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அவிநயத் திரட்  
ஆசிாியர்>  அவிநயனார் 

மைறந்த ல்களில் மீண்ட பாடல்கள் 
'மைறந் ேபான தமிழ் ல்கள்' - மயிைல சீனிேவங்கடசாமி 

இயல் ற்கள்-வாிைச 1 
 
    வரலாற் ப் கழ்பைடத்த தமிழகத் , வளம்பல மிக்கு, சீ டன் திகழ்ந் , இன் ம் 
ெசம்ெமாழியாகேவ வளர்ந்  வ ம், நம் தமிழ்ெமாழி, பல்ேவ  வரலாற்  
நிகழ் களால், இயற்ைக சூழல்களால், இைடக்காலத்ேத இழந்த ற்ெசல்வங்கள் 
பலப்பல. பாிணாம ெகாள்ைகப்ப  அங்குமிங்கும் என தமிழகத்  எல்லா 

லங்களி னின் ம் பல்ேவ  விதமான ச க அரசியல் சூழ்நிைலகள் மாற்றங்கள் 
வாயிலாக அைவ கிளர்ந்ெத ந்  மீண் ம் மீண் ம் ேதான்றி ெதாடர்ந்  வளர்ந்ேத 
வந் ள்ளைம ம் காண கின்ற . 
 
    ச தாய நீதிைய எ த் ைரத் ம், பழம் வரலா  மற்றதன் சார்  நிகழ் ைள 
காப்பியங்களாக தமிழில்பைடத் ம், நாடாண்ேடாைர கழ்ந் பா ம், 
ெதய்வங்கைளப் பலவைகயாகப் ேபாற்றி ம், வளர்ந்த தமிழ் ல் ெசல்வங்க டன், 
ெமாழிப் லைம இயல் ல்கள், ெப ைம ெபற்ற பழம் ல்க க்கான உைர ல்கள், 
என்பைவ ம் அவ்வழி வந்த ற்ெசல்வங்கள் ஆகும். சில ற்றாண் கள் என ம் 
இைட  ெகாண்  பலகால கட்டங்களில் ேதான்றி வளர்ந்த இந் ல் இயற் ம் 
நல்மர , நம்ைம ெதான்ைம வாய்ந்த வரலாற் க் காலங்க டன் இைணக்கின்ற  
என்றால் மிைகயாகா . மீண் ம் மீண் ம் ேதான்றி ெதாடர்ந்  வளர்ந்ேத 
வந் ள்ளைம ம் காண கின்ற . 
 
    உைரகாரர்கள், என் ம் வாிைசயில் குறிக்கப்ப ம் லைம மிக்க சான்ேறார்தம் 

ல்களில், அவர்கள் காலத்தில் இ ந்தன, அவர் காலத்ேதேய ெபாி ம் மைறந் பட்ட 
ல்கள், குைறயான ல்கள், அைவபற்றிய குறிப் கள், நாம் இக்காலத்  அழிந்  

பட்டனவாக க தப்ப ம் ல்களின் சி சி  பகுதிகள், பிதிர் கள், அவர்தம் 
உைரகளில் விளக்கங்கள் வாயிலாக ம் ேமற்ேகாள்களாக ம், கிைடத் ள்ளனவற்ைற 
'மயிைலயார்' நன்ேற ெதாகுத் ள்ளார். மீண் ம் மீண் ம் ேதான்றி ெதாடர்ந்  
வளர்ந்ேத வந் ள்ளைம ம் காண கின்ற . 
 
    ஈங்கு கிேழ காண்பைவ பல உைரகாரர்கள் பல இயல் ற்களில் ேமற்ேகாள்களாக 
காட்டப் ெபற்றைவ ம் இந்நாள் 'அழிந்  பட்டந' எனக் க தப்ப ம் 'இயல் ல்'களின் 
பழம் ற்பாக்கள், சூத்திரங்களாகும். இைவ 'மயிைலயார்' ெதாகுத்த நிர ந்  வ ம் 
ம ம  ெதாகுப்பாகும். அவர் காட் யப ேய இலக்கண ற்களின் வாிைசயி ந்  
50க்கும் மிைகயான ற்பா உைடயைவ தனித்தனி திரட் களாக ஈங்கு 
ைவக்கப்ப கின்றன. ஏைனயைவ பலேசர்ந்த ெகாத்தாகஅ த் வ ம் பகுதிகளில் 
ைவக்கப்ப ம். மீண் ம் மீண் ம் ேதான்றி ெதாடர்ந்  வளர்ந்ேத வந் ள்ளைம ம் 
காண கின்ற . 
 
    தல் பகுதியாக ைவக்கப்பட்ட அவிநய ற்பாக்கள் யா ம் மயிைலயார் தன் 

ல் ெதாகுத்தவாேற உள்ளன. அைவ ம் ஆங்காங்கு தனித்தனியாக ெவவ்ேவ  
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உைரகளில் கண்  ெதாகுக்கப்பட்டனேவ. ஆத ன் ஈங்குள்ள நிரல் ல ன் 
இைடஇைட ெதாடர்  விட்டகன்ற ஒ  சி  ெதாகுதிேய ஆகும். இ ந் ம் தாங்கு 
ெபா ளா ம் ஓ க்கா ம் சீர்ைமகுைறயாமல் ெதாகுத் ள்ளார் மீண் ம் மீண் ம் 
ேதான்றி ெதாடர்ந்  வளர்ந்ேத வந் ள்ளைம ம் காண கின்ற . 
 
    அவிநயம் என உைரஆசியர் குறித்த அவிநயனார்தம் இயல் ல் ற்பாக்கள் அன்றி 
அவ்வாசிாியேர இயற்றியதாக ைவக்கப்ப ம் அவிநயக் கலாவியல், அவிநயப் றநைட 
(நால  நாற்ப ) என் ம் ன் பல ற்பாக்கைள ம் சில ஆசிாியர்கள் 
ேமற்ேகாள்களாக உள்ளைமதைன மயிைலயார் காட் ள்ளனர் அைவ ம் ஈங்கு 
உள்ளன. 
    மீண் ம் மீண் ம் ேதான்றி ெதாடர்ந்  வளர்ந்ேத வந் ள்ளைம ம் காண 

கின்ற . 
        ல்  ற்பாக்கள் 
        1 அவிநயம் 96 
        2 அவிநயக் கலாவியல் 2 
        3 அவிநயப் றநைட 8 
        ஆக ெதாைக 106  
 
 
    கீேழ, 
    ப ப்  நிறத்தில் காண்பன ற்பாக்க ம் உைரயாசிாியர் குறிப்பன ம் 
    பச்ைச நிறத்தில் காண்பன மயிைலயார் காட் ச் ெசல் ம் குறிப் கள் 
    தாமைரஇதழ் நிறத்தன உைரகாரர்தம் அயல் ல் ேமற்ேகாள்பாடல்கள் 
    நீல நிறத்தன ஈங்கு இவ்வைலய பக்க பதிவாளன் சிறப் க் குறிப் கள் 

.த.ேலாகசுந்தர த , மயிைல 
-----------------   
 

1 அவிநயம் 
அவிநயனார் 

 
    'அவிநயம்' என் ம் ெபய ைடய ல் ஒன்  இ ந்த  என்ப  'தக்கயாகப் பரணி' 
உைரயினா ம், 'யாப்ப ங்கலவி த்தி' உைரயினா ம், 'யாப்ப ங்கலக் காாிைக' 
உைரயினா ம், ' ரேசாழிய' உைரயினா ம், 'பன்னி பாட் ய' னா ம் ெதாிகிற  
 
    'அவிநயனார்' என்பவர் இயற்றியதாக ன் இதற்கு 'அவிநயம்' என் ம் ெபயர் 
ஏற்பட்ட . 'அவிநயனார் யாப் ' என் ம் இதற்கு ேவ ெபயர் உண்  
 
    இ  கைடச்சங்ககாலத்திற்குப் பிற்பட்ட ல் கிபி 5-6வ  ற்றாண்டாண் ல் 
இயற்றப்பட் க்கக்கூ ம். யாப்ப ங்கலம், யாப்ப ங்கலக்காாிைக ரேசாழியம் 
என் ம் ல்கள் இயற்றப்ப வதற்கு ன்ேப, அஃதாவ  கிபி 10ம் ற்றாண்  
வைரயில், ெபாி ம் பயிலப்பட்  வந்த  என்ப  ெதாிகிற  
 
    இந் க்கு 'இராசப்ப த்திரப் பல்லவதைரயன்' என்பவர் உைரஎ தி இ ந்தார் 
என்  மயிநாதர் நன் க்கு எஆதிய உைரயினின்  ெதாிகிற . 
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    அவிநய லாசிாியர் சமண மதத்ைதச் சார்ந்தவர் என்ப  இவர் இயற்றிய அவிநயச் 
சூத்திரம் ஒன்றால் ெதாிகிற . அதனில் ஒ  அ வினால் எ த் க்கள் பிறக்கின்றன 
என் ம் சமணமதக் ெகாள்ைகைய கூ கிறார். அவிநய லாசிாியர் கூறிய 
ஒ அ வினால் எ த் க்கள் பிறக்கின்றன என்  கூறிய சூத்திரத்ைத மயிைலநாதர் 
என் ம் சமணசமய உைரயாசிாியர் தன் நன் ல் எ த்தியல் 13ம் சூத.உைரயில் 
ேமற்ேகாள் காட் கிறார். 
 
    1 
    ஆற்றல் உைடஉயிர் யற்சியின் அ ஐந்( ) 
    ஏற்றன ஒ யாய் ேதான் தல் பிறப்ேப 1 
    "என்றார் ஆசிாியர் அவிநயன ம் எனக்ெகாள்க." 
 
    என்ப  அவர் காட் ய ேமற்ேகாள். எனேவ அவிநய லாசிாியர் நன் ல் 
ஆசிாியைரப் ேபான்  சமண சமயத்ைதச் ேசர்ந்தவர் என்ப  ெதளிவாக விளங்குகிற . 
 
    தக்கயாகப்பரணி உைரயாசிாியர் 'காளிக்குக் கூளி கூறிய ' 153ம் தாழிைச 
உைரயில் அவிநய ல் க த்ைத தம் உைரயில் குறிப்பி கிறார். அ  
 "நளினத்ைத உைடய  நளினி-அவிநயத்தால் இைடச்ெசால் ஈ  திாிந்த " 
 
    ரேசாழிய உைரயாசிாியர் ெப ந்ேதவனார் இந் ைலப்பற்றி ெசால் 'கிாியா 
பதப்படல' இ தியில் இவ்வா  எ கிறார் 
 
    திைணபால் மர  வினாச்ெசப்( ) இடம் ெசால் 
    இைணயா வ த்ெதாைகேயா( ) எச்சம் - அைணயாக் 
    கவின்அைனயார் ேவற் ைம ம் காலமயக்கும் ெகாண்  
    அவிநயனார் ஆராய்ந்தார் ெசால் 
    "எனப் பதின் ன்றால் ஆராய்ந்தார் 'அவிநயனார்' இவற் ள் ெதால்காப்பியர் 
ஆராய்ந்தன நீக்கி மயக்க ம் ெசால் ம் ெசப் ம் வினா ம் எச்ச ம் மர ம் ஏற்றமாகச் 
ெசான்னார்" 
 
    ரேசாழிய உைரயாசிாியர் தம் உைரயில் அவிநயச்சூத்திரங்கள் இரண் ைன 
ேமற்ேகாள் காட் கிறார் அச்சூத்திரங்கள் இைவ 
    "ெதால்காப்பியனார் ஒ  என் ம் பிரத்தியம் ஒன்ேற ன்றாம் 
    ேவற் ைமக்கு உ பாகச் ெசான்னார் 
 
    2 
    ஆ ம் ஆ ம் ன்றன் உ ேப 2 
    என்றார் அவிநயனார்" 
    ெசால்லதிகாரம் ேவற் ைமப்படலம் 6ம் காாிைகஉைர(யி ம் உள்ள ) 
 
    3 
    ஒத்த வ வி ம் ஒவ்வா விகற்பி ம் 
    மிக்க வாி ம் அப்பால் ப ேம 2 
    "என்றார் அவிநயனார்" 
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    யாப்பதிகாரம் 19ம் காாிைக உைர(யி ம் உள்ள ) 
 
    யாப்ப ங்கலக்காாிைக உைரயாசிாியராகிய குணசாகரர் தம் உைரயிேல அவிநய 

ந்  கீழ்கா ம் சூத்திரங்கைள ேமற்ேகாள் காட் கிறார் 
 
    4 
    தத்தம் பாஇனத்( ) ஒப்பி ம் குைறயி ம் 
    ஒன்ெறான்( ) ஒவ்வா ேவற் ைம வைகயால் 
    பாத்தம் வண்ணம் ஏலா ஆகின் 
    பண்ேபால் விகற்பம் பாஇனத்( ) ஆகும் 
    குறள்பா இரண்( )அைவ நால்வைகத் ெதாைடயான் 
    தல்பாத் தனிச்ெசா ன் அ  இ வைக 
    விகற்பி ம் நடப்ப  ேநாிைச ெவண்பா 4 
    "என்றார் அவிநயனார்" 
    யாப்ப ங்கலக்காாிைக 23ம் காாிைக உைர ேமற்ேகாள் 
 
    ேகாழி ம் கூவின குக்கில் குரல்காட் ம் 
    தாழி ள் நீலத் தடங்கணீர் ேபா மிேனா 
    ஆழிசூழ் ைவயகத்( ) அறிவன் அ ஏத்திக் 
    கூைழ நைனயக் குைட ம் குைர னல் 
    ஊழி ம் மன் வாம் என்ேறேலார் எம்பாவாய் 
 
    "இஃ  5அ யான் வந்ததாயி ம் ஒ ைட ஒப் ைம ேநாக்கிக் க வி த்ததின் 
பால்ப த்தி வழங்கப்ப ம். இதைனத் தர  ெகாச்சகம் எனி ம் இ க்காகா . இஃ  
அவிநயனார் காட் ய " 
    யாப்ப ங்கலக்காாிைக 44 ம் காாிைக உைர ேமற்ேகாள் 
 
    "அவிநயனார் காட் ய " என்றலால் 'அவிநயனார்' ஓர் 'உைர' ம் ெசய் ள்ளைம ம், 
"அறிவன் அ ஏத்தி" என வ ம் ஓர் பழம்பாட் ன் அ ைய ேமற்ேகாளாக ைவப்பதால் 
மயிைலயார் கப்பினில் காட் யப  'அவிநயனார்' சமண சமயத்ைதச் ேசர்ந்தார் 
என்ப ம் உ தி ஆகின்ற . இப்பாடல் ைவணவ-தி ப்பாைவ ைசவத் -
தி ெவம்பாைவ ேபால் ஓர் சமணசமய 'பாைவப்பாட் ' ேபா ம். 
 
    5 
    ன்னிைல ெந ம் ஆ ம் மா ம் 
    நன்மிகப் ண ம் இயங்குதிைண யான 5 
    யாப்ப ங்கலக்காாிைக 44 ம் காாிைக உைர ேமற்ேகாள் 
 
    யாப்ப ங்கல உைர ஆசிாியர் தம் உைரயில் ேமற்ேகாள் 
    காட் கின்ற அவிநயச் சூத்திரங்கள் வ மா  
 
    6 
    அஇஉஎ ஒஇைவ குறிய மற்ைறஏழ் 
    ெநட்ெட த்தான் ேநரப் ப ேம 6 
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    7 
    குற்ெற த் த்ெதாண் ற்( )ஐந்( ) ஆகும் 
    ற்ெறா  ப்பத்  ன்  ெந லாம் 7 
 
    8 
    இ ற்( ) இ பத்( ) எட்  விாிந்தன 
    உயிேர வன்ைம ெமன்ைம இைடைம 8 
 
    9 
    வல்எ த்( ) ஆேறா  எ வைக இடத் ம் 
    உகரம் அைரயாம் அகரேமா( ) இையபின் 
    இகர ம் கு கும் என்மனார் லவர் 9 
 
    10 
    அஃேகன மாய்தன் தனிநிைல ள்ளி 
    ஒற்றிப் பால்அைவ ஐந் ம் இதற்ேக 10 
 
    11 
    அளெபாைட தனிஇரண் அல்வழி ஐஔ 
    உளதாம் ஒன்றைரத் தனி ம்ஐ ஆகும் 11 
 
    இச்சூத்திரத்ைத மயிைலநாத ம் தன் நன் ல் உைரயில் ேமற்ேகாள் காட்  
உள்ளார்-எ த்தியல்-5 
 
    12 
    ஆய்த ம் யவ் ம் அவ்ெவா  வாிேன 
    ஐஎன் எ த்ெதா  ெமய்ெபறத் ேதான் ம் 12 
 
    13 
    உவ்ெவா  அவ்வாின் ஔவியல் ஆகும் 13 
 
    14 
    ெந ய குறிய உயிர்ெமய உயி ம் 
    வ ய ெம ய இைடைம அளெபைட 
    உயிர்க் கு க்கேமா( ) ஆம்அைசக்(கு) எ த்ேத 14 
 
    15 
    அளெபழின் அல்லைத ஆய்த ம் ஒற் ம் 
    அலகியல் எய்தா என்மனார் லவர் 15 
 
    16 
    உயிர்அள ெபைட ம் கு கிய உயிாின் 
    இகர உகர ம் தைளதபின் ஒற்றாம் 16 
 
    17 
    சீர்தப வாி ம் ஒற்றியற்( ) ஆகும் 17 
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    யாப்ப ங்கலம் எ த்ேதாத்  உைர ேமற்ேகாள் 
 
    18 
    ேநர்அைச ஒன்ேற நிைரஅைச இரண்டல(கு) 
    ஆகும் என்ப அறிந்திசி ேனேர 18 
    "என ம்" 
 
    19 
    ேநர்ஓர் அலகு நிைரஇரண்( ) அலகு 
    ேநர் ன்( ) அலகு நிைர  நான்(கு) அலகுஎன்( ) 
    ஓதினர் லவர் உண ம் ஆேற 19 
    "என ம் ெசான்னார் அவிநயனார்" 
 
    20 
    கைட ம் இைட ம் இைண ம்ஐ இரட் ம் 20 
    யாப்ப ங்கலம் அைசஓத்  உைர ேமற்ேகாள் 
 
    21 
    ஈர்அைசச் சீர்நான்(கு) இயல்சீர் அைச 
    இயல்சீர் எட்ட ள் அல்லன விரவி ம் 
    ேநர்இறின் ெவள்ைள நிைறஇறின் வஞ்சி 21 
 
    22 
    ஈர்அைசச்சீர் பின் ன் னாய்ைவத்( ) உறழ்ந்( ) 
    மாறியக்கால் நால்அைசச் சீர்பதி னாறாம் 22 
 
    23 
    ேநர்நிைர வாிேன சீர்நிைல எய்த ம் 
    பாெவா  பிற ம் ஆகும் ஒேராவழி 23 
 
    24 
    தல்இைட னிநாப் பல்இதழ் க்(கு)இைவ 
    வன்ைம தலாம் ம்ைம ம் பிறக்கும் 24 
 
    "என ெபா வைகயால் கூறி இன்ன இடத்  இன்ன எ த்  
    பிறக்கும் என்பைத வி த்தி ள் விளக்கிச் ெசான்னார்" 
 
    25 
    உாிைம இயல்சீர் மயங்கி ம் பாநான்(கு) 
    இ ைம ேவ( )இயல் ெவண்பா ஆகி ம் 
    வ ம்எ ம் வஞ்சிக் க யின் ேநர்இற்ற 
    இயல்சீர் ஆகா என்மனார் லவர் 25 
 
    26 
    நிைரஇ  நாலைச வஞ்சி உள்ளால் 
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    விரவி ம் ேநர்ஈற்( ) அல்லைவ இயலா 26 
 
    27 
    ேநர்ந  இயல வஞ்சி உாிச்சீர் 
    ஆசிாி யத்தில் உள்ைம ம் உைடய 27 
    யாப்ப ங்கலம் சீர்ஓத்  உைர ேமற்ேகாள் 
 
    28 
    ஈர்அைச இயல்சீர் ஒன் தல் இயல்ேப 28 
    யாப்ப ங்கலம் தைளஓத்  உைர ேமற்ேகாள் 28 
 
    29 
    இரண் ம் ன்றி ம் வஞ்சி ஆகும் 
    அளெபாைட இனம்ெபறத் ெதா ப்ப  அளெபாைட 29 
 
    30 
    எல்லா அ யி ம் இனப்பா நால்சீர் 
    அல்லா ேமல்அ ய பாவி க்(கு) இயலா 30 
 
    31 
    ஒன் ம் இரண் ம் ன் ம் நான்கும் 
    என்( )இம் ைறேய பாவின் சி ைம 31 
    யாப்ப ங்கலம் அ ஓத்  உைர ேமற்ேகாள் 
 
    32 
    ம தைல உைரப்பி ம் பைகத்ெதாைட ஆகும் 
    அளெபாைட இனம்ெபற ெதா ப்ப  அளெபாைட 32 
 
    33 
    ஒ உத் ெதாைட 
    இ சீர் இைடவி ல் என்மனார் லவர் 33 
 
    34 
    மாறல( ) ஒவ்வா மரபின ெசாந்ெதாைட 34 
 
    35 
    ஒ சீர் அ ( ) ஆயி ம் இரட்ைட 35 
 
    36 
    மயங்கிய ெதாைட தல் வந்ததன் ெபயரால் 
    இயங்கி ம் தைளவைக இன்ன ணமாகும் 36 
    யாப்ப ங்கலம் ெதாைட ஓத்  உைர ேமற்ேகாள் 
 
    37 
    ெவண்பா தாழிைச ெவண் ைற வி த்தம்என் 
    இந்நான்(கு) அல்ல ம் ந்நான்(கு) என்ப 37 
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    38 
    ஏந்திைசச் ெசப்பல் இைசவன ஆகி 
    ேவண் ய உ ப்பின ெவண்பா யாப்ேப 38 
    "என்  ஓைச கூறி" 
 
    39 
    ச்சீர் அ யான் இ த ம் ேநர்நிைர 
    அச்சீர் இயல்பின் அைசயின் இ தியாம் 39 
    "என்  ஈ  ெசான்னார் அவிநயனார்" 
 
    40 
    ஈர்அ  இையந்த  குறள்ெவண் பாேவ 40 
 
    41 
    குறள்பா இரண்( )அைவ நால்வைகத் ெதாைடயாய் 
    தல்பா தனிச்ெசா ன் அ  இ வைக 
    நடப்பி ம் ேநாிைச ெவண்பா 41 
 
    42 
    ஒன் ம் பல ம் விகற்பமாய்த் தனிச்ெசால் 
    இன்றி நடப்ப  இன்னிைச ெவண்பா 42 
 
    43 
    ெதாைட மிகத் ெதா ப்பன பல்ெதாைட ெவண்பா 43 
 
    44 
    ஈர  இையந்த  குறள் ெவண்பாேவ 
    ஒத்த அ த்ேத ெசந் ைற ெவள்ைள 44 
 
    45 
    அ ன்( ) ஆகி ெவண்பாப் ேபால 
    இ வ( ) ஆயின் ெவள்பத் தாழிைச 45 
 
    46 
    அ ஐந்( ) ஆகி ம் மிக்கும் ஈற்ற  
    ஒன் ம் இரண் ம் சீர்த்தபின் ெவண் ைற 46 
 
    47 
    ன் ம் நான்கும் அ ெதா ம் தனிச்ெசால் 
    ெகாளீஇய எல்லாம் ெவளிவி த் தம்ேம 47 
 
    48 
    தன்பால் உ ப் த் த விய ெமல் யல் 
    இன்பா அகவல் இைசஅஃைத இன்உயாிர்க்(கு) 
    அன்பாய் வைரந்த ஆசிாியம் என்ப 48 
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    49 
    ஏைனச் ெசால் ன் ஆசிாியம் இ ேம 
    ஓஈ ஆ ம் ஒேராவழி ஆகும் 49 
    "என்  ஓைச ெசால் " 
 
    50 
    என்என் ெசால் ம் பிற ம் என்( )இவண் 
    நண்ண ம் ெப ம் நிைலமண் லேம 50 
    "என்றார் அவிநயனார்" 
 
    51 
    ஈற்றதன் ேமல்அ  ஒ சீர் குைறஅ  
    நிற்ப  ேநர்இைச ஆசிாியம்ேம 51 
 
    52 
    இைடபல குைறய இைணக்குறள் ஆகும் 52 
 
    53 
    ெகாண்ட அ தலாய் ஒத்  இ வ  
    மண் லம் ஒத்( )இறின் நிைலமண் லேம 53 
 
    54 
    ஒத்த அ த்தாய் உைலயா மண் லம் 
    என்என் கிளவிைய ஈ( )ஆ கப்ெப ம் 
    அன்ன பிற ம் நிைலமண் லேம 54 
 
    55 
    நால்சீர் அ நான்(கு) அகத்ெதாைட நடந்த ம் 
    ஐஞ்சீர் அ நடந்( ) உறழ்அ  குைறந்த ம் 
    அ சீர் எ சீர் வ ய நடந்த ம் 
    எண்சீர் நால  ஈற்ற  குைறந் ம் 
    தன்சீர்ப் பாதியின் அ  உைடத்தாய் 
    அந்தத் ெதாைடஇைவ அ யா நடப்பில் 
    குைறயா உ ப்பின  ைறஎனப் ப ேம 55 
 
    56 
    அ சீர் எ சீர் அ மிக நின்ற ம் 
    குைறயின் நான்(கு)அ  வி த்தம் ஆகும் 56 
 
    57 
    ஆய்ந்த உ ப்பின் அக தல் இன்றி 
    ஏந்திய ள்ளல் இைசய  க ேய 57 
 
    58 
    ஒத்தா ழிைசக்க  ெவண்க ெகாச் சகம்என 
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    த்திறத் தான்வ ம் க ப்பா என்ப 58 
 
    59 
    விட்( )இைச தல்பாத் தர அ  ஒத்( )ஆங்(கு) 
    ஒட் ய ன்( )இைடத் தாழிைச அதன்பின் 
    மிக்க( )ஓர் ெசால்லாய்த் தனிநிைல சுாிதகம் 
    ஆசிாி யத்ெதா  ெவள்ைள இ தல்என்( ) 
    ஓதினர் ஒத்தாழிைசக் க க்(கு) உ ப்ேப 59 
 
    60 
    உைரத்த உ ப்ெபா  தாழிைசப் பின்னர் 
    நிைரத்த அ யால் நீர்த்திைர ேபால 
    அைசஅ  ெபறின்அைவ அம்ேபா தரங்கம் 60 
 
    61 
    குறில்வயின் நிைரஅைச கூட் ய வாரா( ) 
    அ வண் ெபறிேன வண்ணகம் ஆகும் 61 
 
    62 
    க ய  ெகாண்  தன்தைள விரவா 
    இ ம்அ  வாிேன ெவண்க  ஆகும் 62 
 
    63 
    தரேவ ஆகி ம் இரட் ம் தாழிைசச் 
    சில ம் பல ம் மயங்கி ம் பாஏ( ) 
    ஒத்தா ழிைசக்க க்(கு) ஒவ்வா உ ப்பின 
    ெகாச்சகக் க ப்பா ஆகும் என்ப 63 
 
    64 
    ஈற்( )அ  மிக்(கு)அள( ) ஒத்தன ஆகிப் 
    பல ம் சில ம் அ யாய் வாிேன 
    க ப்பா இனத் த் தாழிைச ஆகும் 64 
 
    65 
    ஐஞ்சீர் நான்(கு)அ  க த் ைற ஆகும் 65 
 
    66 
    நால்சீர் நால  வ வ( ) ஆயின் 
    ஒ யின் இையந்த க வி த் தம்ேம 66 
 
    67 
    ங்கல் இைசயாய்த் தனிச்ெசால் சுாிதகம் 
    தான்ெப ம் அ தைள தழீஇவைர( ) இன்றாய் 
    எஞ்சா வைகய  வஞ்சிப் பாேவ 67 
 
    68 
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    இ சீர் நால  ன்( )இைணந்( ) இ வ  
    வஞ்சித் தாழிைச தனிவாின் ைறேய 68 
 
    69 
    ஒத்த வ வி ம் ஒவ்வா  விகற்பி ம் 
    மிக்(கு)அ  வாி ம் அப்பால் ப ேம 69 
 
    யாப்ப ங்கலம் ெசய் ள்இயல் உைர ேமற்ேகாள் 
 
    70 
    தனிேய 
    அ தல் ெபா ள்ெபற வ வ  தனிச்ெசால்அஃ( ) 
    இ தி ம் வஞ்சி ள் இய ம் என்ப 70 
 
 
    "நிரல்நிைர சுண்ணம் அ மறிெமாழிமாற்  அ ெமாழிமாற்  என் ம் 
நான்கிெனா ம் ட் வில் னல்யா  தாப்பிைச அைளமறிபாப்  ெகாண் கூட்  
இவ்ைவந் ம் உறழ இ பதாம் அைவ வந்தவழி கண்  ெகாள்க. இ ப  வைகயா ம் 
காட் னார் அவிநயனார் எனக் ெகாள்க" 
 
    "அவிநயனார் ங்கிைசவண்ணம், ஏந்திைசவண்ணம், அ க்கிைச வண்ணம், 
பிாிந்திைசவண்ணம், மயங்கிைசவண்ணம் என்ற இவ்ைவந் திைன ம் 
அகவல்வண்ணம், ஒ கிைசவண்ணம், வல் ைசவண்ணம், ெமல் ைசவண்ணம் என்ற 
இந்நான்கிைன ம் குற்ெற த் வண்ணம், ெநட்ெட த் வண்ணம், 
வல்ெல த் வண்ணம், ெமல்ெல த் வண்ணம், இைடஎ த் வண்ணம் என்ற 
இவ்ைவந்திைன ம் கூட்  உறழ  வண்ணம் பிறக்கும் என்றார்" 
 
    71 
    எ த்( )அல் கிளவியின் அைசய  சீர்நிைறத்( ) 
    ஒ க்க ம் அ ெதாைட தைளஅழி யாைம 
    வ க்(கு)இல் வைகஉளி ேசர்த ம் உாித்ேத 71 
 
    72 
    ேநர்நிைர வாிேன சீர்நிைல எய்த ம் 
    பாெவா  பிற ம் ஆகும் ஒேராவழி 72 
 
    73 
    உயிர்அள ெபைட ம் கு கிய உயிாின் 
    இகர உகர ம் தைளதபின் ஒற்றாம் 
    சீரதப வாி ம் ஒற்( )இயற்( ) ஆகும் 73 
    "இனி ஒ சாரார் அகத்திைண றத்திைண அகப் றத்திைண 
    என ன்றாய் அடங்கும் என்ப ஆமா  அவிநயத் ள் காண்க" 
 
    74 
    ன்ெசய் விைனய  ைறயா உள்ைமயின் 
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    ஒத்த இ வ ம் உள்அகம் ெநகிழ்ந்  
    காட்சி ஐயம் ெதாிதல் ேதற்றம்என 
    நான்(கு)இறந்  அவட்கு நா ம் மட ம் 
    அச்ச ம் பயிற் ம் அவற்கும் 
    உயிர்த்( ) அகத்( ) அடக்கிய 
    அறி ம் நிைற ம் ஓர்ப் ம் ேதற்ற ம் 
    மைறய அவர்க்கு மாண்டேதார் இடத்தின் 
    ெமய்  வைக ம்உள் அல்ல  உடம்படாத் 
    தமிழ்இயல் வழக்கம்எனத் தன்அன்  மிைகப்ெப கிய 
    கள( ) எனப் ப வ  கந்த வ மணேம 74 
    "என்றார் அவிநயனார்" 
 
    "இைடச்ெசால் ம் உாிச்ெசால் ம் ெதால்காப்பியம், தக்காணியம், 
    அவிநயம், நல்லாறன்ெமாழிவாி, த யவட்குள் காண்க" 
    யாப்ப ங்கலம் ஒழிபியல் உைர ேமற்ேகாள் 
 
    நன் ல் உைரயாசிாியரான மயிைலநாதர் தம் உைரயில் கீழ்கண்ட அவிநயச் 
சூத்திரங்கைள ேமற்ேகாள் காட்  உள்ளார் இைவ 
 
    75 
    வன்ைமய  ரஃகான் ழஃகான் ஒழிந்தாங்(கு) 
    அன்ெமய் ஆய்தேமா( ) அளெப ம் ஒேராவழி 75 
 
    76 
    பதிெணன் ெமய் ம் அ ேவ மவ்ெவா( ) 
    ஆய்த ம் அள அைர ேதய்த ம் உாித்ேத 76 
    "என்றார் ஆசிாியர் அவிநயனா ம் எனக் ெகாள்க" 
    "ஙகரம் ெமாழிக்கு தலாகுேமா எனின்" 
 
    77 
    கசதப ஙவ்ேவ ஆதி ம் இைட ம் 
    டறஇைட ணனரழ லளஇைட கைடேய 
    ஞநமய வவ்ேவ ன்( )இடம் என்ப 77 
    "என ஙகரம் ஈாிடத் ம் நிற்கும் என்றார் ஆசிாியர் 
    அவிநயனார் எனக் ெகாள்க" 
    நன் ல் எ த்தியல் மயிைலநாதர் உைர ேமற்ேகாள் 
 
    78 
    அைவதாம் 
    ெபயர்ெசால் என்றா ெதாழில்ெசால் என்றா 
    இரண் ன் பாலாய் அடங்குமன் பயின்ேற 78 
    "என்  அளவ  லைம அவிநயனார் உைரத்தார்" 
    நன் ல் பதவியல் 4 மயிைலநாதர் உைர ேமற்ேகாள் 
 
    79 
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    அழி உ வைக ம் அவற்றின் பாேல 79 
    நன் ல் பதவியல் 7 மயிைலநாதர் உைர ேமற்ேகாள் 
 
    80 
    காலம் அறிெதாழில் க த்திேனா( ) இையயப 
    பால்வைக ேதா ம் ப ெமாழி ேவேற 80 
    நன் ல் விைன 1 மயிைலநாதர் உைர ேமற்ேகாள் 
 
    "கால்வாய் அைடகடல் என்பன வாைய உைடய  
    கால் கட ன  அைட என ன்ெமாழிப் ெபா ள் குறித்தன. 
    ேவங்ைகப்  க ங்குதிைர என்பன பின்ெமாழிப் ெபா ள் க தின.  
    இைவ ஈாிடத்திற்கும் அவிநயத்தில் காட் யைவ" 
    நன் ல் ெபா வியல் 19 மயிைலநாதர் உைர 
 
    'பன்னி  பாட் ய' ல் அவிநயத்தி ந்  சில சூத்திரங்கள் ெதாகுக்கப் பட் ள்ளன 
அைவ வ மா  
 
    81 
    உணேவ அ தம் விட ம் ஆகும் 81 
 
    82 
    அந்த சாதிக்(கு) அந்தப் பாேவ 
    தந்தனர் லவர் தவிர்ந்தனர் வைரயார் 82 
 
    83 
    ெவள்ைள ம் அகவ ம் வி த்த ம் க ம் 
    வஞ்சி ம் எஞ்சா மங்கலம் ெபா ந் ம் 83 
 
    84 
    ெவள்ைள அகவல் வி த்தம் க ேய 
    வஞ்சி என்( )இைவ மங்கலப் பாேவ 84 
 
    85 
    காட் ய ைறேய நாட் ய ஆண்பாற்(கு) 
    எல்ைல ம் ெபய ம் இயப்( )உற ஆய்ந்  
    ெசால் ய  ஒள்ெநறிப் லவ ம் உளேர 85 
 
    86 
    பாலன் ஆண்ேட ஏழ்என ெமாழிப 86 
 
    87 
    மீளி ஆண்ேட பத்( )இையக் கா ம் 87 
 
    88 
    மறேவான் ஆண்ேட பதிநான்(கு) ஆகும் 88 
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    89 
    திறேலான் ஆண்ேட பதிைனந்( ) ஆகும் 89 
 
    90 
    பதினா( ) எல்ைல காைளக்(கு) ஆண்ேட 90 
 
    91 
    அத்திறம் இறந்த ப்பதின்(கு) ஆ ம் 
    விடைலக்(கு) ஆகும் மிகிேன மகன் 91 
 
    92 
    மீ ய நாற்பத்( ) எட் ன் அள  
    ஆடவர்க்கு உலாப் றம் உாித்ெதன ெமாழிப 92 
 
    93 
    சிற்றில் பாைவ கழங்கம் மைனேய 
    ெபாற்( )உ ம் ஊசல் ைபங்கிளி யாேழ 
    ைபம் னல் ஆட்ேட ெபாழில்விைள யாட்ேட 
    நல்ம  கர்தல் இன்ன பிற ம் 
    அவர்அவர்க்(கு) உாிய ஆகும் என்ப 93 
 
    94 
    ேவந்தர் கட ளர் விதி ல் வழிஉணர் 
    மாந்தர் க ெவண் பாவிற்(கு) உாியர் 94 
 
    95 
    நா  வ ண ம் ேம தல் உாிய 
    உலாப் றச் ெசய் ள்என்( ) உைரத்னர் லவர் 95 
 
    ேநமிநாத உைரயாசிாியர் கீழ்கா ம் அவிநயச் சூத்திரத்ைத ேமற்ேகாள் 
காட் கிறார். ெசால்லதிகார் 4ம் சூத்திர உைர 
 
    96 
    ஒ வன் ஒ த்தி பலர்என்  ன்ேற 
    உயர்திைண ம ங்கில் படர்க்ைகப் பாேல 
    ஒன்றன் படற்ைக பலவற் ப் படற்ைக 
    அன்றி அைனத் ம் அஃறிைணப் பால 
------------------    
 

2 அவிநயக் கலா இயல் 
அவிநயனார் 

 
 
    'நவநீதப் பாட் ய' ன் பைழய உைர, 91 ஆம் ெசய் ள் உைரயில், அவிநயக் 
கலாஇயல் என் ம் ெபய டன் இரண்  சூத்திரங்கைள ேமற்ேகாள் காட் கிற  
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இதனால் அவிநய க்கு அவிநயக்கலா இயல் என் ம் ெபயர் வழங்கிய  என்ப  
ெதாிகிற  அவ்உைரகாரர் ேமற்ேகாள் காட் ய சூத்திரங்கள் இைவ 
 
    97 
    ெசவித்திறம் ெகாள்ளா  ெதாி ம் காைலத் 
    தாேன நம்பி மகேன மாணி 
    ஆசான்என்( ) அவாில் ஒ வர் இ க்கிைலக் 
    குற்றம் வகுத்( )உடன் படாமல் ெசால் ன் 
    ெவன்றி ம் ெப ேம 1 
 
    98 
    அைவ கு ெநறிேய ஆ ம் காைல 
    வாயினில் நிைரத்  கூ ங் காைல 
    இ வ ம் காஅர் ஒ வர் ன் கின் 
    க்கவன் ெதாைல ம் உய்த்( )எ ம் உண்ைமயின் 
    இ வ ம் கூ  ஒ ங்(கு)உடன் பட்ட 
    ெதாி டன் உணர்ந்ேதார் ெசப்பினர் என்ப 
------------   
 

3 அவிநயப் றநைட (நால  நாற்ப ) 
அவிநயனார் 

 
 
    'அவிநயம்' என் ம் க்கு 'அவிநயப் றநைட' என் ம் ெபய ள்ள சார் ல் 
ஒன்  இ ந்த  என்ப  'மயிைலநாதர்' என் ம் உைரயாசிாிய ம் 'யாப்ப ங்கல 
வி த்தி' உைரயாசிாிய ம் எ வதி ந்  ெதாிய வ கிற . 'அவிநயப் றநைட'க்கு 
'நால  நாற்ப ' என் ம் ெபய ம் உண் . 
 
    யாப்ப ங்கலம் என் ம் ைல இயற்றிய ஆசிாியேர யாப்ப ங்கலக் காாிைக 
என் ம் சார்  ைல ம் இயற்றி ள்ளார். அதற்கு 'யாப்ப ங்கலப் றநைட' என்ப  
ெபயர். 'யாப்ப ங்கல வி த்தி' உைரகாரர் தம் உைரயில் "இவ்வியாப்ப ங்கலப் 

றநைடைய விாித் ைரத் க் ெகாள்க" என்  எ வதி ந்  இதைன அறியலாம் 
இ ேபாலேவ 'அவிநய'த்திற்கு 'அவிநயப் றநைட' என் ம் சார் ல் ஒன்  இ ந்த  
என்ப ம் ெதாிய வ கிற . 
 
    'அவிநயப் றநைட'ைய 'அவிநயனா'ேர இயற்றினார். அ  நாற்ப  
ெவண்பாவினால் அைமந்த லாைகயினாேல அதற்கு 'நால நாற்ப ' என் ம் 
ெபய ம் வழங்கிய . நா  பாக்களால் அைமந்த க்கு 'நால  நா ' 
(=நால யார்) என்  ெபயர் வழங்கப்ப வ  நிைன  ெகாள்ளத் தக்க . "அவிநயனார் 
யாப்பிற்கு நால நாற்ப " என்  'யாப்ப ங்கலக் காாிைக' உைரப்பாயிரத்தில் 
'குணசாகரர்' எ வ  காண்க. 
 
    'யாப்ப ங்கல' உைரயாசிாியர் 'அவிநயப் றநைட' என் ம் ைலப்பற்றி இவ்வா  
    எ கிறார். 
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    "அவிநயத் ள் ம்" 
    99 
    தல்இைட னிநாப் பல்இதழ் க்கின் 
    வன்ைம தலாய் ம்ைம ம் பிறக்கும் 1 
    "எனப் ெபா வைகயால் கூறி இன்ன இடத்  இன்ன 
    எ த்  பிறக்கும் என்  'பிறப்பிய' ள் றநைட 
    எ த்ேதாதினார் 'அவிநயனார்' ஆகலா ம்" 
 
    100 
    நாலைசச்சீர் ெவண்பாவில் நண்ணா அயற்பாவில் 
    நாலைசச்சீர் ேநர்ஈற்  நா ரண்டாம் - நாலைசச்சீர் 
    ஈ நிைர ேசாின் இ நான்கும் வஞ்சிக்ேக 
    கூறினார் ெதால்ேலார் குறித்  2 
    "என் ம் ' றநைட'யா ம் பிறவற்றா ம் விளக்கம் 
    கூறினாராகலா ம் என்க" 
    யாப்ப ங்கல வி த்தி-சீர்ஓத்  15 உைர 
 
    யாப்ப ங்கல வி த்தி உைரகாரர் 'அவிநயப் றநைட'யாகிய 'நால நாற்ப'தி ந்  
கீழ்கா ம் ெவண்பாக்கைள ேமற்ேகாள் காட் கிறார். 
 
    101 
    "குறில்ெந ல் ஆய்தம் அளெபைடஐ காரக் 
    குறில்குற் றிகர உகரம் - ம இல் 
    உயிர்ெமய் விராய்ெமய்ேயா( ) ஆறா( ) எ த்தாம் 
    ெசயிர்வன்ைம ெமன்ைம சமன் 3 
    என்ப  நால நாற்ப  என் ம் ன் 'எ த் ப் றநைட' 
 
    102 
    குறில்உயிர் வல்எ த் க் குற் கர ஆதி 
    கு கிய ஐஔ ஆய்தம் - ெநறிைமயால் 
    ஆய்ந்த அைசெதாைடதாம் வண்ணங்கட்(கு) எண் ைறயால் 
    ஏய்ந்தன நானான்(கு) எ த்  4 
    இ  நால நாற்ப  என் ம் ன் 'அைசப் றநைட'" 
    யாப்ப ங்கலம் எ த்ேதாத்  உைர ேமற்ேகாள் 
 
    103 
    "ஆசிாியப் பாவின் அயல்பா அ மயங்கும் 
    ஆசிாியம் ெவண்பாக் க க்கண்ணாம் - ஆசிாியம் 
    ெவண்பாக் க விர ம் வஞ்சிக்கண் ெவண்பாவின் 
    ஒண்பா அ விரவா உற் " 5 
    யாப்ப ங்கலக்காாிைகக்கு உைர எ திய 'குணசாகரர்' தம் 39ம் காாிைக உைரயில் 
இந்த ெவண்பாைவ ேமற்ேகாள் காட் உள்ளார் 
 
    104 
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    சீர்வண்ணம் ெவள்ைளக் க விர ம் வஞ்சி ள் 
    ஊ ம் க ப்பா சி ச்சிறிேத - பாவி ள் 
    ெவண்பா ஒழித் த் தைளவிர ம் ெசய் ளாம் 
    ெவண்பா க ள் கும் 6 
    "என்றார் நால நாற்ப ைடயார் எனக் ெகாள்க" 
    யாப்ப ங்கலம் அ ேயாத்  உைர ேமற்ேகாள். 
 
    யாப்ப ங்கல வி த்தி உைரகாரர் ேவ  சில ெவண்பாக்கைள ம் காட் ச் 
ெசல்கிறார். அைவ ம் நால  நாற்பைதச் ேசர்ந்தைவயாக இ க்கக்கூ ம் என்  
ேதான் கிற . ஆனால் அைவ எந்த ைலச் ேசர்ந்த  என்பைத உைரஆசிாியர் 
குறிக்காதப யால் அைவ 'நால நாற்ப'ைதச் ேசர்ந்த ெவண்பாக்கள்தாமா என் ம் 
ஐயம் உண்டாகிற  
 
    நன் ல் உைரயாசிாியராகிய மயிைலநாதர் 'நால நாற்ப ' என் ம் 'அவிநயப் 

றநைட'யி ந்  இரண்  குறட்பாக்கைள ேமற்ேகாள் காட் கிறார் அைவ 
 
    105 
    தன்ைன உணர்த்தின் எ த்தாம் பிறெபா ைளச் 
    சுட் தற் கண்ேணயாம் ெசால் 8 
    நன் ல் பதஇயல் 1 உைர ேமற்ேகாள் 
 
    106 
    றனழஎ ஒவ் ம் தனி ம் மகார ம் 
    தன்ைமத் தமிழ்ப் ெபா  மற்  9 
    "என்றார் ஆசிாியர் அவிநயனார்" 
    நன் ல் பதவியல் 23 உைர ேமற்ேகாள் 
------------ 
 

அவிநய உைர 
 
    அவிநயனார் இயற்றிய அவிநயம் என் ம் க்கு ஓர் உைர இ ந்த  என் ம் 
அதைன இயற்றியவர் 'தண்டலங்கிழவன்' என் ம் 'இராசப த்திரப் பல்லவதைரயன்' 
என் ம் மயிைலநாதர் என் ம் உைரஆசிாியர் கூ கிறார். 
 
    நன் க்கு உைர எ திய மயிைலநாதர் ெபா வியல் 9ம் சூத்திர உைரயில் பத்  
வைகயான எச்சங்கைள விளக்குகிறார். அைவ ெபயெரச்சம், விைனஎச்சம், உம்ைம 
எச்சம், ெசால்எச்சம், பிாிநிைலஎச்சம், எனெவச்சம், ஒழிபிைசஎச்சம், எதிர்மைற எச்சம், 
இைசஎச்சம், குறிப்ெபச்சம் என்பன. இவற்ைற விளக்கிய பின் மயிைலநாதர் 
 
    "இந்தப் பத்ெதச்ச ம் 
    வி கழ் லைம அவிநய ள் 
    தண்டலங் கிழவன் தைகவ  ேநமி 
    எண்திைச நிைறெபயர் இராச பவித்திர 
    பல்லவ தைரயன் பகர்ச்சி என்( )அறிக" 
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    என்  கூ கிறார் 
 
    இதனால் தண்டலம் என் ம் ஊாின் தைலவனாகிய இராசபசூத்திப் 
பல்லவதைரயன் என்பவர் அவிநய க்கு உைர எ தினார் என்ப  நன்கு 
ெதாிகிற . ஆனால் அவ் உைர ம் இப்ேபா  மைறந்  விட்ட    
------------   
 

பின்குறிப்  
 
    உ.ேவ.சா அவர்கள் 'நன் ல் ல ம்-மயிைலநாதர் உைர ம்' என்  தாம் 
பதிப்பித்த ள் ' கு ன்உைர'யான ' லாசிாியர் வரலா'ற்றில் அவிநயத்ைதப்பற்றி 
கீழ்கண்டவா  நன் ல் உைரயாசிாியர் மயிைலநாதர் குறிப்பதைனக் காட் ச் 
ெசல்கிறார். 
 
    "அகத்திய சூத்திரங்கைளப் பின்பற்றினைம இந் ள்ள 130, 258, 272, 290, 294, 
299, 322, 326, 332, 339, 341, 354, 377, 381, 394 ஆம் சூத். உைரகளா ம் ெதால் 
காப்பியத்ைதப் பின்பற்றினைம தாென த்  ெமாழிதலாக இவர் எ த் க் ெகாண்ட 
"குறியதன் ன்னர்" என்ப  த ய ஏ  சூத்திரங்களா ம், 105, 130, 319, 357, 371, 
377, 388, 448 ஆம் சூத். உைரகளா ம், பிற அைமதிகளா ம், அவிநயத்ைதப் பின் 
பற்றினைம 59, 73, 101, *124, 127, 130, 149, 263, 319, 359, 369 ஆம் சூத். உைரகளா ம், 
அகத்தியத்ைத ம் அவிநயத்ைத ம் பின்பற்றினைம ' ண்ெபா ள்மாைல' உைடயார் 
571 ம் தி க்குறள் குறிப்பில் >>பாிபாட் ள் நிவந்ேதாங்கு உயர்ெகா க்கும் 
இவ்வா  உைரத்தார் ஆதலால் 'ஒ ெபா ட் பன்ெமாழி சிறப்பின் வழாஅ' என் ம் 
சூத்திரம் நன் ல் வ தலால் அகத்தியமாதல் அவிநயமாதல் ேவண் ம் என்க << 
என்  எ தி இ த்தலா ம் ஆல் ஆன் என்பனவற்ைற ம் ன்றன் உ பாகக் கூறி 
இ த்தலா ம் விளங்கும்" 
 
    எனேவ உ.ேவ.சா. அவர்கள் க த் ப்ப , உைரயாசிாியர் மயிைலநாதர், 'நன் ல் 
இயற்றிய பவணந்தியார் தம் ைல தமக்கு காலம், தமிழ்ப் லைம மர  இவற்றால் 

ன்ேனாராகிய அகத்தியர் ெதால்காப்பியர் அவிநயனார் ேபான்ேறார்தம் 
க த் ப்ப ேய ரணாமல் அம் த்ேதாைர ஒட் ேய தம் ைல இயற்றி ள்ளார்' 
என்  கூ கிறார் என்பைதக் காட் கிறார். 
 
    (* ேமேல ற்பா 12 காண்க)  
 

--------------- 


