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2
கூத்தியல் திரட்டு

(இைச-நாட்டியக்கைலஇயல் நுற்பாக்கள்)
திரட்டிேயான்-மயிைல சீனி ேவங்கடசாமி

"அப்ெப யார்தம் 'மைறந்து ேபான தமிழ் நூல்கள்'

பக்கங்களிலிருந்து. அந்நூல் கைடயில் காண்பது"

"இைணப்பு 1 - ெபயர் ெத யாத நூல்கள்
"இதுகாறும் மைறந்துேபான நூல்கைளப்பற்றி ஆராய்ந்ேதாம். மைறந்து

ேபான நூல்களில் சிலவற்றின் ெபயர்களும் மைறந்து ேபாயின.

உைரயாசி யர்களில் சிலர்

தங்கள் உைரயில் சில ெசய்யுள்கைளயும்

சூத்திரங்கைளயும் ேமற்ேகாள் காட்டி அைவ இன்ன நூைல ேசர்ந்தைவ என்று

கூறாமேல விட்டுவிட்டனர் அந்தச் ெசய்யுள்களும் சூத்திரங்களும் எந்த

நூைலச் ேசர்ந்தைவ என்பதும் அறியக்கூடவில்ைல. இங்கு அந்தச்

ெசய்யுள்கைளயும் சூத்திரங்கைளயும் ெதாகுத்துக் கூறுகிேறாம்.

'அடியார்க்கு நல்லார்' (மற்றும் அரும்பத உைரயாசி யர்) என்னும் உைர

ஆசி யர் 'சிலப்பதிகார'க் காவியத்திற்கு எழுதிய உைரயில் கீ ழ்க்கண்ட

சூத்திரங்களில் 'பரதநாட்டிய'த்திற்கு உ ய 'ைக'கைள (முத்திைரகைள)
புலப்படுத்துகின்றனர்.

இச்சூத்திரங்கள் எந்தநூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டைவஎன்பது ெதன்படவில்ைல".
--------

நூற்பாக்கள்
சிலப்பதிகார உைரயாசி யர் ேமற்ேகாள்கள்
ஆடல் கைல

ஓர்இரு ைககள் ெகாண்டு அைமக்கும் குறிப்புகள்
"ைகதான் இரண்டுவைகப்படும். 'இைணயா விைனக்ைக'யும்
'இைணக்ைக'யும்

என. இைவ 'ஒற்ைறக்ைக' 'இரட்ைடக்ைக'

என்று வழங்கப்படும்"

ெமய்ெபறத் ெத ந்து ேமேலார் ஆய்ந்த

ைகவைகத் தன்ைனக் கருதுங் காைல

இைணயா விைனக்ைக இைணக்ைக என்ன

அைணயுேம என்ப அறிந்திசி ேனாேர

இைணயா(து) இயல்வ(து) இைணயா விைனக்ைக
இைணந்(து)உடன் வருவ(து) இைணக்ைக ஆகும்

இைணயா விைனக்ைக-33 வைக

(வலம்/இடம் எனும் ைககளில் ஒன்றிைன

1

2

3
மட்டும் ெகாண்டு ெசய்யும் குறிப்புகள்)
இைணயா விைனக்ைக இயம்பும் காைல

அைணவுறு பதாைக, தி பதா ைக,ேய

கத்த ைக, தூப(ம்), அராளம், இளம்பிைற,
சுகதுண் டம்,ேம முட்டி, கடகம்,
சூசி, பதும ேகசிகம், துணித்த

மாசில் காங்கூலம், வழுவறு கபித்தம்,
விற்பிடி, குடங்ைக, அலாபத் திர,ேம
பிரமரம், தன்ேனாடு தாம்பிர சூடம்,

பசாச(ம்), முகுளம், பிண்டி, ெத நிைல,

ேபசிய ெமய்ந்நிைல, உன்ன(ம்), மண்டலம்,

சதுர(ம்), மான்தைல, சங்ேக, வண்ேட,

அதிர்வி(ல்) இலைத, கேபாத(ம்), மகரமுகம்,

வலம்பு , தன்ெனாடு முப்பத்து மூன்ெறன்(று)
இலங்குெமாழிப் புலவர் இைசத்தனர் என்ப

3

பதாைக

பதாைக என்பது பகரும் காைலப்

ெபருவிரல் குஞ்சித்(து) அலாவிரல் நான்கு(ம்)
மருவி நிமிரும் மரபிற்(று) என்ப
(பதாைக=பாதம்-காலடி)

4

(இதுவுமது)

எல்லா விரலு(ம்) நிமிர்ந்(து)இைட இன்றிப்

ெபருவிரல் குஞ்சித் தல்பதாைக ஆகும்

சிலம்பு 8-27 அடி, உைர ேமற்ேகாள்,

5

அடியார்க்கு நல்லார்
(இதுவுமது)

ெபருவிரல் குஞ்சித்(து) ஏைனய நான்கு(ம்)
நிரேல நிமர்தல் பதாைக ஆகும்

சிலம்பு 8-27 அடி, உைர ேமற்ேகாள்,

6

அரும்பத உைரயாசி யர்
தி பதாைக
தி

பதாைக ெத யுங் காைல

அைற பதாைகயில் நுனிவிரல் முடக்கின்(அ)
தாம்என ெமாழிப அறிந்திசி ேனாேர

7

கத்த ைக
கத்த

அத் தி

ைகேய காண்தக வி ப்பின்

பதாைகயி(ன்) அணியின் புறத்ைதச்

சுட்டு அகம் ஒட்ட விட்டு நிமிர்ப் பதுேவ
தூபம்

தூபம் என்பது துணியும் காைல

8

4
விளங்குகத் த ைக விரல்அகம் வைளந்து

துளங்கும் என்ப துணி(பு)அறிந் ேதாேர

9

அராளம்

அராளம் ஆவ(து) அறிவாக் கிளப்பின்

ெபருவிரல் குஞ்சித்துச் சுட்டுவிரல் முடக்கி

விரல்கள் மூன்று(ம்) நிமிர்ந்(து)அகம் வைளதற்(கு)
உ ய(து) என்ப உணர்ந்திசி ேனேர
(அராளம்=அரா=பாம்பு)

10

இளம்பிைற

சுட்டும் ேபடு(ம்) அநாமிைக சிறுவிரல்

ஒட்டி அகம்வைளய ஒசித்த ெபருவிரல்
விட்டு நீங்கும் விதியிற்(று) என்ப

11

சுகதுண்டம்

சுகதுண்ட(ம்) என்பது ெதாழில்ெபறக் கிளப்பின்
சுட்டு விரலும் ெபருவிரல் தானும்

ஒட்டி உகிர்நுைன ெகௗவி முன்வைளந்(து)

அநாமிைக முடங்கப் ேபட்ெடாடு சிறுவிர(ல்)

தான்மிக நிமிர்ந்த தகுதிற்(று) என்ப
(சுகம்=கிளி)

12

முட்டி

முட்டி என்பது ெமாழியும் காைலச்

சுட்டு நடுவிரல் அநாமிைக சிறுவிரல்
இறுக பிடித்த முைறைமத்(து) என்ப

13

கடகம்

கடக முகேம கருதும் காைலப்

ெபருவிரல் நுனியும் சுட்டுவிரல் நுனியும்
பருவ வைளந்(து) அவ்வுகிர்நுனி ெகௗவி
ஒழிந்த மூன்றும் வழிவழி நிமிர

ெமாழிந்தன(ர்) என்ப முடி(பு)அறிந் ேதாேர
(கடகம்=நண்டு)

14

சூசி

சூசி என்பது துணியும் காைல

நடுவிரல் ெபருவிரல் என்(று)இைவ தம்மில்
அைடவுபட ஒற்றிச் சுட்டுவிரல் நிமிர
ஒழிந்தன வழிவழி முடங்கி நிற்ப

ெமாழிந்தனர் மாேதா முடி(பு)அறிந் ேதாேர

(சூசி=ஊசி-ஆணி / ேகாயில் நுைழ வாயிற் காப்ேபார்

துவாரபாலகர் ஒருவர் காட்டும் குறிப்பு)
பதுமேகாசிகம்

பதும ேகாசிகம் பகரும் காைல

15

5
ஒப்பக் ைகவைளந்(து) ஐந்து விரலு(ம்)
ெமய்பட அகன்ற விதியிற்(று) ஆகும்

(பதுமேகாசிகம்=மலர்ந்த தாமைர-கவிநிைல / ேகாயில்

16

நுைழ வாயிற் காப்ேபார்-துவாரபாலகர் காட்டும் குறிப்பு)
காங்கூலம் 3 வைக
1 குவி காங்கூலம்

காங்கூ லம்ேம கருதும் காைலச்

சுட்டும் ேபடும் ெபருவிரல் மூன்றும்

ெமாட்டின்முன் குவிய அநாமிைக முடக்கிச்
சிறுவிரல் நிமர்ந்த ெசய்ைகத்(து) ஆகும்

17

2 முகிழ் காங்கூலம்

முகிழ்காங் கூல(ம்) முந்துற ெமாழிந்த

குவிகாங் கூலம் குவிஇழந் ததுேவ
3 மலர்காங்கூலம்

மலர்காங் கூல(ம்) அதுமலர்ந் ததுேவ

18

19

கபித்தம்

கபித்தம் என்பது காணும் காைலச்

சுட்டுப் ெபருவிரல் ஒட்டிநுனி ெகௗவியு(ம்)
அல்ல மூன்று(ம்) ெமல்லப்பிடிப் பதுேவ
(கபித்தம்=கவித்தம்=குைட)

20

விற்பிடி

விற்பிடி என்பது வி க்கும் காைலச்

சுட்ெடாடு ேபடி அநாமிைகச் சிறுவிரல்
ஒட்டி அகப்பால் வைளயப் ெபருவிரல்

விட்டு நிமிரும் விதியிற்(று) ஆகும்

21

குடங்ைக

குடங்ைக என்பது நுவலும் காைல

உடங்குவிரல் கூட்டி உள்குழிப் பதுேவ

22

அலாபத்திரம்

அலாபத் திரேம ஆயும் காைல

புைரைமயின் மிகுந்த சிறுவிரல் முதலாய்

வருமுைற ஐந்தும் வைளந்துமறி வதுேவ

23

பிரமரம்

பிரமரம் என்பது ேபணும் காைல

அநாமிைக நடுவிரல் அைமவுறப் ெபாருந்தி
தாம்வலம் சாயத் தைகசால் ெபருவிரல்

ஒட்டிய நடுவுள் ேசரச் சிறுவிரல்

சுட்டு வைளந்துபின் ேதான்றிய நிைலேய

24

6

தாம்பிர சூடம்

தாம்பிர சூடேம சாற்றும் காைலப்

ேபேட சுட்டுப் ெபருவிரல் நுனிஒத்துக்
கூடி வைளந்து சிறுவிரல் அணிவிரல்

உடன்தின் முடங்கி நிமிரநிற் பதுேவ

25

பசாசம் ௩ வைக

பசாசம் என்பது பால்படக் கிளப்பின்

அகநிைல முகநிைல உகிர்நிைல என்னத்

ெதாைகநிைல ெபற்ற மூன்(று) என ெமாழிப

அைவதாம்

சுட்டுவிரல் நுனியில் ெபருவிரல் அகப்பட

ஒட்டி வைளந்த(து) அகநிைல, முகநிைல
அவ்விரல் நுனிகள் ெகௗவ்விப் பிடித்தல்
ெசவ்விதாகும், சிறந்த உகிர்நிைல

உகிர்நுைன ெகௗவிய(து), ஒழிந்த மூன்றும்

தைகைமயில் நிமிர்த்தல் அம் மூன்றற்கும் தகுேம
(பசாசம்=பாசக்கயிறு)

26

முகுளம்

முகுளம் என்பது ெமாழியும் காைல

ஐந்து விரலும் தைலகுவிந்(து) ஏற்ப
வந்து நிகழு(ம்) மாட்சித்(து) ஆகும்

27

பிண்டி

பிண்டி என்பது ேபசும் காைலச்

சுட்டுப் ேபடிஅ நாமிைக சிறுவிரல்

ஒட்டி ெநகிழ முடங்கஅவற் றின்மிைச

விலங்குறப் ெபருவிரல் விட்டும் கட்டியும்

இலங்குவிரல் வழிமுைற ெபற்றலும் இயல்ேப

28

ெத நிைல

ெத நிைல என்பது ெசப்பும் காைல
ஐந்து விரலும் அலர்ந்துகுஞ் சித்த
ைகவைக என்ப கற்றறிந் ேதாேர

29

ெமய்ந்நிைல

ெமய்ந்நிைல என்பது விளம்பும் காைலச்

சிறுவிரல் அநாமிைக ேபெடாடு சுட்(டு)இைவ
உறுத(ல்) இன்றி நிமிரச் சுட்டின்மிைசப்
ெபருவிரல் ேசரும் ெபற்றித்(து) என்ப

30

உன்னம்

உன்ன நிைலேய உணரும் காைலப்

ெபருவிரல் சிறுவிரல் என்றிைவ இைணய

வருமுைற மூன்றும் மலர்ந்துநிற் பதுேவ

31

7

மண்டலம்

மண்டலம் என்பது மாசறக் கிளப்பின்

ேபடு நுனியும் ெபருவிரல் நுனியும்

கூடி வைளந்துதம் உகிர்நுைன ெகௗவி

ஒழிந்த மூன்றும் ஒக்க வைளவ(து)என

ெமாழிந்தனர் என்ப முழு(து)உணர்ந் ேதாேர

32

சதுரம்

சதுரம் என்பது சாற்றும் காைலப்

மருவிய மூன்று(ம்) நிமிர்ந்(து)அகம் வைளய
ெபருவிரல் அகம்உறப் ெபாற்பச் ேசர்த்திச்
சிறுவிரல் பின்ேப நிமிர்ந்த ெசவ்வியின்

இறுமுைறத்(து) என்ப இயல்(பு)உணர்ந் ேதாேர

33

மான்தைல

மான்தைல என்பது வகுக்கும் காைல

மூன்(று)இைட விரலும் நிமிர்ந்(து)அகம் இைறஞ்சிப்
ெபருவிரல் சிறுவிரல் என்(று)இைவ நிமிர்ந்து
வருவ(து)என்ப வழக்(கு)அறிந் ேதாேர

34

சங்கம்

சங்(கு)எனப் படுவது சாற்றுங் காைலச்

சிறுவிரல் முதலா(ய்)ச் ெசறிவிரல் நான்கும்

ெபறுமுைற வைளயப் ெபருவிரல் நிமிர்ந்தாங்(கு)
இறுமுைறத்(து) என்ப இயல்(பு)உணர்ந் ேதாேர

35

வண்டு

வண்(டு)என் பதுேவ வகுக்கும் காைல

அநாமிைக ெபருவிரல் நனிமிக வைளந்து
தாம்நுனி ஒன்றித் தைகசால் சிறுவிரல்
வாலிதின் நிமிர மற்ைறய வைளந்த

பாலின என்ப பயன்ெத ந் ேதாேர

36

இலைத

இலைத என்பது இயம்பும் காைல

ேபடியும் சுட்டும் பிைணந்(து)உடன் நிமிர்ந்து
கூடிய ெபருவிரல் கீ ழ்வைர இறுகக்

கைடஇரு விரலும் பின்னர் நிமிர்ந்த

நைடயின(து) என்ப நல்ெநறிப் புலவர்

37

கேபாதம்

காணும் காைலக் கேபாதம் என்பது

ேபணிய பதாைகயில் ெபருவிரல் நிமிரல்

(கேபாதம்=ெவளிேய நீளும் கூைர உறுப்பு-அணங்கு)

மகர முகம்

38

8
மகரமுக(ம்) என்பது வடிக்கும் காைலச்
சுட்ெடாடு ெபருவிரல் கூட ஒழிந்தைவ
ஒட்டி நிமிர்ந்தாங்(கு) ஒன்றா ஆகும்
(மகரம்=முதைல)

39

வலம்பு

வலம்பு க் ைகேய வாய்ந்த கனிட்ட

நலம்திகழ் ெபருவிரல் ஐயுற நிமிர்ந்து

சுட்டுவிரல் முடங்கிச் சிறுவிரல் நடுவிரல்

விட்டுநிமிர்ந்(து) இைறஞ்சும் விதியிற்(று) என்று
கூறுவர் ெதால்நூல் குறிப்(பு)உணர்ந் ேதாேர
(வலம்பு =சங்கு)

40

பிைணயல்-இைணக்ைக

(வலம் இடம் இரு ைககளும் ேசர்ந்து உணர்த்துவன)

எஞ்சுதல் இல்லா இைணக்ைக இயம்பின்

அஞ்சலி, தன்ெனாடு புட்பாஞ் சலி,ேய

பதுமாஞ் சலி,ேய கேபாதம், கற்கடகம்,

நலமாம் சுவத்திகம், கடகா வருத்த(ம்),

நிடதம், ேதாரம்,முன் சங்க(ம்), ேமம்பட
உறுபுட் பபுட(ம்), மகரம், சயந்த(ம்),
அந்தம்இல் காட்சி அபய அத்தம்,

எண்ணிய வருத்த மானம், தன்ெனாடு

பண்ணுங் காைலப் பதிைனந்(து) என்ப

41

அஞ்சலி

அஞ்சலி என்பது அறிவுறக் கிளப்பி(ன்)

எஞ்சல் இன்றி இருைகயும் பதாைகயால்

வந்(து) அகம் ெபாருந்து மாட்சித்(து) என்ப
(அஞ்சலி=வணக்கம்)

42

புட்பாஞ்சலி

புட்பாஞ் சலிேய ெபாருத்தஇரு குடங்ைகயும்
காட்டி நிற்கும் காட்சிய(து) என்ப
(புட்பாஞ்சலி=பூச்ெசா தல்)

43

பதுமாஞ்சலி

பதுமாஞ் சலிேய பதும ேகாசிகம்

எனஇரு ைகயும் இையந்துநிற் பதுேவ

(பதுமாஞ்சலி=குவிைக-தாமைர ெமாக்கு-வணக்கம்)

44

கேபாதகம்

கருதுங் காைலக் கேபாதக இைணக்ைக

இருைகயும் கேபாதம் இைசந்துநிற் பதுேவ

கற்கடகம்

45

9
கருதும் காைலக் கற்கட கம்ேம

ெத நிைல அங்குலி இருைகயும் பிைணயும்

46

சுவத்திகம்

சுவத்திகம் என்பது ெசால்லுங் காைல

மணிகட் டைமந்த பதாைக இரண்ைடயும்

மணிக்கட்(டு) ஏற்றி ைவப்ப(து) ஆகும்

47

கடகா அருத்தம்

கருதிய கடகா வருத்தக் ைகேய

இருைகயும் கடக மணிக்கட்(டு) இையவது

48

நிடதம்

நிடதம் என்பது ெநறிப்படக் கிளப்பின்
முட்டி இரண்டுைக யும்சம மாகக்

ஒட்டி நிற்கும் காட்சியத்(து) என்ப

49

ேதாரம்

ேதாரம் என்பது துணியும் காைல

இருைமயும் பதாைக அகம்புறம் ஒன்ற

மருவி முன்தாழும் வழக்கிற்(று) என்ப

50

உற்சங்கம்

உற்சங்கம் என்ப(து) உணரும் காைல

ஒருைக பிைறக்ைக ஒருைக அராளம்

ெத ய மணிக்கட்டில் ஏற்றிைவப் பதுேவ

51

புட்பபுடம்

புட்பபுடம் என்பது புகலும் காைல

ஒத்(து) இரண்டு குடங்ைகயு(ம்) இையந்து
பக்கம் காட்டும் பான்ைமத்(து) என்ப

52

மகரம்

மகரம் என்பது வாய்ைமயி(ன்) உைரப்பின்
கேபாதம் இரண்டும் அகம்புறம் ஒன்ற

ைவப்ப(து) என்ேற உைரத்தனர் புலவர்
(மகரம்=இங்கு மீ ன்)

53

சயந்தம்

நூற்பா கிைடக்கவில்ைல
அபய அத்தம்

அபயஅத் தம்ேம அறிவுறக் கிளப்பின்

வஞ்சமில் சுகதுண்ட(ம்) இருைகயும் மாட்சியின்
ெநஞ்சுற ேநாக்கி ெநகிழ்ந்துநிற் பதுேவ
வருத்தமானம்

54

10
வருத்த மானம் வகுக்கும் காைல

முகுளக் ைகயில் கேபாதக் ைகைய

நிகழச் ேசர்த்தும் ெநற்யிற்(று) என்ப

55

அைவதாம்

எழிற்ைக அழேக ெதாழிற்ைக ெதாழிேல

ெபாருட்ைக கவியில் ெபாரு(ள்) ஆகும்ேம

56

இைச
சிலம்பு கானல் வ யின் பைழய அரும்பத உைர

ஆசி யர் ேமற்ேகாள் காட்டிய நூற்பாக்கள்
பண்ணல்

வலக்ைக ெபருவிரல் குரல்ெகாளச் சிறுவிரல்

விலக்கின்(று) இளிவழி ேகட்டும் - - - - -

இைணவழி ஆராய்ந்து இைணெகாள முடிப்பது
விைளப்பரு மரபில் பண்ணல் ஆகும்

(1)

57

ப வட்டைண

ப வட் டைணயின் இலக்கணம் தாேன
மூவைக நைடயின் முடிவிற்(று) ஆகி
வலக்ைக இருவிரல் வனப்புறத் தழீஇ
இடக்ைக விரலின் இையவ(து) ஆகத்

ெதாைடயடு ேதான்றியும் ேதான்றா(து) ஆகியு(ம்)
நைடயடு ேதான்று(ம்) நயத்த(து) ஆகும்

(2)

58

ஆராய்தல்

ஆராய்தல் என்பது அைமவரக் கிளப்பின்

குரல்முத லாக இைணவழி ேகட்டு(ம்)

இைணயி லாவழி பயெனாடு ேகட்டும்
தாரமும் உைழயும் தம்மில் ேகட்டும்

விள

ைகக்கிைள விதிஉளிக் ேகட்டும்

தளரா(து) ஆகிய தன்ைமத்(து) ஆகும்

(3)

59

ைதவரல்

ைதவரல் என்பது சாற்றும் காைல

ைமயறு சிறப்பின் மன(ம்)மகிழ்(வு) எய்தி

ெதாைடயடு பட்டும் படாஅ(து) ஆகியும்
நைடயடு ேதான்றி யாப்புநைட இன்றி

ஓவாச் ெசய்தியின் வட்டைண ஒழுகிச்

சீர்(ஏ)ற்(று) இயன்றும் இயலா(து) ஆகியும்
நீர(து) ஆகும் நிைரய(து) என்ப
ெசலவு

(4)

ெசல(வு)எனப் படுவதன் ெசய்ைக தாேன

60

11
பாைல பண்முைற திறேம கூட(ம்)என
நால்வைக இடத்து நயத்த(து) ஆகி

இயக்கமும் நைடயும் எய்திய வைகத்தாய்ப்

பதிேனா(ரு) ஆடலும் பாணியும் இயல்பும்

விதிநான்கு ெதாடர்ந்து விளங்கிெசல் வதுேவ

(5)

61

விைளயாட்டு

விைளயாட்(டு) என்பது விதிக்கும் காைல
கிளவிய வைகயின் எழுவைக எழாலும்

அளவிய தைகய(து) ஆகும் என்ப

(6)

62

ைகயூழ்

ைகஊழ் என்பது கருதும் காைல

எவ்விடத் தானும் இன்பமும் சுைவயும்

ெசவ்விதின் ேதான்றி சிைலத்துவர( ல்) இன்றி

நைடநிைல தி யாது நண்ணித் ேதான்றி

நாற்பத் ெதான்பது வனப்பும் வண்ணமும்

பால்படத் ேதான்றும் பகுதித்(து) ஆகும்

(7)

63

குறும்ேபாக்கு

துள்ளல் கண்ணும் குடக்கூத்(து) உள்ளும்
தள்ளா(து) ஆகிய உடனிைலப் புணர்ச்சி

ெகாள்வன எல்லாம் குறும்ேபாக்(கு) ஆகும்

(8)

64

யாழ் வாசிக்கும் முைறைம
சிலம்பு ௮-௨௬ அடி உைரயில் அரும்பத உைரயாசி யரும்
அடியார்க்கு நல்லாரும் ேமாற்ேகாள் காட்டியது
நல்லிைச மடந்ைத நல்எழில் காட்டி

அல்லியம் பங்கயத்(து) அய(ன்)இனிது பைடத்த
ெதய்வம் சான்ற தீம்சுைவ நல்யாழ்

ெமய்ெபற வணங்கி ேமெலாடு கீ ழ்புணர்த்(து)

இருைகயின் வாங்கி இடைவயின் இரீஇ
மருவிய வினய மாட்டுதல் கடேன

65

வ ப்பாட்டு
சிலப்பதிகாரம் கானல்வ

உைரயில் அரும்பத

உைரயாசி யர் காட்டிய நூற்பாக்கள்
கூைடச் ெசய்யுள்

கூைட என்பது கூறும் காைல

நான்(கு)ஆடி ஆகி இைடஅடி மடக்கி

நான்(கு)அடி அ கி நடத்தற்கும் உ த்ேத
(அஃகி=குறுகி-சிறுத்து,

(1)

66
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ஞானசம்பந்தர்-திருமுக்கால் 3-94>>99)
வாரச் ெசய்யுள்

வாரம் என்பது வகுக்கும் காைல

நைடயினும் ஒலியினும் எழுத்தினும் ேநாக்கி

ெதாைடஅைமந்(து) ஒழுகும் ெதான்ைமத்(து) என்ப
(ேதவாரம்=ேதவ+வாரம், ேதவன்=கடவுள்)

(2)

67

முகம்உைட வ

நில(ம்)முத(ல்) ஆகிய உலகியல் வ க்கு
முகமாய் நிற்றலின் முகம்)எனப் படுேம

(3)

(திருமுகப் பாசுரம்-௧௧ம் திருமுைற முதல்பாடல்)

சிந்து ெநடிலும் ேச னும் வைரயார்

(4)

68

69

சார்த்துவ

பாட்டுைடத் தைலவன் பதியடும் ேபெராடும்
சார்த்திப் பாடின் சார்த்(து)எனப் படுேம

(5)

(சார்த்துமுைற-ைவணவ மரபில் ஓதுதல்)

70

மு ச் சார்த்து

மு ந்தவற - - - - - - - - - - - - - - - குற்ெறழுத்(து) இயலால் குறுகிய நைடயால்
ஏற்ற அடித்ெதாைக மூன்றும் இரண்டும்

குற்ற(ம்) இல்எனக் கூறினர் புலவர்

(ஞானசம்பந்தர்-திருவிருக்குறள் 1:90-96)

(6)

71

நிைலவ

முகமும் மு யும் தன்ெனாடு முடியும்

நிைலைய உைடயது நிைலஎனப் படுேம

(7)

72

மு வ

எடுத்த இயலும் இைசயும் தம்மில்

மு த்துப் பாடுதல் மு எனப் படுேம

(8)

73

யாழ்
(*) மாடகம்

மாடகம் என்பது வகுக்கும் காைல

கருவிளம் காழ்ப்பிைன நல்விரல் ெகாண்டு
திருவியல் பாலிைக வடிவா(ய்க்) கைடந்து
சதுர மூன்றாகத் துைளஇடற்(கு) உ த்ேத
(கருவிளம்=ெப ய விளாம்பழம், மற்றது

கூவிளம்=ெசம்ைமயான ேகாளஉரு விளா)
(*) இைண நரம்பு

இைணஎனப் படுவ கீ ழு(ம்) ேமலு(ம்)

(9)

74
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அைணயத் ெதான்றும் அளவின என்ப

(2)

75

(*) கிைள நரம்பு

கிைளஎனப் படுவ கிளக்கும் காைல
குரேல இளிேய துத்தம் விள

ைகக்கிைள எனஐந்(து)ஆகும் என்ப

(3)

76

(*) பைக நரம்பு

நின்ற நரம்பிற்கு ஆறும் மூன்றும்

ெசன்றுெபற நிற்பது கூடம் ஆகும்

(4)

77

(*)

கண்ணிய கீ ழ்மூன்(று) ஆகி ேமலு(ம்)

நண்ணல் ேவண்டு(ம்) ஈ ண்டு நரம்ேப

(5)

78

(%)

குரேல துத்தம் இளிஇைவ நான்கும்
விள

ைகக்கிைள மும்மூன்(று)ஆகித்

தளராத் தாரம் உைழஇைவ ஈ ரண்டு
எனஎழும் என்ப அறிந்திசி ேனாேர

(6)

79

(%)

தாரத்துள் ேதான்று(ம்) உைழஉைழயுள் ேதான்றும்
ஓரும் குரல்குரலி னுள்ேதான்றிச் ேசரும்இளி

உள் ேதான்றும் துத்தத் துள்ேதான்றும் விள யுள்
ைகக்கிைள ேதான்றும் பிறப்பு

(7)

80

(*) இைவ சிலம்பு 8::33-34 அடிகளின் உைரயில் அரும்பத

உைரயாசி யரும் அடியார்க்குநல்லாரும் ேமற்ேகாள் காட்டியைவ
(%)இைவ சிலம்பு 8::31-32 அடிகளின் உைரயில் அரும்பத

உைரயாசி யர் ேமற்ேகாள் காட்டியைவ

யாழ் வைக
ேப யாழ் பின்னும் மகரம் சேகாடமுடன்

சீர்ெபாலியும் ெசங்ேகாடு ெசப்பினார்-தார்ெபாலிந்து

மன்னும் திருமார்ப வண்கூடல் ேகாமாேன

பின்னும் உளேவா பிற (8)
(நான்குவைக யாழ்)

81

ஒன்று(ம்) இருபது(ம்) ஒன்பதும் பத்துடேன
நின்ற பதினான்கும் பின்ஏழும் - குன்றாத

நால்வைக யாழிற்கு நல்நரம்பு ெசால்முைறேய
ேமல்வைக நூேலார் விதி

(9)

(நான்குவைக யாழ் தாங்கு நரம்புகள்)

ேகாட்டினது அைமதியும் ெகாளுவிய ஆணியும்

82

14
மாட்டிய பத்த ன் வைகயு(ம்) ஆடகமு(ம்)
தந்தி

அைமதியும் சாற்றிய பிறவு(ம்)

முந்திய நூலின் முடிந்த வைகேய

(10)

(யாழ் உறுப்புகள்)

83

குழல்-வங்கியம்
ஓங்கிய முங்கில் உயர்சந்து ெவண்கலேம

பாங்குறு ெசங்காலி கருங்காலி - பூங்குழலாய்

கண்ண(ன்) உவந்த கைழக்(கு)இைவக ளா(ம்)என்றார்
பண்ணைமந்த நூல்வல்ேலார் பார்த்து
(குழல் ெசய் ெபாருள்கள்)

(1)

84

உயர்ந்த சமதளத்(து) ஓங்கிக் கால்நான்கில்
மயங்காைம நின்ற மரத்தில்-தயங்காேம
முற்றிய மாமரம் தன்ைன முதல்தடிந்து

குற்ற(ம்)இல் ஓர்ஆண்டில் ெகாளல்

(2)

(மாமரத்ைத பயன்ெகாள் முைறைம)

85

ெசால்லும் இதற்களவு நாைலந்தாம் சுற்றளவு

நல்விரல்கள் நாலைரயா(ம்) நல்நுதலாய்-ெமல்லத்

துைளயளவு ெநல்அ சித் தூப(ம்)இடமாய் தும்(பு)இடமாய்
வைளவல(ம்)ேமல் வங்கியம் என்

(குழலின் நீளம் சுற்றளவு துைளஅளவு)

(3)

86

இருவிரல்கள் நீக்கி முதல்வாய்ஏழ் நீக்கி

மருவு துைளஎட்டு மன்னு-ெபருவிரல்கள்

நாலஞ்சு ெகாள்ளும் பரப்(பு)என்ப நல்நுதலாய்
ேகால(ம்)ெசய் வங்கியத்தின் கூறு

(4)

(துைளகளிைட தூர அளவுகள்)

87

வைளவாய் அருகுஒன்று முத்திைரயாய் நீக்கித்

துைளேயா(டு)அகழி நின்ற விரல்கள்-விைளயாட்(டு)
இடமூன்று நான்குவலம் ஒன்றார்காண் ஏகா

வடம்ஆரும் ெமன்முைலயாய் ைவத்து
(ேமலும் துைளகளிைட தூர அளவுகள்)

(5)

88

ச க மபதநிஎன்(று) ஏழ்எழுத்தால் தானம்

வ பரந்த கண்ணினாய் ைவத்துத் - ெத அ ய

ஏழ்இைசேதான்றும் இவற்றுள்ேள பண்நிற்கும்
சூழ்முதலாம் சுத்தத் துைள

(6)

சாரீர வைண
ீ
பூதமுதல் சாதனத்தாம் புற்கலத்தின் மத்திமத்து

நாதமுத லாம்எழுத்து நாலாகி-வதி
ீ

89

15
வருவரத்தால் தானத்தால் வந்து ெவளிப்பட்டு
இருவரத்தால் ேதாற்றம் இைசக்கு

(1)

90

மண்ணுடன் நீர்ெநருப்பு கால்வானம் என்(று)இைவதாம்

எண்ணிய பூதங்கள் என்றறிந்து-நண்ணிய

மன்னர்க்கு மண்ெகாடுத்து மாற்றார்க்கு விண்ெகாடுத்த

ெதன்னவர் ேகாமாேன ெதளி

(2)

91

ெசப்பிய பூதங்கள் ேசர்ந்ேதார் குறிஅன்ேற

அப்ப சு மண்ஐந்து நீர்நாலாம்-ஒப்ப ய

தீயாகின் மூன்(று)இரண்டு காற்றாம் பரம்ஒன்று
ேவ(ய்)ஆரும் ேதாள ீ விளம்பு

(3)

92

ெமய்வாய்கண் மூக்குச் ெசவிஎனப் ேபர்ெபற்ற
ஐவாயும் ஆயவற்றின் மீ (து)அடுத்துத்-துய்ய

சுைவஒளி ஊ(று)ஓைச நாற்ற(ம்)என்(று) ஐந்தால்
அைவமுதல் புற்கல மாம்
(புற்கலம்=உடம்பு)

(4)

93

பசிேகாம்பு ைமதுனம் காட்சிநீர் ேவட்ைக

ெதசிகின்ற தீக்குண(ம்)ஓர் ஐந்தும்-ெமாசிகின்ற
ேபாக்கு வரவுேநாய் கும்பித்தல் ெமய்ப்ப சம்
வாக்குைடய காற்றின் வைக

(5)

94

ஓங்கும் ெவகுளி மதம்மானம் ஆங்காரம்

நீங்கா உேலாப(ம்)உடன் இவ்ைவந்தும்-பாங்காய

வண்ண முைலமடவாய் வானகத்தின் கூ(று)என்றார்
எண்ணிமிக நூல்உணர்ந்ேதார் எண்

(6)

95

ஒப்(பு)ஆர் பிராணன் அபானன் உதான(ன்)உடன்
தப்பா வியானன் சமானேன-இப்பாலும்
நாகன் தனஞ்சயன் கூர்மன் கிருகரன்

தீ(து)இலா ேதவதத்த ேன

(7)

இைடபிங் கைல சுழுமுைன காந்தா

புைடநின்ற சிங்குைவ சிங்கினி-பூடாஓ

96
அத்தி

டம்குரு கன்னி அலம்புைட என்(று)உைரத்தார்
தங்குதச நாடிகள் தாம் (8)

97

பூத வைகக(ள்)ஓர் ஐந்தாய் ெபாறிஐந்தாய்

வாதைனஓர் ஐந்தாய் மாருதமும்-ேமதகுசீர்ப்

பத்(து)ஆகும் நாடிகளும் பத்(து)ஆகும் பா டத்ேத
முத்திக்கு வித்தா(ம்) உடம்பு

(9)

இைசக்குப் பிறப்பிடம்
துய்ய உடம்(பு)அளவு ெதாண்

ற்(று)ஆறு அங்குலியாம்
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16
ெமய்எழுத்து நின்(று)இயங்க ெமல்லத்தான்-ைவயத்து

இருபாலும் நாற்பத்ேதா(டு) ஏழ்பாதி நீக்கிக்

கருஆகும் ஆதாரம் காண்

(10)

99

ஆதாரம் பற்றி அைசவ முத(ல்)எழுத்து

மூ(து)ஆர்ந்த ெமய்எழுத்து முன்ெகாண்டு-ேபா(து)ஆரும்
முந்தி இைடவளியாய் ஒங்கு(ம்)இைட பிங்கைலயால்
வந்துேமல் ஓைசயாம் ைவப்பு

(11)

100

ஐவைக பூதமு(ம்) ஆய சரீரத்து

ெமய்ெபற நின்(று)இயங்கி ெமய்எழுத்தால்-துய்ய

ஒருநாடி நின்றியங்கி உந்திேம(ல்) ஓங்கி
வருமால் எழுத்துடம்பின் வந்து

(12)

101

ஆளத்தி
மகரத்தின் ஒற்றால் சுருதி விரவியும்

பகரும் குறில்ெநடில் பா த்து-நிகர்இலாத்

ெதன்னா ெதனாஎன்றுப் பாடுவேரல் ஆளத்தி
மன்னாஇச் ெசால்லின் வைக

(13)

(மகரத்தின் ஒற்றால்= ம்ம்ம் ம்ம்ம்ம்
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என நீட்டி மாற்றி ஒலிப்பது)

குன்றாக் குறி(ல்)ஐந்தும் ேகாடா ெநடி(ல்)ஐந்தும்
நின்(று)ஆர்ந்த அந்நகர(ம்) தவ்ெவாடு-நன்றாக
நீளத்தால் ஏழு நிதானத்தால் நின்(று)இயங்க
ஆளத்தியாம் என்(று) அறி

(14)
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(நகரம் தவ்ெவாடு=தந்தந்தந தநதாந்த என

வாயினால் இைசக்கும் ஒலி)

பாேவா(டு) அைணதல் இைசஎன்றார் பண்என்றார்
ேமவார் ெபருந்தான(ம்) எட்(டு)ஆறும்-பாவாய்

எடுத்(து)எண் முதலா(ய்) இருநான்கும் பண்ணிப்
படுத்தைமயால் பண்ெணன்று பார்

ேதால் கருவிகள்
ேப ைக, படகம், இடக்ைக, உடுக்ைக,
சீர்மிகு மத்தளம், சல்லிைக, கரடிைக,

திமிைல, குடமுழா, தக்ைக, கணப்பைற,
தமருகம், தண்ணுைம, தாவில் தடா ,
அந்த

முழ,ெவாடு சந்திர வைளயம்,

ேமாந்ைத, முரேச, கண்விடு தூம்பு

நிசாளம், துடுைம, சிறுபைற, அடக்கம்,
மாசில் தகுணிச்சம், விரல்ஏறு பாகம்,

ெதாக்க உபாங்கம், துடி,ெபரும் பைற, என

(15)
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மிக்க நூேலார் வி த்துைரத் தனேர
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(குடமுழா=ஓர் குடத்தில் பல தனித்தனி

அைறயும் கண்கள் சுற்றி அைமந்த முழவு

சந்திர வைளயம=ெநற்றி ேமல் அணிந்து
இயக்கும் சிறு பைற வைக)

மாதர் அணிகலன்கள்
ெபான்இதழ் ெபாதிந்த பல்நிற மணிவடம்
பின்னிய ெதாட

ெபருவிரல் ேமாதிரம்

தன்ெனாடு ெதாடக்கித் தமனியச் சிலம்பின்
புறவாய்ச் சூழ்ந்து புணர ைவப் பதுேவ

(ெதாட =படர்ெகாடிவைக, தமனியம்=ெபான்)

(1)
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(2)

07

அவ்வாய் மகரத்து அணிகிளர் ேமாதிரம்
ைபவாய் பசும்ெபான் ப யகம் நூபுரம்

ெமாய்ம்மணி நூலின் முல்ைலயம் கிண்கிணி

ெகௗவிய ஏனவும் காலுக்(கு) அணிந்தாள்
(நூபுரம்=கணுக்காலணி-ெகாலுசு)

குறங்குச் ெசறியடு ெகாய்அலங் காரம்

நிறம்கிளர் பூந்துகில் நீர்ைமயின் உடீஇ

பிறங்கிய முத்(து)அைர முப்பத்(து) இருகாழ்

அறிந்த(து) அைமஉற அல்குலுக்(கு) அணிந்தாள்

(3)

(குறங்கு=காலின் ேமல்பகுதி-ெதாைட
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பிறங்கிய=ெதாங்குகின்ற)

ஆய்மணிக் கட்டி அைமந்திைலச் ெசய்ைகக்

காமர் கண்டிைகக் கண்திரள் முத்(து)இைடக்
காமன்ெபான் பாசம் ெகாளுத்திக் கவின்ெபற

ேவய்மருள் ெமன்ேதாள் விளங்க அணிந்தாள்

(4)
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புைரதபு சித்திரப் ெபான்வைள ேபாக்(கு)இல்

எ அவிர் ெபான்மணி எல்என் கடகம்

ப யகம் வால்வைள பாத்(தி)இல் பவழம்

அ மயிர் முன்ைகக்கு அைமய அணிந்தாள்

(புைரதபு=துைள அற்ற, சித்திர=அளவில் சிறிய

(5)

110

வால்வைள=சங்குவைள, பாத்தில் பவழம்=பகுக்காத

பவழக்ெகாடி)

சங்கிலி நுண்ெதாடர் பூண்ஞாண் புைனவிைனத்

ெதாங்கல் அருந்தித்(து) இரும்தூங்கு அயில்அணி

தண்கடல் முத்தின் தைகஒரு காழ்எனக்

கண்ட பிளவும் கழுத்துக்(கு) அணிந்தாள் (6)
(கண்டம்=கழுத்து)
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நூலவர் ஆய்ந்த நுவ(ல்)அரும் ைகவிைனக்

ேகாலம் குயின்ற ெபாலம்ெசய் கடிப்பிைண
ேமலவர் ஆயினும் ெமச்சும் விறெலாடு
காலைம காதில் கவின்ெபற ெபய்தாள்

(7)

(கடிப்பு=கம்மல்)
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ேகழ்கிளர் ெதாய்யகம் மான்முகப் புல்லகம்

சூளா மணியடு ெபான்அ

மாைலயும்

தாழ்தரு ேகாைதயும் தாங்கி முடிமிைச
யாழின் கிளவி அரம்ைபயர் ஒத்தாள்

(8)

(புல்லகம்=நாசிநடுச்சுவர் ெதாங்கல்-புல்லாக்கு

ேகாைத=தைலயினின்று ெசவியிைன ஒட்டி

மார்பு வைர ெதாங்கும் மாைல வைக)

இச்ெசய்யுட்கைள அடியார்க்கு நல்லார் சிலம்பு ௬::௫௪-௧0௮

உைரயில் ேமற்ேகாள் காட்டியுள்ளார்
சிறு குறிப்பு - ஈங்குள்ள வ களில்
1. கறப்ப

நிறத்தில் காண்பது உைரயாசி யர்தம் நூற்பாக்கள்

2.நீல நிறத்தில் காண்பது மயிைலயார் குறித்தைவ

3. பச்ைச நிறத்தில் காண்பது இப்பக்க பதிவாளன் குறிப்பைவ
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