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The article is a survey of the land and the messages that the Nellai district grammar
books have realized. This article also clarifies the division of the land into five Ilakani's
whereas the Nellai Texts divided them into ten. These grammar books differ from
tradition in the way of grammar but with the acceptance of Conventional. The article
also describes variations in the meaning of grammar.

Keywords: Nellai, Books, Lands, Nellai Texts

ஆசி�யர் �றிப்�
த. ேசர்மக்கன� பள்ள�ப் ப�ப்ப�ைன தி�ெநல்ேவலி மாவட்டத்தில் உள்ள �ைவத்தியலிங்க
�வாமி

உயர்நிைலப்பள்ள�

��த்ேதன்.
ெபண்கள்

இளங்கைலப்பட்டம்

கல்��ய��ம்,

மேனான்மண�யம்
�ைனவர்

மற்�ம்

இலக்கண�ற்கள்”

(2000)

மற்�ம்

பல்கைலக்கழகத்தி�ம்

அவர்கள�ன்

என்�ம்

தி�ெநல்ேவலி

தி�ெநல்ேவலி

��கைலத்தமிழ்

�ந்தரனார்

�.அழேகசன்

ேமற்�

இராண�

�ைனவர்

அண்ணா

இள�ைனவர்
பய�ன்ேறன்.

ெநறிக்காட்�தலின்

தைலப்ப�ல்

ேமல்நிைலப்

கீ ழ்

பட்டம்

ஆகிய
அேத

பள்ள�ய�ல்

அர�

பட்டங்கைள
பல்கைலய�ல்

“தி�ெநல்ேவலி

ெபற்ேறன்.

மகள�ர்

�.ஜி.சி

மாவட்ட
நடத்திய

ேதசிய த�தித் ேதர்வ�ல் ேதர்ச்சி ெபற்�ள்ேளன். ஆய்�க் கட்�ைரகைள பல பல்கைலக்
கழகக் க�த்தரங்கில் வாசித்�ள்ேளன். ேதசிய, பன்னாட்�க் க�த்தரங்கி�ம் கலந்� ெகாண்�
ஆய்�க் கட்�ைரகள் சமர்ப்ப�த்�ள்ேளன். ��கைலத் தமிழில் தங்கப்பதக்கம் ெபற்�ள்ேளன்.
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ஆய்�ச்��க்கம்
ெநல்ைல

மாவட்ட

இலக்கண

�ற்கள்

உணர்த்�ம்

நிலம்

மற்�ம்

அ�

�றித்த

ெசய்திகைள ஆய்வதாக இக்கட்�ைர அைமகின்ற�. நிலத்ைத இலக்கண�கள் ஐந்தாகப் ப�க்க
ெநல்ைல

�ற்கள்

இலக்கண

பத்�

�ற்கள்

என

ப��த்�ப்

மரப�லி�ந்�

ேப�வைத�ம்

மா�பட்�ப்

இக்கட்�ைர

��ைமயாக

ெதள���த்�ம்.

இலக்கணம்

இவ்

வ�க்�ம்

பாங்கிைன�ம், அேதசமயம் மரப�ைன ஏற்�க் ெகாண்டைமய�ைன�ம் ெபா�ள், இலக்கணம்
உணர்த்�வதில் ஏற்பட்ட மா�பா�கள் ேபான்றவற்ைற�ம் இக்கட்�ைர வ�ளக்கி நிற்கிற�.

மக்கள�ன் வாழ்வ�டம்
அகவாழ்வ��ம் �றவாழ்வ��ம் சிறப்�ற்� ெசம்மாந்� வாழ்ந்த பண்ைடத் தமிழ�ன்
வாழ்வான�,
1.�றிஞ்சி, 2.�ல்ைல, 3.ம�தம், 4.ெநய்தல், 5.பாைல
என்ற ஐந்� நிலங்கைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� அைமந்தைனத் ெதால் �தலான
இலக்கண �ற்கள் �ட்�கின்றன.
“�றிஞ்சி பாைல �ல்ைல ம�தம்
ெநய்தல் ஐந்திைணக் ெகய்திய ெபயேர”

(அ.வ�.,�.6)

“க�திய �றிஞ்சி பாைல, �ல்ைல
ம�த ெநய்தல் வ�த்தைவந் திைணப்ெபயர்”

(மா.அ.,�.7)

“திைண�றிஞ்சி, பாைல, �ல்ைல, ம�த(ம்), ெநய்தல், ஐந்தாம்.”
இவ்ைவந்� திைணக�ள்�ம்,
1.�தற் ெபா�ள், 2. க�ப் ெபா�ள், 3. உ�ப் ெபா�ள்
என்ற �ன்�ம் �றப்ப�வதா�ம். “அைவதாம்
�தற்ெபா�ள் க�ப்ெபா�ள் உ�ப்ெபா�ள் என�ைற
�தற்ெபா�ண் �ன்றி�ம் �வலப்ப�ேம” (அ.வ�.,�.7)
“அைவதாம்
�தல்க� ��ெய� �ைறப்ெபா �ளன” (மா.அ.,�.8)
ெசறி�(ம்) �தற்க�, உ� என்றைவ �ன்� ெபா�ளாந்...”(�.நா.,�.72)

�தற்ெபா�ள்
�தற் ெபா�ளாகக் க�தப்ப�வ�

நில�ம், ெபா��ம் ஆ�ம்.

“நில�ம் ெபா��ெமன �தலி� வைகத்ேத”

(அ.வ�.,�.8)

“அவற்�ள்�ம் �தன�லம் ெபா�தன ெமாழிய�� வைகத்ேத”

(மா.அ.,�.9)

�ைணநில�ம்,ெபா��(ம்)�தற்ெபா�ளா�ம்....”(�.நா.,�.72)
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நிலம்
�தற் ெபா�ள�ல் ஒன்றாகிய நிலத்திைன 10 வைகயாகப் ப��க்கின்றனர் ெநல்ைல
மாவட்ட இலக்கண�கள். அைவயாவன,
1.மைல�ம், மைலையச் சார்ந்த இட�ம்

- 2

2.மண�ம் மணல் சார்ந்த இட�ம்

- 2

3.கா�ம், கா� சார்ந்த இட�ம்

- 2

4.வய�ம், வயைலச் சார்ந்த இட�ம்

- 2

5.கட�ம் கடைலச் சார்ந்த இட�ம்

- 2

ெமாத்தம்

- 10

“வைரேய �ரேம �றேவ பழனந்
திைரேய யைவயைவ ேசர்த� மிடேன
எனவ � ைரவைகத் தைனய�யல் நிலேம”

(அ.வ�.,�.9)

“மைல�ரவம் �றவம் வயல்கட லைவசார்
நிைலெப� மிடங்கள� ன�லனா ம� ைரந்ேத”

(மா.அ.,�.10)

“ ......................................................... வைரேய
�ரம், கா�,வயல்,திைரேசர் இடம்பத்� நிலமாம்”

(�.நா.,�.72)

மக்கள� வாழ்வ�ன் ஆதாரமாக வ�ளங்கக் ��ய� நிலம். இதைன அ�ப்பைடயாகக்
ெகாண்ேட

அக்காலத்ைதய

ேபார்கள்

நிகழ்ந்�ள்ளைமய�ைன

இலக்கண�கள்

பதி�

ெசய்�ள்ளனர். இலக்கண�கள�ைடேய “நான�லக் ெகாள்ைக” இ�ந்தைன,
“அவற்�ள்
ந�வண் ஐந்திைன ந�வன� ஒழியப்
ப�திைர ைவயம் பாத்திய பண்ேப” (ெதால்.,�.940)
என்ற �ற்பா �லப்ப�த்�கின்ற�. ேம�ம் நிலத்திைன வைரய�க்�ம் ெதால்காப்ப�யர்,
“மாேயான் ேமய கா�ைற உலக�ம்
ேசேயான் ேமய ைமவைர உலக�ம்
ேவந்தன் ேமய த�ம்�னல் உலக�ம்
வ�ணன் ேமய ெப�மணல் உலக�ம்
�ல்ைல �றிஞ்சி ம�தம் ெநய்தல்எனச்
ெசால்லிய �ைறயால் ெசால்ல�ம் ப�ேம” (ெதால்.,�.951)
என பாைல நிலத்திைன வ��த்� �ல்ைல, �றிஞ்சி, ம�தம், ெநய்தல் என நான்�
நிலத்ைத

மட்�ம்

வைரய�க்கிறார்.

“இயற்ைக

ெநறிக்

காலத்திேலேய,

தமிழ்நாட்�ப்

பாைலநிலம் மக்கள் ��ய��ந்� வாழ ��யாத நிலமாக மாறி வந்தி�த்தல் ேவண்�ம்.
இதனால் அக்கால மக்கள் ��ய��ந்� வாழ்ந்த நிலங்கைளக் �றிக்�ம் ேபா� பாைலைய
ந�க்கி ஏைனய நான்� நிலங்கைள�ம் நான�லம் என வழங்�ம் வழக்கா�ம் காணப்பட்ட�.”

(Subramaniyan, 2006)
ஆய�ன்

பாைல

என்பதைன

ெதால்

�தலான

இலக்கண�கள்

நிலமாக

ஏற்காமல்

இல்ைல. பாைல நிலத்திற்ெகன
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ெபா��கள்



உ�ப்ெபா�ள்

ஆகியனவற்ைறச் �ட்�வதன் �லம் இதைன அறியலாம். இதைன,
“ந��நிைலத் திைணேய நண்பகல் ேவன�ெலா�
���நிைல ம�ங்கின் �ன்ன�ய ெநறித்ேத” (ெதால்.,�.955)
“ப�ன்பன� தா�ம் உ�த்ெதன ெமாழிப”

(ெதால்.,�.956)

“�ணர்தல் ப��தல் இ�த்தல் இரங்கல்
ஊடல் இவற்றின் நிமித்தம் என்றிைவ
ேத�ங்காைல திைணக்��ப் ெபா�ேள”

(ெதால்.,�.960)

என்ற �ற்பா வழி அறியலாம்.
இதன்ப�,

பாைல நிலப் ெபா��களாவன;



ெப�ம் ெபா��

- இளேவன�ல், ��ேவன�ல், ப�ன்பன�.



சி�ெபா��

- நண்பகல்.

என்பதேனா�

“ப��தல்”

என

பாைல

நில

ஒ�க்க�ம்

�ட்டப்பட்�ள்ள�.

பாைலக்ெகனத் தன� நிலம் இல்ைல. அ� மக்கள் வாழத் த�தியற்ற வறண்�, ெவப்பம்
மி�ந்� �ன்பம் தரக்��யப் ப�தியா�ம். பாைல நிலம் எவ்வா� உ�வான� என்பதைன,
“�ல்ைல�ங் �றிஞ்சி� �ைறைமய�ற் றி�ந்�
நல்லியல் பழிந்� ந�ங்��ய ��த்�ப்
பாைல ெயன்பேதார் ப�வங் ெகாள்�ம்”

(சிலப்.,கா�.64 - 66)

என்ற சிலப்பதிகார வ�கள�ன் �லம் அறியலாம்.
பாைல

நிலத்தில்

வழிப்ேபாக்கிற்காக

மக்கள்

வாழ்வான�

பயன்ப�த்தி�ள்ளனர்.

நிைலயானதன்�.

இவ்வா�

இப்ப�திைய

வ�பவர்கள�டமி�ந்�

மக்கள்

கள்வர்கள்

ெபா�ட்கைள பறித்�க் ெகாள்�ம் அள�க்�க் ெகா�ைம நிைறந்த�. இதைன,
“வலிய�ன்ப�ன் வல்ெலன்ற யாக்ைகப் �லிேநாக்கிற்
�ற்றைம வ�ல்லர் ��வளர் ப�த்ைதயர்
அற்றம்பார்த் தல்�ம் க�ங்கண் மறவர்தாம்
ெகாள்�ம் ெபா�ள�ல ராய��ம் வம்பலர்
�ள்�நர்க் காண்மார் ெதா ரர்ந்�ய�ர் ெவௗவலிற்
�ள்�ம் வழங்காப் �லம்�ெகாள் ஆ�ைட” (கலி.,4)
என்ற பாடல் வ�கள�ன் �லம் அறியலாம்.
பாைல

என்பதற்�

“தமிழ்

நாட்�ல்

நிலத்தாற்

பாைல

இலேத�ம்,

காலத்தாற்

பாைல�ண்�. நிைலயான �ரம் இன்ேற�ம், வந்�ேபாம் �ரம் உண்�. ேகாைட என்�ம்
காலப்பாைல �றிஞ்சி �ல்ைலப் ப�திகைள ஓ�� திங்கள் ந�ரற்ற களமாக, ெவப்பம் வ�ம்
�
�ரமாக,

யா�ந்

மாற்றிவ��கின்ற�.

ேதான்றாப்
இஃ�

பாைலநிலமாக,

உண்ைமப்

க�ங்கதிர்

பாைலயன்�;

ஞாய�ற்றின்

பாைலப்ேபாலி

என்�

வ��ந்தில்லாக
நிலவ�யற்ைக

ெதள�ந்த இளங்ேகா “பாைல என்பேதார் ப�வங் ெகாள்�ம்” என்றார். ஒ�காலச் ெசயற்ைகத்
ேதாற்றம் உைடய அவ்வளேவ என்� �ட்�னார். ேகாட்ைட ந�ங்கிக் கார் ெபாழி�ங்காைல,
Int. Res. J. Tamil, 123-141 | 126

Vol. 2 Iss. 3 Year 2020

T. Chairmakkani /2020

இச் ெசயற்ைகப்பாைல ஒழிந்�ேபாம்” (வ.�.ப.மாண�க்கம்,2007;150) என வ�ளக்கமள�க்கின்றார்

(Subramaniyan, 2007).

ெநல்ைல �ற்கள் �ட்�ம் நிலப்ப�ப்�
ஆய�ன் ெநல்ைல மாவட்டத்ைதச் சார்ந்த இலக்கண �ற்கள் ‘ஐவைக’ நிலம்

என்ற

ெகாள்ைகய�ைன ஏற்�க்ெகாள்கின்றன.
“க�திய �றிஞ்சி, பாைல, �ல்ைல
ம�த ெநய்தல் வ�த்தைவந் திைணப்ெபா;”

(மா.அ.,�.7)

“திைண �றிஞ்சி, பாைல, �ல்ைல, ம�த(ம்), ெநய்தல்
ஐந்தாம் ......” (�.நா.,�.72)
“�றப்ெபா�ட் ப�திய�ல் ெபா�வ�ல் ஐவைக
நிலத்�இயல்� உைரக்��ம் நிகழ்ந்த வாேற”

(அ.இ.,ெபா.�. 72)

ேபார்கள்
ேபார்கள் ெப�ம்பா�ம் ெபா�ள் சார்ந்ேதா, மண் நைடெபற்�ள்ளன. அகத்திைணக்�ப்
�றனாக அைமந்தனால் இைவ �றத்திைணகளா�ம்.
“அைவதாம்,
�றிஞ்சி �தலிய வா�ெபய ரகத்திைணக்�ப்
�றத்திைண யவ்வவ் நிலத்� மக்களவ்
வைகயாற் ப�றந்த ெசயற்ைக ேவற்�ைமயா
ெனான்றற் கின்றிய ைமயா வாய�ற்�” (மா.அ.,�.317)

�றத்திைணகள்
அகத்ைதப் ேபான்� �றத்திைணக�ம் ஏ� வைகப்ப�ம். அைவயாவன;
1.ெவட்சி, 2. வஞ்சி, 3. உழிைஞ, 4. �ம்ைப, 5. வாைக, 6. காஞ்சி, 7. பாடாண்.
“ெவட்சி, வஞ்சி �ழிைஞ, �ம்ைப
வாைக, காஞ்சி, பா டாண் ெணனவ�ம்”

(மா.அ.,�.318)

“………..ெவட்சி, வஞ்சி, உழிைஞ
திகந்த�ம் ைப, வாைக ஐந்�காஞ்சிேயபா

டாண்

�ைண இரண்�ந் ெதா�த்�ஏ�ம் �றப்ெபா�ளாம்...” (�.நா.,�.1291)

அகத்திற்�ப் �றனான திைணகள்
அகத்ைதப் ேபான்� �றத்திற்�ம் திைணகள் ஏ� வைகப்ப�ம். அைவ அட்டவைண
1- ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன.
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அட்டவைண 1. திைண வைககள்
அகத்திைண

�றத்திைண

�றிஞ்சி

ெவட்சி

�ல்ைல

வஞ்சி

ம�தம்

உழிைஞ

ெநய்தல்

�ம்ைப

பாைல

வாைக

ெப�ந்திைண

காஞ்சி

ைகக்கிைள

பாடாண்

ெநல்ைல �ற்க�ள் மாறன் அலங்காரம் அகத்திற்�ப் �றனான திைணகைள மட்�ம்
�ட்�ச் ெசல்கின்ற�.
“அவற்�ள்
ேமத� �றிஞ்சிப் �றனாம் ெவட்சி”

(மா.அ.,�.319)

�ல்ைலப் �றெமன ெமாழிபவங் சியேத”

(மா.அ.,�.320)

“உ��னன் ம�தப் �றனாம் உழிைஞ”

(மா.அ.,�.321)

“ெதா�கட ெனய்தற் �றனாம் �ம்ைப”

(மா.அ.,�.322)

“வன்பாற் பாைலப் �றனாம் வாைக”

(மா.அ.,�.323)

“க�திய ெப�ந்திைனப் �றனாங் காஞ்சி”

(மா.அ.,�.324)

“பழிப்ப�ல் ைகக்கிைளப் �றன்பா ரர்ண் ப�தி”

(மா.அ.,�.325)

இவற்�ள்,
1.ெவட்சி, 2.வஞ்சி, 3.உழிைஞ, 4.�ம்ைப, 5.வாைக
என்ற ஐந்திைணகைள�ம் �றத்திைணகளாக�ம்,
1.காஞ்சி, 2.பாடாண்
ஆகிய இ�திைணகைள�ம், இவற்ேறா� கரந்ைதைய�ம் ேசர்த்� “�றப்�றத்திைண”
களாக�ம் மாறன் அகப்ெபா�ள் ப��க்கின்ற�
“அவற்�ள்�ம்
�ந்�ைற ையந்�ம் �றெமன ெமாழிப”

(மா.அ.,�.326)

“ெபாற்�ைட வாைக பா டாண் �றப்�றங்
கரத்ைத ெயவ்வழிய��ங் கரந்�ைற காட்சிய” (மா.அ.,�.327)
ஆய�ன்

�வாமிநாதம்

இதன�லி�ந்�

வ��ந்த

அளவ�ல்

�றத்திைணகள்

�றித்�ப்

ேப�கின்ற�.

�றிஞ்சி
மைல�ம் அதைன சார்ந்த ப�தி�மான �றிஞ்சி நிலத்தில் நைடெப�ம் ேபாரான�,


ஆநிைரகைளக் கவர்ந்� வ�வ�



கவர்ந்� வந்த ஆநிைரகைள மாற்றான் ம� ட்ப� (கரந்ைத)
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என்ற
நாட்�ன்

இ�

நிைலகள�ல்

�ைனய��ள்ள

நைடெப�ம்

ஊரார்,

ெவட்சி

அயல்நாட்�ன்

என்பதற்�,

கண்

உள்ள

“அரசனால்

ஏவப்ெபற்ற,

ப�க்�ட்டத்ைதக்

கவர்ந்�

ெகாணர்ந்� பா�காத்தைலச் ெசய்வதா�ம்” என வ�ளக்கமள�ப்பதைன,
“ேவந்� வ���ைனஞர் ேவற்��லக்களவ�ன்
ஆதந்� ஓம்பல் ேமவற்றா�ம்”

(ெதால்.,�.1003)

என்ற �ற்பா வழி அறியலாம்.
ெவட்சித்

திைணய�ல்

நைடெப�ம்

நிகழ்�கைள

�வாமிநாதம்

கீ ழ்க்கண்டவா�

�ட்�கின்ற�.
1.

ப�க்கைளக் ைகப்பற்றிக் ெகாண்� வந்� பா�காத்தல்.

2.

அரசன்

தன்

பைகவ�ைடய

ப�க்�ட்டங்கைளக்

கவர்ந்�

வ�ம்ப�

வரா்
� க�க்�ச் ெசால்�தல்.
3.

அவ்வரா்
� கள் மகிழ்ச்சி�டன் அரசன� கட்டைளைய ஏற்�க் ெகாள்�தல்.

4.

பைட ெசல்�ம் ஒலி ேகட்டல்.

5.

நல்ல நிமித்தம் உணர்கிறதா

6.

அந்நிமித்தம் பற்றிக் கவைலப்படாத வரா்
� கள் ேம�ம் ெதாடர்ந்� ெசல்�தல்.

என்� ஆராய்தல்.

“மி�ங்�றிஞ்சிப் �றம்ெவட்சி, அதில்ஆதந் ேதாம்பல்
ேவந்தன்வய வைரம�வார் நிைரகவர்ெகான் �ைரத்தல்,
உகந்�பண� தைலக்ேகாடல், பைடஅரவம், வ��ச்சி
ஓர்தல் ேவண் ரர்வர� மறவர்வழிச் ெசலேவ”

(�.நா.,�.129)

இைவ மட்�மின்றி,
1.

ஒற்றன் (பைக நாட்�ன் நிைலைம) ��தல்.

2.

பைக அரசன் நாட்�ப்�றத்�ச் ெசன்� தங்�தல்.

3.

ஊைர அழித்தல்.

4.

ப�க்கைள கவர்ந்� ெகாள்�தல்.

5.

பைகவ�ைடய ேபாைர வ�லக்�தல் (ேபார் ��ந்� ேபாதல்).

6.

ப�க்க�க்�த் �ன்பம் ேநராதப� ெகாண்� ேபாதல்.

7.

வரா்
� க�ைடய

8.

ப�க்�ட்டங்கைள ஊ�ல் ெகாண்�வந்� நிைறத்தல்.

9.

ப� நிைரையப் பங்கிட்�க் ெகாள்�தல்.

10.

வரா்
� கள் ம�ைவ உண்� மனங்கள�த்� ஆ�தல்.

11.

ேவண்�யவர்க�க்�ப் ப�க்கைளக் ெகா�த்தல்.

12.

பைகவர் நாட்�ன் நிைலைமையக் �றினவர்க்� (அரசன்) சிறப்�ச் ெசய்தல்.

13.

�ள் நிமித்தம் ெசான்னவர்க்�ப் ப�� வழங்�தல்.

14.

��ெகாட்�னவன�ன் பண்ைபக் ��தல்.

15.

ெவற்றிையத் தந்த ெகாற்றைவ என்ற ெதய்வத்தின் சிறப்� ��தல்.

16.

�ைச ெசய்கிறவேனா� �த்� ஆ�தல்.

வழிவந்ேதார் (உறவ�னர்) மகிழ்தல்.
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என்பன�ம் ெவட்சி�ள் அடங்�ம்.
“ேவ�ைர, ேவயப் �றத்�இைற, ஊர் ெகாைலயாேகாள், �சல்
வ�லக்�இ டர் இன்� உய்த்தல் �வல் வழித்ேதாற்ற நிைறத்தல்
ஆய்நிைரப்பா த��உண் டாட்�, ஈைக, �லேன
அறிசிறப்�ப், �ள்வழக்�த், ��நிைலெகாற் றைவசீர்
கா�ம்ெவறி யாட்�இ�பத் திரண் ரர்ம்ஆன் ம� ட்சி
கரந்ைதநிைர ேகாள்ேகட் டாள் மறவைரம� ட் ெகன்றல்,
ேசயபைட ெயாலிபறவாப் �ட்ெடாpதல், நைடய�ற்
ெசல்�,சாப் �றத்�இைற, ேபார் �ண்ேணா�வந் திடேல”

(�.நா.,�.130)

வஞ்சித் திைண
கா�ம் அைதச் சார்ந்த ப�திக�மான �ல்ைலத்

திைணக்�ப் �றனாக அைமவ�

வஞ்சித் திைணயா�ம். இ� “பைகவர் நாட்�ன் ம� � ேபார் ெதா�த்� ெவற்றி ெபறக் க��ம்
திைண” ஆ�ம். வஞ்சி என்பதற்� “�ைறயாத மண்ைண வ��ம்ப�ய அரசைன, எதிர் அரசன்,
அவைன

அஞ்சப்

பண்ண�

ேமற்ெசன்�

ேபார்

ெசய்தைலக்

�றிக்�ம்”

என

இலக்கணம்

வ�த்தி�ப்பதைன,
“எஞ்சா மண்நைச ேவந்தைன ேவந்தன்
அஞ்�தகத் தைலச்ெசன்� அடல்�றித்தன்ேற” (ெதால்.,�.1008)
என்ற

�ற்பா வழி

அறியலாம். வஞ்சித்திைணய�ல்,

1.

அரசன் வஞ்சிப்�ைவச் ��க் ெகாள்வ�.

2.

பைடகள் எ�ச்சிய�னால் ஏற்ப�ம் அரவம்.

3.

அரசன் �ைடையப் �றவ�
� வ��தல்.

4.

அரசன் பைடெய�த்�ச் ெசல்�ம் நாள் �றிப்ப��தல்.

5.

ெகாற்றைவ நிைல.

6.

ெகால்லர் ேபார்க்க�வ�கைளச் ெசய்�ம் ெதாழிைலக் ��தல்.

7.

அரசைனப்�கழ்ந்� அவன� தன்ைமையக் ��தல்.

8.

பைகவர்கள் அழிக்�ம் அரசைனப் �கழ்ந்� பைகவர் நா� அழிவதற்� வ�ந்�கின்ற
ெகாற்றவள்ைள.

9.

ேபா��கின்ற வரா்
� க்� அ�ள் ெசய்கின்ற ேபராண் வஞ்சி.

10.

ேதாற்ற அரசன�டம் திைறையப்ெபற்ற அரசன் அந்நாட்ைட வ�ட்� ந�ங்�வ�.

11.

ப��ெபற்ேறார் அரச�ைடய வள்ளல் தன்ைமையச் ெசால்�ம் வரா்
� கள�ன் நிைல
(மாராய நிைல).

12.

பைகவர் தன்ேசைனைய ெந�ங்கித் தன்�ைடய ஆண்ைமத் தன்ைம உயர்த்திச்
ெசால்�ம் ெந�ெமாழி.

13.

தன்�ைடய ��ய�ன் சிறப்ப�ைனச் ெசால்�ம் ��ெமாழி வஞ்சி.

14.

பைகவர் ஊர்கைள எ�த்த �ல வஞ்சி (உழி �ல வஞ்சி).

15.

பைகவர் ஊர்கைளக் ெகாள்ைளய�த்த வஞ்சி (மழ�ல

வஞ்சி).
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16.

பாணர்க்�ப் ப�சில் ெகா�த்தல் (ெகாைட வஞ்சி).

17.

ெவன்ற அரச�க்�த் திைறையக் ெகா�த்�க் ��மக்கைளப் பா�காத்த ��வஞ்சி.

18.

வரா்
� க�க்�க் கட்டப்பட்ட பாசைறய�ன் ��பாட்ைடக் ��தல்.

19.

ஒ� வரன�ன்
�
தன�ச்சிறப்� நிைலையக் ��தல் (தன� நிைல).

20.

வரன்
�
ேதாற்� ஓ�பவ�ன் ���ப் �றத்� வாள் எறியாத தன்ைமையக் ��தல்
(தழிஞ்சி).

21.

பைகவர்கள் பண�ந்த ப�ன்�ம் பைடெய�த்� வந்த மன்னவன் தன் நாட்�க்�ச்
ெசல்லாமல் பாசைறய�ல் தங்கிய��த்தல் (பாசைற வஞ்சி).

22.

பைகவர்கள�ன் நாட்ைட எ�த்த ெப�வஞ்சி.

23.

ேசா� உதவல் (ெப�ஞ்ேசாற்� வஞ்சி).

24.

அரச�ைடய ெவற்றிப் �கழ் ��ம் இைச வஞ்சி.

25.

பைகயரசன�ன் நா� அழிந்ததற்� இரங்�தல்.
என 25 �ைறகைளக் (�.நா.,�ற்.132,133)

�றிப்ப��கிற�.

�ல்ைலய� �றேவஞ்சி, பைகேமற்ெசன்� அடலா(ம்);
�தல்வன்வஞ்சி ஆடல்பைட ெயாலி,�ைட நாட்ேகாேள,
ெசல்�மவர் நாட்ேகாள்ெகாற் றைவநிைல,ேவ�ழவர்
ெசய்ெதாழில்� �தல், இைறைய வ�த்�ெகாற்ற வஞ்சி
ெகால்லிைறையப் �கழ்ந்�ப�ற நா�அழி�க்�இரங்�
ெகாற்றவள்ைள, ெபா�வரா்
� க்� அ�ள்ேபராண் வஞ்சி
வல்லதிைற வாங்கிஇைற ெபயர்ந்தபக்கம், ேவந்தின்
வ�ைசெபற்ேறார் வண்ைமெசான்மா ராயவஞ்சிப் ப�ப்ேப” (�.நா.,�.132)

உழிைஞத் திைண
உழிைஞத்

திைணயாவ�,

ேகாட்ைடைய

�ற்�ைக

இ�தல்

மற்�ம்

அதைனக்

ைகப்பற்�தல் என்ற இ�நிைலகள�ல் அைம�ம் என்பதிைன,
“���தல் அரணம் �ற்ற�ம் ேகாட�ம்
அைனெநறி மரப�ற்றா�ம் என்ப” (ெதால்.,�.1011)
என்ற ெதால்காப்ப�ய �ற்பா வழி அறியலாம். ெதால்காப்ப�யர்,
1.

தன்ைன ஏற்�க் ெகாள்ளாதார் ேதயத்ைத ெவற்றி ெபறக் �றித்த ெகாற்ற�ம்.

2.

நிைனத்தைத ��க்�ம் அரசன� சிறப்�ம்.

3.

பைழைமயான ேகாட்ைடையக் கவ�ம் வ��ப்ப�ம்.

4.

ேதாலாகிய கி��ப் பைடய�ன் ெப�க்க�ம் .

5.

அர�ள் இ�ப்ேபான் ெசல்வ�ம்.

6.

�றத்திலி�க்�ம் அரசன் வ�ந்திய வ�த்த�ம்.

7.

ஒ�வனாகி நின்� எதிர்த்த �ற்�ழிைஞ�ம்.

8.

எதிர்த்ேதா�ன் பைகையப் ேபணாத அ�ய ேகாட்ைடப் ேபார்.
என்� எட்� வைகயாகக் �றிப்ப��கின்றார்.
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“ெகாள்ளார் ேதாம் �றித்த ெகாற்ற�ம்,
உள்ள�ய� ��க்�ம் ேவந்தன� சிறப்�ம்,
ெதால்எய�ற்� இவர்த�ம், ேதால� ெப�க்க�ம்,
அகத்ேதான் ெசல்வ�ம், அன்றி �ரண�ய
�றத்ேதான் அணங்கிய பக்க�ம், திறப்பட
ஒ�தான் மண்�ய ��ைம�ம், உடன்ேறார்
வ�பைக ேபணார் ஆர்எய�ல் உளப்படச்
ெசால்லப்பட்ட நாலி�வைகத்ேத” (ெதால்.,�.1013)
இ�

பன்ன�ரண்�

�ைறகைள

உைடய�

என்பதைன

ெதால்காப்ப�யம்

�லம்

அறியலாம் (�.1014). �வாமிநாதம் ெதால்காப்ப�ய�ன் க�த்�க்கள�ைன ஏற்�க் ெகாண்டா�ம்,
அதிலி�ந்� சற்� வ��ந்த நிைலய�ல் இலக்கணம் இயம்�கின்ற�.
ம�தம் என்ற அகத்திைணக்�ப் �றனான உழிைஞ என்�ம் �றத்திைண,
1.

பைடெய�த்�ச் ெசல்�ம் அரசன் ேகாட்ைடைய �ற்�ைகய��தல்.

2.

அரைண உள் இ�க்�ம் அரசன் காத்தல்.

1.

என இ� வைகப்ப�ம்.

1.

அரைண �ற்�ைகய��தல்.

2.

உழிைஞ மாைல அண�ந்� ெகாள்�தல்.

3.

அரசன் �ைடையப் �றவ�
� வ��தல்.

4.

வாைளப் �றவ�
� வ��தல்.

5.

�ரசின் நிைலைமையக் ��தல்.

6.

பைகவர் நாட்� மதிைலக் ைகப்பற்ற அரசன் வரேரா�
�
ெசல்�ம் ெகாற்ற வள்ைள.

7.

மன

எ�ச்சி�டன்

ேம�ம் உழிைஞப் ேபாரான�,

அரசன்

வ�தலால்

அரண்

ைகப்பற்றப்ப�ம்

என்றல்

(அரச

உழிைஞ).
8.

வரத்ேதா�
�
ேபா�ட்� அரைணக் ைகப்பற்�ம் தன்�ைடய அரசைனத் தி�மால்
என்� �கழ்ந்� ெசால்�ம் கந்தழி.

9.

உழிைஞ மாைலயண�ந்த �க�ைடய சிவெப�மான�ன் �கழ்��ம் �ற்�ழிைஞ.

10.

எல்ேலா�ம் காந்தள் � வ��ம்�தைலச் ெசால்�தல்.

11.

மதிற்�றத்� இ�த்தல்.

12.

மதிைல ைகப்பற்றியைதச் ெசால்�தல்.

13.

அரசன் சிறந்த வரா்
� கள�ன் ெகாள்ைகைளப் �கழ்ந்�

14.

பைகவர் மதில்ேமல் வரன்
�
ஒ�வன் மட்�ேம ேபா�ட்ட �ற்�ழிைஞ.

15.

காவற்காட்ைடக் கடந்� �ன்ேன ெசல்�தல்.

16.

காவற் காட்ைடப் பைகவர்கள் காத்தல்.

17.

அகழிய�ன் �றத்�த் தங்�தல்.

18.

அகழிய�டத்�ப் ேபா��தல்.

19.

மதிலில் ஏண�ையச் சாத்�தல்.

20.

அரணத்தின் வலி அழி�ம்ப� ஏண�ேமல் ஏறிச்ெசல்�தல்.

உைரத்தல்.
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21.

மதில்ேமல் பாய்ந்� ெசல்�தல் (�� உழிைஞ).

22.

மதிலி�ள் ெசன்� ேபா��தல்.

23.

மதிலி�ைடய ெப�ைமையச் ெசால்ல�ம் காைல ேநரத்தில் �ர� ஒலிப்ப�ம்
பைடெய�த்த வரர்கள்
�
ேகாப�த்தல்.

24.

ேவற்�ப்பைடய�னர் வ�தல்.

25.

யாைனையக் ைகப்பற்�தல்.

26.

மதிலில் உ�� வர� வ�ைதத்தல்.

27.

வாள் மங்கலம் ��தல்.
என்றவா� இ�பத்திேய� நிைலகள�ல் நைடெப�வதைன �வாமிநாதம் (�ற்.134-136)

பதி� ெசய்கின்ற�.
“அதி�ழிைஞ ம�தத்தின் �றன்அரண(ம்)�ற் �த�ம்,
அரண்காப்�ம், எனஇரண் ரர்ம் அவற்�அரண்�ற் �தேல,
�தல்,உழிைஞ �டல்�ைட நாட்ேகாள்,வா ணாட்ேகாள்
�ர�ழிைஞ, மதில்ெகாளக்ேகாள் எ�ந்தெகாற்ற �ழிைஞ
ம�ைகெயா� ேவந்�றலின் அரண்எய்�ம் என்றல்
நமன்கண்ணன் எனச்ெசால்�ங் கந்தழி உழிைஞப்
��ைம�கழ் �ற்�ழிைஞ எவர்க்�ம்� வ��ப்பாய்ப்
பகறல்,மதிற் �றத்�இ�த்தல் மதின�ைலக் ேகாடச் ெசாலேல”

(�.நா.,�.134)

ெநாச்சித் திைண
அரைணக் காத்� நிற்�ம் திைண

ெநாச்சித் திைண ஆ�ம். இ�,

1.

எய�ல் காக்�ம் வரர்கள்
�
ெநாச்சிப்�ைவச் ��தல்.

2.

�ன்ேன ேபா�ல் இறந்த வரர்கள�ன்
�
வரத்தின்
�
சிறந்த ேபாக்ைகச் ெசால்�தல்.

3.

காவற்கா�

4.

காவற்காட்ைடக் காத்� நின்ேறார் ெவற்றிைய ேமம்ப�த்திச் ெசால்�தல்.

5.

ெப�ய

6.

மதில்

7.

மதில் தாக்கப்ப�வைதச் ெசால்�தல்.

8.

அழி�ம்

9.

பைகயரசன்

அழியாதப� �சல் ெசய்த மதிப்ப�ைனக் ��தல்.

அரண�டத்�ப்
காக்�ம்

பா�ம்

�திைரய�ன் வரத்ைதக்
�
��தல்.

ேபாைரப் பற்றிக் ��தல்.

மதிைலப்
மகைள

பைடயான� காத்தல்.
ேவண்ட

அவன் தர ம�த்தல்.

என்�ம் ஒன்ப� �ைறகைள உைடய�.
“மங்கலமாய் மதிற்�மா� மணத்தல்,எய�ல் ெகாண்ேடான்
மதில்ேவந்தன் மகட்ேகட்� மிகல்,திைரெகாண்� ஏகல்,
ெபாங்��ற்றி ேனாற்ேபாக்கி ய��த்தல்,ேவற் றரசர்
ெபா�மதிலின் அைடெதாைகேயா� எண்ணான்காம்; அரண்காப்�
இங்�ெநாஞ்சி �டல்�ன்ேபாய் வ�ள�ந்தமறப் பாசி,
இகல்மிைள�ர்ச் ெச�மிைனகாத் ேதயம்வ�றன் ேமம்ப�த்தல்
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அங்�திைர மறம்,எய�ற்ேபார், எய�லின்மிைச அழித்தல்,
அழிபைடதாங் �தல்மகட்ேகாண் ம�த்தல் ஒன்பான் தாேன”(�.நா.,�.136)

�ம்ைபத் திைண
ெநய்தல் என்ற அகத்திைணக்�ப் �றனாக அைமவ� �ம்ைபத்
“தன� வலிைம

திைணயா�ம். இ�

ெபா�ளாகக் க�தி வந்த அரசைன எதிர்த்�ச் ெசன்� அவன் தைலைய

த�ர்க்�ம் சிறப்�ைடய�” ஆ�ம்.
“ைமந்� ெபா�ளாக வந்த ேவந்தைனச்
ெசன்�தைலயழிக்�ம் சிறப்ப�ற்ெறன்ப”
ஆய�ன்
என்�

�வாமிநாதம்

இலக்கணம்

‘�ம்ைபத்திைண

(ெதால்.,�.1016)

என்ப�

ேபா�க்�

�றப்பட

ஆயத்தமாவ�’

இயம்�கின்ற�. ெதால்காப்ப�யம் �ம்ைபத் திைணக்�,

1.

தாைனப்பைட.

2.

யாைனப்பைட.

3.

�திைரப்பைட.

4.

தன்

அரசைனப்

பைகவர்

ெமாய்த்த

காலத்�

ஒ�

வரன்
�

மட்�ம்

நின்�

ெவன்ற

�ன்னண�ப்பைட.
5.

அரசர் இ�வர் ேபார் ெசய்�ம்ேபா� இ�வ�ம் அழி�ம் தபதிப் பக்கம்.

6.

ஒ� வரன்,
�
தன் தைலவைன அவன் சிதறிய பைட�ட் ��ந்� ப�ன்னண�ப் பைடையப்
பா�காக்�ம் எ�ைம மறம்.

7.

ேமல்வ�ம் பைகப்பைடக் கலங்கைள அழித்�ப் ெப�மிதம் ெகாள்�ம் பா�காவலன்.

8.

எதிர் வ�ம் யாைனைய எதிர்த்� ஏ�ம் ெப�ைம

9.

ேதயம்

அற்�

இறந்த

ேவந்தைன,

ெவன்ற

ேவந்தன�ன்

வாள்

மறவர்

�ழ்ந்தா�ம்

ஆர்ப்�ம்.
10. வாள்�ண்

ெபற்�

இ�ெப�

ேவந்த�ம்

தா�ம்

�ற்ற�ம்

��வ�ம்

அழிந்த

ெதாைகநிைல.
11. ேபார்க்களத்தில்

தன்

அரசன்

வழ்ந்ததற்காகச்
�

சினந்�,

ஒ�

பைடவரன்
�

அவைன

வழ்த்தியவைர
�
அழிக்�ம் வ�ய ப��ம்.
12. பலவைகப் பைட�ம் ஒ�வ�க்� உைடந்� ெகட்டழிந்தவ�டத்�ப் பலைர�ம் ெகான்�
�வ�த்த �ழில் நிைல

(ெதால்.,�.1018)

என்ற 12 �ைறகைள வ�க்கின்ற�.
ஆய�ன் �வாமிநாதம் �ம்ைபத் திைணக்� 28 �ைறகைள வ�க்கின்ற� அைவயாவன;
1.

�ம்ைபப்�வால் ஆன மாைலைய அண�ந்� ெகாள்�தல்.

2.

தம் ேபார் வரா்
� க�க்� ப�� அள�த்தல்.

3.

பைடைய

பா�காத்த

ஆற்றைலக்

��ம்

தாைன

மறம்

(பைடவரர்கள�ன்
�

வரச்
�

சிறப்�).
4.

அரச�க்� உ�தி ��தல்;

5.

பைடய�ன் வரத்ைத
�
உயர்த்திச் ெசால்லி பைகவர் அழி�க்� இரங்�தல்.
Int. Res. J. Tamil, 123-141 | 134

T. Chairmakkani /2020

Vol. 2 Iss. 3 Year 2020

6.

�திைரய�ன் வரத்ைதச்
�
சிறப்ப�த்�ச் ெசால்�தல்.

7.

யாைனய�ன் வரத்ைதச்
�
சிறப்ப�த்�ச்

8.

�சி நிைல.

9.

தார்நிைல.

10.

ஆைச

ெமாய்த்த

வழி

ெசால்�தல்.

ஒ�வன்

ேமல்

எறிதலாகிய

ேதயம்

வலிைமைய

சிறப்ப�த்�ச் ெசால்�ம் மறம்.
11.

ேபா�ல் இறந்ேதார்க்� பாணர் இ�திக் கடன் ெசய்தல்.

12.

ேபார்க்களத்தில் இரண்� அரச�ம் இறந்த ப�ன்ன�ம் ��யாத ேபா�ன் நிைல.

13.

�ற ��கிட்ட தன்�ைடய பைடக்�ப் ப�ன் நிற்�ம் எ�ைம மறம்.

14.

தம்

ேவைலக்

கீ ேழ

ேபாட்�

வ�ட்�த்

தன்�ைடய

உடம்ப�ன்

வலிைமயால்

ப�ன்ன�ம் ெவற்றி ெகாள்�ம் ஏம ெவ�ைம.
15.

தன் ெநஞ்சில் இ�ந்த ேவைலத் தி�த்� ஆ�ம் �ழில்.

16.

அந்த ேவைலப் பறித்� எறி�ம் �ழிலாட்�.

17.

மன்ன�ைடய ேதர் �ன் வரர்
�
ஆ�ம் �ன்னர்க் �ரைவ.

18.

ேதர்ப்ப�ன்ேன பாண�ச்சியர் �தலாேனார் ஆ�ம் ப�ன்னர்க் �ரைவ.

19.

ேதயம்

20.

ேவல் ப�தலால் வழ்ந்த
�
யாைனக் கீ ழ்ப்ப�தல்.

21.

வாள் வரர்
�
அரசன் வாேளா� ஆ�ம் வாள்மாைல.

22.

வரர்கள்
�
ேபார்க்களத்ைதச் சிறப்ப�க்�ம் தாைன நிைல.

23.

ேவலின் அம்� மார்ைபத் த�ண்�ய ேபா� உடன் நிலத்ைதத் த�ண்டாத அச்சம்.

24.

இத்தைகய வரர்கள�ன்
�
ேதயங்கைள மாதர் த��ம் சி�ங்கர நிைல.

25.

வாளால் ஏற்பட்ட வ��ப்�ண் உைடய கணவைனக் கண்� மைனவ� மகிழ்ச்சிக்

�ன்�ம் ப�ன்�ம் ேபய் ஆ�தல்.

கண்ண �ர் வ�த்தல்.
26.

தன்�ைடய அரசன் இறந்தானாகில் வரன்
�
இறந்திடல்.

27.

கணவைனக் காண மைனவ� வ�தல்.

28.

இரண்� அரச�ைடய �ற்றத்தார் அைனவ�ம் இறத்தல்.

(�.நா.,�ற்.137-139)

என்பனவா�ம்.
“தாங்� ெநய்தற் �றம்�ம்ைப சமர்க்�எதிர்வாம்; �ம்ைப
த�த்தல்பைடக்� உத�ெகாைட ஒலிபைடைய ஓம்ப�
ஓங்கல்�� தாைனமற(ம்), மன்ைன�ம் ப�த்தல்
உ�பைடய�ன் மறஞ்ெசாலிஎண் ணவர் அழி�க்� இரங்கல்
ஆங்,�திைர மறம்ஆைன மறம்�சி நிைலதார்
ஆைசெமாய்த்த வழிஒ�வன் எறிதல் மறேம
�ங்கல்எறிந்� இறந்ேதயம்ர்க்�ப் பாணர்கடன் கழித்தல்
�ைறஇ�வர் மாய்ந்�ம்ேபார் அகலாப்ேபார் நிைலய”

(�.நா.,�.137)
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வாைகத் திைண
மக்கள்

நடந்�

ெசல்லேவ

பயந்�

ந�ங்�ம்

தன்ைம�ைடய

�றனாக அைமவ� வாைக என்ற �றத்திைணயா�ம். இதற்�

பாைலத்

திைணக்�ப்

“வலி�ம் வ�த்த�ம் இன்றி,

இயல்பாகிய ஒ�க்கத்தாேன. தம்�ைடய ��பா�கைள இ� வைகப்பட மி�திப்ப�த்தல்”
என இலக்கணம் �ட்�கிற� ெதால்காப்ப�யம்.
“தாவ�ல் ெகாள்ைகத் தத்தம் �ற்ைறப்
பா�பட மி�திப�த்தல் என்ப”
வாைகக்� ெதால்காப்ப�யர் 18 �ைறகைளச் �ட்�கிறார்.
�வாமிநாதம்
ெவற்றி” என்கின்ற�.

(ெதால்.,�.1020)
(ெதால்.,�.1022)

வாைக என்பதற்� “பைக அரசைனக் ெகான்� பைக ஒழித்� வ��ம்
இ� வாைகத்திைணக்�,

1.

பைக அரசைனக் ெகான்� ஒழித்�வ��ம் ெவற்றிேய வாைக.

2.

ேபார் ��த்� வாைகப்� ��தல்.

3.

மாைலய�ைன�ம் கச்சிைன�ம் கழிலிைன�ம் இன� அண�ந்� ெகாள்ேவாம் என்�
��தல்.

4.

சிறந்த அரசன� தன்ைமய�ைனக் ��ம் அரச வாைக.

5.

�ரசி�ைடய தன்ைமையக் ��ம் �ர�நிைல.

6.

அரசைன உழவன் என்� சிறப்ப�த்�க் ��ம் மறக்கள ேவள்வ�.

7.

ேபார்க்களத்தில் ேபய்கள் ��தல்.

8.

பார்ப்பார� தன்ைமையக் ��ம் பார்ப்பன வாைக.

9.

வண�க வாைக.

10.

ேவளாளர் வாைக.

11.

உன் �கழ் மி�தியாக இ�ப்பதனால் ப�றைர இகழாமல் இ� என்� ��ம் ெபா�ந
வாைக.

12.

�ன்� கால நிகழ்ச்சிைய�ம் அறிந்� ெசால்�ம் அறிஞ�ன் தன்ைமையக் ��ம்
அறிஞ வாைக.

13.

தேபாதன ேவடத்தார் தன்ைமையக் ��ம் தாபத வாைக.

14.

�திர் காலத்�ப் ப��வாற்றைமயால் வ�ந்�ம் �திர்ப் பாசைற.

15.

வாைடக் காற்றின் மி�திையக் ��ம் வாைடப் பாசைற.

16.

அரச�ைடய தன்ைமையக் ��ம் அரச �ல்ைல.

17.

பார்ப்பான் �ல்ைல.

18.

எட்�வைக ெநறிையப் ப�ன்பற்றி ந�� ெசால்�ம் சான்ேறார்கள�ன் தன்ைமையக்
��ம் அைவய �ல்ைல.

19.

ேசாதிடரால் வல்லவன� கீ ர்த்திையக் ��ம் கண�வன் வாைக.

20.

வரத்தின்
�
சிறப்ைபச் சிறிய ேபைதயர்க்� எ�த்�க் ��ம் �தின் �ல்ைல.

21.

இடத்திைன�ம் இயல்ப�ைன�ம் ெசால்லி அரசைன உயர்த்திக் ��ம் வல்லாண்
�ல்ைல.

22.

அரசன் பா�காத்தைலச் சிறப்ப�க்�ம் காவன் �ல்ைல.
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23.

அரசன் பா�காத்தலின் த�திையக் �றல்.

24.

அரசன் ேபார்களத்ைதக் ெகாண்ட சிறப்ைபக் ��ம் ேபராண் �ல்ைல.

25.

மன்னன் ெகா�த்தைத வ��ம்பாத வரன�ன்
�
தன்ைமையக் ��ம் மற�ல்ைல.

26.

�ைடையப் �க�ம் �ல்ைல.

27.

ேபா�ல் அவ�ப்பலி (உய�ர்ப்பலி) ெகா�த்தல்.

28.

சான்ேறார்கள�ன் ெப�ைமையக் ��ம் சால்� �ல்ைல.

29.

கிைணையக் ெகாட்�ேவா�ன் �கைழக் ��தல்.

30.

தத்�வத்தின் பயன் உணர்ந்� ெமய்ப்ெபா�ள் அறிதல்.

31.

உலகத் �யரத்ைத உணர்ந்� அ�ள் காரணமாகப் பற்ைற ஒழித்தல்.
(�.நா.,�ற்.139- 141)
என 31 �ைறகைளச் �ட்�கின்ற�.
“ . . . . .

. .

. .

. . . . பாைலக்�

ஆள்�றேம வாைகபைக ��த்தி�ம்ெவற் றியதாம்;
அமர்��த்� வாைக�� தல்இகன்ேறார் கண்ண�
தாள்கழல்கச்� இன�ப்�ைனேவாம் என�ல்அரச வாைக;
�ர�நிைல, இைற�ழவன் எ�ம் மறக்கள வழிேய” (�.நா.,�.1391)

காஞ்சித்திைண
ெப�ந்திைணக்�ப்�றமாக வ�வ� காஞ்சித் திைணயா�ம்.
“காஞ்சிதாேன ெப�ந்திைணப் �றேன”

(ெதால்.,�.1023)

இதற்� “�ைண இல்லாத சிறப்ப�ைன�ைடய வட்�ன்பம்
�
காரணமாக, பலவழிகள��ம்;
நிைல

ேபறில்லாத

உலக

இயற்ைகையப்

ெபா�ந்திய

நல்ெநறிய�ைன

உைடய�”

என

ெதால்காப்ப�யம் இலக்கணம் �ட்�கின்ற�.
“பாங்க�ம் சிறப்ப�ன் பல்லாற்றா�ம்
நில்லா உலகம் �ல்லிய ெநறித்ேத” (ெதால்.,�.1024)
ஆய�ன் �வாமிநாதம் காஞ்சித் திைண என்பதற்�, “நிைலேப� இல்லாத உலகத்ைதப்
ேபாற்றிப்

பா�காப்ப�”

என

இலக்கணம்

�ட்�கின்ற�.

காஞ்சித்திைணக்�

ெமாத்தம்

24

�ைறகைள வ�த்�ள்ள�. அைவயாவன;
1.

நிைலேப� இல்லாத உலகத்ைதப் ேபாற்றிப் பா�காப்ப� காஞ்சி.

2.

பைகயரசன் வந்�வ�ட அரசன் காஞ்சிப்�ைவ அண�ந்� ெகாள்�தல்.

3.

எதிர்த்�ப் ேபா�ட வ�ைரவாகச் ெசல்�தல்.

4.

எதிர்த்�வ�ம் பைகயரசைரத் த�த்� வ�ம் வழிையக் காத்தல்.

5.

வரர்க�க்�ப்
�
பைடக்கலங்கைள வழங்�தல்.

6.

பைடக்கலங்கைள�ம்

வ�ைசைய�ம்

ெபற்�க்

ெகாண்ேடார்

தங்க�ைடய

வலிைமையக் �றல்.
7.

பைகவர் அைற�வ� அைழத்தால் ெசல்க என்� ��ம் வாள் ெசல�.

8.

ேபார்க்�ைடையப் �றவ�
� வ��தல்.
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9.

இவ்வா� ெசய்ேவன் என்� ��ைரத்தல்.

10.

அரசன் ெகா�த்த �வ�ன் சிறப்�ச் ெசால்�தல்.

11.

எதிர்த்�

வ�ம்

பைடையத்

தாங்கி

இறந்தவ�ைடய

தைலய�ன்

மதிப்ைபச்

ெசால்�தல்.
12.

தைலையக் ெகாண்� வந்தவ�க்� ெசல்வத்ைதக் ெகா�த்தல்.

13.

கணவ�ைடய தைலையக் கண்ட மைனவ� தன் உய�ைரப் ேபாக்கிக் ெகாள்�தல்.

14.

பைகவர் சாதைலப் ேபாற்ற மறவர் வ�தல்.

15.

பைகவர் ேவல்பட்ட தன்�ைடய மார்ப�ல் �ண்ைணப் ப�ளந்� ெகாண்� இறத்தல்.

16.

வரன�ன்
�
திறத்ைதக் கண்� ேபய் ப�காசித்தல்.

17.

இறந்தாைரக் கண்� ேபய் அஞ்�தல்.

18.

ேபய் �ண்ைணத் ெதா�தல்.

19.

�ண்ண�ைணத் த�ண்�வதற்�ப் பயப்பட்�ப் ேபய் ந�ங்கிய ெதாடாக் காஞ்சி (�ண்பட்�
இறந்த

வரன�ன்
�

உடைல

ேபய்

ெந�ங்கா

வண்ணம்

மைனவ�

காப்ப�

எனத்

ெதால்காப்ப�யம் �ட்�கின்ற�). (ெதால்., �. 1025)
20.

வரன�ன்
�
ஆற்றல் இத்தன்ைமய� என்� �கழ்ந்� மனம் ெநாந்� இரக்கப்ப�தல்.

21.

மைனவ� எ��ழ்�தல்.

22.

வரன்
�
இறந்�பட்ட ேவலினால் அவன் மைனவ��ம் இறத்தல்.

23.

மன்னன் பைக அரசன் �ன்ேன ேபார்க்களத்திலி�ந்� ேபாக்�தல்

(�.நா.,�ற்.142-

143) என்பனவா�ம்.
“ெப�ந்திைணக்�ப் �றம்காஞ்சி, நில்லாத உலகம்
ேப�தலாம்; இைறயதிர்ஊன் றிடக்காங்சி �டல்
வ�ைரந்� எதிர்த்தல் எதிர்த்தாைரத் த�க்�ம்வழித்தழிஞ்சி,
ம� ள�யர்க்�ப் பைடவழங்கல், வ�ைசேயற் றார்த்தன்
�ரண்�கறல், அைற�வற் ெசல்ெக�ம்வாட் ெசல�
�ைனக்�ைடய�ற் ேசரல்�ழ் உைரத்தல்�க் �றல்
த�ந்�சி தாங்கிவழ்
� தைலக்காஞ்சி, தைலதந்
தார்க்�தவல் பதிதைலகண் டவள்உய�ர்மாய்த் திடேல”

(�.நா.,�.142)

பாடாண் திைண
ைகக்கிைளக்�ப் �றமாக அைம�ம் திைண பாடாண் திைணயா�ம்.
“பாடாண் ப�தி ைகக்கிைளப் �றேன
நா�ங்காைல நாலிரண்� உைடத்ேத”

(ெதால்.,�.1026)

பா�வதற்��ய அரசைனப் பா�ம் சிறப்�ப் பண்�கைள உைடய இத்திைண,
1.

அரசன�ன்

ெகாைடத்

திறன்,

ஆற்றல்

திறன்

�தலியவற்ைறச்

ெசால்லிப்

�லவன் வாய�ற் காவலைன அ�ப்�தல்.
2.

இைறவெனா�

ேவெறா�

தக்கவைர�ம்

தக்கெபா�ைள�ம்

உவைமயாக�ம்

உ�வமாக�ம் ஒப்ப�ட்�க் �றல்.
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3.

அரசன் �ன்னால் தான் ெபறக் க��ம் ப�சில் இைவ என்� ��தல்.

4.

இன்னார் இைவ ஈந்தார், அவர்ேபால் ந��ம் த�க என்� ��தல்.

5.

அரசைனத் �ய�லிலி�ந்� எ�ப்�தல்.

6.

மடல் ஏ�தல்.

7.

மங்கலம் பா�தல்.

8.

சைபய�ல் மங்கலம் பா�தல்.

9.

அரச�ைடய வ�ளக்கின் சிறப்ைபக் ��தல்.

10.

ஞாய�ற்றின் பண்ேபா� உவமித்�ச் ெசால்�தல்.

11.

கப�ைலப் ப�வ�ன் �ைறைமையக் �றல்.

12.

ேவள்வ� ெசய்த �ைறைமையக் ��தல்.

13.

ெவள்ள�ய�ன� நிைலைமையக் ��தல்.

14.

மைழக்�றி ��தல்.

15.

இல்வாழ்க்ைகய�ன் சிறப்�க் ��தல்.

16.

ேவந்தன் அரசி�ப்�.

17.

தி�மண வாழ்க்ைகய�ன் சிறப்�ச் ெசால்�தல்.

18.

மகப்ேபற்றின் சிறப்�ச் ெசால்�தல்.

19.

நாட்�ன் வளம் ெசால்�தல்.

20.

நக�ன் வளம் ெசால்�தல்.

21.

மைலய�ன் வளம் ெசால்�தல்.

22.

ஆற்றின் வளம் ெசால்�தல்.

23.

தா�ன் சிறப்�ச் ெசால்�தல்.

24.

ெகா�ய�ன் சிறப்�ச் ெசால்�தல்.

25.

நாட்சிறப்� ெசால்�தல்.

26.

கிைணக்ெகாட்�ேவா�ன் நிைலையக் ��தல்.

27.

பாணர்க்�ப் ப�� ெகா�த்தல்.

28.

ேபார்க்களத்தின் சிறப்�க் ��தல்.

29.

ஆ�ம் ெவறி.

30.

ஆ�தத்தின் நன்ைமையக் ��தல்.

31.

கட�ைள வணங்�தல்.

32.

கட�ைள வணங்கி ெப�ம் பயைனக் �றல்.

33.

�த்தர் ஆற்�ப்பைட.

34.

வ�றலியர் ஆற்�ப்பைட.

35.

ெபா�நர் ஆற்�ப்பைட.

36.

�லவர் ஆற்�ப்பைட.

37.

பாணர் ஆற்�ப்பைட.

38.

அரசன் நல்லனவற்ைற அறிந்� ெகாள்ளக் ��தல்.

39.

அரசைவய�ல் ப�சில் ெபற்�ம் வ�ைட ெபற்�ச் ெசால்லா� தங்கிய��த்தல்.
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40.

வ�ைட ெபற்�ச் ெசல்�தல்.

41.

கட�ைளப் ெபண்கள் வ��ம்ப�க் ெகஞ்சிக்ேகட்டல்.

42.

அவன் அண�ந்த மாைலைய வ��ம்�தல்.

43.

அவைனத் த�வமாட்ேடாம் என்� ��தல்.

44.

ேவண்டா ெவ�ப்�.

45.

அரச�ைடய வ��ப்பத்ைத உைரத்தல்.

46.

�றநிைல.

47.

வா�ைற வாழ்த்�.

48.

அரசன்

ெசய்ய

ேவண்�ய

நல்ல

ெசயல்கைள

எ�த்�ச்

ெசால்�தல்.

(�.நா.,�ற்.144-146)
என 48 �ைறகைள உைடய�.
ைகக்கிைணக்�ப் �றம்பா டாண் �ைணபா�ற் ��ய
காவலைனப் பாெடா�க்கம் பா�ெநறித் தா�(ம்)
ெமய்க்ெகாைடசீர், ஆற்றல், அள� ெசால்லிைறக்� வாய�ல்
வ��ம்�லவன் கைடநிைலஈ சைனப்ப�றைரப் ப�றிைதத்
தக்ெகா�வ ேனா�ஒன்ேறா� உவமஉ� பகமாச்
சாற்றல்இைற �ன்எண்�ம் ப�சில்இைவ என்றல்
ெதாக்கின்னர் இைவஈய்ந்தார் அவர்ேபால்ஈ ெகன்றல்
�ய�ல்எ�ப்பல், மடேலறல், மங்கலம்பா �தேல”(�.நா.,�.144)

அ�வைகய�லக்கணம்
அ�வைகய�லக்கணம்

�ன்ைனய

இலக்கண

�ற்கள�லி�ந்�

��வ�மாக

மா�பட்� �றப்ெபா�ள்கள் எைவ என்பதைன எ�த்�ைரக்கின்ற�. அைவயாவன;
1.

��யன், சந்திரன், வ�ண்ம� ன்கள், ேமகம் ஆகியன காணப்ப�ம் ஆகாயம்

2.

யாைனக�ம் நாகங்க�ம் வா�ம் கீ ேழழ் உலகம் (அதல, வ�தல, �தல, தராதல,
ரசாதல, மகாதல, பாதாலம் ஆகியன கீ ேழழ் உலகம்)
தமிழ்

அல்லாத

பாலகர்கள�ன்

ேவற்�ெமாழிகள்

(இந்திரன்,

அக்கின�,

வழங்�கின்ற
எமன்,

நி�தி,

நா�கள்,
வ�ணன்,

எட்�
வா�,

திக்�ப்
�ேபரன்,

ஈசானன்) நகரங்கள் ேபான்றவற்ைறப் �றப்ெபா�ளாகச் �ட்�கின்றார்.
“கதிர்மதி, உ�, �கில் ஆதிய கவ�ன்த�ம்
வானத்� உைரெச�ம் வைகஎலாம் �றேம”

(அ.இ.,ெபா.�.105)

“பாழியந் தடக்ைகப் பகட்�இனம் பாம்ப�னம்
அமர்த�ம் அதலம் ஆதி�ம் �றேம”

(அ.இ.,ெபா.�.106)

���ைர
ெநல்ைல மாவட்ட இலக்கண �ற்கள் மரப�லக்கண �ற்கைளப் ப�ன்பற்றி ெபா�ள்
இலக்கணம்

வ�க்கின்றன.

ஆய�ன்

ெபா�ள�ைன

அகம்,

�றம்,

அகப்�றம்

எனப்ப��த்�ப்
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ேப�கின்றன. இைவ �தற் ெபா�ள�ைன மரப�லக்கண �ற்கைள ப�ன்பற்றிேய இலக்கணம்
வ�த்�ள்ளன.

ஆய�ன்

அ�வைகய�லக்கணம்

மட்�ம்

நிலத்தியல்�,

உழிய�யல்�

எனச்

�ட்�வ�ம் ேநாக்கத்தக்க�. �வாமிநாதம் தனக்� �ன்ப��ந்த இலக்கண�கைளப் ப�ன்பற்றி
�றத்திற்�

இலக்கணம்

வ�த்தி�ப்ப�ம்,

அ�வைகய�லக்கணம்

ஆகாயம்,

நகரம்

ேபான்றனவற்ைற உலக நடப்ப�ைனெயாட்� �றமாகச்�ட்�வ�ம் ேநாக்கத்தக்கதா�ம்.
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