


  

  

  

௮ழ்தசாசரரொெனலும 

ஆசிரியராறசெய்யப்படட 

யாப்பருங்கலகீகாரிகைமூலமும் 

குணசாகரராற்செய்யபபட்டவுரையும். 
அவவ ஒற் இவய டய 

இயற்றமிழாசிரியராகிய 

திருககணிகை   விசாகப் பெருமாவரவ : 

Tau & oir 
மூனனிலையில, 

தில்லையம்பூர்ச 

சந் இரசேகாகவிராஜபண்டி“த Ee, 
பரிசோஇககப்படடு 

ழே. பணடிதராலும் 

புத்சசகபரிபாலனசபைததலைவ. ராகிய 

மணலி, 

பெரியதம்பிமுதலியா 
ரவர்களாலும், 

வாணிரிகேதன அச்சுக்கூடத்தில் 
ப இப்பி க்கப்பட்டன, 

  

துந்துபிஷ் சத்தினாமீ” 

இரண்டாம்பதிப்பு, 
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இதுணை கணபதிதுணை. 
oo 

யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

மலமும் உரையும் 

ர்வ சரவ ணட தரு ம ~ 

பாரயிரம் 

கந்தமடிவிலக மலாபபிண்டி சகண்ணாரிழற்கே 

எநதமடிகளிணைபடியேத்தியெழுத்தசைசி£ 

பந்தமடிதொடைபாவினங்கூறுவன்பலலவஈ இன, 

சந்தமடியவடி.யானமருடடி யதா குறலே. 

எனப. - சாரிகை, தூலுரைககுமிடதது அறபெயரும; காரணமும, 

ஆக்கியோனபெபரும) அளவும, பயலும்) உரைததுரைககறபாற்று, அறறே 

ல், இகநூலெனன பெயாததோவெனின, பாளிததியமெனலும்* பாகதவிலக் 

கணமும், பிங்கலமென்றுஞ சஈதோபிசிதமும்போலக காரிகையாபபிறருசிச், 
குணகாகயெமென்லுங கருசாடசச்சசதமேபோல மகேமுனனிலைத்தாய, 

அவையடச்சமுழுடையதாய, ய, மயேசசுரர். யாப்பேபோல உதாரணமெடுத்தோ 

தி, இசைததமிழச செயயுட டுறைக்சோவையேபோலகும, அருமறை யகத் 

தீட்டகவோததின  வருக்கச் கோவையேபோலவும், உரூபாவதார ததிறகு$த 

கச் சலேகமே போலவும், முதனிளைப் புணாததிய லிலச்கியதததாய், வே 

தத்திற்கு நிருததமும், வியாசரணத்திறகுக் காரிசையம, அவிரயாயாப்பிற௫ு 
நாலடிகாறப தம்போல, யாபபருஙகலமெனனும யாப்பிற்கஙககமாய, gavel} 

  

ச் 

அரரமுடைததாகச் செய்யப்பட்டமையால், யாப்பருங்கலக்சாரிகையென்லும் 

பெயாத்து. இரநூல யாதுகாரணழாசச்செய்யபபட்டதோவெளின், பண 

டையோருராதத தணடமிழ்யாபபிற சொண்டிலாதகுறியினேரைக்குறிக்கொ 

ஞீயுதல்காரணமாகவும, தொலல்ப்பலுவற ௮ணிபொருஞணார்த ஈலலவை 

யோரை ஈகுவிபபது காரணமாகவுஞ் செயயபபட்டது. இர.நூல் யாவரா 

நிசெயயபபட்டதோவெனின், ஆரியமென்றும் பாரிரும்பெளவத்தைக் காரி 
கையாக்கித் தமிழபபடுததிய ௮௬5தவததப பெருஈதன்மை அமுதசாகர 

ரென்று மாசிரியராற செயயபபட்டது, இரநூ லெவ்வளவைத்தோவெனி 

எ, இயலவகையானமூன்றும், சாரிசைவகையா னாறபத்தரானகும், சர 
'ததவசையாற ரெண்ணூறுரொதமு மிருபததெட்டெழுததுமென ச்கொள்ச, 

அவற்றுள, ஒருரெரசமாவனு ஒறறொழித - உயிரும், உயிமெயயுமாயே 
  

பாககமெளபத-.- வடமொழிசரிதைவு,



பர பபகுங்கல்ககா GOT. 

முப்பத் திரண்டெழுத்தாமென௫க கொளக, ௮வறநள, நேரசைமுதலாகிய 

காரிகைஇருபத்தொனறம, நிறாயசைமுதலாகியசாரிகையிருப்த paper mL 
வககொ க, நேரசைமுதலாகியகாரிசையொனதிறுக்க எழுதக௩பதது கா 

ளகும, நிரையசைமுதலாகிய காரிகையொனரிலுக்குஎழுதகறபஈதெட்டுமெ 

னககொளக, இவவிருகிறமுஙகூ.டிராறம இரணடாமிரத நதசதொளாயிர ததெ 

ட்டெழுததாமெனகசொளக, கேரசைமுதலாகியகாரிகையொறரொழிததோர 

ட். ச கெழுத்துபபதினாறும, நிரையசைமுகலாயெகாரிகை யொ௱ஜ்ெழிததோ 

ரீடிக் கெழுதி துப பதினேமுமெனககொளக. எனை நடியடசோறுமை 

ஞராோசாசாசகானகும வெண்டகபிழையாச. கடையொரு€ருமவிளஙகா 

யாகி, கோபதினாறே நிரைபதினேழென, மோகினாசலித றறையோரடிகசெ 

முத்தே!” எனருராகலின. இரநூலாறபபயனயாதோவெனின - யாபபாராய। 

தலபயன, யாபபாராயவே - பா - தாரழிசை - துறை - விருததககளாலாக 

நூ ப்பட்ட அறம பொருளினபம லீடெனவம்யற நின மெயமமையறிஈ து விழு 

பபமெயதி இமமை மறமை வழுவாமனிகழவாராசலின இருமைசககும உற 

திபயபபதியாபபெனககொளக, யாபபெனிறும,; பாட்டெனிறும, தூககெனி 

றம, தொடர்பெனிஐம, செயயுளெனிறுமொககும. எனனை/யாபபுடி, பாட் 

Ge BF AGS தொடாபுஞ செயயுளை Cares nO nor அணககயோரே) ” 

ள்ராராசலின, BG Lr உறபபியலம், செயயுளியலும, திபு op மூ 

ஊகைப்படும். அவறறுள - இவவியலெனனபெயாததோவெனின,; எழுத்தும், 

அசையும, 8ரும், தளையும், அடியும, தொடையம, எனறும் தறுறுபபினையு 

மூணாததிறருதலான் உறுபபியலென்னும பெயாத, இவவியலுள, இததலை 

க்காரிகை என்றுதலிறரோவெனின, தறறபபுபபாயிரமுணா த் அதனுதலிறறு, 

என்னை] வணகசமதிசார மென்திரணடுஞ்சொலலச், சிறபபெனனும பாயிர 

் மாம்” அிதெயவவனகசமுஞ் செயபபடுபொருளு, மெயதவுாரைபபஅு தறசிற 

பபாகும” என்றாராகலின். [55 சமடி.ில் - சாறகுழலே, ௭- அ. முருகுவிர்யு 

மொயம்மலரசோகின$8ழிருக்கும அருகனதடிவணஙக, எமுததும, அசையு 

ம்; சீரும், தளையும், அடியும, தொடையும, பாவும, பாவினமுமாமாஇரைபப 
ன் தளலிாபுமாயுஞ் சிறுமெல்லடி த ததைநெடங்குழறறையலாய, எ-று Janz 

பொழிபபுரையெனக்கொளச. என்னை) போழிபபெஎபபய த பொரு£திய 

பொருளைப, பிண்டமாசக கொணமொபப தவே” எனருராகலின. கதமடி 

வில் - இணையடியேத்தி - என வணககஞ்சொலலபபடட௮. எழுததினங்குு 

வனென வதிகாரஙகூறப்பட்டத,14வழிபடதெயவவணககஞசெய்து, nae 

மொழிமுதல வகுததெடுத ஜக்கொண்ட, விலச்சகணவிலக்கிய, மிகெசணின 

யினிதுமுடியும'' எனபவாகலின் ஈணடு வணச்கஞசெயயபபட்டது. இனி எழு 

தீதுமுதலாகிய எட்டினையும, காரணககுறியானவழஙருமாறு, எனனை “tarp 

தீபபரிதலி ளெமுததேயவவெழுத், தசைததிசைசோடலி னசையேயசையி 

ைச௮, ோகொளநிறறலிற €ரோ€ரிரண௰, தட்டுநிறறலிறறளையேயததளை, 

யடுத் துடத்தலி னடியேயடியிரணடு, தொடுததனமுதலாமின சொடையே 

யததொடை, பரவிரடததலிற பாவேபாவொத, தினமாஈடத்தலி ஜி௫மெனப 

படுமே" எனலரும, ப$தமெனிலும, ச்யெனிலுமொகசம், என்னை14பகு
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பாயிரம், 

தீதெதர்நிறறலிற் பஈதாதளையென, வகுத்தனாமாதோ வணடமிழோ0"" 
எனருராகலின்8 பலலவத்தின் சஈதமடியவடி.யான மரட்டியதாழ்குழலே, 

௭-2. மக€உமுன்னில், ஏகாரம்-ஈறறசை; (௪) 

அவையடககம். 

தேனு சமழ்தொஙகன்மீனவன்கேட்பத்தெண்ணீரருவிக் 

காளர்மலயத்தருந்தவள்சொன்னகன்ளித்தமிழ் நாஜு 
பாஞநடாத்துின்றேனென்றெனக்கேஈகைதருமால்? 
ஆவைறிஜினவர்கட்கென்னங்கொலென்னாதரவே, 

இ-கை, .ூலின.து பெருஈதனமையும், அசிரியாது பெருஈதனமையும், 

தன.தள்ளககுறையு முணர்த்திய முகசததான அவையடக்க மூணாத்துற்ற, 

இ-ள், தேனிறைநத மணஙசமழ்ெறவேப்பமாலையைததரிதத பாணடியன" 

கேட்கக் .செலிரக, அருவிரீகையடைய சாகளச்சோலைகூழ்ஈத பொதியமலை 

யிலெமுருளியிருக்ெற அரியதவததினையுடைய முதலாசிரியராிய அசத 
இயமுனிவரால் ௮ருளிசசெயயபபட்ட அழிவினறிரில்பெறறமுததமிமுள் இய 

நறமிழினகூழுடிெய யாபபிலககண நூலை யாலும், garden carg புலலி 

ய நாவைச்கொண்டுசொலலத தொ.டஙகினேன் இது அறிலிலியாயெ எனக 

சே நயினை விளைச்குமாயின; குறைவிலலாத அறிவினையுடையவர்ச்குமா 

தாகுமோ - எஃறு, ஏ - அசைநிலை, இழிவுசிறபபும்மை விகாரததாறறொக்க 

அ-யானாடாததுனேறேனெனபதறருவேறுபொருள கூறுவாருமுளா, (௨). 

சுருக்கமில்கேள்வித் துகடீர்புலவர்முன்யான்மொழிந்த 
பருபபொருடாலும்விமுபபெ! முலாமபனிமாலிமயப் 

பொருப்பகஞ்சோக்தபொலலாககருககாகசைபுமபொன்னிறமாய் 

இருக்குமெனதிவவா றுரைககுமன்றோவிவ்விருசிலமே, 

இ-கை, புலவர.து சிறப்புணாததிய முகதசான்௮மையடச்சமுணாதத- 

ஐறு,7இ-ள். பனிதோய்ாதநெடியலிமயவரையிடததைச்சோகத இழிவாக! 

சரியதாக்சைப்புளளும,பொனனிறமுறறிருக்குமென்று பரகதவிவ்வுலகத்தவர் 

சொல்வர் இவவாறே Sonsgres அளவிலலாத நாறகேள்வியை யுடைய 

புற்வர்க்குமுனகுற்ற முடைய வ.திவிலலாத யான கூறிய சிறப்பிலலாத பிண 

டய்பொருஞம், றரத.றண்பொருளாம, ௭-௮, ௮ளறு-ஓ-ஏ-அசைரில், (௩) 

பாபிரமுறறிற்று 
னைதம்.



(முதலாவது 

உறுப்பியல், 
OAR 

  

குறினெடிலாவீகு நுகியமூவுயிராய்தமெய்யே 

ம.றுவறுமூவினமைதீருயிர்மெய்மதிமருடடும 

சிறுநுதற்பேரமாக்கட்செய்யவாயையநுண்ணிஷை _யாய் 

அறிஞருரைத்தவளபுமசைக்குறுப்பாவனவே. 

இசை மேலஇகாரம் பாரித்தவெட்டிலுள அசை க்குறுபபா மெழுத் 

அசளது பெயா வேறுபாடுணாதது-ற் று | pcr. குறிலாவன-௮-இ..௨-௭-௨- 

எனவிவை, எனனை “9 Q 2, a ஒ வெனலுமப்பாலை5 2, ' மோரளபிசைக் 
குங் குற்றெமுத்தென்ப” எனருராகவின.கெடிலாவன - ௮-௭ - ஏ- ஐ-ஓ 

ஒள - எனவிவை, என்னை (த ஈஊ எ ஐ ஓ ஒள வெனுமபபாலேழு, மீரள 

பிசைககு நெட்டெழமுத்தெனப'',, ஆவியாவன- அகரமுதல ஒளகார மீருயக் 

இடத பனனிரணடெமுத்.கமெனககொளக” .எனனை-1: வகாஈநதல ஒளகார 
விறுவாயப, பனனீரெழுதது முயமானமமாழிப : எனருராசலன. குறயெ 

மூவுபிராவன-குறறியலிகரமும; குறதியஇைரமும, ஐகாரககு௮ுககமும. என 

விவைஇவைகேலேசொல அம, ஆயதமெனபதஃகேனம்- அஃ்கேனமெனி 
ஜும்; ஆய, சமெனிலும், தனிரிலையெனிலும, புள்ளியெனினும, ஒற்றெனினு 

மொக்கும; எனனை, *அஃகேனமாயதக தனிரிலைபுளளி, யொற்றிப. ரல வை 
ந்.தமிதறகே'” எனமுராகலின, (வரலாறு) எஃகு - க௪-௧%டு-௧ஃ த-சஃபு- 

கஃறு-எனவரும். எனனை **குறியசன்முனனராயதப்புளளியுயிரொடுபுணாஈத 

வலலாறனமிசைததே" எனு. ராகலின.- இனி மெயயாவன-ககரமுதலீ 6 னகர 

மீறாயதடத பதினெட்டெழுதது மெனச்கொளச, எனனை 2%ககரமு£தகன். 

கரவிறுவாயப், LBC ew ever Glenn ap 5 $1 மெயயெணிமாழிப"” என்ராராகலின். 

மெயயெனிலும், உடமபெனிலும, உறுபபெனிலும், ஒறறெனிலு வயல் விலக 
னினுமொக்கரும. எனளை “மெயயுடம்புறுபபொறறிவைசாமொருபொருட், செ 

ய்யுமெனறுசெபபினாபுலவா”' 6டிமயயினியறகை புளளி /யொடுகிலையல'$4௭ ௪ 

ரலொகரததியறகையுமறறே” மெயயினியசக மகரமொடுசிவனும்'**மெயயு 

யி£நீல்கிற நினனுருவாகும்'” எனமுராகலின, ஏகாரம எணணேகாரம், என 

ன எணணேகார மிடைபிடடுககொளிஐு, மெணணைக்கருதி ona 

ஞர்புலவா”' ் எனருராகலின. மறுவறுமூவின மாவன-வலலி 

இடையினம-எனவிவை. வ வலலினமர்வன, சசடதபற. மெலலினமாவன, இற 

ணாமன-இடையினமாவன, யரலவழள; எனனை “வலலெழுததெனப, ௧௪_ 
தபந! டிமலலெமுததெனப நஞணசமன”'' €இடையெழுததென்ப, யரல 

வழள,, எனரமுராகலின - மறுவறமூவினமெனறு சிறபபிததவதனால ௮வை(/ 

யிாரமெயயாகிய காலததும) அ௮அபபெயரானே வழஙகபபடுமெனககொளக, 
என்னை “விதபபுககிளவி வேணடிய தவிளைககும” எனருராசலின, eureka | 

1௦-மெலலினம்- 

யயாவன-உமிருமெயயுககூட்டியசசரிசசபபடாநினற பனனிருபதினெட்டிரு 

நூறமொருபத்தாறெழுததுமெனககொளக, அவையரவன-சகர்மேதில் னகரமீ 

ருயககடஈத பனனிரு பதினெட்டிருநாற மெருபததா றெழுத்துமெளச்சொ
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டூான$தோனக்:



உறுப்பியல, டூ 

ள௪,,எனனை] “உமிரீராறேமெயம்மூவ WG, யம்மூவாறுமூயிரொடுமாப்ப, வ! 
ருதூறமொருபததா றமிாடமயயே']%புளளியிலலா வெலலாமெயயு, முருவுரு 

வாயெகரமொடுமிர்ததது, "மேனையுயிரோடுருவுதிரிஈ தயிர்சதஓ, மாமீரியல் வு 

யிர்த்தலாறே'” “மிமய்யின்வஅழிய அயிர்தோனறுடிலையே”', எனருராகலின், 

'மைதீருமிரமெய்யென.றி சிறபபிததவசனால ஏறி வூிரினளவே பமிமெயக் 

குமளவெனக்ளெளக, என்னைச் *உதிர்மெயகக௭ அமுபிரளவென்ப"' Greer (ap 

rrasler nein pO - mareicowrQueru gin SC ecper ah dr. st ea Teor, 

இடம்படரெய்ஞஞானீககறபிலுமென௮ம, அடதசாதா ரான்று மடஙகரா 

தடங்கண்ணாய, உபபொடசேயபாறயிரசாயம பெயதடிலும், கைபபருபேயச் 

சுரையின் கரய'” எனப்பிறருகதடஙசணணாயெனறுமகூஉமுனனிசை சொனனா 

ரனக்கொளக, மதியெனபதீணடுபபிறை-௪ஃ.௮ **இருகோ_டடொரும 

இியெழில்பெறமிலை௪சினை”' எனறுறபோலசகொளக. அலலதாஉம அறிவினைம 

யககுஞ சிறுநுதனமுதலாகிய வறுபபுகளையுடையாயெனறுமாம். AGG 

ors s அ௮அளபுமெனபது புலவராறசொலலபபட்ட அளபெடைகளும. ௭-௮, 

அளபெனினும, அளபெடையெனிஹம, புல தமெனிலுமொகசும். எனனை 4௮ 

எபெபுதுதமாசீருபெயர, மளபெடையெனபவதிஈதிள்னோரே'? ) எனனம சலி 

௦ வபோ கட செசலலு அழ அசைககுறுபபாவனவெனபது. Qui Blew ap 

ன்றுதிறத்தெழுக்க மசைக்கு றபபாரிம்சூகம், எ-று. ஏகாரமீறறகை; தே 

ற்றமெண்ுமமையும். எனனை]6தேறறம்வினாவேபிரி நிலயெணணே, Simone 

“யிவ்வைகதேகாரம்மே'” எனழுராகலின; எனனைர் 4குறினெடிலளபெடையுமி 

  

ரு௮பபுயிமெய, வலியமெலிய விடைமையோடாயதம, இ ௨ ஐ யென மூ 

னறன்குறுக்கமோ, டபபதின்மனறு மசைககுறுபபாகும'' எனஞுா, சாக 

கைபாடினியாருமெனககொள 5. இனி மூவுயிரககுறுககமும, அளபெடைகரூ 

மாமாறுசொலலுதம, அவறறுட் குறறியலுகரமவருமாறு, நெடிந€முமி,கெ 

டிலொறநின£முமி குறிலிணைக€மும; குறிலிணையொறதின£€£மும, குறினெடி 

ற€மும, குநினெடிலொறதின£மும, குறறொறகிள8முமெனறிவவேழிடததா 
௮வலலெழுததினையு மூக. உகரமவஈதால, ௮௮ கூறநியலுகரமெனறு வழ 

ங்கபபடுமென ச்கொள்க. எனனை[ ெடிலேகுறிலீணை குறினெடிலென.றிவை, | 

பயோறறரொடுவருதலொடுகுதஜொற்திறுதியென, றேழ்குறறுசரச்டடனெினமொ 

திப *எமுவகையிடததங் குறறியலுகரம், வழுவினறிவரூஉம வல்லா.நூர்க 

Cs” எனமுராசலின, வறு. காகு-காச-சாடு-கா.து-காபு-காறு என நெடிற 

$ழர்றுவல்லெழுத்தனையமாநது குறறியலுசகரமவ5சவாறுந, சாக்கு- காசச- 

காட்டு - காத்த - காட்பு - காறறு - என நெடிலொறகின€ழாறுவலலெழு 

ததினையுராகது குற்தியலுகரம்வரதவாறும, வரகு - மூரசு , முருடு - மரு 

அடி- அரபு - கவறு - எனக் குறிலினைகழோறுவலலெழுத்தினையு மூர்ஈது கு 

றறியலுகரம்வ5தவாறுழ், அரக்கு - பொரி௪ச - தெருட்டு - குருதது பொரு 

ப்பூ சிரற.ற- எனக் குறிலினையொததின$ழோற௮வலலெழுசனையு ௫௭5 கு 
றதியலுகரமவஈதவாறுமு, அசோகு-பலாசு-மலாடு- கெடா.த- புதாபு - விரா 

௮ - எனக குதறினெடிற்கீமாறு வல்லெழுதீதினையுமாகத குறறியலுகரமவந 

தவாறழ், ஈமாசகு. தடாச்சு - பனாட்டு - கடாத்னு - புதாபபு - விராறத-



௬ யாப்பருஙகலககாரிகை, 

னககுறினெடிலொறறின£ழாறுவலலெழுததினையு ராது குறறியலுகநம்வா 

தவாறும்) ௮௪ ௪-௪௪௪-2டட0-௪ஈ.து-கப்பு-௧றறு எனக குறறொறறின€மாறுவ 

லலெமுததனையு மாக குறதியலுகாமவா ரவாறு௧.௪௪௮௭ இனிசககுறறியலு 

காம அறு வகைபபடி மென்பாருமுளா. அவையாவன - ஈரொமுத்சொருமொ 

(நி, உயாதகொ.டாமொழி, இடைசதொடாமொழி, அயதததொடாமொழி 

aca Omron fl, Oro coer 2.0 1 of எனறிவை எனனை. ரொழமுததொ 

ரூமொழி யுமிததொ.டரிடைததொட, ராயதததொடாமொழி வளறரொடாமெ 

னஜொெட, ராயிருமூனறேயுகரஙருறுகிடன”? என ரரர்கலின இனிககுற தியலி 

கரமவருமாறு - உகரநதுரிந தநதரியா றம யகர மாடியைபினகணவாத இக 

pean su லிகரமெனறு வழஙகபபிம எனனை வலலெழமுதசாரேடெழு 

வககையி.௧௫, முகரமரையாம யகரமோடியையி, னிகரமுல்குறுகுமெ 

rae? பகரமவருமவழியிகரதகுறு ௪, முசரசகிளவி தவர சதோனரு.து'' 

கனரரானலின, வற. நாயொர- காசுபாது - காடியாத-காதியாது-காபி 

யா.த- காரியாத-ஏனவரும. ஒழி சனவமில்வாறேயொடடிக்கொளக. இனி 

நஇரி.பாலுவ5த குறதியலிகாமங்குமம௫. சேணம் - செனம்யாவெனககொ 

ளக. எனனை] ்கறறியலிகரகிறறல வேணமிம, யாவெளனைமிசையுாரையசை 

sade, காவயினவரூ௩மகரமாநதே'' எனராராகலின, இனிஐகாரககுநுக 

கததிறகுசசொலலுமா. Me அளபெரிததம கணணும, சனி2யசொலலஓுதற கண 

ணு மனறியலலாசவழிவஈ தவைகார seaorsrat Pata GPW NOT LOT A 

ரையும, லட சடைமேல் eso oe Goren அ வைகுறுகுமிட தழு. 

மொதிருக லிடை கடையெ௦ Comet, GI GIG CREO — eh GM TENE. 

54 ட மானறசைதனிமையுமாகும A 

வின, ஙு uA மைபபுும - மடையன - இடையன- சவளை-௪ஊளை- 
ஓரா 

  

இனை-பனை-என் மூதலும,) இடையம, கடையுஙகுறுகியவாறுகணடுகொளக, 

எனனைர்4மொழிமுதலிடைகடை யெனமூனநிடதது, மழியாதைகா ரககுறு 

குமமே'' ஏனருராகலின - இனி ௮அளபெடைககுசசொலலுமாறு ' அளபெடை 

யிரணாரிவகைபபமே உயிரளபெடையம, ஒறறளபெடையுமென. எனனை]4உயி 

ரளபெடையு மெஈறளபெடையமென, மரஷடெனபயளபெடை தானே" 

எனருராகலின, ௮வறறள - உயிரளபெடைசகுசசொலலுமாறு உயிருளகெ 

டடெழுத தேமுமளபெடுககும. ௮வை யளபெடுககுமிடதது ஐகாரம இகரத 

தோடும, ஒளகாரம உகரததோமிம அளபெகெகும) ஒழிஈதனவு5 தமக்கன 

மாய குறறெழுததோ டளபெடுககுமெனச் கொளக. எனனை 1ஃகுனறிசை 
மொழிவபினினறிசைகிறைககு, கெடடெழுததிமபரொததகுதறெழுததே'14ஐ 

Ser DOLLA 3 Ba09/6 1 மிசைநிறைவாகும" எனம) தொல 

காபபியனா; ் - எனனை? னிகி வெரு 

  

தனிலை பிடைதிலைமீறென. ணை அணக ன லாக! எனமுராக 

லின். (வ-று.) ஆ௮-ஈஇ-௦௭௨-ஏ௭-ஐஇ-ஓஐ - ஒள௨-என இவையேமுஈ ச2ரி.8 
லையளபெடை, ௫.௮ரி_ம - ஈஇரிலை-ஊ உரிடம-எஎரிகள-ஐஇயவி - ஒஜரிகள- 

ஒளஉவியவ்என இவையேமு முதளிலையபெடை. - படாராஅகை . ப7இடம 

சமூ௨மணி - ப2ாஎமாகளைஇயம - புரோஒசை௮05௨௧ம - என இடல்.
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யே மிடைகிலை யளபெடை, கடாத- gf g-sape. - மிலே௪ - கடைஇ. ௮ 

சோஒ- ௮கெளஉ - என இவையேமு மிறுதரிலையளபெடை, (உபிரளபெடை 

அமு. அசோச்கமேமாம. இடநோககரான காம, எழுக. ஏமி_முமூறழஈ நோ 

௧௧ விருபதசெடடாமெனசகொளக,. இனி ஒறறளபெடைக தசசெரலலுமா 
௮. ஒறறுகஞஷள - க௭ணஈமன வயலள வாயதமெனறும பதினோரொறறு 

ம) குறிறகழும், குறிலிணைக€மூம, வரசளபெரிச கமெனககொளக, எனனை 

ஙஞுணரழளைவயலளவாய *, மெறுமிவையீ?_௪சரபெழுமொரோவதி' “ay 

னமையொழிராஃ்கான மஃ்கானொழிரசாக, கனமையாயசமோ டள பெழமுமொ 

ரோவழி'” எனருரசலின. வறு. மகஙகலம-மரஞச-மணணணு- ப௦ட த 

அழுமபு-- மினு செவவவா - வெபயயா - செலலக- கொளளக- எஃஸ்ரு 

எனக ருறிறமேேபபதினேரொக.ற மளபெழுகரவாறு சணங்கொளல்.. ௮ 

ர்ஙஙகம - முரஞ்ஞச - முரணணடு - பரு - அருமமபு - முரனனற 

குரவவவை - அரையயயா - குரலலகள - இரளளகள - வர - எனக்கு 

திலிணைக$ழபபதினோரொறறு மளபெமுஈ வாறு கணம்கொளக, உடவலிருப 

தீதிரணடு ரளனியளபெடையுஞு செயயுளக*கல வது * பாவைவமககிறாள் 

வாராவெனகசொள்க, எனனை sar “மாததிரைவசையாற, பளை மகெடாசில், wit 

பபழியாமையென றளபெடைவேணடும”” CaM (TTS. HOH HON BH al 

ளபுமெனுு சிறபபித்தவதனால குறறெழுதஐம, ஒறறளபெடையும ஒரோ 

வொன ஒருமாசதுளா - நெடடெழுச்திரணடுமாததிலா உயிரளபெடைமூ 

னறுமாததிரை - அயதமூம; மெயயும, ரூறதியலிகரமும், குறறியலுகரமும, 
ஒரோவொனறரைமாததிரை, ஐகாரககுறுசகமும ஒளகாரககுறுககமும; ஒ 

ரோவொனனளொனறரைமாததிரை, மசரககுறுககமும, ஆயசக்குறுசசமுமொ 

ரோவொனறு கானமாததிரை எனனை '4ஒனறிரணடொருமூனறொனறரைய 

ராகா, லெனறனாபொழுதிவை பிமைகொடியளவே'' 6கணணிமைகைஈகொ 

ழூ.யள்வேமாததிரா, அணணிதிறுணாஈதோகணடவாநே'" “ஒறறுககுமாத 

திரை யொனதேயளபெழு₹தாற, றெநறகருரிலதுவேயாம” 6உனனலகாலே 

யபூனறலரையே, மு்றுககனமுகசால விடு;சதலொனகே'” எனருாபிறருமெனக் 

தொல். (௪) 

குறிலேநெடிலேகுறிலிணையேனைககுறினெடிலே 

கெறியேவரினுகிரைகதொறறடுப்பினுநோதிமாயென் 

ற்றிவேய்புரையுமென்றோளியு தாரணமாழிவெளவேல 

வெறியேசுருகிறம்விண்டோயவிளாமென்றுவேணவெரே. 

இ-தை, நிரனிறைபை பொருளகோள வகையானே ரசையுசிரையசையுமா 

மாறும்; அவறறிற குகாரணமாமாறம, உணாத2-ற.ற, இ-ள. குறிலேநெடி 

லேகுறிலினையேனைக் குபரினெடி.லே நெறியேவரினுகிறாநதொறறமிபபினு நே 

ரநிஜறாயெனறறி, ௭-௪, குறறெழுத.துத்தனியேவரிலும செட்டெழுதஅதத 

னியேவரிலும, குறறெழுத்தொறறதே.றவரிலும, நெடடெழுத்தொற்றத.து 

ஆக. ate 

பரலைவழககெனப ௮ --உ லகவழக்கு, 

  

 



வி காரிகை, 
6 

வரிறம், ரேரசையாம். குறிலிணைஈ துவரினும், குதினெடிலீணை? அவரிலம், ௫ 

றிலினாசொறறித தவரினும், குறினெடிலினைதொறறடுத் தவரிலும, நிறை 

யசையாம, எனனை %செடிலகுநிறனியாயகினறுமொறறடுத௮, நடைபெறுரே, 

ரசை காலவகையானே”' *குறிலிணைகுறநினெடிறனிததுமொறறிிதது, தெறி 
மையினானகாயவருகிறையசையே”' என ரு.ராகலின, வேயபுரையமெனோளி. 

௭-௮, மக6௨ முனனிலை. உகாரணமாழி வெளவேலவெதியே சுருநிறமவிண 

டோய லிளாமெனறு வேண்டுவார. ௭-2. கேரசைக்குதாரணம். ஆ-(நி-வெ 

ள்-வேல-௭-ம, மிலாயசைககுகாரணம. வெறி-ச௫டிறம் - லிஸாதீ-எனவுளு 

சொலலுவாபுலவா, எ-று ௮கலம- உரையிறகொள்க, அகுுமெனிறும, விரு 

சஇயுரையெனிறு மொகும, எனனை %அகலமெனப தாசறக்கிளப்பின, வில 

மினறி லிரித ரைபபதுவே. எனறாராகலின, விணடோயவிளாமெனறு ௭௭ 

பபிதசவசனால நேரசை ஓாலஈுபெறும நிரையசை ஈரலகுபெறுமெனகசொ 

ளச, வ-று, ௮ - எனசுகனிரெடில நேரசையாயினவாறும், மி-என ததனிககு 

தில நேரசையாயினவா.கம, வெள- னெககுறறெழுத்தொறறடுக௫ நேரசை 

யாயினவாறம வேலஎனகெட்டெழுகதொறறித ௫ கேரசையாயினவாறும், 

வெறி - எனக்குரிலிணா த சிரையசையாயினவாறும, சுரு எனக் குறினெடி 

லினை* துரிரையசையாமினவாறும,ரிறம-என௪ குறிலிணை5தொறறடித துரிரா 
யசையாயினவாறும, விளாம- எனககுதினெடிலினை5தொறறடுத தரிரையசை 

யாயினவாறுஙகாணக, இவநறிறகுசசெயயுளவருமாறு.௮ போ தர FIG Sig 

பொறபவேஈதி, அதிராதறசோவோர, சோதிவானஈஅனறுவாரே” இத நேர 
சைமானகுமவஈதசெய்புள. ஆணி நிழ லசோ கமாஈ தருணெறி நடாத 

இய, மணிதிகமவிரொளிவரதனைப, பணிபவாபவரனி பரிசறுபபவோ”' இது 

சரையசைசானருமலகதசெய்யுள, குபிலேகெடிலே யெனற்ுமிகசகாரிகை கன 

g aM Bian சான. எனனை, *தறிலேநெடிலே குதிலி 

ஆகுகினெடி,  லொரரொவேருசலொடு மெய்பபடசாடி, நேருகிரையுமெனறு 

  

சிறபெயாா”'என ரூதொலகாபபியனா, 4$கோழிவேகதன கேரசைறிஸாயசை, 

யாழபுனளலவாதகை வெறிகருகிறககுரால'' எனறுதாரணமெரித தோதஇனா 

ருமுளொனக்கொரள்க, , (@)) 

£ரசைநாறச€ீரகவற் குரியவெண்பாவினவாம் 
நேரசையாலிற்றமூவசைசசநிரையாலிறுப 

வாரசைமென்ருலைமாதேவகு த்தவஞககுரிசசா 

ஒரசையேநின். றுஞ€சாம்பொதுவொருகாலசையே, 
இ-கை, ௮வவசைகளானாகிய சோகளதுபெயா வேறுபாரிணாத.த- றது. 

| ரசைராற£ரகவறகுரிய - ௭-௮, இரணடசையினானாகிய கானகு?ருமாசீரிய 

புவுரிசசொனபபடும, எ-று, அசவலெனிலும, ஆரியமெனினுமொக்கும; என 

னை] “அசவலெனப தாசிரிபபபெயே”' எனருராகலின. வெணபாவினவாம 
கேரசையாலிறற மூவசைசீ£ர், ௭-௮. கேரசையிறஇயாயெ மூவசைசசா£ கா 

னகும் வெணபாவுரிச்சொனபபடும். எ-று. நிரையாலிறுப- வகுததவஞசககு' 
ரிச்சா, ௭-த. ரிரையசை பிறுதியாதிய மூவசைச்சாரான்குர வஞசியுரிச€
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உண்ப பியல் 

ரொெனபபடும், எ-று. வாரசைமென்முலைமாதே... ௪-,து. மகடேமுன்னிலை: ஓர 
சையேரின்றுஞ் €ீராம. ௭-௮. ஒரோவிடதது சேரசைதானே நின்றுஞசரா 
ம. கிரையசைதானே நினறுஞூராம,அவையசைசசொனபபடும, எ-று, பொ 
அவொருகாலசையே, ௭-௮, காலசையினுனாயெசா பொஅசசரெனபபடும். 

எ-று. கான்கெனபதனை யெலலரவறமோடுககூட்டி. மததிம$ீபமாகப பொரு 

ஞரைத்துக்கொளக, என்னை ஈரசைகூடிய இரியச்ரவையீரிரண்டென்ப ரி 
யலபுணர்சதோரே?' மூ வகைசருரிச சீரிருகானகிலு, ணேரிறுரான்கும் வெ 

ள்ளையலலன் பாவிறுளவஞ்சியினபாறபட்டனவே'” **ராலசையாலுகடைபெறு 

மோரசைஷோாகிலையெடுகலஞ்சிலவிடத் தளவே"எனருராகாச்கைபாடினியமா 

தேமா புளிமா கருவிளங கூவிளஞஷ சேகவற 
காமாற் கடைகா யடையின் வெண்பாவிறகந்தஙசனியா 
வாமாண்கலையலகுன்மாதேவகுத்தவஞசிககுரி௪சீ£ 
காமாணபுரைத்தவசைசசாககுகாரணகாணமலசே. 

இ-கை. முறையானே முதனானகுசருச்கு முூதாணமாமாறுணாது.ற்று, 

|| தேமா புளிமா கருவிளங் கூவிளஞ €ரகவறகாம. ௪-௮, கோகோ-நிரை 

நோ-நிரைநிரை-கோகிரையாகய தேமா-புளிமா-கருவிளம் - கூவிளம் எனனு 
தானகுசரும அசிரியவுரிச€ருககுதாரணமாம். எ-று, அஙகடைகாயடையி 
ன வெணபாவிறகெனப௮ு - ௮வை கடையிற காயெனலுஞ சொறபெறறு- 

சேமாங்காய - புளிமாககாய - கருவிளகாய - கூவிளஙகாய எனவரு கா 

ன்குககேம வெணபாவுரிச்ரோச்குதாரணமாம, ௪-ற. 35605 Awe ~ வகுத்த 

வஞூக்குரிச்சா. ௭-௮. அவ்விற்தினசப்ிசனியெகாலுஞ சொறபெறறுததேமா 

ங்கனீ- புளிமாயகனி - கருவிளஈகனி - கூவிளகசனி எனவரு சானகு$ரும் 

வஞ்சி யுரிச€ருககுதாரணமாம, எ-று. வரமாண சகலை யலகுனமாதே, |er- gy 

மக€உமுனனிலை. சாமாணபுரைத்தவசைசக்ருதாரண நாண மலரே, எது. 

ஒரோவிடததாமென்றுரைககபபட்ட ஓரசைச€ருககுகதாரணம்,. காள் எனப 
தூஉம் - நலாஎனபதாஉம் - ஐமெனறவாறு, நத்சா . ௭-ு, கேரசைசதருக 

கும், மலா... ௭-.து.. நிரையசைச$ூருககும் உதா ம க்காக 
ல்லாவற்றோகெ கூட்டி மததிமதிபமாகப பொருளுரை த.துககொள 2, வெண்டி 

றை7:ம்மபவளவரிகெடுஙகணுயவஞசிக், கொமமபவள்கொடிமருககுலகோ 
ங்னெ, அரும்மபவணமுலையொக்குமேயெரககும்,கருமமபவளவாயிற்சொல'” 
எனஒம்பொயகையார வாசகினுளஓக்குமெனப்தனை, எலலாவறஹரோெகூட டி 
பபொருளுரைதஅச்கொணடாறபோலச்கொளக, (௪) 

தண்ணிழறண்பூகறும்பூகறுநிழறந்துறழ்ந்தால் 
எண்ணிருகாலசைசசரவககருகு மினியவற்றுட 
கண்ணியபூவினங்காயச8ரனையகனியொடொககும் 
ஒண்ணிழறசீரசைசசரியற£ரொககுமொண்டளைககே. 

இ“கை, பொதுச €ருச்குதாரணமாமாறும், அவறறதெண்ணும் பொதச?ரு 
ம், ௮சைச்ரும், செயயுளகத்து வருககாற்றளைவழஙகுமுறைமையு purrs 

து-றறு. தணணிழல - அருகும், எ-து. தேமா.புளிமா-கருவிளம்- கூவிளம்-



யாப்பருங்கலக்கா Hens 

எனலும் சானகினோ?ிம், தணணீழல - தணபூ - நறும்பூ - ஈறுநிழலென்னு 

நான்னையும், முறையானேகொணாகதுறழ்ஈதாற பதினாது ॥ நாலசைச௫ருக் 

குதாரணமாம. ௭-௮. சேமா புளிமா-கருவிளபகூலிளம எனபன அதிகார 
,தீதால வருவிதறுரைகசபபடடன. ௮ருரும எனபதனால் ௮ச்சோ செயயுளகத் 

: தீருகியன்றி வாராவெனகசொளக, aig தேமாகதண்ணீழல்- புளிமாந்தண் 
ணிழல - கருவிளசதணணிழல - கூவிளஈதண்ணிழல, எ-ம தேமா 

புளிமா. :பூ-கருவிளா தணபூ-கூவிளஈசண்பூ. ௭-ம. தேமாகறுமபூ - புளி 
மாகறுமபூ - கருவிளஈறம்பூ - கூவிளகறுழ்பூ - எ-ம். தேமாகறுகிழல - பு 

ளிமாஈறுகிழல - கருவிளகறுகிழல - கூவிள றுநிழல் எனவுசொளக், இனீ 

யவறறுள 4 காயச€ரனைய. எ-து. ௮நநாலசைச€ர பதினாறலுளளும, வெ 

னறுஞ்சொலலிறுஇியாகிய கேரீறற । பொதுச்ரீரெட்டிம, காயெனலுஞுசொ 

லலிறுதியாகிய வெணபாவரிசசரோபோலக Cen carb au RGF சாமுதலசையோ 

டொனறுவது வெணடார வெண்டளையாகவுி ஒனருக.௫ சகலிதசளையாகவம் 

வழ கபபடிம எ-று. கனியொடொககு மெரொண்ணிழற. ௭-௮. நிழலென 

௮ஞைசொலலிறுதியாய கிரைமீறறுபபொதுச€செடடும், கனியெனனுஞசொ 

ல்லிற தியாசெய வஞசியுரிச/€ோபோலக் கொண0வெருஞோமூதலசையொடொ 

er AD ஒனருவிடிறும, வஞததளையெனறுவம௱கபபமெ. 6-௮. அ௮அசைச 

சரியற ரொகரும்., ௭. ஒரசைச€ர அடிரியவுரி$€ரேபோலக கொணடு 

வருஞ்சோ முரலசையோடொனற௮வ அரியததளையாகவும, ஒனருத௮ இ 
பதர்தெனடளையாகஷுபிஎமவகபபடம், எ-று, இயற€னினும், ஆசிரியவு 

ரிச்ிரெனிஐமொக்கும், எனனை “இயற €ரொலலாமாசிரியவுரிசசா”” எனரரா 
ala? ஒண்டை க்கே, ௭. அஃஜைளளியகளைவழகருமிடத், ௭-.ந... ஒண்டை 

பென்ப, னை இறுதிவிளகமாகப" . பொருளுரை தஅககொளக; கணணியபூவின 

பென. று சிரபபிரதவதனால் லெண்யாவிறுள் நாலசைச£€ோ£வாரா. ஆடூிரியத௮ 

னறத கூறறுகரம வ ஈழியன்திவாரா கலியிறளைஞம பெரும்பானமையுப் 

குஇிரகரம்வத துறியன் நிவா வரளுசிடமட் குறறுகரமவாராதேயும்வரபபெறு 

ம், கரணடத்ஸ் படம நித்த ரோரடியுள ளருகிககணணுறறுறிறகவும பெறு 

ம. அலனைவறாள ௩ யருமபானமையு மோரடியுளொனறனதிவாரா, இரண 

ிவரிறுங்கணணுறறுஅிலலா. பாலினத சள்ளும் யயினறுவாராவென க்சோள 

௪, உணணிழற€ொனறு ஏிறபபிக 5வதனால் நித்லெனலுஞ்சொலலிறு தியாய 

நிரையீறறுப பொதுச்€ரட்டும், வஞ்சியுளலை அவாரரவெனககொள்க, என 

னை &நராலசையன டைபெறறனவஞ்சியு, ளீரொனறதனைதலு மேறுழியொன்று 

சென, முகலுமரீதிநிரையசைவநதன, கூதியவஞரிககுரியனவாதலு, மாகுமெ 

ன்பவறி5தினோரே'' எனமா காககைபாடினியா£, இனி ஒருசாரார வெண் 

.பாலிறு எளபெழுகால் காலசைச£ வருமென்பாருளராயிறம், ௮அவவாற 

ல௫ட்டுகாரணவாய பாட்டாலோலைச யூட்மெபொமு௮ செபபலோசை பிழை 

ககுமென்பதாஉம், அணடுச்€ருஈதளையுஞ் கதையவாராமையா னளபெடுபப 

crane அளபெடுபபிலு மளபெடைகள அலகுகாரியம பெறுவனவுழலல 

வெனப.தஉம, காககைபாடினியார்முதலாகயெதொலலாசிரியா அணிவு. ௮௮ 

வே இர நாலுடைபாருக்கு முடனபாடு, (௮)



(% பவை ம ச, 

Ge. ட சராணாட 

கள பய வஹ்ப் செண்டு பம/ யாசி சடக் 

or சாணம் 

Sf. CE ore 

உரக. பாவி எர ஏ வரை பி 

ஈம tO ung, 

fir, & 608 wine © Kn 8



* 1 4 ் 
ச உட [ச er Meany wir ச் திட Cs Lt, al’ ox, 

BP. 49 mee RACOP- GQ OAT Un a ODEN 
௪ 

gp Quo Og wey 

gar. Gy ofp rns 
. Os aa ad டவ 

கனம் சடா வழ. 4 கக் 

௧௯. சிவ 

த. அரசி 42272 

m2. 8 (89 Tg a சர ஒப விச் 

puoi BS Sui Bart TNC ENG 
மானா (ex (p o7 Clon & OSrerg 
OT 68 a]. 2



உறுப்பிபல், 

குன்றக்குறவனகவல்போன்னாரலெண்பாட்டுவஞ்டுக் 
கான்றுஜூதாரணமபூகசாமமாயென்பவோரசைசசோ 

நன்றறிவாரிறகயவருமபாலொடுகாலசைச£ர்க 
கன்றதென்னாளளறபளளதஇினேட௩கண்வானத்.துமே. 
இ-கை, முறையானே ல5 துவசைபபடட சீரானுமர வசதவிலகயெங கட 

க முூதனினைபபுணா தற ல ௮. [தன னற3கூாரவ னகவல, ௭-௮, ஆ “குன௱ 

Gower சாகனமடமகள, வரையாமகளிர புலாயஞசாயல, ளையளருமபிய 

முலையள; செயயவாயினள் மார்பினளணஈகே'' இசசெயயுவில் ஆரியவுரி 

Proce குழ வரதவா ஆடிணாடிகொள க. பொனனாம. - பெண்பாடடெனட்ண 

்பொனனூமரிபிறபு வனைகழறசாறகிளளிபோ, உனனேனென நாழுலககைபற 
mai, மன னொலாவெலலா மலருநீரககோழிப, புனறாடன 

போவரும்”” இச சயயுளில கெணபாவுரிசசாரசானராமவ ஈளா ௩சவாங்கொ 

ளக, வஷுசெகொள அமுதாரணாம, பூரகாமரைபெனப, ௭- அஷ“ ராமரை 

பபோதலமாத, சேமபுனலிடைமீனதிரிரரும, வா வயலிைைமகளை வயி ௨0 

ம, விளைசகமபலைமனைசலெழபவும, மனைசலைம பமணாமுரசொயி, வயரு 

மபல்கீக பலாரபபவும, DH GRID, மமதா ANCTy LC In FOUN )பபெழு 

வணமையனே'' இக்கெபயவிலவளஞரி யுரிகரரரனணடாமி வ௩ளாறுகணம்கொ 

as ஓாசைசோ நன்றறிவாரிறகயவருமபாலொடொ ராப ம, வென A our 

ரிற கயவாதிருவுடையா, நெஞ்ச சசவலமிலா” 4 பரலொ06 ரலாகலா ஈறறேப 

4ணிமொரீமி, வாலெயிதாதியரீ£”” எனளனுமிசசெயயு_க.ரில இலா. எஃழ. தீர2 

௭-ம, அசைசீசோகளாயினவாறுகணடுகொளக, ராலசைபரோககனணற ன oon 

ளளற பள்ளத௲இினடடைங்கண வான5றம. ௭- a நளாள௱பளள த் ஈத 

சோடைடு, வேஙகைவாயில வியன்றானநூரன”? எனறு ம பழமபாட்டிறுவ 

ஓரடியுளிரணடுசாலசைசசோவஈ வாறு சணமி௰ காளகளி $6.5) Fu Gust UNET ¢ BLO IT 

TF (LD, வெஙகளியானை வேலவேரதரும, வ்ழ்வாரகூரசன ம௱கைய ரும்) & 

டி மலரோதிதகதமாதிறைஞச௪, சிககஞாம5; மணியகசைமிசைக, டொக லி, 

ரசோகினருளி ர்கிழகநேச, செழுரீ£பபவளாக இரளகாமபின, முமுமதிபுனாயு 

முகருடைநீமல், வெங்கணவினைப பகைவிளிவெய-சபட பொனபுனைசெமிம,,ல 

வணையளைபப, அன5$சதடடயமலையெயக, நன ரலையுலமுடனலவைநீறு 5, 

மதமாருதமருககசைபப, அதர நபிரினரியமப, இலங. சரமரையெழு 

நதலழர, கலஙகளொபூமமைனிசொரிகர, இவி ௬டிதருணெதிரடாதம் யலா 

இதன், இருவடி பரவு அஞசிததிபெறறபொருடடே'” இகசெயயுளில.- 11 Van 

சசாபதினாறும அடிதோறுமுதற கணணேவடாவாறுகணடுகொடரக, இள: 

கேோரீறறபபொதசகினறு BOT anne ரம ரல்சையோடொன ௩ wy வெண 

ரிரவெண்டளையாகவும, ஒன்றாக சலி களையாகவுப, கீஸாமீறறுபபொ.துச ரி 

Am சனவருஞூரமுகலசையோடொனரிறும, றாலடி உ வருபொசு 

ளையாகவுரகொண்டுவழ ப்கபபடும, ௭-௮, இவுவாறு ஷம be oc கன்று காப 

ணபுதோழி, விளிபிசைமுத சற ழெனதிஈவயெல்லாமி செளியவரத செறு 
றைசசெடிுறை' எனறுகராணமெ 90 தாணு கொள, அன்ற 

ஞுரொனவ-ூட முனு மெகைகெொள்ச ’



De. மாப்பருங்கலக்காரிகை, 

தன்ர தனதொன்றிற் றன்றளையாந்தணவாதவஞ் 
வண்சீர்விகற்பமும்வஞ?க்குரித் துவல்லோர்வகுத்த 
வெண்சர்விகற்பஙகலிததளை யாய்விடும்வெண்டளையாம் 
ஒண்சீரகவலுரிகசீர்விகயபமுமொண்ணு தலே: 

இ-கை, நினற$ரினீறறசையும், வருஞ்சீரின்டுதலசையுஈ தம்முளொனறு 

வம், ஒன்றாததுமாயெ மேழ்தளையுமாமாறுணாத,த-றற:;][ஈண்சோதனதொ 

னதிறறன்றளையாம். ௭-து. தன?ர்சினற தனவருஞ€ோமுதலசையோடெடன் 

நுவனு தனறளையாம், எ-று, எனவே அசிரியவுரிசதீரரின்று கஷசருஞசாமு 

தலசையோரடி நேராயொன்றுவது கேரொனருசிரியததளையா.॥. நிரையாயொ 

னறுவது, நிரையொனருசிரியததளையாம. வெண்பா வரிசசாறினறு Sora. (Hh 

Gerson யோடெ னறுவது வெண்டா: வெண்டளையாம, வஞசியுரிச €॥ 

நினறு தனவருஞசா முகலசையோடொனறுவது ஒனதிய வஞரிததளையாம். 

எ-று: தணவாதவென்று மிகுத்துச்சொல்லியவதனால் சுன£ர்கினறு பிதிதா 

இவருஞ்சர் முதலசையோடொனறுவதூ௨ஈ தனறளையே சிறபபினருயிலு 

மெனககொள்க, , வஞுசிவணடிர்லிகறட்மும வஞசிககுரித்து. ௭-௪, வஞ்சி 

யூரிசசாரின்று தன்வருஞ சோாமுகலசையோடொ னருசதூ௨ம். ஒன்றாதவஞ 

ததெதளையயாம் - ௭-௮, வணசொனறு ரிறப்பிசசவதனால் - வளசியுரிச£ர்கி 

ன்று பிறிதாவெருஞ்சோ மூதலசையோடொனளருததாூஉம், ஒனருதவஞ்சிததளை 

யே றெபபினருமினுமெனக்கொளக. வலலோரவகுதத வெண்சவிஃபங்கலி. 

த்தளையாயவிடும், ௭-3, வெணபாவுரிச£ர்ரின்று தனவருஞசோமுதலசையோ 

Oram sa சகலித்தளையாம், ௭-௮. வலலோ£வகுததவெனறு இிறப்பித்தவ 

தனால், வெணபாவுரிச்சோரினறு பிறிதாகவருஞ££ முதலசையோடொன்ருத 

தூஉம, சலிததளையே சிறபபின்றாயிறுமென கசொள்ச. வெண்டளையாமொண் 

இரகவலுரிசசா விகறபமும, ௭-2. அடிரியவுரிசசர்நின்று தனவருஞச முத 
லசையோடொனருதஅ இயறசோவெண_ளையாம, எ-று, ஒணொனறு சற 

பபிததவதனால ஆசிரியவுரிச்சோசினற பிரிதாசவருஞசோ முதலசையோடொ 

ன்ருததாஉமி இயற்€ர்வெண்டளையே சிறபபினருமிலுமெனககொளக, ஒண 

ணுதலென்பது மகடமுனனிலை, see “Quah iret தலைபபெகம்ரு 

ள, விகறபமிலவாய் விரவிஈடபபி, னதற பயராசிரியததளையாகும்](வெண்2 

சரொனறலுமியறநூர்விசறபமு, மெனறிரணடென்பவெண்டளை க்யெலபே$ “இ 

யறரிரணடுதலைப்பெய்ம்முள், விகயபவசையத வெணடளையாகும்''$*உரி 

ச்ோதனு ஞரைததடையனறிக, கலச்குகததளையெனக seni AG een” | வெ 

ணரிறுதிக ணெயசைபினவரக, கணடனவெல்லாங கலித்தளையாகும'$த 

னரிரணடு தலைப்பெயறமமுளொச், சொனறினுமொனரறா தொழியிலும்வஞ 

சியின, பர்தமெனபபெயா பகரபபடுமே'”' என்ருர் கரச்கைபாடினியார, (ம) 

இருமழையுள்ளாரகீவலசிலைவிலஙகாகும்வெள்ளை 
மருளறுவஞசிமக்தாநிலம்வந்துமைதாகலியின் 
தெரிவுறுபர்சலலாய்செல்வப்போரக்கசக்கண்ணனென்ப 

துரிமையின்கண்ணின்மையோசசைச?சருககுசாரணமே, 
கி
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உறுப்பியல், Dm. 

Q~ O& அததளைகளான்வ௩த இலக$ியஙகட்கு (pS efilas Uta tg 

ற்றுதிதிருமழை யுளாரகவல், எ-து, 4 இ$திருமழை தலைஇயலிருணிறலிசம்பி 

ன, விண்ணதிரிமிழிசைகடுபபப, பணணமைகஈதவாசேர்சென்றவாறே'" a. "Ba 

eniQurer@Afius strut eras seuyor.ghs2orerm@QeraCaregn Sap 

ள்ஞடை, ௮லஙகுகுலையீஈ இனரிலமபிபொதிசெ காய, 5 லெபொதிபவளமே' 
யககும, அலைபர்தள்கியல்காடிறாதோரே" இதநேரொனருசிரியசசளையான 
வநதசெயயுள. சிலைவிலகி சாகுமவெளளை, ௭... வெ,]-சிலைவிலஙகுரீள புரு 

வஞ்செனறொடியகோக்கு, முலைவிலகதிறகென.றமுனிவாள; மலைவில௩கசு, 

தா£மாலைமீரப்சனிமை ௮ ககுமோ, காரமாலைசண்கூம்மபோ து? இ.துவெ் 

ணா வெண்டரையாஜம, இ.யநோ£வெண்டளையாறு மவ ர தசெயயுள மருளறு 

வஞசிமாதாகிலமவாத. ௪-௮. (மர சாரிலமவ5சசைபப, வெணசாமரைபு 

டைபெயாதரச, செஈதாமரைசாணமலாமிசை, எனவா௩கினி ,னொ அஙகியவி 
றைவனை, ம.ஏமொழிமெயகளின ar cnr HG G10 B pt a.” இனமைபககற வகு 

த்தவஞ்செதளை ஒன்றா தசாஉம, ஒனறியதூஉமாக ௮ஈதசெயயுள.![மைகலி 
யினதெரிவுறுபகதம - செலவபபோ ககதசசணணன. ௭-ழ, க-பா$£“செலவ 

பபோ£சகதககணணன செயிரததெறிகதசினவாமி, முலலைதசாமறமனனா 

முடி ததலையைமுருகவபபோய, எலலைநீவியளகொணமுவிடைநுழையுமதிய 
மபோல, மலலலோலகெழிலயானைமருமம்பாயகதொளிததகே.” இதமயகக! 

மிலலாதசலிததளையானவஈ,சசெயயுள. நலலாய. ௭-௮, மகேமூனனில், உரி 
மையினசணணினமையோரசைச$ருககுதாரணம;. எ-று. வ விதி “உரிமை 

யின்சணணினமையால, அரிமசாமழைசகணணாள, செருமசிசெயதீமையால, 
பெருமைகொளன்றவெனபவே.”” இமருச€ரடி வஞசிவிருத சத, ண மழையென 
னு நிரையசைசரியற€ரோபோல நின. வருஞோமு உரலசையோடொனமுமை 
யினியற€ர வெணடளையாயிறறு. செயயெனனும Comes? fun EGrCur 
லரினறு வருஞசா முதலசையோடொனறினமையிஞசிரியத சளையாயிறற,() 
ட்டி க மைம் கப 7/௧ gat அதித ர ணா டஏ +O AAT Bg 

குறளிருேடிசந்துமுசசரடிகாலொருசர் 
அறைதருகாலையளவொடுகேரடியையொருசீர 

“நிறைதருபாதகெடிலடியாநெடுமெனபபணைததோட 

கறைகெழுவேறகணலலாயமிககபாதஙகழிநெடிலே. 

இ-சை, அததளைகளானவதவடிகள தபெயாவேறபாணோாத.த-2.௮. குற 

ளிருரேடி. ௭-௮, இரு€ரானவநதவடி. குறளடி. யெனப்ப$ம, a 

னால ர ுமுசடரடி.. 1-H. (PFE siraras sary. செதடியெனபடடும,50) 

லொரு€ரறை தருசாலையளவொடுகேரடி. ௭-௮: நாறரோனவாச வடியளவடி. 

யெனறும, கேரடியெனறுகுசொலலபபறிம. ஜயொரு ரில நதருபாசரெடில 

byt. ௭-௮. ஐஞூரோனவநதவடி செடிலடியெனட்படும். ௪-று, நெடுமென 

பீணை ததோடகறைகெழுவேறகணலலாய. ௭-௮. மச$உமுனனிலை. மிசசபா 

த௩கழிநெடில. ௭.௮, ஐஞூ€ரினமிகக€ரான வருமடியெலலாங கழிநெடிலடி 

யெனபபிம, எ-று, அகலம் உரையிறகொளக, எனனை] பருராடிரி் ஈடியிரு



we .யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

சீர்முச்€, ரளவடிநெடிலடகாறசரைஞ£ர், கிரனிசைவசையானிஐசசணாகொ 
ளலே, ஒகழிமெடிலடியேசசடறககளபபி, னறுச£முதலாவையிரணடீரு, வரு 

வனபிறவமவகுதசனர்கொளலே'' எனபன யாபபருஙகலம. (Oe) 

இரைகத்தவிருதுகுமளசிர்தளவடி.சேமபழுதது 
விரிககு கெடிலடி,வேனெெகணணிவெனருனவீனையி ன் 
இரைககுசகணிகொண்டமுவடிவோடிடகஈஈகொககுமறறும் 

கரிககைககவானமருபபோழுலைமாதாகழி நெடிலே, 
இ-சை. அவ்வடி.களானவகக விலககியஙகடகுமூரனினைபபுணர்தது-றறு, 

திலாசதலிரு துகுறளசி 5௮. எ-று, ௨-௪, “தரைதப்சாலிகை, மோாகசபோ 

னிரைஈ, திறாபபசேனகளே, விரைக்கொணமாலை பாய” இணுகுறளடியான 

வஈதசெயயுள், வ-னி, இரு துவேற றமையினமையாற, சுருதிமேற்றுறக்கததி 

ஷோ, டரி.துவேற உமையாகவே, கருணவேறறடககையிளாய”? இதுிகதடியா 

னவநத செய்யுள, அளவடி சமபமுதம் னப-கஃவி. 2 தம்பழுததினியமீ£ 

மூனறுஈிமபலா, மேமபமுசுசளிசகனசளையுமவேரியும, மாமபழககனிகளும 

அத்தணடீட்டமும, தாமபமுததுளசில தவளமாடமே.” இர அளவடியான 

வககசெயயுள, விரிகருநெடிலடி வெனரானவிளையின, எதி. ௧- 4)” வென் 

ருனவினையினமொகையாயவிரிஈ சன ணெொனராயபபாநதவுணாலினனொழி 

யாதுமுறறும; செனரானறிகழுஞசடாரூழொளிமூாஈ தியாக, நினறானடிகக 

மபபணிரதாரவினைநீககிரினமுா.”? இ.று கெடிலடி.யானவஈதசெயயுள, இரைக் 

குஙகணிகொண்டமூவடி வோடிடஙகொகு குமறறும, ௭- Deore ம்க் 

றைப பறவைக ளெனபபெய ரினவணடு புடைரு, அரைககளெனனுமககு 

ழம்புகடி கமரெழ நடகயெபிலய த.ரால, இரைககரஙசளிறசெழுமலை௪சக ௪ 

னத நிரளகளைகசலாமேலவை 2, தரைகுமறறி சகுணகடறறிலறாயொடுபொ 

ருதலதவியாதே'' இது அற ோககழிரெடிலடி யானவநகசெயயுள.*$கணீகொ 

ணட௨லாஈகரறவேயசையோடிகமழகனற காரதளிசமால அணிகொணடலாக 

தவன் மாலைசூடியலொவிருஞிகமழ; மணிருணடலஙகளிருபாலு,௦வ5அ வரை 

யாகமீ துதிவள ஈட அணிகொணடிலஙகுசடாவேலினோடுவருவானிதெனகொறு 

ணிவே” இ எமுசோகக/நிகெடி லடியானவாதசெயயுள.] “4௫ வடி.வினாலிரண 

டுஞூழ்ஈகடருகாணமுழுஅலகரூடிமுளைவயிர ராறிஈ, தூவடிவினாலிலஙுவன. 

.குடையினீழறகடரோயுனனடிபோறறிச்சொலலஉஎகொனறுணடால, சேவடி 

சடாமலமாயினசேமிதழகடீணடசரிவரதனவோ சேவடியினசெங்கதாகள்பாய 

ப, பூவடிவுகொண்டனவோபொஙகொளிகளகசூழகது புலலகொளாவாலெமக 

செம்புண்ணியாதககோவே.'” இ எணோககமிநெடிலடியானவகத செயயுள, 

இடஙகைவெஞுசிலைவலஙகைவாளியினெ தார ததாரையையிலஙகுமார்தியினவில 

நீகியோண, முட௱றகுவாலுளை மட௱ஈகனமீமிசை முனிஈதுசெனறுடன முரணா 

டராசனைமுருககசியோள, AMADEO Lo gr (LO அடஙகு௮ுணணிடை மட 

தைசுஈதரிவளககொளபூமழைமகிழகதகோன, சீடஙகொடாமரையிடஙகொல 

சேவடி.தலைககுவைபபவா சமககுவெஈதயாதவிரககுமே' இ௮ ஒனபனே€ 

ரக கழிநெடிலடி யானவஈ௪ செயயுள 4சொஙகுகஙகுகோதையோதிமாகரோ 

டுகூடிரீிமிமோடைசெறதி, பெகணயாளை வோசகர்போரறுவேசசீசாரஈவென்்
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உருப்பியல.. Oo 
Mine! 

அகினஅதாழ, அவங்க 1 புவவமாதியாயவாடு Vf Hou gow Gus sy செ 
க சண்மாலைகாலைகாலைசெனதுசோவாசோதிசோசததெதிதானே'' இதுபதின 
சாககழிநெடிலடியானவாதசெபயுள். மறறுமிமன பசனாலப.ின ீரினமிதகுவ 
“ருவனவுமுள; அவையாபபருஙகலவிருகதியடகண்கொள ச. ேசெகுகவ 
ணி தடட கரிக்கைசசவானமருபபோமுலைமாசாஎளப௫ம், wets caper’ 

னிலை. கீழிகெடிலே, ௭-௫, Qoawea vim சழிநெடிலடியாம. எ-று, விரிக் 

கு நெடிலடியென று$றமீபிததவசனால், எண€ரின மிகக€ரானவருமடிகள் 

AnuIAGger sOarar aq’ orem Zar BA) rin Op தீலாவெட்டீருகத, இரணட சீரா 

னடி.ழுடிவுண்ய, விற அஙரிறுமடி முடிவுடைய, றந "வலசெயயுஞள்ளேர 
எனமு£ காககைபாடினியா, மிக) 

வெளலாககிரண்டடி.வளூககு மூன்றடி ஜூன கவற 

கெளளபபடாசகலிகரோரண்டாகுமி, afer Cura 

உளளககருத்வெளவேபெருமையொணெபேோ தலைதத 

கள்ளககருநெடுஙகட சஈரிமெனகுழ றக்ரிகையே. 

இ-கை,. அவவடிவரையறையானவகக கான்ஞுப்ரளி DSR சிறுமைபெரு 

மையுணாத.து-ற.று, ॥வெளளைககரேண்டடி, ௭-௮. ளெணயாவிறரென்டியே/3 ற 

மை. எஃு. வருகெகுமூனறடி. ௭-௮, வஞூபெபாவிநு daha Geno 

எ-று, றகவற.தி. எ-று, அரரியபபாவிற கு மூனறடியேடு தில எஃறு, 

அட்டா சகலிகரோணடாரும் தட கலிபபாவிறகுமான பப அமை, 

எ-று, இழிபு. ௭-௮, கானருபாவிறகுளுசிறுமை, எ-று, ௨ சாபபோருளளசக 

ருததினளவேபெருமை, ௭-௫, கானகுபாவிறகுமபெருமைககசெலல் பாரிவோ 
ன்று Gum Gam ppg SG GUC aan rico mulerdr. o- QoarCum 54 558 f~ 

ரிகையே, ௪-.து, மகூஉமுனனிலை. /எள்ளபபடாக கலிக்கெகிறு சிறபபித சவத 

னால எ ன்லோசையி திதி தவழ்வாத நாற€ரராலடியானவருவது தரவு 

கொசசககலிங்பாவெனறும, அளளலோசையிற சிறி வழுவி மாற சோராலடி 

யானவருவத கலிவிருததமெனறும, தெரி அணரபபரிமெனககொளக, வெ 

எனைகஷூணடா மகவறகுமூனறு கலிக்கடிரானசெளளபபடா வஞ்பெபாவி 

ற்கு மூனருமிழிபெனறு பாச்சளைமுறையிறகூரு தலை தடிமாறறமாகச் காரி 

கைசொலலவேண்டிய தெனனையோவெனின, தலைதடுமாறறகதநதுபுணா£து 

ann 5s seven ae தநதிரவுததியாகலின; அனறியும)மயேசசராமுதலாகியவொ ' 

௫ சாரராசிரியாவஞசபபாலிரணடடியாலும வரபபெறுமென்டுரொனபதூஉம, 

ஆ௫ிரியபபா 6 விரணடடிசசரிதசமாய வரபபெறுமெனளருரனபதா உம,அதிலித 

தறகெனக்கொள்க, எனனை வெணபாவாசிரியசலியேவஞசியெள, ண 

பான்ணாசதோரறுவலுங்கால், யிரணடுமூனறுசானகுமிரணடுந, திரணடவடி: 

பிஈமைககெலலை" எனறெடுததோதிய மயேசசுரா வஞசிச்சிறுமைககுக 

காட்டிமபாட “புதேண்டனைமலா மலஏயபொழிறபிணடி, , வெகதனபுகறப் 

ரவாதவாவினைவெலலா”” அதனால், 4அ.றிவன தழியிணைபாலிப, பெறுகுவாயா 
  

பூரவமென.றழபாட்டி



0௬ யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

வரும்பிறவி.பினெறீயே'” இதளை முச்€ரடிவஞசியாக வலூட்டு இரண்டடியா 

மா௮சண்டுகொளக, என்னை F 4ஒருதொடையீரடி வெண்பாசறுமை,' யிரு 

தொடைமூனரு மடியினிழிரஈத, வருவன வாசிரிய மிலலெனமொழிப, வஞி 

யுமப்பா வழகூனவாகும' [நரன் சாமடியினு மூன்றாதொடையினுஈ, தாழக 

- திகலிபபா சமுவுதலிலவே''ரீஉரைபபோகுறிபபினை நீச்சப்பெருமை, வரா 

தீசித,தணையென வைதீஜலாயிலலென; ௮ரைத்தனசமாதோ வுணர்ஈதிசினோ 
ரே” எனரூா காக்கைபாடினியார. < (We) 

& 

௮ற் த்தா நிதுவெனவெள்ளைககழி பகவற்ரிழி பு 
ரைப்பின்று துககுறைந்தரீஙீகுறையாசகலியின் 

"அதத்ன்கிலு ௦உவபபோசசெங்கண்மே இிவஞசிச௫ிறுமை 
“ypbine GOR sin நிருவேயன்னபூஙகொடியே. 

'இ.கை. அவ்வட்வசீர்/றையான்வாத இலக்கியல்கட்கு முதனினைபபுண 

$ாதது-றறு, அறத 5 Bip chee வெளளைசூழிபு, ௭-து. வெ] 6அறததாதிது 

* வென வேண்டாசிலிகை, Bag aig aCe Punen னிடை”' இஃ்திரண்டடியா 

ட் வெணபாவிறகுச சிழ்ழை வரதவாற, அசவறகிதிபுகுறிததாசகுரைபபின 

முதுககுறைசதாம். சட. அத் “முனசருறைதனளே மூ௮க்குறைதனளே, 

satay Semantic anh,  முலையுமவாராமு 39 8600.06 gon Con ய் இதி்தமூனற 

ரச ஷர்சிப் திதா சிறுமைவ£தவா.று,குறையாகசலியினறிறததாறி 

A OMe Corde" ௭-௦ ச-பாரீ “செலவபபோரச கதககணணன-பருமமபா 

யாதொளித்த்தே" இடி அநானகடியாறகலிபபாகிறகுச் சிறுமைவாதவாறு; Ge 

near nAacAe&men.p, 1-H. al ensen Cus amnypsa, அகணி 

லததலரருகதிப, பொழிற சாஞசிசிழறறுமிலும,செழுகீரகலவயற்கழனியூரன, 

புகமதலானாபபெருவணமைபனே'! இஃதுமூனறடியான் வஞசிபபாவிறுசசி 

அமைவஈதவாறு8புறததாழகருமெனகுழற்நிருவேபனனபூயகொடியே:௭-.௪, 
[ரக உமுன்னிலை ஆவகு-௮௮௪, (மடு) 

எழுவாயெழுகதொன்றின்மோனையிறுதியியைபிரண்டாம் 
வழுவாவெழுததொன்தின்மாதேயெதுகைமறுதலைத்த 
மொழி யான்வரினுமுரணடிதோறுமூதனமொழிகண 

அழியாதளபெதெதொன்றுவதாகுமளபெடையே. 

இ-கை. அடிமோனை, இணைமோளை, பொழிபபுமோனை, ஒரு௨மோனை, 

கூழைமோனை, மேற்கதுவாயமோனை, ழககதுவாயமோனை, முறநுமொளை, 

௭-ம். அடியியைபு, இணையியைபு, பொழிபபியைபு,ஒரூஉவியைபு, கூழையியை 

பு, ழேற் ததவாயியைபு, £ழக்க தவாயியைபு, முற்றியைபு, ௭-ம. அடியெது 

கை, இதிர்யெறுகை, பொழிபபெதுகை, ஒரூ௨வெ.தகை, கூழையெதுசை, 

நிமற்சதவாயெகை, மூமக்க.தவாயெ.துகை, முறறெறுகை, ௭-ம். அடிமுர 

ண், இணைமாரன்ஈ, பொழிப்புமுரன், ஒரூ௨முரண், கூழைமுரண, மேற் & 37 

வாய்முரண்ட. 8ழ்க்திவாம்முரண, நேறறுமுரண். எ-ம், அடியளபெடை, இ 

ணையளபெடை, 'பொழிபபள்பெடை, ஒரூ௨வளபெடை, கூழையளபெடை, 

மேற்கதவாயளபெடை, €ழ்க்கதுவாயளபெடை, முறறளபெபை, எ-ம். ௮6”
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தந்தத்தொடை, இரட்டைத்தொடை, செந்தொடை, எ-ம். இடாத தொடை 

யம, தொடைவிகறபநுமாமாறுணாத்அவானெதெதுககொணடார் + Harps 

ள - இக்காரிகை அ௮டிமோனையும், அடியியைபும், 'அடியெ கையும், அடி.மு 

ரணும்,அடியளபெடையுமாமா௮ுண ர்த.த- ற்த]/எழுவாயெழுததொனறினமோ, 

னை. ௭-ு. ௮டிதோறு முதலெழுத்தொன்றிவர[ததொடுபபது ௮டிமோனைத் | 
தொடையெனப்படும்-6-ற- எழுவாயெனிலும், அதியெனிலும், முதலெனிறு , 
மெரக்கும்) மோனடியளிலும், மூதறரொடையெனிலுமொககும்., இ௮தியியை 

பீ. ௭௮௯. அடிதோறுஇிற் திகசண்ணினறவெழுததாலும், சொலலாஜும, ஒன 

நிவரததொஃப்பத அடிரியைபுததொடையெனப்படும். எ-று. இரண்டாீம்வ 

முவாவெழுத்தொனதினெ.௮கை. ௭... அடிதோறுமுதறகண இரண்டாமெ 

மூத தொனதிவரததொபெபத அடியெ௫கைத தொடையெனபபடும், எ-று, 
tor த..௭-.து-மகட€ூஉமுன்னிலை. (இரணடாமெழு ததொனதினெதுகையென னா 

அ வழுவாவெழுத்தென௮மிகுசஅசசொலலியவதனால இரணடாமெழுத்தொ 
னறிவரினு முதலெழுத்தெல்லாகதமமுளொதத வளவினவாயவகஅகட்டென் 

பதறகுபபடடென்பதலலலு பாடடெனபதெ.துசையாகாது - சாட்டெனபதற. 

குபபாடடெனபதல்ல.து பட்டெனபதெதுகைய கா? தன ச்கொளக.)மது தல் 

த்தமொழியானவரிலு முரண-௭-அ-அடிதோறுமுதற் கட்சொலலாலும, பொ 

ருளானும.றுதலைப்படததொடுபபு அடிமுரணடொடையெனபபடும், எ..று, 

மொழியான்வரினுமெனறவும்மையாற் பொருளான வரினுமென்பதாயிற.ற. ௮ 

ஆடும் - எ-௮ு- மத்திமதிபமெனககெனசகொளக, முதனமொழிசசணண 

' மியாதளபெடுததொன்ற௮ுவதாகு மளபெடையே-௭-௮-அ௮டி தோறுமுதற சணுயி 

ராஜும், ஒறருனுளபெடுத்தொனறிவர த்தொபெப.து அடி யளபெடை தொ 

டையெனபபடும்-௪-௮ு. அழியாதெனறுமிகுததுச் சொலலியவதனால கானகு 

பிரளபெடையும, இரண்டொறறளபெடையும, தமமுளொனதிவரததொடுப்ப 

௮ சிறப்புடைத௮: தொடைலிசற்பததுள, கானகுயிரளபெடையும, இரண 

டொறறளபெடையும், தம்முண்மறு தலைபபட த்தொபெபினு மிமுகசா௮, ௭ 

ன்னை ஃமுதலெமுததொனதின்மோனையெ.துகை, முதலெழுத்தளவோ டொ 

தத.தமுதலா, வஃதொழித்தொனதிஞ்குமெனப”” என்றா பலகாயனூ? “இ 
அுவாயொபபினஃ தியைபெனமொழிப'' GT GET (ap IT சையனாச் *மொழியிலும 

பொருளிலுமுரணுதனமுரணே”' என்முர் தொலகாபபியனாச் 62ளபெடைதீ 

தொடைக்சே யளபெடையொனறும”' எனா ஈததததனா; (Om 

அந்தமுதலாத்தொடுப்பதந்தாதியடி முழுதும் 

வந்தமெர்ழியேருவதெடடைவசன்முறையான் 
முந்தியமோனை முதலாமுமு துமொவ்வாதுவிட்டால 

செக்தொடைகாமமபெறுகறுமென்குழற்றேமொழியே 

_ இ-சை, அஈதாஇத்தொடையும், இரட்டைத்தொடையும், செசதொடை 
யீமாமாறுணர்தது-றறு. அகதமுதலாததொடுப்பதரீதாதி-௭-௮. ௮டிதோற 

மிறுதஇக்கண்ணினற Tp SST gr, அசையாலும், FITB அடியானுமற்ரை 

யடிச்காதியாககதொபெப௮ அஈதாதிததொடையெனப்படும-௭-2, 9-4



Dy யாப்ரருங்கல்க்காரிகை, 

மு.அம்வச்தமொழியே வருவதிரட்டைவரன்முறையான்-௭-௮. ஒரடிமுழுஅம், 

ஒருசொல்லே வரத்தொபெப௮ இரட்டைததொடையெனம்படும்-௭-று. வர 

ன்முறையானென்றுமிகுத் ச்சொல்லியவதனால், ஈற்றெமுத்தொன்றுகுறையி 

ஜு மிமுக்சாது - - நரற$ரின் மிக்குவரப் பெராுதெனககொள்க,. மு£தியமோ 

னைமுதலா முழு துமொவ்வா.தவிட்டாறசெகதொடை காமம்பெறும், ௭-.ு. 
மேற்சொல்லப்பட்ட மோனைமுதலாயெதொடையும் தொடைவிகறபமும் 

போலாது, வேறுபடத்தொடுபபத செரதொடெயென ,படும், எ-று. ராத 

யமோனையென்று சறபபித்தவதனால அசையும், சீறா தமமுண்டுமீத்லைபப 

டதீதொடுப்பர சிறபபுடைததெனக்கொளக, ₹.ீமெனஞழறதீமொழியே- 

௭-2, மகமுனனிலை, எனனை] அடியுஞ£ருமசையுமெழுத௮, முடி.வுமுத 

லாச்செபயுண்மொழியினஃ, தாதாதீத்தொடையெனறறைதல்வேணடும்' [௭ 
னருர் 5 த்ததசஞர்"]“ஒருசொல்லடிமுழு அமவருவதரடடை"" என ரர்/மயே 

ச்சரா4 சொல்லியதொடையொடுவேறபட்டி யலிறறசொலலியறபுலவர துசெ 

நீதொடையென்ப” எனா (தொலகாபபியனா,) அசையிலுஞீரினு மிசை 

யினுமெலலா, மிசையாதாவதசெஈதொடைதானே” எனருர்காக்கைபாடினி 

யார. (wer) 
மாவும்புண்மோனையியைபின்னகைவடியேரெதுகைக் 
கேவின்முணுமிருள்பாந்தீண்டளபாஅவளிய 

தவிலந்தாதியலகுடனாமொக்குமேயிரட்டை 
பாவருஞ்செந்தொடை பூத்தவென்றாகும்பணிமொழியே. 

இ.-கை, அடிமோனைமுதலாரிய தொடைகளான் வாத விலக்கயம்கட்கு 

முதனினைப்புணாத்.து-றற, மாவும்புண்மோனை-௭-.து. ஆ “மாவும்புளளும் 

வதி வயிற்படர, மாடரீர்விரித பூவுங்கூமப, மாலைதொடுத்தகோதையுகமழ, 

மாலைலந்தவாடை, மாயோளினஜுயிரப்புறத்திறுத்தறறே.”” இஃதடிதோறு மு 

தலெழுத்தொன்றி வரத்தொடுத்தமையான் ௮டிமோனை த்தொடை. எ-று; இ 

யைபின்னகை, ௭-2. ad Waves s gararusGerdywemraes, ஈன் 

மாமேனிச்சுணங்குமாரணக்கே, அடமைத்தோளி கூடலுமண௱ஙகே, அரிமத 
ர்மழைக்கணு மணங்கே, திருறுதற்பொறிதத இலதமூமணககே'? தடி 

தோறுமிறுதிச€ரொன்றியரததொடுததமையான் ௮அடியியைபுத்தொடை,௭-று, 

வடியேொதுசைக்கு, ௭-௮-இ- Oat வடியேர்சண்ணீர்மல்சவான்பொருட்க 

ட்சென்றா், கடியார்சனங்குழாயகாளூகொல்காட்டின், இடியினமுழச்கஞ் 

சிமீர்ள்கவுள்வேழம், பிடி.யின்புறதீதசைத்தகை. இஃதடிகதோறுமிரண்டாமெ 
முத்தொன்றிவரத்தொடுத்தமையான் அடியெதுகைததொடை. எ-று, ஏவின் 

மூரணுமிருள்பரா.த-௭-.2-அ.4 “இருள்பரரதன்னமா நீரமருங்கெ, நிலவுகுவி 

,ததன்னவெண்மணலொருசிறை, இரும்பினனன கருக்கோட்டுபபுனனை,, பொ 
ன்*னனன ௮ணடாதிறைக்கும், சிறுகுடிப்பரசவாமடமகள; பெருமதர்ம 

ழைக்சணுமுடையவாலணங்கே'' இஃதடிதோறுமுதற்கண்ணே மறுதலைப்ப 

டத் தெர்டுத்தமையான் அ௮டிமுரண்டொடை, ௪ - று. ஈண்டளபாஅவளிய- 

௭-௮. ப-வெ,]*6அஅவளியவலவன்றன்பராப்பினோ, &இரிரையுவ்கொணடீர
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அதிப்பியல், 8௯ 

இரிப்பள்ளியுட், உோதிரையலைப்பத் தஞ்சாஇறைவன்றோள், மேஎவலைப்பட்ட, 

சம்போனறுறுதரீல், ஓஒவுழக்குகதுயா” இஃசடிதோறமுதற்சண்ணேயளபெ 
மித்தொன்றிவரத் தொடுத்தமையான் அடியளபெடைத்தொடை. எ-று, gal 
ல தாதிபுலகுடனாம்-௭- B- Qe *உலருடனவிளக்குமொளிதிகழவிரமத, Lo fig 

“லனழிககும் வளங்கெழுமுககுடை, முக்குடைநீழறபொறபுடையாசனம், 34 

சனததிருஈத திருநதொளி நிவன்) ஆசனத்தருஈததஇருதொளியதிவனை;அதி 
வுகேருளளமோடரு தர்மபுரி ஐ, துன்னியமாகதீதீதென்ப) பனனருஞூற 

வ்பினவிஸ்மிசையுலசே டுஃது சானகஈதாதித தொடையும் வஈதசெயயள்ஃ 

ஒககுமேயிர்டை-௭-.௮-இ-௪-வெ.] *ஒக்குமேயொகருமேயொக்குமேயொக் 

கும, விளக்கனிற€றெரி யொககுமேயொககும்; குளககொடடி.பபூவினிறம்'" 

இஃதோரடிமுழுதமொருசொலலே வரததொடுததமையால இரட்டைததொ 

டை-௪-று. பாவருஞ்செரதொடைபூததவெளருகும-௭-.5-.ஐ$ பூ தசவேல்கை 

வியனசினையே3ி மயிலினமகவுசாடன. நனனுதற்கொடிசசிமனத்தசத்தோ 

Ger” இதமோனைமுதலாகிய தொடைய ', தொடைவிகறபமுமபோலாதுவே 

அபடத்தொடுததமையாரசெகதொடை-று, பணிமொழியே, ௭-௪. மகடூ 

உ முன்னிலை. (௦௮) 

இருசமிசையிணையாகும்பொழிப்பிடையிடடொருவாம 

இருசீரிடையிடட $ீறிலிகூழைமுதலிறுவாய் 

7/ரரயலில்மேல்கீழவகு கதமைதீர்க துவாய் 
வருசீர்முழுவதுமொன்றின்முறருமென்பமற்றவையே: 

இ-கை, இணைமோனைமுதலாகயமுபபதைதகஅதொடைவி கறபமுமாமாறு 

ணர்த.துற்று, இரு£€ர்மிசையிணையாகும்-௪-௮- முதலிருசோசசணணும் மோ 
'னைமுதலாயினவரததொடுபபது இணையெனபபடும்-௪-ற,பொழிபபிடைமிடடி- 

எ௮ு- முதற€ரக்கணணும, மூனறாஞ?ர்க்சணணும, மோனைமுதலாயின வரத் 
தொடுபபதுபொழிபபெனபபடும-௭-ு, ஒருவாமிருசரிடையிட்டது.௭--ஈ0ு. 

விரூுசோசசண்ணுமினறி முதறசாக்சகணணும் இறுதசசோசகணனும், மோனை 

மு.தலா.பினவரததொடுப்பத ஒரூ௨வெனபபடிம-௭-.ற. ஈ.றிலிகூழை-௭-3- இ 

திச்ரோசீணின்ி யொழிஈசதமூன்றுசர்ககண்ணும், மோனைமுதலாயினவரத் 

தொடுபப அக.ழையெனபபடும்-௭ - று, முதலிறுவாயவரு£ரயலிலமேல&ழ் 

வகுத்தமை$ாக அவாய-௪-௮- முதலயற்€ீர்ச்கணின்றியொழிரதமூனறு சக்க 

ண்னும், மோனைமுதலா.பினவரத்தொபெப.த மேற்ச,தகாயென்றும, ர்றய 

ற் €ர்ச்சணினறிஒழிரத மூன்று£ர்க்கண்ணும்; மோனைமுதலாயினவரத்தொடு 

பப த£ழ்சக தவாயெனறும்,சொல்லபபடும்-௭-௮:இதசிரனிறையெனககொள் 
க.என்னைர்*சடையயன முதலயல்க தவாயசழ்மேல'”எனரர்அவிஈயனார், முதல 

யறஇக்கசணிலலாததனைக$ழ்க்க துவாயென்றும்; ஈற்றயற்டர்ச்சகணில்லாசக 

மேறக ஏவாயென்றும், வேண்டினார்கையனார்முதலாயெ ஒருசா.ராசிரியோ 

ன்பதறிவிசத றகுமைநீரக,தவாயென்று விதப்புமாத்சாோரனககொளக, வரு 

ரமுழுவ.தமொன்தின முற்றாமென்ப-௭.,த-எல்லாச்ரீர்ச்சணணும மோனைஞமு 

சலாயினஸ்ரசதொடுபபது மூறறெனப்படும். எ-று, மறறவையே. ௭-௮. இ



௨41 பாப்றீருஙகலககாரிகை, 

ணைமோனை முதலியமுப்பச்தை gi தொடைகவிசற்பமும்-௪-ு. Or abe 

விளக்கெனக்கொளக, சாமுழுஅமொன்தின்முறருமெளனாத வருசொனறு9 

றப்பித்தவகனுவ, இனை மோனைமுதலாகிய முப்பத்தைநத தொடைவிகறபமு 

ம், அளவடிச்சண்ணேவழங்கபடமெனபத௨ம், இணையியைபுமுதலாகிய ஏமு 

விகறபமும், இறுதிச் ரோமுதறரோ கக்சொணடு வழங்கபபமென்பதாஉம், 

'அதிவித்தந்கெனக்கெறள்க: என்னை, “இரு£ர்மிசைவரதுதொடுபபதணையே, » 

'முதலொடுமூனருஞ் சீர்த்தொடைபொழிபபே? (சிர சடிடைதபததொடபே 

பழொருஉததொடைழீமூவோரு8( ருமுதலவுர.த்தொடுர பி) கூழை? ய்னமனா 
குதிர்ணாரதோரோ?$4முதலபறசரொழித் தல்லனமூனறின,! செவரததொடு 

டப்பது மேத்கஅவாயே"$*றறயறரொழித்தெலலாதொடுபப ௬, ேககது 
வாயின் இழழையதாகும்' £*சீர்தொறுகதொடுபபதமுறறெனபபிமே”(௰௧) 

மொனைவிகற்பமணிமலர்மொய்த்துட்னாமியைபிற் 
கேளையெதுசைக்கிம்பொன்னிளன்னவினிமுரணிற் 
arena: ஞ்ூறைடிப்பேரதளபெடையின் 
தானவீக;.. பிந்தாட்டாஅமனாயென்றதாழ்குழலே. 

இ-கை, இணைமோனைமுதலாகய முப்பதை தொடைவிகறபங்களால் 

வந்த இலக்கியங்கட்கு முதனினைபபுணாத்௮-றற. மோனைவிகறபமணிமலா. 

௭-.2-ஆத (௮ணிமலரசேரடன் றளிரஈலங்கவற்தி, அர குரறகிண்ணெயரற் 
றுஞ்ேடி, அம்பொற்கொடி.ஞ்சிரெகெதேரகத்தி, அகன்றவலகுலா ஸீ 

ங்குல், அரும்மியகொங்கை யவவளையமைததோள்) அவிர்மதியனைய திரு. றத 

லரிவை, அயிலவேலனுக்கயம்பலைத்தமர்-த, கருகசயனெமியகணோக்கமென், 

இருஈதியசசதையை ததிறைகொண்டனவே”' இதனுளிணைமோனைமுதலாடிய ஏ | 

முவிகற்பமும்முறையானே வஈதவாறுகணடுகொள்க, மொயத,அடனாமியைபி 
ற்கு-௭-.௧-வ, &மொய்ததுடனறஹவமுமுகிலேபொழிலே, மறறதனயலே முத 

துறழ்மணலே, நிழலே யினியத னயலதுகடலே, மாதாகசலேஎலலேயியலே, 
வில்லேறுதலேவேறசணசகயலே, பலலேதளவம்பாலேசொலலே, புயலே குழ 

லேமயிலேயியலே, ௮தனால, இவவயினிவ்வுருவியஈகலின், எவவயினோருமிழ 

ப்பர்ததநிறையே.”? இதனுள் இணையியைபு முதலியவேமுவிகறபமும்' மறை” 

யானேவர் தவாறு கண்டுகொளக. ஏனை யெதுசைக்செமபொன்னினன்ன- 

7 து. ஆ. பொனனினள்ன பொதறிசுணககேரஇிப், பனனருககோங் னன 

னலங்கவறறி, மினனி௮ ரொளிவட£தாகூமனனிய, ஈனனிறமென்முலை மின் 

னிடைவருத்தி, எனனையுமிடிச்சகண் டின்னுவிச்தினனடை, ௮னனமென்பெடை 

போபைபபனமலாக், கனனியமபுன்னை யினனிழறறுன்னிய, மயிலேசாயல்வா 

னுதல், ௮அயிலவேலுண்கணெமமறிவுதொலைததனவே.” இதலுளினையெ௫கை 

முதலாகியலேழுவிகறபமும் முறையானேவஈதலாறுகணடுகொள்க. இஃ௩. மு 

ரணிற கானவிகறபமுஞ் றடிப்பேர௮--௭-.2.-.௮. “றடிபபேரகலலீடிலொ 

ல்குபு, சருங்யெறசுபபிறபெருகுவடஈதாக்கிக்,குவிந,த சுணககருமபிய கொ 

ங்கைவிரிர் த, திதியபெரிய ரிசாமலாக்சோதைசதன், வெள்வளை ச்தோஞஞசே, 

யரிககருக்சணும, இருக்சைபுநில்பமேோதெழிலிபககமும, , அிவாகாய்தரீஞ்
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செயயுளியல, os 

செறு முவ5தெனைமுனியா ௮, என்றுமின்னனமாகுமதி, பொனதிகழ்நெடு 
வேற் போர்வல்லோயே”” இதலுளினைமுரண் மூதலாகயெவேழுவிகறபமும், 
(முறையானே வர்தவாறுசண்டிகொள்க, அளபெடையின்முனவிகறபமுகதாட் 
டா௮அமரமையென்ப-௭-௮, *தாதுட்டாஅமரை மலருழகபெ, பூஉக்குவளைப் 
போதருநதிச், சா௮யச்செரெற கறி தீ.துபபோஓய'மாஅத தா௮ண மோ 
ட்டெருமை, தேஎம்புனலிடை௪ சோஜர்பா.௮ல், மீனாக அகளஞ BG) 
ர, எஞு.௮8இணீடு1. ஊரன்செயசகேணமை, ஆய்வளைததோளிக்கலரானா 
அவ. இத்துளிணையளபெ்டமுதலாசய வேழுகிசறபமும், முறையானே வ 
தவாறுசணகதொளக, தானவிகற்பமென்றுசிறபபிசதவசனால, இரண்டளபெ! 

டையுமவரப்பெறும் தாழ்குழலே-௭.௮. மச முனனி௰், 

மூதலாஉ' நுறுப்பியன் முற்றிற்று. 

4 கர்தமுர்தேனுஞ்சுருக்சமுங்காதறகுறில்குதிலே 
சநதமுஈதீரசைதேமாகதணகுனறஈதணசீதிருவும 

0 சாஈதவிழகோதாய்குறடிரைவெள்ளை ககறததெழுவாய 

முமாவுமிரு€ருமோனையுமாமுறுபபே, 

இஃது-உறுப்பியற்செய்யுட்களின் முகனினைப்புககாரிகை: 

இரண்டாவது 

தெயயுளியல. 
ah Ce 

வெண்பாவகவல்கலிப்பாவளவடி வஞசியென்னும் 

ஒண்பாவடி குறள்சிர்தென்றுரைப்பவொலிமுறையே 

திண்பராமலிசெப்பல்சீர்சாலகவலசென்ழோஙகுதுளளல் 

கண்பாவமைந்தகலமிகு தூங்கனறுநுதலே, 

என்ப சாரிகை, இவ்விய லென்ன பெயர்த்தோவெனின், வெண்பா, கெள 

ளசொத்தாழிசை, வெண்டுறை, வெளிவிருததம, ஆசிரியபபா,தசிரியத தாழிசை, 

ஆசிரியத்துறை, ஆசிரியகிருததம், சலிபபா, கலிததாழிசை, சலித,துறை, கலி 

விருத்தம், ஞ்செபா, வஞ்சிததாழிசை, வளுத,தறை, வஞசிலிருதசம, மருட 
பாவெனச்டெகத செய்யுட்களையாமா அுணாத்திற்றாதலாற செயயளியலென 

னும பெயாத்து, இவவியலுள இச்சாரிகை பெனலுத லிறரோவெனின,வெண் 

பர, ஆரியம், கலி, வஞ்சியெனலும் சான்குபாவிறகும அ௮டியுமோசையுமா 

ழருணாத௮-ற, செண்பாவசவலகலிபபாவளவடி-௭-து-வெண்பாவும்,த9 

ரியபாவும், கலிப்பாவும், தாறசீரடியான்வரபபெறும்-௭-௮. வஞசியெனனு 

மொணபாவடிகுறள்சரதென்றுலாபப - எ-று - வஞூபெபா இருசேடியாலம்) 

முச்2ரடியாலும், வரப்பெறுமென்று சொலலுவா புலவர-௪.று. ayy NO) cor 

லு மொண்பாவெனறசதப்பித்தவதனால, வெண்பாவின ஈறதடி.யும, சேரிசைஃ



2. “ யாப்ப்ருக்கலசசாரிகை, 

யீரசிரியபபாவின் ஈற்றயலடியும், சலிவெண்பாவின ஈற்றடியும், முச்2' (ஸ்வ 
ரபபெறுமென்றம, இணைககுறளாசிரியப்பாலவின இடையழூ.கள் இரணடும், 

பலவும, குறளடியாறும கெதடியாலும், வரபபெறுமென்௮ம், ஒருசார் ௮ம் 

போதரகக வுறுபபும, இரு €ரடியானும, முச்சோடியாலும்வரப்பெறுமென.று। 

ப ந்கொளக, அ௮ராகவுறுபபுகள் காற€ீரினமிக்குவருவனவுமுளவெனக்கொளக, 

௮வைபேகூத தத்கம் இலச்சணச்சூத்திரசஅளளேகாட்டுதம். எனனை 

*கலிியொமிலெணபா வ௫வலகூறி, னளவடிசனனா னடக்மம்றறவைே (சித 

தீடிருதளடி யெனறிரண்டடியான, வரசிடடக்கும்வ(நககனையுடையூ என்றா 

_ரரகலின. ஒலிமுறையேதிண்பாமலி் சீர்சாலஃவலசென்றோக்குதுளள 

)னணபாவமைஈதகலமிகுதாககல்.எ , ஈபா செப்பலோ£சையானவரும், 

அ?ரியபபா ௮கவலோசையான்வரு பார தள்ளலோசையானவரும, 

வஞசிபபாதாககலோசையான்வரும-௭-று. நறு அதலே-௭-2. மகடூஉமுனனி 

லை, திணபாமலிசெபபலெனறு சிறபபிததவதனால், செபபலோசைமூனறுவ 

கைபபடும். ஏரதிசைச் செபபலும், தூககிசைச்செப்பலும, ஒழுகசைசசெப 

'பலுமென. எனனை] “வெண்்ரோவெண்டளையான்வரும்யாபபை, யேஈதிசைச 

நிசபபலெனமனாபுலவா,$ €இயறசோவெணடளையானவருமயாபபைத, தட 
சைச்செப்பலெனமஞாபுலவா.!3 ஒ$வெண€ரொன்றலுமியற£ரவிகற்பமு)மொ 

னறியபாட்டே யொழுடுசைசசெப்பல., ' என ராகலின. ௮வற திறகுசசெயயு 

ள்வருமாறு-வெ./ 'பாசானுசாடாமாலூராமாலெனனொருவன, சாக அணையு 

) கல்லாதவா.ந”' இ௫வெண்€ர£வெண்டளையான வநதமையால் ஏநதிசைக்ஷிகூ் 

பலோசை-வெஏ:பாலொடு-வாலெயிநூதியகீ£? இது இயற் €ர்வெண்டளையான் 

வஈதமையால், தூயசசைச்செப்பலோசை-9 வர் (6 சால்லானபுலாலைமறுததா 

னைச்கைகூபபி, எல்லாவுயிருகதொழும'” இ௮௫ இரணடுதளையம Arias geo. 

யால ஒழுசசைசசெப்பலோசை. சோசாலதவலெனறு சிறப்பிததவதனால, ௮ 

(சவலோசைமூனறுவசைப்படும் ஏநதிசையகவலும், தூந்கசை யகவலும், ஒ 

ழூசசையகவலுமென. எனனை  “கேர்நேரியத்றளையானவரமகவ ௮, நிரைகி 

ரைமியறறளையான்வருமகவலு, மாயிருகளையுமொத்தாயெவகவலு, மேஈதநூ 

ஙீகலொமுகலெனறிவை, யாயராத்திரனிறையாகுமெனப'” எனருராகலின. ௮ 
வறறிறகுசசெயயுளவருமாறுடி௮ு *போதுசாஈதம- துனஐவாரோ'' இ.துமசரொ 

னருரிரியத்தளையானவஈதமையால ஏரஇசையசவலோசை, ஆ7**அணிநரிழல- 

பரிசறுபபவே,'' இதுகிரறைாயொனருிரியத்தளை யானவர்தமையால தாம் 

இசையகவலோசை, அ)%குனறச்குறவன-சுணங்கே”' இது இரணதெளையும் 
விரவி வகதசமையால் ஒழுசையகவலோசை, செனறோங்குதுளளலெனறு 9 

றபபித்தவசனை அள்ளலோசைஞூன்.்றுவசைப்படும். ஏநதிசைத்துள்ளஓம். 

அக௨றறுள்ளலும், பிரிரசிசைத்தள்ளலுமென, என்னை 6ஏஈஇசைத்துளளல் 
கலித்தளைபியையின், வெண்டளைதன்றளை யெனதிரண்டியையி, னொன யவ 

சவற அள்ளலென்றோ தப"?1*தன்றளைபிறதளை யெனறிவையனைததும், பொ 

ரு5திவரினேபிரிகதிசைத்அள்ளல்'! எனர.ராகலின், ௮வறநிறகுச்செய்யுள்வரு 

மாறு-கர்முருகவிழ்தாமராமலர்மேனமுடி பிமையோர்புடைவரவே, வருன 

சாத௫ுமதைூல்வழிபிழையாமனமுடையார், இருவினைபோய்விழமுனியாசெ



செ ய்ய ளியல், ௨௩. 

தரிபிதாதியையதியா, சிருமலரா யருவினராய் சிலவுவர்சோ நிமினிடையே?'| 
டி அகலிததளையானீ வஈதழையரல் ஏக இசை தீதள்லோசை-௧-4சலவப்போ 
॥-ஒளித்ததே'” இ.து வெணடர்வெண்டளையும், சலித்தளையும், விரவி வாதமை 
பால் அகவறறுள்ளலோசை_க$குடரிலை த்தணபுறவிறகோவலடுத தராபபத், 
தடரில்பபெருஈதொமுவிறறகையேறமரமபாபஈ.ஐ, வீல்குமணிககயிஜொரீஇச 
தீதாக்குவனத்சேதப்போய்க், கலையினொடுமுபலிரியக்கடிமுலலைமுறுவலிபப, 
எனவூரங், கானெடுபில்லிபபெருமபுதனமுளையும, காலுடைசதவாதோசென 

றே? இதபல களை ) விரவிவ;தமைபால பிரிஈதிசைத;தளளலோசை, 

ஈணபாவமைேலமிகுத உ சலெனறு சிறபபித்தவசனால, சககலோசை “ep 

ன. வகைப்படும், ஏரதுசைததாகலும், அகவறநூஙகலும, பிரிருதிசைததா | 

ங்சலுமெள. எனனை!4“ஒனறியவஞ்சித சளையேவரிஐு, மொனருாவஞசிதசளை 

யேவரினு, மென்றிவையிரணடும பிறவுமயல்று; மேஈதலகவல பிரி இசைத 

தமக, ருய5தநிரனிறையாகுமெனப எனமுராகலின, sans nee 
। யயுள்வருமாறு-வ] விளை த்திண்பகைவிழசசெறறவன, வனப்பஙகயமலாததா 

"லிணை, நினைததன்பொடுதொழுதேததினா, காளும, மயலா£ராறகதிமருமார, 
பெயராமேற்சதிபெறுகுவாவிலாகதே.”” Oa ga fu வஞசிததளையானவஈத 

மயால் ஏததிசைததககலோசை-வி 6வாஞோதகொழவணடாமரைத, சேனா 

)ர்மலர்மேல்வநதரு, ளானாவருள் கூரறிவனைச், சானூஈலாகொண டேததவ 

ணங்குரர், பலாபுகழ்முத்து பெறுகுவாவிரைநதே.”' இது peru says sa cor 

_ ஈன வந்தமையால் அகவற் நாககலோசை] 4மகதாகிலம-மகிழகதே"” இப ( 
pastry விரவி௨ஈதமையாற பிரிசதிசைததாந்கலோசை, (௧) 

வளம்படவென்பதுவெள்ளைகககவற்குகாரணஞசெங் 
களமபடக்கொன்றுகலிக்கரிகாயகண்ணார்கொடிபோல 
துளங்கடைமாதேசுறமறிதொன்னலததின்புலம்பென் 

”றுளங்கொகொவலரசோதனர்வஞசிக்குகாரணமே, 
இ-கை, அவ்வடிகளாலும், ஒசைகளானுமவஈத இலக௫யககட்குமு சன 

பபுணாத்து - ற்று, வளம்படவெளப த.வெளளைக்கு-௪-1“வளமபடவேண 
_ரதார் கார்யாருமிலலை, அளசதனபோசமவரவராற்றான, விளயகாயதிரட்டி. 

னரிலலைச்சளங்கனியைக, காரெனசசெய்தாருமில' 'இஃ்தளவடியாலும், செப்ப 
லோசையாலும், வர்தஇன்னிசைவெண்பா. ௮கவறகுதாரணஞ்செயகளம்பட , 

ச்கொன்று -௭-.23 “செங்களம்படச்சொன்றவுணாததேயதத, செங்கோலம 

ினசெங்கோட்டியானை, சழரொடீடுசேஎயக்குனறம், குருஇபபூவினகுலைகசா 

*தட்டே"இஃதளவடியாலும், ௮சவலோசையாலுமவ£த நேரிசையாசிரிபபா, 
கலிச்கரிதாப”௭- துரி தாயவரனெய்தியருளியோக்களிதத.ும;பெரிதாய 

பகைவெள்றுபேனாரைத்தெறுத ஓம்,புரிவமர்காதலிறபுணாசரியுதருமெனப, 
பிரிஓெண்ணிப்பொருள்வயிழ்' சென்றநங்காதலா, வருவர்கொல்வயல்கிழாய் 

வலீப்பல்யான்கேளும்”' இதர, அடி.தாங்குமளவின்றி யழலன்னலெமமை 

யாற், கடியவேகனங்குழாய்காடென்றாரச்காட்டுள், SYMP ESUG SAVE EM 
கயசின்னீரைப, பிடி.யூட்டிப் பினனுண்ணுள் களிறெனவு முரைத்தனரே,
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டென௫ரக்சகாடள, ௮னபுகொண்மடபபெடை யசைஇயவருத்தததை, மெ 

னசிறகராலாறறுமபுறவெனவுமுரைததனரே, கனமிசைவேயவாடககளைகதா 

தெறுதலால, ௮னனரூ௨5 தசையவேகாடென்முரக்சாட்டுள, இனனிழலின 

| மையால் வருஈதிபமடபபிணைககுத, தன்னிழலைச்கொடுத்தளிககுய கலையெ 

னவமுரைததனரோ, இவைகமூனறுகதாழிசை, எனவாங்கு, தனிசசொல, இனை 

நலமுடையகானஞூசெனழஜோ, புனைநலமவாட்டுன ரலலாமனைவயி௱, பலலியு 

மபாககொத்திசைததன, ஈலலெழிலுண்கணுமாடுமாசிடனே." இதுசரிதலா. 
இஃதளவடியாலுமி, அளளலோசையாலும், வ;தமையால நேர்சையொததா 

)மிசைக கலிப்பா, சணணாகொடிபோற ௮ளமகிடைமாே aang - - மகம 

னனிலை. சுறமரிகொனனலதனபுலமபென ௮ளககொரொவலரோனோ வ 

ஞூிககுதாரணமே ௭_தூ!'-றமறிவன துறையெலலாம்; இறவீன்பனவிலலெ 

லலாம, மீன.நிரிவளகிடஙகெலலாம, தேனருழ்வனபொழிலெலலாம, எனவா 

மக, சணபணைதழீடுயவிருககை, மணகெழுகெடுமதினமனனனூரே.” இஃதி 

(ர சீரடியாலும, தாககலோசையாலும வகதழையால, குறளடிவஞூபபா. 

$“கொனனலததினபுலமபலைபபத கொடி ததோணமேல், பனனலததகலநதொர 

லையபபரிவெயதி, எனனலததகையி துவெனனவெழில காடடிச, செரனனலதீ 

தீகைபபொருளகருததினிறசிறஈதாக, கசெனடபபெரிதும்; கலங்கஞரய்தஇிவிடு 

பபவும, சிலமபிடைசசெலவுஞசேணிவரதறறே” இதுமுசசரடியாலும், அங் 

) கலோசையாறும, வரதமையாற சிெதடிவஞூபெபா. உதாரணமே செண்பறு 

இறுவிளககாககசகொளக, 

ஈரடி வெண்பாக்குறள்குறட்மாவிரண்டாயிடைத்கட் 

ரியவான்றனிசசொல்லடி.மூய்சசெப்பலோசைகுன்று 

தோரிரண்டாபுமொருவிகற்பாயும்வருவதுண்டேல் 

நேரிசையாகுநெரிசுரிபூங்குழனேரிழையே-: 
இஃகை, குறளவெணபா, நேரிசைவெணபா, இன்னிசைவெணபா, பஃ 

ஜெொரடைவெண்பா, நேரிசைச்சிகதியலவெணபா,இனனிசைச்சிஈதியல்வெணபா 

௭-ம. நேரிசையாசிரியபபா, இணைககுறளாசிரியபபா, நிலைமணடிலயாசிரியப 

r, அடிமறிமண்டிலவாசிரியபபா, எ-ம். நேரிசையொத்தாழிசைக் கலிபபா, 

) அமபோதரங்கவொததாழிசைக்கலிபபா,வண்ணகவொததாழிசைக்கலிபபா, க 

லிவெணபா,வெணகலிபபா, தரவுககொச்சசக்சலிபபா, தாவினைக்கொசசகக" 

கலிபபா, ச ப ருசைககொச்சகக்சலிபபா, பல்ருழிசைகொச்சசக்கலிபபா, மய 

இசைச்சொச்சசச்கலிபபா, ௭ ம், குறளடிவஞசிபபா,செதடி.வஞூப்பா, ௭-ம். 

புறரிலைவாழத மருட்பா, ஸைைக௫ளை மருட்பா, வாயுறைவாழதது மருட்பா, 

'செவியறிவுறாஉமருட்பா, எ. ம், டெகதபாவிகறபவகளுட்செபபலோசையு 

டைததாய, ஈறறடிமுசசராய, ஏனையடி.மாறசரரய, வெண்டரும், இ Quip eo 

55, Cac tr sO, Cann gsstadrarg, are, பிறபபு, காள. மல 

சென்றும் வாயபாட்டாலிறும வெணபாவினைஅடியாலும், தொடையாஜலும, ஒ 

சையாலும; பெயாவேறுபாடுணர்த,தவானெடுத்தச்கொணடா, அவறறுள,” 

|



செய்புளியல், ௨0 

இக்நாரிசை, குற்ளவெண்பாவும், கேரிசைவெண்பாவு மாமாறுணாத்துஎற்று 

ஈரடி லெண்பாக்குறள்..-.து - இரண்டடியான்வருமவெண்பாகுறள்வெண்பா 

வெனப்படும் = om, crear lor MODs rem Omron nip us cor rBai (Cid, Go 

ளின்பெயர்ச்செொடைகொள்ளப்படுமே'" எனருாசா ச்கைபாடினியா, (உருவு 

ண்டெள்ளாமைவைண்டுமுருளபெருஈதோக், சச்சாணியன்னாருடைத்த'![6௨ 

டையாரமுனனிலலாரபோலேக5றறுங்கறரா, கடையரே கலலாதவர்'' இவையி 

ரணடடடி.யான இரணடுவிகறபததாஜும், ஒருவிகற்பத தாலும் வந தகுறளவெ 

ணபா, குக்ஷ்டிவிரணடா யிடைகசட்டிரியவானறனிசசொலலடி மூயச செப , 

பலோசை குல்ரறு தோரிரண்டாபுமொருவிகறபாயம வருவ. தணடேனேரிசை 

யாகும-௭.,த- இரண்டுகுறளடெ ஈபாவாயரடிவுமூதற மொடைககேறறசனிச | 

சசாலலாலடி.டிரம்பிச, செபபலோசைவழுவாதுமுதலிரணட்டியும, ஒருவிகற.. 

மாமக், சடைமிரணட்டியு மறனொருவிகறபமாயவரிலும்,சானக;ஷியும, ஒருவிச 

றபமாயவரினலும், இரு தறணெரிசைவெண்பாவெனபபடு - எ-று, வற] 6:௪ட 

மணடுதாமரையினருதாடலவன, இடமணடிசசெலவதனைசகண்1௫) பெடை 
ஜஷஞெணெடு, பூழிசககதவடைக தும புசதூோபொயகடிரஈ, கழிஈடாமினானு!?' ' 

(:அரியவராணேடுசகாடடுவராயாரோ, பெரியவரைவயிர;கொணடு, தெரியில, 

கரிய வராநிலையா£ காய்கதாலென செய்வா, பெரியவரைவயிரங்கொணடு,?? 

இவை இரண்டுகுறள்வெண்பாவாய நவுமுதறரொடைகசேறறதனிச்சொலலா 

னடிரிரம்பிச் செபபலோசைவமூவாது இரணடுவிகறபத்தானும, ஒருவிசகறப 

தீதாலும்வாத இருகுறணேரிசைவெணபா, சரியவானறனிச் சொலலடி.மூயெ ' 

ன்று சறப்பித்தவதனால, முதறகுறட பாவினோடு தனிசசொலலிடை வேறு 

பட்மிவிட்டிசைபபின் ஒறறுமைபபடாத உலோகககளை ஒறறுமைபபடபபற் 

ருசட்டுவிள க்சினாறபோல, முதற்குறஃபாவினிறதஇககணொன௱ம, இரணடும 

அசைகூட்டி யுச்சரிச்கபபடடு இரண்ிவிசற்பத்தானும, ஒருவிகறபததாறு 

ம் ஒருவனவுமுள, அவைஒருசாராரிடைநேரிசைவெணபா வெனசுகொளச, 

வறு$ “தாடுமைமினருதாடி.த்தண்டுவலைச்சேறளை 5.௫, சாமரையிஞறற மேதா 

னாறும், தாமமாபோற, கணனான்முகததான் கரதலததான சேவடியெள, க 
ண்ஞாவஞ்செய்யுல்கருதது'$*சருமமுமுளபடாப்போகமுக துவவாத, தருமு 

நீதக்கார்க்சேசெய்யா, ஒருகிலையே, முட்டினறிமூனறு முடியும லஃதெனபவ! 

பட்டினம்பெற்றகலம' இவைமுதற குறட்பா விறுதிக்கண ஈரசையானும்ற, 
ஒரரையாலும், ஆட்டு இரண்டு AS MUFSO ALE Ly ஆரிடைகேரிசைவெள்ச 

பா*.தர்த்தவறிவினராண்டிளைஞராயினும,காசசோமபிததமமையட்கடி சாறே 

ததொதாஉம, தித்தொழிலேகன்நிததிரிததெருவைபோற,போதத கட்டியுடர் 
விஞர்]ி4வஞ்சியேனெனறவனறதுருலாததான யாலுமவன, வா இ.தபலவிச 

பதீனால்வாய்கேர்சதேன; வஞசியான, வஞ்சியேனவஞசியேஷெசெருவென்ற 

ம்வ்ஞ்சித்தான, வஞசியாயவஞ்சியார்கோ'' இவை முதறகுறறறஈ தொழில 

ககண் ஓரசையானும, ச௪ரசையாலும, ஆடைடுி ஒருவிகறடழாவேடா, ஆறது 

டைநேரிசைவெணபா, நெரிசரிபூ ஈகுழனேரில ழயே-௪-௮ ப்படிரொடைவெண் 

வெண்பாலகவல FVII erage வஞியெனனுு காதிசினருரிருவரவருள 
செபபலோசையான வருமெனத.ம, ஈணொசெடபலோ



all பாப்ப்ருஙகல்ககார்லக, 

கூறிய,த-கூறிய2க. றிற்றாகா.த. என்னை[*கூறியஅகூறிலுங்குற்றமில்லை, மே 

ரொெருபொருளைவிளக்குமாயின்!? என்றாராகலின் ஒருசார்பிறபாச்சளைத்தத்த 
ம் உதாரணவாயபாட்டாலஓசையூட்டும்பொழு௮, தீத்தமோசையிறசிதிதுவ 

1மவிவருவனவுளவாயினும, வெண்பாவிற்குச்சிறி தம் செபபலோசைவமுவலா 

சாதென்று யாப்புறுத்தற பொருட்டாகவும், செப்பலோசையிற் Adgsagp 
வில$தநேரிசை இன்னிசை வெண்பாக்களைஒருபுடை யொப்புமைகோச்சி வெ 

ண்டைப்பாற்படுத வழங்கும், இழுச்சாதெனபதறிலித்தற காகவுமெனக. 
கொள்க-என்னை “தத்தமபாவினததொபபிறங்குறையிலு, மெரனரொன்றரொ 

வ்வாவேறறுமைவகையாற, பாததம்வண்ண?மலாவாயிற, பணபோலவிகறப 

ம்பாவினத்தாகும்''4குறட்பாவிரண்டடி. ரால்வகைத்தொடையான, முதறபா 

தனிச்சொலின் டிமூ௨யிரணடு, விகற்பிவபடபபனநேரிசைவெ. பா''என்றா.ரவிஈ 

யனார். இ ரஷ் ' ரமடியினதிரொரு௨வெயதி, முசண்டவெதுசையதாயிலுமாகா, 

இரண்டு துணியாவிடை. னிபோழஈஅ, நிரதகடிரானசன மேரிசைவெணபா,” 

எனமுரகாககைபாடி னியா, 

உருவுகணடெஎளளாவுடையாகுறணம-வாயதடமண் 

டரியவரை£ணடி ருகுறணேரிசைதாமரையின 

கருமமுமாததவுமவஞசியுககாமாதனிசசொன்முன்னா 

நெரிறுண் கருங்குழனேரிழையாசிட்டநேரிசையே 

இவவுரைச குததிர கசாரிகையின்வழியே குறள்வெண்பாவிற்கும, நேரிசை 

9வணபாவிறகும், ஆசிடைநேரிசைவெண்பாவிறகுங்காட்டிய இலககியககளை 

முதனினைத்துக்சொளக, (௩) 

ஒன்றும்பலவுமவிகற்பொடுநான்கடியாய்க்கனிசசொல 

இன்றிஈடபபினஃஇன்னிசை துன்னுமடி பலவாயச 

சென்.றுநிகழ்வபபஃரொடையாஞசிறைவண்டினஙகள் 
துன்றுங்கராமென்குழற்றுடியேரிடைத்தூமொழியே, 
இ-சை. இனனிசைவெணபாவும், பல்ரொடைவெண்பாவுமாமாறுணாத 

'_றது, ஒனறுமபலவும் விகறபொடுகொன்கடியாய்த்,சனிசசொ லினறிகடப்பி 

“ ஃதின்னிசைஅனலும-௭-.த-ஒருவிகறபத்தானும, பலவிகறபத்தாலும், வக 
கான கடியாயததனிசசொல்லிலலாமல் ஈடடபினஃதின்னிசைவெண்பாவென 
(9ம-௭-.ற.௮-று$-வைக ஓுமவைகல்வரககண்டுமஃ தணரார்,வைகலும்வைச 

MO அதமென்தின்புறுவர்வைசலும்வைகறறம்வாழமாணமேலவைகுதல, வை 

கலிப்ப, 9 ஏணராதார்?[8 தகடீர்பெருஞ்செல்வகதோனதியக்காறறொட்டுப்,பக 

இிசைக்கெ, பல்லாரோடுண் ௧, வகடுறயார்மாட்டுகிலலா தசெல்வம், சகடக்கா 
புறில்வாஜ் இவைகானகடியாயத் தனிச்சொல்லினறி ஒருவிகறபத்சான், 
செவியறிவு.றா வண்பாத் கடற்குட்டம்போழவர்சலவாபடைக்குடடம,சமார.ப 

டைத்தாய * 1 கறெகுகதேரமில், தவக்குட்டர்தனனுடையானீஈ தமவைக் 

wr as வெண்ட டஈதவிடும்”| “இனறகொலன்றுகொலென௮றுகொலென்னா 

மென்னும் வாயபா: நகூறறமென்றெண்ணிஒருவுமின்றியவையொலலுமவகை 
சையாலும, பெயாடு : ; . . 

எடாரறம'” இவை நான்கடியாயத்சனிச்சொலலின்றிப



ிசுயயுளியல, உ௭ 

பலவிகற்பததானவ£கஇனனிசைவெணபா . .ஒனறலலனவெலலாம் பலவெனப 

மிழ்சடையாகலின, எனனை] (ஒனறலலவைபல சமிழ்சடைவடதா, லிரண் 
டல்லன்வபலவென்றிசினோ'"என்ரரா சலின், தனலுமென றுமிகு தச்சொ 

லலியவ/தனால், இரணடாமடியினிறுதிதனிச்சொற்பெறறுமூன்றுவிகறபத்தான 

வருவன்வும, மூனமுமடியினி.றதிசனிச்சொறபெறறு இரண்டுவிகறபததானவு 
ருவனவும், தனிசசொல்லின் நிபபலவிகறபாடு, அடிதோறும் ஒருஉத்தொடை 
பெறவருவனவும், பிறவாுறாலுநேரிசைவெணபாவிறசிறி தகேறுபடரொன் 
கடியானவருவனவும், இனனிசைவெணபா வெனபபடும - வ.ந-[ “௮ ஐகணா 

விசுமபின$னிலாபபாரிககுஈ, தி௫களுஞசானமோருமொபபாமற, தில்கள, 

அவாறறுஞ்சானறோரஃகாற்ராதெரும5த, தேயவரொருமாசுதின' 4மலிதே 

ரரன்கசசியுமாகடலுஈசமமுள, ஒலியம பெருமையு மொக்கு, மலிதேரான், 

கச்சிபவெ கடல்படாகசசி, கடலபடுவ வெலலாமபடும'? இலையிரணடாமி 

யி னிறு இசனிசசொறபெ.று ௫06 சறபததரனவு த இன்னிசைவெணபா- 

1*வுளமபடவேண்டா-செயதாரும் வ அிமூனருமடியி னிறுஇதனிசசொறெ 

pm இரணடுவி கறபததான வநத இனனிசைவெணபா] “இனனாமைவேணடு. 

விரவெ்ழிக, இரகில௪௮, மனனுதலவேணடி னிசைஈ0க, தனனோடு, செலவ 

அவேண்டினறஞசெயக, வெலவ த, லேணடினவெகுளிவிடல! இை.படிதோ 

௮௪ தனிச்சொறபெறறுமூன்றுவிகறப, தீதானவ5தஇனனிசைவெணபா-((மமை த 

யினறிமாநிலததாரகூலலை, மழையும், தவமிலாரிலவழியிலலை, சவமும, ௮ர 

லாரில்வழியிலலை, அரசனும், இலவாழவாரிலவழியில'” இஃதடி தோ.றமொரு௨ 

த்தொடைபெறறு -சேரிசைவெணபாவிற சிறிதுவேறுபடி வஈசமையானஇ 

ன்னிசைவெணபா. பிறவுமவநதுழிச்கனண$ிகொளக, எனனை1&/சனிசசொறறமு 

உலவாடவிகறபம், பலபலதோனறினுமொனறேவரிறு, மிதறபெயரினனிசை 

Quis HAC en”? ஒஒருவிசறபாதெதனிசசொலினறிய மிருவிகறபாகதெதனி” 
ச்சொலின்றியுந, தனிச்சொறபெறறுப பலவிகறபாடியு, தனிசசொலினறிப । 

பலவிகறபாடயு, மடியடிதோறமொருஉ ததொடையடைனவு, மெனவைநதா 

குமினனிலச்தானே, எனருர்பிரருமென ச்கொள்ச; ;அடிபலவாயசசெனறுநிக 

ழ்வபஃறொடையாம- ௭-அ-சானகடியினமிக்க பலவடியான்வருவது பஃரொ 

டைசெண்பாவெனப்படும. ௪-௮. நேரிசைவெணபாவிறகும், இனனிசை 

ண்பாவிறகும, சானகடியேயுரினமமசொனனமையான் கான்கடிபினமிககபலவ' 

படியால் வருமெனபதாறறலாற போரதபொருளெனககண$கொளச; வறு, 

ஃச்கமெல்லாக் ௪ ழனியாவையகத் அ௪,செய்யகமே நாறதிசையினறேயஙக 

ள், செயயகத்த,"வரனகரும்பேதொண்டைவளசாடு, வானகரும்பின; சாறே 

யரராட்டுததலைபாசள, சாறட்ட, கடடி.யேசசசிபபுறமெலலாக, சட்டியுட்) 

டானேறறமானசருககரைமாமணியே, ஆனேருற்னகச்சியகம்'” இ.௮பலவிக , 

றப்த்தானவ₹தஏழடிபபஃருடைவெணபாி ஃசேறறுசகானீலஞ்செருவெனற 

Cat serpin, கூற்றுறழ்மொய்ம்பிற பகழிபொருகயற, ஜோறறர தொழில 

வடி வு.சமமுடடடுமாறறம, வேற்.றுமையினதியே யொத்தனமாவேடா, ஆறது 

கசாலாடடியர்கண்'' இஃதுஜசதடியானவநத ஒருவிகழ்பபபட்றொடைவெண் 

பா[4பனமாடக்கூடனம தராசெடிநதெருவில, என்னோடுநினருரிருவரவருள



“யாபர்ருககலசகாசை, 

ஞம, பொனனோடைஈனறென்ருண்லலளேபொனனோடை ச, பொளைஈள்றெ 

னருஞமாகிலையளயானை, எருத்ததீதிரத விலங்லைவேறறேனனன, திதி 

தரா சன்றென்றேனதியேன'' இஃது ஆறடியானவஈத பலவிகறபப பஃரொ 

டைவெண்பா. இனி ஏழடியினமிக்கப்றரொடை கெணபர்ககளை யாப்பருகக 

ஒவிருததியுட்கணடுகொள்க. செள்றுகிகழ்வவென்ன சிறபபித்தவதனால், செ 

ட்பலோசையிற சிறிதவமுவிவ5த பஃ்ரொடைவெணபாககளை ஒறுபுடையொ 

ட்புமைமோககிவெண சலிப்பாற்படுச தவழங்கிறு மிழுச்சாதெனபதறிவித்தற் 

கெளச்கொள்க. சிறைவண்டி'னககடுனறுங் கருமென்குழத.றடியேரிடைத்தா 

மொழியே-௭-.த-மகேமுனனிலை, என்னை | “தொடையடியித்துளை யென்னு 
ம்வழக்க, முடையதையின்றி யு.றுபபழிவிலலா, கடைய பஃ்மொடைசாமம் 
கொளலே, என்ரா காசகைபாடினீயார, 

வைகலுமவைகறுகடர்சடறகுட்டமினறுமங்கண 

எய் தமலிதோவளமமையினனனவினனிசைபோல 
வையகமெலலாமபலவிகற்பேறறஅசேறறொருகால 
பையரவலகுறபனமாடமபஃ்மொடைபபலவிகறபே 

இவ்வுரைச் கூ.ததிரச்காரிகையினவழியேஇனனிசைவெண்பாவிறகும்,பஃ 

ரொடைவெணபாவிறகும.காட்டியஇலகூயஙகளைமுதளினைத்தககொளக,(௪) 
கேரிசையின்னிசைபோலக௩டந்தடி மூனறின்வந்தால். 
கேரிசையின்னிசைசசிந்தியலாகுநிகரிலவெளளைக் 
கோரசைச€ருமொளிசேர்பிறபபுமொண்காசுமிற்ற 
சருடைச சிந்தடி யேமுடி வாமென்றுதேறுகவே, 

இ-கை, கேரிசைசசிகதியலவெண்பாவும்) இனனிசைச்சிந்தியல்வெண்பாவு 

ம், எல்லாவெண்பாவிதகுமீருமாறுமூணாத.த- றறு,கேரிசையின்னிசைபோல 
நடஈதடிமூன்றின வஈதானேரிசையினனிசைச் சிர இியலாகும்-௭-௮- கேரிசை 

வெண்பாவேபோல இரண்டாமடியி னிறுதி தனிச்சொறபெற்று இருவிகறபத் 

தாலும்; ஒருவிகறபத்தாஜம்,மூன்றடியான்வருவன,சேரிசைசசிஈஇியல்வெண் 

பாவெனவும், இன்னிசைவெண்பாவேபோலத்தனிச்சொலின திஒருவிசறபததா 

லும, பலவிகறபததாலும், மூனறடியானவருவன இன்னிசைச் ,ஈதியல் வெ 

ண்பாவெனவும் வழங்கபபடும-௪-று என்னை[நேரிசைச்சிசது மின்னிசைச் 

சிக.தமென், தீரடிமுக்காலிருவசைபபடுமே'” எனருராகலின், வ - ir} கற 

கொற்றவாயினறுகுவளைத்தாகொணடு, சறறுமவணடார்ப்பப புடைத்தா 

ளே, பொற்றேரான், பாலைசல்லாயின்மகள""]4௮.திச தாளை யேத்திய வால்க 

ஜி.ஐ; சிறாதாசச்குச் செவ்வலுரைப்ப, றதா, சிறஈதமையாராய்ஈ.த்கொ 

ண்டு” இவை யிரண்டாமடியினிறு இசனிசசொழ்பெறறு இருவிகறபத்தாலும், 

ஒருவிகறபத்தாலும்வகத நேரிசைச்சிதியலவெணபா, { ந றுநீலகெய்தலுங் 

கொட்டிய $ணடிப, பிறராட்டுப்பெண்டிர் முடி. ராறும்பாரில, ௮றநாட்டுபபெ' 

ண்டி.ரடி'” இது தனிச்சொலின்றி ஒருவிகறபத்தானவஈத இன்னிசைசசதிய 

ல்வெண்பா “சுரையாழவம்மி மிதபபவரைபனைய, யானைக்குரீத் துமுயற்குகி 

லையென்ப, கானககாடனசுனை" 'சீ4முல்லைமுறுவலித அச்சாட்டினமெல்லவே, 
சேயிதழ்ச்காகதடடிப்பீன்றபோமினா, இிண்டோவரவுரைக்குங்கார'”? இவைத 

னிச்சொலின்றிப் பலவிகற்பத்சான்வாத இன்னிசைச்சிதியலவெண்பா,.



சசய்ய எ/ய்ல, ~ 

ஈற்கொற்றவாயிலறிஈதானையுஈறம்பூக்குழலாய் 
சொறபெத்தகேரிசைச்சிசயலாஞ்சுரையாழவம்மி 
கிறறற்குரியஈ றுகீலநெய்தலுமுல்லையுமென் 

நெறறப்படாதனவின்னிசைச்கெதிறலக்கயமே, 
இவ்வுரைச் சூததிரக்காரிகையினவழியே நேரிசைச் செஇியல்வெண் 

பாலிற்கும், இன்னிசைச்சிர்தெயல்வெண்பாவிறகும் காட்டிய இலக்யெல்களை. 
முதனினைததுக்கொள்க, நிகரிலவெள்ளைக் கோரசைச்€ருமொளிசோ பிற 

'பபுமொண காசுமிறற €ருடைச் செதடியேமுடிவாமென்றுதேறுகவே-௭... த- 

எலலாவெண்பவிறகு சாளென்லும கேரசைச€ராலும், மலரனனு சினா 
ழ'யசைச்€ரானும், சாசுபிறபபபெனஜ ய கரமீறாகிய நே! 
ரீறதியற ராலும்; இற்தமுச்£ரடியேயீறறடி யாவதேனறுதெளிக- எ... வெ 
ஸபாவி ஸிறுதிச்சாக்குச் குறறியலுகரமீருக வேறுசாரண மெதெசேரதிய 
"தூஉம், அசைச்சாக்குதாரணம வேறுகாட்டிப்போரசத உம், வெணபாலினை 

அலூட்டுதாரணவாய்பாட்டா னோசையூட்டுமபொழு௪, பிறவாயபாட்டா 

னோசை பூட்டலாசாதாகலினெனக்கொளக. இனியவவாறருனோசைபூடடுமா. 

௮.1 4பாலொடு- br? என்பத&% அ௮லூட்டு, முறையானே, கூவிளம, கூவிள 

ம், தேமா, கருவிளம், கூவிள। ,' கூவிளம், சாள-என்றோசையூட்டுகர் “ஈன 

நறிவாரில்-அவலமிலா” என்பத ௮ல$ூட்டு, முறையானே கூவிளம தேமா 

புளிமா கருவிளங்காய் தேமா புளிமா மலர் எனறரோசையூடடுக| “ina BG) LD 

ன்பமனைமாட்டுமற்றத,னனசலனனமச்கட்பேறு!” எனபதனை அலடெடுமுறை 

யானேகூவிளம் தேமா புளிமாங்சாய கூவிளம் கூவிளம தேமாங்காய சா. 

சு என்ழேசையூட்டுக1$-அகரமுதலவெழுததெலலாமாதி, பசவனமுத்றறேயு 

லகு” எனபதனை-அ௮லூட்டுமுறையானே புளிமா புளிமா புளிமாககாய தே 

மா புளிமா புளிமா பிறப்பு எனமோசையூட்டுக, பிறவெண்பாக்களையும், இவ 

காறலூட் டோசையுட்டிச்செபப€$லாசை வமுவரமற்கணடுகொள்க, நிகரில் 
வெள்ளைக்கெனறு சிறப்பித்தவதனால, குறளவெணபாவினை ரடிமுகசாலென ; 

அழ, இயல் வெண்பாவினை ஈரடிமுக்காலெனறும்; நேரிசைவெணபாவினை 

மூவடிமுச்சாலென்௮ம், இன்னிசை வெண்பாவினை இனனிசை மூ£வடிமுசிகா 

லென்று பஃ்றொடைவெண்பாவினைபபலவடி.முக்சாலென.றும், 'பெயரிட்டுவ 

ழங்குவ ரொருசாராசரியொனககொளக, ஒளிசோபிறபபு மொணகாசுமென் | 

௮ இறெப்பித்தவதனாற் சாசுபிறப்பெனனும்வாய்பாட்டான வேறறியலுகரமீரு 

யெ மேரீறறியற்£ரி.று தியாய முச்சோரடியானுமிறுவனவுமுள ஒருசராவெண 

பரவென்ப ததிவித்தற்கெனச்கொள்க. வ-றுசி4:மஞசசூழ்சோலை மலைநாடமு 

த்தாலும், அஞ்சொன்மடவாசக்சருளு!' இ௫பிறபபென்னும் வாயபாட்டான் 
முற்தியலுகர மீருயிற தவெண்பாச்இனமலாககோ தாயிலங்குசோசசோபபன,; 

புனைமலாத்தாரசலம்புல்லு” இதசாசென்னுமலாய்பாடான முறியலுகரமீரு, 

யிற்றவெணபா, இவைசெயயுளியலுையா £ காட்டியவெனக்கொளக, எனனை 

சபபலிசையனவெண்பாமற றவை, யாதடிசிஈதடியாகஓுமவவடி, ய5தமனர் 

சரீராகவம்பெறுமே” என்பதியாபபருககலம் Sandu gar முமுற்தியலுகர 

மூம்,பெறறவாயபாட்டானின்.றிறுமென்ப,” எனருராகலின ர மாலா புலிவா



  

ழகரமுளாவாகமணியிறவா, யோவாதளபெடுத்தாஉங்சகெமூ௨வுமுதாரணமாட 
சாவார்பெரும்புகம 5சதததா யாபபினட5ததுபோல, ஜேயவா முகரம்யாத 

லிய ரிஙகுச் செபபியதே” இச்சாரிகைச௪ குததரத.துள் ஓசையூட்டுதற , 

ருதீதாவது - மாவாழசரம, புலிவாழ சுரமெனனும, வஞ்சியுரிச்சரிரணடு006 

. வாகவைதத ஒருபயனோககிததூஉமணி கெயு௨உமணி எனறளபெடுத்து சே 

நநிவாகியவஞ? யுரிச்சோக்குகாரண மெூத.தக்காடடினா நத்தததனார் மு, 

லாய வொருசாராசிரியா, அதவேபோல இரநாலுடையாருஈ தேமா பு௦ 

மாவெனனு மிரணடுகேரீற்தியற€ருமூளவாக வெண்பாவி ஸனிறுதிச்சாக்கு 

தாரணவாயபாட்டானோசையபூடடுதறபொருட்டாகக்குற்தியலுகாமீருய கா 

'சுபிறபபெனனும வாயபாட்டானேரீறறியற$ரீருக கேறுதாரணமெடுத்தோதி 
ஞாொனச்கொள 

அகதமிலபாகமளவிரண்டொத்துமுடியின்வெள்ளைச் 

செந்துறையாகுந்திருவேயதனபெயர்சீர்பலவாய் 

அகதஙகுறைளவுஞசெந்துறைபபாட்டினிழிபுமயகேழ 

சகதஞசிதைந்தகுறளுஙகுறளினத்தாழிசையே. 

இ-கை, குறளவெணபாவிற இனமாவயே துறையும், தாழிசையுமாமாறு 

ணாதது- றறு, அரதமிலபாதமள விரணடொதது முடியினவெளளை௪ சொ 

துறையாகும- ௭-- இரணட்டியாயபத்தமுளள வொததஅ வருவது வெண்செ 

ஈ.துறையெனறும, செ துறை வெளளையெனறும, பெயரிட்டு வழஙகபபடும 

எ-று, அ௮ரதமிலபாதமெனறு சிறபபிததவதனால், விழுமியபொருளும, - 

முகியவோசையுமுடைததாய வருவதெனகொள்௫, எனனை *ஒமுயெவோசை 

யினொததடியிரணடாய, விமுமிபொருளது வெண்செகதுறையே. என்பதி 

யாபபருங்கலம வ-௮,7*ஆரகலியுலகத.து மக்கட்செலலாம், ஒதலிறசிறகத 
ன மொழுசகமுூடைமை”!*கொளறைவேயராத செல்வனடியபிணை, எனறுமேத் 

திததொழுவோமியாகம"' இவை விழுமியபொருளும், ஒழுயெவோசைடமாய 

வஈதமையான வெணசெநரதுறை,. இருவே-௭௪-ு- மகூஉமுனவிலை.சோபலவா 

யஈதக குறைனவும-௭.௮- காற€ரினமிகக பலசீரானவஈது அடியிரண்டாய 

ஈறறடி. குறைஈ துவருவன குறடடாழிசை யெனப்படும - எ-று. இரணடடி. 

!யெனபததிசாரம் வருவிததரைககபபட்டது, குறடடாழிசையெனிலும், தா 

மிசைக் குறளெனிலு மொக்கும, சோ£வரை யறைமிலாமையால் எனைததுச்2 

ரானும, அடியானை, வரபபெறு மெனககொளக, வ-ற, 14ஈண்ணுவார்வினை 
நையகாடொ.று£ஈறறவாக்கராசர்யஞானநற,சணணினானடியேயடைவார்களக 

ற்றவரே”, -ரீலமாகடனீரிவா இரைரினறபோறபொககப பொன்றுமாஙகவை, 

காலம்பலகாலஞசெனறுஞசெலவாயாக்சைகழிதலுமே” ௭-ம். இவைஈறறடி 

$குறைகஅ இரணடடியாயப பல€ரரன்வஈதமையால, குறட்டாழிசை. செக 
அறைபபாட்டினிழிபும. ௭-௮. அடியணடாய அளவொத் தவிமுமிய்பொரு 

ஞூம், ஒழுயெவோசையுமினறி இவ்வாறே செட.துறைவெளளையிறசிதைக முல 

ருவனவெலலானுசெஈ துறைச்சிதைவு தீதாழிசைக்குறளெனப்படும்.எ-௮,வ-ற 

“பிணடியிரீழறபெருமானபிடா ச தலை, மணடலாகதோனதுமாலவாழியுனாய"
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சசயயு வியல, 

“அறுவாக்க்றுவரைப் பெற்௮ுங்செளாி, மறுவறுபததினிபோல வையி aft 

் அக முட்ட பாரும், ஒழுகயெவோசையுமினதி இரணட்டியுஈ ஈமமு 
சொ § தமையிற செ துறைசசிதைவ தசாழிசைககுறள. அஙசேழசாச 

GAO 555 G0 opal குறளினத்தாழிசையே, ௭-௮. செபபலோசை.பிறசிசைக 

துவேற்றுததளைதட்டிச் குறளவெணபாகவிற சிதைஈ அவ௨ருவனவெலலர குர 

Detained oor in tBu குறட்டாழிசையெனபபடும4] 4வணடா பூக்கோ 

தை வீரிவளைக்கைததிருதுதலாள, பணடையலள்ளஃஒபடி”” இதசஈசஞ்சிசை 
-ததாழிசைக்குகள, எனனை | அ சடிருறைனவுஞசெொதுறைசசிசவுள, கந 

'நிகுறளா£தாழிசைச்குறளே”| உரை ததனவிரணடுககுதட்பாகினமே.!' எ 
(பன யாபபருஙகலம;. ் (௬). 

் மூன்றடியானுமுடிக்தடிதோறுமுடிலிடததுத 
தான்றனிசசொற்பெறுந்தண்டாவீருககமவெண்டாழிசையே 

மூன்யாய்வெள்ளைபோன்மிறுமூன்றிழிபேழுயாவாய 

ஆன்றடி.காஞிலவந்தங்குறைக்திறுமவெண்டுறையே | 
இ-கை, வெளிவிருத்தமும், வெணடாழிசையும, வெண்டுறையுமாமா ஐ 

ணர்த்அு-றறு. மூன்றடியானு முடிஈதடிதோறுமுடிவிடததுச கானறனிசசெொ 

ற்பெறுஈ்சண்டாவிருததம்-௭-.து-மூன றடியாலுமுறறுபபெறறு அடி.தோறும, 
ஒருசொல்லேயிறுசசசடடனிசசொலலாய வருவது வெளிவிருக5 6 ப 

டும்-௭-, மூனறடியானுமென்றவும்மையால சானசடியாறம் வரபபெறுமெ 
னச்கொள்க, தணடாவிருததமென்றுறபபிசசவதனால காற ரேடியுடபடட்ட 
ஈகா.துவேருயவருவ.து ஈணடிததனிசசொலலெனககொளக, எனனை [**ஒருமூ 

ன்றொருகான கடியடிதோறுஈ, தனிச்சொறறழுவிரடபபதுவெளளை, விருத த 

மெனபபெயா வேண்டபபடுமே, எனரூா காககைபாடினியா. வறு] 6டிகா 

ணடனமுழஙளெவாற்கோபழபரஈதனவாலெனசெயகோயான, வணடுிவரிபா 

டவராதளவம தத௲னவாலென்செயகோயான,' எணடிசையுககதோசையிருத 

கவியேங்கெவாலெனசெயகோயான'' இ.த மூனறடியான எனசெயகோயா 

ளென்னுஈ தனிச்சொற்பெறறுவ?தவெளியிருத்தம். ஃஅவாவெனறேயஞ்சின 

ராழ்நதாரொருசாரா£, கூகூவென்றேகூவிளிகொணடாரொருசாரா£, மாமா 

வென்றே மாயகதனா நீரதாரொருசாரரா, ஏரோரொனசேய,தமெனருரொ 

Gerry” இதுநானகடியாய் ஒருசாராரனனுகதனிச்கொறபெறறு வநத 

வெளிவிரு த்தம், வெண்டாழிசையேமூன் நீடியாயவெளளைபோனறிறும-௭-- 

மூன்றாறடியாயீற்றடி வெணபாவேபோல முசசரடியானிறுவ.து வெணடாழி 

சையெனறும், வெள்ளொத்தாழிசையெனறும, வழங்சபபடும-௭-று, எனனை 

Ky Dur Geren masse sa AST, விடினதவெளளொத்தாழிசையாகும், 

எனபதியாப்பருங்கலம்- வ.ு[:சணபிதெனறு தீயசொல்லாரமுனபுசின்றுமு 

“ரீவுசெயயாா, அன்புவேணபெவா'” இ.துமூனறடியாசிரியததளையானவஈதவெ 

எடாழிசை, மூன்றிழிபேழுயாவாயானறடிதாஞ சலவ5தககுறைஈதிறுமவெ 

ஈடுறையே-௭-.அ.மூன்றடிசசிறுமையாய ஏழடிப்பெருமையாய இடையிடை 

£ன்கடியாலும், ஐ$தடியாலும, ஆறடி யாலுமவ£த பினபிறசிலவடிசிலசகு



2. யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

றைஈ தவருவனவெண்டுறையெனப்படும்-௭-று. ,இன்றடி தாமென்ற் சிறப்பித் 

தவதனால், முன்பிற்திலவடியோரோசையாயும், பின்பிறசிலவடி. மற்றோரோ 

சையாயும், வருவனவொருசாஈவேறரொலிவெண்டுறையெனச்கொளக, எண் 

ளை]: மூன்றடிமுசலாவேழடி காறும்வா, திறறடிசிலரில?ர்தபரிறபினும, வே 

ஜ்ரொலிவிரவிலும் வெண்டுறையாகும் என்பதியாப்பருஙகலம். வ- “Gp 

லிசையவணடினய கன் கோ ழிலையசெங்காஈதட்குல்மேறபாய, அழலெரிபின 

மூழெவாலஈதோ வளியவெனறயல்வாழமகஇி, கலுழ்வனபோனெஞ்சயாக 

௮ிகல்லருவித உம், நிழலவரைகனனாடனீபபனோவலலன்”' இது சானகடியா 

ய் ஈறறடியிரண்டிம், இரண்டோருறை5 வத ஓரொலிவெணடுறை .45தாளா 

)ளரலலாதாரதாம்பலராயக்காலெனனாமெனனாம், யாளியைச்கண்டஞ்சியானை 

கனகோடிரண்டும், பீலிபோறசாய்ர்த விமும்பிலிறதியாங்கே'' இதுமூலற 
டியாய ஈறறடியிரணடும் இரண்மிசோகுறைஈ அவஈதஒரொலிவெணடுறை] ap 

ழங்குதிரைககொறகைவேஈதன முழுதஅலகுமேவலசெய முறைசெயகோமா 

ன, வழஙகுதிறலவாணமாறன் மாச்செழியனருககரியவைவேலபாடிக, சலங் 

/கிரினராொலாங்கருதலாகாவணம, இலஙகுவாளிரணடி னலிருகைலீசிபபெயா 

௩, தலஙகனமாலையவிழஈதாடவாடுமிவள, பொலககொளபூதடஙகட்சே பு 

ரிர தரினருரெலாம், விலக௫யுளளநதபவிளிஈ தவேராபவே"ர் இதஏழடியாய் 

மூதலிரணடடியும் ௮று€ராய ஒரோசையாயப பினபிலைகதடியும காறசரா 

ய வேரோரோசையாயவகதவேறறொலிவெண்டுறை. ஐ5தடியானும் ஆறடியா 

னும், வருவன யாப்பருஙகலவிருததியட்கணடுகொள்க. மூன்றடியாயவெள 

ளைபோனறிறஈதாழிசை முனறிழிபேழ ஆன்றடி.தாஞசிலவஈதததடி. களவை 

குறை, தோனறுஈதுறைவெளளைதணடாவிருத்தகதனிச்சொல்வ5௮, மூன் 

றடியாலுமுடியுமுடியமொரானகலுமே.” எனறு வெணபாவிறனெமாடஏயதா 

மிசை அுறைவிருத்தங்கட்கு முறையானே இலச்சகணஞ்சொலலா.து தலைதடு 

மாறறமாகக் காரிகைசொல்லவேணடிய தெனனையோவெனின, ஒருசரரவெ 

்ண்டிறையின ஈறறடியொனறொருசோ குறைக துவருவனவுளதெளபதஉம்,வெ 

ள்ளொத்தா(நிசையின முதலிரணட்டியு நானகு ரானவருமெனபதூஉம், 9 

நீதியல்வெணபா வொருபொருண்மேன் முனறடுச்சு வருவனவெலலாம வெ 

ள்ளொத்தாழிசையெனறு வழங்கப்படுமெனபதூஉம், அறிவிசததறகு வேண்ட 

ப்பட்டு. தலைதடிமாறறகதநது புணாகதுரைததலெனபது தஈதரவுததியாக 

லான வ-று.] வெதியுறுகமழ்கணணி வேசர்சட்காயிறும, உறவறவருமவழி 

யுரைப்பனவுரைப்பனமற, செறிவுறுதசையினா சிதஈதனரிவாகமக, கறிவுறு 

தொழிலரன்றல்லவைசொலலனமின, பிறபிறரிசழ்வனபின்'' இது ஈறறடி 

யொன்றொரு சோகுறைகதுவகத ஒரொலிவெணடுறை, வெள்ளொத்தாழிசை 

1முதலிரண்ட்டியும காற€ராயவருவ ;தணபிதெனலுமிலகயெத.அட்கண்டுகொ 

'ள்ச,4அன்னாயறங்கொனலங்ளொசேட்செனனி, ஒன்னாருடைபுறமபோல ௩ 
ல&௪வாஈத, அனனானறுறகஈ.துவிடல - ஏடியறங்கொனல்ஙகிளாசேடசென 

னி, கூடாருடைபுறம்போலசலஈகவர்கத, நீடானறுறஈ.தவிடல --- பாவாய 
நறுகொனலங்கிளர்சேடசெனனி, மேவாருடைபுறமபோலாலஙகவாகத, கா் 

லான்றுற5 தவிடல,"' இவைரிஈதியலவெணபா, ஒருபொருணமேன மூனற



செயயுளியல, 

கசி வக்தமையான வெள்ளொததாழிசை, எனனை ['ஈரடிமுககா 'லிசைகொ 
ot 5 1 $2, மூனறுடனகெசததோனறினெததாமிசை, என௫ா மயேசகரர் 

கொண்டன்முழஙகனெவாவாலிருத்தங்குழலிசைய 
வண்டினமவெண்ெறதாளாமுழஙககொடு சாழிசையே 
ஈணபிதெனராகலிசசொானறைவெணசெஈ தறைகீலாணனும 

பிண்டியறுவாவணடா£வெறிதாழிசைபெயவளையே. 

இவவுரைச் கூததிரக சாரிகையினவமியே வெணபாவினற்க.“கக காட 
டிய இலககியீஙகளை முசனினைததக்கொளக, 

கடையயறபாதமுசசீர்வரிவேரிசைகாமரு? 

இடைபலகுனறினிணைககுறளெலலாவடியுமொதது 

நடைபெறுமாயினிலைமணடி.லகவொதியந்தத 

தடைதருபாதத்தகவலடி.மமிமண்டிலமே, 

அசவலோசையோ டளவடிததாகியும, இயா 9னறும, அயறவி 

ரவியும, தளறளைதழுவியும, பிறதளைமயஙயெ௦, நிரைஈரிவாடியவஞயுரிச ் இர வருதலிலலா ஆசிரியபபாலினை, அடியாலுக, கொடையாலும, ஒசை 

யானும், பொருளாஜலும, பெயாவேறுபாணொத தவானெடுத.துகொணடாராா 

அவறறுள், இக்சாரிகை, சேரிசையாசிரியபபாவும, இணைககுறளாசிரியபபா 

வம, நிலைமணடிலவாசிரியபபாவும, அடி.மதிமணடில வாசிரியபபாவுமாமாது 
ணாதது-றறு. கடையயற்பாதமுசசோவரினேரிசை-௭-௮ ஈறறயலடிமுசசரோ 

ன்வருவ.து நேரிசையாசிரியபபா-௭-று,. எனனை? 6௮5 தவடி.யினயலடி.சிரதடி, 

வஈதனகேரிசையாசிரியம்மே, எனபதியாப்பருஙகலம'”” வறு “Ras Beni 

பெரிதேவானிலுமுயாஈதனறு,ரீரினுமாளவினறேசாரற, கருஙகோறகுதிஞசி 

பபூககொணடு, பெருஈதேனிழைககுகாடனொடிஈடபே” இஃடறறயலடிமுச 

ரானவஈதமையானேரிசையாசிரியபபா, காமரு£ ரிடைபலருனறினிணைககுற 

ள-௭..து- சுறிறடியும, முதலடி.யும, ஒழிசது இடையடிகள இரணடுமபலவும, 
குறளடியாலும) சிரதடியாலும, வருவனஇணைககுறளாசிரியபபா-௭-.ற. என 

னை[மஅளவடியாதமுமாதியுமாகிச, குறளடிசெதடியெனருவிரண௫, மிடைவர 

கிறபதணைககுறளாகும,, எனருரகாச்கைபூரடினியா£, டறுச் “கீரினறணமை 

யுஈ£யினவெம்மையும, சாரசசாரஈத, தீரததிருளஞ,சாரனுடனகேண்மை,சார 

ச்சாரசசாாக௪, தர த$ரதசா£பொலலாதே'' இ.தமுதலடியுமஈறறடியுகாற€ீரா 

ய்இடைபடியிரு£ராலும, முசசீரானுமவாச இணைக்குறளாசிரியபபா,1-9றி, 

யசட்பெதினேயெமக்€யுமனனே, பெரியசட்பெதினே,யாம்பாடததான் ம௫ 

ம்ஈஹூண்ணுமனனே, சிறுசொறறாலும, நனிபலசலததனமனனே, பெருளு 

சோறமுலும், ஈனிபலகலசசன்மனனே, எனபொடுதடி.பருவழியெலலாம், எழி 

க்ய/மனனே, அமபொடுவேலுழைலழியெலலாம, தானிறகுமனனே, ஈரத் 

சா.தஈதனசையால, புலவுசாறுமெனறலை தைவருமன்னே, ௮ருஙகலையிரும 

பாணரசளமணடைத குளையுரீஇ, இரபபேராகையுளுமபோபெ, புரப்போபு 

ன ண பாரவைசோர. அஞசொலுண்டோச்செப புலலா காகிற, சென்றுலீம



௩௪ யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

நதனறவன், இருகிறத்தியங்கெயவேலே, அரசாககெசதையாணிளஎன்கொல 

லோ, இனிபபாடகருமில்லை, பாடுரருசகசொன்றீகுகருமிலலை, பனித் அறைப்ப 
கன்றை நறைகொணமாமலா, சூடா.துவைகி யாயகுப பிறர்க்சொன, நீயா 

அவீயு முயிர்தவப்பலவே!' இஃதிடையிடையே யிருசீரடியு முச்€ோடியமாய 

) வுதமையால் இணைக்குறளாசிரியபபா, காமருசொனறு சறபபிததவதனா 

ல் ஆசிரியப்பாகானூறெகும் ஏ யென்று பசைச்சொலலானிறவறு Anuy 
டைச௮, பிறவெழுத்த மீருயவரபபெறுமாயிலுமெனச்கொளக, என்னை]௮ 

சவலிசையனவகவன்மற்றவை, ஏ ஓஈதவென்னையெள்கிறுமே எனருா£தொல் 

காபபிபனார். எல்லாவடியு மொத நடைபெறுமரயி னிலைமண்டிலம. ௭-2. 

) எலலாவடியுஈசம்முளளவொத து சாற€ரடியாய்வருவ,து சிலைமணடிலவா௫ரி 

யப்பா-௭ஃ.று, வ-றுர் 6ேரலவேலிவோககோடபலவின) சாரனாடசெவலியை 

யாகுமதி, யாரஞ்தறிஈதி௫௦ னாரோசாரற, ௪ ச அகோடபெபெருமபழசதாலகயா 

ங் வேள, உயிரதவசசிதி நசாமமோபெரிதே'' இ% தெலலாவடியும்' காறசோ 

யளவொத்ு வரதமையால நிலைமண்டில தசிரியபபா; மணடிலமெனிஜும், 

[நிலைமணடிலமெனினு மொக்கும், நிலைமண்டில ஆசிரியபபாலிறகு எனனென் 
னு மசைசசொலலானிறவு சிறபபுடைதது மறறொருசா ரொறறினாலும், 

உயிரினானும, ஈராயவரவும பெறுமெனக்கொளக, எனனை (ஓததவடிததா யு 

லையாமாபொடு, கிறபுதானேரிலைமண்டிலமே, எனனெனகிளவியை மீருப் 

பெறுதஓ, மனனபிறவுமகதநிலைபெற, நிற கவமபெ.நா௨ நில்மணடிலமே'! 

) என்றாராசலின, ஈடுவாதியாதத் தடைதருபாதததகவ லடி.மதிமணடிலமே 

௭- ௮. எலரைவடியுமுசுனடுபிமுதியாகவுச்சரிபபிறுமோசையும்பொருளும் பி 
எழடாப உ ருவச்டிமறிமணடில ஆசிரியபபா, எ-று. எனனை '(மனபபடுமடி. 

மூரலாமிரினமணடி௰ம”' என்பதியாபபருககலம்,*உலாப்பேராகுறிப்பிஜண 

ரவகையன ரி, யிடைபபான முதலீறெனறிவைதமமுண, மதிககபபடாதன ம 

'அடிலயாப en” எனரூாகாச்கைபாடினியா£. வறு.14சூ.ரலபமபியசிறுசான் 

யாறே, சூரரமசளிராரணஙசன0ோ, வாரலெனினேயானஞசுவலே, சாரஞ்ட 

சீவரலாறே"" இஃதெல்லாவடியு முதனடுவிறுதியாகவுச்சரிசச, இசையுமபொ 

ருளூம பிழையாது வத: அடி மறிமணடில் ஆசிரியப்பா. 

கேரிசையாகுரிலத்திலுமெனபதினைக்குறடபா 

நீரின்சிநியரிலைமைபதர்நிலைமணடிலபபா 

வேரலென்றாகுமவிராமலாச்சோதைவில்லோறதலாய 

சூரல்பமபெனபதடிமறியாகத்.தணிசதனரே. 

இவ்வுளாச் சூததிரச் காரிகையின வழியே ஆசிரியப்பா ஈரன்ூற்குகசா 

ட்டிய இலக்கியககளை முதனினைத்துக்கொள்க, (௮) 

தருக்கியருழிசைஞமான்றடியொப்பனகான்கடி.யாய் 

எருத்தடிகைக் ; துமிடைமடகசாயுமிடையிடையே 

சுருக்கடி.யாயுந்துறையாங்குறைவிரொலரகவல் 

விருத்தங்கழிநெடினான்்கொத்துவதுமெல்லியலே.
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இ-சை, ஆரரியததாழிசைபும, ஆரியத் அறையும், ஆசிரியவிருத்சமூமா 
மா௮ணாதது-ற௮, தீருககியருழிசைமூன ற்டியொபபன-௭-த, மூனறடியா 

யத்தம்முளளவொததுவருவன அசிரியததாழிசை, எ-று, தருக்யெலெனறு 
சிறபபித தவதனால, ௮வை ஒருபொருணமேன மூன்றடுககிவருவன சிறப்பு 

டையன; சனியேவரபபெறுமாயிலுமெனககொளக, எனனை ep ty mo Duns | 

தீசமூடிவினவாயவிடி, னான்றவசவறருழிசையாகும” எனபதியாபபரும்சலம, 
வற 74கன்றுகுணிலாக கனிபுகுததமாயவன, இன 3.0.07 goer i G 71058 

வனவாயிற, [கொனறையகதீசகுழல்கேளாமோதோமீ, /பாமபுசபிராககூல்௪ 

டை5தமாயவன், ரஙகுகமமாலுளவரு?மலவனவாட் , அமபலாஇிற்குழலதே 

ளாமோதோழீ, [கொல லயஞசாரறுருதொததமாயவள, எ௰லிஈம்மாஜள்' 

வருமேலவனவாயில, முலலைய5தீற ஈழல கேளாமோசோழிீ” Qn asm Om 
பொருணமேன மூன்றடுககவஈத ஆசிரியத;தாழிசை “வானுறநிமிஈசனைவை 
யகமளாதனை, பானமதிலிுததனை பலலுயிரோமபிசை, மீனிறவணணமினனி 
ரைகழறொழுதனம'' இ௫தனியே வாத ஆசிரிபததாழிசை, சானஈடியா பெரு 

ததடிகைகது மிடைம_ச்காபுமிடையிடையே ஈருச்சடியாயு 6_நறையாம- 

CT-H சானகடியாய ஈற்றயலடி. குறை வழுவனவும, கானகடியாயீறற 

பலம. குறைந்திடைமடச்சாயவருவனவும, சானகடியாயிடையிடைகுறைஈ ற 

வருவனவும், சான்கடியாபிடையிடைகுறைச இடைமடகசாய வருவனவம, 

ஆரியத் துறை. எ-று, நானகடியாயெனபதனையெலலாவறரினோ ய கூட்டி 

யிடைமடசசாயெனபதனை யொருகாலிருதலைபுக கூட்டி மதமமபேமாகப 

பொருளுரைத்துககொளக. இரவரையறுசுதிலாஎமயால எனை*5௪ போறும, 

அடியாபயவரபபெறுமெனக்கொளக, a-gif SgamTOUT(h ENE UND DE) கலல 

தொமழமுளளிவருவிராயின, அரையிருளயாமச்தடூபுலியே Poa Bou 

௧, ஈரையுருமேறு நுஙகைவேலஞ்சுஅமமை, வல ரயரமஙவகையாகெளவுரல 

ஞூசுதம் வாரலையோ'" இகுசானகடியாயஈறதயலடிகுறை£தவகக நசிரியத ௪ - 

றை “வணடிளாபூ6 தாவளககெழுசெமபூட்சேயவடிவேபோலசடி sont ata 

ட்பூமபிண்டி சசழையேசதிமாவினலி ததணகசோனயாரே, தண_ளாபபூம3 

,ண்டிசதழையேஈதிவச தும, பணடைபபதிவினவிபபாஙகுபடமொழி*,ச ப_ 

ர்சதோனனறே” இதுரானகடியாய ஏறறயலடிகுறை5: தடைமட்கமாயவாத 

ஆசிரியததுறை$4கொனருாஈதமைகத குருமுகததெழினிறக ரூருதிக்*காட் ) 
டன விருஈதாட்பெருககைக குனறுமென வனழுமெனக குமுறாகினறனகெ 

டுஈதொழிலவேழம வெளருாாஈதமைஈத மிளநகொளி மிளமபிறைகதளகு 

வாளிலககெயிற றழலுளைபபரூஉத்தா எதரும வானெனவெதிருககூறறென 

ச் சுழலாமினறன சுழிகசணயாளி, செனமூாாஈதமைஈத சிறுறுதிவளளுகாப 
பொறியெருத தெறுழவலிப புலவுகாறழலவாயப புனளலாமெனச் கனலாமெ | 

னப புகையா நினறன புலிமானேறறை, ஏனமுகிவையிவையியக கலினெச் 

இற த்துனிவரலவேண்டலந தனிவரலென ததலை லிலககலி னிறுவரை Joey 

யெறிகுறும்பிடை பி௫வெனனெனவது கோனா ரலி லிடைகளவுளமறு & 

aC Grr gas nue” இசானகடியாயமுதலடியமூனருமடியும் பதினா 

ன்கு€ராயலலாக வடியிரணமமே பதினா த.9ராயிடையிடைகுறை: த வத ௧௪



Ri. & யாபப்ருங்கலககார/சை, 
| Ge 

ரியத் துறை $இரங்குகுயின்டுழவாவினனிசையாழ்தேனா, அரங்கமணிபொழி 

“லா வாடும்டோலுமிளவேனில, அரகுகமணிபொழிலாவாடுமாயின், மரங்கொ 

னமணகத்சன்ரா நெஞசமென்செயத்திளவேனில'' இதகானசடியாயிடையி 

டை குறைஈஇடைமடச்காயவாத ஆசிரியத் தறை, எனனை 4கடையதனயல 

ழு:,சடைதபுசடையவு, சவெடிமடச்சாய சானகடியாகி, யிடையிடை குறை 

னவு டீகவற்றுறையே'”' எனபதியாப்பருங்கலம, ருறைவிரொல?€ ரசவல விரு 

SFOS OG ex கொததிறுவ௮-௭-து. கழிரெடிலடிரானகாயத் தமமூள 

ளவொததவருவன சிரியவிருததம். எ-று. குறைவிர௫லெனறு Hounds 

தவதனால் எண?€ரினமிசச £ரானவஈத அடி.யெலலாஞ சிறபபிலவெனககொ 

pers வ-௮]-விடஞகுழரவினிடைறடங்க மினவாளவீசிவிரையாவேக, கட 

ஞ்ருழ்சாடன்காளிக கன க இர்வேலபாடுமாதக$,வடஞசோகொகசைமலைதாந 

தாமவடிகச்கணணிலமலாதாகதாக, தடரசதோ எிரணடும வேயதாகதா மென 

OQ தன்கைத தணணுமையே”” இஃதறுசோககழிநெடிலடியானவத ஆகிய 

விருததம்$ீகணிகொணப, ௭-௮. எழுசோககழிநெடிலடியானவஈத ஆூரியவி 

'௬ததம.! மூவடிவினால. எ-து. எணடூரககழிரநெடிலடியான்வ5த ஆசிரியவிரு 
தீதம.* இடஙகைவெஞ்சிலை, ௭-2. ஒனபதின£கசழிரெடிலடியானவஈத ஆசி 

ரியவிருததம.$கொஙருதஙகு, ௭-2, பதினசோககழிரெடிலடியானவாத அளி 

ரியவிருததம. எனனை, **கழிநெடிலடிகானகொததிறினலிருததமஃ் தறியா 

மாபினதகவலாகும், எனபதியாபபருஙகலம, மெலலியலே, ௭-த, மகூஉழு 

னனிலை, 

சனறுகுணிலவானுறததாழிசையாஙசரைபொருகான 

எனறதுமவண்டிளாபூஈதாரிரங்குகுயின்முழவாச் ் 

கொனருரகதமை5தவகவறறுறைகுறையாவிருததம 

பினரு.மகுழலிவிடலகணிமூவடி வாதியவே. 

இவ்வுளாச சூததிரககாரிகைமின்வழியே ,தூரியப பாலினஙகடகுசசா 
ட்டிய இலக்கியஙகளை முதனினைததுக்கொளக, (௯) 

தகரவொன்றுதாழிசைமூன்றுதனிசசொற்சுரிதகமாய் 
நிரலொள்றினேரிசையொதகாழிசைககலிநீர்த்திரைபோல் 

மரபொன்றுவகோடி முச்சர்குறணடுவேமபெப 
தரவொன்றுமல்குலகம்போதரங்கவொத்தாழிசையே. 

துளளலோசைதசாய, நேரீற்றியற€ரும், நிரைநவொ௫ய வஞசியுரி 

ச்ரும்லாரா. த, கிரைமுதலாயெ வெண்பா வுரிச்சீரமிக்கு நேரடிததா 
யக் கலித்தளையும, அயறற்ளையுஈதட்டுத் தரவுதாழிசையெனலு முதலுறுப 
பும, அராசம, ௮ம்போதரங்கம, தனிச்சொல் சரிசசகமெனலுஈ அணை யுறுப 
பு முடைததாய, ஒததாழிசைக்கலி, ளெணகலி, கொச்சசக்சலி யென்றும 

வேறுபாட்டாறடெத, கலிப்பாச்களை உறுப்பினானும், ஒசையானும, பொரு 

ளாலும், பெயாவேறுபாரணாததவா னெெதுககொண்டாட ௮வறறுள, 

இகசாரிகை, நேரிசையொ,ததாழிசைக சலிபபாவும், அம்போதரஙகவொததா
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ழிசைக்கலிப்பாவுமாமாறுணர்த் து-றறு, தரவொள ர் சாழிசைமூன.றுதனிச 

சொற்கரிதசமாய நிரலொன்றினேரிசையொ.ததாழிசைகசலி, எ-ு. மூன 
னொருதரவுவக௮, அதன்பின்பு மூனறுதாழிசைவகத, அதன்பினனொருதனி 
சசொல்வா.து, அதனபினஞசிரியச்சாஞவ 2, வெணபாவானாவ.து, ஒருசரிக 

கவு.றுபபுபபெற்றுவருவத கேரிசையொததாழிசைச்சலிபபா-௭..ற.ரதரவெனி 

BD, எருத்க மெனிலு மொக்கும;) தாழிசை யெனிலும, இடைசிலைப்பாட 

டெனினு மொக்கும். 1 தனிசசொலெனிறும, விடடி-சையெனிஐ.ம, கூனெனிறு 

ம; இனிசிலை யெனினு மொக்கும்4 சுரிதசமெனிறம, மடகியலெஷிறிம, வா 

ரீமெனிலும, வைபபெனிலும் போககிய லெனிறு மொச கும, எண்னை, “தநத 

முனனிறறலிற றரவேதாழிசை, யொததாழ்ஈஇிரினஃ தொக் சாழிகசயே, த 

னிச்ர்ரிறறலிற றனிசசொறகுனிதிரை, கீசசுழிபோலின.ஐ௬ரி கிற சலிற, 

சோரசசியிலபுலவா சரிதகமெனப'" எனறுகாரண கருறிசொனனாருமுள 

)னக்சொள்க. இனிததரவுதாழிசைகட் கடிவரையறையாமா.று சுருஙகிறறு மூ 
cron. Quer me சாரிகையடபோசககிச Gergy gin, a- we கவோணெம்றுகி 

MuUmR [Umer ocanus aie g, Cares be sens திற துதுளபஙகூா ட 

சபபினவாயப, பூணொடுநிமுலை கணடுமபொருடபிரிசலவலிபபவோ,. இ.துர 

ரவு-ரூருடையகடிவகடஙகள்சொலறகரியவென்பவாற, பீ ௬டை UGE 6O) லை 
யபபிரிவாரோபெரியவரே,--சேணுடைபகடிககடநகள செலற௱கரியவெளபலா 

ல, நாணுடையகலரதொலய நடப்பாரோ ஈலமில2ோ--ரிலமபடைஈதவெய 

கானஞ€ரிலவேயெனபவாற, புலம்படைஈதரலகதொல்யபபோவாரோபொரு 

ளிலரோ. இவைமூனறுஈதாழிசை, எனவாங்கு, தனிசசொல. அருளெறுமில 

ராயப்பொருள்வயிறபிரிவோ, பனனெடுங்காலமுமவாழியா, பொனூஞ0க 

தேரொடுசதானையிறபொலிகதே'”? இதுசுரிதகம. தரவுமூனறடியாய தாழி 

சைமூன்று மிரணடிரண.டியாய்த் தனிசசொறபெறறு மூனறடியாசிரியச 

சரிதசததாலிறற நேரிசை யொததாழிசைக சலிபபா, வெளளை சஎரிதகக தாலி 
5“ 

தறன்யாபபருங்கலவிருத்தியடகணகொளக எனனை[;தரவுதாழிசை தனிஎ 

சொறசுரிதகமெறுகானகுறுபபினதொததாழிசைககலி'' எனருதமகலின. *தா 

வொளருதெதாழிசைமூன்றாயத, தனிசசொலிடைடெர.துசுரிதகரதமுவ, வை 

த்சமாபின தொத்தாழிசைக்கலி'' எனரா மயேசசரா, நீர்ததிரைபோன மர 

பொன.றுநோரடி மூசசோகுறணடு வேமடிபபதத அம்போதரகககொத்தாழி : 

சை, ௭-௮. கனாசாரககரைசார வொருகால்க்கொருகாற சுருக்கிவருகெற 

நீர்தசரசசம்போல காற£ரடியும், முச€ரடியும, இரு€ரடியுமாகயெ அசைய 

டிசளைத்தாறிசைககுக தனிசசொறகு நடுவே தொ0த.தத Sree pone Ho 

போதரஙகம் தனிச்சொல சுரிதகமெனஜும் ஐாதுறுப்புடைத்தாயவருவ.அி ௮ 

மபோதரக ஒத்தாழிசைச்கலிப்பா, எஃறு. அரகொளனறுமல்குல்-௭-. மக 

ேமுனனில், மரபொன்று Carin Quer pF oils Fag Ces HOF LNG FH 
ன ஈரடியாலிரணடும ஒரடியானானகும, முச்ரோலெட்மம், இரு?ராறபதினா 

றுமாயவருவ௮ சிறபபுடைத௮, எட்டும் பதினாறுமென்று சொல்லப்பட்டன, 

சானகுமெட்டுமாசச்சுருங்ட வரப்பெ௮மாமிறுமெனக்கொ ளக, erin deo Are 

ட.யிரிண்டுமோரடிசானகு, முச்சரொட்டிமிரு£ரிரட்டிய, மசரகுறையிலுமம



M20 யாப்பருங்கலக்காரிசை, 
| 

போதரஙகம்” என்ராராகலின,$அம்போதரஐ்கமெனினும, அசையடியெனிலு 

ம, பிரிகதசைக தறளெனினும, சொறரடியெனிலும எணணெனிலுமொச 

கும் எனனை.] “அனையவாயெவசையடிசானகுஈ, தனியொடுதா(நிசை யிடை 

வருமென்ப”' அவறறைபபேரராண, ௮அளவெண, இடையெண, சிறறெணணெ 

ன்றுபெயரிட்டுவழ ஈருவாருமுளா, வற] செடலருமாமுனிவாகிளாஈதுடன 

ர
ன
 

ரொழுதேததக, கடலகெழமுகளைசுடரிற கலரதொளிரும வாலுளைய, அழலவி 

ரசுழலசககணரிமாவாயமலைஈசானைத, தாரொம்மு..பிதிரச்சமனியப «Our 

ஒபொற்டு வராபுனலிழிகுருதி யகலிடமுடனனைபபச, கூருரான்மாஈகிடஈ 

தசொல்மலிகககையோய-இற தரவு, முரசதாவியனமதனரை முழுவதாஉ 

. உ தலைபனிபபப, புரைதொடி ரதிரடிணடோட்போமலைகத மறமலலா, அடி. 

யொடுமுடியிறுபபுண டயாச லாநிலஞசேரப, பொடியெழவெங்களத துபபு 

O_ 65.4 நினபுசமாமோ. கலியொலிவியறலகஙகலகதடனனிஈடுங்க, வலியி 

யலவிராழி மாறெதாஈசமரு_சோரவு, மாணாசாருடமபோடு மறமபிதிரவெதி 

௪௯௭௪, சேணு பரிருவிசுமபிறசெகுதச.துரினசினமாமோ, படமணி யினகி 

2/மரைகள பரா துடனிரிரசோடக, சரிமுரணெதாமலைாத காரொலியெழிலேறு, 

வேரினொடுமருபபொசிய லீழஈறுதிமவேருக, கதிமலிபெருகதொழுகினிது 

தத துரினனிகஷாமோ, இவைமனறுந தா.நிசை -- இலஙகொளிமரகதமெழி 

னமிருவியன கடல, வலமபுரிததடககைமின மாஅனினவிறம. விரியிணா சகோ 
ம்கமும வெரகெரிபசுமபொனுடடி பொருக.ரிறடடோய்புரையுினனறுடை. இ 

| வைராநரேடியிரணடமபோசரக கம, இவைபேரெண. &கணசவாகதாமுடி 

கனவு௫ுசெனனியை, சண ஈடருறுபகை தவிரததவாநியை, ஒலியியலுவண 

மோககியகொடியினை, வலிமிருசகடமாறதியவடியினை, இவையோரடிநானக 

ம்போகசரஙகம, இவை ௮ளவெண, போரவுணாககடசதோயநீடு, புணாமருத 

மபிளகதோயமீஇ, நீரகலமளஈசோபநீஇ, நிழரிகழைமபடையோயநீஇ, 

ட்வை முசசீரடிகசானகமபோதரங்சம. இவை பிடையெண், ஊழிீஇ உலகுநீ, 

உருவு£இ, ௮ருவு6இ. ஆ.நி$இ, அருளு$இ, அறமு£இ, மறமு£இ., இவை 
யிரு€ரோரடி. எடடமபோசரககம, இவை ரிறறெண-எனவாஙகு, தனிசசொ 

ao gO Aner gaudy ura மெகசோன, தொ?கழற சொமெபூட்பகட் 

டெழின்மா£பிற; சயலொமிசலஈசசிலையடைக்கொடுவரிப, புயலுறழசடத்சை 

| பபோ£வேல௫௪தன) தொனதமுதாகடலுலகமுமுஅடன, ஒனறுபுரிதிகிரி யு 

ருட்டிவோனென வே”! இத்சுரிரகம) இஃதெட்டிமபஇினுமென்று சொலல 

பபடட முசூரடியும,ி இருசீரடியம், சானகுமெட்டுமாயவாத 'அமபோதரக 

க ஒத்தாழிசைக் சலிபபா] நல ஐகிளாதிருமணியு நளபொனஜறுக குயின்றழ 

அரு இலஙகெயிற நழலரிமானெருத்தஞ்சேரணையினமேல இருபுடையுமியக் 

“கரச ரிணைச்சவரியெடுததசைபப, விரிதாமா தயலவரூஉம்' வெண்குடை ip 

னறடனிமறற, வண்டரறறநாறகாசம வசைமாணவுயாஈதோமகும், தணட 

ளிரப்பூமபிண்டிககீழததகைபெறவீறறிரு5தனையே'' எனலும அ௮மபோதரஙக 

வொததாழிசைககலிபபாவிலுளெட்டிம பதினாறுமென்று சொலலபபட்ட ௮ 

மபோதரககக குறமையாசேவகசவாறு யாபபருங்க லவிருததியுடகண்டிகொள 

கே. எனனை “ரீரதரைபோலகிரலேமுறைமுறை, பாசகஞ்சுரும்சியசையடி



—— 

செய்யளியல. ௩௩௨௯ 

தாழிசை, விட்டிசைவிரியத்தொ9;5௮-சரிசக௩, தீரதீதிததொரிஃகசரவினே 
டேனவும், யாப்புறறமைஈத வம்போதரம்சம'* எனறா காகசைபாடினியார் 

வாணெடுங்கண்பனிகேரிசையாகுமதர்தஇருண்டு 
சேணுறவோடிக்குழையிடறிசசெருசசெயயுமவிழி 
கானுங்திருவுமறிவுஞசெறிவுமுடையகலலாய 
ஏணுககெடலருமாமுனியமபோதரங்கமென்னே. 

(இவவுரைசசூததஇிரச் காரிகையினவழியே கேரிசையொததாழிஷகசலிப 
பாவிறகும அம்போதரஙக வொததாழில £கலிபபாவிறமுமககச்டியடுவதகி 
யஙகளை முதனினைக2ச்சொளக, (ம) 

அசையடிமுன்னாராகமவக்தெலலாவுறுப்புமுண்டேல 
வசையறுவண்ணகவொததா।மிசைககலிவானறளை தட 

ட சைதனதாகியுமவெண்பாவியைந்துமினபானமொழியாய 
. விசையறுசிந்தடியாலிறுமாய்விடின்வெண்கலியே. 

இகை, வணணக வொததாழிசைககலிபபாவும, வெணசலிபபாவமாமா.று 

ணர்த்து-றறு, அசையடிமுனனரராகமவ* தெலலாஉ ரபபுமுண்டேல வசை ' 

யறுவண்ணகவொசததா(நிசைகசலி, ௭-2. அமபோசஈரஙகவுறுபபிறகுஈ Fry 

சைககுகடுவே அராகவுஈபபுபுபெறறுத்தரவ, தாழிசை, அராகம, அமபோக 

ரத்கம, தனிசசொல, சுரிசதகமெனலு மா.றுறபபினையமுடை த தாயவருமெனி 

எஅவண்ணக்வொததாஜிசைக்சவிபயாகல் ததக 5 TE oo a 

ண்ணகமெனினும, முடுகியலெனினும, அ9க்கியலெனீறுமொக்கும், வசையறு 

வணண கமெனறு சறபபிததவதனால, ௮ராசவறுபபுததானளவடி. முரஈலாகிய 

எல்லாவடி.யாலும், ஏரபபெறுமெனச்கொள்க. ௮டி.வமாயறையாவறுசி.றுமை 

நானகடி, பெருமையெடட்டி. இடை ஐுதடியானும, ஆறடியாஜு படி ஏழடியா 

Bin, வரபபெறுமென சகொள்க. எனனை *(நளவடிமுதலா வளைததிலுரானக 

டி, முசலாமிர ட்டியு முரியெனடசகும'' எனறாராகலிள: வுறு,விளசகுமணி! 

பபசம்பொனனினவிசிச்தமைததக்கதாகானற, துளககுமணிச்சனகழறகா 

தறுறுமலாரறும்பைஈ தாப) பருஉததடச்சைமதயானைப பணையெருத சனமி 

சைததோனறும், குரஉச்கொண்டமணிபபூனோயகுறையிரா தமுனனாட்கணர 

மாயாதவனப்பினையாயம$ழ்வார்ச்குமலலாச்கும, STUBS FAL BG 

சண்டுறைபூரகேள், இதரவு, சாட்சியாறகலப்பெயதி யெத்திறத்துங்சதாப 

பாசி, மாட்யொச்கதியாத மரபொததா.ப்சரலினாறடி பிணிஈலம்பெரிசெயதிப 

பெருஈதடஈதோள்வனப்பழிய, ௮ணிஈலஈதனியேவ£ தீருளுலஅமருளாமோ. 

அன்பினாலமிழ்தளை இயதிலினாறபிறிதின்றீப், பொன்புனைபூனகமபசப்பெய்தப் 

பொழிலிடத தப,பெருவலா ததோளருளுதறகிருளிடை ததமியையாயக், கருவ 

லாத்தோளகத£பபிக்குக்சாதலுஉகாதலோ, பாயகனையேவாயிலாப Lest or 

ம்வ$்தொழமுகுஈ,தேககாதகரவினையு தெளியாதவிருளிடைககட, குடவரைவே 

யத்தோளினை கள்குளிரப்பிய்பானறமியையாயத,தடமலாததாரருளுகினறகுதி 

புகதகுயோ, இலைமூன்௮சதாழிசை, தா.*றமுறிசெறி தடமல ரிடையிடை



id யாப்பருங்கலக்காரிகை 

' துழலென விரிவவபொில, போது அுவிரை புதமலர்தெரிதருகருநெய்தல 

விரிவனகழி, ந த.றதறமறுகெனானிமுனிவன துணையொடு பிணைவன,துறை, 

அறமொலிசலி நரைதரூதினாயொடு கடிதொடர்புடையதுகடல், இவைகா 

னரும் ௮ராகம், கொடிஈஇிறலுடையன, சுறவே.ற்சொடபதனால, இடுந்கழி 

மிராவருகலவேண்டாவெள்திசைத்திலமோ. கருகிறத்துறுதொழிற் சராமபெ 

ர்னடைமையால, இருணிற த்தொருசானிலிராவாலெனநிலமோ. இவைநாற 
ரீ ரடியிரணடமே போதரசன்கற!' நாணொடு கழிகதனமுற் பெண்ணரசி KOSS 

சையேஞ்சலுமொழிஈதன்றாற் மெடி ததோளி கடங்கணணே, ௮7 நடருடு 

கழ்ரதனமுஃசரிரு௭மாயிழைக்கே, ஈசயபபோகெ( ழிரசன்றா னன வற oo BF 

ACE, OrowerneCraro cra soCul gel. ASH ssiomes ga se 

ள. அலாதமகுமெலிகதன சண். பொயகதரையாறபுலர்சத தமுகம, பொனனி 

ததசாறபோதசனமுலை, Hype jnmess sms, ணிபினுலெரசெததி 

டை, குழலினானிமாஈத.ஒமுடி, குறையினாற்கோடி றறுநிறை, இவைமுச்€ீரோ 

ரடியெட்டமபோதரமசம, உடகொணடதகைததொருபால் உலகறிகதவலத 
தொருபால, கட்கொணடறளிததொருபால. கழிவெய.தம்படிததொருபால, 

பரிவுநூஉஈதகைததொருபால, படிவநூஉழபசபபொருபால,. இரவுதூஉர்துய 

சொருபால, இளிவஈதவெளிற்றொருபால், மெலிவுநூஉஈதகையொருபால, வி 

ளாபபுவ5 தடைஈதொருபால, பொலிவுசெள்றகனஜொருபால. பொறைவாத 
கூர்கதொருபால, காதலிறகதாப்பொருபால, சட்படாத் துயரொருபால், ஏதி 

ல்சென்றணைசொருபால. இயஞணிந்செறிவொருபால, இவை யிரு£ரோரடி. 

பபதிறைம்போசாககம். எனவாம் ௫, தனிசசொல, இன்னதிவ்வழச்கமித்திற 

மி௨ணல, மென்னவுமுனனாட்ரினனாயாகற், கல தவணிலைமையாயிலுகலநத 

கச், களையொடுகெழீஇய தளையலிழ்கோதையைக், கற்பொடுசாணியயாமே, 

பொறபொடுபொலிகறம் புணாச்சிசானே'' இல சுரிதகம், ஆறுறப்பும கு 

றைவின்றிவஈத வண்ணகவொத்தாழிசைச்கலிபபா, என்னை. $௮அச்செொலப்ப 

ட்ட வ.றுபபோடரரகவடி, வைததநடைய வண்ண கமாகும” என்றாரி காக் 

சைபாடினியா£ா. வானறளைதட டிசைதனதாகியும் வெண்பாவிள்ய ஐம,லிசை 
யறுசிச்தடியாலிறு மாயவிடினவெணசலியே-௪-௮, கலித்தளை தட்டிச்சலியோ 

சை தழுலியும், வெண்டனைசட்டு வெளளோசைதமுவியுமவஈ 2 ஈற்றடிராச்சே 
டரானிறுமெனீன தவெண் சலிபபா வெளறும்) சலிவெணபாவென்றுமவ்ழங்கப 

படும,எ-, இனபானமொழியாய்.௪-௮.மசஉீமுன்னிலை,விசையறசிரசடியெ 

ன்றுசிறப்பித்தவதனால, வேறறுசதளைதட்டருவெரவும்பெறும்,வ௩௮. வாளா 

ர5தமழைத்தடகசண்வனமுலைமேல்வம்பனுதகச், சோளராஈத பூணாசகஙகுமை 

புரளக்கோட்டெருததின, மாலைதாழ்கூரசலார் வரனமுறையானஙாதேத்தச, 

திசால்தாழபிண்டிச்சீழ்ச்சுழ்சசவர்தஞ்சொன்முறையான, nar Lips துற 

QLD மண்ணவாக்கும விணணகர்ச்கும, விளையஅக்கும வகைதெரிஈ.த லீ 

டொடு சடடியையுலாதத, தொன்மைசால் சழிகுணத்செர அறவரசைததொ 

முத்த சன்மைசால்லீடெய் தமா" இ௮சன்றையாலுஈ, அளளலோ 

சையானும், வரதமையான்” வெண்கலிபபாஃசடர்த்தொடிஇ?சளாய்' தெரு 
' வில்யாமாடு, மணறரிற் நிற்சாலிற்சிதையால. ர்ச்சியபொஜ், கேரஸ்திறிர அவ
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செ ய்யூளியல். 

ரிப்பகதுகொண்டோடி, கோதக்கசெயயுஞறபட்டிமேலோராள, அன்னையு 

மயாலுமிருகதேமாவிலலுளே, உண்ணுகீ£வேட்டேனெனவஈதாறகனனை) ௮ட 
ஈபொறசிரகத்தால வாக சுடரிழாய, உண்ணுநீரூட்டிவாவெனறா ளெனயா 
னும்,,தன்னையறியாது சென்றேனமறறெனனை, வளைமுனகைபறதிஈலியததெ 
ருமகதிட், டனனாயிவனொருவன்செயததகாணெனறேனா, அன்னையலறிபபட 

ரதா தீதனனையான, உணணுகீரவிககினானெனறேனா வனனையும, தனவையபுற 

ம்பஜித்து நீவமற றெனனைச, கடைச்சண்ணாற கொலவானபோ ஜஞேக்கநகை 

Em. LT செயதானசசளவனமசன'? இ௫ு வெண்ட௭ தட்டு செளளோசை 

தீழூலி யொருபொருணமேல் வ5தமையாற் சலிவெணபர்; எனனை, ஒரு 

பொருணுதலிய வெள்ளடி.யியலாற், நிரிலினநிமுடி.வ.து கலிவெண்பாட்டே”? 

ஏனரா,தொலசரபபியனாழி;வெணடளை சனறளை யெனதிருதனமையின், வெ 

ணபாவியலது வெணகலியாகும”” எனஞூர காககைபாடினியா£, இனிபபிறத 

ளையானவருமாறு,]4ஏர மலாகறுஙகோதையெருகதலைபப விறைஞிககன,வா 
£மலாத்தடங்கணணாவலைபபட்டுவருஈதியவென, தராவரையகனமாாபனறனி 

மையையதியுந்கொல, சாமலிகொடியிடைஏிறஈ.த”' இ.ஐ நரியததளையாலு, 

தனறளையாலும்வரத வெண்சகலிபபா, பிறவுமயாபபருகலகிருதஇியுட்கணடு 

கொளக, “ 
நினறுவிளங்குமணிய்பசும்பொன்னிகசறறுபபும 
ஒன்றியவண்ணசவொததாழிசைச்கலியோசைகுனமுத் 
அன்றநியவாளாரமழையுஞசடர்ததொடீடுயோமலரும் 

என்றிவைவெணகலிபபாவிறகலககியமேஈஇிழையே, 
இவவுரைச் குததிரக்காரிசையினவ.தியே அ்யோதாறகவொததாழிசை 

கீகலிபயாவிறகுழ, வணணகவொத்தாழிசைக கலிபயாவிறகும், வெணகலிப 

பாவிறகுங்காட்டிய இலககியஙகளைமுதனினைததுகொளக; ௪ 

தரவேதரவிணைதாழிசைதாமுஞசிலபலவாய் 
மரபேயியன்றுமயஙடுயும்வந்தனவாஙகமைததோள் 

அரவேரகலலகுலம்பேர்நெடுங்கண்வமபேறுகொஙகைக 

குரலேசுமழ்குழலாய்கொண்டவான்பெயர்கொசசகமே. 
இ-கை. தரவுகொசசசக சலிபபாவும, தரவினைக கொசசசககலிப்பாவு 

ம், கரு ழிசைக கொச்சகக சகலிபபாவும், பஃருழிசைககொச்ச சசசலிபபா 

வம், மயங்கசைச் கொச்சகக்கலிபபாவு மாமாறுணாத.த-ற.று, தரவேதரவி 

ணை சாழிசை தாமுஞ்சிலபலவாய மாரபேயியனறுமயகடியுமவஈ தன - GT. gia 

ஒருதரவுவஈ அம) இரண்டுதரவுவ5 ம, சாழிசைசில௮₹ழம, தாழிசைபலவ 

உம், தரவு, தாழிசை, ௮ராகம, அ௮மபோதரககம, சனிசசொல, சுரிதகமெ 

ன்லுமாதுறுப்பும், தமமூணமயக$ூயும, வெணபரவினோடும், ஆசிரியததினோ 

டுமயங்கியும், வருவனவெல்லாங் கொச்சசச் சலிபபாவென.று பெயரிட்வெழ 

ங்ஏபபடும். எ-று, சொல்லினமுடிலினபபொருண்முடி த்தல் ௭-2: ததிரவுதீ 

இயாகலின் தரவுகொச்சகமுகலாயின ௮பபெயரானே வழங் சப்பரிமெனக 

கொள்க, ஒருதரவு வகதால தரவுசொச்சகச்கலிப்பாவென௮ம்) தரவிரண்டா 

யவஈதால தரலினைகசொசசகக்சலிபபாவெனறம, சிலதாழிசைவதால் Ass



௪௩ யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

ருழிசைச்சொச்சசக்கலிப்பாவெனறும், பலதாழிசைவாதால் பஃறாழிசைக் 

கொச்சகக் )ப்பாவென்றும், தம்முண்மயக௰யம்) பிறவறநினோடுமயங்கியு 

ம், வருவ: வல்லா மயங்கசைக்கொச்சசச் சலிபபாவெனறும், வழங்கப்ப 
On. sry மன்று மிகுத்துச்சொல்லியவசனால தனிச்சொல்.லும, சுரிககரு 

ம்; இடைய ட வரபபெறுமெனச்கொள்க, மரபேயியனறுமென்று சிறபபித் 

[தவத ல், வரலாறறுமுறைமையோடிககூட்டிக சலியு றபபில மிக்கும், குறை 

நீதம, பிறழா தும; உறழ்ஈதும, மயஙகியும, கலியுள்வாராவெனற நேரீறறி 

யறூரும்,”நிரைகவொ௫ய வஞ்சியுரிச்”ரும, ஐஞூரடியும், வஈதொத்சாழி 
சைச்சலிப்பாக்கசளோடொவ்வாத வருவனவெலலாம மயங்கசைககொச்சக 

ச்கலிபபாவெனறுவழஙகபபடும. எ-று, வாகமைததோள -குழலாய CGB. 

மகேேமுனனிலை. கொணடவானபெயா கொச்சகமே-௭-௫, இறுதிவிளககெ 

னச்சகொளக, வ-று4**செல்வபபபோரஃஒளிதததே” ௭-.த. சுரிதகமில்லாத தர 

வு கொச்சகச்சலிபபாஃ “குடில செனறவாறே'” இத தனிச்சொல்லுஞசுரிக 

கமும், 0 நறுவரததரவுகொச்சகச்சலிபபா. 14வடி.வுடைநெடுமுடி வானவாக் 

; கும்வெலற்கரிய, கடிபடுஈறுமபைகசா£ச்சாவலாககுககாவலனாம், கொடிபடு 

மணிமாடக்கூ_லாகோமானே இஃ ஈனவாங்கு, தனிச்சொல, துணை 

வளைததோ ளிவண்மெலியத் சதொன்னலஈ தொடர்பபுண்டாங், கணைமலாதி 

தாரருளுமே லி௫விதறசோர்மாறெனறு, அணைமலர்ததடங்கண்ணார் துணை 

யாகக்கருதாரோ. இத சரவு-௮தனால், தனிச்சொல். செவ்வாயபபேதையிவடி 

றத்தெவ்வாருங்கொலிஃதெண்ணியவாறே”? இத இடையிடைததனிச்சொற 

பெறறு ஆஅசிரியசசுரிதகததாலிறற சரலிணைக்கொசசகக்கலிபபா. சுரிதகமில் 

லாத.து வ₹தவழிக்கண்டுசொள ௧.:“பரூஉதசடக்கைமகயானைப பணையெரு 

தீதினமிசைத்தோன்றில் ரரூ௨.க்கொணட வெணகுடைக்£ழச் தடைமனனா 
புடைசூழப், படைப்பரிமான றேரினொடும் பாக, தலவும நஇினிடைக, கொடி 

 தீதசானையிடைப்பொலிஈசானகூடலாசோமானே. இ௫தரவு, ஆங்கொருசார், 

உச்சியார்க்கிறைவனா யுலகமெலாம் காத்தளிக்தம், பச்சையாமணிபடைம்பூ 
ட் புரததரனாபபாவித்தார், வச்சிரத்தாணாத சாரணததான மஙப்கெரே, 

ஆங்கொருசார, ௮ககாலமணிரிரைகாச தருவமாயாற் பனிதவிாதத, வக்கிர 

னைவடிவழித்சமாயவனாப்பாவித்தா£, சச்கரம்காணாத காரணச்தாற சமழ்த் 

serCr— ஙகொருசா£, மாலசகொண்டபகைசணிபபான மாத்தடிஈ,தமயங் 

சாச்செங், கோல்கொண்ட சேவலங்கொடயவஞப பாவிசதா, வேலகொண 

டதின்மையால வி ம்மிதராய், னறனர... இவை, மூன்்.றுஈதாழிசை. ௮ஃதா 

ன்று - தனிச்சொல. கொடிததேர்ததோனறலகொறகைக்கோமான், sae 

கழொருவன செம்பூட்சேச,' சனறுனி யதிஈதனர் 'பலரோதாலும், ஐவரு 

ரளொருவனென றறியலாகா, மைவனாயானை மடங்காவெனறி, மனனவன் 
வாழியென்றேததத், தென்னவன்வாழி த ரவொடுமபொலிநதே'' இத சரிதக 

ம். இத சானகடித்தரவும்,) மூனறடிததாழிசை மூன்றும், சுரிதகமுமாம் இ 

டையிடைச் தனிச்சொறபெறறு நேரிசை யொத்தாழிசை க்கலிபபாவிற சிறி 

 அவேறுபட்டு வககமையாற சருழிசைக்கொச்ச சச்கலிப்பா4்“தண்மதியே 

ர மூகத்தாளைக் தனிபிடத,தனிசணடாம், குண்மதிய முடை. நிறையு முடன்



செய்யுளியல். ௪௩ 

றளர முன்னாட்சட், கண்மதியொப்பிவையீன்றிக் காரிசையை நிறைசவர்ர் 
அ, பெணமதியின் மகிழ்சதகின் போருளும் பிறிதகாமோ. இ.சுதரவு, இளஈல 

மிவள்வாடவிருமபொருட்குபபிரிவாயேல, தீளாலமுசைவெணபத் ருழகுழறள 

ர்வ£ளோ--தகைகலமிவளவாடததருமபொருட்குப பிரிவாயேல,வகைநலமிவ 
ள்வாடிவருகதியிலலிருபபாளோ..அஅணிஈலமிவள வாட வரும௫அபாரும் சபரி 

வசயேல. மணிஈலமகிழ?மனிமாசோடுமடிவாளோ.-.-சாமபிரியேமினிசெனறு 
துற தலைபபிரிவாயேல, ஓமபிரியோமெனவுரை யாமொழிடிமபரு சாமோ, 
Ge. நளி டோளாயகொயபுனசல்றக, > பன் நன்ற வக்கர 

ழியாலருளஸவதுமருளாமோ-..- சிலபகலுமூடியக காறசிலமபொலிச சறடிபரவி 

ப், பல்பகலு 5 சலையளிததபணிமொழியம பமுதாமோ, இவையாறுசாழிசை, 

எனவாககு, தனிசசொல, அருமபெறலிவளிலு5 தருமபொருள, ~ பெ 

ரூமபெறலரியனவெறுச்கையுமறறே, அதனால, விழுமியதறிமதிவாழி, கெழு: 

மியசாதலிற ஐருமபொருளசிதிதே'' இ.தசரிதகம. சாலடித்சாவும், இண்ட 

டித்தாழிசையாறும, தனிச்சொலஓம, நானகடிச் சுரிதகமுமபெறறுவஈத 

டபஃருழிசைச கொச்சசக்சலிபபா-44“ம. ரிிளாநெடுமுடி.மாயவனலுஈசம்முலும 

போன, றண்கிளாநெடுசசடலுககானலுகதோன றுமால, ரை ait Sen euts 

னன நெரயபபறைய சிறையனனம், இரைகயஈ இறைகூர மேமஞசார அுறை 

வகேள். மலையெனமழையென மஞசெனத்திரைபொயடச், கனலெனக்காற 
றென கஃடி.த்வஈ திசைபபினும, விழுமியோவெகுளிபோல்வேலாழியிறக்சலா, 
தெழமுமுககீாபரகதொழுகு மேமஞ்சாா துறைவகேள. இவை இரணடுஈதரவு 

கொடிபுரையுதழைறபெபிற் குழைக்சகமாசததிருமுகததோள, தொடிகநெடுழகஈ 

SC sion sam GS அறவலனையெனதியால, கணசகவருமணிபபைம்பூட்கயில்க 

வையசிறுபுறததோள, செணபனிடூருகககண்டுஈ தெரியலனே யெனதியால. 

நீர்பூத்ததிரையிசழக்கணினரொிஈதபுருவததோள், பீர்பூசச,றதலசணடும பி 

ரியல?னயெனறியால, கனைவரலாறறிருகராபோறகைகிலலா தணணெடுழஈ 
துட்ளையுமென்னிலைசணடு நீமகலனேயென நியால, வீழசடரினெயயேபோல 

விமுமசோயபோறுகசலாத, தாமுமெனனிலைசண்டுு தாககலனேயெனதியா 

ல், கலகதலிழநத சாய்கன்போற களை தணைபிநிதினறிப, புலம்புமென னிலை 

கணடும போகவனேயெனதியால, இவையாறுஈதாழிசை, அதனால தனீச 
சொல், அடுமபழிலிறமபி னெடுமபணை மிசைதொறும, காடும்புறமடலிடை 

யொடுகளெகரு த. செதிதருசெருவிடை யெறிதொழிலிளையவா, நெறிசரு 

புரவியினமதிகருஈதிமில, அரசுடைகிலாபடைவிரைசெதிமுரசென, லாவ 

ருதிறாயொடசரைபொருகடல், அலகசொளியவிரசட ரிலங்கொளிமலாசொ 
, 4 car ws OG « 

றுங, கலாதெறிகாலொடு புலம்பினபொழில, இவைசான்(மராகம். டா 

அகழலுமெனவெளவளையு பபாயமன, கெடா அவ்பெருகுழெஏகண 

மையு நிறுபபாயோ, ஒல்லா றுகழலுமென் ஜஷொளிவளையுஞசெ.றிப்பாயமன், ரி 

AV தபெருகுமென னெஞுசமு நிறப்பாயோ தாரகாழுகழலுமென் றகை 

வளையுசவிறபாயமன, நீஉசா அபெருகுமெனனெஞ்சமுிறுபபாயோ;. மற் 

வாதவன்பினேன் மனனிறகுமாறுரையாய, அறவாசதமருடையேன ௮யர்தீ 

ருமாறுரையாய, சாதலா£மாபின்றிக்காமக்குமருரதுரையாய, ஏதிலாசலை



en ரரரப்பருங்கல்க்காரிகை. 

சாய யாலுயயுமாறுரையாய், இணைபிரிஈதார்மாபினதி மின்பச்சுமருகதரை 

யாய, அணைபிரிகததமருடையேனறுயர்தருமாறுரையாய், இவையாறுநதரழி 

சை, எனவாஙகு) சனிசசொல. பகைபோனற.து.துறை, பரிவாயினகுதி. ஈகை 

யிழகத தமூகம. ஈனிசாணிறறளம: தகையிழததனதோள, தலைசிறாததுழு 

“யர், புகைபரஈததுமெய், பொறையாயிற ஜெசலுயா, இலைஇரு€ரோரடியெ 

LiL GUT FIDE» அதனால, தனிச்சொல இனையஅகினையால அனையது 

பொமழுதால, கினையலவாழி தோழிதொலையாப, பனிொடு மிசவுணாணடி எ 

ன்னொடுகறிதவித அனனியகோயே”' இதுசுரிதகம, இது தரவிரஊீமிபூதா 

ழிசையாறும,” தனிசசொலலும, அராகம் கானகும், பெயாத.தம ஆறுதாழி 

சையம, சனிசசொல்ஓம், இரு£€சோரடியெட்டம்போதரகக ௮ றபபும்பெற 

௮ ரானகடி அ௫ரியசசுரிதகததாலிற.றுச்கலிககோதபபட்ட ஆறுறபபும, மிக் 

கும், ரூ ௦றகதம, பிறழ அம, உ௱ழஈ தம, மயங்கியும, வகதமையான் மய 

ங்கிசைக் கொசசககசலிப்பா. வெணபாவினோடும, ஆசிரியததினேடும்வ5த 

ப மயங்சைகீ சொசசசக்ககலிப்பா யாபபருஉகலவிருததியுள1சாமாகடுமபுன 

'லெனறும பழமபாடடிறசண்டுகொளக, இனனுமரபே பியனறுமெனறு சற 

ப்பிதகவதனால, ஒருபோகுமூதலா வுடையனவறறையெலலாமிகறந பெயா 

கொடுததுக கொசசசமென்று வழங்கபபடுமெனசகொளக, என்னை ar 5 5 

இயலினறி யிடைகிலைபெற்று, மிடைறிலையினதி யெருத்துடைசசாய, மெரு 

ததமிரடடி ததிடைரிகபெறறு, மிடையஇரட்டித தெருததுடைததாயு, மிடை 

யுமெருத்.ச மிரட்டுறலகது, மெருததமிரட்டித இடைகிலையாரு, இடகடூயல் 

காறு மமைஈதவுறுபபிற, டெக்கை முறைமையிற இழமையதாயுஈ, தரவொ 

டுதாழிசை யமபோத ரகக, முடுகியலபோககியலெனறிவையெலலா, முறைத 

டுமாற மொழிகதவையினறி, யிடையிடைவெண்பாசிலபலசோநத, மறறும் 

பிறபிறவொபபுறுப்பிலலன, கொசசகமெனனுக குறிபபினவாகும'? எனஞூா£ 

காச்கைபாடினியார) “தரே வதரவிணை தாழிசைசிலபல, வரனமுறைபிறழ வய 

ற்பாமயகடயு) தனிசசொறபலவாபிடையிடைஈடஈது, மொததா மிசை கலி 

யுறுபபினிற்பிறழ, வைததமுறையானவண்ணகவிற வாய, மயகவெரதனவு மி 

யங்குநெதிமுறைமையிற, கொசசகககலியெனச்கூதினாபுலவா”? *ஓதபபட்ட 

வு௱ப்புவகையெலலா, மேதபபடாமற கலிசகியலபெயது மிக்குபகுறைஈதும் 
: பிறழசதுமூறழக தம், வணணமுமடியுதொடையுமயககயு, ‘ மடுககியலகத6 

தொடுத்தனபல$யு௪, கலிவயிறகடி.௩த சரிடைமிடைஈ த, காறசரிறநத€ரொ 

டுசிவணியு, முச£ரிரு€ ரமபோதரம்க, மச்சோமுடிவிடையழியிலதழுவியுக, 

*கொசசக ககலியெனகக.றவுமபடுமே"சீகூ திய on பிறகுறைபாடின்றித,தேறி 

யவிரணடுந தேவபாணியு5, தரவேயொழியிலுக தாழிசையொழியின, மிருவ 

ரதைமுததிறததெணணே நீஈடனு, மொருபோதென்ப வணாகதிசினோரே””என 

es] [*தரவினரா௫ ச்தாழிசைபெற்றுு தாழிசையினறித தரவுடைததா 

இயு, மெணணிடையிடடுச்செனங்குனதியு, மடுக்கயெலினதியடி சிமிர்சதொழு 

இயும், யாபபினுமபொருளினும்வேறறுமையுடைய௫, கொசசகவொருபோகர 

ப குமென்ப?' எனரமுர் தொலகாபபியனா. இவறதிற கலக்கியம யாப்பருங்கல 

் விருததியுட் சணடுகொளக, 
t



செய்யுளியல், #@ 

குடசிலைதசண்செல்வபபோரச்சசகசகணணன்றரவுகுனரு 
வடிவுடையாகுஈ தரவினைமன்லும்பரூ௨ததடக்கசை 
இடமிகவாஞ்சிஃருழிசைசணமதியோபலவாய 

மடலவிழ்கோதைமணிளெ ராகுமயங்சசையே, 
இவவுரைச் சூததிரச்; “சையினவழியே கொசசககசலிப்பாககட்குக்சா 

ட்டிய இலககியஙகளை முதனிளைததுககொளக, ரீ 

'அடிவரையின்றியளவொத் துமந்தடி நீண்டிசைபபிற 
40 தளில்லாககலித்தாழிசையாகுககலிததுறையே 
கெடிலடிகான்காயநிகழ்வதுகோடியீரிரண்டாய் 

' வீடினதுவாகுமவிருத்தநதிருத்ககுமெலலியலே. 
இ-கை, கலிததாழிகிசயும, சலித,துறையும, சலிவிருசசமுமாமாறுணாத 

தற்று, அடிவரையினதியளவொகதமநதடிரீணடிசைபபிற கடி சலிலலாகக 

லிததாழிசையாகும, GT - Be Q) Temr iWin, பலவடி ஏவ ௮, ஈறறடிமிககு ௮ 

ஒலாதவடிதமமுளொத்தும், ஒவ்வாதுமவருவத சலிததாழஜிசை, எ-று, கடித 

லில்லாக கலிததாழிசையெனறுஎறபபிததவதனால, ஒருபொருணமேனமூனற 
டுக்கவருவ.து சிறபபுடை — - வரபபெறுமாயினுமனககொளகவ.று. 
'“கொயதினைகாதறங் குளவியடுச்கசசெம, பொயதறசிறுகுடி. வாரனீயையக 
லம்வேணடின, ஆய்தினைகாதது மருவியரிககததெம மாசிலசிறுகுடி. வாரனீ 
மைய கலமவேண்டின, மெனறினைகாதது மிகுபூசசமழசோலைக், குனறசசி 

றுகுடில வாரனீயையஈலமவேண்டின”'' இவையிரணடடியாய ஈறறடிமிகரு ஒ 

ருபொருணமேல் மூனறடுக்கி வ௩தனைகால் கலித்தாழிசை, 1*வாளவரிவேங 
கைவழங்குளஞசிறுநெதியெம், கேள்வருமபோதி னெழாலவாழிவெணடிகாள 
கேள்வரும்போதி னெழாலாயக்குறாலியரோ, நீளவரிகாகத தெயிறேவாழிவெ 
ணடி.ங்காள”' இஃ.துஈறறடிமிககு ஏனையடிமூனறமொத.ஹவகதசலிததாழிசை; 
௮ளவோதது மெனறவுமமையால ஈறறடிமிககு ஏனையடியொவவா துவரபபெ 

௮மெனவு௩ஷள௪.] 6பூண்டபறையறையப பூதமருள, நீண்டசடையானாடு 

மே, நீணட்சடையானாடுமெனப, மாணடசாயன மலைமகளகாணவேகாணவே'"' 

இஃதீறதடி.மிசகு இரணடாமடிகுறைஅமுதலடியும, மூனருமடியும, ஒதனுவ 
நதகலித்தாழிசை, €ர்வரையறுததிலாமையால எனைதுசசீரானுமடியாயவர 

பபெறுமெனச்சொளச, என்னை.! 6அடியெனைததா தியுமொத.துவஈதளவிற, ௧ 

டையடிமிகுவது கலிததாழிசையே'' எனபதியாப்பரும்கம டன eo 

லெபலவாயடி, தசதமுளொபபனதாழிசையாகும்'' ௭ த்து 

றையேடகெடிலடிசான காயகிகழ்வ.ு, ௭-௮: ஐஞ2ரடிகானகாய்வருவ.துகலிதது 

றை, எ-று, amg யாலுகதோழியுமாயமுமா.துறைஈண்ணித், தானுநதே 

GUTS Dasa Ser cra gr cow. er, தேனுமபாலும்போலவனசொலலிப பிரி 

வானேல்,காலும்புள்ள;கைதையுமெல்லால்கரியனதே""$*வெனருனவிளையின 

நீலககின்ரா” இவைசெடிலடி.கான சாய்வஈதகலிததுறை, எனனை ரெடிலடி 

சானகாய் கிகழ்வ.துகலித் துறை! என்பதியாபபருங்கலம்?4ஐஞ்சரடியினடி தீ 
. . த் ௪ ‘os ” எனற 

சொகை கான்மையோ, டெஞ்சாதியன்றனவெல்லாய் aoe On gan Fo ஈ 

௩
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௪௬ யாப்பருக்கலச்காரிகை, 

சலின்: நேரடியீரிரண்டாயவிடின தவாகும்விருத்தம், ௪-.. சர்ற்ரெடிகான் 
காய்வருவ.து சலிவிருததம, எ-று. இருகச்குமெலலியலே- ௭-,த-மசஉமுன 

னிலை, வ-ு.. *வேய்தலைரீடியவெள்ளிஒிலககலில, ஆயதலிலொண்சுடராழியி 
னானறமர், வாயதலினின்றனர்வாதீனிசமன் ஏர்முனை, நீகலைசெனறுநை நீளக 

“டைகாபபோய,"'- ?தம்பமுததினிய-தவளமாடமே'” எனனை! (அளவடி. ரான 

இைலிவிருதசம்2ம'” என்பதியாபபருங்கலம், 
கொயதினையாயதினைமென நினைவாள்வரிபூணட்பறை 

எயதிடிதாழிசையாலுமவெனருலுகசலித தநையே 

மைதிகழேர்'திவரிநெரிககணணவனமுலையாய 

மெய் 5ருவேய் லை? மபமுததெனபவிருத்தற்களே. 

இவவுரைச்சூததிரச்காரிகைபினவழியே சலிபபாவினகசட்குக் காட்டி? - 

இிலசகியககளை முதனினைக கொள்க, (Oa) 

குறளடிகான்கனமூனரொருகாழிசைகோதில்வஞூத் 

துறையொருவாதுகணிவருமாயவீடிறசிந்தடிகான் 

கறை தருகாலையமுதேயிருத்தந்தனிசசொலவகது 

மறைதலிலவாரததினாுலிறுமவஞசிவஞ சிககொடி யே, 

இ-௧, வஞ*ததாழிசையுமவஞசத அறையும, வஞசிவிருத்தமும்,வஞ௫ 
ட்பாலிற£ரமா.றமுணாதத-ற2, குறளடிகானமூனறொருகாழிகசசோதஇி 

ல்-௭-2-இருரடிரான காயமூனறுசெயயுள ஒருபொருணமே லரிகசவருஒன 

வஞித்சாழிசையாம், ௭-ற. கோதிலென௮ மிகுத அச்சொலலிபவதனால, ௮ 
வையொருபொருணமேல் மூனறூக்கியல்ல,த வாராவெனக்கொளக, வ. று, 
'(மடபபிடியைமகவேழம், சடக்கையானவெயினமறைக்கும், இடைச்சுரமிற 
£தா£க்கே, ஈடச்தமெனமனனேகாண, பேடையையிருமபோத,தத,தோகை 
மானவெயினமறைக்கும, காடகமிறகதா£க்கே இரிமெனமனனேகாண. இரு 
மமிடியையிகல வேழம், பெருஙகைபானவெயினமறைக்கும; ௮ருஞ்சரமிஐரசா 
ர்ச்சே, விருமபுமெசமன?னை காண'” Dou nro cron rye: ஒருபொருண 
மேனமூனறடு 5வ5$மை.பால வஞரததாழிசை, வஞ?ித துறை யொருவாது 
தீனிவருமாயவிடின-௭-௮.இரு€ரடிரானசாய ஒருபொருண்மேலொனறாய வ 
ருவ.துவஞததறை, எ-று, வ-று4மைிறகசன மணிவரை, கைறநதனகாக 

। தீள்ம, பொயசிறஈசளாகாதலா, மெயசறஈதிலாகிளககழாய'? இ.த.குறளடி 
சானகாப ஒருபொருணமே௰௰னியே வரதமை.பான வஞசிததறை, 'எனனை, 

"வ தீறளடிகானமைபிற கோவைஞமூமுப, வருவனவஞூத தாழிசை ஃனிவரிற், 
அறையெனமொழிப தணிரகில்னா 17. எனமுராசலின சிரசடிரானகறைத 
_ருகாவலிருக *ம-௭-௮, முச்சீபடி. சானகாயக ரவ வஞவிரு₹௪ம-௭-று, 
தது .றர் “சோலையாஈதசரசடைக, காலை. பாகழலாபபவம், மாலைமாபன 
வருமாபின; நீலவுண்கணிவள்காமுமே” இது சிரதடிசானகாய் வரதமை.பா 
ன் வஞசிலிருதசம், எனனை 1495 ழு ரானகாய்வருவனவஞ?, யெஞுசாவிரு 
தீதமென்மனூபுலவா'" எனபதியாபபருகலம், தனிச்சொலவ5த மறைதலி 

- லவாரத்தினாலி௮ும்வஞ்௪-௭-௮-குறளழி.வஞ்சப்பாவும், செதடி வஞ்சிப்பாவும், 
. ் 8



தினீச்சொற்பெறறு ஆிரியச்சுரிதகத்தா லிறும்-௭-.ற, மறைதலிலவாரமென 
று சிறப்பித்தவ தீனால்,வஞ்சிபபா.தூரியச்சுரிதகத்தாலிறுவதல்ல. த வெளளைச் 
சுரிதகத்தா லிறபபெராதெனக்கொள்க, வறு? (பூரதாமரைாஎனலும) குறள 

டி.வஞூபெபாராளுமெனலுஈ தனிச்சொற்பெறறு அசிரியசசுரிசகததாலிறறவா 

லும.[4“கொடிவாலனகுருகிறததனசு.றஈதாளன, வடிவாளெயிறறழலுளையன 

வளஞா ரன, பணையெருததினிணையரிமானனையேரித, துணையிலலாத் அறவு 
நெறித கிறைவனா$, எயினி வணினிதிருகசெலலோகசும, பயிலபடுவினை 

பததிழைம் ids IC eee, புணையெனச, திருவுற திருகசடிதசைசொழு விரி 

வு௮காற் கதீலீடுகனியெளிழே'' இசசிர சடி௨உ ஞசிபபா. புணையேஎ லு5 sole 
சொறபெறு ஆரி பச்சுரிதகதசாலிறறவா ற சண்ரிசொள௫, என்னை[ (தூம 
கலிசையனவஞ_ூமறவை யாயந்ததனிச்சொ?லா டகவலினிர மே எனபதி 
யாபபருககலம'' அமுதே எனபழம், வஞசிககொடியேஎனபதம,; மக0௨மு 

னனிலை, த 

மடப்பிடிபேடையிரும்பிடிவஞ்சியின ரூழிசையாம 

வடிபபுாராசணணினலலாயமைசிறகதனவானறுரர்யாம் 

தடபபெருஞ்சோலைவிரு ததமதாகுகதய ம்கு௨ஞசிச 
கொடிததொடி.பூரதாமராகொடி வாலலுதாரணமே, 

இவ்வுரைச் சூததிரக்காரிகையினவழியே வஞுபபாவினகட்டாச்சாட்டி 

ய இலக்கியஙகளை முசனினைத் தக்கொள ச, (We) 

பண்பார்புறநிலைபாங்குடைககைக்கிளைவாயுறைவாழ்த் 

தொண்பாசசெவியறிவெனறிபபொருண்மிசையூனமிலலா 

வெண்பாமுதல்வந்தகவல்பின்னாகவிளையுமென்றால 

வண்பான்மொழிமடவாய்மருட்பாவென்னும்வையகமே, 

இஃகை. மருட்பாவாமாளணாசத-றறு. இதனபொழிப்பு, புறநிலைவாழ 

VIgle, ena S Sear ytd, வாயுறைவாழசதம, செலியறிவுதா௨மெனலும, கான் 

குபொருண்மேதும, வெண்பாமுசலாக ஆசிரியமீருகவருமெனின ௮தனைம 
ருட்பாவெனறு apm gat Yrar-c-g. வண்பா னமொழிமடவாய-எ௨ழு, 

மக முன்னிலை, எனனை 1 “வெள்ளைமுதலா வாசிரியமிறுதி) கொள்ளத்சொ 

டுப்ப.து மருட்பாவாகும்.2*/எனரு.ராசலின, ௨-௮ுஃ:செனறலிடைபோழ்ஈ.ததே 

ஞர் ஈ.றுமுல்லை, முனறினமுகைவிரியு முசத£த் தண்கோஞாக, குனறமா£த 

கொல்மேற்ருனிற புறறகாபப) எனறும். தீராஈண்பிறஹேவா, 8ரசாலசெலவ 

மொடுபொலிமதீசறஈதே'" இ.தவழிபடிதெய்வரிறபுறககாப்பபபழிதீசெல்வ 

மோடொருகாலைக்கொருகாறசிறஈ.து பொலிமினெனறமையாறபுறகில்வாழ்த் 

அமருட்பா-என்னை 14வழிபடுதெய்வகிறபுறங்காபபப, பழிதாசெலலவமொடுவ 

ழிலழிசிறஈ,த, பொலிமினெனலும் புறநிலைவாழ்ததே, கலிரிலைவசையும் வஞ்' 

சியம்பெரு௮!” எனறார் சொல்காபபிபஞார்.-] இரு ஐதலவேர் GIT LDL OC Far 

கோதைவாடும், இருகிலஞ்சேவடியுதோயும், அரிபரகத) சேயிதமுணசலுமி 

மைக்கும், தகுமற்திகள சலிடத்தணங்கே'' இத ௮ணிசலை அதலிய, வொரு 

தலைச்சாமமாதலிற்கைச்ளெமருட்பா, என்னை | £சாட்சிமு தலா ச்சலவிபினொ



௮! பாப்பருங்கலக்காரிகை. 

mam, வேட்கையிறபுலம்புதல்கைக்சளையதுதான, கேட்போரிலலாச்கிளவி 

சளபெறுமே” எனமுா£சலின. ஃபலமூறையுமோம்பப படிலனசேணமின், 

சொலனமூறைக்கட்டோன்றிசசுடர்மணித்தேரூர் 5 நிலமுறைமினுணடரிக 

ரில்லாமாடடுஞ், சிலமுறையலலஅசெலவகசணிலலா, , இலங்குமெறி.படையு 

AnD gow கலகததஙகலவியுதோறறமுமேனைப, பொலன்செயபுனைக 

ஐடிவவாறனாதும, விலகஏவருங்கூறறைவிலககலுமாகா, அனை த தாதனீயி 

கரண் நினைததகக, கூறியவெமமொழிபிழையாத, தேதறிரீரொழுற 

செனறுபடனாறருமே'' Qa மெயபபொருளசொனனமையாஜ-வாயழைவா' 

மதனமருட்பா. எனனைரீவாயுறைவாழதசேவயங்ககாடின) வேமபுககடுவும் 

போல வெஞுசொற;, ரு;)கு.தலினறி வழிகனிபயககுமென, ரோமபடைக் சள 

விபின வாயுறுததனறே” எனமுர் தொல் சாபபியனாசி “பலயானைமன்னா.2௨ 

ருங்கவமருழ5த, கொலயானைத்தேரொாடுககோடடஈ அலல, நீலையாலங்கா 

ன மபொலியததொலையாப, பிரிகளமபாடுபுககாறநிபபகைஞர், அடுகளம்வே 

ட்டோனமருகவடுதிறல, அளிரிமாதோடபெருலவழுதியெஞ்ஞானறும், ஈரமு 

டையையா யெனவாய௪ சொறகேட்டி, உடையவுழவரை நெஞ்சலுககக்செ. ' 
ஸ்டூ, வருகாலுழவாககுவேளாண்மைசெயயட, மழவரிழைகரும்வளாக காணி 

தியீடடமி, காடடிமமைசசரையாறறததெளியல, அமைததவரும்பொருளாற 

னறிவெளவல், இனத்தைபபெருமபொருளாசையாறசென்ற௮ு, மன்றமறுகவ 

கழாதியெனதம, மறபபுறமாகமதரையாரோம்பும், அறப்புறமாசைபப்ட்டே 

றகவறததால, அவையராகொடுகாத இருததிவையாக, ஈட்டார்குழிசிசத 

யாதியொட்டா, செவிபுதைக்குகதியகடுஞசொறகவியுடைத்தாயக, கறரூர்க் 

சஇனெனா௫க்சலலாரககடிரதொழுடச், செறரூசசெறுததரிற சோகதானாயாக் 

குதி, அதறமறிஈதவறிவினாப, மற்றும, இவைமிவைலீயா ,தொமுகுகிலையாப், 

பொருகடலாடை சிலமகள, ஒருகுடைநீழறறுஞ்சுவண்மனனே”” இழதுவியப் 

Teor உயாகதோசண்வியகதொழுகுதலகடனெனவரசாககுரைத்தமைய , 0 

செவியறிவு நாஉமருட்பா, எனனை 4 “செவியுறைதானே, பொல்கு தலினதிப்பு 

ரையோரசாபப, ணவிதலகடனெனச் செவியுற ததறறே. எனறு தொல்காப் 

பியனா.--எனறிபபொருணமிசையெனறு மிகுதீதசசொல்லியவதனால, இ 

நானகுபொருணமேஓமன்றி மருட்பா வாபபெருதெனக் கொள்க. எனனை 

ரீ4புறநிலைவாயுறை செவியறிவுநூ௨வெனத, இறகிலைமூனறுஈதிண்ணிதிறறெரி 

யின, வெணபாவியலினு மாசிரியலியலினும், பணபுறமுடியும் பாவினவெனப"? 

என்ருர் தொலகாபபியனார். பணபாரபுறகிலை யென்றும், ஒணபாச்செவியறி 

வெனறுஞ் சிறபபிததவதனால--புறநிலைவாழத்தும், வாயருறைவாழகதம, செ 

வியறிவு,றாஉம்இவ்வாறனறி வெண்பாவெயாயும், ஆசிரியமேயாயுமவரபபெறு 

ம். சலியும, வஞசியுமாய், வரபபெரு வெனக்கொளச.--எனனை/*கலிநிலைவ 

கையும வஞ்சியம்பெரு, வாயுறைவாழததே யவையடச்யெலே, செவியறிவு 

உமெனறவையமன்னே'' எனமு.ராகலின். பாங்குடைக்கைககளையெனறுி 

தப்பித்தவ தனால், கைக்ளையெல்லாபபாவாலும் வரபபெறும, மருட்பாவே 

யாய்வருகவெனலும் யாபபுறவிலலையெனறும, கைக்களை வெண்பாருதலாக 

) வாரிரியமீறா கவரும்வழி .ஐூரியவடி. யிரணடேயாய ௮வ௱றுள ஈறறயலடி



ஒழிபியல். ௪௬ 

முச்€ராயவருமென்றம, வெண்பாவடியும், ஆசிரியவடி.பும், oS. Ha Haare 
மனிலைமருட்பாவென்றும், ஒவ்வாதன வியனிலைமருட்பாவென்றும், வழ்க 
பபடும், ஊனமிலலாவெணபாவென்று சிறபபித்தவ,சனால் வேற்றுவண்ணம் 
விரவ$துவெளளை வண்ண மெல்லாவணணத தஎளுஞ் சிறப்புடைத்தாய், மங் 
கலமரபிறருய, அவவாறேவேறறுததளையும், அடியும, F ௫ம், விரவாமையால், 
எல்லாப்பாவினுளஞும வெணபாசிறபபுடைததென்று முனவைக்சப்பட்டதென் 
ப?அறிவித்தறகுவேண்டப்பட்ட [வே சவாயமேனமகலும் : வேதன்மட 
மகளும், ரீதியூறசோர நிகழ்கதநெடுங்குலம்போல், ஆசொல்பாவுமரசர்வி 

யனபாவும், ஓதியவாரேதமருட்பாவாயோங்கறறே" /பணணுஈதிறமும்தபோற் 
பாவுமினமுமாய், வண்ணவிகற்பவகைமையாற, பண்ணின், தறம்விளரிக்கில்ல 

அபோற்செபபலகவல், இசைமருட்கு மில்லையினம? இவற்றைவிரித்துரைத்து 
ககொள்க, 

தென்றலிடையுகதிருநு சல்வேர்வரும்பன்முறையென் 
மொென்றியபாவும்பல்யானையமென்பவொண்போதமைஈத 
பொனதிகழோஇபுறநிலைதைக்களைவாயுறைவாழத 

தென்றிவற் திறகுஞ்செவியறிவிறகுமிலக்கியமே, 
இவவுரைச்சூத்திரக்காரிகையின்வழியே மருட்பாரானஇற்ருங்காட்டிய 

இலச்யெங்களை முதனினைத்அுச்கொள்க, (மடு) 

வெண்பாவளம்படகீரடியொன்றுடனேரிசையும் 
சணபானல்போனமயிலகதமினமூன்௮ுங்சகடைதருக்கி 
நணபா£தரவொள்றசைதரவேயடியோடுகுறள 
பண்பாரபுறரிலைசெய்யுளியலென்பபாவலரே, 

இரண்டாவது - செய்யுளியல் 

Yoon. 

மூனமுவது 
ஒ ழி டுயல. 

சீருக்களையுஞூதையிற்சுறியஇ௨உ௮ளபோ 
டாருமதிவரலகுபெரறாமையைகாரகைவேல் 
ஒருங்குகிலியலொற்றளபாய்வீடினோ ரலகாம் 
வாரும்வடமுக்திகழுமுகிழ்முலைவானுதலே. 

என்பது காரிகை, ) 

இவ்வியலென்ன பெயர்த்தோவெனின், உறுப்பியதுள்ளும், செய்யுளிய 

அள்ளும், சொல்லாதொழிஈதவைகளையுணாததினமையால், ஒழிபியலெனலு 

ம்பெயர்த்_த. இவவியலுள்-இச்சாரிகை யென்னுதலிற்றோவெனின். ஒருசாசெ 

முத்துகட் கெய்தியதோ ரிலக்சணமுணாத்து-ற்று, Go store hens mA! 

நியஇஉ௮ளபோடாருமதிவரலகுபெழுமை: ௭-௮, €ீருகதளையகசெடவர்தவி 

sme குற்தியலிசரமும்) குற்திய கரமும், உயிரளபெடையும், அலருசாரி 

 



இ௰, கலக்காரிக. 

யம்பெரு. எஃறு. ஒற்றளபாய்விடினேோலகாமென்றுரைத்தமையால, ஈண்டு. 
பிரளபெடைகொள்ளப்பட்ட ௮. ஆருமதிவொனறு மிகுத துச்சொலலியவதனா 
ல, குற்றியலிகரமும், குற்தியலுகரமும், ஒறறியல்பினவாய்டிறகும், உயிரள 

பெடைகள் நெட்டெமுததியலபினவாயறிறகும், ௮லூடுமிடசதெனககொள்க, 

எனவே ௭திர௮ம2 ததலென்னும் இலக்கணத்தாற €ராசளைய திருசசகிறபு 
ழிச்சிதியஇஉஅளபோ டாருமதிவரலகுபெறுமெனபதாயிற௮. இனனஜும்,, ௮ 
௬ம,றிவொனறு மிருத்தச்சொலலியவதனால, அவையலகுகாரியமபெறும்?பா 

௮ குற்தியலிகரமும், குறறியலுகரமும், குறறெழுத்இனபயததலாம,, உயிர 
ளபெடை. யலகுகாரியம்பெறுமாறு தஙகாரிகையுட் போகசெசொல்லுதும். 

வஃறுரசிறுசன்றியின்றிவாகயொஞசெயதக்கா ஞனைப, பெழசனறிபினனுமபெ 

ரிதென; அுறுஈனறி, தானவாயசசெயவ 5 தானமனறெனபவே, வானவாமு, 

ள்ளததவா'' இதனுள், இனதிவாச்பயொமெனபுழி, குறறியலிசரமவா தவெண 
பாவினுளவஞசியுரிச€ராயிறறு. வெணபாவிலஐுள் வஞூயுரிச€ விரவுமெனனு 
ம, இததிலலாமையால, வெண்பாவழியகிறகுமாசலால, ஈணடுக்குறநியலிகர 

- தீதை இவவிலக்கணததால அலகுபெருதென்றுகளையச்சோசிதையாதாம,14௫. 

ழலினிதியாழினிசென்பதமமக்கள், மழலைசசொதகேளாதவா, -$அருளல்லஇ 
யாதெனிறழ கொலலாமைகேரறல், பொருளல்லசவவூன்நினல” இவறறுள, ஞா 
ழலினிதியாழினீசென்புழி, ஆரிரியததளையும், ௮ருளலலஇயாரெனில, எனபு 
ழிச்கலிதகளையுஈதட்டு வெள்ளைத்தன்மை குன்திபபோகுரேகனிபுறெபுலலாத 
யற்றளையென்னும், இலக்சணததோடும், வெளளையுட் பிறதளைவாராவல்லன, 

வெலலாத்தளையுமயககியும்வழஈகும். எனலுமிலக்கணததோடும், மா.றுகொள் 

ஞூமாதலால, ரணடுக்குநறியலிகரததை இவ்விலச்சணத்சால ௮லகுபெருதெ 
னஅகளையச் €ருஈதளையும் சதையாவாம். இனிக்குறறிய ஓசரத இறகுச்சொ 

ல்லுமாறு.][கொன்றுகோடுநீடுகுருஇிபாயவும், சென்றுகோடுநீடு செழுமலை 

பொருவன, வென்றுகோடுநீடுவிறலவேழம, என்.நுமூடுநீடுபிடியுளபோலும்.௮ 

தீனால, இணடிடையிரவிவணெறிவரின், வண்ணெகோதையுயிாரவாமலளே”” இ 
வ்விரு€ீரடி.வஞ்சிபபாவிலுட் குறறுகரமவர்து ஐர்தசைச்€ரம, ௮றசைச8€ரு 

மாயின, இவ்வாறு வருகவெனலும் ஒத்திலலாமையிற குறறுகரததைஇவ்கி 

லச்கணத்தால அலகுபெருதென்றுகளையச் சருகதளையுஞ்தையாவாம், இனி 

) உயிரளபெடைக்கு௪ சொலலுமாறு,1பலலுககுத்தோறற பனிமுல்லைபைகக 
ளிகள், சொல்லுக்குத்தோறறின்னஈதோன்தினவால், நெல்லுக்கு, நாறோதநா 

தென்பாணுடங்கிடைக்குமென்முலைக்கும், மாறோமாலன்றள£தமண்” இது 

ள் நூரோஒநூறென்புமிப பண்டமாற்றினசண் அ௮அளபெடையஅசரணம்வந்து 

வெண்பாவிலுள் ராலசைச்$ராயிற்று. அவ்வாறுவருகவென்லும் ஓத்தில்லா 

மையால் இவ்வாறலூட்டு உதாரணவாயபாட்டால, ஓசையூட்டுமபொழு_ 

ஒசையுண்றாத செப்பலோசைபிழை த நிற்குமாதலால, ஈண் உயிரளபெ 

டையை இவவிலககணத்தால் அலகுபெமுதெனறு ரெட்டெழுததே போல 

க்கொண்டு அ௮லூடெ௪ சரும்தளையஞ் சிதையாவாம். Ca | “Gen puma ta 

கோதைபின்ருழவாட்சண், புடைபெயரப்போழ்வாயதிறஈ ௪, கடைகடையில், 

3 உப்போஒவெளவுலாத்த மீள்வாளொளிமுறுவர், சொப்போரீர்வேலியுலகு”?



ஒழிப்யல, டு ச 

Qs gor உப்போதவென் புழிபபண்டமாற்றினசண் அளபெடை யறகரனம் 

வ5௮ கலிததளைதட்டு வெண்பாவழியநிற்குமாதலின் ஈணடயிரளபெடையை, 
இவ்விலககணத்தால அலகுபெறாதெனற நெட்டெமுத்தேபோலசக்கொணடு Jy 
லகிடகுதரைிதையாதாம. இனிக் குற்தியலிகர குறறியலுகரககள, குதறெழு 

ததேபோலநின் றலகுபெறுமாறு, வெ [வ துரீசேரிஐுயிரவாழும்வாராக்கால, 

முரதியாயபெயத வளை கழஓம,முஈதியாக, கோளானே சணடஈ௩ கொல்குதி 

யாகினனுமோ காளானேராமபுணருமாற”? இதனுள-வ5 அகீயெனபுழிக்குற 

நிசலன்முடு முகதியாலெனபுழிககுறதியலிகரமும், abs Cope sory s Br 
5திகிறபுழிச்குறறெழுததினபபயததவரய் அலகுபெற்றவாறு “சணடுகொள்க, எ 

னனை $ தளை சர வணணந தாலகெடவரினே, குறுயெவிகரமூக குறறியலுகர 

மு, மளபெடையாவியமலகியலபிலவே'' எனபஇியாபபருககலம். ஐசாரகைவே 

லோருங்குதிலியல-௭-௮- ஒனறரைமாத இரையெனேோதப்பட்டஜகாரககுறக 

கமகுறறெழுததேடோலகசகொண்டுஅல$டபபெறும-௭-.று. ஒருமெனபஇிடைச் 

சொல-எனனை[“குறுமையெழுததினியலபேயைகாரகெடுமையினீஙடியககால"? 

என்ரு.ராகலின, வ-று. வெ $$அனனையையானோவதவமாலணியிழாய, புனனை 

யையானோவனபுல6,-4-ஈடைக்குதிரையேறிஈறுஈதாவழு9) அடைப்பை 
யாயகோருவெனலும; அடைபபையான, சுளளற்சிறுகோல கொடுதகான ற 

ன பபெறினும, கொளளாதியாக்காணடலை * செணடையைவெனறளெரொ 

ளிபுணகணாள, பணடையளலலளபடி”' எனலும் இவற.றள-ஐகாரககுறுகசம, 

குற்றெழுததேபோலக குதிலோடும, நெடிலோடுங்கூடிரினறு நிரையசையா 

யினவாறும், தனியேகின று நேரசையாயினவாறுக கணகொளக. ஒறறளபா 

யவிடினோரலகாம-௪ -த-ஒறறககளஅளபெமுகதவிடதஅகேரசையாம-௭-ு. 

எனனை? “அயதமுமொதறு மளபெழூறபுழி,வேறலகெயதுமவிதியினவாகும”' 

,எனரூாசாககைபாடினியரா. அளபெழாதவிடத்துஒறறககளஅலகுபெறாதென் 

தாம் என்னை [%தனிகிலையொழ.றிவைதாமலகியலா, வளபெடையலலாக கால் 

யானகரொறருமிறுமூவொறருயிறு, மோரொறறியலவெனமனாபுலவா.என 

ருராகலின்,சா௱ச்சகடல-காரச்சேதம்-கதீாச்செரகெல-சடாயச்கனற-என, ௪ 

சொறறுடனிலையாயகிறபினும் குறறெழுததின் பயததவாயலகுபெறாதெனபதூ 

உம, ஒறறளடுபழிலும்) மமரோரொழுததினோகெகூடி. சிரைபசையாகாதெனப 

தூஉம், பெறபபடடது, வ-றுசத்“கணணடனனெனகசணடுககேட்டும--- வெ, 

சணண்சருவிளைகார்முலலைகரெயிது,பொன்னபொதிசணவகுபோ ழ்வாயில௨ம 
பூ மினன்னுழைமருங்குன மேத்குசாயலாள, எனனபிறமகளாமாறு௭--எஃஃ் 

இலகிய கையராயினனுயிர, வெஃல்குவாரக்கிலலைவீட"” இவ்ற நள-ஒறறம்,த 

யதமூம், அளபெழுக அஒரல்குபெறறவா௮கண்டகொள்க, வாருமவடமுநதிக 
முமுிழமுலைவாணுதலே-௭--மக6உமுன்னில், 

விட்டிசைத்தலலான்முதற்கட்டனிக்குறினேரசையென் 

ரெட்டப்படாததற்குண்ணாலுதாரணமோசைகுள்மு 
நெட்டளபாய்விடினோகேர்கிரையொடுகேசசையாம 

இட்ட தஇனாற்குறில்சேரினிலககியமோசிதைலே,



லே யாப்றருங்கலக்காரிகை. 

இஈகை, ஒருசார் ௮சைசட்கெயதியதோ ரிலக்சகணமுணர்த து-ற்று-விட்டி, 
சைத்தல்லாளமுதற்கட்டனிக்குறி னளேரசையெனமெட்டபபடாது-௭--மே 

ற்பொதுவகையாற்றனிச்குநினேோசையென்றாராயிலும், விட்டிசைத் துநினறவ 

ழியல்லது மொழிமுதற்கணின்ற தனிக்குறறெழுச்து நேரசையாமென் கடம் 

படப் பெரு.௮-௪_,எனவேவிட்டிசையாதவழிமொழிமுதற்கட்டனிக்குறிலகு 

றிலோ கசெடிலோடும்கூடிகிலாயசையாமெனபதாயிறறு. அதறகுணணானுதா 

£ணம்- ௭-௮-வெ]*உண்ணானொளிசிருனோங்குபுசழ்செய்யான், அனனருகே 

ர் அயர்களையான், சொன்னே, வழ௪சானபொருளகாத்திருபபானேல் ௮ “ 

த, இழந்தானெனறெண்ணப்படும்'” இதனுள்-௮ஆ-எனபுழியருளினகட் குறிப 

ரய மொழிமுதற்கணினற குறறெமுது விட்டிசைத்து கேரசையாயினவா 

றும், அல்லாதவழி குறிலோடு கெடிலோடுங்கூடி. நிரைாயசையாயினவாறு ௧௨ 
mm ACs rare, Oar “டவறிசமழ்சண்புறவினலீககியுகளு, மறிமுலையுண்ணாமை 

2வண்டிட், பறிமுனசை, ௮உமதியாவறிவிலிடைமகனே, நொ௮லையனினனாட 
டை£..19௮வலும இஇவனும் உ.உவலுங்கூடியக்கால, எஎவனைவெலலாரிகல, 

இவறறின்சட்டனிக்குறின் முதறகணவிட்டிசை ததுநேரசையாயினவாறு கண 

ிகொளக. இவறறுள்”- அஉமதியாவெனபது தறசட்டுக்குறிபபுசசொஷ,கொ 

ரஈன்பது செயவெனெச்சத்திறுதிதொச்கு முதனிலைகுறுகயஏவறகுறிபபுச்சொ 

்். ௮இ௨௭ என்பன சுட்டுவினாவாஏிய குறிப்புசசொல, ஒட்டபபடாவெனறு 

மிகுத் தச்சொல்லியவதனான், மொழிக்குமூன்நிடததம், விட்டிசைததுவநத 

தற்றெழுத்து கேரசையாமென்பதாஉம், விட்டிசைப்பதுதான் குறிபபு ஏவல் 

தற்சுட்டு வினா சட்டஎன்னுமைஈதன்சண்ணு மென்பல௨உம் குறறெழுததவிட் 

உசைத்.துநின்றவிடத்து மறரோொழு தீதனோடுமகூடி. நிரையசையாகாதென் 

தூஉம்பெறப்பட்ட 2, என்னை] *௮இஉ௭௫ இவைகுறிய மறறையவேம்நெட் 

உைழுத்தா நேரப்படும்,*இதலுண்மொழிக்குமூன்திடத்தும் விட்டிசைத,துவ 

உ குறறெழுத்அரேரசையாயினவாறுகண்டுகெர்ள்க. இவைதறசுட்டு,ஏவல-ப 

5வழிக்காணக.” எனனை? *ஏவல்குறிப்பே தறசட்டலவழி) யாவையுஈதனிக் 

தறினமுதலசையாகா''எனமுாமயேச்சுரர். ஓசைகுனருநெட்டளபாயவிடினே 

Cor ௭-.து. நெட்டெழுத்தளபெழமுஈது வருமெனினஃது இரணடுகேரசை 

பாச வைக்கப்படும், ௭- று, ஓசைகுனருவெனறு மிகுத்துச்சொல்லியவதனா 

ஐ, மூன்றுமாததிரையின மிசகவுச்சரிபபினு சோகேராக வைக்கபபரிமெனக் 

கசொள்ச, ிரையொடுரேரசையாமிட்டததினாறகுமில்சேரின, ௭..து. குற்றெமு 

தீதினோடு புணாகதநெட்டெழுத்த அளபெமுதா லவவிரணடனையுக்கூட்டி 

நிரையசையும் கேரசையுமாக வைசீசப்படும், ௭- று. இலக்கயமேர்சிதைவே 

௭-௮. 4ஏஎர்சிதையவழாஅலெமாஅரின், சேயரிசிரதியகண்'? இப்பாட்டு நே 

ர்சேராதற்கும்கிரைகேராதறகும இலக்சயெமாமென்ச. ஏளா-என கேர்கநேரா 

யிற்று. அழா௮ல், எழா௮, எனகிரைநோராயிற்்.று, இட்டத்தினாலென்று மிகு 

ததச்சொல்லியவதனால், பின்னின்றகுதிலோடும், நெடிலோலெகூடி அளபெ 

டைகிரையசையாசாசெனககொளக, என்னை] சனிநிலையளபெடை கோகே 

ரியறறே,யிறுதிரலையளபெடைரிரைகேரியறறே. எனரரசததத்சளார்,
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மாஞ்சீர்கலியுட்புகாகலிப்பாவின்விளங்கனிவக் 
தாஞூசடையாவகவலகத்துமல்லாதவெல்லாந் 

தாஞ்சீர்மயங்குந்தளையமதேவெள்ளைத்தன்மைகுள்றிப் 

“போஞ்சீர்கனிபுகிறபுல்லாதயற்றளைபூங்கொடியே, 
இ-கை. சீருகதளையுஞ செயயுளகதது நிறபதோரமுறைமையுணாத்து-ற 

௮2 மாஞூகலியுட்புகா..௭-2- சேமாபுளிமாவெனனும, நேரீ றறியற்ரிரண 

மெ, கலிபபாவ்னுட்புகப்பெரு-௭-று, கலிபபாவினவிளங்களிவஈதாஞரடை 
யா-௭_௮, கருவிளங்கனி; கூவிளங்கனி) எனனும கிரைஈடுலூயெ வஞதியுறிச் 

சிரிரணடும, கலிபபாவிலுட்புசபபெரு-௭...ற, அகவல்கததும, ௭-7 ஆசிரிய 
பபஈவிலுளளும், கருவிளங்கனி, .கூ.விளஙகனி யெனஜு மிரண'ி£ரும புகப 

“ பெரு-எஃறு, அல்லாதவெலலாகஈதாஞ்சர்மயங்கும்.௭-.தஇவை 
யொழிகசசீர£ 

களெலலாம் பாவிலுஎளும், பாவின தீ அளஞம்வரது மயஙகபபெறும-எஃறு, 

திளையுமதே-௭-.௮-எல்லாத்தளையும, எலலாபபாவினுளளும, எலலாப பாவின 
தீ அிள்ளும்வ5து மயங்கபபெறும்-௭-ற, வெளளைதசனமை முனறிபபோஞ 

சீரசனிபுகில-௭- து. எலலாச்€ரும எலலாப் பாவிறுஎளும், பாவின த விளளு 

ம், வச தமயங்கப்பெறு மெனரறாராயிஐும், வஞசியுரிச€ோ சானகும வெண்பா 

விற் புசபபெரு புகறசெப்பலோசையழிஈது வேறுபடடு ஓசையையுணணா_து 

செடும்-௭-3, புலலாதயறறளை - ௭- லு. எலலாததளையம; எலலாபபாவி 

லுள்ளும்) பாவினத௫ளளும், வஈதமயங்கபபெறுமெனருராயிறும, வெண் 

பாவிலஇயறசரவெண்டளையும், வெணடாவெண்டளையமலலது வேறறுததளை 

விரவாது - எ-று, பூங்கொடியே - ௭ -து. மகடூஉமுனனிலை. வ-றுர கட 

நிலைத்தணபுறவில - செனறவாறே'' என்னுஈதரவு கொச்சககசலிபபாவில 

கேரீறதியறசரும், நிரைநடிவொகிய வஞசியுரிச்€ரும வாராது நிரையீறறா 

இரிய வுரிசசரும, வெணபாவுரிச்€ரும், கேர்சடுவாகிய வஞசியுரிச௬ம 

வீ$.௫, வெண்டளையும், அசிரியத்தளையும், கலிததளையும், வஞசிததளையு ம 

யங்வெஈதவாலு கண்டுகொள்க. .ஐ-14நெடுவரைச்சாரறகுறுககோடடிபபலலி 

ன், விண்வொரீஞ்சுளை வீ ககுகவுட்கடவன உணடுசிலழபேறியோககியவிருப் 

கழைப், படிசமபபிறறுமெனப) மடியாக்கொலைவிலெனனையாமலையே”' இவ 

வாசிரியத்தள் தன$ரும், வெண்டரும், கேர்கவொகியவஞசியுரிசச௬ம௨5௮ 

வெண்டளையும் தனரளையும், கலிததளையும், வஞசிததனையும மயகூவதவா 

றுசண்டுகொள்க. “மணடிணிரதநிலலும், நிலனேஈதியவிசமபும, விசுமபுதை 

வரும்வளியும், வளிதலைஇயதியும், தீமூரணியநீரும-$ புன காறபுணாமருதின் 
போதரும்பிய புனறரு மரை -- தேனருட்டீக்கருமபின, பூதோட்புன௱றும 

ரை-.வாரகாற்செவ்கமுநீர்-*இக்குறளடிவஞ*ிபபாககளுள், வெண்சீரும; சீ 

ன்ரும், நேரீற்றியறரும், வர அவெணடளையும, தன்றளைய/ம, சலித்தன் 
யும், ஆூரியததளையுமயகவெதவாறுசகணடுசகொளக (முழககுதிராககொற 

கைவோதன்) எனனுமவெண்டுறையுளவஞசியுரிச்€ரும, இயத €ரும, வெண 

8ீரும்வஞ்சித்தளையும், ஆசிரியத்தளையும், வெண்டளையும, சலிததன்பும, மய 
ல்வெர்தவாறுகணடுசொள்க, *வளர்சொடியனமணம விரிவனமலலிகையொ



௫௪ ! ் யாபபருங்கலக்காரிகை, 

டிமெளவல்,' களிர்கொடியனஈ.௮ விரையனசகுமலரனவகுளம், குளிர்சொடிய 

னகுழைமாதவிகுவிமுகையனகோககம், ஒளிகொடியனவுயாதளிரிஞெடொ 

தூணெரனவோடை” இச்சலிவிருத்தததள, கினாஈவொயெவஞ்சியுரிச்£ரும், 

சேரீறறியற €ரும, வஞுத்தளையம; ௮சிரியததளையும்,) மயங்கவெரதவாறு, கண 

டுகொளக, சேரீறறியறசோ ஓத தாழிசைகசலியுள்வாராதவாறும், நிரைஈடுவா 
இய வஞ்சியுரிச்சர் கலிபபாவுளளும்; ஆசிரியத தளளும், வாராதவாறும்,வெ 
ண்பாவிலுள்ளும், வஞ?யுரிச்சா வாராதவாறும், வேற்றுத்சசர விரவாஸமயு 

ம்; மேறகாட்டிய் செபயுளகத தமதிபிறவறறுள்ளுங்கணடுகொள்க, ரீ பறி 
ah Fs வெணகலியுளளும) கொச்சகத் அளளும் வருதலும், நிரைநடுவாகய 

வஞ்ிபுரிச€ர்சொச்சகத்அளளருவெருதலும, செயயுளோததளளே சொல 
லபபட்டன. வெ- ₹குலாவணங்குலிலலெயினா கோனசணடனகோழி, நிலா 

வணஙகுவெணமண்னமேனினறு, புலாலுணஙகல, கொளளுமபுடகாககினற 

கோவினமையோ நீ பிறா, உளளமபுசகாப்பதுரை'” இவ்வெணபாகினுள QI Gh 

| சியுரிச்சோவசசன வாலோவெனின, திருவளளுலபபயன நாலடிரசானூறு முத 

லாகிய கூழசசணககுளளும, மேததொளளாமிரமுத சலாகய சான௦முராசெயயு 
ளுளளும், agp Pu EE rare Seren oust gt, வெணபாலினுள வஞசியுரிச்சோ 

வருகவென்௮ மோதஇலலாமையானலும, வேறறுததளை வெண்பாவிலுள் வநத 

லாமையாும, இததொடகசததனகுற்றமலல௫ குணமாகா வெனப2 காக் 

சைபாடினியார் மூதலாகியதொலலாூரியா அணிவு, அதுவே இகநாலுடை 

யாரக்குமுடனபர ரி, என்னை.] 6இயறசோரநேரீறறுததன்றளையடைதல், கலிக்கி 

யல்பிலவேசாணுஈகாலை, வஞயுளளும் வரததசாவாயிலு, மொசோகிடத் தா 
குமென்ப. எனரமுூா பலகாயஞர்] ரிரைநடுவிலலாவஞ்சியுரிச்சோ, கலியிடைக 

வலிறகடிவரையிலவே. எனமுாகலின், 

இயற்றளைவெள்ளடிவஞசியின்பாதமகவலுள்ளான் 
மயககப்படாவல்லவஞசிமருங்கனெஞசாவகவல 
கயறகணல்லாயகலிபபாதமுகண்ணுஙகலியினுள்ளான 

மூயககப்படுமுதற்காலிருபாவுமுறைமையினே. 
இசை, அடிமயகக மாமாறணாதது-ற.று. இயறறளைவெளளடி. வஞ்சி 

யினபாத மகவலுள மயககப்படாவலல-௭-து, இயற வெண்டளையானவ 

நத வெணபாவடியும், வஞசியடியும, இசிரியபபாவிலுஷ்வாது “மயற்கபபெ 
றுழ்-எஃறு, எனனை,] (இயறசோவெளளடியாசிரியமருங்9. .அிஃஹகுரிமரபி னி 

ற்சவம்பெறுமே” எனரார்தொலசாப்பியனாச் “*வஞ்சிவிரவ லாசிரியமுரிததே, 

வெண்பாலிரவினுஏகடிவரையின்டே'' எனரூர்பல்சாயனார். வ-௮.ஆ$௭௮ மபிய 

ளையுட்குறும்பலசனைய, உலைசசலன்னபாறையேறிக, கொடுவிலலெயினர் பச 

'ழிமாயக்கும, சகவலைததெனபவவர்தேர்செனறவாறே; ௮மறறவலஙககொள 

orn, சொஅமற்கலுழுமிவ்வழுங்கலூ2ா"' இசனுள-எற மபியளையுட்குறும்ப 

ல்சுனைய-௭-௮. இயறரளைவெள்ளடி-இதனை எறுமபியளையுட்குறமபல்சுனைய 

கு௮ஈதொடியாஞ்செலகரம் எனவுச்சரித.த வெள்ளடியாமானு கணடுகொ 
eds 

ore, அ1“இருகசடலுதத,பெருங்சணமாகிலத், தடைநிலைஈ டுவண தஇிடைபி 
றாக்கின்றிச, சாமேயாண்டவேமங்காவலா, G0 oor new spi ware GS 

par a «GD ர கொள தி தடை பிதசசிசஷதி



ஒழிபியல். 

எக் காமிபதியாகபபோகித்தத்தம, சாடுபிராகொளக் செலிறுமாய்சதோரே 
அதனால, சபுமகேணமதியததைவீயா, அடம்பொடுகின்றவுயிருமில்லை, மடல் 
கண்மை மாயமோவன்றே, களளிவேய்கச முள்ளியமபுறங்காடடு, வெள்ளி 
லபேரதியவியதுளாங்கண, உபபிலாவவிப புழுககல்சைக்கொணடு பிதாககு 
Coreen, திழிபிறபபினோ னீ யபபெறறு, மிலங்கலனாக விலற்குபலிமிசையும், ! 
இன்னாவைகல்லாராமுனனே, செயதீரீமுனனியவினையே, CPST Venn Lig 
மூழுதடனறுறகதே'” இதனுள உபபிலாவலி. புழுக்கல கைக்கொண்டு பிறா 
க்கா நேக்கா எ-ம்-இழிபித பி? னீயடபெற்ற-௭-ம.- வஞ்சியடிவிரவிவாத 
வாறு கண்டுசொள்க, மயச் சப்படுமென்னா அமயச்சப்படா வ்லலவென் நிரூ கர 
ல விலக்ச்சொலலியவகனால் வெணலிரகிய இயறறளை வெளளழுயும, ௪ 
லியடிடும, ஆசிரியத்தள்ளரு, வரப்பெறு மெனககொளசு, வறு, ஆ அய் 

கண் மதியமரவின்வாயபபட்டெனப, பூசல்வாயாபபுலம்புமனைகசலக6) ஏ 
னமாக்களுகோவார்தோழி, யென்றுகோவாரிலலை) சண் சஉடறசோப்பனணைட 
வெனனலக்கே!'* இதனுள்-அ௱கணஈயெமரவினவாயபபட்டென-௪-3-வெண 
சாவி ரவியவியற றளைவெள? அஙகணமதியமரவினவ ரய்பபட்டெ 
னப், பொங்யெபூசல்பெரி, சரித. ஐ வெள்ளடியாமாறுகனடுகொ 

ளக, ஆ *குருருவேணடாளிகொடுபுயத் தணடென, மாவழங்குபெருங்காட்டு 
மழகளிறுகாணா௪, மருளபிடிதிரிதருஞ்சாரல், அருளானாகுதலாயிழைகொடி. 
தே” இதலுள் இரண்டாமடி.கலியடி, இதனைமாவழஙகு பெருகசாட்டு மழக 
ளிறசாணா ௫, தீவழங்குசுழல்விழிச்சட்யஞைசென.;ழலுமே, எனவுச்சரித் 
அக்கலியடியாமாறசணடுகொள்ச வஞ்சிமருக்கனெஞசாவ சலல்கலிபபாத்மு 

ஈணணும்-௭-அ௮. வஞ்சிபபாவினுள் ஆசிரியவடியும், கலியடியும, விரவிவரப 

Quon, orm, எஞ்சாவகவலென்று சிறப்பித்தவ னால, வஷசியுள ஆசிரிய 

வடி. பபினறவரும், கலியடியம், வெளளடி.யம், ௮அருியனறி வாராவெனக் 

(1சாள்ச, கயற்கணலலாய்-௭-.த_மகேமூனனிலை. பட்டினபபாலையெனலும் 
வஞ்சி நெடும்பாட்டிலுள் ஆசிரியவடி. பயினறுவஈதன, கலியடியும் வெள்ள 

Kul Weaver sdererg ேரிழைமகளிருணண சவரும், என நிததொ 
டக்கத்தன, ஆசிரியவடி வயலாமைபுமுச்குண்டு வறளடம்பினமலாமிலை52) 
எ௩து-வஞ்சிய்டி இதனை வயலாமைபுமுக்குணி வறளடமபின மலர்மிலைஈ.து 

கய்னாட்டசகடைசியாதங் காசலர்தோண்மணகதனரே, எனவுச்சரித்துச்கலி 

ய்டியாமாறுகணடுகொள்க) (கோழியெதிகதகொடுககாறகன௰குழாய்) ௭-.த- | 
வெள்ளடி,, இதனைகோழியெறிஈத கொெசாறகனககுழையாழிசூழ்வையக்க 
ணி, எனவுச்சரித்ச கெள்ளடியாமாறுகணடுகொளக, சலியிலுளமுயக்கப்ப 

டுமுதற்சாலிருபாவும், ௭-,த-கலிபபாவிலுள், வெண்பாவடியம) ஆரிரியவடி 

யும் புக்குமயங்கப்பெறும்-௭-ற, றைமையினே-௭-து - முறைமையோடுமள் , 
கூட்டி வழங்கப்படும்-௭-று, என்னை 8*ஆசிரியப்பாவினயறபாவடி மயன்கும் ஆச 

Aus வெண்பாகலிச்சண்ணாம்; அசிரியம், வெண்பாக்கலிவிரவும வஞ்செசண் 

வெண்பாகின், ஒண்பாவடி.விரவாவுற்று'” இதளைவிரித்தரைதஅக்கொளச.தா 
மர்சடும்புளலென்று மயங்செச்கொச்சசக்கலிப்பாவிலுள் வெணடாவும் ஆசி 

ரியப்பாலம் மயங்ளெவாறுசண்டுகொள்க, ஆல் இரண்டும் ௮சை, (+)



Ger யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

அருகிக்கலியோடகவன்மருங்கினைஞ்சேடியும் 
வருதற்குரித்தென்பர்வான்றமிழ்சாவலர்மமஜொருசா£ 
கருதிற்கடையேகடையிணைபின்கடைககூழையுமென் 
நிரணததொடைககுமொழிவரிடைப்புணர்வென்பதுவே. 

இ-கை ஒருசாரடிக்கும், தொடைக்குமெயதியதோ ரிலக்கணமுணர்த் 

றற - அருசச்சலியோடகவன்மருங்கைஞ்சோரடியும் வருதறகுரித்தென்ப 

ரவான்றமிழ்காவலா-௭-2- ஒருசா£சலிபபாவினுள்ளும்) ஆிரியபபாலிறுள்ளு 

ம், ஜஞ்€ரடியு மருவெரபபெறுமெனறுசொல்றுவர்புலவா - எ-று. வறு, ௧ 

[ -அணிளொசிறுபொதியலிாதததிமாசாகததெருத்தேநித, அணியிரும்பனிமு 

நமீ தொட்டுழஈ தமலைஈதனையே"' இசசலிபபாவிலமுதலடிஐஞ€ரடி. வ5$வா 

றுகணடிகொளக.ஆர்*உமணாச்சோகதுகழிகதமருங்கி னசன்றலை, ஊர்பாழ 
த்தன்னவோமையமபெரு௱காட். டின்னாவென்றீராயின், இனிய்வோபெரும 

தமியேறகுமனையே" இவவாசி௱பத தளமுதலடிஐஞ்€ீர்வதவாறகணடுகொ 

ள்கரி் சிநியகட்பெறினேயெனலுமிணைச்குறள் அசிரியபபாவிலுள்ளும்ஜஞ்சோ 
் டிவ;ததெனககொளக, இவ்வாறே வெண்டளை விரவியுமாசிரியமவிரலியு, மை 

ஞரடியுமுளவெனமொழிப?' எனருர் தொலசாபபியனார். வெண்பாவிலுள ஐ 

GE ry. வரபபெராசெனககொள்ச:] “ஐஞ்€ரரிததலு மணடிலமாகலும்,வெண் 

பாயாபபிற குரியவலல'” எனறு ஈத்தததனாஅ௮டி நூலிலெடுததோதினா, மற 

ரொருசா£ கருதிகடையே”கடையினைபின கடைகூழையுமென் திரணத்தொ 

டைககு மொழிவரிடைபபுணரொனபஅவே-௭..து.ஒருசாராசிரியர் முரண்டொ 

டையைக்கடைமுரணும கடையினை முரணும், பினமுரணும், கடைக்கூழை 

முரணும், இடைப்புணாமுரணுமென றுவேண்டுவர்-௭-று4 இரணத்தொடை 

யெனினும பகைத்தொடை யெனிலும், முரண்டொடையெனிலும, ஒக்கும் 

என்னை! மொழியிலும் பொருளினு மூரணத்தொடுப்பி,னிரண த்தொடையெஸி 

தெயதும்பெயரே, மறதலையுரைப்பினும் பகைததொடையாகும் எனரு ராகலி 
ன், அவறறுள கடைமுரணாவது அடிதோறு மிறுதிச் சர்ச்ச ணமறுதலைபப 

டததொடுபபத; கடையிணைமுரணாவது-கடையிருசர்ச்சண்ணும்ம! தலைபபட 

தீதொடுப்பது) பின்முரணவஅ-இரண்டாஞ்சோசசண்ணும், சானகாஞ்சர்க்க 

ண்ணும்,மறு தலைபபட ததொடுப்பது,கடைச்கூமை முரணாவது-முதறசக்களி 

னறியொழிர்த மூன்றுசோச்கணணும் மறுதலைப்படத்தொடுபப2, இடைபபு 

ணாமுரணாவ,௮ ஈடுவிரு€ர்க்சணணும மற தகஉபபடததொபெபத,எ-று, ats 

யன்மலைப்பனனகண்ணினைகரிதே, தடமுலைதிவளுஈ தனிவடம்வெளிதே, நூ 

லிறுண்ணிடைசிறிசே, ஆடமைதீதோளிச்கலகுலோபெர்தே” இஃது௮டிதோ 

அமிறுஇச்€ர்க்கண்மறுதலைப்படத் சொடுத்சமையாற்கடைமுரண், ஆ74மீன 
'தேர்கதருஈதியகரும்கால்வெண்குருர தேஞாஞாழல்விரிசினைகுமுஉம, தண் 

ண துறைவன் றவி£பபவுர்தவிரான், தேரோகாணலம் காண்டும், பீரோவ 
ண்ணமுஞ்சிறுுதற்பெரிதே'' இது௮டிதோறுங்கடையிருசிர்ச்சணணும் மறு 
தலைப்படச்தொடுத்தமையால் கடையிணைமுரண். ஆ]சாரலோங்வயெதடசதா 

ட்டரறை, சொய்மலர்குவிர த கண்ணிழல்விரிச., சமியேமிருசனழாசரின்று



ஒழிபியல், [௭ 

அதன, கலலுடைப்பணிமொழி கனகுபலபயிற்றி, வீகுதொடிபபணைததோ 

ணெ௫ிழத், றகதோ னலலனழ்மேனியோதிதே'" இ.த அடிதோறுக கடைக் 
ரம, இரணடாஞ்€ருடிமற தலைபபடத் தொடுததமையாறபினமூண். அநீகா - 

வியககருமசட் செவவாயபபைதொடி, பூவிரிசுரிமென்கூ.5தலும? வேயபுரை 
தோளு மணங௩குமா லெமக்கே'' இதமுதறரொழிகத மூனறுரும மறுத' 
லபபடத தொடுததமையால கடைக்கூழைமாரண். ஆ [போ துவிரிகுறிஞசி 
நெ௫ரசணமாலவமாக, கோதையிறறாழநத வோஙகலவெளளருவி, காககளஞ 

“செங்குங்பபசுகூதாளி, வேரலவிரிமலர் மூகையொடுவிரைஇப, Qui Gig ave 

சீறா ரிழிதருகலஙகவாஈ, இனனாவாயினினியோர மாடடே” இஃதுஇனீடமிரு€ 
௫ம மறுதல்பபடக் தொடுததமையாலிடைபபுணாமுரண.இவ்வாறுசொன் 
ஞர் ையனாமுதலாயெவாரியரொனச்கொள்ச, இனிஇரண ததொடைகருமெ 
னறவுமமையால ஒழிசசமோனை, இயைபு, எதுகை, அளபெடையெனஜனுக 
தொடைரான றெகுமிவவாறே யொட்டிககொளக, அவைகூடி.வழஙகுமாறு, 
கடைமோனை, கடையிணைமோனை, பினமோனை, கடைக்கூழைமோனை,டுடை 
பபுணாமோனை-௭ -ம-சடையியைபு, கடையிணையியைபு, பினனியைபு, கடைக் 

கூழையியைபு, இடைப்புணரியைபு-௭-ம் - கடையெதுகை, கடையினையெ.து 
கை, பினனெதுகை, கடைககூழையெதுகை, இடைபபுணொொதுகை-௭-ம்-௧ 
டையளபெடை, கடைமிணையளபெடை, பின்னளபெடை, கடைக்கூழையள 
பெடை,இடைப்புணரளபெடை..௭-ம்-சண்டுகொள்க, இவறறிற இலக மயா 

ப்பருநுகலவிரு ததியுட்கண்டுகொளக, (௫) 

வருக்கநெடி லினம்வக்காலெதுகையமோனையுமென் 
ஜொருக்கபபெயராலுரைக்கப்படுமுயிராசிடையிட் 

டி ருககுமொருசாரிரண்டடி.மூன்ருமெழுத்துமொன்றி 

நிரககுமெதுகையென்ருலுஞ்ெபபிலகேரிழையே. 

இ-ஓக. ஒருசாரொஅகைக்கும்மோனைக்குமெயதியதோரிலச்சகண முணாத 

-றறு வருககீநெடிலினம்வ5தாலெதுசையுமோனையுமென்மொருககப பெய 

ரா னுரைகதபபடும்.எ-ு- வருச்கவெழுததும், ரெடிலெமு5௮ம, இனவெழு 

த்அம், எதுகையும், மோனையுமாயவஈதால ௮வறளறவருககவெதுகை, நெடி. 

லெ.துசை, இனவெ௫கை, ௭-ம் வருச்சமோனை, நெடினமோளை, இனமோ 

னை, எ-ம், பெயரிட்டுழககபபடும,௪-று.(வ-று,வெரீ 6ரீடிணாக்சொம்பாச் 

குயிலாலததாதூதிப, பாடுமவணடஞசியகலுமபரு௨22,த, தோடாதொடிகெ 

இழ்த்சாருளளராபடலொலலாப, பாடமைசேககையுட்கண” இ து-டகரமெய் 

வருச்சவெ.தகை.14அறததாதி.தவென--னிடை"" இதறசரமெய்வருககவெழு 

சை 4இவாவென்றே ஒருசாரரா” எனபதிரண்டாமெழுத்தொளருதாயிலும் 

இரணடாமெழுத் தினமேலேதிய செடிலொப்புமைநோச்ச நெடிலெதுகையெ , 

ன்று வழஙகபபடும். இனி இனவெதுகை மூன்றுவசைப்படும், வலலினவெ 

துகையும், மெலலினவெ.துசையம, இடையினவெ.துகையமென; வறு: வெ. 

| *தக்கரர்த கவில ரொென்பதவரவ, ரெசசததாற காணப்படும்” இதுகல்லினவெ 

அகை,வெ.]“அன்பிலுமாலமுடைமையஅகிலு Sen Quer gis mney’



டூ௮ யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

இத-மெல்லினவெ.த்கை, பழ லாகி ப்ளாக்கை சானறோக்குப், 
பொய்யாகவிளக்கேவிளக்கு'? இடையின வெறுகை, வருக்கமோனைமுதலா 
இயமுூனறும்வருமாற, ஆ[“பகலேபல்பூங்கானற்்ளையோப்பிடிம், பாசிலை 

 கீகுளவிஸொடுகூதாளமலிரைஇப், பினலுபபிணியவிழ்ஈத ஈன்னெடுங்கூ5தஷ 

பீரகசப்பெய்த தேம்படத் திருசிப்,புளையீரோஇசெய்குதிகசைஇப்,பூசகதார்மா 

ரபபுனதீதட்டோனறிப், பெருவரையடுக்கத்தொருவேலேநதிப், பேயுமதியா 

மாவழங்குபெருங்காட்டுப, பையகணுமுவைப்படுபகைவெரீஇப, பொககுசின 
ஈதணியாட் பூ, 'தலொருத்தல, போகாதவழஙகுமாரிருணடுசாள, பேளவத 
தீன்னடாயிருண5தி, இபபொழுதவருகுவையாயின், ஈறருர்மார்பசீண்டலெ 

ற்கதபபே'" இபகரமெயவருச்சமோனை$*தர்கலியுலகத௮ ... ஒமுக்கமுடை 

மை,” இதுமுதலெழுத்தொளருதாயிலும், முூதலெழுததின் மேலேதிய கெடி 

லொபபுமைகோக்கி நெடினமோனையெனறுவழங்கப்பசிம,. இனி இனமோனை 

மூன்று வகைப்படும, வல்லினமோனையம், மெல்லினமோனையம இடையின 

மோனையுமென, வறு, 4 “கயலேருண்கணகதுழகாளும், சுடாபுரைதிருறு 
தலபசலைபாயச, இருஈதிழையமைத்தோள ருமபடருழப்டப்,போகலவாழியை 

யபூதத, கொழுகொடி யணிமலாதயஙகப, பெருரதணவாடைவருஉம்பொ 

ழேதே" இஃதெலலாவடியுமுதற்கண்ணே வல்லெழுததுவ5தமையான வலலி 

னமோனை, மெல்லினமோனையும், இடையினமோனையும் வாதவழிச்கண்டுகொ 

ore, எனனை! :“வருககதெடிலினம்வராயாராணடே, நெடியபிறவுமின ததிலு 

மாகும்” எனருாா பிறருமெனச்கொள்க, ஒருசக்கப்பெயரானென௮ு சிறப்பித்த 

வதனால் ஒருசாராசிரியாதலையாகெதுகை, இடையாகெதுகை) கடையாகெறு 

கை, எனறும், தலை பாருமோனை, இடையாகுமோனை, கடையாகுமோனை, 

என்றும், வேணடுவொனக்கொள்க, எனனை ஒசீர்முழுதொனறிறறலையாகெ 
கை, யோொழமுததொன்றினிடைகடைபிறவே.' என்ரு. ராகலின் இச்சூ.ததஇர 

ததான் மோனைச்கும் இவ்வாறே விரித தரைத். துககொள்க, வ.று,1சிலைல்? 
ங்கு-போழ்.2''எ...2-சலையாகெ.துகைச் அ கரமு தீல-யுலகு””௭-து-இடையாகெ 

Zw ag :தகதார்- காணபபடும்''எ-.து-கடையாகெ.தகை, வெ] பற்றுசபற்றற் 

ுனபறதினையப்பறறைப், பறறுகபறறுவிடறகு” ௭-.2-கலையாகுமோனை[மொ 

வும்புளளும்'' ௭-.௮-இடையாகுமோனை3 “பகலேபல பூச்சானல"' ௭-.து-கடை 

யாகுமோனை உயிராசிடையிட்டிருக்கு மொருசாரிரணட்டி. மூன்றாமெழுத்து 

மொன்தி, சிரச்கு மெலனுகையென்றா ஓுஞ்சிறப்பில-௭-- உயிரொ.௨கை, ௮செ 

அசை, இடையிட்டெதுசை, இரண்டடியெதுகை மூன்றாமெமுததொன்றெறு 

சையெனஜொருசாசெதுகையு மூளவாயினும பெரியதோர்சிறப்பிவெனககொ 

ors, சேரிழைய-௭--மகேேமுன்னிலை, க-ற. ௮.4“ தளியொடிமயல்கிய தா 

கக௫ிருணசோாள, ௮ணிசெொர்தாரோயருஞ்சுரகீகதி, வடியமையெஃநீம் வலனவ 
டீனேோஇத், தனியேவருதி நீயெனின், மையிருங்கூஈதலுய தலோவரிதே”"இஃ 

தஇரணடாமெழுத்தொன்ருதாபிறலும்,இரண்டாமெழுததின மேலேறிய வுமிரோ 
னறிவகதக.மயால் உயிரெ.தகை.இனி.தசெதுகை.ய ர லழ வொறறுரான்கும் 

ஆசாயவருமெனச்கொள்க.- என்னை4 “யரலழவென்லுமீரிரண்டொறறும், வர 

னமுறைபிஈழா தவ இடையுமிபபினஃ, nn as 

்



ஓழிபியல. 

ண்டிம் “என்றாராகலின்-. வது, விருகாய்மாண்டதெய்ள் பழம்கீழக்க 

மு௫னெறறிப், பூமாண்டதீந்தேன் ரொடை$றிவருக்சைபோழ்க ௮, தேமாங் 

கனீசிதறிவாழைப்பழங்கள ௫௮ம், ஏமாங்கதமென் நிசையாற்றிசைபோய 
அண்டே'' இ.தயசரவொறறிடை வர்2.தசெ.தகை]மாச்கொடிய ரனையுமெள 
வற்பாதரும், கார்க்கொடி முல்லையுங் கலஈ அமலலிசைப், பூச்சொடிபபொ.த( 
மடிருங்கானஞாமழமலும, அசசடிகசமழகதுதான ௮றகசமொத்ததே!? Apres 

7 வொறறிடைவத ஆசெறுகை, வெ 1“ஆவேறுருவினவாயிலுமாபயஈத, பா 
ல்வே ரஈருவினவல்லவாம், பால்போல், தருதன்மைத்தாகுமறநெறியாபோல, 

உறுவுபலகொளலீஙகு'' இதுலகரவொற்றிடைவகத தசெழுகை,வெச்நத 

ரததுளளேயகஙகைபுறறகையா, ம5தரமேபோ ஓுமளைலாழ்ககை ௮ா2ரச்து, : 
வாழ்செறேமெனறு ம௫ழனமினவாழ்காளாம், போசின்றபூளையேபோன்து" 

இத ழகரவொறறிடைவாததசெதுசை, தாகலியுலகத.த'" இ.தகிடையிட்டு - 
வரத வலலினவெதுசை, பிறவுமவ£தவழிச்சணடுகொளக, இடையிடடெது 
சைவருமாலு**தோடாரெல்வளை கெ௫ழகாளு, செயதலுணகணபைதலுழலக, 

வாடாவவவரிபுதைஇப பசலையும் வைகளோறும்பையபபெரு9, நீடாரிவர ' 

ன ரீண்மனங்கொணடார, கேளார்சொலலோ காதலாதோழி-வாடபபெள 

வ வறனமுககதெழிலி, பருவமபொய்யாலு வலகேர்புவளைஇ, இடாமலையன 

வேலிற, கடி.துமின்னுமிச்சாமழைக்குரலே'” இஃ. து௮டி.தோ.றும் இடையிட் 

டுவாசமையால இடையிட்டெதுகை. இதுதொலகாபபியனாகாட்டியபாட்டு, 

எனனை,] தரவவணண, மிடையிட்டுவததவெழகைததாகும, எனருராசலின், 

இரண்டடியெ.துகைவருமாற)] துவைக்குகதுளி முஈநீ£ச் கொற்கைமகளீ, 

அவைபபதம்பல்லிற் கழகொவவாமுத்தம், மணங்கமழதா ரசசுதன மணகாக் | 
குமவேலின், அணங்குமழுதமுமன்னலா£பாடல்"இதமுன இரணடடியு மோ 

செ.தசையாய்ப் பின் இரணட்டியுமறழோரொதுகையாப வஈசமையால இரண 

ட்டியெதுகை எனனை] 6இரண்ட யெதுகை திரணடொருஙயெனறபின, மு 

ண்டடிவ துகையிரணடிலவரையா."என்றாராகலின், மோனைச்கு மவவாறே 

யொட்டிக்கெரள்க, வறு, NG தசல்சண்டக ராலறறவாடவா், ஆசங்கண 

டகத்தாலற்றவன்பினா, பாகங்கொணடுபயோதரஞ்சோததினா, பாகககொ 

ணபெயோதசண்ணினா'” இதமுன இரணட்டியும் ஒருமோனையாயபு, பின் 

இரண்டடியு மற்றொரு மோனையாய் வநதமையால் இரண்ட்டிமோனை, வெ. 

[/பவழமும்பொனலுங்குவைஇயமுத்தின், திசழரும்பீனறனபுளளை:] “பொய் 
மையும் வாய்மையிடத்தபுனாதீரகத, நன்மைபயக்குமெனின'' இவை-மூனர 

மெழுத்தொன்றெ.துகை, சிரக்குமெதுகையென்று சிறபபித்தவதனால், விட்டி. 
சை வலலொற்றெ.துகையென்றும், விட்டிசைமோனையென்றும், வேண்வொ 

ருமுளொனக்கொள்க, ௨-௮, Oa. | யறறிப்பலகாும்பானமதியுண்ணாமை, 

சொஅலையனின்ஞுட்டை8ீ.""இதவல்லொற் றடுத்தாற்போலு விட்டிசைத்தகுற் 
றெழுதஇனோடுபுணர்ந்தமையால் விட்டிசை வல்லொற் தெ.தக ச. வெண்பா. 

௮௮ வனும் இஇவலும் உஉவனுமகூடியக்காஷ் எஎவனைவெல்லாரிகல்" இச 

முதலெழுத் இரண்டடிக்சண்ணும் விட்டிசைத்த வஈதமையால் வீட்டிசைமோ 
னை, இவை யெல்லாஞ் சிறப்பிலவெனச்சொள்க, இனலு மொருக்கபபெயரா



யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

லுரைக்கப்ப? மென்று சறப்பித்தவசனால, பாகினகளெல்லாச தொடையா 

ஓம் வருமென்ருராயினும் பெரும்பானமையஈ தலையாகுமோனையிற்றிரிஈதம- 
தீலையாகெ.துகையிறதிரிஈ. தம் வாராவெனபதூஉம், செதொடையொழிதசெ 

ல்லாத்தொடைக்கும்' இனவெழுத்து வரத்தொடுப்பதூஉம, வழியெ.துரைவர 

,தீதொடுப்ப ணா௨உம, வழிமுரணவரததொடுப்ப தூஉம, சறபபுடைததெனசகொ 
ளக.இனவெழுததபபெறறு மோனைமுதலாகய தொடையதொடைவிகறபமூ 

போலாமைவேறுபடத்தொடுப்பதுமருட்செசதொடை எனககொளக,இனவே 

முச்தாமாறு, தானமொத்தகுறிலும நெடிலுஈ தழ்முளினமாம். ௮2ை்-அகீர | 

ஆகார ஜீசாரஒளகாரகக டம்முளினமாம்,இகர ஈகரர எகர ஏகராரங களதமமழு 

ளினமாம். ௨௪சர ஊகார ஒகர ஓசாரககள தமமுளினமாம். இவையேதிய வு. 

யிரமெயக்கும இவ்வாறே கொளக, ஒறறிலுள்-௪கர தகரககள தமமுளின 

மாம். GET ௩௧ர॥ கள் சம்முளினமாம். மகர வகர௫ுசள தம்முளினமாமா 
இவற்றை ௮றுவெ -று வழஙகுவாருமுளா. எனனை, வெ.]*அகரமோடாகார 

மைசகாரமெளவாம, இகரமோ டீகார of, உகரமோ, கோரமொஒ ஞாம 
வதச்சகாம், ஆசாதவலலவ.று, னழுராகலின, அவறறுடசிலவருமாறு, வெ, 

(ஈதறுவககுமினப மறியாகொ ரமுடைமை,வைத இழக்குமவன கணவா] அ 
மிழதினுமாறற வினிதேதமமககள, சிறுகையளாவியகூம.”” இவை யினவெ 

ழூதஅபபெறறு மோனைமுதலாகியதொடையும், தொடைவிகறபமும் போலா 

மை வேறுபடத் தொடுததமையான மருட்செகதொடை. பிறவுமனன, இனி 
வழியெனறுகை வருமாறு, க-றை 6மணடலம பணடுணட தண்டோ வரகுண 

ன ரொணடியினவாயக - கணடலஈ தணடுறைச் சண்டதொனறுணடுகனமக 

ர  குண்டலககெண்டையிரணடொடு தொண்டையற் கொணடோரதிககள, 

மணடலம்வணடலமபச்கொண்டருழ வருகினததே*[ கொககுதககுமுதலாயி 

னவுககொளக. ௮றபபிராசமெனனும வடமொழதியைவழியெதுகையெனபது 

தமிழவழக்கு, இனிவழிமுரணவருமாறு, விரு $செயயவாயபபசும்பொனோல்க் 

ச்€றடிப்பரவையல்குல, ஐய நுணமருஙகுகோவவடிசகொண்டகுவவுககொங 

கை, வெய்யவாயததணணெனீலமவிரிகதெனவிலஉகநீ ணட, மையவாமழைக் 

கட்கூ5தனமகளிரைவருகவெனரான' ' க-றை[*ஒருமாலவரைசினதிருசகுடரோ 

ட்டிமுகரீாகடெரக,பெருமானிலனுஞசிறுவிலைததாவுணடுபேதையாகண, பொ 

ரூமாதவிததொங் சலெங்கோன் புரவலனபூமபொ இயிற்,க்ருமாலிழிவெணபற 

செவ்வாயப்பசுமபொறகனலங்குழைககே'' மோனையெ.றுகையிற்றிரிஈ தபாவுமி 

னமும்வாராமை மேறகாடடியவறறுளளும,பிறவறறுள்ளுள் சணடிகொளக, 

சுருங்கிற்றுமூன்றடியேனைத்தரவிருமூன்றடியே 

தீரங்கககும்வண்ணகக்குந்தரவாவதுதாழிசைபபா 

சுருவ்கிற்நிரண்டடியோக்கமிரட்டி.சுரும்பிமிரும 

தரஙகககுழலாயசுருங்குந்தரவினிற்ராழிசையே 
இ-கை, தரவுதாதிசைகட்கு அடிவரையறையாமாறுணாதது- ஐது, ௬௬ 

ங்கிறறு மூன்றடியேனைத்தரவு - eg. uC. -ரநுகவொத்தாழிசைச்கலிப 

பாது வஎணணசவொச்தாழிசைச்கலிபபாவும, ஒழித தலலாதகலீப்பாவிற



தழி பியல். ௬ 

குத் தர வுமூன் தடியே சிறுமை. பெருமைபாடுவோன,த பொருண்முடிவுகுறி 
பபே வரையறையில்லை, எ-று. இருமூனறடியே தீரங்கக்குமவண்ணகசக்குகத 
சவாவது, ௭-௮. ௮மபோதரககவொததாழிசைக் சலிபபாவிறகும், வண்ணக 
கொச்தாழிசைக்சலிபபாவிறகும், பெருச்சசருககமிலலை, ஆறடியேதரவாவ 

௮. எ-று, சுருங்க றுமூனறடியேனைததரவென்றாராயினும, வெளளை கரண \ 
டடியெனலுங்சாரிகையுள, கலிபபாவிற்கு சான சடி.சிறுமைசொன்னமையால 

தீரபுசொச்சசகசலிப்பாவிறகு கானகடியே, றுமைவருவதெனககொளக, தா 
ழிசைபபாசுருங்கிறறிரணடடியோகசமிரட்டி எ - ௮, பொ.துவகையாறருழி 
சைசொலலிப போகதாராயிலும், தாழிசைகட்டிரணடடி சிறுமை, சாஓகடிபெ 

நுழை, இடைமூனறடி.யானுமவருவ, ௭-ற.௪ ௬ மபிமிருஈதர நகககுழலாய--- 

௭-௮ மசேமுனனிலை சுருககுஈதரவினிறருழிசையே- து- தரவடி.யிறரா 
மிசையடி. சுருங்கிவருவ.-௭-.று இவறறிறகலகயயமேற காடடியவறறுள 
in, பிறவறறுளளுங்சண்டுகொளக. | (er) 

பெரஈளோடடிமுதனிறபதுகூனதுவேபொருகதி 

இருள்சேர்வீலாவஞசியீற்றினுகிற்குமினியொழிக்த 

மருடீவிகாரம்வகையுளிவாழத.துவசைவனபபுப [யே 
பொருள்கோள்குறிப்பிசையொபபுக்குரிககொள்பொலங்கொடி. 

இ-கை- மேறசொலலபபட்ட பாக்கடகெலலா மெய்சுபதோரிலககண 

முணர்த் த-று. பொருளோட்டி முதனிறபதகூன, ௭-௮, அடி.முசற்சட்பாவி 

னது பொருளைததமுவிச் தனியேகிறபது கூனெனபபடும, எ-று, ௮.துவே 
பொருஈதியிருளசோவிலா வஞசியீற சினுகிறகும. ௭-2, ௮ககூன வஞசிபபா 

வினதடியின இறுதககணனும் கிறசபபெறும, எ-று, ஈறதினுமெனறவமமை 

யால, வஞசிபபாவினடி. நடுவினுங் கூனவரபபெறுமெனகசொளக,. இருளசே 
கரவிலாவஞசியெனறு சிறபபிததவசனால, வஞசியடியின ஈவுமஇறுதுயும, ௮ 

சைகூஞாயவருவ.துறபபுடைத.த, சோகூனாயவரிறும, உகரவிறுதியாகிய கே 

ரீறரியற €ராயலலத வாராவெனககொளக. ௮சைச€4 ரெலலாபபாவிலுள 

ஞம் ௮ரு)ியலலத கூனாயவாராதெனககொள்க. எனவே வெணபா, அசிரிய 

ம், சலியெனீலுமிவறறினிடையுமிறுதியுககூன வரபபெறுதெனகசொளக. என 

ளை.  தடிமூதற்பொருளை ததானினிதகொணடு, முடியரிறபதுகூளெனமொழி 

ப” எவஞரியினிதுதியுமாகுமதவே,யசைகூனாகு மெனமஞாபுலவா'எனமுாப 

GV ETL CMe கூனை ததனிச்சொலலெனறுவழங்குவாருமுளர்: எனனை. 4அடி.மு 

தறபொருளபெறவருவத சனிச்சொலல், திறுதிுமவஞசியுளிய ஓுமெனப"என 
ரராசலின், கொச்சசச்கலியுள ஒரடிமுழு௮௮ கூணாயவரடபெறும், அவை சி 

தபபிலவெனக்சொளக, வறு, வெ.14உழச்சாண, கரநதானாவணகைசசுவா 
னமாபபூசன; பர்தானாப்பலபுசழைப்பாடி, இரஈதாரமா ட, டினமையகலவ 
திபோலவிருணீக்க, மினனுமளிதோமழை'”இவவெண்பாவிலுள௮டி.முதறகண 

உத ககாணெனக் கூனவாதவாறுகணடுகொள ௪ பு அவரே, கேடிலகிழுப 
பொருடருமார்பாசிலை, வாடாவளளியங்காடிற5ே ரரே, யானே,தோடாரொல் | 

வளை நெஜழவேங்பெ,பாடமைசேக்சையுடபடாகூரதிசனே, ௮ எனளளியளெ



௬௨ யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

ன்னு றமாமழை, இனலும்பெயயமுழக்க, மின்ஜுகதோழியென்னின்லுயீகுறி 

தீதே,என இவ்வாசிரியபபாவின் அடிமுதற்சண்..அவரோ-௭-ம்.யானே-௭ம்,கூ 

OF nS aT oy உண்டுகொள்க,1௧,/உலூலுள், பெருஈதசையார்பெருகதவைமை 

பிற ழாவேபிறழிலும, இருஈதசையவிறுவரைமேலெரிபோலச்சுடாவியேே,சிறு 

் தகையாரசிறுசகைமைரிறபபெனிலும்பிறழ்வின் நி,உறு தசைமையுலிலுச்கோ 

சொப்பாகிததோனராவே'' இச்சலிப்பாவிலுள், அடிமுதறசண உலூலுளென 

க் கூண்வரஈசவாறு கணடுகொளக, வஃ்4உலசே, முறகொடுததார் பிற்தொ 

ளவும்) பிறகொடுததரா முறகொளவும், முறுவழியொழுகுமெனடூடி அதனா 

ல், ஈடிநிற நாடுசனமை, பறறறயாவையும் பரிவறத்.தறஈதே.--இவ்வஞ்சிப் 

பாவிலுள் ௮டி.முதறசண் உலகேயெனச் $£ர் கூனாப்வரசவாறும, 6மாவழ௪ 
சலின மபச்தறறனவறி'' என இவவளசியடியி னி.றச்சண் வழியென, ௮ 

COE H.C)! வரதவாறும, Mom spl s pean eaaees nner” என இவவஞ் 

சியடியினசிவிறறறையென, ௮சைகூனாயவாதவாறுல்கண்டுகொள்ச. । “தே 

ரோடத அுகளகெழுமினதெருவு,” |_வ்வஞசியடியின திற இச்கட்டெருவு ௭ 

ன வுகரறிறுியாயெ இயற க.னாபினவாறுகண்ட்கொளக? சாமாகடும 

புன லெனனுக, கொசச சக்கலியுட்சிறுகுடிமீரோசிறுகுடியோ, எனவோரடி 

யால், கூனவநதவாறுசாண்க. பிறவுமனன, இனியொழிஈத மருஉரவிகாரம 

வகையுளிவாழ்த்.௮ வசைவனப்புப பொருள கோள் குதிபபிசையொப்பும்குறி 

ககொள-௭-.ு ீமேலெழு தீதசைசோபாதமடிதொடைபாவினசகூறுவனளென்ற 

. இகாரம்பாரித்தசாரிகையுள ஒதபபடாத யாபபுறுபபாய்மயக்கநதீரவகுச்கபப 

ட்ட விசாரமும், வசையுளியும், வாழ்தும், வசையும், வனப்பும், பொருளு 
ம், பொருளகோளும், குறிப்பிசையும், செய்யுளொப்புமையு மாமாறு உபதே 

ச முறைமையாலுணாக,--௭-று. பொலங்கொடியே-௭-.து - மகேமுனனில், 

௮வறறுள்-விசாரம் அறுவகைபபடும், வலிததலும், மெலித்தலும், லிரித்தலு 

ம், தொகுததலும், நீட்டலும், குறுக்கலுமென, என்னை, ' “*அரராற்சொல்லு 
ஈதொடுக்குங்காலை, வலிக்கும்வழிவலிததலு மெலிக்கும்வழிமெலிததலும்,வ் 
ரிக்குமவழிவிரிததஜீஈ, தொகுக்கும்வழி தொகுத்தலும், நீட்டும்வழிரீட்டலு 
ஸ், குறுச்குழ்வழி குறுக்கலும், சாடடலவலியவெனமஞார்புலவர்''என்றார்தொ 

லகாரப்பியனா், வ-ற.)4கு௮,ததாட்பூதஞுசமாத, வறக்கதராழியெமமண்ண 

லைத்தொழினே." இதனுள் கு.றாதாளெனறபாலதனைக் கு௮த்தாளென வலிக் 

கும்வழிவலித்தவாம, ***தணடையினக்கிளி கடிவோள்பண்டையளல்லண் 
மானோக்னெளே!! இதலுள், தட்டையெனற் பாலதனைத் தணடையெனமெ 

 லிச்கும்வழிமெலிததவாறும், வெ,! (வெண்மணலெக்சர்விரிஇினாதர்தரீர்,சண் 

ளடிமண்டிலத்தாதாலி, ஒத்திழியும், தண்ண$_தறைவ/சசவிலரோ தறசேர்ச் 
தார், வணணக்கடைபபிடியாதா'' இதலுளதண்டுறைவ ரெனற்பாலசனை த, 

தணணதுறைவானவிரிக்கும்வழி விரித்தவாறும், வெ. 4பூச்தாட்புறவிற் பு 

னைமதிலகைவிடா£, காத்தலிற்சாவலோனையார்; பார்த துமுர், வேண்டார்வ 

ணக்கிறஏமதருனகோடல, வேண்டுமாம் வேண்டார்மகன'' இதலுள்-வே 

ணடாதாரை௨ண க யெனற்பாலதனை வேண்டார்வணக்ச யெனத் தொகுக் 
ரகும்வழிதொகுத்தவா.றும், வெ, ( *பாசிழையாசம் பசப்பித்சான்பைகசொடி,



ஒழிபியல். bet. 

மாசேனனென்௮மனங்கொளீஇ, மாசேனன், சேமிதடசண்ணி தருசலாறசே 

ரீத்தியென், னோய்தீரரெஞ்சினமேல்வைத்.த" இதனுள் பச்சிழையென ற்பால 
தனைப் LT Fen ip Qs em நீட்டும்வழிநீட்டியவாறும், Cad “பானையெருததத்தி 

௫௩௪ விலங்கிலைவேறறேனனன, இரு தராரகனறெனறேனநியேன'' இதனுள 
தீியேசகொனறபாலதனைத் தஇயேனெனக்குறுக்கும வழிகுறுகனெவாறஙசணடு | 

கொள்க. பிறவுமன்ன; மருடீாவிகாரமென்றுசிறபபிததவதஞல, வரலாற 

, அழமூறைமையோடும் கூடிப்பொருக இவாராகினறன ang னுவைக்குபபா 

லில்லை யெனற்பாலது அவைக்குபபாலில்லையெனருறபோலப புணா்க்சபப 
டாதென்ச. இனனுமருக£விகாரமெனறு சிதப்பிததவதனால, தலைககுசறயும், 

் இடைச்குறையம, சடைக்குறையும், வருவனவுமுள.--அவையம வரலாறு : 

மூறைமையோடுக்கூடி வழமசபபடுமெனககொளக.--௮-று.!*மலாயிசழபு 

ரையு மஞ்செஞ்றடி”” இசலுள தாமமாயெனம்பாலதனை மரையென ததலைகு 
றைதத வழஙகெவாறும, 6வேதினவெரிகிஞேதிமுதபோதது,"இதலுள ஓ 

கதியெனற்பாலதனை ஒதியென இடைகுநைதது வழஙகனெவாறம, (3 கலிரு 

விசும்பினால்போல், வாலிதினமலாகசனபுனகொடிமுஈணடை ” இசுமூள ஆம 

லெனறபாலகனையாலென இடைகுறைததவழஙகேவாறும,' “நீலுவாடுகிலி 

கைகடுபப”” இதனுள் நீலமுணடுகிலிசைகடூபப எனறபால சனைநீ லுணடுகிலி 

கைகடுபபவெனச் கடைகுறைச்து வழங்கனவாறுசணடுகொளச,. பிறவும 

னன. அககாறசொலலுஈதொடுககுங்காலை யெனறவழிகானகுசொலலாவன- 
இயறசொல, திரிசொல், இசைசசொல, வட்சொல, எனவிவை, எனனை.$இய 

நசொற்றிரிசொற திசைச்சொலவடசொலென், ந எததேசெயயுளி னீட்டச் 
சொலலே'' எனு ராகலின. ௮வறறள இயறசொட லாவன,சோறு, கூழ,பால, 
பாளிதம, எனபன, என்னை, &இயறசொற முனேட பமபுககாலை, செஈதமிழகி 

asp வழக்கொடுசிவணித,தம்பொருளவழாமையிசைககுஞ்சொலலே''எனரு 

உராகலின. ௮வைநடககும எலலையாவையோவெனின-வையைய ரறநினவடககு 

ம, மஞுதயாறநினறெறகும், கருவரின்ழககும,மருவரினமேறகுமாகயகான 

கெலலைககுட்பட்ட சோனணாடெனக,எனனை(£மனறவாணன மலாதிருவருளாற, ! 

றென்றமிஜ்மசமைசிவணியசெயத, வடி.யவாகூட்டமு மாதிசசகசமும், படி.யி 

| ள்மாபபெ௫மைபரவுறுசோழனலும், சை௨மாதவருஈதழைதஇனிதிருக்கு, மை 

பறுசோழவளராடெனப” எனருராகலின்; திரிசொலலாவன-அ௮டுக்கல, பிறகக ! “, 

ல, ஓங்கல், விலங்கல, விணடு, குவடஎனவிவை, மலையெனலும ஒருபொரு 

ளகுதித்தவே.றசொல். உ5தியெனபத - ஆறறிடைக குறைய, கொபபூ, " 
மூம, தேருருளும், யாழசததோருப்பும், எனுமிவை வேறுபொருள்குதித்த 

ஒருசொல எனனை! ஃஒருபொருளகுறித்த வேறசெொலலா$ூயும், வேறுபொரு 

ளகுதித்த வொருசொலலாயு, மிருபா.தறெனபதிரிசொ றகிளவி'"எனருராகலி :. 

ன, இசைச்சொலலாவன, மயிலைமஸ்ஞையென்ற ம, இளியைக் கிள்ளையெனறு 

மதாயைததள்ளையெனறும், சாயைஞமலியென்றும, வழஙகுவனவாம: என 
ளை “செஈதமிழ்சேர்ந்த பனனிருநிலத்திலும, தஙகுதிபபினவேதிசைச சொற் 
“Boral” என்ரு ராசலின- செஈதமிழ்கிலததைசசோத பனனிருகொடுநதமிழ் 

நிலமாரவன,வெ! “சென்பாண்டிகுட்டல் குடமசற்கா வேணபூழி , பனதி ugar 

௩. 2 உ ரல நாரிநாற சய



ப 

She a யாபபருககலககாரிகை, 

வதனவடககு, நனராய, €தமலாடுபுனராடூசெக சமிழசேரி ஏசமிலபனனிரகர 
டடெண, இதைவிரித தரை ததுககொள்க, வடசொல்லாவன குஙகுமம, மூலம 

EH Gy FIO, எனபனவாம எனனை :வடசொறகிளவி வடவெமுத்சொ 

FO), எழுத்சொட்புணாகசசொலலாகுமமே--சிதைநதவவரினு மியைக னவ 

OTL’? Gt sor cap TG £ஈலகாபபியனா, வகையளி-௭-து-முனனுமபினனும, அை 

முசலாகியஉறுபபுகள நிறபுமியறிஈ ஐ குறறபபடாமல வணணமறதசலென 

ச கொளக, எனனை-வெ4.ர௬0ேககு நீராரசை£ரடிககட, பொருஷககைதா 

கோசையேகோக மருணீக$க, கூம்பவுக கூமபா தலரவுக கொணடு 

றறல,. வாயகஈவசையளிமினமாணாபு”” எனருராகலின், .௨.று, வெ £ஈடியா 

ஈபூங2காதை கடாயினனைறிணடோ, சிரியாகஞசிறறில ைக.த'' இதனை. 
கீடிவா£-௪-ம-பூஙகோை-௭-ம- கடாமினான-௭-ம-3லூழன; ஆரிரியக கை 

யம, கலிதசளையுகடடு, வெளளைசசனமை குனறு மாகலால- சடியாபூவெ 

ன.று புளிமாங்காயாகவும கோதையெனறுதேமாவரகவும, கடாமினானென் 

௮, கருவிளமாகவும, நலகடடிககொளக, மிவ “மலாமிசையேகினான மாண 

டிசே, கிலமிசைநீசிவாழவா£?” இசனைகிலமிஎ 7-௭-ம-டீமி-௭-ம-லாஐ 

வா£-௭-ம-அலகிடின அசிரியசதனை சட்டு, வெணபாவினிறுதஇககனா அசை 

ச€ராகறபாலது QunPrrw, ado வெளளைககோரசைசூ€ருமொளிசே 

£பிறபபுமொணகாசுமிறற இருடைசசிநதடியே முடிவாமெனலும, இலக்க 

ணததோடு மாறுபரிமாதலின நிலமிசை எனக்கருவிளமாகவும், கீமிவாழ் ௭ 

னசகூவிளமாகவுட, வரா-என காளென்னாம, கேரசைசசீராகவும, அலகிட்டி 

சகொளக, வெ 6பார௫ராககுமாரிகாககும பணடுதாங கொணடவாககும, ஊ 

கொசகுங கூதகொகறாமொததலால, நீடுநீர, ஈலவய லஓூர நறுஞசாகதணியக 

லம, புலலலிஜாடலினிது'”இசலுள-ிகர நகரஙகள பிரிசதிசைததனவாயினும, 

இரணடினையுககூடடி. நிரையசையாக HUGS ரு ரளையுஞ சிதையாவாம. 

அலலாவிடின, காலசைச€ராய வணணமழிரதுஒசையுணணா நகெடும, பிறவு, 

மனன. வாழகஅஇருவகைபபடும் மெயவாழதம, இருபுஈவாழத.துமென) 

வ-று. லெ - “காரகறுநீலல சடிக்சகயகறவைகலும, ரீரரிலகினறபயனகொ 

லோ, கூரறுனை வேல, வணடிருககரஈககதார வாமானவழுதியார, கொணடிரு 

ககபபெறறகுணம”” இதுமெயலாழதது, வெ. | “பணடுமொருகாற்றனபைஈ 

, தொடியைககோடபட்டு, வெஙகடமவிலலேறறிககொணடுமஈதான' தெனச 

ளநதைப, பூமாணடிருமகளுக சனெஓம்புலழபுமால, வாமானறோ ்வயை 

யா£கோ,” இஃகிருபுறவாமதீ௪. வசையமஇருவகைபபடும, மெயவசையும, 

இருபுறவசையுமென. வறு. Qare த௲தையிலைச-மடனராயதொழிலிதானபா 

ஈபபான, எரகைககதெக்ஙனமபட்டதுகொல, முகை, அவியுணவினாதெரி 

பினாவசாககொலலோ, கவிசணணஞாசம்பிறபபு” இத மெயவசை, Oa. 

“படையொடுபோகாது நினறெறிரண்னெனற ம, கொடையொடு நலலாகட 

டாழக்தான, படையொடு, பாடிவழங்குகதெருவெல்லாஈ நானசெனறு, கோடி. 

வழஙகுமகன" இஃதிருபுறவசை, இனிவனபபு எட்டுவகைபப0ம ௮மமை, ௮! 

ழுகு, தொனமை, தோல், விரு5ஐ, இயைபு" புலன; இழைபு என, எனனை 
: அமமையழகுசொனமைதோலவிருஈ,' இயைபுபுலனிழைபெனகனபபெட்பே!?



ஒழிபியல் 

என்ருராகலின், அவற்றுள்-அமமையாவ) திலவாயமெலலி பவாயசொற ௪ 

ளால் ஒள்ளியயாயபொருணமேற் சிலவடியாறசொலலியது எனனை, சன 

மென்மொழியாற$ர்புனைதியாபபி, னம்மைதானேயடி௰ிமிரவினறே.!'எனரு 

ராசலின, வ-று, ளெ.14அறிவிஞனாகுவ அண்டோபிதிதினோயசனனோீபோாற 

போறருக்கடை'' அழசகெனபது, செயயுட்செரல்லாடியதிரிசொற களானோேசை 

மினியவாகபபுணாக்கபபடட ௮.எனனை,*செயயுண் மொழியாறசபுனைதியாப 

பி னவவகைதானே யழகெனப்படுமே'” எனறுராகலின, வறு. அ, Be துணியி 

' ரும்பெளவங்குறையவாக௫, அணிகளெரடுககன முற தியவெழிலி, காலொடுமய 

ங்கெயகனையிருணசொள) யாஙகுவசசனையோவோகங்கலவெறப, கெடுவாரைமரு 

ங்கிற பாம்பெனவிழிதரு கடுவ[றகலுழிரீஈ இ, வலலியமவழஙகுயகலல தா 

நெறியே” தொன்மை-௭-.த-பழையதாடு நிசழகதபெறறியுரைச்கபபடவு, ௭ 

ன்னை! *தொன்மைதானேட யுரையொடுபுணாஈதபழமைமேறதே'' எனமுராக 

லின.௮-.ு,14செறிதொடியுவகைகேளாய செஞசுடாதசெறுகஜாசசெலவன்”! 

எனபதாஉம், மாபாரச ,, கரஈதம் போலவனவுஙகொளசக, தோல-௭.௮-இமு 

மென்னு மெல்லியவாசயசொறகளால லிமுமியவாயகடெபபனவும, எலலாம 

சொற்களாலும், பலவட்யாயககிடபபனவுமென விருதிறதசவாம, எனனை. 

(இழுமெலுமொ ழியாலவி முமிய துதுவலினும, பரக தமொழியாலடிரிமீரதொ 

மு௫னும், தோலெனமொழிபதொனனெசிபபுலவா”' என்ரு ராகலின, வ - று, 

| “பாயிருள்பரப்பகவகுறையபபாமபின, ஆபிரமணிவிளச் கமலுஞசேசகைத், 

தணிசருவெள்ளா தமிலபுடைபெயா ககும, ஒளியோனகாஞசியெளிதெனககூ. , 

தின், இமமையில்லை, மறுமையிலலை, சனமையிலலை, திமையிலல், செயவோ 

ரிலலை, செய்பொருளிலலை, ௮.றிவோரியாரஃ் 'திறவுழியிறுகென” இதமாகக் 

கணடேயனாகாஞரி -இஃதிழுமெனு மொழியால விழுமியவனற gy a 

ருமழைதலைஇய-செனறவாதே” இதுபரஈதமொழியாலடி நிமிஈதொழுகிய 

> த.விருஈ.து-௭- அ-புதியவறதின?ே மற்று அஃ இிபபொழுதுளளாரைபபாடுவ 

ஐ. எளளை* விரு துசானே, புதியதுபுளைகதயாபபினமேறறே” எனருராக 

லின அவைவநதவழிககணடுகொளச, இயைபு-௪-த-ஞ ண ஈமனயரல 

வ ழள வென்றும பதினொருபுளளியுமீருகவஈதபாட்டி, எனனை4 4ஞகரமுத 

லா ளகரலீறறுப, புளளியிறு இபியபெனமொழிப,'' எனருராசலின, ௮வை 

யும் வஈதவழிக்கணடுகொளக-புலன-௭-௮- இயறசொலலாறபொருடோன 

றச்சொ ல்லபபடுவது, என்னை, தெரி தமொழியாறசெவவிதறகிளகது, கே 

ரதல்வேணடாத குறிதத,துதோனறிற, புலனெனமொழிபபுலலுணாஈசோ 

Cr cron ay 1 & olen. வ.றுந்'*பாரக்கடன்முகஈதபருவக்கொண்மூ,வாசசெ 

திமுரசின முழஙகியொளனா*) மலைமுற்தினறே வயஙகுதளிசிததிச, சென்ற 

வடி.ருமுகங்காணககரேதோ, இனறுசெலசகட்டும திபாகவுஅக்கான்;மாலொ 

டுபுணரகதமாஅல்போல; இரும்பிடிபுழையதீரகப், பெரும் சாடடுத்தகாமாக 

ளிறே''-இழைபு௭-௮ வலலொறதியாததீணடாது 'செயயுளியதுடையார் 

டிவருக்கப்பட்ட குறளடி. முதலாகப் UBC er pias தை 

Bueno களால்வருவ௮, எனனை? “aD 

sornassyarg, Come 

எழுத்தெணணி ௮ 

தடிய முறையானே 
யுடைத்தாய ஓய் 

Cap Byam re sade ps Sis SIH குறளடிமு



{ 
௬௬ யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

பமொழியா ஞங்கணமொழிமி,னிழைபினிலக்கணமிஐயர்ததாகும்.” எனருரா 

சீலின், செய்யுளியலுடையா ,காற்€ரடிதன்னையே, சானகசெழுசதுமுதலா 
வாறெழுததின்காறும், உயர்சதமூனறடியுககுறளடியென்றும, ஏழெழுத்து 

முதலரீ'ஒனபசெமுத்தினசாறும) உயர்சதமூன்றடியுஞ்ி சிரசடியெனறு; ப 

ததெழமுததுமுதலாப பதினானகெழுத்தினகாறும், உயாகத ஐரதடியும) ௮ 

ளவடியெனறும, பதினைதெழமுதது முதலாப்பதினெழெழுதீதினகாறுமுபா 

5த மூன்றடியும, மெடிலடியெனறும், பதினெட்டெழுதஅமுகலா இருப தே 

முத்தினகாறு முயாஈத மூன்றடியு௩கழிநெடிலடியென்றுமி இருபதெழுசதி 

னமிச்சசாறசரடிபபா இல்லைபெனற ம, வேணிவொ. அவவெழுததெணனுகி 

ன.றழிச்குறறியலிகரமும், குறறியலஓகரமும, ஆட. ர்மிதற்றுமொழித தின 

ற உயிரும உயிரமெயயுங்கூடடியெணணபபடும, என்னை - வெர் (குறறிகர 
ங்குறறுகரமெனறிரண்டுமாய்தமும; ஒற மெனவொருகான்கொழிததுக,க௰் 

றோ, உமிருமு பிமெயயு மோதினாகொளளச, செயிரதீஈதசெயயுளடி க்கு” 

ரற்தோசொணட தடியெனபட மே” நாலெழுக்தமுதலா வாறெழுததெல 

லை, யேறியநிலசதகுறளடியெனப,ஃஎழெழுதகெனபதிஈசடிச்சளவே, யீனொமு 

ததேறறமவவழியான..*பததெழுத்தெனபகேரடிசகளவே, புறறநாலெமுத்தே 

றறைங்கடையே-4-முூவைதெழுசதே நெடிலடிச்சளவே. பீரொமுத.தமிகுதலு 

மியலபெளமொழிப.-மூவாறெழுகதேசழிரெடிற்களவே, யீரொழுத்தேறற ம 

௱வழிபான"'-வெ, எரிரணடுமோரோமுமீராக தமூவை தம, பாரியனறாந$ 

ஈபதினெட்டும், ஓரா, விளையமபதினேழ ெததுககுறளசிஈ, தளவுகழிகெடி 

லோ டைத, எனருராசலின, ஆ8போரதுபோஈதுசாஈதசாஈ2, தோ 
ததோகது மூசிசொறு, வணடுசூழவிணடுலீஙகி, நீீவாபகொணடுகீணடநில 

ம, ளோலாயூதை வீசலாவாய, மசியோலவண்டோடொலகிமாலை, நனமணங் 

கமமுமபனனெலலூர, அமையோமெனமோளா யரிசெடுங்கண, இனையீரோ 
இயே திளவனமுலை, இ௮ம்பமாமல ரிடைடெழுகதமாவின, ஈத தழைய 
லவருஉஞசெறிகதேககலகுல, அணிசடையசைஇய வரியமைசிலம்பின7 மணி 

மருளவளாகுழலவளரிள ழபிறை அதல், ஒளிரிலவுயககிழைஇயுருடைம்களொ 

டு, சளிரமுழவுமுறக்கிய வணிரிலவுமணிஈசா இருகசளவுமலரளவு-௪ரும்புல 

வு.றுநதொடை, கலனளவு கலனளவு, கலனளவு கலனளவு, பெருமணம்பு 

ணாஈதளையென்ப, ௮ஃ்தொரு$மறைப்பினொழிருவ தன்றே'' இனிபபொருள் 

சகோளெனப௮ உம்மைத்தொகை, பொருளும பொருளகோளுமென; என் 

னை வெ1*அருளலலதியாசெனிற கொல்லாமைகோறல், பொருளலலதவ்வுன 

தினல'' இசனுள-௮ ௬ம* அருளலல்தும், என உம்மைதொககாறபோலக் 

கொளச, அஙறறள-பொருளாவன, குறிஞ்சிகைக்கிளை முதலிய ௮கமும், ௮ 

சப்புறமும், வெட்சிபாடாண பாட்டு முசலிய புறமும், புறபபுறமுமாம, ௮ 
வை ௮வலிலக்கணஙகூறிய நூல்களிற் சண்டுசொள்க, இனிபபொருள்கோள 

ஒன்ப தவகைபபடும். ரிரனிறைமொழிமாறறம்,சண்ணமொழிமாமறும, அழு. 

மநிமொழிமாறறும், அடிமொழிமாத்றும், பூட்டிலிறபொருள்கோளும, புன, 

லயாறறுப் பொருள்கோளும், அளைமதிபாபபுபபொருள்கோளும், தாபபிசை 

பெபொருளகோளும், சொண்டுகூட்டுப் பொருள்கோளுமென, இவறறுள-மி£



Hi Gusev. ௬௭ 

னிறை மிரண்டுவகைபபடும், பெயர்ரிரனிறையும், வினைகிரனிறையும்என. ௮ 
வற்றுள ..! பெரரரிரனிறை வருமாறு, வெ1கொடிகுவளை கொட்டை நச 
பபுணசண்மேனி, மதிபவளமுக்சமுகமவாயமுறுவஷ பிடிபிணை மஞ்ஞை 
ஈடைகோக்கு௪சாயல, _ வடிவின ளேவஞ்ெகள"' இனிவினைநிரனிறைவருமா 
அ“காதசேர்சாழ்குழையாயகனனி5 தறைசசோபப, போதுசேர்தாரமாப 
போரச்செழிய, கீதியால, மணணமி।சமககையாதோணமாறமுரையேறருக் 
கு, அண்ணியவாயபொருள” எ - ம- வெ.)“அடலவேனமாகோகூகினமுக 

- ஊதணடே, உடலுமிரிகதோடுமுழமலரும்பாரககும், கடலுஈகனையிருளுமாம 
பலும்பாம்புமி தடமதியமாமெனறுதாம'' இனிமுறைகிரனிறை, or ir blir oof 
றை, மயககடிரனிறை, மிகையெண் ரிரனிறை, குறையெணணிரனிறை என 
அவேணடுவாருமூளா. அவற்றுள். அடிரிரனிறைவருமாறு - விரு. *கூறறுவ 
ளைவினமதனையர .. சாகோவைச் கூனிலவைச்குஞ”ரததை யிஞசிமூனறை,ஏற 
அலகனைபுறவருவ மாளகதோளக எிறவெறிபப விமையபபெண வெருவவே 
வக, காறமொழிலானயன ததாலலிரலாறகறறைக கதமுடியாறகர தலததர 
இகணையாறபினனும், ஊற்றழியவுைததரிததகெரிததசசூடி யுரிதசதெரிசதா 
வ வனெமமை யுடையசோவே”' சுண்ணமொழிமாறறு - வெ. 4-ரையாழவ 

WMA Suva பபனைய, யானைககுகீர௮ முயறகுநிலையெனப, சானசசாடன 
சுளை” இதறுள்-சராயெனபதனோடு மிதபபவெனபு பொருளகொளளவும், 
அமமியெனபதஜோடு ஆழவெனபது பொருளகொளளவும, யானையெனபத 
னோடு கிலையெனபது பொருளசொளளவும; முயலெனபதனோடு நீதசெனப 

ன் பொருள கொள்ளவும, வநதமையாறஈணணமொழிமாறறு, இனி அடிம 

நிமொழிமாறத. (கு ரலபமபிப நீவரலாறே'' எனனும.அசிரியுமவேணடி நோ 
் ரடியானமுதலாகசசொர்னாலும ஓசையும் பொருளஞும பிழையான வகசமை 

யா லடி.மநிமொழிமாறறு-இனி ௮டிமொதிமாறது - வெ, 14அல அமேல , 

மூவளைகுளத்துள வாலினெடிய கர௱கு' -எனபசறுள ஆலதறமேலருரகரு 
* Hor 5 glen குவளையெனறு இரணடடியிலமொழிமாறநிப பொருள சொண்ட 

மையால், அடிமொழிமாதற, இனிபபூட்டு விறபொருளகோள .. வெ. “திற 

நதிடுமினறீயவைபிற காணமோதா, இறஈதுபடிறபெரிசாேதம, உறஈதையா 

சோன - தீஷ்ணூரமா£பிறறமிழாபெருமானைக, கண்ணாரகசாணககதவு' இத 
் ஐுள இற்நதிடுமின எனபதனோடி கதவு - ௭-௮. சோசகுடைததாயபபொரு 

ளகொண்டமையாறபூட்டிவிறபொருள கோள---இனிபபுனலயாறநபபொருள 
சோள்.வெ,! (அலைபபான்பிறிதுயிரையாக்கலுஙருற றம, விலைபபீலிநகொண 

னேமிசைதலுங்குறதம, சொலறபாலவலலாதசொலலலுககுறறம்,சொ லைபபா 

லுங்குறறமேயாம்”” இஃதடி.தோ ும்பொருளறஅவரதமையாறபுனலயாறறப 

பொருளகோள, இனியளைழதிபாபபுபபொருளகோள் - விரு4“தாழகதவுனிா 

வினராயத்தாளுடைஈஅதணனேதிததளாவாதாமும், 
ரூழ$தவிளையாக்கைள் 

டவிளிஈ,தராற சதியிறசழலவாரதாமும, ஹம தபிணிஈலியமூன செயதலினை 

யென்றேமூனிவாதாமும்; வாழரதபொழுதினேவானெய ததெிமுனனி முய 

லாதாரே.! இதனுளவாழ்கதபொழமுதினே வாளெயதுகெதிமுன்னிமுயலாதா£ 
ொனது மிறுஇிச்சொல் இடைய முத௮அஞ்செனறு பொருள்சொண்ட்மை



" t ர 6 ‘ ப யாப்பருங்கலச்காரிகை, 

யால ௮ளைமறிபாபபுபபொருள்சோள். — இனிததாபபிசைபபொருள்காள, 

வெ. *(*உணணாமைபுளளதுமிரரில்யூனவணண, ௮அணணாததிசயயாதளறு” 

இதனுள ஊனை யுணணாமை யுள்ளயிரகிலை, ௭-ம - ஊனையுணணவணணாத 

தல செயயாகளறு-௭-ம்-நடுரினற ஊனெனலுஞசொலழுதலும இுதியுஞசெ 

ன்று பொருள கொணடமையால சாபபிசைப பொருளகோ௭.-- இனிச்கொ 

ண்டுகூட்பெ பொருள்காள,_-வெ.' “தெறங்கற்சாயடோலத இரண0ருண... 

பைஙகூகதல, வெண் கோழிமுட்டையுடைதசனனமாமேனி, IGF or FS Ser 
பசலைகணிவாமே, வ௫கததச்சென முரவரின” இசனுள்-௮ஞ௪சன தகனனபை 

ககூதலெனவம, தெகசஙசாயபோலத திரணடுருணடவெணசோழி முட்டை 

, யுடைததனனபசலையெனவும, சொ_ “ஊளககொணடு கூட்டிபபொருள்கொண 

ச் 
”
 

டமையால, சொணடுகூட்பபெபொருளகோள. வெ, * “றரியமனனாபறையி 

னெழுஈதியமபும, பாரிபறமபினமேறறணணுமை, காரி, விமனமுள ஞாவே 

க்கைலீ தாளாணு 5கோளாள், நிறஜுளஞூருள்ளதலா'” இததுள-சணணுமைகா 

ணஈதோள-௭-ம-நிறமவேஙசையீ-௭-ம-அலா அரியமனனாபறையினெழுகதி 

பமபும-எ-ம - சொறகளை ககூடடிப பொருளகொண்டழையால இஅவுககொ 

ணடுகூட்டுபபொருளகோள. பிறவமனன. இனிககுதிபபிசை-௭-ஐ, எழுதல் 

லோசையானவ5சமுறகும, ஈளையும இலதையும ௮௮கணமுமுதலாசவு 

டையன செயயளகதறவ£சால அவறறைசசெயயுணடை யழியாழல அசை 

யும், சீரும், அடியும, தொடையம, பிழையாமல ௮லகடடுவழஙகபபடுமென 4 

கொளக.வ-ற-வெ.'“மனறலககொனறைமலாமிலைந ஃருவஃ் செனறுதிரியுமி 

டைமகளே, சென்று, மரியாடடை யுணணமைல வணகையால்வலலே,அறியா 

யோவணணாகருமாறு”'ஒழிரகனவம இடைககாடனாபாடிய ஊசிழுரியட்கண 

டுசொளக-எனனை, 4ழமுதசலலிசையையசைகொடூரசளை, கிறைக்கவுமப?ி ' 
மெனநோநதிகினோ” எனமுரர் கலின, இனி ஒப்பு-௪-த-மேற$ரும், தளைய 

_ம்; அடியும், வரையறுக்கபபட்டபாவும், பாவினமுஞ்சொனனபெறறியிதறிரிஈ 

௮, மிககுஙகுநை5 தும வு5காலவறறையொருபுடையொப்புமைகோககி, ஒழி 

தசெயயுடகளினபாறபடுத தவழஙகபபடும-௭-று,வ-.று, &கரழியுக கூவி Gr 
சிலகுரல்சாட்ிம, சாழியுணீலதசடகசணீர போதுமினோ BAGH வையத் 

சதெமமணணலடியேதடிக, கூழைனையககுடைஈ தங குளிரபுனல, ஊழியுமன 

னவாமெனறேலோரெம்பாவாய"மேலசாறோசானகடியாய வருவதுகலிவிரு 
த்தமென்று வரைய௮ுத௮சசொனனா, இஃ்தைசதடியான வாததாயிலும் ஒரு 

புடையொப்புமைகோககிக் சலிவிருதகச தின பாறபததத வ.ழங்கபடடிமென 

ககொள்ச, இதனைததரவு கொசசகமெனினு Spésrae “rnp kigpaaa 

ம பொறருமலாபபூம்படபபைத, தெண்ணீரஈல்வயலூரனகேணமை யலலிரு 

கூர தறகலரானாவே'மேலவரூபபாவிற்கு மூன்றடிசசிறுமை யெனதெடுத 

தோதினா.இஃஇாணடடிச் சிறுமையானவரததசாயினும,ஒருபுடையொப்புமை 

கோகி வஞூபேபரவின பாறபடுததே வழககபபடுமெனச்கொளக, பிறவுமபு 

ராணசவிஞரர்றபாடப்பட்ட இல க்கிய கன்யும, இவவிலககணததா ஜொருபு 

டெயாப்புமைநோககி ஒனறன்பாறபடுஐ வழஙகபபடுமெனச்கொளச சப 
'புமெனறவும்மையாலவணணமும புனை அராயும, நடியின நிமடபபனவும் நர



ஒழிபியல. ind 

9 ானடப்பனவுமுபாட்டும்,உராயும, நூஓும,மஈதரமும், அங்கதமும,பிசயும், 

முன்சொலதும, வாமதஅமாமாறும உணாஈதகொளக,--அவறறுள-வணண 
ம; ாறுதிறசசனவாம, அவைசொலலுமாற, EM BID 50 F 6 GON OT LD, G15 DOOF 

எண்ணம், அிிசகிசைவணணம, பிரிசதசைவணணணம, மயஙகிசைவணணிமெ 

எனுமிவவை தினையுமுதகலவைத ௪, அகவல்வணணம, ஒழுசசைவணணம, வ 
லலிசைவணணம, மெலலிசைவணணமெனனு மிககானளேயும் இடைவைதது 

ச,குதிலவணணம,கெடிலவணணம,வலலிசைவணணம, மெலலிசைவணணம, 

இடைபிசைவணணம், எனனுமிவவைஈ தினையுங கடைவைத அக்கூட்டியுறமநா 
அவணணமும பிறக்கும், எனனை-க-றைக்தூககோதடிககல பிரிசனமயநூசை 

வைததபபின்றும, பாங்செயகவலொழுகல் வலிமெலிபபாறபமிசதிட, டாக 
கேருதினெடிலவலலின மெலலினமோடிடையைக, தாஙசாஅறழ தாத்தாம 

வணணதூறுஈத)பபடுழே'? எனமு.ராசலின, ௮வறறினவிரியாவன, குறிலச 

வற்நூககிசைவணணம, நெ_லகவற நாககசைவணணம; வலியசவற நாகி 
சைவணணம, மெலியகவற நூாககிசைவணணம, இடையகவற நூஙகசை௨ண 

ணம் எ-மகுதிலொழு ED OM ED BOF Cl oO GTO ம,ரெடிலொமுகற நாஙகிசைவணனா 

20, வலியெயமாசறநாநகசைவணணம, மெலியொழுகற நூகசசைவணணம, 

இடையெ ஹை நூாறசைவணணம-௭- ம குறிலவலலிசைத.தா.ஐூசை வண 

ணம, நெடில்வலலிசைததகசைவணணம வலிவலலிசைகதககிசைவண 

ணம, மெலியலலிசைததூகசசைவணண ம; இடைவலலிசைசுதூறகிசைவனா 
ம-௭-ம-குினமெலலிசைசதகுகிசைவ ணம,கெழ.ன Clip ellen dF Ll bl 

சைவணணம, வலிமெலலிசைததூஙகிசைவணணம, மெலிமெலலிசை 1,நாறு 

நஇரசைவஷணம, இடைமெலலிசை 5 தூநசசைவணனாம, எ-ம. STING ou 

ண்ண்ம (௨௰) குறிலகவலேஈதிசைவணணம்; ரெடிலகவலே£ திச வனா ம, 

வலியகவலேசதிசைவணணம, மெலியகவலே5ஈ தசை௮ணணம,இடையகவலே 

£திசைவணணம, ௭-ம-குரிலொழுகலேக)ிசைவணணம, நெடிலொமுக லே 

தசைவணணம, வலியொழமுகலேசதிசைவணணம,மெலிதியாமுகலேச தஇசை௮ 

ணணனம், இடையொழமுகலேஈதிசைவ௨ணணம, ௭-ம-௬.திலவலலிசை யே தமை 

வணணம. நெடிலவலீலிசையேகசைவணணைம, வலிவலலிசையேஈஇசைவ 

ணணம், மலிவலலிசை யேஈதிசைவணணம, இடைவலலிரை Cus Wers a 

ண்ணம், எ-ம-குறின மெலலிசை யேகழிசைவணாம, கெடினமெலலிசை 

யேஈஇசைவணணம, வலிமெலலிசை யேசிசைவணணம, மெலிமெலலிை 

Cur Gang arnt oor Lo, இடைமெலலிசை Cus Aang goo er 0, ௭-ம-ஏ₹ ரை 

வணணம்(உ௰)குறிலகவலடுச்கிசைவணணம, நெடிலகவலடுககிசைவணண IN, 

வலியசவலடுகளையண்ணம,;மெலியசவலடுககசைவணண 
ம; இடைய sare") 

௭-ம-குநிலொழு கலடுககசைவணணம,௫நெடிலொழுகல 
bor 

டுககசைவணணம,மெலியொழுக லடிசகிசைவண 

திலவலலிசை யடுககிசைவண் 

லலிசை யடுகசசைவணணம;) 

௪ யடுகசுசை வணனணம), 

ழெலலிகை படுககில ரவ 

சசைவண்ணம், 
சைவணணம்,வலியொழமுகல் 

ணம,இடையொமுகலரிககிசைவணணமன-ம-3 

ணம, செடிலவலலிசையடிகடுசைவனணம்,வலிவ 

மெலிவலலிசையடுககசை எண்ணம், இடைவலலிலை 

எ-ம்-ருதினமெலலிசை யடுகசை ௨ணனம,ரெடின



ugeandentlos. 

ண்ணம், வலிமெல்லிசை படுச்சிசைவண்ணம், மெலிமெல்லிசையடுிக்கசை 

கண்ணம் இடைமெல்லி்சயடுச்சைள்ண்ணம்-0-ம - அடுச்சிசை௨ண்ணம் 

(௨0) குதிலகவற் பிரிர்திலைவண்ணம்; ரெடி.லசவற்பிரிசதிசை வண்ணம், வலி 

பகீஏற்பிரிர்திசை வண்ணம்,மெலியசவற்பிரிர்திசை வண்ணம்,இடையசவற் பி 

ரிர்தீச ஏண்ணம, ௭-ம்-ருதிலொழுகற பிரிர்திசைவண்ணம், ரெடிலொழுகற 
பிரிர்திசை வண்ணம், வலியொமூகற் பிரிச்திசைவண்ணம், மெலியொமுகற் 

பிரிகதசை வண்ணம், இடையொழுகற்பிரிசதிசை வணணம், ௪-ம்-குதில்வல் 

லிஐசப்பிரிசசிசை வண்ணம், ரெடில்வல்லிசைப்பிரிஈ இசை வண்ணம், அலிவஷ் 

லிசைப்பிரிரதிசையண்ண்ம்,மெலிவல்லிசைப்பிரி இசைவண்ணம்,இடைவல்லி 

சைப்பிரிரஇிசைவண்ணம்,௪-ம-குறின்மெல்லிஎ -பபிரிச இ௫சல்ண்ணம், கெடி 

ன்மெல்லிசைப்பிரிஈஇஸல வண்ணம், வலிமெலலிசைப் பிரிரதசை வண்ணம், 

மெலிமெல்லிசைப்பிரிகதிசைவண்ணம்,இடைமெல்லிசைப் பிரிர்திசைவண்ண 

ம், -ம்-பிரிசஇல்சவண்ணம்(உட)குதிலகவன்மயக்கசையண்ணம், நெடிலகவ 

ன்மயறைவணணம்,வலியகவன் மயங்கசைவண்ணம, மெலியசவன் மயங்கி 

ரசைவண்ணம, இடையசவன மயங்கைவணணம,எ-ம்-குறிலொமுகன் மயல் 
இசைவண்ணம், நெடலொழுகனமயஙகசைவண்ணம, வலிரெ.சாஈகனமயக் , 

இசைவண்ணம, மெலியொழுகனமயங்கசைவணணம், இடை  மூகனமய 

ஜ்ைவண்ணம், ௭-ம-குநிலவலலிசை மயம்சைவண்ணம், “ஒ6டிலவல்லி 

சை ழயகடசைவண்ணழ், வலிவலலிசைமயங்ி்ைசவண்ணம, மெலிவலலிசை 

மயக௫ஏசைவண்ணம, இடைவலலிசைமயங்சைலண்ணம், எ-ம்-குதின்மெல 

லிசைமயங்கைவண்ணம், நெடின்மெல்லிசை மயல் சசைலண்ணம்; வலிமெ 

ல்லிசை மயகசை௨ணணம், மெலிமெல்லிசை மயக்சைவண்ணம், இடை 
மெல்லிசை மயங்சைவணணம், எ-ம்-மயங்கைஎண்ணம், (௨0)ஆ. கண் 

ணம்.நூறு, இவவா.றுபிரித தரைததாரவிசகயனா. இனி, ஆசிரியர்தொலகாப்பி 

யளஞாவண்ணம இருபதெனபர்? என்னை! வண்ணகதானே காலை*தெனப்'' 

அவைதாம், *பா௮வுண்ண5 தா அவண்ணம், வல்லிசைவண்ண மெல்லிசைவ 

ண்ண, மியைபுவண்ணமளபெடைவணண, நெடிஞ்€ர்வண்ணங் கு௮ஞீர்வ 

ண்ணஞ், இத்திரவண்ண ஈலிபுவணண, மகபபாட்டுவ்ண்ணம் Youur Oey 

ண்ண, மொமுகுவண்ண மொரு௨&வணண, மெண்ணுஏண்ண மஷ்ச்பபுவண் 
ணா, தூங்கல்வண்ண மோதலவணண, முருட்டுவண்ண முருவண்ணமென், 

ரும்சவையென்பவதிஈஇிசனோ'' என்்௫ராசலின, ௮வற்.௮ள், IT YO COT 

ணஞ்,சொற?ர்த்தாடு, நூற்பாற்பமிலுகோச்சிற்தென்ப”? வ-று.*அவற்ள்ள்.கு 
ந்றெழுத்தென்ப'" எம்.16தா.அவண்ண, மிடையிட்டுவர்த வெறுசைத்தாகு 
ம்” ஊற ிஉள்ளார்-.- சாடி.றக்தேரோ? எ-ம் ஆ்வல்லிசைவண்ணம் வல்லெ 

முத் அமிகுமே'" வ-௮:[*முட்டாட்டாமராத்- ௮௫9! எ-ம்.மெல்லிசைஎண் 
ணமெல்லைழுத்.தமிகுமே. வற, (:பொன்னினன்னபுள்ளைஅண்டாமு எ-ம், 
இபைபவன்னமிடையெழூத்தமிகுழே.௮-௮.] “வல்வெள்ளருகிவலாமிஐச 

யிழியவுழ், கோள்வ்ல்துமுலவைகிடரினியம்பவும், வாளு௫ருளியம் வரைமிசை 

யுழலவும், ்தேலொளிலிள க்ச்வர்வசின், பீசொடுதோளிவாழ்ற்பெய”? ' 

மம, அளபெனவண்ணழளபெடையுமிதும், ௮] 4சண்ண்டன்னெனச்சண்
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டிங்சேட்டும்'" ச-ம்.*'ரெரிஞ்சீர்வண்ணம் ெட்டெழுத்அரிய்யிலும்!' guys 

மாலாராசே, மாவாராதே'' எ:-ம்.ரீருறஞ்சோவண்ணல்குறறெழுத்அபபமிது 
ம்" வற, உ இபுயலெழிலி  தொ௫ுபெயல்பொ ழிய,சிஅகொடியவரைபொதித 

ளைபவிஐ, குத யெபருகமிதவெள ழறுகுபு; செதிசொடித்ன.து புலளகிபொ 
ts” a-10. FAs Breen sr ae நியவுநெடியவு, மொத்றுகேர்ரதடுக்கியல் 
யந்சைத்தென்ப'! ௨-௮: 1(சூரலபம்பிய--, 8ீ௨ரஓறே'"எ-ம்தீ4ரலிபுவண்ணமா 

யநம்பயிலும்"வ-று$ அஃகாமை செலவத்இற் யொதெனினவெஃகாமை, வே 

ண்டிம் நிமனகைப பொருள்” ௭-ம். ௮கபபாட்டிவண்ணமுடியாசனபோனறு 

முடிரதசனமேறதே'! ௨-௮.) பனமீலுணங்கறபபெபுள்ளோ ப்பியுடிபுன்னை௮ண 

டா ஈம்மொடதொகுத்தும், பனளாள்வஈ அபணிமொழிப பிற்தியு, new ss: 

றசொவ்வான்றணசதபுறமாதி, யினையனாசயீறகுறச் தறநதோன், பொயத 

aru gs தப்பொகின்றொடிமகளிர், கோயொ ணஸ்மணலேகி, யோடுகலனகா 

ணுச்துறைவன் றழி" எம், | புறபபாட்வேணணமுடிஈச தபோன் முடியா 

தாகும்" ௨-௮. எஇன்னாவைகலவாராமுனனே--மூழுதடனறுறகதே'' எ-ம், 

[ஒமுருவண்ண மோசையினொழுகும" வறு “அமமவாழிதோழிகாகக ரின 4 
னபரிக்கு.- வாடையொடு, புளசணமால்யனபினறுகலிய, வுயயலளிவ 

ளெனறுணரசமசால்லிச், செலலசாபபெரினே சேயவலல, விள்னினியிரசசம 

னனவர்,பொ ன்னணிரெடிகசேர் பூணட்மாவே''எ-ம், ஒரூ. வணணமொரீஇ 
ததொ௫ெகும'"வ-ற. 1சிதியகட்பெறினே--உயி£சவப்பலவே”? tip» Ker coor 

ணுவண்ணமென்னுப்பயிலும” Bm MI, +6560 ear ear 60 Ibi ear 9 tb poe a, 

அன்னருஙகடுஈஇறற்கங்கனகட்டி, பொனனணிவலவிற போனறுறையென்று 
BE ௭-ம,$௮கசைப்புவணணமறுததறுததொழுகும'” வறு, வாராராயினு 

மின்மை பாவ சாத்தி ன புகைத்தல் அறுத்தல் லல 

வண்ணம்வஞ்பெயிறும்'' வ-று, “யானூடத்தாஜ்ணாச்சயானுணரா ஃடதற் 

பின், ருலூடயாலுணர்ததத்தாலுணரானே றஜா௫”எ-ம்சதல்வண்ணஞ/சொ 

ல்லியதுசொல்லிறசொல்லியஅசிறககும்'” ௨-று, “வைகம்--வைத்துணரா 

தார், ” ஏருபீசவண்ணமராகஈதொடிக்கும்?! வறு, பகருகெழுமுருயெழுரு 

மெனலதிரதொறு, மருகெழுசிறகொமேணவருமணிமயில" எ-ம் முிகுவண் 

ணமடியிறாசோழுகும்" ஒத. 4நெதியதிசெ சிகுதிபுரிதிரி.-ம. வருமெனச் 
கொள்க"? இனிபபுளை5 தரைமிரண்வகைப்படும, பெரியதளைச்சுரு க்ச்சொ , 

ல்தூதலும் சீதியதளைப்பெருச்சிச் சொல்அதலுமென. என்னை **உரைச்சப்ப 

டும்பொருட்கொரத்தன வெல்லாம், புகழ்ச்சியின்மிக்ச புனா தரையாகும் என் 

ரரீரீகலின்) கறு, வெ (டையார்பூங்கோசைக்கலகுலுஈதோள்றும், புடை 

யார்வனமுலையுதோன்றும, இடையாசும், சண்ரிசொள்ளாதாயிலுக்காரி 

கைநீர்மையாட், குண்டாகவேணரி.ரசுபபு'” இனபெரியதளைச்சுருக்கிற்று, 
ஈஅவாபபோலகள்றதனல்குன மேறசான்றோர், உசரப்போலவுண்டேமருங்கு 

ல, உசாவினைப், பேதைக்குரைபபான்பிழைப்பிறபெருனெயே, கோதைச்கொ. 
ழ்பனனாள்குயம்” இ.திதியதளைப்பெருச்சற்ற, [பிபொன்மலிசச்சிபூமலிகூட 

ல், மாரிமிதைழனிமாடம்எள்லுந்தொடச்சத்தனஏம.௮. இனி ip. Weir Sp 
பபன; Lr tn, OT puto,” 'மக்ரமும்,! சகதோபீசிசமும், முதசோல்லு



ee. பாபபருக்கலக்காரிகை 

ம, ௮ங்கதமும், கீர்ழ்தீ2 மெனஜுமிலைதாரடியாலும், பலவடி.யாலும், வரப 
பெறும், என “செயிர்தாசெய்யுடெரியுகால, யடி.பினீட்ட தீ சழகுபெத்றி 
யம. ஓரடி.யாுமொரோகிடத்தியலம்அிகிவதாரம், பாட்தொலேமாதிரம் 
ACU, ம தசொல்லங்சசம் வாழ்ததொடுபிறவு, மரிததவெள்ப வறிகதிர 

ஜோ எனரு.ராகலின் இனிூலாவ.ஐ, மூவகைத்சாயமூவரினடை பெறறுரா 

ல்சைபபயதததாய் சமுவசைபாசிரியமதகிகற்பதததாய்ப், பத் துவகைகுற்ற 

நீர பத். துவகைக்குணத்ததாயுப் பபினமூனறுவகையாலுரைபெற்று, மூ 

ப்பத்திண்ி தரதிரது,தியோமிம் புணாசததெனக்கொளச, அவற்றுள்-மூவ் 

கையாவன, திரம், குத்திரம், விருததியெனவிவை. மூதனூலவழிநூலசா 

ர்புதாலெனிலுமமையும மூவரினடைபெறுதலென்ப, அ௮வைமூன்றுநடாதது 

மாசிரியர்மூவரொனச் கொள்ச நாலவகைப்பயஞவன, ௮றம், பொருள், இன 
பம, வீடெனவிவை, எழுவகையாசிரியா மதவிகறபமாவன, உடன்பட, ம 
த்தல், பிமாசம்மசமேற்கொணடுகளைதல், தா௮னாட்டி தசனா துகிறுத்தல்,இ 

ருவாமாறுகோகெ ல.துணிதல, பிறர் நூற்குறறஙகாட்டல, பிறிதொடுப 
டா ௮ன்றன்மதக 2, எனஜலுமிவை. பத் துவகைக்குறறமாவன-ருனறச் 
கூறல, மிகைபட , கூதியதுகூறல, மாறுகொளச்கூற  பமூஉச்செர் 
றபுணாத்தல, மயககவைத்தல், வெற்றெனத்தொதெதல, மருன்றுவிரித 

தல், சென்றுதேயஈதிறுதல், நின்றபயனினமை, ஏனவிவை, பத்.துவகைக்கு 

ணமாீை-சுருங்கசசொலலல, விளங்கவைத்தல், ஈவின்ரோக்கனிமை, ஈன 
மொழிபுணர்த்தல, ஒசையுடைமை, அழமுடைத்தாதல, முறையின்வைபபு, ௨ 

லகமலையாமை விமுமியநுபயததல, விளங்குதாணதததாகுசல் எனவிவை, 

பதின்மூன்றுவகையுரையாவன, சூததிராதோற்றல், சொல்வகுததல்சொற 
பொருஞுரைததல, வினாதல், விடுத்தல், விசேடங்காட்டல, உதாரணகசாட்ட 

ல, ஆசிரியவசனங்காட்டல, அதிகாரவரவுசாட்டல, தொகுதலுமுடிததல, விரி 
த அக்காட்டல், அணிவுகூறல பயனொடுபுணாத்தல, எனவிவை,முபபததிரண் 
"தேசதிரவுத்தியாவன-அதலிப்புகுதீல, ,இதிதுமுறைவைப்பு, தொகுதஅச்சுட் 

டல்,வகுத்தச்சாட்டல்,- முடி.த.தக்சாப்டல், முடிவிடங்கூறல், ட தானெடுச்.௮ 

மொழிதல், பிறனகோட்கூறல், சொறபொருளவிரித்தல், தொ.ர்சொறபு 

ணாததல், இரட்டுறமொழிதல், ஏஅவினமுடுத்தல, ஒபபினமுடிததல், மாட் 
டெறிரதொழுகல், இறந்ததவிலச்சல, எதிரதுபோற்றல, மூனமொழிஈதகோ 

டல், பின்ன அரி.ர.ததல், விகறபத்தின்முமி.ததல, முடிந்த தமுடி.த்தல், உரைத் 
துமென்றல், உரைத்தாமென்றல், ஒருதலை அணிதல், எடுத் துச்சாட்டல், எடுத 

தமொழியினெய்தவைத்தல், இன்னதலல த.௫வெனமொழிதல், எஞ்சியசொல 

,இனெய்தக்கூறல, பிறஅன்முடி.*த௮தாலுடள்படுதல், தீன்குறிவழக்க மிக 

)கெடுத்துல்த்தல, சொல்லின்முடி.வினப்பொருண்டுடி.த்தல, ஒன்தினமுடித 
தறன்னினமுடி.த்தல, உய்தி துணரலைப்பு, எனவிலை, இவ்வாறுசொனனார் 
Seen retiree sore sf முப்பத்திரண்டிலும் ப 

வனபாருமுளா, (௮)
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Bap 48) லடி.தொடை நாற்பதின்மூன்றை ந்துபாவின மூன் 
ஜெழுககியவண்ணககணூறென்பதொண்பொருள்கோளிருமூ 
வுழுககிலவிகாரஈவனப்பெட்டி யாப்புள்வகு த்தனவே 
இசை, இர றள்வகுத்தபொருளெல்லாஈசொகுத்.தணர்த ௮ ற்று. 

எடுச்சப்பதின்மூன்றுவன-குறதெழுத்.த, ரெட்டெழுக௮, உயிரெழுச்ச, குறதியலிசரம், குற்தியலுகரம, ஐகாரககுறுச்சமி ஆய்தம, மெய்யெழுத்து) 
லலலினம், மெல்லினம், இடையினம், ௨உயாமெய, அளபெடை, எனவிவை. 
இரண்டசையாவன- சேரசை, நிரையசை, “>a சரமுப்பதாவன - ஈர 
சைச€ரகானசும், மூவசைச ட்டும், நாலசைசோபநிஞ௮ம், ஓரசைச்€ 
ரிரண்டுடமனவிவை, ஏழத” - பாவன-கேரொன்ருசிரியத்தளை, Aeon Quine ay 
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