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மூகவுரசை, 

  

தொல்காப்பியம் என்பது தொல்காப்பியனாராற செயயபபடட தூல 
ன்னும்பொருட்டு, இத்தொல்காப்பியனார் சமதச்சினிபுதல்வசென் 
ரம், இரண தாமாக்ி என்னும் இயம்பெயரையுடையரென்௮ம், 

அகத்தியர் வடக்கணின்று தென்றிசைப்போ துன் பபோது இவரை 
உடன்கொடுபோர்தாரென்றும், ஈச்சினா்க்கனியா பாயிரவுரைக்கண் 
உரைத்தார். ௮வர் தொல்காபபியன் என்பதற்குப பழைய சாப்பியக் 
குடியினுள்ளோன் என்௮ ஆண்டுக்கூறினார். இவரும் றொல்சாப் 

பியன் என்பது இவர்குடிபறறிவழங்கயபெயமான்றும், தரண 
தமாக்கினியென்பபது இவரியறபெயரென்றும் தெளியலாகும், 

அக்தணாருமறைமுதலாக வடமொழியிலுளள தொன்ஞனூல்கள் பல 

வற்றினும் **சாவியகுலம்”? என்பதோர் பழையகுடி.ப்பெயர் வழக்கப் 
படுன்றமை அம்மொழீவல்லார் ஈன்கறிப, காவியா கலியின் வழி 

யினரென்ப, கலி சுக்கானுக்கு ஒருபெயர். இவர் பிருகுமஹாருஷி 
யின்மாபினசாதலாற் பார்க்கவர் எனவும் வழங்கப்படுவர். 
சமதக்கனியும் அவர் புதல்வரும், பிருகுவம்மிசியராசலான் பார்க்கவ 

ரென்ற௮ம், ௮வசே கலிவம்மிசியராதலாற காவியர் என்றும் பெயர் 
பெறுப, வான்மீபெபெகவானும பாலகாணடத்துப் பிருகுமஹாருவி 

யின்பத்தினியைக் **காவியமாதா'” என்று ,வழற்களுர். சாகிய 

மாதா என்ப காவியர்க்குத தாய் என் ௦வாறு, இதனாற் சமதர்ெி 
புதல்வசான திரணதூமாக்கினியின்குலம் காவியகுலமா தல் சன்குண 1 
லாம, இது பழமைபற்றி விருத்தகாவியகுலமென்௮ வழகச்குப்பட 
மென்று கருதலாகும, இது தமிழிற் ொல்காப்பியக்குடி corp 

வழல்கப்படும், இக்குடியிற்பிறர்துமக்ததனாற் குடிப்பெய2ே 
பெயசாக வழங்கப்பட்டதென்க. பனம்பாரனார்கூறியபாயிர த.த.ப 
“தொல்காப்பியனெனத் தன்பெயர் தோற்றி ' எனச்கூறுதலால் தள் 
பெயர் குலப்பெயரேயாச விளச்கஞ்செய்தார் என்பதே சருத்தா,த௭ 
காண்க, இது முப்பாலாசிரியர் வள்ளுவர் எனப் பெயர்ிறர்ச.த 

போல்வதொன்று, 
ப 

இததொல்காப்பியனார் அகத்தியனார்மாணாக்கர் பன்னிருவருட் 
டைவராவர், இதனை '*அகத்தியர்வழிச்தோன் லிய ஆரரியொல்ல 
ருள்ளுக் தொல்காப்பியனாசே தலைவரென்பது எல்லாவாசிரியரூர் 
கூ௮பவென்ப” என '*விளையினீங்க என்னும் மரபியச் சூதிஇ,
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வுரையிற் பேசாசிரியாகூறியகனானுணாக. அகத்தியனார்க்டுச் தொல் 
* * . of = க [க , ச , ன + + ட 

சாப்பியனா ம சலாகப். பன்னிருபலவர்.. மா ரூக்கருண்டென்பது 

“மன்ணியசிமப்பின் வாரிணா ரிவணட.ச.ென்மயிருக் தர்சான் மனி 

வான், port i pein Nip gr Nar gamit he,  தன்னருஞ்சீர் தி.ச 

© prev aia Dus at (eps a wD, (1600 Gat: Tl pea TLE LIT) BAP ILIA Sten 

வரும் புயப்பொருள்வெண்பாமாலைப் பாயிரக்சானுணர்க.. இளி 

இவர்காலம். இ௫தென் ஈதுணியப்படா இருப்பினும் இ றப்பமுக்கிய 

தென்பதுமட்டும். எல்லா ருக்கும் Liga, தொல்காப்பியணா 

அ.தயூ தியின் அக்தததேதே இச்.தால்சய்சாமான்னு ஈச்கிணா கணியர் 

டெ ராருள இகராச் கிய லுளாக்கண்டொோண்டார, 

Dan, wos Ruemi@uvire Hebe  ஏரிழ் மதனா லிலக்கணம 

இயல், இசை, நாடகம் பான்லும் முழ்கி மும்பற்ளி மிகவும் cis 6p 

ee pee om வறு. எமிபுணர்ர டி க்ளைரியமையாது இதந்த 

இயற்ற டிழ்ப்பகுளியை othe Qa OM Ow COE gs aT, சொல், 
௩ “hh 4 ௩ ஸ் * ௬ 

டு it (tint oe? oar முன் mn Ben Dp fen y BOT ALT ரீ கி காரு தகரும் ஒன்ப 
re, oh ie * ல 

கொன்படஇயலாகட் டட Bob DA be iy Pe Hons go MoE 

5 > nt hE c sy apes ச, ary க ம Al ் டர ர லாகாவரும்பொ ருள் சபாது. உண்ணாமயோடுபுணர்க்த ஒண்மைய 
இ) * . டு . . a S oy . a . . , ட எடி 1 , 4 ர ட 

வாய, சல்வசையெ ழுது எனெயாட் அதிஇரங்களாற் பல்வலகயாலும் 

இக்தமிருலகு பயன்கொள்னா மாமு. இர தலை. இயம்றிய ரூளினார். 
சுடைச்சங்கககாருள, சளனயடபாபருளகண்டகணஙக்காயஞர் LOS GD} 

உ சந் ட ் . | 

AE ¢ Gr (Ro Faas தத்த ஸம் Batt F Fg Bi ob aan ர் க்சூம அலா 

ச் 
uP AM ற ப்பி ட யப. ©! oil Hig 11 பட்டம்ப/ர கறி Bott (lee) 0K ome oh) ij 

. ‘ ட்டே, ® . . aoe ட 1 
pe வின் அலே V4 PLE ALL MDE DULY Ub Oh patel POLI Lh, 

இந்தாலுட் கூறபைபட்ட எழுது, சொல், பொருள் எனப்பட்ட 

மூன்றனுள் முன்னையஇரண்டும் பொருளடாய்ச்சிக்கே௨பகாரப்பட்டு 

நிற்றமலால்ட ஈருளதிகாததின் பேம்பாடு இனிதுைப்படும், பொ ch 

ளதஇிகாரமேம்பாடு இறையஞாகளவியல்  ,ஒ௫வுசையாலும்தெளிக. 

பொருளனைத்தும் நிலைபபெற்றுவில க் குசல் உல்லிசைப்புலவரிய ற் மிய 

பல்வகைச்செய்யளின்உ௪ண்ணேயாமென்பது . கெளியப்படுமா த்லாற 

செய்யுளிலக்கணவாசாய்ச்சி பொருளஇகாரச்சதே. மேவேண்டைப்பட்ட 

தெனவுணர்க, இப்போது வழங்குகின்ற ௭ முத்.த, சொல், யாப்பு, 

௮ணி யெனைப்பட்ட ஐ திலக்கணங்களயும் ஒருவன் உற்றுணர்வது 

Darina சண்ணேயாதலாற செய்யுளிலக்கண ஆராய்ச்சிசமிமுணர்ச் 

சிக்கு இன்றியமையாமை காணப்படும்,
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இளி இச்தொல்காபபியததிற கு உரையியறறியவா கல்லாடர், 
ஈ ரையாடிரியரிளமபூரணவற கள், 3பராகிரியா, செனாவசையா், ஈச்ச 

ளா a Rea ait என்ட லராவா. * AU BL FORME Bots சொல்லது 

காரத் கிறசேயுள் ரில். னிவ Bi yom யக சா றபடதி ௮. உரையா 

சிரியரிள (பூரணவடக டா ரை மூனற இகாரங்கட Flo © ron gy. பேரா 

இரிய நுரை ொருளத்கார தஒ௮ுஇயியல WN om BD, இபபோது 

உள்ளது, 2ஈணாவ ரய நா கால்ல திகா ரத; ற ௪ 60 OT gi , இவ 

வதிகாரககிறரும டுமே இவருனாயெடி விறரெனபு ஈசடிஞாச் 

Setar hoor எழசகதகாரககிறகு.. எாரலவரிகாரம் இறகும பொரு 

on Giants MY பீமபபாட ப ஸ்வ [ஏரியல் மாபியலள டைய மு 

இயல்க௱நிக்கலாக அறரிடவடடை டட நு டது ராணபடடுகின டது, 

இவறருற செய்யனிப ப ஈக கலலா PF Spas sent இிருவ ரிக்க 

லாக உரசையாசிரியா, ச ராரிரிடா, சசசஞாகடரிபர் என்னும நூன் 

ருரையிருகக லரியப Die Perey வதன? om தற்கு மன ஸ்ரீமான 

எ வை. தாம்மா கரா Reno peat BW FLL oy? fy 6! 0 ob get 

செய்யுளியலுரை 2 கிளா? மியருடை பழன உமன் பம 21 ராகிரிய 

Raw ger ப பூரண Agee, #Bt oa Tawa ners Wey 

MEM நாத றெகுடு பு 20) & அபமசிரிலலிளங்க படி இனை. 

இங்கன மே வ் எரி i wiv for Bet tog பலுபு யி FA GIT 

Beary geno por yin fe gamle os yu as bby Qian 1H 

தொகு இப ப தினொ. ர நாம் குது fh abe al atl ot Cott அல ரப 

ஈணடுமிரிபபிற பெ நரம் அண்டு avon) Brow, Denar wy 

fou TF AL t. an iM Ty ¥ Bier Jabs Pi 7. பூய முூணிபி டி உவானிய லுரை 

யம சினா எினிய hoy WEVA wos! gy சசரிகினமது.. பினனாக 

கிடை தத இவவிரணடியலும அடஙகிய பழைய தோரோடடுமுகச துப 

பேராசிரியனுபை என எழுதியிரு தல னும் இசுகருகது வலியுறு 

இன்றது அவசசகிட்.. பொருளதிகாபவிறுதியியலுரை Te soar 

* சஞமைச?ரசுவதிவிலாச புஸசககயதது சதமிழேகெளஞள தொல் 

சாபபியசசொலலதிகாமடில 100 ge yor g அவவேட்டினிழுஇயில இவ் 

வோசதிலுட்குசஇரமுட்படட துவாயின சாவு இரசசவகசையானழ தூறறிரு 

பது. Guo o won 5 Bu 80 ser எழுதபபடளெளது. இதனாலிவ் 

வேட்டிலுளளவுரை ஆச தஇமேயனபேராசிரியனுரை எனறு துணியப்பகி 

கின்றது. இவமே மரபியலுவாயிறகண்ட “வலமபுரிமுத்தின? என்னும 
பொதுப்பாயிரஞ்செயச ஆச திரேயன் பேராசிரியராவா,



முசுச்தும்கருபடியாகக்காணப்படும்''இவவோ த.ஐஎ னன பெயர்ச்சோ 

வெனின்'' என வினவிக்கொண்டு அ தனமேலுரைபபது BER GTS 

இனியா வழக்கனடுறன்பது கொல்காபரயமுசாாச ணுளள இருபத்து 

மூன்றியற்கும் ஈணடுசசெய்யுளியறகுா ௮வா ௯ )ம உரைததொடக் 
கத்தான் எளிதிலறியலா (கம 

Depa செயயுளியல ௩சஇஞாககிரிய ரல இமறைககுப 

பதினைர் துவருடக்கட்கு ரன மதானாத சமிழசசஙகத இனபொருட 
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என்றது அடிவரையரையை இனா மெலிஈது ௮2௪ இணையும் புத சதி 

யும் ௮றிய-செயதலை, பைகோள் என்ற த ௮4௨௪ இாழியாழுககம் நுந 

யஃ செய்தகை, கூற்றுஉகைப யனறது D+ செய புட்சேட்டோடபை பது ma 

Blea C ap Nan Ceo@ 0 sor APS Fea, கூறர்றிவை என்பது பாட மாயி! 

௮ஃது எண்ணிய மூன்தினையு சொகுசசதாம், கேட்போர் என்றது Bor 

ஞர்க்குச்கூ.நஇன்ற.து இதுவெளச் செரிசசலை. களனென்றது இயற்சைர் 

புணர்ச்சியும் இட நதலைப்பாடும் ரூ. சலியன உணர. யெயசவை. காலவ 

யென்றது முச்காலச்தும இணைர்கழ்5 ௪க்கண்ணே பொருணிஈழ்-சியுணஉ,



நச்சினார்க்கினியருரை. 

சூல. ப்யனென்றஈது சொல்லீய பொருளார் பிற்தொன்று பயப்பச்செய் 

சிலை. மெய்ப்பாடென்ரது சொர்கேட்டோர்க்குப் பொருள் கட்புலனா தலை, 

GIT AONE யென்கது Donde ப... டாள் ஒழிபு 1 ட்ப ap அகமிகாள்ளச்செய்கலை : 

HH HLM குறியும் எனஉருசலின் வசையென்றார்.. முன்னமென்றது 
கூறவாரையும் கூஈச்சேட்டோகாயும் குறிப்பான் எல்லாரும் சருதும்படி 
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யல் வசையி ற ௪ யிட்ட அக்காலை ம் என்னகு யாப்பிலச்சணப் பகுதி 

யா அவ்வண்ணா தி ிகாகி உய ஆறுபசிகா 1 எடது, அம்மை... 

வருக்துரைக்கணம! பண்டக. அமைய சம்ய எண்வகை வனப்பொடும் 

முற்கூறிய Deut ety bo obs H CY Us Monet Hoods Bway 

LF BETO HID er Wes FLILfor Rei '9ியயப்படு 6), மிய்யுட்கு உறுப்பாமென்று 

கூறி, அங்களம் இவ்ச்சணாம்ட் ONL CK aaron mF ENG Dab wv 

வன்மையினைபக ஒவசிபட வத்தக் 2. அவ்வ று சமிெயெல்லாம் போயினார் 

et MAI. 

செய்யு அப்பெனக் உரி வம்விலின் வருக்துரைாச்சனொன மாறு. 
சண்டி 

இருப, ச்சாறுஎன்றும். ஒட்டுன்றும் 
ட ுரவகசையாம்.. இறாசைகூறியது, 

இருபத்சாறும் திலே மி.யுட்கு உன்ட. ஏன் சனை இன்றியமையாவாய் 

வருசலும், அவ்வெட்டிம் பல மொய்யுட்டொடர்க்சத O gat tir லைச்செய்யுட் 

கேபெரும்பான் ஒமயும் உறுப்பாய்வருதலும், சணிலேச்சண் ஓரோவொன் 

ரூயும் வருசமும் அறிவிச்சக்று என்க, இவ்வுழப்புக்குறையாமற் செய்யுட் 

செய்வார் ஈ4 விரைப்புலவர் என்பதூஉம், அடிவரையறை கூறியவந்றித்சே 

இவ்விலக்சண/சமன்பதூஉம், * அடிவரையரையில்லா நூன்முதலிய ஆறற் 

கும் திணைமு த.ப்ய :,அப்பு ஆகா என்பதூஉம், அவற்றுள் நூலும் உரையும் 
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தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் - 

இவ்வா௫ரியர் சசோயை உறுப்பாசக் கொள்ளாசு சென்னை யெனின் :-- 

தளையாவது சரினு சொழிலாய்ப் பாக்கடர்ன் உமையைக்தட்டு ந ருசீறிணே 

ந்சசாகும்; அவ்வாறிணைர்சு இருசிரினையம் அ௫ிரியரொல்லாம். இருசீர்க்குற 
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* “மு.ற்றுகர ம் இரண்டடைப்பின்னும AGED ED wan miBles iS oor 

னும் நெடிற்பின்னும் என கோபமைச்கு பாண்டக்லசாசாச, உரைபசைக 
கண்ணும் குறிலிணைப்பின்னும் குறிமனடிர்பீன்னுமல்லசாசாழ.. உதாப 
ணம்---ின்னு, நாணு TOT MLD GY குலாபுஎனபிமவரும. வாழ்பூ, தாழ்வு 
என நெடிலொற்றின்பின்னும் முூற்றுகரம வச சாலெனின், HO YET’ 
எனவும், *இச்காட்டிய நான்குமே ஆவன' எனவும் evan Coss iwi, 

1 பேராசிரியர் “முற்றிய கா மொழிசிசைத்துச் கொளா௮, ற்ற லின 
Cp Shon மரு௩்கினும் ' என்பசனுரையி% *மருஙகு என் உனால் ஈற்றடிக் 
கண்ணும் இறுதிக்கண்ணே முற்றுகாம் விலச்குண்டசெனசகொள்ச : என் 

ப் 'புலைமலாத் தாரகலம் புல்லு” எனவும் * கண்ணாரக் காணக் ௧த௨/ 
எனவும் வருமாலெனின், ௮வை மரூஉவழக்கு என்க” எனக்கூ றவர்.



ப்பைட 
van we ஈச்சினார்க்கினி Abt ¥. SWAMINA னா யரர Nuun wach 

௫. சூறிலினை புக. பல்வழி யான, 

இத தீனிக்குறிலானாகிய பேசைப்பின்றும் இருவகை உகாம் வந்து 

கேர்பசையாதலை விலக்கினமையான் எய்தியதுவிலக்கெயதாஉமாம், குறி 

றசரங் குற்றெழுசதுப்போன்ற௮ு அலகுபெறுமென்றமையின் எய்தாசது 

எய்துவிச்த வழுவமைச்சதாஉமாம், 

இ-ள். குற்ிமெறழுக்சோடிணை ச குற்றியலுகாரும் மூற்றியலுகாமும் 

அல்லாதவிடச்சே முர்கூறிய நேர்பசையாவன ; எனவே குற்றெழுத்தோ 

டிணைந்த குற்றியலுகாமும் முர்றியலுகாமும் வரதுழி ஈரையசையாம், எ-று, 

இனி, 'உடம்பொடுபுணர்க்சக் ' என்பசளாற் குநிலிணையெனச் குற் 

அகரத்தையும் குற்றெழுச்சென வேண்டினமைபெக்றும். ௨-ம்;--ஞாயிறு 

வலியது என தரன-ப்பின்னர் வருகின்ற குறிற்பின்வந்தகுற்றுகாம் குத் 

றெழுச்துப்போன்ம குறிலிணயுசாமாய அல தபெத்றசேனும் குற்றுகர 

மே யென்று இஃக்கணமல்ஈ சர் உழுவமைக்சவாம. மனம் குற்றுக 

ரம் எழு ச்தளபெஞ்சுமெனவே, | 4 குத்றிய ஓ முறைப்பெயர் மருகி, 

ஜனொத்திய னகா சிரை ௩௧/9மாடு முதலும் ' (எழுத மொழி-௩.௪) என விதி 

BF நரையென்னு முசற்சட் குற்றுகாம், எழுத்தளபெஞ்சிச் குற்றெழுச் 

அப்போன்று அலகுபெறுசலு௩ு கொள்க, ௧௫௬, மழு இவை முற்றுகாரிரை 
Wa F LT L. (ட) 

அ ௪ A 

Fre இயல ச முசலி ண் உடேனைய அரியல், 

இத eee ௮ை பை அரு-றுெயது அவற்றிற்கு எய்தாததி 

எய்துவிச்சின்றது 

இ-3, நயகஉசை முசலிரண்டு ௭-.நு 0 திர்கண்ணின் ற நேரும் நிரை 

யும் இயற்றிக்கொள்ளப்படாது யர்கைவகையான் நின்ராங்குர்ன்று தளை 

ச்சலின் இயலை யென்றும் : ஏனைய புரியை எஃது ஒழிந்த இரண்டும் 

இயற்றிச்கொள்ளப்பட்டும் சகொழில்செய்தற்குரியவா சலின் உரியசையடென் 

தும் பெயராம், எ-று, ௮௩ ௩னம் இயற்றுதல் சீருட் சாண்க, (ன்) 

௭... தனிக்குறின் முதல?ச 2மாழிசிதைச் தாகாது, 

இஃ ௫ எய்தியதுவிலக்கப் பிறிதுவிதி வகுச்சது, 

இ-ள். மொழி சிசைத்து ௭-து பொருடந்து ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்ப 

சோர் சொல்லைப் பொருளைக்கெடுத்து : தனிச் குறில்-மு.சலெழுச்சைச் 

கட்க ப : மூதலசையாகாது எதி AG கோசையாசாது. எழு 
PTI stent inns பவள். ee nee te _— ல ண் eerie aera 

 டேனை யரிடசை' எனவும் பி 1 திபேசம்,



தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

னலே, பொருள்சக்து ஒற்றுமைப்பட்டுகில்லா.து Ses sg for 
தழி.சோசையாம் eer pein cpl oy, புளிமா என் ரவழிப் புளியென்று ஒத்த 

ஆம்ப்பட்டுரின்ற சொல்லைச் சிதைச்து மூசல்ரின்ற பகர உகரத்தை நேர 

சையாக அலூடெப்படாது, இனி விட்டிசைத்து நேரசையாஙகால் ஏவல்), 

குறிப்பு, தற்சட்டு, வினா, சுட்டு என *ஐ௩து பொருளின்கண் விட்டிசை சத: 

கோசையாம். உதாரணம்;-- 

|  வெறிகமழ் சண்புறவின் விஙகி யுசளு 

மறிமுலை யுண்ணாமை வேண்டிப் -பறிமுன்கை 

௮ உ மறியா வறிவி லிடைமசனே 

கொ ௮£லைய ளின்னாட்டை நீ' 

என்பது ஏவல், ௮ ௨ என்பது ௮கரகசன்னையே சுட்செவித் நற்சுட்டு, 

௮ ௮ விழந்சானென் ஜநெண்ணப் படும் '(ா.உடி-௬) என்பது அருட்குறிப்பு. 

௮ அவலும், இ இவனும், உ உவனும் என்பது சுட்டு, ௭ எவன் என்பது 

னா. *உபையிற்கோடல்' என்பதனான் ஜாதிடச்தும் விட்டிசை ச்சுல் 

சொள்கி| ௮, இ, ௨, ௭, ஓஒ என்னுமப்பா ₹லாதும்' (தொல்-எழுச், நான்- 

௩) எனவரும். இலை மொழிசிசைத்து ச சனிககுமிலாய கேசசையாயின 

வாறு காண்க, (er) 

௮; ஒற்றெழுச் இயத்தே குற்திய லிகா, 
இ_ குற்தியலிகாம் அலகுபெத்றும் ௮௨ குபெருதுமவருமஎன்?ெது. 

இள், குற்றியலிகரம் ஒற்றியற்று எழுச்தியற்று௪-து குற்றியலிக£ 

மாவது ஒற்றியல்பினையுடைச்து : ௮துவேயன்றி, எழுச்இயல்பினையும் 

உடைதீ௫, எ-று, 

என்றது ௮லகுபெருதவழி ஒற்றும்: அலகுபெர்றவழி யெழுச்சாம் 

என்றவாறு, உ-ம்;-4' குழலினி தியாழினி தென்ப (இருக்குஈள்-௬௬) 

என ஆ௫ரியத்தளையாயும்/* அருளல்்லதியாசெனின் ' (314-௨௫௬) எனச 
கலித்தளையாயும் வருசலிர் குற்றியுலிசரம் அலகுபெரறாது ஒற்றியர்ருயிற்று, 

நினச்சி யாரோ மாகுது மன்றி” நனப்பு ஈனக்கியா லுளாப்பக் சேண் 

a” என இக்குத்றியலிகமந்கள் அலகுபெறுதலின் எழுத்தியற்றாயித்று, 

  

னி விட்டிசைக்கும் இடந்தான் மூன் றன்பது உரையித்கொள்ச, 
தவை! ஆ விழந்தான் ' எனக்குறிப்பின்சண் வருதலும், (௮ ௨ மறியா ் 

எனச்கட்டின் சண் வருதலும், ௫ நொ௮லையல் ' என ஏவற்கண் வரத லும் 

என விட்டிசைக்கும் இடஈசான் மூன்றெனப்பட்ட து” என்பர் பேராசிரி





தொல்காப்அியம் சேய்யுளியல் 

oir By HIT ID, சீச்ரும்புலவு நறு சாடையலள் , கலனளவு நலனளவு 'இவை 

சிலைமொழிபிற்று மகசக்கெட ரின்ற உகம் முற்றுகரமாயின. இனிரஇன ச் 
துள்ள சாகு மறிவு' (இருச்குறள்-௪ ஈச)]*இன்னா ,இனியார்ப் பிரிவ” (:34.- 

சக$அ) கருமமே சல்லார்சட் ௨ ர்வு] “பேர மிவாளர் துணி வு/பாடறியாதானை 

யிரவு]*போற்றா சார்முன்னர்*செல3' (நான் மணி-௧௦) 'புன்கணுடைத்தார் 

புணர்வு' (திருக்குறள்-க௧௫௨)14புனை மலர்த் காச கலம் பல்லு" “அஞ்சொன் 

மடவார்ச்கருளு (கோலு! இவை யடியிறுஇஈ்கண் உரியரையாய் ஈன்ற 

வாறு காண்க. 

“நிற்றலின் றே! என்றதர்கு ஈறர்ஈடிச்கண் ஈற்றலில்லையென் ற கூறின் 

அவை முடியாவாம், இவை அசைக்கும் ஐசைக்கும் உறுப்பாம், உகாரமும் 

என்ற உம்மையாற் குற்றுகாமூம் $7*சேற்றுசகசானீலம' எனப்பிரிச்துக் 

கொடாமனின்றவாறும் ! எய்போற்கிடசானென்னேற” (வெண்்-வாகை- 

௨௨) என இறுஇக்கண் ஈ நியையாயரின் ஈவாறுக்காண்ச, நாகுண்டு என் 

பது குற்றுகாமாகாது, (௯) 

  

* பேர்ந்து போக snag சார்கது, தோது தோது மூசி Coreg, 
வண்டு சூழ விண்டு நீ௩கி), நீர்வாயச் சொண்ட நீல மூர்வா, பூதை வீச வூர 
வாய, மதியேர் ரண்டோ டொல்டி மாலை, நன்மண௩ சமழுமபன்னல் லூர், 
வமையேர் வளை க32சா ளம்பரி நெடுக, ணீணைமீ சோதி யேந்திள வன 
மூலை, யிரும்பன் மலரிடை யெழுகக மாவி, னறு5சழை தயல்வருஞ் செறி 
நதேக்...சல்கு, லணிஈகை நசை.இய வரியமர் சலம்பீன், மணிமருள் வார்குழல் 
வளரிளம் பிறை ந.௪, லொளிர்லவு வய௩.௫ழை யுருவுடை மகளிரொடு, களி 
முழவு முழஙகய வணிருலவு மணிக, ரிருஈசளவு மலாளவு சுரம்புலவு நறு 
நீதோடையலள், கலனளவு கலனளவு நவனளவு கலனளவு, பெருமணம் 
புணர்ந்சளை யென்பவ%, சொருநீ மறைப்ப வொழிகுவ சன்றே.'' இது 
செய்யளியலுரையில் 'இமைபு' என்பசாகு உரையாசிரியர் எடிச்சோதிய 
பாட்டு, 

ர் இனமலர்க் கோதா யிலங்குநீர்ச சேர்ப்பன் 

புனைமலர்ச் காரகலம் புல்லு, 

1 மஞ்சுகுழ் சோலை மலைகாட மூச்சாலு 

மஞ்சொன் மடவாட் சருஞ; இவை யாப்பநங்கலவிநத்தி மேற் 

ளேன் (6௮). 
6 சேற்றுக்கா னீலஞ் செருவென்ற வேந்தன் வேல் 

கூற்றுறழ் மொய்ம்பிற் பகழி பொருகய 

ஜோற்றக் சொழில்வடிவு சம்முட் டமொற்றம் 

வேற்றுமை மின்றியே யொச்தன மாவேட 

சாற்றுச்சா. லாட்டியர் சண்-இஃது இன்னிசைப்பஃரொடைக்கு 
இளையாரசி யூர் சாட்டிய பாட்டு,



நச்சினார்க்கினியாரரை. 

BO: குற்றிய ஆகரழம மூறறிய லுகரமு 

OT HB yD Caran dD ரிர்கவும் பெறுமே, 

இத உரியை கள் ஒர்றுப்பெற்று சிந்கமமென எய்தாத செய்துவித் 

இ-ள். குற்றியலுகாமும் முற்றியலுகாமும்எ-து முற்கூறிய குற்றிய 

இகாமும் மூர்நியலுகாமூம், ஒர்மிறடு..., பெறுமே ௭-து வருமொழி 

வல. முசு வநமவழி வல்ொர்போேடு சோன்றி ஈற்கவும் பெறும் எ-று, 

உதாரணம்;-/* சேற்றுக்சானீலம்” '*நாணுச்சளையாகவைகந ‘Osan 

Lys Poor 6g oooh 5g ’ | கனவுச்கொனீ கண்டது ! என இருவகை உகரமும் ஓற் 

டுத்து உரியரையாயினவாறு காண்க, உம்மை எதிர்மறையாதலின் ஒற் 

டாது வருதே பெரும்பான்மை யென்றுணர்க, ஈுகைமொழி ஓற்று 

(சிக்கு உண்ணும், ஈடக்கும் என்பன தேமா புளிமாவாயே நிற்கும்) விக் 

குள், கடவுள் என்பனவும் அவை, (௧௦) 

௧௧.  அரையுஞ் சிரு மீரையொடு சேர்த்தி 

வகுக்கன ௬ணர்த்தல்ம் வல்லோ ராறே, 

இத முற்கூறியவந்றிற்கும் இனி வருஞ் சர்ச்குமெல்லாம் புறஈடை, 

இ-ள், gore .. சோத்தி எ-து அசைகளையும் சீர்களையும் ஓசை 

யோடு சேர்தஇு வகுச் , , ராரே எ-து வேறுபாணேர்விச்ச 

ஓம் செயயுரிலக்சணத்துையபோயினா துகெறி, எ-று, 

(ீற்கூறிய மாத்திரையென்னு முறுப்பின் ஓசையை யளந்சு இன் 

னோசையும், இன்னாவோடையும் அறிஈது உணர்த்துச, எறு, 

உ.ம், | “தருக்கிப் புணர்ஈது சணகச சமது, பொருப்புப் புடைத்துப் 

புடைச்து' என்றால் வெண்பாவிற்றடி அன்னோசைச் சாகாமையித்/ பொ 

ருப்புக் தழைந்ச பொழி த' என மெல்லினவோசைசேர்ச்ச இன்னோசைச் 

தாயிற்று. | (Fades Many ant’ (இருச்குறள்-௩) இதனுள் வாழ்வா 

பென்னும் ஒசையைவகுச்து வார் என பேசைச்சீராச்ச அசையான் இன் 

னோசைச்தாயிற்று, இதனை வகையுளி என வேறோருறுப்பாச்குவாருமுளர், 

இனிக்கட்டளையடியையும் சீர்வகையடியையும் இசையொடுசேர்ச் இன் 

னோசை யுணர்ச, | அஃது * அளவுஞ் சிந்தும் வெள்ளைச் குரிய! (செய்-ட௮) 

என்ற பதினான்கெழுச்,சளவும்வருங் கட்டளேவெண்பாவும் வெண் சரோ 

யொன்றிற் கலிச்சளை சட்டு இன்னோசை பெரு தாம், மாசேர்வாய் டீர்சேச்



ச்ச தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

வாய் மாசேர்வாய் மாசேர்வாய் என்றாற் றுள்ளலோசையும்பிரக்கும், இசனை 

மாசேர்வாய் பாதிரி காருருறாக் காருருமு எனின் இன்னோசைத்தாய்ச் செப் 

பலோசைபிறக்கத, இனிச்சர்வகையடிக்கும் (யாசானு நாடாமா லூரா 

(மால்* யாசோதான்' என்றார் சீர்வகைத்துள்ளலோசையும், * என்னொரு 

வன்'* என்றாற் £ர்வகைச் செப்பலோசையும் பிறக்குமாறு இசையொடு சேர் 

சிதியுணர்க. இளி ஞாயிறு புலிவருவாய் புலிவருவாய் மாசேர்வாய் என்ரால் 

ஞாயிறு என்ற இயற்சிர்ப்பின் பிராயொன்றி அ௮சிரியக்சளையாயிர ரேனும் 

கலித்சளைப்பாற்படுகலும்: ஞாயிறு புலிசோவாய் புலிசோவாய் மாசேர்வாய் 

என்றவழிப் புலிசேர்வாய மாசேர்வாயென கேரொன்றிற்ேேரனும் கலித் சளை 

ப்பாற்படுசலும் இசையொடு சேர்ச் இயணர்க, இவ்வாறே பிறவும் வகு 

துணர்த்து சல் ௮த்அரையபோயிஞர்க்சே செரிவசாம், 

இனி உம்மையான் அடியு சிவ்வாறே வகுச்துணர்ச்தாக. நசல் இமை 

யா நாட்ட மிகலட்டுக், கையது சணிச்சியொடு மழுவே' (அசம் - கடவுள் 

வாழ்த்து) என்புழி இகலட்டு என்னுஞ்சர் குறிச்சபொருளை முடியகாட்டும் 

யாப்பென்னும் உறுப்பினுள் அடங்காது :இகலட்டுக்கையத” என மேலீலடி 

யோடு பொருள்கூடிற்றேனும் இசையொடு சேர்த்தி வகுச்சுதாயிற்து, 

இன்னும் ௮சனானே எழுச்சக் ௪ளவியாகிய ]* சுஃறென்னுக்சண்டோட்டுப் 

'பெண்ணை' என்பதனை ௮சையொடுஞ் €ரொடுஞ் சேர்ச்துணர்த்சலுங் கொ 

are. இனி ௮கவன் முதலிய கான்காசையினையும் ஒன்று மூன்றாக்க வகு 

த் சீல் தோலகாப்பியன் கருச் சன் ராயிற்ற ; என்னை 2 இயலசை மயங்கிய 

'இயற்சீரும், உரியசை மயங்கிய இயற்£ரும், வெண்சரும்பர்றி யோசை 

வேறுபட த்தோன்ஈலின் ஆவை பன்னிஈண்ழிடன்னும் வரையுளடங்காவெ 

ன்பது பற்றி, இன்னும் (இசையொடு சேர்த்தி' என்ற சனானே (ஜாள பாகு 

மிடனுமா ர௬ண்டே” (சொல்-மொழிமாபு-௨௪) என்ற ஐசாரமும் பொருள் 

சிசைம தஇசையொடுகேர்சல் கொள்க, (வண்கொன்றையை மருட்டு காண்? 

“ரிய/சழ்த லானாப்பெருவண் மையனே” இவைமு சலிடைகடைகளிர் சிசைக் 
தும் வருமென்று கொள்க, (கக்) 

௧௨, ௪ரசை கொண்டு மூவசை *பணர்த்துஞ் 

சீரியர் திம்றது சரெனப் படுமே, 
  

* திருக்குறள்--௩ ௬௪, 

* **செங்கண்மேதி கரும்புழக்கி, யங்கணீலத் சலாருர்இப், பொழிற் 
காஞ்ச சிழத்றுயிலுஞ், செழுநீர் கல்வய தூரன், புகழ்த வானாப் பெருவண் 
(மையனே”' இது யாப்பநங்கலவிநத்திமேற்கோள் (௧௫). 

ர் உரையாசிரியநம் இதுவே பாடக்கொண்டார். பேராிரியர் £புணர்க் 
அம்” என ஓவர்.



நச்சினார்க்கினியருரை. 

இத சிறு த்சமுறையானே சருணர்த்துவான் றொடங்கி அவற்றின் 

பகுதியும் அவற்றது பொதுவிலச்சணமும் உணர்ச்இற்று, 

௫-ள். ஈரசை மியை-துகொண்டும் எ-து ஈரசை சன்னில் இயைந்து 

பொருள்கொண்டும், மூவரை யியைதுகொண்டும் எ-து. கூவசை சன்னி 

லியைந்து பொருள்சொண்டும், இர்ஈது சொனப்படும் எ.து அற்றுரிற்பது 

சரன்று சிரப். 9 தசாொஃ௪ ப்படும், சர்பணர்ச் தும் செனப்படும் ௪-து 

அவ்வாறன்றி அஈசீர்சான் ஒரு ரோடொருசா சொடாப் பிரர்கூட்டப்பட்டு 

ரின்றாலுஞ் ரென்று சொல்உப்படும்என்றுங கொள்க, எ-று, 

் இயைஈது ' என்த தனையும் கொண்டி என்றதனையும் ஈரசைச்கும் 

மூவசைக்கு௩ கூட்டிச் “சொண்ட” என்பசற்குப் பொருள்கொண்டு என்று 

பொருளுரைக்க. ஈடுவுஈன்ற *சீர்' என் னைப் :புணர்த தும்” என்ற சனோடு 

மாறிச்கூட்டுக, இயைநது என்ஈசனான் ஒருசர்க்சட் பலசொர்றொடர்ந்து 

வரினும் ௮வையொன்றுபட் 9ஈ றக வேண்டுமிமன்றணர்ச,* எனவே,சொ 

ஷ்லெல்லாம் ஈபசையும் மூவரையு மாயல்௨து வாராவென்பதூ.உம், இனிப் 

புணர்த்து என்றகனான் ௮-சர்கள் அவ்வாறற்றுஈற்குமேலும் பிறர் சொட 

ர்பு படுத்தும்வழிப் புணாஈசிவிகா௩மிமயதாமற் றஐம்முட்டொடர்ாது நிற்றலும் 

புணர்சசிவிகாாமெய்தியுதொடாஈதுர ந்றலுமுடைய என்பதாஉங் கொள்க. 

உ-மிபோகத சென்று சா௩து ௭௩௫, மசனுடை கெஞ்சமொடு நகொ 

ளென்னாது' இவை புணர்- சிவிகாமெயதாமல் இசையந்து ச்சொடர்ந்சன. 

$ கடித்துச் கரும்பினைக் கண்டகா நூறி' இது வல்லெழுச்துப்புணர்ச்சியெய் 

இற்று. இன்னும் அதனானே ஒரு சொல்லைப் பகுத்துச் சீர்க்குவேண்டுமா 

திருன் வேற சமோககியவழியம் 2 சீார்வசையான் வேறுசொல்லிலச்சணம் 

பெறுதும், அதுர்மம்மர் நெஞ்சினேன் மொழுதுரின் றதுவே' என்புழிநின் 

றது என்னு குர்றுகாவீற்றுசசொல்வினைப்பிரித்து அதுவேஎன வேறொரு 

2 மாக்க முற்றுகரமாகி வேறப$தல் கொள்க, எனப்படும் என்று சிறப்பித் 

தவசனான் இவை ச 

ட்பில என்பதூஉம் உணர்த்திற்று, உண்ணாரினருன் என நாலசையாலும் 

ஈப்புடையஎன்பதாஉம், தமகைஈ£ீர் இவைபோலவச் திற 

வருமாலெனின், ௮வை பிளவுபட்டு நிற்றலின் ஒரு சீரொனப்படாமையா 

லும், அவை €ராசவருஞ்செயயுளின் மையானும், வஞ்சியுள்]' நேரிழை மகளி 

ருணஙகுணாச் கவரும்” (பட்டினப்பாலை) என்ற அ௫ிரியவடியினை நாலசைச் 

சீர் சாட்டவேண்டுவார் இரு€ரடியாகவுைப்பினும் ௮வற்றிற்குச் தூங்க 

வயலை ஆகவ சலக (கு வவவைடகுதகைக துவை க்டசிகவவது சக வகவ état 

* (மத்றுச்சென்நதென்னையெனின், பாண்போன்று இலயம்படநிற்ற 
லான் ௮து £2ெனச் சொழிர்பெயராம் ;) என்னை ? சொர்ீர்ச்திறுசல் என் 

புழித் தொழிற்படுச்சோ இனமையின் * என்றார் பேராசிரியர்,



ade தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

லோஸசமின்றுகலாலும், சீர்சம்முட்புணாந்திறுதலின்மையானும், வநீசிச் 

சீர் அறுபதி காட்டிசின் றவழி யாண்டும் நேட்ப்சை நரைபசைகள் ௮லகுபெ 

ரூமையாலும் தோல்காப்பியனார் கொள்ளார். ௨-ம் சாச்சன், கொர்ரன்,தே 

மா ஈரசைச்சர்கொண்டன, சானப்பேர், சாய்க்சானம், சேமாக காய் எனவும் 

உண்ணாசன, தின்ஞ சன, சேமாட்கனி எனவும் ஆகை மூவசைசொண்டன. 

பிறர் தொடர்புபடுத் இன செய்யுள் | உஉகமுவப்ப வஉனேர்பு' (இருமுருசா 

திறுப்படை) 'யாசானு காடாமா௨ ? எனபம் ௪௪ சயில் புசுழ்வயஈகு வெண் 

மீன்” (பட்டினப்பால) எனவும் ஈரசைசரும் மூ உசை. சீரும் வ௩சன. (2) 

ச +d 

Si: இயல ச மச்ச மியர்ச் Ce gn 

யுரியசை மயக்ு பாகிரிய a Pa Wi, 

இத முறையானே இயலலாயும் உரியசையும் vary Caw சம்முண் 

மயக் இவரும் ஈரசைசசீர் உணா திற. 

4 ப் 1 * ப் 

இ-ள். இயக சை ப மயங்கின உணு யர்ச்ென்றும் உறியமை மயங ட் 

இனவற்றை அரியவரிசசீபென்றம் He wa. பாறு, 

மயச்சம் ௨ன்றது சம்மொ6 தாமய௩குசஓும் சம்மிமாமிபிறிது cw 

தலுமாம், ௨-ம். கோர், ஈனவார/ரை எனச சம்மொடுகாமய௩ கன ; இரண் 

டினையும் பிறித்து நோர்மை ரரைகேர் எனப் பிற்கொமெயக்க இஈகான்கும் 

இயர்சீராயிற்ற, இங்கான்கு வழியமம்லது வேறு கூட்டமன்ல மயும் உண 

ரச, இவற்றைத் தேமா, புளிமா, பாதிரி, சணவிரிஎனவம், கருவிளம் கூவி 

ளம் எனவும் சாட்பெ; பிரவாறு௩காட்டெ. கேர்புகேர்பு ரரைபுர்ளாபு எனத் 

சம்மொடுகாமயங்கின, இரண்டினையம் பறித்து சேர்பு ஈரையு, ரரைபு 

கேர்பு எனப் பிறிசொடெயசீக குகான்கும் ரிய வுரிசசீராயிச்து, ஆவள் 

றை வீடுபேறு, தடயுமருது, பாறுகுருகு, ௨।குசோழு எனச்சாட்பே செய 

புள்-]'௮வரே, சேடில் விழுப்பொரு டருமார் பாசி” (குறாசொகை-௨௪௬) 

என நான்கியற்€ரும் வர்சன, $ வெள்ற்றப் arg ண்யின் வீர்றுவிர்றுக் 

இடப்ப' எனவும் ரீகரவுண் மண்டை அுடச்சலினிரவுக்கலிச்து' (அகம்-௧௬) 

எனவும்டபூண்டுகிடந்து வளரும் பூ௩்கட் புதல்வன்' எனவும்: வண்புகழ் 

ரிறைந்து வசிஈதுவா௩கு நிமிர்சோள் ' ( திருமுருகார்றுப்படை) எனவும் 

வரசவற்றள் வீற்றுவீற்றுஎனவும் இரவுச்சலிச்துஎனவம் பூண்டுகிடந்து 

எனவும் விந்துவாஈ்குஎனவும் நான்காசிரியவுரி6சீரும் வசன. Bers 

பாவிற்கும்இயற்றலானும், இடல்புவசையான் ஒரோசொல்லாய்வருதல் பெ 

ரும்பான்மை யாசலானும் இயர் €ரெனவும், ஆசிரியச் இற்கு உரிமையான் 

உரிச்சபெனவும் ஆட்சியுங்குணமு௩்காணமாகப் 2பற்ரபெயர். | *இயர்சீ



ஈச்திஞர்த்சினியகரை। 

ரிறஇறுன்' (Qeinsm) ered வெண்பா வுரிச்ச சாரிரிய வுரிச்சர் (ஜே 

ர்க்க ௨௧.) எனவும் மிருண்டும் ஆள்௬, ந 

௧௪, முன்னிரை வரினு மன்ன வாரும், 

இஃ௫ இயலசையும் உரியசையும் மயங்கிக் சீராமாறு கூறுகின்றது, 

இ-ள், *உரியசை மயக்க மாிரிய வுரிச£ர்? (செய்-௧௩) என்ற ௮,இகா 

ரத் சான் ௮வ்வுரியசைமுன்னர் நிரையசைவரினும் அவ்வுரியரசை மயச்சமா 

இ.ப ஆ௫ரியவுரிச்சீராம், எ-று. 

அவை ரேோர்புசிரை, ரிரைபரிபை. ௨-ம், நீிசொடி on gpg ster, உரறு 

புலி விரவுசொடிஎனவரும். செயயுள்-/-'2௩குமஷைப் பெருவிற் பாம்புஞாண் 

“கொளீஇ: (புதம்-௫௫) [சாணுத தளை யாக வைிமாண் வினைக்கு”ரீகளிற்றுக் 

கணம் பொருத கண்ணகன் பற௩தலை' (புறம-ச௬௪) $உவவுமதி யுருவி னோங் 

கல் வெண்குடை' (34.-௩))'ஓஙகு திரை வியன்பரப்பின்' (மதுரைக்காஞ்சி) 

( பன்னுசமிழ்ப் பாவலர்க்கு ',* களிற்றுப்ணத துகிலுட௧ ௪ / பிணர்மோட்டுப் 

பேய்மகளிா]*சிலவுமணல் வியன்கானல்' எனவும் ஆசிரியத்திலும் வஞ்சியி 

லும் வநதன, | தாஙகுடிறை யன்ன₹ துயில்வதியுஞ் சோணுட்டு ' எனவும் 

[எடுகொடி யாக வெழுதுசோ' எனீவும் வெண்டாவினுட் கட்டளையடி.யல்வழி 

ச்சிறுபான்மைவந்தன.' கட்டளையடியன்மை இசையொடுசேர்த்தியுணர்கா 

இவை இயலசையோடு மயஙனெமையிற் பாதிரி கணவிரிபோலச் சொ 

ளக, 

(௧௪) 

கட, தேோரவ ணிற்பி னியற்சீர்ப் பால, 

இஃது இயலசை உரியசை மயச்சச்துப் பிறப்பன இரண்டியறசருண 

ர்த்திற்று, 
௫-ள். அவண் நோர்நிற்பின் இயற்சீர்ப்பால ௭-து. மேனின்ற go San 

ம்தான் உரியசையிரண்டன்பின்லும் நோசைவரின் அவையிரண்டும் இய : 

ந்சீர்ப்பாலவாம், * எ-று, 

அரவை நேர்புசேர், நிரைபுகேர்; உ-ம், சேற்றுச்சால்,, வேணுச்சோல், 

களிற்று த்தாள், முழவு க்தோள் எனவரும்) நீ.த்துநீர், குள£்.தநீர் என்வும் 
பேசகதுபூ, மேவுர், விறகு, உருமுத எனவும் சண்கதொள்ச. இனவயெம் 

லாம் பாதிரி சணவிரி என்னும் இயற்சர்ப்பாற்படம், போதுபூ, வி oF 

Ft Dai pe pgRiuniae iI eres g se scirler Quai; Big வம 

ene ia சண்டொருங்கெசல் பெ_ம்பான்றையெள்ப கதிரி 

ணச் என்றார் பேரரசிரியர், 
  



அணி தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

என்னுமிரண்டன்கட் குற்றுகரம் மேல்வரும் நெடிலோடிணைந்து நிரையாய்ப் 

பாதிரி கணவிரிபோல நிரையாமோவெனில்; ஆகா; அக்குற்றுகரம் நேர்பு 

நிரைபுமாயேரின்று நேருநிரையு முசலாய் நிரையீறாகய சீர்சளை கொண் 

டாங்குத் தட்கும்; செய்யுள்-]' நீத் துநீர்ப் பாப்பி னிவந்துசென் மான்றேர்' 
எனப் போதுபூவும், விறகுதீயும் வந்சன, (௧௫) 

௧௭௬. இயலஎச௪ யீற்றுமு னுரியசை வரினே 

நிரையசை யியல வாகு மென்ப, 

இத மேனின் ற இயற்சர இசா ச்சான் சாசைச்€ருள உரியசை இய 

லசைமயக்கச்துள் ஒழிஈதுரின்ற நான்கியற்€ரும் உணர்ச் இற்று, 

இ-ள். இயலயை ..... வரினே ௭-து இயலசையிரண்டன்பின்னும் 

உரியசையிரண்டும் ஒன்றிரண்டுசெயது மயஙக கான்காஙசால் அவ்விரண் 

டுரியசையும்; நிரை மென்ப எ-து இயலசைமயக்கமாகிய இயற்சீர் நான்க 

னுள்சிறையீற்ற பாஇரியும் கணவிரியும்போல வருஞ் €ரொடு சட்கும். எ-று, 

அரவை நேர்கேர்பு, கேர்ரிரைபு, நியை நேர்பு, நிரைரிரைபு என வருங் 

கால் கேர்முசலிரண்டும் பாஇிரிபோலவும் ரரைமுசவிரண்டும் கணவிரிபோ 

லவும் கொள்க. 

*இ)சுத்.தரமும் தீளைக்குமாறு கூறிற்றாம், ௨-ம், போரோறு நன் 

னாணு, பூமருது காருருமு, சடியாறு பெருநாணு, மழகளிறு ௩நசையுருமு 

எனவரும், (௧௬) 

௧௭. அளபெடை யசைநிலை யாகலு முரிச்தே, 

இஃது எய்தியசன்மேற் ஜெப்புவிதி, 

ட-ள்.எழுசிததிகாச,ச்தகெட்டெழுச்சேழேயோரெழுச்சொருமொழி, 

(மொழி-௧௦) என் றசனாற் சொல்லாஈதன்மையெய்திய அளபெடை ஈண்டு 

ஈரசைச்சீர்கூறிய ௮ இசாரத்தானும் இயற்€ராந் சன்மையெய்திற்று, ௮௪ 

னையே எழுத்துரிலைமைப்படுத்து ௮சைநிலையும்வேண்டலின். ௮ள பெடை 

அ தேரிதிதே எ-து அளபெடை மேற்கூறிய இயற்€ர்ரிலைமை பெறுத 

தீலேயன்றி ஓரசையாய் நிற்றலுமுரித்து, எ-று, 

  

* டுச்சூச்தாமும் 2ராமாறேயன்றிச் சர்தளைக்குமாறுங் கூறியவாரறாமி 

po. இவற்றைப் போரேறு பூமருஅ கடியாறு மழகளிறு எனினும் இமுக். 

கா.ல” என்ருர் பேராசிரியநம்.



நச்சினார்க்கினியருரை, ௪௯ 
ft 

உம்மையாத் சர்நிலையா சலேவலியுடைக்து. நிலையென்றசனால் எழு 

தீதுரிலையும் கேர்ந்தார், அங்ஙனம் சர்கிலை பெறுந்கால் முற்கூறிய ஈரசைச் 

சீர் பதினறனுள் ஆசிரியவுரிச்£ராறும், போதுபூ விறகு என்னுமிரண்டியற் 

சீரும் ஒழிச்து ஒழிந்த நேர்நேர், நிரைநேர், நிரைநிரை, நேர்ரிரை, நேர் 

நேர்பு, நேர்ரிரைபு, நரைரேர்பு, நிரைரிரைபு என்னுமியற்சர் எட்டுமாம்ஃ 

அந்கனமாதல் ஒருமொழியகச்சேயுடைய என்பது, ஆ௮ எனச்தேமா 

வாயிற்று, கடாஅ எனப் புளிமாவாயிற்று, யாறுது என ஈமொழுத்து ஞா 

மிது ஆயிற்று ; என்னை? சடா௮ என்புழி அளபெடையதாகாரம் பிரித்துக் 

குறினெடிலாயினார்போல நகா-த்துப் பின்னின்ற அசாமு௩ குற்றுகாமுக் 

குறிவீணையெனப் பட்டமையினென்பஅு, ஒழிந்தனவறிற்கும் இதொ 

க்கும், ஆஅழி என்பது கூவெழுச்துப் பாதிரி, வடா௮து என்பது apa 

மூ.ச்துக்கணவிரியாம், படாகையென சாலெழுச்துச்சணவிரியாம். ஆ௮ங் 

கு என ஈமெழுச்துப் போரோரும், அழுவது என மூவெழுச்துப் பூமருது* 

புகா௮ர்ச்து என்பது ஈடியாம். பராஅயது என்பது மழசளிரறாம், இவை 

ஓரே சொவ்லாடிரின்று எட்டியற்சீரானும் அளபெடுக்சுன. சீதே௭ம் தேரும் 

Lr yma, Cured துள்ளுஞ் சோரி ஈண்ணிச், குராஅ௮ம் பிணையல் 

விராஅக் குஞ்சிக், குடா௮ரிக் கோவல ॥டாஅரின் வைச்ச, கானெறிச் செ 

ன்றனர் கொல்லோ, மேனெறிஈ சென்று பொருள்படைப் போசே..-இச 

னுள் இயலசை மயக்கிய இயர்சீர் நான்கும் வ௩சன, ஒழிஈத நான்கும் இவ 

நிறுள் அடங்கும், இக௩ஙனம் சீர்ர்வேயெய்திய வழச்்இிற்கும் செய்யுட்கும் 

பொதுவாயது இயற்கையளபெடை என்றும், செயயுட்குப்புலவர் ஓசைகரு 

திர் செய்துகொண்டது செயற்கையளபெடை என்றங்கொள்க ) இவ்விதி 

கட்டளையடிக்கென்றுணாக,. இவை ச€ீர்லையடி க்காயிற் றனிரிலை, மூ,சனிலை 

இடைநிலை, இறுதிரிலை எனச்கொள்வர். *ஆ௮ வளிய வலவன் *” எனவும், 

1ஏஎர் இதைய வழா௮ லெல்லாகின், சேஎயரி சிந்திய சண்' எனவு பிவை நேர் 

நேரும் சிரைநேருமாக அலஇடுப, இணி ஜாசையாங்காற் செயற்கையளபெ 

டைசீர்நிலையா சல் செய்யுட்சேயுரியவா சல்போல,இயற்கையளபெடை அசை 

சிலையால் செய்யுட்கேயுரியவா தலும், புணர்ச்சிவகையான் எழுத்துப்பேறு 

சிய ௮ளபெடைகள் அசைஙிலையா சலும், பொருள் புலப்பாட்டி ற்குப் புலவர் 

செம்ச செயற்கையளபெடையுட்சிலவும் ௮சைரிலையாசலுங்கொள்க, ௨-ம், 

  

4 ॥இ.த வளிய வலவன்றன் பார்ப்பீனொ, டீஇ ரிரைகொண் டீரளைப் 
பள்ளியுட், டூ௨ந் இரையலைப்பச் துஞ்சா இறைவன்றோண், மேஎ வலைப்ப 

ட்ட நம்போ னழுநுசா, லோ வுழக்கு் Gur”,



தோல்சிர்ப்பிங்ம் செய்யுளியல் 

qo Gung வெளவுரைச்து மீள்லாள் *' என்புழிப்பண்டமாத்றின்சட் பசா 
வே்சாரச்திற்குள்ள ஜாூலகே பெறு சலின் ஓரசையாயிற்று. | * நாறோஒ 

தாறு "ர என்பதும் ௮து, இலை இயர்கையள பெடை யசைநிலையாயின, 

'பலாஅச்கோட்டுச் தகசனிமேற் பாய்ஈத கடுவன்” என்புழிப் பலா! எனப் 

பூளிமாவாகாது ஜரசையாய்ச் கோடு என்பது கூட்டிக் கணவிரியாக அலகு 

பெறும், {« குதியசன் முன்னரும்' (எழு,ச-உயிர்மயக-௨௪) என்னுஞ் சூத்தி 

எதீதாற் பெற்ற ௮அசாமும் அளபெடைபோல் அசைநிலையாயிற்று. நிலம் 

பா௮ய்ப்பாஒயப் பட்டன்று ரீணிவலா மென்றோள், கலம்போஒயப்போய்க 

செளவை செய” எனப் போஒயப்பேரலய என. கெயசைக்குறிப்புப் புலப்ப 

௪ செம்யுள்செயதவழியும அசைச் உேயாயிற்ற, பூவை தசை சிதைத்தாற் 

செய்யுளின்பஞ் சிசையுமென்ற அ: கிருக்கைச்சட் சிதைக்தார். இவை ௮ல் 

குபெருவெனலே, நெடிலீன் நன்மையேயாயிர்பு, பஇசனானே குற்றிகரம் 

42பால் எழுச்சாாசன்மையுமபெற் ரம, பூணி, வாஅழ்க எனவும், தூஉமணி 

எனவும் ூவளைசரீரானும் வருசல உ மமையாற் சார்லே யெயதுமென்றத 

ஞூற் பெலுலும், அவ்வ Da COW CTH th a Cre ஈருமாம், (௧௭) 

. ஆடக ஆ 
Df. ஒற்றி 2 பே vy {f Mo Nem சொழிப, 

எ ஒற்றறபெடையம் சாரியயாசலேயன்றி ௮சைஈகையமாமென 

ahs gO sug aS gee. 

இ-ள். ஒற்... மொழிப a-g chrpaGi@sgrgyw eWoenQu 

டைபோலக சீர்சலேயெயதலும  சையாய ஈர்றலுமுரித்து, எ.று, 

இத்தெனவே?'௩ ௭ ணஈ௩மன உய எ வாயசம்' என்னும் பதினோ 

சொற்றுக குறிர£மும் குறிலிணைக£மும ஆளபெடுச்சல் பெறுதம், மஙங 

கலம் எனவும், ௮௩ஙகம் எனவர் வரும், புனையவர்ரோடும் ஓட்டுக, 

சீராமெனவே, ஈ1ை. €ரும் கூ௨ளைசசருமாகல் பெறுதும், மேல் எழு 

வசைச்ர் கூறு சலின் இனை ஈண்டுவைசசார். படையா சல் றுபான்மை, 
ஒன்வகளைவ வவ ene ய பெ பவத பயவா ம் seems menarche eran etn 

* 

  

* *இடைறுடங்க வீர்ககோசை பின்ராழ வாட்கண், புடைபெயாப் 

போழ்வாய் இராத -கடைசடையி, னுப்போட வெனவுசைத்து மீள்வா 

ளொளிமுழ வர், கொப்போநீர் வேலி யுலகு ", 

டக பல்லுக்குச் தோற்ற பனிமுூல்லை பைங்கிளிகள், சொல்லுக்குச் 

Carp fier ari தூற்றினவா--னெல்லஓச்கு, நாறோஒதா நென்பா ணுடங் 

இடைக்கு மென்முலைக்கு, மாபோரமா உன்ரளாத மண்” * தோர்றிலவால்! 
கம் பரமம், இவை யாப்பரங்கலவ்நத்திமேறகோள்.



நச்சினார்க்கினீயருரை, as 

உ-ம்தெண்ண் சண்ண்ணெனக் கண்டும்கேட்டும்' என்புழிக்கண்ண்ணென்பது 
சர்கிலையெய்திச் தேமாவாயிற்று. சண்ண்ணென என்றவழிச் தட்பத்திழ் 

சிறப்புக்கூறு, சற்காக இயற்சீர்க்கண் ணகரவொற்றினை மிகச்கொடுச்து ௮௪ 

பெடுத்து௪ செய்யுள்செய்கான். அது, மாசெல்காம் என்னும் வஞ்சிச்சரா 

வதனை ஆகற்க: பாதிரி என முன்னின்ற இயற்சரேயாக என வழுவமைத்த 

வாறு. இதும் இசை சிசையாதுகிற்கவும் அலகுபெறாசெனவே எழுச் 

இன்றன்மை எய்திற்று. இது வரச்சற்குஞ் செய்யுட்கும் உறப்பாய் நின் 

றன அளபெழுசலும், தோற்றிக்கொண்டன அளபெழுதலுமாம். சுள்ள் 

சென்றது, புள்ள்ளென்றது, கள்ள்ளென்றது, இண்ண்ணென்றது-- இவை 

வழக்கிற்குஞ் செய்யுட்குமூரிய, கோற்மினது--கண்ண்ணென முற்காட்டி. 

னாம். இருவகை யுகாமீறாயச் கெ:ஙஙகு, குரகங்கு, சின்ன்னு, எஃஃகு 

என்பன உயிரளபெடையின் வருமழுச்தோகெடிப் பேபேறு, சடியாறெ 

ன நிற்குமாறுபோலாது வண்டு வாகு என்னும் உரியசைப்பாற்படுசலின் 

உயிரளபெடையின் வே. ரக வோஇஞர். பிருவகையுகாச்சோ டியையாத 

வழிக் * கண்ண்டண்ண்ணென '*க-“%ென்னுங சல்லசாத்தம் ' எனச் தே 

மாலாச அல்குபெற்றனை, இளி, “நீட்டம் வேண்டின்' (எழு.த்-நான்-௬) என் 

னுஞ் சூத்திர ச்துட்காட்டிய *சேய்யுட்க  ளோசை' * என்னும் மாபுராணச் 

கத்திரத்துள் 4மைதீரொற்று' என் றகனானே, 8ர்வகை யடியோசைசெடின் 

ஒற்றில்லாத சொல்லிற்கோளை அ௮வ்வொற்றை உண்டாச்இயுகிற்குமென் 
௮ம், hc Gory luGare mayn@eren’? oren rg 6G or அவ்வொற்றானலும் 

ஒசை நிறையாவிடின் ௮ஙஙனம் வருவித்து ஒற்றை அளபெடுத்துங் கொள்சு 

வென்றங் கூறியவிகியுங்கொள்க. * அம்பொரைம்... ...னான்”ர்டுதனுள் 

யகரவகரவொற்றிஃ் வழிஓகை அவ்வொரள்றையுண்டாக்கிற்று, ௮ஃது MOT 

பெடுச்சது வ௩துழிச்காண்ச, (௧௮) 

௧3. இயற்ள ரி று திய னேவ ணிற்பி 
~ fhe ச் க 

லுரிச்சா வெண்பா வாகு பென்ப, 

 செய்யுட்க ளோசை சிசையுக்கா லீரளப, மையப்பா டின்றி யணை 

யுமா--மைதீரொற், நின்றியுஞ் செய்யுட் கெடிஞெற்றை யுண்டாக்கு, குன் 

துமே லொற்றளபுங் கொள் ” 

ப் அம்பொ மைந்து டைய்ய காம னைய்ய னென்ன வர்சண, ஊம்பு 

நீர ரல்லர் ஈன்கு ரங்கு நீர ராயினுந், தங்கு ரவ்லர் தாங்சொ டுப்பி னெஞ்சு 

நொந்து தாழ்வர் சாம், பொங்க ரவ்வ வல்கு லாரெ ஸஊனப்பு சன்று சொல்லி 

ளுன்.” (சிந்தர்மணி-சுரமத்-௬). தங்கு ரங்வர்' (பொங்க ரவ்க என 

ஒற்.றமிகுத்தே இச்சங்கச்துள்ள பழைய இந்சாமணிப் பிரதியொன்திற் 
காணப்பட்ட ல. 

 



௨௨ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

De. Gen purCer eapames emis S07. 68, “ye oper 

வெண்பாவு 787 உணர்ச்துஇன்ளூர். 

இ-ன். அவண் இயற்சீரிறுதிமுன் நேர்ரிற்பின் ௪-து ௮வ்விடச்இற் 

கூறிய இயலசையானா௫ய இயர்சரிறு திச்சகண் நோசைவந்துரிற்பின்: வெண் 

பா வுரிச்சீராகுமென்ப ௭-து அ௮க்கான்கும் வெண்பாவுரிச£ராமென்று கூறு 

வர் புலவர், எ-று, 

அவை, -நோோர்கேர், நிபைஎை கேர், மேர்ரிரையோ, நிரை நேர்நேர் 

எனவரும். இவற்றை மாசெல்வாய, புலிவருவாய, மாவருவாய், புலிசெல் 

வாய் எனவும்: சேமாஙகாய், கருவிள௩காய, கூவிள௩காய், புளிமாங்காய் 

எனவுங்காட்டுக, செய்யுள்,-4காமன்கா ணென்று கருவூரார் பாராட்டத், 

சாம்தாழ் சோசை வருவானை--யாமு, மிருகுடஙகை யானெ இிரே கூப்பித் 

தொழச்சண், டொருகுட௩ஙகை யாயின கண் '” என் நான்கு வெண்்டருங் * 

காண்க, இஃது அட்சியு/ குணமு௩ங சா.ணமாகப் பெற்றபெயர், வெண்பா 

விற்கும் அதன் பகுஇயரகிய சலிப்பாவித்கு முரிமையின், இனிப் பொது 

வாச இயநத்சீரொன்றால் இயவிசைமய*கமா௫சிய இயர்சர் கான்சனையும், பொ 

துவாக உரிச்சீமொன்றால் உரியசைமயக்கமாகிய உரிச£ீர் நான்கனையுமே 

கோடல்வேண்டினார் இச்தொல்காப்பியபென்பது, இச்சூச்தி.ச்சானும் 

வெண்பா வுரிச€ ராடரிய வுரிச2, ஸ்ன்பா நகோடிக' கென்பதனானும் 

(செய்-௨௩) பெறுதும்; இசனான் ஆட்டியும் பெற்றாம். இதுவுங சட்டளை 

யடிச்குஞ் சீர்வகையடிச்குமூரிச்து. (௧௯) 

௨0, வஞ்சிச் சரென வக பெற் றனவே 
e a . 

Gace ரல்லா மூவசை யான, 

இஃது ஒழிக மூவசைசசர் கூறுகின்றது. 

இ-ள். வஞ்சிசசரென்று கூ.றுபடச்சப்பட்டன, மேற்கூறிய வெண்ச் 

ரல்லா மூவசைச்சீொல்லாம். எ-று, 

அ/வை வருமாறு;-- நேர், நிரை, நேர்பு, நிரைபு என நான்கனையும்.நிறு 

தத்தி, ஒருகால் நேர்முன்னாகவும், ஒருகால் நிரைமுன்னாகவும், ஒருகால் நேர் 

oe fet ie nee erwin 

DSM சாமன்காண் எனவும், கருவூரார் எனவும், இருகுடந்கை 

எனவும், யானெதிரே எனவும் நான்குவெண்£ரும் வந்தன' என்ருர் பேரா 

சிரியர்,



நச்சினார்க்கினியருரை. ௨௩ 

பு முன்னாகவும், ஒருகால் ஈரைபுமுன்னாசவும் எடுத்து கேரிறாக மூடிச்சப் 

பஇஞாராம்- அவ்வாறெடுச்து நிஸரயீறாக முடிசக்சப் பதினாறாம்; ௮ஙவ்வாறெ 

டுச்து நேர்பீறாக முடிக்கப் பதினாறாம்; அவ்வாறெடுத்த நிரைபீறாக மூடிக் 

கப் பதினாறாம்; ஆகவே, அறுபத்துநான்காயிந்று, அவ்வாறெடுச்து நான்கு 

முறைமைக்கு நடுவு நேரும் நிரையும் நேர்பும் சிரைபுமாக நிற்குமாறும் உண 

ர்க, 

அவை;-- உதாரணம். 

& நேர்கேர்கோ் மாகசேர்வாய் 

௨ தகேர்ங்ரைநோ மாவருவாய் 

a தேர்நேர்புகேர் மாபோகுவாய் 

௪ கேர்கிரைபுநோ் மாவழஙகுவாய் 

டு நிரைதரேோ்கேோர் புலிசேர்வாய் 

& நிரைரிரைநேர் புலிவருவாய் 

எ நிரைநகேர்புகேர் புல்போகுவாய் 

௮. நிரைசிரைபுகேர் புலிவழஙகுவாய் 

௯  நேர்புநோகேர் பாம்புசேர்வாய் 

௧௦ நதேர்புகிரைநேர் பாம்புவருவாய 

௪௪ நேர்புகேர்புகேர் பாம்புபோகுவாய் 

௪௨ தேர்புநிரைபுகோ பாம்புவழங்குவாய் 

௧௩ நிரைபுகேர்கேர் களிறுசேர்வாய் 

௧௪ நிரைபுகிரைகேர் சளிறுவருவாய் 

கடு நிரைபுநேர்புநேர் களிறுபோகுவாய் 

௧௬ நிரைபற்ரைபுகேர் களிறுவழஙகுவாய் 

எனவும் நேற்ற மூவசைஈசர் பதினாறும் வந்தன. வெண் 

சென மேற்காட்டிய நான்கு மொழிச்தொழிக்ச 

பன்னிரண்டும் வஞ்சியுரிச்சர், 

௪௭ கேர்நேர்ரிரை மாசேர்சுரம் 

௧௮ நேர்ரிரைகிளை மாவருசுரம் 

௧௯ சேர்நேர்புநினை மாபோகுசுரம் 

௨௦ நேர்ரிரைபுமிறை மாவழமக்குசுரம் 

௨௪ நிரைகே்றரிரை புலிசேர்சரம் 

௨௨ நிரைகிரைநிரை புலிவருசுரம் 

௨௩ நிரைநேர்புநிரை புவீபோகுசரம் 

௨௪ ரிரைரிரைபுறிஸ, Lola pa Garp
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தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

சேர்புகேர்ரிரை 

நேர்புகிளரைகிலை 

சேர்புகேர்புநிளை 

கேர்புகிரைபுநிளை 

கிரைபுகேர்ரியை 

Bans. tens € ena 

நிரைபுகேர்பு கிரை 
நிரைபுற் ரைபுறிறை 

பாம்புசேர்சாம் 

சாம்புவருசுரம் 

பாம்புபோகுசுரம் 

பாம்புவழஙகுசுர.ம் 

களிறுசேர்சுரம் 

சளிறுவருசாரம் 

eof gy Cun Ga sw 
KET MO Uh GHD 

எனவும் ஙினாயிற்று ஐூ.வசைச*ர் பதினாறும வ௩சன. 

Crt Cad Crea y 

கோர்ரைநகோபு 

சேர கேர்புகோபு 

கோர்ரைபுகோபு 

சரைதேோர்கேர்பு 

ாங்ரைநோபு 

நிரைகோபுகோபு 

நிரைய்ரைபுகோபு 

கேர்புகே் கோபு 

கோபுங்ரை கோபு 

கேர்புகோபுகேர்பு 

நேர்புிரைபுகேர்பு 

ங்ரைப்கோகோபு 

நிரைபுநியைகோபு 

நிரைபுநேர்புகேர்பு 

ந்ரைபுப்ரைபகோபு 

மாசோகாடு 

மாவருகாகுி 

மாபோகுகாடு 

மாவழஙகுகாடு 

புலீசோகாடு 

புலிவருகாடு 

புலிபோகுகாடு 

புலிவழஙகுகாடு 

பாமபுசோகாடு 

பாம்புவருகாடு 

பாம்புபோகுகாடு 

பாம்புவழ௩குகாடு 

களிறு சேர்்காடுி 

சளிறுவருகாடு 

களிறுபோகுகாடு 

களிறு வழ௩குகாடு 

எனவும் கேர்பீற்ற மூவசைசசீர் பதினாறும் வசன, 

கேோகோகிரைடு 

சேர்நிரைகிரளைபு 

நேர்கேர்புகிளைபு 

நேர்கினாபுிரைபு 

நிரைகோரிரைபு 

கிரைரிரைநிரைபு 

நிரைகேர்புகிரைபு 
கியைரிரைபுகிரைபு 

மாசேரகடறு 

மாவருகட று 

மாபோகுகடறு 

மாவழஙகுகடறு 

புவிசேர்கடறு 

புலிவருகடறு 

புலிபோகுகடறு 

புலிவழங்குகடறு



அணைய ாப்ப ப்ர ட 

By 0. ¥. SWAMINATHAIYAR (வவட 
TIRUVANMIY UR. MADRAS -se 

néFoyrs PoPu gent. — 

Gat  நேர்புகேர்ஈரைபு பாம்புசேர்கடறு 

Ry சேர்புநிரைரிலைபு பாம்புவருகடறு 

௫௯. Caty@aiyt amy பாம்புபோகுகடறு 

gy Opry Panny tansy பாம்புவழங்குகட று 

be ரிரைபுகேற்ரையு கிறு சேோ்கடறு 

௬: PTL RO Pam Ty களிறு வருகடறு 

௬௩ /மைபுகேர்புஈடையு கமரிறுபோகுகடறு 

ie Pam hem ryt amid களிறுவழங்குகடறு 
. Cos noche . ‘, 

கணி uth heey 6 ao ஸு PL OT Fae 7 ப இனா Ob க்தி, 

இரவை அைபல்துகாண்கினும், *காண் சுநீக்சி, வழிச்சு அறுபதும் வஞ்சி 

whe eit, p= tat 

* மேர்கொட்டுநீம் எீழ்ப்பாக்று சன் 

ar paar a) Lous od) dic ad ம்புசே GUL 
க . டக டட ம் ao . 

சோக்குமுன்னர்4 காம்புகிஸ்ரியப் 

பாய்க்துமொன்றுசென் (107 wy HBOS LY.A BOT 

(ol m Sia சதுமீண்டாங க் இர்க்னக்கபைகொண் 

தகோட் oiler ed ர்க குகோட்டிமூக் இலக குங்வவு செய் 

நார்தியைக காலி பாக்கும் சுண்டலை 

மூதா மீரானே பேரிமை வளவன் 

சகாம்படாந்து வருந்தஅவ மிசவனே பி CM Tey ta ரு ௮/௮. ல ் (0) 

ரம்பா வாழ்க்கைப் பாணர் கமிம்பே ” 

இதனுள் மேோரீற்று மூவசையசர் பதினாறுள் வெண்சீர் நான்கு9மொழி 

சீஅ ஒழிக்க பன்னிரண்டு வஞ்௰யுரிச்சீரும் முறையானே வந்சன, 

 சண்டண்டலைச் தாதுறைக் சலின் 

வண்டோட்டுவயல் வாய்புகைபுகாக் 

சயலாலையி னறைக்கடிகையின் 

வழிபோகுவா மறித்துருபுகிளாக் 
௦ சோங்குசென்னிலை வாங்குகதஇர்தரீ இப் 

COT BEE Hi ப புகுக்துபுகுர் 

  

* வெண்சசென மேற் ற்காட்டிய நான்கும். 

* இது மு சலாகவரும் நான்குசெய்யுளும் வஞ்சிச்சிர் அறுபதும்... வந்த 

மைக்குப் பேராசிரியர் கூறி.பவை. . 

4



தொல்காப்அியம் செய்யுளியல் 

கொடுக்குசெய்தொழில் வழஙகுகிளிக்குழாக் 

இருந்துசோட்டுமிசைக் குரஙகுவீ ௬ு5அகொளு 

நன்னர் நன்னாட் டென்னா குஙகொர் 

பொன்னிரஈன் னாட்டுப் பொரு னெ௩்கோன 

ருடோய் சடக்சை மல்லவ* 

னாடுகெழு DEA » SOQ sap வேகசே ' 

Q) # ayer ரீரையீற்று உல்சிசீர் பஇனாதும் வசன, 

வான்பெய்யான சீம்பெயஃ பெய் ௪ 

லா்யாறபோஈது காம் உா௩சாபாயகத 

சுரைபொய்டயாது ரீரைவளஞ்ாணன்ற 

GO TUT Gi KH) UOMO TG a $e Fi 

பாம்புகொள்ளாது வீஙகுகடர்நீண்டு 

விக்துகாலுவாயச்து மூசகுக்கரும்புபூம் ௪ 

வாம்புகொள்ளாது ஈரம்புபெருக கூட்டு 

விசம்புரிஙகுமஞ்சு துயின் ம பெயர் துமேர்மது 

வாழை யோ௩கிய சோழி லைப் பாச்குக 

சீண்டா யாணாக மிசன்ப வென்றும் 

படிவது கூட்டுண்டு கடவது கோம்கிக 

குடிபுரகம் சரூஉம் வோச 
னெடுரிலேச் சண்குடை ஈழ மாடே” 

(இதனுள் கேர் ரிய உஞ்சிசசர் பதிமறம் மூரைடானே ௨உஈசன 

சற்றம்மிகுபு செஃனெஞ்சற௩து 

கூற்றொச் துவிரைபு சோள்குறிச் துமு யன்று 

புலிப்போச்துலவும் பொல௩கொடியெடுள்துப் 

புகலேற்றுமலே௩த பகையாசுகொலைக்அ 

வேம்புமிசகுணிபு போ வபடத்தொடுசத 

வீத்றுவீசறுப்புனைஈது வேற்றுச்சுரும்புகர்டு 

களிறஐுகால்சளெர்ஈது குளிறுகுரல்பைடைச்துக 

சொரிந்துதாங்குகடாத்து விரைஈது மலைந்து சொ ச்.து 

மணங்கம ழாரமொடு சயங்கச் சூடிய 

வென்வேற் சென்னி பொன்னியற் புனை கழல் 

  

வல்லமன்' எனவும் பிர திடேசம்,



நச்சினார்க்கினியருரை. ஆள 

பாடுபெறு பாணனும் பலவே 

பாடா சோடிய en BO sap வேந்தே ' 

‘ ட் ௫ * ௫ ஒட கிட்ட க . 

௨௧. தன்பா வல்வழிக் தானடை வின்றே, 

இ: ர ச் ° ம ச் . இது அவற்றைப் பாவிரச்குரிமை கூறுகின் ஈது. 

இ-ள். டஇவ்வறுபது வஞ்சிச£ரும் சன் சன் பாவல்லா ஆரியம், வெ 

ண்பா, கலியுள் வாரா எ-று, எனவே,சறுபான்மையான் ஆவன மேற்கூறு 

அம். ௩ தராணம் முற்சாட்டியவர்பும் காண்டி, இசன்பயன் ஆ௫ிரியவுரிச் 

ந தி ஒுகவவலோமையை year 
tl? 

மித் ப்ச் ம், (2.4) 

சா ர Gai SMa மட ப் . TT Allh & கப்ரு.” மப pth HILT De dT ர 

- ~ . oo: ௪ டெ க் ௯ 

௨௨. வசு Thi So ORR வாம, 

இத மர்றைசாகள் வஞ்சடண் மயங்குமாறு கூறுகின் நத. 

இ-ள். கம்டளையக்.கா வஞ்சிப்பாவின்,ண் பலாச்சீர்பதிஷழும் ரவ 

சைச்சார் ௮றுபச்துநான்கும் உய. எஃறு, 

ரோனலே, கட்டளோயிர் கூறுவாமாயிற்று, . வளையில்புகழ் வயங்குவெண் 

மீன் ' பட்டினப்பாலை) எனச் தன்முன்னர்த் சான்வந்தும், '* இசை இரிந்து 
4 44 உரு கட்டி ட்ட tops ச ட ப நட்ட 4 3 

செற்கேகினும்" (ப) என இயழ்சர் ஈற்பம் தண்சீர்வந்தும், 1 சற்பாடிய 

Bt BO! GH? (...) எனச்தன் முன்னர் வெண்சீர்வந்தும், / “ புட்டேம்பப் 
e . ட்ரூ ~ oo. . » a, o ue . . 1 . ச ச : ச 

புயனமாறி (2) என ஜாண்டு வெண்சீர்லக்தும், *புள்ளாந்துமின்று புலம் 

புங்கூர்ந்து ? என ஆிரியவரிஃசர் வந்தும் தூ௩்கலோசை பிறக்கும் என்று 

OUI 1 (௨௨) 
. கூட ரு அட ory 

௨௩. வெண்பா ௮றீர்ச ராகிய வரிர்ச 

ரின்பா மேரடிக் கொருக்குகிலை யிலவே, 

3) si ster a Flu s HOG அடியுறழப்படா ச சீர் இவை யென்கின் 

அ. ‘ 

Q-. Dawe Ho அஇரியவுரிச்சீரும் கட்டளை ஆசிரியப்பாவில் வரும் 

௮ ளவடிக்குப் பொருக்கம் ஈறலின்று, எ-று, 

எனவே, நீட்கொடி, உரழபுஸிஎன முன்னிரையீற்நவிரண்டும் உ ppb 

என்பது எண்ம்க்சொள்ச. கட்டளையடி யிங்கனம். வருமென வே, சீர்வதை



உறு தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

யடிக்கு வெண்£ரும் ௮ூரியவுரிசசரும் பொருகசவரும் என்றுணாக, வெ 

ண்சீர்வதன மேர்கூறப *, | வெண்புசழ் ரறைகது வூ துவாகரு (இரு 

முருகாற்றுப்படை) என ஆசிய்யபா! ஈா பொருஈசவகத (2௫) 

உ, தலித்கள் பருங்கற ரடியலா படாது, 

இத சீட்டளே சகலிக்கட சாமய௩ தமா கூறுகின்றது 

ட-ள். சலிசசளையாயை கலீப்பாலீல்வரும நோடியிட ௧3 மு கூரிய 

முன்னிலாயீற்ற விரண்டூசா வருசலம் நீக்சபபடா எ.று 

* உமை இறததுசழிதியிர்று ௩ தஇஸா யசெகமடாய* தயிர 

செகுக்கு6 துரைவகேள' “வீள௩ கமணீட பக பபொனனின awa an newa 

விளையாடி” னகரம் J VAT HH THE HBo oF GALES நவை 

யொழி5த அுகிரியயரி சாசளு ட உனை சாகளம மணடியவாழு aslauy 

மாயிற்ற. (2 &) 

2) bese uy ad Gorty vg pai 

நிலை குரி தன்றே தெரிய, மோககே, 

இதுவ கட்டளையடிக்கோர சாவபையறை கூழுகின ஈது, 

௫-௦. சலீததசோாயாை சலிட்பாவீம்௨ரும கோடியிடதக்ர.௧ தேமா 

புளிமா என்னும கேரீரறியாசீரி!ண்சிமர்ர்ராகுரிததனறு, தள்ள a rons 

யைச் செரிவோர்ககு எ-று 
6௪ 

இ௩ ஈன் DCO HY ARF oa, Fr aAeMin gaaem Zoo SMILE ் ட Giga, a SF ம் பம் ழும்! A f 

வரு சல் பெறு ப் “ம் yee ஐயிரு a eu «ot மகா கோொமான ol OT UH Ly 

aon Ga, Cat சறிடற்சீர ஒழிக வ 'டிடாசம avlaga me gu புரிய இ 

ற்கும் வெண்பாவிஈகு ௨ உழிஈக பததயர்ஈரும் வருசலும் பெர் ரம (4௨) 

ச oN ரு த) me 

உச, GQUGHF 1 (HG BD மீறுதி லலா, 

வலையகம் னிய ett wee a ee eg 

* 6 Der F flanww ace gruier?’ (ho) crergye, Ge Gs é KIL. 

காண்க. 

* ஆசிரியத் இற் கடியப்படாவாசலேயன்றி ஈஎண்செகடி தலம் படா 

என் ஈவாழும, 

3 “இவ்வாறு கூஈவே' எனபது இ௩௩னம உமையரைய டய சட் 

டளையடியெனவே எவ சாம,



st ச் ae ந்ச்சீனார்க்கினியருரை, ௨௯ 

இ ச 2 rue இ * . இது கட்டளேயக்லா வஞ்சிப்பாவில ல வாப்பெருஇயந்சீர்கூறுகின றது; 

வள்சிச்சளைபரு௩கினும் எண்ணாது ஒஞ்சிமருக்கினும் என வாளா கூறின 

மையின் ஈட்டளையனண்மை பெறுகும்3 களைத்த Po) oy fle: கட்டளையடிக்கண் 

BOM TAM COT. 

(இ-ள். வர்சுப்பாலீட த்தும் gore de நுமண்மிம் இழு தலோசேல்லா é ஸ்! னி 

மு சர்சீர்கசண், எ-று, 

பின்றஅ மற்றைட்பாக்களைப்போலச் சீரியைநர்திறுசன்மாச் திரையன் றி 
உற்பு உச e . ’ t . ட . . உட்ச . 

GY selene srw சம்முள் வேறுபாடிகோன்றத் காக்கப்படும் ஒசை வஞ்சி 

க்குவேண்டுசலன் அவ்வோமைபடப் பெரும்பான்மை மல்லா தேமா, புளி 
உ ட . க tte , உர » ; ee உட்டு . 

மா என்னும் ரண்டும் எ-று; ஒன்னை” cin gw ie வருஞ்சீரோடு தொட 

ரு௩்கால் இறுகர்மி ஈழில் oluoa s ஈண்க சீராகலின் , ௨னலே, மலிந்து 

கூறியவீடத்அம் சிறுபான்மை மூக்கப்படுமோமைபடவும் ஈற்கும் என்று 
ப 4 க் . ய் * (ர 

ணாக, உம்மை இழக்கது சழீழயிழ்மு, உம்.3 கொற்றக் கொடியுயரிய” 

“சபர்று௩ கததழெெறிம் தனவே! வன கோழ்றியர்சர் மு.கற்கட் டுங்காவாயின 

 அகல்லவயன் மலைவேலி, ஈனவுமணல் வியன்கானல் ” (புறம்-௧௭) எனவும் 
* 

“ மேசுக மிகப்பொலிக்க, வோங்கு*?ல வயக்களிறு ”. (மதுரைக்காஞ்டு) 

எனயும் ஒழிக்க இயற்சீர் மூகர்கம் இ௩்கின, இவை சட்டளையன்மையுண 
9 7 66 eR ‘ Somer rin ee lliag wets ° : 0.77 ௬ ட்ட ல ர்க. , *“ புன்காற புணா்மரு இன் தேன்றுட் ஈங்கருமபின் ?' என * நலிந்து 

கூறியலழிக் தா கின, 

இனி 1! மண்டிஎள்க்க ஈலனு, *லனேக்இய விசும்பும், வீ சும்புதைவரும் 

வாரியும், உளி ச்சகழிய சியு௩, தமுரணிய நீரும்!” (புறம்-௩) என ஈற்றுச்சண் 

௮:௬௬ சல் பெரும்பான்மையா கவின் *இது இல்லா எனப் பொருள்கூறலா 

காையுணர்க, *மருககு” என்ர சணுன் கேர்றிலேவ BEECH | இவ்வமையறை; 

அயணிலை வடக்கு இன்றென உணர்க, (௨௬) 

my 3 of . sve . ரூ 

2.௮ இ உ பஅ்லை கனறைய நறுகுவ லாய 

a . ரர உ ரூ ஆ 

EN OF EVD Mi LITT FT tod Os ற்லே, 

  

* இம்லிந்துகாட்டிய இயற்சீர்கள் ௮ளபெடுத்துக்கூறப்படவன என்று 

கொண்டு அளபெடை வெண்ரடீர் என்பர் பேராசிரியர். 

* *வஞ்சிப்பாலினுள் அடியீற்றிகரில்லாது நேரீற்றியற்சீர் என்றவாறு; 

எனவே, அடிமுதற்கண் ஈர்சப்பெழும் என் நவாமும் ” என்பது உரையாசி 

ர்யநசை.



௩0 தோல்காப்பியம் சே£யுளியல் 

இத நான்கரையுஞு சீராம்நுடனும உடைய எனகின் ஈது 

இ-ள். இசை ச வாயின ௪-௪ ,சைர்வைமையாற சா சன 

மைப்பட ICO 0% Gi ரிற்குமாயின அள Qure 6 =F BOs tn on 

ப்பட்ட சொறரகளை யெலலாம சாஈலை பெழ சறகு வலாயரா எ.று 

பர் 2 > ¥ > ’ ௨-ம்। கழரொழா மனனவாசு௩ங கை * டனனாடன பேரே வரும 't 

“எயபோற் டகசகானென னேம' (வெணபாமா?ல-வாகசை-௨௨) 1(மேவா 

னாயட்ட களசது' (களவழி-: ॥,௨, ௩௧) என கோசையுப, ஈரையசை 

win, Comuemsuys, Fonte ye yon ௪௨. ஈேே ரவோபோசைககுக 

Sng mer ays GYRE YO AL FT m ORDETME இ௩்கனம கூ ரக்கா 
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யெயதயுஈ சள படா என ரலன fu சடகும clo ooo ol TSM 

எயதுவிதசதூஉமாம 

-ு ஜயா th 54 en CF domne & DU flues யி. ண 

டம ௫யறசாககணமணேச பூபச்சுது. தயி டாகி டியது முடற 

40 n Dorms) an 
ead Cc உர்சாககுக கூறுகசளைவல 4 கெடாத சனிடி பக்கண om 

a og Huroryo urns Qarara ஏறு 

YS YEE குணியசைககு பப்ப மூ சக்கு 

ம௫ழகதிவொ மூன ப. ௫௩- கலீழ௨து! 

*ழறுழா யானை கெடுமானம௰ராக இளி 

சழரொழா மனனவாச௩ கை: (போயகையாாவாக்த யாபபரங்கல 

விநத்திமேற்கோள-௩ஈ) 

* பொனனா மாப்” {tex sy many bien cm Gu 

ரூுன்னேனென மூழுகஃக்கை பறறினேற-- கன்னோ 

மனனோடு வாயெஃலா மல்குர£ச கோழிப 

புனடைன பேபே வரும (யாப்பரங்கலவ்ருந்த்மேற்கோல-க. ) 

'அஃ்சான றெனப் கெணபா மாப்பே' crea. உரையாச்ரியநம ௫ -செய 

யுளை எதெசோதிஞா.



நச்சினார்க்கினியருரை, ௩௧ 

ே நழ்ற்தியற்சீர் அதிகார த்தார் மேமாபுளிமாப்போலச் தட்டல் சொ 

ars. state ஈசையா என் றத எய் இயு* சளையா என்று கொள்க, ர்மூலை 

விலக்கித் றேவ்று முணிவாள்' * Dadi gC eat enw said sow wryser’ 

என இரண்டசைச்£ரும் இயர்சீர் வெண்டளையாசத் சட்டன./ சளைவகை 

தசையாச்சன்மையான' என புடம் யமிச்சது, சர்வகையான் ௮சை €॥ொ 

னவேறுரின்று அடியுறழ்ந்து எழுபது எனப்பட்ட தளைவகை கோக்குங் 

கால் வேரெண்ணுக்சொகைபெருது இயர்சீர்ச்கண் அடங்கும் என் தற்கு) 

எனவே, சட்டளையடிச்கே இவ்வரையரை: அல்லுழி வரையறையின்மையிர் 

ரை சொள்ளப்படாசென்றுணர்்£, இக்காலத்தார். சீர்வசையடிக்குக் சளே 

கொள்வர், 1 “இடைமண்டிம் செல்வசனைம் எண்டு, பெடைஜஷெண்டு” + என் 

வழிக் கண்டு என்பசனை இயற்சீர்வெண்டளை யென்பர்.!இனிககலிச்சளை 

படி வயின்" (செய்-௨ஈ) ன்றசன்பின் இரகு! இரக்கூறு தலின், இவையுங் 

சலிக்கு விலக்குண்டு ஒரிய இற்கும் வண்பாவிற்கும் உரிய வாயின; என 

வே, ஆசிரியச் இற்கு நியலஉசைமயக்கிய இயர்சர்கான்கும் உரியசைமயங் 

சய இயர்சிர்றுறும் ௮௧ இயர்சர்பச்தும், மூன்னிறரை மீற்ற ஆூரியவுரிர் 

சீரிரண்டும் ஈண்டுக்கூ றிய அசையசராாண்டும் அகப்பனான்கும் அடியுறமு 

மாயிற்நு, வெண்பாவிர்கு 3ருவகை இயற்சீர்பச்தும் வெண்சீர் நான்கும் 

அசைச்சர் இரண்டும் எனப் ப இனறு ஈரும் அடியு ஈழுமாயிற்று, சலிக்கு 

கேரீற்றியற்சீர் ஒழிக்ச இயர்சீர் எட்டும் வெண்சீர் நான்கும் ஆிரியவுறிக் 

சீர் இரண்டும் எனப்பதினான்கும் அடியுஈழுமாயிர்று, இனி காற்பத்துகான் 

கும் உண்மைவகையால் இயற்கர்பச்தும் அசிரியவுரிச£ர் இரண்டும் வெண் 

“ர்கான்கும் அரைக்சர்தாண்டும். எனப்பகிெட்டாயிற்று, இவற்றுள் 

இருர்வேமைப் பவெனபட்டி முப்பள்கொன் மாறு 'சர்லேசானே ? (செய்- 

௪௪) என்னும் சூச்இிரச்துட் உறு தும், (௨௮) 

சிலைவிலங்கு நீள்புருவஞ் rer a Gu சோக்கி 

முலைலிலக்கிம் றென்று முனிவாண்--மலைவிலஙகு 

சார்மாலை மார்ப கனிமை பொறுச்குமோ 

கார்மாலை கண்கூடும் போழ்து, (பாப்பநங்கலவீநத்தி மேர்சோள்- 
௪, ௧௪, ௩௭) 

ர் தடமண்டு காமராயின் ராசா டலவ 

னிடைமண்டிச் செல்வ சனைக் கண்டே பெடைஜெண்டு 

பூழிக் கசவடைக்கும் புச்தூரே பொய்கடிந் 

தாழி நடாயினா லூர், (8௦-௬௧)



ச தால்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௩.௯ Gas? howe நிரையசை யியற்றே, 

இ௫ வெண்ராரர் சல் ச்சளையாமாறணர்ச் இர, சலிக்கு விலக்கிய 

நேரீற்றியர்சாஇகாரம் பர்றி நயர்சர் m Pugda a: aaa Marr oo 

காமை யுணர்ச. 

இ-ள். வெண்சரீர்ஈமை ௭-௮ டுெவண்டீர்சள பகஉசொடர்ககு acral 

யடியுள் நின்றவழி அங்வெண்சீர்களுள் ஈகிறாரஈன்ஈ றின் முசுல்வந்க Ces 

சை: ரிரையசையியற்று -து மர்லா ரளாமு சல் வெண்சீர் வக சலிச் சசோ 

யாயவாறுபோலஃ சவித்சளையாம் ஈறு, 

ol om 9 5, Qaca ப்பின்ன! tonmara சட்டமே FG F FIG OT MN, fh 

அதுபுமன்றி வெண்சர் நான்கும் உன் ரிமை ௮௮ மிவள்ளோசையையுக 

சீருசிலிற் கட்டளேயாசாமைகருகி முன்னர் ஷூன்றுரும் பசைத்தே வால் 

வேண்டும்என்றும், அவைசம்முட்பகைசலிர பீன்வருஞ் சீர் உனறினும் 

பகைச்சு கன்மையேயாயச் அள்ளலோரையே ரிகழ்சிதமென் ந ௩கூ றினா, 

வெண்சீர் என்றது ௮5 றிணயிய/ெபெயா கலீர் பன்மைப்பார் படவுணர்ச, 

வெண்சீர்களுள் ௨ன எழனுருபு கொககது, ஈறு என்றது. இழ இகசீரை, 

ஈற்றரையென்றது இம இஎச்ரினுடைய அசையென்ற௱வாத.உம், **அடி காங 

குமளவன்றி யழலன்ன வெய்மையால்' (பாலைக்கல்-௪௦) என இவ்வெண்டர் 

கள் பகைச௪ வந்து சற்றுகள்றின் மு. தீறசணின்ற நோசை ரிரையசைபோல 

தீறள்ளலோசைகோடலிர் சகலிச்சளேயாயிற்ற, ௩.௪ கட்டளைக்கே யென் 

ப்தி * தளைவசை Feo gunk சன்மையான' (செய்ஃ2 ௮) எனர்னஈ ௮இகா 

ரத்தாற் கொள்க,$ அரிசாய வானெயதி யருளியோர்க் கஸ்த்சலும்'” (பாலை 

க்கலி-௧௦) என்புழி வெண்டூரிறுதிஈரைமுசலியர்சா சட்டலிர் றுள்ளலோ 

சை சிறவா தாயிற்று, [பண்ட.ரஙக மாவெகாற் பணை யெழி லணைமென்றோள்' 

(கலிச்தசொகை-கடவுள் வாழ்ச்து) போன்று, (௯) 

௩ இன்சீ ரியைய வருகுவ தாயின் 

வெண்டர் வறாயா ராடுரிய aig ECS, 

இ.து கட்டளை யல்லுழி வெண்சீர் மயங்குமாறு உணர்த் இறு, 

இ-ள். இனிய ஓரை பொருந்த வரும் ஆசிரிய வடி.ச்கண் வெண்சரும் 

வரப்ெெபறும் எ-று, 

உ-ம். | :இமிழ்கடல் வளைஇய வீண்டசன் டெகச்கைச், தமிழ்தலை மய 

ங்கிய சூலையாலம் கானத்து” (புறம்-௧௯) என்்றவழிச் சலையாலம் என ஆ
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ஈச்சினார்க்கினியநூண பாப “Aras 

ரியவடியுள் இன்சிர் இயைய வெண்சீர்வந்தது, வருகுவதாயின் என்த ஒரு 

மையான் தாடிச்கண் ஓஒன்£ந வருசல் சிறப்புடைச்து: பலவருசல் சிறப்பின் 

றாம். (Treo) 

கக, அந்நிலை மருங்கின் வஞ்சி யுரிச்சி 

Cars Ds ஓுடைய லோசொ ந வழியே 

இத வஞ்சிச்சர் ஐூரியச்சச் காங்குமாறு கூறுகின்றது, 

(இ-ள். அரகிலை மருஙகின் ௭-.து கட்டளை யல்வழி இன்€ரியையவரின். 

வஞ்சி , வழியே o-g வஞ்து. சீர்களும் ஓரோவோர்வழி ஆஇூரியச்து 

டன் பொருந தல் உடைய, எ-று, 

ஒருவழி யென்னாது ஐசொருவழியென்றது அறுபது வஞ்சிச் €ரிலும் 

பத்துச்சபோவருதலும் அவைபயின்றுவாராமையம் அறிவித்தற்கு. ௨-ம், 

மாசேர்கரம், புலிசோசாம், மாசெல்காடு, புலிசெல்காடு, மாசெல்கடறு, புலி 

செல்கடறு, பாம்புசேர்வாய், பாம்புவருவாய், களிறுசேர்வாய், களிறுவரு 

வாய் எனவரும். செய்யுள். 'மாரியொடூ மலரஈச மாத்சாட் கொன்றை, குறி 

AQUA oops Gorm நகா_ன்' "என மாசேர்சுரமும், புலிசேர்சுரமும் வந் 

தன.ழன்றிலாடு மஞ்ஜை மூ.இலை கழிக்கும்” என மாசெல்காடு வந்து: 

“ இலரிநாறு துவர்வாயமர்ச்த கோச்கின் ” எனப் புலிசெல்காடு வந்தது, 

, கண்போன் மலர்ந்த வண்டூுமயங்கத சாமரை ” எனமாசெல்கடறுவந்த த, 

கரடிவழங்க குன்று கண்டு போக” எனப் புலிசெல்கடறது வந்து. காடு 

தேரா வுழிதருங் கஙெகண் யானை ” எனப் பாம்புசேர்வாய் வந்சது,; *6தந்து 
சிதைய வுழுச செங்குரற் சிறுதினை ” எனப் பாம்புவருவாய் வந்தது. 

[* மரந்துநாடாத் இருநது சிலம்பிற் சேக்கும்”? எனக் களிறுசெல்வாய் வந் 

௧௪௮. 1) கடறுகவரா விழிந்து கான்யாறு வரித்.” எனக் களிறுவருவாய் 

வந்தது, பாம்புவருவாய் களிறுவருவாய் என்ற இரண்டும் நேர்பும் சிரைபும் 

முன் வரு, சலின் நிரைகவொகிய வஞ்சியுரிச்சிரெனப்படா. (௬௧) 

௯௨, நாற்சீர் கொண்ட தடியெனப் படுமே. 

இத * நிறுத்தமுறையானே சீருணர்த்தி அடியுணர்த்துகன் ற, 

இ-ள், நாற்சீர் கொண்ட அளவடியை அடியென்று இறப்பித்துக் 

கூறப்படும், எ-று, 
  

* முதத் சூத்திரத்துள் *யாத்தசிரேயடியாப்பெனா௮! என நிறுத்த 
முறையானே. 
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எனவே, ஒழிந்த* நான்சடியும் செப்பிலவாயிற்று.$ இருமமை சலைஇய 

வீருணிந விசும்பின்' (ம$லைபடுசடாம்)$௮27 மு.சல வெழுச்செல்லா மாதி' 

(தருச்குறள்-௧௪) (அரி சாய வறனெய்தி யருளியோர்க் களிச்தலும்' (பாச் 

சலி-௨௦) என நாற்சீரடியாற் சான்றேர் மூன்றுபாவுங் கூறியவாறுணர்ச. 

குறளடியாலும் சிர்சடியாலும் சிறுபான்மை கூறினார், (௩௨) 

௩௩. டியுள் எனவே தளையொடு தொடையே, 

இத நாத்சோடியின் இறப்புச் கூறுசன்றஅ. 

௫-ள். அக்காந்சரடியான் வரு௩ சட்டளையடிச்கண் உள்ளனவே எழு 

பது தளையும் பச்சொன்பதினாயிரச் திருகாறறுச் கொண்ணாற்றொரு 
தொடையும் என வசையறைப்பவென, எ-று, 

எழுபது தலைப்பகு தியாற் கட்டளையடி யெனவுறழ்வதுஉம், அறுதாற் 

திருபச்சைந்கடியென வரையமைப்படுவதாஉம், பச்சொன்பதினாயிச த் 

இரு ற்றுத்தொண்ணூத்றொன்றென்னும் சொடைப் பகுதி கொள்ளப் 

பலவெதூஉம் நாற்£ரடியேயாயிற்று, எனவே, நாற்சீரான்வருஞ் சீர்வகையடிக் 

GF storys சொடையுங கொள்ளின, அவை,வரையறையின்றென உணர்க, 

அளவடி இரண்டியைஈதும் ஒன்று வ௧5௮௩ சதொடைகோடலும், ஓழிஈதவடி. 

நான்கும் விகற்பச்சொடை கொள்ளாமையும் உணர்க, (௩௩ 

கட்சி, அடியிறந்து வருத லில்லென மொ ிப. 

இத கட்டளைப்பாட்டிற்கு௩ சொடைக்கும் ஓர் கருவி கூறுகின்றது: 

இ-ள். அறுதூற்றிருபச்சைக சடியுள்ளும் ஓரடி ஈன்றாஙகு வருகின் ற 

இடியும் முன்னின்றவடியை இறநது வருசலில்லை என்று சொல்லுவர் 

ஆரியர், எ.து, 

என்றது, முற்கூறிய தளைவகையேயன் றி, அடியோடு அடிச்கூட்டச் 

அத் தளைகொள்ளுஙகாலும் வ௩தவடியே வாவேண்டு மென்பதாஉம், 

தொடை சொள்ளுஙகாலும் வஈதவடியே வாவேண்டு மென்பதூஉம் கூறிய 

தாயிற்று; எனவே, தேமா தேமா தேமா தேமா என்னலும் அடிசக்கட்டொ 

ட கொள்ளுங்கால் வாமா னேறி வந்தோன் மன்ற” aor ats wip Cw 

வால் வேண்டுமென்பதாஉம், [“தேமாஞ் Gert gs SoCs னுண்ட, காமர் 

ம்பி யாகல் கண்டது” எனச் தளைவழுவாகித் தொடைப்பகுதஇியுட் பட 
இதம்   

* குறளடியும், சிந்தடியும் நெடிலடியும் சழிநெடிலடியும், ,



நச்சினார்க்கினியகுரை, வடு 
தெனபதுஉம் கூறியவாராயிற்மு, இனி வெண்பாவினுள்ழ் சென் றேடுபுதி 

வொருகால் சிறுவசை,ரின் றேபெறிப பறையினை ஈன் தேசாண்”(நாலடி-௩௪) 

எனப் பன்னிரண்டெழுத்சடியொன்றனையும் இருகாற் சொல்லி எதுகை 

கொள்ளுக்கால் அடியோடடிக்கூட்டத்துச் சளேவகை சதையாத் தொ 

டைப் பகுதியுட்பட்டவாறு காண்க, ! wre gs தானுணர்த்த யானுண 

ரா விட்டசற்பின், ருனூட யானுணாச்தச் சானுணமான்.-றேலூது”* 

எனப் பதினான்கெழுத்தின் இகந்சதின்ரேலும் தளைவசை யொன்று g 

வித் ரொடைப் பகுதியுட் படாவாயிற்று, வண்டு வாகு வாகு வாகு என 

நின்ற வடியை மீட்டும் வண்டு வாகு வாகு வாகு எனச்சந்து தொடை 

கொள்ளுங்கால் ஆசிரியத் தளை சட்டு வழுவாயிற்று, கலிக்கு ௮ன்னதோர் 

வரையறையின். ௮௮: வெண்சீரீற் றசை ”' (செய்-௨௯) என்னுஞ் கூச் 

திரச்சானும், $சன்சீ ர௬ுள்வழித் சளைவகை வேண்டா'' (செய்-௫௫) என் 

னுஞ் சூச்தித்தானும் உணர்க, ஏனை அகவலும் வெள்ளையுமே வரை 

யறைப் பட்டன. இசனானே, அறு நாந்றிருபத்தைந்சடியும் சம்முன்னர்த் 

தாமே வந்து தளையும் தொடையும் வழுப்படாமற் கொள்ளுமென்றவாறு. 

கடு. அடியின் சிறப்பே பாட்டெனப் படுமே, 

இழவும் HI HF rower Hoss கூறுகின்றது, 

இ-ள். அடியின்பாட்டே எ-து அக்காற்€ோடியென்னும் உறுப்பான் 

வந்த பாட்டையே எ-று. இறப்பெனப்படுமே ௭-து சறப்புடைப்பாட் 

டென்று கூறப்படும், எ-று. 

அடியிற் செய்யுள் வராயறை கூறலின்றி மாச்திரை முதலிய 

உறுப்பான் இத்துணைப்படுஞ்செய்யுளென்று வரையறை கூறப்படாமையின் 

அடியான் வந்தசே பாட்டென்றார். ௮.து ழவகைச் சங்கத்தாநம் பீறசான் 

றேரம் காத்சோடியானே மூன்று பாவும்வாப் பெரும்பான்மை . செய்யுட் 

செய்து, வஞ்சிப்பா சிறுவாவிற்றாகச் செய்யுள் செய்சவா த்ருனுணர்ச.(௬௫) 

௩௭௬. நாலெழுத் தாதி யாக வாறெழுச் 

Sau ad குறளடி யென்ப, 
  

யாலூடச் தானுணர்த்த யானுணரா விட்டதற்பின் 

ரூனூட யானுணர்ச்சச் சானுணரான்--ேறேனூறு 

கொய்தார் வழுதி குளிர்சாந் தணியகல 

மெய்தி யிராக்கழிந்த வாறு,



தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

8௩௭, எழெழுச் தென்ப இர்தடிக் களவே 

மீரெழுத் தேற்ற மல்வழி யான, 

கி, பத்தெழுக் தென்ப நேரடிக் களவே 

யொத்த காலெழுத் தொம்றலங் கடையே. 

௩௨௯, மவைர் தெழுத்தே நெடிலடிக் களவே 

யீரெழுத்து மிகுதஓு மியல்பென மொழிப, 

FO மூலா றெழுத்தே குழிகெடிற் களவே 

யீரெழுத்து மிகுகலு மிவட்பெறு பென்ப, 

இவை ஐ௩துசூச்திரமும் உசாரணாருருக்கமும் - ரையியைபு கோக்கி 

உடனெழுசப்பட்டன, இவை நாற்சாடி இக்துணைப் பகுஇப்படிமென 

அவற்றது பெயரும் முறையு தொகையு௩ கூறுகின்ரன 

இ-ள். காலெழுத்து முதலாக அெழுத்துக்காறும் ஏறிய மூன்று 

கிலச்சையுயடைத்து குறளடி எ-று. இசடிக்கெல்லை ஏழெழுச்தொன் 

ுமே என்று கூறுவர், எட்டி மொன்பதும் இரண்டுமல்லாதவிடச்து எ-ற 

அளவடிக்செல்லை பத்செழுச்சொன்றுமே என்றுகூறுவர், அசனோடொச்ச 

பதினொன்றும் பன்னிரண்டும் பதின்மூன்றும் பதினான்குமாகிய கான்கெ 

மு.தீதானாகிய நான்கு நிலனும் ஏற்றமாய வாராதவழி, எ-று, கெடிலடிக்கெ 

ல்லை பதினாசெழுச் தொன்றுமே என்று கூறுவா்அதற்குப்ப தினாறும் 

பதினேழுமாகிய இரண்டெழுத்து மிககுவரும் நிலமிரண்டும் இயல்பென் று 

கூறுவர் எ-று, கழிநெடி௨டிக்கெல்லை பதினெட்டெழுச்சாமென்று கூறு 

வர், ௮சர்குப் பச்சொன்பதும் இருபதுமாகியகாண்டெழுச்தும் மிக்குவ 

ருரிலமிசண்டையும் இவ்விடச்சேபெறுமென்றுசொல்ஓ வர், எ-று, 

குறளடியொழிககனவர்ரை இகஙனம் வகுத்துரைச்சார், சலையிடை 

கடை யென்னும் மூன்று கூற்ருன் ஒன்றற்கொன்று இறெப்புமிழிபு மூடை 

மையின். ௨-ம். 'பேர்ஈது ,தன்தே'* இசனுள் நாச்சோடிச்சட்பதினேழு He 

தீதைவகையடியும் முறையானே வகந்சவாறு காண்க. மக்களுட்டீரக்குறியா 

னைக் குறளனென்றும், ௮வனித் சிறிது மெடியானைச சந்தனென்றும், ஒப் 

பவமைக்தானை அளவீற்பட்டானென் றும், ௮வனிற் றிது கெடியானை 

  

* இச்செய்யுள் முழுதையும் இகதூல் ௪௨-ம் பச்கத்துக் காண்ச, இப் 

பாட்டுள் (பன்னெல்லூர' எனவும், *அமையேர்மென்றோள்' எனவும், 

(இரும்பமன் மலரிடை” எனவும், '௮ணிரடையசைஇய' எனவும் பாடபேத 

BOS Ta Se



நச்சினார்க்கினியருரை. ௩௭ 

கெடியானென்றும், அவனின் மிசநெடியானைக் கழியநெடியா னென்றும் 

கூறுபவாகலீன் ௮வைபோலகீ கொள்ச, இப்பெயர், இவை சீர்வகை யடிக் 

கும் ஓக்கும: என்னை: சுருஙகியவெழுக்சானும் இருரானும் வருவன குற 

ளி எனவும், ஏறிய3வழுச்சானும் முசசீரானும் வருவன இந்தடி எனவும், 

இடைர்சரான முவழுச்சானும் நாற€ீரானும் வருவன அளவடி. எனவும், 

மிச்சவெழுச்சானும் ஐஞ்சீரானும் வருவன நெடிலடி எனவும், அவற்றின் 

மிச்ச வெழுச்சானும அறசாமு சலிய மானும் வருவன சழிநெடிலடியென 

வும் இகஙனம் இருவகையடி ஈகம ஒருமிபயரே கொள்க, அவை *ஓஙகு தலை 

வியன்பாப்பின்'(மதுவாசகாஞூ)1வலமா இரத்சான் வளிகொட்ப'(ஷடி றி 

யகட் பெறினே யெமசகீயு மனனே” (புறம- உ௫)*இறசோத் றானு ஈனிபல 

கலசசன் மனனே' ( ூ- 17)]1-மஈறியறி மெறிகுறி புரிதிரி பிரியா வறி 

வனை முஈதுரிஇ' ( தறிஞ்செகொலி ௩ ) *கவிரிசழ் கதுவிய துவரிசு ழரிவை 

யா கலிமமிஉ சணச்சொடு விளையாட' * !காவடிவி னாவிரண்டு சூழ்சுடரு 

நாண முழு அலகு கூடி முளைவயிர நாறு என இவர்றைமுறையானே குறளடி. 

சிஈதடி, அளவடி, நெடிலடி, கழிமெடி௨டி, எனப்பெயர் கூறுப; எண்சீரின் 

மிக்கன சஇறப்பில, 

Fh, Fibs தாவே DUIS pb Boor 

9) Coda ps செண்ணர் புடி வகுக்ச கட்டளையடிச்குக சீரும் 

எழுததெண்ணி வ ககஇன ஈது, 

இ-ள. ஒருச்ரினது। வேமைதான் ஐுதெழுத்து இறநதுவராது, எ-று, 

பெருமைக்கு எல்லைகூ.றி வரையறுபபவலே, சிறுமைச்கு எல்லை வரை 

யறைப்படாத: ஒன்று முசலாக வருதல் பெற்றாம. ௮சை௱லையித் பிரித் 

துங்ற்றலிற ரனே யெனபது Nite Cuaron, அவத்றையுஞ் சென 

HESS எனின்:--அலை இயற்சாப்பாற்படுதது இயற்றவேண்டா; இங் 

கனம் பாற்படுப்பனவர்றைச சேககூரலின மயஙகச்கூறலென்னுங் குற் 

மாம். இனி அவை மூன்ரெழுத் தினிசவாமை உளராயிற் கொள்க, ௮ச் 

* “மூவடிவி னாலிரண்டு சூழ்சுடரு காண முழுதுலகு மூடி முளைவயிர 

நாறித், தூவடிவி னாலில௩கு வெண்குடையி of pH சுடரோய்நின் னடிபோற் 

  

de சொல்லுவசொன் நுண்டாற், சேவடிக டாமரையின் சேயிதழ்க டீண் 

டச் 9வநதனவோ சேவடியின் செஙக தர்கள் பாயப், பூவடிவு கொண்டன 

வோ பொங௩்கொளிகள் சூம்ஈது புலன்கொளா வாலெமக்கெம் புண்ணியர் 

த கோவே.” (யாப்பநங்கலவிநத்தி மேற்கோள.)



தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

Cider : வருமாறு: ஐந்தையும் வண்டும் ஒரெழுத்துச் சீரென்ப; சேமா, 

ஞாயிறு, போதபு, போரோரு, மின்னு, வாகுஎன இயைந்ச ஆறும் ஈரெழுச் 

துச் சாகும் என்ப) புளிமா, பாதிரி, வலிய, மேவர், நன்னாணு, 

பூமரூது, சடியாற, விறகுதீ, மாசெல்வாய், நீமிகொடி ௮ரவொடுகூட மூவெ 

முத்துச்சீர் பதினொன்றாகும்; கணவிரி, பெருகாணு, காருருமு, உருமுத்தி, 

மழகசளிறு, மாவருவாய், புல்செல்வாய், நாணுக்சுளை, உ௱றுபுலியொடு ஒன் 

பதுசீரும் மாலெழுத்துசசீராகு மென்ட; ஈராயுருரூ, புலிவருவாய், விரவு 

கொடி மூன்றும் ஐயெழு ச்துச் 2ராகுமென்ப.!*எழுச் சள வெஞ்சினும்'(செய்- 

௪௩) என்னுஞ்சூச்தாச்சான் இங்னங்காட்டினாம். ஆசச்சீர் முப்பச்சொன் 

ராம், 

௪௨, நோநிலை வஞ்சிக் காறு மாரும், 

இத வஞ்சிப்பாவினுள் வருஞ்சீர்க்கு எழு த்துவகை கூறுகின்றது. 

இ-ள். சமரிலைவஞ்சிக்கு அறெழுத்துமாம், எ-று, 

அஃது இருசீமான் வரும்; முச்ரான் வருவது வியரிலைவஞ்சி, இறு இ 

யதிசாரச்சாற் * பெருமைக்கெல்லை கூறினார். சிறுமைச்செல்லை 1 மேற் 

கூறுப, எனவே, அறெழுச் தினிகந்தன கட்டளையடிக்காசாவென உணர்க. 

உம்மை இறந்தது SPM rg, ஐந்தேயன்றி ஆறுமாமென் றலின், அவை 

மூத்கூறிய ௨ சாரணங்களுட் காண்ச. (௪௨) 

௪௩... எழுத்கள வெஞ்சினுஞ் சீர்நில் சானே 

குன்றலுமிகுசலு மில்லென மொஜஹிப, 

இத மூற்கூறிய சோகட்கெல்லாம் பொதுவிதி, 

இ-ள். எழுச்சளவெஞ்சிலும் எ-து முற்கூறிய €ர்சளெல்லாம் கட் 

டளையடிச்குச் ௪,ச்சம் எழுச்துக் குறைந் துமிச்கும் சம் அளவிறந்துவரினும், 

சீர்கிலை......மொழிப எ-று அவை அவ்வச்சீபெனவேபட்டுச் செய்யுளுள் 

அவ்வப்பாக்களின் ஓசையை யுணர்ச்தி, ஒரு சன்மையவாயே நிற்கும், சுருக் 

கப்பெருக்கம் இன்றென்று கூறுவர் ஆரியர். எ-று, 

... எனவே, அவை கட்டளையடிக்கு எழுச்செண்ணி அடிவகுச்குமாற் 

ருன், இயற்சிரும் £ MEG ஒ௫ *ஒமைப்படிகலும், வஞ்சிச்சீர் பலகிலை 

    

  

* இருசோன் வ ருசலின் சமி ல வஞ்ே எனப்பட்டது” என்றார் பேரா 
சிரிய்நம். 

* இ,சற்கு மேனின்ற ௮,இகாயத்தான் என்௪, 
1 rang கு.த்தரத்துட் காண்க.



நச்சினார்க்கினியருசை - ௩௯ 

மைப்படுதலும் உடையவேனும், அ௮வ்வெழுச் இிற்கல்லத சர்க்குச் . சுருக்கப் 

பெருச்சமின்றென்று கூறியவ்ா£ருயிற்று, சானே என்றதனான்* அசைச் 

தீர்க்கும் இருரிலேமைகொள்க, அவை இருகிலைமைப்பமொறு--*1இயலசை 

மயக்கிய வியந்சர் கான்கனுட், புளிமா வொழிக்ச வியந்சீர் மூன்று, துக்சை 

சேமா ஸாயிறு பாதிரி, வலியது கணவிரி யெனவிரு வகையா, யிருமூன் 

ரூக வியம்பினர் புலவர்' நு௩்சை-ஓரெழுத்துச் தேமா, ஞாயிறு-ஈரெழுத்து 

ப்பா திரி, வலியத-ரூவெழுச்துக்கணவிரி: இவற்றுட் குற்றுசரம் எழுத்செ 

ண்ணப்பெறாமையான் அலகு பெறுசலின், இருமிலைமை எய்இற்று, உரி 

யசை மயங்கென இயற்சீராறும், போதுபூ, மேவுசீர், விறகு£, உருமுத்தி 

போயேறு, ஈன்னாணு, பூமரு௮, சாருருமு, மழகளிறு, ஈரையுருமு, கடியாறு, 

பெருகாண் என்று ஈருகரச்தான்ஈசாறாகும். இவை குற்லூகா முற்றுகரங்க 

ளான் இருகிலைமை எய்தின, இருவகை இயற்சீராய பதினெட்டு, புளிமா 

வோடு பச்தொன்பதாகும்; ௮௧ இயற்£ர்பச்சொன்பத; இவற்றுள் pions 

சேமா புளிமா கோறு, மன்றி வக்சு வீரொண் சீராய்ப், பாஇரி சணவிரி 

யாஇரின் றவையு, ளொன்றி வந்சன வாசிரி யச்சளை, யொன்றா சனவே வெ 

ண்டளை யாகும்!|*முன்னினை பீற்றவா சிரிய வுரிச்சீர், நீடு கொடியே நாணு 

த்சளையே, உரறு புலியே விரவு கொடியென, வீருக ச்சா னீரிரண் டாகப், 

பாதிரி கணவிரி போலச் தட்கும்' என உரிச்£ீர்கள் இருநிலைமை aris Ber, 

வண்டு மின்னும் வாகு மாவுமெனத், சண்டவீ ௬௧ர வசைச்£ர் நான்குந், 

சேமா புளிமா வாகித் சட்கும்' என அசைச்சீரும் இருரிலைமைஎய் இன, 

வெண்சீர் கான்கும் ஒருர்லைமையவேயாம்.'வெண்டர் ஈான்குக் தம்முற் றாம் 

வந்து, சட்ட வெண்டளை கட்டளைக் காகா, சீர்வகை யான்வருங் சலிக்கும் 

வெள்ளைக்கு, மாகு மென்ப வறிர்தி௪ ஜேபே!/(வெண்சீர் சம்முண் மாறுங் 
கலித்தளை, கட்டளைக் கவிக்சென் ரொட்டிய தாகு, மதனோ டியற்சீர் ஒன்றி 

வரினது, கட்டளை வெள்ளைச் காகு மென்ப”*இயற்சீ ரசைச்சி ருரிச்சர்வெண் 

சீரென, மயக்கற வகுத்த சீர்க ளெல்லா, மொன்று தலை யிட்ட வொருமுப் 

பஃசே,!--ஆச௪ நால்வகைச்சீரும் முப்பத்தொன்று, இணி வஞ்சியுரிச்சீர்பலநிலை 

மைப்பமொத--'குறளடிமுதலா'(நி௭) என்னுஞ் சூச்தித்துட் காட்டுதும், 

௪௪, உயிரில் லெழுத்து மெண்ணப் படாது 

வுயிர்த்திற மியக்க மின்மை யான, 

இஃ அ எய்தியது விலக்கிற்று, 

ட-ள். உயிரில்........ படா௮ ௭-து ஒற்றும் ஆய்தமுங் குத்றுகாமும் 
எழு ச்செனப் பெயர் கூறினாரேனும் எழுத்சாக எண்ணப்படா) என்னை? 
  

* சானே என மிகுத்துச் சொல்லிய சனான்,



தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

DADE ise யான எ-று. அவை சத்தம் ஓசை இனிது விளங்க ஒலிச்சதந் 

சூச்கூதிய எண்வகை நிலச்தினும் விளங்க இயங்காமையின்,எஃநு. 

என்றது, எழுத்தெண்ணுமிடத்து அவை ஒழித்செண்ணுக என்ற 

வாறு. இது கட்டளையடிக்கு **பேர்ந்து சென்ற” என்பதனுள் ௮வை 

யொழித்து எண்ணப்பட்டது. பின்னுள்ளோர் கொண்ட கட்டளைக் கலித் 

துறை சந்தந் தாண்டகங்கட்தம் இவ்வாறெழுத்தெண்ணுதல் வேண்டு 

மென்றுணர்க, (௪௫) 

௪௫, வஞ்சி யடியே பிருசா க தாரும், 

இஃத அதிகாரத்சானின் ॥ வஞ்செடியாமாறு கூறுன்நது 

இ-ள். முற்கூறிய சமரிலைவஞ்சியினடி இரு£ரையுடைத்சாகி வரும். 

எழு, 

சாரம் பிரிறிலை, சிறப்பில்லா வியரிலைவஞ்சியினின்றும் பிரித் தலின். 

வியரிலை வஞ்ிக்குச் சட்டளை யின்று, இங்ஙனம் கூறவே, வஞ்டியடியும் ஒரு 

வாத்றான் உறழப்பமோயிற்று. ௮து “ குறளடி முதலா ' (௫௭) என்பதனுட் 

காட்டுதும், இங்ஙனம் வஞ்சியுறழாவிடிற் குன்றக் உறலென்னுங் குற்றக் 

தீங்கும். (௪௫) 

௪௬, தன்சீ ரெழுத்தின் சின்மை மூன்றே. 

இத முன்னர்ச்ர் சமரிலைவஞ்சிக்குப் பெருமைக் செல்்லைகூறினமை 

யின் ஈண்டுச் சிறுமைக்கெல்லை கூறுகின்றது. 

இ-ள், அவ்வஞ்டச் சீருக்கு எழுத்தின் சிறுமை மூன்றே, எ.று, 

் தன்! என்றது முற்கூறிய வஞ்சியை, ௨-ம். சொண்டுகோடுநீடு 

கொலைச்களிறுகடாஅம்' எனவரும், ஏசா£ச்சானே மேல் வருகின்ற விய 

நிலைவஞ்சக்காயின் மூவெழுச்னிழிந்து ஈபெழுத்சானும் வருமென்று கொ 
are; .நு்தைகாடு என வகும். (௪௭௬) 

௪௪. முச்£ ராலும் வருமிட னுடைச்கே, 

இஃ௫ ஒழிந்ச வியரிலைவஞ்சி கூறுகின்றது, 

  

இ , * “பேர்ந்து சென்று சார்ந்து சார்ந்து? என ஒற்றுங் குற்றுகாமும் 
faa சண்ணப்பட்டமையால் எரு,ச்சடியாயிற்று”” என்றார் பேராசிரியர், 

[ ௪௨-ம் சூத்திரம்,
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இ-ர், வஞ்சியடி இருமீரானன்றிச் சிறுபான்மை மூச்சீரானும் வாப் 

பெறும், எ.று. 

“டைடைச்து' என்ஈசனான் இது ஈட்டளையன்மையும் சான்றோர் செய்யு 

ஞட் பயிலாமையும பெறும். இரண்டனையும் வஞ்செயடி எனவரையாது கூ 

nea இரண்டடியும் மய கிவக்சது பாட்டை மயச்சடிவஞ்சியெனவும் வேறு 

Carat Fara! ran md குளளடிவஞ்சி, *சிககடிவஞ்சியெனவுந்கூறிச்கொள்க, 

உ-ம். “சோ, நுவைக்சம்பிற் நுளைசோன்றுவ'' (புறம், ௪) எனவும் 
bee os Nee (0 . ர கல்ப 7 ' 4 ரிலேக்கொராஅ௮ விலக்சம்போன்றனன ”' (sip, Cap) எனவும் கு௱ளடியும் 

சிர சடியும் வக்சமையான் * இப்பாட்டி மயக்ஈடிவஞ்சியாம், (௪௭) 

உட்க 
PY QooF tr கு (HAAN னை. 

த Jai dueann as 
இதவும் அசுெசெய்கியசொ ௮ al. 

இ-ள், அவ்விரண்டடியின் சண்ணும் மான்சசையும் கூளனாய்வாப்பெ 

றும், எ.று, 

ie -ம். “வாள, வலக்தசா மறுப்பட்டன ? (புறம், &) இசனை வாள்வலக் 

சார என ஒருசீர் (யாக்தசீர' (செய், ௧) என்ற சான் வலச்சுருகல் வாள்மேற் 

சென்று மறுப்பட்டன என்னும் பயணிலை ஈன்றுவற்று சலின் வாள்என கே 

ரரை கூனாயிறறு, ் அடி, யதர்சேறலி னசஞ்சிவந்தன ” * வண்டு, மலர்தே 

ர்ந்து வாரிபாடின ' * ஈளிமீ, ககவெறியாச் சிவ௩துரைது * (புறம்-௪.) என 

மான்சசை கூளாயிற்று : காரிறே என்ற ஏகாமம் அசையாசலிற் பெரருளின் 

மி ஈன்றது. 

இனி இம்குக்தாம் பொதுவாய்ரிற்றலித் நூக்கொண்டுபட இடையினுங் 

&டையினுங் இயற்றப் கொள்க, ௨-ம். 14 கலங்கழா அலிற், றுறை, 
a. 

ENGEN CG னத் அ து யென இடைக்கண் நிரையசை கூனாயிற்று, 

ப“ மாவழங்கலின் wus nner, ay’ இசனுள் வழியென இறுதிச்சண் 

ர்ரையசை கூளாயிற்று, /' தேரோடச் துகள்செழுமின, தெருவு? என் இறு 

இக்கண் ரிரைபசை கூளுயிற்று, அழி ந்தன வந்துழிக்காண்க, (௪௮) 

4 சக்சடியான்வருதல் சிறுபான்மையெனக் கொள்க என்பர் ர் பேராசிரி 
யா், 

* * வாள், வலந்தர மறுப்பட்டன' என்னும் புறப்பாட்டு, 

* $ இவையிரண்டும் யாப்பருங்கலவிருச்இகாரர் காட்டியன (ஒழிபி 

யல் - ௧.) 
ல
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௪௯. சீர்க. னாத னோடடிக் குரித்தே, 

இ௫ மூன்று பாவிற்கும் உரிய அளவடிக்கு எய்தாசெய்அவிக்கி 

ன்றது, 

இ-ள், அ௮ளவடிக்குச் சீர் கூனாகல் உரித்து, எ-று, 

6 இஃத இருவகையடிக்கும் உரிழ்து : ௨-ம், ** அவரே, கேடில் விழுப் 

பொரு டருமார் பாசிலை, வாடா வள்ளியங் காடிறம் தோரே! (குறுந்சொ 

கை-௨௧௪111'உதுச்சாண், சுர்சானா வண்கைர் சுவணமாப் பூசன்! 1*உல 

இனலுட், பெருந்சகையார் பெருந்தகைமை பிறழாவே பிறழினும் ' என்று 

மூன்றுபாவினும் வந்தன. எற்புழிக்கோடல் என்பசனால் அடிமுசந்கட் 

கோடும், சன்னினமுடித்சல் என்பசனான் வஞ்சிக்குங்கொள்க ; 8: உலகே, 

முற்கொடுச்தார் பிற்கொளவும் ' எனவரும், (௪௯) 

௫௦. ஐவகை யடியும் விரிக்குங் சாலை 

மெய்வகை யமைந்த பதினேம் நிலத்த 

வெழுபது வகையின் வழுவில வாக 

யறு நாற் நிருபத் தைர்தா கும்மே. 
  

% (அவரே! என்பது ஆரியம், 

1 “உதுச்சாண், சுரந்தானா வண்சைச் சுவணமாப் பூசன் 

பரந்சானாப் பல்புகழ் பாடி--யிரந்தார்மாட் 

டின்மை யகல்வது போல விருணீட்க 

மின்னு மளித்தேர் மழை, இது வெண்பா, சுரவரன் 

மாப்பூதன், சுமானமாப்பூசன் எனவும் பாடம், 

1 * உலூனுட், பெருந்தகையார் பெருந்சகைமை பிறழாவே பிதழினு 

மிருந்தகைய விருவரைமே லெரிபோலச் சுடர்விடுமே 

சிறு சகையார்சிற சசைமைஏறப்பென்ஞம்பிறழ்வின் றி 

யுறுசுகைமையுலூற்கோர்பிழைப்பாகிச்சோன்ராவே் 

இத கல், 

உ *உலசே, முற்கொடுச்சார் பிற்கொளவும் 

பிற்கொடுத் சார் முற்கொளவு 

மூ௮ு திவழி யொழுகுமே 

யதனா, னத்றிற நாகெ நன்மை 

பற்றற யாவையும் பரிவறத் துறந்தே ' இது வஞ்சி, இவ் 

வைந்து மேற்சோளும் யாப்பநங்கலவிநத்திகாரர் சாட்டியன. (ஒழிபியல்-௧)
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மேல நாற்ோடியினை * ஓவசையாகச்கூறி இதனானே அறு ற்றிருபத் 

தைச்சாகுமென அவற்றின் விசற்பமுங் கூறினார். 

இ-ள். ஐவசை......... காலை ௭-து மேர்கூறிய ஐவகையடியும் விரிக்கு 

மிடத்து. மெய்........ நிலச்சு ௭-து பொருள்வகையமைந்த பதினேழ் ரில 

சீசிவாய். எழுபழ.........வா௫ எ-து எழுபதுவகைச் குற்றம் நீங்கி, ௮.று,., 

மே எ-து அறுநூற்றிருபச்சைந்சாம். எ.று, 

னவே, பதினேம்ரிலச்சேறினும் எழுபதுவசைக்குற்றம் விரவினும் 

அறு நார்றிருபச்தைந்து என்ற கட்டளை யாகாவாயிற்று,: அகவற்கு இயற் 

சீர் பச்சொன்பதும் உரிச்சர் நான்கும் அசைச்சர் நான்கும் ஆக இருபத்தே 

மும், வெள்ளைக்கு இயற்£ர் பச்சொன்பதும் வெண்சீர் நான்கும் அசைச் 

சீர் நான்கும் ரக இருபச்சேழும், சலிச்கு நேரீற்றியற்சீர் மூன்றொழிக்த 

இயர்சீர் பதினாறும் உரிச்சீர் நான்கும் வெண்டீர் நான்கும் தக இருபத்து 

நான்கும், ௮௧ எழுபசத்தெட்டுச் சீர்களுள் அகவற்கும் வெள்ளைச்கும் 

அசைச்சர் எட்டும் இயற்சீர்ப்பாற்படுக்துத் சளே கோடலின் அவற்றை இய 

ற்சீர்க்கண்அடச்க எழுபசாம். சீர்கள் ஒன்று ஒன் நனோடு சட்குங்கால் ௮வை 

பொருளானன்றி ஓசையைச்சடக்குமாறின்மையின் அவ்வோசை கெடாது 

வருதற்கு எழுபத தளை வழுவின் நிவால்வேண்டும் என்பார் * எழுபது வகை 

யின் வழுவில' என்றார். இவ்வண்ணார் சளைகொண்டாரேனுக் சளைக்குக் 

சழித்த ௮ரைச்சீரொட்டும் சீராய்ரின்று அடியுறழுமெனவுணர்க. அகவற்கு 

ஆ௫ிரியச்சளையும், வெள்ளைக்கு இயற்சீர்வெண்டளையும், இயந்சீரொடுசட்ட 

வெண்சீர்வெண்டளையும், துள்ள ற்குக் கலிச்சளையும் ஆக Wo gp ற்றிருபத் 

தைந்து தளையும் மூன்று பாவிற்கும் பகுக்குங்கால் ௮கவற்கு முந்நூற்றிரு 

பச்துகான்கும், வெள்ளைச்கு நாற்றெண்பச்தொன்றும், கலிக்கு நூற்றிரு 

பதுமாம்.ர 

| மெய்வகை யமைந்த? என்றதனான் நான்கு சீரினும் உறழ்கின்ற 

சீறினை Tan Gis bacon வெளிப்படவைத்து அல்லச்சிரினடியாக்கப் பெ 
  

* குறளடி, இர்சடி, பேடி, area, கழிகடிலடி: (செய், ௩௬, ௩௭, 

௩௮, ௩௯, ௪௦.) 

Tt “canoer mm fe gn றிருபத்து BIT SEMA 

வெள்ளைச்கு நூற்றெண்பச் O rer 7 Gt— துள்ள 

னவையறு நூற்றிருப சாமடி நாடி. 

னவையறு தூற்றிருபத் தைந்.து.”



தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

யருங்தொடுத்து அகவர்கு ஒரோவொன்று பன்னீரடியாகவம் ஒழிந்சு இரண் 

டற்கும் பிறவாறாகவும் உ றழப்படும், ் 

இனி ௮கவற்கு உறமுமாறு:--இயத்் ரூரிகச் ரணார்சர் கூடி, யி 

ண்டு தலையிட்ட வையைந்து சீரா, யகவர் கொரோவொன் ழ.ரழு மடிக்சொ 

கை, யீரா றென்ப வியல்புணாக் சோரே '! அகவற்குரியச ரிருபச்சேழனுள், 

நுந்தையும் வண்டும் மூதல்வரு மடிக்க, ணக்கான் செழுச்து மு.சலாய்க் 

கொண்டு, பதினைர் சனவு மேறிப் பெறந்தகொசகை, மீரா நீரா ஈருமமன்ப 

௨௪;௨-ம். தந்சை வண்டு வண்டு வண்டேனயும் ந௩ை சாருருமு: நயர்மு 

ழவு ஈளிமுழவு எனவும் ஜரொழுச்துச் சேமாவடி கான்குமுகர் பன்னிமண்ட 

ளவும் உயாவனவநறிற்கு மூ.சல்டியும் முடிவிலடியு காட்டியும். இதற்கு 

Cod agacra nD mew glam tar mora g om muy சில்வா சீர்சளைப்பெ 

ய்து ஒட்டிக்கொள்சு, வண்டு வண்டு வண்டு வண்டு எண்ம வண்டு காருரு 

மூ களிமுழவு ஈளிமுழவுவனவும்; வண்ட என்னும் இழுத்தும் சாடு பன்னர் 

ரண்டற்கும் முதலும் முடிவுங்காட்டினாம்.! சமா Neo ay we Hy BVO acy 

மடி,யைந்துமுச லீமாட் டளலு முயாந்து, வக்க சொசைகுட வொருபத் சா 

தே' ௩௬, தேமா வண்டு வண்டு வண்டு எனவும் மேமா காருருமு ஈளிமுழவு 

நளிமுழவ எனவும்: சேமாஅடி பன்னிஈண்டற்கும் மூசலும் முடிவும் சாட்டி 

ளும்; மின்னுவாகு என்னும் இரண்ட ற்கும் இ%தொர்கும். “ஞாயிறு போ 

தபூப் போயேழு புளிமா, ௮சவு முதலா வந்தவை சடியு, மாறு தொட்டுப் 

பதினே Lon oy, மூயர் be மிதாகையா Lo) a TB Lice தாகும் > gO, ஞாயிறு வா 

கு வண்டு வண்டு எனவும் ஞாயிறு ஈளிமுழவு ஈளிமுழவு நளிமுழவு எனவும் 

ஞாயிற்றடி பன்னிரண்டற்மும் முசலும் முடியுங்காட்டனாம், போதுபூ 

போயேறு என்னும் இரண்ட நகும் ஈசொக்கும். புயிமா வண்டு வண்டு வ 

ண்டு எனவும் புளிமாச் காருருமு ஊரிமுழவு ஈகளிமுழவு எனவும் ஓட்செ. இ 

வுக்கும் இவ்வாறே யொட்டுக; என்றைக்சடிக்மும் முசலும் முடிவும் கா 

ors. [| “பாதிரி வலியது மேவுசர் ஈன்னாணுப், பூமருது கடியாறு. oa rae 

நீரிகொடி, யாதி யாகிய வடிக டாமே, யேமுரு சன் ey an mano Curbs, 

தொகையாறு முூடிவிட்ட சொண்ணா முகும்' ௬௬. பாதிரி வாகு வண்டு 

வண்டு எனவும் பாதிரி நளிமுழவு களிமுழவு களிமுழவு! எனவும் திடு 

பன்னிரண்டர் ற்கும் மூசலும் முடியுங்காட்டினாம். ஓழிக எழற்கும் இக்வா 

றே யொட்டிக்சாண்க, 1* கணவிரி யா£றுபுலி காருருமு பெருகாணு, உருமு 

தீதி மழகளிறு நாணுத்தளை முதலா, வந்௪ வடிக எிருகான்கு தொட்டுப், 

ப,ச்தொன் பானள வும்முயர்ந்ச தொகை, நான்குமுடி விட்ட வெண்ணொரு 

பஃதாம்” ௮௪, கணகிரி வரகு வண்டு வண்டி எனவும் கணவிரி ஈரையுரு 

மூ நரையுருமு ஈமையருமு எனவும் கணவரியடி பன்னிரண்டற்கும் முத



f. U. ¥. SWAMINATHAIYAR பலன் 

. WERUVANMIYUR, MADRAS-4¢@ 
ஈச்சிஞார்க்கினியருரை ௩௭ 

லும் மூடிலங்காட்டினாம், ஒழிர்சவற்றிற்கும் இவ்வாறே யொட்டிச்கொள் ௪, ஒழ; 
 விரவுகொடி ஈரையுருமு மு. சல்வரு மடிக, ளொன்று தலையிட்ட விருகான் 

குகொட்டே, யைர்கான் சளவு மூயர்ச்ச கொசைகா, மூவெட் டாச மொழிக் 

தனர் புலவர் ௨௭. விரவுகொடி வாகு வண்டு வண்டு எனவம் விரவுகொடி 

ஈளிருழுவு ஈளிமுழவ கணிமுழவு எனவும் விரவுகொடியடி. பன்னிரண்டற்கும் 

முதலும் மூடிவங்காட்டினாம். ஒழிந்ககர கம் இவ்வாறே யொட்டிக்சாண்க, 

அகவற் குறழ்ர்ச வடித்மிசாகை கூறி, னாண்ருகலை யிட்ட நாலைர் சோடு, 

ரூவொரு நாறு மொழிக்கனர் புலவர்' ௮௩ அடி முக்நாற்றிருபத்து நான்கு) 
௩௨௪, 

ணி வெள கோக்கு உ ஈழுங்கால் வும் எட்டும் ஒன்பதும் பதி தும் ஆ 

கய எழுுத்தாறை வடிகள் முதா விதவை பதிறாவ்மிழுச்சளவும் உயரு 

MAIN oT AT oll Qe olf PLO AMEND ஐக்சடியும் பெற்று. நூற்மிற 

ண்பகசிசொன்றாம், * Quiet gamradidt வெண்சீர் கூடி, யாண்டு கலயிட்ட 

வையைநக்து சீராய், வள் சோ யு௱மு மாறு கூரி, ஜெட்டி மேழு மாறு மைக் ௦ ழ்! 3 oul all யு ர (ீ l ஆ ட ம f (ழி ௮ 1 

HOw, DVD மடிகமாப் பபெறுமவை தாமே”. வெள்ளைக் குரியசீ ரிருப 

திசதேபனுள, ஆகை வண்டி மாயிறு போதுபூப், போயோறு முதலா வந்த 

ULE, ளேழு மிசாட்டே மீம் மள, முயர்க்ச கதொகைகா லொருபஃ தா 

கும்” ப, உம், இக்கதை கடரிமுழு! வாகு வாகு எனவும் தர்தை மழகளிறு 

காருருமு காருருமு என்பும் BPG HWY HH மூகலும் மூடியுங்காட்டினாம். 

UBM MH Io ISG wo, OHMS we doh UI வாகு எனவும் ஞாயிறு 

DNL DTU HUI BIG GY of 6d eid MQ EH Us HYio முடிவுங் 

காட்டினாம், CUA sig, Cums w என்னும் இரண்டற்கும் Bio 0S (Hw. 

‘Cewn der ay wig value, wT Bt! CunjF i moor eo omy Lwhg, #9 

யாறு ஷீஈகுடி மாமிசல் வாய்மு சம். வர்க வழக பரிருகான்கு சொட்டே, மீ Aa a) GF OT of Fou eu? Of For y வி் வழு 0 (4 ! கு சா. ., ப 

Cr பளவு முயர்க்து செபழுக்ி காடை மெழு முடி விட்ட வேடுழாருபஃ தாகும்' 

wal, மதமா வாகு வாருவாகு எனவும் சமா நளரிமுழவு காருருரு பாதிரி 

என்வும் தேமாவடிம்கு முசுலும் முடிவுற்காட்டிஞம், மின்னு வாகு என்னுமி 

॥ண்டற்கும் இஃசெொச்கும், வலியது வண்டு வாகுவாகு எனவும் வலியது 

காருருமு: காருருமு பாதிரி எனவும் ஒட்டி. ஓழிக்கவற்றையும் இவ்வாறே 

யொட்கெ, : கணவிரி பெருவேணும் காருருமு புவிசெல்வாய், மழகளி 

லுருமுத்ச மாவரு வாய்புளிமா, வாவு ச் தீமூச லாக வந்௪, வடிக ளொன்பது 

மீரே ழளவு, முயர்ந்து பெறுந்தொகை யுணமயக் கூறி, குன்குசலை யிட்ட வை 

யொரு பஃதாம்' ௫௪, கணவிரி வண்டு வாகு வாகு எனவும் கணவிரி காரு 

ழு காருருமு கேமா*எனவம்கணவியியடிக்குமு சலும்முடிவுங்காட்டினாம், 

காருருமு வண்டு வாகு வயகுஎனவும் காருருமு காருருமு காருருமு ஞாயிறு
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எனவுமஒட்செ, புளிமா வாகு வாகு வரகுஎனவும் புளிமா புலிவருவாய் காரு 

ருழு தேமா எனவும் ஒட்செ, ஒழிந்சவற்றிற்கும் எற்குமாறறிந்்சொட்டுக. 

கரையருமு£ புவிவருவாய் மூ.சலா மடிக, ளீரைந்து தொட்டே மீரே ழளவு, 

தேயர்ந்து பெறுந்சொகை மீரைர* தாகும்' ௧௦. ௩ரையுருமு வண்டு வாகு வர 

கு எனவும் ஈசையுருமு காருருமு பாதிரி தேமா எனவும் நரையுருமு அடிச் 

கு முதலும் முடிவுங்காட்டினாம். புலிவருவாய்ச்கும் இஃதொக்கும், பதி 

னான்கெழுத்்தினேறியக்காற் செப்பலோசை தஇிரிபுடைய சட்டளைக்கென் 

பத இசையொடுசேர்ச் இயுணர்க.। வெள்ளைக் குறழ்ந்த வடிச் சொகை கூறி, 

ஜொன்று முடிவிட்டவெண் ஹெருபது நூறும்” ௧௮௪, 

இனிக்கலிக்கு ௨ நழுமாறு; நேரி ரொழிர்ச வியந் ரெட்டும், வெண் 

சீ றிரு£ர் தம்மொடு கூட்டி, நான்கு சல யிட்ட காலைக் சாதி, யொரோவொ 

CT ED NB SID. Wy MIP பெறுமே ’| சுவிக்குற (ip Gra CB Ls Gl கான்கனுண்) 

ஞாயிறு போதுபூப் போமோறு முதலா, வந்த வடிகள் பதின்மூன்று சொட் 

டே, யொன்றுதலை யிட்ட வீரெட் டளவு, முயர்ந்து பெறுங்சொகை மூவை 

ந்தாகும்' கடு, ஞாயிறு புல்செல்லாய் புல்செல்வாய் மாசெல்வாய் எனவும் 

ergs புலிவருவாய் புலிவருவாய் மாசெல்வாய் எனவும் ஞாயித்றடிச்சு 

மூசலும் முடிவுங்காட்டியாும். ஒழிக்தவறறிற்கும் இஃதொக்கும். இவற் 

Boe மூசலே ஆசிரியக்களையும் ஈற்றிலே வெண்சீர் வெண்டளையுக் சட் 

குமாலெனின், * நிரைமு சல் வெண்சீர் ? (செய்-௬௦) என்னுஞ் சூச்திரச்சா 

னும்[ ' வெண்சீரீற் ரசை' (ம, ௨௯) என்னும் சூத்இரச்சானும் அவை 

கலித்தளையாமாம காண்க, 'பாதிரி வலயத மேயுசர் நன்னாணுப், பூமரு 

து கடியாது விறகு£ மாரொல்வாய், நீடுமிகாடி முசலா வக்ச வடிக, af Cop 

கொட்டே மூவா றளவும், வரஅ மபறுந்கசொகையுரைப்பி னதுவென, வைக் 

துமுடி விட்டகா லொருபஃ தாகும் ஈறி. பாதிரி புலிசெல்வாய் புலிசெல் 

வாய் மாசெல்வாய்எனவும் பாதிரி புல்வருவாய் டலிவருவாய் மாவருவாய்என 

வும்பாதிரியடிக்கு மூ.சுலும் முடிவுங்காட்டினாம். ஒழிர்சவற்றிற்கும் இஃ்தொ 

க்கும். | ‘sora A uy oye காருருமூ பெரு, ஹூருமுத்தி மழகளிறு நா 

ணுத்தளை புலிசெல்வாய், மாவருவாய் முசலா வந்ச வடிகள், மூவைந்துதொ 

ட்டுப் பச்சொன்பா னளவு, முயர்ந்து பெறுந்தொகை முன்ன ரஃ்தே! ௪௫, 

கணவிரி புலிசெல்வாய் புல்செல்வாய் மாசெஷ்வாய் எனவும், கணவிறி புவி 

வருவாய் புலிவருவாய் மாவருவாய் எனவும் கணவிரியடிக்குமு தலும் முடி. 

வுங்காட்டினாம். ஒழிந்தனவற்றிற்கும் இ%தொக்கும். ! * விரவுகொடி. நரை 

யுருமு Yaga agar, abs aps ளீபெட்டுச் தொட்டே, யைக்நான் 

சளவு முயர்ந்து பெறுக்தொகை, மூவைம் சாக மொழிந்சனர் புலவர்? ௧௫. 

விரவுகொடி புலிசெல்வாய் புலிசெல்வாய் மாசெல்வாய் எனவும் விரவுசொடி.



நச்சினார்க்கினியருரை: 

புலிவருவாய் புலிவருவாய் புலிவருவாய் எனவும் விரவு கொடி.யடிக்கு Qos 

லும் முடிவுக் காட்டினாம். ஒழிந்சனவற்றிற்கும் இஃ்சொக்கும். ' கலிக்குரி 

சீசாக வறழ்க்ச வடிச்சொகை, யீராம் பசனொடு நாலைந் தாகும்' ௧௨௦, 
6 

* மூவ சைப்பா விற்குமுறழ்ந்ச சொசை, யறுநூற் றிருபச் தைந்சா 

கும்மே ' ஆக அடி ௬௨௫*, இவற்றுள் அகவற்கு நாற்பச்சொன்றும் வெள் 

ளைக்குப் பதினெட்டும் ௮௧ ஐம்பச்சொன்பசடிீச்குக் சளைவழுப்படுசலின் 

அவைகளைந்து தொடைகொள்ளுமாறு சமெய்பெறு மரபின் ' (செய், ௧௦௧) 

என்னுஞ் சூத்திரச்துட் காட்டுதும், (Ho) 

(இக. அங்ஙனம் விரிப்பி னளவிறம் தனவே 

பாங்குற வுணர்ர்சோர் பன்னுங் காலை, 

இஃது ஒழிந்த கான்கடியையும் காற்ச£ரடிபோல வுறழ்க என்பார்க்கு 
அவையுறழாமைக்குக் காரணங்கூறுகின் றது. 

இ-ள். அங்கனம்......... சனவே a-g அக்காற்சாரடிபோல மற்றை 
நான்சடியினையும் விரிப்பின் அவை இலக்கணங்கூறு தற்கு வரையறைப்ப 
டாது எண்ணிறந்சனவாம். பாங்கு......... காலை ௭-.து பகுதியுற வறிந்தோர் 
விரிச்குங்காலச்து, 1 எ-று, 

தீனூலாூரியர் சிறப்புடையனவற்றிற்கும் சிறப்பில்லனவற்றிற்கும் 
ஒருங்கிலக்கணந்கூறின் அவையொச்ச விலச்சணக் சவாமென்று கருதி வ 
ரபையறைப்பவெனவற்றிந்கே இலக்கணங்கூறி வரையறையின்றிப் பரர்சன 
வற்றிற்கு இல.!௨ணங்கூறிற்றிலர். அவர்கருச்துகோச்கி இவ்வாடிரியரும் 
யானும் அவ்வா கூறினேமென்று கூறியசாயிற்றிதன் கருத்து: ஆயிந் 
சிறப்புடைய 6.1 terug சான்போர் செய்யுளுட் பயின்றுவால்வேண்டும் 
பிறவெனின் ; இந்தால் செய்த காலத்திற் நலைச்சங்கத்தாரும் இஃ.டச்சங் 
  

* இணி அடி அறுநூற்றிருபச்சைந்சாமாறு ;--அசைச்சீர், இயற்சீர், 
ஆ௫ரியவுறிச்சர், வெண்சீர், வஞ்சியுரிச£ர் என்னும் ஐந்தினையும் நிறுத்த 
இவ்வைந்தினையும் வஞ்சியுரிச்சீாராக வுழும்வழி இருபத்தைந்து விகற்ப 
மாம், அவ்விருபத்தைந்கின்௧ண்ணும் மூன்றாவதைந்து சீரையு மூறழ நூற் 
றிருபச்தைந்து விகர்பமாம், அக்நூற்றிருபத்சைந்கின்கண்ணும் நான்கா 
வது ஐக்துரையுமூறழ அறு நாற்றிருபச்தைந்சாம்.' என்பது உரையாசிரிய 

நரை. 
[ “எண்டுறழ்க்ச முறையானே அஞ்சடிமுசலாக மேன்மேலும் உறழ 

வரம்பிலவாம் எ-று, அஃசாவது அறு நாற்றிருபச்சைந் இனொடும் ஐந்தாவது 
வரும் ஐந்துசிரையும் உறழ மூவாயிரச்கொருநூற் நிருபச்சைந்து விகற்ப 
மாம்; அதன்கண் ஆறாவது இல்வகை யைந்துசீரையு முறழப் பதினையாயி 
ரத்தறு நூற்றிருபத்தைந்து விகற்பமாம், ௮சன்கண் ஏழாவது வரும் சீரைந் 
இனையும் உறழ எழுபத்ெண்ணாயிரச் தொருநூந்றிருபத்தைந்து விகற்ப 
மாம், இவ்வகையிலுறழ வாம்பிலவாம், அன்றியும் இச்சொல்லப்பட்ட ௮ 
Oe அசையானும் எழுச்தானும் விரிக்க வரம்பிலலாம்” என்பர் உரை 

டாசிரியர்,



தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

கத்தாநங் கட்டளையடி பயின்றுவா£4் செய்யுள்செய்சார் என்பது இச்சூச்தி 
ரங்களாற் பெறுதும், பின்பு கடைச்சங்கச்சார்ச்கு அஃ தரி சா சலிற் சாவ 

கையடிபயிலச் செய்யுள் செய்சாரொன்றுணர்க, இக்காலக்சார் அளவடியாற் 
செய்யுள் செய்திலரென்று கடைச்சங்கச்சார் செய்க அளவடி. எதப்பின்றா ரோ 
காசதுபோல அதுவும் கொள்ச, ag Hag வரையறைப்படிம்படி * குரளடி 
மூசலா ' (செய்-ர௭) என்பசனுட்கூறுதும், 

௫௨, ஐவகை யடியு * io Rind (குரிய, 

இத முன்னர்க் கூறிய கட்டளையடி இன்னபாவிர்கு உரியஎன்இஈ.து. 

இ-ள். *காலெழு FBG: ச் இருபசெழுச் இின்சாறும் உயர்ர்ச பதி 
னேழ் ரிலனும் ஆ௫ிரியப்பாவி PENS BI. எ.று, 

* மற்று ந௫ிரியம் என்பது wala OS ca “மட்சான் புள்ளிநு னச் 

சே சாரியை! (எழுத்-2 ம ௪௩) என்பதன் அச்முச்சாரியை பெறல் வே 

ண்டு மெனின், ௮.3 செய்யுள் வீசாரமென்பாருமுளர்; அற்றன்று, ஆண்டு 
நின்றது என்சாமுருபாயினன் சே து] கடாவாவகு அசை எழாவசன் 

பொருண்மைக்கண் அக்குச்சாரியை ஈறு இரியாது வர்சசென்றட கொள்ளப் 
படும்'' என்ருர் பேராசிர்யர். 

ர் *நாற்சாரடிச்சண் வகுச்சப்பட்டு ஐவரை மடியும் ட அசிரியப்பாவிற்குரி 
ய எ-று, ஐவகையடியும் © Murda Var அவற் த்க் பர், க்கிய eT ne ரடியு 

முரிச்சாயிற்று, ௨-ம். தேர்ந்த! Can த் சார்ம்து சார்ந்து 1, நேர்ந்து நேர்க் 
தி வாமனை ரினையிற், சேர்கரு வல்வினை சேர்ந்சக லும்மே இதன்கண் 
முதலடி நாலெழுச்தான் hearty சாண்ச. குன்று கொண்டு ரின்ற மாடு, 
பொன்ற வந்த மாரி, சென்று சாகச இரலடி சொழுமே ” இசன்கண் முத 
லடி ஜர்செழுச்சான் வக்சுது. 4 இறு சூழு நீறு பூர், யேறு மேறு Derma 

னைக், கூறு கெஞ்சே குறையிவே ஈமக்கே” இச்கண் Yang நெழுச் 
சாண் வந்தது. (பொது சாந்தம் பொர்ப வேந்இி” இது மு சலடி எழெழுச் 
சான்வர்சது. 4 சுன்றோ ணான்கி ஜென்துமைம் eee bh, களிறுவளா் 

பெருங்கா டாயினு, மொரர்மபரிது Si maga potludarec Gere. Po? று 
மூசலடி யெட்டெழுச்தான் ase g, ‘arn குசேர் வாழ்க்சை யஞ்சிஸ, ச் 
ம்பி? இதி ஒன்பசெழுச்சான ube, ‘tHe, Daun gs கண்டன 
ion gC won ” இது பச்ெழுச்கான் Ah “சாரமமை புனரியு௩் காமர் 
சேவடி ' இது படுனோமாமுச்சான் லக்சி. er a YEE Gag x 

தாமலா' இது பன்னி ॥ண்டெழுச், சான் வந்தது, *அகலிரு விசும்பிற் 
பாயிருள் பருகி ' இது பதின்ஞூண்டெறமுகச்சான் aie 8, யாவரும் விழை 

யும் பொலர்தொடிப் புதல்வனை ' இது ப தினாலெழு சிதான் வந்தது, (ஏற்று 
வல னுயரிய வெரிமரு எவிர்சடை” இறு ui len ட் வந் சது, 
 விரிதிமைப், பெருங்கடல் வளை இய வுலசழும்? இது பதினாறெழுச் தான் 
வந்தது, ‘Csr aw குயர்சிமைய மலைஞாறிய வியன்ஞாலம்' இது பதி 
னேழெழுச்சான்வந்சது, '*கடுஞ்சினத்ச கொல்களிறுங் சதழ்பரிய க்வி 
மாவும் ” இது பதிஷகெட்டெழுச்தான் வந்து, * நெடுங்கொடிய நிமிர்சேரு 
கெஞ்சடைய புகன்மறவரும் ' இது பச்சொன்பதெழுச்தான் வந்தது, 
 அமர்சாணி னமர்க ட்ந்தவர் படைவிலங்கி யெதிர்நிற்கலின் ' இஃது இருப 

செழுச்தான் முசலடியொன்து வந்தவாறு காண்க.” என்பது உரையாசிரிய 
நரை.



நச்சினார்க்கினியருரை 

னவே சளைவழுவின் நி Smug? sy சீரான்வந்த முர்தூற்றிருபத்து 

ான்கடியும் ஆசிரியச் இற்கு உசிச்து ௭-௮. முன்னர்ப் பொதுவாகவோ இ 

யதசனை யீண்டுப்பகுச்சார், ஈம், *போரந்து பேர்ந்து சென்று சென்று? 

என்பது, இவ்வாறு 50 சிரியதச்துக்கண் vigour கூரினமுறையே ரிற்க 

வேண்டுமெனவோ இனமையின் எல்வாற் எனும் அவ்லைந்தும் தசிரியத்து4 

கண் வருசற்குரியவென்பமேோ௪ இ௫ிரியர்க்கும் கருச்சாயிற்று,  இக்சருக்சா 

னன்றே ! பேர்ந்து ரொன்று' என்டு உதரரணாத்து ௩ மிச்கூட்டச்து ச்சளை 

வழுப்பலவம் வருவசாயிஈ ற (௨) 

௫௩. alls அப் வரினு மொ நிலை பிலவே, 

இஃ த ] எய்தியது: இகர்துபடாஸமம்காச் ௪.து, சளைவழுலியதஇயா த்! 

மாகாசோவென்று ஈருஇய கமம் dia கையடியாமென். ஈலிண். 

இ-ள். ஆசிரியம் இருபச்துமூன்று சளையிற் சில வழுலினும் anne , 
றிய பதினேம் சிலம் இினென்று கைந்து பதிஷுறுரிலச்இணீங்கவாரா,எ-று 

« அடி ‘ ms க ப க . ° . 

உம்மை இறக்கதுதழ் இயிற்றாகலான் நாடிக்கட்டளை வழுப்படவரினு 4 

அவைகட்டளையாகாமற் சீர்வ கையடியாய் ஐ சழுச் துமு.கல் இருபெெ சழு ச 

சளவும் வரும எ-று. து ன்மி a ர் திகம் Wi Mh of? Ub BiG) 6 $1 TTS, (Gin ] 

. . . n 

(GE தன்ரீர் வசையினுக் சகலை வகையினு 

நின்! வகையி Bou 1 கடிக்கு மரிய. 

இஃது எய்சாக தெய்துவிக்சது; உரிச்சீடாம் சர்வகையடியும் உரிச்ச 

சாற் ளைவகையடியும் உள, அவையும் முற்கூறிய ஐவகைரிலனும் பெறுமெ 

ன்௱லின், தன்சரெனவே அதஇிகாத்தான் ௮திரியவுரிச்சோயி ச் நிறு. 

இ-ள். தன்சீர்வகையினு.ம் எ.து ஐிரியவுரிச்சீரின் கூற்றானும். தளை 

சிலைவகையினும் எ-து அச்சீராணாய சளைங்லைக்கூற்றானும். இன்..,....முறரிய 

௪-த இன்சீர்ப்பகு தியோடே அவ்வாஇிரியம் முற்கூறிய ஐவகையடியான்வ6 

அப தினேழ்ரிலச் இணிகந்து வாரா, எ-று, 

. கஇின்ரொன்னாது வகையென் நது முன்னிஸபமீற்ற விரண்டினையுக் சச 

கொள்ளுமென் நற்கும், ஏனை கான் ரிச்சி ௪ரும் சளைகொள்ளாவென்றந்கும், 

தளைகிலைவகையென்றது உரிச்சீராற் மளைவருக்கால் ஜாடியின் இரண்டுவரி 

ன் ஜசையுண்ணாசென்றற்கு, இன்சீர்வகையின் என்றது ஆசிரியவுரிச்சீர் நா 

ன்குசிரலே நின்றுழிச் தாங்கவலோசை பிறத்தலின் இயர்£ர்கள் ஒன் றிடை 

பிட்வொவேண்டும் சீர்வகைச்சென்பதாஉம், அதற்கும். இன்னோசைமிச 
7



@o தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

வுமின்றென்பனுஉம், முன்னிரையீற்ற விரண்டும் இடையில் வாராது அடி. 
wees Heer Con aig இயற்சீரோடு சட்டு இன்னேசைக் தாமென்ப தாஉம்5 

இலை மயோரடிக்காண்டுவந்து சட்டாலும் இன்னோேசைச்சாமென்பதாஉம் 

அறிவித்தற்கு, 

௨-ம். | 'ஒங்குகோட்டுக் சொடுச்ச பாம்புபுரை யருவி, நிவந்துசோ 

ன்று களிந்றி னிலங்குகோடு புரைய! இவை இயர்சீசொன்றிடையிட்டு உரி 

ச்சீரான் வந்சன,1 ' பாம்புமணி யமிழும் பானா னீஈ குவால்' 258 இரண் 

டிடையிட்டது, | ஒங்குமலைப் பெருவிர் பாம்புசகாண் கொளீஇ” (புஈம்-றி௫) 

'உவவுமதி யுருவி னோங்கல் வெண்குடை ' (புஈம்-௩) இவை சுளை வ 
4 ப ச . . + rd ர் 

கையான் வருசலாற் கட்டளையாய் பன் னோை பெர் நன, 

இனி, ஐந்செழுச்துமுசலாச் சன்சாரவகை வருகுலும் சளைவகசை யே 

மெழுச்துமுசலாக வருசமும் உணாயிர்சொள் ச, அவை: ஒங்குகோட்டு 

மீது பாய்ந்து பாய்க்கு, முகக்சலேயாகொடர், குரைப்பசை யெவன்கொனக் 
, ॥ 

சோளே சோழீ' இஃது ஐர்மிகழுக்சாம் ஈன்சாடிவக்சது, ! * அடுகொடி 

pio சாடு போ௩்து, வீளங்கிழை ஈகாவயிற் சேர்க்சன, மூழங்குக வானக் 

maar றர்சே ” இஃது எழெழுச்சார் ரஈளோநிலையம வக்சத, வதை oy AG c ‘ KOR ¢ i ‘ 

யென் றசனான் இயரற்£ர்ப்பார் படுக்கிய genroeT இன்சீராய்க் சன்சர்வ 

கையினுக் சளைஈலைவசையினும் வரும். இஃது இருவகையடிக்கு மிலக்க 

ணங்கூறிரற்று. (௫௪) 

௫. தன் ருள்வழிச் களைவகை வேண்டா. 

*இ)த முன்ஆிரியச் இற்கு? சீர்வகையும் சளைவகையுங் கூறியமுறை 

யே வெண்பாவிந்கும் ௮வ்வீரண்டு௩ கூறுகின் ஈது, 

ட-ன், வெண்டீர்றிற்ப வெண்சர்வர்சொன்றிய வெண்டளை கட்டளை 

வெண்பாவித்கு வேண்டா. எ-று. 
ரஷ்ய பகவ wenn = 

இ ச் துணையும் அடியும் அடிக்குரிய் og eg Gi! ம் ஒதினா ஞர் ) “இங்வடிக் 

கண் னவே தாலின் ௭ சளையிலச்கணம் உணர்த்துவார் Ms Hor 

கண் வருவதோர் மாபுணர்......... ற்று, தத்சஞ்சீர்சலைவகையானுக் ster 

நிலைவசையானும் இனியவோசை வேறுபாட்டினையுடைய ஐர்சடிக்குமுரிய 

சன் £ருள்வழிச் சளைகள் வே.றுபாடுகோடல்வேண்டா ௪-று. எனவே சீர்சா 

னேசையைத் சருமென்றவாரும். உரியசன்*ரென்று ஐக்சடியினும் ஏற்ற 

வழிசிலைபெழம் தன்சரொென்றுகொள்க; ௮5 தாவது குறளடியாக ஐந்தெழுச் 

தினம் 40606 Ree ஓரசைச்சரும் வருசலன்றி மூவசைச்சீரான் வாரா 

“மை பிறவாடிரியகொண்ட நேரொன்றாடரியத்தளை, நிரையொன்ரறாசரியத்



நச்சினா்க்கினியருரை,  — Qe 

னவே வெண்டிர் ஈர்ப இலண்சிர்வக்தொன்திய வெண்டளை கட்டளை 

க்கலிகஃ்கு ஈரடிக்கூட்டத்துச் சொடைசொள்வழி வேண்டும் என்றுகொள்க, 

இது சொடைகொள்விழிக்சாண்ச. சன்ீரென்றது வெண்ிரை; உள்வழி 

யென்றது அவ் வெண்சோோ வருர்சீராயவமி யென்றவாறு ; எனவே வெண் 

சீர்ரிற்ப இயர்சாவ்தசொன்றிய வெண்டளை வேண்டும் என்றவாருயிற்று : 

இத ர நசலியகமிக௱்பார்படும்.! (இெவெண்சி பொன்றின் வெண்டளை சொளா 

அல் 4ிவண்ச் ொன்றினு. வெண்டி யாகு, Meare i aly aus ba ev யான் 

என், ரர் காக்கை! HAND. WIT 3௮ சப சொள்ளாமைக்குக் காரணம் அள் 

வுஞ் சிந்தும்" (பல) என்னுக்குத்திரத்தா” உறும், (66) 

் இப டு டங்கு 2 ஆ ட்டு 
(Btn, J Bion 10 A WA oo ad) me Food Tet 

. ~ Y ட ரி 7) . ry ப ச iD - 

D ALU Hoot ow பறி்யல வேண்ம்ம, 

இத கட்டனையடிக்க ட் பியர்ஸ் சட்குமாறு கூறுகின்றது, 

இ-ள். அயர்சீர்பததும் பிறசீமாா டியையுங்காற் ஐத்தமீற்றசை வரு 
உ டஆ ° a ' . ட ப 

ஞ்சீரின் மூதலசையோடொன்றின். அது ஐசிரியவடிக்குச் தட்கு முறை 

மை யென் ஈறியல்மீவண் ம, எ-று, 

தளை, இயற்சாமிவண்ட கா, சவெண்சீர்வெண்டளை, கலித்சளை, ஒன்றியவஞ் 

சிச்சளை, ஒன்றா சவஞ்சிக்கள என எ.ழுவகையினும் வஞ்டுச் சளை நிலேமொ 

ழி வஞ்சியுரிச்சீயாய் வருஞ்சீர் முூதலயோடு ஒன் றினது ஒன்நிய வஞ்சித் 

தளை யென்யும்் கன் .ர்சது ஒன் உ தவ ரித்தளேயெனவும் வழங்குபவாகலின் 

அவ்விருபா ற்ரானு சனையாற் பயணின்மிறன, ர மாழியாகிய வஞ்சியுரிச் 

சாசானே ஓமையுணர்த்தஅு கவின் வஞ்ரிச்சசோகசோடல் வேண்டாராயினார். 

இனி வெண்கீர்டிெவண்டளேயம் வெண்சாசிர்ப வருஞ்சீர்வெள்ளேயும் வெண் 

சீராசல் இயற்சீராதல்வக்து வெண்டளையாக வேண்டுசலின் சிலைமொழியாகி 

ம வெண்சீலா *வெண்சீரீற்றளை ரினையமையியற்றே' (செய்-௨௯) என ஓது 

சலின் இதனை ரிமையீற்நியற்சீராச்கினளால் வருஞ்சர் நோசை முதலியற்சீரா 

னதும் இயற்சீர் வெண்டளையாம். அவ்வாறன்றி வருமொழியும் வெண்சீரா 

யின் தன்சீருள் வழிச்சளேவசைவேண்டா என்பசனாலடங்கும், ௮, சனானே 
டி ட ச. e hoe > 0 ப ச் en ட ௩ 

யிருபாந்ரானும் வெண்சீர்வெண்டளை கொள்ளாமாயினார். இணி ஒழிந்த கா 

ன்குசளையுங்கூ.றவேண்டாலாம் முயற்சீரான் வருதலின் எனின்; ௮சன்கண் 
ச் ட ye . சு ° . . ry க 

ணே இயர்சீர்வெண்டளை கூதவேண்டுதலின் ஆசிரியச்சளையுங் கூ.றவேண் 
௩ பூ “ON 

டுமென்க? என்பது உரையாசீர்யநமரை, 

* உத்தி, (மரமியல்-சகப)
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ஒப்பினெனவே ஒவ்வாதது இயற் வெண்டளை யென்றெ.திர்மற தீ 

அக்கொள்ளப்படும். உ-ம்./'அசலிரு விசும்பிற் பாயிருள் பருகி' (பெரும்பா 

ண்) என்றவழி நேரும் நிரையும் ஒன்றி நேரொன்றாசிரியச்சளேை ரிரையொ 

ன்ருசிரியத் சளையாயிர்று, 1* கச காடறக் கற்பவை கற்றபி-னிற்க வச 

ற்குச் தக” ( இருச்குரள்-௩௬௧) என நேரும் ரிரையும் ஒன்றாது இயர்சீர் 

வெண்டளையாயிர்ற,]' ரீச்துரீர்ப் பரப்பி ஸிலந்துசென் மான்றேர்' என் 
புழி நீத்துநீர் என்பது நேர்புமோர் பாதிரிபோல ஈன்று பரப்பின் என்பத 

னோடு நிலராயொன் ரூரியச் சளையாயி நறு. he சேர்றுச்கானீஷம்' இது கே 

iy Cer un Bit போரன்று ஏன்ாது இயர்சர் வெண்டளையாயிஈ று, இணிக 

காசேறுபொருத சண்ணசன்செழுவீன ' வன்புழிக் சாரோழு என்னும் கோர் 

கேர்பு பாதிற்போல *ன்று பொருக பஎன்பகனேடு ரரையொன்ரு யத் 

econ யாயித்து.[ 'வானூடுபோய' என Cot Cory ஒன்ருது இயர்சீர் வெண் 

டளையாயிற்று. | *(வானிமை*து மணந்து' என நேர் *ரைபு பாதிரிபோல 

சின்று மணந்து! என்பகனோடு எசையொன் ர ரியச் சளையாயிந்று, (யானி 

ருந்துதூங்கும் ee Coie gary gs துயற்சீர்வெண்டளையாயிற்று, 

* வெயிலாடுறு சுவின் ? என ஈரைகேர்பு கணவிரிபோக நின்று முசு என்பத 

னோடி சிரையொன் மூ சிரியத் தளையாயிர்று, | * வசையாவென்பாழ்' என 

சிரை சேர்பு ஒன்ரு பையின் இயர்சர் வெண்டளையாயிர்று,  'கடலுடுத்து 

Se WYK.” aor tient henry ஒன்றி ரிரையொன் ரசிரியச்சளையாயிநற்று, 

 இலைவிலங்கு நீள்புருலம்” என *ரைர்ரைபு ஒன்ுமையின் இயந்சீர் 

வெண்டளையாயிற். ; என உரியா மய௩்கிய இயர்சீராறும் ஒன்றியும் ஒன் 

ராதிம் வந்தன. ஒரமைர் சீரிண்டும் இயர்சருமாய்ச் தட்குமாறு மு.ர்கூமி 

னாம். (os) 

௫௭, குறளடி. முதலா வளவடி சாது 
முற ம்சிலை யிலே வஞ்சிக் சென்ப. 

இத வஞ்சியடி யுநழுமாறும் அது பெறு$லனு மூணர்கத்திற்று, 

டுள். நாலெழுத்து மு. சலாகப் பதினான்கெழுச் களவும் உறமுரிலை 

மில, வஞ்சியடிக்கு, எ-று, 

முற்கூறிய அழுபது உஞ்ூயுர்ச்சீருள்ளும் இருபத்துகான்குசர் தமொ 

ன்று இருரிலைமையவாகவும் இருபச்தெட்டிசசர் ஒரோவொன்று நான்கு 

சிலைமையவாகவும் எட்டுச்சா ஒபோகவொன்று எட்டு ஈலேமையவாசவும் சொ 

aes, ௮௩௩னம் சொள்ள கே இருதாததிருபச்துநான்சாம்.



ந்ச்சினார்க்கினியருரை. . ௫௩. 

அ/வற்றுள் இருரிலைமைய்படும் இருபச்துகான்கும் நேரீரெட்டு மசின? 

மீரெட்டும், கேர்பீறு நான்கும், ரிரைபீறு நான்குமாம், வை மாபோகு 

வாய், மாவழங்குவாய், புலீபோகுவாய், புலிவழங்குவாய், பாம்புசேர்வாய், 

பாம்புவருவாய், சளிறுசேர்வாய், களிறுவருவாய் எனவும் மாசேர்சுரம், மா 

வருசுரம், மாபோகுசுரம், மாவழங்குசாாம், புல்சேர்சுரம், புலிவருசுரம், புலி 

போகுசுாரம், புலிவழங்குசரம் எனவம் மாசேர்காடு, மாவருகாடு, புலீசேர் 

காடு, புலிவருகாடு எனவும் மாசேர்கடறு, மாவருகடறு, புலிசேர்கடறு, புலி 

வருசடறு எனவும் வரும், மாபோகுவாய் என்றதற்கு மாமேவுவாய் என 

முரிறுசாங்கொடு கத இரு மையாக்குச,  ஒழிந்சனவற்றட் குற்றுசரங்க 

ட்குமிக்வாசே முற்ழறுகாம் பெயதொட்சிக, இவற்றுள் மாசேர்சுரத் இற் 

காண் ஞாயிறு எனவும் மாவருசுரச்திர்கு மாவலியசெனவும் புல்சேர் சுர 

தீதிற்கு வருஞாயிறு என்வும் புலிவருகாதஇற்குக் தஇருவல்யது எனவும் 

எழுத்துக்குறையஞ்சொர்பெய்து இருரவேமைபெய்க, இர்களம் இரு 

சிலைமையான் காற்பச்தெட்டாயிற்று, இவற்றுள் ஏழெழுத்துச்சீர் இரண் 

டாம், 

இனி நான்கு &வேமைப்படும் சரிருபத்செடடும் கேரீறுகான்கும், நிரை 

யீறெட்டும், கோபரெட்டும், ஈரைப்றெட்டுமாம்; அவை பாம்புபோகுவாய், 

பாம்புவழங்குவாய், களிநுபோகுவாய், களிழுவழங்குவாய் எனவும் பாம்பு 

சேர்சுரம், பாம்புவருசுரம், பாம்புபோகுசரம், பாம்புவழங்குசுரம், களிறு 

சேர்சுரம், களிறுவருசாரம், சரர்முபோகுசு॥ம், களிறு வழங்குசும் எனவும் 

மாபோகுகாடு, மாவபூ௩குகாடு, புல்போகுகாடு, புலீவழங்குகாடு, பூரம்புசோ் 

காடு, பாம்புவருகாகி, காரிழு சேர்க10, களிறு வருகாடு எனவும் மாபோகுகட 

௮, மாவழங்குகடறு, புலிபோகுகடமு, புல்வழங்குகடது, பாம்புசேர்சடம, 

பாம்புவருகடறு, கயரிதுசேர்கடது, கரிற.வருகடறு எனவும் இவற்றைப் 

பாம்புபோகுவாய், மின்னுப்போகுவாய், பாம்புமேவுவாய், மின்னுமன்னு 

வாய் என ஒன்று நகான்சாக வாய்பாடுபடுச் செல்லாவற்றோடு மொட்ட, 

இவ்விருபச்செட்டனுட் பாம்புசேர்சாத்் திற்குப் பாம்புசேர்வது, மின்னுச் 

சேர்சுரச்திற்கு மின்னு-சேர்வது எனவும் பாம்புவருசுரத் திற்குப் பாம்பு 

வலியது, மின்னுவருசரத்துர்கு மின்னுவலியத எனவும் களிறுசேர்சுரச் 

திற்கு ஊிறுஞாயிழ, அரவுசோசுச்இர்குப் பரவுஞாயிறு எனவும் களிறு 

வருசரத்திற்குச் கனிழுவலியது, அரவுவருசுரசச்தித்கு அரவுவவியது என 
வுங் கொள்ச, இங்கனம் நான்குகிலைமைகொள்ளவே நூற்றொருபத்தரண் 

Linu ep, இங்விருபத்தெட்டனுள் முற்றும் பெய்தால் wows ang 

சர் பதினாலும் எட்டெமுச்சாகுசீர் மனழ மாம். அவ



இச தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இனி எட்டுச்லைமைப்படுஞ் £செட்டும்,கேர்..துகான்கும் dest gy wn 
ன்குமாம், ௮வை பாம்புபோகுசாடு, பாம்புவழஙகுகாடு, கரிழபோகுகாடு, 

களிறுவழங்குசாடு எனவும் பாம்புபோகுகடறு, பாம்புவழங்குகடறு, களிறு 

போகுசடமு, களிறவழக்குகடறு எனவும் வரும், இவற்றுள் ஒன்றற்கு 

மூன்றுரியசை யுண்மையின் முசற்கணின் ரவற்றை யுரியசை யிரண்டற்குக் 

தினிச்சனி முற்றுகாம்பெய்து பின்னிரண்டர்கும் முர்றுகரம்பெய்து கான் 

குநிலைமையெய்துவித்தப் பின்னரீ நறினிரையியசையொன் றனையும் முற் 

லசரமாச்கி யசனோடு முன்னாரின் ஈவர்றை வேறுவேறு முற்றுகாம்பெய்து 

நான்குகிலைமை யெய்துவிக்க எட்டாயிற்று, இவற்றுள் எழெழுத்தாளஞ் சர் 

பதினைந்தும் எட்டெழுசதாஞ் சீர் றம் ௨ன்பதெழுக்சாஞ் சா ஒன்றுமாம்! 

ஆக இருதாற்றிருபத்துகான் காயிர்று. 1“ அறுப* சாக வகுத்த வஞ்சியுண், 

மூவெண் சீர்க ளிருசிலேமை யெயஇி, நாலேம் ராக cron gett யெய்தி, யிரு 

நான் சருச் ரிருமான்கு ரலையெய்த், யிருநூற் றிருபதீது சான்காய விரியும் ” 

வ] அவற்றுளொன் பதெழுச் தாஞ்€ ரொன்ற, மிருகான் கெழுத்தா குஞ்ச 

சொன்பது, மேழெழுச் செய்துவ முட்பத்து மூன்று, மாககாற் பத்து சூன் 

௮ மாச, நூற்றெண் பச்தொன் றடியுற மும்மே' 

இனி யடியுறழாத *நாற்பத்துமூன்று மூறழுமாறு;--எட்டுகிலைமையெ 

ய்துவனவற்றில் ௮ரவு விரவு குரவு என ஒன்பசெழுத்து4 சொன்று: நான 

குரிலை யெயதுவனவற்றில் அரவுவிரவுசுரம், புலிவிரவகுரவு, அரவுவரு 

கு£வு என எட்டெழுச்துசசரமூன் ம :எட்டுரிலேமை யெய்துவனவற்றில் அரவு 

விரவு குரவு, மின்னுவிரவுகுரவு, அரவுமேவுகுசவு, அரவுவிரவுகடறு, அரவு 

வழங்குகுரவு, களிறுவிரவுகுரவு என எட்டெழுத்து? சமாற:ஆக எட்டெழுச் 

அச் £ொன்பது) இரண்டுப்லேமை யெயதுவனவற்றில் புலிவிரவுசுமம், புலி 

வருகுரவு என ஏழெழுத்து€ £ாரண்டு: கான்குகிலேமை யெட்துவனவற்றில் 

அரவு விரவுவாய், மின்னுவிசவுசுசம், அரவுவருசாம், ௮சவுமேவுசரம், அரவு 

வழங்குசுரம், களிறுவிரவுசரம், புலிவிரவுகாவு, அ॥வுவருகாவு, மாவிரவுகுரவ, 

புலிமேவுகுவு, புலிவிரவுகடறு, புலிவழ௩ஙகுகுரவு, மின்னுவருகுரவு, அசவு 

Gua gra), ௮அரவுவருகடறு, களிழுவருகுரவு என ஏழெழுத்துச்£ர் ப தினா: 

எட்டுகிலைமை யெய்துவனவற்றில் மின்னுவிரவுசாவு, ௮ரவுமேவுசாவு, அரவு 

விரவுகாடு, அரவுவழஙகுகாவு, களிறுவீரவுகாவு, மின்னுமேவுசாவ, மின்னு 

விரவுசடறு, மின்னுவழங்குகுரவு, பாம்புவிரவுகுரவு, அரவுமேவுகடறு, ௮ 

போகுகுரவு, களிறமேவுகுரவு, அரவுவழங்குகடறு, களிறுவிரவுகடறு, 
  

OEM RR Ne See et 

* ஒன்பசெழுத்துச்சீர்-௧, எட்டெழுத்துச்சர்-௯, எழெழுத்துச்சீர்-௩௩ 

 



ஈச்சினார்க்கினியருரை. ae 

களிறுவழங்குகுரவு என எழெழுகத்துச்சர் பதினைந்த: ஆச ஏழெழுத்துச்சர் 

முப்பச்துமூன்று, 

இனி apes நார்ெெண்பக்தொன்றும் அடியுறழுமாற:-7்'மூவெழுத் 

அச்சீ ராறாதஇி யொன்பானு, நாலெழுச் துச்சி ேழாதி பத்து, மையெழுத் 

HFF ரெட்டாதி பதினொன்று, மாறெழுச் அுச்சீ ரொன்பது முதலீ, ராறு 

மூயருங் காலை மேல்வருஞ், 8ர்களு மூன்று சான்கு மைந்து, மாறு மெழுச் 

சா னாகுஞ் சீர்வக், சாங்கவ் வெண்களை யுறழ்ச்சத வடிச்தொகை, யெழுழாற் 

நிருபத்து கான்சென மொழிப, ” இங்ஙனங் கூறியவாற்றான் இயற்சீர் சட் 

டளையடிச்குறழாவென்றுணர்ச. ௨-ம். /*கால்காய்க் சது சாம்புநீடி ' என்பது 

அறெழுச்சடி. ) “மல்கூர்ந்சது வில்லோர்சரம் ' என்பது ஏழெழுச்சடி. 

'*வான்பெய்சது மண்குளிர்ப்புற' என்பது எட்டெழுத்தடி, | (சேன்பெய்த 

௮ செழுஈசர்சொறும்' என்பது ஓன்பதெழுச்சடி: இவை மூவெழுத்துச் 

சீர் மாசேர்காடு நான்கடியும் வந்சவாறு ஒழிர் சனவுமன்ன, |  மண்மாய்ந் 

தென வுள்வீழ்ர்சது ' என்பது எழெழுச்தடி.। 'விண்மாய்ந்தென மேற்றொ 

டுச்சது' என்பது எட்டெழுத்தடி. | காடோங்கிய கல்கெழுசுரம்' என்பது 

ஒன்பசெழுச்சடி, ['கோடோக்கய சுழும்பொறைமருங்கு' என்பது பத் 

தெழுத்தடி, இலவைகான்கடி 'நகாலெழுச்து மாசோசரம் சின்றுறழ்ந் சவடி? 

ஒழிர்சனவும் ௮ன்ன. 4 'மழைபெய்சென வான்வெள்ளென்று” என்பது 

எட்டெழுச்தடி, 1சழைபச்செனச் சண்ணென்சாவு ? என்பது ஒன்பதெ 

முச்சடி.1'கமழ்பூந்துணர் கள்ளவிழ்தொறும்' என்பது பச்செழுத்சடி.] இ 

மிழ் தூங்க யினச்சுரும்புவா' என்பது ப தினோமழு,ச்சடி, இலை நான்கும் 

ஐயெழுத்துப்புலிசேர்சாம் ரின்றுறழ்ர்தவடி. இனி அறெழுத்துச்சீர் வரு 

மாறு, [ அமைவிடுநொடி யஞ்சியோர்ச்து' என்பது ஒன்பசெழு,ச்சடி,ர்கனை 

குரலன கானச்சளகு” என்பது பத்தெழுச்சடி, / (இனைப்புனச்இ௪ ணய 
திபிரியாது' என்பது பதினேெழுச்,சடி. 4 மனைச்குறமகள் கடைப்புறந்த 

ரும்' என்பது பன்னீரொழுச்தடி. இவ்வாறே யொழிந்சனவு முறழ்ந்துகொ 

as, வஞ்சி மூன்றுபாவும்போலச் சிறப்பின்மையின் ஈண்டுப்போதந்து 

கூறினார். ஒழிந்ச முச்சீரடி ிறுவரவிற்றாகலின் அதற்குச் கட்டளையடிக்குச் 

நி௮. அளவுஞ் சிந்தும் வெள்ளைக் குரிய 

தளைவகை யொன்றாச் தன்மை யான, 

இஃது ஆ௫ரியவடிச்கும் அசனடைச்சாகிய வஞ்சயடிக்கும் உரிம ரிஐ 

ங்கூறி வெண்பாவிற்குரிய நிலங்க-ற:இன் ற.து.



இச தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இ-ள். அளவடியைந்தும் சிந்தடிமூன்றும் என் ந எட்டுரலனும் வெண் 

பாவிற்குரிய, சளைவகையொன்றா,௪ சன்மையான், எ-று, 

“ஒன்றா ச சன்மையான்' என்ற சனானே ஒன்றியவாகாவாயிக்ற, ௮, 

இயற்சீசொன்றிய வாசிரியச்சளை வாராமையும் வெண்£ரார ற்ப வெண்டீர்வ௩ 

சொன்றிய வெண்டளை செப்பலோசைக்குக் துள்ள கோசைக்கு மொப்பவுரி 

யவாகலின் ௮திலாராவென் லும் கூறிரறாம், உன்றாசென்றசனானே சலி 

சீ சளை யொன்றுமென்று பொருடருமேனும் அஃத்லஃகணமன்மையுணர்ச, 

எனவே முர்கூறிய இயர்சர்வெண்டளையையும் வெண்சரியர்€ரோடு சட்ட 

வெண்டர்வெண்டசையையும் விஉக்காமையுணர்க, உ-ம். term teres 

மெடிது பெயர்ந்து * என்பது எழெழுச்சடியா யிசைர்லை ஈரறையரீன்் ந 

அசைச் £ரியற்சராய்ச்சட்டத. | சர்றவரைா- சேர்வர் கலைர்சையுக் சாட் 

சியார், பெற்றன மென்ே பெயராது ' இது பதினான்கெழுச்சடி. * அறி 

வறிக்சார் ச் சேற்றியக்கா லஞ்சுவ தில்லை' இஅ பதினான்செழுச்சென் 

னுஞ் சீர்வகையொன் ஈலிர் கட்டளையாசா, இசனும்பர் நெடிலடியான் 

வந்சன ஈர்வகசையடியாம்,/ 'வானவரு கானமுகனும் வாசவனு மாமூனிவ, 

ரானவருங் காணா வான் ' எனப்பதிஞாரழுச்சான்வ௩ச வெண்£ரொன் நிய 

சீர்வசையடி. ' வானவரு சான்முகனு.ம் வாசவனுக் காணாரே ' என்பது துள் 

ளலோசைக்குணர்க ; இவ்வெண்பாவை எஈஇசைஈசெப்பலெனப் பின்னுள் 

ளோர் கூறுவர், அவர் கூறும் ஒழுகையு காங்கிசையம் பெரும்பான்மை 

ப.தினான்கெழுத்தினிகந்து வாராவென்றுணர்க. முசசரான்வரும் ஈற்நடியு 
[3 முதலிய மூன்றுங்லச்தி ளிகஈது வாராமை யுரையிற்கொள்க :* மாவருவா 

ய் மாஉருவாய் மாவருவாய மாவருவாய், மாவருவாய தேமா வாகு' இது மா 

வருவாய் மாவருவாய மாவருவாய மாற்றினரோ என இரண்டற்கும் ஒப்ப 

நின்றவாறுங் காண்க இதனானே மேலீபடிச்கூட்டத்து ச் சொடைகொள் 

ஞங்காற் கலிக்கு வெண்டீரோடு சட்ட வெண்ரீர்வெண்டளை கொள்ளுமாறு 

ணர்க, (௫௮) 

௫௯. அளவடி. மிகுதி யுளப்படத் கோன்றி 

யிருநெடி. லடியூங கலியிற் குரிய. 

இத முறையானே கலிக்குரிய நிலஙகூ.றுகின் ஐது, 

இ-ள். இருநெடிலடியும் ௪-து நெடிலடியுங் சழிடெடிலடியும், அளவடி 
தான்றி ௪-து அளவடிக்குகித்ெசென ஐவகையடியின் மிகு தியாய 

பதின்மூன்றும் பதனான்குமாகிய எழுத்துக்களோடு சோற்றப்பட்டு, கலி 

யித்குரிய ௪-த சலிப்பாவிற் குரியவாம், எ-று,



நச்சினார்க்கினியருரை, Oa 

அ/ளவடி யைந்சனுண் மிகுதியெனவே பதின்மூன்றும் பதிஞன்குமே 

ன்பது பெறுதும், இனிஃசர்வசையடியாய் இக்ரிலக்களைச் சப்பி வருவன 

வு கொள்க, ௨-ம் 4! ஐயிரு நிலையி னாக்சார கோமான்" ர் சுற்றமை 

வில்லர் சுரிவளர் பிச்சையர்'' (பாலைக்கலி-௩) எனப் பதினொன்றும் பன் 

ஸிரண்டும் எழுச்சான் வக்சன, (௫௯) 

டி ச் ~~. . ச . 

௬0. நிலாமுகல் 2லண்ஈர் வச்துரை 19 opin 

வரைகலை யி farG n பலவடி௰் கென்ப, 

இ.தவ 4 அவங்வடிக்செய்கியசோர் தளை விகற்பங்உறுசின்ற௮, 

இன், ரிரை. , சம்பினும் எ-கு “ரையீத்தியற் சீரும் நிரையீற் 

ருசிரிய வுரிசசீரும் ஈற்ப toma go வெண்டீர்வர்து ॥ஸாயாயொன்றியக் 

காலும், வரைபை .. ,,.ென்ப௭-௮ கட்டளேயடிக்கு நீக்குகிலையின்று ; 

என்வே சலிச்சளையாம். எ.று, 

உம். “மணிபுரை இருமார்பின் ம ச்சயஙகச் சோன் நுங்கால்” என் 
புழிச் திருமார்பின் என்னு ர்னைமுசல் வெண்சீர்வந்து மணிபுரை யென்னு 

நிரையீற்றியதசோடு சட்கெ கலித்சளையாயிற்று, /* ஒஙகுரிலை யசன்மார்பி 

Genet! Hap மாமேணி” இது வரையிற் ரசிரியவுரிச€சோடு அவ்வாறு 

தட்டது ; எனவே ரிரைமுதலியற்சீர்வ௩து னா கட்பினும் அதனோடு நேர் 

முதல் வெண்சீர் வ௩து ஒன்றாகொழியினு௩ துள்ள லோரை மபிறவாமையிற் 

கட்டளையடியாகா என்றவாறு, அவ்வடிக்கெனவே இவ்விதி சட்டளையடிச் 

குக் கூறியது. இசனானே ஈரையீர்றியற் சீர்ப் பின்னர் ரிரைமு சல் வெண் 

சீரும் நேர்முதல் வெண்சீரு மூதல்வந்து பின்னர் வெண்சீர் அகெ௫ய வெ 

ண்டளை வரினுஞ் சிறிததுள்ளலோசை பிற் சலின் அதனைச் சீர்வகையடி. 

யென்றுணர்ச. உ-ம்/௮ணிமுச ம தியேய்ப்ப வம்மதியை ஈனியேய்க்கு, மணி 

இகழ் மாமழைரறின் பின்னொெப்பப் பின்னின்சண்' (குறிஞ்சிக்கலி-௨௮) என 

வருவனவும் மிறவுமாம், (௬௦) 

௬௧, விரா௮ய தளையு மொரூஉகிலை யின்தே, 

இழவும் அவ்வடி சீர்வகையான் வருதற்கோர் விதி, 

இ-ள், சீர்வகையான் வருங்கலியடி. தளைவிரவினுங் சடியப்படா, எ-று, 

என்றது வெண்சீரோடும் ஒழிந்த சீரோடும்விரா௮ய்ச் தட்பினும், எ-று, 

உ-ம். 1 மடியிலான் செல்வம்போன் மானந்த வச்செல்வம்” (பாலைச்சலிடி 

8
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௩௪) எனவும்! வயச்குறுமண்டிலம் வடமொழிப் பெயர்பெரத” (cap aa) 

எனவும் மபிறவாறும் வரும், (௬௪ 

இயற்சிர் வெள்ளடி. யாடிரிய மருங்க 

னிலைக்குரி பாரபி னிற்கவும் பெறுமே, 

இத வெள்ளடி அடூரியச் தள் வருமாற கூறு இன் ஈ.௮. 

இ-ள், இயற்சீர் வெள்ளடி ௭-து இயற்சர்வெண்டளை யாரிரியச Kon 

ன்வரும் வெள்ளடி, ஆரிய .. பெறுமே எ-து நூரி பப்பாவின்சண் 

நிற்றற்குரிய மாபீலே ர்ற்கப்பெறும், எ-று, 

உம்மை எதிர்மறை, நிரியவடியோடு மய௩கி அ. சந்குரிமைபூண்டு 

நிற்குமென்பார் நிலைகச்குரிமாபினென்றார், இகனானே மயககாமல் இயற் 

சீர் வெள்ளடி மூழுஅிம் வாயும் பெறமென்ற ௩! கொள்வாருமுளர், ஊம். 

| எறும்பி யளையிற் குறும்பல் சுணைய, வைச்சல் லன்ன பாறை யேறிக, 

சொடலி-லெயினட்பக தி மாயக்கும் ' (குற௩சொகை-௧௨) என இயற்சீர் 

வெள்ளடி பின்வருசன்ற அ௮சரியவடியோடு மய௩வகச௫. இனி !'சொலை 

நவில் வேட்டுவன் கோள் வேட் டெமுாச, புசர்முக யானை ரசுன்மீ சழுச்திய, 

செங்கோற் கடுங்கணை போலு மெனா௮து, நெஞ்ச௩ கவர்டதசோ ணிரையிசம் 

ச்சண்ணே ' இது வேள்ளடிழழதும் வந்ததே்று பேராசிரியர் காட்டிஞர்)* 

இசனை ௮சவலோசை பிறக்குமென்றுசொள்யின் இயர்சீர் வெண்டளையா 

ன்வருமென்ற கட்டளைவெண்பா வீன்றாமென மறக்க, இணி ஆரியச் 

துள் இ௩்ஙனம் வருமெனவே வெண்பாவினுள் அ௮சிரியவடி முழுவகாஉ௩ 

சின்றளையோடு வாரா சிறிது வருமென்றுகொள்க, அது கலிக்கும் பரிபா 

டற்கும் உறுப்பாய்வரும்,வெண்பாக்களில் அ௫ரியச்சளே வருமேனும் அவை 

வெள்ளைச்கொச்சகமாமாறுமுணர்ச, (௬௨) 

௬௩. வெண்டளை விரலிபு மா௫ரியம் விரவியு 

WUE ரடியு மூுளவென மொழீப, 

இத மூன்றுபாவிற்கும் ஐஞ்சரடியும் வருமாறு கூறுகின்றது, 

இ-ள். வெண்பாவோடுங் சலிப்பாவோடும் விராஅயும் ஆ௫ிரியப்பா 

வோடு விரா௮யும் வரும் ஐஞ்€ரடிகளும் உள வென்று கூறுவர் புலவர், எ-று, 
  ஒலை 

கொலை வில்,........ கண்ணே என்பது செய்யுண்முழுதும் இயற் 

சர் வெள்ளடியான் வந்தது ' என்பது பேராசிரியநரை, (செய்-௬௨)



ஈச்சினார்க்கினியருரை. Qu 

ஈண்டுச் சளையென்றது guurésster. Quer %trQuerCa @rom@ 

வெண்டளையும் அடக்கலின் இவற்றுள் வெண்ரோவெண்டளையான்வருஞ் 

சீர்வசைவெண்பாவு ஞூ சீர்லகைச்சலியும் அடங்கிற்று, இனி] நிரைமுதல் 

வெண்சீர்! (௬ப) என்லுஞ் சூச்திரம் இசற்கஇசாரமாதலின் கட்டளைக்கவி 

ச்கும் ஐஞ்சாடி கொள்ச, தளையென்றதனாந் கட்டளைவெண்பாவிற்குங் 

கொள்க. அடியும் என்ற உம்மையான் வெண்பாவினுண் மிகவுஞ் சிறுபா 

ன்மை வருசல்கொள்க,. உளவென்ருசனாற் கலிப்பாவினுள்ளும் ௮தற்குறு 

ப்பாய்வரும் பாச்சளுள்ளும் பெரும்பான்மை வருதலும் ஆடரியச்துள் ௮டு 

கீவருசலு௩ கொள்ச, ௨-ம். கண்டகம் பற்றிச் கடக மணிதுளங்க, வொ 

ண்ெங் குருதியுளோக சடப்பதே செண்டிச், கெழுதகை யில்லேன் டெக் 

அாடப் பன்னா, எழுதகண் ணீர்துடைத்த கை. எனவும் |. இடங்கிற் இடங் 

கிற் இடந்த கயல், சடங்கட் டடங்கட் டளிரியல் கொள்ளாள் சடங்கில், 

வளையாற் பொலிக்சசை வையெயிற்றுர் செவ்வா, யிளையாடன் கண்டணொாக் 

கு மென்று,” எனவும் இவற்றுள் இரண்டாமடி ஐ.ஞ்சபடி வந்தவாறுசாண்க, 

1 ௮ரவணிர்த கொடிலவெய்யோ னசம்புக்கா னசவையன் நகற்றியே' என 

வும் / அணிசிள ரவிர்பொறித் அ.த்திமா நாகத் தெருத்தேறித், துணியிரு 
ம் பனிழுந்நீர்ச் தொட்டுபந்து மலைந்தனையே' எனவும் இவை கலியுள் ஐஞ் 

படி வந்தன. * சகைமிகு தொகைவசை யறியுஞ் சான்றவ நினமாக' (குறி 

ஞ௫ிக்கலி-௩.) என்று கலிக்குறுப்பாதிய நசிரியச்துள் ஐஞ்€படிவந்சது, பிற 

வுறுப்புக்களிலுங் கலிக்சொகையுள் ஐஞ்சீடி. வருமாறு காண்ச, ர சிறு 

சோற்றானு ஈனிபல் சலச்சன் மன்னே ' (புறம்- ௨௩) என்பது முதலாக 

நான்சடி அசிரியச்துள் ஐஞ்சடுச்ி வந்சன,  தன்னினமுடிச்சல் என்பத 

ஞம் கட்டளை யாரிரியத் திர்குவருமேனு மூணர்க, இன்னும் ஐஞ்சேடியும் 

என்ற உம்மையாற் கொச்சகக்கலிக்கு ஐஞ்சீரடியும் வருமாறுகொள்க; சமன் 

பார்தது ஈன்றுசாயைக் சன்றுபார்க்கு மின்னும் வாரார்' எனவரும் ; இத 

னை இனமென்பாருமுளர் பின்னுள்ளோர். (௬௩) 

௬௪. அசீரடியே யாசிரியத் த௲யொடுி 

கெறிபெற்று வரஉ நேரடி முன்னே. 

இஃது எய் தியதன்மேற் இிறப்புவிஇ; கலிக்கு ஐஞ்சீரடி. யெய்தியதன் 

மேலே அறுசரடியும் எய்துவிச் சலின், 

இ-ள். கோடி முன்னே ௪-து நாற்சீரடிச்கு முன்னும் பின்னும். ௮று 

£ீர்.,.வரூஉம் எ-து ௮று£1டி தனக்குரிய வெண்டளையோடன்றி ஆரியத் 

தளையோடு வழங்கப்பெழற்று நடக்குங் சலியிலுள். எ-று,



௬௦ தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

மூன் என்றதனை இடமுன்னாகவுக காலமுன்னாகவுக கொள்க, தளை 

மயொடும் என்ற உம்மையாற் நனச்குரிய வெண்சீர்வெண்டளையான் வருச 
லும் மயங்கெருசஓ.ம்பெற்றாம். உ-ம். ரீ'முன்னை ச சஞ்சிற்றின் .. புகாரே 

யெம்ஜூர்'11கனணாபொரு கான்யாற்றங் சல்லத சொம்முள்ளி .. வாரலையோ' 

இவை மூன்றாமடி கோடியாக முன்னும் பின்னும் ௮றுரடி வந்தன. இவற் 

௮க்கு அரறாஞ்சீர்க்கு ௮ரிரியத்சளையான் வசன, நெறிபெற்று என் £ சளூற் 

பாச் சட்டளை வி .டன்றி யொருசெயயுள் முழுவகாஉஈ enor ag sg 

கொள்க, 14 சொக்குச் அறைபடியு சொண்டை யஞ்செவ் வாயமகளி£ 

சோண்மேற் பெயவான், சைச்சொண்ட நீரும் சரு௩கண் பிஈழ்வ கயலென் 

றெண்ணி, மெயர்சண்ணும் பெயகல் பார் மீண்ட சஸாககே சொரிஈது 

மிளிர்வ காணா, மெககர் மணற்ிளெசகு மேழை மகளாாச்சே பெறிநீக 

கொரற்கை', எனவரும்: இவை கொசாக்சகலி, | வரைபுரை இரைபோழ்கத! 

women gy நறு நசல் பொருட்டு வ௩சோய” என  நரியத்தளையானும் 

அறுசீ£டி வாகது. கட்டளையனறேர் ஈளையென் ர தனை நார்சோடிக்குத் சளே 

கோட லின்றென்றுா; பூவற்றிற்குச சளை வலாயறை யின்று, வற்றைப் 

பின்னுள ளோர் இனமென்பா, (௬௭) 

௬௫. எழுசி டியே மும்கய oF LF (HI 

இத முறையானே சுக்கு எழுச॥டியாமாறு கூறுகின் ஈது, 
ee வர. சவத வடவை, 

* முன்னைம் தஞ் Gla Per win & கடலோச மூழ்கிப் பெய 

வன்னைக் குரைப்ப ப ரிவாய ஈட லேயென் ஈஈறிப் பெயருக 

தன்மை மடவாா சணாதகுசச வெண்முச்தம் (ya, 

புன்னையரும் பேயென்னப் போவாலாம் பேத ுசககும்புகாரேயெம் 

இது மூன்றாமடிகுறைஈது முன்னும் பின்னும் அறுசீர் வந௪துசகுப் 

பேராசிரியர் சாட்டியது. 

* சனைபொரு கான்யாற்றங் கல்லச செம்முள்ளி வருதி சாயி 

னராயிருள் யாமச் தடுபுல்யோ நம்மஞ்சி யகன்று போக 

நரையுருமே றுங்கைவே லஞ்சுக நம்மை 

வனாயர மங்கையர் வவ்வுச லஞ்சு௫ம் வாரலையோ, 

இஃது ஈற்நயலடி | Peers இயற்சீர்ச சரட்புடை வெண்டளையா 

னும் சிறப்பில் வெண்டனளையானும் வநத ஆரிய நேர்த்துறைக்கு யாப்பாரங் 

தலவிநத்திகாசர் காட்டியது (எ௪ு.) 

{ இது பேராசிரியர் காட்டியதே, (செய-சு௪.)



ஈச்சினார்க்கினியருரை. ௬௧ 

இ-ள். ழு சீரான் வரும் அடியே முடுகியர்சண்ணே பயின்று நடக் 

கும், எ-று, 

சேசாரம் பிரிக் ௨-ம்.[*கவிரிசழ் கதவிய துவரித ழரிவையர்சலிமயிற் 

சணத்சொடு விளையாட”' என எழுசீாடி முசிவெந்சது, இவை கலிக்கும் பரி 

பாடற்கும் உரிய, முகொத எழுசோடி வந்துழிக் சாண்க, ௬௫) 

௬௬. முதநிகியல் வகாயார் முகலீ £டிக்கும், 

இஃது எயசாச செயதுவிததது; எழுசீரடியே wer WD SF vig yyw 

Ge guy Os Qua pei or, 

௫-ள், -எழுசீ£டிக்கும் ஐஞ்சீடிக்கு முன்னின்ற அறுசோடிக்கும் 

ஐஞ்சாரடிக்கும் அம்முடுகியல் நீக்கார். எ.று, 

மூதலீபடிக்கும் என்ற வும்மை எசசவும்மை யாதலின் மாற்சோடியும் 

இச்துணை ப்பயிலாது முட்குமென்ச, : சாரணம் மேலைச்சூச்இரத்துட் காட் 

இதும், (சு) 

Gir OT. ஆசிரிய Lf MA SBD Oo MMW LT நங்கினு 

மூவகை யடியு முன்று த லிலவே, 

இத மூடுதியல் இன்னபாவிற்கு உரித்தென்கின் ஈது, 

-ள்,. தணனியேவரும் ூரியப்பாவினும் வெண்பாவினும் ரூடுதய 
3 ர் O Zh ea னு ழே 

. . . ந 

லடி மூன்றும் வாப்பெ, எ-று, 

புன்பொன்றது நாற்சாடிபும் உ ஞ்சாடியும் அறு்படியுமான அடிகளை: 

எழுசீரடி முன்னுதலின்று என்றசருல் முற்கூறிய மூன்றடியாலும் வரும் 

மமியலோடு விரா௮ய்த்தொடர்நது ஒன்ருய்க் சலிச்குறுப்பாய்வரும் ஆ 

றியமும் வெண்பாவுமுள என்று கொள்க, உ-ம். சீ “நெறியறி செறிகுறி 

புரிதிரி பறியா வறிவனை முநதுறீஇச், சகசைமிகு தொகைவகை யறியுஞ் 

சான்றல னமாக, வேய்புரை மென்றோட் பசலையு மம்பலு, மாயப் புணர் 

ச்சியு மெல்லா முடனீஙகச், சேயுயர் வெற்பலும் வந்தனன், பூவெழி ஓுண் 

கணும் பொலிகமா வினியே” (கலி, குறின்ட-௩) இஃது அறுசரடியும் ஐஞ் 

€ேடியும் முடுகி ஒரு தொடராய்வந்ச ஆ௫ரியம். ! *தகைவகை மிசைமிசைப் 

பாய்மா ரார்ச்துட, ளெ தரொதிர் சென்றார் பலர்” (கலி, முல்லை-௨) எனவும், 

“இரிபெழு பதிர்பதா பிககதுடன் பலாநீங்க, வரிபரி பிழபிறுபு குடர்சோபக் 

குச்.திச்சன், கோடழியக் கொண்டானை யாட்டிச் திரிபுழக்கும்; வாடில்



௬௨ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

வெகுளி யெழிலேறு சண்டை யிஃசொன்று, வெருவரு தூம மெடுப்ப வெகு 

ண்ட, இரி.தருங் கொல்களிறும் போன்ம்” (6:டி. முல்லை-௩) எனவும் இவை 

நாற்€ீரடி முடிகியலோடொன்ருய் வ₹த வெண்பா. இசனுள் REE Tipu 

வந்தது. | “மேனிலை மிகலிகலின் மிடைகழி பிழிபுமேற் சென்று, வேனுதி 

புரைவிறற் நிறனுதி மருப்பின் மாறஞ்சான, பானிற வெள்ளை யெருத்தத்து 

ப்பாய்நதானைச், கோணாது குத்து மிளநகாரிச சோற்ற௩காண், பான்மதி 

சேர்ந்த வரவினைக் கோள் விடுக்கு, நீனிஈு வண்ணனும போன்ம்” (மே ஒழி. 
ஹே) என ஐஞ்சீரடி முதியலோ டொனருய ௨ஈ௪ வெண்பா. “4 மலர்மலி 

புகலெழ வலர்மலிர் மணிபுரை ஈமிரதோள் பிணை இ, பெருச்சோ டிமிலிடை 

தி தோன்றினன் மோன்றி, வருச்தினான் மன்றவிவ் வேறு” (ஷி ௨ ௨) 

இஃது அறுசீரடி மூடிகியலோ டொன்ருாய வாச வெண்பா இவற்றை ITs 

மென்னாமோ வெனின்.--என்னாம்; அராகமாவது பிறிசொன் நனோடு 

கூட்டி ௮ற்றுவியாமற் ருனேபோய அற்று பற்பதாம், ஒது பரிபாடற்செய 

யுளுறுப்பென்பர் ; இது பிறிதகொன்றனோடு கூட்டி ஆற்றுவிச்துககோடற் 

குரிச்தாம் இவ்வேறுபாடு அறிக, (௬௪) 

௬௮. ஈூ.ற்றய லியே யாசிரீய ॥ நங்கிற 

மோற்ற முரசிர்த் தாகு மென்ப, 

௬௯. இடபும வரையார் தொடையணர் வோரே, 

இரண்டு சுத்தி மூம் உபையியைபு Cru ப டன்சு நிறு, இவை 
ஆசிரியத்துட் சசடிவருபெனி எயசாதசெயதுவிச்ச து, 

இ-ள். சிரிய மருகி னீர்ரயலடிரய சன் தோர்ரரயு முகச்ரை 

யுடை தீதாய் வாசதோன்று , சொடையுணாவோ இடையிலும் வருதலும் 

நீகீகார். எ-று, 

காரம் Siete. Watt ss என ஒருமை கூ நியவசனால் ஈற்றடலடி. 

க்சண் ஒன்றே வருசல் பெரும்பான்மையென்று ம, தொடையுணர்கோர் 

என்றதனால் இடை இமண்டிணைநது வருகலும், தோற்றம் என்ற தனால் 

இடையொன்ற வருதலும் சொள்க, ௨-ம்.**லக.தினும் பெரிதே வானினு 

முயர்ந்தன்று, நீரினு மாள வின்றே சராற், கரு௩கோற் குறிஞ்சிப் பூச 

கொண்டு, பெருந்தே ஸனிழைக்கு நாடனொடு நட்பே” (குறுசொகை-௩) 

இஃது ஈற்தயல முசசர் த சாயிற்று, நீரின் றண்மையு தீயின் வெம்மை 

யுஞ், சாரச் சார்நது தீரச் திருஞ், சார னாடன் கேண்மை, சாரச சாரச சார் 

ந்து, ரச் ரச் தர்பொல் லாவே'' இஃது இடையிரண்டிணைந்து வந்தது,



நச்சினார்க்கினியருரை, 

யூ | ! இறியகட் பெறினே யெமக்கியு மனினே 

பெரியசட் பெறினே 

யாம்பாடச் சான்மகிழ்க் துண்ணுமன்னே 

ுசோற் ரானு ஈனிபல சலச்சன் மன்னே 

(பெருஞ் சோற் றானு ஈணிபல கலச்சன் மன்னே 

யென்பொு தடிபடி வழிமயல்லா மெமக்க£யு மன்னே 

யம்பொடு வேனுமை வழியெல்லார் சானிர்கு மன்னே 

காக BTN தன்கையாற் 

புலலகாறு மென்றலை சைவரு மன்னே 

1ர யருஈசலை யிரும்பாண ரகன்மண்டைச் Ho wy Fg) 

யிரப்போர் சையுளும் போடப் பா£ப்போர் 

புன்கண் பாவை சோர வஞ்சொனுண் டேர்ச்சிப் 

புலவர் காவிர் ரென்றுவீழ்ஈு சன்றவ 

னருநிஈத இயங்கிய வேலே 

iS யாசா செக்சை யாண்டுளன் கொல்லோ 

வினிப், பாடெரு மில்ஷைப் பாகொக்கொள் நீகுஈரு மில்லைப் 

பணித்துறைப் பகன்றை ஈறைக்கொண்் மாமலர் 

சூடா, வைகி யாங்குப் பிறர்க்கொன் 
© * . + ச Surg வியு முயிர்தவப் பலவே '' (புறம்-௨௩ ௫) 

இசனுள்  நரக்சு நாறும் சன்கையால ' எனவும், *அருரிற ச் தியங்கெ 

வேலே' எனவும் சனிக்துவந்சன. * பெரியகட் பெறினே ' என்பது சொ 

E19, இசனைக் குறளடியாச்கிக் குறளடியும் வருமென்பர் பின்பு ால்செ 
ய் சவாசிரியர் 4. ! உ ப்பிலாறு வவிப்புழுக்கம்' (புறம்-௩ ௬௩) மூ.சலிய வஞ்சி 

யடி, (௬௯) 
  

* உரையாகிரியர், இசனைப் பதினேழடி யாசிரிய மெனக்கொண்டு, இத 
னுள் ““ஏழாமடியும் பன்னிரண்டாமடியும் முச்சீரான் வந்தன ) மூன்றாமடி 

முதலாக ஆறாமடியீறாகெ நான்சடியும் பதினாலாமடியும் ஐஞ்சீரான் வந்தன; 
இரண்டாமடியும் பதினொன்றாமடியும் அறு€ீரான் வந்சன ;) ஏனைய நான்கு 
ரான் வந்தன ; இவ்வாறு வரு சலின் அடிமயங்காசிரியமாயிற்று ?' என்றார், 
(தொல், செய்யுளியல், * வெண்டளைவிரவியும்' என்ப தனுரை,) 

* யாப்பருங்கலவிருச்இிசாரர் * இணைச்குற ளிடைபல குறைந்திறி னி 

யல்பே? என்பதனுரையிற் :சிறியகட்பெறினே ' என்னும் புபப்பாட்டை 

எடுத்தோதி : இஃது இருசோடியும் முசசீரடியும் இடையிடை வந்த இணைக் 
குறளாடரியப்பா பிறவுமன்ன. என்னை ! * அளவடி யாதமு மாதியு மாச், 
குறளடி ந்சடி யென்றா பிரண்டு, மிடைவா நிற்ப இணைக்குற ளாகும்'” என் 

ரூர் காச்கைபாடினியார் ' எனச்கூறினார். 

MAHAMAHOPADHYAYA



தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௭௦. மூர்சீர் முரற்கையு ணிறையவு நிற்கும், 

இ சலிக்குச் சந்தடியும் வருமென எய்சாசசெய்துவித்த,த 

இ-ள். முரற்கையுள் ௭-து கலிப்பாவினுள், முச௭ர்.., ,...நிற்கும 

ag FF rin ஒருசெய்யுண்முழுதும் நிறையவு நிற்கும், எ-று, 

உம்மையான் மூசலிடைஈடை என்னும் மூன்றிடச்தும் ஒரோவடி௰ா 

யம் இரண்டும் பலவுமாய வடியாயும் நிற்கும் என் ஈவாறு, pat.’ Riera 

சண்கலுழ்க் சாஙகுச், கார்வரச் கண்டனஈ சாசலர், சேர்வாச் சண்டில மன் 

னோ, பீர்வரக் கண்டனக் தோளே ' முஈடி முழுதும் வந்தது. } ் அறிபறி 

பறுப்பன சுற்றி, யெறிதிகழ் சணிஈசியோன் சூடிய பிறைச்க, ணருவ மாலை 

போலச், குருதிக் சோட்டொடு குடர்வ ௨௩௪ன ' (மூல்லைக்கலீ-௩) இது 

மூடுகியலான் முசலடியும் மூன்றாமடியும் மூசசீமாய வக்சத,/ *ரின்கண் 

ளுற் காண்பென்மன் யான் ' (குறிஞ்சிசகலீ-௩ ) இதுவும்இடையில்வந்த து. 

 செய்தானக் கள்வன் மகன் ' (.டி-௧௫) இது ஈற்றில் வஈதது, பலவும் 

வந்தன வந்துழிச்சாண்க, (௭௦) 

1S. Me Gs நாக்கே செந்தூக் கியம்றே, 

இ௫ வஞ்சிக்குஞ் சஈசடி வரும் என்கின் ஈத, 

இ-ன். வஞ்சிப்பாவினிற இ அசிரியப்பாவினிறு இபோன்று இறுக, எ.று, 

* செந்சாச்செந்று ' என்௱ மாட்டேர்ருனே, அிரியக்திர் கோதிய 

ீரானுக் தளையானும் ஈற்றயலடி முர்சோ£டியாய்வருசலும், இடைச்சண் முச் 

சீரடி வருதலும் பெறப்பட்ட. 

உ-ம். வாள், வலந்சா மறுப்பட்டன 

செவ்வா னத்து வனப்புப் போன்றன 

சாள், களங்கொளக் கழல்பறைக்தன 

கொல்ல் லேற்றின் மருப்புப் போன்ரன 

தோல், துவைச்சம்பிற் றுளேசோன்றுவ 

நிலைசக்கொரா விலச்சம் போன்றன 

மாவே, யெறிபதத்சா னிட௩சாட்டக் 

கறுழ்பொருத செவ்வாயா 

ளெருச்துவவ்விய புவிபோன் றன 

சளிழே, கசவெதியாச் சவந்துராஅய் 

அதிமழுக்கெய வெண்கோட்டா



ஈச்சினார்க்கினியருரை, ௬௫ 

னுமிருண்ணுங் கூற்றுப்போன்றன 

நீயே, யலங்காளைப் பரீ இயிவுளிப் 

பொலர்சேர்மிசைப் பொலிவுதோன்றி 

மாச்சட னிவ$)ெெெழுசருஞ் 

செஞ்ஞாயிற்றுச் கவினைமாசோ 

யனையை யாகன் மாறே 

தாயி றாவாக் குழவி போல 

வோவாது கூஉரின் னுடற்றியோர் காடே” (410-8 ) 

என மூர்சீாடியிடைவந்து மண்டலவாூரியச்சானிற்றது./ 4 அரிமயிர்த் இச 

ண்முன்கை'' என்னும்பாட்டினுள் ' இழைபெற்ற பாடினிக்குக, குரல்புணர் 

சீர்க் கொளைவல்பாண் மகனும்மே எனவா௩, கொள்ளழற் புரந்த தாமரை, 

வெள்ளி காராந் பூப்பெற் நிசினே : (புறம்-ஈ௧) இஃது ஈற்றயலடி முச்சர்த 

தார் செொஈதாக்கியற்றா யிற்ற வஞ்சிப்பா : தனிசசொர் பெறுமென்று பின் 

னுள்ளோர் கூறிய நூல்கள் சான்மோர் செய்யுட்சாசாவென்று கொள்ச, ௪ழ் 

றடி  வரைந்தோசவே, இடையிெல்லாவடியும் வரப்பெறுமாயிற்று, \ நேரி 

ழை மகளி ௬ணங்குணாக் கவருங, கோழி யெறிக்த கொடுங்காற் சனங்குழை? 

(பட்டினப்பாலை) என அசிரியவடியும் வெள்ளடியும் இடைவந்சன, (௭௧) 

௭௪௨. வெண்பாட்டீ poy. முச் சாத தாகும், 

இத வெண்பாவிற்கு முச£ர் வருமாறு கூறுகின்ற த. 

இ-ள். வெண்பாவினிறு இயடி முச்சீரான்வரு தலை உடைச்தாகும்,எ-நு, 

உ சாரணம் மேர்காட்டுதும். சீர்த்சென்னாது ' அகும் ' என *ஆக்கங் 

கொடுச்சமையான், அத்துணையாஃகமின்றி நாற்சீரான் மண்டலித்து வரு 

சலும், இடையினும் முசலினுஞ் சிறுபான்மை முச்சரோன் வருதலுங் சொ 

as, ௨-ம். 

[று அறையருவி யாடா டினைப்புனமு௩் காவாள் 

பொறையுயர் சண்சிலம்பிற் பூர்தழையுங் கொய்யா 

ளுறைகவுள் வேழமொன் முண்டென்றா என்னை 
9 மறையறநீர் வாழிய மையிருங் குன்று?” என மண்டலித்து 

வந்தது. 
(₹ அட்டாலும் பால்சுவையிற் குன்றா சளவளாய் 

நட்டாலு ௩ண்பல்லார் ஈண்பல்லர் 

கெட்டாலு மேன்மக்சண் மேன்மக்க ளேசங்கு 

சுட்டாலும் வெண்மை தரும்” 

டது ழதுரை.



தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

1 7 soy நாளுமொன் றநீயாப் பசலும் 

பசா௮௮ ஈண்புடைச் சேளிர்ப் பிரியா 

தீசா௮ னிவனென்னுஞ் சொல்லுமிக நான்கும் 

வகா௮ தொழி வெமக்கு.” ட 

Os சான்றோொல்லாரும் பிரசொழுசசேனும, பாட்டாய் வருச 

லின் மந்திரமாகாது, இனி, 

! வஞ்சி வெரிய குருசெல்லாம் பஞ்சவ 

CGT ONL dG கூடவிர் கல்வல் து 

சகோழனுரஈசை/ கரும்பினி க கதொண்டைமாள் 

சுசியும் சாச்சை கரிது' 

* கறைப்பற் பெருமோட்டுக் காக இப்வோட் 

கரைத்திரு௩ச சா௩கு2 காட் டப்பே 

*மறைக்குமா மாட்டாது மர்ர௩சன் சையைக் 
9 குறைக்குமா௩ உ௱ஈச௪ச்இ கொண்டீ 

இவை ஒளவையுங் காரைக்காலம்மையுங் கூறிய ஈ. 

! உலகு பரப்பப் பிக்கு முலகு 

துயர் சச் ரு ஈலவு 

நிறு ச் திவாழ் வரச யுடையாழ்வி யென்னு 

மொருசத்தியா முண்டிவ் பல்கு,” 

அ/௫்கனம் செய்யுள்செய்ச முன்னோரைக்ஈண்டு பின்னுள்ளோர் இத 

னைச் செய்யுளாகசசெய்தலின் இவற்றை *று௱்டமென்பார் ஆவ்விஇ யறியா 

ere, (௪௨) 

  

Lentini ரவைகளை errr wea ee eee, டட... பட்ட... பபப பட 

* 1 மறைக்க வறியாது மற்றசன் சையை ” எனவும பாடம், 
  

* * வரிசை பெரிதுடையர் கட்சலமு௩ தாயா 

புரிசை யொருசாரா ராமலமு௩ஈ சண்ணீருஈ 

தன்னிலச்து வல்ல புரிசைக்குச் 

தெற்கொத்திக் தோன்றுக இருநென் மலியேம் 

பொற்கொத்றி புக்கிருக்கு மூர் "' 

: வஞ்சி வெளிய குருகெல்லாம் பஞ்சவ 

னான்மாடக் கூடலிற் சல்வலிது 

சோழ னுறந்தைச் கரும்பினிது தொண்டைமான் 

சச்ரியிழ் சாச்சை சரித ?'



நச்சினார்க்கினியாரை, ௬௪ 

எக. TTF TS AIS உ மவ்வயி னை, 

 அசைச்சரோகுழ் " ௪ எனவம் பிரதிபேதமுண்டு, 
  

£* இடக்கிற் இடங்கிற் கடக்ச கயலைச் 

தடங்கட் டடங்கட் டளிரியலார் கொல்லா... இடங்கில் 

வளயாநர் பொலிரஈ்சதோள் வையெயிற்து4் செவ்வா 

யிளையாட்டி சண்டுணுச்கு மென்று ' இிச்சொடக்கத்துப் போய் 

கையார்லாக்தம், தடழக்கிற்பகவர் செய்சு வாசுதேவர் சிந்தழ மு,சலாகிய 

ஒருசாரசெய்யுட்களும் எப்பாதந்படிமோவெனின் ;--அரிடச்சேய்யுள் எனப்ப 

மெம்; அரிடமென்பது ௨ ௨கியற் செய்யுள் சட்செய்திய உறுப்புக்களின் மிக்குங் 

குறைந்து இடப்பனமிவனக்கொள் ௪, , * வரிசைபெரிதுடையர் ' என்பது: 

மிக்கது ) ver Adan Kerk go vigor, அவ்வாரிடச்செய்யுள் பாடு 

FOG CUM, KEEFNG” கெடுச்சும்கும் ௮. ற்றலுடையோராயினார் : அவர், 

இம்மைமறுமை முக்காலமுமுணாஈச இருடிசளெனச்சொள்ச) என்னை! 

“உ வகுியம் செய்யுட் ம்மாஇய வள வையிற் 

குறையவும் விதப்பவு௩ங குறையா வாற்ற 

லிருடிக ண் மிமாழிசலி ஞாரிட மென்ப ' எனவும், 

௪ ஆரிடஃ மெய்யும் பாகிதற் குரியோர் 

en@up iowa aidhy sé குடையோர் 

வகைக் சாலப் பண்புமுறை யுணரு 

மாற்றல் சான்ற வருர்சவச் சோரே” எனவும் சொன்னார் பாட் 

டியன்மாபு-டயாா. வடதாலறுடையாரும் பிங்கலமு சலாகிய சந்தோபிஏது 

ஈளுள் விரு ப்த்ச்சாது தி (Yo: ,சீலாதிய விக ரிபங்களாற் இடந்த ம » 0H) wi சுலோச 

moder Ao ey குறைந்துங் இடப்ப இருடிகளார் சொல்லப்பட்டனவற்றை 

ரிடமென்று வ்ஙகுவசனக் கொள்க ; அஃ சேயேனின்:..- 

௯
 t ‘ati யிரண்டுஞ் சிறகா வெயில்வயிருக் 

காருடைய பீலி கடிகாவாச்--சீரிய 

வச்தியூர் வாயா வணிமயிலே போன்றதே 

பொற்றோரன் சச்சிப் பொலிவு ' 

₹ உடையராச் சென்றக்கா லூரெல்லாஞ் சுற்ற 

மூடவராச் சோலூன்றிச் சென்றக்காற் சுற்ற 
4 

மூடையவரும் 0 வேறு படும் 

தண்டகம் பற்றிச் கடக மணிதுளங்க 

கொண்செங் குருதியி லோஒ டெந்ததே--கெண்டிச் '



௬௮ தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

OF மேலதற்கு எய்தியசோர் விதி. 

செழுதகை யில்லேன் டாதூடப் பன்னா 
  

எழு தசண் ணீர்துடைத்ச சை” என்றிச்தொடக்சச்சன பேர 

ஜ்சித்திரனுர் செய்யுளும், ஒளவையார் செய்யுளும் பத்தினிச் செய்யுளு ம.க 
லாகவுடையனவெல்லாம் எப்பாற்படுமெனின் -- ஆரிடப்போலியென்றும் 

அரிடவாசகமென்றம் வழ௩கப்படமெல்க. இவையெல்லாம் இருடி சளல்லா 

ஏனையோரசாகி, மனத்த துபாடவும், சாவவுங கெடவும் பாடவும்வல்ல கபில 

பாணர் கல்லாடர் மாமூலர் பெருஈதலேசசாச்சர் டெருஞ்சிச் இரா--இத்தொ 

டச்கச்தோரும் மிக்குஙகுறைந்தும் பாடப்படுவரெனக் கொள்க; என்னை ? 

* மனச்சது பாடு மாண்பி ஞோருஞ் 

சினத்திற் கெடப்பாடுஞ் செவ்வி யோரு 

மூனிக்கணா செயயுண் மொழியவும் பெறப' என்றா பாட்டி 

யன்மரபுடையாா. IE 7: — 

 இலைஈல வாயினு மெட்டி பழுச்சாற் 

Gwe வாங்கனி கொண்ணெ லாகா 

விளையாண் மூலைகலங கொண்டு முழ வலக இன்ற 

வினையுடை நெஞ்சினை வேதகொளீரே'' 

( திருரூலம், மகளிரீழிவு, ௪) 

இம்ழலர்வாக்த மிக்குவஈச த; 1! வசசரம் வாவி தைமதி முக்கோண, நெற் 

திநேர் வாங்கல் விலஙகழுத்ச, லுட்சச் சாவட்டச் துட்புள்ளி Quer ues 

புட்கானார் கண்ட புணர்ப்பு ' இது மாதிரநூலிர் புட்கரனுர் சண்ட எழுத் 

துக்குதிவெண்பா) இஃது இரண்டாமடி குறை5தவாதது, 4 இட௩கிற் 

இடங்கில் ! என்பது போய்கைவாக்த மிச்குவாசது. 1 கறைப்பற் பெரு 

மோட்டுச் காடு ிழவோட், கரைக்திரு5த சாட்சைசத்தொட் டப்பேய, மறை 

ச்ச வறியாது மற்றதன் கையைக், குறைக்குமா௩ கூஙகச்தி கொண்டு? 

இ௫ பூதத்தாநங் காரைக்காற்பேயாநம் பாடியது; இஃது இரண்டாமடி. 

குறைந்துலந்தது, அறிவுடை நம்பியார் செயத சஈசம் எப்பாத்படுமோவெ 

னின்;-- தூாங்கலோசைத்தாய்- சுரிதகச்சருகு தனிச்சொலின் நிச் 1“ காழி 

ரும்பிணர்த் சடச்சை' என்னும் வஞ்சிப்பாவேபோல வந்தமையால், தனிச 

சொலில்லர வஞ்சீட்பாவென வழக்காமோவெனின் ;:--வழஙகாம் ; செவியறி 

வுதாஉவாய் வஞ்சியடியால் வந்து பொருளுறுப்பழிரந்சமையால் உறுப்பழி 

செய்யுளெனப்படும், துடமூக்கிற்பகவர் செய்த வாசுசேவனார் சந்தமும் வெ 

எளளோசைசொண்டும், கொள்ளாது மிக்குங்குறைந்தும் வாலானும், இருடி 

களாற்பாடப்படுதலாலும் ஆரிடச்செய்யுளேயாம்.'”' (யாப்பநங்கலவிநத்தி.)



நச்சினார்க்கினியருரை. ௬௯ 

௫-ள். அவ்வெண்பாவின் ஈற்றில்வரும் முச£படியின் இழு இச்சீர் 

அசைச்சராய் நிற்கும், எ-று, 

‘Qube பாற்படுத் திய்நினர் கொளலே (செய்-௨௮) என்பத 

னுள் வெண்பாவின் மூசலுமிடையும் இயலகசைச்கீரிரண்டும் வாரா: உரிய 

சைச்சீரிரண்டும் வரும்: என்றதனை, ஈண்டு மீறுஇச்சண் இயலசைச்சீரும் 

உரியசைச்சீரும் வருமிமன்றவாறு, (௭௩) 

எசு. கேரிற் நியற்சர் Somes Soot tor 

சோம் றிர/உ மியற்கைய வென்ப, 

இஃத அவ்வசைகசர் நான்கனுள் சிரையும் சிரைபும் இன்னுழி நின்று 

இன்னவாறு தட்கும் என்கின்றது. 

இ-ள், மாயும் சிரைபும் நேரற்றியற்சாரப்பின்னே தளைகொண்டிநறும் 

இயல்பின. எ-று, 

இய த்£ீர்ப்பா த்படுச் இயர் ற்றுக' (செய்-௨௮) என்றவைசாம் வருஞ்சீ 

ரோடு சட்குமாறுகூறி, ஈண்டு ௮வை முன்னின்ற சீரோடு தட்குமாறு 

கூறுகின்றது, ௨- ம/“செடுப் gre. ங கெட்டார்க்கு.. சார்பாய்மற் மூக்கே, 

யெடுப்பதாஉ மெல்லா மழை ” புதிருக்கு றள்-௧௫) $ரன்றறி வாரிற் சயவர் 

இருவுடையர், மெஞ்ச,ச் saa Hor” (8ட.-௧௦௭௨) 1$ தனக்குவமை யில்லா 

தான் முள்சே்ஈ₹தார்க் கலஃ்லான், மனக்கவலை மாற்ற லரிது (2-௭) ௮௪ 

முதல வெழுத்செல்லா மாதி, பகவன் முதற்றே யுலகு” (ஊடி-௧) இவை 

தேமா புளிமா என்னும் நே£றறியர்சீர் ரரையசைஃசபோடும் நிரைபசைச்_ 

EC2195 சட்டன, (௪௪) 

61h. நி. ராவ ணிற்பி னே நேர்பும் 

வரைவின் மென்ப வாய்மொழிப் புலவர், 

இஃது ஒழிந்த நேருகேர்பும் இன்னுழிரன்று இன்னவாறு தட்கு 

Q wea Gear m $i. 

Q@-&, Coli Duar berm விமண்டாஞ் FA gg சிரையீற்றியற் 

சீர்ரின்றபின் ௮சன்பின்னொரு நேர்பும் வந்த சட்டனிச்சப்படா வென்பர் 

மெய்ம்மொழிப்புலவர், எ-று, 

உ-ம்.[ “பாலொடு சேன்சலந் தற்றே பணிமொழி, வாலெமி தாறிய 

நீர்'' ( இருக்குறள்-ச௧௨௧,)  ௮மிழ்திலு மாற்ற வினிசே தம் மச்கள்,.ஏறுசை 

யளாவிய கூழ்' (ழே.-௬௪) ர இனிய வுளவாக வின்னா கூறல்,கனியிருப்பச்



௪௦ தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

காய்கவர்ந் சற்று' (ஷூ.-௪௦௦) [4 படைகுடி கூ.ழமைச்சு ஈட்பா ணாறு, மூடை 

யானசசரு ளேது' (60டி-௩௮௧) எனப் பாதிரி சணவிரி நிரையீற்றியற்ச 

சோடும் நோசைச் சீரோடும் நேர்பரைசக்€ரோடு௩ ஈட்டன, இனி, ஒன் 

றெனமுடிச்சலான் வெண்பாவுறிச்£ர் நின்று போரைச் ரோடும் கேர்பசை 

ச்சரோடும் சட்டலும், ஒழிர்சன விமண்டொடும் தளையாமையு௩ சொள்க, 

உ-ம் பிறவிப் பெருங்க... ஸீர்துவர் நீந்தா, ரிரைவ னடிசேரா சார்' (இருச் 

குறள் -௧௦) /இருள்சே ரிருவீகையுஞ் சேரா விஸாவன், பொருள்சேர் புகழ் 

புரிந்தார் மாட்டு * (ம்டி.-௩) எனச் தட்டன, (௭௫) 

௭௬. எழுசி மிறுதி யாசிரியய கலியே 

எ. வெண்பா வியல்லுபர் பண்பு முடியும், 

இரண்டும் உணாயியைபுகோககி என் ௪௪ கூறிற்று, இது கலிக்குஞ் 

Figo nD ஈறுவருமாற கூறுகின்ற. 

இ-ள். கலிப்பா எழுசரிலு தியாகி ரிரியச் காறும் வெண்பாவினிழு 

இயாலும் முடியும். எ-று, 

“61 முச்ரிறுதி யாசிரியம்' எனவே, 9ங்யவடி ப௨ி...ம் வது எருத்தடி 

மேச்சிராகவே வருமன்ப நு5 ம், 'வெண்பாவியல்” எனலே, கட்டகசோவெண் 

பாவாலும் சீர்வகைவெண்பாவானும் வது ஈரடி மூச்சரான் வருமென்ப 

தூஉம் பெற்றும். ௨ம்ர்'அரிகாய வானெய்தி யருர்மியார்க் கார் க்சலும்” 

(பாலைக்கலி ௧௦) என் இ சலியில இயிண் ' இளை ல புடைய என்னும் ஆசிரி 

யம் ஈற்றடி நாற்சிரும் MWA முசச்ருமாக மழுசிடரானிற்றது.. “மணி ற 

மலர்ப்பொய்கை'(பருசக்கல்-ந என்னுங ஈலயினிறு இ “மிமட்லியான் செவி 

முதன் மேல்வுசான் கரலைபா, கெல்லாஉ கூயியோ கெடிப்புக ர்ன்பெண் 

டி, Mae Geri Qu யாத்சழீறு£ கல்லாவாய்ப், பாணன் புகு மடக் கால் 

என வெண்பாவியலானிச்ஈத, இது சலிக்குறுப்பாம வருதலிம் ஆரியத் 

தளையும் வந்தத, இஃது ஒத்த மிசைக்கும் பெரும்பான் மைவிதி, 'பண்புத' 

என்றது விசேடமிக முடியுமென்றவாறு; எனவே, இருஈரும் நாற்சீரும் 

ஓஞ்சீருமாயவடி.களான் முடிவனவெல்லா௩ கொச்சகம்: அவை இத்துணை 

விசேடமின்று என்றவாழு, (தியல்' என்றசனான் மூன்றடியிற் குறைந்த 

வெள்ளைச் சுரிதகம்வரிற் பண்புறமுடியாவாம். (௪௬,௪௭௪) 

எ. எழுத்து முதலா வீண்டிய வடியிற் 

குறித்த பொருளை முடிய நாட்டல் 

யாப்பென மொழிப யாப்பறி புலவர்,



நச்சினார்க்கினியருரை, எசு 

இக * “நு ச்சமுரையானே யாப்புணர்ச்துன்ற த, 

இ-ள். எழுச்து , வடியின் ௭-து எழுச்துமுசலாச அசையுஞ் சீரு 

மொன்றாககத் சொடர்*ண்டிய வடியிலே. குறிச்சு காட்டல் எது தான் 

வைப்பர்சருதிய பொருளைப் பிர சோரடியு௩ சொண்டு கூட்டாதமைந்து 

மாைசய்சல், யாப்பென புலவர் ௭-௮ யாப் பென்று சொல்லுவர் அவ் 

வாறி யாச்சலை Aer புலவர். ா-று, 

உம், “நீரின் ஈண்மை௰ஈ இயின் வெம்மையும்” எனவும், i seer 
- ச டட » உ * * ச ௩ ன க 

பெருஞ்செல்வகதோன் நியர்கார்பொ ட்டி நாலடி-2) எனவும், *அரிசாயவற 
நர 

னெய்தி யருரீ3யார்க் சளிக்கஓம்” (பாக &ஈலி-கப) எனவும், வசையில் 

புகழ்வயஙகுவெண்மீன்' (பட்டினப்பாலை) எனவம் இக்கால் வசை செய்யுட் 

கண் முடியுக்கு ணையும அடிசோறுு குறிச்ச பொருளை முடிய காட்டிய 

வாற காண்க, ('யாப்படுபுஈ வா” என்ற னன் இருசீரானும் மூச்ோடனும் 

குறிச்சு பொருளை முடிப்பன பும், இ௫ஙன முடி g தொழிந்து அர்£ரை 

மேல் வருகின் ஈவடியோடு பொருண்முடிய- ெய்வனவும் சறுபான்மை 

யாப்பென்று சொள்ச, ஐஃ(॥, **மண்டிரு W(lph & D7 phi 9 th) இளா, வண்டின 

மலர்பாய௩ காதமீராரைச, கண்டர் சானற் குருசனே மொலிப்ப” என 

மு-சீராளா டவ ெண்பாவிந் பயின்றுவரு மாறு உரையிற்கொள் ௧.(௭௮) 

௪௭௯. பாட்சிலா நூலே வாய்மொழி பிசியே 

யக (pao Fr av லல2வம் நிலத்தும 

வண்டும் றவர் Fam ரில் வரைப்பி 

DY VOU DIVAN WE தவர் வழங்கும் 

wim Dar APU) OQ Foster Bi |லிவர். 

Qe முற்கூறிய யாப்பிர்சோர் வேறுபாடு கூறு இன்றது, 

இ-ன், பாட்டிரை ., ॥ிலத்தும் எ-று பாட்டுக்களும் உரைகளும் தூல்க 

ஞூம் மகதஇர௩கஈளம் பிசுசளும் அஙகசசமும் முதுசொல்லும் எனப்பட்ட 

அவ்வேழுபொருளிடச்தும். வண் தூவர் எ.து கொடையாழ் பெற்ற புகழி 
னையுடைய சேரசோழபாண்டியருடைய, சண் , , வரைப்பின் வது குளிர்ச் 

சியையுடைய நாவலம் பொழிலுட் டமக்கு வராது சொண்ட வடவேங் 

கடந் சென் துமரியிடத்து, நார்பெய......வழக்கும் எ-து மலைமண்டலம் 

சோழமண்டலம் பாண்டியமண்டலம் சொண்டைமண்டல மென்னும். 
ரான்கு பெயரையுடைய தமிழ்நாட்டார் நடாத்தும், யாப்பின்..... புலவர் 

முதற்கண் 'யாச்சசீரோயடியாப்பெனா௮' ஏன நிறுத்த முறை, 
 



௭௨ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

எ-து செய்யுளின்பெயர் சனக்குப் பெயராசவு முடைச்து மேற்கூறிய 

யாப்பு, எ-று 

என்றது, குறிச்ச பொருளை அடிச்கண் முடிய காட்டுசலே யன்றி 

இப்பகுஇிப்படர் செய்தலும் யாப்புறுப்பென்றசாம். பாட்டுசசெய்யுள் 

உரைச்செயயுள் நாற்செய்யுள் எனத்தமிழ்நா। ட்டார் வழ௩கியவாறே பெயர் 

பெறுமென்றவாறு, எனவே, அர்காட்டார் வழஙகும் யாப்புப்பகு.தி கூறி 

corms pm. (௭௬) 

90. [தீர] ஈபேதானை, 

நாற்சொல் லியலான் யாப வழிப் பட்டன, 

இத * நிறுச்சமுரையானே மாபென்னு முறப்பு யாப்பின்சண் 

வருமாறு கூறுகின் ஈ௮, 

இ-ள். மாபேசானும் - மாபென்ஈ பூழுப்புக்சானும்; நாற்சொல்லிய 

லான் - நான்கு சொல்லையும ௨௨௪ ௪சோ ஏழுவகைவழுவம்படாமல் வழங 

குகின்ற வழசகு வழுவாசன யாப்புவழிப்பட்டன - மூர்கூறியயாப்பிலக்க 

ணத்தின் வழியிலே பொருச்சமுடையவாயசகிடப்பன, எ-று, 

இரதாலிடத்து இதக்கு முன்னும் பின்னும் கூறப்படும் மாபுளதாக 

லின், இஈநூலுட் கூறிய இலககணங்களினின்றும் இசனைப்பிரித்துப் பிரி 

நிலையேசாரச்சாற் கூறினார். காற்சொல்லாவன:;--இயற்சொல், இரிசொல், 

திசைச்சொல், வடசொல், பெயா விளை யிடையு/ எனபன இயற்சொல் 

லின் பாகுபாடாகலின், இயர்சொல் அஈமான்குபாகுபாட்டானும் செயயுட் 

குரித்சாயிற்று, இரநான்கு சொஃலானுங காலதோமம் இடகதோறும் வழ 

ங்குகின்ற வழக்குஞ் செயயுளு கிடைசெரியாமற் ெொடாப ப௫சசி முறை 

மைபிறழாமற் செய்யுட்செயச எனறவாற , ௨-ம், 

[ஒதிய மோதா ருணர்விலா சோதாது 

மோதி யனைய ர௬ுணர்வடையார்.-தூயகாக 

நல்கூர்௩துஞ் செல்வ ரிரவாதார் செல்வரு 

ஈல்கூர்நதா ரீயா ரெனின்' (காலடி-௨௭௦) 
ee anaes wee — Se 

உ “பாட்டு முதலாக முதுசொல்லீருகச் சொல்லப்பட்ட எழு நிலத்தி 

லும் வளவிய புகழையுடைய சேரன் பாண்டியன் சோழன் என்னு மூவரது 

தமிழ் காட்டகத்து ௮வர் வழங்கும் தொடர்வழிக்கண் வரும் மொழி யாப் 
பாம் என்றவாறு" என்பது உரையாசிரியநரை, 

* முதற்கண் 'யாப்பெனா௮, மரபே தூச்சே சொடைவகை யெனா௮” 
என கிறு த்தமுறை.



ஈச்சினார்க்கினியருரை, ௭௩ 

இத வழக்காசவுங் கூறப்படும். ஒருகாலத்து வழங்கிய சொற்சளும் 
பொருள்களும் அணிகளும் கோலமமு சலியன ஒருகாலச்.அ வழங்காசனவு 

மூள, ஒரிடத்து ரிகழுல்பொருண் மற்றோரிடச்.த ரிகழாசனவுமூள. அச் 

காலம் இடரும்பற்றி எற்றவாற்றாற் செய்யுள்செய்க என்றவாறு, அதோ 

ளி, இதோளி, ௩ சோளி, குயின் என்றாற்போல்வன பிடைச்சங்கச்திற்காகா 

வாயின. {‘ அட்டா னானே குட்டுவன் ' (ப.ிற்றுப்பச்து-டு, ௪௭,) ரீஉச்சிச் 

கூப் அய சையினர் ? ( தஇருமூருகாஈறுப்படை) என்றாத்போல்வன கடைச்சங் 

கத் திற்காயின சொற்கள், இககாலக்.இற்காகாவாயின. (* வரிமணன் *9ஞம 

லக் கற்பக ஈடக்கும், பெரு பிசப் பகட்டிற்குச் நறையு மூண்டோ? (புதம்- 

௯௦) (ஈழ்மா த் இயாச்சு சேமவச சன்ன” (புறம்-௨0௨) என்றாற்போலும் உவ 

மப்பொருள்களும் இச்கால,த இற்காகாவாயின. இன்னும் அரநான்குரிலத்தும் 

ஒரிடத்துப்பொருள் ஓரிடதச் துவாக கூறலும், உலகொடு மலைதலும், சமய 

தூல்களோடு மலைதலும், கலைகளோடு ம சலும், பிறவும் இன்னோன்ன 

வைபொருண்மாபிற் ஈப்பாம், நிவை நாடசவழக்கிற்காமாறு ௮கச்திணை 

யியலுட் கூறிற்று, ! *குண்டல மொருபுடை குலாவி வில்லிட, விண்டலர்ந் 

சொருபுடை தோடுமின்னெய' (சகுண, ௧7௩)! வண்காது சிறைந்ச 

பிண்டி யொண்டளிர், நண்பூ ணாக இளைப்ப' (தஇருமுருகாத்றுப்படை) 

* அம்மல ரடியுங கையு மணிகிளர் பவள வாயுஞ் 

செம்மலர் நுதலு காவுட் திராதொளியுகிரோ டங்கேழ் 

விம். பிசப் பட்டு வீழ வலச்சக மெழுதியிட்டா 

ளம்மலர்ச் சண்ட முள்ளிட் டஙிவையைச் தெரிவை தானே, '” 

(சந், இலக், ௬௯) என்றாற்போலும் ௮ணியு௩ கோலமும் இக்காலச் இற்சாகா 

வாயின, ( புலிப்பற் கோத்த புலம்புமணித் சாலி, யொலிக்குழைச*் செயலை 

WO oT MAGN’ (Hae. ௭) இத பருவததுகமேற்ற ort, | § கொல் 

வினைப்பொலி௦த ' (அகம், &) என்னும்பாட்டுச குறிஞ்சிக்கும் முல்லைக்கும் 

ஏற்றபொருள் சச்சமரபிற்றாய வசன. பிறவுமன்ன, மலையைப் பிறங்க 

லென்று பின்பு இரித்சாற்போல, இச்காலச்தார் உயர் என்று மலையைச் கூ 

றலாகாது, இனிக் குடவயிலைக் !!கொர்றா சோழர் குடந்தை wags’ 

(yad-H0) Tamed, | Song Hie on. 6 gpras’ (4px) crores 
gate திரிச்சவகையானே, இக்சாலச்துக் களத்தூரைக் களந்சையென் 

ரூற்போல,ச் திரிப்பனவும் ௮றிச, இனித் த.பிழ்நாற்கண் வழுவமைச்சவா 
தன்றி ஆரியரும் பிரபாடைமாச்களும் வேண்டுமாற்றாற் edge செய்யுள் 

செய்தல் மாபன்றென்றுணர்ச, (3) 

  

‘ * 6 @gUiniusdus’ என்றும் பாடம்,



ore தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

ரக, அகவ லென்ப தாரி யம்மே, 

Da *igss CHeapurer tgragoisg@Gang, ரிறுச்சப் 

படும் பொன் வெள்ளிமுதலிய பொருள்களைப் பெத்றுழியன்றிக் கழஞ்சு, 

தொடி, துலாம் எனத் துலச்கோலாற்றாக்கி யளக்கு மாறில் வை; அதுபோல 

அடிவரையறை யுடையலாய் . பாரச பாவினை யடிகளாந்றுணிச் துச் தூக்கி 

தஇலைவேறுபாடெர்த்துதலிற் நூக்கு எல்லாப் பாலிற்கும் பொதுவாயிந்று. 

இ-ள். வழக்கொள் அகவல் என்று வழ௩கப்படும் ஒசையை ஆரியத் தி 

நீகுரிய என்ப, எ-று, 

இ/சவிச் கூறலின் அசவலாயிர்று, ௮ஃதாவது கூற்றும் மாற்றமும் 

ஆ ஒருவன் கேட்ப அவற்கு ஒன்று செப்பிக்கூறாது தாஙகருதியவா 

நெல்லாம் வரையாது கூறுவது, அசனை வழக்கினுள் அழைத் சலென்ப, 

அங்கனம் உறுமிடத்தத் சொடாஈது டெ தவோசை அ௮கவலாம். அவை 

சளம்பாடு பொருகர் சண்ணும், சட்டுஙசழ௩கும் இட்டுராப்பார்கண்ணும், 

தம்மின் உறர்துளைப்பார் கண்ணும், பூசலிசைப்பார்கண்ணும் கேட்கப் 

படும். வழக்கின்கணுள்ளசாய ௮அஙஙனம் அழைத்துக் கூறும் ஒசை ஆரி 

யப்பா எ-று, (214) 

௮௨. $அதாஅன் றென்ப வெண்பா யாப்பே, 

இத வெண்பாவிற்குரிய செப்பலோசை கூறுஇன் ஐது, 

இ-ள். மேற்கூறிய அகவிக கூறு மோசையன்றிச செப்பிக்கூறுமோ 

சையெல்லாம் வெண்பா எனப்படும் என்று சொல்லுவர் ஆரியர், எ-று, 

  

 ஒணவையவபுஷ்தைளையார retreat met வர வவ 

** “மாபே தூச்கே சகொடைவகை யெனா௮' என நிறுத்த முறை, 
    

ர் தாச்செனினும் ஓசையெனினும் ஓக்கும், 

t அகவல் என்பது ஆசிரியன் இட்டசோர்குறி' என்பர் உரையாசிரியர், 

$ (அஃ சன்றென்ப” என்பது உரையாசிரியர் சொண்டபாடம்; “வெண் 
பாயாக்கப்பட்டது ௮கவலோசை யன்றென்றவாற, எனவே ௮சவலில்லாத 
வோசையாம். இசனைப் பிற நாலாசிரியா் செப்பலோசை யென்ப, அ.சவல் 
என்பது ஒரு தொழில்; ௮,ச்தொழில் ௮சன்கண் இல்லாமையின் go ger 
றென்றார். உதாரணம், பொன்னா மார்பிற் புனைகழற்கார் எெளிபே, 
ன்னேனென் மாழுலச்கை பற்றின. கன்னோ, மனனோடு வாயெல்லா 
ல்குரீர்ச் கோழிப், புனனாடன் பேரே வரும்.” இது மேற் சொல்லப்பட் 
௮ (௮சுவல்) போல இசைகுறித்துவரு தலின்றிச செப்பு, சலா வாச்சியம் 
பான்று ௮றிவோசைக்தாக்சி வந்தவாறு சண்டுகொள்க'' என்பது உனா 

ப்பாசிரியரரை.



ஈச்சினார்க்கினியருரை: எடு 

யாப்பு என்றதனான் அவ்வோசை செய்யுண் மூழுவதாஉம் ஒருங்கு 
சீழீழிச் இடக்கும் ௭-௮, ௮ழைச்துச்கூறரு சொருவற் கொருவன் இயல் 

புவகையான் ஒரு பொருண்மையைச் கட்ொக்குங்கால் எழுந்த வோசை 

செப்பலோசையெனப்பூம், அவ்விரண்டு மல்லது வழர்கினு ளின்மையின் 
“அசாஅன்றென்ப' என அவைகளிணனிலக்சகணம் பெறலாயிற்று, (௮௨) 

3௩, * துள்ள Car oF HS wor OT LAL, 

இ_௫ செய்யுட்சண் ரிகழுசற்ருரிய துள்ள றோசை கூறுகின்ற. 

இ-ள். வழக்கெலாற் கூறாது முபற்கைப்படுமாற்றாற் றுள்ளச்சொல் 
லுமோசை கலிப்பா எனப்படும, எ-று (௮௩) 

AF, * தரற்க லோசை வஞ்சி யாகும், 

இஃத அச்செயயுட்கணிஈழ்சற்குரிய தாஙகலோசை கூறுஇன் றது. 

  

  

* * துள்ளலோசை கலிப்பாவிற்காம் எ-று. துள்ளு சலாவது ஒழுகு 

நடைத் தின்றி இடையிடை' யுயர்5து வருசல், சன்று துள்ளிற்றென்றார் 

போலக் கொள்க. ௨ சாரணம், 

₹* அரிதாய வறனெயதி யருரியோர்க் களிச் சலும் 

பெரிசாய பகைவென்று பேணாரைசத் தெறுதலும் 

புரிவமர் காசலிற் புணர்ஃ சியு சருமெனப் 

பிரிவெண்ணிப் பொருள்வயிற் சென்றங காதவர் 

வருவர்கொல் வயஙகிதாஅய வலிப்பஃ் யான் கேளினி” 

என்றவழி, “அரிசாயவறன” என்கின்றவழிஏ செப்பலோசைச்சாகிய 

வெண்சோேப் பின்னும் வெண்டளைககேற௱ ரசொல்டுலாடு புணராது ஆண் 

டெழுந்தவோசை அள்ளித்துள்ளி வாசமையாற் நுள்ளலோசையாயித்து"! 

என்பது.உரையாச் ரியரரை. 

ர “துங்கலாவது சீர்சொறும் ,ிசையரா ச வஞ்சி ௪-று. உசாரணம், 

* சுறமறிவன துறையெல்லா 

மிறவீன்பன வில்லெல்லா 

மீன்றிரிவன இடங்கெல்லாக 

சேன்றாழ்வன பொழிலைல்லாம் 

எனச், சண்பணை சழீஇய விருக்சை 

மண்கெழு நெடுமதின் மன்ன னூரே,” 
இதனுட் சீர்சொறும் ஓசையரு சவாறு சண்டுகொள்க,



  

Ok. இடிறிறுஇிமித் தூங்காது சர சொறுர்தூல்சப்படும் ஒசை வஞ்சி 

ப்பிஸ்சும், ௭௮, 

தள்ளதும் தூங்கறும் வழச்கின்சண் ரிகழாவேன்றுணாச. (௮௪) 

டு. மருட்பா வேனை யிருசா seg 

தானி.து வெள்ளுர் தனிகிலை யின்றே. 

Qe மருட்பாவிற்கு வேரோசையின்றென்னெறது. 

டுள். மருட்பா எ-து மருட்பாவிற் கோசையாவது ஏனை 

Pale, ag ஒழிஈச இருகூறுமல்லது தானாக வேறுபடுச்து இதுவெ 

ன்று சாட்டுந் சனிரிலை யின்று, எ-று. 

எனவே செப்பலும் ௮அகவலுங கூடியது மருட்பாவாயிற்று, அதிசார 

ப்பட்டுச் செய்யுஃகுரியவாய நின்ற துளளலுக காஙகலும் ஒழிக சனவே 

வரும் என்றற்கு 'ஏனை' யென்றார் சூ.ச.தர௩களை ரிறுத்சநூறையாற் கொள் 

னாத எதிர்சென்ற கோடலிற் செப்பல் முன்னும் அகவல் பின்னுமாம். () 

அச: * ஆல்கியல் பலலது பாட்டாங்குக் Glen aura, 

இத மேலனவற்றிற் கோர் வரையறை கூறுகின்றது. 

இ-ள். மேற்கூறிய நான்ேகோசையான&ஃலது செய்யுளே மு.சலூற்கண் 

ஆரியர் செவார், எ-று, 
  

° *இவ்விய லல்லதுு என்பது பேராசிரியர் கொணட பாடம், 

“இ .து,பாக்க ளெல்லாவற்றிஈகு முரியசோர் மரபுணாச்-று. மேற்சொ 

ல்ஓப்பட்ட ஒசைலகையா லல்லது பாட்டாஙகுக் கூறார் என்தவாறாயிற்று, 

பாட்டாங்குக கூறலாவது ஓசை யொழி*து €ரு௩ சளையும் பட EK DM. 

ங்லாறுசொல்லு௩காற் பாட்டாககாகாதென்பதூஉம் அடியு தொடை 

வும் பெற்று வந்த தாயினும் நாலின்பாற் படுதல் உரையின்பாற் படுதல் 

என்பதஉம் கூறியவாரும். அதுவருமாறு. 

**ஓலகை படியும் விரிக்குக காலை 

பஇமய்வகை யமைந்த பதினேழ் நிலத்து 

'மமுபது வகையின் வழுவில வாட 

weg றிருபச் சைந்சா கும்மே” (செய்-ட௦) என்பது ஆரியப்பா 

ஸித்திரிய இலகச்சணமுடைச் தாயினும் ஓசையின்மையான் ஆசிரியம் எனப் 

ப்டாத்தோலேனப்படுமென் ௮ சொள்க'” என்பது உரைமாசீரியநகை



நச்சினார்க்கினிபருரை. ச 

- > ல ; qo எனமிவ யாணும அதம் 
to 

ப த றல at 5 க் ட பு வ OR Bho னன் என்றார். இங்கு என்றது 
உரு ரூ ன் . . a, ‘ . ச ள் 

Yds Wh ton. ண் பயன் CL me Mus LIT do BOT TM பெயா் பெருச பா் 
« . ட ர் ~ ட . ட க ய . டட ty . ௬ my _ பர 

பாடம் மாகிய ஸ்ர யுன் கட we ee அவை யொழிய (௫ வின்ளொன்ப ட் we Lf 

ee Dit (2 LAT ose babe Mtn gl ' Wiig ப. wf i) க் ih) Sn Bovey Q) uear way Po OD ’ 
7 4 

a) pet வால் மொய்கு me Pot ute Sar weds bu வேண்டுவா 

chon rior amr Mow FU we, Uso cei Dome sao vower 

SDD TSP UR ART Sot, Quy Go Ln Oe Dora பரும சாராகொல் 

பன்னும் யம் நிறுவ வம். அம். ௨7 உறும்தாற் சான்றோரும் இனநு 

சொள்ளாராயிஷர், 
(24) 

_ . ச யல் ன க ar od ட் hoy ai a HST. Sp RBIs aro M1 TK toy oem, 
oy. ச் . . 

ஆக at AB கு ல் Ch 4p OST நட ப்பு Ld oT a Bly 

QW, are oso Oat oe ey நயக்கும். a 
. « . . fo ட 

err Wel நாண்கிட அப. பெறு, 

DN go) somes மெசொட்ஷீவா பாடியும் அபர்கணமாம்... நன Bay of ok உ ் Cae iA OF 33 att hy 
a . . க ot. ர ராடு ட்ட க ரூ க்க க ச ’ 

இ அறு சும பரட் ரும் பாரி ற ண்ட பரி பரணி வறிய peat ஈரும் ௭ அம் 

துவ்வா ப: வ் அம் இர டர் உ 1 வர்ரது உட்டு (இயணி ploy & anh may td அவக ப்ரீ JO pp alhoah OF: TAT Eo we ee TO ER ay tha 7 yy oo அரபு யர 

3 . ப ட்ப த ரு . sige owe ges க ப ee 
டா) ழி AML Mol a A அ ம் Fall வப, மா ப்ட் 1 இய tf a ABT T LIL ௫ 

6 wat டச் . . ௩ 4 ய ட ன் . . ். 

WAU Sere Yo சயுமாறு காண்ட். பாடிவன மொழியிலும் நாகு 
~ ட ட்டி ப டட. ப . 

Gor Gt fo Luss விண ரா பிற்கு ம்று எகிறி பா வண CU tol ie, ரு on af ம ர ‘ t mo tte 

1 FiGO RE ONT LT ye Lb gL avraneccmem-remuics 2 § Qu Maree 

Gudea பம் ெம்ள் gute பும் ரீயாம்பா டழ்தான். மிழக றுண்ணு 

மன்னே” என அளவடியாகவும் ச காச நாறு தன்சையால் ' வனச் சக்கடி 

யாகவும் சிறுசோற் நானு ஈணிபல சுலக்சன் மன்னே”. என ரொடிவடியாக 

பும் தூக்குச்றுணிச்தவாறு காண்க, இங்ஙனம் sot dBeTo) meor fos ss G1 Qe 

சன்கையாற் புலவ, நாறு மென்றலை சுவரு மன்னே ? பன்றசனை இர 

ண்டு நாற்சீரடியாச அலகிட அசவலனோசை பிறவாமையுணர்க. 1‘ உள்ளார் 

கொல்லோ தோழி” என்பதற்கு முள்ளுடை என்பது அடியெதுகையாய்ச் 

சிந்தடியும் நெடிலடியுமாசக் கொள்ளஙன் றதனையுக் தாக்குச்துணிந் இரண் 

டனையும் ௮அளவடியாக்கியவாறுங் சாண்க, தாக்கின்றென மயக்கடிவஞ்சி 

யிடைதெரியாமையு முணர்க. (௮௭) 

௮௮, மோனை யெதுகை முரணே பியைபென 

நானெறி மரபின தொடைவகை யென்ப,



CT தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

இத *ரிறுச்சமூறையானே தொடை கூறுகின்றார்; அவற்றது பெய 

ரும் முறையுமுணர்த்திற் - ௧. 

இ-ள். சொடைமோனையும் ௪ அகையும் Apt aM யைபும் என BIT F 

வதியாய முறைமையினையுடைய, எ-று, 

நெநறிமாபின எனவே அளபெடை வழுவமைச்துச்கொண்ட எழுச் 

சாகலின் அல்லாறு இறக்சசன்றாம். தொடைவகை யென்ற சனான் அசை 

ய*தாதியுஞ் சரந்காதயுக் கொள்ச, இவைதாம் இறுநூ ந்றிருபத்சைந்சடிக் 

கண்ணும் வக்சவடியேவா.4 mages yuo கொடுப்பனவும், ஐரடிக்கண் 

ணே சதொடுப்பனவும், கட்டமாயடியொடி சொலிப்பனவும், ஈர்வசையமட 

சம்மொடிசாமுட் தம்மொடு mak வக. கொடுப்பணவும் எனப்பகவா 
ஸு ‘ \ us) oa. (௮௮) 

3 ய ரது Mere - லு 

ர அ? Oo Lt aM சு a Pe EU oO) wb! LL T RL, 

இஃத எய்தியசன்பேர் ஈிறப்புவி இ, 

இ-ள். அச்கான்குடனே உயிரளபெடையைக் கூட்டக் சொடை யைக் 

SDT, CFD. 

உம்மை எச்கமும்மையாகலன் ஒற்ளை மிபடை கூட்ட அறுமா ம் எ-று, 

உயிரின்பின்னது ஒற்றாவின் ௨உயிரளபெையை யெட௫ித்தோடு 
ல் © 

goer, 
eM 

oP LP Mar Be 

பெடையை உம்மையாரம் கொண்டார். abla po maraduent iar at 2 or 

சையை நிசழ்த்தாசவாறு மமர்காண்௭, (௮௯) 

cna Gute ate, og to SIL. ure பா JH - a] oF, , { 

vaug got Osta om manor chau Sau, 

இதுவுமது 

இ-ள். பொழிம்......... சனர் எ-து பொழிப்புச் தொடையும் Hees 

சொடையுஞ் செந்தொடையிலக்கணமும் தரடிச்சண்ணே வருமென்றமை 

த்சனர் ஆரியர். தெரியி,,.......எவே எ-து ஆராயின் அவையும் தொடை 

யாதற்குள, எ-று, 

தெரியின் என்றதனாற் செந்தொடை தாடிக்கண் வரினும் ஈரடியா 

னன்றி லாரா எனக்கொள்க, இக்கருத்தான் எண்டும் போதந்துவைத்சார். 
cere nme teem ae mane மல்லையா... வலை hee a 

* 6 தூச்சே தொடைவகை யெனா௮' என்பது. 
 



நச்சினார்க்கினியருரை. ௭௯ 

அவையும் என்ற உம்மையை எச்சப்படும் இப் பிறவும் ஒாடிச்சண்ணே வரு 

வனவும் உளவெனக்கொள்க, அவை முற்றெதுகையும், களைமுூற்றெது 

கையும், இரண்டர்சா இயம், இருவகை ரரணிறு ச்சமைச்சவும் விட்டிசையு 

மாம். ( ௯௦) 

Sanh. * Be at DS GF IWOKF SN யாட்டை யாப்பு 

மொழிர்கவற் நியலான் முற்று மென்ப. * 

இத ரிரணிலாச்ொடையும் இரட்டைச் சொடையுமென இரண்டு 

சொடை உறி அவை ராரிகூறிய கசொடைப்பாற்பட்டு அடங்கக் கூறுகின் 

Pe. 

இ-ள். எாணிறைப் பொருள் வகையால் சொகெருர்சொடையும் வந்த 

சரோ நாற்காம் மி ரசிக்கும். ஜொடையும் முன்னைத் கதொடைப்பாற்பட்டு 

அடங்கும். எ-று, 

WUT ¢ sQaisoh oy OD af அவணினும் ஒண்டு. { 62 ஆடல்வே லமா் 

கோச்கி ரின்றாக௩ சண்டே, யுடலு நிரிர்தோமி மூழ்மலரும் பார்க்குங், ௧௨ 

ங் சனையிக௱ மாம்பலும் பாம்பு, bl டு 7 '? என் ஓங் ௧ ௦ மாமபலும ப் மய, திடமிதிய மா மன்று சாம், 2 

வி உடலுங் உ௨லுமிமன சிரணிறைச்சசொடைமேற் கூறுமாற்றான். எது 

கைச்கசொடையாய் அடங்கும். பாவை மாக்கடற் One Bens பாவும்- 

பண்டை செய்கி யின்றிவள்” வாவும் பனா இவ்வாறு ரானிறுச தலும் 

ஒன்று, ஆது அவையின்பா Of SB LT eb, oe FBT AY LD அன்ன, 

Q) sim gD gree யென்பது ௨௫ ொவ்லே கான்கு சிருமாகி வரு 

மென்பது, அதுரீ ஒக்குமே மியாச்குமே யொக்குமே யொக்கும்”” என 

வரும், (து குறையிந்றிரட்டை பியைபுச் தொடையாய் அடங்கும்.1பாடு 

கோ பாடிகோ பாடிகோ பாடுகோ - vara புலவிர்சாள் பாடுகோ” 
  

4 “சரணிறுத்தமைத்துக் கோட லும் இ இரட்டைச்தொடையும் ஏற்பவும் 

பெறுமென்றவாறு, நிரனிறைச்சொடையாவது பொருளைச்சோரிறு ச் இப் 

பயனையுஞ்சோகிறுத்தல், இரட்டைத்சொடையாவது லாடிமுழுதும் ஒரு 

சொல்லேவருசல், இச்துணையுங் கூறப்பட்டது ௮டிதொறும் வருவன 

ஐந்து தொகை யெனவும் அடிச்சண்வருவன ஐந்துதசொடை யெனவும் அவ் 

வைந்தும் மூன்றாடு அடங்குமெனவுங் கூறியவாறாம்” என்பது உரையா 

சிரியரரை. 

* இச்சூத்திரத் இற்கு ஈச்சினார்க்கினியருரை பிரஇகளிற் சாணப்பட 

வில்லை. பேராசிரியருரையே ஈண்டுப் பஇப்பிக்சப்பட்ட த,



௮0 தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல். 

என்பது ரிரையீற்றிரட்டை.. இதுவும் இயைபாய் அட௫௩்கிற்று, செர்தொ 

டையாய் அடங்குவன உளவேற் கண்டுகொள்க, மற்று, இவை இவ்வாறு 

அடங்குவனவற்றை விசந்சோதுவென் பையனின், இவையர் சொடைப் 

பாசெண்டு ஐயுற்றானை ஐயமற ச்சானென்பது, என்வே, ஒறிக்கொருள் 

ஐயஞ்செய்யாமையின் வை 
யப கோள் தாமேரின்று சொடைப்பாடிகாட்டி 

கூறாளாயினாுனென்பது., டரணிரையாயின் இனைச்ெனரிறுக்சபொருட்கே 

ற்ப எஇர்பொருளாம் எண்ணி அத்து செய்யப்பசசெலின் ௮௫ வேறமிதா 

டையாங்கொைன்று ஐயஞ்செம் வமன்பது, மிமாழிஈ்தவற்றியலாளென 

வே, சனக்ரு வேறியல்பில்வாஈ செமி சாடை நீச்சப்பட்டத... பொழ்ப் 

பும் ஒருஉவும்போல தாடியுள் நின்று தொடைமைசெய்யினும் அவை முறி 

ராய் அடங்கும். ஈாடிக்கட்டக்துக் சதசம் வசையாற் சொடைமை செய் 

யாவென்பது. (௬௧) 

re ட் pda ON -, (2 Dy 2 
Fn 2_- அடித் Bani oI Ap கி So FU LIL Bl போசனை 

% a st . * 

இத மோனையிலக்கணங் கூறுகின் ஈறு, 

இ-ள். அடிதோறும் முசற்கண் Dyes gerg Ger@dug மோ 

னைத்தொடையாம். எ.று, 

(ன்னர் ரீ அடியுள் எனவே சமாயொரி சொடையே ” (செய்-௩ ந) 

என்பசனான் ஜாடிக்கண்ணே சாயுந்தொடையும் வருமென்பது பெற 

லானும், ஈண்டு அ௮அடிதொறும் எனப் பன்மைகடறுசலானும், ஈரடிச்கூட்டச் 

து தூளயுக்9 சொாடையும் வருமமன்பது பெறுசலானும் மாடிச்சண்ணும் 

சரடிக்கண்ணு:ம சளையுந) சொடையுக் கோடல் வேண்டுமன்றுணர்க, “தலை 

nee a என்றற்கு, அடிகளின் முகலெழுத்தும் சீர்களின் Ups 

லெழு,ச்தும் என்பது பொருளாம். அடிசொழுமென்பது ஈரடியையும் ஓரடி 

யையும் உணர்த் சவின், அடிமோனையும் இணைமோனையும் பொழி ப்புமோ? னோ 
ஜேவயவவவளை வளை வலைக் வய யய trite ய யவை வையை னம ப... _... _... 

அடிதோறும் தலையெழுத்தொள் Bass தொடுப்பது மோனை த் 

தொடையாம், எ-று, அஃ்சேல்,  அடியுள் எனவே தளையொடு சொடை 

யே” (செய்-௩௩.) எனவோதுி, ஈண்டு மற்றையடியினும் வருதல் பொருந 

சாதெனின், ஆண்டு மற்றையடியுள் வாராசென்ரா£ல்லர் : அடியல்லாத 

உரை முதலானவற்றுள் சளையொடு தொடையில்லையென்பார் :* அடியுள் 

எனவே தளையொடு சொடை ” என்றாரென்சு. உ-ம். மாவும் புள்ளும் 

வதிவயிற் படா, மாநீர் விரிந்த பூவு௩் கூம்ப, மாலை தொடுத்த கோதையுங் 

கமழ, மாலை வந்த வாடையும், மாயோய் நின்வயிற் ums Mos eon’ 

எனவரும்.” என்பது உரையாசிரியநரை.



நச்சினார்க்கினியருரை, ௮௧ 

யும் ஒர உமோனையும் கூழைமோனையும் மேநர்கதுவாய்மோனையும் &ழ்க்கது 

வாய்மோனையும் மு.ற்றுமோனையுமென மோனை எண்வசைப்படுமோயித்று. | 

*பொழிப்புமொருஉவும்' (செய்-௬௦) என்னுஞ் சூத் தர த்தான், இவ்வாசிரியா 

கொண்ட டொழிப்பும் ஒரூ௨வுங் கோடற்கு ௮ஃது இணைகொள்ளுமாறென் 

ளையெனின் :-- அச்சூச்திரச்து 8 அவையுமாருளவே ' எனச் சூச்திஞ்செ 

ய் சமையான் அவையும் முன்பிறவும் ஒரடிசிதொடையுமுள எனறு பொரு 

டருதலிந் ஜொடைக்குச் சிறந்துதோன்றும் வினைமுதலியனவுங் கோடும், 

௨-ம். ரீசகான மஞ்சை யின்ற முட்டை, சாத வின்றி வீசு மந்தி இஃது 

ஈரடியும் எழுச்சொச்சலீற் ஈன்னொடுதான்வக்து தொடுத்த கட்டளை அடி | 

மோனை. 7! (சோசை மார்பிச் சோசை யானுங், கசோசையைப் புணர்ந்தோர் 

கோசை யானும் '-இஃ.த எழுச்சொவ்வாமையிற் பிறவடிதொடுத்த ஈட் 

டளையடிமோனை. ) *யாண்டுங் காணேன் மாண்டக் கோனை, யானுமோ ராடு 

சள மகளே ? (குறுங்கொகை-௩௧.) இஃது இருவகையுக் தொடுச்தது.74கண் 

டற் கானற் குருகின மொலிப்பக், கரையா டலவன் வளைவயிற் செறிய: 

இது சீர்வசையடிசொடுத்தத. )*உவவுமதி யுருவி னோங்கல் வெண்குடை * 

(புறம்-௩.) 1 ஒடுங்கா வொலிசடற் சேர்ப்ப னெடுந்சேர்' இவை கட்டளை 

யிணைமோனை, ( உலக முவப்ப வலனேர்பு திரிதரு' (திருமுருகாற்றுப் 

படை) இது சீர்வகையிணைமோனை, ' செறுார்ச் தேய்ச்ச செல்லுறழ் தட 

க்கை (ஷி) * கண்ணுடைய ரென்பவர் கந்ரோர் முகச்.திரண்டு ? (இருக்கு 

றள்-௩௯௩.) இவை கட்டளேப் பொழிப்புமோனை, ! (வெயிலுருப் புற்ற வெ 

ம்பால் இிழிப்ப இது ஈீர்வகைப் பொழிப்புமோனை, | “வடா௮து பனிபடு 

நெடுவரை வடக்கும் ' (புதம்-௬.) 1' வானிடு வில்லின் வரவறியா வாய்மை 

யால் ' (நாலடி, கடவுள்வாழ்த்,து) இவை கட்டளையொரூ௨மோனை,கல்லா 

தவரு நனிடல்லர் கற்ருர்முன் ' ( இருக்குதள்-௪௦௩,) இது சர்வகையொரு௨ 

மோனைர் : வானம் வாய்ச்த வாங்குகதிர் வரசின் ' அம்பு மழலு மவிர்கதிர் 

ஞாயிது' (நாலடி, பிறனில்விழையாமை) இவை கட்டளைச்கழைமோனை, 

( மடக்கண் மயிலீன மறலி யாங்கு ' இது சீர்வகைக்கூ ழைமோனை,, ] கந்திற் 

பிணிப்பர் களிந்ரைக் சதந்தவிர ' (கான்மணி-௪௨) * பயவார்கட் செல்வம் 

பறப்பப் பயின்கொல் ' (காலடி, ஈன்றியில்செல்வம்) இவை மேற்கதவாய் 

மோனை, 1 * எல்லை யெம்மொடு கழிப்பி மெல்லுற ' $ீ'நல்லா நிருவ ருவப்ப 

நய.மிலார்” (மாலடி.) இவை $£ழக்கதுவாய்மோனை, i ஒல்லா தொல்வ தென் 

ஓ மொல்லுவது' (புறம்-௧௯௬.) இத சீர்வகைக $€ழ்ச்ச தவாய்மோளை, 

சற்உ சசடறச் கற்பவை கற்றபின் ' ( இருக்குறள்-௩௬௧.) இது முற்றுமோ 
னை, இது சீர்வசை முற்றுமோனை, 

இனிச், சலிக்கு/* இணையிரண் டியைந்தொத்த முசைநாப்பட் பிறித 

யாதும்? (கலி-மருதம்-௧௨) இஃது இணைமோனை. ரீ * ௮ரிமதர் மழைச்சண்



௮௨ தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

ணீ ரலர்முலைமேற் ஜெறிப்பபோல் ' இது பொழிப்புமோனை. [ ் பெண்டெ 

னப் பிறர்கூறும் பழிமாறப் பெறுகற்பின்' (டி) இஃது ஒரூ ௨மோனை. 

* கழிபட்டார் சகமம்கோசை கயம்பட்ட வுருவின்மேல்? இது கூழை 

மோனை. |! அளியென வுடையேன்யா னவலங்சகொண் டழிவலோ? 

(கலி, பாலை, ௧௧) இது மேற்கதுவாய்மோனை, | £ மூளிகழை யுயாமலை முற 

நிய முமழங்கழல் ' (மை., பாலை, உ£ட் இது சீர்வகை மேற்கதுவாய்மோனை. 

 மணிரிற மலர்ப்பொய்கை வளர்ர்சருளு மயிலோனை ' இது &ழ்க்கதுவாய் 

மோனை. 4 ! அரிதாய வறனெய்தி யருளியோர்ச் ஈளிச்சலும்” (பாலை-௧௦) 

இத முற்றுமோனை, இவற்றுக்கு சர்வசைபஎவும் வருமாறுணாக, இச் 

குதிதிரமுசலாகக்கூறு௩ ஈட்டளையடிச்குத் கொடைகொள்ளுக்காற் ரளைவ 

முக்கழிச்துக் சொடைகொள்ளூமாற. ( மெய்பெற மாபின் ' (செய்-௧௦௧) 

என்பதனுட் காட்டுதும். (௬௨) 

து: தொழிக ol HT ot al oat Blo & WIT Her, 

இஃ BI EOE றன் ஈது, 

இ-ள். முற்கூறிய மு சலெழுச்தினையொழிச்து இரண்டடியிலும், 

சாரமுழுதும்ஒன்றினும், இரண்டாமெழுச்சேன்றினும், ஜாடிச்சண் முத 

லிருசீர்க்கண் இரண்டாமெழுச்ஈ.ஒன் றினும், மு தர்சிரினும் மூன்றாஞ்சீரி 

லும் இரண்டாமெழுச்த ஒன்றினும், மு. சர்ச்்னும் நான்காஞ்சீரினும் இச 

ண்டாமெழுச்து ஒன்றினும், மூகரச்ரொழித்த olor w por Dendy so 

யற் சீரொழித்து எனைய peor tiays, ஈத்ரயற் சரொழித்து ஏனைய ஒன்றி 

னும்,நாற்சீரும் ஒன் ரினும் சலயாகெதுசை,அடியெதுசை, இணையெதுகை, 

பொழிப்பெதுகை, ஒரூவெதுசை,கூழையெதகை,மேந்சதுவாயெதுகை, 

தீழ்க்கதுவாயெதுகசை, முற்றெதுகை எனச்கூறப்படும், எ.று, 

அயலெழுச் தொன்றின் என்னாது முதலெழுச்சைச் சுட்டியவச 

ஞான், முசலெழுச்தின்மாச்திரை சம்முள் ௨ச்சல்வேண்டிமென் றுகொள்க, 

உ-ம். “மாயோன் மார்பி னாம் Curg ea, சேயோன் சேர்க்க வெற்பிற் 

றீரீர்' இது தம்மொடு சாம்வக்த கட்டளே த்சலையாகெதுகை. 1 4 வானிடு 

வில்லின் வரவறியா வாய்மையார், கானிலந் சோயாக் கடவுளை, யாநிலம்' co? 

* “அடிசொறும் மூசலெழுச்தொன்றாமல் இஉண்டாமெழுத்தொன்தி 

ன் எ*தகையாகும் எ-று. ௮ஃதேல், முதெழுச்து மொன்றி இரண்டாமெ 

மு.த்.தமொன்றில் யா தாகுமெனின், முந்து மோனையாற் பெயரிட்டுவழங் 

கப்பெழும் எ-று, உ-ம்--' அடிதா௩்குமளவன்றி........ ...சளிறெனவு 
மூரைத்தனரே எனவரும்' என்பது உரையாசிரியரரை.



நச்சினார்க்கினியருரை. ௮௩ 

(காலடி,கடவுள்வாழ்,ச்.து)இ.த சம்மொடு சாம்வக்ச கட்டளை அடியெதுகை, 

| சிலைவிலங்கு நீள்புருவஞ் சென்றொசிய கோக்க, முலைவிலங்கித் சென்று 

மூனிவாள்” இது சீர்வகையடிச்சட்டளையொ€ தெடுத்த சலையாசெதுகை,. 

] அசலிரு விசும்பிற் பரீயிருள் பருகப், பகல்கான் ரெழுதரு பல்கதிர்ப் பரி 

இ' (பெரும்பாணற்றுப்படை) இது கட்டளையடிச் சரவசையடியொடு தொ 

டுச்ச அடியெதுகை,! சலையெழுச்சொப்பதுமோனை' (செய்-௬௨) cer pal 

ற்றலையாகுமோனை இவ்வாசிரியாகொள்ளார். ] *4வைகலும் வைகல்' (காலடி- 

அறன்வலியுறு தீ சல்) என்னும் வெண்பாவிற் சீர்முழுதும் வருதலின் வழி 

மோனைப்பாற்படும், /' புன்கா லுன்னத்துப் பசைவ னெங்கோ (பதிற்றுப் 

ப.த்.து-௭-௪) “மறந்தும் பிறன்சேடி சூழற்க சூழின் ' (திருச்குறள்-௨௦௪) 

இவை இணையெதுகை, (பொன்னேர் மேனி ஈன்னிறஞ் சதைத்தோர் * 

> 

டருவச் கடுங்கோ முருச்கிமற் ஐத்தேர் ' இவை பொழிப்பெதுசை.் * உள் 

ளார் கொல்லோ கோழி முள்ளுடை ' : * பறம்பிற் கோமான் பாரியும் பிறங் 

குமிசை : (சிறுபாணாந்றுட்படை) : * வாண்மாய் குருதி களிறுழச்சச் சாண் 

மாய்ந்து ' (களவ;நி-௪,) இவை ஒருக.வெதுகை. ( இன்ன ரென்னா தின்பம் 

வெஃகி ?/' குன்றங் கொன்ற குன்றாக்கொற்றத்து ' இவைகூழையெதுகை. 

(பொன்னேர் மேனி துன்னினர் ' ச கொண்டுபா ராட்வொர் சண்டிலாரகொ 

ன் மண்டி, (காலடி, தாஉய்சன்மை) இவை மேற்சதுவாயெதுகை, ட * உள் 

ளி னுள்ளம் வேமேயுள்ளாது ” (குறுந்தொகை-௧௦௨) 14 படியை மடியகத் 

இட்டா னடியினான் ' (கான்மணி, கடவுள் வாழ்ச்து) இவை கீழ்ச்கதுவா 

யெதுகை,. !: கன்னிப் புன்னை யன்ன௩ இன்னும் ' 8 இன்றுகொலன்றுகொ 

லென்றுகொ லென்னாது்! (௩ லடி- அறன் வலியது த்தல்) இவை ழுற்றெ 

துகை. 

இனிக்கலிக்கு அடரங்காசார் மிடலமாய மார்வர் இறச்சலின் /*எறி 

இரை கெறிசையான் :கிகவாங்கி மீசோங்கி ' அவை இணையெதுகை, ]* பெரு 

வரை யுறழ்மார்பிழ் றிருவோங்கு கரியோனை ' இது பொழிப்பெதுகை. / ௮ 

ணிவேங்கை கெறிநீழற் இள்யோப்பு மணிர்றச்தாள் ' இஃது ஒரூ௨வெத 

சை. 1 மணிவரை யணிமார்பிற் பணிமேவும் *பெரியோனை ' இது கூழை 

யெதுகை, 1 அலைகடழற் றுயிலுணரா மலையெடுத்ச நிவயோனை ? இது மே 

ந்சதுவாயெதுகை, !/*கதிபல விதியாற்சென் தழுந்தாமற் றுதித்சேத்தி' 

இத ஈழ்ச்கதவாயெதுகை, ' இரிபுர மெரிசூழ வரிவாங்கும் பெரியோனை ' 

இச மு.ற்றெதுகை. 

* பிறையோனை ! எனவும் பாடம்.



தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

௬௪. *ுயிரு தொடைக்கும் களையெழுத் துரிய. 

9s மூற்கூறியவற்றோ டொப்பனசில சொடைகூறுன்றது. 

௫-ள். முற்கூறிய மோனைக்கும், எதுசைக்கும் ளையெழுத்துக்களும் 

ஒன் றிவரப்பெறும், எ-று, 

இளையெழுச் தாவன :-வருக்கமோனையும், வருக்கவெதுகையும்,வல்வின 

வெதுசையும், மெல்லினவெதுகையும், இடையினவெதுகையும் என ஐந்தா 

ம், Bab. | * வயங்குகதர் காய்ந்த வாடை வைகறை, விசும்புரி வதுபோல் 

வியலிட,ச் சொழுச'* இ.து சட்டளையடிஈ?ர்வகையடியொடு சொடுச் சவரு 

ச்சமோனை. !' கல்லாதா னொட்ப௩ கழியான் ராயினுங, கொள்ளா சறிவுடை 

யார்” (இருக்குறள்-௧௦௪) இது கட்டளைவருக்கமோனை, $ ! கேளிர் போலச் 

சேளல வேண்டி, வேளாண் வாயில் வேட்பச் கூறிய ' இது கட்டளைவருக்க 

வெதுகை, | வாரியும் வடித்து முஈதியு முறழ்ஈதுஞ், €ருடை நன்மொழி நீ 

சொ தேறி' இஃது இரண்டு தொடுச்சது. ர்! வானுயர் வெற்ப விரவின் 

வரல்வேண்டா, யானை யுடைய சுரம்' இது கட்டளைவருச்சவெதுகை. [தச் 

சார் சகவில பென்ப சவரவ, செச்சத்தாற் காணப் படும் ' ( இருச்குறள்-௧௧௪) 

இது சட்டளைவல்லினவெதுசை, 4 ௮த்.தக் கள்வ ராசொழு வறு த்தெனப், 

பிற்படு பூசலின் வழிவழி யோடி” இஃதிரண்டுகதொடுத்தது, 1 அந்தணர் 

MPEG மறத்திற்கு மாஇயாய, நின்றது மன்னவன் கோல் ' இது கட்டளை 

மெல்லினவெதுகை, % நுமரில் புலம்பினு முள்ளுதொறு நலியுக், சண்வா 

லசைஇய பண்பில் வாடை” இது சீர்வகைமெல்லினவெதுகை, / *எல்லா 

விளக்கும் விளக்கல்ல சான்ரோர்ச்குப், பொயயா விளக்கே விளக்கு” ( திருச் 

குறள்-௨ ௬௯) இஃ இிடையினவெகதுகை, 1* மன்னர் மன்ன மறவர் மறவ, செ 

ல்வர் செல்வ செருமேம் பெ (பெரும்பாணாற்றுப்படை) இது சீர்வகை 

இடையினவெதுசை. (௯௪) 

த்தொடைக்கும் எதுகைத்தொடைக்கும் எடுச்ச எழுத்தே வருதலின்றி வ 

ருச்சவெழுத்தும் உரிய எ-று: உ-ம், பகலே, பல்பூங கானற் சள்ளை யோ 

ப்பியும், பாசிலைக் குளவியொடு கூதளம் விரைஇய, பின்னுப்பிணி யவிழ்க் த 

நன்னெடுக் கூந்தல் ' எ-து வருக்கமோனை, 4 துறறி யந்தணர்க் கருமறை 

இல்பகர்ந்து, தேறுநீர் சடைக்கரந்து இரிபுரம் தீமடத்து “என்பது வருக்கவெ 

அகை? என்பது உரையாசிரியநரை, 

ர் என்பது வசாவருக்கம் முதற்கண் வந்தமையின் வருக்கமோனையா 

யித்து என்ப,



நச்சினார்க்கினியருரை, ௮(௫ 

௯௫. மொழியிலும் பொருளிலு முரணுதன் முரணே. . 

இத “முதையானே மூரண் கூறுகின்றது, 

டூ-ள், *சொல்லானும் பொருளாலும் பகைச்தல் மூண்டோடை! 

எ-று, 

அரவை ஐவகைய : சொல்லும் சொல்லும் முரணுதலும், பொருளும் 
பொருளும் முரணுதலும், சொல்லும் பொருளும் சொல்லொடு முரணுச 
இம், சொல்லும் பொருளும் பொருளொடு முரணுசதலும், சொல்லும் பொ 

ஞூம் சொல்லொடும் பொருளொடும் மூரணுசலும் என, உதாரணம் — 

ர செவ்வா habs சேணிடை யாவி. ெண்மறி கறிக் மல்லை இகத கட் , 
இருவசை யடியும் ௮௩ஙனம் pret ry A செருப்பி னன்ன சூ 

சேவ, ஸீர்சேர் கானத்து நெடுமணந் இளைப்ப ' இது கட்டளைமீடடியும் 

பொருளும் பொருளும் முரணிற்று, ரீ நீரோ ரன்ன சாயற், 'நீயோ ஏன்ன 

வென் ஜுரனவிச் தன்றே” இஃதிருவகை யடியும் அங்ஙனம் முரணிற்று, 

தண்சே ரூ.டய தயங்கிணர்க் கடத்து, வெம்பொருட் பிரிவை வேண்டிச் 

சென்றார் இது கட்டளையீரடியுஞ் சொல்லும் பொருளுஞ் சொல்லொடு 

முரணிற்று, 1 (இறுகல் nits செல்சுடர் மாலை, நெடுநீர்ப் பொய்கைச் 

குறுகர் தந்த' இஃதிருவகை யடியும் அங்ஙனம் மூரணிற்று : Saeed 

கூர்ந்ததுக்குக் சிறிய பொருளின்று, 'செந்திச் சானஞ் சென்ற மாதர், 

நீரின் மையி னெஞ்ழிக்து வருந்த' இது கட்டளைமீடடியுஞ் சொல்லும் 

பொருளும் பொருளொடு மூரணிற்று, செந்திக்கு நிறமும் சொல்லுமு 

RR, ein tht ey nN cence A mR em ime aay Ate யை ஸு மய ena Maa Oe WR etd 1 எனவ Wee remanent romney 

7 ( மோனை யெதுஸலைக முரணே யியைபென ” என மேல்ஓதிய முறை 

யானே என்றவாறு, 

* * அடிதொறும் வ௩.௪ சொல்லிஞனாதல் பொருளிஞனஞசல்: மாறுப 

டத் தொடுப்பது அடிமுரண்டொடையாம் எ-று, அவற்றுட் பொருள் மூ: 

ணாவது சொல்லினானன்றிப் பொருளினான் மாறுபடுவ து, உ சாரணல்;- 

இரும்பி னன்ன கருங்கோட்டுப் புன்னை, பொன்னி னன்ன தண்டர். 

துரக்கும் ' ' என்பது இரும்பும் பொன்னும் மாறுபாடுடைத்தாதவிழ் போ 

ருண்முளுயிற்று, * இறுகுடிப் பரதவர் மடமகள், பெருமதர் . மழைச் 

கண்ணு முடையலா லணங்கே' என் றவழிச் குடியும் குணமும் மாருகாி 

பெருமையேன்னுஞ் சொல்லே மாறுசோடலிநற் சொன் முரளுயிற்று ' என் 

ப்தி உரையாசிரியநமா.



தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 
ண்டு, நீர்ச்குச் சொல்லின்.ற, I செக்சி யன் 
(௮ சற்பித் தேர்;சைஇ ? இ om Gon gs யானை, நீர்கசை பெ 

ப்ச்ச் $Raoes wens ogee. 
செல்கு£ம் பைந்தினை விளபுன மேவிப், பைற டட டடக் 

மகளிர்? இ ) பைக்கினி ஈடியும் பான் 
தி கட்டளைமீரடியும் சொல்லும் Q ் மாழ் 

0 srexash afi)? De Gh, 2 5௪எய் திருமண மறுத்த, ௪ 
ல் இது ரவசையடி அய் . 9 5௫ 

சின்மை ப HUT Eprom im, | பல 
OL S@OsQner. Q rer’ ௨ பன்மை 

“நிலவ மி உ போக ) உதன்பன' இது சட்டளே இணை மாஸ் 
5 ருளும் போல்வ நீர்வரை' இத 2 மூரண், 

தீபிந் செஈ்குளச் கோட்டுச் 2.7 | ரவை, ’ ‘sriO wud பெய் 

யின் ? (நாலடி -சயமை) இலை. OG Srey ௩ன்றிசெய தொன்று தா 

மெனமொழிரதார் ் க_டளைப் டொழிப்புமு£ண் fe 
_ தார வாரார்சொல் வானக, கருவி ட ன்ன 

சேர் ருரலடி-அச்லவர வையி வம பட G Oran விக்கும் பொழுது 

சொல்” (நான்மணி, ௧௬) இலை கட்டளை ஒரூஉமுரண்  வரினு நோய் 

மருந்தல்லர் வாராது.” இது சர்வகை. (ர்று.த்சலி னளவி னெண்ணி 

னென்று ர்: தேரும் யானைய௩ கு.இராயும் பிறவும்? இவை கட்டளைச் 

கூழைமுரண், | * கண்ணு சோளூ5 தண்னாறுங கதுப்பும்' (௩ற்றிணை- 

௮௪) இத கட்டளைக் கீழ்ச்கதுவாய் முரண், | அறுத்சலிற் றொகுத் 

தீலிற் பிரித்சவின் ' (தொ. சொர், வேற்றுமையியல், ௧௧) ் Heo Sas 

தல் பெத்த லியட்குதக்” இவை சட்டளை முற்றுமுரண், Kia fray 

இயும் வளிபு, மாக விசும்போ பைது மாகும்? என்பது ஈர்வசை, இவற் 

றை ஐவகையாச முர் உறியாககு விரிப்பிர் பெருகுமாசலீன் அவற்றுளேற் 

(௧௫) றன கொள்ச, 

௬௭. * இவா யொன்ற லிலயயபீன் யாபபே, 
(ரீ 

இத மூதையே இயைபு க றுகன்றது. 

ட-ள். இரண்டடியினும் பொருளியைபின்றி எழுத்தாசல் சொல்லா 

தல் ஈற்றிலே பொருந்தச் தொடுப்பது இயைபு த் தொடை க்லெக்சணம் எ-று, 

ஒவவவரம்க வளையை வையக அவடை வலு. அசையும் ee rea nn ப் பபப வலம் வலைய ome setae எனி 

** அடிதொறும் ஈற்றெழுத்சொத்துவரின் அஃது இயைபுத் தொடை 

யென்று சொல்லுவர் எ-று, ௨-ம். * இன்னகைச் தவர்வாய்க் இளவியு மண 

க, நன்மா மேனிச சுணங்குமா ரணந்கே, யாடமைத் தோளிச் கூட 

து மணங்கே, யரிமதர் மழைக்கண்ணு மணஙகே, திருறு,சற் பொறித்த, தில 

த்மூ மணங்கசே'! என வரும், ௮சை 29ரன வராயாது கூறினமையான் 

Por ee இது திக்சண் ஒப்பிலும் இயைபாமெனச்சகொள் ச ' என்பதுஉரை 

ள்சிரியகமாை. ்



அ/வரோ வாரார் கார்க் தன்றே, கொடிக்கு மூல்லையுங் கடிச்கரும் 
பின்றே? இது கட்டளைஎழுச்சடியியைபு./ ! பாவை மாச்சடந் ரொகுதினா 
வரவும், பண்டைச் செய்இயின்றிவன் வரவும்” இது கட்டளைச்சொல்லடி 
யபியைபு ;  சீர்வகையடிச்கு வந்துழிச்காண்ச, / ஓந்சிய சரத்தை நீட்டு யேட? 
இஃ திணையியைபு. ர் விரிக் சானா மலராயின் விளித்தாலுங் குயிலாயின்' இது 
பொழிப்பியைபு, (கரவெழுஉங் கண்ணில் குழியு ளிரவெழுஉம் * (நான்மணி 
௧௪.) இஃது ஒரூஉவியைபு. |பொருஈம.த் தெழுவனர் பொருவினர் விரைவ 
ar இது கூழையியைபு. ]சிரு௩் தீய மாகிய லிதைவனும்' இது மேற்கதுவாயி 
யைபு, ரீ பொருவனர் வீகெணை சீகைவன பெதிரவனர்' இத ம்க்கது 
வாயியைபு, | இயர்சையி .னுடைமையின் (தீமையில். பழமையில்... Ri, 

) 5 யவற கங்குலு மசலா மிதாழுகும்' இது சீர்வகை மேறகதுவாய், ஏ 

ற்குச் சீர்வசை வந்துழிக்காண்க, இவற்றிற்கு எழுத்தியைபினும் சொல் 

லியைபினும் ஏற்றன கொள்க, வெல்வேறாகக் கோடல் அ௮ரிசென்று 

CONT (௬௬) 

௬௯௭, அள பழி னவையே யளஃபஃ௨டத் தொல டயே, 

Qe * முறையே அாளபெடைத் சொடை கூறுகின்றது, 

(இ-ள், அடி. மு சர்சண்ணே  எழுத்கச்கள். அளபெழுர்சகலாயின் 

அவை அளபெடை 9 சாடை எனப்படம, எ.று, 

அ/வையென்றார், உயிர பெடையும் ஓ்ற்நள பெடையுங் கோடற்கு, 

உ-ம், [உறா ர்ச் குறுநோ யுரைப்பாய் கடலைச்-செறா௮௮ய் வாழியென் னெ 

ஞ்சு' ( திருக்குறள், ௧௨௦௦) இ.து கட்டளை உயிரளபெடை, $ பா௮ லஞ்செவி 

ப் பணைத் தாண் மாரிரை, மாறல் யானையொடு மறவர் மயங்க ' இதுவும் இ 

ரூவகையடியும் வந்த உயிரளபெடை, ம் ௭4% இலங்யெ சையரா யின் ஓயிர், 

வெஃஃகு வார்க்கில்லை வீடு இது சட்டளயொற்றளபெடை, ॥' சஃஃ றெ. 

ன்னுங் கல்லசர்ச் கானிடைச, ௪ு&ஃ றென்னும் சண்டோட்டுப் பெண்ணை * 

இது£ீர்வகையெொ ந்நளபெடை, இவ்வொற்ரளபெடை கட்டளைக்குக் சொள் 

ளாம் ;) ஒழிர்சனவற்றிற்கும் வர்துழிச்சாண்க, இவற்றிற்கு இணை முதலி 

யன கொள்ளாம், சிறப்பின்மையின், | Cater): 

  

* “மானை டெதுன5 மூணே யியைபென' என எண்ணியதன் பின் 

னே : அளபெடை சலைப்பெய வைந்து மாகும்' என ஓதிய முறை, 5



னு தோல்காப்அயம் சேய்யுளியல் 

So DI * ஒருசி ரிடையிட் டெதுஈக யாயிற் 

பொழிழ்பென மொழிதல் புலவ ராறே, 

இத ரிற,ச௪ முறையானே மபொழிப்பிந்கெல்லாம் இலச்சணங் கூறு 

ங்ன்றது. 

இ-ள், ஒருசீர் மொழிதல் எ-து பொழிப்பு ஒரு ரை 

நடுவே யிட்டுவைத்து எதுகையாயிற், பொழிபபெதுகை யென்று பெயர் 

கூறுக) அன்றிப் பொழிப்பு ஒருசோ இடையிட்டு மோனைமு ரணியயைபாய 

வர் தனவாயிற் பொழிப்புமோனை, பொமிப்புமுரண், பொழிப்பியைபு எனப் 

பெயர் கூறுக) புலவராநே ௭-து இ௩௩னம பெயா கூறுசல் ஆரியா கொ 

ண்ட நெறி, எ-று. 

Q)i wars எதுகையைப் பு. ப்பட வைத்து ஏனைய அரத்தாபத்தியாந் 

கூறியது, எல்லாவற்றினும் எதுகை சர௩து தோன்று தல் கருதி, இவற் 

றிற்கு உசாரணம் முன்னர்க் காட்டினம். (௧௮) 

௯, *இரு? ரிடையிடி. னொரூ௨வென பொழிப, 

இத நிறு ச்தமுனறயானே ஒரூஉவிற்செல்லாம் இலக்கண௩கூறுகின் 

is. 

டடம ஒருசீரிடையிட் டெதுசையாயிற் பொழிப்புச சொடையாம் எ-று, 

எதுகை என ஈதினாராயினும் 'வாசது கொண்டு வாராசதுமுடிச்தல்' என் 

பதனான், மோனை அியைட மு்பண் அளபெடை என்பனவும் பொழிப்புத் 

தசொடையாம் எ-று, ௨-ம் * அுறிககுரற் இண்டுணி மார்றுஞ் சறடி இது 

பொழிப்புமோனை, “பன்னரு௩கசோ௩கினன்ன. ௩ சவற்றி” இது பொழிப் 

பெதுகை, * சுருங்கிய நசுப்.ஆ.ற் பெருவட௩ஈ சா௩௫'' என்பது பொழிப்பு 

prem, “தடலே, கானவ௩ சழியே கைதையஈ துறையே” என்பது பொ 

ழிப்பியைபு. “பூஉங் குவளைப் போஒ தரு5தி' என்பது பொழிப்பளபெடை” 

என்பது உரையாசீரியநரை. 

* “இரண்டு சர்டையிட்டு மோனைமுசலாயின வரச்தொடுப்பது ஒரூஉ த் 

சொடையாம் எ-று, ௨-ம், * அம்பொற் கொடிஞ்சி நெரஈதே சற்றி ' இஃது 

ஒரூஉமோனை, *மின்னிவ ரொளிவடக் தாக்கி மன்னிய ' இஃது ஒரூ வெ 

அசை, ' குவிநதுசுணக் கரும்பிய கொ௩கை விரிஈது' இஃது ஒரூஉமுரண், 

சிழலே பினியச னயலது தடனே ? இஃது ஒரூஉவியைபு, * சா௮ய்ச் செ 
5p குறித் தப் போஒய்*? o-g ஒரூ௨வளபெடை 7? என்பது உரையாதிரிய



நச்சினார்க்கினியருரை, ௮௯ 

௯௯. இருசீ ரிடையிடி ஜனொரூ௨வென மொழிப, 

இத ௮ சீ சமுறையானே ஒரூஉவிற் செல்லாம் இலக்கண௩கூறுஇன் 

2௮. 

இ-ள். இரண்டு சீரை ஈடுவேயிட்டுவைச்து முஈற்சீரும் நாலாஞ்சீரும் 

ஒன் றிவரின் ஒரூ.-மோனை, ஒரூ ௨வெதுகை, ஒரூ௨முரண், ஒரூ௨வியைபு 

ஒரூஉவை விதுதோதிஞர், வெண்பாவிர்குச் இறதுவருதலானும், 

ஆசிரியத்திற்கு ஏனையவற்றிற்சிரஈது தோன்றுதலானும். உதாரணம் மூன் 

னாக்காட்டினாம், (௬௯) 

௧௦0௦. சொல்லிய தொறுடயோடு வேறுபட் டி.யலிற் 

சொல்லியம் புஉவரது ரெரதொடை யென்ப. 

இத செதொடை கூறுகின்றது. 

இ-ள். சொல்லிய , , டியவின் எ-து முற்கூறிய தொடைசளெல் 

லாவற்றோடும் quan gata அதனை. சொல்லயற் ,, பென்ப எ-து இயற் 

சொல்லாற் செயயுள் செயயும் புலவா செடகதொடை யென்று கூறுவரா 

சிரியர் எ-று, 

எனவே, விகாசப்படச செய்யுஞ் செய்யுட்குச செொுசொடையின்னாச 

யிற்று, ௨-ம.)* நெடுவேண் மார்பி னாம் போலச், செவ்வாய் வானம் தீண் 

டிமீ னருஈது” (அகம்-௧௨0) ர் விரு௩இனர் மூ.ச்சார் பசுசிறை பிள்ளை *5 

இவை கட்டளைச்செ௩தொடை. icc பூத்த வேங்கை வியன்சினை யேறி, மயி 

வின மகவு நாட, னன்னுதற் கொடிசச மனச்சசத் தோனே "இது சீர்வ 

கைச் செந்தொடை. (௧0௦) 

  Ameen sant pment ஒய். வலைய eh ote en, RR mtr cee mane   

* இரண்டு ரிடையிட்டு மோனைமு சலாயினவரத் தொடுப்பது ஒரூ௨ 

ச் தொடையாம் எ-று. ௨-ம். அம்பொற் கொடிஞ்சி நெடுந்சே rap ph 

இஃது ஒரூ௨மோனை, 4 மின்னிவ் ரொளிவடக் தாங்கி மன்னிய" எ-து 

ஒரூ௨ வெதுகை. :( குவிந்துசுணங் கரும்பிய சொங்கை விரிந்து 13 இஃது 

ஒருூஉமூரண், *ரிழலே யினியச னயலது தடனே” இஃது ஒரு உவியையு 

“* கா௮ய்ச் செந்நெற் கறித்துப் போஒய் "௭-௮ ஒரூ௨வளபெடை!' என்பத 
கரையாசிரியநரை,



௯௦ தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

௧௦௧, *மெய்பெறு மரபிற் ஜொெடைவலக தாமே 

யையி' ராயிரத் சாறைஞ் லூற்றொடு 

தொண்டு தலையிட்ட பத்.துக்குறை யொடநாற் 

றொன்பஃ தென்ப வுணாந்திசி னோ, 

ந அகக்வவ/டளவள்குஷ்சதிஜை வவ தவளையையவல்கு வறவைகசவைக சணவவைவ வம் வம பவம் பழமாகும் a வெ 

வடிவுபெற்ற மாபினையுடைய சொடையினத. பாகுபாடு ப பதின் 

வாயிரத்தறுநாந்றுச்தொண்ஹாற்றொன்பசென்றவாறு. அவைவருமாறு:-- 

மொழிமுதலாகெழுச்து உயிர் பன்னிரண்டு : இசன்சிளையெழுச்தும் ஒரோ 

வொன்றுக்குப் பதினொன்று ளவாகவின் ௮வற்றையுறழ நூற்றுமுப்பத் இர 

ண்டாம், ௧ த௩பம என்பனவற்றை உயி பன்னிரண்டோடு amy அறு 

பதாம்; அவ்வறுபதும் மு. சர்ரறொடையாகிய இளையெழுச்தோடு முறழ 

அறு நாற்றறதபதாம். stars Hor மு.சலாகெழுச் சொன்பது ; அவற்றைச் 

சளையெழுச்சோடுறழ எழுபச்திண்டாம். வசாச்தின் முகலாசெழுத்து 

எட்டு, அவற்றைச் இளையெழுக்தோடுறழ ஐம்பதாம், யகரத்தின் முதலா 

செழு ச்சொன்று: இளையெழுசத்தில்லை. ஞகாத்தின் முசலாகெழுத்து மூன் 

லு: இளையெழு ச்சோெழ ஆறாம் இவ்வகையினான முதலெழுச்துச்தொ 

ண்ஞூற்றுமூன்றுங் இளையெழுத்துத் சொள்ளாயிரச் திருபச் சாறுமாக 

"மோனை ச கொடை ஆயிர த்சொருபச்சொன்பதாம். எதுகையாமாறு:- ௨ யி 

ரெழுச்து மொழியிடையில் வாராது, உயிர்மெய்யெழுச்து இருநூ ந்ரொரு 

பத்தசாறில் வருக்கமொழிந்த வெழுச்து இருநூற்றுகாலினையும் இளையெழுச் 

தினோ நெழ இரண்டாயிரத்து நாலூற்று காற்பத்தெட்டாம். இதனோடு 

ஒற்றுப்பச்சொன்பதும் குற்றுகாமாறுங் கூட்ட எஜகைத்சொடை இரண் 

டாயிரத்து CI gor HO mus Hyogo பாகுபாடாம். முரண்டோடை பொ 

ருண்முரண், சொன்முாண் என இரண்டாம். இயைபு தொடை வருமாறு, 

உயிசெழுத்து மொழிமீற்றின்கண் ணுயிர்மெய்யே வரு சலின் ௮வையாகா, 

உயிர்மெய் இருநாற்றொருபத்தாறினும் இறுதிக்கண் வாமாதாம். mar 

வுயிர்மெய்பன்னிரண்டும் அகரம்பதினேழும் இசாம்பதினலும் உகரமிர 

ண்டும் எகர மொன்றும் ஓசர மொன்றும் இவையொழிந்துரின்ற எழுச்ு 

அற்றறுபத்தைக்தும், ௫ண ௩ மன யால வழள என்லும் புள்ளியிறு திபத 

ஜொன்றும் குற்றியலுகரம் ஓராறும் ஆக இயைபுச்சொடை gr oO mews 

இரண்டு பாகுபாடாம், ௮ளபெடைச்தொடையாமாழு; --மொழிமுசலாகும் 

உயிரளபெடை எழு, ௧, ச௩ப ம என்னும் உயிர்மெய்யளபெடை முப்பத் 
ஜ்தம்,த, சசகரவளபெடை ஐந்து, உசகரவள பெடை ஐந்து, யசரலளபெடை 

நிசண்டு இவை ஐம்பத்துநான்டல் உயி/ளபெடை. சனிநிலையாம், ஏனைய 7 

ற மூ.சனிலை இடைநிலை இறு.இரிலை எனவுறழ நூற்றுகர்த்பீச் சான்றும்;



ஈச்சினார்க்கினியருரை. ௯௧ 

இத வரையதைப்படுங் சட்டளையடிச்சுத் தொடைச்தொகை கூறு 

ன்றது; எனவே சீர்வசைக்குச் "சொடைவரையதை யின்ழ: எ-று, 

ஒற்றுக்களுள் வல்லெழு.ச்சாதம். மகரமும் ழகாமும் ஒழிந்து எனையபதினொ 

ன்றும் ௮ளபெடுச்சு ஒர்ரளபெடை பதினொன்று, இவ்வசையினான் ௮ளபெ 

டைச்தொடை நாற்றைம்பச்தொன்பது வசையாம். இவ்வகையான் அடித் 

சொடை மூவாயிமச் தெண்ணாற்று முப்பத்சைச்சு வசையாம், பொழிப் 

Yeo sre கஇளைமயெழுத்துவாராது, மோனைப் பொழிப்புத் சொண்ஹா 

றிஐமூன்ற ; எதுசைப்பொழிப்பு இரு நூற்றிருபச்தொன்பது ; மூரண்பொ 

ழிப்பு இரண்டு; இயைபுப்பொழிப்பு நூற்றெண்பச் இரண்டு; அளபெடையுள் 

ஒற்றளபெை... பொழிப்பாச வாராமையின் உயிரளபெடைப் பொழிப்பு 

நூற்றுமாற்பச்ெதட்டு ) இவையெல்லாங்கூட்டப் பொழிப்புச்9 சாடை அறு 

GI NOP DUS HFT) Mma, ஒளுஉச்தொடையும் இவ்வகையினால் 
அறுநூற்றைம்பத்து நாலாம். இனிர்செர் தொடையாமாறு;-மொழிமுசலா 

மெழுச்துச் சொண்ணூற்றுமன் றும் மற்றையடியினும் ஓதிதுவருங்கால் 
அவை மோனையுளடக்கு சலின் அவற்றையயொழிச்து எனை எழுச்துச் தொர 
ண்ணூற்றிாண்டோடுறம எண்ணாயிரச் சைந்தூற்றைம்பத்சாறு வகையாம்., 

இவ்வகையினாற் ரறொடைவிகற்பம பதின்மூவாயிரச் தறுநூற்றுக் சொண் 

ணூற்ரொன்பதாம் என்றறிக? என்பது உரையாகிரியநரை. இவ்வுசைசாசர் 
சொண்டபாடம் தொண்டு தலையிட்ட பச்துக்குறை யெழுழாற், Qaper gy 

மென்ப 

குறை எழு நூற-அறுநாற்றுச்)சொண்ணூரறாம், சொண்டு த௯யிட்ட ௮று 

தூற்றுச்சிசொண்ணூாறு அறு நூற்றுச்கொண்ணூற்றொன்பதாயவாறுகாண்௭ 

இவ்வுசையாசிரியர் சொண்ட அஇப்பாடச்தையும் உரைத்த வுசையினையும் 

என்பதாகும். ஈண்டு ஒன்றும் என்பது முற்றுவினை. பத்துச் 

பேராசிரியர் மறுச்துரைத்தனர், பேராரியர் 'தொண்டுதலையிட்ட பத்துச் 

குறை யெழுதூற் ஜொன்ப௩்து' என்பது எழுநாற்றெட்டு எனச்கொண்டு 

சொடைவகை பதின்மூவாயிரச்செழுதாற்றெட்டு என்பர். பத்துக்குறை 

எழு. நாந்றொன்பஃது அறுநூற்றுத் சொண்ணூர் ரொன்பதாம், தொண்டு 

தலையிட்ட அறுநூற்றுச் சொண்ணூற் ரரொன்பத எழுதூற்றெட்டாதல் சா 

ண்க, நச்கினுஃக்கினியர் பத்துச்குறை எழுநாற்றொன்பஃது அறுதாற்றுச் 
சொண்ணாற்டென்பது எனச்கொண்டு, அதனைச் சொண்டுதலையிடுசலாவ 

து ஒன்பைதாற் பெருச்சல் என்றுகருஇி ஒன்பசனாற் பெருக்கெ அறுராழ்றுச் 
சொண்ணு ற்ரொன்பது ஆராயிரச் திருநாற்றுத் சொண்ணூற்றொன்றென் 

பனு பற்றிச் தொடைவகை பச்சொன்பதினயிரச் இருதாற்றச் தொண் 

ஹூற்றொன்று என்பர், இங்கனம் உரையாளர் கூவரும் கருச்து மாறுபதி 

ச் கண்டுகொள் ச,



௬௨ தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இ-ள். மெய்........தாமே எ-து கேட்டார்க்குச் தொடைப்பாடு வெ 

ளிப்படுக்கும் இலச்கண ச்தவாகய சொடைச்கூறுபாடுதாம் ; ஐயீரா...... ஞூ 

ஜூற்றொட ௭-து பதின்மூவாயிரச்சோடே; சொண்டு, , ..சென்ப ௭-து ஒன் 

பத தலையிலேவைச் ச பத்துக்குறைந்ச எழுநாற்றொன்ப.து என்றுகூறுவர் ; 

என்பது ஆருயிரச்திருநாற்றுச்சொண்ணூற்றறான்று என்று கூறுவர் எ-று, 

உணர்ந் திரினேரே ௭-த சட்டளையின் ரொடைப்பகு தி யறிந்சோர் எ-று, 

ப. தின்மூவாயிரத்தோடே அராயிரச்இிருநார்றுச் சொண்ணாற் Or 

ன்றெனவே, தொகை பச்சொன்பதினாயிாச் திருநாற்றுச் சொண்ணூற்றொ 

ன்றாயிற்று, ஆக, ௧௬௨௬௧. பச்துக்குறை யெழுமூர்ரொன்பசாவது அறு 

மூற்றுத் தொண்ணார்ரொன்பது, இசனை ஒன்பசனோடு பெருக்க ஆருயி 

சச் திருநூற்றுச் சொண்ணாதற்றொன்றாயிற்று, இசனை ஆரறாயிர ச்இருநாற் 
௮ச் சொண்ணாற்றொன்று என்று விளங்கச்கூறாது ஒருகார்குறைச்து ௮௪ 

ன்மே லொருசாலேற்றி ஞாபகப்படஈ சூத்திஞ்செய்தது ஒரு படனோக்கி; 

௮.து கட்டளையடி அறுநூற்றிருபத்ைதந் சொடைகசொள்ளு௩கால் ஐம் 

பத்தொன்பது வழுவுள அவை களையப்படுமென் ஈற்கு, அவற்றுள் ௮டிமோ 

னைச்சொடை மூன்று பாவிலும் எழுப,ச்2தட்டுச் சீரானும் வருங்கால் ஈர 

டிச் கூட்டச்துசி சளேவழுச் களையவேண்டும்; ௮௨ வழி அசவர்கு நாற்பத் 

சொன்றும் வெள்ளைக்குப் பதினெட்டுமாச உம்பச்சொன்பத சளையப்படும், 

அவை களையுமாறு;--நுந்சை, வண்டு, தேமா, மின்னு, ஞாயிறு, போதுபூ, 

போரோறு, பாதிரி, மேவுசா, நனனணைு, பூமருது, நீடுகொடி, காருருமு, 

நாணுத் சளையென இந்கோதி பதினான் கும் ௮கவற்குப் பெருகிய sag Sa 

விரண்டடி சளை வழுப்படும். வாகு, புளிமா, அரவு, வலியது, ஈடியாறு 

விறகு தீ, சணவிரி, உரறுபுல, பெருநாணு, உருமுச்சீ, மழசளிறு, விரவு 

கொடி, ஈரையுருமு என இஈகிரையாதி பதின்மூன்றுஞ் சுர௩௫ய நித்து 

ஒரோவோரடி சளைவழுப்படும். ஆக அகவற்கு நாற்பத்ொருசளை வழுவா 

Wer இனி வெள்ளைச்கு முற்கூறிய சீர்களுள் அசிரியவுரிச்சீர் நான் குநீக்கி 

வெண்ட£ர் நான்குங்கூட்ட இருபத்தேழாம், இதில் நேராதி பதினான்குஞ் 

சுருங்கிய நிலத்து ஒஏரோவொன்று தளைவழுப்படும், நிரையாதியில் வாகு, 

கடியாறு, விறகுதி, வலியது என்லுமான்கும் பெருகிய நிலத்து உரோவொ 

ன்று சளைவழுப்படும். ஆக வெள்ளைக்குப் பதினெட்டு வழுவாயித்று, ஆகத் 

stra ஐம்பச்தொன்பதாயிற்று, அவை வருமாறு:---வண்டு காருருமு 

ஈளிமுழவு ஈளிமுழவு என சிற்பக் கண்டு எனச் சொடைவருங்கால் வெண்ட 

ளையாய் வழுவாம், பதினான்்கெழுத்திர்கும் இவ்வாறே கூறிக்கொள்க, 

வரகு நாகு காம்பு வண்டு என நிற்பச் குரவு என,ச் தொடைவருங்கால் வெ 

ண்டளையாய் வழுவாம், இனி வண்டு வாகு வாகு வாகு என நிழ்பச் சண்டு



நச்சினார்க்கினியருரை, ௬௩ 

எனச் சொடைவருக்கால் ஆசிரிய ச்சளையாய் வழுவாம். வரகு ஈளிஞுழவு 

காருருநூப் பாதுரி என ₹ர்பக் கு.வு எனச் தொடைவருக்கால் அரியத் 

தளையாய் வழுவாம். இங்வாறே எல்லாவள்மீராடும் ஒட்டி வழுக்காண்ச. கலிக் 

GE சுளை வழுவின் று, th BED Chine ley a ne wes மாசலின் இதற்கொ 

fg oornpagn குறிறுகயரின்னமையிர் ஈட்டளைகச்குச் சொடை கோடல் 

திுப்பின்று, இச்ரப்பின்மை கரசாவ தொடைகோடலும் ஒன்று. 

நர்சைச்கு இருபதசடிச் கழிச்து அப நார்ரைர் சடியுள் ஐம்பத்சாறு சளை 

peer SB) PP சவடி ஐர்நார்௮ு ரார்பச்மிசான்பசஞற் பெற்ற அடி 

கோனைச்சதொடை IH BN Foy நார்பச்மிசான்பத-- ௫௭௪௯. நசை யொ 

ழிந்ச கோபதின்ஷன்॥ ௩ குற்ழெழுச்து ஒற்றெடுகசு போசையும் நெட்டெ 

முத்துச் தணிப்யவர் ௪ ஈாரையு டாக உ) தாரணஈ௩காம்டிர்றேனும் அவற்றிற் 

கு ரிய நூவகையலாயா அம் ட்ரூ 1 தா துகி பும் ௯ ரரிகமிகாண்டு தொ 

டை கொள்க ரிகசணமுற்றிற்தும ஐல்வாரே வேறுபடுமாறு அறிழ்து 

ச் சசாொடைமிகொள்க. 
ம் 

சாரிக்கா ah as! # 

p66 அன்று தடயிட்். மையா அ சீரும், வழுவா யகவல் சொடைகொ 

ot mB, Corin Siri UG or ஈர்கு8, சம்ஈமச் குரிய பன்னீ ரடிக் 

Gx, YONA ah rig5 dad ot, Siam wg wer vy oF Crn@, 

Daven. Yen aus) cla ips i FW, Feu 5) T LI) Ga ely. GOT 1 ft BI, 

சழ்தமக் குரிய பன்னீ "டிசரண், முசம் வருமொரோவோ ॥டிசளெல்லாம், 

பின்வரு மடியின் மூகரச் மோடு, வெண்டளை யாக முற்கூறியாக்குத், தளை 

வம உப LIB) OM, CY amt_ual a: Uo £ a) ena s Uf LIL! & சொன்பதுக், (தொ 

டைகோளின்ரெனச் துணிச்சனர் புலவர் 9?ஒன்று தலையிட்ட வையைந்து 

சீரும், வழுவா வெள்ளைச் சொடைசொளள் கூரி,னேரா இர்கீர் பதின்மூன் 
மானு, முறமு “ஈங்களு..் பெற்ற வடிசளுண், மூசல்வரு மெ.ரோவோ 

ரடிச ளெல்லாம், பினவரு படிமின முத ரசீர் சம்மோ, டாசிரி யத்சளை சட்டு 

வழுப் படுதலும், வரகு கடியாறு விறகு iF UN Wd Foy, Bao WB யாகிய 

சீர்க ணான்கா, னுறழு மடிகளு பரிழு இிஉடி.களு, மஙகனக் தளைவழுப் படுசலு 

மேடைமையி, னியற்ருன் வாச வடிபதி னேழுர், சொடைக்கியை பின்றெ 
னத் அணிர்சனர் புலவர் *5 (ய ep. & களைர்க முசுற்பா விமண்டிர்கும். 

கலிக்கும் வர மடிமோனைச்சொடை,யைஞ்ஞூந்து ராந்பச் தொன்பதா 

கும்” i gana பகுச்குந்கால், அசவற் இருநூற் நெழுபத்து மூன்றும், 

வெள்ளைச் கொருநூற் றைம்பச சாறுங், சலிச்கு நாற்ரிரு பஃது மாகும் 94 

'*: வண்டு தேமா மின்னு ஞாயிறு, போதுபூ போரேறு பாதிரி மேவுசீர், ஈன் 

னாணு பூமருது நீ௫ிசொடி சாருருமு, நாணுத் சளையிவை யொரோவொன்று 
ப,த் சாக, Head பெற்ற விணைமோனைச்கொடை, மீரைம் பஃசொடு



௯௪ தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

மூப்ப தாகும் 39) கேரா.இி பதின்மூன்றுக்கு த் தொடை ௱௩௰, “வரகு புளி 

மா வரவு வலியது, சடியாறு விறகு£க் சணவிரி யாறுபுலி, பெருவேணு 

உருமு,ச்சீ மழகளிறு விரவுசொடி, ஈரையுருமு ஒமோவொன்று பதினொன் 

ராக, வசகவல் பெற்ற வீணைமோ வனைச்சொடை, நூற்று நாரபது மூன் 

றென அநுவல்வர் 3 ஈரையாதி பதின்மூன்ஈர்குச் சொபை NTE. ௮௪ அக 

வற்கு இணை மோனை ச்சொடை உல. . 

க் 

“ விண்டு ஞாயிற போதுபூப் போயே, ரென்ரிவை யொரோவொன் 

றெவ்வே ழாக், சேமா மின்னுப் பாதிரி மேவுசீர், ஈன்கணுப் பூமருது மா 

செல் வாயிலை, யொரோவொன் சச் சாருருறூ மாவருவா, யொரோவொ 

ன் றைந்தாக வெள்ளைக் கஇணைமோனை, யெண்ப சாக வியலு மென்ப)” 

கேராஇ பதின்மூன்றுக்குச் சாடை ௮0. வரகு வலியது சடியாறு விரகு 

சச், கணவிரி பெருவேணப் புலிசெல்லாம் மழகளிறு, உருமு தீதீப் புளிமா 

விவையவ் வாற, ஈமாயுருமுப் புலிவருவா, யொரோடுவான் ஸறக்சாக வெ 

ள்ளை பெற்ற, விணைமோனைக்மசாடை யெழுபத் சாரும் '' ரிரை யா B4 

சீர் பதின்ஞான் ஈற்குக்சிசாடை side. அசூவெள்ளேச்கு இணைமோனைச் 

கொடை ஈறு, 

% 

ae தேபா இஃ சீரானு நிரையாதர் சரானு, மொயபோவொன் றைந்தாசக் 

சலிசக்குவரு ரிணை மோனை, நாற்றிரு பட்சா பவன்றனர் புலவர் 29 ஆகச்சலி 

க்கு இணை மோனைக் தொடை ஈ௨௰, 

‘ | மூவகைப் பாவி PG மா மழிக்க விப emt tom 8, OLE DY ENMU Ss 
3 rc ae 

கொன்ட காகும் ் » YF FD) KM SDL i Dt, 

| தேதி யாகிய சாபதின் பனி ர, மறொரோடிவான்று பச்தாக வக 

வல் பெற்ற, பொழிப்புமோ னை சாடை நூற்றுமுப் பட்தே? போதி 

பதின்மூன்றுச்குச் தொடை ஈ௩௰. ' 

ஜனெசோவொன்று பத்து மொன்று மாக, வசலல் பெரு பொழிப்புமோ 

ன ர டம) ர 
‘Ado wt S win Bw சாபதின் மூன்ஸ்ர, 

னைச்தொடை, நூற்று காற்பச்து மூன்றென Kady” மரையாதி பதின் 

மூன்றுச்குச் கொடை ௧௭௦௩, ஆ௧ அகவற்குப் பொழிப்பு மோனைச் 

தொடை உ௱எ௭௰௩. 

“வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போரே, றென்றிவை யொரோவொன் 

தெவ்வே ழாசச், சேமா மின்னுப் பாஇரி மேலவர், ஈன்னாணுப் பூமருது 

மாசெல் வாயிவை, யொரோவொன் றிருமூன் ரகக் காருருமு, மாவரு வாயி 

வை யொரோவொன் றைக்தாக, வெள்ளை பெற்ற பொழிப்புமோ னைத்



நச்சினார்க்கினியருரை. ௯ ஞ்
 

தொடை, யெண்ப தாக வியம்பினர் புலவர்!” போதி பதின் மூன்றர்ருக் 

சொடை ௮ம். /* ல! வலிய சடியாறு விறகுதிச், கணவிரி பெருவேணுப் 

புலிசெஃ்வாய் மழககிறு, உருமு சீப்புளி மாவிவை யொரோவொன், நிரு 

மூன் ராச வியைச்சு பின்னர், ஈரையருமுப் புலிவருவா யொரோவொன் 

ரறைங்சாக, வெள்ளை dumm பொழிப்புமோ னைத்மிசாடை, யெழுபத்தா 

ரென வியம்பினர் புலவர்” *ரையாதி பதின்ஜூன்றற்குக் சொடை எச, 

ஆக வெள்ளைச்குப் பொழிப்புமோனணை ஈம, 

6 டக \ க a ye a : 
O Ba நிஸாம் மாய TT, OT BUH Hl BT OT HT o) 64a Day or க 

. . + ப * ரூ . ‘ f + 

gree, துள்ளல் பெர்ஈ பொழுிப்புமோ ணை தமிசாடை, மிலாம பது மிரு 
உர . கட்ட () ட ' - 1 ny We =~ பது மாகும்” அசர்மலிக்துப் பொழிப்பமோணை mei, 

ன் ் ப 4 

“6 . உடன் * ் 9) TY pe mg a ட fe EP dom Fu பாலின் பொழிப்புமமா CGO) hg) ATCO! 8% IBN MD aN HM ILS 

தொன்ப தாகும்'' HF FI FTAM HM TW An, 

“தேராதி யாகிய சீர்பதின்றுன் ஈட, ரோ MUTT MIs காசுவகவல், 

பெற்றவொரூஉ மானை க2தாடை நூற்றுமுப்பஃ2 த?! போ திபஇன்மூன் 

YEG SO பை மாமி. எ ஹாயாஇயா இய Fd By oo CU. Or MP, ‘6g Can Gaynor 

பத்து மொன்று மாச, வகவம் பெற்ற வொரு மோனைக்கசொடை, நாற்று 

நாற்பத்து மூன்றெறன் கல. வர்?3. ஈபைமாஇி பதின்றுன்றுச்குத் தொடை 
- . * ம் 0 T),. ‘ - ப ் MPD, YB YB MH spc பயமா க ௮ காடை ௨௰ட, 

6 . on * ரூ சு ௪ . ட் . a 
“Osos cowl போறுபுப் Wunes, மிறன்றிவை யொவ்வொன் 

Amica pad, 6 git Seo ay uma) மேயர், ஈன்னாணுப் Ly 05 

மாளெல் வாயிவை, duirCoaQancr Amy wo கக் காருருமு, மாவரு லாயி 

ல யொயரோமிவான் றைக்காக, வெள்ளை பெற்ற வொருஉமோனைத்சொ 
3 டை, யெண்ஷெரு பது மெய்து மென்ப” சநேோரதி பதின்நூன்றுக்குச் 

கொடை ௮.1 வகு வலயது ஈடியாது mgs, somal Qua get 

புலிசெல்வாய் மழகளிது, உருமு தீப்புளி மாயிவை யொபோவொன், நிரு 

மூன் க வியன்ற பின்னர், ஈரையுருமுப் புலிவருவா மிவையொயேவொன் 

றைக்காக, வெள்ளை பெறா வொருஉமமா னைச்தொடை, யேமொரு பஃது 

மாது மாகும்.” சிரையாதி பதின்மூன்றுச்கு.ச் சொடை ௭௦௬, ஆசவெள்ளை 

ஒரூஉ மோனை ச்தசொடை ௭௫௯, 

“aig வருஞ்சீர் பத்து crore, QuorCrQare omigstau Qubp 

கொருஉமோனை, யீமைம் பஃது பிருபது மாகும்.” ஆகக்கலிக்கு £௨௰, 

“parm sc பாவிர்கு மொழி$்ச வொருஉமோனை, ஐந்தூற்று நாற்பத் 

தொன்ப தாகும்,'? ௮கச்தொடை டூ£ச௰க,



௯௭ தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

& ’ ச . ’ க ச . தேர்பதின் மூன்றா ஜனெரோவொன்றுபச்சாச, வகவல் பெற்ற கூழை 

மோனைத்9தசாடை, நூற்றுமுப் பந்சென pum ror புலவர் 3? ஈ௩௰, 

'“நிரையாதி யாகிய £ர்பதின் மூன்ரு, னெரோலொன்று பத்து மிமான்று 

மாக, வகவல் பெர்ஈ கஉழைமோ னைக்சொடை, நார்று நாற்பச்து ஆன் 

ஜெனன நுவல்வர்” ஈ௪௩, ௮௩ அசவர்குக் கூழைமோனைச்சொடை உ௱எ௰. , 

“வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போயேோ.ற, எனலிவை ஒமோவொன் றெ 

வவே ழாசச், சேமா நின்னுப் பாஇரி மேவுசா, ஈன்னாணுப் பூமருது மாசெல் 

வாயிலை, யொ மொன் ர்ரகக்சாருருமா மாவருவா, யொரோவொன் றை 

ந்தாச வெள்ளை பெற்ற, கூடைமோனைக்ொடை மயண்ப* தாகும் ௮, 

வரகு வலியது கடியாறு விறகு£க, சணவிர! பெருமீவணுப் புலிசெல்வாய் 

மழகளிறு, உருமுக்சப் புரிமா வீ்வையய! சோவொன், ரீரா முக விய 

ன்ற பின்னர், ஈரைய முப் புலிவருவா யாபோவொன் ரைந்தாச, வெள்ளை 

பெற்ற கூடைமோ னைக்தொடை, மெழுபச் கார வீய மென்ப,” ௭௰௯. 

ஆக வெள்ளைக்குக் கூழைமோனை ௧௫௯.8 ேஈ ரிபைய மாதிய சீர்க, cham 

பச்து நான்கா னொபோவொன் ரைஈசாகக, துள்ளல் பெர் கூழைமோ 

7? சட௰, னைத்தொடை, மீமைம் பஃது மிருபது மாகும 

_ மூவகைப் பாவிந்கு௩ கூடைமோ னைக்தொடை, உஙினூற்று நாற்பத் 

தொன்ப தாகும்?3 ரா 1௯, 

bb 7 iy ete an க ச . க ‘ 
தேர்பதின் மூன்று ஜனெமாவொன்று பத்தாக, வசவற் குவரு மேற் 

௩ 

கதுவாய் மோனை, நாற்று மூப்பட செனரலன் ரனமே? க௩௰/* ரை 

யாஇயசர் பதின்முன் ரா9னெமீரா, வொண்று பச்து மொன்று மாக, wee 

பெற்ற மேர்கதுவாய் போணை, நா௱று காற்பத்து மூன்றொன் கவல்வுர். 9 

௧௪௩. அக அகவற்கு மேர்கறுவாய்2ீமாஷடை ௨௭௰௰, 4 “வண்டு ஞாயிறு 

போதுபூப் போழேறு, என்ரிவை யொரோமிவண் பறவ்வே மாகச், தேமா 

ரின்னுப் பாதிரி மேவுமீசர், ஈன்ற ணுப் பூரூது மாெொம் வாயிலை, யொ 

சோவொன் ராரமுகச் காருரும மாவருவா, யொரோலவொன் றைந்தாக வெ 

ள்ளைக்கு மேற்கதுவாய், மோனை யெண்பஃ சாகு மென்ட?? ௮0, /*வாகு வலி 

யது கடியாறு விறகு$ச், சணவிரி பெருவேணுப் புலிசெல்வாய் மழகளிறு, 

உருமுத்திப் புளிமா விவையொ போவொன், ரீரா ops Swear m பின்னர், 

௩ரையருமுப் புவிவருவா யொரோவொன் றைந்தாக, வெள்ளை பெற்ற 

மேற்கதுவாய் மோனை, யேழொரு பஃது மாறு மாகும்?! ௭௬, ஆகல 

ள்ளைக்கு மேற்கதுவாய்மோனை ௪டு௰௯. சேரு கிமையு மாகியசர்க, எளிரு 

பத்து நான்கா னொரோமிலான் றைகககத், துள்ளல் பற்ற மேற்கதுவாய் 

மோனை, மீரைம் பஃது சிருது மாகும்” க௨௰,



நச்சினார்க்கினியருரை, ௬௭ 

நூவசைப் பாவிற்கு மூற்றுமோ னைத்சொடை, ஐஞ்ஜலூற்று நாற்பத் 

தொன்ப தாகும்; ௫௪௯, 

{ எண்வகை மோனைக்கு மியன்ற பெருந்சொகை, முந்நூற்றுத் 

தொண்ணாற் நீரண்டு தலையிட்ட, நாலா யிரமா நவின்றனர் புலவர்*' He 

மோனைச்சொடை ௫௬௩௱௯௰௨. 

இனி எதுகை வருமாறு. 

“ீறு*வந் கிருநாற் றெழுபத்து மூன்றும், வெள்ளைச் கொருநூற் 

றைம்பத் சாறுங், சலிக்கு நாற்றிரு பஃது மாக, மூவகைப் பாவிற்குர் தலை 

யா செதுசை, ஐஞ்னாற்று நார்பச் தொன்ப சாகும்” ௫௪௯. [*அடியெது 

கைத்தொடை கொள்ளுங் காலு, மிம்மூ வகையா னதுபெ Gio Srey 

யைஞ்னூற்று நார்பச் சொன்ப தாகும் ?? Hew, 

/* வண்டு சேமா மின்னிவையொரோவொன், நீரைக் தெய்திய விணை 

யெது கைசா, முப்ப தாக மொழிகந்சன ரகவர்கு'” ௩௰, 1 “வலியது கடி. 

யாறு விறகுக் கணவிரி, யுரறுபுலி பெருகாணு வுருமு,ச்சி மழகளிறு, வீர 

வுகொடி ஈரையுரூமு விவையொரோ வொன்றற், கொன்றுட ஸீரைந்சா 

வியன்ற விணயெதுகை, நூற்றொரு பஃ்காக நவன்றன ரகவற்கு 9? md. 

ஆகதுகவற்கு இணை யெதுகை ௧௪, ; ஞாயிறு போதபூ வெட்டுமுத லேழும், 

போது ஈன்னாணுப் பாதிரி பூமருது, மாசெல்வா யொன்பான் முதலா 

மாறு, மேவுசீர் காருருமூ மாவரு வாயிலை, மீரைந்து தொட்டே மீரே 

ழெய்ச, வெள்ளை பெற்ற விணையெது கைத்தொசை, யைம்பத் ஜொன்ப 

தாகு மென்ப?” ௫௯. * வரடிரு நான்கு புளிமா வொன்பான், முசலா வொ 

சோவொன் றிருமன் முக, வெள்ளைச் இணையெதுகை மூவா Few? sdf. 

ஆக வெள்ளைகச்கு இணையெதுசை ௪௪. i  கேர்ரிரை யீற்றாற் கலிக்கணை 

யெதுசை, யிருமுப் பஃ்தாக வியலு மென்ப'' ௬0, 

. “ மூவகைப் பாவிற்கு மொழிந்த விணையெதுகை, யிருநாற் றெழுபத் 

தேழா கும்மே? ௮௧௨௭௭௪, “வண்டு ஈான்கு மின்னுச் சேமா, வைந்து ஞா 

பிறு, போதுபூப் போரே, முறு பாதிரி மேவு£ர் நன்னாணுப், பூமருது சீட 

கொடி யேழு காருருமு, மாணுத்தளை யெட்டு முதலா வந்தவவை, யொ 

சோவொன் றெவ்வேம் நிலம்பெற வகவர்குச், சொக்க பொழிப்பெதுசை 
தொண்ணூற் ரொன்றே”” ௬௪. 8 *வர௫ரு நான்கு புளிமா வாரவொன்பான், 

வல்யது விறகுதச் கடியாறு பத்துச், கணவிரி யுருமு,த்தீப் பெருமாணு வு 

லுபுலி, மழகளிறு பதினொன்று ஈரையுருமு விரவுகொடி, மீராறு . முதலா 

வந்சவை யொரோவொன், ரொன்பது நிலம்பெற வகவற்குப் பொழிப்பெ



ay தோல்காப்.அியம் செய்யுளியல் 

துகை, நூற்றோ டொருபத் தேழென நுவல்ப "௧௧௪. ஆக அகவற்குப் 

பொழிப்பெதுகை ௨௱௮. | “* வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் போரே, றெட்டு 

மூ.சலா வேழுர் சேமா, மின்னுப் பாதிரி மேவு£ர் நன்னாணுப், பூமருது மா 

செல்வா யொன்பான் முதலாறுங், சாருருமு மாவருவாய் பத்துமுத லைக்து, 

மாக வெள்ளைக்கு வந்த பொழிட்பெதுசை, யெண்ணொரு பஃதே யெய்து 

மென்ப? அம, “வரகு வலியது சடியாறு விஈகு£, யெட்டுக் சணவிரி பெரு 

நாணுப் புலிசெல்வாய், மழகளி ஐருமுச்£ப் புளிமா விவையொன்பது, ஈளை 

யுருமுப் புலிவருவாய் பச்து மு சலா, வக்க வவையொரோ வொன்றைரஈ் தாக, 

வெள்ளை பெற்ற பொழிப்பெது கைச்தொடை, யாறொரு பஃது மைந்து மா 

Go” HOG. வெள்ளைப் பொழிப்பெதுசை சுமந, / 4 வலியது விதகுதிக் 

கடியா ரெனுமிலை, மீரேழ் தொட்டுப் பதினெட் டளவுங, சணவிரி பெருகா 

ணு வுருமு,ச்ீ மழகளிது, புலிசெல்வா யுரறுபுலிப் பதினைந்து முதலாப், பதி 

தொன் பானள வுயரவு ஈரையுருமு, விரவுகொடிப் புலிவருவாய் பதினாறு 

மூதலா, விருபதின் காறு முயரவும் வருசலிற், நுள்ளல் பெற்ற பொழிப் 

பெ துகைதா, மறுபஃ சாக வறைச்சனர் புலவர் 9௬௦. 

<“° வகைப் பாவிற்கு மொழிஈ க பொழிப்பெதுகை, நானூற் ஜொரு 

பச்,து மூன்றென ஈவில்ப ?” ௪௪௩, 

2 நர்பதின் மூன்றா னகவற் கொருஉ௨வெதுகை, வண்டு மான்கு மின் 

லுச் தேமா, வைந்து ஞாயிறு போதுபூப் போரே, ராறு பாதிரி மேவுசர் நன் 

ஞாணுப், பூமருது நீடிகொடி. யேழு காருருமு, காணுத் சளையெட்டு முதலா 

வொ ரோவொன், றெவ்வேழாக வியன் றதொகைசா, மேடுழாரு பஃ்தோ டிரு 

பத்தசொன்றே” ௯௰௧, **நிரைபதின் மூன்ற னக௨ற் கொருஉவெதுசை, வர 

இரு மான்கு புளிமா வரவொன்பான், வலீயது சடியாறு விறகு$ப் பத்துச், 

கணவிரி யுரறுபுலி பெருகாணு வுருமுத்தி, மழகளிறு பதினொன்று விரவு 

கொம நஈரையுருமு, வீராறு மூசலா வொரோவொன் ரொன்பா, னாகத்தொ 

கைழாற் மொருபத் சேழே”3 ௧௧௪; ஆக அகவற்கொருஉவெதுகை ௨௱௮. 

“Cari gar மூன்றான் வெள்ளைக் சொரூ௨வெதுகை, விண்டஞாயிதுபோது 

பூப்போரே, றெட்டுமுசலா வேழுக்சேமா, மின்னுப் பாதிரி மேவு£ர் ஈன்னா 

ணுப், பூமருது மாசெல் வாயிவை யொன்பான், முதலா வொரோ 

வொன் ராறும் காருருமு, மாவரு வாய்பச்து முதலாக வொரோவொன், றை 

ந்து மாக வறைந்ச தொகைதா, மெண்ணொரு பஃதே யெய்து மென்ப 99௮0. 

“ நிரைபதின் மூன்றான் வெள்ளைச் கொருஉ௨வெதுகை, வாகு வலியது கடி 

யாறு விறகு£, யெட்டுக் கணவிரி பெருநாணு வுருமுத்திப், புலிசெல்லாய் 

மழகளிறு புளிமாயிவை யொன்பது, நரையுருமுப் புலிவருவாய் பத்அமுச



நச்சினாக்கினியருரை. ௬௯௯ 

லாச, வொரோவொன் நைந்து 'நிலம்பெந், ருறொரு பஃது மைந்து மாகும்?3 

சு௰ட௫ு; ஆக வெள்ளைக்கு ஒரூ௨வெதுகை ச௪ரி, நேரீராருற் கலிக்கொரூஉ 

வெதுகை, பெருகிய ரிலத்தி லொரோவொன்று சளையப், பெறுந்தொகைகா 

ற்பத்செட்டுப்பின்னர், கிரையீ சாறாற் சுருங்கிய சிலச்திற், சகொரோவொன் 

gisterw பெறர்சொகை யக்கா, மிருவகைக் சொசையுர் சொண்ணனூற் 

ரறே் Foi) Fr, 

“மூவகைப் பாவிர்கு மொழிந்த வொரு ௨வெதுகை,கானூற்று நாற்பத் 

சொன்ப தாகும்? ௪௱௪௰௯,. 

“வண்டு சேமா பின்னிவை மூன்று, மொரோவொன்று சுருங்கி சிலத் 

ச சர்நான், சசவல் பெற்ற கூழை யெதுகை, மீரா ரக வியலு Quer de. 

£வவியத கடியாறு விறகுசீப் பத்துக், கணவிமி யாரறுபுலி பெருகாணு வரு 

மூச்ச, மழசளிறு பதினொன்று விரவுகொடி ஈரையுருமு, வீராறு முதலாக 

வொரோவொன் ரஜென்பா, கை வகவற்தச் கூழை யெதுகை, தொண்ணூ 

ருசச் சொகுச்சனர் புலவர்”? கம். ஆக அகவற்குக் கூழையெதுகை me, 

| “ஞாயிறு போதுபூப் போரே ஹேழாப், பாதி.ரீ மேவுசீர் ஈன்னாணுப் பூமருது, 

மாசெல் வாயிவை யொரோவொன் ரகக், காருருமு மாவருவா யொசோ 

வொன் றைர்தாக, வெள்ளை பெற்ற கூழை யெதுகை, யாறரொரு பஃது 

மொன்று மாகும்” ௬௦௧, *வரகிரு கான்கு புளிமா வாவொன்பான், முதலா 

வொரோவொன்று ஈர்கான் காக, வெள்ளை பெற்ற கூழை யெதுகை, யீசா 

ரக வியலு மென்ப 9 ௧௨. ௮௧ வெள்ளைச்குக்க. ழை யெதுசை ௭௰௩. [ஜிரை 

யீராறாற் கூழையெதுகை, யிருமுப்பஃதா வியலங்கலிக்கே ?' gid, 

“மூவகைப் பாவிற்குச் கூழை யெதுசை, யிரு.நூற்று முப்பத் சைந்சா 

கும்மே” ௨உ௱உ௰௫, 

[தி C 6179 யாகிய ர்பதின் மூன்றாற், சுருங்கிய bugs) OeiCrr 

வொன்று நான்காக, வகவல் பெற்ற மேற்கதுவா யெதுசை, யையொரு 

பஃ.து மிரண்டு மாகும்.?' ௫௦௨. '*வர£ ரைந்து புளிமா வரவு, பதினொன்று 

வலிய சடியாறு விறகுத, யீராறு கணவிரி யு£றுபுலி பெருகாணு, வுருமு.த்த 

மழகளி நிவைபஇன் மூன்று, விரவுகொடி. நமையுருமூ லீசேழ் முதலா, 

வொரோவொன் ரேழாச வகவல் பெற்ற, மேற்கதுவாயெதுகைசொண்தூ 

த்ரொன்றே? ௬௦௧, ௮௪ அகவர்கு மேற்கதுவா யெதுகை ஈ௪௰க.. /் வண்டு 

ஞாயிறு போ .துபூப் போரே, றெட்டு மு. உலா வொரோவொன் சேமழுர், சேமா 

மின்னுப் பாதிரி மேவு£ர், நன்னாணுப் பூமரு.து மாசெல் வாயிலை, யொன்பா 

ன்மு தலா வொரோவொன் ரூறுங், காருருமு மாவருவா யீரைந்து முதலா,



௧௦௦ தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

'வொரோவொன் றைந்து மாக வெள்ளைக்கு, மேற்கதவா யெதுகை யெண் 

பஃ ET GL” ad. arg வலியது கடியாறு விறகு£ீ, யெட்டு முதலா வொரசோ 

வொன்று நான்குங், கணவிரி பெருவேனுப் புலிசெல்வாய் upset, DES 

தீப்புளி மாவிவை யொன்பா, னரையுருமுப் புலிவருவா யீரைந்து மூதலா, 

கவொரோவொன் ஜொருகான் காக வெள்ளைக்கு, மேற்கதுவா யெதுகை யை 

bugs இரண்டே 33 de. ஆச வெள்ளைக்கு மேற்க.துவாயெதுகை ma we. 

* நிரைமீ ராருற் சலிக்கு மேற்கதுவா, யெதுகை காற்பச் தெட்டா வெய்து 

ம் ௪௰௮. 

Apacs und me மொழிர்க மேற்கனவா, யெதுகை முக்தூற் றிரு 
ப.த்.து மூன்றே, 3 ௩௱௨௰௩, 

“வண்டு நான்கு தேமா மின்னிவை, யைந்து மூசலா வொரோவொன் 

றேழாச, வகவல் பெற்ற ஈீழ்ச்சதுவா யெதுகை, யொன்று தலையிட்ட காலைக் 

தாகும். உ௰க.7 வலியது கடியாறு விஈகு£ப் பத்துச், கணவிரி யு£றுபுலிபெ 

ஞாணு வுருமுச்£, மழகளிற பதினொன்று விரவுகொடி ஈரையுருமு, வீராறு 

மசலா வொரோவொன் றொன்பா, னாக வசயற்குக் &ழ்ச்ச,து வாயெதுகை, 

தொண்ணா ருசச் சொகுச்தனர் புலவர் ' 

யெதுகை ஈ௰க.ரீஞாயிறு போதஅபூப் போரே றென்றிவை, யெட்டு முதலா 

் ௯ம். ஆச அகவற்குக்கீழ்க்க துவா 

கவொரோவொன் றேமும், பாதிரி மேவுசீர் நன்னாணுப் பூமருது, மாசெல்வா 

யொன்பான் முதலா வாறு, காருருமு மாவருவா யீரைநது முதலா, வொ 

சோவொன் றைந்து மாகக் €ழ்க்கதுமா, யெதுகை வெள்ளைக் கறுபச் தொன் 

தே” ௬௦௧.4: வா௫ரு நான்கு புளிமா வொன்பான், முசலா வொரோவொன் 

ளொருநான் காக, வெள்ளை பெற்ற £ழ்க்க துவா யெதுகை, மீரா ராக வியலு 

மென்ப, 0௨, ௮கவெள்ளைச்குச் சீழ்க்கதுவாயெதுகை ௭௰௩.7'சிரையீராருற் 

கலிச்குக்்£ழ்க்கதுவா, யெதுகை மாற்பச் தெட்டே யாகும். ௪௦௮. 

“pass 61 பாவிந்கு மொழிந்த €ழ்க்கதுவா, யெதுகை யிருநாற்று 

முப்பத் இரண்டே.” உ௱௩உ௰௰, 

“வண்டு சேமா மின்னிவை மூன்றுஞ, சுருஙயய நிலச்தி லொரோ 

கொன்று நக்கான், காச வசவல் பெற்றமுர் றெதுகை, மீராறாக வியலு மெ 

ன்ப” ௧௨. வலியது கடியாறு விறகு மீராறு, சணவிரி யு£றுபுலி பெருநா 

ணு வுருமுச்ச, மழகளிறு பதின்மூன்று விரவுகொடி ஈரையுருமு, வீசேழ் 

முதலா வொரோவொன் றேழாச, வகவல் பெற்ற முற்றெ துகைதா, மேழொ 

ர பஃதா வியலு மென்ப”' எ௰, ஆக ௮கவற்கு மு.ற்றெதுசை ௮02., ஞாயி 

ுபோதுபூப் போபேறென்றிலை, யெட்டு முதலா வொரோவொன் மேழும்,
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மாக, செவன் பெட் எ பஜ ஈது சைசா, மீரா த வியலஓு இமன்ப?? ௧௨. 
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6 . . . ட . ப . 
(umes cae & lions aye om SoMa, ay airy Flor Wile. 

OY BT mes pe Pa ol OOK UIT 1.1 F105, ணியன் in பெரு சாகை, 

ye: P, ot > ப் ட 3 பட்டா Oo ட 
மூடா US எழி ig Bye Pa முப்பது? Da au யெதுசைச்தொடை 

~ 
டார் hou), 

i os . ட்டு டி பவட ரூ Oo ர . : bP rn Gas கு 2மதுகைகீகரு மொழி த சொடைச சாகை, யிருபத் 
ட உது . த் ரூ க டட 

ணகி முழுயி னி ட்ட, வருது க முட்வோ மாயி மாசம்?" அகமே ரானை கு 

OD ECO BER 0 Ol hy Hee VE, 

ச் த அத ப்ப 

{ te bak ட. lat yy |. Cog) ஏட ஜல் * (அப ப ட் ன ட 
Bia ராத ரு or அர பயதீ Bi th om by உலவி Hot இதர்ரு மு ற 

அற௱ம்யத் கோறுரு, சல்க்கு நாத்ர யப து மாகும். அ வகைப் பாவிர்கு 

an lB URE SLY OF ake aye RAS IR So) TCT THU நாசமக, 

“Op இம்] படன்முன் ot oy, dud Pi Qavnoit wy பத்தாக UBD’ M 

fe) or (Up, எனீரைம் பட்லு ULC gd eal aE ௩ Do dreams win சீர் 'பதின் 

மூன் னு, மொம்ராிவான்ற பத்து மிமானறு மாக, வகவல் பெற்ற விண 

பாண் டபொடைசா, மிமைம் பஸ்ொடு கார்பச்து மூனே?” ஈச, இக 

NEVIS awadi. “வண்டு ஞாயிழு போதுபூப் போமே, றெட்டுமுக 

உ॥ வொசோவொன் மேழு4, சேமா மின்னுப் பாதிரி மேவுசர், ஈன்னாணுப் 

மருது மாசெல் வாயிலை, யொன்பான் மூசலா கவொரோவொன் ரானுங், 

சாருருமு மாவருவா யிரைந்து மசலா, வொரோவொன் றைந்து மாக வெள் 

கோக் எணைமுர ணெண்பல் தாகுமென்ப.? ௮2, /“வாகு வலியது கடியாறு 

விறகு, யெட்டுச் கணவிர! பெருகாணுப் புலிசெல்வாய், மழகளி WES 

இப் புளிமா வாவொன்பான, முசலா வொசோவொன் நிருமூன் ராக, நரை 

யுருமுப் புலிவருவா யீரைந்து முதலா, வொரோ வொன் ரைக்சாக வெள்ளைக் 

கணை மூ, ணேழொரு பஃஅ மாறு OT Fw, TNs, HS Gaver Vor se ஈ௫௦௬, 

“ நேருரிரையுமாகியசீர்களிருபச்து கான்சாற சலிக்கவே முண்டொடை, 

யீரைம் பஃது மிருபது மாகும்.” wad,



௧0௨ தொல்காப்பியம் சேய்யளியல் 

குறவசைப் பாவிற்கு மொழிரச விணைமுா, ணேஞஸ்னூர்று நாரடத் ~ 

QO srerug wii? GMa) se. 

ஈண்டிணைமுரணிர்குக் கூறிய கூ.ச்தாஙகளைப் பொழிப்புமூணுச் ச 

மொரூஉமுரணுச்குங கூழைமூாணுச்சும் மோச தவாயமுா ணுச்குக Epa 

கதுவாயமுரணுக்கும் முற்றுமூராணுசகுப கூறி நம்மு ஹுா்ருச் கொடை 

கொண்டிவ்வாரேகொள்ள உட ரவொன்று suo to மார்பசுதசொனப 

சாரம், ௫௪௯, இணமுாாரண் டொடையோ மாம கொள்ள, வொடோ 

வொன் a mersy im smug மிசான்பமேச 

£6 ௪ - . 
எண்வகை முரணா ரியன7 சொடைசமசா ௪, ராநாட்று 2 தொள 

gon மிரண்டு (iy ig Wi The யமா ஈவணரனா புலா ஆக, சட 

௩௱௯௰௨, 

௫ அயியை। | வருமாறு, 

ரே த் ர ர் ர உச் ச . 
Daeur a mone ெழுபதது வூன்றும, உய மாக் ரு நூறி மமம் 

பதி சாற,௩, சலக்கு ந ரறருபடத மாக, முவலசப்பவிர்கு மழு சடியி 
D . sO ‘ 5 ய் ம் . 

MUU, GU Ghai TU BLU சானப சாகு 24 பாசுப ‘Demac & 

யியைபு சொள்ளனா௩ காலு, மூவ dh Wi YUL Vi F டுபரு கொச, யை] 

நீத காற்பச் சொனப சாகும்? ௫௬௭௭4, 

“தோ இி-8ீர் பதினமூன் எனு, மொொோவொன்று oF FI VHA LA! 

ணையியை, பீரைம ப௩து மூப்ப“ து மாகும?ரா உஃ்வைநதினையு மூன்று பா 

விற்கும் பகுக்குமாறு--(உரது இதாடையா சவகு வருமிதாகை, 017 

சரோவொன் றிருழூற் ரறெண்பசத முன்பா, வாயீபத்து மானூற் ஜொருபச 

சைந்தே?? தச௱ாம௰ட,ரீஜரது சொடையான வெள்ளைககு வகதமிதாகை, மயா 

சோவொன்றொருதாூற்றுப் பத்து மூன் ர,வெணணாச டமி Hy CHIE oo FBO) g 07 

மொழிப?3 ௮௱ம௰.ற, : *ஐுது தொடையாற் கலக்கு வருதொகை, யொம் 0 

வொன் ொருதாற் றிருபஃ சாக, நூறு சலையிட்ட உஎஹூ முகும்?? ௬௭. 

கூறிய மூன்றின் ரொெடைச்தொகை கூறினா, லைஞ்லூற் அடனெண் 

ஹூற்று முப்பது'? கவை ஈது தொடையானும் பெற்றசிதொாகை ௨௬ 

௮௱௩௰, 

இனி!/'ஐவகை மோணும் வருச்க மோனையும், வருக்க வெதுகையும் வழு! 

மோனையும், உயிரெது கையு முரைச்சசெர் தொடையு, மறழூற் நிருபச 

டைம் சடி யோடுர், சொடைகொளும் வகையைச் தோன்றச் கூறி, னுங்சை
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யெனுஞசர் முசற்பா விரண்டிற்கு, மூறழ்க்த வடிக ளிருபது நீக்கி, யேனை 

Fit rps வடி தீ), சாசை, யறுநூற் றைக்தே யாகு மவற்றுள், வழுகில 

மைம்பதி சாறு க், களைய, QanGrrQa mea mu இய சொை டைச்தொகசைகூறி, 

சாளுஞாற்ற காற்பச் சொன்ப சாகப், பக்துச தொடையும் பெற்ற சொகை 

சா,மையாயிரச்2சொரிகானூற்றுச்சொண்ணாற?'தகப்பத்துத்சொடைச்கு 

மொபோவொன் றைவஸ்ஞாற்றுகாற்பச்சொன்பஃ்தாகப். பெற்றதொகை 

இத உாகமி,  நர்தைக்கிாண்டு மாபிர்குமூன்றும் வழுப்ே 2 பாய் ஐம்பச்தாறு 

ப்ப 
வழுவாயிற்று, இணி இக்சொணகயை மூன்று பாவிர்கும் பகுக்குமாத:-.- 

ple ta) aun oor Dm oh Do) PULSE A) மூன் ரப், ug 6)2 wad Gupr 

a erane, San St go Ft lp Be hw! dpou.gi?* eG Can Dauner @ cm (05 (1 LEST 

Of Mt FBT OL S&S) Oey ol alan Tet oly bol FTENS, WTS TF EO CH SBT H 

mats தாரும்!” Colin dacs Oar ce ant றிருபல். சாகம், பத்இினாலுக் 

Sl aM ey QU Dba ETH, பாயி ச் கிருதா கு ம்ப. 

MO) BT amit MUa an oflusso in oarane er, மெண்ணா யிரச் சொ 
. ry . yo Vee - Ap 

CUE te ar றிருபது. சரிவு மிடை து idl ¢ GO) Fa. DAs IS sh) TEU பதினைக 

சானும் GUTS OATH wéy Tew, 

இன மு ற(20மத்த ரன (2றதுகை, 

. ச ப் . ர ச . ச 
Bip so Foi amis முமழத்துக்கவிலும். எழுத்தாக. வெண்ணாத 

அவொர்றுச் குர்றுகாங்கயரிது? கொடைகொள்ளுமாழு;-- 

14 வண்டி மின்னு அர்சைகசேற் முக்கா, னீரகொம Waar mip னறுப 

து நீக்கு, மயணைச் சரா னு ௪ வடிக, ett cam BT நறுபத்து BN OTST wep 

pom, (yous Osicpaups atone g கொள்ளப், பெர்ந வகவற் ரொடைச் 

9ிதாகை கூறி, னிருநாற்று முப்பத்து மூன்றா மும்மே”--இதனுட் களைந்த 

சிரைந்துநீக்கி யேனை நோ திசயொன்பதிர்குப் பதினெட்டும் ரிரையாகி பதி 

ன்மூன்றர்குப் பதின்னூன்றுமாக வழு முப்பத்தொன்ரறாயிந்று. 14 வண்டு 

மின்னு நுதைசேற் நுச்கா, விவற்றான் முப்பத் தொன்று நீக்கி, யேனைச் ச 

ரா Doles age, ஜூற்றோ டைம்ப தாழு மவழ்றுள், வழுப்பதி னான்குங் 

களைய வெள்ளை, பெறுக்சொடை நூற்று முப்பச் சாறே? இசலுட் களைச் 

தீசீர் நான்குநீச்கி யேனை போதுிபத்திர்குப்பத்தும் ரிரையாதியுள் வரகு 

வலியது &டியாறு. விறகுதீயென்னும் நான்கற்கு நான்குமாக வழுப்ப தினான் 

காயிற்று. அக விரண்டற்கும் வழு காற்பச்தைகந்து, 1 “ சேற்றுச்கா னீடு 
கொடிச் சீரைந்து நீச்ச, யேனைச் சீராந் றுள்ளல் பெறுச்சொடை, யொரு 

நூற் ரொருபஃ் தாகு மென்ப,”' £௰
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. “ ூவசைப் பாவின் மூன்றா மெழுச்சொன், ரெ.தசை கானூர் ரெ 

மூபசி தொன்பது 3 ௪௱௭௰௯, அசவர்சைந்தும் வெள்ளைக்கு Braet « 

லிக்கரண்டுமாக இவ்வகையார் களை சசர்களைேது மிரண்டா மெ 

ழூ,ச்தும் மூன்றாமெழுச்அஞ் சோவொன்றிற் ஈவையாசெதுகைப்பாறர்படுத 

லானும் பிகர் குறைக்து வேறுபடுக் இர Sl! n'a grams. ௩ & 9) Fo) #7 

டை சிறந்து சாட்டாஸமமையானும் Omron a toruCaiainig 9 ச௱னவணர்ச, 

மேலவன் வேதுகை மழுதவயன. 

இனி) * மெள்லின வெகுகையு மிடையின முவதுகைய மாடை 

யெதிகையு நெடின்மோனையு, moma eh ecm whom ay bow, கோமு ச௱ 

சீர்கள் பதின்ரன் op oy, GanCrn@ancr a rap we +o gree & 2H, தூர் 

ரோ டைம்பச் தாரா மவற்றுள், வழுரில மிருபத் தாறு௩் கராய, கொசேோர 

கொன் றெய்துக் தொடைநாந்ற முப்பது 8 ina 2 ஈாடையா னச 

வல் பெறுந்தொகசை, யைரினுரி Muy தாகு மென்ப.” 4 கேர்பதின் மூ 

ன்றான் முன்னாக் கூரிய, கான்பகைச் கதொடைர்கு மிமாோடிவான் நுறழ் 

நச, QQ FO goons சொண்ணார்று மூன்ற னுள் wor, வழுப்ப இண் மூண்று 

களைய வொரோவொன், மெய்திய தொடை.சா. பெண்பழிசன்ப, சாககார் 

Oca Go பெற்றவெண் டொடை கா, னெழுநூற் ரப சென்மிமாழிக தீ 

னரே,?' அவற்றுள் '* ஐந்தை wis மெல்லின மிவதுசை, மா கரற்பா விரண் 

டற்குக் சளைவழுக் களைந்து, சொள்ளப் பெழுக்சசாடை பதினே மாகும்." 

* நசை சேமாக் களைந்துகேர் மு சர்ர், பன்னிரண் பாறு முன்னர்க் கூ 

றிய, காற்றொடை யொமோரமயொன் ரெய்து சொடைசா, மறுப& தாகக் 

கலிக்கு வருந்கொடை, யிருநூற்று நாற்படி தென்றனர் புல வர், மாற்ற 

டை யானும் பெற்ற முசகாடை கா, மாயிரச் கோகி சாண்டா. Cmey? 

ஆகவிர்கான்கு தொடைக்கும் பெற்ஈ முசாகை ௬௨௭. 

இனி வலலஏலேதுகை வருமாறு. 

1“ வல்லின வெதுகை வகுக்குங் காலை, சிமைபதின் மூன்று மின்னு 
அக்சையு, மேவு சீரு காணுச் தளையுங், களைய மோதி பத்தா மவற்றிற், 

இருபது லழுவுங் களைச்சு பின்னர், அகவல் பெற்ா சொடை நூ முகும்.”? 

“: நிரைபஇன் மூன்று மேவு சீரு, மின்னு ten Suu சளைந்து போதி, பதி 

ஜொன் தற்கும் பதினொரு வழுவுங், களைந்சபின் வெள்ளைக் கறுபத் தெட் 

டே, நிரைமீ ராறு நாணுச் தளையு, மேவு சீருங் களையே சாதி, பச்சாற் கலி 

திதசொடை யைம்பஃ தாகும்.” 

'“நவசைப் பாவிர்கும் வல்லின வெதுசை,யிருநூற் றொருபச் செட் 

டென மொழிப,” உ௱க௮,



நச்சினார்க்கினியருரை. ௧௦௫ 

இனியுயிரளபேடை வருமாறு, 

“சைச்சர் நரீன்குரி முதற் செட்டு, நந்சை யெனப்பதின் மூன்ழு 

மொழிந்தது, நேரேழ் ரிரையே ழாகிய சீராற், பெற்ற வடிநூற் றறுபத் 

செட்டனுள், மூவேழ் வழுவு நீக்கிய பின்ன, ரகவல் பெற்ற வளபெடைச் 

தொடைசா, நார்ரொடு நாற்பச் தேழெண அுவல்ப ?' /*: கூறிய பதின்மூன் 

ரொழிச்த பின்னர், நேயொன் பானு நிரையொன் பானு, மாய சீராற் பெ 

ற்ற வடிதா, நாற்றோ டொருபச் தேழா மவற்றுள், வழுப்பதி னொன்று நீக்கி 

வெள்ளைக், களபெடை நூற்றா முரு மென்ப,? ₹ உரிமுசற் செட் டொழி 

ந்த பின்னர், நேர்ரிரை மிரொண் ச€ீராற் றுள்ளற், களபெடை யெண்பஃ தா 

கு மென்ப,?' “மூவகை யாற்பெறு pulser Quen gn, vier bn முப்பத்து 

மூன்றென மொழிப? ௩௱௩௰௩, 

இனி யோறறளபேடை வருமாறு. 

“2 Sone புளிமா வெனுமிரண் டர்கும், வழுரில மூன்று களைய aaa 

ற், கொற்றள பெடைதா மிருபச் தொன்றே,?! * மாசெல்வாய் தேமா வழு 

விரண்டு களைந்து, புளிமாப் புலிசெல்வாய் கூட்டமான் கானும், வெள்ளைச் 

கொற்றள பிருபத்து நான்கே? * முசற்பா விரண்டிர் கொர்றள பெடை 

தா, மைந்துதலை யிட்டகா லொருபஃ தாம்? ௪௰௫. ஆசகவிரண்டு ௮ள 

பெடையுங் KL ama». இனி, யொற்றளபெடை துள்ளலோசை 

யைத் தள்ளி நிர்றலாற் கலிக்கு வாராதென்றுணர்க. :* எட்டுத் தொடையா 

னியன்ற தொகைதா, மொருநூற் றெழுபச் திரண்டுகலை யிட்ட, வீரீ£ யிர 

மே யாகு மென்ப?” 

இனி யசையந்தாத் வருமாறு. 

தேமா மு சனின்றுநழ்ர்த வடிக்கு, நான்காஞ் சருக் சேமாவெனஙி 

ன்று மேல்வருமடியோ டந்தாதிச்ச வேண்டுமென்றுணர்க, gg, “Cs 

மா வண்டு வண்டு காமர்? எனரின்று மாவென மதித்தென வருமென்று 

கொள்க, இஃ ஒழிர் சவடிசட்கும் மேல்வருஞ் சரர்சாதிக்குமென்றுசொ 

ள்க. இது, முதற்பாவிரண்டற்குமே சகொள்ச. அங்ஙனம் கொள்ளுங்காற் 

போது பூவுக்குப் போதுகளெனவும் விறகுதீச்கு விரிசாரெனவுங்கொள்க. 

ஒழிந்தனவற்றிற்கு மிவ்வாறே கூறவேண்டுவன கூறிக்கொள்க, [ “தேமா 

வாறு ஞாயிறு புளிமாப், போதுபூ வேழு பாதிரி பூமருது, நீட கொடியெட் 

'டுக்கா ௬ருமு, நாணுச்சளை யொன்பது முதவா வந்த, வசையக் தாதி மொ 

சோவொன் ரொன்ப, தொன்ப சாக வகவல் பெறுந்சொகை, நரலொரு 

பஃது மெட்டு மாகும் 13 ௪௮. இதற்குமேல் வருவனவத்றிற்கு* முதலா”? 

வென்பசனை யெண்களோகட்டிப் பொருளுளைச்ச, புளிமா வொன் :



௧௦௬ தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

பான் வலியது விறகு£ீப், பத்துச் சணவிரி யாறுபுலி மகளி, ரீரா று௩ளை 

யுருமு விரவுகொடி, மீரோம் முதலா வந்சா திமியாமோ, வொன்றே ழாக வ 

சவல் பெறுந்தொசை, யையொரு பஃது மாது மாகும் 3 ௫௬, ஆக, ஈ௭, 

! போதுபூப் போரே நிருகான்கு மேயர், கன்னுணு மாசெம்வா யீமைந்து 

மூசலா, வொரோவொன் ரைந்து மாவரு வாய்பன், னிரண்டு மு. சலாக மூ 

ன்று நிலமாக, வெள்ளை பெற் ஈ வசையக் சா, நாக் சகனோ டெட்டு மா 

கும்? ௨௮. : *விறகுீச் சடியாெ ரன்பான் பெருகா, ஹூருமு சிப் புலி 

செல்வாய் பதினொன்று முதலா, வொரோவொன்று நான்காக வெள்ளை பெ 

ற்ற, வசையக் தாகி நாவைர் தாகும் 1 உ௰, 3௪, ௪௮... இணிக், கவிக்கசையர் 

தாதி வருங்காற் றனக்குரிய இருபச் துகான்குசீர௬ மூறழ்ர் தவடி களுக்கு வெ 

ண்சீர் நான்கு மீர்மின்சண்வருவசல்ல தொழிர் சவியற்சீர் பதினாறு முரிச் 

சீர் நான்கு மீக்றின்௧ண் வக்ச அுர்சாகிகசொடை சொள்ளாவென்றுணர்க 

“Cot ong dos soy, மாயெ ஈர்ஈட் சொபோவொன் ஸறக்தாச், துள் 
க . . . சு உறு . ‘ ர் 

எல் பெற்ற வசையக் தாகி, நூர் டிருப தாகு மென்ப,” ஈ௨உ௰, 

66 . oo, . ; , 
! மூவகைப் பாவிரகு wensut ons), Sop gm Omdpus Sromun 

Gwen” ௨௱௭௰௨, 

Fors FabHrs arhucn ow. 

"Mend அச்சை நான்கு சேமா, மின்னிரு மூன்றாறு முதலா வொரோ 

வொன், றவ்வா ராக வகவல் பெரு, சரக் சாஇயிருபச்து நான்கே?! ௨௪, 

வலியது விறகு£சீச் கடியா ரீரைரந்து, கணவிரி யாறுபுலி பெருகாணு வருமு 

சீத, மழகளி ரீராறும் விரவுகொடி ஈரையுருமூ, விம் மூசலா வொமோவொ 

ன் றேழாக, வசவல் பெற்ற 21ம் சாதி, யேமொரு ப௩தே யாகு மென்ப? 

எ௰, ௧ ௬௪, | “ஞாயிறு போதுபூப் போரே றெட்டுப், பாதியி மேவுசர் நன் 

ணைப் பூமருது, பத்து மூசலாக வொரோவொன் றையைர, சா௫ியுங் காரு 

ருழு வீராது மூதலா, மூன்று மாவு புளிமாப் பசது, முசனான்கும் வாக்க 

ட்டு முதலா நான்கு, மாடியும் வெள்ளை பெற்றச 16398), யையொரு பஃ 

அமெட்டு மாகும்,” ௬௰௮, ': மாசெல் வாமீ மேழ்புலி செல்வாய், மாவரு வா 

யீ ரெட்டுப் புலிவரு, வாமீ மொன்பது முதல வந்து, மும்மூன் ரூகுஞ் சரத் 

சாதி, துள்ளர் சீரா ருகு மென்ப” இச௫ற்கு வந்த சீர் வருதல் கொள்க, ௰௨ 

ட 6 மூவகைப் பாவிற்குஞ் சீரந் சாதி, நூர்றோ டறுபத்து நான்கென நு 

வல்ப, நானூற்று முப்பத் தாறீ ரந்தாதி"” ஐகவிரண்டச்சாதியும் சஉ௱ட௰ச, 

இனி யெழுத்துவிட்டிசையும் குறிப்புவிட்டிசையும் வருமாறு Keg 

மா வைந்து ஞாயிறு போரேறு, நன்னாணுப் பாதிரி பூமரு தேழுகா, ௬ருமெ



நச்சினார்க்கினியருரை. ௧௦௭ 

ட்டி மூசலா வந்தவை யொயோவகொனள், ரைகந்தா வகவல் பெற்ற விட்டிசை 

தா, மேடுழாரு பம யாகு மெண்ப?' எம. 14 ஞாயிறு போரே றிருகான்கு 

மூதிலழ், பாதிரி சேமா ஈன்னாணுப் பூமருது, மாசெல்வலா யொன்பான் 

முசலா வாறு, காருருமுூ மாவருவாய் பத்துமு௪ லைக்கா, வெள்ளைச்கு வந்த 

ai gens சாமே, யைசயாரு பஃது BOOT UO van, ie ஞாயிறு போ 

பேறு பதின்மூன்று ஈன் ஞணுப், பாதிரி பூஉரது மாசெல்வா யீசேழ், காரு 

குழு மாவருவாய் ரவைக்கு மூசலா, வந்சலவை யொரோவொன் ஹறையைச் 

தாகச், தள்ளல் பெற்ற விட்டிசை தாமே, காலொரு பக்தேயாகு மென்ப,” 

0, 

4 மேலகைப் பாவிர்கு மெழுக்து விட்டிமை, நாற்றோ டமுபத்து நான் 

கே பின்னர்ச், குரிப்பு விட்டிரையு மவ்வா ரகு, மிருசொகை முக்.நாற் றிரு 

பஜ OL 9 ஆகவிருலகை விட்டி ரையும் உ௱௱உ௰௮. 

f 
wey : . ரு ‘ . 6 
* மோ முதலா விட்டிரை மரு, விரடித் சொடைகொளு (பிருபத் 

தைந்கின், ஸரெகைஈகலை பதிஷோே ராயிரத் தரு நூற், றைம்பச் சாறென வ 

COM FETT over? அகலீரடிக2தாமை யிருபச்சைக்சணாலும் பெர்ரதொ 

கை 0௪௬ உ௱௫௰௯. 

இனி, யோரடிச்சசொடை சகொள்ளங்கால் அவையும் பின்வருமடியொ 

தளைவழுவப்படாமற் கொகும், 

அவற்றுட் போழிபபேதுகை வரமாறு, 

4 வண்டு கான்கு மின்னுச் தேமா, மைர்து ஞாயிறு போதுபூடபூ போ 

மே, மறு பாதிரி மேயர் ॥ன்மடுணுப், பூமருது நீமிகொடி யேழுகா ருருமு, 

நாணுச்சமோ யெட்டு முசலா வர்சவை, யொரோவொன் றெவ்வேழ் நிலம் 

பெற வசவர்குச், தொக்ச பொழிப்பெதுகை தொண்ணூற் றொன்றே, வரக 

ரு கான்காவு புளிமா வொன்பான், வலியது விறகுதிச் கடியாது பத்துக், ௧ 

ணவிரி யுருமுத்தீப் பெருகாணு வுரழுபுவி, மழகளிறு பதினொன்று ஈரையுரு 

2 விரவுகொடி, மீமாறு மூசலா வந்சவை யொரோவொன், பொன்பது றி 

லம்பெற வகவற் பொழிப்பெதுகை, நாற்றோ டொருபத் சேழென ga 

VU இணி வருச்சப் பொ.ழிப்பெதுகை வருமாறு ச் “வண்டைந்து மின் 

னுச் தேமா வாறு, ஞாயீறு போதுபூப் போமே றேழு, பாதிரி ஈன்னாணுப் பூ 

மருது நீகொடி, மேவு ரெட்கெ காருருமு காணத், தளையொன்பான் 

முதலா வொரோவொன் ராறா, வகவல் பெற்ற பொழிப்பெது கைத்தொ 

டை, யெழுபச் செட்டே யாகு மென்ப ” இனி ரிரையாதி வருச்சப்பொழி 

ப்பெதுசைச்கு முன்னர் ரிரையாஇப் பொழிப்பெதுகைக்குச் கூறினவுரைச் 

சூத்திர,ச்)சச்கூ றிச்சொண்டு ௮,சன்றொகையே இசற்குங்கொள்க.



௧0௮ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

கோதி வல்லினப்பொழிப்பெதுகை வருமாறு அட வண்டு நான்கு தேமா 

வைந்து, ஞாயிறு போதுபூப் போரே ராறு, நன்னாணுப் பாதிரி பூமருது நீட 
கொடி, யேழு சாருருமு வெட்டுமுதலா, வர்சவை யொசரோகொன் றெவ்வே 

ழ் ரிலம்பெற, வகவல் பெறும்வல் லினப்பொழிப் பெதுகை, யேழாரு பஃ 

சே யெய்து மென்ப ?' இனி கோர தி மெஃலினப்பொழிப்பெதுகைக்கு மு 

ன்னர் நேரா திப்பொழிப்பெ.த கைக்குச் கூறிய உரைசூச்திர ச்தைச் கூறிக் 

கொண்டு அசன்றொகையேயிசற்குஙகொள்க 

| 4 நரீல்வசை யகவற் பொழிப்புச் தொகைசா, மைஞ்தூற் றெழுபச் 

தெட்டா கும்மே” As Grads. 

இனி வெள்ளைச்குப் பொழிப்பெதுகை வருமாறு :-3:! வண்டு ஞாயிறு 

போ.துபூப் போரே, ரெட்டு முதலா வேழுஈ சேமா, மின்னுப் பாதிரி மேவு 

சீர் ஈன்னாணுட், பூமருது மாசெல்வா யொன்பான் முசலாறுக, காருருமு 

மாவருவாய் பத்துமுச லை து, மாக வெள்ளைக்கு வர்சபொழிப் பெதுகை, 

யெண்ணொரு பஃதே யெய்து மென்ப” "வரகு வலியது சடியாறு விறகு 

தி, யெட்டுக் சணவிரி பெருகாணுப் புலிசெல்வாய, மழகளி நுருமுத்தி பு 

ளிமா விவை யொன்பது, ஈரையுரு முப்புலீ வருவாய் பச்து, முதலா வந்த 

வை யெரோவொன் றைசர்தா, வெளளை பெற்ற பொழிப்பெது சைச்தொ 

டை, யாரொரு பஃது மைந்து மாகும்? 

4 இனி வருக்கப்பொழிப்பு வருமாறு ;-- வண்டு ஞாயிறு போதுபூப் 

போயேறு, பாதிரி மாசெல்வா யொன்பான் முதலாறு, மின்னு நன்னாணுச் 

தேமீ£ மேவுசீர், பூமருது பத்து மூசலா வைது, மாவருவாய் காருருமுப் 

பதினொன்று முசலா, நான்கு மாக லந்த வார்முான், வெளளை பெற்ற வருச் 

கப் பொழிப்பெதுகை, யாரொரு பஃது மொன்பது மாகும் 33 Bef dens 

யாதி வருக்கப் பொழிப்பிற்கு முன்னர் ஈரையாதிப் பொழிப்பெதுகைக்குக் 

கூறிய வுரைச்ருத் திர. த்தைச் கூறியசன்2ரகையே இசர்குங்கொள்ச, 

இனி வல்லினப் பொழிப்பெதுகை வருமாறு ;-- 4 வண்டு ஞாயிறு 

போதுபூப் போரே, றெட்டு முதலா வொரோவொன் றேழு, மாசெல் வாய் 

பூ மருது தேமாப், பாதிரி கன்னாணு வொன்பான் மு.தலாறுவ, காருருமு 

மாவருவாய் பத்துமுத லைந்து, மாக வத வாந்றான் வெள்ளை, பெற்ற வல் 

வினப் பொழிப்பெது கைதா, மாறொரு பஃதோ டெட்டு மாகும்."? 

இனி மெல்லினட் பொழிப்பெதுகைக்கு முன்னர் நேர திப்பொழிப் 

பெதுசைக்குச் கூறிய வுசைச்சூச்தித்தையே கூறி ௮சன்றொசையே இச 

த்குச் கொள்ச. 4 4 நால்வகை வெள்ளைப் பொழிப்பெது கைதா, நாலூற்று 
நாற்பத் சொன்றென மொழிப 1? ஆக ௪௱௪௰க,



ஈச்சினார்க்கினியருரை. ௧0௯ 

இனிக் க்லிக்தப் போழிப்பேதுகையும் வரக்சப் போழிப் 

பேதுகையும் வருமாறு, 

ks வலியது விரகுதி'கடியா ரறெனும்லை, யீயேம் தொட்டுப் பதினெட் 

Larue, சணவிரி பெருகாணு வுருமுச்தி மழகளிறு, புலிசெல்வா யுறு 

புலி பதினைந்து மூ சலாப், பக்சொன் பானள வுயாவு, கரையுருமு, விரவு 

கொடி புலிவருவாய் பதினா புடசலா, விருபதின் காறு முயரவும் வருசலி 

மி, நுள்ள லோசை பெற்றபொழிப் பெதுகை, யழுபல் தாக வறைந்சனர் 

புலவர்'? ௬௦, “மூவகைப் பாவிர்கு மொழிரஈ்த பொழிப்பெதுகை நாலூற் 

ரொருபச்து மூன்றென ஈவில்ப? எ௱௰௩, 

மூற்றேதுகையும் வரக்கழற்றேதுகையும் வருமாறு, 

“நுந்தை வண்டு ஈான்கு தேமா, வைர்து முதலா வொரோவொன்று 

கான்கு, .ரின்னிரு மான்கா வொருரு்லத்து வருதலு, மாக வகவல் பெற்ற 

முற்றெதுகை, மீராறு மொன்று மாகு பென்ப? 0௨. இவற்றை யொபோ 

வொன்றாகக்கொள்ளின் மறை யடியொடு களைவழுப்படும் ; அது 6 மந்தி 

சந்த பைக்சகாட் செக்இினை?' எனரிற்ப மெல்லடி வந்தெனச் தொடை வந் 

தாற் றநளைவழுவாமாறு காண்க, $* வலியது விறகுக் கடியாறீ ராறும், 

கணவிரி பெருகாணு மகளி துருமூத்தி, யாரது புலிபதின் மூன்று ஈரையு 

ருமூ, விரவு கொடிபதி ஸன்கு முசலா, வொமோவொன் ஜேழாய் முற்றெ 

a UGE 6 Dogmeu wes CHOU H, Op Ger D uc gs து சைபெழம்? 

மசவற் கெயதும்” ரக இருவகை முற்றும் ஈ௫்௰௩. (ஞாயிறு போதுபூப் 

போரே ரென்றிவை, யெட்டு மூதலா வொரோவென் தேழும், பாதிரி ஈன் 

ஞாணுப் பூமருது மாசெல்மாய், மேவு£ ரொன்பது முதலா வாறுங், காருரு 

மு மாவருவாய் பச்து முதல், துயாவும் புளிமா வொன்பது முதனான்கும், 

வரகெட்டு முதலா கான்கு மா௫ி, வந்த விவற்றான் வெள்ளை பெறுமுற், ஹெ 

முபத்து மூன்றே யாகு மிங்ஙனம், வருக்க முற்றும் வக்தவெண் ணாக, als 

ண்டன் Opens gn ry நாற்பச் தாறே, ரிரைமீ சாறுறழ்ந்த வடியறு பஃ 

இற், சுருங்கிய ஈலதஇி லொரோலவொன்று களையத், துள்ள லோசை பெற் 

றமுற்றுத்சொடைசகா,காற்பச் செட்டே யாகும் வருக்க,மு ற்று த் தொடை 

யு மல்லா மூக, விரண்டன் மொகையுக் செண்ணூற் ருறே. சி மூவகைப் பாவி 

£6 மிருவகை முற்று, முந்நூற்றுச் சொண்ணூற் றைர்சென மொழிப” 

BMT SOG). YS BHM BF, 

இனியோநஉவேதுகை வருமாறு, 

“தேர்பதின் மூன்றா னசவற் கொருஉ௨வெதுசை, வண்டு நான்கு மின் 

னுத தேமா, வைந்து ஞாயிறு போறுபூப் போரே, முது பாதிரி, மேவுசர்



௧௧0 தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

நன்னானுப், பூமருது நீடுகொடி யேழு சாருருமு, நாணுச்சளை மெட்டு முச 

லாவொரோவொன், ரெவ்வே மாக வியன் ஈ சொசைதா,மேமொருபல்தோ 

டிருபத் தொன்றே.!' ௯௰௧,]'/மைபதின் மூன் ர சவர் கொரு வெது 

கை, வரகிரு நான்கு ் புளிமா மவான்பாண்,வ Ua LUI வி Pees பகீ 

அச், som St wT Mya Oumar ண cig se. மழசளி. பதினொன்று 

லிரவுகொடி ஈரையுருமு, வீராமு முசா வொரோமவான் அன்பா, Go, 

தொகைநாற் ரெொருபத் தேழே' ஈம, ஐ4 ௨௱௮, 4 கெர்பஇன் மூன்றன் 

வெள்ளைச் கொரூடலெதுகை, வண்டி ஞாயிய போதுபூப் போரே, றெட்டு 

முதலா Caps சமா, மின் னப் பாஇரி மேபுசார ன்னா ணும், பூமருது மா 

செல் வாயிவை பொன்பான். ap eam வொரோவொன் on sry சாருருமு, மா 

வருவாய்பச்து மூசலா Sar wirBarer, ரைர்து மாக வரைர்க தொகைகதா, 

மெண்ணெரரு பசே யெய்து மென்ப, 

ச் 

1 நிரைபதின் மேன்றுன் மலள்ளோச் கொளும் மிது, மிகு வலியது 

கடியாறு விறகு, யெட்டம் சணவிரி பெருசா றூவருமுத்திப், புலிசெல்வாய் 

மழகளிழ புளிமா வாவிவை, மியொன்பகு ௩மாயருமுப் புலிவருவாய் பத்து, 

மு. சலா வொளரோவொன் ரைந்து ॥லம்பெய், ரெரருபட்டது மந்து மாகும்.” 

wa, Cat 4 OM awadant. வெதுகை, பெருகிய -லத்திலொயோ 

anergy sterws, Ou wi wooo மாப செட்டுபிபின்னர், சிரையீமாறிற் 

சுருங்கிய ov gH, Qan@ ரொ விம FU ds மிபறுந்முசாடை we gM, Wl eH 

வசைச் சொடையுக் சொண்ணு ர் மமித. 1! க 

% ' ‘ ச . க . ச + 
- மூவகைப் பாயிற்கு மிமாழுிக்ச வொரு Gar sicne நானூற்று காழ்பத் 

தொன்ப தாகும். hit மி... 

இனிவரககவயோந வருமாறு. 

5 போண்டைந்து மின்னுச் சேமா மாம, GUS! ay பேோதுபூப்பேரே ம் மு, 

மேவுசீர் பூ மருது BENT Gd) 8 ணு நீசிசொடி, முயட்டு௪ சாருருமு காணுதி தளை 

'யொன்பான் PENN VER மயொாடரோகொல் Ay BY Lh பா இர் Cup முதலா 

Cay, மாக வசவம்கு வருக்க  வொ௱டம்கொகை, யேபொரு பஃது மொன் 

பது மாகும்? இனி கிமையா தி வரு£கவொரு௨ விந்கு முன்னர் அமையாது 

யொரூ௨விம்குக்கூறிய உளாஃகு ச. தியத்தையேயிதற்குங்கொள்க. ஆக-ஈ௯௬௪, 

இனி வெள்ளைக்கு நேராதி வருச்கவொரூ௨ sims யொழியமுன் 

னர் Coan XO un ene விர்குச்கூறிய உரைக்கசூச் இர த்சைக்கூ மியசன்மொகை 

யி லிசற்கேழுகுறைச்துச்சகொள்க, wd. இனி வெள்ளைக்கு சிராையாதி 

வருக்க வொரு௨விற்கு முன்னர் ரிரையாதி யொருஉவிற்குக் கூறிய வுரைச்



நச்சி ரைக்கினியருரை. ௧௧௪ 

AF EO KER OU FOOD eer WEN ge சொள்க, சஸ். ஆக ஈ௪௰௫, 
od டட கடட + * ௪ ’ ச 

Dat Fa FG armas dace a ie முன்னொரு SHS கூறியவுரைச் 

née google கூறு யான்டியறகையேயிதற்குங் கொள்க. ற, ஆக 

சரம Wei. 

/ “மூலசைப் பானிற்கு அருவசை யொரு கொகை, தொள்ளா யிரமே 

பாகு மென்ப,33 அக ar Hot AE Hol வரும் விசர்பக்தொடைசா,நாலூச 

௮ முப்பதிதுகான்கு தவயி ட, வீடா aS ee ॥ாகுமென்ப?.பு 5 ஓழி. த்தொ 

பை. உதா வாத் “இருவகைக் கொடையா ஸியன்ற தொகைதாம், பதின் 

yim FF yo AO arco நட, ப்பம் சொடைய மோபடிச் தொடை 

யும்? மச்சு ரகம, இணி, இக்க 5) DHS (கதொண்டுதலையிட்ட பத்துக் 

குரை மெமுதாற்மி ஈன்ற 3 மன்ப? 9வன் று பாடமோதிப் பதின்மூவாயிரச் 

SM bi PE காணா ணட. ன்ப 2 Ae es 8 இக்கு ற யெழு. நூத ற்றொ 

ன றுமென்ப வென்மு பாடமோதிக் சொண்டுதவயிட்ட பச் திப்பச்சொ 

ன்பசென்பாகுகினித்தொண்டுதமு லையிட்ட பத்துக்குறை யெழுநாற்றொன்று 

மென்ப Oar yur wer Bs *படின் வாயிரத்சறுதூறறுத் சொண்ணாற் 

ip oar LI) ன்பா ரம இணிப்பச் இக்கு றைய யெழு நூற்ரொன்பஃதென்ப 

வென்றுபாட மோதி யிதனை மிச வஈலி்து பபொருள்கொண்டு[ப இன் மூவாயி 

ரசி செழுநாற்மெட்டென்பாருமெனப் பல பகு, தியாசிரியா, இவற்றுணல்ல 

Hug gomtigdaeras. 3ணிமெய்பெழுமாபிற்பெ டையெனவே விளங்க 

த்தொன்று ஒன புரு RUD goa! yoann, துவை ஆடை யெதுகை 

வேறுபாகி மிமண்டடி மெதுகையஞ் செர்சொடை வேழபாடு மிரட்டையு 

ம சாதி வேறுபா பிணை பை மேற்கதுமாய் எழ்க்கதுவாய் முற்றுத்தடை 

யிணை அடைக்கூமை யிடைப்புணா்பின் என்பனவும் பிறவும் வேறுபாடாகக 

in MUTT tn VEO FID. do aT நி தனானேசமீஇச்சொள்க. அவை 

மமம்கறுதும். இணி, “அடிரொடை மிசைபல விரவின வரினு,மு.தஃவரு மத 

ஈது பெயர்கொளன் pen neu? ne os HIE செய்து அலரும் ணன் 

மஞ் ட ~- ன் cate 

* Si ne SOTA 2 conwna Pilea 

ர்கடிஎா௮ என்பர் பேராசிதியர்; Da nino Qogrov Amey w பக்கக்கழ்க் 
குறிப்பிற் காண்க, இவ்வாது/கான் குரைப்பேதம் காட்டுதலால் நச்சினாச் 
இனியர் இர்தூற்குனா செய்திர்கு (per amr oo நால்வர் இர்நூற் குரை செய் 
சனர் என்பது உய்சத்துணாப்பிம். யாப்பருங்கலவிருச்திகாரரும் ௧௩௬௯௬௬, 
என்பர், (௨௯) “செந்சொடையிரட்டை.' 

$இ.சனைச், “சொடைபலதொடுப்பினும் தளைபல விரவினு,முதல் வந்தத 
னான் மொழிக்திரிழ் பெயமே” (3௩) என்னும் யாப்பருங்கலச்சூ த்திரவுரையி 
ந்சாண்ச,



௧௧௨ தோல்காப்பியம் சேய்யளியல் 

வ*சசொடையேகளையேமுதவ்யனவே கொள்வர் பின்னுள்ளோர், அவரறி 

யார், என்னை?]செங்காற் பைர் தினை யிசண மேறிப், பைங்காற் சிறுஇளி சடி 

வோடஙந்தை!* யென்புழி எதுகையு முரணும் வ௩துழி .மு சர்கண்ணதின்ன 

,தஇறுதிக்கண்ணதின்ன?சென்று துண்யலாசாமை கொள்ச, இன்னுஞ் செய்யு 

ட்செய்த சான்றோர் பலதகொடையும் பலவிச சணமும் படவேண்டுமெனக் 

கருதிச் செய்சவற்றுட் சிலகளை: 9சான்றுகோடற்குக காரணமின்மையு 

(Poor re, (ஈக) 

* 6) . . ae . 
M2: தீரிர் தனர் விரிப் ரின் வரபபில Lior, GUD. 

(இது கட்டளையடிக்கோ॥ புற டை 

இ-ள்: அறு நூற்றிரூுபத்தைஈதுள் ௨ன்ரைர்தி கய சனேட று நறு 

நான்கனையு௩ஙகூட்டியு மசமினாடு சாவகையடிகளையும். “ஸிகற்பச்தொடை 

களையு௩ கூட்டியு தொடுக்கு௩ தொடைப்பகுதிகள விரிப்பினெண்ணிறந்து 
பல்வாம எ-று. க 

எனவே, நிற்ஙனங கூறாமல் வரைபரைப்படுதஇ யிலச்சணங்கூறினார் 

என்றார், (௭௨) 

ஒவவவவயு வை ம் வலயம், A Aha மெல லவ். penance cements gin வெட வெவ் மம் ஒம் a rr ene eet 

எ.து எய்தியசன்மேர் சிறப்புவிதி யுணர்-ர்ழ. Cupodenda wu 
தொடையினை மாய்ந்து விரிப்பின் வாம்பிவவாகி விரியும், எ - று, அுவையா 
வன, மோனை எதுசை முஃண் இயைபு ஒு௱பெடை என்பனவற்றின்கண் 

இணை. உழை முற்று மேற்கதுவாய ஏழக்கது வாட கடையிடை கடையிளை 
பின்கடைச்கூழை இடைப்புணார் என வேறுப6$ ததுறம்க்து எழுச்சதாதி 
அசையந்தாதி, சீரந்தாது, அுடியாசாதி எனவும் உயிர்மோனை 2 யிரொதுகை 
நெடில்மோனை மெடிலெதுகை வருக்கமோனை வருககவெதுகை இன 
மோனை இனவெதுகை என்பும் மூன்ருமமழுகதொன்ிமதுகை இடையி 
ட்டெதுகை ௮செதுகை எனவும் இவ்வா௮ு வருவனவற்றை மேற்கூறிய வ 
கையினான் எழுத்து வேறுபாட்டினானுறழவும் சிரனிலமயாகிய பொருள் 
கோள்வகையானும் ஏகபாதம் எழுகூற்றிருக்கை முதலாகிய &த்திப்பாக 
களானும் உறழவும் வாம்பிலவாகிவிரியம். ௮வர்றுட் இல வருமாறு இணை 
யாவது முதலிருசீர்க் கண்ணும் மோனை முதலாயின வாத தொடுப்பது, கூ 
ழையாவது முந்துற்ற pry Fin aig இறு இச்ச்ரின்வாராசது, ௨-ம் 
“அ௮ணிமல ரசோகின் நளிர்ஈ௦ங சவற்றீ?? இது இணை மோனை, 'விபான்னின 
ன்ன பொறிசுணங் கேந்தி'இது இணையெதுகை, “ச றடிப்போக லல்குலொல் 
குபு”? இது இணைமுராண். தா௮ட் டா௮மலனா மயருழக்கி, இது இணையளபெ 
டை.“மொய்த்துடன் றவழுமுகிலேபொழிலே?33 அது இணை யியைபு: எனவரு 
ம், இணிகச்கூழை; “அகன்ற வல்கு லந்நுண் மருங்குல்?” இது கூழை மோனை, 
“நன்னிற மென்முலை மின்னிடை வருத்தி” இது கூழையெதுகை. “சிறிய 
பெரிய நிசர்மலாச் சோதைசன்.”” இது கூழைமுாண்:
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௩ தொ டைவவகை நிலையே பாங்கென மொழிப. 

எவை கக்க கடி : ete ae a பபப coe யவை we ee 

[1 ரஇச்சாண் மாம . டெருமை? கூ ழையள பெல்டை (எனவரும், 
” . 1 க ரு ச . tn 

அணி ம்ம். CBE TATA gy RT ANT CR TG புத ST at ap) 7 மிய 1 மம ம் 

ou ; உறைவ ர் 27g ப்ட் oO ri ய் ண ட் ப Wann (பா ச்ம் oh 1 at a3 ஸர். து L (4 i 

ne ஈ) ட ச உட க ட்ட 

hh Mr ds or CTR Mh odd OF, யதி மண்டு IS OM Sih அம ஏர பரி மம ர் a neg us 

5. ப ற்ப . : .? 12 
ம் Got) IAF Pe dT வருவம். 1 ம் ob. all 3 ids bl ப் ப்ச்] wl ஸ்ர டன் க்யா tl ad) wd 9 இ) ஆ be ‘ Leck ம் eal ர் 
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௫ம் டாப) ச்ரு AYE GIT ம், kh wt a aud ron 2. க ப்ப Hl, el Bl Fo erie மலர் 

குவிம்து தண்ணிழுட் on aT ool ய் அமி ப வேஸ்ழு மூடுவது Y 

ப டிபி டு ட்ட ' po} - op ope) ME ராடி 
திச ௮47 uF hl மூவி மச் 4 (ரீ பப் ட்டர் au fA a! sn". . அ! homo ally FOU ம் மம 

சொலி dh, இடைப்! டி 7 i BGI yay! Og ம ட் Fy ச்ரூம ப ID சரடு ப்பது, 

சம்ப GAOT ஒத் கற் மால்வா? எண்டும், அனிமோனை 

யெதுக் யியைபு Hol dud ow ஒம்ல வரும் வ eau ம்க்ண்டு 

கொள்க, உயி/ pit ues யாவன் பூச மூலி (Lp oh wha நவ) ob உயி முத்து மற் 

தையடியிறும் வருவது; ௮. 5 கமம் ருண்டண்கவமை மாளுள், சுடர்புனை 

i th, 3 Tool தப எறி மட்டு ரனேயாம்,. Os திருது ௪ ல் பசலை பாய AT od! UR. Al GI oer a Rb 19) BI FI 6 120. ழ். 

ன்மோனையாவது செட்டெழும்து ஒக்றுவருவது. *தாமின்புறுவதுலகின் 

புறச்கண்டு, காமுறுவர் தற்று தார் எனவரும். கெடிலெதுகையாவது 

(அவாவென்றே ற யஜ்கின sigh gr பொருசாசார், ககவென்தே கூவிளி 

சொண்டா சொருசாமார்”? என்லரும், னவெறுகைஞமான்றுவ்கை; அவை wot 

(சச்சார் தகவில சென்ப தவவ, 912-ச்சாற் காணப் படும்”? அதுவல்லின 

வெதுகை. *அன்..னு மார்வ முடைமை யழ.வீனுண்பென்னு காடாச் இற 

by இதுமெல்வினமெ.தகை., “எச்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர் 

க்குப், பொய்யா விளக்கே விளக்கு? இது இடையின வெதுகை, மோனையு 
மிவ்வாறு வருவன பாகுபடு சீதிக்கொள்க, அசெதுகையாவது இடையின 

வொற்றிடை வாச்சொடுப்பது; ௮ 13*சாய்மாண்ட தெங்கின் பழம்வீழக் ௧



௧௧௪ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இ ஐயமறுக்கன் ஈத. 

ட.ள், ச€ீர்வசையடியின் ரொடைப்பகுதி வரையறைப்பட:! “வனும் ௮ 
லைசெய்யுட்கணிர்கும் ஙலேமை முற்கூறிய கட்டளைபோனின்மு சொடை 
கொள்ளப் பெறுமென்று கூறுகர் புலவா; எ.று, 

என்றது வரையறையின மேனுக் சொடைகசுவபபடுமமன் நவாறு, (௭௩) 

nT மாத திரைமு தலா alg Bo காறு 

முகி Gar pp, பூமாண்ட ஈீன்றேன் ரடைக றி வருக்கை போழ்ஈது?3 என 
வரும். இனி இரண்டடிடெ.துசை rag ‘arse gy மொருஙகுடனே 
த்துமாண், டிலகமாயதிலறிவன்னடி, வழுவீனெஞ்சொடி வால் தினாற்ற 
வு், சொழுவறொல் வினை நீறுகுக வென ரியான் எனவரும். இடையிட்டெது 
கையாவது ''தோடா ரெல்வளை Oa@y நாகர, கெயசலுண்சண் பைத லுழப்ப, 
வாடாப் புலாபுசைடப் பாலைய, வைகோ றம் பையப் பெருகி, நீடாரல 
ென்னீர்மனஙகொண்டா, சேளார் மகொாஷலோ காசலர்தோழீஇ, வாடா 
ப்பவ்வ மறமுகஈதெழில, பருவஞ்25யயா.து வலனேர்புவளைஇ, யோடாமலை 
யன் வேவிற், கடிது ரின்னுரிக காமமைக் குரலே? எனவரும், இவ்வகை 
யினான் மோனைவருவனபூ௩கொளச. பிறசொடையும் இவ்வகையினான வரு 
வனவங கொள்க, மூன்ராமிமழுச்மிசானமிறதுசையாவது இரண்டாமெ 
முச்தொன்றாது மூன்ராமமமுசத முதமிபானவது, ஏனையவரிவ்வாறு 
உதாரணம் வாதவழி? ஈணாடுசசான ௬. இவையெல்லாம். மேலெடுக்தோ 
தீப்பட்ட தொடைகக (படம ௩ ரமிராழ் ௪ வடிசசண்ணும இப்பாகுபா 
டெல்லாம்விரிவன வரமமிலவாகும 3 என்பது உரையாகிீரியநரை. 

  

என்பது தொடைககுரியகோ மாபுணார் ற், தொடை சிலை 
வகை மேர்சொல்லப்பட்ட பாகுபாட்டன எ-று. வேறுவாதணர்த்து வார்க் 
கெல்லாமிடனுடைதது ௪-௮, அஃசாவது எழுக தான வேறுபடுதலும் சொல் 
லான் வேறுபடுசலும் பொருளான் வேறுபசெயம் டம், Qs glomus 
தொடை கூறப்பட்டது ' எனபக உரையாகிர்யரரை. 

ஏ “மாத்திரை முதலாச டிம் உயளவம போசகுதலாகியகருவி நோக் 
சென்று சொல்ஃப்படம், காரணமெனினு௩ அருவியெனினுமொக்கும். 
கோச்கு சம் சாரணமென்பசனை உண்டர்ரொழிலென ராற்போலக கொள்க; 
அஃ தாவது யாதானும் ஒன்றைச் சொகெகு௩காஃ் கருதிய பொருண் 
முடியுங்காறும் பிறிஅகோக்காது ௮துசன்னையே கோக்கி பன்றகிலை. அடி 
நிலைகாறும் என் தனன yy ம்ழுககணணும பலவடிக்கண்ணும் "கோச்குதல் 
கொள்க, அலது ஒருசோககாச SOs g 0 பஉரோச்காக ஐடுதலும் இடையி 

ட்டு நோக்குதலும் என மூனறுவகைப்படும், உ- “ம். அறுசுவையுண்டிய 
மரச் தில்லாளூட்ட, மறுசிகைநீககியுண டாரும்--வறியராச, சென்றிரப்ப 
சோரிடத்துக் கூழெனிற் Gsaadurar, நுண்டாக வைக்கற்பாற் 
றன்று? இஃது ஒருநோக்காகியோடி நறு, பது ரிமினறகெறியஞ்சுமின் கூற் 
றம், பொறுமின் பி.றர்கடஞ்சொழ் போற்றுமின் வஞ்சம், வெறுமின் 
வினை இயார் கேண்மையெள் ஞான்றும், பெதுரின் பெரியார்வாயச் சொல்33 
இதுபல நோக்காது. உ லசமுவப்பவலனேர்பு தரிசு, பலர் புகழ் 
ஞாயிறு கடற்சண்டா௮௩, கோவற விமைச்குஞ்சேண்விளங் கவிரொளி ..... 
மறுவில் கற்பின் வாணுதல் கணவன, கார்கோண் முகச்? என் றவழி ஓளி 
என்பது அதனயற்டெந்ததனை கோச்காது கணவனை நோக்குதலின் 
இடையிட்டு நோச்ூற்று. பிறவுமன்ன'”” என்பது உரையாசிரியநரை.



நச்சினார்க்கினியருரை. சட 

கோக்குகற காரண கோக்கெனப்படுமே. ~ 

இ௫ நிறு ச சமு்றையானே நோக்குணர்த்துகின்றது. இது மேல்காற் 

சொல்லாற் செய்யு 6 செய்யுள் வழக்சியல்பின்வாய் வெள்ளேமைகலந்து நிற் 

லாகா சென்பசேரி௨க்கணம், 

(இ-ள்) wing Bens... சாறும். எ.து. மாத்திரைமுசலிய வுறுப்புக் 

கொண்ட வடிரநிரம்புக்துணையும், கோச்கு..... ...காரணம். எ-து கேட்டோர் 

மீண்கிகோக்கிப்பயன் சோடலையுடையவாசச்செய்யுங் கருவியை, நோக்கு,., 

WGC o1. எ-துகோக்ென்று பெயர்கூறப்படுமென் றவாறு, 

௮டி எறைகாறுமென்றது ஒரழக்கணன்றிச் செய்யுள் வந்தவடி யெத் 

துணையானும் நின்று மூடிசாறும், எ-று, 

ஐம். Bp be லை வைந் நனை சோன் றவில்லமொடு, பைங்காற்கொன்றை 

மென்பிணியவிழ, விரும்புகிரிக் சன்ன மாயிரு மருப்பிற், பாலவ லடைய 

விரலை தெறிப்ப, மலர்ஈத ஞாலம் புலம்புபுறம கொடுப்பச், கருவி வானங் 

கசழமுறை சிதறிக், கார்சொய் சன்றே சவின்பெறு கானம், குரந்குளைப் பொ 

லிந்த கொய்சுவற் புரவி, காம்பார்ப் பன்ன வா௩்குவள் பரியப், பூத்தபொங் 

கர்த் தணையொடுவதிர்ச, சாதுண் பரவை பேதுற லஞ்சி, மணிகா வார்த்த 

மாண்வினைச் தோ, னுவச்சாண் படோன்றுங் குழம்பொறை நாடன், கறங்கி 

சை விழவினுதந்தைக்குணாது, ெரம்பெருங் குன்றச்சமன்ற சாந்தம், போ 

தவி ழலரிறை, மாய்கொடி யரிவைநின் மாணலம் படர்ந்தே.?' (அகம்-௪) 

வை நனை யென்றதனா லலருர்துணையு மெல்லென்னாது வன்மைய 

வாய்க் கூரிதாய் நிற்றவினரும்பியணிச்சென்பது கூறிற்று, இல்லமுங்கொன் 

றையும் பிணி யவிழந் சனவென்றது, அவையு மாமாதலித் கடி இற்தரியாவா 

கவிற் கடி.இற்கபிஈ்ச முல்லைக்கு முன்னே மெல்லிய பிணியவிழ்ந்சமை கூ 

றிற்று, காய்ச்ச விரும்பு முறுக்கிவிட்டவழியும் வெப்பமாறா சவாறுபோல 

நீர் தோய்ந்தும் வெயிலுழம் த வெப்பமின்லுர் சணிர்தில வென்பதுசோன்ற 

இரும்புதிரிச்சன்னமருப்பென்றார். இரலை குழிசோறுர் தெளிர்து சின்ற 

நீர்க்கு விருந்தினவாதலிந் பலகால் நீர்பருகுசர்குப் பரலையுடைய பள்ளத். 

தைச்சே. நின்றது என்றதாம். இத்துணையும் பருவ தொடந்கெயதுணையே 

வற்புறுச்இக் கூறிற்று, புலம்பு முழுவது நீங்கற்றென்னாது ஒருபுடை 
சோன்றப்புறச் கொடுச்சென்றமையின் அதுவும்பருவச்சொட &யெ துணை 

யே கூறிற்று, தொகுதியையுடைய மேகங் காற்றின் விசையான் Sensis 

கொடுந்துளியைச் தெறிற்றெனவே புதுமைகூறிற்று, இத்துணையும் பருவ 
ர்தொடங் யணித்சென்றஙின் வற்புறுத்தற்சிலேசானமை நோச்இத்று, .



is தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

கொய்யாத வுளை பெருகுசலுங் கொய்த வுளை பல்காற் சொயயப் பெருச 

வேண்டுதலுங் கூறவே குதிரை மனச்செருக்தச் கூறிற்றம், அசன் எழு 

தீது வளையும்படி விசிச்சவ.மரல் மாம்பிர்கு ஒதிய கால்வகைக் குற்றக் 

இனு மார்ட்பென்னுர் குற்நெய்திய &உ.ம்போரைபோல் விசைப்பவென்ச, 

பூச்சிபொங்கமென்பதளூர் பசப்பினர்சார. நகரும் பெ-ருளை யதுகுறை 

வச் சொடுப்பவுண்டு மகிழ்க்து பின்புசாம் ஈகராரின்று வதியுமெனவே, 

யாமுமில்லந ரிகழ்த்துகற்கு நுகர்சற்குமோர்ஈ பொருள்ஈளேம் குறைவறப் 

பெற்றுப் பின்னின்பறுகர்சல்வேண்டு மென்பது கூறினாளாம். பொக்க 

ரிற் பரி தீர்ர்து அணை யொடுவதியம் பரவைய் சாசையுண் இறபறவையுங் 

கலச்கமுறு சற்சஞ்டு மணிஓயொல்யை வீக்கிய சேரென்றதனாற் காதலு 

மருளுமூடைமையின் aia Deo Sif aS a கும்பசிச்கு பி ௩கஇிஞனெனக் கூற 

வேயவையவ ்குன்சண்ணாம் பபருகுிமன் ஈளாம், வதியம்ப௱வைமண்டுந் 

சேனு மென்பதும் சாதுண்பாவை ஈரும்பென்பதும், *எம்குமோடி யிடறு 

ஞ் சுரும்புகாள், வண்டுகாள் மக/ சேணினங்காள்.” குண, 22) எனப் 

பின்னுள்ளோர் கூறியவாற ரனுநுணாக, இகனார் சோேணிடை வவையுணர் 

ச்தும் மணியொல்யை வாரொ.ப்ம்கட்கு மணிமைச்சகண்ணுங் சேளாயாயி 

னையெனவு மங் வாமரொவி சாதுண்பறவை யொலவீச்சணடஈகுசதலின் கேட் 

இன்றிலைடெனலு் கூறிஞனாயிர்று, வாரொல ௩ாம்போசை போதவின் 

பெருவரவாயிற்று. மாண்வினைச்தோமனென்றாள், அவன்றன் கருத்திற் 

கேற்ப வினைமுடித்தமை தோன்ற; எனவே வன்புரைக்கேதுவாயின 

செய்வந்தங்கு மலையாகலிற் றெய்வமணகாறும் காக்சளினுடைய போத 

விழா ஈன்ற மலர்போல அவர் புணார்சகாலத்துப் புதுமணகாறும் மரிவை 

யெனவே யவர்பிரிந்து சேய்ச்சன்ரென வன்டறைக்கேதுவாயிற்று. ஆய் 

சொடி யென்றது, தோண்மெலிக்துழி அயலார்க்குப்புறமறைச்சல் வேண் 

டிச் செருகுந்தன்மையின் றி யணிந்தரிலையே இடக்கு 9சொாடியென்றவாரும், 

இதுவும்பிரிந்துசேய்ச்தன்றென் றவாறதாம். எண்டுிமொாணலமென்றது அவன் 

பிரிவுணர்த் திய காலச்துப் பிரிவிர்குடம்பட்டாள் போன்றுடம்படாது 

நின்ற நலத்தை: ௮து மெய்ப்பாடாம். இற்ஙனம் கோடல்கோக்கென்று 

ணர்ச, (ஈ௪)



நச்சினார்க்கினியருரை, ௪௪௪ 

௧௦ இ. ஆசிரியம் வஞ்சி வெண்பாக் கலியென 

ராலியற் றென்ப பாவக விரியே, 

இத கிழு,ச்,ச முறையானே பாவென்னு முறுப்புணர் சதன் 2.௮. 

இ-ள். ஆூரியப்பாவும், வஞ்டிப்பாவும், வெண்பாவும், சலிப்பாவுமென 

கான்கு கூற்றது பாக்கூற்மு விரி, எ-று, 

வகை யென்றதனாம் மாக் ரொடர்ச்சியாகயஇப்பாவெள்லு முழு 

ப்பு நிசமுமோசையையும் wg நிசழமுஞ்செய்யுளின் வேறுபடசோக்கிச் செய் 

யுட்சோ ருறுப்பென்றுணர்ச வென்பதாஉம் வழககிற்குரியன செய்யுட்ு 

மூரியவாமென்பதாஉ மோரோர்செய்யுட்ச ணொயோவுறுப்புவருமாறு மொன் 

ஜரொன்றனோடு விரா.அம்ப்பிறச்கும்பகுதியும பொருள் வரையறையு மடிவரசை 

யறையு மெல்லாங்கொள்சு, பாகான் கெனவே, பாவினையுறுப்பாகவுடைய 

செய்யுளுமான்கென்னும் வரையறையு மவற்றாற் பெயர் கோடலு மச்சூச் 

தஇரக்களாற்பெழு தும. தூக்கே பாவே” யென்பசாகுப் 'பாவெனமொழி 

யினும் தாக்ெ.௫ பெயமே”'மயனருரிசன்வழிமூாலோரும், (உ-ம்)'*உள்ளசர் 

கொல்லோ தோழி முள்ளுடை, யலங்குகுலை மீந்தின் சிலம்பிபொதி செங்கா 

ய், துகில்பொதி பவள மேய்க்கு, மடல்படு கள்ளிய௩ காடிறம் சதோசே,?' இஃ 

தாடிரியப்பா வுறுப்பாகிய செய்யுள். 1 ' வசையில்புகழ் வயங்குவெண்மீன் ? 

இது வஞ்சியுறுப்பாகிய செய்யுள், . வாரியபெண்ணை வளர்குரும்பை வாய்ச் 

சனபோ, லேரிய வாயினு மென்செய்வ-கூரிய, கோட்டியானை ச சென்னன் 

குளிர்சாம் தணியகலங், கோட்டுமண் கொள்ளா முலை.'? இது வெண்பா வுறுப் 

பாக வந்தசெய்யுள், £அரிசாய வறனெய்தி யருளியோர்ச் களித்தலும்' இற 

கலியுறுப்பாச வந்௪ செய்யுள், இவற்றின் பாவைச்தாக்கி யடிவரையறுச்,ச 

வாழ காண்க, இடூரியப்பா வெண்பாவென முன்றாக்கிர்கூறியவாறன் றி 

ஆரியம் வஞ்சி டூடன்றுகூ௰்னார், வழச்சற்குஞ் செய்யுட்குமுரிய வாரிரிய 

மும் வெண்பாவும் போலச் செய்யுட்குரிய கலியும் வஞ்சியுஞ் சிறப்பிலவோ 

வென்றையுருமைக்கும் அவற்றிற்கவ் வையுறவுடைய வென்றற்கு மென்௪. 

EO Gr: Deon மருங்கி னறமுத லாகிய 

_மும்முதற் பொருட்கு மரிய வென்ப, 

இ_௫ பாப்பொருட்குரிமை கூறுகின்ற து. 

இ-ள். மேலைச்சூத்இரத்இற் றோ ்.றுவாய் செய்யப்பட்ட செய்யுளிட 

த்துவரு மமம்பொருளின்பமென்னும் மூன்முமு சம்பொருட்டு மந்கான்கு 

பாவு முரியன, எம,



சக தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

மூம்ரு, சந பொருசொனவே, அவற்று தணைப்பொருளாகிய அறகிலை 

யின்மையும் பொருணிலையின்மையும் இன்பரிலை யின்மையுமடங்குமென்ப, 

உலகயற் பொருண்மூன்றனையு மிவையெனக்கூறி அவற்றைவிமோறுங் 

கூறவே விடுங்கூறிற்றாம், அது கூறு சற்குரியசெய்யுளும் மேத்கொச்சச 

மன்று கூறுமாறுணாச. (௪0௫) 

௧௦௭. பாகிரி மருக்கனைப் பண்புறத் தொகுப்பி 

னாகிரி யப்பா வெண்பா வென் ௧, 

காயிரு பாவினு ளடக்கு மென்ப, 

௧0௮. ஆசிரிய நடைத்சே வஞ்சி யேனை 

வெண்பா ஈடைத்தே கலியென மொழிப. 

இவை யிரண்டும் உணையியைட சோக்கு உடன் கூறினா. இவை 

விரிர்த து சொகுச் தல். 

டு-ள். பாவிரி .....தொகுப்பின் ௭:த, பாக்கள் விரி*ச பகுதியை யுண் 

மைச் சன்மைகோககத தொகுப்பின்; ஆ௫ரியப்பா மென்ப, எ-து, ஆரி 

யப்பாவும் வெண்பாவுமென் றவ்வீரண்டு பாவினுளடங்கு மென்று கூறுவர். 

அதற்குக்காண மென்னையெனின், ஆூரிய . ...வஞ்சி, ௭-த, தூரியவிச ர் 

vung gg தூ௩்கலோசை விரிந்தடங்கும. ஏனை-மொழிப. ௭-.து, ஒழிர்ச வெண் 

பாவின் விசற்பமாகிச் துள்ளலோசை விரிர் சடங்குமென்று முதனூலாளரி 

யா கூறுசவின், எ-று. 

(உ-ம்.)/ “வீடுபேறுமிகவிழைந்து AC hint pose Dye go” என ௮௪ 

வற்போன் வஞ்த தாக்குப் பிறந்தது. மாசேோவாய் மாசேர்வாய் மாசேர் 

லாய் மாசேர்வாய் என வெண்மடாவினுட் சலிப்பாப் பிறந்தது, பண்புற 

வென்ததனான் ஆரியமும் பெவெண்பாவு பஅயல்பெனவும் ஒழிக சன விகாச 

மெனவுங்கொள்க, எனையென்றதனான் மூன்றுபாவினு௩் துள்ளிய சலியோ 

ஸசையு மொருவகையான் வெண்பா ஈடைத்தேயாம், இலக்கணக்சலியோ 

சையன் ருபினு மென்பது, (௧௦௪, ௧0௮) 

௧௦௯. வாழ்த்தியல் வகையே காற்பாககு முரி ததே.* 

Os முற்கூறிய மும்மு சத்பொருட்கண் அழமானது வாழ்ச்துசத் 

பொருட்மொய் நாற்பாவிற்கு முரி. தாமென்கன் ஐ.து. 

இ-ள். வாழ்த் தியலின் கூழுபால கான்குபாவிற்கு முரிதது எ-று. 

வசை யென்ற தனாற் கடவுளரும், முனிவரும், பசுவும், பார்ப்பாரும், 

அசசரும், மழையும், நாடுமென்னு மறுமுறைவாழ்ச்து வருதலே பெரும் 

* *நாற்பாத்கு Cpt eC gs? cor gp uri. பிழையாதல் காண்க, 
 



நச்சினார்க்கினியருரை. ௧௧௯ 

பானமைய என்பதாஉம், அங்கனம் வாழ்ச தங்காத நினக்குப்பயன்படு லும் | 

படர்ச்சைப்பொருட்குப் பயன்படு சலுமென இருவசையான்வரும் வாழ்ச்,த 

மென்பதுஉம், முன்னிலையாகவும் படர்க்கையாசவும் வரும் வாழ்த்து மென், 

u gre. w@ arenas. ் 

(உ-ம்.) . 'மாகிலஞ் சேவடி யாசச் தாரீர், வளேகரல் பெளவ முடுக்கை 

யாக, விசும்புமெய் யாகச் திஸாசை யாசப், பசுக்சஇர் மதியமொட சுடர்கண் 

ணாக, வியன்த வெல்லாம் பயின்றகச சடச்ெய, வேச மு,சல்வ னென்ப, 

நி.தற விளங்கிய திரி யோனே 9 (சற்றிணோவாழ்த்து) இது சனக்குப் 

பயன்பட வாழ்ச்தியத. !: 'நீல மேனி வாலிழை யாகத், சொருவ னிரு 

சா ணிபூற்க£ழ், மூவகை யுலசமு மு௫ழ்ச சன முறையே? (ஐங்குறுநாற்றுவா 

ழ்ச்து) இஃது உ லூற்குப் பயன்பட வாழ்த்தியது. (முக்கட் பகவ னடிதொ 

ழா தார்க்சின்னா, பபொற்பனை வெள்ளையை யுள்ளா மெழிலின்னா, சக்கரத் 

சானை மறப்பின்னா வாங்கின்னா, சத்தியான் ருடொழா தார்க்கு4' (இன்ஞு 

நாற்பதுவாழ்ச்து) *வாணி௰ வில்லன ..... பு.டிசுவென்ழு” (காலடிவாழ்த்து) 

(ஆறறியர் சணர்க்கு'(கலீத்சொகை வாழ்ச்து) இவற்றின் வேறுபாடுமுணர்ச. 

இவற்றைக் சடவுள் வாழ்த்தென்று பெயர் கூறப்படும், )உரனென்னுங் 

சோட்டியா னோசைஈதுங் காப்பான், வானென்னும் வைப்புக்கோர் வித்து? 

(இருக்குநள்-௨௪) இது முனிவரை வாழ்ச்தியது. 7 ஆயிர வெள்ள வூழி, 

வாழி யாசி வாழிய பலவே? இஃது ய௪ரை வாழ்ச்தியது. ] (விசும்பிற் தளி 

வீழி னல்லான்மற ராங், பசும்புற் றலைகாண் பார்து? (இருச்குறள்-௪௬) 

இது மழையை வாழ்த்தியது. ஒழிட்சன வந்துழிக்காண்க, இவை அறு 

முறைவாழ்த்தெனப் பெய! கூறப்படும், இயலென் றசனான் இயற்கை 

யாய வாழ்ச்இிவையெனவும், மேல்வரும் புறஙிலைவாழ் ச.து முதலியன இயற் 

கையன்றி வாழ்ச்தின்பார் சார்சுசப்படுவன எனவுங்கொள்ச, வஞ்சச்குசா 

ரணம் வந்துழிக்காண்க, * [அங்கண் வானத் சமரரரசர்' என்பது பின்னுள் 

ளோர் கூறிய வாழ்த் தியல், (௧௦௯) 

  

4 6 அல்கண்வான ச் தமராரசரும் வெக்களியானைவேல்வேந்தரும், வடி 
வார்கூர்தன் மங்கையருங், கடிமலரேந்திச் சசழ்ந்திறைஞ்சச், சங்கஞ் சும 
ச் தமணியணி பிசைக், கொக்கெவ॥சோகன் கொழுரிழற்கழ்ச், செழுரீர்ப் பவ 
ள்த் இரள்சாம்பின், முழுமதிபுரையு முக்குடைநீழல், வெங்கண்வினைப் 
பகை விளிவெய்தப், பொன்புனைெடிமதில் புடைவளைப்ப, வநாச்சசதுட் 
டய மவையெய்த, ஈன் தலையுலகுட னவைநீங்க, மந்சமாருச மருங்கசைப்ப, 
வந்தா துந்துபி நின்றியம்ப, விலங்குசாமரை யெழுந்சலமர, £லல்செர்பூ 
மழை நனிசொரிசா, வினிதிருந் சருணெறி ௩டாத்திய வாதிசன், நிருவடி. 
WIN ge AS HOU DL பொருட்டே? இது பொதுச்சீரான் வச்த குமஎடி 
வஞ்சப்டா'' என்ருர் யரப்பநங்கலவிநத்த்காசா. (&0-தாங்கவிசையன,)



௪௨௦ தோல்காப்பியம் சேய்யளியல் 

௧௧௦. வழிபடு தெய்வ நிற்புறக் காப்பப் 

பழிதீர் செல்வமொடு வழிவழி இறர்து 

பொலிமி னென்னும் புறகிலை வாழ்த்தே 

சலிநிலை வகையும் வஞ்சியும் பெரு ௮.*'! 

De, நான்கு பாவிற்கு முரிச்சேயன்றி வரையறைப்படும் வாழ்த்து 

வேழுபாட apie pg. 

இ-ள். வழி...........சாப்ப-௭-த, ரீவழிபடும் ரின்குலசெய்வம் நின் 

னைப்புறச்தேரின்று சாப்ப. பழி. pig. எ-து, இல்லசச்தகார் பொலிட்ச 

செல்வச்தோடே நீ பெழும்புசல்வரும் அவர் பெழம்புசல்வருஞ் இறப் 

பெய்தி, பொலி ........ வாழ்திமத. எ-து. எல்லீரும் நீவொழ்வீராமினென்று 

செய்வத்சைப்புறச்சேரிழ ச திவாழ்ச்தம் வாழ்ச்து. கலி பெறா, ௭- து, 

சலிட்பாவுறுட்பாசமும் வஞ்சிப்பா வுறுப்பாசவும் பாடப்பெரு, எ-று, 

எடு த்துசக்சொண்ட சாரியத்துக்கு ஏதுவாகிய செய்வத்தினைப் படர்க்கை 

யாக்கி ௮த்ெெய்யச்சார பயன பெருரின் ர ெகருவ்னை முன்ணிவேயாக்கிக் 

a. pod) # புறசிலையாயிறறு. வகைமயென் ஈசனார் கவியின் கூறாகிய பரிபாடர் 

குமொக்கும். (உ-ம்) அறிதுயி arate யமாந்சோன் காப்ப, வருட்சடம் 

பூண்ட வசலாச் செல்வமொடு, நீயுறின் புதல்வருஞ் சுறச்து, வாழிய பெரும 

பூழியர் கோவே?! 1'இங்க பிள௩சதிர்போற் ரேக் ஞரர்த்ேேேவன், மைக் 

தர் ரிறப்ப மடஇழ்சிறந்து-- திங்கட், சலேபெற்ற சர்றைச் சடைக்கடவுள் 

சாப்ப, நிலைபெற்று வாழியமோ நீ” எனவரும், இது பாவென்னுமுறுப்பிற் 

குப் பொருள்வரையற தது. ted ஒருமைகூறிப் பொல்மினெ 

னப் பன்மை கூறியத,பு சல்வமோம் கூடப் பாடு ர்கமையு மமன் நற்கு.(௧௪0) 

௧௧௧, வாயுறை வாழ்ததே யவையடக் கயலே 

செவியற! வ.றா௨௨வ௨ன றவைபயு மனன, 

இ_வம் பாக்களைப் பொருண்மேல் வரையறுக்கன் றது, 

இ-ள். வாயுறைவாழ்ச்தம் ௮அவையடக்கியலுஞ் செவியறிவுறாஉவு 

மென்தம்மூன்றும் மேலைப்புறநிவேவாழ்சுதுப்போல வாழ்ச்துப்பகு இியவாச 

லுக் சலிரிலைவகையும் வஞ்சியும் பெறாமையுமுடைய, ஏறு, 

அவையாமாறு மேற்கூறுதும். வாயுறையெனறது வாய்மை மொழியா 

யெ மருக்செனப் பண்புத்தொகை. மருக்துபோ தலின் _மருர்சென்றார். ஒரு 
ர ள்! etree arn wee ne அசைய வைய ய்ய ட்ட ewe 

* எனவே வெண்பாவினும் ஆூரியப்பாவினும் இசண்டும் புணர்ந்த 
மருட்பாவினும் வரப்பெறும் எ-று, என்பது உசையாடிரியருசை,



REF COTS FOU ces, ௧௨௧ 

வன் இறப்புச்கூறி வழுச்தி ௮வற்குப் பயன்படச்கூறலின் வாயுறைகாம்ச் 

சென்றார். மாட்டேற்றானே நிற்புறங்காப்ப என இடரியமிச்சா ந்போல 

இடரியமமுங்சொள்க, 

அவையடக்கயெலென்பத ௮அவையட ச்சியவியலெனவிரியும்; அஃது அவ 

ரடக்குமாற்றாற் றன்னையிழித்துச்கூறி அவரைப் புகழ்சல், அவைச்சட் 

டானடங்குசலாயின், ௮வையடங்கியலென்பது பாடமாதல் வேண்டும, 

செவியறிவுநூஉவாவது ஒருவர்க்குச் கேள்வியறிவு படுச்தா அவரை 

வாழ்த்துதல், என்று கூறப்பட்டவவையும் ஆரியச் சானும்வெண்பாவானுக் 

கூறப்பெறும். எ-று, 

எனவே, இச்கான்கு பொருண் மேலும் அிரியமும் வெண்பாவும் வரு 

மென்பதாஉம் ஒழிர்தன வாரா வென்பதூஉம் மருட்பா அவ்விரண்டினா 

லும் வருதலின் இப்பொருண்மேல் வருமென்பநூஉம் பெற்றாம். தெய்வத் 

சோடபெட்டமையிந் புறகிவைமுற்கூறி, முன்னிலைக்குரிமையின் வாயுறைய 

தன்பின்கூறி, வரையறையின் மையின் அசன் பின் ௮வையடக்கியல்கூ றி,முன் 

னிலைக்கண்வருமேனும் இன்னகுணச்தையாவாயெனம் புகழ்படவாழ்த் இப் 

பிந்கூறுசல் வேறுபாடைமையின் அதன்பின் செவியறிவுநூ௨உக்கூறி இம் 

மூறையேவைத்சார், இக்ஙகனங்கூறிய பாவுறுப்பினை யுடைய கால்வசைச் 

செய்யுட்கும் இவ்வுறுப்பினஇலச்சகணமெய்துலிக்க, (௧௧௧) 

௧௧௨. வாயுறை வாழ்த்ேே வயங்க நாடின் 

வேம்பும் கடுவும் போல வெஞ்சொஜ் 

முங்குத லின்றி வழிஈனி பயக்குமென் 

மோம்படைக் களவியின வாய பத் BHS DP, 

இத முறையானே வ யூ! கூரி நண் ன 

இ-ள். வேம்புங்...சொல், எ.து, முற்பருவத்துக் சைத்துங் a த த்தும் 

பிற்பருவச்.து.று இபயக்கும் வேம்பும் கடுவும்போல வெய்யசொல்லினை, 

தாங்--மென்று, எ-து, ஒரு சடையின்றிட் பிற்பயச்குமெனக்கரு இ. ஓம் 

படை.. தற்றே, எ-து, பாதுகாத்ச சொல்லினானே மெய்யாகஉறுத்துவது, 

வாயுறைவாழ்த்தே எ-து, வாயுறைவாழ்த்தாம். எ-று, 

  

% வாயுறை வாழ்த்தை விளங்க வாராயின் வேம்பினையுங் கடுவினையும் 

போல வெஞ்சொலடச்சா௫ பிழ்பயக்கு மெனக்கருஇப் பாதுசாவற் களவி 

யானே மெய்யறிவித்தல் எ-று, உ-ம் *இருங்கட ந்ரானையொடு பெருநிலங் 

சவைஇய?! என்னும் பாட்டு, என்பது உரையாசிரியருசை. 

*



௧௨௨ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

உ-ம். /'இருந்கட லுடுச்சவிப் பெருங்கண் மாரில, மூடையிலை DO 

வண தஇடைபிறர்ச் இன்றிச், சாமே யான்ட வேமங் சாவல, நிரிதிரை மண 

லிலும் பலசே சுடுபிணச், காடுபதி யாகப் போகச் சச்.௪, நாடுபிறர் சொள் 

ளச் சென்றுமாய்ம் சனமோ-யசனா, of wm சேண்மதி யத்தை வியா, தடம் 

பொடு ரின்ற வுயிரு ரில்லே, மடங்ச லுண்மை மாயமோ வன்றே, * முளி 

கள்ளி ஈளிசுடலை,வெள் ளில்போகய வியல லாங்க, ணுப்பிலா வவிப்புழுச்சல், 

கைச்கொண்டு பிரக்குநோக்கா, இழிபீ ரப்பினோ எரயப்பெற்று, நிலங்கஉனாக 

விலக்குபலி Dery, நின்னா வைசல் வாரா முன்னே, சொய்க்ரீ முன்னிய 

வினையே, முந்நீர் வரைப்பச முழுதுடன் நு. நர்தே(புறம் ௩௬௩.)எனவரும், 

௧௧௬. அ வையடக் உயலே யரிறபத் தெரியின் 

வல்லா கூறினும் வகுக்கனர் கொண்மினென் 

றெல்லா மாந்தர்க்கும் வழி௰மா மி தன்றே. 

இக முறையே அவையடக்டல் கூறு சன் ஈது, 

இ-ள், அவை...... Wer. og, அவையடக்கியவியலைக் குற்றமற ஆரா 

யின், வல்லா...... னென்மூ--௭-, வல்லாசவற்றைக்கூறிலும் அவற்றை 

ஆராய்ந்து சொள்ச என்று, எல்லா--தன்று, எ-து, எல்லார்க்கும் வழிபடு 

கிளவி கூறியதாம். எ-று, 

வல்லுதல் என்பது ஒன்றுவல்லணாதல், அஃது ஒருவன் வல்லனவற் 

ற வல்ல என்பவாகலின் ௮தனெ திரமரை “வல்லார் என்னாயிற்று, (௨-ம்.) 

[இரைத்த விறிக்கிறி ரிரைப்பினா வாய்போ-லுளைச்ச வரையபோகச் சேட்டு 

-மூரைத்த, பயின்றவா செய்வார் சிவயேதர் செஞ்சச், தியன் உவா செய்வார் 

பலர்? இது பூதத்தாரவையடகது, அ௱றப என்றசனாற் சிறுபான்மை யாப் 

பினும் பொருளிலும் வேறுபட்ட சொர்சகத்சாற் கூறுந் தொடர்நிலைக் 

செய்யுட்கும் ௮வையடக்கியல் கொள்க, HOES Hut இ.மிழ்ஈச மணியுங 

சமு வாது விட்டா, னற்பா லழியு ஈசைவெண்மதி போனி றைந்த, சொற் 

பாலுமிழ்ந்ச மறுவு மதியாந் கழூஉவிப்,பொற்பாவிழைத்துக் கொளற்பாலர் 

புலமை மிக்கார்?! (சிர்சாமணி - பாயிரம்.) எனவரும், (௪௧௩) 

  

* “கள்ளி வேய்ந்ச முள்ளியம் புறங்காட்டு” என்றும் பாடமுண்டு, 

1 “அவையடச்கியலைச் குற்றமற ஆராயின் அறியாகசன சொல்வினும் 

பாகுபடுத் துச் கோடல்வேண்டு மென்று எல்லாமாக்தர்க்கும் தாழ்ந்து கூறல் 

௪-ழு.-௭-இ. உரையாசிரியருரை,



நச்சினார்க்கினி௰ருரை, G2. 

௧௧௪. செவியுறைகானே, 
௪ ௭. *, e ௫ 

பொங்குக லின்றிப் புரையோர் காப்ப 

ணலீதல் உடனெனச் செவியுற த் தற்றே." 

இ௫ மேறையே செவியுறை கூழுஇன்றது, 

இ-ள், செவிமருக்து போறவிர் செவியை யென்ருர், பெருச்சமின் நிப் 

பெரியோர்ஈகிஉணட ஙு வாசல் கடப்பாமு எனக்கூமு/4 செவிக்கு அறிவு 

௮த்துவது செவியறிவுதா௨உ* எ-று, 

தானே என்னும் ஈகாரம் பிரிநிலை gy.) அடங்கிலொழ்வார்க்குப் புக 
ழாசவின் வாழ்த்தின்பார் பட்டது. அது ain பணிபடு Q5@a 
மை வடக்குக், செனா௮ துருமெழு........... மன்னுக பெருமநீ நிலமிசை 
யானே? (புறம்-௬) *என்று-.ரின்டுரா லெண்பதச்தை யாகுமதி பெரும! 
(புறம்-௪௦) எனவரும். கானே என்ற சஞன் இன்ன குண ச்சையாவாயென்று 
வாழ்ச்இப் பின் செவியரி, பப ச்சல் சொள்க, இச்துணையும் பாவின்பெய 
ரூம், எண்ணுருளரையும், வரையமையும், அவையபொருட்குரிமையுங் கூறி 

DM, (௧௧௪) 

௧௧௫. ஓத்தா முசையு மண்டில யாப்புங 

குட்டமு கோடிக் கொட்டின வென்ப,* 

இழயும் LITA Ved BART ey உூறுின்றது, 

் செவியறிவுநாஉவாவது பெரியோரானகுசவின்றித் தாழ்ந்தொழுகு 
சல் கடனெனர் செவியறியுறுத சஸ் எ-து, உரையாசிரியருரை, பேராஇிரி 

யர் பொங்குதலின்றி என்பதற்குப் பெருக்கரின்மி என்பர், 

* இது செய்யுட்கு அடிவரையறு ச்தலை நதலிற்று, ஒத் சாழிசைக்கலி 
க்குறுப்பாலிய ஓத்தாழிசையும், ஆசிரியப்பாவின்சண் நிவேமண்டிலம் டி. 
மறிமண்டிலம் என்பனயும, ஓச்தாழிசைக்கும் கொச்சகத்திற்கும் பொது 

வாகிய குட்டமும் நாற்சீரடிக்கும் பொருந்தின எ-று. மேல் ஆரியப்பாவி 

னீற்றயலும் இடையிலும் முச்சீரும் இருசரும் ஐஞ்சீரும் அறுசீரும் 

வருமென்றதனானே எல்லாவடியும் ஓச்துவருவனவுமுளவென மண்டிலகத் 
கூ.றவேண்டிற்று, கலிப்பாவிற் சுரிதகம் ஈற்றடிமுச்ரோனும் ஈ.ற்றயலடி 
முச்சரானும் வருமென்றமையால் சாழிசையும் தரவும் நாற்€ரானல்லது 
பிறவாற்றான் வாராவெனகச்கூறல் வேண்டிற்று, குட்டமெனினும் தரவெ 
னினும் ஓக்கும், இணிச்சலிக்குறுப்பாகிய சின்னங்கள் இருசீரானும் மூச்ச 
சானும் வருதலானும் தனிச்சொல் ஒரு சீரான் வருசலானும் வேறோ 
வேண்டிற்று, உதாரணமுன்னர்ச் காட்டுதும்" ௪-து உபையாடிரியருரை,



௧௨௪ தொல்காப் சியம் செய்யுளியல் 

டூ-ள். ஒச்சாழிசையும் - ஒச்தாழ்ர் ச வோசையும், மண்டிலயாப்பும்- 

மண்டலித் துவரும் யாப்பும், குட்டமும் - இரு£ரும் முச்சீருமாகிக் குறை 

ந்துவருவனவும், நோடி...என்ப - காற்£ரடிச்குப் பொருந்தின என்று கூ 

அுவாரசிரியர் எ-று, 

என்றதனால், காநசரடி முரற்சைபடச் தள்ளிவரு சலேயன்றிச் சாழம் 

பட கோசைபெபற்றம் வருமென்றார். அதுவே ஒச்சாழிசையை ஓச்து மூன் 

ருய்வருமென்று[ ''ஓச்துமூன் ராகு மொச்சா மிசையே? (௧௪௧) என்புழிச் 

கூறுமா நறு னுணாக, இனி en me cup win வருமாசிரியமும் வெண்பாவும் ஈரி 

இயலடியும் ஈற்றடியும் முச்£ீராய்வருமென முன்விதிச்சவை ஒருகால் காற் 

சராயும்வருமென்றற்கு மண்டிலயாப்பென்றார்; 26 மண்டிலவா௫ரியப் 

பாவும் மண்டிலவெண்பாவுமாம். ஐம். 31 1'வேரல்வேலி...... பெரிதே? 

எனவும் 1)“ அறையருவி யாடா டினைப்புனமூங் காவாள்,...., குன்ற? ௭ 

னவும் மண்டலித்து வந்சன. இணி கார்்£ரடியாய் வரும் ஆசிரியப்பாவும் 

குட்டம்பட்டுவருமென்றார், அ௫ரியப்பாவிற்குக் குட்டமாவது கு௱டிவ 

ஞ்சியும் சிந்தடிவஞ்சியும் பொருந்திவருசல். வெண்பாவிர்குக் குட்டமாவ 

து ஈற்றயலடியேயன் றி ஏனையடியுங் குரைசல், &-ம்4'வளிசத் தலைஇய த 

யும், தீமுரணிய நீருமென்றா அங்கு? (புநம்-௨) என நாற்ேடிக்கு இருதி 

ரூம் முச்சீரும் பொருந்தி ஆரியம் vig gi. + *-அட்டாலும்பால்? ‘eu GF 

வெளிய?! 41ஈகா அர் regu’? § 1'சறைப்பற்பெரு?? 6 இவையே எழு 

அக. இவை வெண்பாச் குட்டம்பட்டு வர் சன, (ககட௫) 

௧௧௭௬. குட்ட மெருத்தடி புடைத்து மாகும்.(0 

இத முற்கூறிய குட்டம் சாவுக்கும் உரிதெெென்இன் றது, 

% வோல் வேலி வேர்ச்சோட் பலவின், சாரனாட செவ்வியை யாகுமஇ, 

யாரல் தறிர்இடு னோரே சாரற், சிற கோட்டுப் பெரும்பழக் தூ௩கி யாங்கு, 

ஞூயிர் சவச் சிறிது காமமோபெர்தே'' (குறு்தசொசை. ௪௮) 

* ௪௨-ஆம் சூச்தி வுரையிற காண்ச, 

1 486 % இவ்வடையாளமிட்டசெய்யுட்களை ௬௬- ஆம்பக்கச்இறர்காண்க, 

௫--து “மேலதற்சோர்புறனடையுணர்...தறு. ஈற்றயலடி முச்சரான் 
வாவும பெறும் எ-று, எருத்தடியுடைத்து என்றதனானே ஈற்நயலடி மூச்ச 
ரெனப் பொருள்படுமோவெனின், அூரியப்பாவி னீற்றயலடி முச்ோன் 
வருதலானும் தூக்கியலெனவோதலாலும் அவ்வாறு பொருள் படுமென்று 
கொள்க, உ-ம் முன்னர்க்காட்டுதும், இன்னும் குட்டமென்பதனை த சாவு 
கொச்சகமாகிய கொச்சகவொருபோடற்கும் பெயராக வழங்இனுமமையும். 
அவ்வழி ஓச்சாழிசை என்பதனை ஓதச் தாழிசைக்கவி யென்கவெனச் சாவை 
யுங் கூட்டிப் பொருளுரைக்கப்படும்?” எ-து உரையாசிரியருமை,



நச்சினர்க்கினியருரா. sof 

G-ar, sidlang thre EM Le HAG ss yor ssw, ot-y. 
ட 

எருதிது என்றது சாலை; ஐஃது எருச்சே கொச்சசம்” (௪௫௩)என் 

ப சனானுணர்ச, “மிமலிலிணர்ம் கொன்றையும்'? (மூல்வேக்சவி, ௩, “மலி 
இரையூாக்து தன்? (cap. - ௪) எனவும் வரும், (௧௧௪௬) 

௧௧௪. மண்டில குட்ட மென்றிவை யிரண்டுஞ் 

செத்தூக் கியல வென மனா புலவார,* 

3 எ-று, மேற் சொல்ருப்பட் வற்று மண்டிலங் குட்டமஎன்பனவற் 

லுசி்குரியசோ ரோரையேறுபாகணர்,..... ற்று. மண்டிலமாகக் கூறப்படும் 

பாவும் குட்டமென கூ ரப்படிம் பாவபும அசவமீலாரமை மியல்பின; எ.து, 

உ-ம், முன்னர்க்காட்டிதும், இனி மான்குபாவின் மவண்பாயுங் சலிப்பாவும் 

முன்னெடிச்சோதுசின்  ராசுவினனு ம நரிரியப்பாவுமிவஞ்சிப்பாவும் இத் 

துணையும் ஒதிய QOH TOM BK முடிகவாணும் அவையிர்றுக்குசாாணம் 

ஈண்டேகாட்டிதும், இளுரியப்பாவாவது, பெரும்பாண்மை இயர்சிரானும் 

ஆசுிறரியவுரிககா ரனும பு௫ிரியத்சகாயானும் அகவமிவாசையானும் BM MF Up. 

யானும் சிறுபான்மை ஓயு/ஈத எனும் ககாயானும் அடியானும வருவது) 

gai may gem har POU FBO eM MT a. இப்பாளிற்க MO Map 

திதுவரையறுச்துணார்திதாமையின் எல்லா விறுமாம். “சவ விசையன வக 

வன் மற்றவை, யேடியா வீயா வன வயண் wow என வரைந்து கூறி 

னாருளராடிலனின், உ-ம். “கொண்ம சொட்குமென் றஞ்சுவ வொண்ணாரக், 

இருவிசம்பு கொடுக்கு பெரிவேல் வானவன், கூட ௨ன்ன Hyped srg 

யரிவை, மெணன்பேர ணசைஇராடொழும், பழடிவமை யெஃீசம் வலவயி சன 

ச். இச, கையபோம் காஈசட் கழூமலா மழு, மைமீதாய் வெற்ப னல்கிருள்வரு 

மிடம்? எனப் பிறவா ரனும் வருதலின் உழுவமையறுக்கப்படா தென்று 

சமொள்க. இனி இவ்வாடுரியப்பாவிணே அடிஙிலையாற் பெயரிட்டி வழங்கப் 

படும், அம்மாமாறு;-.உற்றயவடி மூச்சீமானவருவதனை கநேரிசையாடிரியமெ 

ன்ப, உ-ம் ரமுதுச்குறைக் சனமே முதுக்குறைக்கனளே, மலைய ஷஜொள் வேற் 

கண்ணி, முலையும் வாரா ap ga gone தனளே'' வன வரும், இடையிடை 

முச்சாவரின் இணை ச்குறளாகி/ய மிமன்ப, உ-ம், [நீரின் ண்மையுக் தீயி 

ன வெம்மையும், சாரச் சார்ந்து தீரத் சரஸ், சார ஞடன் கேண்மை, சாரச் 

சாரச் சார்ந்து, சாத் தாத் ச்பொல் லாவே?! எனவரும். எல்லாவடியும் ஒத்து 

வருவதனை நிலைமண்டிலவாசரியப்பா என்ப; இது வந்தசற்ெச்சணம் முன் 

னர்க்காட்டுதும், | “வோல் வேலி...... பெரிதே”? எனவரும். இனி எல்லா 

வடியுமொத்துவரும் பாட்டினையே அடி. மறிமண்டில வாசரியப்பா வென்றும் 

வழங்குப; ௮து சொல்லதிகாரத்துள், 'நிரனிறை சுண்ணம்? என்னும் 

ட



௪௨௭௬ தோல்காப்பியம் சேய்யளியல், 

Ba முற்கூறிய மண்டிலமு௩ குட்டமும் அூரியச்துச்குப் பெரும் 

பான்மை வருமென்கின் ஈத. 

இ-ள், மண்டில... யிரண்டும், எ- து, மண்டிலங் Bl Owe ps 

Yha PucmawWromGo, Orr gra Yaar, o- gr. gAFAwouT er சண் 

ஷே பயில ஈடக்கு௩ சன்மையையுடைய என்று Fe. wan புலவர். எறு, 

சூச்இரச்தாற்கொள்க,. அது 'பகரல்பம்பிய சிறசான்யாநே, சூரா சளி ரு ரா 

ரணங் தனரே, வார லெணினே மயானருசாவலே, சார டை நீவா லாரே” என 

வரும்; இசனுள், யாசானுட்மாரடியை முத லுமுடிபுமாக வும்சரிச்சாலும் 

ஓசையும் பொருளும் வழுவாமல் வரு கட்ண அிடிமறியாயிற்ற. இணி மூச்ச 

ரடி. மூதலாச அறு (டிமீ.ச மயங்கிய ofits lar அடிமயங்சாசிரிய 

மெனயும் வெண்பாலடி மயங்கிய அள்யச் திர. வெள்ளடிமயங்காசிரிய 

மெனவும் வஞ்ியடி மயங்கிய அரியத் திணை வஞ்ச மயங்காளிரிய மெனயும் 

வழங்கப்படும், “வெண்டளை மாவியும்.. .... மமாழிப எனவும், oF pF 1g. 

ட யே,..முன்னே?3ர என..ம,''இயர்சீர் மெள்ள டி... பெறு பேர வனயும் வரும், 

அதிரியுடைச்தே வய/83' பன வேர்றமைப்படவோதுசலானு௩ கொள்ச, ah ANS MES Hi FON BDI 
உ-ம், “*இறிய சட்பெறினே...தவப்பலவே3$ இுப்பதினேழடி ஆரியச் தள், 

ஏழாமடியும் பண்ன nen முசிரான வாசன, மூன்ாமடி மூகலாக 

அருமடிமீறாகிய நான்ஈடியம் பதினாலாமடியும் உயரான் வந்தன. இரண் 

டாமடியும் பதுமிஞென் மடியும் ௮அலு£ரான் வர்.சன, எனைய சான்குசரான் 

வந்தன; இவ்வாறு வருசலன் அடிமயங்காச யாயிற்று, எறும்பியளேயிந் 

குறும்பல் சுனைய, வுலக்ச உன்ன பாறை மேரி, சொங்வி லெயினர் பகழி 

மாய்க்குங்,கவலைச்ெ் சென்ப வவாசென்றவாேேி,யதுமர் ரவலங் கொள்ளாது 

கொதுமலர்க் கலுழுமில் வமுக்கலூே?3 இக பூ. சடை யியற்சாரவெள்ளடியா 
. வி Sha) ட் படும் ன தீலின் வெள்ளடி விரவிய வாசிற்யமெனப்பமம, இருங்கட லுகித்த...துர 

ந்சே?3 இசனுள, *உப்பிலா வவிப்புமுக்சல் 37 என்பதுமுசலா மூன்ற 

டியும் வஞ்சி, இணிவஞ்சுப்பாவாவது வருளியு.!ச்£ரானும் எணைச்சீரானும் 

இரு€சடியானும் வந்து சுனிச்சொற்பெத்று அசிரியச்சரிதசத் சானிறு வது, 

இதற்கிலக்கணம், “வஞ்சிச் 20? “சன்டாவல்வழி? “வஞ்சிமருக்கின்?3 
93 6 வஞ்சியடியே?' முச்சோரானும்” “வஞ்சிச்தூஃகே?$ என்பனவற்னு கொள்க, 

இப்பா இரு£ரடியஞ்சிப்பா முச்சாடி வஞ்சப்பா என இருவகைப்படும், உ-ம். 

“பூந்சாமரைப் போதலமாத, சேம்புனவிடை. மீன்றிரதரும்,வள வயலிடைச் 

களவயின்மகழ், வினைக்சம்பலை மனைச்சிலம்பவு, மனைக்சிலம்பிய மணமுரச 

மும், வயற்கம்பலைக் கயலார்ப்பவு, நாள, மகழின் மகிழ்தூங் கூரன், புகழ்த 

லானாப் பெருவண் மையனே?” இதுகுறளடியான் வந்து சனிச் சொற்பெ 

PO Fo puny முச்சரன் ஆடரியச்சுரிசகசத் தாலிர் ர இருசரடிவஞ்டிப்பா:



நச்சினார்க்கினியருரை. ௧௨௭ 

எனவே, வெண்பாவின்௧கண் சிறுபான்மை வருமென்றவாருயிற்று, 

இரண்டும௩௩னம் வருசல் சான்றோர் செய்யுளுட் சாண்ச, (௧௪௪) 

e 

கக. ரெரிவெண் பாட்டே கு.௮வெண் பாட்டே 

கைக்களை பரிபாட் ட க 1 ர் செப்புளோ 

டொத்கவை ரெல்லாம் வெண்பா பாப்ப, * 

  

சணிச்சொற் பெறு தலெடுச் சோதிற்றிலரோனும் உரையிக்கோடலென்பச 

oo கொள்க. “'கொடிவாலன குருரிஈக்சன குறுந்தாளன, வடிவாளெ 

யிற ழு ஒுயன anit com, ரன பணையெருச்து ஸணிணையரிமா னணையேறித், 

துணையில்லாத் துற. 0/ யிறரைவடக க, ெயினமிவ ணினி திரு %தல்லோ 

ர்க்கும், Ud A io el con பன் அய்ன் oF LIS CBD) edt புணையென த, இருவ 

இருவடி mad are, வருபும நார்கதி Ons யெரிதே*' இது pee ig 

LIT GOT SUI al Gp Lu. dent, “வள்ள 0 (5 m1) Col ior Gnu ல] ரிய என்போ இய 

னால், வெண்பாவடி யோடும் க்உடி யோடு மயந்குவன சொள்க.  *கேரிழை 

மகளிருணங்குணாக்சவரும் என்பதா சிரியவடி, “கோழி யெறிஃதகொடுங்காற் 

கனங்குழை” என்பது செவண்பாவடி, '*வயல ॥மைப்புமுக்குண்டிம வறளடம் 

பின் மலாமலைந்தும?என்பது க.௦்யடி. இணிவெண்ப வ சாறுங் கலிப்பாவா 

மாறும் முன்னர்க்சாட்டுதும்,38 எ து. உ ஊாயாசிரியருஸ.., 

எ.து, வெண்பாவாமாறுணர்.. நறு, மிவண்பா யாப்பாவது: 

வெண்சீரானுரியற்சரானும் வெண்டசளேயானும் மெப்பலோசையானும்௮ள 

வடியானும் மூச்! ற்றடியாலும் வருவது. இவறமிற் கஇலக்கணமோ சிப்பட் 

டன. எண்டோதப்பட்டனவெல்லாம் அவ்வாறு வரும்; எ.து, இவையெ 

ல்லாமோசையாடுனாக்குமாயினும் அளவானும் சதொடையானும் பொருளா 

னும் இனத்சானும் வேறுபரித் இக் குரியிகென்றாரென்று கொள்க, நெடு 

வெண்பாட்டாவது அளவடியிெடியபாட்டு, குறுவெண்பாட்டாவது அள 

வடியிற் குறியபாட்டு, கைக்கிளை யென்பதூஉம் அங்கசமென்பதாஉம் 

பொருளாலாகியபெயா,. பரிபாட்டாவது பரிந்தபாட்டு பரிபாட்டெனவரும்; ' 

அ௮ஷ்சாவது; ஒருவெண்பாவாஃ வருசலின் மிப் பலவெண்பாவுமாடஇப் பலவு 

றுப்புக்களோடு சொடராக்து ஒருபாட்டாக் முற்றுப்பெழுவது, ஒத்சவையெ 

ன்றது, ௮ளவானும பொருளானும் இன த தானும் வேறுபடுச்சப்படாச சம 

நிலைவெண்பாச்கள்;அவையாவன:கான்கடியாக் வருவன, இவ்வாடிரியர்கான் 

இனை ௮ளவென்றும் ஏறினவந்றை நெடிலென்றும் குறைர் சனவற்றைக் கு 
ற்ள்சிர்து எனவும்வழங்குவராசலின் வேற்றுப்பொருளானும் இனச்தானும் 

வேழபடுக்கப்படாத ரெடிவெண்பாட்டும்குறுவெண்பாட்டும் சமரிலைவெண்



கம தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல், 

Os வெண்பாவென்னு முறுப்பினை இன்னுழியாமெனப் பொருளு 

ஞ் செய்யுளும்பத்றி வரையறுக்கின் றது, 

டு-ன், முற்கூறிய நெடுவெண்டாட்டு௩ குழவெண்பாட்டுங் கைச்ளே 

ப்பொருண்மேல் வருஞ் செய்யுளும் பரிபாடர் செய்யுளும் வசையாஇயெ 

பொருண் மேல்வருஞ் செய்யுளுமென்ற ஐர்துக் சம்ரினொச்ச செய்யு 

ளெல்லாம் வெண்பாவென்னு முறுப்பினான் யாச்சப்பரெ சன் மையையு 

டைய, எழு, 

பாட்டும் எனம வகையாலும் வரும், குறுவெண்பாட்டாவன; இரண்டடியா 

னும் மூன் றடியானும் வரும், உ.ம், அற த்தாறிகமவன வேண்டா? இஃது 

இரண்டடியும் ஒருசொடையான் வருதலின் குரள்வெண்பாவென்ப; 

'உருவுகண்டெள்ளாமை'' இது விசாபச்மிசாடையான் வருசலின் விசற் 

பக்குறள் வெண்பா, இணி முன்றடியான் வருஉசனைச் எஈர்தியல்வெண்பா 

என் றுவழங்கப்படும்; எ-று, உ-ம். '*நறுகீ௨ செய்தல் கொட்டியுக் சீண்டிப், 

பிறாகாட்டுப்பெண்டிர் முடிகாறும பாரி, பரகாட்டப்பெண்டி ரடி5$இஃது ஓ 

சொருதொடையான் வரு சனின் இன்னிசை இயல் வெண்பா. “ஈர்கொற் 

றவாயினறுங் குவளைத் சார்கொண்டு, கற்றும் வண்டார்ச்கப் புடைச் சாளே 

பொற்றேோரன, பாலைல் வாயின் பகன்: எண்டும், ்'சுரையாழ anid Al gu 

பவரையனைய, யானைக்கு நீச துழுயற்குரிவயன்ப,கானக நகாடன்சுனை "என 

வு.ரிலையிடைப்பட்ட சொடையான்வருதலன் கேரிகைச் இர் இயல் வெண் 

பா.இணி மான்கடியான் வருவன சமரிலைவெண்பா வெனப்பமிம்;அவத்றினி n 

ண்டா மடியிணிது இக்கண் pen» த்தொடை பெற்றுவருவனவந்றை கேரி 

சைவெண்பா வெனயும் ஒரூம FO gid Ou சவரை இன்னிசை வெ 

ண்பாவெனவும் வழங்கப்படும், ஒரூ௨ச்சொடை வருச வெதுசையாஇயும் 

வரும்) அவை யெல்லாம் உரையிற சோடல் என்னும் சந்இர வுத்தியாற் 

சொள்க. அஃது **அறுசுவை யுண்டி யமர்க் இல்லா. இன்று” இது கேரி 

சை வெண்பா, ''கல்வரையேறிக் சென் சனிவாழை,யெல்லுறு போழ்தி னி 

னிய பழங்கொண்டே, யெல்லையே யோடு மலைகாடன். கேண்மை, சொல்லச் 

சொரியும் வளை?” இஃது இன்னிசை வெண்பா. :ஊளம்பட வேண்டாதார் 

i OY இதுான்சடியாயும் மூன் முமடிக்கண் தனிச்சொர் பெற்றுவரு த 

வின் நேரிசைப்பாற்படும், பிறவு மன்ன, வ சடி முசலாகப் பன்னிரண்டடி 

காறும் வருவன பஃமொடை வெண்பா வெனப்படும், இசனுள்ளும்ஒரூ௨ ச் 

தொடைபெற்று வருவனவற்றை கேரிசைப்பஃ்பரெடை யெனயும் ஒரூஉ) 

சொடையின்றி வருவனவ௨ற்றை இன்னிசைப்பஃ்டறொடையெனவும் வழங்க 

ப்படும், *சேற்றுக்சா னீலஞ் செறுவென்ற வேந்தன்லேல், & po pp Quon 

ய்ம்பிற் பசழி பொருகய,டூரோ ற்றந்தொழில் வடிவு தம்முட்டமமோற்றம்,



நச்சினார்க்சினியருரை. ௧௨௬ 

எனவே, பெரும்பான்மை குதித்தபொருளை மழறையாமற் செப்பிக்கூறலே 
அதற்லெக்கணமாயிற்ற 74முன்னையசான்கும்?! (தொல். டொ, அசச்-டு௨) என்ற 

அகத்.திணையியற்கைக்களை யும், [*கட வுளும் வரையார்” (ழெ. ழே புறத்-௨௮) 

என்ற உம்மையாற்கொண்ட புறத் திணையியற்கைககளையும்; ௮ன்திக்$4சாமஞ் 

சாலாவிளமையோள்? (மே. ழே. அகத்-௬௦) என்ற சைக்ளளையும், ர *கைச்சளை 
ஙகையோடு? (ழே. மே புறத்-௬௫) என்ற கைக்களையுட் கடவுட்கைச்சேயல் 

லாக்கைக்ளேயும் ஆகாவென்றுகொள்க, உ-ம், 88 அணங்குகொ லாய்மயில் 
கொல்லோ கனங்குழை, மாசர்கொன் மாலுமென் னெஞ்சு? (இருச்-௧௦௮௧) 

இஃது அசப்புறக்கைக்களே,! “களியானைத் சென்னன் கனவின்வர் சென்னை, 

யளியா னளிப்பானே போன்றான் ஜறெளியாது, ரெங்காந்சண் மெல்விரலாற் 

சக்கை தடவர்சே, னென்காண்பே னென்னவால் யான்?! (ம. ச்தொள்ளாயிரம்) 

*மங்குன் மன௩்கடைஇ மான்மாலை ரின்தேந்குப், பொங்கு மருவிப் புனனாடன்.. 

சங்குல், வருவான்கொல் வந்தென் வனமுலைமேல் வை௫ச், தருவான்கொன் 

மார்பணிர்த தார்? (ஷே) இவைர் ஈட்டி ஒருவர்ப் பெயர்கோடலிந் புறப்புதக் 

கைக்களை. 1*குடுமிப் பருவத்சே கோதை புனைந்த, கெடுமுத்தம் பூச னிருப்பப்- 

படுமுத்தம், புன்னை யரும்பும் புசகாஅர்ப் புறம்பணையாய்க், சென்னை முறைய 

ளிவள்?? இ.த கடவுட்கைக்கிளை 

வேற்றுமை வின்தியே யொத்சன மாவேட, ராற்றுக்கா லாட்டியர் சண்? இது 

இன்னிசைப்பஃ்றொடை. “பனமாடக கூடன் மதாரை கெடுந்தெருவு, ளென் 

னோட நின்றா ரிருவ ரவருள்ளும், பொனஜஷேோ டை ஈன்றென்றா ணல்லளே 

பொன்னோடைக், கயானைஈன் றென்றாளு மர்கிலையள் யானை, யெருத்தச் 

இருந்த விலங்கலைவேற் றென்னன், தநிருத்தார்சன் ஜென்றேன் தியேன்? 

இஃது ஆறடியான்வர்தது. ஒறு௨த்தொடைபெறுதலின் இன்னிலை சப்" 

பஃ்மொடைவெண்பா. 89ற்ருறு பாய்ந்தொழுகுஞ் சேயரிக் கண்ணிஞய், வத்ரா 

வளவயலும் வாய்மாண்ட வேரியு, மூற்றாப் பிணிக்கு மதிலும் படுடங்கு, மொப்ப 

வுடைத்தா யொலியோவா நீர்ப்புட்க, டச்.து யிரைமேயுச் தையலாய் நின் 

னூர்ப்பே, ரொத்துணரும் வண்ண முரைசத்தி யெனச்சூறக், கட்டலர் தரமரையு 

ளேழுங் கலிமான்தேர்க், கத்திருவ ரைவரும் காயா மரமொன்றும், பெற்றவழி 

தேர்க்துண்ணும் பேயி ணிருந்தலையும், வி.த்தாகா நெல்லி னிறுதியும் பெற்றச்சா, 

லொத் இயைக்க தெம்மூர்ப்பேர் போலென்றாள் வானவன்கை, விற்டொலிர்த 

வெம்புருவத் தாள்?4| இத பன்னிரண்டடியான்வந்த இன்னிசைப்பட்றொடை 

% ஈழக்க ணுதலிய வசனைர் இணையுஞ், ச சுட்டி “டி யொருவர்ப் பெயர்சொளப் 

பெரு௮ர்? என்பது. (தொல். டொ. ௮௪-௫௪). 

  

4 இ.த பெருல்லச்சைச்சொல்லியபாட்டு என்முர் யாப்பருங்கலவிருத்தி 

ரர், 
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௧௩.௦ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

இனி[*முன்னையமூன்றும்?! (தொல், பொ, ௧௭-௧௪) எனக் களவியலுட் 
கூறிய கைச்சிளையிலும் வருமேனும் உணர்ச, இனி* ஒருபொருணுத 

லாதுிரிந்துவருங் கலிவெண்பாட்டும் ஈண்டுக் கூறிய செடுவெண்பாட்டோடு 

ஒருபுடை யொப்புமையுடைமையின் ௮ச்சலிவெண்டாட்டாக ' இக்காலத்சோர் 

கூறுகின்ற உலாச்செய்யுளும் புறப்புறக் கைக்சளேப் பொருட்டாசல்ர் ஒன்றென 

மூடி.த்சல் என்னும் உச்சியார் கொள்க, அவ்வுலாச்செய்யுள் இரண்டுறப்பாயும் 

வெண்டாவிற் கெட்டும் வருசுலிற் ஈலிவெண்பாவின்கூருமாறு ஆண்டுக் கூற 

gL}. இக்காலத்து ௮சனை ,ருறுப்பாகச்செய்து செப்பலோசையாகவுங் கூறு 

வர்; அத துள்ளலோசைச்கே யேற்குமாறுனார்ச, 

பரிபாடலென்பது பரந்து வருவது; அது கலிய றப்புப்போலாது நான்கு 

பாவானும்வர் த பலவடியும்வருமாறிந்குமென்றுணர்க, அத மேற்காண்க, 

அங்கதசெய்யுள் பண்புசுசொகை; ௮... திருவகையாசதல் மேற்கூறு தும், (சுகம) 

௧௪௧௯. கைகளே தான வெண்பா வாக 

. ௫ 3 
பாரிய வியலான் முடயவுப Ld DIOLS 

இ. ௪ எய்தியதன்மேஜ் 8 ப்புவிகு 

@-dr. கைக்கே சான் முன்பு வெண்டாவுறுப்பாடுப் பின் பாசிரியப்பா 

உறுப்பாக வரவும்பெறும். எ-று. 

வெண்பா. . ஏனையவும் ab சவழிச் சண்டுகொள்ச. "இவற்றுள் “ஒருபொரு ans 

விய கெள்ளடி யியலாற், நிரிபின்றி முடிவது கலிவெண் பாட்டே” என ஒதின 

மையாற் புணர்தன்முசலாகிய பொருள்களுள் யாதானும் ஒருபொருளைக்குறித் 

துத் இதனின் றிமுடியும் பட்மொெடைவெண்பாவினைக் கலிவெண்பா எனவும், 
குறள்வெண்டாமுதலாகய எல்லாவெண்டாககளுங் கொச்சசக்கலிப்பாவாய்வரித் 
கொச்ஈசமெனவும், யாப்பாய்வரித் பரிபாட்டெனவும் கொள்ளப்படும், யாப்பினால் 

வருமெனவே இவ்வாிரியப்பாவால் வரப்பெரா வர் சதேயாயினும் பாடாண் 
பாட்டுச்ள்சச்சளையாகுமெனக் கொள்ளப்படும், அது *பொன்னூரமார்பித் ... .. .. 
புனனாடன் பேரே கரும்” எனவர௬ு௩ கைச்ளைவெண்டா. பரிபாட்டும் ௮ங்கச 
மும் தத்தஞ் சிதப்புச்சூத்திரத் தட் காட்டுதும். ௭-து உரையாசிரியருரை, 

* *ஓருபொரு ஹுதலிய வெள்ளடி யியலாற், திரிபின் றி வருவது சலிவெண் 
பாட்டே? (டி. டை செய்-சடு௪) என்பதுகொண்டு இவ்வாறுகூறுன் ரர், 

t ஒன்றினமுடி.ச்சலெனவும் பிரதிபேசம் உண்டு, 

1 இவ்வியல் “ஒருபொரு ணுதலிய* “*கலிவெண் பாட்டே? என்னுஞ் சூத் 
இ.ரங்களின் உரையிற் காண்க. 

$ ஏ-து, எய்தியதன்மேத்தெப்புவிதியுணர்............ on. சைக்கிளேப் 

பொருண்மை வெண்பாவினால்வருதலன் தி முதவிரண்டடியும் வெண்பாவாடக்



நச்சினார்க்கினியருரை. சச 

இங்களனம்வருவது மருட்பா அவகாஉம், அதுதான் அகப்புறச்சைக்களே 

யென்பதூஉம் உணர்க, உ-ம், ச*இருறுதல் வோரும்புச் . ,.,......தீணங்கே? 

(புதப்பொருள்வெண்பாமா$ல-கைச்சளை) எனவரும், (௪௧௯) 

௧௨0. பரிபா டல்லே தொசைகிலை விரி 

னிதுபா வென்னு மியனெறி பின்றிப 

பொதுவாய் நிற்றற்கு முரித்தென மொழி ர 

இ௫ பரிபாடற்காவதோர் புறடைகூறுன் 2.௮. 

இ-ள், பரி Ga. ௭-௫, பரிபாடலர்முற்கூகியவாறே வெண்பாவுறுப் 

பான் வருதலேயன்றி. தொகை... .யின. ௭-.து, தொகைநிலையும் விரியுமாகக் 

கூறிய பா நான்கனுள். இது .. றி. எ-து, இது பாவென்றதியப்படும் இயல் 

வழியின்றி. பொது. .. ப, ௭-த, பொதுப்படயாக்சப்பட்டுநிற்தற்கும் உரித் 

தென்று கூறுப, எ-று. 

உம்மை இறந்தது தழீஇயிற்று, ௨-ம். *மண்ணார்ஈ் இசைக்கு முழவொடு 

கொண்டதோள், கண்ணா கடன்வீ௩(௩ காரிகை சண்டோர்க்குத், தம்மோடு 

நிற்குமோ நெஞ்ச.” எனப் பரிபாடல் வெண்டாவுறுப்பான்வந்ச து,% 4 யிரம் 

விரித்த வணங்குடை யருந்தலை, தீடிமிழ் இறலொடு முடி,மிசை யணவர?எ - $1. 

வெண்டளையும் ஆரிரியத்தளையும விராஅய்த துளளலோசைபடவுங கூறப்படுத 

வின் இதுபாவென்னு மியனெதறியின்றிப் பொதுவாய்கின்றது. கலிச்கும் இதத் 

கும் வேறுபாடளெ என்பது கலிக்கோதிய இலககணங்கள் இதத் இன்மையானும் 

ஆசரியர் இவ்வாறு வேறுகூறலானும பெறு.தும, (௧௨௦) 
  
  

கடையிரண்டடியும் ஆடிரியமாகி,, ..றனாலும வரப்பெறும எ-று, இவ்வாறுவரு 

வதனை மருட்பாவென்ப, கருத்இினான் மேல் “மருட்பா வேனை யிருசா ரல்ல.தடி 

தானிது வென்னுர் தனிமையின்றே? (தொல். செய்-௮இ)என ஒதினாரென்று 

கொள்க, (*தணிநிலை யின்றே? என்பகனைத “சனிமையின்றே'என இவர் பாடங் 

கொண்டாராவர்) ௮.து 4௨ ரவொலி முர்நீ ர௬ுலாஅய்கிமிர்ச் தன்ன, கரஉரு காமங் 

சனல--விரவெதிர, முள்ளெயி திலங்க முகுழ்சகை, வெள்வளை ஈல்காள் விடு 
மென் ஸவுயிரே? (புறப்பொருள்வெண்பாமாலை - கைக்களை ) எனவரும், ௭-.த 

உரையாடிரியருரை. 

* எ-து பரிபாடலாமாறுணா, ,..ற்று, பரிபாடலாஉது தொகைநிலைவகை 

யால், பா விதென்றுசொல்லப்படுமிலககணமின் தி எல்லாப்பாவிற்கும்பொதுவாய் 

நிற்றந்கும் உரித்தென்றுபொல்லுவர் எ-று. உம்மை எச்சவும்மையாகலின் 

இலக்சணங்கூறவும்பகிம, அது வருகின்றசூத்திரத்தாற் காட்டுதும். பொது 

வாய்கிற்றலாவது. ஆசிரியம், வஞ்சி, வெண்பாக் கலி, மருட்பா என்மேதப்பட்ட 

எல்லாப்பாவினுறுப்புடைத்தாதல், ௭-து உரையாிரியருரை, 

* “பரிபாட் டங்கதச் செய்யுளோ, டொத்தவை யெல்லாம் வெண்பா யாப் 
பின? என்று முத்கூதியது (தொல், செய்-௧௪௮).



சகல தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௧௨௧, கொச்சச மராகஞ் சுரிதக மெருத்தொடு 

செப்பிய கான்குந் தனக்குறுப் பாகக் 

காமங் கண்ணிய நிலைமைத தாகும்,” 

இத பரிபாடற்கேற்ற உள்ளுறுப்புக் கறுகன்றது. இவை Kono 

பாதிய முப்பத்துசான் குமன் நி. இதற்கும சலிக்கும் உறுப்பாய்வருமென் ற 

சொள்ச, 

இ-ள். கொர்சசம் என்றது?*எருச்சே சொச்ஈகம்* (தொல்-செய், ௧௫௯) 

என்புழிக் கூறுகின்னாம். ஈதப்பிவ்லகனைசக் கொக்ரையென்ற கூறும் வழக்கு 

கோக்க இசனையுஞ் £றப்பின்மையாற் கொசாகம என்றா ரென்பாருமுளர், குதி 

விணைபயின்ற அடி. அராசம, எரிசகம, ௮௭ சீசியல், ௭௫,௫௪௫, சரவு; எண்ட இவற் 

மோடே முற்கூறிய ஸான்குபாவையு௩ சகைகுறப்பாகச்சொண்டு சாமப்பொரு 

ளைச் கருதிய ரிலைமைககாய்வரும று. 

தனகமென்றகனான் ௮அவலயலலனபிர வுறுபபு௩ கொள்வது மேறகூறு தும், 

கண்ணிய என்ற சனாற் கடவுளவாழக தும, மலைவிளையாட்டும, புனல்விளையாட் 

டும, பிறவு மெல்லாம் காமங்கண்ணியேவருமென்றுகொளச, கொரசசகவுறுப்புப் 

பயிலவருதலின் முன்வைசதாா. அ௮ராகம இடையினல்லது வாரா. எருத்தினை 

ஈற்றில்வைத்தது தானன்றியும அது (பரிபாடல) வருதலின், ௨ ம்.[ “வானா 

செழிலி மழைவள நந்தத், கேனார் "மைய ம£லயி னிழிதக்து, நான்மாடக் கூட 

லெதிர்கொள்ள வானா, மருர்தாகு தீநீர் மலிதுதை மேய, விருர்தையூ ரமர்ந்த 

செல்வநின் திருச்சடி, ச$லயறப் பரவுது தொழமுசே'” இது தரவு. : ஒருசார், 

அணிமலர் வேங்சை மரா௮ ம௫ழப், பிணிநெடுப் பிண்டி. சிவந்துசேர் போக்கு, 

அணிறிறங் கொண்ட மலை; ஒருசார், சண்ணறுர் தாமரைப் பூவி னிடையிடை, 

வண்ண வரியிதழ்ப் போ,கின்வாய் வண்டாப்ப, விண்வீற் திருக்குங் கயமீன் விரி 

* ஏ-து, மேற்சொல்லப்பட்ட பரிபாட்டுப் பொதுவாய்கித்நலேயன் நிக் 

கொச்சகமும் ௮ராகமும் ஈரிதகமும் எருஈதமும் எனறுசொல்லப்பட்ட கான்கு 

மறுப்பாக காமங்கண்ண்யரிலையடைசசென்றதவாத . 

எனவே யறத்தினும் பொருளினும் வாராதாம். *வாழத்தியல் வகையே 

நாற்பாற்கு மூரித்தே? (தொல். செய்-௧௦௯) என௪ சிறப்புவகையோ இன மையான் 

சான்குபாவினும் பபாடல் வெண்டாயாப்பித்முதலின், கடவுள்வாழ்த்தாயுமீ வரப் 

பெறும். கொச்சகமென்பது, ஐஞ்சீரமுக்கிவரு௨னவும், ஆசிரியவடி, வெண்பா 

வடி, வஞ்சியடி,, கலியடி, சொற்சீரடி, முடுகெயலடி,, என். றுசொல்லப்பட்ட ௮.று 

வகையடியானும் அமைந்தபாக்களை யுறப்பாகவுடைத் தாட, வெண்பாவியலாற் 

புலப்படத்தோன்றும், *சொற்€ ரடிடம் முடுகிய லடியு, மப்பா நிலைமைக்கு 

முரிய வாகும்? (தொல், செய்-ச௨௨ |) என்றோதலின், ஏனைகான்குங் சொச்சசப்



௩ச்சினாக்கினியருரை. SRA 

தகையிற், கண்வீர் திருக்குங் கயம்) ஒருசார், காறு களோத,ச் இரையொடு மாறுற், 

அழவி னோதை பயின்றறி வழர்.*, தஇிரிஈரு மார்த்து ஈ௪ெரு மீண்டிச், இருகயத் 

தச்ச வயல்) ஒருசார், அறச்தகொடு வேசம் புரைதவ முற்றி, விறற்புகழ் நிற்ப 

விளங்கெ கேள்வித், இறத்திற் நிரிவில்லா வக்சண ரீண்டி, யறச்திற் திரியா 

பதி; தங்கொருசார், உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப வுடுப்பவை, மண்ணுவ மணிபொன் 

மலைய கடல, பண்ணிய மாசறு பயர்சரு காருகப், புண்ணிய வணிகர் புனைமறு 

கொருசார்; விழைவசை வினையெவன் மென்புல வன்புலக், களம ருழவர் கடி. 

மறுகு பிறசார்; அங்கு, அனையவை ஈல்ல ஈனிகூடு Meru, மியலகொள ஈண்ணி 
யவை? இ.துகொண்டுலை, * வண்டுபொஃ் ரரெனவெழ வண்டுபொபரேரென 

வெ கடிப்பிகுவேரிக் சதவமிற்றோட்டிக, சடிப்பிகு காதிற் சனங்குழை 

தொடா, மின்.நிணி வாய்ச்த விளங்கொளி நகலா, ரூர்களிற் றன்ன செம்ம 

லோருமவ், வாயிருள் பணிச்சை உரிஎலப் புருவச், தொளியிழை யோங்கிய 

கொண்ணுத லோரும், புலச்சோ டளைஇப் புகழணிச் தோரு, ஈலத்தோ டளவு 

கராணணிர் தோரும், விடையோ முசலிய விறனடை யோரு, ஈடைமட மேவு 

காணிழர் தோருங், கடனுரை திரையிந ஈருரை யோருஞ், ஈடர்மதிக் சதிரெ 

னத் தாரை யோரு,மடையர் கூடையர் புகையர் பூவேர்தி, பிடையொழி வின் தி 

யடியுறையா ரீண்டி, விளைந்சார் விளைவின் விழுப்பயன் ய்க்குக், துளங்கா 

விழுச்சீர்ச் துறக்கம் புரையு, மிருசேயாத்தி யணிர்ச வெருத்தின், வரைகெழு 

செல்வ ஈகர்; வண்டொடு தும்பியும் வண்டிடயடை யாழார்ப்ப, விண்ட சடதட 

மேகமோ டதிரச், சண்டா வருமியோ டிருமுழா வார்ப்ப, வரியுண்ட சண்ணா 

சோ டாடவர் கூடிப், புரிவுண்ட பாடலோ டாறுஈ தோன்றக், கூடு ஈறவொடு 

காமமுடழ் விரியச், கூடா உறவொரி தாமம் விரும்ப, வினைய பிழவு மிவைபோல் 

வனவு, மனையவை யெல்லா மிஎயயும் புனையிழைப், பூமுடி காகர் ஈகர்; இவை 

கொச்சகம், மணிமரு டகைவலம் நெரி ve யொலிபொவி யவிர்நிமிர் use 
  

பொருளாகச்கொள்ளப்பமும், சாவும் பே rigid இடையிடை மிடைக்தும், 

ஐஞ்€ ரடுக்தியு மாறுமெய் பெர்கம்... ,வெண்டா வியலான் வெளிபடச் தோன் 

௮ம்” (தொல்-கநு) பாசிலை வசையே ச்ம் கலியென, மூனவில் புலவர் 

fac poms தனரே?! (ம.-௧௫௬) என்றா ராகலின். இவ்வலக்கணத்தானே பரி 

பாடலிற் கொச்சகமும்வரும்வழித் தரவும், அரசகமும் இடையிடைமிடைதலுங 

கொள்க. வெண்டாவியலான் என்றதனால் சன்சகாயானும் பிறதளையானும் 

வந் து ஈற்றடி முச்சீரான்வரவன வெல்லாங் கொள்க அராகமென்பது, ஈற் pp. 

யானும் பலவடியானும் குற்றெழுத்துகெரு௩வவரச்தொடுப்பது. பெருமைக் 

கெல்லை,...என்னை 4 Bee யராகக் சாமே சான்கா, யொரோவொன்று வீதலு 
செண்னைகனா.. அனைசானையையயயவமுல்வு வைய வஷககுவவவக வபபக, டை pce டப. Patten een pen ne ef cee mete ner = teen at titre Ny np meee 

4 பாட்டிடை - மிடைக்தும் என்பது பேராசிரியர் ஈச்சீனார்ச்சொயர்கொண்ட 

பரடம்,



one தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

கடச்தற், பிணிகெடழ் தளையிணை தெனியொளி இகழ்பு ஜெடிழ்தெரி யரிமது 

மடுழ்பரிமலர் மகிமுண்கண் வாணுதலோர், மணிமயிற் ரொழிலெழி விசலிமலி 

Bap ff திகழ்கடுங்கடாக்களிற் ண்ண லவரோ, டணிமிச வர் இறைஞ்ச வல்ல 

விகப்பப், பிணிதீங்ச ஈல்லவை யெல்லா மெய்தருச் தொல்2!, வரைகாய் தழுவிய 

கல்சேர் டெக்கைச், குளவா யமர்ந்சா னகர்; இது முடுகியல், திகழொளி முர்நீர் 
கடைந்தக்கால் வெற்புச், திகழ்வெழ வாய்டித்தஞ் சீர்ச்சிரக் தொற்றி, மகர மதி 

கடல் வைத்து நிறுத்துப், புகழ்சால் சிறப்பி ணிரு கிறத தோர்க்கு, மமுது கடைய 

வருவயின் னாணா௫, மிகா௮ விருபட மாழியான் வாங்க, வுகா௮ வலியி னொரு 

தோ எங்கால், மரா௮ தணிக்சோருக் தாம; மிகா௮ மலிய மேவலி யெல்லாம், 

புகாவெதிர் பூண்டாருச் தாம்; மணிபுரை மாமலை ஞாதிய ஞால, மணிபோற் 

பொறுத்தாருக் தாம்; பணிவில்£ர்2, செல்விடைப் பாகன் றிரிபுரஞ் செற்றுழிக், 

கல்லுயர் சென்னி யிமையவின் னாணாகத், தொலபுகழ் தந் சாருந்தாம், இவையுங் 

கொச்சகம்; ௮ன்ன அணங்குடையருக்கலை யாயிரம் விரித்தமை காரணமாகக் 

கூறலிற்காமங் கூறிற்று, அ.ராகம்வர்தன வர்துழிக் காண்க, கொச்சகங்களும் 

வெள்ளையாதல் பெரும்பான்மைமே விதற்குக கூறுகின் ற வுறுப்புக்கள் வர் அழியு 

மொக்கும், மேடுகியலுஞ் சொரள்சோடியம வெளளடியோடு சொடர்க் துவருதவின், 

“காமரு சுற்றமொ டொருங்குறின் னடியுறை, யாமியைஈ தொன்றுபு வைகலும் 

பொலவிகென, வேழூறு கெஞ்சக்சேம பாவுதும, வாய்மொழிப் புலவரின் ருணிழ 

மெழுசே” இ௫வுஞ் சுற்றக்தொடுபீரியாமைகூறவிந் காமங்கண்ணிந்று, 14எரி 

மலர் சனைஇய கண்ணை பூவை, விரிமலர் புரையு மேனியை மேனித், திரு 

ஜெமர்க் சுமர்க்ச மார்பினை மார்பிற், ிருமணி பிறங்கும் பூண மால்வரை, யெரி 

இரிர் தன்ன பொன்புனை யுகெகையை, சேவல௩! கொடியோய்ரின் வலவயி 

னிறுச்து, மேவலுட் பண்ஈசமை கூரா, காவ லந்சண ரருமறைப் பொருளே? 

டபரிபாடல்) என ஆிரியம வர்ச.து. '8நின்னொககும் புகழ்கிழலவை” 

( ழே. ) இத வஞ்சித்தூக்கு, பிறவுமன்ன. செப்பிய என்ததனான் 

மூடையமூ விரண்டடி, யீரடி யாகு மிழிபுச் கெல்ல”'என அகத்தியனை ரோதினா 

ராகலின். சுரிதகமென்பது, ஆர் ப்யவியலா எ சல் வெண்பாவியலானாதல் பாட் 

டி.ற் கருதியபொருள்முடிததுகிற்பது இரண்டடியிழிபாகப் பத்தடிப்பெருமை 

யாக வருவதொருறுப்பு. பாட்டிற்கு முகம் தரவாசலானும், கால் சுரிதகமாதலா 

னும் இடைஙிலைப்பாட்டாடுய சாப்ரிசையும் கொச்சசமும் ௮ராகரமும் கொள்ளக 

சடெத்தலின் எருச்தென்பது கழு த.தின்புறத துக்குப் பெயராகவேண்டுமாதலான் 

அவ்வுறுப்புச் தாவைச்சார்ஈ அடடெத்தல்வேண்டுமென்ப; என்னை, “தரவே 

யெருத்த மராகங் கொச்சக, மடக்சியல் வகையொ டைந்துறப் புடைத்தே? ௪-2 

அகத்தியமாதலின், தரவென்பதொருறுப்புக கோடல்வேண்டுமமனின் இவ் 

வாசிரியர் கொச்சசமெனவோதியவசனானே தரவும் அவ்விலக்சண ச் திற்படுமென் 

பது மொன்று, எருச்சென்பது இவ்வாரிரியர்கருத்தினாத் ரவென்பதுடோலும்,



நச்சினார்க்கினியருரை. an G 

அராகமின் திவருதலுங், கொச்சக மீற்தடி குறையாதுவருதலும், அவ்வழியசைச் 

ராகயிற தலும், வெள்ளை ச்சுரிசகச்சானிற லுங் கொள்ச. சீஅறவோருள்ளாரரு 

மறைசாப்ட?வென்னும் பரிபாடலுட்*செ.றுரர் விழையாச் செறிக்சாங் கேண்மை, 

மறுமுறை யானு மியைக கெறிமாண்ட, சண்வரல் வையை யெமக்கு'" என 

வெள்ளைச் சுரிதகக்தா னிற்ற த. (௪௨௧) 

௧௨௨. சொற 1191) ுதடுிகய வடி 

மப்பா நிலைமைக் குரிய வாகும்.* 

இவ மசத குள்ளுறப்புக கூறுகின்றது. 

இ-ள். சொஜ்சீரடியு முடிகியகடியும் பரிபாடற் குள்ளூறுப்பாய்கிற்றற் 

குரியவாம். எ-று. 

அடியென் நகனை முற்கூறியவடியோடுகொடர்ர்தல்லது தாமாக வாரா 

வென்றணர்க வக. சொற்சரடி Coma nu. முடகயலடியாவ௫, வெண்பா 

வோடு விராய்க்சொடர்” கொன்றுகரி ற்கும். அராகமாவது, சாமே வேறு சில 

வடியாய்வரும், உரியவெனவே sala இதழுணேை யுரியவல்லவென்றுணர்க, 

எனவே அ.ராசவுறுப்புச் தேவபாணி£சல்லது வாராவென்றுணர்க, (௧௨௨) 

BIR, Be Net வளாயா மனண் அணடி புணார் க] 

pipy Ger Ds. . துறவுக் சாகிபு 

மொழியசை யாகியம் வழியசை புணர்கதுஞ் 

Cen gers கிறதல் ௦ Sen pes ரயல்பேர்.. 

அப்பரிபாடற்கண் ணும் மலையும் ஆறும் வருணிக்கப்படும், அதுதான் கே 

யாறே யூரே want, னிலைபெறு மரபி னீங்கா தாகும்” என்னு ராகலின், இனிச் 

சுரிதகமாடியும் பரிபாடல் முன்னும்பெறும்; என்னை, “கொச்சக வசையி னெண் 

ணொடு விரா, யடக்கியல் வகையி னடச்சவும் பெறுமே? எனவும் அகத்திய 

ரோதுதலின். எ-து உ ரையாசரியருரை. 

** என்பது மது சொற்ரடியு முடியெலடியும் பரிபாடற்குரிய எ-று, 

சொற்சரடியாவது வருகின்றகுத்கிர௮/. காட்டுதும், முடுதெயலடி.யாவ.த 

ஐந்தடியானும் ஆதடியானும் ஏழடியானும் குற்றெழுத்அப்பயிலச் தொடுப்பது. 
எ-து உரையாசிரியருரை. 

* எ-து, சொற்சீரடியாமாறுணர்...... நீறு. கட்ரிரையாவது பாட்டின்றித் 

தொடுக்கப்பட்டுவருவது. எண்ணென்பது ஈரடியாற் பலவாஇியும் ஒரடியாத் 

பலவாடயும் வருதல். பலவருதலி னெண்ணென்றார். முற்றடியின். றி குறைவு 

சீர்த்தாகு ௭-த. நாற்சோடியின்றி முச்£ரடியானும்வருகல், ஒழியிசையாடியு
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8) மேலெண்ணிய சொற்ேடியாமா அணர்த்துகின்றது. 

டூ-ள், கட்டு...தும். எது புனைச் தரைவகையாற் கூறுமாறுபோல எண் 

ஹோ கூடியும். முற்...யும். எ-து, தூக்குப்பட்டு முடிய மடியின்றிச் குறைவா 
இய சீரையுடைத்தாடியும். ஒழி யும். ௭௮, வேறோ ரசையோடுகூடா தொழிந்து 

நிற்பதோ ரியலசையாஇயும். வழி தும, எனு, அவ்வாறன்றி யதனோடு பல 

வசை புணர்ச்சப்பட்டுநின் பம். சொற்...பே ௭-௫, தரெழுத்தொருமொழி 

மேதலிய சொற்களெல்லார் தாமே சீர்த்தன்மைபெற ஒசைபெற்ற முடிந்துநிற் 

தில் சொத்£ரடி.க்கிலக்கணமாம், எழு. 
வை -_ 

மென்பது ஒழிக்சவிபை யினையுடைததாகியும எற, எனலே, இறு இரசீர், ஒன் 

௮ம் இரண்டும் அசைகுறையவரப்பெறும எ-று. வழியசைபுணர்த்தலாவ௫, 

ஒரு£ரின்சண்ணே பிரிதுமொருசர்வாசசொடர்வதோ அசைவரத்தொடுப்பது, 

சொற்ர்த்திறுசல் ௭-த, சொற்றான சாத்தன்மையைப்பெற்றுநிற்றல். சொற் 

சர்க்யெல்டே ௭-த, இப்பெற்றியுடைசதுர் சொற்சீரின தியல்பு எ-று. 

இவ்விலக்கணம் பரிபாடற்செய்யுட்கணவரும எ-று, ௨-ம, யிரம் விரித்த 

வணங்குடை யருந்தலை, சயுமிழ் திறலொடு மூடிமிசை யணவர, மாயுடை 

மலர்மார்பின் மையில்வால வளை மேணிஈ, சேயுயர் பனைமிசை யெழில்மேழி யேந் 

இய, வாய்வாங்கு வகா மிலாருகுழை யொருவனை,” த.ரவு.4 4எரிமலர் 

சனைஇய சண்ணை பூலை, விரிமலர் புரையு மேனியை மேணனித, தஇிருஜெமர்ர் 

தமர்ந்த மார்பினை மா£பிற், ஜெரிமணி பிறங்கும் பணை மால்வரை, யெரிதிரிக் 

தன்ன பொன்புனை யுடைய, சேவலங் கொடியோய்றின் வலவயி னிறுத்து, 

, மேலலுட் பணிந்தமை கூற, சாஉ ல௩சண ரருமறைப் பொருளே? எருத்து, 

ஈ இணேபிரி யணி தணி பிணிமணி யெரிபுரை, விடரிடு சுடர்படா பொலம்புனை 

வினைமலர்,செரிஇர டெரியரு ளிகன்மிகு மூரண்மிகு,கடறரு மணியொடு முததி 

யார்த்த சேரணி, நெறிசெறி Gaiym முதலவிற லணங்கணங் குவிர ந்மு.ரணி, 

அணிமணி வெயிலுற ழெழில்புக ழலா மலர்மார்பின், னெரிவயிர் ந.தி யெதி 

படை யருத்.துமலை யிவர்நவையினிற், ஈணிபட லினமணி யியலெற ழெழி 

லினிமை யிருளகல, மூறறுகு புரியொருபுரி காண்மலர் மலரி லனெ, வளர் 

பருதியி னொளிமணி மார்பணி மணமிக நாற ருவின், விரைவளி மிகுகடு விசை 

பூடு வுறுத$ல நிரையிதழணி, வயிரிய வமாரைப் போழெழுந் துடன்றிசைத் 

துரைஇய, தானவர் சீரமுமிழ்புனல் பொழிபிழிர் தாரமுதிர் பதிர்பலந் தொட 

வமர் வென்றகணை*, இவைகான்கும் ௮ராகம். *பொருவே மென் றவர் மதச்தபக் 

சீடர். த, செரு மேம்பட்ட செயிர்சீ ரண்ண, லிருவர் சாதை யிலங்குபூண் மா௮, 

தெருள deras afser, மருளறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கு மாதே? இஃது ஆரி 

யம், *அன்னமா பின்னையோய் நின்னை, பின்னனென் அரைத்த லெமக்கெவ 
een A LNRM Tr எ. பவை டி வயத வதகவககள... எம வழகனதள். creme சனை 

ஏ ₹அரிமலர்்சனை இய” என்பதும் பாடம்,



நச்சினார்க்கினியருரை. ௧௩௭ 

உ-ம். / “வடவேள் கடம் தென் குமரி*(சொல்-பாயிரம்) எனவும்,௮,இ,௨, 
எ, ஓ வென்னு மப்பா £லர்தும்."'8$ழே. எடுச்து-தல் ௬) எ-ம் இவை யெண் 

ணொடு புணர்ர் சன. “கறையணி Me pierce கண்ணணி து,சவினவை, பிதை 
யணி சடையி னவை? எனத் அக்குப்பட்டுமுடியாமற் குறைந்தன. [ *ஒரூ௨௧, 

கொடியிய னல்லார் குரனாத்தத் துற்த?(சவி.௮.) ஒரஉவென கிரையசைதானே 

யொழியசையாயிற்று,  அ௱்செனவருக் தனிச்சொல் வஹியசைப்பா ற்படும், 

கொர, ஈகுவனபோ oor fear கொம்டு?! “இனைந்துள்ளி, Sos போலு 

Qerch ge” இதுபேரெண். அருமைஈற் கரியினு மார்வ நின்வயிற், பெருமையின 

வல்லா யாமிவண் மொழிபவை, மெல்லிய வெனா௮௫ு வெரு௮ தல்லியத், திரு 

மறு மார்பநீ யருளல் வேண்டும்! இ.துவு மா௫ிரியம், “விறனமி;க விச ரஈதணர் 

காக்கு, ம௫னு மார்வலர்ச் களியுரீ, திதணிவோர்க் கிருக்கிய ஐதர் சப்பின, 

மறனு மாத்றவர்ச் சணங்கு 8, யாகணேர் வானத் சணிநரிலாத் இகழ்தரு, திங்க 

ளுச் தெறுசதிர்க் கனலியு நீ, யைந்தலை யயரிய வணஙகுடை wiht Mew, cows 

துடை யொருவனு மடங்கலு நீ, ஈலமுழு தளைஇய புகரறு காட்டுப் புலனும் 

பூவினு ணாற்றறூ நீ, வலனுய ரெழிலிய மாச விசும்பு, Gray நீடிய விமையமு 

நீ. இவையாறும் பேலாண், அத.ம.ல்? சணிச்மொல், “இன்னே ரனையை 

யினையை யாலென, வன்னோ யாமிவட் சாணா மையித, பொன்னனார! சேமி அலங் 

கொண டேக்திய, மன்னுயிர் முதல்வனை யாசலி, ணின்னோ ரனையைநின் புக 

ழொடும் பொலிந்தே.”” இது சுரிசகம், “நின்னொக்கும் புகழ்நிழலவை, பொன் 

னொக்கு முூடையவை, புள்ளின் கொடியவை புரிவளை யினவை, எள்ளுகர்க் சடக் 

தட்ட விகனே மியவை, மண்ணுற்ற மணிபா யுருவினவை, எண்ணிறக்த புக 

ழவை யெழின்மார் பினவை,” இவை சிற்றெண்ணும், பேரெண்ணும், இடை 
Que amo. ‘gue’ சணிச்சொல். காமரு சுத்றமொ டொருங்குறின் 'ஈஷி 

யுறை, யாமியைக் தொன்றுபு வைகலும் பொலிசென, வேமுறு செஞ்சத்தேம் 

பரவுதும், வாய்மொழி மு,சல்வகின் ருணிழ மெழுசே? இது சுரிதகம், இது 

சடவுள்வாழ் தது, ஈண்டோதப்பட்ட வுறுப்புகள் மிச்குங்குறைர் தும் வருதலின் 

அப்பாவிற்கு இயல்பென்றுகொள்க, பிறவும் பரிபாடலகத்துக் கண்டுசொள்க, 

ஈமரநிலர் தோன்றாமை மலிபெய ணிலைஇ, யேமநீ ரெழில்வான மிகுதரு 

போழ்.இ, னாகரீண் மணிவரை ஈறுமலர் பலவிஸரஇக், காமரு வையை சென்றே 

கூடல், சீரணி கொண்டன்று வையை யெனவிரும்பிக், தாரணி கொண்டன் 

நுவகை த$லக்கூடி, வாரணி கோல மொரு ரொருவரிழ், சோணி கொண்டு 

நிறதொன்று வெவ்வேறு, சீரணி சொண்ட நிறையணி யங்சாடி, யேரணி 

கொண்டா ரிகல், கைபுனை தாரினர் சண்ணிய, பையெனு மாடைய சாடையர், 

செய்யணி கூக்தலர் பித்தையர், மெய்யணி யானை மிசையார் பொய்யெனத், தங் 

காச் சிறப்பிற் தளிரிய லார்செல்லப், பொங்கு புரவிப் புடைபோ வோரும் 
  

ஏ சஈவாய்மொழிப்புலவ? என்பதும் பாடம், 
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மென் னெஞ்சு” £எள்ளிச சொகுபுட , னாடுவ போலு மயில்? *சையி லுகுவன 
போலும் களை? (கலி-௩௩) இமை முச்£ரோடியான் வந்தன யு நாற்சோடியான் 

வந் சனவுமாய்நின்தவாத ஊர்தற்கு 7 8ஈகுவன?! 78௨ குவது?' 7 4தொகுபுடன்”” 

Segoe” aags Gero Frauds men pCa யவற்தின்முன்னின்ற 

சொத்கள் வழியமசைபுணாகத சொற்ரோடியாயவாறசாணச, இவை யிடை 

Bevin we Wi கொசஃகமாகலின் வளரய-எ தயின்றிச்சொகுபுட னாடுவ 

போலு மயில”என ராற£ீரடியானு (வந௪.கு இவை மேலெண்ணவுமபமம, இவை 

சலிக்கண்வருங்கா லொசசாழிையினும ௨ றம்கலியினும மு௰ியல்வா சாமையும், 

அவற்றட் சொற்ரடிவருங்காஉ றனிசசொலலாயலலது வாசாமையு கொள்க, 

பொங்குரீ£, வையமுஈ சேரு பம மபபபோரு மெவவாயம, பேயெண்டை புணை 

படக் கூட்டிப் போரா ரும மமயயா பபு மெயயார கூடுவா வையத தக, கூடுவா 

ரூட லொழிப்பா ௬ண-*குவா, ராடுவா. ரடவா ரராபபரா நகுவாஈக, கோடுவர 

ரோடிச களர்வாபோ உரறவலாச சேடுவா ரர் -௬௩ இரிவா ரிலராசெ, சற்று 

ரங் கலலா தவரு குயவரும, பெறருர பிழைபாச பெணடிரும, பொறதேரான் 

(ினும பொலமபுரி-௪ கூடலு, முூரறினபப வையைத துறை; அறையாடங் 

காதலர் சோளபுணை யாக, மலறபாடு லாஸா யதியா மயஙூபெ, பிறையேர் நத 

விய ரெல்லாருஈ தபமுன், wfary கடா யெமபாலென முங்கே, யிகலுவ 

செல்வம விளை ததவட் கணடிபபா, கட வருப வையைச துறை, காதலான் 

மராமித கமழ்தா புனலவாகக, யேதிலாள கூருக விடைச்கணடு மற்றது, 

தாதா வெனமருட்குத கானே புனராகு, வேயதகச தென்னை விளைக்சமை மத 

று, சோதலே செய்சே னணுணயஇயை யிசசெவவி, போத லுணடாங்கொ 

லறிக்து புனஃபுணாசச, உசானதே பொதும வியப்பு, கயததகக பூபமிபய்த 

காமக் இழமை, நயததகு நலலாளைக கூடிமா கூடு, முயககுககுச முசவ்வி முலைய 

மூயசகதது சீரு மவட்குக துணேசுசகணண் நாவிட்டோய, நீயு மவடகுத துணை, 

பணிவி லுயர்சிறப்பித் பஞ்சவன் கூடல, மணியெழின் மாமேனி மூதத முறுவ, 

லணிபவள ச செவ்வா யறஙகாவர பெணடிா, மணியணி தமமுரிமை மை5)தரோ 

டாடித், தணிவின்ற வையைப் புனல், புனலோடு போயதுராய்ட பூமாலை 

கொண்டை, யெனலூழ வகையெய்திற் நென்றேற்றுக கொண்டை, புனலூடு 

pop. யறியப்பூ மாலையப்பி, கினைவாரை நெஞ்டுடுககண செய்யுயகா லன்புடன, 

கூடாமு னூடல் கொடியதிதங் கூடிறனை, ஊடாளோ ஷாததலாவா தாந்து, 

எனவாங்கு ஈப்பா யடு௩றாக கொண்டஇவ் வியாறெனப், பார்பபா ரொழிரக்சார் 

படிவு. மைந்தர் மகளி£ மணவிரை தூவிற்றென், றநதணர் தூவல்லா ராறு. 

வையைசே மேய வழுவடுப புறறென், றையாவாய் பூசுறா ராறு, விரியரி விரை 

துரை கரைவழி பிழி பூர்தருமபுனல், சரையொடு சலரயிடை வலரயொடு si 

விடை நிரைநிரைதருக்துதை, நுரையுடன மதகுதோ திரிதரு புனல்களை புர 

ளியசெறலுமதிகடல், புகுமள வளவியற்௪றை தணிவின் று வெள்ளமிகை, வசை



நச்சினார்க்தினியருரை. . she 

“Pie es னோடிக் குரிச் நூ (தொல்-செய். ௪௯) என்றமையின் ஒழியசை 
கூகைவமையும், Kira Osten Que Weare சொத்£ரடியானடங்குமாறு 
மேணர்க. இவை பரிபாடற்சே யரிச்சென்றாரேனும் இயல்பென் ததனானே 
யாண்டும்வரு,கலும் இங்க்கணமென்ப துபெற்றாம். ௮ tury வண்ணஞ், சொத் 

ர்க் காகி தூற்பாற் பயிலும்” (சொல்-செய் டகர) என்பசனானுமுணர்க, முடு 

இியலடி* மு.ற்சாட்டினாம். (௧௨௯) 

௧௨௪. .ங்கதந் தானே யரிநபச் தெரியிற 

செம்பொருள் காக்த தெனவிரு வகைத்தே.ர் 

9) 5 மூறையானே அங்கத கூறுனெத௮. 

இ-ள். வசைர்செய்யுளைக் குத்தமற.ஐராயிற் செம்பொருளங்கதமும், பழி 

கரப்பங சதமும் என அ௮வ்விருவதையினையுடைக ல. எ-று, 

அவை புசழ்போன்று வசையாசலும், வசைபோன்று புகழா சலும்படவரு 

மென்றற்கு அரிதப என்றார். * நூற்றுவர்; லவனைக், குத்ங்கறுத்திட்டானும் 

போனம்" எ-து, புகழ்போன்று வண்ட மாயோன்க. றவுணர்சலின் இது கரகர்த 

இன்பாற்படும். ! “கொடைமடம் படுகலலைலைது”' (புற?-௪௪௨) என்பது வசை 

போன்று புகழ். இது ெம்பொருளின்பாற்படும். இசனானே அ௱்கசமாசாதென் 

பது கருக்சாயிற ற. (௪௬௨௪) 
  

பல புரையுயர் கயிறணி பயிரொழில், மண்யணி யானைமிசை மைந்தரு மடவாரு, 

நிரைநிரை குழீஇ யினருடன் சென்று, குருமண் யானை யியதேர்ப் பொருகன், 

திருமருத முன்றுறை முற்றங் குறுகி, தெரிமருதம் பாடுப பிணிகொள் யாழ்ப் 

பாணர், பாடிப்பாடிப் பரவுபுன, லாடியாடி யருளியவ, ரூடியூடி யுணரப் புகன்.ற, 

கூடிச்கூடி மஇழ்புமடுழ்பு, சேடிச்சேடிச் ஏதைபுரிதைபு, சூடிச்சூடிக் கை 

தொழு ததொழமு௪, மமுவொடு கின் ந மலிபுனல் வையை, விமுூதகை கல 

மைந்தரு மாடி, யமிழ்வது போன்ற வின்னிகரன குணக்குச் சான்றீர் முழுவது 
மிசீிலாவுண்டு, சாந்துங் கமழ்சாருங் கோதையுள் சண்ணமுங, கூந்தலும் 

பிததையுஞ் சேர்ந்தன பூவினு மல்லாற், சிறிதானு நீர்நிறர் தோன்றா இவ்வையை 

யாறு, மழைரீ ரறுகுளத்து வாய்பூசி யாடுங், கழுகீர மஞ்சனக் குங்குமக் கலங் 

கல், விழுநீர்விரரீர வன்று வையை, வெருவருங் கொல்யானை வீங்குதோண் 

மாதன் றருகூட லரோடுவையை வருபுன, லாடியகன்மை பொருவுங்கா, லிரு 

மூன்னீர் வையம் படி ச்தென்னை யா.னூர்ச், கொருஙிலைய மாற்ற வியையா ௧௬ 

மரபி, னந்தா வாயாற் முயிரந: கண்லளசினா, னிர்திரஷோேோமிந் தகைத்துரி. இது 

சாமப்பொருளாக வெண்பாமிக்குவந்த பாட்டு, எ-து உரையாசரியருரை, 

  

%* செய்ஃக௨க உரைபார்க்க. 

* எ.து, அங்கதச்செய்யுளாமாறுணர்...... ற்று. அஙகதமாவது குத்தமற்த 

லகையித் செம்பொருளெனவும் கரந்ததெனவும் இருவகைப்படும் எ-று, அவை 

மூன்னர்க்காட்டுதும், எ-து உரையாசிரியருரை,



௧௮௦ தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

௧௨௫, செம்பொரு ளாவன வசையெனப் படுமே,* 

இ து முறையே செம்பொருளங்கச௩ கூறுகின்றது. 

இ-ள். வாய்சரவாது கறப்படும்வசை செம்பொருள்வசை யெனப்படும். 
எலு, 

அவை வெண்பாவேயன் திச£.றுபான்மை மற்றைய பாக்களானும்வருமென் 

அுணர்க. ௨-ம். [4இருடர் மணிவிளக்கச் சேழிலார் கோவே, குருடேயு மன்று 
நின் குற்த-மருடேயும், பாட்டு மூரையும்பயிலா சனவிரண் ,டோட்டைச செவியு 

மூள" இஃது ஏழிற்கோலை ஒளவையார்பாடியது. 7*எம்மிகழ் லோரவர் தம் 

(நிகழ்வோரே, எய்பிக ழாரவர் தம்மிக மாரே, தம்புஈ ஸ்ரிகழ்வா ரெம்புச ழிகழ்கோர், 

பாரி யோரி நள்ளி யெழினியாய், பேசன் பெருக்சோண் மலைய னென்றில்,வெழு 

வரு ளொருவனு எல்லை யானா, ணின்னை கோவ செவனோ முட்டாற்றாக்குறைக் 

சட்டிபோல,*ய முளேயேர்ன்னன் னோர்க்கே,யானு முளனே தீம்பாலோர்க்கே, 

குருகினும் வெளியோய் தே௭ ததுப், பருகுடா லன்னவென் சொல்லுகுத் தேனே? 

*--, சகலிப்பாட்டான்வருவன வசைக் கூத கினுட் காண்க, : *அறச்சுவையிலன் 

வையெயிற்றினன், மயிர்மெய்யான் மாசுடையினன், பொய்வாயாத் புசழ்மேக 

லன், மைகூர்ந்த மயலதிவனன், மேவரு இதப்பி னஞ்சி, யாவரும் வெரூஉ 

மாலிக் சோவே” (.-) இது வஞ்ச, (௪௨௫) 

௧௬௨௬, மொழிகாநங்து மொழிபினத பழிகாப் ராகும்.$ 

இ௫ பஸ்ரீகரப்பங்கத௩। கூறுகின்ற. 

இ-ள். வசைப்பொருளினைச் கெம்பொருள்படாமலிசைப்பது பழிகரப் 

«ud, elon io, எ-று. 

ர் ஈசயென விரத்தல்!” (புறம்-௨௦௪) எனனும்பாட்டினுள் :4 தெண்ணீர்ப் 

பரப்பி னிமிழ்திரைட் பெருங்கட, லுண்ணா ராகுவர் நீர்வேட் டோரே?என் தகழி 
கின்செல்வ் சடல்போற்பெரிேனும் பிதர்க்கிணிதாய் நகரப்படாதென வசை 

யைச் செம்பொருளாகாமற்கூறியவாறு காண்க, புறதஇனுட் பலவு மிவ்வாறே 

வருவன காண்க. வெண்பாவிஃவருகன வாதுழிக் காண்க, (௧௨௧) 

* எ-து, செம்பொருளாயெ அங்கதமுணர்......ற்று. செம்பொருளர்செய 

அங்கதம் வசையெனப் பெயர்பெறும் எ-று, எ-து உரையாசிரியருரை. 

* இப்பாட்டுச் சமிழ்சாவலர்சரில/தயில் ஒளவையார் ஒருவனைப்பாடி அவன் 

இகழ்ச்சிசொல்ல அப்போதுபாடிய அங்கசஅகவல் என்று கூறப்பட்டுள்ள த, 

1 எ.து, மழைபொருளாகிய அங்கதமூணர்.... ..ற்று, தான் மொழியை 

மதறைத்துமொழியி னது பழிகரப்பெனப் பெயர்பெறும் எ-று, o-g உரை 

யாசிரியருரை,



ஈச்சினாக்கினியகுரை. ௧௪௪௮ 

௧௨௪. செய்யுட் டாமே பிரண்டென மொழிப.* 

9s மேத்கூதிய இரண்டனையுமே இவ்வகையானும் பகுக்கப்படுமென் 

Ser ps. 

இ-ள். முற்கூறிய செய்யுட்டாம் ஏரோவொன றிரணடாம். எ-று, 

அகவை செம்பொருட்செவியுறையங்கசம், பழிகாப்புச் செவியுறையங்கசம், 

செம்பொருளக்கசதம், பாழிகரப்பங்கசம் என சான்குகூறுபடும். எ-று, 

பாய்த,திள, விக்குள் என்றாற்போலச் செயயுளென்பதூர் தொழிற்பெயர்.() 

௧௨௨௮. துகளொடும் பொருளொடிம புணாக்தன் ரூயிற் 

செவியுறைச செய்யு எதுவென மொழிப.ர் 

De முற்கூறிய இருவகைச் செவியுழையுங peer pg. 

இ-ன். அரசன் றனக்குரிய அரசியலிற் றப்பியரிலயைக் கூறுங்கூற 

ரோடும், அவ்வதம்பொகுளின்பம்பயக்கக் கூறுங்கூற்றோடும் ஒரு செய்யுட்கூடி. 

வர்சசாயின் ௮து செம்பொருட்செவியுதையங்கதம், பழிகரப்புச்செவியுதை 

யங்கதம் எனப் பெயர்கூறப்படும், எ-று. 

துகளாவது படை குடி கூ ழமைச்சு சட்பு அரணென்னுமிவற்றைப் பாது 

சாவாதிருத்தல், ௨-ம்: *களியிரு Qoob Corse யாக, வளியிடை வழங்கா கானஞ் 

Seu, மண்டிணி கடக் தண்டமிழக கிழவர், முரசுரூழங்கு சானை ரூரவ 

Gores, மரசெனட்பவெது நின ச டெர௬ம, வலஙகுக திர்க சனலிகால்வயித்றோன் 

தினு, மிலங்குகதிர் கெள்ளி தென்புலம் படரினு, மர்தண் காவிரி வந்துகள்: 
பூட்டச், தோமிகொள் வேலின் ரோத்தம போவ, வாடுகட் கரும்பின்; வெண்பூ 

டங்கு, சாடெனப் படுவது நினதே யத்தை, யார ௪, மாடுகெழு செல்வத்துப் பீடு 

கெழு வேந்தே,கினவ கூறுவ லெனவ கேண்மகதி,யறம்புரிர் தன்ன செங்கோனாட் 

டக், முறைவேண்டு பொ ume பதனெளி யோரீண் 'அிறைகேண்டு படொழுஇத் 

* எ-து, மேற்சொல்லப்பட்ட செய்யுள் தொகுச், அணர்...... ற்று, ண்டு 

ஈம்மால் வேண்டப்பட்ட செய்யுள் இரண்டுவகையென்றுசொல்லுவர் எ-று, 

அவ் முன்னர்ச்காட்டுதும். எ-து உரையாரியருரை, 

* ௭-2, செய்யுளைப் பாகுபடுச்.துசனுதலிற்று, புகழொடும் பொருளொடும் 

புணர்வரின் செவியுறைச்செய்யுளென்றுகூறுவர் புலவர் எ-று, எ-து உரை 

யாசிரியருரை, 

* சழைச்சரும்பின் எனவும் பிரஇிபேதமுண்டு,



௧௪௨ தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

பெயல்பெத் ருரே, ஞாயிறு ச௪மர்த கோடுதிரள் கொண்க, மாச விசும்பினடுவுகின் 

ருங்குக், கண்பொர விள௱ங்குநின் விண்டொரு வியன்குடை, வெயின்மறைக 

கொண்டன்றோ வன்றே வருர்திய, குடிமறைப் பதுவே கூர்வேல் வளவ, வெளிர் 
௮ப்பனர் துணியின் வீற்றுவீற்றுக டெப்பஃ, களிம்றுக்கணம் பொருச கண்ணகன் 

பதர். தலை, வருபடை தாங்கிப் பெயர்புறச் தார்ச் தப், பொருபடை சரூ௨௩ கொர் 

PGP முழுபடை,பயூன்றுசான் மரு£்.க னீன் தசன் பயனே ,மாரிபொய்ப்பினும் வாரி 

குன்றினு, மியற்சை யல்லது செயற்கையிர் மோன றினும் , சாவலர்ப் பழிக்குமிக் 

கண்ணகன் ஞால, மதுகற் 2றிந்சனை யாயினியு, சொ.தும லாளர் *பொதுமொழி 

கொள்ளாது, பகடுபுறக் சருகர் பார மோம்பிக், குடி புற சருகுவை யாயினின் ,னடி. 

புற் தருகுவ ரடங்கா தோரே” (புதம-௩) இது இஞ்ஞால மியற்கசையல்லது 

தமது செயற்கையிகற்மோன் Day மாவலனைப்பழிககும்; இசனையுமுண ராதே நீ 

வேற்ற.ரசர்க்குப் பெறு தர்கரிதாகிய ஈறாதகாட்டினை நின தாகப்பெற்றுவைசத்து 

அதனையழிச்கின்றது நினச்சரசயலன்றேன்று ௮அவனாட்டையழ் த்தமைகூறுத 

வில், துகனொடுபுணர்வும், குடிபுறாசரின் ௩னக்கூச் செல்வமுதவிய தத தவிற 

பகைவர் மின்னை வணங்குவரெனட் பபாருளொடுபுணர்வும் வெளிப்படக்கூறவித 

செம்பொருட்செவியுறையா சுதமாயிற்று. : “வள்ளியோர்ப் படர்ந்து புள்ளிற் 

போ, கெடியபென் னாது சரமபல கடஈது, வடியா காவின் வலலாங்குப் பாடிப், 

பெற்றது ம௫ிழ்ஈறு சறற மருசதி, மோம்பா துண்டு கூம்பாது வீ, வரிசைக்கு 

வருக்துமிட் பரில் வாழக்கை, ப நர்க்குச் சிர் சன்றோவின்றே, திறதப்பட, ஈண் 

ணுர் காண வண்ணார் 6, யாங்கணி சாமு னல்ல தோங்குபுகழ், மண்ணாள் 

செல்வ மெய்திய, நுமமோ ரானை மசம்மலு மூடைச்தே'' ( புறம்௪௪.) இது 

சோழன்ஈலங்கள்ளியுழைர்ன ற: உரையர்புக்க இளந்தச்சனென்னும்புலவனைக் 

தூரியாற்றுத்துஞ்சிய கெகியகிள்ளி ஒற்றுவ சாவனன்று கொல்வுழி யவ்வர௪ற்கு 

ர் 

யரசன்கேட்டஞ்ினானென்னும் டொருளைரிறத்துதவிம் பப்ர்காப்புச்செவியறை 

யங்கதமாயிற்று. இவ்வாறே புதத்தினுட் செவியுறைச்செய்யுட்களபலவும் வரு 

வனவுள, அ௮வ்வேறபா முணர்ந்துகொள்க, ரபுகழொடும் பொருளொமும் என்று 
23 

பாடமோதின் மேல் ** வசையொடும ஈசையயாமிம '' (செய்-கடக) என்பது 

பொருக்தாதாம். (soy) 

௧௨.௯, விசையொ! நசை௰யாடிம் புணாந்தன் ரா? 

னஙகதச சசய்ய ளென் மணா புலவா.] 

* பொய்ம்மொழி எனவும் பாடம். 

* இப்பாடம் உரையாசிரியர்கொண்ட து. 

t என்பதுமது, வசையொடும் ரசையொடும்புணர்ந்தசெய்யுள் அங்கதச 

செய்யுளெனப் பெயர்பெறும் எ-று.



ஈச்சிஸ ர்க்கினியருரை. SHB. 

9). ஒழிஈச ௮௩ சசசசெய்ய omamssG sea Ber mg. 

இ-ள் ஒஎ)-ப்பொருளொடுப அசனாப்ற: ச ஈசைப்பொருளொடும் ஒரு 

செய்யட்கூ டிவருமாமின் ௮சனை . மெம்பொருள௩ ௧௪ம பழிகாப்பங்கசம் எனப் 

பெயாகூறப்படும். எ.று 

அகை இவகூயெச்செய்யரூட்காண் 5. முன்னர். செம்பொருள்வசைக்குக 

காட.டிய ௨ தாணு களினும இல்வேறபாடியகதுணாக, (௪௨௯) 

௧௩.0. ஒததா மில சசாலி ரலி2வண் பாட டே 

கொச்சச முபிமு ட ஏஎனிகா வ வமைகுரித.* 

Ds சலிப்பாவென்னும 2 மபபின இத துணேப்பகுஇயினான் வருமென 

QAI AGE செயயளப௪தி வ௱்வுசு னை றது 

இ-ள். ஒததாழிளைச்சவியம சுவ்டிவணபாவும, கொசசககசலியும், உறழ் 

சவியமெனக் கவி கான்ககூ ௩படும ஏறு 

DS SYD Herr WY MUL UE PES GOES CY அது ஓத 

தாழிசையென வினைசசொஃசயாம.. தாறு மயணறது கட்டளை சகலிக்குத 

கரவு மிசகதுனளளா வ ௩ ஈாயூரல 1 உதனிர் ரழபடட் கிவருசலிர் பெற்றபெயர் , 

இங்ஙனம் வாவ ௩ கட்டளைக்கலியே நப்பெயா பன்மையாற்பெற்றபெயர். 

இணி ஒழிச்சவுறப்பிற் ருழிடை எசகலிற் ஈலைமையாஈ்பெற்றபெயருமாம். 

இனிச் சீர்வகையானவருங் ஃலிககுத சரவ மிஉ£ ஒளிவரும; இதற்குச் தாழிசை 

யோசை தாழமபட்டே வருதலு ப, Tuer nw Cad nh Pag sae Oar ms 

எனவேகொசசச்சதிற்காயத் ருபின-*சீயே, வினமாண் சாழகம வீஈ்கக் கட்டிப், 

புனை மாண் மரீஇய வம்பு செரிகியே?(கலி-௮) எனச தாழம்பட்டவோசையின் தி 

வரும், இணிக் கலிவெண்பாட்டெ கலியாகியவெணபாட்ி; இது முன்மொழி 

நிலையல். கொச்சகம் ௨ றுப்பிறைபெர்றபெயா. உறழ்கலி பொருளினாத்பெற்ற 

பெயர், சம்மி ஜனொச்துவருசலானும் றப்புடைமையானும் ஓ.த்தாழிசை முற் 

கூறிற்று. | தூ ற்றைமபதுகலியுளளூம ஒத கா்ிசைககவி அறபசத்தெட்டு வரத, 

எனவே இருவாச்ருனும ெயயுள் செய்யபபெறும எ-று, எ-து உரை 

யாிரியருரை. 

% எ-.து, கலிப்பாப் பாகுபமிமாறுணர் ர்று, எச்தாழிசையும் கலிவெண் 

பாட்டும் கொசசகமும உ தழ்கலியமெை கான்குவகைப்படுவ கலிப்பா எ-று, 

அவையாமாறு முன்னர்க்காட்டுதும, *இருவயி னொத்து மொவ்வா விய 

வினுக், தெரியிழை மாள்ரொட மாந்த ரி௨ட௨ரூ௨ஈ , சலப்டெய ராயினு மைந்



are தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இதற்கும் சொச்சகச்இிற்கு மிடையே சலிவெண்பாச் கூறிற்று, அதுவும் இவை 

போல வுறப்புச்சுளுடைத்சாயும்வருமென்றற்கு. சசவும்போக்குஞ் றுபான்மை 
யன்நியும்வருசலிற் கொச்சச மசன்பின்னதாயிற்று, அடச்யெலின் நதியும், அடி. 

கிமிர்ச் தும், ஒழுகசையின் தியுமவபருசலின் அதன்பின்னது உதழ்கலியாயிற்ற. 
பரிபாடலுங் கலியாகாவோவெனின், கலியும், பரிபாடலுமென கேருக இரண்டு 
சொசை வழங்குதலானும், உறுப்பின் வேறுபாட்டானும் வேதென்றுணர்க. () 

௧௩௧, ஒத்தா மிசைக்களலி.யிருவகைத் தாகும்.* 

Be தேதையே ஓத்தாழிசைப்பகுஇி கூறன் 2. 

/ ஓன். (ama) 
௧௩௨. இடைகிலப் பாட்டே தரவுபோக் கடையென 

ஈடைபயின் ரொழுகு மொன்றென மொழிப.] 

இத மேத்கூதிய ஒத்தாழிசையிரண்டினுள் ஒன்.ஐு தாழிசையுர் சரவுஞ் 

சுரிதகமும் தனிச்சொல்லும் என ரான்குறுப்பாசப் பயின் றுவருமென் றகூறு 

வர்புலவர், எ-று. 

அவ்வாறுபயின் ற வருமெனவே இத்துணேயேனையொன்றும் பயிலாதுவரு 

மென்பதாம். செய்யுளிடையேகிற்றலானும், சாழம்பட்டவோசையன் தியும் 

வருவனவுங்கோடற்குச் தாழிசையென்னாது பொதுவாக இடைநிலையென்ருர். 

அவைதாமே பாட்டாயும்வரு தலும், அங்ஙனம் உருங்கா லொன்றும் பலவுமாயும் 

நண மரபின்றி வுவாச் சோன்றிப் பொவிவொடு புணர்ச்த பொருட்டி த முடை 

ய.2 அடப்: vem CRs sre.” என்று அசத்தியனாரோதுதலித், ௧-2 L 

வசப்டொருளென வழங்கப்படும். ௭-து உரையாசிரியருரை, 

* எ-து, ஒத்தாழிசைக்கலிப்பாட் பாகுபடுமாறுணர்.....,.2.து. ஒத்சாழிசைக் 

shin இரண்டுவகைப்படும் எ-று, அலவ முன்னர்க்காட்மிதும், a-g 

உரையாசரியருரசை, 
: t 

t Dé @sBraens San_ss GOseh Verrtev. 

... ந எது, இடைகிலைப்பாட்டுப் பாகுபமொறுணர்......2து. தாழிசையம் தர 

௮ம் சரிதகமும் அடைநிலைக்கெவியுமென சான்குறுப்பினையுடைத்து ஓத்தா 

ழிசைச்சலி எ-று, 

..... இவை முதையினால், தரவு தாழிசை தனிச்சொல் சுரிதசகமெனச் டெச்கை 
முறையானேகூருது, சாழிசையை மு.த்கூறியவதனால் இப்பாவித்கு ஒத்தா ழிசை



நச்சினார்க்கினியருரை. கசடு 

வருசலுஈசோடற்குப் பாட்டென்றார். இசைக் தரவிற்குமுற்கூதினார் ஓத்தா 

ழிசைக்கலியென இசஞாற் பெயர்பெற சவின். இவ்வேறபட்ட உதாரணங்கள் 

மேற்சாட்டிதம், மூகத்துச்சாப்பகிசவிற் நரவு; ௨ டம்புந்தலையும் வேறுபாடாக ' 

வழா கும்வவாயான் ௨ டம்பிற்குக் சயரச்துப்போல் இத முன்னிற்றலின் எருத் 

சென்று wis ro. Curae mild sor மேற்கூறுதும், முன்னும் பின்னும் 

பிறவு ஒப்புக்களை யவ டயர்ற்ரவின் அடைரிலை. அது சனிரின்றஞ் சராகலித் 

தணி/பொல் எனவும்பசிம், எனதே காவு, suse, sider, afl sew 

என்னும் மல.றயேேவருசல் மரபார். ஈறபான்மை தணிச்சொலின் தியும்வருதலிற் 

ணி சொல்லை மித்ர றி! ஷ். (௧௯௨) 

DR... கா ௮7 கூர து குர ட்ட Dy MM 

- ' : உட ர பச 
1யாறி noo hag i Oy [ல/யா பாறு” 

இக சரவிற்கு அளவுகூ றஇன்ற த.. 

இ.ள், gorau சாவிற்கு அளவுசாணன் சான்சடிமுதலாகப் பன்னிரண் 

டடிகாறம் வாப்பெலம், ஏறு, 

எனவே ஒன்பதுலம்பெச்றகம்;  உயமையாற் சிறுபான்மை பண்னி 

ரண்டடியி றுயரவும்பெ.14. துது சீநிரார் 0-0 னெய்தலொடு நீடிய, கேரித 

ழாம்ப னிரையிரழ் 2/1 யார்யார் ப -யிழை மயாலிப்ப கோடி, மோரை மகளி 

போொழறை தும் தி பாரு வரர று பாம். விறு ol BT ig $i, யயர்ச்த Out his ருயர்ம.ர 

மம், 5), ued Seat bath dowd Mat sb em sw bee 1 wea Gur n பல்கு சல் 

பயிற்று, முறயர்சீ௨ ய்ய! ol coho Qe, புதுவோர்ப் புணர்தல் வெய்ய 

ஐயிண், வதுவை மாளால் ௮ று மஞ்தியா, னோவேன் ரோழி கோவாய் ரீயெனி* 

வெரற்பார்க ஏறும் மிளினிஈ செற்றென? (கலி-௭௫) இது பதின்மான் pip 

LIA OD ALE (௧௯௯) 
  

ஏறக் சகா முற் கூறினார். முற்கூறியவழியும் இடைரிலைப்பாட்டெனச் கூறுத 

வின் : மர் அறத் ஸ் ரவெண் வரலா, இடை கிலைப்பா ட்டெனினுந் oa ழிசையெனி 

னும் 2க்ராம், பெபொல்கெனிவும். சா/த ு:மெணினும் அராகமெனினும் ஒக்கும், 

அடையெனிஷர் சிம் சால்லெனினணும் லக்கும். சணிச்சொல்லைப் பின்னெண் 

opening TB மிரர் தணிச்கொல் வ ரவுமபெறுமென் றசொள்ச, 

எ-து உரியா? 1 யதி, 

 எ-து, சரவிற்கு ௮டிவமையறையுணர்... ற்று, தரவு சாலடியிழிபாகப் 

பன்னிரண்டடி யுயர்வாக விடைவருமடி, எல்லாவற்றானும் வரப்பெறுமென்று 
கொள்க, எ-து ற srs as aso tr, 

1 4இதிரண் Quis வேறயும் படுமே? எனவும் பிரஇிபேதமுண்டு, 

2 கொண்மார் என்றும் பாடம், 
19



௧௪௬ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௧௩௪, இடைகிலைப் பாட்டே 

தரவகப் பட்ட மரரின தென்ப.* 

Davao. 
௫-ன். தாழிசையாகத தரவிற்சுருங்கின முறைமையினையுடையது. எ-று. 

அகசப்படுதலென்பது சம், புறமென் நிருகூற செய்தவழி Mpa op 

னுடம்படல், முன் சாலமுன்னாம். எனவே ஆறடிமுதல் இரண்டடிகாறும் வரப் 

பெறுமென்றுகொள்க, மரபின் என்றதனான் நாண்௩டித் சாவிற்கு நான்கடித் 

சாழிசைவருசலங் கொள்ஈ. இஉத்திற்குகாணம் மேற்காட்டுதும். இசனானே 

பன்னீரடி WS sigs FE nn செறுவின? (கலி.எநு) என்ற தரவிர்கும்$எல்வி வருது 

யெவன் குறித் தனையென, சொல்லா திருப்பே னாயி னெல்லென, விரியுளைக் 

கலிமான் றேரொடு வர்௪, விருக்செ.௫ிர் கோடலின் மறைப்ப லென்றும்” (கலி- 

எடு) எனச் தரவகப்பட்டசாழிசை வருதல்கொள்க, (௧௯௪) 

௧:௩௫. அடைகிலைக ரளி தாழிசைப் பின்னர் 

நடை லின் ௫ மகு மாற்றான் Renal. + 

இ௫* தனிச்சொற் இடா கூறுகின் றது 

டன், ங்கென்னு மசைச்சொல்லாய் அடைநிலையாயெசொல் தாழிசை 

யின்பின்னே பயின்றுவரும், எ-று. 

ஆங்கென்னுமசைச்சொல் பயிலுமெனவே அல்லாதன ஈடைஈவிலாகன 

பொருள்பெறவருசல் பெற்றாம். அங்கென ஏழனுருபா யிடப்பொருளஞுணர்ச் 

எதீறறேல் யாண்டும் பொருளுணர்த்தல்வேண்டும், ௮அங்௩னம் நில்லாமையின் 

அசைரிலையாயிற்று, உதாரண மேற்காட்டுதும். (௧௬௫) 
  

% எ.து, தாழிசைக்கு அடியாமாறுணர் |. HM. தாழிசைக்கு அடி தரவிற் 

சுருங்வெரும் எ-று. *தரவகப்பட்ட மரபின?” என்ற சணல் ௮தற்கோதப்பட்ட 

சான்சஈடியின் மிசாசென்பதாம ம், மூன் றடியாலும் இரண்டடியானும் வரப்பெறு 

மென்பதாஉங் கொள்க. வருகின்ற சூத்திரச்துள் 4*ஓத்து மூன்றாகு மொத் 

தாழிசை”? எனக்கூறுதலானும், இப்பன்மைவினை ஓத்தாழிசைக்கலியெனகச் 

கூறுதலானும், சாழிசை ஒருபொருண்மேல்மூன் றடுக்கிவருமென்றுகொள்க, 

எ-து உரையாடரியருலா,. 

* ௭-த, தணிஈ*்சொல்லாமாறணர். , நீறு. ௮டைமிலைக்ளெவியாயெ தனிச் 

சொல் தாழிசைப்பின்னர் ஈடக்கலைப் பயின்னொமுகுமெனச் சொல்லுவர். 

அங்கு - ௮சை, தாழிசைப்பின்னர்ஈடக்கலைப்பயின்றொழுகுமெனவே, 

தாழிசைமுன்னர்வருதல் சிறுபான்மையென்றுகெர்ள்க. எ-து உரையாசிரிய 
குரை,



நச்சினார்க்கினியருரை. ௬௫௪ 

SRI போக்கயெல் வகையே வைப்பெனப் படுமே,* 

இ.ச ஒழிர்ச சுரிதகம் உணார்டற்று, 

டு-ள். போக்க திலக்சணப்பகு இயை வைப்பென்றுகூ றப்படும், எ-று, 

என்றது போக்குதலும் வைச் சலுமென்லும் இரண்டிலக்சணமுடைத்து. 

எ-று. செய்யுள் பிறிசொன்றினையவாவாமற் கடைபோகச்செய்தலிந் 

போச்செனவும், முற்கூறிய தரவு சாழிசைகளிற் பொருள்களைக்சொண்டு 

தொகுததுவைத்தலின் வைப்பெனவும்படும். எ-று. இதனை அுடக்கிய 

லென்ழும், வாமென்று மேற்கூ ஓுவார், தண் டப்பொருள்களுமூணர்க. () 

௧௬.௪. தாவிய லொக்து மசனகப் படுமே 

புரைதிரிறுதி கிலையுரைச கன்றே, 

இதவுஞ் சுரி தக EO Bd You a. ப.கின றது, 

இ-ள், சிறபான்மை தரவுகளோடுடாத்தும், உம்மையான் ஏறியும் 

வருமாயினும் பெரும்பான்மை சரவின்பாசம்பெறுதலை யிலக்கணமாக 

வுடைச்சாய்வரும். ௮ல்ஙவனமவருமிடச்துப் பெரும்பான்மையும் இடை 

சிலைட்பாட்டின்பொருளை முடிவுசாட்டியே௱்ற்கும், எ.று, 
  

% எ-தூ, சுரிசகமாமாறுணா, .றழு. சுரிசகமென்பது வைப்பெனவும் 

பகம். ௮து தாவோெொச்ச வளவிர்ருகயும், அசணிர் குறைந்சவளவிழ் 

ருூயும் குற்றந்தீர்சபாட்டின் இறு திர்லேயுரைத்தெெ சன்றவாறு, 

சரவியலொத்தலாவது கிழமை சான்கடி பெருமை பன்னிரண்டடி 

யாஇ வருசல். ௮,சனகப்படுசலாவது சிறுமை மூன் நடியாலும் Be om Wig 

யானும் வருதல். இச்சூச்திங்களோ தினமுறையானேவருமென்று 

கொள்க, மேல் துள்ளலோகைச்சாகி உரைமுசலாகய வெண்பாவுரிச் 

சீர்மிச்கு, சுரிதகம், ஆ௫ிரியசசானணாதல் வெண்பாவானாசல் வருமெனவுங் 

கூறிய விலச்கணங்களு மமிந்துகொள்ஈ, . உதா: பாடின்றிப் பசச்சகண் 

பைசல் பனிம௰்க, வாடிபு ௨னப்போடி வணாங்கிறை வளையா, வாடெழி 

லழிவஞ்சா சகன்றவர் இறத திணி, உாடுங்கா னினைப்பதொன் முடையேன் 

மன் னதுவுக்தான்? இது ரானகடிச் சாவு. ''தொன்னலம் தொலை ௩௫ 

யாம் துயருழப்பத் துறந்துளார், துன்னிஈல் காதலர் துதந்தேகு மாரிடைக், 

கன்மிசை யுருப்பேறக்கனையெரிசிசறென, வின்னிசை யெழிலியை யிசச்சவு 

மியைவதோ; புனையிழா யீங்குகாம் புநட்பொருள் வெஃகுமுன், முளை யென் 

னார் காதலர் முன்னிய வாற்நிடைச, எனைவாடச் சனக்குரின் Fart seme 

இீகெனக், சனைகஇர்ச் சனவியைக் காழுற லயைவதோ,; ஒளியிழா மீங்குநாந் 

அயர்கூரப் பொருள்வயின், னளியொரீஇச் சாசல ரசன்ேகு மாரிடை,



௪௪௮ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

இயலென்ற சந் றரவின்பொருள்சொண்டுமுடியஃம்பெறுமென்று 

சொள்ச,. இசறெமைக் செல்லைகூறாமையின் ஆ௫ிரியக்க குக்கூ றிய வண 

ஐடியே இறுமையாம், அகப்பகிமுிமனவே தாவ்ன்பாகமாகிய ௮ ஈடியே 

உயர்விற்செல்லையென்பதூக. 2, இழினவிர் மிகல்வ்கூ ஈடையிர பண்ணீ 

சடித்சரவிற்காயினு மூன்றடியாண்வருமென்பது உ ம. முழிவமையிரக் ௪ 

தீவிற்கு ரிவ்வாதேவருவெள்பதா உம் கொலக Dareh lelorat £4 F Bir wil 

இஃதொரக்கும். ஓச்து மென்ற ஆரியம் LARGO TWIN Th oF OO 

@ aren 6. இதுதி யென்றது இடைஈலைப்பாட்டை. 2 ப, சாடி துள்ளா 

மற் ரூழிசை சாழம்பட்டுவ௩த ஈட் ten aaa a hap pla ae ina. f 6 aah Oy OF 

பின் வல்லென் ௪ யாச்கைப் புலியோ கிர, கற்தமைலில்லா சரிலவளர் மித் 

தைய, ரறறம்பார்ச் தல்குங ச௩கண் மறவர்தா௩, கொள்றாரம் ua Hest ov 

சாயிலும் வம்பலர், துள்ளுமாக் காண்மார் மெதொடர்ச்துமி! வெளவலர், புள் 

ளூ வழங்காப் புலம்புகொ சாரிடை. aig Gad OF HB (பொருடால் 

வேட்கையி, னுள்ளினி பென்ப ச௱௱்சன சென்றோ. றி: சார்விர் கவையார 

மீவரு மிளமுலை, போழ் இடைப் பஃ.ா அலம் பூர ‘we LET LELNG HBT, (OF LL 

கதுப் பணிகுவர் காதலர் மற்றவர், Hpwed Ouse ood wi Vu னென் 

S48; woene Ym © mS grt 8 bewOis, eonaigy usm pay 

மெனவுசைத்து மமையாமொன், ene atleny Roe Sali காதலர் மற்றவ 

Geresy OsacOsr ao NCu Gera anu, gain car Sle wranics ணார 

சணியாசர்சங், கண்ணொட தொடிச்சென் கோக்கு மமையா ரன், வெண் 

EH நீவுவர் காசலா ம் ற் திவி வெண் வடக மெலன் கொல மய ஹென் SOY ik 

ஆங்கு, ஈழறிபெரு ஈள்சலொன் புடைதச்சென வென் ம் £ ழி, யழிவொ சை 

இய வெவ்வத்த ளொருகாணீர், (Duin ep Beni படநீப்பின் வாழ்வா ளோ, 
  

 மூளியரின் மூழ்கிய வெம்மைசார் தேசகென, விச செவலை! வாழி 

தீவு மியைவசோ; 33 இவை சா.பிமை. om aw fees Gag, 

பொருட் சிறப்பெண் ரிச் இசெல்வாமாட் Lg cha a 0! , 2 த்தி! nay a பகற் 

இச் செருமா ழேோமொ மி, வா மை ன் வைய ழீ ர கன ih கஸ்பா i Mears, ண் 

னோடிப் பாப்பூர்ச லுண்டென, வறஜேேடி விறைஇன்றவ ராளவினை த 

இிறத்தே?' (கலி கட-வதுபாலை) இல சுரிதகம், இது நான்கடிச் சாவும் 

கான்கடியான் மூன்று சாழிசையும் சணிசசொல்லும் ஐ சமச்சுரிசகமும 

வந்த ஒத்தாழிசைக்கலிப்பா வெண்ப; இதனை வபோிசையொட்சாழிவசச் 

கலிட்பாவென்ப, * பெவல்புகழ் மன்னவன் விள௩௫ய வெொமுச்சள்சா, 

னல்லாத்றி னுயிர்காச்து ஈடக்கரச் சான்செய்்ச, சொல்வினைப் பயன்றுய்ப் 

பத் துறக்கம்வேட் டெழுந்தாப்போற், பல்கதிர் ஞாயிறு பசலாற்றி மலை 

சேர, வானாது கலுழ்சொண்ட வுலசச்து மற்றவ, னேவையா ஊளிப்பான் 

போ லிசலிருண் மதிப்ப, குடைரிடூ வாண்டார்ச்கு மாளிய வருவார்க்கு,



நச்சினார்க்கினியருரை. ௪௪௬ 

லொ,திகிஎிப் பெருமரின் பொருட்பிணிச் செலவே? (கலி-௪) இ.து மிகவும் 

அள்ளிவர்ச எட்டடிச்சாவர் சாழம்பட்ட வோசைபெற்றுத் தரவகப்பட்ட 

மாடின தாகிய கான்சடிச் சாழிசைமூன்றும் Mae sor sy மசைரிலை த சனிச் 

சொன்று சாலின்பாஃம்பெர்று ான்சடியா யிறு இரிலையுனாச்ச சுரிசகமூம் 

பெர்மம் கானினும் சாழிசையினு கேரீ நறியற்€ரும்பெற்றுவர்ச ஒத்தா 

சைவ. பேரிறுறியரசட். கட்டளேக்குவாராமையுணர்க. 4 “ஞாலமூன் 

ராமு ஜு ok TU ae சல்வறகு மது மறைப், பாவன்ன மேனியா னணிபெதத 

ஸ் குறும் நீல & Ch we Gis sarduron வெண்டிமை, வாலெக்கர் வாய் 

சூழு வய௩குநீர்சி சண்டோப்பமளால ரெடுச்சாற்ற வுள்ளாய்நீ துற த சவிற், 

கூன் மெனங்வகோ மென்னையு மறைச்தாண்மற், சாரிகை பெற்றதன் 

கவின்லாடக் சமழ்பாக்கே, உ ரணிகொண்ட பிறை லல்லாக்கால்; 

இம்ணமிஙவ்வு ஈவர்காற்ற வெய்யாம்நீ கறத சல், புணையில்லா வெங்வகோ 

பெண்ணையு மறைத்தாஸ்டமற்,. மணறையாரும் டசைபெற்ற தொன்னல 

உடிக்கிர், பண்வனப் பிழாசச னபா wer Cap எல்லாச்சால்; இன் றிவ்வூ 

reap pr dace eng go, herr goo னெவ்வகோ யென்னையு 

en OF STEM LA, Caio Ca sy Bunsen af mere chips gb, Ger pk 

GbR clp அரும்பெபரு௩௪ ணல்லாச்கால்; அ சனால், பிரிவில்லாய் போலநீ 

சியவச துற ol Mit FIT, ONO FoI Co) Heoht sa ளாய்ஈலம் பெயாதாப், 

புரியவே 6B or oi Crd gLoyy, விரிசண்டார். வியன்மார்ப விரைகரின் 

davai” (aelesa +) அது கால யிழுிபாகிய மான்சடிச்சாரவிற்கு மா 

Suet yy Braise pes cc bh oi hw தாழிசை தம்முள் அளவொத்து 

wong, Adib BI பொருள பெற்ற தணிச்சொல்லம்பெற்றுத் தரவிய 

இலொச்து இறு இ dares be ae ஈமும்பெரக்ற வொ ச்சாழிசைக்கலிப்பா. 

பரி அ ஓடி இர்வப nah db ge Set hE aT gy at யாணை யொடு மறவர் 

ய கு, வ ச at Be Oy சஞ்சு a, Ve 6 துநீர் செய்யும் பொருளி 

மடைர்ன் த பாவமோ விபத்தர்ச் பருண்மா வ; மாலைர், தூவறத் துறக் 

மறு Sol gh hey bb kth ன், பு fil போற Hal 6 & Gl aver ளனெழினல 

அமளி ஸர்வா, யாய்கிறை வண்ட ரப்பா சுனைப்பூப்போற் peer ad, ang 

எர்ப் புணர்ச்சலர் காரிகை சுழிிவாய; ob, mgsQueré கோவலர் 

திரிக்கும் ல்க மேட்டுப், பையென்ற கெஞ்சததேம் பக்கம்பா சாட்டுவாய், 

செவ்வழியாம் ஈஉரம்பலின் இளவியார் பாசாட்டும், பொய்தீர்க்ச புணர்ச்சியுட் 

பு.து௩லல் சடிகல்லாய்; மாலைரீ, சதைமிக்க தாழ்ச்னைப் பசிசேசரந்து 

புள்ளார்ப்பப், பகைரிக்ஈ கெஞ்சத்தேம் பக்கம்பா சாட்வாய், சகைமிக்க 

புணர்ச்சயொர் தாழ்கொடி முல்லே, முகைமுகம் இறந்தன்ன முறுவலுங் 

கடிகல்லாய்;”” தாழிசை. *ஆங்க' தனிச்சொல், “மாலையு மலரு கோனா 

செம்வயின், னெஞ்சமு மஞ்சுமற் மில்ல வஞ்ூ, யுள்ளா சமைச்சோ ௬ள்ள,



௪௦ தொல்காப்பியம் சேய்புளியல் 

னும் யாமுமகருச, றஈசன மாத லறிஈசனி ராயி, னீளீரு முஈரீ£ உளிசலன 

கெளவலி, ளை.வினைக கழி௩சோ£ போர ல௨௨தைக, கேளபெருஈ சகை 

யோ டெவனபல மொழிகுவ், ளைக சோணமீன ஈகைதசரு* சசைமே, 

கல்லெனக சவினபெரர விடூவாரற ப படுதசபின, புவெனர சளமபோ 

லப புலமபுகொண டமைவாளே , அளபவா ௪௪௬ வபெதர காடுபோர, 

WNP. ss gn பைச௨கொண டமைவானோ, ஏரிரா வைகலுட 

டாமரைப் பொயகையு, ணீாநீசத மஉாபோக நீரீபபின வாழவாளோ, என 

வாஙகு, பொயநநஃ௨சல் புரிபதம்ா புரடச.௨ ஸகவீட, டெஈகாளே ! செக 

சமாயநீ செலவ, சரகாளகொண டிரசகூரிவ எருமடெர ஓயீரே? (சல) 

இது சறுமைசகெக்லைகூறிய ராடிசச மிரையும ஆ௫ர்யசதிறகுசகூ றிய 

றுமையான்வசத மூனை ரடிசசா சசமும பெ.டாது ) (இமயவிஉ வாகிய 

வீரஞசடை யஈசண, னுமையமா% துமாபயிருசன 2௭௧, வையிரு தலையி 

ன.ரககா கோமான, ஜொடிபொல தடசுசையார ஈரபுக௪ தமமஃ, அய0கசல் 

செல்லா துழபபவண போக வு பு யருவேயபப பூசத வேககையைக, 

கறுவுகொன டதன சா குசதிய பதயாளை, நீடிரு விடட சலமபச 

கூ யதசன, சோர்பயககஃ ௨ர நழாகு பசேர?(சலீ- ௩௦ எனற விசன 

உளளுளையுவமதசதா£ ரலைல் வ்மு ௩ உரியதா ய முடனகெ ணடு, சுரித 

சசதுரிற்னனுறு விழுமா காரக லே 4 ஙே சோழ -னமட காடன, 

Gages Sal. போகி, ம௩ஸாட பண்ன தமிசால வரைநதனன கொ 

ant Ca” (wale 4) Coe ௯.) Sor Bua dre இலேகசாந ந வின 

பொருள சகாணடிராகரிம மாதக் JF “urge )ப டசாசகண பைத 

பணிம௨க, வாடுபு வன பபே(படி வண௩இிஸா ட ளயூர, வாடெழி உழிவஞ்சா 

அமா றவபோா திற திணி உமா ணினைபபமக ன றுடை யேனமன னது 

வுநசான? (சலி-:௪) பனு. உ கடிச்சு ல். ௫௩ 14௪ பமிபாருட சிறப 

பெணணிச செலவா மாட gknwer Osiagggs Gri wires @seaus 

  

மூளளி னுஎள Cf ol Gh AB’ s (am சாவடி ஏஉமத௮-1) ஈரிதசம. இது 

தாழிசைகோறு geidt pour pare CnofemaQurg giglengs 

கலிப்பா “AWaG) Lo yor 3 வனு௩ கல்பபாவ் ௨, தாவ பன sh ger 

டடியாயவநதது “இவ௩மக of ugutm கைமமா' என்னு கலியுள 

இசண்டடியாற முழிசை வாசன - ணசடன வழிமொழிஈது”” எனனு௩ 

சலிப்பாவில, காழிசை மூனறடியானவ௩தது ஆறறியதணா எனபதும 

சடவுட்பாட்டியலுை மூன்றடிரசுி,சகமவ௩தது இணி ஏனையடிசளான 

ag srt தாழிசையுஞ சுரிதகழுங கலிதசொகையுட் கணடுகொளச, 

எ.து உரையாடிரியருரை,



நச்சினார்க்கினியருரை. கடுக 

சேமொழி, வதனோடின் வையத்து வான் ஈ௬௩ சற்பினா. ணிறனோடிப் பசப் 

பூச ஓண்டென, வரனோடி வில௩கன தவ ராள்வினைத் இற,ச்தே? (கலி- 

௧௪) tars aA Fa ஐ 5 தடி௰ rivers இது ஒத்தும் என்ற வும்மை 

யார சொண்டது ரீஅரிசே சோழி ணிமப்பாமென் முணர்சல், பெரிதே 

சாமமென் ஓுயி-சவச எரசே, பலவே டாமம பையுளு முடைய, சலெவே 

யெமமோ சாவ மனரி, டழூலவ- டயகுகிழை யொலப்ப வுலமஈ, தெழி 

ெள்சு மயில் னடூ௩௪ சேச்சையு, gor இண்௱வா ஈச்சசன் பயனே; 

மெல்லிய ரெொஎக பையுளகூ ஈதச, சசாகலிற னெயதமை யல்ல தவர் 

BOM, aA MET - ஈட௰ வாமம் விசை, வில்லனா னெய்சலோ 

விலாமனாயியை, வில். று. vega sa ream பிறடசகோய்; ஈசைமு ச 

லாக ஈட்பினு ளெழுஈச, சமைபைய ன தல்ல சவாகமமை, வசைமையி 

செழு ச சொன்மூரண vy gir ved cod ous! oF ப சலோ விடாமனாயிழை, 

பசையையிர் கடிதவா தகை பம் னலிபுபோம, கீயல னெனடிறன்னை உன் 

பினிற பிணிசத௭ 6, ap Fg ANA HOT மைப், பாயிரு ணீக்கு 

கோயதபு OBO GF #1 நியிகரை எக்கு உட RY ப னாயிழை, ஈயினு௩ கடித 

வர் சாயல ஈ கன்று மிகாய, ஓட, அனை. தட டஉ வவா5மக, இன்னுயிர் 

போத்தரு மருத துவ ஈயின், 67rd ads F mip Guide w grt 6, sre 

GFX als sor up who es borer வரு நு கோயே” (கலஃக௩ ௭) 

Qs Qeow auras sonr mga iv arenrler Nats Seo 

நிலைப்பாட் டைஈதடியானய௩த த! மடி. டானவருவன வ௩தவழிக்காண்க, 

இன்னா! சிலமபிந செமொழி மைமபமா, பின்னொடு கெழீடுய தடவ 

லல்கு, னுண்வரி வாட வார து வீடிவாய, சண்ணர் துறைவ gen pus 

காணீ??(கல-௪2 ௫) இ.துவுக் சாழிசையல்லாவிடைங்லைபபாட்டு, ரீ'காணாமா 

யிருள்பாப்பிக கையற்க ஈ௩குலான, மாணாசோய செயதான்ஈட் சென்ருய் 

மற் றவனை நீ, சாணவும டெஈரயோ ॥ாணயோ மடகெஞ்சே? (சலி-௧௨௨௩) 

இது சாழிசையெனவம, இடைநிலைப்பாட் டெனவும்படும், இடைசிலைப் 

பாட்டாடச் சனியேவருவன கொசச ஈமென்றுணர்க, வெள்ளைசசுரிசசத் 

சான் முடிவனவும் வதுபரசகாண்க, புரை$ரென்றதனாற் ருழிசைப்பொரு 

ளேயன்றி அவற்றோடு, போககியற்பொருளஷகொண்டு 1புடைபடாதுவரு 

வனவுங கொள்க, 9 I தரசினு சடையில் ப் பொருளையு ஈசசுபவோ? 

(சலி-௮) என மூடிச். தலின் நீ£நாசல் கூடாது பெரும விச்செல, வொழிதல் 

வேண்டுவல் சூழிழ் பழியின் 17? (மை । என ச சாழிசைப்பொருளைக்கொண்டு 

பின்பு|*மன்னவன் புற,தர வருவிரு௩ சோம்பி, ஈனனகர் விழையச் கூடி, 
னின்னுறல் வியன் மார்ப வதுமனும் பொருளே? (ஷேூ.) எனப் போச்இயழ் 

பொருளையும் சொண் டிற்றது. பிறவுமன்ன. (௧௩௭) 
  

ட eee om me வடட பக tenement mca வவ 

1 புரைபடாது எனவும் பிரதிபேதமுண்டு,



#@e. தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

காடு, எனை யொன்றே, 

தேவர்ப் பராஅய முன்னிலைக் கண்ணே * 

இ..2 ஒழிர் ச ஒச்சாழிரை கூறன் து 

ஓள். ஒழிஈச வொத்சாழினை முன்னிலைய். , சத மசவரைபப ர 

வும்பொருண்மைத்து எ.று 

எனவே இத அசா லைசசெயயளாசாதென்பதா5 ம, முனி்சம ச் ரய 

செயயுளாமென்பதால ம மிெபறுதும OOP OMA GO LOE ஈர 

நார்பாவிந்குமுரித்ெசென்ர வாபூதஇயல் HEV GB மிமயதிர டோ ணம 

அவை தேவபாணியாசாவாயிரம தகன பபராவீனுமடடாக்கையாயவரழிப 

புறகிலைவாழ்.த்தயாம, பாட்டுடை ச௪சூூவளை ஈக டடிசகூனு மென்பது 

பெறுதும், எனவே பாட்டுடை சச வளை ககூட உனறு௩ கபட -வ்டினுக் 

தேவர்ப்பராயிற்றேயாம,முனனியென்பத பொபா ம லீபபாப் புனே ற 

வழக்சேயன றிச சிறுபாண்மை Fu ulini. டார பப Li TEN Fo gnyit VR OO yr 

இதனைப் MY pan. 60) Ogu VRS CO Comer uo wd Wi po aR Lu 

உ லசவழக்கமாசாசென்று க (௪௩௮) 

௧௩௯. அதுே 

வண்ணக பெரும். oD Mh ame aa f 

இ. ௮ உணனையொன்்சொன்றபெயாதசாழ்னாவண்ணசலொத த ழிமை 

யெனவும், ஒருபோகெனவு சிரண்டாம . எ.று 

இதன்பயன் இவறழுள ஒருபோகு ஒசதாழி/சைமின்ட பெய ரப 

பெராதென்பதசாம. OB) Ba BA Duin & FT Hons மை erm "oon Fy 

பான்மைதோன்௱ ஏனையொன்மிரன.,௩கூறிப் பினனரு மாரகூர்யவொத 

சாழிசையைச்சேர வண்ணசதரைவைசதுட பின ஒருபே மான லேழபட 

டைத்தசனானும, அசணிலக்சகண௩கஉூலுனெ ர “ume ge de 72.4" (lag 

௧௫௩.) என்லுஞ்சூத் திச ௪ ச சாபிசையு ர ப்பப்ெ மெக்கா ex LALIT wD) 

'மூணர்ச. இக்காலத்சா ஐருபோகியை யும் ச சாழிசையயன்னு௩ தாழிசை 

(பெய்துகாட்டுவர்; ௮து தொல் சாப்பியனார்கருத்ன்மையுணாக, (am +) 
செக்ஸ்ல 0   

* எ-து, சொல்லாசொழிஈச வொச்சாழிசைசசல ப்பாவணர்ழ் Mell. 

ஒத்தாழிசைக்கலிட்பா மூன்னிலையிடத்துச் தேவமைப்பாரும பொருண் 

மைத்து எ-று. ௭-த உரையாடரியருரை 

* எதி, மேற்சொல்லப்பஃட முூன்னிலைப்பாவல் தமாறுணர் ற்று, 

சேவரிடச். த முன்னிலைடப்பாவலாகியவது சான் வண்ணகமெனவும் ஒருபோ 
செனவும் இருவகைப்படும் எ-று, ௪-து உரையாிரியருசை,



நச்சினார்க்கினியகுரை. ௬௫௧. 

௧௪௦ வண்ணக் சானே, 

ச.ரவே தாழிசை பெண்ணே வாரமென 

றக்கால் வதையிற் ரோன் ௮ மென்ப * 

Ds முறையானே வண்ணசக்கூடறுகின் ற. 

இள். வண்ணகவொச்சாழிசைசான சசவும் சாழிசையும் எண்ணு 

ம1ப்புஞ் சுரிசகமுமென் ஜெண்ணிய கான்குமுறைமையாற் ஜோன் தும்,எ.று, 

தனிச்சொல்லையும் ௮இகாரத சாற்கொள்ச, தாலினார் செய்வ 
மூன்னிலையாகச்றுத்திச் சாழிசையாத் நெய்வச்சை வண்ணித்துப்புகழ்தி 

லின் வண்ணகமாயிற்று, ஒழிர்சவுழுப்பான் வண்ணிப்பினும் அசத்குச் 
எறக்சவுறுப் பிதுவேயாம்; எனவே அ௮கநிலைசெயயுளுட் டாழிசை வண் 

ணித்துவாராவாயிந்று. எண்ணுறுப்பு மேற்கூறுப. ௨ ஆரணமு மேழ்சாட்டு 

அம், அவ்வுறுப்பு நீரச்திரைபோன் முறையே சுருக்வெருசலி ன சனை 

யம்போசரல்சவொச்சாழிசையென்றும், வண்ணசகமென் நதனை அசாசவுறுப் 

பாக்கி யவ்வுறுப்புடையது வண்ணகவொத்தாழிசையென்றுங் கூறுவாரு 

get, இத பின்னுள்ளோர்கூறியதார்கெஃ்லா முசலூலா சலின், தொல் 

காப்பியனாரை மாறுபடிசல் மரபன்றென்க, (௪.௪௦) 

௧௪௧. தரவே தானுப, , 

சான்கு மா மேட்டு பெ 

கோடி பற்றிய சிலைமைத காகும்ர் 

Dog ஏனையொனறற்குச் சரவிலச்சணஙகூறுகன் 2.த. 

இ-ள். சசாவுசாலும் நான்குமுசம் பன்னிரண்டடி௰ிலு தியாகவாசா து; 
சேவபாணிக்சாயின் எட்டும் ஆறும் நான்கு மென்த ச மகிலையைப்பத் நிய 

நிலைமைத்தாய்வரும். எ.று. 

இசனாற் தலையளவு, இடையளவு, கடையளவுகளாம். ஒழிச் சவு.றுப் . 

பித்கு மிவைசொள்க. கோடிபற்றியவென் ற, ர்கு அளவடியென்ப நண்டுக் 

கூறவேண்டாமையிற் ஈமரிலைபானன் றி வியனிலையான்வாசாெள்பே ச 

பொருளாயிற்று, (amp) 
  

. * எ.து, வண்ணகவொத் சாழிசைச்சலிப்பாவாமா துணர். பத்து, 
வண்ணசகவொத்தாழிசையாவது தாவும் சாழதிசையும் எண்ணம் கரிசத 
மூம் என்றுசொல்லப்பட்ட நான்குறுப்பினையுடைச்து ௭-2. எது உச 
யாசிரியருமை. 

ர எ-று, சசவிற்கு அடிவரையதையுணர்......2று. வண்ணசவொத், 
சாசறிசைக்சலிப்பாவித்கு, சாவு அளவு மான்கும் ஆளும் எட்டுமாடிய wer 
வடியினால் வருமென்றவா.று. ப் 

ஈண்டு நோடியென்றது சொச்சசச் சரவுபோலலாராமைக்சென்று. 
கொள்க. சொல்லப்பட்டவடியினு.ம் மூன் தடியே மிசற்குவருமென்றகாரு 
Sop. ௭-து ௨உசையாவரியருசை, 90



௪டு௪ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௧௯௨. ஒத்துகன் ரக மொத்தா ழிசையே.* 

த சாழிசைகூறுஇின் உ.த. 

இ-ள், பொருளும் அளயுர் தம்முளொத்து மூன்ரூயவரு* தேவபா 

ணிக்சண்வரும் தாழிசை, எறு. 

இவை பொருளொகச்குமெனவே அகச்லையொ ச சாழிசைக்கண்வருஈ 

தாழிசை சிறுபான்மை பொருளொங்வாதவருசல் பெற்றாம், உ-ம், “கல் 

லெனச் சவின்பெற்த? (கவ்.டு) என்னுச் சாழிசையை இடப்பொருகோடு 

(டி) என்னு சாப்சையை இடத்தியல் 

பொருளோ Baran ing. Oui LEMMA, (௧௪௨) 

ட உவமைகூரி *மரிரா amare spor 

௧௪௩, தரவிற் ஈரு௫கித சேதோன்று மென்ப.* 

இத முன்னாவர்ச வொத்சாழிசைபோற ஈழிசை சரவோடொகச்து 

வாராவென ஐயயக நியு, 

Qn, எட்டும் தழும் சான்குமென்ர வண்ண ச்தின்றழிசையுஞ் சம 

நிலைத்தாவிற சுருஙகித்தோனழும, எறு. 

வாளா சுருமகுமென் ரேனும் சோன்றுமென்ரசனார் சாவின் 

பாதியாகிய பான்கடிட பூன்றடியபே மனா்குப் பெரறுமைக்குஞு சிறுமைக்கு 

மெல்லையென்றுகொள்க, ஈபடியிரண்டிம்சதுகசொடாசலின் மான்கடித்தா 

வின்பாகமாகிய உரடி ச தழுிசையாசா தாயிற்று, இங்வனங்கூழுச்கால் எழடிப் 

பெருமையாகச் சாழிசைசோடல்வேண்டும். இசனார்கூறியகான்சடியாலு 

நன தடியானுமன் நிஐச்சடியானு ப்ப/ண்டடியானுமவாராென்பசாயிற்ழு, 

CPF, அடக்கியல் வார் தரவோ டொக்கும்.ர் 

இத சுரி சக ச்செல்லைகூறுஇன் pg. 

டன், அடகூயெல்பிதறாகுய சாதகர் சாவோடொக்கும், எ-று. 

முன்னர்ப் பல்வசையா ப கழ் செய்வத தினை யொருபெயர்கொடுத்து 

HSE ED DON OT அடக்கயெலாயிநழ. செய்வதையன் றி மக்களைப்புகழ்௩ த 

அடியும்வருசலின் வாரமாயிர்ற ரிறுச்சமுரையனே எண்ணுறப்புணர்ச் 

தாது மயக்கக்க.றியயசனானே தனி*சொல்வருல்சால் எண்ணீற்றுப்பின் 
னுஞ் சுரிசசத்இன் முன்னும் புணாக்க, (௧௪௪) 
  

* எத, சாழிசையவ்வாறேயுணா... ..நறு. இச்சூத்திம், இசந்தது 
சாத்சென்றுகொள்க, தாழிசையும் தம்மு எளவுமொத்து|மூன்ருவரு 
மவை சாவிற் சுருங்கிக்தோன்றுமென்றுகொள்க, எ-துமிஉசையாடிரிய 

Ges. 
ர் எதி, சுரிசகமாமாறுணர்.... my. அஇடக்கியலாகயரசுரிசகமும்!2.ச 

கவோடொச்,ச விலச்சணத்த வென்றவாறு, ௪-த உசையாடிரியகுபை,



ஈச்சினார்க்சினியருரை, சடம் 

SPB. Ips pO apa பெருச சருககும சனணணே,* 

9). எணணுழுபபாமாறகளாததுஇன ஈத 

(8-ள் எண்ணுவது மதபடபபெருகி! வழிமுரையாந ௬ருகவெொப 
@upir எ-று 

சொடைமெஈ சனை Praesens 9சொடை பெறுதலும நோக்கா 

சாயிஐறு மு.றபட GawCa Gru. 9 we வருமெனபது பெதரம பெரு 

யெனசசறை ஏாடியா னி ணடைசடடி வ.) முறைகர௬௩கவருமெனவே 

சரடியிறகு௬௩கி மோரடியாயு 2 ஏரடியிறசு௬௩௫ யிருராயும, இரு€ரிற 

சுருககியொருசராயுமமஒன ரறகொன ப பாகமே சுர௬ு௩குதல கொளக, “நாத 

சி ரடிகொண்ட தடி யென்ட 6 ॥7(செய௰ n எனறலினஅளவடியேகொளச 

இருசீசானவருவன இரணடி எசஈது அளவடிய/சறகே௱பத தொடை 

கொணடு sab. _௩றற௨ லும ஒருசி ரனவருவனவும நானகணைஈது அள 

வடியாசறகேதபத சொடைசெ ணக ,வ& டர ௱உரனும அவையும அள 

வடிசுக ணடககிறறு பன ழககமாதலா ருருககிபு. லவாதலகெ எச காடி 

யும லாடியும இருஈரு.ம ஒருசிருமாயச. உநஙஇவ ச உரவு இரண்டிற்கு 

நானகு, கான௫றகு உ ய எ. டிராரு. பஇனாுழமம॥ ஒனாறசொனறு 

உறுபபுவகையான இாடடிகதுமமெக9க ௭௧  இருசாவருவன குகளடி 

யெனபபேதலன மேற Romo wer son அடியினட௩சாகொருசிசேயா 

யிறறு தகவேஇதனையெ .ுகவண vol yo னகுமாயத சலையெண, 

இடையெண கடை டெண் எனவுமபசி தலசோகக மேல எண்ணுக Rex er 

மூம? எனப பி! சதோதுப இனி ௮ளவடியிரசுருககுமென தலின இவ வள 

வடியிறசுருஙயெ இருசீபையும ஒருவறிச சன்ன சமெனவு சபடும இனி சாடி 

யிரணடினைப பேபணணென பும, ஒரடி மசணனிறகுடைதவிற சிறறெண 

ணெனவும, இவா 0ிறகும பினவருஞ்ினன ச.திறகும இடையேகிற நவின 

இருசீல இரணடிடைடெண்ணெனவு 6, Ha Me அளவாயரிதகுஞ்சின 

னததி அள வெணடிணனவும duu hm Og ஏமையும இருஈரினை முச 

சீராசகயும ஒருசரின யிருசீமாகசயு ம அககுவைபபின௮௪ற ஈசையுஞ ௪ரும 

  

இசை மயொடுசே ஈமையுனாக (௧௪௫) 

* எது 01H 05, Wil 5) GOK re முதாமிருசெசபுுப்புப பெரு 

எப பீனஜொகெகுமுறுபபுச சுரு டெளாவருமென ஈவா ம, 

௮,சளை இரணடடிய னவருவன இரணடும, ஜாடியானவருவன நானகும, 

சிரசடியானவருவன வெடடும, குற டியான்வருவன பஇனாம, எனப 

பிற தூலாசிரியருரைபப, இவவா௫ிரியாககு வரையறையிலவாம, எது 

௨௯ /யாிரியருமை,



“Ge தொல்காப்பியம் செம்யுளியல் 

௧௪௬. எணணிடை அயாழ்்ச ses மினதே 

]னன மலலாக காலை யான 

OF மேலசறசே புரணடை 

இ-ள், UY mm நீய எணகளின Mam sa Cau wy Ros னழ,௪னன 

Qwem Gener py Hae roe 62 எறு 

எனவே என்னவெண்ணெழ்யா கு. 4 wea du am ou ஒழு சலம், 

சனென்டெண்ணெழ்யர்! சது -,வஸைஃயெளா ஹம ஒழியாது ர.தறுளு 

சுவையுடை சசாயிராறு இடையென தகர ர.॥மண்ணு ॥ன மயண்ணு 

மஸ்லன எட்டு எனகாகிுயும பகை உ டாகியு௩ ROME HAUG sors 

சொல்ச, வவசைமெண்ணிருட ாரனணரு  டொபுவருசகு. ௪தபட்டைமை 

எதிரினிொென்பசகாா GO uv yu rf) nemiaber me parca New 

மச சளசான கர ர்ருடபட  ஊர்சமடகு 7ஈர்ம UrePag a சர்சஙகு, நி 

சுடாபோஸிருகாசஇமீவ*இடயடா ம. மா ஈட பககம சச ஒுரைவோனும 

பாகத்சோ பசு௩2சொடிசே , dem aera சட னு. சரு௩கா னி 

வயென்பராக, கவ்சவாத எல, வடயூறுவா உட ச மி ரயூருவு நீயென 

னிற பிரவுருவு 8ீயேயா, யளபபா்ய நானமனாயா னுணாததுதற கறியோ 

னே: எவ்வுயிாசகு மூயிசேோயாயியக a shew ho (a; மூ 1௫, யவவுயிாசக ணடக 

இயே யருளாது ரு ர்றஸலிஞு, வெவவினைசெய தவையுழாது வெமபிறவிக 

SUP ts, வல்வினையையகஈர மணிரபதுர்ள னருளனரே, பச லுயிரும 
  

* எ-து, மேலதசாசே புனடையணா ry Cio pOana or. 

ua. எண் ஒரோவொன ல யொழிர்துவருகல srr otangi, sofa 

சொலலிலலா சவழி எனரவாழு 

எனவே சொம்ஈபபட வுல்பபுக்கள. தணியா வருவழி இடை 

யொழியாமல்வருசல்வேணடுமபெனாகாழ தனி” vw. uo ener 

Bouya ssi ey இனித சனிரகொலன 3 எண்ணிடை ப டடவழு! 

ஒருபோகெனப் பெயாபெறும உதா. இதல Ch i (peas இளா 

SM OU yplsSse, கடககெழு ௧௮ சுடாிற| க௨ரசொளிரும வாலு 

ளைய, வழல்வளை சுழஸ்செஙக ணரிமாவாய மஸ௩தானை ௪, தாரொல முடி 

பிதிரச் சமணியப பபொடிபொரஈ ச, வாரபுன AMG GB Ved Ure ew Som 

பக, கூருகிரான மராபிட ஈத கொலைமல் சடககையோயீ தரு. “முர 

சா வியனமதுரை முழுவதாக சலைபனிபபப, புரைதொமி தரடிணடோட் 

போர்மலோத மாமன்னா, அடியொ€ மடியிறபபுண டயாகசவா ED GF 

சோப், 'பொடியெழ Qante gm ie 5 sg ber பகதாமேோ, சலியொலி 
  

11இன்ன Sanne சாலை யான? உன்பதும பிரதியேசம.



ஈச்சிரைக்கினியருரை. சட 

படைப்பதுகின பண்டென்றே பகவனல், வல் வினையின் வலைப்பட்டு வருத 
ட) . n $ . Lo . 

௪௩௩ ருயி- சமமை, ஈன்வினை 22 பயில்கிச்து ஈகிச்சஞ்செய umahaw, wh 

சில்வா ம முட்சாம OFF UAE மர்ளன் EF BU இரின் @ ap Pro wr sar G yn 

யதைச்சா ey) yas we ois SU to ஞணர்வுகிளை மமொருவாம gi. 

னி த்தப், பழிப்பின் ௩ சாறு Vo hhe ul eu ge, சழிப்பதுவு 

ரிக்வையா டா கதி மருள wer Cast af warm no af fav ys மெ. ip wu P 

7 aor ள் ் a age Stag # eer ஷெட் ் ச் * ey ச தழுவி வதண் சம்விபா ய utr. Sora one Sips ser Gedy, 

முனைவர் சபகு மு. த்திப்மிகை இற்னெண விகழ் சோல் கிலையு மாயினை ; 

Ber OA eo ORM A ge ப குளை பு மாயி இருவரு PAC LONE say 

மாயினை; மிபாருவா. விளாஈகிப் Pong பயினை , பானி. வண்ணனீ, 

பணிம இ BL. tye சீணிர ance, Bord cette ம ape ிவாருவ 

ணீ; யாணிழார பெவணீ, பெபழுதிரு mR, de Ora RS மண்ணு 

ரீ, விண்ணு, அபிவயுரீ, உட லகி, உண ரர், aap sgh, மியவரீ, பகலுநீ, 

ream hy ப வரீ, பாடகர், நெ. டர். நண ணி யப, யுளுசீ, 

பெருளுரி: pri, Bhroa sige dearasion னடியினை, சென்னியின் 

வாங்கிட் பண்ணாள் பாது, ப சக யுக பனனுமப் க waar, Ha abu. 
  

ad w emer aap BO BBL. ணணிப்கிகக, வஸியிய வல Tp} tbo) தஇாந்த மருட். 

சோவு, மாணாசா ரூட மகி பாமபிதும (வெத்தல கிச், Ca sms tag 

விசும்பிர் செகுச் சதன் எனமாமோ, பகிமனர் யினகரை பரக்துட ஸனிரிர 

தாடச், சடிமுர மண இட்டுத் aidan ம விலே ம, வெரினொடு மருப் 

படா வீழ்ச்துதிடம வே, செருமல் பெரும ச-ழுவி வ ழுத்ததுகின் னிக 

லாமோ;? இவை ஷின்மு, தாறுசை, இ௰ங்கொளி மரகத மெழின்மிகு 

வியன் கடல் ,வலமபரித தடகமையோய மா று st 601 60H 17 we atu) exert aS aarti & 

Yn Card gt பசுமபொன்னும, பொருசளி நட்டோய புமையு சின் 

pea” இவை பேபெண், “கண்தவா கதிர் மடி கனபுஞ் சென்னியை, 

சண்டி ருமுபசை GOON EB Sim வஸலியிய ஒவர. மோங்கிய கொடி 

alee, al Vig aa: மாற்மிய வழியி 25 Baa gi Sac. “Cura 

௮ணாக் ஈடச்தோயநீறு, புண. மருதம் பில 62 த. யநீத, நீரகல மளந்சோய் 

நீஇ, ஈழூரிகழைம் படையோயந்து;?" இலை யிடை மியண், “ven Sih By யுலகு 

நீஇ, யுருவுநீது, யருவுநீஇ, யாழுிநீழு, யருளுநீழு, யா பு நீறு, மறமுநீஇ; இவை 

nO pew, ''எனவாங்கு?? தனிர்செொல்,  (இடுதிற லொருவரிச் பரவுது 

மெந்கோன், ரொகெழம் கொடுமபூட் பகட்டெழின் மார்பிற், கயலொடு 

இடந் ௪ சிலையுடைக் கொடுயரிப், புயலுறழ் சடக்கைச் செவ்வே லச்சு சன், 

ரொன்றிய லுலக முழுவது, மொண்றுபுரி இ௫ரி யுருட்கிவோ னெனவே?' 

இது ஆறடிச்சுரிதகம். இவ்வாறுவருவசனை ஒருசாசாசிரியர் அம்போசாங்க 

வொத்தாழிசைச் ஈலிப்பா என்றுகூழுப, எஃது உரையாகிரியருளா..



சட தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

பிறவியை நீத்தல் வேண்டி, முறிய பதறொ6 Serpe ரீக, மூனிமை 

யாச்கிய மூவா முசுதியை, மடஉர வளிதசக்ன மலவாடி, யரிய வனர யுரிதி 

னிஐஹ பெறவே” இஃது எடடடிததாவு, சாவினபாகமபதறிய கான 

சடித்சாழிரைமூன் றம, ஈரடியிர ணம் ப ஒரடிகானகும, இரு£ரெடடிம, ஒரு 

சாபதினாறுமாகய நகாஈவகைமெணண! தனிசசொவஉலும எட்ட டிசசுரிசக 

GQ ump & eo wan ey | av esr em சபபெருஈசேவபானர்,ரீபலியுருவீர Gants 

படை மழுவாள வ௨னே௩இடு, புவியுரிமேற பைசச உ சாபு பூரகாசை விரிச 

சமைததுக, கணசமருச திருமேனி வெண் ணாலின சவினபகைடப த, தண 

கீமழபூ? சாரிதழி ௪ லமஉாஈது Sang siea மொழீவஉ சத்தான பமந்காசே 

முறுவலார ரோவாசே, வீழிவவசச gaya ss? sren Ca _gsen Gown 

வழியாக, கலிகெழு ௪ reehe auipart Cg ore’ Gena seta ym 

சுடி மூடனடிரப aace@ara நீறு இருேோனி மெட்மபசலே 

teGa tsa, Cala tha soy Cg pp ந6பலிரகு வருதிரா, லேறேகி 

யிடுபஸ்ககு வருமபொழுது கீடைபிரியாச உம்ரறும பசுமபாக௩ கொள 

ஞூமோ கொளளாசோ பலே ரச டரீஃ௩சதப டவஒீயேதன மேலிட, 

aaGarr yousth carlin aces aa Ga my cy tev serio 

மனபேறப நீ வருவா கொல Am ia 4 poh ஒரு கொஎளுமோ 

கொளளாததோ, நாகாச co Resin ஈ பல்சசசணழ BL igmanr BT, TB Ge Pb ig ட பூண 
) [் _ srg PQa@enal gud +e 4 Co rims புணாகக ௪2 இககொளினும 

புசையயிாகதுட டெ நமா 5 வசம் U he ௪ FRESE of SH 

wnGan, . tea otenasa : ல்ய்ஈ பொடிகள்... பரிகக Cars gu ut 

திற SHPO Me aw Wart Wire wee மையவா தமமை 

Wor gsm i gp@ara yo Coy ? நிலமபைகு. ரீமைபபளவிர கொல 

லேறே, ஈடைசோப ப௫டாபச ௪, பிசகு வாரவனசொட. இயபபுகீ 

வேடடத கேட டிமையவபென்பட ms osc dre சககையோ படா 

கடையிஈ சாஈததே பூண ன வெனபு புவ கமபை தண்டன டத 

மறைவன வேச ரரைபபன படே 90% வீண, யரைபபன வேணி, 

யாவன QUT MSM உனவாதுகு எவள் மகன ரிசப camry, WA 

oe. BAS Roh aan st g Cae டூமகார் யேனமயபொடியண்தது 

இடபப, வடதிசை வ கை டித் டசனியமை, வனம் லாயதத2 வனபரள 

வளவ, AA Sas Carr கடம CU As SO ~ssH, wmaAGans Quy tu 

Grow, சாவல Gund ௨ வா.நிய மிடிசே3இ௩து ஒருசாச எனன மொனழ 

மொழிச சலலன வெல “be ஈகூ பியவுசாரணமயேோ ய் வச்சது ம் ர) ஆய் ஐ 
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1 வண்ணஃபபமெ பெழுஈசேவபாணி எனபதும பி॥ Cu su. 

5 வன்ரறாளவிடலை வனபதும பிரதிபேசம, 

5 தமிழச து என்பதம பிரசிபேசம,



நச்சினாக்கினியருரை கடு௯ 

ஈதிராழி யொருபறாசோன reo aggre மாயிரு திரைசூடபு வருனெற 

வாவுணாசத மணசசமல மார்ரேயு பலாசதுவான சை லினசசமல 

முணாசதுஉபோன ரெவவாயும aL BF rvs ௪ட இரசைகசண் மறைவது 

மறைழெனறு சொஎளாஸ மக ஈட ஙளே சமழுறஙசாக சணமலரே கரி 

Cura, Bt her © uc Juk sur waserQuer pak %eu ula gs Boe 

பருகும Phu ce OsaaGar cove 1 #5) Hao. Harp ara@arn eau 

ure, Semi aggsn & oroor daaGay oSs@Car ரோஙகுலசம 

முழுதிபொ;த இருவரால் னைக டாசுககரை வேறுவே றளிததி 

அமன ரயாராக  (ணனுறா௦ச ழா சைநீ வெளி பட விழுமடிகாய, 

சினனுருவச தொககுசு னெஃ்வ்ஈ டர். காணுச nud goes 

சாலைல யின கரரடது மாஉவ , மயம்னை வவெ௱்படகி (பாம நீமேடென 

pourra gu Gus dg* phew rng கண Poe உேசதோமஈ, துவா 

wgu haorQenba tk தான க 9பனபணாவ , 1 96 su oflenOeraflys 

Bmaanrs sary mde மமகிடடபண சதாயு நீயேடென pan 

rr®, Foo® taw vue சசனை dems gs ho ஈசனை ஊழியிர காத 

தெழுவீளை பொளிகாடடு dart gon சரவயிர விடராயினை சதி 

மாயினை விதிடாயு ன ௨௨ aves ama ub? dune யி பலவாயினை 

என்வாட்கு AYN some okra Los se 9வொருமூதற உவு 

ety ui sm Paar! argpr spe க நீககச. துன்ப சொடாா 

வினப மெடஇச கூறறுதத% பணி க ட ரலை சானறு, சழிபெருஞு சிதப 

பின வழிவழூி டெருகி, ௩னர ரிபடவ நமாபபளா, வென்றிமொடும der we 

ரிகுகமயா பெனவே க. குசை!: அஇருவசைஈனனமுமபெறறு pies 

எணணிடையி.. டவவாரேவகசச (உரைபதியி னுடனயனை யுஈதியினதை 

படைசசோயு, மறைகட௨ கடி ரி௨முசலவா வளை சதவகும புாபபோயு, திரு 

சிஉமே கரிபோகச இிரு?ேே மம பய௩சோயு 9ொருகிறமே நிறமாக வொள 

ளொளியை யுயாசசே.யு 2 /வசசச மாபெனன மலாமசளை வைத 

Cary dps sig டெடுசொசச tawuiems somagyh பினனமா 

Guneray a. Gupuneu Wap pa யினனமா யஈதெளிய வெமசகருளி 

யிமையவாககு மனனமாய முனெெருகா உரமபய5தச 1வறிவனீ, குறியா 

தும பிழையாத குலமரையை முத (ய: இ, வெறியாடு மலசோதகு 

வெளிபபடசது வேறுபடச, சறியாச மறையெமககு மறிவிதத வறிவனீ; 

மாணாக மதிகொடுசது வானவை [யஙஇயக கோணா மதிவாகு இச் 

கொடுததருளி யடியவாககுக, காணாத | இதிகாடடு௩ கருணை கா காடசியைநீ; 

வாலுநீ ஈலனுநீ மஇயநீ விதியுர், தேனுரி ய  நுநீ இருவுநீ யருவுநீ, அன்புநீ 

யருளுரீ யாதிரீ யா௩தநீ, யினபநீ துனபநீ பினலமநீ யுணமைநீ, எனவாஙகு, 

    

  
1 அறனுரீ என்பழதும பிரதஇபேசம,



௧௬௦ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

கால்ல கை யுருலித் பால்வே ர௬யெ, சால மூதல்வக்ற் பவது ஞாலத்து, 

நல்லவை ஈல்லவை யெல்லா நினா௮.ஐ, செல்வ சோச்கி னெயதிய வல்லிதிற், 

றுயரொடு தொல்வினை நீங்கப், பெயராச சுற்றம் பெறுகம்யா மெனவே'' 

இச ஆறடித் சாவும், மூன் நடிச்தாழிசை மூன்றும், ஒருசீர்சசன்னம பதி 
ஞறும், தனிச்சொல்லும், அறடிசசுரிசாகமும2 பெற்றுவச்ச இடையளவு 

வண்ணகத்சேவபாணி, | 1“சகெடலரு மாமூனிவர் களரஈதுடன் ரொழு 

சேச்சக், கடல்கெழு சனைசுடரிற் சலச்சொளிரும் வாலுளை, யழல்விழிச் 

சுழல்செல்ச ணரிமாவாய மலை*தாளை ச், சாரொடு மூடிபிஇரச் சமணியப் 

பொடியபொக்ச, வார்புன லிழிகுருஇி யகலிட முடனனைப்பக, கூருகிரான் 

மார்பிடமத சொலைமலி தடககையோய; முரச வியன்மதுலா முழுவதூச் 

சளபனிட்பப், புமாசொடித திரடிண்டோட் போமலைஈச மதமல்வ, ாடி 

யொ? முடியிறுபபுண் டயாஈசவா ரல ஏசோப, மிபாடியெழ மிவறகள த்துப் 

புடைத்சதுகின் புகதராமோ, கலயொல் வியனுக ,௩ கலஈதுட னணிஈ$ூகக, 

வலியிய லவிராழி மாறெதாசச மருட்சோவு, மாணாசா ர௬டம்போடி மறம் 

பிதா வெ.இர்கலககா, சேணுய ரிருவிசுமபிர் மசகு சச.துரின சனமாமோ; 

பிமணி யினங்ரை பாக்த ணிரிஈ சோடு, சிமுர. ணொதாமலேோத 

காசொளனி் Guia g Gal'den@ wast a y+ gi 8 pu வேறாக, வெரு 

மலி பெருந்தொழுலி எரிய தகூரின் ணிசலாமோ; இவக்கொளி மாகத 

மெழின்மிகு வியனகடல், வலிமயுரிச சட்சசை மாம னின்னிறம்; விரி 

பிணாக் சோங்கமும் வொதொி பசமபொனனும, பொருகளி நட்டோய 

புரையு நின்னுடை; சணகவா சதாமுடி கனலுள சென்னியை, சண்சுட 

ருமுபகை தவிர்த்த வாழியை, ஒலிபிய லவண மோதிய கொடியினை, வலி 

யுயர் சகட மாற்றிய வடியினை, போரவுணர்க ஈடஈதசோய்நீ, புணர்மருசம் 

பிளந்தோயநீ, dose மளஈ௩தோயறீ, ஈபூறிசழைம் படை யோயநீ; ஊழிதீ, 

யுலகுகீ, யுருவுரீ, பருவுநீ, யாழிரீ, யருளுரி, ய௱முநீ, உறஙு நீ; என்வாஜ்கு, 

அடு இற லொருவகிற் பாவுது Oo nin er, @ Be pm கொடுிம்பூட் பகட் 

டெழின் மார்பிற், கயலொடு சுபம் இலையு டை. கொடுவரிட், புயலுறழ் 

திடக்கைச் செவ்வே ௨௪ஈதன். மென்று முதாடட syne முழுதிட, 

ஜொன்றுபுரி இஇூரி யுருட்டிவோ சனெனவே இது இருசீ£ நான்கும் ஓரும் 

செட்டெபெற்று வநதது இசனுட் போரவுணாச௩டர்தோ மெயென்பதனை 

முச்சீசாக்கியும், ஊழிரீ பென்பசனை யிருசாாகஇயும் பின்னுள்ளோர் 

சாட்டுசல் பொருந்சாமையுணாக. (௧௭௪) 

1 விளக்க ச்சனார்பாடிய மெடலருமாமுனிவரொன்னுங்கலிப்பாப் புற 
கிலைவாழ் த. தாய்வட்சதுபிரவெனின் ௮ஃ சாடிரியாசுரிதகத்தால்வந்தமை 
யாற் Ge wiser cer’? என்பு. யாப்பறுங்கலவிருத் தி. 

2 ஒன்று இ௫ர! எனவும, ஒன்றுபுதிகரி எனவும் பாடம்,
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BHT. ஒருபோ ய புகைய மிருவகைக oa au.* 

e 

௫) ௪ ஓசசா.நிரையிணடனுள எனையொனறனை வணணகம, ஒரு 

போகென இருவகசைசசெனரா, அவறறுன ஒருபோகும இருவகைத்தா 

மென்ன்ன,து உமமையிறாததுதழீதுய எசசவுமமை 

இக். ஒரு போடனெஇயல்பும இ. ண்ச௱ம பெறு 

இதன்பயன் ஒருபோகின 95 சொசாகம மமபோசதசங்கமெனறும் 

இெபயாவடி௩கினு menue Qwer mat rusia op (௧௪௪) 

௧௪௨று.கொசசஃ வொரபேோசுபபோ தரஙகமென 

எருபப நாடி (ணாத மீவணடுமர் 

இஃ பட வகுகத இரண rar Diu நூறையு கூ.றுனெதத. 

இ-ள். கொரசகடிவாருபே சூ. இடம்ப தாக கவொருபோகு என 

one ie ainda x sy oh Bb ஆடாம b Remo JIG பவை, எ.று, 

கொசாசு புடை போடை au hou னமையு. கிரணாகிவருவது கொச 

Ad IGM E (LL பஸ் ந அகில Lol god wht Biyiw ஒசோவழிப் பெருகி 

ww, பூறகிலயுு ௨ #500 ated 7 ததர௩கமம்பாறல்ன மபோ 

Bin & ia £08 oth ty UF lady இலைய யு ஒழ் காழிசைபபகு தியெனெ பா போக 

கய லெ ததாழுசையானே ஒருபோசென்றாபெனக சொளச அம்போ 

தர௩்வொருபோகெனடரு மது. ஒருபோகெனபது பண்புத் சொசைப் 

புறககனமொழி இடை யீடிவலாரற்௨உத தினை அொருபோகென்ப வாகலிண் 

அது ஒபபினாகியபமா. ஒருபோடுக றதனைக * தரிர்கோட்டவெளி 7 

  

என நதுபோலக ol Sito & (௧௪௮) 

iol Be, 9 UA % அப சய a4 mu 6 ரும்பாசகெனனுகு 

சா ம் VO ot Cites of HOM ea உடு oO i 1 Fit ய்முசை, 

(ண ூபது, ஒர சென்று உர டொ! வொருபோசெனவும் 

HOLT ௩க2வாரும்பா எரனிபம ம். ரச ரபடியுனராசசலவேண்டிம 

வறு வது ஸா. மிர A ht க்சி Ppt om fF Ril ow LD Ba 

வேணகிமென்று பாடஙகொண்டா tem 

1 சோட்ட எனவும பிரதிபேசமுூண்டு, 
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க௬௨ தோல்காபபியம் சேய்யுளியல் 

௧௪௯. தஇரவின கத காழிசை பெறறுக 

stipes Ben gs தரவுடை x சாகியு 

மெணணிடை Gi Ge Garona sen Duy 

படககிய வின றி யடிகிமிக தொ ழகியுப 

யாபபிலும பொருளினும வேுறுபை யுடையது 

கொசசச வொழருபோ Bl 4 OL ow LJ? 

இத முறையே காசாக oeaun கு க இன சது 

ந-ள் grado mies Wet dD Trew த தனனே மாகிய 

வனாணககதிசே திட +s aor Be ¢ etre suru, அவை பாணிப 

பாடாக Cea et ச யன og ச வோடே  சாழ்சையிலக 

கணர்னரி வே௱டவரெனசாதும் திலின சகிமெனத தரவை விலக 

கனா எனவே இவையே சது ஆன 2சல தாவிரசுர௬லக நானகும மூன 

௮ம அடிபெறுதலம ஏரு போருணே டு வருதலும, சாழபபடட வோசை 

யவேயாசனும, சடபப பூனைறனைவ முட ஒந௩ணன ௩ கூறியவத 

னானே பரணியுளெலஉா டா்டியானேவருதறு SUS LULL ee வோசை 

பலலன வீடா தும வரு லம, பு 6 wa Fg s Sore £ பிசை னறகெ 

கச சனியே உருமழி படி மூசி உ ஈவடிமானவட லம, இனிப பததும 

Lt FO wove ம Jor oy a 6 % பய டெ ண மேல வரும பதுகப 

பாட்டு கானஈடியின எறாதுவமு ௪ ம 2» ௩னமவருக்கார ருழந்தவோசை 
  

* எத, நிறுத மூரைட னே ௦4 சசக்வொருபோகுணா பழு 

தசவின ரகச த ழிரைம ப பன S- 8 யூ. மூதலாயின உழபபுக்க 

ஞூ, தரவொழியச் ௪ ழு/ைமூசல யனவருவள உனரவாமு. சாழசை 

பெரப்ுமடனாதலை சாவுதசடேவா ரமசொச்சகமவ ரூபோசாகுமெனறு 

காக தாழிசையினரற்பு ¢ வ தத இயுமிடனபத மாழிசையாகிய 

பிபமினாச க வுழு lube 10 ததாகதியமி ஈறு தூவுடை சததாயு 

மென்றது சாறிசை சாவு தானேலர்னு சமமனகொளக எணணிடை 

ய்டடொ இன்னக குன றயும ௭-ல், எணமகிய - பூபபுக்களை மிடையிடடிச 

தனிசசொக வாராசொழியிலும ௭-௦. இனனம எனறதனா௨, எணணின 

கண இடையமெண, ஏறெெண எனபன குநையிலும எ-று. அடசயெ லீனறி 

யடிரி சச சொழுகனும ௭-து, சுர் தகினறித தாவு தானேச்.மாஈ தொழு 

மூடியினுமட-மு. யாபபினும பொருளினும மேவேறறுமை யுடையது எத, 

ஓத சாழிசையினாககபபடட யாபபினும, அதறகுரிசசாகவோதப்படட 

கடவுளவாழ்ததுபபொருணமையினறிக காமபயபொருளாகவரினும c- yp. 

கொசசகவொருபோசாகும எ-று, இவவாறு சொகஉலபபட்டன சொசசச
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பெறறமயெபராதும வருதல , அலையிருொணறு சல உண்சள புமவரு 

தலும எனபது இனனோனனர் பஃபகுகமயலல௨ ௨ வரையதையினறத 

சழூவபபடடன இவவேழபாடுடஈகா மூளமேவேனுஈ சாழடபப டவோசை 

பெருமபானமைய வாதலிஈ ஈழிரையென பா இல௩;ணஈ தா.நிைபபேறு 

விசுசோதவே யொழிஈசவுறுபபபெக௨ ட விஈச்குணடைை2பெ OUP Ly 

தாழிசையறபபுபபெறுவதியாசெனிர கொசசகவொருபோசகெனப பொது 

வசையானினஈ  செயயுளாம உ த ோசூய யிஈறு ப. பல wer zat 

வே௱ழமையடை /சென9 ஈருளையயா௱கூ Wes மூசி ஈடை பெருசெ 

சருககுமா ரெணணினரிச சணிடே மிமணாண வாகாமையாலும, ஓசை 

வேறாசலானும சாடிசச Mens 4 i076 wos > ¢ ளையாழி 

யோபோழு பொருசெலவி சனக்ஙகுச௨ ன விளை ம சாமிப் மீனு 

Gaw sy gS o” உண்க. மபாலவன aot a Wy GIRL. 

ues nami. gai, va o8 © sHaty 4 a slave Careee 

அமனறும, மூனறுதாழிசை வரர ல” ripasads seal com ph கூறவு 

மமையும ம௱றட ப ணிய வத க ஃஈயமுஈ வ் tems ழக 

Hewncoosys os Ds gap sa 3 bo ம 4 கடைக் 

சூலவவனணைபபெயகு mr 7 ததி 9 4 ay em om 2 ta) ash 

uns | gam சணில உ tot ows a உணது டனுள 

வருடே ௩ ௨னவாயிர சென்னா உ சூழு “க மேட “2 ப ட) 

apd SLAG 5௪ டமவ oH HE னு பரு ட எவனவாம், 

  

வொருபே கெனடி தர wi po oo F ௨ உதசாழமைக்குபட்டாஇய 

வறறுள ஒனறும இமணகம தறைஈ 4 வருவன ௪ சஈசவொருபோகெனப 

பெயாபெறும எ-று வறறள, ௪ வினரஇத தாழிசைபெற.றுவாத செய 

worl ‘dens g da set rags HensQunal ue nutes சரைசோ புளளினத 

தஞ்ூழை படையாக, வரைசுகாவ Bearsgaar yroykos CanuuCaeer '2 

இது நானகடியாடு வா ஈமையிற ஈழிசையாயினு 2 ar ls s 

ளனெஞ்சழுகஃபடகாஈதுணணான விகட தப்பித்த னெ குள போச 

piu Ga தேயமா 9 mage ூதவிமா£ சதவாத orpar Gert 

சத்துளாயினுஉ odaetsre வி தர ண தட ணெஞாழுட்கக 

கெழுவுசச சசெலவலச சினை குடி மபோ nowes C gu ற) 

சூளவாயகசத மனதசவன விளைபெொயபபின ம௱றவன, வாளவாயகின 

ருயினுமஃ தெறியாது விடாசேசாண”? இவை யிரணதொழிசை “gue 

௮ணை சதுரீ பெரும வதனிலை நினைததுகசகாண, Flor Qu Cass Gerd 
  

4 கெயதற்சல் ௩௨ 

2 இது மூனழடித தாவு எனபா ஈசசினாகூனியா



௪௬௪ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

லாம்பலர் தீ௩குழல் கேளாமோ சோழீ) கொல்லையஞ சாரத குருஈதொ 

சிச,௪ மாயவ, னெலலைம மானுள வருமே லவனவாயின, முல்லைய $a 

குழல் கேளாமோ தோழீ”? (சலப பக-௩௯௬ ) ௫.து படாசசைப்பரவலாய 

மூன தூக்கெயவழி மூனறடியானவ௩சது இது ச௩இருவமாசகததா னிடை 

மடக்க கான்கடியாமாறு முணாச ந யானைததோ௨ போசதுப புலியி 

னுரியு தச, சான வெருமைச ச௬ஈ,சலைமே னினருயால), வானோ வண 

ங்க மழைழேன் மறையா, ஞானச கொழுகதாய ௩டசகன மி பயேகிஈபாய , 

வரிவளைசகை வாளே? மாமயிடர செ௱றுக, கரியதிர் கோடக கலை பி 

சைமேனணினருமா, 5 ரியரனபூ ம௨ oa raunGwem wer gyw, abta Boe 

சோதி விளககா௫ யேரிரபாட, சா சமூ ட சச்காருட ௪ ॥ரைக கையேநதிச, 

செங்க ணரிமான சன விடைபே னினறுமாஉ சக்கை முடிக சணிஈச கண 

ஹ்சலோனண பாகத்து மாகை யுருவாய மறைபோறற வேநிறபாய” 

(சலப பக-௨௪ ) துலை முனணிடப பரதுவாம மனற கானகடியான 

வாசன பதிபடா_டமாரகு ஈண௩ககூ ய வேறுபாகிகல தஇிருவாயமொழி, 

இருப்பாடல்ச இருவ சகட வைன மிசாராககமிலாருமிபாகுகளித காணக 

அவை % லசவமககனமையிா கா டம். தூ மென்ச சறை ஒரு 

பொருணமேன மூனரக்கவெருதலுக சேவப ணியன ற யாபபினும cap 

பட்டு வருவனவறறின கூறாட ௮கஙனப மூனறகெக வாராது தொடாகத 

  

புதத்திருச,ச, வினைவரு பருவா௨ பே லச துணைவரு, நெஞுசமொடு வருச 

Bers பெரிதே?? எனவரும அச சாழிசை சாமேயுமவரும தாழிசை 

யின்றிச தாவுமுசலாயினவ௩ த தறகுசசெயயுஎ 1 “செவவிய திவிய சொலல் 

பவறரொலி, பைய Gor s@u ast வ றவையெல்லாம, பொயயாதல டன 

யாக கறிசோமற ைஇய, வகனக கொளளா வல தலைத ௪௨த, பகனமுனி 

வெஞ்சுர முனள வறிச்ேேசேன, மகன௨%௯ மனற வினிது தரவு “Gee 

வினைச செனறநீ செயயும வினைமூதறி, யனபச மாறியா genes pbs 

வள, பண்பு மறிதிபோ வென்று வருவாசை, யெனறிதமயாதும வினவல 

வினவிற, பசலின விள௩குகின மசம௦௨ சசையச சவலருஞ செயவினை 

முூறருமையாணடோ, வல ட தல மூண௫ூ? இது சரிதகம தாழிசை 

ys தனிசசொலலு கில எணணிடையிடசெ எனனஙகுனறியதறகுச 

செயயுள 2'“மாமலா முண்டக திலலையோ டொருஙகுடன, கான லணிகச் ச 

வுயாமண லெககாமே ற, சோாரிகு சதபமபினோன மாப. சத சுசைதத, Briped 

srawGurg புாதூ௩கு முடசதாமை, பூுமலாச sana Pune u Ly Ge ol CU & 

துறைவசேள'! சாவு ' ஆற மிலன்பதொன TO 8ga1s Sessa, 

1 பாலைசசல் ௪௮ 7 

2 கெயததகலி...௪௪ு.



கச்சினார்க் கிணியஈரை. ௧௬இ 

பொருளாய் சான்குமு சத் பலவ மடுக்கெவரு ச லுர் சனிச்செடத்பெத்றுவரு 

SH தாழம் பட்டவோசையின் றி மூன நடுக்வெருதலுஞ் சுட்டி யொருவர் 
பெயர்கொண்டு அலாகளையுக் செய்வமென்நே பரவலும், அடுக்வெந்து 

SUSE Wares Gee egy, NW mais: கொள்க. உ-ம். த்“ சுடரொடு இரிதரு 

மூனிவரு மமாரு, மிடர்செட வருகின் னிணையடி சொழுசே, மடல்வவி 

யெயினர்ரின் னடிதொடு ஈடனித, மிடறுசகு குருதிசொள் விறறருவிலையே) 

அணிருடி யமாத மாசொட பணிசகரறு, மணயுரு வினைகின மலாடி சொழு 

சேக், சனாரினா ெபெழவிற ளெயினிக௰ ஃடனிது, நிணானுகு குருதிகொ 

ணிசாடே விஷயே: தமயொடு ஈழுபைை வயி தவைசெய, வெடி 

பட வருபவ இராயினாத ன om sal cr, னட்புவி யணையவா சுமரிநி னடிதொடு 

படசட னிதவுகு பலிநூக மடையே 9 (சலப். வேம்.) இவை மூன்றடுச்சி 

முடுகெயலாய்வந்ச சாழினைச் கொர்சகமிவாருபோகு. bs crav Dana, சொல்லி 

யமுவாள் FOU MT, DUT Meh மார்பம் பொருக்க ச spe 

கொள்ள, நின்மு மெளழுக்கு Panu Bay am, ஈன்றிய சென்று 

சண் ணீரகையின் மாத்றியமின், ண் பழம் தறி BV 5 GOH O cpt தாயிழையாள் 

சன்கணவன், ரஜொழுசகைய௰ய இருக்சடியயக் grew ote one wT HUI MK MALI, 

பழுதொழிச் செழுஈதிருரமான AMAT துழாததுளா, ஊெழுதழின் 

  

அவாளைகைட் பவா. 

  

போற்றுத வென்பது பணப௩காறைப் பிரியாமை, பண்பெனப் படுவது 

பாடறிடம சொழுகுச, லன்பெனப் படிவது சனண்கிளே செரா௮அமை, யாரி 

வெனப் படுவது பேசையார் சொணன்னேனறல், செறிவெனப் படுவது 

கூறிய மறாமை, முறையெனப் : வழு: சண் ணே £ துயிர்வெளவல், 

பொஞையெனப் படிவது பேோர் ரமைப் பொழுச்சஸ், நிறையெனப் படுவது 

மறைபிற ரறியாமை'' இவை due, “me de சொழுகினை யாயினென் 

ரோழி, நன்னுச னவனுண்டு துறஃதல் கொண்க, தம்பா லுண்டவர் கொள் 

சலம் வலாதல், ணின்றவே வருக்கியா நியாஞ், சென்றளை சளேமோ பூண்ச 

ox தேமே இது சுரிசகம. ட ச்கியவின ரி யடிரி.சி/ 9 சாழுகல் வரு 

மாறு:.....] பாண்மருண் மருப்பி னுூல்புறைா ag, WHER BSL fo 

இனம்பிரி யொருச்சு, லாழுகடி கொள்ளும் வேபபுலம் பட/6.து, பொருள் 

வயிற் பிரிதல் வேண்டு மென்னு, copeta Oi dgy நீசொல் வினையே, 

நன்னர் ஈறுநுத னயச்தனை நீவி, நன்னிர பிரிய. னஞ்சலோம் பென்னு, 

ஈன்னர் மொழியு நீமொழிம் தனையே, அவரமள், வோ வாயின மாஅன் 

மகனே, இழவ Heme Ceo ரென்னாது பொருடபன், பழவினை மருங்கிற் 

பெயர்புபெயர் புறையு மன்ன பொருள்வயிர 1/1 ரின்னின், றிமைப்பு 

வபை வாழாண் மடவோ, எளமைக்சவின் 'ெ.ன்.. தோளிணை மறந்தே? 

எனவரும எ-து உசையாசிரியருசை. 

1 பா$லச்சவி--௨௦,



ale தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

மலருண்ச ணிருர்தைகா மெனப்போனான். மாயங்கொன் மற்சென்கொள 

மருட்டியசோர் தெய்ககசொல், போயெக்கு காடிவேன் பொருஞரையோ 

விதுவென்று, சாய்சினர் தீணிர் சன்றிச் கணவனைச் ,சைகூடேன், Fay 
தன் றனைச்சண்டு & pe Car uN யானென்று.. ளென்று ளெழுந்சா எிட 

gop இச்சனா, நின்றா ணினைர்சா ஊணெடுங்கயற்க ணீர்சேரா, ew ap 

ணினைர் சா ணெம்கசயறச ணீர் தடையால், சென்றா ளாசன் செழுங்கோ 

யில் வாயில்வாய், (எப் ஊாசூப) தவை சொட ரர சபொருளாய் நானசடுச 
இன. Pe Qe vei cog ATH CD சோய் வணரியார் O orB ip w, கரையாமல் 

வாக்கிய சள்வளு மென்றே, சரையாமம் வார சிய சள்வனா மென்ே, குவ 

கழன் மாக்கள் கொலைகுரிச் தாமே, எனப், மிபொகுக யெழுக்தாள் விழுந் 

sre Aurea gig, Barer 3:லே Ger Crom ne oan oir a. ors, Ban 

சண் சிவப்ப வழுசாடன் சேள மனை, மெதுகண௮ வென்னா SdmsC sae 

மாழ்குவாள் ” (சிலப், துன்ப, இலை சணிச் சொரபெற்று5 சணிவா 

தன, | Bear we Qa rn , தீலைமாளை வேட்டத்துத் 

She Beata, Die yw wer கொள பணர் லல்ல, நல்வியாழப் 

LIOR ip - மிஎிர ரமன. முருக ரிசாட் சாைய்ன் சாயா, 

ப வ் ட யாவமாட். மேய்செரி கான 

வண், புன்வாய்ப்ப அிடானன ணர் புடைப் சினத், பயம ருண கண 

COL dit oyu Mem Bara wei oe ea Phyo டடம ணயின் அமா ஹியர் 

Ont (yp Bi மாம, மயெடின முரயி தறியா ( சிலப், 

வேட்டு.) இவை சாழிளா யோசையின் மி யடி2/வச் தன. 

'பினலைசாணின் Gan ait 

கரர்தையலறைக $s 1g Barer 

முன்று exten pie g oor 

| கோவா மலையார் சோத்த கடலாடி, சேவாகோண் பூனா தென 

ஊவர்கோன் மார்பினவே, சே.வர்சோன பூணம் பூண்டான். செழுகதுவ 

ரைக், கோகுல மேய்சதச குருசொள்ச்தா னென்பமால் ; பொன்ணிமயக 

கோட்டுப் புவிபொறித்து மண்ணாண்டான், மன்னன் வளவன் மதிழ்புகார் 

பாஇற்புகா£ வாழ்வேர்சன், பொன்னமக் 

yok லுள்புக்கு மூவாக் கடம் 

2வளவஞ்ச வாம்வேந்சன், மன்னர் 

sora Sir ளோச்சிக் கடல் 

வாழ்வேர் சன், மன்னன் வளவன் 

இ௫ரிப் பொருபடையா னென்பரால் ; 

பெறிச் சான், மன்னாசோன் மேன் 

கோன் சோன் வளவஞ்ட வாழ்வேன், 

தடைந்தா னென்பராம். (சிலப், தயாள ) இவை ழஃசைச் செய்வமென்தே 

பரவியன, ஙகுன்றச் கு।வையுள் |” செதில் * என்னுடி தாழிசை 

முசற் பலவடுக்கிமந்து பின்னா -என்றியாம், பாடச் ....கேட்டு99 என்று 

அடக்கியற் பொருள்பெற்ற மூடிர்சவாமு சாண்ச, இன்னுஞ் இிலப்பதிகா 

ரத்துள் வரும் _ வேறுபாடு கிட Ae ek _ இவ்விலேசான். முடித்துக் க் கொள்க 

1 சவர்ந்த என்பதும் பாடம், 
2 வளர்வஞ்சி என்பதும் பிரதிபேசம். 
8 Renu Marsa.



ஈச்சினார்க்கினியருரை. ௧௬௪ 

தாழிசையின்றிச் தரவுடைச்சா௫யு மென்பது மேற்கூறிய தாழிசையின் 

os siCaGuppag sgn. எ-று. ஈண்டுர் சாவோசைபெறுவத 

பொதுவாய்நின்த கொச்சகவொருபோசென்னுஞ்செய்யுள், ௮து தாழிசை 

யோடுபட்ட சாவிலக்கண ச. இத் நிரிர்துவருமென்றற்குத் தாழிசையின் றி 

பென விலக்இனா், அது தொடர்கிலைச் செய்யுவாய்வரும் தேவபாணர்யுச் 

சாவிணை கசொச்சகமாய்வருவது கான்ரும் இமம் எட்டும் அடியாய்வரு சல் 

ஈடப்பாடின் ஜென்பதாஉ௩ கொள்க. sida syn உறுப்பைச் செய்யு 

ஞடைச்செனவே யொழிர்சவறுப்பு விலக்குண்டன. இகியு மென் ஐதனாற 

சனிச்சொல்லும சுரிசகழறாம பொழும் ue gouge ge, பெரும 

பானை பிரணடிணைதல௩ dare gee gotaQarrgye, af 56 

நுமபெறற சாவுகொசாசகட காவிணைகமிகாசசக மென்ட் Gama. pruiGw. 

இதனாத் தாவில்க்கண அழிந்த $A செபெரும்யான்மை தாழம்பட்ட 

வோசைக குரித்தன்றென்பது கோடதவா wou po. Bp, FE Yyens Oar 

பணிஈசான பூசச்சான் வேச சான, கானக சாகையான் சோடேகத்து 

கொல்லேற்ருன், மாக வெணஞாலவாண் வாணுசம்லார் வாகங்கொண்், 

டூணாகும பிச்சையா னுண்ணாத ஈலன்சுண்டான்.. வான்யாறு தாழ்ந்த சடை 

யான மழுவலத்தான. ei Yio ம்யு மை, எணவாக்குப் பாடி 

Wen Mere Coins Dearie, ani wie € > aot Eau He தோற்றது, தணை 
௩ * . ர து ; ப ட தட்ட . 
யோய மறலிக்கு பன்ச் பயம பு ஒரி by MAP eM G1 rn Cans ba grew, 

ar cen eri பப்பட் oo Hu een oo Lo} -@ மனை மாண்ட. பபகு பணிய Op ee BA lol Seal ch er, 4s oD இடந் ய 7 + a eM த்தது & 
நின்னை, மனையா தொழியறஃ கெடு... . இ சாவிணைச்சொசச 

கம,  தனிச்சொல்லுஞ் சரிசகமும்பெழ்றன வாதும்/்சகாணக, இசனானே 

கொடாறலவைாசெயயுபான் முகின். மம்பாணி . சன்பெபொாருளோடு 

தான முடிக்க சணிது தம்பு அகாசககமைம், உம், ** உம் மூன்று மொருகி 

குட னேதழுமண், பூலு பய இறவ. வனனழு, வழுவி னெஞ்சொடு 

WINS €9).% Dob OSI yar Awa Gen here வென் ரியான்; (வளையாபதி) 

ean (yy Bon yd audioim Yay Coase, sang Woo us தலையா 

யது தன்னி செய்தி, யோவாது. ser ருளாத்தொண்ணிதச செல்வ 

னென்ப, சேவாஇ தேவ னவன மேடி பேது மனதே”? (சந்தா, கடவுள் 

வாழ்தது-௪.) எனவமும். இவவளையாபதுிமா சலியவந்.றுள் தேவபாணியல் 

லாத, சொடர்பொருட்செய்யுட்களை ரீயாப்பினும் பொருளினும் வேற்றுமை 

யுடையது ? என்றதாற் றரவுசொசசகமென்றுகொள்ச, அவை தம் 

பொருளோடு சாமுடியாமையின், எண்ணிடையிட்டு சின்னவ் குன்றியும் 

என்பது வண்ணகச்இழ் கோதிய எண்ணுஞ் சன்னமுமின் றி ஒழிர்ச,தரவு 

சாழிசை தனிச்சொல் சுரிசக மென்னும் நான் குறுப்புடையதுவ் கொச்சக 

வொருபோகாம். எ-று. இதற்கு இல்லா ஆறுறுப்பையே கூறிற்மு உள் 

சது சிற்தலை வேண்டி, உ-ம், * ஆறதி யந்சணர்ச சருமமை பலபசர்ந்து,



௪௬.௮ தொல்காட்பியம் சேய்யுளியல் 

தேறுரீர் சடைக்காந்து BAU இமடச்துக், கூருமற் குறித்சதன்மேத் 

செல்லுங் கடங்கூளி, மாறாப்போர் மணிரிட்ற்த வெண்சையாய் கேளினி ; 

பலிபறை பலவியம்பப் பல்லுருவம் பெயர்ததுரீ், கொம்கொட்டி யாடிங்காத் 

கோயெ ரகலல்குற், சொடிபுரை தசுப்பிஸள கொண்டசீர் தருவாளோ ; 

மண்டமர் பலகடந்து மதுசையா ct peste, பண்டரக்க மாடிக்காற் 

பணையெழி லணைமென்றோள். வண்டாற்று௩ கூடதலாள் Wall SIGs 

தருவாளோ; கொலையமுலவைச தோலசைஇக கொன்றைத் சார் சுவற்புர 

os, சலையங்சை கொண்டுநீ சாபாவ மாக௩கான், முலையணிர்ச முூறுவ 

லாண் முற்பாணி சருவாளோ ; எனவாங்கு, பாணியு தூக்குஞ் சிரு 

மென்றிவை, மாணிழை யரிவை காப்ப, வாணமில பொருளெமக் கமாக 

தனை யாடி" (கல். கடவுள் லாடுது]. இது நான் குழுப்பான் வரசசேலு 

சேவபாணியாயவருசவின மூதரிலையெடத்த மிசை யாகாது,. எனை 

யொன்றரே மெயென்ற ஒசசாழிரையேயாபயிலும.. அவற்றிற்குரிய எண் 

BNC இன்னமும். இதர சொத வாமு, Guna rg. i SBE 

வின்றி யடிநி.பிர௩ சொழுசயு மென்பது gigsud geof s gem seven W 

யவ்வடக்கெயெலோடு ஒருசெய்யுளாய அடிபசதொழுகியும் அடக்குமியல் 

பின் றென்றது முற்கூறிய வுறுப்புகாகா தீ. சனியேவாது அடக்கிநிற்கும 

இலக்கண ரின்றியே வரும். வம... எனவே. “wap? Ap sun திரியா 

கவியே” (கெய், ௩.) f aver, எனியகினும பண்புத முடியும்? (செய, 

எள.) Gorm a Barr dope நழுஇ ஒருதொட ராய இற்றுகிற்தலும, 

அடி ரிரிரும எனற சை மர்க ரிய & Dam ௮டிவரையதையை Wass 

இம, ஒழமுகும என்ற சணா எழும் ரிறுதியலலாத எல்லாவடியுங கலியேயா 

யொழுகிவருதலுக் மிர ம் உ படர் படழதுழைது புறப்பட்ட மதியமு 

ஞாயிறும்போ. லஓுபை வழங்கு வமைபுரியு இ௫ரியு மொளிசிறப்பப், பச 

சென்ன வாணிட்ட வில்வேயபோர் பசவ்ழாயக, கச்சென்னக் கனல்இன் த 

கதிர்முலைமேற் கவின்செயய, வமமமகம் இடைப்பிறநத ஈரையுருமே றி 

சயிப்ப, மைம்மமேணி மருஙகது. வரியேறு வால்புடைப்ப, விண்டோயு 

மணிநீல Qa Naw. Cai Na bat, De cms. ளு, MGB, லிள i & ort! 

கள் களிகூரக, கொதிய வ dai sede dog Can Qu. genus savior 

மிசை, மிதியாச Foy மிஇும்மண போற்றோனறத், தாங்யெ புசாவா 

ஞங் கேடகமு தனித்தனி, வாங்கிய Caner icy மதியமும் போன்றி 

லங்க, மைதொடுத்த கடற்புறஞ்சூழ் மலேயென்ன மணியல்குல், கொய 

துத் ௪ பொற்றுகிலின் கொழுஞ்சோதிக் கொழுந்தோட்ட, நீனின் உ வடி 

வச்தா னெடியோனை Ys puns, தாயென்று முதுமை பரவினும், 

யாயென் தல்ல தஇியாந்துணி யலமே?? எனவரும். சேவபாணியான் வெண்பா 

'வியலான் முடிச்தது வர் துழிச்சாண்க, இக்சருத்சறியாசார் வெண்பாவிய



நச்சினார்க்கினியருரை. ௧௬௯ 

லாத் பண்புதமுடிக்த சஷ்யடியுடைய ௪73 வெண்கவிப்பாவெனபர். யாப்பி 

னும் பொருளினும் வேற்முமையுடையசெனபது மேற்கூறியவாழும் இனி 

வருன்.றலாறுரின் றி யாப்பின்வேறுபடுசலும் பொருளின்வேறபடு சலம். 

எ-று. அவை இருரரூதல் எண்சிர்சாறும்வர்து முற்கூரியவாறன்றி அடிக் 

கண் ஈக்காண்காய்வரும. ல பிறவடிவிராயும்வருவனவம, பலவடிவாதும், 

நானசடிவர்தும பாமயங்கிலருவனவம், இனி மீசடியானவருவனவற்றுள 

ஈற்றடி மிச்கு௩ குறைந்தும் குறையாதுமலக் இயலசைசசீர்டுபற்றுவருவன 

வும், ஓசையும் பொருளு ரினிசாகாதுவருவனவும, அவ்விரண்டடிச்செய் 

யுண்முடிகதுறிக்சவும், ஈற்றடி யொன்றும் இரண்டும் ரிச்குவருவனவும், பிற 

வாருய்வருவனவம், இணி மூவடியாணவருவனவற்து of * mig GEOMN gi 

மூ சவடிரிக்கும் இலைடையடிகுறை தும் இறு இயடிபரிக்கும் மூன் ஈடியித குறை 

யாதும் பிறவாறாயும் வருவனவு:ம, இமலவூவடியிரசமப்ன் -றடிமியானறும 

இரண்டும் ரிச்குவருவன வம், பிறவாயவருவனவும, இணி ஊான்சடியாயவரு 

வனவத்றுண முதலிடைசடையித் குறைநதுவருவன வம, அம்முதலிடை 

கடைக்கண்ணே யோரடியுமீராடியுஞ் சீ பிக்குவருவனவு.2,  பிறவாமுய 

வருவனவும், அக்காணாடியிற்றபின் ஈற்ஈடினைபன ற ௰ நுண்டும் நிக்குவரு 
வனவ ம, இல்௩ணம் அல்கு aco 1 (0, PRO வடாக்ச்கு. வருவணவும், 

பத்தக்க்ெவருவணவ ம, முவிவியஸ்ணி மீட பக்விண்டட்ட அளி ஸ்ய்ச்ழூயாண 

வருவனவற்முள AD OG. BAD IE) Uh EM Of 10, அவ்வை ஈதடியிர்ழபிண 

ஓடியும் ஈாடியும ர்ககுவருவனவு ப, நூடசியான் இழு சிலசீா ரிச்சுவரு 

௨னவும, இணி ஆழ மூ தமயவடிகள .னவருவனவும,இங்விவககணமெல்லாம 

பெத்றுவருதலுகி கடவுட்பொருட்டொட நிலைகள். ப௨ தாவு தாழிசைய 

மாச பிடை ரிடையச்செய்வனவும் அடச்யெலின்ி யடிகிமிர்க்து அடக்கயல் 

பெத்றுவருசலும இன்னோரன்ன பலபகுஇகளு௩ கொள்ளப்படம். பொருள் 

வேறுபடுமென் ஐலித புசப்பொருளான்வருவனவுங்கொள்ச, இவற்றுட் சில 

கந இருவமார்ககச்சான இடை மடசஇவருவனவுங்கொளக, இம். i கெய 

யொடு தீயொக்கச், செய்யானைச் சோவார்க்குப், பொய்யா சவள்ளமே, மெய் 

யாதல்வேண்கிம்?” இல குதளடி பான்யுனவர்சுது... இத சுட்டய்படாது 

உலமையணி கண்டனை வாதே, அமக பயி பேடுலாயப், பைய வம்பல 

பூஹ், மெயயனை மேய PEL” Qe Hoey பன்கான்வர்சது. இவ்வர 

ஹியலசைசச2ா ன் an Deal teat nil * பண்ட ங் நப oostin 8S weal இருப் 

புருவங் en gg gli கூறணிர்டி Ge gqunoatem டெ naa cgp tev Barii 

குறிசெய்ய, வேறணிச் ச சடசெறிப்ப வேனிலாற் கெரிவிழித்த, Ca nestle s 

வெல்கொடியோ வயெவ்வுயிர்கிற் றவிர்க்சகனவே? 7ஈ0வென்றான் வினையின் 

ரொகையாய் விரிந்து தன்ச, ளணொன்றாய்ப் பரந்த வுணர்வின் னொழியாத 

முற்௮ஞ், சென்றான் றிசழுஞ் சுடா்சூ ழொளிமா ச்இியாட நின்றா னடி:ச்சீழ்ப் 
22



௧௭௦ தொல்காப்பியம் சேய்யளியல் 

பணிக்தார் வினைரீங்இ நின்றார்?” (சூள 1-சாப்பு) |மூவடிவி னாலிரண்டி சூழ் 

சுட்ரு நாணமுழுது......வே? (சூளா-துறவு-௪௪௭) இது கொச்சகம்போல 

அடுக்வொராது சாழம்பட்டவோசைத் தாவுகொச்சசம். ) “ஒருவான்யா 

ரோசெ டாடவிப், பெருசாசமே பூணும் பெருமா, னருவானா ean wer 

பார்க், குருவாயினா னுள்ளச்இி னுள்ளே?” இது அளவடிகான்காய் நிசையகைச் 

சிராசயசொல்கண்வந்து Snag Siro ip. அசைச் ரின் மி யிக்ஙனம 

வருவன தீரவகொச்சகமாம். V4 Cy set @ fe ous டட uGe அது பித 

பொருளான் அளவொவ்வாது பலவடிவது பாமயக்இற்ழ. $ 24 தடச் 

one சொத்ச சிமனணியக் BL, படர் தாழ ச்ச்ரசைப் பாம்பொடி Meta, 

Gasa@é Sassios Surges godani_, நின்றாடு மழகளிற்றை 

நினைவாசோ வினையில்!” இது ஈான்கடியமொத்துப் பாமயக்கவர்த த. 

*சங்சைசூடிய கபாலிரின் னடியிணை, சல்கு கெஞ்ணெ/ சளர்வுறு பிறவியை 

நீப்பர்? இது ஈாடியா மீற்றடி.பிக்கது, (“புனே மலர்க் கடம்பின் பூந்தார்ச் 

சேர்த், நினையடி பப்புதும எாபரி இது ஈாடியாயிற்றடி குறைந்தது 

“கொன்றை வேயடச ெப்வ அழிய, சென்று மேச்இத் தொழுவோ 

நாமே” இத் எரி ரடி முச்குறது தருவ சைகசி ரடிதோழரும்வந்தது, 

இதுவா ayer Bur yn Li ஆது ODA Wy ib பொருளு 

| னிதாககந்தது. | “முகான்றைசே! சடைபூடியோன் சொஈதழல்போன் 

மேனியோ, Gener Bu 4ிபண்களை யோவாசே யுள்ள, செல்கதி யின் 

றிச் வசதி சேர்வசோர், கல்லா! வெய்துதுகாமே? இது ஈசடியிற் சனமே 

லீற்தடி பிரண்டு நிக்குவந்து ஒன் றுட்பட்ட ௮. i near IO sex தீய சொல் 

லார், முன்பு கின்ற மூனிவசெய்யா, ரன்புவேண்டுபவர், இது மூன் ஈடியான் 

1 மூழங்குதஇரைக் கொழற்சைவேந்தன் புழுதுலச மேவல்செய மொழி 

செய் சோமான், வழங்குதிறல் வாண்மாதன் மாச்செழியன் முக்கரிய வை 

வேல்பாடிக், கலக்கிரின் ருசெலாக ௧ர௬ுதலா காவண, மிலங்குவா ளிரண்டின 

விருகைவீ சிப்பெயாந, சலங்கன்மா லையவிழ்* சாடவா டும்மிவள், பொலத் 

சொள்பூந் சடங்கட்கே பரிச்துரின் சலாம், விலங்இியுள் எச் சப விளிந்து 

வே ரூபவே” இஃது ஏழடியாய முதலிசண்டடியும் ௮றுசராய் ஒரோசை 

யால்வந்து பின்னைந்தடி நாராய வேரோசையாஃ்வர்ச வேச்ரறொலிவெண் 

கதை என்றார் யாப்பருங்கலவிரு த இசா. 

2 தடர்தாள்கோாத்த என்பதும் புரதிபேசம. 

3 *அறுவர்க் கறுவரைப் பெத்முல் கவுந்தி, மறுவழு பத்தினி போல்வை 
னீரே? என்பது யாப்பருக்கலக்காரிகையுசை. 

4 வெண்சளை எனவும் ஓசேட்டிலுள்ளது.



நச்சினார்க்கினியருரை. sors 

DAL FL MG GONE A genssF onesli m mg. i சாளாள சல்லாதரர் தாம்ப 

உ சசயச்சா லென்னாமென்னாம், யாளியைக் சண்டஞ்சி யானைதன் 

சோடிரண்டும், .*லிபோற் சாய்ர்து விடும்பிலிற்றி யாககே?? இது முதல, 

மிக்கது. ] “பூண்ட பறையறழையப் பூசி மருள, நீண்ட சடையா னாடுமே, 

நீண்ட. சடையானாமெஈ ப, மாண்டகாயன் மலைமகள்சாணவே காணவே? 

இ.து இடையடி சுட்டமபட்டு இறு இயடி ரிக்கது. கந்திருவமார்க்சத்தான் 

இடைமடகூ நானகடியுமாம். ரீவானுற நிரிர்ச தனை வையக மளந்தனை, பான் 

off SO gsi பல்லுயி ரோம்பிணை, ரீணிற வண்ணசின் ணிறைகழல் 

தொழுசுனம்? இது மூன் ஈடியிற்குறையாதது. “பிறையணிச் ச சடைமுடி 

யோன் பிஞ்ஞகன் பெம்மான், சறழையணிச்ச கண்டத்தான் சையிலக்கு 

குலத். திரறையணிஈச 95௦ னோ4 இன் ஈம் பிறவி, இம்மைப் பிணியு மிய 

இம் ப௫யொடு. சமமைத் தூத: +: ald புகழுள சாம? இது மூன் ஈடி 

யித் சனமே லீாடி.ரிககுவ.ஃத.து. bea gris வொருவ ரினகர ஊடைக்தே, 

முதிர பிகுநீரு ளஎழுர்து மில் வதகாவாய, இருவுறு கிலைமைகச சாயப் போதெ 

னக கூறிங்ற்பா, [தாவன ரிருசைய மாமர கூப்பிகிற்பார்? இது கான் 

கடியாய் மூ. சலடி குறைந்தது. *தனுவெடி வரிவையைத சகுமணம் புணாப் 

பின், முனிவுழு தொழிலினை புனா, ணனிசலவி த. இலர்ச்கிர காடொறு 

நாடொறு௩, கணியென விணியணமுன சலச்சமச் றவற்கே” இது இரண்டா 

மடி HOO mb SUE & HI. $ “கல்லால 'சன்னிமற்கீழக சல்விச் துறைபயஈத* 

காமாகாட்டு, ஈல்லானை ல்லா ளொருபாச* மாகுய ஞானத் தானை, யெல் 

வாரு மேச்சப் பவோனை யெஞ்ஞானறுஞ், சொல்லாதார்க் சகெல்லாச் துய 

ரல்ல தில்லைத் தொழுரின் கண்டா? இது ஈற்றயலடி குறைந்து, €ரடியாசிரி 

யச்சான் நேரடிமுன்னிறுமென்ற விலக்கணச் கொச்சசம்வந்தும் பாலின் 

ேறுபட்டதாம். ! எவண்டணிகொண்ட மதுமலர்ச்கொன்தை பினமாலை 

கொண்டணி செஞ்சடைக் கோட்டிளர் தங்கள போலப், பண்டணி யாகப் 

பலர்தொழுங் சங்சைகீா வைத்தா, லுண்டணி கொண்டகஞ் சுண்பார்க் 

ஈமிழ்தாகுமே” இத அளவடியாரண்டி மைஞ்சாடியிரண்டும் வர்த.து. $ “சண் 

டெழப் பாவைசனிககரம் பிடிட்பராயிற், கொண்டவற்பேணிச் குடிக்கு 

வ்ளககாகும, செண்டெழ்! வெ௫பபோ சனமே நீல்கிப்மீபாய்...... மற்றொரு 

Spar marge மே? இது, மூடி dss go. படபட துறு முக்குடைப் பொன் 

னெயி லொருவன், மூதுழ. சாமசை யடியே, தாதுறு சாமரை யடியடைச் 

தாசெனித், ரிதுறு தீவினை பிலே? இது செலவடிகுறைந் இடைமடக்கப் 

பிறவாறாயிறமு, இவை யளலடியின்வேறுபட்.. வாறுக்காண்க, $*கடாருசங 

குருதியுல் சால்வீழ்த்த பசசைப், படாமும் புலித்தோலுஞ் சாத்தும் பரம, 

னிடாமுண்ட கநெற்றியா னெஞ்ஞான்றுங் சங்கை, விடாமுண்ட வார்சடை 

யான வெண்ண றணிர்தான், மெய்யுழு கோயில்லை வேறோர் பிறப்பில்லை,



owe. தோல்சப்பியம் செய்யுளியல் 

யையுறு கெஞ்சில்ல யாகாச தொன்றில்வை.? ர். வயே இசண்மென்றோன 

வில்லே கொடும்புருவம், வாயே வளர்பவகஉ மாந்தளிே மாமேனி, கோயே 

மு£லைசுமப்ப வென்ளோர்க் கருஇரு௩சா, பேயோ விவளொருத்தி பேடியோ 

கென்று, எரிமணிப்பூண் மேகலையா பேடியோ வென்றார்? (சந்தா.052) 

இவை கான்கடிச்செய்யுளிர் தபின ஈற்றடி யிரண்டும, ஒன்றும் மிக்குவர சன, 

| மூவுலகு மீரடியான் முறைக ரம்பா வகைமூடியச், த வியசே வடிசேப்பத் 

ச.ம்பியொடுல் சானயபோநது, 22 வாணம மபாாமடியத் தொல்லிலலவசை 

கட்டழித் த, சேவகனசிர் சேசு மசெவ்மயன்ன செவியே, இருமால்ச 

கேளாத செவியெண்ன செஸ்யே;' Beg irin ice மாயவனைப் பேருளக 

மெல்லாம், விரசம் வு இயுடை வ்ண்ணடனை கண்ணு, இருவடியு௩ 

Cer கணிவயுகு வய சரியவளை ௪ காண ச சண்டணென்ன கண்ணே, 

கண்ணிமையத்துக் காண்டார்ச௩ சண்டுிணன்ன எண்ணே; ர்“மடந்தாழு 

கெஞாத்துக் கஞ்சனா் வஞ்சக், கடகதாணை தூத்றுவர்பா னாத்றிசையும் 

Cun Po, (Tb gl VOY Yes பழு வாக்குத் தூது, உடநசாணை யேத 

தாத மாவென்ன நாவே, மாயம். ணாமியன்னா நகாவென்ன நாவே? (லெப்- 

தய்ச்௪) இவை படர்க்கைப் பாவலாய ஒருபொருண் மேன மூன் pes wren 

கடியிற்றபின் இாடி.ரிக்குவர் சன, இவ்வாரே பச சிக்கியொருபொருண் 

மற் பதிகப்பா,' , ரயவருவ் சப்ப இளம, ண்மை, | சடுவறியுறு கமழ் 

கண்ணி பவ... பின்" S04 ர தடியானமாது. ஈறி குட்டம்பட்டது. 

Sauna Siew Qt & Ge ey VU oo) வதி ண்டு மாய படட. பர்! er el hb கேட்டீர், 

ep ee wai Orde ag» கேட டைக்ச, பாயதிை வேல்ப் படுபொரு ணிய 

BB, enna pie செல்வனே கனவமனோ வன கணவன, கள்வனோ வல்லன் 

சருங்கயற்சண் மாதரா, யொள்பெரி யுண்ணுரிவ் வென்ற சொருகுரல்? 

(இலப்-துன்ப) இது ஜுசமிச் செயயுணமுடிர்சபின் ஈஉாடி ரிச்கது,$3“கோழு 

யுங் கூவின... ..வாய?” இது உஈதடியானவ து ஈற்றடி முச்சரான இற்று 

1 போர்மாடிய என்பும் பிர இபேதம், 

2 Gamuy Sug ear ont வேதாகம aso, ap mag வருவன 

வமைப்பன வுமைப்பன்மற, ம மிவப சொஸ்ரில்னர் ௪௮௦௧௩ தன Hares, 

கறிவுறு சொழிலென் ஈல்லவை சொல்லைமின், பிதபிற ரிகழ்வன பின், 
இஃதைய தடியா யிற்றடிரியான இருள் குறதைதுவச்த 2வாரொலவெண் 
இழை என்ருர் யாப்பநங்கலவிநத்தி காரர், 

ட கோழியு௩் கூவின குக்கி லழைச்சன, காழியு ணீலத் தடல்கண்ணீ 
போதுமினோ, வாழிசூழ் லையச் சமிவ னடியேச்திச், கூழை ஈனையக 
குடைச்,௪ குளிர்புன, லூழியு மன்னுவோ மென்மேலோ செம்பாவாய்? நாற் 
சீர் மாலடியான் வருவது கலிவிருச்சமென்று வரையறுத்துச்சொன்னார். 
இஃது இர். தடியால்வக் ச தாயினும் ஒருபுடையொப்புமைநோக்கெ கலிவிருச் 
தீத்.இன் பாற்படுத்து வழங்கப்படும். இஃது அவினயனார் சாட்டியபாட்டு,இச 
னேச் தர வுசொச்சசமென்பாருமூளர. என்பர் யாப்பநங்கலவிநத்திகாசர்,
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அடியீற்றின்௧ண் இருகர் பிசு. திரவேம்பாலை வெட்டடியான் வக் 

திவ்வாறிர்தண. இக்காலத்து. ஒருபோகுகளித் றாவுச் தாழிசையும் 

இடை(ிடைந்துவருமாறுகாண்க.  பிறவம் வச தழிககாண், இவையெல் 

௩ கொச்சசமாமென் ர. கூறுவாபுலவர், எ-று. இனி யிவ்லாறுவந்ச 

கொச்சசகுுஙகளையெல்லா மொருவரையறைப்பச அப் பாத்தோறு iT BF 

கோத்கிப 1பண்ணிற்குசுஇிரம்போலப் மின்னுள்ள ஆரிய ரடக்குவா) 

அசனை அகத்தியழந் தோலகாப்பியழம் உணர“ ea ena ss om gs 

அரியா BAAN: ச்காமைககுக. உாமணரங்கூ றுவா, aun கூறுமாறு. 

“ொண்றை தெய்ட்க ‘AoA a ay we! காமமே? mip யாண்வருசலின் 

சவண்மசெட்துைமயன்பாாஃகு ஒரு குறைவின் ரிவ.ந ளின் வெண்பசவிற 

இனமாகாது குலிப்பாவிஷெருக. mm m Bea ion + HGF Snr gyn சளையா 

னும் Zeus Sm doors ye சதன்று மறுப்பார். இனிச் shee 

Fen shg புன்பொருளாயவருவனவர்ரைத் தாபய/சையெணிற் cap ipoUe. 

கோசையும விழுரிய பொருளுரில்ணவற்றிக் ப்பெயர்கூறின் முற்கூறிய 

சாழிசைகட்குஞ் சக்சஞ்சதைத புவமிபாருளாய் வருசலுரித்துமாம். 

அ சனான் அப்பெய ராகா கனவ மறுப்பர் ச “சன ற. Beatin” (Mav 

ஆய்ச்சி) இது வெண்டளையானவருமலின் ஆூரியச்திரளெமாசாதசென 

மறுப்பர், இணி இது மான்குடியானவருமேமேற் கலிருத்தமா மென்பார்ஃகு 

“கெருப்பஃ இழுத்து விபத்தே டுகற்ற, யுருப்பார் பொடிபட் Oma pes 

கம, Bar Gus கணமான ப்பட. eg, NUYS செயகின்னை 

விரும்புகின் பே 6 Orn gree 1 வெண்டகோ தட்டலின். வெண்டாழி 

சைக்கு இழுக்இன் மையு௩ கல த்தனேயன மயிர உல ககு இணமாகாமையுங் 

கூறிமறப்பர், Des Serger Me ௪டசடியானும் வருவனவந்றைச் 

FD of UAB EARS OAD HET LI BB MDA மான சடியாண்வருசலானும், 

பா வேறுபகிதவானுஞு சா Qu PE an ser ay w ௮சாசென்ப. குறளடிசசெய் 

Gor oy BH wart பழுகைமென்யுு சிப ெெயயுண் மூன்றுவாராவெண 

வங்கூரன் முசறிகு மோக ரண க நாசன மழறுப்பா; பிறவு மிவ்வாழ: 

ஒன் ஈசர்கினமாயத ஒன்றற்கன மாயுமவரு லின் நுனஞுபேோ்ச்சலாகாதென 

பழுப்பா, இதுவன ம இலை or eae pela mov re aura அடக் 

Bug இபரும்பா SO EM wel & Ga Y pS Bien tod DUD DAG Saiew, இத் 

தொள்சாப்பியம்சீமுக்து நூல்கள் ஙி மு av 035i: Darcie caf? (Q, சால-பாயிசம்) 

தல்செய்தலின் எஸ் லாவத்ழித்கு மொரு பரிகாரங்கொடுச்துக் கொச்சசத்து 
ea ect ne eaten meer வட னய வம் இஷககைதைசைவிவ வ ஒவ at eaten Seema 

1 பண்களையும அவற்றின் , நிறங்களை: யும் “பண்ணும் Gi Gon wy wv பழிச்ச 

தீஞ்சொல்?? என்னும் சிலப்பதிகார வூர்காண்சாதையடிக்கு அடியார்க்கு 

ஈ்ல்லாருசை ச்ச விசேடவுசையித் சகண்டுகொள்ச. 

2 “தருப்புக்கணை”' என்பதும் பிரதிபேசம்.



arr தோல்காட் அயம் செய்யுளியல் 

எடச்னொ, அத மேர்ரொட்டுவந்சமாபு. இனிப் பொருள் வேறுபடு சலா 

வன, தேவரைப் படர்ச்கையாக்கிச்கூச லன் சட்டியொருவர்ப்பெயா் சொளப் 

படுதலும், புறப்பொருளொடு சொடர்தலும, முற்கூறியபொருள்சள் பிற 

வாழ வரு,சலுமாம். இங்கனம் பொருள்வேறுபடுசவின் இ,சலுள் த.இிய 

கான்கற்கும் .யாப்புவேறுபட்டவரற்றிறகும் பொது Qa Ages i பாடாண் 

ம.ணையீராகிய பொருள்வேறுபாகிவளாயளை எனனை; அவை மு.நீகூறிய 

இசண்டற்கும் உரிச்சாகளின்; அது பெரும்பசண்மை பராணிசசெய்யுட்கு 

இடைவிசாய்வரும். இவ்வா சொச்ச இனை வரசை-சோசலே ஆரியமும் 

வெண்பாவம் ஒருபொருண் மேற்பல வூண்றும் ஐந்தும் ஏழும் ஒன்பதும் 

பத்துமாகவருசலும் பிறவாறாய்வருசலும் வரையறையிலவாயின. அவை 

BGM Dy, USO sae nisin, சீழ்சகணக்குமு சவியவற்றுள்ளும் பிற 

அற்றுள்ளுல்காண்க. சேவபாணியில்லாச் இெயயனெொல்்வாம் யாப்புமபொரு 

ஞுஞ் சோவேறுபகிமெனறுணா(ச. அது முக றியவரழுட் காண்க “வெண் 

பலிச சாந்த முழுமெய்யு மெயபூச், யுண்பஸ்க கூரூர இவத மேலிட்ட, 

கண்பலிக சென்று புகு” surly, னெணபளித் தாளிவள யாதுவாய 

வாளே. இ! சாமப் பகுதி சடவுளும் வாயார? (சொல், புதத் ௨௮) 

என்ற பாடாண்டிணையாகலின் பொருள் வேறுபட்டது. .'சன்றுகுணிலா' 

(௪லப்- ஆய்ச்சி) of Wg ௮௩ங்வ ச இர்குரியதய்வச/சை அவா பராவுதலி ர 

கைக்களையன்று. இவை பவைறுப்பிழு உன வேனு௩. சொச்சசுவொருபோ 

கென்னும் பொது விலச்குண்ணாமையிஈ் பொதுப்பெய மெல்லாவத்றிற்கு 

மாகுமென்று ot Gal aie, நகுமென்ற சணான ஒருபோகென்னாது இறு 

பான்மை கொச்சசமென்றுழங்குசலாமென்றுகொள்க. (௧௪௯) 

௧௫௦. ஒருபான இறு படயிரட்டியக ுயா்பே.ர 

9) 5, MBS ச்சாணின றமாண்கினுள் அழ. திரின் ஐ ௮. ககியலின் நி 

யடிரிமிர்ந்ச கொசாகவொருபோ௫ிற்கு அளவுகூமகன்ற து. 

இ-ள், PPSF EA GO MMII » of OY SY DD யளவுகூறினார். பத் 

தடியிற் சுருங்காது இருபச்டியிமன ஈதுவரும் அட்சியலின்றி gig sles 

சொழுகுமென்ற சொசாஈடிவாருபோகு எறு, 

இது முன்னடி ன். 2-9 2பமுகுமிமண தம்ப வரையைதகூறி ஐய 

மகத்றியத. இஃ. சே ர்புழிக்ககாடவென்பசனணனும் அதுவென்ற ஒருமை 

யானு௩ சொண்டது. உடம் தட ங்கிட ற பூச்தீ காமசை மலராக, ih. 

சாத முரற்சியா னருமறை வண்டிசைப்ப, வாயி! வாராழி யவிரிதழின 

எ-று, மேலதற்கோர்புறனடையுணர்.,.... தி. மேம்சொல்லப்பட்ட 

கொச்சசவொருபோகு பத்தடிச் சறுமையாகவுல், இருபதடிப் பெருமை 

யாசவும் வரும் எ-மு., ௪-து உரையாரிரியருமை,



ஈச்சினார்க்கினியருரை. «eG 

கெளிப்பட்ட, சேயிசழெனச் சோன் அஞ் செம்பசலினிரவகற்றி, ப௫மணிப் 

பகைநீங்கப் பருவத்து மழையானே, நெடுகிலஐ சூளிர்கூர நீர்மைசா னிழ 

ஞறி, பண்டங்கள் பலபயக்த வயன்மு சலா மிமையோரைக், கொண்டங்கு 
வெளிப்பசித்ச கொள்கையை யாசலி, ஜோக்குயர் பருதியஞ் செல்வகின், 

னீங்கா வுள்ள நீங்கன்மா மாமக்சே'” இது பசசடியிற்சுருங்காது அடச்கயெ 

லின்றி யடிரிமிரர்சொழுகியது. மே வருபசடி வர்.துழிக்காண் ௬, (௧௦) 

. ட்டு ஸு ரர 
௧௫௧, அம்ப 17 ன் ரடிக tn டுபத ip இடி 

' . . அக ட்டா “4 

செொபால் ஊாரஞ் இற மைக் கில்லை.” 

9) 5 மேணின்ர ுதிகாரசத்சாரி ப டவளவாழ்சசாகிய அமபோதாங்க 

வொருபோடிழ்கு ம அழுலனாயறைகூறுஇண றத. அ௮.மபோ த.ரங்கவொரு 

போகு, சன்னுறப்ெவ்கஉா௩ கூடு பரப சடித்தா .யொவ்வொருபதத்திற்கு 

இரணடடியாகிய நார்றிருபசடியையுகடை திதாயும்வரும். சிறுமைக் கெல்லே 

கூறுமிடத்து அவ்வறுபதிச் செமபாகமாகிய முப்பதடியிற பாசமாகிய பதி 

ணை நதடியான்வரும எ-று. 

எகாரம்- எதிர்மறை. os peed முப்பதில்வாரம் பதினைக் 

Csr vermis, mea. Qe பல. வய்பதும, தைவ அ சனிசட்டி 

யாய: நூற்றிருபது. படயளவு பதுளை ஈழுமாய சிறு, இணி அழுபதும, 

முப்பதும், பதி தும என கெ. லைக்க. சலையளவ இடை யளவு, 

கூறிற்றெனக்ொண்டு இவர் ர்கடையளவாகிய ஈற்மொல்லைக்கும் பே 

செல்லைமுப்பதும், இவையளவ।இயசிறறெல்லைக்கு பேபெல்லையழபது 

மேனப் பொருளுரைச்இற் நலையள விர் சிற்றெறல்லைககுட் இடையளவித 

பேொல்லைக்கும் வேறுபாடின் ரியும் இடையளவிற் சிற்றெறல்லைக்கும் சடை 

யளவீர்கும வேறுபாடின்றியும் ஈீற்குமென மறுச்ச, அ௮க்௩னம் தூற்றிரு 

பது sid padi Costa nw der gsr இருபசாகவும் அதனோ 

டொத்துவருதல்வக்கணச்சபாகிய இருபசடியாகவும், மாற்பசடி பெறப் 

படும்; ிற்றெண் L BGS, be TT SB mB ES Lett இருப சம் பெறப்பகிம், 

கொச்சகம் இழுமுடன் ரக லண று பசி Big OL eh ap அறுபதடியாம, இனிப் 

ப இனைந்தடியானவரு௨ன 'ேசி௩கொச்சகம இரு ஆன் ௬௫, ஆறும், அராகம் 

ஒன் ஞ் # n@ mesa BI GO GW அடக்கியல்ாஈண்டுமாசப் பதினைச்தடியாம. 

இடையளவிற்தம் இவ்வாழே வருமாற?க, மேல்ளவ கூ றும்வழிக்கூ ரது 

Cu pe peer pur ad pe ஈண்டளவுகூறிஞர் ௮ இகாஈம்பற்றி, (௧௫௧) 
  

* எடது, அம்போதரற்சவொருபோகுச்கு ஈடிவையகசையுணர்...ற்று, 

அம்போசால்கவொருபோகு அமபதமடி பெருமைக்கெல்லையாம், நடுவாக 

சிலை சிழுமைக்செல்லையாம் எ-று, 'செம்பால்வார?' மென்பது செம்பாதி 

யெனவுமாம். முப்பதடி சுமை எ-று. ஏ-து, உையாஈரியருரை,



௧௪௬ தொல்காப்பியம் ரேய்யுளியல் 

௧௫௨. எருத்தே சொச்சக மராகஞ் சற்ற 
ணடக்கியல் வாரமோ டந்நிலைக் குரித்தே..* 

இத முன்னர்க்கூறிய அம்போதர௩சவுறப்ப இவைஎயச் துமெனச 

கூறியவாறு, 

இ-ள், சரவுக் கொச்சஉமூம் ஒராசநுு சித்றெண்ணும் i EH vd 

வாரமுமென ஐர்துறுப்புடை யம்: அம்போசராஙகவொருபோகு எ.று. 

சாரவெனினும் ௭ருச௪ூெ பணிலுப ஓகம்... பலகோகிபட அக்கி 

யு9ிக்கும் உடையினைச கொரமமைபன்பவாசுவின், அதுபோலக் சிறியவம் 

பெரியவும் விராஅயகிசளயு௨ சம்மு சளொட்பலடுக்கியும வழுஞ்செய்யுளை க் 

கொச்சகமென்றா, இது ஒப்ப்/கரகியம. யா, இக்காலத்து இது மகளிர்க 

குரியதாய்ச் கொய்சகமென்று வழக்கற. இக முறயே சுருகிகவரும 

எண்ணுப்போலாத: அடியுஞ். சருச் சனையும் ஃவறுபட்ட்வருமிமன்றுணர்சு, 
வெண்பாவாகிற் பெருமபாண்வம அராகமாயது ஆரு துசமிகச்சேதல் பிறு 

சொன்றுபெய்கு ஆசவேணடேேதுணைசவெயயதாகிய ஒபாமனை அராஇத்த 

சென்பவாசவின் இது.பமஃப்பிறைகிய பெயர்; மாச்திஸா நரீண்டு௩ துணிர்து 

வரா குற்றெழு்துப்பயினைபை 2: பண்மிலவரு சன a OP GIA SB; 

ib? ACD Aly 5D watt Lo Bide இட்னி ம வபண்வே்ட மூ திரட்டி கஃபு Osu 

கிட / ai. So விரு 1 (Bm ith b BIEL al oat at DAU Gt a 4 ம தியமும்போல் 

வேலொடு ட. சமல், மாயி பணிப் “ல மயிலெயுச்துற றான் று௩்கார, 
  

*என்பதுமது. அம்போசச௩கச்தி குறப்பாமாறுணா நறு. ஈண் 

டெருச்தென்பது தாவு, மொச்சு£மும் ராகமும் என்று சொல்லப்பட்டன. 

எண்ணினுட் பேரெண்ணிர் உரமிறண்வாப்பெழ மாயின் இனிச் dor dew 

பட்ட அுறுபதுறுப்பும் முறையான்வருசலும மய௩கவரு சலுக்கொள்க, 

பரிபாடற்கு இவைதாமே யுறுப்பாய் சனோ டி சனிடைவேறுபாடென்னை 

Gusta அறுபதிறறடியிக குறை தவரின் உம்மூறை பிறழ்ர் தவரு 

மெனவும், ஒத்துவரின் அழமபதின்ரிக்குவருமெனய௩ கொள்ளப்படும், 

உ-ம். 1*'கண்ணக ஸணிருவிசும்பிர சசழ்பெயல் சகலர்செற்றச், தண்ணழம் 

பிடவமுர் தவழ்கொடி,க் சளவமும், உண்ணவண் டேன்றியும் வய௩ இணர்க் 

கொன்றையு, மன்னவை பிறவம் : ன்மலர் துதையத், சழையுக சோதையு 

மிழையு மென்றிவை, தைடயினர் மகிழ்ந்து இளைவிளை யால், we Bini) 

யாயத் தவரு ளிவள்யா ௬டம்போ, டன்னுயிர் புக்கன fle gy” grey, 

ஓஒவிவள், பொருபுக னல்ேோ உ சொள்பவு TRAM, றிருமாமெய் தீண்டல 

சென்று கருமமா, வெல்லாரு௩ கேட்ப வறைக்சறைம் செப்பொழுதுஞு, 

சொல்லாற் றப்பட் ட வன்; சொல்லுக, பாணியே மென்றா ரறைகென்றார் 
  

— 1 முல்லைக்கலி--௨,



நச்சினார்க்கினியருரை. ௧௭௭௪ 

சேயொளி சடர்பிற*ச செொந்தீச் Bride Nou, மறுவருந்சம் மனத்து 

வசைச் கலுழ்ச்சியான் வளாததெடுத்த, வறுவருச்தம் முலைசுரச் சாங் சகல் 

விசும்பு சிலதுவற்ற, வருருவ.ச் செயின்மூன்று மொருக்கவித்தோன் வியப் 

பெய்த, வீருருவச் தொருபெரு சூர் மறு௩்கறுச்ச விகல்வெய்யோய்; 

ஆ௩க, வினையொழி! காலத்து ஒவவ்வெயிர கோலத், தணைவரும் தத்த மறம் 

புரி தாங்கு, மூணையடி மிசார்றச்து மூன்னன் குருவிழ், ௧௮ கடல் சுட்டன 

கண்; தேவரு மச்சகளும் சற்றம்சா னஞ்சாமைச, சாவல் புரியங் கஇரமதி 

போறு, மூவிரு தோன்றன் மூக் மா மடமகள் வள்ளி மணிக்கம் பலம்போ, 

Wen Wao anys லன்றுக். தவிரா, ஒதாடையமை தார்கடம்பன் 

போன்; அவ்வழி, யடியிஸை சேரா வபுணமை ந கூப், பொடிப்பொடி யாப் 

பொருப்பொடு மாய, விடியுரிழ் வானத் திடைரின்று கூ௨௩், கொடியணி 

கோழிக் குரல்; விழ: ரமரா விகம்பிடை.ச் தொன் ட், wigs Ave Pn 

சாரபலா; உருகெழு முரு ரிய UHR woot ag) an os dh day றகொகி 

மண வரு மணிமயில்: பெருகிய வருமை செப சிக் 9 மாமிிமியாடு, பொரு 

ber வப்ரியி பை புல்வன எழு டாள, ei se இரை சிலம்பின மலை, Has 

தன தலை ஈரமபின குறை; ர்த்சன் டரை யடின் பலர், போர்தசன 

துகள் பொழிந்தனா மலா; ஆங்கன க மூீசாண டிய வடுியபோர் டுவன் ரியின், 

  

பாரித்தார், மாணிழை யாழுகச் Hip, சாச்றுள், பெடையஞைர் தண் 

பூத்து கோக்கும்வா யெல்லாம், விடைபெறி னேஎர் தகைத்து? இவை 

கொச்சகம், :'தசைவகை மிரைமிசைப் பாயமா ரார்த்துட, னெதிசொதிர் 

சென்றார் பலா; கொலைமலி நலைசெறி செயிர் For GA me, PESO saps 

தோடின்று மேல்; எழுந்தது Was, oOo மார்பு, கவிழந்தன் மருப்புல், 

கல௩னர் பல; துவ எித்மிரண். அவருள் படர்மவ் புகலழ வவாமலி, 

sowentl yous di Caro பிலைஇ, வழுத்சோ டிமில்டை சோன் மினான் 

ரோன்றி, வருத்தினான் மன்மவவ் வேழ?” yOsuayass கொச்சகம், 

Ko pO param சாணா வெழுஈதா ரெவன்கொலேர், வேழுடை நல்லார் பகை) 

மடவசே கல்லர்யா மக்க ணெருளை, யடலேம் நெறருத்திழுத்தாரக் சண்டு 

wp Dery, மூடலேறு கோட்சாதறு வார்? இவையு௩ கொச்சகம், “ge 

கினித், சண் ஹுமைப் பாண் ௪ளசா தெழமூஉகசின், பண்ணமை யின்சீர்க் 

குசவையுட் டெண்கண்ணித், இண்டோட் டிறலொளி மாயப்போர் மா 

மேனி, யந்துவ சாடைப் பொதுவனோ டாய்ரத, முறுவலாண் மென்றோள்பா 

சாட்டிச் இறுகுடி, மன்றம் பரந்த துமை. (கலி.௧௦௨.) இது.........பிறவும் 

இன்ன சாங்கொள்க, யாப்பினும் பொருளினும் வேறுபட்ட கொச்சகவொரு 

போகை அ தன்பின்்னசோ இனமையான் இசற்கு௩்। சாமப்பொருண் மேற் 

will go, She - gi. உரையாசிரியருரை, 
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௧௭௮ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

வீற்டுருர் சொடிச்சோள் விட&. ரினககே, மாமறி யளவையித் தமிழ் 

புனைர் தேத்துக, நின்னீ தக்க தாயினு மீன்னெ இர், காணில மாக வேண்டும் 

யாணர்ச், சடம்புல் களிமயிற் பீலியுக் தடஞ்சுளை., நீசோடி சின்வயின் மாக்சர், 

வாராப் புலமை வருகமா ரெமக்கே?? வன்பது இடையளவம்போசரல்க 

லொருபோகு, இவ்வறப்புக்சளின் அளவுகூறாமையின் எற்றவாதறிச்து 

கூறப்படும், இது நாற்பத் .துகான் கடியான் வர் ,து, இவை யிச்சாலத்து 

மிகவழங்காது, ஒருபோகுபோலன் ரி யிகற்களவை முர்கூறியது அம்போச 

சங்கவொருபோடுின் அள லே மேற்கூறுஇன் மூன் முபாச்சட்கும் ௮ளவென் 

தற்கு, இவ்வதிகாரச்மான் வருகின்றவர்போடு இசர் குமுப்பிவச&ணம் ஏற் 

பண வமிந்துசொல்க.. நிவள்ளடியிய வாரி றிரிவின் றிவரமென்றலின். அவ் 

வள ஸ்வ மேல்வரை மி கடர்்வண்டடடி! இல்ன முணர்க, (௧(ந௨) 

BBY. ருபா 1) 9] 4, விய டன atl iY tus Wa ரி) 

OP ef on ரி a TR al! oh) திமில் ண் ட்ரீ ட்டே Ae 

இத மூழையே சவிவெண்பாச்கூறுனெது. 

ஒரு பொருளைக் & on ain டாற்ரப வேழுமிமா ருபொருளே LIL. oY Gh 

செ ரம் (டா gp ப்ப ¢ pl a7, ச்சு பு ன இவ்ள கோ ப பூமாா ரி மர்லின் றி 

வருவத। கல்வெண்டாட்டபாம oh My Baler ingest சம்டளையடியாய 

வருதலும் சனசககுரிய ரிவண்டனைய ணலருதிழச்ட பண்ணிரடி டாண்வரு ௪ 

லும் பிறவுமாஇய துவச்சண carga goa dla CQL Um GD Bd 

வாவேண்டுவது. Baa porns ச துயவருவன ஒருபொருணுசவாக 

சலிவெண்பாவாம். ௪-௮. அவ்விலககணச்திற்றிரிஈதுஞ் சீரு சளையுஞ் 
  

9*௪- இ. கலிவெண்பாகாமாறுணாஃ ரப உர ஈடிமன வம், ஒருபொருளைக 

குரிச்ச வெள்ளடியியலால் இரிவின 3முடியுமத। விவெண்பாட்டாம் எற, 

கவிவண்டாட்டெஸனினும் வெண்சலபையா. et ay Aine ami. 4 வெள் 

எடியியலான்? என்௱மைய ன் வெண். போயாண்வ. £ர்றடி மும்சரன்வரு 

வனவும் பிறதளையான்வர் சற்௱டி மூச்ரோன்வருவனவு௩க கொள்க, உ-ம் 

 மசையா மால்கவா மாரி;வறப்ப, வபையோக சருஞ்சு॥த் சாரிடைச செல் 

வோர், சுரையம்பு மூழ்கிச் ௬ருங்இட் புவாயோரத, முண்ணீர் வறப்பப் புலர் 

வாகி one ies, தண்ணீர் பெரா ௮௪ தமிமா ரருந்துயால், சண்ணீர் நனைக 

குங் கசிமைய காடென்று, ஜென்னீ ரறியாசீர் போல விவைகூற, னின்னீர 

வல்ல கெடுந்தகா யெம்மையு, மன்பறச் சூழாதே யாற்றிடை தம்மொடு 

அன்புக் துணையாக மாடி னதுவல்ல, இன்பமு முண்டோ வெமக்கு?' (பாலைக் 
(«08-@.) as பெவண்டளையான்வச் ச வெண்கலிப்டா. அஃசேல், இத: நெதி 

வெண்பாட்டிற்சோதிய விலக்கணத்சான் வருதலின், படிரொடைவெண்பா



க்ச்சினார்க்கினியகுசை: abr a 

Rest guw அடியிசர்தும் பாவகை இதைத்தும் ஒருபொருண/தலவியும் வெண் 

பாவியலான்வாசனவுக கலியோசையாமென்றுணாக. இதனை ஒருபொரு 

ஹசலியது கட்டளையாய்ச இரிவின்றிவருமெனவும் ஒருபொருணுதலாதது 

சர்உகையாய்ச் இரிவடை ச சாய்வருமெனவக் கூறித்ராம், உ-ம், $* அரும் 

மபொருள் வேட்கையி னுள்ள௩ ரப்பப், பிரிந்திரை சூழாதி யைய விரும்பி 

நீ, யென்ரேோ ளெழுதிய சொய்யிலும யாழநிணன், மைந்துடை மார்பிற் 

சுணங்கு எனை சதுச்காண், சென்றோர் முகப்பப் பொருளுங் சடவா, சொழிக் 

சவ செல்லாரு முண்ணாதுள் செல்லா, ரிளமையுங் சாமமு மோராங்குட் 

பெத்றார், வளமை விமைசாக துண்டேட வளகா, ளொரோஒகை சம்முட் 

Pg) uin Can pene, (Dir Bro) GOT UE oi Oise யாயினு, மொன் 

றினார். வாழ்க்கையே வாழ்க்கை யாரோ, சென்ற விளமை தற்கு '9 

(கலி. ௧௮.) இத பன்னீரடியான்வாஈது ஒரு பொரு சலிய சட்டளைக் சலி 

வெண்பா. இசனுட் பெண்டனமைக்கு. ௩. உண்பொருளினை த தலைவ 

னெ இரரின்முணர்த்துவான் செங்வன்-ூ பாது. தலைவன் பண்டுகூறின லெ 

வற்ரைவாஙகச்கொண்டி உறு உற்ற, 8 மதந்சாயென்பது யாம் உண் 

சக் 'கூடுின்றாள். இவளென்பதபடஈன் மையின் ஒருபொருணு தலிற் 

ere. அது அஃட்பொருளேமாம மு.ப. வபழிக்சபாக்களும் அவ்வா றுவரு 

Cu sys emer fF சலயபொருளான மிசய்யுள் வேறுபடாமையின் 

ஆண்டு தமாய்-சியின்று. ௫: வெண்பாவாயிர் குறிச்சபொருளை மறைத் 

துச்கூறாது செப்பிககூறல்வேண்மும. இல் சன்ன தன்றிப் பொருள் வேழு 
  

வாம்; வெண்கலிப்பாமவன் சென்னை யெனின், பணர்தல், பிரிதல், இருத் 

தல், இரங்கல், ஊடல் எனவும, சைக்கிளை, பெருக தஇணையெனவுஞ் சொல் 

லப்பட்ட. சபாருள் எழனுளிளுமயாசானுமொருபொருளைக்குறித்த ஏனைக் 

கலிப்பாக்கள்பே வத் சாவும், தாழிமையும் தனித்சனி பொருளாகச் சுரித 

கத்தார் பெரகுசதுவரு கிலமைக்கண்டித இரிவின்றிமுடிவது; அசனைச் 

சலவெண்டாவெனவும், புறப்பொருட்கண்வரும் வெண்பாக்களைப் பஃ 

ரொடைவெண்பாவெனவும, பரிபாட. ற்குறுப்பாய்வரும் பஃறொடைவெண் 

பாக்களைப் பரிபாடலெனவும், கொசாகச்கலிப்பாவிற் குறுப்பாய்வரும் பஃ 

ரொடைவெண்பாவைக சொர்சகக்கலிப்பாவெனவும் கூறுதலின் ௮து ஆர 

ரியர் கருத்தென்று கொள்க, அன்னதாக ' மெடுவெண் பாட்டே குது 

வெண் பாட்டே (Aru. 644.) என்னும் யாப்பினால் வேறுபடித்தாரா௫இக் 

கைக்கே பரிபாட் டம்கதச்செய்யளெனப் பொருளாலும் இனத்சானும் 

வேறுபடுத்தோ இனமையானுக் கொள்க, இணி, முல்லைச்கலியுள் “ Fw 

பால் சறந்ச சலமாற்றிக் கன்றெல்லாந, தாம்பிற் பிணித்து மனைரி நீஇ 

யாய்சந்ச, பூல்கரை நீலம புடைசாழ மெய்யசைஇப், பாங்கரு முல்லையும் 

தாய பாட்டங்கார் ரோழிம், புல்ல்னச் தாயர் மகளிசொ டெல்லா,



௧௮0 தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

படு சலானுர் துள்ளிவருசலானுல் சவிவெண்பாட்டாயிர ற. fe மசையா 

மசல்கவா *' (கலி. ௬.) என்னும் பாட்டும் பதினோடியான ஒரு பொரு 

ணுசலித்று, அறரறைம்பதுசலியுட் சலிவெண்பாட்டு எட்கி, அவருள் 

ஒருபொருணுசல்வருவனவர்றின்பொருள் வல்லார்வாடக். சேட்ணெரச. 

இன்னும் இயலென்றசனார். பன்ளீரடியி ஸரிசடிது ஒரு, பொருணுசலவரு 

வனவும் அங்ஙனம் வது சளை விசலீ வருவபைங்கொள்க, $ கடாச்தொ 

கேளாய் செருவினு மாமெ? (கலி, iyo.) என்னும் பாட்டு அடியிகச்து 

ஒருபொருணசலியது. 1 சய ர௬ுண்கண்ணய சாண யொருவண், வயமா 

னடிச்சோவான் போலச சொடைமாண்ட, கண்ணியன் வில்வன் வரு 

மென்னை! கோசருப, மூன்னச்திர காட்க்ச வலது தானு, கோயுசைச் 

சல்லான் பெயருமரற் பண்ஈறுநகாம், பாயல் பெரேஎன் படாகூ ம் தவண்வா 

யிற், சேயேன்மன் யானு? அயருபுப்பே வயிஸடச, கண்ணின்று கூறுச 

லாத்றா னவழாயிற், பெண்னென் றனாக்க ஈமக்காயி னின்னகாஉக், 

காணான் சழிசல முண்டென் ெருசாளென், ரோணெடும் வசர தயசாற் 

முணிசந்கசோர, மாணின்மை செயசே on og er டேன, வனகளி யாக 

குடிச் சோமபும் புணச்தய. மாமர உ. தடட. வொருஞான்றமு. வக்தாகை 

யைய இரிசென்மே! யுகக் wo ede og, EW MOTO MU gM bas 

கைசெ௫ம்பு, பொய்டயாச a yrl se வைன் டா பின் வ.யாசரொத, தொய் 

யென வா௩கே யெடிசசனன் சசொண, பான்மேன். பெயயதியா தேன்போரா 

இடர்சேன்மன் னாயிடை, மெமயயற்ச Cg r@O mipGa ைன்மர ஜெய 

யென, வொண்குமாய் ரொல்செனக் கூற விடம்பண்ம், 1௩ ஹுடைய 
wast (a0. mo.) இக தையடனன்றென்று என டுயய்யினும் பொய 

யிலும் வழிரிலைபிபையாமர் போழி சயவிசகு சது. இதுகேட்டிச 
  

மொருங்கு விளையாட வவ்வழி வ௩ச, .கருக்சுமபூகூ சண்ணிப் பொதுவன் 

மற் @ mex dan , (yp peo யோமட ஈல்லாயரீ win GF, & mle புண கோ 

சிறிசென்ரு னெல்லாநீ, பெறுரேமயா முமன்று பி.றாசெயத வில்.விருப் 

பாய், கற்ற திலைமன்ர காெண்றேன் முர்றழாய, சாதுசூழ் கூந்தற் 

ஐகைபெறச் சைய, கோசை புளைகோ ரினச்சென்றா னெல்லாநீ, யேதி 

லார் சந்சபூக் கொள்வாய ஈ௩ணிரிகப், பேசையை மன்ர பெரிசென்றேன் 

மாதரா, யைய பிதா ஈச சணா ந்: கணி ெென்மூ லைமேோ, பொ wi லெழுதுகோ 

மற்றென்றான் யாமமிகா, செயபச போக்கி யிருச்துமோ நீபெரிது, மையே 

மாசோ விசென்டோன் ரையலாய, சொல்லிய வாரெொலிலா மாறுமா றியான் 

பெயாப்ப, வல்லாஈசான் போலப் முபயர்ஈ்சா னவனைநட், யாயா மகளி uid 

புசைத் தெகதையும, யாயு மறிய வுரைத்தயின் யானு௱், கோயு௩ களை 

குவை மண்” (கலி, ௬௧௪.) என்னலும், இம் முல்லைக்சலிவெண்பாவினுட் பிற 

தளைவருதலிற் பிறகளையானும் வக்ச கலிவெண்பா, ௭-து. உ.ரையாஇிரிய 

ரை. ட 

1“ ௩மமேலே ஒரு கண்ணோட்டமுடையன் ” என்ற வுரையாலு 

ரிதுவே பாடமாதல் காண்ச. 

 



ஈச்சிஞர்க்கினியருழை, ௧௮௪ 

ever சன்னை ஈயர்சாடனன இவள் ஈருஇளை போலுமென ச் சலைவி 

கரு.சுமாதராத் ரோழிகூரியவாறிம் இசனானே சலவி யிளிச் aon xr ape 
உட மபகிக்கு ன்ப தூ இமாருபொருளாயிற்று. இ.கி 166 அறககழிவடை 

யண *டஇசால் பொருளி, ௨௮.) எண்ணும் மபொருளியர்கு சதிர் இிஸ் வரு 

வைத்தவாறு காணா க, 4 சமபால் தற௩ச RON OT a s6m mire: (2 

சாம்ப பிணித்து மாரிீஇயாயசக்ச, பூரகஸா Revit படைசாழ மெய 

யசைஇப், பாங்கரு முன் உய தாட பாட்ட௩காறி போழுிகம், பல்லின க சாயா 

மகளியோ Qu aan, பொருற்கு விளையாட அவ்வழி வரச. BOHM OL 

கண்ணிப் பொதுவன் டர் ரண்ணை, மூக "ஸப யேஎர் மடரலஸ்வாய் நீயாடுஞ், 

சிதறில் புண்சோ ito gar ஜெல்லாதீி, உபாறேமயா. மென்று பிறா 

கய ச௪ வில்ல ருப்பாம, கறத திலயண்2. காடு னேன் மூறுய, தாது 

சூழ் கூர்சற் ஈகையெறச சைநய, கோள ச பணவமகா Berl ser iy னெல் 

லாகரீ, யேதிலா FhIL A இகாளிவாய nem ட். ப்பஸ்சஸ்ய மனா பெரி 

சென்றே coud pm, amas மித்த nero a ito) LOO Sy மம ற், இருயயி 

லெழுதசோ ene) rer mem uci lsu Ph aa மிருத்துமோ 

ரீபெரிது, மைய லை vor gm Ng Re nem am mua, மிகால்லிய 

an@ maar ous nie ஈயாண்மியயா ப்பட. வல்கரடகாண். Sri பயாகதா 

னவை நீ, wu poke Maca. aon கி அதயும். யூ டப்ப weno gg aS eer 

wir eo m ye, Corum 4 Toh Homer we F doi, 4G.) Da Fei aoa யை. 

சீரழியும் வது (ரு யாரு நறு துஷ்ட இட vi ஆகி (Dam AG sue 7 

(aa. ae) ceramide ge wet alr al chal yal hg gg. பாவகை எதை 

SO Veg Nearer se, பன்டாண Yip FLAT (lr thet oinma Ha FF Gym. 

Oana KR, Waray nam’ ge ule 7 4 Than gn 3 ool Bien tet BRC 058 6 op 

உலாககதசெயயுளாம்... இனரி War goa me gk மயா அலயயுளும பாவகை 

mon salen! may 14) நீம் படா ரம? இகலி பெருவுதுளை ப்மிபாருளாக 
டப் ல்ண் ௮அசனை க கலிழிவண்பாட் டெண்டி மோகம், மேலும் திதா ச்சர 

கூறுக கலிவெண்பாட்கிககளும பெரு உதை யாயும் வரு சலன்; இதனை 

வெண்பாவெணித lo) rev en Murai ப ட்ப அலிவெண்பாப் பெருக் 

திணைப்பொருளின்வாராதென்றுகொள்க. 4 ெண்யா விதியான் விரவுறுப் 

பின்ச், சன்பா வகையாக சிபாரு தய அபாருளே, மயொன்ழுவிளைக் 
Biv Sas sb? very Dory aye நுவ்வாழேயோதிக கொச 

2௪ சகெயயுளுமுளவெண்றார். நறும். விவறுபமன்றியென வேண்டாது 

கூ ரியவசளால் விரவறுப்புடையது வேழ சபாருள் வ்ளையாசெனவும், விர 

வுதப்பில்லது வேழபொருள்விளை த்து இறுமமனவும் ௮அவவாறே விரவுறுப் 

பில்லாக் கவ்வெண்பாட்டும் வேறுபொருள் விளைச்குமென எஈண்டுக்கூறி 

விரவுழப்புடையது 4 : வெண்பாவியலான் வெளிப்படத்தோன்ழ”மென்று 

மேலைச்சூத்தரத்சாற் கூறுகின்றார், (௧௫௩) 

1 அக ்இணையியல் டக,



கட தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

கச தீரவும் போக்கும் பாட்டிடை மிடைஈது 

மைஞ்ச ரடுக்கியு மாறுமெய் பெற்றும் 

வெண்பா வியலான் வெளிப்படக கோனறுப.ர 

இத மேல் வெளிப்பக்பொருட்டெனப்பட்ட சலீவெண்பா விரவறுப் 

புடைமையின் வேறுவேறு கூறுகின்ற. 

இ-ள். தாவு பதிம் ஈறு FOS min Cun ae maw நுடையன பாட் 

டாஇப் பயின்மும, ஐ... யும் ௭-2. வேழு௱்ன் றவொருசரீிை wer ane 

Cunt FB om MGR vey. இறு ௮ம். 6-6 gene m Ware 

டிக்க த.ழசீ£ பபற்றும். வெண்ட,..மு.ம எ: த மெவண்ப வெனப்பட்ட. வுறுப்பி 

னியற்சை சதையாமற் சிபொருள்புவப்ப) ச் மீதாண்றும எ.று. 

எனவே தரவும் யோச கும முடி றியவார்ஈ cy er coin மின்னும் ane 

லும் சுரிசசம:யின் ,ஐகவலுபா கள்ளோயுமாவருசலும் றவை சுணிச் 
ர ரர க ன ர ரர 

௪ ரஈற்பெசுறும் பெற ei ர சவா கொள. பா QU ee me uw ம்பாக 

இனைச் வோட அ றிக்பரியத சாவிய தி சோரிபு மாறுபோஃ இவள் ளே 2 

சுரிதசமூம் ஒரோ வழிச் சீயா பரிய பென்னறகு. 3 ம 8 rages of pai” 

(கலி. ௮ப.) ஒன்னும் மரு சக்லியுள "யயவெ௩, ௪௦இர் nO, BH BOP வாங்கப் 
. . a ye - oOo . « . 

Quwi@ gn, Cuno UHM bem caren Benge ஈன்னையா, மேலா 

கண்காய முத வியண்மராபிர, பு சேர் வண்டின் இளைபடத் சைஇய, 
  

4 எ-து, காவாகம ப றுப்பம, சரிச்சமாகிபமப்பும் முதல முடிவும் 

வருதவின் இடைவக்அ தோன்றியும், sew உமமையான். வாராதூம் 

eer wana a. ya இமம் loom பம பது, தாவு, சழுிசை, ச்னிச் 

சொர், wean, oa oR rs, மும்ம மென்னு மாழுழுப்பினையும் 

பெற்றும். எ-று, ௦2 ம்மையார். ப. ரது மொன்று Dane, வெண்பா... 

சோன்றும் எ-து, மேர்சொக்வப்பட்ட வழுப்புகிகையுடைத்தாஇயும் இவ 

தாடியும் வெண்பா வியல் பிடர் புவப்படத் தோன்றும் எ-று. புலப்படத் 

சோன்றுதலாவது, எஷையுமுப்புக்களில் வெண்பா (ரிகுசல், இன்னு மித 

னானே பிறபாவடிசளும் வாத வெண்பாவியல்பினான்முடிதலுக் சொள்ச. 

ஆறு மெய் பெற்ழு 9 மென்பதற்கு அராகமென்னு மூன்றுழப்பைக் 

கூட்டி, முடியலென்னு மூன்முழுப்பைச் கழித்து, உரைப்பது மொன்று, 

உ-ம் தரவு, குறிஞ்சிக்கலியுள் '*காமர் கடும்புனல் கலந்தெம்மோ டாடுலா, 

டமரைக்கண் புதைச்தஞ்சத சளாச்சசனோே டொழுகலா, னீணாக ௩ழம் 
௩ ௩ . . உட . . று . . 

பைந்தார் தயக்கப்பாய்க் தருளினாத், பூணாக மூறத்தழீஇப் போதந்தா னக 

லகலம், வருமுலை புணாநர்சன வென்பசனா லென்றோழி, யருமழை தரல் 

வேண்டிற் றருகற்கும் பெருமையளே ' இது சாவு, இசனுள் இமண்டா



நச்சினார்ச் சினியருரை. ௧௮௨௩. 

கோசை பரிடாடக் காண்ட? எனத் சேமாமா னிர்து இனிப் பாட்டி 

னைப் போச்டின்பின்லைச்சசனாம் போச்குப்போ ரை னிமம்பாட்டும் 

வருள் சஏெறுபான்மையென்றப கொள்க, உ-ம். நீ*கரந்தாக்கே யின்னாகோய் 

செய்யுமற் ரீசே, பாக்ச உணட்கிதபணைசத்சோளாள் பண்பு ? (சஃட.௧௪௧) 

எனவரும், இ௩௩னம் maura aesern vot Aaa gue gy Ou 

Qupeen: இப்பாட்டின்்௧ணண்? மேல வாயின, அூசளை யீற்றுக்கண் 

வைத்சசளானே மேர்கூறு௩  செடபாகமுட. காவும் போக்குரின்றி Wo 

பாட்டுரிடைக்தும். ௨றுசமன்ப காம். இல்ல இமாரததகார். கொள்க... மெய் 

யென்ரசமண் தகர் சன் மச னும் இழ தியினறும் வருமென்று 

கொள்க. இயற்சைசினைசப மற் tere wou am ea அட்டளையு௩ சுட்டளை 

WA ower மெெண்பாலிகக்பணா come, maw gar மைவருமென்றா 

noi da Maar doo ¢ nda ral குக மிகாள்ஈ,. தாவம் 

போக்குவென் ர DLE Hof உண் ுபமையளி GR மூண்டு ட இறட்தது 
॥ 

SYP Bu @T. 24 5)/ LRN Lb, chin! col aU Gary Lita ag மாற் கபண் ய் ey பதுப்பா ய் ம் 

வருமென்றலன், sneer angers cen ral ம ன்பம், பிரா கொயுக 

சந்கோய்போ ர போற! யதணர்த டட பொலி வாம் செம்லாக 4b L. (60) 0) 

லிவ்விருக் ச, சாண்ட் மக் ண உரிவறுப்பெண் மான்ற, இரியிடை ரின் 

னுப்போர் மோன்! பொட்ுச்தி, பெபபாமே . கிருவவென்ளை காட்டி யளிய 

மடி யைஞ்சீரான் வாசது ja gyi goa டசி ஸிதணாத் சடிர்புசை 

யுண்டியஈ கும், வானு பிய டவ ஈர அல்வபைல், மிதி னிராலென 

வேணி யிடை இருக்கு, அண்ட படி பனி” இசனுள  முதற்கணின் 

றது கூன். - இறுகுடியியே, வள்ள! apalipn வரைர்சைச சேன்மொடா, 

கொல்லை கூரக்மா௩இ மீன, மலைவாண,  ரன்ல புரிர்தொழுஈ வான்; 3 இச 

ளை முசலாசிரிய வடி. “மாடிசன் wer ips semanas அிருஞ்ிலம்பின், 

வாங்கமை Our ani! சூம் பட மகளிர், தா மபிழையார Caan a oa ap 

சதெடிலாக் ஈமமையமு௨, தாம்பியைய 7 சாந்தொடுச சோம்; '* இவை 

மண்டும் ards s Diners: Rie, “வஎண்வா ங்கு; சணிர்வொல் 4௮ த தாடு 

wer? piers ண்டு திறப்பட, வென்னையாக் குய்சுதுளைச்தாள் மாய்;? இது 

வெள்ளை சுரிதகமாகி யிடையாதது. அவரும், தெரிகணை நோக்கத் 

சிலைகோக்கிக் கண்சேஈ, சொருபக லெல்லா முருச் செழுக்சாறி, யிருவர் 

கட் குற்றமு ில்டேயா லென், 9 ருமந்து சாய்த்தார் ஓலை; தெறியிழாய் 

நீயுர்ன் சேளும் புணர, வரையுறை செய்வ முூவப்ப வுவந்து, குரவை சழீஇ 
யா மாடக் சூரயவையுட், கொண்டு ஈ% : ; ot இலையிரண்டுங் 

கொச்சகம், '* நல்லாய்; 8 தனிச்சொல், “ ஈண்ணு, டலைவரு மெல்லை ஈமர் 

மலைத், தந்காண்டாம் சாங்குவா ரென்னோர் மனாகொல்; * இது பேரொண், 

' புனவேக்சை தாதுகுச்கும் பொன்னறை முன்றி, னனவிச் புணர்ச்சி



௧௮௪ தொல்காப்பியம் சேய்புளியல் 

ளென், னெஞ்சாற கொண்டா எத ந்கொண்டுர் துஞ்சே, னணியலங் காவி 

ரைப் பூவோ டெருகசன்,பிணையவங் சண்ணி நிலைந்து மணியார்ப்ப, வோல் 

இரும் பெண்ணை மடலவார்ச்செ னெவ்வகோய, சாக்கு ரேர் விடம்பைக 

குயிர்ப்பாக, வீங்கிடை மாசர் இறச்சொன்பு ரீ௩்காது, பாடுவென் பாய்மா 

நிறுத்து; யாமத்து மெல்லையு மெங்வத் இரைய?லப்ப, மாமேவி tery 

மடல்புணையா நீந்துவேன், சேடு மாழி மாச ராது து ம் இய, காமக் SLU 

பட்டு, உய்யா வருகோயக் கூயவாகு மைய, oy Dur o த்தவிம் மா காணு 

செள்ளக் வங்கித் சவேவாசெ, ரணொெமின் பு ியுடைத்துள ளமுித்தரு, 

மாணிமை மாதமா ளேஎரென்கி காமண, தாணையான் வாக படை; காமக 

கடிம்பகையிற் ரோன்றினோ கேம, மெழினுச லீத்தவிம மா; அகையெர் 

யானாசென் னாருயி செயும், வகையின. இன்னன கடத ருமன்னே, 

மூகையே றிவங்கெயிர் மின்னை மாதா, தசையார் ஈலைக்கொண்ட கோய்; 

! 

அழன்மன் ர காமவருகோயரறடின் வத. போடையீததவிம் மா; ஆ௩சதை, 

அறிகசனரி மாயிர சாண்றவிர் தான்றவ. மொரிகுத துறச்ச்இன் வழீஇ 

யானே, தள்றிடப் பாட்ட வாகச் ட்ட டிபய சதவ, பூய நிலைய க மு நீஇ 

யாநஙகென், wouter #7 a இர்டிவோ படனே?? (aol, oem) இது தர 

வும் போக்கும் பாட்டுடைப்டை 2. கலீவெண்பாட் டாசிரியசசு௱ தக் 

சான்வர்தது, இவ்வாடோ. வெளியலேச்சுரிதகதசானவருவனபுங கொள்க, 

ஈடக்குமா மன்டே, ஈனவ்ஈ புணாகள் ஈடசகலு மாகசே, கனவிற் புணர்ச்சி 

கடி. துமா மன்றோ; விண்ம்டாயகன டைனு நீயம் வலுவையுட், பண்டறியா 

இர்போற் படாடிற்பிர் மற்மிகொாலோ, பண்ட றியா தீர்போற படர்நதீர் பழ௩ 

கேண்மை, கண்டறியா மேன்போர சரக்கற்பென் மற்கெலோ; * இவை 

யிரண்ர்டுந் தாழிசை. *ைதவடி வெற்பன் பணவணர் காணாம், கையாம் 

புதைபெதூஉ௩ கண்டுக் கண்ணனே; ' இது பேசெண் “* என்னையன், 

நின்சண்ணார் சாண்பென்மன் யான்: மெய்த் வ சமுண்க ணின்௧ணா தென் 

கண்மன்;'” இதுவு௩ கொச்சகம். “எனவா௩கு?' தணிச்சொல், *கெறியறி 

கெறிகுறி புரிதிரி பரியா வறிவனை yop இச், ககைரிகு தொகைவகசை 

யறியுஞ் சான்றவ ரினமாக, வேய்புமை மென்றோட் பசலையு மம்பலு, மாயப் 

புணர்ச்சயு மெல்லா முடனீங்கச, சேயுயர் வெற்பலும வச்தனன், பூவெழி 

லுண்சணும் பொலிகமா விஸியே.*' (சல, டக.) இது சுரிதகம். இதலுள், 

முதலடி யறுசர்முடுதியல், : இரண்டாவ தைஞ்சர்மூடுகியல். இது, இவ்வாழு 

வருவன கொச்சகக்கலிப்பாவெனப்படிம், ஒத்தாழிசைக்குத சாழிசையா 

யெவுறுப்பு மிக்குவந்சார்போர். கொச்சசக்சலிக்கும் வெண்பாவாலுய 

வுறுப்பு மிக்குவருமெனக்கொள்க. இணி மீண்டோதப்பட்ட வுழப்புக்கள் 

குறைந்தும், மயங்இியும், மிக்கும் வருபவை கலித்தொகையுட் கண்டு 

கொள்ச, எது. உசையாிரியமுலா.



கச்சினார்க்கினியருரை. ௧௮௫ 

1: கண்டவி ரெல்லா௩ கதமன வாதாங்கே, பண்டறியா நீர்போல நோக் 

குவீா சொண்டது, மாவென் மூணர்ரின் மடலன்று மற்றிவை, பூவல்ல 

பூளை யுழினஞையொ டியாத்த, புனவரை யிட்ட மயங்குசார்ப் பிலி, பிடி 

யமை தநூாலொடு பெய்மமணி சட்டி, யடாபொன் ஸனவிரேய்க்கு மாவிசங் 

கண்ணி, கெடியோன் மசனயா௩ துகக்தாங் கனைய, வடிய வடிந்த வனப் 

பினென் னெஞ்சு, Sau: விடைச்கொள்ளூஞ் காய லொருச்இ, சடியுறை 

சாட்டிய செல்வேண் மடியன் ர், அண்மீன ெருவனேன் யான; என்னா 

னும், பாடெஸிர் பாடவும் வல்மீவண் எரிதாகு(2௨, பாடிட ணிவாடலு மாற் 

லுசேன் பாமிகோ, Dar gy MAL) FTES or ars, ஈன்னுச லீத்த 

விம்மா; இஙக ரவுடிக் ரீரச்கல்லா ராயினுக், ச௩்காகல் காட்டுவர் சான் 

றவ ரின்சாய, ொண்மெொொம. 2 மாடம். பட வென் ஜெஞ்சமோய், 

& 618 Ge 1: & GO மேட. இவ Bp eb as ott das a ig யுயிசெகுக 

தும், பாம்பு ம, WO a EM aL pol dj ot யைமபாலான் 

PU BONG TL, UL CRN BT Cae aR IT Be Hy 2வயசுழிபய பட்ட ib NHS 

சளைர்ன்றா, ரஞ்வெண்டி ஓ பியாபபுண். verti, சொெறிக்தோ மூறுவ 

லாள் செய்தவிக் aru, orgy மறியாதிவ் ஷா, ஆங்க) என்ச ணிடும்பை 

யறியினே gues, டெருளுர Crags செரியுங்சா வின்னு, மருளுறு 

கோயொடு மமம ரகல, விருளுறழ் கூ௩தலா ளெண்னை, மருளுரச் செயிலு 

மக் கறனுமா ॥ து வே ” (aod. baa | (இது 8பாடெஸி'் லென்றும, {ROL af! 

லென்றும எதுகையியை-5 அளவடி “என்னனும்? என வேறுறின்ற€ரோ 

இங்கூடி யைஞ்சீரசெடற்று. இசனணுள *தஇங்க? எனத தனிச்சொல் வந்தது, 

“* சோரராப் பெயத (காக) எண்னு மூலம் லைப்பாட்டு a இல டான், 

BoE சுமட்டின சோத மீதோன்விர், வர்க்க 1 வட்டி சழீஇ யரிக 

குழை, யாடர் தசையள் கழுத்தினும் வபவிதி, லுண்ணிசாத் தோன்று 

pay” cere பஞ்சாகிக்குயும 1* இவடான், வருஈசகோய செய்இறப்பி 

னல்லான் மருந்தல்௨ள, யார்க்கு மணங்காதல் சான்றாளென் தாப்பெெண் 

en, மாங்காய் நறுகுகடி கூட்டுவெம யாங்கு, ரமமுகின் களையொட போ 

வென்மு SS SE. கொழுஈரசைப் Cun enw pp காத்து ம்ழுநாளம், வாயி 

லடைப்ப வரும் * என ஐஞ்சீரகசெகிய +h see aT gH ales gi. p< துரித 

ef 9 ap em Bw யாக்கை பரிபுசாம், வேட்டவை செய்தாங்கே ari ip 

ரங்கே, மறம்பொரு ளின்டெென் ஐமமன்றி ஜென்றன், நிறஞ்சேசார் 

செய்யுச் சொழிஃ்க எறைர்சன், மணிஙிலப் பெண்ணை மடலூர்க் சொருகி, 

யணிரலம் பாடி வார்கு; ஓசொருகா லுள்வழியா ளாகி கிழைமதி, நீரு ணிழமழ் 

24.



சம்சு தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

போத் கொள ந்சரியள் போரு, எடன்மாமே லாத்றுவே சென்னை மடன் 

மாமேன், மன்றம் படர்வித் சவள்; வாழி சான்ரீர். பொய்தீ ௬லச 

மெடுச்ச கொடிமிசை, மையறு மண்டலம் வேட்டனள் வையம், புசவூக்கு 

மூள்ளத்தே ளென்லை. யிரவூககு, பின்னா விடும்பைகெய சாள்; தும்ம 

சான்றீர்; கரர்.சாககே யின்னாநோய் செயயுமர் றிட்தோ, பரந்த சுணங்கற் 

பணை த்தோளாள் பண்பு; இடியுமிழ் வானக் இரவிருள் போழு௩, கொடி 

மின்னுச் கொள்வேனென் நன்னள் வடிராவின், வல்லார்றுடர் சொல்லல்லே 

னென்னைப் பிறர்முன்னாச், கல்லாமை சாட்டி யவள்; anf ener; 

என்றாங்சே, வருந்தமா வூர்ந்து மழகின்ஈட் பாடத், இருந்திழைக் சொச்ச 

இளவிகேட் டாங்கே, பெபொருந்த தா போவம் வழுதி கருர்திரை, போலக் 

கொடுத்தார் தமர்? (உ. கச.) ஐூசனுள்? வாழி சான்றீர், இம்ம 

sre fi” என எர்புக்கசண்வ ட சசிர்களே.. முசலடிச்சட் பொருள முடிய 

மாறுகூட்டி ஐஞ்சோரடுக்கயொங் சக்க அறுசீரா னங்வாறுவர்சதசாம். இதற்கும் 

அறு செடியும் எனக் கூட்டிப் .பாருளுளாக்க, என்றாங்கு, சனிச்சொல். 

ஈபூரிவுண்ட?”' (கவி.க௪௨.) என்னும் நெய்த ்கவீயுள் :4 புரிவுண்டபுணாச்௪ 

யுள? எனச் கலி சளையும்வஈ்து 'புல்லாரா. மாத்திரை, யருகுவித் 

சொருவரை ய௪ரறவி ர 9 தெரிவார்கண்?' எனவும் இனைந்து Cons yy ser 

ணினைச்து ரீ௰யாத ௪சனள” எனவும் இயர்சரரிரையாயண்றியும் பாவேழு 

பட்டி “எல்லையு மிசவுங சழிந்தன வென் செண்ணி யெல்லிரா, ஈல்யெ கேள்வ 

னிவன்மன்ற மெல்ல? என ஓன்சோடிவரச வெள்ளை otgs yu பெற்ற 

கலிவெண்பாட்ட். முற்கூபாய சொலிரடி மே ஈண் om EG Bye Ow 

reser sa permis துதற்கு துசைசசாமளை விதகசோசமேவே கலவிக்கு 

கோந்ச சொற்சோடி ஒத்சாழிசைஃகும் இதன்மு ழ்கூறிய சலவெண்பாட்டிர் 

கும் வாராவென்றணா”. இதற்கென மாகிய முகிலும் அவ்விரண்டிம்கும் 

வாசாமை கொள்ச, இவ்தறிற்கு வலாயசை அம்போசாகங்கத்திர் கோதிய 

வரையதையே வேறின்தென வுணாச. இனிட் பலவுழப்பின்றி யவ்வாறு 

ஒருபாட்டே வரின் ௮ தனை வெண்கலியென்பாரு முளர், தூற்றைம்பது 

சலியுள் ௮வ்வாறுவருவன இன்மையின் ௮து சான்றோ செய்யுளொடு 

மாறுசொள்ளுமென மழ. தாழம்படாமையின் இடைகிலைப்பாட்டென் 

சேயும் துள்ளலுள். செப்பதும் என்னு பிருவசைச்கொச்சகமும் ஒருங்கு 

வாசாமையிழ் கொச்சசமென்னும் போ கொடாதும் பாட்டென்றார்; அ சனை 

வெண்டாவியலான் வெளிட்படவருமெனவே வெள்ளைச்கொச்சகமெனப் 

படம், எவறு, (s@e.)



கச்சினார்க்கினியகுரை. ௮௭ 

SRO. பாகிலை வகையே கொச்சகக் களியென 

Pea புலவர் ச.வனறறைக் கனரே,* 

இச சிறுதிசமுறையே அகரிலைக்கொச்சசகச்சகலி கஉூறுஇன் து. மேத் 

பாவிசின் தநிலைவசையான சொசசகக்கலியாமென்று தலறிச்ச ஆரியர் 

ச றிசத் துணிந்தனர் எ-று. 

அழறை-துணித்தல் *அறைக்கரும்பு” (பொரு, ௧௬௯௩) போல. பாசிலை 

வென்றது மே லொருபோசெனக்கூறிய கொச்சசப்பாசிலையை Cors@ py, 

அதுவும் கொச்சசமாசலன்... துணிச்சன ரென்றசனால் அதஇிகாசத்தாத் 

சேட்படக்கூறிய “சதாவின் ரகச சாழிலா பெற்றும்? (செய். ௧௪௯) என்த 

தொன்றனையுமே அணிஈது மாற்றியொழிஈசன பாவிகின்றவசையான் இங் 

வசங்லைக்கொச்சகழமும் வருமென முணர்க, எனவே பாணிப்பாட்டுப்போல 

வெளிப்பட்டு தகரி'வக்கசொச்சுகம வாடாமிவன்றா ராம, வகையென் றசனான் 

அஇசாரததணின்டர சகுலிவெண்டாலின ௩ oc Hoye கொள்ளப்பகிம், பது 

கொள்ளுகஈ ல் முன்னிர சுத்நிச இிரகூ Ya ரிவயெல்லா௩. கொள்ளப் 

படும். i சஒருபொருணு கலிய" (சிய. ஈத என்னுு சூததிரத்தினிலை 

கொள்ளவாகசாதென்றுணா&,. எனமீேவ ஒருபொருணு சலா பவெளிப்படச் 

சோனை றக கலிப்பா்டினுமுப்பொததுச சாவும் போச்கும் பாட்டிம் இடை. 

மிடைந்தும் பாட்டுக் கொச்சகமாயும அவை anu cre ow 'அறுசிருமடக் 

வருசலுமெல்லா௩ கொள்ளப்படிம, இவ்வாறு௨ந்சன வெண்பாவித 

சிதைக்து ஓசையும பொருளும வேபாகல ஈ கொசசகமென்றுர். சரவிணைந்து 

வாராது யாப்பின்வேழபட்ி ஒருத£வேவக்சதாத் கொச்சகமென்றலுச் as 

விணைந்துழிச் சுரிசுகம்பெறுதலும் வேருகலிர் கொச்சகமென்ருர். gs 

விணை்து தளிசசொல்லு.க. சு சகமூ முடன்பெறுதலும் எல்லாம் யாப்பின் 

வேழபட்டகொசாகமென்றலும, ஒத்தாழிகை மூன்றடிகஇலு மவத்றின் 

வேறுபாடறிடது கொச்சகமென்றலும், தேவபாணியாகா சவழிக் காமப் 

பொருள்பற்றிவாராது அறம் பொரு ளினபம் வீடென்னு கான்கும்பற்றிப் 

பொருள் வேழுபடவந்தன கொச்சகமென்றலும், பாவேறுபட்டன கொச்சக 

மென்றலும், பிறவும உணர்வோரே தூலரிபுலவர்; அல்லாசார் தூலுணரா 

சென்பதறிவித்தற்கு நூனவில்புலவரென்றார். எனவே கொச்சகசக்கலியுள் 

ஒருசாசானவற்றை இனமென்பார்க்கு துவை அவ்வப்பாக்களுள்வரின் இவ் 

வகையே கொச்சகமெனல்வேண்டும் அது பொருக்தாதென் தவாருயிற்று, 

உ-ம். * “செவ்விய தீவிய சொல்லி யவற்பெொடு, பைய முயங்கெ வஞ்ஞான் 

தவையெல்லாம், பொயயாதல் யான்யா௩ கறிகோமற் தைய, வகனகர் 
  

9 எ-து, பாகிலை வகை யுணா்.த்று, (இதற்கு ௨ ரையாசிரியருரை யேட் 

டிலில்லை.)



டட தொல்காப்பியம். செங்யுளியல் 

கொள்ளா வலர்த$லை ச் சந்.து, பசன்ருனி வெஞ்சுர முள்ள லறிக்சேன், மக 

கல்லை மன்ற வினிது; செல்வினைச் சென்றுநீ செய்யும் வினைமூ த்ரி, யன்பத 

மாறியா முூள்ளத் துதர்சவள், பண்ப மறிதிரோ வென்மழ வருவாரை, யென் 

றிழம் யாதும் வினவல் வினவிர், பசவின் விளங்குகின் செம்மல் இசைய, 

தவலருஞ் செய்வினை மற்றாம லாண்டோ, £வலம் ப௫சலு மூண்டு? (கலி, 

௪௯) இது சரலிளாக்கொசசகம், கொச்சகம் வெண்பாவாயும்வரு சலானுச் 

தாழிசையோ தொடரா.துவரு சலானும் இவை மிகாசசகமாயிறது, ஒரு 

பொருணுசலி பிவ்வாறுவரினுங சகாசாகடுமன்றுணாச, “மாமலர் (ye a 

டசந் தில்லையோ டொருககுடன், சான watts வயாமண லெச்சா்மேத, 

சீர்மிகு சிறப்பினோன் மசமுகர் நசைகத்சு, மீர்மல! கராகம்போத் பழர்தூக்கு 

மூடச் சாழைப், பூமலாக் சவையபோலப் பன்ளல்குக் துறவைகேள்; ஆற்று த 

லென்பதொன் றலந்சவர்க குதவுசம், போதறுச லென்பது பணர்ந்சாரைப் 

பிரியாமை, பண்பெனப் படிவது பாடறி௩ சொழுகுச, லன்பெனப் படுவது 

தன்டளை செறாமை, யறவெனப் படுவது பேதையார் சொன்னோண்றல், 

செறிவெனப் பவது க. ரிய! உரு மை, நிரைவெனப் படிவது மறையிற 

சறியசமை, முரசையனப் பவது கண்டே 1 துயிர்வெளவட். பொறை 

யெனப்படுவதுபோஈரரைப்மிபாறு சசல், அசசை உரிகசணிராயினென 

Cop, teres னலனுண்டு துறச்சல் கொண்க, ”யபா வண்டோர் கொள் 

கலம் வசைசலி, ஸின் மலை வருர்தியா கியாஞ், சென்றனை களைமோ பூண்க 

der CoCr” (கலி, ௬௩௩) இது தணிசசொல்லனறி யாியியச்சுரிசகம் 

பெத்ற தாவிணைக்கொச்சகம். * ரின்னொளி2விரத /டைபோழும் பெயலே 
போற், பொன்னகைத் சைவகி! வசைகெ! வயங்கிட்டுப், பொழூிலிடை.. 

யிட்ட கமழ்௩றும் பூஙசோசை, யின்னகை யிலங்கெய்்மத சதேமொழித 

துவர்ச்செவ்வாய், ஈன்னுசா னினச்சொன்று கூறுவா௩ கேளினி, சில்லென 

சிறுத்சா னிழுச்சே வந்து, நுதலு மாசனு கோஞு௩ கண்ணு, மியலுஞ் 

சொல்லு நோக்குபு நினைஇ, யைதேய்ஈ தன்று பிறையு மன்ழ, மைக் 

தின்று மதியு மன்ழு, வேயமன் றனழு மலையு மன்று, பூவமன் றன்று 

சுனையு மன்று, மெல்ல வியலு மயிலு மன்ற, சொல்லச் சளருக் இளியு 

மன்று; எனவாககு, ௮னையன பலபா சாட்டிப் பையென, வலையர் Curve 

சோர்பத னொற்றியென், dere demyes செவ்வி காணூடப், புலையர் 

போலப் புன்ச ணோேககிச, மிசாழலுர் தொழுதான் மெடலுஈ தொட்டான், 

காழ்வரை றல்லாக் சடிங்களி றன்னோன், பொழமூடஈ 9 தொடூ”உ மவன் றன்மை, 

'பேழைச் சன்மையோ வில்லை சோழி?! (கலி. ௫௫) இது சனிச்சொல்லும் 
ஆரியச்சுரிசகமும்பெற்ற சாரவிணை. $ “வெல்புகழ் மன்னவன் விளங்வயெ 

வொழுக்கச்தா, னல்லாறறி ஸனுயிர்காத்து ௩டக்கத,ச் கான்செய்ச, தொல் 

வினைப் பயன்றுய்ப்பச் துறச்சம்வேட் டெழுச் சாற்போற், பல்கர் ஞாயிறு



ஈச்சினர்க்சினியருரை aya 

பசலார்றி மலைசேச, ௨வாறுதை சலுழ்சொண்ட வலகத்து மற்றவ, Beer Boar wir 

னனிப்பான்போ 4ஈவிரூண் மஇூப்பக, குடைகிழ லாண்டோரற்கு மாளிய 

வருவாற்கு, பிடைகின ந காலம்போ லற த்சக்சத மருண்மாலை; மாலைகீ, 

கூவறச் துரஈசானர ஈளை ச சவிர் சயமபூச்ச, போதுபோழ் சுவிச் சவென் 

ew flew a மன் குரலா, யாயகிறை வண்டாாப்பச எனைப்பூப்போற் தளை 

விட்ட. காசலாப் புணரர்தவர் காரிகை கடிடல்லாய்; மாலைரீ, சையெனக் 

கோவலர் சனிக்குழ லிகைகேட்மிப், பையென்ற கெஞ்சச்சேம் பக்கம்பா 

சாட்டுவாய், செவ்வழியாம் ஈசம்பன்ன இளவியார் பாராட்டும், பொய்த்த 

புணர்சசியுட் பது௩வக கழுகல்லாய்) மாலைரீ, சசைமிக்க தாழ்சினைப் பதி 

சோந்து புளனராப்பப், பகைமிக௪ கெஞ்சச்தேம் பண்மைபா சாட்டுலாய, 

சசைரிக்க புணர்ச்சயொார தாழ்கொடி ஈஉறுமுல்லை, மூகைமுசா S$) peso or 

மே௮வறுு சடிசல்லாய்; எனவாஙகு, மாவையு மலரு Corey Osea, 

Aa sa மெஞ்சுமம் மில்ல வெஞ்சு, யுன்ளா சமைநக்தோ ௬ளளு, முள்ளி 

கள்ள முன்னு வக்சே?(கவி- ௧2௮0) துடை ௩வின் இர்ரழுகு மாக்கென 

களனி” (செய. ௩௫) என்னுர்ிவககண ல Camgu இடையிடை கொத 

ரடி பலவருசவன ஒச்சாழுசையாகாது. எண்ணிடையிட்சே. இன்னக 

குன் பிய கொக்சமிமாயித்ழ. 23, 6st 215 oo 6} rev மயககியோசே? 

(கவி, ௧௪௯) '“எங்கிடை oO gr Lowen? (மூ ௩௨) இவையும் இவ்வாதே 

வாசன, இணி யாப்பின் வேறுபட. ஈத LO Se Nb eri wi (கல். உப) 

“ட%யனுமவாயமையும்? (கவ-க௩ப) எண் பணம சும. இனிப் பலவடுக்கிப் 

பொருட்டெ..! _சாய அறழம பொரு ளின்பம கீழிடன்பன வராய்ப் பொருள் 

வேறுபட வருச் சாவுமிகாச்சகம் பின்னுள்ளோர் சப்த சிந்தாமணி முதல் 

யனவாம். கொடி யவல கோட்டப் நீரின்றி ॥ாமமபெறப், மிபாடியழற் புறந் 

சந் ச பூவாப்பூம் 9பொாலஙகோசை, மிதொடிசெமி யாப்பமை யரிமுனகைப் 

பணை த்தோளா, யடியுறை யருளாமை யொத்துதோ நினக்கென, காரச்தகா 

றிருங்கூந்த லெஞ்சகாது ஈணிபற்றிப், பொலம்புனை மகசவாய் துங்கி சிகழி 

கை, ௦௨ம்பெறச் சுத்மிய குரலபை யொருகாழ், விசண்டுறைச் சுற்றி மோச 

கலு மோந்சன, னரு௮ வவிழ்ர்சனனவெனமெல்விரற் போதுகொண்டு, 

செராஅச் செங்கண் புசைய வைத்துப், பரஅக் குர இயிர்த்தலு மூயிர்த 

சனன், '9(முய்யி விள பல யினியன மைவாது, 9தாய்யலக் தடச்கையின் 

வீழ்பிடி பளி£கு, மையல் யானையின் மருடடலு மறுட்டினன்; அ, சனால், 

அல்லல் களைந்தனன் ரோழி ஈன்னக, ரருங்கடி நீவாமை கூறி னன்முறன, 

_ சின்னொ சூழ்வ ரோழி கஈயமபுரிஈ, தின்னது செய்சா ளிவளென, மன்னா 

வுலகத்து மன்னுவ து1புரைமே? ( கலி-று௪)*௮.சனால்?என f சனிச்சொம் 

பெற்று அடக்கியலில்லாச்சுி சகதசோடி அடிகிமிந்தோடி த்மு. “பான் 
    

1] புகழே என்பதும் பாடம், ட்
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மருண் மருப்பி னூரல்புரை பாவடி, மீர்௩றுங் சமழ்சடாதச் இனம்பிரி 

யொருத்த, Organ கொள்ளும் வேழமலம் படர்ர்து, பொருள்வயிர் 

பிரிதல் வேண்டு மென்னு, மருளில் சொல்லு ரீகொல் வினையே, ஈன்னா 

நறு தச ஊயந்தனை நீலி, சின்னிச௪ பிரியலெனழ்சலோம் பெண்னு, ஈன்னா 

மொழியு நீமொழிர் தனையே, அவர்றுள், யாவோ வாயன மா௮ன மசனே, 

@ peu ரின்னோ பென்னாது சபருடான, பழவினை மரு௫ர பெயர்பு பெயர் 

புறழையு, பன்ன பொருள வயிர் பிரிவோம் மின்னின், நிமைப்புவசை 

வாழாண் மடவோ, எமைகசவின் சொண்ட சோனிணை மறாதே? (கலி. 

உ௪) “அவற்றுள் ன ஐரூ.ரோடு வரது கணிகசொல்லும் அட குயலுமின் மிச 

சுரிசகல்பெற்று அடிரிடிரஈததோடிற று; 4 அகன ஞாலம் விளக்கும் ? (கலி, 

௧௧௯) கொச்சசவொருபோகோடு ஒப்பாமாழு, “மன்று பாரச்து, சின்ற 

தாயைக, கன்று பார்க்கு, New gia வாசா” இர்து இருசர் கானகடித் சரவு 

கொச்சகம். | “தஞ்சொல் வாயமை சதேற்ட்। யனா. மீலாமமபன் தகன, 

வஞ்சா வாரா சாயி, Sonos PAA ேச்சாண:" இது மூசா நகானகைடித்சாவு 

கொச்சசும், “நீரலா தார்சு துயிலா மெ கங்குல், வால மாகி யவரோ 

வலிததமைக் தா, சாவார். நாரைகா. சனறுில்கா. எனனண௩்கா, சூரரவா 

Pp லுள்ள மூகுவேஷணோ இது எ தமாநானாடி சத வுகொக்சகம். 

சீகன்னி ஞாழத் ஃ௨மழபூ௩ கானல் யான்டிண்ட, பொன்ன௩ கொடியை 

யன்றோ ரில்லை போதுமான, மனன காஃகு மண்மேரத் கூற்றம வரவஞ்ச, 

யன்ன தொன்று படைச்ச. யாயி னெவனசெயகோ? இஃ தைஞ்சர்கான் 

கடியான் வந்தது. இணி *ீ நூனவில்புவவ”மமன் சனை இசனைச கோவை 

யாக Quip se som cot we oiw nse s 98 மொயவனவு௩ தரவுகொசசகம், 

அவற்றுள் நேமொழுத்துவருவனவஙி முசாசசகமாப றம். திருவளர் சாமமை 
ய் . JAY ey gt . ர ‘ “> 9 . ‘ : 

சாவளர் காவிக ஸீகா இல்லை குரு... இன்றே? ( இருச்சிற்ற, ௧) 

க்பாசதோ விகமயபோ பதமே ody . ) இவை பதினே மும் பதினாறு 

மாய்வந்ச சாவுசொசசகம்.ர “குயிலை? இெவம்படிக கொம்பினை... ve lg 

கழையே? (௦. ௨௦) '4காம ணி கற்பககு கறறவா நறறுணை பாணசொச்கல், 

சீரணி.........மூதியமே? (மூ. ௪ப௦) இவை யோபோவெழுத்துமிக்க தரவு 

கொச்சகம். 1 ஈகாண்பா னவாவினாத் காதலன் சாசவிபின் னடவா நிற்ப, 

நாண்பால ளாகுதலா னனலுசறன கேளவனமுன் னடவா ஈற்ப, வாண் 

பான்மை குன்றா வயில்வே லவஸ் தனக்கு மஞ்சொ லாட்கும், பாண்பால் 

வரிவண்டு பாடு மருஞ்சுரமும பதுபோன் நன்றே? இஃது அறு2ரநான் கடித 

தீசவுகொச்சகம, பிறவு மன்ன, !:*இலந௩்கொளி வெண்மருப்பி ணிட்ட.கை 

தூங்கவொ மேக்தல் யானை, கல௩்கஞ செய்திக் கதூ௨௩ கவளங் கடைவாய் 

சோசச், சிலம்பொழி குன்தென கின்றது செய்வ சதெவன்கொ லன்னாய்? 

இஃது அதுச்மூன் ஐடிக்கொசசசம். f « தண்ணந் துறைவன் ராாமேச்



நச்சினார்க்கினியருரை. as 

போன, வண்ண வண்டு யாரடி தற்றே, வண்ண வண்டு வாரா தாயிற், 

சண்ணியு ஈல்லாதே காண்?! இது கான ஈடியாகிரியச்துள் இறுதி முச்சரான் 

௮,து யாப்பு வேறுபட்டது, ! “கிணங்கொள் புலாலுணக்கு முன்றினின்று 

wet Geri புசறலைச் சடாஈக, சணஙகொள்வண் டார்ச்துலாய் சன்னி நறு 

ஞாழல் கையி மூன்ற, மணஈசமழ் பூ௩்கானன் மன்னிமற் முண்டோ, ணம் 

குலறயு மென்ப தறியேணறிவேனே லடையேன மன்னோ” (லப்-சானல்) 

இஃது ஈறறயவடிகுரை தது. ததனைப் பாம௰காத்துக்கும் எ த்றுநி்றலின் 

எண்டுக்காட்டிம்று. அழு 19 Cu (செமாக£. என்னுஞ் சூசிஇரச்திற 

கூறிற்றேனுமென்பது. து ஒருபொருண்டபேன் மூன்றங்ககிவரு தலுங் 

கொள்க.*'கோடல்விண்டு மிகாபூர் சி கொல்லைவாய், மாடரின்ற கொன் 

How Porgy ss பாங்க, மாடுமன்கை. உன்ணசாய லாயவஞ் 

சொன் ப.ச, யுடன்! சருமவாது மிதான்றுமே?* இது Weal rip 

ங்க்கது, 1“இரங்கு குயின்முழுவா வின்ணிசையாட். செறு, வாங்க மணி 

அிபாழிலா வாடும்போலு மிளவேண், ௨௮௪ மணிபெொழுிலா வாடிமாயின், 

மரஙசொன் மணகத்சன் ரர் Bhai Wem செயத் இளவேனில்? “துண் 

கிளர் bs Wel Hol ATOR oD Ms arco p” fas முசுசரும்பிப் பைம் 

பொன் மலாஈது ,பூருகுயிா4கு௩,செ!ச்தருமபு கானற் றுழையே*, துறைவந் 

சமது சொன்னலமு காணு, சறைவளையும் வெளவி ஏறையறறா னஞ் 

சோர்ட்பன'9 இவை அடுபும் தசையும் உரு பிடைமடககிச் லவடி குறைக் 

தண. இவை யசையுஞ் ௪௬௦௦ அடி .டக்கியம்வரும்.!புண்ணை நீட னின் ரூர் யார் 

சா, வன்னை சாணின் வாழாளே Cg mis odie லூ விவ்விலன்றாற், பல் 

po Caren we Je” Boa wow யீரரடி கூழைய: தாக் குறைக்தும்வந்தன. 

'கொய்திலை. 1680 சுனவி யகிக்சசதெதெம, பொய்தற் "wg anger 

யைய 5கூ.மவேணடின? இதுஈாடியா மீச றடிபிக்கது. இ.துவம் EGO Retr 

மேன் மூன் ஐடுக்குதலு௩ கொள்க. இண்ணனும் மூ.ரிகடஜிய கொச்சககொரு 

போடன்பகு தியாய் வேட, :சிவருவன வர் துழிக்காண் ௪. (“வடி வடை நெடு 

மூடி வானவாச்கும அவலற்கரிய, கடிபதிகழ மபைக்தார்க காவலவாக்கசு௩க காவல 

ரஙை, கொடிபடு வரைமார்பிற் சோழியார் சோமானே; துணை களைச்சோ 

சரி௨ண்மெலியச் தொன்னல௩சாடாட்பண்டாக, இணை மலாச்சாரரூளுமே 

லிதுவிசற்கோர் மாறென்று, தணைமலர்த் சட௩்கண்ணார் தணையாசச் 5G 

சாசே; ௮சனாற், செவ்வாய்ப் பேதையிவடிறச், செவ்வா ராங்சகொலி தெண் 

ணிய வாறே? இது சனிச்சொல்லுஞ் சரிசசமும்பெற்றுப் பொருள்வேறு 

பட்ட. தாவிணை, இனிச் கலி ப! 1 ப்பொத்துப் பாகேழுபபவன 

வருமாமு. ் “ஒன்று, இசப்பான்போ ல. "வ%தஞ் சொல்லு நூலகம், பரப். 

பான் போல்வதோர் மதுகையு நான யன், வல்லாபை வழிபட் டொன் றறிந் 

சான்போ, னல்லோர்சட் டோன்ழ மடக்கமு முக.டபன், இல்லோ புன்ச
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ணிசையிற் றணிக்க, வல்லான் போல்வதோர் வஸ்மையு முடையன், அன்னா 

னொருவன் தன் னுண்டலக வட்டெனனைச், சொல்றுஞ்சொழ் சேட்டீ சுடரி 

ழாரய்பன்மாணும்; மின்னின் றியமையவேன யானென்னு மவஞயி,னன்னான் 

சொனம்புண்டல் யார்க்குமிங் கரிதாம், சென்லுற்ற பிறாச்குமாங் குள 

கொல்லோ ஈழுதுசால்; அறியாய்நீ வருஈதுவல் யானென்னு மவனாயிற், 

தமியசே துணிரெறல் பெண்டிாக்கு மரிசாயி, னளியரோ வெம்போல 

வீங்கெவென் ates, வாபூமலன் யானென்னு கீநீப்பு ன வனாயி, 

னேழைய ரெனப்பலர் கூறுஞ்சொற பழியாயிர், ரூழமுங்கா னினைப்பசொன் 

PVE AGHA, Spr gpg gs wy Gr HG, அவனா 

ஊடட்பெயர்ச சமைச்குமா௩ கொல்லாது, மபணின மோனப்படுதல் பபண் 

மையு மன தவன், வெளவி முயற்கு மாசதிரை வாவெனச, கூறுவேன் 

போலக் சாட்டி, மதறவன மேஎவழி மேவாய நெஞ்சே (கலி.௪௪) இது 

ஓல அறனவம் அவனெனவுஞ்ு சொர்சரு£ தணிசமிசால்லும்வது இடை 

சிஃைப்பாட்டினுள gear NSS amour Reams ord aver pam salen 

த்சாழிசையாசாது கொச்சசமாவச்.. சலிடுயண்பாம்பூன. வேருயித்று, 

'வேனி லுழச்ச வற்துய௩ கோயகளிழு, வானீஙகு வைப்பன் வழலகாச்தோ 

தீர்க்கவா௩ங, கானக கட.த தி ரெனக «a Wer யானென, றுசாவுகோ வைய 

wi oy gs; நீயே, முசய்விளை மரு௩இற இசல்வயாஈ தியாழரின, கைபுனை வல் 

வின் ஞாணுளர் தியே, இவ. சே, செய்வுறு மண்டில மையாப் பதுபோன், 

மையில் காண்முமம் பசப்பூ ரும்மே; நீயே, வினைமாண் சாழகம் Swiss ou 

டிப், புனைமாணா மரீஇய வமபு செரிதியே; இவட்கே, சனைமா ணீலக சாசெ 

திர் பவைபோ, னினை கோச் சுண்க ணீர்கில் லாவே; நீயே, புலம்பிய லுள்ள 

மொடு பொருள்வயிற் செலீஇய, வலம்படு இகர வாய்நீ வதியே; இஉட்சே, 

பலங்இசழ்ச் கோடல் வியுகு பன௩போ, விலஙகே மொவ்வளை யியையூ ரு மமே; 

எனகின, சென்னவை யாவசத நினையவை நீரீப்பி், ற்ன்னலகு கடை. 

சொள்ளப் படுதலின் மம்றிவ, ளினலுயிர தருசலு மாத்றுமோ, முன்னிய 

சேஎத்து முயன்று செய்பொருளே?'(கவி-௪)௫௮ சலியவெண்பாவிழ்கோ திய 

வுழப்பப்பெச்ரதேலுக் சசவு வெண்ப-ஙாய ஒழி$சன வெண்பாவன்மையிதற் 

சொச்சசமாயிற்று, 8 (சாமா சடும்புனல் கலக்தெம்மோ டாமிவா, டா௦சைச் 

கண் புசைச்சம்டிச் சனரஈ்சசனே டெொழுகலா, னீணாச நறுர் சண்டார் 

தீயக்கப்பாய்ச் சருளினாம், பூணா முதச்சழீஇப் போதச், சா னசலகலம், 

வருமுலை புணாக்சன வெனள்பசனா லென்றோழி, யருமழை சரல்வேண்டித் 

தருஇிற்கும் பெருமையசே ; அவலுஙந்சான், ஏன லிசணத் se piers யுண் 

டியக்கும்,வாலூர்மதியம் உரைசேரி னவ்வஸாச், சேனி னிருலென வேணி 

யிழைச்இருச்குல், சானக நாடன் மகன்) சறுகுடிமீரே சிழகுடியீமே, வள்ளி 

'இழ்விழா உரைமிசைச் சேன்றொடா, கொல்ல குசல்வா௩க மீனா மலைவாழ்,



ஈச்சிளர்க்கினியரரை. ௪௯௩ 

ல்ல புரிச்சொழுக லான, 41 52 கடிகமழு௩ கண்வாஈ இருஞ்சிலம்பின், 

வாங்கமை மென்றோட் குறவர் மடமகளிர், தாம்பிழையார். கேளவர்ச் 

சொழுசெழ்லாற் றன்ணையரும், சாம்பிழையா.! சார்சொடுத்த சோல்; என 

வாங்கு, அறத்சொட ரின்றேனைக் சண்டு திறப்பட, வவென்னையாக் குய்த் 

துரைச்சாள் யாய்; அவரும், ெசெரிகணை கோகஇச் Ria wags comers, 

சொருபச லெல்லா முருசத்செழுச் சாறி, யிருவர்கட் Googe மில்லையா 

லென்ற, செருமந்து சாய்ச்சார் கலை; ரிஸாயிழாய் நீயு௱ன் கேளும் பணா, 

வரைாயுறை செய்வ முவப்ப வவாது, குரலை சழீஇயா மாடக் குரவையுட், 

மெகொண்டு ஈீலைபாடி4 சாண . வ்லாட, சன்டே ட வரு மிமல்லை ஈமாமலைத், 

தக்காண்டா சாங்குவா ரென் னர் ஈனர்கெ ப்ப பன வேக்சைதச் சாதுரைக் 

கும பொன்னை மன ற், னனவிழ் புண க ee RRC eee Sa, neo all x 

புணாச்சி க௩டக்கலு மா௩்கே, ஈனவிர புணாசடு ஃடிது டட மன்பேோ விண் 

Cir wiser டைனுநீயும ௮ துவையு பண்ட புட சாதிய ப்படி இர: ர பர் 

கொலோ, பண்ட naan த் பிபா திய டாது EP pean ஸ்ப கண்ட யா Pf OO 

போத் கரக்கிற்பபென் மசகொமே ட ரூப த டர்பன் பண வணி காண 

௨2, சையாா புகச இய பாற க ஒண் நகு வண்ணம் மட் AM bet உண்கண் 

SO HET OLS AT OC KR  வணிண் க ரடமுக O) © Ba. 6a 

பன; என்மா௩ கு, இரிடியம் ி மிக டக ட்டர் தர் ee ia dea LB BA 

SOE NE OFT AMH AM OM A chet தவி! இழுனுள 8S. Or et) 

COR & gh” wi COT LD BI Y Bott. Delt ae nobel சிவ்சசிய வயப் 0d) வேங்கை 

Gos Wuer got ot Gaines oon gs soriduror dus danse aww ஒழிஈத 

பாவு மயங்கிச் ச தகமூம முக்கிவரு சலின இதழ் சொச்சசமாயிர று “கொடு 

மிட னாஞ்லொன்?' (கல்-௩௯) என்னும் பாட்கிட் Mun ge oT gw use 

SO py per, er yes angi Gee prea Zens” என முூட்டடியினறிக் 

ஹைவுசர்த்சாகுய சொற்சீரடிவருசல்ன இதுவுங் கொச்சகமாயித்று, 

மலிதியையூர்க்து?' (கல்-கப௪) என்னும் முல்லைப்பாட்டிள் *இரிபெழு பதர் 

பதர் Sergio பலாரீங்க?' ர் சாளெழமு துணிபிணி யிசை தவிர் வின் றி? 

எனவும் முடுகுசலி௪் சொக்சக.மாயிற்மு, இவத்றுட் களவெண்பாப்போல_ 

சொத்சோடியும்வந்சன. பிறவ மன்ன, மேலைச்சுத்தித்துள் இதற் ௧இ 

காசம்பட இடைஙிலைப்பாட்டினை பீறறின்வைச்தமையிற் நாவும் போக்கு 

மின்றி யிடைரி$லப்பாட்டேவருதலுங் கொச்சகமாம், உ.ம், ர் சாலவை, 

சுபொன் வளைஇய வீரமைஃரரறொடு, பொடியழத் பசர்ந்த செய்யுது 

இண்டுணி: :டுச்சவை, சைவினைப் பொலிந்த காசமை பொலங்சாம்மேன், 

மையில் செச்துசர்க் கோவை யவற்றின்மேம், ஹைஇய பூர் து லைதுசழ 

லொருறை; கையதை, யலவன் கண்பெற வடங்கச் சுற்றிய பலவு சண் 

ட் சிலகோ லவிர்சொடி); பூன்டல.ல, யெறியா வாள மெர்ரா மழுவுள், 
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sar தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

செ.றியக சட்டி Stes சாழாச, பெயபு௨ நூ தாயப புகாறிதத துஇிவின், 

மையற விள௩கயெ வானே றவிபூண, சூடின, இருஙகடன் முூததும பன 

மணி பிறவு, மொருஙகுடன கோதத வுருளமை மூக்சாழமேற, சுருமபரா 

கண்ணிககுச சூழநா லாக, வருமபவிடி நீலத சாயிசபூ காணச, சுருமபார 

லப் படுச்ச மணிமருண் மாலை, ௩௧, அவவும பிறப மணிகசணி யாகறின். 

செய்வுறு Bem Cure கொடு ஏனை கைபபதறிப, பைபபையத நாக குன் 

மெல்விரதூறடி, கோசல முணட௩ மசன்மை வாத், சசமமானினபா ஓண 

ணிய: பொயபோத்து பான டடையிடட பலவ புலமை ௪, தூணடிலா 

SOs துடசடுததசாம டேணமடிடா, கெஙச ட பிணிசச ொழிலாச 

BH so, துநசைபா லணடி wr ர ஈறைவாம படய௩கு 2. 0 மயஙகுகோய 

வைரிசப, பூவெழி லணசனா பணர் Li wom Fo ce UT em ig 

றுன்லையோ, மாசெ ௨4 ட॥ து Co B.S cae ST தாடபா 

லவசொகுி இயைய Ao te பா Ll o ட் 1 & SLT NAY, பார டாயூ 

Baus Fru. Big jm © Pom eee oo ப an டாம் 1 TACs HBOS 

தாரை,யுகைச்கூ௪ ச. மலா மைபசிபருமபா டெ. டெல்லாம, பரு 

$தசைச சணடுபென!ய மாம (௩ ௮௫) என இபபாடடு 

இடைர்வைப்பா. ட மூழிதடமரச உ, ௩ 5. ப EDT டனமை 

யிசகெ.சசாசட Bana Quan ௩4 1 வண pistrgs டாவேறு 

படட ORTH FHI OMaL Fo» Bug 4? (O71 aqn 1 OT BG) ௬௪௮ 

ரத்தே அமபோத௩கததிகுக க றியவளமே மீமசயழுஇன ர மூன்றுபாக 

கட்கு மனவென்றுகூரிபபோசசணைஅளப முணாக இனிச கொசசக 

வொருபோகுடன மாடடெ ரசவீன உசனளவ இதறகும் அளவாமெனின 

ஆகா, வண்ண சஇிறசோ தியயபபமை௰ய வாராசத கொசசகமாசலன ௮௪ 

கோதஇயஅளவே சொசசகமிவாருபோகிர ௪ அளவாயுு இறிதுவேறுபட கம 

வரும இது அக௩னமவாராசசனறுகொ௱ஈ இசறகு இரணடடிமுதர 

பசதடியளவுமவருவன சா (கொசகம ரா புசாணசதிர சாணச (௪௫௫) 

௧௫௭ கூறி பாறுற்பு கிடை பிடை மிடை 9 BIL 

போக ரச லுறழகலிசக கியலபே * 

இது முறையானே ௨ mya கூறுனெறது 

டன். ஒருவா ஓனறுகூறுதறகு மறுமாறறம மதறொருவா கூறிச 

சென்று பின்னா ௮வரறையட ககுவசோ சுரிசா ரினறிமுடிவது ௨ சழ்கலி 
யாம். எற. 
  tA, 

  

Salih a hear பளக்க பட 

* எ-து, உறம்கலிப்ப1வாமாறுணா-௱. ௨ நழ்சலிப்பாவிர இலக்கணம, 

கூற்றும், மாற்றரும் விசவிவாது iiss Jer tiyy gr எழ. இதல 

கொசசசிசசவியின் பின்வைத சபையான கொச, சவழுபபின ஒப்பன இதத 

சூதுப்பாசகககொள்ளபபகிம். ௨-ம 4யாரிவ னெககூர்சல கொளவா னிதவு 

மோ, ரூராண்மைக சொத்த படிழுடைச செமமனை, வாரனீ வ௩சாஙகே



ஈச்சினார்க்கினியகுரை. ௪௬௫ 

போச்டின்றெனலே ஒழிக சவறுபபுசகளெல்லாக கலிவெண்பாட்டித் 

கோதியவாறே வருமென்ப தூரம், பா மடக்கிவராமென்ப உம், அம்போ 

சாரந்கத்தினளவே பளவென்பதூம் 2மனின்ஈ வஇிசாரத்சார் பெதறாம் 

இயல்பென மே இயல்பன்றி விசாராவசை௰உ ர். ௨ போகச்குடையவாதலும 

அவை சாம் அசிரியமேயாசலம் ல சாவு. போக்குரின்றிவருதலுஞ் சிறு 

பான்மைசொள்ச.  போக்குடையன சாவின்றி வாராமையுள் கொள்க. 

வெள்ளைச்கொச்சுகம் பலவக்து அவற்றுள் ஒன்றைச் சுரிசசமெனின் அதற் 

குப் போச்கியற்பொருண்மையின்மையான்.. அதனைநீக்கிப் போக்யெற 

பொருண்்மை௰ின் மேனும் ஆ௫ிரியமவஈதுழி யப்பாட்டிற் கோர் முடிவு 

காட்டிரிற்றலின் ஆசிரிய போச்கியயாமெனச் கொண்டாம். நாடகச் 

செய்யுட்போல வேழவேழு துணியொருளவாகய பலதொடர்ச்த வேறு 

பாடுகோச்கியும் பொருள்வேறுபாகயோக்எயும் வரலாற்று மூறைமை Cane 

இயும் அசற்குரியதோர் இலச்சுணச்சால் உறழ்கலியென வேறோர் செய்யு 

ளென்றார். கொச்சகத்தின் அட௩்காமையின் 1 'மரபுநிலை இரிதல் செய்யுட் 

இல்லை,1'மாபு வழிப்பட்ட சொல்லினான'' (மாபியல் ௬௦) என மாபு. கூற 

லின், உ-ம்.ரீ'அறிநீ ரவிழ்நீல மல்ல! மணிர்சம், புரிரெ௫ழ் முல்லை நோ 

டராச்த, தெரிமலாக சண்ணியு* தாரு கயத்தார், பொருமுராண்சீறச் சிதை 

5 த! கெருகையி, னின்று ஈன்றென்னை ணி: ௮ணைமென்றோளாய், செய் 

யாத சொல்லச் இனவ ச௩செவ,யத்த do oF dew 4 சதியா தீதி௩்கின்மை, 

தெம்வத்தார் கணா இதராககு மா த, இரிவவயடனின் சக ளஎணைத்சாக 

நல்லார், செறிதெடடி யர வடு ௩ குடிபொயழ்தாட கூருச் சாடிய மார் 

புங் குழைக சன, ரு ததர்பட் +The Ca, uit ருணகசண்ணா 

சாராக் கவவிர், ப/சழி/ஈ தியாமான். மேணிஈண் டியானுஞ், செருவொழிக் 

தேன் சென் யினி; ஜெர்ியிழா., தேத்முய சிவ தனை சாண்பாய்நீ தி 

தின்மை, யாற்றி ணிழப்பல் பணிந்து, அன்ன சே யாற்றல் காண், வேறபட் 

டாங்கே சலுழ்தி யகப்படின், மாறுபட்டாங்கே மயக்குதி யாசொன்றுங், 

கூறியுணரா்ச்சலும் வேண்டாது மற்றுமி, மாண செயினு மறுச்தாக்கே நின் 

வயிழ், காணினெகிழுமென்னெ௫ுசாயி னெனவ்னுற்றுய், பேணாய்நீ பெபட்பச் 

  

மாழு; ஒள் ளிழை, என்னிவை, ஓருயிரப் புள்ளி னிருசவே யுள்ளொன்று, 
போசொதிரச் சற்றாப் புலலனீ உறினென், ஒருயி! சிற்குமா றியாது. இத 
தலைமகன் spy. “ae, O salle gw i காயாத யெல்லாம்வல் ஜெல் லா, 

பெரும்சாட்டுச கொற்றிக்குப் பேய்கொடிஈ சாங்கு, வருந்தனின் வஞ்ச 
முரைத்து?? இது, preva, “மருகதின்று, WO GOT BOT oy GBT # Dp தவறுண்டோ 
நீநயந்த, விண்னகசை தீழீதா லிலேன்'' இது, சலைமசணன், 6 மாண்மறக் 

துள்ளாத காணிலிக இப்போர், புறஞ்சாயாது சண்டைப்பாய் நெஞ்சே 
யுறழ்ச்திவனைப், பொயப்ப விடேமென கெருங்கிற றஐப்பினெ, Oar er mig. 
சேர்தலு முண்டு? (கலி. ௮4.1 இப்பாட்டுச் சுரி சகம் வச்தவாழு கண்டு 

கொள்க, எற்றுக்கு இறு இக்கண் வந்சசாகாசதோவெனின், சுரிசசமாவது 
ஆதிப்பாட்டினு மிடைகிலைப்பாட்டினு முள்ளபொருளை த சொகுத்துமுடிப்் 
பது. இது, அன்னசன்றென்க. --து உரையாசிரியருரை,



௪௬௭௬ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

செயல்”, (கலி, ௬௧) இது தாவும் பாட்டு முடைததாய ஐஞசி ரடக்இியும் 

ஆறு மெய்பெற்றும வந்தும போக்கினதியுற்ற உறழகலி, நூற்கூறிய 

பொருளைத தொகுசதுககூருமையி னிறு திரன ற $ “பேணாயநீ பெபட்பச 

செயல்” என்ஈது முவளளைசகரிசகமாசாசாம அது 1 “அனன சேயாயினு 

மாகவச் எாயிடாய, ஈனனசை யுணச மூய௩குவாய ஈனனெஞுச, மென் 

ஷெகி ரின் மெதெளின ' । ier. Ser gy@ ct yp 6% ae 

கூறறகும உ | பப்டி Fy Te oo அலவான் ற ய எறிய செயயுளை 

முடி தற்கா ட சலன் மதமா ப பானமை சகொணடா, . நலழிக 55 

Bw ஈயவரு தடமெனேோ வமா vu (Goma ணஈஈஉலாம நீயுரிஇய, வுல 

ம லு were Gry புகயததுசசெல் Cuvier ராபோல மூன 

oer py விலஃகுவா. ௮ ஈண்டு மரிடததா பல்வ, Sof Pun 

Querarh ga fa mgr சைமடராப புவலினத தாமா மகனேன மற் 

Mun, paso, jr dore ¢ uc tu Wer கடயகடடி FA னத தாய 

ரெமர், லலா remade சச வல் Coratu விககமன, எதமன் 

ஹெனலை வருவான் விட், விபடன, 2 டமபடட ரீபபா werd மடமபட&, 

மெல்லிய வாத உறியினு மமஉலியா, ணினமொழிகொண டியானோ விடு 

Camus ஜறெனமொழிகொண, டெனனெஞுச மேவல் செயின்; கெஞ் 

சேவல் செயயா செனற்னமுயச கெஞாய, சகாதல்கொள காமத கல 

ககுற வேதிலா, பொயமமொழி சேறுவ சென், தெளிகதேன நெரியி 

ழரய் யான்; பல்கால்யா௩ கானயார றவீாமணத நண பொழி, லல்க 

லகலறை யாயமொடாடி, Yn SHO wae வேய செல்லை, 

யிரவுற்ற இன்னு கழிப்பி யரவு௱, நுருமி னதஇருங குரல்போற பொருமு£ 

ணல்லேழு நாகுட ஸனின்றன, பல்லா னினஈலா காமுடன செலஉற்கசே”? 
(கல். ௧௪௩ ) இது போககலசகண ரிலவழி யாசிரியசசுரிதகமபெறற ௨ நழ 
சலி ரீ வாரி இட்ட பட்டி rudd ன்னும். முலைப் பாடடும 
“a ar mi Act ET ௩ 01). ன்னு குறிஞபெ பாட்மிமத, 
“pene Citing Aga Ds ei Ou எனம PULP s/h) O° SO உடை, 

தெரியிழாய, செயசவ Ba op! u hee சன புவாம சமெயபிரிக் தனனவா 

மாட்டு; படா, எனக்குத தவறுணடோ நீலீம் பெதரு, யிமைபபி of sip 
மழை பாங்கே கெடுதி, ஈலேபபா லறியினு என்னொது நின்னைப, புலபபா 
ரூடையா தவறு, அணை சமீதாளாய, யாரைப் போலத திறனின் நட 
று.தி, சாயு சவறிலேன் யான், மானேச௫ி நீயழ நீததவ னானது, காணில 
னாபி னலித௩ தவனவயி, னூங்த லென்னோ வினி; இனி, ய துமீக் a pp 
நர மில மன்ற, கையது கணடைப்பாய நெஞ்சே பனியானாப், பாடில்கண் 
பாயல் கொல” (கலி.௮௭௪) இது சாவம போககுமின்றிவாத உ தழ்கல்: 
இவத்றுள் உஞ்சீருட அறுசீரும் மதன, செயத்சீரடி, வந்தன வ்ச்துழிக 
காண்ச, பிறவு மன்ன, (௪௫௪)



நச்சிஞாக்கினியருரை. ane 

௧௫௭ அதடசிரியப பாட்டி னளவிற கெலலை 

யாயிர மாகு மிழிபுஷீன் டியே 

துரிறுசதசமூரையே தூரியததிறகு அளவில் ow poe து. 

இ-ள் Ati Mer பெருஃகததுக்கு பக கையாயிரமகும ஈர 

சசஇிற்கெல்கே மூண்றடிட கும, று. 

உட்2, நீ: மேணி வாலழை ,பாரச. og Re gr ஸணிழம்ழ், 

மூவகை யுயகு முகிழத்சன முறையே”? (உங்குப-வாழதது) இது ௬௬௧௧௪ 

,திறகெல்லை 1கூத்தராம்றுப்படை த%உ௰ள விறகசெல்லை. மதுரைக்காஞ்சி 

யும் படடினப் பாலையும .மி5த பாடடேழமும, பரிபாடலுங், கலயும் ஒழி 

௩த தொகையாறும இடையளவிா செல்ல. பாடடினெல்லை யெனனாது 

அளவென்றதமன அசதணிடர௱கிய வரு க்கும இவவாறே கொளக,ர்செக 

கண்மேஇி கருமபுழககி, ம௩ அட் டத. தவாருககப, மிபாபூிறக? ஞூ நிழற் 

லுயிலுஞ, செழுரீ£ர sraur மணி பூமண Bis ப பெருவண் 

மையனே இது a m@ pa ow, படடிஈபபாலை Wem ம௱விற கெல்லை. 

மதுரைக் காஜ்ச சலையள விர செல (௪௫௭) 

௧௫௮ தெடுவெண் பாடமி முகா லடிதமத 

குறுவெண் பாடடித காவெழு சீமோ் 

து முறையே வெணபாவின அடியளவை உழசெெறது 

இ-ள் செகியவெனாபாப பேசரலடட பன்ன டியையுடை தது. குறு 

வெண்பாச சிறரெல$ மீ முமையடைதது எறு 

இதனை Gasman ram 09௦5௨ ,மெனனது குறு வெண்பாட்டி 

கெடுவெண்டாடடுடனப பெட கொரச்தது ம கூறுை டயும ெடுமையும அள 

வியவோடு சதா கொளள௱பபடுதலின் அவிய வெண்பாட்டு முன 
  

*௭-த , ஆளா wor al moray ea றம. திடப் (ட டினளவிழ்செல்லை 

யாவது, ஈரு௩இனது ஏன்ற, பரம யாயி! மடியாக விடைப்பட்டனி 

Qararage gu Vids yw ஃ-ழு.. ருங்கினபாட்டிறகு 2-ம மேத 

காடடபபடடது, இபரியபாட்க், பததுபபாடடுளளுரு சிலப்பதிகயாத் 

துள்ளும் மணிமேகலையுள்ளுங் கண்டுகொளஃஉ  ஓசிரியடைசேசேவஞ்ு9 
(செய. ௧௦௮. எண்றதனான் வஞ௫ிபபாவிறகும யிராமடிபபெருமையாசச 

கொள்ளப்படும, எ-று. உது. உமையாடிரியருரை, 

* எ-து, வெணபாவிற கடிவரையறையுணா-றறு. நெடுவெணபாட்டிற 

கெஉல பன்னிரணடடி குறுவவெண்பாடடி௰கு அளவடியுஞ் சடசடியு 

மாய விரணடடியும எறு. எனவே இடையுள்ள வடிசளெவலாமுரிய. 

உஃம மேறகாட்டுதும, டது. உரையாசிரியருரை, 

1 wtvw@ ai wir. 

   



௪௬௮ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

வென்பதூம், #4 சிநபபுடை சென்பதாம பெறதும எனவே, Ono 

வெணபாவின் பனனீசடியிற பாகமாகிய ஐறடியே மளவியஉவெணபாவுக 

குப பேரெல்லையாகவும, அதனபாசமாயெ மூன ஈடியே குறுவெணபாவிர : 

குப பேெலலையாசவு௩ கோடிம ௮௩௩னக கொளஎ வே சரெடிவெணபா 

விற இழிஈ,ச வெலை யேடிடிய கடம. ஐளவிய மபெவணபாவுககு இழிஈச 

வெலலை கானகடியாகவுக செொ-எஎ பபடி.. ௫இ௩௩னம gor a wa Cae ura 

இறபபுடைமை சோக டாசற்யா ர் அபஸ ட னே மடிரிரா Ser p” 

(செய, ௨௩௯) என்று ரெம்வெணப் கோதிலா உடிற்டா வினரென 

be ஆூறடியின் ரிகாமையய, வாமா கோட மலனபசனாஈ செபபிச 

கூறு செயயுடகு நானகடியே ஈச சாப எ சதெனக சொளச * இறட 

புடைப Gunma Sry &¢ #a gee? como sons குறுவெண்ப வு 

சிறபபுலடமை பெறுதும் நச சமூகச் மனகழக்கணக்கல * ண்கடியும ஏர 

டியுமே /கவாகவாறம ழததோளளாய்ாகது Brig isu eae RAN Qe 

காணக, உம ர *மாசானு வாமா? (சரக ௩௯௭) “இரு சேவா 

பாரப்பா ரிடை' (ஆசாரச ௩௭) “கடா பிபருள் செலவம? (நாலடி, 

செலவ) | “இணி ணபா Gam ுயிகொலுா. தணபாண, முனி 

கசா னென்பான முசமினறுமிஈ* arpa ன, பனிய னெனபபயோன் 

Qew ston சவா எர்ளர்யனவென்ப பகவ ன மாயாரசசே யாது, மூனி 

யாவொழுககக dace (6 ericah ச௬ட.' அயின் மூனழு மழித தா 

னடியேசதி, யாாடக௪ ச தன RE மாசதுரையா டாம, மாரு பறிவ 

தற்ணாக மறாவரமடை, டா சேவை மமனசமிதாகுதசான ‘ing, 

இருவாயி லாய திர acm tug aru மிபருவயன் மூளளிமயெண் பான்? 

(இசாரக காப்பு) டன இயடஉ பூலாமே வாசன. 6,963 OsOdaem 

பாட்டு ௮௩த.றிடகாணக (௧௫௮) 

௧௫௯ ABs hi ri yw வட ஈடா கப 

இது வ்ஸம்டிய 1 ப உ யிட 4 இன ॥ து 

இ.ள் வல ப உடன் உபூர்௯ Th ad SUA KI gs Fy aly wD 

Vero og Gude nyu 2 aw ஒறு 

௨-ம.$24இருட மண்வள 22௭ மசழிலரா'? இரு மானகடியான் வ 

தூது பீறவு மனன (௬௫௬) 
நகரா ௪. 
  - 

ஈவது, இ௩சதப ப படி சள புணா-ரறு ௮௩சசபபாட டபாகிய வெண 
பாவிறகெலே, சிறுமை யானடடி, பெருபை பனனி.ணடடி ௩௩ழு, 

உதா£ணம சில காடடப்பட்டன்  வமய வஈதவழிக சணஃகெொளக, எ-று, 
உரையா௫ரியரு 

1 இருதேவா பாப்பா ரிடைபோக£ gud, dean aps Sm 
ஜொழுதெழுச - வொபபாச குடனசெய௰ ஓளள முூவ௩து என்பது 

5 இபபாட்டு முழுதையும இவவியல ௨. ௫-௮ம சூச இரவுசையிற்கூ நினா.



ஈச்சினார்க்கினியகுரை. ௧௬௯ 

௧௬0 கலிவெண் பா! டே கைககிளைச செய்யுள 

புறநிலை வாயுறை செளியறி வெனறிவை 

தொகுகிலை யளளீ னடியில வென. * 

இ “ஒருபொருணசல்ம? (கெய கநா) என்னு கூச. திடஈதிற 

சாவகைககலிலவெண் inal rm | காவவகை . (ரு பாவிஈகும அடிவரை 

யறையின்மை கூறுகணொது il ரவை த சு 9வெனாபாட்டு, கைக 

கிளைச செயயுள், பர வாச றபபொருணமே வருசூசெயயுள, வாயுறை 

வாழச சபபொருணே உ வ ஈருெயபுள. செலியரி புறா பபொருண மேல 

வரு செயயுள என்றவவைஈ உட மிசாகு . எ.து பெருமைச செல்லை 

We stern Gu oes 94 TE SR Bn சண்ணமமையுடைம அளவால்வரும 

Wig ou yen 09 AMmey. a Ya 1 oy 

உம 4௬ TdoOKTS Gio a D5 1 od © HL” கலி. ஈக) இது 

ஒருபொருணுசலிப இராய ௩ தி g Wray Coon ru” (ae, 

௬௫) எனபது அஇுரப;மிதான +91 OW மது அஇசசளை க சைசகிளை 

Curation ay geal உக 9 Rot Mr #7) NET ITI Ha HFA 

சொனளக ந விது ௨௨. ஈன்டைபம் e டய்ர்ட oo Seg 

ym S Ge pe 6S dam Sop 9.7. 2g mot Co Mau was 

Ys TICM BE eR Birr othe Kb 6 aosla THM D&T TH SORT sep ts 

கலாச, ஈஊனவினுண yeraiar % 1) mm ah div, Outn Gar ew 

போழும பகா ராபபெரு பாக்கு. 98% Zoro MU IA IF Asem ww? (Cy 

Dera) De அநபடறமகைகஇயே.. இசா கைகளைப் பொருணமேல் 

வாத கலிவெணபாடடெனின் இது ஈ டி மொருவா 1 பயாசகொணட 

பாடாணடிணைப புபபொருளாகவானு௩ க் வெணபாடட அப் பொருண் 

மேல்வரு௪௨ 9.) பானமையாசலானும 3௮ பனணீடியினிகவா ச வருச 

லானும வெண்ப। வேடாம இவவாம புநப்பொருளான வ௩து இரணடறுப 

பாயும ஒரு௮பபாயும பாவும பொருளூம லே டட வெளளடியினிகாஈது 

ag. கல்வெணபாவாகம ௩ வாசசெடயுள ரடிவரையனரி வருமாறும 

பெருஈதிணைப பொருண2 8 வரும மட றசெயயுகா ௨ ஒருழமுபபாய டியி 

ககதுவருமாறும இககாலச.துக கூறுகினறவ நட காண்க ஆது திநவுலாப் 

புறத்துள்ளும [ “வாமான வீசன வரும? (ததியுலா) என முடித்து 
திச ய ப oN கமாக ளகக வ சகல வெ * wh lent ட ரரி ள Fees RBA REE டூ 

* Gl= Fi, Pile Aioli மன mia 1 of oui பேணா + oO +a dar ol Wig 

கைச௫ளைபபொருடசெயயுளுஞு சசெவிம ஈபு TU DDO Tips sO புற 

சிலையாழ்சதுமெனனும பொருணடை க 4 மவணப।க்களும் அளவு 

வரையதுசசபபடா. பொருணமுடியுஙகாறும வேண்டிய அடி. வரப் 

பெலும, எ-று. எ-து. உரையாசிரியருரை,



2.00 தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

மல் வேளோரு பபாய வாறும ஒழீஈச உஷாச்களுள வஞ$யுரிசசீ£ புகுஈச 

வாறும அடிவரையறை பினமையுாம அசப்புறமும பு௱ப்புறமுமாய 

மருடபாவாயக சைககிளை மடிவமரையறைபினறி வ௩தன வஈதுழிகசாணக 

காமஞ்சாலா இளமையோனளவயினவ௩க சைககிளையு௩ காடசிமுசலய 

சைசகிளையு! ௮சிர்டசதினு/ வஎசயனு டவாரா உணவே யொழ்ீரஈசபாவி 

gar எல்லாசசைசகிளையு ட வருடயிாழ i உன்னை. பாகை யுணடும 

பெருசோ எனனே ம 0! பச ஈஈயீருகது2 டொண்னன னமமே 

போெதா௩செனு பேராசகன ட எனே சகன் Fst Sp voor 

யா௩க ஸணேழமுாறா சர்ச /எனளாச கண... 9வெ2:2௨௩ துரையன 

னனனே”? (பறடம) நூது படி DL Gratis பிபெயாக கொளளாத 

பாடாணடிணைச கைசிக வீடிய வெடாதி ? (a எடு) எனனுங 

குறிஞூப்பா டினு | காடு mf 6 me ந மாநச மருவிநின மாக 

வசை மலிரனை ௨௨ மகக ரண 7௪... புலரா பண & Run m Lye Ww 

பிய வென்டோ ழ் ௨ சழ உ ர௬ுசண உ. நீ ஈலசசசதை? னப 

Bre wi ௩றவ்னை வளரஈாச ௧௧21 & ௬௨ டீனனும மருதப பாடடி 

னுள $௮ சாட்புமு னிட ண ய் ot மஃகுை Awe pr Ju. 

டாளே விவ a an 99 Yoo BY 5 yt ot Ha gu yo 
ratte 

ஈளை? என தூ. | ப. உய ma 9 சொாளனாத சைகளுளேயா 

Quester Gow +o amt 3 னை உ௰ ம்னைமோ கை/களையாவது 

அவவை வுக வ உள்ப ௩ see men ஏனணபிவனெனறலி னொரு 

Sos ப மணை io ட 1. த ட்டு ( ௬) 

௧௬௧ (/றகிலை வாபுை செவீயறி ௨ ; வெனத 

இறறிலை மூன ப டகிணணிதிர பெரிபின 

வெணபா Suid oo பாசிரிய வியலினுப 

டண்பும (yy Yio cn aes பெனப * 

இத சைககளே மருடபாவஉலாச மரு_பா 1 ரதுவே போலவரு 

மென்றறகு உடமபடடமைசணடி roms me er pg 

இ-ள் இம மூனம மூனபு வெண் பாவம பினபு அரியமுமாய 

வரும, லு 

நள் னள வளவ   Penryn 

  

  

4 எ-து மேலானவ௱ற _ ளெபொருடகுரிய Ca gunBens-py, 

புறநிலைவாடிததும, வாயுலாகா;தக ட செவியரிவுதூஉவும மருடபாவி 

னாலும வாபபெறும ௭.ற னவே, மருடபா கானகுபொருளினலலது 

வரபபெறாவென்றவாருயிறறு, ௨தாசணம வ௩தவழிககொளக எ.து, 

உரசையாரியருசை



நச்சினார்க்கினியகுரை. ௨௦௪ 

சம ரூட்பா வேளை மிருசால்வ.த (செய், ௮) என்ற வழி இன்ன 

வாற வரு மென்னாமையின் இது கைச்ளே மருட்பாப்போல வருமென் 

தரகு மூனபு வெண்பா வியலினும் பின்பு தூரிய வியலினும் முடியு 

மென்று அவை வருமூஸறநகூறினா. முன்னர் இம் ன்று பொருட்கும் 

இலச்சனால் கூறிப் டோக்சவற்றிற்கு நண்னவாமறுஞ் கெய்யுட்செய்ச லுரிச 

சென்ற ஈண்டு தா செய்யுள் வேறுபாடு கூறினார், இது: புறச்இணையுள்ளல் 

லது வாரா வென்றற்குச் இண்ணிஇிென் ஈர், எனவே இவை கைச் 

இளை மருட்பாப்போச இண்பார் கைகஈொயம பெண்பாற் சைக்களேயு 

மாய அசனுமபுதனும்பர்றிவாராவென்பனு... பெழ் சம், அஇடலெனறு 

இருகாத் a Tue sco QoomBurnie Qu me sren வரு சல் சிறப்புடை ச் 

O sera, 'பண்புற' என்றதன் 9வெண்டாகவிணிபூி/பாகிய எழுசீரானன றி 

Quem Pere வருதலும், ஆ௫ிரியச் கினிழிபாகிய ஏண்௱டிவரினும் எருச் 

சடி குட்டமபட்கி வருதாம் வெண்பா FM LY FP பண்ணார் ரடியளவ மூய 

Tr sa எரப்புடைத்ெெே சன.பப வண்பாப பலவடிவர்னு. மாடரிய ey oor a! 

oh eur ee yi th கொள்க, பாஷ்ண வென்மதனான். Qua us Buys 

தத்தம் பாச்சள் வேறுவேறு “சழுமென்று, கொள்க. 1 “வ றுபம் ப்! யளையிர் 

கும்பல் கணைய?” கறு உக எண்ணு டட க ய்ட்பாடைவோணம *வடது 

வாரு. மய 0) OI Neh SLE fig bho ட்டு for Fo, (peor 1! eat 

மூகைவிர்யு மூச்தர் த தாபித், கண்ட த இம் மேற்று Gah Gg 

காப்ப வெணழுச், தீய. ஈண்ப/ற மேவா, சர்சால் செக்வமிபபடு மிபாலிமதஇ சிர. 

ந்தே இது பகி |இ.து. டியி தது வர்து திக்காண்கு 1 பல 

முறைய மோமபப் பவன பேண்டின், மசாவன் மூறைச்சட் டோன்றி 

சுடர்மணித்சே TRS, NAG pul ௭ண்ட சிசரில்லார். மாட்டுஞ், ல 

மூறை யல்ல த செல்வ௩க ணில்லா, வில௩கு மொரபடையு மாற்றலு மன் 

புங், கலக ௪௩ கல்வியுர் தெ ற்ரமு. மிமணைப், சபொலஞ்செய் புளை கலனோே 

டில்வ:! னாலும், விலககவருக ௯. கற நீச்ச மாகா, சனைத்சாச னீயிருல் 

காண்டி நினை திக்க, கூ டிய (வெப்பம் பிடையா து. 2g WE ‘ol ip pw 

செண்றுபயன் ஈரும் இது வாயு ற, f *பட்யாளை. மன்னார் முருக்க 

வமருமர்து, கொய்யாக் LS aio Way Gratis. tH FMA, stung 

காணம பொவியத் சொலையாப், பக்கா பட பாக்பும் மாற்றிப் பகை, ரச 

ளம் வேட்டோன் மருக வூதுற, ou up} எரிகோ. பெழு௨ழுஇ யெஞ் 

சான் ற, wo மாடையையா யெனவாய்ச்சொற் கேட்டி, யுடைய வுழவரை 

கெஞ்சனுங்கச் கொண்டு, வருங்கா லுழவர்க்கு வேளாண்மை செய்யன், 

மழவ ரிமைக்கும் வரைசா ணிதியீட்டங், காட்டு மமைச்சரை யாற்றத் 
ம்ம eee i etme வ arta ane cera வட. மலை, பபயவைவவ அப அவவததகைவ் வய ககய 

‘1 இஃதென்றத புறகிலையை, 
2 சேழுநீசொழுகன் என்பும் பாடம், 
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௨0௨ தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

தெளிய, லடைசச வருமபொரு ளாறனறி வெளவல், னசசை பெரும 

பொரு ளாசையா£ சென்ழ, பெருககுழி”, மன்ர பழச வகழாதியெனற, 
மறப்புத மாகி மதுபையா ரோமப, மரபபுத மாசைப படேறக வழறச்சா, 

ல்வையா£ கொூகொச இரு த.இ ௩வையா௪, ௩டடா குழி ௪தையாதியொட 

டார, செவிபுசைககு௩ தீய கடஞ்சொத கவ்படைச சாய, கறராச இன 

னா கலலாாஈ ஈடிரதசொழுசெ செதரறாச செகுததுறிர சோகசாஸை யாக 

குதி, யஐற2 மறிஈத வரிவினாய மா ர்வையிவை நீவா சொழுகி ணிலை 

யாப, பொருகட லாடை ஈ*௨மச ளொருகுடை நீழர ர எசவண மன்னே?" 

இது செவியுறை. (௪௬௧) 

௧௬௨ பரிபா டல்லே, 

காளி பைமப। துயாவடி யாக 

வையை சாகு நூறி படி 75% 7 

இ முறரையேபர்பா ஈ daateas. Bern எ 

இ-ள். பரிபாடா குறடபாகிம வெண்பாபம பொதுபபாவும நானூ 

டி பெறுஈகசதிம கெககையாசபும இறாபதனைசா சுடி சருகக௪இர Dane 

யாசவுமபெறும எ-று 

அவை 1தோகையுட enemas (௧௬௨) 

௧௬௭௬ Dior shu லவ வகையே உவகை பிப் 

இ பின் கோட கூறல் 

இன மாண் nu ger Suse vue ga gan Vie HUG om 

என்றது யான் ரப்பை ௪ெனக கூரிய பெருமைகசெலை தது 

ணைபபரிமெனவே பிகு பெருமைககெஉ௨வைகொளளாதத சிுபபின் 

தென்றவாருயிறழு (௧௬௩) 

து * எது, பரிபாடற் கடிவசையறையணா-௱று பரிபாடற செயயுள, 

நானா தடியுயாப। ௪ விருபசன சாதடி யிழிபாச வணாததிர றென்றவாறு. 

என0ே., இடை யெல்லாவடியடானுமவாபபெறும எழு, சலிபபாவினுள 

ஒத்சாழிசைசகசள | மேக ஐ2பபடடக கலிவெணபாடடஏககுவசையறை 

  

Cope mr i$ கொசசசககல் பாவுக்கு. வராமறைக மையாக 

பொருணமுடியுசாறும வா பபெறுமெனறு கொள்க yeas பவபமுப 

பாக வருதலின் ௮தறகு.ரபபாகிய செயயச அளவிதரு சல்வேணடும 

உ.றழ்கலியு௩ கொகசஈககலிபபாதபடிம எஃது, உரையாிரியருரை 

ர் எ-து, மேந்சொல்லபபடட தொகுசதுணா-ஈறு இவ்வதிசாரச 

இனு ளீண்ட இகரிகசப்பட்ட அளவிய லீணசெசொன்னவகைப்படிம எ-று, 

௪-து உசையாசிரியருலைர



நச்சினார்க்கினியருசை. ௨௦௨ 

௧௬௪ எழுநிலக தெழுந்த செய்யுட் டெரியி 

ery வரை யில்லன வாறென இமொழிப.* 

இ சான்குமாவிர்குமளவு Of fo ரிய அளவிச் படாதன கூழகன் 

சிதி. 

இ-ன். அசமும்புறமுமாகய எழுரிலத்திலுசோன்றியசெய்யுளை 

யாயின் அடிவளையின்றிவரும இல்சக்சணச்சன 20 mer ym pai 

புலவா. ஏஎ.று, 

எழுகில மென்ததறகுப பா। க உரைதூல் முதலியனவுமாம, (௪௬௪) 

௧௬௫ அவை காம. ,தூலினை வுரையினை 

கொடியொடு புணா௩ழ பிசியி னை 

வேது ூதலிய முதுமொழி யான 

மறைமொழி செக்க மாதிரத் தான 

கூற்றிடை வைக்க குறிப னான * 

இத (Mam. Wu தரறகம பேயரும முறையும் . ணாததிற்ழ, 

(இ-ள் நூசகூ ரிய நடிவரை யிலலாதன டட தாூளின்சணணாவனவும, 

உமாமின்சகண்ணாவன. ம, சொடுயின் பாம இிபைடபாஇட  பிரியிண்சண்ணா 

வனவும், ஒருமொழுககேதுவாகிவரும  முதுமொழிசசண்ணாவனவும், 

மறைத்திககூறுஞ்சொல்லாற்கூமிய மகதிசசதின்கணாவனவும், கூறுகின்ற 

பொருளை யிடைக்சு. ஈஇ.கூறு௩ கு.ரிபபின் உஅண்ணாஉஊ புமென gy gy IED SU 

படிய, ஓவறு * 

தூலினான எ- உ ரூதஇம- மிப யுடகளுள் ஆசுர்யமாய Veg முளவை 

Uy தன்வறறைமோ கந, ுசச்த திர சை கோககிவருமூரையும் 

ஒரு செயயுளாம. ஒழி5சன வககின்௧ண்ணாஞ் செயயுட்சகண்ணும் வயி 

னும் ஈண்செ செயயுளை மீநாக்குசற்கு ௮வற்றுக கணண வென்ருர். இவை 

yu அளவிசந்துவருவனவே, அளவு சற் கூறிற்றாம். (கசடு) 
  

% எது, அடிவரையறையில்லாசன வரையறு த்துணா்-நறு. எழுகில 

மாவன: பாட்டு, உரை, நுல், வாயமொழி, பி௫, அங்கதம், முதுசொல் 

என்பனவந்தட் பாட்டெொடறிகதவாறுட அடிவரையில் வ, எ-று, எது, 

உரையாஇிரியருமை 

1 எ-தி, மேத்சொலலபபட்ட ௮றுவகையு மாமாழுணா்-றஐறு வாய் 

மொழியெனிலு மாஇரமெணினு முமாக்கும், POS BOTA Simm“ Oe 

Qurg@er sibs Osada amare s” (Oru-se7) crm see, ari 

தவல்கதமெனினுஞ் சொற்குறிப்பெனினு மொக்கும். அவை வருமாறு 
வருசன்ற குத்கெபச்சார் காட்டுதும், எ-து, உமையாசிரியருசை.



wow தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

௧௬௭௬௭ Dap pion ெனப் படுவ! 

முதலு முடிவு மா.றுகோ ளின்றித 
தொகையினும் வகயினும பொரூண்மை சாட்டி 

யுண்ணின் றகன்் ந வுரையொடு பொருந்தி 

அண்ணிதின் விளக்க லது சன் பண்பே? 

9)... அ நால்கள இலககணது கூறுகின்ற த. 

(இ-ள், ம...து.௭ து மூலென்று ॥ றப்பிசீதுச் சொல்லப்படிவது. மூ;த... 

ன்றி, எ-து முனனுமபின்னுமாறுபடாது. தொகை... காட்டி, எ-து 

தொகுத்தும் வகுத்தும் பொருள்காட்டி, ௨ண்...ஈதஇ, எ-து சன்னுள்ளே 

யடங்கிரின் ஐ லிர்க்த வுனாம்யசஃ போருஈதப்பட்சி,  அண்,..பு. எ-து பருப் 

பபொருட்டாகாது பண்மபாருட்ட கட பொருளவிளககலாகிய அவ்விலக்கணம் 

அ௮சனிலவககணம். எறு. 

அதி எய்து POSE ymapend மசாகாசதனைப் மின்னர்க குதி 

லும் கெழடிலும வின முன பார்பிற்றோர்ரமுமென வகுததசற்பேசலவனவும் 

பிதவுமென் gpemia. சாஅிபற்றிப் படுவிெதன ஒருமையாற் கூறினார். (௧௬௬) 

௧௬௭ இதுவே சான மீரிரு வகைத்தேர 

De. அர தூற்பகுகி கான்காமென்றுள் £.து. 

Qo. Dib gi PU Fi Sean, 6 gM. . (௧௬ஏ) 

  

* எ.து, தூலாமாறுணர்-நழு. நு ஷென்று சொல்லப்படிவது, எடுத்துக 

கோடற்பகிவதும, அ௫க்கும்பொருளும் மாறுபடாமற கருதியபொருளைத் 

தொகையானும், வகையானுவ் காட்டி, அதனகத்துபின்மும் விரிந்தபுரை 

யோடு பொருத்தமூடைச்சாகு முண்ணிதாகயெமிபாமுள்விளக்கவாவது துத் 

கியல்பாம. எம... அகண்தவுலயோக மிபாழுஃது லாவதி: சொல்லாத 

பொருண்மையெல் ஈம விரிக்கவேண்டி௰ல்மு அசுமிஃல்லா. நிடனுண்டபா 

தல். எ-து, உரையாடிரியருரை, 

* எ-து, நூல் பாகுபசிமாறுண*-ரப,மேற்கொல்லப்பட்ட தூல், கான்கு 

வகையுடைசதது. எலு... அவையாமாழறு. முனனாக்சாட்டுதும, எ-து, 

உரையாசிரியருரை. 

  

அவவடவத்தை சனைதங்களையாவயைளைவம் வலவ மவ்த் ce nes etn een ae ratte cee = wee mes eee ம Te ட 

] தூலெனப்படவது துவலுக்சாலை என். பாடம். நச்சினார்கினியர் 
உஷா ஏூசெளிவில்லை. "



௧௬௮ ஒருபொரு ஹூதலிய சூகதரத சானு 
மினமொழி Boies Gam sR Gy gp 

பொதுமொழி கிளந்த படலத் சானு 

மன் றுறுப் படக்கிய பண்டக கானுமபொெண் 

ரங்கனை மாபி னியலு மென்ப.* 

இச அர்சசன்சற்கு!. பெயரும் முறையு மூணர்த இற்ற. 

இ-ள். ஒரு. னம. ௪-௬ அக்.ழூல ஒருபெசருளேகரு இவருள் சூத்திரத் 

தானும், இன... ஷை. எ.து இனமாயபெபசருளைக-கூறிய Cows தினாமை, 

பொ.து...சாணும். வ ௭ பலபொருட்குப் பொதுவாவ்ப இலக்ணைர களைக் கூறிய 

படலத்தானும். மூன் ற...னும். எ-து மூன்றுறுப்பைய .ஈகிவரும் பிண்டகதா 

னும், என்......ப. ௭-௪ என்று கூறிய ௮ச்சுன்மைத்தாகியமாபினான் நடச்கு 

மென்றுகூறுவர் புலவர். எ-று. 

ஆங்கென்ற மிகையசர் பிண்டமேயன் ரிட் பிண்டியென்பதும ஒன்றுள 

சென்று கொள்க. ச (௧ஈ௮) 

௬௭௯ Dorp wi. ; ழு இர b Bi Som 

பாடி Ripe oa usb WO Aa 3 

காடுதலின்றிப பொருணனி விளக்க 
யாபபினுட் டே. னம யாதமபைப பதுவேர் 

இத முறையே அுத்திவிலக்கணா உறுகின்றது. 

இ-ள், அ௮வத.. oor oF, ol- $i BN wi vb னுள் உருபொருணலள் (GF BD 

LOW Gu Bi: Roun CFF Sy bart க் ண்ணாடி. 1 A ema gaye அகன்றுபட்ட 

பொருளை யறிவித்தாங் க ௮ரிய- மசான்றி. காமி, ஙம, வது செரிதல்வேண் 

டாதபடி அவ்வக் ந பாருளை அவடை ன்ன ஙருமா நமல், வசப், படவே, எ-து 

செய்யுளுட் bw iT TD பய் Be PPR coisa Sy). று, (4 ௬௯) 

  

* எஃது, மேற் பெரமையமிகாகுிக்கப்ப.ட்ட தாணமாமர ணர்ற்ழு, ஒரு 

பொரு ஹூதலய சூத்திரத் உன? எ-னு, ஆள்ரியன் 1 சாருபொருளை ச் 
குறித்தும் கூரவானும்.. ம... இனிடிமாழ்! words வோச்தி னானும்? 
I~ Bl, இன ப > edu Dit in தோல Par ப்ப விழு ch Bod. aw, வழு, பபாது 

மொழி Bon bec ok et co we gy, “மம்சொல்டப்பட்ட வினங்கள்் பல 

QU DAD My MUO WF BI wy we. vier 6 PO Di wy th eB os 

பிண்டத் சானும்” I H, Duryer tory முழுப்பாகவடக்கெ பிண்டத் 

சானும், எ-று. “'இஙகனை மாபி ணியலு மென 9 எ-து, ௮ம்மாபினானி௰யலு 
ரல். எ-று. வற்று னிவமாண பூண்ணனர்ச்கூறப்பக்ம, எடது, உரை 
wim Ft Wi DW, 

1 எ-து, சூத்திசத்திர கிலக்சணமுணர்- ஈழ சூத் திமாவறு, கண்ணாடி. 
சிழறபோல விளங்கித்சோன்றி யாராபாமற் பொருணனிவிளக்குமாறு, 
யாப்பின்பண்ணேழே ன்ற யாப்பலு. எ.து, ஆடிற்ழலினறியத் தோன்று 
தலாவது, சூத் இமம்படி த சவளவிலே யதனாத் சொல்லப்படின்தபொரு



௨௦௬ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௧௪௦ தேதரின மணியை கிரலபட வைத்தாக 
கோரினப பொருளை யொரவழி வைபப 

6 a0 50 gen மொழிப வுயாமொழிப புலவா * 

இஃது ஒத.திலககணஈ௩ கூற றது 

இ-ள் இனமொழி இரககுஙகாற ஈசாஈஅடபபப பலவோதத காசெய 

யாது, மணியை நிரலவைசசா௱டோ௨ ஒர்னபடெர௱ளையெலலாம ஒருவழியே 

தொகுபபது உசசென௱கூறவா ₹ராஈ சொறபுவவா ஏறு 
கேரினமணியெனகே யொரு ரஈதியினு சரி ளொச்சனவே mx pa 

வேணமிம எ.று $ “வேகறுபை £யாச சம? ் வேறற ஈமமய௩கயலும” “விளி 

மரபும் என மூனறனபொருளையும perms சேசறலமயோசதெனனது 

வேறுவேறுவைசசவசறுகாணக (௧௪௦) 

க௭எக் ஒருநெறியினர் வீரவீட டொருளார 
பொதுபொழிசெ 6 ong na பாகுமர் 

OF Gers. uc - ners 5 

இள் KMouTmnoatwo hs wroo x aoe SUL GUA ae evevr 

வறறிதகும வேறே ரிருகணஙகூ 722௫௭ wagpragu பொதிமோழியாகத 

தொடாக ஈவரின அது படப ப of 

140 பாதமொபும் இரஈச படல. எலமே யெ ( செரிபபட... பொருட 

குப பொதுகாயவரா ௦ மமவல க ல்ல பஃபாருடடி. பொதுவாக மொழி 

  

வ படலமசயிரங LL LO a) Ca TA OT (௧௪௪) 

ளெ ரு௩குசோரா ட சவன ட மட ர௫௬ணணிவிளசசவ வது, சன 
க ணாகசபபட Wi 4 > Me. a ut பு. பபததோன்பமாற 
ung a ¢ * 4 தீ 2. முன சயாழ்ப lob TA 

pary பே பூய of ond og m wetsu 2 7? (மூ. (மூ. 

bag. } Or rw Lil @ ஈய bo ‘0 (னர தசய கண 

ணாடி Gym உ ஈர பம ளா த umn» som@Q@a ளக எது 
உரையாஈரியருசை 

Kolo 46 BE & 0) ன oy ஒதிதவீனமாகிய மணியை 
யொருஈகு ச! வைச்ச rl உ. வோ னமாக வருமபொருளை யோ 

ரிடதசேசேரவைதசா 2௨ சசனப. சபெெமராம எஃபட எனவே, அவ 
வினமாகசசசோ தரவே ws ger, Guu ॥ ௭.) அது வேற்று 

மையோத்சென்பதனஞளா ன 3 ௩ சைய & te hens 

ta-g, UL aA gs Ansa amu 1 nom ro fou wu Ohler du 
பலகெமிய ன் வருவன பொருஎா। ன டெ தபொழியார ரொெடாபுபடின் 
அது படலமெனபபெயா ௨ உழ அது, கிளவீயாகக முதலாக௭எச்சவீய 
விீருகககிடாச வொனபதே சஇினும மீேவுபாடிடைமலஉாயினும கொல 
விலககண முூணாசதினலைபய ர சொலலதிகாரவமென்ட பெயாபெழு தவ 
அதிகாபமெனிலும படலமிமனினுமிமாககும எ-து, உரையாசிரியருரை 

1 செய, ௧௪௬௧.



ஈச்சினார்க்சினியரரை, aoe 

B52. கூன் ஓறுப படக்ய சன்னம் காயிற் 

ரோன்றுமொமிப் ல்வரது பிண்ட மென்ப.* 

Qe Weir உ௱சன்ற௪. 
௫.ள். குச்திரமும் ஐச்கம் படலமூமென்டுன் த மூன் றறப்பினையும் உள் 

எடக்கிய சன்மைச்தாய்வரின் விளங்கியமொழியையுடையபல. ரசனைட் 

பிண்டமென்ற பெயர்க ovat. எ.றூு, 

அம்ரூன் றனை யம  பட்பெனமேே. பை டமிமணன்பா.. உறுப்பின பத 

பெற்மும், தோலகாப்பியஅபன்ப த பண, பம Di gF Sta al த்துச் சேயற்போர 

ளென்பது படலம், wd HE SSS மொழிங்க விரு கூற எம்... தோன்று 

மொழிப்புலஃொண்ற சாரி ண்ட en cok dbl A my கவே பிண்டி 

Quer tN i. அது பூதனுவா(ப அமடிம்பம். என்னை?” நய நி றறிழ் டைத 

தமிழ் ஈட we Fy ட்ப ரகு டங்ணை ப She wy சி EMG ‘ கிண், [க்ப் 1 J 

/ ர் yt ~ ப் 

DoT. CAV ty oot. ota ch NT HY BMI 
ws . . சரி 

பாவின் மெமர்த கிளி மானுப 
அஷ கடட ரு க . 

பொருளொடு பபுப் பொய்மமொடு் யானும். owe to. 
சு டி கட | க் 

4 ry (hy hth ர : ப பொருளொடு புணாரக்க உ டாபொழ்ர் டானுபொன் 

அரி ௮4/௪௮ h Cu hr aon pam Olen பூர் டர் 
ம் ச் 

ஆ , 
இக « gn லினை வனி! na orem ™ பய உ hep BTS ate Fp முன றயே 

Bm nem T&S) wpe To Be Ds. 

(ஒள். பாட் பண்ட. ஸ்ல்க்க சிப்பி ணம 5 ம & பாட்டினை ய்டை 

யிடை கொண்டுறிற்குக் கருகி வூற்லருடணவம் aon. ௮வை தகடூர் 
6 ௫. ச் a ட், Q (6 னு 1 ப் ழ் ந 0 ப் 

யாத்திலையும், சிலவப்பத்கடரழம் போல்வன. ஆண்டுப் பிசபாடை தழுூவ்வரு 

வன தமிழுரை யாகரமையின் ஈண் டராரரப்/2 யின்றாம்... அுண்கட்டமியரை 

யுள்ளன ஈண் டடங்கும். பா.ின் ரெ. க்க கிளவி உணும் எ-த. பாட்டின் நி. 

குத்திரத்திற்குட் பொருளெ ப அவன பேரலவன... ந்திரம். டாட்டெனப்படா, 
  

 எ-த, பிண்டமென்பதுணார்-௮. ஆன்றுறுப்படச்கியசன்மைத் 
தாயின், பிண்ட மென்று சொல்லுவர் பற. கன்று ழட்படச்குகலாவத- 

:இாம பவை ச்சா, ச்தும் பட௦முூ புன்றுகிவரினும், ஓத்துப் 
ary iy oat. Vege ne hoe patent Baul api ye tee 

பிண்டமென்னுமைபெடாப ப ரப்பா! தமி துளி ao Sow wi பிண்டமா ் 

யிநம், இறையனார் களண்பல் ஒசிஇனார் பிண்ட மாயிற்கா பன்ன நபடலம்.! 

அதிகாரத்தாற் பிண்டமாயிற்ல, இர்ழாலென்பகொள்ச, இவற்றைச் 
சிறுதூல், இடை நால், பெருதூல் எனப்படும். எ-து, ௨, ரையாசிரியருமை, 

ர் எ-து, உளை பாகுபடுமா COT, 120 சொற்றொடர்ச்து 

பொருள் காட்கெவெனவற்றுள் ஒசை தழீஇய வற்வ.றட் பாட்டென்ரூர்.” “ஓசை 

மின்றிக் செய்யுட்டன்மைசத்தாமவருவத , நகன்ஜூலெனட்பட்டது. shams 

பின்றிச் செய்யுட்டன்மைச்தாய்வருவது, தாலெனப்டட்டது. பாட்டிடை



உ௰௮ தொல்காப்பியம் செய்யளியல் 

பாட்டும் உரையும் நூலுமென வேறோசவின், அன்றியுஞ் கூத்தர் கருதிய 

பொருளையன்றி யரையான் வேறோர்பொருள்கூறி அதனைச் தொடர்புப?த்இக் 

கூருமையின்; அண்டும் ஒருவன் ௯. தியதற்கு ஒருவன் பொருள்கூறன்ரு 

னாம். ஒழிர்ச பாட்டிற்கும் இவ்வாறே ௨உரைகூறவனவுளொக்கும். பொருளொடு 

புணராப் பொய்ம்மொழி யாணும். ௭-௫ பொருண்முைமையின்றிட் பொய் 

யாகச் சொடர்ந்துகூறுவன எ-ற, துலை ஒர் wintery குடிரையுர் தம் 

மூள் நட்பாடி. இன்னுழிச் சென்ற இன்னவா௱செய்தனவென்ற அவற்றக் 

இஃயையாப் பொருள்பட் டசேோசர் சொடர்றிலையாய் ருவனுழை யொருவன்க pn 

வரலாற் றுமுற றனம்யான் வருகின்றன. Cum Gard) புணர்க்க ஈகைமொழி 

யானும் எ-து. பெசய்யெனப்படாக மெய்யெனப்பட்டு 6@ ane mamas 

தொடர்நிலையானும். ௪... இலை சிறுக்கரிஇயுரையும், தந்திவாக்கியழம் 

போல்வன. லை பொய்யெனப்பட? > eel corey: sone green seller, 

என் நுரைவளகை கடையே கான்சென டுமாழிய, உது... என் நுரைப்பகுதி 

வழக்கு இந்கானகுமென். ஐணரப்பா புவவர்.... எடறு.. வசையெண் றசனான் 

உரைப்பகுதி ப்தி க மறன, இலை oer Sue! a mr, (௧௪௯) 
ரீ 

  

COO SE குறிப்பாலது, பாட்டு வட Bo eae i AL சிபாருட்சு ரிப்பினுனும் 

உணா யாம். lee, BOM OP a te பாகா ண்வ௩்க ொதும்பரு 

OP ae TAY (deh inp | என்னு கு சகி ஒன் “இங்கோ, சொல்லா 
டிச காண்பேன் mma ss வைது - மைக்குற்ப்பு இனி “gene a 
கொர்டியியனல்லா!'' (௪௮௮1 TOM. wes hula “opus gus 
இயா சொல்லத் தகாரா மற்ற”? வன்பதுமத சிலப்பசிகாரத்துள், 
ஆயிச்சியரதாவையுள். 'ஈயலெழமுதிய விம Gan Ad, னயலெழுதிய 
புலியும் வில்லு, நாவலர் சணாடிபாபு்ண் wearer nn Cad Carlo வர 

சாண்ட, மாலைவெண்குடைப் பாண்டியன் கோயிலுட், காலை முமசியம்பு 
மாசலி, னெயம மூறை௩மச இன் ஈாகுமென், வையயதன் மகளைக்கூ உய்ச். 
கடைகயிழ மச்துக் கொண், முடை நூதுமகள் வகு தோன்றுமன்” என் 

பது, பாவின்றெழுஈ்ச கள வியாவக, பாக்களையொழியத்தோன்றிய சொல் 

வகையானும் உவாயாம். 63. வழக்இன்வற் ஒருபொருளைஃகுறித் த 
வினவுவாருஞ் செட்புவாருங் கூ து்கூற்ம,  அதுவு ரிலக்கணம் பிழையா 
மற் கூறல்வேண்டு சலாணும், ஒரபொருளை ச் Gilg Be செயயப்பகிதலா 
னுஞ் செய்யுளாம். இசணைக்குரித்சன்டே. செப்பும் வினவும் வழா 
லோமபல்*? எண்பது Cy ORE றப்பா. No tacos இமல்உாமென்ற 

கொள்க. “பொருண்மா பில்லாட் பொய்மடுமா.! யானும்?” எது, பொரு 

ளியைபில்லாக பொருளையுடை கசா சலிற் ற் பொய்மமொழியாமிற்று, “பொரு 
ளொடு புணர்ந்த ஈகைடிமாழி யானு" மென்றது, பொருளைப்பொருக்திய 
நசைவழி மொழிவாய்வரு கின்றது. ௨-ழு. ஈகைமொழியாவது, மேற் 
சொல்லப்பட்டவுறை பொருக்சாே gor HELE MR MAN, அவ்விகழ்ச்சியின் 
பின்னர்ப் பொருளுணர்ச் தம் உடை பி௰க்குமா சவிழ் பொருளொடு புணாட்ச 
நகைமொழியானும்?? உரை வழுமென்ரூர். “என் றுரைவகை கான்கசென 
மொழிப?' ௪-து, இவ்வகையினைவலா மான்குவகைப்பகிம, எ-று, எ.து, 
உசையாடூரியகுரை,



ஈச்சினார்க்சினியருரை. ௨0௯ 

SF அதுவே சானு மீரிரு வகைததே.* 

இ அர்ரான்சனுள் முசலன இரண்டும் ஒன்முசவும் ஏனைய விரண்டும் 

ஒனமுகவும் தொடுக்கப்படும்; அவற்றால் பயன்கொள்ளு௱்காலத் ௪. எ-ற. (௧௪௪) 

௧௭௫ இனமே மற்.௮ஞ் செகிலிக் குரித்தே 
யொன்றே யார்க்கும் வரைநிலை யின்றே,* 

இ௫ மேனின்ற அதஇுகாரத்சான் இற திரின்ற இரண்டன்பகுதியுமாகய 

ஒன்று செவிவிக்சே யுரிச.த. ஒழிந்த இரண்டனானாயெ ஒன் றும் வரைவின் தி 

எல்லார்க்கு முரிச்௪, எ-று. 

தலைவியை வற்புறுக்கும் 9சவிலியர் புனேந்துரைக ௫ ஈகுவிக் தப் பொத 

போக்குதத் குரியர், எ-து. இக்ககுசதானே சான்மோர்,ர்*செம்முக. செவிலி 

யர் கைமமிகக் குழீஇக், குறியவு நெடியவு மூரபல பயிற்றி, யின்னே வரு 

குவ ரின்றுணை யோென, மூகச்சவை மொழூயவு மொல்லாள்” (செல் 

க.நி௩-ஈ) என்றார். |பாட்டிறுள். பதமான ரும் /-“மெமமுக ் செவிலியர் 

Gurus Ong usr” என்மு:, பற்றும் என்ற றான் இவையே யன்றி வரு 

இன் தபிசியு் மபெவிவிச கரிததென5,  இணிப் பாட்மடை வைச்தகுரிப்பும் 

பாவின் ஹெ.புஈ செவியும் வரையறையின் ரிவருமாற பலவத்துள்ளாங் 

காண்க. (௧௭௫) 

  

3 எ-து, மேழி ரானனவபுனா. இமண்கிவ கைப்படம். ஏறு... இரண்டு 

வகையாவது--மைக்சாக்குரைப்பனவம, மசளிரககுவீரப்பனவமாம், எ.து, 

உசையாடிரியருமை. 

* ௪-து. மேல் இருவசைப்படிமெண்ற வுரையை யுசைத்தற்குரியாரை 

யுணர்-ற்மு, மகளிர்க்குரைக்குமுரை செவிலிக்குமுரித்து, மைக்சர்க்குரைச்கு 

மூசை யெல்லார்க்குமுரித்து. ௭-1. மெவில்யிலக்கணதஇி னுரைச்கின் ௪ 

வுரமையும், பாட்டினுளைச்சிண்ரபமையம் கூயவபோவெணின், அவ்வி, டங் 

களின்வரு முசை பொருள் பற்றிவருச.? வபையொருள் meds, wera 

யும், 'அதுவேசானும்?? என்பது பொருளொூ புணாம் ச ஈசைமொழியைச் 

sig ose யம்மொழி யிரண்டுங்கூ.றப்பபிமெனப் பொருளுரைப்பினு 

மமையும், எ-து உசையாடரியருரை. 
  
1 பாட்டு என்பது பத்துப்பாட்டு, 

2]செம்முது என்பதும் பாடம், 
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௨௧0 தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

௧௭௪௬ ஒப்பொடு புணர்ந்த வுவமத் தானு 

தோன்றுவது ளகக துணிளி னான 

மென்றிரு வகைத்தே பிசவகை கிலையே..* 

இ௫ முறையே பிர்! யிரண்டென்டுன்ற ௫. 

தன்கட் ஈடர்ச வொப்புமைக் குணச்சோடு பொருர் திவருமாற்தை யுவ 

மப் பொருளானும், இனி யொன்றுகூ.ற வொன்றசோன் றுர் அணிவித்றாகச் 
கூறுங் கூற்றுனும் என் நிருகூற்றசாகும் பி: கறபடு கிலேமை, ஏ.று. 

அலை, “பிறை கவ்வி மலை ஈடக்கு?” இள ஒட்பொடு, புணர்ந்த வுவமம்," 
யென்றாம், / “மூச்துட் போர் பூச்சு apelyim இளிவன நெய்த இது யானை யனராம். (/ “முசகுப் போற பூச்சு முகிழுற வண்ண, கெய்த 

சோர்ம் குருதி! தகொண்டு. விச. கிர்ச்குர. என்பது மத. இத. கழுடன் 

மேற்று. ] ராடான் wi Cue eet ore uu oar. நாராசம் Pipers 

கை? இது தோன்றுவது. உச க பணிவு. இம oo la emai இவகையெண் 

இதனால் இல செவிலிக்டேயுர்ச தண்டி, (4) 

(அப ட் ‘ 
OMT AT ப ப்பு ve LOE கள்ள இரண்யபையம், உ ருுக்காபு 

. ஷ் * 2 க 4 . ~ 

பனை ரரி) 1] at} (os {fad ர் வட்டி abla do su F ர ஆஸி ரூ ந் 

Qe 

கறி ரி ர் 17 dh Dt Py Pd Nd vit tht. 

5 . . ௪ அடி 
Lorn is நி மிய td pio ரீ ப்ச் wo Ld வரி ர 

இத மூதுமொழிகூ.றடன்றது. 

இ-ள். நண்மையுஞ்...... சோன்தி ௭. சு: கூர்மையும், சொற்கருங்கியிருச் 
தலும், விழுப்பமும், எளிரிற பொருள்செரிகலும் என்ற இந் சான்கும் விளங் 
கத்தோன்றி. குறித்த...... வராகம், ௭ கு அறம் பொரு ளின்பமென்னு மூன் 

னுள் ஒன்தை முடிசகறகு வருமாயின். ஏத... என்ப. எ-து ௮௩ஙனம் 

வந்ததனை ௮ட் பொரறாள் மூடி ததற்குகசாரணமாகய பொருளினை கருதஇவரும் 
மூதுமொழியென்பர் புலவர். எ-று. 

| “உழு வு.பச்சன்செய் பூர்க்கன்று மேயச், கடிரை செவியதிக் BH p- 
ap Genus, sem கருக ணிருப்பப் பெரும்பணை ச்தோள், “சோண்டன 

மன்னோ பசப்பு” இசனுள ஒன்றன் வினைப்பயன் pea» துகர்க்சதெனக் குதி 
த்.து ௮அப்பொரு ளியைபின்மை கூதி யசனை* சொற்டொட ரினிதுவிளங்காதே 
னும் மூற்கூறிய முதுமொழிக்சண்ணே யப்பொருளை முடி த்தற்கேதுவாயெ 
இயைபின்மை இடந்து மூடிக்சுவாறு காண்க, இதனுள் ஏண்மைமுதவிய 
நான்குங்காண்க. பழமேமி மிவ்விலக்கணம் பற்றிச் செய்தது. (௧௪௭) 
  

% எ-து, பி௫ிகிவவசையாமா உ ணர்-தற.  ஒப்பொடுபுணரந்த வுவமை 
நிலையானும் பிளயாவ சொன்மு, வருவசெனச் சொன்னது அணிவினானும் 
பிசியாம், எ-று. ote BEG CUNT YOU Ee We WET OE STURT WE 
கும்? ௭-து, பிஏ, இது உவமைபற்ரிவர்சது. ௪-து, உமையாடிறியருமை. 

* ௪-த, துண்மைவிளந்கவும், சுருக்கம்விள௩கவும், ஒளியுடை.மை 
விளங்கவும், மென்மைவிளக்சவும், என் நின்னே ன்ன விளங்கவும், சோன் 

நினசருச்சின்பொருளை முடித்தற்குவருமென்பவைகுறித்த னத முது 
மொழியென்று சொல்லப்படும், எ-று, எ-து, உரையாிரியருரை,



ஈச்சினார்க்சினியருரை ௨௨௪௪ 

HOT OY நிரைய ஸரி tpt ந்த Oa Shoot gy “A ott நம் 

ton Ours fy hel a (ub Bie ices: * 

இச மந்திரச் செய்யுள் உறதின்றது. 

ு-ள். சொல்லிய சொல்லின் பொருண்மை யாண்டுல் குறைவின்று பயக் 

கச்சொல்லுமாற்றலுடையார் ௮வ்வாணையாற இளகசப்பட்டுப் புறத்தார்க்குப் புல 

£னாகாமை மறைச் ௮சமொல்லுஞ் வொரிமொெடரெல்லாம் மக்கிரமெனப்படும்,எ-று. 

அலை வலலார்வாப்ஈ கேட்டுணர்க, கானேயென்று பிரித்தார், இவை 

தீரிழ்மச்கிரமென ற௱கும் மர்கிரக்கான பாட்டாடு. யங்கச மெனப்படுவனவுள , 

goa fia os மென் ரணர்க,. இவை, ] 4 துரிய ஈன்று தமிழ்தீ தெனவு 

ரக்த, காரியத்கார். ாலக்கோட் பட்டானை. சரிய, வர்சண் பொதியி 

லகத்தியனா ராணையாற, பெந்தமிழே ஈர்ச்சு 1சுவா? {ey ॥ணில் பொதியின் 

மூதத்புச்சேள் வாழி, பாண கபிலரும் வாழி. -யரணிய, லானந்த வேட்கை 

யான வேட்கோக குயக்கோட, னானர்களு. க ஈவா? இவை தேற்கில் 

வாயீவதிறவாத படடிமண்டபத்தேட பொருட்டு நக்கீரர் ஒநவன் வாழவுஞ் 
சாவவும்பாடி யின்னவாழகவேனச் சன்ந்தறபொருட்டாய்வந்த மந்திரம் 

பாட்டாயவநதலின் அஙகதமாயிற் 2,4 cooyaut 4“ ibiom molon yy மாந்தர் 

பெருமை நிலச்து, மறைமோழி காட்ட விசம? (இருக், ௨௮) எனமுர், (௧௭௮) 

௧௭௯. ஊழமுத்தொமிஞ் சொலவொடுப புணர. மாடப் 

பொருட்புறத த றமே குறிப்புமொழி யென்ப. 

இத முறையே கூறிட வைத குறிப்புணர்ச் துன் ற.த. 

ள். ஒழு BOP pa பிறு மொ ரறுறுடாந்தவர்முனும். சொற் 

பகிபெசருளசனுமு. சொங்வன். உபாறானறியவரிகாதும். பொருட்புறுத்சே பொரு 

டை ச்சாயும நிற்பது குடிப்ப liom Yuin aH. வேறு, 

  

2 ஏது, மர்திரமாமா நுணரஃழ்று, சிறை சமொழியினையுடைய 

மாந்தர் தமசாணையாற் 9 பம்வப்பட்ட மறைர்தசொல் மஇரமாம். எ-று, 

அது வல்லார்வாயக் கேட்டுணாக. எது உமையாசிறியருரை, 

+ விதி, எழுக சாடு ்சொல்லொகிமபுாசாதாகிய சொல்லின 

னுணாப்படிம்பொழுளின்புறத தது கூ. ர்பபுமொழி, எழு. மேல் அங்கள 

மோ......ண்மிகுறிப்புமொழியென் ஈ சனா ஸணிச்மிசால் வசைகுறித்தும் வரு 

மென்றுகொள்க. புகழ்குறித்துவந்தாற் குற்றம் என்னையோவெனின் ௮.சனை 

வெளிப்படக்கூறச்சேட்ட .. ...சினம்பயத்தலம் தறிப்பிஞம்கூவேண்டு 

வது, வசையென்றுகொள்ளப்படும். எ-று, து, உரையாசிரியருரை, 
        

1] சுவாகா என்பதுக்குர் ஈவா என்றே ஏடசளிலுள்பா த.
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உ-ம். 1] * குடத்தலையர் செவ்வாயிற் கொம்பெழுர்தார் கையி, னடக்கிய 

மூக்கனர் தாம்? இது குஞ்சரமென்ப துணர்த்திற்ற,. இது கூறுகின்ற 
பொருளைச் கரந்துகூறப்பட்டு ஏதுமுதவியஉற்றோடு புணராதரின்றது. இது 

பாட்டுவடிவிற்ராய் வருகவிற் பிசியெனலுமாகா௫. குறித்தபொருளை முடிய 

காட்டினார் சொல்லியலான் யாப்புவழிப்படாமையின் மரபழிந்து பிறவுங்குறை 

slp ur era scl. அதனான் இது அடிவனையறையின் 

wl pp. (௧௭௯) 

[க அபாட்டி புட ch VD Wein ன utard | 

பாட்டி ்ய்ல பண் ண த்தி பரியல்மே, * 

கக அதுலே சானு பிசியொடு மாலும், 

Bb அடி கதிர் கவனி பபா! ie Bit 
  

%-து, பண்ணாத்தியாமா புணர்டர்மு, மேல் இத்துணையும் பாவின்றி 

வடிங்குவனவம ௮) ச்தோ தின, இனிட் பிற நூலாசிரிய/விர/த துககூறின 

இசைழாலின் பாவினமாமாபணரத து தலின் இது... . “பாட்டிடைக்கலந்த 

பொருளவாகி? ௭-து பாட்டினிடைக்கலர்ச பொருளையுடைத்சாகி எ-று. 

எனவே௮வ்வடி, பாவிற்குரியபொருளேகொள்ளப்படும். ''பாட்டினியல 

பண்ணச்தி”என்பது, பாட்செகளினியல்பையுடையவாம் பண்ணை த்தோற்று 

விக்குஞ் செய்யுட்கள், எ-ம். பண்ணைத்தோற்முசலின், பண்ணத்தி 

என்றார். அவையாவன:--சீ றிசையும் பேரிசையு முதலாக இசைத்தமிழி 

லோதப்பவென, ௮வையாமாழு வருகஇின்றசூத்தியத்சார சாட்டுதும், எ-து, 

உரையாடிரியருமை. 

ட. ர் எது, மேந்சொல்லப்பட்டதனுள் ஒருதாரணமுூணா-ற்று, மேத் 

சொல்லப்பட்டபண்ண ததி பிசியோடெொத்தவளவிற்று, எ-று, பி எ-து 

இரண்டடியள வின்சண்ணேவருவசொன் ரகலவன இதுஇ.ண்டடியாம்.எ-ழு 

உ-ம், கொன்றை வேய்ச்த மொெல்வனடியை, என்ழுமேத்திச சொழுவோ 

நாமே? நுது, பிரியோடொத்தவளவித்ருகிப் பாலைய பெனனும்பண்ணுக 

இலக்சணப்பாட்டாகவருதலிற் பண்ணச்தியாயிற்று, பிறவுமன்ன, o- gi, 

உரையாிரியருரை, 

் எ-று, பண்ணத்தி பகுதிபமாறுணா்-ற்ற, பண்ணச் இியெனிலும் 

பாவினமெனினு மொக்கும், “நாற்சீர்கொண்டதடியெனப்படிமே?! (செய் 

ne.) என்ற தனான் அடியென்பது காற்சீரான்வருமென்மு கொள்க, நாத் 

ச்ரின்மிக்குவரும்பாட்டுப் பன்னிரண்டும் அவ்வழி யவ்வடியின் வேறுபட்டு 

1 இது மு,சலிய ஐர்.௪ சூத்திரங்கட்கு ஈச்சினார்க்கினியருரை டைச்ச 
ஏடுகளிலில்லை.



நச்சீனார்க்கினியருரை ton 

வருவனவுங் சொள்னப்படிம், எ-று, இசனாற்சொல்லியது இருசேடி 

ரு சலாகிய எல்லாவடிகளானு கூடிச் சிறுமையாக வேறிவரும் பாலின 

இமன்தவாறாம். பன்னிரண்டாவன ஆரியம், வஞ்ச, வெண்பா, கவி 

மெனச் சொல்லப்பட்ட கானகுபாவினோடும் சாழிசை, துறை, விருத்தம் 

என்னு மூன்றின ச்சையு மூறழப் பன்னிரண்டாம். அவற்றுள், தாழிசை 

யாவது ஆசிரியச்தாழிரசை, வஞ்ித்தாழிசை, வெண்டாழிசை, கவித்தா 

ழிசையென ஈான்காம். துறையாவது, ஆூரியச்துதை, வஞ்ித்துறை, 

வெண்டுறை, கலித்துனரயென கான்காம். விரு த்தமாவது, திரிய 

விருச்சம, வஞ்சிவிருததம், வெளிவிருகதம, கலிவிருக்கம் என Brera. 

அவற்றுள், அூரியத்சாழிசையாவது மூன்றடியொத்துவருவது, MH 

Cb ps வினைவென்ற கெஞ்சுனுள்ளி சிழறைமலா சாந்தினேட, வீடற்குஈ 

சண்மையின் விரிந்துசென்று விண்ணொட மண்ணிடையே ஈண்ணும்பெற்றி, 

பாடற்கு மகளிர்க்கு... சசொற்சீர்ப்பாவன்ற னடியிணையே பணிந்து 

நாமே? எனவரும். அவ்வழி யொருபொடுண்மேன் மூன் றடிக்கவருவன 

சறப்புடைத்து, என வொருமா Hsien org. அவை, “பாம்பு 

கறிராக் சடல்சடை5த மாய, னீட்கு 5௦ மானுள வருமே வைன்வாயி, லரம 

பலச் தீங்குழல் சேளாமோ சோழிஇ? “கன்று குணிலாக் கணியெறிக்ச 

மாமாய, னின்றும் மானுள் வருமே லவன்வாயிரற், மிசாண்றையக தீங்குழல் 

கேளாமோ Can Sgr "A snare ஞ் FD D Ghee 614 FS wow aem arer ev 

௩ம் மானுள் வருமே லவன்வாயின், முல்லைய தீல்குழல் கேளாமோ 

தோழீஇ'? (சிலப்..ஆய்ச௪,) இவை ஆன் ஐடியான் பூன றக இவக ச ஆசிரியத் 

தாழிசை. எ-ஐ. இளி வஞ்சிள்சாழிய கூறளடி கான்சாய ஒரு பொருண் 

மேல் மூன றடுக்கிவரும், அவை, *மடப்பிடியை மசவேப5, சடக்கையால் 

வெயின் மறைக்கு, Aon ras ரிறந்தோச்கே டக்குமென் மனனேகாண்;39 

“பேறையை...மசகு Boon w+ aio” 8 amy i Sig owt: . மனனேசாண்” ஃ்சேல் 

இவை ஆூன்றக்கிவரு தர் 94/௧0. ௬ பாெனவேண்டுமெணின் அவ் 

வடி... ...அளவடியான வ,ரானமயிய வமாதன்ச. இணி வெண்டாழிசை 

யாவது; மூன் நடியானணவந்து 9வண்பாப்போலழமும. அது “com Oger wy 

தீயசொல்லார்.முன்பு நின்று முனிவு செயயா.ரன்பு வேண்டு பவர்?எனவரும், 

சிடதியல் வெண்பா வொருபொருண்மேன் மூன் ஈசிக்கிவருவது. வெள்ளொத் 

சாழிசையென்பத. அது, “அன்னா யறஙகொ னலக்கிளர் சேட்சென்னி, 

யொன்னா ௬டைபுறம் போல மலங்கவர்ந்து, துன்ஞன் துறந்து விடல்; ஏடீ 

யறங்கொனலிளர் சேட்சென்னி, கூடா ரடைபுறம் போல நலங்கவர்ந்து, 

நீடான் மறந்து விடல்; பாவா யறல்கொ னலங்களர் சேட்சென்னி, 

மேவா ர௬ுடைபுறம் போல ஈலக்கவர்ந்து,சாவான் துறந்து விடல்? எனவரும். 

கலித்சாழிசையாவது, அடிவரையின்றி யொத்துவந்ததும், ஈற்றடி. லெதர்
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(கிக்குவருவதும். அத *வாள்வரி வேங்கை வழங்குஞ் சளுரெறியெக, ௫௭ 

வரும் போதி னெழால்வாழி 2வண்டிங்காள , கேள்வரும போதி Gary, 

தாய்க் குறாவியரோ, நீள்வாி மாகச் செயிழேவாழி வெண்டிக்காள்? ௭௬ 

வரும், இத்தாழிசையொருபொருண் மேன்மூன் நடுக்வெருவனவும் கொச் 

சகவொருபோசெனப்டட்ட கலிதராழ/ரையெனப்படும். காடிக்கு வருச 

லான், இணி திரிய தரைய: வத, கான்சடியா யிடையிடை Gert) 

குறைகள்வறும். ௮.௮! “சலாபொரு supp சல்ல௪ செம்முள்ளி 

வருஇிராயி, னபையிருள யாமச எம்புவியோ நும்மஞ்சி யசன்று போக, 

ஈரையுருமோ, தகசைவேலமுகச தம்மை, வையா மஙகசையா வெளவுச 

லஞ்சுதும் வாரலையோ'' எனவரும், வரஞ்சிக்துறையாஃது: GMa கான 

இனார் ரணிவருவத. ௮: “மூல்லேவாய் முய்வவ்த்சன, கொல்லேவாய்க 

குரு6ன்றன, மல்லல்வாயம.. மகன, செல்வாதேர் வாக காணென்?' 

எனவரும். இனி வெண்டுறரையாவது:மூன் ஈடிசஎறுமையாக வேழடிப் 

பெருமையாகவருவத, 3) ௮ இயடிகச ண Gh ACR De, “குழலி்சைய வண் 

டினஙகள் கோழுிலைய செ௩காக்த.. குலைமேர் பாய, வமலெரியின் மூழ்சென 

வா லந்தோ வளியவெண் றயல்வாம் பதர் சழும்வன பே னெஞ்சகைகது 

கல்லருவிதாஉ ம, Ses em eit GO. om LILITH UH Sve? GEM CUT ue. 

மேலும வற்சயழிச்சண்கிொல ௪. சல ததுறையாவது: முிடிலடியாகயெ 

வைஞ்சோடி vcs beat agpane. தாடி பதுினைதும, பதினாறும், பதினேழு 

மெழுத்துப்பெற்றுவருவன, வவ Maen gob சோழியு மாயமு wn 

துறைண்ணித, தாணு. 0 ூம பஃ்கனும வந்தென் னலனலுண்டான், 

ஹேனும் பாலும் மீபால்ல 9ஈ.ல்லிப் பிரிவானேர், கானும் புள்ளு; கை 

தையு மெல்ல,௩ உரியன் ஈட் வனவரும், 1 “மல்லார் பழிப்பி மெனழிற்செம் 

பவள த்து தாவள் றன By கிப்ட் fF ol chia thot eit aa சம்ப 

மூன்றொதச, வில்ல: ணபர் ௨௮ ப வாம மேனேழுயன gh cael Wu ty, OOM! 

மனச்தன்றி மாட்டா chin cd oon gs gia இ 

UB CHO maps sie ag. Des ohe mt Da bron gm காதல் 

Coywpwité, இனிய Maid wom woo com இவன மும்வணக்கப், பனி 

gp Venema gp gene 

வெண்பிறைஈழுங் கொண்டா எடைப்பலி தேரியற்கை, முனிவன் Fi yi a oar 

பெருவன் கொல் யாஸை ாஃச்சவமன? ௮௫. மமையகையாகிய பதினே 

ழெழுத்தானவர்தது. இணி நுரியவிருச்சமாவது: - இுறுசீா மூசவாக 

மிக்சவடிகான்கடிய மொச்து egg. ௮௮, “(இஞாச்கு மஞ்சறைப் 

பறவைச ளெனப்டொழு இல்வண்டு புடைசூழ, poids Dar it op) 0d 

குழம்புகொ டெ gore) த நுடங்கிய வல யச்தாழ் றிமைக்க oe atl 
ட்ட ட்ட ய. ப... 

I மூத்தகாயனார் இருவிரட்டைமணி மாலே உ, 

2 மே சு,
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கி ௮/௩ அடியிசந்து வரினுங் கடி வரையின் றே. 

BF இளரிய வகையிற் ௨ள ந்தன தெரியி 

னளஅியல் வசையே யனைவயைப் படுமே * 

  

செழுமலைச் சர்சனச். தரள்களைக ஈரைமேள்வைச், சரைக்கு மற்றிது 

Soran dentist பொருளைச் சலியாத” (சூளா-சல்யாண ௫௪.) 

எனவரும். பிரவுமன்ன. ௮ஈசவ,.ழிச்சண்டிகொள்ம, இளி வள்டிலிருக்ச 

மாவன்: (pt 118. வாண்கா திவரும். அழு “இருது வேற் புண யின்மையாற, 

கருதி மெர்றுாக் கத்தினடைடய 5 Par nen er aa, 40h 6 Calm ms 

a & US) GS) (Reo tal i AO Baliye OOP A TH i - அனி வவளிவிரு ச்ச 

மாவது: உரண் டடியியனுட அனி நடிய/மா இயம சோறு SEA a r nol Lae aye 

வரும், wena, “gare danse 7 a Let MoO முரி டமி Ca ee 

வெண்டே in adie இரண்டா. ராடு ட உமா. வென்றே மாய்கதனர் 

நீடீசா வொருசாரா, Coa பாடி இரன்டிசயது மன்னா மிராருசாரார்? இது 

கானகடியானவ்சது, மூன் ஈடியாண்வவா ன மச்குமபு/க்கண்டுகொள க, இணி 

ப 

ANN GERM “சே பபமுசு இண்பநீட புண்று௩ இம்பா, மேமபழுத் 

தளை தன சகோயும CUT, ப மபழ்ட கணிவளு பதுச்சண் ஈட்டமுர், 

சீ !மபமு சீ ah ot ௪௯ திணி ட பட மழு நுணி பக க டவல் எனி வரும. இவை 

யெல்லாமுறையிறே பட. BG BIL, பற நூண்டுடிக்சதுசாணுடட ம் 

பகி சலெண்டதனு௩. மெொள்க.. எ-து, உ மமயாசிரியருமை, 

*% எ-து, மேற்பெொல்லப்பட்டபொருளுணர். ற்ற, ஈண்டு. சொன்ன 

வகையின கொல்லப்பட்டன ஆராயா காலத்து அளவியல் அல்வகை பாகுபடும், 

எ-று. 12) @ty ov ரலைட்டட்ட அழுவ EIT ort eal ay ib இல்லனவும் என விரு 

வகைப்படு மென்பதாகஉம், அமவலாயுள்ளன :- ஆசிரியம், வாசி, வெண்டா, 

கலி எனவும் FU yy eo 5 , நறை, விருதாராம எலவும்; அடிவலஉாபில்லன :- மல், 

உரை, பிள, (ip eo: மகா குறிப்புமொழி என இறுவ சைப்படுமெனவு 

முணர்ததியவாழ. லுட்ே ன்ஸ் one inn 4 weal Vite! 7 aN சய sey வகைப் wb ep” 

(செய். ௧௬௪) என்ற சூத்த புத்து te ப்ரத மனிண், அரு Mra DS 

அடிவைைடறுத்துக் கூறப்பட்டது. lo Mou Mer கசென வரையறுச் அணர்ச் 

துதலாயிற்று, ௭-து, உலரயாசரியருரை.



௨௧௪௯: தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

௧௮௫ கைகள முதலா வெழுபெருஈ இணையு 

முத்ளெர் தனவே மூஃ.றநெறி வகையின்,* ' 

இ௫ நிறு.த்தமூறையே இணை யென்னும் உப்புக் கூறுனெறத,. 

இ-ன். கைகஇளை...... இணையும். எ-து, சைக்களே முதலாக முல்லை, 
GAGE, பாலை, மருதம், செய்சல், பெருந் கணேயென்ர எழுகிலனும், 
ழமூகதை...... வகையின். ௭-த, அவற்றிற்கு முறைமை வழியாற் புறமென 
அடைத்த செட்டுமுசற் பாடாண் பகுதி யீராகிய எழுபகுதியோடே. கூட்ட 

COPD... வே. ௭-ு மூன்னர்ச் இளக்சப்பட்டன வேயாகச் செய்யுட் குறுப்பாய் 

நிற்கும், எ-று. 

எனவே, அகமேமும் புதமேழும் அவ்விரண்டத்கும்பொதுவாகய சரந்தை 

யொன் றமாசட் பதினைர்சனுள் ஒன் ற செய்யுட்குறுப்பாயல்லது வேருறுப்பின் 

றென்றவாமுயிநத. (௧.௮௫) 

குள காபப் புணாச்சிய மிட தலைட் பாடும 

பாங்கொு தழாலுக சேோகோபஸ்ரியிற புணரா வமென் 

மூகாநால் வசையினு படை சார் போடு 

றையே Oita ip அணி பறை யோட Got 

9) s முறையே சைகசகோட்சொய்யுட்டுு ப்பாமாா கூன் றத. 

கைகோளாவன களவு கற்பு, அவை தரம் காமத்தின்கண்ணெழுதலான் 

gop nis ayorartiapes யிடைவிடாதுமேதளி ஐந்துபெருடி யகலாப் 

பகுதி மெனக் சொள்க, அவற்றைத் சொகுத்கவை செய்யுட் குறுப்பென்றார், 
  

* எ-து, நிறுச்சமுறையானே திணேயாமாறணர்-ற்று , இணை யசவத: 

கைக்ளேயு முல்லையுங் குறியும் பாகூயு மருசமு கெய்கலும் பெருர் திணை 

யும் என்னு மிவை முறைமையினான் மேந்சொல்லப்பட்டன, எ-று. மூழை 

மையினாற் சொல்லு சலாவ௫ பாடாண்பாட்டினைக கைக்ளைப்புதமெனவும், 
வஞ்சியை முல்லைப்புறமெனவும், வெட்சியைச் குதிஞ்சிப்புறமெனவும், வாகை 

யைட் பாலைப்புறமெனவும், உழிஜையை மருதப்புறமெனவும், தும்பையை 

நெய்தற்புதமெனவும், காஞ்சியைப் பெருர்கிணைப்புறமெனவும் ஒதியநெதி 

கொள்ளப்படும். இவ்வாறுகொள்ளவே பதினாலு.தில ய மேழாயெடங்குமா 
யிற்று, எ-து, உரையசரிரியருரை. 

1 எ-து, சைகோள்வகையிற் களவாமா றுணர்-ந்று, இயற்கைப்புணர்ச்சி 

யும், இடந்தலைப்பாடும், பாங்கற்கூட்டமும், தோழியாற்கூட்டமும் என்று 

சொல்லப்பட்ட சான்குவகையானு மவற்றைச் சார்ச் துவருகளவியானும்வரு 

வன களவென்றுகூறு ர், வேதமதிவோர்நெறி, எ-று, இதனுட் கள 
வென்னாது மறையென்ததனான், இது மைபயக்குங்களவன்மைகொள்ச: 
ஓடு - எண். ௭-த, உரையாசிரியருரை,
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சசமப்...... வும், எ-த இயற்கைப்புணர்ச9யும், அசன்பின்ன ரிட் தலப்பாடும், 

1 அதன்பின்னர் அ௮வன்வயித் பாங்காகய பாங்கற்குக்கூதி UIE GO) HBF LD, 

அதன்பின்னர் அவள்வயிற்பாங்காயெ தோழியையிரந்து குறைமூடித்துக் 

கோடலும். என்...... பொடு, எ-த என்ற ,௮அர் சாற்பகுடிச்கண்ணாம் 

பொருந்திய சார்பினால். மறை...... தே. a-g களஷொழுச்சம் இலவென்று 

பிதர்கருசச் செய்யுள்செய்தல் கர்திருவவழக்சம். எ-று. 

சந்இருவர்ச்கு மறையோர் ஒரிய நெறி ௮.துவாகலின் முஜஹையோராதென் 

றார். என வினையெச்சம். எனவே பார்கனுக் சோழியு முணர்ர்துழியுங் கள 

வென்றல் மறையோர்வழக்கு, எ-று. இக்களவு இல்லசன்,மி யுலகியலாதலின் 

நிறையுடையார் மறைவெளிப்படாதொழுகலிற் ரூமேசென்று இடந்தலைப்பாட் 

டி.ற் கூடுதலும், அது நிசழாவழியுங் உட்டஙிசழ்ச் த அவள் யதி இடைரின்ற 

வழியும் ௮அவளருமையறிர்து பாங்கனையுடம்பட்திக்கூடுகலும், அவன்தோழி 

யைப்போலக்கூட்டுந்தன்மையிலனாதலவிற் ரோழியாற்கூடுதலுமென முறைமை 

கூறினார். களவு இக்ஈசன்கு பகுதியானுமடங்கும். உ-ம, 4 “கோட லெதிர் 

மூகைப் பசுவீ முல்லை?(கு.றந்செொகை-௬ட) இது இயற்சைப்புணர்சூிரிகழ்ந்த ௮. 

ஈஉறுதோ.றயிர்,. தோள்” (இிருக்குறள் ௪௧௦௬) சொல்லிற் சொஃலெதிர் 

கெசள்ளாய்? (ஈற்றிணை ௬௯) வேட்ட பொழுதின...... டோர்? (இருக்கு wer 

௧௧௦௫) இவை களவியவிற்கண்டுகொள்க, (௧.௮௬) 

௧௮௪௭ பபறைவெளிப் படித லு சுமரிற் பெறுகலு ! 

மிருமுக லாகிய வியனெறி திரியாது | 

மலிவும் புலவியு கூடலு முனார்வும் 

பிரிவொடு புணாஈ்கது கற்பெனப் படுமே 

இத சற்பென்னுங் கைகோள்கூறுகின் றது. 

இ-ள். மதை...... லும், எ-து. மறைக்தொழுகும் ஒருகலாறு கெளிப் 

படுதலும், தமர்கொடுப்பக் சரணவகையாற் பெறுதலும், இரு...து, எது 

என்னும் இவ்விரண்டு லிய ஆசான்முதலியோர் செய்விக்கும் வழக்குநெறி 

இரியாது. மலி...தது. ௭-த மடழ்ச்சியும், புலச்சலும், ஊடலும், உணர்த் 

தலும் கான்கும் பிரிவுளப்பட்ட ஐந்தும் புணர்ந்தது, கற்...மே, எ-து கற் 

பெனப்படும், எ-று. mee 

மலிவுமுதலிய oasgn கைகோளின்பாற்சார்த்துத் தலைவனுர் தலைவி 

யும் ஒழுகும் ஒமுகலாறெனவே படும். முன்னை மறைவெளிப்படுதலுக் தமரித் 

பெறுதலுமென்னும் இரண்டும் பிறரோபட்டவொழுகலாறெளப்படும். ௮வை 
  

% எ-து, கைகோள்வகையிற் கற்பாமா றுணர்-ற்று,..... டப 
  

1 அதன்பின் ழன்உயிற் பாங்காகெ என்பதும் பாடம். 
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௨௪௮ தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

ஆசான்முதலியோர்செய்விச்சலின், மலிசலென்ப.து இல்லொழுக்கமும் 

புணர்ச்சியுமுதலியவத்றான் மடழ்தல். புலவியென்பது புணர்ச்ரியான்வர்த 

wR peri குறைபடாமற் காலங்கருஇக்கொண்டுய்ப்பதோர். உள்ளறிகழச்சி, 

ஊடலென்பது உள்ளத் அுநிகழ்ர்சசனைக். குறிப்புமொழியானன்றிச் கூற்று 

மொழியாணுரைப்ப௪. ௮௩ ஙனம் ஊடனிகழ்ஈ் சவழி யதற் கே.துவாயெ காரிய 

மின்மை உணர்விச்சலெனப்படும். இல்லனாஈடுக்க மடககந்தீரவுணர்ச் துசலான் 

உணர்ச் த. சவெனவும் ௮௪னை உணர்தலசன் உணர்வெணவும்படும். புலவியாயி 

னுணர்த்சா.வ குளிர்ப்பக்கூகிச தளிர்ப்பமுயா குசன்முதவியவற்றா எீங்கும், 

பிரிவு இர்நான்கற்கும் வேறுபடுசலிற பின்லைச்தார். ௮சனை யூடலொடுவைப் 

பகே யவ்வூடலுட்பிறர்ச.அனியும் பிரிவின்பாற்படும், M4 சாட்டக்சாணாது 

காக்துமாறதலின், ௨-ம், 4எம்மனை முந்துறத் தருமோ, தம்மனை யுய்க்கு 

மோ யாதவன் குறிப்பே? (அகம்-௧௯். இது மறைவெளிப்பாடு: | “Culp 

இழத்தி யாசெனச் சமர்சா, கோரித் கூடிய வுடன்புணர் கங்குல்? (௮கம்-௮௬) 

என்பது தமரிற்பெற)தல், **விரிகிரைப்பெருங்கட ல் (கு.ற்-௧௦௧) Og wel sev, 

ஈகாணுக் கடுங்குரைய ளாடப், புலவி Qawuen Gruman காலே” இத புலவி 

கோய்,$கோய்சேர்க் ச கிறம்பண்ணி மின்பாண னெம்மனை, நீசேர்க்ச வில்விஞய் 

வாராமை பெறுகற்பின்? (கலவி-௪௭) இஃது ஊடல் **விருக்செ௫ிர் கொள்ளவும் 

பொய்ச்சூ ளஞ்சவு, மரும்பெறற் புசல்கனை முயங்கக் காணவு, ]மாங்கவிந் 

சொழியுமென் புலவி? (கலி-௭௫) இஃது உணர்தல் : 8திறனல்ல யான் கழத 

யாரை ஈகுமிம், மகனல்லான் பெற்ற மகன்? (கலி- ௯) இது துனி, 

துணித்தல், வெறுச்சல். பிரிவெனவே ஆறமடங்கும். ௮வை முன்னர்ச் காட்டி 

னாம், (௧௮௭) 

௧௮௮ மெட்பெற வவையே கைகோள் வகையே, 

இ௫ yng floor cena eran a. wl oo mg. 

டு-ள். மெய்பெறச் சைகோள்வகை யவையே ௭-2, பொருள்பெறவருக் 

சைசோட்பகுதி ௮அசச்திணக கைகோளே. எ-று. 

எனவே அகத்திற்குப்புறனாயினும் புறத்தணேக்கைகோள் அவ்வாறு வேறு 

வகைப்படச்கூறப்படா. பொதுவசையானே மறைந்சவொழுக்கமும் வெளிப் 

பாடும் ஏன இரண்டாய் அடங்கும் அவை, எ-று. அவை வெட்டுச்தணை 

யுள்ளும் ஓழிர்ததிணையுள்ளுங் காண்க, (௪௮௮) 

  

1“தங்குலக்தொழியும்' என்பதும் பாடம்,



நச்சினார்க்சினியகுசை. ௨௧௯ 

௧௮௯ பார்பபான பாஙககன ரோழி செவிலி 

சிர்கசுகு சிறபபிற' உ ழவன கழக தியொ 
டளனியன மரபி னறுவகை யோருஈ 
களவினிற கிளவிக குரிய பெனப.* 

இத கூறறெனனுமுறுபபணாததுஇன ஈது 

ஒள் பாபபானமுச௨கக ip eer al ip கநியோடேணணபபட்ட 
FPO ME oO UES FL EK IPO MOONY LU OM Vai H Sor Qary 645 4 
Hsyoger & Neniraava 9 “Geo. erie: QruworsuwuM@uapt tO. 

ஈனறந் ர மசராயஈத 2௨ ற திஉறசலிஈ பராபபானை PORNE 5A Cr 
வழிரினரோ கும பாரா உப பகூரினா. சர.றிஉாறிர பெவிலிகறற + 
சிறுபானபைவருசலின ,தனைப பினவைச்சா£ா.. உறடபுடையன பிறகூறினா 
HAAS Jor bin Poo MF 7ரனறு Muyo oer tay (poms உம ரீ 42ம் 
வெணருதசு மணிபவாக க௩லமை Far orudiwy ரீரரீசவைதா மென 

செயயுந, தேரு ணுபாக ணுபக்கு சா கணை பமிள?? (கலி ௯) ந து டராபபான 

கூறறு *தாமங காமமமபை காம, மன ௪ பணிய மனற நினைபபின 
தோளேயே, (கற ௨0௪) தஇ.று பாஙகனகூற எனைய மூனனாச சாடடி 
னாம. (௧௮௯) 

௧௯௦ பாணன கன விறலி பாதசை 

யாணஞ சான வறிவ we Pe me 

பேணுகதக சிறபபிற பாபடசன புூசலா 

முனனுறக TonG > Mowonth கொரைஇத 

கொனனெறி மரபிற கறபிற குரியார் 

இதவுமத 
அவவேணணபபடட வவ. ராடபாரழுகவாக ஸூற்கூறிய அறுவ 

சோடேகூடத சோகுஈது இபபனனிருவருங கூடறியகூறருாகச செயயுள செய்யப் 
பெறுக கறபிநுள எறு. 

Ger SQuer-gowit rors பொருணமேறறு இசைபபினனரது 
நாடகமாதலின பாணனபின உக்கணுட, பெணபாலா?வின விறஉபடஆடும 
விறலி அவாபினறும, அவவினததுப.. ரர ௦த ௮வாபினனும, அசபபொருட்குச 
சிறவாமையின அ௮றமபொருளகூ௩1 அறிவா அவாபினனும, ஓ.இிலாராகிய 
சண்டோ அவாபினனும வைத்தா சதொனனெனதிமரபின என்றதனா௨, 
  

% ஏ-து, களவினிற இடாலக்கூரியராமா ணர் நறு, மரபெனறதமால, 

பசாப்பானினும, பாங்கணிற ட 1லரே ற குடபபடுமோசொனற கொளச 

பாாபபான உயாகுலததோ ௦இ௰ சோழ LITE BGT Gen BROS இனு மிழிநத 

குலததினுமாகய தோழளல எ.து, உரையா? ர் ௬.௦] 

* எ-த, கறபினகட கூரசதகுவாரை யணா ஐற. பாணனமுச ஙாசச 
சொலலப்பட்ட வறுவரும, மேறொலலபபட்ட பாரபபாரமூதலாகிய வறுவரும 
ஆயெ பனனிருவரும, மேறசெ . வலபபட்ட 4 றபின் கூறறகுரியா, er m 

௪தொனனெதிமரபிற கற? பெனறசனைனை., ௮௨ குலகசோறுந தொனறுபட்டு 
வருசனற நெதியையுடையரெனறு கொளக. ௪௮, உரையா? ரியருரை,



௨௨0 நோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

பாகனும் தூதுகூறலு மமையும். அவை புறப்பொருட்குச் தர்சன. “செவ் 

வழி ஈல்யா பிசையினென் பையெனக், கடவுள் வாழ்த்திப் பையுண்மெய்ச் 

bong, sui Aine, செல்வேன் சண்டனென் யானே? (௮.கம்-௪௪) இ.து பாணன் 

கற்று 1 “அடலிற் பயின்றனை யென்னா சென்னுரை, யூடவிற் றெளிதல் 

வேண்டும்? என்பது க BOOTH MM. 7 “மாந்தலே மணந்த ஈனந்சலைக் கானச, 

sors ஜெமயத் பிருந்த கூடிஜஞை, பொன்செய் கொல்லனி ஸனினிய 

கெளிர்ப்பப், பெய்மமணி யார்க் ௪, மிழைகளர் நெடுக்சேர், வன்பான் மேரம்பி 

னேமி யதிரச், ரென் நிரின் வாழியோ பனிசசடு காளே, யிடைச்சுரச தெழிலி 
6 யுறைச்சென மார்பிர், கறமபொறிஉ கொண்ட சசக்தமொடு, ௩றர் சண்ணியளா 

கோகோ யானே?” (ஈ௩ரறிண ௬௪௬௪) இது சண்டோர்கூற்று, 1 4விசையர் 

கொன்ற முதையற் புழி, யிடமுறை ரிரபபிய வீரிலே வாகன், கயைக்கதிர் 

கறிதச௪ காமர் மடப்பிணே, யர பா௱சாட் டி ரலையொி வதியும, புறவிற் றம்மநீ 

கயந்சோ ரோ, யெல்லிலிட்டினன் வேர்செனச் சொல்லுபு, பரியல் வாழ்ககின் 

கண்ணி காண்வா, விரியுளேப் பொவிர்ச வா குசெலக் கலிமா, வண்பரி தயங்க 

வேறித் கண்பல, கான்யாற் நிமிமணற் சரைபிறக கொழிய, வெல்விருக் தயரு 

மனைவி, மெல்லிறைப் பனை தீசோட் மெயின்மா போயே? (நற்றிணை ௧௨௧) இது 

பாகன்கூற்று, ஓழிரசன கற்பியமுட் காண்க, (௧௯௬௦) 

௧௯௪ ஊர பயஓஞ் சேர் யோரு 
கோய்ம௱கு கறி ரம சையும் தன்னையுகங் 

கொணடு be Al பொழ்ர்யப படுவ தவலஷைத்க் 

கூற்றவ vila on wrest) Ps சதோனறும்.ர* 

இ. பெரும்பான்மைய/ஈ கூ. றப்படாதோரைக ௯. றப்படுகின்ற த. 

இ௫ களவிற்கும் கற்ப்றகும்பொது, ௨ -ம, 42௪ ரலரெழச சேரி கல்லென், 

வானா சலைககு மனி லன்ணை?, (குழக-ட௬௨) 9 4தெரிகணே நோக்கிச் சிலை 

கோசசச்..... சாய்த்தார்தலேர (கலி- ௩௯) “எந்தையு றிலனுற...... யென்னும்? 

(௮கம்-௧௨) என்றார் போல்வன கொளக. ;£துறந்ககற் கொண்டு துயரடச சாய்? 

(ஐங்குற-ஈ௧௩) இது அயலோர்கூற்றுச் சிறுபான் மைவக்சது. அகத்திணை ச்கண் 

இங்ஙனம் வருமெனவே புறச்திணேககண் அவர்கூறவும் பெறமென்பது, இது 

கேக்கப் பெரும்பான்மை கூறுசாரையுங்கூறினார். முன்னையமூன்றும் பெண்பா 

லும், கோய்மருஙகறிகர் இருடாலும், ஒழிர்தசர் ஆண்பாலுமாமென்றுணர்க,(௧௬௧) 
ரஷ! 

  

வாணர் றவு வவ ௬ வ 
  

3: எ-து, மேற்சொலலப்பட்ட விருவகைக் கைகோளிற்குமுரியதோர் மரபுணர்- 
தை, ஊரிலுள்ளா ஈம், சேரியிலுள்ளாரும், அயன்மனையிலுள்ளாரும், கோய்ப்பக் 
கங் குதிப்மினாலதிவாரும், சர்சையும், சமையனும் இருவகைசக்கைகோளினும் 
பட்டசனையுட்கொண்டு பிறிதொன்றையெகிததுமொழியினல்லது பட்டாங் 
கு£கூறலின்மை வலியுற்றுசசோனறும், எ-று, எனவே வலியில்வழிச் ஈறு 

பான்மை நிகழவும்பெறும,  *எந்சையு, நிலனுறப் பொறா௮ன் £றடி சிவப்ப, 
வெவனில் கு.1மக ளியங்குளி யென்னும?(௮கம்-௧௨)இத, சந்தை யுட்கொண்டு 
கூறியது. பிறவுமன்ன, ௭-து உரையா?ிரியருரை,



கச்சினார்க்கிளியருரை, ௨௨௪ 

௧௯௨ இழவன் றனஜனொெ ங் இழத்தி கன்னொடு 

நற்றாய் கூறன் முற்றக தோனருது.* 

9)... எய்தாசசெய்துவித்ச த. 

இ-ள். கிழவனேடிம தெச தியேரமிம இடையிட்டு ஈதறாய்கூறுதல் கிரம 

பத்தோன்றாக. எனவே அல்லுழிச்கூறப்பெமை சத்ருயும். எ-று, 

உ-ம். ' * செறிந்த சேரிஈ மெ பமன் மூதா, ரறிந்ச மாக்கட் டாகுக தில்ல 7 

(அசம்-௧௫) இது ஈத்ருய அல்லுழிசகூறிய க. காயென ஒருமையாற் கூறவே 

சலைவியுடையா ற்ருயாயித்ற சதை, தன்னையாககும இஃது ஓக்கும், 

மூற்றவென்றசனால், தலைவன்றமாயாவருங் கூறுபொெனவுணர்க. தோன்ரு 

சென்றததனானே புறத்நிணைக்கண் வரைவின்தி வழககிறகுப்பெசருக் தமாறு 

கொள்ச, (௧௬௨) 

௧௯௩௩௨ ஒண்டொடி மாகா கிழவன கழ த தியொமுி 

கண்டோ மொடஸ்ர்தல கண்ட தெனபர் 

இதவும௫. 
இ-ள். ஓளளியதொடியினையுடையமவிவியோசிம,  தலைவனோடும், 

தலைவியோடும் இடைசசாகதக கணடோமொழிஈசன முத ஹூவிற்கண் 

டது. எ-று. 

ஒண்டொடிமாதரென்ரா பெலலார் நபபுடை மமதோன ற,  கண்டதென 

மிகைபடக்கூறியவகனால, தலைவ! நடைபெ பிது ௮லசஈதமைகணடசரல்லது 

சிசேர்க்கனை செல்வென் ௮, என்றும அல்விருகாஉட்ட சசன்றி, சனிச தழிச் 

கூறுரென்றுஈ கொள்க, ௨ சஈரபடம முற பாடமு.நற.ம, (௧௯௯) 

  

% எ-து, நற்ருயக்குரிய2சார்மரபுணா-றறு. தலைமகன் றன்னொடுர் தலை 

மகளோரும் நற்முய்கூற லில்லை. எ-று. எனவே, ஏனையோகசே கூறுமென்ற 

வாராம், எ-து, உ ரையாசிரியருரை, 

1 சண்டோர்ச்குரியதோமரபுணர்-॥.ற,. ஒண்டொடிமாதராவார் நற் 

ரூயுந் தோழியுஞ் செவிவியும். இவரேோசமம கலைமகமேமடுந் தலைமகளோடுங் 

சண்டோர்கூறுதல காணப்பட்டது. எ-று. எனம, ஏனையோர்கேட்பக் 

கூறிற்தில்லை usr pany. எ-து, ௨ ரையாவரியமுரை, 

1) “நல்லோண் மெல்லடி. ஈலடயு மாற்றா, பல்க திர்ச் செல்வன் கிரு மூழ்த் 

தன, னணித்தா வுயாத சோன்றுவ தெமழூர், மணர்சதார் மார்ப சேர்ந்தனை 
சென்மே? என்பது, து.து (கண்டோர் மொழிசல் கண்ட தெனப!! (அசத்-௪௦) 

என்பதனுமையித் சாட்டியது.



௨௨௨ தொல்காப்பியம் பயபளியல் 

௧௯௬௪ இடைசசா£ மருஙகிற கழவன கிழததியொடு 

வழககயெ லாணையிற ளெகுதறகு முரியன * 

இ_வு௩ கூறறுவிகறபக கூறனெதத 

Od இடைசசாசதி லஓடனபோயா இழதூயொடுக இழவன நீதிநூல 

வழியாற ளெசதறகும உரியன oF m 

Ae தலைவிசமா இடை-காக௪கணணைரின அ௮கவாகேடக அவடகுக 

கூறுவானாய வழககிய௨கூறமு உரிபனெனக நீுதூஉ பிஈழககூறின 

இராசகசமாம உ மச்*ந மாவா னாடப் னல௩த சும உரின, மூகரீர மண_ல 

முழுது மாறறு, பெதர்சணைே வ்தெகுகோ வீ ௩னே, யாமதா மழைஃகண ஈலுழ 

வகை யெஉனே?' உமமையான வவாறனக் மருடடிக்கூரயும பெறம உம, 

“அழிவிலா முயலு மராவ மாகான, வழி. மசயஙக கடசண டாஅக௩, சலமரல 

வருச ர மாறே? (நறறிணை ௯ இஃ தெயவமபேசல விட சன மையினை 

யலலையெனமருடடினா 2 (௧௬௪) 

௧௬௯௫ ஒழிக்சோ கிளவி கழவன கிழ Faure 

இமா ழிநர 1 கரியா ம்னனக க மனமிசதேோர் 

இவா கணம்டாா கூற 

இ-ள் கணடேராகூறட” கூரடம சுலைவன தலைவியொடுமொழுதாக 

போல வழசயெலாணயாச இ௱டதறகுரியா ஒறு 
  

  

அவவை ய ee ee ~ ~ ண் 

* எது, த நுககு ஸார்யசசரமாபுணா று தலைமகளை யுடன 
கெொணடும்பாகு dv — x78 /௨ ண. ச கன, வேமகன கழககுகெரி 
யாணையானேகூ ற கறகு ஒர பரி a உ உம் மியத முற ஆளை 

யெனபது 1 gy wl dew , C1 er D1 ம் திவி டே aura மழ்மிடதது 

கனை கூறபமபருணாமாம்று Fors Pa Wao pen wu Pam பபடடது 

உ-ம “ரீவிளே யாகிக ச ரிடிக யாமின, பசகளி பா ராப பரா பூம ௦௧, மண 

லிடு மரு) னிருபுற பொருசதிய, பாவாட னஞம/ன போம்குிய, னுமாஉரின 
மறைகுவென மாஅ Curis” (௩ற ௬௬௨) எனபசனுட சணடுகொளக 
மெலலியமகளிரமுனனா உ௨ணலையகூறுச லாகாமையி ணிதுவ பூ௨மைததவாறு 
௪-.து உரையாசிரியறாுரை 

ர் எது, சலைமகனுக தலைமகளுமலலசதசாககுரியதேசாமரபுணா- ற.று 
தலைமகனையு சலைமகளையு ப ஒழிகக பதினமரும, அததலைம!னெகிந சலைமச 

ளோடுஞ்செசலலிப2பாகசமாம் ஏர @ ma wouman இடனுக கசலமுா 
குறிதது எறு கடிமாழிஈதா.?? மனபக$னை பழஙகிய. ரணையெனினு 
மமையும அ்காஃது தலை கன ராப ரழும பாகா OW ope yw, Cams 
யியறபழிததலும, தலைமகளை / மெ ்லிபலைசகலூட பாணா உததா பாச வறக 
ழேசெனறு கூறலும, தோழி சலைமகனை வ௱புறதசலு முதலாயின எ.து, 
உரையசகிரியருரை 

1சிலபிர.திசனில ஆனை” என றெழுதபபட்டுளளது. , 
 



நச்சினார்க்கினியருரை. ௨௨௨ 

தலைவனுர் தலைவியும் ஒழிர்தேரரவார் கண்டோர், அவர் வழகியெலாணை 

யாற் களத்தற்கு உரியர் என்பார் முன்ன ச் இினெடுத் துக்கூறுப என்ருர், ௮ 

ச . . ச ட ட ~ . ம் ௩ . 4 e 

சாரக்சான் அற .நூற்கறுச்கான் உரைப்பரென்க, ் “பலவுற நறுஞ்சார்தம் படுப 

பவர்க் கல்லசை, மூலையுளே பிறப்பினு மீலைக்சவைசா மென் செய, நினையுங்கா 

NCOs Sos Sore உணா வே? (வி. ௯) எனகரும், இங்கனம் கழக்கிய 

லாணையாற் இளவாசன *ஈண்டோர் மமொழிகல் கண்டது? (958. ௪௦) எண் 

பதனார் கூறிற்ற. (௧௬௫) 

௧௯௭ [மனையோள் «arith Sparc செவியு 

கினையுகி காலைக் Sar HH ரவரே.* 

இ து சேட்போரொன்னுமூறுப்புக்கூ.றுன் றத. 

இ-ள். முன்னர்க் கூதறிற்குரியர் எனற பன்னிருவருள், தலைவிெவி 

யையும் சலைவன் இளெ.வியையும் செட்டற்குரியர் அவ்விருவரையும் ஒழிந்த பதின் 

மரும், எ-று, 

மனையோள்ளெவியுங் கிழவன்கிளவியும் என்பசனை மேற்போயின கூத்திற் 

கும் கூட்கெ. கூட்டவே, அவ்னிருவர் செவி மேற்கடறவனவும் கேட்பனவும் என 

வும், கத்தம்ளளைவி கூறவும் “கட்டவும் பெறாளொனவு! கூரியவசருயிற்று. இங்க 

னமவிலக்கியவற்றுளன் வேறபடவருவன மேர்கூற.இன் ரர். தத்தஙளெவியைத் 

தம்மித்ராம் கேட்பவென்றலை. விகந்தோகரேண்டாமையின், தலைவனுந் தலை 

allay a கேட்டான் ஸ் பாயினர், நினையங்கரலை என் கல் சலைவனுர் தலைவி 

யும் தணிக்சனிகூற அவற்றைக்கேட்ட பதின்மரும் சாங் கேட்ட கூற்றிற்குச் 

செய்யத்தகுவன தம்மு ளாயஈ அகோடற்கு உரியர் என்று கொள்க, எனவே 

தலைவன் கூறப் பாத்தைகேட்டலுக், சலைவிகூ௱ப் பரத்தைகேட்டலு முதலியவத் 

அுள்,புலனெ றிவழகி௫ற்கு எலாகன விலக ஈப்பட்டன. உ-ம்சீ£விளங்குதொடி முன் 

கை வளைக் துபுதஞ் சுற்ற,ரின்மார் படைகலி னினிசா இன்றே?(௮சம். ௮) இ௫ 

தலைவிகூற்று. தலைவன் கேட்டஐ.!*வருக்தா தேகுமதி வாலெயிற் ரோயே? (நற் 

திணை, ௯௬) இது தலைவன்கடற்று, கலை.£ கட்! உ.$நின்கேள், புதுவது பன்னா 

ளும்பாராட்டயானு, மிகுகொன் ற டம். ஈன வெண்ணியதுதேர?(கலி. ௨௪) 
  

* எ-து, மது, தலைமகனுர் தலைமகளுங் கூறக்சேட்போர் மேற்சொல்லப் 

பட்ட பதின்மரும், எ-று. இதுவு முதலாகச் கேட்போரைச் கூறடின்றது.



௨௨௪ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

எனவும் ரஈமாலலய மூள்ளா ராயிற் காலை, யாங்கா குவன்கொால் பாண வென்த, 

மனையோள் சொல்லெதிர் சொல்லல் செல்கேன்? (sad. ௧௪) எனவும், 

“ewm@er றன்னையென் மெய்யென் நசைஇ? (அகம். ௧௭) எனவும், 

தண்டா ரகலமு முண்ணாமோ பலியே? (குறுர், ௬௬௨, எனவும், /எல்லீரு 

மென்செய்சீ பென்னை ஈகுதிரோ?! (கவி. ௧௪௨) எனவும், இவை சோழியும் 

பாணனும் செவிலியும் அறிவரும் கேட்பத் தலைவிகூ ற வர்சன. | “இடிக்குங் 

கேளீர் அங்குறை யாக? (கு.றக்கொகை, ௫௮) எனவும், “erga Frey ரெம் 

YL ஈண்ப? (குறுந். ௧௨௯) எனவும், ! 4ஊர்க பாக வொருவினை கழிய* 

(அகம். ௪௪) எனவும், ! £பேரமர் மழைச்சண் ணின்றோழி செய்த, வாரளர் 

வருத்தங் களையா யோவென? எனவும், “சசன்றவிர் வாழியோ சாண்றவிர்? 

(சலி. ௧௯௯) எனவும், இவை பார்ப்பானும் பாங்கனும் பாகனும் சோழியும் கண் 

டோரும் கேட்பச் தலைவன் கூற்றநிகழ்ர்தன. “ஒன்றிச் தோன்றும் தோழி 

மேன? (அகத், ௬௯) என்றலின், தோழிகூத்றும் த$லைவிகடற்றேயாம். (௧௬௪) 

௧௯௭ பார்ப்பா ரறிவ ரென்றிவர் களி 

யாக்கும் வரையார் யாப்பொடு புணா்ர்தே.* 

Daas. 
இ-ள். பாரப்பாரும் அறிவருமென்டின்ந இருவாகூற்றும் அகமும் 

புறமூமாக யாரச்குஞ் செய்யுளென்றவற்றோடும் பொருக்இவரு லின் 

அகத்தஇணையோர்க்கும புறத்திணை யோர்க்குங் கேட்டே வரையார். எழு, 

இணி வரையாபென்தசனை யெச்சட்படுத்துச சிலாக்கு வசையப்படு 

மென்றுகொள்க,. ணவ பார்ப்பார்கூத்று௩ தலைவனுஞ் செவிலியும் 

ஈற்றாயுங். சேட்பினல்லது பிநர்கேட்டற்கேலாமையும், இவர்கூறழுக் 

தலைவலுர் தோழியுஞ் செவிலியும் ௩ற் ராயு ௩ கேட்டத்குரிமையும 

புதத்திணைக்கண்ணும் பொதுவியற்காட்தையோர்க்கும் பார்ப்பார்ெலி 

யேலாது ௮றிவாளெவி யேந்குமென்றலும் பிறவுமாம். எனவே த$லவி 

அறிவர் வாயிலாயவழி மரறாமையும் புறத் இணை த தலைவர்க்குமவ்வாறே 

அவர்வழிரிற்றல்வேண்டுமென்பதாங் கூறிற்று. அறிவராவார் முக்காலமு 

மூணர்ச்சோரும் புலன் குணர்ந்சபுலமையோரும். உ-ம். கூறியவத் 

றுள்ளும் பிறவற்றுள்ளுங் காண்க, (௧௬௭) 

  

% எது, பார்ப்பாரும், அறிவருங் கூறுங்கூற்றுச் கேட்போரையுணர்...த்று, 

பார்ப்பார், அறிவென்.றுசொல்லப்பட்ட இருவர்கூற்றும் எல்லாருங்கேட்சப் 

பெறுவர் எ-று, ௭-.து உரையாசிரியருரை.



கச்சினார்க்கினியருரை. ௨உடு 

SF பாத்ை வாயி லெனசிரு விற்.௮க் 

கழத்தியைச் சுட்டாக் ளெப்புப்பய மிலவே,* 

இத௫வும௫. 

இ-ள். பாச்சையும் வாயில்களும் என்னும் இரண்டுவேறுபாட்டின் 

கண்ணும் ழெத்தி கேட்பாளாகச்சரு இல கூருசகூற்றுப் பயமில், ew 

சதச்திபைச்சட்டாவெனச் சலைவிபாங்காயினார் சேட்பக்கூறுதலு 

மமையும். உ-ம், * 4செறிதொடி தெளிர்ப்ப &A4 Bnd Sauk coo ws gp 

வருகஞ் ள் சென்மோ சோழி? இது தலைவிக்குப் பாங்காயினார்கேட்பச் 

கூறிய ௪. வாயில்களுர் தலைவியூடல் தீர வேக றவேண்டுசவின் அள் 

கேட்பவேகூறுவராயிற்று, இன்னு மசனானே சோழிசேட்ப வாயில்கள் 

கூறினு மமையும், உ-ம். *ஒருயிர் மாக ராகலி ணிவளுர், சேபா துடன் 

pues மன்னே? இது வாயில்கள்கூறச் தலைவிசேட்டலுந் சோழி 

சேட்டலுமாம். (௧௬௮) 

௧௯௯ வாயி லுசாவே தம்ழு ளுரிய..* 

இதவுமத. 

இ-ள், முற்கூறிய அதிகாமத்சாற றவைவியைச்சுட்டி யொருவ 

சொருவர்க் குரைப்பார்போல வாயில்கள் தம்மூ£ட் கூறவும் பெறும், எ.று, 

அவையுச் தலைவிகேட்பவென 16 sain om இறைவன் கொடுமை, 

நம்மு ணாணிக் கரப்பா மும்ம? (குறுச்-௯.) இது பாடினி பாணர்ச்குராத் 

த்து... “மலரைப் பொருவடி மானும் ச:ரியண்மன் னன்னொருவன், 

பலசைப் பொறாதெென் நிழிந்துகின் ஈள்பள்ளி சாமனெய்த, வலரைப் 

Gur~mO ser நழல்விழிச சோனம் பலம்வணங்காக, கலரைப் பொருச் 

சிறியாளென்னை கொல்லோ கருதியதே? (இருச்சிற்-௩௬௪) இதுபோல்வன 

பிதவும் வாயில்கள் தம்முட்கூறின. உம்மை யெதிர்மறையாசகலின் 

கேட்குஈர்வரெனப்பட்டவான்றித் தம்முட்டாங்சேட்டல் தஇறுபான்மை 

யாம், (௧௯௯) 
  

* என்பதுவும், ஒருசார்கூற்நிற்குரியாரியல்புணர்......... ற்று. பரத்தை 

யென்றும், வாயிலென் றஞ்சொல்லப்படும் வேறுபாட்டினுர் சலைமகளைச்சுட்டாக் 

கூற்றுப் பயனில்லை எ-று, ௭-து உரையாடிரியருரை, 

* எ-து, வாயில்கட்குரியதோர்மரபுணர்......... ற்று, வாயில்களும் உசா 

விடத்துச் இழத்தியைவிடாது சத்தமு ளுசாவுதலுமுரித்து எ-று. உ-ம், 

வாசவழிக்கண்ககொள்ச, a-g உரையாசிரியருரை, 

29



௨௨௭ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

200 ஞாயிறு திங்களறிவே காணே 

கடலே கானல் விலங்கே மானே 

புலம்பு௮ பொழுதே புள்ளே நெஞ்சே 

யலையல பிறவு நவலிய நெறியாற் 

சொல்லுக போலவுக் கேட்குஈ போலவுஞ் 

சொல்லியா கபைய மென்மனா் புலவா,* 

இத "கேட்போருக கூற் று ம வேறுபடவருமாறுகூறுகன்ற து, 

அவை போருளியலுள் 1வழுவமை இகூறுவனவ௩ கேட்குகவுமாய் எண்டு 

வருதலின் ஆராய்கின் ரா, 

@-ar. ஞாயிறுமு சல் eek op da Swan ops அவையபோல்வன 

பிறவும் மேற் 8*கெய்யா மாபிற் ரொழிர படுச் சடச்டியும? (பொருளியல்-௨) 

எனப் பொருளியலுட் பொதுவகையாற் கூறியவாற்றான் அவைதாத் 

கூறுவன போலவு௩ கேட்பன போலவு௩ கூறுமாறமையு மென்று கூறுவா 

புலவர். எ-று, 

கூற்றும் உடன் கூறிஞா மேற்கூறறிற்குரியன இவையென வரைய 

ரூுமையின் பொழுதாவன$ மாலையும், யாமமும், எற்பாடும், காரும், 

கூதிரும், பணியும், இளவேனிலும்போல்வன பிறவுமென் ஐசனால் 

  

* எ-து, கழிபடர்ப்பொருண்மைக்குவருவதோர் மரபுவழுவருதலைநச 

Soo. ஞாயிறுமுதலாக, கெஞ்ரோகச்சொல்லப்பட்ட பதினொன்றும் அத் 

தன்மையமிதவுமாயெ மக்களல்லாசுபொருண்மை யெய்தியநெதியினாற் சொல் 

லினபேசவவுங் கேட்குஈரபோலவுஈ சொல்லியாக கமையப்பெறும் எ-று, அங்கு 

அசை. உ-ம் 8பழுதறு ஞாயிறே பாடறியா தார்சண்? (கவி-௪௪௯) எனவும், 

“மாதர் மூகம்போ லொளிவிட வல்லையேர், காதலை வாழி மதி? (திருக-௧௧௧௮) 

எனவும், “உறுதி தூக்கத் தூங்கிய வறிவே, €தி.துரீ விரைய லென்னு மாயிடை* 

(நத்-௨௮௪) *நேர்க்கஈங் காதலர் நேமி நெடுக்திண்டே, ரூர்க்க வழிசிதைய வூர் 

இயா லோதமே, பூர்.சண் பொழிலே புணர்ந்தாடு மன்னமே, மீர்ச்சண் றையே 
யித,சசா தென்னீரே? (ஏலப்-கானல்) இதனுள், கடலுங் கானலும் புள்ளு மர 

மூங் கூறப்பட்டது. *மா$லைநீ, தையெனச் கோவலர் தனிக்குழ லிசைகேட்டுப், 

பையென்ற கெஞ்சத்தேம் பக்கம்பா ராட்டுவாய்? (கலி-௧௧௮) 4 வருந்இனை 

காழிய நெஞ்சே? (௮கம்-௪௧) “மன்றப் பணைமென் ..... மாச் தளிரே? எ-ம், 

இச்நிகரனகொள்ச. இச்துணையுங்கடறப்பட்டன கேட்போரியல்பு, ஏ-து உரை 

யரசிரியருரை. 

1, “கோயுமின்பமும்? என்னுஞ்சூச்திரம் (பொருளியல்-௨). 
 



ஈச்சினார்க்கினியருரை. உள 

புல்லும் புதலும் மு. தலியனவுங்கொள்க, உ-ம், $*கஇர்பகர் ஞாயிதே 
சல்சேர். இ யாயி, னவரை நினைச்து நிற ச்சென்சை நீட்டிச், சருகுவை, 
யாயிற் ஐவிருமென னெஞ்சசத், தயிர் தரியா மாட்டிய 5, (கலி-௧௪௨,.) 
“வாள் வரி வேகசை வழ௫குஞ் சிறுநெறியெக, கேள்வரும்போழ்தி னெழால் 
வாழி வெண்டிக்காள்?! 18 றுஇ grass an meus வறிவே? (௩ற்றிணை ௧௮௪) 
“Corks tm organ Cel) கெடுஈதிண்டே, ரூர்க்ச வழி௫சைய api & ee wp 
வோதமே, பூர, சண் பொழிலே புணர்ஈதாடு werner Cin, Winger Ben mus 
யி௫சகா சென்னீ21? (சிலப்-சானல்வரி) ₹“பொ௩இரு மு ஈநீ ரகமெலா 
சேக்குபு, Mersey. டோன்றி யிரு௩ச குறுமுயா, லெங்கே ளிதனகச் 
துளவழிச் சாட்டிமோ? (சல்,-௪௪௪) 18காய்ஈத கோயுழப்பாரைச் கலக்கிய 
வசாயோ ..மால? (கல/-க௨௦) “ரீ காணவும் அபற்றாயோ காணாயோ 
மடகெஞ்சே? (கலி, ௧௨௩) எனவரும, புள்ளெனவே வண்டு மூ தலியனவும் 
அடஙகும், : அமெ ணிணாம வடமபுகா எனனஙகாள்? (லெப்-கானல்,) 
ஒழிஈசன வாதுழிககாணக. (௨௦௦0) 

204 ஒருகெறிப் பட்டாம் கோரியன் முடியு I 

கரும கிகழ்சசி யிடமென மொழிப,* 

இழ SONG! OEM tL OY WS கூழுகினறது. 

இ-ள். பலவும ஒருவழி]த டி சாகசவற்றுச்கெல்லாம ஒரிலக்கணத் 

தாரனமுடியுல கருமஙிகழ்சசியை யிட மென்று கூழுப. எறு, 
  

*௭ து, நிறுததமுறையானே இடமாமாறுணர்...... ற்று. ஒருகெறிப்பட 

வருதல் தரியன்முடிகலாவத, அகததின்கண் களவென்ழுனும் கற்பென்ரானும் 

வரின், விர்வககயொன்முனும்பததிவருதல. புறசதினகண் நிரைசோடலானும், 

மீட்டலானும, மேற்சேறலானும, எயில்வளைத்தலானும் யாதானு மோசியல்பு 

பத்திவருதல. கருமநிகழலாவ.து அப்பொருளைப்பற்ற யாதானுமொரு வினைநிகழு 

மிடம். இன்னும், 4 கருமசிகழ்ச்ளி 7 யென்றதனான் தன்மை, முன்னிலை, 

படர்ச்கையெனவுங் கொள்ளப்படும், ௨-ம். *சல்லாமை யுண்டே லெமக்குரை 

மற்றுமின், வல்வரவு வாழ்வார்ச் gor” (இருக்-சுச௫க) என்றவழிப் பிரி 

பொருண்மைநிகழுமிடனாயிற்று. முன்னின்றானைக் கையற்றுநுதலுசலின் 

மூன்னிலையென்னு மிடமாயிற்று ; யாதுமோர்பொருள் நிகழ்வுழி அதற்காகு 

மிடத்தொடுரிகழ்தல்வேண்டுமென்று இப்பொருண்மை கூறப்பட்டது, ஒரு 

நெறிப்படாதும் ஒரியன்முடியாதும்வரு மிடம் வழுவாம். ௮ஃதாவது புணர்தல் 

வேண்டிச் தோழியை யிரர்து குறையுறுவரன், ௮வ்விடத்இற்குத்தச்சவுரை 

கூறாது தன்னாற்றலும், ஆற்முமையும், பிறவுங் கூறல். ௨-ம். மெல்லிய னல்லா 

  

recta வலையை, eo eee Tenn cen nett 

  

lewdud, sa-4 S£Mecyosid லிப்பாட்டை எட ச்சோதினார்,



௨௨௮ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

சள 2மனினும் இடமெனினு மொக்கும். அது ஒருசெய்யுட்கேட் 

டால் இது இன்ன இடச் தரிகழ்ந்சசெசென்றறிதற்கு ஏதுவாயதோருழப்பு, 

அது காட்டியும் ஐயமூ௩ துணிவும் புணர்ச்சியும் நயப்பும பிரிவச்சமூம் வன் 

புறையும் இன்னோரன்னவும் ஒரு மெறிப்பட்டு இயற்சைப்புணர்ச்சி 

யென்னும் ஒரிலக்சணச்சான் முடியுமென்பது. கருமங்கழ்ச்சியென்ப.து 

சாமப்புணர்ச்சியென்னுஞ் செயப்படுபொருணிகழ்ச்சி, இது வினை 

செயிடம், ஈஎ லுவ௫ரு அர்?! (குறுஈ-௧௨௯) 7*சேளிர்வாழியோ' (ஷ்ூ-௨௮0) 

என்பன பாங்கற் கூட்டமிடனாச ஒருவழிப்பட்டன. பிறவு மன்ன, இதி 

புறசிஇணைக்கு மொக்கும், (௨௦௪ 

௨0௨ இறப்பே நிகழ்வே யெதி.ர © sen gum 

இறத்தியன் மருஙகிற் நெரிரந்சன ௬ணாப் 

பொருணிகம் வுளைப்பது கால மாகும்.* 

OF, காலமென்னுமுறுப்புக்கூ.றுெ றது. 

இ-ள். துறம்...... ௮, எது இறப்பும் நிகழ்வும் எதவும் என்னும் 

மூன்று சாலத்சே, யன் ,, ..மருஙகில் -த. எல்லாத் இணையும் நிகழ் 

இன் நநிசழ்சசிச்கண்ணே.  பொருணிகழ்வுணாசதெரிகசன ருசைப்பது 

காலமாகும். என்பது பொருணிசழ்ச்சியுணாத் செரிரதனரயுரைப்பது 

காலமென்னும் உறுப்பாம. எ-று, 

  

யமையா யதுவிறஈ, தொன்னார்கட் கூதறட்கு முட்குடைமை-யெல்லாஞ், சல 
வருட் சரலச் சலமே கலவரு, ணன்மை வரம்பாய் விடல்? இதனானுமகிக, 
அன்றியும், *தெடும்புனலுள் வெல்லு முதலை யடும்புனலு, ணீங்ி னதனைப் 
பித? (தஇிரு&-௪௯௫) எனவும், “உண்ணற்க சள்ளை யுணிலுண்க சான்னோரா, 
லெண்ணப் படவேண்டச தார்? (இருக்-௯௨௨) இது தன்மையாரையு முன்னின் 
ருரையுமொத்துப் படர்க்கையாஸரச் தொழிற்பதெ.த.சலின் உண்ணற்கவென் 
லும் படர்ச்கைசோப் படர்க்கைப்பொருளொமிசேர முடிந்துநின்றது. பிறவு 
மன்ன, ௭-து உரையாரிரியருரை. 

% எ-து நிறுத்தமுறையானே காலமாமாறுணர்...... ற்று... இறந்தகாலம், 
நிகழ்காலம், எ.இிர்சாலமெனக் கூறப்பட்டி யலும்பக்கத்கு னாராய்ந்து நோக்கு 
மாறு பொருணிகழ்சீரியைக்கூறுமது காலம் எ-று. உ-ம், “மூ தக்குறைந் தனளே 
மூ.துக்குறைந் தனளே, மலைய னொள்வேற் கண்ணி, முலையும் வாரா முதுக் 
குறைக் சனளே? இ.த, இறர்தகாலத்்இின்கட் புணர்ச்சயுண்மைதோன் தவக்த த. 
Def, “Haren தேர்.திய வனமுலை தளரினும், பொன்னேர் மேனி மணியிற் 
ரழ்ச்து, ஈன்னெடுங் கூர்த னரையொடு முடிப்பினு, நீத்த லேசம்புமதி பூக் 
கே மூர?(௩.ற்-௧௦) என்றவழூி நிகழ்கால விளமைப்பருவந்தேசன் ஐவந்தது, இத 
னுள், 4ீ.ச்சலோம்பும,தி?? யென்பது ௪ இர்சாலட்குறித் துகி. 2.௮. இவ்வகையி 
னாத் காலமு மிடனு மெல்லாச்செய்யுளின்கண்ணும் வருமென்றுணர்க, ௭-த. 
உரையசசிரியருமை.



ஈச்சினார்க்கினியருரை. ௨௨௯ 

உ-ம். *வில்லோன் காலன கழலே ..முன்னியோசே? (குறுக்-௪.) 

இசனுள் வில்லோன் சொடியோளென்பன பொருள். முன்னியோர். 

எ-த, சமபொருள் நிகழ்ச்யொகலீன் இ இறாசகாலமெனப்படும். இதற் 

குச் றஈதாரவர்களாதவலின் அவர்சசே பொருளாயிஞார். f “100560 goof er 

மருந்தே aanQuafer oaiGuugudsw sera னம்பகட் டிள முலைப், 

பேரநந்தோணுணுகிய நுசுப்பிற்கல்செழுகானவர் ஈக்குறுமகளே?(குறுக்-௪௧) 

இத கிகழ்காலம்!*பகலும் பெறுவையிவ டடமென் ரோளே? (கலி-௪௯) 

இஃ செதிர்காலம், புறத்திற்கு மிவ்வாழே யின்றியமையாசென்பது;பெரும் 

பொழுதுஞ் சிமபொழுதும முதல், கர, உரிப்பொருளோடு கூடித் 

இணையாகலின் இக்காலம் அவற்றின் வேரும். (௨௦௨) 

2.08. Q) 10 ooh பயககு மிதன்மா றெனனுந 

தொகைகநிலைக களவி பயனெனப படுமே.* 

இத பயனென்னும உறுப்புக் கூறு றது, 

இ-ள். இது ர்சவமபயக்கும் இசனானென ச தொகுத்துச கூறப்படும் 

பொருளும் பயனெனனுமுறுப்பாம, எ-று, 

ம 

ao. “மாறாக காதலர் மலைமற௩ தனரே, யாராக கட்பனி வாலா 

னாே, வேறா மெனறோன வளைகெக மும்மே, கூறாம் தோழியாம் வாழு 

மாதே” இது தோழியைச் தூதுவிடுதல்பயனா-வர் தது. இது புறத்திற்கு 

மொக்கும். இகஙனம பமனுறுப்பாகவே செயயுளவருமாறுணர்க, (௨௦௩) 

  

* எ-து, நிறுதகமுறையானே பயனாமாறுணர்......ற்று. யாதானுமொரு 

பொருளைக்கூறியவழி யதன்பின்பு மிதுபயக்குமென விரித்துக்கூருது முற் 

கூறியசொல்லினானே தொகுச்துக்கூறுதல் பயனெனப்படும் எ-று. உ-ம், 

“கூரல் பம்பிய சிறுசான் யாறே, சூரர மகளி ராரணங் னெரே, வாரல் வரினே 

யானஞ் சுவலே, சார டை நீவர லாறே? இதனாற் பயன் வரைந்துகோடல். 

வேண்டுமென்பது. “paws song கொல்லாமை மற்றதன், பின்சாரப் 

பொய்யாமை நன்று?” (இருக-௩௨௯) இதனாம் பயன் வேண்டுவார் இவ்வாறு 

செய்யவேண்டுமென்றல், இவ்வகையினானே...... புளசயினும் பயன்படக்கூறல் 

வேண்டுமென்பது பயனென வெொருபொருள்கூதினார், எ-து உரையசசரிய 

ower ச



8.8.0 தொல்காப்பியம் சேய்ய பியல் 

௨0௪ உய்த்துணர் வினறித தலைவ பொருளான 

மெய்பபட முடிபபது மெய) பா டா.கும * 

Os மெயப்பாடெனலும உறுபபுக கூறுகனறது 

அல்தாவது உ௨சசசாா உளளநிஈடுகளி EOD ES pS BNE w புறச 

தாரககுட்புலபபடுவேத! ராநறான வெளிபபடீ 2௨ உயதத ணாசூயின நிச 

செயயுளிட தத வகசபாருளானே டணணிரருமபஉ, மயமமயிசிலிரத 

தன்மு தலிய சச துவமபடுமா.உ௦. மெவளிபபட”செயவத மெயபபாடெனனு 

முறுப்பாம். எ-று 

Hg சேவருலகமு சவியவயறறைசகூ ரினு௩ somone dws கெயயுள 

செயசல செயயுளுறுபபெனரா உம **மமய£ விளவய மணிமரு 

எவ்வாயசன, மெயபெரு மழலையின வீள௩குபூ ணனை த தப, பொலமபிறை 

யுட டாழநத புனைவினை யுருளகல, ௩௨ 9ப௮ கமழசெனனி ஈ௩கையொடு 

துயலவச, வுருவெஞூசா திடைகாடடு மூடைகழ லஈத௪, லரிபொலி இண 

இணியாப்போவ! தடிசடபப, பாலோ டலா?₹ச முலைமறாஈது மூறற ததக, 

sree pr saw etwas ௩டைபயிக௱ வால செலவ னணிசால பெரு 

விறல, போல வருமென னுயி* (கலி-௮.1 இலைமீ.ப உவனவறறுள அவவாறு 

சாணச தூ௨ஃவருெ ரூளான எனவே கே சகுறுபபானுணாஈச பொரு. 

பிழமபினைகசாடடூவத மெயப்ப டாமென்புகொளக (௦௪) 

௨௦௫ எணவகை ய்யெறி பி பூயா சாக 

LPO gM DE wots 1, வீன மதுவே 

  

org, HF F(Pos MW wo) whi ar உணு சற. யாதானு 

மொனறைசகூதிய வழி ய னம்ப/ப ருண மபயம்பார் த... ஊரசகூறுத 

லின்தி, யவ்விடததுவரும மிபொருண ஈடயின டயட THC ATT MPP Sly 

மெயப்பாடெ பபாமெனறவசறு ௨ம 4ஜஐபமீயா வெனினயான புவியஞ 

சுலலே, புயசசனன கொளிசேே மராபெகிச சலலே, னெனபோற பெருவிதுப் 

புற) வெனனை, யினனா செயத வற௨ில கூறதே, நிவரவளை முூனகை பறறி, 

வரைநிழம் சோக ௩டதஇ௪.ற சிறிதே? (புற2-௨இடு) இசறுள, ௮ழுகையாகய 

மெய்ப்பாடு புலப்படவதவாறு சணடுகொளக செய்யுட்செயவரா மெயப்பாடு 

தசோன்றசசெய்கவெனபது கருதது எ.து ௨ரையாகரியருமை. 

* 7-9, மெயபபா_1ம"றுணா றற அது, நமைமசலாகய வெட்டு 

மெய்ப்பாட்டுகெறியைய 2 பிழையாதாக மேறசொலலபபடட விலசசணததை 

யுடைசது. எ-று. ௮ஃதாமாறு மேய்ப்பாட்டியலிற்சாட்டுதும, ௭-து உரை 

யாசிரியருரை,



நச்சினார்க்கீனியருரை. we 

௨௦௬ செொரல்லொடுக் குறிப்பொடு முடிவுகொ ளியற்கை 

புல்லிய ளெொளி யெச்ச மாகும்,* 

இ௫ நமூறையே யெச்சமென்னுமுறுப்புச்கூறுகின் றது, 

குள். கூ.ற்றினானா் குறிப்பினானும் முடிச்சப்படும் இலக்சணத் 

சொடுபொருர் தியகளவி யெசாமென்னுமுூறுப்பாம. எ.று, 

ட மூடிவுகொளியற்சையெனவே செய்யுட் சண் ணதன்றிப் ver 

சொணார்கஈதுமுடிச்தல் பெற்றாம், ஃ-ம, **செயசளம படச்சொன் ற... 

குலைச்சாஈ* சுட்டே? (குற௩-௪) இகசராதளால் யாங குறையுடையமல்ல 

மெனத் சலைவற்குச்கூறிர் கூற்றெசசமாம. . அச்கூற்றுஞ் செயயுட்குச் 

சசைவின்மையின் அதுகாண்பாயாகிள் காணெனச் தலைவியைகோக்இ 

யிடசதுயத்கக கூறி குறிப்பெசாமாம,  அவனைககூகெவெனச் சான் 

Se MP OM He) GOT (௨௦௬) 

௨௦௪௭ இன்விட க தம்மொடு” யிவரிவர்க குரியவென 

விடக் தலாவர்ஈ குரைப்பகை மூனனம்,ர் 

இக aren ore nem Bar mo oud Ger pg) 

இ-ள். இவ்விடசதுச கோனறிய இமமொழி கூறற்குரியோருக 

சேட்டற்குரியோரும் இன்னா ன்று அசசெயயுட்சட் டோன்றின் அறி 

யாமற் ருனகஙனமறிச௱ கறிச் தாச காட்டியசோ௱்ட ச்சே கூறுகோர்க்குங் 

கேட்போரக்கும ஏற்றவுாரையாகா செயயுளுட்டுடச் இச் கூறுவது 

முூன்னம. எறு 

  

% எ, ரி ரச சறபானே எசசவகையாமாறணர், ,. ற்று. பிதிதோர் 

சொல்லொடு, பிரிசோர்குறிப்பொரம முடிவுகொளளுமியற்கையைப்பொருக் 

கினசெய்யுள எசசமாகும் எ ௱ எனவ ரெரல்வெச்சங் குரிப்பெச்சமென 

விருவகையசயின அத, எச்சவியலுள €பிரிரிலேவினை ? யென்னுஞ்சூச்இரத 

அள “பிரிரிலேவி?எ? என்பு. தங ட பெரல்லப்பட்ட, .. .., வகையானும் 

வருவன சொல்லெ?ஈமாம், ருறிப்பென்றோசப்பட்ட ஐ குறிப்பெச்ஈமரகும், 

எ-து உரையாடிரியருரை. 

* ௪-௫, நிறுக்தமுறையானே முன்னமாமாறணா. ,..றற, இங்விடச் 

திம்மொழியை யிவர்க்குச்சொல்லா ௩ - ன தித்து, அவ்விடத் தவரவர் 

தமமொழியையுரைப்பஅ முன்னமாம எ-று. எனவே, இடமுங்காலமுமொழிச் ௮ 

கேட்போர்ச்சுச்சச்சவா௱ மொழிசலுள் செப்யுளுறுப்பென்றவாறாம். “srt g gp 

கொண்டு வராத முடித்? GQrverugeyh காலமுங் சொள்க, எது உரை 

யாசிரியருரை,



௨௩௨ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

இவரிவர்ச்குரியவென் தறிவான் செய்யுட்கேட்போனெனவும், ௮வ் 

விடச், சவாவர்ச் குசைக்கவென்றார் தஆசிரியரொனவுங் கொள்க, என்றென் 

பது ஈண்டு வினையெச்சம். சொல்லெச்சமன் து, ௮றியவென வொருவினை 

வரு வி க் ச, அது உரைப்பசையென்னும் வினைப்பெயரொடுமுடியும். 

உ-ம். 3 “யாரிவ ளெங்கூச்சற் கொள்வா னிதுவுமோ, ரூராண்மைக்சொத்ச 

படிறுடைச் து? (கலி-௮௯) என் தக்கால் இது கூறுஇன்றாள் சலைவியென்பது 

உங் கூறப்பட்டான் தலைவனென்பதூஉம் முன்னச்சான் உணரப்பட்ட. 

லாறு சாண்ச, இவை அகம் புமென்னும் இரண்டந்கும் பொது. (௨8௪) 

௨0௮/ இன பமு மிடும்பையும் புணர்வும் பிரிவு 

மொழுக்கமு மென்றிவை யிழுக்கு நெறியின்றி 

யிதுவா இத்திணைக் குரிப்பொரு ளென்னா௮ு 

பொதுவாய் நிற்றல் பொருள்வகை பயென்ப.* 

இத பொருளென்னும் உறுப்புக் கூறுகின்2.த. 

இ-ள். இன்...னறி. ௭-து இன்பமுக்துன்பமும் புணாதலும் பிரித 

லும் உலகவொழுக்கமு மெனப்பட்ட இவை சப்பும்வழியின்றி, இது...து 

எ.து இத் திணைக்குரியபொரு ளிதுவாகவென்று ரிய ரோதிய பொரு 

என்றி, பொது...ப எ-து ௮வற்றுச்செல்லாம் பொதுவாகப் புலவனாத் 

செய்யப்படுவது பொருட்கூதெனப்படும். எ-று, 

இன்பத்துன்ப௩ கூற: தலிற் புறத்திற்குங்கொள்க, ஒழுக்கம் 

இசண்டற்குங்கொள்க. வகையென்றசனாத புலவன்றான் வசைந்ததே 

பொருளென்றுகொள்க,. அதுவின்றிர் செய்யுள்செய்தலாகாசென்பது 

கருத்து, உ-ம்,1 *கைகவியாச் சென்று ௨ண்புலைையாக குறுஇப், பிடிக்கை ' 

யன்ன பின்னகசர் சீண்டித, சொடிச்சை சைவாத தோயம் தன்.று கொல்லோ, 

நாடணாடு மிடைந்த கற்பின் வாணுச, லக்தீங் இளவிச் குறுமகண், மென் 

Caer பெறஈசைழச் சென்றவென் னெஞ்சே? (௮கம்-௯) என்றாற் 

போலப் புலவன் வகுப்பனவாம், இப்பாட்டுப் பாலையேனும முல்லை 

மு.சலியனவற்றிற்கும் இப்பொருள் பொதுவாம், பபொதுமையென்தது 

எல்லாவுரிப்பொருட்கு மேற்றுப் பலவேறுவகையவாகச்செய்தல், , இவ் 

வாறுவருவன புறப்பொருள் கூறியவற்றுள்ளுங்காண் ௪. (௨௦௮) 

  

* எத, நிறு ச்சதமுறையானே பொருளசமாறுணர்...... ற்று... இன்பமும், 

அன்பமும், புணர்வும், பிரிவும், ஒமுக்கமுமென்றுசொல்லப்பட்டவை கழுவு 

கெதியின்றி யத்திணைக் குரிப்பொருளென்னாது, எல்லாப்பொருட்கும் பொது 

*ரடிறித்கும்டொருள், பொருள்உள சயாம் எ-று. ௭-து உலரயா?ரியருரை



நச்சினார்க்கினியருரை. ௨௩௩ 

௨௦௯ அவவ மாக்களும் விலள்குமன் றிப் 
பிறவவண் வரினுஈ தஇறவஇ னாடித் 
தத்த மியலான் மாபொடு முடியி 
னத்திறர் தானே துழையெனப் படுமே,” 

OF துறையென்னும் உறுப்புச் கூறுகின்றது. 

இ-ள், அவ்வ 1, ௭எ-து ஐவசைகிலக் இற்கு மூரியவெனப்படும் 

பல்வேறுவகைப்பட்ட மச்சளும் மாவும் புள்ளும் " ,இவரதவாறன்றி, பிற 

இறவ தின் காடியவண்வரினும், எ-து பிறவற்றைக இறவிதாச ஐாரயக்ச 

செய்யுட்கண்ணே புவன் படைத்துசசெய்யினும -ககும், உ-ம். 6ஊர்க்கா 

னிவ ச பொதும்பரு ணீர்சகாற், கொழுரிழன் ஞாழன் மூ.இரிணர் கொண்டு, 

கழும முடித்துக் கண்கூடு கூழை, சுவன்ரிசை / சாசொடு சாழ வசன்மதி, 

இஙகதிர் விட்டது போல மூகனமா், தீஙகே வருவா ளிவள்யார்கொ லாககே 

யோர், வல்லவன் றைஇய பாவைகொ ஸனல்லா, ருறுப்பெலாமு கொண் 

டியறறி யாள்கொல் வெறுப்பினால், வேண்டுருவவ கொண்டதோர் கூற்றங் 

கொலாண்டாா, கடி.திவளைக் சாவார் விடுசல் கொடியியர், பல்ஸ் சில்பூங 

கலிகதுகத் ச ரீக்கிசோர், ₹ல்கூர்க்சார செல்வ மகள்? (கவி-ர௬) இசனுள் 

ஞாழல்முடித்சாளென செயதற்ரலைவிபோலக்கூ ர்! ழ் கவர்க்சாணி ae 

பொதும்பருள” என்றசனான் மருதததுச்சண்டான்போலச்கூறிப் பின் 

குறிஞ்சிப்பொருளாகிய புணர்தல்சிமிசசம் உரிப்பொருளாகமுடி சீ தான, 

இவ்வாறுமயஙகலுங குறிஞ்சுத்துரைப்பாச்பட்ட துறையுறுப்பான்வர்த 

சென்ச, இது ஒதிய இவக்கணமன்ருயினும் மூறகூரிய பொருள் வகை 

போத் புலவர்செயசசோருறுபபு: இதுவுங கொள்ளப்பெறுமென்றூர், 

இத புறச்திற்கும் ஓக்கும். (௨௦௧) 

௨௧0 அகன்று பொருள் கிடப்பினு பணுகிய கிலையினு 

மியன்று பொருண் முடியக் தக்கன ர௬ுரைததன் 

மாட்டென மொழிப பாட்டியல் வழககின்ர் 

இத மாடடென்னும் உறப்புக கூறுகின்றது மாட்டுதலாவது 

சொண்வெரதுகொளுச்து தல். 
  

* ஏ-று, துறையாமாறுணர்..... pa. அசப்பொருளாகிய எழுபெருந் 
இணைக்கும், பு பப்பொருளசகிய ஏழுபெருந்இணைக்கும் ௨ரியமாந்தர் உயர்ந்து 
பட்ட மாவுமி புள்ளும். உம்மையான் மாமு.தலாயினவும், *பிறவவண்வரினு? 
மென்றமையான், நிலம், நீர், த, வளி, மு,தலாயினவுஞ் செய்யுட்சண்வருமிடத் 
துதி இறப்பாடுடைத்தாகவாராய்க்து தத்சமககேத்தியயண்போடும், பொருந்திய 
மரபோடுமுடியி னிவ்வாறு இறப்பாடுடைத்தாய்வரும் துறையென்றுக றப்படும் 
எுறு, ஏ-து உரையாடிரியருரை, 

ர் எ-று, கிறுத்தமூறையானே மாட்டேறணர்......ற்று. இதுவும், 

30



௨௩௪ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

இ-ள், அசன்லும்,  எ-து. பொருள்சொளுங்கால் அசன்று 
பொருள் இடப்பச் செய்யினும் அணுடிக்கிடப்பச் செய்யினும். இயன்... தல், 
a-g இவ்விருவசையானுஞ் சென்ற பொருண்முடியுமாற்றாற்கொண்டு 
வந்து கூட்டியுரைப்பச்செய்சல், மாட்...கன். எ-து மாட்டென்னும் 
உறுப்பென்றுகூ றுவர் செய்யுள் வழக்கினுள், எ-று, 

இது மொழிமாற்றுப்பொருள்சோளன்றிப் புலவர் வேறுசெய்வ 

சோர்செய்கை, இது பலபொருட்டொடரசாற் பலவடியான்வரும் ஒரு 

செய்யுட்கண்ணும, பலசெய்யுளைப் பலபொருட்டொடரால். ஒருசதை 

யாகச் செய்யுமிடச்தும் வரும், உ-ம், முநகாறறுப்படையுள் , 4மால்வசை 

நிவந்த சேணுயர் வெர்பிற, இண்டிணி சவைஇய வொண்செஞு F my &, 

சணைக்கால் வாங்கிய நசுப்பிர் பணை ச்சோட், கோபத் சன்ன தோயாப் 

பூந்துகில், பல்காசு மிச்ச இல்கா மல்கும், சைபுனைர் தியர்றாக் சுவின் 

பெறுவனப்பி, னாவலொடி பெயரிய பொலம்புளை யவிரிழைச், சேணிகந்து 
விளங்குஞ் செயிர்தீர் மேனிச், துணேயோ ராய்க்த விணையீ சோஇச், செங் 

கால் வெட்டச் £ரிச மிடையிடுப, பைசாட் குவளைச் தாவிசழ் ளெளித், 

தெய்வ வுச்.தியொடு ௨உலம்புரி வயின்வைச்.துச, இலக் சைஇய சேக்சமழ் 
இருஆ,தன், மசாப் பகுவாய் சாழமண் COE OP, GUI Uo FS Maer DY 

மூச்சிப், பெறாந்சண் எண்பசஞ் செரீடுக் சருக்சசட், இளைப்பூ மருதி 

O ener aflanr rig € Gi ter & sal oor GQ mape@ & phi செவ்வரும், பிணைப்புறு 

பிணையல் வளைஇத் துணை ச்சச, வண்காது நிறைக்ச பிண்டி யொண்டளிர், 

ுண்பூணாகர் இளைப்பத் இண்காழ், ஈறுங்குற டிரிஞ்யெ பூங்கேழ்ச் சேய்வை, 

தேங்கமழ் மரு இணர் ஈடுப்பக் கோ௩கின், குவிமுடு மிளமூலைக் சொட்டி 

விரிமலர், வேங்சை தண்டா தப்பிக் காண்லா, வெள்ளித் குறுமுறி Ber omy 

செெறியாச், சோழி யோங்கிய Carns விநற்கொடி, வாழிய பெரிசென் 

ஹேத்தப் பலருடன், சர் திகம் எலம்பகஞ் லம்பப் பாடிச், சூரா மகளி ராடுஞ் 

சோலை, மந்தியு மறியா மாம்பயி லடுக்சத்தும், சுரும்பு மூசாச். SLO ym 

சாந்தட், பெருந்சண் கண்ணி மிலைக்ச சென்னியன்......பார் முதிர் பனிக் 

கடல்” ( இருமுருகாற்றப்படை) இசனுள் அடிமுதல் மேனியீருயுள்ள 

வற்றையுடைய சூராமகளிர்பலருடனே ள்ளி, இடையிபெ, வைத்து, 

பண்ணி, செரீஇ, இட்டு, வளைஇ, இளைப்ப, சொட்டி, ஆப்பி, தெறியா, 
ஒத்திப், பாடி, ஆடும் வெற்பில் அடுக்கத்துச் சோலையிற் சாஈதட்சண்ணி 

மலைந்த சென்னியனென அகன்றும் ௮ணுஇியும் மாட்டியவாறுணர்க, இப் 

பாட்டும் பிறபாட்டுச்களும் இவ்வாழே மாட்றெப்புவருமாறுணர்க. ] ஆரிய 
  

1 4 ஆரிய மன்னர் பறையி னெழுர்தியம்பும், பாரி பறம்பின்மேற் 
றஐண்ணுமை-காரி, விறன்முள்ளூர் வேங்சைவீ சானாணுந் தோளா, ணித 
னுள்ளூ ர௬ுள்ள தலர்? என இதனுள், பாரி பறம்பின்மேத்றண்ணுமை 
தானாஹணுச் சோளாள் எனவும், ரிறன் விறன்முள்ளூர் வேங்கைவீ எனவும், 
உள்ளூருள்ள தாய அலர் ஆரியமன்னர் பறையினெழுக்தியம்பும் எனவும், 
முன்னும் பின்னுங் கொள்வழியறிர்துகொளுவப் பொருளெ திரியைர் சவாறு 
சண்டுசொள்ச, என்ருர் சேனாவசையர் (சொல்-சொல்-எச்ச-௧௩,)



நச்சினார்க்கினியருரை ௨௩௫ 

மனனா பறையின்”? எனபதுமத இனிப பலசெயயுடகணவருமாறு 

சிந்தாமணியுள் யாங்கூறிய. ரைகள்பலவுறு ports  அருமையும 
பெருமையும உடைடவாயபபசஈசசொற பெொடாசஈ௫பொருள சருவதோ 
AerunCerage சானமோ  இமமாடடிலகாணேேம யாணடும பெரும 
பானமைவரச செயயுளசெயசலிர॥ பின தெொடாரிலைகசெ பயுளஎசெயசு 
வாகளுமஇமமாடடிஉ௨கசணமே யாணமமேவாச செயபுளசெயதா.. இது ம 
பொருளவசைபோற பு வாசெயதகொண்டசாயிா ற, ( ௧0) 

2௧௧ மாடடு பெ Ry FTL ஸின றி 
5 

புடனிலை மொமியினூ தொடாரி& பெறுமே. 

இச 617) A OB © gy 

(இ-ள Gan wf மியனபது மூ | ஒருவகைசமிசாடாஙிலைக 

செயபுள on 9 oe nt mu உப்டிம a OE OO FO KS 

wer ; டணிலமோமழியிறும 9 ற செயட்ட கெடநதவாரே 

உமைடாசெயயிறு ர௪.ய னுமமைப சிப/2. ஈறு 

DP mit Yr T+ Fr AM ey T +t) yo atThGe #387 

வயைங Gi BD LL யொ ப்ட் 3] 2 OF YT io aor” லே ஹம வெயம க்ர்ன் 

பவன, கோலீ 95 பணர். ப்பன் ம மே? gear wei og மாட 

டணரிவ௩சச.. “மானே ணஉடபேனே? (மாய இ௪) எனலும பாட்டு 

a) 6) மா மூனாவது | ந்தாமணயுள மடடிம டசமூமினறி 

யுடனிலையாயள 2ஈசனபஉ [2 யாம? மயவுரையானுணாச TES (UL Lo 

மாடமே எனசை முூடைபிற சசிமாமன ரசாமுரவிய  சானகுறப்பு ரினறி 

ya et yar உர பபெறுஉ என்பு. கொளக “லாரா ராயினும வரினு மவா 

மக இமாரா கஇயரோ சோழி நாஃ&உப, பைமபோ துளரிப புதனமலி 

டொணபொறிக, கருவிளை யாடஉ தணரு எள௩சைச, செவவரும பூழ.தீ.த 

வணணததுமமஉ ரதத som mer, பஅிெனனாசெறிதரும வாடையோ 

டெனனாயினள கொ ஷவெனனா தோரே? (குபு ௧௧௦) இது எசாமினரி 

வசு: | 4சாமை புரையுங காமா சேவடி* (கு௮௩ கட புளவாடிச௮) இப 

U LO மூனன ரினரிவ௩தது (4 “மருசமிசனின மரஈதே வைபபெனின 

வைப்பே? (கு॥ஈ௪௧௪) இப ரடபெ பொரு ரின॥வாசது 1மறபுற தது? 

(௮சம-௮) எனனு ॥உபாட€6 ச துறைவகையினறி வச மாடே எச௪சமு 

மெதெசோதினா மூனனழூம பொருளு£ துறைவகையுமபோல இனி 

யமையாசிறபம்னவஉ௨வெனறரகு (2 ௧௧) 
  

௭-து, இவவிரணசிம சூததிரசசாறநபொருளவிளஙகும ஏ-து 

உரையாிரியருரை.



௨௩௬ தொல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

௨௧2 வண்ணர் தானே மாலை தென்ப,* 

9) 5 முறையே வண்ணம் @) é Stor UGE EO sor Bow w 51. 

இ.ள். வண்ணரங்சாம் இருபெென்றுகூறுவர் புலவா.. எ-று, 

தானேயென்றார், அவை தூறும்பலவுமாக வேறுபடக்கொள்ளினும் 

இவ்விருபதின்௧கண்ணேயடககும் வேறு சாதவேற்றுமைசெய்யாவென் 

நற்கு. ௮து௭ண்ணுணர் வுடையோர்க்குப் புலஎறா மென்புணாச. (௨௪௨) 

௨௧% அவைதாம், பா௮ு வண்ணா தா௮வண்ணம் 

வலலிை வண்ண மெல்லிசை வண்ண 

மியைபு வண்ண மளபெடை வண்ணா 

கெடுஞ்சீர் வண்ணங் குற௮ுஞ்சீர் வண்ணஞ் 

சித்திர வண்ண நலி.) வண்ண 

மகபபாட்டு வண்ணம் புறப்பாட்டு வண்ண 

மொழுகு வண்ண மொருூஉ வண்ண 

மெண்ணு வண்ண பகைபபு வண்ணர் 

ஆ£வ்கல் வண்ண மேர்சல் வண்ண 

(pH வண்ண நூடுகு வண்ணமென் 

pnb மிப வறிநதிசி னோரே 1 

இ ௫ மேற்கூறப்பட்டவண்ண௰களின துபெயர்வேறுபாடிகூறுஇன் 

றத. 
இ-ன். முறகூறிய நாலை தம அவ்விருபது பெயா வேறு... .., 

(MH sO go SF Bima குரையில்லை.) 

௨௧௪ அவற்றுட், பாது வண்ணஞ 

சொற்சிர்த் தாகி நூற்பாம பயிஓம்.] 
  

** எ-து, மிறுத்கமுறையானே வண்ணமாமாதணர்......ற்று. வண்ண 

மாவன , வண்ணமாய்வருவது எ-று, அவற்தின்பாகுபா முன்னிழ்சூத்இரத்தாற் 

காட்டுதும். ௭-த உரையாடிரியருரை. 

* எ-து, ௨ண்ணவுறப்பாமாறணர்......ற்ற.  இதஜவுஞ் குத்திரத்தாத் 

பொருள்விளங்கும், எ-து உரையா௫ரியருரை. 

$ எ-த, பாஉண்ணமாவது சொழ்சீர்த்தாகி நூலின்கட்பயின்றுவரும் 

எ-று, உம். இ இ வம்மூன்றுஞ்சுட்டு? எ-ம், *கொல்லேயையம்; எல்லே 

யியச்கம்? எனவும்வரும், எ-று உரையாரியருரை.



நச்சினார்க்கினியருரை 

௨௧௫ தா௮ வண்ண, 
மிடையிட்டு வந்த வெதுகைத் தாகும்.* 

௨௧௭ வில்லிசை வண்ணம் வல்லெழுத்துப் பயிலும்.4 

௨௧௭ மெல்லிசை வண்ண மெல்லெழுத்து மிகுமேர் 

௨௧௮ இயைபு வண்ண மிடையெழுத்து மிகுமே.$ 

௨௧௯ அளபெடை வண்ண மளபெடை பயிலும்.$ 

(-ளஸ். இரண்டளபெடையும் பயிலச் செய்வது, எறு, 

உ-ம், *மரா௮ மலரொலி விராஅய்ப் பராம்? !1“கண்ண்டண்ண் 

ெனச் கண்டுங் கேட்டும்? எனவரும். 14தாஅம் படுநர்க்குத் தண்ணி 

ருளசொல்லோ, வாஅம் பல்விழி யன்பனை யறிவுறில், வா௮ம் புரவி வழுதீ 

யொ டெம்மிடைத், சோஓ நுலலுமில் வூர்? இல்சளபெடைசத் சொடை 

யாம். (௨௧௯' 
  

% ஏ-து, தாவண்ணமசவது இடையிட்டெதுகையான்வரும் எ-று. எ: 

உரையசூரியருரை, 

* எ-து, வல்லிசைவண்ணமாமாறுணர்......... ற்று.  வல்லெழுத்துமிக்கு 

வருவது.. ...... ....... யன்ன தொடர்பு முடப்புன்னைக்கழக்கட்,.... ட்டுக் 

கண்ணிதொடுப்பவர் தாழைப்பூங்கொட்டி.. ...... ட்டி யுள்ளம்விடாது நிலையு 

மெனவிட்டொட்டொட்டி *ங்கசசோ வொட்டு எ-று, a-g உரையாடூரி௰ 

(Hen. 

் எ-து, மெல்லிசைவண்ணமாமாறுணர்...... ற. மெல்லெழுத்துமிக்கத 

மெல்லிசைவண்ணமாம் எ-று, ௭-.து உரையசசிரியருரை. 

9 எ-அ,...உ-ம், 8வால்வெள் எருவி வர்மிசை யிழியவுங் சொ...ன? ௭-.து 
உரையாசிரியருரை. 

உ எ-று, அளபெடைவண்ணமாமாழுணர்.. ... fa அ௮ளபெடைபயின்று 

வருவது அளபெடைவண்ணமாம் எ-று. ௨-ம், “தா௮ட் டாஅமரை மல ருழக் 

இப், பூ௨ச் குவளைப் போ தருந்இிச், கா௮ய்ச் செம்நெற் கறித்துப் போய், 

மா௮ச் கா௮ண் மோட் டெருமை? எனவரும், ஏ-து உரையாசிரியருரை, 
  

  

]ழ *சண்ண்ணென்பது சர்நிலையெய்தித் சேமாவாயிற்று, “seem 
ணென என்றவழித் சட்பத் இற்குச்சிறப்புச்கூறு ற்காக இயற்சர்க்கண் 
ணகரவொற்றினைமிகச்சொடுத்து அளபெடுததுச் செய்யுள்செய்சான்? 
என்ருர் முன்லும் (செய்-௧௮.)



Baty தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

22.0 G) BO eer வண்ணகமெட் டெழுக்தஅுப் பயிலும்,* 

இச கெஞ்£ர்வண்ணல் கூறன். 
இ-ள். நெடிஞ்சீர்வண்ணமாவ.அ நெட்டெழுத்துப்பமின்றுவரும்.எ-று, 

உம், ! 8மரவா ராசே மாவா ராசேர எனவரும். 18நீரூர் பானா யாறே 

காடே, bani சாயாப் பூலீ யாசே, யூரர் பாகா தேரே, :*ரர் தோளாள் 
றா ரோளே? இதவு மிறைக்சவியாம். (௨௨௦) 

௨௨௧ குறுஞ்சர் வண்ணங் குற்றெழுத்் அப் பயிலும். 

இ௫ குறுஞ்சீார்வண்ணங் கூறுகின் ஈது, 

இ-ஸ். குறுஞ்சீர்வண்ணாமாவது கும்றெழுத்து மிக்குவரும். எற: 

“குரங்குளைப் பொலிக்ச கொய்கவர் பாரவி? (அகம:௪) எனவரும். 

“உறுபெய லெழிலி சொகுபெயல் பொழியச், றுகொம யவரை பொதி 

_திளை யலிழச், குறிவரு மிதுவென மறுகுபு, செறிசொடி rags லழிய,லறி 

யலை யரிவையவர் கருதிய பொருளே?” இதுவும் Hope சவியாம். (௨௨௧) 

௨௨௨ சித்தி வண்ண, 

நெடியவுக் கூறியவு சேர்டதுடன் வர௨ம்,3 

இ௫ ச்தவண்ணார் கூறன் தது. 

இ-ள். சித்திவண்ணமாவது நெட்டெழுச்துங் குற்றெழுத்தும் ஒப்ப 

விராய்ச் செய்வது, எ.று, 

Ifans டை நீவா லாரே எனவரும், 200 £வழியூர் செர்தார் 

வா பேரச், சேரி சார்வரி சொல்வா இப், பரதர் கோழிசோளே? இதுவும் 

மிறைக்கவியாம். பல்வண்ணம் பகிதலன் இதனைக Fig Bray om con 

மென்முர். (௨௨௨) 
  

* எ-து, நெட்டெழுச்துப்பயின் வருஞ்சரினையுடைய வண்ணம் நெடுஞ் 
சீர்வண்ணமாம் எ-று, ௨-ம். “நீரூர் பானா யாறே காடே, ரீதூர் காயாப் பூமி 
யாசே? எனவரும், ௭-௫ உரையாிரியருரை. 

* எ-த, குற்றெழுச் துப்பயின்றுவருவது குறுஞார்வண்ணமாம் எ-று, 
உ-ம். *உறுபெய லெழூிலி தொகுபெயல் பொழியச், சிறுகொடி யவரை நெறி 
stor wap” எனவரும். ௭-.து உரையாரிரியருரை, 

* ௪-து, த்தாவண்ணமாமாறுணர்.........ற்ற. கெட்டெபுத்துங் குற 
றெழுத்தும் சார்ந்துவரும் எ-று. ௨-ம், 4ஜரர் வாழினுஞ் சேரனு மார்வ முயங் 
கார்? எனவரும், ௭-து உரையாகிரியருரை, 
  

1. “சூரல் பம்பிய சிறுகான் யாறே 
சூரர மசளி ராசணங் னே 
வாரல் வரினே யானஞ் சுவலே 
சாசனாட நீவ லாழஹே? என்பது



நச்சினார்க்கினியருரை ௨௩௯ 

௨௨௩ தலிபு வண்ண மாய்தம் பயிலும்.* 

இத ஈலிபுவண்ணங கூறுகின்றது, 

இ-ள். ஈலிபுவண்ணம் ஆய் சம்பயின்றுவரும், எ-று, 

“அஃகாமை செல்வத்திற் யொசெனின் வெஃகாமை, வேண்டும் 

பிறன்சைப் பொருள்? (இருக்-௪௭௮) ரீனஃகான் றஃகா னான்களுரு பித்கு? 

(சொல், எழு,௪-௨௧) எனவரும். ஈவிபென்பது அய்தம், 1 £எஃ்கோ டவன் 

கேட்ப வேமறக்தாள் போசென்றா, ய..குநீர்க் கான்யாற் றவிர்மண லெக்கர் 

மேல்”? எனருற் ஜமொடைப்பாற்பிம், (௨௨௩) 

௨௨௮ அ(கப்பாட்டு வண்ண, 

முடியாக கன்மையின் முடிந்தகன் மேற்றே.ஏ 

இ..௪ அ௮கப்பாட்ிவண்ணங் கூற ன்றது.” 

Pen, அகப்பாட்டிகண்ணமாவத முடிசீஅச்சாட்டாச்தன்மையாலே 

முடிட்சசன்மேலே நிற்பசாம், று, 

௮து சன்னைமுடித்தற்குரிய ற்றை யேசாரச்தான்வாசாது இறுத 

இடையடிபோன்ழுற்ற்பது. : “பனம் னுணங்கற் படுபுள் ளோப்பியும், 

புன்னை நண் டாது ௩ம்மொடு தெொகுச்தும், பன்னாள் வச்து பணிமொழி 

பயிற்றியு, மணக் சதற கொவ்வான் ஈணந்துபுற மாறி, யினைய னா? மீங்குத் 

து. றந்தோன், பொய்த லாயத்துப் பொலந்தொடி மகளிர், சோசியர் வெண் 

மண லேறி, யோசெல னெண்ணுர் துறைவன் மேழி? 14 அணமில் பொரு 

ளெமச் சமர்ந்தனை யாடி? எனவரும். (௨௨.௪) 

  

௭-2, அசப்பாட்டுவண்ணமாவது முடியாததன்மையின் முடிந்ததன் 

மேலது எ-று, ௨.-ம், 4பன்மீ னுணங்கற் படுபுள் ளோப்பியும், புன்னை நண் 

டாது கம்மொடு தொகுத்தும், பன்னாள் வந்து பணிமொழி பயிற்தியும், மணச் 

ததற் சேர்வான் றணந்து புறமாதி, யினைய னாக யீங்குத் துறந்தோன், பொய்த 

லாயத்துப் பொலந்தொடி மகளிர், கோடுயர் வெண்மண லேதி, யோசெல 

மெண்ணுர் துறைவன் மோழி” எனவரும், ௭-து உரையாஎரியருரை,



௨௪0 தோல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௨௨௫ புறப்பாட்டு வண்ண, 

ப முடிந்தது போன்று முடியா தாகும்,* 

Ds புறப்பாட்டு வண்ணக்கூறுகன் ஐது. 

௫-ள், புறப்பாட்ிவண்ணமாவது இறுதியடிப் புறத்ததாகவுச் தான் 

மேடிச்சதுபோன்றுறிற்றல், எ.று, 

4 இன்னா வைகல் வாரா முன்னே, செய்ந்ரீ முன்னிய விளையே, முர்நீ£ 

வரைப்பச முழுதுடன் நுறந்தே? (பறம்-௩௬௩.) 1 முன் னியவினை யேர் 

மூடிந்ததுபோன் றுமூடியாசாயிற்று ் (௨௨௫) 

௨௨௭௬ ஒழுகு வண்ண மோசையி ஸனொழுகும்.* 

இஃ ௪ ஒழுகுவண்ணங் கூறுகன்ற து: 

இ-ள், முற்கூறியவாறன்றி யொழுகயவோசையாற்செய்வது ஒழுகு 

வண்ணம், 'எ-று: 

ஒழிச் சனவும் ஒழுகுமேனும் அவற்றின் வேறிலக்கணமுடைய அம்ம 

வாழி தோழி காசல, ரின்னே பனிக்கு மின்னா வாடையொடு, புன்கண் 

மாலை யன்பின்று ஈவிய, வுய்யல ஸனிவளென் நுணாச் சொல்லிச், செல்லுஈர்ப் 

பெறினே சேயவல்ல, வின்னினி யிறந்ச மன்னவர், பொன்னணி நெடுந்தேர் 

பூண்ட மாவே எனவரும், (௨௨௪) 

% எ-து, புறப்பாட்டுவண்ணமாவது முடிந்கதுபோன்ற முடியாசாவெரும் 

எ-று, ௨-ம். *நிலவுமண லசன்றுறை யலவ னேவலின், னெறிமணிப் புள்ளின 

மொய்ப்ப நெருஈலும், வர்சன்று கொண்கன் தேரே யின்றும், வருகுவ தாயிற் 

சென்றுசென்று வம்பர் ததைந்த, புன்னைச் தாதுகு தண்பொழில் மெல்ல, 

மென்முலை ஜெழுூங்கப் புல்லினெ வனோ, மெல்வியை நீயே ஈல்காது விடுவை 

யாயின், வைகலும் படர்ம*ி யுள்ளமொடு, மடன்மாவேறி, யு.றுதுய Gog. 

னறியச், சறுகுடிப்பாச் கத்துப் பெரும்பழி தருமே? எனவரும், ௭-து உரை 
யாசிரியருரை, 

1 எ-த, ஒசையானொழுடுச்சிடப்பத ஒமுகுவண்ணமாம் எ-று, உ-ம், 

ஈஅம்மயவாழி தோழி காதல, ரி......... பரிக்கு மின்னு வாடையொடு, புன்கண் 

மாலையு மின்று ஈலிய, வுய்யல னிவளென வுணரச் சொல்லிச், செல்லுகர்ப் 

பெதினே சேய வல்ல, வின்னினி யிறந்த மன்னவர், பொன்னணி கெடுர்சேர் 
பூண்ட மாகே? எனவரும், எ-து உரையாசிரியருரை.



நச்சினார்க்கினியருரை. ௨௪௧ 

உ௨௭ ஒரூஉ வண்ண மொரீ இத் தொடுக்கும். * 

இ, அ ஒரூட௨வண்ணக் கூறுகன்றது. 

இ-ள். ஒருஉவண்ணமாவது யாற்மொழுக்குப்போலா சொல்லிய 

பொருள் பிமிசொன்றினை யவாவாமை அறு ததுசசெய்வது, எ-று, 

“யானே, மீண்டை யேனே யென் னஉனே, மானா நோயொடு,, மன் 

றத தே? (குற௩-௯௭,) எனவரும , *சிறியகட் பெறினே யெமகீ£€யு 

மன்னே, பெரியகட் பெறினே” (புறம்- ௨௩௫) எனபதுமது, இருது 

யாப்புப்போலப் பொருணோக கோசையே;கோடலானும அடியிறாதுகோட 

லானும் யாப்பெனப்படாது, இணியெல்லாச சொடையும ஏரீஇச செக் 

தொடையாற றொடுப்பது ஒரூ.வண்ணமெனசகூறிப் 1“பூசச Camera” 

என்பது உசாரனாககாட்டுவது சொடைப்பகு இயாம. (௨௨.௪) 

உஉு எண்ணு வண்ண மெண்ணுப பயிலும். 

இத எண்ணுவண்ணஈ௩ கூறுெ றது, 

இ-ள். எண்ணுவண்ணமாவது அுடிசசண்ணே பயின்றுவருவது.எ-று, 

இது காரணப்பெயா '“ஈன்ன னேறை ஈறுமபு, ணத்தி, துன்னருங 

கச் இறற் கங்கன் கட்டி, பொனனணி வல்விஐ பபொனழுறை யெனருஙகு?? 

(௮சம்-௪௪) வனவரும, ( 4 காள்சோ டி௰கண் ஞாயிறு கனையழல் 9 

(ப.திற்று-இரண்டு-௧4) 8ஐசலு௩ சோளா இதலை யல்குலும? (அகம்-௧௧௯) 

என்பதுமது. (௨௨௮ 
  

ta-g, ஒருஉவண்ணமாவது நீங்கின்தொடையாகிக்ிடப்பது எ-று, 

அது செர்தொடையாம். ௨ம், *தொடிரெடி.ர் காலே சண்பசர் தனவே, 

யான் சென்றுரையின மன்னே, சொல்வாய் வாழி சோழி வரைமிசை, முள்ளாத் 

பொதுளிய உலங்குகுலை நெடுவெக , கதாபொக்கு வரலின மழை துவைப்ப, 

மணிநிலா விரியுங் குன்று நழூவோற் ககு..... மே ௭-து உரையாசிரியருரை, 

4 ௪-2, எண்ணுப்பயின் றுவருவது எண் வண்ணம் எ-று. உ-ம், 8ீதில 

நீர் வளிவிசும் பென்ற நான்க, னளப்பரியையே, சாள்கோ டிங்கள் ஞாயிறு 
கனையழ, லைந்தொருங்கு புணாரந்த விளச்சத் தனையை? (படத்றுப்பதது-௧௯) 

எனவரும், எ-து உரையாடிரியருரை. 

1 பூத்த வேங்கை வியன்9னை யேறி? இசனை இவ்வியல் தூரும் 
சூத்தரவுரையிலெடுத் துக் சாட்டினார். 

2 புன்றுறை எனவும் பாடமுண்டு, 31



௨௪௨ தோல்காப்பியம் சேய்யுளியல் 

௨௨௯ அசகைப்பு வண்ண மறுத்தறுத் தொழுகும்,” 

இஃத அசைப்புவண்ணங் கூறுகின் ந.து, 

இ-ள். அகைப்புவண்ணமாவது விட்டுவிட்டுச் சொல்லும் ஓசையை 

யுடையது, எ-று, 

அகைத்சல் அறுத்சலாசலிற் சாசணப்பெயர், ஒருவழி நெடில் 

பயின்றும் ஒருவழிக குரில்பயின்றும் அற்றும் வருவது 4வாரா ராயினும் 

வரினு மவர் ஈமச், இயாரா தியரோ சோழி? (GMb FEO) எனவரும். 

“சசொடுச்சவேம் பின்றிசை௪ துசையபோ சையிடை, யடச்சவ ரு 

மலை யட்டுண் ண்ண, லவென்பா ளியன் 2 வேனை மூயறி, யம்பசம்பு தாளை 

யெதிர்முயன்௱ லேச, ருயி£முடிக்கும் வேவின் னவன்? என்பதுமது, () 

௨௩0 துூரதிகல் வணணம் வஞ்சி பயிலும், 

Oe காங்கல்வண்ற௩ UB CH ற ச 

இஃ. தூஙகல்வண்ணாமால ௫ காங்கலோசை கசா வரும். று, 

அது வஞ்சிபோவற்ற* 261 *யானூடச தானுணாசத யானுணரா 
விட்டபின், je யானுனார்சசச சானுணரான, மீறனூடும?' (புத 

சொள்.) எனத் தா௩கல் வண் ஈாம்வாதது, (7 @o) 

௨௩௧ பந்தல்வண்ணரர, 

சொல்லிய சொல்லிற் சொல்லியது இறக்கும்.] 

இ௫ ௦. ௩தல்வண்ண௩ கூறஇின்றது. 

ள். ஏஈதல்௨ண்ணமாவது டிருகாற்சொல்லியசொல்லானே சொல் 

லப்படும் பொருள்ரப்பா செயதல், எ.று, 

ஏர் தல் உருசொன்ரிகுசல் ௨-ம். “வைசலு ப வைகல் துணரா 
தார்” (மாலடி-௩௯) “as @ann arden கூ... லெனப்படா, கூடலும் 

கூடலிலே கூடலுக-கூட, வரும்பிய முல்லை யரும்பவிழ் மாலைப், பிரிவித் 

பிரிவே பிரிவு” எனவரும். _ (௨௩௧) 

3 எ-று, அகைப்புவண்ணமாவது அறுத்தறுத்தியலும் எ-று, ௨-ம், 
ஈ சொடுத்த வேம்பின் மிசைச்துதைஈத போர்தைமிடை வசைத்தவார் 7? என 
வரும். எ-து உரையாடிரியருரை, 

* எ-து, தூங்கல்வண்ணமாவது வஞ்ரியுரிசசர்பயின்றுவரும், உ-ம், 
“வசையில்புசழ் வயங்குவிண்மீன், நிசைதிரிர்து தெத்கேகனும்” (பட்டினப் 
பாலை-௧, ௨) எனவரும், ௭-து உரையச௫ரியருரை, 

* எ-த, ஏந்தல்வண்ணமாவ.து சொல்லியது சொல்லினிற் சொல்லப்பட் 
டது சிறக்கும் எ-று, உ-ம், €கூடுவார் கூடல்கள் ........ பிரிவு? எனவரும். 
௪-த உரையாசிரியருரை. 
  

]இப்பாட்டுமுழுதசையும் கற்பியல் ௧௬-ம் சூ.ச்திவுரையிலெட ச்சோ னார்.



நச்சினார்க்கீனியருரை. ௨௪௩, 

௨௬2 உருட்டு வண்ண மராசர் தொடுக்கும்,” 

இஃது உருட்வெண்ணங கூறுகின்ற. 

இ-ள். உருட்கவண்ணமாவது அராககசொ௫ுககும௫. எற, 

உருட்டிசசொல்லப்படுவது அராகமாசலின், ஜெ௫ிழா அருண்ட 
வோசைச்சாகலின், இத குறுஞசாவண்ணாத்தின்வேரம். உ-ம். 82 ரு 
கெழு மூருகிய முருமென வ.தாதொறு, மருரொழு சிரகொட மணவரு 
மணிமயில்??1 எனவரும. ் (2 ௩௨) 

௮ நூடுகுவ ண்னா, 

மயிறு கோடி யசனே ரறற.ர* 

9) முசிகுவணணங கூறுஇன் ௪. 

இ-ள் முகிகுவணனாமாவது முகிகிய 9 சா ௪௪ அடியோடு பிறவடி. 
வேமுபடச் சொட ந்தோவெறு, உறு 

உம. “பெறிய செறிகுற புர இரிப*" (some) eer Es 
சா சகமும*இரிபெழு பதுபதா புரந்து? |பல-௧௪) எனபது முதலி 
ய்ணவுமாம, இவை வேறுபாகி கோகி யிசணை சொ ஈரடி பம மூடுிகிய 
வடியுமெனப பரிபாட ஈமு விரஈதோ இனா , (௨௩௩) 

Oh Bo at ers தா மேயிலையென பொ | tt t 

இத புறனடை 

ஐன் சச்சவேறறுமைசெயவன இவையலகஉ 4. வேறிக்லை. எ.று, 
  

. ஏவு, உருட்டுவண் மாவது அுாரசநததெொடுககுமஎ ப, ௨-ம, *தாதுறு 

(Ags! som ரிடையிடை சழலென விரி௨ன பொழில்” எனவரும, ஏ-ஐ 
உ ரையாசிரியருலர 

* எது, முமிரகுவண்ணமாஉது சகாற்சரடியினமிக கோரடியராசந்தொடுக் 
கும் எ-:, ௨-ம, €நெறியறி செறிகுறி புரிதிரி பதியா, வதிவனை முர துறீஇத் 
தகைமிகு தொகைவகை? (சலி-௬-) எனவரும, ௮-து உரையசசிரியருரை, 

௭-து, மேற்கூறப்பட்டவண்ணமெல்டாம் தொகுசதுணர்..,ந்று. வண் 
ணங்களாவன மேற்சொல்டப்பட்டன ௭-௦, பு தனாற்பெற்றதென்னை” ஐப் 
பொருண்மை மேற்பெறப்பட்டதாலெவஸின் ஒருபயன்கூறினாரென்சு. என்னை” 
வண்ணம் பாகுபகிகனெறஅ தொகையினானன்றே உன்மை ஜேற்மொரு..... 
குப்பாகுபடுப்பசேயாகுமென்றதிவிததகல அஃசாவநு குதில, நெடில், வல்லி 
னம், மெல்லினம், இடையினம் என்று நிற க்து அகவல், ௪ 5௧ல், வல்விசை, 
மெல்லிசை யென்பனவற்றோ டுழ இருபதாம், அவற்றைத் தூங்கசை, ஏர் 
இசை, அடுக்கை, பிர்க்திசை, மயஙகிசை பென்பனவறறோ பிறப.மா.. .. 
றறை குதிலகவற் நூங்கிசைவண்ணம கெடிலசவற்நூங்கிலை வண்ணம என 
வொருசாராடரியர் வழங்குப, எ-து, உரையசசரியருரை, 
ene snes caramene ee nt வண. வக. —— 

1 “செஞ்சுடர் வடமேறு? என்னும் பாட்டிற்சாண்க. (செய-௧௫௩,)



௨௫௪ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

வண்ணமாவத சந்தம், தாமேயென அவற்றின்றெப்புச் கூறிற்று, 

இசன்கருத்துப் பாச்சளோடும் பிறவற்றோடும் உறழ sg) பலவகைப் 

படுத்தினஸை வரையளையின் ராமாயினும் அவையெல்லாம் இருபதின் 

கூறாகய சந்தவேற்றுமையாவதல்லது ச௩ச வேற்று ம விளகசாவா 

யிற்று, ௨௩.௪) 

௨௩௫ சின்பென் மொழியாற ரய பனுவலி 
னம்மை தாமே யடி.கிமிர் வின்றே,” 

இசன் தொகைகஞச்தித்துள் ஆறுசலையிட்டவஈநகாலைதுமெனச 

கூறுபடிச்தி வேறஙி "இப் பின்ன மெொட்டுறுப்பெனக்கூறியதென்னை 

யெனின் அவை யொரசோசெயயுட்சோதிய வுறப்பென்பதாம் இவை பல 

செயயுளூு தஇிரண்டவழி இவ்9வெட்டுறுப்பும்பற்றிச் சொகுக்கப்பமிமென்ப 

தூம் அறிலித்சற்செனக்சொள்சு, இவற்றை வனப்பென்று பெயர் 

கூறிற்றுப் பலவுறப்பு இரண்டஉழிபபெறுவசோ ரழசாசலின். இப் 

பெயர் சூச்திரத்தார் பெொவேண்டுவோ ரீவனப்பிய ரனே வகுக்குங காலைச், 
சின்மென் மொழியால்” எனபப்பாடமோதுப, 1இது பெரும்பான்மை பல 

செயயுளுறுப்பாயக்திண்டுபெருயெய தொடாசிலைக்குப் ர பெறுவதேதோ 

சழகென்பதாம், சிறுபான்மை தணிச்செயயுட்கும் இவவழகு கொள்ள 

வேண்டுமென்பதூம, இருபத்தாறுறுப்பும் அஙஙனகந் தரண்டசெயயுட்கு 

முரிச்தென்பதூம் உணர்சதுதற்கு.2 தொசைச்சூத்தாத்டைப் பிரித் 

தோதிப் பின்னும் ஒரினப்படுச்தி யொருகுச்தாமாகவே யோதினா பென் 
றுணர்ச, இவ்வளப்பை யொரோசெயயுளுட்சொள்ளின் மாத்துனா 

மூதலீயவற்றின் அழகு பிறலாசாம். இ௩ங௩னம் வகுப்பவே தனிறிலைச 

செயயுளா௩ தொடாறிலை-செயயுளும எனச செயயு ளிரண்டாயிற்று, இனிக் 

கூறுகின்றன தொடர்கிலைச்செயயுளென் நணாக, 

இது முறையே அம்மை கூறுகின்றது அம்மை குணப்பெயா: 

௮மைதிபட்டு நிற்றலின் அமமையாயிற்று. 

இ-ள், ின்...யால். ௮-து சன்மையாய மெல்வியவாய சொல்லானும் 

சாய பனுவலின், ௭-து இடையிட்டு வச்ச பனுவல் இலச்சணச்தானும், 

அடிநிமிர் வின்றுசான் ௮ம் மை, எ-து அடிரிமிர்வின்றாய்.. ௬வது 

தான் அம்மை யெனப்படும், எ-று, 
  

74 ௨-ு) நிற த்தழுறையானே வனப்புப்பாகுபடுக்குமாறு ௮ம்மையாகிய 
செய்யளுணர் , நறு. சிலவாய் மெல்லியவாதயெமொழிகளானே சொடுக்கப் 
பட்ட அடிஙிமிர்வில்லாசசெய்யுள் ௮ம்மையாகும் எ-று, உ-ம், “அ.றிவினா 
னால தண்டோ பிறநிதிஷேய், சன்னோய்போற் போற்ருச் சடை? (இருச் 
குறள்- ௬௧௫) ன௨௬ம, ௭-து உரையாசிரியருரை. 
  

1 இங௩னம பாடஙசொண்டார் பேராஇிரியர்-டரையாடரியரும், 
ஈசசினாகஇினியர் * வனப்பியருனே வகுக்குஙசாலை 7 என்னும் அடியில்ல 
சாகவைச்தே உரைகூறுதல்சாண்க,



ஈச்சினார்க்கினியருரை. உ௪டு 

அடிசிமிராதென்றது ஆறடியின்ஏராமையை, ௫ிலவாதல் சொல்லெண்ணுச் 

சுருங்கு சல், மெல்லியவாதல் ரலவா௫யெசொற்சளும் எழுத்தினான் அகன்று 

காட்டாது சிலவெழுசத்தான்வருதல். சாயபனுவலின் என்பது அறம்பொரு 

ளின்பமென்னு மூன்றற்கு (மிலக்சகணங்கூறுவன போன்றும் இடையிடையே 

அன்ராயுச் சாவிச்செல்வசென்றவாறு. அக௫்ஙனம்வக்சது பதினேண்கீழ்க் 
கணக்கு, ௮சனுள் இரண்டடியானும் ஐுதடியானுஞ் ஈழ பான்மை யாறடி 

யானு மொசோசெய்யுள்வுசவாறும் அவை சென்மென்மொழியாயவந்த 

வாறும் அறம்பொருளின்பச் திலக்கணந்கூறிய பாட்டுக்களும் பயின்றுவர் த 

வாறும் இடையிடையே கார்நாற்பதுங் களவழிநாற்பது முசலியன வக்த 

வாறுங் காண்ச, உள்ளுறுப்பாய்ப் பதினெட்டையும் வனப்பெனப் படுமென் 

PaO snore. PO ger «ama சாலம் வினையிடனோ டைஈது, மிரு௨ர வெண் 

ணிச செயல்”( இருச்-௬௭இ) இ: த இலக்சகண௩கூ றலிற் பனுவலினென்புரர். 

“மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே யிவள்கண், பலர்காணும் பூவொக்கு 

மென்று? (இருக்-௧௧௧௨) இஃது இலச்சய மாசலில், சாயவென்றார். தாவு 

தல் இடையிமிதல், அ,சனுள்ளுறுப்பாகிய பாட்டுக்கடோறும் மாத்திரை 

மூசலியவுறுப்புக்களேற்பன பலவும்வருமாறும இவ் வனப்பெட்டலுள் 

ஏதுபனபலவும் வருமாறு முணார்ச. ஆசாரக்கோவையுள்ரீஆொயின் மூன்றும்? 

(,தற்சிறப்புப், ஆறடியாற் ுபான்மைவாதது. (a.m @) 

௨௭ செய்யுண் மொஜழியாழ் சீர்புளைக் தியாப்பி 

னவ்வகை தானே யழகெனப படுமே, * 

இத மூசையே அழகு கூறுகின்றது. 

இ-ள். வழக்குசசொற்பயிலாமற ெெஈயயுளு ட்பயினஐவருஞ்சொல் 

லானே ஈர்த்துப் பொலிபுபெறப்பாடின் அப்பகுதி௮மசெனப்படும், எஃறு, 

அவ்வகையென் றசனான் ௮வை வேறுவேறாகவந்து ஈண்டிய சொகைநிலைக 

செய்யுளென்றுணார்க, அவை 1நேடுந்தோகை ழதலிய தோகையேட்டூமாம். 
௮து தலைச்சங்கத்தாரையொழிர்தோ சிறுபான்மை வழக்கும் பெரும் 

பான்மை செய்யுட்சொல்லுமாக இவ்விலக்கணத்தாற் செய்சவாறே Qa 

காலத்துச செய்யிலுமாம். எ-று, சாயபனுவலின் மையின் ழவடிழப்பது மூ.௪ 

வியனஹீம் ௮ழடன்பாற்படும். இவற்றுள்ளும் ஒரோசெய்யுட்கண் மாத்திரை 
மு.தலியவுறுப்பும் இவையும் ஏற்ற வசையான் வருமாறு காண்க, (௨௩௬) 
  

% எ-து, நறுத்தமுறையானே யழகென்னுஞ்செய்யுளுணர்......... ற்று, 
செய்யுட்குரியசொல்லினாற் சீர்புனைர் துதொடுப்பின் ௮வ்வகைப்பட்டசெய்யுள் 
அழகெனப்படூிம் எ-று, உ-ம். 4துணியரும் பரப்பகங் குறைய வாங்கி, மணி 
ரடுக்சன் முற்றிய வெழிலி, காலொடு மயங்கிய கனையிரு ணடுரொள், யாங்குவர் 
தனையோ வோங்கல் வெற்ப, கெடுவரை மருங்டுற் பாம்பென விழிதருவ், கடு 
வரற் சலுழி நீ6தி, வல்லியம் வழங்குங் கல்லதர் நெறியே? எனவரும். எ-த 
உரையாசிரியருரை, 
  சொ ரசனைகள், 

1 கெந்சொசை என்பது Kerr guy.



௨௪௬ தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 

௨௩௭ கொன்மைதானே, 

யூரையொடு புணர்ந்த பழமை மேற்றே,* 

9) 5 O £16 on oH Gl OT Mg. 

௫-ள். சொன்மையாவது உரைவிரா ௮ யப் பழமையாகய க, பொரு 

ளாகச் செய்யப்படுவன, எ.று, 

அவை பேருநீதேவ ஒர்சேய்த பாரதழம், தகடாயாத்கிரையுய போல் 

வன, சிலப்பத்காரழம் அதனபாறபமம. (௨௩௭௪) 

௨௩.௮ இழுமென் மொபழ்ரியான் வீழமியது 1, வளினும் 

பரந்த மொழியா னடிநிமிர்டிதொடுினுக 

தோலென மொழிப சொன்னெறிப புலவர் 

கோ இன் றது 7 3 கொச்சகச் த் மரா வகூலிகினி Bl அது இருவ்சைய, காசசகச தானும 

அகவலாலுஞ்ு செயயப்பச வனவாம, 

௫-ள். இழுமென்னுமோசையையுடைட மெல்லென m சொல்லானே 

அறம் பெயரு ev oor 4 வீடெனனும வு ரியபொருள பயபப.4 பெயயிலும் 

ஆசிரியப்பாட்டான் உருசதைமோறொடிபம்னூு தோலென்றுகூ மு வர 

பழநெறியையரிடகத பலவா. ஓறு 

யாப்பினும் பொருளினும வே௱௱லமயுடைடது (செய-௪௪௯) என்ற 

வழிப் பொருளர் வேதுபட்செ. சொசசச தா £செயயப்பளவன  சோலாம், 

எ-று, இவையபொருட்டொடா.. வை சிந்தபமண முதலிய... அவை 
  

 எ-து, 1 றுச்சமூஸலாயாசே. முதான்ஸம மசய்யுளா பப முரர், று, 

உரையொடுமபொருக்கிப்போர்ச பழமைச்சாகய பொருண்மேல் வருவனவாம். 

அவை இ௫ராமசரிதை பாணடவகர் த முசலாயின வற்றின் மேல்வருஞ்செய் 

wer. எது உ ரையரளிரியருரை, 

* ஏ-ஐ, நிறத்கமுறையானே தேரலாவயசெய்யுளாமாறுணார்-த்,3. இழு 

மென்மொழியிஞன் வி. மியபொருளைக்கடதினும் பரக்தமொழியான் ௮ டிரிமிர்க் 
தொழுூனும் தோலென்னுஞ்செய்புளரம் ௭-௮, உ-ம், *பாயிரும் பரப்பசம் 

புதையப் பாப்பக, மாமிர மணிவிளச் கழலுஞ் சேச்கைம், துணிதரு வெள்ளச் 

துயிலெடை பெயர்க்கு, மொளியினான் சா! யெளிசெனல் கூறி, னிம்மை 

யில்லை மறுமையில்லை, ஈன மை யில்லைத் சமை யில்லை. செய்வா ரில்லை செய் 

பொரு னில்லை யறிவா ரில்லை............?. (மார்ச்சகண்டேயனார்சாஞ்சி) இழு 

மென்மொழியால் வி(ழுமியதுவந்த.து. *இிருமழை தலைஇய விருணிற விசும்பி, 

னென்னுங் கூத்தராற்றுப்படை” பரந்தமொழியா னடிநிமிர்ந்துவந்தது, எ-று 

உரையாசிரியருரை,



நச்சினார்க்கினியருரை. ௨௪௪ 

பாவிதனெமாகய துறையும் விருத்தமும் பற்றிச் செய்சன வென்பார்க்கு 
அப்புலவர்செய்யுட்செய்கன் ற காலச்திற்குதூல் தோல்காப்பியமா।பவாறும் 
அலர் இனங் சொள்ளாசுவாறும் அவ்வினக்கடாம் இலக்கணச்குறைபா 
டுடையவாறுங கொச்சகம்போற சிறப்பின்மையும் முன்னர் விளங்கக்கூறிய 
வற்றைச்கொண்டும் பின்புசெய்சநால்சள் முன்புசெய்ச செய்யுட்கு 
விஇியாசாசவாறுங்கொண்டுமறுக்ச. பின்னோர் சாஞ்செய்ச நூல்கட்கு ௮வை 
உதாரணமாகக் சாட்டலின் அச்செய்யுள் அர்தூல்கட்குமுன்னாயவாறு 

gents இனித் தொல்காப்பியயரையோமிந்த ஆசிரியர் பதிரோர 
வநட் சிலர் இனமுங்கொண்டார். அதுபற்றி யாப்பநங்கல முசலியலஓற் 
றினும் இனங்கொண்டாசென்பார்ச்கு அவர்கள் அதத்தியனுர்க்தமாறாக 

தநூல்செய்சவராவர், அவை வழிநூலெனப்படாவென்று மறுக்க, இனி 
யாசிரியப்பாவான் அடிரிமாரந்துவகசன தேசிகப்பா முதலியன, (௨௩௮) 

௨.௩௯ விருந்தே னும், 

புதுவது களக்க யாப்பின் மேற்றே, 

இ௫ விருந்து கூறுகின்றது. 

... இஸ்,  விரு்சென்றுடறப்பமிவதூசானும் பு... ச தொடுிச்சப் 
பிட் சொடர்சிலை-செய்யுளின் மேற்று, எ-று, 

சானுமென்றவுமமை யிறந்ததுசமீஇ யிற்று. முற்கூறிய தோல் 
பழையகதசையைப் புதிசாகக்கூறலென்றும், இது பழையதும் புதியதுமாயெ 
சழைமேற்றன்றிக் சான் புதிசாசப்படைச்துத் சொடர்றிவைர்செய்யுள் 
செய்வசென்றும் பொருள் சருசலின் அலை மந்தொள்ளாயிரழம் பின்னுள் 

aT பாட்டியன்மாப்ங்கூறிய கலம்பகச்சேய்யன் முதலியவற்றைப் 
பாடிதலுமாயிற து. ் (௨௩௯) 

௨20 ம்காரை மசலா கார alt ற்றுப் 

புள்ளி பிறுதி பியைபெனப் படுமேர் 

இஃது இயைபு கூ.றுகன றது, 

இ-ன். ஞணஈ௩மனய௰யமலவமழள் என்னும் பதினொருபுள்ளியுள் 
இமைழேனம்பம் ௭: செய்யுளைப் பொருட்டொடாராசச்செய்வது 
இயழைசெனப்படும் எ-று, 
  

#G- த, நிறுத்தமுறையானே விருர்சென்னுஞ்செய்யளுணர்.........2ீறு, 
விருந்தாவது மூன்பு...... ப்புதிதாகப்புனைர் ச யாப்பின்மேலது எ-று, புஇதாகப் 
புனைதலாவது ஒருவன்சொன்ன மொழியினிழல்வழியின்றிச் தானே தோற்ற 
வித்தல், அது வர்சவழிச் கண்டுகொள்க. இது பெரும்பான்மையு மா௫ரியப் 
பாகைக்குதித்தது. ௭-து உரையாசிரியருரை, 

ர எ-து, நிறுத்தமுறையானே இயைபாமாறுணர்...... ற்று, Cy CT, By 

ம,ன,ய, ஈ,ல,வ,ழ, ள, என்னும் பதினொருபுள்ளியுமீருகவருஞ்செய்யுள் 
இயைபென்னுஞ்செய்யுளாம் ௪-௮. ௨-ம். வர்சவழிச் கண்டுசொள்ச, ஏ-து 
உரையச௫ரியருமை.



he sy தொல்காப்பியம் சேய்யளியல் 

இயை பென்ததனானே பொருளியைதல்பெத்ரும். பரந்தமொழியா 
லடி.ரிமிர்க்த சோல் உயிரி. ந்றவாயேவரும், னசா£வீத்றா of bg பொரு 
டொடர்ந்சன மணிமேகலையும், உதயணன்கதையும். ஒழிர்த கொற்றக் 
களுக்கும் இலச்சணமுண்மையின் இலச்டியம் இச்சாலத்து வீழ்ந்தன 
போலும், எனப்படுவதென்றகனான் டுக்காலத்தார் கூறும் அந்தாதிச்சொற் 
ரொடருங்சொள்க. (௨௪௦) 

௨௪௧ ]சேரி மொழியாற் செவ்விதிற் களக் 
தோதல் வேண்டாது குறித்தது தோன்றிற் 
புலனென மொழிப புலனுணர்ர் தோரே,* 

இத புலன்கூறுகின் ஐது. 

இ-ள். பாடி மாத்றங்களானே செவ்விதாசச்கூறப்பட்டு ஆராய்ந்து 
காணாமை பொருள் தானே சோன்றசசெய்வது yoo pe part 
அறிவறிச்சோர். tm, 

அவை விளக்கத்தார்கூத்து முசலிய வெண்டுறைச்செய்யுளென்ற 
கொள்ச, (௨௪௧) 

௨௪௨ ஒற்றொடு புணர்ந்த வல்லெழுத் தடக்காது 
குறளடி முதலா வைந்தடி யொப்பித் 
தோங்குய மொழியா னாங்கன மொழுகி 

னிழைபி னிலககண மியைந்த தாகும்.* 

இஃ.த இத,திரின்ற இழைபுகறுடன் த. 

ஓள். ஒற்.. து. எ-த வல்லொற்றெடுத்த வல்லெழு ச்துப்பயிலாமல் 
குறள்...து. எ-து இருசாமுசல் எழு£ரடியளவும் அவ்வைந்தடியினையும் 
ஒப்பிச்.து. ஒங்கி...ன். எ.து செட்டெழுத்துப்போல் ஓசைதரும், மெல் 

லெழுத்தும் லசார ளஎகாரஈகஞமுடைய சொல்லானே முற்கூறியவாறே 

தெரி$சமொழியாந் செந்து ஐசல்வேண்டாமற் பொருள் புலப்படச் 
செய்யும. இழை...கும், இழைபினது இலக்கணம் பொருந்தித்ராம். எ-று, 
  

** எ-து, நிறுத்தமுறையானே புலன்என்னுஞ், செய்யுளாமாறுணர்...றறு. 
,பிக்கப்பட் டாராயவேண்டாது பொருள்விளங்குவது புலளரென்னுஞு 

செய்யுளாம் எ-று. உ-ம். பாற்கடன் முகந்த பருவச் கொண்மூ, .... ழ். செறி 
மேரசின் வழங்கி யொன்ஞார், மலைமுற்றின்றே வயங்குதுளி சிதறிச், eer we 
டி.ருமுகங் காணக் கடுந்சே, ரின்று புகச் கடவுமதி பாக..., மாவொடு புணரச்த 
மாஅல் போல, விரும்பிடி. யுடைய தாகப், பெருங்காடு மடுத்த காமர் களிதே? 
எனவரும், எ-து உரையாிிரியருரை, 

1 ௭-த, நிறுத்தமுறையானே இழைபாமாறுணர்..........த்று, POG 
புணர்ந்த வல்லெழுத்தடச்சாது ஆூரியப்பா......... காலெழுத்தாதியாச இருப 
தெழுத்தின்காறும் பரந்த பதினேழுகிலத்,இன் ஐந்தடியும் முறையானே வரத் 
உட பன்னுஞ் செய்யுளாம் எ-று. உ-ம், போந்து பேசந்து சார்ந்து சார்ச்து, 
  

] தெரிந்ச மொழியான் என்பதும் பாடம்,



ந்ச்சிஞார்க்கினியமுமை. ௨௪௯ 
é 

சழிரெடிலடியானும் வருமமென்றாரேனும் எழுசீரின்மிகாசென்று 

சொள்க, ஒப்பிச்சென்றசனாற் பெரும்பான்மை நாத்£ரடியான் வருஞ் 

செய்யுட்சண்ணே யொழிஃச நான்கடியும்வருமென்றுகொள்க. அவ்வாறு 

வருவன தஸியும் பரிபாடலும்போறு மிசைப்பாட்டாகிய செந்துறை மார்க 

கச்சன என்றுணர்க, இவ்வைப்பு இனச்திற்குரியவாசலிற் நேர்சல் 

வேண்டாது பொருள் சோன் றச்செய்கவென்ருர்.. இச்சொல்காப்பியனார் 

மேற்கூறிய இசைத் சுமிதாகலின் ௮சர்கு அதிரரம்பட இதனை எஈழ்றுக் 

சண்வைச்சார். இணி யாட் பநங்கலமுசவியவற்றிற் கூறிய சித்திரகவி 

யினையு2 8 oor kG Gane ௩. RO avert st w ௩. இரு ம இரமுமாய் தி செய்வத 

இர்கே யுரியலவாகச்கறம் பிறைக்கவி இம்முப்பச் இனான்குறுப்பும்போல 

வசனைக்கிர்குரிய  சான்போர்செய்யுட்குறுப்பாய் வாராவென்றும் அத் 

இணைல்குரியமாபு aap ru mea on ages தொல்காப்பியனாகூறுமை 

WN COG QAP PB MB ROT Bm TM ஆசிரியரும் அவதறிற்கு அலக்கயெஞ் 

சாண்டோர்செய்புட் கரட் காண மையின் ர்“ வடவெழு go git இய எழுதி 

சொடு புணர்ச்த. சொல்? லாணன்றி வடே வழுக்தாற் பெரும்பான்மை 

வர் செய்யுள் சாமமேசெய்கு. இலர்கியமாகக் சாம்டினா மாசலானும் யாமும் 

இம்ரிறைய் கணி யி ரம்பம் இண்ட கு கடட or aS ea ie, (2 ௪௨) 

2 FB, செய்யு ண்்பா்ரரவ தக Onto 1 ராடி 

| UF om phe Moss ree பிழைத்கன போல 

10/6 fatto oo 3162 அக்சா nu for Tay 

Di off ox a முடி இது வெ ணிம்பார் கடனே ர 

இத ar’ aun திதி Pome 2s யாப்பிலகெணழ் இர்கெள்லாம் புறனடை 2 ன் i ச்ச் 

dn 1 &) od து. 

  

Caring சேர்ந்து நம் நேர்க்து, வண்டு மழ விண்டு குழ விண்டு £ங்க, சீர் 
avd Gamo நீல பூர்வரய், பூதை லச வர வாய, மதியேர் நுண்டோ 

டொல்டு! மாலை, நன்மணங் கமாழம் பன்னல் லூர, வமையேர் வளைத்சோ எம் 
பூரி த் பங்க, oak Borer us Cars) யேர்திள வனமுலை, யிரும்பன் மலரிடை 
யெருதித மாவினறும்சளம துயல்வரும் செறிர்சேம் தல்கு, லணிசகை ஈசைஇய 
அரியநீர் சிலம்பின், மணிமருள் வார்குழல் வளரிளம் பிறைநுத, கொளி 
நிலிவு வண்ட்ிழை யுருவுடை. wala girs, well Ye pay மூழமூட்கிய வணிநிலவு 
மணிக, ரிருர்தளவு மகரளவு சுரும்பு ஈறு தொடையலள், கலனளவு கல 
னளவு கலனளவு ஈலனளவு, பெருமணம் புணர்க்தனை யென்பவஃ, தொருசி 
மறைப்ப டொழிகுவ தன்றே? எனவரும், எ-து ௨. சையாஎரியருரை, 

* இது சூச்திரத்சாற் பொருள்விளங்கும், 
1 வடசொற் ளெவி வடவெழுச் சொரீஇ, யெழுச்சொ புகார்க்ச 

சொல்லா கும்மே? என்பது (சொல்-சொல்-எச்சவியல்-டு.) 
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2 0 தொல்காப்பியம் செய்யு. ரியல் 

இ-ள்.  செயயுண்மருங்கின இிமயபெறராடி யிழைசத இலஈசசணம். 

e-g செய்யுளிடசதுப் பொருளபெத 3 ராய ஈஇாஞுசெயயபபட்ட 

இலச்சணச்தில், பிடைத்சனயபோல வருபவன் oes Ang வழீறிபின 

போனற பின்னொன்ற வரு௨னபு௭ வேம. வக்சவரநிடலார் மிரிபின்றி 

முடிசசல் செளளியோகடன ௭.௮ முற்ச் ஈய இகசைகண தொடு இர் 

யாமன் முடிச்அககோ.ல் அறிபுடைமோகடன ரஃறு அவை பேண் 

சீரின்மிககனவறறைக சழ QERM LU IM MFI) FH MAL வெண்டாவாயே 

வாது கொச்சகமாமட துகு௨னவமை 917 மழு இிவவாப க ருவனவுவ ொச 

சகஙகளினவேழ பாகி தொடைவேறப கக் பீராுமாம, (24m) 

எட்டாஙாஈ சேய ட 

" { 
பாரர்ருவாரி ஈரி 11 னிபருர 

அ }



a... 

பிழைதிருத்தம். 
  

மூதல்சாற்பதாம்பச்சதஇன்மேல் எட்டுப்பக்கங்கள் மறித்.துர்சவராக முப் 

Us paper papse நாத்ப துவரை இலச்கமிடப்பட்டவற்தை முழையே சாத்பத் 

தொன். துமுசலாக சாம்பத்செட்டிறுஇியாகச் இருசத்சிக்கொள்க, எண்பச்செட் 

டாம்பக்கத்திலுள்ள தொண்ணாத்றொனபதாஞ் சூச்திரமும் உரையும் மறித்தும் 

தவறாக எண்பத்தொன்பதாம்பக்கத்திலும் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

பக்கம், வரி, 
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பிழை. 

வியல்புணர்தோேேோ 

பிதித்து 
இயலயை 
ன்ருர் 
வடாஅ.து 
படாகை 
போடஓயப்போடய் 
aCe se gn 
தனழே 
யாப்பாருங் 
அஃசேயேனின் 

துங்கலாவது 
கிரட்டை 
தெரடைமை 
இங்வாசிரியா 

தெடுத்த 
அளபெடை 
பொழிபபென 

யின்ை 
யொரேகொளன் 
முடியினிட்ட 
நரன்சகாத 
சாறபத 
பதின்கன னு 
unis pred ase 

கெளிபட. ச் 
வெரினொடு 
தெதையும் 
வஸரயரை 
அதறகைகேள் 
ராலார் 
யேரசோவெழுச்து 

எழூதீது 
கொர்டியியன லார் 
Fu ges 

தஇருத்தம். 
வியல்புணர்க்தோேேோ 
பிரித்து 
இயலசை 
என்ஞுர் 
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கடாஅது 
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வ “OCs யெனில் 
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GeO s 
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