 

(எ-டு.) *சுடரொடு திரிதரு மூனிவரு।மமரரு 

மிடர்கெட வருளுகின் னிணையடி தொழுதே. 

மடல்வலி யெயினர்ரின் னடிதொடு கடனிது 

மிடறுகு குருதிகொள் விறறரு விலையே, 
அணிமுடி. யமரர்த மரசொடு பணிதரு 

மணியுரு வினைகின மலரடி தொழுதேங் 
கணகிரை பெறுவிற லெயினிடு கடனிது 

சிணனுகு குருதிகொ ணிகாடு விலையே; 

துடியோடு சிறுபறை வயிரொடு துவைசெய 
வெடிபட வருபவ ரெயினர்க ளரையிரு 

ளடுபுலி யனையவர் குமரிகி னடிதொடு 

படுகட னிதுவுகு பலிமுக மடையே '!' (சிலப், வேட்டுவவரி) 

இவை மூன்றடுக்கி மூடுகியலாய் வந்த சாதிச் கொச்சக வொரு. 

போகு. 

.... என்றிவை சொல்லி யழுவாள் கணவன்றன் 
் பொன்றுஞ்சு மார்பம் பொருந்தச் தழீஇக்கொள்ள . 
Ogr—12



௧௪௮ தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

கதின்றா ளெழுந்து நிறைமதி வாண் முகங் 

கன்றிய தென்றுகண் ணீர்கையின் மாற்றியபின்' 

னழுதேங்கி நிலத்தின்வீழ்ந் தாயிழையாள் தன்சணவன் 

றொழுதகைய Bossy ous துணைவளைக்கை யாற்பற்றப் 

பழுதொழிர் தெழுந்திருக்சான் பல்லமரர் குமாத்துளா 

னெழுதெழின் மலருண்க ணிருக்தைக்க வெனப்போனான் 

மாயங்கொள் மற்றென்கெரளன் மருட்டியதோர் தெய்வங்கொல் 

போயெங்கு நாடுவேன் பொருளுரையோ விதுவென்று 

காய்ச் தணிந்தன்்.றிக் கணவனைக் கைகூடேன் 

மீவேந்தன் றனைக்கண்டு திறங்கேட்பல் யானென்றா 

Gera ளெழுக்தா ளி௨ருற்ற தீக்கனா 

நின்றா ணினைந்தா ணெடுங்கயற்க ணீர்சோர 

நின்றா ணினைந்தா ணெடுங்கயற்க ணீர்துடையாச் 

சென்றா ளரசன் செழுங்கோயில் வாயில்வாய் *? 

(சிலப், ஊர்சூழ்வரி) 

இவை தொடர்ந்த பொருளாய் சான்கடுக்கின. 

॥ சொன்ன து, அரசுறை கோயிலணியார் ஜஞெகிழங் 

கரையாமல் வாங்கிய கள்வனா மென்றே 

கரையாமல் வாங்கிய கள்வனா மென்றே 

குரைகழன் மாக்கள் கொலைகுறித் தாரே, எனப், 

பொங்கி யெழுந்தாள் விழுந்தாள் பொழிகதிர்த் 

திங்கள் முகிலோடுஞ் சேணிலங் கொண்டெனச் 

செங்கண் சிவப்ப வழுதாடன் கேள்வனை 

யெங்களூஅ வென்று வினைக்தேக்கி மாழ்குவாள் ?? 

(சலப், துன்பமாலை) 

இவை தனிச்சொற் பெற்றுத் தினிவந்தன;. 

6 இளமா வெயிழ்.றி யிவைகா ணின் னையர் 

தலைநாளை வேட்டத்துத் தந்த நிரயைகள் 

கொல்லன்: றுடியன் கொளைபுணர்சர் வல்ல: 

ஈல்லியாழ்ப் பாணர்தம் மூன்,றில் நிறைந்தன ; 

— முருந்தே ரிளரகாய் காணாய்கின் னையர் 

. கரந்தை யலறக் *கடந்த நிரைகள் 

கள்விலை யாட்டிஈல் வேய் தெரி சானவன் 

| புள்வாய்ப்புச் சொன்ன கணிமுன்றில் நிழைந்தன 7 

கயமலருண் கண்ணாய் காணாய் நின்னை ய. 

ரயலூ ரலற வெறிந்தகல் லாக்க 

. *தவர்ந்த என்பதும் பாடம்...



வியல்] ட ட்ட. ஈச்சினொர்க்கி௰யம் ன ட ere 

ணயனின் மொழிகர் ஈரைமூது தாடி... 

யெயின oud uit மூன்றில் கிறைந்தன. '' 

(சிலப். வேட்டுவ] 

இவை தாழிசை யோசையின் றி படுக்கி வர்.தன. 

கோவா மலையாரங் கோத்த கடலாரம் 

தேவர்கோன் பூணாசர் தென்னவர்கோன் மார்பினவே? 

ேவர்கோன் பூணாரம் பூண்டான் செழுர்.துவரைக் : 

கோகுல மேய்த்துக் குருக்தொசித்தா னென்பரால் 7 

பொன்னிம௰யக் கோட்டுப் புலிபொறித்து மண்ணாண்டான் .. 

கன்னன் வளவன் மதிழ்புசார் வரழ்வேந்தன் 

மன்னன் வளவன் மதிற்புகார் வாழ்வேந்தன் 
பொன்னம் தி௫ரிப் பொருபடையா னெள்பரால் ; 

. .முர்நீரி னுள்புக்கு மூவாக் கடம்பெறிந்தான் — 

 மன்னாரகோன் சேரன் *வளவஞ்ச வாழ்வேந்தன் 
மன்னர்கோள் சேரன் வளவஞ்சி வாழ்வேந்தன் 

சன்னவிரு ளோச்க் கடல்கடைசர்தா னென்பரால் ** 
(சிலப். ஆய்ச்சியர் குரவை] 

இவை அரசரைத் தெய்வமென்றே பரவீயன. 

4 குன்றக் குரவையுள் ** சீர்கெழு செந்தில்?? என்னுச் தாழிசை 

Osh பலவடுக்கி வந்து பின்னர் *!என்றியாம், பாடக்.........கேட்டு” 

என்று ௮டக்கியற் பொருள்பெற்று முடிந்தவாறு காண்க. இன்னுஞ் 

இலப்பஇகாரத்துள் வரும் வேறுபாடெல்லாம் இவ் விலேசான் முடித்துக் 

கொள்க. தாழிசையின்றித் தரவுடைத்தாகயு மென்பது மேற்கூறிய 

தாழிசையின்றித் தரவேபெற்று வருதலும் எ - று. 7 

ஈண்டுர். சரவோசை பெறுவது பொதுவாய்கின்ற கொச்சகவொரு 

போகென் வுஞ் செய்யுள், அது தாழிசையோடுபட்ட தரவிலக்கணத்தின் 

இரிந்து வருமென்றற்குத் தாழிசையின் றியென . விலக்கினார். .. அது 

தொடர்நிலைச் செய்யுளாய்வருச் தேவபரணியர் தரவிணைக் கொச்சசமாய்' 

வருவது: நான்கும் ஆறும் எட்டும் : அடியாய் வருதல் கடப்பாடின். 

றென்பதாஉங் கொள்க, தரவெள்லும் உறுப்பைச் " செய்யுளூடைத் 

தெனவே யொழிந்தவுறுப்பு விலக்குண்டன..... 

ஆயு மென்றதனால் தணிச்சொல்லும் சுறிதகமும் பெற்றும்: பெருதும். 

வருதலும், பெரும்பான்மை யிரண்டிணைதலுங் கொள்க... அவை தனிச் 

சொல்லுஞ் சுரிதகமும்பெற்ற தரவு :  கொச்சகந் தீரவிணைக் கொச்சக . 

மெனப் பெயர் கூறப்படும். இதனால் தரவிலக்கண மிழிர்ததேனுமி.. 

பெரும்பான்மை தாழம்பட்ட வோசைகச்: குர்த்தள் ழேன்பது. கேர்க்தவள. 

யிற்று, ப | 

* வளர்வஞ்ச என்பதும் பாடம்... . 1 Padua, 
Pe



னும். | தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் ... [மிசெம்ர்(ு 

{a -@.) *பூணாக வென்பணிர்தாள் பூதத்தான் வேதத்தான் 

கோணாகக் கச்சையான் கோடேர்து கொல்லேற்றாள் 

மாணாக வெண்ணாலரீன் வாணுதலோர் பரகங்கொண் 

ஒணாகும் பிச்சையா னுண்ணாத ஈஞ்சுண்டான் — 

வான்யாறு தாழ்ந்த சடையான் மழுவலத்தான் 

யானார்வஞ் செய்யு மிறை; 

எனவாங்குப் பாடி யிறைஞ்சுவோர்க் கெல்லாம் 

வினைமாசு இர விளக்காகுர் தோற்றத் 

_தனையோய் மறலிக்கு மச்சம் பயந்த 
புனை பூங் கழழ்கான்மேற் பூவோடு நீர். தூஉய் 

- மனை மாண்ட பாக முளப்பட. வாழ்த் இ 

யெனை ராளு மேத்துது மெர்தையே நின்னை 

. நினையா தொழியற்க நெஞ்சு”! 

இது தரவிணைச்கொச்சகம். ப 

. தனிச்சொல்லுஞ் சுரிதகமும் பெற்றன வர்துழிக் காண்க. 

இதனானே தொடர்நிலைச் செய்யுளின் முதற்கணின்ற தேவபாணி 

- ஜன்பொருளோடு தான் முடிந்தன தனித்தரவு கொச்சகமாம். 

(ன-டூ.) “உலக மூன்று மொருங்குட னேத்துமண் 

டட டிலக மாய திறலறி வன்னடி. 

வழுவி னெஞ்சொடு வாலிதி னாற்றவுர் | mo, 

தொழுவ றொல்வினை நீங்குக வென் நியான் ;”: (வளையாபதி 

0 மூவா முதலா. வுலகம்மொரு மூன்று மேத்ததி 

தாவாத வின்பந் தலையாயது தன்னி னெய்தி 
"யோவாது கின்ற குணத்தொண்ணிதச் செல்வனென்ப 

். தேவாதி தேவ னவன்சேவடி. சேர்து மன்றே '!- டா 
a | (Aégr. s_aer arps gs} 

எனவரும். இவ் வளையாபதி முதலியவம்றுள் தேவபாணியல்லாத தொடர் ப 
பொருட் செய்யுட்களை *யரப்பினும் பொருளிலும் வேற்றுமையுடையது!* - 
என்றதால் தரவுகொச்சகமென்று கொள்க, அவை தம்பொருளோடு தாம்: . 
ஜடியாமையின். சி 

-... எண்ணிடையிட்டூச் சன்னங் குன்றியும் என்பது வண்ணகத்திற் 
கோதிய. எண்ணுஞ் சின்னமுமின்றி ஒழிர்த தரவு தாழிசை. தனிச்சொல் : . 

்... எறிதக மென்னும் நான்குறுப்புடையதுங் கொச்சசவொருபோகாம் எ-று 

... இதற்கு இல்லா. ஆறுறுப்பையே கூறிற்று உள்ளது நிற்றலை 

(எ-ட.)- **ஆறறி. யச்தணர்க் க்ரும்றை பலபகர்ந்து. 
தேறுநீர் சடைக்கரந்து திரிபுரர் தீமடுத்துச் 

கூறுமழ்.குறித்ததன்மேற், செல்லுங் கடுங்கூளி!



வியல்] ப ட ப் ஈச்சினார்க்கினி௰ம். | FR 

மாறாப்போர் மணிமிடற்ற வெண்கையாய் கேளினி) 
படுபறை பலவியம்பப் பல்லுருவம் பெயர்த்துறீ. 
கொடுகொட்டி. யாடுங்காற் கோடுய ரகலல்குற்.. 

கொடிபுரை நுசுப்பினாள் கொண்டர் தருவாளோ .. 

மண்டமர் பலகடறந்து மதுகையா னீறணிந்து .. 
ப்ண்டரங்க மாடுங்காம் பணையெழி. லணைமென்றோள் 
வண்டரற்றுங் கூந்தலாள் வளர்தூக்குத் தருவாளோ 
கொலையுமுவைதக் சோலசைஇக் கொள்றைத்தார் சுவற்புரளத் 

தலையங்கை கொண்டுநீ காபால மாடுங்கான் 

மூலையணிக்த மூறுவலாண் முற்பாணி கருவாளோ; 

எனவாங்கு, ” 
பாணியுர் தூக்குஞ் ் எர மென்றிலை.. 
மாணிமை யரிவை காப்ப 

வாணமில் பொருளெமக் கமர்ந்தனை யாடி '" 

.... (கலி. கடவுள். வாழ்த்து) 

இது காள்குறுப்பான் வக்ததேனும் தேவபாணிபாம் வருதலின் 

முதனிலை யொத்தாழிசை யாகர து. 

ஏனை யோன்றே: வென்ற ஓத்தாழிசையே பாமாயினும் அவ்த்றிற் 

குரிய எண்ணுஞ் சின்னமும் இழத்தலிற் கொச்சக வொரு போகாயிதற்று- 

ு. .. அடக்கயலின்றி யடி.நிமிர்ந் தொழுகயுமென்பது அடக்கியல் தனித்து 
'வருதலின்றி யவ்வடக்கியலோடு .ஒரு செய்யுளாய்' அடி.பரந்தொழுகியும் 
அடக்குமியல்பின் றென்றது முற்கூறிய வுறுப்புக்களைத் தனியே வந்து... 

அடக்கி நிற்கும் இலக்கண அன்றியே வரும் - T~ De 9 

எனவே) ப் 

1 rye hg Bur சிறியக் லியே!" எ ப்ப . (செய். ௪௯) - 

வெண்பா வியலினும் பண்புற.முடியும் !”. (செய். எஸ் 

என்ற விதியாம் பெற்ற இறுதி ஒரு தொடராய் இற்று நிற்றலும், அடி 
நிமிரும்: என்றதனான் முற்கூறியவற்றின் ௮டிவரையறையை யிகத்தலும், 

அழுகும் என்றதனான். எழு* ரி.று. தியல்லாத எல்லாவடியுங் கலியேயர 

யொழுகி வருததும் Qu pope. ப 

(எ-ட.) . “மழைநுழைர்து புறப்பட்ட மதியமூ ஞாயிறும்போ. ஏ 
௮ழைவழங்கு.வலம்புரியுக் திகிரியு மொளி௫ிழப்பம்... 

பச்சென்ன வானிட்ட வில்லேபோற் பகந்துழாய்க் 4 

_கச்சென்னக் கனல்கன் ற. கதிர்முலைமேழ் கவின்செய்ய. 
_ வம்மேகத் திடைப்பிறக்த. ஈரையுருமே. ற.இசயிப்ப , 

_ மைம்மேனி மருங்க இர வரியேறு வால்புடைப்ப 
| sian Gry மண்ிநீல வெழ்பிடை வேய்மிடைந்தாங்



சட் தொல்காப்பியம் பொருளஇதிகா சம் [செய்டி 

- கெண்டோளனு மிடுநீழ லிளங்கிளிகள் களிகூரக் 

கொதியாது கொதித்ுதறிர்த கோட்டெருமை தலையின் மிசை 

Burs ஈறடி மிதித்தன போற்றோன்றத் 
தாங்கிய புகர்வாளுங் கேடகமுரச் தனித்தனி 

வாங்கிய கோளரவு மதியமும் போன்றிலங்க 

மைதொடுத்த சடழ்புறஞ்சூழ் மலையென்ன மணியல்குல் 

- கொய்துடுத்த பொற்றுகலின் கொழுஞ்சோதிக் கொழுக் 
தோட்ட 

நீனின்ற வடிவத்தா னெடியோனை முதற்பயர்த 

- தாயென்று முதுமறை பரவினும் 

யாயென் இல்ல தயார் துணி யலமே 

எனவரும். 

தேவபாணியாள் வெண் பாவியலான் முடிகீதது வந்துழிக் காண்க, 

. இக்கருத்தறியாதார் வெண்பாவியலாற் பண்புற மூடிந்த கலியடி: 
யுடைய தனை வெண் கலிப்பா வென்பர். 

யாப்பினும் பொருளிலும் வேற்றுமையுடையதென்பது மேற்கூறிய 
வாறும் இணி வருகின்றவாறுமின் றி யாப்பின் வேறுபடுததும். பொருளின் 
'வேறுபடுதலும் எ-று... 

அவை இருசர்முதல் .எண்சிர்காறும். ae Fi முற்கூறியவாறன்றி 

அடிக்கண் நக்கான் காய் வரும். சில பிறவடி விராயும் வருவனவும், பலவடி. 
வந்தும், நான்கடி வந்தும் பாமயங்கி - வருவனவும், இனி. யீரடியான் . 

-வருவனவற்றுள் ஈற்றடி மிக்குங். குறைந்தும் குறையாதும்வந் தியலசைச் 

சிர்பெற்று வருவனவும், ஓசையும் பொருளு மினிதாகாது வருவனவும், 

.அவ்விரண்டடிச்' செய்யுண் முடிந்து நிற்கவும், ஈற்றடி யொன்றும் 
இரண்டும் மிக்குவருவனவும், பிறவாருய் வருவனவும், இனி மூவடியான் 
வருவனவற்றுள் ஈற்றடி, குறைந்தும் முதலட. மிக்கும் இடையடி. குறைக் 
தும் Bp Guu. மிக்கும் மூன்றடியிற் குறையாதும் பி.றவாறாயும் வருவன 
வும், இம்மூவடி யிற்றபின் ௪.ற்றடியொன்றும் இரண்டும் மிக்குவருவன 

வம், பிறவரய் வருவனவும், இனி நான்கடியாப் வருவனவற்றுண் முத 

விடை கடையிற் குறைந்து வருவனவும், அம்மு. தலிடை கடைக்கண்ணே .. 

தரடியுமீரடியுஞ் சிர்மிக்கு. வருவனவும், பிறவாறாப் வருவனவும், 

 அக்கான்கடி யிற்றபின்: ஈற்றடியொன்றும் இரண்டும் மிக்குவருவனவும், 

இங்களம்:மிக்கு ஒருபொருண்மேன் மூன்றடுக்கி வருவனவும், பத்தடுக்க 

வருவனவும், அளவியலின் வேறுபடுவனவும், இனி யைர்தடியான் வருவன 

வற்றுள் ஈற்றடி குறைந்து வருவனவும், அவ்வைந்தடி யி.ம்றபின் ஒரடியும் 
 துரடியும் மிக்குவருவனவும், மூச்சிரான் இற்றுச் சிலர் மிக்குவருவனவும், 

இனி... ஆறு ssi வடி.களான் வருவனவும், இவ்விலக்கணமெல்லாம். 

பெற்று Beast கடவுட் பொருட்டொடர் நிலைகள். பல soos ப



வியல்] . தச்சனார்க்ளொயம் : | க்ஷ. 

தாழிசையுமாக . யிடைமிடையச் -கெய்வனவும் அடக்கியலின்றி யடி 
கிமிர்ந்து அடக்கஇயல். பெற்று வருதலும் இன்னோரன்ன பல பகு திகஞங் 

கொள்ளப்படும். பொருள் வேறுபடுமென்றலிற் புறப்பொருளான் 

வருவனவுங் கொள்க. இவற்றுட் ல. கந்தருவமார்க்கத்தான் இடை 

மடக்கி வருவனவுங் கொள்க. 

(எ-டு. *49நய்யொடு தியொக்கச் 
செய்யானைச் சேர்வார்க்குப் 
பொய்யாத வுள்ளமே 
மெய்யாதல் வேண்டும் 17 

இது குறளடி. நான்கான் வர்தது. இது குட்டம்படாது. 

ஈ மையணி கண்டனை வானோ 

ரையனை யாயிரம் பேழ்வாப்ப் 

பையர வம்பல பூணு. 
மெய்யனை மேயது வீடே '* 

இ.து சிர்தடி நான்கான் வந்தது. 

இவ்வா றியலசைச்சிரான் வருவது வந்துழமிக் காண்க, 

4 நீறணிந்த திருமேனி நெருப்புருவங் களைத்ததுபோற் 

கூறுணித்த குங்குமங்சகாண் டொருமுலையேர் குறிசெய்ய 
வேறணிக்த சுடரெறிப்ப வேனிலாற் கெரிவீழித்த 
வேறணிந்த வெல்கொடியோ யெவ்வுயிர்கிற் றவீர்க்தனவே”” 

* வென்றான் வினையின் ஹஜொகையாய் விரிந்து தன்க ன 

ணொன்றாய்ப் பரந்த வுணர்வின் னொழியாது முற்றுஞ் 

சென்றான் திகழுஞ் சுடாசு ழொளிமூர்த்தியாகி 
_ இன்று னடி abu பணிகச்தார் வினை நீங்கி நின்றார்!” 

(சூளா - காப்பு. ) 

“ane af ஒலீரன்டு Garg காணமுமுது. seeees வே! 

(சூளா-துறவு-௬௪) 
இது கொச்சகம்போல. அடுக்வொராது காழம்பட்டவோசைத் தரவு 

கொச்சகம். 

| ட்ப ஒருவாள்யா Caos டாடவிப் 
பெருகாகமே பூணும் பெருமா .. 

னருவானா னாயினு மன்பர்க் 

“குருவாயினா னள்ளத்தி னுள்ளே ve 

Qg அளவடிகான்காய். நிரையசைச் சீராகிய சொஜ்கண்... வந்து 

பிறவடி விராஅயிற்று, - அசைச்சரின்றி இங்ஙனம். , வருவன தரவு 
கொச்சகமாம்.



Fi P தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

14 முழங்குதிரைக் Car pena Garé soir 

மூழுதுலக மேவல்செய. மொழிசெய் கோமான் 
வழங்குதிறல் வாண்மாறன் மாச்செழியன் 

ருக்கரிய வைவேல் பாடிக் 
கலங்கிகின் ருெலாங் கருதலா காவண 

மிலங்குவா ளிரண்டினா லிருகைவீ சிப்பெயர்நீ 

திலங்கள்மா லையவிழ்ரீ தாடவா டும்மிவள், . 

பொலங்கசொள்பூந் தடங்கட்கே புரிந்துகின் ரரெலாம் 
விலங்கியுள் ளர்தப விளிக்துவே ருப்வே ?? 

இது பிறபொருளாள் அளவொவ்வாது பலவடி.வரந்.து பாமயங்கிற்று, 

*தடந்தாட் கொத்த தமனியச் சிலம்பு 
படந்தாழ் கச்சைப் பாம்பொடு மிளிர 
வென்றாடு திருத்தாதை வியந்துகை துடிகொட்ட 

| நின்றுடு மழகளிற்றை நினைவாரோ வினையிலரே ?? 

இது நான்கடியுமோத்து பாமயங்கி வந்தது. 

* கங்கை சூடிய கபாலிஙின் னடி யிணை | 
தங்கு நெஞ்சினர் தளர்வுறு பிறவியை நீப்பர் !? 

இது ஈரடியா யீற்றடி மிக்கது. 

* புனைமலர்ச் கடம்பின் பூர்தார்ச் சேந்த 
நினையடி பரவுதும் யாம் !? 

இது ஈரடியாயீர்றடி குறைந்த.து. 
- 1 சொன்றை வேய்ந்த செல்வ னடியை 

யென்று மேத்தித் சொழுவோம் நாமே”? 

ப இது ஈற்றடி மூற்குறையாது இயலசைச்ச ரடிதோறும் வந்தது. 

47 அறுவர்க் கறுவரைப் பெற்றுங் கவுக்இ 

மறுவறு பத்தினி போல்வை கினீரே?? 

இது ஓசையும் பொருளு மினிதாக வந்தது. 

(1 கொள்றைசேர் சடைமுடியோன் கொர்தழல்போன் மேனியோ 

- ஜொன்றிய [பெண்களை யோவாதே யுள்ளுக 
செல்கதி யின்றிச் வகி. சேர்வதோர் 
நல்ல.றி£வெய்து.து நாமே”? 

-இது சரடியிற்றுதன்மே. அக்கட யிரண்டு மிக்குவந்து ஒன்றுட் 
பட்டது. 
  

 தடச்தாள்கோத்த: என்பதும் பாடம், 

வெண்சளே என்பதும் பாடம்.



வியல்] ம் ப ஈச்சினாக்னியம் -.. - ன கடு 

யி ஈண்பிதென்று தீய சொல்லார் 
முன்பு கின்று: மூனிவுசெய்யி£. 

ரன்பு வேண்டு பவர் !? . 

இது மூன்றடியாள் வந்து ஈற்றடி குறைச்து அசைச்சிரா னிற்றது. 
₹* தாளாள ரீல்லாசார் தாம்பல சாயக்கா 

... லென்னாமென்னாம், | 
யாளியைக் கண்டஞ் யானைதன் கோடிரண்டும் 
SAIC uD ers gs விடும்பிலிற்.றி யாங்கே '* 

இது முதலடி மிக்கது. 
பூண்ட பழறையழையப் பூத மருள 

நீண்ட சடையா னாநுமே 

நீண்ட சடையா னாடுமென்ப. 

மாண்டசாயன் மலைமகள் காணவே காணவே? 

இது இடையடி குட்டம்பட்டு Op Sua. மிக்கது, கந்திருவமார்க் 
கத்தான் இடைமடக்கி நான்கடியுமாம். 

வானுற நிமிர்ந்தனை வையக மளந்தனை 
பான்மதி விடுத்தனை பல் லூயி ரோம்பினை 
நீனிற வண்ணகின் னிறைகமல் தொழுதனம்”' 

இத மூன்றாட்யிழ் குறையாதது. ப ப 
 பிறையணிர்த சடைமூடியோன் பிஞ்ஞகன் பெம்மாள் 

கறையணிந்த கண்டத்தான் கையிலங்கு சூலத் 

திறையணிகச்த கெஞ்சினோர்ச் இன்றாம் பிறவி; . 
இம்மைப் பிணியு மியலும் பியொடு 

தம்மைத் Sb BOR தாவில் புகமுளதாம்'" 

"இது மூன்றடி யீழ்றதன்மே லீரடி மிக்குவந்தது. 
“சதுர்முக வொருவ கின்ஈர ணடைரந்தே 

மூதிர்மிகு நீரு எந்.து.மிவ்.வங்கராவாப் 
இிருவுறு நிலைமைத்தாய்ப் போதென4-கூ றிரிற்பா 

.திர்வன ரிருகையு மாற்றுறக் கூப்பிறிம்பார்'”. : 

இது நான்கடியாய் மூதலடி குறைந்தது. 
1 தனுவெழ வரிவையைத் தகுமணம் புணர்ப்பின்: 

முணிவுறு தொழிலினை மூளா 

oor GON OE இலர்க்கிடு நாடொறு காடொறுக் 

கனியென வினியண்முன். கலந்தமற் Da pes” 

இது இரண்டாமடி குறைந்து வந்தது,
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₹ ஈல்லாலந் தன்னிழற்£ழ்க் கல்வித் துறைபயந்த காமர்காட்டி 

நல்லானை ஈல்லா ளொருபாக மாகிய ஞான த்தானை 

யெல்லாரு மேத்தப் படுவானை. யெஞ்ஞான்றுஞ் 

சொல்லரதார்க் கெல்லாட் துயரல்ல 

தில்லைத் தொழுமின் கண்டீர்!” 

இது ஈற்றயலமு. குழைந்து, சேடியாசிரியத்தான் நேரடி. மூன்னிறு 

மென்ற வீலக்கணக் கொச்சகம் வந்தும் பாவின் வேறுபட்டதாம். 

* வண்டணிகொண்ட மதுமலர்க் கொன்றை யினமாலை 

கொண்டணி செஞ்சடைக் கோட்டிளந் திங்கள்போலப் 

பண்டணி யாகப் பலர்தொழுங் கங்கைநீர் வைத்தா 

னுண்டணி கொண்டகஞ் சுண்பார்க் கமிழ்தாகுமே” 

- இது அளவடியிரண்டும் ஐஞ்2ரடியிரண்டும் வந்தது, 

4 கண்டெழப் பாவை தனிக்கரம் பிடிப்பராயிழ் 
" கொண்டவர் பேணிக் குடிக்கு விளக்காகும் 

- கெண்டெழி கெடுமனை தன்னை நீங்குப்போய்.., 
மற்றொரு குழகன் poh don Gus 7? 

இத மூதலடி மிக்கது. . 
- 6போதுறு முக்குடைப் பொன்னெயி லொருவன் 

gH தாமரை யடியே 

தாதுறு தாமசை யடியடைக் தாரெனிற் 

ட றீதுறு இவினை யிலரே'”.. 

இது சிலவடிகுறைர் திடைமடக்கிப் பிறவாருயி்.று, 

இவை பளவடியின் வேறுபட்டவாறுங் காண்க. 

 கடாமுங் குருதியுங் கால்வீழ்த்த பச்சைப் 

படாமும் புலித்தோலுஞ் சாத்தும் பதம 
னிடாமுண்ட கெற்றியா ளெஞ்ஞான்றுங் கங்கை 
விடாமுண்ட வார்சடையான் வெண்ணீ றணிர்தான் 
மெய்யுறு கோயில்லை வேறோர் பிறப்பில்லை - - 
யையுறு நெஞ்ில்லை யாகாத தொன்றில்லை ”' 

₹ வேயே திரண்மென்றோரள். வில்லே கொடும்புருவம் 
வாயே வளர்பவள மாந்தளிரே மாமேனி. 

கோயே மூலைசுமப்ப வென்றோர்க் கருகிருந்தா 
'ரேயோ:விவளொருத்தி பேடியோ வென்றார்... 

ப எரிமணிப்பூண் மேகலையார் பேடியோ வென்ருர் '” 
ட் -. (சிந்தா - ௬௨) 

இவை. நாள்கடிச். செல்யுளித்தபின். ஈற்றடி பிரண்டும், அன்றும் 

மிக்கு வந்தன;
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1 முவுலகு மீரடியான் முறைகிரம்பா வகைமூடியத் — 
 தாவியசே வடி சேப்பத் தமீபியொடுங் கான்போந்து 

சோவரணம் போர்மடியத் தொல்லிலங்கை கட்டழித்த 

- சேவகன்சீர் கேளாத செவியென்ன செவீயே 
திருமால்8ீர் கேளாத செவியென்ன செவியே ;"? 

₹* பபரியவனை மாயவனை ப் பேருலக மெல்லாம் 

விரிகமல வுநீதியடை விண்ணவனைக் கண்ணும். 

திருவடியுங் கையுங் கனிவாயுஞ் செய்ய 

கரியவனைக் காணாத சகண்ணென்ன கண்ணே 
கண்ணிமைத்துக் காண்பார்தங். கண்ணென்ன கண்ணே)!” 

'மடர்தாழு நெஞ்சத்துக் கஞ்சனார் வஞ்சங் 

கடர்தானை நாற்றுவர்பா னாற்றிசையும் போற்றப் 

படரநீதா ரணமுூழங்கப் பஞ்சவர்க்குத் தாது 

நடந்தானை யேத்தாத நாவென்ன நாவே 
நாராய னுவென்னா 5 நாவென்ன நாவே; 

(சிலப்- ஆய்ச்சியர் grea) 

இவை படர்க்கைப் பரவலாய் ஒருபொருண்மேன். மூன்றடுச்கி நான் 

கடியிற்றபின் ஓரடி. மிக்குவந்தன. 

... இவ்வாறே .பத்தடுக்க யொருபொருண்மேத் பதிகப்பாட்டாம் வரு 

வனவும் இதனா னமயைக்க, 

17 வெறியுறு கமழ்கண்ணி வே.....பின்!" 

இது சிர்தடியான் வந்து ஈற்றடி குட்டம்பட்டது.. ௬ இ 

 வாய்வதஇன் வந்த குரவையின் வந்தீண்டு 
மாய மடமகளி ரெல்லீருங் கேட்டீமி.. 

“னாய மடமகளி ரெல்லீருங் கேட்டைக்க ட்ட 

பாய் திரை வேலிப் படுபொரு ணியறித. 

காய்கதர்ச் செல்வனே கள்வனோ வெள்கணவன் 

கள்வனோ வல்லன் கருங்கயற்கண் மாதரா ட் 

யொள்ளெரி யுண்ணுமிவ் வூரென்ற 'தொருகுரல் '"” a 

(சிலப் - தன்பமாகே ் 

as gisyd செய்யுண் முடிந்தபின் ஈரடி மிக்கது. 

“Cam Buy ti கூவின......வாய்?” 

இது ஐர்தடியான் வந்து ஈற்றடி முச்சிரான் இற்ற அடியிற்றின்சண் 

aor மிக்கது... - திருவெம்பாவை யெட்ட்டியாள் வந்திவ்வா் அற்றன... 

் இக்காலத்து 'ஒருபோகுகளில் தரீவும் தாழிசையும் இடைமிடைந்து 
வருமாறு கரண்க. பிறவும் வந்துழிக் காண்க, ்
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'இவையெல்லாங் கொச்சகமாமென்று கூறுவர் புலவர் எ-று. 

. . இனியிவ்வாறு வந்த கொச்சகங்களையெல்லா மொரு வரையறைப் 

படுத்துப் பாத்தோறு மினஞ்சேர்த்இப் பண்ணிற்குத் திறம்போலப் பின் 
னுள்ள ஆசிரிய ரடக்குவர்; அதனை அகத்தியமுந் தொல்காப்பியமும் 

உணர்ந்து அவர்தங் கருத்தறிர்த ஆரியர் அவ்வாறடக்காமைக்குக் 
காரணங் கூறுவர். 

அவர் கூறுமாறு: **கொன்றை வேய்ந்த செல்வ னழயை...... “ 
காமே” ஈரடியான் வருதலின் வெண்செந்துைற யென்பார்க்கு ஒருசர் 
குழைவின்றி வருதலின் வெண்பாவிம் இனமாகாது. கலிப்பாவி னொரு: 
கூற்றிற் சனமாகலுஞ் சீரானும் தளையானும் ஆசிரியத்திற் கஇனமாதலு 
மூடைத்தென்று மறுப்பர். இனிச் சர்தஞ் சிதைந்து புன்பொருளாய் 

| - வருவனவற்றைக் தாழிசையெனிற் ருழம்பட்ட வோசையும் விழுமிய. 

பொருளு மில்லனவற்றிற்கு இப்பெயர் கூறின் முற்கூறிய தாழிசைகட் 
குஞ் சந்தஞ் சிழைந்து புன்பொருளாய் வருதலுறித்துமாம். அதனான் 

அப்பெய ராகாதெனவு மறுப்பர். ** கன்று குணிலா"! (சலப்-ஆய்ச்சி,) 
இது வெண்டசையான் வருதலின் ஆசிரியத்திற்கினமாகாதென மறுப்பர், 
இணி இது கான்கடியான் வருமேர் சலிவிருத்தமா மென்பார்க்கு, 

.. *நெருப்புக் இழித்து விழித்ததோர் நெற்றி 
யுருப்பிற் பொடிபட் டுருவிழந்ச சாம 

*னருப்புக் கணையா னடப்பட்டார் மாதர் 

விருப்புச் செயகின்னை விரும்புகின் Br" 

- என்றது காட்ட வெண்டளை தட்டலின் வெண்டாழிசைக்கு Qys 
கின்மையுங் கலித். தளையின் மையில் கலிக்கு : இனமாகாமையுங் கூறி. 
மறுப்பர். இனிக் குறளடியானுஞ் .இந்தடியானும் வருவனவற்றைச் 

. -சீரளவான் வஞ்சிக்கெமென்பார்க்கு அவை நதான்கடியான் வருதலானும், 
பா வேறுபடுதலானுஞ் 87 'இயற்சீராகலானும் ஆகாதென்ப, குறளடிச் . 
-செய்யுண் மூன்றுவரிற் ருமிசையெனவுஞ் ந்தடிச் செய்யுண் மூன்று 
வாராவெனவுவ் கூறின் அதற்கும் ஒர் காரணங்கூற லரிதென மறுப்பா- 
பிறவு மிவ்வாறு ஒன்றற்கெமாயது ஒன் றற்கினமாயும் வருதலின் இனஞ் 
சேர்த்தலாகாதென மறுப்பர். 

இங்கனம் இனஞ்சேர்த்.து.த.ற் கரியவ,ற்றைக் கலிப்பாவென அடக்: 
கியது பெரும்பான்மை கலிக்கேற்றவோசையே பெற்று வருதலின், இத்: 

- தொல்காப்பியம் ₹( முந்து நால் கண்டு முறைப்பட வெண்ணி '' (தொல்- 
, பாயிரம்) நூல் செய்தலின். எல்லாவற்றிற்குமொரு பரிகாரங் கொடுத்துக். 

. கொச்சகத்துள். அடக்கினார், அது மேற்றொட்டு வரத மரபு. இனிப்: 
ப் இ ரருள், வேறுபடுதலாவன: தேவரைப் படர்க்கையாக்கிக் கூறலுஞ் 

    

க குப்புக்கணை? என்பதம் பாடம்.



ளில்] | 'தச்சினார்க்ளெயம் . கு பட ௪௮௯. 

சுட்டி யொருவர்ப் பெயர் சொளப்படுதலும், புறப்பொருளொடு தொடர். 

தலும், முற்கூறிய. பொருள்கள் பிறவாறு: வருதலுமாம், இங்கனம் 

பொருள் 'வேறுபடுதலின் இதனுள் ஒதிய நாள்க ற்கும் யாப்பு வேறுபட்ட 
வற்றிற்கும் பொது வெட்ட முதல் பாடாண்டிணை யிறுகய பொருள் 
வேறுபாடு வரையறை என்னை; அவை முற்கூறிய இரண்டற்கும் உரித் 
தாகலின்; அது பெரும்பான்மை பாணிச் செய்யுட்கு இடைவிராய் வரும். 

இவ்வாறு கொச்சகத்தினை வரைந்தோதவே ஆரியமும் வெண்பாவும் 

ஒருபொருண்மே௰் பல மூன்றும் ஐந்தும் ஏழும் ஒன்பதும் பத்துமாகி 

வருதலும் பிறவாறாய் வருதலும் வரையறை யிலவாயின, அவை ஜங் 
குறுநூறு, முத்தொள்ளாயிரம், €ழ்க்கணக்கு, முதவியவற்றுள்ளும் ' 
பிறவற்றுள்ளுங் சாண்க. தேவபாணியில்லாச் செய்யுளெல்லாம் யாப்பும் 
பொருஞஞ்சேர வேறுபடுமென்றுணர்க, அது முற்கூறியவழ்றுட் 
காண்க. ் 

. * வெண்பலிச் சாக்த முழுமெய்யு மெப்பூச 

யுண்பலிக் கூரூர் திரிவது மேலிட்டுக் 

கண்பலிக் கென்று புகுந்த கபாலிமு 
னெண்பலித் தாளிவள் யாதுவாய் வாளே !! 

இது காமப் பகுதி கடவுளும் வரையார்” (தொல், ப.ற.த்-௨௮) என்ற. 

| பாடாண்டிணையாகலின் பொருள் வேறுபட்டது: 

*கன்றுகுணிலா? (சிலப்-ஆய்ச்சி,) என்பது அந்நிலத்திற்குரிய தெய் 

வத்தை அவர் பராவுதலிற் கைக்கிளையன்று, 

- இவை பலவுறுப்பிமக்கனவேளலுங் கொச்சக' வொருபோகெள்ளும் 

பொது விலக்குண்ணாமையிீற் பொதுப்பெய. ரெல்லாவற்மித்குமாகு. 
'மென்று எய்துவித்தார். 

'ஆகுமென்றதனான் ஒருபோகெண்ணாது இறுபாள்மை. கொச்சக 
மென்று வழங்குதலாமென்று கொள்க. ர (சச் 

அடக்கியலின் றி அடிரிமிர்ந்த கொச்சக ஒருபோகிற்குரிய அளவு 

௧௫௨. ஒருபான் சிறுமை மிசட்டியத ணுயர்பே. 

"இது, அதிகாரத்தானின்ற | நான்கனுள் இறுதிகின்ற அட்க்கியலின்.றி 

. புடிரிமிர்ந்த கொச்சசு வொருபோகிம்கு அளவு கூறுகின்றது. 

| (இ- - cif.) ஒழிந்த சலிக்கெல்லாம் உள்ளுறுப்புப்பற்றி ய்ளஷ 

கூதினார், ப.து.சடி.யிற் சுருங்காது: இருப.தடி.யினேறுது வரும் அடக் 

கயலின் ச். -அழிரிமிர்ந் கொழுகுமென்ற கொச்சக வொருபபோகு. 

T= De | ப



௧௮௦. ்- தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

இது முன்னடி நி.மிர்ர்தொழுகு மென்றதற்கோர் வரையறை கூறி 
ஐயமகற்றியது. இஃ்2தற்புழிக் _ -கோடலென்பதனா னும் அதுவென்ற 

இருமையானுங் கொண்டது. | 

(எ-டூ.) *தடங்கடம் பூத்த தாமரை மலராக 

யடங்காத முரற்சியா னருமறை வண்டி சைப்ப 

வாயிர வாராழி யவிரிதமின் வெளிப்பட்ட 

சேயிச ழெனத்தோன்றுஞ் செம்பகலி னிரவகற்றி 
படுமணிப் பகைநீங்கப் பருவத்து மழையானே 

நெடுகிலங் குளிர்கூர நீர்மைசா னிழனாமி 
யண்டங்கள் பலபயந்த வயன்முதலா மிமையோரைக் 

கொண்டங்கு வெளிப்படுத்த கொள்கையை யாதலி 
னோங்குயர் பருதியஞ் செல்வின் 

னீங்கா வுள்ள நீங்கன்மா ரெமக்கே?! 

இதுபத்தடியிற் சுருங்காது அடக் பெலின்றி படிகிமிர்க்தொழுகியது; 

மல் இருபதடி வந்துழிக் காண்க. (௧௫௦) 

அம்போதரங்க ஒரு போகிற்குரிய அடியளவு 

EBS. அம்போ தரங்கம் அறுபதிற் றடித்தே 
செம்பால் வாரஞ் சிறுமைக் கெல்லை. 

இது மேனின்ற அதிகாரத்தாற் கடவுள் வாழ்த்தாகிய அம்போதரங்க 

வொருபோகிற்கும் அடிவரையறை கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) ௮ம்போதரங்க வொருபோகு, கன்னுறுப்பெல்லாங் 

அடடி. யறுப தடி.த்தாய் ஒவ்வொரு பகுகுதிற்கும் இரண்டடி.யாகய 

நாற்றிருபகடியை யுடை கதாயும் வரும். சிறுமைக் கெல்லை கூறு 

மிடத்து அவ்வறுபதற் செம்பாகமாகிய முப்பதடியிற் பாகமாகிய 

பஇனைந்தடியான் வரும் எ - அ, 

ஏகாரம்: எதிர்மறை. அறுபதிற் செம்பால் முப்பதில் வாரம் பதினைர் 

தென்றுணர்க. . எனவே, இடையள வறுபதும், தலையளவு அதனீரட்டி 
யாகிய நாற்றிருபதும், கடையளவு பதினைந்துமாயிற்று. 

இனி அறுபதும், முப்பதும், பதினைந்தும் எனச் சிற்றெல்லைக்கே 

தலையளவு, இடையளவு, கூறிற்றெனக்கொண்டு இவற்றில் கடையள் 

வாகிய  சிற்றெல்லைக்கும் . பேரெல்லை முப்பதும், இடையளவாகிய Ap 
மெல்லைக்குப் பேரெல்லை யறுபதுமெனப் பொருளுரைச்கில் தலையளவிற் 
சற்றெல்லைக்கும் இனடையளவிற் .பேரெல்லைக்கும் வேறுபாடின்றியும் 
 இடையளவிழ் சிற்றெல்லைக்கும் கடையளவிழ்கும் வேறுபாடின் றியும் 

நி.ற்குமென மறுக்க.  அங்நகனம். நாற்றிருபது தரவிற்கெல்லை மேனின்று:. ::



ியல்] . ஈச்சினார்க்கினியம் | 7 ௬௬௪ 

அதிகாரத்தான் . இருபதாகவும் அதனோடொத்து வருதவிலக்கணத்த 
வாகிய இருபதடியாகவும், சாற்பதடி பெறப்படும்; சிம்றெண் பதினாறும் 
அரரகம் நான்குமாச இருபதடி பெறப்படும், கொச்சகம் இருமூன்றாகி 

ஒன்றுபத்தடி பெற்று அறுபதடியாம். | 
இனிப் பதினைந்தடியான் வருவன செடுங்கொச்சகம். இருமூன்று, ௬ 

ஆறும், அராகம் ஓன்றுஞ் எற்றெண் கான்கும் அடக்கிய லீரண்டுமாகப் 
பதினைந்தடியாம். இடையளவிற்கும் இவ்வாறே வருமாறறிக. 

மேலளவு கூறும்வறிக் கூருது மேத்கூறுகன்ற பாவிற்கு ஈண்டளவு 
அட Sent அதிகாரம் பற்றி. | (௧68) 

அம்போதரங்க ஒருபோகின் உறுப்புக்கள் 

௧9௨. எருத்தே கொச்சகம் அராகஞ் சிற்றெண் 
அடக்யெல் வாரமோ உத்திலைக் குரித்தே. 

இது மூன்னர்க் கூறிய அம்போதரங்கவுறுப்பு இவை 8 Quer 

, கூறியவாறு, 

(இ-ள்.) ,தரவுங் கொச்சகமும் அராகமுஞ் சிற்றெண்ணும் 

அடக்கயல் வாரமூமென ஐமந்துறுப்புடையது அம்போதரங்க 

வொருபோகு or - Mh. 

தரவெனினும் எருத்தமெனினும் ண்ட | 

பலகோடுபட அடுக்கியுடுக்கும் உடையினைக் கொச்சகமென்ப 

வாகலின், அதுபோலச் சி.றியவும் பெரியவம் வீராஅயடுக்கியும் தம்மு 

ளெரப்ப வடுக்கியும் வருஞ்செய்யுளைக் கொச்சகமென்றார். . இது ஓப்பி. 

னாகிய பெயர், . இக்காலத்து இது மகளிர்க்குரியதாய்க் கொம்சகமேன்று 

வழங்கிற்று. இது மூறையே சுருங்கிவரும் எண்ணுப்போலாது அடியுஞ் 

QE தளையும் வேறுபட்டு வருமென்றுணர்க, 

— வெண்பாவாகிற் பெரும்பான்மை ௮ராகமாயது அறாதுகடூ€ச்சேறல் 

பிறிதொன்றுபெய்து ஆற்றவேண்டுர் து்ச்செய்யதாகிய பொன்னை. 
அரரகித்தது என்பவாகலின் இதுவும் ஒப்பினாகிய பெயர்; மாத்திரை 

நீண்டுர் துணிந்து வராது குற்றெழுத்துப் பயின்று உருண்டு. வருதலின்... 

சற்றெண்ணாவது 3: சால்வகை.யெண்ணிலும் இறுதிசின்ற எண்வார 

ha DED 
(sr - டு.) “செஞ்சுடர் வடமேரு விருமருங்குர் திரிகின்ற. 

வெஞ்சுடரு மதியமும்போல் வேலொடுகேட்கஞ்சுழல 

மாயிரு மணிப்பிலி மயிலெருத்திற் றோன்றுங்காம் 

'சேயொளி கடற்பிறக்த. செர்தீச் சறர்தெறிப்ப —



& m2 தொல்காப்பியம். பொருளதிகாரம் : [செய்யு 

மறுவருக்தம் மனத் துவகைக் -கலுழ்ச்சியான் வளர்த்தெடுத்த 
வறுவருந்தம் முலைசரந்தாங் ககல்விசும்பு சிலதுவமற்ற ....... 

வூருருவத் தெயின்ரூள்று மொருங்கவித்தோன் வியப்பெப்த. 
ஈருரவத் தொருபெருஞ்சூர் மறுங்கறுத் த விகல்வெய்யோய் 
ஆங்க, வினையொழி காலத்து வெவ் வயிர் கோலத் 

தனைவருச் தத்த மறம்புரிர் தாங்கு 
முனையடு கொற்றத்து முன்னான் குருவிற் 

கனைகடல் சட்டன கண் ; 

தேவரு மக்களுஞ் சீற்றச்தா னஞ்சாமைக் 

காவல் புரியுங் கதிர்மதி போலு 

மூவிரு தோன்றன் முகம்) 
மடமகள் வள்ளி மணிக்கம் பலம்போ 

லிடையிடை சுத்றுத லின்றுர் தவிரா 

தொடையமை தார்கடம்பன் றோள்/ 

அவ்வழி, யடியிணை சேரா வவுணவுரை நுங்கிப் 
பொடிப் பொடி யாகப் பொருப்பொடு மாய 

வீடியுமிழ் வானத் திடைகின்று ir oi 

கொடியணிீ கோழிக் கூரல் ; 
விமுச்சீ ரமரர் விசும்பிடைத் தோன் றிப் 
ப்ழிச்சிரின் மூர்த்தார் பலர் ; 

உருகெழு முருமிய வுருமென வதிர்தொறு' 

மருகெழு ௪றகொடு மணவரு மணிமயில் ; 

பெருகிய வருமறை பெறுநெடு மொழியொடு. 

பொருகள வழியிசை புகல்வன சிறுகுறள் ; 
- திவந்தன இசை சிலம்பின மலை 
Bas gor soo Meh ier குறை .. 

. ஆர்த்தன மறை யாடினர் பலர் 

போர்த்தன துகள் பொழிச்தனர் மலர்; 
ஆங்கனம் தோன் றிய வடுபோர் வென்£மியின் 

வீங்கிருர் தொடித்தோள் விடலை நினக்கே . 

யாமறி யளவையிற் றமிழ்புனைந் தேத்துக. 
நின்னீ தக்க தாயினு நின்னெதிர் 
நாணில. மாக வேண்டும் யாணர்க். 

கடம்புங் களிமயிற் பீலியு௩் தடஞ்சுனை 
நீரோடு. நின்வயின் மாந்தர் - 

வாராப் புலமை வருகமா ரெமக்கே?! 

என்பது இடையளவு அம்போதரங்க வொருபேரகு. 

,இவ்வுறுப்புக்களின் அளவு கூறாமையின். ஏற்றவாறமிக்து கூறப் 

: படு Os நாற்பத்துநான்கடியான் வந்தது. இவை இக்காலத்து மிக் 

வழங்காது ன Pt



வியல்] ட . ரச்சிஞர்க்கனியம்.. ப ௧௯௩ . 

... “தருபோகு போலன்... Bs peor eva மு.ற்கூறியது' அம்போதரங்க 
வொருபோகின் அளவே மேரழ்கூ றுகின்ற மூன்று பாக்கட்கும் அள : 
வென் நற்கு. இவ்வதிகாரத்தான் வரு்றவற்றோடு 'இதஜ்குறுப்பிலச் : 
கணம். ஏற்பன: வ.றிந்துகொள்க; வெள்ளடியியலால் திரிவின்றி வரு 
மென்றவீன். அவ்வளவை மேல்வருகின்ற கலிவெண் பாட்டிற்கு இன் 

றென்றுணர்க, ப... ட [ச] 

் கலிவெண்பாவின் இலக்கணம் | 

௧௫௩. ஒருபொருள் sou வெள்ளடி. யியலால் 
திரிவின் நி* வருவது கலிவெண் பாட்டே, | 

இது மூறையே கலிவெண்பாக் கூறுகின்றது. 

[இ-ள் ஒரு பொருகாக் ௧௫௬ இ. arrréou  வேறுமொரு 

"பொருளே படவுஞ். சொற்றொடாந்து கிடப்பதீ தொடுக்கப்பட்ட. 

வெள்ளையடியால் இரிவின்றி வருவது கலிவெண்பாட்டாம் ளு. 

. இயலென்றதனாற் கட்டளையடியாம்.. வருதலும் தனக்குரிய வெண் . 
பளையரன் வருதலும் பன்னீரடியான் வருதலும் பிறவுமாகிய. இலக்கணஞ் 

சதையாதனவற்றுக்கே ஒருபொருணுதலி வரவேண்டுவது.. அவ்வா. 
ner BS தீர்க்துவருவன ஒருபொருணுதலாக் கலிவெண்பாவாம் T ~ 

| ME விலச்சணத்திற் BAS 5S Ge sore Ban gt gub அழி. 

பிகந்தும் பாவகை சசைந்தும் ஒரு  பொருணுதலியும் வெண்பாவீயலான் 

வத்தனவுங் கலியோசையாமென் றுணர்ச. இதனான் ஒரு பொரு 
 ஹுதலியது கட்டளையாய்த் தஇிறிவின்றி, வருமெனவும் ஒரு பொரு ணுத 
லாதது சீர்வகையாய் த் திரிவுடைத்தாய் வருமெனவுவ் கூதி hop. . 

(எ - 6.) “அரும்பொருள் வேட்கையி னுள்ளர் துரப்பப்: 
பிரிந்துறை] 'சூழாதி யைய விரும்பிநீ ... 
பென்றோ ளெழுதிய தொய்யிலும் win p8 oir ன 
மைந்துடை மார்பிம் சுணங்கு கினைத்துச்சாண் 

சென்றோர் முகப்பப் பொருளுங் படவா 
, தொழிக்தவ ரெல்லாரு மூண்ணாதுஞ் செல்லா 
ரிளமையுங் தாமமு மோராங்குப் பெற்றார் 

- வளமை விழைதக்ச துண்டோ வுளகா 
ளொரோஜகை தம்முட் bg QurGrr gene 
யொன்றுறன்கூ ரூடை புடுப்பவரே யரீயினு. 
'மொன்றினார் வாழ்க்கையே வாம்க்கை யரிதசோ 
சென்ற விளமை தரழ்சூ 7? . feet - ௪௮) 
  

* பே ரிரியர் பாடமும் இதுவே, “முடிவது” எனப் பாடம் சொள்வர் 
இளம்பூசணர், 

தொ.18



sae ' - தொல்காப்பியம்: பொருளதிகாரம் [செய்யு 

இது. பன்னீரடியான் வந்து. ஒரு. aurea su கட்டைக் 

கனிவவெண்டாட a | 1. பட்டு? 

Osa. பெண்டன்மைக்கு 'ஏலா துண்பொருளினை த் தலைவனெ திர் 
கின்றுணர்த்துவான் செவ்வன்கூறாது தலைவன் பண்டுகூறின் சிலவற்றை 

வாங்கிக்கொண்டு கூறுங் கூற்று, நீ மறந்தாயென்பது யாம் உணரக் 

கூறுகின்றாள் இவளென்பதுபட நின்றமையின் ஒருபொரு 'ணுதலிற் 

ரயிற்று. அது அகப்பொருளேயாமாறும் ஓழிரீத. பாக்களும் அவ்வாறு 

வருமேனும் அங்ஙனம் நுதலிய பொருளான செய்யுள் வேறுபடாமையின் 

அண்டு ஆராய்ச்சியின்று. இது வெண்பாவாயிம் குறித்த பொருளை 

மறைத்துச். கூறாது. செப்பிக் .கூறல்வேண்டும். இஃதன்னதன்றிப் 

பொருள் வேறுபடுதலானுர் துள்ளிவருதலாலுங் கலிவெண் ure 
டாயித்று. ன ரு ் ப 

“ மறையா மரல்கவர '* ் டப்பு ் (கலி - ௯) 

என்னும் பாட்டுப் பதிஜோரடியான். ஒரு பொருணுதலித்று, 

் நூற்றைம்பது கவியுட் கலிவெண்பாட்டு எட்டு. அவற்றுள் ஒரு 
'பொருணுத்வி "வருவனவற்றின் பொருள் -வல்லார்வாய்க் கேட்டூணர்க. 

இன்னும் இயலென்றதனாற் பன்னீரடியி  னிகந்து. ஓரு பொருணுதலி 

வருவனவும் அங்ஙனம் வந்து தளை விரவி வருவனவுங் கொள்க. ன 

11 சுடர்த்தொடீ கேளாய் தெருவினா மாடும் ?? (கலி- டக) 

என்னும் பாட்டு 'அடியிகர்து ஒரு பொருணுதலியது. . 

2 தயமல ருண்கண்ணாய் காணா யொருவன் 

வயமா னடித்தேர்வான் போலத் தொடைமாண்ட 

கண்ணியன் வில்லன் வருமென்னை கோக்குபு 

மூன்னத்திற் காட்டுத லல்லது தானுற்ற 
கோயுரைக் கல்லான் பெயருமற்.பன்னாளும் 
பாயல் பெறேளன் படர்கூர்ரீ தவன்வாயிம் 
சேயேன்மன் யானும் துயருழப்பே னாயிடைக் 
சண்ணின்று கூறுத லாற்றா னவனாயிற் 
பெண்ணென் றுரைத்த ஈமக்காயி னின்னதாஉங் 
காணான் கழிதலு முண்டென் றொருகாளென் 

ரோணெகிழ் வுற்ற துயராற் றுணீதந்தோர் 

நாணின்மை செய்தே னறுநுசால் ஏனல் 

இனக்கிளி யாங்கடிர் தோம்பும் புனத்தய 
ore gy tt தாட வொருஞான்று வந்தானை 
ஐய சிறிதென்னை யூக்கி யெனக்கூறத் — 

.தையால் நன்றென் றவனூக்கக் கைகெகழ்பு 

பொய்யாக வீழ்ந்தே னவன் மார்பின் வாயாச்செத்



aid] .... தீச்சிஞர்க்கயம் ° an 
தொய்யென வாங்சே யெடுத்தனன் கொண்டான் மேன் 

. மெய்யறியா தேன்போம் திடக்தேன்மன் Cutan. 
- மெய்யறிர் தேர்றெழுவே னாயின்மற் றொய்யென 

. வொண்குழாய் செல்கெனச் கூறி விடும்பண்பி ் 
னங்க ணுடைய னவன் '* ட் (கவி - க எ] 

இத சையா னன்றென்று, என மெய்மினும். பொய்யிலும் வழிகினை 
பிழையாமற் ரோமி தலைவிக்குரைத்தது. இதுகேட்டுத் தலைவன் தன்னை 
கய்க்தானென இவள் கருதினுள்போதுமெனத் தலைவி கருதுமாத்ருசு 
ரமி கூறியவாறும், இதனானே give Wats கரக்தொழுி | உடம் 
படுக்குமென்பதூஉம் ஒரு பொருளாயிற்று. 

இது, * அறக்கழிவுடையன் * (தொல். பொருளி - ௨௪) என்னச் 
Qurgaiu ph சூத்திரத்தில் வழுவமைத்தவாறுங் காண்க, 

*: இம்பால் கறந்த கலமாற்றிக் கன்றெல்லாக் 
_ -தாம்பிழ் பிணித்து மனைகிறீஇ யாய்தந்த. 
பூங்கரை நீலம் புடைதாம மெய்யசை௫இப் .. 

 பபாங்கரு மூல்லையுநீதாய. பாட்டங்காற் ரோழிகம் 
- வுல்லினத் தாயர் மகளியோ டெல்லா 

'மொருங்கு. விளையாட் வவ்வழி வந்த 

!குருந்தம்பூங் சண்ணிப்.பொதுவன்மற் வெள்ளை. 

மூ. ர்மிழை.யேஎர் மடநல்லாய் நீயாடுஞ் 

அிற்றில் புனைகோ எறிதென்றான் எல்லாநீ 
'பெற்றேம்யா மென்று பிறாசெய்த இல்லிருப்பாய் 

கற்ற திலைமன் ற காணென்றேன் மூற்றிய. 
- காதுசூழ் கூந்தற் மகைபெறத் தைஇய 

கோதை புனைகோ நினக்கென்றான் எல்லாநீ 
“யேதிலார் தந் தபூக் கொள்வாய் ஈனிமிக்ப் 
-பேதையை மன்ற பெரீதென்றேன்.ஆயிழா 

-யைய பிதிர்ந்த சுணங்கணி மென்முலைமேல் 
தொய்யி லெழுதுகோ மற்றென்றான்' யாம்பிறர் 
-செய்புற கோக்கி யிருத் துமோ நீபெரிது 

மையலை மாதோ: வீடுகென்றேள் தையலாய் 
சொல்லிய வாறெல்லா மாறுமா றநியான்பெயர்ப்ப 

் .அல்லாச்தான் போலப் பெயர்க்தா னவனைநீ .. 
.  யாயர் மகளி ரியல்புரைத் தெந்தையும். ட் 

_ஙாரயு மறிய வுரைத்தியின். யானும்ற . 
நோயுங் களைகுவை மன் ' - (கலி: - சச] 

“இது தளை வீரவி ஐஞ் £ரடியும் வந்து ஒரு பொகுணுதலாததுட 
66 Bouya நெடுவேலி *' ” os : த Ga “ச் 

அன்றும் பாட்டுத் தளைவிரவி யல்வாறு வந்தது. ம் பப



௧௯௯ தொல்காப்பியம். பொருளதிகாரம் [செங்க 

பர்வகை சிதைந்தன் வந்துழிக் காண்க. 

ஒன்றென முடித்தலாற் பெர்ருள்வகை சிதைதலுங் கொள்க. அவ்: 

வீரண்டுஞ் சேரச் சிதைந்தன இக்காலத்தார் கூறுகின்ற உலாச்: 

-செய்யுளாம். இனி யிக்காலத்தார் கூறும் மடற்செய்யுளும் பாவகை. 

Beng ale Bp gb *1₹ ஏறிய: மடற்றிறம் ?? ஆகிய பெருந்திணைப் பொரு, 

ளாகலின். அதனைக் கலிவெண் பாட்டென்று கோடும். : ப 

Bins குத்திரத்தாம் கூறுங் கலிவெண் பாட்டுக்களும் பெருர் திணை 

யாயும் வருதலின்; இதனை வெண்பாவெனில் தொல்காப்பியனார்... 

சலிவெண்பாப் பெருந் திணைப்பொருளின் வாராதென்று கொள்க. 

.... **0வண்பா விதியான் விரவுறுப் பின்றித் . 
-தன்பா வகையொடு பொருந்திய. பொருளே. 
யொன்றுவிளைரச் இற்ற விறுதித் தாகும் ?”. 

என்று இசைநூலினும் . இவ்வாறே . SBS "கொச்சகச். செய்புளுமுள- 

வென்றார். 

இதனுள் விரவுறுப்பின்றியென வேண்டாது. கூறியவதனுல் விர 

வுறுப்புடையது வேறு பொருள் .விளையாதெனவும், விர்வுறுப்பில்ல து: 

வேறு பொருள் விளைத்து இறுமெனவும் அவ்வாறே விரவுறுப்பில்லாக்: 
கலிவெண்பாட்டும். வேறுபொருள் விளைக்குமென: ஈண்டுக் கூறி வீர 

வுறுப்புடையது * வெண்பாவியலான் வெளிப்படத் தோன்று” மென்று 

மேலைச்சூத்திரத்தாற். கூறுகின்றார். ..... (கடக... 

விரவுறுப்புடைய கலிவெண்பாவின் இலக்கணம். 

௧௫௪. தரவும் போக்கும் *4பாட்டிடை மிடைந்தும் 
ஐஞ்€ ரடுக்கியும் ஆறுமெய் பெற்றும் 

வெண்பா வியலான் வெளிப்படத் ேே தான்றும். 1 

இது மேல். வெளிப்படு பொருட்டெனப்பட்ட _ கலிவெண்பா- 

விரவுறுப்புடைமையின் வேறுவேறு கூறுகின்றது. 

(இ- ள்.) தரவும். போக்கும்.. பாட்டிடை -மிடைந்தும் ஸா 

STD DGD: “போக்கிற்கும் : “இடையன . பாட்டாகப் . பயின்றும், 

ஜஞ்சர். அடுக்கியும் - -வேறுகின் ற -வொருசிரிளை அளவடியோடு 

அடக்கிக். கூற ஐஞ்சோகியும், ஆறு மெய்பெற்றும் - அவ்வாறே. 

* அகத்திணையியல், ஓ௪. 
t இந்தா.ற்பாலோடு அடுத்த. தற்யாவினையும் இணைத்த ஒசே or pur 

வாகக். "கொள்வர் இளம்பூரணர். | 

. ர் பேராசிரியர் பாடமும் இதுவே. “இடையிடை? எனப் பாடம் 

கொள்வர் இளம்பூரணர். oe ” | 

 



ஸுதியல்] - ள் ஈச்சிஞர்ச்ிியம் | சகல. | 

-இருசீரடுக்க gate பெற்றும், வெண்பா இயலான். வெளிப். 

படத் தோன்றும் - வெண்பா எனப்பட்ட உறுப்பின் இயற்கை 

'சிையாமல், பொருள் புலப்பட தோன்றும். or - ஹு. 

எனவே தரவும்' போக்கும் மூற்கூறியவாறே முன்னும் பின்னும். 
கிற்றலும் சுரிதகமாயின் : அகவலும் வெள்ளையுமாகி வருதலும் அவை 
,தனிச்சொற் பெற்றும் பெருதும். நிற்றலுங் கொள்க, : பாட்டிறூதி : 
கற்கும் போக்கனைத் தரவோடு முற்கூறியது. சரவிறுதி சீரானிறுமாறு 
‘Bure வெள்ளைச் சுரிதகமும் ஒரோவழிச் சீரா. னிறுமென்றற்கு. 

(எ-டு. “*நயந்தலை மாறுவசி ** (கலி - 2௮0). - 

என்னும் மருதக்கலியுள், 

* ஐயவெள், காதிம். சனங்குமை வாங்கிப் பெயர்தொறும் 

போதில் வறுங்கூந்த.ம் கொள்வதை நின்னயா.. 
மேதிலார் சண்சாய நுந்தை வியன்மார்பிற் : : 

ருதுதோர் வண்டின் இளைபடத் தைஇய .... . 
கோதை வரிபாடக்.காண்டும் 22: 

அசத் சேமாவர eat BB. 

இணிப் பாட்டினைப் மோக்கன்பின் வைத்ததனாற் . 'போக்குப்போ 
ta DE gr oof அம்பாட்டும். UES. கிருபான்மையென். னு கொள்க, 

(எ - டூ.) “தரந்தாங்கே யின்னாகோய் செப்யுமற்: நித 
பரந்த சணங்கிற் பண த்தோளாள். பண்பு... (கலி-ச௪௧) 

என வரும். இங்கனம் வைப்பவே வருஇன்ற 'ஐஞ்சரடுக்கலும் ஆறுமெப் 

- விபறுதலும் இப்பாட்டிள்கணன்றி ' ஏலாவாயின். இதனை ஈற்றுக்கண் 
, வைத்ததனானே மேற்கூறுங் கொச்சசமுர் தரவும் ' யோக்குமின்று். 
இப்பாட்டு மிடைந்தும் வருமென்ப தூஉம் இவ்வஇிகார்த்தாத் கொள்க. 

மெய் மென்றதனான் OSG GF சன் ம்தலினும் BaP ani 
ag@ueérg Qarcs. இயற்கை இதையாமற் றோன்றுமெனவே கட்டளை 
வம் கட்டளை யல்லதுமென் ற வெண்பரவிலக்கண i yaar es சதையாமை 

வருமென்றாராம். ட 

வெளிப்பட வென்றதனுற் நகவிரவி வருதலுன் 'கொள்க. 

குர்வும் : போக்குமென்ற * உம்மைகள் "எண்ணும்மைகள். - ஓழிச்த 

- இன்றும் இறச்தது தழீஇய் எச்சவும்மை. :.. 

கவிவெண்பாட்டுத் 'தணிறிலையின் o வீரவுறுப்பாயூம்" வருமென்தலீன்; 

: சான்றவிர். வாழியோ சான்றவீ ரென்றும் 

பிறர்நோயுர் தம்சோய்போம். போற்றி யற்ன.நிதல் 

சான்றவர்ச் கெல்லாங் கட்னானு' Shales



தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யூ 

சான்: ருமக்கொன் றறிவுறுப்பென் மான்ற 

துளியிடை மின்னுப்போற் றோன் றி. 'யொருத்தி 

யொளியோ டுருவென்னை.ச் காட்டி யளியளென் . 

ளெஞ்சாறு கொண்டா ள.த.ற்கொண்டுந் துஞ்சே 

னணியலங் காவிரைப் பூவோ: டெருக்கின் 

பிணயலங் கண்ணி மிலைந்து மணியார்ப்ப 

வோங்கரும் பெண்ணை மடலூர்ர்தெ னெவ்வகோம்: 

தாங்குத றேற்றா விடும்பைக் குயிர்ப்பாக 

வீங்கழை. மாதர் இற்த்தொன்று நீங்காது 

பாடுவென் பாய்மா நிறுத்து; .... 

யாமத்து மெல்லையு மெவ்வத் திரையலைப்ப 

மாமேவி நின்று மடல்புணையா நீர்துவேன் 

றேமொழி மாத ௬௮. அறிஇய. 
காமக் கடலகப் பட்டு. ' 

உய்யா வருநோய்ச். குயவாகு மைய: 
௮றீஇயா ளீத்தவிம் மா; .. ப 
காணுக ரெள்ளக் கலங்கித் தவ்வக்தெ 

ஞணெழின் முற்றி யுடைத்துள் ளழித்தரு, 
மாணிழை மாதரா ளேஎரெனக் காமன 

தாணையான் வந்த படை; 
'காமக் சடும்ப்கையிழ் ஜோன் Cents கேடி. 
மெழினுத. லீத்தவிம் மா; 
அகையெரி யானாதென் னாருயி ரெஞ்சும் - 
வகையினா னுள்ளஞ் சுடுதரு மன்னோ 
-முகையே ரிலங்கெயிற்..றின்னகை மாதர் 
தகையாற் றலைக்கொண்ட நோய்; 

அழன்மன்ற காம வருநேரய் நிழன்மன்ற 

நேரிழை யீத்தவிம் மா; 
ஆங்கதை .. 

அறிந்தனி ராயிற் சான்றவர் தான்றவ் 

'மொரீஇத் துறக்கத்தின் வழீஇ யான்றோ 
ருள்ளிடப் பட்ட வாசனைப் பெயர்த்தவ 
ுருயர்நிலை. யுலக ap 8G) யாங்கென்:: 

யர்றிலை தர்த்த னுந்தலைச் கடனே... (கவி.:.௧௩௯௬) 

இது தரவும்” ₹ போக்கும். பாட்டியைமிலட்ந்த: : கலிவெண்பாம். 

ப உசிரியச். சுரிதகத்தான் வந்தது... இவ்வாறே. வெள்ளைச்: சுரிதகத்தான்: 
வருவன்வுங் கொள்க்.. 

5 டவ. ரெ ல்லாங் கதுமென. வந்தாங்க; 

"a au தர்போல் கோக்குவீர், கொண்டது.



ளில்] ஈச்ஞெ்க்னெயம்: ௧௯௯ 

மாவென் றுணர்மின் மடலன்று மற்றிவை 

பூவல்ல;பூனை.யுமிஞைொ டியாத்த .... 

புனவரை யிட்ட. மயங்குதார்ப் பீலி . 

பிடியமை நாலொடு பெய்ம்மணி ஈட்டி... .... 

யடா்பொன் னவீரேய்க்கு மாவிரங்கண்ணி. — 
கெடியோன் மகனயறர் துகந்தாங் கனைய.. 

வடிய வடிர்த வனப்பினென் னெஞ்ச 
uw விடைக்கொள்ளுஞ் சாய லொருத்தி ' 
கடியுறை சாட்டிய செல்வேன். ம்டியன்மி. 

னன்னே: ஜொருவனேன் யாள்) a 

என்னாளும், | 
பாடெனிம் பாடவும். வல் லேன் எறிதாங்கே 

யாடெனீலாடலு மாற்றுகேன் பாடுகோ 

வென்னு ளிடும்பை தணிக்கு. மருக்தாக. 

நன்னுத லீத்த விம்.மா. 

திங்க ளரவுறில் றீர்க்கல்லா ராயினும் 

தங்காதல் காட்டுவர் சான்றவ றின்சாய 

லொண்டொடி'கோய்நோக்கிற் பட்டவென் Garg Bent: 
கண்டுங்கண் ணோடாதிவ் வூர்; ' 

தாங்காச் சினத்தொடு காட்டி யுயிர்செகுக்கும் 
பாம்பு மவைப்படி' அய்யுமாம் பூங்கண் 
வணர்ந்தொலி மைம்பாலான் செய்தவிக்' காம. ன 
மூணர்ந்து முணராதிவ் வூ; 

வெஞ்சுழிப் பட்ட மகற்குக் கரைறின்றா - 
ர்ஞ்சலென்றாலு முயிர்ப்புண்டா Wer Gt 
செ.றிந்தேர் முறுவலாள் செய்தவிக் காம 
மறிந்து wo Buin Bi ஆர்) 
ஆங்க, | 
என்க ணிடும்பை யறியினே னுங்கட் 

டெருளுற நோக்இத் தெரியுல்கா வலின்னு 
மருளுறு நோயொடு மம்ம ரகல — 

விருளுறழ் கூந்தலா ளென்னை 

யருளூறச் செயினுப்ச் கறனுமா ர்தவே?? (கலி - ௧௪௦) 

இது யாடெனி! லென்றும்,. *ஆடெ்னி! லென்றும்..எ.துகையியைந்த 

அளவடி:என்னானும்'.என வேறுகின்.ற “ரோடுங்கூடி . ஐஞ்£ரடுக்கிற்று. 
இதனுள் *ஆங்க" எனத் தனிச்சொல் வந்தது: | 

: தாராரப் பெய்த?! . (சலி - ௧௦௯) ... 

'என்லு முல்லைப்பாட்டுள்



௨00: தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

**இவடான், .. : 

றிருச்தாச் சுமட்டின Ober dar  தோள்வீள் 
- வரிச்கூழ் வட்டி த.ழமீஇ.யரிக்குமை . 

url op றகையள் கழுத்தினும் வாலிதி 
னுண்ணிதாச் தோன்று நுசுப்பு !'? 

என ஐஞ்2ரடுக்கியும், 

* இவள்தான், 

வருந்தகோய். செய்திறப்பி ௭ னல்லான் மருநீதல்லள் 
யார்க்கு மணங்காதல் சான்றாளென் நூர்ப்பெண்டிர் 

மாங்காய் Syme கூட்டுவேம் யாங்கு . 

மெழுறின் களையொடு போவென்று தத்தங் 

கொழுஈரைப் போகாமம் காத்து முழுகாளும் 

வாயீ லடைப்ப வரும்”... 

என ஐஞ்சீரடுக்கிய சுறிதகத்தானும் வந்தது. 

“ <1 Boot sb Copa Bu யாக்கை புரிபுதாம். ட ப 

'வேட்டவை செய்தாங்கே காட்டிமம். றாங்கே 

'யறம்பொரு ளின்பமென் றம்ரூன்.றி னொன்றன் 

றி௰ஞ்சேரார் செய்யும் தொழில்க ளறைந்தன். 
றணிறிலைப் பெண்ணை மடலூர்ர் தொருத்தி 
யணிகலம் பாடி. வரற்கு; 

ஓரொருகா லுள்வழியா ளாகி நிறைமதி. ட்ட 
நீரு ணிழம்போழ் கொளம்கரியள் போருள்...... 
அடன்மாமே லாம் pita னென்னை மடன் மாமேன் 

மன்றம் படர்வித் GAIN 5 

வாழி சான்றீர் 

பொய் தீ ௬லக மெடுத்த கொடிமிசை 
மையறு மண்டலம் வேட்டனள் வையம் 

புரவூக்கு முள்ளத்தே னென்னை யிரவூக்கு.... 
மின்னா விடும்பைசெய் தாள் 

அம்ம சான் நீர் / 

கரந்தாங்கே. யின்னாகோய் செய்யுமழ். pater ட 
பரந்த சுணங்கிம் பணைத்தோளாள் பண்பு 
இடியுமிழ் வானத் இிரவிருள் போழுங்' 
கொடிமின்னுக் கொள்வேனென் றன்னள் ag. Meir. 
வல்லார்மு.ற் கொல்வல்லே னென்னைப் பிறா்முன்னர்க்.. 
கல்லாமை காட்டி யவள் ; 
வாழி சான் இர்... 
என்ருங்கே,



வியல்]. சச்சிஞிர்ச்சினிபம். ் alow 

a: வருந்தமா até gr மறுகிள்கட் பாடத். . 

-திருந்திழைச் கொத்த இளி விசேட் டாங்கே. 
பொருர்தாதார் போர்வல் வழுதிக் சரக்திறை 

Cured Osr@seri gut” (கலி- sea) 

- இதனுள்: வாழி. ere DF, % அம்ம சான்றீர்!". என. சற்றுக்கண்' 
வத்த Pa a dor மூதல்டிக்கட் பொருள்முடியுமாறு கூட்டி ஐஞ்சீரடுக்கியாங் 

கடுக்க அறுரா னவ்வாறு வர்ததாம். இதற்கும் அறுசிரடுக்கயும் ௪ எனக் ். 
"கூட்டிப் பொருளுரைக்க.. என்றாங்கு, தனிச்சொல். ன ன 

அபுரிவுண்ட” (கலி - ௧௪௨). என்னும்$நெய்தற்கலியுள் புரிவன்ட 
புணர்ச்சியுள் எனச் -கலிச்சளையும் வக்து.. “புல்லாரா மாத்திரை, 
UGGS Csr Guns usd pel Ap Paint soit எனவும், இனைந்து 
கொச்தமூதன ணினைந்து ரீடுயிர்த் தனள்'' எனவும் இயற்சிர் நிரையா.. 
யன் றியும் பாவேறுபட்டு **எல்லையு மிரவுங் கழிச்தனவெள் OQ pais ont 
'யெல்லிரா, ஈல்கிய கேள்வ னிவன்மன் ற மெல்ல??? என கஞ்சீரடி வத்த 
வெள்க்ரச் சரிதசமும்- பெற்ற கலிவெண்பாட்டு. 

ba gu Ger bP 719.Bu ஈண்டு. eta Pour ய்டுள்னெ 
என்றுணர்க, இதற்கு இசைச்சீர்களை 'விதந்தோதவே கலிக்கு நேர்ந்த. 
சொற்சிரடி. ஒத்தாழிசைக்கும் இதன்முற் கூறிய கலிவெண்பாட்டிய்கும் 
வாராவென் றுணர்க, இதுற்கெமாகய மூடுகியலும் அவ்விரண்டி ற்கும் 

வாசாமை. கொள்க. இவற்றிற்கு . வரையறை அம்போதரக்கத்தித் 
San Bu வரையஹையே வேறின்றென' வுணர்க.. 

இனிப் பலவுறுப்பின்றி அவ்வாறு ஒரு பாட்டே வரின் aster வெண் 
கன்யென்யாரு - முளர். நூற்றைம்பது கலியுள் "அவ்வாறு வருவன 
இன்மையின் அது சான்றோர் செப்யுளொடு மாறுகொள்ளூமென மறுக்க. 

தாழம்படாமையின். இடைஙிலப்பாட்டென் ஞ்தேயுர் துள்ளலுஞ். 
செப்பலும் என்னு மிருவகைக் கொச்சகமும் ஒருங்கு. வாராமையிற் - 
கொச்சகமென்னலும் போர் கொடாதும். பாட்டென்றார்; அதனை வெண்பா 
வியலான் வெளிப்பட். வருமெனவே. வெள்ளைக் கசொச்சகமெனப்படும். 
எ-று... | . ப ட்ட (௪௫௪) | 

| அகநிலைக் கொச்சகக்கலியின் இலக்கணம் 

௧௫௫, பா நிலை வகையே கொச்சகக் கலியென 

LHD BID புலவர். அவன் றறைந். தனரே, 

இது கிறுத்தமூன்றயே அகறிலைக் கொச்சகக்கலி கூறுள் றது. 

(A. a.) மேற்பாவிகின் ற நி வகையான் கொச்சகக்கலியா 

மென்று ூலறிந்த ஆசிரியர் கூறிச் துணிக்குணம். எ - று, ்



௨0௨. தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம் [செய்ப 
அறை - துணித்தல் .அறைச்கரும்பு!!: (பொருக..௧௬௩) போல. 

** பாநிலையென்றது ?':மேலொருபோகெனக் கூறிய கொச்சகப்பாகிலையை 
கோக்இற்று, அதுவுங் கொச்சகமாதலின். ;, 

துணித்தன ரென்றதனால் அதிகாரத்தா்' சேட்படக்கூ றிய * தரவின் 

மு௫த்.. தாழிசை .பெற்றும் ” (செய். ௪௪௯).. என்ற: தொன். றனையுமே 

துணிக்து.. மாற்றியொழிக்தன பாவிரின்ற வகையான் :இவ்வக. நிலைக் 
கொச்சகமும் வருமென்றுணர்க: எனவே பரணிப்பாட்டுப்போல வெளிப் 

பட்டு அசறிலைக் கொச்சகம் வாராவென்றாராம்.. 

2. வகை யென்றதனான் அ௮திகாரத்தானின் ற சலிவெண்பாவினது 
பாநிலையுங் கொள்ளப்படும். ௮து கொள்ளுங்கால் முன்னிற் சூத்திரத்திற் 
கூறிய | நிலையெல்லாங். கொள்ளப்படும். '* ஒருபொருணு தலிய ?: (செய் 

கடு௪) என்னுஞ் சூத்திரத்தினிலை கொள்ளலாகாதென்றுணர்க. எனவே 
ஒருபொருணுதலாது  வெளிப்பட.த் . தோன்றுங் கலிப்பாட்டினுறுப் 
பொத்துத் . தரவும் ' போக்கும் பாட்டும்: இடைமிடைந்தும் பாட்டுக் 
கொச்சகமாயும் அவை ஐஞ்£ரும் அறுசிருமடுக்கி வருதலுமெல்லாங் 

கொள்ளப்படும். இவ்வாறு வந்தன வெண்பாவிற் சிதைந்து ஓசையும் 

பொருளும் வேருகலிழ் கொச்சகமென்றார். தரவிணைந்து வாராதுயாப்பின் 

வேறுபட்டு ஒருதரவே வர்தா.ம் கொச்ச்சமென் ற.லுந் தரவிணைந்துழிச் 
சுரிதகம்பெறுதலும் வேறாகலிற் தொச்சகமென்றார். 

் தரவிணைந்து தனிச்சொல்லுஞ் குரித்கமுமுடன் பெறுதலும் எல்லாம் 

யாப்பின் வேறுபட்ட கொச்சகமென்றலும், .ஓத்தாழிசை மூன்றடுக்கிலு 
மவற்றின் வேறுபாடறிந்து கொச்சகமென்றலுஞ் . தேவபாணியாகாத 
வழிக். காமபீபொருள்பற்.ி | வாராது. அறம் பொரு ளின்பம் வீடென்னு 
நான்கும் பழ்.றிப் பொருள் வேறுபட வந்தன. கொச்சகமென்றலும், 
பாவேறுபட்டன 'கொச்சகமென்றலும் பிறவும் உணர்வோரே நாலறி 

புல்வர் ; - அல்லாதார் மாலுணராரென்ப. _திதிவித்தற்கு. “e நனவில் 

'புலவூரென்றார். © ப ப | 

2 “எனவே கொச்சகக்கலியுள் ஒருசாரானவ.ற்றை 'இனமென்பார்க்கு 

அவை அவ்வப்பாக்களுள் வரின் இவ்வகையே கொச்சகமெனல் வேண்டும். 

அது 'பொருந்தாதென்றவாருயிற்று. 

(எ-டூ.) “செவ்விய' இவிய் 'செரில்லியவற்றொடு' 
பைய முயங்கிய வஞ்ஞான் றவையெல்லாம் 
பொழ்யாதல் யான்யாங் கறிகோழம். மைய , 
வகனகர் கொள்ளா” 'வலா்தலைத் தந்து. 
பதன்முனி, வெஞ்சுர மூள்ள ல றி.ந்கேன். .. 
மகனல்லை மன்ற வினிது) 

இ௫ல்வினைச்.சென்றுறீ செயியும்' வினைமுற்றி 

பன்பறஃம்ரிறியர முள்ள:த் துறந்த வள்.



abut} -சச்சினெர்க்கனியம். ட. ௨0௩ 
பண்பு மதிதிரோ. வென்று வருவாரை 
யென் நிறம் யாதும் ஷ்னவல் வினவிற் 

- பகலின் விளங்குறின் செம்மல் சிதையத். 

தவலருஞ் செய்வினை மும்றும. லாண்டோ _ 

வலம் படுதலு முண்டு.” (கலி, சக) 

இது தரவினைக்கொச்சகம்.. 

கொச்சகம் வெண்பாவாரயும் வருதலானுக் 'தாழிசையோடு தொட... 

சாது வருதலானும். இவை கொச்சகமாயீற்று. ௮௫ பாருக்கு. 
யிவ்வாறு வரினுங் கொச்சசமென்றுணர்க, 

** மரமலர் மூண்ட்கக் இல்லையோ. டொருங்குடன் 

கான. லணிந்த வுயர் மண்: 'லெக்கர்மேற் 

சீர்மிகு சிறப்பினேன் மாமுதற் றசைத்த : 
நீர்மலி கரசம்போம் பழச்தாங்கு மூடச்சாழைப் 

பூமலர். தவைபோலப்.புள்ளல்குர் 'துறைவகேள் / 

ஆற்று த லெள்பதொன். திலக்தவர்க் குதவுதல்... 

போற்றுக லென்பது புணர்ர் சாரைப் பிரியாமை ' 
பண்பெனப் படுவது: ப்ர்டறிர் தொமுகுத 

லன்பெனப் படுவது தள்ளை செழுமை 

யறிவெனம்: படுவது பேதையார் சொள்னோன்றல் 
செ.றிவெனம் படுவது கூறியது மறாமை — 
நிறைவென்ப் படுவது மறை பி.ற ர.றியாமை 

முறையெனப் படுவது கண்ணோடா துயிர்வெளவல் 

பொறையெனமப்" படுவது போற்றாரைப் பொறுத்தல் 

ஆங்கதை யறிர்தணி ராயினென் Gaps ் 
ஈன்னுத னலலுண்டு துறத்தல் கொண்க 

தீம்பா லுண்டோர் கொள்கலம் வரைதலி 
னிள்றலை வருக்தியாள் துயரஞ்...... சத 

சென்ற்னை. குளைமோ பூண்கநின் மேரே, (கலி. ச௩௩ட. 

இது. தனிச்சொல்லின்றி -யரசிறியச்சுரிதகம் பெற்ற தரவிணைக் 
கொச்சகம். 

7 மின்ஜெனி perp விடைபோடும் பெயலேயபோற் 
பொன்னகைத் தைவர. வகைநெ.றி வயங்ட்டுப் 
பொழிலிடை. யிட்ட sobs pr பூங்கோதை ளு 
Get er eas யிலங்கெயித்றுத் தேமொழித் அவர்ச்செவ்வாம் ப 
சன்னுதானின்க்கெரன் று கூறுவாங் 6 கேளினி . 
நில்லென கிறுத்தா னிறுத்தே வந்து 

தித்து மூகனுநிதோஞங் கண்ணு . 
மியலுஞ், சொஞஷ்து. நோக்குப்: ‘Aor



2:0௪ தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

். யைதேய்ச் தன்று பிறையு மன்று 

மைதீர்ர் தன்று மதி மன்று 

வேயமன். றன்று மலையு மன்று 

. பூவமன் றன்று சுனையு மன்று 
மெல்ல வியலு மயிலு மன்று 

சொல்லத் தளருங் கிளியு மன்று) 

எனவாங்கு, 
அனையன பலபா ராட்டிப் பையென 

வலையர் போலச் சோர்பத னொழற்.றியென் ' 
னெஞ்சு நெடழ்ந்த செவ்வி காணூஉப் 
புலையர் போலப் புள்க ணோக்கத். 

தொழலுநர் தொழுதான் தொடலுந் தொட்டான் 

காழ்வரை நில்லாக் சடுங்களி றன்னோன் 

றரொழூஉர் தொடூஉமவன் றன்மை ப 
யேழைத் தன்மையோ வில்லை தோழீ??..... (eel. AB) 

இது தனிச்சொல்லும் ஆரிரியச்சுரிதகமும் பெற்ற சரவணை; 

1" வெல்புகழ் மன்னவன் விளங்கிய வொழுச்கத்தா 
னல்லாற்றி னுயிர்காத்து நடுக்கறத். தான்செய்த 

.தொல்வினைப் பயன்துய்ப்பத் துறக்கம்வேட் டெழுந்தாற்போற் 

. பல்கதிர் ஞாயிறு பகலா.ற்றி மலைசேர . . 
வானாது.கலும்கொண்ட வுலகத்து மற்றவ 
.னேனையா னளிப்பான்போ லிகலிருண் மதிசப்பக் 
குடைநிழ லாண்டோற்கு மாளிய வருவாற்கு ... 

மிடைகின்ற காலம்போ “ அிலுத்தந்த ம்குண்மாவ 

டமா லைநீ, 

grins gps greg சகாத்தலிற் கயம்பூத்த . 
போதுபோஜற் குவிர்தவென் னெழினல மெள்ளுவா 

ட யாய்சிறை வண்டார்ப்பச் சனைப்பூப்போம் றளை விட்ட 
ergot புணர்ச்தவர் காரிகை கடிகல்லாய்; : 

மமாலைநீ 

தையெனக் கோவலர் தனிக்குழ விசைகேட்டுப்' : 
| பையென்ற நெஞ்ச த்தேம் பக்கம்பா சாட்டுவாய் 

ட்ப செவ்வழிய5ழ்' 'ஈரம்பன்ன Ber unit பாராட்டும் 
- பொய்தீர்ச்ச புணர்ச்சியுட். பு.துநலங். கடிகல்லாப்; 

மாலைர 

துகையிக்க. தாழ்களைம். ப: (தசேர்ரிது புள்ளார்ப்பப் 
பகைமிக்க கெஞ்சத்தேம் புன்மைபா ராம்டுவாய் 

 



aud) ச்சினார்ச்சினியம். = a0 
திகைமிக்க புணர்ச்சியார் தாம்கொழு. ஈறுமுல்லை : 
முூகைமுகந் இறக்தன்ன ஹோவலுங் ' கடிகல்லாம்; 

எனவாக்கு; : 
மாலைய மலரு நோனா தெம்வயி 

னெஞ்சமு மெஞ்சுமற் மில்ல வெஞ்சி 
யுள்ளா தமைக்தோ ருள்ளு ' ர ரர ட் 
மூள்ளி.லுள்ள முள்ளு eases” 2 (கலி, ௧௧௮ 

இது 1 pant afar Qepang மாங்கென். Bor ai (செய். ௧௩௫) 
 சான்னுமிலக்கணஞ் சிதைய. இடையிடைச் சொழ்ரேடி, பலவருதலின் ..' 

. ஓதிதாழிசையாகாது எண்ணிடையிட்டுச் Rak arn குன்றிய கொச்சக 
மாயிற்று. 

இனி “அசன்ாலம்;., .மயக்கியோரே! (கலி, ess) 

gr Ban தொட்டகரர்!' (கலி. ௩௨) | 

இவையும் இவ்வாறே we gor. 

இனி யாப்பின் 'வேறுபட வந்த் “ சருடீர்ந்த காட்சி. * (கலி. 500) 
** நயனும் வாய்மையும்,'?. (கலி, ௧௩௦) என்பனவும்' ஒக்கும். 

இனிப் ,பலவடுக்கிப். பொருட்டொடராய அறம் பொரு ort ofr Lads | 
வீடென்பன விராங்ப். . பொருள் Ga guage தரவுகொச்சகம் 
பின்னுள்ளோர் செய்த சிந்தாமணி மூ.சலீயனவாம். 

1 ிகாடியவுங் கோட்டவு கீரின் றி கிறம்பெ pis | 
 பொடியழற் புறச்தர்த பூவரப்பூம் பொலங்கோதை 

. தொடிசெறி யாப்பமை யரிமுன்கைப் பணைத்தோள௱. -. 
யடியுஹறை யருளாமை மயெொத்ததோ நினக்சென 

் நரந்தகா றிருங்கூந்த லெஞ்சாது ஈனிப ழ் றப். 
- பொலம்புனை மகரவாய் நங்க சகழிசை 
கலம்பெறச் சுற்.மிய குரலமை யொருகாழ் - 

. வீரன்முறைச் சுற்றி மோக்கலு மோர்தனன் 

அறாஅ வவிழ்நீதள்ன வென்மெல்விரற் போதுகொன்டு.. 
செரு௮ச் செங்கண் புதைய வைத்துப் 

. புச் குருகி ஓுயிர்த்சலு மூயிர்த்தனன். — 
மிதாய்யி விளநூலை யினியன் தைவந்து 

தொய்யலக் தடக்கையன் வீழ்பிடி யவிக்கு 
மையல் யானையின் மருட்டலு மருட்டினன்.? :... 

அதனால், ட்ப 

அல்லல் 'களைந்தனன் ரழி ஈன்னக' 
game. நீவாமை. கூறி.னன்றென 
நின்னொடு சூழ்வ றோழி நயம்புறிந்
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தன்னது. செய்தா ளிவளென 

மன்னா. வுலகத்து மன்னுவது“புரைமே.””. - - (கலி. டு௪) 

॥ அதனால்”? எனத் தனிச்சொழ் பெற்று அடக்கியலில்லாச் சரிதகத் 

தோடு அடி.ரிமிர்ந்தோடிம்று. 

1 பான்மருண் மருப்பி னுரல்புரை பாவடி 

யீர்நறுங் கமழ்கடாத் தினம்பிரி யொருத்த 

லாறுகடி. கொள்ளும் வேறுபுலம் படாம்து 

பொருள்வயிம் பிரிதல் வேண்டு மென்னு 
- மருளில் சொல்லு நீசொல் லினையே. 

நன்னர் நறுநுத னயந்தனை நீவி 
நின்னிற் பிரியலெ னஞ்சலோம் பென்னு 

_ நன்னர் மொழியு ரீமொழிர் தனையே 

அவற்றுள், 

யாவோ வாயின மாஅ௮ன் மகனே 

இழவ ரின்னோ ரென்னாது பொருள்தான் 

பழவினை மருங்கிற் பெயாபு பெயர்புறையு 

மன்ன பொருள்வயிம் பிரிவோய் கின்னின் 

'நிமைப்புவரை வாழாண் மடவோ 
ளமைக்கவின் கொண்ட தோளிணை மறந்தே *! (கலி. உக] 

"அவற்றுள்?! என ஐஞ்சிரடிவர்து தனிச்சொல்லும் அடக்கியலு 

மின்றிச் சரிதகம்பெழ்று அடிரிமிர்ந்தோடி.ற்று. 

‘6 அகன்ஞாலம் விளக்கும்!" (கலி: ௧௧௯) . 

கொச்சகவொருபோகோடு ஒப்பாமாறு. 

மன்று பார்த்து 

நின்று தாயைக் 

கன்று பார்க்கு 

மின்றும் வாரார்.” 

இஃது இரு£ர் நான்கடித்தரவு கொச்சகம். 

* தஞ்சொல் வாய்மை தேற்றி 
யஞ்ச லோம்பென் றகன்ற 
வஞ்சர் வாரா ராயி . 

Gar che நில்லா தே.காண் '?. : 

இது முச்சீர் நான்கடித்தரவு கொச்சகம். 

** நிரலர் தூற்றத் துயிலா நெடுக்கங்குல் 
வாரல ராகி யவரோ வலித் தமைந்தார் 

* புகழே என்பதும் பாடம், -



வியல்]. சச்சின் க்கினியம்: oer 

ஆரலரர் காரைகா ள்ன்றில்கா என்னங்காள்' 

em Teor sr punt னுள்ள முகுவேஜே '* 

இது காற்சர் சான்கடித்தரவு கொச்சகம். 

சன்னி ஞாழ ற் கமழ்பூய் கானல் யான்கண்ட 

பொன்னங் கொடியை யன்றோ ரில்லை போலுமான் 

மன்னன் காக்கு மண்மேர் கூம்.றம் வரவஞ்சி 

யன்ன தொன்று படைத்தா யாயி ளெவன்செய்கோ : 3 

இஃது ஐஞ்சீர் நான்கடியான் வர்த.து. ட்ட 

இனி « நூனவில் பூலவ '*ரென்றதனான். இதனைச் கோவையாக்கி. 
யெழுத்தெண்ணி யளவியற்படுத்துச் செய்வனவும் தரவுகொச்சகம். 

அவற்றுள் கேரெழுத்து வருவனவுங் கொச்சகமாம். 

(எஃ டூ * திருவளர் தாமரை சீர்வளர் காவீக வீசர்.இல்லைக். ட் 

ன OB cr Be” ry a (திருச்சிற் ற. ௪) 

(போதோ. வீசும்போ... பதியே? 2 (BGs ip. ௨) : 

இவை ப. தினேமும் Be puns wes தரவுகொச்சகம். 

© Gul dug menus கொம்பினை... பப்ளிக் கறையே ” 

(திருச்சிற் ற, ௩0). 
‘s காரணி கழ்பகஸ் கற்றவர் ஈற்றுணை பாணரொச்கல் 

சரணி....... மூ.தியமே ann (திருச்சிம். ௪௦௦) 

இவை யொரோவெழுத்து மிக்க திரவுகொச்சகம், — 

"ஈ* காண்பா னவாவினாற் காதலன் காதலிபின் னடவரநிற்ப. 

நாண்பால ளாகுதலா னன்லுத,றன் கேள்வன்முன் னடவாகிற்ப 
வாண்பான்மை குன்றா வயில்வே லவன்றனக்கு weer wre gb 
பாண்பால் வரிவண்டு. பாடு மருஞ்சுரமும் பதிபோன் றன்ேே.!! 

இஃது ௮ றுசர் சான்கடித்தரவு கொச்சகம். பிறவு மன்ன, 

* இலங்கொளி வெண்மருப்பி னீட்டகை தூங்கவோ ரேந்தல் யானை 
கலங்களு ரெய்திக் கதாஉங் கவளங் கடைவாய் சோரச் " 
சிலம்பொழி குன்றென நின்றது செய்வ தெவன்கொ லன்னாய் '? 

இஃது அறுசீர் கூன்றடிக் கொச்சகம், 

தண்ணந் துறைவன் ரர்மேற் போன 

'வண்ண வண்டு வாரா தற்றே 
வண்ண: வண்டு வாரா..தாயிம்':. - 

சண்ணியு நில்லாதேசாண்”' 

Qa தான்கடியாரிரியத்துள் இறுதி: மூச்சசோன். வந்து "யாப்பு வேறு 

பட்டது.



௨௦௮. ட “தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் . [செங்யு. 

் நிணங்கொள் புலாலுணங்கு மூன்.றினின்று ட 

புள்ளோப்.பு.தல்.தலைக் கடாகக் ன 

கணங்கொள்வண் . டார்த்துலாங் கன்னி. 

நறுஞாழல் கையி லூன்றி 

மணங்கமழ் பூங்கானன் மன்னிமற் ருண்டோ 

ர்ண்ங்குறையு மென்ப தறியே : ் 

ன.றிவேனே லடையேன் மன்னோ”! (ஈலப்-கானல்.) 

இஃது ஈற்.றயலடி குறைந்தது... ப 
இதனைப் பாமயக்கத்துக்கும் ஏற்று நிற்றலின் ஈண்டுக் காட்டிற்று. 

். “அறு? ரடியே?? (செய் - ௬௪) என்னுஞ் சூத்திரத்திற் கூறிற்றேனு 
மென்பது. 

இது ஒருபொருண்மேன் மூன்றடுக்க வருதலுங் கொள்ச. | 

a 'சோடல்விண்டு. கேர்பமூர்ர்த கொல்லைவாய் 
மாடுநின்ற கொன்றையேறி மெளவல்பூத்த பாங்கெலா 

“மாடுமஞ்ஜை யன்னசாய லாயலஞ்சொன் மாதரா. 

யாடன்மைக்தர் தேரும்வந்து தோன்றுமே”. 

இது. நடுவீரமு. மிக்கது. | 

1 இரங்கு குயின்முழவா வின்னிசையாழ். தேன 
வரங்க'மணிபொழிலா வாடும்போலு மிளவேனி. 

லரங்க '£மணிபொழிலா வாடுமாயின் 

மரங்கொள் மணந்தகன்றார் ரெஞ்சமென் செய்த திளவேனில்'? 

* வண்டுளர் பூர்தார் வளங்கொள்றைச் தாரன்றே”". 

॥ 'முத்தரும்பிப் பைம்பொன் மலர்ச் மூருகுயிர்க்கும் 

, தொத்தரும்பு கானம் றுறையேந் 

். துறைவர் தெமது தொன்னலமு நாணு: . 
நிறைவளையும் வெளவி' நிறையற்றா னஞ்சேர்ப்பன்?? 

இவை அடியும் அசையுஞ் எரு மிடைமடக்கிச் சிலவடி. குறைந்தன. 
இவை யசையுஞ் ரும் அடிமடக்கியும் வரும். 

புன்னை நீழனின்றார் யார்கொ 
. லன்னை.காணின் வாழாளே தோழி? 

“paw லூர விவ்வி லன்று் . 

பல்பூங் கோதை யில்? 

இவை ஈ.ாடியஈ யீற்றடி Geo pur gi குறைந்தும் வநீதன, 

“ கொய்தினை காத்துங் குளவி யடுக்கத்தெம் 

பொய்தம் சிறுகுடி. வாரனீ. யைய நலம்வேண்டின்”? 

i. இது ஈரடியா , யீம்றடிமிக்கது.. இதுவும் இருபொருண்மேன் -மூன் . 
றடுக்குதலுங். கொள்க.



வியல்] | .நச்சினார்க்சனியம் ் ௬௦௯ | 

. இன்னும். wpe Bu கொச்சகவொருபோகின் பகுதியாய் வேறுபட்டு 

- வருவன வந்துழிக் காண்க, : 

6 வடிவுடை நெடுமுடி வானவர்க்கும் வெலற்கறிய. 
கடிபடு ஈறும்பைந்தார்க் காவலர்க்குங் காவலனாங். 

கொடி.படு வரைமார்பிம் கோழியார் கோமானே 

துணைவளை த் கோளிவண் மெலியத் தொன்னலந் 
[தொடர்ப்புண்டாங் 

இணை மலர்த்தா ரருளுமே லிதுவிதற்கோர் மாறென்று 
துணைமலர்த் தடங்கண்ணார் துணையாகக் கருதாரே; 

HEED Ds 
செவ்வாய்ப் பேதை யிவடிறத் 
தெவ்வா ருங்கொலி தெண்ணிய வாறே” 

இது தனிச்சொல்லுஞ் சுரிதகமும் பெற்றுப் பொருள் வேறுபட்ட 

தரவிணை. 

இனிக் கலிவெண்பா வுறுப்பொத்துப் பாவேறுபடுவன வருமாறு : 

சச் ஒன்று, 

இரப்பான்போ விளிவர்துஞ் சொல்லு மூலகம் 

புரப்பான் போல்வதோர் மதுகையு மூடையன் ... 

வல்லாரை வழிபட் டொன்றறிர் தான்போ 
- னல்லோர்கட் டோன்று மடக்கமு மூடையன் .. 

இல்லோர் புன்க ணீகையிம் றணிக்க 
வல்லான் போல்வதோர் வண்மைய முடையன். 

அன்னா னொருவன்.றன் னாண்டகை விட்டெள்னை ச் 
சொல்லுஞ்சொற் கேட்டீ சுடரிழாய். பன்மாணும் 7 

் நின்னின்றி பமையலேன் யானென்னு மவனாயி: 
னன்னான்்சொ.னம்புண்டல் யார்க்குமிங் கரிதாயி 
னென்னுற்ற பிறர்க்குமாங். குளகொல்லோ ௩ றுநுதால், 

அ௮றியாய்நீ வருந்துவல் யானென்னு மவனாயிழ்.. 
றமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கு மரிதாயி . 

னளியரோ வெம்போல வீங்கிவன் வலைப்பட்டார்; 

- வாழலேன் யானென்னு நீரீப்பி னவனாயி 
ட_னேழைய ரெனப்பலர் கூறுஞ்சொம் பழியாயிழ் 
சூழுங்கா னினைப்பதொன் ற.றிகிலன் வருந்துவல் 
சூழுங்கா னறுநுதா னம்முளே சூழ்குவம்; 
அவனா ணடப்பெயர்த் தமைக்குமாங் கோல்லாது 
பேணின ரெனப்படுதல் பெண்மையு மன்றவன் 
வெள்வீ முயங்கு மாத்திரை வாவென& 
கூறுவேன் போலக் காட்டி, © 
மற்றவன் மேஎவழி மேவாய் நெஞ்சே — (கலி - ௪௭ ) 

@ sr—14



2&0 தொல்காப்பியம் 'பொருளதி திகாசம் [செய்யு 

Qs. ஒள்றெனவும் அவனெனவுஞ் சொழ்சீரும் தனிச்சொல்லும் 
வந்து. இடைஙிலப்பாட்டிலுள் அன்றோரடி பிக்கு .ஒரு பொருண்மேல் 
மூன்று வருதலின். இத்தாழிசையாகாது. கொச்சகமாய்க் . கலிவெண் 
பாட்டின் வேறுயிற்று.. | 

Qs 

“Gach apes a gl guia கோய்களிறு 
- வானீங்கு வைப்பின் வழங்காத்தேர் நீர்க்கவாங் 
கானங் கடத்திரெனக் கேட்பின் யானொன் 

._ இசரவுகோ வைய சிறிது; நீயே, 

- செய்வினை மருங்கிற் செலவயர்ர் இயொாழகின் 
கைபுனை வல்வின் ஞாணுளர் தீயே 
இவட்கே, 
செய்வுறு மண்டி.ல மையாப் பதுபோன் 

மையில் வாண் முகம் ப சப்பூ Guu ; 
A3w, 

வினைமாண் காழகம் வீங்கச் கட்டிப் 

புனை மாண் மரிஇய வம்பு தெரிதியே; 
இவட்கே, 

சுனைமா ணீலங் காரெதிர் பவைபோ 

னினை சோக் குண்க ணீர்நில் லாவே) 
நீயே, 
புலம்பிய லுள்ளமொடு பொருள்வயிர் செல்இய 

வலம்படு இ.கிரி வாய்கீ வு.கியே, 
இவட்கே, 

யலங்கிதழ்க் கோடல் வீயுகு பவைபோ 
லிலங்கே ரெல்வளை: Wem Dus Gb L 5 
எனின், 

சென்னவை யரவத்து ber wanes நீரப்பிற் 
: மன்னலங் கடைகொள்ளப் படுதலின் மற்றிவ 
ளின்னுயிர் தருதலு மாற்.றுமோ 

முன்னிய தேஎத்து முயன்றுசெய் பொருளே 7! (கவி- எ). 

கலிவெண்பாவிற்கோதிய வுறுப்புப்பெற்றதேனுர் தரவு 

- வெண்பாவாய் ஒழிந்தன வெண்பாவன்மையிம் கொச்சகமாயிர்று, 

காமர். சடும்புனல் கலக்தெம்மோ டாடுவா 
டாமரைக்கண் புதைத்தஞ்சிச் தளர்ர்ததனோ டொழுகலா 

னீணாகஈறுச்தண்டார் தயங்கப்பாய்நி தருளினாற் 

- பூணாக முறத்தழீஇப் போதந்தா னகலகலம் 
வருமூலைபுணர்ர்தன் வென்பதனா லென்றோழி.. 
யருமழை தரல்வேண்டி_ழ் அருகக்கும் பெருமையளே 
அவனுந்தான்,



aiid] ஈச்னொர்க்னொயம். ese 

ஏன லிதணத் தூழ்புகை புண்டியங்கும் 
வானூர்மதியம் வரைசேரூ னவ்வரைத் © 
தேனி. னிருலென வேணி மிழைத்தருக்குக 
கானக நாடன் மகன் 7. 

அிறுகுடி யீரே சிறுகுடி யீரே 
வெள்ளி இழ்விழா வரைமிசைத் தெள்றொடா . 

கொல்லை குரல்வாங்கி wW@ waar 

ரல்ல புரிந்தொழுக லான். 

காந்தள் கடிகமமுங் கண்வாங் இருஞ்சிலம்பின் 

வாங்கமை மென்றோட் குறவர் மடமகளிர் : 

தாம்பிழையார் கேள்வர்த் தொழுதெழலாற் ஐன்னையரும். 
ாம்பிழையார். தாந்தொடுத்த. கோல். 
சானவாங்கு, 
அறத்தொடு நின்றேனைக் சுண்டு திறப்பட.. 

என்னையா்க் குய்த்துரைத்தாள் யாய் 5 

அவரும், 
)தெரிகணை மகோக்டுச் சிலைகோக்கிக் கண்சேந். 

'தொருபக லெல்லா மூருத்தெழும் தாமறி 

அிருவர்கட் குற்றமு மில்லையா லென்று 

தெருமந்து சாய்த்தார் தலை; 

கிரையிழாய் நீயுரின் கேளும் புணர 
வரையுறை தெய்வ மூவப்ப. வுவந்து 

துவை தழீஇயா மாடக்.குரவையுட்.. 

கொண்டு நிலைபாடிக் காண், 

நல்லாய், 

நன்னா டலைவரு மெல்லை uot dss 

தர்நாண்டாம் தாங்குவா ரென்னோற் றனர்கொல்£ 

வுனவேங்கைத் தர். துறைக்கும் பொன்னமை முன்றில் 
கனவிமழ் புணா்ச9 Gis Gur மன்றோ 
கனவிற் புணர்ச்சி ௩டக்கலு மாங்கே . 

கனவிற் புணர்ச்? கடிதுமா மன்றோ; 

ஃவிண்டோய்கன் னாடனு நீயும் வதுவையுட்.  ~ 
பண்டறியா திர்போற் படர்கற்பீர் மற்கொலோ 
பண்டறியா தீர்போற் படர்ந்தீர் பழங்கேண்மை 
கண்டறியா தேன்போழ் கரக்கிற்பென் மற்கொலோ? 

மைதவழ் வெற்பன் மணவணி Er Gay 
கையாற் புதைபெறூஉங் Fev Gaps et கண்ணோ? 

.என்னைமன், 

அின்கண்ணாம் காண்பென்மன் யாள்? 

“நெய்த லிதழுண்கண் . *



௬௪௨. ட. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்ஷ 

ணின்கண்ணா கென்கண்மன ; : 
- எனவாங்கு, : 

-நகெறியறி க செறிகுறி புரிதிரி பறியா ay ghar wig igs 

sossg தொகைவகை,.... 2 வினியே”” —” (கலி-௩௯) 

இதனுள் ஏன லிதணத்து” என்பது மூதலிய 'கொச்சகங்கள் 

வண்பாவாய்ப் *புன்வேங்கை! மூதலியன துள்ளலோசை விராய்த் த௭௯ை 

Guna Du கொச்சகமாய் ஓழிந்த பாவு மயங்கிச் (Fag ay woe 
வருதலின் இது கொச்சகமாயிற் று, 

** இிகொடுமிட ஞஞ்சிலான் * ட்ட (கலி-௩௯% 

சான்னும். பாட்டுள்,.. | 

* பரஅம்ப் பாஅய்ப் பசந்தன்று நுதல் 
் - சரஅய்சி சாஅய் கெகிழ்ந்தன தோள் nd 

ஊன முட்டடியின் றிக் குறைவு சீர்த்தாகியு சொற்ரேடி, வருதலின்: | 

இதவுங் கொச்சகமாயிற்.று. | 

ஈமவிதிரை யூர்நீது !* | (89 » 508): 

என்னும் முல்லைப்பாட்டுள், | 

1 இரிபெழு பதிர்பதிர் Gad gitar பலர்நீங்க aan 

_*தாளெழு துணிபிணி யிசைதவிர் af ar a” 

எனவும் (Ogre) Gaeréranrd py. இவற்றுள். 'கலிவெண்பாம்: 

மபரலச் சொற்கோரடியம் வந்தன. பிழவுமன்ன. 

மேலைச் சூத்திரத்துள் இதற்கதிசாரம்பட இடைஙிலைப்பாட்டி ளை: 
ஈற்றின் வைத்தமையிற் தரவும். 'போக்குமின்றி யிடைரிலைப்பாட்டே 
வருதலுங் கொச்சகமாம். 

{a-G) * கலவை, 
ட் - சுடுபொன் வகாஇய வீரமை = pO 

பொடியழற் புறந்தந்த செய்யுறு கிண்கிணி) 

உடுத்தவை, 
கைவினைப் பொலிந்த காசமை பொலங்காழ்மேன்- 
மையில் செந்துகிர்க் கோவை யவற்றின்மேற்.. 
ஹைஇய- பூநீதுகி இதுகழ லொருகிறை; 
கையதை, 
புலவன் கண்பெற வடங்கச். குற்றிய 
பலவுறு கண்ணுட் சிலகோ லவிர்தொடி, ;- 
பபூண்டஷை 

oo -யெறியா வாளு மெற்று மழுவுஞ் 
பவர் Segue கட்டி மரிடைத் தாழ்ந்த.



usd] ஈச்சினார்க்இனி௰ம். eam 

'பெய்புல.மூதாய்ப் புகர்கிறத் துகலின் . 
-மையற விளங்கிய வானத் திலிர்பூண்ட. 

"சூடின, 
இருங்கடன் மூத்தும் பன்மணி பிறவு 

மொருங்குடன் கோத்த வுருளமை மூக்காழ்மேம் 
அரும்பார் கண்ணிக்குச் சூழ். நா லாக. 

வரும்பவிழ் நீலத் தாயிதழ் சாணச் 

அரும்பாற்றுப் படுத்த மணிமருண் மாலை, 

ஆங்க, 

அவ்வும் பிறவு மணிக்கணி யாகறின் 

Geta gp திண்டே்ச் கொடுஞ்சினை கைப்பற்றிப் 
பைப்பையத் தூங்குகின் மெல்விரற் சீறடி. 

"நோதலு முண்டீங் கென்கை வந்த 
செம்மானின் பாலுண்ணிய பொய்போர்த்து' . 
பாண்டலை யிட்ட பலவல் புலையனை த்... 

ஞாண்டிலா விட்டுத் துடக்கத்தாம் வேண்டியரர்.. 

நெஞ்சம் பிணித்த ரொழிலாத் Shs 
.நுந்தைபா லுண்டி சில ; 

.ர்தைவாய், 
மாயச்சூ டேறி மயங்குகோய் கைமிகப் 
பூவெழி லுண்கண் பனிபரப்பகீ கண்படா.. 

'ஞாயர்பா லுண்டி சில... 
அன்னையோ, 

பாயெம் மகனைப்பா ராட்டச் கதுமெனத் 

தாம்வக்தார் தாம்பா லவரொடு தம்மை 
GOS GT (pT யார்கெலோ வீங்கு ; ப 

GT GET LIT Es 
பாராட் வெர்3தோய் குடியுண். டத்தை 

என், 
ட பாராட்டைப் பாலோ Re; . 

்.. செருக்குறித் தாரை யுவகைக்கூத். தாட்டும் 
.வரிசைப்பெரும் பாட்டொ டெல்லாம் பரு£த்தைத் 

தண்டுவெள் CRT மாட்டைப்பால்! க C&S ~ அர 

என இப்பாட்டு இடைகிலைப் பாட்டே முழுதும்: வந்தது. Bea 

உறழ்பொருட்டன்மையிற் கொச்சகம், . இவை யெல்லாம். கலிவெண்பச 
அறுப்பொர்துப் பாவேறுபட்ட கொச்சகம். 

._ எ ௭எருத்தே. கொச்சகம்!" (செய்- -௪௫௩) ளன்னுஞ் குத்தொத்தே . | 
அம்போதரங்கத்திற்குக் கூறியவளவே மேல்வருகன்ற மூன். றுபாக்கட்குள் 
அரண வென்று கூறிப் போர்ததனான் அளவு மூணர்க..



| eer டட ட தொல்காப்பியம் 'பொருளதிகாரம் [செய்கு 

இனிக்: கொச்சக வொருபோகுடன்- மாட்டெ.றிதலின். அதனளவூ 

- இதற்கும் அளவாமெனின் ஆகா, வண்ணத் திற்கோதிய. வுறுப்பமைய 

._ வாராதது கொச்சகமாதலின் அத.ற்கோதிய அளவே கொச்சகவொரு. 

-பேோகிற்கு அளவாயுஞ் ais வேறுபட்டும். வரும். இது அங்ஙனம் 
வாராதென்று கொள்க, : இதற்கு இரண்டம. முதற் பத்தடியளவும்.. 

| வருவன தரவுகொச்சகமாமாறு உதாரணத்திற் காண்க. .. : (கடிஷ் 

உறழ்கலியின் இலக்கணம் -: 

௧௫௬. கூற்றும் மாற்றமும் இடையிடை மி டைந்தும் 
*போக்கின் முதல் உறழ்கலிக் இயல்பே, 

இ.து முறையானே உறழ்கலி கூறுகின்றது. 

-(இ-ள்.) ஒருவர் ஒன்று கூறுகுற்கு மறுமாற்றம் மற் 
- ஜெருவர் கூறிச் சென்று-பின்னர் அவற்றை படக்குவதோர் சுரி. 
மின்றி முடிவது உறழ்கலியாம் or = ற; 

“போக்கின் 'றெனவே இழிந்த aj pips Gar deve a ஈலிவெண்பாட் . 
டி.ம்கு ஓதியவாறே வருமென்பதாஉம், பா மயங்கி வருமென்பதூஉம், 
அம்போதரங்கத்தினளளவே யளவெள்பதூஉம் மேனின்ற அ௮.இகாரத்தாம்.. 
பெற்றாம். *இயல்”*பெனவே 'இயல்பன்றி விகாரவகையாம் சில போக். 

குடையவாதலும் அவை தரம் ஆசிரியமேயாகலும் சில தரவும் போக்கு 
_ மின்றி வருதலுஞ் சிறுபான்மை கொள்க. போக்குடையன.. கரவிஸ்தி 
வாராமையும் கொள்க. 

“வெள்ளைக் கொச்சகம் பலவர-து அவற்றுள். ஒன்றைச் சுரிதகமெனின்: 

அதற்குப் போக்கியற்பொருண்மை யின்மையான் . அதனை. நீக்கப்... 
போக்கியற்பொருண்மையின்றேனும் ஆரியம் வநீதுமி அப்பாட்டி, ற்கோர் 
முடிவு காட்டி நிற்றலின் ஆசிரியமே போக்கியலாமெனக் கொண்டாம். 

.. நாடகச்செய்யுட்போல வேறுவேறுதுணிபொருளவாகிய பலதொடர்ந்த — 
வேறுபாடு . கோக்கியும் பொருள் வேறுபாடு. நோக்கியும் வரலாற்று. 

முறைமை நோக்கியும் அதற்குரியதோர் இலக்கணத்தால் உறழ்கவியென 
வேறோர் செய்யுளென்றார். கொச்சகத்தின் அடங்காமையின் **மரபுநிலை.. 

_இரிதல் செய்யுட் Gada” “ogy வழிப்பட்ட சொல்லி னான"? (மரபியல்- 
#0) என மரபு கூறலின்... ப 

. (a - 6) ye rai pp ber மல்லி யனிச்சம் 
oo  பூறிநெடுழ் முல்லை நறவோ.டார்ந்த 

.. தெரிமலரீக் கண்ணியுர். தாரு நயச்தார். 

* “போக்கின் ae” gerd. பாடம். கொள்வர் இளம்பூசண(ரு ல் 
| ் Busting. -



வியல்] நச்சிஞொர்க்கனியம் "வசடு: 

பொருமுரண் ரச் சிதைந்து நெருகையி .... 
னின்று ஈன்றென்னை யணி-: ட 

, அணைமென் றரோனாய் 

செய்யாத சொல்லிச் சினவுவ திங்கெவ.. - 

னையத்தா லெள்னைக் கதியாதி இங்கின்மை' - 
தெய்வத்தாற் கண்டீ. தெளிக்கு; 0) Did gi, 
அறிவல்யா னின்சூ ளனைத்தாக நல்லார் ... 

செறிதொடியுற்ற வடுவுங்.குறிபொய்த்தார் 
AOS சாடிய மார்புங் குழைர்தரின் 

ரூருர் ததர்பட்ட சாந்தமுஞ் சேரி: 

யரிமத ர௬ுண்கண்ணா ராராக் கவவிற் 

பரிசழிர் தியாழறின் மேனிகண் டியாலுஞ் 

செருவொழிந்தேன் சென்றி பினி, 
தெரியிழாய், 

தே.ற்றாய் சிவந்தனை காண் பாய்நீ தீதின்மை 
யாற்றி னீறுப்பல் பணிர்து ; 

அ௮ன்னதே.யாற்றல் காண்... 

வேறுபட் டாங்கே கலுழ்தி யகப்படின் 

மாறுபட் டாங்கே மயங்குது யாதொள்றுங் 

கூறியுணர்த்தலும் வேண்டாது மற்றுநீ 

மாணா செயினு மறுத்தாங்கே நின்வயிற் 

. காணினெகிழுமென் ளெஞ்சாயி Garr aoe, 

பேளுய்கீ பெட்பச் செயல் ” ப (கலி- ௧௪) 

இது தரவும் பாட்டு மூடைத்தாய் ஒஞ்சேடுக்கியும். ஆறு... மெய். 

பெற்றும் வந்தும் போக்கின்றியும்ற உறழ்கலி, முற்கூறிய பொருளைத் 
தொகுத்துக் கூறுமையி னிறுதிரின்ற :*பேணாப்நீ பெட்பச் செயல் ?? 
என்றது வெள்ளைச் சுரிதகமாகாதாம்.  ௮து.**அன்னதேயாயினு. மாகவற். 

Ga pri, நின்னகை யுண் ச முயங்குவாய் நின்னெஞ்ச, மென்ுனாடு நின்ற 

தெனின்”? (கலி) எனப் பின்னுமொன்று தலைவன் கூறழ்கும் உடம் 
பட்டு நிற்றலின். இவ்வாறன்றி ஆரியச் செய்யுளை முடித்துக்காட்டு 

an அதனைச் சிறுபான்மை கொண்டார். 

*: நலமிக நந்திய நயவரு தடமென்றோ: 
ளலமர லமருண்க ணச்கல்லாய் நீயு நீஇய 

வுலமர லுயவுநோய்க் குய்யுமா றுரைத்துச்செல்?- : 
பேரேழுற் ரார்போல முன்னின்று விலக்ஞுவா. 
யாரெல்லா நின்னை யறிந்ததா மில்வழி 

தளரியா லென்ன .றிதல் வேண்டிற் பசைவயஞ்சாப் 
புல்லினத் தாயர் மகனேன் மற்றியான் 

ஓக்கும்,



area தொல்காப்பியம் Gur ger Bar sen [செய்யு 

புல்லினத் தாயனை நீ.யாயிம் குடஞ்சுட்டு 
நல்லினத் தாய ரெமர் 

எல்லா) 
நின்னொடு சொல்லி னேதமோ வில்லைமன்) 
ஏதமன் ஜறென்னை வருவான் விடு; 

விடேன், 

உடம்பட்டு நீப்பார் களவி மடம்பட்டு 

மெல்லிய வாத.லறியினு மெல்லியா 
னின்மொழிகொண் டியானோ விடுவேனள்மற் மென்மொழி 

டென்னெஞ்ச மேவல் செயின்; .  ரீகொண் 
நெஞ்சேவல் செய்யா தெனசின்றாய்க். கெஞ்சிய 
காதல்கொள் காமங் கலக்குற வேதிலார் 
பொய்ம்மொழி தேறுவ தென்; 
தெளிந்தேன் றெரியிழாய் யான்? 
பல்கால்யாங் கான்யாற் றவிர்மண ற் pois Quin 
லல்க லகலரை யாயமொ டாடி 

மூல்லை குருந்தொடு மூச்சிவேய்ர் தெல்லை... 
யிரவு.ற்ற தின்னங் கழிப்பி யரவுற் 
றுருமி னதிருங் குரல்போம் பொருமூர. 

ணல்லேறு நாகுட னீன்றன 
பல்லா னினகுிரை நகாமுடன் செலழ்கே ”'! (கலி - ௪௧௩) 

இது போக்கலக்கண மில்வழி யா௫ரியச்சுரிசகம்பெம்.ம உறழ்கலி, 

| வாரி நெறிப்பட்டு *' (கலி: ௧௧௪) 

என் னும் மூல்லைப் பாட்டும், 

ஈசுணங்கணி வனமுலை ?* .. சலி- ௬௦0). 

என்னுங் Aer பாட்டும் அது. 

ம ஐரூஉநீ யெங்கூந்தல் கொள்ளல்யா நின்ன. 
- வெருஉதுல் காணுங் கடை 

- தெரீயிழாய், 
செய்தவ றில்வழி யாங்குச் சினவுவாய் 
மெய்பிரிர் தன்னவர் மாட்டு; 

ஏடா; 

நினக்குத் தவறுண்டோ நீவீடு பெற்றா 
ட_யிமைப்பி னிதழ்மறை பாங்கே கெடுதி 
நிலைப்பா லறியினு:நின்னொச்.து நின்னைப் 

புலப்பா ருடையர் தவறு... 

 அணைத்தோளாய், 
=. தியாசைம்: போலத் திமனின் றுடற்றுதி
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. காயும் தவறிலேன். யான்; 
மானோக்கி நீயழ நீத்தவ னானது 
'நரணில் னாயி ord st கவனம் 
Ores லென்னோ வினி; . 

- இனி, 

யாரதுமீக் கூற்ற நாமில 1 மன்ற 

.தகையது கண்டைப்பாய் கெஞ்சே பனியானம்.. 

பாடில்கண் பாயல் கொள.” ட்ப கலி - ௮௪) 

“இது தரவும் போக்குமின்றி வந்த உறழ்கலி. இவற்றுள் ஐஞ்சீரும் 
a Dew வந்தன. tania வக்தன ae BOs காண்க, LG may ines oor. 

் (en) 

| ஆசிரியத்திற்குரிய அடியின் சிறுமை ன் 

௧௫௪... ஆரியப் பாட்டின் அளவிற் கெல்லை. 
ஆயிர மாகும் இழிபுமூன் றடியே. 

இது நிறுத்த முறையே ஆரியத் திற்கு அளவியல் கற்ற. 

(இ “ it.) ஆரியப்பாவின் பெருக்கத்துக்கு எல்லை ஆயிர: 

மாகும், F GEES BHO soe மூன் றடி.யாகும் ar = 0. 

(or -@.) **நில மேனி வாலிழை...பாகத் தொருவ.னிருதா ணிழற். 

ஒழ், மூவகை யுலகு மூகிழ்த்தன முறையே'! (ஐங்குறு-வாழ்த்து) . இது 
- சருக்கத்திற்கெல்லை. *கூத்தராற்றுப்படை தலையளவிற் கெல்லை. மதுரைக் 

காஞ்சியும், பட்டினப் பாலையும், ஒழிர்த பாட்டேமும், பரிபாடலுங், 

_ கலியும், ஒழிர்த தொகையாறும் இடையளவிம் கெல்லை. பாட்டினெல்லை 

யென்னாது. அளவென்றதனான். அ௮தனியற்றாகிய வஞ்சிக்கும் இவ்வாறே 

கொள்க. 

1! செங்கண்மேதி கரும்புழக்க, 
யங்கணிலத் தலரருந்திப் 

பொழிற்காஞ்சி சிழற்றுயிலுஞ் 
செழுநீர் நல்வயழ் கழனி யூன் 

புகழ்த லானாப் பெருவண் மையனே” 

இது சி.ற்றெல்லை, 

பட்டினப்பாலை பிடையளவிற் கெல்லை. மதுரைக் | BSBA துலை 

  

யளவிற் கெல்லை. ன ரூ ட (59௭) 

* மலைபடுகடாம்;
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நெடுவெண்- பாட்டிற்கும் குறுவெண் பாட்டிற்கும் உரிய அடியளவு 

௧௫. தெடுவெண்் பாட்டு முத்தா ல்டி.த்தே 
குறுவெண் tury HG  ௮ளவெழு. சீரே, 

இது முறையே வெண்பாவின் அடியளவை கூறுகின்றது. 

(இ-ள். 'நெடுவெண்பாப் பேரெல்லை பன்னீரடியையுடைத்து, 

குறுவெண்பாச் சிற்றெல்லை யீரடியையுடைத்து எ. I. 

இதனை வெண்பாட்டளவிற்: கெல்லையென்னாது. குறு வெண்பாட்டு 
'நெடுவெண்பாட்டெனப் பெயர் : கொடுத்துக் குறுமையும் நெடுமையும். 
அளவியலோடு படுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் அளவியல் வெண்பாட்டு 

மூளவென்பதாஉம், அது சிறப்புடைத்தென்பதாூஉம் பெறுதும். எனவே, 

நெடுவெண்பாவின் . பன்னீரடியிரம் . பாகமாகிய ஆறடியே அளவியல் 

வெண் பாவுக்குப் பேரெல்லையாகவும், அதன் பாசமாகிய மூன்றடியே 
குறுவெண்பாவிற்குப்' பேரெல்லையாகவும் கோடும். அங்ஙனங் : கொள்” 

ளவே நெடுவெண்பாவிற் இழிந்த வெல்லை ஏழடியாகவும், அளவியல் 

வெண்பாவுக்கு இழிந்தவெல்லை நான்கடியாகவுங் கொள்ளப்படும், 
இங்கனம் அளவியல் வெண்பாச் சிறப்புடைமை நோக்கி ஆரியர், 
*அம்மை . தானே யடிறிமிர் வின்றே ?? (செய் - ௨௩௬) என்று நெடு 
வெண்பா நேர்ந்திலர். அடி.ிமிர் வின்றென்றது ஆற்டியின். மிகாமையை. 

உரையிற்் கோடலென்பதனாற். சப்பிக் கூறுஞ் செய்யுட்கு நான். 
டியே. மிக்க சிறப்புடைத்தெனக் கொள்க. : **சிறப்புடைப் பொருளைப் 
பிற்படக். இளத்தல் * என்பதனாம் குறுவெண்பாவுஞ் சிறப்புடைமை. 
பெறுதும். : இக்கருத்தானே கீழ்க்கணக்கல் சான்கடியும் ஈரடியுமே மிக. 
வந்தவாறும் முத்தொள்ளாயிரத்து நான்கடியே மிசவந்தவாறுங் காண்க. 

(or = 6). ப  யாதானு நாடாமால் ?? ப .... (திருக்-௩௯௪)- 

41 இருதேவர் பார்ப்பாரிடை !? . (yer rams), 

1 நுகர் பெருஞ் செல்வம் ” (காலடி - செல்வ.) 

* இனிதுண்பா னென்பா னுயிர்கொல்லா BION LIN CT 
, மூனிதக்கா னென்பான். முகனொழிர்து வாழ்வான் 

றனிய னெனப்படுவான் செய்தநன் றில்லா. . 

. .னினியனெனப்படுவான்.யார்யார்க்கே யானு 
முனியா வொழுக்கத் தவன் '? (கான்மணி-௬௦) 
  

* பாட்டே எனப் பாடம் கொள்வர் இளம்பூ.£ணரும், பே.ராிரியரும். 

1 மச்சான். கடித்தே? எனப் பாடம் கொள்வர். இளம்பூரணர். 

1. பாட்டிற்கு. அளவேழ் சீரே?! எனப். பாடம் கொள்வர் Boor by remit. 
'*பர்ட்டின். அளவெழு சே? எனப் பாடம் கொள்வர் பேராசிரியர்.
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₹ஆரெயின் மூன்று மழித்தா னடியேத்தி 
 யாரீடத்துத் தானறிந்த மாத்திரையா னஞ்ாசாரம் 

யாரு மறிவ தறனாக மற்றவற்றை 
யாசாரக் கோவை யெனத்தொகுத்தான் Bong 
இருவாயி லாய் இிறல்வண் கயத்தார்ப். - 
பெருவாயீன் முள்ளியென் பாள்”? (ஆசாரக்- காப்பு... 

என இவை முழையே வந்தன. ஒழிந்த கெடுவென்பாட்டு வந்துழிக், 
காண்க, | | Gay 

| oe வசைப் பாட்டடிக்குரிய அளவு ட 

௧௫௯. அஅங்கதப் பாட்டள வவற்மோ டொக்கும். ் 

இது வசைப்பாட்டெல்லை கூறுகின்றது. , 

(இ-ள்.) வசைப்பாட்டி. னெல்லை மு ற்கூறியவைபேோல ஈரடிச் 
ினுமையும் பன்னீரடிப் பெருமையுமாய் வரும் எ - De 

(1-6) * இருடீர் மணிவிளக்கத் சேழிலார் ” இது ரான்கடியான் 
வந்தது. பிறவுமன்ன. ட... (கடுக) 

கலிவெண்பாவிற்கும் மருட்பாவிற்கும் அடிவரையறை இல எனல் 

௧௬௦. சலிவெண். பாட்டே சைக்களேச் செய்யுள் இ 
wt புற நிலை வாயுறை செவியறி வென் றிவை 

| Oger Be» யளவி னடி.யில வென்ப... ப 

- இது ': ஒருபொருணுதலிய?? (செய் - ௪9௪) என்னுஞ் சூத்திரத்தில் 
'சிர்வகைக் கலிவெண்பாவிஞ்கும்,. கால்வகை * மருட்பாவிக்கும் அடிவரை 
வறையின்மை: கூ றுகின்ற, து. ை 

ப (இ-ள்.) . கலிவெண்பாட்டே கைக்ககாச் செய்யுள் புறநிலை 

வாயுறை செவியறிவு.. என்றிவை - கலிவெண்பாட்டு, கைக்கொக் 

செய்யுள், புறநிலை வாழ்துதுப் பொருள்மேல் வரும்... செய்யுள், 

“வாயுறை வாழ்த்துப் பொருள்மேல் வரும் செய்யுள், செவியறி: 

ey pre 'பொருள்மேல் வரும் செய்யுள் என்று இவ்வைந்தும் ; 

'தொகுகிலை அளவின் அடியில. என்ப - பெருமைக்கு எல்லை 

இத்துணையென,ச் தொகுத்துக் கூறும் தன்மையை உடைய: 
  

ட. * “செவியறி வாயுழை. புதகிலை? எனப். பாடிம் கொள்வர் இளம் 

பூசணரும் பேராசிரியரும். ன 

* (தொகைரிலை!:  எனப்.பாடம் சொள்வர் இளம்பூரணர்,



aco. ட தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் . [செய்டி 

- அளவால் வரும் அடியையுடைம் அல்லவென்று கூறுவர் புலவர் ' 

or - Hh. ப 

[பது இ 4 தடர்த்தொட கேளாய் தெருவின மாம?) ‘(asi-Ba) 

Qs ஒரு பொருணுதலிப் பதினாறடி யான் வந்தது. 7 : 

£ இிருந்துழாய் கேளாம் ?? (868 ~ &B) 

என்பது இருபத்தொன்பதடியான். வந்தது... 

இதனைக் சைக்களையோ டெண்ணு தலிம் சைக்கிளைப் பொருளொடுவ் 

கலிவெண்பாட்டு வருதல் கொள்க, அது சலித்தெரகைக்க் ணின்.றமையிற் . 

காட்டாமாயினாம். ஓழிநீத. வுறுப்மீபாடுகூடிய கலிவெண்பாட்டுக்கள். 

பெற்ற அடிவரையறையும் அவ் வுசாரணங்களூட் காண்க, 

இணிீச், 

... தனவினிம் கசாண்கொடாக் கண்ணுங் கலந்த 
- தன்வினுண் மூன்விலங்கு நரணு--மினவங்கம் 

பொங்கோதம் போமும் புகாஅர்ப் பெருமானார் 
செரங்கோல் வடுப்படுப்பச் சென்று?!  . ona) 

Os Ly DUI] Dg கைக்கிளை. 

- இதனைக் கைகளைப் பொருண்மேல் வந்த கலிவெண்பாட்டெனின் 
இது' சட்டி யொருவர்ப் பெயா்க்சொண்ட பாடாண்டிணைப் புறப்பொரு 

 ாகலானுங் கலிவெண்பாட்டு அப் பொருண்மேல் வருதல் சிறுபான்மை. 
. பாதலானும் இது பன்னீரடியினிகவாது வருதலானும் வெண்பாவே 
பரம். இவ்வாறு புறப்பொருளான் வர்து இரண்டுறுப்பாயும் ஒருறுப் 

பாயும் பாவும் பொருளும் வேறுபட்டு. வெள்ளடியினிகந்து. வருங் கவி. 
.. வெண்பாவாகிய உலாச்செய்யுள் அடிவரையன்றி வருமாறும். பெரும். 

இணைப் பொருண்மேல் வரும் மடம்செய்யுளும் ஒருறுப்பாய் அடி.யிகந்து 
வருமாறும் இக்காலத்துக் கூறுன்றவற்றுட் காண்க. அது திருவுலாப். 

புறத் துல்ளும் :*வாமான வீசன் .வரும் !* (ஆதியுலா.) என முடித்து. 
“மேல் வேறோருறுப்பாயவாறும் ஒழிந்த உலாக்களுள் வஞ்சியுரிசீசர் 
 யுகுந்தவாறும். அடிவரையறை யின்சையுமாம்.. அகப்புறமும்.. புறம்: 

பு. மமூமாய் மருட்பாவாய்க் சைக்கிளை அடிவரையழையின் மி வந்தன. 
- வந்துழிக் காண்க. காமஞ்சாலா இளமையோள்வயின் வர்த கைக். 

Sidon tw காட்சி முதலிய கைக்கிளையும் ஆசிரியத்தினும் வஞ்சியினும். 
வாரா, எனவே Gunes. பாவினுள். எல்லாக் கைக்ளெயும் 

agar pp 7 | தி ன் 

ole என்னை, DOS = ware பெருக்தோ ளன்னே 

யாமே; புறஞ்சிறை. மயிரும் தும் பொன்னன் னம்மே 
“ $போரெதிர்ந் தென்னை போர்க்களம்'புினே



ளியல்]. ட சச்சிர்ச்கனியம் | oe 

sdQwer பேரூர் விழவுடை யரங்க 
ணேழுழ்றுக் கழிந்த:மள்ளார்க் க ட 

குமணர் வெருஉர் தறையன் னன்னே ?? (புறம் - ௮௪) 

இது சுட்டி யொருவர்ப் பெயர்ச் கொள்ளாத பாடாண்டிணைக் 
கைக்கிளை, ் ் 

*! விடியல் வெங்கதிர் ?? க | (கலி. - ௪ட).. 

என்னுங் குறிஞ்சிப்பாட்டி னுள், | . 

 கால்பொர நுடங்கலிற் கறங்கசை யருவீரின் 

மால்வரை மலிசனை மலரேய்க்கு மென்பதோ 
புல்லாராப் புணர்ச்சியாற் புலம்பிய வெளன்றோழமி 

் பல்லிதழ் மலருண்கண் FLU சிதைத்ததை 77. 

என்பதாஉம், 

“ கறவினை வரைரந்தார்க்கும் 1 (கலி - க்கட் 

என்னும் மருதப் பாட்டினுள், ் 

‘ றநிழ லெனக்கொண்டாய் நின்குடை யக்குடை 

புறகிழம் பட்டாளோ விவளிவட் கண்டிகா 
பிறைநுதல் பசப்பூரப் பெருதுவிதுப் Ly peer”? 

என்பதூஉம் சுட்டி யொருவர்ப் பெயர் கொள்ளாத சைக்களையா 

மெனின் இவை தலைவன் அன்பின்மை மெய்யாயினன்றே கைக்கிளையாவது; 
அவ் வரைவு கடாவலும் ஊடலுங் காரணமாக. அள்பிலனென்றலின் 

ஒருதலைச் காமமன்று.. இழிந்த அடிவரையினள் றி வருமாறு மேற்கொள்ச.. 

(௧௬03 

புறநிலை வாழ்த்து மூதலிய மூன்றும் மருட்பாவால் வரும் எனல் 

௧௭௧, புறநிலை வாயுறை செவியறி வு. றாவெனக் 
Bip Bev apt oid இண்ணிதின் தெரியின் 
வெண்பா வியலினும் ஆசிரிய வியலினும் 

பண்புற மூடியும் பாவின என்ப, 

இது கைக்களை மருட்பாவல்லாத மருட்பரவும் அதுவே போலவரு. 
மென்றற்கு உடம்பட்டமை கண்டு ஈண்டுக் கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) இம் மூன்றும் முன்பு வெண்பாவும் பின்பு 
ஆசிரியமுமாய் வரும் எ.- ு, ் 

*. மருட்பா வேனை யிருசி rosy” (செய். ௮ட) என்ற வழி 

இன்னவாறு. வருமென்னாமையின் இது. கைக்கே மருட்பாப்போல:



௨௨௨ தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

வருமென்றற்கு முன்பு வெண்பா வியலினலும் பின்பு ஆசிரிய வியலினும் 
முடியுமென்று அவை வருமூனறை கூறினார்... . மூன்னர் இம்மூன்று 

பொருட்கும் இலகச்சணங் கூறிப் போர்தவற்றிற்கு! இன்னவாறுஞ் 

செய்யுட் செய்தல் உரித்தென்று ஈண்டு ஓர் செய்யுள் வேறுபாடு கூறினார். 

இது புறத்திணையுள்ளல்லது வாராவென்றற்குத் ** திண்ணிது. 

.னென்றுர். எனவே இவை கைக்கிளை ., மருட்பாப்போல ஆண்பாற் 

கைக்களையும் பெண்பாம் கைக்கேயுமாய் அகனும் அறனும் பற்றி 

். வாராவென்பது பெற்றாம். 

இயலென்று இருகா் கூ.றியவகனான் இரண்டு பாவும் இயம்€ராள் 
வருதல் சிறப்புடைத்தென்க. 

“பண்புற' என்றதனான் வெண்பாவி னிழிபாகிய எழுரோனன்றி 

யெண்டிரான் வருதலும், ஆசிரியத்தி னிழிபாகிய மூன்றடி வரினும் 
எருத்தடி குட்டம்பட்டு வருதலும் வெண்பா காலடி முதற் பன்னீரடி 
wera முயாதல் இறப்புடைத்தெனவும் வெண்பாப் ume ar gy 
மாசிறிய மூன்றினிகவாவென்றுங் கொள்க. *பாவின” வென்றதனான் இவ் 

விருபகுதியும் தத்தம் பாக்கள் வேறுவேறு நிசழுமென்று கொள்க. 
(எறும்பி யளையிழ் குறும்பல் சனைய ” (குறுந். ௪௨) என்னும் பாட்டுப் 

போல வோசை கலந்து வாரா. 

(எ-டூ.) (@ soit p லிடைபோழ்ந்த. தேனார் ஈறுமூல்லை . 
மூன்றின் முகைவிரியு முத்தநீர்த் தண்கோஞார்க். 

குன்றமர்ந்த கொல்லேற்றா னிற்காப்ப வென்றுந் : 
தீரா ஈண்பிற் றேவர் 

-சிர்சால் செல்வமொடு பொலிமதி சிறந்ததே ?? 

இது புறநிலை. இஃது அடியிகநீதது வந்துழிக் காண்க, 

-.. *பலமுறையு மோம்பப் படுவன கேண்மின் 
சொலன் முழைக்கட் டோன்றிச் சுடர்மணித்தே. ear 
நிலமுறையி னாண்ட நிகரில்லார் மாட்டுஞ் 

சிலமுறை யல்லது செல்வங்க ணில்லா 
. விலங்கு மெறிபடையு wr bp gy weir cy 
கலந்ததங் கல்வியுநீ் தோற்றமு மேனைப் 
பொலனஞ்செய் புனைகலனோ டிவ்வாறி னாலும் 
'விலங்வெருங் கூற்ற நீக்கலு மாகா... 
தனைத்தாத னீயிருங் காண்டிர்நினைத்தக்க 
கூறிய வெம்மொழி பிழையாது 

“Cas ரொழுகிம் சென்றுபயன் றருமே”? . 

இது. வாயுறை. a 

*° “தேதுரீசொ' முன்” என்பதும் பாடம், 
 



வீய்ல்] stefan ட ௨௨௩ | 

6 Lau Oat மன்னர் முருங்க வமருழந்து. 
கொல்யானைத் B ் சரொடுக் கோட்டச்து ஈல்ல 
'தலையாலங் கானம் பொலியத் தொலையாப் : 

படுகளம் பாடுபுக் காற்றிப் பகைஞ 

சடுகளம் வேட்டோன் மருக வடுதிற. . 

லாழி கிமிர்தோட் பெருவழுதி யெஞ்ஞான்று - 
மீர மூடையையா யென்வாய்ச்சொம் கேட்டி 

யுடைய வுமவரை கெஞ்சலுங்கக் கொண்டு 
வருங்கா துழவர்க்கு வேளாண்மை செய்பயன் . 
மழவ ரிமைக்கும் வரைகா ணிதியீட்டங் 
காட்டு மமைச்சரை யாற்றத் தெளிய 

 -லடைத்த வரும்பொரு ளாறன்.றி வெளவலி 

, னத்தை பெரும்பொரு ளாசையார் சென்று 
பெருங்குழிசி, மன்ற மறுக வகழாதி.யென்று 
மறப்புற மாசி மதுரையா ரோம்பு 

மறப்புற மாசைப் பாடேற்க வறத்தா. 
லவையார் கொடுகாத் திருத்தி ரவையாக 
நட்டார் குழிசி சதையாதி யொட்டார் 
'செவிபுதைக்குர் இய கடுஞ்சொற் கவிபடைத்தாய் 
கம்மார்க் கினனாகிக் கல்லார்க் கடிர்தொழுஇச். . 
செய்றார்ச் செகுத்துஙிற் சேர்ந்தாரை யாக்குதி 

யற்ற மறிந்த வறிவினய் மற்று | 
மிவையிவை tur @areps னிலையாப் © 

போருகட லாடை நிலமக 
சொருகுடை. நீழம் றுஞ்சுவண் மன்னே !! . 

இது செவியுறை. | - . | (௪௬௧) 

பரிபாடற்கு உரிய அடிவரையறை 

௧௬௨. *பரிபா டல்லே,, . 

தாலீ ரைம்ப அுயர்வடி யாக 
ஐயைந் தரகு மிழிவடிக் கெல்லை, 

_ இது முறையே பரிபாடற்கு எல்லை கூறுகின்ற த. ட்ட 
(இ-ள்.) பரிபாடம் குறுப்பாயெ வெண்பாவும், பொதுப் 

பாவும் நானூறடி. பெருக்கததுற் ௦ கெல்லையாகவும் இருப்திதைக்குடி 
mbes DD கெல்லையாகவும் பெறும் எ - ௮. ட 

அவை *தொகையுட் காண்க, ன (sao) 

* தொசையென்றது ஈண்டு எட்டுத்தொசையை, 

t+ இளம்பூரணர் பாடமும் இதுவே. .*பரிபாட். டெல்லை!. "எனப். 
பாடம் சொள்வர் பேராசிரியர், ்



“௨௪ தொல்காப்பியம் பொருள திசாரம் [செய்யு 

பிறன்கோட் கூறல் ் 

௧௬௩. அளவியல் வகையே அனைவகைப் படுமே. 

இது பிறன் கோட் : கூறல். 

(இ-ள்.) யான் கூதிய அளவியலின் ag Dy B FICO LY 

HG BuuGw er - Mn 

என்றது யான் கறப்புடைத்தெனக் கூறிய பெருமைக்கெல்லை 

அத்துணைப் படுமெனவே பிறர் பெருமைக்கெல்லைகொள்ளாதது றப் 

பீன்று என்றவாருயி்.று. (௧௬௩) 

அடிவரையறை இல்லாத செய்யுட்கள் ஆறு எனல் 

௧௬௪. எழுதிலத் தெழுந்த செய்யுட் டெரியின் 

அடிவரை யில்லன ஆறென மொழிப, 

இது Brom GUTH DG Loar ay மூற்கூறிய அளவிற் ப்டாதன கூறு 

கின்றது. 
| (S - sir.) அகமும் புறமுமாகிய எழுநில இலும் கோன்றிய 

செய்யு ஆரா£யின் அடி.வரையின் றி வரும் இலக்கண த்தன 

ஆறென்று கூறுவர் புலவர் னு... | 

எழுகில மென்றற்குப் பாட்டு உரை நால் erature yond. (௪௬௪) 

| soaring 

Bair (B) அவைதாம், 

ட தாலி னான வுரையி னான 

தொடி யொடு புணர்த்த பிசியி ன 
ஏது நூதலிய முதுமொழி யான 

மறைமொழி கிளத்த மந்திரத் தான 
கூற்றிடை வைத்த குறிப்பி னான. 

இது முற்கூறிய ஆறற்கும் பெயரும் முறையும் உணர்த்திற்று. 
| (@ - ot.) முற்டைறிய. அடிவரை. யில்லாகன காம் நூலின் 

. கண்ணாவனவும், உரையின்கண்ணாவனவும், நொடியின் மாத. இரைய 

வரகிய பிசியின்கண்ணாவனவும், ஒருமொழிக் கேதுவாஇ வரும் 
எழ துமொழிச்கண்ணாவனவும், மறைத்துக்கூறுஞ் சொல்லாம் கூட்டிய 
ப மந்திரத் தின்கண்ணாவனவுமென ஆஅவகைப்படும் or ~ Ml, 

 



வியல்]: சச்சினுர்க்சனி௰ம்: a உடு 

நாலிஞன?, என்றது. சூத்திரச் செய்யுட்களுள். ஆிரியமாம் வந்து 
அளவை : பெழுதனவற்றை. கோக்கஜ்று, அச் சூத்திரத்தை நோக்கி. 

வருமுறையும் ஒரு செபய்யுளாம். ஒழிந்தன வழக்கன்கண்ணுஞ் செய்யுட் . 
கண்ணும் வரினும் ஈண்டுச். செய்யுளை சோக்குதற்கு.௮அவய்றுக் கண்ண 

வென்றார். "இவையும் அளவிகந்து வருவனவே. அளவு மூற்கூ.றிற்றாம், 
: (சசுடு) 

ய நூல்களின். இலக்கணம் 

௧௬௬. அவற்றுள், 

ப * நாலெனப். படுவது 
முதலு முடிவு மாறுகோ. ளின்றித் Le: 

த் தொகையினும் வகையினும் பொருண்மை க்ரட்டி. 

.. உண்ணின் றகன்ற வுரையொடு 4பொருத்தி... 
ட்ட Blow ont Her விளக்க. லஅவதன் பண்பே: os 

இத்து அம்நால்களது. இலக்கணங் கூறுகின்றது. - ட ப்ப 

(B « ள்.) நாலெனப்படுவது - நூலென்று சிறப்பித்துச் ் 

சொல்லப்படுவது, மூ.கலும் முடிவும் மாறுகோள் இன்றி - முன்னும் 

| பின்னும் மாறுபடாது, தொகையினும் வகையினும் பொருண்மை: 

. காட்டி.- கொருத்தும் வருத்தும் பொருள். காட்டி, உள்கின்.று 

-அசன்ற. உரையொடு பொருக்தி - தன்னுள்ளே அடங்கி கின்று 

விரிந்த . உரையோடு: பொருக்தப்பட்டு, நுண்ணிதின் -விளக்கல் 
அதுவ தன் பண்பு - பருப்பொருட்டர்சாது. நுண்பொருட்டாகப் : 

பொருள் விளக்கலாயெ. அவவிலக்கணம். 2 BOT "இலக்கணம் 

or து, | 

அது எழுத்து மூப்பத்து மூள்றெனத் தொகுத்ததகைம் பிள்னர்க் 
குறிலும் நெடிலும் மூவினமுஞ் 'சார்பிற்றோற்றமுமென வகுத்தாற் . 
போல்வனவும் பிறவுமென் றுணர்க, சாதிபழ்.றிப். படுவதென ஒருமை ' 

யர் கூறினர்... டட ப (௧௬௬) 
ன நூலின் வகை நான்கு எனல்... 

௧௬௭. அதுவே தானும் 1ஈரிரு வகைத்தே. 

| இஃது Hie gr pug a சான்கர மென்கின்றது. 

- * நூலெனப் படுவது அவலுவ் காலை? எனப் பாடம் கொள்வர் இளம் 
ட பூரணரும், பே.ராிிரியரும். 

ட டி Gurr A Aut பாடமும் இதுவே. புணர்ச்து! எனப் பாடம்சொள்வர் 

இளம்பூரணர், a 
ந “ஒருகால் வசைத்தே? எனப் பாடம்கொள்வர் இளம்பூரணர்." 
டதொ 1ம்



aoe தொல்காப்பியம். பொருளதிகாரம் [செய்யு . 

ண் ள்.) அந் தூற்பகுது கான்காம் எ - ஸு, | (௧௬௪) 

| - அவற்றின் பெயரும் முறையும் - ப ட் 

௧௬௮ ஒருபொரு ணுதலிய சூத்திரத் தானும் 

இனமொஜி கிளந்த வோத்தி னானும் 

பொதுமொழி களதந்த படலச் தானும் 
மூன்றுஅப் படக்கய பிண்டத் தாணுமென்( ௮) 

ஆங்கனை மாபி னியலு மென்ப, 

இது அமர் rere Ded பெயரும் முறையும் உணர்த்திற்று, 

- (இ-ள்) ஒருபொருள் நுதலிய சூத்திரத்தானும் - அந் 
நூல் ஒரு: பொருளே கரு இவரும் சூகத்இர.த்தானும்,  இனமொழி 

கிளந்த ஓ.த்தினானும் - இனமாய பொருளாக கூறிய ஓதகுஇனானும், 

பொதுமொழி கிளந்த படலத்தானும் - பல பொருட்குப் பொது 

் வாகிய இலக்கணங்களை க கடறிய படலககானும், மூன்று உறுப்பு : 

அடக்கிய பிண்டத் தானும் - மூன்று உறுப்பை அடக்கி வரும் 

பிண்டத்தானும், என்று ஆங்கு அனைமரபின் இயலும் என்ப - 

என்று கூறிய ௮,த் தன்மைக் தாகிய மரபினான் நடக்கும் என்று 

Mair புலவர் எ.- று. 

'ஆங்கென்ற .மிகையால் பிண்டமே யன்றிப் பிண்டியென்பதும் 

ஒன்றுளதி என்று கொள்க. Ste (say) 

: "சூத்திரத்தின். இலக்கணம் 

௧௬௯. அவற்றுள், 
ப சூத்திரற் தானே .. 

- ஆடி திழலி னநியத் தோன்றி 
நாடுத லின்றிப் பொருணனி விளங்க | 
யாப்பினுட் டோன்ற யாத் தமைப் பதுவே. | 

“இத முறையே சூத்திரவிலக்கணங் கூறுகின்.றது. ர 

(இ-ள்) அவற்றுள் சூ.தீ.இரந் தானே ஆடி. சிழலின் அறியச் 
தோன்றி - QB mere Byer ஒருபொருள் அு.தலும் GS BT wre gi: 

ஒரு... பெருள்  நுகுலுங்காற். கண்ணாடி. சிறி. காயினும் அகன்று. 

பட்ட பொருளை யறிவித்தாங்கு. அதிய,ச் கோண்றி, காடுகலின்றிப்
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பொருள் ஈனிவிளங்க - தெரிதல் ' வேண்டா தபடி YUU ECT DF 

Qur@ir Deo Aoraguragdp uri ayer G sire fo wir gap 

அமைப்பதுவே. - செய்யுளுள் கோன்,றச் செய்து முடிக்கப்படுவது 

“r - ௮. | | _ (sax} 

| ஓத்திலக்கணம்.. 

௧௪௭௦, - தேரின மணியை. திரல்பட வைத்தாக்(கு) 

| - ஓரினப் பொருளை: யொருவழி. வைப்ப(.தூ) 
ஓ.த்தென மொழிப வுயர்மொழிப் புலவர். 

| Bas ஒத்திலக்கணங் கூறுகின்றது. 

(இ-.ள்.) இனமொழி .களக்குங்காற் .. சிதர்ந்து. "இடப்பம் 

வபலவோத்தாகச் செய்யாது, மணியை நிரல்பட வைத் தாற்போ 

ஓரினப் பொருகயெல்லாம் ஒருவழியே தொகுப்பது 989.5 DF 

ao. Nout P 6 S சொற்புலவர் or - I. . 

். நேரினமணியெனவே யொருசாதியினும் திம்மி ஜெத்தனவே கூறல் 
வேண்டும் எ-று. 

“வேற்றுமை யோத்தும்” *வேற்றுமை மயங்கயலும்! *விவிமரபு” 
என ஞூன்றன் பொருளையும் ஒன்முக வைச்துமையோத்தென்னாது வேறா. 

இவறு வைத்தவாறு காண்க. ட்ட (wero 

- படலத்தினிலக்கணம் : 

௧௪௭௧௯. ஒருதெறி யின்றி விரவிய பொருளால் | 
, பொதுமொழி தொடரி னஅப்ட்ல மாகும். 

இது முறையே படலங் கூறு்றது. | ட 

(@ - a.) ஒருபொருள் நெறியன்றிப் பலவேறு வகைப்பட்ட 

மிபாருளெல்லாவற்றிற் ற்கும் வேறுவே திலக்கணங் கூறக் குரு Buses i 

அக்ருப் பொதுமொழிபயாக)க் தொடர்ந்துவரின் - அது ப்டலமாம் 

சு ப 

3௭ பொதுமொழி களந்த படலம்” எனவே யோருகெறிப்பட்ட 

பொருட்குப் பொதுவாய் : வருதலையும் விலக்கி விரவிய பொருட்குப் 

பொதுவாக மொழிவது படலமாயிழ் லு. 

-படலமாவது அதிகாரமாம், ப்ப 
| | | (wera) 

  

அ செய். ௧௬௬.



௬:௨௮. தொல்காப்பியம். பொருளதிகாரம் [செய்ப 

.பிண்டத்தி னிலக்கணம் 

௧௪௨. -முன்றுறுப் LiL eau தன்மைத் தாயின் 

தோன்ுமொழிப்' புலவரது பிண்ட மென்ப. 

இது பிண்டங் கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) சூத்திரமும் ஒத்தும். படலமு மென்கின்ற மூன் 

அழப்பினையும் ்: உள்ளடக்கிய தன்மைக்தாய் வரின் விளங்கிய 

மொழியையும் புலவரதனைப் பிண்டமென்று: பெயர் கூறுவர் 

௮ம் மூன்றனையும் உறுப்பெனவே, பிண்டமென்பது உறுப்பி: 

யென்பது பெற்றாம். தொல்காப்பிய மென்பது பிண்டம். அதனுள் 

எழுத்துச் சொற்பொரு Ger ar gi படலம், உச்சுக் சூத்திரமூ மொழிந்த 

விரு கூறுமாம். 

தோன்றுமொழிம் ' புலவ? "சென்றதன் பிண்டத்தினையு மடக்: 

pug வேறு பிண்டி யெனப்படும். அது முதுனூலாகய அகத்தியம்... 

என்னை [ இயற்றமிழ் இசைத்தமிழ் நாடகத்தமிழ் என மூன்று பிண்டத் 

தினையும் அடக்கி நிற்றலின்... (௪௪௨) 

உரைநடையின் வகை. நான்கு எனல் 

௧௭௩. பாட்டிடை வைத்த குறிப்பி ஞானும் ப 

| பாவின் றெழுந்த செவி யானும் 

பொருளொடு புணராப். பொய்ம்மொழி யானும். 

பொருட புணர் தந்தத நகைமொழி யானு... 
ட | [uoair( any 

உரைவகை நடையே தான்கென மொழிப. . 

இது * நூலி னான வுரையி னான?! : (செய். ௧௬௬) என நிறுத்த. 
| முறையே நாலுணர்த்தி யுரைகூறுகின்றது... வடட 

. (இ-ள்.) பாட்டிடை வைத்த குறிப்பி pare என்பது ao. 
பாட் டினை யிடையிடை சொண்டு கிற்குங் கருக்இனான் வருவனவும். 

or - “அ... ன 

அவை தக௫ர்வாத்இிரை ரயும், சிலப்பதிகாரமும் போல்வன. ஆண்டும், 

பிறபாடை தழுவி வருவன. தமிழுரை. யாகாமையின் ஈண் டாராய்ச்சி, 

யின்றாம். அதன்கள் தமிழுரை யுள்ளன ஈண்டு அடங்கும். 
  

* *பொருள்மா... பில்லா" எனப். பாடம்கொள்வர் "இளம்பூரணரும்,- 
பேரரகிரியரும், டட



பாவின். றெழுந்த களவி யானும் என்பது ung a Be. சூத்இரத. 

Boge பொருளெழுவன போல்வன. 

சூத்திரம்... : பாட்டெனப்படா, பாட்டும். உரையும். . நரலுமென 
“வேறரோதலின். அன்றியுஞ் சூதீதிரங் கருதிய பொருளையன்் றி யுரையரன் 
மிவறோர்' பொருள் கூறி அதனைச் தொடர்புபடுத்திக் கூறாமையின் 2 

ஆண்டும் ஒருவன் கூறியதற்கு ஒருவன் பொருள் கூறுகின்றானாம், 
outs பாட்டிற்கும். இவ்வாறே உரை கூறுவனவுமொக்கும். . 

- பொருளொடு புணராப் பொய்ம்மொழி: யானும்: என்றது பொருண் 
| முறைமையின் திப் பொய்யாகத் தொடர்ந்து கூறுவன. எ-று. ய 

அவை ஒர் யாளையுங் குதிரையும் . தம்மூன் ஈட்பரடி இன்னுழிச் 

சென்று இன்னவாறு செய்தனவென்று அவற்றுக்கு. 'இயையாப் பொருள் 

வ்ட்டதோர் தொடர்கிலையாய் ஒருவனுழை யொருவன் கற்று. வரலாற்று 

முறைமையான் வருகின்றன. ட co 

Gurg@@arnB புணர்ந்த... - நகைமொழி யானும் : என்றது. ட பொய் 
யெனப்படாது மெய்யெனப்பட்டு ஈகுதற்கேதுவாகும் தொடர்சிஸ். 

போனும் எ. று, . 

இவை இறுக்குரீ௫ு யுரையும், 'தந்திரவாக்கேமும் போல்வன. இவை | 
“பொய்யெனப்படாது. உலூயலாகிய நகை தோன்றுதலின். | 

என்று உரைவகை ஈடையே BT et DRT மொழிப என்.றத. என்றூ. 

உரைப்பகுதி வழக்கு இக் நான்குமென்று உரைப்பர்.புலவர்..எ - று; 

... *வகை' வென்றதனன் உரைப்பகுதி' ண்ட மூள... அவை மரபிய 
அள் கூறுப... | (௪௪௨௩) 

அந்நான்கும் இரண்டாம். எனல்... 

Bore. அவே தானும் ' “eG வகைத்தே,.. 

(@ - it) இது. ௮ச் நான்கனுள் svar: இரண்டும் ட 

ஒன்றாகவும் எனைய விரண்டும். ஒன்றாகவும். அதொடுக்கப்படும் ; ; 

அவற்றால். பயன்கொள்ளும். காலத்து or (௪௭௪) 

POT ML, ars. நான்கனுள் மூன்றற்கு இவரிவர் உரியர் எனல் 

௧௭௫. ஒன்றே மற்றுஞ் செவிலிக் குரித்தே - 
்..... இன்றேயார்க்கும் வசை திலை யின்றே; - | 

(இ. ar.) இது மேனின்ற் அஇகாரக்தான். O08 நின்று 

இரண்டன். UG தியுமாகிய ஒன்று 'செவிலிக்கே பரித்து. ஒழிம்,௪ 
ஆ *இருவகைத் sre என: இளம்பூசணரும் “pig வலைத்தோ.. 

எனப் | பேசாடரியரும் : பாடம் ? கொள்வர். பவ பரப் 

 



௭௨௯.0. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் * [செய்டி | 

இசண்டனானாகய' ஒன்னும் வரைவின்றி எல்லார்க்கு மூரித்தூ 

or - 0. 

தலைவியை வ.ற்புறுக்கும் செவிலியர் புனைநீதுரைத்து ஈகுவித்துப் 

பொழுதுபோக்குதற்குரியர் என்றவாறு. இக் கருத்தானே சான்றோர், - 

| .... சதசம்மூகச் செவிலியர் கைம்மிகக் குழீஇக் 

குறியவு நெடியவு முரைபல பயிற்மி 

யின்னே வருகுவ ரின். றுணை யோரென 

முூகத்தவை மொழியவு மொல்லாள் '' (நெடுகல். s@a-x) 

என்றார் *பாட்டினுள். பிற சான்றோரும் 1“ செம்மூகச் செவிலியர் 

பொய்ச் நொடி. பகர?” என்றார். 

“மற்றும்: என்றதனான் இவையே. யன்றி வருகின்ற பிசியுஞ் 

செவிலிக் குரித்தென்க. 

இனிப் பாட்டிடை வைத்த குறிப்பும் பாவின்றெழுந்த கிளவியும் 
வரையறையின்றி வருமாறு பலவற்றுள்ளுங் காண்க. (ser@) 

பிசியின் வகை 

௧௭௬. ஒப்பொடு புணர்த்த வுவமத் தானும் 

தோன்௮வது இள ந்த துணிவி னானும் 

என்றிரு வகைத்தே $பிசிவகை தலையே. 

இது.முறையே பிள யிரண்டென்கின்றது. 

-(இ-ள்.) தன்கட் கிடந்த வொப்புமைக் குண குகதோடு 

இபசருந்திவருமாற்றை யுவமப் பொருளானும், இனி யொன்று 

கூற வொன்றுதோன்றுந் துணிவிற்றாகக் கூறுங் கூற்றானும் 

என் நிருகூற்ற தாகும் பிசி கூறுபடு நிலைமை எஃ ஹு... 

. அவை, “பிறை. கவ்வி மலை நடக்கு * » இது ஒப்பொடு புணர்ந்த : 

வுவமம். இது யானையென்றம்.... : 

“:மூத்துப் போற் பூத்து முலழிற், இிளிவண்ண 
்.. கெய்த்தோர்க் குருதி சிறங்கொண்டு 

வித்துதிர்த்து ?? 
என்பது மது... இது கமுகின் மேற்று, 

* பாட்டு! என்பது. பத்துப்பாட்டு... 

'செம்முது? என்ப ம் பாடம். வட்ட டப்ப 

ட 'இபரிரியர் பாட்மும். இத்வே.” £பிநிலே வகையே! எனப். பாடம். 
ககொள்கர். ளெ.ம்பாணர்;,. ்் ் a 

  

 



வியல்] ... நச்சஞர்க்னிய௰ம் ....... உக்கி. 

“ நீராடாள் பார்ப்பா னி ற்ஞ்செய்யா' னீராடி 
_லூராடு நீரிழ் காக்கை?! | 

இது தோன்றுவது: செந்த துணிவு, - இது கெருப்பென்றாம். 

‘puss’ யென்றதனால் இது செவிலிக்கே யுரித்தென்க, னி (௧௪௭௬) 

| - முதுமொழியின இலக்கணம் 
௧௭௭. நுண்மையும் சுருக்கமும் ஒளியுடை மையும்* 

*மென்மையு மென்றிவை விளங்கத் தோன்றிக் 

குறித்த பொருளை முடித்தற்கு வரூஉம்... 
ஏது நுதலிய மு. துமொறி யென்ப, 

. இதுமுதுமொழி கூறுகின்றது. | 
- (இ-ள்) நுண்மையும் சுருக்கமும் ஒளியுடைமையும் மென்மை 

யூம் என்றிவை விளங்கக். தோன்றி - கூர்மையும், சொற்சுருங்க 

இருதிகலும், விழுப்பமும், எளிஇல் பொருள் தெரிதலும் என்ற 

இர் நான்கும் விளங்கக் தோன்றி, குறித்த பொருகா .முடி.த்கற்கு 
. வருஉம் - அறம் பொருள் இன்பம் என்னும் மூன்றனுள் ஒன்றை 

மூடி.த்குற்கு வருமாயின், ஏது. நுதலிய முதுமொழி என்ப - 
அங்கனம் வந்குதனை அப்பொருள் முடித்தற்குச் காரணமாகிய 

பொருளினைக கருஇவரும். முதுமொழி யென்பர் பூலவர். எ.- Ml 

: உழுத வுழுத்தஞ்செய் யூர்க்கன்று மேயக் 
கழுதை செவியறிந் த.ற்றே--வழுதியைக் 

கண்ட கருங்க ணிருப்பப் பெரும்பணை த்தோள் ட 

கொண்டன மன்னோ பசப்பு '* ப 

இதனுள் ஒன்றன் வினைப்பயன் ஒன்று துகாந்ததெனக் குறித்து 

அப் பொருளியைபின்மை கூறியதனைச் சொற்றொட ரினிது வீளங்கா 
- தேனும் முற்கூறிய முதுமொழிக்கண்ணே யப்பொருளை முடித்தற்கேது 

வாகிய: இயைபின்மை இடந்து முடிந்தவாறு காண்க. இதனுள் நுண்மை - 
முதலிய சான்குங். காண்ச, பழமொழி இல் ௨ விலக்கணம் த்திக் செய்தது. 

ப்பட (seer) 
  

_* Gurr Pfui பாடமும் Aste. "ஒளியும் வல்வையும் எனப். 
பாடம் கொள்வர் இளம்பூரணர்... ap 

3 எண்மையும்!் எனப் பாடம் கொள்வர் பேராசிரியர்,



௨௩௨ தொல்காப்பியம் பொருள.திகாரம் | [செய்யு 

ட் மந்திரத்தின். இலக்கணம் . 

கவு. அதிறைமொழி மாந்த ராணையிற்” “Bor bs 

மறைமொழி தானே மத்திர மென்ப. 

இது மந்திரச். செய்யுள் கூறுகின்றது. 

(Q- cr.) சொல்லிய சொல்லின் பொருண்மை யாண்டுங் 

குறைவின்அ பயக்கசீ சொல்லுமாற்றலுடையார் அவ்வாணையாழ் 

இளக்கப்பட்டுப் புறத். தார்ககுப் புலனனாகாமை மை றத துச் சொல்லுஞ் 

சொற்றொடரெல்லாம் மந். இர மெனப்படும் Gt = ற; 

அவை வல்லவர்வாய்க் கேட்டுணர்க, . 

- தானேயென்று பிரித்தார், இவை தமிழ் மந்த ஜிரமென்றற்கும், 
மந்தரந்தான் பாட்டாக யங்கத மெணப்படுவனவுள, அவை நீக்குதற்கு 

மென்றுணர்க. 

, அவை, ''ஆரிய ஈன்று சமிழ்தி தெனவுரைத்த 

காரியத்தாற் காரலக்கோட் பட்டானை ச்சிறிய , 
வர்தண் பொதியி லகத்தியனு ராணையாம். — 

செந்தமிழே தீர்க்க 1௬வர *? 

Kappan Qui Sui ar apg hy SB தள் வாழி 
பரண கபிலரும் வாழி -யரணிய 

லானந்த. வேட்கையான். வேட்கோக் குயக்கோட 

னானந்தஞ்-சேர்க சுவா ' 

. இவை. தெற்டல் வாயில்திறவாத . பட்டிமண்டபத்தோர் பொருட்டு 
நக்கீரர் ஒருவன் வாழவுஞ் சாவவும்பாடி மின்னவாறாகவெனச் சவித்தற் 
பொருட்டாய்வந்த மந்திரம் பாட்டாய் வருதலின் அங்கதமாயிற்று. 

இதனான், : 
* நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து | 

். மறைமொழி காட்டி விடம் ?? (இருக், ௨௮). 

வட் ட் ட பட குறிப்புமொழி. ட்ட. 

௧௪௭௯. "எழுத்தொடும் சொல்லொடும் புணரா தடுப். 

பொருட் புறத் ததுவே குறிப்புமொழி யென்ப. 

as மூறையே. கூற்றிடைவைத்த குறிப்புணர்த்துகின் 0. 
* “இளக்கும்? எனப் பாடம் கொள்வர் இளம்பூரணர், 

சுவாகா என்பது *வா என்று உள்ளது. 

பேராசிரியர் பாடமும்:இதுவே. | குதிப்பு மொழியே! எனப். பாடம், 
4 கொள்வர் இளம்பூரணர், 7 
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(இ-ள்.) . எழுத்து : முடிந்தவாற்றானுஞ் சொற்றொடர்ந்து - 
யோ DOG NC சொற்படுபொருளரினுஞ் செவ்வன் பொருள் நியவரி 

தாகிப் பொருட்பு,ஐ.த்த பொருளுடைத்தாயும். நிற்பது... குறிப்பு 
மொழியாவ து. எ-று... 

(sr டூ.) “குடத்தலையர் செவ்வாயிழ் கொம்பெழுக்தார் கையி 
னடக்கிய மூக்கினர் தாம் 2 

இது குஞ்சரமென்ப அணர்த்திற்று, இது கூறுகின்ற பொருளைக் 
கரந்து கூறப்பட்டு ஏது முதலியவற்றோடு புணராது நின்றது. இன 
பாட்டு வடிவிற்றாய் வருதலிழ்' பிசியெனலு மாகாது. குறித்தபொருளை 
மூடிய நாட்டினார் செரல்லியலான் யாப்புவழிப் படாமைபின். மரபழிம.து. 
பிறவுங்  குறைதலிற் பாட்டெனவும் eg Dl அதனான். இது. 
அடிவரையறையின்றாயிற்று, ட... ட (sore) 

பண்ணத்தியின் இலக்கணம் . 
௧௮௦. *பாட்டிடைக் கலந்த பொருள வாடப் 

/ பாட்டி னணியல *பண்ணத்தி யியல்பே. 

FNS. ௮ அவே தானும் பிசியொடு மானும், 

௧௮2. 1அடி.றிமிர் இளவி யீரா ர Gow. 

SHR. அடிபிகக்து வரினுங் கடிவரை Voir pe 

ப - இளவியல் வகை 

௪௮௪. "(சிரிய வகையிற் ளெொந்தன தெரியின் 

- அளவியல் வகையே யனைவகைப் படுமே. 

ப்பட... தண படப்பட ட ஒர் 
௧௮௫. கைக்கே மூதலா $எழுபெருச் திணையும் 

டு மூற்கிள ழ் தனவே முறைதெறி வகையின். 
  

* இ. முதல் ஐர்.து அத்பாச்ச்னூக்கும் ஈச்சினார்க்இனிய௰ர் உரை 
Geng Ho gr இலத்திச்குரி ய உரையையாம் எழுதியுள்ள. வளச்சவுமை 
மிற் காண்க, 
1 பண்ணதி இிய்யே' எனப் பாடம் 3 கொள்வர் இளம்பூரணர்... 

1 இச் நூற்பாவினையும் அடுத்த. தாற்பாவினையும் இணைத்து, ஒரே 
தூம்பாவாசக் கொள்வர் இளம்பூரணர், த ப் 

இளரியல்” எனப் பாடம் கொள்வர் இளம்பூரணரும், பேசா$ரியரும். 
'எழ்பெருச் திணையும்” எனப் பாடம் கொள்வர் இளம்பூரணர், ' 
முறையி னான? எனப் பாடம் கொள்வர் இளம்பூரணர்,



oa ..... தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்... [செய்யு 
். இது கிறுத்தமூறையே இணை யென்னும் உறுப்புக் கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) கைக்கிகா மூதல்ச எழுபெரும் இணையும் - கைக் © 

எகா. மூ.தலாச முல்லை, குறிஞ்சி, பாலை, மருதம், நெய்தல், பெரும் 

, இணை என்ற எழுகிலனும், முறை கெறி வகையின் - அவற்றிற்கு 

முறைமை வழியால் புறமென அடைத்த வெட்சி முதல் பாடாண் 

பகுதி ஈறாகிய எழு பகுஇயோடே கூட்ட, முற்கள் கனவே - 

முன்னர்க் கிளக்கப்பட்டனவேயாகள் செய்யுட்கு உறுப்பாய் 

திற்கும் ன - று, 

எனவே, அகமேழும் புறமேழும் அவ்விரண்டம்கும் பொதுவாகிய 
கரந்தை யொன்றுமாகப் பதினைரந்தனுள் ஒன்று செய்யுட்குறுப்பா 

யல்லது வேறுறுப்பின்று என் றவாருயிற்று, (258) 

களவின் இலக்கணம் — 

௧௮௬, காமப் புணர்ச்சியும். இடந்தலைப் பாடும் - 

பாங்கொடு தழரலுந் தோழியிற் புணர்வுமென் 

மூங்கநால் வகையினு மடைத்த$சார் போடு 

மறையென மொழிதல் மறையோ ராதே. 

.. இது முறையே கைகோட்செய்யுட்கு உறுப்பாமாறு கூறுகின்றது. 

கைகோளாவன சளவு கற்பு, அவை தாங் காமத்தின்சண்ணெழு 
திலான் அவற்றுட் பிரச்ச வுள்ள sabe யிடைவிடாது மேற்சிறச்து. 

பெரு. யகலாப் பருதியெனக் கொள்க, அவற்றைத் தொகுத்தவை 
செல்வப் குறிப்பென்றார். 

.(இ-ள்.) காமப் புணர்ச்சியும் இடர் தலைப்பாடும் பாங்கொடு 
தழாலும் கதோழியிற் புணர்வும் - இயற்கைப் புணர்ச்சியும், அதன் 

பின்னர். இடக்தலைப்பாடும், . அதன் பின்னர். - அவன் வயிற் 

பாங்காயை பாங்கற்குக் கூறி. அவனும் கூடுதலும், ௮.சன் பின்னர் 

அ௮வள்வமிம் .பாங்காய 6 BT (Penis இரந்து குறைமுடித்துக் 

கோடலும், என்று அங்க. கால்வகையினும் , அடைந்த சார்பொடு = 

என்று. க் நா.ற்பகு இக். கண்ணும் .பொருக்இய சார்பினால், மை: 

யென மொழிதல் மஹையோர் ஆறே - களவொழுக்கம். இதுவென்று 

பிறர் கருதச் செய்யுள் செய்தல் கந்இருவ வழக்கம் எ - De 
  

* tej gyn எனப், பாடம். கொள்வர் இளம்பூரணர், 
லொட? என: 'இளம்பூசணரும், £சார்பொது”' எனப் பேசாசிரி 

ம கொள்வர். 

  

  



si Sqatss மஐ யோர் . ஒதிய | கெறி அதுவாகலின் மறையோரா 

Apart. என: வினையெச்சம். "எனவே பாங்கனும் தோழியு மூணர்ச் 
- அழியுங் களவென்றல் மறையோர் வழக்கு எ-று, 

இக்களவு இல்லதன்றி யுல௫யலாதவின். கிறையுடையார் மறை 
- வெளிப்படா தொமுகவிழ் டுமேசென்று இடந்தலைப்பாட்டிற் கூடுதலும் 
அது நிகழாவழியுங் கூட்டகிகழ்ந்து அவள் ஆயத்திடை நின்ற வழியும், 
அவளருமை யறிந்து பாங்கனை யுடம்படுத்திக் கூடுதலும், அவன் 

. தோழியைப்போலக் கூட்டுந்தன்மையிலனாதலிற் ரோழியாம் கூடுதது 
மென மூறைமை கூறினார். களவு இச்ரான்கு பகுதியானு மடங்கும், ' 

(«- டு.) “கோட லெதிர்முகைப் பசுவீ முல்லை!” (குறும். ௪௨) 

இ௮௫ இயற்கைப் புணர்ச்சி நிகழ்ந்தது. ன | 

“உறுதோறுயிர்...... Card”? . (திருக்குறள், ௧௪௦௯): 

* சொல்லிம் சொல்லெதிர் கொள்ளாய்!” . (நம்.றிணை..௩௯) 

* வேட்ட பொழுதின......டோள்?' (திருக்குறள், ௧௧0௫) 

இவை களவியலிழற் கண்டுகொள்க. இ (sa) 

- கற்பினிலக்கணம் | 
௧௮௭. மறைவெளிப் படுதலுத் தமரிற் பெறுதலும்: 

"Des லாகிய வியனெ.றி திரியாது 

மலிவும் புலவியு eB மூணர்வும் 

பிரிவொடு புணர்த்த.து கற்பெனப் படுமே. 

இது கற்பென்னுங் கைகோள் கூறுகின்றது. 

(இஸ்) மறை 'வெளிப்படுதலும் ் தமரிற் பெறுதலும் - 

மறைந்தொழுகும் ஒழுகலாு வெளிப்படுதலும், : தமர் 'கொடுப்ப௯ 

கரண வகையால் பெறுதலும், இரு மு.கலாகிய . இயல்கெறி' 

தரியாது - என்னும் இவ்விரண்டு மூதலிய ஆசான் முதலியோர் 

். செய்விக்கும் வழக்குநெறி தரியாது, மலிவும் புலவியும் ஊடலும் 

உணர்வும் பிரிவொடு புணர்ந்தது - மஒழ்சீசியும், OG GBI, 

ஊடலும், உணர்த்தலும் நான்கும் பிரிவுளப்டிட்ட ஐந்தும் புணர்ச் 

தத, கற்பெனப்படுமே - கற்பு எனப்படும் எ - று, ப 
  

* அதன்பின் றன்வயிற்'பாங்யெ” என்பும் ் பாடம், 
(ர் [இவைமுச்தி லாகிய! எனப் -பாடம்" கொள்வர். " இளஎம்பூரணரும், 

. பேராசிரியரும்.



iM ar தொல்காப்பியம். 'பொருள்திகாரம் [செய்ய 

மலிவு... மூதலிய -ஜர்துங். கைகோளின்பாம் சார்த்தித் . தலைவனும் 
தலைவியும் 'ஒமுகும்  ஒமுகலாறெனவோ படும்.  மூன்னை மறைவெளிப் 
படுதலுர். தமரிற் பெறுதலுமென்னும் இரண்டும். பிறரோடுபட்ட 

| வொழுகலாறெனப்படும் ; அவை ஆசான் முதலியோர் செய்வித்தவின். 

| | (மலிதூலென்பது இல்லொழுக்கமும். புணர்ச்சியு மூதலியவற்றுள் | 

மூழ்தல். 

... *புலவி?யென்பது புணர்ச்சியான் வரத ம௫ழ்ச்சி குறைபடாமழ்' காலங் 
கருதிக்கொண்டுய்ப்பதோர் உள்ள நிகழ்ச்சி, | 

“ஊட'லென்பது உள்ளத்து கிகழ்ந்ததனைக் குறிப்புமொழியானன் றிக் 
கூமிறுமொழியா லுரைப்பது. 

ABBOT LB ஊடனிகழ்ச்தவழி அதற்கே துவாயெ _ காரியமின்மை 
“உணர்வித்த! லெனப்படூம். 

.. இல்லது. BOSS மயக்கர்தீர வுணர்த்துதலான் உணர்த்துதலெனவும் 
அதனை உணர்தலான் உணர்வெனவும் படும். புலவியாயி னுணர்த்தாது 
குளிர்ப்பக் கூறித் தளிர்ப்ப முயங்குதன் முதலியவற்றா னீங்கும். - ! 

| பிரிவு இற் ores DEL வேறுபடுதலிம் பின்வைத்தார். அதனை 
யூடலொடு வைப்பவே யவ்வடலுட் பிறந்த அளியும் அரிவின்பாத்படும், 
அது காட்டக்காணாது கரந்து மாறுதலின். ் 

(எ- டூ.) “ எம்மனை முந்துறத் தருமோ 
தம்மனை யுய்க்குமோ யாதவன் குறிப்பே? ” (அகம். ௪௯டு) 

இது மறைவெளிப்பாடு? 

“0பரிம் இழத்தி யாகெனத் தமர்தர 
வோரிழ் கூடிய வுடன்புணர் கங்குல் 1. (அகம்... ௮௪௬) 

என்பது. தமரிற்பெறுதல். | | 

 விரிதிரைப் பெருங்கடல் '?:- (Game. ௧௦௧). 

- இதுமலிதல். ட்ட 
நாணுக் கடுங்குரைய arc Ger 
புலவி 'வெய்யணா முயங்குங். காலே !?. 

இது புலவி, 

“ கோய்சோக்த் திறம்பண்ணி நின்பாண னெம்மனளை 
| Sethe வில்வினாம்” வாராமை பெறுகற்பின், !?. (கலி, ea) 

a Aes ௮ உடல்,



வியல்]. ஈச்ினர்க்கியம் LT 
* விருந்தெ.தர் கொள்ளவும்-பொய்ச்சூ. எளஞ்சவு 
மரும்பெறற் புதல்வனை முயங்கக் காணவு: ... பட்டப் 

*மாங்கவிந் தொழியுமென் புலவி!” .. (கலி. ௭௫ 

இஃது உணர்தல். | 

16 திறனல்ல.யான்கழற யாரை ஈகுமிம் 
.மகனல்லான் பெற்ற மகன் ' ட்ட... (கலி, 48) 

@s துனி. அுனித்தல், வெறுத்தல். 

பிரிவெனவே ஆறு மடங்கும். அவை மன்னர்க் காட்டினும். (வஸு ப் 

புறத்திணைக் கைகோள் 

௧௮௮, ரமெய்பெற வவையே கைகோள் வகையே. 

இது புறத்திணைக் கைகோள் கூறுகின்றது. a 

—(@-- dr.) மெய்பெறக் கைகோள்வகை weneius என்பது, 

பொருள்பெற வரும் கைகோட்பகுதி, அகத்தினைக் கைகோளே . 

எ - அ. 

எனவே அகத்திற்குப் புறனாயினும் புறத்திணைக் கைகோள் அவ்வாறு 
வறு வகைப்படக் கூறப்படா. பொதுவகையானே மறைத்த வொழுக்க 

மும் வெளிப்பாடும் என இரண்டாய் அடங்கும் அவை எ-று. 

அவை. வெட்சித்தினையுள்ளூம் ஒழிந்த திணையுள்ளூங் சாண்க, (௧௪௮௮) 

வ வு " களவியனுள் கூற்று நிகழ்த்துதற்குரியார் | 

௧௮௯. பார்ப்பான் பாங்கன். ரோழி செவிலி. | 

சர்த்தகு சிறப்பிற் கிழவன் $ழெத்தியொ(ட) | 
— gyaraluesr wii) et Mocs யோரும். 

_ களவினிற் இனெவிக் கூரியர். என்ப, 

“இது கூற்றெள்னும் உறுப்புணர்த்துகிள் றது. 

| (இ-ள்.) பார்ப்பான் முதலாகக் இழவன் 2p éB0unr’ 

டெண்ணப்பட்ட கூற்றிற்கு எல்லையாக ஈடக்த முறைமையை 
  

* ( ஆங்குலக்தொழியும்! என்பதம் பாடம், 

= ் மெய்பெறும் அவையே?. என இளம்பூரணரும், மெய்பெறு- 

வகையே! எனப் பேராசிரியரும் பர்டம் கொள்வங் . 

ப்ட். “இழத்தியோடு' “எனப். பாடம் கொள்வர் இளம்பூரணரும் பே 

‘Pug. லட்டு 
ட



௩௮ தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்ய 

புடைய .அ௮றுவருங் களவொழுக்கத்து கிகழ்ந்தன கூறினாராக , 

வல்லது ஒழிந்தோராகச் செய்யுள் செய்யப்பெறார். or = று, 

 perpié Sgursrwisg eB கூறுதலிம் பார்ப்பானை மேற்கூறித் 

,தலைவன்வழி நின்றொழுகும் பாங்களைப் Gin Pent. தோழி கூற்றிற் 

செவிலி கூற்றுச் சிறுபான்மை வருதலின் அதனைப். பின்வைத்தார். றப் 

புடையன பிற்கூறினார். அவ்விரண்டும். ஒன்றற்கொன்று சிறப்புடை 

மையு முணர்க. 

(எ-டூ.). “சீர்கெழு வெண்முத்த மணிபவர்க் கல்லதை 

நீருளே பிறப்பினு நீர்க்கவைதா மென்செய்யுந் 

தேருங்கா னும்மக ணுமக்குமாங் கனயளே”! (கலி-௯) 

as பார்ப்பான் கூற்று. ப 

மதாமங் காம மென்ப காம 
மணங்கும் பிணியு மன்றே கினைப்பின்...தோளோயே”” 

ன (குறுநீ-௨௦௯) 

இ.து பாங்கன் கூற்று. 

ஏனைய முன்னர்க் காட்டினாம். (௪௮௯) 

கற்பினுள்' கூற்று நிகழ்த்துதற்குரியார் 

௧௯௦, பாணன் கூத்தன் விறலி பரத்தை 
யாணஞ் சான்ற வறிவர் கண்டோர் 

பேஸணுத்கு சிறப்பிற் பார்ப்பான் மூதலா 

முன்னுறக் கிளத்த* கிளவியொடு தொகைத் 

தொன்னெ றி மரபிற் கற்பிற் குரியர், 

- இதுவுமது. 
(இ-ள்) அவ்வெண்ணப்பட்ட  வறுவரும். . பார்ப்பார் 

முதலாக முற்கூறிய அறுவரோடே கூடத் தொகுத்து இப்பன்னிரு 

வருங் கூறிய .கூற்றாகச் செய்யுள் செய்யப்பெறுங் கற்பினுள் 

a= De. | | 

. . இளவியென்னுஞ் சொல் ஈண்டுப் பொருண்மேம்று. 

இசைப்பின்னரது நாடகமாதலின் பாணள்பின் கூத்தனும், பெண் 
- யாலாகலின். விறல்பட ஆடும் விறலி அவர் பின்னும், அவ்வின த்துப் 

பரத்தை அவர் பின்னும், அகப்பொருட்குச் , சிறவாமையின் அறம் 

. a Commer” பாடமும் இதுவே. :௮அறுவரொடு? எனப்: பாடம்



வியல்] - "சச்சினார்ச்சினியம் வட்ட ௨௩௬ 

பொருள் கூறும் அறிவர் அவர். பின்லும்,,. எ.திலாராகெ கண்டோர் அவர் 
பின்னும் வைச்தார். 

 “தொன்னெறி மரபின்? என்றதனால், பாகனும் SI SIG. DG மமை 
யும்... அவை புறப்பொருட்குச் சிறந்தன. 

“ செவ்வழி நல்யா ழிசையினென் பையெனக் 
கடவுள்.வாழ்த்திப் பையுண்மெய்கு நிறுத் ன கு 

தவர்திறஞ் செல்வேன் சண்டனென் யானே” (அகம்-௪௪) 

இது பாணன் கூற்று. 

1 ஆடலிம் பயின்மனை யென்னா கென்னுரை . . 

ஊடலிம் றெளிதல் வேண்டும்”! 

என்பது கூத்தன் கூற்று. 

“ops gi) மணந்த நனந்தலைக் கானத் 
தலநீதலை ஜெமயத் திருந்த குடிஞை ப 
பொன்செய் கொல்லனி னினீ௰ய தெளிப்பப் 
 பெய்ம்மணி யார்க்கு மிழைகளர் நெடுந்தேர் : 
வன்பான் முரம்பி னேமி யதிரச் 
சென்றிசின் வாழியோ பனிக்கடு காளே 

யீடைச்சுரச் தெழிலி யுறைத்சென மார்பிற் 
குறும்பொறிச் கொண்ட சாக்தமொடு . | ட ட. 
௩.றுந் சண் ணீயளா கோகோ யானே. (50D tar- mee). 

"இது சண்டோர் கூற்று. 

..1* விதையர் கொன்ற முதையற் பூழி 
-  பிடுமுறை நிரம்பிய ஈரிலை வரகின் 

கவைக்கதிர் கறித்த காமர் மடப்பிணை. 
அரலை அங்காட் டி ரலையொடு வதியும் 
புறவீம் ஐம்மநீ ஈயந்தோ ஞரே 
எல்லி விட்டன்று வேந்தெனச் சொல்லுபு 

'பரியல் வாழ்கரின் கண்ணி காண்வர 

'விரியுளைப் பொலிக்த வீங்குசெலற் கலிமா 
வண்பரி தயங்க வேறித் சண்பெயல் 

கான்யாற் றிடும்ணரற் sor na கொழிய 

டுவவ்விருந் தயரு மனைவி ::.' 

“மெல்லிறைப் பணை த்தோட் டயிலமர் பாவே?! ௬ 
த (நற்றிணை - - ௧௨௧) 

் 'இ.து:பாகன் கூற்று. இ ” 

அழிந்தன கற்பியலுட் காண்க. . (௧௧9)



PO தொல்கர்ப்பியம்' பொருளதிகாரம் [செய்கு 

கூற்று நிகழ்த்துதற்குரிய ரல்லாதார் 

௧௯௧. . ஊரு மயலுஞ் சேரி யோரும் . 

ளு ௭ "நோய்மருங் கறிநருத் தந்தையும் தன்னையும் | 

கொண்டெடுத்து. மொழியப் *படுவ தல்ல த்க் 

கூற்றவ ணின்மை யாப்புறச். தோன்றும். 

இது பெரும்பாள்மையுங் கூறப்படாதோரைச் கூறப்படுகின் றது. 

இது. களவிற்கும் கற்பிற்கும் பொது. | வ 

(எ-டு) :*ஊரல ரெழச் சேரி.கல்லென .' Be 

வானா தலைக்கு மறனி லன்னை'! (குறுநீ - ௨௬௨) 

“தெரிகக நோக்கிச் சலைநோக்கச் சாய்த்தார் தலை”? த 
 (கலி- nw) 

“er ban gly, agar Bush git" (அகம் - ௪௨) 

என்றாம் போல்வன கொள்க, | | ் 

14 துறந்ததற் கொண்டு துயரடச் emi? (ஐங்குறு - ௩௯௩) 

இது அயலோர் கூற்றுச் சிறுபான்மை வந்தது... 

. அகத்திணைச்சண் இங்ஙனம் வருமெனவே பு.றத்திணைக்கண் gait 

கூறவும் பெறுமென்பது. இது நோக்கிப் பெரும்பான்மை கூறாதாரையுங் 

கூறினார். மூன்னைய மூன்றும் பெண்பாலும், : கோய்மருங்கறிகர் இரு 

பாலும், ஒழித்தார். ஆண்பாலுமாமென்றுணர்க. oo (me) 

நற்றாய் கூற்று நிகழ்த்தும் இடம் 

௧௯௨. இழவன் றன்னொடும். இிழத்தி சன்னெடும் 
| துற்றுய் கூறன் முற்றத் தோன்றா ip Sl. | 

இஃது எய்தாததெய்துவித்தது. . . 
(@- ள்.) . கழவனோடும்' கிழக். இயோடும் இடையிட்டு நற்றும். 

கூறுதல் நிரம்பதீ தோன்றாது. எனவே ) அல்லுழிக் கூறிப் பெறும் 

நற்றாயும் எ-று... 

(எ-டூ,). *செறிர்த சேரிச் செம்மன் மூதா ட்ப 
ன ர.றிந்த மாகீகட் டாகுக தில்ல? 7]... | (இகம் - ௪௫) 

"இது நற்றாய் அல் ஓழிக்கூறியது. ட 
TTR 
  

பதே. லல்லது?. எனப் பாடம் சொள்வர் இஎம்பூணகும் பேரா 
எச்சம். ன



வியல்]. ஈச்சினர்க்கினியம்.. eee 

தாயென ஒருமையாற் கூறவே ,தலைவியுடைய ஈற்ருயாயி்நு; 
SES, தன்னையர்க்கும் இஃது ஒக்கும். 

முற்றவென்றதனால்) தலைவன் தமர் யாவருங் கூராரெனவுணர்க. 

தோன்றாதென்றதனானே UA for saci வரைவின்றி வழக்கிற் 
குப் பொருந்துமாறு கொள்க. ் (௧௯௨) 

கண்டோர் கூற்று நிகழ்த்துதற்குரிய இடம் 

௧௯௩, ஒண்டொடி. மாதர் கிழவன் கிழத்தியொடு ப 
கண்டோர் மொழிதல் கண்ட தென்ப. 

இதுவுமது. oe ப. 
| (B- ct.) ஒள்ளிய தொடியினையுடைய "“செவிலியோடும், ' 

கலைவனோடும், ,தலைவியோடும் இடைச்சுர த்துக் கண்டோர் மொழிக் 

தன முகனூலிற் கண்டது of = MI. ர்வ ட, 

ஒண்டொடி மாதரென்ஞளார் செல்வச் சிறப்புடைமை தோன்ற. 

'கண்டதென 'மிகைபடக் _ கூறியவதனால்,' தலைவி ஈடைமெலிந்து 

அசைந்தமை கண்டாரல்லது *சேர்ந்தனை செல்லென்னார் ; என்றும் aa 

விருவர் கூட்டத்தன்றி, தனித்துழிக் கூறாரென்றும் கொள்க. 

உதாரணம் மூற்காட்டினாம்.. ட: 4 (௪௧௧) 

இடைச்சுரத்தில் தலைவியின் தமர்வரின் தலஸ்வன் கூற்று க 

| நிகழ்த்தும் முறைமை. .. 
௧௯௪: இடைச்சுர மருங்கிற். இவன்: ழெத்தியொடு 

வழக்கிய லாணையிற் ஜெத்தற்கு முரியன். 

இதவும் கூற்றுவிகற்பம் கூறுகின்றது. ப் 

(@ - oi.) Qo Far 5 BO உடன்போய்க் வழத்தியொடும் 

கிழவன் 8ீ.இ.நூல் வழியாழ் களத் தற்கும் உரியன். எற, - 

AZ தலைவி தமர் இடைச்சுரத்திற் கண்ணுின் அவர்கேட்க 

அ௮வட்குக் கூறுவானாய் வழக்கியல் கூறலும் உரியனென்க. ao ore 

்.  பிறழக் கூறின் இராக்கதமாம். 

-.. * நல்லோண் மெல்லடி. கடையு மாற்றா, பல்க திர்ச் செல்வன் கதிர 

- மூழ்த்தன, னணித்தா வுயாத். தோன்றுவ தெம்ஜர், மணித்தார் மார்ப 

சேர்ச்தனை சென்மே!" என்பது. இ: *சண்டோர் மொழிதல் சண்ட 

தென்ப? (அகத் - ௪௦) என்பதனுசையிற் காட்டியது. ட. 

@sr.—16



aro | | தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் | [செய்யு 

(எஃடூ4. துமர்வரி ஜோர்ப்பி 'னல்லது தமர்வரின் 
முர்நீர் மண்டல முழுது மாற்று... 

தெரிசணை விடுத்தலேர் விலனே 
,யறிமதர் மழைக்கண் கலு. ழ்வகை யெவனே ?!. 

உம்மையான் அவ்வாறன்றி மருட்டிக் கூறவும் பெறும், 

(எ- 6) **அழிவில முயலு மார்வ மாக்கள் 

வழிபடு தெய்வ BUG oT டாங் 

கலமரல் வருத்தம் தீர...மாழே? = (8 gi Gown - ௯) 

as தெய்வம்போல விடுந்தன்மையிளை. யல்லையென மிருட்டினான். 

(sme) 

'கண்டோரும் வழக்கியலாணையில் கூற்று நிகழ்த்துவர் எனல். 

௧௯௫, ஓழிந்தோர் & இிளவி.இழவன் சிழத்தியொடு - 
மொழித்தாங் குரியர் முன்னத்தி னெடுத்தே, 

- இதுவும். கண்டோர் கூற்று... 

(இ. ள்.)  கண்டோர்கூறும். கூற்றும் கலவன் தலைவியொடு 

மொழிக்தா.ற்போல வழக்கெலாணையா.ற் செ த்தற்குரியர். . ஏ - Be 

sina grt தலைவியும் ஓழிர்தோராவார் கண்டோர். அவர் aps Bus : 

.. லரணையாற் சளத்தம்கு உரியர் என்பார் மூன்னத்தி னெடுத்துக் கூறுப 
- என்றார். அதிகாரத்தான் அறரநாற்கருத்தான் உரைப்பரென்க. - 

* பலவுறு நறுஞ்சாந்தம் படுப்பவர்க் கல்லதை ் 
 மலையுளே பிறப்பினு மலைக்கவைதா மென்செயு 

நிணையுங்கா னும்மகட்ணுமக்குமாங் கனையளே ?!.... (கலி-௯).. 
எனவரும், ட் ் | . ட 

| இங்கனம் வழக்கியலாணையா் Gar air x ar. “கண்டோர் மொழிதல் . 

| கண்டது" (sas - £0) THUEOD & BHD (486) ் 

தலைவன் தலைவியருடைய, கூற்றைக் கேட்போர் இவர் எனல் 

ன aa மனையோள் 'இளவியுவ் இழவன் கிளவியும் | 

._ இனையுங். காலைக் கேட்குத் ரவசே, . 

as கேட்போடுரன்னும் உறுப்புக். கூறுகின்றது... 

(இ: ள்) முன்னர்க். கூற்றித்குரியர் என்ற. பன்னிருவருள், ட 

ப் தலைவி... -கிளவியையும். .. தலைவன் ..' கிளவியையும். கேட்டற்குரியர்... 

ப வ்விருவரையும் ஒழிந்ச.ப.இன்மரும் எ - .ு.. ன்   



வியல்] ... நச்னொர்க்ெயம் ௨௪௩ 

மனையோள்கிளவியுங் இழவன்ளெவியும் என்பதனை மேற்போயின. 

கூற்றிற்கும் கூட்டுக, கூட்டவே, அவ் வருவர் களவி மேற்கூ றுவனவம் 

கேட்பனவும் எனவும், தத்தம் களவீ கூறவும் கேட்கவும் பெறாரெனவும் 

கூறியவாருயிற்று. இங்ஙனம் விலக்யெவற்றுள். வேறுபட வருவன 

'மேத்கூறுகின்றார். 

 தத்தங் இெவியைத் தம்மித்ரும். கேட்பரென்றலை விதந்தோத 

_ பீேவண்டாமையின், தலைவனுந்ீ தலைவியுங் கேட்பரெள்னாராயினார்.... 

நினையுங்காலை! என்றதனால் தலைவனும் தலைவியும் தனித்தனி கூற. 

அவற்றைக் கேட்ட "பதின்மரும் தாங்கேட்ட : கூம்றிற்குச் செய்யதீ 

தகுவன தம்முள் ஆய்ந்து கோடற்கு உரியர் என்று கொள்க, எனவே, 

தலைவன் கூறப் பரத்தை கேட்டலும், தலைவி கூறப் பரத்தை கேட்டது. 

ம்தவியவற்றுள், புலனெறி வழக்இற்கு ஏலாதன வில்க்கப்பட்டன. 

(எ-டூ.) “*விளங்குதொடி முன்கை வளைந்துபுறஞ் சற்ற 
_ நின்மார் படைதலீ னினிதா கன்றே! ... (அகம்-இ௮) , 

இது தலைவி கூற்று, தலைவன் கேட்டது. 

** வருக்சா தேகுமதி வாலெயிற் மேயே '* ' (ஈம்றிணை-ப் 

இது தலைவன் கூற்று, தலைவி. கேட்டது. ட் 

“ நின்கேள்; புதுவது பன்னா ஞம்பாராட்ட யானு 
. மிதுவொள் றுடைத்தென வெண்ணியது தேர *? 

| | (சலி- ௨௪) 
கனவும்... 

மாவு மூள்ளா ராயிழ் காலை 
யரங்கா குவன்கொல் பாண வென்ற 
மனையோள் .சொல்லெதிர் சொல்லல் செல்லேன்'??' 

ட ் (அகம் - ௪௪ 
கானவும், 

| | 6 உயங்கின் ன்ளையென் மெய்யென் por 

ட (அகம் - - ௧௭) 

ன - தண்டா ரகலமு மூண்ணுமோ பலியே ?7 (கு.றுச் - nao) 

கனவும், ட | 
 எல்லீரு மெள்செய் தீ ரென்னை நகுதிதோ * (கலி- ௪௪௨) 

கனவும், இவை தோழியும் பாணனும் செவிலியும் அறிவரும் கேட்பத் 

தலைவி கூற்று வந்தன. 

“ இடிக்குங் கேளீர் நுங்குறை யாக !? (குற் - இரு] 

எனவும்,



ட ௧௨௪௪௫ - தொல்காப்பியம் பொருள இதிகாசம் [செய்யு 

“orgie Aga @rigp seu” — (6 ib - 50.8) 

“ ‘oar பாக வொருவினை கழிய” .. (அகம் - ௪ 
ம் | ட ் ் 7) 

“ பேரமர் மழைக்கண் ணின் றோழி செய்த 
UTE Git வருத்தங் களையா Gur@ ever ”? 

எனவும், 
* சான்றவீர் வாழியோ சான் றவிர் ” (கலி - ௧௬௯% 

எனவும், இவை பார்ப்பானும் பாங்கனும் : பாகனும் தோழியும் 
அண்டோரும். Carus தலைவன் கூற்று நிகழ்ச் தன. ன சு 

86 ஒன்றித் தோன்றும் தோழி மேன 7! - (அகத் - ௧௩௯). 

-சரன்றலின்;, தோழி கூற்றும் தலைவி கூற்றேயாம். (௧௯௬); 

பார்ப்பார் அறிவர் ஆகியோருடைய கூற்றைக் கேட்போர் இவர் எனல் 
t. பா . ் 

௧௯௭. . பார்ப்பா ரறிவ ரென்றிவர் களவி 
ப யார்க்கும் வரையார் யாப்பொடு புணர்தந்தே... 

. இதுவுமது. 

(இ-ள்.), பார்ப்பாரும் அ.றிவருமென் இன்ற இருவர் கூற்றும்: 

அகமும் புறமுமாக யார்க்குஞ் செய்யுளென் றவற்றோடும் பொருந்து. 

வருகுவின ௮௪ தி.இணையோர்க்கும் பு.ற,த தணையோர்க்குங் கேட்டலை 

வரையார் oF - MD. 

இனி *வரையாரெ” ன்றதனை யெச்சப்படுத்துச் சிலர்க்கு வரையப்: 
படுமென்று கொள்க. அவை பார்ப்பார் கூற்றுந் தலைவனுஞ். செவிலியும்: 

நற்றாயுங். கேட்பினல்லது பிறர். கேட்டற் கேலாமையும், இவர் கூற்றுக்; 

தலைவனுர் தோழியுஞ் செவிலியும் ஈ.ற்றாயுங் கேட்டற்குரிமையும் புறத்: 

. திணைக்கண்ணும் பொதுவியற். கரந்தையோர்க்கும் . பார்ப்பார்கிளவி: 

யேலாது அறிவர் களவி யேற்குமென்றலும் பிறவுமாம். எனவே தலைவி: 
அறிவர் வாயிலாயவழி மரறாமையும் புறத்திணைத் தலைவர்க்கு மவ்வாறே” 

. அல்ர்லறி நிற்றல் €ேண்டுமென்பதூ உங் கூறிற்று, 

அ.றிவராவார் ,, முக்காலமு முணர்ந்தோரும் புலான்குணர்ந்த புலமை: 
Care. ் 

எ-டு:  கூறியவற்றுள்ளும் பிறவற்றுள்ளூங் காண்க. (௪௬௪)



சியல்] ae ஈச்சினர்க்கிியம் ட. &சடு 

பரத்தை, "வாயில்கள் "ஆகியோருடைய கூற்றைக் 
. ... கேட்போர் இவீர் எனல் “ 

கழ... பரத்தை வாயி லெனவிரு *வீற்றுவ் 

| இழத்தியைச் சுட்டாக் இளப்புப்ர்பய பிலவே. 

இதுவுமது... 

(இ.- இர பரத்தையும் வாயில்களும் என்னும் "இரண்டு 

வறுபாட்டின்கண்ணும் இழத்தி கேட்பாளாகக் கருதிக் கூறுக" 

கூறிப் பயமில ன - று, 

இழத்தியைச் சுட்டாவெனத் தலைவி பாங்காயினுர் கேட்பக் கூறுததூ 

மீமமையும். 

(எ-டூ.) *செறிதொடி தெளீர்ப்ப வீசிய @ Dar: 
ணுலமந்து வருகஞ் சென்மோ தோழி 7? 

இது தலைவிக்குப் பாங்காயினார் கேட்பக் ௯ றியது. ் வரயில்களும் | 
தலைவி ஊடல் இரவே கூறவேண்டுதலின் அவள் கேட்பவே கூறுவா 
wr po. இன்னு அம்சனனே தோழி கேட்ப: வாயில்கள் கூறினு 

மமையும், - ட. 

(எ - 6) 1* ஓருயிர் மாத ராகலி னிவளுர் 
தேரா அடன்றனள். மன்னே ' 

இது வாயில்கள் * கூறச் Soa கேட்ட்லுக் தோழி கேட்டலுமாம். ., 
(௪௯௬.௮) . 

வாயில்கள் தம்முள் கூறுவதும் உண்டு எனல் 

௧௯௯. வாயி சாவே 12 தம்கு சரட் 

இதுவுமது. 
(இ- ள்... முற்கூறிய அதிகாரத்தாற் றலைவியைச் சுட்டி 

யொருவரொருவர்க் குரைப்பர்ர்போல வாயில்கள் , தம்முட் கூறவும் 

பெறும் or ~ Bi. 

்.. இவையும் give CaruQae, தண்ணந் துறைவன். கொடுமை, 

நம்மு ணாணிக் கரப்பா டும்மே' ” (ons - ௯) as பாடினி பரணர்க் 

குரைத்தது. . ட, i | டம டட 

* கூற்றும்! எனப் பாடம் கொள்வர் பே ரா௫ரியர். ் ் 

4 *பயனிலவே? எனப் பாடம் கொள்வர் இளம்பூர்ணர். 

$ *தம்மூளும்.உரிய' எனப் பாடம் கொள்வர் பேராரியர்,



ட இன 

௨௨௪௬ ் .. தொல்காப்பியம் பொருளதிசாரம் [செய்ப 

4 மலரைப். , பொருவமி. மானுர் தமியள்மன் அன்னொருவன் 

- வலரைப் 'பொறுதென் இிதமிர்துசின் டுள்பள்ளி காமனெய்த 

வல்ரைப் பொருதென் மழல்விழித் தோனம் பலம்வணங்காக் 

கலரைப் பொருச்சிறி யாளெள்னை கொல்லோ கருதியதே:?! ...: 

(திருச்சிற் - ௩௬௭) 

இதபோல்வன பிறவும் வாயில்கள் தம்முட் கூறின. 

._ இம்மை 'மெஇர்மறையாகலின் Ca gure செனப்பட்டவரன் நிதி 

தம்முள் தாக்கேட்டல் சிறுபான்மையாம். — -(க௬க). 

கேட்கு௩ போலவும் கிளக்கு௩ போலவும் அஃறிணை மருங்கிறும்.. 

டப்ப அறையப்படுதல் 

200. ஞாயிது இங்க ளறிவே நாணே 

ப கடலே கானல் விலங்கே மானே 

புலம்புறு பொழுதே புள்ளே நெஞ்சே 

யவையல பிறவு *நுவலிய தெறியாற்.. 

"சொல்லுத போலவுய் கேட்குத போலவுஞ் 

சொல்லியாங் கமையு மென்மனார் புலவர், 

இது கேட்போருக் கூற்றும் “வேறுபட வருமாறு கூறுகின்றது. 

அவை. -பொருளி௰லுள் *வமுவமைதி: கூறுவனவுங் கேட்குநவுமாம் 

ஈண்டு வருதலின் ஆராப்கின்றார். 

். (இ.ஃள்.) ஞாயிறு முதல் நெஞ்சீறாக் கூறியனவும் அணை 

போல்வன பிறவும் மேற் : செய்யா மரபில் கொழிற்படுச் தடக் 

இியும் '?. (பொருளியல்-௨) எனப் பொருளியலுட் பொ.துவகையாற் 

... கடறியவாற்றான் அவை தாங் கூறுவன போலவும் கேட்பன 

் போலவும் கூறுமாறமையுமென்று கூனுவர் புலவர் or - 

. "கூற்றும் உடன்கூறினார். மேற்கூற்.றி.ற்குரியன இவையென வரைய 

ருமையின்... 

“ பொழுதாவன : மாலையும், யாமமும், எ எற்பாடும், காரும், கதிரும், 

அனியும், இளவேனிலும் பேரல்வன. 

பிறவுமென்றதனால் புல்லும் புதலும் மு.தலியனவுங் கொள்க, _ 

* 4 கோயுமின்பீமும்?? என்னுஞ் சூத்.இரம் (பொருளியல் - ௨. 
_ ட பே.ராரியர்.. பாடமும் இலே. *அசவிய* எனப், பாடம்,கொள்வள். 

  

 



வியல்] ஈச்னார்க்னெயம் ௨௪௭ 

(எ-டு.) 1: ததிர்பகர் ஞாயீமே.கல்சேர்தி யாயி 

னவரை நினைத்து மிறுத்நென்கை நீட்டித். 
தருகுவை, 

யரயிழ் அவிருமென் ளெஞ்சத் ர ரர 

துயிர்திரியா மாட்டிய தீ?! (கலி - ௧௪௨) 

* வாள்வரி வேங்கை வழங்குஞ் சிறுநெ.றியெங் . 
கேள்வரும் போழ்தி னெழால் வாசி. வெண்டிங்காள்”! 

* உறுஇ தூக்கத் தூங்கி வறிவே'? — (கற்றிணை - ௧௮௪) 

“ Gotéace காதலர் சேமி நெடுந்திண்டே 

ரூர்ந்த வழிசதைய வூர்கின்ற வோதமே 

பூந்தண் பொழிலே புணர்ந்தாடு மன்னமே 

சர்க்தண் இறைய யீதுதகா தென், னீரே 

் (லப் - கானல்வரி) 

4 பொங்கிரு முக்ரீ ரகமெலா கோக்குப் ன ர 

திங்களுட் டோன்றியிருச்த குறுமூயா....... . 

- லெங்கேள் இதனகத் துள்வழிச் ers ior? (eel - seer) 

1 காய்ந்த கோயுழப்பாரைச் கலக்க வந்தாயோ... அவவ mors 

8 sromrath Gu pa@Gur காளுயோ மடநெஞ்சே ? 

ன ரர; கலி- eon) 

புன்ளெனலே வண்டு முதலியனவும் அடங்கும்.  **அம்மென் இணர 
அடம்புகாள் . ௮ன்னங்காள் ? (லப் - கானல்,) . தழிர்தன வந்துழின் 
காண்க. ப்ப ப ee (௨௦9) 

| இடம் -.. 

௨௦௧... 90595 OW பட்டாவ். கோரியல் முடியுங் 
| கரும நிகழ்ச்சி. பிடமென மொழிப, 

இது களமெனப்பட்ட வுறுப்புக் கூறுகின்றது. : 

(B+ a.) பலவும்... -ஒருவழித் தொக்கவற்றுக்கெல்லாம்' 

ஐரிலக்கணத்.தான் முடியும். கரும நிகழ்ச்சியை யிடமென்று கூறுப 

or De ன 

ae - களமெனினும் இடமெனினு மொக்கும். அது ஒரு. செய்யுட் 
கேட்டால் Qs இன்ன இடத்து. நிகழ்ந்ததென்றறிதற்கு ஏதுவர்யதோர் 

. * சளவியல், ௪௬ ஆம் சூத்இிரவுையில் இப்பாட்டை எடுத்தோ.இனார், 
 



உச. தொல்காப்பியம்' பொருளதிகாரம் | செய்யு 

உறுப்பு. அது காட்சியும்" ஐயமுச் துணிவும் புணர்ச்சியும் நய்ப்பும் . 

பிரிவச்சமும் வன்புறையும் இன்னோரன்னவும் ஒருநெறிப்பட்டு இயற்கைப் 

ட் புணர்ச்சி யென்னும் ஓரிலக்கணத்தான் முடியுமென்பது.. ர 

. தரும நிகழ்ச்சியென்பது காமப்புணர்ச்சி யென்னுஞ் செயப்படு 

பொருணிகழ்ச்சி. இது வினை செயிடம். 

ட *எலுவ a@sit” a ‘emt ~ 52.6) 

“ கேளிர் வாழியோ ” (GM ~ ௨௮0) 

என்பன பாங்கர் கூட்டமிடனாக ஒருவழிப்பட்டன. | பிறவுமன்ன. | 

இது புறத்திணைக்கு மொக்கும். | (௨௦௧) 

ன க காலம் 

௨௦௨. இறப்பே நிகழ்வே யெதிர தென்னுதீ 

இறத்தியன் மருங்கிற் றெரித்தனர் *உணரப் 

பொருணிகழ் வுரைப்பது கால மாகும். 

இது காலமென்னும் உறுப்புக் கூறுகின்ற. 

| _ (இ-ள்.) இறப்பே நிகழ்வே or BY Si என்னும் இறத்து - 

இறப்பும். நிகழ்வும் எஇர்வும் என்னும் மூனு: காலது, இயல் 

மருங்கில் - எல்லா,த்.நிணையும் நிகழ்கின்ற நிகழ்சீசிக் கண்ணே, 

பொருள் நிகழ்வு உணர் தெரிம் தனர் உரைப்பது காலமாகும் = 

பொருள் நிகழ்ச்சியுணர த தெரிந் தனராய் உரைப்பது காலம் 

என்னும் உறுப்பாம் எ - DI. ப ர ரகு 

(எ-டூ.) *(வில்லோள் காலன கழலே.. .மூன்னியோரே”? (குறுக்-ஏ).. 

- இதனுள் வில்லோன் தொடியோள். என்பன பொருள். முன்னியோர்' ' 

. என்பது,. தம்பொருள் நிகழ்ச்சயொகலின் இஃதிறர்சகால.. மெனப்படும். 

இதம்குச் சிறந்தாரவர்களாதலின் அவர்களே பொருளாயினார். 

1 மருந்தெனின் மருந்தே வைப்பெனின் வைப்பே 

-யரும்பிய சுணங்கின் அம்பகட் டி.ளமுலைப் 

.பெருந்தோ ணுணுகய நுசுப்பிற் ட்ட. , 
கல்கெழு கானவர் நல்குறு மகளே" ன தரு . (குறுந் - ௭௪) 

இது நிகழ்காலம். 

ne பகலும் 'பெறுவையிவள் தடமென் தோளே" (கலி - ௪௯) 

இக்தெதிர்காலம், ன ப 

பூரணர். பாடமூம் * இதுகே. 1உள்ளர் எனப் பாடம் சொள்வர் 

பேசாரசரியர். " ் 

     

 



ஆ 

ளியில்]. ஈச்னொர்க்ியம்" ௨௪௧ 

புறத்திற்கு மிவ்வாழே யின். றியமையாதென்பது) பெரும்பொழுதழ் 
சிறுபொழுதும் முதல், கர, உரிப்பொருளோடு கூடித் திணையாகலின் 
இச்சாலம் அவற்றின் வேரும். | . (௨௦௨) 

பயன் . 

௨௦௩. இன்சனி பயக்கு *மிதன்மா றென்னுந் 
*தொகை நிலைக். கிளவி பயனெனப் படுமே, 

இது பயனென்னும் உறுப்புக் கூறுகின்றது. : 

(B - ள்.) இது மிகவும் பயக்கும் 'இதனானென த் தொகுத்துக் 

அடறப்படும் பொருளும் பயனென்னும் உறுப்பாம் எ - று, 

(er - 6.) மாறாக் காதலர் மலைமறர் தனரே 

யாறாக் கட்பனி வரலா னாவே 

வேரு மென்றோள் வளைகெ௫ மும்மே 
கூறாய் தோழியாம். வாழு மாறே”? .. 

இது தோழியைசத் தூதுவிடுதல் பயனாக வந்தது. .. 

இது புறத்திற்கு மோக்கும். இங்ஙனம் பயனுறுப்பாகவே செய்யுள் 
வருமாறுணா க. (௨௦௩) 

மெ ய்ப்பாடு 

௨௦௪. உய்த்துணர் வின்றித் தலைவரு 1[பொருளான் 
மெய்ப்பட முடிப்பது மெப்ப்பா டாகும், 

இது மெய்ப்பாடென்னும் உறுப்புக் கூறுகின்றது. 

(@ - ள்.) ௮ஃ தாவது உலகத்தார். உள்ள நிகழ்ச்சி ஆண்டு 

நிகழ்ந்தவாறே புறததார்க்குப் புலப்படுவதோ oT Deer வெளிப் 

படு கல். உய்கு.துணர்ச்சியின்்றிச் செய்யுளிடக் துவந்த பொருளானே 

கண்ணிரரும்பல், மெய்ம்மயிர் சிலிர்த்தன் முதலிய சத்துவம் 
படுமாறு வெளிப்படச் செய்வது மெய்ப்பாடென்னும் உறுப்பாம் 

எ - ௮, 
அது தேவருலக முதலியவற்றைக் கூறினுங் கண்டாங்கு அறியச் 

செய்யுள் செய்தல் செய்யுளுறுப்பென்றார். 
  

* இளம்பூரணர் பாடமும் இ*வே- (இதனான்? எனப் பாடம் கொள்வர் 
பேராடரியர்.. 

1 பேராசிரியர் பாடமும் இதுவே, “தொகுர்லேக் கிளவி: எனப் 
பாடம் சொள்வர் இளம்பூரணர். 

1 (பொருண்மையின்? எனப் பாடம் கொள்வர் இளம்பூரணர், '



eGo தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

4௭5 642. £மையற வீளங்கெ மணிமரு ளவ்வாய்தன் ,. 

- மெய்பெறு மழலையின்ஈவிளங்குபூ ணனைத்தரப்... 

பொலம்பிறை யுள்தாழ்ந்த புனை வினை. யுருள்கல. 

நலம்பெறு கமழ்சென்னி ஈகையொடு துயல்வர 

வுருவெஞ்சா திடைகாட்டு மூடைக் லந்துகி 

லரிபொலி இண்டுணி யார்ப்போவா தடி.தட்பப் 

பரலோ டலர்ந்த மூலைமறந்து மூற்றத்துக் 

கால்வல்தேர் கையி னியக்இ ஈடைபயிற்று 

வாலமர் செல்வ னணிசால் பெருவிறல் — | 

போல வருமென் னுயீர் (கலி - ௮௧) 

இவை போல்வனவ,ற்றுள் அவ்வாறு காண்க. | 

(தலைவரு பொருளான்' எனவே கோக்குறுப்பானுணர்ர்த பொருட் 

பிழம்பினைக் காட்டுவது மெய்ப்பாடாமென்று கொள்க. (௨௦௪) 

ஈண்டுக் கூறிய மெய்ப்பாடு, முன்னர் மெய்ப்பாட்டியலில் 

கூறப்பட்டதேயன்றி. வேறன்று எனல் : 

௨௦௫. *எண்வகை யியனெஜறி பிழையா தாடு. 

.... முன்னுறக் கிெத்த முடிவின ததுவே. 
.. எச்சம் 

௨௦௬. சொல்லொடுவ குறிப்பொடு முடிவுகொ ட. 

புல்லிய இளவி யெச்௪ மாகும். . [னியற்கை 

இது மூறையே யெச்சமென்னும் உறுப்புக் கூறுகின்றது... 

(இ - ள்.) கூற்றினானுங் கு.நிப்பினானும் முடிக்கப்படும் 

இலக்கண த்தொடு பொருந்திய கிளவி யெச்சமென்னும் உனுப்பாம். 

எ -, 
| 

- முடிவுகொ ஜியற்கை மெனவே செய்யுட்கண்ணதள்றிப். பின் 

கொணர்ந்து முடித்தல் பெற்றும். ட | | 

a (er - 6.) செங்களம். படக்கொள்ற. wees ப குலேக்கார் ட்டே? 

். (ope “ey 
ன இக் காந்தளால் யாங் 'குறையுடையமல்ல. மெனத் sea bes கூறித் 

கூற்றெச்சமாம். அக்கூற்றுஞ் செய்யுட்குச் 'சிதைவின்மையின் அது 

காண்பாயாடுற். காணெனத் தலைவியை நோக்க யிடத்்துப்த்துக் Fe OD 

குறிப்பெச்சமாம் ; அவனைச் கூடுகவெனத் தான் கூறுளாகலின், (௨௦௬) 
  

  

ற்பாவிற்கு ஈச்ரினார்க்இணியர் : உரை சடைத்தில. இதற் 

குற்யவரையை எம்து விள.க்சவுரையிழ். காண்க...



tua] .... தச்சினார்க்னெயம் உடு௪ 

முன்னம் | 

௨௦௪. இவ்விடத் திம்மெரீழி மிவரிவர்க் குரியவென் | 

. றவ்விடத் தவரவர்க் குரைப்பதை முன்னம். 

இது மூன்னமென்கன்ற உறுப்புச் கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) இவ்விடத்துத் தோன்றிய இம்மொழி கூறற்குரி' 

யோருங் கேட்டற்குரியோரும் இன்னாரென்று: அச்செய்யுட்கண் 

தோன்றின் அறியாமல் தான் அ௮ங்ஙனமறிதற் குரித்.தாக நாட்டிய 

கோரிடத்கே கூறுவோர்க்குங் கேட்போர்க்கும் ஏற்ற வுரையாகச் 

செய்யுளுட்டைத்துக் கூறுவது முன்னம் எ.- அ, 

'இவரிவர்க்குரிய: வென்றறிவான் செய்யுட் கேட்போனெனவும்,. . 

அவ்விடத் தவரவர்க் குரைக்க வென்றார் ஆசிரியரெனவுங் கொள்க. என் 

றென்பது ஈண்டு வினையெச்சம்; சொல்லெச்சமன்று. “அறியவென வொரு 

வினை வருவிக்க.. அது உரைப்பதையென்னும் வினைப்பெயரொடு முடியும்... 

(எ-டு.) *யாரிவ னெங்கூந்தற் கொள்வா னிதுவுமோ, 

ரூராண்மைக் கொத்த படிறுடைத்து” (கலி. ௮௯) 

என்றக்கால் இது கூறுன்றாள் தலைவி யென்பதூஉங் கூறப்பட்டான் 

தலைவனென்பதூஉம்' . முன்னத்தான். உணரப்பட்டவாறு கரண்க;. 

இவை அகம் புறமென்னும் இரண்டற்கும் பொது. (2.067). 

பொருள் வகை . - 

௨௦௮. "இன்பமும் இடும்பையும் புணர்வும் பிரிவும் 

ஒழுக்கமும் என்றிவை யிழுக்கு நெறியின் றி 

.மிதுவா இ.த்தணைக் குரிப்பொரு ளென்னாது. 

பொதஅவாய் இற்றல் பொருள்வகை யென்ப. ப 

இது பொருளென்னும் உறு ப்புக் கூறுகின்றது. | 

.(இ- a.) இன்பமும். இடும்பையும் புணர்வும் பிரிவும் ஒழுக் 

கமும் என் நிவை யிழுக்குநெறியின் றி - இன்பமும் துன்பமும் புணர் 

லும் உலச ஒழுக்கமும் எனப்பட்ட இவை தப்பும் வழியின்றி, 

இதுவாகித் இணைக்கு உரிப்பொருள் என்னாது - இது இணைக்குரிய 

(பொருள் இதுவாகவென்று ஆசிரியர் ஓஇய பொருளின்றி, பொது 

வாய் நிற்றல் பொருள் வகை என்ப'- அவற்றுக்கெல்லாம் பொது - 

வாகப் புலவனால் செய்யப்படுவது பொருட் கூறெனப்படும் “6 - Dl.



உட. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [avi 

இ . இன்பத் துன்பங் கூறுதலிற் "புறத்இற்குங் கொள்க, ஒழுக்கம் 

சண்ட றம்குங் கொள்க. 

- வகையென்றதனாற் புலவன்றுன் வகைந்ததே பொருளென்று 
கொள்க. அதுவின்றிச் செய்யுள் செய்தலாகாதென்பது கருத்து. 

“(எ-டூ.) **கைசவியாச் சென்று சண்புதையாச் குறுகிப் — | 
... பிடிக்கை யன்ன பின்னகம் தீண்டித் 
- . தொடிக்கை தைவரச் தோய்ஈ் தன்று கொல்லோ . 

நாணொடு மிடைர்த கம்பின் வாணுதல் 
௮ர்இங் கஇளவிக் குறுமகள் 
மென்றோள் பெறநசைஇச் சென்றவெள் னெஞ்சே!” 

| (அகம். கட 

என்றா,ம் போலப் புலவன் வகுப்பனவாம். : இப்பாட்டுப். பாலையேனும் 
மூல்லை மூதலியனவற்றிற்கும் இப்பொருள் பொதுவாம். 

பொதுமையென்றது எல்லா வுரிப்பொருட்கு மேற்றுப் பலவேறு 
வகையவாகச் செய்தல், இவ்வாறு வருவன புறப்பொருள் கூறியவற் 
றுள்ளுங் காண்க, (௨0௦௮) 

ப துறை 
௨௦௯. *அவ்வ மாக்களும் விலங்கு மன்றிப் 

பிறஅவண் வரினுந் இறவதின் நாடித். 

தத்தர் மியலான் மரபொடு முடியின் 
அத்திறர் தானே துறையெனப் படுமே. 

இது துறையென்னும் உறுப்புக் கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) அவ்வ மாக்களும் விலங்கும் அன்றி - ஐவகை 

கில.த்இற்கும் உரிய எனப்படும் . பல்வேறு வகைப்பட்ட. மக்களும் 

மாவும் புள்ளும் ஓதிவந்தவாறன்றி, பிற இறவதின் நாடியவண் 

வரினும் - பிறவற்றைச் Dol sre OPT UF செய்யுட் கண்ணே 

புலவன் படைத்துச் செய்யினும் ஒக்கும், coe eee eee senccevevscereecce 

(எ-டு) ஊர்க்கா னிவந்த பொதும்பருள் நீர்க்காற் ன 
..  கொழுகிழன் ஞாழன் முதிரிணர் கொண்டு 

_ கழுமமுடித்துக் கண்கூடு கூழை 

சுவன் மிசிச் தாதொடு தாழ வகன்மதி 
  

*இவ்வவ மாச்களும்'. என இளம்பூரணரும், :அவ்வம் மச்சளும்? | 
எம் பேசாடிரியரும் பாடங். சொள்வர். ட 

*.*இயலின்? எனப். பாடம் கொள்வர் பேசாடரியர், 
1 Qé or pur dear பின்னிசண்டடிகளூக்கு உரை காணப்படவில்லை.



வியல்] ப... ஈச்சினார்க்னெயம் : 2 Gm 
- தீங்கதிர் விட்டது போல முகனமர்நீ 

திங்கே வருவாள் இவள்யார்கொ லாங்கேயோர் 
வல்லவன் றைஇய பாவைகொல் நல்லா 
ருறுப்பெலாங் கொண்டியற்றி யாள்கொல் வெறுப்பினால் 

வேண்டுருவங் கொண்டதோர் கூற்றங் கொல் அண்டார் 
கடிதிவளைக் காவார் விடுகல் கொடியியழ் 

பல்கலைச் சில்பூங் கலிங்கத்த ளீங்கிதோர் 
நல்கூர்ர்தார் செல்வ மகள்? (கலி. இ௬) 

இதனுள் ஞாழல் முடித்தாளென நகெய்தற்றலைவி போலக்கூறி' 
*- ஊர்க்கா னிவந்த பொதும்பருள்'' என்றதனான் மருதத்துக்கண்டான் 

போலக் கூறிப் பின் குறிஞ்சிப் பொருளாகிய புணர்தல் நிமித்தம் உரிப் 

பொருளாக முடித்தான். இவ்வாறு மயங்கலுங் குறிஞ்சித் துறைப்பாற் 
பட்ட துறையுறுப்பான் வந்த தென்க. 

இது ஒதிய இலக்கணமனறுயிலும் முற்கூறிய பொருள்வகை போற் 
your செய்ததோர் உறுப்பு: இதுவுங் கொள்ளப்பெறு மென்றார். 

இது புறத்திற்கும் ஓக்கும். (2.0%). 

மாட்டு 

௨௧௦. அகன்று பொருள் கிடப்பினும் ௮ணுகிய நிலையினும். 

இயன்று பொருள் முடியத் தந்தன*ர௬ுரை த்தல் 
மாட்டென மொழிப பாட்டியல் வழக்கின். 

இது மாட்டென்னும் உறுப்புக் கூறுகின்றது. மாட்டுதலாவது 

கொண்டுவந்து கொளுத்துதல். 

(இ - ள்.) அகன்று பொருள் இடப்பினும் அணுகிய நிலை. 

யினும் - பொருள் கொளளுங்கால் அகன்று பொருள் இடப்பச் செய் 

யினும், அணுகிக் இடப்பச் செய்யினும், இயன்று பொருள் முடியது - 

ந்தனர் உரைத்தல் - இவ்விரு .வகையானும் சென்று பொருள் 

முடியுமா 0030 கொண்டு வந்து கூட்டியுரைப்பச். செய்தல், மாட்டு 

என மொழிப பாட்டு இயல் வழக்கின் - மாட்டென்னும் உறுப்: 

பென்று கூறுவர் செய்யுள் வழக்கினுள் எ - ரு, 

இது மொழிமாற்றுப் பொருள்கோளன் றிப் புலவர் வேறு செய்வ 

தோர் செய்கை. -இது பல பொருட்டொடராஜழ் பல வடியான் வரும் ஒரு. 

செய்யுட்கண்ணும், பல செய்யுளைப் பல பொருட்டொட்ரால் ஒரு கதை.. 

யரகச் செய்யுமிடத்தும் வரும். 
, 

* “உணர்த்தல்! எனப் பாடம் கொள்வர் இஎம்பூ சணரும், Currant | 

வரு; ம்.
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சொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

முருகாற்றுப்படையுள், 

மால்வரை நிவந்த சேன்ுயர் வெற்பிற் 

சண்டுணி கவைஇய வொண்செஞ்் றிக். 
கணைச்சால் வாங்கிய நுசுப்பிற் பணைத்தோட் 
கோபத் தன்ன தோயாப் பூந்துகில் 

- பல்காசு நிரைத்த Adar pogo 
கைபுனைந் தியற்றாக் சவின்பெறு வனப்பி | 
ஞா வலெர்டு பெயரிய பொலம்புனை யவிரிழைச் 

சேணிகந்து விளங்குஞ் செயிர்தீர் மேனித் 
துணையோ ராய்ந்த இணையீ CrrBe 

செங்கால் வெட்டச் சறித மிடையிடுபு 
- பைந்தாட் குவளைத் தாவிதழ் Gerais 

தெய்வ வுத்தியொடு வலம்புரி வயின்வைத்துத் 
- திலகர் தைஇய தேங்கமழ் திருநுதன் 

கசரப் பகுவாம் தாழமண் ணுறுத்துத் 

துவர முடித்த துகளறு முச்சிப் 
பெருந்தண் சண்பகஞ் செரீஇக் கருந்தகட்டு 

உளைப்பூ மருதி னொள்ளிண ரட்டிக் 

- இளைக்கவின் றெழுதரு இழ்நீர்ச் செவ்வரும்பு 
இணைப்புறு. பிணையல் வளைஇத் துணைத்தக 
வண்காது நிறைக்த பிண்டி யொண்டனீர் 
நுண்பூ ணாகர் திளைப்பத் திண்காம் 

கதுங்குற டுரிஞ்சிய பூங்கேழ்த் தேய்வை 
தேங்கமழ் மருஇிணர் கடுப்பக் கோங்கின் 
குவிமுகி மிளமூலைச் கொட்டி விரிமலர் 

வேங்கை நுண்டா தப்பிக் கரண்வர | 

வெள்ளிழ் குறுமுறி கிள்ளுபு தெறியாச். 
கோழி யோங்கிய வென்றடு விறற்கொடி.. 
வாழிய பெரிதென் றேத்திப் பலருடன் 
சர்.திகழ் சிலம்பகஞ் சிலம்பப் பாடிச் 
சூரர மகளி ராடுஞ். சோலை 

மர்தியு மறியா மரம்பயி லடுக்கத்தச் 
சுரும்பு மூசாச் சுடர்ப்பூங் காந்தள் | 

பெருந்தண் கண்ணி மிலைக்த சென்னியன்' ' 

sveigeceaneereces கக்க பார் மகர். பனிக்கடல் 27. 

ப (இருமுருகாற்றுப்படை) 

இதனுள் அடிமுதல். மமேனியீரு யுள்ளவற்றையுடைய சூரரமகளிர் 
யலரு னே “இள்ளி, இடையிடுபு,' வைத்து, பண்ணி, செரீஇ, இட்டு, . 
வளை; இகாப்ப, கொட்டி, அப்பி, .தெறியா, ஏத்தப், பாடி, ஆடும் '



வியல்]. நச்சனஞர்க்ளொயம் = =«§--»s§- «ss & OG 

வெற்பில்  அடுக்கத்துசீ சோலையிற்' கார்தட்கண்ணி மலர்த் 'சென்னிய 

னென அகன்றும் அணு யும் மாட்டியவாறுணர்க. இப் பாட்டும் பிற 

பாட்டுக்களும் இவ்வாறே மாட்டுறுப்பு” வருமா.றுணர்க, 

: அரிய மன்னர் பறையின்”? என்பதுமது. 

இனிப். பல செய்யுட்கண் வருமாறு சிந்தாமணியுள் யாங்கூறிய 

வுரைகள் பலவற்றானு முணர்க. 

அருமையும் பெருமையும். உடையவாய்ப் பரந்தசொம் றொடர்ந்து 

பொருள்தருவதோர் இன்பம் நோக்கச் சான்றோர் இம்மாட்டிலக்சணமே 

யாண்டும் பெரும்பான்மை வரச் செய்யுள் செய்தலிற். பின் தொடர்நிலைச் 

செய்யுள் செய்தவர்களும் இம்மாட்டிலக்கணமே யாண்டும்வரச் செய்யுள் 

செய்தார். இதுவும் , பொருள்வகைபோற் புலவர் செய்துகொண்ட 

தாயிற்று, ப பரம் (௨௪0) 
மாட்டும் எச்சமும் இன்றியும் செய்யுள் செய்யப்படும் எனல் 

௨௧௧, மாட்டும் எச்சமூம் நாட்ட லின்றி 

. உடனிலை மொழியினுந் “தொடர் சிலை பெறுமே. 

இது எய்தியது விலக்கிற்று. | ட 

(இ-ள் தொடர்நிலை முற்கூறிய இருவகைத் தொபமர் 

நிலைச் செய்யுள், மாட்டும் எச்சமும். காட்டலின்றி - முற்கூறிய 

மாட்டும் எச்சங்களும் AD) BGO உடனிலை மொழியினும் 

பெறும் - ௮௪ செய்யுட் கிடந்தவா? ற. - அமையச். செய்யினும். 

| செய்யுள் தன்மையைப் பெறும் .எ.- - ் 

(er = @.) மூட்டாச் சிறப்பிற் பட்டினம் பெறினும் 
வாரிருங் கூர்தல் வயங்கிழை யொழிய 

வாரேன் வாழிய கெஞ்சே ia 

Baral gyi வெய்ய கான மவன் 

| Gere gg தண்ணிய. தீட்மென். Geyer”? 

அகன்று கடந்து மாட்டின் றி வந்த, | 

யானே யீண்டை யேனே ” ப (opts @r) 

roi gph பாட்டு ணு மாட்டின்றி. வந்தது. es 

-இந்தர்மணியுள். மாட்டும் எச்சமுமின் றி புடனிகயோயமைக்சன 

பலவும் யாம் கூறியவுரையா னுணர்க. 
  

் - * பேராசிரியர் பாடமும் இதுவே. Opie dn cert witb 
கொள்வர் இளம்பூரணர்.



உடுசு தொல்காப்பியம் பொருளதிகாசம் | செய்யு, 

எச்சமும் மாட்டும் என்னாத முறை பிறழ்ச்சியானே எச்சமுதலிய 

நான்குறுப்புமின் றி ௮ச் செய்யுள் வரப்பெறும் என்று கொள்க, 
D 

(or -@.) 4 வாரா ராயினும் வரினு மவர்கமக் 

இயாரா கயரோ தோழி நீர 

. நீலப் பைம்போ துளரிப் புதல 
பீலீ யொண்பொஜறிக் கருவிளை யாட்டி 
நுண்மு ளீங்கைச் செவ்வரும் பூழ்த்த 
வண்ணத் தஅுய்ம்மல. ர௬திரச் தண்ணென் 
மின்னா தெறிதரும் வாடையோ 

. டென்னு யினள்கொ லென்னா தோரே *. (குறுர். ௬௧0). 

இது எச்சமின்றி வந்தது. 

.... தாமரை புரையுங் காமர் சேவடி !' (குறும். கடவுள் வாழ்த்து) 

இப் பாட்டு முன்னமின்றி வந்தது. ட 

:£ மருக்தெனின் மருந்தே வைப்பெனின் வைப்பே”! (குறுச், ௪௪) 

இப் பாட்டுப் பொருளின்றி வந்தது. 

ஈசயழ் புற்றத்து.? (அகம். ௮) என்னும் பாட்டுத் துறைவகை : 
யின்றி வந்தது. 

மாட்டும் எச்சமூமெடுத்தோதிஞார்; * மூன்னமும் பொருளுச் துறை 

வகையும்போல இன்.நியமையாச் சிறப்பினவல்ல வென்றற்கு. (௨௧௧) 

| வண்ணம் இத்துணைத்து எனல் 

௨௧௨.. வண்ண நீ “தானே நாலைந் தென்ப. 

| இது முறையே வண்ணம்,இத்தனை பகுதித்து என்கன்ற்து. 

(இ - cr.) வண்ணத்தால் 'இருபதென்று கூஅுவர். புலவர் 

aw - De | 

தானேயென்முர், அவை நூறும் பலவுமாக வேறுபடக் கொள்ளினும் 

.இவ்விருபதின்கண்ணே யடங்கும் வேறு சந்தவேற்றுமை செய்யாவென் . 

இற்கு, அது துண்ணுணர்வுடையோர்க்குப் புலனா மென்றுணர்க, (௨௪௨) . 

வண்ணங்களின் பெயர்கள் 

௨௧௩. இவைதாம், பா வண்ணத் தா வண்ணம் 

வல்லிசை வண்ண. மெல்லிசை வண்ணம் 
  

ட ௩ 4 தாமே! எனப் பாடம் "கொள்வர் இளம்பூரணரும், பே. ராூரியரும்,. 
4்.இ௫ முதல் ஆறு நூற்பாச்களுக்கும் உழையில்லை... _ இவற்றிற்குரிய 

‘a! உஷ்ரயை எமது விளக்சவுரையிற் காண்க,



நச்சனொக்னொியம் ன > g@er 

இயைபு வண்ணம் அளபெடை. வண்ணம் 

_ நெடுஞ்சீர் வண்ணங் குறுஞ்சீர் வண்ணஞ் 
_ சித்திர வண்ணம் நலிபு வண்ணம் 
அகப்பாட்டு வண்ணம் புறப்பாட்டு வண்ணம் 

ஓமுகு வண்ணம் ஒரூஉ வண்ணம் 

எண் ண வண்ணம் அகைப்பு வண்ணந் 

தாங்கல் வண்ணம் ஏந்தல் வண்ணம் 

உருட்டு வண்ணம் முடுகு வண்ணமென்் 
*ருங்நன மறிப வறிந்துசி னோரே. 

இது மேற்கூறப்பட்ட வண்ணங்களினது பெயா் வேறுபாடு கூறு... 

கின்றது. 

(இ-ள். முற்கூறிய நாலைந்தும் அவ்விருபது பெயர் வேறு... se 

ADF, 

௨௧. 

௨௧௬. 

௨கள்.. 

௨௧௮. 
* 4 

(௨௧௩). 

பா௮ வண்ணத்தின் இலக்கணம் 

HUD Me, 
பாஅ௮ வண்ணம் 

சொற்சீர்த் தாகி நாற்பாற் பயிலும். 

தாஅ வண்ணத்தின் இலக்கணம் 

தா௮ வண்ணம், ் 

இடையிட்டு வந்த எ கைத் சாகும். 

வல்லிசை வண்ணத்தின் இலக்கணம் 

வல்லிசை வண்ணம் வல்லெழுத்துப் teu gyn, 

மெல்லிசை வண்ணத்தின் இலக்கணம். 

மெல்லிசை வண்ணம் மெல்லெழுத்து eeu. 

இயைபு வண்ணத்தின் இலக்கணம் 

இயைபு வண்ணம் இடையெழுதீ்து மிகுமே. 

ஆங்கென மொழிப என இளம்பூரணரும், அங்கன மொழிப? ன 
எனப் பே. ராடிரியரும் பாடம் கொள்வர். 

-.* *எதுசைச் சென்ப' எனப் பாடம் கொள்வர் பேசாசிரியர், 
1 மிகுமே? எனப் பாடம் கொள்வர் இளம்பூரணர், ட் 
தொ..-17



2 @ தொல்காப்பியம் பொருளதிசாரம் [செய்யு 

அளபெடை வண்ணத்தின் இலக்கணம் 

௨௧௯. அளபெடை வண்ணம் அளபெடை பயிலும். 

(இ-ள்.) இரண்டளபெடையும் பயிலச் செய்வது எ - று, 

(எஃடு.) 4மரா௮ மலரொடு விராஅப்ப் பரா௮ம் 72 

“சண்ண்டண்ண் ணெனச் கண்டுங கேட்டும்?! - 

என வரும். | 

6 sregtb படுநர்க்குத் தண்ணீ ர௬ுளகொல்லோ 

- வா௮ம் பல்விழி யன்பனை யறிவுறில் 

வா௮ம் புரவி வழுதியொ டெம்மிடைத் . 

தோ அுவலுமிவ் வூர் . 
'இஃதளபெடைத் தொடையாம். (௨௪௧) 

கநெடுஞ்சீர் வண்ணத்தின் இலக்கணம் 

௨௨௦. நெடுஞ்சர் வண்ணம் நெட்டெழு த்அப் ud லும், 

இது நெடுஞ்சீர் வ்ண்ணங் கூறுகின்றது, 

(இ-ள்.) மெடுஞ்சர் வண்ணமாவது நெட்டெழு த்துப் 

பயின்று வரும் எ - ு, ப ன் 

ப (எ-ட.) மாவா ராதே மாவா ராதே?! 

எனவரும், 

 நீரூர் பானா யாறே காடே 

நீலூர் காயாப் பூவீ யாதே 

ய்ரூர் பாகா தேரே 
பீரூர் தோளாள் சி.றா ரோளே? ” 

இதுவும் மிறைக்கவியாம். ர ரு - ட... (௨௨0). 

குறுஞ்சீர் வண்ணத்தின். இலக்கணம் 

௨௨௧. குறுஞ்ீர் வண்ணங் குற்றெழுத்அப் பமிலும், 

இது குறுஞ்சீர்வண்ணங் கூறுகின்றது. 

(இ-எ்.) குறுஞ்£ர் வண்ணமாவது குந்தெழுத்து . மிக்கு 

வரும். or = Be ய | 

a குரங்குளைப் பொலிந்த கொய்சுவற் புரவி? : (கம் ச). 2 

| எனவரும்,



afd] சச்சினார்க்கி௰ம் ௨௫௯. 

...* உறுபெய லெழிலி தொகுபெயல் பொழியச் , 
'சிறுகொழடு யவரை பொ.திஜளை யவிழக் ட 

குறிவரு மிதுவென மறுகுபு 
செறிதொடி ஈறுநுத லழிய 

oO Pum யரிவையவர் கருதிய பொருளே '* 

'இதவும் மிறைக் கவியாம். டட (22.8) 

| Asay வண்ணத்தின் இலக்கணம் 

௨௨௨, சித்திர வண்ணம், 

தெடியவுங் குறியவு நேர்ந்துடன் வரூஉம். 

இ.து சித்திர வண்ணங்.கூறுகின்றது.. 

- .[இஃஸ்.). சத இரவண்ணமாவது , மெட்டெழுத்தும் . குச 

றெழுத்தும் ஒப்ப விராய்ச் செய்வது. எ -.ு. 

ஜீள-டு) “சூரல் பம்பிய சிறுகான். யாறே... 
சூரர.மகளி.ராரணங் கனசே:... 

வாரல் வரினே யானஞ் ௬வலே 

சாரல் காட நீவர லாறே ** 

அனவரும். 

46 cart ants பூர்தெ்தார் வாசி. பேரச். 

சேரி சார்வரி தொல்லாதிய் 

ot Br தோழி தோளே *: a 

இ, துவும் மிறைக் கவியாம். 

'பல்.வண்ணம் படுதலின் இதனைச் சித்திரவண்ண மென்ருர்... (௨௨௨) 

ey வண்ணத்தின், இலக்கணம். - 

௬௨௩. தலிபு வண்ண மாய்தம் பயிலும். 

as சலிபு வண்ணங் ப் கூறுகன்றது. | 

@- ar.) ஈலிபுவண்ணம். ஆய்தம் பயின்றுவரும். எ- அ. 

4௪ - G.) அல்காமை. செல்வத் இற் Sur safer (வெஃகாமை 

வேண்டும் பி றன்கைப். பொருள் ??  - (திரக் - - சண] 

. *னஃகான் றஃகாள் சான்கனுரு Gag ¥ 
(தொல். எழுத் - - உக] 

__ நலிபென்பது ஆய்தம்.



  

உளக தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்: [adie 

ஏஃகோ டவ ன்கேட்ப வேமறந்தாள்' போதெ ன்று. 

யஃகுறீர்க் கான் யாற். இிவிர்மண லெக்கர் மேல் '” | 

என்றால் தொடைப்பாற்படும். (௨௨௩3 

அகப்பாட்டு வண்ணத்தின் இலக்கணம். 

Row, அகப்பாட்டு வண்ணம்,. 

- முடியாத் தன்மையின். முடிந்ததன் மேற்றே 
இஃது அகப்பாட்டு வண்ணங் கூறுகின்றது. 

(a - cir.) அகப்யாட்டு வண்ணமாவதது. முடி.த்துக்காட்டாத்.. 

'தன்மையாலே முடிந்ததன்மேலே கிற்பதாம் எ-று. 

“அது தன்னை முடித்தற்குரிய ஈற்றசை. ஏகாரத்தான் வாரா. 
ப a08 இடையடியபோன்று நிற்பது. ... 

௭ -டூ. “பன்மீ னுணங்கம் படுபுள் ளோப்பியூம். 

புன்னைநுண் டாது ஈம்மொடு தொகுத்தும்: 

பன்னாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றியு 

மணந்ததற் கொவ்வான் றணந்துபுற.மா.றி.. 

யினைய னாகயீங்குத் துறந்தோன் 

— பொய்த லாயத்துப் பொலர்தொடி மகளிர்' 

கோடுயர் வெண்மண லேறி : 

யோடுகல னெண்ணுற் துறைவன்: சமி 97 

* அணமில் பொருளெமக் கமர்ந்தனை'யாடி 1? 

என வரும். ட டட (௨௨௪3) 

புறப்பாட்டு வண்ணத்தின் இலக்கணம் 

2.2.4). பு [ப்பாட்டு வண்ணம், 

ப முடித்தது போன்று முடியா தாகும். 

இது புறப்பாட்டு வண்ணங் கூறுகின்... | : 

| @- it.) புறப்பாட்டு வண்ணமாவது Bo Bugs புறத்த 

| பசெசகவுந் தான் முடிந்ததுபோன்று நிற்றல் or = ~ De 

(எ-ட.) 1 இன்னா: வைகல் வாரா மூன்னே. | 

செய்க்றீ' மூன்னிய வினையே 

மூச்ச வரைப்பக மூழுதடன் spies” 
| (பு.றம்.- many ் 

'மூன்னிய வ வக்யே? வடிச்ததுபோன்று முடியாதாயிற்று. (உஉடு ye



must): ed Bent soba ௩௭௬௯ 

"ஒழுகு: வண்ணத்தின். இலக்கணம் ... 

௨௨௬. ஒழுகு வண்ண மோசையி னொழுகும்.' 

இஃது ஒழுகு வண்ணங் கூறுகின்றது. 

(இ-ஸ்.3 முற்கூறியவாறன்றி . யொழுிய வோசையாற். 
் “செய்வது ஒழுகுவண்ணம் or - Me 

ஒழி௫்தனவும் ஒழுகுமேலும் அவற்றின் வே.றிலக்கணமூடைய- 

-ஈ அம்ம வாழி தோழி காதல | 

ரின்னே பனிக்கு மின்னு வாடையொடு — 
புன்கண் மாலை யன்பின்று ஈலிய - 
வுய்யல ஸிவளென் றுணரச் சொல்லிச் .... 
செல்லுகர்ப். பெறினே சேய வல்ல: 

வின்னினி.யி.றந்த. மன்னவர். 

. பொன்னணி நெடுந்தேர் பூண்ட மாவே * 1 

சான வரும். (உலகம் 

| ஒரூஉ: வண்ணத்தின் இலக்கணம் 

௨௨௭,  ஒரூ௨ வண்ண* மொரீஇதச் தொடுக்கும். 

இஃது ஒரூஉ வண்ணங் கூறுகின்றது. 

| (இ-ள். ஓரூ௨வண்ணமாவது. . மா.ற்றொழுக்குப்போலசி 

சொல்லிய பொருள் பிறிதொன்றினை. ICU OUT ELD அறுத்துச் 

செய்வது or - Dl. | 

ப் - 6.) “wirGar, மீண்டை யேனே யெள்னலனே 

“ஆனா 'கோயொடு கான wees 

துறைவன் றம்ரூ ரானே ் 
..மழையல ராகி. மன்றத் தஃதே”' (குறுர்-௬௪) 

கன வரும். பப்ப ப . பப்ப 

ஈிறியகட் பெறினே யெமக்கயு' மன்னே. 

,“பெரியகட் பெறினே * ட ம ் பூறம்- ௨௨௫) 

கான்பதுமது, 

இஃது “யாப்புப்போலப்.. Gur Gs @ns கோசையே Carter gue 
பஅடியிறந்து கோடலானும் யாப்பெனப்படாது. 
  

* பேராசிரியர்: பாடமும் இதுவே. ‘ees தொடை தொகுக்கும்? 
எனப் பாடம் கொள்வர் இளம்பூரணர்.



௪௪... தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [சவ்வு 

_ இனி யெல்லாத் தொடையும் ஐரிஇச் செந்தொடையாரற் றொடுப்பது 
aoe. வண்ணமெனக் கூறிப் “பூத்த வேங்கை?” என்பது உதாரணங். 
காட்டுவது தொடைப்பகு தியாம், | ன்ட். (cee) 

எண்ணு வண்ணத்தின் இலக்கணம் 

2:௨௮. எண்ணு வண்ண மொண் ணுப் பயிலும் 

இது எண்ணு வண்ணங் கூறுகின்றது. 

(a - ள்.) எண்ணு வண்ணமாவ து அடிக்கண்ணே பயின் ர 

வருவது ௭-௮, 

| இது காரணப்பெயர், 

“நன்ன Carenp ஈறும்பூ ஊத்தி 
துன்னருங் கடுந்திறற் கங்கன் கட்டி. : 

பொன்னணி வல்வி.ர் *பொன்றுறை யென்றாங்கு"' 
(அகம் - ௪௪] 

என: வரும். 

“ “ கான்கேர் டங்கன் ஞாயிறு கனையழல் ?' 

(பதிற்று. இரண்டு - ௧௪) 
* நுதலுந Carers Batu யல்குலும் ்? (அகம்-௧௧௯) 

_ என்பதும்து. ல் ் (ae wy} 

அகைப்பு வண்ணத்தின் இலக்கணம் : ட 

௨௨௯. அகைப்பு வண்ணம் அுத்தறுத் தொழுகும். 

.. இக்து அகைப்பு வண்ணம் கூறுகின்றது. ட்ட 

(இ-ன்.) HOEY வண்ணமாவது விட்டுவிட்டுச் சொல்லும் 

ப ஓசையை யுடையது எ. Ml. ட்ப 

ட்ட  அகைதிதல் அறுத்தலாதலிற். காரணப்பெயர். ஒருவழி நெடில் 
.. .பயின்றும் ஒருவழிக் குறில் பயின்றும் ௮ற்றும் வருவது, 

ப ** வாரா ராயினும் வரினு மவர்ஈமசக். ன ரர 

ல் கியாராயெரோதோதி”  ..... (குறுக்-௧௧௦] 
. oor agi. . a 

ஸு தொடுத், தவேம் பின்மிசைத் துதைபோரீ தையிடை. | 

ங்டுத்தவ Gey யட்டுண் டுண்ண 

* இதனை இவ்வியல் நூறும் சூத்திரவுரையிற் காண்க. 
னது தை என்பதும் பாடம்... 

 



சிஸ்... சச்சினுர்க்கினியம்.... | ௨௪௩. 

லென்பா னியன்ற வேளை Cpu DA 

bushy gear யெதிர்முயன் ற வேந்த 
ருயிர்முடிக்கும் வேலின் “னவன் ' 

என்பதுமது. ' (௨௨௯) 

தூங்கல் வண்ணத்தின் இலக்கணம் 
௨௬௦. தூங்கல் வண்ணம் வஞ்சி பயிலும். 

இது தூங்கல் வண்ணங் கூறுகின் றது. 

(இ-ள். தூங்கல் வண்ணமாவது தாங்கலோசைச் ara 

வரும் எ - து. 

அது வஞ்சபோலற்றுச் சேறல். 

*யரனூடத் சானுணர்த்த யானுணரா விட்டபின் 

OP OT யானுணர்த்தத் கானுணரான் | 

றேஜூடும்!'? ... (மூத்தொள்.) 
எனத் தூங்கல் வண்ணம் வந்தது.. (௨௩௦) 

ஏந்தல் வண்ணத்தின் இலக்கணம் | 

26.5. ஏத்தல் வண்ணம் 

சொல்லிய சொல்லிற் சொல்லியதூ a இத்கும் 

இது ஏந்தல் வண்ணம் கூறுகின்றது. 

(@ - ள். இ வூர்தல். வண்ணமரவது ஒருகாற் சொல்லிய 

சொல்லானே சொல்லப்படும் பொருள்-கிறப்பச்செய்தல் or = அ. 

ஏந்தல். ஒருசொன்மிகுதல். 7 

(எ -6. :) “Canara gulb வைகல் ..... தண்ராதார் 2. (காலடி-௩௧௯) 

**கூடுவார் கூடல்கள் கூட லெனப்படா. ' | 
கூடலுட் கூடவிலே கூடலுங்--கூட 

லரும்பிய முல்லை யரும்பவிழ் மாலைப் : 
ட பிரிவிற் பிரிவே பிரிவு !? 

என வரும். ப ட்ட... | _ (௨௩௪) 

| உருட்டு வண்ணத்தின் இலக்கணம் 

. ௨௩௨. உருட்டு வண்ண மராகத் ஜொடுக்கும், 

- இக்து உருட்டு வண்ணம் கூறுகின்றது. 

.....* இப்பாட்டு முழுதையும்: சித்பியல் ௧௬-ஆம் குத்திசவுமையி லெடுத் 
தோ தினார். . 

 



௨௬௪1. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் [செய்யு 

(இ-ள்.) உருட்டு வண்ணமாவது அராகம்: கொடுக்குமது 

ஏறு. oe , me | 

| உருட்டிச் சொல்லப்படுவது அராகமாதலின்,  ஜெூழா. 
. துருண்ட வோசைத்தாகலின், இது குறுஞ்சீர் வண்ணத்தின் வேரும். 

(எ-டூ.) :*உருகெழு முருகிய முருமென வதிர்தொறு 

மருகெழு சறகொடு மணவரு மணிமயில்!?* 

எனவரும். ட் (aie) 

| முடுகு வண்ணத்தின் இலக்கணம் 

௨௩௩. *முடுகுவண்ணம் 

1அடியிறத் தோடி யதனோ ரற்றே, 
இது முடுகு வண்ணம் கூறுகின்றது. | 

்..(இ.-ன்.) முடுகு வண்ணமாவது முடுகயல் தொடுத்த... 
அடியோடு பிறவடி. வேறுபடத் தொடாரந்தோடுவது OT ~ Meo. 

(எ-௫.) “Qs ud OED ep yA. திரிபு” (கலி. ௩௧) 

என்னுஞ் சுரிதகமும், — ட ட்ட 

1 இரிபெழு பதிர்பதிர். Baty mo (aol, 60") ~ 

- என்பது மு தலியனவுமாம். 

இவை வேறுபாடு கோக்கி .யிதனைச் சொழ்சடியும் முடுகிய லடியு 

மெனப் பரிபாடம்கு விதர்தோ.தினார். | (௨௩௧) 

வண்ணங்கள் மேற் கூறிய இவையே எனல் 

௨௩௪,  வண்ணதி தாமே$யிவை யென மொழிப். 

- இதுபுறளடை, oe | 
த இ (இ. - oir.) சர்தவேற்றுமை ... செய்வன... இவையல்லது . 

“வேதில்லை எ-று... ட டா 
் வண்ண”மாவது . சந்தம், "தாமேமென அவத்தின். சிறப்புக் 

கூறிற்று. 
* “செஞ்சுடர் வட்மேது £? என்னும் wir ig காண்.ச. (செய், ௧௫௩) 

| 4 ‘OG வண்ணம் முடிவதி. யாமல்”. எனப் பாடம் “கொள்வர் இளம் 
பூரணர்... ப 

1 'அடியிறர். தொழுக! எனப்:பாடம் கொள்வர்: இம்பர், 
8 அவை. எனப் பாடம் கொள்வர் இளம்பூரணர். 

 



வியல்]. சச்னொர்ச்சினி௰ம், . ec) 

இதன். கருத்துப் 'பாக்களோடும் பிறவத்றோடும் உறழ அது. பல 

- வகைப்படுத்தினால் வரையறை யின்றாமாயினும் அவையெல்லாம். இரு, 

பதின் கூறாகிய சந்த வேற்றுமையாவதல்லது சந்த வேற்றுமை விளங்கா 

வாறுயிழ்று. ட் 3 (௨௩௪) 

அம்மையின் இலக்கணம் 

௨௩௫. 'சின்மென் மொழியால். *தாய பனுவலின் 

அம்மை*தாமே அடி இமிர் வின்றே.] 

இதன் தொகைச் சூத்திரத்துள் (ஆறுதலையிட்ட வர்சாலைந்தும்? 

எனக் கூறுபடுத்தி வேறுகிறிஇப் பின்னர் எட்டுறுப்பெனக். கூறிய 

தென்னை யெனின் அவை ஒரோ செய்யுட் கோதிய வுறுப்பென்பதூ உம், 
இவை பல செய்யுளுக் திரண்டவழி இவ் வெட்டுறுப்பும் பற்றித் தொகுக் 

சப்படு மென்பதூ௨உம், அ௮.றிவிச்தற்கெனக் கொள்க. இவற்றை வனப் 

பென்று பெயர் கூறிற்றுப். பலவுறுப்புர் திரண்ட வழிப்பெறுவதோ 
மகாதலின். 

இப் பெயர் சூத்திரத்தாத் பெற்வேண்டுவார்.  வனப்பிய ரானே 
வகுக்குங் காலைச், இன்மென் மொழியால்?! எனப் பாடமோதுப. இது 
பெரும்பான்மை பல செய்யுளுறுப்பாய்த் திரண்டு பெருகிய தொடர் 

நிலைக்குப் பெறுவதோ ரழகென்பதூஉம், சிறுபான்மை தனிச் செய்யுட் 
கும் இவ்வமகு கொள்ளவேண்டுமென்பதுஉம், இருபத்தாறு உறுப்பும் 

அங்கன் திரண்ட செய்யுட்கு முரித்தென்பதாஉம் உணர்த்துதற்குத் 

தொகைச் சூத்திரத்தைப் பிரித்தோதிப் பின்னும் ஒரினப்படுத்தி யொரு 
சூத்திரமாகவே யோதினா .ரென்றுணர்க. இவ்வனப்பை ஒரோ 

செய்யுளுட் கொள்ளின் மாத்திரை முதலியவற்றின் அழகு பிறவாதாம். 
இங்ஙனம் வகுப்பவே தனிநிலைச் செய்யுளும் தொடர்நிலைச் செய்யுளும் ' 
எனச் செய்ய : ளீரண்டாயிக்று. இனிக் கூறுகின்றன தொடர்நிஸ்ச் 

- செய்யுளென் றுணர்க. 

இது. மூறையே அம்மை கூறுகின்றது. அம்மை குணப்பெயர். 

அமைதிபட்டு நிற்றலின் அம்மையாயியழு்று,. 

(இ-ள்;) சன்மென் மொழியால் - சன்மையாய் மெல்லிய 
வாய சொல்லானும், தாய பனுவலின் -இடையிட்டு வந்த பனுவல் 

. இலக்கணக்தானும், அடிகிமிர்வின்று தான் அம்மை - app BI 

- வின்றாய் வருவதுதான் அம்மை எனப்படும். ஏ--ு,. 
  

* பேராசிரியத்தில் *வனப்பியல் தானே: வருக்கும். காலை என்ற 
மூதலடியுடன் இச்நாற்பா காணப்படுகின்றது... : ௬ 

fb சர்புனைச் தியாப்பின்! என இளம்பூரணரும்,, “தாய பனுவலோடு! 
எனப் பேராசிரியரும் பாடம் கொள்வர். 

1 தானே' எனப் பாடம் கொள்வர். இஎம்பூரணரும்,' பேசாசிரியரும்.
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அடிநிமிராதென்றது ஆற்டியின்  ஏறாமையை. சலெவாதல் சொல் 
_ லெண்ணுச் சுருங்குதல். - 

| மெல்லியவாதல் சிலவாகிய Ger pews cesses அகன்று 
காட்டாது சிலவெழுச்தாள் வருதல். இ 

தாய பணுவலின் என்பது அறம்பொருளின்ப.மென்னு மூன்றம்கு .: 
மிலக்கணங் கூறுவன போன்றும் இடையிடையே அன்ரறுயுர் தாவிச் 
செல்வதென்றவாறு, அங்ஙனம் வந்தது பதினெண்டழ்க் கணக்கு, 
அதனுள் இரண்டடியானும் ஐர்தடியானுஞ் சிறுபான்மை ஆறடியானும் 
ஒரோ செய்யுள் வந்தவாறும் அவை சன்மென் மொழியாய் வந்த : 
வாறும் ௮அறம்பொரு ளின்பத்திலக்கணங் கூறிய பாட்டுக்களும் பயின்று 
வந்தவாறும் இடையிடையே கார்நாற்பதுங் களவழிநாற்மது முதலியன 

வந்தவாறுங் காண்க. உள்ளுறுப்பாப்ப் பதினெட்டையும் வனப்பெனப் 

ப்டுமென்றுங் கொள்க, 

( பொருள்கருவி காலம் வினையிடனோ டைந்து டட 

மிருடீர வெண்ணிச் செயல்?” (திருச். ௬௭௫) . 

இஃது இலச்சணங் கூறலிம் (பணூவலி” னென்றார், ் 

* மலர்காணின் மையாத்தி. நெஞ்சே யிவள்கண் 
.. பலர்காணும் பூவொக்கு மென்று ?? (திருக். ௧௧௧௨) 

. இஃது இலக்யெ மாதலில், (தாய£வென்றார். தாவுதல் இடையிடுதல். 

அதனுள்ளுறுப்பாரகய பாட்டுக்கள் தோறும் மாத்திரை முதலிய 

வுறுப்புக்களேற்பன பலவும் வருமாறும் இவ் வனப்பெட்டனுள் ஏற்பன 

“| பலவும் வருமாறு மூணர்க, 

, ஆசாரக்கோவையுள் *ஆரெயின் மூன்றும்"! (தற்கிறப்புப் பாயிரம்) 
ஆறடியாழ் சிறுபான்மை வந்தது. (௨௩௫) 

அழகின் இலக்கணம் 

௨௩௬. - செய்யுள் மொழியால் சிர்புனைந் தியாப்பின் 
- அவ்வகை தானே அழகெனப் படுமே, 

“இது மூறையே அழகு கூறுகின்றது. | 
(இ-ள்.) வழக்குச் சொற்பயிலாமழ் செய்யுளுட் பயின்று 

வருஞ் சொல்லானே சாததுப் பொலிவுபெதப் பாகன் அப். பகுஇ 
அழசெனப்படும் or = sl. | 

.- அவ்வகை யென்றதனான் அவை வேறு வேறாக வந்து ஈண்டிய 
தெர்கைகிலைச் செய்யுளென்றுணர்க; அவை *நெடுந்தொகை முதலிய 
ட் * செடுர்சொசை - அசசாலூது;
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தெ ரகையெ ட்டுமாம். அது' தலைச்சங்கத்தாரை யொழி நீதோர் எ.றுபான்மை. | 

- வழக்கும் பெரும்பான்மை செய்யுட் சொல்லுமாக இவ்விலக்கணத்தாற். 
செய்தவாறே. இக்காலத்துச் செய்யினுமாம் எ-று. தாயபனுவலின்பை 

யின் மூவடிமுப்பது முதலியனவும் அழகன்பாற்படும். இவற்றுள்ளும். 

ஒரோ செய்யுட்கண் மாத்திரை. முூதலியவு றுப்பும் இவையும் ஏ.ற்்ற வகை. 
யான் வருமாறு காண்க, ':.-. (a as) 

| தொன்மையின் இலக்கணம் 

௨௩௭. தொன்மை தானே, 

உரையொடு புணர்ந்த பழமை மேற்றே... 

் இது தொன்மை கூறுகின்றது. 

(இ-ள்) தொன்மையாவது உரைவிராஅய்ப் பழமையாகய 

EDS பொருளாகச் செய்யப்படுவன எ - று, 

அவை பெருந்தேவனார் செய்த பாரதமும், தகடூர்யாத்இரையும்: 

போல்வன. இலப்பதுகாரமும் அதன் பாற்படும். (௨௩௭௪) 

தோலின் இலக்கணம் 

௨௩௮. இழுமென் மொழியான் விழுமியது அவலினும் 
பாத்த மொழியான் அடி திமிர்தீ தொழுினும் 

G தாலென மொழிபர் தொன்னெ றிப். பூலவர். 

இது தோல் கூறுகன்றது. அஃது. இருவகைய. "“கொச்சகத்தானும். 

அகவலானுஞ் செய்யப் படுவன வரம், 

. (இ- ள்.) . இழுமென்னு மோசையையுடைய மெல்லென்ற 

சொல்லானே அறம் பொரு ளின்பம் வீடென்னும் விழுமிய பொருள் 

mM செய்யினும் ஆசிரியப்பாட்டான் ஒருகை மேற்றொடுப் 

பினும் தோலென்று கூறுவர். பழகெறியை யறிக்த புலவர். எ:- ு.. 

யாப்பினும் : பொருளினும்: : வேற் றுமையுடையது (செய். ௪௪௬௯]: 

என்றவழிப் பொருள் வேறுபட்டுக் கொச்சகத்தாம் செய்யப்படுவன 

. தோலாம் எ-று. இலை. பொருட்டொடர். அவை அந்தாமணி 

முதலியன. ட : 

அவை பாவிற்ெெமாகய துறையும் விருத்தமும். பற்றிச் செய்தன. 

வென்பார்க்கு அப்புலவர்: செய்யுட் செய்கின்ற காலத்திற்கு நால் 

* “தொன்மை. தானே சொல்லும். காலைடி எனப். பாடம் கொள்வர். 

இளம்பூரணர். 

4 Ogre Qin Sis புலவர்' எனப் பாடம் கொள்வர் பேராகிரியர்,. |
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'தொல்காப்பியமாயவாறும்.. அவர் இனங் கெொரள்ளாதவாறும் அவ்வினங் 

கள்தாம் இலக்கணக் குறைபாடுடையவாறுங் கொச்சகம்போம் சிறப்பின், 

மையும் முன்னர். விளங்கக். கூ.றியவ.ற்பைச் கொண்டும் பின்பு செய்து 

- நூல்கள் முன்பு செய்த.செய்யட்கு விதியாகாதவாறுங்கொண்டு மறுக்க., 
பின்னோர் தாஞ்செய்த நால்கட்கு ௮வை. உதாரணமாகக் சாட்டலின் அச் 

செய்யுள் அர் நூல்கட்கு மூன்னாயவாறும் உணர்க; 

இனித் தொல்காப்பியனாரை யொழிந்த ஆசிரியர். பதினொருவருட் . 
சிலர் இனமுங் கொண்டார். அதுபற்றி, யாப்பருங்கல முதவியவற்றினும் 

இனங்கொண்டாரென்பார்க்கு அவர்கள் அகத்துயனார்க்கு “ மாறாக நூல் 

'செய்தவராவர். அவை வழிநாலெனப்படாவென்று மறுக்க. 

இனி ஆரியப்பாவான் அடு.கிமிர்க்து வந்தன. தேிகப்பா முதவியன. 

. _ (௩௩௮ 
விருந்தின் இலக்கணம் 

௨௩௯. விருந்தே தானும் 
| புதுவது" கிளந்த யாப்பின் மேற்றே. 

இது விருந்து கூறுகின்றது. . 

(இ- ள்.) விருக்தென்று கூறப்படுவது தானும் Bored 

தொடுக்கப்படுக் தொடர்நிலைச் செய்யுளின்மேற்று or = my. 

... தானுமென்ற வும்மை யிறந்தது தழிஇயிற்றுட மூம்கூறிய தோல் 
பழைய கதையைப் புதிசாகக் கூறலென்றும், இது பழையதும் புதியது 

மாயே சதைமேற்றன்றித் தான் புதிதாகப் படைத்துத் தொடர்நிலைச் . 
செய்யுள் செய்வதென்றும் பொருள் . தருதலின்.. அவை: முத்தொள்ளா 

யிரமூம் .பின்னுள்ளார் பமாட்டியன் மரபிற்கூறிய கலம்பகச்செய்யுள் 

முதலியவற்றைப் பாடுதலுமாயிற்று. (உ௩௧] 

இயைபின் இலக்கணம். 

௨௪௦... *ஞகாரை முதலா 1$ளகாச ஈற்றுப் 
புள்ளி யிறுதி இயைபெனப் படுமே. 

இஃது இயைபு aged pg. a | 

(a- sir.) ஏுணகமனயரலவழள என்னும் பதினொரு 
பள்ளியுள். "ஒன்றனை மிராகக்கொண்டு செய்யுளைப். வபொருட்டொட 
சரக் , செய்வது! இயைபெனப் படும் sr - இட்ட ட 

pasties crear பாடிம்: கொள்வர் இளம்பூரணர். 
L- ‘ears மூதலா. னகார ஈற்று" என இளம்பூரணர் பாடம் கொள்வர்? 
1. ச்சை ஈத்து. 'எனப் பாடம் கொள்வர் பேராசிரியர், —



Fn Se suse] கச்சினார்க்கியம் 

இயை*பென்றதனுனே பொருளியைதல் பெற்றாம், பரச்தமொழி.. 

aed அடிநிமிர்க்த தோல் உயிரிற்ஐவாயே வரும். னகரவீற்றா. of hou 

பபொருடொடர்ந்தன. மணிமேகலையும், உதயணன் கதையும், ஒழிந்த. 

வொ ற்றுச்சளுக்கும் இலக்கணமுண் மையின் இலக்கியம் இக்காலத்து ் 

a ps sor போலும். : ட 

.... எனப்படுவ தென்றதனான் "இக்காலத்தார் கூறும் அந்தாதிச்சொற் 

 மொடருங்கொள்க. | ட்ட 

் புலனது இலக்கணம் 

௨௪௧. *சேரி மொழியால் செவ்விதிற் களந்(ச) 
.... ஓதல் வேண்டாது குறித்தது தோன்றில் — 

புலனென மொழிப புலனுணர் நீ தோரே, 

இது புலன் கூறுகின்றது. | 

—(@- &) பாடி மா.ற்றங்களானே செவ்விதாகக் கூறப்பட்டு 

ஆராய்ந்து. காணாமை பொருள் தானே தோன்றச் செய்வது 

புலனென்று கூறுவார் அ.திவறிந்தோர் எ ஹூ, ் 

் பச அவை, விளக்கத்தார் கூத்து முதலிய வெண்டுறைச் செய்யுளென்று 

கொள்க, (௨௪௧): 

ப -இழைபின் இலக்கணம் — 

௨௪௨. ஒற்றொடு புணர்ந்த வல்லெழுத் 1$தடக்காஅு 

குறளடி முதலா வைத்தடி யொப்பித்(.து) 

ஒங்யெ மொழியான் $ஆங்கன மொழுகன் - 

இழைபின் இலக்கணம் இயைந்த தாகும். 

இஃது இறுதி கின்ற இறைபு கூறுன்.றது.. 

.(இ.-எ்.). ஒற்றொடு புணர்ந்த வல்லெழு தீது. அடக்காது - 

வல்லொற்றடுத்,த வல்லெழுத்துப் பயிலாமல், குறளடி. முதலா 

இந கடி PUIG DSI ~ Q@Fr முகுல் எழுசீரடி யளவும் <9] USD OUI Fil 

அடியினையும் ஒப்பித்து, ங்கிய மொழியான் ஆங்நனம். ஒழுகின் - 

* *. “டுதரிக்த மொழியான்” 'எனப்.பாடம் கொள்வர். இளம்பூரணர். 

உ 4 Ber 6:5 தேர்தல்” “எனப் பாடம் இச்சள்கர் இளம்பூரணரும், 

போராடிரியும் ் 
“அடங்காது? எனப் பாட்ம் கொள்வர் இளம்மானர். 

gs ஆங்சவண் மொழியின்” என இளம்பூரணரும், 'ஆல்கனம் ஒழு?ன்” 

எனப் பேபரசிரியரும். பாடம் கெர்ள்வர். 

(௨௪௦0)...



௨௪௦. ட தொல்காப்பியம் பொருளதிகா2ம் [செய்யு 

'நெட்டெழுத்துப்போல் . ஓசை தரும் மெல்லெழுத்தும் .லகார 

எகாரங்களும் உடைய சொல்லகனே மூற்கூறியவாறே தெரிந்த 

டுமாழியால் களந்து ஓ தல். வேண்டாமல் பொருள் புலப்படச்' 

செய்யும், இழைபின் இலக்கணம் Biman sore - இழைபினது 

இலக்கணம் பொருக்குற்றாம் எ - று... 

கழிநெடிலடியானும் வருமென்றுரேனும் எழு£ரின் .மிகாதென்று 
(கொள்க. 

ஒப்பித்தென்றதனாற் பெரும்பான்மை காற்ரேடியான் வருஞ் செய்யுட் 
கண்ணே யொழிந்த கான்கடியும் வருமென்று கொள்க. அவ்வாறு வருவன. 

கலியும் பரிபாடலும்போலு மிசைப்பாட்டாகய' செர்துறை மார்க்கத்தன 
என்றுணர்க, 'இவ்வைப்பு இன்திக்குரியவாதலின் தேர்தல் வேண்டாது 
பொருள் தோன்றச் செய்க வென்றார். 

இத்தொல்காப்பியனார். மேற்கூறியது இசைத்தமிழாகலின் அதற்கு . 
அ இகாரம்பட இதண் ஈற்றுக்கண் வைத்தார். 

இனி யாப்பருங்கல. முதலியவற்றிய்.- கூறிய 'ஒத்தரகவியிளையும் 
சண்டுச்சேரக் கூறுகவெனின், யந்திரமு மர்திரமுமாய்த் தெய்வத்திற்கே 
யுரியவாகக் கூறும் மிறைக்கவி இம்முப்பத்துகான்கு.றுப்பும்போல 
அகனைந்திற்குரிய சான்றோர் செய்யுட்குறுப்பாப் வாராவென்றும்,. அத் - 
திணைக்குரிய மரபு வழுவிற்றென்றுங் கருதித் தொல்காப்பியனார் கூறாமை 
பாலும்) அவற்ற திலக்கணங் கூறிய ஆசிரியரும் அவற்றிய்கு இலக்கியஞ், 

சான்றோர் செய்யுட்களுட் காணாமையின் ***வடவெழுத் தொரீஇய எழுத். 
தொடு. புணர்ந்த Gere” லான்ன்றி வடவெழுத்தாற்: பெரும்பான்மை 
வரச் செய்யுள் தாமேசெய்து இலக்கியமாகக் : சர்ட்டினா ராதலாலும், 
யாமும் இம்மிறைக்கவி யிலக்கணம் ஈண்டுக் கூறாமாயினாம். (௨௪௨) 

அதிகாரப் புறனடை 

earn. "செய்யுள் மருங்கின் மெய்பெற தாடி. 
- இழைத்த இலக்கணம் பிழைத்தன போல: 
ர்வருபவுள வேனும். வத்தவற் றியலான் — 
1திரிவின் றி முடித்தல் தெள்ளியோர் கடனே. 

7 * வடசொற் Geral அடவெழுத். தொரீஇ, : யெழுத்தொடு புணர்க்ச 
சொல்லா கும்மே”? என்பது (தொல்-சொல்-எச்சவியல்,ட.) 

ர். “வருவன உளவெலும்' என இளம்பூ ரணரும், “வருவ ௮ளவெணிலும்? 
எனப். பே.ராசிறியரும். பாடம் கொள்வர். . ் 

ட “திரிபின்றி' எனப் பாடம் கொள்வர் இளம்பூரணர், 

  

 



வியல்]... .... தச்சினார்க்கினியம் ... ௨௪௧ 

இ.து Qatar Bp கூறிய மாம்மிலச்சணத்தித்செல்லாம புறனடை 

கூறுகின்றது. . 
(@ - sit.) செய்யுண் மருங்கின் மெய்பெறகாடி.. யிழைத்த | 

இலக்கணம் - செய்யுளிடத்துப் பொருள்பெற ஆராயந்து GE 5 இரஞ் 

செய்யப்பட்ட. இலக்கணத்தில், பிழைத்தனபோல வருபவுள 

வனும் - வழிஇயின போன்று பின்னொன்று வருவனவுளவேனும்; 

வர்தவற்றியலாற் நிரிபின்றி முடித்தல் தெள்ளியோர் கடன் - 

முற்றிய இலக்கணத்தோடு திரியாமன் முடிகிதுக்கோடல் 

அ.றிவுடையோர்கடன் ஏ. 

அவை யெண்டரின் மிக்கனவற்றைக் கழிநெழி. லடிப்பாம் சார்த்து 

வனவும் வெண்பாவாயே வந்து கொச்சகமா யடங்குவனவும் ஆூறியம் 

அவ்வாறு வருவனவுங் கொச்சகங்களின் வேறுபாடும் தொடை வேறு 

பாடுகளும் பிறவுமாம். (௨௪௯)



தொல்காப்பியம் 

பொருளதிகாரம் 

எட்டாவது செய்யுளியல் 

பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கினியருரை 

முற்றிற்று.



௭த்திர மூதற்குறின்பு அகரவரிசை 

[எண் : சூத்திர எண்] 
moO sri gs தொன்றின் 

அசப்பாட்டு வண்ணம் 
fy FIV என்ப 

அ௮சன்று பொருள் 
௮சைப்பு வண்ணம் 
௮க்கதர் தானே 
அங்சதப் பாட்டள 
அ௮சைகூ னாகும் 
அசைச்சீ£ச் தாகும் . 
அசையும் £ரும் 
HSB arse 
௮டிகொறுச் தலையெழுசத் 
chili Gara’ 
அடியிகர்து வரினுங் 

அடியிறச்து வருச 
அடியின் றெப்பே 
அடியுள் எனவே 
௮டைநஙிலைச் செவி 
௮தா௮ன் றென்ப 
அதுவே தானும்ஈரிரு 
௮துவே தானும்ஈரிரு 
அதுவே தானும்பிசி 
Boa, womens 
அச்நிலை மருங்இன்௮. 
அச்நிலை மருங்கின் வ 
அம்போ தரங்கம்... 

- அவற்றுள், சூத்.இ.ரச் 
அவற்றுள், நூாலெனப் 

அவற்றுள், பாஅ.... 
அவற்றுள், மாத்திரை 
அவைதாம், நூலி .' 
அவைதாம், பா 
அவையடச் இயலே 
அவ்வ மாக்களும் 
௮வ்வியல் பல்லு 
அளபெடை தலைப்பெய 
அளபெடை யசைநிலை 
அளபெடை வண்ணம் 
அளபெழின் அவையே 
அளவடி மிகுதி. 
அளவியல் வகையே 

அளவுஞ் சிந்தும் 
தொட. 
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௨௨௪ 

YE 
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உட்க 
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EQ 
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௬௨ 

௧௮௨ 
SHB. 

௩௪ 
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௨௧௩. 

௧௧௩. 

௨௦௯ 

டிரச 
Dj Se 

கள் 

௨௧௯ 

௬௪ 

௫௬ 

GFR. 

ea 

அறு ரடியே 
ஆங்கனம் விரிப்பி 
ஆரிய ஈடைத்தே 
ஆரியப் பாட்டின் 
ஆசிரிய மருங்கினும் 
ஆரியம் வஞ்சி 
ஆயிரு தொடைக்கும் 
இசைகிலை நிறைய 
இடைச்சு. மருங்கிற் 
இடைநிலைப் பாட்டே... 
இடைநிலைப் பாட்டே... 
இடையும் வரையார் 
இதுஈணி பயச்கு 
இயலசை மயக்சம் 
இயலசை முதலிரண் 
Queene oS DP paper 

இயற்ர் இது இிமுன் 
இயற்சீர்ப் பாற்படுத் 
இயற்£€ர் வெள்ளடி. 
இயைபு வண்ணம் 
இருசீர் இடையிடின் 
இருவகை யு௪.ரமொ 
இவ்விடத் திம்மொழி 
இழுமென் மொழியான் 
இற்ப்பே நிசழ்வே 
இறுவாய் ஒன்றல். 
இன்௪ீர் இயைய 

இன்பமும் இடும்பையும் 
ஈரசை கொண்டும் 

5.
8 

கூற்றய லடியே 
உயிரில் லெழுத்தும்'.. 
உய்த் துணர் வின்றிச் 
உருட்டு வண்ண 
ஊரு மயலுஞ் 

எண்ணிடை யொழி.த 
எண்ணு வண்ண 
எண்வசை யியனெறி 
எருத்தே சொச்சகம் 
எழுசீர் அடியே 
எழுசீர் இறுதி... 
எழுத்தள(வு) எஞ்சினுஞ் 
எழுத்து முதலா 
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aol தொல்காப்பியம் 

எழுத்தொடும் சொல்லொடும் ௪௪௯ 
எழுரிலத் தெழுசர்த 
ஏர்தல் வண்ணம் 
ஏழெழுச் தென்ப 
ஏனை யொன்றே 
ஐவகை யடியும்-ஆ 
ஜவசை யடியும்-வி 
ஒண்டொடி மாதர்... 

.. ஓத்தா ழிசைச்கலி-இஞு 
சா மிசைச்சவி-வ் 

ஒத்தா முிசையும் 

PERS GED 
ஒப்பொடு புணர்ச் த 
ஒருசர் இடையிட்டு 
ஒருகெறிப் பட்டால்... 
ஒருகெறி யின்றி 
'ஒருபான் mew 
ஒரு பாரு ணு லிய 
ஒருபொருள் ந.தலிய 
ஒருபோ கியத்சையும் 
ஓஒரஉ வண்ண 
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செய்யுளியல் விளக்கவுரை 
பண்டித வித்துவான், சைவப்புலவர், சித்தாந்த நன்மணி 

கு. சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள். 
(செந்தமிழ்க் கல்லூரி, திருப்பனந்தாள்) 

முதல் நூற்பா ப | 
ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் வழச்இற்கும். செய்யுட்கும். 

வேண்டுவனவற்றை எழுத்துச் சொல்லதிகாரங்களில் sek gi 
கூறினார். அடுச்அப் பொருளதிகாரத்தில் அகத்திணையியல் முதல் 
உவம இயல் ஈராகவுள்ள ஏழு. இயல்களிலும் பெரும்பாலும் வழக் 
கிற்சே யுரியவற்றைக் கூறினார். இவ்வியலில். வழக்கு, செய்யுள் 
இரண்டும் பற்றி நிகழும் செய்யு ளிலக்சணத்தைக் கூறினார். 
ஆதலின் மேலையியலோடு இயைபுடைத்தாயிற்று _ என்றனர் 
ஈச்சினார்க்கினியர், இக்கருச். அப் பேராசிரியர் உரையைத். தழுவிய 
காகும், 

௪ண்டு மாத்திரை யென்பது முன்பு எழுத்ததிகாரத்தில். 
கூறிய மாத்திரைகளைக் குறிப்பதன் ௮. அங்கு இசண்டு மாத் 
திரையும் ஒரு மாத்திரையும் எனச் கூறப்பட்ட கநெட்டெழுத்துக் 
களும் குற்றெழுத்.அக்களும், அரை மாத்திரை எனக் கூறப்பட்ட 
ஒற்றெழுத்துக்களும் தத்தம் மாத்திரையின் இகந்து, செய்யுளில் 
இகந்துவரும் ஒசையேயாகும் என்பது நச்சினார்க்கினியர் கருத்து. 

- செய்யுளியலில் எழுத்துக்கள் தத்தம் மாத்திரையினின் றும் இகந்தா 

தசை தருமாறு இருத்தலஓுமுண்டு, எழுத்துக்கள் தத்தம் 
மாத்திரையின் இசவாது நிற்பச் செய்யுளோசை இருத்தலுமுண்டு. 
முன்னைய கிலையை அளபெடை, வந்த செய்யுளில் காணலாம் 
பின்னைய நிலையை அளபெடையின் தி வந்த செய்யுளில் காணலாம். 
எனவே, செய்யுளில் எழுத்துக்கள் பலவும் சோந்து தரும் 
ஒசையையே எண்டு மாத்திரை என்றார் என்றல் தகம், பேரா 

சிரியரும் செய்யுள் முழுவதையும்  படிக்குமிடத்தூ அதன்கண் 

- விரவிக் இக்கும் ஓசையே மாத்திரை. எனப்படும் என்பர், 

“a. pier’ என்ற பாடம் யாருடையது எனத் தெரிந் 
இலது. . எண்ணிய மூன்றினையும் தொகுக்தசம் என்றது. இணை, 
கைகோள், கூற்று ஆகிய .. மூன்றையும் -தொகுத்தது என்னும் 
பொருள. ட்டு படத் 1



௨௮0 ர தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் 

“களம்” என்பது முல்லை குறிஞ்சி மூசலாயினவும், இரவுக்குறி 
பகற்குறி முதலாயினவும் உணாச் செய்தல்) மற்றுத் . தன்மை: 
முன்னிலை படர்க்கையமாம் எனப்பொருள் காண்பர் பேராசிரியர், 
“சால வகை' . என்பது சிறுபொழுது பெரும்பொழுது என்னும் 
காலப்பருதியைக் குறிக்கும் என்பர் பேராசிரியர். 

“உறுப்பு என்வே உறுப்புடைச் செய்யுளும் அதன்கண் 
அடங்கும். என்னை? . உறுப்பினது ஈட்டம் முதலா கலின்?. 

- என்றிருப்பின் ஈன்று, இது போரடிரியர் உரையைச் தழுவிய 
ட தாரும். பேராசிரிய உரை வருமாறு 

.. “4 மத்றுச் செய்யுளுறுப்பு சண்டோதினார்; செய்யுள் பாண் 
டோதுப எனின், அறியாது கடாயினாய் ; உறுப்பு என்பன 

- உறுப்புடைப் பொருளின் வேஜெனப்படா ; பொருள் எனப் 
படுவன உறுப்பே; அவற்றது ஈட்டத்தினை. முூதலென வழங்குப 
வாகலான் உறுப்பிளயே சொல்லி யொழிச்தார் ; முதற் பொருள: 
திலக்கணமென, உறுப்பிலச்சணச்தினையே வேுபடுத்துக் கூற. 
லாவதின்மையாளும், உறுப்புரைப்பவே அவவுறுப்புடைய பொருள். 
வழக்கியலாற் பெறலாமாசலானும் என்பது,” 

௩. ஆம் நூற்பா ் a 
குறிலும் நெடிலும் தனித்தனியே வரினும், அன்றி அவை 

ஒற்றடுத்துவரினும் சேரசையாம். கூறிலிணையும், குறில்நெடி லும் 
தனித்தனியேவரினும், அன்றி ஒற்றடுத்துவரினும் நிரையசையாம் 
எனப் பொருள் கோடலின் இச்தாற்பா சிரனிறைப் பொருள் 
கோளான் அமைசக்ததாயிற்று. ப | ப 

Pp pases எழுத்தாய் நின்று. அலகு பெறு தற்குரியவல்ல 
என்பது மொழிமரபின் கண்ணே *மொழிப்படுத்திசைப்பினும்!?. 

. என்பசன்கட் கூறியவாற்றான் உணர்க என ஈண்டு எழுதுதற். 
- கேற்ப, ஆண்டு. உரை வகுத்துள்ளார் ஈச்சினார்க்கினியார். அப் 
பொருள் வருமாறு :--. “pho குற்௮ுகாமும் பொருள் தரும் 
திலைமையை ஆராய்ந்து சொல்லாகச் சேர்த்துச் சொல்லினும், 
செய்யுளியலுள் RP gia குற்றுகாமும் பொருள் தருமேனும். 
மாத்திரை குறைத்து  கிற்கும் கிலமையை கோச்சி craps 
செண்ணப்படா என்று அண்டைக்கு வேராசச் கூறினும், வ். 

- விரண்டிடத்தும் ௮ரை மாத்திரை பெற்று "நிற்கும். ஒற்றும் "குற்றுகரமும் முற்கிதிய எழுத்தாக்தன்மை இரியா எண்று கனுவர். = ச் yee eee Sn 
rah gibd ator pid pg இவவ பொருக்துவதன்றாம். 

இ க்கள் எழுத்தாய் நின்று. அலகு பெ௮தற்குரிய வல்ல என்ற. 
 ஈறுச்சச் செய்யுளியல் 44 அம் நாற்பாவால் அதியப்படும், 
  



செய்யுளியல் விளக்கவுரை ௨௮௪ 

குறிலும் சிறுபான்மை சொல்லாந்தன்மையும் பெறும் 
என்பது த, கொ என்னும் எழுச்தூக்களை. நோக்கியாகும்.. 
இதனை மொழி மரபு 11 ம் தூற்பாவிற்கு இவர் உரைத்த 
உரையான் உணர்க. 

௪. ஆம் நூற்பா 

தனிக்குறில், கனிக்குறில்ஒற்௮ு, சனிரெடில், சனிகெடில்ஒற்று 
என கேசை கான்கு வகைப்படும். குறிலிணை, குறிலிணையொற்று, 
'குறில்டநெடில், குறில்கெடிலொற்று என நிரையசை நான்கு 
வகைப்படும். இவ்வெட்டனுள் நேரசை சகான்சன் முன்னும் 
குற்றுகமோ அன்றி முற்றுகாமோவரின் அவை *ரேர்பு' என்று 
அலகிடப்பெறும், நிரையசை நான்சன் முன்னும் குற்றுகரமோ 
அன்றி முற்றுகாமோ வரின் அவை *கிரைபு' என்று ௮லூடப் 
பெறும் என்பது இக்நூற்பாவின் கருத்தாகும், 

இர நூற்பாவில் பொதுவகையால் ஆசிரியர் கூறினரேனும், 
அடுத்த நூற்பாவில் கோசை நான்கனுள் தனிக் குறிலின்பின் 
குற்றுகசமோ அன்றி முற்றுகரமோ வரின். ௮வை நிரையசை 
யாகவே கொள்ளப்படும் எனச். கூறலின், ஈண்டுத் தனிக்குறில் 
ஒழிர்ச ஏனை மூன்றன்சண்ணும் வரும் இருவகை உக.ரமே நேர்பு 
அசையாகக் கொள்ளப்படும் என்றனர். 

எடுத் அக்காட்டுள் வண்டு, காகு, காம்பு என்பன ந் 
'கேரசை மூன்றன் பின்னால் குற்றுகாம் வந்து நேர்பு ௮சை 
ஆயினமைக்கு எடுச்துக்சகாட்டாயின. ஏனைய ஹூன்றும். .௮ம் 
மூவசையின் பின்னும் மூற்றுகரம் வர்து சேர்பு ௮சை ஆயின 
மைச்கு எடுக்துக்சாட்டாயின, இங்கனமே நிரசையசையிலும் வரகு, 
குரங்கு, மலாடு, மலாட்டு என்பன குற்றுகரம் வந்து நிரைபு ௮சை 
ஆயினமைக்கு எடுத்துச் காட்டாம். . ஏனைய முூற்றுகரம் வந்து. 

கிரைபு. ௮சைக்கு எடுத்துச் காட்டாக வரந்தனவாம். 

_ கிரையசைப்பின் வரும் முற்றுகரத்துள், கூறில் நெடில் 
ஒன்றின்பின் வரும் முற்றுசரம் உளவேற் காண்க என்ளுர் 
நச்சினார்க்கனியர், அனால், இவருக்கு முன்' உள்ள இளம்பூரணசோ 
அதற்கு *வினாவு' என்பதை எடுத்துக் காட்டினார். பேராசிரியரோ 
குறிலிணைப் பின்னும், குறில் நெடிற் பின்னும் அல்லது முற்றுகரம் 
வந்து கிரைபசையாகாது. என்றனர். 

இ.ஆம் நூற்பா. டர் ப 
தனிக் குறில்பின் வர்.த குற்றியலுகரம் : அல்லது முற்றிய 

அகரத்தை நிரையசையாகவே கொள்ளவேண்டும் என்பது இர் 
ஹமூற்பாவின் கருத்து அம்.



௨௨ தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் 

... சு ஆம் நூற்பா டா 

| சை இசண்டு. வகைப்படும். el, இயலசை. 2, உரியசை, 

இயலசை - கேர், கிரை. 
உரியசை - சேர்பு, நிரைபு. 

௭ ஆம் நூற்பா 

ப இக் தாற்பாவின் கருத்தைச் தழுலியே யாப்பருங்கலக்காரிகை 
யாசிரியரும் 'விட்டிசை-த்தல்லால் முதற்கண் சனிக்குதில் கோசை 
என்று ஒட்ட Chott ga’ aren apr. 

௧௦ ஆம் நூற்பா” | 

Carns, கிரையசையின்பின் வரும் குற்றியலுகர மூற்றிய 
அகரங்கள் சேர்பு நிரைபு எனப்பட்டு வரும் என்பது முன் 

கூறப்பட்டு. ஈண்டு ௮வை ஒற்றெழுத்அக்களோடு கூடியும் 
வரும் என்பத இக்ழாற்பாவின் கருத்தாகும். 

| ஆனால், அங்கனம் வரும் ஒற்று: நடக்கும், உண்ணும் 
என்புழிப் போல வரும் நிலைமொழிக்குரிய ஒற்றாய்வரின், ௮வை 
தேமா, புளிமா என்றே பெயர் பெறும். ௮ங்கனமன்றி, சேற்றுக் 
கானீலம்,  உரவுச்சின .வேந்தர் என்புழிப் போல வருமொழி 

வல்லெழுத்கோடு மிக்குவரின் ரேர்பும் சிரையும் என்னாகும். 

சச ஆம் நூற்பா 

அசையையும் சீரையும் ஓசையொடு படுத்தியே பாகுபாடு 
செய்ய வேண்டும் என்பது இலச்சண நெறியாளர் தம் கருத்து, 
எனவே. பொருளுக்கேற்பச் சொற்களைப் பிரித்தவழித் தளையும் 
சரும் சிகையுமேல், அவ்விடத்.து ஒசையை நோக்கியே சிர்பிரித்தல் 

- வேண்டும். என்பது கருத்தாயிற்று. 

நிலமிசை நீடுவாழ் "வார்". என்பதில்: -பொருளூக்கேற்பச் 
(ரைப் பிரிக்க வேண்டின் (நிலமிசை நீடு. வாழ்வார்'. எனப் 
G86 ee வேண்டும். அங்ஙனம் பிரிப்பின் சிரம் தளையும் 
சிதைதல் கோக்கி “நிலமிசை நீடுவாழ் வார்' எனப் அரித்தனர். 
இங்கனம் பிரித்தலை வகையுளி என்பர். 

௧௨ ஆம். நூற்பா 

RTE சொண்டும், ரூரவசை. 'இசொண்டும் ச.ராகும் எனவே 
guns Pi oD) 5 துணைச். சிறப்பில என்பது பெற்றாம்... 

படு preven re Sr oar ஒன்று கொண்டு அதனைப். பொ௫ச்சர் 
- எனப் . 'பெயர்... தருவர் பின்வந்த. காரிகையாிரியர் . முதலியோர். 
அச்சப். பேசா௫ிரியர். மறுப்பர், அதனை. அவர். உரையான் i DE,



- செய்யுளியல். விளக்கவுரை Oi 

oH. ஆம். நூற்பா, 

சேர் ரேர். « 
சேர் நிளை ... 
நிரை கேர். 
நிரை நிரை. 

. இயலசை மமக்சம். 

Carty Cory 
_ சேர்பு நிரைபு 
கிரைபு சேர்பு 
நிரைபு நிரைப்: 

உரியசை மயசக்சம், 

இவை இயலசை என்றும், உரியசை என்றும் பெயர் பெற்ற 
கற்குரிய। காரணத்தை ஈச்௫னார்க்இனியர் விளக்பெள்ள pe 

அதிர் இன்புஅதற்குரியது. 
௨௪ ஆம் நூற்பா. 

கேர் ரிரையாயெ 'இயலசைச். ரும், சேர்பு சிரையாகிய உரி 
யசைச் சீரும் ஓரனசச் சீராய் கிலைபெறு தலும் உண்டு. 

இ,கனுரையில் எடுத்துக்காட்டு என்ற பகுதியில்: “கழல். 
தொழா. மன்னவர் தங்கை! *: புனனாடன் பேசே வரும்'' என்ற: 
தொடர்கள் இவற்றை - இறுதியாக உடைய அவவப்பாடல்களின் 
முன்னரும் தவமுகப்  பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. ௮ வற்றை நீச்சம் 
படித்துக் கொள்க. | ப 

௨௮ ஆம் நூற்பா 

- மேற்கூறிய சீர் நான்கனுள் உரையசைச் ோய. இரண்டும். 
(சேர்பு, கிரைபு) ஒரு பாட்டின். இடையே வருங்கால் . அவற்றை: 
முறையே தேமா, புளிமா போலச் கொண்டு தளை கொள்க என்பது 
இச்.நா.ற்பாவின். கருத்தாகும். ப 

௪௮. ஆம் நூற்பா. | 

இக். pur உரையில் அவ்விரண்டடி. என்றது இருசேடி, 
முச்சி. என்ற. இரண்டையுமாம், ௪௬, ௪௭ ம் மூற்பாக்களைக் 
காண்க, 

"வஞ்சிப்பாலிற்கு . ் வருகின்ற இருப, apéPon. gee 
இரண்டன்கண்ணும் கேர், கிரை, நேர்பு, Henry அகிய சான் 

டகசையும் கூனாய் வரும். என்பது இச் நூற்பாவின் கருதித ஆகும். 

வாள், வலந்த.ர மறுப்பட்டன ' ” என்பதில் வாள் என்லும்: 
கேசை: - கூனாயிற்று., இனி இதனைச் கூனாகச் தீனி நிறுத்தாது. 
*வலக்.த.ர என்றதோடு... இயைத்து (வாள்... வலந்த” என. ஒரு 
Forse கொள்ளின் வரும் ஏதம் என்ன? என்பதை ஈச்சினார்க்



௮௪ தொல்காப்பியம். பொருளதிசாரம் 

இனியர். விளக்குசின்றார், வாள் .வலர்தர 'என்பது ஒரு சரன். 

கிற்பின், ௮ எழுவாயும். பயனி௫ையுமாய் இயைய, .மறுப்பட்டன 

என்னும் பயனிலைக்கு ஏற்பதொரு. எழுவாயின்றி ௮ச் சொல் 

அ௮மைவின்றி நின்று ஒழிசன்றது. வாள் என்பதைக் கூனாய். 

கிறுத்த, மறுப்பட்டன என்னும் பயனிலைக்கு ௮து எழுவாயாய், - 

வலக்தர என்னும்சொல் இடைப்பிறவாலாய்: அமைய, ௮த தொடர் 

இனி அமைஇன்றது. ஆதலின், வாள்” என்னும் சொல்லைக் 

கூனாகவே நிறுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறார். இத பேராயர் 
உரையைச் தழுவியதாகும். 

இதனை விளக்கும் பகுதி: வழுவுடையதாய் உள்ளது. IB, 

“வாள் வலர்௫.ார என ஒரு சீராகக் கோடும் எனின், /*யாத்தசர்* 

என்றதனால் வலர்தராகல் வாள் மேல் சென்று மறுப்பட்டன 

என்னும் பயனிலை நின்று வற்றுதலின் வாள்" என: நேரசை 

கூனாயிற்று”? என்றிருப்பின் ஈன்று. இது பேராசிரியர் உரையால் 

தெளியப்பட்ட த. ர ன ர 

௯௯. ஆம் நூற்பா . 

...... இருசரடியானும், முச்சோடியானும் வரும் வஞ்சிப்பாகிற்கு, 

௮சை கூனாக வரும் என்றார் மேலை மூற்பாவில். ஈண்டு நாறு 

, சரடியான வெண்பா, ஆசிரியம் கலி டய ஜூன்று பாவிலும் 
சீரே கூணாச வரும் என்றார், an 

Bix ஆம் நூற்பா 

| இயற்சீர் பத்தாவன:--தேமா, புளிமா, கணவிரி, பாதிரி, 
சேற்றுக்கால், களிற்றுத்தாள், போயேறு, பூமருது, கடியாது 

| operat) Qi என்பன. | | oe 

ட ௪௮, ௪௯ ஆம் நூற்பாக்கள் ட 

..... ரியப்பாவில் ஈற்றயலடி. முச்சிராய் வரின் தனை 
“சேரிசை யாசிரியப்பா என்றும், இடையடிகள் முச்சர்.த்தாய் வரின் 

இணைக்குறள் ஆசிரியப்பா என்றும் யாப்பருங் சலக்காரினக கூறும்... 

. இணைக்குறளா௫ிரியப்பாவில் இடையடிகள் மூச்சரான் வருதலே. 

பன்றி இருீசான் வருதலையும் அவர் நேர்வர். ட்டு 

௪௦ ஆம் நூற்பா: பப ன ச் | இ 

...... குற்ளடி வஞ்ிப்பாவும், இர்தடி. வஞ்சிப்பாவும் தனிச் சொல் - 

. இபற்று. இடரியச். சுரிதகத்தால், இலும் என்பது யாப்பருங் கலி 

_ யாப்பருங் சலக்காரிகை ஆகிய நால்களின் கருத்து, அவற்றையே. 
- “தனிச்சொல் பெறுமென்று பின்னுள்ளோர் கூறிய .மூல்கள். 

்.. சான்றோர் செய்யுட்கு அகா வென்று கொள்க,” என மறுத்தனர். ”



. செய்யுளியல் கணக்கை ன க உஷ். : 

௪௩ ஆம்.நூற்பா. ள் . 

- மேல் வெண்பாவின் FD pe. முச்போய் வரும் என்னார்," இக் 
பநாற்பாவில். அக்கனம் ஈற்றில் வரும் முச்சிரினுள்ளூம் Aopen 
அசைச்சீராய் வரும் என்று கூறுஇரார், ப 

'அவ்வசைச்சீர். நேர், நிரை, . நேர்பு, நிரைபு, என்லும் 
கான் கனுள் ஒன்முய் வரும், 

, இயலசைச்சீர் - கோர், நிரை 
உரியசைச்சர் - நேர்பு, நிரைபு, 

௪௪, எட ஆம் நூற்பாக்கள் 

. வெண்பாவின் இறுதியில் வரும் ௮வ்வசைச்சர் ' நான்சுனுள், 
எவ்வெவ்விடத்து எவ்வெச்சீர் வரும் என இவ்விரு அற்பாக்களூம் 
வரையறை செய்கின்றன . 

வெண்பாவின் எசற்றயற்£ர் நேராய் வரும்பொழுகு ௮.தன் 
இறுதிச்எீர் கிரையாகவோ, அன்றி நிரைபு ஆகவோ வரலாம்; 
அவ்வீற்றயற்சர் கிரையாய் வருவழி அ.தன்பின்வரும் Qm seer 
GarraGar, அன்றி கேர்பு ஆகவோ. வரலாம் என்பது இவவிரு. 
நாற்பாக்களின் கருச்து அகும். 

| இவ்வரையறை யின்றேல், ஆூரியத்தளை வெண்பாகவினுள் 
வரும் என தஇினைந்து ௮தனை விலக்கினார் ஆசிரியர், 

இனி ஈச்னொர்க்னியர் ஒன்றென முடித்தலால் கொள்ளும் 

கருத்து வரும து: 

... வெண்பாகின் Fp pus DF இ இயத்சோயவழியே இ௮ுதிச்சர் 
எ்வ்வெச்சீர்களாக வரும் எனத் தொல்காப்பியர். வரையறை. 

“செய்தார். ஈற்றயற்சீர் வெண்பா. உரிச்சீராய்வரின், இறுதிச்சீர் 
- எவ்வெச்ரோக வரும் என்ற வரையறை நூற்பாவில் இல்லை.. 
அதனையே ஈச்சினார்க்கினி௰ர் வரையறை செய்கின்ருர். 

வெண்பாவின் ஈற்றயற் சர் வெண்பா உரிச்ரோயின் (அதாவது ' 
காய்ச் ராயின்): அதனையடுத்துவரும் . €ர் சோசையாகவோ அன்றி 

. நேர்பு ௮அசையாகவோதான். வரும் என வரையறை செய்கின்றார்... 
இங்கனமின் தி நிரையோ அன்றி நிரைபோ வருமேல் கலித்தளை 

் திட்குமா௮ு சாண்க. 

௪௮ ஆம். நூற்பா ப | 

'இந்.தாற்பாவில் “மண்டில மழுங்க Loe om Ber’? என வரும்: 

பகுதி அகநானூறு 60-ஆம் பாடலில் வரும், பகுதியாகும்...



Diy ee தொல்காப்பியம் பொருள திசாரம் 

“இதனுள் மண்டில மழுங்க மணிகிறல் Gers carp ues இரு 
ரான்: குதித்த, பொருளை முடிப்பதற்கும், “வண்டினம்... மலர் 

பாய்ர்தூத' என்பது. முச்€ரான் குறித்த பொருள் முடிப்பதற்கும், 
“மீமிசைக் கண்டற் சானற் குருனம் ஒலிப்ப! என்பது . ஒரு 
சீர்மேல் வருன்ற அடியோடு சென்று பொருள் முடிப்பதற்கும் 
வ்ந்து சடுச்தக்காட்டுக்கள் ஆகும். 

.... இவ்வெடுத்துக் காட்டுடன் என முச்சராய்.. நாட்டுவன” 
என்றிருப்பது அச்துணைப் பொருத்தம் உடைகத்தன்று, ஈண்டுச் 
இல வரிகள் இருந்து விடுபட்டிருக்கலாம் எனக் தெரிகிறது... மூச் 
ரால் கு குதித்த பொருள் முடிய வருவது வெண்டாவிலுள் பயின்று 
வரும் என்பது உரையில் கோடலால் கொள்ளப்படுவதில் இழுக் 
இல்லை.  இவ்வெடுத்துக் காட்டுடன் “என முச்சீரான் காட்டுவன?” 
என்றியைந்திருப்பதே பொருத்தமில்லாமல் இருக்கிறத. . 

௪௯ ஆம் நூற்பா 

சே, சோழ, பாண்டியர்கள் வள்ளன்மையால் புகழ் பெற்ற 
வர்கள். என்பதைப் பதிற்றுப் பத்து, புறகானூறு, அககானூறு 
போன்ற பழக்தமிழ் இலக்கியங்களாலும் ஈன்கறியலாம். 

06 வழக்குவ அள்வீழ்ச் தச். கண்ணும் பழங்குடி. 
- பண்பில் தலைப்பிரிதல் Blair gy.” 

என்ற திருக்குறளில்: பரிமேலழகரும் இவர்சம் பழமையை 
எடுத்துளைச்தல் காண்க, இம் மூவரும் ,கொடையினால் பெருமிதம் 
பெற்றவாறு போல, இவர்கள்£ழ் வாழ்ந்த பழந்தமிழ் மக்களும் 
வள்ளன்மையிற் சிறந்திருர் தனர் என்பதைச் சங்கழால் கொண்டு 
கன்கு அறியலாம். . இது பற்றியே ஞானசம்பந்தரும் ஆக்கூர் 
Renn bea Pe, ட. ் 

் வாளார்சண் செர்அவர்வாய் மாமலையான் றன்மடச்சை 
படம் பாகமாப் புல்கனொான் சொல்கோயில் 

- வேளாளர் என்றவர்கள் வள்ளன்மையான் மிக்கருக்கும் 
தாளாளர் ஆக்கூரில் தான்தோன்றி மாடமே, ?? 

aren & "கூறினர். 

தமிழ். காட்டை நான்கு பகுதியாக கச்சனார்க்கினியர் 
மரித்துப் ப பேசுலரூர்,. அனால் கண்டியலங்காரச் . செய்யுளில் 
“வியன்... தமிழ்காடு ஐற்து”. எனப் பேசப்படுகின் று. இக்கான்கும் 

த்தும். எல்லாம். Gen, சோழ, பாண்டிய நாடுகளின் உட்பிரிவே 
were, பிறி கல்லே



செய்யுளியல்: விளக்கவுரை - - உள 

ஒதியும் .ஓதார். என்று: Osage 'பாடற்குப். 'பொருள் 

இ நல்லறிவில்லா.தவர்கள்; ' படி.த்திருப்பினும் , படியாதவர்களே 

யாவர், பகுத்தறிவுடையவர்கள் ' படியா திருப்பினும். படி.த்தாற் 
போன்றவர்களே யாவர். மனந்தூய் தானவர்கள். இரவா வறுமை 
யுற்றிருந்காலும், அவர்கள். செல்வரே யாவர். செல்வமுடை, 
யாரும் தக்கார்க்குக் சொடா.ராயில் அவர்கள் வறுமைபுற்றவர்களே 
யாவர். ் ப க 

ae ஆம் நூற்பா ட்ட ட டர 

அகவிக் கூறல் - அழைத்துக் கூறுகல். அகவல் - அழைத்தல்... 
அஃது அன்னதாதல் “அகவன் மகனே அகவன் மசனே:' 

(குறுச் - 28) என்பதனானும் அதிக, ஒருவர் வினவி அதற்கு 
மாற்றம் கொடுக்காமல், தாமாகவே அழைச்அத் தம் கருத்தைச் 
செப்புதற்கு ௮சவிக் கூறல்: என்பர், : அங்ஙனம் கூறுமிடத்து. 
அச்செய்யுளுள் தொடர்ந்து நிற்கும் ஒசையை. அகவல் ஓசை. 
என்பர்... | து 

௮௩ ஆம் நூற்பா ன ட்ட 
| , மூரற்கைப் iG ior Peper - அள்ளி ஒலிக்கு மாற்றால். 

௮௪ ஆம் நூற்பா ன ச pon 

் .. ஈண்டும் அவவாறே....... அசையுமாறு காண்க”, . என்ற 

பகுதி பிழைபட உள்ளத, ௮௮ கழ் வருமாறு இருப்பின் 

“தண்டும் அவ்வாறே பாவென்னும் பொருளே இத்துணை 
யடியென கிறுத்துக் கூறுபாடறிதலும், அவ்வத் தூக்குள்வழிச் 

சொல்லுவாரது உறுப்பு விகா.ரப்பட்டு ஓடுவது போன்று அ௮சையு 

மாறுப் கண்டு கொள்க,” இது பேராசிரியத்தால் தெளியப். ' 

௧௦௪ ஆம் நூற்பா | ட. | 

மேல் நால்வகைச் சொற்களாலாய உலகியல். வழக்கினைப் 

பாவின்சண் அமைப்பது மாபு எனக் கூறிய ஷசிரியர், ௮ங்கனம் 

அமைக்குங்கால் வழக்கயெல் போன்றன்றி நூண் பொருளைச் 

தன்னகத்தே சொண்டு வருதலும் வேண்டும் என்பார், ஈண்டு 

அதற்குக் . காரணமாகிய நோக்கு என்னும். உறுப்பினைக் கூறு. 

கின்றார். | ப ட் ப



உழவு | தொல்காப்பியம் பொருளதிகாசம் 

ஒரு செய்யுளைக் கேட்டார் அதன்கண் மாத்திரை முதலாக: 
அடிகிரம்பும் துணையும், அப்பாடிற் பகுதியை மீண்டும் மீண்டும்: 
கூர்ர்து கோக்கி, Hj FOSS HOOD பொருள் ஈலங்களை உய்ச் 
தணர்தற்குக் கருவியாய் வரும் உறுப்பே கோக்கு என்பதாகும், 

இளம்பூரணர் கோக்காலது யாதாலும் ஒன்றைக் தொடுக்சும் 

காலத்துக் கருதிய பொருளை முடிக்கும்காறும் பிறி நோக்காது 
அது தன்னையே நோக்கி நிற்கும் din என்றும், ௮ஃது ஒரு 
சோக்காக ஒடுதலும், பல நோக்காக ஒடு,௧௮ம், இடையிட்டு 
கோக்குதலும் என கூவகைப்படும் என்றும் கூறுவர், 

இதற்கு ஈச்சனார்க்கினியர் காட்டிய எடுத்துக் சாட்டும் 
விளக்கமும், பேராசிரியர் உரையைத் தழுவியதாகும். 

668 ஆம் நூற்பா | 

ஒத்தாழிசை--அள்ளலோசையின்றித் தாழம்பட்ட ஒசையாய் ப 
வரும் தாழிசைகள், 

| மண்டிலயாப்பு--ஈரற்2ரடியாப் வரும் வெண்பா, ஆூரியப்பா . 
என்பன. 

குட்டம் இருசேடியாயும் முச்சோடியாயும் குறைந்து வருவது. 

தாழிசை  நாற்சீரடியான் வரும். வெண்பாவின் எற்றடி 
முச்சீராய் வருதலின் றி (sre. ஆம். நாற்பாவின்படி) நாற்€ராயும் 
வரும், ஆசிரியப்பாவின் ஈற்றயலடி. முச்சீராய் வரு தலின்றி 
(௬௮ ௮ம் gr pur Aer vig.) wm bE ory tb வரும், ஆசிரியப்பா 
இடையிடையே குறளடியாயும், சிர்தடியாயும் வரப் . பெறும், 
வெண்பாவின், ஈற்றடி. மூச்சரான் வருதலேபன்கி, ஏனையடி.களும் 
முச்சீராய் வருசலும் உண்டு என்பன இரந்ழாற்பாவிற்கு ஈச்சர் 
தரும் விளக்கங்களாகும். 

... ஒத்தாழிசைக் கலியும், சத்தியாய் வரும் ஆடரியப்பாவும். 
தத்வம். குறளடியாயும் சிந்கடியாயும் வரப்பெறும் என்பர் 

Guin Amur 

இனி . "இளம்பூரணர் ஒத்தாழிசைக் கலிக்கு உறுப்பாகிய 
paar fora, அ௫ிரியப்பாவின் சண் நிலைமண்டிலம், அடிமறி. 
மண்டிலம் என்பனவும், ஒச்சாழமிசைக்கும், கொச்சகத்திற்கும்.. 
பொ.அவாகிய குட்டமும் (தேர்வும்) சாற்சரடிக்குப் பொருந்தின. 
என் உரை காண்பர்? இதுவே பொருத்தமுடையதாம். ப 

௧௧௯௬-ஆம்; நூற்பா - 

எருத்தடி- சாகி ஈற்றடி. என்பது: கச்சினர்க்கியர்
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௪ருத்தடி--சற்றயலடி. என்பத. இளம்பூரணர். -பேசரஇிரியர் 
காணும் உரையாகும். ஏனினும்த Qs or pur Ade அவ்விருவரும் 
காணும் அரைகள்- வேறு வேறாகும். அத்திறமெல்லாம். அவரவர் 
உரை கோக்கயெறிக. 

௧௪௪ ஆம் நூற்பா . . ... 

மேற்கூறிய சாற்செடியாய் வரும் மண்டி.லமும், இரு B or goth 
முச்சீரானும் வரும் குட்டமும் ஆசிரியப்பாவில் பயின்று. வரும். 

என்பத இந் நூற்பாவின் கருத்து அகும். 

நாற்சிரடியாய் QS B வருவது. நிலைமண்டில திரியப்பா 

என்றும், இடையிடையே இருரானும் (pF or got குறைச் 
வரு தலை இணை க்குறளாசிரியப்பா ௨ என்றும், சற்றயலடி. மட்டும் மு 
சீராய் வந்து எனையடிகள் சாற்€ராய் வருவதனை க் கரிசையாகரி 
யப்பா என்றும் Gh. Lit . 

௧௪௪௮ ஆம் நூற்பா 

நெடு வெண்பாட்டு- சான் கடியின் மிக்கு வெண்பா யாப்பின 
ஜாதி வருவது. இதனைப் பஃறொடை வெண்பா என்பர். 

குறு வெண்பாட்டு--கான்சடியில் குறைந்து வெண்பா யாப் 
பினதாகி வருவது. ௮து இரண்டடியால் வரும் குறள். வெண் 
பாவையும், குவடியால் வரும் சிச்தியல் வெண்பாவைபும் குறிக்கும். 

_ இங்கனம் கான்கடியில் மிக்கும், குறைந்தும் வருதற்குப் 
பெயர். கொடுப்பவே, சான்கடியாய் வெண்பா யாப்பின தாகி 
வருவசைச் “சமனிலை வெண்பா' என்பர் என்பதாயிற்று, 

கைக்களை --ஒருதலைக் சாமம்: பத்தி வருவ. இது 'வெண்பா 
வாகவும் வரும்; மருட்பாவாகவும் வரும். (௧௧௯ ஆம் தூற்பா காண்க.) | 

.... பரிபாட்டு-வெண்பா உறுப்பாசவும் வரும், அன்றி நான்கு 
வகைப் பாவினுள்ளும் இப்பாவினசத்க.து. Qs cas Osis 

லின்றிப் பொதுப்பட வருவதும். உண்டு, அன்றிச். கலிப்பாவிற் 
சூரிய உறுப்புச்களுள் இல பெற்று வருதலும் உண்டு. இதனை 
SSH ௧௨௦, ௧௨௪ ௮ம் மதொற்பாச்களால் அதியலாம். 

௮ங்கதம்--வசைப் பொருளில். வருவ. இன் வகையையும், 

இலக்கணத்தையும் ௪௨௪, ௧௨௫, ௧௨௭. “ஆம் மூற்பாக்களிற் காண்க, 

௪௨௪ ஆம் நூற்பா 

திறப்புறுப்பாகிய முப்பத்து சான்கு என்றது, இவ்வியலின் 

முதல் தூற்பாவில். கூறப்பட்ட மாத்திசை eae இழைபு னுச 

எண்ணப்பட்டனவாம். 
. 

தொ...-19
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 கொச்சசம்--ஒராடையுள் phism அடுக்கியடுப்பகளைக் 

கொச்சகம் என்பர், ௮தனை இக்காலத்துப் பெண்கள் “கொசவம்!? 
என்பர், இங்கனம் முன்னால் அடுக்கிச் செருஇன் முன் சொசவம்' 
என்றும், பின்னால் அடுக்கிச் தொங்கவிடப்படின் *பின் கொசவம்' 

என்றும் கூறுவர். ௮தா போலச் சிறியவும் பெரியவுமான அடிகளை 

அடுக்இச் செய்யப்படும் பாட்டும் கொச்சகப் பாட்டு என்றாயிற்று, 
இத ஒப்பினானாய பெயர். இதனை ௧௫௨ ம் நாற்பாவில் ஈச்சர் 

விளக்குகிறுர். ஆண்டும் காண்க, ன ட 

். இராகம்--முடுசச் செல்லும் ஒசையையுடையனு, இதில் 

குூறிலிணை பயின்ற அடிகளே அடுக்கி வருகலின் இதனை அடுக்கியல் 
எனவும், மூடு இயலும்படியான ஓசையுடையதாய் இருத்தலின் 
இதனை வண்ணகம் எனவும் கூறுவர். 

| சுரி தகம்--சுருங்க முடி.தலின் சுரிதகம் என்பர், உள்ளடங்இ 

.. இசைக்கப்படுதலின் இகனை அ௮டக்கியல் என்றும், கலிப்பாவின் 

௪ற்றில் வருதலின் இசனை வைப்பு என்றும் கூறுவர், 

,.. எருத்து. பிடரி, பாட்டுடைத் தலைவனை த தந்து முன்னிறுத் 

தலின் இதனை எருத்தம் என்பர். இறு கலிப்பாவின் மூதலுறுப் 
. பாகச் கரப்படுதலின் இகனைத் தரவு என்றும் கூறுவர். 

இதன் உரையில் குறிலிணை பயின்ற அடி. ௮ராசம் என 
அராகத்திற்கு விளக்கம் கூறியவர், அதனையடுக்துச் சுரிதகம், 
அடக்கியல், எருத்து, காவு எனக் குறிக்கின்றார். சுரிசகச்தை 
டக்கியல் என்றும், எருத்தினை த் சரவென்றும் கூ௮வர் ஆதலின், 
௮டுக்கியல், கரவு என்னும் சொற்கள் மிகைபட உள்ளனவாசத் 

தெரிகின்ற. ஆதலின் இப்பகுதி ஆய்தற்குரியதாம். 
செப்பிய. நான்கும் என்பது இக்குக் கூறப்பட்ட சொச்சசம்,. 

அராகம், சுரிதகம், எருச்து என்ற நான்கினையுமேயாகும். என்பது 
இளம்பூரணர் கருத்து. அனால் பேராசிரியரும் ஈச்சினாக்கெயரும் 
இதற்கு இங்குக் கூறப்பட்ட உறுப்புக்களோடு முற்கூறிய நான்று 

- பரவினையும் என உரை கண்டனர். இக் 

| "சொற்சர்டி. சொல்லே சீராக வருமடி, அதன்  விசற்ப 
மெல்லாம் வருகின்ற நூற்பாவுள் கூறுப, | ப 

மூருகயலடி--ஐர்தடியானும், ஆறடியாலும், ஏழடியாலும். 
குற்றெழுத்துப்  பமில . ஈடப்பது என விளக்கம் காண்பர் இளம். 
பரண... ் 

௧௨௩. ஆம். நூற்பா. பப்பு | | | 

கட்டுரை--புனைந் துரை. ௮தாவது பேச்சு வழக்கில் வருவது,
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தூக்குப்பட்டு முடிதல் - - அவ்வப்பாலித்குரிய ... ஓசையைக்: 
BTL PE அடி. அணிக்கப்பட்டு Crp ae ப oe 

௪௨௪ ஆம் நூற்பா. 
நூற்றுவர் தலைவனைக் குறங்கு வைத்திடான்போல்? என்த | 

தொடர் கலித்சொசை 53 ௮ம் பாடலில் காணப்படுகின்றது. 
நூற்றுவர் தலைவனாயை அரியோ கனனைக் குறங்கில் உயிரைம் 
போக்குகின்ற வீமசேனனைப் போல என்பது 7 BleP ou பொருள். 

கச ஆம் நூற்பா 

... ஓத்தாழிசைச்சலி, அகநிலை ஒர்சாழிசைக்கலி என்றும், 
அனைய ஒத்தாழிசைக் கலி என்றும் இருவகைப்படும் என்பது 
இந் நாற்பாவின் பொருளாகும். ப 

இவற்றுள் முன்னயசன் இலக்கணத்தை அடுத்த. நாற்பாகி. 

ஓம், ஏனையதன் இலக்கணகச்சை ௧௩௮ ம். அரற்பாலிதும் 
அதியலாம். | 

6 ஆம் நூ ‘pur 

Qenr scares பாட்டே தாழிசை. தாழ்ந்த ஓசையை உடையது 

ஆதலின், இன தாழிசை எனப்பட்டது. இது SrA peu, Hf Bas 

இற்கும் இடையில்முடிர் க பொருளைக் கொண்டிருத்தலின் இடை 

,திலைப்பாட்டு எனவும் பெயர் பெற்றது. தரவில் குறைந்து இசைச் 

தலால் தாழிசையாயிற்று என்பர் யாப்பருங்கல விருத்திய/ரைகாரர். 

தரவு, போக்கு இவற்றிற்கு விளக்கம் ௧௨௧ ஆம் நூற்பா. 

.விளக்கவுரையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுக் காண்க, “போக்கு . 

.ஏனிலும், சுரிதகம் எனிலும், வாரம் எனினும், -அடக்கியல் 

எனினும் ஒக்கும். இ ட்ட 

௮டை-- தனிச் சொல். சரிசகத்சோடும், அதற்கு மூன் Gor 

உள்ள உறுப்போடும், ஒசை. முதலியவற்றில் தொடர்பின்தித் 

தனியே நிற்றலின் இது தனிச் சொல் எனப்பட்டது. 

«EB ஆம் நூற்பா - 

ஆப் கென்ளெவி எனப் பாடங் கொண்டு, ங்கு என்னும் 

“தனிச் சொல் தாழிசையின் பின்னே பயின்று வரும் என்றனர் 

பேராசிரியரும். ஈச்சினார் க்சனியரும். - இளம்பூரணர் ஆங்கென: 

மொழிப எனப் பாடங்கொண்டு, ஆம்கு என்பதை அசைசிலையாகச். 

சொண்டனர்.



௬௨!  சொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். 

| ௮௪௦ ஆம் நூற்பா ட்ட ட்ப 

| வண்ண்க ஒத்தாழிசைக் சலியாவது' கரவு, காழிசை, அம்: 
Gur some, சுரிதகம், சனிச் சொல் என்னும் $3 உப்பும். 

Supp வருவதாம். 

Qs தரவினால் தெய்வத்தை முன்னிலையாக சஅத், 

, தாரழிசையால் செய்வதை வண்ணித்அப் (வருணித்ு) . புகழ்: 
. தலின் வண்ணக வொச்தாழிசைக் கலி எனப் பெயர் பெற்றது... — 

. எண்ணுறுப்பு அம்போதரங்கம். அம்போ தரங்கம்-- நீர்நிலை. 
அலைசோன்றும் பொழுது பெரிதாகச் தோன்றிக் சரையைச் சாரச் 
Tre: குறைந்து வருதல் இயல்பு. அதுபோல இவவுறப்பும் 

| அளவடி. ஈரடியாய் இரண்டும், ௮ளவடி. ஓரடியாய் நான்கும், சக்கடி. 
் ஒரடியாய் எட்டும், குறளடி ஜாடியாய்ப் பதினாறுமாய் வரவரக். 
குறைந்து வருதலின் அப்பெயர். பெத்த. 

SPS ஆம் நூற்பா... 

கோடி பற்றிய கிலைமைக்காகும் என்பதற்கு இளம்பூரணர். 
. ளவடியால் வரும் எனப் பொருள் உரைத்தனர். ஆனால், ஈச்ச” 

னார்க்கினியர்  சமசிலையானன்றி வியனிலையான். வாசாது எனப் 
பொருளுசைத்தனர். எனவே, வண்ணக வொத்தாழிசைக்குரிய. 
ரவு, நான்கும் ஆளும் எட்டும் ஆச இவவாறு இட்டைப்பட்ட, 

அடிகளால் வருதலன் தி, ஐந்தும் ஏழும். ஒன்பதுமாக ஒற்றைப்: 
Lt அடிகளால் வாசாகென்பது கருத்து. . இக்கருத்துப்- 

| பேராசிரியர் கருத்தைத் Agu are. 

: ௧௫௪ ஆம் நூற்பா 

இன்ன வெண்--ஒரு ஸ்டி. தனிச் . சொல் எனப் | பொருள், 
காண்பர் இளம் பூரணர். 

௨ ஆம் நூற்பா. 

மேல் ச௩௧ஆம். நூற்பாவில் ஒத்தாழிசைச்களி, Dy EISEN ஒத்தா 
Bore கலியும் (௧௩௨), ஏனை மொச்தாழிசைக் கலி என்னும். 
. தேவபாணியும் (௧௩௮) என இருவகைப்படும் : என்றார். gar 

- அரண்டனாள்.. பின்ன தாய தேவபாணியும் வண்ணகம் . எனவும், 
ஒருபோகு எனவும். இரு. வகைப்படும் என்ருார் (௧௩௯), இம். 
அந்பாவில் இவ்விரண்டனுள்ளும் Dep Sour wi shar Belt ஒருபோகும்: 
கொச்சு: ஒருடோகு என்றும், அம்பொதாக்க ஒருபோகு என்றும்: 

நருவகைப்படும். என்றார். ட



செய்யுளியல் விளக்சவுமை ௬ . ல்க 

இக ஆம் நூற்பா. 

அ௮ம்போதரங்க ஒரு போகிதீதச் A pO perder 11 ben ig ty 
ேபேெல்லை அாத்திருபதடியுமாம் என்பது இர்.நாத்பாவின் கருத் 

தாரும். | 

செம்பால்--செம்பாதி. எனவே, அறுபதில் பாதி முப்பதா. 
அதனில் வாரம் - அதன் பகுதி. எனவே, ௮.கனில் பாதி பத. 

னைந்து. இது பேராசிரியர் கருக்தைத் தழுவியுரைக்ததாகும். 

இளம்பூரணர் செம்பால் வாரம் என்பதற்கே செம்பாதி எனப் 
“பொருள் கொண்டு, அறுபதில் பாதி முப்பது எனப் பொருள் 
கொள்வர். 

அம்போதரற்க ஒருபோகிற்குத் தலையளவு நாற்றிருபதடி. 
என்றும், இடையளவு அ௮றுபகடி. என்றும், கடையளவு பதினைந் தடி. 
என்றும் உரைத்தனர் ஈச்சனொர்க்ளெயர். ஆனால், பேராசிரியர். 
திலையளவு அம்போ தரங்கத்திற்குச் சிற்றெல்லை அறுபதாகயெவழிப் 
“பேரெல்லை நாற்றிருபதாகும் என்றும், இடையளவு அம்போதாங் 
அகத்தி இத்குச் சிற்றெல்லை முப்பகாகிய வழிப் பேரெல்லை ௮றுபதாகும் 
அன்றும், கடையளவு அம்போ தரங்கத்திற்குச் சிற்றெல்லை பதினைக் 
_தரசிய வழிப் பேரெல்லை முப்பதாகும் என்றும் கூறினர். அதனை 
-கச்சனொர்க்வெியர் இர் நூற்பா உரையில் மறுத்துரைக்கன்றார்,  - 

-கீட௨. ஆம் நூற்பா ன ரூ ட்ட 

இக்.நாற்பா உரையில் “வெண்பாவாஇப் பெரும்பான்மை'” 
அன்று தொடங்கும் பகுதியைப் பின் வருமாறு Pos Bue . 

ள் குறியீடு பெய்தும் படிச். துச் கொள்ளுதல் ஈன்று, — 

(கொச்சகம்) வெண்பாவாகல் பெரும்பான்மை. அசாகமாயதா 
ane சுடுசச் சேறல்; பிறிசொன்று பெய்து ஆற்றவேண்டும் 
அணைச் செய்வசாகிய பொன்னினை அ௮ராகித்தது என்பவாகலின். 
-இனவும் ஒப்பினாகிய பெயர்; மாத்திரை நீண்டும் அணிந்தும் 
வாராது குற்றெழுத்துப் பயின்று வருதலின். 

இச் திருக்சம் பேராசிரியம் கோக்கித் திருத்தப்பட்ட. 

௮சா9த்.த.௫--பொடியிட்டு ஆற்றத்தக்கதாய் உருசய ௪. 

௧௫௩ ஆம் நூற்பா 

ஈண்டு ஒரு பொருள் என்றது, பாட்டின் 'செம்பொருளே 

யன்றிக் குறிப்பாக வேறுமொரு பொருள் திருதலைச் , குறித்தது. 

என்பது பேராசிரியர், ஈச்சினார்க்கினியர் . அகிய இருவர்க்கும் 
கருத்தாம், எனவே, இவர்கள் கருத்தின்படி. கலிவெண்பா 
என்பது ஒரு பொருளைச் கருதி வாரா நிற்ப, வேறுமொரு பொருள்.



௨௯௪... . தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம் 

படவும் சொல் தொடர்ந்துகிடப்ப, வெள்ளடியால் வருவ oe 
என்பது. போத்ரும். 

இனால், இளம்பூரணர் சற்றடியளவம் ஒரு பொருளைக் குதித்து 
வெள்ளடி.யியலால் இரிபின்றி முடிவது சலிவெண்பாட்டு என்பர்... 
இவர்தம் கருத்துப்படி. ஒரு பொருள் என்ப, ஈற்றடி. பளவும் ஒரே- 
பொருளைக் கருதி வருவது என்பத கருக்தாகும். | 

வெண் தளையால் வருது ஈற்றடி. PFC aan வருவன வெண்: 
கலிப்பா எனவும், பிற தளையான் வந்து ஈற்றடி. & முச்சீராய். வருவன 
சலிவெண்பா எனவும் வேற்றுமை காண்பார் இளம்பூரரை். இன்லும். 
அவர், *அஸ்தேல் இத (வெண்கலிப்பா) நெடு 6 அவண்பாட்டிற்கு, 

ஓதிய இலக்கணத்தால் வருதலில் பஃ்றொடை. வெண்பாவாம்;: 
. வெண்கலிப்பா என்ற. தென்னை யெனின், புணர்தல் பிரிதல்: 

- இருத்தல் இரங்கல் ஊடல் எனவும், கைக்கிகா பெருந்திணை 
எனவும் சொல்லப்பட்ட பொருள் எழனுள்ளும் யா கானும். 
ஒருபொருளைக் குறித்த ஏனைக் கலிப்பாச்சள் போலக் காவும்: 
காழிசையும் தீனிச்தனி பொருளாக்கச் சரிக்க க்கால் தொகுத்து. 

வரும் நிலைமைத்தன்றித். திரிபின்றி முடிவதனைக் சுவிவெண்பா- 
எனவும், புறப்பொருட்கண் வரும் வெண்பாக்களைப் பஃறொடை. 
வண்பா எனவும், பரிபாடற்கு உறுப்பாய் வரும் பஃறொடை. 

பவெண்பாக்களைப் பரிபாடல் எனவும், சொச்சசச் கலிக்கு உறுப்பாய்- 

வரும் பல்றொடை வெண்பாச்சகளைக் கொச்சகக்கலிப்பா எனவும்: 
கூறுதல் இவ வாசிரியர் சருத்தென்று கொள்க, என்றும் உரைப்பர்... 

௧௮0 ஆம் நூற்பா 

பழம் பாட்டினிடையே சலந்த பொருளே தனக்குப் பொரு; | 
ளாகப் பாட்டும் உரையும்போலச் செய்யப்படுவன பண்ணஜ்தியாம்.. 
என்பது இந் நாற்பாவின் பொருளாகும். . 

| 'பண்ணைச் தோற்றுவிக்கும் Dorrie gage List aor 3 SP 
பென்பது பெயர், பண்ணத்தி-பாவினம் . எனப் பொருள். 
காண்பர் இளம்பூரணர், ் 

௪௮௪ ஆம் நூற்பா 
| அப்பண்ணத்தி, இரண்டடி யளவின்சண்ணே வரும்): 
பிரியைப் போலத்தாலும் இரண்டடி அளவின தாய்: வரும் என்பது 
இந் Br pum Box பொருளாகும், 

அறும் ஆம் நூற்பா 

. _ அப்பண்ணத் இபின் க. அடிப்பெருக்கச்தைச்  சொல்லுங்கால்! 
னி சண்டாம் என்பது இக்_நாற்பா.வின் . பொருளாகும்,   



செய்யுளியல் விளக்கவுரை: 2:௯௫. 

௧௪௮௩. ஆம் நூற்பா. - , 

அப்பண்ணச்தியிலுள்ள அடி£கள். 'சாற்€ர் கொண்டது அடி 
யெனப்படு:ம' என்னும் வரையதையின் இகந்து... நாற்சீரினும். 
மிக்குவரினும் சடியப்படா என்பது. a om ற்பாவின் பொருளாகும், 

௧௮௪ ஆம் நூற்பா : 

ஈண்டுச் சொன்ன அடிவரையறையுள்ளன, அடிவரையறை 
யில்லன ஆகிய இருவகையானும் சொல்லப்பட்டவற்றை . ஆராயுவ் 
காலத்து, HUMID வசை அ௮த்துணைப் பாகுபடும் என்பது. இர் - 

மாற்பாவின் பொருளாகும். 

எனவே அடி. வரையறையுள்ளன, ஆசிரியம், வெண்பா, 
கலிப்பா, வஞ்சிப்பா ஆய சான்குபாக்கள் என்பஅம், அடிவரை 
யறையில்லைவற்றுள் நாலும் உரையும் ஈர்நான்காகவும், பிசி 
இரண்டாகவும், முனமொழி, மந்திரம், கூற்றிடைவைத்த குறிப்பு 
Bou மூன்றும் ஒரோ. ஒன்றாகவும் வகைமைப்படும் என்பதும் 

இதனால் கூறியவாரும். 

இங்கனம் உரைத்தலின், இக்..நாற்பா மேற் கூறப்பட்டன 
வற்றை யெல்லாம் தொருச்து உணர்த்துதல் அதலித்று எனச் 
கருத்துரை கூறினர் இளம்பூரணர். 

௧௮௮ ஆம் நூற்பா | 

அசத்திணைக் கைகோள் களவு கற்பு என இருவகைப்படும். 

களவாவது மறைந்த ஒழுக்கம். கற்பாவது ௮ வெளிப்படுதல். 
இவவகதக்திணைக் கைகோளே புறத் திணைக்கும் வரும் "என்பது 
இச் _நாற்பாவின் கருத்தாகும், 

். எனவே, புறத்திணையில் மறைந்தவொழுக்கம் வெட்டுக்கண் 
ஆகிரையைப் பிறர் அறியாமல் . கவர்தல் என்பதும், வெளிப் 
பாடாவது sewer சவர்ந்த நிலைமையைப் பிறர். அுறிதல் 
என்பதும் பெறப்பட்டது. 

௨௦௫ ஆம் நூற்பா 

இதற்கு முன்னைய நூற்பாவில் கவிஞன் ஒரு செய்புளிடச்த 
யாதானும் ஒன்றைக் a. Sues Lp), ௮.தனை அராயர் துரை த்தலின் றி 
௮ச்செய்யுளில் கூறப்பட்ட பொருள் கானே வெளிப்பட்டுத் 
தோன்றினாற் போன்று சண்ணீரரும்பல்,  மெழ்ம்மயிர் சிலிர்த்தல் 
முதலிய மெய்ப்பாடு தோன்றுமாற்றுன் வெளிப்படச். செய்வது 
மெய்ப்பாடு என்ரூர் ஆரியர்... ன க 

இக்நாற்பாவில் ௮ம்மெய்ப்பாட்டினை விளக்குகின்றார், மெய்ப் 
பாடு என்பது ஈகை . முதலாக எண்வகைப்பட்டு, முன்னர்



OG Or cvercnGutb பொருளதிகாரம் 

மெய்ப்பாட்டியலில் கூறப்பட்ட இலக்கணத்தில் பிழையாது வரும் 
என்பது Qe or pun Boor எருக்க ஆரும். 

௨௦௪ ஆம் நூற்பா ப 

்.... சலிஞன் தன் செய்யுளைக் கேட்டோன் இவ்விடச்ஐத். 
தோன்றிய இம்மொழியைச் சொல்லுதற்குரியாரும் கேட்டற்குரி . 
யாரும் இன்னார் என்று அதியுமாற்றால், ௮ங்கனம் அதிதற்கு ஒர் 
இடம் காட்டி. அவ்விடத்துச் கூறுவார்க்கும் கேட்பார்க்கும் opp 
செய்யுட்டுப் Our Ges sit ae சொல்வது முன்னம் என்னும் 
உறுப்பாகும். 

௨0௮.ஆம் நூற்பா | 

பலவன் கானே வகு, FBG சொண்டு செய்யும் பொருண்மை 
பொருள் வகை என்னும் ௨ ௮ப்பாகும். அது இன்பமும் அன்பமும் 
புணர் சலும், பிரிகலும் . எனச் சொல்லப்பட்ட ஓழுசக்சம் பற்றி 
வரும். - ௮ப்பொருள்சாலும் : ஒரு திணைக்கே உரியதாகாது. 
எல்லா த் தணைக்கும் பொஅவாகி வரும். 

௨௦௯ ஆம் நூற்பா . 

....  குறிஞ்சு முதலாகிய ஐவகை நிலத்திற்கும் உரியவெனப்படும், 
பல்வேறு வகைப்பட்ட மக்களும் விலங்கும் புள் முதலிய பிறவும் 
திதிதமில்- மயங்கவெரினும், அவ்வச்திணைச்சேற்ற "இலக்கணமும், 
வரலாற்று முறைமையும் பிறழாமல் ஒரு துறையின் பாற்படச் 
செப்தல் அறையென்னும் உறுப்பாம் என்பது OG por bud Ger 
BREE ரகம், 

௨௧௩ ஆம் நூற்பா 

வண்ணம்--பாலின்சண் நிகழும் சந்த வேறுபாடு. அதா. 
பானு வண்ணம் முதில் முடுகு வண்ணம் ஈறாக Hous வகைப். 

படும் என்பர்... 

ட... இது முறையாகிலவாது என்னையெனின், இது வரலாற்று 
முறைமை யென்றற்கு :அங்கனமொழிப  அறிந்திசினோமே' . 

் என்றுன், என்பன பேராசிரியர். உரை, 

் அவற்றுள் “பானு வண்ணம் என்பது சொஜ்செடியிளையுடைய ப 
த்ர. நாலின்கண் _ பயின்று. அரும் என்பது Gor usr see . 
பொருளாகும். 

-சொற்ரேடிசோல்லே Eres arcmin தடி, Hy Zi  நாலின்சண் 
பயின்று. வரும் என்றுவோனும், நூற்பாவின் கண்ணேயே 1 மிகுதியும். 
ener go வரும் என்பர். பேராடிரியர்....



“செய்யுளியல் விளக்கவுரை... உகள 

இர் தாற்பாவிலேயே (அவற்றுள் பா௮வண்ணம்' என்பது 
சொற்சேடியாய் வருதல் காண்க, 

உகடு ஆம் நூற்பா | 

| BT Paver oar Lb என்பது எதுகை. இடையிட்டுத் தொகுப்ப 
தாகும் என்பது இச் நூற்பாவின் பொருளாகும். 

(எ- டூ.) 1 தோடார் எல்வளை நெ௫ழ சாளும் 
. செய்தல் உண்சண் பைதல் கலுழ 
வாடா அ௮வ்வரி ததைஇப் பசலையும் 

வைகல் தோறும் பைபையப் பெருக 
நீடார்.இவணென நீமனய் கொண்டோர் 
கேளார் கொல்லோ காதலர் தோழீ 
வாடாப் பெளவம் அ௮றரு£கச் தெழிலி 
பருவஞ் செய்யாது வலனேர்பு வளைஇ 

ஓடா மலையன். வேலிற் — ப 
கடிது மின்னுமிச் கார்மழைச் குரலே.!? 

(யாப் - வி- பச்: ௩௮௧). 

இப்பாட௮ள் எதுகை garam இடையிட்டு வருதல் 

காண்க, 

௨௧௭ ஆம் நூற்பா 

வல்லெழுதீ௮ மிக்கு. வருவது வல்லிசை வண்ணமாகும். ட 

(எ- டூ.) *வட்டொட்டி யன்ன வன முடப் புன்னைச்௫ழ்ச் 
சட்டிட்டுக் சண்ணி தொடுப்பவர் தாழைப்பூத் 

தொட்டிட்டுச் கொள்ளுங் சடற்சேர்ப்பன் நின்னொடு 
பட்டொட்டி யுள்ளம் விடாது நினையுமேன் 

விட்டொட்டி ரீங்காதே ஒட்டு? (யாப் - வி- பச். ௩௮௨.) 

"இப்பாடலுள் வல்லெழுத்து மிக்கு வரது வல்லிசைச் சந்தம் 

பெற்று வருதல் காண்க, 

௨௧௪ ஆம் நூற்பா | | 

மெல்லெழுத்தப் பயின்று வருவது மெல்லிசை வண்ணமாகும். 

(எ- டூ;) *டுபான்னின் அன்ன புன்னை அுண்தாது 
மணியின் அன்ன செய்தலங் கழனி 
மனவென உரு மாநீர்ச் சேர்ப்ப 
மாண்வினை நெடுந்தேர் பூண் மணி யொழிய. 
மம்மர் மாலை வாநீ 

ஈன்மா மேணி uit stem எனினே." 
(யாப் - வி- பகீ; ௩௮௨):



mea தொல்காப்பியம் பொருளதிகாசம் . 

-இகஐள் மெல்லெழுத்து மிக்கு வந்து மெல்லிசைச் சந்தம் 

வருதல் சாண்சு, 

௨௪௮ ஆம் நூற்பா 

ப இடையெழுதீது மிக்கு வருவது இயைபு வண்ணமாகும். 

(எ-டு *வால்வெள் எருவி வரைமிசை இழியவும் 

கோள்வல் உழுவை விடரிடை இயம்பவும் 
வாருந௰ர் உளியம் வரையகம் இசைப்பவும் 
வேலோளி விளச்கிரீ வரினே 

யாோ தோழி வாழ்டிம் போயே,'" 

இதனுள் இடையெழுத்துப் பயின்று as g இயைபு வண்ணம் 
வருதல் காண்சு, 

௨௨௪ ஆம் நூற்பா 

அசப்பாட்டு வண்ணமாவறு பாட்டினது முடி.பிளை விளக்கி 

வரும் ஈற்றசை ஏகாரம் Padua pape முடியாஅ, உயிர் ஈற்றுனும் 

ஒற்று ஈற்றானும் முடிந்து, ௮ப்பாடல் ரு, BB. முடியா, ஈமு போன்று 

முடிந்து நிற்பதாகும், 

ஈச்சினார்க்னெயர் உலையில் உள்ள எடுத்துக் காட்டுக்கள் 
இரண்டும். உயிரிற்முல் முடிர்துள்ளன. 

உண்கண் வெப்ப செவன்கொல் அன்னாய்”? (ஐங்கு௮ - - ௨௪) 

என்பது PHL HES மேடிந்ததற்கு எடுக்க காட்டாகும். Qs 
. Gurrkhug BO sare gi. | | 

228 ஆம் நூற்பா... 

புறப்பாட்டு வண்ணமாவது ஈற்றடியிலேயே பொருள் முடிந்து. 
| சிற்பினும், ஈற்றயலடி. யிலேயே பொருள் முடிந்தது போன்று நிற்ப 
தாகும். என்பர் பேராஇிமியரும் ஈச்சினார்க்கினி௰ரும், 

பாட்டின் முடிபினையுணர்தீதும் இறுதியடி புறத்தே நிற்கவும் 

அதற்கு முன்னுள்ள Bat wy. முடிர்கது போன்.று நிற்பது புறப் 

பாட்டு வண்ணம் என்பர் இளம்பூரணர், 

௨௨௬ ஆம் நூற்பா 

ஒழுகு வண்ணமாவறு ொழுக்கும், காற்ஜொழுக்கும் போல 
ப வருவதாகும் என்பார் யாப்பருங்கல. விருத்தியுரைகார். 

௨௨௪. ஆம். நூற்பா. க | 

யாப்பு. என்னும் உறுப்பிற்கும் "இவ்வண்ண,த்திற்கும் உரிய 
ஜேத்தமை, urd பொருணோக்கி வரும்) இது ஓசை கோக்க



செய்யுளியல் விளக்கவுரை :-. ௨௯௬௯௭ 

வரும். அது அடியிறந்து பொருள். கொள்ளாது வரும்). இது: 
அடியிற்து வரும். ட 

ர௨ வண்ணம் என்பது எல்லாத் தொகையையும் ஒருவி' 
(நீக்கி) வருவது என்றும், அது செக்தொடையாகும் என்றும். 
கூறுவர் இளம்பூரணர். அவருளையையே இவர் மறுத்துரைக். 
இன்ளார், ப 

இவ்விளக்கம், மறுப்பு அனை த்தும். பேராசிரியர் உரையைத்: 
தீழுவியதாகும். ் 

௨௨௮ ஆம் நூற்பா 

எண்ணுப் பயின்று வருவது எண்ணு வண்ணமாகும். இச்: 
தூற்பா உரையில் காட்டியுள்ள எடுத்துச் காட்டுக்களில் பெயர்களை 
எண்ணியுள்ளமை காண்க. — 

௨௩௦ ஆம் நூற்பா 

... வஞ்யரிச்சர். பமின்று வருவசைக் தாங்கல் வண்ணம். 
என்பர் இளம்பூரணர். 

உ௩உ௰ ஆம் நூற்பா | 

சொல்லிய சொல்லே மீண்டும் மீண்டும் வரினும், ௮.தனால்- 
பொருள் சிறப்பவரின் ௮து எந்தல் வண்ணமாகும். என்பது. இந் 
தூற்பாவின் கருத்தாகும். 

உ௩௨ ஆம் நூற்பா 

உருட்டிச் சொல்லப்படும் அராகம் தொடர்ர்து வருவது: 
உருட்டு வண்ணமாகும், ப ப 

௮. ராகம்--குறிலிணைச் சொற்களே . பயின்௮ . வருவது.. 
இங்கனம் வரின் முடுியலோசை வரும். 

௨௩௩. ஆம் நூற்பா 

மூடுகயலடியோடு (அதாவது ௮ராக. அடியோடு) பிறவடியும். 
பயின்று வருவது முடுகுவண்ணமாகும். 

௨௩௪ ஆம் நூற்பா 

யாப்பருங்கல விருத்தியில் வண்ணம் 10ட என்பர். அ௮ங்கனம். 
அவர் பசநாராகக் கூறினும், ஆரியர் தொல்காப்பியர் கூறிய 
இவ்விருபது. வண்ணமே சிறப்புடைத்து சன்பதும், இவற்றின் 
விகற்பமே அந்நாறுமாகும் என்பதும் நச்சினார்க்கனியர் கருத் 
தாகும். ்



௯௨௦௦ தொல்காப்பியம் பொருளஇகாரம் 

அவர் கூறும் நாறுவண்ணமாவன :-- 

தூங்கிசை வண்ணம் - 20 
குறிலசவல் gr REDE 

செடிலசவல் 3) 

வலியகவல் 9 
மெலியச வல் 

இடையகவல் — ன் 

குறிலொழுசல் ச ” 

கெடிலொழுசல் » 

வலியொழுசல் 

மெலியொழுகல் 

இடையொமுகல் » 

கு பில்வல்லிசை ச் 
நெடில் வல்லிசைச் 

வலி வல்லிசைத் 9 
மெலி வல்லிசைசத் 

இடை. வல்லிசைத் 
குறில் மெல்லிசைச் 

கெடில் மெல்லிசைத் 

வவி மெல்லிசைச் 

மெலி மெல்லிசைச் " 

இடை மெல்லிசைச் 

எந்திசை வண்ணம் - 80 
குறிலசவல் gi Beng 
'செடிலசவல் 

_ வலியசவல் 

். மெலியகவல் 

இடையகசவல் 

குறிலொழுசல் ” 
செடிலொழுகல் 

வலியொமுசல் 

'மெலியோமுசல் 

இடை யொமுசல் 
குறில் வீல்லிசை. ... 

நெடில் வல்லிசை 
ட வலி வல்லிசை .. 
"மலி. வல்லிசை © 

இடை வல்லிசை 

7 

77



் 'செய்யுளியல் விளக்கவுரை. 

குறில் மெல்லிசை. ஏர். இசை 

நெடில் மெல்லிசை. உ, 
வலி மெல்லிசை 

- மெலி மெல்லிசை 9 

இடை மெல்லிசை : rr 

ததி 

அடுக்கிசை வண்ணம் - 80 

கு.றிலசவல். அடுச்சை 
நெடிலசவல் 

வலியசவல் 

மெலியகவல் 

இடையகவல் ::... 
குறி லொழுசல் 5 
நெடி லொழுகல் . 

வலி யொழுசல் 

மெலி யொழுகல் 

இடை. யொழுகல் 

சூறில் வல்லிசை 
நெடில் வல்லிசை 

வலி வல்லிசை 

மெலி வல்லிசை ச 

Qo. adder ,, 

குறில் மெல்லிசை ” 

நெடில் மெல்லிசை. 
வலி மெல்லிசை ய 

மெலி மெல்லிசை வ 

இடை மெல்லிசை ” 

29 

2 

பிரிந்திசை. வண்ணம் - 20: 

குறிலகவல் பிரிச் திசை 

நெடிலசவல் ர 

வலியகவல் ” 

மெலியகவல் “45 

இடையசகவல் ட 

குறி லொழுகல் : ” 
நெடி. லோழுகல் » 

, வலி யொழுகல் — ரட்ட 

மெலி யொழுகல் ” 

இடை யொழுசல் » 

குறில் வல்லிசை - ”



௯.௦௨ தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் 

நெடில் வல்லிசை . பிரிக் திசை 

வலி வல்லிசை ன் 

மெலி வல்லிசை 99 

இடை. வல்விசை 

குறில் மெல்விசை 

நெடில் மெல்லிசை 5, 

வவி மெல்லிசை 45 

Quws) Quacdlene - ” 

இடை மெல்லிசை ” 

மயங்கிசை வண்ணம் - 40 

குறிலகவல் மயங்கசை 

நெடிலசவல் ட 

வலியகவல் ச் 

மெவியகவல் 

இடையசகவல் ட 

குறிலொழுகல் ” 

நெடிலொழுகல் வ 

வலியொமுகல் 5 
@ine Quin ap a த் 

இடையொழுகல் 
குறில் வல்லிசை வ 

நெடில் வல்லிசை 9 

வலி வல்லிசை 

(மெலி வல்விசை 9) 

இடை வல்லிசை ” 
றில் மெல்லிசை ) 

நெடில் மெல்லிசை ல 

வலி மெல்லிசை 

மெலி மெல்லிசை 

... இடை மெல்லிசை gy 

செய்யுளியல் நச்சினார்க்கினியம் விளக்கவுரை 

முற்றும் 

 



தொரல்கரப்பியம் 

எழுத்ததிகாரம்--இளம்பூரணம் 
5 00 

> நச்சினார்ச்சினியம் 5 60 

சொல்லதிகாரம்--இளம்பூரணம் 6 00 

ன் சேனாவரையம் 6 80 

9) நச்சினார்க்கினி௰ம் 5 80 

” தெய்வச்சிலையார் 6 00 

3 கல்லாடனார் 6 ...80 

பொருளதிகாரம்--இளம்பூரணம் (முழுமையும்). 9. 60 

» அகத்திணை, புற,த இணை இயல்கள் - 

ப நச்சினார்க்னியருரை 5 50 

» சுளவு, கற்பு, பொருள் இயல்கள் ,, 5 50 

மெய்ப்பாடு, உவமம், செய்யுள், 

மரபு இயல்கள்--பேராசிரியருரை 9 00 
339 

  
  

திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய 

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட். 

(பதிவான அலுவலகம்: 98, கீழைத் தேர்த் தெரு, திரு9நி é = ட 

21140, பிராட்வே, சென்னை-1,ஆ 2 

     


