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குறளும் த ொகையும்
தெ. த வி
உ விப் தேரொசிொியர், மிழ்த்துகற, ிருத் ங்ைல் நொடொர் ைல்லூொி, தசன்கை - 51

சுருக்ைம் —

ிருக்குறள் சமயச் சொர்ேற்ற தேொதுகமயொை ைருத்துைகை எல்லொ ைொலத் ிற்கும் ஏற்கும் வகையிலும்

எைிகமயொைப் ேின்ேற்றக்கூடிய நீ ிக் ைருத்துைகையும் தைொண்டு ேல்தவறு சிறப்புைகைப் தேற்றுத்
இவ்வொறு

ிைழ்ைின்றது.

ிருக்குறள் தேற்றுள்ை சிறப்புைளுள் குறள்தவண்ேொ த ொகைநிகலத் த ொடர், விகைத்த ொகை

ேண்புத்த ொகை, உம்கமத் த ொகை, உவகமத் த ொகை, அன்தமொழித் த ொகை, தவற்றுகமத் த ொகை ஆைிய
இலக்ைண அகமப்புைைின் ஊடொை நிைழ்ந்

ஆய்வின் வழிக் குறைின் முக்ைியத்துவத்க

எடுத்துகரக்கும் தநொக்ைில்

இவ்வொய்வுக் ைட்டுகர அகமந்துள்ைது.

முக்ைிய வொர்த்க ைள் - குறள்தவண்ேொ த ொகைநிகலத் த ொடர்; விகைத்த ொகை ேண்புத்த ொகை; உம்கமத்
த ொகை; உவகமத் த ொகை; அன்தமொழித் த ொகை; தவற்றுகமத் த ொகை.
ஓரடி முக்ைொல் என்ற தேயர்ைைில் வழங்ைப்ேடும் குறள்

1. முன்னுகர

தவண்ேொவிற்கு இலக்ைணத் ில்

இலக்ைிய உலைில் நிகலத்

புைழ்தேற்ற ேழந் மிழ்

நூல்ைளுள் ிருக்குறளும் ஒன்றொகும். ிருக்குறள் சமயச்
சொர்ேற்ற

தேொதுகமயொை

ைொலத் ிற்கும்

ஏற்கும்

ேின்ேற்றக்கூடிய

நீ ிக்

ைருத்துைகை

வகையிலும்

எல்லொ

எைிகமயொைப்

ைருத்துைகையும்

ேல்தவறு

சிறப்புைகைப்

இவ்வொறு

ிருக்குறள் தேற்றுள்ை சிறப்புைளுள் ஒன்று

இரண்டடி

தேற்றுத்

குறள்தவண்ேொவில்

ிைழ்

தைொண்டு

ஆறடி

ைின்றது.
மைி ர்ைள்

ைகடேிடிக்ைக் கூடிய நல்லறங்ைகை எடுத்துகரப்ேத
ஆகும்.

ஏழு

சீர்ைளுக்குள்

ொன்

கூற

எண்ணும்

ைருத்துைகை விைக்குவ ற்குச் தசொற்ைகைச் சுருக்ைியும்
விொித்தும்

கூற

தவண்டும்.

குறள்

தவண்ேொவில்

ிருக்குறள் ேொட வள்ளுவர்க்கும் கை தைொடுத் கவ
த ொகை

நிகலத்

அவற்றின்

த ொடர்ைள்

ேங்ைைிப்ேின்

ஆகும்.

குறைில்

முக்ைியத்துவத்க

ஆரொய்வத இக்ைட்டுகரயின் தநொக்ைம்.

2. குறள் தவண்ேொவின் ைித்துவம்
மிழ்ப் ேொ வகைைைில் மு ற்ைண் கவத்துச்
தசொல்லப்ேடும் ேொ தவண்ேொ ஆகும். அது ஈரடிக்குறள்,

ிருவள்ளுவொின்
தவண்ேொ
ேயன்ேடும்

இடமுண்டு.

ிருக்குறள் த ொடங்ைி இன்று வகர

யொப்ேில்

ேட்டுள்ைை.

ைித்

ேல்தவறு

நீ ிகய
என்ற

நூல்ைள்

எடுத்துக்கூறதவ

நிகலகய

தேொருண்கமைைில்

இயற்றப்

எழு ி

தவண்ேொ

மொற்றிப்

ேல்தவறு

வருைின்றைர்.

ைொமத்துப் ேொலில் இன்ேம் குறித்

அன்தற

ேல தசய் ிைகைப்

ேகடத்து வழிைொட்டியவர் ிருவள்ளுவதர ஆவொர்.
வள்ளுவர் எடுத்துக்தைொண்ட ேொ வகையொை குறள்
தவண்ேொ

ிட்டநுட்ேம் தசறிந்

சுருங்ைிய

யொப்புகடயது.

சூத் ிரம் தேொன்ற

இச்சுருக்ைத் ொல்

நூல்

ஆழமும் அழுத் மும் தசறிவும் சுரப்பும் நயமும் ேல
ிட்ேநுட்ேங்ைளும்
குறைறம்,

ே.37)

தேற்றது
எை

(அழைரடிைள்,

தவண்ேொவின்

ிருக்

சிறப்ேிகை

அழைரடிைள் எடுத்துகரத்துள்ைொர்.

3. தவண்ேொவின் இலக்ைணம்
ஈற்றடி மூன்று சீர்ைளும் ஏகைய அடிைள் நொன்கு
சீர்ைளும்

தேற்று

வரதவண்டும்.

இயற்சீர்

தவண்டகையும் தவண்சீர் தவண்டகையும் ைலந்து வர
தவண்டும்.

ேிற

கைைள்

ைலந்து

வரக்கூடொது.
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ஈற்றுச்சீர்

நொள்,

மலர்,

ைொசு,

ேிறப்பு

என்னும்

புலவர்ைள்

தசய்யுள்

இயற்றும்தேொது

அ ன்

வொய்ேொட்டில் ஏத னும் ஒன்கறக் தைொண்டு முடிய

தேொருண்கம, வடிவம், ேொ வகை மு லியவற்றிற்கு

தவண்டும்

என்ேது

ஏற்ே தசொற்ைகைக் கையொண்டுள்ைைர் என்ேக ,

இலக்ைண

வகரயகற

தவண்ேொவின்

தேொதுவொை

ஆகும்.

தவண்ேொவின்

புலவர்

ம்

ேகடப்புைைில்

ஒவ்தவொரு

இலக்ைணங்ைகைப் தேற்று ஈரடியில் மு லடி நொன்கு

தசொல்கலயும் ைொரணம் ைரு ிதய அகமப்ேர்.

சீகரயும் இரண்டொம் அடி மூன்று சீகரயும் தேற்று

தசொற்ைகைத் த ொை கவத்தும் தவைிப்ேகட

வருவது

யொை கவத்தும் முகறமொறி கவத்தும் ேல்தவறு

குறள்

தவண்ேொகவ

தவண்ேொ

ஆகும்.

வீரமொமுைிவர்

மூன்று

இக்குறள்
வகைைைொை

நுட்ேங்ைகை

உணர்த்துவர்.

தேொருள்

இந்நுட்ேங்

வகைப்ேடுத் ியுள்ைொர். அகவ வருமொறு:

ைகைப்

ைொண்தேொர்

 அடித ொறும் எதுகை அகமப்பு ஒத்து வரும் குறள்

ைண்டொலன்றி அப்ேொடல்ைளுக்கு நல்விைக்ைம்
ர இயலொது (இ. சுந் ரமூர்த் ி,

தவண்ேொக்ைள்
 அடித ொறும் எதுகை அகமப்பு இன்றி வரும் குறள்

ஆய்ந்து
ிருக்குறள்

ேொிதமலழைர் உகரத் ிறன், ே. 123)

தவண்ேொக்ைள்
 எதுகை

அகமப்புப்

தேற்று

மு லடி

மூன்று

என்னும் கூற்று எடுத் ியம்புைின்றது. தமொழிநூல்

சீர்ைைொலும் இரண்டொமடி நொன்கு சீர்ைைொலும் வரும்

வல்லுநர்ைள்

குறள் தவண்ேொக்ைள்

ேிொிப்ேொர்ைள் அகவ,

இவற்றில்
வகையொைது
முற்றிலும்

இறு ியொைக்
தவண்ேொவின்

மொறொ

எதுகையிகை

இலக்ைண

கூறிய ற்குக்
அடுத்

கவத்துக்தைொண்டு
இரண்டொமடி

குறிப்ேிட்டுள்ை

நொன்கு

ைொரணம்,

அடியின்

மு லடி

வி ிக்கு

மூன்று

சீர்ைைொலும்

ஒரூஉ

த ொடர்ைகை

இரண்டு

வகைைைொைப்

த ொகை நிகலத் த ொடர்
த ொைொ நிகலத் த ொடர்
த ொகை

நிகலத்

த ொடர்ைகைத்

த ொகை

எதுகையொை

என்றும் சுருக்ைமொை அகழப்ேர். த ொகை என்றொல்

சீர்ைைொலும்

த ொக்ைி நிற்றல் அல்லது மகறந்து நிற்றல் எைப்

அகமவ ொைக்

தேொருள்ேடும்.

தேயர்ச்

தசொல்தலொடு

தேயர்ச்

தைொண்டத

எைக் கு. மு ற்ேொவலர் அயல்நொட்டு

தசொல்லும் தேயர்ச் தசொல்தலொடு விகைச் தசொல்லும்

அறிஞொின்

யொப்ேியல்

சுட்டிக்

த ொடரும்தேொது இகடயில் தவற்றுகம, விகை, ேண்பு,

ைொட்டுைிறொர் (கு. மு ற்ேொவலர், குறள்மணி மொகல,

உவகம, உம்கம, அன்தமொழி ஆைியவற்றின் உருபுைள்

ே.5).

இகடயில்

தநொக்ைிகைச்

4. த ொகைநிகலத் த ொடர்
த ொகைநிகலத் த ொடர்ைள் இகவயிகவ என்னும்
ேட்டியகலக் குறித்துப் ேின்வரும் த ொல் ைொப்ேிய
நூற்ேொ அகமந்துள்ைது.
தவற்றுகமத் த ொகைதய உவகமத் த ொகைதய
விகையின் த ொகைதய ேண்ேின் த ொகைதய

மகறந்து

த ொகை

என்ேர்.

இரண்டு தசொற்ைள் அல்லது இரண்டுக்கு தமற்ேட்ட ேல
தசொற்ைள் த ொடர்ந்து ஒரு தமொழி தேொல வருேகவதய
த ொகைநிகலத்

த ொடர்ைள்.

அதுதவ

விகைச்

தசொல்தலொடு விகைச்தசொல் தசர்ந்து வருவது த ொகை
நிகலத்த ொடர் ஆைொது.

5. விகைத்த ொகை
விகையின்

உம்கமத் த ொகைதய அன்தமொழித் த ொகைதயன்று

(த ொல்.தசொல்.414)

அவ்வொ தறன்ே த ொகைதமொழி நிகலதய

விகைச்தசொற்ைள்

(த ொல்.தசொல்.நூ.412)

வருவத

ைொப்ேியம்

த ொகு ி
என்ற

நூற்ேொவின்

ைொலத்த ொடு

விைக்குைின்றது.

ைொலத் ியலும்
மூலம்

வருதமைத்

த ொல்

ைொலத் ியலும்

எைப்
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தேொதுவொைக் கூறிய ொல் இறந் ைொலம், நிைழ்ைொலம்,

விகைத்த ொகைைள்

எ ிர்ைொலம் எை மூன்று ைொலத் ிலும் வரும் எை

என்ேக அறிய முடிைின்றது.

எடுத்துக்தைொள்ை தவண்டும். அதுதவ,

6. ேண்புத்த ொகை

ைொலம் ைரந் தேயதரச்சம் விகைத்த ொகை
(நன்.நூ.364)
என்ற நூற்ேொவின்ேடி ைொலம் ைொட்டும் விகையுருபு
ைைொை

இகடநிகல

தேயதரச்சங்ைள்

ைருத்து.

எழு ிய

தேொ ிந்து

மகறந்து

விகைத்த ொகைைள்

நன்னூலொொின்
உகர

விகு ி

ேொிதமலழைரும்

ைிடக்கும்

சுட்டிக்ைொட்டிச்

தசல்ைிறொர்.

ஆங்ைொங்தை

ஆகூழொல் த ொன்றும் அகசவின்கம கைப்தேொருள்
தேொகூழொல் த ொன் மடி (குறள். 371)
‘தேொகூழ்’

என்னும்

விகைத்த ொகைைள் எ ிர் ைொலத் ொன் விொிக்ைப்ேட்டுக்
ைொரணப் தேொருைவொய் நின்றை எைச் சுட்டுைிறொர். ஒரு
தேொருைின்

ஆக்ை

அழிவுைளுக்குக்

ைொரணத்த ொடு

தேொகும்கூழ் என்ற எ ிர்ைொல விொியில் வந்துள்ைது
என்ைிறொர்.
ஆை கூழ்

தேொைின்ற கூழ்

ஆைின்ற கூழ்

தேொகும் கூழ்

ஆகும் கூழ்

ைொலம்

ைொட்டும்

இகடநிகலைளும்

தேொகும் கூழொல் எைச் தசொற்றைள் குறைில் விொிந்து
வந் ிருந் ொல் நொலகசச்சீர் வரும் என்ற ைொரணத் ொதல
கையொளுைிறொர்

வள்ளுவர்.

ஆகுங்கூழொல் என்ேது நொலகசச் சீரொகும். நொலகசச்சீர்
என்ேது

தவண்ேொவிற்குக்

ைிகடயொது

எைதவ

தவண்ேொவின் இலக்ைணம் ேிகழயொமல் இருக்ை இங்கு
த ொகை ேயன்ேடுைிறது. மொைடி (குறள்.3) என்ற சீகர
விகைத்த ொகை எைக் ைொொிரத் ிைக்ைவிரொயர் விைக்ைி
யுள்ைொர்.
(குறள்.5),

தமலும்
வீழ்நொள்

விொிநீர்

(குறள்.13),

(குறள்.38)

என்ற

நுற்ேொவின்

மூலம்

விைக்குைிறொர்.

ேண்புத்

த ொகை வண்ணம், வடிவு, அைவு, சுகவ, குணம்
ஆைியவற்றின்
இதுதவை

அடிப்ேகடயில் ேிறக்கும். இன்ைது

ஒன்றகை

ஒன்று

சிறப்ேித்து

இரு

தசொல்லும் ஒரு தேொருள் தமல் வரம் இருதேயதரொட்டுப்
ேண்புத்த ொகையும்
த ொல்ைொப்ேியர்.

ேண்புத்த ொகை

என்ைிறொர்

ிருக்குறைில், ஆ ி ேைவன் என்னும்

இருதேயதரொட்டுப் ேண்புத்த ொகை வடநூல் முடிபு
என்ைிறொர் ேொிதமலழைர். ஆ ி ேைவன் இ ில் ேைர
ஒற்று

மிைொகமயொல்

வடநூல்

முடிபு

சுட்டிக்ைொட்டியிருப்ேக க்

விைக்ைியுள்ைொர்.

என்று

ைொொிரத் ிை

இருதேயதரொட்டுப்

ேண்புத் த ொகைகயச் சுட்டிக்ைொட்டிய ேொிதமலழைர்

விகைத்த ொகைைைொகும். ஆகும் கூழொல்,

விகைத்த ொகைகய

(த ொல்.தசொல்.நூ.416)

ைவிரொயர்

தேயதரச்ச விகு ிைளும் மகறந்து நின்று தேயதரச்சத்
த ொடு வந்

என்ை ைிைவியும் ேண்ேின் த ொகைதய

ேொிதமலழைர்

தேொை கூழ்

இவற்றில்

இன்ைது இதுதவை வரூஉம் இயற்கை

இலக்ைண

விகைத்த ொகை

‘ஆகூழ்’,

அன்ை ேிறவும் அ ன் குணம் நு லி

தசொற்தறொடொில்

த ொகைைகை

குறட்ேொவில்

வண்ணத் ின் வடிவின் அைவின் சுகவயிதைன்று

நின்று

இடம்தேறும் குறைொை அவர் சுட்டுவது,

என்ற

த ொல்ைொப்ேியர் ேண்புத்த ொகையின் இலக்ைணத்க ,

ஆகுதமன்ேது

ிருக்குறளுக்கு

ிருக்குறைில் இடம்தேற்றுள்ைை

தசர்புைழ்

மு லிய

ேல

எந்

குறைிலும்

விைக்ைவில்கல.

ேண்புத்

அகைவருக்கும்

ேண்புத்த ொகைகய
அவசியமில்கல
மைி ைின்
கரக்கும்
உள்ைை.

த ொகை

ேண்பு

நன்கு

விைக்ை

எை

அவர்

சொர்ந்

குறித்து
த ொிந்
தவண்டிய

ைரு ியிருக்ைலொம்.

ைருத்துைகை

எடுத்து

ிருக்குறைில் எண்ணற்ற ேண்புத்த ொகைைள்
ேசும்புல்

(குறள்.16),

தசொம்தேொருள்

(குறள்.358), இன்தசொல் (குறள்.99) மு லிய சீர்ைள்
ேண்புத்த ொகையொல் அகமந் ை வொகும்.

7. உம்கமத் த ொகை
த ொடொில் தசொற்ைகை இகணத்துப் தேொருகைக்
தைொடுப்ே ற்கு உம் என்னும் உருபு ேயன்ேடுைிறது.
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‘ஆடும் மொடும் புற்ைகை தமய்ந் ை’ இத்த ொடொில்

உவம

உம்கமத் த ொகை ேயின்று வந்துள்ைது. ‘உம்’ என்னும்

தவைிப்ேகடயொை வந் ிருப்ேின் இரண்டொம் அடியில்

உருபு

மூன்றொம் சீருக்குப் ே ிலொை நொன்குச் சீர்ைள் வரும்.

சில

இடங்ைைில்

தவைிப்ேகடயொைத்

உருபு

மகறந்துள்ைது.

உவம

உருபு

த ொன்றொமல் மகறந்து வரும். அவ்வொறு வருவக

குறள் தவண்ேொவின் ஈற்றடி முச்சீர் ொன் வர தவண்டம்

உம்கமத் த ொகை என்ேர்.

என்ற

வி ி

இருப்ே ைொல்

உவகமத்த ொகைகயக்

கையொண்டிருப்ேக அறிய முடிைிறது.
இருதேயர் ேல்தேயர் அைவின் தேயதர

9. அன்தமொழித் த ொகை

எண்ணியற் தேயதர நிகறதேயர்க் ைிைவி
எண்ணின் தேயதரொடு அவ்வொறு ைிைவியும்
ைண்ணிய நிகலத்த உம்கமத் த ொகைதய
(த ொல்.தசொல்.நூ.417)
என்ற நூற்ேொவில் உம்கமத் த ொகை ஆறு வகைைைில்
வருதமைத் த ொல்ைொப்ேியர் விைக்ைியுள்ைொர்.
(குறள். 19)

எைச்

தசவ்தவண்

ொைந்

த ொகை

வமிரண்டு

தேற்றது

என்று

இலக்ைணக் குறிப்ேிகைக் ைொொி இரத் ிைக் ைவிரொயர்
ருைிறொர். ‘ ொைமும்

த ொகைப்

வமுமிரண்டும்’ எை உம் உருபு

தவைிப்ேகடயொை வந் ொல் தவண்ேொவிற்குொிய சீரும்
வறொகும்

நொலகசச்சீகரத்

என்ற

என்ேது

அன்தமொழித்

த ொகை

த ொகையில்

சிறு வகையிகையுகடய

இ ன்

தவைிப்ேகடயொைக்

தேொருள்.

கூறொமல்
அழகுேட

தவைிப்ேகடயொைக்

இ கை

அன்தமொழித்
அகமத்துள்ைொர்.

கூறிைொலும்

குறள்தவண்ேொ

வடிவத் ில் சிக்ைல் ஏற்ேடும். தசயிகழ (குறள்.1110),
மணிகழ

(குறள்.1114),

மு லிய

சீர்ைைில்

ேணிதமொழி

(குறள்.1121)

அன்தமொழித்

த ொகை

அகமந் ிருப்ேக அறிய முடிைிறது.

10. தவற்றுகமத் த ொகை

ைொரணத் ிைொல்

விர்க்ை உம் உருகேத்

ேிறந்

மொகல தேொலத் த ொடர்ந்

கையும் உொிய வகையில் வரொமல் தவண்ேொவின்
இலக்ைணம்

புறத்து

என்ைிறொர் ேொிதமலழைர். த ொடகலக் குறுந்த ொடி தேண்

ொைந் வமிரண்டும் ங்ைொ வியனுலைம்

என்னும் குறைின் உகரயில்,

த ொடகலக் குறுந்த ொடி (1135) என்ேது உவகமத்

ிருவள்ளுவர்

‘தவற்றுகமத் த ொகைதய தவற்றுகம இயல’

த ொகையொக்ைி உம்கமத் த ொகையொைக் குறிப்ேிட்டு

(த ொல்.தசொல்.நூ.413) என்ேது த ொல்ைொப்ேிய நூற்ேொ.

உள்ைொர்.

தசொல்லின் தேொருகை தவறுேடுத் ி உணர்த்துவ ற்குத்
துகண

8. உவகமத் த ொகை
‘உவமத்

த ொகைதய

வருவது
உவம

இயதல’

(த ொல்.தசொல்.நூ.414) என்ற த ொல்ைொப்ேிய நூற்ேொ
உவம உருபுைள் மகறந்து வருவது உவவகமத்த ொகை

த ொகைகயச்
அணிகய
த ொகைகய

சுட்டிக்

விைக்ைிச்

குறைிலும்ம உவகமத்

ைொட்டவில்கல.
தசன்றிருப்ே ொல்

விைக்ைவில்கல

எைக்

உவகம
உவகமத்
ைரு லொம்.

தவய்த ொள் (குறள்.1113) என்ே ில் ‘தேொன்ற’ என்ற

தவற்றுகம

தவற்றுகமத்

உருபுைள்

த ொகையொகும்.

மகறந்து
அத் கைய

தவற்றுகமத் த ொகைைகைக் குறள் தவண்ேொவிற்குொிய
சீர்,

கை

ட்டொமல் இருக்ை எண்ணற்ற குறள்ைைில்

வள்ளுவர் ேயன்ேடுத் ியுள்ைொர்.

என்ைிறது. இலக்ைண உகர கூறிய ேொிதமலழைர் கூட
எங்தையும் எவ்விடத் ிலும் எந்

தசய்யும்

வொழ்நொள் வழியகடக்கும் ைல் (குறள்.38)
என்னும் குறைில் ‘வழியகடக்கும்’ என்னும் சீகரத்
த ொகையில் எழு ொமல் ‘வழிகய அகடக்கும்’ எை
விொியில்

எழு ியிந் ொல்

மூவவகசக்குப்

ே ிலொை

நொலகச வந் ிருக்கும். குறள் தவண்ேொவிற்ைொை அகச
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ேிகழயொமல்

இருக்ைதவ

இரண்டொம்

தவற்றுகமத்

துகணநூற்ேட்டியல்

த ொகை இடம்தேற்றுள்ைது.
[1]

[2]

என்னும் குறட்ேொ விொிவுகரயில், ேொிதமலழைர்

ம் ம்

விகை என்புழித் த ொக்கு நின்ற ஆறொம் தவற்றுகம
என்ைிறொர்.

எைதவ

ந் ம்

நிகரயில்

இலக்ைணம்

த ொடங்குவ ொல்

ேிகழயொகும்

இக்குறைில்

[4]

 விகைச்

த ொல்ைொப்ேியர்,

த ொல்ைொப்ேியம்

நுண்தேொருள் மொகல,
இ.சுந் ரமூர்த் ி

ேழைியப்ேொ

ேிர ர்ஸ்,

தசொல்ல ிைொரம்,

மு.

-

ிருதமைிைொொி இரத் ிைக் ைவிரொயர்,
ே ிப்ேொய்வு,

த ன்தமொழி

நூலைம்,

மு ற்ே ிப்பு, 1980.
[5]

ேவணந் ி முைிவர், நன்னூல் தசொல்ல ி ைொரம், தசொம. இைவரசு
(உ.ஆ.), மணிவொசைர் ே ிப்ேைம், தசன்கை, மு ற்ே ிப்பு, 2004,

தவற்றுகமத் த ொகை வந் ிருப்ேக உணரலொம்.

ஏழொம் ே ிப்பு, 2013.
[6]

11. முடிவுகர

உகர,

சண்முைம் ேிள்கை (ே.ஆ.), முல்கல நிகலயம், தசன்கை,

தவண்ேொவின்

என்ே ொல்

ேொிதமலழைர்

மு ற்ே ிப்பு, 1995.

என்ேது ந் மது எைக் ைொய்ச்சீர் தேற்றிருக்கும் அடுத்
சீர்

ிருக்குறள்,

தசன்கை, மு ற்ே ிப்பு, 1962, எட்டொம் ே ிப்பு, 2010.
[3]

‘முருைைது குறிஞ்சி நிலம்’ என்புழிப் தேொல உொிகமப்
வந் து

ிறன், ஐந் ிகணப்

ே ிப்ேைம், தசன்கை, மு ற்ே ிப்பு, 2006.

ந் ம் விகையொல் வரும் (குறள்.63)

தேொருட்ைண்

சுந் ரமூர்த் ி, இ.,ேொிதமலழைர் உகரத்

மு ற்ேொவலர், கு., யொப்புக்கு வயது 50 - குறள்மணி மொகல,
நறுமுகை ே ிப்ேைம், தசஞ்சி, மு ற்ே ிப்பு, 2015.

தசொல்தலொடு

விகைச்தசொல்

தசர்ந்து

வருவது த ொகைநிகலத் த ொடர் ஆைொது.
 இலக்ைண உகர எழு ிய ேொிதமலழைர் ேண்புத்
த ொகைகயச்

சுட்டிக்

இருதேயதரொட்டுப்

ைொட்டவில்கல.

ேண்புத்த ொகைகயமட்டும்

சுட்டிக் ைொட்டியுள்ைொர்.
 முப்ேொலில் ைொமத்துப்ேொலில் மட்டும் அன்தமொழித்
த ொகைகயக் ைொண முடிைிறது.
குறைில் த ொகைைள் இடம்தேறவில்கலதயன்றொல்
தவண்ேொவிற்குொிய சீர்,
நொலகசச்சீரும் ேிற

கையில் ேிகழ ஏற்ேடும்.

கைைளும் இடம்தேறும். இ கை

விர்க்ைதவ வள்ளுவப் தேருந் கை த ொகைநிகலத்
த ொடர்ைகைக் குறைில்

ிறம்ேட கையொண்டிருக்ைிறொர்.
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