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சிறப்புப்பாயிரம். 

  

பழகாபுரியிலிருக்கும். 

மஹா 

விதீவருலிசோமணியாகிய 

ம-ஈ-£-ஸ்ரீ, 

மாம்பழக்கவிச்சிங்க நரரவலரவர்கள் 

wr 9. We 

அசிரியவிருத்தம். 

=e பவனை 

    

மணிகொண்ட்திரைமகரவாரிபுடைசூழ்புவி 

வனப்பின் நுன்னூலின் வநியே 

வல்லாருமல்லாருமெல்லாருமினிதுணர 

மானசெமய்குந்தர்மரபில் 

வருசுகவனேகதரனருண்மாரியப்பக்குரிசில் 

வகைவகைகொகுத்துளைத்த 

மதனசில்காரரசமஞ்சரிவிவிடை.யை 
மனதிலங்கீகரித் துக்



௪ றப்புப்பாயி ரம், 

கணிகொண்டசென்னையச்சேற்றியாஙக்கவனது 

சருத்தினையுகிறைவேற்றினன் 

கருடதுசசகபுவனகாரணக்ருபாகிறி 

கடாமஷசம்குணவிலாசன் 

கன்ன.௨.ந்தமிம் துலு?இக் துபிதெலுங்குமெக் 

கலையுகெரி/6துக்ரந்த 

காவ்யவிதகாடகாலங்காசபரதகிலை 

கண்டடுடபாண்டிக்பவான் 

அணிகொண்டமதுரரசசக்ூதசாயித்ய 

வதுலனிங்கலீஷினு மயர்க் 

தனககுயின்விகடோரியாதயவுமேன்மேலு 

மபிவீர்த்தியாப்கழைக்க 

வமைகவர்னாஜெனரல்முதலயாருஞ்சபாசென் 

றடி.க்கழ.வீயர் துமெச்ச 

வற்புகசுலகஷணசபார்டி கேட்ஜட்ஜியா 

யதிகாரமுறைநஈடா த்டுத் 

இணிகொண்டசேலககர்வீற்றிருக்குந்தரும 
சிலன்பரானுகூலன் 

ஸீமஹாலக்ஷ்மிபாரஇிசதாகடனமிடு 

திவ்யசமுகப்ரதாப 

தஇிசசூருகுலசாமசாமிமால்வரபுதர 
திலககானாவதாரன் 

சிகரபுயபாரசுகசசிம்முலுப்சபு 

சிலாக்யசவுபாகயதுரளை யே! 

மூற்௮ம். 
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சிங்காரரசமஞ்சரி 

வினா விடைச் 

சுருக்கம். 

  

காப்பு, 

ேரிசைவெண்பா,. 

மாமலிசிங்சார ரசமஞ்சரிவிை விடையைப் 

பாமலிமுன்னாலின்படிபசரப்-- பூமலாதூ 

யத்பகல்வழுத்துமடியாக்கருள்பழுத்துதவு 

கற்பகமதக்களிறுகாப்பு. 

acme TTY ஆட ம ப றட நகை 

மூதலாவழுகுச்சம், 

நாயூகளினிலக்கணம். 

eS 

வினா, இங்சாரரச மஞ்சரியாலசயாத]? 

விடை. நுரயக ராயகர்களின் ௮வலஸ்தா பேதங்களி 

Coo உண்டாகும் இயல்பை யெடுத்துக் 

காட்டும் பொது நூலாம், 

வினா. அலஸ்தாபேதமாவதயாத? 

விடை. அந்தந்தச், சமையங்களில் சாய, சாயகர் 

களஞச்குண்டாகும் தோற்றம் அல்லத 
உதயமாம்,



கசிங்காரரசமஞ்சரி, 

  

வினா. | நரயகியின்பேதம்க ளெத்தனை? 

விடை. ஹவிய்யா, பரசய்யா, சாமான்யா வென 

மூன்;ுபேதங்களாம், 

வினா, ana dian வென்பவள்யார்? 

விடை. | விதிப்படி மணஞ்செய்துச்கொண்ட புரு 

ஷனிடம் நி௫காப்பிரியமுள்ள பஇவி 

ரதையேயாம், 

(உ-ம்) 9. ர. மு, கு, ௩-வஹபாட்டு, 

வினா, பதிவிரதையென்பவள் யார் $ 

விடை கணவனுடைய விரதத்தைக் காப்பாற்றப் ப 

ட்டவளேயாம். 

வினா ழெழயாள் சேஷ்டைக ளெவை ? 

விடை. கணவனால் ஏவப்பட்ட ஏவல்களை வெறுப்பி 

ன்றிச் செய்தலும், சாரமும், பொ 

அமையும், குமிலமில்லாமையும், இவை 

போன்ற சற்குணஙகள் பலவம சேஷ் 

டைகளாய்ப்ரகாசிக்கும், 

(குடிலமென்றால் வஞ்சகம்,)   வினா, மேற்சொல்லிய ஸ்லிய்யாவின் பெதங்களெ 
த்தனை ₹ 

Man. | (Psat, மத்யா, ப் ரவ்டா வெனஷூன்று 

பேதங்களாம்,   வினா. முக்தா என்பவள் யார் ₹



வீனாவிடைச சருக்கம். i. 

  

விடை. 

விடை. 

வினா. 

விடை.   

தனக்கு நூதனமாசத்தோன்றிய யவவன 

திசையுடைய காயகயேயாம். 

(உ.ம்பி ௪, ர, மு, கு, - வது பாட்டு, 

மூக்தாவில் ஏதேலும் பேதங்களுண்டோ! 

அ/ச்ஞாதயல்வனை யென்றும், ஞாதயவ்வ 

னையென்றும் இரண்டுபேதம்களுண்டு, 

/ச்ஞாதபவ்வனை யென்பள்யார் ? 
தனக்குவக்தயவவனத்தை யறியாத ராய 

யேயாம், . 

(உ-ம்) ௪. ர. மு.கு, ௧௦ - வது பாட்டு, 

ஞாதயவ்வனையென்பவள்யார் ? 

தீனக்குவர்தயவவனச்தன்மையை wi Neg 

கொண்ட நாயகயேயாம். 

(உ-ம்,) சி. ர, (0. G 65- ag பாட்டு, 

மேலிருவருக்குள்ளும் ஏதேனும்பேதங்களு GAUGE Gor @ ச் & 
er Cn 2 

இிவோடா, விஸரப்ததவோடாவென இரு 

விதபேதங்களுண்டு, 

,நவோடா வென்பவள்யார் 2 

இராயசன சமீபத்திற் படுக்கவும் சம்மதமில் 

லாமற்றத்தளிக்கின்ற சாயகயேயாம், 

(உ-ம்.) ௪, ர. மு. ௬, ௧௪- வது பாட்டு,



  

௪ சிங்காரரசமஞ்சரி, 

வினா. விஸ்ரப்தசவோடா வென்பவள் யார் ? 

விடை. TUE MoT ubég gi gnaeraGans fa 

காதிருக்கின் ந காயகியேயாம், 

(உ-ம்.) ௪, ர. மு, க. ௧௫-வ௮ பாட்டு, 

வினா, Fats Ju ஈவோடைகளின் குணங்க 

ளெவை ₹ 

விடை வெட்கத்தினால் தமத மனக்குறிப்பைச் ௪ 

இருதலோர்க்கு வெளியிடாதிருக்சைய 

ம், நாதன நூதனமான பலவித Busey 

திகளி_௪தே யுண்டாகும் விருப்பமும், 

கோபநதோனதிய சமயத்தில் இனித்த 

மிருதுவார்த்தையும் ழே. நாயகளின் 
குணங்களேயாம், 

விர; மத்யாவென்பவள்யார் 1 

விடை. " ம.தனசேளிப்பிரியமும், வெட்கமுஞ் சமமா 
கவடைய நாயகயேயாம். 

(உ-ம்.) ௪, 7, மு. கு, ௪௪-வ பாட்டு, 

வினா. மேற்சொல்லிய மத்யாவில் ஏதேனும்பிரிவு 

உண்டோ 7 

விடை, அ/சிவிஸ்ரப்த ஈவோடா நாயகயென்றோ 

ர்பிரிவு உண்டு, 

வினா; அிவிஸ்ரப்த தவோடாவென்பவள் யார் ? 

விடை, | மேத்குறிப்பிட்டமச்யாதானே வெட்கச்தை   யஇசமாகக் கொண்டிருக்குஞ் சமயத்



விடை. 

விழ. 

விட. 

ol er, 

விடை, 

வினா, 
விடை.   

வீனாவிடைச் ரருக்கம், கு 

இல், அஇிவிஸ்ரபத நயோடாகாயகியா 

வாள், 

(உ-ம்) 87, ர, மு. மூ.ச௪.௮-லு பாட்டு, 

மத்யாகாயகிமீன் ரணங்கள் எவை? 

அனஅராயகனஅபராதஞ்செய்ககாலக்தில்த 

யிரிய மிருர்தால் வச்ரவார்த்தையும, 

sifu மில்லாவிடில கடினவார்ந்தை 

யும், பேசுவதேயாம், 

(வக்கிரம் எனறால் கொடுமை, பொருமை ; 

சடினமெனமுல், முறைப்பு.) 

ப்சசல்பாவெளபவள்யார் 2 

இனதுகணவன் மனமுருமும்படி ம௲னகரீ 

டைசெய்யும சமாக தடைய காயகியே 

யாம், 

(உ-ம்.) சி. ர. மு. மூ.௨0- வது பாட்டு, 

ப்ரசல்பாவில் aC Sep பெதங்களுண்டோ? 

ரர ரதப்ரியாடென்றும், கரசானரரமோஹி 

தாவென்றம் இருவிதபேதங்களுண்டு 

ச ரதப்ரியாவென்பவள் யார்? 

தலவியைக்சானே விசேடித்து விரும்புகின் 

ற நாயகியேயாம், 

(உ-ம்.) 9), ச, மூ. நூ. ௨௧-வது பாட்சி, 

சரதானந்த மோஹிசாவென்பவள் யார்! 

கலவியாலுண்டாகய இன்பச்தில் ௮தஇ௧ம௫ 

ழ்ச்சியை யடைசன்ற நாயகியே யாம்,



  

௬ சிங்காரரசமஞ்சரி, 

(உ-ம்,) ௪, ர, மு. கு. ௨௨-வழு பாட்டு, 

வினா; மத்யா, ப்ரசல்பாவென்ற பெண்களுக்குள் 

ஏசேலும் பேகங்கஞஷுண்டோ? 

விடை. ஹேடயார்களுக்குக் கோபம்வர்தசமயத்தில் 

இரா, அதீரா, தீரா$ீராவென்ற பேதங் 
சஞண்மி, 

விள இராவென்பவள் யரா? 

விடை, தியிரியமுடைய நாயகியே யாம், 

விர, அ/தீராவெள்பவள் யார்! 

விடை. குயிரியமற்ற காயகியே யாம். 

வினா. இராஇதீராவென்பவள் யார்! 
ர் 

விடை. தயிரியமிருக்து மிராதராயகயேயாம், 

வினா, ஷஜே.இருபெண்களுளளும் இப்பேதங்கள்வ 

ழங்குவதால் எத்தனைபிரிவுகஞுண்டா 

ன்றன? 

விடை. மத்யீரா, மத்யாதீரா, மத்ய$ீரா$ீரா, பர 

வ்டதீரா, ப்ரவ்டாதிரா, ப்ரவ்டதீரா தீ 

ராவென்ற ஆறுவகைபேதங்களுண்டா 

இன்றன. 

வினா. மத்யதீரா வென்பவள் யார்? 

விடை. கணவனுக்குத் தனதுகோபக்குறிப்பை யப 

வினா;   சாரவசனங்களால் ௮றிலிச்கும் சாயகி 

யேயாம், 

(உ-ம்.) A ர, மூ, கூ. ௨௫-வ௮ பாட்டு, 

மத்யாதிராவென்பவள்யார் ?



வினாவிடைச் சுருக்கம். ௪ 

  

விடை. 

விடை. 

விடை.   

மேற்கூறியபடி. கோபக்குறிப்பைக் சடின 

வ௪னய்களினாலும் ௮முகையி லும் 

அறிலிச்கும்சாயகியே யாம், 

(௨-ம்.) ௪, ர, மூ, கூ. ௨௬-வது பாட்டு, 

மக்கிய தீராகீரா வென்பள் யார் 7 

அ்கோபக்குறிப்பை உபசரரச்சொல், தடு 

ஞ்சொல், அழுசையிம் மூன்றாலும் அறி 

லித்கும் சாயகியேயாம், 

(உ-ம்.) சி, ர, மு, க. "௨௭-௨2 பாட்டு, 

ப்ரவ்ட ராவென்பவளயார் 1 

கணவனுக்குத் தனதுகோபச்குறிப்பை, மத 

னகேளியிற் பிரியமில்லாதவள் போன் 

ஜிருச்தலாலே ஆறிவிச்கும் சாயகியே 

யாம். 

(உ-ம்.) ௪, ர, மு, க, ௨௧-வது பாட்டு, 

Lis வ்டாதீராவெனபவள்யார் ? 

அக்குதிப்பை மிரட்டுதலாலும், தாடனங்க 

ளினாலும் அறிவிக்கும் சாயகியெயாம், 

(சாடனமென்றால் அடித்தல்,) 

(உ-ம்) ௪, ர. மு, கு. ௩௦-வது பாட்டு, 

ப்ரவ்டதராசரோ பென்பவள்யார்! 

அ்குறிப்பைச் கலவிப்பிரியமில்லாதவள் 

போன்றிருத்தல், மிரட்டுதல், தாடனம் 

இம்மூன்றாலும் அறிவிக்கும் சாயகயே 
யாம்,



  

௮) சிங்காரரசமஞ்சரி, 

(௨-ம,) ௪, ர, மு.கு. ௩௧வது பாட்டு, 

விஷ, ஈீண்டுகூறிய தீரா, தீரா, ராரா என் 

பவர்சருள் ஓரோவழியேசேறும் பேத 

ங்களா பரகாசிபபதுண டோ? 

விடை, ஜேஷ்டா, கனிஷ்டாவென இரண்டுபெத 

ங்கள் பரகாசிப்பதணடு, 

வினா ஜே்டாவென்பவளயார? 

விட, தண னால இசசிசேகத்தைப்பெறற ர, ப 

இயேயாம், 

விய, , 
ய் குனிஃடாகெனபவளயார்? 

விடை. குணவளால் கொஞ்சம் சிரேககரநைப்பெறற 

நாயஇயேயாம், 

வினா இீராமுநன் முனறுபேதங்களிறுஞ் ஜேஸ் 

டா சனிஷ்டாககளசேர எசதனை பேத 

ங்களுணடாகன்றன? 

விடை. மத்யதீராஜேல்.டாசனிஷ்டா, மத்மாதிரா 
ஜேஷ்டாசனிஷ்டா, மதய$ரா$ரா ஜே 

ஷடாகனிஷ்டா, பரவ்ட$ீராஜேஷ்டா 

கனிஷ்டா, ப்ரவடாரா ஜேஷ்டாக 

னிஷ்டா, பரவட்டூரா ராஜேஷ்டா ௧ 

னிஷ்டா வென அறுவிதயேதங்சளுண 

டார௫ன்றன, 

விளு, மத்பதீரா ஜேஷ்டாசனிஷ்டா வெளபவள்   யார்?



வீனாவிடைச் சுருகசம், ௯ 

    

விடை. 

Dwr, 

விடை. 

afc) 
விடை. 

வினா; 

விடை.   

மேற்குறித்த வைகளாலேயே QuGu gag 

ளின் இலக்சணங்களை 906 gan oe, 

(௨-ம்,) தீராஜேக்டா சறிஷ்டாவுக்ளும், ௮ 

திராஜேஷ்டா சனிஷ்டாவுக்கும, திரா 

கரா ஜேஷ்டா கனிஷ்டாவுககும், 0, 

ர். மு. கூ.௩௩. ௩௪, க௫ு-வது பாடல 

களைப் பார்க்கவும், 

ஸ்லிய்யாசாயகியின்பேதங்கள் 

முற்திற்று, 

  

பரடிய்யாவின் இலக்கனா 

ஆரம்பம். 

[/ர௮ிய்யா வென்பவளயார் 71 

கலியாணஞ்செய்துகொணட சணவனைவிட் 

டுப் பரபுருஷாகளை மனதிற்கோருகன் 

2 நாயகயேயாம், 

(உ-ம்.) ௪, ர, மு. மு. ௫-வ௮ பாட்டு, 

ப/ர€ய்யாவில் ஏசேறும்பேதககளுண்டேோ! 

கன்னிகாவென்றும், பரோடாவென்றும் இ 

ருவிதபே ரங்களுண்டு, 

கன்னிசாவென்பவள்யார் * 

கீர்தைசாய் முதலானவர்களாச்கு ௮டங்கி



௧0 சிங்காராசமஞ்சீரி, 

  

விள 
விடை, 

விஷ 

விடை. 

விடை 

விடை. 

விடை, 

வினு, 
விடை.   

பரபுருஷர்களிட மிருக்கும் விருப்பத 

கதை மறைக்கும் STUBS ww Ald, 

(உ-ம்,) ௪. ர. மு. மூ. ௩௭ - வறுபாட்டு, 

பாரோடாவென்பவள்யாரா? 

விவாசஞ்செய். தகொண்ட கணவனுக்கட 

ங்கி பரபுருஷா்களிட மிருச்ஞம் விருப 

பத்தை மறைக்கும் நசாயகியேயாம், 

(உ-ம்.) ௪, ர, மு, கு. ௩௮- வபாட்டு, 

மேலை சொல்லிவத பாடய்யாலில் ஏதே 

னும் ௩ட்பிரிவுசளுண்டோ 2 

ஸாப்தா, விசக்தா, லக்ஷிசா, குலடா, னு 

சயாண, முதிதா, சாஹூகா, ப்.ரதிபாக 

அரா, ௮அபலாபசது.ரா வெனபலவுட்பி 

ரிவகளுண்டு, 

குப்தாவென்பவளயார் ? 

தனதுகரியா காரியங்களை மறைக்க வல்ல 

மையுடைய சாயடியேயாம, 

ஞாப்தாவில் ஏதேலும் பேதக்களுண்டோ ? 

வ்ருத்தசுரதகோபனா, வர்ச்திஷ்பமாண ௬ 

ரசசோபனா, வருத்த வர்த்திஷ்பமாண 

சுரதகோபனாவென்ற பேதங்களுண்டு, 

வருத்தச.ரதகோபனா, வென்பவள் யார்! 

இடர். அவிட்ட சலவியை மறைக்கின்ற காய 

இயேயாம், 

வாரச்திஷ்பமாண சுரசகோபனா வென்பவ 
ள் யார்?



விறாவிடை௪ FB EHD. BE 

  
விடை. 

வினா 

விடை. 

வினா; 
விடை, 

oan Los 

வினா; 

விடை. 

வினா, 
விடை.   

    

ee ome சவ tem அவனை. 

  

Van Car@ arb 1 ுு ஈடப்பதாகிய சரீடைத் 

செ ரயிலை மறை ou M ராயமியேடாம். 

ருகசவாசதஷ்யமாண உரதகசோபளாவெ 

ன்பவள் யா? 

மூேன்னே௫ஈடக் துலிட்ட சலலியையும், பின 

னேஈடக்றுங் கலவியையம் - மறைகறி 

ன்ற காயகட்யயாம், 

் & ] ச . ஸுப்சாபேததிரிவித சாயறிகளுக்கும்) 

(உ-ம்,) சி. ர. மு, கு. எந-வு unl’, 

விசச்தா வென்பல ஈ யார்? 

சீமயோடத சாதுர்ய சாமர்ரதிய மிகுந்த 

நாயகியே யாம், 

விதச்தாவில் ஏசேனும் பேதங்சகளுண்டோ! 

வாரச்விசக்தாவென்றும், கரியாவிரக்தாவெ 

ன்றும் இரண்டி பே5ங்களுண்0,, 

வரஃ்விகச்சா வென்பவள் யார்? 

ே.சாமர்ததியத்தை வார்ச்சைகளால் கா 

ட்டுிகினற சாயகியே யாம், 

(உ-ம்.) ௪, ர. மு. கு. ௪௫-வு பாட்டு, 

கீரியாவிதக்தா வென்பவள் யார்? 

ப். சாமர்த்தியத்தைத தொழிலால காட் 

டுகின்ற நாயகியே யாம். 

(உ-ம்) சி. ர, மு. ௫. ௪௬-வது பாட்டு, 

ல்கிதாவென்பயள் யார்?



  

௧௨ ிங்காரரசமஞ்சரி, 

விடை. இர சசியமற்ற தன்னு இிரியைசகசளை Due 

லோரும அறியும்படி வெளியாகக் 

கொண்ட சாயக&யெயாம், 

(உ-ம்) சி, ர. ம. கூ. ௪௮-வது பாட்டு, 

விஞ, மூலடாவென்பவள் யார்? 

விடை. மனக்களிப்புடனே சாதிமார்க்கர்தை விடு 

தும் சன்வீடுவிட்டுப் புஸஞ்சென்றும் 

அனனியமாக் கூடிச்தீரிகன்ற நாயக 

யே யாம, ‘ 

(உ-ம்.) சி. ர, மு, மூ, ௪௬-வ௮ பாட்டு, 

வினா Amrure வென்பவள் யார? 

விடை. : தரும் அன்பறாம் வழக்ஈப்படி. பொருக்.ற 

வின, 
விடை.   

இனற சங்சகேசசசலம் சவறிவிட்டதி 

ஞ்லானாலும், பினபுகுநிஈமுஞ் சங்கே 

தத்தலம் இடைகருமேர் கிடையாதோ 

வென்ற சந்தேகச்சிறாலானாலும், தா 

ன் ஒரு சங்கெசசரலசதிற்குப போவ 

சன் முனனமே அ௮னபன் அவவிடத 

இற்குப் போயிருப்பானோ எப்படியோ 

வென்றரானாதும மனவருச்தப்படுவன்ற 

நரய€யே யாம், 

(௨-ம்.) ௪, ர, மு, கு,௫௧-௫௨ - ௫௩ - 

வத பாட்டு, 

முூதிதாவென்பவள யா! 

தஇனதெண்ணப்படி சமையவமைவு OL & 

கச்சண்டு சர்சோவிச்கினற நாயகியே 

பாம்,



வினு af Lg KO சம். ௩ 

  

al) cr. 

விடை 

விடை. 

விடை. 

வினா, 

விடை, 

  

  

(உ-ம்.) சி, ர. ஸூ ரூ. Wn) ge பாடடி. 

சாரஹரிகாவென்பவள் யார்? 

செய்ய யமுடியாச காரியங்களையும் செய்வத 

CHF ADM Bsr m நாயகியே யாம், 

உ-ம்.) சி, ர, மு.மு. ௫௬-வ பாட்டு, 

ப்ரதிபாச தரா )வன்பவள் பார? 

கொடிய தன தவார்ர்டைகவை அவவவ்வே 

ளக்குகி தருர்சபடி மாற்றுகின்ற ராய 

இியே யாம், 

(உ-ம்.) ௪, ர, மு.கு. ட௭-வ பாட்டு, 

அ/பலாபசதுரா வென்பவள் யார்? 

மோசவார்த்தைகளைச் சமயமறிஈது சொ 

ல்லியும் விசன மஇகரித்தவள்போல் 

பொய்யாகவமுதும் சணவுன் வேண் 

19. EG) EM ot GF LD LILO. புபாயஞ்செய்யத்த 

Ges நாயகியே யாம், 

(உம்,) சி, ர, மூ, கூ,௫௬-வ௮ பாட்டு, 

, பரரிய்யாவின்பேதங்கள் 

முற் தித் ௮ 
Poem 

சாமான்யாவின் இலக்கண 

ஆரம்பம். 

  

சாமான்யாவென்பவள் யார? 

பாணய்சவர்ந்து ௪௧ தகுர்தபடி.சாட்டுகள்



ச்சு சிறுகாரரசமஞ்சரி, 

  

வி 
விடை 

விஷ, 
விடை. 

வினா 

விடை. 

  

  
  

  

ற சரயகயே யாம், 

ம்.) இ, ரீ, (ம, ௫. சவறு பாட்மி, 

சாரமானயாவில ஏசேறும் பெசமுண்டோ! 

Asigas சாமானயாவெனறஜொந பேச 
cn 

முண்டி, 

ஷேயாள் லகஷணமியாத? 

தன கணவறுக்குப்பயா ர. சிலகாலம் அன் 

மார்கசககனடர் ௫, பினபு வெளியேறி an ) 

நூாரனமானவேசையாயிருபபசேயாம 

(௨-ம்.) சி,ர. மு, ௫. ௬க-வரபாம்டு, 

சாமான்யாவின்பேகம் 

ep oo Dp gy 

மேற்குழித்ததிரிவித சாயகக 

வின் பேதங்கள். 

  

Bids காய௫களில் எத்தனைமுக்கியமான 

பேதங்களுண்டு ? 

மசயா,ப்ரசல்பா வென்றவிருவர்களுர் இரா 
ந. ௫ ரூ 

தஇிபேதங்களால் அறுவகையராகி, ஜே 

ஷ்டாதி பேதங்களைச்சார்ச பனனிரு 

வகையராகி, முன்னின்ற முச்தாவை 

பூம் உடன்கூட்டி யெண்ணப்பஇன்மூவ 
கையராக, பரகிய்யாபேதத்திருவரும் 

ஒருசாமானீயையும் பொருஈதவே கா



வலது வெலிய மய tame 

  

விடை, 

  

விையிடைச சுர 2ம். க௫ 

வெ கல வெடியை et eee eo 

UI Bat wv Li hs பேசர ov De 

முற்றும். 

துரிவிக நரயடிகளின் பொதுல 

௲அ ரம்பம் 

  

Q). 8S 0 5,58 Aol 5 சாய சரநக்ருஞ் சம்ப 

ஸ் 
ந$மான பெர BE EG, ci GC on rgsy ம் 

ண்டேோ 7? 

இரிவிசசாயசெளுங் கூணசாரணாம்ரல் உ 

சர்மா, மதயமா, எ ஈமாலவென்ற பேத 

கசா யடைங நமி, 

&5தமா ராயகயென்பஉள்யார் ? 

Sup கணவன GIVE} செய்சாலும் 

தான இதமே செய்கின்ற நாயகியே 
(டீம், 

(உ-ம்) சி, ர, மு.மு. ௬௫-வது பாட்டு, 

LD sar சாயகியென பவள்யார் ? 

கணவன் ஈன்மைசெய்சால் சானும்ஈன்மை 

யேசெய்து, இமைசெயதால தரனுஈ இ 

மையே செயது வருகனற ஈாயகியே 

பாம், 

(உ-ம்,) சி, Ls Up. (Hy மாரோ வறு பாட்&, 

அ/தமாகாயகபென் பவளயார் 7



றிங்காராசமஞ்சரி, 

  

  

கணவன் உனமைகளையேசெய்ராலும் அவற் 

றைக் தமைகளாகவே பாவித்துக் கோ 

பிக்கின்ற ராயகியே யாம், 

(உ-ம்.) ௪, ர. மு... ௬௮-வ பாட்டு, 

மேலே சொலலிவர்த ராயககளுக்குத் இ 

ருப்தாதி பேதங்களுண்டோ! 

இருப்தா, அதிருப்சா, திருப்தாதிருப்தா 

Bi gow யினாலே திருப்தியடை£த நாயகியே 

(உ-ம்.) ௪, ர, மூ, கு, ௭௦-வது பாட்டு, 

இரிடையினாலே இருப்தியடையாக நாயக 

(உ-ம்.) சி, I. Cp. &. Gl &-@) பாட்டு, 

இருப்தாதிருப்தா வென்பவள்யார்? 

இரீடையினாலே இருப்தியடைந்தும் அடை 

டாசவள் போலிருச்கினற காயகயே 

(உ-ம்.) 9, ர, மு, கு, ௭௨-வது பரட்டு, 

இன்ுமந்த மாயகிகளுசக்குச் திவ்யாஇபேத 

& Fr 

விடை. 

வினா; 

விடை. 

வென்ற பேதங்கஞுண்டு, 

விஷ. இருப்தாவென்பவள் யார்? டு ருபத 

விடை. 

யாம், 

வினா. அ/திருப்தாவென்பவள் யார்? 

விடை, 

யே யாம், 

வினா. 

விடை. 

யாம், 

allay, 

ast & orp ovat Lm? 

விபை.   இ.வ்யா, அதிவ்யா, இவ்யாதிவயயா வென்ற 

பேதர்களுண்டு,



ait 63) at OL Fi (G7 ly ௧௪ 

  

வினா. இய்யாவென்பவள் யார்! 

விடை. தேவருலகம் இரு க்ரும் சராயகியே யாம், 

(உ-ம்.) ௪. ர. மு.கு, எழு-வது பாட்டு, 

வினா; - /தவ்யாவென்பவள் யார்? 

விடை. தே வருல சல்லாதவிடத்திருக்கும் காயி 

யே யாம், ' 

(உ-ம்.) 9, ர, மு. கு,௪௬-வு பாட்டு, 

Cl G0), இவ்யாதிவ்யாவென்பவள் யா? 

விடை. மூனனமே தேவருலகத்திரு5தவளாய் அப் 

பால் யாதேனு மொருகாரணதச்சால ௮ 

௮ வல்லாத வலகததஇல்வகது பிறநதிரு 

ககும மாயகியே யாம, 

(உ-ம்,) சி. ர. மு. க. ௭௭-வழ பாட்டு, 

பின் pues நாயூகெளுக்கு ௮ன்யசம்போ 

க BEE 30 B பேசங்களுண்டோ! 

விடை. அனயசம்போக அுக்கதையென்றும், வக் 

போக்திசர்விதையென்றும், மானவதி 

யென்௫ம் பேதங்களுண்டு, 

வினா; அரன்யசம்போக அக்கிதாவென்பவள்யார்?' 

விடை. வேரொருசாயகியிடத் தத் FOO RECN A COT 

கூடிய அடையாளத்சன்மையை அதிர 

தவிசனப்படும் நரயகியே யாம், 

(உ-ம்.) சி, ர. மு. கூ, ௪௧-௮௮ பாட்டு,   வினா. வக்ரோக்தி கர்விசாவென்பவள் யார்?



விபை. 

வினா; 

விடை. 

விஷ, 
விடை. 

வினா. 

விடை. 

விணா, 

விடை. 

வினா: 

விடை.   

இங்காராசமஞ்சரி, 

  

கோணவார்த்சைசள் பேசுவசல் தானசம 

13 Bowe ளென்று கருவிசகருக 

கும் சாயகியே யாம். 

இ தலரோறும Cu swe oH oo Tn? 

ப்2ரம Bi oS gn@aram nib, Fass ர்ய சர்வி 

தாவெனறும் பேசங்களூண் மி, 

6 ௪. e ச ச். 

புரேம5ர்ளிதாவென்பவள் யா! 

€ 
c 

தைச்குறிததுக் கருவமடைய 

யே யாம், 

அனகராயகன் தன்னி_ச்.லை௫்ச பிரியத் 

நா 3 
tt) 

(க-ம்.) 9, ர, மு, ரூ. சவறு பாட்டு, 

சீவுர்தர்ய கர்விதாவென்பவள் யரர? 

தீரன்மிக்க அழகோடு Gp WS RBC VOD 

ன் கருவமடையு காயசியே யாம், 

௩ - ச TY 

(௨உ-ம,) 87, 8, (ம, &. 2 1 47 பாடக 

மா னவசயென்பள் யார்] 

இனனிடத்தில் உண்டாயிருக்கும் கோபச்சூ 

ிப்பை வெளியாசக் காட்டுகினற நா 

asta ws wm LD, 

GoD. omer ui எத்தனைவசைப்படும், 

மூருமானமென்றும்,மச்யமானமென்றும்,ல 

குமானமெனறும் நன்றுவசைப்படும், 

குருமானம் எவலிசச்சாலுண்டாகும் ச 

தரயசன்வேறொருத்தியைக் கூடிய அடை 

யாளம் காயடக்குப் புலப்ப...த் தோற் 

அதலாலுண்டாகின்ற ௮,



வினாவிடைச Sr BF. ௪4, 

  

வினா 

விடை. 

விரு 
விடை. 

வினா 

விடை, 

  

  

(-ம.,) சிர ம.க. ௮ி-வறுபாட்டி 

(ம். யமானமெவயலீ ர ஈதாலுணடாரும 7 

GC ade om t7Quneor Truser Qeta a 

TOT QY wT னறத, 

(2 -10.) Aor ap. Aor-w pur”, 

லகுமானமெயலிசச் சாலுணடாரு ௦7 | 

வேடருருச இயை சாபகனமனகசலிப போ 

Guta GFT gion Tom mg 

(உ-ம) சி,ர மு.கு. ௮௭-வழ பாடமி, 

மேசொகலிப மான ஙகள எவகி3ம Pa 

ரத்தியாகும 3 

கூருமானம், காயகணானவன்மிகவும் வருக 

திக கேட்டுககொளவசாலும, மசடமா 

னம, கேணடிசினறு ிறி.ஐ மனமவரு 

8திக கே_டுககொளவதாலும, லகுமா 

னம எளிசாகவும கிவாஈதியாகும, 

(2-2) சிரமுகு. ௮௩-%0-௬௧-வஜபாட்டு 

இ சிரச எ5;சவகையாலும நிவாதஇக்சச 

கூடாதிருககு மானம ரசாபாசமெனப் 

படிம, 

(மானமென்றால கோபம்) 

(உ.:ம) சி ர மூ. கு, ௬௨-வறுபாட்டு, 

இளம் ஏதேனும் பொதுலகூணங்கஞு 
ண்யோ?”. *



  

2.0 சிங்காரரசமஞ்சரி, 

ள் _ டி 

விடை. பீகசையான்னியோன்னியவியோசசையோ 

விடை. 

வினா. 

விடை. 

  

கமென்றம், ப்ரோமாதிக்கிய மென்றும் 

இரண்டு பேதங்களுண்டு, 

ர சகசையான்னி சோன்விபய வீயோச சை 

யோக மென்பசென்ன? 

ஒன்றேயாகிய பட்பசயனத்தில் ஒருவா 

Quran Size Der pam ins pt gy 

சோ சலுமேயாம். 

(௨-ம்.) சி, ர. மூ. ௫. கள-வருபாட்டு, 

ப்ரே மாதிகயெமென்பசென்ன'? 

ாயகபருவஷரென்பவரிடத்திலே இரேசகம் 

தானிரண்டு,மிரொன்றே யென்று ம 

இச்கும்படிதோன்றுகின்ற பிரியமிகுஇ 

யேயாம், 

(உ-ம்.) ௪, ர, மு. கு. ௬௫-வதபாட்டு, 

முதற்குச்சம்முற்திற்று,



வி வீடைச ருருகாம். Q 2 

  

வினா. 

விடை. 

விடை,   

இரண்டாவதுருச்சம் 
வடை டம 

அஷ்ட நாயகிகளின் இலக்கண 

ஆரம்பம்: 
eel BEES tee 

மூசற்குர்சாதீற் சொலலிய பூளறாறுவகை 

தாயகிகளுச தனிதனி ௧2, ம ஏதுக் 

களால் வேற விர ராயககளாரய் ப்ரகா 

Guu gia aon 

வஊியாதீனபழிகா, வாசகசசீசிசா, விரஹோ 

தகமடிதா, விப்பிரலப்தா, கணடி.நா, ௧ 

லஹாகதரிசா, ப்ரோஷிதபதிகா,2பிசா 

ரிகாவெனறும ப ரகாசப்பவாகளுணி, 

விவாடீனபதிகாவென்பவள் யார்? 

சீசாகாலமும் தனதுமனக்குறிப்பை யறிந்த 

வனாகித சன்சொறபடியே ஈடககனற 

சாயகனையடைய ரகாயகஏயேயாம், 

COwrenG paren. eer cena? 

பூதோட்டங்களிலே திரிசலும், மன்மத 

வுச்சவம் ஈடததுதலும், மதமும், ஓக் 

காரமும், கினைசகுங்காரியங்களை முடி 

தீதலும், சேஷ்டைகளாய்ப் பிரகாசிக் 

கும்.” 
(உ-ம்) ௪, ர, இ,கு. ௩- முதல்-எ-பாட்டு,



  

    

௨௨ சிங்கார ரசமஞ்சரி, 

வினா. வரசக சச்சிகாவென்பவள் யார்? 

விடை. | தீன சரீரமுழமு எம் அலங்கரிச்துக்கொண் 
டி, இப்போது காயசன்வருவானென்று 

கலவிக்கு வேண்டிய பதாரர்த்தங் களை 

மெல்லாம் சேகரஞ் செய்துவைத்து 

எதாபார்க்கும் சாயகியேயாம், 

வினா. யாள் சேஷ்டைகள்எவை? 

விடை. | ச2மார்களை பரிசாசிக்தலும், பலவிதகோ 

ரிக்சைகளைக் கொள்ளுதலும், தாதக 

ளை வினாவதலும், செஷ்டைகளாய் ப்ர 
காசிக்கும் 

(உ-ம்) சி, ர. இ, ன. ௬, முதல்-ச௩-பாட்டு, 

வினா; விரஹோச்சம்டிதா வென்பவள்யார்? 

விடை, | தீரீங்கள்குதித்த விடத்திலிருக்துகொண்டு 

இதுவசை சாயகன கூடுதற்கு வரவில் 

லையேயென்று நிறைகதவிரகச்தாழ் இந 

திக்கும்சாயகியேயாம், 

வினா. மே.யாள்சேஷ்டைகள் எவை? 

விடை. | மேனியிளைத்சலும், புத்திமறர்து கொட்   டாலி விடுதலும், ௮முசலும், வருந் தத 

லும், ஈடுல்கலும், விளையாடாதிருத்தலு 

ம், பாங்கெளிடத்தே தன மனவிசன 

த்தைச் சொல்லுதலும், சேஷ்டைசளா 

ய் ப்ரகாசிக்கும், 

(உ-ம்) 9, ர, இ, கு, ௪௬-முதல்-௨ 0-பாட்டு,



வினா, 

விடை. 

விடை. 

வீறுவிடைச் சுருக்கம். ௨௩ 

  

  

விப்ரலப்தாவெள்பவள் யார்! 

இர்ங்கள் பெசிக்கொண்ட சக்சேழத்தலத் 

திற்ருப்போய், நாயகன் வராமையின 

லே இப்படி மோசஞ்செய்தானே யெ 

ன்று மனவிசனசறதால் வருகறு்ராய 

கியே யாம், 

யாள் சேஷ்டைகள்எவை? 

சரீரத்தில் வேதனையண்டாதலும், கெூருச் 

சு விடுதலும், சகிகளைச் கோபிக்தலும், 

விரகமதிகரித்சலும், கண்களினிடத்னு 

நீர் பொரு ததலும், கூரர்ச்சித்சலும், 

சேஷ்டைகளாய் ப்ரகாகடிகும், 

(உ-ம்,) 9, ர, இ. ர. உ௪-முதல்-௨௫பாட்டு, 

க்ண்டிசா வென்பவளயார்? 

வேழேயொரு நாயகியைச்கூடின அடை 

யாளங்க ராடனே வுசுயகாலத்தில் வ 

ராரின்ற நாயகனை மிசவுங் கேரபிக்கும் 
நாய€யெயாம். 

ழே.யாள் சேஷ்டைசள்எவை? 

அ!ருச்தமில்லாத வார்ச்தைசொல்லுதலும், 

அன்பத்தோடு சவிக்சனற மூச்சுவிமித 

லும், சித்திரத்தைப்போற் சும்மாவிரு 

த்தலும், கண்ணீர்க்கொள்ளுதல் மு 

தலானவைகளும் சேஷ்டைசளாய் பர 

காசிக்கும், 

(உ-ம்.) ச, ர, இ, க, ௨௭-முதல்-௩.௧ பாட்டு,



  

௨௪ ரிங்காரரசமஞ்சரி- 

வினா, கலஹாக்தரிசா வென்பவள் யார1 

விடை, கோபத்தனாலே மதஇியாமர் றன துமாயகனை 

நிதிச், அவமானப்படுச்து வெளியே 

அ.ரச்திவிட்டு ௮வன் போனதன் பின் 

be Bras லவிசனப்படும் நாயகியே 

யாம், 

வினா, ழே.யாள் சேஷ்டைகள் எவை 

விடை. பெருமூச்சம், வலியமயக்கமும், பரிதாப 

மும், விரகவேதனையும், அழுகையும், 

உபயோகமற்ற வார்த்தை முதலான 

ளைகளும் சேஷ்டைகளாய் ப்ரசரடச் 
கும், 

(உ-ம்,) சி, 7. இ, கு. ௩௩-முதல்-௩௭ பாட்டு, 

வினா. ப்ரோஷித பதிசாவென்பவள் யார்! 

விடை. தனது ஈகரத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போ 

| ய் மறுதேயத்திலிருக்கின்ற நாயகனை 

மனதிலே நினைத்து உருவெருச்தப் படி 

இன்ற காயகியேயாம். 

வினா; ்ூயாள்சேஷ்டைகள்எவை* 

விடை த சாவஸ்சைகளும் சேஷ்டைகளாய் ப்ரகா 

சிக்கும், 

(உ-ம்.) ௪, ர, இ, கு. ௩க£முதல்-௪௩ பாட்டு 

வினா; அபிசாரிசா வென்பவள் யார! 

விடை. | நாயசன் தன்னைஅனுசரிச்சவாவ; தான்  



வினாவிடைச் சுருக்கம். உட 

  
  

விடை, 

விடை. 

    

  

அவனை யனுசரிக்கவாவது, தழும்தவை 

களைசசெய்யும் சாயகயேயாம், 

ஷே.யாள் சேஷ்டைகள் எவை? 

அ/வவவ் வேளைகட்கேற்ற வாபரணங்களை 

தீ தரித்தலும், சர்சேகமும், புத்திவல் 
லமையும், சபடமும், ௮சாத்தியசாரிய 

மூயற்சியும், இர்சு வைந்தும் கேஷ்டை' 

களாய ப்ரகாடிக்கும், 

ம் 9, ர, இ. ௫. ௪டு-மூதல்-௪௯ பாட்டு, 

மேம்சொல்லிய ௮பிசாரிகையில் ஏதேஜும் 

பேதங்களஞுண்டோ? 

மேத்சொல்லிவர்த அஷ்டவித CTUBE EF 

க்கு முக்தாதி பேதங்களும், பர௫ய் 

யா சாமானயாவெனறும் பேதல்களு 

ம் உண்டாயிருப்பதமாத்திர மல்லாம 

ல், மிகுதியாய், சந்திரிகா பிசாரிஷச 

யென்றும், இவாபிசாரிகை யென்றும், 

இரண்டு பேதங்களுண்டா யிருக்கன் 

றின, 

சந்திரிகா பிசாரிகையென்பவள்யார்? 

நிலவில் மேற்சொல்லியபடி. ஈடச்தப்பட்ட 
வளேயாம், 

(உ-ம்) சி, ர. இ.கு.௫௦ - வதபாட்டு, 
* 

இ௫ாபிசாரிசையென்பவள் யார்?



டே பர சிங்காரரசமஞ்சரி, 

      

விடை, 

விஷ 
விை bos 

  

  

ப/ஈலில் மேற்சொல்லியபடி. நடத்தபபட்ட 

வளேயாம், 

(உ-ம்,) சி. ர, இ. மு.டு௪- வபாட்டு, 

இரீயகிகளின் விரிகொகை யெச்தனை? 

(தற குச்சத்திற் சொன்ன பதினுறுவகை 

நாயஇகளும், கரமப்படி இர்தகுச்சதீ 

தம் சொல்லிய லஞ்ட நாயககளைக் 

கொண்டு தொகையை விரிக்குங்கால், 

நாற் நிருபச்தெட்டு நாயகிக ளாவர, 

அவாகள் ௨உக்சுமாதிருண சம்பந்தத்தா 

ல் முர நூற்றெண்பத்துகான்கு சாய 

net, Qos தீவ்யாதி பேதத்தால் 

ஆயிரத்து நூற்றைம்பத்திரண்டு சாய 

இகளாவர். சாதிபேதத்தாற் கணக்கி 

டப் புகின் ௮நேகராய்கிற்பர், 

மேல் வழங்வெக்த ஸ்வாதீனபதிகாதி பேத 

ல்கள் மூக்தாவுச்கும் பொருந்துவ து 

cor Gur? 

பொருக்க மாட்டாறுகள் எனினும் சில 

ரந்தகர்ச்தர்கள் முனலூல் பொருந்து 

மென்று அறிவிச்கும் என்பர், 

இ்தவிதமாக வழங்கிய பலகாயூகளினு 

ஞீ சம்பர்ச மொன்றுமில்லாத Cag 

சில காயசெஞம் பிரகாசிப்ப துண் 

டோ? 

ப்ரவச்சத்பதிசா வென்றும், சமாகச்சத்பஇ 
காவெனறும்,.இரண்டுவிச ராயககள் 

ப்ரகாசிட்ப அண்டு.



age? 

விடை, 

விடை. 

வினா; 

விடை. 

விஞ 
விடை. 

  

வினாவிடைச் சுருககம். ௨௪ 

ப்ரலச்சச்பதிகா வென்பவளயார்! 

அ சசகூணச்திலே ஊர்பபயணஞ்செய்ய 

நிச்சயித்தபுருவனையுடைய மாயகியே 

யாம், 

மேற்படியாள் சேஷ்டைகள்எவை! 

[மனவருக்தமும், மருண்டபார்வையும், தா 

பமும், மூர்ச்சையும், பெருமூச்சும்," 

தொண்டையிறுகய சொல்லும், சண் 

ணீர்விசெலும், பயணச் தடைக்குறிமு 

தலானவையும் சேஷ்டைகளாய் ப்ர 

கரிக்கும், 

(௨-ம்,) சி, ர, இ, க. டு௬-முதல்௬ 0-பாட்டு, 

சீமாகச்சச்பதிகா வென்பவள்யார்? 

னபதி தேசசஞ்சாரத்தி லிருந்து வர 
கீசாணும் நாயகியேயாம், 

ஷேயாள் சேஷ்டைகள்எலை? 

(0 ழ்ச்சியும், புளசாங்கிதமும், அதிசயமா 

ன பார்வையும், விரகஞ்சாந்தப் படுத 

லும், புன்சிரிப்பும், வேடிக்கை யாக 

மூ£த்ப சமாசாரங்களைப்பேடுப் பாரா 

ட்டேதலும், முகமலர்கலும், ஒன்றுமறி 

யா திருததலும், ஆனர்சபாட்பமும், கு 

ஜிப்பு கிறைவேறுதலும், முதலானவை 

களும் சேஷ்டைகளாய் ப்ரகாடக்கும். 

(உ-ம்.) சி, ர, இ. கு.௬௨-முதல்-௬௬-பாட்டு, 

மேற்குறித்த காயகெளுக்கு உதவிசெய்யும் 

பெண்களின் பெயரென்ன£



  

சிங்காரரசமஞ் சரி, 

சீகயெனறும், தூதியென்றும், பெயருடை 

ய விரண்டுபெண்களுண்டு, 

சீசியென்பவள் யரா? 

அ/ருமையுடனே நிரம்பவும் விசுவாசிதது 

ாயகி மனமூழும்படி அவளது பக்க 

ச்சே பொருநகதியிருப்பவளேயாம். 

ஷேயாள் சேஷ்டைகள்௭௮ை] 

அ/லங்கரித்தலும், உபாலம்பனம் அல்லது 

நிந்திக்சலும், சிக்ஷையும், பரிகாசமும், 

அவட்ருரியகுணல்களாய்ப்ரகாசிக்கும், 

(௨-ம்.) ௪, ர, இ, மு, ௬௮-முதல்-௪௨ பாட்டு, 

அர தியெனபவளயார்? 

அர துசெய்வதற்குத் தகுந்தவளேயாம், 

யாள் சேஷ்டைகள் எவை? 

விரசச்தையதியப்படுச் தலும், சேர்க்குத 

ஓம் ௮வட்குரிய குணங்களாய பரகா 

இக்கும். 

(உ-ம்.) 9.ர. இ.கு.எ௩-முதல்-௭௪ பாட்டு, 

நாயகேளின் இலக்கணங்கள் 

முற்திற்று, 

இரண்டாவதுகுச்சம் 

முற்றிற்று, 
rene



வினாவீடைச் சுருக்கம். ௨௯ 

  

விடை. 

விடை,   

மூன்முவதுகுச்சம். 
~—EaPe= 

  

நாயகர்களின் இலக்கண 

ஆரம்பம். 

டக்க 

மேலெடுச் ஐச் சொல்லிய நரய௫களுக்கு 

உரியவர்சளாகிய சகாயகர்களின் பேத 

மெத்தனை? 

ார்யகர்கள் பதி யென்றும், உபபதியென் 

௮ம், வைரிகனென்றும், சொல்லப்பட 

bmn மூவர்களாய் வழங்குவார்கள். 

அவர்களுள் பதியென்பவன் யார்? 

ay 4 . ச 6 . 

Guu perG@Qrw pOarcri Crs 

னேயாம், 

(உ-ம்) சி, ர, மூ. ரூ. ௩-வறுபாட்டு, 

உபபதியென்பவன் யார்? 

அ சாரமுதலியவரம்பு கெடும்படி. வஞ்சனை 
= 

யாக நடக்கும்சாயகனேயாம். ் 

(உ-ம். சி, ர. மூ. கு. ௧௫-வ.- பாட்டு, 

வை சிகனென்பவன யார்! 

வேசியருடைய சரசகரீடை மீன்பத்தை 

யே சிரம்பவும் விரும்புகீன்ற தாயக 

னே யாம்,



  

    

௩0 சிங்காரரசமஞ்சரி, 

(உ-ம்.) ௪, ர, மூ. ௫. ௪௬-வ௮ பாட்டு, 

விர மேத்சொல்லிய பதியென்பவனிடச்து ஏ 

சேறும் பேசங்சளாண்டோ? 

விடை, அறுகூலனென்றும், சக்ஷிணனென்றும், இ 

ருஷ்டனென்றும், சடனென்றும், வ 

குக்கப்பட்ட சான்கு பெதம்களுண்டு, 

விஸா, அனுகூலனென்பவன் யார்? 

விட, அரனனியமாதர்களைச் கனவிலும் எண்ணாத 

வனாக எப்போறும் தினஅ௫குல நாயக 

யினமீற அன்புமிருர்திருக்கும் காயக 

னேயாம், 

(உ-ம்,) ௪, ர, மூ, க. ௫-வ௮ பாட்டு, 

வினா. அதககிணனென்பவன் யார்? 

விடை, பலகாயககெளிடச்திறும் உரேதன்மையாகப் 

பிரியம்வைத்றுகிற்கும் சாயகனேயாம், 

|, (உம்) ௪, ர, மூ,கு, ௬-வது பாட்டு, 

வினா. இரு ஷ்டனென்பவன் யார்? 

விட, தாரன் அபராதஞ் செய்திருக்அம் அதிற்சர் 

தேகமிலாசவனாகி நாய௫யின் மூன் 

னேபோய்ப் பின்னும் ௮தரயூ பரி 

கரிச்சக்கண்டும் அவளைவிட்டு விலகா 

மற் சொந்தம்பாராட்டி யதிசபிரியத் 

தைக்காட்டும் காயகனேயாம், 

(உ-ம்.) சி, ர, மூ. கு, ௮-வது பாட்டு,   சடனென்பவன் யார?



அவ்வ வக வ வயதாக கவனக் வலை. 

விடை. 

விடை, 

வினா; 

விடை. 

  

வ்ைிடைச் சுருக்கம். ரச 

  

பெ ண்களினிடத்தில் கபடமாகிய விருதை 

யைச் சாதிக்கும் கனமான சாமர்கதி 
யதசைப்பெறறமாயகனே யாம, 

(உ-ம்.) சி, ர, மூ, G wag ur. 

மேலே சொல்லிய 
பேதங்கள பொருந்தி யுள்ளனவேேோர? 

உபபதிக்கு ஏனும் 

அதுகூலாதிபேதங்கள் பொரிந்தி யுள்ளன 

வாயினும், சடசறுவமே முக்கியமா யி 

ருக்கும். 

வைசிசனில் எசேனும் பேசங்கருண்டோர் 

உத்தம, மக்திம, ௮தம, வைசிகனென்ச௱பே 

SHE CRA, 

2s snmahasQenenUacwnit 

நாரயயொனவள் எவ்வளவுகேரபம் கொண் 

டாலும் உபசாரவங்களை யவளுக்கேற்றப 

டி மீரியமுற்றுச் செய்யும் சாயகனே 

யாம், 

(உ-ம்.) ௪. ர, மூ, கு க௮-வ௮ பாடு, 

[௦த்திமவைசிகனென்பவனயார்? 

நாரயயொனவள் கோபித்தசாலத்திற்றனது 

கோபத்தையும் பிரியத்தையும் வெளியீ 

ற்காட்டாமலடக்குக்கொண்டு 2655 

உடியினது குணங்களாலே பருவமான 

நிலையையறிய வேண்டுமென்று சும்மா 

விருச்கும் சாயகனேயாம், 

(உ௨-ம்.) சி, ர.மூ. மூ. ௨0-வது பாட்டி,



௩௨ சிங்கார ரசமஞ்சரி, 

  

வினா, 

டை 

ட (3
 

விடை. 

விடை, 

வினா; 

விடை. 

Dw.   

-அ/மவைூகனேன்பவன்யரா? 

இருபை, பயம், கோபம், வெட்சமுதிலிய ௫ 

ண ஙகளையெல்லாம் விட்டவணா௫, பெ 

ண களைகச்கூட்ஞ்சமயசதில் இன்ன த செ 

ய்யலாம், இன்னதசெய்யலாகா தென 

கற அ௮₹தமனலிசார மில்லாதிருக்கும் 

சாயகனேயாம், 

(உ-ம்.) சி, ர, மூ. கூ, ௨௨ - வதுபாட்டு,. 

மேர்சொல்லியசடனில் ஏசேலும் பேசுங்க 

ஞண்டோ? 

மாரனியென்றம் சதரனென்றும், a paige 

ன்ற விரண்டுபேதம்களுண்டு, 

மானியென்பவனயார்: 

மனத்தில் அதிகவுரோசமூளளவனேயாம், 

(உ-ம்) சி, ர, மூ, னு. கக. வபாட்டு, 

சீதுரனென்பவனயார்] 

கருவந்தவ்கிய வார்த்தசைகளினாலாவது செ 

ப்சைகளினாலாவது வியங்கய முள்ள 

தாயகனேயாம், 

வி, பங்கியமென்ருலென்ன? 

சாதாரணமாயிருக்கும் அருச்தச்தை யல் 

லாமல் வோர் ௮ருத்தத்தையுங்காட் 

டுவதேயாம்,



at ao af on & சுருக்கம். ௩௨௩ 

  

வினா, 

விடை, 

விடை, 

Oe. 

வி, 

விடை, 

  
      

(௨-ம்.) ௪, ர, ம் ௫, ௧௨-80 விறு பாட்டு, 

ட/ராஷிசசாயகனென்பவன்யார்? 

அனனியசேய சஞ்சாரக்தி லிருச்கும்போ 

ற சனக்கிணங்கய GTR uy dows 

A Wer DSW நாயகனேயாம், 

மேந்கூறிய புரோஷி5ஈமாயக பெதங்கள் 

எத்தனை வகைப்படும்! 

பு2ராஷிசபதயென்றும், ப்ரோஷிசவபபதி 

யென்றும், புரோஷிசவைசிகளனென்று 

ம் மூன்று வகைப்படும், 

(உ-ம்) ௪, I ep. G. &@) - 2a - ௨௭- வறு 

பாட்டு, 

அபிஞன், நாயகாபாசனென்று மிவர்களி 

னிலக்கணமென்ன? 

பீலவுங்கற்றறிர்ச புதிதிப்ரகாசச்தை யுடை 

யவனே ௮பிஞனென்றும், அப்படிச்த 

திவில்லாதவனே ஈரயகாபாசனென்று 

ம் சொல்லப்படுவார்கள், 

(உ-ம்.) சி, ர, ரூ. மு, ௨௬. ௩0.௮ பாட்டு, 

பரிசாசகனென்பவன்யார் ? 

பெண்கள் மனம்சாணும்படி பொருந்திய 

கேலிகளைச் செய்யும் வகையில் வல்ல 

மை மிகுஈத காயசனே யாம், 

(உ-ம்.) சி, ர, ம.க, ௩௨, வு பாட்டு,



h. சிங்காரரசமஞ்சரி, 

  

விஷ 
விடை. 

விர: 

விடை, 
Me 

விடை. 

வினா, 

இவ்யாதி நாயக பேத மாவ சென்ன? 

இவ்யத்தன்மை முதலாக ப்ரகாடிக்கின்ற 

மூனறு பேதங்களும், முன்னேசொல் 

லிய நாயகிகள் கூட்டத்திற்கு அடுத்து 

ருப்பது போலவே மசாயகர்களுச்கும் 

ஏற்கு மென்றறிக. 

அம்.) ௪, ர, மூ, ௫. ௩௪-௩௫-௩௬-பாட்டு, 

ிருமசசிவர்கள் என்பவர்கள் யார்] 

இரயகர்களிடத்தே சம்மதித்தகின்ற, GF 
oO sone வேண்டிய சகாயங்களைச் 

செய்வோர்களே யாம், இன்னும் விவரி 

த்தறிவிக்குடி, காலையில், அவர்கள் பீ 

டமர்ச்தகனென்றும், விடனென்றும், 

செடகனென்றும், விசாக னென்று 

மால் வகை யோர்களாய் வழமய்குவா 

ர்களே யாம், 

பிடமர்ச்சகனென்பவன் யா? 

இர்யடஏயீனத கோபத்தை இனியவசனங்க 

ளினைலே மாற்று இன்றவனே பாம், 

(உ-ம்) ௪, ர, மூ. கு. ௩௬, வுபாட்டு, 

விடனென்பவன் யார்! 

காமசால்திரத்தில் வல்லமை யுடையவனே 

யாம்,   
(உ-ம்) ச. ர.'மூ, கு. 2௪௦ - வதபாட்டு, 

| சே. சனளென்பவனயார்?



விவைடைச௪ Fi Th BSLD. கூ 

  

விடை, 

விடை, 

விடை. 

விஞ. 

விடை, 

வினா. 

விடை. 

  

  

சீமையம்பார்த்ு தலைவிதலைவர்களை யோ 

ரிடத்திற்சோபபவனேயாம், 

(உ-ம்.) 9, ர, மூ. க, கஃவறு பாட்டு, 

வீதாஷகனென்பவன்யார? 

அ/வயவவிகாரங்களினாலும், அப்படிப்பட்ட 

வார்கதைகளினாலும், மற்றவைகளாலு 

ம் பரிசாசஞ்செய்பவனேயாம். 

(உ-ம்.) சி, ர, மூ, கூ, ௪&-வழது பாட்டு, 

சாரததவிகோதய் மென்பதென்ன? 

அள்னியருடைய இனபச்தை மனதில் இச் 

சிப்பதிஞலே சரீரத்தில் உண்டாகன் 

றதோற்றமேயாம், 

(உ-ம்,) ௪, ர. மூ, ரூ. எ௫-வு பாட்டு, 

அ/ஃதெத்தனை வகைப்படும்? 

இ நுவேர்வை, ௮சைவினகியிருத்தல், புள 

காதம், சொற்றடுமாற்றம், நடுக்க 

ம், காந்திகுறைதல், அமுகை, பெரும 

யச்சம், எனஎட்டுவகைப் படும், 

(உ-ம்.) ௪,7. மூ. கு. Fe-ag பாட்டு, 
ட 

இில்சாரமென்பதென்ன? 

ரீதியிறுடையல்தாமிபாவம், ௮ஃதுசம்போ 

க சிம்சாரமென்றும், விப்ரலம்ப ௫ 

வ்காரமென்றும் இரண்டுவகைப்படும்,



விடை. 

வினா 
விடை.   

Gamer greene, 

வயம், 

    

eri ~~ 

சீமபோச சிஈகாரமாவ @) ga om? 

பூலலிச €ரீடைகளையஞ் செய்கின்ற சமயத 

தில உணடாகு? சனமையே யாம் 

(உ-ம்) சி. ர மூ.கு ௪௬-வ௮ மாட்டு, 

விபபிரலம்ப சஙசாரமாவ சென்ன? 

தலைவி சலைவாகளில் ஒருவரை யொருவர் 

பிரிசதிருககுமிடசதிற றமசெண்ண மூ 

டி வபெருத அக்காலததிற் ரோன்றிய 

தனமையே யாம 

(உ-ம்.) எ sap கு. ௪௮-வற பாட்டு, 

தலைவிசலைவர்கள் பிரிசஇககுங் சாலத்தில் 

எதேனும் ௮வஸ்சைக CT ALTA அண் 

Cunt 

அபிலாசை, செசை, ஸ்மிருதி, குணகாதத 

னை, உதவேசம, விலபனம், உனமதசம் 

வியாதி, ஐடசை, இலயம், என்று சொ 

ல்லபபட்ட பதத ௮வஸ்சைகளும் உண் 

டாவதணடு, 

அ/பிலாசை யென்றால் என்ன? 

கலவியினமேல் உணடாகும் விருபப்மே 

யாம, 

(௨.ம்.) ௪, ர, மூ. கு.௫௩-௮த பாட்டி, 

இரதையெனுல என்ன?



க் 

வினாவீடைச் சுருக்கம், Aer 

  

விடை. 

விடை. 

விஷ 
விடை 

விடை, 

வினா, 

விடை,   

5 
இவைசெய்வசால் இவைகாணலா மென் 

றெண்ணுவதே யாம். 

(௨-ம்.) சி, ர, மூ. கு,டு௪-வழற பாட்டு, 

ஹ்மிருதியென்முல் என்ன? 

மூன்னமே கொஞ்டுச்சலர்த செய்கைகளை 

நஞாப்சம்பண்ணுவதே யாம், 

(உ-ம்.) 8], ர. ரா. மு.டு௫-வறு பாட்டு, 

(J cor Git $ & Foxe யென்முல் என்ன? 

பிரியர்களுடைய குணவிசேஷங்களை அடிக் 

கடி யெடுத் துச்சொல்வதே யாம், 

(உ-ம்) சி. ர. மூ. மு. டு௬-வறு பாட்டு, 

உத்வேகமெனமு லென்ன? 

கர்மத்தால் மனவருத்தமிகுஈ சுமையால் வி 

லகுதற்கரிய பிறபதார்த்தங்கள் எல் 

லாவற்றையும் வெறுப்பதே யாம், 

(உ-ம்,) சி, ர, ரூ, ரூ. ௫௭-வது பாட்டு, 

விலபனமென்ருல் என்ன? 

பிரியர்களைச் குறித்தவருகன்ற கற்பனையு 

டைய செரற்களேயாம். அதில் உற்க 

ண்டையென் மேர்பேதம் தோனறும். 

௮௮ தமன ஆத்திரத்தால் பிரயோச 
னமொன்துமில்லாதலைகளாசப் பேச 

ப்பட்டவார்த்தையேயாம். 

(உ-ம்) ௪, ர, மூ, கு, ௫௮-வது பாட்டு,



௩௮ 
    
          

    

  

சிங்காரரசமஞ்சரி, 

விற உனமசத மெவ்முலஎனன! 

விடை. | மனவருக்சச்தா லுண்டாகிய ப்ரமையே 
உனமச்ச மெனப்படும், ழே. உன்மச்த 

பச்ச மம *அம்தாச்க மென்றும் இரு 

வகையாகும் 

(உ-ம்.) 4, ர, ரா. கு, ௫௪-௬௦ வத பாட்டு, 

ay னு. வியாத்பெல்ரு ல் என்ன? 

விடை. (ப் மசபாணரங்கள் அடர் வாதிப்பதா 

லுண்டாகிய விரசசரம், மேனியிளைப்பு 
மூதலானவைகசே யாம், 

(௨-ம்.) 8, £, மூ, க, ௬௧-வ௮ பாட்டு, 

விற, இடதையென்முல் என்ன? 

விடை, மோசகிசாரல்சளை மாத்திர மர பிந்து மற் 

ஜொன்றையும்றுறியாதிருக்கும் தன்மை 

யைப்பெற்ற வ மிருள்ள தா கொ 

மீய தவஸ்தையேயாம், 

(௨-ம்,) ச, ர, ரூ. கு, ௬௨-வது பாட்டு, 

வினா: இலயமெனமுல் என்ன? 

விடை இலயமென்ப இசமுடைய தன்றாதலால் 

அதறகு இலககணவிலக்கியற்கள் சொ 

ல்லவேண்டுவன வல்ல, 

தெரிசனமென்றுல் என்ன? 

அன்பர்சளில் ஒருவரையொருவர் காணும் 

சாக்ஷியேயாம், 

(காக்ஷியென் ரூல் பார்வை .)



Pat 

al ou) alt onL. & சுருக்கம், ௩௯ 

    

வினு. 
விடை, 

Wan. 

வினா, 

விடை. 

வி, 

விடை.   

அ/ஃக எச்சனை வகைப்படும்! 

சொப்பன கதெரிஎனமென்றும், சத்திரதெ 
ரிசன மென்றும், எதார்கத செரிசன 

மென்றும், மூன்று வமைப்படும், 

சொப்பனசெரிசனமாவ சென்ன? 

அன்பர்களை கனலினிடசறக காண்பதே, 

யாம், 

(உ-ம்.) சி, ர, மூ, கு. ௬௪-௮௪. பாட்டு 

i) sBo நதெரிசனமாவ சென்ன? 

அரின்பர்களை ரிக்தரத்திற்காண்பதே யாம், 

(௨-ம்) சி. ர. மூ, ௬௫-வறு பாட்டு, 

எதார்ச்ததெரிசனமாள சென்ன! 

அன்பர்களை உண்மைபாக எத்ரிற்சாண்ப 

தேயாம், 

(உ-ம்.) ௪, ர, மூ, ஞூ. ௬௬-வது பாட்டு, 

மூன்றாவதுகுச்சம், 

முற்றும், 

 



சிங்காராசமஞ்சரி, 

  

கட்டலாக்கலித் துறை. 

வ்வண்டும 

அதிவாழிவாழி சரர்வாழி மேதினி சாயசெல்வ 

நிதிவாமிநீதி கெறிவாழிலாழி நிறைந்தது 

பதிவாழியின்பம் பலகலைவாழி பரிதிகதிர் 

மதிவாழிஞுார சிம்முலு மன்னவன் வாழியவே, 

சிங்காரரசமஞ்சரி 

விறுவீடைச் சுருக்கம். 

espn 

 தாவளாணலு மாவுக்




