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அமிர் தசாகரனார் 

இயத்றிய 
6 6. ௦ 

“iT LILI CA BI DW Lb 
மூலமும் 

பழைய விருத்தியுரையும் 

இடை 

பலவகை அராய்ச்டிக் குறிப்புக்களுடன் 

திவான் பஹதூர் ௪. பவானந்தம்பிள்வா அவர்கள், 93 எஸ்.ல., ஒ.பி,ஈ., 
எப்.ஆர் எச்,எஸ், (லண்டன்), எம்-ஆர்.ஏ,எஸ், (லண்டன்) 

1920-௦ சென்னணககர் ஷரீப், ஜஸ்டிஸ் ஆப் பீஸ், 

சாஜாங்கத் துக்கும் பொதுஜனங்களுக்கும் ராஜகுடும்பத் துக்கும் முறையே 
மூன்று சச்சராஇிபத்தியங்களிலும் செய்த ,௮ரிய பெரிய ஊழியங்களுக்கு 

௮.திகுறியாகத் துரைகசனசக்சாரால் ஜாஹீர் அளிக்கப் பெற்றவர் ; 

மாட்டிமை சங்கே மகாராஜா சக்கரவர்த்தியின் திருக் 
SIS SIO USTED சூட்டப்பெற்றவர் 

பேரா௫ிரியர் ஈச்சினாரீக்னி௰ர் முதவியோர் உரையுடன் கூடிய தொல்காப்பியம், சச்சோஞர் 

உரையுடன். கூடிய இறையரைகப்பெரருள், ஆமிர்தசாகரனர் இயற்றிய யாப்பருங்சலமூல 

gb விருசதஇியுரையும், விளக்க உணா நமுதவியவற்றுடமா சடடிய போகத்தியத்திொட்டு, மயிலை 

சாதர், சங்கா ஈமச்சிவாயபுலவர், இராமாநுஜகலிராயர் முதலிய உரையாசிரியர்களைப் பின் 
பற்றி எழுதிய உரையுடன் கூடிய ஈன்னூல் தறகாவதமீழ் சொல்லகராதி முதலிய நூறுநூவு 
சளின் பஇப்பாசிரியர், ஷேக்ஸபியர் நாடக ஈதாமஞ்சரி, சகுந்தலை, அரிச்சர்திரன், ரதா 
சவியரணம், பாதுசா பட்டாபிஷேகம் முதவிய நாடசாடரியர் ; 50 சட்ட நூல்சளின்பதிப்பா 

இரியர், * பலானந்தர் கழக ” ஸ்தாபகர்; லீக் அப் நேஷனஸ், சென்னை சேரஷ்யல் இப்ஜீன் 

சவுன்சில் கெளால் காரியதரிசி ந) சென்னை சுகரதார சுவுனசில், தென் இர்தியா 
ஆராய்ச்சி சய்சம், ஆரியசங்கம், சென்னை புத்தகாலயப்ரசார சங்கம் இலை 

ச௪ளிண் உதவித்தலைலர், சென்னை சர்வ கலாசம்ஈத்தின். தமிழ்ச் 

சல்லிச் சபை, தமிழ் வியாசக் கமிட்டி, சென்னை கல்வி இலாகிசா 

டெக்ஸ்ட் ys சுமிட்டி, சென்னை ஸ்கூல் Ys ஐண்ட் 

விட்டரேோச்சர். சொஸைட்டிபின் தமிழ்க் சமிட்டி 

இலை முதவியவற்றின ஆஅங்கசதினர், சேம்டர் 
ஆப் எ்க்ஸ ஷெரீப் ஸ்தாபகத் தலைவர், 

1860-Gy 97-௧௫ சட்டப்படி. 

மாஜிஸசர்செய்யப்பட்ட சென்ன 

செத்தமிழ் கழகச் 

* சான்ஸசலச் 7 

பஇப்பித்தத. 

[பகுதி-2] 
1929 
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* எண்ணென்ப வேனை யெழுத்தென்ப விவ்விசண்டுங் 

கண்ணென்ப வாழு முயிர்க்கு.??--திரக்தறள்.



முன்னுரை 

“ஏரண முருவம் யோக மிசைகணக் கிரதஞ் சாலந் 
தாரண மறமே சந்தக் தம்பநீர் நிலமு லோகம் 

மாரணம் போருளேன் நின்ன மானநுூல் யாவும் வாரி 
சவாரணங் கொண்ட தந்தோ வழிவழிப் பேயருமாள”' 

என்று நாம் ஏங்டுப் புலம்புமாறு, எத்தனையோ அருர் தமிழ் நூல்கள் 

கருங்கடலுச் சையாடியும் சன்லுக்கிையாடியும் அழிந்து விட்டன. 

எஞ்சி யுள்ளன சிலவும் ஆதரிப்பாரின்றிக் சறையான் வாய்பட்டுக் 

கரைந்து வருகின்றன. ஆங்கனம் கரையும் நூல்களைச் கரைர் 

தொழிய விடாமல் அச்ூட்டு நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்ற பேர 

வாச் சொண்டு, சொல்லற் கரிய பெருமை வாய்ர்தும் காலகதியாற் 

செல்லுக்கிரையா? வாராநின்ற இவ்வியாப்பருங்கல விருத்தியை ௮ச் 
சடலாயினா மென்பது இர்.நாலின் முதற்பகுதியின்கண் உள்ள 
ப.இப்புரையில் கூறப்பட்டது. இப்பகுகியோடு இந்நூல் முற்றுப் 

பெறுகன்றமையின், பெயாளவில் நின்றுவிடும் நிலையிலிருர்த ஒரு 

gra, ஏதோ ஒருவகையில் உருப்பெற்று நிலைத்து விட்டதென்று 
அறிது உள்ளம் உலப்பெய்துக்ற ஐ. 

இனி, இச்.நூல் முதற்பகுஇியின் பதிப்புரையில் இர் நூலாரிரியா 

பெயர் முதலியன ஒருவாறு ஆராயப்பட்டன. ஆதலரல், இவ்விரண் 

டாம் பகுதியின் முன்னுரையாகக் கூறக் டெப்பன Be grover 

காலம் முதலிய சிலவே. 

இவ்லியாப்பருங்கலத்தின் இறுதிச் சூதகிரம் வீரசோழிய உரை 

யில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ள,து என்பது, முன்னமே குறிக்சப்பட்ட து. 

ராஜேர்தரன் என்று பெயர் வழங்கெ வீரசோழன் என்னும் அரசன் 

சாலத்இல் அவன்பெயரால் வீரசோழியம் என்னும் நூல் இயற்றப் 

“பெற்றதென்பது அர்தூலினின்றே ௮றியக்கிடப்பதொன்று, அவ் 

வீரசோழன் . பி. 1004 முதல் 1070 வர அரசாண்டவனென்று



sighs gonsAura Ostwag@pgs. gsCa வீரசோழியம் 
இயற்றப்பட்ட காலமும் அக்காலமே யாதல் வேண்டும். அதன் 

உரையில் யாப்பருங்கலம் மேற்கோளாகக் காட்டப்படுவதால், யாப் 

பருங்கலத் தின் காலம் வீரசோழியத்தின் காலத்திற்கு முற்பட்ட 

நாகல் வேண்டுமேயன்றி பிற்பட்டதாசா.த. அதாவது, பதினேோ 

வத நூற்றாண்டின் முற்பகுதியே யாப்பருங்கலத்தின் காலத்திற்குச் 

எழ்வாம்பாகும், | 

இனி, இவ்விருத்தியுரையள், எட்டாரைச் சக்கரத்திற்கு உதா 

ரணமாகச் சாட்டப்பட்டுள்ள 4 பருவரைநிவர்து ' என்னும் பாட்டு 

‘gong units SCC ee றழதொட்--பாராளும் பல்லவமல் 

லன் என்று அமையப் பாடியதாகும். ஆகலே, பல்லவமல்ல 

ணைச் குறித்துப் பாடிய செய்யுளை உதாரணமாகக் காட்டிய உரை 

யாசிரியர், பல்லவமல்லனுக்குப் பிற்பட்டவரேயென்பது கூழருமலே 

அமையும். பல்லமைலலன் * காலம் எட்டாவது மாற்றாண்டின் 

முற்பகு தியாயிருக்கவேண்டு மென்பது சாஸனன பரிசோதகர் 
துணிபுர். ஆகவே, விருச்தியுரைகாரர் எட்டாவது நூற்றாண்டுச் 

குப் பிற்பட்டவராவார்:. இணி, யாப்பருஙகலக் காரிகை--பத்தாவ து 

செய்யுள் உரையில், “* வெண்பாவினோடும், ஆரியத் தினோடும் 

abs மயங்கெசக் கொச்சகக் சலிப்பா பாப்பநங்கல விநத்தியுள் 

* Vide “ The Dynasties of the Kanarese districts of 

the Bombay Presidency from the earliest Historical Times 

to the Musalman Conquest of A. D, 1818” by John‘ 
Faithfull Fléet, Ph, D., C.1.E., of the Indian Civil Service, 
embodied in the Gazetteer of the Bombay Presidency. 
Vol. 1. Part ll. (History of the Konkan Daknan and 

Southern Maratha Country), page 323, 

* கொங்கண, த௲ூண, தென்மாாட்டிய தேசசரித் இரமடங்கெ, 

: பம்பாய் ஈஜட்மா் ' முதற்றாகுகி இரண்டாவது பகுதியில் 

(பக்கம்-828) ஜான் பேயித்புல் ப்ளீட், ப், எச், டி., எச, ஐ. ௫. 

என்னும் ஆகீகில துரைமகனார் எழுதியுள்ள கன்னட வம்சாவளியிற் 
காண்க,



ili 

* காமர்: கடும்புனல் * என்னும் பழம் பாட்டிற்' சண்டு கொள்க '? 

oer D Gebers rn கூறியிருப்பது கொண்டு, யாப்பருங்கலக் கர்ரிகை 

யுரையும் யாப்பருங்கல விருத்தியும் சமகாலத்தினவாகவேலும், 

விருத்தி முற்பட்டதாகவேனும் இருத்தல் வேண்டுமென்று அணிய 

லாகும். குணசாகாரரும் அமிர் தசாகரனாரும் சமசால,த் தின ராயிரூத்தல் 

வேண்டுமென்பது பண்டிதர் பலர் கொள்கை, இக்கொள்கை கி$ல 

யுறுமாயின், காரிசையுரையும் விருத்தியுரையும் ஈற்றேறக்குறைய 

சமகா&த்தின வாசல் வேண்டும்; என்னை! அமிர்தசாகரனார் இயற்றிய 

யாப்பாருங்கலத்துக்கு விருத்தியுரை கண்டவர், அமிர்ககாசானாரு 

க்கு முற்பட்ட சாலத்தவராகல், இயலாதாகலின், விருத்தியுரையும் 

காரிகையுரையும் சமசரலச்தினவாயின், காரிகையுரையும் காரிகையும் 

சமகாலத்தின' என்பது கொண்டு விருத்தியுரையும் யாப்பருங்கலச் 

காரிகையம் சமகாலத்தின வென்பது ஓுணியப்படும். யாப்பருங்கலக் 

- கரறிகையாசிரியசே யாப்பருங்கல ஆரியர் என்பது முதற்பகுதியின் 

பதிப்புரையிற் பெறப்பட்டது. நகவே இர்நூலும் இதன் விருத்தி 

யுரையும் ஒரேசாலத்தனவாகல் வேண்டும். விருத்கியுரைகாரர், பல்ல 

வமல்லன் காலமாகிய எட்டாவது நூற்றாண்டுக்குப் பிற்பட்டவர் 

என்பது முன்னர்ச் காட்டப்பெற்றது, 'ஆதலால், இசர்.நால் எட்டா 

வது தூற்றாண்டுக்குப் பிற்பட்டதாக வேண்டும். அதாவ, இக் 

gales சாலத்திற்கு எட்டாவது தாற்றாண்டு மேல் வரம்பாகும். 

ழ்வரம்பு பதினோராவது நூற்றாண்டென்பது முன்னர்க் கூறப் 

பட்டது. ஆகலே, இர் நாலும் உரையும் எட்டாவது நூற்றாண்டுக்கும் 

பதினோராவது தாற்றாண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்கில் இயற்றப் 

பெற்றிருத்தல்வேண்டும். தாவது, இர்.தூலின் காலம் சற்றேறக் 

குறைய பத்தாவது நூற்றாண்டென்பது ஒருவாறு துணியத்தக்க து. 

ஆயினும், தமிழறிஞர்கள் இந்நூலின் சாலச்தைத் இட்டமா 

யறியூ * முற்பட்டு முயல்வார்சளாயின், அவர்கள் முயற்டி பயன்படு 

மென்பதில் ஐயமில்லை. 

இளி, இவ்விருத்தியுரையுள் பேராசிரியர் சூத்திரங்கள் பல 

மேற்கோளாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன. இப் பேராசிரிய பிறை செடு 

மூடிச் கறைமடற் நரனார் பெயர் மூழ்ர்த பேராசிரியர்" எனவும்
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*சீர்மலிர்ச வார்சடையோன் பேர் மூழெக்த பேராசிரியா' எனவும் 

இன்னும் பலவாரறாகவும் இவ்விருத்தியுரைகாரசால் pulse 

கூறப்படுகிறார். இங்கனம் வரும் அடை மொழிச் தொடர்களெல்லாம் 

தலெபெருமானைக் குறிப்பனவாகவுள்ளன. யாம் அறிந்த அளவில், 

இர்தாலைத் தவிர்த்துப் பிறதால்களில் பேராசிரியர் எனக் குறிக்கப் 

படுவோர் இருவர் உளர்.. ஒருவர் இளம்பூரணர் முதலிய உரையா?ரி 

யர்களாற் சுட்டப்படும் ஐத்திரையன் பேராசிர்யன் என்பார், 

மற்றவர் தொல்காப்பியத் இற்கு உரையியற்றிய பேராசிரியர், 'விருத் 

'தியுரையுட் கூறப்பட்ட பேராசிரியர் இவ்விருவருள் ஒருவபேயோ, 

அன்றிப் பிறர் ஒருவரோ என்பது ஆராயத்தக்க.து. தொல்காப்பியம் 

செய்யுளியலுசையால் தெரியகடெக்கும் பேராசிரியர் கொள்கைகள் 

சிலவற்றோடு, இவ்விருத்இியுரையிற் கண்ட பேராசிரியர் சூத்இரங்கள் 

மா௮படுசன்றன. ௮, தகொண்டு ஈண்டுச் சுட்டப்பட்டவர், தொல் 

காப்பியத்திற் குனையியற்றிய:பேராசிரியர் ௮ல்லசென்பது துணியப்' 

படும், 

இணி, “சென்னை ராஜாக்கத்தார் உத் தரவின்மேற் பிரசுரிக்கப் 

பட்ட தமிழ் ஏட்டுப்பிரதிகளைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிப் பத்திரத்தி 

னின்று" எடுக்கப்பட்டு இச் தாலின் முதற்பகுதி மூகச்தே சேர்ச்சப் 

பட்டுள்ள யாப்பருங்கல விருத்தியைப் பற்றிய ஆங்கில வியாசத்இல், 

இச நூலிற் சுட்டப்படும் பேராரிரியர், கடைச்சங்கப் புலவரும், 

களவியல் ஆசிரியருமான டுறையனார் என்பவராக வேண்டும் என்.று 

கூறப்பட்டுள்ளது. அகச்கூற்றுக்கு ஆதாரம் ௮வ்வியாசத்தையன்றி 

வேறு காணுவது அரிது. ௮துடெக்க, இவ்விருதீதியுசையுள் பேரா 

சிரியர் என வருமிடங்களிற் சில ஏடுகளின் பாடம் :மயேச்சுரர்” 

என்று காணப்படுகின்றமையின், அப்பேராசிரியர்தம் இயற்பெயர் 

மயேச்சுரர் என்று எண்ண இடமூண்டு, மயேச்சுரர் என்பது சவ 

பெருமான் பெயர்களுள் ஓன்றாதலும், பேராிரியருக்குச் சொடுக்கப் 

பட்டுள்ள அடைமொழித் தொடர்களெல்லாம் சவபெருமான் பெய 

ரையே குறிப்பனவதாலும், இம்கூற்றை வலியுறுத்தும், அன்றியும், 

மயேச்சுரரான் யாப்பிலக்கணம் ஒன்று இயற்றப் பட்டுள்ள தென்பது, 

பாப்புக்கலசக் காரிகைப் பாயிரவுரையில் :மயேச்சுசர் யாப்பே
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போல உதீரரண மெடுத்தோதி' என்று குணசாகரர் கூறியிருப்பது 

காண்டு அறியலாகும், யாப்பருங்கலக் காரிகையுரையில் மயேச்சாரர் 

சூத்திரங்களாகக் காட்டப்பட்டுள்ளவற்ழுட் ல, இவ்விருத்தி யுரை 

சாரரால் பேரா?ரியர் சூத்திரங்களெனச் சாட்டப்படுடன்றன. 
விருத்தி யுரைகாரர் பேராிரியர் எனச் றப்பித் துச்கூறுவது மயேச் 

சுரர் என்னும் ஆசிரிய்ரையே என்று நாட்டுவதற்கு இலஃ்தொன்றே 

போதிய சான்றாகுமன்றோ ! இதன் உண்மை எவ்வாறிருப்பினும், 

இப்பேராிரியர் விருத்தியுரைகாரரால் பெரிதும் மதிக்கப்பட்டவ 

ரென்பதில் ஐயமில்லை, இது நிற்க, 

இல்விருத்தியுரையில் எடுத்தாளப்பட்ட தாற்கள், நூலா$ரியர் 

கள் முதலிய விவரக் குறிப்பு, முதற்பகுதி முகத்தே சேர்க்கப் 

பட்டுள்ள ஆங்கில வியாசத்திற் சாணலரகும். 

சங்க காலத்து வழங்கிய யாப்ப வகைகளையும், பிற்காலத்து 

அவை யடைந்த மாறுதல்களையும் ஆராய்ந்தறிய அவாவும் தமிழறி 

ஞர்கள், இர் நாலேயும் தொல்காப்பியம் செய்யுளியலையும் ஒருங்காராய் 

தல் சாலப் பயன்றருவதொன்றாம். நிற்க, 

இர்நூல் இனி முடியுமாறு தோன்றாத் துணையாய் உடனி 

ரர் துதவிய எல்லாம் வல்ல முழுமுதற் கடவுளை மனமொழி மெய் 

களால் வழிபடுன்றனம், 

 குணகாடிச் குற்றமூ காடி ௮வற்றுண் 

மிகைநாடி மீக்க காள”. 

பவானத்தர் கழகம், ௪. ப. 
நியூட்டன் அவுல், 

லேப்பேரி, சேன்னை, 
ஜனவரிமசி 1916.





ஓழிபியல் 

|தனிச்சோல் நீற்தமீடம்.] 

94, அடிமுதற் போருள்பேற வருவது தனிச்சோலஃ 
திறுதியும் வஞ்சியு ளியலு மேன்ப, 

இஃதென்னுதலிற்றோ வெளின், மேற்சொல்லப்பட்ட பாக் 

கட்குத் தனிச்சொல் நிற்குமிடம் உணர்த்துதல் நுதலிற்று. 
இதன்பொருள: ௮டிமுதற்கட் செய்யுளகத்துப் பொரு 

ளைத் தழீஇத் தனியே நிற்பது தனிச்சொல் எனப்படும்; ௮து 
வஞ்சிப்பாவின் ஈற்றின்கண்ணும் வரப்பெற!: என்ப புலவர் 

என்றவாறு, 

(இறுதியும் வஞ்சியு ளியலுமென்ப' என்னும் உம்மை 

யால் தனிச்சொல் இடையும் வஞ்சியுள் நிற்கப்பெறும் எனக் 

கொள்க. ௮ல்லதூஉம் பிறரு மிவ்வாறே சொன்னார்; என்ன 7 

1 உறுப்பிற் ,தறைந்தவும் பாக்சண் மயங்கியும் 

மறுச்சப் படாத மரபின வாயும் 

எழுவா யிடமா யடி.ப்பொரு ளெல்லாம் 

தழுவ ஈடப்பது தான்றனிச் சொல்லே” 

'* வஞ்சி மருங்கி னிறுதியு மாமெனக் 

கண்டனர் மாதோ கடனறிர் தோ" 

என்றார் காக்கைபாடினியார், 

* சனியே, 

யடிமுதற் பொருள்பெற வருவது தனிச்சொலஃ 

இறுதியும் வஞ்சியு ணடக்கு மென்ப” 

என்றார் ௮விரயனார்.
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தீனிச்சொல்லைக் கூன் என்று வழங்குவாருமுளர் எனக் 

கொள்க; என்னை ? 

“£ அடியினிற் பொருளைத் தாணினிது கொண்டு 

மூடிய ஏற்பது கனென மொழிப” 

* வஞ்சி யிறுதிய மாகு மதுவே!” 

 ௮சைகூ னாகு மென்மனார் புலவா்”' 

என்றார் பல்காயனா ராகலானும், 

““ தானே யடி.முதற் பொருள்பெற வருவது 

கூனென மொழிப குறியுணர்ர் தோரே!” 

** வஞ்சி யிறுஇயும் வரையா ரென்ப” 

எனறார் ஈத்தத்தன ராகலா லும் என்க, வரலாறு : 

 உதுச்சாண், சரர்கானா வண்கைச் *ச-வானமாப் பூதன் 
பரச்தானாப் பல்புகழ் பாடி---யிரர்தார்மாட் 

டின்மை யகல்வது போல விருணீங்க 

மின்னு மளித்தேர் மழை”? 

என இவ்வெண்பா ௮டிமுதற்கண் 'உதுக்காண்' எனத் தனிச் 
சொல் வத்தவாற கண்டுகொள்க. 

“ அவரே, கேடில் விழுப்பொரு டருமார் பாடலை 
வாடா வள்ளியல் காடிறர் தோரே 
யானே, தோடா ரெல்வளை ஷெழ வேங்கட 
பாடமை சேக்கையுட் படர்கூர்ர் PACer 
அன்ன எளிய ளென்னாது மாமழை 
இன்னும் *பெய்ய முழக்க (கு௮1...216,) 

மின்னுர் தோழியென் ணின்னுயிர் oases” 

'சுவணமாப் பூதன் என்பதும் பாடம், 

எ பெய்யும் ம்' என்பதும் பாடம், யும் முழக்கு



யாப்பருங்கல விருத்தி 857 

௭ன இவலாகரியத்துள் (அவ்ரே" எனவும், (பானே' எனவும் 

கூன் வந்தவாறு கண்டுகொள்க, 

க உலூனுட், பெரு தகையார் பெருர்தகைமை பிறழாவே பிறழினும் 

இருக், சகைய விருவரைமே லெரிபோலச் சுடர்விடுமே 

சிஅதகையார் றுதகைமை *றப்பென்றும் பிறழ்வின்றி 

யுறஐ தகைமை யுலகிற்சோ சொபபாடுத் தோன்றாவே”' 

இக்கலியடி முதற்கண் உலூலுள்" எனத் தனிச்சொல் வந் 

தவாறு கண்டுகொள் 5, 

1 உலகே, முற்கொடுத்தார் பிற்கொளவும் 

பிற்கொடுத்தார் முற்கொளவம் 

உறுதிவழி *யொழுகுமென்ப 

அதனால், 

கற்றிற 1சரடுத னன்மை 

பற்றற யாவையும் பரிவறச் துறச்தே'” 

என இல்வஞ்சிப், ரவி னடிமுதற்கண் *உலகே' எனத் தனிச் 

'சொல் வந்தவாறு கண்டுகொள்க. 

தாழிரும் பிணர்த்தடக்கை''; என்னும் வஞ்ப்பாட்டி 

னுள் அ௮டிமுதற்கண் “வென்றியான்'' எனவும், அதற்கொண் 

டும்" எனவும் 8ர் கூனாய் வந்தன, 

: மாவழல்கலின் மயக்குற்றன, வழி" என வஞ்சியி 

னிறுதி தனிச்சொல் வந்தவா று கண்டுகொள்க. [கலக்கழாலிந்-- 

அறை---கலக்கானாதே'' என வஞ்டபடியின் நடு துறை" எனத் 
தனிழ்சொல். வந்தவா ௮. 

* @p றப்பென்னும்' என்பதும் ட பாடம். 

* ஒழுகுமே' என்பதும் பாடம், 

1 ராடுச ஈன்மை' என்பதும் பாடம். 

$ *இச்செய்யுளை 9348-ஆம் பக்கத்திற் காண்க.
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மதாமர் சடும்புனல்''* என்னும் குறிஞ்சிக் கலியுள், **ச.று 

குடியீரே சறுகுடிமீரே"என இாடியாற் றனிச்சொல் வந்தவாறு; 

ஒரடியாலுல் கலிக்கண் தனிச்சொல் வரப்பெறுமாகலின். 

என்னை ? 

: வெண்டீர் வரைவின்றிச் சென்று விரவினும் 

தின்பான் மிகுதியின் வருவன வெல்லாம் 

வஞ்ச யுரிச்€ர் விரவினும் வெண்பா 

வருகுன தனிச்சொ லசைச்ச ரடியே”” 

என்௫ராகலின், 

 அடிமுதற் பொருள்பெற வருவது தனிச்சொல் 

இறுதியும் வஞ்சியு ளீயலு மென்ப” 

என்றாலுல் கருதிய பெருளைப் பயக்கும். அது! என்று 

மிகுக்துச் சொல்லவேண்டிய தென்னையோ வெனின், கான்கு 

பாவின் ௮டிமுதற் கண்ணுஞ் சர் கூனாய் வரப்பெறும் என்பா 

ராயினும், வஞ்சிபடியின் முதற்கண் ௮சை கூனாய் வருவதும் 

உகர ஈறாக Cot Duper கூனாப் வருவதுஞ் சிறப்புடைய 5 

வஞ்சியடி பின் இடையும் இறுதிபும் ௮சை கூனாய் வருவதன் றிச் 

சீர் கூனாய் வாராது; ஆண்டும் உகரவிருயெ நேரிற்றியற்சர் ௮௬ 

இக் கூனாய் வரவும் பெறும்; ௮ச்சீர் அல்லாப்பாவின் ௮டி 

முதற்கண் ௮ருகயெல்லத கூனாய் வாராது ; கொச்சகக் கலியுள் 

ஓரடி கூனாய் வருமாயிலுஞ் சிறப்பில்லை ; வெண்பா அரியும் 

கன் என்னும் இவற்றின் அடியுள் இடையும் இறுஇயுக் கூன் 

வரப் பெறாதென்பது ௮றிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டது” 

வரலாறு: “அடி, பதர்சேர்தல் னகஞ்சிவந்தன'' எனவும், 

மா, வேறித்தானிடக காட்ட” எனவும் வஞ்சிபடி.யின்முதழ் 

* இச்செய்யுளை 920-அம் பச்சத்திற் காண்க.
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கண் :௮டி' எனவும், :மா' எனவும் ௮சைகூனாய் வர்தவாறு, 

பதேர் து, வேரல்வாக்பப் பிடித். துருத்தலின்'' எனவும், தெருவு, 

தேரோடத் தேய்ந்தகன்றன '' எனவும் வஞ்சியடி யின் முதற் 

son esrb au நேோீற்றியற்ர் கூனாய் வந்தவாறு. வஞ்சிபடி 

யிறுதி ௮சை கூனாய் வந்தன மேற்காட்டின வெனக்கொள்க. 

 வாஉாஅ௮, பனிபடு ரெடுவரை உடக்குர் செனா௮ 

கருகெழு குமரியின் Onsen Ger as 
கரைபொரு தொடுகடற் குணக்குங் குடா௮து 

தொன்றுமுதஇர் பெளவச்தின் குடக்குங் Sys 

முப்புண ரடுக்கெ முறைமுதற் கட்டி னீர்நில 

நிவப்பின் £மு மேல" (புறம்-0,) 

என்னு மாசிரியத்தூள், ௮டிமுதற்கண் (வாடா௮து' என வுகர 

Fou நேோரீற்றியற்£ர்க்கூன் அருகிவந்தது. பிறவற்றள்ளும் 

வர்க வழிக் கண்டுகொள்க. வஞ்சயல்லாப் பாக்கள் ௮டி இடை 

யும் இறுதியும் கூன் வாராதவாற மேற் காட்டியவற் றளும் 

பிறவற்றுள்ளுங் கண்டுகொள்க. 

* அடிமுதற்க ணான்ிற்குஞ் சீர்கூனா மாகும் 
இடைசடையும் வஞ்சிக் sane” 

என்றாரு முளர். (a) 

[பதனடை.] 

95. நிரனிறை முதலிய போருள்கோட் பகுதியும் 
அறுவகைப் பட்ட சொல்லின் விகாரமும் 
ஒழுத்த லிசையை யசைபெறுத் தியற்றலும் 
வழுக்கா மரபின் வகையுளி சேர்த்தலும் 

அம்மை முதலிய வாயிரு நான்மையும்
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வண்ணமும் பிறவும் மரபுளி வழாமைத் 

திண்ணிதி னடந்த சறேள்ளியோர் கடனே. 

&தென்னுதலிற்றோ வெனின், மேற்சொல்லப்பட்ட 

செய்யுட்கட்கெல்லாம் எய்தியதோர் புறனடை யிலக்கணம் 

உணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன்பொருள் : நிரனிறை முதலாய பொருள்கோளும், 

அ௮ுவகைப்பட்ட சொல்லினது விகாரமும், எழுத்தல்லாத 

ளெவியை யசைபெறுத் தியற்றலும், வகையுளி சேர்த்தலும், 

அம்மைமுதலாகய எட்டு யாப்பலங்காரமும், வண்ணங்களும், 

மற்னொழிர்தனவும் வரலாற். று (றைமையோடும் பொருந்த 

ஈடாத்துதல் புலவர் கடன், என்றவாறு, 

கிரனிறை முதலாகிய பொருள்கோட் பகுதியாவன : நிர 

னிறையும், சுண்ணமொழிமாற்றம், அடிமறிமொழிமாற்றும், 

அடிமொழி மாற்றம், பூட்டுவிற் பொருள்சகோளும், புனல்யாற் 

றப் பொருள்கோளும், ,௮ளைமறிபாப்புப் பொருள்கோளும், 

தாப்பிசைப் பொருள்கோளும், கொண்டுகூட்டுப் பொருள் 

கோளும்,என விவ்வொன்பது மெனக்கொள்க, 

Happier, நிரனிறைப்பொருள்கோள் இரண்டு வகைப் 

படும்; பெயர் நிரனிதையும், வினை நிரனிறையும் என, 

அவற்றுட் பெயர் ரிரனிறை வருமாறு; 

' கொடிகுவளை கொட்டை நசுப்புண்கண் மேனி 

மதிபவளம் முத்த முகம்வாய் முறுவல் 

பிடிபிணை மஞ்ஞை ஈடைசோக்கே சாயல் 

வடிவினளே வஞ்9 மகள்”! 

எனவும், 
    

*:தெளிர்திசினேர் கடனே” என்பதும் பாடம்.
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! பொறையன் செழியன் பூர்தார் வளவன் 

“கொல்லி கொற்கை ஈல்லிசைச் குடர்தை 

பாவை முத்த மாயிதழ்ச் குவளை ~ 

மாயோண் மு.றுவன் மழைப்பெருங் கண்ணே ' 

எனவும், 

 சடைசெப்பும் வேயும் கதிர்முலையு் தோளும் 

இடைசெப்பி னேர்கொடி யன்ன--ஈடைசெப்பில் 

வண்டுவாழ் கூர்தலாள் வாயு மடரோக்கும் 

தொண்டைமா னாறை மகட்கு”' . 

எனவும், 

வாக்கு முகர்தேன் மலர்க்கமலம் வண்குவளைப் 

பூக்குரும்பை வேய்சண் புனர்முலைதோ...-ணோக்சல்குல் 

மான்றேர் மயிந்தன் மணியருவி வேங்கடத் துத் 

தேன்றேர் குறவர் மகட்கு'? 

எனவும், 

* பூமலை நீருறையுள் புள்ளேறு புட்கொடி. 

வாய்மைவே லாழிப் படைச்கலம்--மாமம் 

பிரம னிறழைகண்ணன் பொன்நீக்கார் மேனி 

கருமம் படைப்பழிப்புக் காப்பு” 

எனவுகங் கொள்க. 
e 

இனி, எழுத்துமாறு நீரனிறை வருமாறு : 

் சாமவிதி கண்முக மென்மருங்குல் செய்யவாய் 

தோமி றுகடினி சொல்லமுகந--சேமலர்க் 

காந்தள் குரும்பை கனக மடவாள்கை 

யேர.இிளங் கொங்கை யெழில்'” 

இல்து எழுத்தாற் கொள்ளுமாறு : காவி கண்ணென் 

றும், மதிமுகமென்றம், துடி மருங்குல் என்றும் கனி வாய் 

என்றும் விடுக்க.
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இனி, வினை 'நீரனிறை வருமாறு : 

1 அடல்வே லமர்கோக்கி நின்முகங் சண்டே 

உடலு மிரிர்தோடு மூழ்மலரும் பார்ச்குங் | 

கடலும் கனையிருளு மாம்பலும் பாம்புக் 

சடமதியு மாமென்று தாம்” 

எனவும், க 

“srgiGet தாழ்குழையாய் கன்னித் துறைச்சேர்ப்ப 

போதுசேர் தார்மார்ப போர்ச்செழிய--ரீதியான் 

மண்ணமர்ச மங்கையாதோண் மாற்றாரை யேற்றூரக்கு 

அண்ணிய வாய பொருள்” | 

எனவும், க 
* உண்டூர் துதைத்தழித் அ .இச்காச் தேற்றளந்து : 

கொண்டெடுச்து வாய்போழ்ர்து சென்றாக்க5்-- சண்டறுச்தான் 

பேய்முலை புட்சகடஞ சோகோடான் நீர்நிலம் 

பூமலைமா அதமிர்த ஈஞ்சு”” 

எனவும், 

: இறுத்தொசித் தட்டுதைச் தேர்திப்போழர் தாடிப் 

பறித்தெறிர் தார்ர்தணைந்து சாத்தான்.ஃசெறுத்த 

விடைகுருந்த மல்ல னுருள்மாலை மாகூத் துப் 

படைவிளவு புட்பாம் பினம்'? 

எனவும், 

(பேய்முலை வியன்ஞாலம் பூங்குருர்த மதவேழம் 

வைமருப் *பெழிலேழ வாட்கண்ணார் கு.ரவைச2 

ருண்டானு மளர்தானு மொூத்தானுங் சாத்தானும் 

கொண்டானுங் கொடுத்தானும் கொடியுவணச் தவனரோ', 

எனவும்: இன்ன பிறவும் வந்தவாறு கண்டு கொள்க, 
  

* பொழிலேழ' என்பதும் பாடம்.
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இனி, முறை நிரனிறை, எதிர்நிரனிறை, மயக்கரிரனிறை 

எண்று ணோண்டுவாரு முளர், 

அவற்றுண் முறைநீரனிறை வருமாறு : 

“ பிரமன்மால் பினா? யிர்துப் பேரிருள் செம்மை பீதம் 

விரவலில் வெண்மை வட்ட மிக்கமுக் கோண காற்கோண் 

வரிசிலை வாயு வன்னி மாநிலம் வருண ராசன் 

பரலவ மெடுத்த லேர்த லி:நித்தலே கெடுத்த லாமே!” 

1 இருணிறம் வளையம் வாயு வெடுப்புதல் பிரமன் யஃகான் 

எரிதிரி ே Canam ey 'செம்மையேர் ற்றன்மா IC rams wet ee 

பெருநிலஞ் சதுரம் ‘Sub பினாகிகோ ளிழைத்ச லஃகான் 

வருணன்விற் றவள மிர்து மாற்றுதல் வகாரம் விச்தே'" 

பள்ளிப் பொறியே சுடர்ஈக்கி போர்க்குலிசம் 

வள்ளிதழ்த் சாமரையும் வைச்கவம் மண்டலத்தே 

மணடீலத்தைப் புள்ளின் வசனமுத லாகச் 

கொண்டொழியச் AGA குன்றுங் கொடுவிடமே”? 

எனவும, 

₹ அடி.முழர் தாளோ டுக்தி யணிம்ட ரதி யாகப் 

படுபணி கந்தி முரநீர் பருதியஞ் சனமென் நின்ன 

வடிவுடை வயின தேயன் வலிமிகு ஈகுலன் குக்கல 

இடியரு மேற்றோ டின்ன வியைர்சவ னாகத் சானெ” 

சுனவும், 

 மூறிமேனி முத்த முறுவல் வெறிகாற்றம் 

வேலுண்கண் வேய்த்தோ எவட்கு ”' 

எனவும், 

௪: வாய்பவளம் வேய்சோண் மருங்கு விளவஞ்சி 

யாய்மலர்க் கோதை யவட்கு '! 

ஏனவும்,
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: னை யூற்றின் மீன்சுவையி னசுண மிசையி னளிகாற்றத் 

தேனைப் பதங்க முருவங்கண் டிடுச்ச ணெய்த மிப்வனைத்துங் 

கான மயிலஞ் சாயலார் காட்டிக் கெளவை விளைத்தாலும் 

மான மார்த ரெவன்சொலோ வரையா தவரை வைப்பதே” 

எனவும், 

₹( மலைமுலை கீராடை மாரிமென் கூர்தல் '? 

எனவும், இன்னவை பிறவும் முறைநிரனிறை, பிறவும் வந்த 

வழிக் கண்டுகொள்க. 

இனி), எதிர்கீரனிறை வருமாறு: 

குன்ற வெண்மண லேறி நின்றுகின் 

நின்ன காண்குவம் வம்மோ தோழி 

சளிறுங் சர்.தும் போல ஈளிகடற் 

கூம்புங் கலனுந் தோன்று 

தோன்றன் மறர்தோர் துறைகெழு சாட்டே” 

எனவும், 

₹ அனர்தனுக் குளிகனு மாதி யாடெய 

ஈனந்தலைப் பெருங்குல கான்கு சாட்டிய 

கனங்கெழு கருடதூ லகத்துக் காணலாம் 

இனம்புரி யெதிர்கிச னிறையு மென்பவே'' 

எனவும், 

்' செருப்பினு கிலத்தினு நிவர்ச காற்றிலுர் 

திருத்தகு நீரினுச் திருக் தத் தோன்றிய 
பெருக்கெ தவளமே பீதஞ் செம்மையோ 

ப.ருட்பிழம் பெனவுண ரிவற்றின் வண்ணமே'' 

எனவும்,
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: கழா௮க்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றாற் சான்றோர் 

கழாஅதிதுட் பேதை புகல்” (குறள்-பேதை...10,) 

எனவும், 

*! விலங்கொடு மக்க எனைய ரிலங்குதால் 

கற்றரோ டேனை யவா'? (குறள்-கேள்வி..10.) 

எனவும், 

* வில்லம்பு வேய்தோள் விலங்கரிக்கண் வேல்புருவம் 

பல்வாய் மொழிதேன் பவளம் பனிமுத்சம் 

ஈல்லாலூ ரன்னா ணடைசாய னோக்கமான் 

மல்கு£ீர் மஞ்ஷை,. பிடி”? 

எனவும், 

 ஆடவர்க ளெவ்வா றகல்வரளி வெஃகாவும் 

பாடகமு மூரகமும் பஞ்சாமா--ரீடியமான் 

நின்ரா னிருர்தான் கடெர்தா னிதுவன்றோ 

மன்றார் 1சலிக்சச்சி wren,’ 

எனவுங் கொள்க, பிறவும் வந்தவழிக் கண்டுகொள்க, 

இனி, மயக்கரிரனிறை வருமாறு: 

 கண்ண் கருவிளை கார்முல்லை கூசெயிறு 

பொன்ன் பொறிசுணங்கு போழ்வா யிலவம்பூ 

மின்ன் நுழைமருங்குன் மேதகு சாயலாள் 

என்ன் பிறமகளா மாறு” 

OE OLD, 

3 4: இரங்கு குயின்முழவா” 

எனவிம் வரும், இனி யொருசாராசிரியர், நிறையெண்ணீர 

* தகல்வரணி' என்பதும் பாடம். 
    

* :மவிகச்ச? என்பதும் பாடம், 

1 இச்செய்யுளை 207-ஆம் பக்கத்திற் காண்க, 

2
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னிறை, குறையெண்ணிரனிறை, மிகையெண்ணிரனிறை என்று 

வேண்டுவாருமுளர் எனச் கொள்க, வரலாற; 

1 சரர்து் தண்டழையுஞ் சுரமக் கையர்க் 

கேந்தி நின்றன விம்மலை யாரமே 

வாய்ர்த பூம்பெடை. யும்மலர்ச் கண்ணியும் 

ஈய்ர்த சாய்கைய விம்மலை யாரமே': (@orr-Fu-180.) 

இதனுள் இரண்டுபொருள் நிறுவிப் பின்னும் இரண்டு 

பொருள் நிறுவினமையால் நிறையேண்ணிரனிறை. 
் யானுர் தோழியு மாயமு மாடுர் துறைஈண்ணித் 

தானுர் தேரும் பாகனும் வர்தென் னலனுண்டான் 

தேனும் பாலும் போல்வன **சொல்லிட் பிரிவானேற் 

கானும் புள்ளுங் கைதைய மெல்லாங் கரியன்றே' 

இதலுண் மூன்றுடொருள் நிறுவி, யொருவழி யிரண்டே 

நிறுவினமையாற் குறையேண்ணிரனிறை. 
1 ஆசை யல்குற் பெரியாசை யருளூ மிடையுஞ் சிறியாரைச் 

கூச மொழியும் புருவமுங் குடில மாச யிருப்பாரை 

வாசச் குழலு மலர்ச்கண்ணு மனமுக் கரிய மடவாரைப் 

பூசல் பெருக்க வல்லாரைப் பொருந்தல் வாழி மடநெஞ்சே” 

இதனுள் இரண்டு பொருள் நிறுவிப் பின் ஒருவழி 

மூன்.று பொருள் கிறுவினமையான் மிகையேண்ணிரனிறை. 

பிறவு மன்ன, 

இனி யொருசாராசிரியர் ஒருமுதனிரனிறை, இருமுத 

னிரனிறை, உய்த்துணர் நிரனிறை என்று வேண்வொருமுளர், 

வரலாற: 

* மீனாடு தண்டேறு வேதிய ராதியா 

வாளுத வைந்தொன்பா னாயினவுச்--தேனார் 

விரைசக்கமல வாண்முகத்தாய் வெள்ளை முதலா 

மரைத்தனவு மிவ்வாறே யொட்டு 
  

* “செப்பி என்பதும் பாடம்,
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இது முதனிறுத்த முறையானே முற்று நி.றுவாது முதல் 
ஒன்றே சொன்னமையான் ஒருமுதனிரனிறை. 

 ெண்டா முதலாக வேதிய ராதியா 

மண்பால் வகுத்த வருணமா---மொண்டா 

வினங்கட்கு மிவ்வாறே யென்றுரைப்பர் தொன்னூல் 

மனர்தட்பக் கற்றோர் மடழ்ந்து'” 

இஃது இருதிறமு முதலே சொன்னமையால் இருமுத 

னிரனிறை. 

* செய்யோன் செழும்புகரோன் றெள்ளியோன் றேய்கதிரோன் 

- வெய்யோன் புதன்வெளிமோன் வென்றிசெய்--பொய்யாப்பொன் 

செல்லாச் சனிகாரி தேவர்சோன் மர்திரியே 

யில்காற் இறைவரா வார்?” 

6 *சேய்புகர் மால்மதி யாளுமுன் னாளினைக் 

காய்கதிர் மால்பகர் சேயிடை சாளினை 

மாசறு. பொன்சனணி காரிபொன் னாங்கடை 

யாகறு சாள்களை யஞ்சக வூணே. 

இத, பன்னிரண்டு பொருணிறுவி ஓழிந்தவற்றை ஆதி 

யும் கடையுக் கொள்ளாது ஓரிராசிக்கும் காலுக்கும் இறைவர் 

என்று பேர்குறியாது சொன்னாராயிலும் மேட முதலாகிய 

வீராசியென்று, மேடத்தின் முதற்காலும், முதனாளின் முதற் 

காலும் என்று உய்த்துணர வைத்தமையான் உய்த்துணர் நீர 

னிறை. ௮ஞ்சகம் ஒரு நாளுக்கு நாலு காலாக வொட்டிக் 

கொள்க. 

் பூமன் றெறுகதிரோன் பொன்காரி யொண்புகரோன் 

வாமப் புதன்வெளியோன் மாமந்தன்--சோமன்சேய் 

ச இரனே செல்வாய் சதமகன் per மந்திரியே 

யர் தரையைச் காணமாள் வார் ' 
  

். சேய்பகர்' என்பதும் பாடம்,
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*ஆடரிலி லா.இசடு வர் தமுறை சேயிரவி யம்பொ ஸியலும் 

சேடி.சற வேறுசனி வெள்ளிபுத னள்ளுமெறி தேள்வ(லவன்மீ 

ஜனோடுமுயல் இங்களினெ டங்கெரு வுண்டலுணர் send gobi 

மூடுகுட மோடுபுகர் சாரிபுத னேரிதனை யுண்ணு முறையே '' 

இவையு முய்த்துணர் நிரனிறை, இவ்விரண்டுர் திசையக் 

காணம், இரிசாசி மும்மூன்றாக ஒட்டிக்கெரள்க, 

இனி யொருசாராசிரியர் நிரனிறையைத் தொடைப்பாழ் 

படுத்து, ௮டிரிரனிறை, இணைரிரனிறை, பொழிப்புரிரனிறை, 

ஒரூஉ நிரனிறை, கூழை நிரனிறை, மேற்கதுவாய் நிரனிறை, 

சழ்க்கதுவாய் நிரனிறை, முற்றுநிரனிறை என்று வேண்டு 

வாருமுளர் எனக் கொள்க, வரலாறு; 

* மூலைகலிங்க மூரி நிலமா மகட்கு 

மலைபரவை மாரிமென் கூநர்தல்--குலஈ தி 

தண்ணார் காஞ்ச தகைசான் முகமலட்குக் 

கண்ணாவா னேறுயர்த்த கோ '” 

௩ கொடிவடிவேல் கூட்டழிக்குங் கொவ்வைவாய் மாதர் 

இடை௫ெடுங்க ணென்னு ஸஜாறுப்பு '' 

இவை ௮டிதோறு முதற்சர்க்கண்ணே நிரனிறுத்தமை 

யான் அடிநீரனிறை, 

 ஈண்ணினர்க்கு *ஈண்ணார்ச்கு ராடோறுங் கோடாமைத் 

தண்ணியராய் வெய்யராய்த் தச்சாரோ--டெண்ணிக் 

கருங்கடல்குழ் மாகிலத்தைச் காப்பதா மன்றே 

இருங்கழற்கால் வேர்தர்ச் இயல்பு ”” 

எனவும், 

₹ எண்ணின செண்ணகசப் படாத செய்கையா 

னண்ணிய ரகன்றவர் இறத்து மாணையா 

னண்ணுார் பகைவன் நிவர்க்கு காளீனுர் 

தண்ணியன் வெய்யனர் தானை Caesar” (Gorr-a: ௧7-17 1.) 
  

RE aGenraguw ’ ereru.g பாடம்,
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இவை முதலிருசீர்க்கண்ணு நிரனிறுத்தமையான் இணை 

நிரனிநை. 

புருவமும் பூணார் புணா்முலையுங் கூறின் 

வரிஏலையு மாண்பமைந்த கோங்குக்--தெரியுங்கால் 
ot 

  

நல்விடை மெல்லவியலார் நாட்ட மிவையிரண்டும் 

வல்லி amet war” 

இது முதற்சர்ச்கண்ணு மூன்றாஞ் சர்க்கண்ணு நிர 

னிறுத்தமையால் போழிப்புநிரனிறை, 

“ புரிகுழலும் பூணார் முலையா டிருமுகமுங் 
கொன்றையுங் குன்றா தொளிஏிறக்குச்-.-இங்களும் 

என்றுரைப்பி னல்ல இனினே் றுவமமற் 

றொன்றுரைக்க லாமோ வொருங்கு”' 

இது முதற்சீர்க்சண்ணு நான்காஞ்சீர்க்கண்ணு நிரனிறுத் 

தமையால் ஒரூஉரீரனிறை. 

! கண்ணும் புருவமு மென்றோளு மிம்மூன்றும் 

வள்ளிதழும் வில்லும் விறல்வேயும் வெல்இற்கும் 

பல்லும் பகரு மொழியு மிவையிரண்டும் 

முல்லையும் யாழு மிகும்'' 

இது கான்சாஞ்சீரின்றி முதன் மூன்று சீர்ச்கண்ணு நிர 

னிறுத்தமையாற் கூழைரநிரனிறை. 

பல்லும் பணிமொழியாள் வாயும் பணைமுலையும் 

மூல்லையு முர்கீர்ப் பவளமுங் கோங்கரும்பு 

நல்விணர்க் கோதை ஈறு நுதலு சாட்டமும் 

ஈவில்லுங் கயலு மிகும்” 

இஃது இரண்டாஞ் சர்க்கண்ணின்றி யொழிந்ந மூன்று 

ஈர்க்கண்ணு நிரனிறுத்தமையான் மேற்கதுவாய்நிரனிறை.
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* பொறையன் செழியன் பூர்தார் வளவன் 

கொல்லி கொற்கை ஈல்லிசைச் குடச்சை 

பாவை முத்த மாயிதழ்ச் குவளை 

மாயோண் மு.றவன் மழைப்பெருங் சண்ணே” 

இது மூன்றாஞ் £ர்க்கண்ணின்றியொழிந்த மூன்று?ர்க் 

கண்ணு நிரனிறுத்தமையாற் கீழ்க்கதுவாய்நிரனிறை, 

*“ுடல்்வே லமாநோக்க'' என்பத நான்கு Prac ain ap 

நிசனிறுத்தமையான் முற்றநிரனிறை. 

* இரண்டு சான்கு மெட்டூ மிரட்டியு 

மிரண்டடி. யோடி மூச்ச ரிரு£ர் 

Gres ape pens ofits Beng போல்வரின் 

அம்போ தரங்கமேன் றறிர்தனர் கொளலே” 

இதுவும.. 

இனி யொருசாரா௫ிரியர், *பகற்செய்யுஞ் செஞ்ஞாயி.றும், 

இரவுச்செய்யும் வெண்டிங்களும் '' என்றிவ்வாறு வருவன 

வற்றை முரணிரனிறை என வேண்டுவர். 
நிரனிறை தானே, 

வினையினலும் பெயரினு நினையத் தோன்றிச் 

சொல்வேறு நிலைஇப் பொருள்வேறு நிலையும் '? 

என்பது நிரனிறைக் இலக்கணம். 

இனிச் சுண்ணமோழிமாற்று வருமாறு : 

 சுரையாழ வம்மி மிதப்ப வரையனைய 

யானைக்கு நீத்து முயற்கு நிலையென்ப 

கானக நாடன் சுனை”! 

இதலுள், 'சுரை' என்ற நின்றது (மிதப்ப' என்பதனோ 

பொருள் கொள்ளவும், ௮யல் நின்றது -நிலை' என்பதனோ 

பொருள் கொள்ளவும் வர்தமையாற் சுண்ண மொழிமாற்று, 
  

* இச்செய்யுளே 860-ஆம் பக்கத்திற் காண்க.
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“ சுண்ணர் தானே, 

பட்டாங் கறைர்த வீரடி *யெணடு் 

ஒட்டுவழி யறிர்.த துணிர்தன ரியற்றல் 

என்ராராகலின் ; 

இனி, அடிமறிமோழிமாற்று வருமாறு: 

கூரல் பம்பிய திறுசான் யாறே 

சூசர மசளி ராரணம னெரே 

வார லெனினே யானஞ் சுவனே 

சார னாட சிவர arp” 

எனவும், 

* மாறாக் காதலர் மலைமறர் தீனரே 

ஆரூச் கட்பனி வாலா னாவே 

ஏரா*மென்றோள் வளைநெகி ழும்மே. 

கூறாய் தோழியான் வாழு மாறே'' 

எனவும், 

( இட்டி லிரும்புழை யிருளிய பொழுதே 

பட்டி யுளியங் சொட்கு மாங்சே 

பொற்றொடி யுண்ச ணீர்நில் லாவே 

வெற்ப வாரல் வியன்மலை யாறே'' 

எனவுக் கொள்க. இவை வேண்டிற் ரோரடி முதலாகச் சொன் 

னாலும் பொருள்கொண்டு நிற்றலான் ௮டிமறிமொழிமாற்று, 

 அடிமறிச் செய்தி யடிகிலை இரிந்து 
சீர்கிலே திரியாது sQur gow” 

.என்பதாகலின், 

* ஒண்ட என்பதும் பாடம்,
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இனி, அடிமோழிமாற்று வருமாறு, 

* ஆலத்து மேல குவளை குளத்துள 

வாவி னெடிய குரக்கு”” 

இதனுள் (இலத்துமேல” என்பதனோடு (வாலினெடிய 

குரங்கு' என்பதனைக்கூட்டியும், * குவளை ': என்பதனோடு (குள 

த்துள என்பதனைக் கூட்டியும் பொருள் கொண்டழையால் 

அடிமொழிமாற்று, இரண்டடி மொழிமாற் று எனவும் ௮மை 

யும். 

1₹ மொழிமாற் றியற்கை, 

சொன்னிலை மாற்றிப் பொருளெதி ரியைய 

முன்னும் பின்னுங சொள்வழிச் கொளாஅல் '? 

(தொல்-சொல்-409,) 

என்பதாகலான், 

' குன்றச்து மேல குவளை குளத்துள 

செங்கோடு வேரி மலா'? 

என்பதும், 

: உள்ளடி யுள்ளன வோலை செவியள 

Caracas தொட்ட செருப்பு” 

என்பதும், இன்னவை பிறவும் ௮ன்ன, 

* சொல்லாதல் சொல்லின் பொருளாதன் முன்முறைவைத் 

தவ்வகை நேர்கொ ணிரனிறையா மவ்வவ் 

விடையிட் டெதிரும் விராய்ச்சொல் விடையிடை 

யிட்டன சுண்ண மிரண்டடியாற் சொல்வா 

நிற்ப சடிமொழி மாற்றல் லதடி. 

மறியா முழுதும்யாப் பு” 

இதனைப் பதநெடழ்த் துரைத்துச் கொள்க,
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இனிப், பூட்டூவிற் பொருள்கோள் வருமாறு : 

* திறர்இிடுமின் றீயவை பிற்காண்டு மாதர் 

இறக்து படிற்பெரிதா மேத--முறக்தையர்கோன் 

றண்ணாச மார்பிற் * றமிழர் பெருமானைக் 

கண்ணாரக் காணக் கதவு'' 

இதலுள் திறந்திடுமின்' என்பது *கதவு' என்பதனோடு 

பொருீணோாக்குடைமையிற் பூட்டுவிற் பொருள்கோளாயிற்று. 

இனிப், புனல்யாற்றுப் பொருள்கோள் வருமாற;, 

“ அலைப்பான் பிறி துயிரை யாக்குதலுங் குற்றம் 

விலைப்பாலிற் கொண்டூுன் மிசைதலுக் குற்றம் 

சொலற்பால வல்லாத சொல்லு கலுங் குற்றம் 

கொலைப்டாலுங் குற்றமே யாம்”? 

இஃது ௮டி. தோறும் பொருளற்று மீளாது சேறலின் 

புனல் யாற்றப் பொருள்சோ எளாயிற்று. 

இனி, அளைமறிபாப்புப் போருள்கோள் வருமாறு : 

“'தாழ்ர்த வுணர்வினராய்ச் தாளுடைர் துசண்டுன்றிச்களர்வார் சாமும் 

சூழ்ச்த வினையாக்கை சுடர்விளிீர் து சாற்கஇக்கட் சுழல்வார் தாமு 

மூழ்ச்து பிணிஈலிய முன்செய்த வினையென்றே முனிவார் தாமும் 

வாழ்ச்ச பொழுஇினே வானெய்து நெறிமூன்னி முயலா சாமே'' 

இதனுள், * வாழ்ந்த பொழுதினே வானெய்து நெறி 

முன்னி முயலாதார்'' என்னும் இறுதிச்சொல் முதலும் 

இடையுஞ் சென்ற! மறிந்துபொருள்கோடலின் ௮ளைமறிபாப் 

புப்பொருள்கோ எாயிற்று. 

இனித், தாப்பிசைப் போருள்கோள் வருமாற : 
4 உண்ணாமை யுள்ள துயிர்கிலை பூனுண்ண 

வண்ணாத்தல் செய்யா தளழ”? (குறள்-புலாஷ்-.) 
  

* தமிழின் பெருமானை' என்பதும் பாடம்.



874 ஒழிபியல் 

இஃது, (ஊன் உண்ணாமை யுள்ள துயிர்நிலை'' எனவும், 

"ஊன் ௮ண்ணாத்தல் செய்யா தளறு"' எனவும் ஈடங்ன்ற 'ஊன்' 
என்னுஞ் சொல்லே முதலும் இறுதியும் நின்று பொருள் 
கொண்டமையால் தாப்பிசைப்பொருள்கோ எாயிற்ற, 

இனிக், கொண்டு கூட்டுப் போருள்கோள் வருமாறு : 

: குவியிணர்த் தோன்றி யொண்பூ வன்ன 

தொகுசெர் நெற்றிக் கணங்கொள் சேவல் 

கள்ளிருள் யாமத தில்லெலி பார்க்கும் 

பிள்ளை வெருஇற் கல்இிரை யாடுக் 

கடுஈவைப் படீஇயரோ நீயே நெடுநீர் 

யாண ரூரன் றன்னொடு 

வதிந்தவெம் மின்றுயி லெடுப்பி யோயே”' (குது£்-1 07.) 

இதனுள் *தொகுசெக் நெற்றிக் கணங்கொள் சேவல்” 
என்பதனையும் *கடுநவைப் படியரோ நீயே'' என்பதனையும், 

இன் றுயி லெடுப்பியோய்'” என்பதணையுக் கூட்டிப் பொருள் 

கொண்டமையான் கொண்டு கூட்டுப் பொருள்கோ ort pm. 

! தெங்கங்காய் போலச் இரண்டுருண்ட பைங்கூர்தல் 

வெண்கோழி முட்டை யுடைத்தன்ன மாமேனி 

யஞ்சனத் தன்ன பசலை தணிவாமே 

வங்கத்துச் சென்றார் வரின்” 

இதனை :௮ஞ்சனத்தன்ன பைக்கூந்தல்' எனவும், 

தெங்கங்காய் போலத் தரண்டுருண்ட பெண்கோழி முட்டை 
யுடைத்தன்ன பசலை' எனவும் சொற்களைக் சொண்டு கூட்டிப் 

பொருள் கொண்டமையால் இதுவுங் கொண்டு கூட்டுப் பொ 

ருள்கோள் எனப்படும், 

“ ஆரிய மன்னர் பறையி னெழுச்தியம்பும் 

பாரி பறம்பின்மேற் றண்ணுமை---காரி 

'விறன்முள்ளார் வேங்கை வெிர்நானுர் தோளாள் 

நிறனுள்ளூ ௬ுள்ள தலா”?
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இதனுள், (வெதிர்காணுந் தோளாள்' என்றும், ‘Oper 

வேஜ்கை' என்றும், (அலர் ஆரிய மன்னர் பறையி Ger aps 

தியம்பும், என்றும் சொற்களைக் கொண்டு கூட்டிப் பொருள் 

கொண்டமையால் இதுவுமது, பிறவு மன்ன. கொண்டுகூட்டு, 

தீன்னுள்ள சொல்லாதல், பொருளாதல் கொணர்ந்து கூட்டிச் 

சொல்லப்படுவனவும், தன் இல்லாத சொல்லாதல், பொருளா 

தல் கொணர்ந்து கூட்டிச் சொல்லப்படுவனவும் என கான் 

காம். ௮வை வத்தவழிக் கண்டு கொள்க. நிரனிறை, சுண்ணம், 

௮டிமறிமொழிமாற்று, ,௮டிமொழிமாற்று என்னும் இந்நான் 

இனோடும், பூட்டுவில், புனல்யாறு, தாப்பிசை, ௮ளைமறிடாப்பு, 

கொண்டுகூட்டு என்னும் இவ்வைந்தும் உறழ இருபதாம், 

அவை வந்தவழிக் கண்டு கொள்த, இருபது assur gua 

காட்டினார் ௮விஈயனார் எனக்சொளக, 

ஆதி பகம், ௮ந்த இபேகம், மத்திம தீபசம், சிங்க நோக்கு, 

தேசைத்தத்து, பாசி நீக்கு, ஒருசிறைநிலை என்றிவ்வாறு 

*பொருள் சோள் சொல்வாரு முளர், ௮வையு மவற்றுள்ளே 

யடங்கும் எனக் கொள்க, அவை யெல்லாம் *வல்லார்வாய்க் 

கேட்டுணர்க. ஈண்டுரைப்பிற் பெருகும். 

௮றுவகைப்பட்ட சொல்லின் விகாரமாவன: 

அந்நாற் சொல்லுக் தொடுக்குங் காலை 

மெலிக்கும்வழி மெவித்தலும் வலிக்கும்வழி வலித்தலும் 

விரிக்கும்வழி விரித்தலும் தொருக்கும்வழி தொகுத்தலும் 

நீட்டும்வழி நீட்டலுங் குறுக்கும்வழி குறுக்கலும் 

காட்டல் வலிய வென்மஞார் புலவர்'' (தொல்.சொல்-எச்-71-) 

என்ரோதப்பட்டன. 

.. 4 பொருள்சொல்வாருமுளர்' என்பதும் பாடம், 
ர் ஈல்லாசிரியா' என்பதும் பாடம்.
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வாரலாறு, 

1 தண்டை யினச்கிளி கடிவோள் 

பண்டைய எல்லண் மானோச் Serer’? 

இதனுள் *$தட்டை' எனற்பாலதனைத் (தண்டை' என்று 

மெலிக்கும்வழி மெலித்தவாறு. 

! குறுத்தாட் பூசஞ் சுமர்த வறச்கதி 

ராழியெம் மண்ணலைத் தொழினே'' 

இதனுள் *குறுந்தாள்' எனற்பாலதனைக் ‘ep sere’ 

என்று வலிக்கும்வழி வலித்தவாறு, 

* வெண்மண லெக்கர் விரிதிரை தந்தநீர் 

கண்ணாடி மணடிலச் தாதாவி யொச்இழியும் 

தண்ணர் துறைவர் ககவிலசே தற்சேர்ந்தார் 

வண்ணங் சடைப்பிடியா தார்'' 

இதனுள் (தண்டுறைவர்' எனற் பாலதனைத் (தண்ணர் 

துறைவர்' என விரிக்கும்வழி விரித்தவாறு, 

 பூச்சாட் புறவின் புனைமதில் சைவிடார் 

காத்தவிசக் காவல சேனையார்.-பார்த் துருர் 

வேண்டார் வணக்ட விறன்மதிறான் கோடன் 

வேண்டுமாம் வேண்டார் மகன்”? 

இதனுள் 1(வேண்டாதாரை வணக்க' எனற்பலாதனை 

(வேண்டார் வணக்க” என்று தொகுக்கும் வழி தொகுத்த 

வாறு, 

1: பாசிழை யாகம் பசப்பித்தான் பைந்தொடியை 

மாசேன னென்று மனங்கொளீஇ---மாசேனன் 

சேயிதழ்ச் சுண்ணி *தருகலான் சேர்தியென் 

ஜனோய்தீர நெஞ்டினமேல் வைத்து”? 

* தருதலான்' என்பதும் பாடம்
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இதனலுட் (பச்சிழை' எனற்பாலதனைப் (:பாசிழை' என 

நீட்டும்வறி ீட்டியவா.று, 

*தென்னன் நிருத்தார்சன் றென்றேன் நியேன்'' 

இதலுள், 'தீயேன்' எனற்பாலதணைத் *தியேன்' என்று 

குறுக்கும்வழி குறுக்கெயவாறு. பிறவுமன்ன. 

‘yy றுவகைப்பட்ட சொல்லின் விகாரமும்' என்ற உம் 

மையால் தலைக்குறைத்தலும், இடைக்குறைத்தலும், கடைக் 

குறைத்தலும் என விவையும் வரலாற்று முறையோடுக் கூட்டி 

வழங்கப்படும். 

: மரையிதழ் புரையு மஞ்செஞ் £றடி'' 

இத.லுள் (தாமரை' எனற்பாலதனை (மரை' என்று தலைக் 

குறைத்து வழக்கியவாறு, 

* வேதின் வெரிநி ஜோதி முதுபோத்து”' (குறுஈ்-140,) 

இதனுள் 'ஒந்தி' எனற்பாலகனை :[ஐதி' என்று இடைக் 

குறைத்தவாறு, 

“£ அசலிரு விசும்பி னாஅல் போல 

வாலிதின் 1 விரிஈச புன்கொடி முசுண்டை”'(பத்.து-மலைபடு-100-101) 

இதனுள் “இால்' எனற்பாலதனை 'தல்' என்று இடைக் 

குறைத்தவாறு, 

*நீலுண் டுகலிசை கடுப்பப் பலவுடன்'' 

இகனுள் 'நீலமுண்டுசிலிகை' எனற்பாலதனை 'நீலுண்டுகி 

லிகை' என்று கடைக்குறைத்தவாறு பிறவுமன்ன, 

ட்ட்க இவ்வடி. யுடைய செய்யுளை 237 - gb uses 8) காண்க, 

tHE எனவும் ஒர்இக்கொரு பெயர் உண்டு; (ஒமா னோதி 

'யோத்தியோர்இப்பெயர்' என்பது பிங்கலர்தை. 

  

் (ழலர்ச்தன' என்பதும் பாடம்.
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இனி எழுத்த விசையை யசைபெறுத் தியற்றலும்' என் 

பது எழுத்தல்லாத முற்கும், விளையும், இலதையும், ௮னுகா 
ணமும் முதலாக வுடையன செய்யுளகத்து வந்தால் ௮வற்றைச் 

செய்யுள்சடை யழியாமை, ௮சையுஞ் ருக் தளையும் அடியும் 

தொடையும் பிழையாமைக் கொண்டு வழக்குததும் என்ற 

வாறு, 

வரலாறு : 

 மன்றலங் கொன்றை மலர்மிலைச் தஃகுவஃ 

கென்று *பயிலு மிடைமகனே-- சென்று 

மறியாட்டை யுண்ணாமை வண்கையால் வல்லே 

யறியாயோ வண்ணுக்கு மாறு. 

ஒழிந்தன இடைக்காடனார் பாடிய ஊசிழுறியுட் கண்டு 

௮லூட்டுக் கொள்க, பிறவுமன்ன, 

: எழுத்தல் விசையே யசையொடு சீர்க்சண் 

நிறைக்கவும் படுமென நேர்ந்திர னோரே” 

என்றார் பிறரும், 

(வழுக்கா மரபின் வகையுளிசேர்த்தலும்' என்பது ௮சை 

யும், சீரும், தளையும், அடியும், தொடையும், வண்ணமும் செய் 

யுட்கட் கழியாமை வகையுளி சேர்த்தலும் என்றவாறு, | 

(வகையுளி' என்பது முன்னும் பின்லும் ௮சைழுதலா 

இய உறுப்புக்கள் நிற்புழியறிந்து குற்றப்படாமை வண்ணமறு 

தீதல் என்றவாறு, ௮வற்றுட்சில வருமாறு: 

 கடியார்பூங் கோதை கடாயினான் நிண்டேர் 

A Dunit se Fogle Fong ss” 
இதனுள் 'கடியார், என்றும், பூங்கோதை, என்றும் கடா 

யினான், எஷ்றும் ake -ஆசிரியத்தளையும், கலித்தளையும் 
Feng eran 

* 4 இரியும்' என்பதும் பாடம்,
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தீட்டு **வெள்ளையுட் பிறதளை விரவா, என்னு மிலக்கணத் 

தொடு மாநி கொள்ளு: ஈகலின், அதனைக் *கடியார்பூ, என்று 

புளிமாக்காயாகவும், (கோதை! என்று தேமாவாகவும் ௮லூடத் 

தளையும், ரும், வண்ணமுஞ் சதையாவாம். 

1! பாடுகர்க்கு மாடுசர்க்கும் பண்டுதாங் கண்டவர்க்கும் : 

ஊடுரர்க்குங் கூடுகர்க்கு மொத்தலால்--நீடுரீர் 

ஈல்வய லூர னறுஞ்சார் தணியகலம் 

புல்லவி ஜாட லினித”' 

இப்பாட்டி ஐுள் டுகாமும், ஈகாமும் பிரிந்திசைத்தனவாயி 

லும் இரண்டினையுங்கூட்டி நிரையசையாக வலூட்டுக்கொள்க. 

௮ல்லாவிடின் வண்ண மழிந்துடெக்கும். 

போதார் கூர்த விவணனி யழுங்க 

வேதிலா எனைய நீபிரிர் ததற்கே 

நிழலலிர் மணிப்பூ ணன்னை 

யழலா னாவெற் கண்ணே தையோ?” 

இதலுள் :அுழலானா' என்றும், :எங்கண்ணே, என்றம், 

'தையயா, வென்றும் ௮லகடிற் குற்றப்படநிற்கும்,; ஆசிரிய 

முச்சீரால் இறுகவென்னு மோத்திலாமையின். அதனை வகை 

யுளிசேர்த்தி, முதற் ரைப் புளிமா வென்னுஞ் சீராகவும் ௮ல் 

லாதன மூன்றுர் தேமாவென்னுஞ் ராகவும் , ows 

கொள்ளப் பிழையாதாம் 

தாழிரும்பிணர்த்தடக்சை, என்பதலுள், (தாழிரும் 

பிணர்த்தடக்சை, என்பது ஓரடியாகவும், 'தண்கவுளிழிகடா 

த்த, ன்பது ஒரடியாகவும் 'தாழ்வாகத்தம்பேணா, என்பது 

ஒரடியாகவும், கடுஞ்சினத்த கதக்களிற்ற, என்பது இாடியாக 

வும் அஷட்டால் இரு €ீரடி. வஞ்சிப்பாவாய்த் sms காங்க 

ee  இச்செய்யுளை -848-சும் பக்கத்திற்காண்க,
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லோசை பிழையாது நிற்கும் என்ப ஒருசாராசிரியர். இனி 

யொருசாரார் வஞ்சிப்பாவினுட் கலியடியும் வரமீபெறு மாக 

லின் முதலிரண்டடியுங் கலியாகச்சகொண்டு கலியடி விரவிய 

வஞ்சிப்பா என்,று ௮டிலழங்குவர் எனக்கொள்க. பிறவுமன்ன: 

: அருணோேக்கு நீரா ரசைச்ச ரடிச்சட் 

பொருணோசக்கா தோசையே கோக்... *மருணீக்கெ 

கூம்பவுங் கூம்பா தலரவுங் கொண்டியற்றல் 

வாய்ர்த வகையுளியின் மாண்பு” 

இதனை விரித்துரைத் துக்“கொள்க. பிறரும், 

 எழுத்தல் ளெவியி னசையொடு சீர்நிரைத் 

தொழுக்கலு மடியொடு தளைசதை யாமை 

வழுக்கல் வகைரளி சேர்த்து மூரித்தே.' 

என்றார் எனக்கொள்க, 

'அம்மை முதலிய வாயிரு நான்மையும்' என்பது ௮ம் 

மை, அழகு, தொன்மை, (தோல், விருந்து, இயைபு, புலன், 

இழைபு என இவை மெட்டும் எனக்கொள்க, 

அ௮ம்மையாவது, சிலவாய மெல்லியவாய சொற்களால் 

ஒள்ளியவாய பொருண்மேற் சிலவடியாற் சொல்லப்படுவது 

என்னை? 

 இன்மென் மொழியாற் *ருய பனுவலோ 

டம்மை தானே யடிிமிர் வின்றே'' (தொல்-பொ-செய்-250) 

என்றாராகலின். வரலாறு: 

: அறிவினா னாகுவ துண்டோ பிநிதினோய் 

தன்னோய்போற் போற்றாச் கடை'” (குறள்-இன்னா-ம,) 

எனக்கொள்க, 
  

* மருணீக்க' என்பதும் பாடம்.
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அழகாவது, செய்யுட் சொல்லாகிய திரிசொல்லினால் ஒசை 

யினியதா& ஈன்சனெிது யாக்கப்பவேது; என்னை ? 

““செய்யுண் மொழியாற் சீர்புனைர் இயாப்பி 

னவ்வகை தானே யழசெனப் படு3ம'” (தொல்-௦பா-செய்.287.) 

என்றாராகலின், வரலாற: 

“ துணியிரும் பெளவங் குறைய வாங்கி 

யணி௫ெ ரடுக்கன் முற்றிய வெழிலி 

காவொடு மயங்கிய கனையிரு ணடுசாள் 

யாங்குவர் தனையோ' வோங்கல வெற்ப 
செடுவரை மருங்கிற் பாம்பற விழிதரும் 

கடுவரற் கலுழி fos 
2 7 தரவ கறு wa யு ப வல்லியம் வழங்குங் சல்லதர் ரெறியே 

கானக் கொள்க, 

தோன்யைபாவது,பழைமைத்தாய் நிகழ்ந்த பெற்றி யுரைக் 

கப்படிவது ; என்னை 7 

“ தொன்மைசானே, 

யுரையொடு புணர்” பழைமை மேற்றே” 

( தொல்-பெர்-செய்-.288.) 

என்ராராகலின். வரலாறு : 

 செறிதொடி யுவசை சேளரய் செஞ்சுடர்ச் 

தெறுகஇிர்ச் செல்வன்” 

என்பதூஉம், பாரதமிராமாயண முதலானவுங் கொள்ச. 

தோல் என்பது, இழுமென்ற மெல்லியவாய சொற்களால் 

விழுமியவாய்க் படெப்பனவும், எல்லாச் சொற்க?ளாடுங்கூடிய 
~ ௭ * * . ௩ 

பலவடியை யுடையவாய்க் டெப்பனவும் என இரண்டு வகைப் 

படும். என்னை 7
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₹ இழுமென் மோழியான் விழுமியது துலலினும் 

பரர்த மோழியா லடிநிமார் தொ.ழுகிலுச் 

சோலென மொழிப தொன்மொழிப் புலவர்'' 

| (தொல்.பொ-செய்-259,) 

என்முராகலின், வமலாறு : 

! மாயிரும் பரப்பகம் புதையப் பாம்பின் 

ஆயிர மணிவிளச் கழலுஞு சேக்கைத் 

துணிதரு வெள்ளர் துயில்புடை பெயர்க்கு 

மோளியோன் காஞ்சி யெளிதினிற் கூறின் 

இம்மை யில்லை மறுமை”மில்லை 

ஈன்மை யில்லைச் சீமை யில்லை 

சேய்வயோ ரில்லைச் செய்பொரு ஸில்லை 

யறிவோர் யாரலஃ'இிறுவுழி யிறுகென'' 

இது மார்க்கண்டேடனார் காஞ்சி. இமுமென்மொழியால் 

af opi his gi அுவன்றது, 

DG தலைய விருணிற விசும்பின் ?” 

என்பதி பாந்தமொழியா லடிரிமிர்ந்தொழுகிப து, இது மலை 

படுகடாம்; 

விருந்து என்பது புதியவாயினவற்றின்மேற்று, அவை 

இப்பொழு துள்ளாரைப் பாடும் பாட்டு, 

் விருக்ேே தானும், 
புதுவது புனைஈத யாப்பின் மேற்றே! 

| தொல்.பொ-செய்..240,) 

என்றாராகலின், ௮வை வழிப்பட்டுழி யறிந்து கொள்க. 

இமைபு என்பது: ௫ண ஈமனயரலவழள எனப் 

பட். பதினொரு புள்ளியிறாய் வந்த பாட்டெல்லாம் "இயைபு 

எனப்படும், பதினோருதாரணமும் ௮வை வர்தவழிக் கண்டு 
கொள்க. என்னை ?
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1! ஞசாரை முதலா எகாரை மீற்றுப் 
yas af யிறுதி பியைபெனப் படுமே” 

(தொல்-பொ-செய்-241.) 
என்றாராகலின், 

புலன் என்பது, இயற்சொலலாற் பொருள் தான்றச் 
செய்யப்படும் பாட்டு , என்ன ? 

“ சேரி மொழியாற் செவ்வி திற்ளெ் 
தோதல் வேண்டாது குறித்தது தோன்றிற் 
புலனென மொழிப பலனுணார் தோரே! 

(தொல்-டொ-செய்-242.) 
ஈன்றாராகலின், வரலாறு: 

“ பாற்கடன் மூகர்த பருவச் கொண்மூ 
வார்செறி முரசின் முழங்கி யொன்னார் 
மலைமுற் நின்றே வயங்கு துளி சிதறிச் 
மசென்றவ டிருமுகங் காணக் கடுர்தே 
ரின்.றுபுகக் கடவுமதி பாக வுதுக்சாண் 
மாலொடு புணர்ர்த மாஅல் போல 
இரும்பிடி யுழைய சாக 
பெருங்காடு மடுத்த காமர் களிறே”? 

எனக் கொள்க. 

இழைபு என்பது, வல்லொற்றியாதுர் தீண்டாது செய்யு 

ளிபலுடையாரால் எழுத்செண்ணி வகுக்கப்பட்ட குறளடி 
முதலாப் பதினேழ்றிலத்து ஐந்தடியு முறையானை யுஒடத்தாப் 
ஒக்க சொற்களான் வருவது; என்னை ? 

* ஒற்றொடு புணர்ர்த வல்லெழுச் தடக்காது 
குறளடி முதலா *வைர்தடி யொப்பித் 
தோங்கெய மொழியா னாங்கன மொழுகின் 
இழைபி னிலக்கண மியைஈத தாகும்” 

(தொல்-பொ-செய்-245.) 

என்றாராகலின். வரலாறு: 

* ஐந்தடி கா.றும்' என்பதும் பாடம்.



384, ஒழிபியல் 

வரலாற. 

! போந்து சென்ழு சார்ச்து சார்ஈது 

தேர்ர்து தேர்ச்து மூசி சேர்ர்து 

வண்டு சூடி விண்டு வீங்கு 

நீர்வாய் கொண்டு நீண்ட நீல 

மூர்வா யூதை வீச வீர்வாய் 

மதியே நுணடோ டொல்கி மாலை 

ஈன்மணங கமழும் பன்னெல் வார 

அமையேர் மென்றோ. ளாயரி நெடுங்கண் 

இணைமீ ரோதி யேர்திள வனமுலை 

யிலும்ப மென்மல ரிடையெழுர்த மாவின் 

சற் சழை *யலமருஞ் செறிர்தேர் தல்குலள் 

௮ணிசசை யசைஇய வரியமை சிலம்பின் 

மணீமருள் வளர்குரல் வளரிளம் பிறைதுதல் 

ஒளிநிலவு வயக்இழை யுருவடை மகளொடு 

ஈளிமுழவ முழங்கெ வணிலலெவு செழுககர் 

இருஈ்தளவு மலரளவு சுரும்புலவு 5ற.ந்தொடை 

சலனளவு சலனளவு கலனளவு கலனளவ 

பெருமணம் புணர்ந்தனை யென்பவல் 

சாருரி மறைப்பி இனாழிகுவ சன்றேஏ' 

எனக் கொளக, 

வண்ணமும், என்பது வண்ணங்களு மென்றவாற;., ௮ல் 

வண்ணந்தானே யிருபதெனக்சொள்க ; என்னை ? 

. வண்ணர் தானே சாலைர் தென்ப” (தொல்-பொ-செய்-219.) 

என்ருராகலின், 
erage ne 

i susdraien2. 6 செறிந்தேர்தல்குல்' என்பதும் பாடம்,
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: அவைதாம், 

] பர௮ வண்ணர் 8 தா௮ வண்ணம் 

8 வல்லிசை வண்ண 4 மெல்லிசை வண்ணம் 

S இயைபு வண்ண 0 மளபெடை வண்ணம் 

7 நெடுஞ்சீர் வண்ணங் 8 குறுஞ்சீர் வண்ணம் 

சித்திர வண்ண 10 ஈலிபு வண்ணம் 

11 அகப்பாட்டு, வண்ணம் 12 புறப்பாட்டு வண்ணம் 
18 ஒழுகு வணண 14 மொருஉ வண்ணம் 

1௦ எண்ணு வண்ண 10 ,மகைப்பு வண்ணம் 

17 தாங்கல் வண்ண 18 மேக்சல் வண்ணம் 

19 உருட்டு வண்ண 30 முடுகு *வணணமென் 

(ரங்கன மறிப வறிர்திசி னோரே” 

(தொல்.டொ.செய்..91க்,) 

என்றோதப்பட்டன. 

அவற்றுட் பா௮வண்ணம் சொற்€ரடியால் நாலுட் பயில 

வருவது; என்னை ? 

£6 அவற்றுட், பா௮ வண்ணஞ் 

சொற்சீர்த் தாச நூற்பாற் பயிலும்'' (தொ.-பொ-செய்-215.) 

என்றாராகலின், வரலாறு: 

குற ஆனென வரூ௨ மிறுகுி 

அஒடுஞ் சவனுஞ் செய்யு ரள்ளே.'' (தொல்.சொல்-வேற்-25,) 

கானவும், 

“அஇ ௨௮ம் மூன்றுஞ் சுட்டு,'' (தொல்-எழுச்-தான்..81.) 

எனவுக் கொள்க. 

* வண்ணமோ-டாங்கவை யென்ப விச் aA னோ! ஏன் 
பதும் பாடம்,
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தா௮ வண்ணமாவது, தோன்றுமிடத்து ஒரோவடி பிடை 

யிட்டு வந்த வெதுகைத்தாகும்; என்னை? 

தா௮ வண்ண, 

மிடையிட்டு வரச வெதுகைத் தாகும், (தொல் பொ-செய்-216.) 

என்றா. ராகலின், வரலாற: 

4 தோடா ரெல்வளை செகிழ நாளும் 

செய்த லுண்கண் பைதல் 1ஐுழவா 

வாடா 1வவ்வரி சதைஇப் பசலையும் 

வைக றோறும் பைப்பையப்' பெருக 

நீடா ரிவரென ரீண்மணங கொண்டோர் 

கேளார் கொல்லோ காதலர் சோழி 

வாடாப் பெளவ மறமுகம் தெழிலி 

பருவஞ் செய்யாது வலனேர்பு வளைஇ 

யோடா மலையன் வேலிற் 

கடிது மின்னுமிச் சார்மழைக் குரலே." 

என்னும் பாட்டுக்கொள்க, 

வல்லிசை வண்ணமாவது, வல்லெழுத்துமிக்குவருவ த; 

என்னை? 

'வல்விசை பண்ணம் வல்லெழுச்துப் *பயிலும்."' 

(தொல்-பொ-செய்-21/.) 

என்ருராகலின். வரலாற: 

“ வட்டொட்டி. யன்ன வனமுடடப் புன்னைக்கழக் 

சட்டிட்டுக் சண்ணி தொடுப்பவர் தாழைப்பூச் 

* கதுழி என்பதும் பாடம். 
1 *வல்வரி' என்பதும் பாடம், 

$ (நீடா ரிவணென்' என்பதும் பாடம். 

* Bas Bio என்பதும் பாடம்,
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தொட்டிட்டுக் கொள்ளுங் ஈடற்சேர்ப்ப ணின்னொடு 

பட்டொட்டி யுள்ளம் விடாது நினையுமேல் 

விட்டொட்டி நீங்காதே யொட்டு,” 

எனக்கொள்க. 

மெல்லிசை வண்ணாமாவது, மெல்லெழுத்து மிக்குவரு 

வது; என்னை ? 

மெல்லிசை வண்ண மெல்லெழுச்் ௪ மிகுமே' 

(தொல்-பொ-செய்.-.316.) 

என்றாராகலின், வரலாறு : 

பொன்னி னன்ன புனைறண் டாது 

மணியி னன்ன செய்தலங் கழனி » 

மனவென வுஇரு மாநீர்ச் சேர்ப்ப 

மாண்வினைஃரெடுர்சேர் பூண்மணி யொழிய 

மம்மர் மாலை வாரீ 

ஈன்மா மேனி ஈயர்சனை யெனினே” 

எனக் கொள்க, 

இயைபு வண்ணமெனப து, இடையெழுத்.௫ மிக்கு வரு 

விது ; என்னை? 

இயைபு வண்ண மிடையெழுத்து மிகுமே."' 

(தொல்-பொ.செய்-219, 

என்றாராகலின், வரலாறு ; 

( வூல்வெள் எருவி வரைமிசை யிழியவும் 

கோள்வல் ஓுழுவை விடரிடை யியம்பவும் 

வாரு ருளியம் வரையச மிசைப்பவும்
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வேலொளி விளக்? தீவகினே 

யாசோ தோமி வாழ்கிற் போரே," - 

எனக் கொள்க, ர 

அளபெடை வண்ணமாவது, ௮ளபெடை பயின்று வரு 
வது; என்னை ? 

“அளபெடை வண்ண மளபெடை பயிலும். 

| (தொல்-டொ.செய்,220,) 

என்றாராகலின். வரலாறு; . 

: தரம் படுரர்க்குத் தண்ணீ ருள்கொலோ 

ஆ௮ம் பலபழி யன்னை யறிவுறில் 

வா௮ம் பரலி வழுதியோ டெம்மிடை 

தோடி ,நவலுமிவ் வூர்.” 

கெடிஞ்சர் வண்ணமென்பது, நெட்டெழுத்து மிக்கு வரு 

வது; என்னை ? 

* நெடுஞ்சீர் வண்ண நெட்டெமுச்துப் பயிலும் ” 

(தொல்-டொ-செய்-221.) 

என்றாராகலின், வரலாறு: 

“ நீரூர் பானா யாறே காடே 

நீலூர் கரயாம் பூவீ.யாவே 

காரூர் பான மாலே யானே 

யாசோ தாமே வாழா மோரே 

*யூரூர் பாகா தேசே 

'பீரூர் தோளாள் பேரு ராளே.' 
எனக் கொளக, 

குறஞ்சர் வண்ணமென்பது, குற்றெழுத்து மிக்கு வரு 

வது; என்னை ? | 
பவட em nen a nati 9 ae ae ete 

*பதயா' என்பதும் பாடம்.
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்' கு௮ஞ்சர் வண்ணய குற்றெழுத்துப் பயிதும் '* 
(தொல்ஃபொ-செய்.122.) 

orem hp rector. வரலாற: ் 

* உறுபெய லெழிலி தொகுபெயல் பொழியச் 

சிறுகொடி யவரை பொரிதளை யலிழச் 

குறிவரு பருவ மிதுவென ons 

செறிதொடி. நலமிலை யழிய 

லறியலை யரிலை, கருதிய பொருளே ” 

stone கொள்க, 

சித்தா வண்ணமென்பது, குற்றெழுத்தும் கெட் 

டெழுத்தும் விரவிவருவது; என்னை? 

 இத்இரவண்ணம், 

கெடியலுங் குறியவு சேரர் துடன் வருமே” 
(தொல்.பொ-செய்-288,) 

என்றாராகலின் வரலாறு: 

* ஊர்வாழி யூரர் தேர்தார் வாசி 
பேர்சேரி கார்பே ரிரைய 
வாரி பீர்ரீச தோழி தோளே '' 

எனக் கொள்க, 

ஈலிபு வண்ணமென்பது, ஆய்த முடைத்தாப் வருவது; 

என்னை? 

£ நலிபு வண்ண மாய்தம் பயிலும்” (தொல்-பொ-செய்.22க,) 
என்றாராகலின். வரலாற; 

: ஏஃ்கொ டயன்சாப்ப வேமார்தாள் போதச்தாள் 
அஃகுநீர்க் கான்யாற் றயன்மண லெக்கர்மே 
லிஃதோநின் பாவை திருந்சடிப் பின்றை 
யலஃ்தோ விடலை யடி"? 

எனக் கொள்க,
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௮கப்பாட்டு வண்ணமென்பது, முடியாதது போன்று 
முடிவது; என்ன? 

* அகப்பாட்டு வண்ணம், 

முடியாத் தன்மையின் முடித்தன மேற்2ற."” 

(தொல்-பொ-செய்..925.) 

என்ருராகலின், வரலாறு; 

* பன்மீ னுணஙகற் படுபுள் ளோப்பியும் 

புன்னை நுண் டாது ஈம்மொடு தொடுத்தும் 

பன்னாள் வரது பணிழெரழி பயிற்றித் 

சோழி நீங்காமை குளிற் றேற்றிய 

மணர்ததற் கெரங்வான் றணர்து புறமாறி 

யினைய னாக மீங்குனைச் துறர்தோன் 

பொய்த லாயத்துப் *பொலங்கொடி, மகளீர் 

கோடுயர் வெண்மண லேறி 

யோடுகல மென்னுர் துறைவன் ரோழி,'' 

எனக்கொள்க, 

புறப்பாட்டு வண்ணமென்ப௮, முடிந்ததுபோன்று முடி 

யாததன் மேற்று; என்னை? 

* பறப்பாட்டு வண்ணம், 

முடிந்தது போன்று முடியா தாகும்” 

(தொல்ஃபொ-செய்-226,) 

) 

என்ருராகலின், வரலாறு : 

* நிலவுமண லகன்றுறை வலவ னேவ 

லின்றி மணிப்புள் ளினமெடுப்ப கெருகலும் 

வர்தன்று கொண்கன் றேரே யின்றும் 

வருகுவ தாயிற் சென்று சென்று 

*  பொலன்றொடி ' என்பதும் பாடம்.
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தோன்றுபு துதைந்த புன்னைத் தாதுகு 

தண்டொழின் மெல்லக வனமுலை சொருக்கப் 

புலவி னெவனோ மெல்லிய ஸீயும் 

ஈல்சாது விடுகுவை யாயி னகலும் 

படாமலி யுள்ளமொடு மடன்மா வேறி 

யு௮துய ௬ல௫ட னறியாஞ் 

சிறுகுடிப் 'பாச்சத்துப் பெரும்பழி தருமே } 

எனக் கொள்க, 

ஒழுகுவண்ற மென்பது, ஒசைபினெழுகிக் கிடப்பது? 

என்னை ? 

** ஒழுகு வண்ண மோசையி ஒனொழுகும் '" 

(தொல்-பொ-செய்-427,) 

என்றா ராகலின், வரலாறு : 

 அமீம வாழி தோழி காசல 

ரினமீன் பனிக்கு மன்னா வாடை யொடு 

புன்கண் மாலை யன்பின்று ஈலிய 

வய்யல ளிவளென வுணரச் சொல்லிச் 

சொல்லுார்ப் பெறினே செய்ய வல்ல 

வின்னனி யிறாச மன்னவர் 

பொன்னணி மொடுர்தேர் பூண்ட மாவ” 

எனக் கொள்க. 

ஒரூ௨ வண்ணமென்பது, ஒன்ராத்தொடையாற் wi. 

பது ௮ஃதியாதோ வெனிற் செந்தொடை ; என்னை * 

ம ஒரூ௨ வண்ண மொரீ இத் தொடுக்கும். '' 

(தொல்-பொ-செய்- 928.) 

என்ளுராகலின், வரலாறு :



* தொடிரெடிழ்ர் தனவே சண்பசர் தனவே 

யான்சென் அுரைப்பின் மாண்பின் றெவனோ . 

சொல்லாய் வாழி தோழி வசைய ் 

முள்ளில் பொதுளிய வலங்குகுலை நெடுவெதிர் 

பொக்குவா லிஎமழை துவைப்ப 

மணிகிலா விரியுங் குன்றுழெ வோர்க்கே, '! 

எனக் கொள்க, 

எண்ணு வண்ணமென்பது,செவ்வெண்ணினலும், உம்மை 

எண்ணினாலும், என வெண்ணினைைம், என்ர வெண்ணி 

னலும், பிறவும் யாதானுமோ ரெண்ணினலும் வருவது ; 

என்னை? 

“ எண்ணு வண்ண மெண்ணுப் பயிலும்” 

| (தொல்-பொ-செய்-290,) 
சஎன்றாராகலின், வலாறு : 

் பொறையன் செழியன் போர்வேற் Barat 

கொல்லி கொற்கை ஈல்லிசைச் குடர்தை 

பாவை முத்தம் பல்லிதழ்ச் குவளை 

யாயிழை ஈல்லா எரிவை 

மாயோள் வெண்பற் சேயரிக் கண்ணே '' 

எனக் கொள்க, இது செவ்வெண்பெற்றது. பிறவுமன்ன, 

௮கைப்புவண்ண மென்பது, அறுத்தறுத்துச் சொல்லப் 

படுவது ; என்னை? 

1! அகைப்பு வண்ண மறுத்த,றுச் தொழுகும் ”? 

(தொல்-டொ-செய்-980-) 

என்றாராகலின். வரலா. ; 

தொடுத்த வேம்பின்மிசைத் துதைர்த பொந்தையிடை 

யிசைத்தவாரம் மலைப்பாட்டு ரண்ண லென்பொனியன்ற
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சேனைமுர சிரங்குர் தானையெதிர் முயன்ற 

வேந்த ருயிர்முருக்கும் வேலின் னவன் '? 

எனக் கொள, 

ஆக்கல வண்ணமென்பது, பெரும்பான்மையும் வஞ்சி 

பயின்று வருவது. என்னை ? 

“ தாங்கல் வண்ணம் வ்? பயிலும் ” (தொல்-பொ-செய்..2$! | 

என்றாராகலின் வரலாறு : 

தென்குமரி வடவிமைய மாயவெல்லைச் தம்புகழ் 

விளங்கக் கடலன்ன படைகாப்பண் மலையன்ன 

களிற்றெருச்தின் ஞாயிற்றன்ன சேண்விளங் குக்.இிறலர் 

இங்களன்ன வெண்குடை யுயரிய லொன்னாதார் 

மடல்சாயத் தன்னரிய வகழ்க உர் தவர் 

பொன்னுடைய வெயின் முருக்க யோவச்சன்ன 

வினைபுளே ஈல்விழ் கோபத் தன்ன 

கனையெரி சவரச் மென்ற பர்திறன் 

மழுங்க வாற்றலிற் புலயர்பல புகழ்கொண்டு 

"பெறலரிய விழுத்தாயம் விறலியர்ச்கு ம௫ழ்ர் த 

வீரனை யொன்னார் அப்பிற் றென்னவர் 

மருக புல்கனை பசிகோ னது 

கல்பி றங்கிய சுரரீர்தி யிவண் 

QE SBOE QTE னெனவைத் தெல்லாம் 

Norse மீர்ததெல்லா மெனக்காகும் பொருள்கொடுத்தும் 

புகழ்கொள்வ னெனவிவற் யே னெனக்வே 

னென்ன வென்ஜேக் காது கின்னோச்கி 

யென்னை விடுமதி வெள்வேல் வழுதி 

வேயிற்கஇர் நுழையா வியன்பெருங் காவிற் 

றண்புனல் வையை யொண்டுறை தொகுத்த
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கோடுயர் மணலினு மேத்திப் 

பாடுதும் பெருமநின் னஞாடொதும் புசழ்ந்தே.” 

ஏந்தல் வண்ணமென்பது, சொல்லிய சொல்லிற் சிறந்து 

வருவது: என்னை ? 

் ஏந்தல் வண்ணம், 

சொல்லிய சொல்லிற் சொல்லியது 9 pseu.” 

(தொல்-பொ-செய்-182.) 
என்ராராகலின், வரலாறு : 

்* கூடுவார் கூடல்கள் கூட லென்ப்படா 

கூடலிற் கூடலே கூடலுங கூடல் 

அருவிய முல்லை யரும்பவிமு மாலை 

பிரியிற் பிரிவே பிரிவு '? ’ 

எனக் தொள்க. 

உருட்டிவண்ண மென்பது, ௮ராசத்தொடைமேல் வரு 

வது ; என்னை ? 

6 உருட்டு வண்ண மராகர் தொடுக்கும் ”? 

(சொல்.பொ-செய்-288,) 

என்னா. ராகலின், வரலாறு ; 

் அணிஎளர் சிறுபொறி யலிர்துத்தி மானாகச் தெருத்தேறிச் 

துணியிரும் பணிமுரநீர்த் தோட்டவிழ்ர் து மலர்ந்தனையே 

ஆர்கலி யுயாக' லெழில்வானத் தமரர்கண முடஞார்ப்ப 

*வார்புன லிகன்மிகல மறமல்லனை மாய்க்கவலிற் பொங்கே 

மூள்ளெயிற் றரிமருள்க ணாய்த்தியரொடு செராடுங்க 

வரைஇர ணிமிர்தடச் சையினணி மலையெடுத் தேந்தினை 

காமரு தகைய கல்லியன் மார்பினை 

கண்பொரு சுடரொளி கேமியை 

ahi வார்புகல் கழன்மறவர்' என்பதும் பாடம்.
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பூமலி வினைபுனை தாரினை 

போன்டுனை வினைபுனை யுடுக்கையை 

அனையன 

பலவுடன் புகழ்த sous தோய்நின் 

இணைபுணர் கழலடி பரவுதுந் 

துணைபுண ர௬வகையொடு மன்னுது Clos Sar” 

sands கொள்க. 

புடுகுவண்ண மென்பது, அடியற்றவுழி முறியலாகா 

தாய், நீண்டவடித்தாய், ௮ராகர் தொடுத்து வருவது; என்னை 7 

1 * முடுகு வண்ணம், 

அடியிறர் தோடு மச£ீனா rnin” (கொல்-பொ-செய்-234) 

என்ுராகலின், வரலாறு, 

* முபருக£ரி யொலிமறி துணேயண் ப றழச் 

துயல்வியல் வனனுரை பிகாவதிரு 

மதிவிலங் குருஞஷடை. யிருண்முர்நீர 

௮ருங்கலங் கவர்க்தனையே 

வகைசகை வளர்தளி ரு துயர் வணரிணர் 

ிணர்புயல் புகையணங் குறுசனை 

வினவா வினவி லுயர்வ ராயின 

வினைபடக் டெக்தோய்நின் சூழுறு ஈடரொளி 

இகழணி மணியலங் இலங்கவிர் கதிர்முச்சமோ 

டுறழ்க்தியாச்த தொடையமை துணைபுனைவினை 

கொடுகழ லடியிணை பரவும் யாமே” 

எனக் கொள்க 
  

** முடுகுவண்ண முடி வறியாமல்..--அடி யிறர் தொழுக மதனே 

ரற்றே' என்பது பல ஏடுகளிற் கண்ட பாடம்.



306 ஒழிபியல் 

இவ்வாறு! வண்ணன்கற்பமெடுத்தோதினார் தொல்காப்பிப 
னாரும், கையனாரு முதலாக வுடையார். 

அவிநயனார், 

_ தூக்கசைவண்ணம, 5) 
ஏந்திசைவண்ணம், | 
டுக்கசைவண்ணம், ் என்.று இவ்வைந்தினையும், 

௨ பிரிந்திசைவண்ணம், | 
. மயங்சைவண்ணம், ளு

 ஆ
 

oo
 D

O 

I]. 4. அகவல் வண்ணம், 

இசைவண்ணம் 
ப 

ம் ப [11 : . . . த . 

கைவண்ணம் எனற இந்கான் னையும், 
e 

’ 
| 

. மெல்லிசைவண்ணாம், ப
 

O
F
 
ம
ன
ு
 

ஓய
 

[1]. 1. குற்தெழுத்துவண்ணம், > 
, நெட்டெழுத்துவண்ணம், | | 
, வல்லெழுத்துவண்ணம், $ என்று இவ்வைர்தினையும், 
, மெல்லெழுத்துவண்ணம்; | 
, இடையெழுத்துவண்ணம், J ச

ெ
 

க
க
 
க
ம
 

வ 

கூட்டியுறழ நூறு வண்ணம் பிறக்ரும் என்றார், ௮வை உறழு 

மாற? 
தூங்கிசை வண்ணம் 30. 

குறிலகவற் _றாங்கை வண்ணம், நெடிலகவற் மூக்கை வண் 

ணம், வலியகவற் _நால்கிசை வண்ணம், மெலி 

அகவ. யகவற் நாக்கை வண்ணம், “ இடையகவற் 

நாங்கை வண்ணம் எனவும் ; 

குறிலொழுகற் றாங்கசை வண்ணம், நெடிலொழுகற் orm 

ர இசைவண்ணம்,வலியொழுகற் ாங்கசை வண் 

BES™: ணம், மெலியொழுகற் ராக்கை வண்ணம், 

இடையொழுகற் ,றாக்சை வண்ணம் எனவும் ;
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குறில் வல்லிசைத் தூங்கை வண்ணம், மெடில்வல்லிசைத் 

. தூங்கசை வண்ணம், வலிவல்லிசைக் தூங் 
வலலிசை, ச . ச 

இசை வண்ணம், மெலிவல்லிசைத் தாங்சை 

வண்ணம், இடைவல்லிசைத் தாங்கசை வண்ணம் எனவும் ; 

குறில்மெல்லிசைத் தூங்கசை வண்ணம், நெடில் மெல்லிசைத் 

தூக்கை வண்ணம், வலிமெல்லிசைத் தூக் 
Gin வ்ஸி சை ச ் க . . 

இசை வண்ணம், மெலி மெல்லிசைத் தூக் 

இசை வண்ணம், இடைமெல்லிசைத் தூங்கசைவண்ணம் என 

வும் இவை குறிலகவற் தாங்கசைவண்ண முதலிப இருபது 

தூக்கை வண்ணம். 

Houston முதுபிடி நடர்தாற்பொலவும், கோம்பி ஈட் 

தாற் போலவும், நாரைஈடந்தாற் போலவும் வரும். ௮வை 

யொருபுடை யொப்பினாற் நாங்கிசைவண்ண மெனக்கொள்க. 

ஏந்திசை வண்ணம் 20. 

குறிலகவ லேர்திசை வண்ணம், நெடிலகவ லேந்திசை வண் 

. ணம், வலியகவ லேந்திசை வண்ணம், மெலிப 
அகவலஃ. ட, 

கவ லேந்திசை வண்ணம், இடையகவ Com 

இசை வண்ணம் எனவும் ; 

குறிலொழுக லேந்திசை வண்ணம், கெடிலொழுக Gens gan 

வண்ணம், வலியொழுக லேந்திசை வண்ணம், 
ஒழ் மெலியொழுக லேந்திசைவண்ணம், இடை 

யொழுச லேந்திசை வண்ணம் எனவும் ; 

குறில் வல்லிசை யேர்இசை வண்ணம், நெடில் வல்லிசை யேர் 

இசை வண்ணம், வலிவல்லிசை யேந்திசை 

வண்ணம், மெலிவல்லிசை யேர்இசை வண் 

ஊம், இடைவல்லிசை யேர்திசை வண்ணம் எனவும் ; 

வல்லிசை.
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குதின்மெல்லிசை யேந்திசை வண்ணம், நெடின்மெல்லிசை 

யேர்திசை வண்ணம், வலிமெல்லிசை Gui 

. திசை வண்ணம், மெலி மெல்லிசை யேந்திசை 

வண்ணம், இடைமெல்லிசை யேந்திசைவண்ணம் எனவும் 

இவை குறிலகவலேந்திசைவண்ண முதலிய இருபது ஏந்திசை 

வண்ணம், 

௦மஃலிசை, 

அவைதாம் மதயாண நடந்தாற்போலவும், பாம்பு பணைத் 

தாற் போலவும், pRB IL pa Gud புட்போலவும் வருமெனக் 

கொள்க, 

அடக்கிசை வண்ணம் 20. 

குறிலகவ லடிக்கிசை வண்ணம், கெடிலகவ லடுக்கசை வண் 

. ணம், வலியசவ லடுக்கசை வண்ணம், மெலிய 

“ene கவ லூிக்கிசை வண்ணம், இடையகவ ONCE: 

திசை வண்ணம் எனவும்; 

குறிலொழுக லடுச்சிசை வண்ணம், நெடிலொமுக லடுக்கசை 

; வண்ணம், வலியொழிக லடுக்கசை வண்ணம், 

28௨ மெலியொழுக லடுக்கசை வண்ணம், இடை 

யொழுக லடுக்கிசை வண்ணம் எனவும் ; 

குறில்வல்லிசை யடுக்கசை வண்ணம், நெடில் வல்லிசை யடுல் 

; இசை வண்ணம், வலிவல்லிசை யடுக்சை 
வலலிசை. டு 

வண்ணம், மெலிவல்லிசை யடுக்கசை வண் 

ணம், இடைவல்லிசை யடுத்கசை வண்ணம் எனவும் ) 

குநின்மெல்லிசை யடுக்கசை வண்ணம், நெடின் மெல்லிசை 

யடுக்சசை வண்ணம், வலி மெல்லிசை யடுக் 

இசை வண்ணம், மெலி மெல்லிசை படுக்கை 

வண்ணம், இடைமெல்லிசைர* படுக்கசை வண்ணம் எனவும் 

Gw AO OEE...
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இவை குறி லகவஎடுக்கசை வண்ணம் முதலிய இருபது 

HOPR mE வண்ணம், 

அவைதாம் ஓவ்வா நிலத்திற் பண்டியுருண்டாற்போலவும், 

காரை யிரைந்தாற்போலவும், தாராவும் தார்மணி யோசையும் 

போலவும் வரும். 

பிரிந்திசை வண்ணம் 30. 

குறிலகவற் பிரிந்திசை வண்ணம், நெடிலகவற் பிரிர்திசை 

. வண்ணம், வலியகவற் பிரிந்திசைவண்ணம், 

“ee மெலியகவற் பிரிந்திசைவண்ணம், இடையக 

வற் பிரிந்திசை வண்ணம் எனவும் ) 

குறிலொழுகற் பிரிந்திசைவண்ணம், நெடி லொழுகற் பிரிக்திசை 

வண்ணம், வலியொழுகற் பிரிந்திசை வண் 

2௫% ணம், மெலியொழுகற் பிரிந்திசைவண்ணம், 

இடையொழுகற் பிரிந்திசை வண்ணம் எனவும் 3 

குறில் வல்லிசைப் பிரிந்திசை வண்ணம், நெடில் வல்லிசைப் 

பிரிர்திசை வண்ணம், வலிவல்லிசைப் பிரித் 
a ONT. . . . . . 

திசை வண்ணம், மெலிவல்லிசைப் ரிந் 

திசை வண்ணம், இடைவல்லிசைப் பிரிந்திசை வண்ணம் 

எனவும்) 

குறின் மெல்லிசைப் பிரிந்திசை வண்ணம், நெடின் மெல்லி 

சைப் பிரிந்திசை வண்ணம், வலிமெல்லிசைப் 

(ிரிந்திசை வண்ணம், மெலிமெல்லிசைப் பிரிர் 

இசை வண்ணம், இடை மெல்லிசைப் பிரிக்திசை வண்ணம் 

எனவும் இவை குறிலகவற் பிரிந்திசைவண்ண முதலிய இருப 

தும் பிரிந்திசை வண்ணம், 

அவைதாம் பெருக்குதிரைப்ர்பாய்த்தலும், ஒன்று சொப் 

மேலலிசை.
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டியும், இரண்டு கொட்டியு முதலாகவுடைய அறுத்துக் 

சொட்டும் போலவரும். 

மயங்கிசை வண்ணம் 90. 

குறிலகவன் மயக்கசை வண்ணம், கெடிலகவன் மயக்சை 

அகவல் வண்ணம், வலியகவன் மயந்சசை வண்ணம்; 

மெலியகவன் மயங்கசை வண்ணம், திடைய 

கவன் மயங்கசை வண்ணம் எனவும் / 

குறிலொழுகன் மயங்கசை வண்ணம்; நெடிலொழுகன் மயங் 

டு இசை வண்ணம்; வலியொழுகன் மயங்கிசை 
ஒழக்ல ௨... . , 

வண்ணம், மெலியொழுகன் மயங்கசை வண் 

ணம், இடையொழுகன் மயங்கிசை வண்ணம் எனவும் ; 

குறில் வல்லிசை மயக்கசை வண்ணம், கெடில் வல்லிசை மயங் 

, இசை வண்ணம், வலி வல்லிசை மயந்சை 
வலலிசை . . . . . 

வண்ணம், மெலிவல்லிசை மயங்கசை வண் 

ணம், இடை வல்லிசை மயங்கசை வண்ணம் எனவும் ; 

குறின் மெல்லிசை மயங்கிசை வண்ணம், நெடின் மெல்லிசை 

, மயங்சசை வண்ணம், வலிமெல்லிசை மயங் 

மேலலிசை இசை வண்ணம், மெலி மெல்லிசை மயக்கசை 

வண்ணம், 'இடை மெல்லிசை மயங்கை வண்ணம் எனவும் 

இவை குறிலகவன் மயங்கசை வண்ண முதலிய இருபது 

மயங்கசை வண்ணம். 

அவைதாம் ஈகரம் இரைந்தாற் போலவும், தாரை இசை 

யும், ஆர்ப்பிசையும், இயமா விசையும் தேரைக் குரலும் போல 

வும் வரும். 

சூன்றக் காற்றும், நீர்ச்சுழியும்போல வருவது ௮கவல் 

வண்ணம்; நீரொழுக்கும், ச்காற்றொமுக்கும்போல வருவது
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ஒழுகல் வண்ணம் ; தோற்கயிறும் இரும்பு திரித்தாற்போல 

வும், கன்மேற் கல்லுருட்டினாற் போலவும் வருவது வல்லிசை 
வண்ணம் ; ௮ன்ன கடையும் தண்ணம் பறையும் போலவும், 

மண்மே னடக்தாற் போலவும் வருவது மேல்லிசை வண் 
ணம் ; இவை தொழில் வகையால் ஒருபுடை யொப்புமை 

காட்டியவா.ற', 

இவை நூறு வண்ணமும் தம்முண் மயக்ெ வரினு மிக்க 

தனாற் பெயர்கொடுத்து வழங்கப்படும். 

₹ தூங்கேர் தடுக்குப் பிரிதன் மபங்கசைவைச் துப்பின்னும் 

ஆங்கே யகவ லொழுகன் வலிமெலிப் பாற்படுத் துப் 

பாங்கே குறினெடில் வல்லிசை மெல்லிசை யோடிடையு் 

தாங்கா துறழ்தரச் சாம்வண்ண நூ.றுர் தலைப்படுமே ” 

ஃயரப்பருங்கலச்காரிகை, 

இதனை விரித்துரைத்துக் கொள்க, வரலாறு 2 

* வினையொழி பொழுதின்கட் செல்வமே போலவஃடச் 

சுனையெழு குவளையு மாம்பலுச் தீய்ர்துவாடிக் 

சனையெரி கழைதீண்டிக் காடுவெர் *தோடுகல்லா 

ஈனைவு ளெழில்வேழ காவசைர் தெய்தியாங்கு '' 

இன்னவும், ஆிரியங்களும், பாவைப் பாட்டும், ௮ன்ன 

பிறவும் குறிலகவற்றூங்கிசைவண்ணம் எனப்படும், இவற்றை 

ஐந்தெழுத்தின்மேலு மொட்டிக்கொள்ச. 
( கோல மலர்கொண்டு சிலமர்தி மலைவுடைக்தாய்ச் 

சோலை தொறுந்தாழ்க்த (பொழிற்சோர்வி ஓயர்விஞ்சை 

நீஹ்டுக் சண்ணினவர் சீடுஈணி யேத்தச் 

Fade on gig. சேரவினை சேரா 

'சன்னம்பறை! என்பதும் பாடம், , ர்'ஒடுக்கல்லா? என்பதும் 

LIALLD
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இன்னவும், வஞ்சியும், வஞ்சிப்பாவினமும் ஒழுகிசைத் 

தூங்கல். வண்ணம் எனப்படும், இவற்றையு மைர்செழுத்தின் 
மேது மொட்டி க்கொள்க, ட 

.. 1*எதுயர் கொடியி னிருவிசும் பதிரு மெறிமுச சதிர்சடற் ரானை 

வீ.றுயர் மணிக்கால் வெண்குடை யோங்கு தண்டுறை 

[பின்பழையாற்று 

மரறடு படிவ மதியுலுர் தருண மாதவ னேசமில் பாதம் 

விறடு நெறிக ளாழ்கதி வீழ விளங்யெ விழுத்தணை யாமே" 
என இச்சந்தத்தனவும், 

* பூவினார்டொழிற் பிண்டியின் £ழ்ப்பொருவறு திருஈகர்ப் 

[பொன்னெயிலுள் 

மாவிஞர் ஈலனோக்இ, னல்லார் பலர்பணிர் து வர்.சடிவணங்க '' 

என இன்ன வண்ணத்தனவு மெல்லாம் வல்லிசைத்தூங்கல் 

வண்ணம் எனப்படும், இவற்றையும் ஐந்தெழுத்தின்மேலு 

மொட்டிக்கொள்க. 

: தேனினார் மலர்ப்பிண்டியி னீழற் றேவசேத்க 

வானினார் குடையா னடிசாளும் வணங்குதுமே ”' 

.! தாழி யோங்குமலர்ச் கண்ணவர் சண்ணடி 
பாழியோங்கு புனலார் பழையாற்றுள் 
காழிரின்றம் மதியான் மதிசேர்ர்து 

வாழி யென்று வணங்க வினைவாரா '' 

என இன்னவை யெல்லாம் மேல்லிசைத் தூங்கல்வண்ணம் 

எனப்படும். இவற்றையும் ஐந்தெழுத்தின்மேலு மொட்டிக் 

சொள்க. 

.... | சளலினார் கொணர்ர்த வெண்காணமும் விழுப்பொன்னு 

முளிவெனினும் யான்றுய்ப்ப லுலவாது டெர்தமையால்
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eter Wen பொலிர்தகை வாட்கண்ணாள் வழிபடு 

களைவாரிற் கனையிருட்சட் சாணேன்மற் நிதுவல்லால் '' 

எனீ இன்னவுக், கலிப்பாக்களும், தம்பிப்பாட்டும் குறிலகவ 

லேந்திசை வண்ணம். இவற்றையும் ஐர்தெழுத்தின்மேலு 

மொட்டிக்கொள்க 

 வரையென மாடக்ச ளோகங்கு. வீதியின் வஞ்சிமன்னவன் 

புரைபுலாகின் றலர் பூர்தொடையற் பொறையன்ரா னருளானேற் 

கரையயெனக் காலையும் காண்பரிய கடல்போலுங் சகெளவையு 

மரையின மேசலை யோடவோடு மிவளாவி யாற்ராசே '' 

என இன்னவையாஇய ௪ றவிருத்தங்களும், வெண்பாக்களும், 

வெள்ளொத்தாழிசைகளும் எல்லாம் குறிலோமுக லேந்திசை 

வண்ணம். இவற்றையு மைக்தெழுத்தின்மேலு மொட்டு. 

* நெறிரீ ரிருங்கழி ரீலழுஞ் * சூடாள் 

பொறிமாண் வரியலவ *னாடலு மாடாள் 

திறு நுதல் €வர்வரும்பச் சிர்இயா நின்றாட் 

கெறிரீர்ச் சண் சேர்ப்பயா னென்சொல்லிச் 1செல்கோ”' 

இதுவுமது. 
் இட்டகன்றனை யானினி யென்செய்கோ 

கட்டெழி லழகா சடிதென்னவே 

மட்டெழின் மலர்த்தார்ப் பொலிமார்பனுங் 

செட்டெழுர் திறைகூ.றுவ னோவெனா” 

* பறைபட்டன பட்டன் சங்கினொலி 

மூறைவிட்டன விட்டன முன்னுவலாச். 

$ திறல்விட்டனர் கொட்டினர் திண்கலிமா 

னிறைகொட்டின ரொட்டினர் ரீண்முழவால் ” 
  

* (சூட்டாள் ! என்பதும் பாடம், 1 * gui gy மாட்டாள் 
e 

என்பதும் பாடம், 1: சொல்கோ' என்பதும் பாடம். 4 திறைலிட் 

டனர்' என்பதும் பாடம்,
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என இன்னனவும் குறில் வல்லிசை யேந்திசை வண்ணம். 
இவற்றையும் ஐந்தெழுத்தின்மேலு மொட்டிக்கொள்ச, 

 மான்வீடு போழ்திற் பிணையின்னுயிர் போவதேபோல் 
யான்வீடு போழ்தி னி. துவேகொனினக்குமென்னச் 

தேலூறு மின்சொன் மடவாயழு தாற்றகில்லாய் 

வாலூடு போய வரைகாணிய சென்றசாலை” 

என இன்னவும், உழவரோதை பெனப்படுவனவும் ,குறின் 

மேல்லிசை யேந்திசைவண்ணம். இவற்றையும் ஐந்தெழுத் 
தின்மேலு மொட்டிக்கொள்க, . , 

! கொடியிடை மாதர் மேனி குவளைமல ருண்க ணென்றும் 

பிடிரடை மாதர் மாண்ட ஈடைதானென வேறு செய்தும் 

வடி.வொடு வார்ந்த மென்றோள் வளைசேர்ச்தகை கார்சளென்று 

மிடையிடை நின்று நின்று பலகாலு மூவப்ப தென்னோ'' 

என இன்ன பிறவும், எழுேடியால் வந்தனவும் எல்லாம் குறி 

லகவல் அடூக்கிசைவண்ணம், இவற்றையும் ஐந்தெழுத்தின் 

மேலு மொட்டிக்கொள்க. 

£ மாலையால் வாடையா லர்தியான் மதியான் 

மனமூன முணர்வது நோயுறச் செய்த 

சோலையாற் றென்றலாற் சுரும்பிவர் பொழிலாழ் 

சோர்தரு சாரொடு விரிதரு பொழுதே 

கோலவால் வளையாற் கொடுப்பறி யானேற் 

கொள்வது முயிரொடு பிறரொடுடோ லன்றோ 

காலையார் வரவே காதலு.மாக்கோர் 

காலையென் லுக்கட னீந்திய வினையே"! 

என இன்னவும் பிறவும் எண்டேடி மிக்கு வருவனவும் குறி 

லோழுக லடுக்கிசை வண்ணம். இவற்றையும் ஐர்தெழுத் 

தின்மேலு' மொட்டிக்கொள்க,
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* கடியான் வெயிலெறிப்பச் கல்லளையுள் வெதும்பிய சலங்கற் சின் 

௮டியா லுலகளர்ச வாழியா னாக்கிய கமிழ்தென் றெண்ணிகி!னீர். 

கோடியான கொடுப்பச் குடங்கையாற் கொண்டிருந்து குடிக்க 

[தேற்றாள் 
வடியேர் தடங்கண்ணி வஞ்சிச்கொம் பின்றாளிவ் வருவா ளாமே” 

எனவும், 

1 அடைமின்சென் றடைமின்சென் றவனாக்கயெ 

செெசரச் திறைவன் ரளை”' 

எனவும் ௮ றுசரடியால் வருவுள வெல்லாம் குறில் வல்லிசை 

யடக்கிசை வண்ணம். இவற்றையும் ஐந்தெழுத்தின்மேலும் 

ஒட்டிக்கொளக, 

: பிடியடை நடையடு ஈடையின டெரியிற் 

கடிபடு மிலமல ரடி.ஈனி தனதார் 

துடியிடை,யடுமிவ ணடுவொடி. வதுபோல் 

வடுவடி. யடுமிவ ணெடுமலர் புரைகண்”' 

எனவும், 

₹ சகடுமூடைய சாறுகரு மேனியின ளாடூப் 

படுமூடையுண் மாகுலவர் பாத்.துணலு மீயார் 

இடமுடைய சாடுனி போகெனலும் போடுத் 

தடமுடைய *கன்முழையி னாடமிய ராக”! 

எனவும் இன்னவை யெல்லாக் குறில்மேல்லிசை யடக்கிசை 

வண்ணம். இவற்றையும் ஐந்தெழுத்தின்மேலு மொட்டிக் 

கொள்க. 

ஈ குரலும் பிரம்புஞ் சுற்றிய” 

எனவும்? 
  

* தணாமமை' என்பகம் பாடம்.
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*! மன்றி னின்ற முடமுதிர் பெண்ணைமேல் 

அன்றில்கா ஹும்மை யாற்ற.வினவுதும் 

தொன்று சகால*் தொடரச். தட ஞ்டினாள் 

சென்றுழிச் செல்லுஞ் செர்கெறி யாதென”” 

எனவும், 

குரவ ணங்கலை மாவொடு சூழ்கரைச் 

சரவ ணம்மிது சானனி போலுமா 

லரவ ணங்குவி லாண்டை சான்றவன் 

பிரிவு ணார்.துடன் வாரல னென்செய்கோ”" 

எனவும் இன்னவை யெல்லாக் குறிலகவற் பிரிந்திசை வண் 

ணம். இவற்றையு மைந்தெழுத்தின்மேலு மொட்டிக்கொள்க. 

₹ அறிவல் லறிவல் லமுதே யமுதே 

யெறிவெண் டிரைமீ தகலிற் ற்றிவல் 

Sosa விறுகல் விதுகே ளி. துகேள் 

பெ௮வல் பெறுவல் பிழைப்பொன்ற பேராய்'” 

எனவும், 

1 தேனமருச் திருவாரிள வேனிலின் 

மானமரு மடரசோக்டியர் ரோக்காய் 

தானுருகல் லெயிருங்கி நின்றாய்கரி 

* யாமகலா தடியஞ்சலி செய்தும்'' 

எனவும், 

! சதிர்கொண் மதியும் கனபொன் களிறும் 

பயில்கொண் டுபரர் தழசா இயினி'' 

எனவும் இன்னவை யெல்லாங் குறிலோழுகற் பிரிந்திசை வண் 

ணம். இவற்றையுமைந்தெழுத்தின்மேலு மொட்டிக் சொள்க 

' 1 துடித்தடித் திமிழ்தரு துளங்குவெள் எருலிரீர்த் : [சால் 

_ தொடுத்தெடுத்த மாலைபோற் ஜெடர்ச்துசோன்றுர் அய்மை 
      

ச் (யானசலாது' என்பதும் பாடம்.
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அடுத்தடுத் ,துரைபுக லசைவில்? 'ர௬ச்சக்தம் 

மடுச்சடுச்து வைகலு மறத்தலின்றி வாழ்த.துவாம்'! 

என் இனனவை யெல்லாக் குறில் வல்லிசைப் பிரிந்திசைவண் 
ணம் இவற்றையு மைர்தெழுத்தின்மேலு மொட்டிக்கொள்க, 

“Ris வீழ்ர்த கதிர்ச்செய்ய வெய்யோனொளி 

yes) நீண்ட குடையொருவ னல்கானெனின் 

ரதி யோடும்" வளை முல்லை மெல்ல5கு 

“மந்தி யாகின்ற தாலாவி யாதாங்்கொலோ 

என இன்னவை யெல்லாங் குறின்மேல்லிசைப் பீரிந்திசை 

வண்ணம். இவற்றையும் ஐந்தெழுத்தின்மேலு மொட்டிக் 

கொள்க. 

் வாங்குபு கொள்ள நின்றாள் வாண வாசி மன்னன் 

சேங்கம ழொலிமென் கூர்தற் றேவினாட் ன்ற மங்கை 

யாங்கவ எருக லல்லா எத்தின புரராசன் 

வான்புகழ் மங்கை வாகைப் பூகிற மன்ன மேனி” 

என இன்னவை யெல்லாக் குறிலகவன் மயங்கிசை வண்ணம். 

இவற்றையும் ஐந்தெழுத்தின்மேலு மொட்டிச்கொள்க. 

ஆசைப் படுக வருர்தயங் சல்வியல் லாப்*பிறசள் 

பேசப் படுவ இிலமிவை யாவை பிறப்பாம் 

தேசத் இயற்கை தெரிர்லுணர் வார்க்ருச் சேயிழைமார் 

பாசப் படுகுழிப் 1பற்றறுச் சார்வினைப் பற்றறுத்தார் 

என இன்னவை யெல்லாக் குறிலோழுகன் மயங்கிசை வண் 

ணம். இவற்றையும் ஐர்தெழுத்தின்?மேலு மொட்டிக்கொளக, 

‘grog அண்சகளைச் தருச்கொடு முருக்குதன் முரணும் 

அமத் தூவச லெடுச்துச்கொண் டுழையவ மெறியும் 
    

* பிறர்கள்' என்பதும் பாடம். 

* பாற்றறுத்தார்' என்பதும் பாடம்.
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வாமத் தோள்களின் வலித்தன்ன புடைத்செடுச் தாற்றும் 

பேய்மைச் தீ.த்தொழில் பெருகிய தாசனு மூணர்ர்தான் '" 

என இன்னவை யெல்ணாம் குறில்வல்லிசை மயங்கிசை வண் 

ணம். இவற்றையும் ஐர்தெழுத்தின்மேலு மொட்டி க்கொள்ச. 

6 உருகார்தம் மின்னுயிர்சாத் தொழிய்லாமோ வுணர்ந்தார்க்கு 

வருகார்போல் வளஞ்சுரச்தில் வையங்காக்கும் வயமாறன் 

மருகா மார்பினான் மு£சமார்ப்ப முல்லைகாள் 

*குருகார்பெளவ முண்டிருண்ட கொண்டலென்று 

குழைத்திரோ 

எனவும் 

' கண்ணுடையா ரவர்கண்டார் சண்ணில்புண் பிறவெல்லாம் ” 

எனவும் இன்னவை யெல்லால் குறின்மேல்லிசை மயங்கிசை 

வண்ணம். இவற்றையும் ஐர்தெழுத்தின்மேலு மொட்டிக் 

கொள்க. 

இவற்றில் ஒரு வண்ணத்தாலேயும் பல வண்ணத்தாலே 

யும் வரும், இப்பெற்றியே கடையில்லா விகற்பமாம். ௮வற்றை 

ஒரு விகற்பத்தாற் சொன்னவாறு, பிறவகையால் வரும் வண் 

ணங்களையும் *ஒருவண்ணங்களையும் உரைத்தவற்றோடு ஒரு 

புடை யொப்புமையாற் சார்த்திபுணா்க. என்னை ? 

4 தூநுகேந், தடுக்கல் பிரிதன் மயங்குசை வைச்துப்பின்னு 

* மாங்கே யகவ லொழுசெச வன்மையு மென்மையுமா 

வாங்கே குறினெடில் $ வல்லிசை மெல்லிசை யோடிடையும் 

தாங்கா து.றழ்தரத் தாம்வண்ண நூ.றுர் தலைப்படுமே 

ப -- யாப்பருங்கலக் காரிகை, 
  

* (குருகாரம்' என்பதும் பாடம், 1 *ஒரூ௨ வண்ணங்களையும்" 
௫ ௫ * 6 s 

என்பதும் பாடம், 1 :பாக்கே! என்பதும் பாடம், 6 ‘ adeder, 
a ச் 6 4 a . 

மெல்லின மோடிடையும்' என்பதும் பாடம்,



யாப்பருங்கல விருத்தி 409 

எனக்கொள்க, 

தூங்கசை வண்ணம், ஏந்திசை , வண்ணம், ௮டுக்கசை 

வண்ணம், பிரிந்திசை வண்ணம், மயங்கை வண்ணம் என 

இவவைந்தினையும் ஒ; ௮கவல் வண்ணம், ஒழுகல் வண்ணம், 

வல்லிசை வண்ணம, மெல்லிசை வண்ணம் என்றிர் நான்னே 

ஈபும் குற்றெழுத்து வண்ணம், நெட்டெழுத்து வண்ணம், 

வல்லெழுத்து வண்ணம், மெல்லெழுத்து வண்ணம், இடை 

யெழுத்து வண்ணம் என இவ்வைந்தினையுக் கூட்டிக் குறிலக 

வற் ராந்கசை வண்ணம், நெடிலகவற்.றாக்கடை வண்ணம், 

வலியகவற்_நாங்கசை வண்ணம், மெலியகவழ்,ராங்கிசை வண் 

ணம், இடையகவற்றாக்கசை வண்ணம் என்றிவ்வாறெல்லா 

மூறழ்ர்துகொள்ள _நாறு வண்ண விகற்பமாம். 

இனி வழு வென்பது குற்றம். ௮து நான்கு வகைப் 

படும் எழுத்து வழுவும், சொல் வழுவும், பொருள் வழு 

வும், யாட்புவழுவுமென. அவற்றுள், எழுத்து வமுவாவது 

எழுத்ததிகாரத்தோடு மாறகொள்வது, வரலாறு. 

 வெறிசமழ் தண்லெம்பின் வேட்டமே யன்றிப் 

NP pa குறையுடையான் போலுஞ்-- செறிதொடீ 

தேமா னிதணத்தா னாமாக ஈம்புனத்தே 

மாமான்பின் வரத மகன் 

என விதனலுள் (தேமா' எனற்பாலதனைத் (தேமான்' என னகர 

வொற்றுக் கொடுத்தமையால் எழுத்து வழுவாயிற்று, என்னை * 

: முன்னிலை நெடிது மாவு மாவும் 

னம்மிகப் புணரு மயக்கு இணை யான '' 

என்றா.ரீகலின், 

சொல்வழுவாவது, சொல்லதிகாரத்தோடு $ம.றகொள் 
வது) என்னை ?
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* சொல்லின் வழுவே சொல்லோத்த மாபிற் 

சொல்லிய குற்றச் *தோன்ற லாமே” 

அன்றாராகலின், வரலாற: 

“ இசையெல்லாங் சொட்ட வெழிற்ரானை யூர்ச்து 
வசையிலா மன்னர்வர் சதேத்த--இசையும் 

அடிசில் பருகி யணியார்த்துப் போர்தான் 

கொடி.மதிற் கோழியார் கோ”! 

இதலுள் “இசையெல்லாமார்ப்ப'' எனவும், '“எழிற்றுளை 

தரப்பண்”” எனவும், “வுடிசி லயின்று”' எனவும், “ணி 

யணிந்து போந்தான்” எனவும் இவவாறு பொதுவினாலெடுத் 

துக்கொண்டு பொதுவினான் முடி த்தற்பாலனவற்றைப்பொதுப் 

பெய்ரா லெடுத்துக்கொண்டு சிறப்புவினையான் ger pps 

யுரியசொற் புணர்த்தமையாற் சொல்வழுவாயிற்று, என்னை? 

*வேறுவினைப் பொதுச்சொ லொருவினை சளவார்'' 

(தொல்-சொல்-சளவி-40,) 

எனவும், 

* வேறுவினை யுடைய பொதுவினை எப்பப் 

பொதுவினை யுடைய வேற்றுமை யுண்டோ”! 

எனவுக் கூறினாராகலின், 

பொருள் வழுவாவது, பொருளதிகாரத்தோடு மாறு 

கொள்வது, என்ன? 

பொருளின் வழுவே தமிழ்சடைத் திரிவே” 

என்முராகலின், வரலாறு: 

' முன்னுர் தொழத்சோன்றி முள்ளெயிற்று யச்ிசையே 

இன்னுர் தொழத்தோன்றிற் நீதேகாண்--மன்னும் 

* (மீதான்றலாகும் ' என்பதும் பாடம், : 
  (tert nes அல்ல அத்ய
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பொருகளிமால் யானைப் புசழ்ச்சள்ளி பூண்டோற் 
பேருகொளியான் மிச்ச பிறை'' 

இது ரநாணகாட்டம், 

் பண்டிப் புனச்துப் பகலிடச் தேனலுட் 

சண்டிக் களிற்றை யறிவன்மற்---றிண்டிசக் 

கதிரன் மழையனூர்க் கார்நீலக் கண்ணாய் 

உதிர (oss ser Cane” 

இது நடுங்கராட்டம், இவை யிரண்டும் பொருளதிகா 

ரத்தோடு மாறுகொண்டன, “என்னை ? 

 நாணவு ஈடுங்கவு சாடா டோழி 

சாணுங் காலைத் சலைமக டேத்து'" 

என்ரு சாகலின். 

* வாளை மேய்ந்த வளைகோட்டுக் குதிரை 

சோழிலை வாழைச் கொழும.. லுறக்கும் 

ஊரன் செய்த கேண்மை 

தேரை வாவினும் பெரிதா கன்றே” 

இதுவும் பொருளின்பையாற் பொருளவழுவாயிற்,று. 

யாப்பு வழுவாவது, யாப்பதிகாரத்தோடு மாறுகொள் 

agi; என்னை ! 

் யாப்பின் வழுவே யாப்பின திலச்கணம் 

கோப்ப வாராக் கோவைத் தாகும்' 

என்றாராகலின், வரலாற; 

4 குமண வாழி குமண வுமணருப்பிற் 

றேய்ககின் பகையே யான்சில 

பெருமை வேண்டி வர்தே 

னீகின் பெருமை,வேண்டிற்றா '' 

இப்பாட்டு மூதலெடுத்தக்கொண்ட லோசையிற் செட்டுப் பின்
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பரவிச் கட்டுரையால் வந்தமையால் யாப்புவழு. பிறவமன்ன. 

௮றுத்திசைப்பும், வெறுத்திசைப்பும், ௮சன்றிசைய்பும் 

என்னும் ஒசைக்குற்றம் வருமாறு: 

4 லீங்குமணிவிசித்த விளங்குபுனைரெடுந்தேர் 

காம்புநீடு மயங்குல்காட்டுட் 

பாம்புபெரி.து வழங்குதோறோங்கு 

வயங்குகலிமா நிரைபுநிரைபு 

வலவன்வாம்பரி சடவிவந்தோன் 

கெழூஉமணியசலர் தழூஉமதிவிரைந்தே '" 

இது சாலசைப் பொதுச்சீர் பலவும் வந்து வஞ்சிதாங்க 

மையின் அறுத்திசைப் பென்னுங் குற்றமாயிற்று. 

“ ஒங்கலை வேலோ ஜனொளியா லளிபெற்ற 
பூர்துடியாய் போன்றேமும் யாமேமற்--றேய்ர் த 
தகசைமொய்ம்பிழ் ரூழ்தடச்கைச் தண்ணருவி ராடன் 
பகைமூனை போன்றேமும் யாம் '' 

இதஜுள் *தகைமொய்ம்பிற் ருழ்தடக்கை' என்புழி வஞ்சி 
தூங்கைத்தமையால் வெறுத்திசைப்பு, 

 திறுஈன்றி யின்றிவர்க்கயொஞ் செய்தச்சா னாளை 
பெறுஈன்றி மன்லும் பெரிசென்--.று.றுஈன்றி 
தானவாயச் செய்வ தாஉர் தானமன் றென்பவே 
வானவா முள்ளச் தவர்? 

இதனுள் ச.றான்றி யின்றிவர்க்கொம்' என்புழிக் குற் 

Dudas at gi வெட்டென்று இன்னாம்கா யிசைத்தமையால் 

வெறுத்திசைப் பாயிற்று, 

4 கற்றற் ஐற்ற சடற்ற சடற்திரை 
விற்றற் ஐற்ற வில்லேர் புருவ; சவள் 
சொற்றற் றற்ற சுடர்ச்குழை மாசரோ 

டுற்றற் றற்றதென் னெஞ்சு '" 
இதுவும் வெறுத்திசைப்பு.
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கானக. சாடன் கருங்கோன் பெருமலைமே। 

ண்னை டெச்தாற்டோ லாய பெருக்கற்க 

டாமே இடர் தன கொல்லோ வவையேற்திப் 

பெற்றிப் பிறச்கி வைத்தா ௬ுளர்கொல்லோ'' 

இது முன் செய்யுளாய் வரது இறுதி பரவிக் கட்டுரை 

யால் வந்தமையால்" அகன் நிசைப்பென்னும். குற்றமாயிற்று, 

இதவும் யாப்புக் குற்றத்துள்ளே பட்டடக்கும். பிறவு மன்ன, 

இன்னும் (வழு' என்பதனாலே ஆனந்த முதலாகிய குற்றக்களு 

மறிக்துகொள்க, பிறவு மன்ன. 

திண்ணிதி னடத்த றெள்ளியோர் சடனே' என்பதனால் 

அவற்றையெல்லாம் பிழையாமே நடாத்துதல் புலவர்கள் 

கடன் என்றவாறு, இச்சூத்திரத்துட் *பிறவும்' என்று சொல் 

லியவதனானே அலும், சூத்திரமும், ஒத்தும், படலமும், 
பிண்டமும் அமாறம், அடியின்றி ஈடப்பனவும் ஜாடியாய் ஈடப் 

பனவும், புனைந் துரையாய் ஈடப்பனவும். மாறு உணர்ந்து 

கொள்க, 

நூலாவது, மூவகைத்தாய், மூவரினடைபெற்று, நால் 

வகைப் பயத்ததாய், எழுவகை யாசிரிய மதவிகற்பத்ததாய்ப், 

பத்.துவகைக் குற்றத்திற் தீர்ந்து, பத். தவகை மாண்பிற்றாய்ப், 

பதின்மூன்று வகையான் உரைபெற்று, முப்பத்திரண்டு தந்திர 

வுத்தியொடும் புணர்ந்து வருவது, 

அவற்றுள், மூன்றுவசையாவன, தந்திரம், சூத்திரம், 

விருத்தியென விலை; 

மூவரினடைபெறுத லென்ப.து, அம்மூன்றும் நடாத்து 

வார் மூவராசிரியர் எனக் கொள்க, 

நால்வகைப்பயனாவன, ௮றம், பொருள், *இன்பம் 

விடென்பன, | | 

5
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எழுவசை யாசிரிய மதவிகற்பமாவன, உடம்படுதல், 

மறுத்தல் என்பன முதலாகவுடையன எனக் கொள்க, 

பத்துவகைச் குற்றமாவன, குன்றக்கூறன் முதலாக 

வுடையன எனக் சொள்க, 

பத்துவகை மாண்பாவன, சுருங்கவைத்தன் முதலாக 

வுடையன எனக் கொள்க, 

பதஇன்மூன்றுவகை யுரையாவன, சூத்திரர் தோற்றன் 
முதலாசவுடையன எனச் கொள்க, 

முப்பத்திரண்டு தந்திர யுத்தியாவன; 

௭ நூதலிப் புகுத லோத்து மூறைவைச்தல் 

தொகுத்துச் காட்டல் வருசத்.துச் காட்டல் 

மூடிவிடங் கூறன் முடித்துச் சாட்டல் 

தானெடுத்.ஐு மொழிதல் பிறன்காட் கூறல் 

சொற்பொருள் விரித்த லிரட்டுற மொழிதல் 
ஏ.துவின் முடித்த லெடுத்த மொழியி 

னெய்த வைத்த லின்ன தல்ல 

இதுவென மொழித றன்னின முடித்தல் 

எஞ்சிய சொல்லி னெய்தச் கூறன் 

மாட்டெறிர் தொழிதல் பிறழான் weiss 

சானுடம் படுத றன்குறி வழக்க 
மிசவெடுச் துசைத்த விறர்தது விலக்கல் 

எ.திரது போற்றன் முன்மேற் சோடல் 

பின்னது நி.ரதத லெடுத்,ஐச் காட்டல் 

முடிர்தது முடித்தல் சொல்லின் முடிலின் 

அப்பொருண் முடித்த ளொடர்ச்சொற் புணர்த்தம் 

யாப்புறுத் தமைத்த துளைத்து மென்றல் 

விகற்பத்து முடித்த ரொகுத்துடன் முடித்தல் 
ஒருகிலை துணித லய்த்துண்ர வைத்தல்” 

எனவிவை ; டலனாருரை.
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“ தாலெனப் பவெது தவதுல் காலை 

(22௮ முடிவு மாதுசோ வின்தித் 
தொகையிலும் வகையிலும் பொருண்மை காட்டி 

உண்ணின் றகன்ற வரையொடு பொருசர்தி 

துண்ணிதின் விக்க லவதன் பண்பே," 

(தொஃ-பொ-செய்-107) 

“ அதுவேதானு மீகிகு வகைத்தே' (ஷெஸடிவயை106.) 
: ஒருபொரு ஹு.சலிய சூத்திரச் சாலு 
மினமொழி சர்ச வேரத்தி னும் 

பொதுமொழி ளெர்ச படலக் தானு 

மூன்௮௮ப் டடக்யெ .பிண்டச் சானுமென் 
ரங்கனை மரபி ணியது மென்ப,”  (ஷெஷிஃஷை.109.) 

அவற்றுட், சூத்இிரச் தானே 
wre ope) er ius தோன்றி 

காடுத வின்றிப் பொருணனி விளக்ச 

யாப்பினுட் டோன்ற யாத்சமைப் பதுவே." 

(ஷ-டை-டி.170,) 

₹* கேரின மணியை நிரல்பட was gre 

கோரினப் பொருளை யொருவழி வைப்ப 

தோத்தென மொழிப வுயர்மொழிப் புலவர்." 

(ஷூஷைஷை171.) 
: ஒருசெதி Wer Brus Gua wars 

பொதுமொழி தொடகின.லு படல மாசும்." 

(ஷை ஷா172,) 

எ மூன்அப் படக்க சன்மைச் தாயிற் 

ஜோன் மொழிப் புலலர.து பிண்ட மென்ப.% 

(ஷைஷிஷே-178,)
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இவை ழாலும், சூத்திரமும், ஓத்தும், படலமும், பிண்ட 

மும் ஆமாறு சொன்னவாறு. இவை யெல்லா முன்ஃசொல்லிப்: 

போந்தனவன்றோ வெனின், உரைப்பான் புகுன்றுழி இது 

தூலாமாறு என்று காட்டிற்றல்லது, இந்த. நாலுட் சூத்திரத். 

இன் பொருள் என்று ௮ப்பொழுது சொல்லி 'ற்றில்லை யெனச்: 

சொள்ச. 

ஈ உரையொடு தூலிவை யடியில சடப்பினும் ' 

வரைவில வென்ப வாய்மொழிப் புலவர் !" 

: மொழிபிர முதுசொன் மூன்று மன்ன ” 

என்றார் பல்காயனார், : 

 உரையு தூலு மடியின்றி ஈடப்பினும் 

வரைவில வென்ப் வயங யோரே” 

வாய்மொழி பிசியே முதுசொல் லென்றாங் 

காமூரை மூன்று மன்ன வென்ப ”' 

அன்றார் நத்தத்தனார், 
இவை ௮டியின்றி ஈடப்பன உரைத்தவாறு, 

(* செயிர்தீர் செய்ய்ட் டெரியுங் காலை 

யடியி னீட்டத் தழகுபட் டியலும்?? 

* 4 ஓரோவடி யானு மொரோலிடச் Sug” 

அவைதாம், 

பாட்டுரை நூலே மர்திரம் பிசியே 

முதுசொல் லங்கதம் வாழ்ச்தொடு பிறவும் 

ஆக்னெ மென்ப ௮றிக்திரி னோரே”? 

என்றார் 1 பல்காயனார், 

இவை ஐரடியா னடப்பன வைத்தலா, 
  

tee ‘omg. யாலும்! என்பதும் பாடம், 

ர் “இவிரயனார்' என்பதும் பாடம்,
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புளைர்துரை யிருதிறத்தன, .பெரியதளைச் சுருக்சச்சொல் 

அதலும், ஏிறியதனைப் பெருக்கச் சொல்லுதலும் என. என்னை? 

உரைக்கப் படும்பொருட் -கொத்தன் லெல்லாம் 

புகழ்ச்சியின் மிக்க புனைர் துரை யாகும்," 

என்ருசாகலின், வரலாறு; 

* அடையார்த்ங் கோதையாட் சல்குலுர் தோன்றும் 

புடையார் வனைமுலையுச் ே சான்று-மிடையாதும் 

கண்டுகொளா. தகாயிலுங் காரிகை நீர்மையாட். 

குண்டாகல் வேண்டு pa 

(₹ அயிர்ப்பாக 2 Prag Cart கண்டேன் * மயிர்ப்பாடுற் 

பாகத்திற் பாக சுப்பு.” 

என இவை பெரியதனைச் சுருச்னெ,, 

* சடைக்கணுர் நின்றிட்ட பூசல் கடைச்கணார் 

கேளாமே நீண்டன கண்”! 

எனவும், 

' பொன்மலி கூடற் பூமலி கச்ச. 

மாரி யீகை மணியணி மாடம்”? 

எனவம் இன்னவை யெல்லாம் சறியவற்றைப் Sober 

பிறவுமன்ன, 

இன்னும் (வண்ணமும் பிறவும்' என்றதனாலே, நாலசைச் 

இரின்றியே ஈடாத்துமாறம், கான்கசையும் எண்பத்திரண்டு 
சிரும் கொண்டு இயற்று மாறும், எழுபது தளைவழுகவிற்தீர்க்த 

துறுதூற் நிருபத்தைச் தடியும் மாறும், சந்தமும் தாண்டக 

(மும் ஆமாறும், பாக்சட்கு வருண முதலாயினவற்றை வகுத்து 

வழக்தேமாறம் உரைத்துக் கொள்க, ௮வை சொல்லுமாறு 

: குற்றுக£ர மொற்றுக்கக் கூன்வகுத்துச் சிர்தியற்றி 

மற்று Crip. gue வசையுளிபுஞு--சொற்றபின் 

1 4மயிர்ப்பாதி' என்பதும் பாடம்,
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'மெலசைசிரர் சாட்டி யரபெ்டராப வீறதித்சச 
ஞலசைச்சர்க் இல்லை seri” 

அன்பது ஏழ்ஈயமுர் தொடுத்தவா.து. 
(* காக்சை பாடினி யார்மூத லாயெ 

மாச்ச விப்புல வோர்மசம் பற்றிமீக் 

கூக்க மின்மை யுண்டாமுக ரச்தையொற் 
ருக்கி ஒல்கார் ரணை யாதரோ 

இதன் கருத் 
“ கண்டீர் குவளை த்தண்சனை ”” 

எனவும், 

! குறிச்துச்கடுலோர் நெறிமயங்சல் '* 

எனவும், 

6 போதுசேர்ர்து கூடுபொறிலண்டினம் !' 

எனவும், ் 
 புரிந்துவாங்கு வீங்குரம்பிவர்தல் 77 

எனவும், 

4 கொன்றுகோடுகீடு குருதிமாறவும் 7? 

எனவும் இத்சொடக்கத்தசவற்றள் ஐயசைச்சரும் ஆறசைச் 
சீரும் சந்தனஙற்றைக் காக்கைபாடினியார் மூதலாயே வொரு, 

சார் ஆரியர் மதம்பற்றி, | 
6 இஉ விரண்டன் குறுக்கர் தகவ 

நிற்புழி யொற்றா நிலைமைய வாகும்”? 

Cer ath, | 

CBe Aree ggéas stor sale 

ஒற்றெழு௪ சாரு மூமிரள பெடையும்? 
எனவும், 

6 தீர்தசை செொைகழி மீருயிர்ச் குறச்சரு: 

சேர் ச லிலவே யுயிரசர் பெடைடும்? 

என்வும், °
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 உயிரள பெடையுள் குறு ஒிரின் 

இசர வுகரழுர் சளைதவி ஜஞெத்ருஞ் 

* €ர்தவ வரினு மொத்றியற் ராகும்! 

௫னவும், 

6: ஐஈ்சா றசையி னருக புச.ரத்தின் 

வந்த€ ரொன்றிரண்டொ ற் ரொப்பித்து-ர்துவிச் சால் 

வஞ்சிப்பா விற்கெலு சாசைச்? ரல்நூரிசசர் 
தீங்ச Morag seo” 

எனவும் இவ்விலக்கணங்களினலே ஆண்டுக் குற்றியறதுகாங் 

களை ஐயசைச் சீரும் ஆறசைச் ரும் அல்லவென்று அவ் 

வாறே யவற்றையுல் களைக. 

ஃ வசையில்பகழ் வயங்குவெண்மீன்" 1பத அப்.பட்டின1,) 

எனவும், 
 சோறுலாச்யெ கொழுக்கள” (பத்.துப்.பட்டின.அச்,): 

எனவும், 
6 களிறுவழங்குதெருவி னெடுச்சேரேறி” 

எனவும்; 

4 இனரந்து இரைர்து தினாவரச் திரண்முச்தங் சணரலாக்க' 
நிரைர்து bores சிறுநுளேச்சயர் நெடுங்கானல் விளையாட 

ey”? 

எனவும், ் 

ஃ இரதுவரவு பேரின்னாரெறி” 

எனவும் வரும் இத்தொடச்சத்தனவற்றையும் இவ்விலக்சணத் 

sr gee, 

: தேர் வண்ணர் தாங்கெட வரினே 

குறயெ விகரமுங் குற்றிய grsrape 
அளபெடை யாலியு மல$ூயல் பிலவே!'' (யாப்டருங்கலம்-4,)
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என்னும் இவ்விலக்கணத்தாலும் குற்றுகரங்களை யொற்றாக்குக் 

கொள்ள மூவசைச் சோ யாமென்பது, 

நேர்பசை நிரைபசை வேண்டுமாசிரியர்க்கு ௮வையெல்லா 
மூவசைச் யாம் எனக் கொள்க, 

6 குற்றிய லுகாமுகங் குறுக வின்றியே 

மற்றுள சாலசை ௮ந்த வாவெனின் 

முற்றிய முதனடு விறு.தி வஞ்சியுட் 

குற்றமில் கூன்வாக் குற்ற மில்லையே” 

என்பதன் கருத்து, “அடி, யதர்சேர்தல் னகஞ்சவரதன"'என் 

வும், “மா, வேறித் தானிடங்காட்ட''எனவும், “மண்கொண்ட,- 

குழி - குவளை பூக்குர்:கண்சோணாட்டுப் பொருஈன்'! எனவும், 

4 தலங்கழாலிற்-.றுறை-கலக்கானா''எனவும், 'மாவழங்கலினமயக் 

குற்றன; வழி” எனவும், ' தேனாறுபூர் தெரிகுவளை, மிசை” 

எனவும் இத்தொடக்கத்தனவற்றுட் குற்றுசர மின்றியேயும் 

நாலசைச்சர் வந்தனபிற வெனின், அவற்றுள் அடியென்பதும் 

மாவென்பதும் முதற்கட்கூனாகவும், குழியென்பதும், துறை 

யென்பது மிடைச்கட்கூனாகவும், வழியென்: தம், மிசையென் 
பதும் கடைக்கட் கூனாகவும் வைப்ப நாலசைச்சர் அன்றும் 

வஞ்சியடியின் முதலும் இடையும் இறுதியும் ௮சை கூனா 

கப்பெரும் வஞ்சியடி முதற்கட் சர்கூனாகவும் பெறும், இடை 

யும் இறுதியும் உகரவிருகய கேரிற்றியற்ரூல் கூனாப் வாப் 

பெறும். ௮ல்லாச் 2ர் கூனாய் வரப்பெறா, கேர்பசை நிரைபசை 

வேண்டும் ஆரியர்க்கும் உகரவீராசய கேரற்றியற் ரும் அசை 

யாம், இவை யெல்லா வாசிரியர்க்குர் துணிபு எனக் கொள்க. 

பிறவுமன்ன. இவையும் ௮வர் காட்டியவே எனச்கொளக இள் 

னும் அவர் காட்டுமாறு :
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எ தற்கொண்டுக், சலங்கொண்டன கள்ளென்கோ-சாழ் 

'கோத்தன சூட்டென்கோ”' எனவும், “வேந்து, வேல்லாங்கி 

விப்ந்துருததலின்'? எனவும், “தெருவு, தேரோடத் தேய்ந்த 
கன்றன'' எனவும் கொள்க, இவற்றுள் “அத்ற்சொண்டும்' 

எனவும், வேந்து" எனவும், *தெருவு' எனவும் இவையெல்லாம் 

சிர்கூனாயின.* இவற்றிற் லெக்கணஞ் சொல்லுமாறு : 

* உறுப்பிற் குறைந்தவும் பாக்சண் மயங்கியு 

மறுச்சகப்படாச மாபின வாடி 

யெழுலா யிடமா வடிப்பொரு ளெல்லார் 

தழுவி ஈடப்பது தான்றனிச் சொல்லே *? 

். லச மருங்கு ணிறுதியு மாமெனச் 

கண்டனர் மாகோ கடனறிர் கோரே ?! 

என்பது காக்கைபாடினியம், 

் தனிச்சொல் லென்ப தடி.முதற் பொருளொடு 

தனிக்கணி ஈடக்கும் ௮ஞூயு ளீறே”” 

என்பது சிற காக்கைபாடினியம். 

£ தனியே யடிமுதற் பொருள்பெற வருவது 

கணிச்சொல் லிறுதியும் வஞ்சியு ணடக்கும் !* 

என்பது ௮ விரயம். 

6 அடி.யினிற் பொருளைத் சானினிது கொண்டு 

முடிய நிற்பது கனென மொழிப 

வஞ்சிக் இிறுதியு மாகு மதுவே 

யசைகூ னாகு மென்மனஞார் புலவர் '? 

என்பது பல்காயம்,. 
  

௪& .இல ஏடுகளில் *களிறணைப்பக் கலங்னெ கா என்பதனையும் 

இங்கு உதாரணமாகச் காட்டி. 6கா? என்பதனையும் சீர்கனெனச் கூறப் 

வட்டிருக்க்றது. கா” என்பது அசையாவதன்றிச் சீராகாமை 

Lemire.
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4 சானே யடி.முசர் பொருள்பெற கருக. 
கூனென மொழிப குநியுணார் சோசே 

ஞ்ச யாயி னிறுதியும் வரையார்?! 

என்பது ஈத்தத்தம் 

ட, விமயமொடு தென், பொதியிலிடை"' என்பதலுள் 

(வட' என்பதும், (தென்! என்பதும் கன் எனக்கொள்க, 

: அர்தமு மாதியு ஈடுவங் உனசை 

வந்தன வன்றியும் வரத லாமெனின் 

மூர்திய குறளடி. மொழிர்ச சன்றது 

சர்தென crane Cara Brew ” 

என்ற விதன்கருத் து, வஞ்ப்பாகின் மு. சனேகிழ கூனின் றி 

யும், 
௭ சண்முகைமென்குழற்பெருர்சடம்சண் 

பூவேகலர் தொ?ைச்இினியாற்றலள் 

எனவும், 

₹ வலமாதிரத்தான் வளிசொட்ப ?" 

எனவும், 

6 அள்ளற்பள்ளத் சசன்சோணுட்டு 

எனவும், 

 வேங்கைவாயின் வியன்குன் தூரன் !” 

எனவும், 

ஃ அங்கண்வானத் தமாரசரும் '? 

எனவும் இத்தொடக்கத்தனவற் றுள் சாலசைச்சீர். வந்தன 

பிறவெனின், ௮வை குறளடி வஞ்செல்ல ) சந்தடி. வஞ்சியாக: 

வைப்ப நாலசைச் சேல்லவாம் என்பது, பிதவுமன்ன, எல்லா 

வாசரியரும் வஞ்சியுண் மூன் நிடத்தும் சி௯ரமிற்தியற் சர்மிக்கு. 
வரும், வேிற்றியத்சீர் முதது மிடையு மராவெப்பெறும் என்ப, 

என்னை 1
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“ தாழ்பொழிற் றடமாஞ்சினே 
வீழ்குயிற் பெடை*மெலிவினை ” 

எனீவும், 

: தவளமுசத்தஞ் சக்த 

பவளமொடு லெமிர்ர துராய் ?* 

எனவும்; 

 புன்காழ் புணா்மருஇன் 

டோசப்பிய புனற்ராமண "* 

எனவும், 

் உடைமணி யமையருவச் குப்பாயச்து?? 

எனவும், 

 தேர்தாட் டீங்கறும்பின்”? 

எனவும், 

* பந்காட் புனற்றாமை”? 

எனவும் காட்வெராகலின் பல்காயளு/ ரேரீற்றியற்ர் வஞ்சி' 

யடியினிறுதியும் ௮ருவெொப்பெறு மென்றார், ௮வர் கூறுமாறு; 
6 இயற்சீர் கேரிற றன்றளை யுடைய 

கவிக்செயல் பிலவே காணுங் சாலை 

வஞ்சி புள்ளும் வர்க சாகா 
மாயினு மொரோவிடச் சாகு மென்ப” 

என்பது பல்காயம். 

“sls ster wien Carts duper 

நிலைச்குரித் தன்றே தெரியு மோர்ச்கே 

வஞ்? மருங்கினு மிறுதி கில்லா”? 

என்பது ஈத்தத்தம். 

/செங்கண்மேதி கரும்புழக்்'என் றிச்சொடச்சச் சறற 
றைச் சிர்தடி.யும் குறளடியும் விரவிவர்த வஷஞ்டப்பா கெனக். 

சொளக. 

* (இமலிவன்' என்பதும் பாடம்,



( சேோரசை யிறுதியாய் நிகழு மீரசைச் ' 

சீர்க்கடை வஞ்ரியுட் செல்வங் கூறினார் 

கேர்நிரை நேர்பொடு நிரைபு காலசைச் 

சீருஈன் கெடுத்துடன் செப்பி ஞானமோ”? 

(இ.து பல்காயனார் மதம், 

: குற்றிய லுகரமுங் கூனுஞ் சந்துமா 

தேற்றிய வன்றியு மொழிவ ராமெனிற் 

றெற்றென மெடிலடி சேரு மென்பது 

சொற்றபி னாலசைத் தோற்ற் மில்லைமய'* 

இதன்கருத்து, '*:(சிறுசோற் முனு ஈனிபல கலத்தன் 

மன்னே" என்றித் தொடக்கத்த வாசிரிய வடிகளுள்ளும், 

கண்டல் ௮ண்டற் 1 கழிபிணங்கிக் கருநீலமது விம்மவும் 

சொண்டகொண்ட பனைமுன்றிற் p பண்ணைமாயங் கும்கெழுவ 

டன 
என்றி த்தொடக்கத்தும் சொச்ச கடிகளுள்ளும முன்சொன்ன 

'பெற்றியன்றி நாலசைச்ர் ' வர்தனபிற “வெளின், அலைதாம் 

காற்ரேல்லவென்று ஐஞ்சீர்டியாகவைப்ப காலசைச்?€ரல்லவாம்; 

(தொல்காப்பியனார் ஈக்ரனார் மூதலாகவுள்ளார் ஒருசாராசிரியர் 

ஆசிரியத்துள்ளும், கலியுள்ளும் ஐஞ்சரடியும் அருவொட்பெறு 

(மென்று 1 

6: ஏன்பொடு தடி.படு வழியெல்லா மெமக்கயு மன்னே 

யம்பொடு வேனுழை வழியெல்லார் தாணிர் ற்கு. மன்னே”! $ 

அன்னும் ஆசிரியவடி களும், '' 

6 ௮ணிகளர் பொறியவிர் தத்திமா னாகச் தெருத்தேறி” 

என்னுங் கலியடியுவ் காட்டுவாராகலினென்பது. :௮வர் சொல் 

மாறு; 

* புறம்..285. 1 :கழிபிணங்க' என்பதும் பாடம், 
1 (இல் வாசிரியங்களும்' என்பதும்'பாடம். $ புறம்..284. 
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வெண்டளை விரவியு மாசிரியம் விரவியும் 

ஐஞ்€ ரடியு முளவென மொழிப” (தொல்.டொ-செய்-08.) 

என்பது தொல்காப்பியம். ௮சிரீயக் கலி யென்றதிகாரம் வரு, 

வித்துரைக்கப்பட்டது இச்சூத்தாம்.. : 

6 ஐ€ ரடுச்கலு மண்டில மாச்கலும் 

வெண்டா யாப்பிற் குரிய வல்ல” 

என ஈம்கரர் நூலுள் (வெண்பாயாப்பிற்குரியவல்ல' வென்றமை 

யால், தூரியத்துக்கும் கலிக்கும் ஐஞ்சீரடி புகுதலும், மண்டில, 

மாகலும் உரித்தென்று விரித்துரைத்தார் எனம் கொள்க, 

₹ சேரு கோடிப் பாவிலைஞ் £ரடி. 

யேரும் வெள்ளையல் லாவழி யென்பது 

சோர்வி லாத்தொல் சாப்பியத் துளீளூாச் | 

ர ஞாடி. மூலுள்ளுங் கேட்சவே!? 

இதனை விரித்துசைத்துக்கொள்க, 

6 தகைபெறு பொதியிலெர் தலைவ னாணையிற் 

ளொகைவகை விரிபடச் சொற்ற நூல்களுள் 

வகையுளி சேர்த் துல் குப்ப ராசலால் 

ஈகைபெற சாலசை ஈடப்ப தில்லையே'* 

இதன கருத்து, | 

 கம்சணக்கைப் பைந்தார்ச் கனைகழற்காற் 

கருவரைபோ னீண்டமார்பிற் காமர் கோலம் 

பொங்கிய சாமரைப் பொற்பவேர்திப் 

புடைரின் நியச்சர்கள் போற்றி வீசச் 

சங்கஞ்சுமர் துயர்ந்தவா சனசத்தின்மேற் 

திவகதிக்கு வேர்தாடுத் தேவ Crag 

வங்கம்ப யந்த வறிவனாகிய * வறப்படைகூன் 

ராய்ந்தானடி, யடைலா மன்றே”? 
  

* “அலப்படைமுன் வச்தான்'' என்பதும் பாடம்,
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இவ்வெழு? ராசிரியவிருக்த முதலாக வுடையனவற்றின், 

மேற்சொன்ன பெற்தியன்றியேயும் சாலசைச்சர் வர்தனபிரவெ 

னின், ௮சத்தியஷசானையினாற் செய்யப்பட்ட நால்களெொல்லாம் 

வகையுளிசேர்த் துதவென்பதனாற் ** போற்திவிச '* வென்பத$ன 

யும், * ஆசனத்தின் மேல் '' என்பதனையும் வகையுளி சேர்த்த 

மூவசைச் சீரென்பதாம், காலசைச்சர் வேண்டு மா௫ரியரும், 

** பாடுகர்க்கு மாடுகர்க்கும் பண்டுதாம் சண்டலர்க்கும் 

ஊடுநர்க்கும் கூடுரர்க்கு மொத்தலா -னீடுகீர் 

ஈள்வய லூர * னறுஞ்சாம் தணியகலம் 

புல்லலி லூட லிணித ?* 

என்பதலுள் டு௧ர ஈ5ரக்களை வகையுளி சேர்த்தி மூவசைச் 

சேயாக வைப்பாராகலின் என்பது, 

* எழுத்தல் செவியி னசையொடு சர்கிறைத் 

தொழுக்கலு மடிதொடை தலையழி யாமை 

வழுக்கல் வகையுளி சேர்ச்தலு முரிச்சே 

என்றார் ௮விநயனார், 

 குன்றியுந் தோன்றியும் பிறிது பிறிதாகியும் 

ஒன்றிய மருங்கினு மொருபுடை மகார 

மசையுஞ் சீரு மடியு மெல்லாம் 

வகையுளி சேர்த்தல் வல்லோர் மேற்றே” 

அரன்றார் ஈத்தத்தனார், 

! அசைகளு மொரோ௫ழி யாகுஞ் சீரிய 

லிசைபெற கிற்புழி பென்ப துண்மையா 

விசைபெறு துறையினை விருத்த மாக்கினொல் 

நசைபெறு சாலவசை ஈடப்ப தில்லையே” 

இதள் கருத்து, 
* ஈறுஞ்சார்து' என்பதும் பாடம். 
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“GI ge GyH ving sar $eGer psa OsrdaasQedamis 

கயலுமலருங கடுத்தன வண்சண்கள் வெண்முத்தம்பல் 

இயலும் படியள தாவது ஈன்றன்றித் தோன்றியக்சால் 

அயிலுஞ்செய் வேலு மழலம்பு மாம்பிற வாடவர்ச்சே'? 

எனவும், 

“* இருநெடுஞ் செஞ்சுட ரெஃ்கமொன் நேர்தி யிரவின்வந்த 

வ்ருரெடுல் காதற்கன் றேதரற் பாலதல் லாதுலிட்டால் 

கருசெடு மால்2ட லேந்திய கோன்சயல் சூடுகெற்றிப் 

பெருடகெடுங் குன்றம் விலையே கருதிலெம் பெண்கொடிச்கே."? 

எனவும் இத்தொடக்கத்தும் கலித்துறையுள் நாலசைச்சர் வந் 

தன பிறவெனின், ௮வை கலித்துறையல்லவென்று FiPors 

இறுவழி யசைச்சராக வாரிய லிருத்தமாம்; பலருமவற்றை 

விருத்தமென்_ற வழங்குவராகலின். எல்லாவாசரியரும் ௮சையு 

'மொசோவழிச்*சீராம் என்ப; 

! ஊரலரெழச் சேரிகல்லென”” 

எனவும், 

( உரிமை யின்ச ணின்மையால் 

௮ரிமதர் மழைச் கண்ணாள் 

செருமதி செய் திமையால் 

பெருமை கொன்ற வென்பவே ?” 

எனவுக் காட்டுவராகலின் என்பது. 

1 இசைநிலை கிறைப்ப நிற்குவ வாயி 
்சைகிலை வரையார் சீர்நிலை பெறலே '*(தொல்-பொ-செய்-27,) 

என்றார் தொல்காப்பியனார். 

6 நோர்கிரை வரினே சர்நிலை யெய்தலும் 
பாகொடு பிறவு மாகு மொரோவழி 

ன்றாம் அவிரயனார்..



428 ஒழிபியல் 

* நேரு கிரையுஞ் சரோ யிறுதலுஞ் 

சீருர் தளையுஞ் சதைவுழிச் கொளலும் 

யாவரு மறிவர் கால்வகைப் பாவினும் !? 

என்றார் மயேச்சுரர், 

6 தளை யொடு சீர்சபிற் றக்க வாவிகள் 

௮ள பெடை, யெடுப்பினு மலகு காரியம் 

விளைவில வென்பயர் மீட்டு சாலசை 

யுளசில €ருமென் ௮ரைப்ப சென்கொலோ ”? 

இதன்கருத்து, 
6 தா௮ய்த்சா௮ய்ச் செல்லுர் களர்ஈடைப் புன்சிறார் 

போடய்ப்டோடய்ப் பூச விடச்செய்து--போஒய்ப்போஓய 

திற்குமோ நீடு நெடும்புவர் சானணைர்து 

பொ ற்குமோ வென்னாது போர் gi” 

இதனுண் மேற்சொன்ன பெற்றியன்றியேயு சாலசைச்சர் 

வந்தன பிறவெனின், ௮ற்றன்று ) 

% நிலம்பாஅய்ப்பாஅய்ப் பட்டன்று நீலமா மென்றோள் 

கலம்போஓய்போஓய்க் கெளவை தரும்.” 

இத்தொடக்கத்தனவற்றுள் தளையும், சீரும், வண்ணமும்: 

கெட நில்லாமையின் ௮ளபெடா, ௮ளபெடுப்பினும் ௮லகுகாரி' 

யம்பெருவென்று மூவசைச் ராக வைப்பாராகலாலும், 

6 கா௮ரி கொண்டான் கதச்சேய் மசனழித்சான் 

அழி Cues லவன்,” 

இத்தொடக்கத் தனவற்றுள், 

மாத்திரை வகையாற் நளைதம கெடாகிலை 

யாப்பழி யாமையென் றளபெடை. வேண்டும்” 

என்று தளை கெடாமற்பொருட்டு ௮ளபெடுத்து வெண்டளை 

யாக்குவராகலானும், இவ்வாறே (₹தா௮ப்த்தா௮மய்!' என்று இத்
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தொடக்கத்தனவற்றுள்ளும் சீரும், தளையுக மிகட்டு நில்லாவாக 

லின் சளபடையை ௮ளபெடா தென்று கநெட்டெழுத்தே 

போலக் கொண்டு ௮லூட. மூவசைச்சசேயாம். நாலசைச்ரர் 

கொள்வான் புலனும் உதாரணவாய்பாட்டான் ஒசையூட்டி 

வண்ணம் அறுக்கும்பொழுது சான்றோர் கோவையுள் வெண் 

பாப்போல ஒசையுண்ணாது செப்பலோசை வழுவும் என்பது, 

..இஉ இரண்டன் குறுச்கர் சளைசப 

கிற்புறி யொற்றா நிலைமைய வாகும் 

உயிரள பேழு முரைச்ச ருரறையான் 

வருமெனி னவ்வயல் வைச்கப் படுமே,” 

என்றார் காக்கைபாடினியார், 

 தீர்தளே சதைவுழி மீருயிர்க் குறுக்கமு 

Cara லிலவே யுயிரள பெடையும்" 

என்னார் மயேச்சுரர், 

£ உயிரள பெடையுங் குறுகிய வுயிரின் 

இகர வுகரமூர் சளை,தபி மொற்றும் 
’ சீர்தப ௨ரினு மொற்றியற் ராகும் ' 

என்றார் ௮விநயனார், 

் கோகா முத்திற் சண்பணி கால 

ஒழுச்சாண்*மார்வ பழுகற வஞ்டி 

வாரா வாரிரு ளேரிழிக் தழிய 

வளைவாய் தேய்ர்தனள் களைவரு a7 sailor 

ஆனா வழ கானனி புலம்பி 

யழல்சேர் மெழுகிற் கலுழ்வனள் கவல 

வாரா விடினவ எாருயி ரிழத்தலின் 

பெரிய வரியவி௫ள் பருவரல் பெருகலின் 
மமம் னவை ney 

மாத முதா" என்பதும் பாடம், 

6 
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இணியே, யல்ல குறிப்பினு மாகு 

களவியல் லேண்டுங் கடுப்பொடு மடுத்தே.”” 

முன்சொன்னதேயன்றி இவ்விரு£ரடி வஞ்சப்பாவினுள் 

நாலசைச்2ர் பதினாறும் வந்தனபிற வெனின், ௮.து வஞ்சிப்பா 

வன்ற, ௮கவலோசைத்தாய் காற்£ரடியால் வந்தமையால் இயற் 

இரால் வந்த நேரிசையாகிரியப்பாவாகக் கொள்ள நாலசைச்சர் 

அன்றாம். தனிச்சொல் அசிரியத் துள்ளும் வருமெனக்கொள்க, 

4 உமணர்சேர்ர்து கழிந்த மருங்கு னகன் றலை 

உளர்பாழ்த் சன்ன வோமையம் பெருங்கா 

டூ.ன்னா வென்றி ராயின் 

இனியவோ பெரும தீமியோர்க்கு மனையே.”' (குறுக்-124.) 

இதன் முதற்கண் சாலசைச்சர் வர்ததன்றோவெனின், 

அல்து ஜஞ்சீர்டியாக வைப்பினும், குற்றுசாத்தை ஒற்றாகக் 

கொண்டு நாற்சீரடியாக வைப்பினும் நாலசைச்சர் இன்றாம், 

(இனியிரற்து வாங்கன்' என்னும் ௮டியினும் மூன்றாஞ்ர்க் 

கண் காலசைச்சீர் வந்ததெனினும் ஆண்டுக் குற்றுகரத்தை ஒற் 

றாக கொள்ளவும், அளபெடை அலகு காரியம்பெறாது என்று 

விலம்கவும், ஐஞ்சீரடி யாஃ்கவும், நாலசைச் சர் இன்றாம் 

 கோடன்மன்னு பூங்கானற் குயில்கண் மன்னுரீள்சோலை 

காடா *ஈம்பீ நீயா ஈயந்து.” 

எனவிதனுள்ளும் காலசைச்சீர் வர்தனவெனின்.௮தனை முதலடி 

அறராகவும், ஈற்நடி நாற்சீராகவும் ௮லூட்டு ௮ந்தடிகுறைர் 

வரத தாழிசைக்குறள் என்று வழங்க நாலசைச்சரின்றாம். 

ஃ தாம்புகேம்பா வெற்பிற் கல்லளையுள் வாழ்கின்ற 

  

* ஈம்மை' என்பதும் பாடம்,
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இதனுள் முதலடி முதற்கண் காலசைச்?ர்வந்ததுபிற 

வெளின், (நதலடியை ஐஞ்£ீரடியாகக் கொண்டு ஈற்றடி குறைந்த 

தாழிசைக் குறளாகக் கொள்ள நாலசைச் சீரின்றாம். சாலசைச் 

7ர் வேண்டும் ஒருசா ராசிரியரும் வெண்பாகிலுள் ௮ளபெழுக் 

தாலன்றி நாலசைச்' சீர்வாராவென்று இத்தொடக்கத்தனவற் 

றையுந் தாழிசைக் குறளேயாசக் கொளவர் எனக்கொள்க, 

“கொண்டன் முழங்கெவால் கோபம் பரக்தனவா--லென் 

செய் கோயான்'' என்னும் வெளிகிருத்தத்துள் :என்செய்சே 

யான்'' என்னுர் தனிச்சொல்லை' வகையுளிசேர்த்தவும் ஆகாதாய் 

காலசைச் சர்வந்ததுபிற வெனின், அதனைக் குறளடியால் வந்த 

தனிச்சொல் எனக்கொள்க. கலியுள். சிறுகுடி யீரே” என 

அளவடியால் தனிச்சொல் வந்தது, அதற் லெக்கணம், 

் கெண்சர் வரைவின்றிச் சென்று விரவினும் 

தன்பான் மிகுதி யினமெல்லாம்-- வஞ்சி 

யரிச்சீர் வி "வுதல் வெணபாவிற் இல்லை 

தணிச்சொ லசைச்ச் rig.” 

ரன்பதனை விவரித்துரைக்தும் நொள்க, 

இவ் வகையே நாலசைச்£ர் வேண்டாமே ஈடாத்து முபர 

யங்கள் கண்டாசாயிலும், இவவாறுரைப்பின் உணர்வினார்க் 

கன்றி யறிய வொண்ணாதாதலானு। , பழைய, நால்வழி ரில்லாது 

தமது மதம்படுத் துச்ரொன்னார் என்னலும் பாதுகாவலானும், 

 உல௧௩ தழீஇய மிதாட்ப மலர்கலுங் 

கூம்பலு மில்ல 5றிவு.”” (குறள்-அறிவ-்.) 

என்பவாகலாலும், காக்கைபாடி.னியார் முதலாய வொருசரரா 
சிரியர் மாப்பெரும்புலவர்தம் மதம்பற்றி நாலசைச்?ர் . விரித் 

தோதினார் இந்_நா.லுடையார் எனம்கொன்ச, 

* இவ்வடி௰ந்த செய்யுளை 320௮ம் பக்கத்திற் சாண்க,
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* சேர்பு கிரபசையு சோரசே சாலசைச்சர் 

சேருஞ் சிறிதென்.ற செப்பாதே-.-பாரின்மேற் | 

- றென்றமிழ்ழால் யாப்புரைத்தான் சிர்தைடோ னுண்ணிதே. 

யின்றமிழ்போ னல்லா ளிடை' 

இனி காலசையும், பத்து இயற்சீரும், எட்டாசிரிய 

வுரிச்சரும், சான்கு வெண்பாவுரிச்சீரும், அறுபது வஞ்சியுரிச் 

சருமாமாறு. சொல்லுதும், எழுத்தினால் ஆக்கப்படும்” ௮சை 
நான்கு வகைப்படும். நேரசையும், நிரையசையும், சேர்பசையும், 

நிரைபசையும் என. என்னை ?' 

£ நேரே நிரையே CarCu நிரைபென 

யீரிரண் டென்ப வசையின் பேசே."? 

என்ராபாகலின், 

அவற்றுள் நேரசை நான்கு வகைப்படும், தனி௫ெடி லும், 

_தனிக்குறி லும், நெட்டொற்றம், குற்றொற்,றும என, என்னை ? 

6 தனிரெடி. றனிக்குறி லொற்றொடு வருதல் 

எனால் வகைத்சே நேரசை யென்ப 

என்பவாகலின், ௮தற்குதாரணம் *கா ரி! Gee gen’ எனவரும்” 

நிரையசை கான்கு வகைப்படும், குறிலிணையும், குறினெடி 
லம், குறிலிணையொற்றும், குறினெடி லொற்றும் என. என்னை? 

 குறிலிணை குறினெடி லொற்றொடு வருதலென் | 

றனைய சால்வகைத்தே கிமையசை யென்ப." 

என்பவாகலின். ௮.தற்குதாரணம். 4பல' *பலா” *பலம்' 'இழான்'' 

என வரும். 

கேர்பசை ரிரைபசை யாமாறு சொல்றுதும், நேர்முதலா 

பெ குற்நியலுகரம் கேர்பசையாம் ; நிரைமுதலாபெ குற்றியலு: 
காம் நிரைபைசையாம். என்னை ?
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4 நேர்முத லாகிய குற்றிய லக 

சேர்பென மொழிப நியாமுத னிரைபே'' 

என்பவாகலின், கேர்பசைக்கு உதாரணம் *கோடு' தோன்று” 

(குன்று எனவரும். நிரைபசைக்கு உதாரணம், ₹மரபு! 

(மயங்கு' *மலாடு' (மலாட்டு' எனவரும், சேர்முதலாகய முற் 

நியலுகரமும், நிரைமூதலாயெ முற்றியலுசரமும் நேர்பசையு 

நிசைபசையுமாம், என்னை ? 

“ முற்றிய லுகரம் வரினு மவைபெயரே”? 

என்பவாகலின், முற்றியலுகாமாவது, மெல்லெழுத்தும் இடை 

பெழுத்துஞ் சார்ந்து வருமுகரம். முற்றியலுகர கேர்பசைக்கு 

உதாரணம் *காணு' ₹வேணு' :மின்லு' ;மண்ணு' என 

வரும். முற்றியலுகா நிரைபசைக்கு உதாரணம் '“உருமு * 

அரவு ' (விரவு ' * செலவு ' என வரும். சேர்முதலாகிய இரு 

வகையுகாமும் 'ஒற்றடுப்பினும் நேர்பசையாகும். நிரை முத 

லாகிய இருவகை யுகாமு மொற்றடுப்பினு ரிரைபசையாகும். 

என்னை ? 

் குற்றிய லுகா முற்றிய லுகரம் 

ஒற்மெடு தோன்றற் குரிய வாகும்'? 

என்பவாகலின், ௮வற்றிற்கு உதாரணம், : சேற்றுக்கால் ' ஐட் 

டுக்கால் ' எனவும், 4 களிற்றுத்தாள் ! : வெளிற்.றுப்பளை ' என 

வும் வரும். இவை குற்றியலுகர மொற்றொடுவந்த கேர்பசை 

நிரைபசைகள், 

*மின் லுப்பூண் ' : மண்ணுச்சாந்து * எனவும் *உரு' 

“முத்தி : வெருவுப்பாம்பு ' * விரவுப்பூண் ! : விழவுக்களம் 

எீனவும் வரும், இவை முற்றியலுகா மொற்றொடுதந்த கேர் 

பசை நிரைபசைகள்,
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4 குறிலு நெடிலுங் குறிலிணை சானுல் குறிகெடிது 
நெறிநின் இயிர்ப்பினு கேர்ர்கொற் றடுப்பினு சேர்நினரயென் 

றறிமுர்தை சேர்நிரை யைச்தீ ௬௧. மடுத் துவர்தால் 

நெறிழுண் கருங்குழ னேர்பு நிரைபுமொற் றோடுமற்றே'' 

இதனை விரித்துரைத்துக்கொள்க 

* சேரோ ரலகு நிரையிரண் டலகு 

சேர்புமூன் றலகு நிரைபுசான் கலசென 

வோதினர் புலவ ௬ணரு மாறே”? 

சேசசையு சிரையசையு மியலசை யெனப்படும். நேர்பசை 

யும், நிரைபசையு முரியசை யெனப்படும். என்னை ? 

6 முதலிரண் டியலசை யேனைய வுரியசை”? 

என்பவாகலின், ௮வ்வசை யிரண்டு கூடியுஞ் சராம் ; மூன்று 

கூடியுஞ் சராம். என்னை 1 

6 கரசை கொண்டது சீனப் படுமே 

மூவசை யிறத்த லில்லென மொழிப”? 

என்பவாகலின், ஆகச்சீர் இரண்டு வகைப்படும் ; இபற்சீரு 

முரிச்ரும் என, அவற்றுள் இயற்சீர் பத்துவசைப்படும்; 

நேரசையு நிரையசையு மயங்னெ சான்குசரும், நேர்பு நிரை 4 ய் குரு ட ட 
முதலாயெ ரேரசை இறுதியாகிய விரண்டுசரும், நேரசைப்பின் 

னும், நிரையசைப்பின்னு ரசேர்பசையு நிரைபசையும் வந்தாகய 

சான்கு?ரும் என. என்னை 7 

*₹ இயலசை மயக்க மியற்€ ராகும் 

உரியசைப் பின்னர் கேரியல் காலையும் 

இயற்சர்ப் பால வியலசை யி.று,இ 
வரூ௨் முரியசை, 

யியற்சீர்ப் பால வாகு மென்ப!”
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என்றாராகலின். அவற்றிற் குதாரணம், தேமா, புளிமா, பாதிரி, 

கணவிரி எனவும், போதுபூ, விறகுதீ எனவும், போமே.ற, பூம 

(Rp, Sou i, மழகளிறு எனவுக் கொள்க. 

நேரு நிரையு மயங்யெ ரசான்கென்ப ரேரிறுவாய் 

Cory நிரைபு முதிலியற் சீர்களு நேர்கிரைப்பி 

னேர்பு கிரைபு கிலவிய சான்கு நிரைவளைத்தோள் 

கோநுண் குழன்மட வாயியற் ரென்று சேர்ர்தனசே " 

இதனை விரித்துரைத்துக் கொள்க 1! 

இனி யுரிச்சர் கூனன். றவ்கைப்படும், ஆசிரியவுரிச்£ரும, 

வெண்டாவுரிச்சரும், வஞ்சிவுரிச்சருமென. என்னை ? 

** அ௫ிரிய வரிர்சீர் வெண்டா வுரிச்சீர் 

வஞ்சியொடு மூன்றே யுரிச்சீர்த் தோற்றம்!” 

என்பவாகலின், ௮வற்.றுள் ஆசிரியவுரிச்்£ர் எட்டு வகைப்படும். 

கேர்பு நிரைபு மயங்கெ நான்கும், நேர்பும் நிரைபும் நிரையிறுதி 

யாகிய விரண்டும், தனிகிலை யளபெடைப்பின் நிரைவந்ததும், 

இறுதிநிலை யளபெடைப்பின் நிரைவந்தது மென: என்னை? 

₹ உரியசை மயச்ச மாிரிய alee rt 

நிரையிறு காலையு மதனோ ரற்றே” 

௨னச் சொன்னாராகலின். ௮வற்றிற் குதாரணம், வீடுபேறு, மா 

றுகுருகு, வரகுசோறு, முருட்மெருந்து எனவும், நீடுகொடி, 

குழறுபுலி எனவும், தூஉமணி, கெழூஉமணி எனவுக்கொள்க . 

1₹ நேர்பு நிளைபு மயங்கயெ கான்கு நிரையிறுவாய் 
é 1 

சேர்பு கிரைபு முதலிய சீர்களு சேர்சிரையாய்ச் 

சேரு மளபெடைப் பின்னிரை சேரிரு சீரொடெட்டும் 

ஆரு மறிவுற வோதின ரா?ரி யச்சவையே”' 

என விதனை விரித்துரைத் துக்கொள்க.



இனி, வெண்பாவுரிச்சீர் நான்கு வகைப்படும். நேர்நேரும் 

நிரைகேரும் ஆய இரண்டுசர் முதற்கண்ணும், முறையானே 

நேரும், நிரையும் புணாப்ப வவைதோன்றம், என்னை 7 

 நேர்சேர் நிரைநே ராயிரு சர 

கேர்முச லாகவு கிரைமுத லாகவும் 

நான்சென மொழிப வெண்டா வரிச்சீா'” 

என்பவாகலின், வரலாறு : 

பூவாமா, பூவிரிமா, விரிபூமா, ஈறுவடிமா, 

எனக் கொள்க, 

மாசெல்லாய், மாபடுவாய், புலிசெல்லாய். புலிபடுலாய், 

எனினு மொக்கும். 

இனி, வஞ்சியுரிச்€ராவன, வெண்டாவுரிச்சரல்லாத மூவ 

சைச்சர் ௮றுபது மெனக்சகொள்க. என்னை ? 

 வெண்டா வுரிச்€ ரல்லா மூவசை 

யெல்லாம் வஞ்ச யுரிச்ச ராகும்” 

என்பவாகலின், ௮வற்றிற்குதாரணம் : 

*மாபுலி பாம்பு களிறென் நிவைமுதலாச் 

சேல்படு போகு வழங்கென் றிவைஈடுவா 

வாய்சுரங் காடு கடறீறாய் வைத்தாரே 

பாசுரம் வஞச் குரிச்சர்.?? 

இதன்வழியே யுறழ்ந்தால் ௮றுபத்துகான்கு மூவசைச் 

ரோம், செல் என்பதுமுதல் நீண்டது. அவற்றுள் நான்கு 
வெண்பாவுரிச்சீரும் ஒழித்து, அல்லாத வறுபதும் வடரசியுரிச் 

சர்க் குதாரணமாம் எனக்கொள்க: அவை சொல்லுமாறு : 

மாசேல்வாய், மாபடுவாய் மாபோகுலாய், மாவழங்குலாய் ; 

புலிசெல்வாய், புலிபடுவாய், புலிபோகுவாய், புவிவழங்குவாய்$
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பாமபுசெல்வாய், பாம்புபடுவாய், பாம்புபோகுவாய், பாம்புவழங்கு 

[வாய் 

களிறு செல்காய், களிறுபடுலாய். களிறுபோகுவாய், களிறு 

[வழங்குலாய் 

எனவிவை கோருக வந்தபதினறம், 

மாசெல்கரம், மாபடுச.ரம், மாபோகுசுரம். மா௫ுழங்குசுரம் ; 

பூலிசெல்சாம். புலிபடுகரம். புலிபோகுசுரம், புலிவழங்குசரம்; 

பாம்புசெல்சுரம்.  பாம்புபடுகரம், பாம்புபோகுசரம், பாம்பு 

(வழக்குசுரம்; 

களிறுசெல்சரம், களிறுபடுசாம். களிறுபோகுசுரம், களிறு 

வழங்குசுரம் § 

சனவிவை நிமையிராய பதினறும், 

மாசெல்காடு, மாபடுசாடு, மாபோகுகாடு, மாவழங்குகாடு ; 

புலிசெல்காடு, புவிபடுகாடு, புவிபோகுகாடு. புலிவழங்குகாடு ; 

பாம்புசெல்காடு, பாம்புபடுகாடு, பாம்புபோகுகாடு, பாம்பு 

[ வழங்குகாடு ) 

களிறுசெலகாடி. களிறுபடிகாடு, களிறுபோகுகாடு, களிறு 

[ஒழங்குகாடு) 
என இவை ரசேர்பீராகெ பதினாறும், 

மாசெல்கடறு, மாபடுகடறு, மாபோகுகடறு, மாவழங்குகடறு) 

புலிசெல்சடது. புலிபடுகட ௮, புலிபோகுகடறு, புலிவழங்கு 

[கடறு ; 

பாம்புசெல்கடறு, பாம்புபடுகடறு, பாம்புபோகுகடறு; பாம்பு 

அழங்குகடு; 

ீளிறுசெல்கடறு; களிறுபடுகடறு. களிறுபோகுகடது, களிறு 

[ஒழங்குசடறு 

”சனவிவை நிரைபீராயெ பதிறை மெனக்கொள்க. இவற்றுள், 

மாசெல்வாய் , மாபடுவாய், புவிசெல்வாய், புவிபடுவாய்
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எனரான்கும் வெண்பா வரிச்சர் . ஒழிந்து அறுபதும் வஞ்சி 

யுரிச்சர். | 

₹ நேர்கிரை சேர்பு நிரைபுமுப் பாலு நிரைத்துறழ்ந்தாற் 

சீர்நிலை முப்பத் இரண்டி னிரட்டியச் சீரினுள்ளா 

சேர்கிளை யாதி யிடைகடை நேர்வந்த சான்கும்வெள்ளைக் 

காரிய ரோதின ரல்லன வஞ்ச கறுபதுமே.” 

இதனை விரித்துபைத்துக்கொள்க, 

இயற்சீர் முதலாகயெவற்றிற் இலக்கம் வருமாறு : 

. குருகுவேண் டாளீ சோடுபுய்த் தண்டென 

மாவழங்கு பெருங்காட்டு மழகளிறு காணாது 

மருள்பிடி இரிதருஞ் சோலை 

அருளா னாகுக லாயிழை கொடிதே?" 

இது பத்தியற்சரும் வந்த பாட்டு, 

 வீங்குமணி விசித்ஈ விளங்குபுனை நெடுக்கேர் 

காம்புநீடு மயங்குசாட்டுப் 

பாம்புபெரிது வழங்குதொறோங்கு 

வயங்கு கலிமா நிரைபுகிரைபு 

வலவன் வாம்பரி ஈடவி வந்தோன் 

கெழமூடமணி யசலர் சமூடமதி விரைர்சே 

இஃதெட்டாசிரிய வுரிச்சரும் வந்த பாட்டு, 

நன்மாறா வருவாயோ ஈறுவடிமா pasa? 

இது கான்கு வெண்பா வுரிச்சரும் வந்தபாட்டு 

் நலஞ்செலத் தொலைர்த புலம்பொடு பழகி 

யின்னா வாயின வன்னோ சோழி 

பார்சோயப் பரர் ஐுமூழ்கி 

நீர்சுமர்த நிரைசெலவிஞாள்'
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இடிக்தோவா அடுத்துரறிச் 
சடுஞ்செனத்ச களிறுபோல 

aS oar Osan cae erp வியர்தேறி 

யிலங்குபுரீர் பொழிதவின் 

மாண்டுசொரியுர் _திளருவி 

வரன்.றுமணிரீள் வரைத்த தும்பவும் 

தேனாறுபூர் கெரிகுவளைமிசைக் 

திசைபோகுகா லுளர்ர் துயிர்த்கலிற் 

குண்டுநீடுநீர்ச் குவளை த் ண்சுனை 

குறித் துச்கூடுவோர ரெ .நிம்யங்கவும் 

வான்வழங்குவாள் வளரிளம்பிறை 

வரைத்தயங்குநீர் கரைவிலங்கலின் 

நின்று தயங்குநீ ணிலவுக்வின் 

நெடி.துநெடி அுசென் நிராப்பெருகவும் 

தேமாவின் பழஞ்சிர்தியுர் 

இரளாசிஸிச் கனிமார்தியும் 

சூழ்மயிர்க்கா ருகஞ்சுழன்றுபாய்வன 

விளையாடவு நீள்கருமுக்க 

நிரைமுசுச்சலை நிரைச்சுளைப்பழப் 

பலவேறிக் கோடுகுலைப்பனவுகநஈ்து 

சனிக்குடைர் துமுழங் குவகுரல்பயிற்றவும் 

தாழ்கூடுசினை ச் சண்சண்பகம் 

தகைகூடமிறப் போதவிழ்கலின் ப்பட. ட்ரீ." 

வண்டுகூடுவன வரித் தும்பி ட் அ வடகம் . ச 

மணர்துசென்றுபல் குரன்மிழற்றவும் எட்ட வனப்பும் 

“போர்தயங்குபன் மதவேழம் ட்டு ் ஸ் 

பொலீச்.இற்றுவன மச்தஞ்சொரியவும் வமண 
கோடுதயங்குவன குடர்ஞூழ்கிக் 
குழைச்துநீல ஈனிபரப்பவும் 
கோடனீடு கொடுமுகையோடூ
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குடசஞ்சூடுக் கு.௮ங்குறவர் 
சோ௮பேணா௮. பிழிமடழ்ர்து 
சு ழல்புதாங்காது பிணைர்தாடவும் 

சல்பொருயா.று கடிதெழுகலிற் 

கனைதுணைநீடு விடரகன்றுறைக 

வென்றுகினையாது சரைபோ௫இக் 

சரைச்துசவி.ரா௮ு பிடியலறவும் 

மாலிகுபோது மடுழ்சிலம்பின் 

மடழ்ச்காடுமயி றளர்தவிற் 

போதுசேர்ர் தூகூடு பொறிவண்டினம் 

புரிச்துவாங்குவீங்கு ஈரம்பிவா தலி 

னீர்குடைச் அடாடு மடமங்கையர் 

நிரையொருங்குகின்௮ க௮ுப்புளரித் 

தாச்களைஈ அதுவேறு அகிறிருத்தித் 

துளங்குதோன்றுகல னணியவும் 

வேய்கண்ணுடைந்து முத்.ஐு. இரவும் 

வெதிர்கண்ணுடைக்த Gee gy Sra 

சாடுதீமணர*்த பொன்னிமைப்பவும் 

சலக். அசேன்பிளஈது செய்யொழுகவும் 

சூழ்கொடிபிணங்கு சடர்வேங்கைமிசைக் 

அதுணர்ச்கறிமிளகு பழருக்கச்சென்று 

சவையுணர்ர் துறு கடுவன்டிரிக் து 

மூகஞ்சிவச். தமெய் மறப்பவும் 

விண்டொடுவிளங்கு வெண்மணல்விசாய் 

நீண்டுமயங்குசெங் காக்சசொடு 

மாறுமாறுதொடர்க்து மலைக்கொடிக்சுயர் 

மவிவுதோறுமூழ்ர்் து சழைபுனையவும் 
சதேன்வழங்குமுழங்கு திகழ்காற்நிசை 
மருண்டு 9வருண்டுகில மாச்தர் 
கீசெழன்றுமுழன்று Os Dues rr
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கினைபுினை புபரி புலரவுங்கடவுஞ் 

சூருடையன பல்சுனைமலர்ச்து 

சுழல்வணங்குவன சுடர்க்குவளை 

சண்டோர்கண்டோர் மடழ்ச் துமாறவும் 

களித் துக்களியோ் டுவக் துபிளிற்றவும் 

இன்னன பிறவு மின்னுயிர் மருள 

அருவினுர் தொழிலிலும் வெருவரத் தோன்றி 

யரும்புபல கவினிய மணிமலை 

கருங்க ஞடஜனொடு கலவா வுங்கே ” 

இஃது ௮றபது வஞ்சயுரிச்சீரூம் வந்தபாட்டு, இப்பாட் 

டினுள் முதலடியிரண்டு மாசிரியவடி.; ௮ல்லனவற்றை யிருசரடி 

யாக வலஉட்டு, ௮டிதோறு முதற்கண்ணே மூவசைச்சர் ௮.று 

பத்து நான்கும் வந்தவாறு கண்டுகொளக, 

வஞ்சியுரிச்சர் அறுபதும் வெண்பாவிற் புகப்பெரு ;. 

ஆரியத்துள்ளும், கலியுள்ளும் மாசெல்சுரம், புலிசெல்சுசம், 

மாசெல்காடு, புலிசெல்காடு, மாசெல்கடற), புலிசெல்கடற, 

பாம்புசெல்வாய், பாம்புபவொய், களிறுசெல்வாய், களிறுபடு 

வாய் என்னலும் பத்து வஞ்சியுரிச்ரும் புகப்பெறம் எனக். 

(கொள்க. என்னை ? 

: இருரான் ககவற்சீ ரீரைர் இயற்சீர் 

ஒருரான்கு வெள்ளைக் குரிச2--ரொருவாத 

மூவிருபான் வஞச் சவற்றுட் கலியகவற் 

பாவிவரற் பாலனவும் பத்து?" 

*: மாசெல் புலிசெல் சுரங்காடு வான்கட்று 

பாசிழையாய் பாம்பு களிற்றின்பின்--பேகெ 

செல்காய் படுவாய் சவணிய €ீரிவையே 

பல்லோர் பயின்றுரைக்கும் பத்து!"
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 நேர்சேர் கிரைசேர்ப்பின் னேரொழித்த வீசசையுஞ் 

சரேற் றவற்றா.இ கேர்பு நிரைபசையு 

மீரொன்றிற் 2ரொன்றா யின்£ராம் வ.ஞ9ச்8ர் 

ஆரியத் துட்புகும் பத்து 
£நிரைபாதி நேர்பாதி யர்தாதி சேர்சேர் 

நிரைநேரிற் சேர்ந்தவும் பத்து” 

என வரும் இவற்றை விரித்துரைத்துக் கொள்க, 

ஒழிர்த ஐம்பது வஞ்சியுரிச்ரும் ௮கவலுட் பு£ப்பெரூ 

'வெனக்கொள்க. கலியுள்ளும்”' ௮வ்வாற எனக்கொள்க, 
வஞ்சியி றுதியுள்ளும், ஒத்தாழிசைக்கலியுள்ளுச் தேமா, புளிமா 

என்னுமிரண்டு இயற்சரும் புகப்பெரு. ஓழிந்தசீர் எல்லாச் 

'செய்யுளுள்ளும் புகப்பெறும், 

இனி, ௮சைச்சிராய் நின்றவிடத்துத் தளை வழங்கும் 

பொழுது கேரசைச்சீருக்கு மற்று மோரலகு கொடுத்து நேர் 

நேராகவும், நிரையசைச் €ருக்கு மற்று மோசலகு கொடுத்து 

நிரைநேராகவும், நேர்பசைக் கோரலகு களைந்து தேமாவாக 

வும், நிரைபசைக் கோரலகு களைந்து புளிமாவர்கவும் வைப்பர் 

எனக்கொள்க, என்ன 7 

 உரியசைச் சீர்ப்பி னுகச கேராய்த் 

தரியுர் தளைவகை சேர்த லானே ” 

என்றார் ஈல்லாறனார். 

“இரா டெனு முரியசை புடைய 

நேரீற் நியற்€ ரவ்வயி னன ” 

என்றார் நத்தத்தனார். 

ம இயற்சர்ப் பாற்படுச் இயற்றினர் கொளலே . 

தளைவல்க சதையாச் ,சன்மை யான"! (தொல்.பொ.செய்-28,) 

என்றார் தொல்காப்பியனார்,
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* நேர்கேரா சேரசைய நேர்பு நினாகேரா 

மேனை யிரண்டு மெனல் '? 

இவற்றை விரித்துரைத்துக் கொள்க, 

“சன் ருள்வழித் தளைவகை வேண்டா.''(தொல்-பொ-செய். 5,) 

என்றும், போது பூ, போரே று, பூமருது, இவைகளைப் பாதிரி 

யாகவும் ; விறகுதி, கடியாறு, மழகளிறு இவைகளைக் கணகிரி 

யாகவும் ; வெண்சீரின் ஈற்றசை நிரைபசையாசவும் இயற்றித் 

'தொல்காப்பியனாரும் ஈத்தத்தனரு முதலாகிய வாசிரியர் 

சொன்ன மதமெல்லாம் வல்லார்வாய்க் கேட்டுக் கொள்க, 

ஈண்டுரைப்பிற் பெருகும், ஓழிந்தனவெல்லாம் இக் நாலோ 

டொக்கும். 

“ம்பாதுபூ போமேறு பூமருசென் நிம்மூன்று 

பாஇரியா வைக்கப் படும் ”' 

எனவும், 

“ஜுனைய மூன்றும் கணவிரியாம் வெண்சரின் 

ஈறு கரையா மெனல் ” 

எனவும் இவற்றைப் பதகெஓழ்த் துரைத்துக்கொள்க, 

இனி யொருசாரார் சொல்லும் கடாவும் விடையும் : 

 குற்றுகர மொற்றாகச் கொள்ளாதே வெள்ளையின் 

மற்றுர் தளைலிரவு மற்றதனாழ்-குற்றுகரம் 

ஜர்தா றசைச? ரருவெரும் வஞ்சிக்கண் 

ணென்ருற்றா னென்னா மிழுக்கு ”' 

இது கடா. 

6 ுத்திசைக்குஞ் செய்யுட்பா வன்றுள்ளான் றன்பேர் 
செறிப்பிற் செயிர்வாச்சா மென்லுங்--குறிப்பினாற் 
கேடுஞாரத்தார் கெட்டவரோ பற்றுர்க்கும் கேடல்லர் 
நாடறிய மென்பதனா னன்கு '? 

இது விடை,
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இனி ஐர்.துவகைப்பட்ட பதினேழ் நிலத்தவாய வெழு 

பது தளையிற் நீர்ந்த சிறப்புடை ராற்ரேடி ௮.று நாற்றிருபத் 

தைச் துமாவன சொல்லப்படும். 

“ ஐவகை யடி.யும் விரிக்குங் சாலை 

மெய்வகை யமைந்த பதினேழ் நிலத்த 

வெழுபது வகைமையின் வழுவில வாட 

அ௮று.நாற் றிருபத் தைச்தா கும்மே.” (தொல்-பொ-செய்.50.) 

என்ராராகலின், 

ஐவகையடியும் பதினேழ் நிலமும் மேற் சொல்லப் 

பட்டன. 

எழுபது தளைவழுவாவன ; 

அசிரியரிலம் பதினோழுள்ளும் வெண்டளை தட்பப் பதி 

னேழும், கலித்தளை தட்பப் பதினேழுமாய், ஆசிரியப்பாவிற்கு, 

முப்பத்து நான்கு தளை வழுவாம். என்னை 7 ' 

ஈ ஐவகை யடி.யு மறிவுறச் தெரியின் 

மெய்லகை யமைக்த பதினேழ் கிலமே”? 

£ ஆசிரிய மருங்கி னைர்து முரிமையிற் 
சரிய வெள்ளைச் கலித்தளை வரினே 
நாலெண் வழுவோ டி.ரண்டென மொழிப.'' 

என்ருராகலின். 

வெள்ளை நிலம் பத்தினுள்ளும் ஆசிரியத்தளை தட்பப் 

- பத்தும், கலித்தளை தட்பப் பத்.துமாய் வெண்பாவிற்கு இருபது 
தளை வழுவாம். என்னை ॥ 

இந்தோ டளவு செடிலீ ரொழிய 
வர்த வுரிமை யீரைந்து நிலத்து 
மென்றளை கலியொடு தட்டன வெள்ளைக் . 
சொன்றிய தளைவழு விருப தென்ப”? 

என்ருராகலின். மென்றளை யென்பது ,தூரியத்தளை.



யாப்பருங்கல விருத்தி 445 

கலிரில மெட்டிலுள்ளும் வெண்டளைதட்பவெட்டும் 

ஆசிரியத்,தளை தட்ப வெட்டுமாய்க் கலிப்பாவிற்குப் பதினாறு 

தளை வழுவாம், என்னை? 

£ அளவிரு நிலத்தொடு செடில்கழி செடிலென 

விரவு மிருமான்'செய்திய சலியினுண் 

மரபே வெள்ளை யாரி யத்தளை 

வரினும் வழுவகை மீசெட் டாகும் ” 

என்ராராகலின். 

(6 ப் ° ௪ @. உ $ @ ௫. e 

மூன்றிற்குஞ் சொன்ன முறையாற் மொகுத்துணாரத் 
தோன்றும் வழுவெழுப தாம்”? 

இனி, அறுழாற்றிருபத் தைந்தடியுல் காட்டுமீடத்துச் 

சீர் வரையறுக்கன்றுழிக் குற்றகர குற்றிகரங்களை யொற்ராகக் GP © OG 
கொண்டு, முற்றுகர முற்றிசாங்களை யெழுத்தாகக் கொண்டு 

வழங்கப்படும், 

“ குற்றுகரத் தோடு வருஞ் மெழுத்தைர்து 

முற்றுகர முற்ற€ ராமென்ப--தெற்றெனக் 

குற்றிகரதத் தோடு வருஞ்ச ரெழுத்தைந்து 
மூற்றிகர முற்றசீ சாம்” 

என்ரு. ராகலின், 

ஆிரியப்பாவிற் குரிய விரு நாற்றறபத்தோ ரடியுமா 

மாறு சொல்லுமிடத்து, ஆசிரியப்பாவிற் குரிய Fr பதினாறும் ; 

இயற்சீர் பத்தும், தன் ராறம் என, அவற்றுள் தன்?ராறுந் 

தளை”வகுக்கப்படாமையினின் றுங் கொள்ளப்படா. என்னை ? 

“ sere ரள்வழித் தளைவசை வேண்டா *' 

என்றாராகலின், ஒழிந்த இயற்சீர் பத்துக்கொண்டு தளை 

வழங்கப்படும். என்னை ?
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.. *இயற்சீ ரொருபதுர் தன்€ரோ ராறு 

மியற்றுப வாசிரி யத்சென்--றியற்றுங்காற் 

றன்£ர் வருமேற் றளைகோக்சார் மற்றொழிச்த 

வின்£ராற் கொள்வர் தளை '' 

என்பவாகலின், | 

இயற்சீர் பத்துமேசொண்டு ௮டி.வகுக்கு மிடத்து கான்கு 

நிலைமையவாம், இரண்டெழுத்துச் சீரும், மூன்றெழுத்துச் 

சீரும், கான்கெழுத்துச்சரும், ஐர்தெழுத்துச்சீருமென- 

என்னை ? 

% இரண்டியற்2ர் பத்திற்கு சான்கா நிலைமை 

யிரண்டாதி யைர்தி றெழுத்.து."” 

என்பவாகலின், 

்.. அவற்றுள், ஈரெழுத்துச் சீராவன நான்காம். ௮வை 

யாவன போதுபூ, போரேறு, பாதிரி, தேமா. என இவை 

என்னை ? 

“ ஈபெழுத்துச் ராவ போ.துபூ போரேறு 

பாதிரி தேமா விவை,"? 

என்பவாகலின். 

ஐந்தெழுத் தடியினின்..றும் பெருமை பதினழெழுத்தடி 

காறு முரிமையாய்ப் பதின்கன்றடியு மொசோவொரு?ர்பெற 
விரண்மொ யிருபத்தாறாம், என்னை ? 

 தேமாவும் பாதிரியுஞ் *€றெல்லை யைர்தெழுத்தா 

வேறும் பதினே ழெழுத்து '' 

எனவும், 

! ஒருசீர் பதின்மூன் றடிச்குரித் தாக 
விருசிரு மரயிருபத் தாறு! . 
  

* *திற்றெல்லை ' என்பதும் பாடம்,
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எனவுஞ் சொன்னாராகலின், 

இனிப் போதுபூ, போரேறு என்னும் இரண்டு ஈரெழுத் 

துச் சீரும் ஆறெழுத்து முதலாகப் பதினே ெழுத்தின் 

காறுமுயர்பு, ஒரோவொன் று பன்னிரண்டிற்கும்' உரியவாக 

இரண்டுமாக இருடித்துரான் கடியாம், என்னை 7 

* ஆறெழுச் தாதி பதினேழு காழயரும் 

போதுபூ போசே நிவை. ** 

4 ஒன்றிற்குப் பன்னிரண் டாக விருசர்க்கும் 

வந்த விருபத்து sratts” 

என்றாராகலின், 

இவவிருபத்துநான்கும் முன்சொன்ன இருபத்தா மாய் 

ஈரெழுத்துச் ராம்வழி gaia’ அடி த்தொகை ஐம்பது, 

என்ன் ? 

: ஏடுத்துரைத்த வீரெழுச்துச் சீரினா லாய 

வடித்தொகை யைம்ப தெனல் ” 

இனி, மூவெழுத்துச் 2ராவன ஏழு, அவையாவன, பாதிரி, 

புளிமா, விறகு, போதுபூ; போரேறு, பூமருது, கடியாறும் 

ஏன விவை, என்னை ? 

பாதிரி யின்புளி மாபாய் விறகுதீ 

போதுபூ போரேறு பூமருது-- கோதில் , 

கடியா றெனவேழு மூவெழுத்லுச் ரோய் 

௮டியாகு மென்றுசைத்தா ராய்ஈது ”? 

என்பவாகலின், 

அவறறுள், போதுபூ, விறகுதி, கடியாறு என்னும் இப் 
மூன்றும் ஏழெழுத்தடி முதலாகப் பதினெட்டெழுத்தடிகா
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௮ம் உயாந்த பட a பெற மூன்றமாம: முப்பத் 
தாறாம். என்னை ? 

' போதுபூச் கோதில் விறகுப் பூங்கடியா 

றேழாதி வீரொன்டா னேற வொரோவொன்திற் 

காகுமுப் பன்னீ ரடி ** 

என்பவாகலின், 

இனிப், பாதிரி, புளிமா, போரேற, பூமருது என்னும். 

கான்கு சீரும் அறெழுத்தடி முதலாகப் பதினெட்டெழுத்தடி 

காறும் உயர்ந்த பதின்மூன்றடியும் (பெற நான்குமாய் ஐம்பத்தி' 

சண்டடியாம். என்னை ? 

* ஏனையொரு நான்கு மாறாதி மீரொன்பா 

னேறுதலா லைம்பத் திரண்டு ” 

என்பவாகலின். 

மேற்சொன்ன முப்பத்தாறும் இவை ஐம்பத்திண்ரடுந் 

தீலைப்பெய்ய மூவெழுத்துச் சராயவழி ஆரிய வடி.த்தொகை 

எண்பத்தெட்டு, என்னை ? 

*' எடுத்துரைத்த மூவெழுத்துச் சீரினா ஞய 

வடி.த்தொகை யெண்பத்செட் டாம் ” 

என்பவாகலின், 

இனி, காலெழுத்துச் 2ராவன ஐந்துவகைப்படும், அவை 

யாவையோ வெனிற், கணவிரி, பூமருது, சடியாறு, i pee, 

மழகளிற என விவை, eres dar ? 

! கணவிரி பூமருழ கார்க்சடி யாறு 

விறகுதி சான்செழுத்து மாகும்--குறைவின் 

மழசளிது மன்ன தசைத்து
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என்பவாகலின், அவற்றுள் பூமருது.எழெழுத்தடி முதலாகப் 

பத்தொன்பிதெழுத்தடிகாறு முயர்ந்த . பதின்மூன்றடியும் 

'பெறப் பதின்மூன்றேயாம். என்னை ? ப 

*“பூமரு தேழாதி பச்தொன்பான் காறுயா ' 

வாகு மடிபுதின்மூன் ராம் '? 

என்பலாகலின். ஒழிந்த கணவிரி, கடியாறு, மழகளிறு, விறகு 

தீ என்னு நான்கு சீரும் எட்டெழுத்தடி முதலாகப் பத் 

'தொன்பதெழுத்தடிகாறு முயுர்ந்த பன்னிரண்டடியும் பெற 

நான்குமாய் நாற்பத்தெட்டடியாம், என்னை ? 

ம் ஒழிந்தகான் கெட்டாத பத்தொன்பான் சாறு 

மொழிக்த வடி.சாற்பத் ் செட்டி a 

என்பவாகலின். 

முன்சொன்ன பூமருது பெற்ற மதின்மூன்றும் இவை 
நாற்பத்தெட்டுங்கூடி. நான்கெழுத் தச் ராயவழி ஆரிய a4 த் 

தொகை ௮றுபத்தொன்று, என்னை ? 

 நரட்டிய ராலெழுத்துச் ரா லடி.ச்தொகை 

கூட்டி யறுபதின்மே லொன்று ?' 

ீன்பவாகலின், 

இனி, ஐர்தெழுத்துச் சாவது மழகளிறு என்பது, ௮.து 

தான் .ஒன்பது எழுத்து முதலாக இருபதெழுத்தின்கா.று 

மூயர்ந்த பன்னிரண்டடியும் பெறுவது பன்னிரண்டடியே 

யாம், தாண்னை. P 

6 ஐர்தெழுச் தாகு மழகளி றச்சரால் 

ஒன்பான் முதலா விருப தயர்ச்தெண்ண 

வரத வடிபன் னிஈண்டு''. 

என்பவாகலின்.
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இவை பத்தியற்சீருள்ளும் ஈரெழுத்துச் £ரால் ஐம்பதும், 
மூவெழுத்துச் சீரால் எண்பத்தெட்டும், காலெழுத்துச் சல் 

அறுபத்தொன்றும், ஐந்தெழுத்.தச் ரோற் பன்னிரண்டும் தலைப் 

பெய்ய, ரான்கு, நிலைமையாலும் ஆயின , ,ஐூரியவடித் 

தொகை இரு நாற்றொருபத்தொன்று. என்னை ? 

நான்கு நிலைமைக்கும் வந்த வடி.ச்தொசை 

சான்கைம்பான் மேலொருபத் தொன்று '' 

என்பவாகலின், 

இனி, ஆசிரியத்துள் ௮சைச்சீராயினவற்றால் அடியா 

மாறு: ஏசெழுத் தச்சரும், இரண்டெழுத்துச்சீரும், மூன்றெ. 

முத்துச் ரமாய் வழங்கர் எனக் கொள்க, என்னை ? 

(5 ஒரெழுத்து மீரெழுச்து. மூவெழுத்து 1ய்வழங்கா: 

ஆரியத் துள்ளசைச்ச் ராம்! 

என்பவாகலின், அவற்றுள், நேரசை கேர்பசையும் செழுத் 

தாய வழி ஈான்கெழுத்தடி முதலாகப் பதினைர்தெழுத்தடி 
காறு முயர்ந்த வொரோவொன்றிற்குப் பன்னிரண்டடியாக. 

இசண்டிற்குமாய் இருபத்துநான்காம். என்னை 1? 

8 சேசசையு சேர்பசையு மோரெழுத் சாயவழி ' 

சான்கெழுச் தாதுப் பதினைர்து காறுயாச் 

தோன்றுமா னாலா ஐடி ” 

என்பவாகலின், அவ்விரண்டசையும், 'தேமா' என் லுக் சீசே 

யாகுதலால் இரண்டுமாப் ௮லகுநிலையாற் பன்னிரண்டேயாகக் 

4கொள்ளப்படும்,. என்னை ?.. 

£ இருபன்,னிரண்டென்ப ரேனையா ரீண்டை. 
யொருபன் னிரண்டே ஓணிவு '? 7
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என்பவாகலின், இனி நேர்பசை யிரண்டெழுத்தாகக் கொள் 

ளுமிடத்து ஐந்தெழுத்தடி முதலாகப் பதினாழெழுத்தடி.சாறு 
மூயரப் பன்னிரண்டடியாம், என்னை ? 

* கேர்பீ சேழுத்தாங்கா லைந்தாதி மீரெட்டுச் 

சேர வடி, பன் னிரண்டு'' 

என்பவாசலின், கிரையசையும், நிரைபசையும் இரண்டெழுத் 

தாயவழி யைந்தெழுத்தடி முதலாகப் பதினேழெழுத்தடிகாறு 
முயர்ந்து ஓசோவொன்று பஇன்மூன்றாக விரண்மோக கிருபத் 

தாறாம். என்னை ? 

! நிரையு நிரைபு மிரண்டெழுச் தாங்காற் 

புரைதிரைர் தாதி பதினே 'முயர்வாய் 

இயையு மிருபதின்மே லா"? 

என்பவாகலின், நிசையசையும், நிரைபசையும் புளிமா என் 

ஞ் சே யாகுதலால்:௮லஇருக்கையாற் பதின்மூன்றேயாசக் 

கொள்வர். என்னை 7 

( இருபதின்மே லாறென்ப ரேனையா ரீண்டை 

யொருபதின்மேல் மூன்றே தணிவு ” 

, என்பவாகலின், இனி நிரையசை மூன்றெழுத் தாயவழி 

ஆறெழுத்தடிமுதலாகப் பதினெட்டெழுத்தடிகர்று முயர்ந்த 

பதின்மூன்றடியாம், என்னை ? 

 புரைதிரா ராதி பநினெட் டுயா 

நிரைபு பதின்மூன்றா Comi—yoor Pies 
மூவெழுத்தாங் சாலை முடிவு '' 

என்பலாகலின், நேரசையும், நேர்பசையும் ஒரெழுத்தும் ஈரெ 

முத்துமா ஆங்கால், இருபத்து நான்கடி, யாக்கெ*; நிரையசை 

யும், நிரைபசையும் ஈரெழுத்தும், மூவெழுத்துமா peered,
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இருபத்தாறடி. யாக்க், இவையெல்லாந் தலைப்பெய்ய வாசரி 

யத்துள் ஐம்பதடி. யசைச்சீராயின, என்னை ? 

( அரி யத்து எசைச்ச ரடிச்தொகை 

நாடின ரைம்பது ஈன்கு 

என்பவாகலின், இவையைம்ப தம்மேற்சொன்னகிரு நாற்றொரு 

பத்தோரடியுந் தலைப்பெய்தெண்ண வாசிரிய வடித்தொகை 

இரு.தாற்றறுபத்தொன்றாம், என்னை 7 

* அரிறீ ரகவற் கடித்தொகை யாய்ந்த 

விருநூற் நறுபச்தொன் ெ றன்று 

என்பவாகலின், 

இனி வஞ்சிப்பாக் குறளடி மூறன்றும், சிந்தடி மூன்றும், 

௮ளவடியுண் முதன்மூன்றும் பெற்ற வொன்பதுநிலமும், முச் 

சர்க்கண் தளையாற்பெற்ற மூச்சரடியுமாய் வஞ்சி பத்து நில. 

மும் பெற அவையுமாசிரியவடியுள்ளே யடங்குமென்பது ) 

என்னை ? 

: ஆரியம் பெற்ற வடிகிலமே வஞ்சிக்கு 

மாகுமாஞ் €ீராற் குறைத்து '” 

என்பவாகலின், 

வெண்பாவிற்குரிய இருநூற்று முப்பத்திரண்டடியு 

மாமாறு சொல்லுமிடத்து, இயற்சீர்பத் தும்,தன்சர் நான்குமாப்' 

வெண்பாவிற்குப் பதினான்கு சீருமாம். என்னை ? 

! வெள்ளைச் கெற்சீர் பெற்றன சீசொரு 

நான்கும் கொள்வர் குறித்து 

என்பவாகலின். 
  

* “நாட்டினார்' என்பதும் பாடம்
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அவை நான்கு நிலைமையவாம். இரண்டெழுத்துச்சரும்,மூன் 

'நெழுத்துச்ரம், நான்கெழுத்துச்ரும், ஐநர்தெழுத்துச்சரும் 

என. என்னை ? 

இரண் டெழுத்து மூன்றெழுத்து சான்கெழுத், த்து மைகதும் 

இரண்டே 'யெழு, gee ராம்” 

என்பவாகலின், 

வெண்பாவிற்குச் சொல்லப்பட்ட பதினான்கு £ருள்ளும் 

தேமாவும், பாதிரியும், போதுபூவும், போரேறும் என்னும் 

நான்கு?ீரும் ஈரெழுத்துச் ராம், என்னை ? 

* தேமாவே பாதிரி போதுபூப் போரேறென் 

றாகுமா மீரெழுத்துச் சீர்? 

என்பவாகலின். ௮வற்.றுள் தேமா எட்டெழுத்து முதலாகப் 

பதினநெழுத்தடிகா ௮ம் உயர்ந்த ஒன்பதடியும் பெற்ற வொன் 

பழதயாம், என்னை 1 

 தேமாவெட் டாதி பதினா றுயர்த்தெண்ண 

வாமாகு மொன்ப தடி!” 

என்பவரசகலின். ஓழிந்த பாதிரியும், போதபூவும், போரேறும் 

என்றிவை மூன்றும் ஏழெழுத்தடி முதலாகப் பதினைந்தெழுத் 

,தீடிசாறும் உயர்ந்த வொரோவொன்று ஒன்பதாக இருபத்தே 

ழடியாம். என்னை ? 

' கழிர்சமூன் றேழாதி மூலைர் துயர 

மொழிச்தனர் மூவொன்ப தென்று '' 

என்பவாகலின், ஈரெழுத்தாயவழி நான்கு?£ராலும் ஆக்கப் 

பட்ட வெண்பாவிற்கு ௮டித்தொகை முப்பத்தாறு... என்னை? : 

ஈரெழுத்து சாற்ரா வெள்ளைச் சடி.த்தொகை 

கூறுவர் முப்பத்சா றென்று”!
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என்பவாகலின், வெள்ளைக்கு மூவெழுத்துச் ரோவன பாதரி'' 

யும், மாசெல்வாயும், மாபவோயும், புளிமாவும், போ தபூவும்,. 

போரேறும், பூமருதும், விறகுதயும், கடியாறும் என ஒன்பது: 

சீரும் எனக் கொள்க. என்னை! 

6 பாதிரியு மாசெல்வாய் மாபடுவா மின்புளிமா 

போதுபூப் போரேறு பூமருது....- தீதில் 

விறகு வீழ்கடியா ரொன்பதா மென்றாங் 

கறைகுவர் மூவெழுத்துச் சர் ?? 

என்பவாகலின், அவற்றுள் விறகுநீயும், கடியாறும் என்றி! 

ரண்டு ரும் ஏழெழுத்தடி முதலாகப் பதினாநெழுத்தடிகா.றம் 
உயர்ந்த பத்தடியும் ஒரோவொன்றற்குப் பத்தப் பத்தாக 

இசண்டிற்குமாக விருபதடியாம். என்னை? ப 

2 தாவில் வி ற்குதித் தண்கடியா றென்றிரண்டு 

மேழுமுத லாகப் பதினா ௮ுயர்த்தெண்ண 

வாகு மடியிருப தாம்”? 

என்பவாகலின், ஒழிந்த பாதிரியும், மாசெல்வாயும், மாபவொ 

யும், புளிமாவும், போதுபூவும், பூமருதும், போரேறும் என 

ஏழமுசரும் எட்டெழுத்தடி முதலாகப் பதினாறெழுத்தடிகாறு 
முயர்ர்த வொனள்பதடியின்மே லொரோவொன்றுக் கொன்பதடி. 

யாக வறபத்து மூன்றடியாம், என்னை? | 

:* ஏனை யெழு£ரு மெட்டாதி ஈரெட்டா .. 

யேறத்தா மேழொன்ப தாம் '? 

என்பவாகலின். மூவெழுத்துச் ரோயவழி வெள்ளைக் கடித் 

தொகை டுயண்பத்துமுன்று, என்னை? 

. **மூவெழுத் சாம்வழி வெள்ளைச் கடச்செர்சை 

யெண்ணுங்கா லெண்பத்சு மூன்று!”
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என்பவாகலின், வெள்ளைக்கு கான்கெழுத்துச் : ரோவன: 

சணர்விரியும், பூமருதம், சடியா.றம், மழகளிறும், மாபடவோயும், 

விறகுதியும், புலிசெல்வாயு மெனவிவ் வேழுரும், என்னை? 

: கணவிரி agin கார்ச்சடி யாறு 

மழகளிறு மாபடுவாய் வாய்ச் ச--விறகுத 

கொள்ளப் புலிசெல்வா யோடு குறித்தேழு 

வெள்ளைக்கு சான்கெழுத்துச் ர் ?? 

என்பவாகலின். அவற்றுள் பூமருதும், மாபவோயும் என 

இரண்டு 8௫ மொன்பதெழுத்தடி. முதலாகப் பதினநெழுத். 
தீடிகாறு முயர்ர்த வொரசோவொன்றிற் கெட்டாக விரண்டு ப 

மாய்ப் பதினாறடியாம்; என்ன? 

₹ ஈன்பால பூமருது :மாபடுவா யென்றிரண்டு 

மொன்டான் முதலாய்ப் பதினா றெழுத்தேற 

வர்த வடி.பதினா ராம்'' 

என்பவாகலின், ஒழிந்த கணவிரியும், கடியாறும், மழகளிறும், 

விறகுதீயும், புலிசெல்வாயும் என விவ்வைர்தும் எட்டெழுத்: 

தீடி. முதலாகப் பதினாநெழுத்தடிகாறு முயர்ந்த வொன்பதடியு. 

மொரோவொன்் நிற் கொன்பதாக வைர்திற்குமாய் ாற்பத்தைர்- 

தீடியாம். என்னை? 

ஈ ஏனையைர் செட்டு aa @nws 

வான வடிராற்பச் தைது?” 

என்பவாகலின். நாலெழுத்தாயவழி வெள்ளைக் சடி.த்தொகை. 

யறுமித்தொன்று. என்னை? | 

4 நாலெழுத் சாம்வழி வெள்ளைக் சடிச்சொகை ட 

யாகு ம௫பதின்மே லொன்று" 

என்பவாகலின், வெண்பாவிற் கைந்தெழுத்துச் ராவன, மழ. 

களிற:ம், புலிபவோயும் என வினவ, என்னை?
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 மழகளிறு வாய்ந்த புலிபடுவா பென்ப 

வளவியன்ற வைர்தெழுத்தாஞ் £ர் ”? 

என்பவாகலின், இவையிரண்டு மொன்பசெழுத்தடிமுதலாகப் 

பதினைந்தெழுத்தடிகாறு முயர ஒரோவொன்றிற்கு எட்டாகப் 

பதினாறடியாம். என்னை ? 

* எட்டாதி மூவைர் தெழுத்துயர வச்சீராற் 

பட்ட வடிபதி னாது?” 

் ஒன்பான் முதலாக வைர்செழுத்துச் £ரிரண் 

டாய வடிபதி னாறு 

என்பவாகலின். வெண்பாவிற்குச் சீராலாமடித்தொகை ற் 

றத் தொண்ணூற்றாறு. ஏன்னை 7 
'*“ தோற்றுங்காற் ரோலாம் வெள்ளைக் கடித்தொகை 

தூற்றுத்தொண் ஹூற்றின்மே லாறு?' 

என்பவாகலின். 

இனி, வெண்பாவினுள் ௮சை சராய்நடக்குமாறு: வெண் 

பாவினுள் நாலரையுஞ் €ராமிடத்து மூன்று நிலைமையவாம், 

ஒரெழுத்தினாற் ோகலும், இரண்டெழுத்தினுற் சோகலும், 

மூன்றெழுத்தினாற் £ராகலும் என, என்னை 1 

** வெள்ளையு ணாலசையுஞ் சீராங்கான் முர்நிலைமை 

கொள்ளுமா மொன்றுதி மூன்று '? 

எனவும், 

* ஒரெழுத் தாதியா மூன்றெழுத் தீறாக 

மூன்று நிலைமைப் படும்”? 

எனவுஞ் சொன்னா ராகலின், 

அவை. வருமாறு: நேரசையு நரேர்பசையு மோழெழுத்தி 

னுற் சோகுமிடத்து ஏழெழுத்தடி. முதலாகப் பதிளைர்தெழுத்
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தீடிகாறு முய ஒரோவொன்றிற் கொன்பதாக விரண்டிற்கு . 

மாய்ப் பதினெட்டாம். என்னை 7 

* நேர்நேர் பசையிரண்டு மோரெழுத்துச் சராங்கால் 

ஏழு முதலாப் பதினைர் துயாச்தெண்ண 

வாகுமீ ரொன்ப தடி." 

என்பவாகலின், அ௮வையிரண்டினையும் தேமாவென்லுஷஞ் சரா 

கக் தேரள்ள வலகுறிலையா கொன்பதாம். என்ன ? 

* இரண்டொன்ப தாயி மிவ்விரண்டுங் கூட்டித் 

இரண்டொன்ப சாகசீ செயல்? 

என்பவாகலின், 

கேர்பசை யீதெழுத்துச் Tomuayf யெட்டெழுத்தடி 

முதலாகப் பதினாறெழுத்தடிகாறு முயர்த்தெண்ண வொன்ப: 

தடியாம். என்னை 7 

 சேர்பசை பீரெழுச் தாம்உ.றச் சரித 

னெட்டாதி மீரெட் டூயா்த்தெண்ண வாமென்றங் 

கொட்டினா ரொன்ப தடி?” 

என்பவாகலின். 

இனி, நிரையசையு நிரைபசையு மீசெழுத்தாயவழி ஏழெ 

முத்தடி முதலாகப் பதினைந்தெழுத்தடிகாறு முயர்த்தெண்ண 
வொரோவொன்று ஒன்பதாக கிரண்டுமாய்ப் பதினெட்டடி 

யாம். என்னை? 

:!நிரையு கிரைபு மிரண்டெழுத்தாங் காலைப் 

புசைதீரே ழாதி பதினைர் தயா 

வுரைசாலீ ரொன்ப gy” 

என்பவாகலின். இரண்டும் புளிமாவென்ஓுஞ் €ரே பாகுதலால் 

இரண்டினையு மொன்பதாகக் கொள்க,
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(1 இரண்டு புளிமா வெண்ணினா ராய்க்து 

இிரண்டொன்ப தாகச் செயல்! 

இனி, நிரைபசை மூவெழுத்துச் சீராமிடத்து எட் 

'டெழுத்தடி முதலாகப் பதினாறெழுத்தடிகாறு முய வொள்ப 

தடியாம், என்னை? 

: வைத்த நிரைபசை மூவெழுச்துச் சீராங்கால் 

எட்டு முதலாப் பதினா றுயர்த்தெண்ண 

வொட்டினா ரொன்ப தடி. ?? 

என்பவாகலின். வெண்பாவிலுள் நான்கசையு மசைச்சராய் 

நின்றாக்னெ வடி.த்தொகை முப்பத்தாறாம். என்னை? 

வெள்ளைக் கசைச்சீரா லாகு மடித்தொகை 

.சொள்ளுங்கான் மூப்பதின்மே லாது” 

என்பவாகலின், இவையெல்லாந் தலைப்பெய்தெண்ண வெண்பா 

அ௮டி.த்தொகை இருாற்.று முப்பத்திரண்டு, என்ன 

: தெரியுங்கால் வெள்ளைச் கடி.த்தொகை செப்பி 

Sha phy முப்பத் இரண்டு ”? 

என்பவாகலின், 

இனி, சலிக்குரிய சீரால் ௮டியாமாறு; வெண்பா வுரிச் 

£ர் நான்கும், நீக்கொடி. குழறுபுலி என்னும் இரண்டா?ரிய 

வுரிச்சரும், இயற்சீர்பத்திலுள்ளும் தேமா புளிமா என்னு 

மிரண்டு கேரிற்றியற்€ரு மொழித்து ஒழிந்த எட்டியற்?ர௬ு 

மாய்ப் பதினான்கு சீரும் கலிக்குரியவாகும். என்னை? 

6 இரியேற:பூமாசேர் லாயாத் இரிந்து 

மருதுகொடி மாவருவா யாறு-விரிதிப் 

புலிசேச வாகும் புலிகளிறு வந்து 

புலிவருவா யாங்கலியட் புக்கு !”
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என்பதனை விரித்துரைத்துக் சொள்க, 

வெண்பா வுரிச்சீ ரொருசான்கு மாசரியத் 

தின்டா வுரிச்€ரு ளோரிரண்டுஈ்...- தண்டா 

வியற்சீரி னெட்டினோ டீரேழு 8௬ 
மூரைப்பர் கவிச்குரிமை யுய்த்து ”? 

என்பவாகலின், ௮வை நான்குரிலைமையவாம். என்னை? 

Mig serge வீரேழு ரான்கு நிலைமையால் 

வைத்துரைப்பர் ஈன்குணார் தோர்? 

என்பவாகலின், நான்கு நிலைீம்யாவன; இரண்டெழுத்துச் 

சராகலும், மூன்றெழுத்துச் £ராகலும், சான்கெழுத்துச் For 

கலும், ஐந்தெழுத்துச் சீராகலும் என விவை. என்னை! 

் திரண்டவை நானிலைமை செப்பி லெழுத்சமோ 

ரிரண்டொடு மூன்றுரான் கைந்து ” 

என்பவாகலின், அவற்றுள் பாதிரி, போதுபூ, போரேறு என் 

லும் இம்கூன்றும் ஈரெழுத்தாம்வழிப் பதின்மூன்நெழுத்தடி. 

முதலாகப் பதினே ழெழுத்தடிகாறு முயர்ந்த ஐந்தடியும் 

ஒரோ வொன்றிற்கு ஐந்தாக மூன்றுமாய்ப் பதினைந்தடியாம், 

என்னை? 

£ பாதிரி போதுபூப் போரேறென் நிம்மூன்று 

மாதி பதின்ஞூன்றாய்ப் பத்தின்மே லேழுயர் 

வாகும் பதினைர் சடி.'? 

என்பவாகலின், ... 

இனி, மூவெழுத்துச் சீராய்க் கலியுள் நடப்பன பாதிரி, 

போதபூ,, விறகு, போரேறு, பூமருது, கடியாறு, மீடுகொடி. 

பரசெல்வாய், .மாபவொய் என்னும் இவ்வொள்பது ரும் 

எனக்கொள்க, என்ன?
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6 பாதிரி போதுபூப் பாய விறகுதீப் 

யபோ?ேறு பூமருது பூங்கடியா ரோதிய 

நீடு கொடியோடு மாசெல்வாய் மாபடுவாய் 

மூசறிவார் மூவோ மெழுத்தின் முடிர்சனவென் 

ரோதினா ரொன்பது i”? 

என்பவாகலின், அவற்றுள் சடியாற, மாசெல்வாய், மாபடு' 

வாய் என்னும் இம்மூன்றும் பதின்மூன்றெழுத்தடி. முமலாகப் 

பதினெட்டெழுத்தடிகாறம் உயர்ந்த ஆறடியும் பெற மூன்று 

மாய்ப் பதினெட்டடியாம். என்னை? 

“ose சடியாறு மாசெல்லாய் மாபடுவாய் 

பத்தின்மேன் மூன்றாடு பச்.இன்மே லெட்டுயர 

டவொச்ச வடிபதி னெட்டு '' 

என்பவாகலின். | 

இனி ஒழிந்த ஆறமாவன: பாதிரி, போதுபூ, விறகுதி, 

போரேறு, பூமருஅ, கீடுகொடி. என்னும் இவ்வாறும் பதினான் 

கெழுத்தடி. மேதலாசப் பதினெட்டெழுத்தடி.காறும் உயர்ந்த 

ஐந்தடியும் பெற்று ஒரோவொன்றைந்தடியாக ஆறுமாய் முப்ப 

தடியாம். என்னை? 

் ஏனை யறு€ரு மீரேழ் மூகலாக 

ஈடனான்கின் மேவிரண் டோங்கி வொரோவொன்றற் 

கைந்தா வடி.முப்ப தாம் ?? | 

என்பவாகலின். இவை முப்பதும் மேற்கூறிய பதினெட்டுமாய் 

மூவெழுத் தாயலழிக் கலியடித்தொகை sr pus sO. 

என்னை ! 

* மூவெழுத் தாம்கான் முரற்கைச் சடிச்தொசைமே 

லேலினார் சாற்பதின்மே லெட்டு "1
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என்பவாகலின், நாலெழுத்துச் சாயக் கலியுணடப்பன கண 

விரி, சடியாறு, விறகு, பூமருது, நீடுகொடி, புலிசெல்வாய், 

மாபவொய், மழகளிறு, குழறுபுலி என்னும் ஒன்பது ௪ரும் 

எனக்கொள்க, என்னை. 

! நலமிகு சாலெழு,ச் தாயவழி ஈல்லாய் 

கணவிரி சார்க்கடி யாறு விறகுதப் 

பூமருது நீடு கொடியே புலிசெய்வாய் 

மாபடு வாயே மழகளிறு தாவில் 

குழதபுலி யென்றார் குறித்து '” 
என்பவாகலின், அவற்றுள், கணவிரி, கடியாறு, மழகளிறு 

என்னும் மூன்றும் பதினான்செழுத்தடி முதலாகப் பத்தொன்ப 

தெழுத்தடிகாறும் உயர்ந்த தறடியும் பெற ஒரோ வொன்று 

ஆருக மூன்றமாய்ப் பதினெட்டடியாம். என்னை ? 

: கணவிரியுங் கண்ணார் கடியாறு மேனை 

மழகளிறு சாலெழுத்துச் கொள்ளு மியல்வகையா 

ஈசேழ் முதலாக வீரொன்பான் மேலொன்று 

சோ வடிபதி னெட்டு 

என்பவாகலின். மாபடுவாய் பதீனான்கெழுத்தடி முதலாகப் பத் 

தொன்ப தெழுத்தடிகாறும் உயர ஆறடியாம். என்ன ? 

: மாபடுவாய் பத்தின்மே னான்காதி பத்தொன்ப 

சேற வடியிருமூன் ரும்” 
என்பவாகலின், புலிசெல்வாய் மதின்மூன்றெழுத்தடி. முதலா 

கப் பத்தொன்ப தெழுத்தடிகாறும் உயர ஏழடியாம், என்ன ? 

₹ பத்இன்மேன் மூன்று முதலாப் புலிசெல்வாய்ப் 

பத்தொன்ட சேறவே ழாம்”' 

என்பவாகலின். விறகு த, பூமரு௫, நீடுகொடி, குழறபுலி என். 

அம் நான்கும் பதினைந்தெழுத்தடி முதலாகப் பத்தொன்ப 

8
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தெழுத்தடிகாறும் உயர்ந்த ஐந்தடியும் பெற நான்குமய் இருப 

தாம், என்னை ? 

! ஏனைகான் சைம்மூ வெழுத்தாதி பத்தொன்ப 

தேற வடியிருப தாம்?” 

என்பவாகலின். நான் கெழுத்தாம் வழி கலியடி.த்தொகை ஐம் 

பத்தொன்று. என்னை 7 

“craps தாங்காற் கவியி னடித்தொகை 

யாயுங்கா லைம்பதின்மே லொன்று ”' 

என்பவாகலின். 

இனிக் கலிக்குரிய ஐந்தெழுத்துச் சராவன மழகளிறு, 

புலிபடுவாய், குழறுபுலி என்னும் இவை. என்னை? 

் மழகளிறு வாய்த்த புலிபடு வாயே 

குழதுபுலி யைர்செழுத்துச் 8ர்?? 

என்பவாகலின், அவற்றுள், குழறுபுலி பதினறெழுத்தடி முத 
லாக இருபதெழுத்தடிகாறும் உயர்த்தெண்ண ஐர்தடியாம். 

என்ன? 

₹ சே இல் சிறப்பிற் குழறு புலியென்ப 

திரெட்டி னாதி யிருப தயர்த்தெண்ண 

ane wig gO grange cow gy” 

என்பவாகலின், மழகளிறு பதினைந்தெழுத்தடி முதலாக இருப 

தெழுத்தடிகாறும் உயர்த்தெண்ண ஆறடியாம். என்னை ? 

4 மாசில் சிறப்பின் மழகளி றென்னுஞ்2ர் 
மூவோரைர் தாதி யிருப அயர்ச்செண்ண 

வாயின வாறடி யாய்ந்து 

என்பவாகலின், புலிபடுவாய் பதினன்கெழுத்தடி முதலாக 

இருப தெழுத்தடிகாறும் உயர்த்தெண்ண ஏழடியாம் . என்னை!
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'* பொற்பமைர்தார் சொன்ன புலிபடுவா யென்னுஞ்சர் 

பதீ.தின்மே னான்கு முதவிருப திராக 

ஒத்தமைச்ச வோரே ழடி. 

என்பவாகலின், ஐந்தெழுத்தாம் வழிக் கலியின் ௮டித்தொகை 

பதினெட்டு, என்னை ? 

6 ஐயெழுச் தாயலழி யான்ற கலியடி "? 

யெய்துங்கா லீரொன்ப தாம் '” 

.-எனபவாகலின். இனிக் கலியடி யெல்லாக் கூட்டிபெண்ண 

மாற்று முப்பத்திரண்டடியாம், என்னை ? 

(தரு.துங்கா லாய்ச்த கலியடி. யெல்லா 

மொருழூற்று முப்பத் இரண்டு” 

என்பவாகலின், கலியடியுள் ௮னீசச் சீராயினவை யில்லை 

'யென்று உணர்க, 

அசிரியவடி. இரு நூற்று ௮றபத்தொன்.று ; வெண்பாவடி. 

இருதாற்று முப்பத்திரண்டு ; கலியடி. நூற்றுமுப்பத்திரண்டு ) 

ஆக அறு நாற்றிருபத் தைந்து அடியாம், என்னை 7 

“Qos p நிருமுப்பத் தொன்றகவற் கேனை 
யிருதூற்றோ டெண்ணான்கு வெள்ளைக் --கொருழற்று 

மூப்பத் இரண்டா முரற்கைச் இவையறு நாற் 

ppp wows sy” 

அன்பவாகலின், 

இனிச் சந்தமும் தாண்டகமும் அமாறு; நாலெழுத்து 

முதலீக இருபத்தா நெழுத்தின்காறு முயர்ந்த இருபத்து 
மூன்றடியாலும் வந்து தம்முளொத்தும், குருவும் லகுவும் ஒத் 
தும் வந்தன ௮ளவியற் சந்தம், எழுத்தொவ்வாலும் எழுச் 

தீலகு ஒவ்வாதும் வருவன ௮-ளவழிச்சர்தம்,
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இருபத்தேழ் எழுத்து முதலாக உயர்ந்த எழுத்தடியின 
வாய் எழுத்தும், குருலகுவும் ஒத்து வருவன ௮ளவியற்றாண் 
டகம், எழுத்தொவ்வாதும், எழுத்தலகு ஒவ்வாதும் வருவண 

அளவழித் தாண்டகம், என்னை ? 

ஈரிரண் டாதி யிருபத்தா றந்தமாச் 

சாரு மெழுத்தின்சட் சர்தமாஞ்--2ரொத்த 

மூவொன்ப தாதியா முற்றின தாண்டகமென் 

ரோதினார் தொல்லோ மெடுத்து”' 

சர தமுர் தாண்டகமுர் தம்மு ளள வொத்தலகு 

வரத முறைமை வழுவாவேன்---முர்தை 

யளவியலா மென்றுரைப்ப ரவ்வாறன் ரூ 

லளவழியா மென்ப ரவர்" 

இவற்றை விரித்துரைத்துக் கொள்க, 

குருலகுவாவன: குற்றெழுத்து ஒற்றடாது வந்த,து லகு. 

௮து ரகரவடிவிற்று. இனிக்குற்றெழுத்து ஒற்றடுத்தும், செட் 
டெழுத்து ஒற்றடுத்தும், நெட்டெழுத்துத் தனித்தும் வந்தது 
குருவாம்; ௮து டகர வடிவிற்று, ௮டியிறுதிக்கண் வந்த 

குற்றெழுத்து ஒருகாற் கூறுமாற்றாற் குருவாகவும் இடப்படும். 

லகுவிற்கு ' ஒரலகாகவும் குருவிற்கு சாலகாசவும் Be sue 

இழுக்கா. 

ரக ரவடி வாமீ துலகு குருவே 

நிகரில் டகாரமென நோ” 

என்றாராகலின். 

ஃகுற்றெழுத்துச் செவ்வி லகுவாகு செட்டெழுத்தும் 

குற்றொற்று ரநெட்டொற்றுங் கோணமாய்ச்--தெற்றச் 

குருவென்ப தாகுங் குதிலம் குருவா 

மொருகா லடியிறுதி “po” 

எனவும்,
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“குருலகு வாகுங் குருவா நெடிலு 
நெடிலொற்றுங் குற்றொற்று நின்று!” 

எனவுஞ் சொன்னாராகலான், அவற்றிற்குச் செய்யுள்; 

*அஇ காதர்--பாத மூலம் 

நீ.தி யாய்கின்--ரோது நெஞ்சே” 

இது நாலெழுத்தடி யளகியற் சந்தம். 

பரந்த நீக்குறி--லந்த மில்குணத் 

தெர்சை பாதமே--9ரதி சநெஞ்சமே'' 

'இஃது ஐர்தெழுத்தடி பளவியற் சந்தம், 

'திரித்துவெங்கய__.முரித்து ஈல்லறம் 

விரித்த வேதியாக்--குரித்தெ னுள்ளமே” 

“இஃது அறெழுத்தடி. யளவியற் சந்தம், 

(பாடுவண்டு பாண்செயும் 

நீடுபிண்டி. நீழலான் 

வீடுவேண்டு வார்ச்செலா 

மூடுபோக்கு முத்தமன்'' 

'இலஃது ஏழெழுத்தடி யளவியற் சந்தம். 

'*(முரன்று சென்று வட்டின 

நிரந்த பிண்டி நீழலுள் 

பரந்த சோதி காதனெம் 

மரர்தை நீக்கு மண்ணலே” 

இஃது எட்டெழுத்தடி யளவியற் சந்தம். 

“*இனையைச் தான்மிடைர் தோட்டிீர் 

அ௮னசைத் தானருள் சாண்குறிற் 

.சனகீத் தாமரைப் பூமிசைச் 

'னெனைச் சிர்திமின் செவ்வனே'* 

இஃது ஒன்பதெழுத்தடி யளகியற் சர்தம்.
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அதி யானற வாழியி னானலர்ச் 

சோதி யான்சொரி பூமழை யான்வினைக் 

காதி வென்றபி ரானவன் பாதமே 

நீதி யாணினை வாழிய கெஞ்சமே” 

இத பதினோமெழுத்தடி யளவியற் சந்தம். 

கரவு தான்விரி கொங்கொடு கூடின | 

மரவ மாமல ரூதிய வண்டுகாள் 

இரவி போலெழு வார்ச்கெம ராஇநீர் 

க.ரவ லூர்திரை யின்சடி சாகவே” 

இது பன்னீ செழுத்தடி யளவியற்சந்தம். 

*(கலேயெலா முதற்கணே கண்டு கொண்டுபெண் 

கெலையினாங் கொடுந்தொழில் பூண்டு கோலவெஞ் 

சலையினான் செழுஞ்சாஞ் சேர்த்த செவ்வனே 

மலையமா ருதத்தொடு வரது தோன்றுமே” 

எனவும், 

*சோடற் கொல்லைக் கோல வரங்கிற் குவவுத்தேன் 

பாடக் கொன்றைப் பைம்பொழி னீழழ் பருவஞ்சேர் 

வாடைடப் பாங்காய் மத்தம யூரச் இழவோன்வர் 

தாடிச் கொண்மூ வார்த்தன வம்பொற் கொடியன்னாய்”” 

எனவும் இவை பதின்மூன் றெழுத்தடி யளவியற் சந்தம்... 

குரவச் கோலச் சோங்கணி சோலைக் குயிலாலப் 

பரவைச் தேன்சாள் பாடுமி னீரும் பகைவெல்வான் 

பரவித் சேர்மேற் போனவ ரானா இனிவர்தால் 

விரவிக் கோகின் வெங்கணை வேனிற் பொருவேளே”. 

இத பதினான் கெழுத்தடி யளவியற் சந்தம். 

(:அதஇிகண் மிருகில மிறைவனொ டிமையோர் 

அ.திதிகழ் மொழியிசை துதைமதி லுடையே:
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மதிபதி யடியிணை யடைகுவ மெழுகா 

மதிபுரை திருமுக மடஈடை மயிலே'' 

இத பதினைந்தெழுத்தடி யளவியற் சந்தம், 

“மாவரு சானல் வரையதர்ப் பாங்கர் மலிகுரவின் 

பூமலி சோலைத் திருவருங் காண்பர் பு.துமதுநீர்த் 

தாமரை வாவித்' தடமலர் சாடிச் கயலுகளக் 

காமரு நீலங் கனையிருள் காலுங் சழனிகளே'” 

இத பதீனாதெழுத்தடி யளவியற் சந்தம், 
*சோலக் கொன்றைக் கொழு னெழிலார் கொம்பவள் தோளை 

சாலப் புல்லித் தளவ மடவா டானகத்தோகையெல்லா[சாளுஞ் 

மாலச் கொண்மூ வதிரு மிதுசா ளாய்மலர்ச் சோதை ஈல்லாய் 

காலச் செவ்வேற் சனகச் கடக் காதலர் சொன்ன ஊாறே'' 

எனவும், 

**செருவிளை வைவேற் றிகழொளி வேந்தர் தஇருமுடிமே 

லுருவிளை யொண்டோ துறகின பாதங் குறைவறியாக் 

கருவிளை யாட்டுல் கவினுடை வாட்கட் கனிபுரைலாய்த் 

திருவிளை யாடும் கனவரை யாகச் சனவரனே”' 

எனவும் இவை பதினே ழெழுத்தடி. யளவியற் சஈதம, 

(:பிணியார் பிறவிக் கடலுட் பிறவா வகைகா மறியப் 

பணியாய் மணியா ரணைமேற் பணியா (வொருமூ வுலகுங் 

சணியா துணரும் சவினார் கலைமா மடவாள் கணவா 

வணியார் கமலத் தலரா சனனே யறவா ழியனே”' 

இது, பதினெட்டெழுத்தடி யளவியற் சந்தம். 

6அன்னங்க ண்ட ரலிர்ச வாலி யதுசண் டம்பூம் பொழிற்புன்னைநின் 
தின்னுநி சண்ட ஞாழலி னீழ லிதுகண் டிங்கேநில் யான்சென்று 

மன்னலுங் சாவி விரிந்த வாச மலரா லனைகே தகைப்மோது [கோன் 

பொன்னம் போகு கலிரர் தாது துயலத் தண்டா துதர்$வனே ”
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இ பத்தொன்பதெழுத்தடி. பளவிபற் சந்தம். 

அருவிப் பலவரை காள்சொக்கத் தருவே 

யம்மாத விப்பர் சர்காண் | 

மருவிப் போதினி கோது சூத 

வனமே வடாதுன்ன லீர்களாற் 

செருவிற் சகேயுரு வன்னசெம்ம விக்குன் 

றத்திடை யின்வர் தாலவர்ச் 

இருவிப் பைம்புன கோக்கி யேயிளை 

யாரினைர தெய்தினா சென்மினே. 

இஃது இருபதெழுத்தடி. யளவியற் சந்தம். 

 பின்றாமும் பீலி கோலிப் பெருமுகி 

கிதிரப் பிண்டமாய் வண்டு பாடப் 
பொன்றாழுங் கொன்றை நீழற் புனமயி 

வினமாய்ப் பூமிசைப் போந்து சேசே 

யென்றாடக் கோட லிளகின விதுக்கா 

ரென்ப இயங்கநின்று நாளைச் 

சென்றார்தேர் வரது சோன்றுஞ் ,செறிவளை 

மடஈல்லாய் செல்க நின்செல் லரான் 

எனவும், 

 வண்பாராண் மன்னர்பொன் மகுடங் சரிசாள 

மால கொய்யாத போதினிற் 

பெண்பாலோர் கேளவன் ஞானப் பெருங்கட 

லைவர்ப் பேரிளம் பெண்டி ராதி 

பண்பாரென் பாடுபா தம்ப சமநிருப . 

... மாலைக் குணக்கர்த்து யென்பர் 

ஈண்டாரின் கமலமாண் புடைய வரடைவர் 

_ கற்குணச் சத்தி தானே!" . 

எனவும். இவை யிருபத்தோசெழுத்தடி யளவியற் சந்தம்,
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« gourtes srser சின்றமர் குழுவினே 

டாயிரச் செங்க ணாலுர் 

திருகாமஞ் செப்பறேற் ருன்றிக தொளிவளையத் 

சேசுமூ தார வீரக் 

கருமாலைக் சாதிவென்றான் சமல சரணமுங் 

கண்டுகை கூப்ப மாட்டார் 

பெருமான்மற் போற்றியானின் பெருமை யருகனாம் 

வல்லமோ பேசு மாறே" 

இஃது இருபத்திரண்டெழுத்தடி யளவிபற் சரதம், 

சோதி மண்டலச் தோன்றுவ துளதேற் 

சொரிய மாமலர்த் தூமழை யுளதேற் 

சாதி வென்றதோர் காட்சியு முளதேந் 

சவரி மாருதங் கால்வன வுளவேற் 

பாத பங்கயஞ் சேர்கரு முளரேற் 

பரம. Espo urges ௬ளரேல் 

ஆரு மாதவர் தாமரு குளரேல் 

அவளை யேதெளீச் தாட்படு மனனே'' 

(இஃது இருபத்து மூன்றெழுத்தடி யளகிபற் சர்தழ். 
2 விலங்கு நீண்முடி, யிலங்க மீமிசை 

விரிர்த மாதவி புரிர்த நீள்கொடி. 

யுலங்கொ டோள்கொடு கலந்து சூழ்தா 

வுறைர்ச புள்ளின நிறைந்த வார்சடை 

யலந்க ரூழ்த.ர மலர்ர்த தோள்வவி 

யசைந்த வாடவ ரிசைந்த சேவடி 

வலங்சொ னணுவல ரலார்ச வானிடை 

வரம்பி லின்பமு மொருக்கு சேர்வரே '” 

og இருபத் துமான்கெழுத்தடி யளவிபற் சந்தம்.
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* இருகயெ புரிகுழ லரிவைய ரவரொடு 
தஇிசழொளி யிமையவரும் 

பெருகிய கரிகுல மருவிய படையொடு 

பிரிதலி லரசவையு 

மூருகுடை மலரொடு வழிபட முணிகளை 

ஈனியச லாவருகன 

திருவடி முறைமுறை யடைபவ ரடைகுல : 

ரமரசொளி யமருலகே "' 

எனவும்) 

! பொங்கழ னாகம் புற்றக நீம்டுப் 

புரிமிச முறுகயெ கயிறென மிளீசத் 

தீங்கெய வெண்டேர் வெஞ்சுர நீந்தித் 

உ௨.தனதட மிடைகெறி மடமயி லியலாய் ?” 

செங்கய லுண்சட் டேமொழி யாரும் 

,திறலொடு முடுகிய செறிசழ லவலும் 

பங்கய வாவிப் பன்மணி மாடப் 

ப.தினி குறுகுவர் பரிவொழி யிணிரீ,'' 

எனவும் இவை யிருபத்தைந்தெழுத்தடி யளவியற் சந்தம், 

தரிமருவு கடி.மதிலி னிடுகொடிக டிசைதடவு கடுமையினதாய்த் 

திருமருவு பெருவிழுவொ டமார்குழு வொழுகுதொழு செழுமை 

[வழுவாத். 

இருமரபி எரபதிக எணிசஎரு மணிமகுட முறமறுவிலாக் 

குருமருவு விரிகமல சரணானி பணிவர்மலி குருசெனெகரே” 

இஃது இருபத்தாறெழுத்தடி யளவியற் சந்தம், 

இனி யளவழிச்சர்தத்திற்குச் சில வருமாறு : 

பொங்கு சாமரை சாம்வீசச் 

Ras St. மமர்ச்தவெல்
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கொக்கு சேர்குளீர் பூம்பிண்டிச் 

செங்க ணானடி சேர்மினே”! 

சனவும், 

(போத லேடொரு ளாச்கொண்ட 

காத லாற்கொரு காரியர் 

அது சென்றுரை யாய்தும்பி 

நீதி யாநெறி டோகயே” 

எனவும், 

அருண மாஞ்சினை கறித்துட னகன்பொழி லலவனைசக் குயில்கூவத் 

தருண வேனிலும் புகுர்த.து சனுநெகச் தடமலர் சார்புங்கங் [டக் 

கருண மூலமோ டுறகிறைர் திறைஞ்சினன் கறைமிடற் றிறைகாட் 

இரணர் தான்சுடச் கரியிடை த் திருவுடம் பிழர்துழல் ழூவோனே 

எனவும் இவை நான்சடியும் எழுத்தொத்துக் குருவிலகு ஒவ 

வாது வந்த வளவழிச் சந்தம். பிறவும் வரத வழிக் கண்டு 

கொள்க. 

௮ருங்கயம் விசும்பிற் பார்க்கு மணிச்சிறு சிரலே யஞ்ச 

யிருங்கயச் துறச்து இங்க ளிடங்கொண்டு இடந்த நீல 

கெருங்கெ மணிவிற் காப்ப 8ண்டுலாய்ட் பிறழ்வச் செங்கேழ்க் 

கருங்கய லல்ல கண்ணே யெனக்கரி போக்கி னாரே,” 

..இவகிந்தாமணி-020, 

இஃது எழுத்தும், குருவும், இலகுவம் ஒவவாதுவந்த . 

அளவழிச் சந்தம். பிறவும் வந்தவழிக் கண்டுகொளக, 

னித் தாண்டகம் வருமாறு: 

வாணிலவி மு௫லார்ப்ப மருவி மாண்டான் 

மயிலினமாய் வம்.துலவச் சுரும்பு பாடத் 

தேனுலவு ஈ.றுமுல்லை முறுவ லிப்பத் 

இசைஇசையிற் றேர்தளவஞ் சறர்து பூப்பக்
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கானிலவு மலிகொன்றை கனச ஞாலக் 
கவினியவாய்ச் சார்ச்ததுகார் கலர்து சண்ணார் 

_மாணிலவு மடகோக், னெடிய வாட்கண் 

வனமுலையாய் மற்றுமனம் வருச்த னீயே.'' 

இஃது இருபத்தே ழெழுத்தடியால் வந்த வளவியற்றுண்டசம். 

- *தருநிறப் பொறிமுசச் கடதடத் தமிழ்செவிச் சறைமருப் புறுவலிக் 

சவினுடைச் கரிகளைசக் கனவரைக்கட் 

. சுருணிறத் தெரியுளைச் சுறிமுகத் தொளியுகர்ச் சடமெயிற் நிடிகுரற் 

௮.றுமயிர்த் துணிசினத் தரிசுழழ்று 

மிருளுடைச் சிறுநெறிக் கவலையுட் டனிவரற் சனிலாச் தகுவதன் 

திசவினிற் பகலினிற் பெரிதுஈன்றாற் 
நிருகிறப் புரிவளைச் Fo psp Guus சிகழிகைப் புனைகுழற் 

றுவரிதழ் த் இகழொளிச் கீலையிவட்கே'' 

-இத முப்பத்தேஜெழுத்தடி யளவியற்றாண்டகம், 
(அனவாத மமர ரரிவையரொ டணுட யகனமரு மூவகை 

யதுவி.தியி னவா வணிதிகழ வருவ ரொருபாற் 

கனவரையொ டிகலு மகலமொளி கசலவு கசசமல நிலவு 

கனகமுடி. கவினு கழலரசர் துழனி யொருபால் 

soars ஈளின சரணசஈனி பரவு தகவுடைய முனிக 

டாணிதொழ வழுவி றருமநெறி மொழிவ ரொருபாற் 

னெவசன பெருமை தெரியினிவை யவன தஇிருவிசவு செவி 

செனிருமொழி யளவு சிவபுரம தடைத நிடனே,”' 

இது நாற்பத்து மூன்றெழுத்தடியால் வரத வளவியற் 

டதண்டகம். 

அல்லற் கோடைச் கொல்லைத் தேவா 

யலைகடலி னமுத மளழுபட வணுக 

உ யணிபுணரி பருக யரவலறி மறுக 

... வதிர்க்தன கார்முடல்
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மல்லற் செல்வச் கொல்லைப் பாக்சே 

மலிமிடவ மலர வருதளவ மிளக 

மயிவினரமு மகவ மதுகரமு முரல 

மடழ்ச்தன மானினம் 

தொல்லைக் சைமமாச் செம்மற் நிண்டேர் 

அ.சசமொடு லயவ ரரவமிகு பரவை 

தொலையவர னழிய நிலைமைதுய ரடைய 

விலக்கெய தோளிஞய் 

எல்லைக் காலஞ் சொல்லிற்,தஇீதா 

மெழுதுகொடி யனைய விடுகுமிடை யொடிய 

வெழினிலவு சனக மினமணியொ டியைய 

விணைரஈ்தெழு கொங்கையரய்."” 

இ.து காற்பத்தேழெழுத்தடி யளவியற்றாண்டசம், இனி 

யொழிந்த வளவியற்றாண்டகம் வர்த வழிக் கண்டுகொள்க, 

இனி யளவழித் தாண்டகத்திற் சல வருமாறு: 

'மூவடி.வினா விரண்டு சூழ்சுடரு நாண 

மூழுதுலக மூடியெழின் முளைவயிர சாற்றித் 

அ£வடிவி னாலிலங்கு வெண்குடையி னீழற் 

சுடரோயுன் னடி போற்றிச் சொல்லுவதொன் ௮ுண்டாற் 

சேவடிக டாமரையின் சேயிதழ்க டீண்டச் 

சிவர்தனவோ சேவடியின் செங்கதிர்கள் பாயப் 

பூவடிவு கொண்டனவோ பொங்கொளிகள் சூழ்ச்து 

புலங்கொளாவா வாலெமச்செம் புண்ணியர்தங் சோவே'' 

__.சூளாமணி. துறவு.04. 

Das எழுத்தும் லகுவும் ஒவ்வாது வந்த ௮ளவழித் 

தாண்டகம். பிறவுமன்ன, சந்தவடியுர் தாண்டகவடியும் விரல் 

போசை கொண்டுவந்தால், ௮வை சர்தத்தாண்டகழ் என்றும், 

தாண்டசச் சந்தம் என்றும் வழங்கப்படும், என்னை ?
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'சர்சச் சாணமும் தாண்டகத்தின் பாதமும் 

வர்ற மயங்கி வழுவிகர்ச---செர் தமிழ்க 

ரீண்டு வடழாற் புலவ ரியற்சர்தத் 

தாண்டகமென் ுரைப்ப தாம்” 

சன்பவாகலின். அவற்றுட் சல வருமாறு; 

அங்குலியி னவிசொளியா லருண மாச : 
யணியாழி மரசதத்தாற் பசுமை கூர்ர்து 

மங்கலஞ்சேர் தூபுரத்தா லரவஞ் செய்யு 

மலரடியை மடவன்ன ;மழலை யோவாச் 

செங்கமல வனமென்று திகைத்த போழ்திற் 

றேமொழியாற் றெருட்டுதியோ செலவி னாலோ 

கொக்லர்பூக கருங்கூச்தற் சுடிகை நெற்றிச் | 

சுந்தரிகிற் பணிவார்ச்சென் அ௮ணிவு தானே” 

இதனுட் சந்தவடியும் தாண்டகவடியும் வந்தவாறு கண்டு 

“கொள்க. பிறவுமன்ன, 

இனியொருசாரார் சந்தவடி பலவும் வருவனவற்றைச் 

சந்தத் தாண்டகமென்றுர், தாண்டக வடி. பலவாய் வருவன 

வற்றைத் நாண்டகச் சந்தமென்றும், சந்தவடியுந் தாண்டக 

வடியும் ஒத்து வருவனவற்றைச் சமசந்தத்தாண்டகமென்றும் 

வழங்குலர். அவைவந்தவழிக் கண்டுகொள்க. நான்கடியொத்து 

வருவனவும், நான்கடியு மொவ்வாது வருவனவும், இரண்டடி. 

“பொத்து நான்கடியால் வருவனவும், பிறவாற்றால் வருவனவும், 

'மாராச்சையும் மாராச்சாக்குதியு முதலாயெ சாதியும், ஐரிட 

மும், பிரத்தாரமுதலாகயெ ஆறுபிரத்தியமும், பிங்கலமும்,'மாபில் 
குலமும், சயதேவமும், ஞானாசாரியமும், சர்திரகோடீயும், மயூ 
சத் இரிசந்தமும், மேடகத் திரிசர்தமும் முதலாகிய சர்தோபிஎதி 

களுள்ளும், பாட்டியன் மரபு, மாபுராண முதலாகிய தமிழ்
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மூலுள்ளும் புகுதியுடையார்வாய்க் கேட்டுக்கொள்க, ௮வை 
பிண்டுரைப்பிற் பெருகும், சந்தமும் தாண்டகமும் என்றி 

வற்றுக் கெழுத்து எண்ணுன்றுழிக் குற்றுகா விகரங்களை 

பெழுத்தாகவே சொண்டெண்ணுக, இனிக் காக்கை பாடினி 

யாரும், பாட்டியலுடையாரும், யாப்பியலுடையாரும் முதலா 

இய வொருசாராசரியர் இவற்றையும் இனத்தின்பாற்படுத்தி 

வழகங்சேவர், தொல்காப்பியனார் முதலாகிய வொருசாராசிரியர் 

இவற்றை.பும் மேற்கூறப்பட்ட பாவினங்களையும் கொச்சகக் 

கலிப்பாற்படுத்தி வழங்குவர் “எனக்கொள்க, இனி யொருசார் 

வட நால்வழித் தமிழாசிரியர் ஒரு புடை யொப்புமை நோக்கி 

இனமெனப்படா; மூவகைப்பட்ட விருத்தங்களுள்ளுஞ் சந்தத் 

தாண்டகங்களுளளுமே பட்டடக்குக் என்பர், Bi pr giao. 

யார் காக்கைபாடினியார் முதலாகய வொருசாராசிரியர் மதம் 

பற்றி பெடுத்தோதி இவையு முடன்பட்டாரெனக் கொள்க. 

என்னை? 

 ஒருபுடையா லொப்புரைப்பின் மற்றுமோர் பாவிற் 

கொருபுடையா லொக்குமா றுண்டா--மிருபுடையு 

மொப்பித்துக் கோடுமோ வொன்றிற்கே சார்த் துமோ 

வெப்பெற்றிச் கோடு மினம்''! 

இது SLT, 

* குன்றி யேய்க்கு முடுக்கை யென்றாற்கரி 

தென்று மோடிவப் பென்றுமோ வவ்விரண் 

டொன்றி நின்றவென் ரோது மோவெனி 

ன்ற சோர்வா லாற்றொடு நிற்குமே”? 

இது விடை. 

(! வெள்ளைக்குச் செப்ப லகவற் ககவலே . 

. திள்ளலே தாங்கல் கலிவஞ்சிக்--குள்ளாகுர்
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தொன்லூற் புலவர் துணிவெனிற் பாவினமும் 

| சொன்னூற் புலவர் துணிபு!" | 

இனிச் செய்யுட்கட்கு வருண முதலாயின சொல்லுமாறு 

* தெய்வர் துணையிராசிப் பக்கச் இணைபொழுது 

பொய்யில் புகைவண்ணம் பூச்சார்.து--மையில்கோ 

ணுற்கதி சாதி ழெமைரா ணன்சமையப் 

பாற்படுக்க பானான்டன் பால் '' 

“« வெண்பா முதலாக வேதிய ராதியா 

மண்பால் வகுத்த வருணமாம்:_-வெண்பா 

வினங்கட்கு மவ்வாறே யென்றுரைப்பார் தொன்னூன் 

மனர்தட்பச் கற்றோர் மகழ்ர்து 

எனக்கொள்க, 

(: வெண்டா முதலா சால்வகைப் பாவு 

மெஞ்சா சாற்பால் வருணர்ச் குரிய 

பாவினத் தயற்கையு மதனோ ரற்றே 

£ீரினுச் தளையினுஞ் சட்டக மாயினும் 

பேரா மாபின் பாட்டெனப் படுமே'' 

gee பாகன் விசாதி யாகும் ” 

என்றார் யாப்பிய தூ லுடையார் எனக் கொள்க, 

இவற்றுக்கு நிறமும், திணையும், பூவுஞ், சார்தும், புகை: 

யும், பண்ணும், திறலும், இரு துவும், தங்களும், சாளும், பக்க 

மும், இழமையும், பொழுதும், கோளும், இராசியும், தெய்வ 

மும், இசையும், மத்திரமும், மண்டிலமும், பொறியும், எழுத்து 
 முதலாயெ பண்பும் அறிந்து ,ஐராதிப்ப ௮வை யாவர்க்கும் 
சுல்வியும், புலமையு மாக் ஈன்மை பயக்கும். இவையெல்லார் 

இனை நூலுள்ளும் பிறவற்றுள்ளும் கண்டுகொள்க. அவற்றுட் 

திலவருமாறு ;
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வெண்பா முதலாக வேதிய ராதியா 

மண்பால் ages வருணமா---மொண்பா 

வினஙகடகு மிவ்வாழே யென்றுரைப்பர் சொன்னூல் 

மனர்தட்பச் கற்றோர்*ம௫ழ்ச்து,”” 

* மீனாடு தண்டேழு வேதிய ராதியா 

வானாத வைச்தொன்பா னாயினவுர்-தேனார் 

வவிரைச்கமல வாண்முகத்தாய் வெண்பா முதலா 

வுசைத்சனவு மில்வாமற யொட்டு,'* 

: உரன் மசமோ டனுட மவிட்டமென் 

றீரிரண்டு மாதியா வெண்ணியசாட்-- ரிய 

வெண்டா வகவல் கலிவஞ்சி யென்றுசைச்சா 

ரெண்பா வறிவோ மெொடுத்து,”” 

*: வேதியர்க்கு வெண்மை வியன்செம்மை வேர்தர்க்கு 

நீதிசால் பீத கிதிக்சழுவோர்க்--கோதிய 

நீலமா மேனை நிலைமையோ ரக்குலத்தின் 

பாலவாம் பாவிற்கு மற்று”? 

:அரமரி சர் தனம் பழுப்போ டாங்கலவை 

பாரியனற் பாரான்கின் பாற்படுத்தார்--£ரிய 

வெண்போது செங்கழு௰ர் வேரிசேர் சண்பகத்தின் 

வண்போது நீல மலர்” 

*மகயிர மாதியா வண்பூரங் சாறும் 

வகையின் மருட்பாவி னாளாம்._தகாதென்ஜனெண் 

டோராசாச் தேரிரு சச்சச்சென் றொண்போது 

மெதெரிற் பவளஞ் சிவப்பு” 

“வேதவாய் மேன்மகனும் வேர்தன் மடமகளு 

நீதியாற் சேர்ந்து நிகழ்ச்த செடுங்குலம்போல் 

கூ
ர 

  

* (மதத்து? என்பதும் பாடம். 
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ஆதிசால் பாவு மரசர். வியன்பாகும். 
ஒதிய வாறொன்றி. மருட்பாவா யோக்கற்றே”' . 

*பாராளரற் பாவோரை சாமொப்பப் பண்புணாஈத 

மாசா வலர்வகுத்த வாய்மையாத்--பாசான்ின் 

மூவிற் றினமு மொழிப்புத்தே. ஞுண்ம$ூழப் 

பாவித்துப் பாடப் படும்” 

ஈபண்பாய்ர்த வேழு பதினா நிழிபுயர்வா 

வெண்பா வடிக்கெழுத்து. வேண்டினர்-.-வெண்பாவி 

னீற்றடிச் கைந்தாதி மீரைச் தெழுத்தளவும் 

பாற்படுச்சார் தொல்லோர் பயின்று" 

முற்றுகரர் தானு Cs puted னீற்றடிப்பி 

னிற்றல் சிறுபான்மை சேர்ர்தமையான்--மற்ற 

வடி.மருல்கி னையிரண்டோ டோமெழுத்து மாத' 

றுடி.மருனெ் மெல்லியலாய் சொல்லு” 

இதனீற்றடி பதினோசெழுத்து, 
பாலன் றனதுருவா யேழுலகுண் டாலிலையின் 

மேலன்று *நீகெடர்தாய் மெய்யென்ப--ராலன்று 

வேலைநீ ருள்ளதோ விண்ணதோ மண்ணதோ 

சோலைசூழ் குன்றெடுத்தாய் சொல்லு'' (இயற்பா-முதற்றிரு 

(ர் எளிதி னிரண்ட்டியும் காண்பதற்கெ னுள்ளம் 

தெளியத் தொளிர்தொழியுஞ் செவ்ே---களியிற் 

பொருச்தா தவனைப் பொரலுற் நரியா 

யிருந்தான் நிருராம மெண்ணு” ( இயற்பா-முதற்றிருவச் 

[சாதி-51.) 
  

* நீ வளர்ந்த' என்பதும் பாடம்... 

ர் “எளிதி னிருவசையும் காண்பதற்கு செஞ்சே 
தெளியிற் றெளிச்துரைப்பன் செவ்வே--யளியிற் 

-பொருச்தா விர்ணியனைக் கொல்றுற்: தரியா. 
யிருர்தான் நிருசாம மெண்ணு" என்பதும் பாடம்,
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 இப்பொய்கையார் . வாக்கிலுண் Pe Pugs Sapir 
வந்தன. பிறவும் வர்தவழிக் சண்டுசொள்ச, 

முல்லை ober மருத முழுரெய்தல்' 

எல்லையில் மாச்சட் யெற்றிணையா--முல்லை 

குறிஞ்சி யெனகிரண்டு குன்றா மருட்சென் 

றறைர்தார் வியன்புலவேர் ராய்ர்து”' | 

*ந்முல்லை யர்தணன் குறிஞ்சி யரசன் 

மல்லன் மருதம்'வாணிக னென்ப 

'செய்தல் சூத்திர னினையும், சாலைப். 

பல்குல மேனைப் பாலை தானே 

“பண்ணுச் திறனும்போற் பாவு மினமுமாம் 

வண்ண விகற்ப வகைமையா ற்-பண்மேற் 

நிறம்விளரிக் இல்லதுபோற் செம்ப லகவ 

விசைமருட்கு மில்லை யினம் ' 

“பாடப் படுவோர்ச்கும் பாடு மவன்றனக்கு 

காடப் படுசயங்க. ணாடாே த-- பாடுமேற் 

சாகப்புட் சோக் கணிபனையின் வீழ்வதுபோ 

லா௫ச்சாற் சேரு மலர்'” 

“*நாற்பா சடைதெரிர்த ஈன்லூற் பெரும்புலவர் 

நூற்பா னயந்த நுழைபொருளைட்---பாச்சார்த் இப் 

பாவித்துப் பார்மே னடாத்தப் படருமே . 

சாவித் தகத்து ஈகம்” 

4! பூலந்துறை போகிய புலவர் நாவினுட் 

சலஈ்,தூறை சலைமகள் கவிதை கரதமா 

8திலர்தொழப் புறப்படு நிலைய ளாகுமிவ் 

விலந்கிழை பெருமையை யெண்ண வேண்டுமோ”? 

எனவும்) 
  

ர் “நகும்” என்பதும் பாடம்.
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“உள்ளப் பரவையி மூல்வரை ராட்டியொண் கேள்விதம்பா 

வெள்ளப் படாமை யியையச் கடையி னிசைபெருக்கும். 

வள்ளற் குணசாவர் வானோர் களைவள மைப்படுக்கும் 

வெள்ளைச் கவிதை யமிழ்தமெல் லார்க்கும் வெளிப்படுமே"' 

“gsaps லாய பொருள்கவிக் காவி யணிதழைப்பச் 

சகமுத லோர்சொற்ற பாவின சட்டகச் கட்டுரையே 

நிகழ்தரு மோசை யியனடை யானெடு நீர்வரைப்பிற் 

புசழ்தரு வாய்மைப் பயன்வியன் சீர்த் இிப்புச் தேளுலகே.!" 

எனவும் இவற்றை விரித்துரைத்துக்கொள்க. அ௮றம்பொரு. 

ளின்பம் வீடு பெறுமாறு சொன்ன நூல்களுள்ளும், ௮வை: 

சார்பாக வரத சோதிடமுஞ், சோகனெமும், வக்சனெ கிரந்த 

மந்திரவாதமும், மருத்துவதா ஓுஞ், சாமூத்தரியமும், நிலைத்து 

தாலும், அயுதழாலும், பத்துவிச்சையும், தடை நாலும், 
அ௮ணிகலநாலும், ௮ருங்கலநாலும் முதலாயவற்றுள்ள மறைப் 

பொரு ஞூபதேசமும், வல்லாராயுங் கவிப் பெருமையுஞ், சாவ 

வுக்கெடவும் பாடுமாறும், பாடப்படுவோர்க்கு வருஈன்மையுக் 

திமையு மறியுமாறும் வல்லோர்வாய்க்கேட் டுணா்ந்து கொள்க, 

ஈண்டுரைப்பிற் பெருகும், 

இனிப் பாவினங்களுட் சமக்செதமும், வேற்றுப்பாடை 

யும் விரவிவர்தால், ௮வற்றையு மலஉட்டுப் பாச்சார்த்தி வழக் 

கப்படும். ௮வை குறு வேட்டுவச் செய்யுளும், லோகவிலா 

சனியும் பெருவள சல்லூர்ப்பாசாண்டமும் முதலாகவுடை. 

யன எனக்கொள்க. 

ெர்தமிழ்ச் செய்யுட் டெரிச்துணர்ச்து செர்தமிழ்க்கண்'் 

வர் வடமொழியு மாற்ராசே--சந்தம் 

வழுவாழற் சொண்டியற்று மாண்பினார்ச் குண்டோ 

sparen see தமிழ்?
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சாக்கட்கோசை பிறக்குமா றுரைத்துக்கொள்க. ௮வை 

'சொல்லுமா ற: 

*'வெண்டீரிற் செப்பல் பிறக்கும் விசற்பத்துப் 

பண்டாய்ர்தி தள்ளல் படும்.” 

(இயற்சீருட் டோன்று மகவ லவற்றின் 

விகற்பத்தால் வெள்ளோசை யாம்"? 

*தன்சருட் டங்கல் சலியடியுங் கண்டக்கால் 

ஒஞ்சிக் இசையாய் வரும்'” 

மயங்கி வருவனவும் வல்லோர் வகுப்ப 

மயங்காமற் கொண்டுணரற் பாற்று!" 

அன இவற்றை விரித்துவைத்துக்கொள்க, 

தலைவன் றலைமுதலாத் தார்வேர்த்ன் காறும் 

மலைமு;தலா மாகாய்கன் மாதே--நிலமுழுது 

மன்னர்கோ னாளு மறைமுதலா வஞ்சிக்சோன் 
தன்முதலோர்ச் தந்தானுர் தான்'' 

(ஈரிரண்டு மேழெழுத்து மீரைர்து மூவைந் தும் 

பாரியன்ற சாற்£ீர் பதினெட்டு--மேர்பாய் 

விளையும் பதினேழ் நிலத்துக் குறள்சிர் 

saa நெடில்கழியோ டைந்து” 

“ரது மகவற்கு வெள்ளைச் களவடியுஞ் 

Reg செடிலடிச்சட் டொல்லிரண்டும்--வரஈத 

தளவிரண்டு மான்ற நெடிலடியுச் சன்பாற் 

.றளைரிதைவி ரண்டாக் சவிக்கு”! ' 

*(ரிரண்டோ டீரா றெழுவா யிறவாயாச் 

சேரு மெழுத்திரு£ர் வஞ்சிக்சா--மோரு 

'செடிலடிக்கு சேர்ர்தனவு மூகொருசர் வஞ்சிக் 

கடிவகுத்சா ரெட்டாதி யாய்ர்து”?
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“pi sr S) eoudrem wap wgrbeapib 
வர்தவடி வெள்ளைச் களவு”? 

பண்பாய்ாத......... பயின்து'' 

இவற்றின்கருத்து; நாலெழுத்து முதலாகிய மூன்றுக் 

குறளடி, ஏழெழுத்து முதலாவே மூன்றும் இத்தடி, பத் 
தெழுத்து முதலாகிய வைந்தும் ௮ளவடி, பதினைந்தெழுத்து 

முதலாகிய மூன்றும் நெடிலடி, பதினெட்டெழுத்து முதலா 

கிய மூன்றும் கழிநெடிலடி, அவற்றுள் ஐந்தடியாலு மாரி 

யம் வரப்பெழம். சர்தடியாலும் அ௮ளவடியாலும் செடிலடியின் 

முதலிரண்டடியாலும் வெண்பா வரப்பெறும். வெண்பாவி 

னீற்றடி ஐந்தெழுத்து முதலாகப் பத்தெமூததின்காழ 
முயர்ந்த வாறு நிலத்தானும் வரப்பெறும், பதினமூன் 

நெழுத்து முதலாக விருபதெழுத்தின்காறு முயர்ந்த வெட்டு 

நிலத்தானு மிலக்கணக் கலிப்பா வாப்பெறும், இலக்கணக் 

கலிப்பா வல்லாதன மிக்குங் குறைந்தும் வரப்பெறம், இரு 

ரேடி. வஞ்சிப்பா நான்கெழுத்து முதலாகப் பன்னீரெழுத்தின் 

காது முயர்ந்த வொன்பது நிலத்தாலும் வரப்பெறும். முச்சேடி. 

வஞ்சிக்கெழுத்து எண்ணி வகுத்திலரேலும் ஏழெழுத்து 
மூதலாகப் பதினேழெழுத்தின் காறுமுயர்க்த பத்தடியாலும் 

வரப்பெழும், முச்சரடி, யெல்லா மொரு நிலமாகக் கொண்டு 

இருடி. வஞ்சி நிலமொன்பதோடும் கூட்டி. வஞ்சி நிலம் பத் 
தென்ப. அல்லாது இருபதெழுத்தின் மிக்குவரும் நாற்ரேடிப் 

பாவில்லை, நாற்சரடிப்பாகினங்களினடி. இருபதெழுத்தின் 
மிக்கு இருபத்து கான்கெழுத்தின்தாறும் வரம்பெறு மன் 

பது. வெண்பா வாிரியங்களுள்ளும் இலக்கணக் தலிப்பாலி 
னுள்ளும் ஒருஞ்சர் ஐந்தெழுத்தின் மிசப் பெரு. வஞ்சியுள் 

7. *இல்வெண்பா முழுவதையும் 47 7-ஆம் பச்சத்திற் சாண்ச, 
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வருஞ்சர் ஆறெழுத்தாசவும் பெறும், சிறுமை மூன்றெழுத்தா 

வத சிறப்புடைத்து ; இரண்டெழுத்தினா ல௬9 வரப்பெறுமா 

யினும் எனக்கொள்க, 

*அளவியற்பா வான்ற? ரைர்தெழுத்திழ் பல்கா 

வளவஞ்சிக் சாறுமா மாரே... -வளவஞ்டச் 

தன்மை யொறுமூன்றா மென்பர் சிறப்புடைத் 

ஜின்மை தெரிச்துணர்வோர் தாம்"! 

என்பவாகலின், 

அவற்றிற்குச் செய்யுஸ் வருமாறு : (! போந்து சென்று 

சார்ந்து சார்ந்து!” என்னும் ஆசிரியப்பா நான்கெழுத்து 

' முதலாக விருபதெழுத்தின்காறு முயர்ந்த பதினேழ் நிலமும் 

பெற்றுக் குறளடி முதலாயெ ஐந்த்டியா அம் வந்தது, இனி 

அ௮வவெழுத்துக்களால் வெண்பா வருமாறு, 

“wi Os ar, னுண்டு மதஞ்சேர்ர்து விட்டுச் 

களியானை கொண்டுவா வென்றான் களியானைக 

இயொசோ வெதிர்கிற் பவர்" 

இஃது ஏழெழுத்தடி வெண்பா. 

அர்த்தார்த்துக் சண்சேர்து வேர்த்து விரைர்துதன் 

பொன்னோடை யானையின் மேற்சகொண்டா னென்னாம்சொன் 

மன்ன குறைய மதில்? 

இஃது எட்டெழுத்தடி வெண்பா. 

சென்று மூகரது நுதலாட்டி மாறேற்று 

வென்று பெயார்தானெய் கோ”! 

இஃது ஒன்பதெழுத்தடி வெண்பா, இவை மூன்றுஞ் சிந்தடி, 

“நின்று இரியுஞ் சுடருளை நில்லாது 
வென்று திரிசருவேன் யானுளனாச்--சென்றோக்க 
  

*் : எயில்? என்பதும் பாடம்,
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. மண்ணக மார்பின் மறையலோ மற்றினியென் 

கண்ணகத்துப் பட்ட படி.” 

இ௫௮ பத்தெழுத்தடி வெண்பா, 
இற்றே லுடம்பி னெழினல மென்றென்று 

பற்றுவிட் டேங்கு மூயிர்போல--மற்று 

ஈறுமென் கதுப்பினா டோடோயி னண்ணு 

 மறசோச் குடையவாங் சண்?' 

இது பதினோெழுத்தடி. வெண்பா. 

6புறத்தன நீருள பூவுள மாவின் ' 
. நறித்தன கொற்சேரி யல்வே-யறத்தின் 

மகனை முறைசெய்தான் மாவஞ்ச யாட்டி 

மூகனை முறைசெய்த கண்” 
இது பன்னிரண் டெழுத்தடி. வெண்பா, 

மரியன் மகளி Morgue) Warp 
வரிவிரவுஞ் செங்காற் குழவி--யருஇருந்து 

ஊமன்பா ராட்ட வுறங்குமே செம்பியன்றன் 

நாமம்பா ராட்டாதார் சாடு” 
ov, ச . 

இத பதின்மூன்றெழுத்தடி. வெண்பா, 
மணிமிடைந்த பைம்பூண் மலாரணிதார் மார்பன் 

அ௮ணிமகர பெல்கொடியா. ஊன்னான்--றனிரின்று 

* தன்னை வணங்சாமற் ரூன்வணக்க வல்லானே 

யென்னை வணங்குரியி னான் '? 

இது பதினன்கெழுத்தடி. வெண்பா. இவை ஐந்தும் அளுயடி.. 

ர் *பிறகோக்கு ' என்பதும் பாடம். ... 
% 4 தன்னை வணங்சாமற் ரூனணங்க வல்லாளே.- பென்னை" 

யணக்குறியினாள் '* என்பதும் பாடம். . 
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“: முகமதிந்தார் மூதுணர்ந்தார் முள்ளெயிற்ரூர் சாமம் 

அ௮சமறையா தாம்வாழு மென்றோ---மசமறையா 

மன்னைரீ வார்குழை * வையெயிற்றா யென்றோமழ் 
றென்னையும் வாழு மெனின் ” 

இது பதினைர்தெழுத்தடி வெண்டா, 

* படியுடையார் பற்றமைர்தக் கண்ணு மடியுடையார் 

மாண்பய னெய்த லரிது ?? 

இது பதினாறெழுத்தடி வெண்பா, இவையிரண்டும் நெடிலடி. 
இனி வெண்பாவினீற்றடிக் லெக்கயம் வருமாறு: 

பிண்டி மலர்மேற் பிறங்கெரியுட் கர்துபோல் 
வண்டு சுழன்று வரும் !” 

இஃது ஐந்தெொழுத்திற்றடி. லெண்பா, 

* நிலவரை நீள்புக ழாற்றிற் புலவஜ்ரப் 

போற்றாது புத்தே ஞலகு ?' (குறள்_24-க்,) 

இஃதாறெழுத்தீற்றடி வெண்பா. 

6 உரைப்பா ௬ரைப்பவை யெல்லா மிரப்பார்ச்கொன் 

நீவார்மே னிற்கும் புகழ் '! (குறள்24-2,) 

இஃதேழெழுத்தீற்றடி வெண்பா, 

* புகழ்பட வாழாதார் தர்கோவார் தம்மை 

யிசழ்வாரை கோவ தெவன் '' (குறள்-24..7.) 

இஃதெட்டெழுத்தீற்றடி வெண்பா, 

*: இலனென்னு மெவ்வ முரையாமை மீதல் 

குலனுடையான் கண்ணே யுள ” (குறள்-25-8.) 

இஃதொன்பதெழுத்தீற்றடி வெண்பா, 

கணம்புரியா மாந்தரையுங் கூடுமா லென்னே 

மங்கமழுர் தாமரைமேன் மாது ” 
  

ர் *வையெயிற்றா மென்னாமற்--றென்னையாம் வாரு மெனல்” 
e க . 

என்பதும் பாடம்,
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இது.பத்தெழுத்தீற்றடி வெண்பா. ' : ஒழிந்தனவும் வந்த: 
வழிக் கண்டுகொள்க. : இனி யொருசாராடிரியர் ஈற்றடி 
யொழிகஆ்து' எனையடி: பெழுத்தொத்து வருவனவற்றைக் கட் 
டளை வெண்பா வென்றும், ஒவ்வாது வருவனவற்றைக் கலம் 

பக வெண்பா வென்றும், ஈற்றடி யெழுத்தும் ஏனையடி யெழுத். 

அம் ஓத்து வருவனவற்றைச்' சமடை:வெண்பா வென்றும், 

ஈற்றடி யெழுத்தினோடு ஏணையடி. யெழுத்துச் சல ஒத்தும் 

gear gis வருவனவற்றைச் சமவிய்ல் வெண்பாவென்றும், 
ஈற்றடி யெழுத்து மிக்கு ஏனையடி. யெழுத்துக் குறைந்து தம்மு 

சொத்து வருவனவற்றை மயூரவியல் வெண்பாவென்றும் 

வழங்குவர், ௮வற்றுட் சில வருமாறு : 

 நடைக்குதிரை யேறி ஈறுர்தார் வழுதி 

யடைப்பையாய் சோரு வெனலும்...--*இடைப்பையான் 

என்ற் சிறுகோல் கொடுத்தான் றலைபெநிலும் 

*.கொள்ளாதி யாங்காண் டலை '! 

எனவும், : 

! வெறிசமழ் தண்டிலம்பின் வீங்ச யுகளும் 
மறிமுலை யுண்ணாமை வேண்டிற்--பறிமுன்கை 

$ ge மறியா-ஒறிவி லிடைமகனே 
சொவலைய ஸின்னாட்டை ரீ: ” 

எனவும், 

1: மாவடு வென்னு மலர்புரை கண்ணிஞய் 

பாவெடுத்தூப் பாடும் பயனோக்9--மேவி 

யெடுத்த வினத்தினா லின்பஞ்சொற் சேசச் 

தொடுச்.து மொழிவ சமிழ்து '? 
  

** அடைப்பையான் ' என்பதும் பாடம், 

ts சொல்லாதி யாங்சாண்டலை' என்பதும் பாடம், : 
14 துஉவறியா ' என்பதும் பாடம்,
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“srGam@ Seraph sip werd» சையேற் 

றிரவொடு நிற்பித் த தெம்மை--யாகொடு 

மோட்டாமை பூண்ட முதல்வனை முன்வணக்ச 

மாட்டாமை..பூண்ட மனம் '? 

ரற்கொற்ற வாயில்.............. ” 

* இன்னமிழ்த மூட்டி யெழில்வளைசேர் முன்கைக்கொண் 

டென்னையர்பேர் சொல்லென் நிரர்தாலுஈ்தென்னயம்பைச் 

செஞ்சுடர்வாள் வெஞ்செவேற் சர்ச்சேர்த ளென்னுமாற் 
இஞ்சுசவா யஞ்சொற் இளி?" 

எனவும் இவை ஈற்றடியல்லா' 'ஏணையடி யெல்லாம் எழுத்து 

ஓத்து வந்தமையாற் கட்டளை வெண்பா. 

“மர்தரமுமாகடலு மண்ணுலகும் விண்ணுலகும் 

அச்தரமு மெல்லா மளப்பரிதே--ிர்இரர்கள் 

பொன்சகள வாசனமாப் போர்த்து மணிருயின்ற 

வின்சகள வாசனத்தா ஸீடு '' 

எனவும், 

தானோரு மெம்முள்ளி வாராது சானண்ணி 
வானோரை வாட வுரப்புங்கொல்--வாஜனோர் 
மூடிக்கோடி தேய்த்தான் மூவமிழ்தர் தந்தான் 
அ௮டிச்சோடி மீளா தவன்” 

இவை எல்லா வடியு மெழுத்தொவ்வாது வர்தமையாற், 

கலம்பக வெண்பா, 

“சென்று புரிர்து திரிர்து செருவென்றான் 
மின்றிகமும் வெண்ருடைக்£ழ் வேந்து” 

இஃது ஈற்றடியும் ஏனையடியும் எழுத்தொத்து வந்தமை 
யாற்$,சமசடை வெண்பா. சமகியல் வெண்பா வர்தவழிக். 
கண்டுகொள்க. 

“குருந்து ores மயங்கு குவட்டுண் 

மருர்.து கொணர்ந்து ம௫ழ்ர்து ஈமது 
பெரும்பிணியை நீக்குவசாம் பீடு
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இலது ஈற்றடி மிக்கு ஏனையடி குறைந்து தம்முள் ஒவ் 

வாது வர்தமையான் மயூரவியல் வெண்பா. 

இனிப் பதின்மூன்றெழுத்தடி முதலாகிய விலக்கணக் கலி 
'பெட்டும் வருமாறு. 

அன்றுதான் குடையாக வன்றுந்து நீர்சோரச் 

குன்றெடுத்து மழைசாத்த கோலப்பூண் மார்பினோய்'' 

இது பதின்மான்றெழுத்தடிக் கலிப்பா. 

மாசற்ற மதிபோல வனப்புற்ற முகங்கண்டு 

அசுற்ற துசன்மருங்கற் ௮ட்.ஈடு வெனத்தோன்றி” 

இத பதினான்கெழுத்தடிக் கலிப்பா, இவை யிரண்டும் 
அளவடி. 

'ஊனுடை வுழுவையி லுதிரந்தோ யுசர்போல 

வேனிலை யெதிர்கொண்டு முருக்கசெல்லா மரும்பினவே”! 

Op பதினைந்செழுடிக் கலிப்பா, 

*வாயாகோல் மருர்தாடு வருந்தாரா ளிதுவன்றோ”' 

'இ௫ பதிஞறெழுத்தடிக் கலிப்பா, 
மாவலிசேர் வரைமார்பி னிசல்வெய்யோன் மனமகிழ'' 

இதுஃபதினேழெழுத்தடிக் கலிப்பா, இவை மூன்றம் 

"நெடிலடி, 
* அறனின் றமிழ்சை யொழியான் வலங்கொண்டது சினையான்'' 

'இத பதினெட்டெழுத்தடிக்.கலிப்பா. 

*உகுபனிசண் ஹுறைப்பவு$ யொழிவொலாய் செலவலித்தல்"' 

இது பத்தொன்பதெழுத்தடிக் கலிப்பா 

*'நிலங்களேயா செடி,அவிரா நிறைசளரா சிரைவளையாள் 
கலந்திருந்தார்ச் க.துப்புள்ளார் கயல்கடிர்த கருர்தடம்கண்”' 
  

* இக்குறியிட்ட அடிகள் கூறிய எழுத்திற் குறைவுபட்டுள்ளன. 

பிரதிசளனை ச்திலும் இவ்வாறே சாணப்படுகன்றன,
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இஃது இருபதெழுத்தடிக் கலிப்பா. இவை மூன்றங் 

கழிசெடிலடி. இவை யெல்லாக் குற்றிகர குற்றுகாங்களும் 

ஒற்றும் ஆய்தமு நீக்க எழுத்தெண்ணி முதலடியே கொள்க. 

இனி, காலெழுத்.துமுதலாகப்பன்னிரண்டெழுத்தின் காற 

மூயர்ந்த ஒன்பது நிலமும்பெற்ற இரு?ரடிவஞ்சிப்பாவருமாறு; 

தல்சோர்து கால்தோன்று 

மல்குநீர் புனல்பரப்பும்"' 

இது காலெழுத்தடி வஞ்சிப்பா, 

:தண்பால் வெங்கள்ளின்” 

இஃது ஐந்தெழுர் திருடி வஞ்சிப்பா. 

கண்டுதண்டாச் கட்கின்பத் 

துண்டுசண்டா மிகுவளத்தான்” 

இஃ ஆறெழுத் திருரேடி வஞ்சிப்பா, இவை மூன்றுங் 

குறளடி. 

(( * தரழ்வாகத் தம்பேணாக் 

சடுஞ்சினதத களிழ்றெருத்தின்'' 

இஃது எழெழுத் திரு£ரடி வஞ்சிப்பா, 

“தாழிரும் பிணர்த்தடச்கைச் 

திண்சவு ளிழிசடாத்து'' 

இஃ த எட்டெழுத் திருடி. வஞ்சிப்பா. 

நீலனெளியத் தொகுபிண்டி.? 

இஃது ஒன்பதெழுத் திருசரடி. வஞ்சிப்பா, இவை மூன் 

ரஞ் சந்தடி, 

*இவ்வடி கூறிய எழுத்திற் குறைவுபட்டுள்ள த. 
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6 அதின்ஞால நிலைதுளங்கனும் 

பகன்ஞாயிற் நிருள்பரப்பினும்'? 

.இ.௫ பத்தெழுத் இருரேடி வள்சப்பா. 
தாள், சளக்கொளச். கழல்பறைர்தன”' 

இது பதினோமெழுத் திருசேடி வஞ்சிப்பா. 

(*குருரிசலின் இளிசடியினர்" 

இது பன்னிரண்டெழுத் திருடி வஞ்சிப்பா, இவை 
மூன்றும் ௮ளவடி., 

இனி எட்டெழுத்து முதலாகப் பதினேழெழுத்தின்காறு 

(Pures (PrP ry. வஞ்சிப்பா வருமாறு : 

வேங்கை வாயில் cuss oi” 

. எனவும் 

அள்ளற் பள்ளத் தசன்சோணுட்டு'" 

எனவும் இவை யெட்டெழுத்து முச்சேடி, வஞ்9ப்பா, ' 

4மதுவிசவிய மலர்கஞலிய வய ற்றாமரை"” 

இது பதினேழெழுத்து மூச்சேடி வஞ்சிப்பா, 

.. “தொடிவச்லன குருகிறத்தன குறுச்தாளன” 

இசட் பதினறம், பதினைந்தும், பதிஞன்கும், பதன் 
மூன்று மெழுத்துவந்தன . ஒன்பதும், பத்தும், பதினொன்றும், 

பன்னிரண்டும் .தூயெ எழுத்தான்வந்த weirs வஞ்சிப்பா 

வந்தவழிக் கண்டுகொள்க, ட, 

எல்லாவடிகளும் எழுத்தொத்த வருங் கலிதளைக் கட் 

டளைக் கவியென்றும்; ஒவ்வாது வருவனவற்றைக் கல்ம்பகக் கலி 

யென்றும் வழங்குவர், இவ்வாறே 'சட்டளையாூரியம் கலம்
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ஙகவா சிரியமென் றும், கட்டளைவஞ்ச கலம்பச்வஞ்சியென்றும் 
வழங்கப்படும், 

“கட்டளை கலம்ப&ஞ் சமசடை சமவிய 

மட்டவிழ் முழலினாய் மயூர சமலிய 

மொட்டினா செழுத்தனு லொட்டி யொண்டமிழ்ச் 

சட்டமா யவர்கள்வெண் பாவின் பேர்களே” 

இதனை விரித்துரைத்துக்கொள்க, 

இனி இருபதெழுத்தின் மிக்க காற்£ீரடிப் பாகினம் வருமாற: 

கொடிகொடியொடு மிடைவனவுள குடைகுடையொடு குடை 
கடி.ஈறுமலர் சொரிவனவுள' சடிமதிலுள கவரியுமுள [மிசையச£ 

வடிவழிபடு மமாருமுள ரருளாழியொ டரியணையுள 
விடிமுரகமு மதிர்வனவுள வினிதிய ரது. துறவே'” 

என வரும். இனிச் சந்தக்கட்குர் . தாண்டகங்கட்கும் பிரத் 
தார முதலாகிய ஆறு பிரத்தியமுஞ் சொல்லப்படும் என்னை ? 

(! சந்தமும் சாண்டசமுர் தம்மு ளெழுத்திலகு 

வந்த முறைமை வழுவாவேன் — aps 8) 

யளவியலா மென்றுரைப்ப ரவ்வாறன் ரூட 

லளவழி யாமென்ப ரால் ?? 

இதனை விரித்துரைத்துக்கொள்க, 

அளலிபற் சந்தத்திற்கும், அளகியற் ருண்டகத்திற்கும் 
'பிரத்தாரமு ஈட்டமு முத்திட்டமும் ஒன்றிரண்டு மூன் 

றென்னு முறைமையால் ஏறச்சொன்ன இலகு செய்சையும் 

எண்ணும் ௮லூட்டு நில ௮ளவையும் என்னும் இவ் வாறு 

பிரத்தியமுஞ் சொல்லப்படும், பிரத்தரிக்கும்படி. ; 

6 குருக்£ ழிலகுவா மேனைய வொப்பாக் 

குருத்தொகையா மாதிக்கட் கூறு !' 

இது பிரத்தரிப்பதற் லக்கணம், பிரத்தாரமெனிலும் 
உறழ்ச்சியெனினும்: ஒக்கும். ஈட்டமென்பது அவ்வாறு
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பிரத்தரிக்கப் பட்டனவற்றுள் இளைத்தாவதென்று அறிவதன்: 

அலகுரிலை யநியே னென்றாற், சொல்லப்பட்ட பிரத்தார 
வெண்ணினை யசைசெய்து ஒர் இலகு வைத்துப் பாகஞ்செய்யப். 

போதாதவழி, ,ஐண்டோ ருருகிட்டுப் பாகஞ்செய்து ஆண் 
டொரு குருவி. இவ்வாறே பிரத்தார வடியெழுத்துள்ளள 
வும் வைக்க. அதற்கிலக்கணம் : 

6 இனைத்தாவ தென்றலகு நீடறியே சென்றுல் 

௮னைத்தரைசெய் தாண்டிலகு வைக்க--நினைத்ததனை 

விள்ளத்தா னாகாதேல் Gate ரூருவிட்டுக் 

கொள்ளச்தா னாருக் 6G.” 

இது சட்டத்திற் லெக்கணம், நட்டம் எனினம், கேடு 

எனிலும் ஓக்கும். 

இனிப் பிரத்தரித்ததன் ௮லூருக்கையறிவேன், எனைத் 

தாவதென்று ௮தன் எண்ணறியேன் என்றால் அதன் பிரத் 

தாரத்தின் மேல் ஒன் நிரண்டு நான் கெட்டுப் பதினாறெள் 

நிவ்வாறே ஒன்று முதலாக விரட்டித்தது முடிவளவும் ஏற 
விட்டு இலகுவின் மேனின்ற இலக்கங்களைக் கூட்டி. ௮,தனோ 

டொரு குருவிட்டு, ௮தனளவினால் இணைத்தாம் விருத்த 

மென்.று சொல்லுக. இதற்லெக்கணம் : 

் ஒன்றிரண்டு சான்கெட்டென் றுள்எளவு மோர்த்தரட்டி'த் 

தென்று மிலகுவின்மே லெண்களோ--டொன்றிட்டு 

வைத்ச முறைமை வழுவாமை: சட்டுரைப்ப 

அத்திட்டஞ் சுட்டெனினு மொன்று ” 

இனி, தரிலகு முதலாவுடைய விருத்தம் இன்ன தனை 

யென்று விகற்பித்துச் சொல்லுமாறு : விருத்தவடியுள் * எழுத் 

தெனைத்துள அ௮வ்வணைத்தும் ஒன்று முதலொன் நுத்தாமனு 

லோமமாச,மேலேந கிட்டுப் பின்னைமுதலிருந்த வொன்றினைச் 
'சதையாதே யதனை யிரண்டாவதனிற் கூட்டி இரண்டாவதனை
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மூன்ராவதனிற் கூட்டி மூன்றாவதளை சான்காவதனிற் கூட்டி 

இவ்வாறே. இறுதி யொழித்து இறுதி யல்லனவுக் கூட்டி மீட்டு 

மதனயலளவுங் கூட்டி யிவ்வாறே ச்முதல் வைத்த %ஒன்றின் 

முதலளவு அ௮ப்வளவுக் கூட்டி முறையானே மேலே நின்றுக் 

இழிழிய ஒன்று மூதலொன் றுத்தாமாக இலக்கமிட்டு மேலைக் 

குப்பையினின் றுவ் "கழை யொன்றின் காறு நிறுத்தி, மேலைக் 

குப்பையில் விருத்த மோரிலகு உடையனவாகவும், இரண் 

டாங் குப்பையில் விருத்த மிரண்டில கு உடையனவாகவும், 

மூன்றாங் குப்பையில் விருத்த, மூன்றிலகு உடையனவாகவும், 

நான்காக குப்பையில் விருத்தம் கான்கிலகு வுடையனவாகவும் 

இவ்வாறே கடைக்க ணின்ற முற்றிலகு விருத்தத்தளவும் ஒன் 

௮த்தரமாக வெண்ணிக்கொள்க, * எல்லாக்குப்பை இலகு 

விருத்தங்களையும் உடன் கூட்டிப் பின்னையொரு முழுக்குரு 

விருத்தம் உடன் கூட்டிச் சொல்ல ௮ச்சாதியிற் பிறந்த விருத் 

தங்க ளெல்லாவற்றிற்குந் தொகையாம், அதற்லெக்கணம்; 

ஒன்றிரண்டு மூன்றுசான் கைர்தாறே ழெட்டொன்ப 

தென்றுயர் விச்சை யளவொரீ இ--யொன்றிலொன் 

நிட்டிட் டறு.தி யொழித்சொழிய வேசாதி 

யொட்டி, யிலகுச்சொண் டொட்டு '' 

இனி, இங்விருத்ததத்தல் விரிந்த விருத்தச் சாதியில் இன்ன 
தனை விருத்தம், இன்னதனை எழுத்து, இன்னதனைக் குரு, 
இன்னதனை இலகு, இன்னதனை மாத்திரை என்று வரையறுத் 

அக் கூறுமாறு : ஒரு விருத்தத்தினைப் பிரத்தார முறைமையால் 
உறழ்க்த பெற்ற விருத்தக்களைத் தாட்டி, ஐந்து படி. வைத்து, 
முதற்படி. பொழித்து ஒழிர்த சான்கு படி.யினையும் கிருத்தத் 

i (எண்டு தலளவு' என்பதும் பாடம். 

+ garages Goreng பிரதிலோப மாச! என்பதும் பாடம், 

1A 
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தோரடியுள் எழுத்தெண்ணிக் கொண்டு, ௮ல்வெழுத்துக்க 

ளான்மாற மூன்றாம் படியினையும் நான்காம் படியினையும் அரை 

செய்து முடிவிற் படியி லதன்பாத மோர் பர்த்திரமாகக் கூட்டி 
னான் மு£தற்படி விருத்தங்களது ௮ளவையாம் $; இரண்டாம் 

படி. எழுத்.துக்கள தளவையாம் ; . மூன்றாம்படியும் நான்காம் 

படியும் குரு விலகுக்கள தளவையாம் ; ஐந்தாம்படி. மாத்திரை 

கள தளவையாம். அ௮தற்லெக்கணம்: 

விருத்த விருத்தியினை வேறைக்தா சாட்டி 

விருத்த வடியெழுத்தான் மாறி--யருத்திக்க 

மூன்றொடு சான்காய குப்பை யொருக்கதன் 

பாதியுடன் வைக்கமே Co’ 

(லிருத்த *விதியதனை வீவி லெழுத்துக் 
குருக்களோ டேனைக் குறைவி லிலகு 

வருக்சத்இின் மாத்திரை யென்றிவை யைநதம் 

*வி*ற்பித்து வேண்டப் படும்'' 

இனிப் பிரத்தரித்த விருத்தங்களது விரலளவை கூறு 

மாற; 

] விரித்தவப் பிரத்தார விருத்தங்களை யிரட்டித்து ஒன்று 

களைய விரலளவையாம், 

ஈபிரத்தார வெண்ணிரட்டித் தொன்று களைய 

விரற்களவை யா விடும்" 

என்ராராகலின், ௮வ்விரற் பன்னிரண்டு கொண்டது சாணாம். 

சாண் இரண்டு கொண்டது முழமாம். முழம் கான்கு கொண் 
  

* (விருத்தியசன்' என்பதும் பாடம். 

ர் *விநித்து, விகற்பித்து வேண்டப் படும்” என்பதும். பாடம். ' 

1 *விருத்தப் பிரச்சார விருத்தல்களை' என்பதம் பாடம்.
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டது Caron. Card sere சொண்டது கூப்பிடாம், 
கூப்பீடு நான்கு கொண்டது காதமாம். இவ்வாறு வகுத்துப் 

பிழையாமீற் கூறுக, அ௮தற்லெக்கணம்: 

பெருச்சவா.று பிரித்தாரித் சாங்கட் 

டருக்யெ காவலர் சந்தர் தாரணி 

யிரட்டிச் தர்தத் தொன்று களைய 

விரற்கள வாமென்று வேண்டுவர் தாமே'' 

*நாலிருசாண் கொண்டது ஈற்கோலா மைர்தூத 

கோவியைந்த நீளங் குரோசமே-ராலு 

குசோசமோர் காவதமாங் குன்றாத சாணு 

விசோதர்திர் முச்சால் விரல்”? 

*(முர்சால விரற்சா ணிரண்டுகை நான்குகோ 

லைஞ்தூறு கூப்பி டஎவு'' 

*பரமாணுத் தேர்த்துகள் பஞ்சியின்றுய் யெஞ்சா 

மயிர்மண லையவி யெண்ணெல்--விரலளவு 
மெட்டெட்டா வேறு மெழில்விர லாதியா 

கொட்டினவு நூன்முறையா யொட்டு'' 

(படையொடுதீ நீர்வளியாற் பங்கப் படாத 

மூடிபொருண் முர்தை யணு”' 

இவற்றை விரித்துரைத்துக்கொள்க, 

“உறழ்ச்சிகே டுத்திட்ட மொன்றிரண்டென் றேச்தித் 

இறப்படுத்த இண்ணிலகுச் செய்கை--சிறப்பித்தாங் 

கெண்ணி னிலவளவோ டேய்ர்த விருமூன்றே 

திண்ணியோர் seta. Osetia” 

இது சமவிருத்தக்கட் காறு பிரத்தியமுஞ் சொன்னவாறு, 

இனி ஒருசா.ராசிரியர் உறழ்ச்சி நில வளவு விகற்பித் 

அச் சொல்லுமாறு; உறழ்ச்சி யிருவசைப்பம்; முற்றக் குருவே
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வைத்துறழ்தலும், முற்ற இலகுவே வைத் துறழ்ததும் என, 
அவற்றுண் முற்றக் குருவேவைத் துறழு மாறு; 

குருச்€ ழிலகுவா மேனைய வொப்பாங் 
குருத்தொகையா மா$ிக்கட் கூறு. 

எனக் கொளக. 

பிரத்தாரஞ் செய்தற் கலக்கணம்: 

* கறு வருக்கித் திழித்திரட்டித் தன்றவற்றான் 

மாறியுய்ச் திங்கனே வைதது"? 

4 தர்த்த படியி னெதிர்ச்சுன் வருமாயிற் 

பேர்த்திருசகால் வைக்சப் பெரிது”! 

எனக் கொள்க, 

: இரண்டுரான் கெட்டுப் பதினாறு முப்பத் 

திரண்டொடழு பத்.துரான் கென்றாங--இரட்டி ச்சே 

யுற்கிருதி சாறு முலையா மூறைமையா 

னற்குரைப்பா னாவலனா வான்”' 

“Saray S) யென்றார் வடபுலவோர் சர்தங்கட் 

*கென்திரு மூன்றெழுத்சாதி--தென்றமிழாற் 
சீரிரண்டா மென்றுசைத்தா ரெல்லாரு மேன்மூன்றோ 

டோரிரண்டா மென்றா ருயர்வு'” 

ஈரைஞ்மூற் நெண்மூன்றா மென்பர் பிரத்தரித்தால்'” 

ஈரைச்தாஞ் சர்தத்திற் கெண்”? 
  

* இவற்றின் சரியான பாடம் இடைச்சவில்லை. ஏட்டிலுள்ள 

படியே பதிப்பிக்கப்பட்டன, சல எடுகளில் இவ்விரு குறள் வண் 

பாச்சளாம் ஒன்றாய்ச் சேர்த்து எழுசப்பட்டிருச்செறன. 

* இவ்வடி. பிழைபட்டுள்ளது, இதன் சரியான பாடம் இடைச 

,அவில்லை; பிரதிசளில் உள்ளவாறே பதப்பிச்சப்பட்டது.
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பத்தாஞ் சந்தத்திற்குத் தொகை, ஆயிரத்து இருபத்து 
தானகு என்ற வாறு, 

*மதிலிசண்டு மாவாறு வாய்ர்த வசுக்கள் 

users sre seg பரப்பு” 

பதினைந்தாஞ் சந்தத்திற்குத் தொகை, முப்பத் ராயிரத்து 
எழுந£ற் றறுபத்தெட்டு, 

“உருவுபா ழெண்பாவை யோரெட்டைர் தேழா 

திருபதாஞ் சந்தத்தி ளெண்”? 

இருபதாஞ் சர்தத்திற்குத் தொகை, பத்துலட்சத்து காற் 

பத் தெண்ணாயிரத்து ஐஞ்லூற் நெழுபத் தாறு. 
“ஆறே முருவுபா ழெட்டோடு மங்கலமா 

மாறொடுசான் குற்கிருதிக் சாம்'” 

இருபத்தாறாஞ் சந்தத்திற்குத் தொகை, ஆ.றுசோடியே 
யெழுபத் தொருலட்சத்து எண்ணாயிரத் தெண்ணூற் றறு 

பத்து நாலு. 

* என விரட்டித் திழிய வரை செய்து கூறுக. தேறும் 

பொருள்: உத்த மென்னு மோமெழுத்து முதற் சந்தத்திற்குப் 
~~ ee SRE அவ site     

* இவ்வரி ஏடுகளனைத்தினும் இவ்வா? ற உள்ளமையின், உள்ள 

வாறே பதிப்பிச்சப்பட்டது. ஆயினும், 

ஏற விரட்டிச் இழிய வரைசெய்து 

கூறு தேறும் பொருள்! 

Tey, ‘Ker என்பதை 'ஏற' எனத்திருத்திச் குறள் வெண்பாலாச 

சப் பாடங் கொள்ளுதலே பொருத்த மூடைச்செனத் சோன்.று 

Ong.
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பிரத்தாரவெண் டொகை 3, இரண்டாஞ் சர்தத்திற்கு 4, 

மூன்றாஞ் சந்தத்திற்கு 8. காளாஞ் சந்தத்திற்கு 10, ஐக்தாஞ் 
சந்தத்திற்கு 82. ஆரும் சந்தத்திற்கு 64, எழாஞ் சந்தத்திற்கு 
128. எட்டாஞ் சந்தத்திற்கு 260, ஒன்பதாஞ் சர்தத்திற்கு 612. 

பத்தாஞ் சந்தத்திற்கு 1,024, பதினோராஞ் சந்தத்திற்கு 20,46. 
பன்னிரண்டாஞ் சந்தத்திற்கு 4,096, பதின்மூன்றாஞ் சந்தத் 

திற்கு8,192. பதினான்காஞ் சந்தத்திற்கு 16,884, பதினைந்தாஞ். 

சந்தத்திற்கு 82,708, பதினாறாஞ் சநதத்திற்கு 66,590, பதினே 
ழாஞ் சந்தத்திற்கு 1,81,072.' பதினெட்டாஞ் சந்தத்திற்கு. 

2,02,144,பத்தொன்பதாஞ் சந்தத்திற்கு 6,24,986 இருபதாஞ் 

சந்தத்தற்கு. 10,43,570, இருபத்தோசாஞ் ஷசர்தத்திற்கு 
20,97, 58. இருபத்திரண்டாஞ் சந்தத்திற்கு 41,94,504. இரு 

பத்து மூன்றாஞ் சந்தத்திற்கு 89,88,608. இருபத்து கான்காஞ் 

சந்தத்திற்கு 1,07,71,216. இருபத்து ஐந்தாஞ்'சர்தத்திற்கு 

8,96,04,482, உற்டருதி யென்னு மிருபத்தாருஞ் சந்தத்திற் 

குப் பிரத்தார வடித் தொகை 0,71,03,504, இது பிரத்தார 

வெண்களின் தொகை, உத்த மென்னு மோழெழுத்துச் சந்த 

முதலாக ஒஉற்டருதியென்னும் இருபத் தாறெழுத்துர் சந்தத் 

தளவு முறையானே கண்டுகொள்க. பிரத்தரித்து நின்ற சர் 

தத்திலுள் இரண்டு களைய ௮தன்£ழ்போன சந்த மெல்லாவற் 

நிற்கும் தொகையாம். 

இனி விரலளவு சொல்லுமாறு : 

பிரத்தார வெண்ணிீரட்டித் தொன்று களைய 

விரற்களவை யாக விடும் ”? 

ஆத யிரட்டிச் தசனகத் தொன்றிடிலும் 
வேறுபா டில்லை விரல்''
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: ஒருபடி ரீக யொழிர்ச தரைசெய்தால் 

ஆதி யதற்கு விரல் ?? 

*மூன்றேழு, ூவைர்து Guin Seren லோருருவு 

eperr pei" apa jum ஜனொன்றிரண்டேம்--தோன்ற 

விரட்டி த்தால் கோருருவிட் டெண்ணுவான் காணும் 

விரற்றொகையா நின்ற விரி '' 

உ(மதல் விருத்தத்தின் பிரத்தார நில வளவை விரல் மூன்று; 

இரண்டாஉதன் நில வளவைவிரல் ஏழு; மூன்ராவதன் நில வள 

வைவிரல் பதினைந்து; நாலாவதன் நில வளவைகிரல் முப்பத் 

தொன்று; ஐந்தாவதன் நில வளவைவிரல் ௮றுபத்துமூன் ற; 

ஆரூதவன் நில வளவைலிரல் நூற்றிழிபத்தேழு ; ஏழாவதன் 

நில வளவைகிரல் இரு.ாற் “றைம்பத்தைந்த; எட்டாவ 

தீன் நில வளவைவிரல் ஜர்.நூற்றுப் பதினொன்று ; ஒன்ப 

தாவதன் நிலவளவைவிரல் ஆயிரத்திருபத்து மூன்று; பத்தாவ 

தீன் நில வளவைவிரல் இரண்டாயிரத்து சாற்பததேழு; பதி 

னென்ராவதன் நில வளவைவிரல் நாலாயிரத்துச் தொண்ணூற் 

றைந்து: பன்னிரண்டாவதன் நில வளவைலிரல்எண்ணாயிரத்து 
மூற்றுத் தொண்ணூற்றொன்ற; பதின்மூன்றாவதன் நில வள 
வைகவிரல் பதினாருயிரத்து முர்.நூற்று எண்பீத்து மூன்று, 

பதினாலாவதன் நில வளவைவிரல் முப்பத்திராயிரத்து எழு.நூற் 
றபத்தேழு; பதினைந்தாவதன் நில வளவைவிரல் ௮றுபத்தை 
யாயிரத்து ஐர்.நூற்று முப்பத்தைர் து; பதினாராவதன் நில வள 
வைவிரல் லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து எழுபத் தொன்ற 
  

* முன்றேழு மூலைந்து முப்பதின்மே லொன்றதுவு 
மூன்றுடைய மூவிரு பஃதுமெனத்--தோன்ற 
வரற்றொகைவா னன்றாசச் காணுமே சர்த 
விரற்றொகையா னின்ற விரி ” 

என்பது வீசசோழியம் ௮ச்சுப்பிரதியிற் கண்டபாடம். (யாப்புப் 
படலம்-98-வ.து சூத்திசை உமை.)
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பதினேழாவதன் நில வளவைலிரல் இரண்டு லட்சத்து pus 

தீசாயிரத்து நூற்றுராற்பத்து மூன்று; பதினெட்டாவதன் நில 

வளவைகிரல் ஐந்துலட்சத்து இருபத்.துராலாயிரத்து இருழாற் 

றெண்பத்தேழு; பத்தொன்பதாவதன் நில வளவைகிரல் பத்து 

லட்சத்து சாற்பத்தெண்ணாயிரத்து ஐர்.நூற்றெழுபத் தைரந்து? 

இருபதாஞ் சந்தத்தின் பிரத்தார நில் வ௱வை விரல் 

இருபது லட்சத்துத் தொண்ணூற் றேழாயிரத்து நூற்று ஐம் 
பத்தொன்று; இருபத்தோராஞ் சந்தத்தின் பிரத்தார நில வள 

வை விரல் சாற்பத்தொரு லட்சத்துத் தொண்ணூற்று நாலா 

யிரத்து மூர்தூற்று மூன்று; இருபத்திரண்டாஞ் சந்தத்தின் 
பிரத்தார ரில வளவைவிரல் எண்பத்து மூன்று லட்சத்து எண் 

பத்து எண்ணாயிரத்து அற ராற்றேழு; இருபத்துமூன்றாஞ் 
சர்தத்தின் பிரத்தார ரில வளவைவிரல் ஒருகோடியே அ௮றுபத் 

தேழு லட்சத்து எழுபத் தேழாயிசத் திருநாற்றுப் பதினைந்து; 

இருபத்து சாலாஞ் சந்தத்தின் பிரத்தார நிலவளவைவிரல் 

மூன்றுகோடியே முப்பத்தைந்து லட்சத்து ஐம்பத்து காலா 

யிரத்து நானூற்று முப்பத்தொன்,று; இருபத்தைந்தாவது சர் 

தீத்தின் பிரத்சார ரில வளவைவிரல் ஆறுகோடியே யெழுபத் 

தொருலட்சத்து எண்ணாயிரத்து எண்ணூற் றறுபத்து மூன்று., 

உற்ருஇ யென்னு மிருபத்தாரறாஞ் சந்தத்தின் பிரத்தார நில 

வளவை விரல் பதின்மூன்று கோடியே நாற்பத்திரண்டி லட்சத் 

அப் பதினேழாயிரத்து எழு.தாற் நிருபத் தேழு. 

இவை உத்தமுதல் உற்கிருதி மீறாயெ சமகிருத்தங்கள் து 
பிரத்தார நில வளவைவிரல்; முறையானே கண்டுகொள்க, 

“*இரரயிரத்து சாற்பத்தே ழென்றுரைப்பர் பத்.து 

விராயதற்குச் சொன்ன விரல்
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*இறைக்தைர் தையே ழெனவுரைப்பர் மூவைந்து 

மேவிய பூமி விசல்'? 

“இரண்மிபாழ் மும்மூன்றே ழேகமைர் தொன்றே 
வருமிருபான் பூமி விரல்"? 

(ஒன்று தீ ரான்ரெண்டோ டொன்றேழ் முனியீரண்டேழ் 

ஈற்கிறுஇச்'சர்த விரல் 

கிரலைச் சாணும், முழமும், கோலும், கூப்பீமிம், காத 

மும் செய்து சொல்லுமாறு; 

*'மூச்சால் விரல்சா ணிரண்டுகை சான்குகோல் 

Sea கூப்மீ டளவு'' 

இதன்ஷீறியே யொட்டிக்கொள்ச. 

உற்கிருதி என்னும் இருபத்தாறாஞ் சந்தத்தின் நில் வள 

oa opps தொண்ணூற்றொன்பதின் காதமும், 
தூற்றொருகோலும், ஒருமுழழும், ஏழுவிர லும் எனக்கொள்ச. 

“ ஏற்புடைய காதங் குறைந்த வெழுழாறு 

தூற்றொருகோல் கைவிர லேழு” 

பிறவும் இவ்வாறே நில வளவை கண்டுகொள்க. 

இனி உத்தமுதலாக உற்டருதி யீராகக் டெந்த இருபத் 
தர்.று சந்தங்கட்கு முறையானே பிரத்தார நில வளவை சொல் 

அமாறு. உத்தத்தின் விரலளவை மூகிரல்; இரண்டாவதன் 

விரலளவை யேழு; ரூன்றாவதன் விரலளவை சாணே மூயவிரல், 

இவை மூன்று ச்ர்தமும் தமிழ்க்குரிப் வல்லாசன, நான்காவ 

தற்குடிமுழமே யேழுகிரல்; ஐர்தாவதற்கு, இருமுழமே கைச் 
சாணே மூவிரல்; ஆராவதற்கு, ஒரு கோலே யொரு முழமே 

எழுவிரல் ஏழாவதற்கு, இரு கோலே யிரு முழமே சைச் 
சரிணே மூவிரல்; எட்டாவதற்கு, ஐங்கோலே பொர முழமே 

யேமுவிரல்; ஓன்பதாவதற்குப், பதின்கோலே மிரு முழமே
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கைச்சாணே மூவிரல்; பத்தாவதற்கு, இருபத்தொரு கோலே: 

யொரு முழமே யேழுவிரல்; பதினொன்றாவதற்கு, சாற்பத்திரு. 
கோலே யிருமுழமே கைச்சாணே மூகிரல்; பன்னிரண்டாவ 
தற்கு, எண்பத்தைங்கோலே பொரு முழமே யேழுவிரல்; பதின் 

மூன்றாவதற்கு, நூற்றெழுபதின் கோலே யிரு முழமே கைச் 

சாணே மூகிரல்; பதினான்காலதற்கு, முக் நூற்று நாற்பத்தொரு 

கோலே யொரு முழமே யேழுகிரல்) பதினைந்தாவதற்குக், கூப் 
பீடே நூற்றெண்பத் திரு கோலே யிரு முழமே கைச்சாணே 
மூ£விரல்; பதினராவதற்கு, இரண்டு கூப்பிடே முர் நூற்றறுபத் 
தைங் கோலை யொரு முழமே யேழுவிரல்; பதினேழாவதற்கு, 

ஒரு காதமே ஒரு கூப்பீடே இருழாற்றுமுப்பதின் கோலே 

யிருமுழமே கைச்சாணே மூவிரல்; பதினெட்டசவதற்கு, இர 

காதமே இரண்டு கூப்பீடே நாஜாற்றறபத்தொரு கோலே 

ஒரு மூழமே யேழுவிரல், பத்தொன்பதாவதற்கு, ஐங்காதமே 

ஒரு கூப்பிடே நானூற்று இருபத்திரு கோலே யிரு முழமே 
கைச்சாணே மூகலிரல்) இருபதாவதற்குப், பதின்காதமே 

மூன்று கூப்பிடே குற் நூற்று நாற்பத்தைங் கோலே யொரு 

மூழமே யேழுவிரல்) இருபத்தொன் ருவதற்கு, இருபத்தொரு 

காதமே மூன்று கூப்பிடே நாற்றுத் தொண்ணூறு கோலே 
யிரு மூழமே கைச் சாணே மூவிரல்; இருபத்திரண்டாவதற்கு;. 

நாற்பத்து மூன்.று காதமே இரண்டு கூப்பிடே முர் நாற்றெண் 

பத்தொரு கோலே யொரு முழமே யேழுவிரல்; இருபத்து 
மூன்றாவதற்கு, எண்பத்தேழு காதமே ஒரு கூப்பிடே இரு. 

நூற்றறுபத்திரு கோலே யிரு முழமே கைச் சா£ணே மூகிரல்; 

இருபத்து நான்காவதற்கு, நூற்றெழுபத்து நான்கு காதமே 

மூன்று கூப்பிடே இருபத்தைங் கோலே ஒரு முழமே யேழு 
விரல்; இருபத்தைந்தாவதற்கு, முந்நூற்று நாற்பத்தொன் 
பதின் காதமே இரண்டு கூப்பிடே ஐம்பதின் கோலே யிரு முழ 

மே தைச் சாணே மூலிரல்; உற்ருதி யென்னும் இருபத்தாரு-
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வதற்கு, ௮றுநூற்றுத் தொண்ணூற்றொன்பதின் காதமே நூற் 
னொரு கோலே யொரு முழமே யேழுகிசல் எனக்கொள்க. 

இனி, உத்த முதலாக உற்ரதி யீறாகக் டெந்த கிருத் 
தீச் சந்தங்களின் எழுத்து வரையறுத்துச் சொல்லு மா.ற: 

ஒரடியுள் எழுத்தெண்ணி ௮வற்றை நான்னொன் மாற ரான்: 
கடிக்கும் எழுத்தர் மேனக் கொள்க. 

* அடிய ளெழுத்தினை சான்குனான் மாற 

மூடியுமா சான்கடிக்கு மெண் '' 

:: சந்த வெழுத்திற் ராக்சி யரைசெய்.த 

சர்த வெழுச்தி னரைகூட்ட--வர்தன 

பாதத் தெழுத்தாம் பாவையான் மாறவரும் 

ஏதமி னான்கடிச்கு மெண் ” 

இவ்வுசைச் சூத்திரத்தின் கருத்தாவது: தான் வேண்டப்” 

பட்ட சந்தத்தின் எழுத்துக்களை வருக்குத்து ௮ரை செய்து: 
௮வ்வருக்க மூலத்துட் சந்தவெழுத்தின் ௮ரைகூட்ட DHF 
சந்தங்கள் ௮ளவெழுத்துச் சங்கையாம்; ௮வற்றை நான்இனான் 

மாற நான்கடிக்கும் எழுத்தாம்) உத்தம் என்னும் முதற் சந்தத் 

திற்கு எழுத்து நான்கு; இரண்டாவதற்கு எழுத்து எட்டு; 

மூன்றாவதற்குப் பன்னிரண்டு ; தான்காவதற்கும் பதினாறு; 

ஜ்ர்தாவதற்கு இருபது; ஆறாவதற்கு இருபத்துசாஓடி ஏழா 
வதற்கு இருபத்தெட்டு; எட்டாவதற்கு முப்பத்திரண்டு; 

ஒன்பதாவதற்கு முப்பத்தாறு; பத்தாவதற்கு நாற்பது; 
பதினொன்றாவதற்கு நாற்பத்து சாலு, பன்னிரண்டா 

வதற்கு நாற்பத்தெட்டு ; பதின்மூன்றாவதற்கு ஐம்பத்திரண்டு;. 

பதினாசைகாவதற்கு ஐம்பத்தாறு ; பதினைந்தாவதற்கு DUS; 
பதினாராவதற்கு அறுபத்து நா.லு) பதினேழாவதற்கு ௮.றுபத் 
தேட்டு; பதினெட்டாவதற்கு எழுபத்திரண்டு; பத்தொன்பசா” 
வதற்கு எழுபத்தா.று; இருபதாவதற்கு எண்பது) இருபத்தெ.
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னருலதற்கு எண்பத்துகா லு; இருபத்தொண்டாலதற்கு எண்பத் 
தெட்டு) இருபத்து மூன்றாவதற்குத் தொண்ணூற்றிரண்டு ; 

இருபத்து கான்காவதற்குத் தொண்ணூற்று.று ) இருபத்தைக் 
காவதற்கு நாறு; இருபத்தாறாவதற்கு நூற்று காலு, 

இனி அ௮ளவழிச் சந்தங்கட்குப் பெயர் சொல்றது மாறு; 

அளவழிச் சந்தங்களிற் ரொத்து ஜரடியுள் ஒரெழுத்துக் 

(குறைந்து வந்ததனை ரிசர்ச் தென்றும், இரண்டெடுத்துக் 
குறைந்து வந்ததனை விராட்டென்றும், ஒரெழுத்து மிக்கு 

வந்ததனைப் புரிக் கென்றும், இரண்டெழுத்து மிக்கு வந்த 
தனைச் சுராட்டென்றும், முதலடியும் நான்காமடியும் சரொத்து 

ஒரெழுத்துக் குறைந்து ஈடுவிரண்டடியுஞ் சரொத்து தரெழு 

தீது மிக்கதனைப் பவமத்திமம் என்றும் தோரையிடைச் செய் 
யுள் என்றும், இடை யிரண்டடியுக் குறைந்ததனைப் பிபிலி 

காமத்திமம் என்றும் *எறுப்பிடைச் செய்யுளென்றும், முத 

லிரண்டடியும் ஓத்துக் கடையிரண்டடியும் எழுத்து மிக்கு 

வருவனவற்றையும், முதலிரண்டடியுர் தம்முள் ஒத்து எழுத்து 
மிக்குக் கடையிரண்டடியு மொப்ப வெழுத்துக் குறைந்து 
வருவனவற்றையும், முதலிரண்டடியும் தம்முளொப்ப எழுத் 
அக் குறைர்து கடையிரண் டடியுர் தம்முள் ஒப்ப எழுத் 

துக்குறைர்.து வருவனவற்றையும், ஒன்றிடையிட்டுக் குறைந் ஐ 

வருவனவற்றைபும், ஒன்றிடை யிட்டு மிக்கும் குறைந்தும் 
வருவனவற்றையும் பாதிச்சமச்செய்யுள் என்றும், இவ்வா 
pea Dé சொத்து மிக்கும் குறைந் தும் வருவனவற்றை $௮ள 

வழி பையுட்சர்தம் என்றும் வேண்டுவர். தாண்டகங்கட்கு 

மிவ்வாறே சொல்லுவர் ஒருசார் வட நூல்வழித் sD pS: Au. 

அவற்றுட் சில aur : 

*igders’ என்பது வீ சசோழியம் அச்சுப்பிரஇியில் உள்ள பாடம், 
1 எதும்புமிடைச் செய்யுள்! என்பதும் பாடம். 

4 அளவழியுட்பையுட் சர்தம்' என்பதும் பாடம், 
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(பங்கயம் சாடுகொண் டலர்ச்த பாக்செலாஞ் 

செங்கய லினகிரை திளைக்குஞ் செல்வமு 

மங்கையர் முக.த்தன மதர்த்த வாளரி 

யககயற் பிறழ்ச்ரியு மராச நீரவே” (சூளா-ராட்டு..2,) 

இது சீரொத்து தரடியுள் ஒரெழுத்துக் குறைந்து வர். 
தீமையால் நிகர்த்து, 

'இகொால்லைக் கொன்றைக் கொழுசன் றன்னை 

மல்லற் பொழில்வாய் மணியேர் முறுவன் 

முல்லைச் குறமா மடவாண் முறுகப் 

புல்லிச் குளிரப் பொழியாய் புயலே” 

இஃது வடியுள் இரண்டெழுத்துக் குறைந்து சரொத்து: 
வந்தமையால் விராட்டு. என்னை ? 

£ஒொழுத்துச் குன்றி னிசர்.த்தாம் விராட்டாகும் 

ஈசதெழுத்துக் குன்று மெனின்”' 

என்பவாகலின், 

“பேடையை யிரும்போத்துத் 

தோகையால் வெயின்மரைக்கும் 

சாடக மிறர்தாற்கே 

யோடுமென் மனனேகாண்” 

இஃது இராடியுள் தரெழுத்து மிக்குச் சீரொத்து வர்,சமை. 

யால் பரிக்கு. 

தலைபயி லல்குலார் காமர் மஞ்ஞைடோன் 

துலவுவர் மெல்லவே யொண்டொன் மாசகர் 

$அலர்மலி வீதிக ளாறு போன்றுள 

மலையென நிவர்துள மதலை மாடமே”' 

இஃது இரண்டெழுத்து ஒமடியுண் மிச்குச். சொக்து 

வர்.தமையால் சுராட்ட, என்னை ?
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*தரெழுத்து மிச்சாற் புரிச்சாஞ் சராட்டாகும் 

ஈரெழுத்து மிச்ச தெனின்'' 

ஏன்பவாகலின், 

மல்லன் மாமழையார்ப்பச் 

கொல்லைவாய்ச் குருர்திள௫ன 

மூலலையாய் மூறுவவித்தன 

செல்வர்தேர் வரவுண்டாம்'! 

இ௫ முதலடியும் சான்காமடியும் எழுத்துக் குறைந்து ஈடு 
விரண்டடியும் எழுத்து மிக்கு காலடியுஞ் சரொத்து வந்தமை 

யால் பவமத்திமம் எனக்கொள்க. 

“பரவு பொழுதெல்லாம் பன்மணிப்பூட் Cire 

வரவு மினிச்காண வண்ணசாம் பேற்றை 

விரவ மலர்ப்பிண்டி, விண்ணோர் பெருமான் 

இரவும் பகலும்வர் தென்றலைமே லானே” 

இது முதலடியும் ஈற்றடியும் எழுத்து மிச்கு, நடுவிரண்ட 

டியும் எழுத்துக் குறைந்து, நாலடியுஞ் சொத்து வந்தமையால் 

பிபிலிகாமத்திமம், என்ன ? 

*இடைச்ச ணிரண்ட்டியு மிச்சால் பவமா 

மெறுப்பிடையாம் குன்றி னெழுத்.து”! 

என்பவாகலின், 

.திருவிற்கோர் கற்பகத் தெரியன் மாலையார் 

உருவிற்கு விளக்கமா மொண்பொற் பூங்கொடி 

மூருகற்கு மனங்கற்கு மெனக்கு மொய்சடை 

யொருவற்கும் பகைத்தியா லொருத்தி வண்ணமே. 

இது முதலிரண்டடியும் எழுத்துக் குறைந்த, கடை 

யிரண்டடியும்எழுத்து மிக்கு, கான்கடியுஞ் சரொத்து வர்தமை 

யால் பாதிச் சம விருத்தம், '
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மடப்பிடியை மதவேழர் 

தீடச்கையால் வெயின்மறைக்கு 

மிடைசீசுர மிறங்சார்ச்கே 

நடச்குமென் கனனேகாண்'” 

“இரும்பிடியை மதவேழம் 

பெருங்கையால் வெயின்மறைக்கும் 

அருஞ்சுர மிறச்தார்க்சே 

விரும்புமென் மனனனேகசாண்” 

இவை முதலிரண்டிடயும் எழுத்து மிக்குக் கடை யிரண் 

ட்டியும் எழுத்துக்குறைந்து, நான் கடியுஞ் ரொத்து வந்தமை 

யால் பாதிச்சமச்சேய்யுள். 

 அழ.மிசை யரசர்கள் வணங்க வாண்டவன் 

பொடிமிசை யப்புறம் புரள விப்புறம் 

இடிமூர சதிரவொ ரிளவ றன்னொடு 

கடிபுகு மவரது கற்பின் *வண்ணமே. (சூளாமணி-முத்தி-22,) 

இத முதலடியும் மூன்றாமடியும் எழுத்து மிக்கு 
இரண்டாமடியும் ஈற்றடியும் எழுத்துக் குறைந்து, காலடியுஞ் 
சீரொத்து வந்தமையால் பாதிச்சம விருத்தம். 

ஈமெய்யறி விலாமை யென்னும் வித்தினிற் பிறரது வெய்ய 

கையறு வினைகள் கைபோய்ச் சடுர்துயர் விளைச்ச போழ்தின் 

மையுற aprg வாடும் வாழுயிர்ப் பிறவி மாலை 

கெய்யுற நிழற்றும் வேலோ யினைத்சென நினைக்க லாமோ” 

(சுளாமணி-இரத ா-60,) 

'இத முதலடியும் மூன்றாமடியும் எழுத்துக் குறைந்தும், 
ஏனை இரண்டடியும் எழுத்து மிக்கும், கான்கடியும் சீரொத்து 
வந்தமையால் பாதிச்சம விருத்தம்: என்ன? 
  

*  நீர்மையே' என்பதும் பாடம்,
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மடி.விரண்டு மிக்கு முதலிரண்டு கைந்து 

மூடி.விரண்டுங் குன்றி முதலிரண்டு மிக்கு 

மடியிடையிட் டருக யும்மிக்கு வருமேற் , 

படியின்மேற் பாதிச் சமவிருத்த மாமே” 

என்பவாகலின், இதனைப் பதகெடுழ்த்து உரைத்துக்கொள்ச... 

இனிச் சிறப்புடைப் பையுட் சந்தங்களிற் சிலவருமாறு 

*அ.தியா னருளாழி தாங்கினொ னாயிரச்செங் சதிரோ னஞ.ஞ் 

சோதியான் சுரர்வணங்கு திருவடியான் சுடுநீறா நினையப் பட்ட 

*்காதியா னருளிய கதர்முடி. கவித்தாண்டார் மருகன் சண்டாய் 

ஓ.தியா னுரைப்பினு மிவன்வலிக்கு நிசசாவா ர௬ுளரோ வேந்தர்"? 

(சூளாமணி-சுயம்வர-250.) 

இது முதலடி பத்தொன்பது எழுத்தாயும், இரண்டாமடி 

இருபத்திரண்டு எழுத்தாயும், மூன்றாமடி. இருபதெழுத்தாயும் 
சான்காமடி. இருபத்தோ ரெழுத்தாயும் வர்தமையால் அள 

வழிபையுட்சந்தம். 

 மணிமலார் துமிழொளி வனப்புஞ் சர்தனச் 

அணிமலர்ர் துமிழ்தருர் தன்மைக் தோற்றமு 

ஈணிமலர் நாற்றமு மென்ன வன்னதா 

லணிவரு சிவகதி 1யடைவ தின்பமே'' (குளாமணி-முத்தி-0,). 
  

* : தாதியா னருளியபொற் கதிர்சொண்முடி. சவித்தாண்டார் 

மருகன் கண்டாய்--ஒதியான் மொழியினிவ வனு.றுவலிக்கு நிகராவா 

ருளரசோ வேர்தர்' என்பது சூளாமணி அச்சுப்பிரதியில் உள்ள 

பாடம், இப்பாடம் கொள்ளில் கூறிய இலக்கணம் பொருச்சாமை 

யறிக, 

ர் (ஒவதின்பமே' என்பது சூளாமணி ச்சுப்பிரதியில் உள்ள 

பாடம், இப்பாடங்கொள்ளில் இவ்வடிக்குச் கூறிய எழுத்தில் ஒன்று 

குறைபடுதல் சாண்க, |
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இது முதலடியும் முடிவடியும் பதினாலெழுத்தாய், இடை 
யடி இரண்டும் பதின்மூன்.றும் பன்னிரண்டுமாய் எழுத்தொவ் 

வாது வநீதமையால் அளவழிபையுட்சந்தம், இதனை எறுப் 

பிடைச்சந்தச் செய்யுள் என்பாருமுளர், 

* செஞ்சுடர்க் சடவு டிண்டே ரிவுளிகா றிவள வூன்று 

மஞ்சுடை' ம் சர்வை ரெற்றி வானுழு வாயின் மாடத் 
சஞ்சுட ரிஞ்சி யாங்கோ ரசழணிர் தலார்.த சோற்றம் 

வெஞ்சுடர் விரியு முர்ரீர் வேதிகை மீதிட் டன்றே £? 

[ சுளாமணி-ஈ௧£...) 

இதுவும் முதலடி. பதினேழெழுத்தாய், இரண்டாமடியும் 

கான்காமடியும் பதினைந்தெழுத்தாய், கூன்றாமடி. பதினாறெழுத் 

தாய் வந்தமையால் அளவழிபையுட்சந்தம். இதனைப் பாதிச் 

சமப்பையுட்சந்தம் என்டாரு முளர். 

£ என்னிது விளைரத வாறித் தூதுவர் யாவ ரென்று 

கன்னவில் வயிரச் இண்டோட் கடல்வண்ணன் வினவ யாருஞ் 

சொன்னவின் றுரைச்சு மாட்டார் துட்கென்று துளங்க வாங்கோர் 

கொன்னவில் பூதம் போலுங் குறமக ளிதனைச் சொன்னாள். 

(சுளாமணி-சய-1 07,) 

இத முதலடி பதினைக்கெழுத்தாய், இரண்டாமடி பதினே 

ழெழுத்தாம்ப் பின்னிரண்டடியும் பதினாநெழுத்தாய் வந்தமை 

யால் அளவழிச்சந்தப்பையுள். பிறவும் இவவாறு வருவன 

வற்றையெல்லாம் வந்தவகையாற் பெயர்கொடுத்து வழங்குக. 

என்ன ? 

6 வந்த முறையாற் பெயர்கொடுத் தெல்லார் 

StS முறையாற் றழா௮ல் வேண்டும்'”” 

என்பவாகலின். தாண்டகமும் இவ்வாறே கொள்க; “ஒன்றென 

முடித்தலென் றின்ன வகையால் யாவையு முடியும' என்பவாக 

11
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லின்: குமரசேனாசிரியர் கோவையும், தமிழ்முத்தரையர் 
கோவையும், யாட்பருங்கலக் காரிகையும் போன்ற சந்தத்தால் 

வருவனவற்றின் முதற்கண் நிரையசைவரின் ஜாடி பதினே 

ழெழுத்தாம். முதற்கண் போசைவரின் ஜாடி பதினெழுத் 

தாம், இவ்வாறன்றி, மிக்கும் குறைந்தும் வாரா. அவை 

எண்ணுகன்றுழி ஆப்தமும் ஒற்றும் ஒழித்.து, உயிரும் உயிர் 

மெய்யும் குற்றியலிகாமும் குற்றிய துகாமுக் கொண்டு எண்ணப் 

படும், 

எழுவாய் கிரைவரினா மேழமுடைய வீரைச் 

தெழுவாய் சனிவரினொன் றேகும்--வழுவாச 

கோகையுஞ் செய்யுட்சால் குன்றா பெருசாவென் 

ே றவினார் தொல்லோ :மெடுத்த'' 

அவற்றுட் சில வருமாறு : 

“இருநெடுஞ் செஞ்சுட ரெஃகமொன் றேர்தி பிரவின்வர்த 

ஒருரெடும் காதற்சன் றேதரற் பாலதல் லா தவிட்டாற் 

கருரெடு மால்கட. லேர்திய கோன்கயல் சூடுநெற்றிப் 

பெருரெடும் குன்றம் விலையோ சருதிலெம் பெண்கொடிக்கே'* 

எனவும், 

*(தாய்ர்துவிண் டானைய காமரு கூடலிற் கண்டிவந்த 

வேர்துசண் டாயென்ன வெள்வளை சோரச் சலைரசெடழப் 

போச்துகண் டாயொடும் போர்துசண் டேற்சவன் டொன்முடிமேற் 

போர்துகண் டாளென்.று போகச்ததென் மாட்டோர் புறறுவயே”? 

எனவும், 

£இண்டேர் வயவரைச் சேவையென் ரூனன சேக்கவுண்ுார் 
வண்டோச மன்ற வளைகிழ னீக்கெ வார்சிம்ப 
சண்போ கினையிற்பொல் லாதது கிற்சவெ னன்னுதலாள் 
சண்போற் Geter serége p Gun gues மாறிலவே” 

௪னவும் இவற்றுட் கண்டுகொள்க,
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*முன்றி லெல்கு முருகயர் பாணியுஞ் 

சென்௮ வீழரு வித்தி ளோசையும் 

வென்றி வேழ் முழக்கொடு கூடிவா 

ஜொன்றி கின்றதி ரும்மொரு பாலெலாம்'' (சூனா-சாட்டு-7,) 

என்னுஞ் சந்தத்து கோசைமுதலாய் வருமடி பதினோசெழுத் 

தாயினவாறு, நிரையசைமுதலாய் வருமடி. பன்னிரண்டெழுத் 

தா் ம், 

வரலாறு : 

' அணகங்க ஞனாண வாடன் முழவமுவ் 

கணங்கொள் வாரணக் கம்பலைச் செல்வமும் 

மணங்சொள் வான்முர சும்வய லோதையு 

மிணங்கி யெங்கு மிருக்குமொர் பாலெலாம்” (சூளா.சகாட்டு-9,) 

சன இதலுள் நிரையசை முகலாய் வருமடி பன்னிரண்டெழுத் 

தாய் வந்தவா.றி கண்டுகொள்க. 

சிந்தாமணி, சூளாமணி, குண்டலகேசி, ரீலகேசி,அமிர்த 
பதி என்றிவற்றின் முதற்பாட்டு வண்ணத்தான் வருவன ; 

அவற்றில் கரசை முதலாய் வரின் ஜாடி பதினைகெழுத்தாம், 

நிரையசை முதலாய் வரின் ஜாடி. பதினைந்தெழுத்தாம். பிங்கல 

(கே9யின் முதற்பாட்டு இரண்டாமடி ஒரெழுத்து மிகுத்துப் 
புரிக்காகப் புணர்த்தார். அல்லன வெல்லாம் ஓச்கும், 

வரலாறு : 

(மூவா முதலா வுலகம்மொரு மூன்று மேத்தத் 

தாவாத லின்பர் தலையாயது தன்னினெய்தி 

ஹஷோவாது கின்றகுணத் தொண்ணிதிச் செல்வனென்ப 

தேவாதி தேவனவன் சேவடி சேர்து மன்றே! 

(சிர் சாமணி.சடவுள் வாழ்ச்து-1, )
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வென்றான் வினையின் றொகையா விரிந்து தன்ச 

ணொன்றாய்ப் ub s வுணர்வின் னொழியாது முற்றுஞ் 

சென்றான் நிகழுஞ் சுடர்சூ ழொளிமூர்த்இி யாச 

நின்றா னடிக€ழ்ப் பணிந்தார் வினை ங நின்றார்'” 

(சூளாமணி-காப்பு,)' 

“முன்றான் பெருமைக்க ணின்ரான்முடி வெய்துகாறு 

*நன்றே நினைக்தான் குணமொழிர்தான் றனச்சென் 

றொன்றானு முள்ளான் பிறர்க்சேயுறு இக்குழர்தா 

னன்றே யிறைவ னவன்றாள் சாணாங்க என்றே.!" 

(குண்டலகே?-சடவள் வாழ்த்து.) 

எனவும், 

நல்லார் வணக்கப் படம £ன்பிறப் பாதிரான்கு 

மில்லா லுயிர்கட் டெர்தீர்த் துபி ரின்பமெய் தஞ் 

சொல்லான் றருமச் சுடரோனெலுர் தொன்மையினான் 

எல்லா முணர்ந்தா னவனேயிறை யாகவேத்தி'! 

குற்றங்கண் மூன்று மிலனாய்ச் குணங்கட் இடனாய்'' 

எனவும் இவை நேரசை முதலாய்வந்து ஜாடி பதினான்கெழுத் 

தானவாறு கண்டுகொள்க. 

2.தியங் செடுத்த வயமீனெனத் தம்பிமாழார் 

து.திதற் குரியாள் பணியாலுட ஞயவாறு 

நிதியின் னெறியி னவன்றோழர் நிரர்தவாறும் 

பதியின் னகன்.று பயர்தாளைப் பணிர்தவாறும்'' 

(சிர்தாமணி-பதிகம்.18,) 

என நிரையசை முதலாய் வந்து பதினைந்தெழுத்து ஒரடிக்கண் 

வந்தவாறு கண்டுகொளக, 

* இ்ஒடியில் ஓசெழுத தக் குறைர்தீருக்றெத. Bae இய் 
வடி.யின் பாடம் சரியான தன்றெனத் தோன்றுகின்றது,
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(அம்பொன் மாலையார் களித்தலத் தெழுர்த semis 

கொம்பணர் கொடுத்த முத்தரீ ரவாய கோழமைப், 

பைம்பொன் வாழை செம்பொனிற் பழுத்து வீழ்ந்த சோதியால் 

௮ம்பு பாய்ர்து வர்தொடூர்து சாறு 1 சோர்வ போலுமே'' 

(சுளாமணி-இரத ..18.) 

இந்தச் சந்ததீதின் நேரசை முதலாக வருவன ஒரோவடி 

யுட் பதினைந்தெழுத்தாயும், நிரையசை முதலாய் வருவன 

பதினாறெழுத்தாயும் வருதல் பெரும்பான்மையவெனக்கொள்க. 

 சவர்கதிர் வரஃகிறுங்கு சாய்கவின்ற வெட்குழாச் 
த்வரைகொட் பயறுமுர்து தோரையோடு சூழ்சொடி 

யவசையின்ன ப௫லுணா வளக்கரிய வென்பவாற் 
சவரும்வண்டு சூழநின். ற கார்சள்கை மறித்தவே” 

இது நிரையசை முதலாய்ப் பதினாறெழுத்தாயினவா.று 

கண்டு கொள்க. 

6 மாசில் கண்ணி மைந்த ரோடு மங்கை மார்தி ளைத்தலிற் 
பூசுசாச் தழித்தி ழிர்த புள்ளிவேர் புலர்த்தலால் 
வாச மூண்ட * மாருதம் வண்டு பாட மாடவாய் 
வீச வெள்ளி லோத்திரப் பொதும்பு பாய்ர்து விம்முமே” 

(குளாமணி.இரத௮-10.) 

இது இச்சந்தத்தால் வந்து மூன்றாமடி எழுத்துக் 

குறைந்து வர்தது. 

“தெய்வ யாறு சார்தளஞ் சிலம்பு தேங்கொள் பூம்பொழிற் 

பெளவ முத்த வார்மணற் 1 பறம்பு மெளவன் மண்டப 

terra மானுமே' என்பது குளாமணி அச்சுப் பிரதியில் 
உள்ள பாடம், 

* மாருதந்தென்' என்பது ரளாமணி அச்சுப் பிரதியில் உள்ள 
பாடம், இப்பாடல் கொண்டால் இது :மூன்றாமடி எழுத்துக் 
Caps வந்தது ! ஆகாமை காண்ச. 

1 * பிறங்கல்”? என்பதும் பாடம். 
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் மெவ்வ மாடு 1 மின்னபோ விடங்க ளின்ப மாக்கலாற் 

கெளவை யாவ $ தர்சகர்ச் காடீ னார்செய் கெளவையே'”' 

(குள்மணி-இ?ச.௭.18, ) 

இ௫வுஞ் சர்தத்தால் வர்து ஈற்றடி பதினை கெழுச்தாய் 
வந்தது, இவ்வாறு எழுத்துக் குறைந்தும் மிக்கும் வருவன 

வற்றை யறிந்து, நிகர்த்தென்றும், விராட்டென்றும், பரிக் 
சென்றும், சுராட்டென்றும் பெயரிட்டு வழக்குக, நான்கடி 

யும் எழுத்தொத்து வருவனவற்றைத் தலையாகு சந்தம் என் 

லும், ஒரெழுத்து மிக்கும் குறைந்தும் வருவனவற்றை இடை. 

யாகு சந்தம் என்றும், இரண்டெழுத்து மிக்கும் குறைந்தும் 

வருவனவத்றையும் பிறவாற்றான் மிக்கும் குறைர் ஐம் வருவன 

வற்றையும் கடையாகு சந்தம் என்றும் வழங்குவ ரொருசாரா 

சிரியர், தாண்டகங்கட்கும் இவ்வாறே சொல் லுவர், இவற்றை 

யெல்லாஞ் சரணாச்சிரையமும், செயதேயமும், மிச்சாகருதி' 

யும், பிங்கலமும், மாபிக்கலமூம், இரணமாமஞ்சுடையும், சந்திர: 

கோடிச சந்தமும், குணகாங்கி யென்னுங் கருகாடகச் சந்த: 

மும், வாஞ்சியார் செய்த வடுகச் சந்தமும் ஆயெவற்றுள்ளும், 

மாபுராணம் முதலாய தமிழ்.நா அள்ளும் புகுதியுடையார் 

வாய்க் கேட்டுக் கொள்க, இவையெல்லாம் விகரபித் தீண்டு 

ரைப்பிற் பெருகும், 

ஒருசார் வட நூல்லழித் தமிழாசிரியர் குருவும் இலகுவும் 

புணர்ர்து முற்ற வரினும், முற்றக்குருவேயாயும், முற்ற வில: 

குவேயாயும் வரினும் சமானம் என்பதாம் ) இலகுவுக்குருவும் 

புணர்்து முறை வரிற். பிரமாணம் என்பதாம் ; இரண்டு குர. 
  

1 * தீர்ப்பொழில் ? என்பதும் பாடம், 

ந 6 அர்ச்கர்க்கு மாரனார்' என்பது சூளாமணி அச்சுப், Sr Bus 
லுள்ள பாடம்,
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வும் இரண்டு லகுவுமாய் முறையானேவரினும், இரண்டு லகு 

வுட் இண் கு நவு. மாய் முறையானே வரினும் விதானம் 

என்பதாம் என்பர், என்னை ? 

11 குருவிலகு வாயுங் குருவிலகு வேருய் 

வருமெனினா மைதீர் சமானக்--குருவிலகுப் 

பின்றான் 'வருமே ற் பிரமாணம் விதானமா 

மொன்றிரண் டாகு மெனின் '' 

என்பவாகலின். வரலாறு: 

6 போது விண்ட புண்ட ரீச 

மாத ரோடு வைச வேண்டின் 

யர்தி சாத ராய்ந்த gral 

னீதி யோ நின்மி னீடு”” 

எனவும், 

கற்ற நூலினார் 

செற்ற நீக்இனார் 

Cand Cas sae 

Gop ssCr” 

எனவும் இவை குரூவும் இலகுவும் அடிமுடியளவு முறையே 
வந் தமையாற் சமானம் எனப்படும். 

தாரார் தோசைக் கண்ணார் சாயற் 

றேரா ரல்குற் றேனார் திஞ்சொற் 

போரார் வேற்கட் பொன்னே யின்னே 

வாரா ரல்லர் போனார் தாமே” 

இச முற்றச் குருவே வந்தமையாற் சமானம் எனப்படும். 

(முருகு விரிசமல 

மருவு சினகான்
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திருவடிக டொழுமி 

னருகு மலமகல'' 

இது முற்ற லகுவே வந்தமையாற் சமானம் எனப்படும். 

'கயற்கருங்க ணன்னகார் 

மூயக்கநீங்கு மொய்ம்மலர் 

புயற்புரிர்த புண்ணியர்ச் 

பயெற்றுமின்க ளீரமே” 

இத லகுவுக் குருவு முறைய வந்தமையாற் பிரமாணச் 

செய்யுள் எனப்படும் 

% துங்கச் கனசச் சோதி வளாகத் 
தங்கப் பெருநூ லாதியை யாளுஞ் 
செங்கட் சனவேள் சேவடி சேர்வார் 
pase சமருர் தண்சட னாடே'' 

இஃது இரண்டு குருவும் இரண்டு லகுவும் முறையே 
வந்தமையால் விதானச்செய்யுள் எனப்படும். 

'பொருளாளிற் புகழாமென் 
றருளாளர்ச் குரையாயுன் 
Dour)» Aer Cen Quin ox 
றருளாய்கின் னடியேற்கே'' 

இஃது இரண்டு குருவும் இரண்டு லகுவுமாய் முறை 
யானே வந்தமைபால் விதானச்செய்.புள் எனப்படும். 

பூவார் பொய்கைப் பொற்போதிற் 
தேவார் செங்கட் சேயாகநீ 
யாவா வென்னா தென்னோரூர் 
மாவா னானைக் கொன்றானே”' 

இத முற்றக் குருவேயாய் வந்தமையாற் சமானம், பிற 
வும் அன்ன, இவையெல்லாம் 'பிறவும்' என்றதனாற் கொள்க. 

*செய்யுளோத்துதாரணம் 

முற்றம். 
* செய்ய்ளோத்துக் காணம்” (செய்யுளோத்துச் காரணம் என் 

பதும் பாடம்,
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[சித்திரக்கவிமாலை,] 

மாலை மாற்றே சக்கரஞ் சுழிகுள 
'மேக பாத மேழுகூற் நிருக்கை 
காதை காப்பே கரந்துறை பாட்டே 

தூசங் கோளலே வாவ னாற்றி 
கூட சதுக்கங் கோமூத் திரியே 

$யாரேழுத் தினத்தா லுயர்ந்த பாட்டே 
பாத மயக்கே பாவின் புணர்ப்பே 
யோற்றப் பேயர்த்த லோருபொருட் பாட்டே 

சித்திரத் காவே விசித்திரக் காவே 
விகற்ப நடையே வினாவுத் தரமே 

சருப்பதோ பத்திரஞ் சார்ந்த வேழுத்து 
வருத்தன மற்றும் வடநூற் கடலு 

ளொருக்குடன் வைத்த வுதாரண நோக்கி 

விரித்து முடித்த மிறைக்கவிப் பாட்டே 
வுருவக மாதி விரவிய லீறு 

வருமலங் காரமும் வாழ்த்தும் வசையுங் 

கவியே கமகன் வாதி வாக்கியேன் 

றவர்க டன்மையு மவையின தமைதியும் 
பாடூதன் மரபுக் தாரணைப் பகுதியும் 
ஆனந்த முதலிய 4வூனமுஞ் செய்யுளும் 
விளம்பனத் தியற்கையு ஈரம்பின் விகற்பமும் 
பண்ணுந் திறமும் பாலையுங் கூட்டமும் 

எண்ணிய திணையு மிருதுவுங் காலமும் 
ண்வகை மணனு மெழத்துஞ் சோல்லுஷஞ் 
சேந்துறை மார்க்கமும் வேண்டூறை மார்க்கமும் 

தந்திர வுத்தியுந் தருக்கமூ ஈடமு 
* ஊனச் செய்யுளம்' என்பதும் பாடம், உரையாசிரியர் 

*ஊனமும் செய்யுளும்" என்றே பிரித்து உரைகூறி யிருக்இன்றார்.
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முந்துநூன் முடிந்த முறைமையின் வழாமை 

வந்தன பிறவும் வயினறிந் துரைப்போன் 
அந்தமில் கேள்வி யாசிரி யன்னே 

இச்சூத்திரம், நாலுரைக்கும் தரியனது பெருமை 

யுணர்த்துதல் நுதலிற்ற, 
மாலைமாற்றாவது: ஈற முதலாக வாசித்தாலும் ௮ப்பாட் 

டேயாவது. 

('நீமாலை மாறாடி நீனாடு சாடுனா 

நீடி ரா மாலைமா நீ” 

எனவும், 

“பூமாலை காரணீ பூமேச வேதமே 

பூணீர காலமா பூ” 

எனவும், 
*தாடாமாதா லீதாகா 

காதாலிகா மாடாகா'” 

எனவும் வரும், 

சக்கரம் வருமா: சக்கரம் பலவிதத்தவாயினும், நான் 
காரைச் சக்கரமும், ஆருரைச் சக்கரமும், எட்டாரைச் சக்கர 

மும் என அடங்கும். ௮வற்ழுள நான்காரைச் சக்கரம் வரு 

மாறு? 

மேனமச் கருளும் வியனருங் சகலமே 
மேலக விசும்பின் விழவொடு வருமே 
மேருவரை யன்ன விழுக்குணத் தவமே 
மேவதன் நிறசணனி மிக்கதென் மனமே” 

இது கான்காராய், ஈடு (மே' என்னும் எழுத்து நின்று, 
முதறும் ஈறும் ௮.துவேயாய்ச் சூட்டின்மேல் நாற்பத்து" நான் 
செழுத்தாய், ஆர்மேல் ஒரோவெழுத்தாய முற்.றுப் பெற்றது, 

:நவைக்கணம் வீய ஈன்னூ லாய்ம்து 

சேட்டலர் லவிராய மோட்டார் பிண்டி.
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சன்னிழன் மேயோன் சேவடி. 

தன்னினர் துன்னலர் துகட்டிஞம்'*பிறப்பதே” 

இது கான்காராய், ஈடுவு (மோவிராய' வென்பதுபட்டு 

ஆர்மேல் ஐவைந்தெழுத்தாய்ச், சூட்டின்மேன் முப்பத்திரண் 

டெழுத்துப் பெற்ற முடிந்தது, 
இனி ஆராரைச்சச்காம் வருமாறு: 

பூங்கடம்பி னர்தார்தா ஈன்று புனைசேனார் 

கோங்கெழு கொக்கர்தார் தான்பேணு--மோங்குஈன் 

மாக்கோதை மாதவித்தார் தாக்கோட லெண்ணுமாற் 

பூச்கோதை மாதர்தம் பொற்பு!" 

இஃது ஆருராய், நடுவு ரகர வொற்று கின்,ற, குறட் 

டைச்சூழத் நாவென்னும் எழுத்து, நின் ற) அர்மேல் எழெ. 
முத்து நின்ற, சூட்டின்மேற் பன்னிரண் டெழுத்துப் 'பெற்று 

முடிந்தது. 
தக்கவர் சம்பச்தர் தாங்கு பிவணெஞ்சா 
மக்கட் டொகைஞாலர் சர்சோம்பி--மச்சென்றோ 
விண்மணர் சஞ்சார்தர் நீவி நிசைத்தர்த 

தண்மணவிற் சான்றோர் தயா'' 

இதுவும் ஆருராய் நடுவுத் தகார நின்.ற, குறட்டைச் 

சூழ x67 வொற்று நின்ற, ஆர்மேல் எவ்வேழெழுத்து நின்று, 

ரூட்டின்மேற் பன்னிரண்டெழுத்.தப் பெற்று முடிந்க.து 

ஆரு. ரர யவ்வார்மே லெவ்வே ழெழுத்தாகி 
யேரார்ர்த சேமிமே லீராறாயச் €ரார்ரத 
பொன்குறட்டைச் சூழ ஈடுவோர் தசாரமேற் 
றண்மணவிழற் சக்காமாச் தான்'' 

இதனவ்ழியே எழுதிக் கண்டுகொள்க, 

(கொலைமான் விழியகறல் குன்றாத செவ்வி 
சவிவான்சென் நூன்ற மயங்க--யொலிபாவி 
  

* (பிறப்பே என்பது சில ஏடுகளின் மாடம்,  இப்பாடங். 
கொண்டால் எழுத்துக் குறைவது சண்டு கொள்க,
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விண்க ணிடித்தலற லின்றா௫ மின்னுக 

கொண்கன் விரவிரவின் சண்” 

இஃது .தருராய்க், கலிமல்லன் எனனும் பெயர் குறட் 
டைச் சூழ நின்று, நடுவு றகர நின்று, ஆர்மேல் ௮வ்வாறு 

எழுத்துப் பெற்றுச், சூட்டின்மேற் பன்னிரண் டெழுத்துப் 

பெற்று ௮வவெழுத்து மாலை மாற்றாய் முடிந்தது. 

மண்பாய வையகத்து மாலைமாற் றீரூக 

வெண்டா லெழுத்து மிணையொப்ப--வெண்பாவின் 

சீர்டெப்பத் சென்றமி மாளி சலிமல்லன் 

போடடப்பப் பேச லரிது "” 

'இதன் வழியே எழுதிக் கண்டுசொள்க. 

இனி, எட்டாரைச்சக்கரம் வருமாறு 

*கார்க்கட லொவிமா வார்ப்போ டானாக் 

Canara Lia ump gw Ips 

வாகச் திருஈல மாகமூன் னடைமத் 

தாவரை நிறீஇய மால்வரை கடிந்த 

காடவர் கோன்றிரு வாரமிழ் தாடவர்க் 

கடைந்த தப்புரத் தக்கது தானே ” 

“அரெட்டா யல்வார்மே லையைர் தெழுத்தாட 

யேசொத்.து ரேமிமே லெண்ணான்சாய்--வாரத்தால் 

வாழ்க வலிவலய மாவுளதேன் மாதவர்கோன் 

சூழ்தருமச் சச்சரமாச் சொல்லு ” 

'இதன் வழியே ௮ தனை யெழுதிக் கண்டு கொளக, 

பருவரை நிவச்து புடையிருங்கடல் வளவிய 

அகன்பெருங் கடக்சைப் பார்மிசைப் பல்வரைமுன் 

மல்குவளங் கெழுமிய வசையறு நிதிய 

மீ.தில புரிச பாரி போலவொன் 

நினிதி னேத்திச் சவியெல்லாஞ் சொல்ல 

வீலோர்ப் பெராசெனப் பல்களை சேம்பச்



யாப்பருங்கல விருத்தி ௦27 

செந்தீச் கட்புலச் தளந்கொண்டு துளங்ச 

வோங்குமிசை யிலவன் களிறுசெவி சாய்த்துக் 

கேழலோ டாழ்நீரு நீரகடுங் கலுழி 
நீர்இிச் கண்டேன் களைகண் பூர்தேன் 
பண்ணியல் யாழ்ரல மொழியவர் 

கண்மலர் புல்லிக் கலக்கநின் ரோளதே ”! 

Qs, 

“எடடாரா யார்மேற்பத் தொன்ப தெழுத்தாகி 

வட்டத்து ளெண்ணான்காய் வன்குறட்டி---லெட்டு 

மரிதீரன் பாட்டென்றங் சார்நடுவ ணின்ற 

விருசான் கயைவதுபார்ச் தண்ணென் ரொருவாமை 

யாராழி பாய்ந்த விடந்தோ றழதொப் 

பாராளும் பல்லவ மல்லனென்--ரூ சாயா 

தொருங்கமைர் துள்ளாற்கப் வாடி யொலிகீர்க 

கருங்கடற் றண்களர்தை மேவர்த--னிருங்கழற்கால் 

வண்டுறையுர் தண்டார் மருசாதி வாட்களைசண் 

டிண்டோ எளீணைச்செய்வித் தண்டாசாச்--கொண்டமைச் 

தாசிரிய மாச்சி யதனுட் சரர்தது 

மாசில்சீர் வள்ளுவன் பாட்டினு--ளேசிலா 

எல்லா விளக்கும் விளச்சல்ல சான்றோர்க்குப் 

பொய்யா விளக்கே விளஎக்கு”' 

எனக்கொள்க, 

(:தடங்கடன் மண்ணிற் றருமருள் விரும்பிய 

இன்மென் சளெவித் செய்லப் பாரியு 

மில்லை யாயெ இரவலர் வினையெனத் 

தின்னுடல் பொத்திய தாசிடு தவலு 

மடுத்த மெய்யள் சடைத்தலை முன்சனத் 

fap சோச்ச யேனை முனைசெட
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வேவிய வெட்டி சால்பிற் றர்தோலா 

தாங்கே மதிறிலே வென்றி வேழ 

மிகுதி பாடி. நின்றனள் விறலி 

நெருஈலின் றஞ்சி பாடிய வவ்வைபோல 

வறுமை யுற்ற சிறுமை மூதுரை 

தணந்து மிக்ச கழற்பொலி திருமணி 

யணிர்சசைச் துஞ்ச *வலநின் ரோளதே”? 

இதுவும், 

வட்ட மிரட்டிதீது வன்குறட் டுள்ளமைர்த 

வெட்டாரச் சர்சாமிச் சச்சாத்தினிட்டமையப் 

பட்ட வெழுத்துப் பதிற்றெட்டோ டைர்துதலை 

யிட்ட வொருழா நிவையிடுமா---செப்பிய 
வர்ழியின்மே ணி.எறங கணிடிறக்ச வாயுககா 
லேழு மிருபது மைந்து மினமுறையே 
வாழியாகின் ரூரின்மேல் வல்லோர் வ குத்தனவு 
மாழி முறையிற் பதினைட்டாஞ்--சகுழியன்ற 
வின்குறட்டு ளெட்டு மிரவலாதம் பல்களைக்சே 
யன்புசைக்கு மஞ் சாதான் பாட்டென்று--முன்புரைத்த 
வாரா தி பாய வணிதங் டெர்?ொறவன் 
நீராச் ஏிறப்புப்போ சேர்வித்து--நேரொத்த 
சவ்வகத்து மூன்றா வதுதர்ச சக்கரத்தின் 
செவ்வகத்து வேதச் தெரிர்திவற்ர--விவ்வகையே 
யா௫ரிய மாச? யசனுட் கார்துரைத்த 
சேரிசை வெண்டா நினைக்கும்காற்--பாரிற் 
தருமலிர்த வண்மைத் தலைத்தசது மிச்ச 
இருமலிர த திதிலவே யாக--வுருமலிர்த 
வென்னசசன் * மள்ளன் மதினிலை Cu sate 
டுன்னரிய வஞ்சினத்தான் ரோள்' 

எனக் கொள்க, 
  

* அலலினின் ரோளே' என்பதும் பாடம். இப்பாடம் வட் 
டத்திற்சேர்சப் பொருர்.த வில்லை. 

* வள்ளன்' என்பதும் பாடம்,
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சக்காத்திற்குர் இரிபாகிக்கும் எழுத்தெண்ணுனெ்றுழி 
எல்லா எழுத்துங் கொள்ளப்படும். அடிச்கெழுத் தெண்ணு 

.மாறு போலக் குற்றிகரக் குற்றுகாங்களும் ஒற்றும் ஐப்தமும் 

ஒழித்தெண்ணப்படா.  தரிபா௫ுக்கும் அத்தொடக்கத்தன 

'கொள்க, சக்கரத்திற்குக் காட்டின பாட்டுள்ளுங் கண்டு 

கொள்க, இதனுட்: சக்கரம் என்றதனானே பூமிச்சக்காமும், 

ஆசாயுச்சக்கரமும், பூமியாகாயச்சக்கரமும், வட்டச்சக்காமும், 

புருடச்சக்காமும், சது ரச்சக்கரமும், கூர்மச்சக்கரமும், மக்த 

ரச்சக்கரமும், காடகச்சக்காமும், சனிபுருடச்சக்காமும, சலா 

பச்சக்கரமும், சக்கரச் சக்காமும், ௮ரவுச்சக்கரமும் முதலாக 

வுடையன புணர்ப்பாவையுள்ளும், போக்யெத்துள்ளும், இரணி 

'யத்துள்ளும், வதுவிச்சையுள்ளும் கண்டு கொள்க. ௮வை 

யெல்லாம் சாவவும் கெடவும் பாடுதற்கும், மனத்தது பாடுதற் 

கும் பற்றாம் என்று கொள்க, 

இனிச் சுழிகுளமாவது எட்டெழுத்தாய் கான்கு வரியும் 
(முற்றுப்பெற்ற பாட்டு, முதலு மீறுஞ் சுழித்து வா௫ித்தாலு 

மப்பாட்டேயாவது, வரலாறு: 

௮. இகமலமாகாவே திண்ணிறமேற போகா 

கணிநீங்குமாறமா மறங்குவகுமேல'' 

எனவும், 

சதமிகுவன கோழிதன்குன்றீ வாற்கோ 

மிகு திறமாரீவானகுன்றதன்மா.றீவ'' 

எனவும், 

₹சதமகலா வேலவா சனதிண்டேரகல 

"மதியடுவாலூரவே கண்டுயிலா வாடேலா '? 

எனவுக் சொள்க.
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இனி ஏகபாதமாவது, ஜாடியே நாற்காலுச்சரித்தாற் 

பாட்டுப் பொருள் வேறுபட்டு முடிவது, வரலாறு; 

“நாணானிறைச்த மதியாள் சலைரான்கு மொத்தாள்' 

எனவும், 

அம்புதைத்த விலங்காவித்தன்” 

எனவும், 

வாளும் வாளியுங் கோத்தெறிர் திட்டன”' 

எனவும்; 

*சிலீமுகம்பாய்தருகுஞ்சி யாயினார்'' 

எனவும், 

(களிறும் வர்தன சண்டு வர்தனரோ'' 

எனவும், 

*அசையர் கோனிராவண மேறினன்”” 

எனவும் இவற்றை நாற்காலுச்சரித்து ஏகபாத மாமாறு கண்டு' 

கொள்க, 

இனி, எழுகூற்றிருக்கையாவது ஏழறையாச்ச முறை 

யானே குறமக்கண் முன்னின்றும் புக்கும் போர் தும் விளையா 

டும் பெற்றியான் வழுவாமை ஒன்றமுதலாக எழிறுதியாக 

முறையானே பாடுவது, வரலாறு; 

“ஒருபொருட் இருதுணி புரைத்தனை யொருகா 

விருபிறப் பாளர்க்கு மூவமிழ் தாக்கி 

யீரறம் பயர்த வோரரு ளாழியை 

யிருமலா நெடுங்க ணரிவையர் தம்மொடு 

மூவகை யுலக னால்வகைச் தேவரு 

மூம்மையி னிறைஞ்சு மீரடி. யொருவனை 

யிருவினை பிரித் து மூவெயின் முருக்க 

நாற்கதி தவிர்த்த வைங்கஇத் தலைவ 

சான்மறை யாள மும்மதிற் தெவ
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விருகுண மொருமையிற் றெரிவுறச் ளெர்த 

விருசுடர் மருட்டு முக்குடைச் செல்வ 
நரல்வகை வருணமு மைவசைக் குலனு 

மாற்றி மாந்தர்ச் கறிவுற வகுத்தனை 

யைச்டிற spot (ergs Cats 

சாற்பெரும் படையொடு மும்முறை aianHQsreir 

டி.ருசையுல் கூப்பி யொருமையின் வணங்க 

யரசர் நெருக்குறூஉ முரசுமுழங்கு முற்றத் 

இிருநிதிப் பிறங்கலோ டி.மையவர் சொரிதலின் 

மூருகயர் வுயிர்க்கு மும்மலர் மாரியை 

கால்வகை யனர்தமு ஈயர்தனை தேவரி 

னைவகை விழைவு மையற வெய்தினை 

யாறுபுரி நிலையும் தேறினர்ச் யெம்பினை 

யெழுஈயம் விரித்த திருமறு மார்பினை 

யறுபொரு எறைர்தனை' யைம்பத மருளினை 

கான்குகிஸ் முகமே மூன்றுநின் கண்ணே 

யிரண்டுகின் கவரி யொன்றுகின் னசோசே 

யொருதன்மையை யிருஇறத். தினை 

முக்குணத்தினை சாலவகையினை 

யைம்பதத்தினை யறுபிறவியை 

ஏழகற்றிய மாதவத்தினை 

யரிமருவிய மணியணையினை 

வளர்கதிரொளி மண்டலத் தினை 

அதனால், மாகெழு நீழற் சேவலர் தோற்றிய 

யாதியங் குரிசினிற் பரவுதும் 

இதறு சிவகதி சேர்கயா மெனவே”! 

எனவும், 

எ ஒருபடம் பிருவரா யொன்றி யொன்றுபுரிச் 

நீரிதழ்ச் சொன்றை சூடினை மூவிலைச் 

சூல மேச்தினை சுடருஞ் சென்னிமிசை 

21
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யிருசோட் டொருமதி யெழில்பெற மிலைச்சனே 

யொருகணை யிருதோள் செவியுற வாக்க: ் 

மூவெயி னாற்திசை முனையசண் செகுத்தனை 
யாற்ற முச்கெறி பயச் தனை தேற்றி 

யிரண்டி னீக்கி யொன்றி னொன்ற 
விரண்டு மில்லோர்க்கு 
முூசர்செதி யுலகக் காட்டினை யர்கெறி 

சான்கென வூழி சோற்றினை வாள்செலு 
மைந்தலை யரவரசைக் கசைத்தனை கான்மூகன் 

மேன்மூகக் கபால மேச்தனை தாலின் 
மூப்புரி மார்பினை மூவா மேனியை 
யிருவசை குடையா வேச்திய வாற்ற 
லொருபெருக் சடவு ளொருவ ஞாயினை 

யாங்குகிற் காணா 

BGG epee Genus ger pass 

சாற்றிசை, 

யைம்பெருக் குன்றத் சழலாய்த் சோற்றினை 

யாறுகின் சடைய தைர்துகின் ௮ுறையே 

சான்குறின் வாய்மொழி மூன்றுகின் சண்ணே 
யிரண்டிகின் படையே யொன்றுகின் னேறே 

யொன்றியல் காட்டு யுமையவ ணடுங்க 
விருங்களிற் றுரிவை போர்த தனை செருங்கயெ 
மூ.தீதீ சான்மறை யைம்புல னடகச்கிய 

- வறுதொழி லாளர்க் குறு அயர், இர்.ததனை 

யேழிய வின்னரம் பியக்னை. தாழா 

வாறின் னழமுதம் பயர்தனை யைச் இனில் 

* வீறுமா கோவை விழுத்தக வேச்தினை 

யால நீழ age sare கறரெறி 

கால்வர் கேட்க சன்கினி துரைத்தனை 
  

* :விழுயர்” என்பதும் பாடம்...
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ஈன்றியின், 

முர்நீர்ச் சர்மா முரணற£ கொன்றங் 

இருவரை யெறிர்த வொருவன் ருதையை 
* யொருமிடற் நிருவடி. வாக்னை தரும 

மூவகை யுலகுட னுணரக் கூறினை 

சால்வகை யிலக்கண விலக்கிய சலம்பட 

மொழிந்தனை யைங்கணைச் காமற் காய்ந்தனை 

யறுவகைச் சமயமு நெறியுளி வகுத்தனை 

யேழி னேசை யிராவணன் பாடத் 

தாழாச் கேட்டவன் றலைஈனி பொருந்தி 

யாறிய சனத்தை யா? யைங்கதித் 

தேரொடு மற்றவன் செல்கென விடுத்தனை 

சாற்றோ ணளனே நந்திபிம் கிருடியென் 

ரற்றற் பூச மூன்றுடன் பாட 
விருசண் மொர்தை யோருசண் கொட்ட 

மட்டவிழ் சோடை மலைமகள் சாண 

கட்ட மாடிய BESO யதனால் 

மண்டிணி ஞாலத்து மன்னுயிர்ச் செல்லா 

மூழி நின்னடி. யேத்தி Ber pus 

லூழியும் பொன்னுல கெய்துவர் சாண்பர் 

அதனால், 
அறியேன் சொன்ன வறிவில் வாய்மொழி 

வறிதெனக் கொள்ளா யுலகம் வேண்டும் 

வெறிசமழ் சொன்றையொடு வெண்ணில வணிர்து 
இதம் பாடிய வண்ணநின் 

பாதம் பரவுதுஞ் சென்னியிற் பணிர்தே "4 
எனவும் இவை எழுகூற்றிருக்கை, 

* “ஒருமிட நிருவடி வாக்சினை' என்பதும் பாடம், 
* இத நக்கீரர் பாடிய திநவேழ கூற்றிநக்கை, பதினோர் 

இருமுறை அச்சுப்பிரதியிற் காணப்படும் பாடம் இதினின் மிகவும் 
(வேறுபட்டுள்ளது. ஒப்பு ரோச்கிச் கொள்க, 

ணை]



$28 ஒழிபியல். 

இனிக் காதைகரப்பு என்பது, ஒரு பாட்டிலுண் மற் 
ஜொரு பாட்டுக்கு எழுத்துளவாய்ச் சொற்புகாமே பாடுவது. 

வரலாறு, | 

பல்லார்க்கு மீயும் பரிசிற் கொடைத்தடக்கசை 

மல்லார் மணிவரைத்தோள் வண்கோசன்---மல்லலர்தார் 

செஞ்சொற் செருரக்தைதன் றென்னுறர்தை யென்றாளும் 

வஞ்சிக் கொடிமருங்கின் வரது." 

இதனுட் போந்த செய்யுள் 

'எல்லார்க்கு ஈன்றாம் பணிச லவருள்ளுஞ் 

செல்வர்க்சே செல்வர் தகைத்து” (Spar-13-5.) 

ன இக்குறள் வெண்பாவின்௪சண் நேரிசை வெண்டாவின் 

எழுத்துளவாய்ச் சொற்புக்லொமை யெழுதித் தெரிந்து 
கொள்க. 

இனிக், கரந்துறைப்பாட்டூ என்பது : ' ஒருபாட்டுச் 

செவ்வே எழுதினால், ௮தனை ஈற்றுநின்று மொழிக்கு முதலா 

யின எழுத்துத் தொடக்கி ஒன்றிடையிட்டு எழுத்துக் 

கொள்ள மற்றொரு பாட்டுப் போதுவது, 

வரலாறு: 

(காண்க வினன் சாரோர் திரைச 

* ரல்ல பரம்பு வாய்கா னலம்விடு 

இிசைசோ ரலமா போரளிச் கொருங்கு 
தோலினங்கோ ளோங்குமெ பைவா யகலில 

மெனுள்ளார் வார்கலைச் கூவீ வார்ர்தார்த் 

தேதுஈற் துளிக்கணங் சருவிசதிர் கோளாய 
தாதோரச் தாழிர் தோவ திற்றெனெ் 

* : சல்லா யம்புபா யம்பக ஈலம்விடு £ என்பதும் பாடம், இப் 

ani கூறிய இலச்சணத்தோடு பொருர் சாமை யதிச, 
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சடவிட்டேசா காரி லெழிலிய் போமே 

யாடுசெவி ன்று ளானை யாடினனே'' 

இதனக் ச்மேலாக வொன்றிடையிட்டெழுதப் போர்த 
"செய்யுள், 

அளான் விடுமே wisn. டன்றெதிர்ந்தார் 

தாளார் கரும்களி ற்றுத் தார்வீச்ச..-வாளா 

*?னுலகவா மெங்கோன தோங்கொளிபோல சோதி 

விலகாவாம் பல்கதிரோன் விண்” 

என வர்தவா.று கண்டுகொள்க, 

தூசங்கோளல் என்பது . ஒருவன் ஒரு வெண்பாச் 

"சொன்னால் அதனீற்றெழுத்தே மிருக, ௮,தன் முதலெழுத்தே 
முதலாக மற்றொரு வெண்பாகி னீற்றினின்று மேற்பாடுவ.. 

வாவனாற்றி என்பது ; ஒசெழுத்துக் கொடுத்தால் ௮ 

முதலாக ஈற்றடி பாடிப் பின்னும் ஒரெழுத்துக் சொடுத்தால் 

எருத்தடி. பாடி, மற்றோரெழுத்துக் கொடுத்தால் இரண்டாமடி. 

பாடிப், பின்னும் ஒரெழுத்துக் கொடுத்தால் முதலடி பாடிப், 

பொருண்முடிய எ.துகை வழுவாமற் பாடுவது, 

கூடசதுக்கமாவது ; நான்காமடிக்கு எழுத்து முதன் 

-மூன்றடியுள்ளும் பெருக்கக்கொள்ளப் பாடுவது. வரலாறு ; 

தருமால் வினைகள் கையேறிச் செடிசெய்து சாறடப்போ 

யருமா கிரயத் தழுச்.துதற் சஞ்சியஞ் சோ.இிவளர் 

உ பெருமான் மதிதெறு முச்குடைகீழற் பிணியொழிக்குர் 

இருமா றிருர்தடி.ச் காளா யொழிர்ததென் சிந்தனையே"! 

அனக் கொள்க, 
  

% இல்வடியின் சரியான பாடம் இடைச்சவில்லை,
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கோமூத்திரி என்பது: இரண்டு வரியாகவெழுதி மேலுல் 

Gap மொன்றிடையிட்டு வா௫ித்தா ஓம் அதுவே யாவது, 

வரலாறு: 

(மேவார் சார்சை சார்வாகா 

மேவார் சார்கை சார்வாமா 

காவார் சார்சை சார்வாசகா 

மேவார் சார்கை சார்வாமா'' 

பாவிப் பாரகத்தார் பணியுங்கழ 

விரவி யீர்ர்தண் வலம்புரி மாலையே 

விரவிப் போர்வைச் தார்துணி வெல்கழ 

லிரவி யீர்ர்தண் வலம்புரி மாலையே”? 

என வரும். 

ட. ஓரேழுத் தினத்தால் உயர்ந்த பாட்டூ என்பது; ஒரெழுத் 

தினாலேயும், ஒரு சார் இனத்தினாலேயும் பாடுவது. வாலாற:. 

(சாச்சைக் சாகா காக்கைக் காகா 

காக்கைக் .சாகா காக்கைக் காகா 

சாக்கைக் காக்குக் சககாக்குச் கூக்கக் 

கூகூகைக் சாகக்க காச்சைக்குச் சக்கை'” 

எதீத்தித் தா.தாது திதா.தாதித் தத்.ததீ 
துத்ததை நிறுத்து தைத்தா தது 
தத்தித் இத்தித் தா.த.து தத் 
தாத்செத் தாதோ இித்திச் தாது” 

எனவுவ் 'சொள்க, | 

| இனி, "இனவெழத்துப்பாட்டென்பது: மூன்று. வகைப் 
படும், வல்லினமு மெல்லினமு மிடையினமும் என. ௮ வற் 

திற்குச் செய்யுள் வருமாறு:
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*கற்புடைத்தாச் காட்டுதற் சாசாதோ சைகாட்டிக்' 

சொற்படைத்துச் சாட்ட ற்கட் டுச்சச்சாத்--பொற்புடைத் 

பாட்டாற்றப் பாடிப் பறைசொட்டச் கொட்டத்துசக் [சாப் 

கோட்டாற்றுச் சேதிகத்துச் கூத்து"! 

“தெறுக தெ.துக தெறுபகை தெற்றுற் 

பெறுச பெறுக பிறப்பு" 

எண இவை வல்லினத்தான் வர்த பாட்டு. 

நன்மனமு சாணமு முன்னிலு சான்முன்னே 

னின்மனமு கின்னாணு மென்னென்னோ---ஈன்மனமு 

wot Cw சன்லாமை சண்ணுமா மெண்ணுமினோ 

மண்ணின்மேன் மானன்ன மா” 

இத மெல்லினத்தால் வந்தத. 

4வில்லாள ருள்ளாரேல், வாளீலர் வாளாளர் 

வில்லாள,ருள்ளாரை வெல்வாரேல்.வில்லாளர் 

வல்லாள ருள்ளாபளை வைவ ரவர்வயின் 

வல்லாள ருள்ளார் வலி”? 

“வயலுழுவார் வாழ்வாருள் வாழ்வா ரயலுழுவார் 

வாழ்வாருள் வாழா தவர்'' 

என இவை யிடையினத்தான் வந்தன. 

இனிப், பாதமயக்காவது; மூவர் மூன்றாசிரியவடி சொன் 

னால் தாணனோடி பாடிக் சரியை கொளுத்துவது. வரலாறு; 

ஈசஈயற் புற்றத் தீர்ம்புறத் திறுத்த 
கற்றோய்த் துடுத்த படிவப் பார்ப்பான் 

இப்பாட்டின் முதலடி, அகம்-8) இரண்டாமடி. 

: மல்லைப்பாடீடின் 97-வது அடி) *ஈன்னாட் பூத்த சாளெ வேங்கை" 

என்பது அகம்-65,
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ஈன்னாட் பூச்ச * சாளெ வேங்கை 

மலர்கொய லுறுவதென் மனமவண் மாட்டே” 

இது பழவடி மூன்றனோடு தாமோ சடிபாடிப் பாக்கனார் 

பாடிய பாதமயக்கு. 

இனிப், பாவின்புணர்ப்பாவது: கால்வர் நான்கு : பாவிற் 

கட்டுரை சொன்னால் அவையே யடிக்கு முதலாகப் பாடிப் 

பொருண் முடிப்பது. வரலாறு: 

(! மலைமிசை யெழுர்த மலர்தலை வேங்கை 

படோத்தகத் திருந்த செய்த்தலைத் தீர்தேன் 

சண்டகம் புச்ச செங்கண் மறவன் 

யாழி னின்னிசை மூழ்க 

வீடுகெழு பொதியி னாடுதழெ வோனே '” 

இது பாவுக் கொப்பப் பாடியது. 

இனி, ஒற்றுப்பேயர்த்தல் என்பது: ஒரு மொழியைப் 

பாட்டின் இ.றதிக்கண் வைத்துப் பிறிதொரு பொருள் பயக்சப் 

பாடுவது. வரலாறு: 

: நறுமார் தளீர்மேனி காளுருப் பிள்ளை 

யமா கொள்ளின் வருர்தும்- பெறுமாறு 

பெண்ணெ யுருச்ச ஈறுசெய் கொடுத்தேலு 

மெண்ணெய்சொண் டப்புச் தலை '' 

8 என்னைநீ சாய லெரிசதிரோ யான்பயர்த 

பொன்னங் கழலான்பின் போசய---மின்னைக் 

கரு.திலரே யாகிக் கருணனைச் சொன்றிட்ட 

பருதிவேறழ் பாண்டவளரச் காய் ” 

£ செய்துமோ பாண திருவி லுடனேர்திப் 

பொய்தீர் செடுந்தேர் புகுதக--மெய்யே 

௫ ஜ் e 6 * e . 

* (பொன்னிணா்' என்பதும் பாடம்,
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பலமுறை யாலிர வென்மா மூழார் 

குலமுறையாற் சென்றான் குறை” 

இவை ஈபொய்ஃ்கக் கதத்தயானைச் சூழாசிரியர் பாடியன, 

அவர் வைத்த விரதீமாவது: 

( தேருடைத்தர்ய்ச் 1 சாமர் இணைமருதாய்த் இண்மா 

மோரடியுட் பத்துட ஜொற்றுப்பே்த்.-தேருடைய 

பன்பாவு தொல்£ர் மறமன்னர் தம்முன்னால் 

வெண்பா வுரைப்பான் கவி” 

என வரும். பிறவு மன்ன. 

ஒரு பொருட் பாட்டாவது;: ஒன்றனையே வருணித்துப் 

பாடுவது, வரலாறு, 

1 மனங்கனிர் தன்ன மண்மிசைத் தோன்றிப் 

பனங்கனி நிறத்த பருஉத்தாண் முழுமு;த 

ஞர்பொதி வயிற்றி னீர்பொதி மென்முளை 

Sighs தன்ன தோற்றமொடு கலின்பெறத் 

திரித்துவிட் டன்ன திண்கெழு நண்சுருள் 

ஊழி நாழிலை யுயரிய வரைபுரை 

கலிங்ச மேய்ப்ப வாய செடிழ்ர்து 

வாளினங் கருக்கி னவ்வயி றழுங்கச் 

சூல்சுமர் தெழுர்த செம்மூக் கணிகுலை 

மூங்கர் மூச்கெனத் தோன்றியாம் செய்தி 

யலரல் கோதை யாயிழை மகளீர் 

பரிசர மேய்ப்பப் பலபோது பொதுளி 

நாய்சிரித் தன்ன தோற்றமோ டுடும்பின் 

றோலுரித் தன்ன பூழ்படு பட்டை 

இளிச்சி ற சேய்க்கும் பாவையம் பசுங்காய் 

இழு.தி னன்ன வின்கனி யேர்தி 

® ிபாய்கைக் கதயானைச் சூழாசிரியா” என்பதும் பாடம். 
1: (தற்பாய்' என்பதும் பாடம், “ 
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வாழைதன் னகலிலை மறைக்கு மூரன் 

மோண்கொள் யானை முத்துப்படை யழுங்க 

வரண்கொண் மாச்சளிற் ரோன்று emer 

அன்புதர வர்த வென்புருகு பசலை 

திணிமருர் தறியா என்னை யுருவுகளர் 

௮ர்தளி ரென்னுமென் றடமென் றோளே '' 

என வரும், பிறவு மன்ன, 

சித்திரக்கா வென்பது, கான்கு கூடின வெல்லாம் பத்தாக. 

வும், மூன்று கூடினவெல்லாம் பதினைந்தாகவும் பிறவாற்றாலும் 

வழுவாது பாடுவது, வரலாறு: 

(ஒருஇிரட் பிண்டிப் டொன்னெயின் மூன்றி 

னீரறம் பயந்த சான்முக வண்ண 

மூவகை யுலூற்கு மொருபெருள் கடவு 

ணால்வகை யோனியு ளீருவினை கடிந்து 

மூர்நெறி பயர்த செர்நெறி யொருவ 

னால்வகை யளவயையு மிருவகைப் பண்பு 

மொன்ற வுரைத்த முச்குடைச் செல்வ 

னீரடி பரவின ரென்ப 

பேரா *ரானெறி பெற் போமே. 

இஃது இணைந்து நான்கு கூடினவெல்லாம் பத்தாயெ 

இத்திரக்கா, இதனைச் செவ்வே நான்கு வரியு மெழுதிப் 

பின்னை யீ.று முதலாக வெழுதுக, 

& ஒருமன மாந்தர் மூவகை யலி 

,ணிருமனம் பட்டு சாற்கதி யுழல்வோரே 

இருமனம் பட்டு சாற்கதி யுழல்வோர் 

'ஒருமன மாகி மூன்று திரி விலே 
  

* ரன்னெறி' என்பதும் பாடம்,
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மூன்ற திரிவறிர்து முதலொன் றறிர்தோர் 

ஆன்ற சாற்கதி யிாரண்டன் வரவிலரே 
யான்ற சாநீகதி யிரண்டன் வரவுடையோர் 

மேற்செயன் மூன்றி ஞென்றுணர்ர் தோரே!" 

இ நான்கு புணர்ந்து கூடியவெல்லாம் பத்தாயெ இத் 

திரக்கா, இதனை சான்கு வரியு மூறையே யெழுதிக் கண்டு 

கொளக். 

6 இருவரமா மேழுசா ளாறமர்ர்தான் கோயி 

லொருவனை சாடிய போர்தே--மொருவலு 

மெண்கையான் முச்கணா னான்முகத்தா னொன்பானோ 

டைர்த$யை ராகத் தவன் 

இல்து இணைந்து மூன்று கூடினவெல்லாம் ப்தினைர் 

தாயெ சித்திரக்கா. இதனை ஈசானன் நிசை முதலாச எட்டுத் 

இசைமேஜும் நிறுத்தி நடுவே பின்னைந்து நிற:த்தி விடுவது. 
பிறவுமன்ன, 

இனி விசித்திரக்கா வென்பது: எங்கும் ஏழறையாக 
எழுதி, ஈமேலை ஒழுங்குண் மொழிக்கு முதலாயின எழுத்து 
ஒருபொருள் பயக்க நிறுவி, ௮வ்வெழுத்துக்களை ஒழுங்குங் 

கண்ணறையும் படாமே நிறுவி, ஒரெழுத்துக்கு ஒரடியாகவா 

னும் ஒரு ராகவானு முற்றுப்பெறப் பாடுவது, எழுத்து 

நிறுவுதற்லெக்கணம், ஒருவன் பாண்டவர் யானைக்கொம்பே 

புள்ளித்தாய்க் கண்ணன் ஜொடு திசையே எனக்கொள்ச, சான் 

காவ முதலா கான்றுதியாக ௮தன் மூன்,று முதலாக முடி 

வது எனவுங் கொள்க, (௮மிதபதிகவி' எனவரும், பிறவு 

மன்ன, 
  
  

கவவவதளைள்வ் 

* (இப்பகுதியின் சரியானபாடம் புலப்படவில்லை",
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விகற்டநடையவினாவுத்தரமாவது: வினாவினார்க்கு வினக் 
'குறையாகயெ ஒரு மொழியும், தொடர்மொமியும் புணர்ப்பது, 

வரலாறு: 

“ பூமேலா ளாசென்பார் பூம்போர்வை யென்செய்யுச் 

Cup படிற்கொடுத்தார் கொள்வதெவ--னாமே 

'ஈலச்திகழுஞ் செங்கை ஈயதீர னெங்கோள் 

சிலம்பின் நிருவேங் கடம்”? 

இது தொடர்மொழி வினவுத்தரம், ஒருமொழி வினா 

வுத்தரம் வந்துழிக் கண்டு கொள்க, இவற்றின் விகற்பமும் 

அறிந்து கொள்க. 

சருப்பதோபத்திரமாவது: எட்டெழுத்தர்ன் இயன்ற 

erage வரியாம். ௮வை மாலைமாற்றும், சுழிகுளமுமாய் 

ஒருங்குவரச் சொல்வது. வரலாறு, 

“ நீசா வாமா மாவா .காநீ 

காமா வாதா தாவா மாகா 

வாவா கோதா தாகோ வாவா 

மாதா தாமா மாதா தாமா'' 

எனவும், 

1! பீநீ காமா மாகா நீபீ 

esr மாவா வாமா காநீ 

காமா வாசோ கோவா மாசா 

மாவா கோதா தாகோ வாமா" 
எனவும், 

“ மாரீ சாமர மாகா நீமா 

நீகா மாவா வாமா காநீ 
  TT 

t t . 

* : சயங்ளெருர் தொல்ரர்' என்பதும் பாடம்,
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சாமா வாகோ கோவா மாகா 

ப. மாவா கோதா தாகோ வாமா" 
எனவும், 

8 மாமா தாநீ நீதா மாமா 

மாதீ யாகா காயா தீமா 

தாயா வேடா டாவே யாதா 

நீசா டாயா வாடா காரி"? 

எனவும் சொள்ச. 

இப்பெற்றியே எல்லாவெழுத்தும் மொழிக்கு முதலாயின 

வே நிறுவி, ஐரெழுத்துக் கோரடியாகப் பாடிப் பொருண் 

முடிப்பனவுஞ் சருப்பதோ பத்திரமெனப்படும், அவையும் 

வந்தவழிக் கண்டு கொள்க. 

எழுத்துவருத்தனமாவது: ஒரெழுத்து முதலாக ஒன்று 
தலைச் சிறந்து ஏறிய வெழுத்துக்களான் முறையே பொருள் 

பயக்கச் சொல் லுவது, 

 கூர்ப்பதனை யோமொழுத்தா லென்சொல்லும் துய்ப்பதற்குப் 

பேர்த்தெழுத் தொன்றிட்டாற் பேரென்னாம்--பேர்த்தும் 

பிணக்கு மெழுத்தொன்று பேர்த்துரைத்சா லென்னாம் 

மணத்தின் பெயர்வதுவை யாம் ? 

எனக் கொள்க, பிறவுமன்ன. *சார்ந்த எழுத்து வருத்தனம் 

என்று இறெப்பித்தவதனால் முன்னம் ஒரு சொல்லேயாய்ப் 

பின்னை முறையானே ஒரோவெழுத்து ஏறச்சொல்லப்படுவன 

வும் எழுத்து வருத்தனம் எனப்படும். ௮வை வர்தவழிக் 

கண்டுதொள்க, 

மற்றும் வடழாற் கடலுள், ஒருக்குடன் வைத்த வுதா 

சண கோக்க) விரித்து முடித்த மிறைக்கவிப் பாட்டே என் 

பது, ஆரியம் என்னலும் பாரிரும் பெளவத்துக் காட்டிய ௮௪
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கரச்சுதகமும், மாத்திரைச்சுதசமும், பிர். துமதியும், பிரேளிகை 

யும் முதலாக வுடையனவும் இப்பெற்றியே தமிழாகச் சொல்லு 

மிறைக்கவிகளும் ௮றிர்து. கொள்க, என்றவாறு, ௮வற்றுட் 

சில வருமாறு; 

: ரெற்பெயா தொன்றை கிறுவிச் கடைஙீச்ச 

நற்பயத்தி னாற்கால தொன்றாகும்--மற்றதன் 

ஈற்றெழுத்து நீச்ச லியல்புடைய நூற்செய்கை 

பாற்படத் தோன்றும் பயின்று '' 

இஃது அக்கரச்சுதகம்;) எழுத்துச் சுககமெனவுமமைபும். 

பாலாவி, பாலா, பா எனக் கொள்க, 

(* வாம மணிமே கலையார் மயிர்குறுக 

ஞமவர் பெய்யு மணி ” 

எனவும், 

! வண்ணத்தி னொன்றோதி மாத்திரையிறழ் குன்றுமேற் 

சண்ண ஸுமிழ்ந்த பொருள் '' 

எனவும் இவை மாத்திரைச்சுதகம்; அளவுச் சுருக்கம் எனவு 

மமையும். கூழை--குழை; நீலம்--நிலம்; எனக் கொள்க. 

© மயிர்நிறுவி மற்றதற்சோர் புள்ளி கொடுப்பிற் 
செயிர்தீர் மாமாகுஞ் சென்.ற !' 

இது பிந்துமதி என்பது, ஒதி--ஐதி, 

கெய்சொண்டே னெட்கொண்டே னெற்சொண்டேன் கொட் 

செய்கொண்டேன் செம்பொன்சொண் டேன்'' [கொண்டேன் 

எல்லா வெழுத்தும் புள்ளிபுடையனவே வர்தமையால் 

இதுவும் பிக்துலதி.
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* தறியு மிரண்டு தையலா ரணியு மிரண்டு தார்வேர்தர் 

அறிய வரசர் வீற்றிருக்கு *மணையு மிரண்டொன் துடையாாய்ச் 

செறிய வல்லான் CG நய்த்தமையாற் செமும்பூச் சோலை தாமுடையர் 

வெறிகொ டொண்டை யார்வேர்த னவையுள் வீரவா ரொருவரே'” 

Qs பொத்தகம் பிரேளிகை,. பிறவு மன்ன. 

*விரித்துமுடித்த மிறைக்கலிப்பாட்டு ' என்று சிறப்பித்த 

வதனால் நிரோட்டி பாடுதலும், ௮லூருக்கை வெண்பாப் பாடு 
தலும், முண்டப்பாட்டு வாடித்தலும், தேர்கையும், இரிபாக 

யும், கண்டகட்டும், கல்லவலும் முதலாக வுடையனவும் 

அறிந்துகொள்க, 

அவற் per நிரோட்டியாவது- 

* ஆறிரண்டா மாவியு மையிரண்டா மாவியு 
மாறிசர்த உணவு மோனமுப்--கூதில் 

வகர பகரமஃகான் வர்தணையாச் செய்ட 

ணிகரி னிரோட்டி யெனல்'' 
வரலாற; 

(: அர்கலிரீர் ஞாலத் தலந்தார்கட் காற்றலாற் 

காசெழிலி சாணச் கலந்ததே. சர்சான்ற 

சண்டா சண்டன் சனந்தாங்டுச் சங்கையார் 

ர்சண்டா சண்டன கை”? 

பிறவுமன்ன. 

தேர்கையாவன: குறைத்தலைப் பிணங்கண்டு காவிப்பல் 

லன்,ன்ன்றான் என்பதும், குதிரைபட்ட நிலமிதுவெனச் செத் 

தீது பெட்டைக் குதிரை என்றான் என்பதும் முதலா வுடை 
கணவனை 
  

* அணியும், என்றும் பாடமுண்டு, 

ர் (சண்டா சண்டன்றன் கை' என்பதும் பாடம்,
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யன. விரலும், கண்டமூல் கண்டறிந்தான் என்பது, பிறவு 

மன்ன. 

திரிபாகியாவது: மூன்றெழுத்தாய் ஒன்றின் பெயராய், | 
முதலும் ஈறும் ஒன்றின் பெயராய், இடையும் ஈறும் ஒன்றின் 

பெயராயின வென்று வாயின் வாசகஞ் 'செய்வது; நிறுவுவது 

மாம். பாதிரி எனநிறுத்தி, பாதிரி, பாரி, திரி என்றவிழ்ப்பது. 

பிறவுமன்ன. 

“கண்ட கட்ட என்பது: பசுக்கொண்டு போதென்று 

சொல்லப் போயினான், சென்று கண்டு மீண்டுவந்து ௮வையுள் 

ளாயின வென்னிற் போதாவாயினவென் றலிழ்ப்பது. பிறவு 

மன்ன 6 

கல்லவலாவது, காடநி சொற்பொருள் பயப்பப் பிழை 

யாமை வாசகஞ் செய்வது. வரலாற: 

8 மனையிற்கு ஈன்று முதுபோக்குத் தீது 

மூதுபோக்சே யன்று பெருமூர்க்குத் தீது ”* 

என்பது, 

(உருவகமாதி விரவியலீறா வருமலங்காரமும்' என்பது. 
உருவகமும், உவமையும், வழிமொழியும், மடக்கும், தீபகமும், 

வேற்றுமை நிலையும், வெளிப்படைஙிலையும், நோக்கும், உட் 

கோளும், தொகை மொழியும், மிகைபொழியும், வார்த்தையும்? 

தன்மையும், பிறபொருள் வைப்பும், சிறப்புமொழியும், எலே 
டையும், சமறுபொழியும், உடனிலைக் கூட்டமும், வலா 

துவற்சியும், உயர்மொழியும், நிதரிசனமும், மாருட்டும், ஒருக்' 

இயன் மொழியும், ஐயமும், உயர்வும், விரவியலும், வாழ்த்தும் 
  

* மறுத்து மொழிரிலை' என்பதும் பாடம்.
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என்றோதப்பட்ட அலங்காரக்களும் என்றவாறு. see 
அணியியலஓட் கண்டுகொள்ச, 

வாழத்து இரண்டு வகைப்படும்: மெய்வாழ்த்தும், இரு 
புறவாழ்த்தும் என, 

வரலாறு : 

 சார்கறு நீலங் கடிக்கயத்து வைகலும் 

நீர்நிலை நின்ற பயன்கொலோ-- கூர் துனைவேல் 

வண்டிருச்க ஈச்சுதார் வாமான் வழுதியார் 

கொண்டிருக்கப் பெற்ற குணம்" 

இத மேய் வாழ்த்து 

இனி, இருபுற வாழ்த்து வருமாறு ; 

6 பண்டு மொருகாற்றன் பைர்தொடியைச் கோட்பட்டு 

வெங்கடம் வில்லேற்றிச் கொண்டுழஈதான்-.-றென்சளர்சைப் 

பூமான் நிருமகளுச் இன்னும் புலம்புமால் 

வாமான்றேர் வையையார் கோ,” 

௮ இருபுற வாழ்த்து 
வசையும் இரண்டுவகைப்படும்: மெய்வசையும் இருபுற 

வசையும் என. 

வரலாறு : 

ட தர்தை யிலைச்சுமடன் *ருய்தொழிலி தான்பார்ப்பான் 

எந்தை தெங்கன பட்டதுகொன்--முர்தை 

௮வியுணவி னார்தெரியின் யாவதாக் சொல்லோ 

சவிகண்ண ஞார்தம் பிறப்பு '' 

இது மெய்வசை, 
படையொடு போகாது நின்றெறிர்தா னென்றும் 

கொடையொடு ஈல்லார்கட் டாழ்ச்சான்--படைழயாடு 

் *  தாய்தோழி ' என்பதும் பாடம், 
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பாடி வழங்குர் தெருவெல்லாஈ் தான்சென்று 
கோடி வழங்கு மகன் ” 

இஃது இருபறவசை. 

கவியே கமகன் வாதி வாக்கியேன் றவர்க டன்மையும் 

என்பது : கவியும், கமகனும், வாதியும், வாக்கியும் என்று இக் 

நால்வரது தன்மையும் என்றவாறு, 

௮வருட் கவி என்பார் நான்கு வகைப்படுவர்: ஆஈகவியும் , 

மதுரகவியும், சித்திர கவியும், விததாரகவிபும் என. ௮ வரைக் 

கடுங்கவி, இன்கவி, ௮ருங்ககி, பெருக்கவி என்று வேண்டு 
வாரும் உளர். 

ஆசுகவி யாவான், தொடுத்த பொருளும், தெ-டுத்த சூழ 

gb, ௮டுக்ச தொடையும் வழுவாமாற் கடுத்துப் பாடுவான், 

மதுரகவி யாவான், சொற் செல்வமும் பெருமையும் 

உடைத்தாய்த் தொடையும் தொடைவிகற்பமுந் துதைந்து 

உருவகமுதலாகிய அலங்காரங்களை யுட்கொண்டு ஐசைப் 

பொலி வுடைத்தாப் உய்த்துணரும் புலவர்கட்கு ஒலிகடலமிழ் 
தம் போன்று இன்பம் பயக்கப் பாடுவான். 

சித்திரகவி யாவான், மாலைமாற்று முதலாகிய ௮ருங்கவி 

பாடு ஈன்மையை புடையான். 

வித்தாரகவி யாவான், மும்மணிக் கோவையும், பன்மணி 

மாலைபும், மறமும், கலிவெண்பாவும், மடலூர்ச்சியு முதலாயெ 
நெடும் பாட்டும், கோவைபும்; பாசாண்டமும், கூத்தும், விருத 

தமும், கதை முதலாகிய செய்யுளும், இபலிசை சகாடசங்க 
ளோடும் கலை நூல்களோடும் பொருர்தப்பாடும் பெருக்கவி 

எனக்கொள்க, 

ஒழிர்த திகற்பற்கள் கவிமயக்கறையுள்ளும், பிறவற்றுள் 

சூஸ் கண்டு சொள்க,
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இனிக் கமகனாவான் பலநூல்களது வகைமையாஜும், 

மதியது பெருமையாலும் கல்லாத மூல்களையுங் கற்றார் வியப்ப 
உயத்துனீரக்குங் கருத்துடைய புலவன் எனசகொள்க. 

வாதியாவான், மேற்கோளும் ஏதுவும் எடுத்துக் காட்டும் 

காடடி ௮ளவைசெய்து, தன்கோணிறீதுப் பிறன்கோண் 
மறுப்பான் எனக் கொள்க, வரலாறு : 

உநிலைபேறில்லை சொல், செயப்படுதலால் ; குடம்போல, 

என்பது நிர2ல மேற்கோளும் ஏதுவும் எடுத்துச்சாட்டும் 

ஆயின, நிலைபேறிஸ்லை சொல் என்பது மேற்கொள் ; செயப் 

படுதலால் என்பது எது; குடம்போல என்பது எடுத்துக் 

காட்டு, 

நிலைபேறுடைத்துச் சொல், செய்யப்படாமையால் 7 ஆகா 

யம் போலும், என்பதும் ஒரளவை. * அளவை ' எனிலும் ₹ பிர 
மாணம்' எனிலும் ஒக்கும். 

இனி, வாதம் என்பது வாதமும், சலவாதமும், விதண்டா 

.வாதமு முதலாகப் பலவென்று எடுத்தோதுவரு முளர், 

இனி, வாக்கியென்பான் அ௮றம்பொருளின்பம் வீடு 

கண்மேற் கேட்க வேட்கை பிணிக்கச் சொல் லுமாற்றல் உடைய 

ஆசிரியன் எனக் கொள்க. 

6 அவையினதமைதியும் ' என்பது ௮வையோரது தன் 
மையும் என்றவாறு; ௮ வைதாம் நான்குவகைப்படும் ; நல்ல 

வையும், தீயவையும், குறையவையும், சிறையயையும் என, 

என்னை ? 

26 அவையெனப் படுமலை யரிறபத் தெரியி 

னல்லவை Suma குறையவை ஏிறையவை 

Quer é, சொல்லுப வென்ப தொல்லை யோசே'? 

௪ன்பவாகலின்.
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6 அவற்றுள், 

ஈல்லவை யென்பது சாடுங் சாலை 

யெச்துறை யானு மிருவரு * மியம்பும் , 

அத்துறை வல்லோ ரறனொடு புணர்ச்தோர் 

மெய்ப்பொருள் கண்டோர் மிக்கவை யோர்ப்போர் 
கற்றவர் கல்விக் கடாவிடை யறிவோர் 

செற்றமுஞ் சனமுஞ் சேரா மனத்தோர் 

மூனிவொன் தில்லோர் மூர்க்க ரல்லோர் 

இனிய முகத்தோ ரிருஈ்துரை கேட்போர் 

 வேர்ச னொருவர்குப் பாங்கு படினும் 

தார்சா மொருவர்சட் பாங்கு படாதோர் 

௮ன்னோர் முன்னரக் கூறிய பொழுதிற் 

றொலையு மாயினுர் தொலைவெனப் படாது 

வெல்லு மாயினு மிகச்சிறப் புடைத்தே ” 

எனக் கொள்க, 

( தயவை யென்பது தெரியுங் காலைச் 

சுலாவுஞ் சுண்டுர் தாமேற் கொண்டு 

நிலவாப் பொருள்களைக் குலவி யெடுத்தாக் 

குசைத்த வொருவற்காய்ச் செருவென மொழிர்து 

சொல்லிய துணசரா தல்லவை யுணர்ஈ்து 

வாரம் படுவது தீயவை யாகும் ”' 

எனக் கொளக,. 

: நிறையவை யென்பது நினையுங் சாலை 

யெல்லாப் பொருளுர் தன்னகத் தடக்கி 

யெதிர்வரு மொழிகளை யெடுச் துரைப் பதுவே "' 

எனக் கொளக். 

as மொழியும் ' என்பதும் பாடம், 

ர் வேந்த னொருவர்சண் வாரம் படினும் ' என்பதும் பாடம்,
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 கழையவை யென்பது கூறுங் காலை 

நிறைவில் சொல்லே நினைந்தவை யெடுப்ப 

வரையு மென்ப வாணையி னிகந்தே '* 

எனக் கொள்க... 

6 தொலைவெனப் படுபவை சொல்லுங் கா$ல 

கூறியது கூறன் மாறுகொளக் கூறல் 

பொருளல கூறன் மயங்கச் கூறல் 

கேட்போர்க் இன்னா யாப்பிற் ரப் 

பழித்த மொழியா ஸிழித்துச் கூறல் 

தன்னா னொருபொருள் கருதிச் கூறல் 

இன்ன வகையின் மனங்கோ ளின்மை 

அன்னவை பிறவு மவற்றினெறி யாகும்”? 

எனக் கொள்க, 

 பாடுதன் மாபு ' என்பது, ருலனும், விச்சையும், ஒழுக் 
கமும், பருவழும் என்றிவற்றிற்குத் தக்க வகையாற் பாட்ட 
டைத் தலைமகனையும் ௮வன் சன்னங்களையு2௦ பாடுதலும் ளெ 
விப்பொருளல்லவற்ோ3ி பாட்டுடைத் தலை கனைப் பெயரும் 

ஊரும் முதலிய வுறுப்புகளைச் சேர்த்திப் பாகதலும், தீயன 
வற்றை ௮வன் பகைவரைச் சார்த்தி ) பாடுத லும் என இரண் 

டாம். அவையெல்லாம் பெரி... முப்பழம் முதலாயின வற்றுட் 

கண்டு கொள்க. 

 தாரணைப் பகுதியும் ' என்பது, தாரணை விகற்பக்களும் 
என்றவாறு. தாரணை விகற்பங்களாவன -காமதாரனையும், அக்கர 

தாரையும், செய்யுட்டாரணையும், ச.துரக்கத்தாரணையும், 
சித்தரத்தாரணையும், வயிரத்தாரனையு, வாயுத்தாரணையும், 

நிறைவு குறைவாகயெ வெண்பொருட்டாரணையும், வச்சிரத்தா 
சணையும் முதலாயினவற்றை உருவக்கரச ஙீ?ச தங்களால் இடம் 

படவறிந்து தரித்து, அனுலோமமாசவும், பிரதிலோகமாகவும்
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பிறவாறாகவுஞ் சொல்லுவது. ௮வை பெல்லாச் சாரணை நாஓட் 

கண்டு கொள்க, சதுரங்க அறையில் உருவுகளை உருவக 

சக்சேதங்களால் திரித்துக் குதிரை யடியாசவும், குதிரையும் 

யானையுமாசவும் பாய்ந்து வருவதற்கு இலக்கணம் வருமாறு : 

(! கடிகம ழிலைமலர் £ரிதழ்த் தாமரைப் 

பனிமலர் வாட்டிய மீமிசை நிகரி 

னூபுரமிக வூன்றலின் மேலொளி நெருங்க 

சேண்விளங் கெழிலடி குறுகுதுர் தாநிறப் 

பெருமலர் வேங்கையு மூங்கிலு நடங்கிப் 

பிணியலிழ் வீத்த மாத்த ணறவமும் 

சாந்தமு மகிலுங் ளொர்.து சீங்கனிச் 

சூரலு முகரலுங் கெழுமித் தேறிய 

தூலவர் பேணும் வெட்சியு முறிச்தை 

விரைமலர் மகிழு நாகமும் பீடுடைத் 

இருவுஞ் சசமலி யாதி £ர்த்தி 

யூனமில் கேள்வியிற் றெளிர்து சுரும்பிவர் 

நீடிணர்ப் பாசிலை வடுமா மிசைமிக 

வுருகெழு * மென்கனி நேரே பூசணித் 

தகள.ற செங்கா யெங்கெனக் கூறி 

மீண்டிய காதலிற் mo Su சிறு நுதற் 

பெருமதர் மழைச்சட் செவ்வாய்ப் 

புரிகுழ லியக்செயெர் பொதிபெறற் பொருட்டே ” 

இந்நேரிசையாசிரியம் வேண்டியதோ ரறை.முதலாக வாயி 

னும், வேண்டியதோர் ௮றை யீறாகவாயிலும் பாய்த்துவது. 
சிறுததலவரைப் பாய்த்த ௮றபத்துகாலு வெக்குதிரை 

வரும், 

இனிக், குகையும் யானையுமாகப் பாய்த்து மாறு; 

*  மென்சணம் ' என்பதும் பாடம்,
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₹ செங்கை யுக்இச் மலி யாரம் 

£ழணி தாழ்பொழில் சண்ணகன் திண்ணிலஞ் 
சகமலி யிர்வினைச் சார மீரம் 

எத மத்திரங் சளெரொளி தளரூற் 

கார்மழை தரணி சான்மறை மீனுரு 

வாடை பீடை வித்தா பத்தா 

நிலமும் மலையும் பிரமனு மவர்மணி 

மிகவு ஈகுமதி மாரி நீரில் 

பார வீரர் புள்ளி வெள்ளை 

மூத்தி செய்த்த நூலோர் மேலோர் 

பேரா வீழி பெரிய வருவுடை 

பூதிய வேதன் மூரி சோன்ற 

மெய்மை நண்மை தெள்ளிய குருபரன் 

எர்தையன் சுந்தர லூரன் சேரன் 

கசன் கேசவன் கூழ்பொழி லேழணி 

கூறிய கேர்வு கெழுமிய துத்தி 

சீரிய கரிபரி * தெளிந்தனன் றெளிந்தே ”” 

இதனடை வே கரியும் பரியும் வேண்டியதோ ரறை முத 

லாகவும், வேண்டியதோ ரறை யீராகவுந் துதித்து வரைய ௮று 

பத்து நாலும் வரும், 

இனி, இவற்றைச் சிறு நுதல் கடிகமழ் பெருமதர் 

மழைக்கண்; ததித்துச் செங்கை சீரிய கரிபரி, எனமாநியும் 

படிக்கக் கடிதின் உதவும். ௮றைகட்கு எழுத்து நிறுத்துவ 

தீற்கு இலக்கணம், 

₹ அன்னங் கழிசங்கு தத்த ஈசர்பறவை 

மன்னன் வலம்புரியோ டெட்டு '' [மூன்றாச் 

& gerar மொன்றாங் கழியிரண்டா மணிகீர்ச் சங்கமொரு 

தண்ணர் தத்தை மீரிரண்டார் தகைசா னகர மைர்தாகும் 

* 6 தெரிர்தனன் ' என்பதும் பாடம்,
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பன்னும் பறவை யிருமூன்ரும் பழிதிர் மன்ன ஜேசேழாம் 

மன்னு மொழியாய் வலம்டுரியேன் மருடீ ரிருரான்காகுமே ' * 

எனக் கொள்க. 

இவற்றை நிரலை ௮, ௧, ௪, த, ஈ, ப, ம, என வணிந்து 

அந்த அறைகளில் ஏகார வெழுத்தளவெதிர் நடாத்த அறு 
பத்து நாலறைக்கும் எழுத்துக்களாம். 

ஆனந்தம் ஆறுவகைப்படும்: எழுத்தானந்தமும், சொல் 

லானந்தமும், பொருளானந்தமும், யாப்.பானந்தமும், தூக்கா 
னந்தமும், தொடையானந்தமும் என. 

₹ உறுபுகழ் மரபி னுயர்ச்தோர் கூறிய 

வழறுவகை மரபின வானர் தம்மே '” 

் அவைதாம், 

இயனெறி திரிர்ச வெழுத்தா னர்தமும் 

சொன்னெறி வழீஇய சொல்லா ஸர்தமூம் 

புகழ்சீசிநிலை இரிர் த பொருளா னகந்தமும் 

யாப்புகிலை தரிஈ்த யாப்பா னந்தமும் 

தூக்குநெறி திரிந்த தாக்சா னந்தமும் 

சடையறி புலவர் நாடின ரிவையே '! 

அவற்றுள் எழுத்தானந்தமாவது--பாடப் படுவோன் 

பெயசைச் சார்த்தி எழுத்தளபெழப் பாடுவது, சன்ன ? 

( இயற்பெயர் சார்த்தி யெழுத்தள பெழினே 

இயற்பா டில்லா வெழுத்தா னர்தம் 

என்னாராகலின், வரலா Dt 

ஆழி யிழைப்பப் பகல்போ *மிரவெல்லாம் 
சோழி தணையாச் துயர்தீரும்--வாழி 

: * இரவரில் ' என்பதும் பாடம்,
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நறுமாலை தாசாய் இரையவோ வென்றும் 

செறுமாலை சென்றடைர்த போது " 

இது பொய்தையார் வாக்கு. இதனுள் ‘ திரையவோஓ 
சன்புழி இபற்பெயர் சார்த்தி எழுத்தளபெழுந்தமையான் 

௪ ழுத்தானந்தம். 

இனிச் சொல்லானந்தமாவ.து..- இயற்பெயர் மருங்கின் 

மங்கதலமழியத் தொழிற் சொல்லைப் பாட்டுடைத்தலைமகன் 

மேல் ஏறப் பாடுவது. என்னை? 

* இயற்பெயர் மருங்கின் மங்கல மதியச் 

தொழிற்சொற் புணர்ப்பினது சொல்லா னர்தம் 
என்றாராகலின். வரலாறு: 

* என்னிற் பொலிர்த திவண்முக மென்றெண்ணித் 

தீன்னிற் குலை றபடுப்பான் றண்மதிய--மின்னி 

விரிர்திலங்கும் வெண்குடைச் செங்கோல் விசயன் 

எரிர்திலங்கு வேலி னெழும்?' 

இதலுண் மதியை விசயன் 2வல்போல் எழும் என்பான், 

ம விசயன் எரிந்து? என அ௮த்தொழில் அவன்மேல் ஏறச் 

சொன்னமையாற் சொல்லானர்தம், 

பொருளானந்தமாவது -பாட்டுடைத் தலைமகன் நாட் 
டின் யாதானு மொன்றண்ச் சிறப்பித்துச் சொல்லலுற்ற 

விடத்து ௮த திணைக்குரிய விறைச்சிப்பொருளை யூறுபடச் சாவ 

வுல் கெடவுஞ் சொல்லுவதாகம், புகழ்தலுற்ற disp 
ஆகாதிபெற்றியின் மங்கல மழியச சொல்லுவ தூஉம், மங்கல 

மாகிய உவமையான் மங்கல மில்லாத உபமேயத்தை உவமிப்ப 

தூஉம், நலைமகனோடு உவமிக்கப்பட்டதற்கு இடையூறு 

பட்ச் சொல்லுவதூஉம் முதலாகவுடையன * எனக்£ கொள்க. 

என்னை ?
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இறைச்சிப் பொரு ளையூறுபடச் கூறினும் 

புகழ்ச்சிச் செவியிற் பொருந்தா வாயினும் 

உவமைச் சாட்சியி லூனர் தோன் நிலும் 
இவையல பிறவு மின்னன வரினே ் 

அவையென மொழிப பொருளா னர்தம் 

என்றாராகலின், வரலாற: 

* முறிமே யாக்கைதன் சளையொடு துவன்றிச் 

சிறுமை யுற்ற களையாப் பூசல்” (பத். து-மலைபடு-818, 914.) 

என மலைபடுகடாத்துக் கூத்தரை யாற்றுப் படுப்பான் 

நீர் போம் வழியுள் இனனவும் இனனவும் ஏதங்களாவன ; 

அவற்றைச் சாராதே போமினென்பான் குரக்கு ஒரு வரை 

மேலிருந்து வழுவி யொரு விடரசம்புக்கு விழுந்தது கண்டு, 
மற்றைக் குட்டியுந் தாயும் விடாகம் புக்கு வீழ்ந்தன; வீ£ழக் 
குரங்குகள் எல்லாம் ௮வற்.றக் சரங்யெழுது, பெரியதோர் தர 
வாச மெழுந்தது த; ௮வ்வரையை யொருகிப் போமின் என் 

ரன். ௮வன் மலைக்குரிய இறைச்சிப் பொருளாகிய கூக் 

இற்கு இடையூறு சொன்னமையால் இது பொருளானந்தம். 

£ கணங்கொ டோகசையிற் கதுப்பிகுத் சசைஇ 

விலங்குமலைத் சமர்க்த சேயரீ சாட்டத் 

இலங்குவளை விறலியர்,கிற்புறஞ்சுற்ற ' (பத்.து-மலைபடு-44.40.) 

என்பது, பிலி விரித்துப் பல மயிலிருந்தாற்போல வழி வந்து 

௮சைந்த வருத்தத்தாற் றத்தங் கேசங்களை யெடுத்து முடிக்க 

இல்லாது விரித்திருப்பர் ௮வர் மலைமேல் வழிஃபோக் கூத்தப் 

பெண்டிர் என்று புகழ்தலுற்றான், பெண்சாதிகள் ஊறுபட்டு 

முகை நிகழ்ந்த விடத்து மயிர் விரித்திருப்பார்| அவ்வகை 

மங்கல மில்லாத மயிர் விரியை ௮வன் காட்டோடும் புகழ்ந்த. 

மையான் இதுவும் பொருளானந்தம்,
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 பெயலொடு வைகிய வியன்க ஸணிரும்புனத் 

தீகவிரு விசும்பி ளு௮ல் போல [99-101) 

வாலஇன் விரீர்த புன்கொடி முசுண்டை '" (பத்,து-மலைபடு- 

அன்பது, நாடுபுகழ்தலுற்றான் மற்று மங்கல மூளவாக 
வைத்து வானத்துள் துறுமித் தோன்றுங் கார்த்திகை மீனெடு 

கடைப்பட்டார் தின்னும் ௮டகாகயெ முசுண்டையின் பூவை 
யொப்கித்தமையான் இஃது உவமக் காட்சீயுள் ஊனந்தோன் 
திய ஆனந்தவுவமை. 

 தண்டேர் வயவரைச் சேவைவென் ரானன்ன சேங்கவுண்மா 

வண்போ தமன்ற வழைநிழ னீச்யெ வார்ரிலம்ப 

ஈண்போ நிளனையிற்பொல் லாச.து நிற்கவென் னன்னுதலாள் 

கண்போற் குவளை கொணர்ச்ததற்யொதுங்கைம் மாறிலமே '' 

இதனுள் தலைமகனோடு உவமிககப்பட்ட யானையைத் துரந் 

தானென ஊறபடச் சொன்னமையான் இதுவும் உவமக் 

காட்சியில் ஊன்ந்தோன்றிய வானந்தவுவமம். 

: எள்ளெயிற்றுப் பேழ்வாய் ஞமலிக்கு மான்குழா 

மெள்ளீ யிரிர்தாற்போ லெய்வழியும்--வள்ளற்கு 

மாலார் கடலன்ன மண்பரர்த வாட்டானை 

மேலாரு மேலார் விரைந்து !? 

இதலுட் புலியினோடு உவமிக்கப்படுகின்ற தலைமகனாயெ 
வீரனோடு நாயை உவமித்தமையால் இறப்ப இழிந்த வானந்த 

வுவமை. 

(/ இர்தானே போலு மிளஞ்சாத்தன் சாத்தற்கு 

மர்தரமே *போன்றிலங்கு மல்லாக---மந்தரத் துத் 

தாழருவி போன்றுள.து சார்மாலை யம்மாலை 

யேழுலகு சாறு 1மிணர்”? 
_ 

* 6 போன்றதெங்கும் என்பதும் யாடம்., 

1 * இனிது ' என்பதும் பாடம்,
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Os gr €ழ்மகனாபெ சாத்தனைக் குலமன்னசை உவமிக் 
கற் பாலனவற்றோடு அவனுக்குப் பரிக்கலாகாமை யுவபித்த 
வின் இறப்ப வுயர்ர்த ஆனந்தவுவமை, 

 சென்றுபடு பருதியிற் வந்த தோற்றத்தை”! 

இதலுட் படுஞாயிற்றுக்கு உவமையாகக் காட்டலின் 
இறந்து பாட்டுவமையானந்தம். 

௩ தியி னன்ன வொண்செகல் கார்தட் 
டூவற் கலித்த பு.துமுகை யூன்செத் 
தீறியா தெடுத்த புன்புறச் சேவல் 
ஊஉ னன்மையி லுண்ணா துகுத்தென 
நெருப்பி னன்ன பல்லிதழ் தா.௮ய் [145-150.) 
வெறிக்களங் சடுக்கும் வியலறை தோறும் '' (பத்.து-மலைபடு- 

இதனுள இீப்போலா முருவந்தோன்றஞ் “செங்காந்தட் 
பூவினை ஊன் என்று கருதி ௮றியாது எடுத்த பருந்து காலா 

னிடுக்கி வாயிற் குத்தி ஊனன்மையின் கைகிட்டது என்று 

காந்தட்பூவினது சவப்பினைக் குணனேறச் ' சொல்லுவான், 
௮வாவச் சென்றது கொண்டு ௮வாவிய தன்மையால் விட்டது 

. என்று பரிசிற்கவி, ௮வாவியகவியை ௮வாக்கெடக் கூறினமை 

யின் இது பரிசிற் பொருளானர்தம். 

யாப்பானந்தமாவது--முன்தொடுக்கப்பட்ட சிறப்புடை 

' மொழியின் பின்னர்ப் பாட்டுடைத் தலைவன் பெயர்நிறஇ, 

அதன்பின்னே சிறப்புடை மொழிநிறீஇச் சிறப்பிக்கப்படுவதணை 
. இவ்வாறிடர்ப்படப் பாடுவது, , என்னை ? 

 முதற்றொடை மருங்கின் மொழிகிறுச் தொருபெயர் 

இடைப்படுத் தவ்வழி *யிடுஞ்சர்ப் படினே 

வாய்ப்ப சோச்ட வல்லோர் கூறிய 

யாப்பா னர்தமென் றறியல் வேண்டும் '! 

என்றாராகலின், வரலாறு : 
  

* : இருர்ப்படினே ' என்பதும் பாடம்,
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: ஊகத்தி னான்மல்கு சோலை யுளிய லுயர்வரைவாய் 

மேகத்தி னாலுமின் னாலு மிசவு மெவிர்துரைத்ச 

ஆகச்தி னேற்தரு ளாயென் பணியு மைவாயெயிற்றி 

ஞகத்தி னாள்மால் சடைச்இடப் பட்ட ஈளிசடமே '! 

எனச் கொள்க, 

அக்கானந்தமாவது--கஞ்சத்தாள முசலாகயெ கருவிக. 
ளோடும் இசைந்த இசைக்&ழ்ப் பாடுதற்கண், ௮வன் பெயரைச் 
சார்த்தி உயரவும், இறகவும், பெயர்பிளந்து பண்ணியும், ஒரு. 

வர்க்கும் பெயர் புலனாகாமையுஞ் சொல்லுதல். என்ன 7 

* தாழா மரபினர் யாழொழி புணர்ந்த 

பாவகை யொருவனைப் பாடுக காலைத் 

தொல்ங்கை மாபி னவன்பெயர் தோற்றி 

யேங்கனு மிடுங்கினு மெழுர் துபிரிர் திசைப்பினுர் 

தூங்கினுக் குழறினுர் தாக்கா னக்தம்'? 

என்ராராகலின், அவற்றிற் இலக்பெம் வந்தவழிக் கண்டு 
கொள்க, 

தொடையானந்தமாவது--௮ளபெடைத் தொடைப் 

பாட்டி னுட் பாட்டுடைத்தலைவன் பெயர்சார்த்தி ௮ளபெடப்பத் 
தொடுப்பது, என்னை ? 

: அளபெடை மருங்கிற் பாடப் படுவோன் 

பெயரொடு தொடுப்பிற் பெற்றியில் வழுவாத் 

தொடையா னர்த மெனவே துணிக '' 

என்ருராகலின், வரலாறு ; 

ae வா௮ம் புரவி எழுதியோ டெம்மிடைச் 

தோ அுவலுமிவ் வூர் ”” 

இத.லுட புரவி வழுதி யென்.று ௮டைப்பெயர் சார்த்தி 

யளபெடுப்பத் தொடுப்பிலுந் தொடையானரீதம்,
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' வா௮ வழுதி மதுரை மறுனிற் 

போ பகைமுனைப்போர் ” 

இஃது ௮டையடாமையின் மிக வழு. 

இனி, னந்தப்பையுள் என்பதும் ஒன்றுண்டு. ௮ஃ 

தாவது, களவிலுளாயிலும், கற்பினுளாயினும் தலைவனும் தலை 

-வியுக் தம்மிற் பிரிந்துழிப் பிரிவாற்றாது கையறு துயாமொடு 

காட்ிக்கு அவாவி, மெய்மெலிவுற்று அழிவுழியிரங்இப் 
பாட்டுடைத் தலைவனது நாடாலும் ஊரானுகங் குறித்து 
௮வனூர்மேல் அன்றில் ஏங்கினும், குயில் கூவினும், ஆயர் 

குழலிசை சேட்பிலும், ஏற்றின் : மணிக்குரல் கேட்பினும், 
அவனாடு சூழ்ந்து டெர்து ௮வ?எக்கினும், என்னுயிர் 

கழியும் என்று இவ்வாறு கூறினும், ௮வனாரனையாள் 
, நாடனையாள் உயிர்கழின்றதெனிலும், பிறவாற்றாலும், குண 

மேம்பட்டன ஊருகாடும் பார்த்துச் சார்த்திக் கூறினும், உவப் 
, பினும் ௮வை ,இனந்தப்பையுள். என்னை ? 

: தளவினும் கற்பினுங் கலக்க மில்லாத் 

தலைஙலுக் தலைவியும் பிரிர்த சாலைக் 

கையறு துயரமொடு காட்டுக் கவாவி 

எவ்வமொடு புணர்ச்து ஈனிமிகப் புலம்பப் 

பாடப் படுவோன் பதியொடு சாட்டொடு 

மூள்ளுறுத் திறினே யுயர்கழி யானர்தப் 

டையு ளென்று பழித்தனர் புலவர் ” 

ன்று எடுத்தோதினார் அகத்தியனார். ௮வற்றுக் இெக்கியம் 
அக்துழிக் கண்டுகொள்க. 

இனி, மாபுராணமுடையார் கூறுமாறு : விகார மாத் 

இரை யாயெ உயிசளபெடையும், கான்மாத்திரையாயெ வொற் 

தும் பாட்டுடைத்தலைமகன் பெயருக்கும் ௮வன் பெயர்க்கு
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அடையாகய சொற்கண்ணும் புணர்ப்பிற் குற்றம் என்றார். 
என்னை ? 

6 கழிரேடி. லசையுங் காலெழுச் தசையும் 

பெயாயற் புணர்ப்பினும் பெயரிடைப் புணர்ப்பினும் 

் வழுவென மொழியு மாபு ராணமே ” 

என்பவாகலின். 

அவா் உதாரணம் : 

! மன்னும் வழுதி வருமருங்கு கின்றாளென் 

நின்னு முறைக்குமிய் வூர்” 

.என்பதனுள் விகார மாத்திரையாக கான்மாத்திரையாய் மகர 

'வொற்றுப், பெயர் AGS வரலின் வழு. ் வழுதிவாவும் புர 
விக் கவுர் '' என்பதனுள் விகாரமாத்திரையாகிய உயிரள 

பெடையை வழுதி என்னும் பெயர்க்கடையாயெ புரகிக்குப் 
புணர்த்தலின் வழு, 

இனி, இசையானந்தம் ஒன்று, ௮%தாவது, ௮வல மாற் 

றிருந்தோர்க்கு இசையாயெ பஞ்சமமு ம, குறிஞ்சியும், பிபந்தை 

யும், பாலையாழும், காந்தார பஞ்சமமும், இவற்ொட (பந்தை 

யாழும், தலைவனைப் புகழ்ந்த பாடாண்பாட்டிற் தம் இசையாக 

வரப் புணர்ப்பது இசையானந்தம் எனப்படும் என்னை ? 

6 இறையழி துயரொடு சிந்தையிற் பிரிர்த 

கவலை கூர்ர்த கருணைக்குப் பெயரே 

அவல மென்ப வறிர்திச௪ னோசே ” 

1 அவல மென்பதற் இசையெனப் படுவது 

குறிஞ்சி புறநிலை பியர்சை யென்றார் 

'பரந்த விகற்பிற் பாலை யாழே 

கருதிய கற்பிற் கார்தார பஞ்சமம் 

இசையா னந்த மென்மனார் புலவர் " 

அன்றாசாகலின்,
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பாட்டுடைத்தலைவையே களவிப்படக் ளெவித்தலைக: 

னாகக் கூறுவதாஉம் ஆனந்தமெனக் கொள்க. என்னை ? 

* உருவி யாகிய வொருபொருக் இழவனை 

யருவி க.ஐ,௪ லானர் தம்மே 

என்ராராகலின், 

ஆனந்த முதலிய வூனமும்  என்றதனாற் பிரிபோருட் 

டொடர் மொழி முதலிய குற்றங்களும் மறுவாசாமற் புணர்க் 

கப்படும். ௮வை, 

4 பிரிபொருட் டொடர்மொழி முரண்மொழி யெனா௮ 

வொருபொருண் மொழியே யையமொழி பயெனா௮ 

, மூறைபிறழ் வைப்பே சொல்வமு வெனா௮ 

யாப்பின் வழுவே ஈடைவழு வெனாஅ௮ப் 

பொருளின் வழுவே புணர்ப்புவழு வெனா.௮க் 

சலையொடு மலைலே காலமலை வெனா௮ 

வுலக மலைவே யிடமலை வெனா௮ 

மேற்கோண் மலைவே யேதுமலை வெனா௮ 

வெடுத்.தரை மலைவே நூன்மலை வெனு௮ 

விருசான் சடுத்,த வீரைம் புறவு 

முய்த்துணர் மொழியே யொட்டுப் பிரிமொழியே 

பிறி துபடு மொழியே பிபடு மொழியே 

யுத்தி மற தலை யெனவரூ௨ மிவையு 

மிடக்க ரிசையவு மிடச்கர்ப பொருளவு 

மிடக்கர்ப் படவரூஉஞ் சந்தி யிசையவும் 

இஷ்னா விசையவு மெனவெடுத் இிவற்றொடு 

மூன்னாங் கூறிய பிறழ்வுர் தொகைஇ 

ஏழமுடை யிருபா ஜூன ரீக்குபு 

பாட வல்லோன் கவிஞ னன்றேல்
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அடங்காப் புதல்வற் பயர்த பரத்தையிற் 

புறஞ்சொற் பெறூஉம் புலவ ரானே ” 

எனக் கொளக, 

இனிச் செய்யுளாவன 

: செய்யு டாமே மெய்பெற விரிப்பிற் 

றனிஈிலச் செய்யுட் டொடர்நிலைச் செகீயுள் 

௮டி.பல தொடுத்த தனிப்பாச் செய்யுள் 

உரையிடை மிடைந்த பாட்டுடைச் செய்யுள் 

இசை நுவன் மாபி ஸியன்ற செய்யுள் | 

ஈயகிலை மருங்கிற் சாதியொடு தொகைஇ 

யவையென மொழிப வறிர்திர னோரே” 

எனமரோதப்பட்ட வெல்லாம் ௮ணியியலுட் காண்க, 

இனி, * விளம்பன த்தியற்கையும் ' என்பது 

6 விளழ்பனத் தியற்கை விரிக்குங் காலை 
யாரியர் தமிழொடு நேரிதி னடக்கய 

உலகன் றோற்றமு மூழி யிறுியும் 
வகைசா றரொண்ணூற் றறுவர தியற்கையும் 
வேத காவின் வேதிய சொழுக்சமும் 
ஆதி காலச் தரசர் செய்கையும் 
goa சாட்டா ரறியும் வகையால் 
ஆடியும் பாடியு மறிவரக் ளெத்தல் '' 

எனக் கொளக, 

இனி, * நரம்பின் விகற்பமும் என்பது ; நரம்பு எழு 
வகைய ; குரல், துத்தம், கைக்கிளை; உழை, இளி, விளரி, தாரம் 
என. * என்ன ? 
  

- *குரறுத்த சான்கு சளைமூன் நிரண்டாம் 
குசையா வுழையிளி சான்கு---விரையா 
விளரியெனின் மூன்றிரண்டு தாரமெனச் சொன்னார் 
களரிசேர் சண்ணுற் றவர் ? 

என்பது சிலப்பதிகாரம் அடியார்க்கு ஈல்லரர் உரை மேற்கோள், 

14
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: இளிகுரல் துத்தசான்கு மாத்திரை 

விளரி கைக்கே மூன்றே யாகுர் 

தார முழையிரண் டாசச் தகுமே'”' 

என்ரு ராகலின், 

இனிப் பண் நான்குவகைய, ௮-வை பாலையாழ், குறிஞ்9 

யாழ், மருதயாழ், செவ்வழியாழ் என்பன. என்னை 1 

' பாலை குறிஞ்சி மருதஞ்செவ் வழியென 

நால்வகைப் பண்ணா ஈவின்றனர் புலவர் '' 

என்றார் வாய்ப்பியனார், விளரி யாழோ டைர்து மென்ப, 

இனிப் பண் சார்பாகத் தோன்றியன திறமாமழ் என்னை 7 

6 பண்சார் வாகப் பரர்தன வெல்லார் 

இண்டிற மென்ப திறனறிச் தோரே '' 

என்றாராகலின். ௮,திறம் இருபத்தொருவகைப,* 

12௫ நேர்திற முறழம்புச் குறுக்கலி 

யாசா னைந்தும் பாலையாழ்த் திறனே '' 

 நைவளம் சார்தாரம் பஞ்சுரம் படுமலை 

மர௫ள்வியற் பாற்றுஞ் 
செர்திற மெட்டுங் குறிஞ்சியாழ்த் திறனே '" 
  

* இறம் பன்னிரண்டென்பது அடியார்க்கு ஈல்லார் உரை. 
(லப்பதிகாரம்--புறஞ்சேரி யிறுத்தசாதை 184-186,) இஃதும் 
ஒருவகைப் பகுப்புப் போலும். 

* *தச்சராச ரேர்திறங் சார்தார பஞ்சமமே 
அக்கம் கழிசோம ராகமே--மிக்கதிறற் 
காந்தார மென்றைந்தும் பாலைத் திறமென்றார் 
பூர்தா சகத்தியனார் போர்து 

என்பதி சிலப்பதிகாரம், (அச் திமாலைச் சிறப்புச் செய்காதை, 
72-76.) அடியார்க்குநல்லார் உராமேற்சோள்,
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( ஈவிர்படு குறிஞ்சி, 

செர்திற சான்கு மருதயாழ்த் Bete’ 

1: சாதாரி பயர்தை சேர்ந்த திறமே 

பெயர்திறம் யாமையாழ் 

- சாதாரி சான்குஞ் செவ்வழியாழ்த் இறனே '! 

என்றார் வாய்ப்பியனார், 

பாலை எழுவகைய; செம்பாலை, படுமலைப்பாலை, செவ்வழிப் 

பரலை, அரும்பாலை, எேடிப்பாலை, விளரிப்பாலை, மேற்செம் 

பாலை என, 

குசல்குரலாகச் செம்பாலை பிறக்கும். துத்தங்குரலாகப் 

படுமலைப்பாலை பிறக்கும். கைக்ளே குரலாகச் செவ்வழிப்பாலை 

பிறக்கும், உழைகுரலாக அரும்பாலை பிறக்கும், இளிஞுரலாகக் 

கோடிப்பாலை பிறக்கும். விள்ரி குரலாக விளரிப்பாலை பிறக்கும், 

தாரம் குரலாச் மேற்செம்பாலை பிறக்கும் என்க, 

இனிக் கூடமாமாறு; 

6 உகுதிறத்துத் துப்பார்யார் சாவென்பார்க் இல்லென்டான் 

௮கப்பையாய்ச் குற்று விடும் '! 

“ இல்லென்டான் கையிற் குடா௮ விரடிலி 

யுள்ளதென் நுய்ப்பதென் றான் " 

6 விடுகைபோ லுள்ளச் துத்தத்திட் டானு 

மிடுகுவையிற் கைச்குங் குறை ”” 

( தாவென்பார்ச் இல்லென்பான் கையுண்டேற் குன்ற 

Sry ess sg” 

4 குன்றா விளையு ளுயர்நிலர் HAY pgs 

தாவென் நிரப்பாடன் கை !!
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© துப்பாயார் தா வென்பார்ச் இல்லென்பான் கையுட் 

குடா௮ன் விடாஅ னுழைப்பு '* 

* கைமாட்டு விரச லுலகத் 

அண்மாட்சிச் தாயினு மில் '? 

இவை ஏழும் கூடப்பாட்டு ; 

நின்ற ஈரம்புச் காரா காம்பு 

சென்றுமு னிற்பது கூடமாச் செப்பு "| 

என்றாராகலின், இவற்றின் பயன் வல்லோர்வாய்க் கேட்க, 

ஈண்டு உரைப்பிற் பெருகுமாகலின் ௮கத்தியத்துட் காண்க, 

இனி, எண் இசண்டுவகைய, கணிதமும் காரணமும் என. . 

அவற்றுட் கணிதமாவன பதினாறு வரிகருமமும், ஆறு கலாச 

வருணமும், இரண்டு பிரகரணச் சாதியும், முதகுப்பையும், ஐங் 

குப்பையும் என்றிப்பரிகருமமும், மிச்சிரகமு முதலாயே எட் 

டதிகாரமும். ௮வை அ௮வினந்தமாலையும், ௮7௪ சட்டமும், 

வருத்தமானமு முதலியவற்றுட் காண்க, 

இனித், தணையாவது நான்குவகைய, அ௮தத்திணை, ௮கப் 

புறத்திணை, புறத்திணை, புறப்புறத்தினை, என. என்னை ? 
! அகமே யகப்புறம் புறமே புறப்புற 

மெனகான் சென்ப திணையின் பகுதி? 

என்ருகராலின், 

௮தத்திணை யிருவகை, களவு கற்பு என, என்னை ? 

5 தளவுங் கற்புவ் கைகோ ளாக 
௮ளவி லன்பின தகமெனப் படுமே” 

“ ஜர்.திணை தீழுவியதச் ௧ ழ்பே யவற்றுட் 
* சளவெனப் படுவ gre Lp 
காவன் டிரபாற் பாட வருமே?” 

* ; தரவெனப் படுவதாஉழ்? என்பதும் பாடம்,
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₹ தற்பெனப் படுவது காரணமோ டியைய 

கூடிய பிறவும் கூறதற் குறித்தே?" 

ஈ எய்திய விரண்டுங் சைகோ ளென்ப ” 

: இழவன் பாங்கன், 

சழச்தி சோழி திறத்தன கூற்றே” 

இன்ன பிறவும் அகத்தனை. 
இனி, அகப்புறமாவன, காந்தள், வள்ளி, பாசறை முல்லை, 

யில்லாண் முல்லை என இவைபத்தும், கைக்களை, பெருந் 

"திணை யென்று இவை யிரண்டும் என்க, 

* ஐய வகப்புற மையிரண்டு மாயும்காற் 

கார்த எமர்த்த வீரைர்து மகத்தின் புறமே '' 

( கைக்களை யென்பது புறனே” ' 

இவை பன்னிருபடலம். ௮வற்றுட் கைக்களையாவது ? 

காட்சி முதலாங் சைகாமம். என்னை ? 

 கைசக்சளே தானே காணுங் காலை 

கூட்டமில் களவி சைக்கிளை யசப்புறம்'? 

: பெருர்தணைப் பொருளே பொருந்தச் கூறின் 

௮ற்த்தி னியன்ற வகச்தொடு புணராச் 

திறத்த தென்ப திறனறிர் தோரே *' 
ம நிலையா வன்பி னீடா வின்பத் 

அலகமலை வெல்லாம் பெருந்திணை யகப்புறம் 

என்றாராகலின், 

இனிப் புறமாவது ;: 

வெட்டி கரச்தை புறனென மொழிப ரி 

  

ர் இப்பகுதியின் சரியான பாடம் அசப்படவில்லை,
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“Gace முதலாச் தும்பை மீருச் 

செப்பிய வேழும் புழப்பொரு ளாகும்! 

எனக்கொள்க, 

வெட்சி * ஆசவர்தலானலும், கரந்தை யுட்குவரச்சென்று 

விடுத்தலானும் (௫ வெட்டியுக் கரர்தையுந் தம்முண் மாதே 

வஞ்சி மேற்செல்லலாலும், காஞ்சி ௮ஞ்சாதெதிர்சென் மான்ற: 

லாலும் * வஞ்சியும் காஞ்சியுந் தம்முண் மாறே, ' உழிஞை 

யாசெயின் முற்றலாலும், நொச்சி விழுமிதினவ்வெயிற் காத்த 

லானும் (௫ உழிஞையு நொச்௫யுந் தம்முண் மாறே 

* பொருதல் தும்பை புணர்வ தென்ப " 

இவற்றின் விகற்ப மெல்லாம் பன்னிரு பட.லத்துட் 

காண்க, 

புறப்புறமாவன, வாகையும் பாடாண்பாட்டும் பொது 

வியற்றிணையும், என்னை ? 

1: வாகை பாடாண் நிணையென்ப. புறப்பொருளே'' 

என்றார் தொல்காப்பிய வகத்தியம் உடையார். 

' மதுவிரி வாசையும், 

பொ தவியற் படலமும் புறமா கும்மே” 

என்றுர் வாய்ப்பியனார், இவையாமா.று வெண்பாமாலையுள்ளும் 

பன்னிரு படலத்துள்ளும் காண்க, இன்னும் இணையே யென்ற 

தீனாற் குறிஞ்சி முதலிய வைந்திணையும் உணர்த்தும். என்னை ? 

64 SiGe பாலையோ டைர்து மகமே '! 

என்றா ராசலின். 

அவையாமாறு ; 

6 மெய்வசை கூதிர் முன்பனி வகையே” 

ச ஆசரலாலும்! என்பதும் பாடம்.
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இ குறிஞ்சத்தினை. 
: வெம்பாலத்தம் * ** வகையே " 

as பாலைத்தினை, 

 தவலரும் * ** உறுப்பே?" 

இது முல்லைத்தினை. 

4 அருங்கடல் * ** உறுப்பே”? 

'இ.த செய்தற்றிணை, 
1 ஓல்லென் * ** யே? 

இ௫_ மருதத்திணை, 
 இடனே பருவம் பொழுதூண் பொருள்பெயா 

சட்வுண் மாந்தர் களவிழ வூர்நீர் 

மாமரம் புட்பறை யாழென் நிவற்றின் 

ஆய மரபி ன௬னைச் திணைக்கு 

ழூர்தை மூன்று முதல்கரு வேனை 

யைக்தா நிலைய துரிப்பொரு எாகும் '' 

* மற்றவை தம்முண் மயங்கினு மப்பெயர் 

பெற்ற திணையின் பெயர்க்கொடை பெறுமே" 

செவ்வி யுரிப்பொருட் கேது வாகி 

யெவ்வகை யிறைச்சிய மியற்றுப தெரிர்தே ” 

1! ஒருவன் பெயர்மலை யாறுகா டூரிவை 

வரினாண் டுலூயெல் வழக்கர் தோற்றல் '' 

 ஐர்தணை தழுவிய வசமெனப் படுவது 

கர்தருவ செறிமையிற் களவொடு கற்பே ” 

இவற்றைப் பதகெடுழ்த்துசைத்துக் கொள்க, இன்னும் 

௮வ்விதம்பான் உயர்திணையும் ௮ஃறிணையும்*.ஐமாறுணர்த்தும். 
  

**%உரைத்தும்” என்பதும் பாடம்,
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(: உயர்திணை யென்மனார் மக்சட் சட்டே 

௮ல்றிணை யென்மனா சவரல பிறவே 

ஆயிரு தணையி ணிசைக்குமன மொல்லே '” (தொல்- 

சொல்-ளெவி-1,) 

எனவும், 

* மக்கட் சுட்டே யுயர் திணை யாகும் 

எனவும், 

(: தேவரு ஈரகரு மேவவும் பெறுமே '? 

ஏவிய விம்மூன் றன்றி யொழிச்சவை 

யாவகைப் பொருளு மஃறிணை யாகும் ” 

எனவுக் கொள்க. 

இனி, ஒருசாரார் ௮5த்திணை, புறத்திணை, அகப்புறத்திணை 
என மூன்றா யடங்குமென்ப, ஆமாறு ௮விரயத்துட் காண்க,“ 

இனி, இருது goer: 
6. காசே கூதிர் முன்பனி பின்பனி 

Ghar வேனில் வேனி வென்றும் 
இருமூ வகைய பருவ மவைதாம் 

ஆவணி முதலா 1 விவ்விரண் டாச 
மேவின இங்க ளெண்ணினர் கொளலே ?" 

இந்த இருது வருணனை ௮ணியிபலுட் காண்க 

இனிக், காலம் மூவகைய, இறக்தகாலம், எதிர்காலம், நிகழ் 

காலம் என, என்னை ? 
  

* இப்பராதி இணைக்குக் கூறிய நால்வகைப் பாகுபாட்டின் பின் 

னர் இருத்தல் பொருத்தமுடைத்தேனும், ஏடுகளனைத்தினும் 

சண்டே உள்ளமையின். ௮வ்வாறே பதிப்பிக்கப்பட்டது. 

* *இரண்டிரண்டாக ! என்பதும் பாடம்.
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: இறர்தது கிகழ்வது மெதிர்வது மென்னும் 

இறச்தெரி வடையன கால மாகும் '” 

என்ரராகலின், அன்றியும், நன்னற் காலம், ஈற்காலம் ; இந்த 

காலம், இக்காலம் ;) ஈற்றீக்காலம், இத் இக்காலம் என இவையு 

மாம், நான்கு யுகமும் எனிலும் ௮ம். இவையாமா றுரைப்பிற் 

பெருகலின் உலக சமய பேதம் வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்க, 

இனி, * எண்வகை மணம் ' ஆவன : பிரமமணம், விதி 

மணம், ஆரிடமணம், தெய்வமணம், ௮சுரமணம், இராக்கத 

மணம், பைசாச மணம், கந்தருவ மணம் என்பன. 

பிரம மணமாவது : ஒரிரு துகண்ட கன்னியை மற்றை 

யிருதுக் கணாமே கொளற்பால மாரபினேர்க்கு நீர்பெய்து 

கொடுத்தல் என்னை? 

: ஓப்பாறாச் கொப்பா ரொருபூப் பிரிர்தபி 

னிட்மான் மதிதோன்றா வெல்லைக்க--ணப்பாற் 

றருமமே போல்கென்று தச்கார்க்குச் சேர்த்தல் 

பிரமமாம் போலும் பெயர் '! 

என்றா. ராகலின், 

விதிமணமாவத : கொடுத்த பரியத்தின் * இருமடங்கு 

மகட்கொடுப்போன் கொடுத்தல், என்னை ? 

கொடுத்த பொருள்வாஙகச் கொண்டபோ * ** 

மடுப்பர் மடுததற் கமைந்தா--லடுப்போ 

னிரண்டா மடங்கு9பய் தவ ததுவே 

யிரண்டா மணத்தி னிய௰ல்பு ”? 

என்ருராகலின், 

ஆரிடமாவ.து ; ஏறும் தவுக்கொணர்ந்து a2), அவற் 

றின் முன்னர்க் சைக்கு நீர்பெய்து கொடுத்தல், என்னை ?
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 இற்குலத்தோ டொப்பானுச் சொப்பா னிமிலேருப் 

பொற்குளம்பிற் பொற்சோட்ட வாப்புனைர் து-முற்படுத்து 
வாரிடம்பே ராமுலையை வாழ்ச்சைக்கண் வைப்பதுரை 

ஆரிடம் பேரா மதற்கு'' 

என்றாராகலின், 

தெய்வமாவது : வேள்விச் களத்துத் தஇப்பாரித்துத் தி 

மூன்னர் வேள்வியாசிரியர்க்குக் கைக்கு மீர்பெய்து கொடுத்தல். 

என்னை ? 

॥ மெய்ப்பாலைப் பெண்டன்மை யெய்தியபின் மெல்லியலை 

யொப்ப வுணர்ர்த பொழுதுண்ட--லொப்பார்க்கு 

செய்தயங்கு தீமுன்னர் கேரிழையை மீவதே 

தெய்வப்பே ராகுர் தெரிர்து”' 

என்றா.ராகலின். 

இவை கஈான்கும் ௮ந்தணர்க்குரிய. 

அசுரமாவது : இன்னது செய்தார்க்கு இவளுரியள் என்ற 

இடத்து ௮ன்னது செய்தெயதுவது ௮வை வில்லேற்றுதல், 

திரிபன்றியெய்தல், கொல்லேறு கோடன் முதலிய. என்னை? 

 வில்லேற்றல் வேள்வியைச் காத்தன் மிகுவலிச் 

சொல்லேற் நியல்குழையைச் கோடலென்--றெல்லா 

மரியனசெய் செய்தினா னாயி சுரம் 

௮ரியவா மர்த மணம்”' 

இராக்கதமாவது . ஆடையமேலிடுதல், பூமேலிடுதல், கத 

வடைத்தல் முதலியவற்றால் வலிதிற் கோடல், என்ன P 

6 பூர்தகலோ டின்னனவு மேலிட்டும் புதவடைத்தும் 

பாய்ச்து *கதச்தா௮ய்ப் பற்றிச்சொண்--டேச் இழையை 
  

tad gsm’ என்பதும் பாடம்,
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யெய்தப் படுவ திராச்சச மென்பதே 

மைதீர்ர்தார் சொல்லு மணம் '! 

பைசாசமாவத£: துஞ்சனொரோடும், மயக்கினொரோடும், 

சரித்தாரோடும், செத்தாரோடும், விலங்கினோடும், இழிதகுமர 

பில் யாருமில்லா வொருசிறைக்கண் புணர்ந்து ஒழுகு மொழுக் 

கம். என்னை? 

“ துஞ்சல் களித்தல் மயங்குதன் மாழாத்த 

லஞ்ச லறிவழிச லாதலென்---றெஞ்சினவம் 

இன்ன இறத்தா னிழித்தக வெய்துபவேர் 
பின்னைப் பசாசமணப் பேர் ” 

எனவும், 

: குணத்தி னிழிர்த மயங்கயெவ ரோடும் 

பிணத்தினும் விலங்னும் பிணைவது பைசாசம் '" 

எனவுஞ் சொன்னாராகலின். 

கந்தருவமாவது; ஒத்த குலனும்,குணலும், அழகும், ௮றி 

வும், பருவழு.ம் உடையார், யாருமில் ஒருசிறைக்கண் ௮ன்பு 

மீதூரத் தாமே புணர்ந்து ஒழுகும் ஒழுக்கம், என்னை ? 

1: ஓத்த குலத்தார் தமியரா யோரிடத்துச் 

S550) senso மன்பின--லுய்த்திட 

abst der Su yeorta ததுவரோ 

கந்தருவ மென்ற கருத்து '” 

எனவும், 

 முற்செய் வினையது முறையா வுண்மையி 

அனாத்த விருவரு முள்ளக செ௫ழ்ச்து 

காட்டி யையர் தெரிச றேற்றலென 

, சான்றெர் தலட்கு சாணு மடனும்
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அச்சமும் பயிர்ப்பு மவற்கு 

மூயிர்த்தசத் தடச்கயெ, 

வறிவு சிறைவு மோர்ப்புர் தேற்றமு? 

மறைய வவர்க்கு மாண்டதோ ரிடத்தின் 

மெய்யுறு வகையு முள்ளல்ல துடம்புறப்படாச் 

தீமிழியல் வழச்கமெனத் 

தன்னன்பு மிகைபெருயெ 

களவெனப் படுவது கர்தருவ மணமே '? 

என்றார் ௮விஈயனார். 

இனி, எழுத்து நான்குவகைய ; உருவெழுத்தும், உணர் 

வெழுத்தும், ஒலியெழுத்தும், தன்மையெழுத்தும் என. 

என்னை ॥ 

* அவற்றுள்; 
உருவே யுணர்வே யொவியே தன்மையென 

விருவகை யெழுத்து மீரிரண் டாகும்" 

என்றாராகலின். ௮வற்றள், உருவெழுத்தாவது எழுதப்படு 

வது. என்னை? 

1 காண்ப் பட்ட வுருவ மெல்லா 

மாணச் காட்டும் வகைமை நாடி 

வழுவி லோவியன் கைவினை போல 

வெழுதப் படுவ துருவெழுச் தாகும்”? 

என்றாகலின், 

உணர்வெழுத்தாவது : 

ப கொண்டளோர் குறியாற் கொண்ட வதனை 

யுண்டென் நுணர்வ துணர்வெழுத் தாகும் ' 9 

ச-மெய்யுறுவகை யுள்ளல்ல துடம்புறப்படா' என்பதும் பாடம்,
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,ஒலியெழுத்தாவது : 

ve இசைப்படு, புள்ளி னெழா௮ல் போலச் 

செவிப்புல னாவ தொலியெழுத் தாகும் '' 

தன்மை யெழுத்தாவது : 

: முதற்கா ரணமுர் த்ணைக்கா ரணமுர் 

துணைக்கா ரணத்தொடு தொடரிய வுணர்வும் 

அவற்றொடு புணர்ந்த வசத்தெழு வளியின் 

மிடற்றுப்பிறர் திசைப்பது தன்மை யெழுத்தே '' 

என எழுத்தினது விகற்பமும் எழுத்தினது புணர்ச்சி 

யும் எழுத்ததிகாரத்திலுட் சாண்க HF SW, முத 
லியவாய வெழுத்தும், ௮,௪,ல,வ,ர,க,ப, முதலிய இராசி 

யெழுத்தும், கார்த்திகை முதலிய நாளெழுத்தும், தோபமுத 

லிய நால்வகை யெழுத்தும், சாதிமுதலிய தன்மையெழுத்தும், 

உச்சாடன முதலிய உக்காவெழுத்தும், சித்திரகாரூடம் முத 

லிய முத்திற வெழுத்தும், * பாயெல் முதலிய கால்வகை 

யெழுத்தும், புத்தேண்முதலிய நாற்கதி யெழுத்தும், தாது 
முதலிய வொளி யெழுத்தும், மாசமடையம் முதலிய சங்கேத 

வெழுத்தும், கலிமுதலிய சங்கேத வெழுத்தும், பார்ப்பான் 

வழக்காகய புதின்மூன்றெழுத்தும் என்றித்தொடக்கத்தன 

வும், கட்டுரை யெழுத்தும் வச்சிரமூதலிய வடியவெழுத்தும், 

மற்றும் பலவகையாற் காட்டப்பட்ட எல்லா எழுத்தும் வல் 

லார்வாய்க் கேட்க. 

இனிச், சொல் கான்குவகைய ) பெயர்ச்சொல், தொழிற் 
சொல்) இடைச்சொல், உரிச்சொல் என, 

£ எப்பொரு ளேனு மொருபொருள் விளக்கச் 

செப்பி நிற்பது பெயர்ச்சொல் லாகும்'* 
  

£ பாஇயல் முதலிய வகையெழுத்தும்' என்பதும் பாடம்,
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' வழுவின் மூவகைச் சாலமொடு ஏிவணிச் 

தொழில்பட வருவது தொழிற்சொல் லாகும் '" 

₹ சுடுபொன் மருக்ுற் பற்றா சேய்ப்ப 

Sorter நிசைப்ப இடைச்சொல் லாகும்!" 

* மருவிய சொல்லொடு மருவாச் சொற்கொணர்ம் 

துரிமையோ டியற்றுவ துரிச்சொல் லாகும் ” 

என்பது வாய்ப்பியம், இனி யொருசாராசரியர் இயற்சொல், 

திரிசொல், திசைச்சொல் என்று உரைப்பர், அவற்றுள் திரி 

சொற் சில வருமாறு ; 

 பைஞீலம் பைதிரம் விரற்றலை யோர்பித்தை 

பூழிலவம் பீளை துருவையனல் தொடுப்பசை பிறடி 

கருவுள ஈவிரல் வ௫ிதலையல் நிவப்பு 

செப்பிய பிறவுர் திரிசொல் லாகும் ” 

ஆடு, எருது, விடை, ஏ.ற, மோத்தை, சேவல், ஒருத்தல், 

கலை, களிறு, ஏற்றை, கடுவன், கூரன், பகடு என இவை ஆண் 

பெயர்; மகடு, ஆ, பிடி, குமரி, கன்னி, பிணவு; முடுவல் என் 

றின்னவை பெண்பெயர் ; குழலி, மகவு, மறி, குருளை என்று 

இன்னவை இளமைக்கு எய்திய பெயர், 

” பெயரிவை மும்மையும் பிறவுமிப் பொருட்கண் 

இயைபெதி ரியலு மென்றுணர்ச் இயையக் 

குறியொடு காரணங் சொளவகுத் தொழிர்தது 

அறிய வுரைப்போ ஞாரி யன்னே '' 

என இவற்றின் விரிவறிர்து வர்.துழிக் காண்க. இடைச் 

சொல்லும் உரிச்சொல்லுர் தொல்காப்பியம், தக்காணியம், அ.வி 

சயம்) ஈல்லாறன்மொழிவரி முதலியவற்றுட் காண்க. 

இனிச் செந்துறை மார்க்கமும் வெண்டுறை மார்க்கமும் 

ஆமாறு : காற்பெரும்பண்ணும், இருபத்தொருதிறலும் ஆயெ
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இசையெல்லாஞ் செந்துறை ; என்பது மேற்புறமும் பதினே 

சாபூலும் என்றிவை யெல்லாம் வெண்டுறையாகும் என்பது 

அாய்ப்பியம், இனி ஒருசாராசிரியர் சொல்லுமாறு : 

 சந்தருவ மென்பது சசடறக் செப்பிற் 

Ort pap வெண்டுறை யெனவிரு வகைத்சே ” 

அவற்றுட், செந்துறை என்பது டாடற்கேற்பது ; வெண் 

'டுறை என்பது ஆட.ற்கேற்பது, என்னை ? 

£ செந்துறை யென்ப தொலிகுறித் தற்றே 

வெண்டுறை யென்பது கூத்தின் மேற்றே”! 

என்பவாகலின், 

செந்துறைவிரி கூவகைய ; செந்துறையும், செட்துறைச் 

செந்துறையும், வெண்டுறைச் செர்.துறையும் என. வெண்டுறை 

விரி கூவகைய;* வெண்டுறையும், வெண்டுறை வெண்டுறையும், 

'செந்துறை வெண்டுறையும் என, என்னை 7 

! தங்கரு துறையு மறுவகைப் பகுதிய 

பாங்க லுணரும் பண்பி னானே ”' 

என்ராராகலின், 

அவற்றுட் செந்துறைப் பாட்டாவன; பரிபாடலும், மக 

ழிசையும், சாமவின்னிசையும் என்பன. என்னை ? 

' தெய்வங் காம 

மையில் பொருளாம் பரிபா டல்லே 

மஏழிசை துண்ணிசை யுரிபெரு மாபிற் 

காமவின் னிசையே யாற்றிசை யிவற்றைச் 

செர்துறை யென்று சேர்த்தினர் புலவர் '? 

என்ரு. ராகலின.
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செர்.துறைச் செந்துறைப் பாட்டாவன, 

ம ஒல்கெழில் குன்ற கூதிர்பண்பு செர். துறை 

எனக்கொள்க, 

வெண்டுறைச் செர்.துறைப் பாட்டாவன ; கலியும்,' வரி 

யும், சிற்றிசையும், சிற்றிசைச் சற்றிசையும் என்றித்தொடக் 

சத்தன, என்ன? 

 கலியே வரியே சிற்றிசை யென்றா 

மலிதரு பேரிசைச் சிற்றிசைச் சிற்றிசை 

யென்றிவை மெல்லாம் பாணி யியந்தாச் 

கொன்ற நோக்கி யொளீபட வர்த 

வெண்டுறைச் செர்துறை வேண்டுவ் காலை £' 

என்ராராகலின், 

வெண்டுரைப் பாட்டாவன ;' விலக்கு காட்டிச் செய்யப் 

படுங் கூத்திற்குரியவாகய வரியும், குரவை.பும், மண்டிலமும், 

சேதமு முதலிய, 

வெண்டுறை வெண்டுறைப் பாட்டாவன; பதினோடற்கு 

மேற்றபாட்டு, ௮வை ௮ல்லிய முதலியவும் பாடல்களாக ஆடு 

வாரையும், பாடல்களையும், கருவியையும் உந்துஇசைப்பாட் 

டால் வருவன, என்னை ? 

6 அவ்வப் பொருளா வரிறப நாடிப் 

பாட்டினிற் புகழ்தல் பாடலி தாகலிற் 

பதினோ சாடற் பாட்டாய் வர் தன 

வெண்டுறை வெண்டுறை யெனவிரிச் தனரே" 

என்றாராகலின், 

இனி, இவற்றினுறுப்பு ஐம்பத்துமூன்றாவன; ௮ல்லிய 
வுறப்பு 6, கொட்டியுறப்பு 4, குடையுறுப்பு 4, குடத்
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இனுறுப்பு 9. பாண்டாக்க உறுப்பு 6, மல்லாட தறுப்பு 0, 

துடியாட லுறுப்பு 6, கடையத் து.றுப்பு 6, பேட்டின் உறப்பு 4. 

மரக்காலாட லுறுப்பு 4. பாவை யுறுப்பு 8. எனவிவை, இவற் 

நின்றன்மை செயிற்றியமும், சந்தமும், பொய்கையார் நூலு, 

முதலியவற்றுட் காண்க. ஈண்டுரைப்பிற் பெருகும். 

பதினோராடலுமாட்டினார் யாரோவெனின், 

4 அல்லிய மாயவ ட லதற்குறுப்புச் 

சொல்லின சாறுகத் துணிர் து 7” 

6 கொட்டி கடம்பமர்ச்சா னாட லதற்குறுப் 

பொட்டிஞனார் மூன்றுட னொன்று "! 

6 அறுமுகத்த னாடல் குடைச்கூத் ததற்குப் 
பெழறுமுறுப்பு நான்காகப் பேசு !! 

₹ குடத்தாடல் குன்றெடுத்தா னாட லதற்கு 
மடகீகிய வைநர்துறுப் பாம் '* 

₹ முச்கண னாடிற்றுப் பாண்டாரங்க மற்றதற் 

சொச்குமுறுப் பாறா வுணர் '' 

** மாயவ னாடிற்று மல்லாடன் மற்றதற் 

காய வுறப்புக்க ளைந்து !” 

* துடியாடன் மங்கை யெழுவர தாடற் 

சகடியா முறுப்புச்ச ளாழு ?' 

( சடைய மயிராணி யாட லதனிற் 

குடைய வுறுப்பைர்தோ டொன்று '! 

(6 சாமன தாடலாம் பேட்டா டதற்குறுப்பு 

_ miles வாசாயி னான்கு '' 

' மாயவ சாடல் மரக்சா லதற்குறுப் 

பேய்வன வீரிரண் டென்:” 

15



574 6p dua 

4 இருவாடல் பாவை யதற்குறுப்புத் தேரி 

னொருவா இரண்டுட னென்று " 

என்பன, 

:* பல்வரை நின்றாட லாறுமற் epi gb Ser 

னெல்லையின் லீழ்ச்தாட லென் ” 

செந்துறை வெண்டுறைப் பட்டாவன : தெய்வதமும், 

பாவையும், வானூர்மதியமும் இலங்கரும், வைளவமும், 

ஒன்று கொட்டும், முருட்டும் என்றித் தொடக்கத்து மேற்புறச் 

செய்யுள் எனக்கொள்ஃ, என்னை 7 

£ தேவ பாணி முதலா வேவிய 

கொன்றீ ராகச் டெர்தவும் வந்த 

Sansa, aera வானூர் மதியம் 

என்றிவை மொழிர்த மேற்புற மெல்லாஞ் 

செர்துறை வெண்டுறை சேர்த்தும் காலே? 

என்றாராகலின், 

இனி, முப்பத்திருவகை யுத்தியாவன, முன்கூ.றியவே. 

தருக்கமாவன: ஏசாந்தவாதமும், அரேகாந்த வாதமும் 

என்பன. ௮-வை குண்டலம், நீலம், பிங்கலம், அஞ்சனம், தத் 

துவ தரிசனம் காலகேசி முதலிய செய்யுட்களுள்ளும், சாக் 
இய முதலிய ௨.௮ தரிசனங்களுள்ளுக் காண்க. 

இனிச், செய்யுளாவன : 

! வரியே குரவை மதலை மேட 

மூரியே தாழிசை முன்னிலை வாழ்த்தே 

தேவ பாணி சிற்றிசை நேரிசை 

பாலை தனிநிலை பாங்கமை மடலே ” 

என்றோதப்பட்டன. ௮வை இன்மணியாரத்துள்ளும் பிறவற் 

ுள்ளுங் கண்டுகொள்க,
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( முந்து நூன் முடிந்த முறைமையின் வழா௮மை---வந் 

தன பிறவும் aden Bis துரைப்போன்--௮ந்தமில் கேள்வி 

யாசிரி யன்னே என்பது: மேலூன்முடிந்த முறைமையின் 

வழாமை சொனன்வும், சித்தா சமையபத்தி சேதக கணித 

கத்தவுத்தி முதலிய பிறவும் அறிந்து இடத்திற்கேற்றவாற் 
(ரன் உரைக்கவல்லோன் கேள்வி முற்றிய ,தூரியன் என்ற 

கூறப்படுவான் என்றவாறு, 

*: சொல்லிற் சுருக்கப் 'பொருள்பெருசத் * தொன்ஞான 

மெல்லாம் விளக்க யிருளகற்றும்-- ஈல்யாப் 

பருங்கலம் வல்லவர் தாமன்றே கேள்வி 

ர தியாருங்கறிய வல்லா ருணர்ந்து'? 

யாப்பருங்கலம் மூலமும் 

விருத்தியுரையும் 
முற்றும். 

 தொன்ஞாலம் ' என்பதும் பாடம், 

ர் * ஒருங்கலர்த்த வல்லா ணர்ந்து” என்பதும் பாடம்.
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553 

159 

388 

37 

159 

258 

268 

298 

107 

483 

445 

210 

278 

273 

273



582 ஒழிபியல 

௮௮,ததிசைககுஞ செய்யுட் 

அ௮னர்தனுககுளீகலுமாதி 

அ௮ன்னஙகழிசககுசததை 

அ௮ன்னமொன்றாககழியிரண் 

ஆ 
By eM TM & Gar 

{oe துறையுமறுலகை 

ஆககென்ளெவியடையா 

ஆ?ரியசதொடுவெள்ளை 

ஆரரியத துளசைச்சோடி 

ஆூரியபபாட்டினளவி ற்கு 

ஆரியப்பாவினயற்பாவடி. 

ஆரியப்பாவின் றுமைககு 

ஆரிரியடைததேவஞ் 

ஆசிரியப்பாவெண்பாசசலி 

ஆசிரியமெனபதகவவின 

ஆரி பமலெண்டாசகலியொ 

ஆரியம லெண்பாவென 

அிரியமருகனைநஈது மரி 

ஆரிரியம பெற்றவடி நிலமே 

ஆரியவுரிச்சோ வெணபா 

அணைவழிநிற்றன்மாண் வினை 

ஆதியாயாற்றலுடைததாய் 

ஆதியிரட்டிதததனகதது 
ஆயவசப்புறகமயிரண்டும் 

{urd og திமூவடியிழிபா 

ஆய்தர்தானே, குறியசன் wee 

ஆய்தமு மொற்றெனப்பெற்ற ase 

பசசம். 

443 

263 

547 

547 

22 
571 
285 
110 
452 
124 
121 
123 
124 
110 
125 
110 
285 
444 
452 
435 
339 
239 
498 
561 
124 
28 
39



இலச்சண மேற்கோள் முத ற்குறிப் பசரா.தி ட. ந$ஜ. 

பக்கம், 

ஆயூசமு மொற்றுமளபெழ , 37 

ஆய்தமுழொத்றாயடஇனும் வ vas 84 
ஆய்தமும் யவ்வுமவ்வொடு 30 

ஆய்ச்தவுறுப்பினகவுதலின் நி. 976 
ஆரமுறுவலணிவடமேகலை 60 

ஆரமறிசந்தனம் பழுப்போடு 477 

ஆரன்மகமோடனலுடமவிட் 477 

ஆரிடச் செய்யுள்பாடுதற்கு 350 

௮செட்டாயவ்வார்மேல் 520 

ஆர்.ச்சபடியினெதிர்ச்சுன்வரு 496 

ஆறடி முச்காற்பாட்டென 238 

ஆரு ராயவ்வார்மேல் 519: 

ஆறிரண்டாமாவியும் 539 

ஆறிரண்டோடைசர்தடியை 175 

ஆறுமுதலாவெண்டர்காறும் 273 

அறுவசையினகவலொடு 200 

ஆழெழுத்தாதிபதினேழு 44,7 

ஆறேழுருவுபாழெட்டோடு 407 

ஆறைச்தைர்சையேழென 501 

ஆற்றல் சாலாவிழுயல 46 

ஆற்றுச்செலவு மளைமறிகாக 202 

டு 
இ உ இரண்டன் ve 46,418,429 

இனீசகிலைநிறைப்ப . 68,427 

இசைபபடிபுள்ளீனெழா௮ல் ve on 369 

Qu Con cpa Our Up gr oe 563 

'இடைச்சணிரண்டடியுமிச்சா ves .. 560. 
இடைமையாவன.ஃயரலவழள 24



584 ஒழிபியல் 

இடையுங் கடையுமிணையும் 

* இடைஙகிலைப்பாட்டேதரவச 

இடைபலகுறைவ இணைக்குற 

இடையிடைசீர்தபினிணை 

இணைசஈடுவியலாவஞ்டியுரிச்சீர் 

இனைகழைமுற்றோடிரு 
இணைக்குநில்குறினெடி லிணை 

இமிழ்சடல்வரைப்பினெ 

இயலசைமயக்சமியற்சோகும் 

இயற்சரிரண்டுதலைப்பெய 

இயற்சருரிச்சரெனுமிரு£ரும் 

இயற்£€ருரிச்சரோ பொதுச்சர் 

இயற்€ெல்லாமாரரிய 

இயற்€ரொன்றாகிலைய து 

*இயற்£ரி.றுதிமுனேரவணிற் 

இயற்சீரி.நுதிசேரிற்றகாலை 

இயற்சீர் வெண்டளையான் 

*இயற்சர் வெள்ளடி.யாசிரிய 

இயற்சீர் வெள்ளடி வஞ்யெடி. 

இயற்சர்த்தாகயுமயற்சீர்விரவி 

இயற்சருட்டோன்.ற மகவல் 

இயற்£€ரொருப.துர்தன் 

இயற்சீர்சேரிறறன் றளையுடை 

**இயற்சீர்ப்பாற்படுத்தியற்றி 

இயற்பெயர்சார்த்தியெழுச்ச 

இயற்பெயாமருங்கின்மங்கல 

'இயன்றசெய்யுட்டெந்த 

'இயைபுத்தொடைசளையின் 

ட 70 

பச்சம், 

981 
958 
258 

82 
177 
58 

18,252 
434 

85,91 

58 

61 

92 

70 
216 
115 
117 
254 
481 
446 
428 
449 

549 
99 
176



இலக்சண மேற்கோள் espe au பகராதி 

இயைபேயிறுரொன்ற 

இயைபுய்ண்ணமிடை 

இரண்டடியெதுக்க 

இசண்டடி 9றுமைபெருமை 

இசண்டாஞ்சர்வரினிணை 

இரண்டாமெழுத்தொன்றன் 

இரண்டாமடியை யினிதினின் 

இரண்டாமடியினீரறொரு௨ 

இரண்டினுமூன்றினும்வஞச 
இரண்டுமுதலாவெட்டீருச 

இரண்டுபாழ்மும்மூன்றேழ் 
இசண்டுபுளிமாடுவண்ணிஞனர் 

இரணடுகான்செட்டுப்பதினா, 

இரண்டுகான்குமெட்டும் 

இரண்டெழுத் துமூன்றெழு 

இரண்டொன்பதாயீனு 

இரவுவாவுபேரின்னாநெறி 

இசாயிரத்து சாற்பத்தேழ் 

இருகுறணடுவட்டனிச்சொ 

இருக்கையுதானெறியதியல் 

இரு£சொன்றினியைபென 

இருசீரிடையிடி னொரூ௨ 

இரு?டியுமுச்€ரடியும் 

இரு?ரடி மேலொருசர் 

இருசீர்குறளடிசர்தடி.முச்சீர் 
இரு£ர்மிசையிணையாகும் 

இருசர்சாலடி மூன்றிணைச்து ve ae 

இரு தலைச்சாமமன்றி 

585- 

பக்கம், 

156 

337 

139 

282 

160 

177 

208 

230 

110 

102 

501 

458 

496 

370 

404 

457 

4109 

500 

23] 

300 

156. 

163. 

108 

256 

100 

173. 

342 

204



'இருசான்சசவற்சரீரைச் இயற் 

இரு ற்றிருபத்தெட்டுவிரிர் 

இருதாற்றிருமுப்பத் 
இருபதின்மேலா நென்பேனை bes 

'இருபன்னிரண்டென்பரேனை 

இருவசையுகர மோடியைக்தவை 

இருவர்தூற்கு மொருசிறை 

*இழுமென் மொழியான் 

இளிகுரல்துத்தரசான்கு மாத் 

இறச்சது நிசழ்வது மெதிர்வ 
சஇறுவாயொன்றலியைபின் 

இதுவாயோப்பினஃதியைபென 

இறைச்சிப்பொருளை யூறுபட 

இற்குலச்தோடொப்பானுச் 

இனைத்தாவ தென் நலகுநீடறி 

இன்னதொன்றிற் இதுலாம் 

ர 

ஈரசைச்சீர்தாமுரியவாசிரிய 

ஈரசைகொண்ட்து£ரென 

சரசைச் சீர்கான் Bw per | 

சரசைச்சர் பின்முன் 

ஈரசை சாற்? ரசவற் குரிய 

ஈரசையாயெ மூவசைச்சீர் 

ஈாசையியற்சொன்றிய 
கரசையியற்€ரொன்றுதல் 

கரடியிரண்டு மோரடிரான்கும் 

சரடியியைர்தது குறள் 

ஈரடிமுச்சாவிசையிலும் 

பக்கம், 

த்க்]. 

... 178,463 

் 1 
450 
89 

982 
558 
565 : 
155 
155 
550 
566 
492 

11 

88 
434 
65 
65 
57 

னி 65 
86,8791 

92 
ae 986 
1. 22°7,240- 
படட இக்க



இலக்கண மேற்கோள் முதற்குறிப் பகராதி 687 

ஈரிரண்டாயயு மொசரோ 

சரிரண்டரீதி யிருபத்தாறர்தமா 

சரிரண்டமோரேழுமீரைர்து 

ஈரிரீண்டுமேழெழுத்தும் 

ஈரிரண்டோடீரா | 

ஈரெழுச்ே தாருமொழி 

ஈரெழுத்துச்சராவபோதுபூ 

ஈரெழுச்து சாற்சீராவெள்ளை 

ஈரைஞ்லூற்றெண்மூனறாம் 
ஈரொற்றாயினு மூவொற்றாயிலு 

ஈறுவருக்கித்திழித் தட்டித் 
ஈற்றடிமித்களவொச்சன 

ஈற்றதன்மேலடியொருசர் 

ஈற்றயல் குறைர்தகேரசை 

‘a 

உடையதம்மூறுப்பினொன்று 

உணர்ச்தியயாவினுளொத்த 

உம்மைதொக்சகவெனாவென் 

உயர் இணையென்மனார் 

உயிரளபெடையும் 

உயிரளபெடையுமொற்றள 

உயிரளபேழுமுரைத்த முறை 

உயிரின எடயிர்மெய்யென 

உயிரினளபே யளபென 

etre றமெய்ம்மூவாறே 

உயிருழெய்யும்புணர்ஈ்த 

உயிருமெய்யுமொருங்கியைக்து 

உயிருற்ப்புயிர்மெய்தணிகிலை 

பக்கம் 

67 

464, 

106 

4814 

106,339,481 

25 

446 

453 

496 

37 

496 

3381 

256 

259 

202 
349 

31 

. நீக் 
46 419,429 

| 2% 
46 

21 

vee 21 

” 29 

21 
21 

82



588 ஓழிபி யல் 

உயிரென்ற சொல்லானே 

உய்ச்துளாத்ச வீசேழுரான்கு 

உரிச்சீர் விரவலாயுமியற்சர் 

உரிச்சரதனுளுரைத்ததை 

உரிமையியற்சர் மயங்யம் 

உரியசைச்சர்ப்பினுகரசேர் 

உரியசைமயக்கமாசிரிய 

*உருட்டுவண்ணமராசம் 

உருவுபாழெண்டாவை 

உருவியாகயகொரு 

உரைக்கப்படும் பொருட்கு 

உரைச்ரர்த்தளை வகைக்கு 

உரைத்தவுறுப்பொடுதாழிசை 

உரைப்போர் குறிப்பினுணர் 

உரைப்போர் குறிப்பினை 

*உரையுநாலுமடியின்றி 

*உரையொடு நமூலிவையடி 

உல$ூயெற்செய்யுட் கோதிய 

உவ்வொடுவவ்வ்ரினொள 

உள்ளப்பாவையிலூல்வரை 

உறழ்ச்ச கேடுத்திட்டம் 

உறபுகழ் மரபிலுயர்ச்தோர் 

உறுப்பினரசவலொருபொரு 

உறுப்பினளவேயொன்றரை 

உறுப்பிற் குறைர்தவும் 

oT» 

எகரஓகரத்தியற்கையுமற்தே 

எஞ்சாவிரு£ர் சாலடிமூன்று 

பக்கம். 

a 85 
459 
70 
9] 
71 

442 
435 
304 
497 

uw 856 
ae ALT 

90 
290 
960 
123 
416 
416 
350 
30 

480 
495 
548 
271 

vee 25 
858,421 

28 

342



இலச்சண மேத்சோள் முதற்குறிப் பகசாதி 

எடுத்.துரைத்த வீரெழுத்து. 

எடுத். துசைச்ச மூவெழுத்அ 
எட்டாதி மூவைந்தெழுத்து 

எட்டாராயார் மேற்பத்தொ 

எண்£ரடி மீற்றயலடி. குறை 

*எண்ணுவண்ணமெண்ணு 

எண் ணெழுச்திற்றிண்ணிய 

*எண்ணேகாரமிடையிட்டு 

எட்பொருளேனுமொரு 

எய்தியவிரண்டுங்கைகோளே 

எருச்தியலின்றி யிடைகிலை 

எல்லாத்தளையு மயங்கினும் 

எல்லாநிலமு மடிப்படுத்து 

எல்லாவடியினுமினப்பா 

எவ்வடியானு முதனடுவிறுஇ 

எழுசப்படுதலி னெழுச்சே 

எழு,த்தசைசீர் தளை 

எழுத்தல்சளெவியினசையொ 

எழுத்தியற்றொ டைகளின் 

எழுத்தினாலாகுமசையசை 

எழுத்துமொழிபொருளென் 

எழு,ச்தென்றஇகாரமீண்டி. 

எழுவகை யிடத் துங்குற்றிய 

எழுவாயெழுத்தொன்றின் 

எழூவ௱யிரட்டி தீதிறு தி 

எழுவாய்சரைவரினாமேழு 

சன்னெனுமசைச்சொலும் 

என்னென்சொல்றும்பிறவும் 

16 

569 

பக்கம், 

447 

448 

456 

521 

265 

392 

126 

200 

569 

561 

324 

93 

263 

112 

260 

18 

17,19,127 
380 

129 

125 

198 

131 

25 

159 

260 

510 

262 

204



600 ஒழிபியல் 

ஏதர்தமுவாஇிசைசேர்ர் திரு 

*ஏர்தல்வண்ணம்,சொல்லிய 

ஏர்திசைச் செப்பலும் 

ஏர்திசைச்செப்பலவிசையன 

ஏர் திசையகவலெழுச்திறச் 

ஏயென்றிறுவதாிரியச்திய 

ஏவல்குறிப்பேதற்சுட்டல்வழி 

ஏவியவிம்மூன்றன்றியொழி 

ஏழடியிறுஇி மீரடிமுத 
*ஏழெழுத்தென்படிந்தடிக்க 

ஏறவிரட்டி தீதிழியவரை 

ஏற்புடைப்பொருளெலாம் 

ஏற்புடைய சாதங்குறைசர்த 

ஏனைச்சொல்லினாரியமிறு 

ஏனைசான்கைம்மூவெழுத்தா 

ஏனையமூன்.று்கணவிரியாம் 

ஏனைய சருமீயேழ்முதலாக 

ஏனையொருசான்குமாரறாதி 

ஏனையெழு?ருமேட்டாதி 

ஏனையைச்செட்டுமுத.ற்பதி 

ஐ 

ஐ ஒள வென்னுமாமீர் 

ஓஞ்சீரடுக்க லுமண்டில 

ஐஞ்சீர்சாற்£ரடி சான்சாயி 

ஐஞ்சீர்கான்கடிகலித் துறை 

ஐஞ்சீர்முடிவினடி ச்தொகை 

ஐர்தா penser eyes 

Hier py wero sao Sip 

பக்கம், 

329 

394 
214 

214 

271 

254 

50 

aes 564 

122188 

106 

படட 497 
12 

501 

253 

462 

443 

460 

448 

454 

455 

ப 23 
.. 848,425 

994 
9959 

பட்ட 999 
ட 40,410 

டட 947



இலகசண மேசத்கோள் முசற்குறிப் பகராதி 591 

பக்கம், ஐர்சா.தியையிரண்டீருமறு 
482 ஐர் னை சழுவியவகழிமன 
608 ஐர்திணைதமுவியசச்சற்பே டட 560 ஐர்துமசவற்குவெள்ளைக் eee » 60,451 

ஐர்தெழுத்தாகும ழகளிறச்ச 
440 ஐம்பெருர்தொடையினின் vee 227 ஐம்மூவெழுத் அமசைக்குறப் க aes 36 

ஐயிருநா.றடி யாசிரியம்வஞ் 
124 

ஐயெனெடுஞ்சினையாதியொ 54 
ஐயெழுத்தாயவழியான் றகவி 408 
ஐயெளமவ்வென்றிவற்றிற்கு 35 ஐவகையடியும்விரிக்குங்கா 444 
ஐவகையடிய மறவுறச்தெரி 

44,4, 
ஓ 

ஓ.த்தகடியாறுமாசெல்லாய் 400) 
ஒதீதகுலத்தார்தமியராயேோர 907 
ஒ.தீதவடி தீதாயுலை யாமண்டி 202 
ஒத்சவொருபொருண்மூவடி 208 
ஒதி. தவடியின நிலைமண்டிலமே 262 
eS 5019.96 Quraiar vee 340) 
ஒத் தாழிசைக்கலியென் வ «+. 280,328 
ஒதீதாழிசை துறைவிருத்தம் 211 
ஒத்தாழிசைச்சலிகலிவெண் 277 

ஒத் சாழிசைச்சலிவெண்கவி 278 
ஒப்பாருச்சகொப்பரொருபூப் 565 
ஒருசீரடி.முழுதாயினிரட்டை 160 
இருசீரடி. முழு தும்வருவ ts 180 ஒருசர்ப்தின்மூன்றடிக்கு ses ee 446



592 ஒழிபியல் 

ஒருதளையாதியாவோரேழின் 

ஒருதொடையமீரடியென் 

ஒருதொடையாபடி. வெண்டா 

*ஒருநெறியின்றி விரவிய 

ஒருபடிரீச்சி யொழிர்த 

ஒருபுடையாலொப்புரைப்பி 

ஒருபொருணுதலியசூத்தி 
*ஓருடொரு ஹதலியவெள்ள 

*ஓரூ௨உச் சொடையிரு£ரிடை ees 
*ஒருடவண்ண மொரீ bee eas 
ஒரு மூன்றொருசான்கடி. one 065 
ஒருவன்பெயர்மலையாறு 

ஒருவிகற்பாடுத்தனிச்சொல் 

ஒசரோவகையினாலாகிய 

ஒழிர்சரசான்கெட்டாதி 

*ஓமுகுவண்ண மோசையின் 

ஒற்றளபெழாவழிப்பெற்ற 

ஒற்றின்றாடுயுங் குறிப்பே wee 
*ஒற்றொடு புணர்ச்த bes வ 

ஒன்பான் முதலாக 

ஒன்றாசாவது செச்தொடை 

ஒன்ரு தியென்றார்வடபுல 

ஒன்றிய தொடையொடும் 

ஒன்றிரண்டு கான்கெட்டு 

ஒன்றிரண்டொரு மூன்று 

ஒன்றிரண்டு மூன்றுசான்கு வக வ 
ஒன்றிற்குப்பன்னிரண்டா eet eas 

பக்கம். 

126 
126 
121 

8,415 
499 
475 

2,417 
810 
165 
891 
249 
568 
237 
61 

508 
449 
391 
87 
51 

383 
456 
179 
496 
178. 
A494 

24 
493 
‘447



இலக்கண மேற்கோள் முதற்குறிப் பசராதி 698 

ஒன்றினழுடி.த்தறன்னின 
ஒன்றினைசான்மை 

ஒன்று தீசான்செண்டோடு 

ஒன்றுமிரண்டுமூன்றும் 

ஒன் தம்பலவும்..தூமொழியே 

ஒன் அம் பலவும் விகற்பா 

ஓ 
ஓதல் வேண்டுமொள! 

ஒங்கெழில் குன்றுகூதிர்பண் 

ஓசையினொன்றிவரிலும் 

ஒதப்பட்ட வுறுப்புவசை 

ஒதல்காவல்பகை தணிவினை 

ஒரசைப்பொதுச் சீர்தளைவகை ' 

தரசைப்பொதுச்£சொன்றா 

ஒசெழுத்தாதியா 

ஒசெழுத்துக்குன்றின் 
ஒரெழுச்துமிக்காற் புரிக்கா 

ஒரெழுச்துமீரெழுத்தும் 

க 

சகரமுதலானகரமீறாவிவை 

கங்காயமுனைச்சங்கமம்போ 

சடையளவென்பதுடை 

கடையுமிடையு மிணையுமை 

ச டளை கலம்பகஞ்சமரடை 

சட்டுரைவகையானெண் 

சணவிரிபூமருதுகார்ச் 

கணவிரியும் கண்ணார்கடியா 

சண்ணிமைகொடியென 

பக்கக் 

பச்சம், 

188 

341 

501 

128 

vee 2809 

1s 200, 84 

155 

572 

70 

313 

201 

90 

90 

456 

505 

506 

450 

21 

205 

292 

54 

491 

118 

461 
24



594 ஒழிபியல் 

பக்கம். 

சண்ணிமைகைர்நொடி bes see 24 

கர்தருவமென்பதுகசடற வ வ 571 

கம்பலை சும்மையழுங்கல் ' oes wee 207 

கரு ஓங்காலாய்க்தகலியடி. ய vee 453 

கருவிளங்கூவிளர்சேமா vee ee 57 

கலித்தல்கன்றல் கஞறல் vee ane 207 

*கலித்தளை யடிவயின் யப 70,428 

கலியே வெண்பாவாயிலும் wee wee 274. 

sSCuatiGue ofens வ ய 572 

சலியுறுட்பெல்லாங்கட்டளை bes bes 124 

சலியொடுவெண்பாவகவல் ves on 347 

*சலியொலிகொண்டுதன் ந. வ ves 806. 

கவிவெண்டாட்டே சைச்ளே vee vee 124 

கழிரெடிலடியேசசடற வக ய. 105. 

சழிசெடிலசையும்சாலெழுச் ய vee 500: 

கழிகெடிலடியுங்காலெழுச் வ ees 34 

கழிர்த மூன்றேழாதி ஷி க 453. 

*கழிவேயாக்கழொழியிசை bee வ 200. 

களவினுங்கற்பினுங்கலக்க வட vee 504 

களவுங்கற்புவ்சைகோளாச wee vee 560 

கற்பெனப்படுவ.துகரண oe os 561 

கா 

காக்கைபாடினியார்முதலா vee ae 418 

சாணப்பட்டவுருவமெல்லாம் wee vee 568 

காசேகூதிர்முன்பனி os ase 564. 

காலவிகற்பத்தரீற் கட்டுசை oe bes 85 

காசுபிறப்புமே காட்டாது se eee 216



இலக்கண மேற்கோள் முதற்குறிப் பகசா.தி 5095 

கீ பக்கம், 

EB pur unser Gps 8 ve வ 561 . 

£ழ்க்க துவாயின்ழெமைய வ vee 169 

கு 
*குலதனெனவரூஉமி௰ தி oes vs 885 

குணத்தினிழிச் தமயங்கயெவ vee bee 567 

*குரற.த்தசான்குளே வட க 557 

குருக்ழிலகுவாமேனை ee .-- 491,496 

குருலகுவாகுங்குருவாம் ves vee 465 

குருவிலகுவாயுங்குரு விலகு ves bee 515 

குறட்பா விரண்டவைசால் ves வ 231 

குறளடி க்தடி. யளவடி ve bee 102 

Gwar y.6r en Banal s.p.cor ves wes 842 

குறளடி சான்செ மூன்றொ ves vee 848 

குறள்சிர் சளவுரெடில்கழி வ vee 99 

குறிஞ்சிபாலையோடைச்தும் வ வ ௦02 

குறியதன் முன்னராய்தப் us ee 28 

குதியகெடிய வுயிருறப்புயிர் oe ee 31 

குறிலிணையாகயுங்குறினெடில் வட ves 54 

குறிலிணைகுறினெடில் ve a. 58,482 

குறிலுசெடிதுமளபெடையும் வ ட 25 

குறிலுயிர் வல்லெழுத்து vee ves 82 

குறிலசெடிலுக்குறின்முன் vee bee 53 

குறிலுசெடி லுமெனுமிவை vee as 57 

குறிலுநெடி லுக்குறிலீணை ves bee 434 

குறில்வயினிரையசைகூடிய ves vee 308 

குறிலேசெடி லேகுறிலிணை bes vee 47 

*்குறிலேகெடிலேகுறிலிணை be ees 53



596 ஓழிபியல் 

குறிலொருமாத்திரை ய 
குறிலோசைரது மறிவுற es 

குறினெடிலாவிகுறுயெஜூவுயிர் 

குறினெடிலாய்தமளபெடை bes 

குறினெடிலளபெடை 

*குறுஞ்சர்வண்ணம் 

கு௮மையுசெடுமையும் 

குறையவையென்பது 

குற்றிகரல்குற்றுகரம் 
குற்றிகரக்குற்றுகாஞ்செய்யு 

குற்றியலிகாக்குற்றியலுகாம் 

குற்றியவிச ரகிற்றல்வேண்டும் 

குற்றியவிசரமுக்குறுகவின் 

குற்றியலிகரமுங்குற்றியலுகர ves 
குற்றியலுகரமுங்கூனுஞ 

குற்தியலுகாமுற்றியலுகாம் 
குற்௮ுகரங்குற்றிசாம் 
குற்றுகரச்€சோடுகரவகார 

குற்றுகாத்தோடு வருஞ்£ீர் ய 
குற்றுகர wn pay she 

குற்றுகாமொற்றாக 

குற்றெழுத்து த்தொண்ணூற் 
குற்றெழுத்துச்செவ்விலகு 

குற்றொற்றென்றா 
குன்றியுர்தோன்றியும்பிறித 
குன்றியேய்க்குமுடுக்கை 

குன்றிசைமொழிவயின் ட ப 

பக்கம் 

2d 

22 

20 

32 

31 

839 

4] 

545 

182 

239 

20 

27 

420 

27 

424, 

433 

107 

221 

445 

59,417 

443 

22 

464 

31 

426 

475 

23



இலகச்சண மேற்கோள் முதற்குறிப் பகராதி 

கூறியதுகூறிலும் குற்றமில் 
கே 

சேட்டமொழி யொழித்து 

கை 

சைக்ளேதானேவெண்பா 

சைக்சளை மருட்பாவாகி 

கைக்ளேயா௫ரியம் 

கைகளே தானேசானுவ் 

கைச்ளையென்பதபுறனே 

(கா 

சொச்சகக்கவிவழிநற்குறித்ச வக வக 

கொச்சசமீரைக்தும் aes 

'சொச்சசம் வெண்கலி 

'கொடுத்தபொருள்வாகக 

கொண்டவடி முதலா vee 

'கொண்டவோர்குறியால் 

கொள்ளப்பட்டவுறுப்போ vee eee 

Gan 

Can BoP pin Gpmredl 

ங 

கஞ்ண ஈமன வயலள 

ச 

சர்கச்சாணமும்தாண்டகத் 

சச்தமுச்தாண்டசமும் 

சந்தவெழுச்இிற்றாச்யெரை 

FT 

சாதாரிபியர்தை கேர்ச்ததிற 

.-. 464,491 

597 

பக்கம், 

216 

180 

208 

204 

256 

561 

௦01 

125 

280,828 

278 

565 

260 

568 

292 

462 

37 

ஆரத் 

508 

559
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இித்திரவகவல் €ர்தொறும் 

*ததிவண்ணம் செடியவும் 

சந்தடி குறளடி யென்றாயிரு 
சிர்தடியானே யிறுதலுமவ்வடி 

சிர்தும் குறளும் 

சிந்சோடளவு மெடி.லீரொழி 
சிறர்,தயர் செப்பவிசையன 

சிறப்புடைய வல்லவென 

சிறுமையிரண்டடி பெருமை 

சிறையழி தயரொடுசிர்சை 

சிற்றெணகச்சேசேர்க்கப்படு 

*ன்மென்மொழியா popu oon 
8 ; 

Frr@u sy gphwene 

சீரிற்ளொர் ச தன்றளை தழுவி 

சீர்தபவரினுமொற்றியற்றா oe 

சர்தளைசதைவுழி . 

சீர்முழுதொன்றினிரட்டை 

சீர்முழுசொன்றிற்றலையா 

ர்வண்ணம்வெள்ளைச்ச 

ள் 

சுடுபொன்மரு£ூற்பற்றா 

சுண்ணர்தானே, பட்டாங் eee 

Gs 

செந்தமிழ்ச் செய்யுட்டெரிச் 

செர்.துறையென்பதொலி வ 

செர்தொடையியைபிை oes 

செப்பலோசையிற்2ர் தளை 

பக்சம். 

270 

8809 

108 

214 

110 

844, 

214 

36 

282 

595 

292 

380. 

442 

276 

46 

45,418,429 
80 

138 

97,121 

570 
871 

480 

5/1 

173 

125



இலக்கண மேற்கோள் முதற்குறிப் பகராதி ௦09 

பக்கம். 

செப்ல்வெண்பாவெண்கூ es ves 217 

செப்பல்வெண்டா2ேழாகி ப 18 
செம்புகையில்லாமாபினதார் : வ ய 17/9 

செயற்குரியிரு£ர் செய்யு ae வ 84 

*செயிர் தீர்செய்யுட்டெரியுல் vee ves 416 

OFiu@rCw QudQumalA ves vee 557 

செய்யுளென்பததெரிவுற wee ய 17 

*செய்யுண்மொழியாற் சர்புனை ves வ 881 

செவியுறைதானேபொங்குத வ ves 208 

செவ்வியுரிப்பொருட்கேது ves bee 563 
'சே 

ர்சேரிமொழியாற்செவ்விதிற் bes ves 383 

சேருகேரடிப்பாவிலைஞ்சடி. vee வ 425. 

சேர். த்தியசரவெர்டுதாழிசை bee bee 290 

சோ 

சொல்லாதல் சொல்லின் ve ves 312 

சொல்லிசையளபெழ௰இற் we ves 159: 

*சொல்லியதொடையொடு ச 1/5 

சொல்லிலும் பொருளினும் vee ves 147 

சொல்லின்வழுவேசொல் ய ee 410 

ஷ் 
*ஞ்சாரைமுதலாளகாரை ve wee 383. 

த் 

தசைபெறுபொதியிலெர் see வக 425 

தக்சராக நேர்இறங்கார்தரா ee வடட 558 

தடுத்த தளை யொன்றுச்சாம் - vee ves 126 

தடுத்தனதட்டத் தளைபல one ய 99 

தண்டீர்தன தொன்றில் ove vee 83.



600 ஒழிபியல் 

தீத்சமிலொத்துச்சரவின் 
தர் துமுன்னிற்றவிற்றரவே 

தீரவினளவிற்சுரிதகமய pur 

தீர்வின்வழிமுறைதாழிசை 

*சரவின்றாடுத்தாழிசை 

தமலேதரவிணை மாபே 

தீரவே. சரவிணைவரன் முறை 

தீரவேயாடியு மிரட்டியும் 

தீரவே சாழிசை தனிச்சொல் 

தரவேதாழிசைதனிகிலைச்சு 

தாவொன்றாடத் தாழிசை 

தரவொன்றுசாழிசைமூன்று 

தீருச்யெறாழிசை மூன்றடி 

தவலரும் **** உறுப்பே 

saree’ தட்டனதன்சர் 

தளை சீர்வண்ணரதாங்கெட 

,தளைோவண்ணந்தாங்கேடில் 

தீளையொடுசீர்சபிற்றக்கவாவி 
தீற்சுட்டேவல்குறிப்பிலை 

தனிச்சொல்லென்பதடி 

தனிச்சொற்றழுவலவாகி 

சனிதரகிற்றலித்றனி௰ிலை 
தனிநிலைமு சனிலையிடை 
தீனிகிலை யொற்றிவை தாமல 

தனிரிலைய-பெடைே erent 

sonittoveh ss nal retev 

சனிரெடி.றனிக்குறில் 
.சனிகெடிலாடியுச் சனிக்குறி 

பக்கம், 

ட 284 

282 

285 

292 

827 

329 

828 

328 

290 

284 

285 

290 

278 

563 

308 

419 

40 

ee 428 

50 

421 

233 

282 

. 23,156 

4A, 
282, 

53,432 
53
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தீனிமையாற்றன் முனிவில 

தீனியசையென்றாவிணை 

தீனியேயடிமுதற்பொ 

தன் சோணிறீஇப்பிறன் 

தீன்சீருட்டூங்கல் கலியடி. 

*சன்சருள்வழித்தளைவகை 

*தன் சரெழுத்தின்ன்மை 

தீன்€ீர்தனதோடொன்றலு 

தன் £ரிரண்டு தலைப்பெய றம் 

தன் சீர்கிலையிற்றளை தம 

தீன்பாலுறுப்புத்தழுவிய 

தன்பாவடித் தொகைமூன் 

தன்றளைபாதர்தனிச்சொற் 

தன்னுடையச்தமுர்தாழிசை 
தா 

*தா௮வண்ண, மிடையிட்டு 

தாவில்விறகுதீத்தண்கடியா 

தாழாமரபினர்யாழொடு 

தாழிசைக்கறாம் முறைமுறை 

தாழிசைப்பின்னர்தனிச் 

தாழிசைப்பின்ன ரராகவடி. 

சானேயடிமுதற்பொருள் 

தீ 
இரண்ட வைசானிலைமை 

Brom gu pling SDS 
திரியே௮பூமாசேர்வாயாத்இ 

இியவையென்பது தெரியுங் 

பக்கம், 

329 

vee 48 

.., 805,421 

4 

vee 481 

..» 443,445 

106 

53 

bes 91 

948 

2538 

245. 

839 

284, 

oes 386 

454 

553: 

290 

291 

292 

we. 000,422 

459 

446 

458 

044
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ல் 

துஞ்சல்களித்தல்மயங்குதன் 

அடித்சடி.ச்திமிழ்தரு தளம் 
தூ 

தூக்கும்பாட்டும்பாவுமொன் 

HES OF LICH AGE) 

தூங்கலிசையாய்த்தனிச்சொல் 

அங்கலோசை நீங்காதாகி 

* தாங்கல்வண்ணம்வஞ்சிபயி 

தூங்சேர்தடுக்குப்பிரிதன் 

சாங்கசேச்தடுச்சல்பிரிதன் 

தே 
தெய்வங்காமமையில் 

தெய்லக் துணையிராசிப் 

தெரியுக்கால்வெள்ளைக் 

தே 
'தேமாபுளிமாகருவிஎங் 

தேமாவும்பாதிரியுஞ்சீர் 

தேமாவெட்டாதிபதினாறுய 

தேமாவேடா திரிபோதுபூப் 

தேருடைத்தாய்க்காமர் திணை 

தேவருஈசகருமேவவும்பெறு 

தேற்றம்வினாவேபிரிகிவ 

தேற்றம்வினாவே பிரிநிலை 

தோ 

தொடுச் துமன்சேறலிற்றொடை 

தொடையெனப்படுவசடை 

தொடையொன்றடியிரண் 

.-தசொடைபல தொடுப்பன 

பக்கம். 

567 

406 

19 

349 

339 

339 

393 

401 

408 

571 

476 

458 

05 

440 

453 

455 

530 

564 

14 

30 

19 
127 
297. 
288



இலக்கண மேறிகோள் முதற்குறிப் பகராதி 608 

பககம, 

'தோடையடியுட்பலவர்தா க ves 188 

தொடைமி*த் தொடுப்பன ees bes 288 

தொடையடியித் துணை க ves 235 

OsroowyeO gran oe ve 198 

தொலைவெனப்படுபவை வ வ. 545 

தொல்சாப்பியப்புலவோர் se ve 20 

+O show owgnCen wyoorQun® wes wee 881 

தோ 

தோற்றுங்காற்€ராலாம் bes ves 456 

ந 

ஈடுவுகேரியல்வஞ்சியுரிச்சீர் we vee 82 

ஈலமிகுசாலெழுச் சாயவழி க வ 46] 

நலிபுவண்ணமாய்தம்பயி ves we. 09,389 

ஈவிர்படுகுறிஞ்சி, செர்திறகா kes ves ௦௦0 

நன்பாலபூமரு துமாபடவாயெ ves we 455 

நா 

நாட்டியரசாலெழுத்துச்சீரால் ses vee 449 

சாணவுஈடுங்கவுகாடாடோழி ட bas 411 

நாதமு.தலாக ஈல்லுறுப்பேழு vee பப 20 

சாலசைச்£ரும் bes ve 67 

சாலசைச்சீர்வெண்டா oes wee 69 

சாலசையானடை பெற்றன wee வ 70 

நாலசையானுஈடைபெழுமோ wee vee 67 

சாலிருசாண்கொண்டதுநற் ves வ 405 

*சாலெழூச்சாதியாே றழுத்து ees ves 106 

நாலெழுத்தாம்வழிவெள்கே ves es 455 

சாலெழுத்தாங்காற்சலியின் ய eee 462 

srQenGe imran sap vee ves 884



604 ஒழிபியல் 

ரசாலோரடியாய்த் சனியிரண் 

சாழ்சீரடிசான்சர்சச்தொடை 

சாற்சர்கொண்டதுகோடி 

ச்நா ற்ச்ர்சொண்டதடியென 

சாற்€ர்சாலடி சலிவிருத்தம்மே 

நாற்சீர்சாலடிவருவதாயின் 

காற்பாரடைதெரிர்தரன் மூல் 

சான்குகிலைமைக்கும்வர்த 

சான்குமுதலாகநாலைந்து 

சான்குமூன்றுமடிதொறும் 

நீ 
நிரனி ஐ ததமைத்சலுமிரட் 

நிரனிறைசானே வினையினு 

நிரைஈடுவியலாவஞ்சியுரிச்சீர் 

நிரைசோமறு தலையடையா 

நிரைடா திரேர்பாதியர்தாதி 

நிசையிறுகாலசைவஞ்சி 

சிரையுகிரைபும்-: ஏழாதி 

திரையுமெைபும்-ஐர்தாதி 

நிலையாவன்பினீடாவின்பச் 

நிறையவையென்பது tee 

கின் றசீரீ ற்றொடுவருஞ்ச் 

தின்றதாதிரிலைமண்டிலத் துள் 

நின்றசரீ தும்வருஞ்சீர்முத 

நின்றகரம்புகீகாறாசரம்பு 

ப 
தீர்த்திபாபோல aCe aoe 

பக்கம். 

231] 

268 
100 

106 

334 

834 

470 

ட 450 

202,428 

240: 

182 
870. 
82 
143 
442 
71 
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450: 
561 
544 
84 

254, 
64,97 

டட 560 
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து 

௮.சலிப்புகுசலோச் துமுறை 

துவறசிளொடியே Baa 

நூ 

கதாலெனப்படுவதுநுவறும் 
தற்பாவகவனுணக்கராடின் 

நே 
நெடியகுதியவுயிர்மெய் 

செடிலுக்குறிலுமொற்றொடு 
ரெடிலேகுதிலிணை 

நெடிலொடுமெடிலும் 

கெடிலோடாய்தமுயிர் 

நெடில்குறிறனியாய்கின்ற 

*செடுஞ£ர்வண்ணம் 

*நெடுவெண்டாட்டேமுசர்கா 

செட்டெழுத்இம்பருர் தொட 

நே 

கோசையொன்றேகிரையசை 

கேரசையிறுதியாய் நிகழும் 

சேசசையுசேர்பசையும் 

சேரிசையின்னிசைபோல 

கேரிசைச்சிர் துப்ன்னிசை 

சேரிசையிணை நிலைமண்டில 

*சேரினமணியைகிரல்பட 

சேரீ ழ்நியற்சீர்சலிவயினிலவே 

சேரீற்றியற்2ர்சலிவயிற்சேரா 
கேரீற்றுசேர்வரின்வெண்டளை 

கேருகிரையுமாமியற்சீரொன் 

கேருரில்ரயுஞ்€ோ யிறுதலு 

17 

பக்கம், 

414 

223 

2,415 

270 

31 

53 

26 

52 

25 

58. 

388 

124 

25 

47 
424 
450 

215,227 
227 

ve 5B 
tee 3 

70 
71 
00 
«oD 

டை 49



606 யாப்பருல்கலவிருத்தி 

பச்சம். 
கேருகிரையுஞ்சீராய் வருதலுஞ் vee aes 68 
கேருகிரையுமயங்யெ ய a 485 
சேபேநிரையேசேர்பேகிசை wee bes 432 

சேசோரலகுகிசையிரண்டு வ. ww. 47,434 

சேர்ஈடுவியலவஞ்சியுரிசசர் வ ose 82 

சேர்சால்்வகையுகெறியுற Wee wee 53 

சேர்கிரைசே்புகிரைபென aes ves 48 

சேர்கிரைவரினே சோநிலை vee .. 68,427 

சேர்திரைகேர்புகிரைபு ve ves 438 

சேர்சேராசேோசையு நேர்பு ய aes 443 

கேர்கேரியற்றளையான்வரு ees ae 251 

கேர்கேர்டிரைநேராய்சேர்பு வி ட்ட 48 

சேர்சேர்சிரைகேர் சிரைநிரை வ வ 590 

சேர்கேர்கிசைசேர்ப்பின் வ ose 442 

கேர்கேர்நிரைகேராயிரு£ரும் வக வ 436 

சேர்கேர்பசையீரண்டும் வ ee 457 

சேர்பசை மீரெழுத்தாம்வழி we we 457 

சேர்பீசெழுத்தாங்காலைர்தாதி bes bee 451 

நேர்புகிரைபசைபுகேராதே ve 482 

கேர்புகிராபுமயங்யெரான்கு ய se 435 

சேர்முசலாகயெ குற்றியலுசாம் வ one 433 

ரை 

ரைவளங்கார்சாசம் பஞ்சுரம் vee wee 558 

ப 

பகலவன்செய், ௪ திற்பண்பி 235 

பண்சார்வாகப் பரந்தன ae 508 

பண்ணுச்திறலும் 207, 212, 479 

பண்பாய்ச்தடச்யெ பாசடை aes es 217



இலக்சண மேற்கோள் முதற்குதிப் பகராதி 007 

பண்வாய்ர்தவேழுபதினாு 

பண்பாய்ர்சூ..... பயினீ ழு 

பத்இின்மேன் மூன்று முதலா 

பத்தெழுச்தென்ப நோடி. 

_ச்தரீச்குறி லர தமில்குணத் 

பரமானுத்தேர்த் துகள்பஞ்ி 

பல்வகைத்சொடையொரு 

பன்னியச்பயின்றுபத் துநில 

பா 

பாட்டுரை நூலேமர்திரம்பிசி 

பாதிரிபோதுழீப்போபேறு 

பாதிரிபோது பூப்பாயவி pee 

பாதிரியின்புளிமாபாய்விறகுதீ 

பாதிரியுமாசெல்வாய்மாபடுவா 

பாரசாளாற்பாவோரை தாம் 

பாலைகுறிஞ்சிமருசஞ்செவ்வழி 

பாவுமின முமேவியவன்றி 

பாவெனமொழியிலும் 

பாளேதாழிசைதுறையே 

பி 

பிரத்தாரவெண்ணிரட்டித்து 

பிரிபொருட்டொடர்மொழி 
பிறிதினடப்பிலும்வஞ்சியும் 

பு 
புரைதிரு திபதினெட்டுயா 

பு.றநிலைவரீபுன றசெவியறி 

பு றகிலைவாயுை வஞ்சியும் 

புறகிலைவாயுறை-யவையடச் 

பச்கம், 

290,476 

ase 482 

461 

106 

465 

495 

185 

339 

416 

459 

°460 

447 

454 

478 

308 

349 

19 

211. 

... 494,498 

556 

274 

451 

201 

205 

B53



608 பாப்பருங்கலவிருத்.இ 

புறப்பாவசவல் பொருந்த 

*புறப்பாட்டுவண்ணம்முடிஈ் 

ட 
பூர். துலோடின்னனவும் 

பூமருதேழாகஇிபத்தொன்பான் 

பே 

பெயரிலைமும்மையும் 

பெருக்கெவாறுபிரத்தாரித் 

பெருர் தணைப்பொருளே 

பெற்றவடியைர்தினும்பிற 
பெற்றராலடியமையடி முடி 

பே 
பேனும் பொருண்முடிபே 

பை 

பைஞீலம்பைதிரம்விரற்றலை 

பொ 
'பொதுவகையாற்சொற்றன 

பொருதல் தும்பைபுணர் 

பொருளி ஓுஞ்சொல்லி னும் 

பொருளினுமொழியினும் 

பொருளின்வழுவேசமிழ் 

பொழிப்பொருஉச்செர்தொடை 

படொற்பமைக்சார்சொன்ன 

போ 

போதுபூச்கோதில்விறகுதி 

போதுபூபோசேறுபூமருது 

ப 62 

மகரச்குறுச்சம்வகுத்த து 

USSU. 

270 

390 

566 
44g 

910: 

495. 

201 

247 

292 

124 
qn
. 

ர
 

ம்
 

.. 80,119 
562 
147 
147 
410 ' 
177 
463 

443. 

86.



இலச்சண மேற்கோள் முதற்குறிப் பகரா. 609 

மத்கட்சுட்டேயுயா் இணை 

மண்பாயவையகத் துமிலை 

மதிலிரண்டுமாவாறு 

மதுவிரிவாசையும்பொது 

மயங்வயெதொடைமுதல் 

4மயங்கிஓருவனவும் வல்லோர் 

மருவியசொல்லொடுமருவா 

மருளொடுபுணர்ச்தோர் 

மசை.பிதழ்புரையுமஞ்செஞ் 

மழகளிறுவாய்ர்ச புலிபடு 

மதலையுரைபீபினும் 

மற்றவைதம்முண்மயங்கனு 

மனத்த துபாடுமாண்பினோரும் - 

மன்னவனென்பதாசிரியம் 

மா 

மாசல்சிறப்பின்மழகளிறு 

மாசெல்கடறு, மாபடுகடறு 

மாசெல்காடு, மாபடுகாழ் 

மாசெல்சுரம், மாபடுசு£ம் 

மாசெல் புலிசெல் சுரங்காடு 

மாசெல்வாய், மாபடுவாய் 

மாஞ்சீர்கலியுட்புகாகலிப்பா 

மாத்திரைவகை 

மாபடுவாய்பத்.தின்மேனான் 

மாபுலிபாம்புகளி?றன் நிவை 

மாவாழ்புலிவாழ்சரமுள 

மாவும்புண்மோனை***பணி 

மாவும்புண்மோனையியைபின் 

பக்சம். 

௦04 

520 

497 

562 

188 

481 

570 

219 

bee 377 

... 456,462 

147 

563 

351 

340 

462 

437 

437 

437 

441 

436 

wes 69 

22,88, 44,347, 428 

461 

436 

215 

159 

187
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பக்கம் 

மாறலதொவ்வாமரபின ட vee 179 

மீ 

மீஞளடுசண்டேறுவேதி eee ... 866,477 

ip 
மூசனடுவிறு திமறு தலை வக வக 2 

மூச்சீ£டியானிறுதலுகேோர் ves ose 214 

* மச்ரானும்வருமிட வக bes 108 

முச்சீர்சாலடியொத்தவை க oes 343 

மூடி பொருளல்லாதடி. bee we 124 

மூடி. ௨சன் முதலயல்க துவாய் வ வ 109 

மூடி.விரண்டுமிக்கு vee bee 508 

* முடுருவண்ணம், அடி.யிறச் bes eee 395 

மூதலிரண்டியலசை யேனைய vee bes 434 

மூதலெழுத்தளவொத்தயல் வக sae 182 

மூதலெழுத்தொன்றிமுடிவ wes வட 191 

மூசலெழுத்தொன்று௨ wee vee 182 

முதலெழுத்தொன்றின் வக வக 144 

மூதல்வழி eri Quen gr er ves we ஆ 

மூதற்காரணஞுச் துணை vee bes 569 

மூதற்£ர்த்சோற்றமல்ல vee ose 188 

முதற்றொடை. மருங்கின் வ 552 

மூச்.இிறத்சானு மூவிருவிகற்பி வ ate 12 

மூக தியமோனை யெதுசை வ vee 174 

மூர்சால் விரற்சாணிசண்டு வட .- 495,501 

மூல்லைகுறிகுமெருதமுழு vee ves 479 

முல்லையர் சணன்குறிஞ்சி ves wee 479 

மூமுவதுமொன்றினிரட்டை vee es 180 
முழுவ துநுணர்பவர் a ese 296



இஒக்சண மேற்கோள் முதற்குறிப் பகரா.தி 611 

பக்கம், 

மேற்ிசெய்வினைய துமுறையா . ட (567 

மேற்றியதூஏமமவரினுக்வை ய டட 488 
மூற்துகரர் தானுமுதற்பாவி ய bes 478 

ழூன்னிலை மநெடிலும்£வு vee ee 409 

மூன்னோர் மூலின்முடி. aoe ove 4 

ட ச 
மூவகையெண்ணின் பொருள் வ வ 292 

மூவசைச்சீருரிச்சருரசான் வ ves 64 

epameruner pip Cen) Bw bee ves 64 

மூவடியாஇயுகாலடியாகயும் eee ves 200 

முவாறெழுத்€சகழிரெடிற் bes ves 106 

மூவெழுத்சாம்வ!றிவெள்ளை ves we (8 454 

மூவெழுத்தாங்கான் முரற்கை, rae ves 460 

மூவைர்செழுத்சேசெடிலடி. ய oes 106 

மூன்றடியானுமுடிர்தடி ves we 250 

மூன்றிற்குஞ்சொன்னமுறை க ee 445 

மூன்றுசான்கு மடிதொறுர் வக வ 249 

மூன்றுவரிற் கூழைசான்கு we .. 165,171 

மூன்றுறுப்படக்யெ தன்மை bes உ ஆதரம் 

மூன்றேழுமூவைஈது bee bes 499 

மே ' | 

மெய்பெழுமாபிற்றொடை bee we 174 

மெய்யினியற்கை புள்ளியொடு wee we 27 

மெழ்ப்பாலைப்பெண்டன்மை vee wee 566 

மெய்யினளவேயரையென ves ee 28 

QuiQuenp GeraarCar wee wes 34 

மேல்லிசைவண்ணம் ane 887 

வெய்வகைகூதிர்முன்பனி an we 562



612 யாப்பருல்கலலிருத்.தி 

மென்மையென்ப கஞண 

மோ 
மொழிபுணார்தசமுதற்கண் 

மொழிமாற் நியற்சை 

மொழியினும் பொருளிலு 

மொழியுமொழியும்பொருளும் 

மோ 

மோனை விக ற்பமணிமலர் 

மோனையெதுகை முரணே 

மோனையிரண்டா மெதுசை 

ய 

யகரமுதல்வரினுசரமொழிய 
யகரம்வாக்குறளுத்திரியிகர 

wre வழ விடையின 

யாலழவென்னும் 

யா 

யாப்பின் வழுவே யாப்பின 

யாப்பெனப்படுவதியாதென 

யாவகையெதுகையுமசை 

ர 

மீகரவடிவாமீ துலகுகுருவே 

வ 

வகரமோடியையின்மகாமும் 

வகாசமிசையுமகாரக்குறுகும் 

வஞ்தொனேடடிவாம்பின்றி 

வகுத்தவுறுப்பின்வமுவுத 

வஞ்சிப்பாசான்குச்சணவா 

வஞ்சமருங்ளெறுதியுமா 

பக்கம். 

24 

55 
படட 879 
.. 147,148 

177 

17/8 

175 

176 

27 

27 

51 

140 

411 

18 

143 

464 

80 
30" 

125 
276 
844 

ப. 855,421
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பக்கம். 

அஞ்சிமருக்கனுமிறு திரில்லா ves ves 70 

வஞ்சியடியே யிருசத்தா ve ves 108 

வஞ்டியுரிச்சர்வர் தன்வழி ப es 92 

வஞ்சியாடிரியமென்றிரு ee “es 125 

வஞ்சியல்லாமூவகைய்பாவும் vee ves 111 

வஞ்சிழிறு தியுமாகும தவே வ படட 806 

வஞ்சியிது தியம்வசையார் bas bee 356 

ஒஞ்சியுளாயினெஞ்சுதலில bes ve 70 

வஞ்சிவிரவலாரரியமுடைத்தே ய wes 115 

வஞ்ிவிரவினுமாசிரியமுரித்தே ய ட 110 

வடர் துதெனிதென்ற ப ve 85 

வட்டமிட்டித் துவன்குறட்டு vee ves 522 

வணச்சமதிகார மென்றிரண்டும் wes es 1] 

வண்ணகத்தியறழ்கை திண்ணி ves ves 805 

வண்ணந்தானேகாலைர்தென்ப வக bes 384 

வர்தமுறையாற் பெயர் es ves 509 

வருக்கநெடிலினம்வரையார் lee tes 137 

வல்லிசை வண்ணம் vee we 386 

வல்லெழுத்தாறோடெழுவகசை wes ves 27 

வல்லொற்றுத் தொடர்ச்சி see ve 174 

வழிபடுதெய்வடற்புறம் வ 201,203,352 

வழிபடுதெய்வம்வழுச்.தி as ves 291 

வழுக்னியல்வகையின் ee aes 56 

வழுவின்்மூவகைக்காலமொடு wee wes 570 

வன்மையென்ப சசடதபற ee 24 

ar 

வாகை பாடாண்றிணை யென்ப “ee 562 

வாயுறைவாழ்ச்சே eee . 208,353



614 யாப்பருக்கலவிருத்தி 

வாயுறை வாழ்த்தேவயம்ச 

வாய்மொழிபிசியேமூ.துசொல் 

வாளார்வார்கழல்வீச்செய 

வாய்ச்சாலும் வாய்த் தலையும் 

வி 

விசற்பங் சொள்ளாதோசை 

விட்டிசைமோனையுமிடை 

விட்டிசைமுதற்பாத்தரவடி. 
விரலிடையிட்டனவசைச்சர் 

விரலிடையிட்டனவாடரு 

விருத்தர்துறையொடு 

விருச்தம்வியன்றுறை 

விருத்தவிருத்தியினை வேறைர் 

விருச்தவிதியதனை வீவில் 

விருர்தேதானும்புதுவது 
வில்லேற்றல் வேள்வி 

விஎம்பன த்தியற்கை wee 

வினையினீங்கிளங்யெ வ. 

வே 
வெட்ட சரச்தை புறனென 

வெட்டி முதலாத் தும்பை 

வெண்கலியொத்தாழிசை 

வெண்கூவெண்பா 

வெண்டரிறு திககணையசை வட 

(வெண்டரி.று திகிரைவரில் eee 

வெண்டரிற்செப்பல்பிறக்கும் 

வெண் £ர்ப்பின்ளாகிரைவரு 

மெண்?ர்வெண்டளையான் 

Ud 5. 

20% 

416 

942 

66 

188 
142 
285. 
48 
48 

112 
912 
494 
494 
382 
566 
557 

601 

562 

277 

218 

91 

92 

461 

92 

c



இலக்சண மேழ்சோள் முத ற்குறிட் users 615. 

வெண்சீரொன் றலுமியற்சர் 

வெண் 27.வருவனடவல்லாம் 

வெண்சர்.இனமெல்லாம் 
வெண்டளை தன்றளை 
வெண்டளைவிரவியும் 

வெண்டாத்தாழிசை 

வெணபா முதலா நால்வசை 

வெண்பா முதலாக வேதியர் 

வெண்டாவோரைந்தும் 

வெண்பாமூன்றுமகவலாறும் 

வெண்டாவகவல் கலிப்பா 

வெண்பாவாூரியங்சலியே 

வெண்பாவாிரியச்தாய்மற்ற 

வெண்பாவிருத்தர் துறை 

வெண்டாவுரிச்€சொருசான்கு 

வெண்டாவுரிச்சரல்லாமூவசை 

வெம்பாலத்தம்****வ கையே 

வெள்ளை யொழித்தெல்லா 

வெள்ளைநிலம்பத்தசவல் 

வெள்ளைமுதலாவாிரியம் 

வெள்ளை க்கசைச்சீராலாகும் 

வெள்ளைக்யெற்?ர்பெற்றன 
வெள்ளைக்குச்செப்பலகவற்கு 

வெள்ளையுட்பிறதளை விரவா 

வெள்ளையுணாலசையுஞ்சரோம் 

வே 

வேண்டியது நிறுவிவேண்டா 

வேதவாய் மேன்மகலும் 

பக்கம். 

216 

358 

431 

bes 308 

vo. 848,425 

wes 211 

... 208,476. 

... 208,476 

240 

269 

215 

346 

204 

210. 

459 

436 

௦08. 

97 

177 

201 

458 

452 

475 - 

309 

456 

wee 56 

vee 208,477
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பக்கம். 

வேதியர்க்கு வெண்மைவியன் see we 477 

வேறுபடவரினதுவெண்டளை ves wee 92 

வேறுபடுவினையினலும் ose .» 180,228 

வே.றுவினைப்பொதுச்சொல் bee bee 410 

வேற்துமையின்றியுமிடமுதலா ee ve 130 

வை 

வைத்தசிரைபசைமூவெழுத்து vee wee 455 

  

இலக்கிய மேற்கோள் முதற்குறிப் பகராதி. 

[குதிப்பு:--இடம் விளங்கிய செய்யுட்களுக்கு முதற் 

குறிப்பின் பக்கத்தில் ௮வலவ்விடங்கள் இரு பிறைக்குறியுள் 

காட்டப்பட்டிருக்னெறன. நூலுள் இடங்குறிக்கப் படாதன 

வும் ஈண்டு இடங் குறிக்கப் பட்டுள்ளன. உதாரணச் செய்யுட் 

களாகக் காட்டப்பட்ட சில இலக்கணச் சூத்திரங்களும் இவ 

வட்டவணையிலேயே சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. கலிப்பாவின் உறப் 

புக்கள் ஒவ்வொன்றற்கும் தனித்தனி3யே முதற்குறிப்புக் காட் 

tution on gi] 

அ 
௮ ௮வனும் இ இவனும் we vee 51 

௮ இஉ ௮ம் (தோல்-௭-நா.31) be we 385 

௮ இஉ ௪ ஒவ்லிவை குறிய ப we 51 

௮ இ உண்ணிருலுச்சென்னு bee vee 194, 

௮௨ அறியா அறிவில் bes Le 142 

ழுஃ்யெசன்ற 6குறள்-18-5) 88 we ... 88,184 

௮௧7 முதல (குறள்-1.1) 215 ve we 213 

மசலிருவிசும்பிள் (மலைப6-100) .... vee 3877 

.திகலிடமு மமருலகும் bee wes 826



இலச்யெ மேத்சோன் முசற்குறிப் பகரா.இி 017 

அசன்ஞாலநிலை துளஙூனும 

௮சசால மணி கிர்சாதது 

௮௩௧கண் வானததமர 

௮௩௪ண மதியமரவின்வாயப 

அ௮ஙகணவிசுமபின (நாலடி 16.1) 

அகழுலியினவிசொளியால 

௮ஞசாமை௰ீகை (கற்ள்-89-2) 

அடல் வணஙகு கழற்செல் 

அடல்வேன்மானோககி 

அடலவேலமாசோக௫ 

௮டி.தாககுமீள வின்றி (கவி-11) 

அடி.மிசை (சூளா-ழத்-22) 
அடி. முழர்தாளோடுககி 

அடி.யியற் கொடியன 

௮டுதிற லொருவ Fura gw 

gon ule gwar 

அடும்பினெடுககொடி. 

௮டைமின செனறடைமின 

அடையா பூகசோசை 

௮ணஙகனூாண (சூளா-நாட்டூ-9) 

அ௮ணககுகொல (குறள் 109-1) 

gece Ban 7 af 1 §) 

அணிளொ துூலல்குல 

அணிளொ பொறி 

௮ணி நிழலசோ சுமாஈது 

௮ணிமலாசோனெ 

அணியிழை யமைத்தோச 

௮திசமலமாகாலே 

oad 

பககம், 

490 
815 

66, 388, 422 
116 
985 
474 
221 

71 
182 
362 
111 
507 
368 
128 
£87 
318 
169 
405 
417 
511 
225 
298 
806 

347,304 
52 

130 
171 
598.



618 யூப்பருக்சலவிருத் தி 

அ.திசணமிருகிலம் 

அத்திறத் சாலசைர் தன 

௮,ச்துண்ணாடை 
tse சார்சமோடு 

௮ர்தரத் துள்ளே 

௮மசரையமரிடை 

௮மரீர் சரரீர் 

அமருண்டு தானை 

அமிழ்தினுமாற்ற (குறள்..7-4) 
௮ம்புதைத்த விலங்காவித்தன் 

அம்பொன்மாலை (சளா-௫ரத-18) 

அம்மவாழி தோழி காதலர் 

௮மம் பவளவரிசெடுங்கண் 

அயிர்ப்பாசக சோக்குவேன் 

அசச்சாம்ப னாதும்வாய் 

அரிமலராய்ர்த சணம்மா 

௮ரியவரை €ண்டு 

௮ரியுண்கணம்பில் 

அ௮ருவெரும் இளிமொழி 

அருங்கயம் விசும்பில் (சீந்தா-0260) 

அருணமாஞ்சனை 

அருணெறியொருவ 

அருணெறி பயர்த 

௮ருச்சவர்சட்சாதியா 

அருமாலைத் தாதீலர 

அருவியரற்றும் 

அருவிப் பலவைீசாள் 

அருளல்ல (தற்ள்.20-4) 

பக்கம், 

466 

299 

264 

72 

141 

22 

195 

wes 51 

105,225 

524



இலக்கிய மேற்கோள் முதற்குறிப் பசராதி 619 

அருளாழி யொன்றும் ௮ற 

அருளுமைய.நின்னழு. 

௮ருளஞுடை-நிற்பரவுதும் 

அ௮ருளெல்லாமகத்தடக்கி 

௮ருளெலு மிலராய் , 

அருள்புரி திருமொழி 
௮ரும்பெற லிவளீனும் 

அ௮சைசருமமாரும் 

௮சையர்கோளிசாவணம் 

அ௮லகுநீ உலகுநீ 

அலச்சமஞ்ையாமங்கூவ 

௮லரிகாறு துவர்வாய் 

அ௮லைகடலுலகமும் 

௮லைகடற்கதிர்முத்தம் 

அலைப்பான் ( நான்மணி-28) 

௮ல்லற்கோடைக் சொல்லை 

௮வசே, கேடில் (குறுந்-210) 

௮வசோ வாரார் (ஒங்தறு-847) 

அவனே, அ௮யன்மலை 

௮விழ்ச்த துணியசைக்கும் 

௮வ்வித்தமுச்சா (தறள்-17-7) 

௮ளவறியானட்டவன் 

அ௮ள்ளற்பள்ளத்.து 

அறத்தாறிது (குற்ள்-&-7) 

அறச்.து*சே (குறள்-6-0) 
௮றர்தரு, சண் செங்கோலை 

அறர்தருவானொன்றோ 
wy நவனீயமலனீ 

பக்கம், 

103 

297 

294 

204 

283 

295 

317 

293 

524 

325 

253 

72 

325 

vee 293 

... 154,373 

4/2 

356 

122 

322 

133 

34 

eee 152 

... 422,490 

218 

193 

wes 218 

wae 242 

296



620 யாப்பருக்சலவிருத்தி 

அதனின் றமிழ்சை 
அறிஞரியம்பிய 

அதிர்தானை யேத்தி 
அறிவல்லறிவல் 

அறிவனைநீ ௮, இசயரீ 

௮றிவாரறியும் 

அறிவினாலள விலை£ீ 

அறிவினானாகுவ (குறள்-32-0) 
அனவர்க்கறுவரை 

அனவரதடிமர ரரிவை 

அன்பிற்கு முண்டோ (குறள்-5-1) 

௮ன்பினாலமிழ் தளை இ 

௮ன்பினுமார்வம் (குறள்-8-4) 

அன்றுதான் குடையாக 

அ௮ன்னங்கண்டாவிர்த 

௮ன்னாயறங்கொல் 

அ௮ன்னையுமென்னையும் 

அன்னை யையானோவ 

ஆ 
ஆ௮ம்பூஉம் 

ஆ௮வளிய 

ஆகக்கண்டகத்தால் 

ஆசையல்குல் 

ஆசைப்படுக 

ஆடரிவிலாஇிழர 

ஆடவர்களெவ்வாறு 

ஆடுசழைகரும்பின் 

ஆகெழைகழிக்கும் 

பக்கம், 

488 
295 
226 
406 
295 
114 
$02 
380 
242 
472 
134 
298 
187 
488 
467 
244 
170 
55 

170 
158 
140. 
366 
407 
368 
865 

19 
940:



இல்தயெ மேற்கோள் முதற்குறிப் பகராதி 

ஆடக்ச ணாசெய்தினை 

ஆதிசாதர்பாதமூலம் 

ஆதியல்சடவுளை 

ஆதியா னருளாழி (சூளா.சுயம்-950) . 

ஆதியா னறவாழி 

ஆய்.தினை காத்தும் 

ஆரருள் பயர்தனை 

ஆரிய மன்னர் 

ஆருயிர்க்கெல்லாம் 

ஆர்சவி (ழதுமொழி) 
grader 

ஆர்த்த (நாலடி-61-1) 
ஆர்த்தார்த்து 
ஆலத்துமேல 

ஆவாவென்றே 

ஆவினிடையர் 

ஆவேறருவின (நாலடி-12-8.) 

ஆழி யிழைப்ப 

ஆழி ஈன் மான் 

ஆசான்விடுமே 

ஆறியாமுள்புக்கு 
ஆற்௮ச்செலவும் 
ஆனாப் பெருமை 

ஆஜொடு புல்லி 

ஆனையூற்றின் 
டூ 

இசையிற் பெரியதோர் 

இசையெல்லாங் கொட்ட 

18 

பக்கம். 

325 

465 

15,186 

508 

466 

330 

15 

374 

wes 826 

86,185,240 

539 

229 

483 

wee 369 

...136, 248 

138 

ve 141 

» 45, 548 

49 

529 

134 

262 

118 

wes 314 

wang 364 

ta 223 

410 

OZE



622 யாப்பருங்கல விருத்தி 

இடங்கை வெஞ்சிலை 

இடைதுடங்க 

இட்டசன்றனை யானினி 

இட்டி விரும்புழை 
இத்திறத்சாற் குறையென்னை 

இச்திரற்கு மிர்திரன் 

இச்திரர்க ளேத்துமடி 

இச்திரனே போலும் 

இசங்கு குயின் 

இரியன் மகள! ரிலைஞமலவி 

இருச்கைய தானெறிய Sua 

இருங்கண் விசும்பின்கண் 

இருங்கடற் ருனையொடு 

இருங்கழி மலார்த 

இருணிறம் வளையம் 

இருதவேற்றுமை (சூளா-சீய-170) 

இருமநெடுஞ் செஞ்சுடர் 

இருசோக்கு (தறள்-110.1) 

இருபாற் பட்டகின் 

இருமூன்றில் ஒன்று 
இரும்பிடியை மதவேழம் 

இரும்பிடியை யிகல்வேழம் 

இருவரமாமேழு காள் 

இருளுக் கெரிவிளக்கு 

இருள்விரிர்சன்ன மாநீர் 

இரைக்குமஞ்ச (சூளா-கல்.51) 

இலகங்சொளி மரகத 

இலனென்னு (தறள்-28-8) 

பக்கம், 

டட 109 
பட 42, 44 
. 409 
படட தர 

916 
990 
$33 
551 

183, 267, 365 
484 
300 
168 
117 
179 
363 

.. 100 
77, 427, 510 

71, 85 
804 
906 
507 
841 
585 
154 
146 

.. 109 
டட. 987 

485



இலக்கிய மேற்கோள் முதற்குறிப் பசராதி 

இலைகலவாயினும் (தீநமந்-204) 

இல்லென்பான் கையிற் 

இவளினு மிவளினும் 

இவைமுதலாயெ 

இளஈல மிவள்வாட: 

இ௮த்தொசிதச் தட்டு 

இற்றே லுடம்பி னெழினலம் 

இனமலர்ச் கோதாய் 

இணியே, ஆடனடை 

இனைஈலமுடைய (கவி-11) 

இனையது கினையால் 

இனையை யாதீலின் 

இன்பத்தி ணிசச் (கவி-11), 

இன்பம் (த, (2-5) பட. 78198, 518 
இன்னகைதச் துவர்வாய் 

இன்ன திவ் வழக்கம் 

இன்னமிழ்த மூட்டி யெழில் 

இன்னாயிர் தாங்கு 

oF 

ஈத்துவக்கும் (குற்ள்-29-8) 

சுயற் புற்றத் தீர்ம்புறத்து 
சரிதழிணர்நீலம் 

2 

$குதிறத் துத்துப்பார் 
உகுபனி சண்ணுறைப்ப 

உச்சியார்ச் சறைவஞாய் 

உடையதம் முறுப்பின் 

உடைமணி யரையுருவ 

028 

பக்கம், 

352 

559 

257 

302 

317 

802 

A484 

21y 

322 

112 

519 

295 

112 

225 

153 

300 

487 

72 

152 

531 

345 

559 

488 

315 

492 

423



624 யாப்பறாக்சல விருத்தி 

உடையராய் (டுன்னிலை) 

உடையார்முன் (தறள்-40-5) 

உட்கொண்ட தகைத்து 

உண்டூரர் துதைத்து 

உண்ணாமை (தற்ள்-20.5) 

உண்ணான் (நாலடி-1-9) 

உதச்சாண், சுரந் சான 

உமணர்சேர்ச்து (குறுந்-124) 

உரன்ன் னமைர்த 

உரிமையின் சண் 

உருகார்தம் மின்னுயிர் 

உருவு சண்டு (குறள்-07-7) 

உரைப்பார் (குற்ள்-24-8) ப 

உலகமூன்று மொருங்குடன் ee 

a.asé siPQu (gper-43-5) 

உலலனுட் பெருர்தசையார் 

உலகுடன் விளக்கும் 

உலகுட லுணர்ந்தனை 

உலகே, முற்கொடுத்தார் 
உலா௮வலா௮தொருவழி 

உள்ளடி புள்ளன வோலை 

உள்ளோர் சொல்லோ (ஐங்குறு) 

உறிபோனசம் பெழுக்றும் 

உறுபெயலெழிலி தொகு 

*, த்நபடையிஞர் பெற்ற 

nen 

ஊகத்தி ஞன்மல்கு கோலை 

ஊ௫ியறுகை யுறுமுச்தம் 

பக்கம். 

351, 

225 

299 
902 

373 

50 

356 

430 

wee 157 

.. 78, 427 

408 

226 

ve 485 

ae 139 

8 481 
857 

185 

294 

357 

161 

872 

86 

was 241 

bee 359, 

249 

558 
183



இலக்யெ மேற்கோள் மூதற்குறிப் பகராதி 625 

ஊரலரெழச்சேரி கல்லென 

ஊருணி ஜீர்கிறை (துறள்-22-5) 
ஊர்வாழி பூரர்தேர்தார் 

ஊழிரியுலகுநீ யுருவுரி 
ஊனுடை யுழுவையில் 

er 

எஃ்சொடவன் காப்ப 

எல்கலெங்கெய கையராய் 

எஃெஃிய வெஃகுணர் 

எண்ணின (சூளா-நகர-17) 

எய்தற்கரிய (குற்ள்-49-8) 

எல்லார்க்கு ஈன்றாம் (குறள்-18.5) 

எல்லைநீர் ஞால ர தலாய 

எல்லாரு மெர்த்மச்கே 

எல்லா விளக்கும் (தறள்-80-9) 

எவ்வுயிர்ச்குமோ ரியல்பே 

எழுப்பற்றிச் சனர்.துறுமி 

எளிதினிரண்ட்டி (டுயற்பா) 

எள்ளனைத்து மிடரின்றி 

எழும்பியளை (குறுந்-12) 

எற்றே பலியிரச்குமிட்டால் 

எனை த துணையை யாயினும் 

என்பொடுதடி படு (புறம்-285) 

எனனிதுவிளைச் (சளா-சய-107) 

அன்னிற், பொலிர்ச திவண் 

என்னே செல்லுதிவாழி 

அன்னைரீசாயலெரிசதிசோய் 

பக்கம். 

427 

221 

389 

... 78,991 
488 

389 

38 

88 

908 

282 

528 

229 

74 

137 

801 

316 

478 

284 

116 

229 

284 

424 

509 

549 

242 

582



626 யாப்பருங்கல விருத்தி 

ஏ 

ஏஏவழங்குஞ் சிலையாய் 

ஏளர் இதையவழா௮ல் 

ஏடலர் தாமரையேர்தும் 

ஏடியறங்கொ னலங்கெர் 

ஏதங்கணீங்க வெழிலிஎம் 

ஏதிலாவுயிர்களை யெவ்வகை 

ஏரியிரண்டுஞ் A par 

giwet spaCsrans 

ஏறுயர் கொடியின் 

ஏன விதணத்து (கலி-09) 

8 
ஐயாவோ வையாவோ 

ஒ 
ஓக்குமே யொகச்குமே 

eG Br பிண்டிப்பொன் 

ஒருபொருட் இருதுணிபு 
ஒருமனமாந்தர் மூவகை 

ஒருமால் வரைநின்றிருசுடர் 

ஒல்லாத பிறப்புணர்ச்தும் 
. ஓ 

ஒஓசல் வேண்டும் (குற்ள்.00.8) 

ஒங்லைவேலோ ஜொளியால் 

ஒங்குதிரை (பத்து-மதுரை-1) 

இங்குமலை யமன் ந வேங்கை 

ஒங்குவரைச் தொடுத்.து 

ஒடையே யோசுடயே we 

ஒருடம் பிருவராம் (நக்கீரனூர்) one 

154, 

1464 

பக்கம். 

157 

38 
289 

244, 

249 

300 

351 

309 

402 

320 

32. 

180 

5384 

524 

534 

198 

285 

155 
412 
210 
189 
162 
182 
525



இலக்யெ மேற்கோள் முதற்குறிப் பகராதி 

ஒள 

ஒளசவையென்று வேறெடுத்து 
க் 

சங்கணச்சைப் பைர்தார் 

கடற்குட்டம் போழ்வர் 

கடா௮கச்களி (கறள்:109-7) 

சடிக௫ ழிலைமலர் சரிதழ் 

கடி.கமழ் பூங்குலைச் கலங்இருர் 

கடிமலர் புரையும் சாமர்சேவடி 

கடுகாக மதனடக்கஇ 

கடுமூடைய நாறுகரு 

கடைக்களார் சின்றிட்ட 

சடைசெப்பும் வேயும் 

கடையாயார் (நாலடி-22-0). 

கடியார்பூங் கோதை 

கடியான் வெயிலெறிப்ப 

கடி. யுலாய் நிமிர்ச்த சயம் eee 

சகடையில்லா வறிவோடு 

கணங்கொ டோசை(மலைபடூ-&4) 

கணக்கொள் வண்டினம் 

கணிகொ(சூளா-அரசீயல்-197) 

கணைச்சா னெய்தற்சண்போல் . 

கண்கவர் கதிர்மணி கனலும் 

சண்டசம்பற்றிக் கடக 

சண்டலங் சைதையொடு 

கண்டல்வண்டற்கழி 

சண்டுதண்டாச்சட்டின்ப 

கண்ணியோர்சண்ணே 

சண்ணுடைய ராவர் கண்டார் 

027 

பக்கம். 

40 

425 

235 

. 43,226 

546 

808 

189 

190 

405 

417 

361 

230 

878 

405 

52 

296 

550 

162 

102 

167 

257 

351 

167 

424 

460 

266 

408



628 யாப்பருங்கல விருத்தி 

கண்ணுதலான் காப்ப 

கண்ணும் புருவமும் 

கண்ண் கருவிளை 

கண்ண்டண்ண்ணென 

சதமிகுவன சோழி 

கதிர்கொண் மதியுங்கனபொன் 

சயலேருண்சண் கலுழ 

சயற்கருங்க ணன்னலார் 

கயன்மலைட்பன்ன சண்ணிணை 

சரலொடு கின்றார் கடியின 

கசா௮ம்விராழம் 

கரிமருவு மடி.மதிலின் 

சரியவெளிய செய்யகானவர் 

கருங்கடலுடுசத்த மல்லன் 

கருல்சண் வெள்ளைவார் 

கருங்கால் வெண்குருகு 

கருநிறப் பொறிமுகக் கட 

கருநிலமணிர்த கதுப்பின் 

கருமால்வினைகளீ சையேறி 

கருவினை கடச்தோய்ரீ 

கசைபொரு கான்யாற்றக் 

கரைபொரு கீர்க்கடல் கலங்க 

கலியொலி வியனுலகங் கலந்து 

கலைபயி லல்குலார் காமர் 

குலையெலா முதற்கணே 

கல்சோச்து சால்தோன்௮௫ 

saves Papi 

கல்லாதார் சல்லவையுட் க 

பக்கம், 

ப... 206 
vo. 12569 
பட 38,865 

39 
523 
406 
196 
516 
152 
487 
172 
470 

படட 106 
வட 199 

169 
160 
472 
148 
529 
296 
265 
825 
286 
505 
466 
489 
«114 

a 246



இலக்கிய மேற்கோள் முதற்குறிப் பகராஇ 629 

பக்கம். 

கல்லாதான் (தறள்-41-2) 85 

கல்லார் கடங்கழிய 115 

கல்லிவர் முல்லைக் களிவண்டு 160 

சல்லிவர் முல்லைய மெல்லிய 171 

கல்லின்மே னாறியக்*கனபவள் 302 

கல்வினைக் கதிர்பணிக் கவண் 345 

SONS Bt ard8 PAS 518 

கழா௮ச்கால் (குறள்-54-10) 905 

கழிமலார்த சாவிக் சகளிவண்டு 186 

களவிஞற் கொணர்ந்த 405 

SOEST S Sy வென்று 42 

களிறும் வர்தன' சண்டு 524 

களிறு வழங்கு தெருவினெடும் 419 

சறைப்பற் பெறுமோட்டு 302 

சற்சக் கசடற (குறள்-40-1) 32 

சற்புடைச்தாச் காட்டுதற்கு 531 

கற்பிறங்கு சாரற் கனவருவி 113 

கற்றதூலினார் 515 

கற்றற்றற்ற சுடற்ற 412 
சனல்வயிரக் குறடாக 288 

சன்மிசை வேய்வாட (கவி-11) 111 

கன்௮குணிலா (சீலப்-ஆய்ச்) 264 

கர் 

காலரி சொண்டான் ப 44,157,428 

சாச்கைச் காகா சாக்கை 530 

கசாடாமாதா லீதாகா 518 

காட்சியாற் கலப்பெய்தி 298 

சாண்சவினன் சாரோர் 528



630 யாப்பருங்கல வீருத்தி 

காதுசேர் தாழ்குழையாய் 

கார்தள் கடி.சமழும் 

சாமரு சதிர்மதி முகத்தினை 
காமர் கடும்புனல் (கலி-89) 

சாமவிதி சண்முகம் 

காமனைச் காய்ர்தனை 

சாம்புசேம்பா வெற்பிற் 

காய்ச். து விண்டானைய 

காய்மாண்ட (8வக.நாம-81 

காரார் தோகைச்சண்ணார் 

கார்ச் கசடலொலி மா 

கார்ஈறு நீலல் கடிச்கயத்து 

காவலுழவர் சளத்தகத்து 

காவியங் கருங்கட் 

காளையோடாடி. 

சானககாடன் கருங்கோன் 

கானலம்பட்ட சலிமாத்தன் 

& 

இடல்சற் டெல்ற் டெர்த 
கு 

குடஙிலைத் தண்புறவில் 
குணங்களின் வரம்பிகந்து 

குணம்புரியா மாச்தரையும் 

குண்டுகீடுநீர் குவளை 

' குமணவாழி கமண 

குயிலும் குழதுமலைத்தன 
குரவச் சோலச் சோக்சணி 

குரவ ணங்கிலை மாவொடு 

பக்சம். 

806 

320 

295 

bes 320 

361 

௨1௦ 

eee 430 

... 190,510 

140 

515 

520 

541 

43 

149 

226 

418 

260 

300 

94,814 
984 
435 
412° 
411 
427 

ப 406. 
79,78,406



இலக்கயெ மேற்கோள் முதற்குறிப் பகரா.தி 631 

பக்கம். 

குரகிதான் விரிகொல்கொடு வ ves 466 

குருசரிதவின் சிளிசடீ.யினர் ய ட. 490 
குருகு காரையொடு wes ... 120,122 
குருகு லேண்டாளி வ ... 118,438 

குருத்துக் குறைத்து" ய . 88,181 
குருர் குளிர்ச் து மயங்கு யப ட 487 

குரும்பையும் பொற்செப்பும் ves bes 307 

குலாவணங்கு வில்லெயினர் vee வ 90 

குவளையுண்க ணிவள்வபின் vee es 253 

குவளையுண்க ணிவணலம் wee wes 79 

குவியிணர்த்தோன் (குறுந்-107 ) வ ve 374 

குழலிசை குரற்றும்பி vee உட “100 

குழலிசைய வண்டினங்கள் ves we 79,246 

குழலினி தியாழினி (குறள்7-0) யப . 933,40 

குறித்துச் கூடுவோர்கெறி oe bee A} 3 

குறுங்கான் ஞாழல் கொங்கு wee we 164 

குறத்தாட் பூசஞ் சுமர்ச _ bes 376 

குன்றக் குறவன் காதன் as ட 60 

குன்றத்து மேல குவளை we wee 372 

குன்ற வெண்மண லேநி வ aes 364 

குன்றாவிளையு ஞுயர்கிலம் vee ves ௦50 

குன்றுவாழ் கொடிச்சியர் wee vee 257 

குன்றேறி யானைப்போர் ப 85,181,213 

Fn. 

கூ௨ம் புடைக்கலம் bee bee 168 

கூடுவார் கூடல்கள்கூட ves 3u4 

கூர்ப்பதனை யோரெழுத் vee vee 537



$32 யாப்பருங்கல வீருத்தி 

கே 

'கெடலரு மாமுனிவர் 

கெண்டையை வென்ற 

கை 

கைமாட்? விரச 

கைவிரிர்தன கார்தளும் 

கைவை போூ (மலைப$-105-106) 

கோ 

கொக்கு தங்கு கோதை யோதி 

கொங்குதேர் வாழ்க்கை (குறுந்-2) 

கொடிகுவளை கொட்டை 

கொடிகொடியொடு vee 

கொடிதே ரண்ணல் காற்கை 

கொடி.புரையு நுழைுசுப்பில் 

கொடியிடை மாதர்மேனி 

கொடிவடி வேல் கூட்டழிக்கும் 

கொடிவாலன குரு 

கொடுத்தலும் (நாலடி-28-4) 

கொடுர்திற லுடையன சுறவே 

கொய்தினை காத்துக் குளவி 

கொலைவி லெயினர் கும்பில் 

கொலைமான் விழியகறல் 

கொல்லா ஈலத்தது(குற்ள்-09-4) 

கொல்லச் சொன்றைச் கொழு ச 

கொல்லையம் (சிலப்பதி-ஆய்சி) யக 

சொன்றன்கு வின்னா(கற்ன்11-90) ... 

சொன்றார்ச் சமைச்ச vee 

சொன்று கேஜிநீடு கருதி 

கொன்றை Cawss hoe 

பக்கம். 

285 

54 

560 
73,78 

49 

.»» 108,197 

71 
360 
491 
315 
318 
404 
B38 

... 887,490 
235 
299 
330 
116 
519 
198 

we BOB 
264 
192 

81,105,266 
41,418 | 

240



இலக்கயெ மேற்கோள் மூதற்குறிப் பகரா.தி 683 

சொன்னூர் துஞ்சி (தறுந்-188) 

கோ 

கோடல் விண்டு கோப மூர்ச்த 

கோடற் கொல்லைக் கோல 

கோடன் மன்னு பூங்கானல் 

கோழடொரு சையிய மொருசை 

கோண்மாச் கொட்குமென்று 

கோல மலர்கொண்டு சிலமந்தி 

கோலக் சொன்றைச் கொழுஈன் 

கோவா முத்திற் சண்பனி 

கோழியெறிசத (பட்டின-28) 

கோழியுங் கூவின் குக்கில் 

கோளரி வாளரி வல்லிய 

8 

௪தமசலா வேலவா தனதின் 

dir 

சாச்துர் தண்டழை 

சார லோங்கிய தடர்தாட் டாழை 

சாருண்ணாடைச் சாய்கோல 

சி 

சிர்திலீழ்ச் த ச.இர்ச்செய்ய 

சிலம்படி. மாதர் ஈன்னலம் 

சிலம்படைந்த வெங்கானம் 

இலழ்பொலிச்குமிணை யடியும் 

லீமுகம பாய்தரு குஞ்ச 
சலையன் மெழுர் தழையன் 

சீலைவிலங்கு நீள்புருவஞ் 
சிறப்பீனுஞ் செல்வ (துறள்க்-1) . 

பக்கம். 

252 

267 
பட 460 

949,480 
904 
962 
401 
467 
429 
120 
314 
104 

5238 

366 

148 

263 

407 
192 
288 
305 
524 

wR 
43,85,138,228 

டை 918



634 யாப்பருங்கல வீருத்தி 

சிறியசட் பெறினே (புறம்-285) 

ஹொகுடியீரே (கலி-89) 

சிறுஈன்றியின் நிவர்ச்யொம் 

சிறு நுதற் பேரமர்ச்சண் 

சிற்றியாறு பாய்ர்தாடும் 

சீ 

சீயஞ் சுமர்த மாசறு மணியணை 

சீர்கொண்ட கரும்கடவில் 

ச.ரடிப் பேரகல் 

சு 

சுடச்சடரும்(குற்ள்-20 -7) 

சுடர்த்தொடீ (கலி-51) 

சுடிகை நுசன்மடவாள் 

esc மென்குழன் மேலும் 

சுரையாழ வம்மி மிதப்ப 

சுறமறிவன துறையெல்லாம் 

சுரா௮ச் கொட்கு மரா௮ 

சு ற்றுநீர் சூழ்டெங்கில் 

ஞ் 
சூரலும் பிரம்புஞ் சுற்றிய 

சூரல் பம்பிய சிறுகான் யாறே 

குருடைய கடுங்கடங்கள் 

சே 
செங்கண்மேதி கரும்புழக்ட 

செங்கயலுக், கருவிளையும் 

செங்கை யுர்.திச் €ர்மலி யாரம் 

செஞ்சுடர்ச் சட (சூளா-நகர..5) 

செந்தி யன்ன ளெதத் யானை 

பக்கம், 

298 

320 

. 41,412 - 
113 
997 

60 
245 

147 

.. 138,224 
75,310 

225 

152 

.. 990,870 
63 

163 

346 

405 

... 259,871 
288 

72 

2/2 

547 

509 

146



இலச்யெ மேற்கோள் முதற்குறிப் பசராதி 635 

பக்கம. 

செந்தொடைப் பகழிவால்கி ves ves 145 

செய்துமோ பாண இருவில் bes bes 532 

செய்யவாய்ப் பசும்பொ (சூளா-சீய 101) wes 198 

செய்யோன் செழும்புகசோன் vee wee 364 

செருவிளை வைவேற் றிசழொளி ... ves 467 

செல்வப்போர் ..  74,87,122,275,318 

செவ்வாய்ப் பேதையிவ டி.றத்து bee vee 314 

செறிதொடி யுவகை கேளாய் ee ves 381 

சென்றுபடு பருதியிற் வரத vas வ. 5௦2 

சென்றுபுரிர்து இரிந்து ய வ 487 

சென்று முகம்து நுதலாட்டி ves ve 483 

Ge 

சேணுடைய சடுங்கடங்கள் bes bes 288 

சேயரி காட்டமுஞ் செவ்வாயும் ns vee 249 

சேயிரா முகந்த நுரைபிதிர் ae on 179 

சேய்புகர் மால்மதி யானும் வ, வ 367 

சேற்றுக்கா னீலஞ் செருவென்ற வக we 236 

சோ 

சொல்லல்சொல்லல் தீயவை ves vee 248 

சொல்லுப சொல்லப்பெறு see . 198,221 

சொல்வ லோம்புமின் ee es 343 

சோ 

சோதிமண்டலச் தோன்றுவ bee bes 469 

சகோலையார்ந்த சுரத்திடை wes aes 118 

சோழறுஙா£ச்செ கொழுங்கஞ்சி vee 419 

த 
தச்சவர் சம்பர்தர் தாங்க வச “ 519 

தக்கார் சசவிலர் (குறள்.12-4,) wee oe 187



636 யாப்பருங்கல Sins 

சீச்கோலர் தின்று தலைகிறைய 

தீடங்கடன் மண்ணில் nee 

தடமண்டு தாமரையின் 

தண்டடைர்த தஇண்டோனாய் 

தண்டை யினகளெொி 

தண்ணதறுர் சகரரீவிய 

தண்ணறுர் தூநீராடச் சேர்த 

நீண்பால் வெங்கள்ளின் 

தண்மதியேர் முகச்தாளை see 

தண்முகை மென்குழல் 

தீர்தை யிலைச்சுமடன் 

சம்பொருளென்ப (தறள்-7-8) 

ssa டலையைர்தும் பக 

தலைவன்றலை முதலாத்தார் 

தவளமுத்தஞ் சங்கேன்று 

தீறியுமிரண்டு தையலார் 

தன்னுயிர்ச் இன் (குற்ள்-28-6) 

தா 

தா௮மரை மேதூர்றையும் 

தா௮ட்டா ௮மமைமல ருழக்கி 

தாம் படுககர்க்கு 

தாஅய்த்தா௮ய்ச் செல்லும் 

தாதுறு முறிசெறி தடமலர் 

தாமத் தண்களைத் தறாச்கொடு bas 

சாமரைபுரையும் (தறுந்-&ட-வா.) 

தாம்வீழ்வார் (குற்ள்-120-1) 

தாவென்பார்க் இல்லென்பான் 

தாழியோக்குமலர்ச் கண்ணவர் 

பக்கம். 

140 

521 

232 

218 
376 

160 

241 

469 

316 

422 

541 

34 

234 

43] 

423 

bee 539 

.. 122,225 

193 
158 

டட 888 
... 980,428 
... 999,801 

407 
188 

184,78 
«BBD 

a 402



இலக்யெ மேற்கோள் முதற்குறிப் பகராதி 087 

பக்கம. 

தாழிரும்மிணர் ட ட 120,210,948,480 

தாழ்ர்ச வணர்வினள்ய் vee was 378 

சாழ்பொழிற் றடமாஞ்சனை ட ௨71,428 
தாழ்வாகத் தம்பேணா க bes 489 

தாளாள ரல்லாதார்: தாம்பல ves wes 246 

தாரஜோங்கெ சண்பிண்டி ves bee 63 

தாள், களங்கொள (புறம்-4) vee ves 490 

தானோருமெம் முள்ளிவாராது வ ய 487 

தி 

திடுதிம் மெனநின்று ய. bes 242 

இிண்டேர் வயவுரைச் சேவை ப 510,551 

ரித்து வெங்கய முரித்து bes ee 465 

தஇரியாச் சுற்றமொடு முழுது vee wee 86 

இருகயெ புரிகுழ் லரிவையர் வ க 470 

திருக்சொண்டு பெருக்சமெய் wee ees 353 

இருஈர்து பூம்பொய்கை wes vee 217 

இரு த.தல்வேர் (புற்- 0வ-மா) ய bee 204 

திருர்திலையி னிலங் இலைவேல் vee ee 122 

திருமழை தலைஇய(மலைபடூ-1) wee bes 86 

திருமொழியாற் சின்னவணி வ ப 114 

இருவிற்கோர் கற்பகத் தெரியன் வ ves 433 

இரைத்த சாலிகை நிரைத்த வ வ 100 

இரைர்து இரைச்து திரைவர wee wo. $2,419 

Bor Boder Fuew vee as 373 

தீ 
தீதில்லா ஈயமுதலா one 295 

தத்தித் சாதாது தீதா vee வட. 580 
19



638 பாப்பருங்கல விருத்தி 

LIS ELD, 

திமேய் திறல்வரை நுழைஇ ves ves 146 

நீயி னன்ன (மலைபடூ-145) bes ves 552 

ட்டி 

துகடீர் பெரும் (நாலடி-1-2) vee wes 284 

துங்சச் சனசச் சோதி wee wes 516 

அடிச்தடித் இமிழ்தரு ves vee 406 

துணியிரும் பெளவம் wee ய 861 

துணையில்லாப் பிறப்பிடை wes bee 295 

துணைவளைத் தோளிவண் wes bee 314 

துப்பாயார் தாவென்பார்ச்கு க we 560 

துப்புறழ் செவ்வாய்க் Baral ve ves 192 

தவருண்ணாடைச் சாய்கோல் ves ப 204 

துளியொடு மயங்கெ bee ves 132 

தன்னாத வினைப்பகையை eee பட 208 

தூ 

தஉபத் இம்புகை (மலைபடு) ase wes 44 

தே 
செங்கங்காய் போலத் இரண் wee bes 574 

தெய்வயாற (சளா-டரத-18) es உட 518 

தெரிவில்லா வினைகெடுத்து க bee 300 

தெறுக தெ.றுக தெறுபகை aes 33,738,581 

தென்குமரி வடவிமையம் க vee 393 

தென்றவிடை போழர்து வ வக 201 

தென்னன் நிருச்சார் ves wee 377 

தே 
சேர்தாட் டீங்கரும்பின் wee ves 423 

சேம்பழுத் (சளா-நகர-14) oes 101119 

ேனமருர் இருவாரிள வேனிலின் ... ae = 406



இலக்யெ மே நிகோள் முதற்குறிப் பகராதி 

தேனார் மலர்ச்கூர்தல் 

'சேனினர் மலாப்பிண்டி, 

தேனுலா மலர்ப்பிண்டி 

தோ 

தொடிகெடுழ்ர் தன்வே 

தொடியுடைய தோண் 

தொடுகடற் ௮ுறைதுறை திரி 

தொடுத்த வேம்பின் மிசை 

தொன்னலத்தின் புலம்பலை 

தோ 

தோடா ரெல்வளை OsGip 

நீ 

நடைக்குதிரை யேறி 

ஈண்ணினர்க்கு ஈண்ணார்ச்கும் 

ஈண்ணுவார் வினைசைய 

ஈண்பிதென்று தீயசொல்வார் 

ஈலங்ளெர் இருமணியும் 

ஈலஞ்செலசத் தொலைந்த 

நல்லார் வணங்கப்படுவான் 

ஈலவைக்சணம் வீயசன்னூல் 

நறுநீல செய்தலும் 

ஈமாச் தளிர்மேனி நாளும் 

நற வேங்கைச் தமல் 

சற்கொற்ற வாயில் 

சன்மனமு சாணமு முன்னிலு 

சன்மாறா வருவாயோ 

சன்.றறிவாரிற் (தற - 108. 2) 

, 77,244 

68,199 

பக்கம். 

234 

402 

306 

.. 195,892 

336 

152 

302 

..- 108,337 

... 148,386 

a. 55,486 
368 

241 

258 

438 

512 

518 

226 

532 

322 

, 926,487 
591 

498 

689



640 யாப்பருல்சல விருத்தி 

சன்றியாக்கச் சொன்னக்சால் 

சன்னாட்பூச்ச பொன்னிணர் 

நன்னாள் வேக்கைப்பொன் 

நா 

சாகஞ்சர்தன (களா - சீய - 177) 
சாசனம் பூம்பிண்டிச் £ழ் 

நாடிமீட லல்லதில்லை 

சாணானிறைர்த மதியாள் 

சாணொடு சகழிர்தன்றால் 

நார்த்தொடுச் தீர்க்லென் 

நீ 
கஇித்திலங் ரழலாக கிரைதொடி. 

நிலங்காரணமாச நீர்ச்கங்கை 

நிலக்ளேயா செடி துயிரா 

நிலத்தினும் பெரி (தறுந்-8) 

நிலமசள் கேள்வலும் 

திலம்பா௮ய்ப்பா௮ய் 

நிலவரை நீள் (குறள்-24-4) 

நிலவுமண லகன் றை வலவ 

கிலனெளியத் தொகுபிண்டி 

நில்லாதுசெல்வம் நிலலார் 

நிழலிடையிலஃ்தோ புகுர்து 

திழன்மணி நின்றிமைக்கும் 

கிற்பவே கிற்பவே நிற்பவே 

des pipe) செர்தியும் சண்புன 

நின்றன கின்று தன்றுணை 

சின் இிரியுஞ் சடரு"ள 
தின்று நின்றுள நினையும் 

பக்கம்... 

241 

49 

80 

95 
309 
104 
524 
299 
141 

a. 8406 
273 

ae 488 
a. 111,256 
.. 880 
45,347,428 

485. 
890 
489. 
909. 

டட 1 
... 204,296 

181 
186 
258 
493 
15



இலகச்யெ மேற்சோள் முதற்குறிப் பகராதி 641 

நீ பக்கம், 

கீணவாமா மாவாகாநீ ves wes 536 

நீடற்ச வீனையென்று செஞ் ves bee 264 

நீடிணர்க் கொம்பர்ச் குயிலால ல் bes 135 

சீமாலை மாருடி. நீனாடுசாடுனா. bee wes 518 

நீரின்றண்மையும் தியின் ப 1 
நீரூர்கானாயாறே ட. க 388 

நீர்கலங்காத்தோயநீ ய. aes 326 

bod ps seraris Cow vee ves 345 

நீலமா கடனீடுவார் இரை wes vee 24) 

நீலுண் Glens sQuu vee wes 377 

நு 

ழஓுண்மைசால் கேள்வி ves wee 220 

றுவற்சி நொடியே சிவி bee wee 225 

றுழைது? லகலல்குல் ப ves 304 

Oe@ prem Arey wavs ew bes bee 220 

நெடுக்தோட் குலர்தொடி ய bes 171 

கசெடுவரைச் சாரற்குறுங் vee .. 94,190 

செய்கொண்டே னெட்கொண்் eee ve 538 

நெருப்பினு கிலத்தினும் bee vee 364 

கெறிரீரிருங்கழி நீலமும் ட ய 403 

(per 

செளவிமானோக்கி னாரமைலாய் vee wes 34 

ப 

பகலவன்செய் தா இற்பண் க vee 235 

பகலேபல் பூங்கானற் Barter ves 135,139 

ens Bunter pg) gen p ee ன 810 

பங்கயங்காடு (சூளா-நாட்டூ-2.) bes “ 505 

படியுடையார் (குறள்-01.0.) wee வ 485



642 பாப்பருக்கல விருத்தி 

படுமழைச்தண் மலைவெற்பன் 

படுமணி யினகிரைகள் 

படுமணி படுமொருகசை 

படுமழைச் சண்மலை வெற் 

படைகுடி. கூழ (தற்ள்-89-1) 

படையொடு தஇரீர்வளியால் 

படையொடு போகாது 

படையொன்றுமில்லை 

பண்கொண்ட வரிவண்டும் 

பண்டிப்புனசத். துப் பசலிடத்து 

பண்டு மொருகாற் றன்பைச் 

பண்ணுரச் 'சிறமும்போற் பாவும் 

பாமநீ பகவனீ 

பரலத்தஞ் செலவிவளொடு 

பரவிப் பாரகத்தார்பணி 

பரவு பொழுதெல்லாம் 

பரவை மாக்கடல் 

பராஅய தேவர்ச் சொழிக்கலு 

பரியல் யாவதும் பைர்சொடி 

பருவரை நிவர்.து புடையிரும் 

பரூ௨தி தடச்கை மதயானை 

பலமுறைய மோம்பப் படுவன 

பல்சால்லர்.து மெல்லக்கூறி 

பல்யானை மன்னர் முருங்க 

நுல்லார்க்கு மீடும் பரிசில் 

பல்லுக்குத் தோற்ற பனிமுல்லை 

பல்லும் பணிஷெழியாள் 

பல்லே_முத்தம் புருவம்வில் 

பக்கம். 

34,550 

287 

304 
wee 34 

. 32,282 

405. 

54] 

271 

309 

411 

௦41 

207 

oes 289 

ve 109 

530 

bes 506 

... 155,189 

157 

164 

520 

315 

202 

162 

202 

528 
42 

369 

164



இலக்யெ மேத்கோள் முதற்குறிப் பகராதி 048 

பக்கம், 

பல்வளையார் கூடிப் Ere! 229 

பவழமும்*பொன்னுழ் குவை 138 

பவழமெறி திரைபி பரவை 325 

பறைபட்டன பட்டன 408 

'பற்றிப் பலகாலும் பான்மறி '' 194 

பற்றுக பற்றற்றான் (குறள்..05-10) 32 

பன்மாடக்கூடன் மதுரை 237 

பன்மீனுணங்கற் படுபுள் 390 

பா 

பாங்கனையே வாயிலாப் பல 299 

பாசிழையாசம் பசப்பித்தான் 376 

பாடஈஞ்சோர்சா லொரு 207 

பாடப் படுவோர்க்கும் 470 

பாடுகோ பாடுகோ பாடுகோ 18] 

பாடுரர்க்கு மாடசர்க்கு 420 

பாடுவண்டு பாண்செயும் 465 

பாம்புகயிறாக் கடல்கடைக்த 264 

பார்பரவிய பருவரைத்தாய் 335 

பாலத்தஞ் செலவிவனொடு 338 

பாலன்றன துருவாயேழுல ய . 220 

பாலொடு (குறள்-118-1) vee 67, $5, 216 

பாவடி மதயானை மன்னர் ves bee 241 

பாவாயறங்கொ னலங்களர் 244, 

வாற்கடன் முக்தபருவச் vee eee 383 

பானலொடுகமழுங் கானலர் wee 261 

பானல்வாய்த்தேன் bes 108, 386 

பி 

பிடியுடை ௩டையடு ஈடையினள் 405



644 யாப்பருங்கல விருத்தி 

பிணியார் பிறவிக்கடலுள் 

பிண்ட செல்லினள்ளான்ன 

பிண்டியி னீழற் பெருமான் 

பிண்டிமலர்மேற் பிறங்கெரி 

பிண்ணாகச்கோலவென்னும் 

பிரமன்மால் பினாகியிர் தப் 

பிரிச்துறை வாழ்ச்கைஸ்ய 

பிறப்பென்னும் பிணிரில்க 

பின்றாமும் பீவிசோலிப் 

if 

பீடுடைய விருக்கையை நின் 

பீசீசாமா மாகாநீமீ 

பு 
புகழ்தலானாப் பெருவண் 

புகழ்பட வாழாதார் (குற்ள்-24-7) 

புயலறல் போலும் பூங்குழற் 

புயல்லீற் நிரு ச காமர் 

புரிகுழலும் பூணார் முலையா 
புரிர் துவாங்கு வீஈ்குஈரம்பி 

புருவமும் பூணார் புணர்முலை 
புலர்துறை போகிய புலவர் 

புலமிக்கவை புலமை 

புள்ளிப்பொறியே சுடாசர்தி 

புறச் சன ரீருச-பூவுளமா 

புனல் பொழிவன சுனை 

புனற் படப்பைப் பூர்தாமரை 

புன்காற் புணர் மருதின் க 

புன்னைப் பொழிலருகேபோ 

பக்கம், 

407 
955 
942 
485 
42 

58௮ 

161 
994 
408 

801 

536 

௦6 

485 

150 

163 

369 

418 

369 

479 

67 

363 

484 
60 

79 

423 

55



Qos Qu மேற்கோள் முதற்குறிப் பகராதி 

& 
பூங்கடம்பி னர்தார்தா ஈன்று 

பூங்சட் குறு்தொடி யாங்குற் 

பூண்ட பறையறையப் பூச 

யூத்த வேங்கை வியன்சனை 

பூச்சாட் புறவின் புனைமதில் 

பூர்தணிரும் புன த்துப் பூசல் 
பூர்சண் பொழிலிடை, 

பூர்தண் சனைமலர் மல்க 

பூர்தாட் புனற் ரூமரை 

பூர் சாமரைப்போ 

பூக்தார்ச் சி.றுளி புலம் 

பூமலர் துதைர்த பொழிலணி 

பூமலர் ஈறுக்கோசை 

பூமலை நீருறையுள் புன்ளேறு 

poe Cog கதிரோன் 

பூமாலை சாரணீ பூமேத வேத 

பூமேலாளா சென்பார் பூம் 

பூம்பாவாய் நீயொருகாள் 

பூம்பொழிற் றண்கானல் 

பூவாமா பூவிரிமா விரிபூமா 

பூவார் பொய்கைபொற் போதில் 

பூவிஞர்பொழிற் பிண்டியின் 

பே 

பெயலொடு வையெ வியன்சண் 

பெருகலி யொலிமலி துணை 

டுபருங்கண் சயலே சீறியாழ் 

பெருநிலக் குழமகள் பிறிதோர்ர்து 

194, 

56, 74, 88, 

645 

பக்கம், 

519 

259 

331 

179 

376 

113 

154 

347 

4233 

336 

150 

295 

ol4 

361 

307 

518 

536 

a8 

04, 

436 

516 

402 

55] 

395 

162 

145
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பச்சம். 

பெருர் தகைமை பிறிதொழிய வ. wee 308 

பெருமட மான்பிணை வென்றது ves bas 808 

பே 

பேடையை யிரும்போத்து ves 341,505, 

பேதுற விகச்த பெருர்தண் சாவிரி .., ட 184 

பேய்முலை வியன்ஞாலம் ve .. 362 

பேழ்வாய் விறற்கூளி வ wee 503 

பை 

பையுண்மாலைப் பழுமாம் படரிய வக ய ௦5: 

போ 

பொங்கழனாகம் புற்றகம் நீங்க வக ம்... 470 

பொங்கு சாமரை தாம்லீச ve wee 470 

பொய்மையும் (குறள்-80-2) a vee 133 

பொருகுடை வளாக மொருகுடை  ... vee 327 

பொருளாடல் புரியீரேல் vee bee 296 

பொருளாளிழ் புகழாமென் bee ee 516 

பொழிலே யிரகவோரன்ன டட ve 252 

பொறையன் செழியன் ves 361, 3870, 392 

பொன் புனைர்தஈகரும் we ய 70 

பொன்மலி கூடற் பூமலிகச்சி _ eee 417 

பொன்னலா துதைச்த பொரிதாள்.... vee 185 

பொன்னா மார்பிற் புனைகழற்கால் ... வ 02 

பொன்னி ணர்ஞாழற் புதல்வதியும் ... ves 229 

பொன்னி னன்னபுனை நுண்டாது  ... ves 387 

பொன்னி னன்ன புன்னை eee ee 166: 

Qurereh erexer Cun gD & exe G1 vee vee 134 

பா 

போதலே பொருளாகச் கொண்ட வக ene 471
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பேகதவிம் குறிஞ் செடுர் சண் 

போதார் கர்தலிவ சனனி 

போதார் ஈறும்பிண்டி 

போ இவரு மலர்ப் பிண்டி 

போது சார்தம் பொற்ப வேர்தி 

போ௫சேர் சோதாய் 

போது சோர்து கூடுபொறி 

போதுபூ போயேறு பூமருதென் 

போது விண்ட புண்டரீக 

போதுறு முக்குடைப் பொன் 

போர்து சென்று சார்ந்து 

போரவுணர்ச் கடர்தோய்ரீ 

பேள 

பெளவத் தன் பாயிருள் 

ம 

மகயி.ர மாதியா வண்பூரம் 

மஞ்சுசூழ் சோலைமலை சாட 

மடப் பிடியை மதவேழம் 

மட்டுச் தானுண்டு டீதஞ்சேர்ச்து 

மணிஎளர் நெடுமுடி 

மணிநீரு மண்ணும் (குறள்-75-2) 

மணிபுனை ந்த முடியினை மீ 

west warts (சளா-ழத்தி-0,) 

மணி மிடைர்த பைம்பூண் 

மணி wid pes மரமலைமேன் 

மண்டீணிந்த நிலனும் (புற்ம்-2) 

மண்டிலம் பண்டுண்ட இண்டேர் 

மதிபுரை முக்குடை நீழல் 

பக்கம், 

149 

379 

76,244 

306 

49 

134 

418 

443 

515 

267 

384 

287 

49 

477 

219 

341, 507 
488 

275, 317 
33 

307 
508 
484 

௬ 139 

76 

197 

293
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ம.தியல் கெடுத்த (சீந்தா-29) 

மதுவார்ர்த மலர்ப்பிண்டி 

மதுவிரவிய மலர்சஞலவிய ' 

மச்சரமூ மாகடலும் 

மர்தாநிலம் வர் தப்ப 

மக்.திரி கடிதோடி மதிபுரை 

மயிர் நிறுவி மற்றதற்கோர் 

மருச்செனின் (தறுந்-71.) 

மலிதேரான் se Ruy 

மலைமிசை யெழுர்,ச மலர்தலை 

மலைமுூலை நீராடை மாரிமென் 

மலைமேன் மரங் கொணர்ந்து 

மலையென மழையென மஞ்சென 

மல்லன் வையமடி தொழுதேத்த 

மல்லன் மாமழை யார்ப்ப 

மறச்.தும் பிறன் (குறள். 21-4,) 

மறவாத வன்பினேன் wah pew 

மறையவரும் agri HALLE 

மன் சனிர்சன்ன மண்மிசை 

மனைக்கு (நான்மணி-22) 

மனைதுறந்து வனம்புகுமின் 

மனையிற்கு ஈன்று முதுபோக்கு 

மன்றலங் கொன்றைமலர் மிலைர். 

மன்னும் வழுதிவரு மருங்கு 

மன்னுயிர் காதீதலான் 

மா 

மாகச்இி வண்டு 

மாக்கொடி மாலை (சளா-நா-29) 

216,487 

பக்கம். 

516 

306 

490 

89 

440 

538 

73 

235 

5382 

364 

237 

318 

288 

506 

232 

810 

39 

533 

133, 219 
298 
540 
378 
555: 
301 

197 

141
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மாசற்ற மதிபோல் வனப்புற்ற 

மாசில் கண்ணி (சுஸாு-௫ரத-10) 

மாரீசாமா மாசாநீமா 

மாமலர் நெடுங்கண் மானோக்கி 

மாமாதாநீ நீதாமாமா, 

மாயவழை முற்றோன்றி 

மாயாத தொல்லிசை 

மாயிரும் பரப்பகம் புதைய 

மாயோள் கூர்தற் குரலுசல்ல 

மாயோன்மார்பி லாரம்போல 

மாரியோடு டிலர்ர்த மாத்தாள் 

மார்வுற வணிந்தாலு மார்வுராய் 

மாலை மணங்கமழு மெளவன் 

மாலையால் வாடையால் 

மால்சொண்ட பகைதணிப்பான் 

மாவருகானல் வரையதர்ப்பாங்கர் 

மாவடு வென்னு மலர்புரை 

மாவலிசேர் வரைமார்பின் 

மாவழங்கு பெருக்காட்டு 

மாவும்புள்ளும் வ துவையிற்படா 

மாருச்சாதலர் மலைமறர்சன 

மான்வீடு போழ்திற் பிணை 

ம் 

மிக்சமாதவம் வீட்டுலகு 

மீ 

மீன்றேர்ச தருச்திய 

மீன்றேீர்து வருக்திய 

பக்கம், 

488 

518 

536 

152 

537 

316 

197 

ws 962 

199,194 

181 

79 

» 841 

245 

404, 

815 

467 

486 

488 

115 

wee 130 

... 200,371 

404 

332 

148 

198
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ழ பக்கம் 

மூகமறிர்தார் மூ.துணர்ர்தார் wes ves 485 

மூதுக்குறைர்தனசே க 122,200 

மூத்தரும்பிப் பைம்பொன் vee wen 268 

ம. ச்தொடு மணிதயக்கு ee ய 989 

முர்துகொன்ற மொய்ம்பினான் wee ase 343 

மேச்நீ ரீன்ற' வர்கீரிப்பி bee wee 184 

மூசசதிர வியன்மதுரை வ vee 286 

மூசசு முழங்கு (Lypuo-35.) oe vee 19 

மூரன்று சென்று வட்டின eee ves 465 

மூருகவிழ் தாமரை மலர்மேல் ய bes 275 

தேருகுவிரி கமலமருவு சனகன் wee ooh 515 

மூலைகளிங்க மூரிரில மாமகட்கு க ee 36% 

மூல்லை முறுவலித்துச் காட்டின vee bes 226 

முல்லைவாய் முறுவலித்தன wes vee 341 

முழங்குகடன் முகந்து vee vee 245 

மூழங்கு குரன் முரசியம்ப ase vee 309 

முழங்கு களியானை வக வ 247 

மூழங்குதிரைக் கொற்கை ய wee 247 

மூழு. துல இறைஞ்ச bee wee 252 

மூள்ளிநீடிய மு.தநீர் vee we 253 

மூறிமேனி முத்த முறுவல் ve “ee 808 

மேறிமே யாக்கை (மலைபடூ) tee ees 550 

மூற்றொட்டு மறவினை முறை வட ees 276 

மூன்றான் பெருமைச்சணின்றாு .., we OTD 
(குண்டலகேசி.கடவுள் வாழ்த்து) 

மூன்றிலெக்கு முருசயர்பாணி 511 

(சூளா-நாட்டு 7,)



இலக்கிய மேற்சோள் மூதற்குறிப் பகரா # 651 

முன்னுர் தொழத்தோன்றி 
சி 

மூவடி வினா லிசண்டு சூழ்சுடரு 

(சளா-துறவு-6 
மூவா முதலா வுலகற்மொரு. 

(சீந்தாமணீ-கடவுள்-வாழ்த்து) 

மே 

மெய்யறிவிலாமை யென்னு 

(சூளாமணி-டூரத 

மெல்லிணர் ஈறும்பூவிடா௮ 

மென்றினை காத்து மிகுபூங்கமழ் 

மே 

மேவார் சார்கை சார்வாசா 

மேன்மக்கட் (மேனமக்)கரு 

மை 

மைற தன மணிவரை 

மைவரை நிறத்தன மாலை 

மோ 

மொய்த்துடன்றவழு முகிலே 

யா 

யாகாவா ராயினு (குறள்-18-7) 

யாதானு சாடா (தறள்-40-7) 

யானுச் தோழியு மாயமும் 

வ 

வசையில் புகழ் (பட்டினப்-1) 

வச்சிரம் வாவிநிறை மதி 

வஞ்சியம் கொடியின் 

வஞ்சியே னென்றவன்றன் 

பக்கம், 

டா 410 

473 

511 

507 

151 

330 

030 

187,518 

112 

316 

158 

33 
, 216 

118,332,366 

© 419 

302 

150 

230
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வஞ்சவெளீய குருசெல்லாம் 

௨டா௮.த, பனிபடு (புறம்-6) 

வடி.த்தடங்கண் பனிகூர 

வடி. மலர்த் தார்சாகர் 

வடியேர் ஈண்ணீர் மல்கவான் 

வடிவுடை கெடுமூடிவான 

வட்டொட்டியன்ன 

வண்சொன்றையை மருட்டும் 

வண்டார் பூங்கோதை வரிவளை 

வண்டி வரு மலாவெட்சி 

வண்டுபடக் குவளை 

வண்டுளா பூர்தார் 

வண்டுற்ற ஈ.றுங்கோதை 

வண்ணத்தி னொன்றோதி 

வண்ண்டு வாழுமலர் நெடுங் 
வண்டாராண் மன்னாபொன் 

வண்மை மதம் பொழிந்து 

வர்.துநீ பேரினுயிர் வாழும் 

வம்பலைத். த வன முலையாள் 

வயலாமை புழுக்குண்டும் 

வயதுமுவார் வாழ்வாருள் 

வரிகொளரவு மதியுஞ் சுழல 

ஒரிசைபெரி துடையர் 

வரையென மாடக்ச ளோகங்குபு 

வலமாதிசத்தான் வளிசொட்ப 

வலம்புரி கலக்தொருபால் 

வழா௮ கெஞ்சழ் நெய்வர் 

வளச் குளக்சரை மாநீலங் 

பக்கம், 

300 

359 

79 

234 

134 

314 

386 

56 

242 

197 

192 

266 

79 

538 

157 

468 

228 

43 

95 

120 

33353 1 

267 

350 

403 

422 

302 

164 

97



இலக்கிய மேற்கோள் முதற்குறிப் பகரா.தி 

வளம்பட (நாலடி-11-8,) 

வளசிளங் கொங்கை 

வளர் கொடியன (தீளா-தூது-4) 

வள்ளெயிற்றுப் பேழ்வாய் 

வா 

வா௮ம் புரவி உழுதியோ 

வா௮வழுதி மதுரைமறுகனி 

வாக்குமுகச் தேன்மலர் oes 

வாங்குபு சொள்ளநின்றான் 

வாடாத மணமாலை வானவர் 

வாணெடுங்கண் பனிகூர 

வாமமணி மேகலையார் 

வாயாகோய் மருந்தாகிவரும் 

வாய்பவளம் வேய்தோண் 

வாசா யென்றென்றுமாலை 

வார்பணிய தாமத்தால் eee wae 

வால் வெள்ளருவி 

வாளார் வார்கழல் வீக்க oes 

வாளும் வாளியும் 

வாளுற ழுயர் விசும்பின் vee eee 

வாளு,ற்ற கண்ணாளை 

வாளேர் தடங்கண் 

ஊளைமேயச்த வளைகோட்டு 

வாள்வரி வேங்கை வழங்குஞ் 

வானகச் சோலைவரை யதர் eee ose 

உானிலவி மு௫லார்ப்ப மருவி 

வானுற நிமிர்க்தனை வையக bes eee 

வரனோக்கு சிமையத்து eee ose 

653 

பக்கம், 

234 

151 

81 

551 

553 

554 

361 

407 

288 

283 

538 

488 

363 

77 

313 

387 

342 

524 

303 

316 

38 

411 

330 

266 

471 

264 

118



654 யாப்பருங்கல விருத்தி 

வான்றோயும் பொன்னெயில் 

வி 

விடஞ்சு ழரவினிடை 

விடத்தகைய வினைநீக்க 

விடா௮ விடா௮ வெரீஇ 

விடா௮து கழலு மென் 

விடுகைபோலுள்ளத் தத்திர 

வித்தகர் செய்த விளங்குமுடி. 

வியர்தன ஸிருக். த வீணை 

விரிகதிர் மதிமுக மடஈகடை 

விரிக்துஞ் சுருங்கியும் 

விலங்குறிண் முடியிலங்க 

விலங்கொடு மக்கள் (தறள்-41-10) 

வில்லம்பு வேய்தோள் 

வில்லாள ர௬ுள்ளாரேல் வாளிலர் 

வில்லுடையான் வானவன் 

விளங்குமணிப் பசுமபொன் eee 

விளம்பன த் இயற்கை விரிக்குக் 

வினையெனனும் வியன் 

வினையைத்தான் யிடைரந்தோ 

வினையொழி பொழுதின்கட் 

of 

Saguet SHS s விளங்கு 

வே 

வெண்மண லெக்கர் wee 

வெலற்கரும் வினைப்பகை 

வெளியவும் வெற்பிடை eee 

வெதிகமழ் தண்லைம்பின் ose 

உபக்கம், 

02 

964 
166 
319 
B59 
B45 
252 
333 
169 
469 
365 
365 
591 
229 
298 

eT 
ட 206 

405 
340 

vee 412,489 

376 
(298 

we «167 
50, 409, 486



இலக்கயெ மேற்கோள் முடதற்குறிப் பகராதி 055 

வெறிசகொண் டலரும் 

வெஜியுறு கமழ்கண்ணி 

Ga A Srey புன்சைமேல் 

வென்றான் வினை (களா-காப்।) 

வே 

வேங்கை யஞ்சார லோங்கிய 

வேங்கைவாயின் வியன் 

Ca Sap sea வேதமிலகணித 

வேதின்வெரிகின் (தறு$-140,) 

வேந்தர்க்கு முனைவாக்கு 

வேய்விடுத்சீ மென்றோளு 

வேரல்வேலி (கறுந்-18,) 

வை 

வைகலும் வைகுல் (நாலடி-4-9,) 

வையக மெல்லாங் கழனியா 

பச்சா, 

313 

310 

272 

101 

ye 18$ 
. 422,490 

186 
377 
296 

CoD 
... 189,201 

219 

237




