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1 (பாயிரம்)
     திருமால் வாழ்த்து
 1.1
 கார் ெகாண்ட ேமனிக் கைற ெகாண்ட ேநமிக் கமலக் கண்ணன்
 பார் ெகாண்ட பாதத்ைத ஏத்திப் பகருவன் பாட்டியைலத்
 ேதர் ெகாண்ட அல்குல் துடி ெகாண்ட சிற்றிைடச் ெசந்துவர் வாய்
 வார் ெகாண்ட பூண்முைல ேவல் ெகாண்ட வாள் விழி வாணுதேல 1

     அைவ அடக்கம்
 1.2
 சகத்தினில் முத்தமிழ் தன்ைன உண்டாக்கி முச்சங்கத்திலும்
 அகத்திய மாமுனி ஆக்கிய பாட்டியல் ஆன ெபௗவம்
 நிகழ்த்துைக மின்மினி ஆதித்தனுக்கு நிகர் ஒக்கும் என்று
 உகப்பது ேபாலும் அன்ேற புலேவார் முன் உைரப்பதுேவ 2

 சிறப்புப் பாயிரம்
 1.3
 ஈட்டிய எண்எண் கைலேயாடு இயல் இைச நாடகமும்
 காட்டிய ேபாதக் குறுமுனி ஆதி கைலஞர் கண்ட
 பாட்டியல் ஆனைவ எல்லாம் ெதாகுத்துப் பயன்படேவ
 நாட்டிய ேவதத்தவன் நவநீதநடன் என்பேர 3

2 ெபாருத்த இயல்

     2.1 பத்து வைக முதல் ெமாழி சீர்ைம
 மங்கலம், ெசால், எழுத்து, எண்ணிய தானம், வரும் இருபால்
 ெபாங்கிய உண்டி வருணம் வகுத்திடு நாள் ெபாருத்தம்
 தங்கிய நால் கதி எண் கணம் என்று தமிழ் ெத ந்ேதார்
 இங்கு இைவ பத்தும் முதல் ெமாழியாம் என்று இயம்புவேர 4
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     2.2 மங்கலச் ெசாற்கள்
 திரு மணி பூ திங்கள் ஆரணம் ெசால் சீர் எழுத்துப் ெபான் ேதர்
 வருபுனல் கார் புயல் மாநிலம் கங்ைக மைல உலகம்
 ப  கடல் யாைன ப தி அமுதம் *புகழ் முதல் சீர்க்கு
 உ ய நல் மங்கலச் ெசால் என்று நாவலர் ஓதினேர 5
     *புகழ்=சீர்த்தி; ேபான்று மங்கல ெபாருள்படு ெசாற்கள்
     பயன்ெகாள்ளலும் கூடும்

     2.3 ெசால் - ெபாருத்தம்
 கங்ைகயும் மானும் கடுக்ைகயும் திங்களும் காப்புைடய
 துங்க முகில் நிற வண்ணனும் ேவைலயில் ெதால் கதிரும்
 ஐங்கரத்து அற்புதன் தன்ைனயும் ஆறுமுகத்தைனயும்
 பங்கயத்ேதாைனயும் கூறுக பாவில் ப வுடேன 6

     2.4 ெசால் - பண்புகள் முதல் சீ ல் நீக்க ெசால்
 ெபாருள் ெத யாைம சிறப்ப்�ன்றி நிற்றல் ெபாருள் பலவாய்
 வருெமாழி ஆதல் வைகஉளி* ேசர்தல் வரும் சீருடன்
 மு தரும் ஈறுைடத்தாதல் எடுத்த அச்சீர் ெசய்யுேமல்
 ச வைளயாய் அைவ தாம் அைமயா என்று சாற்றுவேர 7
     * வைகஉளி=ஓர்ெசால் இரு சீர்களிைட பிளந்து நிற்க யாத்தது

     2.5 முதல்சீர்எழுத்து எண்ணின் 3,5,7,9 வ ன் ெபாருந்தும்
 மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது எழுத்தாம் *வியநிைலயாய் முதல்சீர்
 ேதான்றிடின் அன்றி இரண்டுஈ ண்டு ஆறுஎட்டு எழுத்துத் ெதான்நூல்
 சான்றவர் ெகாள்ளார் &சமநிைலயாம் என்று தாழ்குைழைய
 மான்தரு ேகால மதர் விழி ஓட்டிய வாணுதேல 8
  * வியநிைல=ஒற்ைறப்பைட; &சமநிைல=இரட்ைடப்பைட

     2.6 தான வைக ஐந்து
 குறில் ஐந்தும் தன்ெநடில் கூட்டி ஐ ஔ எ ஒ ெகாண்ட அைடேவ
 முைறைமயில் பாலன் குமரன் அரசன் மூப்ேப மரணம்
 இைறவன்தன் ெபயர்தான் பாலனாம் என எண்ணி வந்த
 ெநறிைமயில் மூப்பும் மரணமும் பாடிடல் நீக்குவேர 9

     2.7 பால் வைக மூன்று
 குற்ெறழுத்து ஆடூஉ மகடூஉ ெநடில் அல்ல என்று ெகாள்வர்
 மற்ெறழுத்தாம் உயிர்ெமய்க் குறில் ஆண் ெநடில் அவ்வைகேய
 ஒற்ெறழுத்து ஆய்தம் அலி என்று பாட்டின் மன் ஓத ஒட்டார்
 ெபான் ெதாடிச் சிற்றிைடப் ேபார்ேவல் நயனப் புணர் முைலேய 10

     2.8 உண்டிப் ெபருத்தம்
 சாற்றும் தைலவன் இயல் ெபயருக்குத் தகும் வைகேய
 ேதாற்றும் வியன் வ ல் *ஆநந்தம் ஆகும் ெசால்லா எழுத்தாம்
 ஏற்ற எழுத்து வ னும் இைசந்த இயல் ெபயர்ேக
 ஆற்றும் ெபாருத்தம் அைனத்தும் சமநிைலயாம் என்பேர 11
     * ஆநந்தம்=குற்றம்

3



   2.9 நஞ்ெசழுத்தும் இயலும்
 கூறும் அளபும் மகரக் குறுக்கமும் யரலவின்
 ஏறுமா ஓவும் யரலவ ஒற்ெறாடும் ஏழ் ெநட்ெடழுத்தும்
 ேவறுள ஆய்தமும் நஞ்ெசழுத்தாகும் ெவல் பாதி பத்தின்
 ஈறும் முதலும் இயலப் ெபறா என்பர் ஏந்திைழேய 12

     2.10 அமுத எழுத்தும் இயலும்
 அறிேவார அமுத எழுத்தாம் என்று அைறவர் தசாங்கத்து அயல்
 குறில் முதல் நான்கும் கசதநபமவக் குற்றளவும்
 உறுவன் ஆயின் உலேகார் புகழ் நன்ைம எய்தும் என்பர்
 சிறுமுறுவல் ெசங்குமுதத் துவர்வாய் திருந்திைழேய 13

     2.11 எழுத்தும் அதன் ேதவைதகளும்
 விதியவன் முன்நான்கு உயிர்தரச் ெசய்ய வி சைடேமல்
 நதியவன் நாரணன் ேசய் இந்திரன் ஞாலம் சூழவரும்
 கதியவன் ேசமன் தருமன் வருணன் கனகநிதிப்
 பதியவன் என்று இவர் மூஆறு உடம்பும் பைடத்தனேர 14

     2.12 குல எழுத்தும் ேதவைதகளும்
 காைலயன் சந்திரன் இந்திரன் கண்டன காவலர்க்கு
 மாைலயன் ேசய் அரன் மாமைறேயார்க்கு நிதி
 சாைலயன் அந்தகன் கண்டன ஆகும் வணிகருக்கு
 ேவைலயன் கண்டன ேவளாளருக்கு விலக்கல்லேவ 15

     2.13 நாள் ெபாருத்தம்
 அகர முதல் நான்கும் கார்த்திைக மற்றவற்றின் அைடேவ
 உகர முதல் ஐந்தும் பூராடமாம் என ஓதுவார் காண்
 ஒகர முதல் மூன்றும் ஓர் உத்தராடம் உயிர் ெமய்யி
 ககர முதல் நான்கும் ஓணம் என்று ஓதுவர் கற்றவேர 16

     2.14 இதுவும் அது
 ஏைனக்கு உகரம் முதலிரண்டும் திருவாதிைரயாம்
 ஆன அவற்றின் இைட ஒரு மூன்றும் புனர்பூசமுமாய்
 ேபானபின் நின்றன மூன்ெறழுத்தும் பூசம் என்ப ெபாய்யா
 வானக் கருங்குழல் வம்பார் வனமுைல வாணுதேல 17

     2.15 இதுவும் அது
 ஏய்ந்த சகரம் முதல் நாெலழுத்தும் இேரவதியாம்
 ஆய்ந்த சுகரம் முதல் ஐந்ெதழுத்தும் அசுபதியாம்
 பாய்ந்த ெசாகரம் முதல் மூன்ெறழுத்தும் பரணி என்பர்
 ேவய்ந்த ஞகர ெஞாகர ஞா வான அவிட்டம் இனேன 18

     2.16 இதுவும் அது
 ஓதும் தகர உயிர்ெமய் இரண்ேடழு முன்றைடேவ
 ேசாதி விசாகம் சதயமுமாம் ெமன் ெதாடர் நகரம்
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 ஆதியில் ஆறும் அனுடம் அல்லாதன ஆெறழுத்தும்
 ஏதமில் ேகட்ைட பூரட்டாதியான இருவைகேய 19

     2.17 இதுவும் அது
 ெசால்லும் பகரத்துள் உத்தரநாள் முதல் முன்றும் பற்றிச்
 ெசல்லும் ஒருநான்கிரண்டாவது ெசன்ற பின் மவ்வருக்கம்
 புல்லும் மகம் இருமூன்றும் மூன்று ஆயில்யம் புயலும்
 அல்லும் ெபாருங்குழல் அல்லாதன பூரம் ஆயினேவ 20

     2.18 இதுவும் அது
 யகரத்துள் யாவும் உத்திரட்டாதியாம் என்று அைறவர் இன்னும்
 பகர்வுற்ற மூலம் யூகார ேயாகாரத்தின் பாற்படுமால்
 வகரத்ெதாடு நான்கு ேராகிணி ஏைன மகயிரமாம்
 சிகரப் பைணமுைலச் சிற்றிைட ேபரல்குல் ேதெமாழிேய 21

     2.19 இதுவும் அது
 ெமாழிந்த அந்நாட்கைள மூ ஒன்பதாக்கி அவற்றின் முன்னர்
 இழிந்தன ஒன்றும் மூன்றுஐந்து ஏழ்இரண்டு நாலாறுஎட்(டு)ஒன்பான்
 அழிந்தன அல்லன வட்டம் ராசி ைவநாசிகமும்
 கழிந்தன நின்றன தாம் இயல் பாகக் கருதுவேர 22

     2.20 கதிப் ெபாருத்தம்
 வல்லினம் குற்ெறழுத்து தீதின்றிேய வ ன் வாேனார் கதி
 ெமல்லினம் ஈறின்றி ேமவும் ெநடில் முதல் நான்கும் வந்தால்
 ெசால்லினர் மக்கள் கதி எனச் ெசான்ன ெமாழி முதற்கண்
 புல்லும் எனின் இைவ எல்லாப் புலவரும் ேபாற்றுவேர 23

     2.21 இதுவும் அது
 பன்ெனான்று பத்துயிர் அம் முதல் மூன்று பன்ேனழ் பதிைனந்து
 என்னும் அைவேய விலங்கின் கதியாம் பா எழுத்துத்
 தன்ைன நரக கதி என்று சாற்றுவர் தரமுணர்ந்ேதார்
 முன்ைன ெமாழிக்கண் வரத்தகா என்று ெமாழிவார்கேள 24

     2.22 கணப் ெபாருத்தம்
 ேநரைச மூன்றும் அமரன் நிைரப் பின்பு ேந ரண்டு
 ேசர்வன திங்கள் நிைரயைச மூன்றும் ெசழு நிலமாம்
 ேநரைசப் பின்பு நிைர இரண்டாய் வ ன் நீர்க்கணமாம்
 ேத ய அல்குல் திருேவ இைவ நல்ல சீர்க்கணேம 25

     2.23 தீய கணம்
 நிைர இரண்டாய் பின்பு ேந றின் அந்தரம் ேந ரண்டாய்
 நிைரயிறின் மாருதம் ேநர்நடுவாகி நிைரஇருபால்
 விைரதரு ேகாைத ெவந்தீக்கணம் ேந ரண்டின் நடுேவ
 நிைரவருமாயில் பருதி இந்நாற்கணம் நீக்கினேர 26
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   2.24 பத்துவித அங்கம்
 மைல ஆறு நாடு ஊர் மலர் தார் வயப்ப  வார் மதத்த
 ெகாைலஆர் களிறு ெகாடி முரசு ஆைண குலவும் பத்தும்
 தைலயான நூேலார் தசாங்கமது என்ப தமதயேல
 ெகாைலயான ெசால் ெபாருள் ேதான்றிடின் ஆநந்தம் கூறுவேர 27

     2.25 தசாங்க முைறயில் ஓன்று
 உன்னும் தசாங்கம் ஒருசீர் அதனுள் உைரப்பதன்றிப்
 பின்நின்ற சீேராடு ேசர்ந்து பிளவு படில் பிைழயாம்
 இன்னும் அைவதாம் புணர் ெமாழி ஆயின் இயல்பு ெபறும்
 மின்னும் ெவளியும் துடியும் நிகர் இ�டு ெமல்லியேல 28

3 ெசய்யுள் ெமாழி இயல்

     3.1 பிள்ைளக்கவி - முன்ெமாழி விைன
 பூவின்திருைவப் புணர்தலின் ெபான் முடி பூண் கடகம்
 ேமவப் படுதலின் ெவண்சங்கம் ஆழி விரும்புதலின்
 காவல் கடவுைளக் கார் முகில் வண்ணைனக் காசினிேயார்
 பாவுக்கு முன்ேன பகருவர் காப்பாய் பனிெமாழிேய 29

     3.2 இதுவும் அது
 வி சைடப் பிஞ்ஞகன் ேவய்த் ேதாள் எழுவர் முன் காக்க என்ன
 அருள் ெபறக் கூறின் அவரவர் ெசய்யும் ெகாைல அகற்றி
 உ ய நல்கங்ைக உைமயாள் மதி ஊர்விைட கடுக்ைக
 விைரமலர்த்தார் மற்று மங்கலமாக விளம்பினேர 30

     3.3 இதுவும் அது
 பதிேனாரு மூவரும் பங்கயத்ேதானும் பகவதியும்
 நீதி முதேலானும் ப தியும் சாத்தனும் நீள்அமரர்க்கு
 அதிபதிதானும் அறுமுகத்து ஐங்கரத்து அற்புதனும்
 மதிபுைன ேவணி வடுகனும் காவல் ெசய் வானவேர 31

     3.4 பிள்ைளக்கவி - ௧0 பருவங்கள்
 முன்தந்த காப்புச் ெசங்கீைர தால் சப்பாணி முத்தத்ெதாடு
 மற்றந்த வாராைன அம்புலி வாய்ந்த சிறுபைறேய
 சிற்றில் சிைதத்தல் சிறு ேதர் உருட்டுதல் ேசர்ந்த பத்தும்
 சுற்றத்தளவும் கவிக்கு எல்ைலயாய்க் ெகாண்டு ெசால்லுவேர 32

     3.5 10 பருவ வைரயைற
 மூன்று முதல் இருபத்ெதாரு திங்கள் முடிவு அளவாய்த்
 ேதான்று நிைலபத்தும் ெசால்லுவர் ேதாைகயர் தங்களுக்கும்
 ஆன்ற புகழ்ச்சிக்கும் அவ்வைகயாம் என்பர் ஐந்ேதழ் என
 ஏன்ற நல் யாண்டின் அகவைர தானும் இயம்புவேர 33
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     3.6 பருவங்கள் - பாடல் பகுஎண்
 ெசான்ன சிறுபைறேய முதல் மூன்றும் சுருங்கி வரும்
 மன்ன விருத்தம் வகுத்த ஈெரண்கைல வண்ணச் ெசய்யுள்
 அன்னைவ ஓர் ஐம்பதில் அ�காது எல்ைல அைறவர் கற்ேறார்
 ெபான்னும் மணியும் நற்ேபாகமும் ஈன்ற புணர் முைலேய 34

     3.7 ஓர் புறநைட
 சிறுபைறேய முதல் மூன்றும் ெத யில் அப் ேபைதயர்க்குப்
 ெபறுவன அல்ல இைளயேன ஆயினும் ேவந்தன் ெபறான்
 மறுவில் முடிசூடின் பிள்ைளக்கவி காப்பு மாைல முன்ேன
 அறிபவர் ஒன்பதும் பன்ெனான்றும் ஆக அைறவர்கேள 35

     3.8 கலம்பகம் - அைம உறுப்புகள்
 மூலம் ஒருேபாகு ெவண்பாக் கலித்துைற முன் உறுப்பாய்
 ஏலும் *புயத்ேதாடு அம்மாைன ெபான்ஊசல் யமகம் விற்
 ேகால #மறம் குறம் சிந்து நல்ைகக்கிைள ெகாண்ட தூது
 காலம் மதங்கி களி சம்பிரதம் கலம்பகேம 36
 (* புயம்: மணிவாசக ன் 'ேதாேணாக்கம்', அருணகி யார்தம் புயவகுப்பு;
 # நக்கீரர்/கல்லாடர் கண்ணப்பேதவர் திருமறம் (௧௧ம்திருமுைற)

     3.9 கலம்பக பா யாப்பு
 ெசான்ன கலம்பகம் ெதாக்க அச்ெசய்யுள் துடிைய ெவன்ற
 மின் இைட ெவண்துைற ெவண்பா வகுப்பு அகவல் விருத்தம்
 இன்இைச ஆசி யம் ஆசி ய விருத்தம் எல்லாம்
 மன்னு மருள்பா வஞ்சித்துைற வஞ்சி விருத்தம் என்ேன 37

     3.10 கலம்பக பா எண் வைரயைற
 ேதவர்க்கு நூறு முனிவர்க்கு *இழிஐந்து ேசண் நிலத்ேத
 காவற்கு ய அரசற்குத் ெதாள் நூறு காவலரால்
 ஏவல் ெதாழிலவர்க்கு எண்பது எழுபது இருநிதியம்
 ேமவப்படும் அவர்க்கு ஐம்பது முப்பது மிக்கவர்க்ேக 38
     * இழி=குைறந்த, ஈங்கு ௧00-௫=௯௫

     3.11 மும்மணி மாைல/ேகாைவ, நான்மணிமாைல
 முன் ஆசி யம் பின் ெவண்பா கலித்துைற முப்பது என்று
 ெசான்னார்கள் மும்மணிக்ேகாைவக்கு மும்மணிமாைல ெசால்லின்
 அன்னான்மைறப்பாக் கலித்துைற ஆசி யம் விருத்தம்
 இந்நால் வைகச் ெசய்யுள் நாற்பது நான்மணிமாைல என்ேன 39

     3.12 இருபாஇருப�து, இைணமணி/இரட்ைடமணி மாைல
 இருபா இருபது ெவண்பா அகவல் இரட்ைடமணி
 தருபா இருபது ெவண்பா கலித்துைற தாம்இவயாம்
 வருபா இரண்டு இரண்டாய்த் தம்முள் மாறின்றி நூறுவ ன்
 ெபாருமான் விழியாய் இைணமணிமாைல புகல்வார்கேள 40
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     3.13 பல்சந்தம், ெவண்பா/கலித்துைற அந்தாதி, ெதைகெவண்பா
 பத்தாதி நூறு அந்தம் பல்சந்தமாைல அந்தாதி ெவண்பா
 ைவத்தார்கள் நூறு கலித்துைற தன்ைனயும் மற்ற ெவண்பா
 ஒத்தான ஐம்பது எழுபது ெதாள்நூறும் ேபர்ெபற்றதாய்
 இத்தாரணியில் புலேவார் எல்லாம் இயம்புவேர 41

     3.14 ஒலியந்தாதி, பன்மணிமாைல
 ஈட்டிய ஈெரண்கைல வண்ணச் ெசய்யுள் இையந்த முப்பான்
 கூட்டிய நீடு ஒலியந்தாதி கூறும் கலம்பகத்தின்
 ஆட்டிய அம்மாைன ஊசல் ஒருேபாகும் அற்று வந்தால்
 பாட்டியல் பல்மணிமாைல என்று ஓதுவர் பாவலேர 42

     3.15 சின்னப்பூ, தசாங்கம்
 ேநரும் தசாங்கத்ைத ேந ைச ெவண்பாவின் ஈைரம்பது
 ேசர ஓர் ெதாள் நூறு எழுபேதாடு ஐம்பது ெசப்பிடும்கால்
 ஆ யர் சின்னப்பூ என்ேற உைரப்பர் அைவ ஒருபான்
 சா ல் தசாங்கம் என உைரயாநிற்பர் சான்றவேர 43

     3.16 யாைன/குதிைர/ேவல்/வில்/வாள்/குைட
     /ேகால்-விருத்தம், ஊர்ெவண்பா
 ஆைன குதிைர எழில்ேவல் வில் வாள் குைட ேகால் இவற்றின்
 ஈனமில் நாடு நகரம் திறம் என்பர் ேமவியபால்
 ஆன திறத்து ஆசி ய விருத்தம் ஈைரந்து வந்தால்
 ஊனமில் ெவள்ைள பத்து ஊர்ெவண்பாவாக உைரப்பார்கேள 44

     3.17 அலங்காரபஞ்சகம், ைகக்கிைள
 ெவண்பா கலித்துைற ஏறுஆசி யம் விருத்தம் வண்ணம்
 பண்பால் வருவன அலங்கார பஞ்சகமாம் பகர்த்த
 நண்பால் ஒருதைலக் காமம் நவின்ற விருத்தம் வந்தால்
 ெபண்பால் வ ன் ைகக்கிைளயாம் எனறு ேபசுவேர 45

     3.18 பாதாதிேகசம், ேகசாதிபாதம், அங்கமாைல
 கடிதல் இல்லாக் கலிெவண்பா பகரும் அவயவங்கள்
 முடிவது ேகசம் அக்ேகசம் முதலடி ஈறும் வந்தால்
 படி திகழ் பாதாதி ேகசமும் ேகசாதி பாதமும் ஆம்
 மடிதல் இல் ெவண்பா விருத்தம் பல அங்கமாைல என்ேன 46

     3.19 ேமற்படி பாவினில் வரும் ௩௨ உடல் உறுப்புகள்
 அகம் கால் உகிர் விரல் மீகால் பரடு கைண முழந்தாள்
 மிகும் கால் நிதம்பமும் உந்தி உதரம் அைர முைலயும்
 நகம் சார் விரல் அங்ைக முன்ைக ேதாள் கண்டம் முகம் நைக வாய்
 நகும் காது இதழ் மூக்குக் கண் புருவம் ெநற்றி தாழ்குழேல 47

     3.20 உலா, தூது, குழமகன்
 ெதருவினில் ேபைத முதல் எழுேவார்கள் திறத்து வைக
 ஒருவைன ஏத்தும் கலிெவண்பா தூது உலா ஒண்ெதாடியாய்
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 மருமலர்க் ைகயில் குழமகன் ேமல் ைவத்த மன்னவர்க்குத்
 தரு கலிெவண்பாக் குழமகனாம் என்று சாற்றுவேர 48

     3.21 மகடூஉ பருவங்கள்
 ேபைத முதல் எழுேவார்க்குப் பிராயங்கள் ேபசிடும்கால்
 ஆதியில் ஐந்து ஏழ் பதிெனான்று பன்மூன்று பத்ெதான்பேத
 மீதுஇருபத்ைதந்து முப்பத்ெதான்றாகிய நாற்பது என
 ஓதுவர் ெதால்நூல் பருணிதர் எல்லாம் உணர்ந்து ெகாண்ேட 49

     3.22 மடல்
 ெபாருள் அறம் வடீு பழித்து இன்பேம ெபாருளாக்கி நல்லார்
 அருள்ெபறு ேவட்ைக *மடல் மிக ஊர்தலில் பாட்டுைடேயார்க்கு
 உ தரு ேப ல் ெபயருக்கு இைசந்த எதுைகயினால்
 வரு கலிெவண்பாத் தைன மடலாக வகுத்தனேர 50
     * மடல் - ஆணுக்ேக பாடுவது மரெபன்பர்

     3.23 நாம/புகழ்ச்சி/வஞ்சி மாைல
 பாதம் பல மயங்கும் வஞ்சி ஆடவைரப் பரவி
 ஓதும் அது நாம மாைல உைரத்த தவச்ெசய்யுளினால்
 மாதைர ஏத்தின் புகழ்ச்சிநன்மாைல மற்று எப்ெபாருளும்
 நீதியினால் ெசால்லின் அப்ெபயரால் வஞ்சி ேநர்ந்தனேவ 51

     3.24 யாைன விருத்தம்
 பிறந்த நிலம் குலம் ஓக்கம் அளவு பிராயம் எழில்
 சிறந்த மாக் ேகாபக்கிரமத்தில் விட்ட கதிர்சினத்தில்
 இறந்து உயர் ேகாடல் ெசயக்கண்டு இைற கந்தினில் பிணித்தல்
 உைறந்திடும் வஞ்சி உரமுைட யாைனத் தனித் ெதாழிேல 52

     3.25 நயன/பேயாதர பத்து - ெபான்னூசல்
 அரசர் விருத்தம் கலித்துைற ஈைறந்து கண் முைலேமல்
 பரசின் #நயனம் *பேயாதரம் ேசர்ந்த விருத்தம் என்ப
 வரன்முைற சுற்றத்(து) அளவாம் #ெபான்னூசல் வடிவுதுற்ேற
 உைரெசய் கலித்தாழிைய ெபான்னூசல் என்று ஓதுவேர 53
(# நயனம்=கண், * பய+உதரம் = பேயாதரம், பால் ஊறும் இடம் = முைல,
 திருஞானசம்பந்தர் மதுைரயில் அனல் வாதத்தில் பாடிய மதுைர 
 அணித்த திருநள்ளாற்றுப் பதிகம், 3.87.1-10 "தளி ள வளெராளி" 
  திருவிராகம்/சாதா , ஓர் 'பேயாதரப்பத்து'ப் பிரபந்தம் ஆகும். 
  # திருவாசகம் (௧௬) = 'ெபான்னூசல்'

     3.26 அரசன் விருத்தம்
 அரசன் விருத்தம் கலித்துைற ஈைறந்து அகன் மைலேமல்
 விரவிய நாடு நகர் சிறப்பாய விருத்த முப்பான்
 உைரெசய் கலித்தாழிைசயும் வாள்மங்கலம் ஓதுவது
 புரவலர்* ஆயவர்க்காம் என்றுைரப்பர் புலவர்கேள 54
     * புரவலர்=ேபாற்றுநர்,தைலவர்
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     3.27 அட்டமங்கலம், நவமணிமாைல, தசாங்கம்
 இைறவைன ஏத்திய எட்டு ஆசி ய விருத்தம் வண்ணம்
 மைறமுதேலார் அட்டமங்கலம் என்ப மற்(று)ஒன்பது அைவ
 நைறவளர் ேகாைத நவமணிமாைல பத்தான் வ ேன
 குைற(வு)இல்லது தசங்கூறில் தசப்பிராதுற்பவேம 55
  திருவாசகம் (19)= தசாங்கம் : இதனில் இைறவன், அவன் நாடு, ஊர்,
  ஆறு, மைல, புரவி, பைட, பைற, தார், ெகாடி என 10 அங்கங்கள்
  கிளிைய விளித்து பாடப்பட்டுள்ளன

     3.28 ெமய்கீர்த்தி, ஆற்றுப்பைட
 சிறந்த ெமய்கீர்த்தி அரசர் ெசயல் ெசாற்றனவாறு ெசய்யுள்
 அைறந்த(து) ஓர் ெசால் சீரடியாம் புலவர்கள் வாழ்த்து நலம்
 நிைறந்த ெபாருநைரக் பாணைரக் கூத்தைர நீள் நிதியம்
 ெபறும்படி ஆற்றுப்படுப்பன ஆசி யம் ெபறுேம 56
  (ஓர்மன்னனின்) ெமய்கீர்த்தி ெசப்புப்பட்டயங்கள்,
  மற்றும் கல்ெவட்டுகளில் காண்பன. ஆற்றுப்ைட
  சங்கநூல்களில் காண்பேத

     3.29 ேகாைவ, நாழிைகக்கவி
 ெபாருளதிகாரத் திறத்ைதப் புகன்று கலித்துைறகள்
 வருவது நானூறு ேகாைவ என்று ஆகும் அவ்வானவர்க்கும்
 அரசர் தமக்கும் அறிய உைரத்த கடிைககவி
 உைர ெசய்யுள் முப்பத்திரண்டு ெவண்பா என ஓதுவேர 57

     3.30 மருட்பா பிரபந்தம்
 புறநிைல வாயுைற வாழ்த்து புவியில் ஒருவன் ெசவி
 அறிேவ உறுத்தல் அகப்புறக் ைகக்கிைள ஆன இந்த
 ெநறியில் ெபாருள்கைள அன்றி மருட்பா நிகழ்த்தினால்
 அறிய இந்நாற்ெசய்யுள் அல்லாத பாவினும் ஆம் என்பேர 58

     3.31 பரணி
 புறநைடேசர் குரைவப் ெபாருள் ேமல் இங்கு இருவர் மன்னர்
 திறனுைடய யாைன பைட ெசற்று ெவன்ற ஒருவன் ெசய்ைக
 ெநறிபடு ேநரடிேய முதல் நீண்டன ஈறடியாய்ப்
 ெபறல் அரும் தாழிைசயால் பரணிப்ெபயர் ேபசுவேர 59

     3.32 இதுவும் அது
 மற்றது வானவர் வாழ்த்துக் கைட வாழ்த்துப் பாைல நிலப்
 ெபற்றி பிைறமுடி சூடு இைறேயான் ெபருந்ேதவி மகிழ்ந்து
 உற்று உைற ேகாயல் அவைள உைரத்தல் அலைகக் குழாம்
 சுற்றிய வண்ணம் அைவதம் பசிையப் பின் ெசால்லுதேல 60
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     3.33 இதுவும் அது
 ஆங்கு கனாத்துள் நிமித்தம் வைக அறிவித்திடேவ
 பாங்கில் பனிெமாழி ெபான்முடி மன்னவர் தம்பைகயார்
 தீங்கில் ெசருச் ெசய்ெதாருவன் திறல் வாைக ெசன்னி ைவத்தல்
 ஈங்(கு) உற்றிடேவ(று) ஒரு ேபய் உவைக இைசத்திடேல 61

     3.34 இதுவும் அது
 உண்டாம் உவைகதைன அவரால் மகிழ்ந்து ஓலக்கத்தில்
 ெகாண்டாடல் கூறிய ேபயிைனக் கூவிக் ெகாைலக் களம்தான்
 கண்டு ஆர்ப்(பு) உறல் களம் வாழ்த்துதல் ைகம்மைல ெவண்மருப்புத்
 தண்டால் உலந்தவர்தம் பல் தரளம் தடுக்குதேல 62

     3.35 இதுவும் அது
 முடி அடுப்பில் ேதால் வயிற்றுக் குழிசியில் ெமாய் குருதி
 ெநடு உைல ஏற்றி நிணம் ெபய்து ேகாப ெநருப்(பு) எ த்துத்
 ெதாடி உைட ேதாள் துடுப்பில் துழாய்ப் ேபாய் ஊட்டஅம்ைம உண்டு
 அங்கு அடுதிறல் மன்னைன பன் ஊழி வாழ அருளதேல 63

     3.36 இதுவும் அது
 இன்னும் அப்ேபய்கள் இயற்றிய கூழ் பசி தீர உண்டு
 துன்னி நின்று ஆடுதல் சூழும் கவந்தங்கள் தாம் ஆடுதல்
 மன்னும் புறப்ெபாருள் நூேலார் உைரவழுவா வைகேய
 முன்னும் ெமாழிந்தபடிேய புணர்த்திக் ெகாள் ெமாய் குழேல 64

     3.37 ெபரும் காப்பியம்
 முன்னம் வணக்கம் அறம் முதல் நான்கின் திறம் உைரத்தல்
 தன்நிகர் இல்லாத் தைலவைனக் கூறல் தசாங்கங்கைள
 வன்னித்தல் வாய்ந்த பருவம் இருசுடர் ேதாற்றங்கள் தாம்
 இன்னன கூறல் ெபரும் காப்பியத்துக்(கு) இலக்கணேம 65

     3.38 இதுவும் அது
 ெபான்முடி சூடல் ெபாழில் விைளயாடல் புனல் ஆடுதல்
 நல்மணம் ெசய்தல் நறவு ஊண் களிப்புக் கலவி துனி
 மன்னும் புதல்வர்ப் ெபறுதல் நல் மந்திரம் தூது ெசல்லல்
 இன் இகல் ெவன்றி வைக சந்திக் கூறல் இக் காப்பியேம 66

     3.39 இதுவும் அது
 விருப்பம் தரும் சுைவ பாவ விகற்பம் இரு பாக்களால்
 உைரத்த இனத்தால் உைரேயாடு உடன்பட ெமல்ல வந்து
 சருக்கம் இலம்பகமாம் ப ச்ேசதம் என்னும் ெபயேர
 ெத த்து வருவது ெசப்பிய காவியம் ேதெமாழிேய 67

     3.40 காப்பியம் - புறநைட
 ெநறி அறிந்து அவ்வாறு இயற்றியவாறு நிைல நிற்றலும்
 ெபறும் ெபயர் என்பது ேபசும் அறம் முதல் நான்கினும் தான்
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 குைறவ னும் முன்கூறிய காவியம் ேகாகனகச்
 ெசறிமலர் அல்லிப் ெபாகுட்டினில் வாழும் திருந்திைழேய 68

     3.49 ெதாைகநிைலச் ெசய்யுள்
 பாட்டு ெபாருள் இடம் காலம் ெதாழில் பாட்டளவின் எண்ணின்
 நாட்டித் ெதாகுத்தவும் ெசய்தவன் ெசய்வித்தவன் தம்ேபர்
 மூட்டித் ெதாகுத்தவும் ஆகி முதல் நூல் ெமாழிந்த ெநறி
 ேகட்டுத் ெத ந்து ெகாள் கிஞ்சுக ெசவ்வாய்க் கிளி ெமாழிேய 69

     3.50 சித்திரக்கவி ெநறி
 சக்கரேம முதல் *சித்திரச் ெசய்யுள் தசாங்கங்கைள
 அக்குஅற கூறுபடுப்பினும் ஆநந்தம் அல்லவற்றின்
 இக்குணம் இல்லாைம ஆனைவ ெசான்ன இைவயும் அன்றி
 மிக்குள யாைவயும் இைமேயார்க்கு இலக்கு விலக்கிலேவ 70
  * முதல்முதலில் திருஞானசம்பந்தேர (௭ ம் நூற்றாண்டு)
 'மாைலமாற்று' 'ஏகபாதம்' முதலிய சித்திரக்கவிகைள இயற்றியவர்

     3.51 இைச ெசய்யுள் திறம் - புறநைட
 பா ஆனைவ இைசதம்மில் பயிறல் அப்பா இனத்தில்
 தாவாத ெவண் ெசந்துைற சந்தம் *தாண்டகம் தாம் அைனத்தும்
 ேமவாத வல்ல விைனப்பாத் தமிழ் ெவற்பின் ேவதமுனி
 நா ஆர் தமிழ் நைடக்ேக புணர்திக் ெகாள்க நல்நுதேல 71
 * முதல்முதலில் தாண்டகம் பாடிேயார் - நாவுக்கரசர் 
   (7 ம் நூற்றாண்டு) திருமங்ைகஆழ்வார் (9 ம் நூற்றாண்டு)

4 ெபாது ெமாழி இயல்

     4.1 ெபாதுப் பாயிரம் தன்சிறப்புப் பாயிரம்
 ஈவார்இயல்பு அைவ ஈைகமுைறைம இைவ உணர்தல்
 ஆவார் திறம் இைவ ேகளாயலாதி இந்நாற் பகுதி
 தாவாது உைரத்தல் ெபாதுப் பாயிரம் தனி வானவைர
 ஓவாது இைறஞ்சி அதிகாரம் உன்ன உைரப்பார்கேள 72

     4.2 சிறப்புப் பாயிர இயல்
 ெசய்தான் ெசயப்பட்டது ெசய்ெபாருளது ெசய்திறத்ேதாடு
 எய்தும் பயன் இன்னதன் வழி எல்ைல என ஓர் எட்டும்
 ஐயம் இல் காலம் அைவ காரண்மாக பத்ேதாடு ஒன்றும்
 ெமய் ெத யில் சிறப்புப் பாயிரம் என்ன ேவண்டுவேர 73

     4.3 இதுவும் அது
 நூல் ெபயர் நூல் ெசய்த ஆசி யன் ெபயர் நூல் விளங்கித்
 ேதற்றிடச் ெசய்தற்கு காரணம் யாப்புத் ெதால்நூலின் வழி
 பால்படும் எல்ைல அறிதல்பயன் இைவயும் சிறப்பின்
 ேமற்படு பாயிரம் என்று ஆசி யர்கள் ேவண்டுவேர 74
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     4.4 நூல் வைக அடக்க உறுப்பு பண்பு
 முதல் வழி சார்பு என மூவைகத் தந்திரம் சூத்திரமும்
 உதவு விருத்தி உயர் தருமம் முதல் நான்(கு) ஏழ்வைர
 மதவிகற்பம் பத்துக்குற்றத்தும் தீர்ந்து பத்துகுணத்தின்
 நுதலும் பதின்மூன்றுள் முப்பத்தி இரண்டு உள நூல் ெநறிேய 75

     4.5 அந்தணர் ெபாருள்
 ேகால் குைட ேகாவணம் நான்மைற முத்தீக் குைச தருப்ைப
 மால் கழல் வாழ்த்தல் இரண்டுபிறப்பு மைண சமிைத
 ேதால் ஐந்துேவள்வி கரகம் அரவிந்தம் ேதால் ேகாத்திரம்
 நூல் இருமூன்று அங்கம் அந்தணர்க்கு ஓதுவர் நூலவேர 76

     4.6 அந்தணர் கடன்
 ஈதலும் ேவட்டலும் ஓதலும் ேவதம் இயற்றுவிப்பார்
 ஆதலும் அங்கி அயேனாடு உவைம அவர் எனேவ
 ஓதலும் பூசுரர் என்றலும் நான்மைறேயார்க்கு உ ய
 ேபாதினும் ெவற்பினும் நாவினும் ேமவும் புைன இைழேய 77

     4.7 மன்னவர் பண்பு
 பூைவநிைல பகேலான் கழல் ேபாற்றல் புைனதல் முடி
 ேதவர் உவைம சிங்காதனம் ெசங்ேகால் குைட கவ
 காவல் நிகழ்த்தல் எ ேவட்டல் ஓதல் கடல் அமுதம்
 ேமவல் அடுகளம் ேவட்டல் பண்பாயின ேவந்தர்க்ேக 78

     4.8 மன்னவர் கடன்
 விளங்கிய நூல் கற்றல் ேவத ெநறியில் நின்று அறுசமயம்
 உளம் ெகாண்டு ேபாற்றல் அைமச்சர் உைரெகாளல் ஓர்ந்து
 குடி தளர்ந்தன தாங்கல் முைறைம ெகடாது தனம் ெபருக்கல்
 அளந்து ெபரும்பைட ேசர்த்தல் அரசர்க்கு அடுத்தனேவ 79

     4.9 வணிகர்க்கு உ ய
 இருபிறப்பு ஓதல் எ ேவட்டல் ஈதல் இருநிதியம்
 வருதிறத்தால் நல்ல வாணிபம் ெசய்தல் நிைர வளர்த்தல்
 ேபருநிதிக்ேகான் கழல் ேபணல் அவன் என்று ேபச நிற்றல்
 உ ைம தப்பா வணிகர்க்கு இயல்பாம் என்பர் ஒள்நுதேல 80

     4.10 வணிகர் கடன்
 உறுவது ேகாடல் வருபயன் தூக்கல் உழவின் ெதாழில்
 இறுவது அஞ்சாைம இட ல் ெதளிதரல் ஈட்டுதற்கு
 ெநறிபல ேபாதல் முனிவு இலன் ஆதல் நிைர வைளயயாய்
 குறி எனல் ஆகும் குலவணிகர்க்குக் குவலயத்ேத 81

     4.11 ேவளாளர் இயல்பு
 திருந்திய நல்அறம் தீராத ெசல்வம் ஒழுக்கம் ேமன்ைம
 வருந்திய சுற்றத்ைத ஆற்றல் மன்னர்க்கு இைற இறுத்தல்
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 ெபாருந்திய ஒற்றுைம ேகாடல் புகழும் விைன ெதாடங்கல்
 விருந்து புரம்தரல் ேவளாண்குடிக்கு விளம்புவேர 82

     4.12 ேவளாளர் கடன்
 வாணிபம் ெசய்தல் உபகாரம் ஆசாரம் ஆய்ந்த ெசயல்
 ேபணி உழுதல் இருபிறப்பாளர் ெநறி வழுவா
 ஆைண வழி நிற்றல் ஆன்நிைர ேபாற்றல் அகன்ற அல்குல்
 பூண்முைலயாய் இைவ ேவளாண் குடிக்குப் புகன்றனேர 83

     4.13 பாட்டியற்றல் ஓர் முைற
 தாைனத் தைலவைர ஏவல் ெபற்ேறாைரத் தனிெவண்குைடக்
 ேகாைன அடுத்த பைகவைரக் கூறலும் ேகான் ெதாழிலால்
 ஏைனக்குறுநில மன்னவர் தங்கைள மன்னர் என்ன
 மானப் புகழ்தலும் ெசய்யுள் ெமாழியின் மரபு என்பேர 84

     4.14 பாடல்கைள ேநாக்குநிைல
 ேவதியன் ேவந்தன் வணிகன் ேவளாளன் என முைறேய
 ஓதுவர் ெவண்பா அகவல் கலி வஞ்சி ஓத அவற்றின்
 ேபதமும் அவ்வைகயாேன வரும் என்ப ெபய்தகட்டால்
 தாதுஅலரும் குழல்தாமைரச் ெசய்ய ச வைளேய 85

     4.15 புலவர் திறம்
 சாற்றும் தைலவனின் இயல்ெபயர் ஊர்க்குத்தக எதுைக
 ேதாற்றினும் அப்ெபாயர் ெசால்லும் அப்பாகங்கள் துன்னும் அச்சீர்
 ஏற்ற எழுத்து வ னும் இையந்ததற்கு இயல் ெபயர்க்ேக
 ஆற்றும் ெபாருத்தம் அைனத்தும் ெபாருந்துதலாம் சிறப்ேப 86

     4.16 உறுப்பழிந்த பாடல்
 ெதற்ற வழக்ெகாடு ேதர்ந்துணர்வார்க்கு இன்பம் ெசய்தலின்றிப்
 பற்றின் வடநூல் எழுத்துக்கேள பைழேபார் உைரயின்
 மற்(று) இைவ இல்ைல என்று ஓதல் உடன்படல் மரபியலாய்ப்
 ெபற்றி உைடச் ெசால் பழித்த உறுப்(பு) என்று ேபசுவேர 87

     4.17 இைளமகளிர் - உவைம மரபு
 மான் இளங்கன்று மஞ்ைஞயின் பிள்ைள மதிக்குழவி
 ேதன் இன்அமுதம் ெதள்ளா நறவம் ெசழும் கற்பகம் பூங்
 கால் நிற நீர்வல்லி கல்லாத கிள்ைள கரும்பின் முைள
 ஊன்நிற ேவல்கண் மடவார்க்கு இையந்த உறுப்புகேள 88

     4.18 ேமலும் உவைம மரபு
 முருகன் உவைம முந்நான்கு முதல் எண்ணிரண்டு வைர
 அரசர்க்(கு) உ த்(து) அவர்தம்ேமாடு அைமயல் அல்லார்க்(கு) உ த்துத்
 திருெவாடு உவைம அ ைவ முதலிய ேசயிைழயார்
 பருவத்(து) உ த்து என்ன ஓதுவர் ெதால் நூல் *பருணிதேர 89
     * பருணிதர்=மரபுவழிபட்டவர்
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    4.19 கவிஞர் / கவி வைக
 வாய்ந்தகவி கமகன் வாதி வாக்கி வைக வனப்பும்
 ஆய்ந்தவல் ஆசு மதுரமும் சித்திர வித்தாரமுேம
 ஏய்ந்த வைக நான்கும் கள்ளக் கவிமுதல் ஈறிரண்டும்
 ேதய்ந்த பிைற நுதல் ேசயிைழயாய் இன்று ேதர்ந்து ெகாள்ேள 90

     4.20 நல்ல அைவ
 அறம் திறம் பா நல்அறிேவார் அறுபத்து நாற்கைலயும்
 திறம் ெத ந்ேதார் சினம் ெசற்றம் ெபாய் காமம் சிைதக்கும் சித்தம்
 மறந்தும் ஒர்கால் ஒருபால் படாதவர் மற்றும் குற்றம்
 துறந்தவர் தாங்களும் நல் அைவயாம் என்று ெசால்லுவேர 91

     4.21 நிைற உைட அைவ
 பாங்காய் ஒருதிறம் பற்றாதவர் பல்கைலப் ெபாருளும்
 ஆங்ேக உணர்ந்ேதார் அடக்கம் உைடயார் அவரவர்கள்
 தாம் காதலித்து ெமாழிவன ேகட்ேபார் தரும ெநறி
 நீங்காத நாவர் இருந்திடு கூட்டம் நிைறஅைவேய 92

     4.22 தீய அைவ
 ெசாற்றபடி ெசாற்றம்பு எய்பவர் ெசால்லும் நல்ெசால்லிைனயும்
 குற்றம் இ(து) என்று குலாவி உைரப்பர் கூறும் ப சு
 உற்ற(து) உணர்ந்ேதார் ஒருபால் படுபவர் ெபாய் உைரப்ேபார்
 ெசற்றம் சினத்ெதாடு ெசர்ந்ேதார் இருப்பது தீ அைவேய 93

     4.23 குைறயுைட அைவ
 பாடவம்ேபசிப் பலகால் நைக ெசய்து பாங்(கு) உைரத்து
 நாடகம் காட்டி ஓர் நாயகம் இன்றி நவிலும் நல்நூல்
 ஏடகம் ேநாக்காது இகேல ெபருக்கி அறத்ைத விட்டுக்
 கூடகம் ெசய்து ெபாய் கூறா இருக்கும் குைற அைவேய 94

     4.24 ேவண்டுேகாள்/பதில் ஓைல இயல்
 குற்றம் இல்லா ஓைலதன்னில் குலவு ெவண்பா மன்னைனச்
 ெசாற்றேதார் பாவலர் அரைசப் ேபசி ெபாருள் திறத்தின்
 உற்றைவ என்று ஒன்று தன்னால் உைரப்பவன் தன்ைனச் ெசால்லி
 மற்றவன் தன்ைனயும் பின்ேன உைரத்தல் மரெபன்பேவ 95

     4.25 வாதினில் வல்ேலார்
 கதம்படல் இன்றிக் கருதிய ேமற்ேகாளும் எய்துவிக்கும்
 மதம்படக்கூறி எடுத்துக்காட்டு ஏற்றி அளைவ ெநறி
 விதண்ைட வாதம் சற்பம் என்னும் இவற்றின் ேமல் உைரத்த
 மதங்க ெநறி ெசால்ல வல்லவர் வாதினில் ெவல்லுவேர 96

     4.26 வாதினில் நீக்க
 ெபாருளல கூறல் புனருத்தி ேதான்றுதல் புன்ெசாற்களால்
 மருள வழங்கல் வழுப்படச் ெசால்லுதல் மற்ெறான்றிைனத்

15



 ெதருள உைரத்தல் பயனில ெசால்லுதல் ெசய்யில் ெதால்நூல்
 ெத பவர் எல்லாம் அவன் ெதாைலந்தான் என்று ெசப்புவேர 97

     4.27 அைவதனில் நீக்க
 ேகாணத்து இருப்பினும் ேகாபம் ெபருக்கினும் குற்றம் என்று
 நாணத் தகும் அைவ நாவில் பயிலினும் நாடி நல் நூல்
 ஆைணப்படி அன்றி அல்லைவ ேசய்யினும் ஆங்(கு) இருந்ேதான்
 காணப் ெபாய் கூறினும் ேதால்வி என்று ஓதுவர் கற்றவேர 98

     4.28 ெவன்றி ேதால்வி நிைலப்பாடு
 நல் அைவ கண்ணும் நிைற அைவ கண்ணும் நயந்து ஒருவன்
 ெசால்லிய வாதினில் ேதாற்றான் ஆனும் ெதாைலவல் என்ப
 ெவல்லுவன் என்னின் மிகச் சிறப்(பு) எய்தி விளங்கும் என்ப
 அல் அைவ தன்னின்முன் ெவல்லினும் ஆகும் அவர் கீழுக்ேக 99

     4.29 புலவர் தகுதி
 இயல்இைச நாடகம் ெமய்ேய உணர்ந்ேதார்கள் எப்ெபாருளும்
 மயல் அற வாய்ந்ேதார் வருணங்கள் நான்கினும் வந்துதித்ேதார்
 உயர்ெநறி நின்றார் அைவ ஐயற்று ஓர் ெதய்வத்ைதேய
 முயல்தரு சித்தத்தர் ெசய்யும் முன் பாடம் ஒழிந்தவேர 100

     4.30 இதுவும் அது
 இருபதிற்றாண்டினில் ஏறி எழுபதில் ஏறல் இன்றி
 வரு பருவத்தவர் வன்பிணி இல்லவர் மற்று உறுப்பில்
 ஒருகுைற அற்றவர் நாற்கவி வல்லவர் ஓங்கு அறத்தின்
 பரசுைட யாளர்கள் ெசய்யுளின் பாடல் பகர்பவேர 101

     4.31 புலவர் ஆகாதவர்
 மூன்று தமிழின் முைற உணராதவர் நாற்குணத்தின்
 சான்றவர் அல்லர் தாழ்ந்த உறுப்பினர் தாம் பிணியில்
 ேதான்றும் துயரத்தர் ெதய்வம் ெதாழாதவர் தூய்ைம இல்ேலார்
 ஆன்றவர் பாடிடில் ஆநந்தமாம் என்று அைறவார்கேள 102

     4.32 புலவராேவார் - ஓர்துைற
 இறப்பு நிகழ்வு எதிர் ஆன முக்காலத்தில் எப்ெபாருளும்
 திறத்துணர்ந்ேதர் வாழ்வு சாவுைரக்கும் ெசந்நாப்புலவர்
 அறத்துைற நீங்கா அருளினர் நான்கு வருணத்தினும்
 பிறப்பிழிந்ேதார் என்னினும் அவர் பாடில் ெபருநலேன 103

     4.33 உைரக்கும் களம்
 புகழ்ந்த நல்நாளில் புகன்ற முகூர்த்தத்தில் புள் ெபாருந்தின்
 திகழ்ந்த நல்மங்கலச்ெசால் முதல் யாவும் அறிந்துடேன
 பகர்ந்தவர் ெசய்யுைளப் பல்கைல வல்ேலார் தமக்குணர்த்தி
 இகழ்ந்தன நீக்கி முைறேய வகுத்தல் முைற என்பாேர 104
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     4.34 இதுவும் அது
 நல்லிடம் ெமழுகி இல் விளக்ேகற்றி நறுமலர்த் தூஉய்
 ெநல்லும் பரப்பி ேமல் விதானித்து நிைறகுடம் நிறுத்தி
 பல்வைக யான பிரம்பும் ெகாணர்ந்து பயனும் அறிய
 வல்லவர் கூடி கைலமகள் பாதம் வணங்கு ேவாேர 105

     4.35 இதுவும் அது
 ஆங்குத் தைலவன் பலபடியானும் அலங்க த்துப்
 பாங்கில் ெபருந்தவப் பாட்டியல் பாட்டிைன நன்குணர்ந்து
 பூங்கற்பகம் ேபால் நவமணி ஆைடகள் ெபான் ெபாழிந்து
 வாங்கிக் கவிமுைற வந்தைன ெசய்ைக மரெபன்பேர 106

     4.36 ப சில் ஈயார்க்கு உறுவது
 பரவிய பாவலர் பாக்ெகாண்டவர்க்கு ப சில் திறம்
 வ ைசயில் நல்காது ஒழியில் ஆநந்தமாம் மற்றவர்கட்கு
 உைர ெசய்த எல்லாம் வைசயாய் உயர்ந்ேதார் விரும்பல் இன்றித்
 தைரயில் நிற்கும் ெபரும்பழி என்று சாற்றுவேர 107

     4.37 இதற்குப் புறநைட
 இறப்ப உயர இறப்ப இழிய இைசக்கும் ெசய்யுள்
 திறத்தன யாைவயும் தீெதன்(று) உைரப்பர் ெசப்ப(து) ஒழிந்த
 புறத்(து) உள ஆயினும் ெதால் நூல் ெநறிேமல் புகலப்படும்
 நிறத்தில் குவைளயும் காவியும் ேபாலும் ெநடுங் கண்ணிேய 108

 நவநீதப் பாட்டியல் முற்றிற்று
---------------

 குறுகுறிப்புைர:

 இஃது ஓர் பிரபந்த நூலியல். அ�தாவது பல்வைகப் பிரபந்தங்களின் 
 ஆக்கத்தில் அவற்றின் வைக, ெதாைக, முைற, உள்சீர்ைம உைரப்பது.

 இந்நூல் சூத்திரங்கள் கலித்துைறயில் இயற்றப்பட்டைவ ஈங்கு 
 சந்தி பி த்து பைடக்கப்பட்டுள்ளன

 ெபாருத்த இயலில் காணப்படும் சில சூத்திரங்கள் பாடலில் பயன்
 ெகாள்ளும் எழுத்து ெசால்லிற்கு பால், வருணம், ேதவைத, நாள்
 முதலிய உைரப்பது ஆசி யர் காலத்தில் ேபாற்றப்பட்டன ேபாலும்

 இவ்வியல் நுலுக்கு உைரகாரர் உைரகள் உள்ளன. அவ்வுைர வி யினில்
 சூத்திரங்களில் ெதாக்கி நிற்கும் பற்பல நிைலகள் விளக்கப்படுகின்றன
 இவ்வைகப் பாட்டியல்கள் பல ெவவ்ேவறு காலகட்டத்தில் ேதான்றியதாக
 அறிய முடிகின்றது. சில முழுதும் சிறு பகுதியாகவும் கிைடத்துள்ளன
 சிலவற்றின் ெபயர்கள் மட்டும் காண்க
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     பிரபந்த தீபம்
     பிரபந்த திரட்டு (இயல் நூல்)
     ெசய்யுள் வைகைம
     முள்ளியார் கவித்ெதாைக
     பருணர் பட்டியல்
     ெவண்பாப் பட்டியல்
     ெபாய்ைகயார் பாட்டியல்
     ெபாய்ைகயார் கலாஇயல்
     கல்லாடம்
     இந்திர காளியம்
     அணிஇயல்
     ஆநந்த ஓத்து
     அவிநயனார் கலாவியல்
     சிதம்பரப் பாட்டியல்
     பிங்கல ச ைத
     வச்சணந்தி மாைல
     மாமூலம்
     பன்னிரு பாட்டியல்

 இந்நூல்கள் யாவும் ஓர் நூலின் அடிப்பைட யாப்பு மற்றும் அடுத்து
 பயன் ெகாள்ளும் பல்ேவறு மரபுகள், இயல்புகள், வைரயைறகைள
 வகுத்து ெதாகுத்து உைரக்கின்றன. ேமற்கண்ட இயல் நூல்கள்
 தத்தம் காலத்தினால் ஒன்றுக்ெகான்று சிறு கைலகளில் ேவறுபாடு
 ெகாண்டனவாக இருப்பது இயல்ேப.

 தசாங்கங்கள் சில பிரபந்தப் வைககளில் மீண்டும் மீண்டும் பாடப்படு
 ெபாருள்களாக காண்கின்றன (27,28,43,44,54,65,70). பற்பல பாடல்கள்
 மகடூஉ முன்னிைலயிேலேய பாடப்பட்டுள்ளன. சிலபாடல் வ கள்
 ேபச்சுவழக்கு ெதாடராக ஒலிக்கின்றன. பருணிதர் எனும்
 தி ெசால்லாட்சி காணப்படுதலால் காலத்தால் பிற்பட்ட நூலாகலாம்

சூத்திரத்தைலப்புகள், சந்திப்பி ப்பு, அரும்பதக்குறிப்பு, குறுகுறிப்புைர
 நூ த ேலாகசுந்தரமுதலி - மயிைல 
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