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சிறப்புப்பாயிரம், 

இரதாலாசிரியர் போசகாசிரியா 

தசாவதானம் 

பேறை - ஜெகநாதப்பிள்ளையவர்கள் 

இயற்றியது, 

பட்டாங்க ஓளவறிஞ ரி.பாவருமே யெளிதாகப் படித். தப் பாடச் 

கட்டாய யாப்பின்வகை யனைச இனையும் தெளிவாகக் சாட்டி மேற்கோள் 

சுட்டாரச் செய்யுளிலக கணமெனுதா னஉரசமுஞ் சொட்டப் பூவை 

யட்டாவ தானசலி யாணசுா தரக்கவிஞ னறைந்திட் டானால்,



PREFACE. 
eee வை 

Si. the present day, when books are multiplying without even 
a shadow of satisfying the well-known Leibnitzian Principle of 

Sufficient Reason for their coming into existence, a few words of 
mine by way of preface will not be out of place here. My ob- 

ject in this little Manual of Tamil Prosody is to give a clear and 
comprehensive explanation of the rules and principles of Tamil 

Poetic Diction for the use of beginners in this study. Tho Trea- 
tises on Tamil Prosody of ancient date, which are the ground works 

upon which all later Tamil poetical productions aro based, are in the 
form of sutras, i¢., blank or ryhming verses. Mannals of Tamil 
Prosody of 1ecent date, written in prose, are either too compendi- 

ous or sadly wanting in right order and classification. ence, the 
author intended, that, by paymg due attention to order and classi- 

fication and to clearness and simplicity of style in cxplanation, he 
will be enabled to place in the hands of beginueis in ‘Tamil Prosody 

what is usually styled by the ordinary role of book makers, a long- 

felt want—a real and not imaginary long-felt waut. The points of 
improvement which the author modestly claims for this little bool 

are among many, chiefly the followmy : (1) a new and intelligible 
classification of the Tamil Metrical forms, (2) a simpler and morg 
accurate explanation of the Principles of Tamil versification and (3) 

an explanation of the most difficult form of ‘'amil Poetic composition 

வண்ணம் 111101) 18 102 the first time to be found in prose in this 
little book. 

With these words of preface, I leave the book to the judg- 
ment of the learned and the learners, with the ope that it will meet 

with indulgent treatment from my critics. I shall consider my- 
self amply repaid for what little trouble I may bave taken in the 
preparation of this book, if I ‘find that to any the least extent it 
proves a useful guide in the hands of the studenta of Tamil Prosod ர: 

Mapras, ் P, CULLEAUNASUNDROM. 
lath Feb. 1893,



OPINIONS. 
meee amen SD அதனைைவைகைகவளைவகள் 

From 
RAI BAHADUR P. RANGANATHA MUDR. AVL, ua, 

Professor, Piesidency College, Madras. 
Sir, 

I have perused with pleasure the coutents of your Qewuahev & avr w 

or Prosody. It scems to me to contain much useful matter. Those who 
care to enjoy the metrical beauty and harmony of Tamil Poetry will do 
well to study your Manual. 

22—12 —92, 

From 
M. SESHAGRI SASTRIAR, Esq, oa, 

Professor, Presidency College, Mudvas. 
My Dear Sir, 

Many thanks to you for your Tamil Prosody called Q¢ Lwahese cna, 

The treatise is one of best books hitherto published on the subject, The 

rules are very clear and the examples are well chosen. Iam quite sure 
that the book will be very useful to those who study Tamil poetry and 

deserves to be in the hand of every Tamil student in colleges and schools. 

6-2-93, 

From 

P, SUNDRAM PILLAI, Esq, ma, 
Professor, Maharajah’s College, Trevandrum. 

My Dear Sir, 

As desired by you, I have gone throngh your neat and concise 

work on ரிஹயி] 20800 0611௦8 செய்யுள் @evseomd, I think you have 
brought out the main points of this very difficult subject with great 
clearness and force. The examples you have chosen are simpler and 

more attractive than those generally used in old text books on the sub- 

ject. I believe you have rendered by this volume considerable service 

to studeuts who seek to master this branch of our Tamil Grammar’ 

Your notice of evexrenrw is surely a desirable addition. 

26—]2—92, as
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From 

©. W. THAMOTHARAM PILLAI, Esu., b.a., LL, 

Late Judge, Chief Court, Puduholu 

Your Cheyyulilakkanam has been well written. Concise as it is, 1t 
gives in plain prose all that is required fora student to know in Prosody 
with sufficiont illustrations, so that the avelage student can Jearn 

it in half the time he may have to devote to get through Karikai, the 

present popular work on the subject. 

16—j]—93. ணை 

From 
P.V. RAMASAWMY RAJU, Hsu, 1a., 

Barrister-al-Lau. Ligh Court, 
Madras, 

Dear Sir, 

Tam happy to inform you that your “ Gsduotes son” has been 

carefully pernsed by me and that I find st a concise and usefuk exposi- 
tion of the rules of Tamil Prosody, The chief merit about it seems to 
me to be thigs—that it will induce its readers to study the ligher works 
on the subiect by the very clear and simple manner in which it explains 

the principles which are more elaborately discussed in the former. Tt is 
a source of extreme gratification to me tosee your cifort in this direction, 
as unfortunately works of this kind are growing fewer day by day. 

Wishing your work every success, &c, &e, 

o—2—93. — 

From 
T. VEERABADRA MUDALITAR, Esy.. ua, pt, 

Vakeel, Ligh Court of Madras. 
Sir, 

I have pernsed your book Seyyuliakanam with very great pleasure 
and interest. 16 is the first complete work on Prosody of its kind that I 

have seen, embodying in prose, in a lucid and concise form not only the 

excellent rules of Prosody contained in Karigai with commentary, but 

also a variety of very valuable information on such allied subjects as 

Porotham, Mangaluchol, Prabhandam, &c. 

I have no doubt that the book will be appreciated hy inany readers 

of Tamil Poetry who ought to be thankful to yon for saving them the 
trouble of wading through annotated Karigai and Veubapattial which 
are all, again, out of print now. 

1o—12-—92, -
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From 

T, T. KANAKASUNDARAM PILLAI, Esq., ௩௮) 

Educational Clerk, Govt. Secretariat, Madras. 
Dear Sir, | 

I have perused portions of your book on Tamil Prosody and think 

it well adapt ed for use in the school-room. To most of the students in 
our schools and colleges, Tamil Prosody has hitherto been a sealed book, 

and J am glad to think that your book will obviate all the difficulties in 
nnderstunding that fourth: part of Tamil Grammar and awaken the 

interest of all students. 

28—]2—92, 

From 
T BALASUNDRA MUDALIAR, Ksq., 

s Manshi to Tamil Translator to Govt. of Madras. 
IR, 

Many thanks for the copy of Qrwweflvéecorw you have kindly 

sent me. Ineed only express the pleasure I felt in going over the 
excellent quotations from eminent Tamil poets, which very well illus- 
trate some of the otherwise inexplicable points in Tamil Prosody. I 

have read your Manual with a peculiar interest partly because it ap- 

pears to ba an imitation of one of my most favorite books &#suusaQeuy 

wi.Gaerooa, and partly because it isa work proceeding from an old 

friend of mine. I feel sanguine that your Manual which displays con- 
siderable labour and research on your part cannot but prove useful to 

those for whom it is intended. Allow me to say that your Manual, the 

explanatory portions of which, are written in clear and accurate prose 

deserves to find a place in the hands of every student of Tamil Prosody, 

as it is sure to save him the laborious task of poring over the pages of 
காரிகை, sincerely hope that your Manual will win for you a fitting 

recognition at the hands of the Tamil reading public, and that you will 
be an example to many a learned man who allows his knowledge to get 

rusty, forgetful of the Poet’s remark :— 

“ Who reads 

Incessantly, and to his readings brings not 

A spirit and genius equal or superior, 
Uncertain and unsettled still remains 

Deep versed in books and shallow in himself.” 

29m 2—92,



From 
T. SARAVANAMUTTU PILLAI, Eso, B.a., 

Librarian, Presidency College, Madras. 
Drar Sig 

When I began to learn Tamil Prosody 1 felt very much the want 

of a book that would bave placed before me in brief compass the ele- 
mentary principles of Tamil Prosody. After I have seen your Manual 
I feel quite assured that no such want will be felt by students in the 
fatare. And, moreover, the examples you have throughout given are in 
themselves a source of true delight to the students of Tamil Literature. 

இஃ அடும் 

From 
N. BALASUBRAMANYA MUDALIAR, Esq, BA, 

3 Late Ag. Mathematics Professor, St Joseph's Oollege, Bangalore. 
18, 

Kindly accept my best thanks for 60௦ ௦07 01901 செய்யுளிலச்கணம் 
you kindly sent me. I find it on carefol reading a most excellent 

Manual of the Principles of Tamil Prosody and the best of its kind I 
have ever come across. In comparison with ‘hose that can be found in 
any existing treatises on Tamil Prosody, you: explanations are real 
models of lucidity and clearness, Besides, your illustrations are just 

such as are fitted to exhibit the varied beauties of Tamil Metrical Com- 
position. {In my humble opinion, I know of no other book than yours 
that deserves so well to be inthe hands of every student of Tamil 
Prosody. 

With sincere wishes for the success of your Manual, &., cc. 
26—12—92, 

From 
T. RAMAKRISHNA PILLAI, Esq, Ba, 

Bench Clerk, High Court, Madras. 
My Drag Sinz, om ணை 

T have read with very great pleasure your செய்யுளிலக்கணம் ஹப 
am glad to state that it is good and supplies a want. 

10-—1—93,



ct oe 

கடவின்துணா,. 

செ யயு ளிைலைக்ணைம். 
ச, கூடு 

w 333-௨12 222 ஸி 

    

செய்வ ராக்சம், 

ச * a * 

OT STMT TON SU SIMS LILIT. 

கு மிப ட. 

BENCH GOT VEOH GSD 1 Ge eds ©), 7 ௦7 7 த் DI), ATT ர (FOTW ES) VOT 0 

- DUI GOT ch BEY CD, 

ுசனூர்பதிப் பொருளியாட சனத் நமோ நிமி3 

குூளளாமயாச்சிய நார 

சதுமாமறைக்கரிசாகய 8 மமாமன த் 

தையமொழஜழிக் நருளமேச்ர் 

உசனார் விழுக் ககையாளர் Quo por Gris, 

6) sau au WD SST (LP 0 LISD DOT 

ஒருவாதுநிக் திய மேன்மையுற் ெளிசோர்மு நற் 

மெய்வமகைப் புகழ்வாம் 

அசனார்னுடிக் சொனியாறுஇர் pars GA ps 

கல்விவளர்ச்சியினால் 

அருணாடிஈற் சவிபாடு 5ம் கதியாவலுட் 

கொள்ளுகர்கைக்கொளேோேர் 

Brent முழுப் புலவோர் மகிழ்ச் சியின்மேவுறச் 

செய்யுளிலக்கணமே 

திசையாவருற்றவிர்வான்மிகத் தெளிவாமெனச் 

சொல்வளனைப்பெறு வே, 

அளவாகத் ந இனனம



செய்யுளிலக்கணம் 

உறுப்பியல், 
- ரநத வைகவைளைவைவளை கை அவன் 

சேம்யுள். 

எழுத், அசை, சர், தளை, இசை, ௮டி,,எ.துகை, மோனையென்லுமுறுப் 

புக்களாம் செய்யப்படுவது, 

  

எமத்து, 

உயிர், குகில், கெடில், குர்பிபலிகாம், குற்றியலுகரம், ஐகாரச்குறுச்கம் 
ஷய்ரம், வல்லினம், மெலலினம, (௦1 டயினம், உயிமெய் , உயிரளபெடை, 

ஓற்றளபெடை யெனபனவாம, 

அடை, 

எழு. ர்தானத கணிஈரேநம், இணர்ரேுநிற்பது, இது கேரசை, நினா 
யசையென விருவசைப்படிம். 

பேரரு ௪, 

குற்றெழுசதச். சணிக்ரோபூம் rps smu, நெட்டெழுத்துத் 
தனித்தேனும் ஐற்நடுச்சேனும் ௨௫௨.ஐ. 

6=-@ 00 nip tay soln றலர்ச நேரசை, 

பண woo pp 97 @rLs gana Coreme, 

சாண்கெட் டெ af Hoot சள இவா த சேோரசை, 

utw==OseQ “gs. @nrOsgats Curene, 

boo F ur om &, 

குறிவிணைக போலும் ஓர்தடப மேனும், குமினெழ. லிணைர்தேலும் ஒற்ற 
டுத்தேனும் வருவது. 

அர குரில்ணேம் தவக்த நிறாயசை, 

மாம்-- குறில்ணைஈது ஒற்றடுத் துவந்த கிறாயசை, 

கிலா--குரினெடி லவணேக துவந்த நிரையசை, 

வ.ரால-குறினெழ. வீணை ஐ ஓற்றடுச் தவர்த நிறாயசை, 

& ii, 

HOF Lc Hos Grit page g. Bg QuHFt, QacmPi, aGRe 

Sr, QurgéFiy ௮அசைச்சர் என வைச் தவகைப்படும், 

இயற்சீர். 

இரண்டசைகளா லாக்சப்படுவத, இது ஆசிரிய ரிச்சீரென்றும் முதம் 
சீரென்றும் சொல்லய்படும்,



உறுப் பியல் ௩, 

வாய்பாடு, 

தேர் நேர் தேமா, 

நினாகேர்- புளிமா. 

நிறைாகினா- கருவிளம். 

Cat bent Fe or io, 

(௨-ம்.) சாண்ட் சரிய கட்வுளைப் போற்றிட 
தேமா புளிமா கருவிளம் கூவிளம் 

வேண்டிய யாவும் விளையம் 
ஈண்டிய வுலக லெம்ம Cyn dee. 

G os aw & Ff. 

இயற்சீர் சான்இஜுக்கும் ஒவ்வொன்றிற்ருப்பின் காப் என்னு சேோரசை 

யைச்கூட்ட மூன் நு௮அசைகளாகி வெண்டிர் எனவும், காப்ச்மொனகும், இடைச் 

செனவும் படும், 

வஊரய்பாடு, 

கேர் நேர் நேர் தேமாங்காய் 

Bent Set நேர் புரிமாங்காம், 

நிரா நிரை சேர்ஃ௩ ருவிளங்காய். 

கேர் நிறை நோ உவிளங்காய், 

(உ-ம். சவையாடிக் கொம்பால் சாட்டகத்தே நிற்கும் 

புளிமாங்காய் ரேமாய்கசாய் கூவிளம்மாய் தேமா 
அ௮வையல்ல நல்ல மரமுகள் - சயைநடுஅது 

புளிமாங்காய் தேமா புளிமா கருவிளங்காய் 

நீட்டோலை வாதியா நி முன் ரூறிட்பறிய 

சேமாங்காய் கூவிளம் சேமா கருவிளங்காய் 

மாட்டா தவனே மாம், 

தேமா புஸிமா மலர். 

வர்சிக்சீர், 

Qui pei நான்னொச்கும் ஒவ்வொன் நகுப்பின் சணி என்று நினாயசை 

யைச்கூட்ட மூன்று ௮சைசளாகி ஒஞ்சிச்.டி சணிச்சிற் கடைச்£ரெனவும் 

வழங்கும். 

aru ote மி, 

Gat கேர் நிறை-தேேமாஙய்கணி. 

நிரை நோ நிரை-பளிமாவ்களி. 

நிரைநிரைநிரை--கருவிள ங்கணி, 

Cait enn Sent == mal on ty seo, 

(உ-ம்.) பூர்காமராப் போதகலமசத் 

தேமாங்கனி கூவிளங்கனி



4 செய்யுளிலக்கணம் 

தேம்புனலிடை மீன் றிரிதரும் 

RGM OT BEG கூவிளங்கனி 

வளவயலிடைக் களவயின்மகிழ் 

கருவிளங்கனி கருவிளங்கனி 

வினை/ம்பலை மனைச்சிலம்பவும் 

ப்ளி மாங்களி க ரவி சாங்களி, 

பேபர்துச்சிர், 

இயற்£ர் நான்கினும் ஒன்றொன்றிற்குப்பின் தண்பூ, ஈறும்பூ, தண்ணிழல் 

ஈறுகிழல் என்று மிரண்டசைகூடி. வருவன, 

amici G, 

சேமாம் ஈண்பூ. சேமாம் சண்ணிமல், 

தேமா ஈறம்பூ சேமாகறுநியமல், 

பளிமாம் தண்பூ புளிமார் தண்ணீழல், 

புளிமா ஈறும்பூ புளிமாகறுநிழல், 

கருவிளர் சண்பூ கருவிளம் சண்ணரிழல், 

கருவிளநறும்பூ கருவினில். 

கூவிளர்மண்பூ கூவிளச்சண்ணிடல், 

கூவிள ஈறும்பூ. கூவிளநறுகிழல், 

(உ-ம்.) இந்நாமன் செய்யபுளியலில் காட்டியுள்ள குறளடி. வஞ்டிப்பாவிற் 

காண்ச, 
pioma d சீர். 

கே ரசையம், நிசையசையும், சணிர்சணியே ராடு, நாள் மலர் என்று 

வழங்குவதுடன், இவற்றுடன் குற்றியலுகாருசேர்ம் து காசு, பிறப்பு எனவும் வ 

ரூம்இுவை வெண்பாவின் சடையில் வழங்கும், 

(உ-ம்.) ஈன்றபொழுதிற் பெரினுவக்குக் கன்மகனைச் 

சான்போ னெனம்கேட்ட சாய். ௭ நாள் 

தன்னூன் பெருக்கு ச கான்பிறிதூானுண்பா 

னெங்களன மாள மருள். - மலர், 

அவிசொரிந் தா யிரம் வேட்டலிடுனான்் ற 

னுயிர்செரு ர் ுண்ணாமை உன. = GOH, 

எல்லா al EHD விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப் 

பொய்யா விளக்கே விளக்கு, -- பிறப்பு, 

தளை. 
.நின்றசரின் ஈற்றசையும், வருஞ்ரின் முதலசையும் விதிப்படி ஓத்திருப் 

பதாகப் பார்ப்பது தளையாம்.



உறுப் பியல், டு 

மாஸ் கேர்-ரெரொன்றாஇிரியத் சளே 
on ib + Beat Benn as tao ope ws go Sou 

யங்க Q uve i Qe ew Lor. . . Sore + Es ப வெண்பாவிற்குரியன;. 
காய் ர் லவெண்சிர்வெண்டமா. 

é HEA MSE GM Wor, 

ETL) f- Beni கலித்தளை சலிப்பாவுக்குரீய த. 

OA + Bont ஓன் நியஉள்சித் தளை tA , 
toh L Gstaad osogaaeiee வஞ்சிப்பாவிற்குரியன, 

on On ச், 

சீர்களின்புணர்ச்யோல் சோன்றித் களகளா ல்மைந்த செய்யுட்களின 

குணமாய் இசைப்ப, இஈ செப்பலோசை, ௮சவலோசை, துள்ளலோசை) 
Master Quan மால்வகையாம். 

செப்பலோசை, 

வவலைகடுவடு நறும் (கையாக 

இத ஏச்இசைச்செடப்பல், தூங்கிசைச்செப்பல், ஒழுசெைச் செப்பலென 

மூவகையாம், இவை வெண்பாவிற் ருமியன. 

ஏந்திகைகீசெப்பல், 

வெண்சீர் வெண்டனேயால் முற்று மூடியும் வெண்பா. 

(உ-ம்) யாகானுகாடாமா இரசாமா லென்னொருவன் 

FB GIG LE ஒல்லாது வாழு. 

நூந்கிசைச்சேப்பல். 

௫ ௩ ௬ ஐ, ர . ௬ a 

இயந்சர் வெண்டளையாலம் முற்றுமுடியம் வெண்பா, 

(உ-ம்.) இருமை வகை$௫ரசிச் தீண்டறம் பூண்டார் 

பெருமை பிறஙகிற் அலகு, 

மைகிசைச்சேப்பல், 

இயற்சீர் வெண்டளையும், வெண்்£€ர் வெண்டளையம் விரவி படியும் 
வெண்பா, 

(உ-ம்,) கொல்லான் புலாலை மறுர்தானைம் கைகூப்பி 

யெல்லா வயிருர் தொழும், 

ate



air செய்யுளிலக்கணம் 

AEUG MIDE. 

oot a meneame வகஷா 

இத ஏர்திசையசவல், தூங்கையகவல், ஒமுசையகவலென மூவகை 
யாம், இவை அ௮சவலுக்குரியன, 

ஏந்திசையகவல். 

கேரொன் ராசிரியத்சளையால் மூற்றுமூடிஈச அகவல். 

(உ-ம்,) போது சாக்கம் பொற்ப Cass 

யாதி சாதற் சேர்வோர் 

சோதி வானக துன்னு வோ, 

தாங்கிசையகவல். 

நினளாயொன்ராடரியச் தளையால் முற்ற மடிக்க அகவல், 

(உ-ம்.) ௮ணிசிழ லசோகா/* mdse D it 5 BU 

1மணிதிக ipo ara ax 7 en 3 

பணிபவர் பவானி LIFT wis iicuGr, 

OH Aw Tu LAY 

சேரொன் ரூூிரியச் தளையும் நிாராடொன்முடிட்யடிகளையும் விரவி முடி 

யம் அகவல், 

(உம்) தானே முத்இ ஈருதவன் னவ 

னடியின் வாத ரைக் 

கடிவின் மனக்காற் ஈட்டவல் லாரே, 

கைய துணைக் 

துள்ளலோசை, 

௦09003003௮ 

இத ஏர்இசை.த் துள்ளல், பிரிந்திசைத் அள்ளல், ௮சவற்றுள்ளல் என 

மூவசையாம். இவை சலிப்பாவினுக் சூரியன, 

ஏந்திசைத்துள்ளால், 

சலித் தயால் முற்று முடி.$த கலிப்பா. 

(உ-ம்) இருவனைய கருகெடுங்கட் சிலை; தலார் மயல்வலையி 

லிருகிலககண் விழுச் துழலு மெளியவனை யெடு தன்பிற் 

பொருவரிய நின டியார் புகமுளை துதி இனமகக்கட் 

பசவவருள் புரிவாப்கொல் பசுபதியெம் பெருமானே.



௬ *. 

௨துப்பியல், er 

பிரிந்திசைத்துள்ளல். 

சலத்சளையும், வெண்டர் வெண்டளையும் விரவிமுடியுங் கலிப்பா. 

(௨-ம்,) சொரிக்கிட்ட மவர்ட்பொழிலுட் ரூம்க்கிட்ட வாவியெல்லா 

கெரிக்சிட்ட பணக்கமழு நிரறையொற்றி யூரராட்டில் 

விரிக்திட்ட டெருங்கடலே மேய் வையே கம்புள்ளே 

பரிச்திட்ட வென் ஙலைவன் பெயராக .திசை பேசுவீரோ, 

அகவ றறுஅ்ளல், 

கவித்தளையும், வெண்சீர் வெண்டனையும்) பிறதளைகளும் விரவி வருங் 

சலிப்பா, 

(உ-ம், ) @ சலா போரோமே சிடு பரா சகோகசகாசே 

யாசவரை மார்பா வடியே ஸுயிர் igus 

ரரி, ரனில் யான்புலம்பம் ரான், இல விட்டகன்று 

சாரலையா யின் றும் iG ate ot “pairemraf@w. 

earn | pene 

SIM OUI T. 

இத எந்திசைத்தூங்சல், பிரிக் திசைச் தூங்கல், அசவற்றூங்கலென மூவ 

கையாம். இவை உம்இப்பாவிற் குரியன. 

ஏந்திசைத்தாங்கல், 

ஒன்றிய வஞ்சித்தளையால் மூழ்ற முடியும் வஞ்சிப்பா, 

(உ-ம்) வீணத்திண்பசை விழச்சொல்றவன் 

வனப்பங்கய மலர்,2 நாளினை. 

பிரிந்திசைத்தாங்கல். 

ஒன்ரு தவஞ்சிச் சளையால் முற்றுமுடிந்த வஞ்டுப்பா, 

(உ-ம்) வானோர்தொழ வண்டாமசைக் 

தேஞார்மலர் மேல்வந்தரு;-- 

அகவற்நூங்கல். 

ஒன்றிய வஞ்சச்சளையும்; ஒன்றாத வழ்சிச்சளையும் விரவிவரும் வஞ் 
சிப்பா, ர 

க்



விர் செய்யுளிலக்கணம் 

a ௩ * . 

(உ-ம், பூர்காமனாப் போதலமாப் 

தேம்புனலிடை மீன் றிரிகரு 

வளவயலிடை களவையின்ப கழ்: 

*் +o 

௮) 17... 

சர்சளின் சொடர்ச்ியொகும் இர£ரால் ௨௫௨௮ குறளடி முச்சீரால்வரு 

வ.த இர்சடி சார்£ரால்வருவத அளவடி, மரற ராம்வருவ.3ி! நெடிலடி. ஜக் 

அ ரில் மிகுர்து எனைத்துச் ராலும் வருவது கழிமெடிலடியாம். 

aw. 
(உ-ம்.) மனை இர்கறு நாயேன் 

கனை இர்த்க லானே 

codon Gt. wT Or. 

Mer த்த வே, 

சிந்தடி. 

நரக வாகரையில் வன்பி apt 

கசணி மீ கொடு கொள்பெருர் 

௬௬ லோகமு மின்புஞுர் 

அருணை நாயக ஏன்பஸ்ரா், 

அள வடு. 

இகட சக்கரச் செம்முக மைற்துளான் 

சகட FLL G காமரை நாயகன் 

௮கட சக்கர வின்பணியாவறை 

விகட சக்கான் மெய்ப்பதம் போரிறுவாம். 

Cro. 

(pent earl oor னன்னை முலையபூட்டி மையிட்டு eps at Ra 3) 

கன்னமுங இள்ளிய நாளகில வேயென்சைக் காப்பதற்கே 

அன்னமு மஞ்ஜையும் போலிரு பெண்கொண்ட cu rater Dani Corrib 

இன்னமுஞ் சின்னவன் ர௬0ோோ செகந்தூரி லிருபபவனே. 

கழிநெடிலடி, 

கற்பூசப்பாத்திகட்டிக் கக்தூரியெருப்போட்டுக் கமழ்கிர்பாச்ிப், 

பொற்பூசவுள்ளியினை விர : காலு மதின்குணம்ஜைப் பொருர்கக்கா 

ட்டும், சொற்பேதை யருச்கறிவில் இனிதாக வருமெனவே சொல்லி 

னா, ஈற்போதம் வாசாதாங் கவர்குணமே மேலாக ஈடக்குந்தானே. .



உறுப் பியல். ~- 

இதனின் மிச்ச £ர்க்சழிநெடிலடி.கள் இந்நூல் செய்யுளியலிழ் காண்ச, 

ep ft 

எதுகை, 

  

௮டி.சளின் முதலெழுத்துச்கள் மாத்திரை யளவாயொத்த நிற்ச இரண் 

டாமெழுதீது ஒத்துவருவ த. 

(உ-ம்.) அகரமுதல வெழுத்தெல்லா மாதி 

பகவன் முதற்றே யுலகு, 

இதில் ௮௧ என்பசற்குப் பக என்பது எதுசையாம். 

சிறுபான்மை வருச்கவெஐகை) செட்டெழுத்செதசை, இனகெழுச்செ 

துகை, அசெதுகையெனவும் வாப்பெறும், 

வல்லினவநக்கவேதுகை. 

(உ-ம்.) தக்கார் தகவில சென்ப கவரவ 
செச்சத்தாற் காணப் படும். 

மேல்லினவநக்௩வேதுகை. 

(உ-ம்.) அன்பீனு மார்வ முடமை யதுவினு 

ஈண்பென்று நாடார் சிறப்பு. 

டஓடையினவநக்கவேதுகை. 

(உ-ம்,) எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப் 

பொய்யா விளக்கே விளக்கு, 

(2நடிலேதுகை. 

(உ-ம்.) வாவென் ற யஞ்சினசாழ்ந்தா சொருசாசார் 

கூக வென்றே கூவினரகொண்டா சொருசாரார். 

இன வேதுகை. 

(உ-ம்.) ௮றதீகா விதுவென வேண்டா சிவிகைப் 
பொறுத்தானோ ரர்தா னிடை, 

ஆசேதுகை, 

ய்-ர்-ல்-ழ்-என்னு நான்கு மெப்சளுள் யாசானு மொன்று எ௮சைகட் 
யில் வருவ து. 

Z



ip’ செய்யுளிலக்கணம் 

(உ-ம்,) சாய்மாண்ட தெங்னை பழம்விழக் கமுகனெற்றிப் 

பூமாண்ட தீர்தேன் ரொடைக்£றிவருக்கையொழிய;-- 
மாச்கொடி யானைய மெளவஜ் பந்தரும் 
காரக்கொடி முல்லையும் கலந்து மல்லிகை:-- 

ஆவே அருவின வாயிஐு மாபயந்த 
பால்வே அருவின வல்லவாம் பால்போல்;-- 

வாழ்னேறே மென்று மழன்மின் வாழ்காளும் 
போகின்ற பூளையே போன்று, 

மற்றஞ்லை வெதுகைகளுளவாயினும் அச் நுணைச்றெப்பன்று-சொன்ன 

வற்றுள்ளும் இரண்டாமெமுச் த ஓதச் தவரும் எதுகையே மிகச்ூறப்பு. 

GC wa or. 
மூதற்ரே முதலெழுச்துடன் பின்வருஞ்சாகளில் ஒன்றிலேனும் பலவற் 

BC ev ep முதீலெழுத்தொன்றிவருவ.து, 

உயிரினுள் ௮-௮-ஐ-தள-இவை சம்மூளின மாம். 

இ--௭-ஏ-இவை தம்முளினமாம். 

உ-௧1-ஓ-ஒ-இவைதம்முளின மாம், 

இவையேறிய உயிர்மெய்சளுக்கு மிவவாதேகொள்ச. 

ஒற்றினுள் ச-த-இவை தம்முளினமாம், 
ஞ-5-இவை தம்முளினமாம். 

ம-வ-இவை சம்முஸினமாம். 

ம.ற்றையவெழுத் ஐசக்களுக்கு அவவவ் கெழுச் ஐக்களே யினமாம். இம் 

மோனை யெழுவகையாம் வருமாறு, 

போமழிப்புமோனை. 

அளவடி.ச்செய்யுளில் முதற்சீர்க்கண்ணு மூன்றாஞ்சர்ச்சகண்ணா மோனை 

தருவது: 

(உ-ம்.) அரிற்குரற் இண்டினி யாற்றுஞ் எடி... 

இணைமோனை. 

தூதலிருசிர்க்கண்ண மோனைவருவது. 

(உ-ம்) அணிமல சசோடுன் தளிர்கலங் சவ றி.
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முதழ்சீர்ச்சண்ணும் இறுஇச்சர்க்கண்ணுமோனைவருவது. 

(உ-ம்.) அம்பொற் கொடிஞ்ச கெடுந்தே சகதி... 

கூழைமோனை. 

முூதல்மூன்று £சர்க்சண்ணு மோனைவரத்கொடுப்பது. 

(உ-ம்.) அகன்ற வல்ரூ லத். துண் மருங்குல்; -- 

மேற்நதுவாயமோனை. 

இரண்டாஞ்_ச€ரன்றி மற்றைய£ர்சளில் மோனையறுவது. 

(உ-ம்.) அரும்பிய நொங்கை பல்வா யமை ந்கோள்;-.. 

சீழ்க்கதுவாய்மோனை. 

ஹூன்ருஞ்டோன்றி மற்றைய?ர்சளில் மோனைவருவது. 

(உ-ம்.) அவிர்மதி யவைய இரு.நு.த லரிவை, 

பூற்றுமோளை, 

எல்லாச்சீர்க்கண்ணு மோனைவருவ ஐ. 

(உ-ம்.) அயில்வே லனுக்கி யம்பல் நமர்ச் த... 

வேறு சில் மோனையுளவேனு மத்துணைச் சிறப்பன்று, அன்றியும் இணை 

கமோனை;இணையியைப, இணையெதுகசை, இணைமுரண்,”இணையளபெடை முத 

லிய இக்சாலத்து மிச வருக வழங்கலால் இவன் விரித்டொது இச்.நூலின்”ஓழி 

பியலித் சாட்டப்பட் டூருகிறன. ் 

Ho Ft



டே 

கடவுள்துணை. 

net fans 

செய்யுளியல. 

  

வெண்டா. 

ஈற்றடி. முச்சிசாய் மற்றையவடி காற்சாய் காய்ச்ரும், இயற் 6 

ரும் விரவி, இயற்சீர் வெண்டனையும், வெண்டீர் வெண்டளையுங்கொன் 

டு, இரண்டடிக்குக் குறையாமல் செப்பலோசை யுற்று, ஓசைச்சீர்க௪ 

ரசான்கலொன்றை ஈற்றில்பெற்று முடிவது. 

இது குறன்வெண்பா, இர். தியல்வெண்பா, நேரிசைவெண்பா, இன்னி 

வெண்பா, சவலைவெண்பா; பஃரொடைவெண்பா, % கலிவெண்பா வென செ 

முவகையாம். 

தறள்வேண்பா, 

இரண்டேயடியாய் முதலடி.நாற்ராய் இரண்டாமழி.முச்ராய்வருவ.த 

(உ-ம்.) ௮கா வுயிர்போ லறிவா? யெங்கு 
நிகரிலிமை நிற்கு நிறைந்து. 

சிந்தியல் வேண்பா, 

இதமேரிசைச் சர் தியல்வெண்பாவென்றம்;இன்னிசைச் AG QunQae 

பாவென்று மிருவகையாம். 

நேரிசைச்சிந்தியல்வேண்பா, 

ஹூேன்றடியாய் இரண்டாமடி. யிறு இச்€ீர் தனிச்சொல் பெற்றுவருவது, 

(உ-ம்) கங்கைக்குக் கண்மலர் சாத்தக் கருங்குவளை 
செங்குவளை பூத்தாள் செயலென்னே - யெங்கோமான் 
பங்குற்றுர் தீராப் பசப்பு. 
  

* சலிவெண்பாவை வெண்பாவகையிற் சேர்த்துச் செப்பியதற்குக் கா 

ணம் இர்நூலின்ஓழிபியலிற்காண்௪,
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இன்னிசைச்சிந்தியலவெண்பா, 

சனிச்சீர் பெருதுவருவ த. 

(உ-ம்,) போற்றுமின் போற்றுமின் போற்றுமின் போற்றுமின் 

கூற்றங் குமைக்க வருமுன் னமாங்காள் 

ஏற்றுவர்சான் பொற்றா ளிணை. 

நேரிசைலேண்பா, 

நான்சடியாய் இரண்டாமடி. இறுஇச்£ர் தனிச்சொல்லாய் முன்னிரண் 
ட்டி. ஓரொதுகையும்; பின்னிரண்டடி. மற்றோரொ தகையுமாகவரும். முதலிரண் 
டடி.யிலுள்ள வெதசை தனிச்சரிலும் பொருர்தவேண்டும். 

(உ-ம்.) வாக்குண்டா நல்ல மனழுண்டா மாமலரா 
ணோக்குண்டா மேனி நுடங்காது - பூக்கொண்டு 

அப்பார் திருமேனித் அும்பிக்கை யான்பா தந் 

தப்பாமற் சார்வார் தமக்கு. 

நான்கடியு மொரே யெதுகைபெற்று வரிலும்வரும். 

இன்னிசைவேண்பா. 

இரண்டாமடியி னிற இச£ர் தனிச்சொலின்றி வருவது. 

(உ-ம்.) ,நுசடீர் பெருஞ்செல்வர் தோன்றியக்காற் ரஜொட்டுப் 

பகடு ஈநடச்தகூழ் பல்லாசோ டுிண்க 

வகடுற யார்மாட்டு நில்லாது செல்வஞ் 
சகடக்காற் போல வரும், 

முன்னிரண்ட்டி யோரொதுகையாயும் பின்னிரண்டடி. யோரெ தகையாயும் 

வரும், 

மூன்றாம்டி.யில் தணிச்€ர்பெற்றும்; ௮டிகடோறுர் தனிச£ர்பெற்றும் வரும்: 

(உ-ம்,) காதன் மகளிர் கலக்கக் கலக்குண்டு 

பேதுற்றார் நெஞ்சம் பிழைத்தகன்றார் ஈன்னெஞ்சும் 
போதம் படரும் புலியூரே - தாதுண்டு 

வண்டுறங்கு பூஞ்சடையோன் வைப்பு, 

மழையின்றி மாநிலத்தார்க்கில்லை - மழையுக் 
தவமிலா ரில்வழி யில்லைத் - தவழும் 

அசசிலா ரில்வழி யில்லை - யாசனும் 

இல்வாழ்வா ரில்லழி யில்,



௪௪ செய்யுளிலக்கணம் 

சவலைவேண்பா. 

இரண்டு குறட்பாப்போன்று காலடியு மோரெதுசையைப் பெற்று 

வருவது: 

(௨-ம்.) வேலங்கைக் கொண்டுசென்னை வீறுபெற நின்றோனே 

காலங் கடர்௪ கதியளிப்பான் 
ஞாலங் கருஇடி.னு ஈல்குவா னென்கைமறை 
மூலங் கழறு மொழி, 

———— 

பஃறேடைவேண்பா, 

கான்சழ.யின் மிகுந்து ஏழழ. யிறுதியாக நிரம்பி எதுகை பொருந்தியும் 

பொருந்தாமலும் வரும், 

(உ-ம்.) வானே நிலனே சனலே மறிபுனலே 

ஊனே யவ்வுனி லுயிரே யுயிர்க்துணையே 

அனே மேறே யாசே யருட்கடலே 

தேனே யமுதே யளியோங்கள் செல்வமே 

யானே புவது நலனு மிலனன்றே 

ஆனாவு பென்போன்மத் முர்பெற்று மம்பலத்துள் 

மாராட கங்காணும் வாழ்வு, 

Ee mr 

கலிவெண்பா, 

- கேசை வெண்பாவே போன்று எண்ணிறர்த வடி.களை யுடைத்சாய்த் 

தீனிச்சொற் பெற்றுவருவ ௪, 

(உ-ம்.) சுடர்த்தொடீ கேளாய் கெருவினா மாடு 

மணற்கிற்றில் காலிற் சிதையா - வடர்ச்பெ 

கோதை பரிந்து வரிப்பந்் து கொண்டோடி 

சோதக்க செய்யுஞ் சிறுபட்டி, - மேலோர்கா 

என்னையும் யானு மிருந்தேமா லில்லிலே 

யுண்ணுநீர் வேட்டே னெனவர்தாற் - கன்னை 

யடற்பொற் சாகத்தால் வாகச் si Apr 

யுண்ணுநீ ரூட்டிவா வென்றா - னெனயானுர்
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தன்னை யறியாது சென்றேமற் றென்னை 

வளைமுன் சைபற்றி நலியாம் - தெருமர்திட் 

டன்னா யிவஜெருவன் செய்ததுகா ணென்றேனுக் 

கன்னை யலறிப் படர்.நா.ந் - கன்னையா 

னுண்ணுநீர் DEE ED னென்றேனு லன்னையுந் 

தன்னைப் புறம்பழித்து நிவமற் - ஜறென்னைக் 

கடைச்கண்ணாழ் சொல்வான்போ னோக்கி ஈசைக்கூட்டஞ் 

செய்தானக் சள்வன் மகன். 

a POO enero 

வெண்பாவினம். 

பெண்டாழிசை) வெண்றெை; வெளிவிருத்தம் என மூவசையாம், 

வெண்டாழிசையானது குறட்டாழிசை, வெண்டாழிசை யென விருவகை 

யாம், வெண்டுறையானது குறள் பெண்செச்துறை வெண்றையென விரு 

வசையாம். 
4 குறட்டாழிசை. 

இரண்டடியாய் சாற்£ரின்மிக்கு எத் துணைச்சிரானும் அமைந்து முதல. 

யளவிற்கு ஈற்றடி. ஒரு£ரேனும் ல €ீரேனும் குறைந்து செப்பலோசை செட் 

டுவருவ து. 

(உ-ம்.) கம்பைமாகதியின் சரைச்சிறுகன்னிபார முலைத்தமும்பணி 

உம்பர்கோன்விடையொன் நுலகேழுமூண்டதுவே. 

இரண்டடியாய்த் தம்முள்ளளவொச்துச்செர்துறைச் இதைவும் குறட்டா 

ழிசையாம். 

(உ-ம்.) முன்புலகீன்ற முண்முலைக் கன்னியோ 

டி.ன்புறும் யோடி யெழுபுவிக் காசே, 

குற்ட்பாவிற்குரிய தளைகெட் ஒசை சிதைச்து வரினும் குறட்டாழிசை 

யாம், 

(௨-ம்.) பின்றாழ் ஈஅங்கூந்தற பிடி தழீஇ மால்யானைக் 

கன்றினு முக்கட் களிறு, 
  மெய, அனையை: 

4 தாழிசைச்குமளெனிலுமாம்,
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92 வேண்டாமிசை, 

மூன்றடியரய் மு சலிரண்டடியும் ஈன்ளான்கு £ராய் ஈற்றடிமுச்சீராய்ச 
சிர்தியல்வெண்பா போன்று தளைசெட்டுவருவ த. 

(உ-ம்.) கனக மார்க வின்செய் மன்றில் 
அனக நாட கற்கெம் மன்னை 

மனைவி தாய்சர்சை மகள், 

இர். தியல்வெண்பா மூன்று ஒருபொருண்மே லசெஏவரிலும் வெண்டாழி 

சையாம். 

(உ-ம்,) அம்பேருண் சண்ணுர்க் கழிந்த மடநெஞ்சே 

கொம்பே நுடையாள் கழலிறைஞ்சா சென்கொலியாம் 

வம்பே யிறர்அ விடல், 

வாணேருண் கண்ணாிக் கழிந்த மடநெஞ்சே 
நீணாகம் பூண்டான் கழலிறைஞ்சா தென்கொலியாம் 
விணே யிறர்து விடல், 

கோளாருண் கண்ணார்க் கழிந்த மடநெஞ்சே 

ஆளாகி யாண்டான் சழலிறைஞ்சா ென்கொலியாம் 

வாளா விறந்து விடல், 

—~jo—— 

4 Gash SO y. 

அளவொத்த அளவடியிரண்டாய் விழுமியபொருளும் ஓழுகிய வோசை 

யுமாய் வருவது. 

(உ-ம்.) கொன்றை வேந்தன் செல்வ னடி யிணை 
யென்௮ மேத்திச் கொழுவோ மியாமே, 

ேவேண்டுை 

மூன்றடிமுத லேழடியீறாகப் பின்பு நின்ற லவடி.களில் சிலீர் குறை 

அகரும், இவற்று ளெல்லாவடியு மோரோசையாயும் மபின்பிற் சிலவடி.கண் 

மற்றோ சோசையாயும் வருதலுமுண்டு, 
  

BH வெள்ளொத்தாழிசை யெனிலுமாம். 

* செர்துமைவெள்ளை அல்ல அ குறள்வெண்செர் அறை பெனிஜுமாம்,
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மூதல்டியறு£ராய் ஏனையடி. நாற்£ரோய்வர்த மூன்றடி வெண்டுறை, 

(உ-ம்) பரசிருக்குக்தமிழ்மூவர் பாட்டிருக்குர் திருமன்றிற் பரசொன் 

அ௮சசிருக்கும் பெருமானார்க்சாட்செய்யாரான்செய்வார் [தேத்தி 

மூசசிருக்கும்படை ஈமனார் முன்னாகுமக்காளே. 

மூதலடி.யிரண்டும் ௮று£ராய் ஒரோசைச்சாப் ஏனையடிமாற்ேரய் abs 

வேரோரோசைக்சாய் ஏழடிவேற்றொலி வெண்டுை, 

| தேன்பில்கி 

(உ-ம்) கூற்றிருக்குமடலாழிக் குரிசின்முறு லோரிறைஞ்சக் கொழுக் 

ஊற்றிருக்குர் தில்லைவனத் தசும்பிருக்கும் பசும்பொன்மன்றதீ 

வண்டுபாடச்சுடர் மகுடமாடப்பிறை,் | கொருகாகரன்றி 
அண்டமாடப்புலித் கோலுமாடப்படு 

சண்டமாடக்குலைர் த௲லமாடக்கருங் 

கொண்டலோடுங்குழற் கோடையோடுக்கறைக் 

சண்டராடுக்கிறங் காண்மினோகாண்மினோ. 

பகவ 

# வேளிவிநத்தம். 

ஹூன்றடியாலேனும், சான்கடியாலேனு மூற்றுப்பெற்று அடி சோறு மிறு 

இயில் ஏரொ.சன்மையான சொல்லைப்பெற்று வருவது, 

மூன்றடியால்வநவது. 

(உ-ம்) அங்கட்கமலத் தலர்க்கமல மேயிரு நீரேபோலும் 

வெங்கட்சுடிகை விடவசவின் மேயீரு$ரோபோலும் 

இங்கட்சடையிருர் தில்லைவன க அள்ளீரு$ரோபோலும். 

நான்கடியாலவநவது. 

(உ-ம்) வெஞ்சமன்வஞ்ச வேலொடெ திர்ந்தானமாசங்காள் 

அஞ்சலெனுஞ்சொல்லார் சொலவல்லார்ஈமசங்காள் 

மஞ்சிவரிஞ்டு மன்றமிறைஞ்சர்நமாங்காள் 

ஈஞ்சமயின்றார் ஈல்குவர்மாதோநமாங்காள். 

எையகணத ததகைவைவை 

பொருட்்ெவி. 

3
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ஆசிரியப்பா, 
அடி யொன்றுக்கு,ரான்கு?ராய் இயற்சர்ப்யின்றும், வெண்்?ர்விரவியும், 

மூன் றடி.க்குக். குழையாமல் பலவடி.களால் ௮சவலோசையூு ற்று இறுதியில் * ஏ 

யென்னுமசையுடன் முடி.வ த. 

இவ்வாசிரியப்பா ரேரிசையாடரியப்பா, நிலைமண்டிலவாிரியப்பா, இணைக் 
ருற்ளாசிரியப்பா, அடிமறிமண்டிலவாசிரியப்பா வெனரான்குவகையாம். 

——fjo——— 

நேரிசையாசிரியப்பா, 

எல்லாவடி.களுகாற்ரோாய் ஈற்றுக்கயலடி. முச்சீராய்முடிவழ. 

(உ-ம்) செய்ய வார்சடைத் தெய்வ சிகாமணி 
பாதம் போற்றும் வாதவூ சன்ப 

பாவெனப் படுவதன் பாட்டுப் 

பூவெனட் படுவது பொறிவாழ் பூவே. 

மய்த்யயயய 

நீலைமண்டிலவாசிரியப்பா, 

எல்லாவடி.களுசான்கு €ராலேயே முடிவ.த. 

(உ-ம்) கடம்பணி தொடையன் மிடைந்த தடந்தோள் 

வன்றிற லெஃக மேந்திய வலவன் 

கொன்றையன் சடில௰் தாசான் மன்ற 

பற்றினர் பைய்யுட் பற்றி தென்னே, 

வட 
இணை க்தறளா சிரியப்பா, 

முசலடியும் கடையடியும் ரான்குசீராய் இடையில் வரும்டி.கள் இரண்டு 
ராயும், மூன்று ராயம்வருவ.து. 

(௨-ம்) தண்ணென் கடுக்கை சண்ணீர் கலுழ்தா 
வெண்மதி கண்ணி சூடும் 

கண்ணுதற கடவுள் 

புண்ணியப் பொதுவி லாடும்பூங்கழ லிறைஞ்சு தும் 
விண்மிசை போயே விடுபெறற் பொருட்டே. 

  

  

* ஆஃர-ஏ-ஓ-என்னே என்றெ௮சைகளையும் இறுதியிற்பெறும், ஆயினும் 
நிலமண் டி.லவாடிரியம்-என்னே-என்னும் இறுதியையும்,மற்றையவை-ஏ-என் 
லும் இறு இியையம்பெறுதல் இழப்பு, |
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அடிமறிமண்டிலவாசிரியப்பா. 

எல்லாவடி.களையு முதலாகவும், ஈரூகவும், ஈடுவாகவு மாறிமாறி வைத்துப் 

ப்ட். கிலும் பொருள்செடாதுவருவத. 

(உ-ம்) தீர்த்த மென்பது சவகங் கையே 
யேத்த ருந்தல மெழிம்புலி யூரோ 

மூர்த்தி யம்பலக் கூத்கன தருவே. 

ஆ$ரியப்பாவினம். 

ஆரியத் தாழிசை; ஆரியத் துறை) ஆ9ரியவிருத்த மென மூன்றாம்: 

வைய தட்டு (0 யவை 

ஆசிரியத்தாமிசை. 

மூன்றே யடியாய் ௮ளவொத் த் தணித் தாயினும், ஒருபொருண்மேன் 
மூன் றடுக்யொயினும் வருவது; 

(உ-ம்) என்னுஞ் சென்று மியைவரு முச்சியா 

ரின்றுந் துன்று மெழின்மகி ழொற்றியூ 

சொன்றும் பொன்று முயிரடர் மிச்சையே, 

ழன்றடுக்கிவநவது. 

(உ-ம்) சிற்றம்பலத்து நடிக்குஞ் சிவபெருமான் 

கற்றைச்சடைக்கு முடிக்குஞ்சுடர்த்திங்கள் 

மற்றப் புனன்மங்கைவாணு தலை யொக்குமால். 

பேசம்பலத்து ஈடிக்குஞ்வெபெருமான் 

வார்செஞ்சடைக்கு முடி.க்குஞ்சுடர்த்திங்கள் 

நீர்மங்கைகொங்கைக்கு நித்திலக்கச்சொக்குமால், 

பொன்னம்பலகத்து ஈடிக்குஞ் சவபெருமான் 

மின்னுஞ் சடைக்கு முடிக்குஞ் சுடர்த்திங்கள் 

௮க்ரங்கை செங்கைக் கணிவளையு மொக்குமால். 

+4 

ஆசியத்துறை. 

எனைத.தச் சீரானும் வருமடி, சான்குடையதாய் ஈற்றயலடி.குறைர்தேறும் 

மூசல்டியு மூன்றாமடியுங் குறைர்தேலும் வருவது, வருமிடத்து இடைம 
டங்யெ மடங்காதும் வரும், 

(உ-ம்.)ராகம்பொதிசடைமேனாண்மதியும்வாண்மதிபோனங்கைகங்குல் 
மேகஞ்செய் கூர்சன்மிலைச்சுந்தலைக்சலலும் விளங்குர்தோற்றம்:
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ஆகம் பகுர்சளித்த வக்காளி லம்பலத்தான் 
மாசம்பதியு மதியும் பகுர் தனித்த வண்ணம்போலும், 

இடைமடக்காய்வநவது, 

உ.ம்.) மாயிரு ஞாலத்து மன்னுயிர்கள் சகண்களிப்பமன்றுளாடு 
சாயகன் சண்டங் கறுத்தன்றே பொன்னுலகை ஈல்ற்றம்மா 
நாயகன் கண்டங் கருதே லச்நாட்டமார் (போலும், 
சேயிழைமாதருக்குச்செங்கைகளுங்கொங்கைகளுஞ்சிவச்கும் 

nth Semen 

ஆசி ரிய விநத்தம். 

சழிநெடி லடி கான்கு தீம்முள் எளமொத்து கருவது. 

அறுசீர் விநத்தம், 

மண்டலத்தின் மிசையொருவன் செய்கவிர்தை யகோவெனவும் 
வாசனாதி, யண்டமவையடுக்கடுக்காயர் சசகஇனிறுச்துமவசானம்போ 
ல,வெண்ட௫சல்லலாண்டகோடியை ம-ன்னருள்வெளி யிலிலக வைக் 
அக்கொண்டுநின் வம்பு, சத்தையெவசாலுநிச்சயிக்கக்கூடாவொன்றை 
Da wee நாற்சீர் காய்ச்€ர்சளாகவும் கடை இரு£ர் இயற்சீராகவு முடிக்சத, 

வறு, 

சேற்றுளா ரின்று மாளா கின்றன களைக் கண்டும் 
போஜற்றிலே னின்னை யர்தோ போக்னேன் வீணே கால 
மா.ற்.றிலேன் கண்டா னர், வண்ணலே யளவில் மாயைச் 
சேம்றிலே யின்னம் விழ்ர்து திகரச்கவோ சிறிய னேனே. 

இது அதரம் இயற்” ராலேயே முடிர்கது. 

(2 வறு, 

சொல்லற் கரிய பாம்பொருளே சுகவா ரிதியே சுடர்க்கொழுர்தே 
மிவல்லம் கரிய மயலிலெனை விட்டெல் கொளிக்தா யாகெட்டேன் 
கல்லிற் பசிய நாருரித்துக் கடுகர் டெரிப கடலடைக்கு 
nado கரிய வர்தகனூர்க் காளாக் இனையோ வறியேனே. 

இத மூன்றாஞ்€ரும்அருஞ்சரும் சாய்ச்ராப்மற்றையஇயற்ரோல்முழ.ர்தது. 
Ga my, 

கண்டு நின்றனை யைம்புல னேமூழ் காமக் கைதவத்தில் 
சொண்டு: செய்லெ யொற்றி யூர்வளர் தொன்மை யடியவாபால்
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விண்டு பேசலை ரால்வ ரின்புகழ் வியர்து நாடோறுங 

கொண்டு போதா வென்ன வோதடை கொடிய கூற்றுவற்கே, 

இது முதலைர் தர் இயம்ராயும் சடையொருர் காய்ச்சராயு முடிர்௪.த. 

——+$-—— 

எழசீர்க்கழிநேடிலடி. யாசிரியவிநத்தம். 

ஆசண மார்க்கத் தாகம வாசி யற்புக மாய்ஈடச் தருளுங் 

காசண முணர்த்துங் கையுகின் மெய்யுங் கண்கண்முன்றுடைய வென் 

பூரணவறிவி றகண்டிலமகனாற்போழ்றியிப்புந்கியோடிருக் ௮ கண்ணே 

தாரணி யுள்ள மட்டுமே வணங்கச் தமியனேன் வேண்டி. டத் தகுமே, 

இ முழ்று மியற் சராலேயெ முடிந்தது. 

(2 வறு. 

அல்லையொத்த சூர்மேல் வில்லெடுத் ந கூர்வே லையனுக்கு வாழ் 

தாகையுமாவார்,வல்லியொக்கபூணார்ையலுக்குமாலாம் வள்ளலுக்கு 

வாழ்வாகியகூதூர்,செல்.லுழக்கிவேர்போர் வில்லொடி ததுமீனார் செய 
பழிக்து வாடா வயல்வாை, புல்லொறுக்சலேடோய் ரெல்வாப்பி 

லேசேர் புள்ளிருக்கு வேரரர்ஈகர் கானே. 

இ காய்ச்சீரும் இயற் ர மாறிமாறி வர் துமுடி6௪.த. 

jo 

எண்சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

அருள்பழு தீத பழச்சுவையே கரும்பே தேனே 

யாரமிர்சே யென்சண்ணே யரிய வான 

பொருளனைத்துர் தரும்பொருளே கருணை நீங்காப் 

பூரணமாய் நின்றவொன்றே புனித வாழ்வே 

கருதரிய கருத்ததனுட் கருத்தாய் மேவிக் 

காலமுந்தே சமும்வகுத்துக் கருவியாதி 
விரிவினையும் கூட்டியுயிர்த் இரளை யாட்டும் 

விழுப்பொருளே யான்சொலும்விண் ணப்பங் கேளே, : 

இத அ௮மரையடிச்கு இரண்சொய்ச்சரும் இசண்டு இய£ருமா யிரட்டி,சஅ 

வருவது,
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வறு, 

தாப்பிளக்கப் பொய்யுராத்து ஈவநிதியர் கேடி 
தலமொன்று மறியாச சாரியனாகச் கூடிப் 

பூப்பிளக்க வெழுகின்ற புற் நீசல்போலப் 

புலபுவெனக் கலகலெனப் புதல்வர்களைப் பெறுவீர் 

காப்பதற்கும் வகையறியிர் கைவிடவு மாட்டீர் 

கவட்டுத்தொன் மச$்திடுக்கிற் கானுழைந்துக் கொண்டே 

யாப்பதனைப் பிடித்தசைக்த பேய்க்குரங்கைப் போல 

வகப்பட்டீர் இடந்துழல வகப்பட்டீர் நீரே, 

இத அமையடிச்கு முதல் மூன்று£ர் சாய்ச்ராயம், சடைச்சர் மாச்சீராயு 

மிரட்டி.தீதுவருவ.து, 
வேறு, 

வற்கலை கொண்டும் வலியவர் கண்டும் 
வனசரு குண்டும் வளியஅ இன்றும் 

கற்களி லென்றும் கனலிடை நின்றுங் 

கனப௫ விண்டும் கதிபெற லிலையா 

on pam சதோர்கத வொற்றியை யார்ந்து 

ஈவமனை வேய்ந்து மனைவியை வாய்ந்து 

படொ.ற்பணி சார்ந்து மசவுடன்வாழ்க்தும் 

புகழ்கரு சிவகதி நிகழ்வது நிசமே, 

இது எல்லாச்£ரும் இயற்? ராலேயே முடிந்தது. 

ஒன்பதின் சீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

வசாங்கு லாவரு மணங்க ஞாாவிழி மயக்கி லேமுலை 
முயக்கி லேவிழு மாநதர்காள் 

'களங்கு லாமுட லிறர்.து போயி காடுசேர்முனம் 

வீடு சேர்வகை கேண்மினே 

அளங்கு நீள்கழ லறங்க வாடல்செய் சோதி யானணி 
பூதியானுமை பாதியான் 

விளல்குசேவடி யுளங்கொளீரெமன் விடுத்த பாசமு 
மடுத்த பாசமு விலக்குமே, 

an Me
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பதின்சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

கைததலச் கழற்க ணிச்ச வைத்திடப் புறத்தொருத்தி 
கட்கடைப் படைக்க சேத்த இறலோரசா 

முத்தல்ப் படைக்க சததெ மத்தர்சிற் சபைக்கு ணிற்கு 
முக்கணக் கருக்கொ ருத்தர் மொழியாசோ 

நித்திலத் திளைப்ப இத்த கச்சறுக் தடிக்க னத்ு 
நிற்கு மற்புகச் தனத்தி னிடையேவே 

எத்திரத் Bal bay டுத்து விட்டுநெட் டயிற்ச ளித்தி 
லக்கனும் மிடச்செய் விக்கு மது தானே. 

ப். தின்சீரின் மிக்குவரும் ஆஅிரியவிருத்தங்கள் பிள்ளைத்தம்ழ் முதலிய 
பிரபந்தங்களிற்காண்க, 

வவவதத்த்ையம 

கலிப்பர, 

கேரீத்று இயற்£ரும், நிராஈடுவாயெ கனிச்சரும் பெரா த, நினாமுதலாயெ 
வெண்பா?ச்சீர்மிகு து, சன்தளையும்பிறசளையும்சமுவி % த.ரவு,சாழிசை,அராகம், 

அம்போதரங்கம், தனிச்சொல், சுரிசசம் என்னும் ஆறுறுப்பு மூடைத்தாய் 

வருவது, 

இத ஓத்சாழிசைக்சலிப்பா, வெண்கலிப்பா) சொச்சகக்சலிப்பா, கட்ட 

சைக்சலிப்பா வெனநான்காம். 

ஓத்தாழிசைக்சலிப்பாவானதவண்ணகவொத்தாழிசைக்கலிப்பா,அம்போ 

தீரங்க வொத்தாழிசைச் கலிப்பா, ரேரசையொத்்ஃ 1ழிசைச் கலிப்பா வெனமூ 

ன்ரும், 
  

* சரவுஎன்றபொருண்மையென்னவெனின் முகச் தத்த ரப்படுவதென்ப, 

தாழிசையென்ற தென்னையெனின் பெரும்பாலுர் தாழப்பட்ட ஐசையுற்ற 
வாசலினென்ப த. 

அ ராகமென்ப தஅ௮ரறாதுகடுடிச்சேரல்,மாச்ொரண்டும் தணிச்தம்வாராது 

குழ்றெழுத்துப் பயின்.றுவர்த நடைபெறுவது. 

அம்போ தரற்கம்-அம்போதி--கடல், தரங்கம்--நீர்த்திரை, நாற்ரடி, முசி 

சீரடி. இரு ரடி*யெ௮சையழ.கள்சடலின்கண் ௮லைகள் கராச்சாரசாரமுறை 

முறையே சுருங்வெருன்ற தன்மைபோல) தனிச்சொல்லைச்சாரசாரமூறையா 

சச்ருமைஈ தவருவது, 

சுரிசகமென்பத ரீர்ச்சுழிபோல நின்று சரிர்து இறுக௫;,
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வண்ணகவோத்தாமீசைக்கலிப்பா. 

தீசவு தாழிசை, அராகம்) அம்போதரங்கம், தனி ச்சொல்,சுரிசகம்.ஆயெ 
ஆறுறுப்புகச்களும் பெற்று ௮ருவ.த. 

கரவு. 

(உ-ம்.) தொல்லுலகம் பசெடிகைச் சடர்மணிவி எக்கேந்தும் 

பல்பொறிய படவரசவு மடுபுலியும் பணிசெய்ய 

௮ரதரதுர் துபிரமுழங்க வமசர்மலர் மழைகிந்த 

இர்திரனு மலரவலுங் கரியவனு மேத்தெடுப்பச் 

சூடகத்த ளிர்ச்செங்கைசக் அணைவிதுணைச் கண்களிப்ப 

அடகத்தி ரமன்றச் தனவாக ஈடஞ்செய்வோய், 

தாழிசை, 

முன்மலையுங் கொலைமடங்க லீருரியு மூம்மதத்த 

வன்மலையுங் கடமலையின் முடையுடலின் வன்றோலும் 

பொன்மலையின் வெண்முடகிலுங் கருமுகலும் போர்த்தென்ன 

வின்மலையும் புயமலையின் புறமலைய வி௫ஏத் தனையே. 

கடராக மெட்டும்விடங் கானாக மோரெட்டுந் 

தடநாக மோரொட்டு் தறித்துளபூர் துலொன்றும் 

உடனாக வடல்புரியுங கொடுவரியி லுடுப்பொன்றும் 

அடனாக வாவல்குற் சணிகலையா யசைக்களையே, 

வருநிலப் புயன்மலச மலரிதழிக் கண்ணியையும் 

அ௮ரு$ல முயற்களங்க மகன்றமதிக் கண்ணியையும் 

கருரீலக் கண்ணியமை செங்கைவரு கங்கையெனும் 

இருநீலச் கண்ணியையுஞ் செஞ்சடைமேல் செறித்தனையே. 

oon & tb. 

சுைவிட முகவெரி சனல்விழி யொடுமினிர 

பிஹையெயி ரொடுமூடல் பெறுபக டொடுமடல் 

எழுழ்வலி யொடுமுரு மிடியென வருமொரு 

மதலிய அயிர்கொள மலர்தரு கழலினை. 

உலகமொ' டுயிர்களு மூலைதச வலம்வரும் 

மலர்மகள் கொழுகனு மகபதி முதலிய 
புலவரு மடிகளொர் புகலென முறையிட 

அலைகடல் விடமுண மமுதுசெய் தருளினை,
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விசையிலெம் மிறைவியும் வெருவர fa & 5 

அசலம தசைதச வடல்புரி கமுக 

நிசசான் மணிமுடி கெறுகெறு நெறுவென 

வசையில் பொன மலாடி. மணிவிச னிறுவிளை. 

இலவிதம் மதிநூக லிசகியொடிசசம 
தலைவ ஈடவிடு மொருவனும் வெருவர 

அலைகட னெடுமுச சஇிர்கர வெதிர் ஈர 

சிலைமக னணையடல் செயது ரல் விழியினை. 

ஈரடி யம்போதரங்கம். (௨) 

அருவரஞு முருவழு மாஇநின்அுமவ் 

அருவழு முருவழு மசன்றுதின் றனை 

சொல்லொடு பொருஞமாய்த் கோன் றிரின்றுமச் 

சொல்லையும் பொருளையுக் ுறக் துகின் உனை. 

ஜாடியம்போதரங்கம், (௪) 

அநீகலம் விழைகந்தவாக் கறமு மாயினை 

படொன்னலம் விழைசர்தவர் பொருநமாயினை 

இன்னலம் விழைக்சவர்க் இன்பமாயினை 

மெயக்சலம் விழைர சவர் Gor uD Sw, 

ழச்சீரோரடி யம்போதரங்கம். (௪) 

மு.த்கொழிலின் வினைமு,சனீ மூவர்க்கு முழுமுகனீ 
எத்கொழிலு Hose sri இ௰வாகச தொழிலினைநி 

இருவிசும்பின் மேலோய்நீ எழின்மலரின் மிசையோய்நீ 

அசவணையிற் அுயின்றோய்நீ அலின்€ மமர்ந்தோய்நி. 

இநச்ரோரடியம்போதாங்கம். (௧௬) 

பெரியைகீ சிறியைரீ பெண்ணு அணுகி 

அ௮ரியைநீ எளியைநீ 2 pps w pipe 

விண்ணுநீ wom cmt fs gi8 விளைவுநீ 

பண்ணுக பயனுநீ பகையுநீ உறவுறி, 

எனாங்கு - இதசனிச்சொல்,



2.8% செய்யுளிலக்கணம் 

சுரிதகம், 

க பனை கழன்றகின் பொதீகழ லிழைஞ்சுதும் 
வெண்மதிக் கடவண் மீமிசைத் கவழ்தாத் 

தண்முடும் குலங்க டாழ்வுறப் படி.தலிற் 

செங்கா லன்னமும் வெண்மருப் பேனமும் 

கீழ்மே லுருவ வாசழற் பிழம்பாய் 

நின்றநின் ஐன்மையை யணர்த்தும் 

பொன்றிகழ் புலியூர் மன்றுதிம வோனே. 

AVON ee 
கவா ளி 

அம்போதரங்கவோத்தாழிசைக் கலிப்பா. 

இதில் அராகம் நீங்சலாசத் தரவு தாழிசை) அம்போதரங்கம்) சனிச் 

சொல், சுரிதகம் என்னு மைக் துறுப்பினைப் பெற்று வருவது. 

நேரசையோத்தாழ்சைக்கலிப்பா. 

இதில் அராகமும்,அம்போதரங்கமும்நீங்கலாக, ஒருதரவும் மூன்று தாழி 

சையும், தனிச்சொல்லும், சுரிசசமும் ௮௧ கான்கு உறப்பினைப் பெற்று 

வருவ. 

வண்கலிப்பா, 

கலித்தளை நிறைர் த சவியோசையும், வெள்ளோசையும் தழுவி சான்கடி. 

மூதல் எத்சனையடி.யாயிலும் வந்து ஈற்றடி மூன்று சீரால் முடிவது. 

(உ-ம்.) சேல்செய்த மகவேற்கட் சிலைசெயத சுடிகைநுதன் 

மால்செய்த குழற்கோதை ம௫ூழ்செய்ய ஈடஞ்செயயும் 

தருணவிஎம் பிறைகண்ணிக் தாழ்சடையெம் பெருமானின் 

கருணைடொழி இருகோக்கிற் கனியாத கன்னெஞ்சம் 

வாமஞ்சான் மணிக்கொங்கைக் கொசிந்தொல்கு மருங்குலவர் 
காமஞ்சால் கடைநோக்கிம் கசைர்துருகா நிற்குமால் 

௮வ்வண்ண மாறிநிற்ப தகமென்றா லகமகம்விட் 

டெவ்வண்ண மாறிநிற்ப தின்று, 

——+f-— 

கோச்சகக்கலிப்பா, 

தீ.ரவு கொச்சகச்சலிப்பா, தரவினைச் கொச்சகக்கலிப்பா, இஃ்ராழிசைக் 
கொச்சசச்சலிப்பா; பஃருழிசைச் கொச்சசக்சலிப்பா, மயங்கச் கொச்சசச 
கலிப்பா என வைர்தாம்,
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தாவுகோச்சகக் கலிப்பா. 

கலீப்பாவிற்குரிய வுறுப்புகளெல்லா மின்றி ஒருதாவுமாத்.திரம் மூன்றடி. 

யாலும்) நான்சடியானும்) ஐந்தடியானும் உருவத. சனிச்சொல்லுஞ் FA SSCP 

பெற்று வருவதுமுண்டு, 

ழன்றடித்தாவுகோச்சகம். 

வடி.வுடை கெமிமுடி. வானவர்க்கும் வெலற்கரிய 
கடிபடு ஈறும்பைந்தார்க் காவலர்க்குங் காவலனாங் 

கொடிபடு வரைமார்பிற் கூடலார் கோமானே. 

நான்கடித்தரவுகோச்சகஈம், 

அடிகொண்ட குறிப்பன்றே யரிபிரமர் மு. ரலானோ 
முடிகொண்ட தலைவணக்கன் ருனிட்பெல்லா மூறைமுறையபோயல் 

கடிகொண்ட பொழிஜழ்றில்லை நடராஜன் கழற்காலவில் 

குடிகொண்ட படிபோது மிடத்தாறிம் குஞ்சிமே. 

ஐந்தடித்தரவுகொச்சகம். 

நாட்டும் புகழ்வாயர். ந நம்பலகை நா கனா 

கூட்டிவைக் குர்தூது கொண்டனாகா ணம்மானை 

கூட்டிவைக் குந்தூது கொண்டனரே யாமாயி 

னாட்டினர்க ளெல்லா ஈகையாசோ வம்மாண 

நகைப்பசென வுசொற்றி ஈண்ணினர்கா ணம்மாளை, 

தனிச்சோற்சுரிதகம்பேற்றுவந்ததரவுகோகச்சகம். 

மல்லாண்ட இரடிண்டோ ணடுமுரலு மணிகாவில் 

சொல்லாண்ட மறைஞுதலும் பலசாங்குச் துலைவெய ந 

பல்லாண்டு செலச்செல்லா விளையோடும் பனிப்பெய்,த 
௮ல்லாண்ட,. ஈல்லிருளி லழகாடர் தொழிலினையே. 

அதனுல். 

பல்பேரூழி செல்லினுழிடிகட் 

கொலலையுஞ்செல்லாதாமாகலின் 

அளவில்கால மலக்கணு ற்றுழலுமென் 

தளர்வுகோக்காய் போலுநோக்கில் 

கருணைசெய் தருளாயல்லை 
௮ருணலம்பழுக்ச வாடல்வல்லோயே, 

en en Nn eee erent
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தரவினைக்கோச்சகக்கலிப்பா . 

இசண்டு தாவுமாத்இிரம் ௨ருவது (சனிச்சொல் சுரிதசத்தடன் வருவத 
மூண்ட) 

(உ-ம்.) குழைதாங்கு சழைமென்றோட் கோமாரி சொலைக்கண்கள் 
இமைதூங்கு முலைக்கண்வைக் தேயெய்தா நானெய்க 
உழைதாங்கு குயிலேங்க வருழு,த்தீ யுககக்கு 
மழைதாூங்கு பொழிற்றில்லை மணிமன்.று ணடஞ்செய்வோய், 

மீனேற்றின் வசம். நான் றனிதுஞ்ச விழித்தோய்கின் 

ஆனேற்மின் றுவசமோ வடலேங்றி லூர்தியோ 

கானேம்ற பைங்கூழின் சவளமா சணக்தின்சண் 

வானேற்ற ப௫ரண்டம் வாய்மடுக்க வல்லதே, 

வவைவவளுத்துபையைப 

சிஃறமிசைக்கோச்சகக்கலீப்பா, 

ஒரு தாவும் சிலசாழிசையும் இடையிடை ஈனிச்சொல்லும் சுரிதசமூம் 

வர முடிவது. 

தரவு, 

மமைதங்கு தஇருமன்றி னடங்கண்டு மஒஇழ்பூத்துக் 

கழஹைதங்கு கலைகிறையிற் கோளிழைக்குங் கொல்லென்று 

நிறைதங்கு தலையுவவு நிசம்பாது நிரப்பெய்தும் 

பிறைதங்கு சடை க்கற்றைப் பெரும்பற்றப் புலியூசோய். 

எனவாகங்கு, 

தாழிசை. () 

வெள்ளெறருக்குங் கரும்பாம்பும் பொன்மத்து மில்ச்சியெம 

அள்ளிருக்கும் பெருமானின் நிருமாரபி னுறவழுத்தும் 

கள்ளிருக்குங் குழலுமையாண்:முலைச்சுவட்டைக் கடுவொடுங்கு 

மூள்ளெயிற்ற கறையசவ முமையென்று நுழையுமால், 

அதாஅன்று, 

சிலைக்கோடி பொருமருப்பிற் புகர்முகனின் நிருமார்பின் 

மூலைக்கோடு பொருசுவட்டைக் கண்டுநின் மூழவுத்தோள் 

மலைக்கோடி விளையாடு பருவத்து மற்றுந்தன் 

கொல்க்கோ பட்டவெனக் குலை*் அமனங் கலங்குமால்,
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அசாஅன்று; 

விடபார்ந்த சுடரிலைவேல் விடலைசன் மணிமார்பில் 

வடமாரந்த முலைச்சுவட்டைக் சண்தென் மருப்பெரச்கை 

தடமார்பம் விடர்செய்யர் சபர்செய்சான் கொல்லென்று 

சடமாவெங் கவுட்சிறுகட் சுயாருரளை வியக்குமால், 

அதனால், 
சுரிதகம், 

கிலைமுகங் நோட்மமெச் சில்லரிர உடங்ரண் 

முலைமுகங் கோட் டினணகுமால் 

பலைமுகங் கோட்டுசின் மழ்புய மலைக் ர. 

பஃறமிசைககொக்சகத்நலிப்பா, 

ஒருசரவும், பலதாழிசையும், சீணிச்சொல்லும்) சுரிசகமும் வர முடிவது, 

தரவு. 

ஒருசோக்கம் பகல்செய்ய வொருகோக்க மிருள்செய்ய 

இருகோக்?ிம் ரொழிஃ்செய்துர் தூயில்செய்து மிலா துயிர்கள 

கருகோக்கா வகைகருணைக் கண்ணோேக்கஞ் செயஞ் ஞான, 

இருகோக்க வருகோக்க மிருநோக்குஞ் செயச்செய்து 

மருகோக்றாம் பொழிற் றில்லை மணிமன்று ணட ரசெய்வோய், 

நா மீசை. (௯) 

கடிக்கமலப் பார்வைவைர்துங் கண்ணனார் சாணான் 

அடிக்சமல முடிக்கமல மறியாதே மறிதுமே, 

முத்தொழிலின் முகற்றொழிலோன் முடியிழக்தான் றலையிழக்த 
௮த்தொழிலிற் செனிற்றமியே மறிதொழிற்கும் வல்லமே. 

இருக்கோல மிட்டுமின்னு முணசாதா லெர்தைகின் 

இருக்கோல மியாமுணர்ந்து சிந்திக்கக் கஉடவமே. 

ரான்மறைக்குர் அறைசண்டார் கதோளிழர்தார் சாவிழர்திங் 
கூன்மறைக்க மறைப்புண்டே முய்த் துணர்வு பெரியமே. 

பலகலையுங் குலமறையும் பயின்றுணார்தும் பயன்கொள்ளா 

அலகலையுஞ் சிலகலைய மூணசாசே முணர்துமே,



௩ செய்யுளிலக்கணம் 

அசனால்) 
சுரிதகம். 

அம்மரின் ஐன்மை யெம்மனோ ருணா்தற் 

கரிதே யெளிே யாதல் 

பெரிதே கருணை சிறியே மாட்டே. 

enn LISA OOo 

மயங்கிசைக்கொசீசகக்கலிப்பா, 

அ உறுப்பும் பெற்று முறைமாறிப் பல.தரவும் பலசாழிசையும் பொருச் 
தி வருவது, 

(உ-ம்.) கலம்பகமுசலிய பிசபந்தங்களிற் காண்க, 

பப்ப 

கட்டளைக்கவிப்பா. 

முதலில் மாச்சீர்பெற்ற காற்ரோனி உருவத ௮மரையடியாசவும்,௮.து இர 

ட்டி.த் சோரடி.யாகவும், ௮வ்வடி. சான்குகொண்டு வருவது. அரையழ.ச் செழு 

தீ.ஐ மூதலசை நேராயின் பதினொன்றும்) நிறையாயின் பன்னிரண்மொம், 

நோசைக்கட்டனைக்கலிப்பா. 

பன்னகததுரு மாதவனும்புலிப் 

பாதராதனும் பார்த்திடத்தில்லையி ம் 

பொன்னதாற் செயுமன் நிடத்தாடிய 

பொற்பு மேயபுசாசனத்தெெய்வமே 

யன்னவாகனதச் தன்றுணையாகும்வே 

சாந்துபூவு மடுக்கடுக்காவிஓிங் 

கன்னல்விற் கைச்சமாத்திற ததால் வருங் 

சாமவாரிகடர்திடச்செய்திடே 

நீரையசை க் கட்டளைக்கலிப்பா, 

அனகவானவ ரும்பலதேவரு 

wine gs op தினங்கைகதொழப் 

பனசபூடண மாடி டவாடவாய் 

பத்தரொண்ணப் படியருள்பண்பனே 

- இனகான்றனளைச் சறியெந்கேரமுஞ் 

இித்தசன்கரியைட் புகழ்சிந்தைசேர்



செய்யுளியல், க 

ஈனகமேனிபடர்கையா் கண்டரும் 

காமவாரி கடர்திடச்செய்திடே, 

hp 

கலிப்பாவினம். 

  

tr) LB OO 

கலித்தாழிசை; கலித்துறை, சட்டளைச்கலித் துறை, சலிவிருத்தமென 

டான்கு வசையாம். 

கலித்தாழிசை. 

எத்தனை ராலும் இரண்டடியாய் ஈற்றடி. மிக்குவர்த முடிவது. (இது 

ஒரு பொருண்மேன் மூன்றடுக்க வருவது இறப்பு.) 

(உ-ம்.) செல்லார் பொழிழ்றில்லைச் இற்றம் பலத்தெங்கள் 

பொல்லா மணியைப் புரழ்மினோ வம்மின் புலவீர்காள். 

முத்தேவர் தேவை மு௫லூர்தி முன்னான 

புத்தேளிர் போலப் புகழ்மினோ வம்மின் புலவிர்காள், 

ஆங்கற் பகக்கன் நளித்தருஞந் தில்லைவனம் 

பூங்கற் பகத்தைப் புகழ்மினோ வம்மின் புலவிர்காள, 

——+fo-—-—- 

இரண்டடியின் மிக்குப் பலவடி.களாய் அளவொத்து ஈற்றடி, மிக்கு வரு 
வத முண்டு, 

(உ-ம்.) இருகூற் அுருவத் திரு ஈண் பொழிற் றில்லை 

ஒருகூற்றின் கூத்டை யுணசாய் மடநெஞ்சே 

ஒருகூற றின் கூத்தை யுணரா யெனின்மற்றப் 

பொருகூற்றதந் தோற்றப் புலம்பேல் வாழி மடகெஞ்சே. 

ஈற்றழ. மிகுர்.து ஏனையடி.கள் மிச்குங் குறைந்து வருதலுமுண்டு, 

(உ-ம்.) காளி யாட கனலுமிழ் கண்ணுதல் 

மீளி யாடுதல் பாடுமே 

மீளியாடல் வியந்தவ டோற்றெனக் 

கூளி பாடிக் குறைப்பதும் பாருமே, 

 



Ze. செய்யுளிலக்கணம் 

கலித்துறை(கலிநீலைத் துறை.) 

ஐஞ்சோடி. சான்காய்த் தம்முள் ௮அளவொச்து ௨௬௮2. 

பானற் கருங்கட் பசுந்தோகையேமெய்ப் பயன்றுய்ப்பவதீ 

தேனக் கலர்கொன்றை சாரூப்பியந்தந்த செயவலார்கிலொர் 

ஊனக்க ணிதுபிளை யொழுகும்புறக்கண் ணுளக்கண்ணதாம் 

ஞானச்க ணேயா த னல்கும்பிசான் றில்லை ஈட சாசரோ. 

_......_ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

முதற்சீர் நான்கும் வெண்டளை பிழையாமல் கடையொரு?ர் பெரும்பா 
ன்மை விளங்காயாச வரு மைஞ்சரழ. கான்குகொண்டு மூடிவத. இரடிக்கெ 
Oss முசலசை ரோேராயின் பதினாறும் நினாயாயின் பதினேமுமாம். 

நூரசைக்கட்டளோக்கலிந்துறை, 

செவ்வாய்க் கருங்கட்ை WG கோகைக்கும் வெண்மதிச் சென்னியற்கு 

மொவவாக் திருவுரு வொன்றே யுளதவ் ௮ருவினைமற் 

ஹெவ்வாச் சியமென் றெடுத்திசைபபேமின் எருட்புலியூர்ப் 

பைவாய்ப் பொ.றியச வல்குலெர்காயென்று பாடுதுமே, 

நிரையசைக்கட்டளைக்கலித்துறை. 

கரும்புஞ் சுரும்பு மரும்பும் பொரும்படைக் காமா்விப்வேள் 

இரும்பும் கனாந்துரு கச்செய்யு மாலிறும் பூதிசகன்றே 

விரும்பும் பெரும்புலி யூரெம்பி சானருண் மேவிலொரு 

அரும்பும் படைத்தழிக்கும் மலொண்டத் தொகு தியையே, 

இக் கலித்துறைகள் கோவைக் கவித்துறையென்றும்) இல்,தச் சலித்துறை 

யென்று மிருவசையாம், மேற்காட்டிய இரண்டு செய்யுளுசக்கும் சோவைக் 
கலித்துறைகளில், இலதக் கவித் துறையாவ.து ஈற்றடியிலுள்ள மூன்றாம் இர 
ண்டாஞ் €ராகத் தம்மிலே யாதல் தமது அயற்சர்களோடாதல் ஒசைபிரி௰் து 

மொழி பக்குவிட்டுப் பக்குவிட்ட மொழி முதற் சரோடொன்றி ஓழுயெ 
ஒசைத்தாகய் இறப்பினை யுடைத்தாய் வருவது. 

வண்கொடி யேய்மதின் மாறை வசோதயன் வாணனென்னார் 

எண்கொடி யேனெய்த விவ்வண்ண கீயிரங் கேலிசங்கேல் 

அண்கொடி யேடடை வண்டிமிர் பூங்கும மூபுஈத்தாட் 

பெண்கொடியே பிரியேன் றரியேன் கிற்பிரியினுமே. 

சிறுபான்மை சட்டளைக் சலித் துறைகளின் ௮டி.களில் கடையோருரே் 
கனிச்€ரும் வ.சுப்பெறும்.



செய்யுளியல்: ௩௧. 

'உ-ம்.)*இனிக்தமுடைய வெடுத்தபொய்பாகமுங் காணப்பெற்ரான்? 

சயிலைச்செம்பிற்பைம்பூம் புனங்காக்குங் கருங்கட்செவ்வாய்”? 

அன்றதென்னா சள்ளற்பள்ளத்தினோடங் கணவாணகத்துமே?? 

:சள்ளக்சயலு மிசா௫ுயினமீனுங் கடைப்பட்டதே!? 

ஓற்றைத்கள்ளி விளங்காயாகச் சொள்ளலாமெனின்-தன்ன தய்ய-சர்தி 

்சளைத்-சன-சர்தமாக்க அங்லனங் கொள்ளலாமேயன்றித்-தத்.த-சர்.த.ததைக் 

சொள்ளுசல் யாண்டையதென்பசாம். 

கலிவிருத்தம், 
நாற் ரடிசான்சாய் அளவொத்துவருவது (இதபதினோரெழுத்து முதற் 

பன்னிரெண்டெழுத்தின்காறும்வரும்.) 

(உ-ம்.) SP வென்றுகு ரைப்பதல் லாற்சமன் 

வாவா வென்னில் வசேமென வல்லிோ 

தேவே சன்டயி நில்லையி னெலலையில் 

சேர்வி ரோலது செய்யவும் வல்லீரோ. 

வஷ்ப்பா. 
பெரும்பாலுங்சணிச்சீரும் சிறுபான்மை அயரும் பெழர்றுத்தன் தளையும் 

பிறதளையும்சமுவி இரு£ரானாயினும் முச்சரானாயிலும் மூன்றுமுதலியபலவ 
டிசளால் கி.ரம்பித்தனிச்சொல்பெற்று ஆ௫ரியச்சாிசசகத்தான் வருவ. 

தறளடிவத்சிப்பா, 

(உ-ம்.) வையமீன்ற மறைக்கிழவனும் 

கொய்தழாய்மவுலிக் குணக்கொண்டலும் 
தருவார்நீழற்ரார் Certs goin 

வான்முறைகாழ்நீது வாழ்த திசைப்ப 

மை தீருணர்வின் மழமுனிவலும் 

பையசவசசும் பணிக்திழறைஞ்ச 
விமையம்பயந்த விளங்கொடியோமும் 

தமனியப்பொதுவிற் டுண்டவம்புரி 

தில் லைவாணநின் திருவடிக்கீழ் 

சொல்லுவதொன்றிது சொல்லக்கேண்மதி 
கமலலோசனன் கண்படுக்கு 

மமளியைநின்மருகங் காதரிக் கனை 

5



கன் செய்யுளில்க்கணம் 

செங்கேழ்ரறு௮,௧.ம மிருமகளோடு 

மங்சவனுறைதருமாழிச் சேக்கையைப் 

புலிக்கான்முனிவ.ரன் புகல்வனுக்கு 
ஈலலகருகருணையி னயந்தளிக்கனை, அவன் 

அதனால் 

பாயலு மமளியு மின்றி மன்றநின் 
வாயிலி னெகொள் வைஇ னனையவக் 
திருமனை யனையவற் களித்தரின் 

மெய்க்தொழி vamp af Ons குவதே. 

இசனடிசோறும் மு.சற்சண்ணே பொதுசசர் பதினாறும்காண்க. 

சிந்தடிவந்சிப்பா, 

(உ-ம்.) கடிக்காம ரைக்கண்ணன் விழிக்கமலர்தர 

வடிக்காம ரைச்சுடர்பபரிதி யளி2 கருளினை 

அதனால்) 

பு.துமலாப் பொழிற் றில்லைவாண 

உகவியின் வரைத்தோள் வடிகள்கைம்மாே, 

eon 

வஞ்£ப்பாவினம். 

வஞ்சித்தாழிசை; வஞ்சித்துறை; வஞ்சிவிருத்தமென மூன்ளும், 
வஞ்சித் தாழிசை. 

இருடி. கான்காய் ஒரு பொருள்மேல்மூன்றடுக்க வருவ. 

(உ-ம்,) பிணியென்ற௮ு பெயசாமே 

தஅணிகின்று சவஞ்செய்விர் 

அ௮ணிமன்2 லுமைபாகன் 

மணிமன்ற௮ு பணி௰மீோ. 

என்னென்று பெயசாமே 

கன்னின்று தவஞ்செய்விர் 

நன்மன்ற லுமைபாகன் 

பொன்மன்ற௮ு பணியீசே,



செய்யுளியல், ௩௫ 

அரிதென்று பெயசாமே 

aot larg சவஞ்செய்விர் 
உருமனம லுமைபாகன் 

திருமன்று பணியீரே. 

ப வய 

ack FS env. 

இருடி. சான்சாயொரு Orin Cora ga g( OMI sEHPTPSSLIM 
முூதீல்ஒன்பதுவராயில்வரும்.) 

(உ.-ம்,) பொன்செய் மன்றில்வாம் 

கொன்செய் கோலத்தான் 
மின்செய் காடொழார் 

என்செய் கற்பே, 

வக்சிவிநத்கம். 

முச்சீரடி. நான்காய்வர்துமுடிவது 

(உ-ம்.) ஒன்றி னம்பச லோகமே 

ஒன்றி னம்பச லோகமே 

சென்று மேவருக் இல்லையே 

சென்று மேவருச் தில்லையே, 

மருட்பா, 

புறநிலைகைக்ளே வாயுறைவாழ்த்து செவியறிவுநூ௨௮யெபொருள்களைக் 
கொண்டு வெண்பாமுதலில்வர்து ௮சவல் பின்னாகவருவ து, 

கைக்கிளைமநட்பா. 

ஒருதலைக் காமத்துச்குரியசாட்டு ஐயம், துணிவு; குறிப்பறிவு மு.தலாயெ 

பொருள்பெத்.றுவருவழு. 

(உ-ம்.) பருந்தளிக்கு முத தலைவேற பண்ணவற்கேயன் றி 

விருந்தளிக்கும் விண்ணோர் பிறர்க்குக் திருந்த 
வலனுயர் சிறப்பின் மன்ற வாணனக் 

குலமுனி புதல்வனுக் &ந்த 

அலைகட லாடுமிவ் வாயிழை ரோக்கே, 
அதக ௮ ௬௧-௮௧ /



ட்கள் செய்யுளிலக்கணம் 

புறநீலைமநட்பா. 

புலகோர்சள் பிழலாவாழ்ச் தம் பொருளுச்சடனாப் வருவ. 

(உ-ம்.) அரசியல் கோடா தரனடியார்ப் பேணும் 

முசசிய ரூனைவேன் மன்னர்-பசசோன் 
கழலிணைப் பொதுவில் காப்பாக 

வஹமிவழி சறக்து வாழியோ பெரிதே, 

—+f-— 

வாயுறைவாழ்த்துமநட்பா. 

அறிஞர் பிறருக்குச்சொல்லும் உறுதிசாசனப்பொருளால் வருவது. 

(உ-ம்.) வம்மி னமசங்காண் மன் றுடையான் வார்கழல்கண் 

டுய்ம்மி னுறுதி பிறிதில்லைமெய்ம்மொழிமற் 

மென்மொழி பிழையா தாகும் 

பின்வழி நுமக்குப் பெரும்பயன் ஐருமே. 

A 

    

சேவியறிவுறு௨ மநட்பா, 

ஆன். றமேலோர் அரசர்க்குணர்த் தும்நீ தமுமையின்கிலைமைப்பொருளால் 
வருவ, 

(உ-ம்.) வாழ்த்துமின் றில்லை கினைமின் மணிமன்றம் 

தாழ்ததுமின் சென்னி தலைவற்கு-விழ்த்த 

புறகெறியாத்ரா தறரெறி போற்றி 

கெமிகின் ரொழுகுதிர் மன்ற 

துறையறி மாந்தர்க்குச் சூழ்கட னிதுவே. 

e 
¢ 

நூற்பா (சூத்திரம்.) 

சில்வசை யெழுத்துக்களாளாகய சொற்ளொடராய்ப் பல்வகைப்பொருள் 
சளை விளக்கத்திட்பமுறுட்பமுமமைத்துச் சர் அழ. தொடை முதலியவமைய 

றையின் றிவருவ த. 

  

(உ-ம்.) அவனவள I வெனவவைழமூ வினமையின் 

தோ ம்றியதிதியே யொடுக் மலத்துளதா 
மந்தமாதி யென்மஞனார் புலவர், 

வவ; EOC nonin:



செய்யுளியல், ௩ள 

* வண்ணப்பா, 

சர்தக்குழிப்புக்களை யாதா. ரமாக்கொண்டு வருவன, அவையாவன-தத்த- 

தீரத் த-த₹த-தா5த-சன-சான-சன்ன-தய்ய-எனவெட்டாம், 

இல்வெட்டும்-சச்தா-சாத்தா-தந்தா- சார்தா-சனா- சானா-சன்னா-தய்யா- 
எனஅதம்நீண் கப்ப இனொரும். 

(உ-ம்.) தத்தஃபத்திஓ௰்தர்,உட்டன்,கொய்ச்து,மெய்ச்சொல் 

காத்தன், 

தாத்த-காற்று,பாட்டர் கூத்களன்,பார்ப்பு, தூர் ம நன், 

காழ்த்தல், 

தந்த-மஞ்சு,கொண்கர், கந்தன்,மொய்ம்பு,மொயம்பர், 

மொயம்பன். 

கார்த-வேந்து,வேக்தர்,பாய்கள்,பாய்நு,சார்ங்கர், 

சார்ங்கம், 

{DOU (Fy BOUT Hi BOI. 

தான-காறு,சூதா,பாதம்,கேளவி,சா/கண்,கூர்முள், 

மான்மி,தேன்வி,மாண்மன்,கூன்வில்,மான்மர்,மாண்விண், 

குன்ன-கண்ணி,மென்வி,அண்ணன்,பொன்வில், 

முன்னர்,;என்வென். 

தய்ய-வள்ளி,செய் தி,வள்ளல்,செய்,தல்,மெய்யன், 
செய்கண். 

தத்தா-௮த்தா-கற்றார்,தெட்டான் பொய்க்கோ,கெய்க்கோல், 

மெய்க்கோன், 

காத்தா-சாத்தா, ஆற்றார், மாற்றான்,வேய்ப்பூ,வாய்த்கோர், 

சாக்கோன், 

தீந்தா- அந்தோ, சம்கார வர்தேன்,மொய்ம்பா,மொய்ம்போர், 
மொய்ம்போன், 

* இவ்வண்ணப்பா ஆரியப்பாவிஸினமே, விரிவுப்ற்நிச்சடையிற் சேர்ச் 

கப்பட்ட த,
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தாந்தா-சேர்தா,வாங்கார்,சான்ர௬ுன்,ரோர்தோ,சார்க்தார், 

மாயர்தான். 

கனு-ருசா, சிறார், கவான, 

.,சானு-சாசா,போகார்,மேவான்,தர்பு,கூர்வேல், சேரமான், 

கேண்மோ, .அன்மா,ஆண்மான்,கூன்வாள்,வான்மேல், 

தேதன்விண், 

தன்னா-௮ண்ணா,மன்வா,முன்னோன்,௮ன்னோர், பொன்வேல், 

Dan wire, 

தய்யா-மெய்யே,கொய்தோ, தள்ளார்,செப்தாரி வல்லோன், 

ஒல்கேன். 
டிகை 

அரைச் சந்தம் 

இப்பதினாறன்மேல்-ன -னா-உயிர்மெய்வரிலும் , இவவுமிர்மெய்யோடு- த- 
ம-ஓற்றுவரிலும்-த்-ம்-சனியே அப்பதினாறடன்வரினலும் ௮ரைச்சங்தமாம், 

(உ-ம்) 
தர்தன- தரதனா-தந்தனத்-தர்தனாத்-தந்தனம்-தர்தனாம்- தந்தத், 

தந்தம், 

Ee ாவா யவை 

வவித்தல் மெவித்தல்களால் தய்ய வென்பது தன்ன-தனவாம். 

வலித்தல். மெலித்தல், 

செய்கி. தய்ய தொய்வு-தய்ய 

நெய்நி- சன்ன தொய்வு- சன 

வர்ம-தய்ய செய்கை-தயய 

வாம்ம-தன்ன செய்கை- சன 

தன்னச்சர்சமானது மெலவிவால்தனவாம், 

(உ-ம்) 
சண்மு-தன்ன 

சண்மு-தன 

மன்வில்-தன்ன 

மன்வில்ஃ- கன. 

FN OE ae tN AN gn
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வண்ணக்தறளடி.. 

(உ-ம்.) BT 6) அனதன 

பாணார் மொழிகிறை 

சோணா சலாடி. 

பேணா தவனுறு 
மாணா நரகமே, 

ஆணவத்தின் ih cert in a 

வண்ணச் சிந்நடி. 

மனன கானன FHT 

கரக வாசையில் வன்பிரர் 

காரணி மீகொரு கொன்பெரர் 

ar லோகமு மின்புரு 

சருணை நாயக சன்பளுர், 

வண்ண வளவடி. 

தானத் சானன சானத் தானன 

தேனைப் போல்கவி மாலைச் சரியா 

வாளைச்சீயென வாழ்விட் டாளபவண் 

மானைச் £ீறுகண் மாதரக் கோரிறை 

யானைக் காவுடை யானிற் பாதியே, 

வண்ணக்கட்டளைக்கலித்துதை. 

SOR 0 

  

தனதத்தச் தனதததத் தனதத்தத் தனத்தத் சன கானா 
பொலிவற்றுதக் தினமற்பக் கலைகற்றுக்கெருளற்௮ுப் பொருண்மாலே 

சொலிவைத்துப் புகழ்கெட்டுப் புவனத்திற் றளர்வுற்றுச் சுழலாமே 
புலியக்கச் தகளைச்சுற் மராபொற்பச் திருவொற்றிப் புணர்வார்பா 

லொலிமுற்றுத்துதிசொற்றுக் கதிபெற்றுப்பயன்மிக்குற்.துயர்வாயே, 

அறுசீர்வண்ணவிநத்தம். 

தனதன சனதன தயயன தயயன தனதன தனதனனா 

முதலிடை கடையள வில்லவ ருள்ளவர் முழுவது நிறைபவசா 

மிதமுறு மிசைவளர் கய்யலை மெய்யினி லியனுடனணைபவசா
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அதலினி லொருசு,௪ னிவ்வுல குய்வகை கொடியினி லருளபவசாம் 

விதபிச மபுரியி னல்லவர் ஈள்ளிட விழைவுட னுறைபவரே. 

எழசீர்ளண்ண விநத்தம். 

தானதன தானதர்த தானதன தானதந்த 

தானதன தானதந்த FOR BTC 

பாவையனா யேகிரும்பி நர்மவ சோமிறைநது 

பாழமுமன மேமெலிந்து நலியாதே 

பூவலய மேலனர் க3லாபிகளை யேபுகழ்ந்து 

போதவறி இஜூயிகழ்ர்து மெலியாதே 

நாவலர் (srr at a பூதிமணி யேயணிந்து 

GRRE! ou யோகமென்று புரிவேனோ 

இர௱வலுட்ன் மாமுகுந்த னோமெய ஞார்வணங்கு 

மாதிபுரி வாழவரந்த பெருமானே. 

வயறு று வ OO 

சர் தங்களில் சலபலசேர்ம்.து ஒரு துள்ளலாம். துள்எல்மூன்.றுகொண்டது 

ஒருகுழிப்பாம். குழிப்பொன்றும் ஒருிறுதொங்கல் துள்ளலுஞ்சேர்ர் துஒருகலை 

யாம், கலையெட்டுக் கொண்ட துவண்ணம். 

இநதுள்ளவ்கொண்டகலையாலவந்தவண்ணம். 

மின்னலையொத் தேயுற் றிருக்கன்ற வாழ்விலே 

வெம்மையறச் தான்மிக் மொப்புண் டிடாமலே 

யின்னலறுத் தேூற் சுகத்இன்கண் மேவுமா 

யென்னையெடுத் தாணற்றமிழ்ச்சச்த மோதுவேன் 

'வன்னமலர்ச்சோலைச் திருச்செர்தினாயகா 
வண்ணமிசைப்பானைப் புசக்குந்தயாபரா 

தென்னணிவெழ் பானுக் குவப்பொன்று தேதகொ 

சென்னைகர்க் சோயித்றிருத்தண்ட பாணியே, 

டட



செய்யுளியல். 

எண்ரநகு வர்ணம், 
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பெருமானே, 

இவ்வண்ணமிச்குவருங்கால் அடிசருசாலுகலையாசவும்,எட்டிச்சலையாச வு 
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ம்,ப இனாறுகலையாசவும் வரும். இவர்றின்விரிவை அப ரவருணூரிராச.ரருளியவ 

ண்ண ச்தியல்பிற்காண்ச.
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களைக்க(நித்து இரு? ரடி.வஞ்சிப்பா வாசச்கொள்ச. 

tee ole வகு 
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கெட்டமையால் குற்றியலிசாத்தை ரீச்கிஃ கூவிளங்சாயாகச்கொள்ச 

குழலினி இயாழினி ெவ்பர் நம் மக்கள் 

மழலைசொற் கேளா வர், 

இதலுள்-இயாழினி-எல புழி விளமுன் கிஸாலக்து சளைசெட் 

குற்தியலிகரத்மைக்கழிச்,அ விளமுன்ரோசைச் கொள்க, 

டமையால் 

வலையை இவ மநு OO 
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Brag gm ஜென்பா ணுடங்கிடைக்கு கென்றுலை க்கு 

மாரோமா வன்றளந்த மண். 

இசனுள்- தாரோஓ.நா-என் பு. றி நாலசைச்சீர் வெண்பாவில் வந்தமையால் 

உயிரளபெடையைநீக்கி மூவசைச்ீராசச் கொள்க, 

ete 

ஒற்றறபேடை -ஆய்தம். 

சீர்தளைகெடவரின் ஒற்றும்,ஆய்சமும் ௮அஎபெடுகத்தத் சணிச்குறில்போல 

சேரசையாம்,
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(உ-ம்.] கண்ண் கருவில் கார்புதல்லை கூசெயு 

மெ ரன்ன்பொடுிசணா BI போவா யிலவம் 1 மெனி ம் 

he 

oO OQ * * . எல் இலந்கிய சையரா யின் walt 

oo ச 3 17 
வெஃஃ க வார்ம் இலலை விரி, 

ய 

இரண்டு மாத் தினாயினையுடைய மெட்டெட த்மாயெ-ற செய்யுட்சவில் 

குற்றெழுத்தாகிக்குறி2 மாடும், நெடிலொடிம கூடி நிீரையமையாம், 

(உ-ம் ) அன்னையை யாளனோவ சார ஒலரியி டாப் 
வய ‘ “ 

௪ oy ௫ . . ௩ 

புளணபையா பவள் புலர து. 

~ ABDC = ரு 
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செய்யுரில் மூன்னுமபின்றும ௮சை ஏதறாகிப உறுப்புகள் நிற்புழிய 

திம் துருற்றப்படாமல் DCT GOT wD OY BF Fav றை ம்ம் 

(உ-ம்.) கடியார்பூங்நோள £ மடாயிறு ரிண்ட்டர் 

இரியாத் ரஞ்சிம்ஜில் சினை நத. 

இதனை, கடியார்.பூப்கோரளை-சடாயினா உ என அலூழடின் ஆடூமியத்தளை 

யும், கலித் சளையுக்கட்டு வெள்ளைச்சன்மை தன்றுமாசலால், கழ.யார்பூ-கோ 

தை-கடாயினான் எனறு அ௮லூ_ப்வேண்டும், 

மலர்மிரசையேகினான் மாணடிரேந்தார் 

நிலமிசை வாழ்வா, 

இதனை, நிலமிரை-ரீ9-வாழ்வார் என்று அலஇடின் ஆூரியத்தளை தட்டு 

பெண்பாவினிறுதிச்கண் ௮சைச்சராகற்பாலது இயர் ?ராய்முடியும், அதலால் 

கிலமிசை-ரீடவாழ்-வார் என ௮லடெல்வேண்டும், 

பார்க்கு மாகெர்ச்கும் பண்டி ராங் மொண்டவர்க்கும் 

ஊடுநர்க்குங் கூரர்ககு மொத்தலாஃ-நீதீர் 

நல்வயலூர ஈறுஞ்சார் நணியக௨ ம 

புல்லலினூடலினிது. 

இதனுள்-டு௧ர ஈசரங்கள் பிரிர்திசைச்தன வாயிலும் இரண்டினையுங்கூட் 

டிரிரையசையாச ௮லடச் சீருச்சளையுஞ்சசையாவாம் அல்லாவிழன், சால் 

சைச்2ராய் வண்ணமழிர்து ஒசையுண்ணாது கெடும். 
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சீர். 

சேமா, புளிமா, வென்ற நேரீற்றியற்ிரிரண்டும், கருவிளங்கனி, கூவிளங 

கனி என்னுகிறைகவொ௫யே வஞ்ூவுரிச்ச ரிரண்டும்சலிப்பாவினுள்உாரா. ௧௬ 

விளங்கனி கூவிளங்கனி என்னுமிரண்டும்ஆ௫ரியப்பாவினில்வாரா. ஓழிக் தூர் 

களெல்லாம்பாவிஐள்ளும் பாவின ச. நுள்ளும்மயய்கும் ஆயிழு, ம், வஞ்சியுரிச்£/ 

நான்கும்வெண்பாவில் வாரா, 

தளை. 

எல்லாச்தளையம் எல்லாப்பாவிலுள்ள௦், பாவினச்௫ள்ளும் மயங்சப்பெ 

ரிலும் வெண்பாவில் Qu pFi கெண்டஆயும் மெண்சீர் வெண்டளையு மல்லு 

வேறுதளைவரா.து 

எனவவ வையை 

அழ... 

இயற்சீர் கெண்டளையால்வர்க வெண்பாவடியும் வஞ்டியடியும் ஆரியப் 

பாவிலுள் உர் துமயங்கும், ஆரிரியவழ.யும் சலியடியும் வஞ்டுப்பாவினுள்விரவி 

வரும், வெண்பாவடிமம் ஆரிரியவடியும் கலிப்பாவினுள் புச்ரு மயங்கும். 

டட 

தொடை, 

அடிமோனைத்தோடை. 

அழ.சோறு முசலெழுச் சொன்றிவரத்தொடுப்பது, 

(உ-ம்.) மாவும் புள்ளும் வதிவயிற் படச 

மாடீர் விரிந்த பூவுங் கூம்ப 

மாலை தொடுத்த கோதையுங் கமழ 

மாலை வந்த வாடை 

மாயோளின்னுயிர்ப் புறத்திறுத் கற்ற, 

ப பஒத்ஆவையய் 

இயைபுத்தோடை, 

அடிதோறும் இறுதிச்£ீர் ஒன் றிவருவ த:
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(உ-0,) இன்னை BS UT TMS இளவிய மணங்கே 

ஈன்மா மேணிர் சுணங்குமா சணங்கே 

ஆடமை * சரோவி கூடலு பணங்கே 
A . . 

Yow irony sroy மானங்றே 
ஐ கு 
கருது © ஈரி ர இலாமுமணங்ே த, 

அவவாவைவவ்திவ யவை mm * 

Hie Ip Tom Ge Teo. 

அழிதோறு முதறகரரா்் எ முழுதலைப்படர கொடுப்... 

(உ-ம்) இரு்பரக் நன்னா மார் LL TI Bo 
௮ ௪ ச சலகுவிர் நன்ன வெண்மண கொருறை 
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சி DROIT Te) மாயம் ர் 
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அடியஙபேடைந்நொடை 

அழ கோறு முசசசணனளோ யளபெூத தொன்றி ௬௮வது 

(௨-ம்) ௮௮ வளிய வலவன்றன் பார்பபினே 

ட. இசையுங் கொண்டீசளை!। பவ்ளியட் 
“om உ ௩ a « ௪ 

உர் கிரையகாப ப்நுஞ்ரா இதிரைவன்றேன் 

Ber ar ue ம OU GJ UCOVUL ot lbs a IT ஙு துற ௦ 

CPP UY PLAS Bist 

fey 

அந்நாதிததோடை. 

இரடியினந்தத்திலுள்ள எழுத்தாவநு சீராவது அடியாவது மற்றோ£டி.கி 

கு ஆதியாய்வருவது, 

(உ-ம்) உலகுடன் விளம்கு மொளிஇக ழவிர்மதி 

இதல னழிக்கும் வளங்கெழு முக்குடை. 

முக்ரூடை நீழற் பொற்புடை யாசனம் 

ஆசனத் திருக்க தருந்கொளி யறிவன் 

ஆரனத் இருக்க இருர்தொளி யறிவளை 

அ.றிவுசே ர௬ுள்ளமோ டருச்தவம் புரிர்து
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துன்னிய மாந்த PO soot) 

பன்னருஞ் இறப்பின் விண்மிசை யுலசே, 

  அடி 00. 

இரட்டைழதோடை. 

அழ.முழுது மொருசொல்லே வாத்சொடுப்பது, 

(உ-ம்.) ஒக்குமே யொக்குமே யொகச்ரூமே Qt Kab 
ரி க ் க . . 

Mor 5H ah p PO ar 1S) யொக்ருமே யொக்கும் 

குளக்கொட்டிப் பூவி னிறம், 

tome eras 

சேந்கொடை, 

மோனை முதலாகிய சொடையும் தொடைவிகத்பமும் போலாத வேறு 

படத் தொடுப்பது. 

(உ-ம்.) பூக வேங்கை வியன்டனே யேறி 

மயிலின மகவு நாடன் 

நன்னுகு் கொடிர்சி மனக்கக ரானே, 

அவத: என்தன. 

இயைபு. 

இணை யியைபு முதலியஈ ஏழுவிசற்பழும் வருமாறு, 

(உ-ம்.) மொய்ச்துடன் றவழு முலே பொழிலே 

மற்றக னயலே முக்துறம் மணலே 

நிழலே யினியக னயலது கடலே 

மாதர் நஇலே வல்லே யியலே 

வில்லே நதலே வேற்கண் கயலே 

பல்லே களவம் பாலே சொல்லே 

புயலே குழலே மயலே யியலே ௮ கனால் 

இவ்வயி னிவவுரு வயங்கலின் 

எவ்வயி ஷனோரு மிழப்பர்தர் நிறையே. 

சஇணை,பொழிப்பு, ஒரூ௨,கூழை;மேற்க துவாய் 8ழ்ச்ச தவாய்,முற்றுஎன் 

பா. 

EES



bo ழி பிய ல், Po 

oF GI Gn &. 

இணை எதுகை மூசலிய மேழுவிகற்பமும் வருமாறு, 

(உ-ம்.) டொன்னி னன்ன பொறிசணங் கேத்டிய 

பன்னருங் கோங்கி னன்னஇங் கவற்றி 

மின்னிவ சொலிவடச் ராங் மன்னிய 

ஈன்னிற பென்லை மிர்னிடை ௮ 5 7B 

stor tomy QRS sar Dor gy s கன்னடை 

அன்ன மென்படை போப பன்மலாம் 

அன்னியம் புன்னை பின்ணிழம அன்னிப 

மயிலே சாயல் வாஸுரல் 

அயிலவே லுண்ரணெம் உரிவி ரர ன ௮. 

முூசண. 

இணைமாண மூதலாகிப கேழுவிகற்பரூம் வருமாறு. 

(௨-7) “டிப் GQ. rn a Mh DATA CHL 

Db நப 2ய நுரப்பிற் டு RM 106 WT hl 

TMT MRT G mit OTT AEDS of AG spr 

சிறிய பெரிய நிதர்ப௨ந போைதன் 

Qarar dor @ prem sy Crus acne topo 

இரும்கைய நிலைய மே? மி வியக்கத் 

ூவரவாய் * இருது முவச்9 நனை முனியாது 

எண்று மின்னண் ப ro B 

பொன்றிகம் செரி ம் போ/வல் லோயே: 

ஆ 
or nner rear rn 

அள பெடை. 

இணையளபெடை முசலாகிய வேழுவிகற்பமும் வருமாற; 

(உ-ம்) கா௮ட் டான மரைமல ருழக்கிப் 

பூஉம்குவளைப் போல SHEDS 

காஅய்ச் செர்நெற் கறி* தப் போய 

மாக் தா௮ண் மோடட் டெ.ருமை 

G sori புனலிடைச் சோதஜர் பால் 

மீஇனாஅர்ச் துகளுஞ் ௪இர் 

ஏஎ னணா௮ நீஇ ணீஇர



செ ய்யுளிலக்கணம் ௪௮ 

ஊசன் செப்ஈ கேண்மை 

அய்வளைக் சோளிக் கலரா னாவே, 

ஆசிரியப்பா - கலிப்பா, 

இலைகளில் சமா்ருரியகாறர்£ரடியினுமிகுக்து ஐர்ரழ யும்அரிசாய்வரும், 

த ரிரியப்பா, 

(உ-ம்.) உமணாச் சேர்க்து கழிற்க பாருறிடே னன் லை 

yn mips senor Corton cw) பெருஙகட 

டின்னறா வென்றி சாயின் 

இனியவோ டு (ரர தமிய றக ir cor Gis 

கலிப்பா, 

(உ-ம். நானாான் வுள்ளபார் ஞானங் 9 ளாரொன்னையாச டிவார் 

வானோர் பிராளனென்னை பாண்டிவனேன் ur Bir பங்கி 

டைரி? qyeart வி் - ரம்பன் (நன் ந / ந an f oO”) nN US 

ேஞார் கம மே சென்,.நா tris Sari gee 
ன் 

9 

Gr. 6D. 

ஷெண்பா, சவிட்பா, ஆூரியப்பா இவைசளில் நுவிஷம், உ ஞ்ிப்பாவின் 

இடையிலும் கடையிலும் ஒரு2ர் வருவ த. 

ெவண்பா 

(உ-ம்.) உஅக்கான் - சுரகரானா வண்ரைச் பவானப ப் பான் 

TBST GDI ப பல்புசழை ITI. = A nh TOTTI, 

டின்மை யகல்வது போல விருணீய்? 

மின்னு மனிசேர் மறை, 

aF fu Gaus, 

(உஃம்.) அவரே - கேடில் விழுப்பொரு டருமார் பாசிச 

வாடா வல்லியங காடிறக் தோரே, 

பானோ- கோடா ரோல்வளை கெழெ வேங்கிப் 

பாடரைசேச்கையுட் படர்கூர்ர் னே. 

penne 

கலிப்பா, 

(உ-ம்) உலூனுள்-பெருர்,சகையார்பெருர்தரைமைபிறழாலேபிற மினு 

மிருர்தகையவிறு வரைமேலேரியபோலச்சுடா விம



ஒழிபியல், ௪௬ 

சிறு ககையார்சிறுககைமைசறப்பெனிலும்பிறழ்வின்றி 

யு ககைமையுலகலுக்கோசொப்பாஇுத்தோன்ராவே. 

oe Foun. 

(உ-ம்.) மாவயவக்களின் மயக்குற்றன- வழி 
கலங்கழாலி்-துறை-கலக்குற்றன 

& 
* 

      

கலிவெண்டாவும் - வெண்கலிப்பாவும்- 

இவையிரண்டினையும் ஒன்றெனக்கொண்டு கலிப்பா வினச்திற்சேர்த்துள் 
ளார் பலயாப்பாசிரியர், சலிகவெண்பாவானது வெண்டளைபிழையாது தனிச் 
சீர்பெற்றுப் பலவடிகளால்வருவத. வெண்சலிப்பாவானத சலித்தளையும் வெ 

ண்டளையும் விரவித்தணிச்சொற்பெறாது பலவடிசளால்வருவது, கலிவெண்பா 
வில்கலித்தளைவி.ரவின் இன்னாவோசைப்பயத்தலை எஃசெவியு நுண் ணுணர்வுமு 

டையாரறிவர், சகலியெனவிசேடிக்சலின் கலித்தளை விரவு வேண்டுமென்பாரா 

யின், வெண்பாவிருத்தத்தில்வெண்டளைவிரவாமையை யறிவாராக, சலியென்ப 

து இங்குமிகுதியைக்குறிச்தத. ஆகலின்கவீவெண்பாவினை கெண்பாவினத்இ 

ற் சேர்த்தள்ளேம், அச்சாலத்து வீரசோழியவாிரியர், இக்காலத்து முச்.துவீ 

ரியவாசிரியர்சம்மசமு tones. 

தால - தாழிசை. 

௮ம்போச.ரங்க வொச்சாழிசைக்கலிப்பாவும், வண்ணகவொத்தாழிசைக்க 

லிப்பாவும் நீம்சலாக,மற்ற கவிப்பாக்களுக்குத் சரவு மூன் நடியேரிறுமை,பெரு 

மை பாடுவோனது பொருண்முடி.புகுறிப்பே. 

௮ம்போதரங்கவொத்தாழிசைக்கலிட்பாவிற்கும், உண்ணகவொத்தாழினசை 

ச்கவிப்பாவிற்கும்,பெருச்கஞ்சுருச்சமில்லை. ௮றடியேசரவு,பொதுவகையால்தா 

மிசைச்சொல்லிப்போந்தாராயிலும் தாழிசைச்ரெண்டடி. "ிறுமை,கான் சடிபெ 

ருமைமூன் நடியானலும்வரும். 

வண்ணப்பா, 

இப்பாச்களில் குழிப்புச்சிை சவும்,கொடுக்தமிழ்ப்புணர்ப்பும், அளபெடைச் 
சேர்ச்சையுமாகாவாம், வடமொழிமரூஉச் சொற்கள்புணரின் சுவைசருன் றும், 

தறுக்கல, 

(உ-ம்.) யானை யெருத்தத்திருக் 5 விலங்லைவேற் ழென்னன் 
இருர்தார்சன்றென்ேன் றியேன், 

இதில்யேனென்ப த.தியேனெனசக்குறுச்கும் வழிகு.றுச்சலாம், 

குறை, 
தலைச்குறை, இடைச்குறை, சடைச்குறையெனமூன்றாம்,



௫ல் செய்யுளிலக்கணம் 

தலை க்குறை, 

(உ-ம்.) மரையிதழ் புரையமஞ் செஞ்2ீறடி, 

இ.தில் தாமரையென்பறு மரையென முதற்குறைக்சது. 

இடைக்தறை. 

(உ-ம்.) வேதினவெரிரினேதி முதுபோக்து. 

இதில்ஒர் தியென்றது ஒதியெனஇடைரகுளறக்ச.து. 
கடைக்குறை, 

(உ-ம்.) கிலுண்டுகிலிகை கடுப்ப, 

இதில்நீலமென்பத ரில்எனர்கடைகுறைம்த த. 

XENI NOI Ye 

அனந்தம். 

எழுச்தானச்தம்,சொல்லானக்சம, பொருளானகத்சமட்யாப்பானக்சம், அணி 

யானர்த மெனவைர்சாம், 

எழத்தானந்கம். 

(உ-ம்.) ஆழியிழைப்பப்பசல் போமிறிவல்லாக 

Cor) gitar writs gut திரும்- வாழி 

நறுமாலைத்தாராய் இறையே வாலு ென்றுஞ் 

செறுமாலை சென்றடைந்தபோது, 

இசலுள் இரையணசொென்ற தஇைறையமோஓ என எழுச்துிலைபிறழக் துஅள 

பெடையெடுச்சது எழுச்தானர்சம், 

சோலலானந்தம், 

(உ-ம்) என்னிற்டொலிந்த திவண்முக மென்றெண்ணியே 

தன்னிற் குறைபடுப்பான் றண்ம திய-மின்னி 

விரிர்திலங்குவெண்குடைச்செங்கோல் விசய 

னெரிந்திலங்கு வேலினெமும். 

இதனுள் விசபனென் ற சொல்லையூத்த எரிர்தஎன்றுசொன்னிலைபிறழ்ச் 

தந்த சொல்லானத்தம், 

போநளானத்கம். 

(உ-ம்,) வலிக்குமாம் மாண்டா£மனம். 

இதனுள்மாண்டாரென்பது மாட்டிமைப்பட்டாரொனவும்) இறக்தாரென 

வும் பொருள்பட, பொருணிலைபிறழ்க்த பொருளான ந்தம்,



ஓழிபியல், டுச 

யாப்ப"னந்தம். 

(உ-ம்.) எனுக்கு ஐ கல்வ னிதிவாழ் ote Fan TT 

மனுங்கு சிகர்யாரை வகுப்பாம். 

இசலுள்இசாமனென்றத முதல.பீற்றிலும்இரண்டாமடி தலையிலுமாசப் 

QO ps துவந்த யாப்பானர்தம். 

அணியானந்தம். 

(உ-ம்.) இர்சரனே போலுமிளஞ் சாகன் ETH TDG 

பர்திரமே போன் நிலங்கு மல்லாகம். 

இதனுள் சாத்சனணாகிப 8ழ் சனை யரசனைப்போலுவமித்து அணிபிறழர்த 

அணியானர்சம் 

தறிப்பிசை, 

எமத்தோசை பலலாஈ மூற்கு லா இலவகை ௮னுகரணமுதலியன செய் 

யள்சகதுவச்தால் அவற்றைபும் ௮சையுஞ்ருமாக அலகிட்டுத்தளை.பும்௮டியும் 

சொடையும் பிஉரயாமற் கொண்ெ நிரப்புதல், 

. ச ச 5 * ௧ 0 0 (௨-௦) மான்லைங் சொன்றை மல/வேயர்து மற 

வென்று இ ப மிடை aC ost-O) Fost WI 
e ச ௪ « . 5 

if, ரியாட்டை பைற ௯ பண்மைய [7௭ம் பில ¢ ow 

ry க 

யிபாயோ வண்ணா மாறு, 

ஓப்பு. 

சா சளை மூசலியனவராயறக்சப்பட்ட செய்.புளுட்டில சொன்ன பெற் 

இியிர£ ஜிரிச் தமிஃகுங்குறைக் தமவச் சாலும்ஒருபுடையொப்புமைகோகச்சார்த் 

இ அ௮றட்ஙகனச் தவறிய செப்யுட்களையும இலக்கணகதெறியால் முன்னோதிய 

செய்.புட்க.ரின் பால்பகித் தி;கொள்ளுசல்: 

(உ-ம்) கோழியுக் வின ரர்கல் ரூரலியமபுக் 

காழியு ணீல ௩ மடங்ரணீர் போதுமினோ 

வாழிரறாழ் வையந உறிவனடியே இர் 

கூமை ஈனையக் ரூடைர்து கூனிர்புன 

இ£ழியு மன்னுவா மென்றேலோரெம்பாவாய் 

நாற் ?ர்கால்டியான்வருவ.து சலிவிருச் சமென்று வரையறுக்கப்பட்டி.ருப்பி 

னும் இ%தஜர்தடி, யால் வர்தமையின் ஒருபுடையொப்புமை நோக்கக் சலிவி 

ருத்தச்தின் பாற்படுத்தம். இசனைத்தரவுகொச்சக மெனிஜுமிழுச்சா த. 

பிறவும் புராணகவிஒராற்பாடப்பட்ட இலச்சேங்களமிக்குங் குறைச் தம் 
வரினும் இவவிலக்கணத்தால் ஒன்றன்பாற் படுத் இக்கொளவேண்டும், 

_ ee pee ntti



a. 

கடவுள் துனை, 

பாட்டியல். 
— 

  

அறவு, 

பாட்டூ, 

பாவுறுப்பு மேற்கொண்டொலிக்கும்பாட்டு ஆசுகவியென்றம், மது.ரகவி 

யென்றும்,சித்திரகவியென்றும்,வித்தாரசவியென்று நான்குவகைப்படும். 

ஆசுகவி, 

தருபலவனிவ் வெழுத்சானா தல், இசசொல்லானாதல், இப்பொருளானாதல்? 

இல்வணியானாதல், இப்பாட்டானாசல், இவவெழுச்சா இஇவவெழுத்தந்தம், இச் 

சொல்லாதி இச்சொல்லந்சமாகப்பாடுவாயென்று கூ.ற,அப்பொழுதே ௮வனக 

ருகி.தக்கு ஓப்பப்பாடுவோன், 

மதுரகவி. 

தொடையும் தொடைவிகற்பமும் செறியச் சொற்சுவையும் பொருட்ச 
கையும்விளங்க உருவசவணிருதவிய முப்பத்சைந்தணிகளோடு அலங்காரம் 

பெறப்பாடுகோன், 

சித்திரக்கவி,. 

ஏகபாதமும் எழுகூற்றிருச்கையுங் காசைச்சரப்பும்கரச் துறைச்செய்யுளும் 
கூடச்ச துஃகமும் கோமூத் இரியும் இலைமுதவிய வறிச் துபாடுவோன், 

வித்தாரக்கவி, 

மறம் சவீவெண்பா மடலூர்சல் இயல் இசை பாசண்டத்துறை பன்ம 

ணிமாலை மும்மணிக்கோவை ஈரோடை இழயைமுசலியன பிறவும் விரித்துப்பா 

டுகோன்- 

பூலமைப. 

கவி சமசன் வா.இி வாக் இவையான்கும் புலமைக்கயல் பு. 

கவி. 

ஆசதவி மதுரகவி ச் இரசவி வித்தாரக்சவி அறிது பாடவல்லவன். 
  

* பாட்டியலென்பத பாட்டின்கண்ணவாஏய இலக்சணமுணர்த் இத்தன் 

ஜனொடியைபின்மை நீக்9த்தலமை பற்றியபெயராய் கின்றது, இவ்வியலோடு 
செய்புளியற்கு வேற்றுமை யென்னையெனின்௮த செய்தல் செய்யுளெனகின் 
அசெய்புட்செய்தலி௰ச்சணமாயிழ்று,



பாட்டியல். @a 

கமகன். 

ஞானவிசேடத்சாலேயாதல்சல்விப்பெருமையாலேயாசல் ஒருவன்சொல் 

லிய நூல்விகற்பச்ைசத்சான் பயிலாஇிருக்தும் பொருள் விரிக்கவல்லவன், 

வாதி, 

எடுத் தச சொண்டசோளுக்குப் பொருச்தனமேற்கோளும் சாரணமும் 
அவையிரண்டிற்குப்பொருர் தினவெடுத் தச்சாட்டும்சொல்விமுடி.க்கவல்ல வன். 

c வாக்கி. 

அறம் பொருள் இன்பம் வீடென்பனசம்மில்விரவாமர்கேட்டோர் விரும் 

ப இலகச்கணத்தையாசல் இலக்கயத்தையாதல் செஞ்சொல்லால் விளங்கச்சொ 

ல்லவல்லவன், 

வெவ்வவளவகளித்த ௮துவவைய் யய 

பொ ருத்தம், 

a 
மங்கலப்போநத்தம். 

திரு, யானை, சேர், பரி, கடல், மலை, மணி, பூ, புகழ்) சீர், ம.தி, நீர், எழுதி 

அ; பொன், ஆரணம், சொல், புயல், நிலம், கங்கை) உலகம், பரிதி) ௮மிழ்சம் 

இவற்றின்பரியாயப் பெயரும் பிறவுமாம், 

சொோற்போநத்தம். 

மூதலெடுச் தகொண்ட மூவசைச் சீரியவாடு.ப சொற்கள் மங்கலத்சவா 

யிஜம் வகையு.ரி சேர்க்சனவும் இறப்பில் சொல்லும் பலபொருட் சேத்த 

சொல்லும் பொருளியசொல்லும் தோன்றல் திரிதல் கெடுகலென்னும் விகாச 

விற.இச் சொல்லும்வைக்சப்படா. 

எழந்துப்போரத்தம். 

ஓற்றுட்படமூன்றும் ஐந்தும் ஏழும் ஒன்பதுமாயெவெழுத்தால் மூதன் 
மொழிச்குவருவது ஈன்று, & நான்கும் அறும் எட்மொடய வெழுத்தால் முதன் 

மொழிக்குவருவதுதி த. 
தானப்பொரநத்தம். 

குற்றெழுத்தைந்தோடும் தமச்கொத்த நெடிலைச்சேர்ச்த இசரம் ௨௪. 
சின்றதானத்து முறையே ஐகாரஓளகாரங்களைச் சேர்த்தால் உயிரும் உயிரு 

மெய்யுமென்று சொல்லப்பட்டதொகையெல்லாம் ஜர் Ha. PUL BG, Pap 

றைப்பாட்டைச்தலைமசன் இயற்பெயரின் முதலெழுச் தின் கூற்றைத் தொ 
டங்கப் பாலன் குமரன் இராசன் மூப்பு மரணமென வருவித்தால் கடையி.ர 

ண்டும் ஆகா, 

* உலசம் அமுதம் ஆரணம் எழுத்,து எனப்பிறழ்ச்து வருமேனும் மங்கலச் 

ரல் அமைவுடைய என்ச,



Ge செய்யுளிலக்கணம் 

un Cun psa, 

குற்றெழுத்தெல்லாம் ஆண்பால்,நெட்டெழுத்செல்லாம் பெண்பால், ஆய் 
சீமும் மெய்களும்பேடு. பெண்பாற்குப் பெண்பாலெழுத்தும் ஆண்பாற்குஆண் 

பாலெழுக்தும் ஆம்,இருமையுமயங்குப் புணரிற் குற்றமாம். 

உணுப் போநத்தம். 

௮இஉ எ ஆய நான்குயிரும், ௪௪ ச நப ம வ ஆயே எழுமெய் 

யும் அமுசவெழுக்சாம், யாயோ ராரோலாளோ இவவாறுமெய்யும்ய ரல 

ஆ௫யமூன்றுமெய்யும் உயிரளபெடையும்,ஒற்றளபெடையும்,மகரச்குறுக்சமும் 
ஆய்தமும் * ஈஞ்செழுச்தாம், 

எரணப்போநகாம். 

பணிரண்டுயிரும் வக்லெழுச்தசாறும் பார்ப்பாருச்சாகாம்ச நய ரபம இவ் 

வாறு மெய்யும் அரசருக்காருமல வ றன இர்நான்கு மெய்யும வணிகருக்கா 

கும்.ழள இவ்விரணடுமெய்யும், ரூத் கிருக்காகும் 

Bri Cui aaa. 

௮௮ இரஈகார்ச்திசை, உள எஏஜஐ {171-v, eg pm a2 FGorr.0, 

சகசா௫£ இருவோணம், ௫ ௧. இருவாடுிரை,கெகேகை பு௱ர்பூசம், கொகோ 

கெள பூசம், சா ௪2 இரேவஇ,சு ௫ செ சே சை முச்சுவினி,சொ சோ செள 

பரணிஞஞாஜெஷஜொ விட்டம், தசா சோக, நி$௮தா சதெசேதை 

விசாசம்்சொதோதெெ)ள சதயம், ந நாநிநீ ந நூ அனுடம், Gs Go os Carr 

டை, கொசோரெள பூரட்டாதி, பபாபிமீ உத்திரம், பு பூ ௮்சம், பெ பே 

பைபொபோபெள த்திரை, மமாமிமீமு மூ மகம், மெ மே மை ஆயிலி 

யம், மொமோ மெள பூரம், ய யா உம்இாட்டாஇி,யு யோ மூலம், வ வா வி 

வீ உரோசணி,மெ லே வை வெள மிருகசீரிட ம், 

பாட்டுடைச்தலைவன் பெயரின் முதலெழுசத்திற்கு உரியசாள் தொடங்க, 

உறடன்ற இருபச்சோம காளினையம ஒன்பரொன்பராகப்படுச்துச் சென்மம் 

அனுசென்மம்) உபசென்மமென்று கூறப்பட்டமுப்பருஇயீனும்ஒன்று மூன்று 

ஜந்து ஏழு எண்ணின் வக்சராட்கள் பொருச்சமுடையன வல்றவெனக்கொ 

ண்டு இரண்டு மான்கு அற எட்டு இவைசளி.னின்ற சாட்களைப்பொருத்தமு 

டையவாச முசற்சிணா யெ நுச்சொல்லவேண்டும். 

கநிப்போநத்தம், 

௮இ எகசடசப ஆூபூவான்ப செழுத்தும் சேகர்கதி, தாஊ 

ஏஙஞண ச ம ஆயெ வெண்பதும் மச்சட்ககு, ஓஓயரலழ ந யெ 
   அவைவததைககுவளை. 

* மங்கல மொழிச்சண் ஈஞ்செழுத்துவரின் குற்றறுடையனவல்ல,



பாட்டியல், குடு 

வேழெழுச்தம் விலங்கின் ௧இ, ஈ ஒள வளன அகிய ஐர்தெழுத்தும் ௩உரகர்க 

தி.இவற்றள் சேவச கிய i மக்சள்ககியம் நங்லனவாம் விலங்கின் தி ஈரகர்கதி 

* தீயனவாம், 

உணப்போநநகம், 

சேமாகசாய் இக் சராம்; புளிமாங்காய் சக்திகணம், ஈருவிளங்களி 

நிவக்சணம், கூவிளகங்கறி £ர் மராம்டுவைஈல்வளவாம், கருவிளங்காய் அர்த 

ரசணம்) கூவிளங்காப் குரிபா ர், சேமாங்கணி வாயு£்சனாம் புளிமாங்களி 

தீச்கணம் இலைய காஉரம், 

=~ on tr >, Bc ee 

சிறப்புஈிக். 

சானம்பொருக்தரரம்,) நடட்பொரு ர் ஈழமும், உரட்ட பொருத்தமும் கூற்றம் 

வரல்ாகா; சலைவன்இயநர்பெயலாக்குரித் ந மங்கலசொற்ரும்குர்றப்பாளெதா 

வின் ௮ம்மங்சலள்சொற்கு அடைகொடுக் ஓர்கூறுசலும், பரியாயச்சொற்கூறு 

சலும் உரியனவாம்,அம்பங்கலகசொல் முசற்கணன்றிஈடுவிலும் இறுதியினும் 

நிற்கவும்பெறும், 

OBEN SCO REHM ge பசாற்பெ- நர தமும், உண்டிப்பொருத்சமுமு எ 

முதிறுப்பொருச்சமும், ேறுபடினும் அமையுமெனவும், நாணத்தினையும், நர 

ளினையும், சணத்தினைபுஙருளித் 2 மண்ரலச்ிசொால்2வறுபழூலும் அமையுமென 
வங் கொள்க. 

nt fap வைகை 

ரு ° 

ம், 

பெண்பா வெண்மை,ஆசிரியப்பா ரெம்மை9 கலிப்பா பொன்மை, ஞ் 

சிப்பாகருமை, ் 
ர 

ர ம் ப் 

வெண்பா பிராமஈகுலம், ஆடிமியப்பா ச்திரியகுறம்) கலிப்பா வணிச்கு 

லம், வஞ்சிப்பா சூரதிரகுலம். 

- BIN. 

வெண்பா சார்ச் கிகை முசலியவேழும், ஆசிரியப்பா மசமூசலியவேமும், 

கவிப்பா௮ுனுட முதவியயாறம், வஞ்சிப்பா௮விட்ட முதலியவேழும், 

pag’, 

கெண்பா விருச்சிசம்மீனம், ஆரரியப்பாமேடம் இங்சம் தலுசு,கலிப்பா,மி 

தனம் கும்பம் துலாம், வஞ்டிப்பா இடபம் சன்னி மகரம், 
  

அனையை வள 

* எடுச்சமங்கலச்சொல்முதலெழுச்தாமாயின் குற்றமுடையகல்ல், 
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கிரகம், 

கெண்பா சச்இிரன் வியாழம், ஆரரியப்பா சூரியன் செவ்வாய், ஃலிப்பா 
புதன் சனி) வஞ்சிப்பா கெள்ளி இராகு. 

நீலம். 

வெண்பா முல்லை, ஆூரியப்பா குறிஞ்சி, கலிப்பா மருதம், ௨ஞ்ூிப்பா 

நெய்தல், 
——eje—— 

ப.ங்கலச்சொற்கள். 

& fi, 

ககா,5,£,சொ,சோ, ௩, நா,கி,நீ, யா, வ, வா, வி, வீ என்னுள் ஏழுத் 

துகளை மு.தலாகவுடைய பெயர்களுக்குச் சொன்றெடுச் தப்பாடுக, 

எழுத்து. 

று, தா, யூ என்னும் பெயர்களுக்கு எழுத்து என்றெடுக்க, 

Gun or. 

G &, Ose, gs, gr, Os, Cs, Os, Ca, 4,14, Qu, Gw, Gur, Cus 

மெள, என்னும்பெயர்கட்குப்பொன் என்றெடுக்ச, 
பூ. 

கெள)சை, ம, மா, மி, மீ, மு, ஹூ, மை, வெள, என்ற பெயர்சட்குப், பூ 

வென்றெடுக்க, 
தி ந-திங்கள். 

சொ) கோ என்றபெயர்கட்குத்திரு ௮ல்ல.து தங்கள் என்றெடுக்ச. 

மணி, 

Os, Cs, con puis Ee woof anne, 

நீர், 

சை, 9, £, 2, சை, கொ, கோ, பை என்னும் பெயர்கட்கு நீர் என்றெ 

0௪. 
சோல, 

ஓள,௪,௫ூ,செ, சே, கெள, கெள என்னும்பெயர்கட்குச்சொல் என்றெ 

டுச்ச, 
கங்கை, 

ன் 
௮ ஆ, ஓ.ஓ,ததா, சொ, தோ, யோ என்னலும் பெயர்கட்குக் கங்கையென் 

QpQse, 
வாரணம், 

ஜெ, ஜஞொ என்றபெயர்கட்கு வாரணம் என்றெடுக்க, 

் கஜ்சரம், 

இ, ஈ, ஞா, என்னும் பெயர்கட்குச்குஞ்ச.ரம்என்றெடுக்க,
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உலகம், 

ப, பா, என்றபெயர்கட்கு உலகம் என்றெடுச்சு. 

பார், 

கசா, பெ, பே, பொட, போ, வெ, வே என்னலும் பெயர்கட்ருப்பாரஎன் 

நெடுக்கு, 

(SH. 

௨, ௨, எ; எ;$ஐ, நை, மை என்னலும் பெயர்கட்குத் தேர்என்றெடுக்க. 

இம்மங்கலச் சொல்லுகட்குப்பரியாயமானொற்களைக்கொண்டுபாடிலுமி 

முக்காது. 

அமையையவித இணையை 

bard ID Ovi, 

பாட்டைக் தலைவன இயம்பெயலாயும் ஊர்ப்பபெயணாயும் உகந்து எது 

கையிணிலையுளவாசமப் பாடுக திறப்பு, 

moon 

b at bs ow lp xe 

பலராலும் உடன்பட்டவழக்கோடு நூப்பயன்பயக்கும்இன்பத் இனேவிட் 
மிமறுதலையாற் புணர்த்சலும்,வடவெழுத்சே மிசப்புணாத்தலும், பழையோர் 

கூறிய இலச்கணசொற்களைவிட்டுச் காலத்தாற்கூறும வடி உச்சொற்புணர்த்த 

லும், வினாவின்றி மயங்கச்கூறுசலும் உழுவாம். 

யக பு Roo -—-—-— 

வருணம். 

வெண்பா அ௮ச்சணருக்கும்,அரரியப்பா௮ ரசருக்கும், கலிப்பா வணிசருக்கும் 

வஞ்டிப்பா சூத் இிரருககும்உரிமவாம். 

க்ணை, 

வெண்பாமுல் க்கும், ஆ௫ிரியப்பா குறிஞ்சிக்கும்,கலிப்பாமருசத்இற்கும், 
வஞ்சிப்பா கெய்சலுக்கும, மருட்பாபாலைக்குமுபியவாம், 

நீறம், 
வெண்பாவீற்குவெண்மையும்) ஆ௫ரியப்பாவிற்குச்செம்மையும், சுவிப்பா 

விழ்குக்கருமையும்,வஞ்சிப்பாவிற்குப் பொன்மையுமுரியவாம், 

8
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Bl Gr. 

வெண்பாவிற்குக்கார்த் இகைமுசசல் ஆயிலியமீரகவும், ஆரரீயப்பாவிற்கு 
மகமுதல்விசாசமீருக வும்,சவிப்பாவிர்குஅனு டமுதலவிட்டமீருசவும், கஞ்சிப் 
பாவிற்குச் சசயமுசல்பரணியிருகவுமுரியவாம். 

இராசி. 

வெண்பாவீற்குக்சகர்க்சடஈம் விருச்செம் மீனமும், ஆரிரியப்பாவிற்கு மே 
டம் சிங்கம் தலுசும், கலிப்பாவிற்கு மிதுனம் துலாம் கும்பமும், ௨ஞ்டிப்பா 

விழ்கு இடபம் கன்னி மகரமுமூரியலாம். 

கடனு, 

வெண்பாவிர்குச் சச் கிரனும் பிரசஸ்ப தியும்) இரரியப்பாவிற்கு ஆதித்த 

ஓம்செவ்வாயும்,சலிப்பாவிற்குட்புசலும் சனியும், உஞ் சிப்பாவிர்கு சுக்ஈரனும் 
பாம்புமுரியோர்.இன்னும் பாக்சளுக்குரியபுஷ்பமும் சந்தன மூம்வஸ் தரமும் 

பரணம்சளாரம் மவ சொன்ன நிறப்பருதியிஞவேகொள்ச, 

கவ அதிலை யவை 

பிரபந்தங்கள், 

சாதகக்கவி, 

ஒரைநிலையும், இதிரிலையும், யோககிலையும், காண்மீணிலையும், வாரமிலையம் 

கரணநிலையும், கிரகரிலையும் ஆகியவேமுறப்புகளினிலைகளையும், சோ இடநூ 

லால் சன்குணர்ந்து அவற்றையமைத்து ௮வர்ருல்கலைமசஜுச்கு ௮அடைஉன 

கூறல். 

பிள்ளைக்கவி. 

சாப்பு செங்களா சால் சப்பாணி up geo லாரானை அம்புலி சிறுபறை 

இற்றில் சறதேர் இவற்றை முறையே ஆூரிீய விருத்தத்தால் பத்துப் பத்தா 

சச்கூறு௨து ஆண்பாற் பிள்ளைக்சவி. இவ்வுறுப்பினில் கடை மூன்றொழித்துக் 

கழங்கு அம்மனை ஊசல் என்றிவற்றைக் கூட்டிக்கூறுவது பெண்பாற் பிள் 

ளாக்கவி, 

பிறந்த மூன்றார் நங்கள் முசல் இருபத்சொரு தங்கள் காறும் ஒற்றித் 

ச திங்களில் நிறைமதி பச்சத்திற் பிள்ளைகசவியை விரும்புக. மன்றாமாண்டி, 

லும் ஐச்தாமாண்டினும் ஏமாமாண்டினும் கொள்ளவும்பெறும். காப்பு ஒன் 

பது பாட்டானும், பதினொரு பாட்டானும் பாசெ. நிலங்கள் பத் துக்சம்மில் 

ஓப்பக்கொண்டு பாடுமிடத்து ஓற்றைப்படடாடுதல் சறப்புடைத்து; இர 
ட்டி.க்சப் பாடுமிடத்தும் ஒசை பெயர்த்துப்பாடெ, காப்பு முதற்சணெடுத்த
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ஆரிய விருத்தம் நான்சடிக்கும் எழுத்தொப்பப் பாடுதல் வேண்டுமெனக் 
கொள்க. 

கலம்பகம். 

மெண்பா சலிச்தறை ஒருபோகு முதற்கவி யுறுப்பாக முற்கூறி, que 

குப்பு மசங்கு ௮ம்மனை காலம் சம்பிரதம் சார் சவம் ருறம் மறம் பாண் களி 

சச.து இரங்கல் சைக்கிளை தாது ௮ண்டு சமை ஊசல் என்னும் பதினெட்டு 

௮ப் பியைய மடக்கு மரும்பா அகவற்பா சலிப்பா வஞ்சிப்பா அடூரியவிருத் 

தீம் கவீவிருள££ம் சவீத்தாறிசை வன்சிவிருச்தம் வஞ்சித்தறை வெண்டுறை 

யென்னுமிவர்றுல் இடையே வெணபா கலித்துறை விரலி அர்சாதித்தொ 

டையான் முற்றுறக் கூறுவது, 

காலச்சான் மருவிய பிச்சியார் சொர்றியார் இடைச்சியார் மூசலியவுங் 

கொள்க. சேவர்ச்குநூறும் அந்கணர்க்குத் சொண்ணார்றைஈறும் அரசர்க்கு 

சொண்ணாறும் அமைச்சருக£ரு எழுபதும் வணிசர்க்கு ஐம்பதம் வேளாளருக் 

குமுப்பதுமாகப்பாிக. ௮ச்கணரைச் சேவருக் சொப்பாசவும், குறுநில மன்ன 

வரை அரசாக சொப்பாகவும் பாமிதலுண்டு, 

பரணி, 

போர்முகத்து ஆயிரம் யானையைச்கொன்ற வீரனைத்தலைவனாகக்கொண் 

ட) கடவுள்வாழ்த்து கடை இறப்பு பாலைநிலம் சாளிசோயில் பேய்களோடுகொ 

ளி சாளியோடு பேய்கள்கூறத் சான்சொல்லக்கரு திய சலைவன் £ர்ச்திவிளங் 

க ௮வன்வழியாகப் புறப்பொருள்சோன்ற, வெம்போர்வழங்கவிரும்பல், இவை 

யெல்லாம் இருரேடி, முச்சீரடி Quidég ஓ.ழி;ச மற்றடியாச ஈரடி. பலசா 

ழிசையாற்பாடுவு. 

வெண்சலிப்பாவாற்பாடி.ஐு.மிமுக்காது. 

கோவை. 

இருவகையாகிய முசற்பொருளும், பதிரான்குவசையாயே சருப்பொறு 

ளும், பத் தவகையாகி.ப உரிட் பாரு ரம் பெற்றும் கைகள முசலுற்ற அன்ப 

டைக்காமப்பகு இயலாம் களவொழுக்கமும் கற்பொழுக்கமும் கூ.றலேயெல்லை 

யாசச்சட்டளைக்சலித்தறை நானூற்றால் திணைமுதலாக துறையருசச்கூறப்ப 

ட்ட பன்னிரண்டக;ப் பாட்டூறுப்பும் வழுவின்றித் தோன்றப்பவத.இத அச 

வல் வெண்பா கலிப்பா வஞ்டுப்பா வண்ணம் இவந்ருலும் வழங்கப்படும் 

வநக்கக்கோவை, 

அகரமுதலாயெ கெழுத்துவருச்ச மொழிச்குமுதலா மெழுத்தக்சட்ட 
ளைச் கலித் துறையாகப்பாடுவது,



௬0 செய்யுளிலக்கணம் 

மும்மணிக்கோவை, 

ஆசிரியப்பாவும், வெண்பாவும், கட்டளைக் கலித் துறையும் முறைமுறை 

தொசை முப்பதுபெற ௮0௧9 அர்தகாதி கொடையாற்பாடுவ.து. 

ஒபா ஓரபஃது, 

அகவல், வெண்பா; சவித்துறை இஉற்றொன்றினால் ௮ர்சாஇச் தப் usa 
tanBar gy, 

இநபாவிந பஃது, 

பத்துவெண்பாவும் பத்தகவலும் ந்தா இகசொடையாக இருபது இணை 

தீது வருவது. 

அட்டமங்கலம். 

கடவுளைப்பாடி. ௮ச்சடவுள் காக்கவென அடரியவிருச்தமெட்டு அந்தாதித் 

அப்பாடுவ.த. 

அங்கமாலை. 

ஆண் மகனுக்கும் பெண்மகளுக்கும் மிச்சன வெடுததுக் கூறுமவயவஙக 

ஊளை வெண்பாவாலாயிஜனும், வெளிவிருச்சச்சாலாயிஞம பாதாதிசேசம், கேசாதி 

பாதமுறைபிமழாது தொடர்வுறப்பாடுவது 

Hf: IIT Dept deo 

தலைவன் சனவின்க ஷணொருச்இயைக் கண்டு மேட்டு உண்டு உயிர்தது இ 

னிமையுறப்புணர்ந்ததைத் தன்ளுயிற்பாங்கற்குரைசசதாக கேரிசைச்கலியெ 

ண்பாவாற் கூறுவது, 

இரட்டைமணி மாலை. 

முறையானே வெண்பாவுய் கவித் துறையும் இருபது ௮ந்தா திததொனடை 

யான் வருவது. 

இணைமணிமாலை, 

வெண் பாவும் ௮சவலும்,கெண்பாவும் சவித்துறையுமாக இரண்டிரண்டா 
ச இணைத்து வெண்டாவகவவிணைமணிமாலை, வெண்பாக் கலித் தறை யிணைம 

ணிமாலையென தாறுநூறு ௮ர்தாதியாகப்பாடுவது, 

நவமணிமாவை. 

வெண்பா முதலாக வேறுபட்டபாவும் பாவினநுமாக வொன்பது செய் 

யுளர்தா தித்துப்பாவெ.து, 

ழம்மணிமாலை. 

வெண்பாவும்,கலித் துறையும், அகவலுமக்தாதியாக முப்பதுபாடுவது,



பாட்டியல், ae 

நான்மணிமாலை, 

வெண்பாவும், சலித்துறை.பு.௦, அகவலும், விருத்தமும் ௮ர்சாஇயாய் காற் 

Ug amas, 

1 opis 1 ev, 

அகவல்டியும் கலியடியம் வர் துமயதுசயகள்சிப்பாவல் ஏண்மகனைப் ys 

2 த பாவெது, 

பலச க மாலை, 

பச்துப்பத்துச் செய்யுள்கெவஃவறு 1$சமாக நூறு செய்யுட் கூறுவ: 

பன்மாணிமால, 

கலம்பகச்திர்குகருறிச்ச ஒருபோரும, அம்மானையும் ஊசலுமின்றி ஏனை 
யுறுட்புக்களெல்லாம் வரப்பாடுவு ௮, 

LU Oat LD Te! 

எர்தட்பெ ருண்மேலும, வெணபாவிருபதும, கலித்துறை சாற்பதும்விர 

வப்பாடுவ.ு. 

ட) Tip சிமா லை, 

அசலலழியும், சலியடி.யம் வரத மயககிய உட்டப்பாவால் பெண்களின் 

சிறப்பைககூ gua gy 

பேருமகீழ் ரீசிமாலை. 

பெண்கள் அழகும், ருண மம், 35 மும், இறப்பு முதலியன க.றுவது. 

வரு %$நமாலை. 

மொழிக்கு முதலாகும் வரு£மலெழுத்சினுக்கு ஒவ்வொரு செய்யுட் கூறு 
வது, 

(sw dd | dof wo Zou, 

சொத்ேடியென்னும் கட்டுரைச் செய்யுளால் குலமுறையிழ்செய்த் Crs 

Amuse Na gH. 

காப்புமாலை. 

செய்வங்காத் தலாக மூன்று செய்யுளாலும் ஐந்து செய்யுளாதும் பா 

Gav gi. 

வேனின்மாலை. 

வேனிலையும் Go AiG ach tou சிறப்பித் துப்பாவ௮,



௬௨ செய்யுளிலக்கணம் 

வசந்தமாலை, 

சென்றலைவருணிச்துப்பாடுவ.து. 

தார்கைமாலை, 

அரும் சஇக்கற்பின் மகளிர்ச்குள்ள இயற்கைச் குணங்களே வகுப்பிற்கூறு 

வத. 

உற்பவமாலை, 

இருமால் பிறப்புப் பத்சைய ஆரிய விருச்சத்சால் கூ.றவத. 

தானைமாலை. 

அகவலோசையிற்பிறழாது ஆூரியட்பாவால் முன்னரெடுத் தச்செலஐ௪ 

கொடிப்படையைச் கூறுவது. 

தண்டகமாலை, 

வெண்பாவினால் முன்னூறு செய்யுட்கறுவது, 

வேட்சிடாலை, 

சுத் வீரன் பகைவரூரிற்சென்று பசுநினாகவர்ச் தருவதை மிகுத் துக்கூ 

அவது, 

வேறிறிக்கரந்தையஞ்சரி, 

பகைவர் கொண்டதர்கினா மீட்போ கரர்சைப்மாலைச்சுடிப் போய 

மீட்டதைக்கூறுவது. 

போர்க்கெழுவத்சி. 

பசைவர்மேல் போர்க்குறித்துப் போகின்ற வயவேர்தர் உஞ்சிப்பூமாலை 

சூடப்புறப்படும் படையெழுச்டிச்சிழப்பை யாசிரியப்பாவாற்கூ றுவ து. 

வரலர்நிறவஞ்சி, 

குலமுறை பிறப்புமுதலிய மேம்பாட்டின் பல9றப்பையும்£ர்த்தியையும் 

வஞ்டிப்பாவாற் கூறுவது, 

சேரக்களவஞ்சி. 

போர்க்களத்தில் இரந்தகுதிறை புடலையும் யானையுடலையும் மனிதருடலை 
யும் நாயும் பேயும் பிசாசமும் சகாசமும் கழுகும் இன்றுகளித்துப்பாடி.ய ௪ 

திப்பைப்பாவெ.து, 

காஜ்சமாலை, 

பகைவரூர்ப்புத த் துக் காஞ்சிட்பூமாலை சூடி.பூன்றலைக் கூறுவது,



இ * 

பாட்டியல, ௬௩, 

தோச்சிம1, 
ற ௩ ன் ய பசைகர் சா * * . a ந க * பு! சினா றி சோடவின்றி கொசூப் பூமாலைருடிச் சன்மதில் 

காச்குந்திறங்கூறுவ.து, 

. £218 oD oy ur 7 leu, 

பகைவர் ஊர்ப்புறஞ்சுட உழிளைப்பூமாலைகுடிப்படை உளப்பத்சைச் கூ 
துவது, 

தும்பைம (3௮ 

பகை௨ரொடு தும்பைப்பூமாலை கூடிப்பொருவசைய கூறுவது, 

வாகைமாலை. 

பகை௨லாவென்ற புசழ்படைக்து வாகைப்பூமாலை ரூவசையாடரியப் 
பாவாற ௮வது 

வ்தோரணமக்சர. 

யானையைவயப்படுச் 8 அடக்கினவருகரும் எதிர்ச்சயானைய வெட்டிய 
டச்னவருர்கும் பற்றிப்பிடிச்துச் சேர்த்சவருஈகும் வீரப்பாட்டின் இறப்பை 

வஞ்சிப்பாலால் சொத் ஒப்பாடுவ௪. 

eT 3a (, g uy oh : 

பாட்டுடைக்கலை௨ன் ஊனாயும் பெயனாயும் பச் துமுதல் ஆயிரமளவும் 

பாடி. எண்ணாறபெறுவ த. 

தரை நலைச்சயயுன். 

நெடி.லடிச் செய்யுளால் தொகுச்சது ரெரிக்தொகை; குறளடிச் செய்யு 

ளால் தொகுத்தது குறுந்தொகை; கலிப்பாவால் தொகுத்தது சலித்தொகை 

போல்வன, 

ஒலியலந்தாத். 

பதினாறு கலையோ ரடியாகவைத்து, இங்ஙனம் நாலடி.ச்கறுபத்து ol ove 

லைவகுத்து, பலசச்தமாக வண்ணமும், கலைவைப்பும், தவருாமலச்தாதித்துமு 

ப்பத செய்யுட்பாடுவது. ॥ிறுபான்மை யெட்டுக்கவையானும் வரும், வெண்பா 

அகவல், கலித்துறை ஆயெ இம்மூன்றையும் பச்தப்பத்சாக weer DS gu ur 

Oa துமுண்டு, 

பதி நிறந்தாத்- 
பத்துவெண்பா பத் தக்கலித்தமை பொர௫ுட்டன்மைதோன்ற ற்சாதித் 

தப்பாடுவ.து.



௭௪ செய்யுளிலக்கணம் 

நூற்றந்தாதி. 

தூ.றுவெண்பாவிலேலும் நூறகலிச் துறையிலேலும் அந்தா இித்தக் கூறு 

வது. 

உலர . 

இசமைப்பருவ முற்றதலைவனைக் குலதசாலுஙகுடிபிறப்பாலும் மங்கலங்க 

சாலும் பரம்பரையாலும்இன்னானெனபது சோன்றசகூடி௮ணிகலன்களால் 

அலங்சரித் துக்கொண்டு முசன்மையெய்தியமானா நெருக்கிய அழகிய லீ 

தியிடத்து ௮அன்னோன்பவணிவரப்பேதை மூ.சலியஎழ்பருவமானார்கண்டுகொ 

ழ் உலாவந்ததாக கேரிசைக் சகலிவெண்பாவாற் கூறுவது 

ஐர்.துமூகலேழளவும்பேகை, எட்டுமுசற்பகினொனறளவும் பெதும்பை 

பன்னிரண்டுமூச ரப கினமூன றளவும௫சை,ப இதனான் குழு சல்பகசொன்ப தளவு 

மடந்சை,இருபறுமுசவிருபத்தைந் தளவுமரிவை; இருபததாறுமுதல்முப்ப த் 

தொன்றளவுக்செரிவை, முப்பச இரண்டுமுதல் சாற்பசளவும் பேரிளம்பெண்: 

உலாமடல 

ச்னவிலொரு பெண்ணைஃகண0் சலவியின்பநுகாந்சோன விழிச்தபின் 

அவள் பொருட்டு மடலுர்வேனென்பசைக கவிவண்பாவால் முற்றுவீப்பது, 

பொ௱மடல். 

௮ம, பொருள், இன்பமாகிய பயனைகிசதசத, மஙகையர்காமவின்பத் 

சைப் பயனெனக்கொணடு பாட்டுடைத்தலைமசன இயறபெயருக்குதசக்சதை 
எதுகையாசராட்டிச்கூறி ௮வ்வெதுசைட்பட சனிச்சொல்லின்றிஇன்னிசைச் 

கலிவெண்பாவால் தலைமசனிரச்து குறைபெராது மடலேறுவதாய்சாரடியெ 

துகையாக வரப்பாடுவத, 

அ நறுப்படை 

அசவற்பாவால விற, பாணா, கூதசதா,பொருகா, இஈமாலவரிலொருகர் 
பரிசுச்குப்போவாரைப் பரிசுபெற்றுவருவோர் ஆழ்றிடைசசண்டு தலைவன்$ர்த் 

தியம், கொடையும், கொற்றமூம்கூறுவனு, 

கண்படைகிலை, 

அரசரும் அரசரைப்போல்வாரும் ௮வைச்சண்கெடிது வையெஉழி மருத் 

அவரும் மக்திரிமாரும் முசலியோருக்கும் சண்டுயில் கோடலைச்கருதிக்கூறு 
வத. 

பேயரின்னிசை 

பாட்டுடைத்தலைஉன் பெயனாச்சாரஇன்னிசைவெணபாவால்சொண்ணூ 
Cogn எழுபதேலும்ஐம்பசேலும் பாவெ.த.



- பாட்டியல், ௬௫ 

ஊாரின்னிசை, 

பாட்டுடைச்சலைவ னூரைச்சார இன்னிசைவெண்பாவால் சொண்ணூ 

தேஜம்எழுபசேலும் ஐம்பதேலும்பாடுவ த, 

பேயர்நேரிசை, 

பாட்டுடை சசலைவன் பெயணாச்சார நேரிசைவெண்பாவால் சொண்ணூா 

ஹேலும் எழுபதேனும ஐம்பசேனும்பாடுவ2, 

ஊரி நேரிசை; 

பாட்டுடைத்தலைவன் ஊளனாச்சார கேரிசைவெண்பாவால் கொண்ணாறே 

னும் எழுபசேனும் ஐம்பசேனும்பாடுவ த. 

ஊர் வேண்பா, 

வெண்பாவால் ஊனாச்கிறப்பித்துப் பத் துச்செய்யுள்பாடுவ து. 

விள &தநீலை. 

வேலும் வேற்றலையும் விலஙகாதோங்யெவாதபோல்கீ கோலொடுவிளக் 

குமொன்றுபட்டோககுமா மோங்குவதாகச் கூறுவது, 

புறநிலை. 

நீவணங்குட் தெய்வம் கின்னைப்பா துசாப்ப கின்வழிவயூிமிகுவசாகவெனச் 

க..றுவத, 
கடைநிலை, 

சான்றோர் தூரத்தில் வருதலால் பிறந்த வருத்தர் தீர வாயில்காக்கின்தவ 

னுக்கு என்வரவைத் தலைதற்கிசையெனச் கடைச்சணின்று கூறுவது. 

கையறுநிலை, 

சணவனோடு மனைவி கழிர் தழி;அவர்கண்பட்ட வழிவுப் பொருளெல்லாம் 

பிறர்க்கறிவுறுத் தி, தாமிறம் துபடாதொழிச்தவாயச்தாரும், பரிசில்பெறும் விற 

லியரும் தனிப்படருழச்துசெயலறு கிலையைச்கூறுவது, 

தசாங்கப்பத்து. 

நேரிசை வெண்பாவால் அரசன்படைத்த தசாங்கத்தினேப் பத் தச்செய் 

யுட்கூறுவ.து. 

தசாங்கத்தியல். 

அரசன் தசாங்கத்தை யாடரிய விருத்தத்தால் பத்துச் செய்யுட்கூறுவது 

அரசன்விநத்தம், 

பத் தச்கலித் துறையும், முப்பு தவிருதிதமும் கலித் தாழிசையுமாக மலை 

கடல், நாடுவருணனையும், கிலவருணனையும், வாண்ம்ங்கல்மும்,தோண் peed 
மும் பாடி.முடி.ப்பது. 
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௬௬. செப்யுளிலக்கணம் 

நயனப்பத்து, 

கண்களைப் பத் அச்செய்யுளால் கூறுவ த. 

பயோதரப்பத்து. 

மூ£லையைட் பத்தச்செய்யுளால் கூறுவது. 

பாதாதிகேசம், 

கவிவெண்பாவால் ௮டி.முதல் முடியளவும் கூறுவது, 

கேசாதீபாதம். 

சலிகெண்பாவால் முழிமுதல்டியளவும் கூறுவ. 

அலங்காரபஜ்சகம். 

வெண்பா, சலிச்துறை, ௮சவல், ஆ௫ரியவிருச்தம், சர்த விருத்தம் இல் 

வசையே மாறி மாறி நூறு செய்யுளந்தா தித் துப்பாவெ.து, 

கைக்கிளை. 

ஒருதலைக்காமத்தை ஐந்த விருச்சத்சால்கூ.றுவ௫, முப்பத்திரண்டு செய் 

யுளால் கூறு சலுமாம். 
மங்கலவள்ளை. 

உயர்குலச் இற்பிறர்ச ம்டவரலை வெண்பா வொன்ப தாலும் வகுப்பொன்ப 

தாலும் பாடுவது: 

தூது. 

அண்பாலும் பெண்பாலும் ௮அவரவர்காதலை பாணன்நுதவிய உயர் இணை 

யோடும், சளிழுதலிய வஃறினையோடும் சொல்லித்தூதுபோய் வாவெனக்கலி 

வெண்பாவாற்க...நவ.து. 

* நாற்பது. 

இடமும், பொருளும், காலமும், ஆயேவிவற்றுளொன்றினை காற்ப் துவெ 
ண்பாவாற்கூ...றவ.து. 

குடிமகன். 

கலிவெண்பாவால் பெண்கள் தங்கையிற்கண்ட் | இளைமைச்தன்மைபுடை 

ய குழம்கனைப்புசழ்ந்து கூறுவது, 

தாண்டகம். 

இருபச்தேழெழுத்து'முசலாக வுயர்ச்தவெழுச்.தடி.யினலாய் எழுத்தும் கு 

வும் இல்குவும்ஓ.தீதுவருவன அளவியற்றாண்டகமென வும், எழு த்தொவ்வாதும் 

* சால்ம்பற்றிவருவது கார்காற்பது இடம்பற்றிவருவது களலழிராற்பது 

பொருள் பத்திவருவ2 இன்னாகாச்பது இனியாகாற்பத,



பாட்டியல். ௬௪ 

எழு த்தலகொவ்வாரதும்வம் சன அளவழித்சாண்டகமென வும்ஒருபொருளைச்குறித் 

துப் பத் நுச்செய்யுளாகககூ.. றவ து. 

பதிகம், 

ஒரு பொருளைக் குறித்தப் பத்துச்செய்யுளாகக் கூறுவது: 

சதகம். 

அகப்பொருளொன்றன் மேலாதல், புறப்பொருளொன்றன் மேலாசல் 

கற்பித்து நாறு செய்யுட்கூறுவ த. 

சேவியறிவுறா௨, 

பொங்குதலின்றிப் புரையோர் நாப்பணிச்கூ.றல கடனென ௮அவையடகட 

யரபொருளும் மருட்பாவாற்பாடுவது 

வாயுறைவாழ்ந்து, 

வேம்புங்கடுவம் போல்வனவா௫ிய வெஞ்சொர்கள் முன்னர்ச் சாங்கக்கூ. 

டாவாயினும், பின்னர்ப் பெரிதும பயன்றருமென, மெய்ப்பொருளுமற மருட் 

பாவாற்கூறுவது. 

புறநிலை வாழ்த்து, 

வுநிபரதெய்வ நின்னைப் புறங்காப்பக் குற்றமில்லாத! செல்வத்தோடு ஒரு 

காலைச்கொருசால் சிறர்து பொலிவாயெனறு மருட்பாவா லறஹைவது, 

பவனிக்நகாநதல, 

உலாச்காட்சியாலெய்திய காமமிக்சால், அலை பிறரொடு முனாத்து வரும் 

அவ 
ஊசல, 

ஆரிய விருத்தத் சானாசல், கலித்ீதாழஹிசையானாசல் சுற்றத்தோடும் பொ 

லிவசாக அடிருசல், ஆடாமோஷசல் என்றிறக்கூ றுவது, 

எழக்கூற்றிநக்கை, 

கோதிலேழறை யரகூச்சுறுமக்கண் முன்னின்றும்,புச்கும் போச் தம் வி 
ஊயாடும் பெற்றியால் வழமுவாமை ஒன்றுமுதலேழிறுதியாக முறையானே பா 

டுவது, 

கடிகைவேண்பா, 

சேவரிடத்தம் அரசரிடத்தம் நிசமும்சாரியம் கடிகையளவிம் ரோன்மி 

நடப்பதாச) முப்பத்திரண்டு நேரிசைவெண்பாவார் கூறுவது, 

சின்னப்பூ. 

கேரிசைவெண்பாலால் அரசனது சின்னமாயெ தசாங்கத்தைச் சறப்பித் 

2, தூறு, தொண்ணாறு, எழுபது) BLU gs, முப்பது என்னும் சொசைபடக் 
கூறுவது,



ஸி] யெய்யுளிலக்சணம் 

விநத்தவிலக்கணம், 

வில், வான், வேல், செங்கோல்) யானை, குதிரை காடு, ஊர், குடை இவ் 
மொன்பதையும் பத்துப்பத்து ௮கவல் விருத்தத்தால் ஒன்பது வகைய 

ப்பாடுவது. 

ழதுகாஜ்சி, 

இளமைகழிந்று ௮றிவின்மிக்சோர், இளமைகழியாக அறிவின் மாக்கட் 

Gi &. pa gi. 

இயன் மோழிவாழ்த்து, 

இக்குடியிற் பிறந்தோர்க் கெல்லாம் இக்குறையியல் பென்றம்,௮வ.ற்றை 

நீயுமஇயல்பாசவுடையை யென்றும், இன்னோ பலநீயும் இயல்பாகவீயென்.று 

ம,உயர்ந்தோரவனை வாழ்த் துவதாகக் கூறுவது, 

ஓலியலந்தாதி, 

ப தினாறுகலையோ.ரழடியாசகவைச் த) இகஙனம்சாலடிக்கறுபத் தசான்குகலை 

வகுத்துப், பலசர் தமாகவண்ணமும், கலைவைப்புக் சவராமலர்தா இததுமுப் 

ப தசெய்யட்பாடுவது, சிறுபான்மையெட்டுக்கலையானும்வரும்) வெண்பா, கலி 

தீதுறை ஆயெஇம்மூன்றையும்பச் தப்பத்தாச ௮ர்தாதித்துப்பாெதமுண்டு, 

குறத்திப்பாட்டூ , 

தீலைவன்பவனிவவு, மகளிரசாமுறல, மோடுணிவரவு, உலாப்போர்த 

தீலைகனைக்கண்டு மயங்கல், இயகள் சென்றன்முதலியவுவாலம்பனம் பாஙஇ 

யுற்ற தென்னெனவினவல், தலைவிபாககயோடுற்றதுகூ றல், பாங்தெலைவளைப் 
பழித்துக்கூறல், தலைவி தலைவனைப்புகழ்ச் து கூறல் தலைவிபாகயைச்தா தவே 

ண்டல் தலைவிபாக்கி்யோடு தலைவனடையாளங்க.றல், குறத்திவரவு, தலைவ்கு 

றத்தியை மலைவளமுதலிய வினவல், குறத இமலைவளகாட்டு வளமுதீலிய கூற 

ல், தலைவன்றலவளம் இளைவளமுசதலியகூறல், குறிசொல்விவர்தமைகூறல், த 

லைவிகுறிவினவல்) குறச் திரெய்வம்பராவல குறிதோச்து நல்வரவுகூறல், தலை 
விபரிசிலு தவிவிடுத்தல், குறவன்வரவு, புள்வரவுகூறல்) சண்ணிகுத்தல, புட்ப 
டுத்தல் குறத்தியைககாமுற்றுதசே_ல, குறவனபாககனொடுகுறததியடையாள 

ங்கூறல், குறவன்குறத்தியைக சண்ணுறல, குறவனணிமுதலிய சண்டையூற்று 

வினவலு மாண்டாண்டு குறத்திவிடை கூறலுமாகக்கூறல், பெரும்பான்மையு 

மிவ்வகை யுறுப்புக்களால, அகவல், வெண்பா, தரவுகொச்சசம், கவிசதுறை, 
ச£ழிகெடல்விருச்சம் சவிவிருத்தம் இச்செய்யுளிடைச் டைச்கூறிச் இந் தமு 
sou காடகத்சமிழாற்பாடுவத. 

ந் 

உழத்திப்பாட்டு, 

கடவுள் வணச்சமுறையே மூத்சபள்ளி இளைய, பள்ளி,குடும்பன் ௨ரவோ 
உன் பெருமைகூறல், முறையே யவர்௮ரலாறு நாட்டுவளன் குயிற்கூக்சேட்



பாட்டியல், ர்க்க 

ல், மழைவேண்டிச் கடவுட்ப.ரவல், மழைச்குநியோர்தல், அற்றின்வாவு, ௮ 

தன்சிறப்புக்காண்ட லிவற்றின் இடையிடையசப்பொருட்டெறயுக்கூ. நிடபண் 

ணைத்தலைவன் வ.ரவுபள்ளிகவிருவர் முறையீடு இளையாளையவானுப்பல், பள்ள 

ன் வெளிப்படல் பண்ணைச்செயல்வினவல் , அவன துகூறல், ஆயனாவருவிச்ச 

ல், அவர்வரல், ௮வரபெருமைகூறல்,ஹூச் சபள்ளிமுரையீட, குடும்பன் இடை 

யிலிருந்சான் போலவரல், ௮வனைத்சொழுவின மாட்டல் அவன்புலம்பல்) மூ 

தீசபள் ளி யடி.ரிற்கொடுவரல், அ௨னவளோடுகஉறல் அவனஉனை மன்னித்தல் 

கேட்ச வேண்டல், ௮வண்௦றுச்சல் அவன்ரூளுறல் ௮௨னகஉளை மிட்சவேண்டி. 

பண்ணைத் தலைவனைப்பரவல், விசைமுதலிய வளங்கூறல், உழவருழல், காளை 

வெருளல் ௮துபள்ளணைப்பாய்தல்) பள்ளிகள்புலம்பல் ௮உ௨னெமுச்அவித்சல 

அதைப் பண்ணை த்தலைவற்சறிவிச்சல், நாறநடல், விளைர்சபிரசெப்பஞ்செயல் 

கெல்லளத்தல், மூத்தப்பள்ளிமுறை.பீடுபள் ளிகளசூளொருவாச் கொருவரோசலெ 

ன விவவுறுப்புக்களுறப் பாட்டுடைச்தலைவன பெருமையாங்காக்கு தோன் 

றச்ரிச்தும் விருத்தமும விரவிவ.ர விவ௱ரற்பாடுவது. 

பேநமங்கலம், 

நாடோறும் தான்மேற்கொள்ஏின்ற றைசெய்தன் முசலிய செற்றங்களை 

க்கைவிட்டுச் சிறைவிடுஈன் மூகலிய சிறர்சகொழிலகள் பிறர்சசறகுச் சாரண 

மான காளிடச்து கிசமும் வெள்ளணியைக்கூ. றவ த. 

பேநங்காப்பியம், 

தெய்வணச்ஈமுஞ் செயப்படுபொருளு மிவற்றிற்சியையவாழ்த்து மூன் 
னுளதாயறம தெய்வவணச்சமுஞ் செயப்படுபொருளுமிவற்றிற் இயையகாழ்த் 

தமுன்னுளதாயறம்பொருளினபம்வீடென்னுராற்பொருளும் பயக்குநெறியுள 

தாய நிசரிலாச்தலைவனையுடை த சாய மலையுங்கடலு நாெகரும்பருவமுமிரு௯ 

டர்த்தோற்றமு மென்றிவற்றின் வளங்கூறுசலுமணமு முடி.சவித்தலும்பொ 

ழிலவிளையாடடு நீர்விளையாட்டு உண்டாட்டுமகப்பேறும் புலவியுங்கலவியுமெ 

ன்றிவற்றைப் புகழ்சலும் மர் இரமுந்தூ தஞ் செலவும்போரும் வென்றியமென் 

நிவற்றைத் தொடர் துதகூறலுமாயெவியைமுறையேசொடர்வுறச் சருக்சமில 

ம்பகம் பரிச்சேதமென்றும் பகுப் புடைத்தாய் கீசமுதலியசுலையுமவற்றை வி 

ளக்குங் சருத்துவிளங்கச்கற்றோரானியற்றப்படெெசாம் நாற்பய ஜனொழிர்தேனை 

யவுறுப்புகளுட்லெ குறைக் இயலினுக்குற்றமின்று, 

சிறுகா ப்பியம், 

அறம் பொருளின்பம்வீடெனலு' சான்சலுளொன்றும் பல்வுங்குறைந்சே 
னையவுறுப்புசண் மேற்கூறியகாறியல் வ த.



! எலி ் செய் யுளிலக்கண்ம் 
ர 

வேறுபேயர்கள், 

பொருரோஜலும், இடத்தாலும், தொழிலாலும், உறுப்பாலும், அளவாஜும் 
செய்தோன் பெயராலும் செய்வித்தோன் பெயராலும் பெயர்பெறும், பொரு 
TU PANES g ஆசா ரக்கோலை இடம்பற்றிவக்தத மதுரைச்சாஞ்6) காலம் 
ப.ற்றிவச் தத வேளிலவிருச்சம், தொழில்பற்றிவக் தது யானைத்தொழில் உறுப் 
புப்பற்றிவச்த.து ஈயனப்பத்து aa ou phat sg Caer Gur su, செய்தோ 
or Quutu phat s g 266 Bui, செய்வித்தோன் பெயரால்வந்தது பாண்டி. 
க்கோவை முசலியனபிறவமன்ன. 

அரங்கேற்றும்காலம். 

௮௪௪ அகாரமும், இக.ர ஈகா ஐகாரமும், உர ஊகார ஒளகாரரும், ௭௪ 
௪ ஏகாமும், ஓகர ஓகாரமும் முறையே உசயாதி அவவாறுசாழிகையுதிக்கும். 
இவற்றுள் மு.தன்மூன்ற சாழிகையும் உச்சமம், பினமூன்று Br Men sa wren 
அ,இவ்வைய்து &. DO pips gid «fer Gee) gy en ws LINEE CH HHS சொன்னகா 
லதீதில் முற்கூற்றிலரங்கேற்றுக. 

செய்புளிலக்கண (Lp 0 3) 

—+jo———



டை 

இவமயம். 

திருச்சிற் றம்பலம், 

 ணனானான.. கணண 

பிழைதிருத்தம். 
© 2 

  

பக்கம், வரி, பிழை, திருத்தம். 
BE Buy o இவன் இவண். 

௩௭ ௨௫ வீனமையின் வினமையின், 

Td) ௪ pry PT ke 
20 கெய்கி செயக்கி, 

SGT ௧௩௩ வருமாது வருமாறு, 

et bh @ ©




