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வடக்கணின் று. தென்றிசைப்போ தன் பபோது வ்்ச 
டி 'பாக்தாரென் ௮ம், சசிஏனார்க்கியர் பாயிரவுஸாகிகள் 

அவர் தொல்சாப்பியன் என்பதத்குப் பழைய. காப்பியக். 
ளான என்ன ஆண்டுக்கூறினார். இவற். 'இெல்காப்; 

இலர்ருடிபற்கிவழல்பெபெயரென்றும், ் _ Bares 

/சாவியகுலம்?? என்பதோர் பழையகுடிப்பெயர் வன்க 
அல்மொழிலல்லார். சன்சுறிப,  காவியர்அவிலின் வி. 
சனி சக ணக்கு ஒருபெயர். இவர் பிருகுமற்ற கதி 

laren ose ji gutta வர். எ ஏ .௮.ம்.. வழக்கப் 
னியும் ஆவர் புதல்வரும், பிருகுவம்மி௫யனாதலான் Leese 

தம், - அவே கவிவம்மிகிய re serps காவியர் sree pis Crna 
-வான்மீகிபகவானும். பாலசாண்ட;த அப் அிருருஹாருஹி. 

பத்தினியைக் “காவியமா, சவியமாதா்! என்றா: வழக்கினார், arabes 
etiig காவியர்ச்குச் காய் iss mang. Opto சுமசக்கனி 
எண். Brom geusé Saher ல் ம் காவியகுலமாதல் seins 

  

  

  

5 ஜெல்கச்ப்பியக்குட- “என்று 
பக்த கதனத் 

  

  
      

வரா இதனை “*அகத்தியர்வழித்தோன்றிய கல் 
'ஞர், சொல்காப்பிய(னாரே தலைவசென்பது. எல்லாவாசிரியருக் 
'பவென்ப:௮'” என “வினையினீங்க?! என்னும் மாபிய் சூத். Bo 
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வுரையித் Curr Abii Busey gucmi a, 2% 6 Daren idea 
காப்பியனார்முகலாகப். பன்னிருபுலவர் மாணுச்கருண்டெ 
மன்னியிறப்பின்வானோர்வேண்டத்,தென்மலையிருக்தர்சா 
ers, ன்பாற்றண்டமித்தாமின் அணர்ச்க, அன்னருஞ்6 
தொல்காப்பியன்மு கற், பன்னிருபுலவரும்பாங்குற்ப்பகர்க்த, 
வரும் புஉப்பொருள்வெண்பசமாலைப் பாயி.ரத்தாணுணர்சு. 
இவர்காலம் இஃதென் அலணியப்படா இருப்பினும் இறப்பரு 
தென்ப மட்டும் எல்லாருக்கும் ஓப்பதாகும்,.  தொல்காப்பு, 

. ஆதியூழியின் அக்தத்சே இர்.தூல்செய்காசென்னு ஈச்எஞர்க் 
பொருளதஇிகாசக் கற்பியலுசைக்கண்கொண்டார். 3 

இவர், அசுத்இயஞர்செய்கருளிய அகமிழ்முகணாலிலச் 
இயல், இசை, சாடகம் என்னும் முத்தமிழும்பற்னி மிகவும் 
கிடத்தலான் அவற்னுள், தமிமுணர்ச்க்கன் ரியமையான 
இயற்றிழ்ப்பகூதியை எடுத்துக் தொகுத்து எழுத், 
பொருள் என மூன்றஇகாசமாக்க ஒவ்வோச இசா ர,தஅக்கும் 
கொன்ப இயலாகப்பகுள்அத இருபச்சேழு இயலாகவைத்னு 

உயோடுபுணர்க்சு ஜா   ஷு    

    

   
   

லாகானரும்பொருள் 
ns ,த்திங்களாற் பல்வசை 
ட இக்தாலை. இயதிதிய( 

பொருள்சண்டகணக்காயனார் 

வாய, சில்வசையெழுத்இின் 
இ.த்தமிழுலகு பயன்கொள்ளுா 
கடைச்௪வக், கனவி, 

  

ஈக்ரேனர் “இடைச்சங்கத்தார்க்கும் கடைச்சக்கத்தார்க்ளும் 
யிற்௮,ச் தொல்காப்பியம்?” என்ளுசாலலான், இவர் செய்,களுஸி௰ 
நாலின் தலைமையும் பழமையும் சன்னாணலாம். 

  இக் சாலுட்கூறப்பட்ட எழுத்.) சொல், பொருள் எனப்; 
மூன்றனுள் முன்னையஇசண்டும் பொருளாசாய்ச்சக்கேஉபசாரமப்! 

நிற்றலால் போருளஇகாரத்தின் மேம்பாடு இனி அணரப்படும். 
ள.திகாசமேம்பாடு இறையஞர்களவியல்  நுகவுசையானுல்தெ 
பொருளளைத்னம் நிலைபெத் அவிளல்ஞுகல் ஈல்விசைப்புலவரிய 
பல்லகைச்செய்யுளின்கஅண்ணேயாமென்றனு. (தெனியப்பகொத் 
செய்புனிலக்கணவாசாய்ச்சி பொருள இகாசத்கே வேண்டம். 
தெனவுணர்க, இப்போ வழங்குன்ற எழுத்த, சொல், ப, 
அணி யென்னப்பட்ட ஐர்திலக்கணல்களையும் ஒருவன் உற் அணா 
செய்யுளின்கண்ணேயாதலாற்செய்யுளிலக்கண ஆராய்ச்சி தமிழு 
சிக்கு இன்நியமையாமை காணப்படும்,
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இனி இத்தொல்சாப்பியத்திற்கு உரையியத்தியவர். சல்லாடர், 
ஒரயாசிசியரிளம்பூரணவடி.கள், பேராசிரியர், சேனாவரையர், ஈச்9 

2எனியர் எனப்பலராவர்.*! ழ்இவருட் கல்லாடருரை சொல்லதி 

த்இற்கேயுள்ள அ: அதவுக்குறையாகச் காணப்படுவ.அு;3. உரையா. 

மண்டன ம மூன்றதிகரால்கட்கும் உள்ள. போக. 

ருளதிகாரத்திவுதியியல் கான்கற், இப்போ௫ சியருரை: பொ ் 

ளது சேனவரையருளா சொல்லஇிகாரத்திற்சே உள்ளத; இன் 
lenis சொரத்திற்குமட்டுமே இவருரைபெழுதினாசென்ப. 2.) கச்5 

எழுத்ததிகாரத்தித்கும், சொல்லதிகாரக்திற்கும் பொரு 
'வமலியல்,மாபியல்என்னும் மூன் 

|ூல்கள்நிக்கலாக அதியல்கட்கும். போது காணப்படுின்றன: 
9வத்தத் செய்யுளிபற்குக் கல்லாடர், சேனாவரையர் இருவர்கில்க்- 
ச உசையாசிரியர், பேராசிரியர், கச்சினார்க்கினியர் என்ும் ரூவ 
நரையிருத்த ஒநியப்படும், இம்மூவருமையுள் இதற்குமுன் ஸ்ரீமான் 
1, வை; தாமோதாம்பிள்ளையவர்களச்சிட்ட பொருளதகொரத்தள்ள! 
9சம்யுனியதுசை ஈச்ிஞர்க்வெயருடையசன்தென் Dis, Cushy 
நடைஙதெ யான் செக்தமிற்ப்பத்திரிசைஈடாத்தியகாலத்தில் 
நசன் முதற்றொகுதி முதற்பகுதி ஆராய்ச்ில்லிளக்ச எழுதினேன். 
நில்கனமே அலரச்சிட்ட பொருள இகாசமரபிய ுரைய 
$ணியசதன்றென்றும் போடிசியரதேன்லும் செக்தமிழ் இரண்டாக. 
குப் பதினொன்றாம் பகுதிமுதற்கட்டெனிலித்தேன். அவற்றை 
ஈண்டுலிரிப்பித் பெருகும். ஆண்டுக்கண்டுகொள்க,  இவ்வாவே_ 
ஜவசச்சிட்ட பொருள இகாமெய்ப்பாட்டிய துரையும் உவமலியதுரை 
பும் சச்சிஞார்க்னெயருரையல்லவென்பது தெரி௫ன்2.ு.// பின்ன: 
நிடைத்த இவ்லிரண்டியலும் அடக்யெ பழையதோரேட்டுமூகத்துப் 
பேராடரியனுளா என எழுதிலிருத்தலாலும் இக்கருத்து வலியுறு 
Ripa. |) அவாச்சிட்ட பொருளஇிசாரலிஅஇிபியலுரை கான்கள் 

   
   

   

  

   
  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

** சஞ்லசச்சாசவ இிவிலாச. புஸ்சசகிலயத்த.த்தமிழேகெளள் சொல். 
சாப்பியச்சொல்லதிகாரவுசையே ஒன் இுள்எது: அவ்வேட்டினிறு தியில் இங்: 
வோத்திலுட்குத்தநுட்பட்ட அசையின சளவு சரந்தவகையானறு அத்திரு: 
பதி ளுவொங்கோத்தத்தேன எழுசப்பட்ள்எது. இசனாலில் 
'வேட்டிறுள்ளவுரை ஆச திரேயன்பேராசரியனுமை.. என்று: துணி௰ப்பு 
Bens. இவசே மாயியதுரையித்சண்ட: *வலம்புரிறுத்தின்? என்னும் 

9ஜீசெய்த ஆத்இிரேயன்பேசாதிரியாவர், 

  

  

 



4 

முக த்தும்ஒருபடியாகக்காணப்படும்*இவ்வோத்.அஎன்னபெயர்தி 

வெனின்'” என வினலிக்கொண்டு அதன்மேலுரைப்ப.து ஈச 

இனியர் வழக்கன்வென்ப.து தொல்காப்பியமுதற்கணுள்ள இருப 

er Au peo சண்ட செய்புளியத்ரும் அவர் கூறும் உரைத்தொ 

கத்தான் எனிதிலஜியலாகும். 

இவற்றுட் செய்யுளியல் ஈச்இனார்க்னெியருரை இற்றைக் 
ப.இனைச்அுவருடல்கட்குமுன் மனசைத் தமிழ்ச்சங்கத்தின்பொ; 
டுப்பழையதமிழ் ஏடுகள்தேடிச் சென்றகாலக்.அ ஆழ்வார்இிருககரி 
சவிசாஜசகேகேசரி இருமேனிஇசத்னெசவிசாயர்வழித்தோன், 

-தாயலலந்இர்த்தான்கவிராயர்வீட்டில் இரண்டு எட்டுப்பிரஇ, 
Rosser. Qaporon திருமயிலைஸித். தவான் எண்டு 
பிள்ளையவர்கள் உசவிய தொல்காப்பியப்பிரதியினும் இச்செய்யுளி 
ஈச்னார்க்னியருரை யிருத்தலைக்கண்டு அகனையும் ஓப்புகோக் 
கொண்டு, இம்மூன்.௮ுபிரதியுமே -வைக்.அு இச்செய்யுளியலுசை ௨ 

இத்றதிவிற்யென்றவசை பரிசோதிக்கப்பட்டதாகும். இங்கச்ஞெ 
கனியருசையுடன் , ஆழ்வார் இருககரித்தேவர்பிரான்சவிராயரவு 
ளூதவியஅம் இஅசுகாறும் அச்சடப்படாத.தும் ஆலய செய்யு 
_அசையாரியருரைப்பிரதி, (சிகவுஞ் உஇலமடைக் இருந்ததனை. ப 
௫ ஆசாய்க்துகொ. ?ள்விருளையினையம் ந 
     ig. guaran ann, 

பு.ச்சசவாயிலாக வெளிரிடலாமித்னு 
    

இப்பதப்பு சதொடங்கப்பட்டு நெடுக்காலமாசு முதத்துப்பெரு 
விருக்குகளைர் செக்தமிற்ச்செல்வவேர்கரும் ம.லசை,க்தமிழ்ச்சல்ச 
கலைவரும் எம் அன்னதாதாவுமாய மாட்சிமைதங்கெ. ஸ்ரீமா 
ரீ சாராலேசுவாஸே.௫பதிமஹாசாஜரவர்கள் விரைவினிறைவேற், 
மாறு பல்காலுந்தூண்டி,௮தக்கு ஆவனசெய்அ தவ, அதனானே த 

சல் வெளிவர்த.தாதலின், அவர்கட்கு என்றும் “ஈன்ஜிபாசாட்0 
“ கடப்பாடடையேன். இச்செய்யுளியலுசைப்பிர இகளை அன்புடனு 
விய ஈல்லோர் பெருந்தகைமை என்னாலெஞ்ஞான் ௮ம் மறக்கற்பா 

சன்று செக்தமிற்ச்செல்வச்சேஅவேக்தரும் அவ சாத்சிக்கு 
மணசைச் தமிழ்ச்சங்கமும் நீடுழிவாழ இறைவனருள்புரிக, 

இக்கனம், 
ரா. இராகவையங்கார், 

ஸேதஸமஸ்,சானகித்வாச



2 ௮ Oe sage nig ச ததிதுரருகுறகு நிப்பது ர், 

\ 

yO snips arse 8 
சப்பாட்டிவண்ண 

தசவலென்ப... 
ருகன் மபொருள் 
அசப்புவண்ணம். 

ந்க்கதக்சானே 
ஒல்கசப்பாட்டன 
$சைகூனாகுல் 
புசைச்சீர்தி சாகும். 
9சையுஞ்சிரும் 
நடக்பெல்வாஎம் 

சொல் 
[a6 Ii BorS 
aad sai De 
jou pi gags 
peer @ ous 
(டியுள்ளனவே 
ரிடைகிலைச் ஸி 
சோ௮ண்டென்ப 

  

துவேவண்ணச 
ரக்கிலேலகுஸ்கி 
க்சிலே மரல் 
।(ம்போதாக்கம். 
(வத்றட், கு.தஇரச் 
'வத்றுட், பரஅவண் ண 
lap gem wag Bex ¢ 
வழ்துள்தாலென 
(வைதாம், தாலிஞான 
வகாம், பால 
'வையடச்சியலே. 
வ்வமாக்களும் 
வ்வியல்பல்ல ஐ. 
எபெடை தலைப், 
எபெடையசை 9. 
எபெடைவண்ண. 
எபெழினலையே 

srao ds D 

   

a 

a 

  

93 

224 
81 

210 
229 
12% 
159. 
48 
73 
11 

44 
95 

      
  

(எண் ருக்கித்கிவெண்.) 

  

Berm boil! 
ஆிரியகடைத்தே 
ஆசசியப்பாட்டி 

  

இடைகிஃப்பாட்டே சாவ 
இடையிம்வஸா 

இழுமென்மொழி... 
இதப்பேரிகழ்வே 

    
  

  

132 
யி 

ane 
13 

 



எழு படியே 
எழுரில.இ. 
எழுத் சள வெஞ்னு. 
எழு,த்அ மு.க 
எழு. ச்தொடுஞ்சொல் 
ழுகிலதெழுந்ச 
எக்தல்வண்ணம், 
எழெழுச்சென்ப 
wien Ques Co 
இவசையஷயு 
ஐவசையடியுமா சரிக். 
ஒண்டொடிமாதர் 
ஒப்பொடுபுணர்க்த 
ஒத் சாழிசைக்கவி 
ஐத்.சாழிசைச்சலிலிரு 
ஒததாழிசையு 
ஒ.சிஅமூன்றாகு 
PGE Meru 
ஒகுகெறிப்பட்ட 
ஒருகெறியின் தி 
ஒருபான் சறுலம 

  

கட்டு சையா 
சலிச்சனே மருக 
Soli g gon wipes 
ஈஸிகெண்பாட்டே 
சாமப்புணர் ௨௫ 
இழலன றன்ணொ 
இளரியவ் கையிற் 
குட்டமெருச்சடி 
குதளடிமு. தலா 
குறிவீணையுகச 
கு.ரிலேஷெலே 
குலஞ்சீர்வண்ணாம். 
ஒத்தியலுகாரு 
கற்றுமாற்றழு. 
சைக்கிளை தானே 

  

   

          

     

   

              

     

   

2 

கைக்கொழு கலா 
கொச்சசுமரசசு 
வொக்சகமொரு 
இத். சவண்ணம் 
Ax Qwer@aig 
Fines 

உர்கில் சானே 
எரியையருல்இ 
செம்பொருனா வண 
செய்டுட்டாமே 
செய்யுண்டருங்இ. 
செய்யுண்மொழி 
செலியுறைசானே 
கேரிமொழி 
சொல்லிய 
சொல்லொடுல் 
சொற்செடியு 
ஞூகாஸசரு சலா 
ஞாயிறு திங்கள். 
சாலியலொச்ச 
SIS peg eee 

    

     

se 2Os0g 6B 
300 Piwmail go 
,சன்பாவல்வழி 
சாஅவண்ணம் 
தகனொடும் 
துள்ளலோசை 
தோக்குயல்வசை 
தொங்கலோசை 
Bt aches aie ere ib 
Qehigers 
சொடைவசை 
சகொன்மைசாணே 
கவிபுவண்ண் 
காலெழுத்சாத 
காதிசர்சொண்ட 
மிசணிழுத் 
Bens gp se 
Beng ese 
கிழைமொழிமா 

 



முல 177 நுதற்மெடை 145 
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வெண்பாட்டே. US முவாதெழுத்சே 

“ மத்ணித்பி . 3 மூலைச்தெழுத்கே 
செமணியை 170” சேன் இறப்ப 
Fppust 94. மெய்பெத 

ர்நிலைலஞ்சி 42. மெய்பெறு ட்ட 
[செழுச்தென்ப 98... மெல்லிசைவண்ணழ் ட 
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மெவுள் அலோ 

கொல்காப்பியம் 
பொருள இகாரம் 

அ.செய்யுளியல் 

DFAT இணியருரை . 
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மரத்திசை யெழுத்திய லவை பயெனு௮ 

யாத்த சரோ மடியாப் பென௮ 

பபே அச்சே தொடை கை பெனா௮ 
கோக்கே பாவே யளலிய லெனுஅத் 
இதனையே சைசோள் கூற்னுவகை பெ 
கேட்போர் களனே ௮ாலவகை யெனாஅப் 

pF ass யென ௮ 

9௮ 

மாட்டே வண்ணமொ டியாப்பிமல் ௮கையி 

    

பயனே மெய்ப்பா டெ 

  

முன்னம் பொருளே அுறைவகை பெகு 

  

ஞுனுசலை மிட்ட வக்கா லந்து 

மம்மை யழகு தொன்மை தோலே 

லிருர்தே பியையே புலனே பிழைபெனுப் 
பெடருக்தம் கூதிய வெட்டொடு் கொசைஇ 
கல்லிசைப் புலவர் செய்யு ஞூ.தூப்பென 
வல்லிதிம் கூறி எகுத்ஹலாத் தனரே. 

ரம். இங்கோச்ன செய்யுளனு இலக்சணம் உணர்த்இ 

  

Mer 85 G 5 
|மையித் செய்யுளியல் என். 
து செய்யுளிலச்சணமாயித்து, பாயிசத்தூன் oa 
1209, Garang 8G சொல்லும் பொருளும் ஆசால்வல்? எண் சமையான். 

ம் பெயர்த்த: எனவே     

  

    

  

/ளூ மாயிரு 

  

ம்எல்லாம் வழ 

  

566 மூன்னர்ச்ூறிய ௮ இகாரங்களி, 

  

இற்குஞ் செய்யுட்கும் வேண்டிவன கூ கி,



a தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

  

ரிகழுமாசலால் அர்செய்யுட்குரிய கண ச்மையெல்லாம் இவ்வஷே, 
ட் டொகுச்துக் கூறுகின்றார் என்றுணர்க. இங்கனங்கறவே, மூக 

      

ய ஐச்.துக்களோடு இயைபுடைத்காயில்று. 

-இவ்வோத்தினுள் மேத 
கு உதுப்பாவன இவையென்னு 2/91 ms பெயரும் ம. 

  

யும் தொகையும் கூறுகின் ௨௮. 

இதன் பெட்குள். மாத்திரையென்றது. எழுத்இற் குரித்தாச எழு 

இகாசத்சோதிய மாத்திரைகள் ௪, வின் இறக்கு பாலிண் ஓ    

  

வே.தபாடேளையுணர்த்தி விரா௮ய் ஈீற்கும்கிலேமை: மாத்திசையெண்௪த 
,ச்திரையளவை என்பதூஉம், எழுத்தியல் என்ற. எழுச்இயல்வசையை 
பதூஉம் மேலைச்சூச்இரச்சால் பெறுக. எழுத்தியல் வசையென் ற.௮ ௭ 
சதிகாாச்துக் கூறிய எழுத்துக்கள். செய்யுட்யெலும் வசையை, ௮௨ 

  

கையென்ற து இயலசையும் உரி 

  

ரையும் என இருவசையாம். அசைச். 
EGE F 

ப பொருள்பெறுவனவும் சணிச்் சனிப்! 

   பாட்டினை. யாத்சசர் என்றது பொருள்பெ௱த் சொடர்ந்து 
எனவே அசையும் சனித்தனி? 
ருளின்திச் 2மாயவழிப் பொருள்பெறுவனவும் என இருவகையாம்; C, 

  

      

  

        

  

சாத்தன் எனவரும். அடியென் ௨௮ அர்சீர் இரண்டும்பலவுக்கொடர்க்சு 
ரப்பை, யாப்பென்றது. அவ்வடிசொறும் பொருளே ற்றுிற்பச் 
தோர் செய்சையை, மாபென் காலர்சொலும் இடக்தொலும் வழக் 
இரிதவாற்அச்சேத்ப வழுப்படாமற் செய்வதேரீர் மூறைமையை. 
Qsarp mp unésters gah do ச்சலை... சொடைவகையெலன்     

    

எழுத்தம்சொழ் பொருள்களை எதிரெதிர்சீ தி த்தொடுச்சின்த சொல 
பகுஇகளை. கோச்சென்த௪ மாத்திரை முதலிய உழுப்புக்களையுடை, 

  

ய்க் கேட்போர்க்கு கோக்கு தல்படச் செய்தலே, கோக்குதல் - பயன்கே௱ 
,சசாய்* சேட்புலச்திருக்து சொல் 

பொருளுக் தெரியாமல் ஒருவண்கூதியவ 

   பாவென்ஈ.து இவ்வுஐப்புச்களேயு 

   ழியும், இஃ என்னசெய்யு0 
ஐதிவத்கு ஏ.துவாஇப் பாக்னுபடச் செய்வதோரோசையை. அளவி 
என்றது அடிவரையசையை. இணையென்த௪ அகத். இணையும் புறத்த 
யும் அதியச்செய்தலை. சைகோள் ௨ 

  

ES அக்வச்தஇணையொழுகச்கம் , 

ச்செய்யுட்கேட்டோசை 
   

யச் செய்தலை, கூற்று ்          உ சையென் ச னஃ 
கின்றோரின்ஞேொன அறிவித்தலை... கூத்றிலை என்பது பாடமா 

  

  

௮௮ எண்ணிய மூன்றினையு& தொகுத்சதாம்.. கேட்போர் என்றன; 
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இ௫வெனம் செரித்தலை. களனென்றஅு இயற்க 
Lom ie Mu; அலைப்பாடும் ர,சவியன உணமசெய் தலை. காலவ 

      

யென்த சச்சண்ணே பொருணிகழ்ச்சியல 

 



நச்சினார்க்கினியருரை. ௩ 

pre. பயனென்றது சொல்லீய பொருளாற் பிறிதொன்று பயப்பச்செய் 

9, மெய்ப்பாடென் தத சொற்கேட்டோர்க்குப் பொருள் கட்புலனா லை. 

வசை யென்றது சொல்லப்படாத. ஒழிபும் gy Qn ores FQ ais gov: 

த கூத்தும் குறியும் எவரு வின் வகையென் ரூர். முன்னமென்ற.து 

"தவாசையும் கடதச்கேட்டோனாயும் குறிப்பான் எல்லாரும் கருனம்படி 

சய்தலை. பொருள் என்றது புலவன் முன்றோத்திக்கொண்டு"பெய்வசோர் 

பாருண்மையை. அறைலகை யென்தஅ முலுல் கருவும் முறைபிறழ்க் 

ரும் இஃது இசன்பாத்படுமென்று ஒருஅறைப்படுக்கற்கேதுவாயசோர் 

ருவியுள தாகச் செய்தலை. மாட்டென்றது அகன்றும் அணுகியுங் இடந்த 

பாருள்களைக் கொண்லெக்து சொடமாகக் கூட்டி முடித்தே. வண்ண 

)மன்றது. ஒருபாலின்௧ண்ணிகழும் ஓசை விகற்பர்ஜை. எனா௮ என்ற 

ல்லாம் எண்ணிடைச்சொல், ஏகாரங்கள்: எண்ணுப்பொருட்டு, , யாப்பி 

பல் வசையி னாதுதலையிட்ட அக்காலைக்தும் என் ஐ: யாப்பிலச்சணப்்பகு.இ 

நூல் அவ்வண்ணத்தொடு கூதிய இருபத் தாதம் ௭-௮... அம்மை... 

மகுச்துசைத்தனமே என்து அம்மைமு கலிய எண்வகை வனப்பொடும் 

ppa fu இருபத்தாழுக்சொகுத்து முப்பத்துகான்குமப்பாக்க இம்மூப் 

பச்.துகான்கும் ஈல்விசைப்புலவர் செய்யப்படுஞ் செய்யுட்கு 8... அப்பாமென்று. 

கூறி, அங்கனம் இலக்கணமே கூதிவிடாதே அவத்தை சாஞ் செய்கு 

வன்மையினமை5து சவடபட வகுத்த அல்லத துறையெல்லாம் போயினார் 
  

என்றவாறு." * 

  சனசென மாறுக. 

  

செட்யுஞஓப்பெனக்கூறி வலவிதின் வகுச்தலை 

'இருபத்தாறுஎன்றும் எட்ளென்னம் இருவகையாற், ஜொகைகூறியஐ, 
'இருபத்சாறும் சனிகிலைச் செய்யுட்கு ஒன்றொன்தனை இன் தியமையாவாய். 
வருதலும், ௮ல்வெட்டும் பல செய்யுட்டொடர்க்க தொடர்சிலைச்செய்யுட். 

  

கேபெரும்பான்மையும் உறுப்பாய்வருசலும், சனி.சீலைச்சண் ஓசோவொன் 
( ஐயும் வருதலும் அறிவித் சற்கு என்க, இங்வு௫ப்புக்குதையாமத் செய்யுட் 

* செய்வார் கல் வீசைப்புலவர் என்ப.தாஉம், அடிவரையறை கூதியவத்திற்சே 
* இவ்விலக்கணமென்ப தூஉம், * அடிவரையதையில்லா ூன்முதவிய ஆதத்: 

1 கும் இணைரு£தலிய உறுப்பு ஆகா என்பதாஉம்,அவத்துள்ஃநாலும் உரையும். 
* ஒழிந்த நான்கும் செய்தார், இரைப்புலவசாகார் என்பதூஉம் உணர்க, 
* இனி மாலும் உரையும்_ செய்சாரும் ஈல்லிசைப்புலவர் என்பது: பின்னர் 
* அவற்றிற் இலக்கணம் கூறும்வழி யுணர்க;  உறுப்பெனிவே உதிப்புடைச் 
* செய்யுளும் அசன்கண் அடங்கும், உறப்பின.௫ ஈட்டம் மு.தலாதவின். 
உ பயப்பட பட் be 

  

  

* தடிவரை யில்லன வாஜென,மொழிப' “sensu gr, காலினான வரை 
யிஞன......குறிப்பினை" என்பனவ, ் 

 



தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

  

க்ச தாகும், அவ்வா திணை 

  

ரூரிவையம் நூரியரெல்லாம். இருசலி 
ளடியென அடியாகவே வகுத்தல்      ரண்டாமா potas 
குறப்பின்றாம். அன்றியும், தளையான். அடிவருப்பாரும் உள ராமினல் 

  அ சனை உறுப்பென்று கொள்ளவேண்டுவ கடி அல்களம் வரு சி.அக்கொள், 
மையின் உறுப்பென்னான ரன சொழிலாய் ஓசையைச்தட்டுசிற்பதெ 
நென்றே கொண்டார். 

    

கனை யுறுப்பெண்பார்க்கும் 2மான் அடிவகுத், 
தொல்காப்பியரே! 

  

   

    

டு ஒருசலைமாணுகிகரகிய காக்கைப் 

ம் உறுப்பென்னார் ; பின்றேன்றிய க௦க்கையஈடினியார் ரூ,சவிடே 
வர்: அன பொரும் 

  

  

Qos Align. கூதிய முறையே முதையாமாது வரு௫ன்ற கூ 
ங்களின் பொருட்டையான். உய்ச்தணர்ச... வனப்பெட்டும் தணித்த 

  

வருமாறும் சம்மூள் இயைபுடைமையும் ஆண்டுணர்ச,.. இவ்வுஇப்பிணை 4 
ியன்குறியும் உலகை)்சார்குறியுமாகக் கொள்க. இவற்றை உயிரில்வ 
சலவையுதப்புப்போத் கொள்க. 

2. ுவற்னுண் 

மாத்திரை யளவு மெழுக்தியல் வகைய 
மே 

  

Rar தன்ன வென்டளுர் புலவர். 
  

இ சிஐக்சமுதையானே மாத்திரையும் எழுத்தியதூம் உணர்த்த 
ன்ற. 

இன். அவற்றுள் மாத்திரையளவும் என்பது முற்கூதியவத்த 
மா.த்.இரையைர் செவிகருவியாக உணர்ச் துகொள்ளும் சிலையும். எழு,ச்இ. 
வகையும் என்பது முற்கூறிய முப்பத் துமூன்றெழுச்தும் யாப்பிலக்கன 
'இத்குப் ப.தினேச்துபெயாவாய் ஈடக்குல் கூ.௮யாடும். மேற்க் சன்ன ௨ 
மனார் புலவர் என்பது எழு,ச்சோத்இத்கூதிய இலச்சகணத்திச் பி.கழாக 
வருமென்று கூறுவர் புலவர். எறு. x 

  

   ஈண்டு அளவென்௫து. எழுத்நிலச்சணழ்தில் எழுத். இற்குக் கூர 
மாச்.இலைகள் சதம் ஒசைகளைப் புலப்ப62.இ மித்குமாலு தொடர்புப் 

ய் சித்பச்செய்யும் சிலேயை அளந்துகோ « gard, 
.தயிர்சீசலு மொத்றிசை நீடலும் (தொல் எழுத். தான்: ௩௩) என்னு, 
குத்இரச்சானும் 4 குறுமையு கெய் மளவிற் கோடலிஸ் ** (அடி. 6 

மொழி- ௧௭) என்னுஞ் சூத்.இஈத்தானும் செய்யுட்குரிய ஓசைதருமெஎ 

       : என்ற, 

 



நச்சினார்க்கினியரரை, 

  

   

ஸம் அத்தம் பாலின் 

  

ய கெட்டெழுத்துக்களும் ஒற்ரெழு, 
வேறுபடத்தக்று கித்ரும் என்றுகா. 
;திரையளவை' மாட்டெ.திர்சார். Raver அனக்கஅலவு ஈன்துட் பன் 
போல, அளவு அளவுதொழின்மேனின் 0.ஐ. இதனால மெய். 

(வேறுபாடு உணசலாசாமையிற் இதப்புறுப்பாக வனையதப்புக்களில் "2 
னே சூதின் உதாமபீடி அ 4 வருவர்கொம் வயல்ஜெயவுய் அவிப்பன் 
+ கேளளினி” (சலீ-பால-ஈ௦) எண: 4 ஈடியவே eearivgton pir 
ese சச்காட்ன் ?? (.34.) எனவும் குர் 

முத்தினை-மாத்இிரைமிகு,்த விசரஅய் பின்றவாது காண்க “குபங்ங் 

ரப் பொலி கொய்சவற் புரவி” (அகம்-4) “பிழியூட்டிப் பின்னுண் 

ஐங் களிஹறெனவு முரைத்தனசே “ (கவி-பரலை-க0) எனக்கு 

முச்துக்களெல்லாம் இடையினின் ற ஒர்ரெழுத்துக்ளே மாச நிய 
த்த விரலும் சின்றவா.௮ காண்௭ு, me aps Mies 
Ra* gta nD p.0 

இனி எழுத்து -முப்பத்துமூன்ஈனட் சல எழுத்துக்களே உயிர் என் 
3 பெயர்கொடுக்து அவற்றைச் குறிலும், கெடிலும், அல பெடையும், 
3தியலிகாருாம், குத்தியலுகாமு ம், ஐகராக்குலுக்சமும், ஒளசாசல்குவுச்க 
ம் எனப் பெயர்லேஜுபாடு சொடஐ அசோ எட்டாக்கியும், லெஎழுச் 
ச்களை மெய்என்னும் பெடர்கொசசு அவத்தை மெல்லினமும், வல்வி 

ஓத்தளபெடையும் எனப் பெயர்வேறு 

ihr ae 5 D4 WE வாடும்    

    

   

  

rp se sneiwen dana ci கெட் 

    

    

  

       
   

  

மும், இடையினமும், இட் 
சொடுத்து அசஜேிஒரு-சகியும், இலையிரண்டில் கூடி     

  

ய். ஈண்மெடக்குமென்தற்கு எழுத்தியல்வகச் யென்றார். 
ன எழுத்தினுட்கூதிய சூ.ச்திங்களோடு மாட்டெதிக்தார், 

  

என்னுகிரண்டும். 
வர் இக்வெழுச் ச. இகாரர்சூக்இிரக்களிரண்டும் ௭, 'இரறபோத்தலென்லும் 
சீதிபத்தி இச்செய்யுளியத்குச்நி- சை கோச்டிச்கூறியன எனக்க 
19) சண்டைக்குமைச்சால்கு அவற்றிற்கும் உசைதற, இல்ல சரசணல் 
எதே ஆண்டும் எடு சச்சாட்தெல் காண்க, 

ர் “இவத்மே மகாக்குறுக்கரூ். கூட்டிப் பதிஞதெழுத்சென்பாரு: 
'எர். அசனாத் பயனென்னையெனிச், பாட்டைச் தலைவன் கேட்டுக்குக் 
சண மாமென்பர்" என்றார் பேராசிரியர், அனபெடையை யொன்றாக 
தோணி மகாக்குறுக்கத்சைக்கடட்டிப் ப௫ினைர்செனவேசொண்டார் யாழ் 
ந்ங்கலநாலார். (எழுச்சோச்௪-௨) 

 



ரூ தொல்காப்பியம் செய்யளியல் 

  

sos விறுவாய்” (0 
“இட Bor, or? ( “அவை 

குற்தியலிகாம்” (ஒடி ௨) “ஜான பாகு மிடனுமா ருண்டே * (வடி. ம 
டி-எழு.க்-ச௮) “மெல்லெழுக்ென்ப* (ஆ 

“இடையெழுத்சென்ப! (ழை௮௯) “உழிர்மெய்யல்னை? (0 -மொழ், 

எ்பனவாம். அள பெடையிரண்டும்  வழுத்தாக்சன்மை * மேலே 

இவற்தும் குதிலும் ரொடிலும் சூஜ்.றுசாரும அசைக்குஅுப்பாம்.. 

சக் ன் வேவ்படாமையின் ஒற்று. அரைக் குறுப்பாகா: ஓ. 
பெடைக்குறுப்பாம்.. நெடிலும், அளபெடையிசண்டும், உயிரும், 
மெய்யும், மூலினமும், ஐகார ஓளகாசக்குறுக்கமும் தொடைக்கும் 

வெடிலும், அளபெடையிரண்டும்; மூவினரும், ஆய்,சமூம் 
ப்பாம். இவம்தை இயற்கையெழுச் அஞ் சார்பெழு.த்.தும் 

   

  

     

“நீட்டம் வேண்டின் 

    

   

  

௨௪) -வல்லெழுச்ென்ப? 
    

ல 

          

அம். 

  கை 

ம் வருப்பர்ரு 

  

கூ ஆூறிலை ெடிலே சூறிலிண சூதினெடி 
கலொடு மெய்ப்பட காடி 

கேரு கிரைய மன் தித் பெயரே. 
    லொற்ஜொி வறு 

  
ச்ச மூடையானே அசை கூறுஇன்றனு. 

வந்தும், குறிலிரண்ட இ& 
பின்னர் இர்கான் கு. 
ிமணிஷை வகையால் 

    
வ், 

     மொடு வருச பொருள்பெற 
யும் கிரையன்சயும் எண்டு பெயர்கூ தினார் ஆ௫ிரியர். எஃறு, 

குதிலும் கெடிலம் சம்முண் மாத். இரையொக்வாவேனும் அவ 
மாச்இிமையை மேச்காது. எழுத்சாந்சன்மையோக்கி Quoin ped 
வேோசலகு பெதுமென்றார். இனகுறிலிணைக்குங் குதினெடிழ்கும் ஒ 
கோசை நிரையசை என்ற பெயர், ஆட்டியும் குணமும் சாரண 
பெற்ற பெயர், இரண்டெழுத்தானாகாது ஓரெழுத்சானாசலின் 

ரிய £சை என்றாயிற்று, “உயிரி லெ. 
மெண்ணம் படாஅ! (0௮ 1) என்றலின் 1எண்ணப்படா, 

  

    

  

சை Gi 

  

சன்டே: அசனான் 0 

    

** செய்யுளியல் - 261,521. 

3 சதப்பெழுத்ன உறப்பெழுத்கு எனத்தொகையும் செய்வர் 
பரங்கலவிரத்திகயார். 

ு எண்ணுப்படாத' எனவும் பிர இபேசம்,



நச்சினார்க்கினியருரை.. er 

பயல் படாது அசைக்தூசித்தவின் அமையென்னும் பெயரும் எய் 
). இண்டெழுக்துசிரைசவின் இனையசையென்னும் பொருள்பட 
wane Queene « 

உதாரணம் ட௮, ஆ அல்) ல் எனலாம், பல) பல, புகர் புகார் என 
வரும், ஒத்தூச்கள் எழு.திராம் கின்று... 
aug மொழி மரபிஈ்கண்ணே *மொழிப்படுத் இமைப்பினும்! (20) 

usa கூறியவாத்றானுணர்ச. குறில் ஷெல் என எழுத்தாக 
ந்தேனும் 'கெட்டெழுச் தேழே- யோகெழும் கொருமொழி' (99-௧௦) 

peed Ques சொல்லார்சன்மையும் “குற் ெழு.க் சைச் மொழிசி 

Dora? (59-88) என் ததனாத்குதிலும் ரறெபான்மைசொல்லாக்சன் 
மும்பெதுதும், அன்றியும் உற்றுக் க.நினமையானும் பெழுலும், “உள் 
1 தோழி என பேசைன்கும் ரி வால் சலா வலின்' எனசிசையசை 

    ஒகுமெதுதத் குரியலல்ல 

ம்கும் வ்சன. ௫) 
௪, இருவகை யுகசமொ டியைக்தவை வமினே 

சேர்பு சிரைபு மாகு மென்ப. 

இ௫ கூருச அசைக்கூறுங் கறுன்த௫.. 

கல்சளோடே.    

    

ட-ள், இருவகை உகரமொடு என்பது சூழ் ழூ 
வையியைக்துவரின் எது மேத்கூறிய கோரையும் 2௯ 
பாது: ஒருசொல்லிழுக்காபெட இயைந்அுவரின், சேர்பும் சிரையும் ஆகு 
உன்ப எது கிறுத்தநுறையே கோசையோடியைக்க ஞத்துகசசமூம் ௮௪ 

நடியைக்த முற்றுசாமும் கேர்பசை எனப்பலிம்: சசையசசயோடு இயை 
 குத்துசர்மூம் அ சனோடியைக்த மூத்துகாறும் உரைபசை எனப்படும், 
று, 

தேரின்பின் உகாம்வருதலின் நேர்பு: சசையின்பின் ௨௧21ம் வரு,சலின். 

அழும் பிளவு 

  

Pry என ஆட்டியும் குணமும் காரணமாகப்பெத்த பெயரால் மேற் 
ரதியவற்றுட்காண்க. 

  

1. * “இனி கோசைகிசையகைகளைச் தனியகை, இணையசை. என்பாரு 
fort: என்னை? *சனியசை யென்மு வீணையசை யென்றா, விசண்டென. 
wig வியல்புணர் தேர்ரே' “என்றார் காச்சைபாடினியார்" என்பது மாப் 
நுங்கலவிநத்தி, (இசையோச்து-க)-:* * ன ர ச் 
டர் குத்தெழுச்சைர்தும் என்புழி. முத்தும்மை எச்சப்பட்டுசின்ற 
னக்கொண்டு சாமே கிறைக்துசின்து மொழியா தவில; லமெய்யொடு 
ட கிதைந்துரின்று மொழியாம் எனவு: 

  

ப்பர், 
 



ர தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

  உ-ம், வண்டு, நாகு, சாம்பு, சின்னு, காணு, இரவு. கோசை மூலி 
ம் இருவகை உ.காமூம் வர். கேர்பளையாயிற்கு, குறில் பின் 

இருவகையுகாரூம் நேர்பமையாகாமை *மேர்கூறுஇன்றார். வசூ, கு. 
மலாடு, மலாட்டு, இசவ, புணர்வு, உலாவு என அிமையசைகான் இன் பிஷ் 

ம் wise Boor, 

  

பின்; 

    

தனா 

  

ச்குற்றுகாமும், நிமையசைமூன் தின்பின்னர் மூ 
யாயிற்று. குஜினெடி. லொத்தின்பின் வர்க முரத்துகாம் உளவேற்கால் 
“குற்திய லுகசமு மற்றென் மொழிப? (தொல்- எழு. த-புணமி-௩) ௭ 
லிஇயாத் குற்முகாம் புலி புள்ளிபெற் தர். ஐுப்பேர 
ஒடுங்கிகில்லான சன்னான் ஊனாப்பட்டமெய்யுக் கானும் அமைமா,க்.இரை, 
ய்கின்தசேனும், அகன்றிசை ச் தலின் ஒற்றென்றலுமாகாது ஒருமாதித் 
பெத்த உயிர்போல அசன்திசையாமையின் உயிமென வேஜறோசலகுே 
த்சலுமாகாது. இதனைச்செயற்பால் அவனோ சசையாக்கு;லென 
கேர்பசை கிமைபசை எண வேண்டிஞர் ஆரியர். பின்னுள்ளோர். 3 
பெனமென்து கொண்டாபேனும் அவர்க் 

ள வேண்டியவாதுல், சேமா, புளிமாவொழியச் காக, பிறப்பு எனக்குத், 

  

    'பெத்றுகின், 

      

    கும் அலகுபெறாவென்.ஒங் 

  

    
விருக வேறு சாசணங்கொள்ள வேண்டியவாலும் உணர்க; எனவே கு, 
மம் அலகுபெறுவாயிற்று. வண்டு, சொண்டி என ஐஸஎ௫ ஓல் வாமை ( 
கருவியாக உணர்க. 

கிரைபமையாமே    
    

ஒரு மாத்இிரைபெத்ற நூத்றுகாம் நெர்ப 

னின்; வண்டு வண்டு வண்டு வண்டு என்புழிப் பி.5சஅகவலோசை மி 
மின்ன மின்னு மின்னு என்புழியும்பெறப்பட சலானும், வெண்பாட்டி 
வண்டுஎனக் கு 2 தருணின் ௮ 

ணின்னுழியும் ஓ.த்சவோசையவாமாகலாணும் 
* எழு ச்சளவெஞ்சினும்............மொஜிப ? 
பெனதம். 
 *செய்-௫ 

“நுத்துகாம் இரண்டசைப்பின்னும் வருங்காத் குறிலொ த்தில் 
2 கெடித்பின்னும் ௪ கேர்பசைக்கு இண்டல்லதாகான.... சிசைட 

கண்ணும் குதிவிணைப்பின்லும் குறினெடிற்பின்னுமல்லதாகானு. 8 
ணம்--மின்னு, காணுன்னவம் உ. GOS peared. வாழ்வு, 7 
என கெடிலொத்தின்பின்னும் ம௦த்னககம் வ $சசாலெனின், அவை, 
எனவும், *இச்காட்டிய நான்குமே ஆவன” எனவும் கூறுவர் பேராசி 

3 பேராசிரியர் gg ்தியலுசா மொழி தச் கொளான, சித்த 
தே யீற்தடி மருக்இஷம்" என்ப சனுரையில் “மருங்கு என் ஐ.சணால் ஈத் 
Soi wis Do Missa Che விலக்குண்டெ சனக்பொள்ச : 
மூர்க்குப் “புலேமலர்,ச் சாரகலம் புல்லு? எனவும் *௪ ar en ree 
எனவும் வருமாலெனின், ௮-ை 

+2 மு: exer cad $ கோலு என மூ, 

வ்வளைசளாயித்று, | 
    நியு       

  

௪௩3 என்து வித் 

  

   
  

   
     

    

  

    
        

  

மரூஉவழக்கு என்க” எணக்கூதுவர்



நச்சினார்க்கினியருரை. 

குறிலிணை. யுகர மல்வழி யான, 

இதடசனிக்குதிலானாயெ கோரைப்பின்னும் இருவசை உகம் வந்து 
தசெயாதலை விலச்னெமையான் எய்இயதுவிலச்சியதாஉமாம். குற் 
, குந்தெழுத்துப்போன்ற அலகுபெ௫மென்தமையின் எய்தா, 

  

வித்த வழுவமைச்ச.தாஉமாம். 

ஒன். குத்தெழுத்சோடிணைக்ச குற்தியலுசாரும் மு.த்தியலுகாமும் 
ஏதவிடத்தே மேற்கூறிய கேர்பசையாவன 9). எனவே குத்தெழுத்சோ 

ச, குத்றியலுகாமும் மு.த்தியதுகாமும் வந்துழி சிசையசையாம். எ-று, 

இனி, *உடம்பொடுபுணர்கத்சல்' என்பதற் குறிவிணையெனக் குற். 

தசையும் குத்தெழுக்தென வேண்டினமைபெத்ரும், உம்;-ஞாயிறு 
பது என தரசைப்பின்னர் வரு9ன்ற குறிற்பின்வக்தகுத்துகாம் .குத் 

ழத்துப்போன்று குறிவிணையுகாமாய் அலகுபெத்தசேனும் குத்றுசச 
பென்று இலச்சணமல்லசோர் வழுவமைத்,சவா௮. இங்கனம் சுற்றுக 
எழுத்தளபெஞ்சுமெனவே, *குத்றிய றகர முறைப்பெயர் மரம்), 

த்திய னகரமிசை ௩கமொடு முதலும்  (வழு.ச்-மொழி-௩௪) என வி.இ 
பதந்தையென்னு முதற்கட் குற்றுகாம், எழுத்தள பெஞ்ச் குத்தெழு,ச் 
போன்று அலகுபெததலுல் கொள்க. கரு, மழு இலை மூத்துகாசிரை 
யாம். க (ஓ 

௬. இவல?ச முதலிசன் டேனைய வரியசை, 

  

ய அரையை இருஉதமெய்து அவத்தித்கு எய்தாதசு 

  

ச முதலிரண்டு எ-று மு.தத்கண்ணின்த நேரும் சீரை 
? இயத்திக்கொள்ளப்படாது இயற்சைவசையான் ஏின்ருல்கு£ன்று சள 
ஈலின் இயலசை மென்றும்: ஏனைய வுரியசை ஊது ஒழிக்ச இசண்டும் 
மத்திக்கொள்ளப்பட்டுக் தொழில்செய்தத்குரியவா.தலின் உரியசையென் 
ம் பெயராம். எ-று, அக்கனம் இயற்அதல் சரட் சாண்ச. (5) 

    

௭... தனிக்குதின் மதல மொழிரிதைக் தாகாது, 

Dov si Qus docs iG082 sess. 

இ-ள். மொழி சிதைத்து எது பொருடக்து ஓத்றுமைப்பட்டு சீத்ப. 
ஈர் சொல்லைப் பொருளைச்கெடுச்த : 
ரிச்குறிலாக்ன் : நூதலசையாசாது. 

* “டேனே யு 

    

Means? ௭ 

 



sO தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

எனவே, பொருள் சக்த ஒற்வமைப்பட்டுகில்லான விட்டிசைக்கு 
அழி கோசையாம் என்.தவாருயித்த. புளிமா என்வவழிப் .புளியென்௮ 
மைப்பட்டுகின் உ சொல்லைச் சிதைத்து முசல்கின்ற பகா உகா,ச்தை 
சையாக அலூடெப்படாது. இணி விட்டீசைத்து நேசையாங்கால் ம 
குதிப்பு, சற்சட்டு, வினா, சுட்டு ன *ஐட்து யொருளின்சண் விட்டி 
கோசையாம். உதாரண 

“வெறிகமழ் தண்புதலின் விங்கி யுகளு 
மதிமுலை யுண்ணாமை வேண்டிப் -பதிமுன் கை 
௮௨ மதியா வதிவி விடைமசனே 
கொ அலைய ஸனின்னாட்டை 85, 

என்பது ஏவல். ௮ உ என்பது அகரக்தன்னையே சுட்டுசலித் சத், 

“அ ஆ விழக்சானென் தெண்ணப் படும் ?(காலடி-௬) என்ப அருட்டு, 
௮ அவனும், இ இவனும், உ உவனும் எண்பது சுட்டு, எ எவண் ௭௨ 
வினா, உமையிற்சோடல்? எண்பதளுன் ஐந் இடத்தும் விட்டிசை 
கொள்க; *ஆ. இ,௨, ர, ஓ என்னுமப்பா 2ல்க்அம் ? (சொல்-எழுச். , 
௩) எனவரும். இவை மொழிசிதை,ச்௮ச் சணிக்குமிலாய் கோசைய 
வாது காண்க, 

௮. ஓற்றெழுத் இயற்றே சூற்திய Basi. 

இ௫ குத்தியவிகாம் அலகுபெதக்தம் அலகுபெருஅம்வரும் என் 

இ-ள். குத்தியலிகாம் ஓத்றியற்து எழுச்இியத்துள-அ. சுத்தி 
மாவது ஓழ்றியல்பினேயுடைத்அ : அதுவேயன் தி, எழு,ச்இயல்பி 
உடைத்து. எ.று | 

என்தன அலகுபெருதவழி ஒற்றும்: அலகுபெத்தவழி Quip 

என்றவாது. ௨- ம்;4 குழலினி தியாழினி சென்ப * (இருக்கு2௨ 
என .௫ரியத்தளையாயும் * அருளல்லஇயாசெனின் ? (௯9-௨௫), 
கலித் தளையாயும் வருசலிஜ் சூ.ற்.நியவிகாம் அலகுபெறுது ஓத்திய தரு 
“ினக்கி யாரே மாகுது மென்று, வனப்பு எனக்கியா னுரைப்பக் 
மதி என இக்குத்தியவிகா்கள் அலகுபெறு,சலின் எழுத்தியத்ரா 

% “இனி விட்டிசைக்கும் இடக்சான் மூன்பொ நன்பா உரையித்ே 
அவை ௮ ஆ விழக்கான் ! எனக்குறிப்பின்௧ண் வருதலும், *௮ உ ௦ 

எனச்சுட்டின்௧ண் வருதலும், * கொஅலையல் ! என எவற்கண் ௮௦ 
னை விட்டிசைச்கும். இடக்சான் மூன்றெனப்பட்டது 7? என்பர் 0 
யர், 

  

  

  

 



நச்சினார்க்கினியருரை. BR 

னம் tener Gi AainyrrG sd Qugardro. ஓத்றினையும் எழு,ச் 
த ர்ஓரோரிடத்தக்கூறினாோனும், எண்டு ஒத்றுஎழுச்து எனக்கூற. 
ஓத்தல்லாவெழு,ச்சை யுணர்த்திதறு 1. (ஸ் 

முத்திய கரமு. மொழிசிைக்குக் கொளான 
“3 is 

Bap BZ p uF gory. aK emi. 

இ; குத்தியலுகாத்தித் இனமாகிய முத்றுகாச்இத்கு இலக்கணங் 
இன்௪௮.. 

இ-ள். முத்திய... ஃ. கொளாஅ எ.து. முத்தியலுகசமும் வரு: 

*யைச் இதைச்சுப் பிரித்த. அலத்றினின்றும். வாக்கில் கொடுக்கப். 
: எனவே சிலைமொழிச்தொழிலாகிய உசாமும் நிலைமொழியீது கெட 

த உகாமுமே கொள்க எ.து. நித்ற...........மருங்கனும் எத அது 
* இடையினன்றி ஈற்றடி யிடத்திலும் இயலசையாய் கிக்றவின்று; 
வே உரியசையாயே நிற்கும், எ-று. 

  

  

ாணுடை யறிவை' (அகம்-௩௪) என்புழி வருமொழியின் உகரம் வக் 

தியது முத்றுகாமாகாதென்னுணர்க, Sieh ‘an ge €or wns coals 

tose War webs சானை! (அகம்-௨௭) “ச.றவுக்கொடி” (இ5-மு,2-௧௯௩.) 

வத்சலைச்கொண்-... (அகம்-௧௭) *மின்னுகிமிர்க சன்ன” (கத்; ணை-௫௧) 
௦வ கிலைமொழிச்சொழிலாகயெ உகரம்பெத்றன. நீர்க்கு,நிழற்குஎனகின் ற 

ச்கஒருபு சிலமொழிச் சொழிலுகாமாம், உலவுகடல், விசவுகொடிஎனி 

, 4 “மத்தியா னென்னுளேன் கொல்லோ ' என்னக் திருக்குறளினையும், 
5௦௯) *ஈசத் யொன்வைச்ச வன்பினகன்று * என்னும் திருச்சிற்றல்பலஃ& 
நவையினையும் (௧௦௯) நோக்குக. 

* “உயிரில் லெழுச்ச மெண்ணப் படாஅ! (செய்.௬௯), என ஓ.த்தினே 
எழுச்சென்றல்.சாண்ச. இ 
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உர பேராசிரியரி; குத்திமலிகாம் ஓ.ஜ்தியத்ரா யலகுபெருமலே *வரும் 
ச்துகூறி, யாப்பருங்கலவிரு,ச்.இகரசர் சாட்டிய * மூக்தியாய் பெய்ச வளை 
223” என்பன முதலிய உ சா.ரணக்களைம் * சான்றோர் செய்யுஎல்லவென: 
போட், fics %” எனவுமைப்பர்.. -



௧௨ தொல்காப்யம் செய்யுளியல் 

ன்௮.துவாம், “*கரு-ம்புலவு கறு சொடையலள், கலனளவு ஈலனள வ 
சிலைமொழிடித்து மகசக்கெட கின்ற உகரம் மூ.த்றுசமமாயின. இனி, 
அள்ள ,சாகு மறிவு" (இருக்குறள்-ஈ௫௪9 “இன்னா இனியார்ப் பிரிவு 
௧௧௫௮) கருமமே கல்லார்கட் ர்வு! *பேச.திவாளர் துணிவு” “பாட திய 
யிரவு' போத்றா,தார்முன்னர்ச்செலவு” (கான் மகணி-௪௦) *புன்கணுடை 
புணர்வு! (இருச்குதள்-௧௧௫௨) 4*புணைமலர்,ச்.காசசலம் புல்லு! foe 
மடவார்க்கருளு' “கோலு! இவை யடியிுஇக்கண் உரியசையாம் 
வாது காண்ச.. 

  

“இித்தலின்றே! என்றதற்கு + 

  

உடிக்கண் கித் றலில்லையென்த 
அவை முடியாவாம். இவை அசைக்கும் ஓசைக்கும் உறுப்பாம். ௨ 
என்ற உம்மையாற் குற்றுகாரும் 6.*சேற்றுக்கானீலம்' cord 
கொடாமனின்றவாதும். எய்போற்டெக்சானென்னேது (வெண். 
௨௨) என இறுஇக்கண் உரியசையாய் சின் ஈவாறுங்காண்ச, காகுண் 
ப குற்றுகாமாகானு.. 

  

* ஈபேர்க்து பேர்ந்து: சார்க்து சார்க்கு, தேர்க்து தேர்ந்து மூசி 0 
வண்டு சூழ விண்டு நீங்க, நீர்வாய்க் கொண்ட நீல மூர்வா, யூதை ௨ 
வாய, மதியேர் ௩ண்டோ டொல்கி மாலை, ஈன் மணங் கமழும் பண்ன 
வமையேர் வசோத்தோ எம்பறி கெடுங்க, ணிணையி ரோஇ யேந்தி 
மூலை, யிரும்பன் மலரிடை யெழுக்த மாவி, னலுக்கழை அவல்வரும் 
ந்சேக் தல்கு, லணிஈகை கசைஇய வரியமர் சிலம்பின், ம: ர் 
வளரிளம் பி. 

  

மருள் வா 
apse, லொளிகிலவு வயங்இறை யுருவுடை மகளிசொ! 

முழவு முழங்கிய வணிசிலவு மணிகக, 'நிருக் களவு மலசளவு சுரும்புல 
தொடையலன், கலனளவு கலனனவு தவனனவு கலனளவு, பெ 

புணர்க்சளேோ பென்பவஃ, சொருநீ மறைப்ப வொழிகுவ சன்றே,”' 
செய்யுளியலுரையில் *இழைபு' என்பதம்கு உயையாசிரியர் எடுத் 
பாட்டு, 

* இனமலர்க் கோதா யிலங்குநீர்ச் சேர்ப்பன் 
புனைமலர்த் சாரகலம் புல்லு, 

3 மஞ்சுகுழ் சோலை மலைகாட மூத்தாலு 
மஞ்சொன் மடவாட் கருஞ். இவை யாப்பருங்கலவிருத்தி 

கோள் (8.௮), co 

- $ சேத்றுக்கா னீலஞ்:செருவென் ற வேர சன்வேல் 
கூற்றுறழ் மொய்ம்பிம் பகழி பொருகய 
ஜோத்றந் தொழில்வடிவுசம்முட் டடுமாற்தம் 
வேற்றுமை யின்.நியே யொத்சன மாவேட i 
சாற்றுக்கா. லாட்டியர் சண்--இஃ% ஐ இன்னிசைப்பஃொன 

உரையாசிரியர் காட்டிய பாட்டு.



நச்சினுர்க்கினியரரை. ப் 

ற்திய ரகு 

  

ரும் திய அுகரமு ௫ 
20 . 

மொத்து தோன்றி BD daar பெறுமே. 

ல உசியமைகள் ஒற்முப்பெற்று. சிர்குமென எய்தாத தெய்அவித் De 

@-a 1. ் = 

yar (gots Op fi QO OP PLOG®.. 
ல்லெழுச்துவரும்வதி வல்லொற்றோடு 

ஆ   

குத்றியலுகாமும் முதத்தியதுசாரு£ம்ள-அ. மரத்கூதிய சூத்திய 
....|பெறுமே எ-௮ வருமொழி!       

சான்றி சித்கவும் பெறும் எடறுட, 

  . கேத்றுக்கானில “காணு ச்சளேயாசவை” * நெருப் 

  

உதாரணம்; 

கணிக்க * *எனவுக்கொணி சண்ட * என இருவகை உகரறூம் ஓர் 

உரியமையாயினவாவ காண்க, உம்மை எஇர்மதையாசலின் ஓழ் 

  

ஒத்து 
டாது வருசலே பெரும்பான்மை யென்றுணர்க. நிலைமொழி ஒற்று. 
க்கு உண்ணும், கடக்கும் என்பன சேமா புளிமாவாயே சிக்கும்? விம் 

நன், சடவுள் என்பனவும் அவை, (௧௦) 

5B. DO F165 POH மிசையொடு சேர்த்தி 

வகுத்தன ரூணர்தக்கலும் வல்லோ ராஜே. 

நித்கும் இனி வருஞ் சர்க்குமென்லாம் புசகடை. 

  

இத மூற்கூறிய 

ரணை, cater uid Prater yd gana        

  

பப ரரறே. எது. வேறுபாணெர்வின் ௪ 
நபோயினா அரநெறி. எ-று. 

  

மேத்கூறிய மாத்திரையென்னு மூனுப்பின் ஓசையை யன? 

ஜேரையும், இன்னாவோரையும் அறிந்து உணர்சச்துக, எ-று. 

ஊக. சருகிடுப் புணர்க்து சணக்க தமன, பொருப்புப் புடைச்,அப் 
புடைத்து! என்றால் வெண்பாவீற் தடி. இன்னோசைச்தாகாமையிற் பொ 
ஒப்பு,ச் சழைர்ச பொழிகத' என மெல்வினவோசைசேர்ச்க இன்னோனை   ச் 

தாயிற்று. லமிசை நீடுவாழ் வார் * ( இருக்குஉள்-௩) இசனுள் வாழ்வா 

சென்னும் ஓமையைவகுத்அு வார் என கோசைச்சீராக்க. அசையான் இன் 

ஜோசைச்தாயித்து, இதனை வகையுளி என வேறோ ரு௮ப்பாக்குவாருமுளர். 

இனிக்கட்டளையடியையும் சீர்வகையடியையும் இசையொரடுசெர்ச்இி இன் 

ஜேசை யுணர்ச. அஃது * அளவுஞ் இந்தம் வெள்ளைக் கரிய! (செய்-௫௮) 
என்ச பதிஞன்கெழுச்சளவும்வருங் சட்டளேவெண்பாவும் வெண் சீரே 
மவொன்றில் கலித்தளை தட்டு இன்னேசை பெறுசாம். மாசேர்வாய் மாசேர் 

 



Be தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

வாய் மாசேர்வாய் மாசேர்வாய் என்றாற் அள்ளலோசையும்பிதக்கும். இ, 
மாசேர்காய் பாதி. காருகுமூச் காருருமு எனின் இன்னோசைச்தாய்ச்| 
பலோசைபிழக்கது.  இனிச்சீர்வகையடிக்கும் * யாகாணு காடாமாட 

   

  

மால்* யாதோதான்? என்றார் சர்வகைத்அுள்ளலோசையும், * என்ெ 

வன்* என்றத் ஈர்வகைச் செப்பலோசையும் பிதச்ருமா.௮ இசையொெ் 
,ச்தியுணர்க. இணி ஞாயிற புவீவருவாய் புலிவருவாய் மாசேர்வாய் என் 
ஞாயிது என்த இயத்சிர்ப்பின் சிரையொன்.தி .ஐசரியச்,சளேயாயித்தேத் 

கலித்தளேப்பாற்பக தலும்: ஞாயி புலிசேர்வாய் புலிசேர்வாய் மாசேர்ல 
என்றவழிப் புவிசேர்வாய் மாசேர்வாயென நேசொன் நித்தேனும் கலித்த 

ப்பாத்படதலும் இசையொடு சேர்த்இயுணர்க, இவ்வாறே பிறவும் வூ 

Soin sd அச்துறைபோயினார்க்கே செரிவசாம். 

இனி உம்மையான் அடியுசிவ்வாறே வகுத்துணர்த்துக. “அதல இ 

யா காட்ட மிகலட்டுக், சையது சணிச்சியொடு மழுவே! (அகம் - சட்ட 
வாழ்த்) என்புழி இகலட்ட என்னுஞ்?ர் குதிச,சபொருளை மூடியகாப் 
யாப்பென்னும் உறுப்பினுள் அடங்கா “இசல்ட்டக்கையத? எனமேலி 
யோடு பொருள்கூடிற்தேனும் இசையொடு சேர்த்தி வகுத்ததாயீத் 
இன்னும் அசனானே எழுத்தல்ளவியாகய ₹ சுஃதென்னுக்சண்டோப் 
பெண்ணை” என்பதனை அசையொடுஞ் 2சொடுஞ் சேர்த்துணர்த்தலுங்0 
cre. இனி அசவன் முதவிய கான்காசையினையும் ஒன்று மூன்றாக்9 , 

தீசல் தொல்காப்பியர் கருத் தன் ருயித்து ; என்னை 2 இயலசை மயம் 
'இயத்சரும், உரியசை மயக்கெ இயற்சரும், -வெண்டரும்பத்.றி யோ 
வேறுபடத்சோன்ஈலின் அவை பன்னிரண்டென்னும் வரையுளடக்க: 
ன்பது பற்றி, இன்னும் *இசையொடு சேர்த்.இ” என். சனானே * ளட 

।சிடனுமா ருண்டே' (கொல்-மொழிமசபு-௨௪) என்ற ஐகாரமும் பொ 
சதைக்திசையொ௫சேர்சல் கொள்க. “வண்கொன்றையை முட்டும் ௪ 
* புசத்த லானாப்பெருவண் மையனே” இவைஞு,சலிடைகடைகளிற் 9௦ 
அம் வருமென்று கொள்க, 

௧௨, ஈரசை கொண்டு மூவசை 3புணார்க் தஞ் 

எரியச் இற்றது சசெனப் பமமே. * 
  

* திநக்தறள்--௩௯௭. 

% எசெங்கண்மேதி கரும்புழக்க, யங்கணீலத் சலாருக்இப், பெ 
காஞ்சி சிழத்றுயிலுஞ், செழுநீர் கல்வய லூசன், புகழ்த omen பெரு 
மையனே ?? இ யாப்பரங்கலவிநத்திமேற்கோள் (௧௫). -. = 

f உரையாசிரியரும் இசுவே பாடக்கொண்டார். பேசாடிரியர் “பு 

அம்” என ஓதுவர்,



நச்சிஞர்க்கினியருரை. கடு 

இத சி௫த்தமுறையானே ஏருணர்த்துவான் டங்க் அவத்தின்: 
(இடும் அவத்தது பொதுவிலச்சணும் உணர்ந்தித்து, ் 

இடன், சசசை மியைத்துகொண்டும் எது ஈரலை சன்னில் இலைக்கு 
ஈருள்கொண்டும். மூவரை வியைர்குகொண்டுத் எது நுவசை சன்னி 
ஓயத்து பொருள்சொண்டும். இத்தது.சரெனப்படும் வது அத்துகித்பது 
மன்று தெப்பித்தச்சொல்லப்படும், சீர்புணர்த்தும் சரெனப்படும் எ.து: 
நாதன்றி அச்சீரீதர்ன் ஒரு சோடொருரீர் சொடாப் பிதர்கூட்டப்பட்டு 
ரல் சென்று சொல்லப்படும்என்றல் கொள்க, எற. 

  

‘BDauig’ என்றதனையும் 'கொண்டு' என்ததனையும் சசசைச்கும். 
வசைச்குல் கூட்டிச் கொண்டு! என்பதற்குப் பொருல்சொண்டு என்று 
பாருளுலாக்க, விவுகின்ற ச் என் தனைப் (புணர்த்தும்! என்றதன் 
ஈதிக்கூட்செ, இயைக்து என்றனான் ஒரு£ர்க்சட் பலசொழ்றொடர்க்து 
திலும் அவையொன்தபட்டசித்தல் வேண்டுமென் அணர்ச.* எனலே,சொ 
லெல்லாம் ஈசசையும் மூலசையுமாயல்லது வாமாவென்பதாஉம், இனிப் - 
னர்த்து என்றச் அர்சர்கள் அல்லாதத்துகித்குமேலும் பிறர் தொட 
ப படுத்தும்வழிப் புணர்ச்சிலிகா:மெய்தாமத் தம்முட்டொடர்க்துகித்தலும் 
(ணர்ச்சிகாசமெய்தியுக்தொடர்கதுசித்ததுமுடைய என்பதாஉங் சொள்ச, 
ம் போந்த சென்று சார்க்து சார்ந்து, மதனுடை கெஞ்சமொடு ௩. 
என்னாத! இவை புணர்ச்சிலிகாசமெய்தாமல் இசையத்துச் மாடர்க்சன., 
கடித்துச் சரும்பிளைச் கண்டசா ததி" இது வல்லெழு,சீஐப்புணர்ச்ியெய், 
த்த, இன்னும் அசனானே ஒரு சொல்லைப் பகுத்தல் சர்க்குவேண்மோ. 
நரன் வேதசோச்பெலழியும் ௮/2ரலசையான். லேதுசொல்லிலச்சணம். 
சீததும், அத மம்மர் கெஞ்சினேன் ரெழு ஐரீன் ஈதுவே' என்புழிகீன் 
து என்னும் குற்றுசாலீத்றச்சொல்லினைப்பிரித்து அதவேஎன வேறொரு 
௫ீசாச்ச முத்றுகாமாடு வேறுபடுதல் கொள்ச, எனப்படும் என்று தப்பித் 
சவதனான் இவை தெப்புடையஎன்பதாஉம், ஜூசைச்ர் இவைபோலச் Ap 
Woe என்பதூஉம் உணர்த்திற்று, உண்ணாகின்னுன் என காலசையாதும். 
ஒருமாலெனின், இவை பிளவுபட்டு கீத்தலின் "ஒரு சசெனப்படாமையா 

“ஐம், அலவ 2சவருஞ்செய்ப்ளின்மையர லும், வ் சயுள் * கேரிழை மசனி 
)ணக்குணாக் சவரும்? (பட்டினப்பாலை) என்ற ஆரிரிமலடியினை காலசைச் 

ஸ் காட்டலேண்வோர் இருடியாகவுமைப்பிலும் அலத்தித்குச் தூக்க 

   

கடத்த 'தசென்னையெனின், பாண்போன் த இலமம்படசீத்த 
ரின் அது சரெனத் தொழிச்பெயாம்; என்னை 2 மொ.9ர்த்திறசல் என். 'த் தொழித்பச்சோதினமையின் 7 என்புர் பேராசிரிய, 

         



௧௬ தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

லோசையின்றாகலாலும், சர்சம்முட்புணர்க்திறு தலின்மையானும், :௨ 
சீர் அறுபது காட்டின் றவழி யாண்டும் நேர்பசை கிரைபசைகள் ௮௨ 
ருமையானும் தொல்காப்பியனு கொள்ளார். ஊம் *சாத் தன், சொத்த; 

மா ஈரசைச்சர்கொண்டன. கானப்பேர், சாய்க்சானம், தேமாங்காய் ௪௩ 
; உண்ணாதன, இன்னா சன, தேமாங்கனி எனவும் இவை மூவசைகொண் 

பிதர் சதொடர்புபடுத். இன செய்யுள் * உலகமூவப்ப வலனேர்பு ' (இருமு: 
த்துப்படை) *யாதானு நாடாமால்? எனவும் *லசையில் புகழ்வயங்கு 
மீன்” (பட்டினப்பாலை) எனவும் சாசைச்சரும் மூவசைச்2ரும் வக்சன. | 

௧௩. இயலசை மயக்கு மியத்ச பேனை 
யரியசை மயக்க பாஅிரிய வுரிச்சர், 

இத முறையானே இயலசையும் உரியசையும் வேறு, வே௮ சம். 

மயக்வவெரும் கரசைச்சீர் உணர்த் இற்று. 

(௫-ள். இயலசை மயங்கெவத்ஜை இயச்சரென். தும் உரியசை 
இனெவற்றை ஆ௫ிரியவுறிச்சரென்றம் கூறு௪. எ-று, 

மயக்கம் என்றது தம்மொடு சாமயங்கு, தலும் சம்மொடுபிறிதும 
தலுமாம், ஊம். நேர்கேர், ிரைசிரை எனச் சம்மொகொமயங்கின , ( 
டினையும் பிதித்து கேர்கிசை நிரைநேர் எனப் பிநி தொமெயக்க இஃகா 

_இயத்சீராயித்து. இக்கான்கு வழியுமல்லத வேதுகூட்டமின் மையும் 

ரச. இவற்றைத் தேமா, புளிமா, பாதிரி, கணவிரிஎனவும், சருவிளம் 
எம் எனவும் சாட்டுப; பிறவாஅங்காட்டுப. கேர்புகேர்பு சிரைபுகிரைபு: 

சம்மொதொமயங்கெ. இரண்டினையும் பிறித்து நேர்பு sens, 
நேர்பு எனப் பிறிசொமெயக்க இக்கான்கும் அ௫ிரிய வுரிச்சிசாயிற்று. 
ஹை வீடுபேறு, தடவுமரு௫, பாதுகுருகு, வாகுசோறு எனச்காட்பே. 
யுள்--*அவரே, கேடில் விழுப்பொரு டருமார் பாசிலை' (கு௮ு௩சொசை 
என ஈன்கியத்சரும் வந்தன. *வெளித்றுப் பனந் அணியின் வீற்று: 
டப்ப” எனவும்   நதவுண் மண்டை அடச்சலினிதவுக்சலிச்த! (அச 

*எனவும் *பூண்டுகிடந்து வளரும்" பூங்கட் புதல்வன்" எனவும் *வ; 
கிறைக்து வ௫ந்.தவாக்கு -கிமிர்சேர்ள் * ( இருமுருகாற்றுப்படை) ௦ 
வந்தவற்றுள் வித்துவித்து எனவும் இரவுச்சலிச்அஎனவும் பூண்டு 
எனவும் வ௫க்ஐவாக்குஎனவும் கான்காசிரியவுரி22௬.ம் வ௩்.சன. 
பாவித்கும்இய3தலானும், இயல்புவசையான் ஓசோசொல்லாய்வரு, 
ரும்பான்மை யாசலானும் இயம்சீமோனவும், 

    

  

உரிச்செனவும் ஆட்சியுங்குணமுக்காாணமாக 

 



நச௫னார்க்கினியருரை:. 

(செய்-௧க) எனவும் * வெண்பா வுரிச்ச சாசிரிய வுரிச்267(ஷ 
)ம் பிராண்டும் ஆள்ப. (41%) 

மூன்னிரை வரின் மன்ன வாகும், 

த இயலசையும் உரியசையும் மயங்கிக் ”சாமாத கூறுகின் றத. 

*உரியசை, மயக்க மாரிரிய வுரிச்சர்” (செய்-௪௩) என்த அசா 
ரக்வுசியசைமூன்னர் சிசைய்சைவரினும் ௮: offen” க்கமா 

  

  

வ ரேர்புகிரை, சிரைபுசிமை. உம், கீுசொடி. காணுத்தளை; உ௱று, 
கொடி எனவரும். செய்யுள்--'ஓங்குமலைப் பெருவித் பாம்புஞாகண் 

* (பூதம்-௫௫) *சாணுத்தளை யாக வைடிமாண் வினைக்கு! “சளிற்றுக் 
பாருத கண்ணசன் பதத்தலை” (பு.றம்-௪௪) *உவவும.தியுருவி.னோல் 
ன்குடை' (ஷ.-௩.) “ஓங்குஇிரை வியன்பசப்பின்' (ம. அரைக்சாஞ்9) 
Mp பாவலர்க்கு ' * களித்றுகிணத் தூலுடுத்,த '* பிணர்மோட்டுப் 
ஜிர்' சிலவுமணல் வியன்சானல்! எனவும் ஆசரியத்.இிலும் வஞ்சியி 
தன, 4 தூங்குறை யன்னர் அயில்வதியுஞ் சேர்ணுட்டு * என்வும் 
மூ. யாக வெழு அகோ” எனவும் வெண்பாவினுட் கட்டளையடியல்வழி 

.ன்மைவக்தன. சட்டளையடியன்மை இசையொடுசேர்த் இயுணர்க* 
இயலசையோடு மயங்னெமையித். பாதிரி சகணவிரிபோலச் “கொ 

(௧௪: 
௧௫. நோவ ஸணிற்பி னியற்சர்ப் பால, : 

இஃது இயலசை உரியசை மயக்கச்துப் பிறப்பன இரண்டியத்சருண 

or. 
உள்... அவண் சேர்கிற்பின் இயத்சர்ப்பால எது மமணின்த அதன 

  

போலலாம், * எ-று. 

Alene: Geist, கிசைபுகேர்; உம். சேற்றுக்கால், வேணுக்சோல், 

  

$்ற.த்தாள், முழுவ ச்சோள் எனவரும்? நீ,த்.தரீர், குள,ச்துரீர் எனவும் 
அபூ, மேவுரர், விதகு, உருமு.” எனவும் சண்டுகொள்ச. :இவையெக் 
ட பரஇரி சணவிரி என்னும் இயத்சர்ப்பாத்படும், போ௫பூ, விறகு] 
  

*இவத்தை ஆ9ரியவுரிசசர்ப்பின்வைத்சதென்னையெனின்;-இவையு 
உவயோல . ஈண்டொருக்கியைசல் பெரும்பான்மையென்பததிவிச்௪ 
னவுணர்க” என்றார் பேராசிரியர்.



௧௮ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

என்னுமிசண்டன்கட் குத்துசசம் மேல்வரும் நெடிலோடிணைக்து சியை 
பாதிரி கணவிரிபோல கிசையாமோவெனின்; ஆகா; அக்குத்துகாம் 
கிரைபுமாயேசின்று கேருகிரையு மு.சலாய் நிரையிராகய ரகளை 
டாங்குச் தட்கும்; செய்யுள்--* és obi vcd ஸிவக்துசென் மாச 
எனப் போதுபூவும், வித்கூதீயும் வர்.சன். 

  

௧௬.  இயலசை மிற்றுமு னுரியசை வரினே 
நிரையசை wuss வாகு மென்ப; 

இ௫ மேனின்த இயத்சீர இகாரச். சான் ஈரசைச்ீோள் உரியஷ 
லசைமயக்கத்துள் ஒழிக்துகின்ற கான்கியற்சரும் உணர்த்திற்று. 

இ-ள். இயலயை.........வரினே எ-து இயலசையிரண்டன்பின் 
உரியசையிரண்டும் ஒன்திரண்டுசெய்.து. மயற்இ காண்காங்கால் அல்லி 
இரியசையும்; சிசை...... மென்ப எ.து இயலசைமயக்கமாகிய இயத்ர்6 
னுள்கிசையித்த பாரியும் சணவிரியும்போல வருஞ் 2ொடு சட்கும்.| 

  

  

அவை நேர்கேர்பு, கேர்சிரைபு, நிரை நேர்பு, நிசைரிரைபு என ( 
கால் நேர்மூ,சலிரண்டும் பா. இரிபோலவும் கிரைமு சவிரண்டும் கணவிர் 
லவும் கொள்க. 

*இ)குச்திரமும் தளைக்குமாலு கூதித்றாம். ஊம், போரேத 
ஞணு, பூமருது காருருமு,, கடியாது பெருகாணு மழகளிறு ஈளை 
எனவரும், 

கள. ள் பெடை யசைகிலை யாகஓ முரித்தே, 

இஃ ௮௫ எய்தியதன்மேத் செப்புவி.தி. 

௫-ள்.எழுத்,ச.திசாச்.த'நெட்டெழுச்சேழேயோசெழுத்தொரு! 
(மொழி-௪௦) என் தனம் சொல்லார் சன்மையெய்திய--அள பெடை 
ஈரசைச்சர்கூரிய அதிகாசத் தானும் இயத்ரார் சன்மையெய்இத்து 
னேயே எழுத்துசிலைமைப்படுச்து அசைகிலையும்வேண்டலின். ௮ள( 

பமுரிச்சே எத அளபெடை மேற்கூறிய இயத்சீர்கிலேமை | 
சலேயன்றி ஓரசையாய் சித்தலுமுரிசச்து. எ-று, 
  

* எஜச்சுத்தாமும் சாமாறேயன்றிச் 2ர்தளைக்குமாலுங் கூதிய 
po. இவற்றைப் போசேது பூமருஅ சடியாறு மழகளிறு எனினும் 
காது" என்றார் பேராசிரியரும்.



ஈச்சினார்க்கினியருரை. ௧௯. 

உம்மையாற் சீர்கிலையாசலேவலியுடை ச். கிலையென்த,சனால் எழு 
stayed நேர்க்தார். அல்லனம் £ர்கிலை பெறுங்கால் மு.த்கூதிய ஈரசைச் 
(தினறனுள் ஆ$ிரியவுரிச்சிராறும், போதுபூ விறகு என்னுமிரண்டியத் 
ந.ஒழித்து ஒழிந்த கேர்கேர், சிசைகேர், சிரைகிரை, கேர்கிரை, நேர் 

கேர்சிரைபு, நிசைரேர்பு, சிரைநிசைபு என்னுமியத்சீர் எட்மொம். 
நனமாதல் ஒருமொழியச,ச்தேயுடைய என்பது. ஆ௮ எனத்தேமா 
நீத்த. கடாஅ எனப் புளிமாவாயித்று. யா௮து என ஈசெழுச்து ஞா 
ஆயிற்று; என்னை? சடா௮ என்புழி அளபெடையதாகரசம் பிரித்துக் 
நின்மலாமினத்போல சகாசத்துப் பின்னின்ற அகசமுல் குந்துகசமுவ் 
வணையெனப் பட்டமையினென்பது, ஒழிக்சனவற்றிற்கும் இதொ 
ம். ஆஅழி என்ப மூவெழுத்துப் பாதிரி. வடாஅ.து என்பது மூவெ 
$தக்கணவிரியாம். படாகையென மாலெழுசத்அுக்கணவிரியாம், govt 
ரன ஈசெழுத்துப் போசேரும், ஆ௮வது என மூவெழுச்துப் பூமருது* 
pee என்பது சடியாறும். பசரஅயத என்பது மழசளிரும், இவை 
சொல்லாடசின்று எட்டியத்சீசானும் அளபெடுத்தன. *தேளக் தேரும் 

ம் புறவிஜ், போஒரி தள்ளுஞ் சோஓரி ஈண்ணிச், Garg பிணையல் 
அம் குஞ்சிக், குடாஅரிக் கோவல சடாஅரின் வைத்த, சானெறிச் செ 
றனர் கொல்லோ, மேனெதிச் சென்று பொருள்படைப் போசே.-இத 
*் இயலசை மயல்கயெ இயத்சீர் கான்கும் வந்தன. ஒழிக்ச நான்கும் இவ 

புள் அடங்கும். இங்கனம் சர்கிலேயெய்திய வழக்கிற்கும் டெர்யுட்கும். 
(ஈதவாயது இயத்சையளபெடை என்றும், செய்யுட்குப்புலவர் ஒசைகரு 
(செய்துகொண்டது செயத்கையஎபெடை. என்றுக்சொள்க; இவ்விதி. 
பளையடிக்கென்தணர்ச. இவை சீர்ச்லையடிச்காயிம் ஐணிகிலை, மூ.சனிலை. 
மடரிலை, Do Mit» எனச்சொள்வர். *ஆ௮ வளிய வலவன் *? எனவும், 
எர் தைய வழா௮ லெல்லாகின், சேஎயரி சக்திய சண்' எனவுகிவை கேர் 

தெம் கிரைகேருமாக அல௫6ப, இனி ஓாசையால்காத் செயற்கையளபெ 
உ சீர்சிலையாதல் செய்யுட்சேயுரியவாசல்போல,இயத்சையஎபெடை அசை 

2 *ரதல் செய்யுட்கேயுரியலா.தலும், புணர்ச்சிவகையான். எழு,ச்அப்பேரு: 
பெள்பெடைகள் அசைகிலையாசலும், பொருள் புலப்பாட்டி ற்குப் புலவர் 
பெ செயத்கையள்பெடையுட்டிலவும் அசைச்லையாதலுக்கொள்ச, உம், 

  

  

வாஷ் ஆஅ வளிய வலவன்தன் பார்ப்பினெ, டீஇ ரி.-சகொண் மாளைப் 
) இரியுட், உக இரையலைப்பத் அஞ்சா ,கிறைவன்றோண், மேஎ வலைப்ப 

ஈம்போ னலுஐ.கா, லோஒ வழக்குக் ஐயர்",



26 தொல்காப்பியம் செய்யளியல் 

“உப்போஓ வெனவுசைத்அ.மிள்வாள் *” என்புழிப்பண்டமாற்.தி௨ 
'வாசரா,ச்இத்குள்ள:ஒூலகே பெறு சவின் ஓசசையாயித்து. © 
ளத ர் என்பதும் ௮௮. இவை இயற்சையள் பெடை யசைகிலை, 
பலாஅக்கோட்டுச் இீங்சனிமேற் பாய்க் ௪ கவன்” என்புழிப் 6பலா௮, 
புளிமாவாகாஅ ஓசசையாய்க் கோடு என்ப.துல்-கூட்டிக் கணவிரியாச 
மிபறும். . *குறியசன் முன்னரும்! (எழுத்-உயிர்மயங்-௨௪) என்னுஞ் 
சத்தாற் பெத்த அகரமும் அளபெடைபோல் அசைநிலையாயித்று. 
*பாஅய்ப்பா௮ய்ப் பட்டன்று நீணிலா மென்றோள், கலம்போடய்ப்ே 

| 
டச் செய்யுள்செய்சவழியும் அசைநிலையாயித்ஐ. இவை ஓசை Res, 
செய்யுளின்பஞ் சசையுமென்று அலஒருக்கைச்சுட் இதைத்தார். இல 
குபெறாவெனவே, கெடிலின்தன்மையேயாயித்த. Qsen@er Gi 
போல் எழுத்தாக்தன்மையும்பெத்றும். இணி, வாஅழ்க எனவும், அ 
எனவும் மூவசைச் சீரானும் வரு,சல் உம்மையாத் Fits Quirgi@ 
னாத் பெறுதும். அவை வெண்சரும் வஞ்சிச்சிருமாம். 

  

கெளவை செய* எனப் போஒய்ப்போஒய் எனச் செய்கைக்குதிப்பு 

  

௧௮. ஓதறன பெடுப்பின மத்றென மொழிப. 

இக த ஓத்தளபெடையும் சீர்கிலையா கலேயன் தி அசைகிலையம் 
எய்சாததெய்அவி.ச்,௪.௮. 

  இ-ள். ஒத். மொழிப எ-த ஒற்ளைபெடுச் சாலும் உ௰ 

உபோலச் சர்சிலேயெய்தலும் இசையாய் கித்தலூநுரிக்அ. எற. 

  

ஒத்றெனலே; ஙஞூண ரமன வய லன வாய்தும்” வல ஹய 
2சொற்தங் குறிகளமும் குறிவிணக்2மும் அளபெடுச்சல் பெறு அம். 
கலம்: எனவும், அசங்ங்கம் எனவும் வரும். ஏணையவற்றோடும். 
போாமெனவே, சாரை ரும் கூவசைச்சருமாசல் பெனுஅம். Cu 
வகைசசர் கூறு எலின் இதனை எண்டுவை்சார். ஓூரையாகல் இய 
  

# ee & 
     

   டைதடங்க வீர்ங்கோசை Seirupy வாட்சண்,. புடை 
போழ்வாய் - இறக்கை சடை கடையி, ஹ்ப்போஓ வெணவுரைத்து 
ளொளிஷு.ஐவச், கொப்போரகீர் வேலி யுலகு ”". 

ர் “பல்லுக்குச் தோற்ற பணிமூல்லை பைங்கிளிகள், சொல் 
தோத்றிவ்னந் தாத்றினவா--னெல்லுககு, கானோஒகா தென்பா 
எமைக்கு மெண்ரூலேக்கு, மாறோமா லண்றளந்த மண்? தோற்ற 
எனவும் பாடம். இவை யப்பருங்கலவிருத்திமேற்கோள்.



நச்சினார்க்கினய௩ரை வக 

ன்ன தண்ண்ணொசை கமைமகெட்ட என்புழிக்கண்ண்ணென்ப,து 
பெய்தித் தேமாகாயித்று, தண்ண்ணென என் pas sug Os 
prosiere 8 இயத்சீர்க்கண் ணகசவொ்றினை மிகக்கொடுத்து அள 
ips செய்யுள்செய்தான். ௮௯, மாசெல்காம் என்னும் வஞ்சிச்சிரா 

  

தத்ச: பாதிரி என முன்ணின்த இயற்சீரேயாக என வழுவமை,த்த 

 இதவும் ஜாமை சரையாதுரிற்கவும் அலகுபெருசெனவே எழு,ச் 
பன்மை எய்.இத்து... இது வழக்கித்குஞ் செய்யுட்கும் உறப்பரய் நின் 

இனபெழுசலும், தோற்திக்கொண்டன அளபெழுசலுமாம், , கள்ள 
ள்ள்ளென்ஈ.த, கண்ண்ணென்ற.து.-இவை 

  

  

நன் புள்ள்ளென்றஅ, 
தந்குஞ் செய்யுட்குமூரிய. சோத்தினது-சண்ண்ணென முற்காட்டி 
இருவகை vj 

அ உயிரசபெடையின் வருமெழுச்கோகிகூடிப் பேசேது, சடியா௦ 
|த்குமாறுபோலாது வண்டு வாரு என்னும் உரியசைப்பாற்படு சலிக 

  

சீருய்ச் கொல்ங்கு, குசக்ங்கு; மின்ன்னு, ௭&ஃ( 

  

ளபெடையின் வேறாக லோதினார். இருவகையுகசாச்சோ டியையாசு 

  

ப ண்ண்டண்ண்ணென ? சஃ்தென்னுங் கல்லதாத்தம்? எனத் தே 
குபெத்தன. இனி, 'நீட்டம் வேண்டின்" (எழு,ச்-தான்-௬) என் 

    

$ குத்இரத்துட்காட்டிய *செய்யுட்க ளோகை! * என்னும் மாபுராணக் 

  

இரத்துள் “மைதீமொத்து! என் தசனானே, சீர்வகை யடியோசைகெடின் 
(நில்லாத. சொல் 
3, *குன்துமேலொஜ்தளபு! 

பித்கோ   அவ்வொத்ஸ்ற உண்டாக்கியுகித்குமென்      
கொள்? என்தசஞனே அல்வொத்றானும் 

95 சிறையாலிடின் அக்கனம் வருவித்த ஓத்றை அளபெடுத்துங் கொள்க 

  

   
ன்றும் கூறியவிஇியுங்கொள்ச. * அம்பொரைர்.........னன்"*இதனுள் 
ரவசாவொத்றில் ,ல்வொர்றையுண்டாச்சிதறு. அஃது அள 

“த்தது வந்து (a1) 

௩௯, இயற்ளி மிறாதிரமு னோல ane 

Pa ; 
         

சய்யுட்க  ளோசை இதையுல்கா விசளபு, மையப்பா டின் தி யணை 
பொத், நின்தியுஞ் செய்யுட் கெடினெத்றை   ஹை) 

  

பலொத்றளயுல் கொள்? 
* எழும்பொ மைக்கு பையிய காம ஜேய்ய னென்ன வக்தண, னம்பு 

              
   

sag நீ2 சாயினுக், தக்கு ரல்வர் சாங்கொ டுப்பி னெஞ்சு 

     சங்கு ரவ்வர்” “பொங்க   



௨௨ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இ முதையானே மூவசைச்ருணர்த்அ,தமொடக்கி, . 
வெண்பாவுரிசசர் உணர்த் அஇன்றார். 

இன். அவண் இயத்சறிஐ.இமுன் நேர்நித்பின் எ-ர அவ் 
கூறிய இயலசையானா௫ய இயத்சிநிறு இக்கண் கோசைவக்துகித்பிஸ் 
பா வுரிச்சராகுமென்ப எ-து அக்கான்கும் வெண்பாவுரிச்சசாமென் 
வர் புலவர். எ-று. 

அவை. கேர்கேர்கேர், சிசைநிமைகேர், கேர்சிரைகேர், கிடை 
எனவரும், இவற்றை மாசெல்வாய், புலிவருவாய், மாவருவாய், ௨ 
வாய் எனவும்: சேமாங்கா 

  

கருவிளங்காய், கூவிளங்காய், புளி; 
எனவுங்காட்டெ. செய்யுள். --*காமன்கா ணென்று கருஷரார் பாச 
சாமக்தாழ் கோசை வருவானை--யாஞு,, மிருகுடங்கை யானெ.இரே 
தொழக்கண், டொருகுடங்கை யாயின சண் 7”? என கான்கு வெண் 
காண்க. இஃது அட்டியுவ் குணமுங் காரணமாகப் பெத்தபெயர், @ 
விற்கும் ௮,தன் பகு.இியாகிய சலிப்பாவித்கு முரிமையின். ' இனிப் 
வாக இயற்சீரென்றால் இயவிசைமயக்கமாகய இய சர் கான்இனையுட 
அவாச உரிச்சிசென்றால் உரியசைமயக்கமாகிய உறிச்சீர் கான்? 
கோடல்வேண்டினார் இத்தொஃககப்பியனென்பது, இக்குத்தத் 
“வெண்பா வுரிச்சி ஈஈரிரிய வரிச்; ரன்பா கோடிக்! சென்பத     

(செய்-.௨௩) பெஅ.தும்; இசனான் ஐட்டுயும் பெத்ராம்.  இதுவுங் க 
யடிக்குஞ் சர்வசையடிச்குரூரி,ச்.௮. 

௨௦, வஞ்?ச் சென வகைபெற் தனவே 
வெண்ட சல்லா மூவசை யான, 

௧௫ ஒழிக்க கூவசைச்சர் கூறுகின்றது. 

இ-ள். வஞ்சிசசசென்று கூ௮ுபடுச்சப்பட்டன,.. மேற்கூறிய: 
ஏல்லா மூவசைச்சீரெல்லாம். எ-று. 

அவை வருமாஐு;-- கேர், கிளை, நேர்பு, கிரைபு என கான்கனையு। 

தீதி, ஒருகால் கேர்முன்னுகவும், ஒருகால் கிசைமுண்ணாகவும், ஒருகாச் 
      

₹*இசனுட் காமன்காண் எனவும், கருஷரார் எனவும், இருகுட 
எனவும், யானெ.திரே எனவும் நான்குவெண்சரும் வந்தன” என்றார் ( 

சிரியர். ்



வும், ஒருகால் 

ஜம் 

ரஞரும்: ஆகவே, 

நச்சினார்க்கினியருரை. 
௨௩ 

கிரைபுமுன்னுகவும் வடுச்த கேரிறாக முடிச்சுப். 

வ்வாதெடுத்து நிரையிறுக முடிக்கப் ப.இனரும் ; அவ்வாறெ 

paises Cael! VASO Rs அவ்வாதெடுத்து கிரைபிறுக மூடிக் 

அதுப,த்.துகான்காயிற்று. அவ்வாதெடுத்து நான்கு 

மக்கு ஈவு நேரும் நிரையும் கற்பும் கிரையுமாக சித்குமாறும் உண 

இ
ட
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வ
ட
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௨
 

௧௦. 
a6 
௧௨ 
௧௩ 
௧௪ 
sO 

௧௪ 

இவை: - 

நேர்கேர்கேர் 
கேர்கிமைநேர் 
கேர்கேர்புகேர் 
கேர்கிஸ்சபுகேர் 
சிரைகேர்கேர் 
feos fons Cort 

சிரைகேர்புகேர் 
கிரைகிசைபுகேர் 

கேர்புகேர்கேர் 
கேர்புகிசைகேர் 
சேர்பு நேர்புகேர் 
கேர்புரிரைபுகேர் 
கிரைபுகேர்கேர் 
Bast fons Cait 

சிரைபுேர்புகேர் 
கிரைபுசிரைபுகேர் 

உதாரணம். 

மாசேர்வாய். 
மாவருவாய் * 

மாபோகுவாய் 
மாவழங்குவாய் 
புலிசேர்வாய் 
புலிவருவாய் 
புவீபோகுவாய் 
புவிவழங்குவாய் 
பாம்புசேர்வாய் 
பாம்புவருலாய் 
பாம்புபேரகுலாய் 
பாம்புவழங்குவாய் 

soll Gs “ani: 
களிதுவருவாய் 
களிதயோகுவாய் 
களிறுவழக்குவாய் 

எனவும் கேரிற்று மூவசைச்£ர் பதினாறும் வந்கன, வெண் 

சென மேத்காட்டிய நான்கு மொழித்சொழிந்த 

பன்னிரண்டும் வஞ்சியுரிச்சர். 

௧௪ 
௧௮. 
“am 

கேர்கேர்சிரை 
நேர்நிரைகிசை 

ச்நேர்புசிரை. - 
கேர்சிரைபுக்சை 
சிமைகேர்கிரை 

கிரைகிவரகிரசை 

கிரை ரேர்புசிரை 
Bons ben gy Sone 

மாசேர்சசம் 
மாவருகாம் 
மாபோகுசுரம் 
மாவழக்குசுரம் 
புவிசேர்சாரம் 
புலிவகுசுமம் 
புவீபோகுசாம் 
புலிவழங்குகாம்



உட 
௨௬ 

௨௪ 

௩௮ 

௨௯ 

௩௦ 

ae 
உ௨ - 

௩௯. 

௩௫ 

௩௬ 

கள 

௫௨ 

௪௩ 

௪௪ 

௪௫ 

௪௬ 

Pot 

௮ 

௫௦. 

இக 

௫௩ 
Gs 
௫௫ 

ex 

கொல்காப்பிமம்செய்யுளி 4 

கேர்புகேர்கிரை.- 

கேர்புகிசைகிசை 

கேர்புகேர்புகிை 
கேர்புநிமைபுகிமை 
Beary oi ions 
Beary sien s Bens 
கிரைபுகேர்புகிமை 
கிரைபுகிளைபுகிளை 

எணவாம் சிரையிற்ற மவசைச்சீர் 

கோமசகாகோபு 

கேர்கிரைகேர்பு 
கேர்கேர்புகேர்பு 
கேர்ரிரைபு நேர்பு 
நிரைகேர்கேர்பு 
கிமைரிரைநேர்பு 
நிசைகேர்புகேர்பு 
நிரைரிரைப் நேர்பு 
கேர்புகேர்கேர்பு 
கேர்புகிரை நேர்பு 
கேர்புகேர்புகேர்பு 
"கேர்புகிரைபு நேர்பு 
நிரையுகேர்நேர்பு 
கிரைபுகிளை நேர்பு 
அிசைபுநேர்புகேர்பு 
நிரைபுகிரைபுகேர்பு 
acres Coit im மூவசைச்௪ர் 

,கேர்கேர்கினைபு 
கேர்கிசைநிரைபு 

கேர்நேர்புகிசைபு 
* நேர்ரிரைபுகிளைபு 

நிசைகேர்கிரைபு 
கிரைநிரைநியையு - 
சிரைகேர்புசிளைபு 
கிமைரிரைபுகிரைபு 

பாம்புசேர்சுசம் 
பாம்புவருசரம் 
பாம்புபோகுசுரம். 
பாம்புவழங்குசுசம். 
sol Cota rtd 

களிறுவருசுசம் 
soy Gun east 
sof gare as tb 

பஇனா௮.ம் வந்சன... 

ஈசேர்காடு 
மாவருகாடு 
மாபோகுகாடு. 
மாவழங்குகாடு 
புவிசேர்காடு 
புலிவருகாடு 
புவிபோகுகாடு 
புவிவழங்குகாடு 
பாம்புசேர்காடு 
பாம்புவருகாடு. 
பாம்புபோகுகாடு 
பாம்புலழங்குகாடு 
களிதசேர்காடு. 

களிறுவருகாடு 
களிறுபோகுகாடு 
களிதுவழங்குகாடு 

ப.இனானும் வம். சன. 

மாசேர்கடது. 

மாவருகடறு 
மாபோகுகடது. 
மவழங்குகடறு 
பூலிசேர்சடத் 
புலிவருகடறு: 
புலிபோகுகடறு 
புலிவழங்குகடது



கச்சினார்க்கினியருரை. 

$சேர்புகேர்கிசைபு : பாம்புசேர்கடது. 
:நேர்புநிரைநிரைபு பாம்புவருகடறு. 

கள்புகேர்புகினாபு , -பசம்புபோகுச்பனு 
கேர்புசிரைபுகிரைபு பாம்புவழங்குசடறு. 
கிரைபுகேர்சிரைபு sol Cai oor 
நிரைபுகிரைரிரையு களிதுவருகடது 

் சிரைபுநேர்புசிரைபு களிறுபோகுகடறு 
கிரைபுகிரைபுரிரைபு களிதுவழங்குகடது 

எனவும் சிரைபித்து மூவசைச்சர் ப இறும் வர்,சன, 

உடு. 

இவை” அதுபத்துகான்இனும், *கான்குகீச்9, ஒழி4ச-அறப.அ.ம் வஞ்சி 
சாம்... செய்யுள் 

“மேற்கோட்டூநீர் சழ்ப்பார்.௪.சன் 
விழுக்கோட்டுமெய் வியல்விசும்புசேகய்க் 
சோர்குமுன்னர்க் காம்புஇழியப் 
பாய்ந்துசென்றுசென் முங்குகவிபுகின் 
தெதிர்த்.தமீண்டாக் சுதிர். அக்கரைகொண் 
தலங்குகோட்டுமுச் இலக்குகிலவச்செய் 
கார்திமைக் காவிரி பரக்கு?் சுண்டலை 
மூதா சோனே பேரிசை வளவன் 

* சுமம்படர்ந்து வருக்அவ செவனோ. 
சிரம்பா வாழ்க்கைப் பாணர் கடும்பே ” 

Dawe Ooh pan கூவசைச்சர் பதின௮ள் வெண்சீர் கான்குமொழி 
“ரத பன்னிரண்டு வஞ்டியுரிச்சீரும் முறையானே வக்சன. 

.. *சண்டண்டலைச் சாதுறைத்தலின் 
வண்டோட்டுவயல் வாய்புகைபுகரம் 
suerte னறைச்சடிகையின். 
வழிபோகுவா மறிச்அருபுஇெர்க் 
தோங்குசென்னிலை வாங்குகதிர்தரீஇப் - 
போகு தூ்குசிலை மீதுபுகுக்அபுகுக் 

வெண்சிசென மேத்காட்டிய நான்கும். 
இ௫ மூ,சலாகவரும் கன்குசெய்யுளும் வஞ்சிச்சீர்அறுபதும் 

ப் பேராசிரியர் x Bwana, 
ats



DA தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

கொடுங்குசெய்சொழில் வழங்குகிளிக்குழாம் 
இருக்துகோட்டுமிசைக் குசங்குவிரும் கொளு 
ஈண்னர் கன்னாட் டென்னா குங்கொல் 
பொன்னிசஈன் ஞட்டுப் பொரு வெல்கோண் 
ராடோய் சட்க்கை மல்லை* 
ஞாூகெழு இருவித் பீடிசெழு வேக்சே 

)சனுள் சிசையீத்து வஞ்சி4எர் பஇனாதும் வக்சன. 

* வான்பெய்யான இீம்பெயல்பெய்ு 
மாலியாறுபேர்க்அு wns ssi gs 
சுரைபொய்யாது நிரைவளஞ்சான்று. 
வரையா க்கு பலாப்பழுத்.துவீழ்க்னு 
பாம்புகொள்ளானு வீங்குகடர்ரீண்டு 

வித் துமாதுவாய்ச்து முச்அக்கரும்புபூ,ச்.அ 
வாம்புகொள்ளா.து. சிரம்புபெருங்கூட்டு 
விரும்புகீல்குமஞ்சு. அயின் றுபெயர்க் அபேர் 
வாழை யோங்கய கோழிலைப் பாக்கு. 

௩. சண்டா யாணர்ச் சென்ப வெண்டும் 

    

    

பூவ கூட்டுண்டு கடவு நோக்கல் 
குடிபுறக் சருஉம் வேக்க 
னெடுகிலேத் சண்குடை கீழற்து காடே? 

இண் நேர்பிறாகயெ வஞ்சிச்சீர் பதிஞனம் முறையானே வடி 

“சர தம்மிகுபு செல்னெஞ்சிறக்து 
கூற்றொத்துலிரைபு கோள்குறித்.துமூயன் று. 
புவிப்போத்.துலவும் பொலங்கொடியெடுச்௪ப் 
புகலேத்துமலைக்து பசையசசுதொலைத்து' 
வேம்புமீ,சணிபு போர்துபடத்தொ௫்து 
வீற்துவீத்றுப்புனேச்து. வேற்றுச்சு ரம்புளர்பு. 
களிதுகாலிளெர்க்து குளிறுகரல்படைத்துச் " 
சொரிக்து தங்குகடாத்து விசை அ மலைக்கு சாலைச், 
மணங்கம ழாசமொடு தயங்கச் சூடிய 
வென்வேல் சென்னி பொன்னிய௰த் புனேகழல் 

* வல்லமன்" எனவும் பிர திபேசம்,



கச்சினார்க்கினியகுரை, ௨௭ 
பாக்பெல பாணிஸும் பலவே 
பாடா தோடிய ஈால்கெழு வேக்தே" 

"இதனுள் சிரைபித்த வஞ்சிச்சர் பதினா ம் முஸ்தயானே வக்தடை () 
உத, தன்பா வல்வழித் தானடை Maio, 

Gas அவற்றைப் பாவிற்குரிமை கூறுகின் ஈது. 

Pa, QV GRIF GE சன்கன் பாலல்லா. Gillani, Bas 
5 Souja Sir எ-றட 

உதாரணம் முற்கா! 
சூக்கலோசையை 

எனலே,சபான்மையான். ஐவண சேர்கடது 
ஒயவத்துட் காண்க. 

  

இ.சண்பயன் yy Allard 

    ஆக்கா 
ன்பதாம். (2a) 
௨௨. வஞ்சி எருக்கி வெஷ்சிய வரிய. 

இன மத்ஜைர்சீர்கள் வஞ்சியுண் மயங்குய 

  

கூழுகின்றஅ. 

  

இடன், கட்டளையல்லா வஞ்ிப்பாலின்சண் உரைச்சிர்பதிஷறும் நூல் 
ர் அதுபத்துகான்ழும் உரிய, உறு 

எனவே, கட்டசோயித் னல ஈயித்ழு, 

ர (பய்தனப்பாலை)] 
  ஸையில்புகழ் வயங்குவெண் 

     

  

      

  

  ) என்தன் முன்னர் வெண்சிர்வக்து! ட. 'புட்டேம்பப் ர்மாதி' (82) என இரண்டு வெண்டீர்ல்தம், புள்ளுக்சயின்று புலம் 
ர்்து" என ஆசிறியவுரி2£ர் வந்தும். தாட்கலோனை பிரதி 

  

'சச்கும் என்று 

    

(ee) 
௨௩, வெண்பா வுரிச்சி சாசிரிய AGP 

ரின்பா கேரடி.க் கொருங்குகிலை யிலவே. 

குட்டனே atid ap கு ௮டி4தழப்படா௫ சர் இலல யென்சன் 
ச் 

இன். வெண்டிரும். அசிரியவுரிச்சிரும் கட்டளை ஆசிரியப்பாவில் வரும் 
4 ப் ௦ நித்றலின்று, எ-று, 

ண்டும் க oe ay eis 

  

லே, சீர்வகை



ay தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

.யடிக்கு வெண்சிரும் ஆசிரியவுரிசசிரும் பொருக் சுவரும் என் ுணர்க, 
ண்சர்வக்தன மேற்கூறுப 5, * வண்புசஜ் சிறைக்கு. வ௫க்துவாங்கு 
முருகாத்னுப்படை) என ஆ௫ரியவுரிச்சீர் பொருந், சவக்க௮. 

௨௪௩. கலித்த மருங்கிற் கடியவும் படாஅ. 

'இ.௫ கட்ட௨ளைச்சலிக்கட் சீர்மயங்குமாது கூறுகின் 2௮. 

ற இடன். . சவி.*ுசளையானாய கலிப்பாலில்வரும் கோடியிடச்அ ர 
முன்னிரையித் ஐ விரண்டுசிர் வருசலும் நிக்கப்படா. எ-று, 

ர் உம்மை இறக்க தழிீஇமித்த.  *ழங்கு இமை யடுக்கம்பறு 
செருக்குக் துறைவகேள்” *விளங்குமணிப் பஅம்பொன்னிண் வியல 
விளையாடி ? எனவரும். $ இவ்வாறுகூதவே, சர்வகைல் சவியடி க்க ் 

யொழிகத இ௫ரியவுரி2சர்களும் எனைச்சர்களும் வேண்டியவாறு. £ 
மாயித்து. 

௨௫. தலித்தளை vy ond Carle தியத்சிர் 

சிலைக்குரித் தனே தெரியு மோர்ம்மே. 

இ)அவும் கட்டளையடிக்கோர் சர்வமரையறை கூறுன்றது. 

இ-ள். கவித தளேயானாய கலிப்பாவில்வரும் கேடியிட ச௮: 

புளிமா என்னும் சேரிற்தியத்சரிரண்டும் அத்தற்குரி.ச சன்று, தள் 
யைத் செரிவோர்க்கு. எ-று. 

இங்கனம் வரைந்தோதவே, சீர்வசையடிச்கண் இல்லிசண் 
வருதல் பெறுதும். ௨ 
எனவே,கேரீத்திய்€ர் ஒழிக்க எட்டியற்சீரும் கலிக்குவரு தலும் 
ற்கும் வெண்பாவிந்கும் ஒழிந்த பத தியத்சீரும் வருதலும் பெர் 

  

, “ஐயிரு தலையி னாக்கர் சோமான் ” 

  

௨௯. வஞ்சி பருக்கினு மிறுஇ கில்லை, 
    

“இன் எ நியைய வருவ தாயின்?” (௩௦) என்னுஞ் ச 
“காண்க, இ 

ர்" ௫ியச்தித் கடியப்படாவா சலேயன்.நி ஈண்டுச்கடி 
என்தவாறும். 

3 “இக்காது கூதவே! என்பது இக்கணம் வமையையு 
டளையடியெனவே என்துசாம்;



நச்சினார்க்கினியருரை. Pin 

இ. சட்டனையல்லா வஞ்திப்பாவில் வாப்பெழுலியத்சிர்கூறுகின்ற 20 

  

தத்தனைமருல்கினும் என்னது! வஞ்சிமருங்குனும் என வாளா கூதின் 
மூன் கட்டளையன்மை பெலுதும் : சளைத்தத்ஜொழில் சட்டளேயடிக்கண் 

நாசலின்.. 

ஒள். வஞ்டுப்பாவிட த்தும் அரைச்சீர் ண்டும் இது தலோடுசல்லா 

பத்சர்ச்சண், எ-று. 

என்தது மற்றைப்பாக்களேப்போலக சீரியைக் இிதுசன் மாத் இசையன்றி. 
தத்சிர்தோதும் சம்முள் வேதபாடுசோன் றத் தாக்கப்படும் ஒசை வஞ்சி 

வேண்டுதலின். அவ்வோசைபடம் பெரும்பான்மை சில்லா தேமா, புளி 

என்னும் இரண்டும் எ-று : critter? முசுத்சீர் வருஞ்ச்மோம் தொட 
கால் இததத்ரொழில் பெறுவது கின்ற சசாசலின்; வனிவே, கலிக்கு! 
2தியவிடத்துச் பான்மை தாக்சப்படுமோசைபடவும் சிக்கும் வன்ன 

ris, உம்மை இறந்தது சழிஇயிற்மு. ஊம், *கொத்தக் கொடியுயரிய”* 

களிதுவ் கசவெறிர் சனவே!" என கோரத்தியத்சீர் மு.கத்சட் டங்காவாயின.. 
அசல்லயன் மலைவேலி, கிலவுமணல் வியன்கானல்?? (புதம்-கள) எனவும் 
மே.தச மிகப்பொவிக்க, கோங்குசிலை. வயச்சளிது ?” (மதுரைக்காஞ்சி), 
எனவும் ஒழிக்க இயத்சீர் நூ.ஈ.த்கட் முன... இவை கட்டளையன்மையுண 
௪. *புள்காற் புணர்மருஇன் ? 4 

உதியவழிச் gr Bear 

இனி * மண்டிணிகஈ்த 2 , அலனேக்திய விசும்பும், விசும்புதைவரும் 
பனியும், வளிச்சலைஇய இயுர், இீமூசகணிய சீரும்!" (புதம்:௨) என ஈச்றுக்சண் 

தேன்றட் டீங்கரும்பின் 77 "எண் * மலிக்து 

  

பசல் பெரும்பான்மையாதலின் , ர்இஐ இ சில்லா எனப் பொருள்கசலா 
மை யுணர்க. “மருங்கு! என் த,சளுன் கேர்ச்லேவஞ்சிக்கே இல்வமையறை: 
இியனிலை வஞ்டக்கு இன்றென உணர்ச, (௪௬) 

௨௭ இசசசிலை கிதைய கித்குவ வாயி 
  Sr NE   _ 'ஃ வரையார் சர்திஃ பெறலே, 

a. வை ee 
* இக்லிக்துகாட்டிய இயர்சீர்கள் ௮ளபெடுச் துக்கூறப்பலேன என்று 

ஹீசாண்டு அளபெடை. வெண்டுர் என்பர் பேராசிரியர். 

  

+ Sag Rives pir அடியித     என்றிலா. 
பனலே, 
ர்யநமை. 

  

* என்பத ௨ரையாகி



உப. தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இ கான்சசையுஞ் 2ோம்இிடனும் உடைய என்ன் ௪௮. 

இ-ள். இசை சிலை.........வாமின் எ-து. ஓசைகிலைமையாற் By 
மைப்பட சிறைக்து கிற்குமாயின், அசை... பெறல் எது அசைச் 

ல பெதுகுத்கு வரையார். எ-று, 

  

   
  

ப்பட்ட சொத்களை யெல்லாம் தீர், 

ஊம். “சழமொழா மன்னவர்தங் கை! * £ புனனூடன் பேயே ௨ 
“எய்போத் கிடந்காலென் னே? (வெண்பரமாலே-வாகை- ௨௨) 4 
ரையம்ப களத்து? (களவழி ஸூ உல, ௩௨) வண கோரையுல், He 
யும், கேர்பசையும், சிமைபசையும் அயித்து. இலை ஒரோவோசோ£ 

காட்டி த்தேனும் ஒழிந்த அசைகட்குங் கூறிக்கொள்க. இங்கனம் ௯, 
தாகும்”(செய்-௮௨.) என்றவிஇ மாதி 

  

Qasim. epee. முகச், 

2 யத்சிர்ப் பாற்படுத் இயற்றினர் சொளலே இயர் é இயத் 
ததாக இசையாக் சன்மை யான 

து ஏய்இயனு ஒருமருங்குமதும் ௪௮; இயலசையிரண்டுஞ் 
கும் என்றலின் எட      படா என் ஐலிண்,. உரியசைத; 

எய்துவித்சது உமாம். 

ப ப பத்து எழு முன்னரிம் கூறிய உரியை 
ர்க்க்ண்ணேகூறுபடுத்து. தனை வகை.........பாண எது 

    

யத்சீர்ச்குச் கஉூறுந்தளேவகை கெடா சன்மைக்கண்ணே? இயத்தி 
ல் எஈது அவற்றையும் இயத்திக் கொள்க. எ-றட 

* அவிழ்க்ச துணியசைக்கு மம்பலமுஞ் சக்கு: 
ம௫ழ்க்இிடலார் முன்ன மலருங்-சலிழ்க்து 
அிழதுழா யானை கெடுமான்தேர்க் கள்ளி 
கழஜொழா மன்னவர்தல் கை” (பொய்கையாரீவாக்கு: யாப்பநர் 

விருத்திமேற்கோள்-௩௯) ் 

ர் பொன்னாச மார்பிற் புனைகழற்கா் இள்ளிபே 
ருன்னேனென் அழுலக்கை பத்றினேத்...கன்னோ 
மனனஜோடு வாயெல்லா மல்குரீர்க் கோழிப் 

ருங்கலவிரு$்திமேற்கோள் 

சான் தென்ப வெண்பா யாப்பே என்பு? உரையா சிரியரும் இச 
புனஞடன் பேமே வரும, (யாப்   

  

யுளை வடுத்தோ இஞ்.



கச்சினார்க்கினியருரை. ௬௪ 

தேசத்தியுற்£ர் அஇிசாசத தாத் ஜேமாபுளிமாப்போலச் சட்டல் கொ 
வசை சிசையா என்றது எய்இயும் சளேயா என்று கொள்க, (மூலை 

sep த ஜென்று yeaa? * Asis@ant நிறைத்துக் சணம்புகல்.? 
! இண்டசைச்சரும். இயச்சீர் வெண்டளையாகழ் கட்டன, *சளைவகை 

    

  

    
தயாத்சன்மையான' என இடம் 4யமித் சற, சர்வகையான் அசை ஈர 
$வறுகின்று அடியுறழ்க்து எழுபது. எனப்பட்ட தளைவசை கோக்குல் 
9 வேறெண்ணுந்சொகைபெருது இயர்சர்ச்கண் அடங்குர்என் க்க 
*$வே, கட்டளையடிக்கே இவ்வரையமை: அல்லுழி வரையஸதமின்மையிம், 

ர் சொள்ளப்படாசென்றுணர்க, : இக்காலத்தார் சீர்வகையடிக்குக் ச 
ள்வர். “இடைமண்டிச் செல்வதனைக் சண்டு, பெடைஜெண்டு? 4 ஷ் 
பிக் கண்டு என்ப,சனை இயற்சீர்வெண்டளை யென்பர், இணி௰*-*கலித்,ச8௭ 
வயின்” (செய்-௨௫) என்ற சன்பின். இச்சு. இரங்கூ௮ தலின், இவையுல் 
ரக்கு விலக்குண்டு டரியச்இிஜ்கும் வெண்பாலிற்கும் உரிய வாயின; 
டு. ஆஏிரியத்திற்கு இயலசைமயக்கிய இய்சீர்கான்கும் உரியமசைமயல் 
சிஇயத்சீர்குலம் ஆக இயத்சீர்பச.ஐம், மூன்னிரை யீத்ற ஆசிரியவுரி் 
9சண்டும் எண்டுக்கூஜிய ௮சை22ரிபண்டும். அப்ப திஞான்கும் அடியுசழு 
மித்த. வெண்பாலிச்கு இருவகை இயர்சிர்பச் துக் வெண்டர் நான்கும். 
சைச்சீர் இசண்டும் எனப் பஇனாது ரும். அடியுசழுமாயிக்ல, கவிக்கு 
ம்ரீத்தியற்சர் ஒழிக்க இயர்சீர் எட்டும். வெண்டிர். நான்கும் அிசிகியவளில் 
இரண்டும் எனப்பஇனுன்கும் அடிய சு ் ட் 
ஜீ. உண்மைவகையால் இயர்சீர்பத் தும் ஆசிரியவுமி29ர். இரண்டும். வெண் 
நான்கும் அசைர்சீர்நாண்டும். எனப்பதினெட்டாயிற்ற, இவற்றுள் 

_நசிலைமைப் பவெனபட்டு முப்பச்சொன்னுமாவ *சர்ர்லேசானே ! (செய். 
0 என்னுஞ் குச்திரச்ஐட் கூற.தும். (29) 

    

  

  

  

  

   

  

கிலைவிலங்கு நீள்புருவஞ் சென்றொகிய கோக்க 
மூலவிலல்கிற் தென்று மூனிவாண்--மலைலிஎங்கு 
சார்மாலே மார்ப கனிமை பொதுக்குமோ 

_ கர்மாவை சண்கூடும் போழ்து. (யாப்பரங்கலவீநத்தி மேத்சோன்- 
aor, ma) 

ர் தடமண்டு தாமரையின் மூதா டலவ 
ணிடைமண்டிச் செலவசனைக் கண்ட பெடைஜெண்டு 
ஜழிச் கசவடைக்கும் பு,சீசாரே பொய்கடிர் 
சாஜி ஈடாமினா னார். (மேக),



m2. தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

௪.௯. வெண்டி ரித்தலச கிரையசை மியற்தே. 

௮ வெண்டராத் கலிச்சளேயாமானணர்ச்.இ.்று,. கவிக்கு வி 
,கேரீக்தியற்சோகுசாம் பற்றி இயர்சீர் x Puzo sy கலியஇகராம். 

  

சாமை யுணர்ச. 
5 
இன். வெண்டரீதிறசை எ-துவெண்டீர்கள் பலதொடர்க்து , 

யடியுள் சின்றவழி அவ்வெண்டீர்களுள் ஈத்.ஐரின்ற எரின் மூ.சல்வந், 
சை: நிசையசையியத்து எது மஜ்ஜை ரிரைமு சல் வெண்டிர் வந்து ௧௨ 
யாயவாறுபோலம் சலிச்சளையாம். எ-று. 

  

     என்து, வெண்டர்ப்பின்னர் நிரைகக்.து கட்டலே இ 
அனுவுமண்தி வெண்டர் நான்கும் ஒன்தினும் அது வெள்ளோடை 
சருசலிச் கட்டளையாகாமைகமுஇ முன்னர் மூன். தூரும் பகையே 
வேண்டும்என்றும், அவை கம்முட்பகைத்தலித் பின்வருஞ் சீர் ஓக 
பகைக்கு தன்மையேயாய்த் அள்ளலோசையே சிகழ்த்அென்றுங்க 

வெண்சீர் என் அஃ றிணையியத்பெயராதலித் பன்மைப்பாத் பட 
வெண்டீர்களுள் என எழனுருபு சொக்கது, ஈறுஎன்றது. இத; 
சுற்றமையென்றது இறு திச்சரினைடைய அசையென்றவாது,உம், “, 
குமளவன் றி யழலன் ௭ வெம்மையால்” (பாலைக்கவி-2௦) என இக் 
கள் பகைக், வக்அ ஈற்றுச்சரின் மு.சற்சணின்ற கோகை நிரையன 
,ச்துள்ளலோமைகோடலவிற் கலிச்சளேயாயித்து. இதா கட்டளேக்சே 

பனு (சளைவகை சிதையாத் சன்மை யான! (செய்-௨௮) எனறிண்ஈ 
சத்தாத் கொள்க, *அமிசாய வறனெய்இி யருளியோர்க் களிச்சலும் 
ச்சலி-௪௦) என்புழி வெண்£ரிஐ.இ சிரைமுதலிய்சீர் தட்டவித் we 
சை இறெவாதாயித்து, பண்டாங்க மாடுங்காற் பணையெழி லணைமெச 
(கலிச்சொகை-சடவுள் வாழ்,ச்.ஐ) போன்று. 

௩௦ இன்ச ஏியைய வருகுவ தாயின் 
் வெண்சீர் வரையச சாசிரிய வடி.க்கே,. 

: இது கட்டளை யல்லுழி வெண்டிர் மயங்குகா௮ உணர்த் இற 

இ-ள். இனிய ஓசை பொருக்க வரும் ஆசிரிய வடிக்சண் வெ 
வரப் பதும். எ-று, 

ஊம். “இிழ்கடல் வளைஇய விண்டசன் படெச்கைத், மிழ், 
ங்யெ தலையாலல் காணத்து?” (புறம்-௧௯) என்.றவழி,ச் சலையாலம் 6



நச்சினார்க்கினியருரை. ௬௩ 

ஒயுள் இன்சீர் இயைய வெண்சீர்வக்கது, வருகுவ,சாயின் என்ற ஓரு 

ஈன் ஜாடிக்கண் ஒன்றே வருதல் செப்புடைச்து: பலவருதல் செப்பின் 
(tho) 

அர்கில் மருங்கன் வஞ்சி யுரிச்சி 
க. 

சொன்னத் அடைய லோசொரு வழியே, 

Do 698i ஆசிரிய அ,ச் தங்குமாறு கூறுகின் ௧௮. 
அக்சிலை மருங்கின் எ-அ கட்டளை யல்வழி இன்்சீரியையவரின். இ-ள். 

சட. வழியே எ.து வஞ்டிச்சீர்களும் ஓசோவோர்வழி ஆசிரியத் 
பொருக்கது,சல் உடைய, எ.றுட 

  

ஒருவழி மென்னாது ஒசொருவழியென்றது அறுபது வஞ்டிச் சரினும் 
தச்சரேவருசலும் அவைபயின்றுவாசாமையும் DM sede. ஊம், 
retard, புலிசேர்சாம், மாசெல்காடு, புலிசெல்காடு, மாசெல்சடத, புலி 
கெடு, பாம்பு சேர்வாய், பாம்புவருவரய், களிலுசேர்வாய், களிதுவரு 
) எனவரும். செய்யுள். “வாரியோடு மலர்ச்ச மாத் சாட் கொன்றை, குறி 
யொடு சமழுங் குண்ற காடன்? என மாசேர்சு£மும், புவிசேர்சுரமும் வம் 
௩ ரழன்றிலாடு மஞ்ஞை மூ.இலை.கறிக்கும்” என மாசெல்சாடு வந்தது: 
(லரிநாறு அவர்வா யமர்த்௪ கோக்கின் ? எனப் புலிசெல்காடு வந்தது. 
ண்போன் மலர்ந்த வண்டுமயங்த சாமமை ?? எனமாசெல்கடஅவக்ச.௮. 

ரடிவழங்கு குன்று சண்டு போடு?” எனப் புலிசெல்கடது வந்தன. “காடு 
nn வுழி,சமுங் கடுங்கண் யானை” எனப் பாம்புசேர்வாம் வந்த. * சந்து, 
தய வுழுச செங்குரத் இறுஇனை ? எனப் பாம்புவருவாய் வந்தது. 
ருந்துநாடாத் இருந்து சிலம்பித் சேக்கும் ”? எனச் களிறுசெல்வாய் வக் 
௪, கடறுகவரா விழிக்து கான்யாறு வரித்த?” 

௪௮. பாம்புவருவாய் களி௮ுவருவாய் என்.ற இரண்டும் சேர்பும் நிரையும் 
ன் வரு,தலின் சிரைவொ௫ிய வஞ்சியுரிச்சரெனப்படா. 9: 

எனக் களிறுவருவாய் 

௩௨. நாற£ர் கொண்ட தடி.யென்ப் படுமே. 

இத * சிறு ச்தமூதையானே ருணர்த்தி அடியுணர்ச்துன் ஐ.அ. 

டன். காத்சர் கொண்ட அளவடியை அடியென்று இநப்பித்துச் 
தப்படும். எறு, 

  

“மூதற் சூத்தித்துள் *யாத்த?ரேயடியாப்பெனா௮” எண கிறுதித 
றையானே, 

5



௩௪ தொல்காப்பியம் செய்யளியல் 

எனவே, ஒழிர்த* கான்கடியும் றப்பிலவாயித்து. “இருமமை ¢ 

விருணித விசும்பின்! (மலைபகெடாம்)*அ 54 மு.சல வெழுச்தெல்லா 

(இருக்கு றன்-௪) *அரி,சாய வதனெய்இி யருளியோர்க் களித்தலும்” 

கலி.) என காத்சோடியால் சாண்றேர் மூன்னுபாவுங் கூதியவாத 

குறளடியானும் சிக்தடியானும் தெபான்மை கூறினார். 

௩௩. டியுள் எனவே தளையொடு தொடையே. 

இ காத்சடியின் செப்புக் கூறன் றத. 

௫... அக்காத்சடியான் வருங் கட்டளையடிக்கண் உள்ளன! 

பது களையும் பத்தொன்பஇஞயிரத் இரு காத்த சொண்ணா, 

தொடையும் என வசையதைப்பவென, எ-று, 

எழுபது தலைப்பகுதியாம் சட்டளையடி. யெனவுறழ்வ.௮ாஉ ம், 2 

திருபத்தைந்தடியென வரையறைப்பவெதாஉம், பத்தொன்பத் 

இருத்த, ச்சொண்ணாத்றொன்றென்னும் ச
ொடைப் பகுதி 

பவெதாஉம் காற் சடியேயாயிற்று; எனவே, காத்சமான்வருஞ் சர்வ 

குத் சளையுக் தொடையுங் கொள்ளின், அவை,வசையதையின்ென 

அளவடி இசண்டியைக்தும் ஒன்று வந்தும் சொடைகோடலும், ஓ; 

நான்கும் விகத்பபச் சொடை கொள்ளாமையும் உணர்க, 

௩௪. அடியிறர்.அ வருக லில்லென மொழிப. 

இ சட்டளைப்பாட்டித்குக் தொடைக்கும். ஓர் கருவி கூறு 

௫-ள். அறுதாந்திருபச்தைக் தடியுள்ளும் ஜாடி நின்றாங்கு ௭ 

டியும் முன்னின்றவடியை இறந்து வருசலில்லை என்று 0 

ஆசிரியர், எ-று. 

.... என்றது முற்கூறிய தளேவகையேயன் ஜி, அடியோடு அடி 

ஆத் தளைகொள்ளுங்காலும் வந்தவடியே வாவேண்டு மென் 

௦ தொடை கொள்ளுங்காலும் வந்தவடியே வரவேண்டு மென்ப்.தா௨ 

'சாமித்த,ி எனவே, தேமா தேமா தேமா தேமா என்னும் அடி 

டை கொள்ளுக்கால் “வாமா னேறி வந்தோன் மன் த” என வந். 

வால். வேண்டுமென்பதாஉம், “தேமாஞ் சோலைத் தந்தே னுண் 

தம்பி யாகல் கண்டது” எனத் தளைவழுவாகித் சொடைப்பகுஇ 

  

உருதளடியும், இந்தியும் கெடிலடியும் சழிரெடிலடியும்.



நச்சினார்க்கினியருரை. ௩௫ 

gen tb கூறியலாறாயிற் மு, இனி வெண்பாலினுள் “சென்றே யெதிப 
கால்: இதவரை,ின் ஜேயெறிப பரையினை ஈன்றேகாண்?(நாலடி-௩௪) 

பன்னிசண்டெழுத்தடியொன்தனையும் இருகாற் சொல்லி எதுகை 
eps Cun psa gas சளைவகை சிதையாது தொ 
பகுஇயுட்பட்டவாது காண்க, “மாஜாடத் சானுணர்த்த யானண 

9ட்டதற்பின், முஜாட யானுணர்த்தச் சானுணரான்--தேனூது!8 
) பதினான்கெழுத்தின் இசந்சதின்ரேனும் தளைவகை வொன். 
டைப் பகுதியுட் படாலாயிற்று,.. வண்டு வாகு வாகு: வாகு என 
உ வடியை மீட்டும், வண்டு வாகு வாகு வாகு எனத்தந்து தொடை 
ன்ஞாங்கால் அ௫ிரிய7த்தளை கட்டு வழுவாயித்து, சவிக்கு அன்னதோர் 
ரயறஜையின்று. அனு “ வெண்டிரீத் mana” (செய்) என்னுஞ் சூ 
ந்தானும், “தன்சி ருள்வழித் சளேவகை வேண்டா” (செய்-௫௫) என்: 

ந சூத்திரத்சானும் உணர்க, எனை .அசுவலும் வெள்ளேயுமே வரை 

ஐப் பட்டன, இதனானே, அ ாத்றிருபத்ன சக்சடியும் சம்மூன்னர்த் 

மே வந்து தளையும் தொடையும் வழுப்படாமற் கொள்ளுமென்றலாத.. 

  

௩௫, அடிமின் சிறப்பே பாட்டெனப் படமே. 
இழவும் அக்கா.த்சரடியின் சிறப்புக் கூறுகின் தல. 

  

இஸ்... அடியின்பாட்டே அஃது. அக்காத்மேடியென்லும் உறுப்பான் 
ந்த பாட்டையே ஈறு. 

  

(சப்பெனப்பிமே. ௨ 
டன்து கூடறப்படும்; எ-று. 

* அடியினாத் செய்யுள் வரையறை கூதலின்றி மாத்திரை முதலிய 
$அப்பான் இரத்துணைப்படுஞ்செய்யுளென்று வரையறை கூதப்படாமையின் 
youre வந்ததே பாட்டென்றார். ௮௮ ழவகைச் சங்கத்தாநஃ பிறசான். 

றந் காத்சோடியானே மூன்று பாவும்வாப் பெரும்பான்மை. செய்யுட் 
ம்.ஐ, வஞ்சிப்பா சறுவாவி.்ராகச் செய்யுள் செய்சவாத்ரானுணர்ச.(௬௫), 

“ 
ghar தாலெழுல் தாதி யாக வாலெழுத் ல 

= தேறிய நிலத்சே குறளடி யென்ப. க் 
டட 

84 உரயானாடத் தாலுணர்த் த யானுணரா விட்டதத்பின் 
‘ முனாட யாணைர்த்தம் சானுணரான்.-றேனூது. 

கொய்தார் வழுதி குளிர்சார் தணியகல. 
மெய்தி யிராக்கழிந்த வான 

     



௩௬ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௯௪, ஏமெழுக் தென்ப இக்கடிக் களவே 

பிமெழுத் தேற்ற மல்வதி யான. 

௮. பத்தெழுக் தென்ப கோடிக் கனவே 

யொத்த காலெழுத் தொற்றலன் கடையே. 

௩௨௯, மூறவைர் கெழுதக்கே மெடி.லடி.க் களவே 

ீரெழு்து மிருகனு மியல்பென பொதிய. 

470... மூவா றெழுத்தே கழிநெடிற் கனவே 

யிசெழுத்து மிகுகலு கிவட்பெறு மென்ப. 

இவை ஐக்கசூத்திரமும் உசாரணச்சுருக்கமும் உளாயியைபு. மேச 
| உடனெழுதப்பட்டன. இவை காத்போடி இத்துணைப் பகு.இப்பல07. 

் ; ் ் ் சு அவத்தன பெயரும் முஜையுக் சொகையுல் கூவஇன்றன. 
a 

இன். நாலெழுத்து முதலாக அறெழுத்துக்காறும் எறிய கூடி 
கிலத்தையுமுடைத்து குறளடி, எ-று... இந்சடி.க்கெல்லை. ஏஎழெழுத்தெகக 
துமே எண்று கூறுவர், எட்டு மொன்பதும் இரண்டுமல்லாசவிடத்து 9 

கழு ச்சொன்றுலே என் துகூறுவர், அசனேடெ 
-பதிஞன்குமாகிய கால் | 

  

அளவடிச்செல்லை ப, 
பதினொன்றும் பன்னிரண்டும் பதின்ஞூன்மு 
மு.த்தாளூயெ நான்கு சிலணும் ஒத்ஜமாய் வாராசுவழி, எறு, கெடிலடிந்த் 
ல்லை பஇனைங்செழுச் தொன்றுமே என்று கூறுவர் அசற்ஞுப்ப இனா, 

பிரண்டும் இயல்பெச் | 

  

  பதினேழுமாகய இசண்டெழு,ச்அ மிக்குவரும் கி 
கூறுவர் எ-று. கழிகெடிலடிக்கெல்லை பதினெட்டெழுச்தாமென்று 2 

+ ம் . ய ர அழுக பழம 
வர், அதற்குப் பச்சொன்பதும் இருபதுமாகியஇரண்டெழுத்தும் மிக் 

ருக்லமிரண்டையும் இல்லிட, ச்சேபெதுமென்றுசொல்லுவர், எறு. ட 
ig 

குதளடியொழிக்தனவற்றை இக்கனம் வகுத்துரைத்தார், ட்டர் 
கடை யென்னும் மூன்ற கூற்றன் ஒன் உற்கொன்று இதெப்புமிழிபு மூட், 
மையின். உம். *பேர்க்து...தன்தே!* இசனள் நாத்சாடிச்சட்பதினேழு 1, 

க்குத். 
னைச் குளனென்றும், அவணித் றிது கெடியானைச் சந்சனென்றும், 1 
*பவமைக்தீரனே அளவிற்பட்டானென்றும், வள a aba கெடியாத 

  

  

திசைவகையடியும் முறையானே வக்தவாது காண்க, மச்சுளுப 

  

  
  

  

-ம் பக்கத்துக் காண்க. டீ * இச்செய்யுள் நூழுதையும் 
பாட்டுள் *பன்னெல்தா?! எனவும், *அமையேர்மென்றோள்" எகவு 
“இரும்பமன் மலரிடை” எனவும், “அணிஈடையசைஇய* எனவும் பாடமே 
க்கொள்கூ



நச்சினார்க்கினியருரை. கூ 

ஹோனென்றும், அவனின் மிசநெடியானைக் சழியநெடியா னென்றும் 
ஏபவாகலின் அவைபோலக் கொள்க, இப்பெயர். இவை சீர்வகை யடிச் 
(ஒக்கும்: என்னை? சருங்கியவெழு,ச்சாணும் இரு£ரோனும் வருவன குற 
எனவும், ஏறியவெழு,ச்சானும் மூச்சிமானும் வருவன இக்சடி எனவும், 
உகிசசான வெழுத் காணும் ஈரத்சிரானும் - வருவன அளவடி எனவும், 
Gays srt ஐஞ்சிமானும் வருவன நெடிலடி. எனவும், அவத்தின் 
ச வெழு.க்சாணும் அசர்மு கலிய சீமானும் வருவன கழிகெடிலடியென 
இங்கனம் இருவகையடிச்கும் ஒருபெயரே கொள்க, அவை “ங்குதலை 
ன்பரப்பின்'(மதுஷாக்காஞ்சி)*வலமா.திச த்தான் வளிகொட்ப(ஷூ) சிதி 
5 பெறினே யெமக்கயு மன்னே” (புறம் ௨௩௫)-சறுசோழற் முனு ஈனிபல 

புத்தன் மன்னே! (வடி-டை.) “நெறியதி செதிகுறி புரிதிரி பிரியா வறி 
ள் முக்றுதிஇ' (குறிஞ்சிக்கவி ௩) *கவிரிசழ் க.துவிய அவரிக ழரிவை 

சலிமயிற் கண,த்சொடு விளையாட! * “மூவடிவி னாலிரண்டு சூழ்சுடரு: 
எ முழு.அலகு மூடி மூளைவயிச ஈாதி'என இவத்தைமுறையானே குதளடி. 

டி, அளவடி, மெடிலடி, கழிரெடிலடி. எனப்பெயர் கூதுப; எண்டிறின் 
சன இறப்பில. 
ச 
2௧. சிர்கில் தானே யைர்கெழுத் இறவாது. 

ஸ்.இத மேலெழுச் தெண்ணி அடி வகுத்த கட்டளையடிக்குச் சீரும் 
்த்தெண்ணரி வருக்கின் உன, 
z 
04 இட்ஸ். 

  

னது அிலைமைசான் ஐக்ெழுச்௮ இதத்துவராது, எ-று, 
ச 

(த பெருமைச்கு எல்லைகடறி வரையறுப்பவே, சிறுமைச்கு எல்லை வரை 
hung ஒன்ன மு,சலாக வருதல் பெரும். அசைர்லையித் பிரித் 

{besa gear யென்ப பிரிஸ்லே. மேகாசம். அவத்தையுஞ் சன 
et எனின்:--அவை இயழ்சர்ப்பாத்படுத்து இயத்தவேண்டா; இங் 

ட் ene trmminns வோச்கூரவின் meanete PONE ge குத் ச் 

     
ஒவ் னலிசண்டி சூழ்கடரு காண முழு. தலகு மூடி முளைவயிர. 

29, காவடிலி ளாவிலங்கு வெண்குடையி னீழத் சுடசோய்சின் னடிபோரத் 

ம 

$்சொல்லுவசொன் weir np, சேவடிக டாமரையின் சேயிசழ்க டீண் 
ஈவு வெக்தனவோ சேவடியிண் செக்கஇர்சள் பாயல், பூவடிவு கொண்டன 
போ பொங்கொளிகள் சூழ்க்து. புலன்சொளா வாலெமக்கெம் புண்ணியர் 

| சீகாலே.?. (யாப்பநங்கலவிநத்தி மேற்கோள்.)



கூ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

எர்கள் வருமாது:-.துக்தையும் வண்டும் தசெழுத்துச் ண்ட 
ஞாயி, போஅபு, போரோ௮, மின்னு, வசகுஎன இயைக்கு ஆதம் 
அச் சொகும் எண்ப; புளிமா, பாஇரி, வலியது, மேவுசர், , 

பூமரு௪, சடியால, விறகு தி, மாசெல்வாய், நீசிகொடி ௮மவொடுகூ 
முத்துச்சர் பஇிஞென்றாகும்; கணவி.ி, பெருகாணு, காருருகுடி & 
மழகளிது, மாவருவாய், புலீசெல்வாய், கா ஹதிகளே, உ௱துபுவிட 
UBEG காலெழுத்தச்£ராகு மெண்டடி ஈரையுகுமூ, புவிவருவா 
கொடி மூன்றும் ஐயெழுத் துச் மாகுமெண்ப. “எழுத் தனவெஞ்சிஐ 
௯௩) என்னுஞ்சூத்இரச் கான் இங்கனங்காட்டிஞும். ஆசச்சர் மூப் 

ரும். 
5 . ல்க அனைசன்னை 

௪௨, நேர்நிலை வஞ்டிக் காறு மாகம். ; 

  

கு எழு,ச்துவகை கூன்] 
1 இ வஞ்டிப்பாவினுள் வருஞ் 

இ 3. 

அஃது இருசீரான் வகுஞ் மூச்சசான் வருவது வியகிலைவஞ்சி,, 
யதிகாரச்சாற் * பெருமைக்கெல்லை கூறினார். சறுமைக்கெல்லை ; 

  

சமரிலைவஞ்சிக்கு ஆதெழு,ச்.சமாம். எ-று, * 

கூறுப. எனவே, ஆறெழுத்தினிகக்கன கட்டளையடிக்காசாவென 5 
உம்மை இதக்தது. தழிஇயித்து, ஐந்தேயன் நி ஆ௮மாமென் ஐலின் 
முற்கூறிய உ கரரணங்களு காண்க. 

  

௪௩. எழுத்தள வெஞ்ினுஞ் சீர்கில் கானே 

குன்தலு மிகுசனு மில்லென மொழிப. 

இ. முற்கூறிய சீர்கட்செல்லாம் பொனவிதி. 4 

இடன். எழுத்தளவெஞ்னும் எ-து மூத்கூறதிய சீர்சளெல்ல 
டளையடிக்குச் ௪த்சம் எழுச்அக் குறைக் துமிக்கும் சம் அளவிறக்து 
சர்சிலே......மொழிப எ-து அவை அவ்வச்செனவேபட்டுச் செ 
அவ்வப்பாக்களின் ஓசையை யுணர்த்இி, ஒரு சன்மையவாயே நிற்கு 

  

கப்பெருக்கம் இன்தென்று கூறுவர் ஆசரியர். எ-று... -, 

எனவே, அவை  கட்டளையடக்கு - எழுக சண்ணி :அடிவகு 

ரன், இயர்சரும் உரிச்சிரும் ஒருசிலேமைப்படு சலும், வஞ்ுச்சர் 

  

    
  

+ Dota nar ag ser சமகிலைவஞ்சி எனப்பட்ட? என்றா 
கிரியரும். ட 

* இதற்கு மேனின்ற அதிகாமத்தான் என்ச, 
$ சகஜம் குத்திரத்துட் சாண்க,



நச்சினார்க்கினியருரை.. ௩௯. 

Oegid உடையவேனும், அவ்வெழுக்இித்கல்லகு சர்க்குச். சுருக்கப் 

;தமின்றென்று கூறியவாறாயித்று. கானே என். சனான்* அசைச் 
ஷி இருகிலைமைகொள்... அவை இருகிலைமைப்படிமாது--*இயலசை 

9ய வியற்2ர் சான்கனுட், புளிமா வொழிக்க வியற்சீர் மூன்று, தந்தை 
ஞாயிறு பாதிரி, வலியது கணவிரி யெனவிரு வகையா, யிருமூன்: 

9யம்பினர் புலவர்' நு்ை-ஓசெழுச்துச் சேம, ஞாயிது-௪ரொழுத்னு 

2A, வலியது-மூவெழு,ச்அக்கணவிரி: இவற்றுட், குத்றுகாம் எழுத்கெ 
ப்பெறாமையான். அலகு பெறு சலின், இருரிலைமை எய்.இற்று. உரி 

மயக்க இயற்றும், போனபூ, மேவு£ர், விறகு, உருமு,த்த. 
ரது, கன்னாணு, பூமரு௮, சாருருமு, மழகளிறு, நரையுருமு, சடியாறு, 
காண் என்று ஈருகாத்தான்ஈசாறாகும். இவை குற்.துசச மு.ற்துகரங்க 
இருகிலைமை எய்தின. இருவகை இயத்€சாய பதினெட்டு, புளிமா 

9 பத்சொன்பதாகும்; ஆச இயற்சீர்பச்கொன்பத; இவற்றுள் “நக்தை 
புளிமா நேற, மன்றி வந்த விசெண் சோயப், un Gl search 

ரின் றவையு, ளொன்றி வந்சன வாரி யத, சளே, யொன்றா சனவே வெ 
ளே யாகும்! “மூன்ணிரை யீ.ஜ்.ஐவா சிரிய வுரிச்சர், 86 கொடியே காணு 
எயே, உது புலியே லிசவு கொடியென, வீருக ஈசா வீரிரண் டாப், 
நி கணவிரி போலத் ட்கும்” என 
ஈ9 மின்னும் வாகு மாவுமெனல், குண்டலி ரகர வசைச்சர் கான்குக், 

  

ர்கள் இரு. சீலைமை எய்தின. 

  ஊாபுவிமா வாகித் தட்கும்' என சைக்கிளும் இருசிலைமைஎய்தின, 

ண்சீர் கான்கும் ஒரும்லைமையவேயாம்,வெண்ட£ர் கான்குக் சம்மூத் மும் 

  

ந சட்ட வெண்டளை கட்டளைக் கானா, சர்வகை யாஷ்வருக் குவிக்கும் 
ர்ளேக்கு, மாகு மென்பவறிர்கி௪ ஜே! “வெண்ட£ர் சம்முண் மாருங் 
$தளை) கட்டளைக் சலிக்கென் ஜொட்டிய தாகு, மசனோ டியற்சீர் ஒன்றி 
சத, சட்டளை வெள்ளைச் சாகு மென்ப**இயத்ச ரசைச்ச ருரிச்£ர்வெண் 
€னே, மயக்கற வகுத்த சர்க செல்லா, மொன்று தலை யிட்ட வொருமுப் 
தஆச நால்வசைச்சரும் முப்பக்தொன்று,இணி வஞ்சியுரிச்சீர்பலகிலை. 
மொத. குகளடிமுசலா*(6௪) என்னுஞ் கு,ச்தத்துட் சாட்டெம், 

௪, உயிரில் லெழுத்து மெண்ணப் படாஅ 
சச் வுயிர்த்திற Buss மின்மை யான, ‘ 
-இஃ எய்திய விலச்தத. 
* பள். உயிரில், பப்டாஅ எ.து ஒற்றும் Risen குத்றுகாமும் 
,ச்செனப் பெயர் கூஜிஞசோனும் எழுத்சாக எண்ணப்படா; என்னை? 

  

5 தானே என மிகுத்துச் சொல்லிய தளன்,



௪௦ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

உயிர்......... யான எ-னு. அவை சுத்தம் ஓசை இணிது விளங்க ஓ 
குக்கடதிய எண்வகை ரில)தினும் விளங்க இயங்காமையிண்.எ-று, 

என்றஅ;' எழுச்செண்ணுமிடத்து அவை ஒழித்தெண் ண 
வாது. QOH கட்டளையடிக்கு **பேர்க்து சென்ற” என்பதணுள் 
யொழித்து எண்ணப்பட்டது. பின்னுள்ளோர் கொண்ட கட்டளைப் 
துறை சுந்தந் தாஸ்டகங்கட்தம் இங்வாெழுத்செண்ணுதல் | 
மென்றுணர்க. 

௪௫, வஞ்சி யடியே யிருசர்த் தாகும். 

இஃ௫ அதிகாசத்சானின்ற வஞ்சியடியாமாறு கூறுகின் தச 

இன். முற்கூறிய சமரிலைவஞ்சியினடி. இருரையுடைத்தா4 
எற. 

ஏகாசம் பிரிநிலை, இறப்பில்லா வியகிலைவஞ்சியினின்றும் பிறி 
வியசிலை வஞ்டக்குக் கட்டளை யின்று. இங்ஙனம் கூறவே, வஞ்சியடி 
வாற்றான் உறழப்பமொயிற்று. அது * குறளடி. மு.கலா ! (௫௭) என் 
காட்டுதும். இங்கனம் வஞ்சியுதழாவிடிற் குன்றக் கூறலென்னு 

சங்கும். . . 

or, gon? Coup s Bar Gis ain Epos Bn. 

இத முன்னர்ச்ர் சமரிலைவஞ்சிக்குப் பெருமைக் செல்லைக 

யின் ஈண்டுச் சறுமைக்கெல்லை கூன் ற. 

ஒன். அவ்வஞ்ுச் சரக்கு எழு,ச்இன் றுமை மூன்றே. 

“தன்? என்றது முற்கூறிய வஞ்சியை, ௨-ம், கொண்ட 

கொலைச்களிறுகடாஅய்' எனவரும். vers ester மேல் வருக 

சிலைவஞ்டிக்காயின் மூவெழுத்தினிழிந்த ஈசெழுத்தாணும் வருமெ 

ars; ஐந்தைகாடு என வரும். - 

௪ முச்சி ராணும் வருமிட னுடை,த்வே 

இஃ ஒழிந்த வியநிலேவஞ்சி க.றுகன் ற௮. 

2 ஈபேர்க்து சென்று. சார்ந்து சார்ந்து”? என ஒற்துங் கு, 
ஓழி,ச்ெண்ணப்பட்டமையால் எரு,ச்டியாயித்து? என்றார் டே 

ர் ௪௨-ம் குத்தம்,



நச்சினார்க்கினியருரை. ௩௩ 

Ged வஞ்மெடி இருசிரானன்றிச் ஜுபான்னை மூச்சோனும் வரப் 
பம், மரற, 

உடைத்து" என்த,சனான் இத சட்டளையன்மையும் சான்றோர் செய்யு 
பயிலாமையும் பெறும். இரண்டனையும் வஞ்சியடி எனவரையாது கட 

) இண்டடியும் மயக்கிவர்ச பாட்டை மயச்கடிவஞ்சியென்வும் வேது 
ரவந்தனவற்றைச் குறளடிவஞ், *சிர்.கடி.வஞ்சியெனவுல்கூதிக்கொள்க, 

    

உம். “சோ, அவைத்தம்பித் இளேசோன்றுவ?” (புறம், ௪) எனவும் 
லக்கொமா௮ விலச்சம்போண்டை '” (டை, ழே) எனவும் குளைடியும். 
டியும் வந்தமையான் ர் இப்பாட்டு மயக்கடிவஞ்சயொம், (சஸ் 

௪௮: அசை. ஞு மன்வயி ஷு... 

இஜவும் அசுத்செய்தியதோர் விதி. 

இன். அவ்லிரண்டடியின் சண்ணும் கான்சசையும் கூளுய்வாப்பெ 
. எழு, 

உம். *வான், வலந்சா மறுப்பட்டன ? (புதம், ௯) இதனை வாள்வலக் 
என ஒருசீர் *யாசக்கசர்' (செய், ௪) என் தசனான் வலக்சருசல் வாள்மேத் 

ம் பயணிலை ரின்றுவற்றுசலின் வாள்என நே       ன்று மறுப்பட்டன என்னு, 
= RCW Am. * அடி, யதர்சேசலி னக 

து வரிபாடின ! * களிறே, ககவெறியாச் வெந்துமைஇ * (பு, 

இவெக்சன ? வண்டு, மலர்தே 

  

ஐம்ப). என 
  

ற-என்.த:ஏ.சாமம் அசைய பொருளின் 

  

ள்சசை கூளுபிற்று eat     
ser ag). 

இனி meen பொ.துவாய்கிற்றலித் நாச்சொெண்டெட இடையினுங் 
ஐடமினுங் க பனவும் கொள்ச, உம், 1 * கலங்கழாஅலிற், துறை, 
ந்க்சானதே” cond அமையென: இடைச்சுண் சிரையசை கூனாயித்து. 

| மாவழங்கலின் மயக்குத்தன, வஹி” இசனுள் வஜியென இதுஇச்சண் 
காயரை கூனுயித்து, *தேசோடம் அகள்கெழுமின, தெருவு? என இறு 
க்சண் நிரைபசை கூளுயி ஒழிந்தன கக்துழிக்சாண்ட, ப (லு. 

* க்டியான்வருசல் சுபான்மையெனக் கொள்ள என்பர் பேரகிர் 

  

   
  

  

  

  

ர் “வான், வலந்தா மறு 
$$ இவையிசண்டும் பாப்பரு 

- 8) 

பட்டன! என்னும் பதப்பாட் B. 

 



௬௪ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௪௬. ர்உனுக னோடிக் சூரித்தே. 
இ௫ வூன்று பாவித்கும் உரிய அளவடிக்கு எய்.சாசுதெய், 

ன்றது. ் 

இ-ள். அளவடிக்குச் சர் கூனாதல் உறித்து. எ-று. 

இஃ௫ இருவகையடிக்கும் உரி,ச்ு : ஊம், ** அவரே, கேடி 

பொரு டருமார் பாசிலை, வாடா வள்ளியலங் காடிதந் சோரே' (கு 
கை-௨௧௯) 4்*உனுக்காண், சுரந் தானா வண்கைச் சுவணமாப் பூதன் 
இனுட், பெருந்சகையார் பெருந்தகைமை பிறழாவே பிதழினும் 
மூன்றுபாவினும் வந்தன.  ஏற்புழிக்கோடல் என்பனனால் அடி 
கோடும், சன்னினமுடி,ச்சல் என்ப, சனான் வஞ்சிக்குக்கொள்க 5 FF 
முத்கொடுத்தார் பித்கொளவும் ' எனவரும். 

(௫௦. ஐவகை யடியும் விரிக்குல் காலை 
மெய்வகை யமைந்த பதினேற் நிலத்த 
வெழுபது வகையின் வழுவில வாக 

யாற் நிருபத் தைந்கா சூம்மே 

% உ அவரே 

  

என்பது ஆ௫ரியம். - 

+ உதுக்சாண், சமந்சானா வண்சைச் சுவணமாப் பூதன் 
பாந்தானாப் பல்புகழ் பாடியிரந்தார்மாம் 
டின்மை யகல்வது போல விருணிங்க 
(மின்னு மளித்தேர் மழை, இத வெண்பா, 

மாப்பூசன், சுமானமாப்பூசன் எனவும் பாடம். 

1 “உலகிலும், பெருந்தகையார் பெருக்ககைமை பிறழாவே ட 
மிருந்சகைய விருவரைமே லெரிபோலச் சுடர் 
சிறு,சசையார்௮ு சசைமைசதப்பென்னும்பிற 
யு௮,சகைமையுலகற்கோர்பிழைப்பாஇச்தோல் 

இத சலி. 3 
உ “உலகே, முற்கொடுத்தார் பித்கொளவும் 

் பித்கொடு த்தார் முற்கொளவு 
மூமு.திவழி யொழுகுமே 

யனா, னத்றிற நாக கன்மை 

பற்றற யாவையும் பரிவறச் அறந்சே ' இது வட 
வைந்து மேத்கோளும் யாப்பருங்கவவிருத்திகாயர் காட்டியன. (ஒழி



நச்சினார்க்கினியருரை, ௩௫ 

மேல் காற்சோடியினை * ஐவகையாசக்கூறி இகனானே அறு த்திருபத் 

,சாகுமென அவத்தின் விகற்புவ் கூடினார். 

இடன், BAK... காலை எ-து மேத்கூதிய ஐலகையடியும் விரிக்கு 
த்து. மெய் நிலத்த எ-து பொருள்வகசையமைந்த ப.தினேழ் நில 

மாய். எழுபது... am எ-து எழுபதுவசைச் குற்றம் நீங்கி, அறு... 

-த அதுஅாந்திருபத்தைந்தாம். எ.று,. 

எனவே, பதினேழ்ரில்தேறிலும் எழுபதுவகைக்குற்றம் விசவினும். 
(சாத்றிருபத்தைந்து என் ஐ கட்டளை யாகாவாயித்து, அசவற்கு இயத் 
usar sid உரிச்சீர் கான்கும் அசைச்சர் சான்கும் ஆக இருபத்தே 
9) கெள்ளைக்கு இயற்சீர் பச்தொன்பதும் வெண்சீர் நான்கும் அசைச் 
நான்கும் ஆச இருபத்தேழும், கலிக்கு நேரித்தியத்சீர் மூன்றொழிக்க 
பத்ர் பதினாறும் உரிச்சர் சான்கும் வெண்ட£ர் நான்கும் ஆக இருபத்து. 
ச்கும், ஆச எழுபத்செட்டுக் சீர்களள் அகவற்கும் வெள்ளைக்கும் 
மசச்சீர் எட்டும் இயற்சிர்ப்பா ற்புச்அ.ச் களே கோடவின் அவற்றை இய 
ர்க்கண்அடச்ச எழுபதாம், சீர்கள் ஒன்று ஒன் நனோடு தட்குங்கால் அவை. 
ாருளானன்தி ஓசையைச்சட்குமாறின்மையின் அல்வோசை கெடாது 

பார் * எழுபது வசை 

  

  

நதத்கு எழுபலகளை வழுவின் திவால்வேண்டும், என் 
ள் வழுவில* என்றார். இவ்வண்ணக் களைகொண்டாமேனும் தளைக்குக் 
Wes அசைச். ம் சீராய்சின்று அடியுதழுமெனவுணர்க, அகவற்கு' 
ரிரியத்தளையும், வெள்ளைக்கு இயற்சீர்வெண்டளையும், இயத்ரொதேட்ட 

ஸுண்சிர்வெண்டளையும், அள்ள குச் சலித் தளையும் ஆர அ௮து.த்திருபத் 
“ச்௪ சளையும் மூன்று பாவிற்கும் பகுக்குங்கால் அசவத்கு முர்தாத்திரு 
நீதகான்கும், வெள்ளைக்கு அத்தெண்பத்தொன்றும், கவிக்கு அத்திரு 

      

opin 

S 'Obiame uowis’? aermsens நான்கு சரினும். உதழ்கின்ற 
899௭ அடிமு.கற்கண்ணே வெளிப்படவைத்து அவ்வச்சரினடியா. =        

குறளடி, க்கட, சோடி, நெடிலடி, சழிகெடிலடி: (செம், க்கு, ao, 
4 aa, 20.) a 

ர் *எள்ளத்த முக்தாற் திருபத்.து கான்ககவல். 
வெள்ளாச்கு தாற்றெண்பத் சொன்றாகு்-கள்ள 

8. னய அ்திருப சாமடி கடி 
Tue கையறு. நூத்நிருபத் சைக்து."'



௩௬ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

யருங்கொடுக்து அகவற்கு ஓசோவொன்து பண்ணீரடியாகவும் ஒஜிக்த 
டற்கும் பிறவாறாசவும் உ.றழப்படும். 

Doh sabe > pepwra:—Qupe GAE ரசைச்சீர் க, 
ண்டு, சலையிட்ட வையைக்து சரா, யகவஜ் கொரோவொண் wrap toy 
கை, மீரா மென்ப வியல்புணர்க் தோரே " * அசவத்குரிய9 நிருபச்தே, 

  

    சந்தையும் வண்டும் மூசல்வரு மடிச்சு, ணக்கான். செழுச்ன முத 
கொண்டு, பதினைக் களவு மேறிப் பெறந்கொகை, யரா தீரா ராக) 
௨௪, உம், அந்த வண்டு வண்டு வண்டெனவும் அக்கை சாருருமு 
ழுவு ஈளிரூழவு எனவும் ஓசெழு,ச்அத் சேமாவடி கான்குமு,க் பன்னி 
ளவும் உயர்வனவத்தித்கு மூ.சலடியும் முடிவிலடியுங் காட்டினாம். | 
மெல் வருவனவத்தித்கும் இடைரின் னவற்ஷையு மிவ்வாறே சர்ச% 
ய். ஒட்டிக்சொள்ச. வண்டு வண்டு வண்டு வண்டு எனவும் வண்டு , 
மே களிமூழவு ஈளிமுமவுஎனவும்: வண்டு என்னும் தெழும்.தச் செடி ட 
எண்டற்கும் முதலும் முடிவுங்காட்டினாம். *சேமா மின்னு வாகுமு த 
மடி,யைக்அரு௪ லீரெட் டளவு முயர்கத, வந்த தொகைமூ வொருட 
ஜே! ௩௬. தேமா வண்டு வண்டு வண்டு எனவும் தேமா காருருமுக களி 

  

களிமுழவு எனவும்: சேமாஅடி பன்ணிமண்ட க்கும் மகவும் மூஒவும் , 
ளம்; மின்னுவமகு என்னும் இரண்டம்கும் இஃ்கொக்கும். *ஞாயிழ 
அபூப் போரேது புளிமா, அரவு மு.சலா ஙக்தவைக் சடியூ, மானு தெ 
பஇனே ழளவு, மூயர்க்ச சொகைா ஜெொருப& தாகம்? அட 
கு வண்டு வண்டு எனவும் ஞாயிறு களிமுழவு கனிமூழவு களிநுழவு எ 
GUA py. பன்னிமண்டற்மும் முதலும் மூடிவுங்காட்டிளும், Cr 
போசேது என்னும் இரண்டற்கும் 

      

யி    

    

சொக்கும். புளிமா வண்டு வ௪ 
ண்டு எனவும் புளிமாக் காருருமு களிஞுசழவு களிமூழவு எனவும் ஓட்டு. 
எவுக்கும் இவ்வாதே யொட்கெ; என்றைச்சடிக்கும் முதலும் முடிவு 
ண்க.. ₹பாஇரி வலியது மேவு£ர் ஈன்னாணுப், பூமருது கடியாறு. வீ 
கீ்கொடி, anf யாகிய வடி.௪ டாமே, யேழுமு தன் மூலா சசவு மூ 
சொகையாழு முடிவிட்ட சொண்ணா மாகும்" ௬௬. பாதிரி வாகு 
வண்டு எனவும் பா.இரி களிமுழவு களிமுமவு கனிமுழவு எனவும். பாதி 
பன்னிசண்டத்கும் மகனும் முடிவுங்காட்டிணாம்... ஒழிக்க ap ied | 
ஜே யொட்டிக்சாண்க, *கணவிரி யுரதுபுவி காருஞுமு பெருகாணு, + 
சதி மழகளி௮ காணுத்சளே மூசுலா, வந்௪ வடிச ளிருகான்கு தொ 
ப.த்தொன் பானள வும்மூயர்க்க சொகை, கான்குமுடி விட்ட வெண் 
பஃதாம்! ௮௪. கணவிரி வாகு வண்டு வண்டி எனவும் கணலிறி sa 
மூ நமையுருமும ஈமையுருமு எனவும் 

  

   கணலிரியடி பன்ணிரண்டத்கும்



ஈச்சினார்க்கினியருரை. mot 

முபபவுக்காட்டினாம். ஒழிக்கவத்றித்கும் இல்வாதே மொட்டிக்கொள்க, 
கொடி கமையுருமு? மு,சல்வரு மடிர, ளொன்று தலையிட்ட விருகான். 

டே, யைர்கான் சளவு மூயர்க்க கொகைகா, மூவெட்டாச மொழிச் 
gee யர்! ௨௪... விரவுகொடி வசகு வண்டு வண்டு எனவும் விசவ/சொடி, 
be கனிமுழவு சளிநூழவு எனவும் விசவுகொடியடி பன்னிசண்டத்கும். 
லும் முடிவங்சாட்டினாம். ஒழிக்ககுத்கும் இவ்வாறே யொட்டிச்சாண்க, 
சேத் குறழ்க்ச வடிக்கொகை கூதி, ஞன்சூ;தலை யிட்ட காலைக் சேடு, 
வாகு சாரு மொழிர்தனர் புலவர்? ஆக அடி மூக்ஊூந்திருபத்து கான்கு; 
௪. 

இனி வெள்ளைக்கு உதழுங்கால் வழுக் எட்டும் ஒன்பதும் பத்தும் ஆ 
எழு,த்தரயை வடிகள் முதலா வந்தவை பதினான்கெழுத்தளவும் உய்ரு 
லர் சர் எட்டடியும் எழடியும் ஆடியும் ஐந்தடியும் பெத்து றெ. 
),ச்தொன்றாம். *இயம்சீ ரசைஎ்சர் வெண்சீர் கூடி, யிமண்டு தலையிட்ட 
யைந்து சீராய், வெள்ளை யுறழு மாறு கூதி, னெட்டு மேழு மாது மைக் 
மன், ஜொட்டு மடிகளேப் பெறுமவை தாமே *வெள்ளைக் குரியச் ரிருப 
சழனுள், ந்தை வண்டு ஞாயி போதுபூப், போசேறு மு.சலா வக்கு 
6, ளேழு தொட்டே மீமே ழளவு, முயர்க்கத கொகைகா லொருபஃ தர 

* ௪௦௨. ஊம், ஐந்தை ஈளிமுழவு வாகு. வரகு எனவு ச மழாளிது 
$்ருழூ சாருருமு எனவும் அுக்தையடிக்கு மூ.சலும் மூடிவுங்காட்டினம், 
ஈடி.த்கும் இஃ்தொக்கும். ஞாயிது வண்டு வாகு வாகு எனவும் ஞாயிறு 
iow மாவருவாய் காருருநமு எனவும் ஞாயிஜ்ஐடில்கு முசலும் மூடிவுங் 
௩டினாம். போதுபூ, போசே௮ என்னும் இசண்டற்கும் இஃசொக்கும். 
மா மின்னு வாகு வலிய, பா.இ.ரி மேவுசர் ஈன்னாணுப் பூமருது, கடி 
விகுதி மாசெல் வாய்முதல், வக்க வடிக ளிருகான்கு சொட்டே, மி 

ளவு மூயர்க்து பெழந்தொசை, யேழுறுடி வீட்டவே ழொருபஃ ஆம் 
1 ரேமா வாகு வாகு வாகு என்வும் சே.மா களிஞாழவு காருருமூ பாதிரி 
வும் தேமாவடிக்கு மு.சலும் முடிவுக்காட்டினூம். மின்னு வசகு என்னுமி 
ட ற்கும் இஃசொக்குப வலியது வண்டு வரகு வரகு. corey evalu 
சரும: காகுகுமூ பாதிரி எனவும் ஒட்கெ. ஒழிக்தவத்கையும் இவ்வாறே , 
Os, *சணவிரி பெருவேணுச் காருருமு புலிபெல்வாய், மழ்களி 
மேத்தி மாவரு வாய்புளிமா, வசவுச் தீமூசு லாக ௩௫, வடிசு ளொன்பத 
ம் ழளவு, மெயர்க்து பெறுக்சொகை யுணாக் கூறி, ஞன்குகலே விட்ட லை 

    

    

  

  

ஈர பஃதாம்! ௫௪... கணவிரி வண்டு வாகு வாகு எனவும் சணவிரி சாரு 
ஐ காருருமு தேமார்எனவம்கணவிசியடிச் 
5குமு வண்டு வாகு வாுஎனவம் காழுழுமு காருருமு சாகுருமு: ஞாலில 

  

வங்காட்டினாம்.



ரன தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

எனவும்ஓஒட்டுக, புளிமா வாகு வாகு வாகுஎனவும் புளிமா புவிவருவு 
ருழு சேமா எனவும் ஓட்செ, ஓழிர்தவத்றித்கும் எத்குமாதறிக்0 
*கரையுருமு புலிவருவாய் மு,சலா மடிக, ளீரைந்து தொட்டே மீ 
மூயர்க்து பெறுக்தொகை மீரைக் தாகும்! ௪௦. நசையுருமு வண்டு | 
கு எனவும் கரையுருமு காருருமு பாதிரி தேமா எனவும் ஈசையுரு 
கு முதலும் மூடிவுங்காட்டினாம். புலிவருவாய்க்கும் இஃதொக்கு 
னான்கெழுத்இனேறியச்காஜ் செப்பலோசை இரிபுடைய சட்ட₹ 
பது இசையொடுசேர்,த்தியுணர்க. “வெள்ளைக் குறழ்க்த வடி.த்தொ 
ஜென்று முடிவிட்டவெண் ணொருபஅ நூறும்” ௧௮௧. 

இனிக்கலிக்கு உ.தமுமாஜடி-நேரீ மொழிந்த வியத்சி ரெட்ட, 
” நிருசர் சம்மொடு கூட்டி, நான்கு, தலை யிட்ட காவேந் ,சா.தி, யொழே 
ன்றைந்தடி யுதழப் பெறுமே? *சவிக்குற முஞ்சி சிருபத்து. கான்று 
ஞாயிது போதபூப் போசே௮ு முதலா, வந்த வடிகள் பதின்மூன் து | 
டே, யொன்று தலை யிட்ட விரெட்டளவு, மூயர்க்து பெறுக்தொயை: 
asm’ ௧௫. ஞாயிறு புலிசெல்வாய் புலிசெல்வாய் மாசெல்வாய் ஏ 
ஞாயிறு புவிவருவாய் புலிவருவாய் மாசெல்வாய் எனவும் ஞாயித 
GAS முடிவுல்காட்டினாம், ஒழி$தவத்திற்கும் இஃதொக்கும், | 
DG ECD ஆ௫ிரியத்தளையும் ஈத்நிலே வெண்டீர் வெண்டஎர் 
குமாலெனின், * சிரைமூ சல் வெண்டர்? (செய்-௬௦) என்னுஞ் சூத்தீ 
னும் “வெண்டரிற் தசை" (லடி, ௨௯) என்னும் சூத்இரத்தானும் 
கவிச் சளேயாமாறு காண்க, “பாதிரி வலியது மேவுர் weir eo go, 
த கடியாது வித. மாசெல்வாய், நீட்சொடி. organ abs aps, 
தொட்டே மூவா தளவும், வந்து பெறங்தொசை யுசைப்பி ன. அவல 
மூடி விட்டகா லொருபஃ தாகும் ? ௪௫. பாதிரி புலிசெல்வாய் ட 

வாய் மாசெல்வாய்எனவும் பாதிரி புலிவருவாய் டீலிவருவாய் won acy: 
வும்பாஇரியடிக்கு முதலும் முடிவுங்காட்டினாம். ஒழிர்சவந்திக்கும். 
க்கும், * சணவிரி யுசழுபுலி காருருமூ பெருக, ஹூருமு,த்” மழச 
ணுத்தளை புலிசெல்வாய், மாவருவாய் முதலா வந்த வடி.கள், மூலை 

ட்டுப் பச்சொன்பா னளவு, மூயர்ந்து பெதுந்தொகை முன்ன ரஃ( 

கூனவிரி புவிசெல்வாய் புலிசெல்வாய் மாசெல்வாய் எனவும், சண 
வருவாய் புலிவருவாய் மாவருவாய் எனவும் கணவிரியடிக்குமு,த, 

வுக்காட்டினாம். ஒழிக்தனவத்திற்கும் இக்தொக்கும். 4 விரவுசெ 
டயுகுமு புலிவருவாய் மூ.தலா, வக்க வடிக ளீசெட்டுத் சொட்டே, 
* சளவு முயர்க்து பெறுக்கொகை, மூவைக் சாக மொழிக்சனர் புல 
விரவுகொடி. புலிசெல்லாய் புலிசெல்வாய் மாசெல்வாய் எனவும் வி



ஈச்சினார்க்கினியருரை. mam 

நவாய் புவிவருவாய் புலிவருவாய் எனவும் விசபு சொடியடிச்கு மூக 
pas சாட்டினாம். ஓழிக்கனவத்திக்கும் இஃகொக்கும். *கவிக்குரி 
வதழ்த்த வடித்தொகை, யீரைம் பசணொலி கரவேக் சாகும் ௪௨௦ 

மூவ கைப்பா வித்குமுறழ்்த சொகை, யதா நிருபத் தைக்சா ம ஆச அழி சுடர். இவற்றுள் அகவத்கு காத்பச்தென்றும் வெள் 
தப் பதினெட்டும் நக ஐம்பச்சொன்பசமிச்குத் சளைவழுப்படுதவின் 
ஒகளைந்து சொடைசொள்ளுமானு *மெய்பெறு மாயின் * (செய். ௧௦௧) 

இரத்துட் காட்டுதும். (@o) 

  

ஆங்கனம் விரிப்பி னளவிற் கனவே 
, பாங்குற வுணர்ர்தோர். பன்னுங் காலை, 
‘Ds. து ஒழிக்ச கான்கடியையும் நாச்சீரடிபோல வுதழ்க என்பார்க்கு ஈவயுறழாமைக்குச் காணங்கூறுகின் ஐ.அ. : 

  

"ஓன், இங்கனம்... சனவே. உது. அக்காத்டிபோல மற்றை கடியினையும் விரிப்பின் அவை இலச்சணங்கூறுச.ர்கு வரையறைப்ப 
1௪ எண்ணிறக்தனவாம். பாக்கு.......... காலை எ-அ பகுஇயுற வதிக்தோர் புத்குக்காலத்து,ர் எற. 

., தேதலூலாரியர் சிறப்புடையன வ த்ஜிற்கு ல்லனவத்திக்கும் 
க்க ஜின் அவையொக்ச விலச்சணத்கவாமென்று கருத வ 

  

  

  2 
  

  

  

பிறைப்பவெனவற்தித்கே இலக்கண கூறி வன்சயழையின் ஜிப் பாச்ச 48; ணங்கூடறித்திலர்.  அவர்கருச்துகோச்கி இங்வாசிரியரும்    

  

     
ஐ கூறினேமென்று கூறியதாயித்திதன் கருத்து: ஆயிற் ப்புடைய கட்டளையம. சான்றோர். செய்யுளுட் பயின்அவால்வேண்ட ட வெணின்; இத்தால் செய்த காலத்தில் வலைசஈங்கத்தாகும் இடடச்சங் 

வன “இணி அடி. அது சாத்திருபத்சைக்காமாலு ;-அசைச்சர், இயர், சயவுரிச்சர், வெண்ரீர், வஞ்சியுரி9ர் என்னும் ஐந்தினையும் நிறு2இ (வந்தினேயும் வஞ்செரிச்சீராக வுறமும்வழி இருப,ச்சைந்து விகற்ப அவ்விருபத்மைக்கின்௧ண் ணும் மூன்றாவதைக்து ”ரையு மூதழ தாத் சீரைக்து விகற்பமாம்,  அக்தூத்திருபத்தைக்இின்கண் ணும் கான்கா. நந்தையமும ௮௮: சாத்திருபத்தைக்காம்.. என்பது உரையாசிரிய 1 

    

7 “சண்செழ்க்க முன்றயானே அஞ்சடிமூசலாக மேன்மேலும் உழ பிலவாம் ௭-௮, அஃதாவது அதுஅுத்திருப ச்தைச்தினெடும் ஐந்தாவது. ம் ஐந்தரையும் உதழ மூவாயீரச்சொருநாத் நிருப,ச்தைக்து. விகற்ப ? அசன்கண் ஆறுவது இங்வகை யைக்துசீசையு முறழப் பதினையாயி ரது. அத்றிருபச்சைக்து விகற்பமாம். அதன்கண் ஏழாவது. வரும் ரைம் ஈயும் உறழ் எழுபச் சண்ணாயிர ச் சொருசாதறிருபத்தைக்து விகற்ப :_ இவ்வகையிலு2ழ வாம்பிலவாம், அன்றியும் 'இச்சொல்லப்பட்ட் ௮. ன அசையானும் எழுத்தானும். விரிச்ச வரம்பிலவாம்? என்பர் உரை யா். 

    

 



ல 

ro தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

  கத்தாருங் சட்டளையடி பயின்றுவாச். செய்யுள்செய்சார் என்பத. 
சங்களாத் பெறுதும், பின்பு கடைச்சங்கத்தார்க்கு அஃசரிகா தவி 
கையடி.பயிலச் செய்யுள் செய்தாரொண்றணர்க.  இக்காலத்கார் அள 
செய்யுள் செய்திலரென்று கடைச்சங்கச்சார் செய்க அளவடி. சத 
காததுபோல அதுவும் கொள்க. வஞ்சிக்கு வசையதைப்படும்படி. 
மசலா” (செய்-௫௭) என்ப, கூறுதும். 

  

௨. வச யடியு *மாசிரியக் கூரிய, 2 aad தூ 

இ௫ முன்னர்க் கூறிய கட்டளையடி இன்னபாலிற்கு உரியலல் 

இன், 4 காலெழுத்துமுகல். இருபகெழுத்தின்காறும் உயர், 
னேழ் கிலனும் ஆசிரியப்பாவிற்குரி,க்.து. எறுட 

*எமத்து ஆடிரியம் என்பது மகாவிருடிலின் *மஃகாண் புள்ளி 
தே சாரியை? (எழு.த்-௨௫-௪௩) என்ப சளூன் அ.த்துச்சாரியை பெ 
ண்ட மெனின், ௮.௮௫ செய்யுள் விசாரமென்பாருமுளர்; அற்றண்று 
நின்றது கான்சாமுறுபாயினன்தே ௮. கடாவாவது; அணை ஒட 
பொருண்மைக்கண் அக்குச்சாரியை ஈது.இரியாது வக்கசென்று. ௦ 
படும்” என்றார் பேராசிரியர். 

  

ஆூிரியப்பா 
உரியவெனவே அவச்திற்கு மூசலாகய ௩ 

முரித்சாயித்மு. 3 த பத அ சார்ந்து, நேர்க் 
த ் ட £ சேர்க்த௪ லும்மே” இ 
முதலடி காலெழுக் சாண்ச, “குன்று கொண்டு சிஸ் 
பொன்ற வந்த மாரி, 6௬௨ nae சொழுமே ! இசன்க 

5 fn iG, யேது மேது 
racer முதலடி. 4 

சாண் ௮ 7 இது மூகலடி £ 
சான்வக்கது.. “சன்றோ ஞன்டி ஜொன்றுகைம் சிகூடங், #6 
பெருங்கா டாயினு, மொளிபெரி௯ சறக்சன் றளியவென் னெஞ்ே 
முதலடி யெட்டெழுச்தான் வக்கு. ! சொங்குதேர் வாழ்க்கை ய( 
ம்பி” இஃது ஒன்பசெழுத்தான் வந்த. “சாமஞ் செப்பாது 
மொழிமோ? இது பத்தெழுத்தான் வந்தது. * சாமமை புரைய 
சேவடி? இது பஇனோசொழுத்சாண் வக்தது. * காயுடை மு)அகீர்ச் 
சாமரை! இது பன்ணிரண்டெழுச்சான் வந்தன. * அகவிரு , 
பாயிருள் பருகி * இ பஇன்ஞூன்றெழு,ர்சான் வந்தது. யாவரு 
யும் பொலர்தொடிப் புசல்வனை இது பஇஞலெழுச்சான் வந்தது 
வல னுயரிய வெரிமரு எவிர்சடை” இத பதினைந்செழுத்தான் 
“விரிதிரைப் பெருங்கடல் வளைஇய வுலசமும்” இது பதினாதெ, 
வந்தத. *தேன்தூக் குயர்சிமைய !லைஞாறிய வியன்ஞாலம் * 
னேழெழுத்தான்வந்ச.து. *கஞ்ெத்ச கொல்களிறுங் சதழ்ட 
மாவும் ? இது பதினெட்டெழு,த்சான் வந்தத. * கெடுக்கொடிய £ 

கெஞ்சுடைய புசன்மறவரும் ' இது பச்சொன்பகெழுச்சான் 
உ அமர்காணி னமர்க ட.&தவர் படைவில௩்க யெதர்ரித்கவின் ' இம் 
கெழுச்சான் முசலடியொன்று வந்தவாறு காண்க” என்பது உன 
ருமை. 

3 “நாழ்சேடிக்கண் வகுக்கப்பட்ட, ஐவகையடியு. 
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கேல், ௯    
     

  

  

  

 



நச்சினார்க்கினியரரை: ௪௯. 

என(வ தளைவமுளின்றி இருபத்தேழ் சரான்வக்ச முக்நா.ற்றிருபத்அ! 
கடியும் ிரியத்திற்கு உரித்து எண, முன்னர்ப் பொதுவாகலோ,ி 
br மீண்டுப்பகுத்சார். பேர்ந்து பேர்ந்து சென்று சென்று" 

பது, இங்வாது ஓராடிரியத்துக்கண் ஐந்தடியுல் கூதினமுதையே கிற்க 
கமெனவோ இன்மையின் எல்லாற்ருனும் அவ்வைக்னும் அசசிய்து 
ர வருதற்குரியவென்பரே அடிரியர்க்கும் சருத்தாயித்து,.. இச்சகு,ச்சா 

6 பேர்ந்து சென்ற" என்க உசாரணகத்து காடிக்கூட்டத்துச்சளை 
் (௫௨) 

  

   

ந்தே 
)ப்பலவும் வருவ சாயி. 

௫௩. விரா௮.் வரினு மொரூ௩கிலை Ivor. 

இஃ. பது எய்தியது இகக்துபடாமைக்காத்த.௪, சளைவழுவியதியாது. 

தசோவென்ற ௧௬.௫ யசனைச் சிர்வகையடியாமென் கவின். 

இடன், அரிரியம் இருபததுமூன் ௮ worl An வழுலினும் Ein, 
Alar ரிலத்தினொன்று குறைந்து பதினதுசிலத்தினில்வொசா.எ-று 

  

உம்மை இறக்க அதழீஇயிர்றாகலான் ஜாடிக்கட்டளை வழுப்படவரினு் 
முச்துமுதல் இருபதெழும் 

எக்துழிக்சாண்க, (௫௩) 
  வகட்டளையாகாமுத் £ர்வகையடியாய் ஐ 82 

த சான்றோர் செய்யுளு       வூம் வரும் எ-று. 

Dr. தன்£ர் வசையினுக் தளைகிலை வகையில 
மின்84 வகையி ளோச்டிக்கு மூரிய. 

இஃஅ எய்தாத செய்தவித் சத; உரிச்சியாத் எர்வசையடியும் உரிச்சி 
“தளைவசையடியும் உள, அவையும் மூ,ர்கூறிய ஜவகைசிலனும் பெறுமெ 
லின், சள்சரொனவே அதிகாரத் தான் ஆசிரியவுரிச்சோயித்று, 

௫-ஸ். தன்£ீர்வகையினும் எஃது ஆஇிரியவுரிசசீரின் கூற்னுனும். தளை 
வகையினும் எ-து அச்ரோனாய சளைரிலைக்கூத்றானும். _இன்......மூரிய 
9 இன்சீர்ப்பகுதியோடே அவ்வாடிசியம் முத்கூறிய ஐவகையடியான்வ1் 
பினேழ்கில்இனிசக்து வாரா. எ-று, oR 

   

தீன்ொன்னா.தி லகையென்த௫ முன்னிஸாயித்த விரண்டினேயுக்களை 
ஈள்ளுமென் தற்கும், எனை கான்குரி*2ர& சளைகொள்ளாவென்றற்கும்.. 
னசிலைவசையென்தது உரிச்சசாற் தளைவருக்சால் ஜாடியின் இரண்லெர் 
,துசையுண்ணாதென் தற்கு. இன்சிர்லகையின் என்து ஆடிகியவளிச்சர்கா 
குசலே ச3றழித் சாக்கலோசமை பி.ரத்தலி 
1வொவேண்டும் ஈர்வசைச்சென்பதாஉம், இதற்கும் இன்னோசைமிக 

    



Ba தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

வுகின்றென்ப உம், மூன்னிசையீற்த விரண்டும் இடையில் வாசா, 
மூசத்சண்ணே வத. இயற்சரோம் சட்டு இன்னோசைய் சாமென்ப, 
அசை யேராடிக்செண்வெக்து சட்டாலும் இன்னோசை த்,சாமென்பு, 
அதிவித்தத்கு. 

உம்... “ஐங்குகோட்டுச் சொடுக்கு பாம்புபுரை யருவி, நிவ 
ன்து களித்தி னிலங்குகோட புகைய! இவை இயத்சொன்றிடையிப் 
ச்சீரான் வந்தன. *பாம்புமணி யுமிழும் பானா னீங்குவால்' இஃது 
டடையிட்டது. *ஓன்குமலைப் பெருவித் பாம்புமாண் கொளீஇ” (புதம் 
*உவவும் இ யுருவி னோங்கல் வெண்குடை ! (புறம்-௩) இவை se, 
கையான் வரு.தலாத் கட்டளையாய் இன்னோசைபெத்தன. 

இண, ஐக்செழுத்துமூ. கலாச் சன்சீர்வகை வரு,கலும் சளேவை 
ழெழுச்துமுசலாக வரு,சலும் உரையிற்கொள்க, அவை * ஓங்கு 
மீ;தூ பாய்க் ஐ பாய்க்கு, முசுக்கலை யாடு நாடம், குரைப்பசை யெவன்செ 

சோளே சோழி" இஃது ஐக்செழுத்சாழ் ஐன்சோடிவர் சது. © g% 
டக்கு காடு போக்அு, விளங்கிழை ஈகர்வயிழ் சேர்க் சன, முழங்குக ௨ 
'சழங்குகுரல்'இறந்சே * இஃது எமெழுச்சாம் ளைரிலையடி வர்... 

யென் ததனான் இயர்சீர்ப்பாற் படுச்திய ௮௭ 
  

  

சச௪ர் இன்சிராய்த் சல் 
கையினுக் தளேசலேவசையினும் வரும். இஃது இருவகையடிக்கு i 
ணங்கூறித்று. 

௫௫. தன்எ ரள்வழிக் சகாவகை வேண்டா. 

*இத மூல்ஆரியச்இத்குச சர்வசையுக் தளேவகையுங் கூதிய 
யே வெண்பாவித்கும் அவ்விசண்டுல் கூற Beir m1, 

இன். வெண்டீர்சிற்ப வெண்்£ர்வக்சொன்திய வெண்டளை கட் 
வெண்பாவில்கு வேண்டா. எ.று. 

  

  

* *இச்துணையும் அடியும் அடிச்குரிய எழுச்அும் ஓ.தினார் ). இல்: 
கண் ஓசைவேறுபாணெர்ச்.தக் தளையிலக்கணம் உணர்ச்அவார் அத்த 
கண் வருவதோர் மாபுணர்..........்து, சத் தஞ்சிர்கிலேவகையானுக் , 
கிலைவகையானும் இனியவோசை வேறுபாட்டினையுடைய ஐர்தடிக்குர 
சன் ருள்வழிச் களைகள் வேஜபாடகோடல்வேண்டா எ-று; எனவே 8 
னோசையைக் சருமென்தவாறும். உரியதன் சொன்று ஜடதடியினும் s 
வழிசிலைபெழக் சன்ரென்துகொள்க; அஃதாவது குறஎடியாக ஜர்தெ 
,இனும் அறெழுச்இனும் ஓசைச்சீரும் வருசலன்றி மூவசைச்போண் 6 
“மை பிதவரசிரிய/கொண்ட கேரொன்றாகிரியல்தளை, நிசையொன்றால 

 



ஈச்சினார்க்கினியருரை. Re 

  

'எனகே. வெண்டீர் ஈ.ச்ப வெண்டிர்வஃசொன்றிய வெண்டளை கட்டளை 
ர்க்கு சாடிக்கூட்டத்துச் கொடைகொள்வழி வேண்டும் என்றுகொள்ச, 
(தொடைசொள்வழிச்சாண்க... சன்சிசென்றது பெண்டிரை; உள்வழி' 
சதது அவ்வெண்சிரே வருஞ்சிசாயலழி யென்சவாக ; எனவே வெண்: 

மம் என்தவாருயித்று : 

  

தீப இயத்சீர்வக்கொன்றிய வெண்டளை வே. 
(ந்ததலியகறிகற்பாத்படும். வெண்சி சொன்றின் வெண்டளை சொளா 
* (வண்டி ரொன் திலும் வெண்டமே யாகு, மின்சி விரனிய காலை யான? 
கர் காக்கைபாடினியார் : இ.௯ சளைகொள்ளாமைக்குக் காரணம் 4 அள 

j Rage” (Brita) என்னுஞ்சு ச்நிடக்தா” க௮.அம். (மவ 

    

  

நைக பொற்பு 

  

இ, திரிய ஈ.கங்கி பே 
ஞ்சிரியத் தகையென் தறியல் வேண்டும். 

இத ஃட்டசோயடிக்கட் பத்தியதசிருக் கட்குமாது: கூறுகின் த, 

டன், இயத்சிர்பத்தும் பிதரோ டியையுங்காத் ஐச்தமீத்தகை வ த் 2 த்த ரு. 
$ூரியவடிக்குச் தட்கு Crop 

  

ரின் முதலசையோடொன்றின். ௮ 

  

மென் 

  

ர, இயத்சிர்வெண்டளே, வெண்டிர்வெண்டளை, கவித் தளை, ஒன் தியவஞ் 
தளை, ஒன்றா சவஞ்சித் முலகையினும் வஞ்சித்தளை நில்மொ 
வஞ்சியுரிச்சிபாய் வருஞ்சர் மூசலமை யோடு ஒன். நினது ஒன்றிய வஞ்ச 
ரயெனவும் ஒன்று,௪த ஓன்று தவஞ்சித்தளையெனவும் வழங்குபவாகலின். 
(ிருபாற்றுலும் சளையாத் பயனின் பென, சில்மொழியாகெ வஞ்சயுரிச் 
கானே தசையுணர்த்து தவின் வஞ்சிச்சனாகோடல் வேண்டாசாயினார். 
ரி வெண்ர்வெண்டளையும் வெண்டர்கிச்ப வருஞ்சர்வெள்ளையும் வெண் 
தல் இயத்சிசாசல்வக்து வெண்டளையாக வேண்டுதலின் சீலைமொழியாகி 
9வண்சினா *வெண்றரத்தசை ரையகையியத்தே! (செய்-௨௯) என ஓது 
ரன் இதனை ஈரையீத்றியத்சிராக்கினால் வருஞ்சீர் கோசை முதவியத்சீசா 
றம் இயற்சீர் வெண்டளையாம். அவ்வாதன்றி வஞுமொழியும் வெண்சோ. 
ர் தன்சிருள்வழிக்சளைவகைவேண்டா என்ப சனா, ௰டக்கும்.-அ.ச்னுனே 
நபாத்றானும் வெண்சிர்வெண்டளை கொள்ளாசாயினார். இனி ஒழிக்த கா 
குகளையுங்கூ சவேண்டாலாம் இயத்சீசான் வரு.சவின் எனின்; அ,சன்சண். 
ஈ இயத்சீர்வெண்டளே க. தவேண்டேசலின் ஆசிரியத்சளையுல்: வேண் 

பன உரையாசிரியநமை... 

    
   

  

  

    

  

  

1மன்க ? ௮ 

  

ர் உத்தி (மாமியல்-சகய)



௫௨ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

ஓப்பினெனவே ஒவ்லாசது. இயத்சீர்வெண்டளை யென்தெதி 
துச்கொள்ளப்படும், ௨-ம், *அசலிரு விசும்பிஜ் பாயிருள் பருக! (0 

in) என்றவழி நேரும் சிசையும் ஒன்றி கேரொண்டுசிரிய் சனை Re 
sry Afi gs wera po. கத்த கசடறக் கற்பவை கத்தபி-னி, 

  

BGA #8? {DGEG poi-m He) com CaGis Horvat ஒன்னுது | 
வெண்டனையாயித்து.. ha GRID VII cAobsg Barer weep, 
புழி நீதி துகீர் என்பது நேர்புரேர் பாதிரிபோல கின்று பரப்பின் 
ஜோடி Kew Quin cor cap Pius 
ர்புகேர் பா.இிர்போலசின்று ஓ 

  

ளேயாயிற்னு, * சேற்றுச்கானீலம் * 6 
ன்ரான இயர்சிர் வெண்டனளையாயித்து, 

“'காசேதுபொருத சண்ணசன்செதுவின் * என்புழிக் காசே என்னு 
நேர்பு பாதிரிபோல சின்று பொருத என்பகளனேடு ஈரையொன்டு 
களேயாயித்து. *வானூடுபோய! வன கேர் நேர்பு ஒன்றாத Que Fi 

  

உளையாயித்று. *வாணிரைத்து மணந்து” எண கேர் சிரைபு பாதி, 
கின்று மணக்து என்பதனோடு அரையொன் ருசிய ்சளையாயிற்லு, 
ருக்அஅங்கும்” என நேர்கிபைபு. ஒன்றாத. இயம்சீர்வெண்டளைய 
*மவெயிலாடுமு சுவின் ? என நிரைரேர்பு கணவிரிபோல சின்னு மூசு 
ஜோடி கிரையொன் முடரியத்தளையாயித்து.  * வரையாகவென்பத 

  

      Seno 

  

பு ஒன்னுமையின் இயத்சீர் வெண்டளையாயிற்லு, si, 

  

விகம்புசூடி' எண சிமைரிமைபு ஒன். றி நிரையொன் ருஇிரிய சீதளைய் 
> * சலைவிலங்கு நீள்புருவம் எண சிரைகிரைபு 

  

ன்ராமையின் | 
  

  வெண்டளையாயித் 

தூம் வக்தடை ,தமமைம் சிரிரண்டும் இயற் 
னாம். 

  

3 லன உறியமைமயங்கயெ இயற்சீராதும் ஒன்றி 
  அருமாய்ள் தட்குமாமு ( 

இள, குதளடி முதலா வளவடி. கறு 
மூதழ்கிலை பிலவே வஞ்சிக் சென்ப. 

Dea வஞ்மெடி யுறழுமாலம் அது பெறுகிலனு மூணர்க்தித்த 

(ள். காலெழுச்.ஐ மு,சலாகப் பதினான்கெழு,ததளவும் ௨, 
யில, வஞ்சியடிக்கு. எ-று. 

மூறத்கூதிய அறுபது வஞ்ியுரி4சருள்ளும் இருப ்துகான்குசர் 
ன்மு இருகிலைமையவாகவும் RGus sO4 

  

ர் ஒசோவொன்று 
சிலைமையவாகவம் எட்டுகசர் 

  

போலவொன்று எட்டு லைமையவாசவு 

ச்ளப்பமம், அகக௩னம் சொள்ளகே இருஅ த்திருபச்தகான்சாம்.



நச்சினார்க்கினியருரை. ௫௩ 

வுமன் இருகிலைமைப்படும் இருபத்தகான்கும் கேர்தெட்டும்சின? 
டுப், கேர்பீறு நான்கும், கிமைபிது. கான்குமாம். அலை மாபோகு 

ந் மாவழல்குவாய், புவிபோகுவாய், புலிவழங்குவாய், பாம்புசேர்வாய், 
நபவருவாவ், சளிதசேர்வால், களிதுவருவாய் எனவும் மாசேர்சசம், மா 
jars, மாபோகுகாம், மாவழல்குசபம், புவ்சேர்தாம், புலீவருகசம், புலி 
ஈகுகரம், புவிவழங்குகமம் எனவும் மாசேர்காள, மாவருகாடு, புவிசேர் 
ஐ, புவிவருகாடு எனவும் மாசேர்கடல, மாவருகடஓ,புவிசேர்சடத, புவி 
தசடத எனவும் வரும். மாபோகுவாய் என்றதற்கு மாமேவுவாய் என 

நறுகாக்கொடுத்து இருக்லைமையாக்குக, ஒழிக்கவைத்தட் குத்துசாங்க 
5 மில்வாறே மு.ற்துகாம் பெய்சொட்டுக, இவற்றுள் மாசேர்சுாச்இத்கு 

ண் ஞாயிறு எனவும் மாவருசுச)ச்இத்கு மாவலியசெனனவும் புவீசேர் ௬௪ 
ase வருஞாயிலு. எனவும் புவிவருகாரத்திற்குக் இருவலியது எனவும் 
முச்துச்குதையுஞ்சொத்பெய்து இருகிலைமைபெய்க, இக்கனம் இரு, 

லமையான் நாற்பத்தெட்டாயித்து. இவத்துள் வழெழுற்துச்சர் இமண் 

ரம். 

இனிான்கு கிஃமைப்படும் சீரிருபத்தெட்டும் கேரிமுகான்கும், கிமை 

19றட்டும், கேர்பீெெட்டும், ரிரைபீ0), 
ரம்புவழங்குவாய்,  களிதுபோகுவாய், களிலுவழங்குவாம். எனவும் பாம்பு 

:6மாம், அலை பாம்புபோ குவாய், 

  

சர்கம், பாம்புவருசரம், பாம்புபோகுகாம், பாம்புவழங்குசுரம், களிது 
$ர்கரம், களிதுவருகரம், களிதுபோகுசமம், களிழுவழங்குசுசம் எனவும் 
ராபேரகுகாடு, மாலழங்குசாடு, புவிபோகுசாடு, புலிவழங்குகாடு, பாம்புகேர் 
ஈட, பாம்புவருகா௫, களிதுசேர்காட, களிதுவருகாடு என்வும் மாபோகுசட 
3) மாவழக்குகடஐ, புலியோகுகடத, புவிவழங்குகடல, பாம்புசேர்கடலு, 
பரம்புவருகடது,ி சளிஐுசேர்சடல,. களிதவருகடவ எனவும் இவற் 

  

ரரம்புபோகுவாய், மின்னுப்போகுவாய், பாம்புமேவுவாய், சின்னுமன்னு 
வாய் என ஒன்று கான்காச வாய்பாடெடுச் செல்லாவத்றோடு மொட்கெ, 
இவ்மிருபச்ெெெட்டலுட் பாம்புசேர்சுரத்.இத்குப்பாம்புசேர்வது, -.மின்னுச் 
சேர்சரத்திற்கு மின்னுச்சேர்வது எனவும் பாம்புவருசரச்தித்குப் பாம்பு 
வலிய, மின்னுவருக£த்தித்கு மின்னுவவிய& என்வும் ' களிறுசேர்ச..ச் 
இற்கு ஒளிலுஞாயில, அசவுசேர்சு£த்இற்கும் பசவிஞாயிஐு எனிவும் சளினா 

வருசரத்இத்குக் களிதுவலியது, அசவுவருகச,ச்இத்கு . அசவுவவியது என 
வுல் கொள்ச. இங்கனம் கான்குகிலைமைகொள்ள லே நூத்டொருபத்தாண் 
வயிற்று, இல்லிருபத்செட்டனுள் முற்றம் பெய்தால் எழெழுத்தாமு 
சர் பதினஞாலும் எட்டெழுத்தாகுசா மூன லுமாம்,



௫௪ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

இனி எட்டுகிலைமைப்படுஞ் செட்டும் கேர்.$துகான்கும் கிலைபீது , 
ன்குமாம். 

  

அவை பாம்புபோகுகாடு, பாம்புவழங்குகாடு, களிதுபோகுகா, 
களினுவழங்குகாடு எனவும் பாம்புபோகுகடது, பாம்புவழங்குகடஐ, களி, 
போகுகட ற, களிதுவழங்குகடது எனவும் வரும். இவற்றுள் ஒன்றத், 
மூன்றுசியசை யுண்மையின் மு.க.ற்கணின் ஈவத்ஜை யுரியசை யிரண்ட jig 
சணித்தணி முற்றுகரம்பெய்து பின்னிரண்டத்கும் மு.த்றுகசம்பெய்து ne 

குகிலைமையெய்துவித்தப் பின்னரித்றிணிமையுசியசையொன் தனையும் ap 
ுசாமாக்க ய சனோடு முன்னர்ரின் வத்தை வேறுவேறு முற்றுகாம்பெய், 
மான்குசிலைமை யெய்துலிக்க எட்டாயிற்று... இவற்றுள் எழெழுத்தாஞ் 2 
ப.இனைக்தும் எட்டெழுழ்தாஞ் சர் ஆதும் ஒன்பதெழுச்,சாஞ் Fi peor avons 

அக இருதாற்திருபத் துகான் காயித்து. * அதுப௩ தாக வகுத்த வஞ்சியுள் 
மூவெண் சர்ச ளிருசிலைமை யெய்தி, காலேழ் சாக நான்குஈலை யெய்இ, யி; 
நான் இரு? ரிருகான்கு கிலையெய்தி, யிருதாத் திருபதீத கான்காய் விரியும்: 
எ அவத்துளொன் பதெழுச் சாஞ் ரொன்று, மிருகான் கெழுக்தா குனு 
சொன்ப.அ, மேழெழு,ச் செய்தவ முப்பத்து மூன்று, மாகக் பத்து மூல் 
து மாக, தூற்றெண் பத்தொன் தடியுத மும்மே” 

இனி யடியுதழாச *காத்பத்துமூன் லு முதழுமாது:--எட்டுக்லேமைபெ 
ய்அவனவத்தில் அரவு விரவு குரவு என ஒன்பதெழு£்.சர் 2சொன்று:.நார் 
குசிலை யெய்துவனவற்றில் அசவுவிரவுசுசம், புவிவிரவுகுரவு, அரவுவ6 
குரவு என எட்டெழு)த்.அச்சர்தூன் து:எட்டிசிலேமை யெய் துவனவத்றில் ௮௪௨ 
வியவு கூரவு, சின்னுவிரவுகுசவு, அரவுமேவுகுரவு, அசவுவிரவுகடது, அசவ 
வழங்குகுசவு, களிதிவிசவுகுசவு என எட்டெழுத்துச் Cony: ye எட்டெழுச் 
ச் 2ரொன்ப; இசண்டுரிலேமை யெய்அவனவற்றில் புலிவிசவுசு2ம், புல 
வருகுரவு என ஏழெழுத்து29 ரிசண்டு: கான்குச்லேமை யெய்துவனவத்தில் 
அரவு விசவுவாய், மின்னுவிரவுசுரம், அரவுவருசுசம், ௮அசவுமேவுகுரம், அச்வ 
வழங்குசுரம், களிறுவிசவுசுசம், புலிவிரவுகாவு, அசவுவருகாவு, மாவிசவுகுசவு, 
புவிமேவுகுரவு, புலிவிசவுகடது, புலிவழங்குகுசவு, மின்னுவருகுசவு, அசவு 
மேவுகுரவு, அசவுவருகடது, சளிழுவருகுரவு என ஏழெழுத்துச்£ர் ப தினாத: 
எட்டுசிலேமை யெய்தவனவத்றில் மின்னுவிசவுசாவு, அரவுமேவுகாவு, அசவு 
சவிரவுகாடு, அசவுவழங்குகாவு, களிதுலீசவுகாவு, மின்னுமேவுசாவ, மின்னு, 
விரவுகட௮ு, மின்னுவழங்குகுசவு, பாம்புவிசவுகுசவு, அசவுமேவுகடறு, அர 
வுபோகுகுரவு, களிற.மேவுகுரவு, அசவுவழங்குகடத, களிறுவிரவுசடஅ, 

      
* ஒன்பதெழுத்துச்சர்-௪, எட்டெழுத்து: ௯, ஏழெழுத்துச்சர்-௩௩ 

Berm. - .



நச்சினார்க்கினியருரை. BD 

புனிஜவழங்குகுரவு என ஏழெழுச்துச்சீர் பதினைந்து? ஆக எழெழுத்துச்சர் 

முப்புச்அிமுன். 

இனி ஓழிக்ச அ.த்றெண்பத்தொன்றும் அடியு கழுமாது;-முவெழுச் 

தச ரானாஇ யொன்பானு, காலெழுத் அர்ச் சேழாஇி பச, மையெழுர் 

5௪௪ ரெட்டாதி பதினொன் ௮, மாதெழு;ம் ௮௭௪ சொன்பு ss, மாறு 

முயருங் காலை மேல்வருஞ், £ர்களு மூன்று காண்கு மைக்கு, மாறு Ques 

pn OSE Fiat, srhaa வெண்களை யுதழ்க்ச வடிடக்சொகை, யெழுதாத் 

sguss srerQacr Qiongs.” Byimearss a Bussum fey esr இயத்சீர் சட் 

் காயடிக்குதழாவென்னுணர்க. ஊம். *கால்காய்க்கது காம்புரீடி * என்பது 

*றெமுக்கடி.... *கல்கூர்ந்தது. வில்லோர்காம்? என்பது. வழெழுச்சடி. 
"வான்பெய்சனு மண்குளிர்ப்புற' என்பது எட்டெழுத்தடி. *தேன்பெய்த 

  

த செமுஈசர்தொலும் ' என்பது: ஓன்பசெழுச்சடி: இவை மூவெழுத்துச் 

சர் மாசேர்காடு கான்கடியும் வக்சலாது; ஒழிக்கனவுமன்ன.. * மண்மாய்க் 

தென வுள்விழ்க்கத ' என்பது Buys mg. *விண்மாய்க்சென மேந்றொ 

ஓத்தது! என்பது எட்டெழுத்தடி. 'காடோக்கிய சல்கெழுசசம்' என்பது 

ஹ்பசெழுத்சடி. “கோடோல்கெ குறுல்பொறையருங்கு! என்பது பச் 

தெழுச்சடி. 

  

வவைகான்சடி காலெழுச்து. மாசேர்சாம். சின் அறழ்க்தவடி: 

ஒழிர்சனவும் அன்னை. மழைபெய்தென வான்வெள்ளென்று” என்பது 

எட்டெழுச்சடி. “தழைபச்ளெனத் சண்ணென்சாவு * என்பது ஒன்பதெ 

  

முத்சடி, “சமற்பூந்துணர் கன்ள கொறும்' என்பது பத்செழுச்சடி, ‘BD 

மீழ்.தாக்இசை யினர்சுரும்புவ" என்பது 
    

    

பஇினோமெழுச்சடி, இலை நான்கும் 
DBE RIFE வரு ஐயெழுச்அப்புவிசேர்சாம் கின்றுறழ்க்தவடி.. இனி ௮ 

மாறு, *அமைவிடுகொடி யஞ்சியோர்த்து! என்பது ஒன்பதெழுச்தடி, *சனே 

  

குரலன கானத்தளகு! என்பது பத்தெழுத்தடி. “இனைப்புனத்திக ணய 

பிரியாது” என்பது பதிஞேசெழுச் தடி. “மனைக்குறமகள் கடைப்புறந்த 

ரும்' என்பது பன்னிசெழுசத்தம. இங்காதே யொழிக்தனவு மூதழ்க்துகொ 

crs, UGA மூன்றுபாவும்போலச் இெப்பின்மையின்: எண்டுப்போசந்து 
ழிக்னுக் 

(௫௭௪) 

  

௫௮. அளவுஞ் சிக்தும் வெள்ளைக் சூரிய 
'களைவகை யொன்றுச் தன்மையான. . 

  

      

இஃ த ஆசிரியவடிக்கும் அசனடைத்தாகிய வஞ்சயெடிக்கும் உரிய சில 
EF ஞ் 

ங்கூறி வெண்பாவிற்குரிய ரிலங்கூனுகின் 2௮.



Or தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இ-ள்... அளவடியைக்தும்;சிக்சடிூன்றும் என்.ஐ எட்டுரிலலு... 
பாவித்குரிய, சளேவகையொன்றா,த சன்மையாண்; எடறு, 

“ஒன்றாத, சன்மையான்” என்.ற,சனானே ஒன் தியவாகாவாயித் 
இயத்சொன்திய வாசிரியத், களை வாசாமையும் வெண்டர்கித்ப Qe 
சொன்றிய வெண்டளை செப்பலோசைக்குர் துள்ளலோசைக்கு Qu 
யவாகலவின் அ.அலாராவென் pond BD papi. ஒன்னாசென்.ற,கனா। 
,ச்சளை யொன்துமென்று பொருடருமேனும் ௮& திலக்கணமன்மை 
எனவே முற்கூறிய இயத்சர்வெண்டளையையும் வெண்சீரியத் சோ 
வெண்்சர்வெண்டளையையும் விலக்காமையுணர்க, ஊம், “நிண்று 
நெடிது பெயர்க்து ? என்பது, எழெழுச் தடியா யிசைகிலை. நி, 
அசைச்£ரியத்சாய்ச் சட்டு. *கத்தவரைச் சேர்வர் கலைகிறை, 
Aunt, பெத்தன மென்றே பெயர்க்து * இது, பஇனான்கெழுச்சடி; 
வறிக்சார்,ச் தேத்தியச்கா லஞ்சுவ இல்லை” இ.து பதினான்செழு, 
ME சீர்வகையொன்றவிற் கட்டளையாகா. இசனும்பர் கெடில 
வந்தன சர்வகையடியாம். *வானவரு நான்முகனும் வாசவனு மா। 
சானவருங் காணா வான் ? எனப்பதினாதெழுத்கான்வக்ச வெண்மெ 
'சீர்வசையடி... * வானவரு கான்முகனும் வாசவனுங் காணாசே ” எண்ப, 

வெண்பாவை ஏந்இசைச்செப்பலெனப் பி 

  

எலோசைக்குணர்க 7 
ளோர் கூறுவர். அவர் கூறும் ஒழுகசையுக் தங்கிசையும் பெரும்ப 
ப.இனான்கெழுத்இணிகக்து வாசாவென்றுணர்க. முச்ரொன்வரும் ஈ 
முதலிய மூன்ஆரிலச்.இ ணிகந்அு வாசாமை யுசையிற்கொள்க, © to 
ய் மாவருவாய் மாவருவாய் மாவருவாய், மாவருவாய் தேமா வாகு! 6 
வருவாய் மாவருவாய் மாவருவாய் மாத்தினசே * என இசண்டற்கு! 
சின்றவாறும் காண்க: இதனானே மேலீடிச்கூட்டத்து.ச் கொடை 
ஞங்காற் சலிக்கு வெண்ரோட சட்ட வெண்சர்வெண்டளை கொள் 

  

omits. 

௫௯. அளவடி. மிகுதி யுளப்படத் தோன்றி 
யிருகெடி லடியுங் களியிற் குரிய. 

இக முதையானே சவிக்குறிய நிலங்கூதுகன் ஐது. 

ஒள். இருநெடிலடியும் எ-து நெடிலடியுங் கழிகெடிலடியும். 
தோன்றி ௪-அு அளவடிக்குரிச்ெசன ஐவசையடியின் மிகு, 

ப.இன்மூன்றும் பகனான்குமாகிய எழுத்துக்களோடு தோத்தப்பட் 
யிழ்குரிய ௭-௮ சவிப்பாவி் குறியவாம். எ-று,



ஈச்சினார்க்கினியருரை. Bor 

Dforousg. oui sgoir SIGMA wera u Meir epsir we u Mexsire@eo 
த பெதஅம். இணிச்சர்வகையடியாய் இக்கிலங்களை,ச் சப்பி வருவன 

உம். “ஐயிரு தலையி னாக்கர் கோமான்" **௬த்றமை கொள்க. 
ஜகரிவளர் பித்சையர்? (பாலைக்கவி-௩) எனப் பதினொன்றும் பண் 
ஜடம் எழுதி சான் வர்சன. ் (௫௮) 

G0. நிரைமூதல் வெண்டர் வர்.அகிசை கட்டினம் 
வரைகிலை யின்றே யவ்வடிக் கென்ப. 

(இதுவும் அவ்வடிக்கெய்இயசோர் களைவிகத்பங்கூறுஇன் ௧௮. 

ஓன். சிரை. கட்பினும் எ.து சிசையித்தியத் ரும் கிரையிற் 
நிய வுரிச்சிரும் கிற்ப நிரைமு. தல் வெண்டிர்வக்து. சிரையாயொண்றியச் 

:கென்ப ௭-௮. கட்டளையடிச்கு நீக்குசிலேயின்அ , 

  

ரம், வரைறிலை. 
2 சவி்களையாம். எ-று, 

  

பக் “மணிபுரை இருமார்பின் மறுச்சயங்கச்' தோன் துங்கால்? என் 
் இருமார்பின் என்னு சிரைமு,கல் வெண்சிர்வக்கு மணிபுசை யென்னு, 
(மீத்தியத்சிசோடு கட்டுக் கலிச்சளையாயிற்று, “* ஓங்குரிலை யசன்மார்பி 
ளிதிகமு மாமேணி?: 'இது சிசையிற் மூிரியவுரிசசோல அவ்வாறு. 
டது; எனவே சிரைழு)தவியத்சர்வர் து சிரைதட்பினும் அ, சுனோ நேர் 
ஐ வெண்சீர் வந்த ஒன்றா சொழியினும் அள்ளலோசை பிறவாமையித் 
1ளையடியாகா என்றவாறு, அவ்வடிச்கெனவே இவ்விதி கட்டளேயடிச் கூறிய. இசனானே கிமாயித்றியம் சீர்ப் பின்னர் சிரைமு,சல் வெண் 
6 நேர்மு,சல் வெண்்டரு மு.தல்வந்து பின்னர் வெண்சீர் அடுக்க வெ 
ளே வரிஹஞ் சறி௫அள்ளலோசை பித்தவின் அதனைச் சர்வகையடி. 
எறுணர்ச. ௨-ம்.“அணிமுச ம.இயேய்ப்ப வம்மதியை கணியேய்க்கு, மணி 
1 காலவைகின் பின்னெப்பப் பின்னின்கண்" (குறிஞ்ிக்சவி-௨௮) என 

ம். பிறவுமாம், (௬௦) 

  

: விராஅய தளையு மொுஉகிலை மின்றே, — - 
இதவும் அக்வடி சீர்வசையான் கரு கத்கோர் வித. 
இன். 8ர்வசையான் வருங்கவியடி. சளேவிச வினுல் ஈடியப்படர. எடறுடி 
என்ன வெண்சிரோடும் ஒழிக்க சீசோடும்விசாஅய்ச்சட்பினும், OD. 

  

  

1 மடியிலான் செல்வம்போன் மானக், வச்செல்வம்” (பாலைச்சுவி 
8



இறு தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௩௪) எனவும் * வயக்குறுமண்டிலம் வடமொழிப் பெயர்பெத்த? (ஷே. ஷூ 
எனவும் பிதவாறும் வரும். 

௬௨. இயற்சிர் வெள்ளடி. யாிரிய மருங்க 
னிலைக்குரி மரபி னித்சவும் பெறுமே. 

இ வெள்ளடி அ௫ரியத்துள் வருமாறு கூதுன் த௮. 

@-a. இயற்£ர் வெள்ளடி எ- இயத்£ர்வெண்டளை யாசிரியச் 6. 
பெறுமே எ.து ஆசிரியப்பாவின் 

  
ன்வரும் வெள்ளடி, ஆசிரிய 
ரித்தற்குரிய மரபிலே நித்கப்பெறும், எற 

உம்மை எதிர்மறை, நிரியவடியோடு மயங்கி அதந்குரிமைபூண் 
நித்குமென்பார் சிலைக்குரிமாபினென்றார். இசனானே மயங்காமல் இழ 

Bi வெள்ளடி முழுஅம் வாவும் பெறுமென்றுங் கொள்வாருமுளர். ௨4 
“எதும்பி யளையித் குறும்பல் சுணைய, வுலைச்சல் லன்ன பாறை யேதி 
கொடுவி லெயினர் பகழி மாய்க்கும் * (குறந்தொகை-௯.) என இயற்? 
வெள்ளடி. பின்வருகின் ந ஆசிரியவடியோடு மயங்கவக்ச,ஐ. இணி கொ] 
ஈவில் வேட்வென் கோள்வேட் டெழுந்த, புகர்முக யானை ஊசண்மீ gop eB 

செங்கோற் கடுங்கணை போலு மெளு௮௮, கெஞ்சங் சவர்க்தோ ணியைய, 
க்சண்ணே ? இது வெள்ளடிமுழதும் வந்ததென்று பேராசிரியர் காட்டின! 
இ.சனை அசவலோசை பிதக்குமென்றுசொன்ளின் இயர்சீர் வெண்டளை, 
ன்வருமென்ற ஈட்டளேவெண்பா வின்றாமென மறுக்க, இணி அரி; 
தள் இ௩்கனம் வ்ருமெனவே வெண்பாவினுள் ஆ௫ரியவடி. முழுவ! 
,சன்றளேயோடு வாரா சறிஐ வருமென்றுகொள்ச, ௮. கலிக்கும் பரி 
டத்கும் உறுப்பாய்வரும்.வெண்பாக்களில் ஆசிரியத் தளை வருமேனும் ௮௨ 
வெள்ளைச்சொச்சகமாமாறு மூணர்ச. (5 

  

௭௩. வெண்டளை விரலியு மாசிரியம் விரவிய 

anes? சடியு மூளவென மொழிப, 

இ௫ மூன்பாவித்கும் ஐஞ்சடியும் வருமா கூறன். 

இ-ள். வெண்பாவோடும் சலிப்பாவோடும் விராஅயும் ஆசிரிய 
வோடு விராஅயும் வரும் ஐஞ்சோடி.களும் உள வென்று கூறுவர் புலவர், ௪ 
  

* கொலைகவில், சண்ணே என்பது செய்யுண்மூமுதும் | 
எர் வெள்ளடியான் வக்௪.ஐ ” என்பது பேராசிரியநரை, (செய்-௬௨) 

 



நச்சினார்க்கினியருரை. 

ஈண்டுச் தளையென்றது அப்பாச்களை. வெண்டளையெனவே இரண்டு. 
மெண்டளையும் அடங்கலின் அவற்றுள் வெண்சீர்வெண்டளையான்வருஞ் 
தூலசைவெண்பாவுஞ் £ர்வசைக்கலியும் அடக்கித்து, இனி * கிரைமுதல். 
வெண்2ர்! (௬௦) என்னுஞ் சூத்திரம் இதற்க இகொசமா.தவின் கட்டளைக்கவி 
க்கும் 'ஜீஞ்சீரடி, கொள்க. . தளேயென்.த,சனாத் சட்டளைவெண்பாவித்ருக் 
கொள்க, அடியும் என்ற உம்மையான் வெண்பாவினுண் மிசவுஞ் சறுபா 
ள்மை வரு.தல்கொள்க, உளவென் ததன் "சலிப்பாவினுள்ளும் அதத்குறு 
ப்பாய்வரும் பாக்களுள்ளும் பெரும்பான்மை வருதலும் ஆரியச் தள்: ௮6 
ச்வெருதலுங் கொள்க, ௨-ம். * கண்டகம் பத்திக் கடக மணிதுளங்க, வொ 
ன்செல் குருதியுளோஓ டப்பதே செண்டிக், கெழுதகை யில்லேன் டக் 
சடப் பன்னா, எழுதகண் ணீர்துடைத்த கை எனவும் * இெங்கித் டெல் 
சித் டெந்த கயலைத், தடங்கட் டடங்கட் டளிரியல் கொள்ளாள் GeO, 
ஊீளயா.த் பொவிர்தகை வையெயித்துச் செவ்வா, மிளையாடன் சண்ணொக் 
குமென்து.” எனவும் இவற்றுள் இரண்டாமடி ஐஞ்சோடி வந்தவாதுகாண்க, 
: அரவணிர்த கொடிவெய்யோ ஊசம்புக்கா னரசவையன் தகத்தியே? என 

ம் * அணிளெ ரவிர்பொறித் அத்திமா காகத் தெருத்தேறித், அணியிரு: 
ம் பனிமுக்கீர் த் தொட்டுக்து மலைந்தனையே' எனவும் இவை சலியுள் ஐஞ் 
கடி வந்தன... * தகைமிகு தொகைவசை யதியுஞ் சான் தவ ரினமாக' (குறி 
ஞுூக்கலி-௩.) என்று கலிக்குறுப்பரயெ ஆரரியத்துள் ஐஞ்சோடிவந்தஅ. பிற. 
வுழப்புச்களிலுங் கவித்தொகையுள் ஐஞ்சடி. வருமாது காண்க, ‘Gy 
சோற்றானு ஈனிபல சலத்தன் மன்னே ' (புதம்-௨௩௫) என்பது மு.தலாக 
மான்சடி ஆசிரியத்துள் ஐஞ்சோடுக்கு வக்தன.  தன்னினமுடி த்தல் என்பத 
ஞ் கட்டளை யாரிரியத்.இத்குவருமேனு முணர்க, இன்னும் ஜஞ்சசடியும் 
என்த உம்மையாஜ் கொச்சகர்கலிக்கு ஐஞ்செடியும் வருமாறுகொள்க; “மன் 
பார்த்து சின்று தாயைச் கன்துபார்க்கு..மின்னும்.வாசார்!' எனவரும் ; இத 
tar இனமென்பாருமுளர் பின்னுள்ளோர். (சக 

௬௪, DE 19 Bus wuTAhins தளையொடு- 

ெறிபெற்று வரூஉ நேரடி முன்னே. 

இஃ த எய்தியதன்மேற் சிெப்புவிதி; கவிக்கு. ஐஞ்சரடிட் யெய்திய்சன். 
மேலே gy 08 sige எய்.ுவித் சலின், 

இடன். நோடி முன்னே எது காத்சீரடிச்கு இன்னும் பனு: z 
ப அருஉம் எது அழுபேடி, சன்ச்குரிய வெண்ணள்களோம்ன்றி ஆரியத். 

சிளையோடு வழங்கப்பெற்றது கடக்கும் சலியீனுள். எ-று, ட் 
        

  

   



௬௦ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

மூன் என்த,சனை இடமூன்ளாகவுங் சாலமுண்ணாகவுங் சொன்று 
யொடும் என்ற உம்மையாத் தனச்குரிய வெண்சீர்வெண்டளையான். 
அம் மயங்கிவரு,தஓம்பெத்றாம். ௨-ம். **முன்னைச்,சஞ்டித்றின் 
யெம்ஜூர்'**சரைபொரு கான்யாத்தல் கல்ல௪ செம்முள்ளி... வரர 

வ மூன்றாமடி. கோடியாக முன்னும் பின்னும் ௮றுரடி, வக்சன, 
அக்கு ஆனாஞ்சீர்க்கு ஆசிரிய சளேயான் வந்.சன. கெதிபெற்று என் 
பாக் கட்டளை விட்டன்றி யொருசெய்யுள் மூழுவசாஉக் தானே வட 
கொள்க. 1 தொக்கும் தூறைபடியுக் சொண்டை யஞ்செக் வாய் 
சோண்மேஜ் பெய்வான், கைக்கொண்ட நீருட் கருங்கண் பி.நற்வ at 

    

  

தெண்ணி, மெய்ச்சண்ணும் பெய்கல்லார் மீண்டுங் கரைக்கே 0 
Boia -சாணா, செக்கர் மணற்களேச்கு மேழை மகளிர்க்சே 0 
கொத்கை'. எனவரும்: 

  

வை கொச்சகக்கலி, ““வரைபுரை இனைடே 
மணராது. ஈறுஅதல் பொருட்டு வந்தோய்'”? என Aug sor, 
அதரடி வர்.த௮. கட்டளையன்ஜேத் தளையென் ததனை காத்சேடிக்கு, 
'கோட வின்ஜென்றார்; இவத்தித்கு,ச் தளை வராயதை யின்று. இவ, 
பின்னாள் ளோர் இனமென்பர். 

௬௫. எழு? எடியே மூடகய னடக்கும், 

இத முூதையானே சலிக்கு ஏழுசரடியாமானு கூறன் ௪.௮. 
  

* முன்னைக்சஞ் சிற்றின் முழங்கு சஉடலோச மூழ்கப் பெயர 
வன்னைக் குரைப்ப லறிவாய் கடலேயென் ஐலதிப் பெயருக் 
,சன்மை ம்டவார் சணக்துகுக்சு வெண்மு,ச்௪ம் 
புன்னையும் பேயென்னப் போவாரைப் பேதுஇச்கும் புகா 

இ மூன்றாமடிகுறைக்து மூன் 
பேராசிரியர் சாட்டியது. 

பின்னும் oi வந்த. 

  

ர் கரைபொரு கான்யாத்றங் கல்ல செம்முள்ளி வரு.இ சாயி 
னரையிருள் யாம் தடுபுல்யோ 
ஈரையருமே ௮ங்கைவே லஞ்சு௪ 

ம்மஞ்சி யகன்று போக    
வரையச மங்கையர் வவ்வு௪ லஞ்சு௮ம் வாரலையோ, 

“ இகது ரூத்தயலடி. குறைந்து இயத்சர்ச் தெப்புடை வெண்ட 
னும் செப்பில் வெண்டளையானும் லந்த ஆசிரிய கேர்க்துதைக்கு யாப் 
கலவிருத்திகாரர் காட்டியது (௪௯.) 

  

3 இத பேமாசிரியர் சாட்டியசே. (செய்-௬ ௪.)



நச்சினார்க்கினியருரை. ௬௯ 

உன், எழு சான் வரும் அடியே முடுயெர்கண்ணே பயின்று கடக் 
எறு. ல் 

Farsi INE», உம், *சவிரிதழ் ச அவிய தூவரி,ச ழரிவையர்கவிமயிற் 
$9தொடு விளையாட” என எழு மடி. மூ௫வெக்தது. இவை சலிக்கும் பரி 
த்கும் உரிய, மூசொத எழுபேடி லந்துழிக் காண்க, (௬௫) 
ஆ. முகியல் வரையார் முதலி ஏடிச்கும், ட 

இஃ எய்தாத செய்துவித்தது; எழுபோடியே யன்றி அடியும் 
டியும் மூகு மென் தலின்., 
ருள். எழுசடிக்கும் ஐஞ்சாடிக்கு முன்னின்ற அறசடிச்கும் 

சடிச்கும் இம்முடுகியல் நீக்கார். எ-று... 

முதலிரடிக்கும் என் வும்மை எச்சவும்மை யாதலின். நாத்சேடியும் 
பதணைப்பயிலாஏ முட்குமென்ச. உதாரணம் மேலைச்சூ,ச்தரத்துட் சாட் 
nb. (௬௪) 

௬௪. ஆசிரிய மருங்கினும் வெண்ப்£ மருங்கினு 
மூவகை யடியு முன்னுத லிலவே. 

இ முயல் இன்னபாவிர்கு உரிச்சென்கின் றத. 

௫-ள். சனியேவரும் ஆஏரியப்பாவினும் வெண்பாவினும் முக்கிய 
டி மூன்றும் வாப்பெரு. எ-று. . 

மூன்தென்றத காற்சோடியும் ஐஞ்சீரடியும் அற சயடியுமான அடிசளை. 
முச்படி முன்னுசலின்து என்ஐ.சனால் மு.த்கூறிய கூன். தடியானும். வரும் 
சசயெலோடு விசாஅய்த்தொடர்க்து ஒன்றாய்க் சலிக்குறுப்பாய்வரும் ஆ௫ி 
யமூம் வெண்பாவுமுன என்று கொள்க. ௨-ம். *நெறியதி செறிகுறி 
[நிதிரி பதியா வதிவனை முக்து.திஇத், தசைமிகு சொசைலகை யதியுஞ் 
ரன்தவ ரினமாக, லேய்புரை மென்றோட் பசலையு மம்.பலு, மாயப் புணர் 
ர்சியு மெல்லா முடனிங்கச், சேயுயர் வெற்பலும் வந் சனன், பூவெழி லுண் 
நீணும் பொலிகமா வினியே” (சலி, குறிஞ்ச-௩) இஃது அதசசடியும் ஐஞ் 
ஏரடியும் மூ ஒரு சொடராய்வர்௪ ஆரியம். *சசைவகசை மினசமிசைப் 
பாய்மா சார், துட, னெ திரெ.ர் சென்றார் பலர்? (சலி, மூல்லை-௨) எனவும், 
| இரிபெழு பதிர்பதிர் பிகந்அடன் பலர்நீல்க, வரிபரி பிறு பிறபு குடர்சோரக் 
/குத்தித்தன், கோடழியக் கொண்டானை யாட்டித் இரிபுழக்கும், வாடில்



௬௨ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

வெகுளி யெழிலே௮ சண்டை யிஃகொன்௮, வெருவரு தாம மெடுப்ப 
ண்டு, திரிகருங் கொல்களிலம் போன்ம்* (ஷே. மூல்லை-௩) எனவும் இ 
காற்சீடி, முடியெலோடொன்றுய் லரச வெண்பா. இதனுள் ஐஞ்ே, 
வக்கு. “மேனிலை மிசலிசலின் மிடைகழி பிழிபுமேத் சென்று, வே, 
புரைவிதத் திதனுதி மருப்பின் மா.தஞ்சான், பானிற வெள்ளை யெருத்த 
ப்பாய்க்சானேக், கோணா சூத்து மிளங்காரித் தோத்தக்காண், பால் 
சேர்க்க வாவினைக் கோள்விடுக்கு, நீனிஐ வண்ணனும் போன்ம்?” (ஷே 
Cp) என ஐஞ்சீபடி முடகியலோ டொன்னாய் லந்௪ வெண்பா. © way 
புகலெழ வலர்மவிர் மணிபுரை ரிமிர்சோள் பிணைஇ, யெரு ச்சோ டி.மிஏ் 
ச் தோன்றினன் றோன்றி, வருச்தின் மன்தலிவ் வேது? (ஷி ஷ 
இஃது அறுசசடி. முியெலோ கொன்றாய் வந் வெண்பா. இவற்னீத 4 
மென்னாமோ வெனின்;- என்னாம்; அசாகமாவது பிறிதொன்த 
கூட்டி ௮ 
யுளுதுப்பென்பர்) இது பிறிதொன் தனளோடு கூட்டி ஆத்துவித்துக்கே 
குரிச்தாம் இவ்வேறுபாடு அதிக. 

த்அுவியாமத் ருனேபோய் அத்து சிற்பதாம். அ. பரிபாடத்।   

௭3. ஐூத்தய வரியே யாரிரிய மருங்கிற் 
மோத்ற மு   Fi & சாகு மென்ப. 

௬௯. இடையும் வனிையார் தொடையுவர் வோமே, 

இரண் சூத்திரமும் உரையியைபு கோக்கி உடன்கூதித்து, இ 
சி சடிவருமென எய்தா சதெய்ஐவித்ச௮, 

  

இ-ன்.... திரிய ருக்கி னித்றயலடியே சன் தோத்தரவு மூக இ ௫ fe pe ச் காக ச் 
டத்தாய் வச்சோன் றம்) சொடையுணர்வோர் இடையிலும் வருத 

  

நீக்கார். எ-று, 

வ்கமம் பிறிகலே. முச்சீர்த்து என ஒருமை கூறியவகளுல் ஈத்த 
க்கண் ஒன்றே வருதல் பெரும்பான்மையென்றும், தொடையுணர்ே 
என்றதனால் இடை இசண்டிணைக்கு வருதலும், தோற்றம் என்த. 
இடையொன்௮ வருதலும் கொள்க. ௨-ம். “சலதீதினும் பெரிதே வால 

மூயர்க்தன்று, கீரினு மாள வின்தே சா£த், கருக்கோத் குறிஞ்சிப் 
கொண்டு, பெருந்தே னிழைக்கு காடஜெடு நட்பே? (குதுக்கொகை 
இஃது ஈத்தயலடி மூச்சர்ச்தாயிற்று. “நீரின் தண்மையும் தீயின் வெம் 

   யுஞ், சாமம் சார்க்து F238 FES, மாச ஞடன் சேண்மை, சாசச் சாரச் 
இஃது Goo ua sig.     Teor 6) auit ae
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* ஈஇிதியகட் பெறினே யெமக்சயு மன்னே 
பெரியகட் பெறினே 
யாம்பாடத் தான்மகழ்க் தண் ணுமன்னே 
இறுசோத் ரானு ஈனிபல கல.த்தன் மன்னே 
பெருஞ் சோற் ரானு ஈனிபல கலத்தன் மன்னே 
யென்பொடு தடிப் விழழியெல்லா மெமச்சயு மன்னே. 
யம்பொடு வேனுழை வழியெல்லாக் தானித்கு மன்னே 
நந்த காறும் தன்கையாற் 
புலவுகாறு மென்றலை சைவரு மன்னே 
யருக்தலை யிரும்பாண ரசன்மண்டைத் துளையு£ீஇ 
யிரப்போர் சையுளும் போடப் புசப்போர் 
புன்கண் பாவை சோச வஞ்சொனுண் டேர்ச்டப் 
புலவர் நாவிற் சென்றுவீழ்க் சன்தவ 
னருகிஐ.த் இயங்கிய வேலே 
யாசா செக்கை யாண்டுளன் கொல்லோ 
வினிப், பாரு கில்லைப் பாடுகர்க்கொன் தீருகரு மில்லைப். 

பனித்துறைப் பகன்றை ஈறைக்கொண் மாமலர் 
குடாது வை௫ யாங்குப் பிறர்க்கொன் 
தியா கீயு முயிர்சவப் பலவே" (புறம்-௨௩.௫) 

இதனுள் “கரந்த நாறுக் சன்கையால் ' எனவும், *அருகிற,ச்தியக்கெ 

வேலே! எனவும் தனிச்துவக்சன, * பெரியகட் பெதினே * என்பது சொ 
நச்ரடி. இதனைக் குறளடியாக்க் குறளடியும் வருமென்பர் பின்பு தால்செ 
பூதவாடிரியர் 1. 'உப்பிலா௮ வலிப்புழுக்கல்' (புறம்-௩.௪௩) முசவிய வஞ்ச 
யடி, (௬௯) 
  

* உரையாகிரியர், இசனைப் ப இனேழடி யாசிரிய மெனக்கொண்டு, இத 
ள் “ஏழாமடியும் பன்னிரண்டாமடியும் முச்சோன் வந்சன மூன்றாமடி 
முசலாக ஆரு மடியீருயெ கான்கடியும் ப தினாலாமடியும் ஐஞ்சசான் வந்தன; 
இரண்டாலடியும் பதினொன்ரும்டியும் அதுசரான் வக்சன ;) ஏனைய நான்கு. 
ரன் வந்தன; இவ்வாறு வரு சலிஷ். அடிமயங்காசிரியமாயித்து 7" என்றார். 
(தொல், செய்யுளியல், * வெண்டளிவிசவியும்' என்பசனுமை) 

  

+ யாப்பருங்கலவிருத்திகாசர் இணைக்கு ளிடையல குறைந்திறி னி 
யல்பே * என்பசனுமையித் 'சிநியகட்பெறினே.? என்னும் புதப்பாட்டை 
ஸூத்தோ.தி *இஃன இருளெடியும் மூச்சோடியும் இடையிடை வக்க இணோக் 
குதளாசிரியப்பா பிறவுமன்ன. என்னை? “: அளவடி: பந்த்ரு. மர்இயு மா. 
Spore. Kes யென்றா பிரண்டு, மிடைவா கித்ப் இனைக்குற ாகும்!என் ! 3 
ரர் சாக்கைபாடினியார் " எனச்கூறினார், 

     



௬௪ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௦.  மூறச்சிர் முர.ற்கையு ணிதையவு கித்கும். 

இத சலிக்குச் சிந்சடியும் வருமென எய்தாசுதெய்துவித்த.த. 

இ-ன், மூரத்கையுள் ௭-௮ கலிப்பாவினுள். மூச்சர்..........சித்; 
௭-௮ முச்சோடி ஒருசெய்யுண்முமு அம் கிதையவு நிற்கும். எ-று, 

  

உம்மையான் மு.தவிடைஈடை என்னும் மூன்றிடத்.தும் ஓசோவடி 
யும் இசண்டும் பலவுமாய வடியாயும் நிற்கும் என்தவாறு. ஊம். * நீர்வ 
சண்கலுழ்க் சாங்குச், கார்வாக் கண்டனங் காதலர், தேர்வரச் சண்டில ட 
னோ, பீர்வரக் கண்டனக் தோளே” முச்சரடி முழுதும் வந்தத. * அறி 
பறுப்பன சுற்.தி, யெரிஇகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறைக்க, ஹருவ ம; 
போலச், குருதிக் கோட்டொடு குடர்வ லக்சன ? (மூல்லைக்கவி-௩) ஜீ 
முடுயெலான் மு.சலடியும் மூன்றாமடியும் மூச்சராய் வக்க. *நின்க 
ளுத் காண்பென்மன் யான் * (குறிஞ்சிக்கலி-௩) இ.தவும்இடையில்வக்த 
*செய்தானக் கள்வன் மகன் * (ஷடி-௧௫) இஃ&௮ ஈற்றில் வந்தது. பல; 
வக்சன வக்துழிக்சாண்க. ( 

௪௧. வஞ்சித் தாக்கே செந்தூக் யெத்தே. 
இத் வஞ்ூக்குஞ் சர சடி வரும் என்ன் 2.௮. 

இன். வஞ்டிப்பாவினிஐ;.இ ஆரியப்பாவினிறு போன்று இதுக, ௭. 
“செந்தூத்கியத்று! என்ற மாட்டேத்முனே, ஆரியத்இித் கோ] 

Bangs தளையான்ம் ஈத்தயலடி மூச்சீசடியாய்வருச லும், இடைக்கண் 6 
எடி வரு,தலும் பெறப்பட்டது. 

உம். 4 வாள், வலந்த மதுப்பட்டன. 
செவ்வா orgs வனப்புப் போன்றன 
,சாள், சளங்கொளச் கழல்பறைக் சன 
சொல்ல் லேந்றின் மருப்புப் போன்ரன 
தோல், அவைச்தம்பிம் நுளேதோன் தவ 
நிலைச்கொரா விலக்கம் போன்றன. 
மாவே, யெறிபதத்.சா னிடங்காட்டக் 
கதுழ்பொருக செவ்வாயா 
வனெருத்துவவ்விய புவிபோன் றன 
களிறே, சதவெதியாச் வெக்துசாஅய் 
அ.இிமழுக்கிய வெண்கோட்டா
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யிருண்ணுங் கூத்றுப்போன் தன 
நீயே, யலங்குளைப் பரீஇயிவுளிப் 
பொலக்தேர்மிசைப் பொவிவுதோன்றி 
மாக்கட னிவந்தெழுசருஞ் 
செஞ்ஞாயிற்றுக் கவினைமாதோ 
யனையை யாகன் மாறே. 
தாயி ஜாவாக் குழவி போல 
வோகாது கூஉரின் ணுடத்தியோர் காடே?! (பூதம்-௩) 

ன முச்சரடியிடைவர்.து மண்டலவா௫ரியத்சானிற்றது. 4 அரிமயிர்த் இர 
ன்முன்கை”” என்னும்பாட்டினுள் * இழைபெற்ற பாடினிக்குச், குரல்புணர் 

£ர்ச் சொளைவல்பாண் மகனும்மே எனவாங், கொள்ளழத் புரந்௪ தாமரை, 
வெள்ளி காராத் பூப்பெற் நி௫ினே ? (புறம்-௧௧) இஃது ஈத் தயலடி. முச்£ர்த். 
ாடிச் செந்தாச்செற்றா யிற்ற வஞ்சிப்பா : சனிச்சொம் பெதுமென்று பின் 
ுள்ளோ௫ கூறிய நூல்கள் சான்றோர் செய்யுட்காசாவென்று கொள்க, ஈத் 
ஐடி வரைக்கோதவே, இடையினெல்லாவடியும் வரப்பெறுமாயித்து, * கேரி 
ழை மகளி ருணங்குணாக் சவருங், கோழி யெதிக்த கொடுக்காற் கனங்குழை 
(பட்டினப்பாலை) என ஆசிரியவடியும் வெள்ளடியும் இடைவந் சன, (எக) 

  

   

௪௨. வெண்யாட் டீற்றஒ முச்சர்த் தாகும். 

'இ௫ வெண்பாவித்கு முச்£ர் வருமாறு கூறுகின்ஐ௫. 

இ-ள். வெண்பாவினி௮ இியடி முச்்ரான்வரு சலை உடைச்தாகும்.எ-று, 

உசாரணம் மேற்காட்டுதும். சர்.ச்சென்னா.து * ஆகும் " என ஆக்சங் 
கொடுச்சமையான், அத்துணையாச்சமின்றி நாற்ரோன் மண்டலித்து வரு 
தலும், இடையினும் மு.தலினுஞ் சிறுபான்மை முச்சோன்' வருதலுங் கொ 
ae, ௨-ம் 

 அதையருவி யாடா டினைப்புனமுங் காவான் 
பொதையுயர் சண்டிலம்பிம் பூந்கழையுங் சொய்யா 
ஞிூைசவுள் வேழமொன் ஒண்டென்றா என்னை 
மறையதநீர் வாழிய மையிருங்- குன்று 7? என மண்டலித்து. 

  

ise. 
₹ அட்டாலும் பால்சுவையிச் குன்றா சளவளாய் 
கட்டாலு கண்பல்லார் கண்ட 
கெட்டாலு மேன்மச்சண் மேன்மக்க ளேசங்கு 
சுட்டாலும் வெண்மை தரும் *? 

து ழதுசை. ்



iF தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

“நாளுமொன் நீயாப் பகலும் 
பகாஅ௮ ஈண்புடைக் கேளிர்ப் பிரிவுக் 
,சகா௮ ஸிவனென்னுஞ் சொல்லுசிக் கான்கும் 
வகா௮ தொழிக வெடக்கு.?” ் 

(இத சான்றோசெல்லாரும் பிறைதொழுசதேனும், பாட்டாய் ஷி 
லின் மந்திரமாகாது, இனி, 4 

“வஞ்சி வெளிய குருகெல்லாம் பஞ்சவ 
னஞான்மாடச் கூடவிழ் கல்வலி.து 
சோழ னுறக்சைக் கரும்பினினு தொண்டைமான் 
சச்சியுட் காக்கை கரிது ?' 

“ தறைப்பற் பெருமோட்டுக் காடு ஓழவோட் 
கரைத்திருர்ச சாக்துதொட் டப்பே 
*மறைக்குமா மாட்டாது மற்றுந்தன் சையைக் 
குறைக்குமாங் கூர்ங்கத்தி கொண்டு? 

இலை ஒளவையுக் காரைக்காலம்மையுங் கூறியன. 

“ உலகு ப௫ப்பப் URES GOS 
gui rs Bay லவ 
Aga Bany வஞ்சி புடையாழ்வி யென்னு 
மொருச்இயா ஓுண்டிவ் வுலசூ.” 

ங்கனம் செய்யுள்செய்கத முன்னோரைக்கண்டு பின்னுள்ளோர் f 
னேச் செய்யுளாசச்செய்தலின் இவற்றை ர்ஆரிடமென்பார் இவ்விஇ யர் 

சார். ம 6 
  

% எமறைச்ச வறியாது மற்றதன் கையை ”” எனவும் பாடம், 

* 4 வரிசை பெரிதூடையர் கட்கலமுக் தாயர் 

புரிசை யொருசாரா ராமலமுக் தண்ணிரும், 
தன்னிலத்து வல்ல புரிசைக்குசச் 
தெத்கொத்தித் தோன்றும் இிருநென் மலியோம் 
பொற்கொத்தி புக்கிருக்கு மூர் '" 

வஞ்சி வெளிய குருசெல்லாம் பஞ்சவ 
கூடலிற் கல்வலித னை 

உம் மரும்பினிது தொண்டைமான் 
0 

  

ener wit 

  

  Goong gx i 
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நச்சினார்க்கினியரரை.. seer 

சச்சிர்க் தாகு ட ரான்வயி ஷன. எக. அ தாகு ன் 

 தசைச்சீமகும் * எனவும் பிரதியே தமுண்டு, 

*: இடங்கித் இடங்இத் டெக்த சயலைதி 
தடக்கட் டடங்கட் உளிரியலார் கொல்லார்.டெஃ்கில் 
வனையாற் பொலிக்ககோள் லையெயித்றுச் செவ்வா." 
யிளையாட்டி சண்ணொக்கு மென்று" இச்சொடச்சுத்துப் பொய் நதயார்வாக்தம், குடழக்கிற்பகவர் செய்த் வாசுதேவஞர் சிந்தம முதலாய 

ரருசார்செய்யுட்களும் எப்பாத்படமோவெனின்;--ஆரீடச்செய்யுள் எனப்ப 9ம் ஆரிடமென்பனு உலமயெத் செய்யுள் கட்செய்திய உ .ஓப்புக்கனின் மிக்கும் குறைந்தும் டெப்பனவெனக்கொள்ச, * வரிசைபெரிதுடையர் ' என்பத: மிச்சது; அல்லன மிக்கும் குறைந்தும் வர்சன, அவ்வாரிடச்செய்யுள் பாடு தத்குரியார், ஆச்கு2்குல் கெடுச்த்கும் ஆற்ததுடையோசாயினார் : அவர், இம்மைமறுமை முச்காலமுமுணர்ச்ச இருடிகளெனச்சொள்ச; என்னே? 
“உலயெற் செய்யுட் கோதிய வளவையிற் 
குறையவும் விதப்பவும் குழைய வத்த. 
லிருடி 

“ ஆரிடச் செய்யுட் பாடுதற் குரியோர் 

  

மொழிசலி ஞரிட மென்ப" எனவும், 

கற்மோ சதியா வறிவுமிக் குடையோர் 
மூவசைச் காலப் பண்புமுறை புணரு 
மரத்தல் சான்ற வருர்தவச் தோரே”? எனவும் சொன்னார் பாட் கயன்மாபுடையார். வடததுடையாரும் பிக்கலமு தலாகிய சக்தோபிஎிதி ஈஞன் விருத்தச்சாஇி மு,சலாயெ விகற்பக்களாஜ் டெக்ச உலகியற் சலோச நீரை சிக்கல் குறைக்துல் பெப்ப இருடிசளால் சொல்லப்பட்டனலத்தை நரிடமென்று வழங்குவசெனச் கொள்க ; ௮5சேயேனின்: 

* ஏரி மி/ண்டுஞ் தகா வெயில்வலிறுக் 
காருடைய பிலி சடிகாவாச்.-சரிய 
வத்தியூர் வாயா வணிமயிலே போன்ததே 
பொற்தேசான் சர்9ப் பொலிவு?” 

  

* உடையராச் சென்றக்கா தர்ரெல்லாஞ் சுத்த 
முடவாாச் கொதூன்றிச் சென்றச்சாத் கற்ற 
மூடையவரும் வேது படும்” 

  
  “ சண்டகம் பதறிக் கடச மண்ிதுளங்க் 

கொண்செல் குருதியி லோஓ டெச்சசே செண்ட்



சு தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இ டே..பற்கு எம்தியதோர் வி.த, 

கெழு,ககை யில்லேன் டெக்தூடப் பன்னா 
எழு.சகண் ணீர்துடைத்த கை ”” 'என்றித்தொடக்கத் சன ( 

ஞ்சித்திரனர் செய்யுளும், ஓளவையார் செய்யுளும், பத்தினிச் செய்யுளு 
லாகவுடையனவெல்லாம் எப்பாத்படுமெனின்:- ஆரிடப்போவியென் 
ஆரிடவாசகமென்றும் வழங்கப்படுமெல்க. இவையெல்லாம் இருடிகள 
ஏனையோரா௫), மனத்த அபாடவும், சாவவுல் கெடவும் பாடவும்வல்ல ¢ 
பாணர் கல்லாடர் மாஞூலர் பெருக்தலைச்சாத்தர் பெருஞ்சிச்.தரர்--இத் 
டக்கத்தோரும் மிக்குங்குறைந்தும் பாடப்பவெரெனக் கொள்க; என்: 

மனத்தது பாடு மாண்பி னோருஞ் 
சனெத்.இழ் கெடப்பாடுஞ் செவ்வி யோரு 
முனிக்கணச் செய்யுண் மொழியவும் பெஜப '* என்றார் 

யன்மரபுடையார். வசலாது:-- 

“ இலைகல வாயினு மெட்டி பழுதத்தா த் 
குலைகல வாங்சனி கொண்ணெ லாகா 
விளையாண் முலைகலங் கொண்டு முறுவவிக் இன்த. 
வினையுடை கெஞ்சீனை வேதகொ of Cr” . 

(திருமூலம், மகளிரிழிவு 
இம்மலர்வாக்கு மிக்குவந்த அ; “ வச்சிரம் வாவி சிழைம.தி மூச்கோண, ( 
,திநேர் வாங்கல் விலங்கறுத்த, லுட்சச் சாவட்டத் தட்புள்ளி யென்ப 
புட்கானார் சண்ட' புணர்ப்பு ” இது மந்திரநூலித் புட்கரனுர் கண்ட ௨ 
அக்குதிவெண்பா; இ£அ இரண்டாமடி குறைக்துவக்தது. “இடா 
இடங்கில் ? என்பது போய்கைவாகீ£து மிக்குவர்சத. *சறைப்பத் 6 
மோட்டுக் கா இழவோட், கரை,த்இிருந்த சாந்தைத்தொட் டப்பேய், ப 
க்ச வறியாது மத்றதன் கையைக், குறைக்குமால் கூர்ங்கச்தி கொல் 
இ௫ பூதத்தாநங் காரைக்காற்பேயாநம் பாடியஐ ; இஃது இரண்ட 
குறைந்துவந்தது, அறிவுடை நம்பியார் செய்த இந்தம் எப்பாத்படுமே 

னின்: அங்கலோசைச்சாய்ச் குரிசகத்தருகு சனிச்சொலின்றித் ₹ 
ரும்பிணர்த்சடச்கை?” என்னும் வஞ்சிப்பாவேபோல வக் சமையால், ச 
சொலில்லா வஞ்ிப்பாவென வழங்காமோலெனின்:--வழக்காம் ; செ 
வுதாஉவாய் வஞ்சியடியால் வந்து பொருளுறுப்பழிக்சமையால். உது! 
செய்யுளெனப்படும், குடமூக்கிற்பகவர் செய், வாசுதேவனார் இர்.சமும் 
எ்ளோசைசொண்டும், கொள்ளா, மிச்குக்குரைக் தம் வாலானும், 6 
களாத்பாடப்படுசலானும் ஆரிடச்செய்யுளேயாம்.”” (யாப்பருங்கலவிரந 

Ss



நச்சினார்க்கினியருரை. ௬௯. 

Gt. அவ்வெண்பாலின் சுத்தில்வரும் மூச்சடியின் இறு.இச்சர் 
சைச்சோாய் நிற்கும், எ-று, 

* இயற்சர்ப் பாற்படுத் இியத்றினர் கொளலே? (செய்-௨௮) என்பத 
pret வெண்பாவின் மு.சலுமிடையும் இயலசைச்சரிரண்டும் வரரா? உரிய 
சைச்சீறிரண்டும் வரும்: என்த,தனை, ஈண்டு, இல இிச்சண் இயலசைச்சரு,். 
உரியசைச்சீரும் வருமென்றவாறு.. (௪௩) 

cre, Gale நியத்சர் சிரையு கிமைபுஞ் 
இரத் ஜிமாஉ மியத்கைய வென்ப, 

இஃ அவ்வசைச்சர் கான் சனுள் நிரையும் சிரைபும் இன்னுழி ரின்று 
இன்னவாறு தட்கும் என்கின் தது. 

இடன், கிரையும் கிரைபும் கேரீத்தியத்சர்ப்பின்னே தளைகொண்டிறும் 
இயல்பின. எ-று. 

“இயத்சீர்ப்பாற்படு,ச்ீஇியற்றுக' (செய்-௨௮) என்றவைதாம் வருஞ்ச 
ரோடு சட்குமாறுகூறி, ஈண்டு அவை மூன்னின்உ சீரோடு gi ebro 

கூறுகின்ற, உ-ம். “செடுப்பதாஉங் கெட்டார்க்குச். சார்பாய்மத் ரங்கே, 

யெடுப்பதா௨ மெல்லா மழை?” (இருக்குகள்-௪௫) “நன் தறி :வாரிற் கயவர். 
இருவுடையர், கெஞ்சச் sav Dori” (ஷே-௪௦௪௨) சனக்குவமை யில்லா 
தான் முள்சேர்ந்தார்க் சல்லான், மனக்கவலை மாற்ற லரிது (ஷடி-௪) “அகர 
முதல வெழுத்செல்லா மாதி, பகவன் மு.தத்ஜே யுலகு'” (ஷ-௪) இவை 
தேமா புளிமா என்னும் கேரீத்றியத்சீர் கிரையசைச்€சோடும் கிரைபசைச் 
சீரோடுக் தட்டன. (orn) 

௭௫. நிசாயவ ஸணிற்பி னேரு நேர்பும் 
வரைவின் ஜென்ப வாய்மொழிப் புலவர். 

இஃ ஒழிந்த கேருசேர்பும் இன்னுழிரின்ஐ. இன்னவாது சட்கு 
மென்ன் ௧௮. 

Qk. Cot Musi நின்ற விரண்டாஞ் சீரிடத்து-. ரிரையித்றியற். 
£ீர்ரின்றபின் ௮,சன்பின்னொரு நேர்பும் வந்து: கட்டனிக்சப்படா வென்பர் 
மெய்ம்மொழிப்புலவர். எ-று. 

உம். “பாலொடு சேன்கலக் தந்தே பணிமொழி, வாலெயி நாறிய 
கீர்” (இருக்குறள்-௪௧௨௫,) * அமிழ்தினு மாற்ற வினிதேதம் மக்கள், சிறுகை 
யளாவிய கூழ்! (ஷ.-௬௪) * இனிய வுளவாக வின்னாச கூதல்,சனியிருப்பம்



ப] தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

  கரய்கவர்ம் தத்து! (ஒஷி.-௧௦௦) * படைகுடி. கூழமைச்சு கம்பா DY, Gray 
யானாசரு ளேறு! (6டி.-௩௮௧) எனப் பாதிரி கணவிரி மிரையீற்றியத 
சோடும் கோசைச் யோடும். நேர்பசைச்சரோடுக். தட்டன. இணி, வ 
ஜெனமுடி,ச்தலான் வெண்பாவுரிச்சீர் சின்து போசைச் 8மோடும் நேர்பவூ, 
ச்சிரோடும் சட்டலும், ஒழிந்தன விரண்டொடும் சளையாமையுங் கொள், 
உம் “பிறவிப் பெருங்க... ணீக்ுவர் நீக்தா, ரிறைவ னடி.சேமா தார்! (இட; 
குதள்-௯௦) * இருள்சே ரிருவினையுஞ் சேசா விறைவன், பொருள்சேர் புட் 
புரிந்தார் மாட்டு? (ஷடி-௫) எனத் தட்டன. (a9) 

ata. org? ROD wrGiluwin «Cu 
௪௭. வெண்பா வியலினும் பண்புற முடியும், 

இரண்டும் உரையியைபுகோக்கி ஒன்றாகச் கூதித்து, இது கலிக்கு; 
சிந்தடிகூறி ஈதுவருமாறு கூறுஇன்.ற௮. 

௫-ன், சவிப்பா எழு£ரிறுஇயாட ஆரிரியத்தாலும் வெண்பாவினீழ 
இியாலும் மூடியும், எ-று. 

“1முசரிறு தி யாசிரியம்' எனவே, ஆ௫ரியவடி. பலவும் வந்த எருச்சூ 

முச்பமாசவே வருமென்ப gre. bd, 'வெண்பாஸியல்” எஸூவே, கட்டளேலெல் 
பாவானும் சீர்வகைவெண்பாலானும் வந்து ஈற்றடி. மூச்ரான் வருமென்ட 
உம் பெத்றும். ௨ம் *அரிசாய வதனெய்இ யருளியோர்க் sof és od 
(பாலைக்சலி-௧௦) என்னுங்கலியிவ தியின் “இணைலமுடைய' என்னும் ஆர் 
யம் ஈத்றடி. நாத்€ீரும் அயலடி. மூச்சருமாக ஏழு?ரானி ழ்.ற௮. “மணிக், 
மலர்ப்பொய்கை'(மருசக்கலி-௫ு) என்னுங் சலியினிலு,இி “மெல்லியான் செய் 
முசன் மேல்வந்தான் காலைபோ, லெல்லாக் தயிலோ வெடுப்புக சின்பென். 
டி, ரில்லி ளெழீஇய யாழ் தழீஇக் கல்லாவாய்ப், பாணன் புகு,சமாச் கரல்' 
என வெண்பாவியலானித்றத. இ சலிக்குறுப்பாய் வருசலின் ஆரிய 
,சளையும் வந்தத. இஃ ஓத்தாழிசைக்கும் பெரும்பான் மைவி.இ, *பண்புரி 
என்றது விசேடமிக முடியுமென்தவாது; எனவே, இரு8ரும் wr oFgi 
ஐஞ்சருமாயவடி.களான் மூடிவனவெல்லாங் சொச்சகம்: ene Oi stm 
விசேடமின்று என்றவாறு, *இயல்! என்ற தனான் மூன் தடியிழ் குஸ்தர், 
வெள்ளைச் சுரி.தகம்வரித் பண்பு தமுடி.யாலாம். (ora a} 

௪௮. எழுத முதலா வீண்டிய வடியித் 

குதித்த பொருளை முடிய காடடல் 
யாப்பென மொழிப யரப்பறி புலவர்.



கச்சினார்க்கினியருரை. oa 
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இன். எழுத்து...வடியின் எ-து எழுத்துமுசலாக அசையுஞ் FG 

மொன்றாகச் தொடர்ச் ீண்டிய வடியிலே, குறித்...காட்டல் எத. கான் 

ஐஒப்பக்கருதிய பொருளைப் பிதிதோசடியு் கொண்டு கூட்டாசமைக்து 
ஏறச்செய்தல். யாப்பென......புலவர் ௪-அு யாப்பென்று. சொல்லுவர் அவ் 

ஏறி யாத்.தலை வல்ல புலவர். எ-று, - 

  

உம், “நீரின் ஐண்மையும் தீயின் வெம்மையும்!” எனவும், “துககர் 
பருஞ்செல்வக்தோன்.தியக்காத்ஜெட்டு' (ாலடி-௨) எனவும், “அரிதாயவத 
செய்தி யருளியோர்க் களித்தலும் (பாவைக்கலி-௧௦) எனவம், “வசையில் 
சழ்வயங்குவெண்மீன்?” (பட்டினப்பாலை) எனவும் இக்கால்வகைச் செய்யுட் 

டன் முடியுந்துணையும் அடிசதோதங் குறித்த பொருளை முடிய காட்டிய 
ஏது காண்க. “யாப்பறிபுலவர்! என்றதனான் இருசிசானும் முச்சோடனும் 

குறித்த பொருளை முடிப்பனவும், அங்கைமுடிச் . தொழிக்து அச்சீரை 

மேல்வருன்றவடியோடு பொருண்முடியர் செய்வனவும். சயான்மை 
மாப்பென்று கொள்க. உ-ம். “மண்டில மழுங்க மவைரிஐங் இள, வண்டின. 

மலர்பாய்க் ,தா,ச மீமிசைக், கண்டத் கானத் குரு. மொலிப்ப” என 
ஒர்சரானாட்வென வெண்பாவித் பயின்றுவருமாறு உரையி்கொள்க.(௪௮) 

aa பாட்டுரை சாலே வாய்மொழி பிசியே 
யங்கத மு.ஐசொல் லவ்வேற் கிலத்தும் 
வண்புகழ் மூவர் தண்பொழில் வசைப்பி « 
ஞற்பெய செல்லை யகத்.தவர் வழங்கும் 
பரப்பின் வழிய: தென்மனர் புலவர். 

இ. மூத்கூதிய யாப்பிற்சோர் வேறுபாடு கூறுன்ற ௮. 

டன். பாட்ணொ... கிலத்தம் ௪-௮ பாட்டுக்களும் உரைகளும் ல்க 
ஞம் மந்திரங்களும் Gees அங்கதமும் மூனசொல்லும் எனப்பட்ட 
அங்வேழுபொருளிடச்தும். வண்: மூவர் ௭-த கொடையாத் பெத்த புகழி 
ளையுடைய சே ரசோழபாண்டியரூடைய, அண். 
சியையுடைய காவலம் பொழிலும், உமக்கு. வமாந்து கொண்ட வடவேம். 

கடம் சென்குமரி யிடத்.து. “ க.ச்பெய 
மண்டலம். பாண்டியம்ண்ட் 

  

. .வரைய்பின் எது குளிர்ச் 2. 

        
     

  

  லம். 

  

என்கு பெயரையுடைய 'மிழ்காட்டார். நடர்ததும், Sue 

* மூ.தத்கண் யாத். தசரேயடியாப்பெனா௮! என மிறு,ச்த முறை.



ora. கொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

எது. செய்யுளின்பெயர் தனக்குப் பெயராகவு முடைத்து ஈமேற்கூர 
யாப்பு, எ-று *, 

என்ற.அ, குறித்த பொருளை அடிக்கண் மூடிய காட்டுசலே யல் 

இப்பகுஇப்படச் செய்தலும் யாப்புறுப்பென்றசாம், பாட்டுச்செய், 
உரைச்செய்யுள் நா.த்செய்யுள் எனத்தமிழ்காட்டார் வழங்கிெயவாதே டெ 
பெதுமென்றவாறு. எனவே, அர்காட்டார் வழங்கும் யாப்புப்பகுஇி = 
ern pa. (6 

4௦. மாபேகான, 

கா.ற்சொல் லியலான் யாப்புவஜிப் பட்டன. 

Da t சிறுத்தமுறையானே மாபென்னு மூப்பு யாப்பின்? 

வருமாறு கூறுகின். ற௯, 

@-&. மாபேதானும் - மாபென்ற வுதுப்புச்சாணும்; நாத்சொல் 

லான் - கான்கு சொல்லையும் உலகத்தோர் ஏழுவகைவழுவும்படாமல் ௨ 
குகன் த வழக்கு வழுவாதன. யாப்புவழிப்பட்டன - மு)த்கூறியயாப்பி6 

ணர்தின் வழியிலே பொருத் தமூடையவாய்க்டடப்பன. எ-று, 

*  இந்தாலிடத்து இதற்கு முன்னும் பின்னும் கூறப்படும் மாபுள், 
Sor, Dion on கூறிய இலக்கணங்களினின்௮ம் இசனைப்பிரிக் அப். 

கிலையேசாரத்தா் கூறினார். காற்சொல்லாவன:--இயத்சொல், இரிசெ 

"திசைச்சொல், வடசொல், பெயர் வினை யிடை யுரி என்பன இயத்ெ 

லின் பாகுபாடாகலின், இயற்சொல் அக்கான்குபாகுபாட்டானும் செய் 

Sissel pm. இக்கான்கு சொல்லானுங் காலக்சோதும் இடக்கோதும் 

ங்குன் ஐ வழக்குஞ் செய்யுளுமிடைதெரியாமத் ஜொடர்வு OFM o 

மைபிதழாமற் செய்யுட்செய்ச என்றவாறு, ௨-ம். 
“ஒதியு மோதா ருணர்விலா சோதாது 

மோதி யனைய குணர்வுடையார்--தாய்சாக. 
செல்வரு 

    

நல்கூர்க்துஞ் செல்வ ரிரலாச 

ஈல்கூர்க்தா ரீயா ரெனின்" (காலடி-௨௪0) 

உஈபாட்டு முதலாக முதுசொல்லிருகச் சொல்லப்பட்ட sap £3 
னும் வளவிய புகழையுடைய சோன் பாண்டியன் சோழன் எண்ணு ரூ 
தமிழ் காட்டகத்து அவர் வழங்கும் கொடர்வழிக்கண் வரும் மொழி 
பாம் என்தவாது" என்பது உரையாசிரீயநரை. 

3 முசற்சண் *யாப்பெனா௮, மாபே சாக்கே சொடைவகை யெ 
என நிறுத், தமுறை.



நச்சினார்க்கினியருரை. ௪௩ 

இத வழக்சாசவுல் கூறப்படும்.  ஒருகால,த்து வழங்கெ் சொற்களும் 
Gis அணிகளும் கோலமூமுதவியன ஒருகாலச், வழங்கா சனவு 

ja. GA AB நிகழும்பொருண் மத்றோரிடத்அ சிகழாதனவுமூள. அக் 
ஸூம் இடமும்பத்தி ஏத்தவாத்கு.ற் செய்யுள்செய்க என்றலாது. அசோ 
ந இதோளி, உதோளி, குமின் என்று ச்பேோல்வன இடைச்சக்கத்இத்காகா. 
புமின. ' * அட்டா னானே குட்டன் ' (ப;இத்துப்ப.த்.த-டு, ௪௭.) உச்சக் 
பப்பிய சையினர்? (இருமூருகாத்துப்படை) என்று ற்போல்வன சடைச்சங் 
த்திற்காயின சொற்கள், இக்கால,ச்இற்காகாவாயின. * வரிமணன் *ஞெம 
ஹச்கற்பச ஈடக்கும், பெரு.சி,சப் பசட்டிற்கு,ச் துறையு முண்டோ? (புறம்- 
$0) Curd Aung « சேமவச் சன்ன! (புறம்-௧௦௨) என்றா. த்போதும் ௨.வ 
டப்பொருள்களும் இக்காலத் இத்காகாவாயின. இன்னும் அக்கான்குரிலத்.அம் 
ஜிடத்தப்பொருள் ஓரிடத்துவரச் கூறலும், உலகொடு மவேதறும், சமய 
தல்களோடு மலைதலும், கலைகளோடு மலைத்லும், பிறவும் இன்ஞோன்ன 
ஊபொருண்மாபித் ஐப்பாம். இவை காடசவழக்கித்காமாறு அகத்திணை 
fig apm. “குண்டல மொருபுடை குலாவி வில்வீட, விண்டலர்ம். 
சோருபுடை தோடு மின்செய ! (ரம். குண. ௬௫௯) *வண்காது கிதைந்த 
மின்டி யொண்டனிர், அண்பூ ணாகம் இளைப்ப' (;இருமூருகாத்துப்படை) 

*அம்மல சடியுல், கையு மணிளெர் பவள வாயுஞ் 
செம்மலர் அத! நாவுக் இருக்தொளி யுரோ டங்கேழ். 
விம்மிதப் பட்டு விழ வல)த்தக மெழுதி மிட்டர 
எம்மல்ர்ச் கண்ட முள்ளிட் டரிவையைச் தெரிவை தானே, 

(௩ இலக், ௬௯) என்றா த்போலும் அணியுங் கோலமும் இச்காலதீ.இத்காகா 
வாயின, “புவிப்பற் கோத்த புலம்புமணித் காவி, யொலிக்குழைச் செயலை 
டைமா ணல்குல் ". (அகம். எ) இத: பருவத்துக்கேற்ற: அணி, “சொல். 
'கினைப்பொலிகச * (அகம். ௯) என்னும்பாட்டுக் குதிஞ்சிக்கும் முல்லைக்கும் 
ஏத்தபொருள் தச்தமாபித்றாய் வக்சன. ,பிறவுமன்ன, மலையைப் பிறங்க 
ன்று பின்பு இரி.சசாற்போல, இச்கால,ச்தார் உயர் என்று. மலையைக். கூ 

   
ம் இனிக் குடவாயிலைக் *கொத்றச் சோழர் குடந்தை லவத்த? - 
(அகம்-௬௦)) எனவும், * பிறங்குகிலை மாடத் அ.றக்தை * (புஐம்-௬௯) எனவும் 
முன்னோர் இரித்சவகையானே, இக்காலத்தக் களத்தாரைக் களக்தையென் 
ருத்போலச் இரிப்பனவும் அறிக, இனிச் தமிழ்தா.ற்கண் வழுவமைதசவா 
தன்தி ஆரியரும் பிதபாடைமாக்களும் வேண்மெத்ருத் தமிழ்ச் செய்யுள் 
செய்தல் மாபன்றென்றுணர்க. (௮௦) 

  

  

* “ஜஞெமிரப்பகல்பக " என்றும் பாடம்,



௪௪ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

௮-௧. அசவ லென்ப தாசரி யம்மே. 

இது ngs முறையானே ர்சாக்குணர்த்துகின் றத; Amis, 

படும் பொன் வெள்ளிருதவிய பொருள்களைப் பெத்துழியன்றிக் கழஞ்டி 

தொடி, துலாம் எனத் துலைக்கோலாத்.ாக்கி யளக்கு மா, தில்லை; அதுபோடி 

அடிவரையதை யுடையவாய்ப் பசர்ச பாவினை யடிகளாத்றுணிசச்.தச் அ9 

ஒகைவேறுபாணெர்த்து தலித் தூக்கு எல்லாப் பாவித்கும் பொதுவாயித்த, 

இன். வழக்கனுள் அகவல் என்று வழங்கப்படும் ஓசையை ஆ௫ிரியத்தி 
ந்குரிய என்ப. எ-று, 

_இகவிக் கூதவின் அசவலாயித்று. அஃதாவது கூற்றும் மாத்றரும் 
$9 ஒருவன் கேட்ப அவற்கு ஒன்று செப்பிக்கூறு.௪) தாங்கரு,இயவ 

9றல்லாம் வரையாது: கூதுவது, அதனை வழக்னுள் அழைத் கலென்ப 
gina கூறுமிடத்துத் தொடர்ந்து டெந்தவோசை அகவலாம்.. ௮ 
ஈஎம்பாடு பொருகர் கண்ணும், கட்டுங்கழக்கும் இட்டிரைப்பார்கண் ணும் 

சம்மின் உறஜ்ந்துரைப்பார் கண்ணும், பூசவிசைப்பார்கண்ணும் கேட்க 
படம். வழக்இன்கணுள்ள தாய் அங்கனம் அழைத்துக் கூறும் ஓசை Be 

(ae 

  

பப்பா, எ-று,   

  

௮/௨. $அதா௮ன் நென்ப வெண்பா யாப்பே, * 

இ௫ வெண்பாவித்குரிய செப்பலோசை க௫௫ன் 5௮. 

இன். மேத்கூறிய அகவிக் கூறு மோசையன்றிச் செப்பிக்கூறுமே 
சையெல்லாம் வெண்பா எனப்படும் என்று சொல்லுவர் ஆரியர். எ-று, 
  

* *மாபே தாச்கே தொடைவகை யெனா௮' என நிறுத்த முறை. 

£ ஓசையெனினும் ஒக்கும். 
34 இட்டதோர்குறி' என்பர் உரையாசிரிய/,    

3 அஃ தன்தென்ப” என்பது உரையாசிரியர் சொண்டபாடம்; “வெள் 
பாயாக்கப்பட்டத அகவலோசை யன்றென்றவாறு, எனவே அகவவில்லார 
வோசையாம். இதனைப் Ip pron Gaui செப்பலோசை 'யென்ப.- அகல் 
என்பது ஒரு தொழில்; அத்சொழில் :அ.தன்சண்-இல்லாமையின் ௮ஃசச் 
நென்றார். உதாரணம். .. “பொன்னாச மார்பித்ஃபுனைகழற்காத் இள்ளியே 
ருன்னேனென் மாழுலச்கை பற்றினேத்-- சன்ன மனனோடு வாயெல்ல 
மல்குநீர்ச் கோழிப் புனனாடன்.பேரே..வகும்2! ம் 

  

  

  

பே த. மேற். சொல்லப்பட் 
டது (அகவல்) போல இசைகுறித்துவருதலின்றிச் செப்பு சலா வாச்சிய் 
போன்று அறிவோசைத்தாக்கி வந்தவாறு கண்டுகொள்க" என்பது ௨௮ 

யாசிரியநமை. ் 

 



நச்சினார்க்கினியருரை. ௪௫ 

யாப்பு என்தசனான் அவ்வோசை செய்யுண் முழுவ.தாஉம் ஒருங்கு 

தழீஇக் இடக்கும் எ-று. அ௮ழைத்துக்கூறா. கொருவற் கொருவண் இயல். 

புகையான் ஒரு பொருண்மையைக் கட்டுரைக்குங்கால் எழுந்த வோசை 

செப்பலோசையெணப்படும், அவ்விரண்டு மல்லது: வழக்சிணு ஸின்மையின் 

(அசாஅன்தென்ப? என அவைகளிணிலக்சணம் பெதலாயித்து. (22) 

௩. * துள்ள லோ சை கலியென மொழிப, 

இ௫ செய்யுட்கண் சிகழு,தத்குரிய அள்ளலோசை கூறுகின் 5௮. 

இடன். வழக்கியலாற் கூறாது மூரற்கைப்பமரத்ரு.ஜ் அள்ளச்சொல் 

மோசை சவிப்பா எனப்படும். எறூ ச (am) 

௮௪. 4. தூன்க லோசை வஞ்சி யாகும், 

இஃ அச்செய்யுட்கணிசத் க்குரிய காங்கலோசை கூறுகின் ௧௮ 

௩ உ துள்ளலோசை சவிப்பாவித்காம் எ-று. அள்ளுதலாவ.து ஒழுகு 

நடைத்தின்றி இடையிடை யுயர்க்து வருதல்; சன்து தள்ளித்தென்றாத் 

போலக் கொள்க. உாசணம், 

  

அரிதாய் வதனெய்தி யருளியோர்க் களித்சலும் 

  

பெரிசாய பசைவென்று பேணாலாத் செனதுதலும் 
புரிவமர் காசலித் புணர்ச்சியும் சருமெனப் 
பிசிவெண்ணிப் 
வருவர்சொல் வயங்கிதாஅய் வலிப்பல்யான் கேளினி: 

  

ஈருள்வயித் சென் றங் சாசலர் 

என்றவழி, “அரி. சாயவதன்! என்டின்தவழிச் செப்பலோதைத்தாகய 
வெண்டர்ப் பின்னும் வெண்டளைச்கேத்த சொல்லொலி புணசாக. ஆண் 
டெழுக்தவோசை அள்ளித்துள்ளி வந்தமையாத் துள்ளலோசையாயிற்து”? 
என்பது உரையாசிரியநமை. 

1 க்கலாவ.த சர்தொதும் ஒசையறா ச வஞ்சி எ-று. உசாரணம். 
“சுறமறிவன. துறையெல்லா ன 

மிறவின்பன வில்லெல்லா 
மீன்றிரிவன இடங்கெல்லாம் 
தேன்றாழ்வன பொழிலெல்லாம் 
எனத், சண்பணை சழிடய விருக்கை 
மண்கெழு நெடமதின் மன்ன னாரே.” 

இதனுட் சீர்தொறும் ஓசையரு தவாலு கண்டுகொள்க



ணா தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

Gay அடியிறுதியித் தாங்கான ர தொதுக்அரங்கப்படும். ஓசை: வஞ்ச 

ப்பாவாகும், எ-று. 

அள்ளலுக் தாங்கலும் வழச்்சண் சிகழாவென்துணர்க. 

  

மருட்பா வேனை யிருசா ரல்லனு, 

  

௮/௫. ப 

கனி வென்னும் கனிசிலை யின்றே. 

Be மருட்பாவிற்கு வேறோசையின்றென்ன் ௮. 

  . இய, மருட்பா எ-அ மருட்பாவிற் கோசையாவது., வணை 

மின்றே எ.து ஒழிக்க "இருகூ௮ுமல்லஅு சானாக  வேறுப92௪ Ow 

ன்று காட்டும் சணிரிலை யின்று. எ-று. 

எனவே ௦ 
ப்பட்டுச் செய்யு. 

ப்பலும் அகவ கூடியது மருட்பாவாயித்று,. அதிகா 
அ குரியவாய் கின்றது துள்ளு! ஒழிக்தனே 

வரும் என்இத்கு “எனை! யென்றார். சூ.த்இரக்கனை கி௮தசமூறையாற் கொக 

ளான எதிர்சென்ன கோடலித் செப்பல் மூன்னும் அகவல் பின்னுமாம். 

  

    
     தோங்கலு 

  

௬. *_அவ்வியல் Lae g பாட்டாங்குக் கிளவார்4ஏ, 

-. இத மேலனவத்தித் சோர் வரையறை கூறன் 2௮. 

  

டன். மேற்கூறிய கான்ேகோசையானல்லஅ செய்யளே of sar bes 

ஆரியர் ளெவார். எ-று. 

கொண்ட பாடம். * “அவ்விய லல்லது? என்ப ௮ து பேரா திரிய 

  

    

எதுது பாக்க ளெல்லாவத்தித்கு நுரியதோர் மசபுணர்த-து. மேத்ெ 

  

ல்லப்பட்ட தசைவகையா லல்லு பாட்டாங்கும் கூருர் என் தவாருயித், 

பாட்டாக்குக் கூதலாவது ஓமை யொழிக்து சிரு சளையும். படக்கூத. 

அங்வாறுசொல்லுங்காற் பாட்டாக்காகாதென்பதூஉம் அடியுக் சொ 

யும் பெத்து. வக்கசாயினும். தாலின்பாற் படுதல் உரையின்பாத் பத 

என்பதூஉம் கூறியவாராம். அவைருமான- 

ஐவகை யடியும் விரிக்குங் சாலை. 
மெய்வகை யமைக்த ப.இனேழ் Enea 
மெழுப.து வசையின் வழுவில வாகி , 
wpe திருபச் சைக்சா கும்மே?” (செய்-௫௦) என்பது ஆ9ரியப்। 

வித்குரிய இலக்கணமுடை த்தாயினும் ஓசையின்மையான். ஆசிரியம். ௭௭ 

படாது சூலெனப்படுமென்று கொள்க” என்பது உரையாசிரியநமசை.. 

 



நச்சினார்க்கினியருரை.. எள 

ரனவே, யானும் அதுவே கருதினேன் என்றார். ஆங்கு என்றது. 
அதததியத்தினை. Dear பயன் முத்கூதிய பாக்களாழ் பெயர் பெறாத பரி 
பாடல் முதலிய செய்யுள்கட்குமோசை இவையொழிய வேறின்தென்ப, 
உம், மருட்பாப்போல வஞ்டியுங்கலியுக் சம்சித்கலவா வென்ப.தாஉம், 

மீத்காலத்து நால் செ: 

குளராயின் அவரை விலக்குவதாஉம், மூசனூலாரியர் இசைக்குப் பண் 
ஹுந்திறமும் பகு. த்சாற்போல, இயத்குப் பாவும்இனமும் பகுத்.தார்கொல். 
என்னும் ஐயம் நீக்குவ.தூஉம் ஆம். இவர்கருத்சாற் சான்றோரும் இனங் 

கொள்ளாசாயிஞர். (sia) 

   ௪ ஆரியர் பாவுஐப்பினே மயச்சம்பட CaseGan 

வள. ,ஆரக்கெயல் வகையே யாக்கென மொழிப, 

  

இ .சாக்இத்கு"இலக்கணங் கூறுஇன் ஐ.௫. 

@ தாக்கென்று சொல்லப்பட்ட உறுப்பு கடக்கும் இடலகை 
சொல்லப்பட்ட கான்டெழும். எ-று. 

ரச்கென்பது சொல்லின் முடியும் இலச்சணமாம். அது கிலுதீத 
ஓம் அறுத்தலும் பாடலும் என்றின்ஞோன்னவற்றுமேனித்கும். ஈண்டும் 
மங்லாதே பாவென்னும், பொருளை இத் தணையக. யென நிறுத்துக் உறுபா 
டதிதலும் அவ்வத்.தாக்குள்வழிச்சொல்லுவார்: ௮&த உறுப்பு விகராப்பட்டு 
ஜிவதுபோன்று அசையுமாது காண்க. *பாவென மொழியி, 5 

   ஏது பெயரே *' என்றார் பிதசா,தவித் நாக்கினைப் பா என்றலுமாம். இரு 
சீர்மூதல். ஐஞ்சீர்சாறும் பரந்துபட்ட அகவலோசைஷஸமீப்  *பெரியகட் 
பெறினே?” எனச் செொத்சேடியாகவும் * யாம்பா டத்சான் மூழ்க ண்ணு 

  

மன்னே * என அளவடியாகவும் * கர்க்த நாதக் தன்கையால் * cers Bozo 
மாசவும் *சிறுசோத் ரூனு ஈனிபல கலத்தன் மன்னே" என கெடிவஷியாக 
வும் தூக்குத்துணித்சவாது காண்க. இங்கனம் அக்இன்றென “கரந்த காறும் 
சன்சையாத் புலவு, காது மென்தலை தைவரு மன்னே £ என்றதனை இர 

  ண்டி காத் ரடியாக அலட அகவலோசை பிறவாமையுணர்க.. * உள்ளார் 
கொல்லோ தோழி? என்பசத்கு முள்ஞேடை என்பது அடியெதுசையாய்ச் 
சக்தடியும் நெடிலடியுமாசச் கொள்ளகின் நதனையுக்: “தர்க்கு,.ச்தணிக் இசண்: 
டனையும் அளவடியாக்்யெவாறுங் சாண்க,  காக்ன்பென மயக்கடிவஞ்ி 
பிடைசெரியாமையு மூணர்ச.. (a0) 

௮௮. மோனை யெதுகை முரணே மியைபென 
நானெறி மாபின தொடைவகை யென்ப,



ota தொல்காப்பியம் செய்டனியல் 

இத *0.ஐ.ச்சமூறையானே கொடை கூறுடன்றார்; அவத் த பெய 

ரும் முறையுமுணர்த்இற்- க. 

௫-ள். சொடைமோனையும் எதுகையும் மரணம் இயைபும் வண ஈான்கு 

வழியாக. முறைமையினையுடைய, எறுட 

நெதிமாபின எனவே அளபெடை வழுவமைத்துக்கொண்ட எழுத் 

சாகலின் அவ்வாறு இதக்க,சன்றாம். கொடைவகை:யென்றதனான் அசை   

யஈதாதியுஞ் சீசக்தாஇயுங் கொள்க. இவைதாம் அகுதாத்திருபத்சைச்சடிச் 
சண்ணும் வந்தவடியேவாவும் பிறவடிவரவும் தொடுப்பனவும், ஓசடிக்கண் 

ணே தொடுப்பனவும், கட்டளையடியொடு தொடுப்பனவும், எீர்வகையடி 

தம்மொதோருக். தம்மொடுபிறவும் வகு தொடுப்பனவும் எனப்பலவா 

aS) sa (அஆ) 

BF. அளபெடை தலைப்பெய வைக்று மாறும். 

இஃ ௪ எய்.தியதன்மேஜ் இறெப்புவி.தி. 

இ-ஸ். அகஃ்கான்குடனே உயிசளபெடையை. 

  

அமாம். எனு. 

   

  

   

  

உம்மை எச் மள பெடை கூட்ட ஆறுமாம் எது, 

   

  

உயிரின்பின்ன.து. ஒத்றாகா ன் உமிளபெடையை யெடுத்கோஇ ஓத்தள 

  

பெடையை உம்மையாற் கொண் கலிக்கு ஓத்றளபெடை J 

சையை சிகழ்த்தாகவான மேற்காண்க. (௮௧) 

௯0. பொழிப்பு மொருஉவுஞ் செர்தொடை மரபு 

மமைத்தனர் தெரிபி னவையுமா ௬ளவே. 

இதுவுமது. 

ட-ள். பொழிம்... சனர் எ.து பொழிப்புத் தொடையும் ஒளுஉத் 

தொடையுஞ் செக்தொடையிலக்கணமு: 
  

  

  

தாடிக்கண்ணே வ்ருமென்றமை 
   

    

ச்ரனர் ஆ௫ிரியர். தெரியி; த் ஆராயின் அஸ்வயுக சொடை 

போகுற்குள. எறு. 

தெகமின் 
ன்ன்றி வாரர் 

  

   
  

* “ தாக்கே சொடைவகை யெனா௮” என்ப.



கச்சினார்க்கினியருரை.. ௭௯ 

  

இலையும் எண்ற உம்மையை எச்சப்படுத இப் பிதவும் ஜாடிக்சண்ணே வரு 
ஒனவும் உளவெணக்கொள்க. அவை முற்றென்சையும், இளேமுற்றெது 

     சையும், இரண்டக்காஇயும், இருவகை கிரனிவச் சமை சவும் விட்டிகையு 

மாம். (௯௦) 

௬௧. * இரனிஅத் கடைத்தனு யிரட்டை யாப்பு 

மொஜழிக்தவம் தியலான் முற்று மென்ப. 

இ௫ சிசனிறைக்சொடையும் இசட்டைச்சொடையுமென இரண்டு 

தொடை கூறி அவை முற்கூறிய கதொடைப்பாற்பட்டு அடங்கக் கூறுகின் 

pa 

  

மணிஹைப் பொருள்வகையால் தொடுக்குக் கொடையும் வம்ச 

  

சரே காற்காற் றொடுக்குக் -சொடையும் முன்னேச் தொடைப்பாத்பட்டு 
அடங்கும். எஃறு, 

போத தவெனினு் மொடுச்்சவெளினும் : அடல்வே லமர் 

  

        

        

    

  

2 ரின்ரூகங் சண்டே, யுடனு கிரிக்கோடு மூற்மலரும் பார்க்கும், ௪௨ 
ஞூ மாம்பலும் பாம்புக், கடமதிய மாமன்ற சாம்.” என்று 

விறழைத்கொடைமேற் பறுமாத்றுன். எனு 
““பசவை மாச்சடற் மொகுஇரைப் பாவும்- 

  

யிண்டிவள் 

    

sro ged wed 

  

யைபின்பாஜ் ஒலிக்கவும் அன்ன, 

  

SO sven யென்பது ௨௬2. குருமா வரு 

  

மென்பது. ௮.௯ * ஓக்குமே யொச்குமே யொக்குமே யொக்கும்?? என 
வரும். இது குறை! 

கோ பாகோ பாலி்கோ பாடுகோ - காவித்திருக்கு புலவிர்காள். பாடுகோ" 

  

'நதிசட்5ட மியைபுசதொடையாய் அடங்கும். “பாடு 

  

% எஜானிது த் சமைத்துச் சோடலும் இடட்டைச்சொடையும் எத்பவும் 
பெறுமென்றவாறு. சிசனிறைச்சொடையாவது பொருளைச்சேசகிறுதஇப் 

இரட்டைத்தொடையாவன ஐாடி.மூழுதும் ஒரு 
சொல்லேவருசல்,  இச்துணையுல் கூறப்பட்டது. அடிதொறும் வருவன 
ஐந்த சொகை யெனவும் அடிச்சண்லருவன ஐது தொடை யெனவும் அவ் 

பயனையுஞ்சோறிறுத்த 

  

வைகும் மூன்றாக அடங்குமெனவுல் கூதியவாறும்?? என்பது உரையா 
சிரியநுமை. ் 

ர் இச்சுத்தரத்தித்கு கச்ஞெர்க்சனியருமை பிர.இிகளித் காணப்பட 
வில்லே   பேரரசிரியருரையே ஈண்டுப் பதிப்பிச்சப்பட்ட௫, 

 



yO தொல்காப்பியம் செய்யுளியல். 

என்பது கிரையீத்றிசட்டை, இ.வும் இயைபாய் அடக்இத்து. O56, 
டையாய் அடங்குவன உளவேற் கண்டுகொள்க. மத்த இவை இவ்வ; 

அடங்குவனவற்றை விதக்கோதுவதென்னையெனின், இவையும் தொடை 
பாண்டு ஐயுத்றானை ஐயமறுத்சானென்பது. எனவே, ஒழிக்சபொரு 

கோள் தாமேரின்று தொடயைப்பாடுகாட்டி ஐயஞ்செய்யாமையின் ௮௨ 

கூருஞயினானென்ப. சிரனிஐையாயின் இனை,ச்ெனறிலு,ச்சபொருப்! 
bu எதிர்பொருளும் எண்ணி கிறு,்.துச் செய்யப்படுதவின் ௮௮ வேற), 

டையாங்கொலென்று ஐயஞ்செல்லுமென்பன. மொழிக் சவற்தியலானெ 
வே, னக்கு வேதியல்பில்லா,ச செக்தொடை நீச்கப்பட்டது. பொழ 
பும் ஒருஉவும்போல ஜாடியுள் கின்துக் தொடைமைசெய்யினும் அவை ௫ 
மூய் அடங்கும். ஈாடிக்கூட்டத்அ.த் த.த்.தம் வகையாத் சொடைமை 0 

யாவென்பத. (க 

௯௨. அடிதொுக் தலையெழுச் தொப்பு மோனே 

இ. மோனையிலக்கணங் கூறுகின்ற. 

இன். அடிதோறும் முதற்கண் ஒசெழுச்.அவரத் தொடுப்பது பே 
னே ச்தொடையாம். எ-று. 

  

மூன்னர் * அடியுள் எனவே தளேயொடு சொடையே”" (செய்-௩॥ 
என்ப சனான் ஜாடிச்சண்ணே சளையு கொடையும் வருமென்பது பெது 
லானும், எண்டு அடிதொதும் எனப் பன்மைகூறு,கலானும், ஈரடிக்கூட்ட 
தக் களையுக்கொடையும் வருமென்பது பெறுதலானும் ஜாடிக்கண்ணு 
ஈாடிச்சண்ணும் களையு கொடையும் சோடல் வேண்டுமென்றுணர்க. *த5 
யெழு,ச்சொப்பஅ? என்தற்கு, அடிகளின் மு.தலெழுத்தும் சீர்களின் மூ 
லெழு,ச்சும் என்பத பொருளாம். அடிதொறுமென்பது ஈரடியையும் தா 
யையும் உணர்த் சலின், அடிமோனையும் இணை மோனையும் பொழிப்புமோ£ 

* எ அடிதோதும் தலையெழுத்தொன்றிவாச் தொடுப்பது மோனை 
சொடையாம். எ-. ௮&சேல், * அடியுள் எனவே தளையொடு தொடை 
யே” (செய்-௩௩.) எனவோதி, ஈண்டு மத்மையடியினும் வரு,கல் பொரு 

'சாசெனின், ஆண்டு. டீற்றையடியுள் வாசாசென்றாரல்லர் ண: அடியல்லா 

உரை மூ.சலானவற்றுள் தளையொட தொடையில்லையென்பார் “ அடிய 

எனவே சளையொடு தொடை” என்றாசென்க. உம், * 

  

  

மாவும் புள்ளு 
வ.இவயிற் படர, மாநீர் விரிக்க பூவும் கூம்ப, மாலை தொடுத்த கோதையு 

கமழ, மாலை வக்௪ வாடையும், மாயோய் சின்வயித் புறத்து, சத்தே 
எனவரும்.” என்பது உரையாகிரியநரை.



நச்சினார்க்கினியருரை. மூக 

பம் ஒரு மோனையும் உழைமோனையும் மேத்சதுவாய்மோனையும் எழ்க்கது 
ஓய்மோனையும் மு.த்றுமோனேயுமென மோனை எண்வகைப்படுமாயிற்், 
பொழிப்புமொரூஉவும்! (செய்-௬௦) என்னுஞ் சூத்,ச,ச்தான், இவ்வாளிரியா சொண்ட பொழிப்பும் ஒரூஉவுங் கோடத்கு அஃது இணைசொள்ளுமாதென் 
ஊவெனின் :--அச்சூத்தாத்அ * அவையுமாருளவே * எனச் சூ.த்இசஞ்செ 
இதமையான் அவையும் முன்பிதவம் ஓடிக்சொடையுமுள என்து 'பொகு 
பருதலிற் ஜொடைக்குச் ஜெந்துசோன்றும் விணைமுதவியணவுங் கோடும், 
உம். கான மஞ்ஞஜையின்ற முட்டை, சாத லின்றி விக மக்தி இகத 
வடியும் எழு,ச்சொ,ச் தலித் தன்னொடு தான்வக் து தொடத். கட்டளை அடி. 
மோனை... *சோசை மார்பித் கோசை மானும், கோதையைப் புணர்க்சோர் 
சோசை யானும் '--இஃ௫. எழு. ச்சொவ்வாமையித் பிதவடிதொடுத் த கட் 
டளயடிமோனை. *யாண்டுங் சாணேன் மாண்டக் கோனை, யானுமோ சாடு 
கள மகளே ' (குறுங்சொகை-௩௧.) இஃது இருவகையுக் சொடுச்தது. “கண் 
Lp சான் குருகன மொவிப்பக், கரையா டலவன் வளைவயிற் செறிய 
ஓ.௫ சர்லகையடிதொடுத் சது, *உவவுமஇ யுருவி னோங்கல் வெண்குடை? 
புதம்.) * ஒடுங்கா வொலிசடத் சேர்ப்ப னெடுக்சேர்? இவை கட்டளே 
சணைமோனை, * உலக முவப்ப வலனேர்பு. இரிரு" ( 'இருமுருகா.த்துப் 
படை) இது சீர்வகையிணேமோனை, * செறுகர்த் தேய்த்த செல்துதம் தட 
க்கை (ஷை) * கண்ணுடைய சென்பவர் கத்றோர் மூகச்இசண்டு ? (இருக்கு 
தள்-௩௯௩.) இவை சட்டளைப் பொழிப்புமோனை, *வெயிலுருப் புத்த வெ 
ம்பால் இழிப்ப* இது சர்வகைப் பொழிப்புமோணை, 2 வடாஅ.து பனிபட 
கெவசை வடக்கும்” (புறம்-௬.) * வானி௰ வில்லின் வரவறியா வாய்மை 
மால்! (காலடி, கடவுள்வாழ்த் அ) இவை சட்டளேயொருஉமோனணை, “சல்லா சவரு ஈணி௰ல்லர் கத்ருர்மூமன் * ( இருக்குறன்-௪௦௩..) இ௫ சர்வகையொரூஉ 
மோனை. * வாணம் வாய்ச் வாங்குகதிர் வசஇன் ' * ம்பு மழலு மவிர்கஇர் ஞாயிற (காலடி, பிதணில்விழையாமை) இவை சட்டளேச்உழைமோனை, 
“மடக்கண் மயிலின மதவி யாங்கு * இத சர்வசைக்க-ழைமோனை, *கக்இத் பீணிப்பர் சனித்ஜைக் கதக்சவிச ! (காண்மணி-௪௨) * பயவாரர்கட் செல்வம் பூறப்பப் பயின்கொல் " (காலடி, கன்.தியில்செல்வம்) இவை மேத்க துவரம் மோனை... * எல்லை யெம்மொடு கழிப்பி மெல்லுத * *கல்லா கிருவ ஆூவப்ப ஈஎிலார்! கோலி.) இவை இழ்ச்கனுவாய்மோனை, * ஓல்லா தொல்ல தென் 

    

   

தஓ மொல்லுவது! (புதம்-௧௯௬.) இது சீர்வகைக் சழ்.ச்ச தவாய்மோணை, அத்க சசடதக் கத்பவை அத்தபின் * ( இருக்குதன்-௩௬௧.) இத மு.த்றமோ னை, இது சர்வகை முற்றுமோனை.. 
க இனிக், சலிக்கு  இணையிரண். டியைந்சொத்த முகைகாப்பட் பிறித. மாதும்? (அவி-மரூ.தம்-௧௨) இஃது இணைமோனை.. அரிமதர் மழைக்கண் 

ம்



௮௨ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல்: 

ணி ரலர்முலைமேத் நெறிப்பபோல் " இது பொழிப்புமோனை... * பெண்டெ 
னப் பிறர்கூறும் பழிமாதப் பெறுகற்பின் (ஷை) இஃது ஒருஉமோஷை 
*கழிபட்டார். கமழ்கோதை கயம்பட்ட வுருவின்மேல்! இண Roy 

மோனை. *அளியென வுடையேன்யா. னலலங்கொண் டழிவஷே 

(கவி, பாலை, கடி இது மேற்க.துவாய்மோணே, * முளிகழை யுயர்மலை மு 

நிய முழங்கழல் (ஷை, பாலை, ௨௭). இது சர்வ்கை மேற்கதுவாய்மோலை, 

* மணி௰ிந மலர்ப்பொய்கை வளர்க்தருளு மயிலோனை ? இது Spies seni 

மோனை. 4 அரிதாய வறனெய்இ யருளியோர்க் களித்சலும் ? (பாலை-க0 

இது மூத்துமோனை, இவத்றுக்குச் சர்வகைபலவும் வருமாறணர்க. By 

சூச்திமு,சலாகக்கூறுங் கட்டளையடிக்குத் கொடைகொள்ளுங்காத் தடி 

முக்கழித்தச் தொடைகொள்ளுமாலு *மெய்பெது மாமின் ! (செய்-ச௦8 

ar sem காட்டுதும். (க) 

௯௩, இஃதொழித் தொன்றி னெ. யாகும், 

இஃ த எதுகை கூறுகின் 2௮. 

இன். முற்கூதிய முதலெழுத்தினையொழித்து இரண்டடியினு 

சர்முழுதும்ஒன்றினும், இரண்டாமெழுத்சேஒன்றினும், ஜாடிச்சண் ey 

விருசீர்ச்சகண் இரண்டாமெழுத்துஒன் றினும், மு.குத்சீரினும் நூண்றாக்சிர 

“end Quem oy ss ஒன்நினும், மு.தத்சரினும் கான்காஞ்சீரினும் இ 

ண்டாமெழுத்த ஒன்றினும், முதர்ரொழித்து ஏனைய ஒன் றினும்,முு 

யற் சரொழித்து எணைய ஒன்றினும், உற்றயத் சசொழித்.து ஏனைய ஒன்; 

னும் நாற்சீரும் ஒன்றினும் சலையாகெதுகை, அடியெதுகை, 

பொழிப்பெ.துகை, ஒரூ௨வெதுகை,கடழையெதுகை,மேற்கதவாயெதுகை 

  

கீழ்ச்சதுவாயெதுகை, மு.ற்றெதுகை எனக்கூறப்படும், எ-று. 

அயலெழுச் தொன்றின் என்னாது முதலெழுத்கைச் அட்டியஷ 

ஞன், முதலெழுச்தின்மாத்திரை தம்முள் ஒ.த்தல்வேண்டுமென்றுகொள், 

உம, “மாயோன் மார்பி ளாம் போலுஞ், சேயோன் சேர்ந்த வெத்பி/ 

தீரர்” இது தம்மொடு தாம்வக்ச கட்டளை ச்தலையாகெதுசை. 44 வானி 

வில்லின் வசவ்றியா வாய்மையாற், கானிலக் சோயாச் கடவுளை, யாசி. 

    அடிசொதும் மு்வெழுத்தொன்ுமல்! இண்டாமெழுத்தொள் 
ன் எதுகையாகும் எ-று; ௮ஃதேல், முதலெழுத்து மொன்றி இரண்டா? 

“மூச்.சுமொன்றில் யாதாகுமெனின், முக்துத்ற மோனையாற் பெயரிட்ெ, 

சப்பெழம் எழி. ௨ அடிதாங்குமளவன்.தி............பகளிதெல 

முலாத தனரே எனவரும்! வன்பது உரையாகிரியநரை, 
 



நச்சினார்க்கினி௰யருரை. ௮௯. 

ஜேஷ்ட திருச் ரிடையிடி. னொரூ வென மொழிப, 

இ கிறு.தீதமுறையானே ஒரூஉவித் கெல்லாம். இலக்கணக்கூறுஇன். 

ps 

-ள்.. இரண்டு ரை நடுவேயிட்ைை)த்து மு.தத்சீரும் நாலாஞ்சிரும் 

ஒன்றிவரின் ஒரூஉமோனை, ஒரூவ்வெதுகை, ஒருஉமுரண், ஒரு௩உவியைபு 

எனப்படும் எ-று. 

ஒரூஉவை ' விதக்தோ இனர், வெண்பாவிர்குச் இறக்துவருதலானும், 

நசிரிய,த்.இற்கு ஏனையவத்.தித்சிக்து தோன்று,சலானும். உதாரணம் முன் 

னார்ச்காட்டினாம். (ma) 

00. சொல்லிய தொடையொடு வே௮பம் டி.யலிற் 

  

சொல்லியற் புலவர.து செந்தொடை யென்ப. 

'இ௫ செக்சொடை கூறுின்றது. 

(௫-ன். சொல்லிய.........டியவின் எ-து முத்கூதிய தொடைகளெல் 

லரவத்றோடும் ஒவ்வாதவரின் ௮,தனை. சொல்லியத்......யென்ப எ-து இயற் 

ஹசால்லாற் செய்யுள் செய்யும் புலவர் செந்தொடை யென்று கூறுவரா 

திரியர் எ-று. 

எனவே, விகாப்படச் செய்யுஞ் செய்யுட்குச் செட் தொடையின்னா,த 

த்து. உம், 4 கெடுவேண் மார்பி னாம் போலச், செவ்வாய் வானக் இண் 

மீ னருந்து?? (அகம்-௧௨௦) 4 விருக்இனர் மூ,ச்சார் பசுறை பிள்ளை 7? 

(இவை கட்டளைச்செக்சொடை. “பூத்த வேங்கை வியன்சினை யேறி, மயி 

லுன மகவு காட, னன்னுதத் கொடிச்சி மனச் தகத் சோனே 5 இது சர்வ 

சச் செந்தொடை. (௧௦௦) 

4 எஜூண்டு சரிடையிட்டு மோனைமு தலாயினவாச் தொடுப்பது ஒரூ௨ 
'தொடையாம் எ.து. 5-ம். * அம்பொற் சொடி.ஞ்9 “கெ சகத்திர் 
aw gee Gunter, 4 மின்னிவ சொளிவடங். தாங்க மன்னிய?” எது 

இருஉ வெதுகை. :* சூவிக்துசுணல் கரும்பிய கொங்கை விரிந்து? இஃது 
இருஉமுரண்.. “சிழலே யினியச னயலது ஒடனே? இஃது ஒருஉவியைபு, 
முகாஅய்ச் செர்நெற் குறித்துப் போய் "எது ஒரூஉவளபெடை? என்பது 

கரையா சிரியரரை.



நச்சினார்க்கினியருரை.. a 

(சாலடி,கடவுள்வாம்,ச்.ஐ)இ. ,சம்மொடு சாம்வக்த கட்டளை அடியெதுகை, 
MoS avis Kir Gare சென்னொசிய நோக்? முலைவிலங்கித் தென்று 
முனிலாள்' இது சீர்வகையடிக்கட்டளேயொடி தெடுத்ச சலையாசெ.தகை. 
*அசலிரு விசும்பித் பாயிருள் பருப், பகல்கான் செழு,க௫ பல்கதிர்ப் பரி 
இ! (பெரும்பாணத்துப்படை) இது கட்டளையடிச் சர்வகையடியொடு தொ 
ஓத்த அடியெதுகை.*தலையெழு,ச்தொப்பதுமோனை" (செய்-௬௨) என் தவி. 
த்தலையாகுமோனை இவ்வா$ிசியர்கொள்ளார். “வைகலும் வைகல்" (காலடி 
அதன்வலியு௮.த்சல்) என்னும் வெண்பாவித் சீர்முழுதும் வரு,சலின் வழி 
மோனைப்பாற்படும், *புன்சா லுன்னத்துப் பகைவ னெங்கோ ? (பத்துப் 
பத்து-௭-௧) *மறக்தும் பிறன்கேட குழூற்க சூழின் " (இருக்குறள்-௨௦௪) இவை இணையெ௮௫கை, *பெரன்னேர் மேனி ஈன்னிதஞ் சதைத்தோர்? 
*உருவச் கடுந்தேர் முருக்கிமற் ஐ்சேர் ” இவை பொழிப்பெதுசை, er 
ளார் கொல்லோ தோழி முள்ளூடை * * பதம்பித் கோமான் பாரியும் பிதங் 
குமிசை * (சறுபாணாத்றுப்படை) * வாண்மாய் குருதி சளிறுழக்கச் தாண் 
மாய்க்து * (கனவழி-௧.) இவை ஒரூஉ௩வெதுகை. *இன்ன சென்னா இன்பம் 
லெஃ9 * * குன்றல் கொன்ற குன்றுச்கொழ்த்து” இவைகடழையெதுசை, 
*பொன்னேர் மேனி துன்னினர் ' *கொண்பொ சாட்வொர் சண்டிலர்கொ 
ன் மண்டி, (காலடி, தாஉய்சன்மை) இவை மேத்கசலாயெதுகை, “உள் 
ளினுள்ளம் வேமே யுள்ளாது * (குழுக்கொகை-௧௦௨) * படியை மடியகத் 
திஃடா வடியிஞன் ' (கான்மணி, கடவுள் வாழ்த்த) இவை ஏழ்க்கதுவா. 
யெதுகை. ! கன்னிப் புன்னை யன்னம் அன்னும் * * இன்றுகொ லன்றுகொ 
லென்றுகொ லென்ன த” (காலடி-அதன்வலியுதத்தல்) இவை முத்தெ 
துகை. 

* இனிச்சலிக்கு--* அடங்காசார் மிடல்காய மார்வம் இறத சலின் ! “எறி 
திரை செலிசையான் சிசவாக்கி மீசோக்கி ' இவை இணையெதுசை, * பெரு 
வரை யுதழ்மார்பித் திருவோல்கு கரியோனை * இது பொழிப்பெதுகை, *௮- 
ணிவேக்கை கெ.றிரீழத் இளியோப்பு மணிர்ஐச்தாள் ' இஃது ஒரூஉவெத கை... *மணிவனை யணிமார்பித் பணிமேவும் *பெரியோனை ' இது கழை 
யெதுசை. * அலைசடத் துயிலுணசா மலையெடுச்ச கிலேயோனை? இது மே 
த்கதுவாயெதுகை, *ஈஇபல விதியாத்சென் தழுந்தாமற் ு.இத்சேத்இ 
இ௫ ஈழ்ச்கதுவாயெ.துகை, * இரிபுர மெரிகுழ வரிவாங்கும் பெரியோனை " 
இ௫ முத்தெதுகை. 

  

* *பிஹையோனை * எனவும் பாடம். த்



4s தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

௯௪.  *_ஐயிரு தொடைக்கும் இளையெழுத் அரிய. 

இ௫* முத்கூதியவத்னோ டொப்பனில சொடைகூறுன்றது. 

௫-ள். முற்கூறிய மோனைக்கும், எதுகைக்கும் இளையெழுச் தக்கன 

ஒன்.றிவரப்பெதும். எ-று. 

இளயெழு,ச் சாவன:-வருக்கமோனையும், வருக்கவெ.துகையும்,வல்விஎ 

வெதுகையும், மெல்வினவெ*கையும், இடையினவெஅகையும் என ak 
ம். உ-ம். *வயங்குகஇர் காய்ந்த வாடை வைகதை, விசும்புரி வதுபோஷ் 
வியவிடச் சொழு'* இ௫ சட்டளையடிச்சர்வகையடியொடு தொடுச்,சவரு, 
க்சமோனை. * கல்லா,சா ஜெட்பல் கழியகன் முயினுங், கொள்ளா சதிவுடை 
யார்? (இருக்குறள்-௧௦௪) இ.௫ சட்ட்ளேவருக்கமோனை, * கேளிர் போலக் 
கேளல வேண்டி, வேளாண் வாயில் வேட்பக் கூறிய ' இது கட்டளைவருக்க 
வெதுகை, *வாரியும் வடித்து மூக்இயு: மூதழ்ச்அஞ், சருடை ஈன்மொழி 8 
சொடு சசறி! இஃது இரண்டும் தொடுச்,ச.த. * வானுயர் வெற்ப விரவின் 
வசல்வேண்டா, யானை யுடைய சுசம்' இது கட்டளைவருக்கவெ. துகை. * தச் 
சார் சகவில சென்ப சவரவ, செச்ச,ச்தாற் காணப் படும் ( இருக்கு தள்-க௧௪) 
இத கட்டளைவல்லினவெதுகை. ‘3658 கள்வ சாசொழு வறு,ச்ெெனப், 
பித்பல பூசலின் வழிவழி யோடி” இஃ இரண்டுந்சொடுத்த.௫. * அந்தணர் 
தாற்கு மறத்.இத்கு மாதியாய், சின்றது மன்னவன் கோல் ? இது கட்டளை 
மெல்லினவெ;கை. ₹ அம்மில் புலம்பினு முள்ளு தொ களியும், சண்வச 
லசைஇய பண்பில் வாடை! இதூ சர்வகைமெல்லினவெ.துகை, * எல்லா 
விளக்கும் விளக்சல்ல சாண்றோர்க்குப், பொய்யா விளக்கே விளக்கு? (இருச் 
குறள்-௨௬௯௯) இஃ இடையினவெதுகை, * மன்னர் மன்ன மறவர் மறவ, செ 

ல்வர் செல்வ செருமேம் ப௫க' (பெரும்பாணாற்றுப்படை) இ சீர்வகை 
இடையினவெதுகை. (ma) 

* எது ai fuga ews இறப்புவிதி வகு,ச்சலை அ,சலிற்று. மோனை 
,ச்சொடைக்கும் எதசைத்தொடைசக்கும் ௪௦௪௪ எழுத்சே வகுதவின்றி வ 
குக்கவெழு,ச்தும் உரிய எ-று: ஊம், பகலே, பல்பூங் கானத் இள்ளை யோ 
ப்பியும், பாடலைச் குளவியொடு கதளம் விசைஇய, பின்னுப்பிணி யவிழ்க்த 
கன்னெடுக் கூக்தல் ' எ-து வருச்சமோனை, * ஆதறி யக் தணர்க் கருமதை 
பலபகர்க்ு, சேதுரீர் சடைச்காந்து இரிபுரக் மடத்து “என்பது வருக்கவெ 
சொகை? என்பது உரையாசிரியருரை. 3 

ர் என்பது வகரவருக்சம் மு.தத்சண் வக் சமையின் வருக்கமோனையர் 
Wi w என்ப,



நச்சினார்க்கினியருரை. ௫. 

௬௫. மொழியினும் பொருளினு முரணுகன் முரனே.. 

இத *முறையானே முரண் கூதுன்௨௮. 

ட-ன். 3சொல்லானும் 'பொருளானும் பகைத்தல் முரண்டொடை. 

ae. 
  

ப அவை ஐவகைய* சொல்லும். “சொல்லும், Bo awison, பொருளும் 

  

ஐம், சொல்லும் பொருளும் பொ௫ுளொ முசணுதலும், சொல்லும் பொ 
களும் சொல்லொடும் பொருளோடும் முரணுகலும் என, , உதாரணம், 
*செல்வஸர் சிவக்க சேணிடை யருவி, வெண்மறிகறித்த w லை இதுகட் 

டளை ஈாடியும் சொல்லும் சொல்லும் மூமணித் த, *செக்சா “பகழி லா 
$9ச்.னெஞ்ிற்அ, கருங்கைக் கானவன் களித்துிஐச் தழு. சலின் 2 இஃ 
நருவகை யடியும். அங்கனம் முரணித்று.. *செருப்பி னன்ன சூட்டுக் 
சவ, ஸீர்சேர் கானத்து நெடுமணற் ளைப்ப் * க 
பொருளும் பொருளும் மும்ணித்த. “கீரோ சன்ன 'சரயத்,, தியோ மன்ன. 
9வன் .னுரனவிச் சன்தே? இஃ இருவகை யடியும் அங்கனம். முரணிற்று'. 
 தண்சே முஒய சயந்ணெர்க் கடத்து, வெம்பொருட் பிரிவை வேண்டிச் 
சென்றார் ? இது கட்டளையீரடியுஞ் சொல்லும் பொருளுஞ் சொல்லொடு 
முசணிற்று, , *சிறுக்ல் கூர்ச் த செல்சுடர் மர்லை, கெடுநீர்ப் பொய்கைக் 
ததுநர் சந்த” இஃ இருவகை யடியும் அக்கணம் நுணிற்று 2. இறுகல் 
உர்க்சஇக்கு் இறிய பொருளின்று,  “செட்திக் கானஞ் சென்ற மாசர், 
ரின் மையி னெஞ்சழிந்து வருந்த” இனு கட்டளையிடியுஞ் சொல்லும் 
பொருளும் பொருளொடு முசணித்று. . செந்திச்கு. நிறமும் சொல்லும 

  

  

      

* “மோனை யெதுகை முசணே. யியையென ?- என மேல்து.இய.ஞுறை 
யானே. என்றவாறு, 

       
மானப் 

   
ர் “அட்சொதும் ல5* சொல்லிஞஞ தல் பொருளிஞ்னா ல் 

டத் தொடப்ப௫ அடிமுரண்டெடையாம். எ-று:  அவத்துட்- பெர் 
ஞ வச சொல்லினஞானன்நிப் பொருளினான்மாலபவது, 1. சரணம்; 
*இரும்பி னன்ன கருங்கோட்டுப் புன்னை, பொன்னி னன. அண்டா. 

னம் மாறுபாடடைத்த 
், பெருக தல்வ மழைக், 

24. குடியும் குணமும் மறு கா] 

குள் முர 

  

      

    
அரைக்கும் 7” என்பது இரும்பு 

ருண்முசணாயிற்று... . * சிறுகுடிப் -பாச 
கண்ணு. மூடையல௩.. அணங்கே! என் ஐவ) 

தலித் பெ. 
  

   

    பெருமையென்னுஞ் சொல்லே மாலுகோட 
vs உரையாசிரியநமா. 

5 சொன்றுசளுயி்ல." எண்,



ரு தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

ண்டு, ீர்ச்கும் சொல்வின்று. “ செக்” யன்ன த்த யாணை, நீர்கசை பெ 
ரா௮க் கற்பிற் நேர்கசைஇ £ இ3 இருவகை யடியும் அங்கனம் மரணித்து, 
*செங்குரற் பைக் இனை விளைபுன மேலிப், பைக்களி கடியும் பான்மொழி 
மகளிர்? இது கட்டளையீரடியும் சொல்லும் பொருளும் சொல்லொடும் 
'பொருளொடும் முரணிற்று... *செவ்வேத் சேஎய் இருமண மறுத்து கர 
வித் கானவன் வரில் £ இது சர்வசையடி. அல்கனம் மூரணிற்ற,. * பன்மை 

த கட்டளை இணைமுாண், 

“நிலவு மிரளும் போல்ல நீர்லரை” இது சீர்வசை, *கார்பெயல் பெய் 

  

சின்மை பத்து விடுதலென், தென்பன" 

சமித் செங்குளக் கோட்டுக்£ழ்? * எழுதாது கன்றிசெய் தொன்று” gr 
யின்” (காலடி-சயமை) இவை கட்டளைப் பொழிப்புமுசண். “வருது 
மெனமொழிடஆ்தார் வாரார்கொல் வானக், கருவிருக்கா விக்கும் பொழுது! 
(கார்காத்பச, ௧). இது சீர்வகை. ₹பின்னாவ சென்று பிடித்.திரா முள் 
னே” (காலடி-செல்வகிலையாமை) * இன்சொத் குழியு ளினிதெழூஉம் வள் 
சொல்" (கான்மணி, ௧௬) இவை கட்டளை ஒரூஉமுமண், *வரினு சோம் 
மர$தல்லர் வாராது.” இது சீர்வகை, “நிறு த்தலி னளவி னெண்ணி 
ென்றா? * தேரும் யானையுங் குதிரையும் பிதவும்? இவை கட்டளைச் 
கூழைமூரண், * சண்ணுக் தோளும் தண்ணதுவ் கறுப்பும்" (கற்.நிணே. 

வித் மொகுத் 
சலின் '-(தொல், சொல், வேத்றுமையியல்; ௪௧), * ரித்த விரு 

௮௪) இது கட்டளைச் சழ்க்கதுவாய் முரண், * அறுத்த   

    

   தலித் பிரி,      

“டள மூற்றுமுரண்... “நீரு நிலனும் 
சியும் வளியு, மாக விசும்போ டைந்து மாகும்? என்பது சீர்வகை, Bap 

  

கியாங்கு விரிப்பிற் பெருகுமாகலீன் ௮ல், 

  

ஐவசையா௫ மூ, 

  

னை கொள்க, 

கெண்ட ௩ இவா யொன்ற லிஃயமின் யாப்பே, 

இத முதையே இயைபு க றன் ௪.௫. 

டுள். இசண்டடியினும் பொருளியைபின்தி எழுத்தா,சல் சொல்ல 
சல் ஈத்றிலே பொருந்தச் தொடுப்பது இயைபு சொடைச்லச்சணம் எ-று 
  

4 அடிதொறும் ஈற்றெழுச் சொச்துவரின் ௮&து இயைபு ச சொடை 
யென்று சொல்லுவர் எ-று, அம். *இன்னகைத் தவர்வாய்க் இளவியு மன 

சே, ஈன்மாஉ மேனிச் சுணங்குமா ரணங்கே, யாடமைத் தோளிக் கூட 
அ மணங்கேதீயரிமதர் மழைக்கண்ணு மணக்கே, இருறசற் பொறித்த தி 
சமூ. மணங்கே? என வரும், அசை ரென வரையாது கூ.தினமையாச 
தெழுச்து இ௫திச்சண் ஒப்பிலும் இயைபாமெனக்கொள்க " என்பதுஉ 
யாசிசியநரை ட் வலக



ந்ச்சினார்க்கினியருரை. - ரள 

அவரோ வாரார் கார்வக் தன்றே, கொடிக்கு முல்லையுங் கடிச்சு ம் 
மன்றே? இது சட்டளைஎழுத்தடியியைபு. * பரவை மாச்சடத் ஜொகுதனை 
ஏவும், பண்டைச் செய்இயின்றிவன் வசவும்” இது சட்டளைசொல்லடி 
மியையு; * சீர்வகையடிக்கு வக்துழிக்காண்க, * ஓங்கிய சரத்தை நீட்டு யே” 
இஃதிணையியைபு, * விரிக் கானா மலசாயின், விளித்சாலுங் குயிலாயின்! இத: 
பொழிப்பியைபு, *சகரவெழூஉங் சண்ணில் குழியு ளிரவெழுஉ ம் ? (கான்மணி 
2) Ds ஒரூஉவியைபு. 'பொருசம.ச் சதெழுவனர் பொருவினர் விரைவ 
சர்'இது கஉழையியையு. 'நீருக் தீயு மாகிய விழைவனும்' இது மேற்கதுவாயி' 
ஓயபு. “பொருவனர் வீ௫கெணை சகைவன செதிர்வனர்? இது இழ்ச்சுது 
மாயியைபு.  *இயறந்சையி னுடைமையின் முறைமையிற் இழமையில் * 
(தொல், சொல், வேத்றுமையியல், ௧௯) இது மூஜ்தியைபு, * காம்பிவர் 
தோளுங் சருமதர் மழைக்கும்? இது சர்வகைப் பொழிப்பு, *பகலும் 
சக்குலு மகலா: தொழுகும்” இது சர்வகை மேற்கதவாய், ஏனையவத்தி' 
ந்குச் சீர்வகை வச்அுழிக்காண்க, இவத்றித்கு எழுத்தியைபினும் சொல் 
வியைபினும் ஏத்தன கொள்க, வெவ்வேறுகக் கோடல் அரிசென்று 
ளர்க. (௧௯) 

௬௭௪, அளபெழி னவையே யளபெஃடத் தொடையே, 

இ *முதையே அளனபெடைத் சொடை கூறுகின்றது. 

இ-ள். அடி. மூசற்கண்ணே எழுச்சுச்சள் அளபெழுக்ககாவாயின் 
  (லை அளபெட ச சாடை எனப்படும், எ.று.. னி ் é 

/வையென்றார், உயிர பெடையும் ஓத்தளபெடையுல் கோடற் 

குறுகோ யுரைப்பாய் கடலைச்-செரு௮௮ய் லாழியென் னெ 
ஞ்ச (இருக்கு,றள், ௧௨௦௦) இது கட்டளை உயிசளபெபை. * பா௮ லஞ்செவி 
ப்பணைத்தாண் மாரிரை, மாஅல் யானையொடு மறவர் மயங்க" இதுவும் இ. 
குவகையடியும் வந்; உயிரளபெடை, *௭&& இலங்கிய சையரா யின்னயிர், 
0ெஃஃகு வார்க்இல்லை வீடு £ இது சட்டளையொத்தளபெடை. *௧&& ஜெ. 

சானிடைச், சு&ஃ றென்னும் சண்டோட்டுப் பெண்ணை * 

  

ன்னுங் கல்லத; 
இதசீர்வகையொ த் ரளபெடை, இவ்வொழ்ரளபெடைகட்ட்ளைச்குக் கொள் 
ளாம் ; ஒழிக்சனவத்றிற்கும் வந்துழிக்காண்க, இவ்திஜ்கு இணை முதலி 
கன சொள்ளாம், ஜெப்பீன்மையின், ் 5 (வே 

  

He, # Gunter மெது றும்ணே பியைபென! என எனிணியதன் பின். 
சே இளபென்டை சலேப்பெய வைந்து மாகும்! என திய முற, 

     
  

 



பஹு தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௯௮ * ஒரு? ரிடையிட் டெஅல௪ யாயித் 

பொழிபபென் மொழிதல் புலவ சாதே, 

இ௫ சி,ச்,ச முறையானே: பொழிப்பித்கெல்லாம் இலக்கணங் உ. 
warps. 

et ன். RH BI: a மொழிதல் 'எ-து' பொழிப்பு 'ஒரு 26 

ந்கவே யிட்லை,த்து ages, Qui. ப்பெதுகை யென்று பெ. 
றுக்) அன்றிப் பொழிப்பு ஒரூசீர் இடையிட்டு மோனைமு£ணியைபர் 
வந்தனவாயித் பெர்ழிப்புமோனை, பொழிப்பும£சண், பொழிப்பியைபு என 
பெயர் கூட்துக ; புலவராகே ௪-.த இக்கனம் பெயர் கூறு, சல் ஆ௫ிரியர் Ge 

Sri Oe 2. orm. 

  

Qiraon aes புலப்பட வைகதலு. ஏனைய அருத்தகபத்தியா, 
கூதிய அ, , எல்லாவற்திலும் எதுகை றந்து தோன்றுதல் சரு.தி. இல, 
OG உசாரணம், முன்னர்ச் காட்டினும். ஞ் 

௯௯, 4இரு? ரிடையிடி ஜெரூ௨வென பொழிப, 
Dae சிறு ச்தநுறதையானே ஒரூஉவித்செல்லாம் இலக்கணங்கூதுகில் 

௮௮: 
௩.4 ஒரு£ரிடையிட் டெ.௫சையாயிற் பொழிப்பு,ச் தொடையாம். எ-று. 

எத கை என ஓஇஞுசாயினும் “வந்தது கொண்டு வாசாத.துமுடிச்,கல்* எல் 
பசனான், மோனை இயைபு முரண் அளபெடை என்பனவும் பொழிப்பு 
ெொொடையாம் எது, உ-ம், * அரிக்குச் ணெடுணி யாத்றுஞ் Foe Os 
பொழிப்புமோனை, “பன்னருக் கோக் னன்னலங் சவற்றி” இது பொழிட் 
பெதுகை; 4 சுருங்கிய மூசுப்பிற் பெருவடக்-சாக்க'? எண்பது பொழிப்பு 

  

முரண்ட்: “கடலே, கானலல் சழியே கைதையக் 'துதையே? என்பது பொ 
ழுிப்பியைபு. “பூங் குவளைப் போஓ தரு5தி' என்பது பொழிப்பளபெயபை! 
என்பது உணரயாசிரியநுபை 

   % “இரண்டு சீரிடையிட்டு மோனைஞ சலாயின வாச் தொடுப்பது ஒரு 
ொடையாம் எ-று, ௨-ம், * அம்பொற் கொழிஞ்சி கெடுக்சே சற்றி" இகத 
ஒரு உமோனை. : * மின்னிவ சொளிவடக் தால் மன்னிய * இஃ து ஒரூஉலெ 
ஆகை, * குவிந்துசணங் கரும்பிய கொங்கை விரிந்து? இஃ த ஒருஉமுசண், 
“நிழலே யினியத னயலது கடனே? இஃது ஒரூ௨வியைபு, * காஅவ்க் செ 
கெத் கதித்துப் போய்? ௭-௮ ஒருஉவளபெடை 22 என்ப. உரையாசிரிய 
ருமை.



௬௦. தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

௧௦௪. *மெய்பெறு மாபிற் மொடைவலச தாமே 

யையி ராயிசத் காறைஞ் ஜாற்றொடு _ 

தொஸ்டு தலையிட்ட பத் தக்கு யெழுமாற் 
ஜொென்பஃ தென்ப வுணர்ர்இிசி னோரே. 

_ * வுடிவுபெத்த மாபினையுடைய தொடையின து பாகுபாடு ப.இின்மூ 

வாயிசத்தறுதாத் ச சொண்ணாத்றொன்பதென் தவாது. அவைவருமாறு;. 
மொழிமுசலாகெழுத்அ உயிர் பன்னிரண்டு: இசன்டளேயெழுச்தும் ஒரே 

வொன்றுக்குப் பதினொன்துளவாகலின் அவற்றையுறழ ாத்றுமுப்பத்த 
ண்டாம்; க த௩ப.ம என்பனவற்றை உயிர் பன்னிரண்டோடு முற அது. 
பதாம்; அவ்வறுபதும் மு,சத்றொடையாகய இளையெழு,ச்சோடு முற 

அதுதூற்றதுபதாம். சகரத்தின் மு.தலாகெழுச் சொன்ப.து ;) அவற்றைச் 

இளையெழுத்சோடுறழ எழுபச்தரண்டாம். வகசச்தின் முதலாகெழுத்த 

எட்டு, அவற்றைக் இளையெழுத்தோடுறழ ஐம்பதாம். யகரச்தின் மூ.தலா 
கெழுச்சொன்று: இளையெழுத்தில்லை. ஞகாத்தின் மூசலாகெழுத்து மூள் 
து: இளேயெழுச்சோடுறழ ஆறாம் இல்வகையினன முதலெழுச்அ,ச்தொ 

ண்ஹாத்துமூன்றுல். ளேயெழுத்துத். சொள்ளாயிர,ச் இருபத் சாறுமாக 
மோனைத்தொடை கயிசத்தொருபத்சொன்பீசாம். எதுகையாமாறு; ௩௨ 
சொழு,ச்து மொழிபிடையில் வாராது, உயிர்மெய்யெழுச்து இரு. சா.த்0ொரு: 

பத்சாதில் வருச்சமொழிக்த வெழுச்து இருதாற்றுகாவினையும் இளையெழுத் 
'இனோ தழ இசண்டாயிரத்து கானூற்று காற்பத்தெட்டாம். இதஜே? 
ஒத்றப்பத்தொன்பதும் குற்றுகரமாறும் கூட்ட எனுகைத்தொடை இசன் 

டாயிசத்து கானூத்றெழுபத்.துமூன்று பாகுபாடாம். முரண்டோடை பொ 

ருண்முரண், சொன்முரண் என இரண்டாம். இயைபு ச்சொடை: வருமாறு; 
உயிரெழுத்து மொழிமீத்றின்சண் ஹயிர்மெய்யே வருதலின் ௮வையாகா, 
உயிர்மெய் இருசாந்றொருபத்சாறினும் இறுஇக்கண் வாராதாம். நகம் 
வுயிர்மெய்பன்னிரண்டும் அகசம்பஇனேழும் இகாம்பதினாலும் உகரமிர் 
ண்டும் எகர மொன்றும் ஒகர மொன்றும் இவையொழிக்துசின் ற எழுத்து 

தத்றஅடித்தைக்தும், ஞூ. ண ௩ மன யல வழள என்னும் புள் ளியிறு.இ பதி 

Boe me. குற்தியலுசாம் ஓராறும் ஆக இயைபு ச சொடை அ.ற்றெண்பச் 
பாடாம். அளபெடைச்சொடையாமாறு: மொழிழுதலாகும் 

AUR Cp, SET ம என்னும் உயிர்மெய்யளபெடை முப்பத் 
FIG, FT aio Qo ஐந்து, உகசவள்பெடை ஜக், ! யகாவள பெடை 

யிரண்டு இவை ஐம்பத்.தமான்இல் உயிரளபெடை: தனிகிலையாம். ஏனையவந் 
றை முதனிலை இடைசிலை இதுஇகிலை எனவுறழ தாற்றுகாற்ப.ச்சொன்ரும். 

  

  

      



ஈச்சினார்க்கினியருரை. HE 

+ Gp வரையறைப்படுவ் கட்டளையடிச்குத் தொடைச்தொகை கூற 
ஜ்றத) எனவே சீர்வகைக்கு, ச் சொடைவசையறை யின், எ-று. 

posses வல்லெழுச்்சா.ஐம் மசரமூம் ழசசமும் ஒழிந்து ஏனையபஇனொ. 
சதம் அளபெடுக்க ஒற்றளபெடை பதினொன்று. இவ்வகையினான் அளபெ. 
மைத்தொடை மாற்றைம்பத்தெர்ன்பது வகையாம். இவ்வகையான் அடிச் 
தொடை மூவாயிச,த் தெண்ணாரற்று முப்பத்சைக்து வசையாம்.  பொழிப் 
புச்சொடை சொயெழுச்அவாசாஅ. மோனைப் பொழிப்புத் சொண்ணா 
த்தமூன்று ) எதுசைப்பொழிப்பு இரு தா.த்திருப.த்தொன்பத ) முரண்பொ 
திப்பு இசண்டு; இயைபுப்பொழிப்பு தூ.ற்றெண்பத்திண்டு; அளபெடையுள். 
ஒத்தளபெடை. பொழிப்பாக வாசாமையின் உயிரளபெடைப் பொழிப்பு 
த்றுகாற்பத்ெெட்டு; இவையெல்லாங்கூட்டப் பொழிப்புசொடை அது 
ற்றைம்ப,த்துகாலு வகைப்படும். ஒரறாஉத்தொடையும் இவ்வகையினால். 
தகாத்றைம்பக்ன காலாம். இனிச்செர்கொடையாமாறு;-மொழிமு சலா 
மெழுச்சுத் சொண்ணாற்றுமூன்றும். மற்றையடியினும் ஓ.த்துவருங்கால் 
அவை மோனையுளடக்கு சலின் அவத்தையொழித்து ஏனை எழுத்துச் தொ 
ன்னாற்றிரண்டோடுறழ எண்ணாயிரத் சைக்தூத்தைம்பத்சாது வகையாம். 
இ்வசையினுற் ஹஜொடைவிகற்பம் பதின்ஞூவாயிசதச் son pas Agno 
ஒற்றொன்ப சாம் என் ததிக?? என்பது உரையாசிரியநுரை. இவ்வுசைகாசர் 
கொண்டபரடம் “தொண்டு சலையிட்ட பச்துக்குறை யெழுமாத், கொன்று 
மென்ப” என்பதாகும். ஈண்டு ஒன்றும் என்பது முற்றுவினை. பத்துக் 
குறை எழுதாஐ-அறுநூற்று,ச்சொண்ணாறாம். தொண்டு தலையிட்ட அறு: 
எற்றுக்சொண்ணான அறுதாத்அ.ச்தொண்ணூற்றொன்பதாயவாறுகாண்க; 
நிங்வுசையாசிரியர் கொண்ட இப்பாடத்தையும் உசைத்த வுசையினையும் 
பேராசிரியர் மறு,ச்துரைத்சனர்.. பேசா௫ரியர் தசொண்டுதலையிட்ட பத்துச் 
குறை யெழுழாற் ஜொன்பஃது' என்பது எழுமாற்றெட்டு எனக்கொண்டு. 
சொடைவகை பதன்ரூ.வாயிரச்கெழுகாத்தெட்டு என்பர்... பத்துக்குறை 
எழு நாத்றொன்பஃது அறுதூற்றுத் தொண்ணூற் ஜொன்பதாம். தொண்டு. 
தலையிட்ட அறுதூற்று த சொண்ணாற் ஜொன்பறு எழுதாத்றெட்டாசல் கா 
ன்ச, நச்சினுஃக்கினியர் பத்துச்குறை எழுதாற்றறோன்பஃது அதுத அத் 
தொண்ணூற்றொன்பது எனக்கொண்டு, அசனைத் சொண்டு தலையிடுசலாவ 
௪ ஒன்பசசாற் பெருக்கல் என்றுகருதி ஒன்பசனாத் பெருக்க அ௮ாத்றுச் : 
சொண்ணுத்றொன்பது ஒருலிசத் இருநதது. தொண்ணர்த்மொன்றென் 
மது பத்திச் கொடைவகை பத்தொன்பதிஞமிரத் இருர்த்து; 
ஜாத்றொன்று என்பர், இங்கனம் உரையாளர் மூவரும் கரதத மறதி 
த்ல் கண்டுகொள்க, 

   

  



௯௨ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல்” 

(டன். மெய்.. 

ளிப்படுக்கும் இலச்சகணச்சவா௫ய கொடைச்கூறுபாசொம் ; ஐமீசா... 
சாமே எஃது கேட்டார்க்கு,ச் சொடைப்பாடு 0, 

  

  

ஞூத்னொடு எ-து பதின்மூவாயிசத்தோடே; சொண்டு......ென்ப ௭-௪. i 
பது தலையிலேவைச்த பத்.துக்குறைந்த எழுதாத்றொன்ப.தா என்றுகூறவ; 
என்பது ஆராயிசத்இருசாத் று. சொண்ணாத்றொன்று என்னு கூறுவர் உட 
உணர்க இி௫னோரசே ௭-௫ சட்டளையின் ரொடைப்பகு தி யதிந்தோர் எ-று, 

  

ப.இன்மூவாயிரத்தோடே அருயிரத்திருதாத்து த் சொண்ணாற் ய, 
ன்ஜெனவே, சொசை பத்தொன்ப இஞயிர,் இருநூற்று, ச் சொண்ணா்0 

ன்ராயிற்னு. ஆக, ௧௬௨௬௧. பத்துக்குறை யெழுதா.த்றொன்ப சாவது ௮, 

மூத்றுத் தொண்ணாத்றொன்பது. இ.தனை ஒன்ப சுனோ பெருக்க ஒரு, 

சச் இருதூற்றுத் சொண்ணாத்மொன்றாயிற்று, இதனை அருயிசத் திரு 

அச் சொண்ணா த்ஜொன்று என்று விளங்கச்கூறா.து ஒருகா.ர்குறை்.அு ௮ 

ன்மே லொருகாலேற்றி ஞாபகப்படச் சூத்இஞ்செய்தன ஒரு பயனோச்! 
௮௮ கட்டளையடி. அறு நாத்திருப,சத்சைக்துக் சொடைகொள்ளுங்கால் ஐ 

பத்தொன்பது வழுவுள அவை களையப்படுமென் தற்கு. அவற்றுள் அடியே 
ஊத்சொடை மூன்று பாவினும் எழுபத்தெட்டுச் சரானும் வருங்கால் ஈ 
மச் கூட்டக்து,த் சளேவழுச் கஷேயவேண்டும்; அவ்வழி அகவற்கு காற்ப 
சொன்றும் வெள்ளைக்குப் ப.ினெட்டுமாக ஜம்பத்சொன்ப.த சளேயப்ப 
இவை களையுமாது;-இுக்தை, வண்டு, தேமா, மின்னு, ஞாயி, போது; 
போரேது, பாதிரி, மேவுசர், கன்னை, பூமருஅ, கி௫கொடி, காருருமு 
காணுத்சளையென இ*கேசாஇ பதினான்கும் அசவற்குப் பெருகிய கில்தி 
விசண்டடி. சளை வழுப்படும். வாகு, புளிமா, அரவு, வலிய, சடியா2 

விறகு, சணவிரி, உர௮ுபுலி, பெருகாணு, உருமு,ச்த, மழசளிது, விர 
கொடி, ஈரையுருமூ என இக்கிசையாஇ பதின்மூன் அஞ் சுருங்க சில்; 
ஓசோவோரடி சளைவழுப்படும். ஆக அசவத்கு நாத்பத்சொரு,சளை வழு 
Wer. இணி வெள்ளைக்கு மீ௦.ற்கதிய சீர்சளூள் ௮சிரியவுரிச்சர் நான்குரீக் 
வெண்ர் காண்குங்கூட்ட இருபத்தேழாம். இதில் கேராதி ப.இனான்கு, 
சுருங்யெ சிலது ஓரோவொன்று தளைவழுப்படும். நிரையாஇயில் வா( 
சடியாறு, விறகு£, வலியது என்னுகான்கும் பெருயெ ரில். ஓசோ 
ன்று சளைவழுப்படும். ஆக வெள்ளைக்குப் பதினெட்டு வழுவாயிற்து. ஆச 

வண்டு காருரு।   'தளேவழு ஐம்பச்தொன்பதாயித்று, அவை வருமாறு: 
களிமுழவு களிமூழவு என சிற்பக் கண்டு எனச் தொடைவருங்கால் வெண் 
ளேோயர்ய் வழுவாம்,  ப.தினான்கெழுத்தித்கும் இவ்வாறே கூடறிக்கொள் 
வாகு நாகு சாம்பு வண்டு என நிற்பச் குசவு எனச் தொடைவருல்கால் 0 

ண்டளையாய் வழுவாம். இணி வண்ட வாகு வாகு வாகு எண நித்பக் கண்



நச்சினார்க்கினியருரை. ௯௩ 

ஒனச் சொடைவருங்கால் ஆ௫ிரியத்தளையாய். வழுவாம், வசகு. களிமுழவு 
பகுருமூப் பாதிரி என கித்பச் கரவு என் தொடைவருக்கால் ஆசிரியத் 

யாய் வழுலாம், இல்வாதே எல்லாவத்மோடும் ஒட்டி வழுக்காண்க. கவிக் 

ச சசளவழுவின்று... அசை மொழிமு ச த்குத்துகாமாகலின் இதத்கொ 

சே கொழிஞுகற் குத்துகாகின்மையிற் கட்டளைக்குச் கொடை, கோடல் 

இரப்பின்று.. இச்சிதப்பின்மை கருகான சொடைகோடலும். ஒன்ற. 

'தசஜைச்கு இருப தடிச் கழித்து அறுதாற்றைக் சடியுள் ஐம்பத். காது” சுளை 

பிழுச்சளைக்து. ஒழிக்கவடி ஒர்தூத்து நா.ற்பத்சொன்ப ஹூத் பெத்த அடி 

மோனைத்தொடை ஐர்அத் 

“2௪ நேர்பதின்மூன் ஐக் குற்றெழு,்து ஒத்றெடுச்ச கோசையும் கெட்டெ 

மூச்சுக் தனியேவக்ச கோசையுமாக உசாசணல்காட்டித்தேனும் அவத்தித் 

நாற்பத்தசொணன்பஐ--௫௱௭௪மகூ அகந்தை யொ. 

    

ரிய மூவகையசையானும் வரும் உதராணல்களையும் கூறிக்கொண்டு தொ 

பெ கொள்க. ஒழிர்சனவத்தித்கும் இவ்வாகே வேதுபமோறு அதிக்து! 

சொச்சளை வருவி,ச்.௪,ச் சொடைகொள்க. 

“ஒன்று சலேயிட்ட வையைங்து. இரும், வழுவா யகவல் சொடைகொ 

எல் கூறி, னேரா இச்சர் பதின்மூன் ஐற்ருத், ௪ச்.சமச் குரிய பன்னீ மடிக் 

    5, முடிவில் வரும சடிக ளெல்லாம், பின்வரு மடியின் மூகற்சி சோடு, 

2 ன்டளை யாகித். தளைவமுடப்படு து நிரையா ச்சர் பதின்மூன் ஐந்குர், 

  

2 -மக் குரிய பன்னி ஈடிகளுண், மூகல்வகுமொசோவோ டி.சளெல்லாம், 

  

சின்வரு மடியின் Cpa EF Cri, வெண்டளை யாக மு£த்கூதி யாக்கு.த்,. களே 

yor பதெலு, மூடையவில் வடி,ச்தொகை மூப்பத் தொன்பதுநு, தொ 

டெைகோளின்றெனச் துணிக்தனர் புலவர் 29 “ஒண்ணு தவேபிட்ட வையைக்கு 
ர். ப. இன்மூன் 

ran, UE சிலங்களுட் பெத்த வடிகளுண், மூசல்வரு மொசோவோ 

டிச ளெல்லாம், பின்வரு மடியின் மூ.திஜ்£ர் சம்மோ, டாசிறி யத் தளை கட்டு 

      கம், வழுவா வெள்ளைச் சொடைகொளல் கூதி, னே ரா இச் 

முப் படுதலும், வாகு கடியாது விதகு£ வவிய)சனு, சிசையாஇி யாய 

ர்கணான்கா, ணுறழு மடிக்ளா ளிலு.இயடிகளூ, மங்கனக் சளைவழுப் பசெலு: 

மடைமையி, ணிவத்றான் ல வடிபஇ சேழுர், சொடைக்கியை பின்றெ 

i 3 aig £60, 

slags aye wip Cin ter Eer@r, Ouse po mpg sncugT 

கும்? “அவை பகுச்குங்கால், அசவறத் இருமாத் தெழுபத்து epe wb, 

வெள்ளைக் கொருதாம் றைம்பத் தாறுல், சலிச்கு காத்றிரு பசு மாகும் 22 

வண்டு சேமா மின்னு ஞாயி, போதுபூ போரோ௮ு பாரி மேவசீர், கண் 

ணு பூமருது நீசொடி 40 GEC, நாணுத் சளையிவை யொசோவொண்று. 

பத்தாக, aad பெற்ற விண மோனைத்தொடை, மிமைம் பஃசொல் 

     

ws துணிக்சனர் புலவர் 32 4 வமூஉல் கனக்க முதற்பா வி 

  

   



doa? தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

முப்ப தாகும் 73) கேரா.இ பஇன்மூன்றுக்குத் தொடை ஈட, * வாகு Yoh 
மா வசவு வலியது, கடியாறு விறகுக் கணவிரி யுரறுபுலி, பெருவேனு, 
உருமு,த்£ மழகளிது விசவுகொடி, கசையுருநுரஒரோவொன்று பதிஷஞெஸ் 

ரக, வகவல் பெத்த விணைமோ னைத்தொடை, நூற்று காற்பச்து மூஸ் 
தென அவல்வர் '* கிசையாஇ பதின்மூன் தற்கு.ச் தொடை. ஈச... ௮௧ ௮௧ 
வத்கு இணைமோனை,ச்தொடை உள்பட 

“வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போரே, ஜென்றிவை யொசோவொள் 
றெவ்வே ழாகச், தேமா மின்னுப் பாதிரி மேவுர், கன்னாணுப் பூமருது மா 

செல் வாயிவை, யொரோவொளன் முகச் சாருருமு மாவருவா, யொரோவெர 
ன் 'றைக்தாச வெள்ளைக் ணேமோனை, யெண்ப தாக வியது மென்ப)? 
கேசாதி பஇன்மூன் க்குத் தொடை ௮0. “ வரகு வலியது கடியாறு விறகு 

2௯, கணவிரி பெருவேணப் புவிசெல்வாய் மழகளிு, உருமூ.த்திப் புளிமா 
விவையவ் வாறு, ஈரையுருமுமப் புலிவருவா, யொசோவொன் றைந்தாக வெ 
ள்ளை பெத்த, விணைமோ னைத்சொடை யெழுபத் தாளும்; !* நிரை யாதிக் 
சர் பின்ஞூன்.றற்கு. தொடை ௭௦௬. ஆகவெள்ளைக்கு இணைமோனைச் 
தொடை ஈ௫௯. 

“gor Qs £ரானு அிரையாதச் சானு, மொரோவொன் றைந்தாசச் 

கலிக்குவரு மிணைமோனை, ாத்திரு பஃசா அவன் றனர் புலவர் 73 அகச்கலி 

க்கு இணை மோனை ச் சொடை ஈ௨உ௰. கு 

** கறவகைப் பாவிற்கு மொழிந்த வீணைமோனை, ஐஞ்னா,ந்று நாற்பத் 
தொன்ப 'சாகும் 7” ஆசத் தொடை ௫௱௭௰. 

** த நரஇ யாகிய சீர்பஇன் மூன்றா, னொரோவொன்து பத்தாக வச 

வல் பெத்த, பொழிப்புமோ னைத்சொடை ூற்றுமுப் பஃ்தே '? Comp 
ப.இன்நூன்றுக்கு”் தொடை ஈ௩௰, “ கிரையாஇ யாகிய 8ர்பதின் மூன்றா, 
ஜொசோவொன்று பத்து மொன்று மாக, வகவல் பெத்த பொழிப்புமோ 
னேத்சொடை, தற்று காற்பத்து மூன்றென pads” சிரையாதி பதின் 
மூன்றுக்கு தொடை ௧௪௦௩. ஆக அகவத்குப் பொழிப்பு மோனைத் 
தொடை amadn. ் ் 

      வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போசே, தென்றிவை யொசோவொன் 
் Egor Deir go's un AA Covi, weir eo aor பூமருது 

eras ane, QurCar@ancr Scraper wast சாருருமு;) மாவரு'வாமி 
வை யொரசோவொன் ஹைக்தாக, வெள்ளை பெத்த பொழிப்புமோ னைத் 

 



நச்சினார்க்கினியருரை. HO) 

சொடை, யெண்ப தாச வியம்பினர் புலவர்'? கோதி பஇன் மூன் தத்ர 
தொடை ௮௦. “வாகு வலியது டியாது விதகச், கணவிரி பெருவேணுப், 

புலிசெல்வாய் மழகனிது, உருமுச் திப்புளி மாவிவை யொோவொண், திரு 
ஒன் முக வியைக்க பின்னர், கரையுருமுப் புவிவருவா Qu names 
ஒழர்காகு, வெள்ளே பெற்ற பொழிப்புமோ ளைச்கொடை, யெழுபத்தா 
ஜென வியம்பினர் புலவர்” ஈரையாஇி பஇன்மூன் ஐக்குத் கொடை ௭௦௯. 
தச வெள்ளைச்குப் பொழிப்புமோனை ௭௫௦. 

“தேரு கிரையு மாய சர்ச, ளிருபத்.து கான்சா னொசோவொளன் தைக் 

சாகத், அள்ளல் பெற்ற பொழிப்புமோ ளைச்சொடை, மீமைம் பஃது மிரு 

ug wig” ஆகக்கலிக்குப் பொழிப்புமோனை ஈ௨உ௰. 

Kaparcoacs பாவின் பொ்ழிப்புமோ னேக்கொடை, ஐக்தாற்று ஊறப் 
தொன்ப சாகும்” ஆகச்சொடை இ௱௪ம்ஃ. 

“தேராதி யாய சர்ப ின்மூன்றா, னொயோஒவொன்றுப,ச் தாசுவகவல், 

பெத்தவொளுஉ மோனை த்சொடை. நா.த்துமூப் பதே?! நேசாஇபதின்மூன் 

ஏக்குச்சொடை ஈஈ.௰, “ரிரையாதியாகய சர்ப இன்மூன்றா, னொரோவொன் 

பத்து மொன்று மாக, வகவல் பெத்த வொருடமோ னை த்சொடை,நாத்று 
- “பத்து மூன்றென தவல்வர்??-கிரையாதி பஇன்ரூன் அக்கு, தொடை 

சமய. த௫ அகவறத்கு ஒரூமோனை த் தொடை ௨உ௭௰.., 

   “வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போமே, ஜென்றிவை யொல்வொண் 

     தெங்வே மாகத், தேமா நின்னுப் பாதிரி மேவு, கன்னாணுமப் பூமருது 

செல் வாயிலை, யொரோவொன் திருதூன் மூச் காருருமு,, மாவரு வாயி 
௦ யொசோகொன் நைக்சாக, வெள்ளை பெத்த வொரூ௨மோ னைச்சொ 
டட, யெண்ணொரு பஃது மெய்து மென்ப” கேசாதி பதின்மூன் அக்குச் 
தொடை ௮. “வாகு வலியது ஈடியாறு விறகுதிக், கணவிரி பெருவேணுப் 
புலிசெல்வாய் மழகளிது, உருமூச் இப்புளி மாயிவை யொசோகொன், நிரு, 
முன் ரூக வியன் பின்னர், ஈசையுருமுப் புலிவருவா யிவையொரேவொன் 
ஏதக்தாக, வெள்ளை பெற்ற வொரூஉமோ னை ச்ஜொடை, யேழொரு பஃது 
ஈத மாகும்.” ரிரையாதி பதின்மூன்றுச்சூச் கொடை எ௰௬, ஆகவெள்ளை 
ரு௨மோனைத்தொடை ஈடும். 

“தலிக்கு வருஞ்சீர் பத்து கான்கு, மொசோவொன் தைக்தாகப் பெத்த 
கொரூ மோனை, யீசைம் பஃது மிருபது மாகும்.”? ஆசக்கலில்குள௨ 

“Gpama பாலிர்கு மொழி*௪ வொ 
தொன்ப தாகும்.? ௮கத்தொடை இ௱ச௰ஃ. 

டமோனை, ஐந்து நீறு காத்பத் 
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“நர்பதின் மூன்றா னொசோவொளன் ௮ பத்தாக, வகவல் பெத்த கழை 

மோ னைத்தொடை, நாத்துமுப் பஃ்தென அவன் தனர் புலவர் 7? mma, 

எசிமையாதி யாகிய எர்பதின் மூன்றா, னெரோயொன்௮ பத்து மொன்று 

மாச, வசவல் பெத்த கூழைமோ ணைத்தொடை, நாத்து நாற்பத்து ape 

ஜென அவல்வர்"' ஈ௪௩. ஆக அகவத்குச் கூழைமோனை ச சொடை உ௱எஉ 

“வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போசேது, எனவிவை ஓசோவொன் தெ 

வ்வேழாகச், தேமா மின்னுப் பாதிரி மேவு£ர், கன்னாணுப் பூமருது மாசெல் 

வாயிவை, யொசோவொணன் ராகக் காருருரூ மாவருவா, யொரோவொன் தை 

gare வெள்ளை பெத்த, கழைமோ னைத்தொடை யெண்பஃ& தாகும் '' ௮6, 

“வகு வலியது சடியாறு விற்குதிக், சணவிரி பெருவேணுப் புலிசெல்வாய் 

மழகளிது, உருமுத்திப் புளிமா விவையெர ரோவொண், ,நீசா றாக விய 

ன்ற பின்னர், கரையுருமுப் புவிவருவா பொரோவொன் an nh sae, Dave or 

பெத்த கழைமோ னைச்தொடை, யெழுபச் சாறு வியலு மென்ப.” எலக 

ஆச வெள்ளைக்குக் கழைமோனை ௧௫௯, **கேரு நிசையு மாகிய சீர்க, fe 

பத்து நான்கா னொரோவொன் தைந்தாகத், துள்ளல் பெத்த கூழைமே 

னேத்தொடை, யீரைம் பஃது மிருபஅ மாகும் ?? 420. 

*“மறவகைப் பாவித்கும் கழைமோ னை,ச்சொடை, ஐஞ்ஞாத்து நாற்பத் 

தொன்ப சாகும்?” இ௱சுமக. 

“டுநர்பதின் மூன்றா ஜெசோவொன்து பத்தாக, வகவத் குவரு மேத் 

துவாய் மோனை, நாத்து மூப்படீெெனதவன் pers” amd.“ Bas 

யாகியர் பதின்கூன் ருனெரோ, கொன்று பத்து மொண்து wis, asa 

பெத்த மேற்கதுவாய் மோனை, நாற்று நாற்பத்து மூன்றென அவல்வர்.? 

சகல. ஆக அகவற்கு மேற்கதுவாய்மோனே ௨௭௰௩.. “வண்டு ஞாயிற 

போ தபூப் போசேது, என்றிவை யொசோவொன் தெவ்லே மாகத், சேமா 

மின்னுப் பா.இரி மேவுசேர், கன்னாணுப் பூமரு.அு மாசெல் வாயிவை, மெ 

சோவொல் ஸறுசச் காருருமூ மாவருவா, யொசோவொன் ஹைக்தாக கெ 

ள்ளேக்கு மேத்கதுவாய், மோனை யெண்பஃ சாகு மென்ப? ௮ம், “வச 
   

யது கடியான வித்குஇீக், சணவிரி பெருவேணுப் புவிசெல்வாய் மழகளிறு, 

உருமூத்திப் புளிமா விவையொ சோவொண், ஜீசா ரக வியண்ற பின்னர், 

நரையுருறூப் புவிவருவா யொசோவொன் நைக்தாக, வெள்ளை பெத்த 

மேக்கதுவாய் மோனை, யேஜொரு பஃது.மாறு மாசும் 5" ௭௦௬. ஆகக 

எெளேக்கு மேற்கு துலாய்மோனை ௧௫௦௯. *கேரு கிசையு wiBu Fis, fig 

பத்து கான்கா னொசோகொன் ஹைக்தாகத், துள்ளல் usp Cops giv 

மோனை, யிரைம் பஃது -சிருபது மாகும்” க௨௰.



நச்சினார்க்கினியருரை. wor 

CPrasi upg GimCun %r sO sre, ger po wn hue 
தொன்ப தாகும்) ௫௪௯. 

, * எண்வகை மோனைக்கு மியன்த பெருக்சொகை, முக்தூற்று த் 
சொண்ணாத் திரண்டு தலையிட்ட, காலா யிசமா நவிண்தணர் புலவர்? ஆக 

மோனை ச் தொடை ௮௬௩௱௯௰௨. ன 

இனி எதுகை வருமாறு. 

“அவற் இருநாற் ஜெழுபச்து மூன்றும், வெள்ளைச் கொருதாற் 
ஒறம்பத் தாதுல், சலிச்கு நாத்திரு பஃது மாக, மூவகைப் பாவித்கும். தலை 
மாசெதுகை, ஐஞ்ஞாத்று காற்பச் தொன்ப தாகும்”? ௫௪௯. ** அடியெு 
கைச் தொடை கொள்ளுங் சாலு, மிம்மூ. வசையா னதபெ ருக்தொகை 
ous So நாற்பத் சொன்ப தாகும் 33 ௫௪௯. 

“வண்டு தேமா மின்னிவை யொசோவொன்,”திராக் தெய்திய வீணை 
மெது கைதா, மூப்ப தாக மொழிக்கன ரகவச்கு'? ௩௰,. “adug கடி. 
மாறு விறகுசீச் சணவிரி, யுரறுபுவி பெருகாணு வுருமு,ச்* மழகளிது, Ir 
கொடி ஈரையுருமு விவையொசோ வொன்தத், கொன்றுட ஸீரைந்சா 
லீயன்த விணையெதுகை, oF BOGE ud ste Keer mer TEU HE”? md. 

தகஅகவற்கு இணையெதுகை ௧௪ம். “ஞாயிறு போஅபூ வெட்டுமு த லேழும், 
போரு கன்னாணுப் பாதிரி பூமருது, மாசெல்வா யொன்பான் மு.தலா 
மாறு, மேவுரர் காருருமூ. மாவரு வாயிவை, யீரைக்து தொட்டே யீரே 
ழெய்ச, வெள்ளை பெற்த விணையெது கைத்தொகை, வயைம்பத் தொன்ப 

” மாகு மென்ப”? ௫௯. * வரஇரு நான்கு புளிமா வொன்பான், மு.சலா, வொ 
ரோவொன் திருமூன் ராக, வெள்ளைச் கணையெதுகை மூவா மாகும் 33 ௧௮. 

க வெள்ளேக்கு இணையெதுகை ac *நேர்கிரை யிற்றாற் சலிக்கணை 
பெதுகை, யிருமுப் பஃ.சாக வியலு மென்ப” ௬௦. 

* மூவகைப் பாவிற்கு மொழிக்ச விணையெதுகை, யிருநாற் ஜெழுபச் 
கும்மே? ஆக ௨௭௭, “வண்டு கான்கு மின்னுச் சேம, வைந்து ஞா 

2 போனுபூப் போரே, ராறு பாதிரி மேவுசர் ஈன்னாணுப்,. பூமருது €B 
சொடி யேழு காருருமு, காணுச்சளை யெட்டு முசலா வக்தவவை, 'யொ 
சோவொன் ஜெவ்வேழ் நிலம்பெற வகலர்குத், சொச்ச பொழிப்பெதகை 
சொண்ணாத் மொன்றே” ௬௧. *வரஇரு கான்கு புளிமா வாவொன்பாண், 

  

கவீயது விறகுக் சடியாத ப்.த.க், கணவிரி யுருமூ,ச்சீப் பெருகாணு வு 
அபுலி, மழகளிது பதினொன்று ஈரையருமூ விரவுசொடி, மீசாறு goser 
8்சவை யொரோவொன், ஜொன்பது நிலம்பெத வசவற்குப் பொழிப்பெ்



a2 தொல்காப்.அயம் செய்யுளியல் 

துகை, தூத்றோ டொருபத் சேழென அவல்ப ” ௧௧௭, ஆக அகவத்கு; 
பொழிப்பெதுகை mx,  * வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போரே, நெட்டி 
மூ.தலா வேழுர் சேமா, மின்னுப் பா.இரி மேவு£ர் ஈன்னாணுப், பூமருது டி, 
செல்வா யொன்புரன் மூ.தலாலுல், காருருமூ மாவருவாய் ப.த்துமூத வைத்த, 
மாக வெள்ளைக்கு வர்,ச பொழிப்பெதுகை, யெண்ணொரு பஃதே யெய்த 
மென்ப? ௮ம். “வாகு வவியது கடியாது விதசூசி, யெட்டுக் கணவிரி பெடி 
காணுப் புலிசெல்வாய், மழகளி அருமு;த்தீப் புளிமா விவையொன்பது, wey; 
யுருழுப் புலிவருவாய் பச்து மூ.கலா, 
வெள்ளை பெத்.ற பொழிப்பெ௫ கைத்சொடை, யானொரு பஃது மைந்து டி 
Gb” ௬௦௫. வெள்ளைப் பொழிப்பெதுகை சுமஐ. “*வவியது விதகுரி 
கடியா ஹெனுமிவை, யீசேழ் தொட்டுப் பஇினெட் டளவுங், சணவிரி பெருக 
2 IGHSE மழகளிது, புவிசெல்வா யுரதுபுவிப் பஇனைச்.து மூ.கலாப், பச் 
கொன் பானள வுயசவு ஈசையுருமு, விரவுகொடிப் டிலிவருவாய் பதினா. 
முதலா, விருபதின் காது முயசவும் வரு,சலிஜ், தள்ளல் பெத்த பொழிம் 
பெ துகைதா, மறுபஃ சாக வறைச் சனர் புலவர் 79 ௬௦. 

  

$ ச வவையொரோ வொன்றைச் தடீ ், 

** ரூ௦வகைப் பாவிற்கு மொழிர் த பொழிப்பெதுகை, கானூத் ௫௫ , ழூ OS G6 
பத்து மூன்றென ஈவில்ப 7? ௧௧௩... 

“தேர்பதின் மூன்றா னகவத் கொரூ௨வெலுகை, வண்டு சான்கு மிஸ் 
னுத் சேமா, வைந்து ஞாயிறு போதபூப் போரே, ராமு பா.இரி மேவு£ர் ஈன் 
ஞாணுப், பூமரு.து நீகொடி யேழு காருருமு, காணுத் சளேயெட்டு மதன 
வொசோகொன், ஹெவ்வேழாக வியன்தசொகைதா, மேழொரு பஃதோ டிரு 
பதிதொன்றே”? ௧௦௪. *சிரைபஇன் மூன்றா னசவற் கொரூஉவெதுகை, வ 
இரு கான்கு புளிமா வாவொன்பாண், வலியது கடியாறு விறகுதப் பத்க், 
கணவிரி யுசபுவி பெருகாணு வுருமுத்£, மழகளிது பதினொன்று வீரு 
கொடீ ஈரையுருமு, வீசாது மு,சலா வொசோவொன் ஜொன்பா, னாகச்தொ 
கைழாத் றொருபத் சேழே?? ssa; ஆக அகவற்கொரூஉலெதுகை உச. 
“கேர்பதின் மூன்றான் வெள்ளேச் கொருஉவெதுகை, விண்ஞொயிலுபோத 
பூப்போரே, ஜெட்டுமூசலா வேழுக்சேமா, மின்னுப் பாதிரி மேவு£ர் ஈன்று, 
ணும், பூமருது மாசெல் வாயிவை யொன்பான், மு,தலா கொரே 
வொன் றுறும் சாருருமு, மாவரு வாய்பத்.து மூசலாக வொசோவொன், op 
நதிமாக வறைந்த தொகைதா, மெண்ணொரு பஃசே யெய்அ மென்ப ௮0. 
ஈ“சிரைபஇன் மூன்றான் வெள்ளைச் கொரூ௨வெதுகை, வாகு வலியது sy 
யா௮ விறகு, யெட்டுக் கணவிரி பெருகாணு வுருழு௦த்தீப், புவிெல்வாய் 
1யழகளிது புளிமாயிவை யொன்பது, கரையுருமுப் புலிவருவாய் பத்அமுத்
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லாச, வொரோவொன் றைந்து கிலம்பெத், GAGE uss) மைந்து மாகு 
2௦௫; ஆக வெள்ளைக்கு ஒரூஉவெணுகை ௧௪௮. கேரீசானு.ற் கவிக்கொருஉ 
ெ.துசை, பெருயெ ரிலத்தி லொசோவொண்று களையப், பெறுக்கொசைகா 
த்பத்செட்டுப்பின்னர், கிரையீ சாறுத் கருக்கெ ச்லத்திஜ், கொமோவொள் 
நுசளையப் பெழுந்தொகை யஃதா, மிருவசைச் தொகையும் சொண்ணாத் 
on? aids, 

“கறவகைப் பாவிர்கு மொழிந்த வொரூஉவெதுகை, கானூத்து நாற்பத் 
தொன்ப தாகும்? ௫௪.௯. 

“வண்டு சேமா மின்னிவை மூன்று, மொசோவொன்று சுருங்யெ கிலத். 
ச,சர்கான், ககவல் பெற்ற கூழை யெதுகை, யீசா ராக வியலு மென்ப?? 0௨. 
மவலியனு கடியாது விதகுஇப் பத்துக், சணவிரி யுர£றுபுலி பெருகாணு வரு 
மு.ச்£, மழகளிறு பதினொன்னு. விரவுகொடி ஈசையுருமூ, வீசாது மு.தலாக 
கொரோவொன் றொன்பா, சை வகவற்குச் கூழை யெதுகை, தொண்ணா 
சத் தொகுச்.சனர் புலவர்”? ௬௦. ஆக அகவற்குக் கூழையெதுகை ௭௨. 

ஈஞாயிஐு போஅபூப் போசே ஜேழாப், பாதிரி மேவு£ர் ஈன்னாணுப் பூமருஅு, 
மாசெல் வாயிவை யொசோவொணன் முகச், காருருமு. மாவருவா யொசோ 
கொன் ஹறைக்தாக, வெள்ளை பெற்ற கூழை யெதுகை,யானொரு பஃது 

மொன்று மாகும்!” ௬௦௪. **வாஇரு கான்கு புளிமா வரவொன்பான், மு.சலா 

கவொசோவொன்று ஈக்கான் காக, வெள்ளை பெற்ற கூழை யெதுகை, மீரா 
ருச வியலு மென்ப ? ௧௨, ஆக வெள்ளைச்குச்சு. ழை யெதுகை எ௰௩. “$திமை 

Sop கழையெதுகை, மிருமுப்பஃ்தா வியஓங்கலிக்கே ?' ௬ம். 

சீ “ரூறவகைப் பாவிற்குக் கூழை யெதுகை, யிருநாத்.து முப்பச் சைக்கா 

கும்மே? ௨௱உ௰௫. 

“ேநேராஇயாகய சர்பதின் மூன்றாற், சுருல்யெ சிலத்தி லொரோ 

வொன்று கான்காக, வகவல் பெற்ற மேத்சதுவா யெதுகை, யையொரு 
பஃது சிண்டு மாகும்." இ௰்௨. “as க்கு புளிமா வரவு, பதிஞென்று 

வலியது கடியாது விறகுதி, யீராறு கணவிரி யுசதுபுவி பெருகாணு, வுருமுச்சீ - 
மழகளி ஜிவைப.இன் மூன்று, விரவுகொடி. ஈனையுருமு,. வீரேழ் முதலா, 
கவொரோவொன் சேழாக வகவல் பெத்த, மேத்ததவாயெ௫கைசொண், 
தஜொன்றே'? ௬௦௪. ஆ அசவத்கு மேத்கதுவா யெதுககை ஈஎல்! 
Gy Cun gyi போரே, ஜெட்டி மு. சலா வொசோொன் தேழு் CSOT 
Beir ents un BA மேவுசர், கன்ஞணுப் பூமரு து மாசெல்வாயிவை, யொன்பா 
ள்முதலா வொரோவொன் ஸூ௮ங், சாருருமு மாவருவா யீரைக்து முதலா, 

  

    



௧௦௦. தோல்காப்பியம்' செய்யுளியல் 

“வொசோவொன் றைக்து மாக வெள்ளைக்கு, மேற்க.தவா யெதுகை யெஷ் 
பஃ தாகும்?'௮0. “வரகு வவியது கடியாது விறகு, யெட்டு மு,தலா வொரே 
வொன்று நான்கும், கணவிரி பெருவேணுப் புவிசெல்வாய் மழகளி, தருமு s 
இப்புளி மாவிவை யொன்பா, னணையுருமுப் புலிவருவா யீரைந்து ம. 
'வொரோவொன் ஜொருகான் காக வெள்ளைக்கு, மேற்சதுவா யெதுகை மை 
ம்பத் இரண்டே 3? ௫௰௨. ஆக வெள்ளைக்கு மேற்க.துவாயெ.துகை ஈ௩௰௰, 
**கிரையீ ராறா.ற் கவிக்கு மேற்கதுவா, யெதுகை காத்பச் தெட்டா வெய்த 
i? ado, 

“paws IG Quripis Copsgar, Quge@s wish Ag 
பத்து மூன்றே, 33 ௩௱உ௰௫, 

“வண்டு கான்கு சேமா மின்னிவை, யைக்து மு,சலா வொசோவொள்் 
தேழாக, வகவல் பெற்ற சழ்க்கதுவா யெதுகை, யொன்று தலையிட்ட vies 
சாகும்.? ௨௰௫. வலியது கடியாது விதகுதிப் பத்துக், கணவிசி யுரறுபுலிபெ 
ரூகாணு வுருழு,ச்தி, மழகளிது பதினொன்று விசவுகொடி ஈசையுருமு), வீசாது, 
மசலா வொசோலொன் ஜொன்பா, ளாக. வசவுத்குச் எழ்க்க.ு வாயெ.அகை, 
தொண்ணா ராச,ச் சொகுச்சனர் புலவர்? ௯௰. ஆக அகவற்குக்£ழ்க்க துவா. 

யெதுகை ஈ௰௪. “ஞாயிறு போதுபூப் போரே தென்றிவை, யெட்டு மூ.கல். 
கவொசோவொன் தேழும், பாதிரி மேவு£ர் நன்னாணுப் பூமரு.அ, மாசெல்லா 
யொன்பான் முதலா வாறுங், காருருமு. மாவருவா யீரைந்து மு.தலா, வெ, 
வொன் றைந்து மாகச் €ழ்ச்சதுவா, யெதுகை வெள்ளைக் ச.துப,ச் தொர 

மே” ௬௪. “வாரு கான்கு புளிமா வொன்பான், மு.சலாவொசோவொ௫ 
ஜொருகாஎன் காக, வெள்ளை பெத்த சழ்க்ச துவா யெதுகை, மீரா ராக வியது: 
மென்ப. Pe. . ஆசவெள்ளைச்குச் இழ்ச்சதுவாயெதுகை ௭௰௩., “சிசையீராறுத் 
5086668042 par, Quges opus Qsc@r urge.’ Dx. 

““மூறவகைப் பாலித்கு மொழிக்த சழ்க்கதுவா, Ques SG wna 
மேப்பதி இரண்டே 2: உ௱உ௰௨, 

“வண்டு சேடி, மின்னிவை மூன்றுஞ், சுருங்கி கிலத்தி லொரோ 
கொன்று ஈந்சான்; 442 வகவல் பெத்தமுற் ஜெ.சுகை, மீரா ராக வியலு மெ 
ன்ப? ௧௨. “வலியன் டியாது விறகு யீராறு, சணவிரி யா£றுபுவி பெருக் 
ணு வுருமூத்தீ, மழகள் து பஇன்மூன்று விரவுகொடி. கரையுருருட, வீரேத் 
முதலா வொரோவொன் ரமாக, வசவல் பெத்த மு.ற்தெ துகைதா, மேழொ 
ரு பஃதா வியலு மென்ப ௭௦, ஆச அகவற்கு மு.த்றெ.துகை ௬௦2, “ஞாயி 
துபோதுபூப் போசேதென்2௮, யெட்டு முசலா வொசோவொள் தேழும், 

 



நச்சிஞார்க்கினியரரை. கடக 

மாதிரி மேவுர் ஈன்னாணப் பூமரு௪, மாசெல்வா யொன்பான். முதலாக 
வாது, சாருருமு மாவருவா மீசைக்துநூகலா, வொசோகொன் நைச்சா மு 
தறெதுகை வெள்ளைக், கானொரு பஃது மொன்று மாகும்?” கலக, “ein 
இரு கான்கும் புளிமா கொன்பான், மூகலா வொசோகொன் ஜொருகான் 
404, வெள்ளை பெற்ற மூத்றெது கைதா, மீரா ரக வியலு மென்ப?! go, 
ஆச வெள்ளேக்கு ம.த்தெதுசை ௭௩. சிஸாமி ஈா௫ு்'சலிச்குமு் தெதுமை, 
எலொரு பஃது மெட்டு மாகும்?" ௪௮, 

“ மூவகைப் பாவிற்கு மொழிர்தமூத்' கெ.தகை மூன்றுதலை யிட்ட 
கிருதா ராகும்? ௨௱௩. 4 எதுசையென் பசனா னியன்த பெருக்சொகை, 
yor யிரத்சோ ஒருதாற்று முப்பது? ஆசவே யெலுலைச்தொடை 
eran, 

“*மோனைக்கு மெதகைச்கு மொழிச் த சொடைத்சொகை, யிருபத் 
இரண்டு முடியி னிடட, வறுதாத் டனே ழாயிச மாகும்?'. ஆகமோனைர்கு 
மமெதுகைச்கும் எதகஉ௰௨., 

இனிழாண்வருமாறு.. 

“*/கவற் இருதார் ஜெழுபச்சு மூன்றும், வெள்ளைக் Dany wr > 

தைம்பத் காறுஸ், கவிக்கு தாத்றிரு ௬௫ மாசம்! 4 கூவகைம் பாவிர்கு 
மொழிக்த வடிமுாண்) ஐஞ்ஜாத்த காற்பச் சொன்ப சாகும்? @nedm. 

“(தேரா இிச்சர் பதின்னுன் ரானு, மொசோகொன்று பத்சாக வசத 
எணைமுற, ணீரைம் பட்ழூ மூப்யது மாகும்?! ஈ௩௰, “சிறையா இச்சீர் பதன். 
மூன் ருனு மொசோவொன்ற பத்து மொன்று மாகு வகவல் பெத்த விரை 
சண் டொடைசா, மீரைம் பஃ்தொடு காத்பத்து apse Ce” med. oye 
வசவத்கு உ௱எல௩, * வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போரே, தெட்டுமுக 
ஒர கொரோகொன் தேழுட், சேமா மின்னுப் பா.இரி மேவுசர், கன்னுணுப் 
பூமருஅ மாசெல் வாயிலை, யொன்பான் நமூசலா வொசோகொன் ரூனுவ், 
EGG மாவருவா மீசைக்து நூதலா, வொசோவொன் ரைக்து மாக வெள் 
    சக் Raw ges கொண்ப& சாகுமென்ப.? ௮2, “வாகு வலியது: சடியாது. 
விறகு, யெட்டுக் சணவீரி பெருகாஹனப் புலிசெல்வாய், மழகளி ஐருமுச் 
தீப் புளிமா வாவொன்பான், மூ,சலாவொசோவொன் நிருமூன் ராக கரை 

மூப் புவிவருலா யீரைக்து மூ.சலா, லொசோவொன் நர்சாக வெள்ளைக் 
2௪. gs Qed tras Ede, Stor ges, Com@pnG ude wre urge, 

“கேருசிசையு மாய 2ர்-ளிருப்து கான்சாத சலிச்செ முசண்டொடை, 
   

  

கீரைம் பஃது மிருபத மாகும்.” ஈ௨௰.



soz. தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

“ஞுறவசைப் பாலித்து மொழிந்த விணைமூா, ணேஞ்ஜாற்று. wn dug 

தொன்பது மாகும்? இ௱௭௰௯. ,சான்பது மாகு 

ண்டிணேமுரணிர்குக் உதிய சூத்திரங்களைப் பொழிப்புமாாணுக்கு. 

மொரூஉழுகணுக்குங் கூழைமூரணுக்கும் மேத்க துலாய்நுபணுக்குல் ச்ச 
கதவாய்முமாணுக்கும் முரற மாணுக்கும் கூதி இணைமும ணுக்கு.த் கொடை 

கொண்டிவ்வாதேகொள்ள ஓரோவொன்று geyser hay காத்பத்தொன்ப 
  

  சாமி, ௫௪௯, இணைமுமண் டொடையோ டேனைய வெ ர்ள- வொரேர 

வொன் நதைஞ்னாற்று மாறபத் சொன்பதே * 

“ஏண்வசை முரணா னியன் தொடை, 

  

ஹூத் திரண்டு மூடிவிட்ட, காலா யிசமா கவின் தனர் புலவர்? ஆகு, சத 

பாகம. 

இணியியை௨ வரமந. 

“துசவத் இருதாத் ஜெழுபத்து மூன்றும், மெள்னேக் இருதாத் தைம் 

பத் தாறுக், கலிச்கு நூழ்திரு ப%து மாக, மூவகைப் பாலிழ்கு மெழுச்தடியி 

க௪௰௯. **சொல்லடீ     யையே, யைஞ்ணாத்து நாற்பத் சொன்ப தாகு: 
யியைபு சொள்ளு 

  

6 காலு, மூவகை யானும் வர்.௪. பெரு 

  

யைஞ்னா 

றது காற்பத் தொன்ப தாகும்? இ௱௪க. 
  

எழுநா இரசர் பஇன்கூன் ருனு, மொரோலொ தாச வசவற்சி 

    

ஊையியை, பிரைம் பஃது மூப்பஃத wong iru n.d, Dare 

விற 
சோவொன் திருதாற் ஹெண்பத்த மூன்றா, வாயிரத்து கானூற் ஜொருபச் 

*தைந்தே?? BPNdDa. gigs சொடையான் வெள்ளைக்கு வந்ததசொகை, யொ 

ணய மூன்றுபா 
     ம் பகுக்குமரீது ஐந்த தொடையா னசவற்கு வருக்சொகை, யெ 

Crane Der Ger nwt uss மூன்றா, வெண்ணாற் மொருபத் சைந்சென 

மொழிப? அ௱ல்இு, “ஜந்து தொடையாத் சலிக்கு வருக்தொகை, யொயோ 

கொன் ஹொருகாற் திருபஃ் தாக, தூது தலையிட்ட ஐஞ்னா ஸகும்? ௬௭. 

“கூதிய மூன்றின், மொடைத்சொசை a Bey, Eg wm Cass 

ஹாத்து முப்பது? ஆசகவைர்து தொடையானும் பெத்ததொகை உத 

arn, 

'இனிஒலசை மு ணும் வருக்க மோனையும், வருக்க வெ.துகையும் வழி 

மோனையும், உயிரெது கையு முரைத்தசெக் சொடையு, மதத் Agus 

*தைந்தடி யோடு, கொடைகொளும் வகையைத் தோன்றக் கூறி, pres



ஈச்சினார்க்கினியருரை. ௬௦௨. 

யபெனுஞ்சர் மு.குற்பா விசண்டிற்கு, மூறழ்க்க வடிக ளிருபது நீக, யேனைச் 
ரா லூறழ்க்க வடித்சொகை, யவமாற் றைக்தே யாகு மவக்தள், வழுகில 

ஓமம்பதி சாறுக் களைய, வொசோலொனண் தெய்திய சொடைக்கொகைகூ தி, 

ளஞ்ஞாற்து காற்பத்தொண்ப தாகப், பத். கொடையும் பெத்த தொகை 
ச்சொண். 

மொசோவொணன்் ைஞ்னூற்றுகாற்பச்சொன்பஃ தாகப் பெற்ததொகை 
ஜுமையாயிர தீதொகொணா 

  

ர.ஐ?"ஆகப்பத்.து,ச்தொடைக்கு 

  

நகல்... ஈக்ைக்கண்டு மாபித்குமூன் ஐம் வழுப்போய் ஐம்பத்தாது 

Wain. இணி இ.க்தொகையை மூன்று பாவிஜ்கும் பருக்குமாது:-- 

ஒரோவொன் நிருதாத் ஜெழுபத்து மூன்றும், பத்இி னாண மகவல் பெறும் 

தொகை, யீரா யிரச்சோ டெழுசாத்ு முப்பது? “ஓரோ வொன்றொரு த் 

ததம்பத்தாருப்,ப.சீஇினானும் வெள்ளே பெஐக்கொகை, யாயிர ச் ஊைஞ்ஞாத் 

ppus தாழும்” “ஓசோவொன் ஜொருதாத் திருபஃ காகப், பத்தினானுக் 

தள்ளல் பெறுக்தொசை, யாயி, திருகா முகு மென்ப. 

“தாடை வைக்கா னியன்த சொசைகா, மெண்ணா யிரத்தொடு 

kon ஜிருபது.”-முத்கூறியவைய் து மிசனாத்கூறிய பச். ஐமாகப் பதினைம் 

சானும் பெற்றி தாகை அதடரஉ௰. 

  

னி ழன்றுமெருத்தோள் லெதுகை. 

எழுச்ெண்ணப்படு மெழுச்அக்களிலும் எழுத்தாக வெண்ணாத 

  

வொத்றுக் குத்மு:கசங்களிலுச் தொடைகொள்ளுமாத த்துக் குத் ஓ தெ ளூ 

“வண்டு மின்னு ஐர்தைகேற் இச்சா, னிடகொடியிவ்வாத்றா னப 

  

தநீச்ி, யேனேச் சோ னுதழ்க்த வடிக, ளிருதாற் றப த்து கான்கா மவற் 
ண், மூப்பச் சொருவழுச் களைர்து கொள்ளப், பெத்த வக௨ற் றொடைச் 

தொகை கூறி, னிருகாத்து முப்பத்து மூன்றா கும்மே”--இதனட் களைக் த 
ஷோக்துரீக்ு யேனைகேராதியொன்ப.இத்குப் பதினெட்டும் நிரையாதி பதி 
ன்மூன்ற “குப் பதின்மூன்றுமாக வழு முப்பச்சொன்றாயிற்று. வண்டு. 
மின்னு த௫்தைகேற் றுக்கா, விவத்ரான் முப்பத் தொன்று நீக, யேனைச் 9 
சானுதழ்த்த வடிக, ஹூற்றோ மைம்ப தாகு மவழ்வுள், வழுப்பதி ஞ்ன்குங். 

களைய வெள்ளை, பெறுக்சொடை“தாற்று முப்பத் சாறே ? இதனுட்: களைக் 

si நான்குரீக்து யேனை கோத பத்.இர்குப் பத்.தும் நிரையாஇயுள்- வாகு 
வலியது கடியாறு விநகு£யென்னும் கான்கத்கு கான்குமாக' வழுப்ப இனன். 
சாயித்த, ஆச விரண்டத்கும் வழு காத்பதிதைக்து.  - “* சேற்றுக்கா -னீடு 

  

கொடிச் ராக்கு நீக்கு, யேனைச் ராத் அள்ளல் பெறுக்சொடை, யொரு 

அத் ஜொருபஃ தாகு மென்ப, md



௧௦௪ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

* மூறவகைப் பாவின் மூன்றா மெழுத்சொன், றெதுகை கானூர் தெ 

முபச் சொன்பது 33 Frade. அகவற்கைந்தும் வெள்ளைக்கு கான்கும் , 

விக்செண்டுமாக இவ்வகையாற் களைக் தசர்களேந்து மிரண்டா Oy 

மு.ச்தும் மூன்றாமெழுச் அஞ் சோவொன்றிற் ஐலையாசெ.துகைப்பாற்பட 

லானும் பிற£ர் குறைர்து வேறுபடுத்தித் பிரசொடைசரர்து இத்தெ 

டை தக்து காட்டாமையானும் அல்கனங் கனையவேண்டிற்றெனவுணர் 

மெல்லினவெதுகை முதலியன. 

இன் “மெல்லின வெ.துகையு மிடையின லெதுகையு மாசிடை 
மெதுகையு கெடின்மோ னையு, சிறைமூசத் 2௫ அக்தையு நீக், நேர்நுதத் 
ர்கள் பதின்ஞூன் னு, வொசோவொன் அதழு மடித்தொசை கூறி, னூத் 
ஜோ டைம்பத் சாறு மவத்தள், வழுகில மிருப.் சாறும் களைய, வொரே 
கொன் நெய்துக் சொடைதத்து மூப்பஃது 9 * அக்காத் மொடையா ன 
வல் பெழங்தொகை, யைஞ்ஞாற் திருப் சாகு மென்ப? 5 கேர்பதின் மூ 
ன்ருன் முன்னர்க் கறிய, கால்வகை,ச் சொடைச்கு மொசோகவொன் தத 
ந்த, வடித்தொகை சொண்ணா,த்து மூன்ற னுள்ளும், வழுப்பஇன் மூன், 
சளைய வொசோகொன், தெய்திய சொடைதா மெண்ப சென்ப, தாகா 
ஜெொடை பெத்தவெண் டொடைசா, னெழுகாற் நிருபஃெெசெனமொழிக் த 
சேரி அவற்முன் 4 ந்தை வந்த மெல்லின வெதுலை, முற்பா விண் 
உற்குக் சளேவழுக் களைந்து, கொள்ளப் பெறு ங்தொடை user wre.’ 

“ pécog Grund atoregiGat sii, ucrods sin டானு மூன்னர்க்க. 
திய, காத்னொடை யொரசோவொன் ஹெய்துக் சொடைதா, மனப தாகச் 
கவிக்கு வருக்கொடட, யிருகாத்து காற்பஃ தென்றனர் புலவர்.” காத்றொ 
டை யானும் பெத்ற சொடைதா, மாயிசசத் சோடு சொண்ணாற் தேழே 
ஆசவிச்கான்கு தொடைக்கும் பெத்ற தொசை ௬௧௭௭. 

இனி வல்லினவெதுகை வருமாறு, 
“வல்லின வெதுகை வகுக்குல் காலை, நிசைபதின் மூன்று erg 

ந்தையு, மேவு எரு காணுத் அளையுல், களைய கோதி பத்.சா மவத்றிற் 
இருபது வழுவுல் சளக்கு பின்னர், yaad பெத்ற சொடைமா மாகு 
“ தரைபதின் மூன்று மேவு 2௫, மின்னு ஐந்தையுல் களைந்து. கோரி, பதி 
ஜென் தத்கும் பதினொரு வழுவுல், களைக்கபின் வெள்ளேக் கறுபத் நெட் 

    

Gu, Rooms ang காணுச் தளையு, மேவு சீரும் களையகே சாதி, பத்.தாற் கலி 
,ச்தொடை யைம்பஃ தாகும்? 

*-மறவசைப் und pee adder Qa nas, IG sr Gy Gua Oat 
டென மொழிப.” உ௱௧௮.



நச்சினார்க்கினியருரை. ௧௦௫ 

னியுயாளபெடை வருமாறு. 

*சைச்சர் கான்குரி முதத்£ ரெட்ட, தந்தை யெனப்பதஇன் மூன்று 

மமாழிக்தது, கேசேழ் கிசையே மாகிய எசாற், பெத்த வடிநூத் துப் 

பெட்டனுள், மூவேழ் வழுவு நீச்ச பின்ன, சகலல் பெத்த வளபெடைச் 

தொடைசா, காத்றொடு காத்பக் தேழென pad? ** கூறிய பதின்மூன் 

இருழித்த பின்னர், கேரொன் பானு சிரையொன் பானு, மாய சீராத் பெ 

த்த வடி.தா, மூ.த்றோ டொருபச் தேழா மவற்றுள், வழுப்ப.இி னொன்து நீக்கி 

வெள்ளைக், களபெடை நாத்றா ரூகு மென்ப.” 4 உரிமுகற் ரெட் டொழி 

தத பின்னர், கேர்கிரை மீரெண் சாத் அுள்ளற், களபெடை யெண்பஃ தா 

க மென்ப. “மூவசை யாத்பெறு முயிசள பெடை, மூர்னாத்து முப்பத்து 

முூன்றென மொழிப.!? ௩௱௩௰௩., 

இனி யொற்தளபெடை வருமாறு, 

“டு தமாப் புளிமா வெனுமிரண் டத்கும், வமுரில மூன்று களைய வகவ 

ம) கொத்தள பெடைசா மிருபச் தொன்றே. * மாசெல்லாய் சேமா;வழு 

ரண்டு களைந்து; புளிமாப் புலிசெல்வாய் கூட்டநான் கானும், வெள்ளைக் 

கொத்தள பிருபத்து நான்கே? “ மூதற்பா விசண்டிற் கொத்றள பெடை 

தந் ஸ்மந்து,சலை மிட்டா லொருபஃ& தாம் 2? ௪௦௫, ஆகவிசண்ட-௮ள 

'பெடையுக் கூட்ட ௩௱எ௰௮.... இனி, யொத்தளபெடை துள்ளலோசை 

யைத் அள்ளி நி.த்றலாத் கலிக்கு வாசாதென்றுணர்க. “4 எட்டுச் கொடையா 

னியன்ற தொகைதா, மொருநாற் ஜெழுபத் இரண்டு தலை மிட்ட, வீரா யிம 

மே யாகு மென்ப?” 
இனி யகையந்தாதி வருமாறு. 

தேமா முசனின்றுதழ்ச்த வடிக்கு, கான்காஞ் சீரும் தேமாவெனரி 

ன்று மேல்வருமடியோ டக்தாஇச்ச வேண்டுமென்றுணர்க, ௮௮), “தே 

மா வண்டு வண்டு காமர்? எனகின்று மாவென மதித்தென வருமென்று 

கொள்க. இஃது ஒழிர் தவடிகட்கும் மேல்வருஞ் ச£க்காதிக்குமென்துகொ. 

ளக. இது, முதித்பாவிமண்டத்குமே சொள்ச. னம்கொள்ளுல்காத் 

  

போது பூவுச்குப் போதுசளெனவும் விறகுதிக்கு விகிகாரெனவுங்கொள்க. 

இழிக்தனவத்தித்கு மிவ்வாறே கூறவேண்வென கூறிக்கொள்க, * தேமா 

வாறு ஞாயிறு புளிமாப், போதுபூ வேழு பாதிரி பூமரு,து, நீ கொடியெட் 

இச்சா ருரு), காணுத்தளே யொன்பது முதலா வக்௪, வசையக் தாதி Qua 

'சோவொன் மென்ப, தொன்ப சாக வசவல் பெறுக்சொகை, காலொரு 

பஃது மெட்டு மாகும்? ௪௮. இசுத்குமேல் வருவனவத்றிற்கு * மு.தலா?? 

வெள்பதனை யெண்களோடுகூட்டிப் பொருளுமைச்ச, “புளிமா வொன் 

 



௧௦௬. தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

பான் வலியது விதகுதீப், பத்துச் கணவிரி புமறுபுவி மழகனி, திமா கரை 

யுருமு' வியவுகொடி, யீயேழ் முதலா வந்தா தியொரோ, வொன்றே மாக வ 

சவல் பெதுக்தொகை, யையொரு பஃது மாது மாகும்? ௫௬. BS, wo, 

“போகுதுப் போரே நிருகான்கு மேவுசீர், caren eo மாசெல்வா யீசைந்து 
முசலா, வொரோகொன் தைக்து லாவரு வாய்பன், ணிமண்டு முதலாக wy 

ன்று நிலமாக, வெள்ளை பெற்ற வசையங் ,தா.இி, காலக் சதனோ டெட்டு ர 

கும்33 ௨௮. 4 விறகுஇிக் சடியா ஜொன்பான் பெருக, ஹருமுத்தீப் புலி 

செல்வாய் பதினொன்று மூ.தலா, வொமோவொன்று ஈான்சாக வெள்ளை பெ 

தற, வசையக் தாதி நாலைர் தாகும் 2! உ௰, ஆக, ௪௮. இனிக், சலிக்கசையம் 

,சா.இ வருங்காத் தனக்குரிய இருபத்துகான்கு£ரு மூறழ்ச் தவடி.களுக்கு கெ. 

conti நான்கு மீற்றின்கண்வருவ.தல்ல தொழிச் தவியற்சீர் பதினாலு மூரிச் 

சர்கான்கு மீத்றின்கண் வர்த அர்தாதித்தொடை வெள்ளாவென்றணர்௭ 

“கேரி சாது கிரைய மாது, மாயெ சர்சட் கொசோவொன் மைந்தாத், தள் 

எல். பெற்ற வசையக் தாதி, தா.த்றோ டிருபஃ காகு மென்ப.” ஈஉ௰. 

** மூவகைப் பாவித்கு மசையச் தாதி, யிருநாற் ஜெழுபச் இரண்டா 
கும்மே. emai. 

இனிச் சீயத்தாதி வருமாறு. 

*: வண்டு தச்தை கான்கு சேமா, மின்னிரு நன்றா ரசலா வொசோ 

வொன், நவ்வா ரச வகவல் பெத்த, சரக் சாதியிருபத்து நான்கே?! ௨௯, 
"வலியது விறகுதிக் சடியா திரைந்து, கணவிரி யுஈஓபுவி பெருகாணு வுருமு 

த், மழகளி நீராலும் விசவுகொடி கரையுருமு, வீசேழ் மூதலா வொசோவொ 
ன் தேழாக, வசவல் பெத்த சரக் சாதி, யேழொரு பஃதே யாகு மென்ப 
எம், ௧௬௪. “ஞாயிறு போதுபூப் போசே ஜெட்டுப், பாதிரி மேவுசர் ஈன் 
OB பூடருது, பத்து மு,சலாச வொசோவொன் ஹையைச், தா௫ியுக் காரு 
GY Stra முதலா, மூன்று மாவு புளிமாப் பச்.த, மு,சனான்கும் வரக்கெ 
ட்டி முதலா கான்று மா௫ியும் வெள்ளை பெற்ற? ரக்தாதி, யையொரு ப& 
அமெட்டு மாகும்,” ௫௦௮, 4 மாசெல் வாமீ சேழ்புவி செல்லாய், மாவரு எ 
ரீ செட்டுப் புலிவரு; வோயி ரொன்பது முதல வக்து, மும்நூன் முகுஞ் £ர4 
சாதி, ஓள்ளத் சோழுகு மென்ப? இதற்கு வந்த சர் வருதல் கொள்க. 6௨, 

  

** மூவகைப் பாலிர்குஞ் சக் தாதி, சூத்றோ டஅபத்து கான்கென ௫ 

ஸ்ப, நானூற்று முப்பத் தாறி பக்தாதி?” ஐசவிரண்டச்தா.இயும் க௱டீ௰க. 

Dot பெயர் சலிட்டிரையும் குறிப்புலிட்டிசையும் வருமாது :-*தே 
மா வவந்து பயிறு போறேது, டவ்ஞேஹுப் பாதிரி பூமரு தேழுகா, ௬ருமெ



நச்சினார்க்கினியருரை.. அ 

ட்டி மு.சலா வக்தவை யொரோவொன், தைக்தா வகலல் பெற்ற விட்டிசை 
தர மேமொரு பஃதே யாகு மென்ப? எம், 4 ஞாயிறு போலே நிருமான்கு 

நுதலேழ், பாதிரி சேமா ஈகன்ஞணுப் பூரு, மாசென்வா யொன்பரன் 

முதலா வாதி) காருருமு மாவ்ருவாய் பத்துமு;ு லைக்கா, வெள் 

விட்டிசை சாமே, யையொரு பஃது கான்கு மிகும் * der. © ewe Cun 

சேத பதின்குளன்.௮ ஈன்ஞணுப், பாதிரி பூயருது மாசெல்வா மிசேழ், காரு 

கோர்கு வக்க 

மு மாவருவாய் நூ.வைந்து முதலா, வந்தவை யொசோவொன் நையைக் 
சாகத் துள்ளல் பெத்த விட்டிசை தாமே, காலொரு பஃதே யாகு மென்ப. 
௪௦ 

்... **ஞூலிகைப் பாவிர்குமெழுத்து விட்டிசை, மூத்றோ டஅபத்து சான் 
ப்பு விட்டிசையு மவ்வா நகு, மிருதொசை மூர்றாம் நிரு. 

பத்தெட்டே? ஆசலிருலசை விட்டிசையும் உ௱உ௰௮, 
சே பின்னர்ம், 

  

“மோனை முதலா விட்டிசை மீரா, வீரடிச் சொடைகொளு மிருபச் 
தைக்தின், நொகைகிலை பதினோ ராயிரத் இருதூற், றைம்பத் சாதென வ 
eps sent yout? ஆசலீரடி.ச சாகை மிருபத்ஜைக்கனாலும் Qui sn 
os Ds gs உ௱ட௫௰௯. 

pay Naira ug Qum 

  

Doc, Cain nig 6D 50 or Qa si pes 5d 
சளைவழுவப்படாமற் 

  

    
அவற்றுட் போழிர்பெதுகை வருமாறு. 

வண்டு ஈன்கு மின்னுச் சேமா, கைந்து ஞாயிது போடப் போ 

ரி ர பாதிரி மேவு£ர் கன்னாணப், பூமருது கீ௫கொடி யேழுகா ருருமு, 
ஈணுத்தளை யெட்டு மசலா வ௩்தவை, யொசோகவொன் தெல்வேழ் நிலம் 
பெற வகவற்குத், சொக்க பொழிப்பெதுகை சொண்ணாற் றொ 

குநான்காவு புளிமா வொன்பான், வலிலது விதகுதிச் சடியாலு பத்துச், 
ணவிரி டிகுமுத்தீப் பெருகாணு வாரஜபுலி, மழகளிது பதினொன்று ஈசையுரு 
மு.விரவுகொடி, மீராது மூ,சலா வந்தவை மொசோலொன், ஜொன்பது ரி 
வம்பெத வசவற் பொழிப்பெதுகை, ூத்றோ டொருபத் சேழென அவ் 
லப? இனி வருச்சப் பொழிப்பெதுகை வருமாது :-- * வண்டைந்து மின்... 

லத் தேமா வாறு, ஞாயிறு போதபூப் போரே தேழு, பாதிரி ன்னாணப் பூத 
மருது நீசொடி, மேவு? மெட்டுக் காருருமு. காணாத், தளையொ. 
முதலா வொசோவொன் ஸுரா, வசலல் பெத்த பொழிப்பெது © 
ட, யெழுபத் தெட்டே யாகு மென்ப" இணி கிசையாதி' வருச்சப்பொழி- 

ப்பெதுகைச்கு மூன்னர் ரையா இப் பொழிப்பெதுகைக்குச் கூஜினவுமைச் 
குத்திடச்சைசக்க திச்சொண்டு அசன்மொகையே இ;தற்குக்கொள்க. 

ன்றே, வாக 
க 

    
  



௪௦3 தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

கோதி வல்லினப்பொழிப்பெ௫கை வருமாது :- “ வண்டு நான்கு சேய, 
வைந்து, ஞாயிது போதுபூப் போரே ராது, கன்னாணுப் பாதிரி பூமருது 60 
கொடி, யேழு சாருருமு வெட்டுமு தலா, வக்தவை யொசோவொன் தெவ்வே 
ழ் கிலம்பெற, வகவல் பெறும்வல் வினப்பொழிப் பெ;தகை, யேழொரு பட 
தே யெய்து மென்ப 2" இனி கேரா.இ மெல்வினப்பொழிப்பெதுகைக்கு மூ 
ன்னர் கோ இிப்பொழிப்பெ.கசைக்குக் கூறிய உசைச்சூசத்திர.த்தைச் கூறிஃ 
கொண்டு அசன்றொகையேயிதற்குங்கொள்ச, 

“ தால்வகை யகவத் பொழிப்புச் தொகைசா, மைஞ்ஞாத் தெழுபத் 
செட்டா கும்மே?” ஆக டு௱எம்௮. 

இனி வெள்ளைக்குப் பொழிப்பெதுகை வருமாறு :-- 4 வண்டு ஞாயிதி 
போ.அபூப் போரே, ஜெட்டு முதலா வேழுக் சேமா, மின்னுப் பாரி மேவு 
சீர் சன்ஞணுப், பூடருது மாசெல்வா மொன்பான் மூதலாறும், காருருமு 
மாவருவாய் பத்துநு,ச லைக்கு, மாக வெள்ளைக்கு வர்சபொழிப் பெதுகை, 
யெண்ணொரு பஃதே யெய்து மென்ப?” “வாகு வலியது கடியாது விது 
இ, மெட்டுச் சணவிரி பெருகாணுப் புவிசெல்வால், மழகளி அருந்தி ப 
ளிமா விவை யொன்பது, கசையுரு முபப்புலி வருவாய் பச்ு, மு,சலா வந்த 
வை யெரோவொன் நைச்தா, வெள்ளை பெத்த பொழிப்பெது கைத்சொ, 
டை, யாஜொரு பஃது மைந்து மாகும்?" 

“ இனி வருக்சப்பொழிப்பு வருமாஓு;-** வண்டு ஞாயிறு போதபூம் 
போசேு, பாதிரி மாசெல்வா யொன்பான் முதலா, சின்னு கன்னாணுச் 
தேமா மேவு£ர், பூமருது பத்து மூ.சலா வைந்து, மாவருவாய் காருருமுப் 
பதினொன்னு முதலா, நான்கு மாக வச்ச வாத்றுன், வெள்ளை பெற்ந வரக் 
கப் பொழிப்பெதுகை, யாறொரு பஃது மொன்பது மாகும் இணிகிலா 
யா.இி வருர்சப் பொழிப்பிற்கு மூன்னர் சிசையாதிப் பொழிப்பெதுகைக்குக் 
கூறிய வுசைச்சூத் இர,ச்தைச் கூறி யகன்ஜொசையே இசற்குங்கொள்க, 

இனி வஃலினப் பொழிப்பெதுகை agora ;— “வண்டு ஞாயிது 
போதுபூப் போசே, நெட்டு முதலா லொசோவொன் தேழு, மாசெல் வால் 
பூ மருது தேமாப், பாதிரி கன்னாண வொன்பான். மு.தலாஐல், காருருமு! 
மாவருவாய் பத்துமு,ச லேர்து, மாக வந்த வாத்றான் வெள்ளே, பெத்த வலி 
வினப் பொழிப்பெ.து கைதா, மானொரு பஃதோ டெட்டு மாகும். 

இனி மெல்லினப் பொழிப்பெதுசைக்கு முன்னர் கோர இிப்பொழி் 
பெதுகைக்குச் கூறிய வுசைச்சூத்தித்தையே கூறி அசன்றொகையே இச் 
த்குச் கொள்க, * கால்வகை வெள்ளைப் பொழிப்பெ௮ கைதா, கானாத்த 
காற்பத்தொன்றென மொழிப 32 நக ௪௪ம்,



நச்சினார்க்கினியருன ௧௦௯. 

இனிக் கலிக்குப் பொழிப்பெதுகையும் வநககப்பொழிப் 
பெதுகையும் வருமாறு, 

“வலியது விரகு கடியா ஜெனுமிலை, மீரேழ் தொட்டுப் பதினெட் 
sof, send பெருகாணு வுருமூ்£ மழகளிது, புலிசெல்வா யுரறு 

புலி பதினைந்து. மூசலாப், பத்சொன் பானள் வுயாவு ஈசையுருமு, விரவு 
கொடி. புலிவருவாய் பதினாறு முதலா, விருபஇன் காது முயாவும்_வருதலி 
ந் அள்ள லோசை பெத்தபொழிப் பெ.துகை, யதுபஃ் காக வதைக்சனர் 
your? ௬௦. “மூவகைப் பாவிழ்கு மொழிர்ச பொழிப்பெதுகை, கானூத் 
ஜெருபத்து மூன்றென ஈவில்ப?? ௪௱௰௩.. 

முற்றேதுகையும் வரக்கழநீறெதுகையும் வருமாறு. 

“நுந்தை வண்டு snare Cron, omg மு.சலா வொரோவொன்று. 
என்கு, மின்னிரு கான்கா வொருசில)த்து வரு,தலு, மாக வசவல் பெற்ற 
முற்றெதுகை, மீரான மொன்று மாகு மென்ப?! ௦௩. இவற்றை யொரோ 
கொன்றாகச்கொள்ளின் மத்றை யடியொடு தளைவழுப்படும்; அது * மக்.இ 
சத பைந்தாட் செந்தினை?! எனகிற்ப மெல்லடி. வந்தென் கொடை வர் 
தாற் தளேவழுவாமாறு காண்க. “வலியது விதகுதிக் சடியாதீ சாதுல், 
சணவிரி பெருகாணு மழகளி அருமு,ச்ி, யுஈறு புலிபதின் மூன்று: ஈரையு 
ருமு) விரவு கொடிபதி னான்கு மு,.தலா, வொசோகொன் தேழாம் முற்ற 
ஓ கைபெதும்? * வருச்சமு.ற் றெதுகையுமவ்வா தேபெத், ஜொருகாத் பஃது 
மசவத் கெய்தும்” ஆக இருவகை முற்றும் ஈ௫ு௰௩. ஞாயிறு போதபூப் 
போசே தென்திவை, யெட்டு மசலா வொரோவென் தேழும், பாதிரி ஈன் 
ஞணுப் பூமருது மாசெல்வாய், மேவு? சொன்பது Cam anne, sre 
மு மாவருவாய் பத்து முதலைக், தயவும் புளிமா வொன்பது முசனான்கும், 
கெட்டு முதலா கான்கு மாடு, வந்த விவத்ரான் வெள்ளை பெதுமுத், ஜெ 
முபத்து மூன்றே யாகு மில்ஙனம், வருக்க முத்றும் வக்தவெண் ணுக, விர 
ன்டன் ஜொகைதூற்று நாற்பத் தாதே, நிரைய மாதுறழ்ந்த வடியறு use 
தித், கருக்யெ சிலத்தி லொரோவொன்ன களையச், தள்ள லோசை பெற் 
முற்று ச்சொடைதாதகாத்பத் செட்டே யாகும் வருக்குமுத்று த் தொடை 
புமல்வா ராத, விரண்டன் ஜொசையுக் செண்ணாத் ருதே.3? மூவகைப் பாவி 
க்கு மிருவகை முத்து, முக்தூற்று ச சொண்ணாற் றை$சென மொழிப”? 
௩க௰௫. ஆ௪ ௬௫௭௩௪. 

இனியோநஉவெதுகை வருமாறு, 

‘CBI Der மூன்றா னசவற் கொருஉவெதுகை, வண்டு நான்கு சின் 
னத் தேமா, வைந்து ஞாயிறு போதுபூப் போறே, முழு பாதிரி மேவுசிர்



௧௧௦. தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

ஈன்னாணுப், பூமருது நீடிகொடி யேழு சாருருமு, BIS stor QUO ong 
லாவொரசோகவொண், ரெவ்வே ழா வியன்ற தொகைதா,மேழொருபஃதே 
டிருபத் தொன்றே.” ௬௦௧. “சிரைபதின் மூன்றா சவம் கொருஉவெது 
கை, வாகு கான்கு புளிமா வொன்பான், வலியது ஈடியாறு விரகுதீப் பத 
க், சணவிரி யாறபுவி பெருகாணு வுருமுத்தி, மழகளிது பதினொன்று 

விரவுசொடி ஈரையுருமு, வீராறு முதலா வொமோவொன் மொன்பா, னாகத் 
தொகைத் ஜொருபசத் தேழே” ஈ௦௭. ஆ௨ ௨௭௮. “* நேர்பதின் மூன்றுள் 
வெள்ளைச் கொரூஉ௨வெனுகை, வண்டு ஞாயிறு போுபூப் போரே, நெட்டு 
மூ.தலா வேழுக் தேமர, மின்னுப் பாதிரி மேவுசிர் ஈன்னாணப், பூமருஅு மா 
செல் வாயிவை யொன்பான், மு,சலா வொசோவொன் முனும் காருருமு, மர 
வருவாய் பச். மூ.சலா வொரோவொன், நைந்து மாக வறைக்த தொகைதா, 
'மெண்ணொரு பஃசே யெய்து மென்ப..?? 

“* நிரைபஇன் மூன்றான். வெள்ளைக் கொருஉவெதுகை, வாகு வலியது 
கடியாறு விறகு, மெட்டுச் கணவிரி பெருகாணுவுருமுத்திப், புலிசெல்லாம் 
மழகளிது புளிமா வரவிலை, யொன்பது கரையுருமுப் புலிவருவாய் பத்த, 
(2,சலா வொரோவொள் றைந்து எலம்பெற்,ருறொரு பஃது மைந்து மாகும்.? 

பசுல்து.. * கேர் முனாழ் சவ்க்கொரூ௨ வெலுகை, பெருகிய Ho sO Gamer 
வொன்று களையப், பெதுக்தொடை ஈழப் செட்டுப்பின்னர், ரிரையிசாதித் 
சுருங்கெ கில,ச்தி, லொசோவொள்து களையப் பெறுக்சொடை ய& தா, மிரு 

  

     

வகைச் தொடையும் தொண்ணு. த் ரூதே. * ௬௭, 

“ குறவகைப் பாவிற்கு மொழிக்ச வொருஉவெதுகை நானூற்று: சாத்பத் 
சொன்ப தாகும்?! ஊ௱௫௰க. 

இனிவருக்கவோநஉவருமாறு. 

“*வண்டைந்து மின்னுச் சேமா வாது, ஞாயிறு போதுபூப்பேரே தேழு, 

மேவுசர் பூமருத ஈன்னாணு நீடிகொடி., யெட்டுச் காருருமு காணுத்தளை 
யொன்பான், மு,சலா வந்தவை யொமோவொன் ஸுனும்,பா.இரி யேழு முதலா 
"வேழு, மாச வசவற்மு வருக்ச வொளுஉத்தோகை, யேமொரு பஃது: மொன் 
(பது மாகும். இணி மையாஇ வருக்கவொருஉவித்கு முன்னர் சிமையாதி 

மயொரூஉவித்குக்கூ.றிய உலாச்சூத் இர த்தையேயிதத்குங்கொள்ச, ஆகாக௪, 

இனி வெள்ளைக்கு நேராத வருக்கவொரூ௨ க்தை மொழியமுள் 
னர் கேரதியொருஉவிற்குக்கறிய உமைச்சூத்.இிர.த்ழைக்க. தியகன்ஜொமை 

யிலிதத்கேழுகுறைத்துக்கொள்க. அம். இணி வெள்ளேக்கு சிரையாத் 
வருக்சு வொரு௨வித்கு முன்னர் சினாயாதி யொறா. விற்கும் கூதிய வுறை 

 



ச்சினார்க்கினியருரை. GES 

  

குத்தியச்தைக்கூ தியன்ொகையே யிதத்குப் கொள்க. sin yo wHdO. 
இனிக்சவிர்கு வருக்கவொரும விஜ்கு முன்ன rage SAE. 

குத்தி க்தையே கூறி யசன்முகையேயிதற்குல் கொள்க, மட ஆக 

  

வைறியவுமைச் 

சமன. 

“Paws பாவித்கு மிருவகை யொரு த்சொகை, தொள்ளா யிசமே 
யாகு மென்ப.73 ௮௧ ௯௭. *அளவடிக்களவரும் விசத்பத்தொடை சா,கானூ,ச் 
முப்பத்து நான்கு தலையிட்ட, வீசா யிரமே யாகுமென்ப*ஆக ஓடி த்தொ 
டை. உத௫௱௪, “இருவகைத் கொடையா ணியன்உ தொகைதாம், பதின் 

முவாயிசத் தது. த்சொண்ணா, ,சிரடி.ச் தொடைய மோடித் தொடை 
யும்? 0௩௬௬௭௧0. இணி, இச்சூ.ச்.இரத்திற்கு,ச் தொண்டு தலையிட்ட பத்துக் 
குறை யெழுாத்னொன்அமென்ப? வென்று பாடமோ.இப் ப.இன் மூவாயி௰)த் 
தததூற்றுத் சொண்ணாறென்பாரு மினிப்பத்துக்குமை யெழுதூத்ரொ 

ன்றுமென்ப வென்று பாடமோதிக் சொண்டு கலையிட்ட பத்துப்பத்தொ 
ன்பதென்பாருஙினிக் தொண்டு தலையிட்ட பதிதுக்குறை யெழு.ா.த்ஜென்று 
மென்ப வென்றுபாடமோ.இப் *பதின்மூவாயிசத்சறுத ற்றுத் தொண்ணாற் 
ரெொன்பசென்பாரும் இனிப்பச்.அக்குதைய யெழுாத்ரொன்பஃதென்ப 
வென்றுபாட, மோதி பி.சனை மிசவுகலிக் அ பொருள்கொண்டுர்ப இன் மூவாயி 
ரச் செழுதாம்றெட்டென்பாருமெனப் பல பகூ.இயாசரியர், இவத்துணல்ல 
துய்த்துணர்க்துகொள்க. இணிமெய்பெறுமாபிக்மொடையெனவே விளங்க 

தீதோன்மு, சன 
வேறுபாடு மிரண்டடி. யெத;சையுஞ் செர்சொடை வேபா மிரட்டையு 
மக்தாதி வேலுபாடு மிணைஉூழை மேத்கதுவாய் இழ்க்கனுவாய் மு.ற்முக்கடை 
opr கடைக்கூழை யிடைப்புணர்பின் என்பனவும் பிறவும் வேறுபாடாசக் 
gant கூதுக்தொடைகளுமெல்லா மிசனானே தழீஇக்கொள்ச, அவை 
மேத்கடதுதும்.இனி, “அடி தொடைமிசைபல விரவின வரினு,முசல்வகு மச 
எது பெயர்கொளன் முறையே” வனச்சூத்திரஞ்செய்து பலரும் $நூதல் 

சிலசொடையுளவாமித்து,.. ஒலை நடை. யெதுகை 

  

  

*க௩௬௯௯ எண்பர் உலாயாூரியர். 

ர்க:டவா௮ என்பர் பேராசிரியர்) இவத்தை இந்தூல் 4௧-ம். பக்கக்சழ்க் 
குறிப்பிற் காண்க. இவ்வாது கான் கு௮ப்பே.தம் சாட்டு சலால் ஈச்சினாச்க். 
சனியர் இச்.நாத்குரை செய்தர்கு முன்னமே நால்வர் இக்தா.ற் கரை செய் 
சனர் என்பது உய்,த்ுணரப்படும். யாப்பருவ்கலவிர த்தர ரூம 
என்பர், (௨௯) “செந்தொடை யிரட்டை2” 

        

  

     



௬௧௨ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

வந்சதொடையே தளையேழு தலியனவே கொள்வர் பின்னுள்ளோர், அலற 
யார். என்னை?'செங்காற் பைக் இனை யி,சண மேறிப், பைங்காற் சழுளி 4, 
Cartons? யென்புழி எதுகையு மூணும் வந்துழி மூ.தத்கண்ண, 
'இறுஇிக்கண்ணஇன்னதென்௮ துணியலாகாமை கொள்ச. இன்னுஞ் செய் 
ட்செய்ச சான்றோர் பலதொடையும் பலவி௪. சணமும் படவேண்டுமெக 

கருதிச் செய்தவற்துட் இலகளைக்சொன்றுகோடத்குக் காரணமின்மை 

poms. : 

*ர௨- தெரிந்தனர் விரிப்பின் வசம்பில பல்கும். 

இது கட்டளேயடிக்கோர் புறனடை. 

இ-ன: அஅசாத்திருபத்தைக்துள் ஒன்றைகிது த்தி ய சனோட்.௮ுத் 
கான்கனையுங்கூட்டியு மசனோடு சீர்வகையடிகளையும் விகற்பத்தொல 
களையுங் கூட்டியுக் தொடுக்கும் தொடைப்பகுஇகளை விரிப்பிணெண்ணிதர் 
பலவாம் எடது. 

எனவே, இங்கனல் கூறாமல் வரையறஹைப்படுத்தி யிலக்கணங்கூதி( 

என்றார். 

*எ.து எய்இியசன்மேற் சறப்புவிஇ யுணர்-த்து. மேத்சொல்லப்பட 
தொடையினை ஆராய்ந்து விரிப்பின் வரம்பிலவா௫ விரியும். எ: - று, ௮மை 
வன, மோனை எதுகை முபண் இயைபு அளபெடை என்பணவத்றின்ச 
இணைகூழை முத்து. மேற்சதுவாய் சீழ்க்கதுவாய் கடையிடை கடையி: 
பின்சடைக்கூழை இடைப்புணர் என வேறுபடுத்துதழ்க்து. எழுத் தந்த 
அசையக்காத, சரக்கா, அடியந்தாதி எனவும் உயிர்மோனை Wars 
கெடில்மோனை நெடிலெதுகை வருக்சமோனை வருச்கலெதுகை ட 
மோனை இனவெதுகை எனவும் மூன்றாமெழுச்சொன்றெதுகை இலை 
ட்டெதுகை ௮செதுசை எனவும் இவ்வாறு வருவனவ.ற்றை மேத்கூதி௰ 
கையினான் எழுத்து வேறுபாட்டினாணுதழவும் நிரசனிஜஹையாகய பொ, 
கோள்வகையானும் ஏகபாதம் எழுகற்றிருக்கை மு.சலா௫ிய ௫த்இரப் 
சனானும் உதழவும் வரம்பிலவாஇவிரியும். அவற்றுட் சலவருமாஐு--இ 
யாவது மூ.தலிருசர்ச் கண்ணம் மோனை மு.தலமயின வாக் தொடுப்பது; 
ஹழையாவது முந்து்த மூன்று Rand abs இதுஇச்ரின்வா ராச. / 
“அணிமல சசோகின் தளிர்கிறவ் சவற்ஜி?? இது இணை மோனை. “*பொன்ச 
ன்னபொறிசணவ் கேரதி3இது இணையெதுகை. 
குபு? இது இ: அட் டாம 
டை.“மொய்த்துடன் தவழுமுலேபொ Z 
ம். இணிக்கூழை; “அகண்த as $தண் மருங்குல்?” இது கூழை மே 
“நன்னி மென்முலை மின்ணி. BP இது கூழையெனுகை, “44 
பெரிய சிசர்மலாக் சோதைசன்.?! இது கூழைமுாண்- 

  

   

    
   

     

  

    
    

  

யைபு: என 
 



நச்சினார்க்கினியருரை. oem 

1H தெொடைவகை கிலையெ யாங்கென மொழிப. 
  

/மாஅ,ச்.சாண் மோஒட்டெருமை'? இ.துகூழையளபெடை)என்வரும். 

ரீ மேத்க.தவாயாவத சான்கு சரினும் இரண்டாஞ்சரொழிய ஏனையவரு 

(த, இவை “அரும்பிய! கொக்கை யல்வளை யமை)த்தோள்?? இதுமேத் 

லாய் மோனை. பிதவுமன்ன, இழ்க்கதுவாயாவ* மூன்றாஞ் சீசெயழிய 

னேய2ரின் வருவது; “அவிர்மதி யனைய இரு௮,ச லரிவை?? இது £ழ்க்கஅ: 

மம்மோனை.  பிறவுமன்ன. ஞுத்றாவது கான்குசருமொ,ச்துவருவது$ 

$த “அயில்வே லனுக்யெ வம்பவேத் தமர்த்ச?” எது, பிதவுமண்ண. அக்தா 

2 சொடைக்குதாசணம்:--உலகுடன் விளங்கு மொளிதிக ழவிர்மதி, 

இல னழிக்கும் வளங்கெழு முச்குடை, முக்குடை நீழத் பொத்புடை 

சை. மாசனச் இருக்கு. இருக்கொளி யதிவனை, யதிவுசே ருள்ள 

மா டருந்தவம் புரிச்து, தன்னிய மார்தா& தென்ப, பன்னருஞ் 

)தப்பின் விண்மிசை யுலகே?? எனவரும். இவ்வசையினான் ஒருபாட். 

(ஐ.இ மற்றைப்பாட்டினாதியாக வக்.தாத்கொள்ச. Os grew ym pou 

"எ சிறப்புடைய என ஒருரிகராசக்கூறுப, இணி “மீன்றேர்க்து வருந்திய 

(ரக்கால் வெண்குருகு” இன சடையிணை முரண், இனிப் பின் முரணாவ௮ 

லாஞ்ரு மிசண்டாஞ்சரும் ஒன்றச் தொடுப்பது. அத. “கொய்ம்மலர் 

$லி்து சண்ணிழல் விரிச்ு?? எனவரும். கடைக்கூழை மூணாவது. முத 

ஜூசொழித்து மூன்றுளரும் ஓத்துவருவது. உசாரணம் வந்தவழிக்கண்டு 

Jarra, இடைப்புணர்முமணாவ௮ இடையிருசரும் ஒன். றத்தொடுப்பது. 

சேம்பு குதுஞ்சனை மெடுக் சண் மால்வரை?? எனவரும். இனிமோனை 

பெதுகை யியைபு அளபெடையினும் அவ்வழிவருவன வக்தவழிக்கண்டு 

சொள்ச, உயிர்மோனையாவது முசலெழுச்சா௫வக்ச உயிரெழுத்து மற் 

ஜயடியினும் வருவ௫; ௮௮ * கயலே ருண்சண் கலுழ காளுஞ், சுடர்புனே 

இ௫.௮,சல் பசலை பாய 7? எனவரும். எதுகைக்கும் இது, சானேயாம். கடி 

சமோனையாவது நெட்டெழுத்து ஓச்துவருவஜ. *தாமின்புறுவதுலூன் 

புதச்சண்டு, காமுறுவர் கத்திக் சார்!" எனவரும். நெடிலெதுகையாவது 

“தவாவென்றே யஞ்சின சாழ்ச் சா சொருசாசார். கூகூவென்றே கூவிளி 

ளெண்டா சொருசாமார்'? எனவரும். இன்வெதுகைஞான்றுவகை; அவை 

சச்சார் தசவில மென்ப தவாவ, செச்சத் சாற் காணப் படும்! இதுவல்லின. 

துகை, *அன்பீனு மார்வ மூடைமை யஅவினு ண்பென்னு நாடாச் ற 

    2 இதுமெல்லவினவெ.௫கை. “எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர் 

கேப், பொய்யா விளக்கே விளக்கு! இது இடையின வெதுகை. மோனையு 

சீத்லா.று வருவன பாகுபடுச்இக்கொள்ச. அசெதுகையாவது இடையின 
ஈற்திடை வச.த்தொடுப்ப்.௮; ௮. ““காய்மாண்ட தெங்கின் பழம்விழச் ௧ 

 



௪௧௪ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இ ஓயமறுக்கின்றது. 

(இ.ன், இர்வகையடியின் னொடைப்பகுகி வமையஜைப்பட? வனும் 
வைசெய்யுட்கணிற்கும் கிலமை முற்கூறிய கட்டளேபோணின் 2 கொடை 

கொள்ளப் பெறுமெண்று கடறுவர் புலவர்; எறி. * 
என்றது வரையதையின் © yr says Q sian tsi WOO woot aun 2D, (ma 

  

  

௪ இமாத்திரைமூகலா ang. Alm wy ar oo 

  

முகினெற்றி, பூமாண்ட நின்றேன் மொடை8தி வருக்கை போழ்ச்த?ி ஸி 
வரும். இனி இரண்டடியெ.துசையாவது “உலகமூன்து. மொருங்குடஜே 
'தீதுமாண், டிலகமாயஇறலறிவன்னடி, வழுவினெஞ்சொடு வாலீஇனந்த. 
வுக், தொழுவமொல்வினை நீஸ்குக வென் நியான்'? எனவரும். இடையிட்டேத 
கையாவது “தோடா செல்வளை கெ காளு,கெய்தலுண்கண் பைத ஓழப்ப, 
வாடாப் புலரீபுசைடப் பசலையும், வைகறோ ஐம் பையப் Aug, bor 
சென் னீர்மனங்கொண்டார், கேளார் கொல்லோ காதலர்தோழிஇ, வாடா 
ப்பவ்வ மதமுசக்தெழிலி, பருவஞ்செய்யாது வலனேர்புவளை இ, யோடாம% 
wer Cals, கடிது மின்னுகிச் சார்மழைச் காலே”? எனவரும். dans 

மினான் மோனைவருவனவுக்கொள்கு. பிசசொடையும் இங்வகையினான் ag 

வனவுல் கொள்க, மூன்றாமெழுத்தொன்றெதுகையாவ இரண்டாமே 
முச்சொன்றாது மூன்றாமெழுத்அ முதலொன் பவற. ஏனையவுமிவ்வாத 
உதாரணம் வந்தவழிக்கண்டுமொள்க. இவையெல்லாம் மேலெடுத்தே 
சப்பட்ட தொடைக்கட்படும் ஊத்சமொழிக்க வடிக்கண்ணும் இப்பாகுபா 
டெல்லாம்விரிவன வரம்பிலலாகும்.'? என்பது மையாசிரியநமை. 

  

  

  

    உ4என்பது செரடைக்குரியசோர் மாபுணர்....தறட தொடை 4% 

வசை மேற்சொல்லப்பட்ட பாகுபாட்டன எ.து. வேழுவந்துணர்த்து வார் 
கெல்லாமிடனுடைத்து ௪-.ஐ; அஃதாவது எழுதக்தான் வே, 
லான். வேறுபடசலும் பொருளான் வேற பதலும் அ 
தொடை கூறப்பட்டது” என்பது உஷயாகிரியநமை. 

$ ஈமாத்திலிம முதலாச அடிரலையளவும் மோக்குதலாகியகருவி ளேச் 
சென்று சொல்லப்படும், காரணமெனினுக் ஈருவியெனினுமொகச்குட் 
சேோக்குதழ் சாரணமென்பசனை உண்டத்னொழிலென் ர. த்போலச் சொச்ச, 
அஃதாவது யாதானும் ஒன்றைத் சொக்குக்கால் கருதிய பொருன் 
முடியுங்காறும் பிநிதகோச்காது. அது சன்னையே ரோக்கி நின் தறல. ௮4. 
நிலைகாறும் என்.றதனான் ஜாடிச்சண்ணும் பலவடிக்கண்ணும் நோக்குதல் 
கொள்க. அஃது ஒருகோக்காக ஒ சலம் பலகோக்காக ஒடுகலும் இடைமி 
பட்டு கோச்குதலும் என மூன்றுவசைப்படும், உ-ம்.'அறுசுவையுண்டிய 
மர்ச்இல்லாளூட்ட, மறுககைரீக்கியுண் டாரும்--வறியராஷ் சென்திசம். 
ரசோரிடத்துக் கூழெனிற் செல்லமொண், ஐுண்டாக வைச்சற்பாத் 

_ நன்று? இஃது ஒருகோக்காகியோடி ௮. “அ.றிமின தநெறியஞ்சுமின் கூர் 
ம், பொறுமின்  பிதர்கடஞ்சொற் போற்றுமின் வஞ்சம், வெறுமிள் 
வினைஇியார் சேண்மையென் ஞான்ம், பெழுமின் பெரியார்வாய்ச் சொல்? 

இ.தபல நோச்காலெந்தது. ““உலசமுவப்பவலனேர்பு திரிதரு, பலர் புஷ் 
ஞாயிற ஈடத்கண்டாஅங், கோவற விமைக்சூஞ்சேண்விளங் கலிரொளி. 

மறுவில் கற்பின் வாணுதல் சணவன், கார்கோண் முசந்.த? என் ஐவழி ஒள் 
என்பது அசனயற்டெந்தசனை மோக்சாது கணவனை நோச்குதலின் 

இடையிட்டு நோச்இத்று. பிறவுமன்ன"' என்பறு உரையாசிரியநரை. 

     
     

  

  

  

 



நச்சினார்க்கினியருரை. ச்சடு 

சோக்குத.ற் காண கோக்கெனப்படுமே, 
De tng scpeopunCar கோக்குணர்த்துகின்றது. இது மேல்காற். 

சொல்லாற் செய்யுஞ் செய்யுள் வழக்வயெல்பின்வாய் வெள் போமைகலக்து கித். 
தலாகா தென்பதோரிலக்கணம், 

(இ-ள்) மாத்திசை......... சாறும். எ-து. மா, இிரைமூ,சவிய வுப்புக் 
சொஸ்ட வடிகியம்புக்துணையும். கோக்கு... காசணம். எ-து. கேட்டோர் 

  

மீண்டுகமோக்கிப்பயன் சோடலையுடையவாகச்செய்யுல் கருவியை. நோக்கு... 
படுமே. எ-துகோக்கென்று பெயர்க. தப்படமென்றவாது. 

டி கிறைசாறுமென்றது. ஓரடிக்கணன்றிச் செய்யுள் வ௩,தவடி யெத் 
துணையானும் கின்று முடி.சாறும், ௪-: ் 

உம். “நூஸ்லை வைர தளைதோன் தவிலலமொடு, பைங்காத்கொண்தை 
மென்பிணியவிப 

லிரலை செறிப்ப, மலர்$த ஞாலம் புலம்புபுறக் கொடுப்பக், கருவி வானம் 
விரும்புஇிரித் சன்ன மாயிரு டருப்பிற், பரலவ லடைய 

  

சசமூறை சதெறிர், கார்செய் சன்றே கவின்பெறு கானம், குரக்குளேப் பொ. 
லீந்த கொய்ஈவத் புரவி, கரம்பார்ப் பன்ன வாக்குவள் பரியப், பூத் கபொல், 
சர் தணையொ வ.இர்த, தாதுண் பதவை பேது. எஞ்சி, மணிஎ வார்ச்ச 
மான்வினைல் தோ, இுலம்காண் டோன்றுல் குழும்பொறை காடன், க.றல்இி 

    
  

   we Sy $e0 5, RUG Gare seuerp snes, Cur 
சவி ழலரினாது., மாங்தொடி யரிவைகின் மாணலம் படர்க்தே.?' (௮சம்-௪) 

வைனை யென்றசனா லலரு$துணையு மெல்லென்னா.து வன்மைய 
வர்ய்க் கூரிதாய் கிற்உவினரும்பியணித்ெென்பது கூறிக்.று.இல்லமுங்கொன் 
றையும் பிணி யவிழ்ச் சன வென்றது, அவையு மரமாதலித் சடி.இித்கரியாவா 
சலிற் கடி.இத்கரி3த மூல்லைக்கு. முன்னே மெல்லிய பிணியவிழ்க சமை கூ 
தித். சாய்க்ச விரும்பு முறுக்விட்டலழியும் வெப்பமாறா,சவாறுபோல 
ர் தோய்க்தும் வெயிலும*$,ச வெப்பமின்னுக் சணிக்தில வென்பதுதோன்.ற 

இரும்பு ரிச் சன்னமருப்பென்றார். இசலை குழிசோறுக் தெரிக்து ரின்ற 
கீர்க்மு விருந்தினவாதலித் பல்கால் நீர்பருகுசர்குப் பரலையுடைய பள்ளத் - 

' சைச்சோ சின்றன என்.த.சாம். இத்துணையும் பருவக்சொடக்கெதுனேயே. 
வற்புறுத்திக் கூறித்து, புலம்பு முழுவது நீல்த்தென்னாது ஒருபுடை 
சோன்தப்புறக் கொடுத்சசென் தமையின் ௮.அவும்பரூவச்சொ ல் 

கொடுக்துனியை4 செ.றித்றெனவே புதுமைகூதிற்று, இ.ச்துணையும் பருவ 

  

   

      
lu a Pry. சொகுதியையுடைய மேகங் சத்தின் வில்சயான் - 

ச்தொடங்9 யணித்தென்றலின். வற்புதத் சத்லேசானமை நோக்இத்து:



௬௧௬. தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

சொய்யாத வுளை பெருகுதலுங் கொய்த வுளை “பல்காத் சொய்யப் பெரு; 
வேண்டு சலுங் கூறவே குதிரை மனச்செருக்குக் கூறித்றும். அதன் சழ 
த்து வளையும்படி. விரித்தவாரொலி ஈாம்பிற்கு ஓதிய கால்வகைக் சுத்தத் 

'இனு மார்ப்பென்னும் கு.த்தமெய்திய கரம்போசைபோல விசைப்பவென்க, 
பூத்சபொக்கசென்பதனாத் பசிப்பிணிதீச. நுகரும் பொருளை யதகுதை; 
வறச் சொடுப்ப வுண்டு மஒழ்ந்து பின்புசாம் நுசசாசின்று வதியுமெனவே, 
யாமுமில்லத சிகழ்த்அ.தந்கு அகர் சற்குமேத்த பொருள்களைக் குறைவறப் 
பெற்றுப் பின்னின்பதுகர்தல்வேண்டு மென்பது கூநினாளாம். பொரக்க, 
Pou இர்ச்து சணையொடிவதியும் பதவையும் சாழையுண்டிறபறவையுல் 
சலக்சமூன,சத்கஞ்) மணியொலியை வீக்க சதேோனென்றதனாற் காதது 

மருளுமுடைமையின் அவத்தின்பிரிவித்கும்படிக்கு மிசங்கனானெனக் கூத 
வேயவையவத்குகின்சண்ணாம் பெருகுமென்றாளாம், வதியும்ப றவைவண்டும் 
Grey Ouctusit சானன்பறவை சரும்பென்பனும், எல்குமோடியிட்டி 
ஞ் சுரும்புசாள், வண்கொள் மூழ் சேனினம்காள்.!' (9௩. குண, ௪௨) எனப் 
பின்னுள்ளோர் கூறியலாத்ளுனுமூணர்க, இதனாற் சேணியை வாவையுணர் 
சீதம் மணியொலியை வாசொலிகேட்கு மணிமைச்சண்ணுங் கேளாயாயி 

னையெனவு மவ் வாசொலி தா.துண்பதவை யொலிச்சணடங்குசவின் கேட் 

இன்திலையெனவுங் கூதினாளாயிற்று. வாசொலி ௩சம்போசை போதவின் 
பெருவசவாயிற்று. மாண்வினைச்சோனென்றாள், அவண்றன் சருத்தித் 
கேற்ப வினைமுடித்சமை சோன்ற; எனவே வன்புறைக்கேதுவாயின. 

எத்கரதக்கு! வலேயரதலித் தெயவமண்ணதுல்: அக்தளினுடைய மே 
விழா சின்ற மலர்போல அவர் புணர்க்தகாலத்துப் புதுமணகாறும் மரி 
யெனவே யயவர்பிரிர்து சேய்த்சன்றென. வன்புறைக்கேதுவாயித்று, ஆ 

சொடி யென்றது, சோண்மெலிக் அழி அயலார்க்குப்புறமறைத்தல் வேண் 

டிச் செருகுக்தன்மையின் றி யணிர்தரிலையே இடக்கு தாடியென் றவாரும். 

இ௫வும்பிரிக்துசேய்த்தன்றென்தவாநதாம். சண்மொணலமென்.ற து அவல 
பிரிவுணர்த்திய காலச்துப் பிரிவிற்குடம்பட்டாள் போன்றுடம்படாதி 
கின்ற கலத்தை: அது மெய்ப்பாடாம். இல்கனம் கோடல்கோக்கென்ற 
ணர்க. (ae,



நச்சினார்க்கினியருரை. ௬௪௪. 

மரி. ஆசிரியம் வஞ்சி வெண்பாக் சலியென 

காலியற் ஜறென்ப பாவகை விரியே. 

இ ச௮,ச்,௪ முறையானே பாவென்னு மூறுப்புணர்த.த௫ன்௦௮. 

ட-ன். ஆூரியப்பாவும், வஞ்டுப்பாவும், வெண்பாவும், கலிப்பாவுமென 

புன்கு கூற்றது பாக்கூற்ன விரி, எ-று. 

வசை யென்றசனுற் மாக்ன் றொடர்ச்சயொயெஇப்பாவென்னு மூனு 

பு ிசமுமோசையையும் அது கிகழுஞ்செய்யுளின் வேறபடகோக்ரச் செய் 

ட்சோ குறுப்பென்றுணர்க வெண்பதாஉம் வழக்இத்குரியன செய்யுட்கு 

ஹியவாமென்பதாஉ மோசோர்செய்யுட்க ணொசோவுப்புவருமாஐு மொன் 

(ரன் றனோட விசா அய்ப்பிதக்கும்பகுஇியும் பொருள்வசையறையு மடிவசை 

(தையு மெல்லாங்கொள்ச, பாகான்செனவே, பாவிணையுறுப்பாகவுடைய 

)ய்யுளுகான்கென்னும் வரையழஹையு மவற்றாற் பெயர் கோடு மச்சூச் 

ஏூல்களாத்பெறுதும். “மாக்சே பாவே" யென்பசர்கும் “பாவெனமொழி 

லுக் சாகன் க பெயமே?யென்றாரிசன்வழிகாலோரும். (௩-ம்)'9 உள்ளார் 

சொல்லோ சோழி முள்ளூடை, யலல்குகுலை மீக்தின் சலம்பிபொ.த செங்கா 

3, தல்பொ.இ பவள யேய்ச்கு, மல்படு கள்ளியக் காடி த் சோசே..? இஃ 

ஜசரியப்பா வுறுப்பாலய செய்யுள். * வசையில்புகழ் வயங்கு வெண்மீன் ? 
  

ஒத வஞ்சியுமப்பாகிய செய்யுள். *வாரியபெண்ணை வளர்குரும்பை வாய்,த் 

9னபே, லேரிய வாயினு மென்செய்உகூரிய, கோட்டியானைச் தென்னன். 

தளிர்சாக் சணியகலங்,கோட்டுமண் கொள்ளா மூலை. இது வெண்பா வும் 

பாச வக்தசெய்யுள். *அரிசாய வதனெய்இ யருளியோர்க் களிச்,சலும்' இது 

யுறுப்பாக வந்த செய்யுள். இவற்றின் பாவை்தாக்க யடிவரையறுச்,௪ 

ராத காண்க, ஆரியப்பா வெண்பாவென முன் Brae pm Kwan ger றி 

  

gRAud GR Cue உறினுர், வழச்கிற்குஞ் Gai oy fia a Fie 

மும் வெண்பாவும் போல் செய்யுட்குரிய கலியும் வஞ்சியுஞ் சதப்பிக வோ 

பெல் றையுறாமைக்கும் ஆவத்தித்கவ் வையுதவுடைய வென்தத்கு மென்ச. 

50 r- அக்கிலை மருல்க னதமுத லாகிய 

மும்மு, தற் பொருட்கு முரிய வென்ப, 

இ_ பாப்பொருட்குரிமை கூறுன்ற௮. 

  

ஓள். மேலச்சூத் தி2்.இற் றோற்றுவாய் செய்யப்பட்ட செய்யுளிட 

ததவரு மதம்பொருளின்பமென்னும் மூன்இுமு.தற்பொருட்கு மக்கான்கு 
மாவு முரியன.. ௭-௧.



குக தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

  
  மும்நு சற் பொருளெனவே, அவழ்2அ துலைப்பொருளா யெ அதக 

வன்மையும் பொருணிலையின்மையும் இன்பறிலை யின்மையுமடங்குமெஷ்ட 

உலகியற் பொருண்மூன் றணையு மிவையெணக்கூறி அவத்றைவிமோறு, 

கூறவே விடுங்கூறி்மும், அனு கூ குத்குரியசெய்யுளும் மேற்கொஷ் 

மென்று கூமுமானுணர்ச. 
(40s 

1 த௦ன. பாலிசி மருக்ளைப் vase. ye Osu gqe® 

CORA wstnsa வெண்பா வென்ஞும் 

காயிரு பாலினு எடங்கு மென்ப. 

BOD. ஆசிரிய உடை கதே வஞ்சி யேனை 

வெண்பா கடைத்கே கலியென மொழிப. 

இவை யிரண்டும் உரையியைப கோக்” உயன் a Sei. இஷ 

விரிச்சு சொகுத்தல். 

இன். பாவிரி:... ப தொகுப்பின் என, பாக்கள் ot 

  

ச பகுதியை யல் 

மைச் சன்மைநோக்கி.் தொகுப்பின்; ஆ௫ிரியப்பா....மெண்ப, ௭-௮, ஆர 

வப்பாவும் வெண்பாவுமென்றவ்விரண்டு பாவினுடக்கு மென்று கூறல் 
ன, அமிரியலிகு 

ஒழிந்த வெள் 
இரிய வள்   

அதத்குக்காசன பென்னையெணின் 

  

   

  

    

  

பமாசித் தால்கலோசை வியி 

  

பாவின் வி௫த்பமாஇுத் we 
லர் கூறு சலிண் படற 

அனிசவிழைக்து நீக கதுகெடி இருநது?! என 3 
சர்வாய மாடே 

jaw.) “eC   

       
வத்ரோன் வ 
லாய் மாசேர்வாய் என வெண்பாவி, 

Sage kegs Sve ge 

  

பட் கலிப்பரப் பிறந்தது. பண்டு 
பனவும் ஒழிக்தன விக 

   

  

வென்த,தனான் ஆசிரியமும் வெண்பா சியல் 

மெனவுங்சொள்க, ஏனையென் றதனான் மூன்றுபாவினுக் துள்ளிய சலி 

சையு மொருவகையான் வெண்பா ஈடைத்தேயாம், இலச்சணச்சலிபே 

சையன் ராயினு மென்பது. (௧௦௮, ௧0. 

௧௦௯. வாழ்த்தியல் வகையே நாற்பாக்கு opt go a* 

இ முற்கூறிய மும்ம ௧ 
பொருட்லொய் நா.த்பாவித்கு மூரி,ச்சாமென்கின். 2.

௮. 

ன்... வாழ்.த்.இியலின் கூறுபாடு csr qu he Yi sg எது. 

  பாருட்சண் அறமானது. வாழ்ச்சு;    

வையென்தசனுல் கடவுளரும், மூணிவரும், பசுவும், பார்ப்பா 

2அசசரும், விழையும்; நாகிமென்னு 2D Kern hs வரு,தலே. பெ;



நச்சினார்க்கினியருரை. ௧௧௯. 

பான்மைய என்பதாஉம், அங்கனம் வாழ்,ச்துங்காற் ஐனக்குப்பயன்பட தலும் 
“படர்க்கைப்பொரும்குப் பயன்பட சலமென இருவசையான்வரும் amps st 

மென்பதாஉம், மூன்னிலையாகவும் பட/க்சையாகவும் வரும் வாழ்த்து மென். 
பதாஉங்கொள்க. 

-(@-h) “மரகிலஞ் சேவடி யாச£், கீர், வளைநால்,பெளவ மூடுக்கை: 
மாக, விசும்புமெய் யாகச் இைகை யாகப், பசுங்கதிர் ம.தியமொடு சுடர்கண் 
ஞக, வியன்.ற வெல்லாம் பயின்றகம் சடச்யெ, வேள் முதல்ல, னென்ப, 
தற விளங்யெ. இலரி யோனே 5 (கத்றிணைவாழ்த்.த) இது ,சனக்குப் 
பயன்பட வாழ்த்தியது. “நீல Coch வாளிழை யாகத், சொருவ AG 
தா ணிழற்லழ், மூவிகை யுலைமு மூ௫ழ்.த் தன முறையே? (ஜங்குறு.தா.த்துவா 
த்தது) இஃது 1 ல௫ங்குப் பயன்பட வாழ்த்தியது. மக்கட் பகவ னடிகொ 

ழா தார்ச்்னா, பொழற்பனே வெள்ளையை யுள்ளா செழிவின்னா, சக்கசத் 

    

   
சானை மறப்பின்னா வால்இன்னா, ௪த்தியான் ரு9டாழா தார்க்கு (இன்னு 

ழ் து) “வாணி௰ வில்லின் முழிகவென் த? (வலடிலாழ்த்), 
(ததறியக் தணர்ந்கு'(தலித்ஜொகை வாஜ்த்.த$இவத்றின் வேறுபாமமுணர்ச. 
இவற்றைக் ஈடவுள் வாழ்,த்ெெஸ்.று. பெயர் கூறப்படும். “உரனென்னுக் 

சோட்டியா ஜேசைக்குள் காப்பான், வானென்னும் வைப்புக்கோர் வித்து? 
gala வெள்ள ஆழி, 

க லாழ்தீதியனு... ‘Weide pelt 
“பரிது? (இருக்குதன்-௧௯) 

     
  

   

     

   

அனியனு. 

  

9 ஊல்லாண்டித் மாங்கே, பசும்புற் ஜலைகா 
இது மழையை ays Mug ஒழுலளனை 

முைவாழ்த்செணப் பெயர் றம்பலம், 

  

  

யாய வாழ்.த்.இவையெனவும், மேல்வரும் புறசிலைவாழ் 2௮ முூ.சலீயன இயத் 

/கையன்றி வாழ்த்இின்பாத் சார்்தப்பவென எனவுங்சொள்க, வஞ்சிக்குசா 
ரணம் வக்துழிக்காண்க, * “அங்கண் வானச் தமமமசசர்' என்பது மின்னுள் 

னோர் கூறிய வாழ்த் இயல், (som) 

* “அவ்கண்வானத் சமசரசசரும்,வெக்களியானைவேல்வேந்தரும், வடி. 

வார்கூக்தன் மல்சையருக், கடிமலசேக்இக் சசழ்க்திறைஞ்சம்,. சக்கஞ் ௬ம 
ச்சமணியலைிகிலசர், கொல்வெ!சோகின் சொழுசிழ்சீழ்ச், செழுகீர்ப் பவ 
எத் இரள்காம்பின, மூழுமதஇபுரையு முக்குடைசீழல், , வெங்கண்வினைய் 
பகை விளிவெய்சப், பொன்புனேகெடுமதஇல் புடைவளைப்ப, வகக்,க௪.துட் 
டய மலையெய்த, ஈனக் தலையுலகுட னவைகீக்க, மந்திமாரு க மருக்கசைப்ப, 
லக்தா துந்துபி கின்றியம்ப, விலங்குசாமரை யெழுந், லிக் ளெர்பூ. 

மழை சனிசொரிசா, வினிதிருக் தருணி நடாத்திய aR Kee DEW 
பாவஞ் அச்சிபெறம் பொருட்டே? இத பொனுச்சசள். வந்த குதளம், 
எஞ்சிப்பா் என்முர் யபரப்பருங்கலவிதத்திகாகர். (க: தால்கவிசையனண), 

  

       

  



azo தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௧௧௦. வதிப்டு தெய்வ நிற்பு.தல் காப்பப் 
பிதிர் செல்வமொடு வழிவழி சறற. 
பொலிமி னென்னும் பு.றகிலை வாழ்த்தே 
சலிநிலை வகையும் வஞ்சியும் பெறா.௮.*!” 

Do, tng urd மூறிச்சேயன் றி, வசையஜைப்படும்' வாழ்த்து ஈன்கு பாலித படட ep eases 
'வறுபா « pee pg. ene 

oan. வழி சாப்ப எ-து, நீவழிபலும் கின்குலசெய்வம் கிஷ் 
னேப் புறச்சேசின்று காப்ப. பழி... .... ஜெட். ௭-௫, இல்லற,ச்.கா.ற் பொலிந்த 
செல்வத்தசோடே கீ பெழும்பு,சல்வரும் அவர் பெறும்புசல்வருஞ் இதப் 

அரழ்த்தே. எ.து. எல்லீரும் கீவொழ்வீசாமினென்று, 
செய்வச்சைப் புறச்சே சிறுச்திவாழ்ச்.அம் வாழ்ச்.து. கலி...பெரா௮. ௭-௮, 
சவிப்பாவுஅப்பாகவும் வஞ்டுப்பா வு௮ப்பாகவும் பாடப்பெறா. எ-று. 

  

    

எடுச்.துக்கொண்ட சாறியத் துக்கு ஏதுவாகிய தெய்வத்தினைப் படர்க்கை 
யாம், அ,ச்செய்வச் சாத் பயன்பெறாரின்றானொருவனை முன்னிலையாக்ரச் 
கூறவித் புறகிலையாயித்று. வகையெண்ற,சளூற் சலியின் கூறாகிய பரிபாடத். 
குமொச்கும். (உ-ம்) *அ.ஜி.துயி லரவணை யமர்க்தோன் காப்ப, வருட்சுடம் 
பூண்ட வகலாச் செல்வமொு, நீயுரின் பு,சல்வருஞ் ஜெர்.௮, வாழிய பெரும 

பூழியர் கோவே? இங்க விளங்கதிர்போத் தேக்தி௩ச ஞர்த்தேவண், மைக் 

gi Apiu wAZApig— Mes, supp கற்றைச் சடைச்சுடவுள் 
சரப்ப, நிலைபெற்று வாழியமோ ௩” எனவரும். இத பாவென்னுமுறுப்பிழ். 

குப் பொருள்வரையறு,த்,௧. கின்னென ஒருமைகூறிப் பொலிமினெ 
னப் பன்மை சூடறியத,பு,சல்வமோூ கூடப் பாடுச.ற்சமையு மென் தற்கு.(௧௪0) 

௧௧௧, வாயுறை வாழ்த்தே யவையடக் கயலே 

செலியறி வுமாஉவென் தவையு மனன, 

இம் பாக்சளேப் பொருண்மேல் வரையக்இன்,௧௮. 

ஒள். வாயுறைலாழ்.த்.க.ம் அவையடக்யெலுஞ் செவியுறிவுறூஉவு 

மென்றம்மூன்றும் மேலப்பதினி லைன் ச்சப்போல தாத்த தட்பகுகிப்வ 

ம் ஓ துல் சவிகிலேவகையு வஞ்சியும் பெறா ee 

அவையாமாறு மேற்கூறுதும். வாயுதையென் ஐது வாய்மை மொழியா 
அய மரு௩செனப் பண்புத்தொகை, மருக்துபோதவின் மருக்சென்றார். ஒரு 

    

* எனவே வெண்பாவினும் ஆ௫ரியப்பாவினும் இசண்ும் புணர்ந்த 
மருட்பாவினும் வாப்பெறும் எ-று, என்பது உசையாடிரியருலச. 
 



நச்சினார்க்கினியருரை. ௧௨௪ 

பச் ஜெப்புக்கூறி வழுத்தி அவற்குப் பயன்படக்கூதவின் வாயுைவாழ்.ச் 
ஒன்னார்.  மாட்டேத்றானே சிற்புதல்சாப்ப என இடசியமித்தாத்போல 
$டசியமமுங்கொள்க, 

தவையடக்கெலென்ப த அவையடச்செவியலெனவிரியும்; ௮&த. அவ. 
தரமற்றுத்டுதன்னோகிழிக்கக்க.ஜி, அவரைய், பாற்சல், (அலை 

*ரனடக்கு சலாயின், அவையடங்கயலென்பது பாடமாதல் “வேண்டும்.” 
     

v 
செவியறிவுதாஉவாவது ஒருவர்க்குச் கேள்வியறிவு படுத்து அவசை 

ஏழ்த்த,சல்; என்று கூறப்பட்டவவையும் ஆசிரிய சானும்வெண் oo 

  

Sides. ow. 
எனவே, இக்கான்கு பொருண்மேலும் ஆ௫ரியமும் வெண்பாவும் வரு 

மமன்பதாஉம் ஒழிச், சன வாசா வென்பதாஉ ம், மருட்பா அவ்விரண்டினா 

றும் வருசவின் இப்பொருண்மேல் வருமென்பத£உம் பெற்றும். தெய்வச் 
சோபெட்டமையிற் புதஙிலைமு.த்கூறி, மூன்ணிலைக்குரிமையின் வாயுதைய 
ரன்பின்கூறி, வரையறஜையின்மையின்௮,சன் பின் அவையடக்கியல்கூ தி,முன் 
விலைக்சண்வருமேனும் இன்னகுணத்தையாவாயெனப் புகழ்படவாழ்,த்.இப் 
மிந்கூ.௮,சல் வேறுபாடைமையின் அ,சன்பின் செவியறிவுஅாஉக்கூறி இம் 
முறையேவைச்சார். இக்கனங்கூதிய பாவுறப்பினை யுடைய கால்வகைச் 
செய்யட்கும் இவ்வுறுப்பின இலச்சணமெய்தவிக்க. (௧௧௧) 

௧௧௨. வாயுறை வாழ்த்தே வயங்க நாடின் 

வேம்புங் கடுவும் போல வெஞ்சொழ் 
முங்குத லின்.றி வதிஈனி பயக்குமென் 
றோம்படைக் Bar MIs ary og கற்றோர் 

Da gopuGer ayop oer ps 

இ-ள். வேம்புங்,..சொல், எ.து, முற்பருவச்துக் கைத்அல் கடத்தும். 
ரத்பருவ,ச்துறு,இபயக்கும் வேம்புல் கடுவும்போல வெய்யசொல்லினை. 
மென்று. ௪-௮, ஒரு தடையின்றிப் பிற்பயக்குமெனச்சரு.இ. ஓம் 
ட.. தற்றே. ௭-௮, பாதுகாச் உ சொல்லினானே மெய்யாகஉறுத்துவது. 

எயுலறவாழ்ச்தே எ-து, வாயுறைவாழ்ச் தாம். எ-று, 

   

    

  

  

,௪ விளங்க வாசாயின் வேம்பிணையுங் கடுவினையும் 
௦ வெஞ்சொலடச்சாது பிழ்பக்கு மெனக்கருஇப் பா.துகாவத் Bored 

மனே மெய்யறிவித்,சல் எ-று, உ-ம் *இருங்கடற்ருனையொடு பெருகிலங் 
“வைஇய? என்னும் பாட்டு, என்பது உரையாசிரியருசை.



௧௨௨ தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

உ-ம். *இருக்கட துடு.த்தவிப் பெருல்கண் மாசில, முடையி௫ ஏ 
வண இடைபிதர்ச் இன்றித், சாமே யாண்ட வேமல் காவல, ரி£திரசை படி 
வினும் பலரே சுடுபிணச், சாபெதி யாகப் போடத் 236, OI கெட 
எச் சென்றுமாய்க் சனரே-யசனா, வியுல் கேண்மதி யத்தை வியா, தட; 
பொடு கின்ற வுயிரு மில்வே, மடக்க ஓுண்மை மாயமோ வன்றே, * மூல 
கள்ளி ஈனிகடலை,வெள்ளில்போயெ வியத! லாங்க,ணப்பிலா வவிப்புழுக்கு, 
சைக்கொண்டு பிறக்குரோக்கா, திறிபிநப்பினோ னியப்பெ்து, Boden, 
விலக்குபவி ிசையு, (சின்னா வைகல் வாரா முன்னே, செய்க்சீ முன்னிடி 
வினையே, முக்கீர் வரைப்பக முழு துடன் து.றந்தே'*(பறம் ௩ ௬௩ 9எனவரும் 

  

௬௩. அவையடக் இலே யரிறபத் தெரியின் a பத் தொ 
வல்லா உதினும் வகுத்தனர் கொண்மினென் — 
இதெல்லா மாந்தர்க்கும் வதிமொழிக் தன்றே. 

இ முறையே அ௮வையடச்சியல் கூறுகின் தத. 

  

மின், எது, அவையடக்வெவியலேக் சூத்த ஆ 
யின். வல்லா... 
ஆமாய்க்து கொ 
கிளவி- கூறியதாம். எனு, - 

  

எத, வல்லாதவ.ற்றைக்கடநினும் அவத்க 
எல்லார்க்கும் வழி 

  

ச என்று,     

வல்லுதல் என்பது. ஒன்துவல்லளு தல்: 

  

அ ஒருவன் வல்லனஷு 
* என்றாவிந்று, (உல்) 

“இிரைத்ச விறிக்கிற் நிரைப்பினா வாய்போ-லுமைத்த வரையோகக் கேட்! 
“மேசைத்த, பயின்றவா செய்வார் லசேதர் கெஞ்சசத், இயன்.றவா செய்வ: 
பலர்சி இது பூதத்தாரவையடக்கு. அரிறப என்ததனத் பான்மை ௨௨. 
பினும் பொருளினும் வேறுபட்ட கொச்சகத்தாற் கூறுச் தொடர்சி& 
செய்யுட்கும் அவையடக்கியல் சொள்க, அது “கற்பா ஓமிழ்ந்த மணிடி 
கழு வாது விட்டா, னற்பா லழியு ஈசைவெண்மதி போனி றைந்த, செ 
பா லுமிழ்ந்த மறுவு மதியாற் சமூஉவிப்,பொத்பாவிழைச்துக் கொளற்பாவி 
புலமை மிக்கார்? (இிக்தாமணி - பாயிரம்,) எனவரும். (ssa) 

   
த வல்ல என்பவாகல 

  

3 “கள்ளி வேய்ந்த நூள்ளியம் புறங்காட்டு என்றும் பாடமுன்0.. 
ர் “அவையடக்கியலைக் குற்றமத ஆசாயின், அதியாகன சொல்லது! 

பாகுபடுத்தக் கோடல்வேண்டு மென்று எல்லாமாக்தர்ச்குர் சாம்க்து கர் 
எ-று ளது உரையாசிறியருமை,



ஈ்ச்சினார்க்கினிமருரை, FO 

55௪. DFAMyop 51m, 

பொல்குத லின்றிப் புமையோர் சாப்ப. 
ணளிதல் கடனெனச் செளியு௮.த் தற்றே. 

இத முதையே செலியுறை கஐகன் தத. 

இன். செவிமருக்து போற்விற் செலியுறை யென்ருர். பெழுக்கமின் திப் 
பெரியோர்ககிவணடல்இ வாழ்தல் கடப்பாடு எனக்கூறிச் செலிக்கு. அறிவு 
pages செவியறிவு ௨ எுறட 

தானே என்னும் எசாரம் பிரிகிலை; ௮௩. அடல்வொழ்வார்ச்குப் புக 
ழாதவின் வாழ்த்தின்பாற் பட்டது. அ.தி. “வடாஅது பனிபடு நெரய 
ரை வடச்குர், செனா௮ அருகெழு. மன்னுக பெருஈரி கிலசிசை 
மானே? (புதம்-க) “என்று ரின்சொ லெண்பதத்தை யாகுமதி பெரும? 
(புதம்-௪௦) எனவரும். தானே என். சஞன் இன்னகுண ச்ையாலாயென்று 
வாழ்,த்இப் பின் செவியறிவுுதீதல் கொள்க, இத்துணையும் பாவின்பெய 
கும், எண்ணுமுறையும், வரையதையும், அவைபொருட்சூரிமையுல் கூதி 

த். (௪௧௪), 

  

௧௧௫. ஒத்தா ழிசையு மண்டில மாப்புள 

க்ட்ட்மு கோரிக் கொட்டின வெள்படர் 

இ_வும் பாவிலக்கணல் கூறு 

  

த. 

* செவியறிவுது௨லாவது பெரியோசானகுதவினறித் சாழ்ர்சொழுகு 
;சல் கடனெனச் செவியறிவுறு த்தல் ௭-அ. உசையாகிரியகுமை. பேசாகரி 

யர் பொர்குசலின்றி என்பதற்குப் பெருக்கின் றி என்பர், 

     

3. 4 இது செய்யுட்கு அடிவரைய.ச்.தலை அ.சவிற்று, ஓதி தாழிசைக்கவி 
*றழப்பாயெ ஓத்தாழிசையும், ஆ௫ிரியப்பாவின்சண் கிலைமண்டிலம் அடி. 
மறிமண்டிலம் என்பனவும், ஓத்சாழிசைக்கும் கொச்சகச்திற்கும் பொதி 
வாலெ குட்டமும் காத்சோடிக்கும் பொருந்திண.௭-௮. மேல் ஆடறியப் 
*னிற்தயலும் இடையினும் முச்சீரும் இருள்ரும் ஐஞ்சிரும் ப 
Seana ef எல்லாவடியும் ஓ.்.த£வருவன்வுமுளவ்ண். "மண்டிலம். 

   

3உறவேண்டிற்று, |/சவிப்பாவீத் அரித்கம் சற்தடிமுச்ரானும் ஈத்தயலடி. 
“ழ் யும் தாவும் “மச்சானும் வருமிமன் தமையால் தகா,      en pe 

  

ரனல்லது.              

  

றவாத்ஞான் வாசாவெனக்கூறல் வேண்டிற்று, (கூட்டமெனினும். சாவெ 
னினும் வன் அததுணிக் சலிக்க வப்பாகிய ன்ன கான் இருபதும் மச் 

  

ணும் வருசலாணும் , சனிச்செ, "ஒரு சன் வரு தலானும், வேறோ ௪ 
Casing bm] Sir PAHIS STLGgis” cig Scouse Mugen.    



௧௨௪ தொல்காப் யம் செய்யுளியல் 

இ-ள். ஓத்தாழிசையும் - ஒ.த்தாழ்க் த, வோசையும், மண்டிலயாப்பு; 

மண்டலிச்.அவரும் யாப்பும். குட்டமும்ர் இரு9ரும் முச்சிருமாஇக் ௫௯, 

ந்துவருலனவு ம்.) நோடி...எனிப் 5 EP TG ESE பாருக்தின என்று 

றுவராசிரியர் எ-று. 

என்.ததனால், நாத்சேடி. முரற்கைபடச் அள்ளிவருதலேயன் தித் தாம! 

ட கோசைபெத்றம் வருமென்றார். அதுவே ஓத சாழிசையை ஓரத்து மூன்! 

இய்வருமென்று “ஓத்தமூன் ராகு மொத்சா ழிசையே? (௧௪௧). என்புழி 

கூறுமாற்றா னுணர்க, இனி நா.ற்சேடியாய் வருமாசிரியநும் வெண்பாவும் ஈத் 

தயலடியும் ஈத்தடியும் முச்சராம்வருமென முன்விதித்் தவை, ஒருகால் எத். 

   

  

    

  

     சோழும்வருமென்றத்கு மண்டி யாப்பென்றார்;. ௮. மண்டிலவாசசியம் 

பாவு , &* “வேசல்வேலி......பெரிதே? 

என்வும் 1 *அறையருவி யாபா டினைப்புனமுங் சாவாள்......குன்று?எ 

வும் மண்டலித்த வந்தன. (இணி கரத்சேடியாய் வரும் ஆிரியப்பாவும். 

டடம்பட்டுவருே மன்னார். £ரியப்பாவித்குக் குட்டமாவது குதளடிவ 

டியும் சந்தடிவஞ்சியும் பொருந்திவருதல். வெண்பாலிற்குக் கட்டமாக 

(த.ஈுந்தயலடியேயன் னையடியுவ் குதைதல், உம். “வளித் தலைஇய. 

9 நஞாணிய நீருமென்றா அங்கு? (பிதம்-௨) என காத்சசடிச்கு இரத 

ரம் முச்ரரம் பொருக்கி ஆசிரியம் வநத, 3 “அட்டாலும்பால்? “வட் 

AQachu” | “caro” & “கோளும்? 6 *கஜைப்பத்பெரு?? % இவையே எழு 

தகு இவை வெண்பாக் குட்டம்பட்டு வர்சன. (கடு. 

    

  

     

௧௧௬. குட்ட மெருத்தடி யுடைத்து மாகும்.௫. 

DoGernse குட்ட்ம் சாவுக்கும் உரித்ென்ன்த.த 
  

ச வேரல் வேலி வேர்க்கோட் பலவின், சாசனாட செவ்வியை யாகும் 
யாச& தறிக்இ௫ னோரே சாரற், ஜெ கோட்டுப் பெரும்பழம் தூங்கி யாக்க 

ஞயிர் தவச் சிறித சாமமோபெர்தே" (குழுக்தொசை. ௧௮). 

4 ௪௨-ஆம் சூத்திர வுசையித் காண்ச: 

17889 இக்வடையாஎமிட்டசெய்யுட்சனை/ககஃ(ம்பக்கத்தித்கான்ச 

(௫௭-௮ *மேல)தற்கோர்புதனடை யுணர். ஈத் தயலமி முச்சோச 
வாவும் பெறும் எ-று. எருத் சடியுடைத்த என்ற, எற தயலடி (சசி 
Sea பரரள்பட்மோவெனின், ஆ௫ிரியப்பாவி னிஜ்றயலடி. முச்சீராக 
வரு,சலானும் சாச்ெயலெனவோதலானும் அவ்வாறு பொருள் பலமென்4 
கொள்க, உ-ம் முன்னர்ச்சாட்டுும். இன்னும் குட்டமென்ப தனை த்தா! 
சொச்சகமாசிய கொச்சகவொருபோடுழ்கும் பெயசாக வழங்கினுமனம் 
அவ்வழி ஒத்தாழிசை என்பதனை ஓத்தா, பகர் மெல்கம் கான், யன்கவெனத் சாஸ. 

யுல் கூட்டிப் பொருளுரைச்கப்படும்? ௭-து உரையாசிரியருசை, 

    



ச்சினார்க்கினியருரை. ௧௨௫ 

இ-ள். சாவின௮ ஈற்றடி குறைக்துவருசலை யுடைச்சாம், எடறு, 

எருத்து என்றது சாவை; ௮ஃது“/எரு ச்சே கொச்சசம்!? (௪௫௩)என் 
ஜனுணர்க. "மெல்விணர்க் கொன்றையும்? (முல்லைக்கலி, ௩.) “மலி 
ஒழூர்க்து,சன்? (ஷ.- ௪) எனவும் வரும். (sax) 

  

for. Loar 0 குட்ட மென்றிவை யிரண்டுஞ் 

செக்சாக் யல வென்மனார் புலவர்.** 

. * எ.து, “மேத்சொல்லப்பட்டவற்றுள் மண்டிலங் குட்டமளஎனபனவத 

$குரியசோ சோசைவேுபாணொர்......ஜ்ல. மண்டிலமாகக் கூறப்படும் 

வும் குட்டமெனக்கூறப்படும் பாவும்_அகவலோசை யியல்பின$ ௭ - று: 

ந முன்னர்க்காட்டுதும். இணி கான்குபாவின் வெண்பாவு ம் 

்னெடுச்தோதுகன்றா சாசலினானும் ஆசிசியப்பாவும் வஞ்எப்பாவும் இத் 

ஊணையும் ஓதிய இலக்சண் தான் முடிசலானும் அவையித்துக்கு.சாசணம் 

ஜ்டேகாட்தெம். ஆ௫ிரியப்பாவாவத;, பெரும்பான்மை இயத்சரானும் 

இரியவுரிச்சரானும் ஆசிரியத் தளையானும் அசகவலோசையானும் நா.த்சோடி. 

(லும் சுபான்மை ஒழிக்க சரோனும் சளையானும் அடியானும் வருவது? 

வற்றா சன்மேற்கதப்பட்ட சூத்திரத் தானுணர்க, இப்பாவித்ற்தெழு 

தவரையு,த்அணர்த்தாமையின் எல்லா வீ௮மாம். அகவ விசையன வக 

ள் மத்தவை, யேயோ வீயா" வெனவையென் றிதமே"என வரைந்து கூறி 

தகுளசாலெனின், உ-ம். *கோண்மா கொட்குமென் தஞ்சுவ லொன்னுர்க், 

(குவிசும்பு கொடுக்கு நெடுவேல் வானவன், கூட லன்ன குறுள்சொடி 

நிவை, மென்றோ ணசைஇ நாடொறும், வடிவமை யெஃகம் வலவயி னே 

நிச், கைபோற் காக்தட் கடிமலர் கமழு, மைதோய் வெற்ப னல்இருள்வரு 

டம்? எனப் பிறவாற்றானும் வருதலின் ஈதுவமையறுக்கப்படா சென்று: 

'இணி இவ்வாசிரியப்பாவினை அடி.கிலையாத் பெயரிட்டு வழங்கப் 

_தத்தயலடி மூச்ச ரான்வருவ,சனை கேரிசையாசிரியமெ 

    

    
  

$ோள்க- 
ம். அஃதாமாறு: 
நீம்...

 த் அ௭்டுண்றர்ணரைளே மு௮க்குறைக் சனளே,மலைய ஜென் வேத் 

  
கேணி, முலையும் வரச முதுக்குறைக் தனளே'' என வரும், இடையிடை 

5 2ரவரின் இணைச்குறனாடிரிய மென்ப, உ-ம். “நீரின்: ஐண்மையுக் தீயி 
உவெம்மையுஞு, சாசச் சார்க்து தீரச் இருஞ், சாச னாடன் கேண்மை, சாசச் 
aus சார்க்து, இரத் ரச் சர்பொல் லாவே? எனவரும், எல்லாவடியும் ஒத்.த 

ஜேவதனே கிலைமண்டிலவாடிரியப்பா என்ப; இத வந்த.தத்லக்சணம் மூன் 
சோக்காட்டுதும். “வோல் வேலி... பெரிதே?? எனவரும். இனி எல்லா 
கேயுமொத்தவரும் பாட்டினையே அடி.மறிமண்டில வாசிரியப்பா வென்லம் 
High ge சொல்லதிகாரத்துள், “ீசனிறை எண்ணம் என்னும்



௧௨௭௬. தொல்காப்பியம் செய்யுளியல், 

  

Ds முற்கூறிய மண்டிலமுங் கு. Ma SEG பெரு 
பான்மை வருமென்டன் ௮. 

இ-ள். மண்டிலங்...யிரண்டும். or ~ த, மண்டிலம் குட்டமென்ற 

முற்கூறியவையிரண்டும். செக்தூக்...புலவர். எ-து. ஆசிரியப்பாவின் க 
oo, 

  

ணே பயில ௩டக்கு௩் சன்மையையுடைய எண்று கூறுவர் புலவர் 

சூக்த த்தார்கொள்ச. அது “சூசல்பம்பிய சிறுகான்யாதே, குராசகளி ஐ 
ரணன் இணரே, வாரா லெனினே யானஞ்சுவலே, சார னூட hare wun” grey 
வரும்; இதனுள், யாசானுமேடியை மு,சலுமுடிவுமாக wre sea gyi 

ஓசையும் பொருளும் வழுவாமல் வருசலின் அடிமறியாயிக்லு. இணி apse 
ரடி முதலாக DE reverse மயங்வெ .௫ரிய் இனை அடிமயக்காரிரிய 

ய அரியத் தினை ட சயங்சாரிய 
மெனவும் வஞ்டியடி.மயங்கெ ஆரிரியதீ.இனை வஞ்ி ஒயல்காடிரிய மெனவும். 

மொழிப எனவும். அறு சேடி 
யே...மூன்னே?? எனவும்,“இயற்சிர் வெள்ளடி...பெதுமே? எனவும் வரும், 

மெனவும் வெண்பாவடி மயங்கயெ     

  

வழங்கப்படும். “வெண்டளை Muay... 

  

இறியகடைத்சே வஞ்சி?! என வேத்துமைப்படவோது,சலானுங் கொள்க, 
உடம், *இறிய சட்பெறினே ,பசவப்பலவே?? இப்பஇினேபடி ஆசிரியத்தும், 
எழாமடியும் பன்ணிரண்டாமடியு ௫ 

    

      

; arden. மூ.சலாச 
worm Bu wueirasguid uBeqer nga 336 . இரண் 

மடியும் அதிகென்றுபடயும் ம் அறுசோன் ஐஸ், 

  

வர்தன்; இவ்வா 

   சூஜுல்பல் கணைய 
  indie 

கொதுமலர்க் கதுமுமில் வமுங்கலூமே?? இன: மு,சலடி. மியத்சர்வெள்ளடியா 
லின் வெள்ளடிவிரவிய வாரிரியமெனப்படும், “*இ௫ுங்சட லுடுத்ச...துற 
ந்தே? இசனுள், *உப்பிலா வவிப்புழுச்கல் 33 என்பதுமு. தலா மூன்ற 
டியும் வஞ்சி. இணிவஞ்ிப்பாலாவது வஞ்ியுரிச்சோனும் ஏனைச்சீராலும் 

உத்சன்ப வவர்ட ண்லாே 

  

2 தவலங் கொள்ளாது 

      

    

BS மம க 
இருசேடியானும் வந்து சணிச்சொத்பெற்று அஇிறியச்சுரி௫௧,ச் சானிதவ, 

* இதற்கலெச்சணம், **வஞ்சிச் 20? *சன்பாவல்வழி'* “வஞ்மெருல்: 
99 6 

  

    

“வஞ்சியடியே? “முச்”ரனும்' 
இப்பர இருசடி வஞ்சிப்பா முச்சடி வஞ்சிப்பா என இருவகைப்படும், உ-ம். 
“பூர்சாமரைப் போ.தலமா ச், சேம்புனவிடை மீன்.றிரிசரும்,ளவயலிடைச் 

வஞ்ச சாச்சே?? என்பனவந்றாச்கொள்க, ஞூ POP 

கனவயின்மஇழ், விணைக்கம்பலை மணைச்ெம்பவு, மனைச்லெம்பிய மணமுசச 
தேம், வயத்கம்பலேல் கயலார்ப்பவு, காள, மடுழின் மஇத்துவ் கரன், புகழ்ச 
லாஞப் பெருவண் மையனே?” இதுகுறனடியான் வச்து சனிச் சொத்பெ 

சற் றயலடி. முச்சோன் ஆடிரியச்சுரி௫கத் தரலில்த இருசடிவஞ்எப்பா: 

 



நச்சினார்க்கினியருரை. கள 

எனலே, வெண்பாலின்கண் சிறுபான்மை வருமெண் தவாறாயிற்மு.. 

நரண்மெல்கனம் வருசல் சான்ஜோர் செய்யுளும் காண்க, (weer) 

சகர: நெடிவெண் பாட்டே ரு.௮வெண் பாட்டே 

கைக்ளே பரிபாட் டங்கதச் செய்யுளோ 
  

டொத்தவை யெல்லாம் வெண். ாயாப்பின. 

  

  
  

சனிச்சொழ் பெறு தலெடச் தோதிற்றிலரேனும் உணாயிற்கோடலென்பது - 
op கொள்ச. “கொடிவாலன குருசிததிதன குதுக்தாரன, வடிவாளெ 
பித் ததவனையன வள்ளூரென,பணையெருத்தி னிணையசிமா னணையேதித், 
'தணையில்லாத் 9 pode Wanparcy®, QualerBa ணினிதிருக்செல்லோ 
ரச்கும், பயில்படும்வினை ப.த்இயினாம் செப்பினோன் புணேயெணச், இருவுறு 

நிருவடி கைதொழ, வெருவு ௮ காஜ்கதி லிரெனி யெளிதே?! இது முச்சி 

'பான்வக்த வஞ்சிப்பா. இனி, “வஞ்செருல்க னெஞ்சியவுரியஎன்னே இயத 
(ல், வெண்பாவடியோடுல் கலியடியோடு மயக்குவன கொள்க, **கேரிழை 

மசளிருணங்குணாக்கவரும்?என்ப,தாசரியவடி.,“கோழி யெறிர்தகொடிங்காத் 
சனங்குமை? என்பது வெண்பாவடி. “வயலாமைப்புழுக்குண்டும் வடம் 

பின் | 

மரம் மூன்னர்க்காட்டுதும்28 ௭-அ.. உரையாரிரியருமை, 

  

Maura 

  

nderarercrug solusg.. QolQecidriia an ier st 

- 8. வெண்பாவாமாறணர்..... தீது. வெண்பா யாப்பாவது:     
வெண்டோனுமியத்சோனும் வெண்டளையானும் செப்பலோசையானும் அள 

க்கணமோசப்பட் 
. இவையெ 

வலாமோசையானொக்குமாயினும், அளவானும் தொடையானும் பொருளா 

  

puro YI ppg agen. இவத்திற் இ 

  

Ler, ஈ௩ண்டோதப்பட்டனவெல்லாம் அவ்வாறு வரும்; ௭ 

  

லும் இனச்தானும் வேறுபடுத்திச் குறியியின்ருரென்று கொள்க. se 

'வெண்பாட்டாவது அளவடியினெடியபாட்டு(2ேதுவெண்பாட்டாவது oer 

agile குறியபாம்! கக்ளை யெண்ப துஉம்2அல் 

பொருளாலாகியபெ டாவது பரிந்தயாட்டு பரிபாட்டெனவரும்; 

அல் ஒருவ ல இப் பலவு, 
ப்புச்சளோடு தொடர்ந்து ஒருபாட்டாக் முத்றுப்பெறுவது, ஒத். சவையெ 

-மென்பகாஉம் 

  

     
    

  

பாவாக வருதலின் ஜிப் பல்வெண்பாவுமாஇப் பலவு 

  

காவ,     

ன்றது, அளவானும் பொருளானும் இன த்.தானும் வேஅபடுக்கப்படாச சம 
எலைவெண்பாக்கள்; அவையாவன:கான் கடியான் வருவன; இங்வாடிரியர்சான். 

Gar அளவென்றும் எறினவற்றை ரெடிலென்றும் குறைச்தனவ்ைக் கு 
pa Rig எனவும்வழங்குவசாகவின் வே்றுப்பெருளானுல் இன த்தானும் 

ம்குமுவெண்பாட்டும். உடரிலைவெண்     வேழுபடுக்கப்படாத நெடுவெண்பாட்



sey தொல்காப்பியம் செய்யுளியல். 

இ வெண்பாவென்னு முறுப்பினை இன்னுழியாமெனப் பொருள 
ஞ் செய்யுளும்பத்றி வரையறுச்சன் ௨௮. ் 

இடன், Ya Bu கெடுவெண்பாட்டுல் குறுவெண்பாட்டுங் கைக்கஜே் 

ப்பொருண்மேல் வருஞ்: செய்யுளும் பரிபாடத் செய்யுளும் வசையாலெ 

பொருண். மேல்வருஞ் செய்யுளுமென்ற இர்தும் சம்மினொத்ச செய், 

செல்லாம் வெண்பாவென்னு முறுப்பினான். யாச்சப்படுக் ,சன் மையை 
டைய, எழு. 

பாட்டும் எனமூவகையானும் வரும். குறுவெண்பாட்டாவன; இசண்... ய 
். “*அத,ச்சாறிதுவென வேண்டா? இஃ 

வரு சலின் குறள்வெண்பாவென்ட் 

  

னும் மூன் றடியானும் வரும். ௨ 

இரண்டடியும் ஒருசொடையான் 
உருவுகண்டெள்ளாமை”” இது விகத்பச்சொடையான் வருதலின் விக 

பச்குறள் வெண்பா, இனி மூண்றடியான் வருஉதனைச் சிக்தியல்வெண்ப 

என்றுவழங்சப்படும்; எ-று. உ-ம், **கறுகீல செய்தலுல் கொட்டியுக் சீண்டி! 

பிதர்காட்டுப்பெண்டிர் முடிகாதும் பாரி,ப.தகாட்டுப்பெண்டி சடி77இஃது ஓ 

தொருசொடையான்வருதலின் இன்னிசைச்சித்தியல் வெண்பா, :*உத்கொ 

'ஐவாயி ணங் குவளைத் சார்கொண்டு, சற்றும் வண்டார்க்கப் புடைத்,சாே 

பொத்றேசான், பாலால் வாயின் மகள்” எனவும், “சுமையாழ வம்மி மித 

பவரையனைய, யானைக்கு கீத் துமூயற்குநிலையென்ப,கானக காடன்சுனை?எ 

வு.கிலையிடைப்பட்ட சொஸ்டயான்வருதவின் கேரிசைச் இக்.இயல் வெ, 

பா.இணி கான்கடியான் வருவன சமகிலைவெண்பா வெனப்படும்;அவஜ்திஎ 

ண்டா மடியினிறுஇிக்சகண் ஒரூ௨ச்சொடை பெத்றுவருவனவத்தை 6 

சைவெண்பா வெனவும் ஒரூஉச்சொடைபெறா,சவற்றை இன்னிசை ( 

ஸண்பாவெனவும் வழங்கப்படும். ஒரூ௨ச்சொடை வருக்க வெதுகசையாஓ, 
வரும்; அவை யெல்லாம் உசையித் கோடல் என்னும் தந்திர வுத்திய 

கொள்க. அஃது “அறுசுவை யுண்டி யமர்ச்தில்லா...ஐன்ஐுூ” இது 6 

சை வெண்பா. “கல்வரையேறிச் கவன் சனிவாழை,யெல்லுறு போழ்தி 

னிய பழல்கொண்டே, யெல்லையே யோடு மலைகாடன் கேண்மை, சொல் 

சொரியும் வளை?! இஃது இன்னிசை வெண்பா. “*வளம்பட வேண்டா 

ன் மில்?! இதுகான்கடியாயும் மூன்றாமடிக்கண். சனிச்சொ.ர் Quine 

வின் நேரிசைப்பாற்படும், பிறவுமன்ன, ஐர்கடி மூசலாகப், பன்னிரண் 
காதும் வருவன பஃறொடை வெண்பா வெனப்படும், இசனுள்ளும்ஒரு 
தொடைபெத்து வருவனவற்றை கேரிசைப்பஃறொடை யெனவும் ஒரு 

சொடையின் தி வருவனவத்தை இன்னிசைப்பஃனொடையெனவும் வ! 
ப்படும். “*சேற்றுக்சா னிலஞ் செருவென்ற வேர்சன்வேல், கூத்துதம் ! 

ய்ம்பித் பசழி பொருசய,3 றோத்தக்சொழில் வடிவு சம்முட்டடுமாத்



"௩ச்சினார்க்கினியருரை. ௧௨௯ 

எனவே, பெரும்பான்மை குதித்தபொருளை மதையாமத் செப்பிக்கடறலே 
ஒதற்கெக்கணமாயித்து; “முன்னையகான்கும்? (தொல், பொ. அகத்-௫௨) என்ற 
சேத்திணையியத்கைக்களேயும், “கடவுளும் வரையார்? (ழை. ழெ. புதத்-௨௮) 
மத்த உம்மையாத்கொண்ட புறத்தணையியத்கைக்களேயும்; அன்றிக் “காமஞ் 
லாவிளமையோள்? (ழே. மே. அகத்-௫௦) என்ற கைக்ளேயும், “கைகளே 
நசையோடு? (ஷே. டெ. புதத்-௬௫) என்ற கைக்களேயுட் கடவுட்கைக்ளேயல் ' 
எச்சைக்ளேயும் அகாவெண்றுகொள்க. ௨-ம், 4 அணங்குகொ லாய்மயில் 
சொல்லோ கனங்குழை, மாதர்கொன் மாலுமென் னெஞ்சு? (,இருக்-௧௦௮௧), 
pg அசப்புதக்கைக்களே, “களியானை,ச் தென்னன் கனவின்வர் தென்னை, 
(ஜியா னனிப்பானே போன்றான்--றெனியாது, , செங்காக்சண். மெல்விரலசற் 
ச்சை தடவக்தே, னென்சாண்பே னென்னலால் யான்? (மத்தொள்ளாலிரம்) 
ஸ்குன் மனங்கடைஇ மான்மாலை நின்தேத்குப், பொங்கு மறுவிப் புனனாடன்.. 
(குல், வருவான்கொல் வந்தென் வணமுலைமேல் வை௫த், சருவான்ேகொன் 
ர்பணிந்,த தார்? (ழை) இவைர* சட்டி ஒருவர்ப் பெயர்கோடலிற் புதப்புதக் 

சச்ளை... “குடுமிப் பருவத்தே கோதை புனைந்௪, கெடுமுத்தம் பூத னிருப்பப்-. 
முத்தம், புன்னை யரும்பும் புகா௮ர்ப் புறம்பணேயாய்க், சென்னை... முறைய 

ர்கள்? கக்க கைக்களை. ) 

ஒத்துமை யின்தியே யொத்தன' மாலேய, சாற்றுக்கா லாட்டியர் கண்? இஃது: 
ப்னிசைப்பஃ்மொடை. “பன்மாடக் கடன் மதுரை கெடுந்தெருவு, ளென் 
ஜே நின்றா : ரிருவ ரவருள்ளும், பொன்னோடை. ஈன்றென்றா ஊல்லனே 
போன்னோடைக், யொனைசன் தென்றாளூ மக்கிலேயள் யானை, பெருத்தத் 
ரக்த விலங்கலேவேற் தென்னன், திருத்சார்சன் ஜென்றேன். நியேன்?? 

ஆதடியான்வக்த௫. ஒருஉத்தொடைபெறுதலின் இன்ணிைப் 
பறொடைவெண்பா. “தறற பாய்க்சொழுகுஞ் சேயரிக் கண்ணினாய், வத்ரா 

வயலும் வாய்மாண்ட வேரியு, மு.ற்றாப் பிணிக்கு மதிலும் பலுடங்கு, மொப்ப 
yorger யொலியோகா ீர்ப்புட்ச, டத்தி யிரைமேயுக் தையலாய் கின் 

| 'ர்ப்பே, ரொத்துணரும் வண்ண முரைச்.இ யெனச்கூறக், சட்டலர் ,சாமரையு 
lenge கவிமான்ேர்க், கத்திருவ ரைவருங் காயா மரமொன்றும், பெத்றவழி 
3சச்சுண்ணம் பேயி னிருந்தலையும், வித்தாகா கெல்லி னிது.தியும் பெத்தக்கா, 
ரத் இயைக்க தெம்மூர்ப்பேர் போலென்றாள் 'வானவன்கை, விற்பொலிக்த. 

பிஸ்புருவத்:தாள்?74] இ பன்னிரண்டடியான்வக்த இன்னிசைப்பஃனொடை 

   

  

¥ ஈமச்சு ஹதலிய வகனைச் இணையுஞ், ஈட்டி. யொருவர்ப் பெயர்கொளப் 
பருஅர்? என்பது. (தொல். பொ. ௮க)-இ௫). 

4 இ.௫ பெருவல்லத்தைச்சொல்லியபாட்டு என்றார். யாப்பருங்கலவிருத்இ 
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௧௯௦. தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இனி ஈமுன்னையஜூன்றும்? (தொல், பொ, சன-௧௪) எனக் serugy. 
கூதிய கைக்ளையிலும் வருமேனும் உணர்க, இனி*: ஒருபொருல, 
லாததிரிர்தவருல் கவிவெண்பாட்டும் சண்டுக் கடதிய கெடுவெண்பாட்டேர் 
ஒருபுடை யொப்புமையுடைமையின் அக்கலிவெண்பாட்டாக இக்காலத்தே, 
ேறுஇண்ற உலாச்செய்யுளும் புதப்புறச் கைகளைப் பொருட்டாதல்ர் ஒன்ப 
முடித்தல் என்னும் உத்தியாத் கொள்க. அவ்வுலாச்செய்யுள். இசண்டெப்படு 

கெண்பாவிற் கெட்டும். வருசவிஜ் கவிவெண்பாவின்கூ.ருமாறு: ஆண்டுச் ர! 
gio}. இக்சாலத்து அதனை ஒருறுப்பாசச்செய்து மெப்பலோசையாகவும் கூ 

வர்; அது அள்ளலோமைக்கே யேத்குமாறுணர்க, 

பரிபாடலென்ப பரிக்து வருவத$ அது கவியுறுப்புப்போலாது கான்டு 

பாவானும்வக்கு பலவடியும்வருமாதுகிற்குமென்றணர்க. அது மேத்சண்; 
அங்கதச்செய்யுள் பண்புச்சொகை; அஃ இருவசையாதல் மேத்கடஐ.தம்.(க௩2 

க.க. கைய்ளை தானே வெண்டா வாரி 

பாகிரிய வியலான் முடியவும் பெறுமே.$ 

ஐ எய்தியசன்மேத் ஜெப்புவிதி, 

லகைக்ளொ தான் மூண்பு வெண்பாவு ஐப்பாடுப் பின் mF Pay 

  

- உதுப்பாக வாவும்பெறும்.. எற, , 

வெண்பா. ஏனையவும் வந் சவதிக் சண்டுகொள்க, இ, 

லிய வெள்ளி யியலாற், திரிபின்றி முடிவது கலிவெண் பாட்டே? என ஒத. 

மயாற் புணர்தன்முசலாகய பொருள்கு ஈதானும் ஒருபொருளைக்குர் 

தச் இறனின்.பிமுடியும் பஃ்முடைவெண்பாவினேம் கவிவெண்பா ௭ன௨ 
குதள்வெண்பாமு தலாகய எல்லாவெண்பாச்களூல் கொச்சகக்கவிப்பாவரய்வ 

கொச்சகமெனவும், யாப்பாய்வரித் பரிபாட்டெனவும் கொள்ளப்படும், மாப்பி 

வருமெனவே இவ்வாடரியப்பாவால் வரப்பெறு வந்ததேயாயினும் பாடா 

பாட்டுக்கைகளேயாகுமெனக் கொள்ளப்படும். ௮.௮ “பொன்னாரமார்பித்.... 

புனனுடன் பேரே வரும்? எனவரும் சைக்களேவெண்பா, பரிபாட்டும் அம் 

மும் தத்தன் சதெப்புச்சுத்திரத்துட் காட்தெம். ௭-து உரையாடிரியருரை, 

% ஈஜருபொரு ஹுதலிய வெள்ளடி யியலாத்,, ிரிபின் தி வருவது கலி 

பாட்டே? (ஷே. ஷி செய்-௪௫௫) என்பதுகொண்டு இவ்வாறு கடதடன்ருர் 

+ ஒன்தினமுடித்தலெனவும் பிரதிபேதம் உண்டு. 

3 இக்வியல் *ஓருபொரு தனசவிய? “கலிவெண் பாட்டே? என்னுஞ் 
'இரங்களின் உரையிற் காண்க. 

  

   

  

  

§ crap, எய்தியதன்மேற்கிப்புவிதியுணர் 

குண்மை வெண்பாலிஞல்வருகவன் தி முதவிரண்டடியும் வெண்பா? Quer பொ



நச்சினார்க்கிணியருறை, wns 
Pimemribage5 wg un gorse, weprer அகப்புறக்கைக்ளே. 

புன்பதாஉம் உணர்க, உ-ம், *இருதுதல் வேரரும்பும்.............சணங்கே? 
ஐ்பொருள்வெண்பாமாலை- கலனை) எனவரும். (zon) 
90. பரிபா டல்லே தொகைகிலை விரிபி 

னிதுபா வென்ன மியணெஹி மின்றி, 
பொ.அலைய் ரிற்தற்கு முரித்தென மொழிப் 

இத பரிபாடத்காவ3, 
இன். பரி. ...லே. எச, பரிபாடல்[்மூற்கூதியவாஜே வெண்பாவு ப் 

(ஸ் வருதலேயன்தி. தொகை,...:.யின், எ-து, தொகைகிலையும் விரியுமாகச் 
பியயா கான்சனுள். இறு.......ி. எது, இது பாவென்றதியப்படும் இயல் 
ழீமின்றி. பொது... ப. எ.து, பொதுப்படயாக்கப்பட்டுகிந்த்கும் உரித் 
ன்னு FO. Ang. 

உம்மை Ontos « 
ண்டதகோள், கண்ணா Score 

தமோ செஞ்சு.” எனப் பரிபாடல் வெண்பாவுதப்பான்வந்தது. “gud aid 

    [ements rp, 

  

  

Qu pan. Bie. Meenas fan. a 

  

௫ முழலொடு 
காரிகை சண்டோர்ச்குத், சம்மோடு 

  

தச வணங்குடை யருர் த 

ன்டனையும் ஆரிரிய xP 

  

Ryde De@Qan® app Mere யணவர?எடது, 
தன்னே / சப்படுத 

  

fer இகுபாவெண்ணு கியவெ தில பொதுவம்கின் ௮. அவிக்கும் இதற் 
திய இலசகணஙகல் இதற் இன்மையானும், 

       
stor மருட்பாவென்ப, கருச் னான் மேல் *மருட 
சிது;வென்னும் சனிமை யின்தே? (தொல், செய்ஃ.௮௫)௪ன ஐ௫ிஷசென்று. 
எச்ச. (*சணிகிலை யின்றே?? என்பதனைத் 'கனிஸபயின்றே'என இவர் பாடக் 
*எண்டாராவர்) அது “உரவொலி முச்சி ருலரஅய்ரிபமிர்ச் சன்ன, கரலரு காமல் 
ஸவிரவெதிர, முள்ளெயி திலங்க மூ௫ிழ்சசை, கெள்வனை ஈல்கான். விடு 
நன் விரே? (புறப்பொருள்வெண்பாமாலை - சைக்ளே ) எனவரும், எ-த। 
ஏூயர்சிரியருரை. 

     

* எது பரிபாடலாமாஐணர்........தீது;,  பளிபாடலாகது தொகைகிலைவனை 
டியா விசென்றசொல்வப்படுமிலக்கணமின் தி எல்லாப்பாவிக்கும்பொதுகாய். 

  

தற்கும் உரித்தென்றுமொல்லுவர் லல. உம்மை எச்சவும்மையாகலின் 
ஈச்சணங்கடறவும்படும். அன வருகின்தரூத்இிரத்தா் சாட்டுதும். பொது 
ங்சித்தலாவத: ஆ௫ிரியம் வஞ்ி, வெண்பாக் சுவி, மருட்பா என்ஜொதப்பட்ட 
கப்பாவிணுறப்புடைச்காதல், எ-து உையா?ரிய ருமை, 

    

ப்புனோ, டொத்சவை யெல்லாம் கெ 

  

1பரிபாட் டல்சதச் ©. 
Pode wes Bus (Cae 

    

ய்].  



அவையை தால்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

ைக௧. கொச்சு மராகஞ ௪௱தக ஓமருகஅ தாடு க்க 

செப்பிய கான்குக் தனக்குறுப் பாகக் 
காமங் சண்ணிய் நிலைமைத் தாகூம்.* 

௫ பரிபாடற்கேற்ற உள்ளுப்புக் கூறன் றது. இவை செப்பு; 
பாலய முப்பத்துகான்குமன்.தி "இதற்கும் சலிக்கும் உறுப்பாய்வருமெஷ்,. 
கொள்க. 

  

சோக் இதனையுஞ் றெப்பின்மையாத் கொச்சகம் என்றா ரென்பாருமுளர், கூர 

பயின்ற அடி. அராகம்) சுரிதகம், அடக்கெஷ்ி எருத்த, கரவு; என்த இவ, 
pr fu கான்கு.பாவையுக் ),சனக்கு.றுப்பாசக்கொண்டு காமப்பொ 

      

ய கிலைமைத்தாய்வரும், எ-று. 

,'சனக்கெள்,தனான் அவையல்லனபிதவுஅப்புங்கொள்வு.அு மேத்கூட ஓம் 

கண்ணிய என்.த.தனாத் கடவுள்வாழ்த்தும், மலைவிளேயாட்டும், புணல்விளையாட் 
இம், பிறவு மெல்லாம் சாமங்கண்ணியேவருமென். ௫சொள்ச, கொர்சசவுறுப்பு 

எருத்திலை. 
Sarg 

  

பயிலவருதவின் முன்வைத்தார். _ wstsb Dor Sards 
ஈற்தில்வைத்தத காணன்றியும் ௮௮ (பரிபாடல்) வர௮ 
செழிலி மழைவள் சந்தத், தேனார் சமைய மலையி ஸிழிகம்.த, கா. 

லெ.திர்கொள்ள வானா, மருந்தாகு இீரீர் மலிதுறை மேய, விருக்தைய ஈட! 

செல்வரின் “திருந்தடி, த$லவு தப் பரவு அர் கொழுகே”” இது ச£வு. “ஒருசார் 
அணிமலர் வேங்கை மீராஅ மடழம், பிணிகெலழ் பண்ட் அக்கம் 'வக்அசேர் போக்), 
மணிகிறங் கொண்ட மலை; ஒருசார், சண்ணறுச் தாமரைப் பூவி ணிடையிடை, 
வண்ண வரியிதழ்ப் போஇன்.வாய் வண்டார்ப்ப, விண்லிற் திருக்குங் சயமீன் விர். 

    

    மாடக் கூட 

  

        

   ௭-௮, மேற்சொல்லப்பட்ட _பரிபாட்ப் பொதுவாய்கித்தலேயன் se 
கொள்ச்சமூம் அர்சசமும் சரிதகருமம் எ ம் எண்றுசொல்லப்பட்ட நான் மேம் அர்ாசமும் அரிதகரம் எருத்தம் wi ௫ 

காமங்கண்ணியநிலைய/டைச்தென்தவாத 
“a 

  

எனவே யதத்தினும் பொருளினும் வாராதாம். “வாழ்த்தியல் வசையே 
ஈத்பாத்கு முறித்த? (தொல், செய்-௧௦௯) எனச் தெப்புவகையோ இனமையான் 

பாயாப்பித்னுசவின், கடவுள்வாழ்த்தாயும் வம் 

   

    
    

  

* சவியடி, செரீற்ோடி, மூகெயலடி, என் சொல்லப்பட்ட "௮2 
ஒகையடியானும். அர் சபாக்களை ய.ஐப்பாசவுடை சா, வெண்பாவியனர் 
பப்படக்கோன்ற் “சொற்? ரடியும் முடுயெ லடியு, மப்பா நிலமைக்கு 
ஞுரிய வாகும்? (தெரில. செய்-௪௨௨) என்றோதலின், ஏனேரான்கும் சொச்சம்



ர்க்கினியருரை: oan 

1p, சண்வீற் திருக்குங் கயம்) ஒருசார், சாறு களோதச் இரையொடு மாறத், 
இம் ஜோதை பயின்றதி விழக்து; இசிகரு மார்த்து கரு மீண்டித், இருகயத். 

வயல்; ஒருசார், அறத்தொடு வேதம் புரைதவ முத்தி, ' விறறத்புகழ் நித்ப 
Bu கேள்வித், இறத்இத் நிரிவில்லா வந்தண ரீண்டி, யறத்தித் திரியா 

2; ஆங்கொருசார், உண்ணாவ பூசுவ பூண்ப வுடுப்பவை, மண்ணுவ மணிபொன் 
'ஷைய கடல, பண்ணிய மாசறு பயத்தரு காருகப், புண்ணிய வணிகர் புனைமது 
இகொருசார்; விழைவதை வினையெவன் மென்புல வன்புலக், சம ருழவர் கடி. 
மூக பிறசார்; ஆங்கு, அனையவை ஈல்ல ஈனிகூடு மின்ப, மியல்கொள ஈண்ணி 
vee” இதுகொண்டுநிலை, வண்டுபொரேரெனவெழ எண்டபொரேசென( 
இலழுல் “க்டிப்பிருவேரிச் கசவமித்ஜோட்டிக், சடிப்பிகு -காதிற்: சனங்குழை 
தொடா, மின்மினி காய்க்த விளவ்சொளி ததலா, சூர்களித் றன்ன :செம்ம 
மலோருமல், வாயிருள் பணிச்சை வரிஎலைப் புருவத்; தொனியிழை மோங்கெ 
'கொண்ணுச லோரும், புலத்தோ டளைஇப் புகழணிச் தோரு, சஷத்தோ டளவு 
சரணணிச் தோரும், விடையோ டி.கலிய விறனடை யோரு, ஈடைமட மேவு 
;ஏணிழச் சோருய், கடனுரை திரையித் கருஈரை யோருஞ், சுடர்மதிக் கதிரெ. 
(னத் சாசரை யோரு,மடையர் குடையர் புகையர் பூவேர்.தி, பிடையொழி வின்றி. 
படியுறையா ரீண்டி, விளைந்தார் விளைவின் விழுப்பயன் தய்க்குக், அன்ங்கா 
விழுச்சீர்த் இறக்கம் புரையு, மிருகேழுத்தி யணிந்த வெருத்தின், வரைகெழு: 
செல்வ தகர்; வண்டொடு தம்பியும் வண்டொடை யாழார்ப்ப, விண்ட சடதட 
'மேசமோ ட,ரத், தண்டா வருவியோ டிருமுழா வார்ப்ப, வரியுண்ட கண்ணா. 
சோ டாடவர் கூடிப், புரிவுண்ட பாடலோ டாறுர் சோன்றக், கூடு ஈறவொடு 
சாமருகடழ் விரியச், கூடா கறகொடு காமம் விரும்ப, வீனைய பிதவு மிவைபோல் 
அனவு, மனையவை யெல்லா மியையும் புனையிழைப், பூமுடி சாகர் ஈகர்; இவை 
கொச்சகம், மணிமரு டகைவகை கெதிசெதி யொலிபொவி யவிர்கிமிர் புகழ். 
eee 

    

    

  

பொகுளாக்கொள்ளம்பமே, சாவும் போக்கும்] இடையிடை மிடைந்தும், 
ஐ ருக்கியு மாறுமெய் பெற்றும், வெண்பா வியலான் வெளிப்படத் சோன்: 
தம்? (சொல்-௧௫௫) *பாரிலை வகையே கொச்சசச் சலியென, தானவில் புலவர் 
தலன்றறைச் தனரே? (ஷெ-க௫௪) என்றா ராகலின் விலக்க பரி 
பாட சாச்சசமும்வரும்வழித் தரவும், அசி x5 4 
கொள்க. 

   
    

  

ஏ பாட்டிடை மிடைக்தும் என்பது பேராசிரியர் சசசிஞர்க்ிணியர்கொண்ட 
பாடம்,



seve தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

கூடந்தற், பிணிகெடுழ் தளேயிணை தெளியொனி இகழ்பு ஜெ௫ிழ்தெரி யரிமத 

மடுழ்பரிமலர் மடழுண்கண் வாணுதலோர், மணிமயிற் ஜொழிலெழி விகவிமலி 

'இிகழ்விழி இகழ்கடுங்கடாக்களிற் ஐண்ண லவரோ, டணிமிக வக்திறைஞ்ச வல்ல 

விகப்பப், பிணிரீஸ்க ஈல்லவை யெல்லா மெய்தருக் தொல்சீர், வரைவாய் தழுவிய 
கல்சேர் ெக்கைச், குளவா யமர்க்தா கர்) இது மூலியல். இிகழொனி முச்சீர் 

கடைந்தக்கால் வெற்புத், ிகழ்வெழ வாய்டத்தஞ் சர்ச்சிசத் தொற்தி, மகர. மதி 

சடல் வைத் த நிறுத்துப், புகழ்சால் சப்பி னிருதிறத் தோர்க்கு, மமூ.து சடைய 

வருவயின் னாணா, மிகாஅ விருபட மாழியான் வாங்க, வுகாஅ வலியி னொரு 

தோ எங்கால், மரு௮ சணிக்தோரும் தாம்; மிகா௮ மறலிய மேவலி யெல்லாம், 

புகாவெிர் பூண்டாருக் தாம்; மணிபுரை மாமலை ஞாதிய ஞால, மணிபோத் 

பொறுத்தாரும் தாம்; பணிவில்2ர்ச், செல்விடைப் பாகன் திரிபுரஞ் செ.த்றுழிக், 

ஈல்லுயர் சென்னி யிமையவின் னாணா௫ுத், தொல்புகழ் சர்தாருக்தாம்; இவையுங் 

காச்சகம்; அன்ன அணல்குடையருக்கலை யாமிரம் விரித்தமை காரணமா. 
உதவித்கரமவ் கூறிற்று. (ோகம்வக்தன. வத்துழிச் காண்க) சொர்சகல்களும் 

வெள்ளையாதல் பெரும்பான்மை மே விதற்குக் கூறுகின் த வுறப்புக்கள் are sey 

மொக்கும், முடியயலுஞ் சொற்சேடியும் வெள்ளடியோடு தொடர்ச் துவருசவின், 
“காமரு சீதீதமொ டொருக்குகின் னடியுறை, யாமியைர் தொன்றபு வைகறும். 

பொலிசென, வேழமூறு கெஞ்சத்தேம் பரவுதும், வரய்மொழிப் புலவரின் ருணிழ 

ஜொழுதே” இலவுஞ் கத்தத்சொடுபிரியாமைகூறவித் காமங்சண்ணித்து, “எரி 

மலர் னோஇய கண்ணே பூவை, விரிமலர் புரையு மேனியை மேனித், இரு 

ஜெமர்ச் சமர்க்த மார்பினை மார்பிற், திருமணி பிறங்கும் பூலை 
இிரிச் கன்ன பொன்புனை படுக்கையை, சேவலல் கொடியோய்ரின் வலவலி 

   

  

    

      

மால்வரை) யெரி 
  

ணிஜத்து, மேவலுட் பணித்தலம கூத, காவ லத்தண ரருமறைப் பொருளே? 

(பரியாடல்) என ஆரியம் வந்தது, “நின்னொக்கும் புகழ்ரிழலவை" 

¢ டீ ) இ௫ வஞ்9; 
  

   பிறவுமன்ன. (செப்பிய என்.ததனான் 

மூடையமு விரண்டடி, மீரடி. யாகு மிழிபுக் கெல்லை?என அகத்தியனு ரோதினா 

ராகவின். ' சரிதகமென்பது, இ?ரியவியலானகல் வெண்பாவியலானாதல் பாட். 

டித் கருதியபொருள்முடி திதுகிற்பத - இரண்டடியிழிபாகப் பத்.தடிப்பெருமை - 

கரக soneecooins பாட்டிற்கு மூகம் தரவாதலானும், சால் சரிசசமாதலா 

னும் இடைநிலப்பாட்டீரயெ தாழிசையும் கொச்சகமும்  அராகமும். கொள்ளச் 

இடத்தவின்: எருத்தென்பத கழுத்தின்புறத.ஐக்குப் பெயராகவேண்டுமாதலா 

அவ்வுறப்புச் " சரவைச்சார்ச்தடெத்தல்லேண்டுமென்ப, என் *தரவே 

யெருத்த மராகங் @) 2, மடசியயெல் லகையொ டைந்துறுப் புடைச்தே? ௭-௪. 

, அகத்தியமாதலின், தரவெள்பதொருறப்புக் கோடல்வேண்டுமெனின் இல்: 
வாடிரியர் கொச்சசமெனகோதியல னானே தரவும் அல்விலச்சண த்இித்படுமென், 

os Cree eres 3 Gps அ இங்லாரிரியர்சருத்திஞத் தர 

    

    

   



நச்சினார்க்கினியருரை. குடு 

அராகமின் திவருதலுல், கொச்சச மீத்தடி குதையாதுவருசலும், அல்வழியசைச் 
*2ரசியிற தலும், வெள்ளேச்சரிசகுத்தானிஐ;தலுல் கொள்க!“ அறவோருள்ளராரு 
மறைகாப்ப?வென்னும் பரிபாடலுட்4செறுகர் விழையாச் செறிக்சசங்கேண்மை, 

  

மறுமுறை யாணு eos Ox Mores 
வெள்ளேச் சுரிதகத்தா ணிற்ற,து. (கக), 

௧௨௨. சொற்? ரடியு முடுயெ லடியு 

மப்பா கிலைமைல் சரிய வாளும் 

, தண்வரல் வையை யெமக்கு'! என 

இசவ மதற் குள்ளுஅப்புக் கூறுகின்றது. 

இ-ள். சொத்சரடியு மூடுகியலடியும் பரிபாடற் குள்ளூறுப்பாய்கிற்றத் 

குரியவாம். எ-று. - 
அடியென்றதனான். முற்கடதியவடியோடுசொடர்ச்சல்லதா தாமாக காரா 

வென்றுணர்த்துக, சொற்சேடி. மேத்கடறுப.4 'மூடியெலடியாவ 5 வெண்பா 
கோடு விராய்ச்கொடர்ச் தொன்னுகறிற்கும்( 2. அராசமாவத, சாமே வேத Gov 
ஷஷியாய்வரும்.  உரியவெனவே சுவிச் இத். துணை யுரியவல்லவென் நுணர்க.. 

    

"எனவே அராகவுறப்புள் தேஃபாணிக்கல்லது வாசாவென் ஒணர்க, (௧௨௨) 
SS SE eae eee டட oe   
  

  

௧௨௩. கட்டுலா வகையா செண்டுணடி புணர்க்ள 

நுதந்தடி யின்றிக் குறை 
மொழிய்சை யாடுயும் வஹி 

  

ச் தாரி 
புணர்களு,     

    

      அப்பரிபாடற்கண்ணும் மலையும் ஆலம் வருணிக் 

யாறே யூரே யவற்தி, னிலைபெது மரபி ணீஸ்கா குனா என்னுராசலின். இனிச் 

சுரிதகமா௫ியும் பரிபாடல் மூன்னும்பெதும்; என்னை, “சொச்சக வகையி னெண் 
ஜணொடு விரா, யடக்சியல் வகையி னடச்சவும் பெறுமே? எனவும் அக, த்தியன. 

ரோதுதலின். ௭-.து உரையாசிரியருமை, 

% என்பது மது, சொத்ேடியு முடுயலடியும் பரிபாடற்குரிய எ... 

  

சொற்ரிரடியாவஐ வரு௫ன்தருத்தி. சாட்டுதும். நூடிியலடியாவது 
ஜந்தடியாணும் ஆறடி.யானும் எழடியானும் குற்றெழுக்துப்பயிலச் தொடுப்பது, ' 
௭-௧ உரையாிரியருலா. 

ர எத, சொற்சேடியரமா றுணர், பபற்ற கட்டனாயாகது பாட்டின்றித் 
சொடுக்கப்பட்வெருவஐ.]. எண்ணென்ப ஈரடியாற் பலவாம் ஓாடியால் 

_ பலவாடயும் வருசல், , பலவருசலி ெண்ணொன்றார். முத்நடியின்றி குறைவு 
சரித்சாடு எ-த. சாதிர்டியின்றி முக்ரேடியானும்வமுதல், ஒழியிசையாகியு 

    
  

  

 



௧௩௬: தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௫ மேலெண்ணிய சொத? டியாமா அணர்த்துன்ற௮. 
௪.௮ புனைக்துரைவகையாற் கூறுமாறுபோல எஷ்! 

ம். ௭-௮, தாக்குப்பட்டு மூடி. மடியின்.திக் குறைவா 
இய மேரயுடைத்தாகியும். ஒழி...யும். ௪.௮, வேறோ ரசையோ௫கடடா சொழி, 
கிற்பதோ, ரியலசையாடயும். வழி....ம். என, அவ்வாறன்.ஜி யகனோடு பல 
வசை புணர்க்கப்பட்டுநின்றும். சொற்...பே. ௪-2, ஒரெழுத்தொரறுபெ 
முதலிய சொற்களெல்லாக் தாமே சர்த்தன்மைபெக லசைபெத்ற Cpe cae 
(றல் சொத்ரேடிக்கெக்கணமாம். எ-று. 

    

   

மென்ப ஒழிக்தவிசையினையுடைத்தாகியும எ-று... எனவ, இறுஇர்சர், ஒல் 
றும். இரண்டும் அசைகுறையவரப்பெறும் எ-று. வழியசைபுணர்த்தலாவது 
PGC Rokr sei Com Lip poeta sons tat elt aren sopra 
சொஞ்சர்த்திசல் ௭-௪, சொத்னே சர்த்கன்மையைப்பெற்அநித்தல். சொத் 
'ர்ககெல்பே ௭-௧, ட இப்பெல்லியுமை அத் 'சொத்சரின இயல்பு எ-.. 

'இவ்விலச்சணம் பரிபாடத்செய்யுட்கண்வரும் எ-று. உ-ம். “ஆயிரம் விரித்த 
வணங்குடை. யருக்தலை, இயுமிழ் இதலொடு- முடிமிசை யணவா, மாயுடை 
மலர்மார்பின் மையில்வால் வளைமேணிரஎ், சேயுயர் பணேமிசை யெழில்மேழி யேச் 
இய, வாய்வாங்கு வளைகாஞ்” லொருகுழை யொருவனை,? தரவு. “எரிமலர். 
சனைஇய கண்ணை பூவை, விரிமலர் புரைய மேணியை மேனித், : இருஜெமர்ச் 
சமர்க்த மார்பினை மார்பிற், ஜெரிமணி பிதங்கும் பூணை மால்வரை, யெரி௫ிரிச் 
"சன்ன பொன்புனை யுடுக்கையை, சேவலங் கொடியோய்கின் வலஃயி floss, 
மேவலுட் பணிக்சமை கூ, காவ லந தண ரருமறைப் பொருளே? எருத்து, 
AQ rear IA wise ah பிணிமணி யெரிபுரை, விடரிடு சடர்படர் பொலம்புனை 
வினைமலர்,ஜெரிஇர டெரியுரு ளிகன்மி௫ு முரண்மிகு,கடதரு மணியொடு முத்இ. 
யார்த்த கேரணி, நெறிசெறி Qa Sym முறல்விறஐ லணங்கணல் குவிரற்றுரணி, 
துணிமணி வெயிலுற தெழில்புச ழலர் மலர்மார்பின், ணெரிலயிர் ஐ.திஅதியெதி. 
படை யரூத்.அமலை யிவர்சவையினிற், அணிபட வினமணி யியலெல: ழெழி 
வினிமை-யிருளகல, .மூ.ஐ9௮கு... புரியொகுபுரி சாண்மலர் மலரி.லன,, வளர். 
பரு.தியி னொளிமணி மார்பணி மணமிக காதுருவின், விரைவளி (கிகுகடு விசை 
வுடு வுற;தலை கிரையிதழணி, வயிரிய வமாரைப் போரெழுக். அடன்திரைச் 
அரைஇஃ, கானவர் ேமுமிழ்புனல்-பொழிபிழிச், அரரு;இர் “ப.இர்பலக் “தொட 
வமர் வென்றகணே?, இவைசான்கும் அராகம், “பொருவே மென் ஐவர் மதக்தபச் 
சடக்௬, செரு மேம்பட்ட செயிர் ரண்ண, விருவர் தாதை யிலங்குபூண் மாஅ, 
தெருள் நினவர வதிதன், மருளஐ தேட்ச9 முனைவர்க்கு மரிதே?? இஃது. ஆ9ரி 
யம். *அன்னமர பின்னையோய் நின்னை, யின்னனென் றுரைச்,ச. லெமக்கெய 

  

  

ஏ. -அரிமலாளனைஇய? என்பதும் பாடம,



கச்சினார்க்கினியருரை. ௧௩௭ 

nih, Sau Cais கடச் தென் குமரி?(தொல்-பாயிரம்) எனவும்,*௮,இ--, 
ந. கெண்ணு மப்பா வேந்தும்?" (மே. எழுக்து-ால் ௯) எம். இவை யெண் 
தெ புணர்க்தன. கறையணி மிடத்தினவை கண்ணணி அசவினவை, பிறை 
பனி சடையி னவை? எனத் அக்குப்பட்டுமுடியாமற் குறைக்தன. “ஒருஉச், 

செடியிய னல்லார் கூரனாத்தத் அ.த்த5(சலி.௮.௮) ஒருஉவென ரிரையசைதானே 
வோழியசையாயித்று,  ஆங்கெனவரும் தனிச்சொல் வழியசைப்பாத்படும். 
$சோச்து, ககுவனபோ "னர் தின சொம்பு? *இனைச்துள்ளி, யுகுவது போலு: 

  

செளித? இதபேசெண்- அருமைத் கரியினு மார்வ நின்வயிழ், பெருமையின. 

ஹவா யாமிவண் மொழிபவை, மெல்லிய வெனா௮.அ வெரு௮ தல்வியத், திரு. 
து மார்பரீ யருளல் வேண்டும்? இ.அவு மா௫ரியம். “விறன்மிகு விழுச் ரச்சணர் 
ஏச்கு, மறனு மார்வலர்க் களியுசீ, இதனிலோர்ச் இருத்திய 8.ஐ£ர் தெப்பின், 
தனு மா.த்தவர்ச் கணங்கு ரீ, யங்கணேர் வானத் சணிரிலாத் திகழ்தருக், இங்க 
ஒர் தெ௫கதிர்ச் கனவியு கீ, யைந்தலை யுயரிய வணங்குடை யருக்இதன், மைர் 
ஓடை யொருவு மடங்கு நீ; ஈலரூழு தளைஇய புகு: காட்டுப் புலனும் 
பூவீணு ணாத்தமூ நீ, வலை ரெழிலியு மாக விசும்பு, சிவணு நீடிய விமையமு 
ரா... இவையாறும் பேரெண், *அதஞால்* சனிச்சொல், 4இன்னே ரனேயை 
மனையை யாலென, வன்னோ யாமிவட் காணா மையித், பொன்னணி கேசி வலங் 
சொண் டேக்திய, மண்ணுயிர் முதல்வனை யாதவி, ணின்னோ ரணையைகின் புக 
ழொடும் பொலிர்தே.?? இது சரிதகம், “கின்னொக்கும் புகழ்கிழலவை, பொன் 
ஜெக்கு மூடையவை, புள்ளின் சொடியவை புரிவளை யினவை, எள்ளூகர்ச் கட் 
தட்ட விகனே மியவை, மண்ணுற்த மணிபா யுருவினவை, எண்ணிறக்க. புக. 
ழவை யெழின்மார் பினவை,? இவை சிற்றெண்ணும், பேரெண்ணும், இடை 
பெண்ணும். “ஆங்கு! சனிச்சொல். காமரு சுத்றமொ டொருங்குநின் னடி. 
முறை, யாமியைச் தொன்றபு வைகலும் பொலிகென, வேறுறு கெஞ்சத்தேம் 
பரவு.தும், வாய்மொழி முதல்வரின் ருணிழ ரொழுதே?! இது சுரிதகம், Ow 

கடவுள்வாழ்த் ஐ. சண்டோதப்பட்ட வுறுப்புகள் மிக்குங்குறைக் அம் வருசலின் 
அப்பாவித்கு இயல்பென் கொள்க, பிறவும் பரிபாடலகத்துச் கண்டுகொள்க, 
சமரரிலம் தோன்றாமை மலிபெய ணிலைஇ, யேமரீ ரெழில்வான மிகுதரு 
போழ், னாகரீண் மணிவரை ௪றுமலர் பலவிசைஇச், காமரு வையை சென்றே 
உடல், ரீரணி கொண்டன்று வையை யெனவிரும்பித், தாரணி கொண்டன் 
வகை தலைக்கூடி, வாரணி சோல மொருவ ரொருவரிற், சேரணி கொண்டு 
நிதமொன்று வெவ்வேற, சீரணி கொண்ட நிறையணி யங்காடி, யேரணி 

கொண்டா ரிசல். கைபுனை தாரினர் சண்ணிய, ரையெனு மாடைய ராடையர், 
செய்யணி கூக்தலர் பித்தையர், மெய்யணி யானை மிசையார் பொய்யெனத், சம் 
எச் இெப்பித் தனிரிய வார்செல்லப், பொக்கு புவிப் புடைபோ கோரும் 
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sy தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

மென் னெஞ்சு? “எள்ளிச் தொருபுட, னாவ போது மயில்? *சையி தகு 
போறும் வளை? (சலி-௬௯) இவை முச்சிரடியான்வக்சனரு காற்சடியால் 
வக்தனவுமரய்கின்தவாறுணர்தத்கு *நகுவன?” eas” “sno go 
Kegaa” எணத் தொடைச்சுவூபடுத்துக்கறவே wor) நின்முன்னிஷ், 
சொற்கள் வழியசைபுணர்ச்த சொத்தரடியாயவாஐவ ணக, இவை மீட்ட 

- நிலேப்பாட்டன்றிக் கொச்ரசமாகலின் வரையஷதயின்தித்“தொகுபுட ஞூ 
போலு மயில்”என கா.த்2ரோடியானும்வந்த.ன. இவை மேலெண்ணவும்படும், இஷ 
சலிக்சண்வருங்கா லொத்தாழிபையினும் உஈம்கலியிணும் மூலியெல்கா சாமையும், 
-அவத்தட் சொத்ரடி வருங்காற் றணிச்மொல்லாயல்லஅா வாள்மையுங் கொ, 

i 

     
பொங்குரீர், வையமுர் சேரு மமைப்போரு மெவ்வாயும், பேயெண்ணுப் புணை 
படக் கூட்டிப் போகுகரும் மெய்யார்ப்பு மெய்யார மூவொர் வையத்துக், க 
ரூட லொழிப்பா ருணக்குவா, சாவொர் பாடல ரார்ப்பார் ஈகுவார்கக், CarBay 
ரோடி.த் தளர்வார்போ யூற்றவரைச் தேடுவா ரூர்க்குக் இிரிவா ரிலராக், கறு. 
ரங் சல்லா தவரும் சுயவரும், பெற்றாம் பிழையாச பெண்டிரும், பொற்றேரான் 
மூனும் பொலம்புரிளைக் KY, HAT வையைச் துறை; துறையாடும் 

காதலர் கோள்புணே யாக, மறைபாடு வாரை யதியசர் மயல்ப், பிதையேர் தத 
விய ரெல்லாருக் தம்முன், ணிஈமு நிகழ்சி மெம்பாலென் எங்கே, யிகலுவ 
செல்வம் விளைக்தவட் கணமிப்பா, லசலல்கும் வகையைத் தூதை. காதலான் 

மார்பிஜ் சமழ்தார் புணல்வாங்க், யேதிலாள் கூந்த விடைக்கண்டு மத்த, 

சாதா வென்றாட்குத் சானே புனஹதக்து, வேய்தக்ச தென்னை விளைக்தமை மத் 
,௪.ஐ, சோதலே செய்தே ஹுணங்யை யிச்செவ்வி, போத லுண்டாக்கெ 
லதிக்து புனல்புணர்த்த, தொன்றே பெரிதும் வியப்பு, குயத்தக்க பூப்பெய்த 
காமச் ழெமை, சயழ்தகு சல்லானைச் கூடுமா ௧௨௫, மூயக்குக்குள் செவ்வி முலைய 
மூயச்சுத்து ரீரு மவட்சூச் துணைச்சண்ணி நீர்விட்டோய், நீயு wai. Gs gow 
பணிவி லுயர்சிறப்பித் பஞ்சவன் கூடல், மணியெழின் மாமேணி arse (ope 
லணிபவளச் செவ்வா யதங்சாவற் பெண்டிர், மணியணி தம்முரிமை மைந்தரே. 
டாடித், கணிவின்று வையைப் புனல், புனலோடு போயதராய்ப் பூமா% 
கொண்டை, யெனலூழ் வகையெய்தித் றென்றேற்துக் கொண்டை, புனா! 
காடி யதியப்பூ, மாலையப்பி, கினைவாரை கெஞ்சடக்கண் செய்யுங்கோ லன்புடன். 

்- கூடாமு னூடல் சொடியதிறங் கூடினாள், ஊடானோ வூர்த்சலர்வர் அர்த்த. 
எணவாங்கு சப்பா யநெருச் சொண்டஇவ் வியாதெனப், பார்ப்பா சொழித்தா 
படிவு. மைந்தர் மசளிர் மணவிரை தாவித்றென், தந்தணர் தாவல்லா ராத 

வையைதே மேய ழுவழுப் புத்றென், தையர்வரய் பூசு ராறு, விரியரி வின 
முரை கரைவழி பிழி யூர்தரும்புனல், கரையொடு சசையிடை வரையொடு ௯ 
விடை நிரைரிரைதருச். தறை, அரையுடன் மதகுதோ திரிதரு புனல்கரை ட 
ஸனியசெலுமதி௫டல், புகுமன வளவியத்திறை தணிவின் ஐ. வெள்ளமிகை, ௨௭ 

 



ஈச்சினார்க்கினியருறை- ௧௩௯. 

ஜி னாச னோடிக் கரித்து? (தொல்-செய், ௪௧) என்றமையின். ஒழியசை 
உனாசவமையும், Sim asin Suma மீண்டு சொற்சரடியாணடங்குமாது 
க 'இவை பரிபாடத்கே புரிச்தென்றுரோலும்ட இயல்பென்நகனானே 
நர கலம் இலச்சணமென்ப பெற்றும். அத 8பாஅ வண்ணஞ், சொற். 
Fg Br) gx ium பயிலும்? (சொல்-செய் ௦.௨௫) என்பகணாணுமுணர்கட) மூடு 
இெலமி.* மு௦ல்காட்டிஸம்.. (sem) 
2H. Hasse sxCor aM puss Qld ps 

செம்பொருள் கரக்த தெனலிரு வகைக்தே.ர் 
இ௫ முறையானே அங்கத் கூதுஇன்2.௪. 

இ-ள். _வசைச்செய்யுளேக் கு.்தமத.ஆராயிற் செம்பொருளங்கதமும், பழி 
ரப்பல்சதமூம் என அவ்விருவகையினேயுடைத்து. “ எ-று. 

  

அவை புசழ்போன் து வசையாதலும், வசைபோன்ற புகமாதலும்படவரு 
மென்றத்கு அரிறப என்றார். 4 த.நறுவர்தவவனைக், குறங்கறுத்இட்டாணும். 

போன்று வசை; மாயோன் ஃஉறவுணர்கவின் இது கரச்த 
  

  

போனம்” ௭-௮) புக 

$ன்பாற்படும். “கொடைமடம் பதெலல்லது”" (புறம்-௧௪௨) என்பது வசை 
போன்று புகழ். இ.து செம்பொருளின்பாற்படும். இசனானே அம்சதமாகாதென் 
ஸதருத்தாயிற்ல (eet 
wi yoomasirt 5D sos! WiQear yer, cx 
8ேரகிரை குழிஇ யினருடன் சென்று 
நிருமருக மூன்றாறை முற்றம் மமாடின், தெரீமருத 
ணர், பாடிப்பாடிப் பரவுபுண, லாடயாடி. யருளியவ, ரூடியடி யுணரப் புசன்று, 

உடிச்கூடி. மஒழ்புமடுழ்பு, சேடிச்சேடிர் எரைபுசிதைபு, சூடிச்சூடிக் சை 
சொமுதுதொழு.க, மமுவொடு நின்ற மலிபுணல் வையை, விழுககை ஈல்லாரு, 
ஸ்க்கரு மாடி, யுமிழ்வஅ போன்ற வின்னிகான குணக்குச் சான்றிர் முழுவ 
மிசிலொவுண்டு, சாக்துங் சமழ்தாருல் சோதையுஞ் ௪ண்ணமுங், சடக்தலும் 
மீத்தையுஞ் சேர்ர்தன பூவின மல்லாஜ், இகி.சாணு நீர்கிதர் சோன்றா இல்வையை 
un. மழைரீ ரறுகுளத்து வாய்பூ? யாடுவ், கழுரீர மஞ்சனக் குவ்குமக் கலய. 
4, விழுரீர்விுரிர வன்று வையை, வெருவகுல் கொல்யானை வீங்குதோண் 
எதன் ஐருகூட லரோடுவையை வருபுண, லாடியகன்மை பொருவுல்கா, விரகு 
முன்னீர் வையம் படி.ச்செென்ணை wn eis, Gangster, மாஜ்ற வியையா வரு. 

£யிரங் எண்ணினா, ஸிர்திரனோயிக் தகைத்து? இது 
த பாட்டு. எனு உமையாசிரியருமை.. 

    

சியி யானை மிஸ2 மைக்தரு மடவாரு,, 
abt யர வியதேர்ப் பொருகன், * 

ம் பாடுப பிணிகொள் யாழ்ப் 
     

  

     

WS, erase வாயாற் 
மப்பொருளாச வெண்பாமிக்குவா। 

    

** செய்-ச௨ஒ/உரைபார்க்க.. 

  

1 ௮-அ, அக்க சச்மெய்யுளாமாவணர்...... ங்கதமாவது GPpwpp 

சையிற் செம்பொருளெனவும் சரந்தஜெனவும் இருவகைப்படும் எ-ஐ. இவை 
ஈன்னர்ச்காட்டுதம், எ-து உமையாகறிய௬ன



௧௪௦. தொல்காப்பியம் செய்யு. யல் 

௧௨௫. செம்பொரு ளாவன ௮சையெனப் படுமே.* 

இ மூதையே செம்பொருளங்கதங் கூறூன்றத. 

Qa. anderen கூறப்படும்வமை செம்பொருள்வசை யெணப்பமெ, 
om. 

அவை வெண்பாவேயன் தி.ச) 
promis, உடம், “இருமர் மணிவிளங்கத் தேழிலார் கோவே, குருடேயு மன்று, 

கின் கூற்த-மருடேயும், பாட்டு மூரையும்பயிலா கனவிரண்,டோட்டைச்செவியு 

ஒயான்£மை மற்றைய பாக்களாணும்வருமென் 

  

மூள? இஃது வழிற்கோவலை ஒனவையார்பாடியது... *எம்மிகழ் வோரவர் சம் 
(கிஃழ்வோரே, எம்கிச ழாசவர் கம்மிசழாரே, சம்பு ழிகழ்வா ரெம்புக இிகழ்வோர், 

பாரி யோரி ஈள்னி யெழினியாய், பேகன் பெருக்தோண் மலைய னென்தில்,வெழு 

வகு ளொருவனு எல்லை யனா, ணின்னை மோவ தெவனோ முட்டாற்றுக்குைக் 

ஃட்டிபோவரியு மூளையே சின்னன் ஞோர்ச்லே.யாணு முளனே இம்பா லோர்க்கே, 
குருசினும் வெளியோய் தேஎ£்ஐப், பகுகுபாலன்னவென் சொல்லுகுத்ே தேனோ 

4, சவிப்பாட்டான்வருவன வசைல் கத்தியை காண்டி. “*அறச்சுவையிலன். 

வையெயித்தினன், மயிர்மெய்யான் மாசடையினன், பொய்வாயாத் புகழ்மேவ 
லன், மைகூர்ந்த மயலதிவினன், மேவருள், தப்பி னஞ்சி, யாவரும் வெரூ௨ 
மாலிக் கோவே” (--) இது வஞ்ச, (கூடு) 

    

௬௨௬. மொழிகாக்அு மொழிபின௮ பழிகாப பாகும் 

இ பழிகரப்பங்கதங் உறின் று. 

Qa. வசைப்பொருளினைல் பெம்பொருள்படாமஸ்மைப்பது. பழிகரப் 

பங்ககுமாம். வெறு. 
ஈசியென விரத்தல்!" (புதம்உப௪) என்னும்பாட்டினுள் * தெண்ணீர்ப் 

பசப்பி னிமிழ்திரைப் பெருங்கட, ண்ணா ராகுவர் சீர்வேட் டோரே? என் தவழி 
மின்செல்வங் சடல்போற்பெரிகேனும் பிதர்க்எணிதாய் ஐகரப்படாதென வசை 
யைச் செம்பொருளாகாமற்கூடதியவாது காண்க, புறத்தினுட் பலவு மில்வாதே 
வருவன காண்க, வெண்பாவில்வருவன வந்துழிக் காண்க. (௯௨௪) 

    
  

% எ.து, செம்பொருளாகயெ அம்கதமுணர்.......்து.  செம்பொருளாமெ 

அங்கதம் வசையெனப் பெயர்பெறும் எ-று. எ-து உரையாசிரியருமை. 

7 இப்பாட்டுத் சாறிழ்கால்லர்சரில*யில் இளவையார் ஒருவணைப்பாடி அவன் 

இகழ்ச்சிசொல்ல அப்போ தபாடிய அங்கசஅ௮கவல் எஸ்.ஐ: கூறப்பட்டுள்ள.௪. 

1 எடது, மறைபொருளாயெ அங்கதமுணர்.....த்து... தான் மொழியை 

மதைத்துமொழியி னது பழிகரப்பெனப் பெயர்பெறும் எ-று, எ-து உரை 

யாசிரியருமை,



கச்சிணாக்கினியருரை. 

௪௨௭. செய்யுட் டாமே பிரண்டெ.ன மொழிப. 

இ? மேற்கூதிய இரண்டனையுமே இவ்வகையாணும் பகுக்கப்படுமென் 
ன்ற. 

இ-ள். முற்கூறிய செய்யுட்டாம் ஓரோவொன் திரண்டாம், எ-று. 

அவை செம்பொருட்செவியு றயங்கசம், பயூகாரப்புச் செவியுறையங்கசம், 
செம்பொருளங்கதம், பாழிகரப்பங்ககம் என சாண்ருகூ படும்... எ-று 

ந்போனச் பெய்யுளென்ப தக் தொழித்பெயர்,() 

  

௧௨௮. துசளொடும பொருளொரிம் புணர்க்கன் மயிற் 

செலியுறைச் செய்யு எதுவென மொழிப். * 

இ; முற்கூறிய இருவஸகச் செவிய/தையுல் உ.துஇன் ௧௮. 

௫.௬. அரசன் றனக்குரிய அபசியலித் தப்பியகிலேயைக் pre fh 
ஜேடும், அவ்வதம்பொருனின்பம்பயக்கக் கடதுங்கடத்னோடும் ஒரு: செய்யுட்கூடி. 
எர்ததாயின் அத செம்பொருட்செவியுறையல்கதம், பழிகரப்புச்செவியுறை 
மங்கதம் எனப் பெயர்கடறப்படிம், எ-று, 

  

தகளரவ 
வாரும், 
is, மண்டிம 
கள்ளு, மரசெனப்பலவன சின ச பெரும, கலவ்ஞூக, சனவிகால்வயி மோன் 
தின, மி ் 
பூட்டத், தோடுகொள் வேலின் ஜோத்தம் 
டங்கு, சாடெனப் பவே. கினதே யத்தை, பாலக, காடுகெழு செல்வத்தப் பீட. 
செழு வேக்தே,நினவ கதவ லெனவ கேண்மதி,யதம்புரிச் தன்ன செங்கோளுட் 
டத்த,மூறையேண்டு பொழுதிற் பசனெனி யோரீண் ,நிதைவேண்டு பொழு அத் 

ட. முழி. கூ ழமைச சட்பு அரணென்னுமிவற்றைப் பாது 
கீ ரேம் பாச, வளியிடை வழங்கா வானஞ்:        

     

  

3ம் இழல 

  

ஜானை espe 

    jb ign, மர்சண் காவிரி வந்தூகவர் 
போல, வாகம் கரும்பின்ற் வெண்பூ   

  

PD. எண்டு 
ஈம்மால் வேண்டப்பட்ட செய்யுள். இரண்டெவலையென் அ சொல்லுவர் : துட 

& ௭-௫, மேத்சொல்லப்பட்ட ௦ செய்யுள் தொகு,ச்றணர், 
  

அவை மூன்னர்க்காட்டுதும். எ-து உரையாசிரியருலா, 

  

   
ர் ௭-௮, செய்யுளைப் பாகுப 

புணர்வரின் செவியை 
* ச,சைலித்து. புகழொடும் பொருளொடும் 
ண்துகூறுவர் புலவர் எ-று; எ-து. உழை 

  

மாசரியகுமை.. 

  

3 சழைச்சறு 

 



௬௪௨ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

பெயல்பெற் ருரே, ஞாயிது சமச்த கோடுதிரன் கொண்று), wes iS on BeBe, 
முங்குக், கண்பொர விளங்குரின் விண்பொரு வியன்குடை, வெயின்மநை, 
கொண் டன்னோ வன்தே வருச்திய, குடிமறைப் பதுவே கூர்வேல் வனவ, வெளிட 
ப்பனக் துணியின் வீற்றுவீற்றுக் பெப்பக், களித்றுக்கணம் பொருத கண்ணகஞ் 
பறந்தலை, வருபடை தாய்ப் பெயர்புறச் சார்த்.ஐப், பெசகுபடை சரூஉல் Carp 

தழு முழுபடை,யூன்௮சான் மரும்ெெனின். ததன் பயனே,மாரி பொய்ப்பினும் வாரி 
குன்,சினு, மியத்கை யல்ல செயற்ஸகையித் ஜோன்தினுல், காவலர்ப் பழிக்குமிச 
சண்ணகன் ஞால, மதுகற் அதிந்தனே யாயி னியு, சொ.தும லாளர் *பொ.துமொழி 
கொள்ளாதது, பசடுபுறச் தருகர் பார மோம்பிக், குடி.புற் தருகுவை யாயினின்,னடி. 
புதர் தருகுவ ரடங்கா தோரே?” (புறம்-௬௫) இ.து இஞ்ஞால மியற்சையல்லது. 

சமர செயற்கையித்ஜோன் தினும் சாவவனைப்பழிக்கும்; இதனையுமுணராதே 8 
வேற்றரசர்க்குப் பெறு தர்கரிதாுய இறக் தமாட்டி நின சாகப்பெத்றுவைத்து: 

அசனையழிச்்றது கினக்கரயெலண்றென்று அவனாட்டையழித்தமைகடறுத 

வில், தகனொடுபுணர்வும், குடி.புறந்தரின் நிணக்குச் செல்வமு.தவிய சிறத்தவித் 
பசைவர் நின்னை வணங்குவரெனப் பொருளொடுபுணர்வும் வெளிப்படச்கூறவித், 
செம்பொருட்செவியுறையங்கதமாயித்து.  “வள்னியோர்ப் படர்க்து புள்ளித் 
போ, கெடியவென் னாத சு ரம்பல சடக் ௫, வடியா சாவின் கல்லாங்குப் பாடிப், 
பெற்றது மடழ்ர்து கற்ற மருச்தி, யோம்பா தண்டு உம்பாது லி2, வரிசைக்கு 
வருக்துமிப் பரிசில் வாழ்ச்கை, பிதர்க்குச் இததிச் சன்றோவின்றே, திறப்பட, ஈண் 

ணர் காண வண்ணாக் தே), யாங்கனி தொழு னல்ல தோல் 

  

சூபுகழ், மண்ணாள் 

செல்ல மெய்ய, நும்மோ ரன்ன செம்மலு மூடைத்தே'” ( புறம்.) இது 
சோழன்ஈலங்கள்ளியுழைகின்று உறையூர்புக்ச இளக்தத்தனென்னும்புலவனைக் 
சாரியாத்துத்தஞ்ிய கெடுங்வள்னி ஒற்ஐவர்கானென்று கொல்வுழி யல்வரசத்கு. 

வருன்ற ஐகளினைக் கோவூர்தொர் புலப்படாமற் செய்யுள்செய்து சமதுசொல்லை 

யரசன்கேட்டஞ்சனனென்னும் பொருளைகிறுத்த.தவிற் பழிசரப்புச்செவியுறை 
யங்கதமாயித்று, இவ்வாறே புதத்தினுட் செவியுறைச்செய்யுட்கள்பலவும் வரு 
வனவுள, அவ்லேறுபா ணெர்ந்துகொள்க, ரபுகழொடும் பொருவொடும் என்று. 
பாடமோதின் மேல் € வசையொடும் ஈசையொடும் '* (செய்-௧௨௬) என்பது: 

பொருக்தாதரம். (203) 

    

௬௨.௯, வசையொடு ஈசையோடும் புணர்ந்கன் மசி 
  

  னங்கதச் செய்யு ளென்மனார் புலவர்: 
  

  

% பொய்ம்மொழி எனவும் பாடம், 

4 இப்பாடம் “உரையாஏிரியர்கொண்டது; 

3 என்பதுமது, வசையொடும் சசையொடும்புணர்ந்சசெய்யுள் அங்கதா 

செய்யுசொனப் பெயர்பெறும் ௭-௮.



நக்சிஞார்க்கீனியருரை. ௧௪௨௩. 

இ:௫ ஒழிரச அங்கதச்செய்யு ிருவகைச்சென்ன்.ற௮. 

௫-ன். வமைப்பொருளொடும் அதனா்பிறக்த கசைப்பொருளொடும் ஒரு 
செய்யுட்கூ டிவருமாயின் அசை? செம்பொருளங்க£ம் பழிகாப்பங்கசம் எனப் 
பெயர்சடறப்படும், எனறு. 

அவை இலக்கவயெச்செய்யுளுட்காண்ச. முன்னர்ச் செம்பொருள்வசைக்குக். 
ஏட்டிய உசாரணங்களினும் இவ்வேறுபா மிய்்.அணர்க.. (௯௨௯) 

௪௩௦. ஒத மிசைல்ஃி கலிவெண் பாட்டே 

- கொச்சக மூபழொடு கலிகால் வகைத்தே.ர 

இ௫ சவிப்பாவென்னும் உறப்பினை இத் தணைப்பருதியினான்வருமென 
குத்து வருஞ் செய்யிள்பத்தி விரிவு தன் த. 

இன்... ஒத்தாழிரைச்சலியும், கவிவெண்பாவும், கொர்சசச்சலியும், உறழ். 
சவியுமெனக் கவி கான்குகூறுபடும். எ-று. 

ஒத்தாழிரையென்ணுமுறப்புறடய க ஒச்தாழிசைய்செய்யுள். அது ஓச் 
சாழிசையென வினேச்சொசையாம்... எழு ன்௪௮. ஒட்டளோச்கலிக்குத் 
தரவு கிகத்துள்ளா தலாம் சாழினமை யசனிர் முழம்பட்டவருசலித் பெத்தபெயர் 

    

   
   

  

இல்வ்ணம்வருவ, 2 

இனி ஒழிக்க. 
இனிச் சர்வகையான்வருல் slags xs 

பன்மையாத்பெத்தபெய்ர், 

  

ஈபெயருமாம். 

  

ள்ளிலரும்; இதத்குத் சாழிசை 
யோசை தாழம்பட்டேஙருதலும், பான்மை. சர்வரு ததும் கொள்க. 
எனவே செச்சசச்இத்சாயித் ரூழிசை*சீயே, வினைமாகண் சாழகம் வீங்கச் கட்டிப், 
பீனமாண் மரீஇய வம்பு செரிதியே?(சலி-௪) எனச் தாழம்பட்டலோசையின்தி. 
கரும். இணி௰் சவிவெண்பாட்டுக் சவியாயெவெண்பாட்டு; இல முன்மொழி 
Steud. கொச்சகம் உறுப்பிஞற்பெற்றபெயர், உதழ்கவி பொருளினாற்பெற்ற 
ெயர்,  தம்மி னொத்துவரு,சலானும் ஜெப்புடைமையானும்;ஓத்சாழிசை முற் 
கதித்த. அரத்தைம்பதசவியள்ளூம் ஒத்தாதிசைக்கலி அ௫பத்தெட்ட ந்தது. 

எனகே, இருகாற்றுலும் செய்யுள் செய்யப்பெறும் எ-று, எது உரை 
பாரிரியருமை, 

9 ஏது; கலிப்பாப் பாகுபலோறுணர்,...... 2. ஒத்தாழிசையும் கவிலெண்: 
மாட்டும் சொச்சகமும் உறழ்சலியுமென சான்குவகைப்படும் கவிப்பா எ-ஐ., 

    அவையாமா முன் னர்க்காட்டு ஈஇருவயி னொத்க மொவ்லா விய 
Fa | கிலுக் செரியிழை மாளிரொடு மார்ச ரில டகரூஉள், சலப்பெய ராவிலு எம்



௧௪௪ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இதற்குங் கொச்சகம்இத்கு கிடையே கலிவெண்பாச் «MHA, MSY இஷ, 

போல வுறப்புச்களுடைச்சாயும்கருமென்தற்கு. சசவும்போக்குஞ் றுயான்வை 
யன்தியும்வடசவித் கொர்சக மதன்பின்ன.தாவிற்வ. அடக்யெவின் தியும், ஆடி 
கிமிர்க்தும், ஒழுசையின் ஜியும்வருதவின் அதன்பின்ன.அ உறழ்கவியாயித்து, 
பரிபாடலுள் சலியாகாவேரவெணின், கவியும் பரிபாடலுமென வேறுக இரண்டி 
தொகை வழங்குதலானும், உறுப்பின் வேறுபாட்டானும் வேறென்னணர்க, 0 

௧௩௩௧. ஒத்தா மிரைக்களி பிருவகைத் தாகும்.* 

இ முதையே ஒத்தாழிசைப்பகுதி உறூன்தது.. 

ர் இன். (ss) 

௧௩௮.. இடைகிலைப் பாட்டே. தாவுபோக் கடையென 
கடைபயின் றொழுரு மொன்றென மொழிப. 

இ௫ மேத்கூதிய ஒத்தாழிசையிரண்டிணன் ஒன்று சாழிசையும் சரவுஞ் 
சரிதகமூம் சனிச்சொல்லும் என கான்குறுப்பாகப் பயின் ஐவருமென்றகூடற 
வர்புலகர், எ-று 

யொன்டும் பயிலாதுவரு 
  அவ்வாதுபமின் -வருமெனவே இத்துணை யேனை 

மென்பசாம். * மெய்யுளிடையேகித்தலானும், சர்ழம்பட்டவோசையம் நியு: 
si Perr Duar eng Dun gare இடைநிலேயென்ருர்,      வருவனவும் 

அவைதாமே பாட்டாதுல்வருசலும், அல்வனம் உருங்கா லொண்டும் பலவுமாயும் 

'இணே மாபின்றி வுவாத் தோண்திப் பொலிகொ புணர்ச்கு பொருட்டித முடை 

யப ப் படேங் சாட்டித்தாகும்.? என்று அஃத்தியனாரோ அதவித்,, 
வகப்பொருளென வழங்கப்படும், ௭-து உரையாரியருரை, 

  

Kong, ஓத்தாழிசைக்கவிப்பாப் பாகுபடமாறுணர்..... 2.௮. ஒத்தாழிசைக 

சவிப்பா இரண்டுவகைப்படும். எ-று. அவை மூன்ணர்க்காட்டுதல், எத 
உரையாடிரியருமை, 

* இச்சூத்திரவுரை டைத்த எடுகளி வில்லை. 

% எஃது, இடைகிலைட்ப, தழு. தாழிசையும் ௪1 

வும் சுரிதகமூம் அடைஙிலைக்ளெவியமென சான்சூறுப்பினையுடைத்து ஒத்தா 
ழிசைக்கவி எ-று, 

  

் பாகுபமோறுணர், 
  

இனவ மூனதையிஞல், சாவு சாழிமை சனிச்சொல் சுரிசசமெனக் டெச்ை 
முதயானேகூரு.ல, காழிையை முத்கடதியவதனால் இப்பாவிற்கு ஒத்தாழிபை



கக்சினார்க்கினியருரை. ஈ௪டு 

நகுகலங்கோடத்குப் பாட்டென்றார். இதணை,் உரவித்குமுத்சடதினார் ஓத்தா 
ழிசைச்சவியென இதனாத் பெயர்பெ.ல.சவின். இவ்வேபட்ட உதாரணங்கள் 
மேற்சாட்தொம், முகத்துத்தாப்படுதவிற் தசவு; உடம்பு தலையும் வேறுபாடாக 
ஹங்கும்வகையான் உடம்பித்குக் காறச் சப்போல் இத முன்னித்தலின் எருத் 
நென்௮ பெயர்கட௰ப. பேரச்இற்லெக்கணம் மேத்கூது ஓம், மூன்னும் பின்னும். 
மீறவுதுப்புக்களை யடையபித்தவின் அடைகிலை. அது தணிகின், அஞ் €ராகவித் 
ழனி?மொல் எனவும்படும்,. எனவே சசவு, தாழிசை, தனிச்சொல், சுரிதகம் 
ரன்னும் மாதையேவரு சல் மசபாம், ॥றயான்மை சணி*்சொலின் தியும்வருதவித் 
ழனி*்கொல்லை யீற்.ித்கூ தினர். (௧௯௨) 

    

  

௧௩௩. தரவே தாணு நாலடி. ஹிபா 

1யாறி ரண்டுபர் பேறவும் பென 

இ தாவித்கு ora sleep ss. 

ar. முதத்கூதிய சாவிற்கு அளவுதான் சான்ஈடி.முதலாகப் பன்னிரண்: PE 2G ay, Lp OP, 

டடிகாறும் வரப்பெறும், எஃறுட 

எனவே ஒன்ப துரிலம்பெத்றதாம்,  உம்மையாற் சயயான்மை பன்னி. 
ரண்டடியி வைரவும்பெயம், ௮.ஐ 4ரீரார் செவி னெய்தலொடு நீடிய, சேரித 

  EvraS amin Slo 'எாப்பகோடு ௪ மோரை கன்ஸ் ழாம்ப வை 

    

   

  

   
   

  

    வ ம்னொலிகல் தரன், புதுவோர்ப் புணர்தல் வெய்ய 
மஃ்இியா, ரன்கள் ஜோழி கோகாய் நீயென, 

ச சன? (சலி-௭௫) இஅ பதின்குமன்றடி. 

(௧௯௯) 

    

மன், முற்றத் சரகென்தவாமும், இடைசிலைப்பாட்டெனினும் காழிசையெனி 
ஜும் ஓக்கும், போச்கெணிலும் சுரிசாமெனினும் அராகமெனினும் ஒக்கும், 
நுடையெணி ?சான்வெணினும் ஈச்ம். சணிச்சொல்லைப் பின்னெண். 
ணிய னல் ணி்பொல். வரவும்பேணமென். ற கொள்க, 
எத உஸாயான்ரிய 

  

  

i த் 

* கத, தாலித்னு அடிவரையஹையுணர்...... 2. தரவு காலஃூமிழிபாகப் 
பன்னிரண்டமி யுயர்வாக விடைவரும,உ, எல்லாவற்றுனும் வரப்பெறுமென்.று 

  

2 கொஸண்மார் எண்தும் பாடம்,



௧௪௯ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௧௩௪. இடைசிலப் பாடே 
கரவசப் பட்ட மாபின தென்ப. 

இதவும௫. 

௫.். தாதிசையாவது தரவிற்கருங்கெ முறைமையினையுடையது. எர, 

அகப்பமேலென்பது அகம், புதமென் திருகறசெய்தவழி முத்கத்தி 
டம்படுதல், நூன் சாலமுன்னாம். எனவே ஆதடி.மூதல் இரண்டடிகாறம் வர: 
பெ.றமென்ஐசொள்க, மாயின் என்றதனான். சான்சடித்தாவித்கு சான்டி 
சாழிசைவருதலும் கொள்க. இவத்திற்குகாரணம் மேத்காட்ெம். இசஞுே 
பன்னீரடியிசந்த “சீரார் செறுவின்? (சவி.எ௫) என்த சரவித்கும்*எல்வி வரு 
யெவன்குரித் சனையெனர், சொல்லா இருப்பே ஞமி னெல்லெண, விரிய? 
கலிமான் தேரொடு வந்த, விருக்தெதிர் கோடலின் மறைப்ப லென்றும்? (ச. 
எட) எனத் தரவகப்பட்டசாழிசை வருசல்கொள்க, (sms) 
FED. Hoon Avi Pod griPonars Doiron i 

eon noe Dep pe uwiianas Parl 

இத சனிச்சொற் Qrsrm 

இ 
வின்பின்னே பயின்றவரும். எ-று, 

  nee ps. 

ஆங்கென்னு மசைச்சொல்லாய் அடைகிலையாயெசொல் தாழிசை 

    

ஆக்கென்னுமல பயிலுமெனவே அல்லாசன: ஈடைசவிலாசன 
பொருள்பெறவருதல் பெற்றாம். அங்சென ஏழனுருபா யிடப்பொருளுணர்ச் 
இிற்றேல் யாண்டும். பொருளுணர்த்தல்வேண்டும், அங்வணம் சில்லாமையின் 
அசைஙிலையாயித்று, உதாரண மேத்காட்டுதும், (௧௬௫) 

  

3 எ-து, சாழிசைக்கு அடியாமாறுணர். று. தாழிசைக்கு அடி. தரவிற் 
சுருங்வெரும் எ-று, 4தரவகப்பட்ட மரபின? என்த.சனால் அத.த்கோதப்பட்ட 
சான்சடி.யின் மிகாதென்பதாஉம், மூன் றடியானும் இரண்டடியானும் வரப்ப: 
மென்பதாஉல் கொள்க. வருன்ற சூத்திரத்துள் “ஓத்து மூன்றாகு மொச் 
தாழிளை? எனக்கூறுதலாணும், இப்பன்மைவினை" ஒத்தாஜிசைக்கவியெனச் 
கூறுதலாணும், தாழிசை : ஒருபொருண்மேல்மூன்றடுக்வெருமென் ஐுகொள்ச, 
எ.து உரையாசிரியருரை.. 

  

  

ர் ௭-௮, தனிச்சொல்லாமாதுணர்.....தஜு. அடைய்லைக்களவியாகிய தனிச் 
சொல் காழிசைப்பின்னர் ஈடக்கலைப் பயின்னொழுகுமெனர் பொல்லுகர், 

ஆக்கு - அசை, தாழிசைப்பின்னர்கடக்கலைப்பயின்மறொமுகுமெனவே, 
சாழிசைமுன்னர்வருசல் சறபான்மையென்றுகொள்ச,  ஏஃது zooumPdy 
ருமை.



கச்சினார்க்கினியருரை. ௬௫௪. 

௩௯. (போக்கியல் வகையே வைப்பெனப் படுமே.* 

இஃ ௮ ஒழிந்த சுரிதகம் உணர-2 

  

ஓன். போக்னெதிலக்சணப்பகு தியை வைப்பென் முக றப்படும். எ-று, 
(ன்றது போக்குசலும் வைத்தலுமென்னும் இண்டிலக்கணமுடைத்து.. 

rp. செய்யுள் பிறிதொன்றினையவாவாமற் கடைபோகச்செய்தலித் 
போச்செனவும், முற்கூறிய சாவு சாழிசைகளிற் பொருள்களைச்கொண்டு 
சொகுத்துவைத்தவின் வைப்பெனவும்படும். எ-ு. இதனை அடக்கிய 

லென்லும், வாசமென்று மேற்கூறுவார்; ஆண் டப்பொருள்களுமுணர்க. () 

5௩௭. தாலிய லொத்த மதனகப் படுமே 
புரை ரிறுஇி கிலையுசைத் இன்றே. 

இதவுஸ் சரிதஃச்செல்லைகூமகன் ௧௮. 

(ள், எழபான்மை தாவுகலோமொத்தும், உம்மையான். எறிஷம் 
ஒருமாயினும் பெரும்பான்மை தாவின்பாகம்பெது தலை யிலச்சணமாக 
புடைச்சாய்வரும். அல்கனம்வருபிடத்துப் பெரும்பான்மையும் இடை 
சலைப்பாட்டின்பொருளை முடிவுசா “டியே்கும், எற, 
  

  

% எ.து; சுரிதகுமாமா, சகமென்பது வைப்பெனவும் 
ம். அனு ௪ 
ஐயும் Ge mek 

   

      

   ச்ச ஸம், தனித் குறைக்கவளவித் 
பாட்டின் இஇகலைலாத்தெ ன் தவா. 

  

சசலியலோத்தலாவது சிறுமை என்சம. பெருமை. பன்னிசண்டடி 
யாட வரு.சல். அதனசப்பலசலாகக எறுமை மூன் தடிலானும் இசண்டடி 
மானும் வரு சல... இச்சூத்திரங்களோ இனமுதையானேவருமென்று 
கொள்க, மேல் துள்லோசைச்சாடு உலசமுசலாய வெண்பாவுறிக் 
மிக்கு, சுரிதகம், அடிரியத்சானாசல் வெண்பாவானாதல் வராமெனவுங். 
கறிய விலக்கணங்களு மறிக்துகொள்ச,. உதா- *பாடின்றிப் பசச்தகண் 
பைதல் பணிமல்ச, வாடுபு வனப்போடி வணங்கிறை வளையா, வாடெழி 

ஒழிலஞ்சா சுசன். தவர் இறத்தினி, எடுங்க னினைப்பதொன் நுடையேன். 
மன் னதலந்தான்!? இ.த ஈான்கடிச் சாவு, **சொன்னலம் தொலை 1௩௫ 
பாக் துயருழப்பத் அறந்துளார், அன்னிகல் காதல 
சன்மிகை யுருப்பேதக்கனையெரி தென, வின்னிசை யெழிவியை விரக்கவு 
மீயைவசோ; புனையிழா மீக்குகாம் பதப்பொருள் வெஃகுமுன், மூனையென். 
ஜர் காதலர் முன்னிய வாற்நிடை 
$ீசெனச், சனைகதிர்ச் சனவியைக் சாரு வியைவசேோ; ஒளியிழா யிங்குகால் 

  

  

  

* அறம்சேகு மாரிடைச்,   

    

ச, சனைலாடச் ஜெச்சுரின் ஜெர்சணிச் 

  

  'தயர்கசப் பொருள்வயின், னளிரொரீஇஃ காசல aac Ong inion



oOo தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இயலென்த,சஷற் தரலின்பொருள்கொண்டுமுடியவம்பெஅமென்து 

கொள்க. Avis செல்லைகூறுமையின் ஆரியத்? 

pee Ayenws 

  

க்கூறிய மூன் 
ஈம், அமப்படிமென்லே சாவின் 

  

பாவுமாகிய . துறடியே 

  

       உயர்வில்செல் யண்ப து இழிலிற் செல்லைகூ பா யிர் பன்னீ 

சடித்சாவித்சாயிணு மூன் ரடியான்வருவெண்ப வ ம் அடிவலாயிதத்த 

சசலித்கு மில்வாறேவருமென்ப தாஉல் கொள்க Barc er iti 43 DGD 

  

இஃசொ்கும்.. ஒத்து மெண்றியின். இ௫ிலயம் மண்டிலமாயவருகலும் 

கொள்ச. இதி யென்றது இடையிவைப்ப. 

  

படை. உம், சாவு மிகத்துள்ளா 

மற் ருழிசை தாழம்பட்டிவந்த கட்டளைச்கல் வந்துழிக்சாண்கு, “*வலிமுள் 

பின் வல்லென் ஐ யாக்கைப் புலிே 

  

இற்)“ குந்றமை வில்லர் சுரிவளர் பி 

தைய, சற்றம்பார்.த் சல்குங் ச௰ங்கண் மறவர் சாஸ், கொள்ளும் பொருள் 

சசயிணும் வம்பலர், அள்ளுகர்க் காண்கார் தொ. 

  

தயி: வெளவலிற், புக் 

ஞம் வழல்காப் புலம்புகொ னாரியை, வெள்வேல். வலழ்இத் பொருடால் 

  

வேட்சையி, னள்ளினி சென்ப சறிர்சன ஜொன் மேழி: காழ் 

மீவரு மிளநுலை, போழ்இடைப் ப 
Af) கவையார 

  டா அமை மூயங்கியு மமையாரென், ரழ் 
யே னென் 

லும்; முள்ளுறம் முளையெயிற் தமிழ். காதும் இரீஷால், என்ளினு ம௫ழ்செயு 

மெனவுசைச்து மமையாசென், ஷென்னிமை இ, 

குதுப் பணிகுவர் காதலர் மற்றவர், சூழ்வலை யெவன்கொ 2 

  

லர் க௭கஸர் அற்தஷ    

குள்ளுவ செவன்கொ வறியே னென்னும்: அண்ணெழின் மாமை௰் ஈக 

கோக்கியு உணமைய சணியாசர்சல், கண்ணொடு சொலத்தென சென், கொண 
   

    
   

  

      
    

ஹுதல் நிவுவர் காதலர் ம அளெவன்கொலலியேனென்னும் 

தங்கு, சழியெரு 5ல்க0 டைத்சென வெள்ளமே ழி, யழிவொடு கலம் 

ஓய வெவ்வத்த ளொ பொழு. தி பபின் வாழ்வாளேடி ரு ழூ, 

  

    

முளியரின் மூழ்கிய வெம்மைதிர்க் தேகெண, வளிதருஞ் 2. வாழ்த் 

தவ மியைவசோ; 37 இவை தாழிசை. *எனவாங்கு? ,சனிச்சொல், “செய் 

பொருட் இதெப்பெண்ணிச் செல்வார்மா!் ஒணேயன, செ 
   

> Do Beni 

இ தெருமா தேமொழி, வதனோடின் mans w aner GW «dey, op 

- ஜோடிப் பசப்பூர்ச ஜுண்டென, வ.தனேடி விலக்கின்தவ ராள்வினைச் 

இறத்சே?' (சவி கட-வதுபாலை) இ௯ சுரிதகம். இது காலடித் தாவும் 

சான்கடியான். மூன்று சாழிசையும் சனிச்சொல்லும் ஐட்தடிச்சரிதகறும் 

“ate ஒச்சாழிசைக்கிவிப்பா. வென்ப; இணை கேரிசையொதாழிசைச் 

மலிப்பாவென்ப.  -வெல்புகழ் மன்னவன் விளங்வயெ வொழுக்கத்தா, 

னல்மைத்றி ஹயிர்கா,ச்ன ஈ௫க்கறத் சான்கெய௪, தொல்வினைம் பயன்ூய்ப் 

பூத் அதக்கம்வேட் டெழுக்தாப்போற், பல்கஇிர் ஞாயி௯. பகலாத்தி மல 

  

சே, வாளுல சலும்கொண்ட வனத்து மத்தவ, னேனையா ஊளிப்பான் 

போ விசலிருண் ம.இ9ப்பர்     டகிழ லாண்பார்ச்து. மா 

  

வருவார்ச்சு,



ஈக்சினார்க்கினியருரை.. ௬௪௯ 

ன் பொகுட்பிணிச் செலவே? (8௦     கொழிளெிப் பெருமா 
துன்னிவச் ௪ எட்டடி 

௯) இது மிகவும் 

    

pias ness   ஏவும் கழ .. வோஸாபெற் 

  

  மரபின தாகிய வன்கடில்சாழிசைமூன் மம் ஆல்பெண்ணு மரையிலைத் சனிக் 
சொல் 

  

  

க தவிணபாகம்பெல்ற சசன்கடியா மி.று.இகிலேயுனச சச சுமிசகமும். 
பெற்றுச் சாலிம். சாழிசையிலு 6. ஈர gi gas ரும்பெதறுவக்சு ஒத்தா 

ழிசைக்கஸி. மேரித்நியப 
$மீச்சாய மு,சல்வத்கு மு.துமறைப், பாலன்ன மேனியா னணிபெதத் 
ஐதஇய, கீலக முடையபோலன் சகையெத்ற வெண்டிரை, வாலெக்கர் வாய் 

  

ர் “கம்டளேக்குலாமாஸமயுணர்க.. “ஞாலஹான். 

  

தமும் வயங்குநீர் த் சண்சேர்ப்புனாைல செலி3 காத்த வுள்ளாய்கீ அ.றத்.தலித், 

உருக் சன் வெவ்வகோ யென்னையு மறைத்தாண்மத், சாரிகை பெத்ததன். 
வின்வாடக் சலூழ்பாங்லே, பீசல எணிகொண்ட பிஹையத லல்லாச்கால்; 

,சசவித், புணையில்லா வெள்வகோ 
பன்னையு மறைழ்சாண்டிற், தணையாரும். டகையெத்த. தொன்னல. 
ர். தர், பணிலனைப் பிழ Der Sires 

ரலர்தாத்த வெய்யாய்கீ துறத்தல், ணின்றமன் னெவ்வகோ யென்னையு 
மறைத்சாண்மன், வென்றுவே ணுதியேய்க்கும் விறனல ணிழக்துகீ, கின் தரீ 
குசக்கலுமு கெடும்பெருல் 
Opis HF Ox 
பறியுளே கெடுப னேர. கயவு:(, விர்தஸ்டார் 

Roo Sia, 0 908 sor த்த வெய்யாய்கி 

  

   

  

2சனணைெண்டே எல்லாச்சா. 

    

ணல்சைக்கால்? அசனால், பிரிவில்லாய் போலநீ 

  

           
சன் 2 இ)ணில் வ 6 

    

          

       

சால்கலம் பெயர்தாப், 
nites விஹாகமின். 

sora ss ed ig wer 
கொச்சு 

பற்றத் சாவிய 

சாறிலைச்சவிப். 
மாஅல். யானையொடு மறவர் 
ஜிஜக்தநீர் செய்யும் பொருளி, 

    

7 

    

Bon bare writan Oupsis agerorin; wrtet, paps gps 
சாரை சினைத்சலிற் வயம்பூத்து, போகபோத் குவிச்சவென் னெழினல 
மெள்ளுவா, யாய்ஏிறை வண்டார்ப்பச் இனைப்பூப்போத் நளைவிட்ட; காத - 

   
வர்ப் புணர்ச் உலர் காரிகை சடிகலாய்; 
soley 
செவ்வழியாழ் காம்பண்ன 4 

  

ையெனச் கோவலர் 

  

கேட்டுப், பையென்ற கெஞ்சத்தேம் பச்சம்பா சாட்வாய், 
பொய்தீர்க் ச புணர்ச்சியுட் 

தாழ்சனைப் ப இசெர்க்.து. 
ஞ்சத்தேம் பர்லம்பா. மாட்வொய், சலகைமிக்க. 

முஸகமூகக். இறக்தன்ன முறுவலுல், 
* தாழி. இன்க் சணிச்சொல்,. *மாலையு மலரு கோளூ 

    'னவியார் பாராஃ்ே 
    

)குகலல் கடிசல்லாய்; மாவைக், எைமிக் 

  

புள்ளார்ப்பப், பனகமிக்க 

புணர்ச்யொர் 

  

சாற்சொடி, மூல்லே, 

  

      உ ௪மைந்தோ ருல்க , 

  

 



௪௫௦ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

னும் யாமூமக்குச், றந் சன மாத லதிக்சணி சாயி, ஸீளிரு முரரீர் வளிகலள் 

வெளவலி, ஞான் விணைக் கழிக்சோர் போக லல்லதைக், கேள்பெருச் சஷி 
யோ டெவன்பல மொழிகுவ, ஞளுல் கோண்மீன் நகைத்தருக் சகைழே, 
சல்லெனக் சலின்பெற்ற விழவாத்றுப் படுத்தபின், புல்லென் ஐ களம்பேர 
லப் புலம்புகொண் டமைவாளோ; ஆள் பவர் கலக்கு வலைபெழற்த காடுபோத், 
பாழ்பட்ட முகுச்சோம பைதல்சொண் டமைவாளோ; இரிரா வைகலுட் 

டாமரைப் பொய்கையு, கனீர்நீத்.த மலர்போல நீரீப்பின் வாழ்வானோ; என 

வாங்கு, பொய்ச்கல்கல் புரிந்தனை புறக்சரல் கைவிட், டெர்காளோ கெடும் 

தகாங்கீ செல்வ, தர்காள்கொண் டி.றக்குகிவ எரும்பெற ஓயிரே? (கலி.ஓ) 

இ சழுமைக்கெல்லைகடறிய சாடி. தாழிசையும், ஆசிரியத்திற்குக்கடதிய 

இறுமையான்வக்ச மூன்.றடிச்சுரிசசமூம் பெற்றது. “இமயவில் வாக்யெ 
வீர்ஞ்சடை யச். சண, னுமையமர்ர் துயர்மலை யிருக்கன கை, வையிரு தலையி 

னாரக்சர் சோமான், ஜொடிபொலி தடச்கையிற் கழ்புகுச் சம்மலை, யெடுக்சல் 

செல்லா துழம்பவன் போல, வுஅபுவி யுருவேய்ப்பப் பூத்ச வேள்கையைக், 

சறவுசொண் டசன்முசற் குத்திய மசயானை, மீடிரு விட2கஞ் இலம்பக் 

கூஉய்த் சன், கோடுபுய்க் சல்லா துழக்கு மாடசேன்?(கலி-௩௮) என் ஐ விதன் 

உள்ளுறையுவமச்தா த் தலைவி விழுமங்கூ.றியதனையு மூடன்கொண்டு, சுரித 

த்து Saray விழும௩ கூறச் கேட்டு, வருமே தோழி ஈன் மலை காடன், 

வேல்சை விரிவிட கோக், வீக்இறைப் பணை த்சோல் வமைச்சனன் கொ 
எற்கே? (கலி-௨௮) எனக் கூலுசலின் இஉலென்௦ இலேசாஜ் ஃறாவின் 

பொருள்சொண்டித்தகரிசகம்வந்௪.௪. “பாடின்றிப் பசந்தகண் பைதல் 

பணிமல்க, வாடுபு வனப்போடி. வணங்கிறை வளைய, வாடெழி லழிலஞ்சா 
peer pai Dp Aw, 
வுந்தான்? (சலி-௧௬) ௮ 

ுடைே 
னு கான்சடிச்.தாவிர்குச் “செய்பொருட் சிறப் 

       

  

  ஒக்கா னினைப்பதொல் 

  

பன்மன் னது 
  

பெண்ணிச் செல்லார்மாட் டினையன, தெய்வத்த,ச் இஇஜே£ச் தெருமா 

  

முள்ளி வுள்ள மூள்ளூ வர்சே” (சலி, ௭வது செய்தல்-1) சுரிதகம். இது 

சாழிசைதோறும். தனிச்சொற்பெத்துவந்த. கேரிசையொர்சாழிசைக் 

சலிப்பச, “வயக்குது மண்டிலம்? என்னுங் சல்ப்பாவில், சாவ பன்னிரன் 

டடியாய்கந்தத். “இலங்கொளி உருப்பிற் கைம்மா? என்னும். களியுள் 

இரண்டடியாத் ரேறிசை வந்தன? “உண்கடன்/வ[்நிமொழிர்ந"? என்னு 

சலிப்பாவில், சாழிசை மூன்தடியான். வந்தது. ஆறறியர்தணர் என்பதும் 

சடவுட்பாட்டியதூரை மூன்தடிச்சுறிதசம் வந்தது. இணி எனையடிகளான் 

வருக் தரவுக் தீர்ழிசையுஞ் சுரிதகமும் சவிச்சொகையுட் சண்டுகொள்ச, 

உத உரையாஏிரிகருரை..



கச்சினார்க்கினியருரை. கடச 

ழேமொழி, வசனோடின் வையச்து வாண் ஐருங் கற்பினா, ணி.னோடிப் பசப். 

பர்ச ண்டென, வறனோடி விலங்இன் சவ ாள்வினை ச் இற.ச்சே? (சலி. 
7௪) எனச் சரிசகம் ஐந்தடியான்.ிக்குலந்ச.த. இது ஓத்தும் என்ற வும்மை 
மாற் சொண்டது. “அரிதே தோழி ணி௮ப்பாமென் முணர்சல், பெரிதே 
எமமென் ஸுயிர் தவச் ஏறிசே, பலவே யாமம் பையுளு முடைய, இலவே 
மெம்மோ சேவு மன்றி, யழலவிர் ௮யல்்ிழை யொவிப்ப வுலமக், தெழி 

லெஞ்சு மீயிவி னடுங்இச் சேக்கையு, எழலா இண்றவர் ஈக்கதன் பயனே 
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள்கூ றத்தஞ், சொல்லிஸு னெய்்தமை யல்ல தவர் 
நம்மை, வல்லவன் ஷறஇய வாக்கமை கடுவிசை, வில்லினா னெய்தலோ 
விலர்மனாயிழை, வில்லினுல் ஈடி.சுவர் சொல்வினுட் பிறந் தகோய்; ககைமாச 

லாச ஈட்பினு ளெழுக்த, ததைமையி னலிச லல்ல சவர்கம்மை, வசைமையி 
னெழுக்சசொன்மு£ண் முசலாம்,பகைமையி னவிசுலோ விலர்ம னாயிழை, 
பகைமையில் கடி.சலர் சசைமையி ஊலியுகோரய்; நீயல னென்றென்னை உண் 
பினித் பிணிச்சகஞ், சாயலித் ௧௬௫௪ லல்ல சவர்கம்மைப், பரயிரு ணிக்கு 
கோய்சபு ரெடஞ்சுடர், சயினார் ச௫வதோ விலர்மி னாயிழை, இயினுங் wos 
வர் சாயவித் சணலு: 

  

கால்: ஆல்க, அண்ணர் சா.தல ராச வவர்கமல், இன்னுயிர் 
போத்தரு மருத்.தவ பாயில 
குசல் வலித்தன் copa, 
இ.௫ இடைச்லைப்பாட்டென் ஈதனாம் 

    

யால்கா வதுனொ ஜேழி யெனைய தாக.ர், தால் 

  

    

  

அற்மன் வரு i Dur Bon Ba (சவி-க௩. எ 

  

சையின் நிவந்த இடை 
நிலைப்பாட் டைங்தடியான்லக்தன.  ஆறடியான்வருவன்' வஈசவழிக்சாண்ச, 
ஈஇன்னரிச் இலம்பிஜ் என்றொி யைக்படம், மின்னொடு செமிஇய சடவச   

லல்கு, னுண்வரி லாட வாரா வில்லாய், தண்ணர் துறைவ தகாஆய் 

சாணீ?3(கவி-௧௨.௫) இதுவுக் சாஜிசையல்லாவிடைஙிலைப்பாட்டு, “காணாமை. 

விருள்பரப்பிச் சையத் க௩்குலான், மாணாசோய் செய்சான்கட் சென்றாய் 
மற் றவனைகீ, காணவும் டெ.ற்ருயோ சாணாயோ மடகெஞ்சே?' (சவி-௪௨௩) 
இது தாழிசையெனவும், இடைகிலைப்பாட்டெனவும்படம்,  இடைசிலைப் 
பாட்டாய் ச் தணியேவருவன கொச்சகமென்றுணர்க. வெள்ளைச்சுரிகசத் 
சான்முடிவனவும் வர் அழிக்காண்ச. பலாரீரென் sep ருழிசைப்பொரு 
ளேயன்றி அவற்றோடு போக்யெற்பொருளுக்கொண்டு 1புடைபடா.துலகு 
wea Asrers, 23 “x0 P gy Powe 

  

    

ப் பொருளையு ஈச்சுபவோ* 

(சலி-௮) என முடி ச்சலின் “கர் 

  

கூடாது பெரும விச்செல, வொழிதல் 
வேண்டுவல் சூறித் பதியின் ஈ* (ஷை! எனத் தாழிசைப்பொருளேக்கொண்டு 
பின்பு “மன்னவன் பு.றந்தச வருவிரும் தோம்பி, கன்னர் விழையச் கூடி, 
னின்னுறல் வியன்மார்ப வதமனும் பொருளே? (ஷூ) எனப் போக்யெத் 
பொருளையம் கொண் டிற்தன. பிரவுண்ண. (ச௩.ஸ) 

1 புசைபடாத)எனவும்;பிரதியே சுண்ட



௪ுடு௨ கொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

க௩௮. எவை யொன்றே, 

தேவர்ப் பரா,தய முன்னிலைக் கண்ணே,* 

  

ஓ டடம . இத ஒழிச்ச ஓச்சாழிசை கற்றது. 
மன். ஒழிக்க வொத்தாழில3 மூன்னிவேயிட மாகச் சேவசைப்பரர 

வும்பொருண்மைத்து. எற. 

எனவே இது அசகிலைச்செய்யீளாசாசென்ப.தூஉம், ருண்னேய சககிலைச். 
செய்யுளாமென்பதூஉம் பெறுதும், மூண்ணிலைச்கண்வருமெனவே முன் 
காத்பாலித்குமுரிச்பென்ற வாழ்த்தியல். கான்குகவிக்கு மெய்இற்றேனும் 
அவை தேவபசணியாகாவாயித். து. அங்ஙணம்பராவினும் படர்க்கையாயவழிப் 

புறகிலைவாழ்ச்தேயாம். பாட்டுடைத் தலைவனைக்கூம்டிக்கூறினு மென்பது. 

பெறுதும்; எனவே பாட்டுடைத்தலேவனைக்கூட்டினுல் கூட்டாவிடிலும் 
சேவர்ப்பராயித்றேயாம்;நுன்னிலையென்ப,ஐபெத்ரும்,கவிப்பாப் புலனெறி 
வழக்கேயன் மிக் இறுபாண்மை எடவுட்பயாஅயபொருளானும்வருமென் தத். 

இதனைப் பிற்கூறினார். செய்வர் தானே நின்னை யான்காப்பேனெனக்கூறும் 

  

உலகவழச்சமாசாசென்றுணர்க. (௧௩௮) 

௬௬௩௯. அலே. 

வண்ணக மொரும்ப சென்னிரு வசைத்தேர் 

  அ வனையொன்றெெள் தபெயர்த்தாலுசை வண்ணச் கவெத்தாலுசை 

பெனவும், ஒருபோசெனஷு மிரண்டால்... எற,   

  போகு ) ஓ. சாழிசையெனப் பெயர்கூதப் 
   

இதன்பயன் இவற்றுள் 
பெருசென்பதாம். ௮௮ அகரிலையொ,ச்தாழிசையை முத்கூறிப் பின் சிறு 
பான்மைதோன்.ற ஏனையொன்றெனவுங்கூறிப் பின்னரு மு.ற்கூறியவொச் 
,சாழிசையைச்சோ வண்ணக,ச்ைவை த்துப் பின் ஒருபோசென வேறுபட 
வைச் சசனானும், அ சணிலச்சணங்கடறுஇன் த “எரு,ச்சே கொச்சகம்? (செய் 
௮௫௩) என்னுஞ்சூத்திரத்.௪.ச் சாழிசையுவுப்புப்பெறுமெனச்சகூறாமையானு, 
penis, இச்சாலச்தார் ஒருபோ இனையும் ஒத சாழிசையென்னுர் சாழிசை, 

பியனார்கரு ச சண்மையுணர்க... (௧௩௧) 

* எ-று, சொல்லாசொழிஈச வொ,த்தாமிரைச்சலிப்பாவணர்த்... 
ஓத்சாழிமை ணிலையிட? 

மைத்து எ-று. எஃது உமையாடிரியகுசை. 

பெய்துகாட்டுவர்; அது தொல்.     

    

    
  

  

திதி, 

Be சேவரைப்பரவும் பொருண் ௫: 

  

  எனிப்பா மு 

    

1௪. மேத்சொல்லம். முண்ணிலைப்பாவல். gun pein... bo. 
சேவரிடச்து முண்ணிலைப்பசவலாகிய ௮ அ.சான் ௮ண்ணகமெனவும் ஒருபோ 

செனவும் இருவகைப்படும் எ-று, எஃது உரையாசிரியருசை,



நச்சினார்க்கினியரரை. ௬௫௧. 

௧௬௪௦. வண்ணகர் தானே, 
,கசவே காழிசை யெண்ணே வாசமென், 
றக்கால் வகையிற் ஜேோன்று மென்ப * 

இழ முறையானே வண்ணகசல்கூறுகின் உ. 
இன். வண்ணகவொச்சாழிகைசான். சாவும் சாழிசையும் எண்ண 

௪ப்புஞ் சுரிதகமுமென் பெண்ணிய கான்குமுஸ்றஸ்மையாத் ஜேன் தும், எ-று. 
சணிச்சொல்லையும் அஇகாரத்.தாற்கொள்ச, சசவினாம் தெய்வத்தை 

முன்னிலையாகள்றுத்இித் சாழிசையாத் டொய்வ, ச்ச வண்ணித்துப்புகம்,ச 
வின் வண்ணகமாயித்று, ஒழிக்தவுஜுப்பான் வண்ணிப்பிலும் அதற்குச் 
இறக்சவு௮ப் பிதுவேயாம்; எனவே அகசிவேச்செய்யுளூட் டாஜிசை வண் 
ணித்துவாசாவாயித்று. எண்ணுறப்பு மேத்கூறுப, உ.சாரணமு மேத்சாட்டு ச். த், பு மேத், மூ மேத் 
தும். அவ்வுறுப்பு நீர் ச்தரைபோன் முறையே சுருங்வெரு,சஸி ன.தவை 
மம்போ தசல்கவொ,ச்சாழிசையென்றும், வண்ணகமென் ற தனை அமாசவுறுப். 
பாக்கி யவ்வுழுப்புடையது வண்ணகவொச்சகாழிசையெண்முல் கூதுலாரு 

0 ரூ ததூலாசலின், சொல் 

  

மனர். இது பின்னுள்ளோர்கூறியதூற்கெ 
ஈப்பியனாரைமாறுப௫,சல் மசபண்ட mein (௪௪௦) 
சக. தரவே மானும், 

சான்று மாமு. மெட்டு மென்ற 
போடி பற்றிய நிலையைத் காகும் 

இன். சசவதானும் கான்குமு சம் பன்ணிரண்டடியிம தயொசவாசாது; 
சேவபாணிக்சாயின் ஒட்டும் ஆறும் கான்னு மென்ற சமசிலையைப்பற் றிய 

மைத்தாய்வரும், எறு. 

இசதனாத் றலையளவு, இடையளவு, கடையளவுகளாம். ஒழிச்,சவுறுப்: 
பீத்கு மிவைசொள்ச, கோடிப்.நியவென் த.த.ச்கு அனவடியென்ப இண்டுக். 
கூறவேண்டாமையிற் சமகிலையானன்றி வியணிலையான்வாசாவென்பதே 
பொருளாயிற்று. (ses) 

  அ வனையொன்் தற்கு.ச் சாவிலச்சணங உறுகண் தத 

  

% ௪-௮, வண்ணககொத்சாழிசைச்சலிப்பாவாமா peri... pa. 
வண்ணசவொர்சாழறிரையாவது சாவும் சாதிசையும். எண்ஜிலம் குரிசக 
மும் என்றுசொல்லப்பட்ட. கான்கு தப்பினேயடைத் து எற... எ-து உ 
யாசிரியருமை, ப்ப ட ட. 

ர் ௭௮, தசவிற்கு அடிவரையஹைவுணார் 
சாழிசைச்சலிப்பாவிற்கு, சாவு அளவு நான்கு 
வடியினால் வருமென்றவாறு. 

ஈண்டு. நோடியென்தது சொர்சகத்தாவுபோலவாராமைச்கெண்டு 
கொள்க. சொல்லப்பட்டவடியினும் மூன் ஐடியே வி.சற்குவருமென் ஐலா. 
மத்து, ௭-.ஐ உரையாடிரியருமை, 

  

  ஐ... வண்ணகவொர் 
அறும் எட்குிமாகய அன 
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BPR, PS MAP 7 மொத்தா ழரிசையே.* 

௫ சாழிசைகூறுன் ௮. 

இ-ள். பொருளும் அளவுக் தம்முளொச்து மூண்ரூய்வருந் சேவபூ, 

ணிக்கண்வருக் தாழிசை, எ-று, 

இவை பொருளொச்குமெனவே அககிலையொச்.தாழிசைக்கண்வரும் 

தாழிக்ச சிறுபான்மை பொருளொவ்வர்துவருசல் பெற்ரும். ஊம், ஈக 

லெனச் சவின்பெத்த? (கவி-௫) என்னுச் சாழிசையை இடப்பொருளோடு 

உவஸமகூறி *ஓரிசா வைகலுள்? (ஷே) என்னாம் சாழிசையை இடத்தஇயல். 

பொருளோ வமைகூ நியவானணர்க, (சவ) 

௧௪௩. தரவிற் ஈருங்கித் தோன் ௮ மென்ப. 

இத மூன்னர்வந்த வொத்சாழிசைபோத் ருழிசை சரவோடொத்து 
வாசாவென ஐயமகத்றியது. 

ன்... எட்டும் ஆமம் கான்குமென்ற வண்ணத்தின்றாமிசையுஞ் சம 

ஈலைத்தாவிற் சுருங்கித்சோன் மும். MH. 

வாளாசே கரும்குமென்னாரேனும் தோன்றமென் தன் தாலின். 
பா.இயசல ரான்கடியு முன் றடியமே தனக்குப் பெருமைக்கும் 

  

Apeawig 
மெல்லையென்றுகொள்ச, ஈபடியிரண்டும்வக்து சொடர் தவின் மாண்கடித்தா     

வின்பாகமாயெ காடித்சாழிசையாகா தாயித்று, இங்கனங்கூமுச்கால் ஏழடி. 

பெருமையாகச் தாழிசைகோடல்வேண்டும். இதணாம் கூறியகாண் சடியாலு, 
தூன் ஈடியானுமன் நிலச் சடியானு மிரண்டடியானும்வாசா?ென்ப தாயிற்று, 

௧௪௪. அடக்வெல் வாமம் காலோ டொக்கும்.ர் 
இ_௫ சுரிசகசசெல்லை-டறஇன் 2.௮. 

ட-ன். அடக்வெல்பித்னுகய சுறிதசக் சலோடொக்கும். எ-று. 

முன்னர்ப் பல்வசையாத்புகழ்ச்௧௦ சய்வத்இனை யொருபெயர்கொடுத்த 

அடக்சகித்தவின் அடச்பெலாயித்து. செய்வத்சையன் தி மம்களைப்புகழ்ந்த 

அடியும்வருசலின் வாசமாயித்து. கிறு,ச் தநூறையானே எண் ஓறப்புணர்ச் 

சாது மயல்சச்கறியவதனானே சனிஈ்சொல்வருல்கால் எண்ணி த்றுப்பின் 

னுஞ்-ஈரிசசத்இன்முன்னும் புணார்க்க. -, (௧௪௪) 
Steet re 

* ௭.௮, சாழிசை'யல்வாறேயுண। dD. இச்சூச்இரம், இதந்சத 
சாத்சசென்றுகொள்க. தாழிசையும் சம்மு எளவுமொகத்.து மூன்றாக 
மலை சாவித்: சருக்கித்சோன்றுமென்றுசொள்ச, எ-.து உசையாசிரி! 
Gene. a 

4 ஒது, கரிசசமாமாறுணர்...... ஜு, அடச்சியலாலய சரி.சசமும்!௪ 
கோடொத்த விலச்சணத்த வெண்றவாறு, எது உரையாஏிரியருமை, 
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இண. எண்ணாவத முத்படப்பெருயெவழிமுறையாற் கருக்கெசப் 
பெறும். எற. 

தசொடையென் ததனான் ஒழிக்தஎண்களுக் சொடைபெறுதனம் நோக்கா 
ரரவிற்று. மூ.ற்படவெனவே பிற்படச் ல வருமென்பது பெற்றும், பெரு. 
மென்ற சனான். ஈரடியா ணிசண்டைகாட்டி வழிமுறைசுருக்கெருமெனவே 
நாடியிற்சுருங்கு யோசடியாயும், ஜாடியிர்சுருங்ல் யிருசராயும், இருசரித் 
சர் யொருளீராயும் ஒன் தற்கொன்.௮ பாகமே சுருங்குதல் கொள்க, “கா் 
2சடிகொண்ட சடியெனப்படும்?(செய்-௩௨)என்.றவின் அள வடியேசொன்ச. 
இருசோன்வருவன இரண்டினேக்து. அளவடியாதற்கேற்பச் சொடை 
சொண்ட severe pov gp io, ஒரு? சான்வருவனவும் நானகுணைக்து அள 

'த்தலானும் அவையும் அன 

  

ஸடியாசத்கேதபத் தொ, 
ல்ல, மன் ஆச்ச மாசலிம் அருக்இியும் பலவா தல்சொள்க. காடி 

  

   

டிக்க ணட 
ம் தாடியும் இருசிரும் ஒருசிருமாய்ச். ஈருங்கொசாகிற்கவும் இரண்டிடத்கு 

ன்கும், மான்டுந்கு = Kw, IB ்குப் பதினஞாுமாய். ஒன்டிந்கொன்று 
முப்புவகையான். இசட்டில்குமேனக்கெள்க.. இருசிர்வருவண குதளடி     
மனப்படுதலன். மேற் என்னமென்பன. அடியினடக்காவொகுசிசேயா 
bo. ஆகவே இதனையொழிக்கஎண் மூன்றும் என்குமாய்ச் சலையெண், 

ன்ன 

  

கல்கோக்க மேல் 
டிலித்கருல்குமெண் தவின் இல் வள 

  

jer Gein con Gums six 

   ழம்? எனப் பிட்ச்சோ ௮ 
பஷியித்சுருஙகய இருசிமையும் ஒழுவடிச் சன்னமெனஷம்படும், இனி சாடி. 

Sia cing Bons டே செண்ணென யும், ௮௯ வசணிந்குறைசசலித் 920 aim 

  

இருகை இசண்டிடைபென்னொனும், முடிவிற்கு அளவாய்கி ,த்குஞ்சின் 
@ 8 Pier அளவெண்ணெனவும் பெயர் உறினு மமையும், இருசீசினை மூச் 
ோக்இியும் ஒருசறினை யிருசீராக்கியும் அலகுவைப்பின் ௮௪ம் சசையுஞ் சீரும். 
இசையொட்சோமையுணர்ச, (௧௪௫) வவர னை வை as 

* எது, எண்ணமா ரப. பு்து,. மூசற்மொடுத்தவுழ்ப்புப் பெரு 

சப் பின்ஜொடுக்குமுழுப்பச் சுருக்க வெண்வருமென் தவா 

அதனை இரண்டடியான்வருவன இசண்டும், ஜாடியாண்வருவன மான்கும், 
சந்சடியான்வருவன வெட்டும், குறளடியான்வருவன பதினாறும், எனப் 
பிறதலாசிரியருரைப்ப;. இவ்வாளிரியர்க்கு வரையறையிலவரம்,.. உது: 

உஸாயாசியருபை
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௧௪௬. எண்ணிடை யொழிக மலேத மின்றே 

1சன்ன மல்லாக் காலை யான 

இ௫* மேலசத்சே புறனடை. 

(௫-ல். முற்கூறிய எண்களின் திவருதல் செய்யுட்கு எ.தறின் நு,சன்ன 

வெண்ணொன்முகில்லாசவிடத்து. எற. ல 

எனவே சன்னவெண்ணெழியாகி. மூவசையெண்ணும் ஒழிகலும், 
என்னவெண்ணெழியுமி த; ஜூவமையெண்ணும் ஒழியாதுவருதலுஞ். 
கனைவயுடைத்தாயிற்து. இடையென் 2.தஷம் றலேயெண் ணு மிடையெண்ணு, 
மல்ல எட்டு என்காசியும், பதினாலு. எட்டாியுங் குறைக்துவருதலுங் 

கொள்க. மூவசையெண்ணுஞ் சன்னமும்பெத்தவரு,சல் எறப்புடைமை 
ப தரின்றென்ப சாம் பெறுதும்... tr, “wedi Serie Meunier 
மாமலசான் விற்றிருப்பப், பணிகயங்கு தேறிகச் யானிதத்த சுரிசங்கு, மிரு. 

  

ஒறைவோனும்       போ விருகா,த்தி வேக்தியமம் வாயே 
பாசச்சோர் பசுங்கொடிசேர், செச்சதற்கள் அசலோனுக் பெருங்கா of 

வுருவு கீயென் 

  

யென்பார்ச், கவசலர்த முள்ளத்.து எவ்வுருவா யல்லாத, பி. 

னிற் பிதவருவு Coun, யனப்பறிய கான்மறையா ணுணர்த்து சற் சரியோ 
னே: எவ்வுயிர்க்கு மூயிரேலா பியல்குசணின்|மொழிலாக், யன்வுயிர்க்க ணடல். 

இயே யருளாது சித்றலினால், வெங்வினைசெய் சவையுழந்து வெம்பிறவி 

சடலமுக்த) வவ்வினையை யகற்மும ணிற்பதிம்ன் எருளன்றே; பல்றுவிரும 

  

  Hap, மெலசற்சோர் புறனடையுண ட... தீத... மேக்சொல்லப் 
அம்ஈமாகா ௪, சனிச் 

  

பட்ட எண் ஓசோவொள் டை Rass macs 

சொல்லல்லாசவழி என்றவாறு 

எனவே சொல்லம்பட்ட வுழப்புக்கள் சணிச்சொல்வருவழி இடை 

மொழியாடல்வருசல் வேண்டுமென் ஐவால..... சனிச்சொலுட்பட sare 
சதம.ப்படைச்சாயமிற்ப. இணிச தணிச்சொலன் ரி எண்ணிடையிட்டவழி' 

ஒருபோசெனப் பெயர்பெறும். wen. “Am og மாருணிவர் Boris 

இடன் மொழுதேச்சச், AAR கனைடரித்[கலச்சொளிரும் வாதா 

சேய, வழல்வளை சழல்செங்க ணாரிமாவாய் மலைக்தானைடத், சாமொலு முடி 

வி.இிரச் சமனியப் பொடிபொக்கு வார்புன விழிகுருதி யகவிட முடனனைப் 
பல், கருன் weiss கொலேமலி சடக்கையோய்ச் சசவு. “ape 

சதிர் வியன்மதுரை முழுவ தார் தலைபணிப்பப், புரைதொடி இரடிண்டோட் 

போர்மலம்ச மறமன்னர், அடியொல முடியிறுப்புண் டயர்க்சவர் Boog 
பொடியெழ வெல்க த்இழ் புடைச்சதகின் புகாமோ; கவியொலி 

  

    

Bu ee? என்பதும் பிசதியேசம்,



கக்சினார்க்கினியருரை.. Qo 

டைப்பதுகின் பண்பென்றே பகலினால், வல்வினையின் வலைப்பட்டு வருச 
கூ ருயிர் தம்மை, ஈல்வினையே பயில்வி ஈது ஈடுக்கஞ்செய் பகைநீக்இ, யல். 
po யழுக் தாம லகத்துவத மருளன் மே; அழிப்பதுகின் ஜொழிலென்டே 
றச்.சாலு முயிசெல்லா, மொழித்தவத்து ஞணர்வுகளை யொருவாம தாட 
சீறச்.இப், பழிப்பின்றிப் பல்கானு நிப்பரிசே பயி.த்றுதலி, னழிப்பஅவு 
நிலையா லாங்கதுவு மருளண்தே; லேள்வி யாத்றி விதிவழி யொழுகிய, 
[ூழ்வி லந்சனார் சம்விணை வாயினை; Stared fie விழுத்சவஞ் செய்யு, 
ஒனைவர் சமக்கு முத்தி யாயினை; இலனென விகழ்க்சோர்ச் கிலையு மாவினை 3 
சனென வுணர்க்தேயால் குனையு மயில் அகுவரு வெண்யேோமள் அவையு 
(மீனை; பொழுவத விளங்கப் பேத மாயினை , பாணிற வண்ணாணி, 

ஜிமஇக் கடவுணீ, கீணிற வுருவுகீ, சதமிகு sereh, wars Dango 
$ யாணிழர் உடவுணி, பெறுஇரு வுயுகீ, பெட்பன பிறவுகீ; மண்ணை 

| விண்ணரீ, மலையுகி, wk, வண் ரீ, யெழுத்துகி, யிரவுரி, பகலுநீ, 
ன்ணுநீ; பாவுகி, பாட்டுக், டர, அண்ணீ, யமலனி, யருளாரி, 
போருளூரி; ஆங்க, இணையை யாயே விறைவகின் னடியிணை, சென்னியின் 
ரம்டிப் பன்னாள் பாவுது, மலர். தலை யல 

  

  

  

  

இன் மன்னுயிர்ச் 

  

செல்லா, சிலவிய 
  

1பனுலசன் சலக்துட ணணிஈ௫ில் ௪, வஸியிய லலி ru 
        வு, மாணாசா ரூடம்2 மம்மி இ: 

சம்பி் செகுச்சதுமின் ஊெமாமோ; பலிமணி மினரிரமை பாக்கு, ஸரிரிக் 

சடக், கமூர ணெதிர்மலைக ச காசொலி யெழிலே ம, வெரினொல மரப் 
2) Spt         

  

FUG we es ition னிக 

மோ; இலை மூன்றர் சாமிமை, “இலக்கொணி மகக மெழிண்டிகு 
மன்சடல், வலம்புரிச் சடககையோய் மா சின்னி 

ம் வெர்செரி பசும்பொன்னும், பொருகளி ஐட்டோய் புரையு கின் 
“சண்சவர் கதிர்முடி கனலுஞ் சென்ணியை, 

ர்சுட ௬ுறபகை ,சணித்த வாழிய, ஓலியிய ஒவ: மோங்கிய கொடி 
ஈ, வனிமிகு சசட மாற்றிய வடிவினை: இவை அளவெண்.. “போம 
சர்ச் கடக்சோய்கீஇ, புணாமருசம் பிள? சோய்றிது, Rese மலந்சோய் 
,சீிழறிகழைம் படையோய்கீஇ:* இலல 
புருவுரீஇ, பருவுகஇ, யாழி£இ, யருளுர், 
ண். 

பிர்பிணர்க்கோங்க 

  

aL” இவை பேசெண். 

  

    
மதமுரீஇஇவை 

“எனவால்கு?? சணிச்சொல். 5:௫௮ லொருவசித் பவுனு 
கோண், மொகிசழல் கொடுக்ூட். + உறின் மார்பில், கயலொடு 
ig கிலேயுபைச் கொடவரிய், புயலுதம் அஸ்ஸாம் சென்வே லச௪சன், 
ள்றிய வுலக நூழுவது, மொண்றுபுரி BOM ye @Can ஜெனவே! 
ஆதடிர்சுரிசுகம். இவ்வாறுவருவ,சணை ஒருசாமாஇிறியர் அம்போதசங்க 
த்சாழிசைக் சலிப்பா எண் ga pu 

  

  

    

  

எது உணயாகிரியருமை,



இறு தொல்காப்பியம் செய்புளியஸ் 

பிறவியை நீத்தல். வேண்டி, முத்றிய பத்னொ செறத 4, முனிஷடி 

யாக்கிய மூவா முத்தியை, மயலத வளித்சசின் மலா, யரிய வன்ரு யூரில் 

of பெறவே?” இஃது எட்டடிக்சாவும் தாவின்பாகம்பத்திய நாள் 

கடிச்சாழிசைமான் மும், கடியிரண்டும், ஜடிகான்கும், இருசிசெட்டும், ஒர 
எர்ப இனுதுமாடிய கால்வகையெண் டும் சணிர்சொல்லும், எட்டடிச்சுரிதச 

  

மும்பெத்த சலையனவு! வண்ணகப்பெருக்தேவபாணிஃ*பலியுருவிழ் சேலாச 
படைமமுவாள் வலனேமதஇப், புலியுரிமேத் ஸபத் தலைதாழ் பூங்கச்சை விரித் 
"சமைத்துக், சண்கவருர் இருமேனி வெண்ஷஹாலில் சவின்பகைப்பத், சண். 
குமற்பூக் சர்ரிதழி சலைமலிர்தி பிறை தயல்க, மொழிவலத்சான் மயககாதே 
முறுவலாத் னோலாசே, விழிவலச்சா லுருவட 
வழியாச், சலிசெழு: கடற்சச்டிம் சமழினம் சேமாவி, னொலிதளிரு முலைச் 
அவ மூடன்சிதப்ப வுவவுக்கால்; கீதேறுக். இருமேணி கெடும்பகலே 
சிலவெறிக்க, வேதேறிக் உடைதோழு மிடுபலிச்கு. வரதரா, Cros 
யிபலிக்கு. வரும்பொழுது மிடைபிரிலாக், உதேறும் பசம்பாசல் கொள் 

ஃசோன் வேடங்கண் சர் 

    

ஞூமோ கொள்ளாஜோ; பல்லேத்த பரிகலத்தப் பலியேத்தன். மேலிட்9, 
வல்லேத்த மூலைமானிர் மனமேத்ப வரு.இளால், வல்லேத்த மூலைமசளிர் 
மனமேத்ப நீர்வருங்காத், சொல்லேத்றுச் சமூடலும். சொள்ளுமோ 

ட்) 
சம் சழிஇக்கொளினும் பொங்காது 0 யாழ், பூணூகர் சழ்இக்கொளிலும் 

யுசையுயிர்த்துப் பொங்காது, கோஷூகம் யாத்த குடிக்குமோ குடி 
சல னிமைச்கு பிடவயிம் ளொடிச்கைப், பரிகல Cari grb uf 

  

கொள்ளாசோ காணாக மடச்சையர்பாம் பலிச்சென்று 5 

  

      
  

  

யாசோ; 

  

இறர் சதுசொல்; உமையவள் Sodan மொலிகட ஊஞ்சு, மிமையவர் தம்மை 
யிபக்துண் டதனொல்) இடையேழு பொழில்கட்கு மிமைப்பள வின் கொல் 

லேமே, ஈடைதோறு மது௱ிற்பச் ௪ 
னமே, பாப்பரீர்ச் சன்கையோ படர் 

    
  தச வாஜெவன்சொல்; இசப்பும் 

  

  வேட்டஅகேட் டிமையவசென் பட் 
சடையிற் காந்ததே; பூண்டன Baldry, ora அம்பை, ஆண்டன பூத 

மறைவன வேச, மிசைப்பன பல்பே,யெழீஇயது விணை,யசைப்பன வேணி, 
ய.இிர்வன பொற்கழல்; எனவாக்கு; எல்வளை மகளி ரிபெல! ஈசை௫இப், பல் 

கடை இரிசருஞ் செல்வசத் பசவு.தங், கொடியணி யேனம் பொடியணிர்த 

  

இடப்ப, வடதிசை வாகை டிச் தென்.றிரை, வென்றி காய்த்த? வன்முள் 

வளவ, னிமிழிசை வேங்கடம் போல் 
ெடி0ே்* இஃது தருசிர்ச் இன்ன மொன்று 

சமிழகத்து, காவலொடு பெயரிய 

ஞால்ல், சாவல் போதிறி லா, 

  

மொழித் சல்லீன்கெல்லா முடந்கூறியவு தாசணம்போல வந்தது, "ஆமிரச் 
    

  

  

1 வண்ணகப்படும் பெருக்தேவபாளளி என்பசு.2 பிச.திபேசம். 

9 வன்முள்விடலே என்பதும் பிரஇியேசம், 
8 தமிழத்து என்பதும் பிரதிபேசம்,



நச்சினார்க் சணியருரை ௩௫௯ 

சாழி யொருபுறர்சோன் தசலத்சான், மாலிரு௨ இரைகுழ வருன்ற    
ரவுணர்த்ச, மனச்சகமல warty சலர்த்துவான். ருண, Sor kaw 

முணர்சீதுலபோன் நெவ்வாயும் வாய்திதப்பக்,சூட இசைக்கண் woo pay sre 
நறையென்று கொள்ளாமைக், சடவளரோ சம்மூறங்காச் சண்மலரே கரி 
போசு, அரிருளும் புலப்படுப்பா ன௨னேயென் துகைறியப், பாசல் இருள் 
பருகும் பரிதியஞ் செல்வகேள்;மண்டலத்இ னிடைசின்அ வரங்குலார் வைப், 
பாராய், விண்டலச்இத் சடவளரை வெல்வேற வழிபடுவோ, மோக்குலகம். 
முமுதுபொரத் இருவுருவி ஷென்றாக்கி, யால்சகவரை வேறுவே தனித்தி 

ண்ராவச் சாரைநீ வெளிப் 

  

பட்ட விடியற்காலம், 

  

மென் ஈறியாரால்; ரி 
ரின்னுருவக் சொடில்குசகலா னெரிவிசுமமிற் சாணாசா, Ovid goer 

iva யிடைச்கரக்து மாலைவா, யம்மீனை வெளிப்படுப்பாய் நீயேயென் 
நதியாரால்; சவாமதியர் சொறுகில ந்த சண்கலேக டலைச்சோய்க், தவா 

after சின்னொலக் சொன்றாகு மென்றுணர்வா, சம்மஇியி னின்னொளிபுக் 
9ருளகற்ற,ச் சவத்னு.த்கொ, லம்ஃதியம் படைத்தாயு நீயேயென் தறியா 
ரால்; ரீசாஇ Sor @ Ri பயக்சனை, won MMe காத் 

தழுவி, யொளிகாட்மி வெளி ஊடலை eypamaVew, Mn wR, oD 
மாவினை, விஇயாயிஸை, உ yarn Bor, weg annasiten பொன் யினை, பலகாவினை ; 

ன்ன, கொருமு சத். ஈடவு 
ரா 445. ஒன்பக் சொடாா 

  

     படைல்சளை நெருப் 

    pad 

  

  

எனவாங்கு, விரிஇிரைம் பெரஸ்க, 
ணிற் பாவும் இருலே sige 

வின்ப மெய். கு மாத்தல் சான்று, சழிபெருஞ் தப் 
மின் வழிவழி பெருள், கன்தறி yoo எப்பண், வென்றியொடும் விளங்க 

று opis 
றைய திபினடனயனை யுக்தியினாத் 

படை,ச்சோயு, மரைகடல்கூழ் சிலமுசலா வனை த் ஜுலகும் பாப்போயுக், இரு. 
சீறமே ஈரிபோக் இருமேகம் பயங்சோறு, 9 

ளொளியை யுயீர்த்சோயு, மஜாவகத்ச மார்பென்ன மலர்மசகளை வைத் 

      

  

, கூத்து த்தலே பஸ 

  

மிருகமா மேல 

  

    எண்ணிடையி - 'நவர் சத 

    ஈருரிறமே ரிறமாச வொள்   

தோய, கிறத்சோடு கெஞ்சொத்2 சிலமடச்சை சணவனுரி; பின்னமா 
மொன்றுகும் பெருமாயை யியத்தலா, பின்னமா யர்தெனிய வெமச்சருளி 
பிமையவர்க்கு, ஈன்ணமாய் மூன்ஜெருகா லதம்பயக்ச 1வதிவணி; குறியா 
தம் பிழையாக சூலமதையை முசண்மயர், வெறியாகி மரோத்கு 

    

வெளிப்படு சது கே கையெயக்கு மலிலி ஆத வறிவனீ; 
மாணாச மஇிசொடுச்த வானவ கயல்இபல், கோணா: மதிலால்இக் 
கொடுத் சருளி யடிபகர்க்குக், சாணூ,த உ இகாட்டுல் கரணை கூர் காட்டியைரி; 
வானுகீ சிலனுரீ மஇியகீ விஇயும், கேனுகி யா ஓரி இருவுகீ யருவுகி; அன்புகீ 
பருளுசி பாதிரி பந்தர், மின்பரி ஒன்பரீ வின்சி யுண்மைசீ; எனவாங்கு, 

  

1 அதலுரி என்பும் பிர தியேசக்



௧௬௦. தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

கால்வகை புருலித் பால்வே ரிய, சால மூ.தல்வகித் பவது: ஞாலத், 
கல்லவை ஈல்லவை யெல்லா கினாஅ.து, செல்வ கோக் னெய்திய வல்லிதிர, 
ுயசொடு சொல்வினை நீங்கிப், பெயசாச் சுற்றம் பெறுகம்யா மெனஜோே. 

இ௫ ஆறடித்சாவும், நூன் தடி.த்சாழிசை மூன்றும், ஒருசிர்ச்சின்னம் Wp 
ஞாஅம், தனிச்சொல்லும், அதடிச்சுரிசகமும் பெத்துவச்ச இடையகவூ 
வண்ணகத்தேவபாணி,  1“95டலரு மாமுனிவர் ளெர்க்துடன் ரெ 
தேத்சஸ் கடல்கெழு கனைசகடரின்கலக்சொளிரும் வாளை, யழல்வீழி/ 
சுழல்செக்க ணரிமாவாய் மலைந் சாணை த், சாசொடு முடிபி.இ௪.த் ௪மனியப் 
பொடிபொக்க, வார்புன விழிகுரு.இ யசலிட மூடனணைப்பக், கூருசொ, 
மார்பிடஈச கொலைமலி சடச்கையோய்; மூரசஇிர் வியன் ம.துஸா முழுவ அர் 
சலைபணிப்பப், புரைசொடி,ச் இசடிண்டோட் போர்மலைந்த மதமல்ல, ஈடி 
யொடு மூடியிறுப்புண் டயர்க்சவர் கிலஞ்சேப், பொடியெழ வெக்கள த்துப், 
புடைத்ததுகின் புசமாமோ; சவியொவி Hugyrst «veg relies, 
வலியிய லவிசாழி மாகெதிர்ச்,ச மருட்சோவு, மாணா தா ருடம்போடு மதம் 
பி.ஜா வெ.திர்கலல்எச், சேய ரிருவிசம்பித் கெகுத்த.தரின் சினமாமோ; 
பலமணி யினநிரை பார்துட ஸிரிந்சோடக், கடமுர. ணெதர்மலைந்த 
காசொனி யெழிலேஐ, வெரினொலி மருப்படா வீழ்ந்து இதம் வேராக, வெரு 
மலி பெருச்சொழுவி னிழத்த.துமின் ணிகலாமோ; இலக்சொளி மாகத 
மெழின்மிகு வியன் ஈட், வலம்புரிச் சடக்சை மாஅ. னின்னிறம்; விரி 
விணர்ச் கோங்கமும் வெர்செரி புகம்பொன்னும், பொருகளி தட 

      

புரையு நின்னுடை; சண்கவர் கதிர்முடி கணதுஞ் சென்னியை, சண்ட 
ரு௮பகை தவிர்ச்ச வாழியை, ஓலிபிய தூவண மோல்கெயெ கொடியினை, வலி 
yori rac. orb Bw வடியினை; பேராவுசார்ச் ஈடந்சோய்ரீ, புணர்மருதம் 
பினந்சோய்சீ, நீரகல மளங்தோய்நீ, கிழுறிசழைம் படையோங்கீ; ஊழிச், 
யுலகுகீ, யுருவுகீ, பருவுகீ, யாழிகீ, யருளூரீ, ய.தமுரீ, மறுகி; எனவாக்கு, 
டுதிற லொருவசித் பாவுது மெங்சோன், ஜொசெழற் கொடும்பூட் vst 
டெழின் மார்பிற், சயலொடு சலக்ச சவேயுடைக் கொவெரிப், புயதூதழ் 
,சடச்கைச் செவ்வே லச்சதன், ரொன்று முதிர்ட gms KOS, 
இஜென்௮புரி இூரி யுருட்டிவோ னெனவே, இது இருரர் ஈான்கும் ஒரு? 
செட்டும்பெர்று aise. இதலுட் போரவுணர்ச்சடச்சோ யென்பசனை 
மூச்சோக்கியும்,  ஊழிசீ யென்பதனை யிருசிரர்க்இவும் பின்னுள்ளோர் 
சாட்டிசல் பொருர் சாமையுணர்க. ் (sea) 

  

  

  

  

1 “விளச்சத்சனூர்பாடிய கெடலருமாமுனிவரொன்னுங்கலிப்பாப் புத 
கிலேவாழ்ச்தாய்வர்சதுபிறலெனின் ௮& சாடரியச்சுறிசக.த.சால்வர்தமை யாத் சூற்றிமில்லை? என்பது யாப்பருங்சலவிரு தத. 

3 ஒன்று. இ௫ரி எனவும், ஒன்முபுஇ௰ரி எனவும் பாடம்,



ஈச்சினார்க்கினியருசை. ௬௬௪ 

5௪௭. ஒருபோ ஈயல்கையு மிருவகைக் தாகும.ர் 

இ ஒச்சாழிசையிரண்டனள். ஏனேயொன் தனை வண்ணகம், ஒரு 
சசென இருவகைக்சென்றார்; அவத்றுள் ஒருபோகும் இருவகைத்தா. 

மென்ன் சு. உம்மை யிறக்ச. அசழீஇய எச்சவும்மை. 

ஐன். ருபோடின் இயல்பும் இரண்டகம் எண. 

இத்ன்பயன் ஒருபோடுன்றிக் கொச்சகம் அம்போ சசங்கமெண்றும் 
பெயர்வழங்கனு” மமையுமெண்தவாழுயிக். (௪௪௪) 

"௮. கொச்சக வொருபோ சம்போ தசக்கமென் 
எழுப்ப காடி, புணர்தல் வேண்டு்.ர் 

இத லேல் வகுத்த இரண்டற்கும் பெய்கும் apy கூறுன்ச௮- 

இன். கொசாசவொருபோகு அம்பே சாங்கலொருபோகு. எண் 
ரரண்டாசப் பெயர்கொலச் தப் பொருத ஆராய நணாப்படு மவை, எடறு. 

     
கொச பெழுய்பாண்ணைலு Be com enema gt கொச 

Ho ree a yaw gd வதிய பெருக் 
te, ஐவன். அம்போ     

எல்ல மெனவுல்: கூறினர். இலையும் ஒத்,சாழிசைப்பகு இயென்பரர் போச் 
மே. வொர்சாழிசையானே ஒருபோகென்றாசெனச் கொள்க, அம்போ 

     சாங்கவொருபோசென்மது மது, ஒருபோசென்பது. பண்டித்தொசைப் 
புதச்சன்மொழி. இடை மீடில்சைகிலச்தினை யொருபோகென்ப வாசலின் 
ஈது ஒப்பினாயபெயரா. ஒருபோசென்றதனை ச ' இறி;சகோட்டவெளி * 
ன் துபோலச் கொள்க. (௧௪௮), 

  

* எ-து; ஒருமேபோகு பாகுபடிமாலுணம்.... ox. ஒருபோசென்னுல் 

  

ளி பிாரண்வெகைப்படுட மண் றவ   அ உ சையாகிறியமுசை, 

     ரும்போத்ககவொஞ்பேசக்ள்வம் 
Leger. Days Ms agg ஒப்ப ௩, 

leer OO wer go unt_a@asremtn Peun. 

Ldaum gp Btsa Qaee sire 

  

அசலவேண்டும் 
டியுமைத்தல் 

க்ச மாம்டியுஸா 
எடது உரையாக       

$ சோட்ட எனவம் பிர.இடே சமுண்டு



௧௬௨ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௧௪௩. தரவின் முகிழ் தாழிசை பெற்றுக் 

காழி thea Ka இரவுடைத் தாகிய 

  

பெண்ணியை பிட்டு நினைக ere Ty 

ஈடக்கிய வின்றி யடிகிமிர்க தொழுகியும 
   யாப்பும் பெயகுவினும் சேதி பபபைடபுடையது 

+ as 2 5 
Weg 68 ce Dot BEM சாரு பெப்பர் 

இத நுனதையே வெக ஒழுகு வேக ௩ என ஈர 

(இ-ன். தாலின் Gils xi pons Gu ppb என்பது சனக்கினமாகிய 

வண்ணகத்தித்கோதிய தமவின்தித் தாழிசையேபெற்றும், அவை பசணிப் 

பாட்டாகிய சேவபாணி மூ. சவியன. இது சரவோபெட்ட தாழிசையிலச் 

கணமின்றி வேளுய்வருமென் தற்குத் சாவின்றாகியெனத் தசவை விலச் 
னார் எனவே இவையொக்து மூன்றாதலும் காவித்சருக்இ கான்கும் மூன் 

ம் அடிபெறுதலும், ஒரு பொருண்மேல் வரு,சலும், சாஜம் பட்ட வோசை 
யவேயாதலும், கடப்பாடின்றென்றவாளும். அல்கணங்கூ Dues 

  னே பரணியுளெொல்லா ம்பட்டன வோசை 
2ழும்வருசலம், மூவெரு சலம்... இனிச் சாதிசைஞான் தக 

இச் சனியே வருவல் «rg முசி பவைகயான்வரு 

  

ரடியானேவரு சலம். ௪ 

  

   யல்ல வி   

  

ub Bia 
டீஸ். வரும். பஇகப் 

மந்சலவோசை 

    பதிஷென்றும். பன்ணீண்மோலி. யொருபொழு 
பாட்டு கான்வடியின் எரு தவரு தலும், அல்கனல்வருல்காத் @ 

  

* டத, கிறு ச்சமுதையானே சச்சசகொதுபோகுகர், ஒத்து, 
sri GAs தழிலாபெற்லு மென்பது சமவமுதலாயின. உறுபபுக்க 

ஞன், தசவொழிய் சாழிசைமுதலாயின வருவன என்றவாறு, தாழிசை 
ல், சசவுசசமேவரிலும் சொச்சகவொருபோகாகுமென்று 

  

பெத்தம் என்ற 

  

கொள்க, தாழுிசையின்றிள் கயவுடைச்தா௫யுமென்பஅ, சாழிசையாயெ 
வுதப்பின்றிச் சாவுமுசலாயின வுடைச்தாகியு மொறு, தரவுடைச்சாயு 
மென் நதனால் தாறிசை, தாவு கானேவரினு மென கொள்க, எண்ணிடை 
மீட்டு சன்னம் குன்றியும் எது, எண்ணாசிய உழுப்புச்களே யிடையிட்டுத் 
ஈசனிச்சொல் வாசாசொழியினும் எற... இன்னம் என்ற சனல், எண்ணின் 
சண் இடையெண், சிற்ெெண் என்பன குறையினும் எ-று, அடக்கிய வின்றி 
படிஙிமிர்க் சொழுகினும் ௪-௮, கரிதகமின் மிர் சாவு சானேரிகிர்க் தொழு 
மூஒயினும் ப 
ஓச்சாழிசையிஞச்சப்பட்ட . யாப்பிலும், அதற்குரித்தாகவோசப்பட்ட 

Riser நரதுப்பொர்துன் அதின் கல்னைக்காவவரினம் கி 

யாப்பிலும் பொருளினும் வேத்றுமை யுடையது எது 

      

ப்பட்ட. கொச்சு 

  

போகாகுல் படத



Baten Het ayer ௧௯௬௧ 

பத்தாம் பெருதும் வருசவம், அலை Ny Qiang wd vat 
தம் என்பது; இன்னோனண பலபகுகியெலவடம் வரைய/தையின் றில் 
ரழுவப்பட்டன.. இவ்வேறுபாடெல்லா முளவேனும் தாழம்பட்டவோசை 

  

9பரும்பான்மைய வாதவித் முழுசையென்ுர், இங்கனம் தாழிசைப்பேழு 
நிசச்சோசவே. யொழிக்சவுறுப்பெல்லாம். விலக்குண்டமைபெத்சும். 
ஈழிசையுஅப்புப்பெறவ தியாசெனித் கொச்சசவொருமோகெனப் பொது 
ரசையானின் ஐ. Arimornd yg Pand@und bm பலவுமெண்ணி 

புதியது. மூசந்றொடை பெருகச் 
ருக்குமா தெண்ணின்றிக் சனியே வெண்ணலாசாமையானும், ஓசை 

  ஒற் றுமையுடையசென்றொருமையா் 

வேரு லானும், meg sen Wer பேசெண்ணாகா,. உ-ம், “9 Yoram) 
போரேழு மொருசெலுலி Cenhigeores, விளையாட நீர்பெரு மீனு, 
கலம் பசவுதுமே?...... என்னார். போல்வன. பாணிச்செய்யுளுட் 
புதின்னவரும், இல்வாலு பல தொடர்த்துவரிக் urges கொச்சக 
மென்றும், ரான்,ம.சாழிசை வலிஜ் 3 ரழிசைக் கொச்சசமெண் wii spe 
மையும். மற்றுப் பாணியால ௫ சாடுகெழுசெ.   'விச்சுப் பரணிகஙாட். Kp 

பகவ சேர்வு     ந்குப்பர், ae ae ம ழணக்சையுங்கொடுத்துவ 
ஹணணைப்பெய்து கூத் புத௫.இி3ட பல 
மேயாம்... * எண்று. குகலிரைக் கணி 

          

   

  

ககுமே வன்வாயில், கொலை 

  

விரும் ec Peete 4 வண் ஒடி, 

  

வொருபோசெனச க 2 சி தசழு/சைக்குறு.ப்பாகிய 
ஒத்துள் ஒன்றும், இரண்: பன சொகச்சமிவாருவோடகளப் 
9பயர்பெலும் எ-று. அவற்றுள், சசவின்ரா9ித சாழிசைபெத்றுவக்ச செய் 
டள்1 “சிசைதிரில் களிராகச் இிரையொலி படைசயாகச், கரை சேர் புள்ளின் 
'சஞ்்ற படையாக, வசைசுகால் செர்க்சன்ன வுவுகீர்ச் சேர்ப்பகேள்""9 
இது கான்சடியாகி வாராமையித் ரூ.ஜிசையாயினும்.... 5098 a0 
9 சஞ்சமுக்கப் பசர்க்துண்ணான்!விச்சைகள், சப்பித்சான்பொருளேபோர் 

    

  நமியவே சேயுமா, லொரி 

  

சச்மு ஞசவியாஜ் sens wppa, னெச் 
  Bia ணொஞ்சமும்கள் 

செல்லள்க, டாளிலான். குடியேபோர் haar Opens, 
எண் 

த்த ளாயினும?: செரிய த விடாசேே வாண்டு. 1(தல 
    

   குள்வாய்ச்ச wer dace விர பொய்ப்பின் pated oe 

  

குபினுமைஃ தெறியாது விடாசேகாண்'* இலல விரண்ம ,சாழு்சை “அங்கு 
'சினத்துச் பெரும வதணில சினை ்துக்சாண், சனேஇய வேக்ச னெயித் 

  

1 கெய்தத்கலி--௩௨. 
8இ.௪ கூன் தடிச் சசவ என்பர் ஈச்சிஞர்ச்சனியர்,



se 

  

தோல்காப்பியம் செய்யளி௰ல். 

லாம்பலர் இக்குழல் கேளாமே சோழி; கொல்லையஞ் சாச£் குரு] 
இத்த மாயவ, னெல்லைகம் மானுள் வருமே லவன்வாயின், மூல்லையக் 2 
குழல் சேளாமோ தோழி”? (லப். பக்-௩௯௯;) இது படர்க்கைப்பாவலாய 
மூன்.றடுச்யெவழி மூன் றடியான்வக்த.து. இ.து சந்திருவமார்க்கத்.தா னிடை 
மடக்க கான்கடியாமாலு முணர்க * யானைத்தோல் போர்த்துப் புலிழ் 

௯ ணின்னுயால்,, வானோர் வன 
க்ச மஸ்தமேன் மறையா, ஞானம் கொழுக்சாய் ஈடக்கன் மி யேகித் 
வரிவனைக்கை வாளேந்தி மாமயிடச் செ கரிய திரி கோட்டுக் கவேடி 
சைமே னின்னுயா, வரியான்பூ மேலா னகமலர்மேன் மன்னும், விரிகதிர் 

  

ரியல், கான வெழுமைக் கரும் 

  

    
க், 

  

சோதி விளக்கா யேசித்பரய்; சங்கமும் சக்சாமுக் தாமரைக் கையேந்தச் 
செட்ச ணறிமான் னெவிடைமே னின்றாயாற், அல்சை முடிக் சணிர்த கன் 
ஹதலோன் பாகத்து, மங்கை யுருவாய் மறைபோத்ற வேகித்பாய்? 

  

மூன்றடுக்க கான்கடியாள். 
8-ள். இருவாய்மொழி, 

9சாச்சடவொருபோகுசனித் சாண்க, 

(Ger), wie am.) இவை முன்னிலைப்பாவ 
வந்தன. பஇமப்பா 
இருப்பாட்டிச் இருவாகசம் ௨ 
வை உலகவழம்சண்மையிர் கர. 

Lyte mentite. a, Ba 

  

mH         
மாஷ்ஞம்... த வென் கசன் ஒரு 

  

   பொருண்மேன் மூன்றடு2வெரு சலம் சேவபாணியன் றி மாப்பினும் Zag 
பட்டு வருவனவத்தின் கூட. அங்கன். மூன் தூக் வாராது சொடர்க்த 

புதத்திருச்ச, வினைவரு பகுவால் போலத் தணைவரு, கெஞ்சொடு எரும 
,இனள் பெரிசே? எனவரும்... அதிசாழிசை தாமேயும்வரும்,. தாழிசை 
வின்றிம் தாவமுசலாயினவர்தசற்குச்செய்யுள் “செல்விய இவிய சொல்லி. 

  

   எவற்றொடு, பைய முயல்இல வச்சான் தவையெல்லாம், பொய்யா சல் யான். 
யால் சறிகோடித் றைஇய, வசனசர் கொள்ளா வலர்சலைத் சட்,ஐ, பகன்முனி 
வெஞ்சா முள்ள வறிச்சேன், மகனல்லை மன்ற விணிது'” சாவு, “செல். 
வினைச் சென்றாரீ செய்யும் வினைமுழ்றி, யன்பற மாறியா நூள்ளர் அந்த 
வன், பண்பு மறிதிரோ வென்று வருவாரை, யென்றிறம் யா.அம் வினவல். 
வினவித், பகலின் விளங்குகின் செம்மல் இதைய, சவலருஞ் செய்வினை. 
மு.த்சாமை யாண்டோ, ரவலம் பசது: மூண்ட” இ.௫ சரிசகம்... தாழிசை 
வும் சணிச்சொல்லூரில்லை.  எண்கணிஸடபிட்டிச் Rae ringer Dus det 

செய்யுள் '2*மாமலர் முண்டக& இல்லையே டொருங்குடன், கான லணிச்ச 
வுயர்மண லெச்சர்மேத், சீர்மிகு தப்பிஞேன் மாமுதத் கசைத்த, கீர்மல் 
சாசம்போற் பழக்தூங்கு மூடத். சாழை, பூமலர்ச் சவைபோலப். புள்ளல்குர் 
துறைவகேள்? சாவு, “'ஆத்மு,ச லென்பதொன் ஐலர்க்சலர்ச் குதவுதல், 

நே பரலேச்சலியசஅ 
” கெய்தற்சலி--௪௮.



nd Remit BoP inane ௬௫ 

பொருளால் REGEN SH a0 வரக்கிவரு சலம். சணிச்கெடச்பெ.ற முக 
தஜச் தாழம் பட்டலவோஸையின் ஜி ஐூண்துச்வெருகலுஞ் ஈட்டி யொருவர் 
பெயர்கொண்டு அவர்ளையுக் இதய்வமெஸ்தே பரவலும், அடுக்கெக்ன 
நடக்கெலான் முடிதலும், பிற. ். “கடசொடு இரிதரு 
நூனிவரு மமாழு; பிடர்பெட வருகின் ணிணயடி சொழுசே, மடல்லலி 
Dower Bam so in 250) oi all 

இணிராடு யரர மாரில் ட 

படவி வெஷினிர் 

கொள்.     

    
பட வ      

is      Bae, xoestieny னர இருதி 
ணிகமடு விலையே ; டி ஜி 
பட வருபவ மெயினர்உனரையிர, வ௫ிபுவி யணேயகா், சுமரிசி ஸடிதொடு? 
Os. oA Bog Uda 3 (இலம். லேம்.) இவை மூன் தடகள 
முடியெலாய்லந்த சாழியசன் 9சோச்சகவோருபோகு,. “எஸ் ஜின கொல்லி 
யழுவான். கணகன் நண், பொண்றுஞ்சு மார்பம். பொரும் தச். சுழீஇக் 

பை வமிசொல் துவைசெய, வெடி    

  

      

     

  

கொள்ள, சின்னு ஜொல்லு. Ame a, aires சென்ற 
எண் ணிர்மையின் ப 
ரன்சணவன், ஜ்ெழுசலவட இருக்க 

  

சலிம் சாயிழைய 

  

a ஜிப் 
  சி துனைவரவ கடை யற்பக்தம், 

    பதித. ஒனறு 

  

போத்துத லெல்பத 

  

பாடிக் ஜெ 
வெனப் பமிவஜ் 2பதைய 

கூதிய 
பொசதையெனட் பில த 

லன்       

   
   

  

    

  

மதையித றியா! இவை வேண் 
ஜோழி, ஈன்னு௪ னைண்டு ஐ.க 2௦ 
சலம் வரை: ல 
Ber Cpr? இத: 

won gy: 1 பாண்மருண் omen apa dy one 

இனம்பிரி யொருச்ச, லாறுசடி கொள் 
out fle Pm ல 
கண்ணர் + 

     

அடச்இியுலி 

  

   

  

ன்ப 
Peg, FD ier gh 

மகனே, இழவ ரின்ஸே, 

  

    
பெயர்புபெயர் புறையு,மன்ண பெஜுள் விழ ற    வரை வாழாண் மடவே; எஷக்கலின் 2    எனவரும் எது உஷை 

3 பாலைக்கவி-ல-ட.. 

  

இரியருளை



௧௬௯௬ தொல்காப்பியம். செய்யுளியல் 

மலருண்ச ணிருலைகக வெனப்போனான், ஊாயங்கொண் மத்தென்கொல் 

  

மருட்டியசோர் தெய்லக்கொல், போயெல்கு கா௫வேன் பொருளுசையே 
விதுவென்று, காய்னம் சணிம்சன்றில் கணவனைக் coon Cor, Pax 
(சன் நனைக்கண்டு இதம்     பல் யானென்றா, சென்றா ளெழுந்தா னிட 
குத்ற தக்கன, மின்றா எினேக் சா. ணெடுவ்கயற்க ணீர்சோர, சின்கு 
ணினைந்தா ணெடுல்கயத்க ஏரிர்துலடயாச், சென்று னாசன் செழுங்கே. 
யில் வாயிலலாம். (சிலப். ஊரசூழ்) இவை தொடர்ச் சபொருளாய் கான்க2 

  

  இன: என்னது, அரசுதை கோயி லணியார் ஜெ௫ழங், சசையாமல் 
  வ்ரல்கிய சன்வனா பேண்டே, எரையாமல் வால்கய சள்வனா மென்றே, குரை 

சழன் மாக்கள் கொலைகூறிச் ராரே, எனப், பொக யெழுக்தாள் விழும் 

,சாள் பொழிகதிர்ச், இகஉள் மூலோடுஞ் சேணிலங் கொண்டெனச், செல் 

கண் வெப்ப வழு காடன் சேள்வன, யெங்கணு௮ வெண்ணா வினைக்தேக்9 

மாழ்குவாள்?” (லெப். ஒன்ப.) இவை சணிச் சொற்பெற்றுச் sores 

தன, “இனமா கெயித்தி விலைகாணின் ணேயர், தலைகாளை வேட்டத்துத் 

சக்க கிசைகள், கோல்லன் துடியன் கொளைபணார்சர் வல்ல, கல்வியாழ்ம் 

uremia GoM Ao சந்தன :. நூருக்சே ரினனாய். சாணங்கின் Yom wit, 

  

கச்சை napa lice Sonus, site யாட்மால். வேய்செறி கான 
  ரெ எணிமுனை லி ணிய ன: weno eR Sie ete     

    

Vn es, are tate oon mt 

  

ன ய்து உல மல 
ப டுவிண செஷிற்கியர். மூஞ்டி ணிழைக்சன??. (வெப், 

ரசயின் ஜி யடுசகிவக், சண. 

  

டுசாலா மலையான் சேற௪ கடலாக, சேவர்கோன் பூணூச் தென் 

னவர்சோன் மார்பினவே, சேவாகோண் பூணா2 பூண்டான். செழுகதுவ 

சைக், கோகுல மேய்த்தல் குருக்சொ௫ில்தா னென்பாரால் ; பொன்ணிம௰ச் 
ச பான், மன்னன் அனவண் ம.தற்புகார் 

  

கோட்டுப் புவியொலி 
வாழ்வேக் ரன், மண்ணன் வளவன் மஇத்புகார் வாழ்வேக்கன், பொன்னச் 

இப் பொருபடையா ஜென்பரால்;. முக்கீறி னுன்புக்கு மூவாக் கடம் 

பெதிச்சான், மன்னர்சோன் சேசன் வேளவள்சி லாழ்வேக்சன்,. மன்னர் 

சோன் சேசன் வளவஞ்ி வாழ்வேம், மன்னவிரோ. ளோர்டக் கடல் 

சனடந்தா செண்ப ஒப் 
* பரவிய, குண்ட 

  

பண்ணா 

    

     

     

லத் செய்வமென்தே     

  

உ உ எண்ணு தாழிசை 
பாடம்... தேப்சி* என்று 

  

மு துத்பலல் 
டக்கியத் பொஜு: 

é வேறுபாடே 
உவா sae grange எலப்பதிகா 

ஈம் இங்லிலேசான். முடித்துக் கொள்ச 

  

ன் வ       
  
  

  

வர்க்த. என்பதும் பாடம். 
ergs என்பலும் பிரதியேசம். 
Jonna Ban meh.



ஈச்சினார்க்கினியருரை. ௧௬௪ 

சாழிசையின்றித சாவுடைசசாகியு மென்பது மேத்கடறிய சாழிசையின் 
தித் சாவேபெற்துவருததும,. எவ... நண்டும். தூவோசைபெதுவது 

  பொதுவாய்சின்.. சொம்சசலொருபோமென்னுஞ்செய்யுள், பத) சாழிசை 

    Can Bris சாவிலக்ண தஇத திரிரதுவருவெண்் தக்கு, 

  

பென விலக்கொர். அது கொட 
தாலிணைக்கொள்கவய 
படப்பாடின் தென்பட 

ர்கிலேம். கெய்யுளாவவரும் தேவபாணியுக் 
   

    

ஸ். இனம். sia’ Oud sng wm iroray edo 

  

சாலன்ணும். உறுப்பைக்! மெய்ய 
  ஞடைச்தென்லே பெயழிக வடிலுப்ப விலககுண்ட வ. ஆயு மென் தசனாத் 

னிச்சொல்லும் பெற்று பெதுதுகவரு லும், பெரும் 
பான்மை விரண்டிணே எலுல் கொள்க... அலை சனிச்சொல்லுஞ், oles 

  

மும்பெத்ற காவுகொச்சசக் சாவிணைச்கொச்சக மெனப் பெயர்கடறப்படும். 
இதனாத் றாவிலக்கண மிழிக்கசேனும் பெரும்பான்மை தாழம்பட்ட 
வோசக் குரிச்மன்ென்பது வே 
பணிக்சான் பூதத்தான் Coss sree, 2சாணாசக் ஈன, 
கொல்லேற்றுன், ௦ 

க்தவாஜுயித்று.. உம். “yew Cars 

  

ன் சோடேத்து 

  

ஷூ வேண்டூலான். வாண சலோ பாசங்சொண், 
  

சஞகும் பிச்சைய। ஹண்ணத கஞ்சுஸ்டான், வசன்வாறு. சாழ்ச்ச. சடை 

   

  

யான் மழுவலத்சான், பானார்வஞ் மொல்டிறை  sraram 
விஷ நி. hee atom 

  

மிரைஞ்சுவோரச் பெய 

  

  யோய் ம லகு 

  

மனைமாண்ட, பாசு மூல மேனை கப கேசு ம. 

    
dents, ste wo Bw; இது சாவ்னைக்கொச்ச 
ச்ம். இணி ககாண்ட. இதனானே 

    ருளோ 
   

௪ மொரும் 
ஜெஞ்சொல    

வால்இக்ற வக், 2௮ பழு aa, 

மூவா முசவா வுலகம்மொரு yen Cogee. தாலாத வில்பர். தலையா 
og சன்னி னெ, பயோலானு oe குணத்தொண்ணிதிர் செல்வ 
னென்ப, சேவாதி தேவ வவன்மேவடி சேர்து மன்றே? (ந்தா, கடவுள் 
வாழ்ச்,த-௪.) எனவரும். இவ்வளையப கிர, சவியவற்றுளன் சேவபாணியல்: 
லாச சொடர்பொருட்செய்டுட்சகோ 8யோப்பினும் பொருளினும் வேற்றுமை 
புடையது? என்றசாத் ஐரவுகொச்சகமென் ஐுசொள்கு, அலை ஐம் 
பொருளோ தாமுடியாபைலின். எண்ணிடையிட்கி௨ இன்னல் குன்றியும் 
என்பது வண்ணகத்திம் சேஇய வண்ணன் இன்னமுகின் ஜிஒழிம்சதசவு 
சாழிசை தனிச்சொல் சரிசக மென்னும் கான் குறுப்பிடையதுள் கொள்சக 
வொருபோகாம். ௨-2... இருற்கு இல்லா ஆது௮ுப்-பயே கூடதி௰ழ்: உல: 
எழு சத Beem 5. * தததி படத ணர்ச் அரு மஸ்த ப 

வெண் யாண; வளையாபதி) 

  

    
  

  

  

  

    பகாந்து,



௪௬௮ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

சேறுகீர் சடைக்காந்து இரிபுரர் இம௰த்துச், கூறாமத் குறிச்த,சண்மேழ் 
செல்லுங் கடுங்கடளி, மாறுப்போர் மணிமிடத்த வெண்கையாய் கேளினி;, 
பபெறை பலவியம்பப் பல்லுருவம் பெயர்த்.துகி, கொலிகொட்டி யாடுங்காத் 

  

கோ ரகலல்குற், கொடிபுரை இசுப்பினார் கொண்டசர் sGanCern; 
மண்டமர் பலகடக்து மதுகையா னீ.தணிச்து, பண்டசவ்க மா௫ுக்காத் 
பணையெழி லணைமென்றோன், வண்டச தற். கூந்தலான். வளர்சூக்குத் 
சருவாளோ ; கொலையுமுவைத் சோலசைஇச் சொன்றைத்சார் சுவத்பு? 
எத், சலையங்கை கொண்டு காபால மாடுங்காண், மூலையணிக்சு Gow 
லாண் மு.ற்பாணி தருவானோ $. எணவாங்கு, பாணியும் சாக்குஞ் PG 
மென்றிவை, மாணிழை யரிவை காப்ப, வாணமில் பொருளெமச் கமர் 
ster wing” (கவி. கடவுள் வாழ்ச்.௪). இது கான்குறுப்பான் வந்ததேஜும் 
சேவபாணியாய்வரு சவின் " மு.சணிலையொத் சாழிசை யாகாது, ஏனை 

யொன்றே யென்ற ஒத்தாழிசையேயாமாயினும் அவற்றித்குரிய' எண் 
BIG என்னமும் இழத்தவிற் சொச்சக வொரு போகாயிற்ஐ. அடக்பெ 
வின்றி யடிரி:சிர்ந் சொழுகயு மென்பது அடக்கியல் சனி தவரு சலின் றி. 

யவ்வடச்ியலோடு ஒருசெய்யுளாய் அடி.பரக்தொழுகயும் அடக்குமிலல் 
Wer Oper ns pa Mu வுறப்புச்களை,ச் சணியேவர்து அடக்இகிற்கும். 
இலக்சண மின்றியே வரும் 
கலிலே? (செய். ௭௬.) 

  (மட. எனவே. * எழு? ரிதுஇியா ரியல் 
    ஸினும் பண்டித மூடவும் 91 (செய், 

aa.) என்ற S Gang 5௮ a@@Qer_a1i. @roOppe 
அடி ரிரிரும் என் சன் கூதியவத்றின் அடிவசையஹையை யிகச்த 
அம், ஒழுகும் என்.ஐ,சளான எழு? ரிறுதியல்லாத  எல்லாவடியுங் சலியேயா. 

ழைர்து புறப்பட்ட மதியமு: 
வகு வலம்புளியுக் BOPy மொளிதப்பப், பச் 

சென்ன வானிட்ட வில்லேபோத் பசுக்தழாய்க், கச்சென்னச் கனல்சன்ற 

ண்ப     

     
    

யொழுவெருசலும் பெத்றும், ௧ 

  

ஞாயிலும்போ, தூமை 

  

ஈதிர்முலேமே் சவின்செய்ய, வம்மேகச் இடைப்பிதக்த கரையுருமே ததி 
சயிப்ப, மைம்மேணி மருல்கஇிச. வரியேது வால்புடைப்ப, விண்டோயு! 
மணிரீல வெச்பிடை வேய்கிடைக்தாட், கெண்டோளூ மிடுரீழ விளங்களி 
கன் களிகூசக், சொதியாது கொதிச்தெறிந்த கோட்டெருமை,த் தலையின். 
மிசை, மிஇயாக சீடி மிதிச்சண போத்றோன். தத், சாங்யெ புகர்கா, 
ஞங் கேடசமும் சணித்தனி, வாக்கிய கோளாவு மதியமும் யோன்றி 
லங்க, மைசொடுத்த சடத்புதஞ்சு் மலேயென்ன மணியல்ஞல், கொய். 
தடுத்,ச பொ.ற்றுகிவின் கொழுஞ்சோஇக் சொழுக்தோட்ட, கீனின்ற வடி. 
வத். சா னெடியோனை முதற்பயந்த, தாயென்று முூனமதை பசவினும், 

யாயென் தல்ல இயாக்துணி யலமே?? எனவரும். சேவபாணியான் வெண்பா : 
வியலான் முடிச்சு வர்துழிக்காண்கு, இச்சருச்,சறியாசார் வெண்பாகிய'



கச்சினார்க்கினியருமை. ௬௬௬ 

றாஜ் பண்பு சமுடிக் ச சவியடியுடைய சனை வெண்சலிப்பாவென்பர், மாப்பி 
ம் பொருளினும் வேற்றுமையுடையசென்ப.த மேற்கூறியவாறும் இணி 
பரன் ஐவா மின் நி யாப்பின்வேறுபலசலும் பொருளின்வேறுபடுத்லும். 
ஈ௮.. அவை இருளிர்மு தல் எண்சீர்காறும்வந்து மூ.த்கறியவாதன் றி அடிக் 
சண் ஈக்கான்காய்வரும். இல பி.றவடிவிராயும்வருவனவும், பலவடிவக்தும், 

   

தான்கடிவக்தும் பாமயக்கவெருவனவும், இணி மீரடியான்வருவனவற்நுள் 
நத்தடி மிக்கு௩் குறைக்தும் குறையா அம்ர் இயலசைச்சீர்பெத்றுவருவன. 
வும், ஓசையும் பொருளு மிணிசாகாதுவருவனவும், அவ்விரண்டடி ச்செய் 
புண்முடிந்துறித்சவும், சற்றடி யொன்றும் இரண்டும். (நிக்குவருவனவும், பித 
எருய்வருவணவும், இனி மூவடியான்வருவனவத்று னீத்தடிகுறைக்தும் 
நூ,சலடிமிக்கும் இடையடிகுறைக்தம் இ.௮.இயடிமிக்கும் மூண் றடியித் குறை 
எதும் பிறவாறுயும் வருவனவு.்,, இம்ஞூவடியிற்கபின் ஈற்றடியொன்றும். 
9ண்டிம் மிக்குவருவணவும், பிறவாய்வருவனவும், இணி கான்சடியாய்வரு 
னவத்றுண் மு, சவிடைகடையித் குறைக் அவருவணவும், அமு தவிடை 
டைக்சண்ணே யோசடியுமீரடியுஞ் சர்மிக்குவருவனவும், பிதவாமுய் 
ஒருவனவும், அச்காண்-ஈடியிக் பின் ஈ.ற்றடியொன்றம் இரண்டும். சிக்குவரு: 
serene, Mawar S85 ஒருபொருண்மேன்மூன் சலக வருவனவும், 

  ப்த்சகச்வெருவனவு!6, அள வியலிண் ல அபவெணவு - இணி யைச்சடியான் 
பருவனவத்துள்.. ஈத்கழிகுறைக்துவருவனவும், அவ்வைர்தடியில்தபின் 
டியும் சாடியும் பிக்குவருவணவும், மூ 
ஊவம், இனி ஆ௮முசவியவடிகளான் வருவனவும், 
9பெற்றுவரு,சலுல் கஉடவுட்பொருட்டொடர்சிலைகள், பல: காவும் சாழிசையு 

  

ரான் இத்து சிலர் நிக்குவரு 
   வ்விலச்கணமேல்லாம் 

௭9 விடைமிடையச்செய்வனவும் அடக்பெவின்றி யடிகிறிர்க்து அடக்பெல் பெத்துவருசலும் இன்னோன்ன பலபகு.திகளுங் கொள்ளப்படும். பொகுள் கேறுபல்மென்றவித் புஉப்பொருளான்வ.ருவனவுக்கொள்ச, இவத்துட். 2. நதிருவமார்க்கச்சான். இடைமடக்வெருவனவுங்கொள்க. உல். மெய் 9யா9 சியொக்கச், செய்யானைச் சேர்வார்க்குப், பொய்யாசவுள்ளமே, மெய் ஈசல்வேண்டும்? இ௮ கூ. றளடி கான்சாண்வக்கனு, இல குட்டம்படா.த மமையணி கண்டனே வானோ, ஸாயணை யயவிசம் பேழ்வாய்ப், பைய வம்பல் (ணு, மெல்யலோ பே 

  

உனிடே? இழு எச்டி வன்காண்வம் தனு இவ்வ லசைச்சாசன் வருவன xb gSlisrein« «reais BEA Qagye Gt எளேச்சதபோர், கூ.றணிச் ௪. ஞுக்குமங்கொண்் டொகுமுலையேர் திசெய்ய, வேறணிச்,௪ சுடசெறிப்ப Career கெரிவிழித் 2, வே.றணிர்,2 ஈல்கொடியோ யெவ்வுயிர்கித் ஐவிர்க்களவே?! “டவன்னுன். வினையின் 

    

சகையாய் விரிக்து சன்ச, ஷொன்றாய்ப்பசக்த வுணர்வின் ஜெபறியா 
க்௮ஞ், சென்றான் நிகழுஞ் சுடர்சு ழொளிகூர் சதியாக Birr cory abt, 

Qo 

 



சு௭ம தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

பணிக்தார் வினைல் என்றார்?! (குனாஃசாப்ப] 

  

மூவடிவி ஸாஸிஈண்டு [ 

சுடரு காணமுமுஅ...... வே? (குளா-அ.றவு-௬௪) இது சொச்சகம்பேடி 
அடுக்வொரா.த. தாழம்பட்டவோசைச் தமவுகொச்சகம்... “ஒருவான்பூ, 
ஜோச டாடலிப், பெருகாகமே பூணும் பெருமா, ணருவானா ஞாயினு டிஷ் 
பர்ச், குருவாயினா னுள்ளத்இனுள்ளே? இது அள வடிகாண்காய் சிசையைழ் 
சோடயசொற்கண்வக்து பிதவடி விமாஅலிற்று. அரைச்£ளின் ஜி யில்கனடி 

  

வருவன சர்வுகொச்சகமாம்.  14*ருஷக்குஇஸச......பவே?? இது Sp 

பொருளான். அனவொவ்வாது. பலவடிவக்து. va wudG hm, 

  

2 oe 
தாட்கெத்த மமணியல் வெம்பு, பக்தாத் சசமைப் UTD aly, 
வென்றால் இழுச்சாதை வியந்துசை துடிகொட்ட, கின்றாடு மழகளித்தை 
சினைவாசோ வினையிலரே” இது கான் ஈடியுமொத்துப் பாமயக்கவெச்2 த. 
ஈசல்ஸககுடிய சபாலிகின் னடியிணை, சல்கு கெஞ்ணெர் சளர்வுறு பிதவியை 

  

tui Bor veges Shing déeg, “புனமலர்ச் கடம்பின் yesoig 
Geis, Meru பாவுதும் woot இது ஈாடியாயீற்றடி. குறைந்தது, 

  

சகொன்றை வோட 0 டியை, யென்று மேச்இிர் சொழுகோ 

  

we” Gp “hen ares பக்கக் ret வச்சது 
சட றிது பைய Ge 

சான்றை con ye Far சொருசமல்போன் 

  

86 y weis 4 vmrme 2      Wek srenizg. © 
   மேணியோ, ஜேன் றிய 4பெொகைலை. வேவ யஸ் கரல 

  

Ber 

நிச் வக இ சேர்வதோர், ஈல்லறி வெய்.து ௪௩ாமே* இது ஈசடியிக் கசன் 

லீற்றடி யிரண்டு மிக்குவக்து ஒன்றுட்பட்டஅ. “ஈண்பிர சென்று ய சொல்      

  

லார், முன்ப சன்று நூணிவுகெய்யா, என்புவேண்டெவா, ஐது நூன் சடியான் 

1 முழங்குதிசைக் கொற்சைவேர்தன் முழுதுலச மேவல்செய மொழி 
செய் சோமான், வழக்குதிறல் வாண்டாதன் மாச்கெழியன் ரச்கரிய வை 

        

வேல்பாடில், கலஸ்க 

கொள்பூக் சடங்கட்சே புரிச்துகின் ருரெலாம், விலங்இயுள் எச்.சப விளிந்த 
வே ரூபவே? இஃது எழடிலாய் முதவிசண்டடியும் அறுசிரசம் ஓரோசை 
யால்வந்து பின்னைந்தம. காத்சோய் வேரோசையால்வக்ச வேச்ரொலிகெண் 
Geo p என்னார் எ்ப்பருங்கலவிருத்காச   

9 தட்்சான்கோச்ச என்பதும் பிரதிபேதம் 

8 “அழுலர்ச் சணவமைப் பெற்றுல் கவுந்தி, மறுவறு பத இணி போல்கை 

இனியே? என்பது யாப்பருல்க    உச்காரிகையுசை 

4 வெண்டளை எணவம ஒரேப்டி தனன து.



நச்சினார்க்கினியருரை.. கக. 

கத சற்றடிகுறைகது அசைச்ராணிற்றது. சாளான ரல்லாதார். தாம்ப 
ப.இ சசயச்சா லென்னாமென்னாம், யாளியைக் ஈண்டஞ்ச யானைதன். 
சோடிரண்டும், விபோ சாய்ட்து விடும்பிவித்றி யாககே?? இது மு.தல. 
ழிச்சது. “பூண்ட பறையதையப் பூத மருள, கீண்ட சடையா னாடுமே, 
புன்ட சடையானாலமெல் ப, மாண்டசாயன் மலைமகள்சாணவே சாணவே? 
இத இடையடி. குட்டம்பட்டு இறு இயடி .பிக்கது. சக்இருவமார்க்கத்தான் , 
இடைமடக்க காண்கடியுமால். “வானு கிமிர்க்தனை வையக மளக்தனை, பான் 
மதி விடுத்தனை Udon ரோம்பினை, ரீனிஐ வண்ணகின் னிறைகழல் * 
சொழுகனம்? இது மூன்றடியிற்குறையா ௧௮. “பிழையணிக் ச சடைமுடி. 
போன் பிஞ்ஞகன் பெம்மான், சதையணிக்,க sain ssid சையிலக்கு: 
குலச், இறையணிக்ச கெஞ்ஷோர்க் இன்றாம் பிறவி; இம்மைப் பிணியு மிய 
ஓம் படியொலு, கம்மை,ச் அ.தர்ில% தாவில் புசழுள சாம்?” இது மூன்றடி 
மித்த,தன்மே வாடி.மிக்குவர்கது. “ச அர்முச வொருவ கின்ஈச ஊடைக்தே,, 
முதிர்சிகு நீரு எழுர்,து.பி் வங்ககாவாய், இருவுறு சிலைமைத்தாய்ப் போதெ 
எல் கடறில் பாடு சஇர்வன மிருகையு மசற்லு தச் கூப்பிகிற்பார்? இது காண் 
க்ஷியாய் முதலடி குறைக் த.௪. £சஜுவெம வரிவையைத் சகுமணம் புணர்ப் 
பின், மூனிவுலு சொழிவினை மூனா, ணனணிசவிர்,ச் இலர்க் காடொது 
எ்டொழுக், கனியென விணியண்ரூன் கலச்சுமற் தவத்கே? இது இரண்டா 
மடி குைகதுவக கனு... ரதவ்லாலக தண்ணி திஎழ்கு கல்விச் துறைபயக்த 
எமர்சாம் 9) ஸ்லானை ஈங்லா ளொருபாக ன்இிய ஞாணத்சானை, வெல். 
வாரு மேத்சப் பலிவானை யெஞ்ஞான்.௮ஞ், சொல்லாசார்ச் செல்லாச் துய. 
ரல்ல இல்லேத் தொழுமின் சண்டரரி இது ஈத்றயலடி குறைர்.த, டியாசிறி 
வச்சான். நேசடிமுன்னிமாமெண்ற விலக்கணச் சொச்சகம்வக்தும் பாவின் 
வேறுபட்டதாம். “வண்டணிகொண்ட மதுமலர்க்கொன்தை பினமாலை. 
காண்டணி செஞ்சடைச் சோட்டிளக் இங்கள்போலம், பண்டணி யாகப். 
பலர்தொழுல் சங்கைநீர் வைத்தா, னுண்டணி கொண்டகஞ் சுண்பார்ச் 
சமிழ்சாகுமே? இது அளவடியிசண்டு மைஞ்சீரடியிரண்டும் வச்சது. “சண்: 
yd பாவை சனிச்சாம். பிடிப்பசாலித், சொண்டவம்பேணிக் குடிக்கு 
விளக்காகும், கொண்டெ! ளெலமயோ சம் ணைரிக்இப்போல்டட ப அத்மொகு   

  

குழசன் தன்னையே? இது முசலடி.சிக்கது.. “போது முக்குடைப் பொன் 
னெயி லொருவன், ூ.௪௮ தாமசை யடி, தாதுறு சாமரை யடியடைச் 
சாசெனித், ரீ.அ.ற திவினை பிலே? இல: லெவடிகுறை் இடைமடக்இப். 
பிறவானுயித்று. (இவை பளவடியின்லேழுபட் 
குருதியுல் சால்வீழ்த்,ச பச்சைப், படாமும் புவிச்சோலுஞ் சாத்.த.ம்.பாம, 
வனிடாமுண்ட கெத்றியா னெஞ்ஞான்முல் சங்கை, விடாமுண்ட வார்சை 

    

மாலுக்காண்க, “கடாம். 

  

     

மான் லெண்ணர் தகரிர்சான், மெய்யுறு Calor வேரோம் மிதப்பில்    



கள௨ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

யையுமு கெஞ்சில்லை யாசாச சொன்றில்லை.? “வேயே இண்மென்றோட 
வில்லே கொடும்ப்குவம், வாயே வனர்பவன மாக்தளிரே மாமேணி, கோயே 

முலேசுமப்ப வென்றோர்க் கருஇருந்தா, சேயோ விவளொருத்தி Cup Gey 
வென்றார், எரிமணிப்பூண் மேகலையார் பேடியோ வென்ளுர்? (ிந்தா-659) 
இவை கான்சடிச்செய்யுளிற்தபின ஈத்தகியிரண்டும், ஒன்றும். மிக்குவந்தன., 

எஷூவுலகு மீபடியான் முதைசிரம்பா வசைமுடிய/், சவியசே வழிசேப்பத் 
சம்பியொல்வ சான்போக்து, சோவாணம். 1போர்மடியத் கொல்லிலல்சை 

ழி.ச்த, சேவகன்சீர் கேளாத செவியென்ன செவியே, இிருமால்சர் 
சேளாத செவியென்ன செவியே?” “பெரியவனை மாயவணைப் Cuges 
மெல்லாம், விரிகமல வுச்தியுடை விண்ணவனைம் கண்.ணும், இருவடியும் 
கையும் சனிஊாயுஞ் செய்ய, கரியவனைச் சாணாச சண்ணென்ன கண்ணே, 

கண்ணிமை,்துச் சாண்பார்சங் கண்ணென்ன கண்ணே; *மடக்தாமு 
கெஞ்ஈத்துக் சஞ்சனார். வஞ்சல், கடக்தானை அரற்றுவர்பா ணாத்திசையும். 
போர்த், படர்க்தா சணரூழங்கப் பஞ்சவர்க்குத் கா.த, கடக்தானை யேத் 
தாத மாவென்ன காலே, காசாய ணுவென்னா காவென்ன நாவே? (சிலப். 
*ய்ச்ச) இவை படர்க்கைப் பாலாய் ஒருபொருண்மேன் மூன் தடுக்க கன் 
கடியித்றபின் ஜாடி.மிக்குவர்,சன. இவ்வாதே பத்த9க்ியொருபொருண். 

மேத் ப.இகப்பாட்டாய்வருவனவும் இசனா னமைக்க, 24Ba Gyn sop. 

jae” இது Fe sa 

  

aL 

  

    சுண்ணி வே. aig சத்றடி கும்டம்பட்டது. 

Kania Boe வரதகுமவையின் வந்தீண்டு, மாய மடமகளி செல்லீருங Caio J, 

ஷய மடமசரி செல்லீகுக் கேட்டைச்சு, பாய்திரை வேலிப் பிபொரு ணீய 

நிதி, சாய்கதிர்ச் செல்வனே சளன்வனோ வெண்கணவன், கன் வனோ வல்லன். 

சருங்கயற்கண் மாசா, யொள்ளெரி யுண்ணுமிவ் ஷசென்த தொகுகுசல்? 

(ிலப்டதுன்ப) இத் ஐந்தடிச் செய்யுண்முடிச்தபின் ஈாடிமிக்கது. 84கோழி 

யுங் கூவின... வாய்? இது: ஐந்தடியான்வந்து ஈத்தடி முச்சீரான் இத்து 
  

1 போர்முடிய என்பதும் பிரதிபேதம். 

2 வெறியுறு. கமழ்சண்ணி வேந்தர்சட் காயினு, மூதவுற வருவன 
வரைப்பன வுரைப்பன்மற், செறிவு: தொழிவினர் இறந்தன ரிவர்கமக், 
கறிவும தொழிலமென் ஐல்லவை சொல்லன்மின், பிதபி.ற சிகழ்வன பின், 
இஃசைக்தடியா மீற்றடியொன் ஜொருசர்குதைந்துவர் ச வோசொலிவெண்: 
இறை என்றார் யாப்பருங்கலவிரத்திகாார் 5 

$ கோழியும் கூவின குக் லழைத்சன, சாழியு ணீலத் சடல்சண்ணீர் 
போதுமினோ, வாழிகும் வையச் தறிவ னடியேச்திக், கூழை நனையக் 
குடைச்,அ குளிர்புன, வூழியு மன்னுவோ மென்ேலோ செம்பாவாய்? காற் 
27 காலடியான்வருவது சலிவிருத்தமென்று வசையறு த்துச்சொன்னார். 

இஃது ஐர்சடியால்வக்த தாயினும் ஒருபுடையொப்புமைகோக்க் கலிவிருச் 
சத்தின் பாற்படு,்.து வழங்கப்படும். இத அவினயனார் சாட்டியபாட்ட,இ௫ 
ளேல் சமவுசொச்சகமென்பாருமுளர்,. என்பர் யயப்பருங்கலவிநத்திகாார்.



கச்சினாச்க்கினியருரை. ௪௪௨௩ 
தடிமீத்தின்௧ண் இருசர்மிக்கது. திரவெம்பாவை யெட்டடியான் வக் 

பதிவ்வாஜிற் தன. இக்காலத்து ஒருபோகுகளித் றாவுர் தாழிசையும். 
நிடைகிடைக்துவருமாறுகாண்ச, பிறவும் வச். அழிக்காண்க. இவையெல். 
லால் கொச்சசமாமென்று 'கூறுவர்புலவர். எ-று, இணி யிவ்வாறுவந்த 
கொரச்சகக்களையெல்லா மொருவசையதைப்படுத் தப் பாச்தோறு மினஞ் 
சேர்த்கிப் 1பண்ணித்குச்இிறம்போலப் பின்னுள்ள ஆரிய சடக்குவர்; 
சனை அகத்தியழந் தொல்காப்பியழம் உணர்க. அவர் தங்ககுத்தறிக் ௪. 
த௫ிரியர் அவ்வாறடச்சாமைக்கும். காசணங்கூறுவர். அவர் கூறுமாறு. 
கொன்றதை வேய்க்ச௪ செல்வ ணடியை,..... நாமே? ஈரடியான்வரு, வின் 
வெண்செக்துறையென்பார்க்கு ஒரு£ர்குறைவின் நிவரு சலின் வெண்பாவிழ். 
சனமாகா.௮ கலிப்பாவினொருகூற்றிற் ஊெமாசலுஞ் எராணுக் களையா 
லும் ஆ9ரியத்.இம் இனமாதலு முடைச்ெென்றுமறுப்பர். இணிச் சந்சஞ் 
சிசைர் த புன்பொருளாய்வருவனவ.்றை,ச் சாழிசையெனித் ரூழம்பட்ட 
கோசையும விழுமிய பொருளுமில்லனவத்றித் சப்பெயர்கூறின் முற்கூறிய 
சாழிசைசட்குஞ் சட்சஞ்”ிசைக்து. புன்பொருளாய் வருசலுரித் தமாம், 
அசனான் அப்பெய சாகாசெனவு epi. “சண்று குணிலா? (கலப். 
BUFR) இத வெண்டனையான்வருசலின் ,ஐூரியத் தித்னெமாகா ser 
மஅப்பர், இனி இ௮ கான்சடியான் வருமேத் சவிலிருச் சமா மென்பார்க்கு 
“செருப்பும் இழி த விழிச்சசோர் கெத்றி, யுகுப்.பி.ம் பொடிபட் இருவிழக்த 
சாம, வேருப்புக் கணையா னடப்பட்டார். மாசர், விருப்புச் செயகிண்னோ 
'விரும்புின் ரூமே என்றதுகாட்ட வெண்டளை சட்டலின் வெண்டாழி 
சைக்கு இமுக்கின்மையுக் கலிச்சளையின் மையில் கலிச்கு இனமாகாமையுக 
கூறிமறப்பர். இணி௰ குசளடியானுள் இர்தடியானும். வருவனவ ற்றைச் 
சீசளவான். வஞ்சிச்சனமண்பார்க்கு அவை கான்கஈடியாண்வருசலானும், 
பா வே௮பட சலானுஞ் 8ர் இயத்€ராசலாலும் ஆகாசென்ப, குறளடிச்செய் 
புண் ye vate ருழிசையெனவஞ் சர்சடசசெய்யுண் கூண்றுவாசாவெண 
வங்கூதின் ௮,சற்கு மோர்சாசணங்கூறலரிென ம௮ுப்பர்? I gos asain ar 
ஒன்ற த்சனெமாயது ஒன் தத்தன மாயும்வரு வின் இனஞ்மேர்தீசலாகாசென 
splint. இல்கனம் இனஞ்சேர். தத தத்கரியவ தடைச் கவீப்பாவெண அடக் 
யத: பெரும்பான்மை சவிக்கேத்தவோசையே பெதற்றுவருசலின், இச் 
9சால்சாப்பியம் முந்து தூல்கண்டு நூறைப்படவெண்ணி"(தொல்ஃபாயிரம்) 
எல்செய்தலின் எல்லாவத்திக்கு மொரு பரிகாசங்கொடுச்துச் சொச்சகத்து 

1 பண்களையும் அவற்றின் நிறங்களையும் “பண்ணுங் இளையும் பழித்த 
!ஞ்சொல்? என்னும் லெப்பஇகா£. வூர்காண்காதையடிக்கு அடியார்க்கு 
Hangers gs விசேடவுசையித் சண்டுகொள் க. 

2 கருப்புச்சணை!' என்பதும் பிரஇபேசம்.



௬௭௪ தோல்க£ப்பியம் செய்யுளியல் 

எடக்கினார். அது மேற்ஜொட் 

  

வக் சமாபு. இனிப் பொருள்வேறூபட தல 

வன, சேவலாப் படர்க்கையாக்இச்சூ தலுஞ் சுட்டியொருவர்ப்பெயர்கொளப் 
படுதலும், புதப்பொருனொடு தொடர்சலும், முற்கூறியபொருள்கள் பித 
வாறு வரு.சவமாம்... இங்கனம் பொருள்வேறுபடுதலின் இதனுள் ஒதிய 
கான்கத்கும் மாப்புவேறுபட்டவத்றித்கும் பொது வெட்டுமுசம் பாடாண் 
டிணையீராசய இ.டிருன்வே பபாவெமையஹை என்னை; அவை நூ.ற்கூறிய 
இரண்டற்கும் உரித்தாகவின்; ௮.து பெரும்பான்மை பசணிச்செய்யுட்கு. 
இடை விசாய்வரும். இங்வாம: கொச்ச உத் இனை வரைக்தோ,கவே ஆரியமும். 

வெண்பாவும் ஒருபொருண்மேத்பல ஜூன்றும். ஐந்தும். எழும் ஒன்பதும் 
பச்துமாவெருதலம் பிறவாழுய்வரு சலம் வரைய/ஹையிலலாயின.. அவை 
ஐங்குறு தாது, முத்தொள்ளாயிரம், இழ்க்கணக்குமுசவியவத்றுள்ளும் பித 
வத்றுள்ளுல்காண்க, சேலபாணியில்லாச் செய்யுளெல்லாம் யாப்பும்பொரு: 

ஞஞ் கோவே. றப$மென், 

  

    ஏணர்க, அதா மு.த்கூலியவத்துட்சாண்சு. “வெண் 
பலிச சாக்த மூழுமெய்யு மெய்பூச, யுண்பலிச் கூரூர் ரில! மேலிட்டு, 
சுண்பவிச் மென்று புகுந்த சுபாலிமு, ஜெண்பலித் தானிலல: யாதுலாம். 

இ.ச காமப் பகு.இி ௪டவளும் மையார்? (சொல், புதத் ௨௮)     

    

  

ரண்டிணேயாகவின் பொருள் வேறுபட்டது. *சன்றுகுணிலா! 
  49) என்பது அல்ல ்இத்துரியசய்வத்தை அவர் பல்வ தலித் 

cory, Dew uci Sys ன வேனும் ரொச்சசவொருபோ 
      பொது விலக்குண்ணாலமாில் பொழது 
ருமென்ற ஞான் ஒருபோகென்னாஏ சழ 

பாண்மை கொச்சசமென்றுமழங்குதலாமென்றுகொள்ச, (௪௪௧) 

பய: செல்லாவத்தித்கு 
காகுமென்று si pS war 

  

௧1௫0. ஒருபான் இறுமை மிரட்டியது னுயர்பே,* 

இத, அதிகா) ச்சானின்றான்கினுள் இதுதிரின் த அடக்கயலின்தி 

wg Abies கொச்சசவொருபோடற்கு அளவுகூதுகன் ற௮. 

இஸ்... ஒழி*சசவ்க்மெல்லாம் உள்ளூமப்புப்பத்றி யளவுகூறினார். பத் 
தடியித் சுருங்காது இருபதடியினேரு அவரும் அடக்வெலின் றி அடிகிரிர்க் 
கொரழுகுமென்றாசொச்சாகொருபோகு எ. 

இது முன்னடி சிர பழுகுமென்றசத்கோர் வரையதைகூடதி ஐய 
குத்தியது. இஃ சேர்பு; திச்சோடவென்பதனூலும் துவென், த ஒருமை 

i ச தடங்கடத் பூச்சு தாமசை மலரா, யடக் 
ச முராத்யொ. னருமறை வண்டிசைப்ப, வாயிச வாராழி யவிரிழின் 

    

  

4௭.௪, மேலசத்கோர்புவனடையுணர்.......ற்து, மேற்சொல்லப்பட்ட 

“இசொச்சசவொருபோகு பத்தடி'ச் ஜுமையாகவுல், இருப தடிப் பெருமை 
யசகவும் வரும் கயறு, ஏது உரையாரிகியகுமை, 

 



கக்சினார்க்சிஈரியமுமை. ப] 

வெளிப்பட்ட, சேலி சழெனத் தோன் ஞ் செம்பகவிணிரவசற்றி, பலமணிப் 
பகைநீல்கப் பருவச்.து மழையானே, கெடுகிலல் குளிர்கடா நீர்மைசா ofp 
னாதி, யண்டங்கள் பலபயக்த வயன்முசலா மிமையோமைக், கொண்டங்கு, 
வெளிப்படுச,ச கொள்கையை யாதவி, னோக்குயர் பருதியஞ் செல்வகிஸ், 
னீங்கா வுள்ள நீங்கன்மா மெமக்கே'? இது பழ தடியித்சருங்காது அடக்கி 
வின்றி யடிசிமிர்ச்சொஞுயெலு. மே விருப் சடி வந்துழிக்சாண்க... (கடட 

SBE. அம்போதால்க உ௮பதிற் we AR : 
செர்பால் வசாஞ் சிவக் கெல்லை 

இ மேனின்ற அதிகாரச் உடவுள்வாழ்.சீதாலய அம்போதரங்க 
'வாருபோஇுத்கும் அடிவரையறைகூமுகன் ஐஐ. அம்போதரங்கவோரு 

பாகு, சன்னுஅப்பெல்லாங் கூட யறப தடிச்ச யொல்வொருபதததித்கு 
சண்டடியாகய தாத்திருபதஒியையுடைத்தவம்வரும். இறுமைக் செல்லை. 
DIL Ag அல்லதுப திற் செமபாகமாகிய மூப்பதடியித் பாகயகிய பதி 
ஈக்சடியான்வரும் எ.று. 

  

  

ஒகாாம்-௪ இர்மறை... நற இர்டுஉம்பால். நட்பஇிஸ்லராம். பஇனை 

  

சென்ரணர்ச, எனலே. இணை படி அபயம் மலையன் வ அதணிரட்டு 
   

  

a Se acto a   கசி இழப் 

   
௭ சிம்தெல்லைக்கே. தேய இடையனவ, 

& OPO pon Sa 20 3 U5) peor um ans இத்ழேல்லைக்கும் Cu 
செல்லைமுப்ப தும், கனவாகிய ட தஜெல்லைக்மு.. பேெல்லையறுபது 

ஆ மெனப் பொருளுனாச்சிர்     ஸம் சித்தெல்லேச்கும் இடையளகிர் 
பேசெல்லேக்கும் வேறு பாடின் ஜியுஸ் இடையளவித் இல்றெல்லேக்கும் கடை 
பளவிற்கும் வேழுபாடின் தியும் நித்குமெஸ மறுக்க, அம்கனம் அத்திரு, 
பது சாலித்கெல்லை மேணின்ற 3 இசாாச்சன். |        ஸ்ஸ். gti gn 

  

டொத்தவருசளிலச்கணத்தபாடல இருபதடியாகஷம், seegy பெதப் 
படும்; ஈற்றெண்பஇிஞுமம் அமாமம் மாண்டுமா௨. இழுபசடிபெதப்படும் 
கொச்சகம் இருமூன்றாட ஒன் றுபத்சடிபெற்று அறபசடியாம்.. இனிப் 
பஇனைக்தடியமகா வருவன பெடிக்சொச்சகம் இயூமூன்றாள். இறும், அசாலம் 
ஒன்றுஞ் ஈ்றெண் ante Ger on ae 3 
இடையளவித்கும் இவ்வாதே வருமா. 
மேத்உறுஇன் றபாலித்கு எண் ores. 28 

  

  

  ரண்டியாமப் பஇனைச்சடியா 
௪. மேலனவு கடத 

   

  

ஞர் ௮, 

சிலை சறுமைக்செல்லையாம் எழு... 'கெழ்யால்லாசச் Queruge 
வெணவுமாம். மூப்பதடி றுமை எ-று. Eng, esreur Pi @ 

  

  

     

   
   

     



acre தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௧௫௨. எருத்தே கொச்சசு மராகஞ் சற்றெ 

ணடக்கியல் வாரமோ டஉந்திலைக் சூரித்தே,* 

இ முன்னர்ச்கூறிய அம்போ ஈசங்சவுறுப்பு இவையைச்துமென7 
கூதியவாறு.. 

இ-ள். தாவுங் கொச்சகமூம் அசாசமுஞ் சத்தெண்ணும் அடச்சயல் 
வாமமூமென ஐக்தூறுப்புடையத அம்போ சரங்கவொருபோகு எ-று, 

,சாவெனினும் எருத்தமெனினும் pe.) urGer@u அடக் 
இக்கும் உடையினைக் கொச்சசுமென்பவாசுலின், அதுபோலச் இதில பவுட 

யும் விராஅயடிக்இயும் சம்மு ொப்பவ௦9பும் அழுஞ்செய்வளை, 

  

  

        

    

கொச்சகமென்றார். எலவ்ய யல 
ய தாய்க் கொய்சக 

  

a i 
வெண்பாவாஇத் பெரும்பான் ம அசாகமாயது அரு துககெச்சேதல்... மீறி. 
தொன்ழுபெய்.த அத்தவேண்டுந்துணைச்செய்ய தாய பொன்னை அசாடுத்த 

  

சென்பவாகவின் இதுவம் ஒப்பினாஓயெ பெயர்; மாத்திரை சீண்டும் இணிச்து 
வசா௫: கூத்தெழுச்.*ப்பயின். உருண்டுவரு சவின். சித தண்ணால அட 
கால்வசையெண்ணினும் இழு J 

  

      ச்ன்ற எண்வாமமூ்கறித்து. உம, “செஞ் 
சுடர் வடமேரு விருமருங்குக் AMDT, வெஞ்சுடரு மீதியமும்போல் 

 வேலொடுகே டஞ்சழல, மாயிரு மணிப்பிலி மமிலெரு,ச்தித் மோன் துக்காற், 

    

. அம்போசசங்க்இத் குற BQ. om 
! டெருத்தென்பது சாவு, கொச்சகழும் அராகழும் என்று சொல்லப்பட்டன; 

  

ு எண்ணிலுட் பேசெண்ணித் சித்ழெண்வாப்பெதுமாயின் இனிச் சொல்லப் _ 
பட்ட அறுபஅதுப்பும் முறையான்வரு சதம் மயங்வெருசலல்கொள்க, 
பரிபாடற்ரு இவை தாமே யுறுப்பாய் ௮,சனோ டி.சனணிடைவேறுபாடென்னை 
மெனின்) அறுபஇத்றடியிற் குறைக் துவரின் அம்முறை பிதழ்ந்துவரு 
மெனவும், ஓத்துவரின் அறுபஇன்மிக்குவருெனவுக் கொள்ளப்படும், 
உ-ம். 1“கண்ணக ஸிருவிசும்பில் க,சழ்பெயல் கலக்செற்த், சண்ணறும் 
பிடவூர் தவழ்கொடி,ச் சளவழும், வண்ணவண் டோன் ஜியும் வயல்ளெர்ச் 
சொன்தையு,மன்னவை பிறவும் பன்மலர் அஸ்தயத், சையும் கோஷசயு 
சிழையு மென்திவை, சை௫யினர் மழ்க்து. இளேவிளே யால, டீடமொழி. 
யாயத் தவரு னிவள்யா ரூடம்போ, டெண்ணுயிர் புச்சன னின்று தா 

பவ எல்லாத், இிருமாமெய் paseo 
சென்று கருமமா, வெல்லாருங் கேட்ப வறைக்சதைக் செப்பொழுதகு, 

  

"ஓஒவிவள், பொருபுச னல்லேல கெ 

சொல்லாச் தாப்பட் டவள்; சொல்லுக, பாணியே மென்று சறைகென்றார் 
  

1 ஜால்லைச்சவி--௨.



கச்சினார்க்கினியருரை. ௧௭௭ 

*சயொளி சடற்மிதக்த செட்திச் ெர்செறிப்ப, மறுவருந்சம் மனத்து. 
சைச் கலுழ்ச்சயொன் வளர்த்தெடுத்த, வழுவருக் தம் முலைகாச்.தாங் சகல் 
லிசும்பு லெதுவற்த, வூருருவ,ச் தெயின்ஞூன் ௮ மொருல்கவிச்சோன் வியப். 
ரபய்௪, விருருவச் தொருபெருஞ்சூர் மறுங்கறுத்.௪ விகல்வெய்யோய்; 
தங்க, வினையொழி காலத்து வெவ்வெயித் கோலத், தணைவரும் ,௪,ச்.௪ மதம் 
சிர் தாங்கு, மூனையக கொறழ்றச்அ மூன்னான் குருவிற், கனை டல் சுட்டன 

ண்; சேவரு மச்களுஞ் 2ற்ற,த்,சா னஞ்சாமைக், காவல் புறியுங் .௧இர்ம.இ. 
போஜ, மூவிரு சோன் ஐன் மூகம்; மடமகள் வள்ளி மணிக்கம் பலம்போ, 

கிடையிடை சுத்றுசு ஸின்றுக் தவிரா, கதொடையமை தார்கடம்பண்: 
ன்; அவ்வழி, யடியிணே சேரா வவுணசை அங்இப், பொடிப்பொடி யாப். 
பொருப்பொடு மாய, விடியுமிழ் வான,ச் இடைரின்று கூல், கொடியணி, 
கோழிக் குரல்; விழும்” ஈமரர் விசும்பிடைத் தோண்டிப், பழிச்சறின் முர்,ச் 
சார் பலர்; உருகெழு மூருசிய வுருமென வதிர்சொல, மருசெழு தகொல 
-ணவரு மணிம௰யில்; பெருகிய வருமை பெறுரெட மொழியொடு, பொரு 
ள வழிலிகை புகல்வன இநுமு ள்; எவர சன இரை இலம்பிண மலை, கிவ் 
ரன தலை சிரம்பின குறை; அர்த்சன மறை யாடினர் பலர், போர்த் தன 

  

கள் பொழிக்சனர் மலர்; ஓங்கனர் கோண்றிய 'வகபோர் வென்றியின், 
  

   

  

      

unis snd, முகச் சாமு; ang per, பெடையன்ளார். சண் 
பூத்து கோக் லால், விடைபெறி னோர் தஸகஜ்து??, இவை 

கொச்சகம், *தசைவகை நிசைமிசைப் பார்மா. சார்ச்துட, ஊெ.திரெஇர் 
சென்னார் பலர்; கொலைமலி கிலைசெறி செயிர் னஞ்சர், அருச்செமும் 
சோடின்ம மேல்; எழுந்தது கள், ஒத்த மார்ப, கலிழ்க்தன மருப்புக், 
சலங்இனர் பலர்; இவை சித்றெண். அவருள் மலர்மலி புசலெழ வலர்மலி, 
சருமணி புமைச்மிர் தோல் பிணை இ, எருச்சோ டிமிவிடை சோன் நினான் 
ஜோன்றி, வரும்திளான் மண்றவவ் வேழ? மூலியலடிவக்க கொச்சகம். 

  

   

“ஏற்றெவ்வங் சாணா வெழுர்சா செவன்கொலோ, வேவுடை கல்லார் பகை) 
)டவசே ஈல்லர்யா மக்க ணெருணை, யடலேற் தெருழ்தி.ய்.தார்ச் கண்டு 
த் தின்று, மூடலேமு கோட்சாத்து வார்? ம 
9னிச், சண்ணுமைப் பாணி சளசா தெழூஉகரண், பண்ணமை யிண்டர்ச் 

  

வயு கொச்சகம், “இல் 

கூவையுட் டெண்கண்ணித், இண்டோட் உதலொளி மாயப்போர் மா 
மேனி, யம்.துவ சாடைப் பொதவனோ டாய்ந்த, மூதுவலாண் மென்றோள்பா 
ரட்டிச் சிறுகுடி, மன்றம் பரந்த துலா. (சலி.௪௦௨.) Ow..:... பிறவும் 
இன்ன சாங்கொள்க. யாப்பினும் பொருளினும் வேறுபட்ட கொச்சகவொரு 
போகை அதன்பினனசோஇனமையான். இதத்குங்। சாமப்பொருண் மேற் 
பட்ட.3எ-.து. உரையாசிரியருரை, 

23



௧௭௮ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

வீங்கருச் தொடித்சோல் விட சனக்கே, யாமறி யளவையித் தமிழ். 

புனைர் சேத்துச, நின்னீ சக்க சாயினு மின்னெ.இர், காணில மாக வேண்டும் 

யாணர்க், சடம்புல் களிடயித் பீவியுக் ,கடஞ்சுனை,, சீரோடு சின்வயின் மாந்தர், 
வாராப் புலமை வருகமா செடிக்சே?? பன்பது இடையளவம்போசாக்க 

5 இக்வுழு Pe த 

கூறப்படும், இது காற்பத்துகான் ஈடியான் வந்தது. இவை யிச்காலத்து, 

மிகவழங்கால. ஒருபே nee tian, AW siswoa Ya Sug xing 

   கவொருபோ 

  

புக்களின். அளவுக முணைஸின் எத்தவாறற 

  

சக்கவொருபோகின் அள வே மேத்கூயுடன் தமூன் ஏயாக்கட்கும் அளவென் 
hig. Dove Bares avon agg 4 ® Bish Gwe 
பன வறிந்துசொன்க,. வெள்ள ஒயியலாள் நிசலின் அிலருமென் தவின். அவ் 
வளை மேல்வருன் ற கல்வெண்பாட்டித் ல ென்றுணர்க.. (௧௫௨) 

    

  

  கணம் ஏத் 
  

     த 1 ay Str cow a    

  

APP FES ரி வாறவ லு அலிரிவவ் பரம் 

இத முவறதயே கலிவெஸ்பாச்கூலுஇன்,ாத. 

     

சொரற்மொடர்க்துிடப்பதிசொடுக்சப்பட்ட வெள்ளேயடியாம் திரிவின்றி 
௮௫௮.௫ கலிவெண்பாட்சீசாம். எ-று... இயலென்சுகனத் கட்டனேயடியாய் 
வருசம் தனக்குரிய வெண்டனையன்வருதஜும் பன்ன டியாண்வருச 

ஒரு பொருளைக் Sera வேறுமொருபொருளே படவஞ் 

தூம் பிதவுமாலய இலக்கணஞ் அசைய தனவைற்றும்] ட ஒருபொரு ஹுதல் 

sisCaai Ven. gine nar? 

  

பொரு ஹசலாச் 

சவிவெண்பாலாம். எ-று. அங்லிலக்சண ச்இற்றிறிந்துஞ் ஏரும் சளையுஞ் 

    

  

    ௪௭௮, சவிவெண்பாவாமா ணர், ஈத்தடியனவும், ஒருபொருளைக் 
குறிசச்சவெள்ளடியியலால் இரிவின் முடிய டத கவிவெண்பாம் 
கவிவெண்பாட்டெனினும் வெண்கலிப்பாட்டெனினு மொக்கும். 4 வெள் 
எடி யியலான்?” என்றமையான் வெண்டளை ஃஎன்வ£ சந்தடி முச்சான்வரு 
வனவும் பிறதளையான்வந் இற்றடி மூச்£சான்வருவனவுங் கொள்க, உ-ம். 
எ மசையா மீசல்கவச மாரி!வதப்ப, வரையோல் சருஞ்சு£ச் சாரிடைச் செல் 

    

  

வோர், சுசையம்பு மூழ்டச் கருல்இப் புலமயோர்க, முண்ணீர் வ.மப்பப் புலர் 
வரல மாவி 

  

கம், சண்ண!! பெரு னம் த௫ிமா எனுக்தியசம், கண்ணிர் மனச் 
காடென்று, வென்ன ஈரி வகு உ, ளின்னீர 

ல்ல கெடுக்தசா..யெம்மைய, மன்பறம் சுழாதே யாத்றிடை நும்மொட, 
பந் துணையாக மாடி ன தலல்ல, இன்பு மூண்டோ வெமக்கு?! (பாலைச் 

(கலி-டு.) இத வெண்டளெயான்வச்2 வெஸ்கவிப்பா. ௮ஃசேல், இது OO 
வெண்பாட்டிற்கோதிய விலச்சண த்தான் ஒரு,சலின், பட்டொடைலெண்பா 

      கும்கலஸம் ஈத்: போல ஸி. 

      

 



ஈச்சினார்க்கினியருசை. ௪௪௯. 

தைஈ.தம் அடியில் பாவகை சைச் தும் ஒருபொரு வதவியும் வெண் 
ரவியலான்வம்கணவுல் கஙியோசையாமென்.௮ணர்க. இசணன் ஒருபொரு 
றுசலியஐ கட்டனையாய்ச் இரிவின்றிவருமெனவும் 20 aa EAE 

ரர்வகையாய்த் இரிவுடைச் சாய்வருமெனவுல் கூறித். “அகும் 
பொருள் வேட்கையி னுள்ளம் சப்பப், பிறிந்ிறை குழா.இி யைய விரும்பி 
& யெண்டோ "செழு திய தொர்யிலும் யாழகின், மைந்துடை மார்பிற். 
சணங்கு சினை த்துச்காண், சென்றோர் மூசப்பப் பொருளும் டெவா, சொழிக் 
சவ செல்லாகு மூண்ணாஐஞ் செல்லா, சிளமையுங் சாரு: மேர்சாங்கும் 
பெத்ருர், வளமை விழைசர்ச துண்டோ வுளசா, ளொரோஒகை தம்முட் 
டழீஇு யொசோடஒிகை, யொன்றென்சு. ராடை புடிப்பவசே யாயினு, மொ. 
சின் வாழ்ச்கையே வாழ்க்கை யரிசரோ, சென்ற வினமை தரத்கு 

வி. கள) இது பன்னைடியாண்லர்த ஒரு பொருண சலிய சட்டளைக் சலி 
பட்பெண்டன்லயக்கு எலா எண்பொருளினை த் தலைவ 

      

வண்பா. Qs: 
ன இர்ிண்மணர்த்துவான். செவ்வன்கூர*. தலைவன் பண்கிக.றின ல. 
,த்தைவாக்இக்சொண்டு கூறுக கூத. நீ மதர்சாயெண்பது யாம் உண 

ச் கூறகின்னன.. இவளென்பதுபடசண் மையின் ஒருபெடருணுசவிச 
குவித்து, 6 அகப்பொருளேயயவவும். ஒழிக்தபாச்சளும் அவ்வாமுவகு, 

லியபொருளான செயயுள் வேறுபடாமையின் 

  

Cush gamer ப 

ண்டு ஆசாய்ச்சியின்மு. இது வெண்பாலாயித் கு.தி.ச்சபொருவே மறைத் 
னம். இ௯ சன்ணசன்றிப் பொருள்வேழு 

    

துச்கூரு௮ செப்பிக்கூ றல்்வே 

Tiny வெண்சலிப்பாவெண், , பிரிதல், இருத், 
இரங்கல், ஊடல் வணவும், கைக்கே, பெருந்திணை யெனவுஞ் சொல்: ; 

ள்ஞம் யாசானுமொருபொருளைக்குதித்க atari i 

பாக்கள் போலத் 2௪ சாழிசையும் தனித்தனி பொருளாகச் குறிக” 
ச்தாத் ஜொகுத்துவரு சிலைமைய்கன் மித். இரிவின்றிுடிவது; அதைச் 

பறப்பொருட்சண்வரும் வெண்பாக்சனைப் ப% 

  

  

    வை யெனின், ப     

    

பொருள் எழ         

  

ல்லெண்பாவெனவ 
9அடைவெண்பாவென்வும், பரிபாடற்குறுப்பாய்வரும் பஃொடைவெண்,34 
பசக்சளைப் பரிபாடலெனவும், சொச்சகக்கலிப்பாவிற் கு.ுப்பாய்வரும் பஃப் 
ஜொடைவெண்பாவைக் சொச்சகக்சலிப்பாவெனவும் கூ.றுசலின் அது yA 
ரியர் சருச்தென்ற சொள்ச, அன்ன தாச. கெடிவெண் பாட்டே குழு 
வெண் பாட்டே (செய். சக௮.் என்னும் யாப்பினல் 0 வேறுபடு த்தமா௫ச்ட் 
கைகச்ளே பரிபாட் டம்கசச்செய்யுளெனப் பொருளானும் இனத்சானும் 

வேறுபடுத்தோ இனமையானுல் கொள்ச. இணி, முல்லைக்கலிய்ள் ¥@. 

பால் சுதந்த சலமாற்றிக் கன்றெல்லாந், தாம்பித் 'பிளித்து மனைல்8இ 

மாய்க்க, பூக்களை சீலை புடைகாட மெல்வசைஇப், பாங்கு முல்லையும் 
சாய unde cians தோழில், doers smut wae 

    

      

     மா மெல்ரை,



௧௮௦. தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

படு சலானுச் தள்ளிவருசலானுல் சவிவெண்பாட்டாயித்ற. 4 மீசைய 
மசல்கவர 7" (கவி, ௬) என்னும் பாட்டுப் பதிஷோடியாண் ஒரு பொரு 
ஹுசலித்று, ா.ற்றைம்ப.தகலியுட் சவிவெண்பாட்டு எட்டு. அவற்றுள். 
ஒருபொருணு சலிவருவனவத்றின்பொருள் வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்,, 
இன்னும் இயலென்றசனார் பன்னீசடியி ணிகந்து ஒரு பொரு ஹுதவியரு 
வனவும் அங்ஙனம் வர.௫ தளை விரவி வருவனவுங்கொள்க. * சுடர்த்சொட 
கேள்£ய் தெருவினா' மாடம் 3 (சலி: ௫௪.) என்னும் பாட்டு அடியிகச்து 
ஒருபொருணு சவிய௫. “* சயமல ருண்கண்ணாய் காணா யொருவண்; வயமா 
னடித்சேரீவான் போலத் தொடைமாண்ட, கண்ணியன் வில்லன் வரு 
மென்னை கோக்குபு, முன்ன ,ச்.இழ் காட்டுச வல்லது சாணுத்.ற, கோயுசைக்: 
சல்லான் பெயருமற் பன்னாளும், பாயல் பெறேஎன் படர்கூர்க் தவண்வர 
யித், சேயேன்மன் யானும் தயருழப்பே ளூயிடைக், கண்ணின்று oe 
arog ணவளுயித், பெண்னென் gorse ௩மக்காயி னின்ன.தாஉல், 
காணான் சழிசல முண்டென் ஜொருகாளென், ரோணெடுழ் aon Huang 
ுணிசக்சோர், நாணின்மை செய்சே ன௮ு௪.சா லேன, விணச்களி யால். 

டிக் தோம்பும் புனத்சய, நாஎலூர்க் சாட வொருஞான்௮ வச் தானை, 
யைய இறிசென்னை யூகி வயெனக்கூறத், தையா னன்றென். றவனூச்சக் 

  

கைகெஒழ்பு, பொய்யாக வீழ்க்சே னவன்மார்பின். வாயாச்செழ், தொய் 
யென வாங்கே யெடுச்சனன் சொண்டான்மேன், மெய்யதியா சேன்போற் 
இடர்சேன்மன் ஞயிடை, மெய்யஜி: சேத. 
மென, வொண்குமாய் செல்செனக் கூறி வில 
னவன்”' (கலி. ௩௭.) இது தையா னன்றென்று என மெய்யினும் பொய் 
யினும் வழிர்லைபிழையாமற் CoP சலைலிச்குரைச்சது. இதுகேட்டுத். 

    Ga coders Garis 
   ண்பி, 1ணங்க ஹடை    

  

மொருங்கு விளையாட வவ்வழி வக்த, குருக்தம்பூஸ் கண்ணிப் பொதுவன். 
மற் ஜென்னை, மு.திறிழை யேர்மட கல்லாய்கீ யாகஞ், இத்றில் புனேகோ 
இறிசென்றா னெல்லாரீ, பெற்றேம்யா மென்று பிதர்செய்த வில்லிருப் 
uni, spp இலைமன்ற சாணென்றேன் மூத்றிழாய், சாஅசூழ் கூந்தற் 
'தசைபெதச் தைஇய, சோதை புணைகோ நினக்கென்றா ணெல்லாநீ; யேதி 
லார் தந்தபூக் கொள்வாய் ஈணிமிகப், பேசையை மன்ற பெசிசென்றேன் 
மாதரா, யைய பி.இர்ந்த சணங்கணி மென்முலைமேற், ஜொய்யி லெழுதுசோ 
மற்றென்னான் யாம்பிறர், செய்புஉ கோக்க யிருத்.துமோ ரீபெரி.து, மையலை 
மாசோ விசென்றேன் றையலாய், சொல்லிய வாதெல்லா மஈஅமா தியான் 
பெயர்ப்ப, வல்லார் சான் போலப் பெயர்ந்த னவனைநீ, யாயர் மகளி றியல் 
புசைத் செக்சையும், யாயு மதிய வுரைத்தியின் யானுற்ற, கோயுங் களை 

குவை மண்? (கவி.௧௧௪.) என்னும், இம் மூல்லைக்கவிவெண்பாவினுட் Ip 

சளைவருசலிற் பிற தளையானும் வச்.ச சலிவெண்பா. எ-து. உரையாசிரிய 

மண _ ப ப ப — 
1“ ஈமமே! ஒரு கண்ணோட்டமுடையன் 77 எண், 

Poy LITO BES OTE. 

    
  

  
  

    வுசையானு.



ஈச்சிஞார்க்கினியருளை- oe 

வண் சன்னை ஈயந்கானென இவள்கருஇனாள்போலுமெனச் தலைவி 
ones Car Pa_ Suan mt Qa@oCar sve யிணிக் சார்தொழுக 

[avenge மண்ப.கா மொருபொருளாயித்று, இது * அறக்கழிவுடை 
மன 9 (சொல், பொருளி, ௨௮.) என்னும் பொருளியத்சூச்.இச.த்.இல் வழு 
எதி தவாதுல் காண்க. “இம்பால் கறந்த கலமாதறிக் சன்றெல்லார், 

சாம்பிற் பிணி, மணைகிதிஇ யாய்தக்,௪, பூசை நீலம் புடைசாழ மெய். 
மசைஇப், பாங்கரு முல்லையும் சாய பாட்டங்காத் ஜோழிகம், புல்வின,ச் சாயர், 
கேகளிசோ டெல்லா, மொருங்கு விளையாட வவ்வழி வச்ச. குருர்,சம்பூல். 
சண்ணிப் பொதுவன் மம் ஜெண்னை, மூ.ஜ்.றிழை யேளர் மடகல்லாய் ரீயாடுஞ், 
8ித்றில் புணகோ சிறிசென்றா ணெல்லாநீ, பெத்றேம்யா மெண்று பிதர் 
Cries வில்விருப்பாய், கத்த இலைமன்ற சாணென்றேன் முற்றிய, தாது 
கழ் கூக்தத் .றகைபெற,ச் சைஇய, கோச புனைகேஈகினக்கென்றா ஜெல் 
ark, யே.இலார் சஈசபூக் சொள்வாய் ஈனிமிகப், பேசையை மன்ற பெரி 
சென்றே னாயிழா, யைய பி.இர்ர்ச -ணங்கணி மெண்முலைமேத், ஜொய்யி 
லெழுதுசோ மக்ஜென்றான் யாம்பிரர், செய்புக நோக்கி யிருத்துமோ 
$பெறிஐ, மையலை மாசோ. விகென்றேன். தையலாய், சொல்லிய 
மாறெல்லா மாறுமா ஜியாண்பெயர்ப்ப, வல்லார்சான் போலப் பெயர்க்கா 
ஈவனைகீ, யாயர் மகளி ரியல்புரை,ச் சதெஈதையும், யாயு மறிய வுளை,ச்£ீயிண் 
wep, கோயுக் களேகுவை மண் 7 (சலி. ௪௪௪.) இது சளைவிரவி யைஞ் 
Trey ons ஒரு பொருணுசலாச. . *இலிமு. ணெடுவேலி?? 
கவி. ௧௨) என்னும் பாழ்டிச் சளேவிரவி யவ்வா-றவக் ச. பாவகை இரசைய் 
ரன வந்துழிக்காண்க ந ஒன்றென ருஃடித்சலாம் பொருள்வசைசகை லும் 
சொள்ச.. அவ்விசண்லிஞ கோள் Bongos இக்காலதிதார் உறு ன்த 
டலாச்செய்யுளாம். 
ிைவின்றேணும்" 1“ஏறிய மடற்றிறம்? ஆகிய பெருக்ம்ணேப்பொருளாக 
Ser அதணைச் கவிவெண்பாட்டென்று கோகிம். மேவித் சூத்ர ச்தசற் 
உழல் கலிவெண்பாட்டுச்களும். பெருக்கினே யாயும் வருசுவின்; இசனை 
1வண்பாவெணிர் ஜொல்காப்பியஞார். . . கலிவெண்பாப் பெரு 
ரணை ப்பொருளின்வாராேெசென்றுகொள்சு. “வெண்பா விதியாண் விரவுறுப் 
Yer 2, gerur வகையொடு பொருந்திய பொருளே, யொண்றுவிளம். 
ற்ற வி.ஐ;இ.ச் சாகும்"? என்று இசை லினும் இல்வாறேயோ இக் கொச் 
கச் செய்யுளுமூளவென்றார். இ.சனுள் விரவுஅப்பின்றியென வேண்டாது. 
டறியவசனால் விசவ.றுப்புடையனு வேறுபொருள்விளையாசெனவும், விர 
தப்பில்ல து வேறபொருள்விளைத் த இமமெனவும் அவ்வாறே விசவுறுப் 
1ல்லாக் கவிவெண்பாட்டும் வேறுபொருள் விளைக்குமென ஈண்டுக்கூடறி 
9ரவுறுப்புடைய து “ வெண்பாவியலான் வெளிப்படச்தசோன்று? மண்டு 
'மலைச்ரூத்திரக்சா் கறகன்றுர். (௧௫௩) 

  

இனி யிக்காலச்சார் கூறும். மடத்செய்யுளூம் பாவகை 

      

1 அகத் இணையியல் ௫.



தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

2௫௪ தரவும் போக்கும் பாட்டிடை மிடைகஈது 

மைஞ்2 ரடுக்கயு மானுமெய் Cusp mv 
வெண்பா வியலான் வெளிப்படக் சோ னும்.* 

இத 6 மேல் இவளிப்படபொரும்டெ ப்பட் நனக to 
யி் aia Gay nm Ser p 5. 

    

Qa. sro}. எ-து. தரவித்கும் போச்இத்கும் இடையன பட , 
நப் பயின்றும். ஜஞ் டியும் ௭-௮. வேதசின்தகோகுள்ன யளவடி 
Gin sBinw 2 ஞஞ்சசோடியும். ஆ௮.......வம். எ.து. அவ்வாகே. யி 
தச ஆறூர் பெத்தம் வெண்...ஐம் எடது 2 வெண்பா வெனப்பட்ட ou 
ியத்கை இதையாமத் பொருள்புல்ப்படச் தோன்றும் எ.று. 

எனவே சாவும் போக்கும் மு.த்சடதியவாறே மூன்னும் பிண்ணும் சித்த 
லும் சுரிதகமாயின் அசவலும். வெள்ளையுமாகவெரு சலும் அவை தனிச் 
கொத்பெத்றும் பெருதும்சிற்றலும் கொள்க பாட்டிறு இகிற்கும் போச் 
இனை த் சாவோடு மு.ற்கூறியது தாரவிமு.இ சராணிழ மாதுபோல வெள்ளேச் 
சுரிசகரும் ஓசோவழிச் சீரா ணிதுமெண்தற்கு. உடம், *கயந்தலை மாறுவர்* 

(கலி. ௮௦.) என்னும் மருசச்சலியுள் “ஐயவெங், சா.இற் சனள்குழை வாக்டட் 
பெயர்சொழும், போதில் வறுங்கூக்சற் கொள்வதை கின்னையா, மேதிலா் 
சண்சாய அுக்தை வியன்மார்பிற், ரு துதேர் உண்டி ன் இெப்டத் நைஇட 

  

  

            

  

எ-னு, தாவாசிய வுறுப்பும், சுரிசசமாகிய வுறுப்பம் மு.த.லு முடிவு. 
ir இடைவச் ௯ மோண்றியும். ஊறு, உம்மையான். வாராது 

மெய் பெத்தும் oS: FEM, suitors aot 

  

அருசி 
என்மு Gunes." 

சொல், சுறிதசம் 
பெத்தம், எ-று; ௨ ல 
தோண்றும் எடது, சமச்சொலிலப்பட்ட வுஅப்புக்களையுடைரத்தாவும் எல் 
'தா௫ியும் வெண்பா வியல்பினாத் புலப்படத் தோன்றும் எ-று. புலப்படச் 

ன்று சலாவ, ஏணையுறுப்புக்களில் வெண்பா மிகுதல். இன்னு மிர: 

2 'ன பி.றபாவடிகளும் வந்து வெண்பாவியல்பிஞன்முடி.ச.லுல் கொள்க, 

“ஆம மெய் பெர்று2 மென்பதற்கு அராகமென்னு மூன்றுுப்வபைச் 
கூட்டி, முடியலென்னு மூன்௮ுழுப்பைக் 'கழித்.ஐ, உரைப்பது மொன்று; 

“உடம் சாவு, குதிஞ்சிக்கலியுள் * காமர் கடும்புனல் கலக சம்மோ டால, 
டாமமைக்சண் புதைத்தஞ்சித் சளர்ச்த,சனோ டொழுகலா, னிணாக நதம் 
பைங்தார் தயல்கப்பாய்க் சருளினாத், பூணாச மூ.ற,சசழீஇப் போதந்தா னச 

வைல், வருநூலை புணர்க்சண வென்ப சணா லென்றோமழி, யருமழை தார் 

இத சாவு... இதனுள் இரண்டா 

      

  

   

  

  

    
  

     ண்டி குருவித்கும் பெளுைைப



  

ச்சினார்ச்கினியருரை. ௧௮௯. 

மாசை பரிபாடக் சாண்டும்33 எனச் சேமாவா ணிற்ற.து. இனிப் பாட்டி 

ஜப் போச்்பின்வைச் ச கனாத் போக்குப்போ னாத்ேோ னிலும்பாட்டும் 
டருஞ் சிறுபான்மையென்றுகொள்க. உ-ம், “*கசக்தாங்கே யிண்ணாசோய் 

செய்யுமற் தீதே, பாந்த சுணக்கித்பணை த்தோளாள் பண்பு * (கலி.௧௯௧) 

ஏனவரும். இங்கனம் வைப்பவே வருகின்ற ஐஞ்சிரடுக்கலும். ஆறுமெய் 
பெறு,சலும் இப்பாட்டின்சணன்றி ,யேலாவாயின, இதனை மீற்றுக்கண் 
ச்சசனானே மேற்கூறுல் கொர்சசமூக் தாவும் போக்குசின்றி யிப். 
பூட்டுமிடைந்தும் வருமென்பகாம் இங்வதிசாசத்தாற் கொள்க, மெய் 
பன்.த.தனன் அடுச்குஞ் “சன் முரகவினும் இதுதியிஸம் வருமென்று: 
சாள்க. இயற்கைசசையாமத் மேண்றுமெனலே சட்டளையுக் சட்டனை 

மல்ல அமென்ற வெண்பாவிலச்சணமிரண்டுஞ் சையாமைவருமென்றா. 
ஈம்... வெளிப்படவென் தனால் தளைவிரவிவரு தலுல் சொள்க, தாவும் 
போக்குமென்ற உம்மைகள் வஸ் ஹம்மைகள். ஒழிக்க மூன்றும் இதந்தது. 
தழீஇய எச்சவும்மை, எல்வெண்பாட்டுத் சணிக்லையின்றி விரவுறுப்பாயும். 
ஒருமென்றலின், “ சாண்.றவிர் வாழியோ சான்தவி சென்றும், பிதர் கோயுக் 

   

சக்சோய்போத் போற்றி யறனறிதல், சான்றவர்க் கெல்லாக் கடனானா, 

ிவ்விருச்,௪, சான்ஜீ ருமச்கொன் ஐறிவுறப்பென் மான்்.ற, ஐளியிடை மின் 
ஓபபோஜற் னோன்றி யொருச்இ, யொளியோ டருவென்னைஎ் காட்டி யனிய 

மடி ஸயஞச்ரான். வக்கு. 'அவனுஈசாண், என விதணர் தலித்புகை 

புண்டியங்கும், வானூர் மதியம் வமைசேலி னவ்வசைச், சேணி எிராலென. 
வேணி விழைச் இருக்கும், மானச காடன் மாண்?! இதனுள் gas 

த கூன்... “ இறெகுடியீரே, வள்ளி ஈழ்விழா வமைரிசைச் சேன்றொடா, 
கொல்லை குசல்வாம்ஓ மீனா மலைவாண, சல்ல புரிக்தொழுக லான்;”* இத 
ஒள் ம,ச லா௫ிரிய வடி, 4 
சாங்கமை மென்றோட் குறவர் மடமகளிர், சாம்பிழையார் கேள்வத் மொழு 

  

    சின் 

காக்சள் கடிசமமுல் சண்வாக் இருஞ்லெம்பின், 
     

      

   
செழலாத் ஐம்ஸமயருந், சாம்பிழையார். சாந்தொடுத்,ச சோல்? இவை 
இறக கம் சபலம். “என்வாக்க?? சணிச்சோல் 5௬22௦௦ 

é Sr Bot மூய்த்தமைச்சான் யாய்)? இது 

வேள்ளைச் சுரிசசமாஇ யிடைவந்தது. ** அவரும், செரிகணை நோகச் 
கோக்கிச் சண்சேர், சொருபக "லெல்லா மூருத் செழுக்தாறி, யிருவர் 

கட்.குத்தமு: நிஸ்லையா லென்.௮, செருமன் சாய்த்சார் தலை; செரியிழாய் 
/ப/சின் கேளும் புணா, வரையுறை செய்வ மூவப்ப வுவந்து, கவை சழீஇ 
மா. மாடக் குரவையுட், கொண்டு -ண்;7*.. இலையிரண்டுங் 
கொச்சகம். *ஈல்லாய், 53 சனிக்சொள், * ௩ன்ளு டலைவரு மெல்லை கமர் 

   

கலைத், சந்காண்டாக் தாக்குவா ரென்னோர் தனர்கொல்; * இது பேசொண். 
'புனவேக்கை சாதகுக்கும் பொன்னை மூன்றி, னனவிம் புகர்ச்



ser தொல்காப்பியம் செய்யுளியல்: 

ளென், னெஞ்சாறு கொண்டா எ.தற்கொண்டும் துஞ்சே, creature srg 
சைப் பூவோ டெருக்கின்,பிணையலவ் கண்ணி மிலைந்து மணியார்ப்ப, வோக், 
இரும் பெண்ணை மடலூர்ச்செ னெவ்வகோய், தாங்குச தேத்னா விடிம்ஃபஃ 
குயிர்ப்பாக, வீங்கிழை மாதர் இதத்சொன்.௮ நீங்காது, பாடுவென் பாய்டர 
நிறுத்து; யாமத்து மெல்லையு மெவ்வச் இரையலைப்ப, மாமேவி நின்று 
மடல்புணையா நீந்துவேன், தேமொழி மாத ௬௮ அ.ஜிஇய, காமக் கடலகப் 
பட்டு; உய்யா வருகோய்க் குயவாகு மைய, வு.திஇயா ளீ£த்தவிம் மா காணு 
செள்ளச் சலங்9த் தலைவர், னாணெழின் முறி யுடைத்துள் எழித்தரு, 
மாணிமை மாரா ளேஎசெனக்.காமன, சாணையாண் வக்௪ படை; காமக் 
கடும்பகையிற் ரோன்றினோர்ச் கேம, மெழினு ச லீத்,தவிம் மா; அகையெறி 

யானாசென் era செஞ்சும், வகையினா னுள்ளஞ் சுெருமன்னே, 
மூகையே ரிலங்கெயித் நின்னகை மாதர், சகையாற் றலைக்கொண்ட கோய்; 
அழன்மன்ற சாம வருகோய் கிழன்மன்ற, கேரிழை யீத்தவிம் மா; ஆங்கதை, 
அறிக்தணி சாயிற் சான்றவிர் சான்றவ, மொரீஇச் அ.தச்சத்.இன் வழீஇ 
யான்றோ, ருள்ளிடப் பட்ட வசசனைப் பெயர்ச்தவ, ரூயர்கிலை யுலக மு.2ீஇ 
யாங்சென், முயர்கிலை தீர்த்த னுக் தலைக் உடனே? (கலி.௧௩௯) இது தா 

வும் போக்கும் பாட்டிடைமிடைக்த சலீவெண்பாட் டா௫ிரியச்சுரி சச் 
வ்வாறே வெள்ளைச்சுரிசகச்சான்வருவனவுங் கொள்க. 

  

சான்வக்த.து. 
  

ஈடக்குமா மன்னோ, ஈனவிற் புணர்ச்டி ஈடச்சலு மாங்கே, கனவிற் புணர்ச்சி 
கடி.துமா. மன்றோ; விண்டோய்கன் ளாடனு நீயும் வதுவையுட், பண்ட றியா 
'சீர்போத் படர்த்பீர் மற்கொலோ, பண்டறியா இர்போத் படர்க்தீர் பழங் 
கேண்மை, சண்டறியா சேன்போற் கரக்சிற்பென் மற்கொலோ; ? இலை 

_மிரண்டும் சாழிகைட * மைதவழ் வெற்பன் மணவணி காணாமற், கையாத் 
“புசைபெதாஉங் கண்ணுல் கண்னணோ;?' இல. பேசெண்_ * என்னைமன், 
சின்சண்ணாள் காண்பென்மன் மான்; கெய்.ச விதமுண்க ணின்சணா சென் 
sobre,” Qs கொச்சசம், * எனவாங்கு ? ,சனிச்சொல், *கெறியறி 
செறிகுறி புரிதிரி பறியா வறிவனை நூக்து.ீஇத், சசைமிகு சொகைவககை 
யறியுஞ் சான்தவ ரினமாக, வேய்புரை மெண்னோட் பசலையு மம்பலு, மாயப் 
புணர்ச்சியு மெல்லா மூடனிங்கச், சேயுயர் வெழ்பனும்; வச் சனன், பூவெழி 
இண்சணும் பொலிசமா வினியே. (கவி, ௩௯.) இது சரிதசம். இலள், 

  

 அருவன கொச்சகச்சலிப்பாவென ப்படும், ஒத்சாழிசைக்கு் சாதிசைய் 

      இன் மன்டோதப்பட்ட வுழ்ப்புக்கள் 
2, மிக்கும் வருபவை கலிச்தொகையுட் கண்மி 

  

குறைக்கும், 
கொள்ச, ௭-௮. உசையாடிரியமுமை,



மச்சினார்க்கினியருரை. «8 

சண்டவி மெல்லாம் கதுமென வர்தாங்கே, பண்டறியா நீர்போல கோக் 
கலீர் கொண்ட, மாவென் நணர்மின் மடலன்று மற்திவை, பூவல்ல 
பூளை யுழிஞையொ டியாத்த, புனவரை யிட்ட மயங்குசார்ப் பீலி, பிடி 
பமை மாலொடு பெய்ம்மணி சட்டி, யடர்பொன் ணவிசேய்க்கு மாவிசங் 
மண்ணி, நெடியோன் மகனயம் துகர்சாங் கனைய, வடிய வடிந்த வனப் 
மினென் னெஞ்சு, மிடிய விடைச்கொள்ளூஞ் சாய லொருச்தி, சடியுறை 
சாட்டிய செல்வேன் மடியன்॥ி, என்னே ஜெருவனேன் யான்; என்னா, 
லும், பாடெனிற் பாடவும் வல்லேன் சறிதாக்கே, யாடெனி லாடலு மாஜி 
தசேன் பாடுகோ, வென்னு ளி௰ம்பை சணிக்கு மருக்காக, sags Sas 
விம் மார இங்க எசவுறிற் நீர்ச்சல்லா சாயினுச், ,சங்காதல் காட்கர் சான் 
ஐவ ரின்சாய, லொண்டொடி கோய்ரோக்சத் பட்டவெண் னெஞ்சனேய், 
அண்டுங்கண் ணோடா இவ் வூர்; சாங்காச் னெ.ச்சொடு காட்டி யுயிர்செகுச் 

கும், பாம்பு மஃவப்படி ஓய்யுமாம் பூங்கண், வணர்க்சொலி யைம்பாலாள் 
செய்தவிக் காட, மூணர்து முணமாஇவ் வூர்; வெஞ்சுழிப் பட்ட மகற்குக் 
சரைரின்றா, சஞ்சலென்றா லு மூயிர்ப்புண்டா மிண்சிர், செ.றிந்சேர் முறுவ 
லாள் செய்தவிச் சாம, மறிக்து மறியாதவ். வூர்; ஆங்க, என்க ணிடம்பை, 
மதியினே னுங்கட், டெருளஞூத கோக்க செறயுங்கா வின்னு, மகுளூறு 
கோயொல் மம்ம சகல, விருஞறம் கூர்சலா ளென்னை, யருளூறச் .செயிலு 
மக் சுறனுமா மதுவே?! (கலி. ௪௪௦.) இது *பாடெணி' லென்றும், “*டெனி! 
லென்றும் எ.தகையியைந்ச அளவடி எண்ணனும்? என வேறுநின்ற?சோ 
ஒங்கூடி யைஞ்சச9ககற்று. இசனுள “ஆங்க! எனச் தனிச்சொல் வக்த.௮., 

சாசாரப் பெய்த?! (சலி. ௪௦௯.) என்னு மூல்லைப்பாட்டு * இஉடான்; 
திருக்சாச் சுமட்டின ளேணைச் தோன்வி௫, வரிச்கூழ் வட்டி சழீஇ யரிக் 
குழை, யாடத் றகையள் கழுத்தினும் வாவிதி, னுண்ணிதாத் தோன்று 
அசுப்பு 7? என்ன ஐஞ்€ரடக்கியும் * இவடான், வருக சகோய் செய்திதப்பி 
எல்லான் மருந்தல்லள், யார்க்கு மணங்காதல் சான்றாளென் மார்ப்பெண் 
டிர், மாங்காய் ௩றுல்கடி கூட்டுவேம் மாங்கு, மெழுகின் இளையொட போ 
வென்று சச்தல், கொழுகரைப் போகாமற் காச்து மூழுகாளும், வாயி 
லடைப்ப வரும்” என ஐஞ்சேடுச்சிய சுரி,சகத்.சானும் வந்௪அ. 1! அரி. 
னிதனோன்றிய யாக்கை புரிபுசாம், வேட்டவை செய்,சாங்கே சாட்டிமற் 
ரங்கே, யதம்பொரு ளின்பமென் றம்மூன்றி ஜனொன்றன், நிறஞ்சேரார் 

செய்யுர் சொழில்க எழைர்சன், ஹணிரிலைப் பெண்ணை மடலூர்க் சொரு ச், 
பணிலம் பாடி வசற்கு; இசொருசா ஓள்வழியா ளா சிமதி, நீரு ணிழர் 

9...



தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

  

போத் கொள ச்கரியள் போரு, எடன்மாமே லாத்துவே சென்னை டீடஷா 

மாமேண், மன்றம். படர்விச் சவள்; வாழி சான்றீர், பொய். ரஷ 
மெச்ச சொடிமிசை, மையது மண்டலம் வேட்டணள். வையம், புரக்கு 
முள்ளத்சே னென்னை யிரஷக்கு, மின்னா விடும்பைசெய் சாள்; அம்பி 
சான். 

  

; காச்சாக்கே யின்னாகோய் செய்யுமத் நிஃகோ, பசந்த அணம்த் 
பணை த்தோளாள் பண்பு; இடியுமிழ் வான் இரவிருள் போழுல், கொடி 
(சின்னுச் சொள்வேனென் றன்னள் வடிகாவின், வல்லாற்மு.ற் சொல்வல்லே 
னென்னைப் பிதர்முன்னர்க், கல்லாமை: காட்டி யவள்; வாழி சான்தீர், 

என்னுங்கே, வருந்தமா சூர்க்து மறுஇன்கட் பாடத், இருக் இழைக் கொத்த 
இளவிசேட்டாங்கே, பொருர்தா தார் போர்வல் வழு.இச் கருந்திறை, போல் 
கொடுத்தார் தமர்? (கவி, ௧௯௧) இதனுள் 4 வாழி சாண்தீர்,?? 4 அம்மி 
சான்றீர்? என சத்றுக்கண்வந்தரிர்களை. மு.தலடிக்கட் பொருள்முடியு 
மாறுகூட்டி ஐஞ்சேடுக்கயொங் க௰க்க அறு ரோ னவ்வாறுவந்த சாம், இதத்கும் 
து சசடசஇயும் எனக் கூட்டிப் !பாருளுரைச்க, என்றாங்கு, சனிச்சொல், 
“diesen? (சவி.௪௪௨.) என்னும் நெய்தற்கவியுள் * புசிவுண்டபுணர்ச்ச 
யுள் 2 எனம் சலிழ்களையும்வந்து “Yvert: மாத்திரை, ஊருகுவித் 

சொருவரை யகற்தலித் தெரிவார்கள்?! எனவும் *இனேந்து கொக்தமுதன. 
efter KOs gerd” எனவும் இயற்£ர்சிரையாயன்றியும் பாவேறு 
பட்ட “எல்லையு கிசவுங் சறிந்சனவென் றெண்ணி யெல்லிரா, ஈல்ஓய கேள்வ 

னிவன்மன்ற மெல்ல? என ஐஞ்சோடிவக்த வெள்ளைச் சுரிசசமூம் பெத்த 
சலிவெண்பாட்டு, மூ-த்றிய சொற்சிரடியே சண் டைஞ்சரும் 9 oF gun 
யடுக்னெ என்றுணர்க, இதற்கு இசைச்சர்களை வி.சந்தோசவே சவிக்கு 
நேக்த சொற்சடி ஒச்.சாழிசைய்கும் இதன்மு.ற்கடறிய சவிவெண்பாட்டித் 
கும் வாசாவென்றணர்க, இதற்னெமாயெ முயலும் அவ்விரண்டிற்கும் 
வாசாமை சொள்ச, இவற்றிற்கு வரையசை அம்போதாங்கத்இிர் கோதிய 
வசையஹையே வேறின்றென வுணர்ச. இனிப் பலவுஅப்பின்றி யவ்வாறு 
ஒருபாட்டே வரின் அசனை வெண்சலியென்பாரு முளர், £ற்றைம்பது 
சலியுன் அவ்வாறுவருவன இன்மையின் அது சான்றோர் செய்யுளொடு 
மாறுகொள்ளுமென மறுக்க, சாழம்படாமையின் இடைசிலைப்பாட்டென் 
ஞசேயும் தள்ள ஓள் செப்பும் என்னு மிருவகைச்கொச்சகமும் ஒருங்கு 
வாசாமையிழ் கொச்சசமென்னும் பேர் சொடாதும் பாட்டென்ஞுர்; அதனை 
வெண்பாவியலான் வெளிப்படவருமெனவே. வெள்ளைச்சொச்சசமெனப் 
பூம், எ-று,



கச்சினார்க்சினியருடை. கர 
SGP. பாகிலை வகையே சொச்சகக் கலியென 

சானனில் புலவர் அ.வன்றறைக் தனமே.* உ) 
இ௫ 4௮ சமுறையே அசசிலைக்கொச்சுசச்சவி கூறன் ற தழமேச் 

மூவிசின் றநிலேவசையான் கொச்சகக்கலியாமென்று. தகோலறிச்,ச ஆரியர். 
உூறிசிஅணிட்சனர் எவறு, 

_ அறை தணித்தல் “அறைச்கரும்பு? (பொருஈ, ௧௯௩) போல; பாகிலை 
வென்றது மே லொருபோசெனக்கூதிய கொச்சசப்பாசிலேயை கோக்இத்து, 
தவக் சொ ஈசவின்.  தணித்சன Arey send அதிகாசச்தாத். 
நீட்படக்கூறிய “சாவின் ரூ.௫ தாழிசை பெத்றும்? (செய். ௧௪௯) என்ற 
சொன்றனையுமே அணிந்து மாத்றியொழிர் சன பாவிகின்றவசையான் இங். 
ஐசகிலைக்கொச்சகமும். பத மத்திய எனவே பசணிப்பாட்டுப்போல 
வெளிப்பட்டு அசகிலைச்சொச்சகம் வாராவென்றாசாம். வசையென் த.சனான். 
சுதிகாசத்சானின் உசவிவெண்டாவின து பாசி கொள்ளப்படும். அது 
Darr oe மு: 2 சூதிதி.2.இற்கடறிய மிலையெல்லாக கொள்ளப். 
Wd. *ஒருபொருணுதலிய? (செய், ௧9௪) என்னுஞ் S16 Reiter 
சொள்ளலாகாசென் தணர்க, எனவே ஒருபொருண,சலாஅ வெளிப்படச் 

டினுப்பொத்து் சாவும் போச்கும் பாட்டும் இடை 

    
      

  

தோன்றல் சவிப்ப 
நிடைக்தும் பாட்டுச் சொச்சசமாயும் அவை யைஞ்ரும் அ.99ருமக. 
வரு,சலூமெல்லாம். கொள்ளப்படும், இவ்வாதுலந்சன வெண்பாவிற். 
நிசைக்கு ஓசையும் பொருளும் வேருகலிற் கொர்சகமென்றுர். சாவிணைக்து 
மாசாது யாப்பின்வேறுபட்டு ஒருகாவே வச்சா. கொச்சசமென் தா் os 
விணைக்துழிச் கரிககம்பெறுசலும் வேருசலித் கொச்சசமென்றுர். சா 
விணைக்து சனிசசொல்லுஞ் சர், சகமு முடன்பெது சலம் எல்லாம் யாப்பின் 
வேறுபட்டகொச்சகமென் தலும், ஓ.த் சாழிசை மூண்றடுச்சிலு wap her 
lapun peg GarieeQue pond, Ceauncsturargayle ano 
lunge p Reming opr QungG Heri கீடென்னு. ஈன்கும்பற்றிப் 
பெருள் வேறுபடவர் சன சொச்சகமென்தலும், urCaguL eer கொச்சு. 
மென்றலும், பிறவும் உணர்வோரே தாலறிபுலவர்; அல்லாசசர் தாதுணசா 
சென்பகறிவி,ச்,சற்கு சானவில்புலவசென்றார். எனவே கொச்சகக்சலியுள் ? 
*ருசாசானவற்றை இனமென்பார்க்கு அவை அவ்வப்பாச்களூள்வரின் இவ். 
வகையே கொர்சகமெனல்வேண்டும். அது பொரும்சாதென் தவாருயிற்று,. 

  

உம்... “செவ்விய சீவிய சொல்லி யவற்றொடு, பைய மூயல்கெ வஞ்ஞா 
தனவையெல்லா. 

  

பொய்யா,சல் யான்யால் கறிசோமற் றைய, வகணகர் 

  

** ௭-௮, பரகிலை வச யுணர்.த்து, (இ.சற்கு உரையாடிரியகுசை யேட் 
டிலில்லே.).



கரண தொல்காப்பியம் செய்யுளியல்: 

கொள்ளா வலர்தலைத் சந்த, பசன்ராணி வெஞ்சா£ மூள்ள லறிக்சேன், ட. 
னல்லை மன்ற வினி; செல்வினைச் சென் மரீ செய்யும் வினை நூத்தி, பண்பு 
won Ban Geter sg pi sold, பண்பு மறிதிசோ வென்று வருவாரை, மெல் 
நிதம் யாதும் வினவல் வினவித், பகலின் விளங்குகின் செம்மல் சைய. 
சவலருஞ் செய்வினை மு.ற்ரும லாண்டோ, ரவலம் பதலு முண்டு? (ல. 
$8) Bo சரவிணைச்கெர*்சசம், கொச்சகம் வெண்பாவாயும்வரு தலாலும் 
சாழிசையோல் சொடசாஅவருசலாலும் இவை கொச்சகமாயித்று,. ஒரு 
பொருணு சலி யிவ்வாறுவரினுங் சொச்சகமெண்றுணர்க. “மாமலர் weg 
டகம் இல்லையோ டொகுக்குடன், காண லணிக்ச வுயர்மண லெக்சர்மேத், 
சீர்மிகு ெப்பினோன் மாமுக.ர் றசைழ்த, கீர்மவி சாசம்போத் பழக்தாக்கு 

மூடச். சாழைப், பூமலர்ச் சவைபோலப் புள்ளல்கு் த.றவைகேள்; ஆற்றுச் 
லென்பசொண் றலக்தவர்க் கு,சவுசல், போத்றுச லென்பது புணர்க் காரைப் 

பிரியாமை, பண்பெனப் பவெது பாடதிக் தொழுகு,ச, லன்பெனப் படுவது 
,சன்ளே செறாமை, யறிவெனப் பவது பேசையார் சொன்னோன்றல், 
செறிவெனப் பவெது கூறியது மனுமை, நிறைவெனப் பலவு மதையிற 
ச;தியாமை, முறையெனப் பவது சண்ணோடா தயிர்வெளவல், பொதை 
வயெனப் பவது போற்றாரைப் பொறு,ச்,தல்; ஆல்சசை யறிர் சனி சாயினென் 
ஜோழி, ஈன்னு,ச னலனுண்டு த.ற,ச்.சல் கொண்க, சம் லுண்டோர் கொள் 
கலம் வசைதவி, ணின் றலை வருக்தியா யரஞ், செண்றனை களைமோ பூண்சு 

சின் தே? (கலி. ௧௩௩) இது சணிச்சொல்லின்றி யா௫ரியச்சுரிதகம். 
பெத்.ஐ சாவிணைக்கொச்சகம், “மின்னொளி சவிரஐ விடைபோழும் பெயலே 
போத், பொன்னகைச் சைவர் வகசைகெறி வயங்ட்டுப், பொழிவிடை 
விட்ட சமழ்கறும் பூங்கோதை, யின்னசை யிலங்கெயிற்று,ச் சேமொழித் 
சவர்ச்செவ்வாய், கன்னுசா னினக்கொண்று கூறுவாங் சேளிணி, நில்லென 
சிறுச்தா னிறுச்சே வந்து, ௮,சலு முகனும் தோளாங் கண்ணு, மியலுஞ் 
சொல்றது கோக்குபு கினைஇ, யைசேய்க் சன்று பிறையு மண்னு, மைதீர்ச் 
சன்று மதியு மன்று, வேயமன் தன்று மலையு மன்று, பூவமன் றன்று 
sara மன்று, மெல்ல வியலு டீயிலு மன்று, சொல்லச் serge Dally 
மன்று; என வாங்கு, அனையன பலபா சாட்டிப் பையென, வலையர் போலச் 
சோர்பச னொத்தியென், னெஞ்சு கெலழ்க் ௪ செவ்வி சகாணாஉப், புலையர் 
போலப் புன்ச ணோக்இத், சொழலுக் தொழு சான் ஜொடலும் தொட்டான், 
கரழ்வசை ஙில்லாக் கடவ்களி தன்னோன், ஜொழுஉந் சொடுஉமவ்ன் நன்மை, 
யேழைச் சன்மையோ வில்லை சோழி? (சவி. ௫௫) Qa சனிச்சொல்லும் 

ஆிரியச்சுரிசகமும்பெற்ற தாவிணை. 4வெல்புகழ் மன்னவன் விளங்யெ 
_ வொழுக்கத்சா, னல்லாத்றி யிர்காச்.து ஈ௦க்கஐ,ச் தான்செய்,ச, தொல், 

வினைப் பயன்றுய்ப்பத் அ.தக்சம்வேட் டெழுச் சாத்போத், பல்சர் ஞாயி: 

  

 



கச்சினார்க்கினியகுரை. ye 

ரசலா.த்தி ம£லசேச, வாளாது சலூழ்கொண்ட வுலசத்து மற்றவ, னேனையா 
ஏளிப்பான்போ லிகவிருண் ம.இ£ப்பச், குடைகிழ லாண்டோத்கு மாளிய 
ஒருவாற்கு, மிடைகின்ற காலம்போ விறுத்சக் ச மருண்மாலை; மாலைகீ, 
தவறச் அறக்சாசை நினைத் தவிற் கயம்பூத்ச, போதுபோற் குவிச்சவென் 
ளெழினல மெள்ளுவா, யாய்றை வண்டார்ப்பச் னைப்பூப்போற் தளை 
மீட்ட, கா,சலர்ப் புணர்க்சவர் காரிகை கடிகல்லாய்; மாலைக், சையெனக் 
சோவலர் ,சனிக்குழ லிசைகேட்டுப், , பையெண்ற கெஞ்சச்சேம் ப்ச்சம்பா 
ராட்வொய், செவ்வழியாம் உசம்பன்ன இளவியார் பாசாட்டும், பொய்தீர்க்ச 
புணர்ச்சியுட் பு.ஐ௩லல் கடி.கல்லாய்; மாலைகீ, சகைமிக்க சாழ்சனேப் ப.இ 
சேர்க் து புள்ளார்ப்பப், பகைமிக்ச கெஞ்சத்தேம் புன்மைபா சாட்டுவாய், 
(தகைமிக்க புணர்ச்சியார் -சாழ்சொடி. ௩றுமுல்லை, மூகைமுகந் இறந்சண்ண 
முழாவதுங் சடிசல்லாய்; எனவாங்கு, மாலையு மலரு கோனா செசம்வயி, 
னெஞ்சமு மெஞ்சுமற் நில்ல வெஞ், யுள்ளா சமைக்தோ ருள்ளு, முள்ளி 
ள்ள முள்ளுளுவக்சே?(சலி-௪௧௮)இது “ஈடைகவின் ஜொழுகு மாக்கென் 
ளெ.வி? (செய். ௪௩௫) என்னுமிலக்கணஞ் தைய இடையிடை. சொத் 
9படி. பலவருசவின் ஒத்சாழிசையாகாது எண்ணிடையிட்டுச் இன்னம் 
குன்றிய கொச்சகமாயித்று. இனி “அசன்ஞாலம்.... ....மயக்கியோரேச 
(கலி, ௧௪௯) *எஃடை சொட்டகார்? (Op se) இவையும் இங்வாதே 
ந்தன. . இணி மாப்பின்வேறுபடஃக்த “அருடீர்க் த சாட்ட? (சவி. ௧௨௦) 
ஃயலும்வாய்மையும்* (கவி-௧௨௦) என்பனவும் ஓச்சும். இனிப் பலவடுக்இப். 
பொருட்டொடசாய அதம் பொருளின்பம் வீடென்பன விராய்ப் பொருள் 
(வேதபடவருச் சசவுகொச்சகம் பின்னுள்ளோர்சேம்த சிந்தாமணி goss 
பனவாம். “கொடியவல் சோட்டவு கீறின்றி கிஐல்பெறப்? பொடியழத் பு.த௩. 
சக்தி பூவாப்பூம் பொலங்கோசை, சொடிசெறி யாப்பமை யறிமுன் கைப், 
பணை த்சோனா, யடியுதை யருளாமை யொசத்ததோ சினக்கெண, காக்தகா 
நிருங்கூக்ச லெஞ்சாத ஈனிபத்றிப், பொலம்புனை மகசவாய் த௩கய ழி. 
௦௪, கலம்பெறச் சுத்றிய குரலமை யொருகாழ், விசன் முறைச் சற்றி மோச் 
“ஓ மோந்தன, னர௮ வவிழ்ச்சன்னவென்மெல்விரற் போதுகொண்டு, 
செரு அச் செங்கண் புசைய வைத்அப், பரு அக் குரு னுயிர்த்சலு. மூயிர்த் 
சனண், ஜொய்யி விள முலை யினணியன நைக, சொய்யலக் சடச்கையின் 
ீழ்பிடி யளிக்கு, மையல் யானையின் மருட்டலு மீருட்டினன்; அ.சனால், 
அல்லல் களைக்சனன் றோழி ஈன்னக, ஈருங்கடி நீவாமை கூறி னன்தென, 
ன்னொல சூழ்வ ரோழி ஈயம்புறிர், இன்னது செய்தா ளிவளொன, மன்னா 
புலகச். ௫ மன்னுவ த புசைமே? (சவி-௫௪) “அ.சளூல்?எனச் சனிச்சொத் 
பெத்ற அடக்ெவில்லாச்சுரிசககேேசாடு அடிகிமிரந்கோடித்று. “பாண் 

  

  
    

1 புகழே என்பதும் பாடம்,



௬௯௦ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல். 

மருண் டருப்பி னூல்புசை பாவடி, மீர்கறுங் கமழ்சடா,ச். இனம்டிது 
யொருச்ச, anya கொள்ளும் வேறுபுலம் படர்ச்து, பொருள்வமித் 

பி.ரி.சல் வேண்டு மென்னு, மருளில் சொல்தூ நீசொல் வினையே, ஈன்னர் 

naps யக் சனை நீலி, கின்னிற் பிரியலே னஞ்சலோம் பென்னு, கன்னர் 

மொழியு நீமொழிச் சனையே, அவத்தள், யாவோ யன மா௮ன் மகனே 

ஓழவ ரின்னோ சொன்னாக பொருடான், பழவினை மருல்இத் பெயர்பு படத் 

புதைய, மன்ன பொருள்வயிற் பிரிவோய் சின்னின், நிமைப்புவரை 

வாமாண் மடவோ, எமைக்சவின் கொண்ட சோளிணை டீறக்சே? (கலி, 

௨௧) “அவத்துள்? ளன ஐஞ்செடிவச்.து கணிச்சொல்லும் அடக்கயெறுமின்திச் 

சுரிசகம்பெத்று அடிகிமிர்க்சோடிற்று; 4 அசன்ஞாலம் விளக்கும் 7 (கவி, 

சச) சொச்சகவொருபோகோடு ஒப்பாமாறு, “org unites, Cary 

து இருசர் கான்கடிச்சசவு 

கொச்சகம், *தஞ்சொல் வாய்மை சேத்றி, யஞ்ச லோம்பென் ஐகன்த, 
தாயைக், சன்று பார்க்கு, மின்றும் வாரார்? இ,   

வஞ்சர் வாமா சாலி, னெஞ்ச சி 

  

லா சேகாண்” இ முச்சீர் நான்கடி த.௪7௨ 

சொதச்சகம்,  “ரீசலர் தூத்றத் தயிலா கெடுங்கங்குல், வா£ரல co was, 

வவித்சமைக்சா, சாலார் காமைகா னன்றில்கா என்னக்கா, errs 

தத்தயா னுள்ள முருவேனோ? இது மாத்சர்கான் கடித தமவுகொக்சகம் 

சகஸ்ணி ஞாழற் அமழ்பூக் கானல் யான்கண்ட, பொன்ன. சொடிடை 

மீன்றோறித்லை போலுமான், மன்னன் காக்கு மண்மேத் கூடத்றம் வசவஞ்டி, 

யன்ன சொன்று படைத்த யாயி னெவன்செய்கோ? இஃ சைஞ்சர்கான் 

அவங்கல. இணி *தாணவில்புலை?ென் த.தனான் இசனைக் கோவை 

யாச யெழுச்ெண்ணி யஎவ்யற்படுத்துச் செய்வணவுு தரவுகொச்சகம், 
  குழியா 

வ த்தள் கேஷ் துவருவனவல் சொச்சகமாம், உடம். இருவனர் சாமசை 

சாவளர் காவிக ஸீசர் தில்லைச், குரு ... ise pC x” (GERALD. 4) 

சபோசோ விகம்போ......... பதியே?(ஷே. ௨) இவை பதினேமும் பதினா. 

sewed 

சதையேரி (ஷே. ௩௦) *காசணி கற்பர்ல் சத்றவர் ஈத்றுணே பாணசொக்கல், 

மதியமே? (ழே. ௪௦௦) இவை யோரோவெழுச்ததுமிக்க சசவு 

கொச்சகம்... “காண்பா ஊவாவினாஜ் சா.சலண் காதலிபின், டைவா சஈுத்ப, 

  மாய்வந்ச சாரவுகொச்சகம். 4குயிலேச் இலம்படிக் சொம்பினை... 

  

மாண்பால ளாகுதலா ன்னு சறன் சேள்வன்முன் டலா சித்ப, வான் 

பான்மை குன்றா வயில்வே லவன் தனக்கு மஞ்சொ லாட்கும், பாண்பால் 

வரிவண்டு பாடு மருஞ்சாமும பதிபோன் தன்றே? இஃது oe iene ses 

தசவுகொச்சுசம். பிறவு மன்ன. “இலந்சொளி வெண்ருப்பி னிட்டசை 

"ஜங்கவொ மேக்தல் யானை, சலங்களு செய்துக் agree score somal 

கோரச், லெம்பொழி குன்றென கின்.2.௮ செய்வ செவன்கொ லன்னாம்? 

இயம அதர்நான் தடிச்கொசசகம்,. * சுண்ணம் அறைவன். ருர்மேத்



நக்சினார்க்சிணியகுமை. Eee 

ner, வண்ண வண்டு வாரா தற்றே, வண்ண வண்டு வாசா தாயிற், நான, சத்தே ், 
prota, மில்லாசே காண்?! இது கான் மடியாளரியத்துள் இறு இ முர்சிராண். 

நத யாப்பு வேறுபட்டது. “கிணக்கொள் புலாலுணவ்கு முன்றினின்மு 

ச்னோப் யுசறலம் டோக், சணங்கொள்வஸ் பார். 

ஜழல் கையி னான், 
துறையு மென்ப சதியே வறிவேனே லடையேன் மன்னோ?(சிலப்-சானல்) 

BIO Hi கன்னி ஈறு 

    

மணக்கமழ் பூக்மானன் மன்னிமற் முண்டோ, சணல் 

து சத்தயலடிகுறைந்தன. இதனைப் பாமயக்கத்துக்கும் ஏ .த்றுகித்.தவிண் 

ண்சொ்சாம்டிற்று. 4 மு? படியே? (சசம்-௬௪) என்னுஞ் சூச்இரச்திற் 

மதிற்தேனுமென்பது. இது ஒருபொருண்டேன மூன் சளக்கிவரு லுங் 

சோள்க. “கோடல்லிண்டு கோபமூர்ந்த கொல்லைவாய், மாடரின்த கொன் 
சதயேறி மெளவல்பூத்ச பாங்கெலா, மாடமஞ்ஞஜை யன்னசாய லாயவஞ் 
சோன் மாசசா, யாடன்மைர்சர் சேரும்வந்து தோன் மே? இது ஈடுவீசடி. 

ீச்சது, “இரங்கு குயின்ருழவா விண்ணிசையாம் சேனா, வசங்க மணி 

போழிலா வாடும்போது! மிளவேணி, லங்க மணியொழிலா வாடமாயின், 
௦சககொ. 

  

மணக்தசன்றார். நெஞ்சமென் செய்த இளவேனில்? “வண் 

சர் பூந்சார். வளங்கொன்றைச் தாரன்தே!”  முத்தரும்பிப் பைம் 

போன் மலர்ந்து முருகுயிர்க்கும், 
மத சொன்னலமு எண, சிறைவளையும் செனவி நிறையத்றா ஞ் 

  

த்சரும்பு காணத் முறையேக், துதைவக் 

சேர்ப்பன்! இவ அடியும் அசையுஞ்2ரு மிடைமடக்கிச் எலவடி குறைக்   

jer. இவை யசையுஞ் £ரும் அடி.மடக்கியும்வரும்.*புன்னே நீடி ஸின்ளார் யார் 

சா, லன்னை சாணின் வாழாளே தோழி”"*மல்ல தூச விவ்வி லன்றா், பல் 
5 Carns WS” இகை எாடியா யீற்.றடி குழையாதால் குறைக்தும்வக் தன; 

[சொய்தினை arse குளவி யடுக்கத்செம், பொய்த் "சிறுகுடி, வாரனீ 

யய சலம்வேண்டின்?! இத எாடியா யீற்றடிபிக்கள. இஅவும் ஒருபொருண் 

மன் கூண்தடுக்குசலுங் சொள்ச. இன்னும் மூற்கூறிய கொச்சசவொரு 

turer ug Bunt: வேறுபட்டுவருவன வம் ௫ழிக்காண்ச, “வடிவுடை கெட 

yo 
தங், கொடிபடு வரைமார்பிர் சோழியார் கோமானே; துணைகளைச்சோ 

நண்மெலிய சொன்னால் சொடர்ப்புண்டாங், இணை மலர் ச்சாரருளுமே 

ந சலிசத்சோர் மாதென்று, தணை மலர்த் தடங்கண்ணார் தணை யாகக் சர 
சே? அ.சனுத், செவ்வாய்ப் பேதை யிவடி ஐச், செவ்வா ராங்சொவி செண் 

லிய வாதே? இ௮௫ சனிச்சொல்லுஞ் சுரிசசமூம்பெத்றுப் பொருள்வேற் 

பட தசவிணை, இனிச் சலிடெஸ்பா வழப்பொத்துப் பாவேறுபவன. 
gong. “perp, இசப்பான்பிபா எ: *ல%துஞ் சொல்து: நூலகம், பரப் 

, வானவர்க்கும் வெலநற்கறிய, கடிபடு உற ம்பைந்தசர்க் காவலர்ச்கும் காவல 
  

ரன் போல்வசோர் மனுஸகயு மூடையஸ், வல்லா வை வழிபட்   ண்தறிக் 

என்போ, னல்லோர்கட் மோன்று மடல் 

  

முடவன், இல்கோட்பஸ்ச 

 



sae. தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

ணிகையிற் ஐகணிக்க, வல்லான் போல்வசோர் வஸ்மையு முடையன், அன்ன 

ஜெொருவன் றன் னாண்டகை விட்டென்னைச், சொல்லுஞ்சொழ் கேட்டீ சுடரி 

ழாய்பன்மாணும்;கின்னின் ஜிய மயலேன் யானென்னு மவனாயி,னன்னான். 

சொனம்புண்டல் யார்ச்குமிங் கரிசாயி, னென்னுற்ற பிதர்க்குமாங் ௫௭. 

கொல்லோ ஈறுழுதால்; அறியாய்நீ வருந்துவல் யானென்னு மவளுயித், 

,ஐமியசே துணிஓத்தல். பெண்டிர்க்கு மரிசாயி, னளியரோ வெம்போல 

வீங்வென் வலைப்பட்டார்; வாழலேன் யானென்னு கீரீப்பி னவஞாயி, 

சேழைய செனப்பலர் கூதுஞ்சொத் பழியாயிழ், சூழுங்கா ணிணைப்பசொன் 

'தறி௫லன் வருக்துவல், சூமுங்கா னமு௫.சா னம்முளே சூழ்குவம்; அவனு 

ணடப்பெயர்த் சமைக்குமாங் கொல்லாத, பேணின ரெனப்படுதல் பெண். 

மையு மன்றவன், வெளவி முயல்கு மாச்இனை வாவெணக், கூறுவேன். 

போலச் சாட்டி, மற்தவன் மேஎவழி மேவாய் கெஞ்சே”” (கலி-௪௭) இது 

ஓன்றெனவும் அவனெனவுஞ் சொத்சருர் ,சனிச்சொல்லும்வந்து இடை 

சிலைப்பாட்டினுள் தன்றோடி.மிக்கு. ஒருபொருண்மேல் மூண்றுவருசலின். 

ஓ.ச்சாழிசையாகாது கொச்சகமாய்க் கலிவெண்பாட்டின் வேளுயித்று, 

“(வேணி லூழக் த வறிதுய௩ கோய்களிறு, வானீங்கு வைப்பின் வழக்காச்சேர். 

கீர்ச்சவாங், சாணக் சடத்.இ செனக் சேட்பின் யானொன், முசாவுசோ வைய 

BBD; நீயே, செய்வினை மருங்இற் செலவயர்க் இயாழகின், சைபுனை வல் 

வின் ஞாணளர் இயே, இவட்கே, செய்வுறு மண்டில மையாப் பதுபோ 

  

மையில் வாண்முசம் பசப்பூ ரும்மே;கீயே, வினைமாண் சாழகம் வீங்கக் கட். 

டிப், புனேமாண் மரீஇய வம்பு ெெரிதியே; இவட்சே, சனேமா கணீலன் சாசெ. 

இர் பவைபோ, னினைகோக் குண்ச ணிர்சில் லாவே; நீயே, புலம்பிய தள்ள. 

மொல பெசருள்விி் செலீஇய, வலம்படு ௫3 வாய்ரீ வு.தியே; இவட்சே, 

வலங்கெழ்க் கோடல் வீயுகு பலைபோ, விலங்கே செல்களை யிறையூ ரும்மே, 

எனகின், சென்னவை யசவத்து மிணையவை நீரீப்பித், தன்னலல் சடை 

சொள்ளப் பீடு சலின் மற்திவ, ளின்னுயிர் ௪ருசலு: மாற்றுமோ, முன்னிய 

எத்து மூயன்று செய்பொருளே?'(கலி-௪)௫,௮௫ சவிவெண்பாவித்கோ.திய 

வுறப்புப்பெத்தசேனுக் சசவு வெண்பாவாய் ஒழிக்சன வெண்பாவன்மையிற் 

சொச்சசமாயித்று,... சாமர் சடும்புனல் கலந்செம்மோ டாவொ, டாமசைச் 

எண் புசைச்சஞ்சிச் ,சளர்க்கசனோ டொழுகலா, னீணாக ஈழச். சண்டார் 

'சயங்கப்பாய்ச் சருளினாழ், பூணாச.மூ.ஐ,ச்சழீஇுப் போசச்சா acdsee, 

வருமூலை புணர்க் சண வென்ப,சனா லென்றோ.ழி, யருமழை தால்வேண்டித் 

'தருஇத்கும் பெருமையனே; அவனுக்சான், என லிதணச் சஇத்புசை யுண் 

டியல்கும்,வானூர்ம தியம் அரைசேரி னங்வலா£ச், சேனி னிருலென வேணி 

யிழைச்.இருக்குல், கானக காடன் மகன்; சறுகுடியீசே சழெகுடியீரே, வள்ளி 

'டழ்விழா வனைமிசைச் சேன்றொடா, சொல்லை குசல் லீனா மலைகாம்ர,



  

கச்சினார்க்கினியருரை. soem 

(லல புரிச்சொழுக லான்; காந்தள் கடி.கமழுல் கண்வாங் இருஞ்ூலம்பி, 

  

மாங்கமை மென்றோட் குறவர் மடமகளிர், தாம்பிழையார். கேளவர்ச் 
$சாழுசெழலாம் தன்னையரும், சாம்பிழையார். சார்சொடுத்த கோல்; என 
பாங்கு, அத.த்தொடு கின்தேனைச் சண்ட இதப்பட, வென்னையர்க் குய்த்' 
ஏசை)த்தாள் யாய்; அவரும், ெரிசணை Conds Moores sane, 
$சாருபக லெல்லா முருச்செழுக் தாறி, யிருவர்கட் குத்.தரு மில்லையா 
1லன்௮, தெருமக்து சாய்த்தார் தலை; கிரையிழாய் ரீயுசின் கேளும் புணச, 
/சையுறை செய்வ முவப்ப வுவந்து, குவை சழீஇயா மாடக் குரவையுட், 
1சாண்டு கிலைபாடிச் சாண்; ஈல்லாய், கன்னா ட௯ைவரு மெல்லை கமர்மலை த், 

  

ஈக்காண்டாம் சாங்குவா சென்னோத் ஐனர்கொல்; புனவேல்கைச் தா.அதைச் 
9ம் பொன்னறை முண்றி, னணவிற் புணர்ச்சி உடக்குமா மன்றோ: ஈனவித் 
"ணர்ச்சி நடக்கல மாங்கே, சுனவிழ் புணர்ச்சி கட்.அமா மன்றோ; விண் 

பண்டறியா தீர்போர் படர்இத்பிர் மதி 
ர் பழங்கேண்மை,கண்டறியா சேண் 

பாத் கசக்ித்பென் மத்கொலோ; மைதவழ் வெற்பன் மணவணி- காணா 
த், கையாம் புசைபெ.மாஉல் சண்ணுங் கண்ணோ; என்னைமன், ஙமிஸ்சண் 

   
'டாய்கன் னாடனு நீயும் வ. அவையு, 
'காலோ,பண்டறியா தீர்போத்படர் 

  

ஐத் காண்பென்மன் யான்: கெய்த விசழுண்கண், ஊின்சண்ணா சென்கண் 
ன; எனவாங்கு, நெறியறி செறிகுறி புரிஇசி பறியா வறிவனை முந்து. திஇச்,.. 
கைமிகு சொசைவகை........... விணியே? (சவி-௩.௯) இசனுள் “எனி 
ஈச்.த? என்பது முதலிய கொச்சச௩கள் வெண்பாவாய்ப் புனவேல்லை! 
௦சலியன அள்ளலோசை விராய்த் சளையொன்திய கொச்சசமய் ஒழிக்க 
ஈவு மயங்ஓச் சுரிசசமும் மூவர சலின் இத கொச்சஈமாயில்து, 401 
'ட னஞ்சிலான்?! (கவி-௩௯) எண்ணும் பாட்டுட் “பாஅய்ப் பா.அய்ப்: பசக் 
ன்ற அல், சா.அய்ச் சாஅய் நெடழ்ர்சன சோன்?! என முட்டியின் றி. 
(றைவுசர்ச் சாய சொர்சடிவருசலின்  இதுவுங் கொச்சசமாயித்து, 
மலிதிரையூர்க்க?? (கவி-௪௦௪) என்னும் மூல்லைப்பாட்டுள் “இசிபெழு ப.இர் திர் பிசக்துடன் பலர்ரீங்க?! “தாளெழு அணிபிணி விசை விர் வின் ஜி னவும் மு௫்குசலித் கொச்சசமாயிற்று, இவத்துட் சலிவெண்பாப்போல, 
சாத்சாடியும்வக்சன. பிறவு மன்ன, மேலேச்சூத்திரச்துள் இதத் ௧.2. 
ரசம்பட இடைகிலேப்பாட்டினே மீத்தின்வைசமையித் தாவும் பேக்கு." 
ன்றி. யிடைசிலைப்பாட்டேவரு தலும் கொச்சகமாம். உடம். *சாலவை, 
பொன் வனைஇய விரமைசத்ஜொடு, பொடியமத் பு.தக்கக்த செய்யுது 
ண்ணி; உடுத்தவை, சைவினைப் பொவிக்க சாசமை பொலங்காம்மேன், 
மயில் செச்துகர்ச் கோவை யவழ்றின்மேத், தைஇய பூச்துக லேதுகழ் 
லாருசிறை; சையதை, யலவன் கண்பெத வடங்கச் சுற்றிய பலவுது சண் 
ஜட் லெகோ லவிர்சொடி; பூண்டனவ, யெறியா. வாள மெத்ரு. மழுவுஞ், 
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sar தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

செறியச் கட்டி மிரிடை,,் தாழ்ர்௪, பெய்புல மூ.சாய்ப் புகர்கிதச் த௫ 
மையத விளங்கிய வானேத் தவிர்பூண்; சூடின, இருங்கடன் முத்தும் ப 
மணி பிறவு, மொருங்குடன் கோத்த வுருளமை மூச்சாழ்மேற், எரும்பார் 
சண்ணிக்குச் சூழ்தா லாக, வரும்பவிழ் நீலத் சாயிதழ் காணச், சரும்பாத் 
ப் படுச்ச மணிமருண் மாலை; ஆங்க, அவ்வும் பிஐவ மணிக்கணி யாககின், 
'செய்வுற இண்டேர்க் கொகிஞ்சினை கைப்பத்திப், பைப்பைய,் சாங்குகின். 
மெல்விரற் ”றடி, கோகலு முண்டிங் கெண்க வந்த, செம்மாணின்பா ஓண் 
ணிய; பொய்போர்த்து, பாண்டலை யிட்ட பலவல் புலையணைச், தாண்டிலா. 
விட்டுச் அடக்கித் தாம் வேண்டியார், கெஞ்சம் பிணித்த Sepang 
,இரி,சரு, எந்தைபா லுண்டி சல; அுந்தைவாய், மாயச்சூ டேறி மயங்குகோய் 
கைமிகப், பூவேழி லண்கண் பணிபாப்பக் சண்படா, ஞாயர்பா லுண்டி ல, 
அன்னைரளோ, யாயெம் மகனைப்பா மாட்டக்கதுமெனத், தாம்வந்தார் தாம்பர 
லவசொடு தம்மை, வருகெண்றுர் யார்கொலோ வீங்கு; என்பாலன்; பாசாட் 
கவக்சோய் குடியுண் டீ. த்தை; என், பாமாட்டைப் பரலோ லலெசெருக் குறித் 

சாரை, யுவகைச்கூச் சாட்டும் வரிசைப்பெரும் பாட்டொ டெல்லாம், பரு 

  

சதமைச் சண்டுவென்ஞாயர் மாட்டைப்பால்'! (கலி-௮௫) என இப்பாட்ட 
இட்லி ஈட்டே முழுதும் வச்சது. இஃது உதழ்பொருட் டன்மை 
இ கொள்ளம், வ யெல்லாக் சவிவெண்பாவுதுப் Gur ewe unas 

பட்ட கொச்சகம். “எருத்சேகொச்சகம்? (செய் ௧௫3) என்னுஞ் சூத்த 
ஈக்தே, அம்போதால்கச்திற்குக் கூறியவள வே மேல்வருஇன் wy eps gum 
கப்கு மளவென்று கூறிப்போர்த தனான் அளவ மூணர்க, இனிக் கொச்சு, 
கவொருபோகுடன் மாட்டெதிதவின் அ சனளவு இதற்கும் அனவாமெனி௰எ் 
ஆகாரவண்ண த்தித்கோ சியவுலுப்பமைய வாராச.து கொச்சகமாதலின் ௮௪, 

கோதியஅளவே சொச்சகவொருபோஓத்கு அளவாயுஞ் இறிதுவே௫பட்டு, 
வரும். இது அங்கனைம்வாராசென்றுகொள்க. இசற்கு இரண்டடிமுத, 
பத்தடியளவும்வருவன சாவுகொச்சசமாமா ுதாசணச்திற் சாண்க, (சட் 

  

   

௧௫௭௬ கூற்று மாத்றமு மிடையிடை மிடைந்தும் 

போக்கன் ரச லுறழ்கலிக் யெல்பே,* 
௫த। முறையானே உதம்கவி x yarns 

இஸ். ஒருவர் ஓனறுகூறுகற்கு மதுமாக்தம். மத்ணொருவர் கூறி 
சென்று பின்னர் அவற்றையடக்குவதோர் சுரிசசமின் ஜிமுடிவது உதழ்க. 
யாம். எ ் ் :    
  

% எ-து, உறழ்கவிப்பாவாமாமுணர்-ந.ு. உதழ்கலிப்பாவித் லெக்கண। 
கூத்தும், மாற்றமும் வீரவிவந்து சுரிசசமின்றிறுடிசல், து... இசளை 
கொச்சகச்சவியின் பின்வைத் சமையான, கொச்சகவறுப்பின் ஒப்பன இத 

    

குனப்பாசக்கொள்ளப்படும். உ-ம். *யாரிவ ஜெங்கூச்.சல் சொள்வா னித 
மோ, ரூசாண்மை௰் சொத்த படிழுடைச் செம்மனை, வாசனி வந்தாங்!



கச்சினார்க்சினியருரை: ae 

போச்சன்றெனவே ஒழிக் சவுறுப்புக்ளெல்லாக கலிவெண்பாம்டித் 

சகொதியலாரே வருமென்ப தூஉம், பா மயல்வெருவெள்பதாஉம், அம்போ 
சரங்கத்தினளளவே யளவென்பதூம் மேணின் ற வஇகரரத்தார் பெந்ரும்.. 

இயல்பெனவே இயல்பன்றி விசாசவசையார் சல போக்குடையவாக தூம் 

அவை தாம் ஆசிரியமேயாகலும் இல சசவும் போக்குமின்.றிவரு,சறஞ் சற. 

பான்மைகொள்ச.  போக்குடையன சாவின்றி வாசாமையுல் சொள்க, 
வெள்ளைக்கொச்சகம் பலவக்து அவற்றுள் ஒன்றைச் சுரிதகமெனின் அதற். 
தப் போக்யெற்பொருண்மையின்மையான்.. அதனைீக்குப் போக்கெற் 

போருண்மையின்றேனும் ஆ௫ரியம்வர் துதி யப்பாட்டித் கோர் முடிவு 
எட்டிசிற்நலின் ஆசிரியமே போக்கெலாமெனக் கொண்டாம். நாடகச் 

செய்யுட்போல வேறுவேறு  அணிபொருளவாகய பலசொடர்க்த வேறு 
பாிசோச்௫ியும் பொருள்வேதுபாடுகோக்இியும் வலாற்.து நூறைமை சோச் 
யும் அ,சற்குரியசோர் இலக்சணர்தால் உறழ்சவியென வேஜோர் செய்யு, 
ளென்றார். கொச்சகத்தின் அடங்காமையின் “மாபுகிலை இரிதல் செய்யுட் 
இல்லை, “மஎபு வழிப்பட்ட சொல்லினான'” (மசயியல் ௬௦) எண மாபு கூற 
லின், உ-ம் “ரிரீ ரவிழ்நீல மல்லி யணிச்சம், புரிகெலுழ் முல்லை. கவோ 
டார்ச்.ச, தெரிமலர்ச் சண்ணியு& தாரு ஈயச்தார், பொருமுரண்சிறச் சதை 
ந்து நெருகையி, னின்று ஈன்றென்னை யணி; அணைமென்னோனாய், செய் 
யாத சொல்லிச் சினவுவ திக்செவ,னையத்சாலென்னைக் கயா ததி௩்ன்மை, 
செய்வத்தாம் சண்ட செளிச்கு மல்ஐஃத, அறிவல்யா னின்கு எனைத்தாக 
கல்லார், செதிதொடி, யுத்த் வடுவுங் குறிபொய்த்தார், கூருஇர் சாடிய மார் 
புங் குழைக்சரன், ராரும் ததர்பட்ட சாக்சமுஞ் சேறி, யரிமத ருண்சண்ணா. 
ராசாக் கவிழ், பரிசழிக் யாழன் மேணிஎண் டியானுஞ், செருவொழி௰் 
சேன் சென்றி யினி; செரியிழாய், தேற்மும் வெந்தனை காண்பாய்கீ இ 
என்மை, யாத்றி னிழப்பல் பணிர்த; அன்ன சே யாத்.றல் காண், வேதுபட் 
டாங்கே சலுழ்தி யசப்படின், மாறுபட்டாங்கே மயங்குதி யாசொன்றுங், 
உூறியுணர்தச்தலும் வேண்டாது மத்றுகீ, மாணா செயினு மறுத்சால்கே கின் 
வயிற், சாணி னெ௫ழுமென்னெஞ்சாயி னென்னுந்றாய், பேணாய்நீ பெட்பச் 

  

      

மாது; ஓள்ளிழை, என்னிவை, ஒருயிர்ப் புள்ளி oA st யுன்னொன்று, 
போரொதிர்ச் தத்னுப் புலலனீ உறினென், ஞருயிர் சித்குமா றியா.து.ச இது 
தலைமசன் கூற்மு. ஏஎ, தெளிர்சேம்யாம் காயாத யெல்லாம்வல் லெல்லா, 
பெருல்காட்டுக் கொத்றிக்குப் பேய்கொடி௫் சாங்கு, வருக்சனின் வஞ்ச 
முரைச்த? இ.௫, தலைவி. “மருந்தின், மன்னவன் சீறிந் றவழுண்டோ 
நீஃயக்த, வின்னசை தோ விலேன்” இல, சலேமசன், * மாண்மதம் 
துள்ளாத. காணிலிக் இப்போர், புதஞ்சாயந்து. சண்டைப்பாய் நெஞ்சே 
புதழ்ச்திவனைப், பொய்ப்ப விடேமென கெருங்கத் றப்பினெ, னென்றடி 
*சர்தலு மூண்டு? (கலி. ௮.3 இப்பாட்டுச் சுரிசகசம் வர்.தவாறு சண்ட 
கொள்க, அத்துக்கு இற.இக்கண் வக்சகாகாதோவெனின், சரிதசமாவது 
ஆதப்பாட்டினு மிடையிலைப்பாட்டிஷ முள்ளபொருளைச் சொகுச்,தமுடிப் 
பத. இது, அன்ன சன்றென்க, பது. உரையாசிரியருவா, 

     



ame தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 
செயல், (சவி. ௬௧) இது சாவும் பாட்டு மூடைத்சாய் ஐஞ்சசசக்பட 
ஆறு மெய்பெற்றும் வந்தும் போக்இன்றியுற்ற, உறழ்கலி, முற்கூறிய 
பொருளைத் சொகுத் தக்கராமையி ணிறு,இரின்ற “பேணுய்கீ பெட்பச 
செயல்” என்த வெள்ளைக்கரிசசமாகாசாம். அது “அன்னதேயாயிலு, 
wrens முயிழாய், நின்னகை யுண்க மூவங்குவாய் கின்னெஞ்ச, மென். 
ஜெலகின்ற செனின்? ( 3) எனப் பின்னுமொண்று தலைவன் 
'கூத்த்கும் உடம்பட்டு கித்றலின். ' இவ்வாண்.தி. யா௫ிரியச். செய்யுளே 
முடித்துச்சாட்சேலின் அதனைச் எழு பான்மை கொண்டார். நலிரிக நம் 
(இய ஈயவரு தடமென்றோ, எலமர லமருண்க ணச்சல்லாய் கீயுதிஇய, வுல 
மா லுயவுசேய்க் சூய்யுதா ஐஷாத்துச்செல்; பேசேமுற் மூர்போல மூன் 
னின்று: விலக்குவா, யாரெல்லா நின்னை யறிந்ததா மில்வழி, சளரியா 
லென்னறிதல் வேண்டித் பகையஞ்சாப், புல்லின.ச் காயர் மகனேன். மத் 
றியான், ஒக்கும், புல்வீனத் தாயனைரீ யாயித் குடஞ்சுட்டி, கல்வினச் தாய 
ரெமற்; எல்லா, சின்னொ௫ சொல்லி னேசமோ வில்லைமன்; a swer 
ஜென்னை வருவான் வி) விடேன், உடம்பட்டு நீப்பார் செவி மடம்பட்டு, 
மெல்லிய வாத லறியினு மெல்லியா, னின்மொழிகொண் டியானோ விஓ 
வேன்மற் ஹென்மொழிகொண், டென்னெஞ்ச மேவல் செயின்; கெழு 
சேவல் செய்யா. தெனகின்றாய்ச் கெஞ்_, காதல்கொள் காமல் ௧௨ 

க்குற வேதிலார், பொய்ம்மொழி சேறுவ சென்; தெனிக்சேன் தெரிம் 
மர் யான்; ' பல்கால்யாம் கான்யாற் தவிர்மணத் நண் பொழி, லல்2 
|லகலஜை யாயமொடாடி, முல்லை. குருக்தொடு மூச்சி வேய்க் செல்லை. 
யிசவுத்த இன்னங் கழிப்பி யாவுத், துருமி னதிருல் குசல்போத் பொருமுச 
ணல்லேது காகுட ணின்தன, பல்லா னினகிசை காமுடன் செலற்கே! 
(கலி. ௧௧௩) இது யோக்லலெச்சண மில்வி யாடிறியச்சுரி சகம்பெற்த > pi 
கலி, “வாரி கெறிப்பட்டு?” (aod. sae) என்னும் முல்லைப் பாட்டும் 
“சுணங்கணி வணமுலே?.. (கலி. ௬௦) “என்னுங் குதிஞ்டிப் பாட்டுமது 
“ஒரூஉரீ யெங்கூந்தல் கொள்ளல்யா சின்னை, வெருஉதல் காணுல் கடை 
தெரியிழாய்) செய் தவ நில்வழி யாங்குச் ெவுவாய், மெய்பிரிச் தன்னவா 
மாட்டு; ஏடா, கினக்கு,ச் சவறுண்டோ தீவீடு பெற்றா, விமைப்பி னிதம் 
மறை பாங்கே ௧௦.௫), சிலைப்பா லறியினு கின்னொந்து நின்னைப், புலப்பா 
ருடையர் சவறு; அணை ச்தோளாய், 'சயோரைப் போல் இதணின் நுடச் 
D8, சாயும் சவறிலேன் யான்; மானோக்க நீயழ நீத்தவ ஞான. காணில 
னாமி லிம் தவன் வயி, னூதே லென்னோ வினி; இனி, யாதுமீக் கூத்த 
காமில மன்ற, சசையத சண்டைப்பாய் கெஞ்சே பணியானாப், பாடில்கள் 
பாயல் Gane” (209. ௮௪) இன சாவும் போக்குமிண்றிவந்த உதழ்கலி 
இவத்எள் ஐஞ்சரும் அழுசிரும் வந்தன, சொழத்சிரடி. வத்தன. வச்தூழிச 
காண்க, பிறவு மன்ன, (௪௫௪) 

 



கச்சினார்க்கினியருரை. ௧௬௭. 

௫௭ ஆரியப் பாட்டி. னளவிற் கெல்லை. 
யாயிர மாகு மிழிபுகூன் றடியே.* 

இத சஅ.த்தமூதையே ஆ௫ரியத்திற்கு yor Dud கூறுன்றது. 
இ-ள். ஆ?ரியப்பாவின் பெருக்கத்துக்கு எல்லையாயிரமாகும், ௬௫௪ 

தத்தித்கெல்லை மூன் தடியாகும். எ-று. 

உ-ம். நீல மேனி வாவிழை...பாசச் தொருவனிருதா ' ணிழற்சம், 
மூவகை யுலகு மூஇழ்த் சன முறையே? (ஐங்குமு-வாழ்ச்.து) இத சுருச்சுச் 
திற்கெல்லை. 1கூத்தராற்றுப்படை சலையளவித்செல்லை. மதுரைக்காஞ்சி 

யும் பட்டினப் பாலையும் ஒழிக்த பாட்டேழும், பரிபாடலுங், கலியும் “ஒழி. 
ந்த சொகையாறும் இடையளவித் செல்லை. பாட்டினெல்லை யென்னாறு. 
அளவென்.தத்னான் அ,சனியற்றாயெ வஞ்சிக்கும் இவ்வாறே கொள்க, செல் 
சண்மேதி கரும்புழக்க, யங்கணீல் தலாருந்இப், பொழித்காஞ்ி கிழ் 
ஐயிவஞ், செழுநீர் ஈல்வயத் சழணி யூசன், புகழ்ச லானுப் பெருவண் 
மையனே” இது இத்றெல்லை. பட்டினப்பகலே யிடையளவித் செல்லை. 
மதுரைக் காஜ்சி தலையள விற் செல்லை. (௧௫௪) 

௧௫_௮ தெடுவெண் பாட்டு முங்கா லடி.த்தே € 
குறுவெண் பாட்டிற் களவெழு சரே.ர் 

இத முறையே வெண்பாவின் அடியளவை peer pg. 
இடன்... நெலவெண்பாப் பேசெல்லை. மன்னீரடியையுடை த்து. குறு 

வெண்பாச் இத்றெல்லை யிசடியையுடைத்து, எ-று. 
இதனை வெண்பாட்டளவித் செல்லையென்னாது குது வெண்பாட்டு ' 

கெடவெண்பாட்டெனப் பெயர் கொடுத்அக் குறுமையும் நெடுமையும் அள. 
வியலோடு படுத்தும் சொன்னப்ப சவின் அளவியல் வெண்பாட்டு மூன: 

  

  

  

*௭-து, இ௫ிரியப்பாவி னளவுணர்-த்௮. ஆ௫ிறியப்பாட்டினள வித்கெல்லை 
மானு, கருங்னெ.௮ மூன்றடி, பெருமை யாயிசமடியாக விடைப்பட்டன 
வெல்லாவடியானும் வமப்பெறும். ௭-௮. கருங்இனபாட்டித்கு உ-ம் மேத் 
எட்டப்பட்ட.  பெரியபாட்டு, பத்துப்பாட்டுள்ளுக் சிலப்பதிகாரத். 
துள்ளும் மணிமேகலையுள்ளுங் சண்டுகொள்ச. “ ஆசிரியஈடைத்சேவஞ்சி, 
(செய். ௪௦௮.1 என்றசனான் வஞ்ூப்பாலித்கும் ஆயிரமடிப்பெருமையாகக் 
கொள்ளப்படும், எ-று, எது, உரையாசிரியருரை. 

* எ-௮, வெண்பாவிற் கடிவரையறையுணர்ஃத்று, நெடுவெண்பாட்டி.த் 
செல்லை. பன்னிசண்டடி.- குறுவெண்பாட்டித்கு அளவடியுஞ் க்சடியு 
மாயெ விசண்டடியும். எ-று. எனவே: இடையுள்ள வடிகனெல்லாஞுரிய. 
உம். மேற்காட்டுதும். எ.து. உரையாிறியருசை, 

1 மலைப௫சடாம்.



௬௯௮ சோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

வென்பம், ௮௫ தெெப்புடைச்சென்பதாம் பெறுதும். எனவே, ஜெ 
வெண்பாவின் பன்னீசடியில் பாசமாகிய ஆடியே யனவியல்வெண்பாவு? 
குப் பேசெல்லையாகவும், அசன்பாசமாகய மூண் தடியே கு௮ுவெண்பாவித் 
குப் பேரெல்லையாகவுங் கோடும்.  அங்ஙனவ் கொள்ளவே மெடுவெண்பூர 

விற் இழிந்த வெல்லை யேடிடியாகவும் அளவியல் வெண்யாவுக்கு இழிந்த 

வெல்லை கான்சடியாகவுல் கொள்ளப்படும், இங்ஙனம் அளவியல் 9வெண்பர் 
இறப்புடைமை சோக் யாடிய... “அம்மை சானே யடி.ரி.ரிர் வின்தோ 
(செய். ௨௩௬) என்று நெடுவெண்பா நேர்க்திலர். அடிசிமிர் வின்தெள் 
ஐல ஆதடியின் மிகாமையை;  உமையித் கோடலென்பதணாம் செப்பீழ 
கூதுஞ் செய்யுட்கு கான்கடியே மிச்ச றெப்புடைச்செனக் கொள்க, “றப் 
புடைப் பொருளைப் பிற்படக் ளெத்தல்? என்பனாத் குறுவெண்பாவுக் 
சறப்புடைமை பெறுதும். இக் கருத் சானே கீழ்க்கணக்கில் கான்கடியும் me 
டியுமே மிசவக்தவானும் ழத்தொன்ளாமிசத்து கான்கடியே மிகவக்தவாறும் 
காண்க... ௨-ம். “யாதானு.. எடாமால்?ி (இருக், ௩௧௭) 1“இரு சேவ் 
பார்ப்பா ரிடை"' (ஆசாரச். ௩௪) “தகர் பெழுஞ் செல்வம்" (காலடி, 
செல்வ) “இணிதுண்பா னென்பா ஹுயிர்கொல்லா அண்பான், முனி 
,சக்கா னென்பான் முகனொழிக்ஏ வாழ்வான், ஐனிய னெனப்பவொள் 
செய்தான் நில்லா, னிணிய னெனப்படுவாண் யார்யார்க்சே யானு, முனி 
யா வொழுக்கள் தவன்?” (கான்மணி. ௬ப 

  

Kg Quiles மூண்ட மழித்தா 
னடியேத் இ, யாறடதஅத் சாணறிக்க மா.த்இரையா னாசாசம், யாரு wpe 
தறனாக மற்றவற்றை, . யாசாமக் கோவை யெனத்தொகுத் சான் நீராத், 

.இருவாயி லாய இதல்வண் சயத்தார்ப், பெருவாயின் முள்ளியென் பான்? 
(ஆசாசஃ கரப்பு) என இவை முறையே வக்க. ஒழிக்க கெலவெண் 
பாப்டு வந்து நிக் காண்க, (௧௫௮) 

௧௫௬௯ Dire Ss urs om ara 
இ வசைப்பாட்டெல்லை கூதுஇன்றது. 

    

2 டொக்கும்.*% 

  

(ள். வசைப், டி னெல்லை முற்கூறியவைபோல சாடிச்சிறுமையும். 

arm. 

    

பன்னிரடிப் பெருமையுமாய் வரு 

  

௨-ம். 24“இருமர் மணிவிளச்கச் சேழிலார்'* இ.து நான்கடியாண் வம். 

௪. பிறவு மன்ன. . (௧௫) 

  

௮-து, அங்க தப்பாட்டிற் களவுணர்-ந்று அங்கசப்பாட்டாகுய வெண் 
பாவிற்கெல்லை, இறெமை யிரண்டடி, பெருமை பன்னிரண்டடி, எ.து, 
உதாரணம் லெ காட்டப்பட்டன... ஏனைய வக்தவழிக் கண்குகொள்க, ௭-2. 
உரையாிரியருரை, 

  

  

      
    

  

  1 இருதேவர் _ பார்ப்பா நடைபோக 
ஜொழுதெழுக - வொப்பார்க் - குடன்செ. 

Qu மூமுையும் இவ்வியல் ௮: 

சம்மினு, மிக்கார் வழுத்இச் 
ல லுள்ள முவக்அ. என்பது. 

-ம் சூஜ்இரவுரையி கூறினார்.   

 



ஈச்சினார்க்கினியகுரை. 

(௬௦ கலிவெண் பாட்டே கைய்களாள் செய்யுள் 
(றகிலை வாயுறை செளியறி வென்.றிவை 
தொகுகிலை யலி னடியில வெள்ப.* 

  

இ.௫ “ஒருபொருணுதவிய? (செய். பகி aera, GFA i HH 
ரவசைச்சலிவெண்பாவிர்கும், கால்வசை மருட்பாவித்கும் அடிவரை 
புநையின்மை கூமுஇண்றது. aa... fers ௭-௯ கவிவெண்பாட்டு, கைக் 
ரச் செய்யுள், ப.ஐரிலைவா. 

  

,ச்அப்பொருண்மேல் வருஞ்செய்யுள், வாயுறை 
எழ்.ச்.அப்பொருண்மேல் வருஞ்செய்யுள், செவியதிவு.வாஉப்பொருண்மேல் 

ஒருஞ் செய்யுள் என்றிங்வைச்ஐும். சொகு...ப. எ-னு பெருமைச் செல்லை 

ரச் துணையென ச் சொகுச்.துச்கூறம் சண்மையையுடைய அளவால்வரும் 

தடியையுடையவல்லலெண்றுக..லுவர் புலவர். எற, 

உ-ம். சட. 

  

,ச்சொடீ கேளாய் செருவிஸ மாடும்? (சலி, ௫௧) இது 
டருபொருண)தவிப் பதினாதடியாண்வஈ்கஅ. “இருக்திழாய் கேளாய்? (சலி, 
2) என்பது இருபத்தொன்ப சடியாண்லந்.து. இதனைக் கைச்சளே 

பயோடெண்ணசலிற் கைர்ளேப்பொருளொடுங். கவிவெண்பாட்டுவரு கல் 

anor, 

  

    

        

1 6) சலித்சொையசணின்மையில் சாட்டாமாயிஞம். 
      புறுப்போடுகூடிய Davari Beat Gua x 

  

ஒசாரணல்களுட், காஸ்ச. இணிக் “சணவிணிற் ஈரண்கொடாச் 
சல், ஈனவினுண் முணன்விலக்கு கா _மினவங்கம், பொங்கோசம் 

  

  போழும் புகா.அர்ப் பெருமானார், செக்கோல் வல ? பென்று? as 

3 சான்.) இ புதப்புதக்கைச்சளே. இகணேச் ௯ 
பந்௪ சலிவெண்பாட்டெனின் இது சுட்டி யொ 

பாருண்மேல். 

  

avis , 2 பயர்ச்சொண்ட 
பாடரண்டிணைப் புறப்பொருளாகலானுங் சவி வெண்பாட்ட அப் பொருண் 
மேல்வருசல் று பான்மையாசலானும் இது பன்னீரடியினிசவா வருத 
லானும் வெண்பாவேயாம். இவ்வாறு புதப்பொருளான் வர்.ஐு இரண்டெப் 
பாயும் ஒருஐப்பாயும் பாவும் பொருளும் வேறுபட்டு வெள்ளடியினிகந்து 
வரங் கலிவெண்பாவாகய உலாச்செய்யுள் அடிவரையன் றி வருமாறும் 
பெருக்திணைப் பொருண்மேல்வரும் மடத்செய்யுளும் 
சக்துவருமாலும் இக்காலத்துச் கூறுஇன் றல் 
புறத்துள்ளம் “வாமான வீசன் வரும் 

  

,ாலுப்பசய் அடியி 
owe. 28 Spans 

தியுலா.) என முடித்து 

    

       

  

அடிவமையநையில்லாத செய்யுஞணர்,தறு சவி3வெண் பாட்டும். 
)கக்ளைப்பொருட்செய்யுளுஞ் செவியுறையும். வாயுதைகாழ்ச்தும். புத 
சலைவாழ்ச்சமென்னும் பொருண்மைஃ2- வரும் வெண்பாச்களும் அளவு 
வசையறுக்கப்படா,  பொருண்முடியுங்காறும். வேண்டிய அடி... வரப் 
பெறும். எ-று, எஃது. உசையாசரியகுமை..



௨0௦, கதால்காப்பியம் செய்யுளியல் 

மேல் வேஜோகுமப்பாய வாறும் ஒழிந்த உலாக்களூள் வஞ்சயுர்ச்சர் yal, 

வாறும். அடிவரையறை, யிண்மையுமாம்,  அகப்புறமும் புதப்பு தழுவி 

ல்ருட்பாவாய்க் கைக்கே யடிவரையறையின் றி. வந்தன வக் அழிக்காண்த 

காமஞ்சாலா இளமையோன்வயின்வக்ச கைக்ளையுக் காட்டிமு தலி, 

சைக்களேயும் ஆசிரியத்.இினிம் வஞ்சியினும் வாரா. எனவே யொழிக்தபாவ் 

னுள் எல்லாச்கைக்களையும் வருமாயித்து. “என்னை, புற்கை யுண்டே 

பெருக்சோ என்னே, யாமே, புறஞ்சிதை யிருக்தும் பொன்னன் னம்மே 

போசெதிர்க் தென்னை போர்க்களம் புனே, சல்லென் பேரூர் விழவுடை 

யாங்க, ணேமுத்றுச் கழிர்.த மள்ளர்க், குமணர் வெரூஉம் துறையன் 

னன்னே'? (புறம். இல) இது சுட்டி யொருவர்ப் பெயர்க் கொள்ளாத 
பாடாண்டிணைக் கைக்ளே., “விடியல்.வெக்கதிர்” (கலி. ௬௫) என்னும் 

குறிஞ்சிப்பாட்டினுள் “கால்பொச அடல்கலித் கரல்சை யருவிசின், மால், 

வரை மவிசுனை மலரேய்க்கு மென்பதோ, புல்லாசாப் புணர்ச்சியொத் புலம் 

பிய வென்றோழி, பல்லிசழ் மலருண்கண் பசப்பரீ தைத்த? என்ப 

தோஉம் “ந்தவினை வரைச்தார்க்கும்'? (கவி. ௬௯), என்னும் மருதப் பாட்டி 

னுள் “அறரிழலெனக்கொண்டாய் சின்குடை யக்குடை, புதகிழத் பட் 

டாளோ விவளிவட் சண்டிகா, பிறதைஐசல் பசப்பூப் பெருவிதுப் புத் 

மூளை? என்பதூஉம் சுட்டி யொருவர்ப் பெயர் கொள்ளாத கைச்சளேயா 
மெனின் இவை தலைவனன் பின்மை மெய்யாயினன்றே. கைக்களேயாவது: 

அவ்வசைவு சடாவலும் ஊடலுங் காணமாக அன்பிலனென் தலி ஜெரு 

தலைச் காமமண்ம. ஒழிந்த அடிவரையின்றி வருமாறு மேற்சொன்ச. (௧௬௦) 
  

௧௬௧  புதகிலை வாயுறை செவியறி வுமாவெனச் 
நித்தில மூன் அம் இண்ணிதிற் தெரியின். 
வெண்பா வியலினு மா௫ிரிய வியலினும் 

பண்டுற முடியும் பாலின வென்ப.* 

'இ* சைக்ளே மருட்பாவல்லா௪ மருட்பாவும்_ அதுவே போலவரு 

மென்தற்கு உடம்பட்டமைசண்டு ஈண்டுக் கறுன்றத. 

ஒ-ன். இம்: மூன்றும் முன்பு வெண்பாவும் பின்பு ஆ௫ிரியமுமாம் 

வரும். எ-று. 

    

Kang, மேலானவத்றுட் லெபொருட்குரிய வேறுபாணெர்டத்து, 

புதநிலைவாழ்த் தம், வாயுறைகாழ்ச்.ஐம், செவியறிவுதாஉவும் $மருட்பாலி 

னாலும் வரப்பெறும், ௭-௮. எனவே, மருட்பா கான்குபொருளினல்லத_ 

'வரப்பெறாவென் தவானுயித் ௮, உசாசணம் வர்தவழிக்கொள்ச. ௭-௮, 
  

een rn Ala recon



கச்சினார்க்கினியருசை. ௨௦௪ 

“மருட்பா வேனை யிருளால்ல? (செய். ௮௫) என்த வழி இன்ன 
ஏறு வரு மென்னாமையின் இது கைச்சளே மருட்பாப்போல வருமென் 
pS PHY வெண்பா வியலினும் பின்பு ஆசிரிய வியலினும் முடியு 
மென்று அவை வருமூறைகூறினார். முன்னர் இம் மூன்று பொருட்கும் 
ஜலச்சணல். கூறிப் போக்சவத்றித்கு இன்னவா௮ஞ் செய்யுட்செய்த ரிச் 
சென்று ஈண்டு ஓர் செய்யுள் ' வேறுபாடு கூறினார், இ௯: பு.ற.ச்,தணையுள்ளல். 
og வாசா வென்தற்குச் இண்ணிஇனென்றார். எனவே இவை சைச் 
ளா மருட்பாப்போல ஆண்பாற் .கைக்ளேயும் பெண்பாற் கைக்ளேயு 
பய்... அசனும்புதனும்பத்திவாசாவென்பது பெத்றாம்.. இயலென்று 
oss கூறியவ சனான் இசண்டுபாவும் இயற் ரான்வரு,சல் சறப்புடை,ச் 
Jeera. “பண்புத' என்றசறன் வெண்பாவினிழிபாகய எழு ரானன் றி 
பண்டுசான் வரு சலும், ஆரியச் இனிழிபாய மூண்றடிவரினும் எருச் 
டி குட்டம்பட்டு வகு சலும்'வெண்பா காலடிமூ.சற் பண்ணிசடியளவு முய 
டல் இதப்புடைச்்ெ்செனவும் வெண்பாப் பலவடிவறிணு மா௫ிறிய மூண்றி 
ரசவாவென்றுங்சொள்க.  பாவீன வென்றதனான் இவ்விருபசூஇியுக் 
சம் பாக்கள் வேறுவேறு நிகழுமென்று கொள்க. : “எழும்பி யளையித் 
ம்பஸ் சுணேய?? (Gm. wo.) என்னும் பாட்குப்போல வோசை கலந்து 
சா. உ£ம்... “சென்ற விடைபோம்ச்ச தேனார் ஈமமூல்லை,.. மூன்றின் 
சைவிரியு மூச்.தநீர்ச் சண்சோளூர்ச், குண்றமர்ச்ச சொல்லேத்றா னித 
ப்பவெண்றுந், இராகண்பிற் ஹேவர், சீர்சால் செல்வமொ பொலிமஇ ற. 

2? இன புறநிலை. 1இஃது அடியிசக்கது வக்னுழிக்காண்க,. “பல. 
ஜையு மோம்பப் பவெண சேண்மின், சொலன் முறைச்கட் டோன்றிச் 
/மணித்தே ரூர்க் து, சிலநுறையி ஒண்ட நிகரில்லார் ,மாட்டஞ், ஓல 
ஐுூந,யல்ல அடிசல்வங்க ணில்லா, விலங்கு மெறிபடையு மாத்தலு: மண் 

சலக்௪,சங் கல்வியுச் தோத்றமு Cured, பொலஞ்செய் புணேகல்னோ. 
வாஜி னாலும், விலங்வெருல் கூத்த நீக்கலு மாகா, சணைச்தாத னியிருல். 
ஈடிர்டகினேச்.௪க்க, கூறிய வெம்மொழி பிழையாஅ, 2ே.றிரீ சொழுஇற் 
எறுபயன் தருமே? இது வாயுறை. “பல்யாணை மன்னர் மூருல்க 
ருழக்து, கொல்யானை் சேசொடுல் சேர்ட்டக்து கல்ல, தலையாலல் 
ஈம் பொலியச் தொலையாப்/.படுசளம் பாடுபுச் காற்றிப் பகைனு, சடுக 
வேட்டோன் மருக வற, லாழி நி:சிர்சோட் பெருவழுதி” Que 
று; மீச மூடையையா யென்வாய்ச்சொத் கேட்டி, யுடைய வுழவசை 
*சனுங்கக் கொண்டு, வருங்கா லுழவர்க்கு வேளாண்மை செய்யண், 
; சிமைக்கும் வரைசா ணிதியீட்டல், காட்டு மமைச்சரை யாத்தத் 

1 இஃசெென் தத புதரிலையை. 

5 சேறுரீசொழுகன் என்பலும் பாடம், 
26



௨௦௨ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

கெளிய, லடைத்த வரும்பொரு வாதண்றி வெளவவி, ச்சை பெரும் 
பொரு ளாசையாழ் சென்று, பெருக்குழிள, மன்ர மழுச வஃழாதியென்று, 
ஒறப்புத மாடி மதுமையா ரோம்ப, மதப்புத மாசைப் uC pa வதச்சா, 
லவையார் கொகொத் இருத்இ கலையாக, ௩ட்டார் குழி இதையாதி பொட் 
பார், செவிபுசைக்குக் இய க௰ஞ்ெ. . கவிபடைத்தாய், சுத்றார்ச் ௪.   

கூக் கல்லார்* ஈடிக்சொழுச், செத்ரார்ச் செகு்.துகிற் சேர்க் சாண யாக் 
குதி, யத்த மறிந்த வறிவினாய் மத்து, நிவையிவை நீவா சொழு ஸனிஷ, 
யாப், பொருகட wre. Sows, ளொருகுடை நீழத் றுஞ்சுவண் மன்னே 
இ.௫ செவியுறை. (sa) 

௧௬௨ பரிபா டல்லே, 
காவி மைம்ப அயர்வடி. யாக 
வையைக் தாகு மிழிவடிக் கெல்லை்   

இ.௪ முறையே பரிபாடத் கெல்லைகடறஇன்ற ௫. 

இ-ள். பரிபாட 
டி பெருச்சுத்திம் கெல்லையாசவம் இருபத்சைந்சடி சருக்கச்திற் செல்லை. 

குமப்பாய வெண்பாவும், பொதுப்பாவும் கனு 

  

யாசவும் பெறும். எ-று. 
அவை 1தொகையுட் erates, (wae) 

௧௬௩. அளலியல், வகையே யனைவகைப் படுமே 

இத பிதன் கோட் கூதல். 
இன், யான் கூறிய அளவியவின் கூறுபால அ.த்துணைப்பகுஇப்படும்.எ.று. 

என்.த யான் ஜெப்படைச்ெனச் கூறிய பெருமைக்செல்லை. மத்த 

ஊணேப்பரிமெனவே... பிதர்பெருமைக்கெல்லேகொள்ளாச.து.. இறப்பின். 

Ape pang Sex. (sen) 
  

* எ.து, பரிபாடத் கடிவரையறையுணர்-த்று.  பரிபாடத் செய்யுள் 
னாதடியுயர்பாக விருபச்சைர்சடி யிழிபாக வுணர்த்இற் ஜென்றவாத. 

எனவே, இடை யெல்லாவடியானும் வாப்பெும்... எ-று, எலிப்பாவினுள் 
ப்பட்டது,  கலிவெண்பாட்டிக்குவரையரை 

    

ஒச்சாழிசைச்சளவு Cn 

மேற்கூறப்பட்டது.  கொச்சுசம்கவிப்பாவுக்கு. வமையறைகூமுமையா 

பொருண்முடிவுகாறும் வரப்பெதுமென்று கொள்க, அவ்வழிப் பலவுறட 

பா௫ வருதலின் அதற்குறுப்பாுய செய்யுள் “அளவிழ்றா,சல்வேண்டும் 

உறழ்கலியுக் கொச்சகக்சலிப்பாத்படும், ௭-.ஐ, உஷையாஏிரியருலா, 

*$ எ-அ, மேத்சொல்லப்பட்ட...... சொகுச்துணர்-ற்று இங்வதிசாச. 

Bon ளீண்டஇகரிக்சப்பட்டஅளவிய லீண்டுச்சொன்னவசைப்படும், ௭-3 

  

எடது உரையாசிரியருமை 

1 சொகையென்பது - எட்டச்சொசை.



குக்சினார்க்கிணியருகை aon 

௧௬௪ எழுகிலத தெழுந்த செய்யுட் டெசியி 
ory cen வில்ல வாறென மொழிப.* 

இ கான்குமாவித்குமளவு மூற்கூதிய அளவிச் படாசன கடற் 
1B 

@- 4.  அகமும்புதமுமாகிய  எழுகிலத்திலுர்சோன்.றியசெய்யுளை 
wie gamer Bags இலக்கணச்சன gO por ym geri 
புலவர். எ.று, 

எழுநில மென்ற தத்குப் பாட்டு உசைதூல் முதவியனவுமாம். (௧௬௪) 

௧௬௫ அவை தாம். மூலினை வுமையிஞன் 
கொடியொடு புணர்கத பிசியி னை 
வேத அ.தலிய முதுமொழி யான 
மறைபொழி வெந்த மந்திரத் தான 
கூற்றிடை வைத்த குறிப்பி ஞன.ர் 

இ முத்கூறிய ஆறற்கும் பெயரும் மூதையும் உணர்த்திற்று, 
Bw. Cpe nw x 

உரைஜின்சண்ணாவனவும், கொடியின்மாச்இிமையவாகிய . பிசமின்கண்ணா 

  

aims WS ao er 

  

சாலின்-ண்ணாவனவும், 

ளூ 
வனவும்,”  ஒருமொழிக்கேதுவா கவரும் முகமொழிக்சண்ணாவனவும், 
மதைச்தக்கூ௮ஞ்சொல்லாத்கூதிய 52௫ இன்சணுவனவம், கூறுஇன்ற 

  

   பொருளை யிடைச்சார்னுகூறுல் குறி 
பலம், எறுட 

ன் சண்ணாவனவுமென் ஆழுவகைப் 

சதூவினான எ.து குத்த செய்யுட்களுள் ஆ௫ிரியமாய் வரது. அனவை 
பெழுசனவற்றையோக்கத்று, 

  

ையோக்கிவருமூசையும் 

  

ஒரு செய்யுளால்... ஒழிஈ்சன வழிக்கின்கண்ணஞ் செய்யுட்கண்ணும் வயி 
னம் எண்டுச் செய்யுளை கோக்கு,ச.ந்கு அவற்றுச் கண்ண வென்றார், இவை 
பும் அளவிசர்துவருவனலே, அளவு ரூஜ் கூதிற்றாம். (க௬௫ு), 

3௩ எது, அடிவரையதையில்லாசன வசையறு த்துணர்-திறு,.. எழுகில் 
    
  

எவன? பாட்டு, உரை, அல், வாய்மொழி, பிஏ, அங்கசம், மு. துசொல் 

    

ரன்பனவத்துட் பாட்டொழிர்தவாதும் அடிவரையில்லை.. ஏவறு,.. எடது, 
உரையாசிரியருமை 

ர் எத, மேத்சொல்லப்பட்ட வதுவகையு மாமாலுணர்டத்து, வாய் 
3மாழியெனினு மர்திமெணினு மொக்கும். அக்கசமாவது;-செழ் 
பொருள் சாக்ச சென்றிரு வகைத்தே!” (ரொய்2௨௭) என் த சனாண், கரம் 

  

சஙக்கசமெனினுஞ் சொக்கு? பெணிவ மொக்கும்,. அவை வருமாறு 

  

ug@een



௧௦௪ தோல்கரீப்பியம் செய்யுளியல் 

௧௬௭ அவற்றுள் groves agit 

முதற முடிவு மாறுகோ எின்றித் 

தொகையினும் வசையினும் பொருண்மை சாட்டி. 

புண்ணின் றகன்.ற வுரையொடு பொருந்தி . 
நுண்ணிதின் விளக்க லலுவதன் பண்பே.* 

Di. அழூல்கள இலச்சணக் G6 psi. 

ஓன். சா...அ.ு-அ அலென்று தெப்பித்துச் சொல்லப்பலெது, மத... 

ன்றி, எ-து. முன்னும்பின்னுமாறுபடாது. தொசை...காட்டி, § (எது. 

தொகுத்தும் வகுத்தும் பொருள்காட்டி, உண்....ர்இி, எ-று. தன்னுள்ளே 

படங்கரின்று விரிந்த வுரையோடு பொருந்தப்பட்டு. அண்...பு. எ-து. பருப் 

பொருட்டாகாது அண்பொருட்டாசப் பொருள்விளக்கலாயெ. அவ்விலக்கணம் 

அதனிலக்கணம். எ-று. 

அது எழுத்து முப்பத்து மூன்றெனத் தொகுத்ததனைப் பின்னர்ச் குத் 

லும் நெடிலும் முறவினமூஞ் சார்பித்றோற்றமுமென வகுத்தசற்போல்வனவும் 

பிதவுமென் இணர்க. சாதிபத்திப் பவெதென ஒருமையாத் கூதினார். (௧௪௪) 

௧௬௭ அதுவே தான மீரிரு வகைத்தேர். 

இஃ ௪ அர்தூத்பகுதி நான்காமென்ின்ற௮. 

இ-ள், அந்ற்பகுதி கான்காம். எற. (ssa 

  

* எடது, தூலாமாறுணர்-த்று தூலென்று சொல்லப்பெது. எடத்த 

கோடத்படிவதும், அடுக்கும்பொருளும் மாறுபடாமற் கருதியபொருளை, 

சொகையானும், வசையானுல் காட்டி, அதனசத்துசின்றும் விரிந்சவுை 

யோடு பொருச்சமுடைத்தா௫ ஓண்ணிதாஓயபொருள்விளக்கலாவது அத் 

இயல்பாம், ௭வது, அசன்தவுமையோ பொருக்து,சலாவஅ:--சொல்லாத 

பொருண்மையெல்லாம் விரிச்சவேண்டியவழி அ.த.ற்செல்லா மிடனுண்டா 

  

சல், எ.து, உரையாசிரியருரை. 

* எத, தல் பாகுபமாமுணர்-த்து,மேத்சொல்லப்பட்டதல், கான்கு 

வகையுடைத்து.. ௭-௮... அவையாமாது. முன்னர்க்காட்டதும், 3-8, 

உரையாசரியருரை. 

1 தூலெனப்பரிவது அவலுக்சாலை என்ற பாடம் கச்௫னார்க்இனிய 

உமை எ௫சளிலில்லை.



க்ச்சினால் ச. 206 

(௬௮ ஒருபொரு ணுதலிய சூத்திரத் தானு 
மினமொழி ளெக்த வோ,த்தி னுனும் 
பொதுமொழி சளந்த படலத் தானு 
மூன்றுறுப் படக்யெ பிண்டத் தாணுமென் 
ரூங்களை மரபி னியது மென்ப.* ,., 

இத அச்சான்கத்கும் பெயரும் மூறையு முணர்த்தித்று. 
இன். ஒரு....னும்.. எ-து அக்தூல் ஒருபொருளேகருதிவருஞ் சூத்திரத் 

சனும், இன......னும். எ-து இனமாயபொருளைக்கடதிய Cans Soar, 
பொ.த....தானும். ௭- து பலபொருட்குப் பொ.துவா௫ய இலச்சணங்களைக் கூதிய 

Los stad. மூன்று...னும். 6-9 மூன்றுறுப்பையடச்வெரும் Sem ssn 
றம். என்,.....ப. ௭-௮ என்.து கூதிய அத்தன்மைத்சாஓயமரபினான் 66S 
1மன்றுகூறுவர் புலவர். எ-று. 

  

  

செங்கென்ற மிகையாற் பிண்டமேயன்.றிட் பிண்டியென்பதும் Serger 
தென்று கொள்க. (௪௬௮). 
௧௬௯ அவற்றுட், சூ.த்திரச் தானே 

யாடி கிழலி னறியத் தோன்றி 
நாடுத லின்றிப் பொருணனி விளங்க 
யாப்பினுட் டோன்த யாத்தமைப் பதுவே.ர் 

இத முதையே குத்திரவிலக்சணங் கடறுசன்றது. 
இ-ள். அவற்...ன்.தி. ௪-௪ அர்கான்சனுள் ஒருபொருணைதலுஞ் சூத்திர 

wag: ஒருபொருணுதலுங்காற் சண்ணாடி. றிதாயினும் அகன்றுபட்ட 
பொருளை யதிவித்தாங்கு அதியச் தோன்றி, கால....ஸ்௪. எ-து தெரிதல்வேண். 
டாதபடி. அவ்வகன்த பொருளை மிகவும் விளங்குமாத்மூல், ஊரப்...ப.- லே. ௭-௯. 
செய்யுளுட் டோன்றச்செய்.அ முடிச்சப்பலெெ.து. எ-று. 

  

௬௯) 
  

3 எஃது, மேத் கொகைகொடுக்கப்பட்ட சானமாமா இணர்-ற்று, “ஒரு 
பொரு ஹலிய சூத்திரத் தானும்?” ௭-௮, ஆசிரியன் யாசொருபொருளைக் 
Ghee கூறலானும். எ-று. “*இனமொழி இக்க வோத்தி னானும்?! 
௭-௮, இனமாகிய பொருளைச் சொல்லப்பலம்ஓச் இிஷனும், ௭-௮. “பொது 
மொழி ெக்ச-படலச் சானும்?* எ-.து, மே.ற்சொல்லப்பட்டவினக்சள்பல 
வத்றையுங் கூறப்படும் படலச்சானும். எஃறு. “மூன்றுறுப் படக்இய 
பிண்டத் தானும்? 1-9, இம்மூன்.றினையு முழுப்பாகவடக்ெ பிண்டம் 
சானும், உறு, “*இங்கனை மரபி னியலு மென்ப? எ-து, அம்மாபினானி௰லு 
தல். சது, அவத்று னிலச்சண முண்ணர்க்கூறப்பகிம், எட, உரை 
யாசிரியருரை, 

  

ர் எ-து, சூத்தத்இத் இலெக்கணமுணர். Gs Aruna gs, கண்ணாடி. 
சழதபோல விளங்கத்சோன்றி யாராயாமத் பொருணணிவிளல்குமாறு, 
யாப்பீன்சண்ணேதோன்ற யாப்பலு. எழு. ஆடிகிழவினறியத் தோன்று! 
சலாவது, குத்தமம்படி,சதவளவிலே ய,சளூத் சொல்லப்படின்தபொரு 

  

 



௬௮௯ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௬௪௭௦ தின மணியை கிரலபட வைத்தாங் 
கோரினப பொருளை யொருவழதி வைப்ப 
தோத்தென மொழிப வுயர்மொழிப் புலவர் 

De. ஒத்திலக்கணா. உறின். 
(இ-ள். இனமொழி இனக்குங்காத் எதர்ச் துகிடப்பப் பவவேத்தாகச்செய் 

யாது, மணியை கிரலவைச்சாற்போல ஓரினப்பொருளையெல்லாம் ஒருவழி 
தொகுப்பது ஒத்தென்றுகூறுவர் தந்த சொத்புலவர். எ-று. 

கேரினமணியெனவே யொருசாதியினுக் தம்மி ஜனொத்சனவே ps 

  

வேண்டும். எற. *வேற்றுமையோக்,கம்” *வேத்றுமைமயங்கயலும்! 5விவு 
மரபும்! எண மூன்றன்பொருளையும் ஒன்றுக வேத்றுமையோத்தென்னாது 
வே.றுவேறுவைத்தவாறுகரண்க.. (sero) 
களக ஒருகெறி யின்றி விரவிய பொருளாற் 

பொஅமொழி தொடரி ன.அபடல மாகும் 
இ;.௫ மூதையே படலவ் கூதன்த.௮. 
(இன். ஒருபொருள்கெதியன்திப் பலவேறவகைப்பட்டபொருளெல்லா 

வற்திற்கும் வேறுவேதிலக்கணங்கூறக்கருஇி யவத்றக்குப் பொதுமொழியாகச் 
தொடர்க அவரின் அத படலமாம். எறு, 

1*பொதுமொழி செக்சு படலம்! எனலே யொழுகெதிப்பட்ட பொருட் 
ஃயும்வில4 விரவியபொருட்டுப் பொதுவாக மொழி 

cuore. oy Sammon. ர (௧௭௮) 

  

குப் பொதுவாய்வருச 

  

௮௮ படலமாிற், 

  

   
   

   

பொருணணிவினக்சலாவது, சன் 
- பொருளாசாயாமத் புலப்படச்சோன் றுமாறு 

ஈம. யேழென மொழிப". (தொல் 
) ண் விளியோ டெட்டே? (ட மெ. 

ஷு ௩.) எண்றவழி படப்பினகண்ணோ பொருடோன்த யாச்சவாது, som 
னாடி கிழத்போலச் சருதியயபொருளுக் தோத்தியவாது கண்டுகொள்க, எ.து, 
உரையாரியருஸா. 

      

2 துய 

      

ட 28 Bh கலச்சணமாணர்-ற்று. ஓத்தவினமாகிய மணியை 
யொருங்கு சோவை. ற்போல ஒஓரோவோரினமாகி வரும்பொருளை யோ 

  

    

  

   
மிடத்தேசேோவைத்சா லே சென்ற பெயசாம், எம... எணவே, அவ் 
வினமாஇச்சேர்ந்த நிலேக்கு கோச்? செண்று பெயராம், எ-று. ae Garbo 
மையோத்சென்பசனா நில ௭-௮, உசையாகிரியகுமை. 

ர எது, படலத்இத்லெச்சணமாமாஅுணர்-த்று, தரினமாகிய கெதிமின்றிப் 
பலகெியான் வருவன பொருளானே பொதுமொழியாத் ஜொடர்புபடின் 

5) படலமெனப்பெயசாம்.  எடறு, ௮௮, கிளவியாக்க மு. சலாகஎச்சவிய 
சொத்சக்கிடக்த கவொன்பசோத்தினும் வே.பபாடடையவாயினும் சொல். 
ஸிலக்சண மூணார்த்தின மையால். சொல்லதிகாரமெனப் பெயர்பெழு தல். 
அனிசாமமெணினும் படலமெணினுடிமாக்கும். எது, உரையாிரியருமை. 

1 மெய். சகட



கக்சினார்க்கினியரரை. ௨௦௪. 

௭௨ மூன் ௮ுறுப் படக்ிய கன்மைக் சாயிற் 
ஜோன் றுமொழிப் புலலச௮ பிண்ட மென்ப. 

இத பிண்டம் x mPan ps. 

Quart. சூச்திரமும் ஓக்கும் படலமுமென்டன்த ஞூன்றுஐப்பினையும் உள் 
(டச்ிய  சன்மைத்தாய்வரின் விளங்கியமொழியையுடையபுலை. ரசனைப் 

  

ரண்டமென்று பெயர்கூ ஊவர். stmt. 

அம்மன் தணேயும் உறட்பெணவே பிண்டமென்பதுூ உறுப்பியென்பது 
பேத்னும். தொல்காப்பியமென்பத பிண்டம்.௮சனுள் எழத்துச் செயற்போரு 
ளென்பஅ படலம். ஐத்.லஞ் சூத்ொமு மொழிந்த விரு கூறுமம்.. தோண்று 
மொழிப்புலவரெஸ்றுசனாற் பிண்டத்இலை புமடக்இிரிற்பதுவேவ பிண்டி 

மயெனப்படும். அது மதணுலாகிய அகத்தியந். என்னை? இயத்தமிழ் 8 மைத் 

இரயும் அடக்கி iH shoe. (were) 

  

தமிழ் சாடகத்தமிழ் என மூண்று பிண்ட 

௧௭௩. பாட்டிடை வைக குறிப்பி Hy Spit 
பாலில் றெழுக்க Bone மானும் 
பொரளொடு புமைப் பொய்ம்மொழி யாணும் 
பொருளொடு புணர்க்க கராமொதி யானுமென் 
அ ரவகை கடையே சான்டென மொழிப் 

  

    

  இத *வ்னான வுலாமினான” (asin eee, என எழுத்த முறையே 
தூதுணர்த்தி யுவாகூறுகன் ஐல. - 

(இ-ள். பாட்டிடை வைத்த 3 

மிடை கொண்டுமித்குல் கருத்இனென்வருவனவும். எ-ஐ.. அவை தகடூர் 
மாத்திரையும், சிலப்பதிகாரழல் போல்வன. ஆண்டுப் (3 
வன சுமிமுளை யாகரமையின் ஈண் டாராய்28 மின்னும், gy sere Papers 

spe Borel யானும் ௭-௪ பாட்டின்தி.? 

  

    
யுள்ளன ஈண் டடங்கும். பாலின் செ 
குத்திரத்திற்குப் பொருளெமு அ௨னபேரல்வண.. சூர்திரம் பாட்டெனப்ப। 

  

  மூன்றுறுப்படச்சிய சண்மைச் 
ம. மூண்றுறுட்படச்கு சலாவ, 

மூ. ழன்றுகிவரினும், ஓத்த 

Xap, விண்டமென்ப துணர். 
தரவின், பிண்டமென்று மொல் லவா 
GAG பலவுடைச்சாக, ஒத்தும். ப 
Umar As படலமின்றிவறினம், படலம் பலவாஇவறினும் அதற்குப் 
பிண்டமென்னும்பெயாரம். எ-று. அவற்றுள், சூத்தான்சார் பிண்டமா 

யித்ற, இறையனார் உளவியல். ஓசச்தின டமாவித்னு. பன்னருபடலம். 
அதிகாச,ச் சாற் பிண்டமாயிற், இர்தூலென் பகொள்ச. Qa perme 
Pp, Boor pro, GG sr ௭-௪, உையாடிரியருமை. 

ர் ௭-௮, உரை பாகுபமோ ௮ 
பொருள் சாட்சி வற் ,த்றள் ஓசை சழி உறப் பாட்டென்னார். தசை 
மின்றிக் செய்யுட்டன்மைச்.சாய்வருல ௪, ஈண்ணானெனட்பட்ட அ, அவ்வை 
வின்றிச் செய்யுட்டன்மை,ச்தாம்வருவத, தாலெப்பட்ட து. பாட்டிடை 

         
   

    

    

      

   

  

   Ls சொற்றொடர்க்து 

 



௨௦௮ தோல்காப்பியம் செய்யுளியல்: 

பசட்டும் உரையும் நூலுமென கேஜேதலின். yor Bye CFI agp; 
பொருளையன்.தி வுரையான் வேஜோர்பொருள்கடறி அசனைத் Opin 

கூறுமையின்; ஆண்டும் ஒருவன் கூதியதற்கு ஒருவன் பொருள்கறூஷ்ரு. 
னம்; ஒழிந்த பாட்டிற்கும் இவ்வாறே உரைகூறுவனவுமொக்கும். பொருளொடு 
புணராப் பொய்ம்மொழி யானும். ௭-அ பொருண்முறைமையின்திப் பொய் 
யாகத் தொடர்க்துகறுவன. எ-று, அவை ஓர் யானையும் குதிரையும் “தம். 

முன் கட்பாடி இன்னுழிச் சென்று இன்னலாறசெம்சனவென்ற அவற்றக் 

இயையாப் பொருள்பட்டதோர் தொடர்கிலையாய் ஒருவனுழை யொருவன்கத்று 

வரலாத்துமுறைமையான் ௮ருன்றன. பொருளொடு புணர்த்த நகைமொழி 

யானும். எது பொய்யெனப்படாது மெய்யெனப்பட்டு ஈகுதற்கேதுவாகும் 

சொடர்கிலையானும். ௭-த. இவை சிறுக்கரீடுயுரையும், தந்திசவாக்கியழம் 

போல்வன, இவை பொய்$யணப்படாது உலகயெலாஓய ஈசைதோன் அவின்; 

என் நுரைவகை ஈடையே கான்சென மொழிப. எ-து. என் அுரைப்பகுஇ 

வழக்கு இர்கான்குமென் ஐரைப்பர் புலவர். எ-று. வகையென்றதனான் 

உரைப்பகுதி பிநிஐ மூள, அவை மரமியலுட் கூறுப. 

  

(சகி 

  
௨... _-._ டப பப 

வைத்த குறிப்பாலது, பாட்டிடைவைச்சப்பட்டுப் பொருட்குறிப்பினானும் 

உரையாம். உறு... அவையாமா.து;.உ,ம் “ஊர்ச்கா னிவக்ச பொ.தும்பரு, 

ணிர்ச்சால்?! (கலி ௫௬.) என்னுக் குறிஞ்சிச்சலி ளைச், சொல்லா 

டிச் காண்பேன் தகைத்து” என்றது ஃயைக்குறி இணி “peed; 

கொர்டியியனல்லார்” (சவி-௮௮) என்னும் மருசச்சலியினுள். “கடிய தமக 

Bur சொல்லத் சக்சரா மத்று?$. என்பதும். சிலப்பகிகாசத்துள், 

ஆய்ச்சியர்தரலையுள் “சயலெழுதிய விய கெத்தியி, னயலெழுதிய 

பலியும் வில்லு, காவலர் சண்பொழின் மன்னரோ, டேலல் கேட்ப வ 

சாண்ட, மாலைவெண்குடைப் பாண்டியன் சோயிலுட், காலை Gesu: 

மாசலி, னெய்ம் முறைகமச் இன்றாகுமென, வையைசன் மகளைச்சுஉய்ச் 

comedy மத்துல் கொண், டிடை முதுமகள்வக்து தோன்றுமன்” என் 

பது, பாவின்றெழுச்ச ளெவியாவ௫, பாக்களையொழிய த்தோன்.திய சொல் 

வசையானும் உரையாம். எ-று, வழச்ன்சண் ஒருபொருளைக்குறி்,௫ 

வினவுவாருஞ் செப்பவாருங் கூறுக்கடற்து. அ.தவு மிலக்கணம் பிழையா 

மத் கறல்வேண்டு தலானும், ஒருபொருளைச், குறித்.துச் செய்யப்பசெல 

னுஞ் செய்யுளாம். “இதனைக்குறித்சன்றே “செப்பும் வினாவும் வழாஅ 

லோம்பல்* என்பது மு.சலாசச் கூறப்பட்ட விலக்கண மெல்லாமென்ற 

கொள்க, “பொருண்மா பில்லாப் பொய்ம்மொழி யானும்? ௭-அ, பொரு 

எியையில்லாத பொருளையுடைத்தாசலித் பொய்ம்மொழியாயிற்று.“பொரு 

கொடு புணர்க்த ககைமமொழி யானு” மென்ற௮, பொருளைப்பொருக்திய 

ககைவழி மொழிவாய்வருகின்ற,த. எ-று... ககைமொழியாவது), மேத் 

சொல்லப்பட்டவணா பொருந் சாசென விகழ்க்துகூறல், அவ்விகழ்ச்சியின்: 

பின்னர்ப் பொருளுணர்ந்தும் உலா பிறக்குமாசலித்பொருளொடு புணர்ந்த 

நகைமொழியானும்? உரை வருமென்றார். “என் றுரைவகை காண்கெஎ 

மொழிப? எ-து, இவ்வகசையினானவுசை கான்குவகைப்படும், எ-று, எஃது. 

உசையாசிரியருமை. 

    

  

      

  

 



ஈச்சினார்க்கினியருரை. ௨௦௯. 

௪ அதுவே தானு பீரிரு வகைத்தே.* 

இத அச்சான்சனுள்.முசலன. இரண்டும் ஒன்றாகவும் ஏனைய விரண்டும். 
ஒன்றாகவும் தொடுக்கப்படும்; அவத்முல் பயன்கொள்ளுங்காலத்.து. எ-று. (sere) 

௧௭௫ ஒன்றே மத்.௮ஞ் செவிலிக் குரிச்தே 
யொன்றே யார்க்கும் வமைநிலை யின்றேடர் 

இ மேனின்த அகொரத்தான் இறு.இிரின்த இரண்டன்பகுஇியுமாயெ 
ஒன்று செவிவிக்கே யுரித்து. ஒழிக்த இரண்டனானாயெ ஒன்றும் வரைவின்.தி. 
எல்லார்க்கு மரித்து, எ-று. 

,ச$லைவியை வத்புறுக்கும் செவிவியர் புனைக்அரைத்,௧ ஈகுவித். ஐப் பொழுஅ 
போக்குதத் குரியர். ௭-.ஐ. இக்கருத்சானே சான்றோர், “*செம்முகள் செவிவி 

யர் சைம்மிகக் குழீஇக், குறியவு கெடியவு முூரைபல பயிந்தி, யின்னே வரு 
குவ ரின்றுணே யோரெண, முகத்தவை மொழியவு மொல்லாள்?” (கெடுகல் 
௪௫௯௬-௬) என்றார். 1பாட்டினுள். பிறசான்னோகும் 24செம்மூகள் செவிலியர் 
பொய்க் நொடி பகர?” என்முர். மற்றும் என்ததனான் இவையே யன்தி வரு 
சன்றபிரியுஞ் செவிலிச் குரித்தென்க. இனிப் பாட்டிடைவைத்தகுதிப்பும். 
பாவின் தெழுக்தளெவியும் - வரையதையின் திவருமாறு பலவற்றுள்ளும். 
சாண்க. (௪௭௫), 
i வ வைனை ங்கை 

* எ-த) மேத்சொன்னவுளை இரண்டுவகைப்படும், எ-று. இசண்டு. 

வகையாவது?--மைச் சர்ச்குரைப்பனவும், மசளிர்க்குரைப்பனவுமாம். எ. 

உரையாடரியருசை.. 

fag. Cad இருவசைப்படமெண், 
Yer i-pg. wschis gen raegronr QIAN GUM sg, MW SIsGOIES 

முரை யெல்லார்க்குமுரி,த் ஐ. எ-று. -செவிவியிலச்சணத்தி ணுமைக்கன் த. 
வுரையும். பாட்டினுரைச்ன்றவுரையும் கூறுவரோவெனின், அவ்விடங் 
களின்வரு மூசை பொருள்புத்றிவரு,சவி னப்பொருள் கூறலென்க. அன்றி 
யும், “அ.துவேசானும்?? என்பது பொருளொ௫ புணர்ச் ச நகைமொழியைச் 
சுட்டித்ராக் யம்மொழி யிரண்டுங்கறப்பெனப் பொருளூரைப்பினு 
மமையும், . எ-து உரையாடிரியருமை. 

வுசையை யுசைச்சற்குரியாரை 

  

  

1 பாட்டு என்ப பத்துப்பாட்டு, 
9ரசெம்முது என்பதும் பாடம். 
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௨௧௦ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௧௪௭௬ ஒப்பபொடு புணர்ந்த வுவமத் தானுக 

Caren vag க்க அணிவி னான 
மென்திரு வகைத்தே பிவகை கிலையே.* 

இத முறையே பி? விரண்டென்டுன்.ற.த. 

சன்கட் பெக்ச வொப்புமைக் குணத்தோடு பொருந்இவருமாத்தை யவ 
மப் பொருளானும், இணி யொண்றுகூத வொன்.ற தோன் ஐம். ணிவித்ருகச் 
கூறும். கூத்ருனும் என் திருகூற்றதாகும். பிரி கூறுபடு நிலவே, எ.று, 

இவை, “பிறை சவங்வி மலை நடக்கு? இது ஓட்பொடு புணர்க்க வுவமம், 
இ.து யானையென்றும். “முத்துப் போற் பூத்து முஒிழிற் கிளிவண்ண, கெய்த் 
தோர்க் குரு; ரிறங்சொண்டு, வித்அதிர்ச் ஐ? என்பது மது. இல கழுஇன் 
மேற் ராடான். பார்ப்பா ஊிதஞ்செய்யா Fane, ஹாரா நீறித்காக் 

து சோன்றுவதுெ இ அெருப்பெண்னும். வகையென். 
இத மெவிவிச்சேய (கக) 

       
   

  

       

நூண்மையுஞ் சுருக்கமு மொனியுடை மையு 
மென்மையு மென்றிவவ லிளங்௮க் கோன் இஃ 
சூறிக் 2 பொருளை முறம், arene. 
மேன அதலிய முதுமொழி யென்ப. 

இத மு.அமொழிகுகன்றத 

இஸ். ஐண்மையுஞ்.....தோன்தி லற: கூர்மையும், சொத்கருங்கிருச் 
தலும், விமுப்பமும், எளி௫இத் பொருள்கெரிகலம் என்ற இச் காண்கும் விளங் 
கத்தோன்றி. குறித்த... வருடம், ௭- i Pei : : 

ஐனுள் ஒன்றை முடிச்தற்கு வருமாயின். 
வக்ததனை அப் பொருள் மம த்தத்குச்சசாணமாகிய பொருளி 
முதுமொழியென்பர் புலவர். ௭- 

  

    
    

  

  

    

  

“உழுச வுழுச்சஞ்செய் யுர்க்கன்று. மேயச், கமுதை செவியதிர் தத்ஜே- 
வழுஇியைச், கண்ட கரும் ணிருப்பப் பெரும்பணைர்சோள், கொண்டன. 
மன்னோ பசப்பு? இதனுள் ஒன்.தன் வினைப்பயன் ஒன்,௨: துகர்க்கசெனக் குதி 

து அப்பொரு ஸியைபின்மை கூறி யசணை4் சொத்ரொட ரினி விளங்சாசே 
ஹம் முற்கூறிய துமொழிக்கண்ணே யப்பொருளே மூட த்தற்சே தவா. 

இயைபின்மை இடத்து நூழிக்கலாவ. காண்டி. இகணன் அண்ணமைஞகவிய 
நான்குங்காண்டி; பழமெகழி யில்விலக்கணம் பத்திச் செய்தது. (sear) 
ee 

3 ௮-௮, பிிசிலேவகையாமாணர்-த்று.... ஒப்பொடுபுணர்க்க வுவ 
கிலையானும் பி௫யாவதொன்று வருவசென்ச் சொன்னது. அிணிவினனும் 
பிரயொம். எ.று. ௨-ம்.*அச்சப்போட் பூப்பூச்கு. மம்மெண்ணுல் சாய்சாய்ச் 
கும்? எ-,ஐ, பிசி, இது உவமைபற்றி௰க்ச.ஐ. ௭-௮, உரையாஇரியருமை, 

      

  

    

  

ர் எ.து, அுண்மைவிள&மவும், சுருக்கம்விள கவும், ஒனியுடைமை 
விளங்கவும், மென்மைவிளக்கவும், என் நின்னோன்ன விளக்கவும், தோன் 
'தினசருச்இன்பொருளை முடிச்சற்குவருமென்பவைகுறித்தன... மூது 
மொழியென்று சொல்லப்படும். எஃழ., எ, உமைய: சரியருஸா.



நச்சினார்க்கினியகுரை ட வகசு 

௧௪_ு கிறைமொழி மாக்சு ராணையிற் Faris 
மறைமொழி தானே மந்திர மென்ப.* 

இ; பக்திரச் செய்யுள் கஉறகின்.றத. 
(இ-ள். சொல்லிய சொல்லின் பொருண்மை யாண்டுங் குறைவிண்ஐ. பயக் 

சச்சொல்லுமாத்றலுடையார் ௮வ்வாணையா;த் ளெக்கப்பட்டுப் புறத்தார்க்குப் புல: 

ஞகாமை மதைக்அச்சொல்லுஞ் சொத்றொடசெல்லாம் மக். ரமெனப்படும்.எ-று- 

அவை வல்லரர்வாய்க் கேட்ணெர்க. தானேயென்று பிரித்தார், இவை 
சமிழ்மக்இிரமென் தத்கும் மக்திரக்தான் பாட்டா யல்கக மெனப்பவெனவுள, 
அவை சீக்குதற்கு மென்றுணர்க, அவை, *ஆரிய ஈன்று தமிழ் தெனவு 
ரைத்த, காரியத்தாற் காலச்கோட் பட்டானைச்- சரிய, asses பொதியி 
லகத்தியனா ராணையசற், செந்தமிழே Side leon” முரணில் பொதியின்: 
முதத்புக்சேன் காஜி, பாகா கபிலரும் வாழி--யரணிய, லானக்த வேட்கை 

  

மான் வேட்கோச் குயக்கோட, னானந்கஞ் சர்ச san” இவை தெற்கில் 
வாயில்திழவாத பட்டிமண்டபத்தோர் போருட்டு நக்கீரர் ஒருவன் வாழவுகு: 
சாவவும்பாடி மின்னவாறகவேனச் சவித்தற்பொருட்டால்வத்த மந்திரம் 
பாட்டாய்வநுதலின் அங்கதமாயித்2...... இதனான். “நிறைமொழி மாந்தர் 
பெருமை நிலத்து, மஸஈமோழி காட்டி விரும்? (இருக். ௮) எண்டார். (௧௭௮), 

    

     

  

Balsm, மாழுத்தொ புணரா இப் 

  

$ சொல்லொடு 
பொருட் றத்தவே ரூறிப்புமொதி யென்பார் 

இத மூதையே கூத்திடைலைச்ச குறிப்புணர்தி கவின் 2.த. 

இ-ள். ௪ 'முஒி.ச்சவாத்முனுஞ் சொத்ஜொடர்க்தவசத்முனுஞ் சொற் 
படுபொருளசனஞ் செல்வன் பொருளதியவரிதாகப் பொருட்புதத்தே பொகு 
(ஞடைத்சாயும் நிற்பது குதிப்பு மொழியாவது, எற, 

  

  

    % ௭-௪, மக்திரமாமா இுணர்-ற்று,... சிறைக்தமொழியினையுடைய 
மாந்தர் சமசாணையாற்சொல்லப்பட்ட மறைக்தசொல் மந்தசமாம், எ-று. 
அது வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்க, எது உரையாசிரியருசை. 

ர் ௭௮, எழுச்சொ௫ுஞ்சொல்லொடும்புணர தாயே. சொல்லின. 
னுணாப்படும்பொருளின்புறத்த௮ குறிப்புமொழி, எ-று, மேல் அக்கச 
மோடு,.....ண்சக.ிப்புமொழியென்2,சனா னிச்சொல் வசைகுறித்தும் வரு 
மென்றுகொள்க, புசழ்குறிச்துவக்தாத் கும்2ம் என்னையோவெனின் சனை 
வெளிப்படக்கூறக்கேட்ட .....மினம்பயத்.தலிற் குறிப்பினாத்கூஉவேண்டு 
வத, வசையென்றுசொள்ளப்படும். எ-று, எது, உலையாடரியருளா. 

         
    

1 சுவாகா என்பதுள்குச் வர என்றே ஏ௫சளிலு 
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உ-ம். .“குடத்தலையர் செவ்வாயிற் கொம்பெழுக்தார் கையி, னடகய 
மூக்னர் தாம்? இத குஞ்சரமென்ப அணர்த்தித்று. இது கூறுகின்ற 
பொருளைக் கரக்துகூறப்பட்டு ஏஅமு;தவியலத்னோடு புணராதுநின்தஅ. : இத 
பாட்டுடிவித்ருய் வருதவிற் பிசியெனலுமாகாது, குதித்தபொருளை முடிய 
சாட்டினாத் சொல்லியலான் யாப்புவழிப்படாமையின் மரபழிர்,து பிதவுங்குறை. 
,தலிற் பாட்டெனவும்படாதாயித்று. - அதனான் இது அடிவரையதைவின். 

முயித்று. (sera) 

16 ௮௦பாட்டி டைக் கலந்த பொருள வாகப் 
பாட்டி. ஸியல பண்ணத்தி யியல்பே.* 

கக அதுவே காணும் பிசியொடு மாலும்.ர 

௧௮௨ அஅடி.கிமிர் ளெவி பீரா முகும்.$ 

& எ-து, பண்ணசத்தியாம்ர அுணர்ஃற்று, மேல் இத்துணையும் பாவின்ர 
வழங்குவனவும் எடு, ச்சோ.இனார். இணிப் பி.ற.தாலாசிரியர்விரி,ச்.அக்கூறின 

    சை.தூலின் பாவினமாமாதுணர்த்து சலின் இது... . “பாட்டிடைக்கலக்த 

- பொருளவா௫? -து பாட்டிணிடைக்கலச், த பொருளையுடைசத்,சாஇ எ-று. 

எனவே அவ்வடி, பாவிற்குரியபொருளேகொள்ளப்படும். ” “பாட்டிணியல 
பண்ணத்இ” என்பது, பாட்டுக்களினியல்பையுடையவாம் பண்ணை த்தோத்த 

விக்குஞ் செய்யுட்கள். _எ௪-று. பண்ணை த்சோத்றுதவின், . பண்ணத் 

என்றார். அவையாவன:--சறிசையும் பேரிசையு மூ.சலாக இசைத்தமிழ் 
லோசப்பவன. அவையாமாது வருஇன்.தசூத்,இெத்சாழ் காட்டுதும். எ-து 
உசையாடிரியருமை.. 

* ௭-௫, மேத்சொல்லப்பட்டதனுள் ஓரு, சாமணமுணர்-த்று, மேத் 
சொல்லப்பட்டபண்ணச்இ பிியோடொச்சவளவித்று, எ-று. பிசி எ-த. 
இரண்டடியளவின்சகண்ணேவருவசொன்னாசவின் இதஇரண்டடியாம்.எ-று. 

“உ-ம், “கொன்றை வேய்ச்ச செல்வனடியை, என்று மேச்துச் சொழுவோ 

நாமே? இது, பிசியோடொத் சவளவித்ராடுப் பாலையாழென்னும்பண்ணுக் 
கலக்சணப்பாட்டாவெருசலித் பண்ணச்தியாயித்று. பிறவுமன்ன, ௭-௮. 

உசையாசிரியகுமை. 
3 எத, பண்ணத்தி பகுஇிபடிமாறுணா-றலு. பண்ண த தமியணினும். 

பாவினமெனினு மொக்கும், “கா.றசர்சொண்ட சடியெனப்படுமே? (செய் 
௩௨.) என்த ஷன் அடியென்பது காத்€சான்வருமென்று கொள்க, காத் 
சரின்மிக்குவரும்பாட்டுப் பன்னிரண்டும் அவ்வழி யவ்வடியிண் வேறுபட்டு. 
  

1 இது முதலிய ஒக்து. சூத்திரங்கட்கு ஈச்னார்க்கினியகுரை டைத்த 
டுகளிவில்லை.



கச்சினார்க்கினியகுரை eon 

வருவனவுங் கொளனப்படும், ௭-௦. இசனாத்சொல்லியது இருசேடி 
ந,சலாஇய எல்லாவ.ிசனாணு மூவடிச் சுமையாக வேறிவரும் பாவின 
மென்றவாரறாம். பண்ணிரண்டாவன தூரியம், வஞ்டு, வெண்பா, கவி 
மெனச் சொல்லப்பட்ட கான்குபாவினோடும் தாழிசை, துறை , விருத்தம் 
என்னு மூன்.நின,ச்சையு மு.றழப் பன்னிரண்டாம். அவத்றுள், தாழிசை 
யாவது ஆரியத் சாழிசை, : வஞ்சித். சாழிசை, வெண்டாழிசை, அவித்த 
ழிசையெண நஈரன்காம். துறையாவது, ஆ௫ிரியத்துதை, வஞ்சித்துறை, 
வெண்டுை, கலிச்தூறையென நான்காம்.  விருச்சமாவது, ஆரிய 
விரு,ச்,சம், வஞ்சிவிரு,ச்சம், வெளிவிருச்,சம், கவிவிருத்,சம் என நான்காம். 
அவற்றுள், ஆரியச் சாழிசையாவது மூன்றடியொத்அவருவது. அத 
“bps வினைவென்ற கெஞ்சினுள்ளி கிதைமலர் சரந்இனோ௫, வீடத்கு௩ 
,சண்மையின் விரிந்துசென்று விண்ணொடு மண்ணிடையே ஈண்ணும்பெத்றி,, 
பாடத்கு மகளிர்க்கு......சசொழற்£ர்ப்பகவன்ற ஊடியிணையே பணிக்து 
காமே* எனவரும். அவ்வழி யொருபொருண்மேன் மூன்ற௫க்வெருவண 

  

சறப்புடைத்து, என வொருசா ரு,சாரணங்காட்டுமாறு:-- அவை, “பாம்பு 
கயினாக் கடல்கடைக்ச மாய, னீங்கு ஈம் மானுள் வருமே லவன்வாயி, லாம் 
பலக் தீங்குழல் கேளாமோ சோழீஇ? “சன்று குணிலாச் சுனியொறிச்சு 
மாமாய, னின்றும் மானுள் வருமே லவன்வாயிற், சொன்றையங் இங்குழல் 
கேளாமோ தோழீஇ*' “கொல்லையஞ் சார் குருக்தொ௫ித்,ச மாயவன்,எல்லை. 
௩ம் மானுள் வருமே லவன்வாயின், முல்லையங் இல்குழல் கேளாமோ 
தோழிஇ* (சலப்..ஆய்ச்சி.) இவை மூன் றடியான் மூன் தடுக்வவர்,௪ ஆ௫ரியத் 
சாழிசை. எ-று. இனி வஞ்சத்தாழிசை குறளடி கான்சாய் ஒரு பொருண் 
மேல் மூன் றூக்வெரும். அவை, ““மடப்பிடியை மசவேழக், சடக்கையால் 
வெயின்மறைக்கு, கிடைச்சா நிறக்சோர்ச்கே,டக்குமென் மனனேகாண்;3 
“பேடையை...மனனேகாண்"' “இரும்பிடியை... மனனேசாண்? 428 x6 
இவை மூன்ற௰க் வெரு சலித்கொச்சசுவொருபோகெனவேண்டுமெணின் அவ் 
வடி......அளவடியான் வாசாமையினா னாகாசென்௧. இணி வெண்டாழிசை 
யாவது; மூன் தடியான்வஃ்து வெண்பாப்போலிறும், அது “கண்பி சென்று 
திய சொல்லார்,முன்பு கின்று முனிவு செய்யா ன்பு வேண்டு பவர்” எனவரும், 
சட்.தியல் வெண்பா வொருபொருண் மேன் மூன் தடச்9வருவ*. வெள்ளொச் 
சாழிசையென்ப௫. ௮௮, “அன்னா யறங்கொ னலல்ளெர் சேட்சென்னி, 
Quire eo குடைபுதம் போல கலக்கவர்கஅ, அன்னான் wy pie Mo; ae 
யதங்கொனலல் களர் சேட்சென்னி, e117 Get wid Guns sermaari i, 
கீடான் முறந்து விடல்; பாவா யறல்சொ னலக்கிளர். சேட்சென்னி, 
மேவா ருடைபுறம் போல கலக்கவர்க்து,காவான் அறந்து விடல்? எனவரும். 
கலித் சாழிசையாவது, அடிவரையின்றி யொட்துவர்த தும், ஈத்தடி, லர்
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Magagas. அ. “வாள்வரி வேங்கை வழங்குஞ் கெதியெக், கே, 
வரும் போதி னெமால்லாழி வெண்டிங்காள், சேன்வரும் போதி ஜெய 
தாய்க் குறாவியரோ, நீன்வரி மாகம் தெயிளேயாழி வெண்டிக்காள்?? என 
வரும், இத்தாழிசையொருபொருண் மேன்முன் நடுக்கிுவனவும் கொச 
சகவொருபோசெனப்பட்ட சலித்தாழிமையெனப்படும். ஈாடிக்கு வருச 
லான். இனி ஆரியத், உறயாவது, காண்சடியா விடையிடை இலர் 
குறைந்துவரும். wg “கரைபொரு கான்யாத்தங் கல்லது செம்முள்ளி. 
வருஇராயி, னரையிருள் யாமஜ் தடுபுவியோ தும்மஞ் யகன்று போக, 
ஈரையுருமோ, அன்றைவேலஞ்சுக தம்ஸ, வமையச மங்கையர் வெளவுத 

எனவகும், வஞ்த்துறையாலது: குறளடி, கான் 
இனாத் றனிவருவன. se “german wad seer, கொல்லைவாய்ச் 

குரு6ண்தன, மல்லல்வாய்ம......மக்ன, செல்வர்சேர் வாம் காணென்?' 

லஞ்சு தம் வாசலேயோ 

  

எனவரும். இணி வெண்டுதையாவது:மூன் தடிச்சிதுமையாச வேழடிப் 
பெருமையாகவருவஅ, இ௮:இயடிக்சண்...லவருமாத, *குழலிசைய வண் 

    

டனங்கள் கோழிவேய செல்சாந்தம் குலைமேத் பாய, வழலெரியின் மூழ்னெ 
பவென் றய 

  

வா லக்சோ ல. .னபோ ஸணெஞ்சகைந்து. 

சல்லருவிகாஉம், கிழல்வசை ஈன்னாட. னிப்பானோ வல்லன்?? எனவரும், 
மேலும் வக்தலழிக்-கண்டுசொள் ௪... கலித் ஹதையாவக: கெடிலடியாகய 

வைஞ்செடி நல இனவ வருவது. தாடி பதினேகதும், பத்னாலும், பஇனேழு 

மெழுத்துப்பெற்றுவருவன.. ௮வை 4லானுக் தோழியு மாயருச மாடிக் 
அதறைஈண்ணிச், கானும் போரும் பாகனும் வக்சென் னலனுண்டான், 
தேனும் பாலுப் ரல்லிப் பிரிவானேற், கானும் புள்ளூங் கை 

ப்பி னெழித்செம் 
பொல்லா. நூகத்செங்கள். போதக மேபுச 

  

   னவரும். 1 *ஈல்லார் ப,      
Laer gare 
மூன்றெள்த்த, வில்ல wohlis Seine னேடுயுன்௮ மெய்ம்மடும, வல்லார் 

ஈளிருச்ச மலர்த்திருவே?? இது கோசை மு.தலாவெ. 
பினுதெழுத்சாண். வந்தது. 9*-ணியுக் கினைவொடு காடொறுல் காதல். 
செயுமடியார்ச், இனிய ணிவஜொரு வின்ஞங் இலனெல கும்வணல்கப், பனி 

   மன த்தன்றி 

  

வெண்பிறைகறுல் கொண்டைக் எபை   பலி ேரியத்சை, முனிவன் வன் 
பெருவன் கொல் யானை 

  

sate” இது .சமையசையாகய பஇினே. 
  

ழெழுத்சான்வரதத. இணி ஆரிரியவிருச்சமா ஈவது; -அ.முசர் மூசலாக 

(மிக்கவடிகரன்சடிய் Quigg agug. 8, “இலைக்கு” மஞ்சப் 
பறவைச ளெனப்பொரு இனவண்டு புடைசூழ, துளைக்க ளெண்ணுமச் 
குழம்புகொட டெகுண்டெழ இடங்கை வவைத்தாத், திரைக்க சல்களித் 

  

  

சி சகாயனார் இருவிசட்டை-மணி மாலை ௨,



கச்சினார்க்கினியருரை noe 

SIR Dg Babs வரினும் சடிவமையின்றே. 
BHP செரிய வகையித் ஈளந்தன கெரியி 

னளகியல் லசையே யனைவமைய் படுமே * 

  

செழுமலைச் சந்அணத் இமள்சளேக் ஈலைமேல்வைச் சரைச்கு மத்திதூ 

gmap நிசையொடு பொருதல் சவியாசே? (கூளா-சல்யாண-ஒக.) 
எனவரும். பிறவுமன்ன.. வக்சவழிச்சண்டுகொள்ச. இணி வஞ்சிலிருத்த 
மாவது: முச்சோடி கான்காகிவரும். ௮௮ “இரு வேத்தல௰ யின்மையாற், 
சுருதி மேற்றுஈக் ச,ச்தினே, 

சையிஞய்? (சனா வலக் என 
8௫ வேற்றுமை யாகவே, am Capps 

  

  எனவரும்... இனி வெளிவிருச்ச 
மாவது: கான் மயிஷனு முன் தடியினனுமடிதோமக சணிச்சொத்பெற்று 

  

வரும். அலை, *ஆவா. லெள்டுத பனானவழ்தனா இ ஞு சார், கக 

  

வென்றே கூவிளி கொண்டா சொருளரார், மாமா. வென்மே மாய்க்தனர் 

    

நீர்தா வொருசாரா, சேசிர் எரி ரென்செய்து மென்னு ரொருசாசரர்?! இன 
காள் ச, இணி 

  

   

காண்கடியாண்வக்தது, அத நக்க    

  

சலிவிருச்சமாவது: “சேம பழு.் இணியகீர் மூண்று Bu மெம்பழுத் 

தளைக்தன சுளையும் வேரி சணிகளு wand wo உட்டமுக், 
சாம்பழுத் துளை ௪௩௭ மாடே? (குள--ரசாக-௬௪.) எனவரும், இவை 
யெல்லாநுமையித்கோட லென்ப தனு 

  

உ மி ரசான்றுடிர்சுகானுடம் 
பட தலென் சனை கொள்க... எஃனு, உையாடிரியகுமை, 

௭-௪, மேற்சொல்லப்பட்டபொருளுணர்-ற்று,... ஈண்டுச். சொன்ன 

ஒகையினாற் சொல்லப்பட்டன ஆராயும்காஸத்சு அளவியல் அவ்வகை பாகுபடும், 
    பம்ட அடிகலா யன்ளனவும் இ எண... இதனாத்பொல், 

வகைப்படு மென்ப தாஉர், அமிவரையுள்ளன:-. ஐ௫ரியம், கஞ்சி, கெண்பா; 

வும் என விரு 

  

சலி எனவும் சாழிமை, அறை, வி 

   

      

    உரை, பிசி, மூ.குமொழி, மந்திரம், 

Gout i Bua, ௮ 
(செய். ௪௬௪) என்ற சூ, 

     Bg BIO BE HY 

  

தலாயித்து, 1-H), & சரியை.



௨௪௬. தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

௧௨௮௫ கைகளை முதலா வெழுபெருர் இளையு 
மு.த்ளெர் கனவே முறைகெறி வகையின்.* 

இ௫ கி.௮;த்தமூதையே ணே யென்னும் உப்புக் கூறுகின்றது. 
இன். கைக்கிளை...... இணையும்,  ௭-.ஐ, கைகளே முதலசச மூல்லை, 

GOGH, (பாலை, மருதம், , செய்தல், பெருக் கணேயெண்ற , எழுகிலனும், 
முறை... அகையின்... ௭-௮, அவத்தித்கு முறைமை வழியாகத் புதமென 
அடைத்த வெட்டிமுதற் பாடாண் பகு.இி யீருயெ எழுபழுஇியோடே. கூட்ட 

Gor. எ. மூன்ணர்க் ளெக்சப்பட்டன லேயாகச் செய்யுட் குற்ப்பாய் 
am. 

  

  

    

எனவே, அசுமேழும்ஃபு தமேழும். அவ்விரண்ட த்கும்பொ,துவாயெ கரந்தை 
யொன்,அமாசப் பதினைர் சனுள் ஓன். செய்யுட்குறுப்பாயல்ல,- வேறுஅப்பின். 
Oper mame fx. (௧௮௫) 

க ௮௬ காமப் பணர்சியு கிடக்கலைப் பாடும் 

பாங்கொடு தழாலுக் ஜோ ஷகியிற் புணர் மென் 
முங்ககால் வகையினு மடைக்சுசாச் போடு 

மறையென மொழிதன் மனதயோ சாதேர் 
இ? முறையே கைசேசட்செய்யுட்குறுப்பாமசன கூறுகின் தத. 

கைகேறசவன களவு குத்பு. அவை தார்! காமத்தின்சண்ணெழுதலசன் 
is வள்ளரிகத்ச9 பிடைலவிடா.கமேத்கர் பெரு, wes 

     

  

அவ, 

பகுதி 3ேனக் கொள்ச, அவற்றைத் தொளுக்சலை செய்யம் சூறுப்பென்னார், 

>, நிதும்சமுறையானே இிரனையாமானணர்டற்று... இணேயாவது 
onsen) மூஸ்லைவுங் குறிஞ்சியும் பாலையு மருகமூ. Onirsgrr Qugse Saw 
பூம் என்னு சிவை முறஹைமையினாண் கெற்பொல்லப்பட்டடை orm. மூறை 
மையினாஜ் சொல்லு;தலாவ.ஐ பாடாண்டாட்டினேக் கைக்ளேப்புறமெனவும், 
வஞ்சியை முல்லைப்புதமெனவும், வெட்டியைக் குதிஞ்சிப்புறமெணவும், காசை 
யைப் பாலைப்புறமெனவும், உழிஞையை மருசப்புகமெனவும், அம்பையை 
செய்தற்புறமெனவும், srg Means பெருக்இணைப்புசமெனவும் ஐஇியமெதி 
கொள்ளப்படும். இல்வாறுகொள்ளவே பதினாது.இணையு மேழாயெடங்குமா 
oe ao, RessumAnincgens. 

து, கைகோள்வலையித் களவாமா அணர்டத்று, இயத்கைப்புணர்ச்ச 
    
    

வம், ப்ர ற்கூட்டமும், தோழியாற்கூட்டமூம் என்று 

செசல்லப்: சான்குவகையாணு மவற்றைள் சார்ச் அவருளெவியானும்வரு 
கண. கன்வெண்றுகூறாஈல்,. வேதமதிகோர்கெறி. என... இசனுட் ser 

  

  

கென்; மறையென் சகன், இ... சிமைபயச்குங்களவன்மைகொள்க- 
ஓம் வண்ட வயது, உஸாயசடரியளுசை. 

 



நச்சினார்க்கினியருரை உகள. 

சாமப்......வும். எ-,த இயத்கைப்புணர்ச்சியும், அதன்பின்ன ரிடக்தலைப்பாடும், 
1அதன்பின்னர் அவன்வயித் பாங்காயெ பாங்கத்குக்கூதி யவனாத்கூவம், 
அதன்பின்னர் அவள்வயித்பாங்காயெ_ சோழியையிரக்து ஞுறைமுடிரனச் 
கோடலும், என். 

  

பொடு, எ-து என்ற ஏர் காதிபகுதிக்கண்ணும். 

பதே. எ.து 00s i 
பிதர்கருசச் செய்யுள்செய்,கல் கந்திருவவழக்கம். எலு. 

    

பொருக்கிய சார்பினால், மடை ம் இனவெண்டு 

  

கத்இிருவர்க்கு மறையோர் ஓய செறி அனுவாசலில் மதையோராதென் 
     

  

குர். என வினையெச்சம், எனவே பால்கணுக் ஜோ ழியுங் கன 
,ஐயோர்வழக்கு, எ-று. இக்கனவு இல்லசன் றி யலியலாதலின் 

  

*திறையுடையார் மறைவெளிப்படாதொழுகவித் ருமேசென்று இடக்தலைப்பாட் 
டித் கூதெலும், அத நிகழாவழியுங் கூட்டறிகழ்க் து அவள் ஆயத இிடைகின் ஐ. 

வழியும் அவளருமையறிக் க பாங்கனையுடம்:டுத்இிக்கூடுசலம், அவன்தோழி. 
யைப்போலக்கூட்டுந்தன்மையிலனாசலிற் ஜேறியாற்கூடதவமென் முறைமை 
கூறினார். களவு இக்கசன்கு பருஇதியாணாம “Gi லெதர் 

மூகைப் பசுவீ மூல்லை?(கு.றுக்சொகை-௬௨) இன ் 
சஉறுதோறயிர்...தோள்?? (இருக்குறள் ௧௧௦௬) 
கொள்ளசய்? (ஈ்றிணை ma) “வேட்ட பொழுதின 
௪௪௦௫) இவை ஈளவியலித்ம 

  

         ஞாலம். உடல். 

  

ுயத்கைப்புணர்சகிகழ்ச்௪,த. 

*ட2சல்லிற் சொல்லெத்     

  

வ்ப்கான்க. 

  

கள மறைவெலிப் 

  

nO wid சம 
of          

மலிவும் புலலியு கூடது. நணர்லம் 
பிரிவோடு புணர்ந்த ஐ கத்பெபை 

  

இத கற்பென்னுல் சைகோள்..௪௫ன்.ஐ.க. 

இ-ள். மதை, ம். எ-னு.. மறைச்தொழுகும் ஒழுகலாு: வெளிப், 
பதெலும், தமர்கொடுப்பக் சாணலகையசற் பெறுதலும், இரு... எஃதா 

என்னும் இவ்விரண்டுமூதலிய அசான்மு,சலியோர் செய்விக்கும் வழல்குநெதி 
'இரியான. : மவி...௪ல. ௭-௮ மஇழ்சிசியும், புலத்தலும், ஊடலும், உணர்ம் 

  

லும் கான்கும் பிரிவுளப்பட்ட ஐர்தும் புணர்ந்த. குற், 

அணப்படும். எ-று. 
மலிவுமுதவிய வைக்சல் சைகோனின்பரற்சார்த்ி2் தலை 

யும் ஒழுகும் ஒழுகலாறெனவே படும். முன்னை மலத கேணி 
பெறுதலுமென்னுர் இரண்டும் பிதரோ' ௦ 

கத் 

    

   
    

  

  

'சகோள்வகைய 

    

1 அகன்பின் தன்உயித் பசங்காயெ என்பதும் ப 
   
 



௨௪௮ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

ஆசான் மு, சலியோர்செய்வித்தலின்,  மலிகலென்பசு இல்லொழுக்சமுட் 
புணர்ச்சியுமுசவியவத்றான். மத்தல்.  புலவியென்பது புணர்ச்சியான்வந்த 

மழ்ச9. குதைபடாமற் காலங்கருதிக்கொண்டுய்ப்பசோர். உள்ளகிகழ்29, 
ஊடலெண்பது உள்ளத் துறிகழ்ந்ததனைக்.. சூதிப்புமொழியானன்.நிக் கூற்று 

அர்ஙனம் ஊடனிகழ்க்தவழி யதற் சே.துவாகய காரிய 
படம். இல்ல தடுக்க மயச்சக்?ரவுணர்த் அதலான் 

உணர்த். தலெனவும் ஆசனை உணர்தலான் உணர்வெனவும்படும். புலவியாயி 
ணர்த்தாது. குளிர்ப்பக்கூதித் தளிர்ப்பமூயங்குசன்முதலியவத்ரா ஸிங்கும், 

பிரிவு இக்சான்கற்கும் வேறபடுதவிற் பின்வைத்தார். அதனை நடலொடுவைப் 
பலே யவ்ஷூடலுட்பிறக்க அணியும் பிரிலின்பாற்படும். ௮.ஐ. காட்டக்காணூது 
காக்துமாகூதலின்.. உம். “எம்மனை முக்துறத் தருமோ, தம்மணை யுய்க்கு 
Cur யாசவன் குதிப்பே? (அகம்-௧௯௫) இது மறைவெளிப்பாடு: 4பேரித் 

இழத்தி யாசென் தமர்கா, கோரிற் கூடிய வுடன்புணர் கங்குல்? (அகம்-௮௬) 

என்பன தமரிற்பெறுதல், *விரிதிரைப்பெருங்கடல்? (குதுக்-௧௦௧) இ.௮ மவிதல், 
எகாணும் கடுங்குசைய னாடுப், புலவி வெய்யணா மூயங்குல் காலே? இ௮ புலவி 
சோய், *கோய்சேர்ந்த திறம்பண்ணி நின்பாண னெம்மனை, கீரேர்க்க வில்விஞய் 
லாசாமை பெறுகற்பின்?? (கவி-௪ன) இஃது ஊடல் *விருக்கெ.இர் கொள்ளவும் 
பொய்சு. எஞ்சவு, மரும்பெதற் புதல்வனை முயங்கச் சகாணவு, 1மாங்கவிச் 

தொழியுமென் புலவி? (கலி-எ௫ு) இஃது உணர்சல், “இிறனல்ல யான் கழற 

யாரை ஈகுமிம், மசனல்லான் பெற்ற மகன்? (கலி-௮௭௯) இண அணி, 

ணிச்சல், வெறுத்தல். பிரிவெனெவே ஆமடங்கும். அவை மன்னர்க் காட்டி 
னாம். (se) 

  

மெசழிமானு ரைப்ப, 

        

க ௮.௮ மெய்பெற வவையே கைகோள் வசையே. 

இ௫ புதத்தணேக்கைசோள்கூ ஐூன்.ற.௮. 

Qtr. மெய்பெறச் சைகோள்வகை யலையே ௭-௫, பொருள்பெதவருல் 
கைகேட்பகுஇ அகத்திணேக் சைகோளே-. எற. 

* எனவே அகத்திற்குப்புறனாயினும் புறித்இணைச்சைசோள் அவ்வாறு வேறு 

'வகைப்படச்கூடறப்படா. பொ.துவகையானே மழைச்சகொழுக்கமும் வெளிப் 

பாடும் என இரண்டாய் அடங்கும் அவை, எ-று. அவை வெட்டித்தணே 

யுள்ளும் ஒழிக்ததிணேயுள்ளும் காண்க, (௧௮௮) 
  

  

15 இங்குலக்தொழியும்' என்ப.ம் பாடம்,



௧௮௯ பார்ப்பான் பாங்கன் ரழி செவிலி 

ர்த்து Mos «pars ழெ.த்இியொ 
டளவியன் மரபி ஸ.றவகை யோருள் 
களவினிற் ளெலிக் சூரிய மென்பர் 

இத கூற்தென்னுமுறப்புணர்த்தளன்ற க. . 
இன். பார்ப்பான்முதலாகச்  ஜெவன்ிழத்நியோடெண்ணப்பட்ட 

உத்திற்கு எல்லையாக ஈடச்ச மூறைமையையுடைய அறுவருல் களகொழுகக்கத்த 
சிகழ்க்சன கூறினா ராகலல்ல.து ஓழிக்சோராகர் செய்யுள்செய்யப்பெருர். எ-று, 

கன்றுக் இதுமாராய்ச்து உற.இக. ஈதவிற் பார்ப்பானை மு.ற்கூதித் தலைவன். 
வழிகின்றொழுகும் பாங்கனைப் பிற்கூறினார். சோழிகடற்திற் செவிலிகூத்றச் 
ரிறுபான்மைவருசலின் அசனைப் பின்வைத்சார். சிறப்புடையன பித்கூதினார். 
அவ்விரண்டும் ஒன்றத்மொன்று சிறப்புடைமையு மூண்ர்க.... உ-ம். 4£ர்கெழு: 
வெண்முச்ச மணிபவர்க் சல்லலை, நீருளே பிநப்பினு நீர்க்சவைதா மென் 
செய்யுக், கேருங்கா ஹம்மக ஹமக்குமால் சனையமோ? (கஸி-௯) இது பார்ப்பான் 
கூத்று, காமங் காம மென்ப கசம, மணங்கும் பிணியு மன்றே நினைப்பி 
தோணேயே, (ற் ௨௦௪) இல பாங்கன் கூற்று... எனைய முன்னர்ச் காட்டி 

னம். (௧௮௧) 

    

௧௯௦ பாணன் கூத்தன் விறலி பரத் 
யாணஞ் சான்த வதிவர் ௯ 
பேணுதகு சிறப்பிற் பார்ப்பானை 
(gar guns Bards கிளவியொ6-சஇத் 
தொன்னெறி மரபிற் கற்பித் கரியர். 

இஇதவுமது. 
சல்வெண்ணப்பட்ட அறுவரும். பார்ப்பார்முதலாக மு்கூதிய அறுவ 

சோடேடஉடம் சொகுத்து இப்பன்னிருவருல் கதியகடற்மூகள் செய்யுள்செய்யப். 
பெறுங் கற்பினுள், எ-று. 

இளெலியென்னுஞ்சொல் ஈண்டுப் பொருண்மேற்று, இசைப்பின்னா.து. 
காடசமாதலின்: பாணன்பின் கூத்சனும், பெண்பாலா-லின் விறல்பட.ஆடம். 
விறவி அவர்பின்னும், அவ்வின;த்துப் பரத அவர்பின்னும், அசப்பொருட்குச் 
இறவாமையின் அறம்பொருள்கூறும் அதிலர் அவர்பின்னும், ஏதிலாராஏய 
கண்டோர் அகர்பின்னும் வைத்தார்.  சொன்னெதிமரபின் என்றதனால், 

   

    

  

       % ௪-௮, களவினிற் ளெவிக்குசியராமா ஐணர்-ற்த.......1௦சபென்றதனா 
பார்ப்பானினும், பாங்சனிணும் லெரே விதத் குடம்படுவோசென்று கொள்க, 

பார்ப்பான். உயர்குவச்தோனயெ சோழன், பாங்சன் ஒர்தகுவ்த்தினு. மிழிக்த. 
குலத்தினுமாகிய சோழன். ௭-௫, emsuntiuge 

3 எது, கத்பின்கட் கூறத்தகுலாரை வுணர்ட், 
சொல்லப்பட்ட வறுவரும், மேற்சொல்லப்பட்ட... பார்ப்பார்மூதவாகிய வழுவழு 

        

     

  

  

      
ஆயெ பல்ணிருவரும், 0 ப்பட்ட கற்பின்ஃ ரியர், 
ஈதொன்னெதிமரபித் அத்? பென் ஈ் தொன், 
வருனெற நெறியையுடையசென்று கொள்க. wa urges.



220 தொல்காப்பியம் செய்யுளியல். 

பாகனும் தானக மையும், அவை புறப்பொருட்சூச் இறக்சன. கடத 
வஹி ஈல்கா இிசையினென் பையெனக், கடவுள் வாழ்த்இப் பையுண்மெய்த் 
விற், சலர்ிதஞ் செல்வேன் சண்டனென் யானே? (அகம்-௧௪) இது பாணன். 

“gy Ni பயின்றனை. யென்னா தென்னுளை, பூடலித் நெளிதல் 
ம்? என்பு கூடத்தன்கூடத்து,.. 4மரக்தலை மணந்த கணக்தலேச் கானத், 

- இலந்தலை. ஜெமயுக் இருக்க குடிஞை, பொன்செய் கொல்லனி ஸினி௰ 
“தெளிர்ப்பப், பெய்ம்மணி யார்க்கு மிழைளெர் நெடுந்தேர், வண்பான். முரம்பி. 
னேமி யஇரச், சென் கிரின் வாழியோ பணிக்கடு காளே, யிடைச்சுரத் தெழிவி 
யுறைத்தென மார்பிற், ரூ.ஐும்பொதிச் கொண்ட சாக்தமொடு, &ஐக் சண்ணியனா 
கோகோ யானே? (கத்திணே-௬௧௪) இது சண்டோர்கூற்ற.. “விதையர் 
கொன்ற முதையத் பூழி, யிடுறை நிரம்பிய வீரிலை வர௫ன், கவைக்கதிர் 
குதித்த மமமர் மடப்பிணே, யழீலை யாங்காட் டிரலையொடு வதியும், புறவித் தம்மகீ 
ஈயந்சோ கரே, யெல்லி விட்டினன் வேக்தெனச் சொல்லுபு, பரியல் வாழ்ககின் 
கண்ணி மாண்வா, விரியுளேப் பொலிக்த வீங்குசெலத் சவிமா, acu’ suse 
வேதித் சண்டை கான்யாத் தி$மணற் கரைபிறக் கொழிய, வெல்விருச் தயரு 
மணைவி, மெல்லிதைப் பணை த்தோட் இயின்மா போயே? (கத்திணை ௯௨௧) இது 

று... ஒழிக்தன சத்பியலுட் காண்க. (௧௯௦) 

veut sags Corti Game 
SORE gio Supe wee Bare 

  

    
  

    

      

  

   

    

பெரும்பசன்மைவுல் கூறப்படாதோரைக் கூடறப்பகேன்.றது.. 
oral), 

  

5 குற்பித்கும் பெஈது; உ-ம், 8௦௯: ரலசெழச் சேரி கல்லென, 
மறணி லன்னை?, (குறுக்-௨௬௨) “தெரிகணை கோசக்கில் இலே. 
ஏய்தீதார்தலை? (கலி-௯௯) “எந்தையு,கிலணுத......யென்னும்? 

(கம்-2௨) என்றும் போல்வன கொள்க. “அறந்ததற் சொண்டு தயரடச் சாய்? 
(ஜக்குறட௩௧௯) இ௫ அயலோர்கூத்தச் றெயன்மைவக்த,த. அகத்.தணைக்கண். 
'இக்கனம் வருமெனவே புறத்திணேக்கண் அவர்கடறவும் பெறுமென்பது. இத 
கோர்டப் பெரும்பான்மை கூறு தாரையுல்கூதினார். முன்னையமூன்றும் பெண்பா 
Dh, Carino gina Bat இருபாலும், ஒழிக்கார் ஆண்பாதூமாமென்றுணர்க (௧௧௧) 

கொல்லப்பட்ட விருவகைக் 'கைசோனித்குமுரியதோர். மர 
*, சேரியிலுள்ளாரும், அயன்மனையிலுள்ளாரும், 0. 

ஷதிவாரு?், (அற்சையும், சமையணும் இருவகைக்கைகோனினும் 
பிறிதொன்தையெத்துமொழியினல்லது பட்டா! 

மை லவியுத்றுக்கோன்றும். ௭-௮... னவே வவியில்வழிச். இறு 
"லனுதப் பொரு. அன் டி. வெப்ப, 
'அஃம்-௧௨)இ.௯, ௪ச்தை பூட்சொண்டு. 

௦ உசையசசிரியகுரை, 

    
    

     

    

  

        

  

 



கச்சினார்க்கிணியருரை, roe 

௪௯௨ இழவன் ஐன்னொடும் இத்தி தன்னொடு 

கத்ருய் கூறன் முத்தத் தோன்று௮.* 

இஃ௫ எய்தாததெய்குவித்து.. 

ஒஸ்... இழவனோேடும் ஜெக்நியோடும் இடையிட்டு நத்ருய்கூறுதல் சிரம் 
த்சோன்றா ௫. எனவே அவ்லுழிக்கூதப்பெறம் சத்னுயும். எ-று, 

உ-ம். * செதிக்த சேரிச் செம்மண் கதா, ரிந்த மாக்கட் டாருக இல்ல ™ 
(அகம்-௧௫) இத கற்றாய் அல்லூழிக்கதிய அ. தாயென ஒருமையஈற் கூறவே 
தலைவியுடையடத்முயாயிற்துட தந்தை, தன்னையர்க்கும். இஃது ஓக்கும். 
முத்தவென்,ததனால், தலைவன் தமர்யாவருங் கூழுரெனவுணர்க. _ தோன்று. 
தென்றததஞுனே புறத்திணேக்கண் வரைவின் தி வழம்கற்குப்பொருக்துமாற 
சொன்ச. (௧௯௨) 

க௯ாட ஒண்டெபடி மாசர் இழுலன் இழ.த்தியொமி 

சண்டோ மொழிதல் கண்ட தென்பர் 

இவும௫. 
'இ-ன்.  ஒள்ளியதொடியினேயுபைய/செவிலியோடும், தலைவரும்,    

  

சலவியோமம் இடைச்சாததச கண்டி ாரமெசழுி கண நூதனாவிற்கள் 

a - = 

ஓண்டொகுமாதமென் 
மிசைபடக்கூதியவதனால், கலவி நடைமெவிச்து அமைக்கலமசண்டசரல்ல ன 

  

{Cris por செல்லென்னார்; ஏனறும wid Guin. seep, sells syd 
கூறாரென்றும் கொள்க. உதசரணம் முழத்சஈட்டினாம். (sam) 
    

% எ-த, கற்முய்க்குரியதோசர்மரபுணர்டற்று, தலைமகன் றன்னொடுச் தலை 
மசளோடும் கற்னுய்கடற வில்லை, ௭-௮. எனவே, எனையோர்ச்கே கடறுமென்ற 
வாளும், ௭-த, உரையாசிரியகுரை, 

2. கண்டோர்க்குரியதோர்மரபுணர்-ர்வ... எண்டொடிமாகராவார். ஈர் 
முயுக் “தோழியுஞ் செவிலியும். Sader: See தலைமகனோ: 
சண்டோர்கூறுதல்* காணப்பட்டது. எ: எனவே, ஏணேயோர்கேட்டா 

கூதித்தில்லை. யென்றகாரும் or, & corer bugens. 

       

    

   
தன, னணிழ்தா வுல்சள் ரோன் றாவ 
சென்மே?! என்ப:௪. இள “சண்டேசர் 

என்பதணுசையித் சாட்டியது. 

 



௨௨௨ தோல்காப்பியம் மெய்யுளியல் 

௧௯௪ இடைச்சச மருங்கிற் ஈழவன் இழத்தியொடு 
* வழக்யெ லாணைலத் ளெ.த்தத்கு முரியன். 

இழவுங் கூத்துவிகத்பல்கூஐகன் தத. 

(ன். இடைச்சுரத்தி ஓுடன் போய்ச் இழத்தியொடுங் இழவன் ரீதி 
வழியாத் ளெத்தற்கும் உரியன். எட்று 

அ.ச தலைவிதமர் இடைச்சுசத்திற்கண்ணதின் அவர்கேட்க அலட்குச் 
கூறுவானாய் வழக்கயெல்கூறலும். உரியனொன்கு... கீதிதூல் பிறழக்கூதின் 

(வரி னோ 
முழு;து மாற்று, தெரிகணை விடுத்தலோ விவனே, யரிமதர் மழைர்கண் கலுழ் 

வகை யெவனே? உம்மையான் அவ்வாறன் தி மருட்டிக்கூறவும் பெறும், உம், 
கஅழிவிலர் முயலு மரர்வ மாக்கள், வழிபடு தெய்வங் கட்சண் டாஅல், கலமால் 
வருத்தம் இர...மாறே?' (உீற்நிணை-௬) இ.ல தெய்வம்போல விடுக்சன்மையினை 

    'இராக்கசமாம், உ-ம், 4 தமா பி னல்ல. சுமர்வரின், மூர்ரீர் மண்டல. 

யல்லையெனமருட்டிஞான்.. (சக்கு) 

௬௯௫ ஒழிக்தோர் ளெலி கிழவன் கம தியொடு 
மொழிக்தாங் கரியர் முன்னத்தி னெடுத்தே.ர் 

இஅவுல் சண்டோர் கூற்று 

௫-ன். கண்டோர்கூறுல் கூறலும் சலைவன் தலேவியொல்மொழுர்சாச் 
போல வழக்ிெலாணையாற் செசத்சத்குறியர். ஏறு. 

  
    

3 எ-தூ, தூலமகணுக்கு முறிய சோர்மாபுணர்-ற்லு. தலேைமகளே யுடன். 

கொண்டுபோக Sr ae 2மசண்,  சலைமகள் வழக்குகெதி 
யாணையானே கட தத்துமுரியண். ம்மை யெதிர்மறை. 
யென்பது Lesser, வடபெ ம் அரமகிக 
ஆக்னை கூறப்பெழுனாமாபிஎ 
உ-ம். “சீவிளே யாக அ.திதே யானே, மத௪ளி ஐருஞ்டிப் பராரை வேங்கை, மண 
வி௰ி மருல்9 னிருபுறம் பொருந்திய, மாவரி னஞ்சேன் போக்குவெ, ணுமர்வரின் 
மறைகுவென் மாஅ யோனே? (௩ற-௬௪௨)  என்பசனுட் சண்டுகொள்க, 
மெல்வியமகனிர்முண்னர் உண்மைகடறு௪ லாகாமையி ணிதவழூவமைத்தவாறு; 
எ.து உரையாசிரியருரை, 

         

      

ப... 4 ஏ. தலேமகனுக் தலைமகளுமல்லாதார்க்குரியதோர்மரபுணர்-த்று. 
இலேமகனையுச் சலைமளையும் ஒழிந்த பனின்மரும், அதி தலேமகனொடும் தலேமக 
ளோுஞ்சொல்விப்போச்சமாமினா் : சொல்லப்பெறுவர் இடணுல் காலமும் 
குதித்த, எ-று. “மொழிக்கு ென்பதனை கழல்கயெலாணையெனினு , 

-மமையும். அஃ சாவு: தலைமகனைப் பார் ்் பாங்கணுல் கழறலும், தோழி 
யியற்பழித்சலம, தலேமகளைம் செலிலியலைத்சலும், பாணர் கூத பாசறைக் 

ழேசென்று கூழலும், தோழி சலைமகனை வர்பு௰த்தலு முதலாயின. ௭-௮) 
உரையாரெியருரை. 

    

  

  

      

  

[RaW each “ஆசன? என் ஜெழுசப்பட்டுள்ளஅ.



நச்சிஞார்க்கினியகுபை 

,தலைவணும் தலைவியும் ஒழிக்தோராவார் கண்டோர். அவர் வழக்கெலாணை 

  

ஏற் ளெ்சற்கு உரியர் என்பார் மூஸ்ன,ச்தனெடு?் ஐக்கூ என்றார். அதி. 

ஏரத்தான் அறுரற்கருச் சான் உரைப்பரொன்ச. “பலவு நறுஞ்சரர்தம் படுப் 

சர்ச் கல்லகை, மலையுளே பிதப்பினு மலைக்சவைசச மென்செயு, கினையுங்கச 

றம்மக ஸமக்குமாம் கணமே?! (கலி. ௯), எனவரும், இங்கனம். வழக்யெ 
எணையால் ளெலாசன “ஈண்டோர் மொழிதல் எண்டது? (அகச், ௪௦) எண் 

பதனாத் கூறிற்று. (௧௬௫) 

5௯௬ மனையோள் களஸியுல் கிழவன் ளெவியு, 
கினையுல் சாலைக் கேட்குக ரவசே.* 

இ_௫ சேட்போரென்னுமுதப்புக்கறன் 2.௫. 

இ-ன். முன்னர்க் கூத்திற்குரியர் என்ற பண்ணிருவருள், தலைவிளெவி 

வயும் சலைவன் ளெவியையும் சேட்டற்கூரியர் அவ்விருவரையும் ஒழிக்க பதின் 
ரும், ஊறு, 

  

wre Pasi sir Gor al a 

நம் கூட்டுக, கூட் 

    

   

  

yb, 88 
சம்விலக்யெல சக்தல்ளெவியைத் 

கொதவேண்டாமையின்,, கலைலனுக் தலை. 

ரியுப் சேட்பரெண்ணராயிஞர்.  கிணையுல்சால என்னால் சலைவணும் தலைவி 

    ம் சனிக்சணிகடஐ அவத்றைச்கேட்ட பதின்மரும் தால். கேட்ட கூற்தித்குச் 
9சய்யத்ககுவன தம்மு ளாய்ர் ஐகோடற்கு உரியர் என்ன கொள்க. எனவே. 
நீலவன்கூப் பர.த்சைகேட்டலுர், தலைவிகடறப் பரச்சைசேட்டலு குதவியவற் 

    9ள்,புலனெ.திவழக்?)த் பட்டண; 

  

கு எலாசன வில ஈவிளங்குதொடி முன் 
ஃடசலி னினிசா என்றே?(அகம். ௫௮) இ௮. 

க. 4கருக்தா சேகுமதி ஊாலெயிற் கேயே? (கத் 

ச வளைக் ஐபுகஞ் அ்றரின்மார் 

  

லைவிகூற்ற, சலைவன் கேட் 

  

ண, ௬) இது தலைகண்கத்ற, தலைல கேட்ட ஈ, ஈநின்கேள், பு. ;வ.ஐ பன்னா. 
நம்பாரசட்ட மரண, மிலலொன் ஐ ௮. உ வெண்ணி யஅதேர?(கலி, ௨௪) 

  

  

   * or, oH.      ட்ட ப.இன்டிரும். Dey insure கேட்பேசரைம் = maemo.



௨௨௪ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

எனவும் “மாலையு மூன்னா ராயிற் சாலை, யால்சா குவன்சொல் பாண கென்த, 
மனையோள் சொல்லெதிர் சொல்லல் செல்லேன்? (அகம். ௪௪) எனவும், 
ஈ௨யல்்ின் தன்னையென் மெய்யென் றசை௫? (சம். ௧௭) எனவும், 
Bein range முண்ணுமோ பலியே? (கும், ௬௧௨). எனவும், எல்லீரு 
மென்செய்தீ சென்னை ஈசூ.௫ிரோ? (சவி. ௧௪௨) எனவும், இவை சொழியும் 

பாணனும் செவிவியும் அறிவரும் கேட்பத் தலைவிகூற்ன வக்சன; ' எஇடிக்கும் 
கேளீர் அங்குறை யாக? (கு.றந்கொகை. ௫.௮) எனவும், *எனுவ 9௫௮ ரெம் 
முற ஈண்ப? (குறம். ௬௩௯) எனவும், *ஊர்ச பாக கொருவினை கழிய. 

(ஜெகம். ௪௪) எனவும், “பேரமர் மழைச்சண் ணின்றோழி செய்த; ஊரரஞர் 
வருத்தல் களையா யோவென?' எனவும், “சசன்றவிர் வாழியோ சான்றவிர? 
(சலி. ௧௯௯) எனவும், இவ்வ பார்ப்பானும் பாங்சனும் பாகனும் தோழியும் கண். 
டோரும் கேட்பத் தலைவன் சகடத்றஙிகழ்க்தன. “ஒன்றிக் தோன்றும் தோழி 

மேன? (அகத், ௬௯) என்றலின், Carla pod stv x pC num, (ann) 

௧௯௭ பார்ப்பா ரறிவ ரென்றிவர் கனவி 

யார்க்கும் வரையார் யாப்பொடு புணர்ந்தே.* 

இவுடீ௪. 

இன், பார்ப்பசரும் அறிவருமென்டுன்ற இருவர்கூத்றும் அசமும் 
புதமுமாக யார்ச்குள். செய்யுளென்தவற்றோம்.. பொருர்இவருதவின் 
அசச்இணையோர்க்கும் புதத்நீணை யோர்க்கும் சேட்டலை வரையார்... ௭௮, 

  

  

இனி வரையாசென்ஐதளை யெச்சம்படுத்துச் இலர்க்கு வரையப்பட 

மென்றுசொள்க, re பார்ப்பார்கூத்றுக் தலைவனுஞ் செலிலியும் 

நற்னாயு். சேட்பினல்லது. பிதர்கேட்டத்கேலாமையும், இவர்கூத்றுக் 

தலைவனுர் தோழியுள் செவிலியம் = 57 Ys சேட்டற்குரிஸமயும் 

புத.ச்நிணைக்கண்ணும் பொதுவியற்காக்தையோர்க்கும் பார்ப்பார்ளெலி 

மேலாது அறிவர்ளெவி யேற்குமென்தலும் பிதவுமாம். எனவே stud 

அறிவர் வாயிலாயவழி மளுமையும், புறத்திணை த் தலேவர்க்குடில்வாறே 

*-அவர்வழிகித்தல்வேண்டுமென்பழோல் கூறிற்மு,  அறிவமாவார் முச்காலமு: 

் நூணர்ர்தோரும் புலகன்குணர்ந்தபுலமையே! 2b. இறியவற் 

துள்ளும் பிறவற்றுள்ளுங் சாண்க, (௧௬௭) 

  

  "வவ on வையை ய யை யய வவைவைவைய வகை 
  

* ௭.௮, பார்ப்பாரும், அதிவருல் கறுல்கூற்றுக சேட்போரையுணர்,...த்து: 
அதிவொன்     ,ொல்லப்பட்ட இருவர்கூத்றும். எல்லாருங்கேட்சம்: 

Qupet எடறு,. எது உரையாடிரியருமை.



கச்சினார்க்கினியருரை. eo 

௧௯௮ பரத்தை வாயி லெனகிரு விற். 

இழத்தியைச் சுட்டாக் ளெப்புப்பய மிலவே.ர 

  

Dow. 

இடன். பாத்தையும். வாயில்களும் எண்ணும் இசண்டுவே௫ுபாட்டின் 

சண்ணம் ஜெத்இ கேட்பாளாகச்கரு இர் உழு தகூம்றுப். பயரில, ௭    

இழ த்தியைச்சுட்டாவெனம் சலைவிபால்காயிஞாகேட்பககட்லு கல 

மமையும். உ-ம். செறி ொடி செளிர்ப்ப SAF AN Rar, sey 

வருசஞ்: சென்மோ தோழி? இது தலைவிக்குப் பாங்காயிஞர்கேட்பச் 
கூறிய. வாயில்களுச் தலைவியூடல்ோகேகூதவேண்டுதலின். அ௨ள் 

    

     

  

கேட்பவேகூறுவசாயிற்ற, இன்னு மதனனே தோழிகேட்ப வாயில் என் 
கூறின மமையுள், உ.ம். “ஒருயிர் மார ராகலி ஸிவளுர், சே we 
pre மன்னே! இது வாலில்கள்கூற்.. சலலிசேட்டலுக். தோழி 
கேட்டலுமால். (௧௯௮). 

௧௯௯ வாமி லுசாவே தம்மு omfu,+ 

Downs 

@-&, wba we 
சொருவர்ச் குஸாப்பார் 

  

     பரல் வாச     
தவன் கொமினா அவையுச் சலேவிசேட்பவேண Ks 

நம்மு ணுணிர் ‘ 
pe. Somes Bunga மானூர் சமியண்மனி னன்னொருவன், 
பலரைப் பொருதென் நிழிர்தகின் பன்னி காமனொய்க, வலரைல் 
பொருசென் தழல்விழிச் சோனம் பலம்வணங்காஜ் சலமைப் பொஜும் 
சிதியாளென்னை கொல்லோ க௫ு.ிய01 (இ௫ச்9ர்-௩.௪௪) Ogle aver 
பிறவும் வாயில்கள் தம்மூட்கூறின. உம்மை லெ.திர்மறையாசவின் 

Can! 

   

  

காப்பா இம்மி (கறு வி பரணர்க்குலான 

  

   

  

  

இறுபாண்ணை     சேட்குகாவசெனப்பட்டவான் Oe சம் 
யாம், 

    

2. * என்பதுவும், ஒருசார்கூத்தித்குரியாரியஃபுணர். 
யென்ும், ஊாயிலென்அஞ்சொல்லப்படும் வே.ஜ.பாட்டிணும் அலமகிலாச்சபட்டாக் 
கூத்ப் பயனில்லை எ-ஐ., எது உரையாகிரியருமைட 

fw, வாயில்கட்குரியதோர்மாபுணார்.... க்கில் 

விடத்தச் எழத்திலைவியால s 
வர்சவழிச்சண்டகொள்ச, எது ௩ரையால்ரிய। 

       ஷசாக



௨௨௬ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௨௦௦ ஞாயிறு திங்க ளறிவே காணே 

கடலே கானல் விலங்கே மரனே 

புலம்பு௮ பொழுகே புள்ளே கெஞ்சே 
யவையல பிறவு அவலிய கெறியாத் 
சொல்லுக போலவுங் சேட்குஈ போலவுஞ் 
சொல்லியால் சமைய மென்மனார் புலவர்,* 

இ௫ சேட்போருல் கூத் றும். வேறுபடவருமாறுகூறுன்றது, 
அவை போருளியலுள் 1வழுவமைஇகூறுவனவுக் கேட்குகவுமாய் எண்டு. 
வரு,சலின் ஆசாய்இன்ருர். 

இ-ள்.  ஞாயிறுமுதல் கெஞ்சீருக்கூறியனவும் அவையபோல்வன 

பிறவும் மேத் “செய்யா மரபிற் றொழித் படச் சடச்இயும்? (பொருளியல்-௨) 
எனப் பொருளியலுட் பொதுவகையாத் கூறியவாற்றான். அவைசால் 
கூறுவன போலவுங் கேட்பன போலவுல் கூறுமாதமையு மென்று கூறுவர் 
புலவர். எ-று. 

கூத்தும் உடன்கூதினார் மேத்கூத்திற்குரியண இவையென வரைய 
முமையின்.  பொழுதாவன5 மாலையும், யாமழும், எற்பாடும், காரும், 

கூஇரும், பணியும், இளவேனிலும்போல்வன:,  பிறவுமென் ஐசனால் 
  

  

*. ஏ-அ,. கழிபடர்ப்பொருண்மைக்குவருவதோர். மாபுவமூவருதலைதுத 
வித்த. ஞாயிறமுதலாக, கெஞ்னோகச்சொல்லப்பட்ட பதினொன்றும் அச் 
'சன்மையாிிதவுமாயெ மச்களல்லாசபொருண்மை யெய்தியகெதியினாத் சொல் 
வினபோலவுல் சேட்குபோலவுஞ் சொல்லியாங் கமையப்பெறும் எ-று, அங்கு 
அசை: உ-ம் “பமுதறு ஞாயிறே பாடதியா தார்சண்? (சலீ-௪௪௯) எனவும், 
“மாதர் முகம்போ லொளிவிட வல்லையேற், காதலை வாழி மதி? (இருக்-௧௧௧௮), 
எனவும், “உற. காக்கச் தூக்க வுறிவே, திதி விரைய லென்ன மாயிடை?! 
(ருத-௨௮௪) *நேர்க்தகல் காதலர் கேமி கெடுக்திண்டே, ரூர்க்த வழிதைய வூர் 
'இயா லோதமே) பூக்சண் பொழிலே புணர்க்சாடு மன்னமே, யீர்க்தண் இறையே 
மி.ததசா தென்னீரேர் (சிலப்-சானல்) இசணள், கடலும் கானலும் புள்ளு மர 
மூங் கூதப்பட்ட க. 8மாலைரி, தையெனச் கோவலர் ,சனிக்குழ விசைகேட்டுப், 
பையென்த. செஞ்சுச்சேம் பக்கம்பா ராட்டுலாய்? (சலி-௧௧௮) 4 வருந்தனே. 
வாழிய கெஞ்சே? (அசம்-௭௯) “மன்.தப் பணேமென் .......மாச் தளிரே? எ-ம், 
'இஃரிகரனகொள்க. இச்.தணேயுங்ச.றப்பட்டன சேட்போரியல்பு, எ-த உரை 
யாலரியருரை, 

  

1. எகோயுமின்பமும்? என்னுஞ்சூத்இரம் (பொருளியல்-௨),,



கச்சினார்க்கினியருரை. ௨௨௭ 

புல்லும் புசலும் மூசலியனவுங்கொள்க, 2-0. “க.இர்பகர் ஞாயிதே 

சல்சேர்.இ யாமி, னவரை மிணைத்து நிற,ச் சன்கை கீட்டிரத், SHEP, 
யாயிற் ஐவிருமென் னெஞ்ச,ச், அயிர். இரியா மாட்டிய இ? (கலி-௧௪௨.) 

ஈவாள்வரி வேங்கை வழல்குஞ் சறுநெறியெல், கேள்வரும்போழ்தி னெழால்: 

வாழி வெண்டில்காள்? 14உறு.இ அரச்க்ச்-தால்கெ வறிவே? (ஈ.ற்றிணை ௪௮௪). 
எகேர்நத நங் காதலர் கேமி கெடுக்கண்டே, சூர்க்த வழிரதைய வூர்கிண்ற 

வோமே, பூச் சண் பொழிலே புணர்க்தாடு மன்னமே, மீர்க்தண் இதையே 

யி.௯.தகசா சென்னீமே? (ஓலப்-கானல்வரி) “பொலக்இரு geek சகமெலா 

கோக்குபு, இங்களுட் டோன்றி யிருந்ச குறமுயா, லெங்கே ளிதனகச் 

. துள்வழிச் சாட்டீமோ? (கலி,-௧௯௪) “காய்க்ச கோயுழப்பாரைக் சலக்கெ 

வந் சாயோ. 

  

மாலை? (கலி-௪௨௰) “நீ காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ 
மடகெஞ்சே? (சவி.-௪௨௩) எனவரும். புள்ளென வே வண்டு மு,சவியணவும். 
அடங்கும். *அம்மெ ணிணா வடம்புகா என்னங்காள்? (சிலப் கானல்.) 

ஓழிக் சன வக்தழிக்காண்ச. (௨௦௦) 

௨௦௧ ஒருகெறிப் பட்டாங் கோரியன் முடியுவ் 
கரும நிகழ்ச்சி யிடமன மொஜழிப.* 

இ)௫ களமெனப்பட்ட yous — pee og. 

ல். பலவும் ஒருவழிச் சொக்சவற்றுச்கெல்லாம் ஓரிலக்கணச் 

சான் முடியும் கருமநிசழ்ச்சியை யிடமென்று கூறுப, எறு, 
  

  

3 ௮-து, கிறு த்தமுறையானே இடமாமாறுண। 

  

ஒருகெதிப்பட 

வருதல் ஓரியன் முடிசலாவ.ஐ, அகத்தின்௧ண் களவென்றுணும் கத்பென்றுனும் 

வரின், விரிவகையொன்னுனும்பத்திவருதல். புறத்தின்கண் நிரைகோடலானும், 

மீட்டலானும், மேத்சேறலானும், எயில்களைத்சலானும் யாதாணு மோசியல்பு 

பத்திவருதல். கருமகிசழலாவ.த அப்பொருளைப்பத்த யாகானுமொரு வினைறிகழு 

நிடம். இன்னும், 4 கருமரிகழ்ச்சி 2? யென்றதனான் சன்மை, முன்னிலை, 

படர்ச்கையெனவுல் கொள்ளப்படும், உ-ம், “செல்லாமை யுண்டே லெமக்குரை 

மத்றுநின், வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை 2 (இருக்-ச௧௫௧) என்றவழிப் பிரி 

பொருண்மைநிகழுமிடனாயித்று. முன்னின்றானைக். கையத்தநுதலுசலின் 

முன்னிலையென்னு மிட:ாயிற்று ; யாதுமோர்பொருள் நிகழ்வுழி அதற்சாகு 

மிடத்தொடுநிகழ்தல்வேண்௰ிமென்.று இப்பொருண்மை கூறப்பட்டது. ஒரு 

கெதிப்படாதும் ஒரியன்முடியாஅம்வரு மிடம் வமுவாம். ௮ஃகாவ.த புணர்தல் 
'தத்கு.ர்தக்சவரை 

தல். உ-ம், “டு 

  

வேண்டிச் தோழியை யிரக்து குறையுறலாண், அல்விட, 

கூறு து சன்னாத்தலும், ஆற்னுமையும், பிறவுல் 

  

லிய ல்லா 

  

  

1 சனவியல், ௧௪-ம். சூத்.இரவுமையி விப்பாட்டை எலத்தோதினா..



௨௨௮ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

களமெனினும் இடமெனினு மொக்கும். அது ஒருசெய்யுட்கேட் 

டால் இது இன்னஇடத்அகிகழ்க்ததென்்றறிகற்கு ஏ.துவாயசோருதப்பு, 

அது காட்டியும் ஐயமூக் அணிவும் புணர்ச்சியும் ஈயப்பும பிரிவச்சமூம் வன் 

புறையும் இன்னஹோன்னவும் ஒரு நகெறிப்பட்டு இயற்கைப்புணர்ச்9 

யென்னும் ஓரிலக்கணச்தான்முடியுமென்பது. கருமரிகழ்ச்சியென்பது 
சாமப்புணர்ச்சிென்னுஞ் செயப்படுபொருணிகழ்ச்சி. ' இது வினை 

செயிடம். “எலுவனு அர்? (குலுக-௧௨௯) “கேளிர்வாழியோ * (ஷ.-௨௮0) 
என்பன பாங்க் கூட்டமிடனாக ஒருவழிப்பட்டன. பிறவு மன்ன. இத 

Ups Bow ae மொக்கும். (௨௦௧ 

௨௦௨ இறப்பே நிகழ்வே யெதிச தென்னும் 

'இற,த்தியன் மருங்கிற் ஜெரிக்தன ருணாப் 
பொருணிகழ் வுரைப்பது கால மாகும்.* 

இ சாலமென்னுமுுப்புக்கூறுசன் 2.௮. 

  இன். இறப்......௮ு. எ.து இறப்பும் சிகழ்வும் ௭.இர்வும் என்னும். 
perm சாலத்சே, இயன்......மருக்கில் எ.து chars Mery நிகழ் 

இன் தரிகழ்ச்சிக்கண்ணே... பொருணிசழ்வுணாச்தெரிர்தன.. ௬ுரைப்பது 
காலமாகும். என்பது பொருணிகழ்ச்யெணாத் செரிக்சணராயுரைப்பது 
சாலமென்னும் உறுப்பாம். Aw. 

  

யமையா யதுவிதம், சொன்னார்கட் கூத்றுட்கு முட்குடைமை-யெல்லாஞ், சல 
வருட் சால் சலமே கலவரு, ஊன்மை வரம்பாய் விடல்” இதனானுமகிக, 
அன்றியும், “நெடும்புனலுள் வெல்லு முதலை யடும்புணலு, ஊீவ்இ ண சனைப் 

Sp (இரு*-௪௯௫) எனவும், *உண்ணற்க கள்ளை யுணிலுண்க சான்றோரச, 
லெண்ணப் படவேண்டச தார்? (இரும்-௧௨௨) இ௫ சன்மையாரையு முன்னின் 
ருரையுமொத்௮ப் படர்க்கையாரைத் தொழித்படுத்துகலின் உண்ண ற்கவென் 

னும் படர்க்கைசேரப் படர்ச்கைப்பொருளொடுசேர முடிக்துகின் றத. பிறவு 
மன்ன. ௭-து உரையாரிரியருரை. 

% எடது நிறு த்தமூறையானே காலமாமாவுணர்......தீது. இறந்தகாலம், 
ிகழ்காலம், எ.இர்சாலமெனச் கூறப்பட்டியலும்பச்கத்இி னாராய்க்து நோக்கு 
மாறு பொருணிகழ்ச்சியைக்கடற.மத காலல் எ-று. உ-ம், “நு.துக்குறைக் தனனே 
முதுக்குறைர் தனளே, மலைய ஜொள்வேற் கண்ணி, மூலையும்: வரரா Gres 
குறைக் சனளே? இ, இறச்தகாலத்தன்கட் புணர்ச்சியுண்மைதோன் றவக்த௮. 
இணி, “௮ண்ணாக் தேக்கிய வனமுலை சளரினும், பொன்னேர் மேணி மணியிற் 
ஒழ்ச்னு, ஈன்னெடுல் கூந்த னஸாயொடு முடிப்பினு, நீத்த லோசம்புமதி பூச் 
Gs oo” (நற்-௪௦) என்ஐவழி நிகழ்கால விளமைப்பருவக்சோன் 2வக்த.து. இத 
ன், “சீசகலோரம்புமதி? யென்பது ௪.இர்காலங்குதித்துகின் ஐது. இவ்வகையி 
@p sng மிடணு மெல்லாச்செய்யுளின்சண்ணம் வருமென்றுணர்க. எ-த! 
உரையாரியருரை. 

   

   

 



கச்சினார்க்கினியருரை. ௨௨௯. 

உ-ம். “வில்லோன் காலன கழலே......நூன்னியோரே? (குது௩்-௭.) 
இசனுள் வில்லோன் சொடியோளென்பன பொருள். முன்னியோர். 
எ-து, சம்பொருள் கிகழ்ச்யொசலின் இஃ இதக்தகாலமெனப்படும். இதத் 
GF Apisns é     visorrsMae ௮வர்சளே Quaggernveoi: | “wg i@ seofler 
மருக்சே வைப்பெணின் வைப்பே,யரும்பிய சணல்” னம்பகட் டி.எ முலைப், 

  

பெருந்தோணணுகிய அசுப்பிஜ்,கல்கெழுசாணவர் கல்குுமகளே?(கு.று௩்-௭க) 
இ. கிகழ்காலம் “பசலும் பெறுவையிவ டடமென் ஜோளே?? (லி-௪௯) 
இஃ செ.ர்காலம். புறத்.இற்கு சிவ்வாறே யின்றியமையாசென்பது;பெரும். 
பொழுதுஞ் ஏெபொழுகம் ரூல், கரு, உரிப்பொருளோடு கூடிச் 
'தணேயாசலின் இக்காலம் அவற்றின் வேரும். (௨௦௨) 

(௨௦௩ இதுசனி பயக்கு மிதன்மா தென்னும் 

தொகைநிலைக் ளெலி பயனெனப் படுமே.* 

இத பயனென்னும் உப்புக் றன் த.து. 

இன். இத அிசவம்பயக்கும் இதனுனென?் தொகுச்அக் கூ ஐப்படும் 
பொருளும் பயணென்னுமுழய்பாம்.. எறு, 

ம், “மானாக கா      மலைமறக் தனமே, யாறாக் கட்பணி வாலா 

ஞவே, வேறா மென்னோல் வளை மும்மே, கூறாய் சோழியாம் வாழு 
மாதே? இது தோழியைச் தாதுவிடுசல்பயனாகவச்சது. இது புறத்திற்கு 
மொக்கும். இங்ஙனம் பயனுுப்பாகவே செய்யுள்வருமாதுணர்க, (௨௦௩) 
    

% ௪-௮, நிதுத்தமூறையானே பயனாமாறுணர்.......தீறு. யாதானுமொரு 
பருளைக்கடசியவழி யதன்பின்பு மிதுபயக்குமென விரித்துச்கூருது முத் 
உதியசொல்லினானே தொகுத்துக்கூறுதல் பயனெனப்படும் எ-று. உ-ம். 

சூரல் பம்பிய தெசான் யாறே, சூரர மசனி ராரணங் னெரே, ஊரல் வரினே. 
ஈனஞ் சுவலே, சார னாட நீவ லாதே? இசனாத் பயன் வரைக்துகோடல் 
வெண்டுமென்பது, “Hays ming கொல்லாமை மற்றதன், பின்சாரப் 

பசய்யாமை தன்று? (இருக்-௩௨௯) இதனாற் பயன் வேண்டுலார் இவ்வர,22 

ய்யவேண்டுமென்றல். இங்வசையினானே......புளசயினும் பயன்படக்உூறல் 

  

வண்டுமென்பல பபனென கொருபெருள் கூறினர்... எ-து. உமையசன்ரிய



௨௩௦. தொல்காப்பியம் செய்ப; 3யல் 

௨௦௪ உய்த்துணர் வின்றிக் கலைவரு பொருளடன் 

மெய்ப்பட முடிப்பது மெய்ப்பா டாகும். 
இழ மெய்ப்பாடென்னும் உறுப்புச் கூறுகின் ஐ௮. 
அஃதாவது உலக,த்தார் உள்ளரிகழ்ச்ச ஆண்டுகிகழ்க்சவாநே புதத் 

சரர்க்குப்புலப்புவசோ மாத்றான் வெளிப்பம் தல. உய்.ச் துணர்ச்சியின் நி 
செய்யுளிடத்தவக்தபொருளானே சண்ணீசரும்பல், மெய்ம்மயிர்கிலிர்த 
,சன்மு சலிய சத துவம்பலமாது வெளிப்படச்செய்வ.த மெய்ப்பாடென்னு 
Gwinn «a. ள் 

அ. தேவருலகழு:சவியவத்றைக்கூறினும் கண்டாககறியச் செய்யுள் 
செய்தல் செய்யுளா௮ப்பென்றார். உ-ம், 4மையத விளல்யெ மணிமரு 
எவ்வாய்,சன், மெய்பெரு மழலையின் விளங்குபூ ணனை த்சசப், பொலம்பிநை 
யுட்டாழ்ந்த புனேவினை யுருள்கல, கலம்பெறு சமத்சென்னி ஈசையொடு 
surat, வுருவெஞ்சா இடைகாட்டு மூடைகழ லந்து, லரியொலி என் 
இணியார்ப்போவா. சடிதட்பப், பாலோ டலர்க்த நூலைமதர்ன முற்றக், 
சால்வதேர் சையி னிடக்இ கடைபயிற்றா, வாலமர் செல்வ னணிசால் பெரு 
விறல், போல் வரூமென் ஹுயிர்? (கலி-௮) இவைபோல்வள வத்.றுள் அவ்வாறு 

   பொருட் காண்க. தலைவருபொறானான் எனவே கோக்குலுப்பானுணர்ச் 
பிழம்பினைக்சாட்வெ* மெய்ப்பாடாமென்றுகொள்க. . (200 

  ௨௦௫ எண்வகை மியனெதி பிழயா காக 

(Pe spe Boris wy his ததுவேள் 

    

ம. யாதாஜ. 

  

** ஏ-து, கிறு? சமூறையானே 2 
மொன்னறைக்கூதிய வழி யனகப்பொருண்மையைலிசரரிச் அணரக்கடறுதி 
வின்தி, யவ்விடத்துவரும் பொருண்மையின் மெய்ப்பாடுதோன்றமுடிப்பத 
மெய்ப்பாடெ......பபாமென்றவான, உ-ம், “ஜயோ வெணின்யான் புலியம் 
கவலே, யுய்.த்.சனன் கொளினே மார்பெடுச் சல்லே, னென்போற் பெருவிது 
புறுக கென்னை, பின்னா செய்த வறணில் கூற்றே, நிரைவளை மூன்கை பற் 
-அரைகிழற் சேர்க ஈடத்திலித் சதிதே? (புதம்-௨௫இ) இதனுள், அமுசையா! 
மெய்ப்பாடு புலப்படவர்சலாஐ கண்டுகொள்க. செய்யுட்செய்வார் மெய் 
தோன்றச்செய்கவென்பது கருத். ௭.௮ உரையாசிரியருரை, 

  

a 

  

bm. அக, சகைமுசலாயெ கெட்[ 

  

ர் ௪-௮, மெய். ட் 
மெய்ப்பாட்டுசெதியையும் பிழையாதாகி மேற்சொல்லப்பட்ட விலச்சணத்ை 
யுடைத்து: ஏ-று. அஃதாமாற மெய்ப்பாட்டியலிற்காட்ட தம். எது ௨௮ 
யாடிரியருமை..



கச்சினார்க்கினியருரை. ௨௧௧ 

)௬ சொல்லொடுக் குறிப்பொடு முடிவுகொ னியற்கை 

புல்லிய சொலி யெச்ச மாகும்.* 

இத முதையே யெச்சமென்னுமுதுப்புக்கறுஇன் தத. 

(ள். கூற்றினானுங் குறிப்பினானும் மூடிக்சப்படும் இலக்கணத் 
ந சாலபொருக் தியி யெச்ச்மென்னுமுறுப்பாம். எற. 

முடிவுகொளியத்கையெனவே ெெசய்யுட்கண் ணதன்றிப்: பின் 

சொணர்க்துமுடித்தல் பெத்றாம். உ-ம். *செல்சகளம் படக்கொன்த... 

கக்சாக் தட்டே? (கு.ஐ௩-௧) இக்காக்தனால் யாங் குறையுடையமல்ல 

மனத் சலைவற்குக்கூறித் கூத்றெச்சமாம்.  அக்கூற்றுஞ் செய்யுட்குச் 
ரிசைவின்மையின் அதுகாண்பாயாகற் காணெனச் சலைவியைகோக்இ 
Lenses கூறித் குறிப்பெச்சமாம். அவனைக்கூெவெணச் சான். 
உராளாகவின் ௨௦௪), 

௨௦௪ இவ்கிடத் திம்மொழி யிவரிவர்க் குரியவென் 
றவ்விடத் தவசவர்க் குரைப்பதை முன்னம்.ர் 

இத மூன்னமென்ன் ற உறுப்புச் கூ.றன்ற௮. 

இ-ள். இங்விடத்து.த் சோன்றிய இம்மொழி கூறற்குரியோருங் 
கேட்டற்குரியோரும் இன்னுசென்று அச்செய்யுட்சட் டோன்றின் அறி 
யாமத் ரூனங்ஙனமறிகற் குரி.த் சாக காட்டியசோ௱்டத்சே கூறுகோர்க்கும் 

கேட்போர்ச்கும் ஏற்றவுரையாகச் செய்யுளுட் டத் இக் கூறுவது 

முன்னம். எ-று. 

3 எ-ஐ, சிற, ச்சமூறையானே எச்சவசையாமாறுணர். ற்று. பிதிசோர் 

சொல்லொடும், பிநிதோர்குறிப்பொடும் முடிவுகொள்ளுமியற்கையைப்பொரும். 
தினளெய்யுள் எச்சமாகும் எ-று. எனவே சொசல்லெச்சல் குதிப்பெச்சமென 
விருவகையாயின, ௮௮, எச்சவியலுள் “பிரிகிஷவினை?? யென்னாஞ்சூத்திரத் 

தள் “பிரிரிலைவினை?? என்பது. முசலாகச்சொல்ப்பட்ட.........வகையானும். 

  

நருவன சொல்லெச்சம். குதிப்பென்னேசல்பட்டது. குதிப்பெச்சமாகும். 
து உரையாடிரியருரை. = noe 

* இல்விடச் 
ort சூதித்த, அவ்விடத் தவரகர் 

சமமொழியையுரைப்பஅ மூன்னமாம் எ-ஐ, எனவே, இடமுல்காலமுமொழிக் ௯ 
கேட்போர்ச்சுச்சச்சவாவமொழிசலன் செய்யஞறப்பெ.்தவாறுர். ats 

* ௪-௮, நிறுச்தமுறையானே :முன்னமாமாறணர்.... 

  

நிம்மொழியை யிவர்க்குச்சொல்ல)்,ச௫0 

  

கொண்டு வராச எமுடி.த்.த? லென்பசணத் காலமூங் சொள்க, எடது. உரை 
யாடிரியருரை,



௨௩௨ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இவரிவர்ச்குரியவென் தறிவான். செய்யுட்கேட்போனெனவும், ga, 

விடத்தவரவர்ச் குசைக்கவெண்றார் ஆரிரியமெனவுங் கொள்க. என்றென். 

பது எண்டு வினையெச்சம். சொல்லெச்சமன்று. அறரியவென வொருவிஷை 

வருவிக்க. அது உரைப்பதையென்னும் வினைப்பெயசொடுமுடியும், 

உ-ம். ஈயாரிவ னெங்கூச். தற் சொள்வா னி தவுமோ, ரூராண்மைக்கொத்த 

படிமுடைச் த? (சவி-௮௯) என்.றக்கால்இ.௮ கூறுகின்றாள் சலைவியென்பது 

உல் கூறப்பட்டான் தலைவனென்ப.தஉம் முன்ன சான் உணசப்பட்ட 

ang சாண்க, இவை அகம் புதமென்னும் இரண்டற்கும் பொது. (௨௦௭) 

௨௦௮ இஃ பமு மிடும்பையும் புணர்வும் பிரிவு 

மொழுக்கமு ழென்றிவை யிழுக்கு நெறியின்.றி 

WD ga ஒத்தணைக் குரிப்பொரு ளென்னா.௪ு 
பொதுவாய் நித்தல் பொருள்வகை யென்ப.* 

இ.௫ பொருளென்னும் உப்புக் கூறன் தை. 

கடன். இன்,..ன்றி. ௭-த இன்பமுந்துன்பமும் புணர்சதூம் பிரித 

லும் உலகவொழுக்கரு மெனப்பட்ட இவை சப்பும்வழியின்றி, இது... 

எ.து டச் இணைச்குரியபொரு ளி.தவாகவென்று அரிய சோ இய பொரு 

என்றி, பொது...ப எது அவத்றுச்செல்லாம் பொதுவாகப் புலவனாத் 

செய்யப்படுவது பொருட்கதெணப்படும், எறி ் 

இன்பத்துன்பங்கூ௮ு தலிழ் புறத்திர்குங்கொள்க. ஒழுக்கம் 

இசண்டற்குங்கொள்க.... வசையென் சனத் புலவன்றான். வகைக்ததே 

பொருளென்றுகொள்ச.  அவின்திச் செய்யுள் செய்சலாகாதென்பத 

Gas. உ-ம், “சைகவியாச் சென்று கண்புசையாச் கு.றுஇப், பிடிக்கை 

யன்ன பின்னகர் ண்டிச், சொடிக்கை ழைவாச் சோய்க்தன் று கொல்லோ, 

காணொு மிடைந்த கற்பின் வாணுத, லக்தீங் ளெவிக் குறுமகண், மென் 

ஜோள் பெறாசை௫இச் சென்றவென் னெஞ்சே? (அகம்-௯) என்றுத் 

போலப் புலவன் வகுப்பனவாம். , இப்பாட்டுப் பாலையேனும் முல்லை 

மு.சலியனவத்தித்கும் இப்பொருள் பொ.துவாம். பொதமையென்தத 

எல்லாவுரிப்பொருட்கு மேற்றுப் பலவேறுவகையவாசச்செய்தல், இல் 
வாதிவருவன புதப்பொருள்கூறியவற்றுள்ளுங்காண்ச. க (௨௦௮) 

ee 
% எடது, கிறுச்சமூறையானே பொருளாமாறுணர்,.. த்து... இன்பமும், 

இன்பமும், புணர்வும், பிரிவும், ஒழுக்சமூமெல்.அசொல்உப்பட்டவை வழுவு 

செகியின்றி யத்திணேச் குரிப்பொருளென்னா௯, எல்லாப்பொருட்கும் பொது: 

  

உசடநிற்கும்டொருள், பொருள்உசையாம் ௭-௮, ௭-ஐு உலரயா௫ரியருரை,



நச்சினார்க்கினியருரை. ene 

௨0௯ அவ்வ மாக்களும் விலங்குமன்றிப் 
மிறவவண் வரினுர் இறவதி னாடிச் 
குத்த மியலான் மாபொடு முடியி 
னத்திறர் தானே அறையெனப் படுமே.” 

இ௫ அறையென்னும் உப்புக் Gaps. 

Qa. அவ்வ,, றி. எது ஐவசையில,த்இத்கு முரியவெனப்படும் 
பல்வேணுவசைப்பட்ட மக்களும் மாவும் புள்ளும் 'ஓிவக்சலாறன் றி. பிற 
இறவன் சாடியவண்வரினும், o-9 பிறவர்றைத் இதலிசாக ஆராய்க்ச 

   

செய்யுட்கண்ணே புலவன் படைத்துச்செய்யினும் ஓக்கும். உ-ம். எஊர்க்கா 
ats பொஅம்பரு ணீர்க்காற், கொழுகிழன் ஞாழன் ரூ.இரிணர் கொண்டு, 
சமும முடித்துக் கண்கட்டு கூழை, சுவன்மிசை் சாதொ sry வசன்மதி, 
இங்கதிர் விட்டது போல முகனமர்ர், இங்கே வகுவா ளிவள்யார்கொ லாக்கே 
Curt, வல்லவன் ஜைஇய பாவைகொ னல்லா, ரு.ஐுப்பெலால் கொண் 
டியற்றி யாள்கொல் வெறுப்பினால், வேண்டுருவங் கொண்டதோர் கூற்தல் 
கொ லாண்டார், கடி. இவளைச் காவார் வீ௫தல் சொடியியற், பல்கலைச் சல்பூங் 

சலில்க்.ச ளீல்சோர், ஈல்கூர்ச் சார் செல்ல மகள்?! (சலி-௫௬) இதனுள் 
ஞாழல்மூடித்சாளென கெய்சற்றலைவியோலச்கூ ரி எணர்ச்சாணி வந் த 

பொதும்பருள்? என்றதனான் மருதத்துச்கண்டான் போலச்கூறிப் -பின் 

குறிஞ்சிப்பொருளாகிய புணார்தம் 
இவ்வாறுமயங்கலுல் GAGA. 
சென்ச, இது ஓதிய இவக்ககாம்ள் கமலும் war. 
போற் புலவர்செய்ததோருறுப்பு: இதுவும் கொள்ளப்பெழுமென்றார், 

இத புறச்.இற்கும் ஓக்கும். (௨௦௯) 

௨௧௦ அகன்று பொருள் படெப்பினு மணுகய சலையினு 
மியன்று பொருண் முடியத் ககன ௬ரைத் தன் 
மாட்டென மொழிப பாட்டியல் வழக்கன்.ர் 

  ?சிமித்தம் உரிப்பொருளாகறுடித்தான். 

  

உறயுறுப்பான்லச் ௪ 

  

ப. பொருள்வகை 

    

இத மாடடென்னும் உறுப்புக் கூறுகின்றது... மாட்டேலால.சு 
கொண்லெர்துசொளு,ச்.௪.சல்: 
  

௭-௮). தறையாமாறுணர்,....பத்து,.. அகப்பொருளாயெ ஏழூபெருச் 
இணைக்கும், புறப்பொருளாயெ எழுபெருச்இனேம்கும் உரியமாக்தர் உயர்க்னு 
பட்ட மாவுமி, புள்ளும், உம்மையான் மாருதலாயினவும், “பிறவவண்வரினு? 
மென்றமையான், சிலம், சர், 2, வளி, ருதலாயினவஞ்: செல்யுட்சண்வருமிடச் 
தத் இறப்பாடிடைத்தாசவாராயிர் ஐ தத்தமர்கேத்தியயண்போடும், பொருக்கிய 
மரபோடுமுடியி னில்வாஐ இதப்பாடுடைத்தசய்வரும் அதையென் ஐுகூதப்படும் 
எது, எடது உரையாகரியகுரை, 

  

ர் ௭.௮, நிதுத்தமூதையானே மாட்டேறணர்... 

 



௨௩௪ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இ-ள்... அசன்னும்.. க-து. பொருள்சொளுக்கால் அகன்று 
பொருள் ெப்பச் செய்யினும் ௮.ணசடப்பச் செய்யினும். இயன்... தல். 
எ.து. இவ்விருவசையானஞ் சென்று பொருண்முடியுமாற்றா த்கொண்டு 
வட்௮ கூட்டியுரைப்பச்செய்சல், wnt... Ger. எ-து மாட்டென்னும் 
உறுப்பென் துகூ னவர் செய்யுள்வழக்னுள். எற, 

  

  

இது மொழிமாத்தப்பொருள்கோளன்றிப் புலவர் வேதுசெய்வ 
“சோர்செய்கை, இத பலபொருட்டொடசாற் பலவடியான்வரும் ஒரு 
செய்யுட்கண் ணும், பலசெய்யுளேப் பலபொருட்டொடரால் ஓருகைத 
யாகச் செய்யுமிடத்தும் வரும், உ-ம். முருகாறிறுப்படையுஸ். “மால்வரை 
சிவந்த சேணுயர் வெற்பித், இண்டணி கவைஇய வொண்செஞ் டிக், 
கணைச்கால் வாங்கய நுுப்பித் பணைச்சோட், கோபத் தன்ன சோயாப் 

பூந்துகில், பல்காகு சிரைத்ச இல்கா ழல்குற், கசைபுனேக்இயற்றாக் சுவிஸ் 
பெறுவனப்பி, னாவலொடு பெயரிய பொலம்புனே யவிரிழைச், சேணிகக்து 
விளங்குஞ் செயிர்சர் மேனித், அணையோ ராய்ந்த விணைமி சோஇச், செல் 
கால் வெட்டிச் 2.௪ ழிடையிடுபு, பைந்தாட் குவளைத் தாவிசழ் இள்ளித், 
செய்வ வச்தியொடு வலம்புரி வயின்வை,ச்.அ.த், இலக௩் தைஇய சேக்கமழ் 
'இரு௮.சன், மகாப் பகுவாய் சாழமண் ஹ.ச்துத், துவா முடிச்ச துகளறு 
மூச்சிப், பெருக் சண் சண்பகஞ் செரிஇக் கருந்தகட், சளப்பூ மருத 
ஜெொள்ளிணாாட்டிச்,ளைச்சவின் கெழு இழ்ரீர்ச் செவ்வரும், பிணைப்புறு 
பிணையல் வளைஇத் துணைத்தச, வண்காஅ கிறைந்ச பிண்டி யொண்டளிர், 
ஸண்பூ ளூகக் இளைப்பத் இண்காழ், ௩றுல்குற இரிஞ்பெ.பூங்கேழ்த் சேய்வை, 
சங்கமம் மருஇணர் கடுப்பக் சோக்கின், குவிரு[் Wergreé சொட்டி. 
விரிமலர், வேல்கை தண்டா தப்பிச் காண்வச, வெள்ளித் குதுமுறி இள்ளுபு 
தெறியாச், கோழி யோக்கெ வேண்ட விறற்சொடி, வாழிய பெரிதெள் 
ஜேத்இப் பலருடன், சீர்திகழ் சலம்பகஞ் சிலம்பப் பாடிச், சூரச மகளி ராடுஞ் 
சோலை, மந்இயு மறியா மரம்பயி லடூக்கத் தச், சுஞும்பு மூசாச். சுடர்ப்பூம் 

சாக்தம், பெருக்சண் சண்ணி மிலைக்த சென்னியன்......பார் Oi பனிச் 
கடல்? (இருமூருகாத்றுப்படை) இசனுள் அடிமுதல் மேனியீருயுள்ள 
வத்றையுடைய குராமகளிர்பலருடனே இள்ளி, இடையிடபு, வைச்௪, 
பண்ணி, சொ£இ, இட்டு, வளைஇ, இளைப்ப, கொட்டி, அப்பி, தெறியா, 
எத்.இப், பாடி, ஆலம் வெற்பில் அடுக்கச்சச் சோலையிற் கார் சட்கண்ணி 

மலக்கு சென்னியனென அசன்றும் அணுஇியும் மாட்டியவானுணர்கம் இப் 
பாட்டும் பிறபாட்டுக்களும் இவ்வாறே மாட்டுப்புவருமாறுணர்க, 1ஆரிய 

1 “இரிய மன்னர் பறையி ஜெழுக்இயம்பும், பாறி பறம்பின்மேத் 
மண்ணுமை-காரி, விறன்முள்ளூர் வேங்கைவீ சானாணுக் சோளா, ணித. 
ணுள்ளா ருள்ள சலர்?? என இதனுள், பாரி பறம்பின்மேத்றண்ணுமை 
,சாளூணுச் தோளாள் எனவும், ரிறன் விறன்முன்ஞர் வேங்கைவீ எனவும், 
உெள்ருரருள்ள தாய அலர் ஆரியமன்னர் பதையினெழுக்இயம்பும் எனவும், 
முண்ணும் பின்னுங் கொள்வழிய றிக் தகொளுவப் பொருளெ இரியைக் சவா 
கண்டுகொள்க... என்றார் சேனாவரையர் (தொல்-சொல்-எச்ச-௧௩,) 

  

 



கக்சினார்க்கினியருரை ௨௩௫. 

மன்னர் பறையின்? என்பதுமன.. இணிப் பலசெய்யுட்கண்வருமாலு 
சிந்தாமணியுள் யாங்கூறியவுரைகள்பலவற்றுல! மணரிக... அருமையும் 
பெருமையும் உடையவாய்ப்பசக்சசொற் ஜொடர்ச் பொருள் தருவதோ. 
ரின்பம்கோக்கிச். சான்றோர். இம்மாட்டிலச்ணைமே மாண்டும் பெரும் 
பாண்மைவசச் செய்யுள்செய்தவிற் பின் சொடர்றிலைச்செய்யுள்செய்* 
வர்களும்இம்மாட்டிலக்கணமே யாண்டும்வரச் செய்யுள்செய்சார்.. இதுவும் 
பொருள்வகைபோற் புலவர்செய்துகொண்டதாயித் ம. (௨௧௦) 

  

டக்க மாட்டு மெச்சமு காட்ட லின்றி, 
யூடனிலை மொழியினும் தொடர்கிலை பெறுமே; 

QD) ois Qu SEB por. 

இ-ள். தொடர்கிலையென்பது முற்கூறிய இருவகைத்தொடர்கிலைச் 
செய்யுள். மாட்டு...ரி. எ-து மூற்கூதிய மாட்டும் எச்சங்களும் சிறுத்த 

  

லின்றி உடனிலைமொழியினும் பெறும்... அச்செய்யுட் ெந்சலாதே 
யமைய௰ச்செய்யினுஞ் செய்யுட்டன்மையைப் பெறும். எறு, 

உ-ம். முட்டாச் சதம்பித் பட்டிணம் பெறினும், வாரிருன் கூக்தல் 
வயங்கழை மொழிய, வாரேன் வாழிய நெஞ்சே? வேலினும் வெய்ய சான 
மவன், கோலினுக் சண்ணிய சடமென் ஜோளே? அகன்றுஇடந்து மாட் 
ஓண்றிவந்த. “யானே யிண்டையேனேச் (குறுச்-ஒ௪) என்னும் பாட்டு 

எச்சமுமின்றி 
யுடனிலையாயமைக்தனபலவும் யாஸ்கூறியவுரையானுணர்ச.. எச்சமும் 

மிந்தாமணியுள் மாட்     அண  மாட்டின்றிவக் ௪. 

மாட்டும் என்னாக முறைபிநழ்ச்சியானே எச்சமு விய நான்குறப்புமின் ஜி 
அச்செய்யுள் வசப்பெலும் என்று சொள்க. எவாசா ராயினும் வரினு மவர் 
ஈமச், Buren யரோ தோழி நீர்கிலைப், பைம்போ துளரிப் பு.சண்மலி 
மொண்பொரறிக், கருவிளை யாட்டி அண்டு. ளிங்கைச், செவ்வரும் பூழ்த,2 
வண்ணத் துய்மல ௬.இர.ச் தண்ணென், நின்னாசெறிதரும் வாடையோ 
டென்னா யினள் கொ லென்னா சோரே? (கு.று௩்-௪௧௦) இத எச்சமின் றி. 
வக்கது. “தாமரை புரையுங் காமர் சேவடி* (குறு௩்-சடவுள்வாழ்,ச்.) இப் 
பாட்டு மூன்னமின் நிவந்த.௪.  “மருர்செனின் மரமே. வைப்பெணின் 
வைப்பே? (கு.௮௩-எ௧) இப்பாட்டுப் பொருளின் நிவர்௪.௮. “ஈயற்புத்றக்.த?3 - 
(அகம்-௮) என்னும் பாட்டுச் அறைவகையின்றி வக்சன, மாட்டும் எச்சு 
மெடுத்தோதினார்| மூன்ணமும் பொருளும் தஜைவகையும்போல இன்றி 
யமையரச்சிறப்பினவல்லவென் தழ்கு. (௨௧௪) 
  

   ௭-௮. 
உரையாசிரியருமை. 

சத்சசத்பொருள்விளங்கும்.  ௭-



௨௩௬ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௨.௧௮. வண்ணக் தானே சாலைந் தென்ப.* 

இ முறையே வண்ணம் இத்தனைபகுதிக்சென்டின்ற௮. 
ள், வண்ணகர்சாம் இருபசென்றுகூதுவர் புலவர். எறு, 

தானேயென்றுர், அவை தூறும்பலவுமாக வேறுபடக்கொள்ளினும் 
இவ்விருபதின்கண்ணேயடங்கும் வ ௮ சக்தவேத்துமைசெய்யாவென் 

இற்கு. அது ண்ணுணர் வுடையோர்க்குப் புலனா மென்றுணர்க, (௨௧௨) 

உக அவைசாம், பா௮ வண்ணம் தா௮வண்ணம் 

andor வண்ண மெல்லிசை வண்ண 

மியைபு வண்ண மளபெடை வண்ணை 
செடுஞ்சர் வண்ஷல் கூ.௮ஞ்ர் வண்ணஞ் 
சித்திர வண்ரை ஈலிபு வண்ண 
மகப்பாட்டு வண்ணம் புறப்பாட்டு வண்ண 
மொழுகு வண்ண மொளுஉ வண்ண 
மெண்ணு வண்ண மகைப்பு வண்ணக் 
தூவ்கல் வண்ண மேக்தல் வண்ண 
மூருட்டு வண்ண முடுகு வண்ணமென் 
நூங்ஙன மலிப வறிக்தி௫ ஜேசேர் 

மேத்கூறப்பட்டவண்ணங்களினதுபெயர்வேறுபாக்கூறுஇன் 

  

(இ-ஸ். மு௨த்சடறிய காலைக்    ம் அவ்விருபது பெயர் வேது......... 
(இதமுசல் ஆல: சூத்இரல்சட் குரையில்லை.) 

  

௨௧௪” அலக்றுட், பா௮ வண்ணஞ் 

சொற்ளர்ம் தால சாற்பாற் பயிலும், 

    

3 புற்று... வண்ண 
மாவன, வண்ணமாய்வருவது ௪-௮. அவத்தின்பாகுபால முன்னிற்கூத்திரத்தாத் > 1G அவத், 'குபால் முன்னிற்கூத்திரத்தாத் 
சட்டினும். ௭-௮ உரையாடிரிய்ருை. 

  

* எஃகு) வண்ணவுஅப்பாமாறணர்......நீறு. . இலவுஞ் சூத்திரத்தாத் 
பொருள்விளங்கும். எ-து உரையாசிரியருரை, 

  

     

    

fam, பாலண்ணமாவ, 'சா2்2ர்த்தாகி தூலின்கட்பயின்றுவரும் 
ட்ட? ஏம், 

  

ம்) எல்லே



௩ச்சினார்க்கினியருரை ௨௩௭ 

௨௧௫ தா௮ வண்ண, 
Root WO outs வெதுகைத் தாகும்.* 

௨௧௭ வல்லிசை வண்ணம் வல்லெழுக்அப் பயிலும்.ர் 

௨௧௭ மெல்லிசை வண்ண.மெல்லெழுச்அ மிகுமே.ர 

௨௧௮ இயைபு வண்ண மிடையெழுச்அ மிகுமே.$ 

௨௧௯. அளபெடை. வண்ண மளபெடை பயிலும்.த 

(இ-ள். இசண்டளபெடையும் பயிலச் செய்வத. எறு. 

உம். “worms மலசொடு விரரஅய்ப் பராஅம்? 1“கண்ண்டண்ண் 
ணெனக் சுண்டுங் கேட்டும்? எனவரும். “sry பகெர்க்கு. த் தண்ணி 
குளகொல்லோ, வாம் பல்விழி யன்பனை யறிவூறில், வாஅம் புசவி வழுதி 
யொ டெம்மிடைத், தோஓ வலுமில் வூர்? இஃ தளபெடைத் தொடை. 

யாம். (௨௧௯) 
  * எ-து, தாவண்ணமாவத இடையிட்டெ துசையான்வரும் எ-று.  எ-த. 

  

உரையாளிரியருரை. 

ந --ஐ; வல்லிசைவண்ணமாமாணணைர்.......... ந்னு... வல்லெழுத்துமிக்கு 
வருவது... யன்ன தொடர்பு மூடப்புன்னைக்சழ்ச்கட்......ட்டுக் 

  

சண்ணிதொடுப்பவர் தாழைப்பூல்கொட்டி...... 
மெனவிட்டொட்டொட்டி. ரீங்சாதோ வொட்டு எ-று, எர. உரையாடிய 
குரை. 

3 ௭-௮, மெல்லிசைவண்ணமாமாறணர்., 
மெல்லிசைவண்ணமாம் எ-று, 1-57 உரையாிரியருரை. 

பட்டி யுள்ளம்விடாது. நிலேவு     

  ற்று. மெல்லெழுத்துமிக்க௭. 

$ ௭-௮,...உ-ம், லால்வெள் எருவி வரமிசை யிழியவுங் கொ..,ன?? ௭-௮ 
உரையாடிரியகுரை. 

& ௭-௮, அளபெடைவண்ணமாமா ஐணர் 
-ம், *தானுட் டாஅமரை மல ருழக் 

  

பத்த, அளபெடைபலின்ற 

  

வருவ அளபெடைவண்ணமாம் எ-று. 
இப், பூம் குவளைப் போல தருச்இச், சாஅய்ச் செக்கெற் குறித்துப் போய், 
மா௮ச் சா௮ண் மோஒிட் டெருமை? எனவரும். ௭-௮ உரையாடிரியருமை. 
  

  

1 “சண்ண்ணென்பது சர்சீலையெட்தித் சேமாவாயித்து, “saben 
சென என்றவழிச் சட்பத்தித்ருச்ெப்புக்க௮.௪த்காக. இயத்சீர்க்சண் 
ணசசவொழ்தினைமிகக்கொடுச்த. அளபெ௫சதர். செய்யுள்செய்சான்?! 
என்றார் முண்ணும் (செய்-௧௮.) 

     



உணு தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

22.0 தெடுஞ்£ர் வண்ணமெட் டெழுத்அப் பயிலும். 

இ_ கெலஞ்சர்வண்ணல் கடறன்ற௪. 
இன். கெடுஞ்சர்வண்ணமாலஅ கெட்டெழுத்துப்பயின் ௮வரும்.எறு, 
உ-ம். எமாவா சாசே மாவா சாதே? எனவரும். “ரீரூர் பானா யாதே 

காடே, கீலூர் காயாப் பூவி யாதே, மரூர் பாகா தேரே, பீருர் தோளான் 
*௪.மா சோளே? இ௫வு மிறைக்கவியாம். (220) 

௨௨௧ குறுஞ்£ர் வண்ணங் குற்றெழுக்அப் பயிலும். 

இ௫ கு௮ஞ்£ர்வண்ணங் கூறுஇன்றது. 

(இ-ஸ். குறுஞ்ீர்வண்ணமாவது குற்றெழுத்து மிக்குவரும். எ-று. 

எகுரங்குளேப் பொலிந்சு கொய்சுவற் புரவி? (அக12-௪) எனவரும், 
“உதுபெய லெழிலி தொகுபெயல் பொழியச், சிறுகொடி. யவரை பொதி 
,சளை யலிழச், குறிவரு மிஅவென ம.குபு, செறிசொடி ஈறு த;ச லழிய,லதி. 
யலை யரிவையவர் கருதிய பொருளே? இ.வும் மிறைக் சவியாம். (௩௨௧) 

௨௨௨ இத்தாவண்ண, 
கெ௫யவுல் குறியவு கேர்க்துடன் வரூஉம். 2 

இ௫ 92. இரவண்ணங் கூறன் தது. 

௫-ன். சச்தெவண்ணமாவஅ கெட்டெழுச்அங் குத்கெழுத்தும் ஒப்ப 
விராய்ச் செய்வது; எடறு, 

1ஈசாச ஞட நீவா லாறே? எணவரும். *ஊர்வழிழர் Opi gent 
வாட பேசச், சேரி சார்வரி சொல்லா.ப், பீர்£ர் தோழி சோளே? இஅவும் 
மிறைக்கவியாம். . பல்வண்ணம் பசெலின் இசனைச் 9)ச்தவண்ண 
மென்றார். (௨௨௨) 
  

  

% எ-அு, கெட்டெழுத்அப்பயின் அவருஞ்சீரினையுடைய வண்ணம் நெடுஞ் 
எர்வண்ணஃமாம் ஏ-று, உ-ம், “நீரூர் பானா யாறே காடே, நீலூர் சாயாப் பூலீ 
யாதே? எனவரும். ௭-௮ உரையாசிரியருரை. 

3 ௪-௮, குத்தெழுத்துப்பயின்துவருவஅ கு.றஞ்2ர்வண்ணமாம் எ-று. 
உ-ம், “உறுபெய லெழிலி தொருபெயல் பொழியச், ஐுகொடி. யவரை நெறி 

_ stor wap” எனவரும். ௪-அ உரையாிரியருரை, 4 
. 3 எ.து, சத்திரவண்ணமாமாவுணர். po. கெட்டெழுத்அல் குற் 

*தெழுத்தும் சார்ச் தவரும் எ-று. உ-ம், 4ஜரூர் வாழினுஞ் சேரனு மார்வ மூயங் 
கார்? எனவரும். ௭-து உரையாளிரியருரை. 

  

   

1.  ஈஞூரல் பம்பிய சறுசான் யாறே 
கூசச மகளி சாசணங் இனமே 
வாசல் வரினே wae Gy aor 
சாச னாட நீவர லாதே? என்பது



நச்சினார்க்கினியருரை ௨௨௯ 

௨௨௩. தலிபு வண்ண மாய்தம் பயிலும்.* 

இ௫ ஈலிபுவண்ணங் கூறுன்ற.ு. 

இ-ள். ஈலிபுவண்ணம் ஆய் தம்பயின்றுவரும். எ-று, 

“அஃகாமை செல்வத்தித் இயொசெனின் வெஃகாமை, வேண்டும் 

பிதன்சைப் பொருள்? (இருக-௪௪௮) “னஃகான் ஐஃகா ஞன்கனுரு பிற்கு? 

(சொல், எழுச்-௨௪) எனவரும். ஈவிபென்பது ஆய்தம், 4எஃகோ டவன் 

கேட்ப வேமறக்தாள் போசென்றா, ய.ஃகுரீர்க் சான்யாத் தவிர்மண லெக்சர் 

மேல்? என்றாற் றொடைப்பாத்படும். (௨௨) 

௨௨௪ அசப்பாட்டு வண்ண, 

முடியாத் தன்மையின் முடிந்ததன் மேத்தே.ர் 

இ; அகப்பாட்வெண்ணங் கூறுகின்றது." 

(இஃஸ்.  அகப்பாட்வெண்ணமாவஅ முடித்துக்காட்டாச்சன்மையாலே 

முடிக்சசன்மேலே நித்பதாம், ao. 

அன சன்னைமூடி.ச்சத்குரிய ஈத்றசை யேகாசத்தான்வாசாஐு. இறுத 

இடையடிபோன்றுகிற்பது. 4பன்மி ணுணங்க, 

  

படிபுள் ளோப்பியும்,, 
புன்னை ண் டாது ஈம்மொடு தொகுத்தும், பன்னாள் வச்.து பணிமொழி 
பயித்றியு, மணக்தத.் கொல்வான் ஐணர்அபுற மாறி, யினேய னா யீக்கு,ச் 
அறர்சோன், பொய்த லாயத்.அப் பொலந்சொடி மகளிர், சோலியர் வெண் 
மண லேறி, யோ௫கல னெண்ணுச் அறைவன் ஜோழி? *ஆணமில் பொரு 
ளெமச் சமர்ந்தனை யாடி? எனவரும், (௨௨௪) 
  

* எவவ 

  

* எத, அசப்பாட்வெண்ணமாவது முடியாததன்மையின் முடிந்ததன் 
மேலது எ-று. ௨-ம். 8பன்பீ ணுணங்கத் படுபுள் ளோப்பியும், புன்னை தண் 
டாது ஈம்மொடு தொகுத்தும், பன்னாள் வச் பணிமொழி பயிற்தியும், மணம் 
தற் சேர்வான் ஹணக்து புறமாதி, யினைய யீங்கு.த் அதக்தோன், பொய்த 
லாயத்துப் பொலக்தொடி மகளிர், சோடுயர் வெண்மண லேதி, யோகேல 
மெண்ணம் துறைவன் ஜோழி? எனவரும். எது உரையாசிரியருரை.



௨௪௦ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௨௨௫ புறப்பாட்டு வண்ண, 
முடிர்தது போன்னு முடியா தாகும்.* 

இ_௫ புறப்பாட்டு வண்ணவ்கடறுன் றது. 

இ-ள், புதப்பர்ட்ெவண்ணமாவனு இதுதியடிப் புதத்ததாகவுக் தான் 
முடிச் சதுபோன்அி.த்.தல். எ-று, 

Koray வைகல் வாரா மூன்னே, செய்க்கீ முன்னிய வினையே, மூக்நீர் 
வரைப்பக மூழுதுடன் முதக்தே?! (புறம்-௩௬௩.) *முன்னியவினையே? 

முடிந்ததுபோன்றுமுடியாதாயித்று. (௨௨௫ 

௨௨௭ ஒழுகு வண்ண மோசையி ஸனொழுகும்.ர் 

இஃ ௫ ஒழுகுவண்ணங் உறுகின்றது* 

இ-ஸ். முற்கூறியவாதன்றி யொழுயெவோசையாற்செய்வது ஒழுகு 
வண்ணம், எ-று 

ஒழிச் சனவும் ஒழுகுமேனும் அவத்தின் வேறிலச்கணநுடைய அம்ம 
வாழி சோழி சா.சல, ரின்னே பனிக்கு மின்னு வாடையொ௫ு, புன்கண் 
மாலை யன்பிண்ணு கலிய, வுய்யல னிவளென் ுணாச் சொல்லிச், செல் லுகர்ப்: 
பெறினே சேயவல்ல, வின்னினி யிறந்ச மன்னவர், பொன்னணி கெடந்தே 
பூண்ட மாவே? எனவரும். (eee 

  

  

** ௭-௮, புறப்பாட்டுவண்ணமாவத முடிச்ச, அபோன்று EipungiBagi 

எ.து, உ-ம், *நிலவுமண லசன்துறை யலவ னேவவின், னெ.திமணிப் புள்ளி 
மொய்ப்ப கெருகலும், வக்சன்ஐ கொண்கன் தேரே மின்ஐம், வருகுவ தாயி, 
சென்றுசென்று வம்பர் சதைந்த, புன்னைக் தாதுகு தண்பொழில் மெல் 
மென்முலை ஜொழுங்கப் புல்லினெ வனோ, மெல்வியை நீயே ஈல்காது விடுகை 
யாயின், வைகலும் படர்மதி யுள்ளமொடு, மடன்மாவேதி, யு.ஐ.துய ரலகுட 
தியம், றுகுடிப்பாச் குத்தப் பெரும்பழி தருமே? எனவரும். எது. உரை 
யாடிரியருரை. - ae ச 

ர் ௭-௮, ஒசையானொழுசெடெப்பது ஒழுகுவண்ணமாம். ௭-௮, உம், 
௪அம்ம வாழி சோழி காதல, ரி......... பரிச்கு மின்னா வாடையொடு, புன்கண் 
மாலையு மின்று. கலிய, வுய்யல னிவளென வுணரச் சொல்லிச், செல்லுகர்ப் 
பெதினே சேய வல்ல, வின்னினி யிறந்த மன்னவர், பொன்னர் நெடுந்தேர் 
பூண்ட மாலே? எனவரும், எ-து உரையாடிரியருமை..



ஈச்சினார்க்கினியருசை- ௨௪௪ 

௨௨௭ ஒரு௨ வண்ண மொரி இத் தொடுக்கும். 

  

இஃ ௫ ஒரூவண்ணக் கூறன் ஐ.த. 

௫-ல். ஒரூ௩வண்ணமரவது யாற்றொழுக்குப்போலச் சொல்லிய 
பொருள் பிரிசொண்றினை யவாவாமை அறு த்துச்செய்வது, எற. * 

மயானே, மிண்டை யேனே யென் னலனே, யானா கோயொடு...மன் 
றத் சந்தே? (குமு௩-௬௭௪,) எனவரும். 4எறியகம் பெறினே யெமச்சியு 

மன்னே, பெசியகட் பெறினே? (புறம்-௨௩௫) என்பதுமது, இஃது 
யாப்புப்போலப் பொருணோச் கோசையே;கோடலானும் அடியிதக்தகோட 
லானும் யாப்பெனப்படாஅ. -“இணியெல்லாச் சொடையும் ஓரீஇச் செச் 
சொடையாத் ஜொடுப்பது ஒரு உ௨வண்ணமெனச்கூறிப் 1“பூச்ச வேங்கை? 
என்பது உசாசணல்காட்டுவது தொடைப்பகுதியாம். ௨௩௭ 

௨௨௮ எண்ணு வண்ண மெண்ணுப் பயிலும்ர் 

இத எண்ணுவண்ணல் கூறுகின் தை. 

டுள். எண்துவண்ணமாவன அடிச்சண்ணே பயின் ஓவருவ௮,ன:    
இ.து காரணப்பெயர், ரன்ன னேறை நறம்பூ, ணத்.இ,. துன்னரும் 

சம்.இற் சல்சன் கட்டி, பொன்ன்னி. வல்வித் பொன்று Cases cp sues” 
(as oe) எனவரும்... 4 கான்கோ முக்கண் ஞாயிறு கனேயழல் 2 
(பத்து. இரண்டு-2௨) த. எலுக் சோர் இ.கலை 
என்பதுமது. 

”     Sore” (௮. 

   
  

ஒரூ உவண்ணமாலத சீல்னெதொடையாசெடடப்பது ௭-௮; 

  

அது செக்தொடையாம். ௨-ம். *தொடிகெ௫ுழ்த் தனவே சண்பசக் தனவே, 
யான்சென்றரையின மன்னோ, சொல்லால் வாழி சோழி வரைமிகை, முள்ளாற். 
பொதுளிய வலங்குகுலை நெடுவெங், சதிர்பொக்கு வரலின மழை வைப்ப, 
(மணிநிலா விரியும் குன்று ஜெலோற் சகு......மேி எ-து உரயா?ிரிய௬)     

* ௭-௮, எண்ணப்பயின் வருவது எண்ணவண்ணாம் ஏ-ு, உம், சீரில் 
ரீர் வளிவிசம் பென்ற கான்கு, வளப்பரிலையயே, காள்கோ டங்கள் ஞாயிறு. 
சனையழ, லைக்தொருங்கு புணர்க்த விளக்கக் தனையை? (ப.இத்.ஐப்பத்௯-௧௪) 
எனவரும், எ-து உரையாடிரியருரை, 

பூச்சு வேங்கை வியன்னே யேஜி? இகனை இவ்வியல் ரும் 
சூ.த்தரவுரையிலெ௫ தச் சாட்டினார். 

  

புன்றுறை எனவும் பாடநுண்டு 

 



௨௪௨ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௨௨௯. அகைப்பு வண்ண மறுத்துத் தொழுகும்.* 

இஃ அசைப்புவண்ணங் கூறன். 

இ-ள். அகைப்புவண்ணமாவத விட்டுவிட்டுச் சொல்லும் ஓசையை 
யுடையது. எ.து, 

அசைச்சல் அறுத்சலாதவித் காசணப்பெயர். ஒருவழி நெடில் 
பயின்றும் ஒருவழிச் குறில்பயின்றும் அத்தம் வருவது. “வாரா. சாயினும். 
aig மவர் ஈமக், யொரா யெசோ கோழி? (கு.று௩்-௧௧௦) எனவரும், 
௭0 சாடு? சவேம் பின்பிசைத் அதைபோக் சையிடை, யடத்தவ ரர 
மலை யட்டுண் கண்ண, லென்பா ஸனியன்,ஐ வேனை முய?) யம்பசும்பு சாலை 
யெதிர்முயன் ஐ வேந்த, ருயீர்முடிக்கும் வேலின் வன்? என்பதுமது, () 

௨௩௦ தூக்கல் வண்ணம் வஞ்ச பயிலும். 

  

இ_௫ அங்சல்வண்ணல் கூறன் த௮. 

இ-ன். தூங்கல்வண்ணமாவது தாங்கலோசைகச்சா௫ வரும். எறு, 

அத வஞ்சிபோலத்துச் சேதல்1 4யானூடத் தானுணர்த்த யானுணரா 

விட்டபின், ருனாட யமாணுணர்த்தத் சாணுசான், ஹேனாடும்? (மூச் 

தொன்.) எனச் தூங்கல் வண்ணம்வக்சது. (6௩௦) 

௨௩௧ ஏந்தல்வண்ணஞ், 

சொல்லிய சொல்லிற் சொல்லிய இறக்கும். 

Dae எட்சல்வண்ணங் x per pg. 

Qa, ஏந்தல்வண்ணமாவது: ஒருகாந்சொல்லியசொல்லானே சொல். 

லப்படும் பொருள்சதப்பச் செய்தல், எ-று. 

wb sd ஒருசொன்மிகுதல்., உ-ம், 4வைகளும் வைகல்......தூணசா 

ani? (நாலடி-௩௯) *கூவோர். கூடல்கள் கூட லெணப்படா, கூடலுட் 

"உடலிலே கூடலுல்-கூட, லரும்பிய முல்லை. யரும்பவிழ் மாலைப், பிரிவிற் 

பிரிவே பிரிவு? எனவரும். (௨௩௧௪) 
பர்வ டம் ப பப்பட் 

  

  

ang, அசைப்புவண்ணமாவது அுத்துத்தியலும். 
ஈ தொடுத்த வேம்பின் மிசைத்துதைந்த போக்தைமிடை வசைத்தவார் 2 என: 
வரும். எது உரையாசரியருசை. 

tes, சாங்சல்வண்ணமாவது வஞ்சியுரிச்சர்பயின்றுவரும்,  ௨- 
சவுசையில்புசழ் வயங்குவிண்பின், திசைஇரிர்து. தெற்கேலனும்? (பட்டினப் 
பாலை-௧, ௨) எனவரும், எ-து உரையாசிரியருரை, 

3 எது; எக்தல்வண்ணமாவ.கு சொல்லியது சொல்லினிற் சொல்லப்பட் 
டது நெக்கும் எ-று. உ-ம், “கடவொர் கூடல்கள் ........ பிரிவு? எனவரும். 
எ-அ உரையாசிரியருமை. 

    

  

| இப்பாட்டுமுமுதையும் கற்பியல் க௭-ம் சூ.த்.தரவுசையிலெ௰ ச்சோ தினார்.



நச்சினார்க்கினியருரை. ௨௪௩ 

௨௩௨. உருட்டு வண்ண மராகந் தொடுக்கும்,* 

இத உருட்வெண்ணங் கூறன் 5௮. 

இ-ள். உருட்வெண்ணமாவது அராசக்தொடுக்குமது. எ. 
உருட்டிச்சொல்லப்பலவது அசாகமாதவின், ஜெகிழா அருண்ட 

வோசைச்தாகலின், இது குறுஞ்சர்வண்ணத்இன்வேரும். உ-ம். "2G, 
கெழு மூருயெ முருமென வதிர்சொலு, மருகெழு றகொட மணவரு 
மணிமயில்21 எனவரும். (௨௩௨) 

  

௨௩௩ முடுகுவண்ண, 
மடியிறந் தோடி யதனோ சத்தே.ர் 

. இத மூ௫குவண்ணங் கூறுகின் 2௫. 

இ-ன். முடுகுவண்ணமாவது முயெல்சொடுத் ச] அடியோடு பிறவடி. 
வே௮படச் சொடர்க்தோல.து. எறு, 

உ-ம், “நெறி யதி செறி குறி புரி இரிபு” (சலி-௩௧) என்னுஞ் 
சுரிதசமும் “இரிபெழு பதிர்பஇர் பிகச்.து? (சலி-௪௦௪) என்பது மு.வி 
யனவுமாம், இவை வேறுபாடு கோக்க யிதனைச் சொ.்சரடியும் .மூகய 
லடியுமெனப் பரிபாடற்கு விதக்தோ இஞ். (ean) 

௨௩௪ வண்ணக் தாமே யிலை யென மொழிப.$ 

இத புதனடை ‘i 
இ-ள் சத்தவேத்துமைசெய்வன இவையல்லது வேறில்லை. ௭- 

  

  

  

எ-து, உருட்வெண்ணமாவது அரசசக்தொடுக்கும் எ-று, உ-ம், 4சா.த.ஐ 
முதிசெறி சட்மல ரிடையிடை தழலென விரிவன பொழில்? எனவரும். 1-5 
உரையாடிரியருரை.. 

3 எது; மூகுவண்ணமாவது சாத்சரடியின்மிக் சோசடியராகர்சொல்க் 
கும் எ-று. உ-ம். “கெதியறி செறிகுதி புரிதிரி பதியா, வதிவனை முச்.அுதீ.இத் 
'சகைமிகு தொசைவகை? (சலி-௬௯) எனவகும், ௭-.து உரையாசிரியருரை, 

“tf எது, மேற்கூறப்பட்டவண்ணமெல்லாம் சொகுத்அணர்....ற்ற. வண்: 
ணங்களாவன மேற்சொல்லப்பட்டன ௭-௮. இதனாற்பெற்ததென்னை? இப். 
பொருண்மை மேத்பெறப்பட்டதாலெனின் ஒருபயன்கூடதினாரென்ச. என்னை? 
வண்ணம் பாகுபமின்றது. தொகையிஞனன்தே இன்னும் கேத்றொரு. 
குப்பாகுபடுப்பதேயாகுமென்.றதிவித்சல், -அஃகாவ குதில், . கெஷல், வஸ் 
னம், மெல்லினம், இடையினம் எண்று நிறுத்து அகவல், ஒழுகல், வல்விசை, 
மெல்லிசை யென்பனவற்றோ டுறழ இருபதாம், அவற்றைக் தால்சை, ஏக் 

'இசை, அடுக்கை, பிரிம்இிசை, மயங்சை யென்பனவத்றோ கறழமா......... 
தை  குதிலகவற்றூங்கசைவண்ணம் கெடிலகவற் நூாக்கசைஎண்ணம் என 
வொருசாராசிரியர் வழங்குப. எ-.து, உரையாசிரியகுரை.. 

  

  

    

1 “செஞ்சுடர் வடமேது? என்னும் பாட்டித்காண்க. (செய்-ச௫௩.)



௨௪௪ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

வண்ணமாவத சந்தம், சாமேயென அவத்தின் தப்புச் கூறிற்று, 
இசன்கருச்துப் பாச்சளோடும் பிறவற்னோடும் உறழ ௮௮ பலவகைப். 
படித்திஷல்.. வரையறையின்றாமாயிணும் அவையெல்லாம். இருபதின் 
கூறா சந்தவேத்துமையாவதல்லனு 6% ச வேற். ௮ும விளங்காவா 
ey pan. ௨௩௯) 

௨௩௫ இஜன்மென் மொழியாற் முய பணுவலி 
னம்மை தாமே யடி.ிமிர் வின்றே. 

இதன் தொகைச்சூத்இரத்துள் ஆறு தலையிட்டவக்காலை*துமெனக் 
வறுபடுத் இ வேறகிறிஇப் பின்ன மெட்டுறுப்பெனக்கூறியசென்னை. 
யெனின் அவை யொரோசெய்யுட்கோ.திய வுறுப்பென்பதாம் இவை பல. 
செய்யுளும் இரண்டவழி இங்வெட்டுறப்பும்பத்றித் தொகுக்கப்பிமென்ப 
an அறிவித்தற்கெனக்கொள்ச. இவற்றை வணப்பெண்று பெயர் 
கூறித்துப் பலவுதப்பு இசண்டவழிப்பெறுவதோ மழகாசலின். இப் 
பெயர் சூச்தரத்தால் பெதவேண்வோர் “வனப்பிய ருனே வகுக்குங் காலைச், 
சன்மென் மொழியால்? எனப்பாடமோதுப. 1இது பெரும்பான்மை பல. 
செய்யுளு௮ப்பாய்த்திசண்டபெருகெய சொடர்சிலைக்குப் ர பெறுவேதா 
சழகென்ப.காம், சிறுபான்மை தனிச்செய்யுட்கும் இவ்வழகு கொள்ள. 
வேண்டுமென்ப ம், இருபத்தாறு அப்பும் ௮ங்கனக் இரண்டசெய்யுட்கு. 
மூரிச்தென்பதாம் உணர்த்த தற்குத் தொசைர்குத்த்ஸசப். பிரித் 

சோதிப் பின்னும் ஒரினப்படுத்தி யொருகு,ச்திரமாகவே யோனா. சொன் 
ஃஇணர்க..... இவ்வனப்பை யொரோசெய்யுளுட்கொள்ளின் மாத்திரை 
மு சலியவற்றின் அழகு பிறவாசால் 

  

இங்கனம் வருட் 
செய்யுஞ் சொடர்சிலைச்செய்யுஞம் எனச் செய்யு ளிர. 
ன்றன சொடர்சிலைச்செய்யுளென் றுணர்ச, 

லே சனரிகிலைச் 
இனிச் 

    

    

இது முறையே அம்மை கூறுன்ெறது. அம்மை குணப்பெயர்: 
அமைஇபட்டு சித்றவின் அம்மையாயித்று, 

இ-ன். ன்...யால். ௭-து சன்மையாய் மெல்லியவாய சொல்லானும் 
'சாய...பனுவலின், எ-து இடையிட்டு வச்ச பனுவல் இலக்கணத்தானும். 
அடிறிமிர் வின்றுசான் அம்ம.  எ-து அடிசிமிர்வின்றாய்வருவத 
சான் அம்மை யெனப்படும், எ)     
  

   தமூறையானே வனப்புப்பாகுபடுக்குமாறு அம்மையாஓய 
'செய்யுளுணர்...,...ந்து.... லெலாய் மெல்லியவாயெமொழிகளானே சொடுச்கப் 
பட்ட அழ்ரிமிர்வில்லாகசெய்யுள் அம்மையாகும் ௭-ற௩ உ-ம், 8அதிவினா. 
ewe கண்டோ பிதிதிஜேய், சன்னோய்போற் போற்றக் சடை? (திருக் 

௬௧௫) coreg, os) உரையாகிரியருசை.      

  

இங்கனம் பாடங்கிசாண்டார் பேராடரியர்.உரையாசரியரும். 
ஒர்ச்சிணியர் * வனப்பியறுனே வகுக்குங்காலை 7 என்னும் அடியில்ல. 

சாகவைத்தே உரைகூறுதல்காண்க, 

 



நக்சினார்க்கினியருரை- ௨௪௫ 

அடிரிமிசாசென்றஅ ஆ.தடியின் ஏஎனுமையை, லவாதல் சொல்லெண்ணுச் 

சுருங்குதல். மெல்வியவாதல் ெவா௫யசொஞ்களும் எழுத்தின் அகன்று 
காட்டாது ிலவெழுத்தான்வருதல். சாயபனுவலின் என்பது அறம்பொகு 
ளின்பமென்னு மூன் தற்கு மிலக்கணங்கூ.றுவன போன்றும் இடையிடையே 

அன்றாயுச் தாவிச்செல்வெெென்தலாறு. அங்கணம்வர் தன பதினெஸ்சித்க் 

கணக்கு. அசனுள் இரண்டடியானும் ஐந்தடியானுஞ் உபான்மை யாறடி 

யானு மொசோசெய்யுள்வக்சவாமும் அவை சன்மென்மொழியாய்வக்த 
வாறும் அமம்பொருளின்பச்இிலக்கணங்கூதிய பாட்டுக்களும் user was ௪. 
வாறும் இடையிடையே காரிநாற்பதுங் களவழிநாற்பது மு.கவியன வக்,௪ 
வாதுங் காண்ச. உள்ளுறுப்பாய்ப் பதினெட்டையும் வனப்பெனப் பமெண் 
ுவ்சொள்க. “பொருள் கருவி காலம் வீனையிடனோ டைந்து, மிருடீர வெண் 
ணிச் செயல்?(இரு&-௬௭௫) இஃ த இலக்கணங்க. ஐலித் பனுவவினென்றார். 
“மலர்சாணின் மையாத்இ கெஞ்சே யிவள்சண், பலர்சாணும் பூவொக்கு 
மென்று? (இருக்-௪௪௧௨) இஃது இலச்சய மாசலில், சாயவென்றார். தாவு 
,சல் இடையி௰சல், அதனுள்ளுறுப்பாகுய பாட்டுச்சடோறும் மாத்திரை 

முததலியவறுப்புக்களேற்பன பலவும்வருமாறும் இவ் வணப்பெட்டனுள் 
ஏற்பனபலவும் வருமாறு மூணார்க. ஆசாசக்சோவையுள்*ஆமெொயின் மூன்றும்?! 
(சத்ிறப்புப்) ஆதடியாற் ஈறுபான்மைவக்தது. (௨௩௫) 

  

௨௩௧. செய்யுண் மொழியாம் €ர்புனைக் தியாப்பி 

னல் 

Ds 

  /வளை:தானே யழசெனப் படுமே,* 

  

முறையே அழகு கூன் உ 

  

    வழக்கு 
லானே ர 2தப் பொல 

சாத்பயிலாமற் செய்யு ஞூ.ட்பயின்றுவருஞ்சொல் 
9புபெறப்பாடின் அப்பகு இஅழகெனப்படும். எ-று,   

அவ்வகையென் ததனான் அவை வேஅகேருகவம்து ஈண்டிய சொசைகிலைச் 
செய்யுளென் ஓணர்க. அவை 1நேடுந்தோகை ஓழதலிய தோகையேட்டுமாம். 

அது தலைச்சங்கத்தாரையொழிர்சோர் இறுபான்மை வழக்கும் பெரும் 
பான்மை செய்யுட்சொல்லுமாக இல்விலக்கணத்தாத் செய்தவாறே இச் 
சாலத்அச் செய்யினுமாம். எ-று. சாயபனுவலின் மையின் ழவடிழப்பது மூ.௪ 
Swen oid Pern pubs, இஉற் புள்ளும் ஒரோசெய்யுட்சண் மா.த்.இசை 
மு சலியவு ஒப்பும் இவையும் opp வகையான் வருமாறு காண்க, (8:௨௯)     
  

௭-௪, கிதுத்தமூதையானே :யழகென்னுஞ்செய்யுளண 

  

செய்யுட்குரியசொல்லினாற் சர்புனேர்ததொடுப்பின் அவ்ககைப்பட்டசெய்யுள். 
அழசெனப்பரிம் எ-று. உ-ம். 4 தணியரும் பரப்பகல் குறைய காக்கி, விடா 
ரடுக்கன் மு.ற்திய வெழிலி, காலொடு மயங்கிய கனையிரு ணசொன், யாப், 
'தனையோ வோரங்கல் வெற்ப, கெகெரை மருங்கித் பசம்பென விழிகரும், 20 
வரத் கலுழி சீக்இ, வல்வியம் வழங்குங் கல்லசர் கெதியே? எனவரும்... ௭-௯ 
உையாிரியருரை. 

  

  

   

  

1 செலுதொசை என்பது அசகாணானு,



௨௪௬௬. தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௨௩௭ தொன்மைதானே, 
யுரையொடு புணர்த்த பழமை மேற்றே,* 

Qo சொன்மைகூறுகன்றது. 

௫-ன். தொன்மையாவது உரைவிசா அய்ப் பழமையாயெ சதை பொரு 
ளாகச் செய்யப்படுவன. எ-று, 

அவை பெரந்தேவஜர்சேங்த பாரதழம், தகடூர்யகத்திரையும் போல். 

வண. சிலப்பதிகாரழம் அதன்பாத்படும், (ene) 

௨௩௮ இழுமென் மொழியான் விழுமிய து அவலினும் 

பரந்த மொழியா னடிநிமிர்ம் தொழுனொம் 
தோலென மொழிப தொன்னெறிப் புலவர்ட் 

இத சோல்கூறன்ற.து. அஃது இருவகைய, சொச்சகச்சாலும் 

அசவலானுஞ் செய்யப்படுவனவாம். 

ட-ள். இழுமென்னுமோசையையுடைய மெல்லென்உ சொல்லானே 
அதம் பொரு ளின்பம் விடென்னும் விழு.ியபொருள்பயப்பச் செய்யினும், 
அடிரியப்பாட்டான். ஒருசசைமேத்மொடுப்பினுக் தோலென்றுகூ. ஐ வர் 
பழகெறியையறிந்த புலவர். எற, 

யாப்பினும் பொருளினும் வேற்றுமையுடையத (செய்-௪௪௯) என்ற்” 
வழிப் பொருள்வேதுபட்டுக் சொச்சுகத்தாத்செய்ய்பவேன. சோலாம், 
எ-று. இவை பொருட ஆவை சிந்தாமணி முதலியன. அவை 

3 எ-து, கிறுத்தமூறையானே தொன்மைச்செய்யுளாமாறுணர்,......்ற, 
உரையொடும்பொருக்்இப்போக்ச பழமைத்தாயெ பொருண்மேல் வருவனவாம், 
அவை இராமசரிதை பாண்டவசரிதை முதலாயினவத்தின் மேல்வருஞ்செய் 

யுள். எ-து உரையா?ரியருரை.. 

ர் எ-ஐ, நிறுத்தமுதையானே தோலாயெசெய்யுளாமாறணர்-த்து. இழு 

மென்மொழியினான் விழுமியபொருளைக்கூதினும் பரக்தமொழியான் op Abie 
தொழு?னும் தோலென்னுஞ்செய்புளாம் ௭-௮, உ-ம். _ *பாயிரும் பரப்பசம் 
புதையப் பாப்பக, மயிர மணிவிளக் கழறூஞ் சேச்கைத், துணிதரு வெள்ளத் 
'துயிலெடை பெயர்க்கு, மொளியினான் «nA யெளிசெனச் கூதி, னிம்மை 

யில்லை மறுமையில்லை, ஈன்மை யில்லைத் இமை யில்லை, செய்வா ரில்லைச் செய். 

பொருளில்லை யதிவா ரில்லை. பி. (மார்ச்சண்டேயனார்காஞ்) இழு 
மென்மொழியால் விழுமிய துவத்த.து. *இிருமழை தலைஇய விருணித விசும்பி, 
னென்னும் கூத்தராத்றுப்படை? பரக்சமொழியா டிசிமிர்ச்தவக்தது. 7-H 
உரையா௫ிரியகுமை, 

'டொடர்,   

  

  

 



ஈச்சினார்க்கினியருரை. ௨௪௪ 

பாவிற்னெமாயெ அறையும் விருத்தமும் பத்றிச் செய்கன வென்பாஃக்கு. 
அப்புலவர்செய்யுட்செய்கன் ஐ காலச்இத்குதூல் தொல்காப்பியமாயவாறும் 
அவர் இனங் சொள்ளாதவாறும். அவ்வினல்கடாம் இலக்கணக்குறைபா 
Gowan சொச்சசம்போழற் ஜெப்பின்மையும் முன்னர் விளங்கக்கடறிய 
வற்றைச்கொண்டும் பின்புசெய்க.தூல்கள் மூன்புசெய்த. செய்யுட்கு 
'விதியாகாதவாலுங்கொண்டு மறுக்க. பின்னோர் சாஞ்செய்த நூல்கட்கு அவை. 
உசாரணமாகச் காட்டவின் அச்செய்யுள்  அச்.தால்கட்குமூன்னாயவாது. 
முணர்ச... இனிச் தொல்காப்பியஷரையோ மிந்த ஆசிரியர் பதினோரு 
age சிலர் இனமுங்கொண்டார். அஅபத்றி யாப்பநங்கல மு,சலியவ். ,ரினும் இனங்கொண்டாசொன்பார்க்கு. அவர்கள் அகத்தியனர்க்குமானக 
சூல்செய்கவசாவர், அவை வழிதாலெனப்படாவெண்டு மறுக்க... இணி யாடிரியப்பாவான் அடி.கிமிர்க்துவர்சன தேசிகப்பா மூ,சலியன, (௨௩௮) 

௨௩௯ விருக்தே தானும், 
புவ இளக்த யாப்பின் மேற்றே 

இத விருந்து .o9ang. 

இ-ள். விருக்சென்றுகூறப்பலெ.௫.சானும் பு. இ.சா௪.ச் தொடுக்கப் ப9க் சொடர்கிலைச்செய்யுளின்மேத்.ு, எ-று 
சானுமென்றவும்மை யிறக்தத,தழிஇ மித்து, முற்கூறிய தோல் பழையக மையைப் புதிசாகக்கதலென்றும், இது பழைய தம் புதிய அமாகய 

கதைமேத்தன்றிமச் தான்" புதிசாசப்படைச்துத் சொடர்ங்லைச்செய்யுள் செய்வசென்றும் பொருள் சருசவின் அவைழத்தொள்ளாயிரழம் பீன்னுன் ளார் பாட்டியன்மாபிற்கூறிய சலம்பகச்சேய்யுள் முதலியவற்றைப் பாசெலுமாயிற்று, (௨௩௯) 
௨௪0 ஸகாரை முதலா ளகாச வீத்றுப் க் 

புள்ளி யி யியைபெனப் பமே.ர் 
இஃ ௫ இயைபு ௩௮௫9ன்ந௮. 

உஸ் ஞணகமனயசலவழஎ என்னும் பதினொருபுள்ளியுள் ஒன்றனைமீறாகச்கொண்டு செய்யுளேப் பொருட்டொடராகச்செய்வத. இயைபெனப்படும். ௭     

  

* எ-அு, நிறுத்தமுறையானே விருக்தென்னுஞ்செல்யுளுண a. விருக்காவ மூ ்பு.......ப்புஇதாகப்புனேக்,௪ யாப்பின்மேலது எ-று, பு.இத்சகம் புனைசலாவ.த ஒருவன்சொன்னமொழியினிழல்வழியின்.ி.ச் கானே தோற்று வித்தல், அ.து வந்தவழிக் சண்டுகொள்ச. இது பெரும்பான்மையு மாசிரியப்: பாவைக்குதித்தது. எ-த உரையாசிரியகுரை, 

  

ர் ௭-௫, கிதுத்தமூறையானே இமைபாமாதுணர்......2்ற, ஞூ ண, ௩, மூன,ய, ரல, வ, ஓ, ள, என்னும் பதினொருபுள்ளியுமருகவருஞ்செய்யுள் இயைபென்னுஞ்செய்யுளாம் ௭-௭. உ-ம், வந்சவழிக் சண்டுகொள்க, oa உரையாசரியருரை, 

  

 



௨௪௮ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

இயை பென்று சனானே பொருளியைதல்பெத்றும், பசக் சமொழிய ல.ிசிகிர்க்க சோல் உயிரீத்தவாயேவரும். னகாவிற்றா ணித்றுப் பொரு 
டொடர்ச் சன மணிமேகலையும், உதயணன்கதையும், ஒழிக்க Sansone களுக்கும் இலச்சணமுண்மையின். இலக்கயெம் இச்சாலத்து வீழ்ந்தன 
போலும், எனப்படுவதென்ற சனான் இக்காலத்தார் கூறும் அந்தாதிச்சொழ் 
ரொடருங்கொள்ச. (௨௪௦) 
௨௪௧ ]சேரி மொழியாற் செவ்விதிற் ard 

தோதல் வேண்டா குறித்தது தோன்றிற் 
புலனென மொழிப புலனுணர்க் கோரே.ர 

Dw yororn Bee pgp. 

இ-ள். பாடி மாற்றங்களானே செவ்விசாசக்கடறப்பட்டு ஆசாய்க்து 
காணாமை. பொருள் தானே சோன்றச்செய்வது புலனென்றுகடறுவார் 
GaSe srt. xo. 

ச 

அவை விளக்கத்தாரிகூத்து மூசலிய வெண்டுதைச்செய்யுளென்ற 
கொள்க. (ees) 
௨௪௨ PADGO yemiis adCnEps sr.éarg 

குளைடி. முதலா வைர்தடி. யொப்பித் 
தோங்கிய மொழியா னங்கன மொழு? 
னிழைபி னிலக்கண மியைக்க தாகும். 

இஃ ௫ இல.இிரின்ற இழைபுகூறன் 5௮. 

இஸ். ஒத்....து. எ-து வல்லொத்றெடுத்த வல்லெழுச்அப்பயிலாமல் 
குறள்....து. எ-து இருசீர்மு,சல் எழு? ரடியளவும் அவ்வைச் சடியினையும் 
ஒப்பித்து, ஒங்கு...ன். ௭-௮ நெட்டெழுத்தப்போல் ஓசைதரும், மெல் 
லெழுத்தும் லகார எகாரக்களுமுடைய சொல்லானே முற்கூறியவாறே. 
செரிஃசமொழியாக் ளெந்து ஓசல்வேண்டாமற் பொருள் புலப்படச் 
செய்யும். இழை...கும். Qatar ge இலக்கணம் பொருக்கித்றும். எ-று, 

  

   
  

  

  

98 ௭-அ, நிறு த்தமுறையானே புலன்என்னுஞ் செய்யுளாமாறுணர்,...நீறு; 
ப வைபடிச்சப்பட் டாராயவேண்டாது பொருள்வளங்குவத புலனென்னும்: 

செய்யுளாம் எ-று... உ-ம். பாஜ்கடன் மூகர்த பருவச் கொண்ணா, செறி 
மோ௫ன் வழங்கி யொன்னார், மலைஞுத்தின்றே வயங்குதனி எததி2; சென்தவ 
டி.ருமுககங் காணக் கடந்தே, ரின். புகச் கடவுமதி பாச... மாகொடு புணர்க்த. 
மாஅல் போல, விரும்பிடி யுடைய தாசப், பெருங்காடு மடுத்த காமர் களிதே*' 
எனவரும், எ-து உரையாலிரியருமா, 

ர் எது, நிறுத்தமுறையானே இழைபாமாதணர், ற்று... ஓத்ஜொடு 
புணர்ச்ச வல்லெழமுக்கடச்சாது ஆ௫ரியப்பா. சாலெழுத்தாதியாக இருப 
தெழுத்தின்காறும் பரக்த பதினேழுறிலத்தின் டியும் முறையானே வரச் 
ன னுஞ் செய்யுளாம் ௭. ம். போந்து பேசர்அ சார்க்து சார்க்ு, 

  

  

  

     

1 செரிர்ச மொழியான்; என்பதும் பாடம். sues f அ



மச்சினார்க்கினியருரை. ௨௪௯௬ 

கழிகெடிலடியானும் வருமென்றாரேனும் எழு?ரின்மிகாசென்று 
கொள்க, ஒப்பிச்சென்றசனாத் பெரும்பான்மை நகாத்ோடியான்வருஞ் 
செய்யுட்கண்ணே யொழிக்த கான்கடியும்வகுமென்றுகொன்ச. அவ்காறு 
வருவன கூலியும் பரிபாடலுவ்போலு மிசைப்பாட்டாயெ செச்.ததை மார்க் 
2229 என்றுணர்க... இவ்வைப்பு இனத் இத்குரியவாசவித் தேர்சல் 
“வேண்டாது பொருள்சோன் தச்செய்கவென்றார். இத்தொல்காப்பியளார் 
Coin Sug இசைத்த. 'கிழாகலின் 5G அதிஃாசம்பட இதனை 
சுண்வைச்சார். . இணி யாப்பரங்கலநூசவியவத்றில் கூறிய சித்திரகவி 

“வினையும் எண்டுச்சோக் கடறுகவெணின் யர்.இசரு. மகஇரமுமாய்த் செய்வத 
இற்கே யுரியவாகச்கூறம் நிறைக்கவி இம்மூம்பச்.இனான்குறுப்பும்போல 
வாணைக்திற்குரிய. சான்றோர்செய்யுட்குறுப்பாய் வாசாவென்றும் ) ௮.ச் 

ணைக்குரியமாபு வழுவித்றென்றுங் க௬.இ.த் தொல்சாப்பியனார்கூராமை 

யானும் தஅவற்த. இலச்சணல்கூதிய ஆறியரும் அவத்றித்கு இலக்கெஞ் 
சான்னோர்கெய்யுட்சளூட் காணாமையின். 14வடவெழு,ச்சொரீஇய எழுத். 

  

   

  

   

  

சொல் புணர்ச்ச சொல் ல 
வா? செய்யுள் சாமேசெய்து இல aGuurad மாட்டினா சாதலானுஷ்யாமும் 

ண்டுக் சட்னு மாவினாம், (௨௪௨) 

    ன்றி, வடவெழுச்சா.். பெரும்பான் மை.. 

  இல்றிதைய்சவி விலக்கணம் ச 

௨௩ செய்யுண்' மருவ்சன் மெய்பெற காடி 
பிழைய்கு விலக்கணம் பிழைத்தனபோல 
வருபவுள வேணும் வத்தல் இியலாற். 
ஜிரிலின்றி முடித்து ஜெள்னியோர் கடனே.* 

இ௫ இவ்வோடச்தித்கூறிய யாப்பிலம்சண ச்தித்செல்லாம். புவனடை 
an oD irr gy. 
  

சேர்க்து தேர்க்து. மூடி கேர்க்து, வண்டு சூழ. விண்டு குழ. விண்டு கீல்ஓ) சீர் 
வாய்ச் கொண்ட சீல மூசர்வாய், பூஜை விச. ஷர வய, மதியேர் துண்டோ 
டொல்டு மாலை, கன்மணல் சமமும் பன்னல் gro, வமையேர் களைத்தோ எம் 
பரி நெடும்க, ணிணைமி ரோதி யேச்திள. வனமுலை, யிரும்பண் மலரிடை 
யொத்த மாலி,ன.றந்தள்ழ தயல்வருஞ் செதிர்தேர் சல்கு, வணிஈகை சசைஇய, 
வரியமர் சிலம்பின், மணிமருள் வார்குழல் வளரிளம் பிதைதத, லொளி. 
நிலவு வயம்ழை யுகுவுடை மாளிரொ, களிழூழுவு மூழல்யெ வணணிநிலவு 
மணிக்கு, ரிருந்தளவு. மடரளவு சுரும்பு கற் சொடையலள், சலனளவு கல. 
னளவு கலனளவு கலனளவு, பெருமணம் புணர்க்தனை யென்பவஃ, தொருசீ 
மறைப்ப கொழிகுவ தன் தே?! எனவரும். ௮-து உரையாசிரியருரை. 

   

  

    

“ இ௫ ருத்இிசத்சாற் பொருள்வினங்கும். 

1 வடசொத் ளெவி வடவெழுச் சொர, யெழுச்சொடு புணர்ந்த 
சொல்லா கும்மே? என்பு (தொல்ப்செரல்-எச்சலியல்-ு ஐ) 
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௨௫௦ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல்: 

இ-ள். செய்யுண்மருக்கின் மெய்பெதாாடி மிழைத்த இலச்சணம், 
௭-௮ செய்யுளிடச் சப் பொருள்பெற ஆராய்ந்து சக்தாஞ்செய்யப்பட்ட 
இலக்கணத்தில், பிழைத்சனபோல வருபவுள வேனும். எ-தூ வழிஇயின - 
போன்று பின்னொன்று வருவனவுள வேணும். வ*தவ.த்தியலாத் நிரிபின் தி 
'மூட்த்சல் தென்ளியோர்சடன். ௭-.து மூத்சடநிய இலக்கண,ச்தொடு இரி 
யாமன் முடி. ச்துக்கோடல் அதிவுடையோர்கடன். எ-று. அவை யெண் 

சரின்மிக்கனவத்ஜைச் சழிகெடிலடிப்பாத்சார்ததுவனவும் வெண்பாவாயே 
  

வந்து கொச்சகமாயடக்குவனவும் ஆரியம் அவ்காதுவருவனவுவ் கொச் 

சகங்களின்வேறுபாடுக் சொடைவேறுபாடுகளும் பிறவுமாம். (௨௪௩) 

எட்டாவத செய்யுளிய் 

பாரத்துவாசி ஈச்சினார்க்கீனியருரை 

நிறைவேறியது.



_தீ.தமூன் துமுதல் சாத்ப துவரை இலச்சுமிடப்பட்டவற்றை முறை! 
தொன்றுமு, தலாக காற்பத்செட்டிஅ.தியாகச் இருத்திக்கொள்க.. 

  

  

எண்பத்தெட் 
டாம்பக்கத்திலுள்ள தொண்ணா.ற்றொன்பதாஞ் சூத்.இரமும் உரையும் ம.தில்.கம் 
,தவறுக எண்பத்தொன்பதாம்பக்கத்இலும் பஇிச்சப்பட்டுள்ளன. 
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