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உ 

சிவமயம் 

Q_ ரிமையுை 

  

ஒல்காப் பெரும்புகழ்த் தொல்காப் பியனடி. 

பல்காற் பா௮தும் பயன்பெறற் பொருட்டே... 

ஓப்புயர்வற்று விளங்கும் ஈந்தெய்வச் செச்தமிழ் 

அ£லிற் றலைகிறந்து என்று நின்று நிலவுவது” ஆரியர் 

தொல்காப்பியனா சியத்திய தொல்காப்பிய மொன் Smut, 

இவ் வுயர்தனிச் செம்பொழிால் எழுத்ததிகாரம், சோல் 

லதிகாரம், பொருளதிகாரமென மூன்றதிகாசங்களாகப் பகுக் 

கப்பட்டுள்ளது. இவ்வதிகாசங்களு ணடுகாயகமா நிற்கும் 

சொல்லதிகாரத்திந்கு ஆரியர் இளம்பூரணர், சேனாவரை 

யர், நச்சினார்க்கினியர், கல்லாடர் முதலிய பெரியா ௬சை 

கண்டுள்ளார்கள். இப்பெரி.பாருசை பலவற்றுள்ளும் ஓப் 

புயர்வஜ் றோதுவார்க் இன்பந்தந் துவகை யூட்டுவதோடு 

ரலாசிரியர் கருத்தைத் தெள்ளிஇல் விள்ளுறச்செய்வது 

அரியர் சேனாவரைய ர௬சையொன்றே யென்பது புலத் 

தூறை முற்றிய நலத்தகையார் பலரும் நன்கறிர்ததொன்றே 

யாம். இவ்வரையர் அருமை பெருமைகளை ஆசிரியர் மாத 

வச் சிவஞானயோகிகள் தொல்காப்பிய முதற் சூத்த 

விருத்தியு அன்ரு விளக்படள்னார்கிள் ஆண்டுக் காண்சு, 

யான் மதுரைத்  தமிழ்ச்சங்கத்.துக் கல்.லூரியிற் கல்வி 

பயிலுல் காலத்து அச்சங்கத்துச் தொல்காப்பிய வேட்டுப் 

பிரதியொன்றை யுடன்வைத்துப் wud or pase தன். அப் 

பிரதியிழ் கில பாடபேதங்களும், திருத்தங்களும் கடைத் 

தன. பின்னர்த் இருவாவடுதுறை யாதின மடத்திற் கல்வி | 

பயிலுங்காலத்து அ௮வ்வாகீனத்துப் பிசஇகளிற் சில பாட 

பேதங்களும், இருத்தங்களும் இடைத்தன. இத்திருத்தல் 
களும், பாடபேதங்களும் சொல்லதிகாரம் பயில்வார்க்குப் 

பெரிதும் பயன்படுமென வுள்ளித் தன்னலங் கருதாது 

தமிழ் ஜலமொன்றே கருதிபுழைத்து வருபவரும், எனதின்
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னுயிர் நண்பருமாயெ ௨ பர் ளைவத்திறாவாளர் திருவாங்கம் 

பிள்ளையவர்கள் தங்கள் சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழக 
வாயிலாக இத் திருத்த களுடன் சோல்லதிகாரத்தை ௮ச்சு 

வாகனமேத்றி வெளிம் டடுள்ளார்கள். இவர்கள் செய்த 

பேருதவிக்குத். தமிழுலகம் நன்றி பாராட்டக் கடமைப் 

பட்டுள்ளது. கற்க, ் 

ஈ மாடச் கூடற் மர் கொன்றைக் 

) “குறுங்கணி லேப்ட்ச கருங்கள-ச் இறைவன் 

சாரண் ணிகளஞு வரண விருர்த 

மூதவிடை ச...3பென அுதலிப சங்கம் 

நீல்கிய Sore மோங்குறச் ஈகரிற் 

நீங்கரும் பனு யோங்குறு or bees 

“புலலர் பாடு மஃ:3ல் சான்மிக்கூற் 

றேய்ர்தமெய்ப் பலவ னாய்ர்தமெய்ப் புலவர் 

   

  

இலம்படல் கா£3 சலம்பட வுதவும் 

கள்ளியேய் சோலடயோ னுள்ளுறு முக்க 

பாண்டிய னெ 
   

   

ம்பேர் பூண்டவென் குலமணி 

முன்ன மிழைத்த 
ஞ் வெத்தியா orgs ge. 

  பொன்னுச் சா. 

திவத்இற் றோன் 
பாண்டிக் துமையெனு மாண்டகை தாம் வளர் 

சங்கச் இனுக்ளோ ரங்க மாகிய 

கல்லூ ரியிழ்பம்ல் பல்லார் குழுவினி 

லென்னையு மொருவளுத் துன்னுறச் செப்து ” 

கரும்பயிலக் கூலி தருமா போல உண்டியு மருந்து முறை 
யு மறைய முதவிக் லை்மாறு கருதாது கல்வி பயிலச் 

   
செப்” பேருதவிக் கறிகறியாக இத்திருத்தங்களை aps 

சசரிமையும் இத்தலச் தெய்திய 

இல கனாகிய  அப்பாணடித் துரைச்சாமி . யவர்களுக் 

குரில௰யாக்குகின்றேன். [ 

  

புலமையும் முறை 
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தலைமைத் ship Glue, 

Carpasgsrar போர்டு ஹைறஸ் குடல், 
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‘Sager லுடுச்ச வியன்கண் ஞாலத்துத் 

சாங்கா ஈல்லிசைத் தமிழ்ச்குவிளச் சகாகென 

வானோ சேத்தும் வாய்மொழிப் 'பல்புக 

மானாப் பெருமை யகத்திய Oem cr ay 
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அருக்தமிழ் அறிவுறுத்த மாணாக்கர் பனனிருவருவ 

* பொருந்தக் கற்றுப் புரைதப வணர்ந்தோர் 

sadiog dass தொல்காப்பியன் £ 

, எனப் பெருஞ்சிறப் பெய்தித் தலைமைசான்ற 2 

தோல்காப்பியனார் அருளிய * ஒல்காப் புகழமுடை ம் ; 
காப்பிய” மென்னும் அரிய? பெரிய oro தலைச்சங்கள்றின் 

  

பின்னரிருஈது தமிழாசாப்ஈ்து பனுவ லியத்றிய  வாஉ. 

புலவர்க் கெல்லாஞ் சறகத இலக்கணமாய் கின், 
யுலவவதாயிற் றென்க. இவ்வருமந்த விலக்கணம் : : 

காரம், சோல்லதிகாரம், பொருளதிகார மென மு: 
அவற்றுள் எழுத்ததிகாசத்தை ஆ௫ரியர் நச்சில*- 

ருரையொடு வெளியிட்டனம். சொல்லதிகாரத்ை.:ஃ ௨ 

நாற் கடலுச் தென்னூறி கடலும் நிலைகண்டுணர்ட் 2 றி 

யர் சேனாவரையர் சீரியவுசையொடு அச்சிட்டபை. 

        

யாம் அ௮ச்சிடுகையில் உசைக்சண் மேற்கோவ்௨ 
   

    
   

இன்ன விடத்சனவென. விளக்கியும், ல இருப 

செய்து மூபகரித்த காலஞ்சென்ற இருவாளர் தி ஃ. 

சுந்தரம் பிள்ளை ந, &. அவர்கட்கும், இன்னும் பஸ 
கோள்களை அங்கனம் விளக்கயதோடு சில By? x 

காட்டியும் ஆங்காக்குக் குறிப்புரை வசைஈஜம் asso 29  
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உக்களைந்து முதவி புரிந்த சோழவந்தான், போர்டு ஹைஸ் 
கூல் தலைமைத் தமிழாசிரியர், இருவாளர் கந்தசாமியார் 
அவர்கட்கும் என்றம் மறவர ஈன்றி பாசாட்டக் கடமைப் 
பட்டுள்ளோம். 

இத்தகைய செய்கைகளின் எம்மையும் எமது ஈண்பர் 
களையும் ஊக்கி கின்று ஊறகற்றி எடுச்தன இனி முடியு 
மர்று அருள்புரியும் எல்லாம் வல்ல இறைவனை இறழைஞ்சு 
கன்ஜோம். 

2 க இங்கனம், 

திருகெல்வேவி, © திருநேல்வேலி, தென்னிந்திய 
உருத்சரோத்காரிஸ் ன க கட் ‘ சித்திரைம்' ௨௫௨ ) சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்.



இப்பதப்பில் எடுத்அக்காட்டிய 
மேற்கோள் நாூற்பெயர்களின் முதற்குறிப்பகராதி. 

——= ee, 

HS, HED— BSE SoH 

ஆசாரக்கோவை. 

*உரியியல் 

*எழு--எழுத்ததிகாரம் 

ஐஸ், ஐங்குற--ஐங்குறு நாற 
ஐச் இணைஜம்பது 

சலி--சலித்தொகை 

களவி நாற்பது 

குறள்--இிருக்குறள் 
குறிஞ்சிச்சகலி--கவித்தொகை 

* குறிஞ்சிப்--குறிஞ்சப்பாட்டு 

குற, குதுச்--குறுச்தொகை 
சிலப்--சலப்பதிகாரம் 

ர்சறபாண்--சிறபாணாற்றுப் 

[படை 

*சொல்--சொல்லதஇகாரம்   

*திருுருகா, முருகு--திரு 
[மூருகாற்றுப்படை 

சற் ஈற்றிணை 

சாலடி.--நாலடியார் 

* தூன்மாபு 

*செடுஈல்--செடுகல்வாடை. 

பதித் பதித்றுப்பத்து 
புறம்--புறகானூறு 
*பெரும்பாண்--பெரும்பாணாற் 

[ஆப்படை 

*பொருகராற்--பொருகராற் 
: [படை 

*பொருள்- பொருளதிகாரம் 

*ம.-- மதுரைக்காஞ்சி 

மரபியல் 

மலை, மலைபடு--மலைபடுகடாம் 

ரமூல்லை--முல்லைப்பாட்டு 

  

தொல்காப்பியம் ர பத்துப்பாட்டு
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சசால்ல இகாரம் 

சேனாவரை யம் 

  

தன்றோ ணான்கி ஜொன் அகைம் மிகூஉங் 

அளிறுவளர் பெருங்கா டாயினு 

மொளிபெரிஐ சிறர்தன் றளியவென் செ eee. 

856 piper oapQup குணர்த்திய 
மாதொரு பாகனை வழுத்தும் 
போ தமெய்ஞ் ஞான ஈலம்பெறற் பொருட்டே. 

sacs தாமரைத் தாதார் கோயி 

லவளைப் போற்று மருர்சமிழ் குறித்தே. 

சந்தனப் பொதஇயத் தடவசைச் செந்தமிழ்ப் 

பரமா. சாரியன் பதங்கள் 

இரமேற் கொள்ளும் திகழ்சசற் பொருட்டே. 

el Ec 

க. கிளாவியாக்கம் 

உயர்திணை யென்மனார் மக்கட் சுட்டே. 
ய&றிணை பென்மனா வரல பிறவே 
யாயிரு திணையி னிசைக்குமன சொல்லவே
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நிறுத்த முறையானே சொல்லுணர்த்திய வெடுத்துக் 

கொண்டார் ) அதனால் இவ்வதிகாரஞ் என்ட காமவ்கன் 

னம் பெயர்த்தாயித்று. 

சால்லாவது எழுத்தோடு ஒருபுடையானொத்றுமை 

யூடை நாய்ப் பொருள் குறித்து வருவது. உசையாகிரிய 
ரும் எழுத்தாதற் ஐன்மையொடு புணர்ந்சென்பார் * எழுத் 

தொடு புணர்க்து' என்றாசாகலின், ஒருபுடையொற்றுமையே 

கூறினார்... தன்மையொடு புணர்ர்சென்னாக்கால், ஓசெழுத் 

தொருமொழிக்கு எழுத்தொடு புணர்த்லின்மையிற் சொல் 
லாகலெய்தாதென்க. பொருள் குறித்து வாசாமையின் 

அசைநிலை சொல்லாகாவெனின் ;---* ஆவயி னாறு முன்னிலை 
யசைச்சொல்' (சொல்-௨௪௪.) என்..றம், * வியங்கோளசைச் 
சொல்? (சொல்-௨௪௩.) என்ன மோததலான், அவையும் 

இடமுதலாகய பொருள் குறித்து வந்தனவென்க. * யரகா 

பிற பிறக்கு (சொல்-௨௪௯.) என்னுக் தொடக்கத்தனவோ 

வெனின், அவையும் மூன்றிடத்திற்கு முரியவாய்க் கட் 
டுசைச் சுவைபட வருதலிற் பொருள் குறித்தனவேயாம். 

இக்கருத்தே பற்றியன்தே ஆரியர் * எல்லாச் சொல்லும் 
பொருள்குறித்: தனவே” (சொல்-௧௫௫.) என்றோதுவா 
சாயிற் றென்க. ் 

சொற்றான் இரண்டு வகைப்படும், தனிமொழியுச் 
தொடர்மொழியுமென. : அவற்றுள், தனிமொழியாவ.து 

*சமவாயவாற்றலாற் பொருள் விளக்குவ௫. தொடர்மொழி 
  

* சமயவாற்றலாற். பொருளுணர்த்துவன குறிப்பு மொழி. 

௮வை * வினை வேறுபடூஉம் பலபொரு ளொருசெொரல் ்* முசவிய 

சூத்திரங்களால் உணர்த்தப்படுவனவாம், சவசம்புக்கு கின்று. ₹மாச் 

கொணா வென்றவழிக் குதிரையைச் கொண்டு வருதல் முதலியன 

அவற்றிற்கு உதாரணமாம், இவ் வுரையாசிரியர் தனிமொழி 

நரன்கு லகைப்படுமெனச் கூறி, அவற்றிற்கு உதாரணம் மரம், 

உண்டான், மற்று, சணீ எனச் காட்டியிருப்பகனால் இச்சொற்கள் 

சமயவாற்றலாற் பொருளுணர்த்தாமை சாண்ச. பல உரைப்பிரதி 

SHIN சமலாயவாந்றலால் எனச் காணப்படுகிற. சமவாயம் சொல்
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யாவது அவாய்நிலையானும் தகுதியானும் அண்மை நிலையா 

னும் இயைந்து பொருள் விளக்குக் சனிமொழியிட்டம். 

பெயர்ச்சொல்லும், வினைச்சொல்லும், இடைச்சொல் 

அம், உரிச்சொல்லுமெனத் தனிமொழி சகான்கு வகைப் 

படும். மரமென்பது பெயர்ச்சொல். உண்டானென்பது 

வினைச்சொல். மற்றென்பது இடைச்சொல். . ஈனியென் 

பது உரிச்சொல். 

இருமொழித்தொடரும் பன்மொழித் தொடருமென த் 

தொடர்மொழி இசண்டு வகைப்படும். சாத்தன் வந்தா 

னென்பது. . இருமொழித்தொடர். அறம்” வேண்டி யாச 

னுலகம் புரர்தானென்பது பன்மொழித் தொடர். 

அ௮திகாரமென்னுஞ் சொற்குப் பொருள் பலவுள 

வேனும், ஈண்டதிகாமென்றது ஒருபொருணுதலிவரும் 

பலவோத்தினது : தொகுதியை என்க. வட.நரலாரும் ஓரி 
டத்து கின்ற சொற் பலசூத்திசங்களோடு சென்றியை தலையும் 
ஓன்றன இலக்கணம் பற்றி வரும் பல சூத்தூ.த்தொகுதியை 

யும் ௮திகொாரமென்ப.* சொல்லஇகாசம் சொல்லையுணர்த்திய 

லுக்கும் பொருளுக்குமுள்ள ஒற்றுமைச் சம்பர்சம், இதனை இவ் 

வுரையாிரியர் இவ்வியல் ௪-வது சூத்திர வுரையில் “சொல்லோடு 

பொருட்கு ஒற்றுமை கருதி ஆண்மை இரிக்த'” என்றார். gs. 

லால் சொல்லோடு பொருட்கு ஒற்றுமை கோடல் ஆூரியர் துணி 

் பாம், ஆதலால் சமவாய்வாற்றலால் என்றிருப்பதே ஈலம். ஆரியர் 
தொல்காப்பியரும் உரியியலில் *தடவுங் சயவும் களியும் பெருமை 

எனச் சொல்லும் பொருளு மொற்றுமைப்பட ஓ.தியிருப்பதையுங் 
காண்க, ஆூரியர் மாதவச் லஞான யோ௫கெள் முதற் சூத்திர 

விருத்தி பச்சம் ௨௧-ல் சொல்லும் பொருளு மொற்றுமை sue 

பட வருதற்கு: *இடவால் பண்ணை யாயிரண்டும் விளையாட்டு ' என 

வும், ₹தடவுங் கயவும் களியும் பெருமை ” எனவும் எடுச் அதகரித் 

திருக்கும் இச்சூத்திரங்களையும் சோச்குக, இதனை ஆயாது இலக் 

கண விளக்க நூலாிிரியர் (தனிமொழி சமயலாற்றலாத் றனித்தும் 

எனச் சூத்.இரித்இடர்ப் படுவதையும் நோக்குக, 

்.. * இதனைச் வெஞானமுனிவர் விரிசத்துணர்த் இனர், தொல் 

'காப்பியச் சூத்திரவிநத்தியுட் காண்க,
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வதிகாசமென விரியும். அச்சொல்லை யாக்கன முணர்த்தி 

ஞனோவெனின், தம்மையே யெடுத்தோஇயும் இலக்சணங் 
கூறிய (pam Be னென்பது. 

வழுக்களைந்து சொற்களை ஆச்க்கொண்டமையான், . 
இவ்வோத்துக் இளவியாக்கமாயித்று. ஆக்கம்--அமைத்துக் 

கோடல், கொய்யு நுறுங்குவ் களைந்து அரிச யமைத்தாரளை 

அரிசியாக்கனா சென்பவாகலின். சொற்கள் பொருள்கண்மே 

லாமானணர்த்தினமையாற் இளவியாக்கமாயிற் றெனினு 

மமையும். பொதுவகையாற் கிளவி யென்றமையால், தனி 

மொழியும் தொடர்மொழியுங் கொள்ளப்படும். Gere, 

சொல், மொழி என்னுந் தொடக்கத்தனவெல்லாம் ஒரு 
பொருட்கிளவி. 

இதன் பொருள் : மக்களென்று கருதப்படும் பொருளை 

ஆரியர் உயர்திணையென்று சொல்லுவர்; ' மக்களென்று 

கருதப்படாத பிறபொருளை அ௮ஃறிணையென்௮ சொல்லுவர்; 

அவ்விருதணேமேலுஞ் சொற்கணிகழும் என்றவாறு. 

எனவே, உயர்திணைச் சொல்லும் ௮ஃதிணைச் சொல்லு 

மெனச் சொல்லிரண்டென்றவாஞும். 

மக்கட்சாதி சறர் தமையான் 'உயர்இணை' யென்றார். 

என்மனாசென்பது செய்யுண்முடிபெய்தி கின்நதோ 

சாரீற்றெதிர்கால மு.ற்றுச்சொல். என்.றினோர்.. கண்டி௫ 
னோர் என்பன முதலாயின அவ்வாறு வந்த இறந்தகால : 

மூற்றுச்சொல். என்ப என்னு முற்றுச்சொல்லினது பகசங் 

குறைத்து மன்னும் ஆருமென இசண்டிடைச்சொந்பெய்து 

விரித்தாரென்று உரையாசிரியர் கூறினாசாலெனின் ;-- 

என்மனாசென்பது இடர்ப்பட்டுழிச் இுபான்மை வாசாது, 
அரலுள்ளுஞ் சான்றோர்செய்யுளுள்ளும் பயின்று வருதலா 

னும், இசைகிறையென்பஅ மஅத்துப் பொருள் கூறுன் 

ரர் பின்னும் இசைநிறையென்றல் மேத்கோண்மலைவாதலா 
Bib, அவர்க்கது கருத்தன்றென்க. மாணுாக்கர்க்குணர்வு 
பெருகல் வேண்டி வெளிப்படக் கூறாது உய்த்துணர வைக்
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தல் ௮வர்க்யெல்பாகலாற் செய்யுண்முடிபென்பது கூராரா 
யிஞர்.* 

என்மனாராசிரியசெனவே, உயர் திணை அஃறிணையென் 

பன தொல்லா?ிரியர் குறியாம். ஆ௫ரியசென்னும் பெயர் 

வெளிப்படாது நின்றது. 

மக்களாகிய சுட்டு யாதன்கணிகழும் ௮து மக்கட்சுட் 

டெனப் பண்புத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித் 

தொகை. ர ஈண்டு மச்களென்றது மக்களென்னுமுணர்வை. 

எனவே, மக்களேயாயினும் மக்களென்று சட்டாது பொரு 

ளென்று சுட்டியவழி உயர்திணை பயெனப்படாதென்பதாம்.?!' 

இனி அவசலவென்னாது பிறவென்றேவிடின் யாதல் 

லாத பிறவென்று அவாய்கிற்குமாகலின், *அவசல' வென்ஞார். 

மக்கட்சுட்டே யென்று மேனின்றமையின் மக்களல்லாத 
, பிறவென்றுணாலா மெனின்;--ஆற்றன் மூதலாயினவற் 

ருற்கொள்வது சொல்லில்வழியென மறுக்க. இனி ௮வசல 
வென்றே யொழியின் அவற்றது பகுதியெல்லாம் எஞ்சாமற் 

றழுவாமையின், எஞ்சாமற்றழுவுதற்கு *அவசல பிற' வென் 

ரர். ் 

செய்யுளாகலான் ஆயிரு இணையெனச் சுட்டு 8ீண்டது. 

வசையறையின்மையின் ஈண்டு யகாவுடம்படுமெய்யாயிந்று, 

சசொன்னிகழ்ச்சிக்குப் பொருளிடமாகலின், ஆயிரு 

திணையின்,ண் ணென ஏழாவது Ailes. இன்சாரியை 
  

* ஈண்டுக் கூறியவாற்னுல் மன் இசின் இரண்டும். முறையே 

எதர்சால விடைநிலையும் இறர்.த கால விடைகிலையுமாமென்பது 

பெறப்பட்டது. இவெஞானமுனிவர் சிவகானபாடியத்துள். “என் 

மனாரென்பது செய்யுண்முடிபாயதோர் ஆரீ.ற்றுமுற்௮.ச்சொல், மன் 

எதிர்சாலவிடைகிலை. ௮து *உயர் இணை யென்மஞார் மக்கட்சுட்டே் 

என்னுஞ் சூத்இரத்துச் சேனாவரையருரையானுமறிக ' என்றார், 

இங்கனமாகவும், மன் இறசர்தசாலவிடைகிலையென்பர் சிலர். 

* மச்சட்சுட்டென்பது அன்மொழித்தொகை யன்றெனவும் 

இருபெயசொட்டாகுபெயசெனவுஞ் naigensan ee கூறினர். 

சொல்க சூத்திரவிருத்தியுட் சாண்கு .
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வேற்றுமை யுருபுபத்றியும் பற்றா தும் நிற்குமென்று உசையா 
சிரியர் இரண்டாவது விரித்தாசாலெனின்;---* சாரியை யுள் 

வழிச் சாரியை கெடுதலுஞ்-சாரியை யுள்வழித் தன்னுருபு 

நிலையலும் ” (எழு-கடு௪.) என்றிசண்டாவதற்குத் திரிபோ 

தஇினமையானும், *செலவினும் வரவினுர் தசவினுங் கொடை 

யினும் ? (சொல்-௨௮.) என்புழியும் பிருண்டுமெல்லாம் ஏழா 

வது விரித்தற்கேற்பப் பொருளுசைத்தமையானும், அவ் 

வுசை போலியுசை யென்க. ஆயிருஇணையினு மென்னும் 

உம்மை விகாரவகையாற் ஹொக்கு நின்றது) 

இசைக்குமென்பது செய்யுமென்னு முற்றுச்சொல். 

மன்னென்னு மிடைச்சொல் மனவென வி அரிந்து 

நின்றது. மன்னென்று பாடமோதுவாரு முளர். 

ஏகாரம் ஈற்றசை. 

சொல் வரசையவஙுத்தலே இச்சூத்திசத்திற்குக் கருத் 

தாயின், ஆடுஉவறிசொல் மகடூஉவறிசொல் என்றாற்போல 

உயர்தணைச்சொல் ௮ஃறிணைச்சொல் என வமையும், உயர் 

திணை மக்கள் ௮ஃறினை பிறவெனல் வேண்டாவெனின்;-- 

உயர்திணை ௮ஃகிணனையென்பன தொல்லாசிரியர் குறியாக 

லான் ஆடுஉ மசடூஉப்போல வழக்கொடு படுத்.துப் பொரு 

ளஞுணசலாகாமையின், உயர்திணை மக்கள் ௮ஃறிணை பிற 

வெனல் வேண்டுமென்பது. இவ்வாறு ஒருபொருணுதலிற் 

மூக உசையாக்கால், சூத்திமொன்றாமாறில்லை Quieres. (க) 

௨. ஆடூஉ வறிசொன் மகடூஉ வறிசொற் 

பல்:2லா ரறியுஞ் சொல்லொடு சிவணி 

யம்முப் பாற்சொ லுயர்திணை யவ்வே. 

இதன்போருள்: ஆடுஉவறிசொல்லும் மகடூஉவறிசொல் 

அம் பல்லோசறியுஞ்சொல்லொடு பொருந்தி அம்மூன்று 

கூற்றுச்சொல்லும் உயர்தணையனவாம் என்றவாறு. 

ஆண்மகனை ஆடூ£உ வென்றலும் பெண்டாட்டியை 

மகடூஉவென்றலும் பண்டையார் வழக்கு
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அறிவு முதலாயினவற்றான் ௮ண்மகன் சிறந் தமையின் 

ஆடுஉவறிசொன் மாற்கூறப்பட்டது. பன்மை இருபாலும் 

பற்றி வருதலிற் பல்லோசதிசெரற் பிற்கூறப்பட்ட௫. 

இரண்டாம் வேற்றுமை உயர்இணைக்கட் சிறுபான்மை 

தொகப்பெறுதலிற் ஜொக்கு நின்றது. Bhigs புணர்ச்' 
யன்மையின் விகாசவகையாஜ் ஜொக்கதென்பாரு முளர். 

நீதிவணியென்னும் வினையெச்சம் உயர்தணையவென் 

னும் வினைக்குறிப்புக் கொண்ட ௮, ஆரும்வேற்றுமையேத்து 

நின்றசொழ் பெயசாயும் வினைக் குறிப்பாயும் நிற்குமாகலான். 
“உயர்திணையவாமென்னும் முப்பாற்சொல்லின் வினை ஆடுஉ 

வறிசொல் மகடுஉவ௱றிசொல் என்னுமிரண்டன் வினையாக 

சிவணியென்னுஞ் செய்தெனெச்சத்திற்கு வினைமுதல்வினை 
யரயினவாறென்னையெனின் ;--உயர்்தணையவாதல், ஆடஉ 
வறிசெரல் மகடூஉவறிசொல் என்பனவற்றிற்கு மெய்துத-. 

லான், வினைமுதல் வினையாமென்க, “மு. தனிலைமூன்றும் வினை 

முதன் முடிபின' (சொல்-௨௩௰.) என்புழி வினைமுதல்வினை 

யென்னுக் துணையல்லது பிறிதொன்றற்குப் பொதுவாகாது 

வினைமுதற்கே வினையாதல் வேண்டுமென்னும் வசையறை 

யின்மையின். அல்லாக்கால், *இவளுமிவனுஞ் சிற் றிலிழைத் 
அஞ் சி௮ுபறையறைந்தும் விளையாடுப” என்பனயபோல்வன 

அமையரவா மென்க./:) 

ஆடஉவறிசொன் முதலாயினவற்றை யுணர்த்தியல்லது 

அவற்ததிலக்கண முணர்த்தலாகாமையின், பாலுணர்த்து 

மெழுத்து வருப்பவே அவைதாமும் பெறப்படும் இச்சூத்தி 

சம் வேண்டாவென்பது கடாவன்மை யுணர்ச. 

உயர்தணைச் சொல்லுணர்த்தி௮தனது பாகுபாடு கூறு 
கின்ராசாகலின், *அம்முப்பாற்சொலுயர்திணைய' என்ராசாயி 
னும் உயர்தணைச்சொல் மூன்று பாகுபாடு படுமென்பது 
  

* உயர்திணையவென்பது வினைக்குறிப்புமுற்றாங்கால் அகரம் 

ஆரும்வேற்றமையுருபாசாது, வினைக்குறிப்புமுற்று விகுதியேயா 

ென்றறிக.



௮ தொல்சாப்பியம் [கிளவி 

கருத்தாகக் கொள்க. ' இக் கருத்தானன்றே, ஆரியர் ௮ம் 
முப்பாந்சொல்லும் என * இனைத்தென வறிந்த பொருட் 
டொகுதிக்குக்? ( சொல்- ௩௩.) கொடுக்கும் உம்மை 
கொடாசாயினும், உசையாடூரியரும் உயர்்ணை யெனப். 
பட்ட பகுப்பை விரிப்புழி இத்துணையல்லஅ விரிபடாதென் 
பது ஈண்டுக் கூறியது என்ற௮ுசைத்ததூஉமென்க. *ஆயிரு 
பாற்சொ லஃறிணை யவ்வே' (சொல்-௩.) என்பதற்கும் 
ஈதொக்கும். (2) 
&.  ஒன்றறி சொல்லே பலவறி சொல்லென் 

மூயிரு பாற்சொ லஃறிணை யவ்வே. 

இதன்பொருள்: ஒன்றனையறியுஞ்சொல்லும் பலவற்றை 
யறியுஞ் சொல்லுமென அவ்விரண்டுகூற்றுச் சொல்லும் 
௮ஃதிணையனவாம் என்றவாறு. ் (6) 

௪... பெண்மை சுட்டிய வுயர்தணை மருங்கி 
~ னாண்மை திரிந்த பெயர் திலைக் இளவியுந் 
“ப. தெய்வஞ் சுட்டிய பெயர் நிலைக் இளவியு 

மிவ்வென வறியுமந் தந்தமக் இலவே 
யுயர்திணை மருங்கிற் பால்பிரிந் திசைக்கும். 

- இதன்போருள் : உயர்தணையிடத்துப் பெண்மைத் 
தன்மை குறித்த ஆண்மை இரிந்த பெயர்ச்சொல்லும், தெய் 
வத்தைக் குறித்த பெயர்ச்சொல்லும், இவையெனக் தம் 
பொருளை வேதறிய கித்கும் ஈத்தெழுத்தினைத் தமக்குடைய 
வல்ல, உயர் தணையிடதத அதற்குரிய பாலாய் வேறுபட் 
டிசைக்கும் என்றவாறு, . 

பால் Cages sora gy தாமுயர்திணைப் 
பெயசாய் ஆடூஉவறிசொன் முதலாயினவற்றித்குரிய ஈத் 
தெழுத்தே தம்வினைக்கறோக இசைத்தல், 

உதாரணம்: பேடி வந்தாள், வெண்மை, பேடியர் 
வந்தார் எனவும்; தேவன் வந்தான், தேவி .வர்தாள், தேவர் 
வந்தார் எனவும் வரும். 
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அலிப்பெயரின் கீக்குதற்குப் (பெண்மை சுட்டிய” என் 

- அம், மகடூஉப்பெயரின் நீக்குதற்கு அண்மை இரிந்த' என் 
அங் கூறினர். 

பெண்மை சுட்டிய' எனவே பெண்மை சட்டாப் 
பேடென்பதும் ஓழிக்கப்பட்டதாம். 

பெண்மைதிரித௮  முண்டேனும் அ௮ண்மைதிரிதல் 

பெரும்பான்மையாகலான் *அ௮ண்மை திரிகத' என்மார். 

பேடியர் பேடிமார்(பேடிகள்) என்பனவும் அடங்குதற் 
குப் பேடியென்லும்' பெயர்நிலைக்களவியென்னாது (பெண் 
மை சுட்டிய ஆண்மை இரிந்த பெயர்நிலைக்களவி' என்ரார். 

பெண்மை சுட்டிய என்னும் பெயரெச்சம் பெயர் 
நிலைக்ளெவி என்னும் பெயர் கொண்டது: ஆண்மை திரிக்த 

என்பது இடைகிலை. 

‘ கன்மைதிரிபெயர் *. .( சொல்-இ௬.) .என்றாற்போலச் 

சொல்லொடு பொருட் கொற்றுமை கருதி * ஆண்மை aie s 

பெயர்நிலைக்ளெவி' என்றார். 

உயர்திணைமருங்கற் பால்பிரிர் இசைக்கும் எனவே சமக் 

கெனவேகீறின்மை பெறப்படுதலின், *இவ்வெனவறியுமச் 

தந்தமக்கலவே' எனல் வேண்டாவெனின்:--* தமக்கென 
வேதீறுடையவாய் ஆடுஉவறிசொன் .முதலாயினவற்றிறத் 

குரிய ஈற்றானும் இசைக்குங்கொல் என்னும். ஐய 4 நீக்கு 

தற்கு ௮ந்தந்தமக்லெவே' எனல் வேண்டுமென்பது. 

பாலுளடங்காத பேடியையும் திணையுளடங்காத தெய், 

வத்தையும் பாலுள்ளுந் இணையுள்ளுமடக்கெவாறு, ‘on 

! சுட்டியவென்பது செய்யியவென்னும் - வினையெச்௪ 

மென்றும், ஆண்மை திரிதல் சொற்கின்மையித் பெயர்டிலக் 
இளவி என்பது ஆகுபெயசாய்ப் பொருண்மேனின்றதென் 

ும் உரையாிரியர் கூறினாரா லெனின். அண்மை இரிதல் 

பெண்மைத்தன்மை, யெய்துதற் பொருட்டன்றிப் பேடிக் 
  

* * தமக்குரிய Spay -னிசைப்பதன்றியும் ' எனவும் பாட



ம தொல்காப்பியம் [கிளவி 

இயல்பாகலித் பெண்மை சுட்ட வேண்டி ஆண்மை இரிந்த 
வென்றல் பொருந்தாமையானும், பொருளே  கூறலுந்றா 
சாயின் ஆசிரியர் பேடியுந்தெய்வமுமென்று தாங்கருதிய 

பொருள் இனிது விளங்கச் சுருங்யெ வாய்பாட்டாற் சூத்தி . 

. ரிப்பசாகலானும், அவர்க்கது கருத்தன்மையான், உசையா 
“இரியர்க்கும். அனு. கருத்தன்றென்சு.ி (௪) 

௫. ஸஃகா னொற்ே p யாடூஉ வ றிசொல். 

இதன் பொருள் : னஃகானாகயெவொத்று ஆடுஉவறி 
சொல்லாம். என்றவாறு. 

உதாரணம்: உண்டனன், உண்டான், உண்ணாகின்ற 

னன், உண்ணாகின்ரான், உண்பன், உண்பான், கரியன், கரி 

யான் என வரும். 

| Bib, பாலுணர்த்துதற் இறப்பு "நோக்கு ee 
    

  

யென்றார். . 4 அறமாவதழுக்காறின்மை” என்றாற்போல 
னஃகானொற் முடுஉவறிசொல் என்றாராயினும், ஆடுூஉவறி ' 

சொல்லாவது னஃகானொற்றென்பது கருத்தாகக் கொள்க. 

் ளஃகானொத்று ? gpaontera singe iia uae 

ஏகாரம் அசைநிலை. 

உசையா௫ிரியர் ிரிசல்யென்றாசாலெனின் பிரிநிலை 

யாயின் அடூஉவறிசொஜற் இலக்கணம் கூறுதலன் றிப் பிரித்து 

அதன் இறெப்புணர்த்துதலே கருத்தாமாகலின், அவ்வுரை 

போலியுமையென்க. (௫) 

௬.  ளஃகா னொற்றே மகடூஉ வறிசொல். ' 

. இதன் போருள்: ளஃகானாகயவொற்று மகடூஉவறி 

சொல்லாம் என் றவாறு. 

உ தாரணம் ். உண்டனள், உண்டாள், உண்ணாகின்ற 

னள், உண்ணாகின்முள், உண்பள், உண்பாள், கரியள், கரி. 

யாள் என வரும். (௬)



சா தட் களா. நதர றத பதற 

              

   
   

      

   

    

   

    
   

            

   

  

யாக்கம்] சொல்லதிகாரம் க 

௭.  ரஃகா னொற்றும் பகா விறுதியு தை 
மாரைக் கிளவி யுளப்பட. மூன்று 

ஸ் நேரத் தோன்றும் பலர றி சொல்லே. Ee இடம் 
இதன் போருள் : ச கானுொத்றுப் பகசமாகிய 

விறுதியும் மார் என்னுமிடைச்சொல்லும் இம்மூன்றும் 

பலசறிசொல்லாம் என்றவாறு. ஏ யென்பது ஈற்றசை, 

உதாரணம் : உண்டனர், உண்டார், உண்ணாகின் றனர், 
உண்ணாநின்றார், உண்பர், உண்பார், கரியர், கரியார் என 

வும் கூறுப, வருப எனவும் கொண்மார், சென்மார் என 
வும் வரும். 

(மார் எதிர்காலம் பற்றி வந்த Son nies 

ஹெனவடங்குமெனின் :--அற்றன்று, ஆசேயாயித் கொண் 

மார் என்புழி மகாங் காலம்பத்றி வந்ததோசெழுத்தாகல் ல் 
“வேண்டும் ; உண்பார் வருவார் எனக் காலம்பற்றி' வருடி 

மெழுத்து முதனிலைக்கேற்றவாற்றான் வேறுபட்டு வரு 

மன்றே அவ்வாறன்றி உண்மார் வருமார் எனவெல்லா 
மூதனிலைமேலும் மகரத்தோடு கூடி. வருதலானும், வினை. 

சொண்டு முடிதற்கேற்பதோர் பொருள் வே௮பாடுடைமை, 

யானும் ஆரீ.றன்று வேறெனவே படு மென்ப அழ * ் 

மூன்னு காலமும் வினைக்குறிப்பும் பற்றி வருததெ 

- புமைநோக்கி அர் ஆர் என்னு மிரண்டீற்றையும் ரக 

என அடக்கயோதனார். ௮ன் ,ஆன் Mor அள் த 

வற்றையும் இவ்வொப்புமைபற்றி *னஃகான் ளஎஃத 
௮டக்கி யோனார். ச் 

ரகாரம் மூன்று காலமும் வினைக்குறிப்பு. 

வழக்இற்றாய் வருதலின் முன் வைத்தார். ' | 

யிற் சறுவழக்கற்றாகலிற் பின் வைத்தார். - 

உண்கும், உண்டும், வருதும், சே OL 

கத்தனவும் ரி சல்வா கவிக். த 

மருங்கித்றிரி' (சொல்-௨௦௯.) . தலி 

லான், “இவற்றை Can gC creas ft
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மூன்றும் பலசறிசொல் என்றாராயினும், பலாறி : 

சொல்லாவது இம்மூன்ன மென்ப அ கருத்தாகக் கொள்க.(௪) 

௮. ஒன்றறிளெவி த. றட வூர்ந்த 
குன்றிய லுகரத் இறுதி யாகும். 

இதன் பொருள்: ஒன்றறி சொல்லாவது ' தற ட் 

என்னு மொஜற்றை யூர்க்த குற்றியலுகரத்தை A agpicins 

வுடைய சொல்லாம் என்றவாறு. 

உதாரணம்: வந்தது, வாசாநின்றது, வருவது, கரிது 

எனவும்; கூயிற்று, தாயிற்று, கோடின்னு, குளம்பின்றனு என 

வும் குண்டுகட்டு, கொடுந்தாட்டு, கு௮ந்தாட்டு எனவும் 

வரும். 
ப 

இடச்கைமுறையாற் கூறாது த ற ட' எனச் சிறப்பு 

முறையாற். கூறினார். 

குன்றியலுகாமென மெலிந்து நின்றது. 

| தகரவுகரம் மூன்று காலமும் வினைக்குறிப்பும்பற்றி 

வருதலும், றகரவுகரம் இறந்தகாலமும். வினைக்குறிப்பும் 

[பத்தி வருதலும், டகாவுகரம் வினைக்குறிப்பேபற்றி வருதலு 

மாகிய ' வேறுபாடுடைமையால், குத்றியலுகரமென . ஒன் 

Gar gy மூன்ராயின. (4) 

௯. ஆ வஎன வரூஉ மிறுதி 

யப்பான் மூன்றே பலவறி சொல்லே. 
ய 

...... இதன் போருள் :: பலவறிசொல்லாவன ௮ ஆ வ என 
வருமிறுதியையுடைய HEF DD மூன்று சொல்லாம் என்ற 

வாறு. 

  

தொடக்கத்தனவும் அகரவிற்றுப் பல்வறிசொல். அவற்றுள் . 

உண்பவென்பதது \ பகரவிற்றுப் பலரறிசொல்லன்றே, - ௮ஃ



யாக்கம்] சொல்லதிகாரம் ௧௩ 

றிணைக் காயினவா றென்னை யெனின் : --பகாவிறுஇயாயி 
னன்றே உயர்இணைக்காவது. ஈண்டுக் காட்டப்பட்டது 
 கானந் தகைப்ப செலவு! (கலி-௧௨.) * சனையவுஞ் சுனையவு 

நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாங்கொடுப்ப போல்் 

(கலி-௮0.) என நின்றனபோல எதிர்காலத்து வரும் பகர 
மர்ந்த நின்ற ௮கர வீருதலின், அஃ .றிணைச்சொல்லேயா 
மென்ப அ:]செய்யுளாகலின், .தகைப்பன கொடுப்பன என் 
  அவன் RTS Age ec 

DEH சொற்கள் தகைப்ப. கொடுப்ப, என விகாரவகையான் 

அல்லாது! 'ன்ி வழக்கு முடிவிற்கு அவை 
காட்டல் . நிரம்பாதெனின் [snag gor, தகையாகின்றன; 

தகைத்த, தகையாரநின்ற எனவும்; கொடுத்தன, கொடாகின் 
தன7 கொடுத்த, கொடாநின்ற எனவும் இறர்தகாலத்தும் 

நிகழ்காலத்தும் yor முதனிலைக் கேற்றவாற்றான் அவ் 

வக்காலத்திற்குரிய எழுத்அப்பெற்று ௮அன்பெற்ற௮ும் பெரு 

அம். மூடியுமாறுபோல, எதிர்காலத்தும் முதனிலைக்கேற்ற 

வாற்றான் அக்காலத்இற்குரிய எழுத் அப்பெற்று அன் பெற் 

அம் பெருதும் முடியும். எதிர்காலத்திற்குரிய எழுத்தாவன 
பகரமும் வகசரமுமாம். அவற்றுட் பகரம் பெற்று ௮ன்பெற் 

அம் பெறாதும் முடிவுழி, தகைப்பன தகைப்ப, கொடுப் 

பன கொடுப்ப எனவும்; வகரம் பெற்று அவ்வாறு முடிவுழி, 

வருவன வருவ; செல்வன செல்வ எனவும் இவ்வாறு முடியு 

  

    

  

மாகலின், தகைப்ப கொடுப்ப என்பன விகாரமெனப்படா 

இயல்பேயாமென்பத;]: “கொடுப்பன யாவை ௮வையபோல 

என உவமை சுருதாது அவைதம்மையே சுட்டி நிற்றலிற் 

கொடுப்ப என்பது பெயான்மை யறிக. அ௮ன்பெரு.து எதிர் 

காலத்து வரும் வகசவொத்றூர்ந்து நின்ற அசரமாய் வசர 
விறடங்குமெனின், வினைகொண்டு முடிதலொழித்து மாரீற் 

அித்குசைத்ததுரைக்க. அவ்வாறுசைக்கவே, குகரம் பெற்ற 

வழி ௮ன்பெறற்கேலாமையின், உண்குவ தின்குவ என்னுந் 

தொடக்கத்தன வகாவீறேயாம். வருவ செல்வ எனக் குக 

சம் பெழுதவழி வகசவிழுகலும் ௮சாவிருதலுமென. இரு 

நிலைமையுமுடையவாம். என்னை ?. எல்லா வினைக்கண்ணுஞ்



௧௪ | @) தால்காப்பியம்' ட்ட [கிளவி 

சேறன்மாலைத்தாகய aera? my ஆண்டு விலக்கப்படாமை 

யானும், ௮த்தன்மைத்தாகிய அகரவிும் அண்டு வந்து ௮ன் 

பெழுதவழிக் காலவகாமூர்ந்து அவ்வாறு So pease ete 

_யானு மென்பது. 

வருமென்னுமுகரம் ் ணசலைக்க்ன் 8ீண்டு கின்றன: 

ஈற்றுவகையான் மூன்றாகிய சொல்லென்பார் £ அப் 

பான் மூன்று” என்றார். : (௯) 

ம. இருதிணை மருங்கி னைம்பா லறிய 
்.... வீற்றினின் றிசைக்கும் பதிலே மெழுத்துந் 

தோற்றத் தாமே வினையொடு வருமே. 

இதன் பொருள்: : உயர்தணை அஃறிணையென்னும் 

இசண்டு தஇணைக்சகண்ணுமுளவாகய ஒருவன் ஒருத்தி பலர் 
ஒன்று பலவென்னும் ஓந்துபாலுமரிய ௮வ்வச்சொல்லி 

னிஅதிக்கணின்ஜொலிக்கும் பதினோசெழுத்தும் புலப்படுதற் 
கண்.வினைச்சொந்குறுப்பாய்ப் புலப்படும். என்றவாறு. 

இணை இரண்டே பால் ஐக்தேயென வசையுத்தற்கு 

“இருதினைமருங்? னைம்பால்' என்மார். 

னகாரமும் எகாரமும் சகாசமும் மாரும் இறுதி நின் 

அணர்த்துமென்பதற்கு * ஈற்றினின்்றிசைக்கும் பதினோ 

மெழுத்தும்” என்பது So அல்லனவந்றிற்கு 

அநவாதமா;த்திசமென்றார், jared? 

தாமேயென்பது கட்டுசைச்சுவைபட கின்ற தூ. 

வினையெனப் பொதுப்படக் கூ நினாசாயினும், ஏற்புழிக் 

கோட லென்பதனாற் படர்க்கைவினையென்று கொள்ளப் 

படும். — ங் எ 

இவை பெயசொடு வருவழித் திரிபின்றிப் பால் விளக் 

காமையின் வினையொடு வருமென்றார். (9) 

௧௧. வினையிற் மோன்றும் பாலறி கிளவியும் 
4 பெயரிற் ரோன்றும் பாலறி களவியு 
x மயங்கல் கூடா தம்மா. பினவே.



சை
: 

இணைவழுவும்; 

சொல்லொடு முடியும் பால்வழுவும், பிறிதோர்காசணம் பற் 

யாக்கம்] சொல்லதிகாரம் ௧௫ 

.. [இருதினை ஆர்கொல் ஏனைத்திணைச்சொல்லொடு முடியுச் 
ஒருபாற்சொல் அத்திணைக்கண் ஏனைப்பாற் 

Gs ஒருபொருட்சுரிய வழக்கு ஒருபொருண்மேற்சென்ற 
தெனப்படும் மர்புவழுவும், விய தற்கதையாசாச். செப்பு ' 
வழுவும், வினுவப்படாத் பொருளைப்பற்திவரும் வினாவழுவும், 
ஒரிடச்சொல் ஐரிடச்சொல்லொடு முடியும் இடவழுவும்,.. 
காலக்ளெவி ப தன்னோடியையாக் காலமொடு புகருக்கா ல? 
வழுவுமென்” வழு எழுவகைப்படும்;] வழுவற்கவென்றலும் 
வழுவமைக்தலுமென வழுக்காததல்' - இருவகைப்படும். 
GH SSO um Gen அதற்குரிய சொல்லாற்சொல்லுகவென் 
றல் வழுவற்கவென்றலாம். குறித்த பொருட்குரிய சொல் 
லன்முயினும் ஒருவாற்றுன் அப்பொருள் விளக்குதலின் 
அமைகவென்றல் வமுவமைகத்தலாம். இச்சூத்திர MT (Lp SOs 
இவ்வோத்து வழுக்காக்கின் ற து. 

இதன் பொருள்: கூறப்பட்ட பதினோரீத்றவாய் வினை 
_ பற்றிவரும் பர்லறிசொல்லும், அவன் இவன் உவன் என்பன 
sora பெயர்பற்றி வரும். பாலறிசொல்லும், தம்முட் 
டொடருக்கால், ஒருபாற்சொல் ஏனைப்பாற்சொல்லொடு 
மயங்கா, தம்பாற்சொல்லொடு தொடரும் என்றவாறு, 

எனவே, பி றபாற்சொல்லொடு கொடர்வன வழுவென்ப 
தாம். € 

. ஈண்டுப் பெயசென்றது பொருளை, 

திணையுணராக்கால் அதனுட்பகுதியாயெ ப்லுண்ள்த 
லாகாமையின், பாலறிளெவியெனவே இணையறதிதலும் 
பெறப்படும்; படவே, மயங்கல்கூடாவென்றது இணையும் 
பாலும் மயங்கற்கவென்றவாரும். 

இன்னும் மயங்கல்கூடாவென்றதனான், வினைப்பாலறி 
சொல்லும் பெயர்ப்பாலறிசொல்லும் பாலறிசொல்லுள் ஒரு 
சாசனவும் இடமுங்காலமுமுணர்த் துமாகலின், அவ்வா 

| 

DMT FAUT APY Mid UBS HEC aver aur Gp ; ஆகவே, 
இடமுங் காலமும் மயங்காது வருதலுவ் கூ. றப்பட்டதாம்.



bir தொல்காப்பியம் [கிளவி 

உதாரணம்: அவன் வந்தான், அவள் வந்தாள், -அ௮வர் 
வந்தார், ௮:த வந்தது, ௮வை வந்தன எனவும்; நெருகல் 
வந்தான் எனவும் இணையும் பாலும் இடமுங் காலமும் வழு 
வானு மூடிக்தவா௮. அவ்வாறன்றி, அவன் வந்தத. அவன் 
வந்தாள், யான் வந்தான், நாகா வர்தான் என மயக்கி வரு 
வனவெல்லாம் வழுவாம். 

: சிறப்புடைப்பொருளைத் தானினிது இளெத்தல் * என் 
, பதனான் ஐம்பாலுணர்த்துதற் சிறப்புடைய படர்க்கைவினை 
பற்றியோதினாசேனும், *தன்மைச் சொல்லே யஃறிணைக் 
கிளவி' (சொல்-௪௩.) என்னும் * முன்னிலை சுட்டிய வொரு 
மைக் கிளவி” (சொல்-௪௬௨.) என்றும் பெயர் வழு 
வமைப்பா சாகலின், தன்மை முன்னிலைப் பாலறிளெவி 

யும் மயங்கற்க வென்பது ஈண்டைக் கொள்ளப்படும். 

*. உதாரணம்: யான் வந்தேன், யாம் வர்தேம் எனவும்) - 
நீ வந்தாய், நீயிர் வந்தீர் எனவும் வரும். யான் வர்தேம், 
நீயிர் வந்தாய் என்னுந் தொடக்கத்தன வழுவாம். ; 

மயங்கல்கூடாவென்றது மயக்குதலைப் பொருக்தா 
வென்றவாது, மயங்கல்கூடா, தம்மசபினவே என்பனவற் 

௮ள் ஒன்றனதாந்றலான் ஏனையதன்பொருளும் உணசப்படு 
தலின் ஒன்லே யமையுமெனின்:---சொல்லில்வ்ழிய தப்த: 
துணர்வதென்க. 

தம்மாபினவேயென்பதனைப் பிரித்து வேறோர் தொட 
ராக்கிச் சொற்கண்மாபு பிறழா தம்மரபினவேயென wal | 
வழுக்காத்ததாக வுசைக்க, இது யோகவிபாகம் என்னு orp 
புணர்ப்பு. முூன்னிருபொருள்பட வுசைப்பனவெல்லாம் 
இந்_தாற்புணர்ப்பாகக் கொள்க. யானை மேய்ப்பானைப் பாக 
னென்றலும், யாடு மேய்ப்பானை 'இடையனென்றலும் Lol). 
மேய்த்தலொப்புமையான் யானை மேய்ப்பான இடைய 
னென்றலும்,யாடு மேய்ப்பானைப் பாகனென் தலும் மரபுவழு, ' 

செப்புவழாகிலையும், வினாவழாநிலையும், இறப்பு வகை] 
யாஜோேதப்படும் இடவழாலேயும், இவ்வா ஹோதப்படுமாபு | 

வழாசிலையும் ஓழி; BB இனி ந். தன aeenpree சத்தம்.
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௧௨. “ஆண்மை இரிந்த பெயர் நிலைக் Boras ‘6 
uTeigon WNOEr Do eB osflerC m. "9 

இதன் பொருள் : é உயர்திணை மருங்கிற் பால்பிரிக் 
இசைக்கும் * (சொல்-௪.) என்னு மேற்கூறப்பட்ட ஆண்மை 
திரிகதபெயர்திலைக்ளெவி ஆடஉவறிசொல்லோடு புணர் 
தற்குப் பொருந்தும் இடனுடைத்தன்று என்றவாறு, 

ஆண்மையறிசொற்காகடனின்றென்ற விலக்கு ஆண் 
மையறிசொல்லோடு புணர்தலெய்தி கின்ற பேடிக்கல்ல 
தேலாமையின், அலிமேற் செல்லாதென்க. 

இச்சூத்தி சத்தைப் (பெண்மை சட்டிய” என்னுஞ் சூத் 
இசத்தின்பின் வையாது ஈண்டு வைத்தார், இது வழுவற்க 
eae lalate (௧௨) 

௧௩. செப்பும் வினாவும் வழாஅ ற லோம்பல், ws   

இதன் பொருள் : செப்பினையும் வினாவினையும் வழுவா 
மற் போற்றுக என்றவாறு. 

செப்பென்ப அ விணயுயபொருளை யறிவு௮ப்பது. ௮ஃ 

இசண்டு வகைப்படும், செவ்வனிறையும் இறை பயப்பது 

மென. உயிசெத்தன்மைத்து என்னு வினாயவழி உணர்தற் 
தன்மைத்து என்றல் செவ்வனிறையாம். உண்டியோ என்று 

வினாயவழி வயிறு குத்திற்றென்றல், உண்ணேனென்பது 

பயந்தமையின், இறை பயப்பதாம். ட ் 

கருவூர்க்குச் செல்லாயோ சாத்தாவெனப் பருரல் 

பன்னிருதொடியென்பது செப்புவழுவாம். சொல் எப் 

பொருஞாணர்தச் துமென்று வினயவழிச் சொல் ஒருபொருளு 

மூணர்த்தாதென்பதுமது, வியை : பொருளை வினாவா 

அணர்ந்து விய பொருளையன்றித் தான் குறித்த பொரு 
ளைச் செப்பாறுணர்த் அன்னா னகலினென்பது. 

வினாவின்றியுஞ் செப்பு நிகழ்தலின் வியை பொருளை 

யெனல் வேண்டாவெனின், வினாய பொருளையென்னாது 

அன் செப்பெனின், அறியலுறவினையறிவு௮த்த 

-ூ
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லின் வினாவுஞ்செப்பாயடங்குதலானும், , ' செப்பென்பது 

உத்தசமென்பதனே டொருபொருட் இள்வியாகலானும், 

வியைபொருளை யறிவுறத்தலே இலக்கணமாமென்பது: 

குமரியாடிப் போந்தேன் சோ௮ தம்மின் என வினாவின்றி 

நிகழ்ச்ச சொல் யாண்டடங்குமெனின் :--இ.றியலஓுதலை 

புணர்த்தாது ஒன்றனையறிவுறுத்து கித்றலித் செப்பின் 

பாற்படும். 

| வினாவெதிர்வினாதல், ஏவல், மறுத்தல், உற்றதுகைத் 

தல், உறுவதுகூறல், உடம்படுதலெனச் செப்பறுவகைப்படு 

மென்று உசையாசிரியர் கூறினாராலெனின் ers 

தன்மைத்தென்றவழி உணர்தற்றன்மைத்தென்றன்முதலா 

யின ௮வற்றுளடங்காமையானும், மறுத்தலும் உடம்படுத 

லும் வினாவப்பட்டார்கண்ணன்றி ஏவப்பட்டார்கண்ணவாக 

லானும், அனுவகைப்படுமென்று பிறர்மதமேற்கொண்டு 

கூறினாசென்ப ௮.] 

வினாவாவது அறியலுதவு வெளிப்படுப்பது. அது 

மூவகைப்படும், அறியான்வினாவும், ஐயவினாவும், அறி. 
பொருள்வினவுமென. அறியான்வினா உயிசெத்தன்மைக் 

தென்பது. ஒருபுடையானுமதியப்படா த பொருள் வினாவப் 

படாமையிற் பொதுவகையானதியப்பட்டுச் சிறப்புவசையா 

னதியப்படாமைகோக்க அதியான்வினாவாயித்று. ஐயவி 

சுற்றியோ. மகனோ தோன்றுகின்ற வுருவென்பது. அதி 

பொருள்வினா அறியப்பட்ட பொருளையே ஒருபயனோக்கி 

அவ்வாய்பாட்டினொன்றான் வினாவுவது. பயன் வேததி 

தலும் அறிவுனுத்தலுமுதலாயின. கதக்ன்றவெருமை 

பாலோ சனையோவென்பது வினூவழுவாம். ஒருபொருள் 

காட்டி. இத கெடிதோ குறிதோ வென்பதுமது. 

உசையாகசிரியர் அறியொருள்வினாவை அறிகொப்புக் 

காண்டலும், அவனறிவு தான் காண்டலும், மெய்யவத்குக் 

காட்டலும் என விரித்து, எனைய கூட்டி, ஐந்தென்னார். . 

இருவகைச்செப்பினும், மூவகைவினாவிலும், செவ்வ 

னிறையும், ' அறியான்வினாவும், ஐயவினாவும் வழாகில்யாக 

பண
்
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லின், வஜாஅலோம்பலென்ப,தனாத் கொள்ளப்படும், ஏனைய 
- வழுவமைப்புழிக்காணப்படும். [வினு லழீஇயினவிடம்்த 
அமையாதென்று உரையாசிரியர் கூறினசாலெனின் :...- 
அற்றன்.ு ; * யாதென வரூஉம் வினாவின் ளெகி ! (சொல்- 
௬௩௨.) எனவும், * வன்புற வரூஉம் வினாுவுடை விளைச்சொல் ? 
(சொல்-௨௪௪.) எனவும் முன்னர் வழுவமைப்பசாகலான், 
அது போலியுசை யென்க, 3 (am) 

௧௪. வினாவுஞ் செப்பே வினாவெதிர் வரினே. 

இதன் போருள் : வினய பொருளை ஒருவர்த்னுன் அறி 
வுதீது வினாவிற்கு மறுமொழியாய் வரின், வினாவுஞ்செப் 
பாம் என்றவாறு, 

.. சாத்தா உண்டி யோவென் வினாயவழி உண்ணேனே 
வென வரும். வினாவாய்பாட்டான் வந்ததாயினும், உண்ப 
லென்பதும் கருத் அப்பொருளாகலிற் செப்பெனப்படும். 
உண்டியோவலென்.று வியைவழி உண்பல் உண்ணேனென் 
அிரு.து தானொன்றை வினாவுவான் போலக் கூறலின், வழு 
வமைதியாயிற்.ற. இத செப்புவழுவமைதியேத் செப்பே 
வழீஇயினும் * என்புழி யடங்குமெனின் ்--ஓன்றன்செப்பு | 
ஒன்றற்காவதன்றி வினச் செப்பாயினமையின் வேறு | 
கூறினார். (௧௪) 
௧௫. செப்பே வழீஇயினும் வரை நிலை மின்ே ற 

.பப்பொருள் புணர்த்த களவி யான. 

இதன். போருள் : செவ்வனிறையாகா ௮ செப்பு வழுவி 
வரினும் கடியப்படாது, ஒருவாற்றான் வியை பொருட்கு 
இயைபுபட்ட கிளவியாதற்சண் என்றவாறு, 

சாத்தா உண்டியோவென்று விஞயவழி, ரீயுண்ணென் 
அம், வயிறு குத் தமென்றும், பசித்தேனென்றும், பொழு 
தாயிற்றென்றும் வரும் 7 இலை செவ்வனிறையல்லவேறும், 
வினாயபொருளை ஒருவாத்ரான.றிவுறுத்தலின், அமைந்தவாறு 

- கண்டுகொள்க. அ௮ஃதேல், இவை தெரிபுவேறு tous ge
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குறிப்பிற்றோன்றலும் £ (சொல்-கடஎ.) என்புழிக் குறிப்பிற் 

ஜோன்றலா யடங்குமாகலின்,. . ஈண்டுக். கூறல்வேண்..ர 

வெனின் :--அவ்வாநடங்குமாயினும், செப்பும் வினாவும் 

வழா௮ லோம்பல் ”. (சொல்-௧௩.) என்றதனான் இவையெல்் 

லாம் வழுவா தலெய் இற்று, ௮ தரணபைத்ரல்வேனிடு 

மென்ப. (413 - | (௪௫) 

௧௬. செப்பினும் வினாவினுஞ் சினைமுதற் களவிக் 

.கப்பொரு ளாகு முறழ்துணைப் பொருளே.3:! 

இதன் பொருள் : செப்பின்கண்ணும் வினாவின்சண் 

ணும் இனைக்ளெவிக்கும் முதத்ளெவிக்கும் உறழ்பொருளுச் 

துணைப்பொருளும் ௮வவப்பொருளுக்கு ௮வ்வப்பொருளே 

யாம் என்றவ்ரறு, 

எனவே, இனையுமுதலுக் தம்முண்மயங்கி வருதல் வழு 

் வென்பதாம். 

உறழ்பொருளாவது ஒப்புமை கூருது மா௮ுபடக் கூறப் 

படுவது. துணைப்பொருளாவது ஒப்புமை கூறப்படுவது, 

உதாரணம் : இவள் கண்ணினிவள் கண் பெரிய, ஆம் 

மசசனின் எம்மாசன் முறை செய்யும் எனவும்; இவள் கண்ணி 

ஸணிவள்சுண் பெரியவோ, எம்மசசனி னும்மசசன் முறைசெய் 

யுமோ எனவும்? இவள்கண்ணொக்கு மிவள்கண், எம்மசசனை 

யொக்கு அம்மசசன் எனவும்; இவள்கண்ணொக்குமோ விவள் 

கண், எம்மசசனையொக்குமோ அம்மாசன் எனவும் வரும். 

“அவன் கோலினுக் தண்ணிய தடமென் C@pCar’ 
எனவும்? * அளிதலைத் தலைஇய தளிசன் , னோளே ! எனவும் 

மயக்க வத்தன வழுவாம் பிறவெனின் :--அவை செய்யுள் 
பற்றி வருமுவமவமுவாகலின் ஈண்டைக்கெய்தா, அணியிய 

லட் பெறப்படும். இம்மகள்கண் சல்லவோ கயல் ஈல்லவோ 

வென வழக்னைகண்ணாம் மயகி வருமாலெனின் :-- 

உண்மையுணர்தற்கு வியைதன் தி ஐயவுவமைவாய்பாட்டாத் 
கண்ணைப் புனைந்துசைத்தல் கருத்தாகலின், அன்னவை 

யெல்லாம் உசையென்னுஞ் செய்டிளசமென்பது. இக்கங்கை
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முலையின் இந்ஈங்கைகண்ணல்ல என்னுந்தொடக்கத்தன 
மயக்கமின்மையின் இலக்கணவழக்காம் பிறவெனின்:..- அற் 
தன்னு: ஒத்தபண்பு பற்றியன்றே பொருவுவத, கண்ணொடு 
முலைக்கு ஓத்த பண்பின்மையாற் பொருவுசல் யாண்டை 
ug! ஓத்த பண்புபற்றிய பொருவுதற்கண்ணது இவ் 

. வாசாய்ச்சியென்ப து. 

காக்கப்பட்டன செப்புவழாநிலையும் வினைவழாநிலையு 
மென்பார் *செப்பினும் வினாவினும்' என்னார். 6 வழாலோம் 
பல்' (சொல்-௧௩.) என்புழி யடங்குமாயினும், நண்ணுணர் 

.... வுடையார்க்கல்லது அதனாலுணர்தலாகாமையின், விரித்துக் 
- கூறியவாறு. தன்னினமுடித்தலென்பகனாத் * பொன்னுந் ' | 

அகிரு முத்துமணியும்' (புறம்-௨௪௮.) எனவெண்ணுல்காவும் - 
இனமாய பொருளே எண்ணப்படுமென்பது கொள்க. (௧௪) .. 

௧௭. தகுதியும் வழக்குற் தழீ இயின வொழுகும் 
பகுதிக் களவி வரை நிலை யிலவே. 

_ இதன் போருள் : தகுதிபத்தியும் வழக்குப்பற்றியும் 
கடக்கும் இலக்கணாசத்திற் பக்கச்சொத் கடியப்படா என் ற 

aur D1. 

தீறுதியென்பது அப்பொருட்குரிய சொல்லாத் 
சொல்லுத னீர்மையன்றென்னு அது களைந்து சக்கதோர் 

, வாய்பாட்டாற் கூறுதல். அது செத்தாரைத் அஞ்சினா 
சென்றலும், சுகொட்டை ' ஈன்காடென்றலும்,. ஓலையை $ 

இருமுகமென்றலும், கெட்டதளைப் பெருகிற்றென்றலு 
மென இத்தொடக்கத்தன. 

வழக்கென்பது காரணமின்றி ॥ வழங்கற்பாடேபற்றி வரு 

வ. பண்புகொள் பெயசாயினும் பண்பு குறியாது சாதிப் 

பெயசாய் வெள்யாடு லெண்சகளமர் கருங்கள சென வரு 

வனவும், குடத்துள்ளும் பிறகலத்துள்ளுமிருக் த நீரைச் சிறி 

தென்னாது சிலவென்றலும், அடுப்பின்£ழ்ப் புடையை 

மீயடுப்பென் தலும், பிறவும் வழக்காரும்.
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(பொற்கொல்லர் பொன்னைப் பறியென்றலும், வண். 

ணக்கர் காணத்தை நிலமென்றலுமுதலாயே குழுவின் வச்.த 

குறுகிலவழக்கும், கண்கழீ£இ வரு.தும் கான்மே னீர்பெய்து 

வருதுமென்னுக் தொடக்கத்து இடக்கசடக்குக் தகுதியென் 

அம், மரூஉமுடியை வழக்காறென்றும், உசைய சிரியர் 

அமைத்தாசாலெனின்:--குழுவின் வக்.த கு.௮ுகிலவழக்குச் 

சான்றோர் வழக்கன்சண்ணும் அவர் செய்யுட்கண்ணும்வாசா 

மையின் அமைகச்கப்படாவாகலாலும், இடக்கசடக்கு ௫ அவை 

யல்ளெவி' (சொல்-௪௪௨.) எனவும், * மறைக்குங்காலை ? 

(சொல்-௪௪௩.) எனவும், முன்ன ரமைக்கப்படுதலானும், 

மரூஉமுடிபு எழுத்ததிகாசத்.துக் கூறப்பட்டமையாலும், 

அவர்க்கது கருத்தன்றென்ப.த3),/கருமை முதலாயின ஒரு 

் நிசசனவன்மையிற் காக்கையொடு சார்த்திக் களம்பழத்தை 
Asis துணையல்லது காக்கைக்கு வெண்மைகேசராமையித் 

காக்கையிற்கரிது களம்பழம் என்புழிக் கரிது வெளிதாயித் 
றன்ன. ஆதலால் வழுவன்௮. இழக்குமேத் கென்பன வசை 

யறையின்றி ஒன் றனொடு சார்,தஇப் பெறப்படுவனவா தலின், 

ஒன்றத்குக் சழ்பாலதனைப் பிறிதொன்றற்கு மேல்பால 
தென்றலும் வழுவன்்.று. சி.றவெள்வாயென்பது இடுகுதி. 

கருவாடென்பது மது. தனானிவை வழக்காறென அமைக் 
கப்படாவாயினும், உரையாசிரியர் பிதர்மதமுணர்த்திய 

கூதினாசென்பத. 

தத்தமக்குரிய வாய்பாட்டானன்றிப் பிறவாய்பாட் 

பாற் கூறுதல் வழுவாயினும், அமைகவென மசபுவழு 
வைத்த. (௧௪) 

௧.௮. இனச்சுட் டில்லாப் பண்புகொள் பெயர்க் 
oP RES தல்ல செய்யு ளாறே. [கொடை 

இதன் பொருள் : இனப்பொருளைச் சுட்டுதலின்றிப் 
பண்படுத்.து வழங்கப்படும் பெயர் வழக்குகெறியல்ல செய்யு 

ணெறி என்றவாறு.
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உதாரணம் : * செஞ்ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும் 
வெண்டிங்களுள் வெயில் வேண்டினும் ? (புறம்-௩௮.) என 
வரும். 

பலபொருட்குப் Cur garGus சொல்லன்றே :. ஒரு 

பொருட்குச் கிறக்த பண்பான் விசேடிக்கப்படுவத; ஞாயிறு 
திங்களென்பன பொதுச்சொலன்மையிற் செஞ்ஞாயிறென் 
அம் வெண்டிங்களென்௮ம் விசேடிக்கப்படாவாயினும், செய் 

யுட்கண் அணியாய் நிற்றலின், அமைக்கவென்ஞுர். 

. (பெருங்கொற்றன் பெருஞ்சாத்தன் என இல்குண 
மடுத்து வழக்கின்கண்ணும் இனஞ்சுட்டா து வருதலிற். 
செய்யுளாறென்றல் கிரம்பாதெனின் :-- அவை இனஞ்சுட் 
டாமையின் வழுவாயினவல்ல, இல்குணமடுத்தலின் வழு 
வாயின. இனஞ்சுட்டலாவது இனத்தைச் சட்டி அவற்றி 
னின்றும் விசேடி.க்கப்படுதல். வெண்மை 6 முதலாயின விசே 
டி.த்தலாவது ௮க்குணமில்லா இனப்பொருளினீக்கி ௮க்குண 

, மூடையதனை வரைந்து சுட்டுவித்தலன்றே ; சுட்டப்படுவ 
தன்கண் அக்குணமில்லையாயின் வரைந்து சுட்டுவிக்குமா 

- தென்னை ! அதனால் விசேடிக்கற்பாலது விசேடியாது நின்ற 
தன்றாகலின் ஈண்டைக் கெய்தா ; * வழக்க னாயெ வுயர் 
சொற் செவி” (சொல்-௨௭.) என்புழி ஒன்றென முடித்த 
லென்பதனான் ௮மைக்கப்படும்.3 

குஅஞ்சுலி, கு௮க்தடி என்னும் தொட்க்கத்தன சூலி 
தடியெனப் பிரிந்து நில்லாமையித் பண்புகொள் பெய. 
செனப்படா. பண்படாது, வடவேங்கடச் ௦ தன்குமரி, மூட் 

டாழை, கோட்சுரு எனத் இசையும் உஅப்புர் தொழிலு 
முதலாய . ௮டையடுத்து இனஞ்சுட்டாது வருவன ஒன் 
றென முடித்தலென்பதனாழ் செய்யுளாறென. அமைத்துக் 
கொள்ளப்படும். 

ஒன்றனதா.ற்றலான். ஒன்று பெறப்படுதலின், வழக்கா 
pow வென்ருனஞ் - செய்யுளாறென்றானும் கூறவமையு 
மெனின் :--உய்திதுணர்வ.ு சொல்லில்வமி யென மறச்சு."
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பண்புகொள்் பெயர் இனநக்குறித்தூ வருதன்மாபு ; ; 

. அம்மரபு வழக்கன்கண் வழுவற்கவென்றும், செய்யுட்கண் 

,வழுவமைக்கவென்௮வ் srs sour pus pH. (௧௮) 

௧௯. இயற்கைப் பொருளை யிற்றெனக் சளத்தல். 

இதன் பொருள்.: தன்னிய௰ல்பிற் திரியாது நின்ற 

பொருளை, அ௮தனியல்பு கூறுங்கால் [ஆக்கமுங் காரணமுங் 
கொடா) இத்றெனச் சொல்லுக என்றவாறு, : 

இயல்பாவது பொருட்ருப் பின்றோன்றாது உடன் 
நிகழுந்தன்மை. 

உதாரணம் : நிலம் வலிது, நீர் தண்ணித, த வெய்.௪, 
வளி உளரும், உயிர் உணரும் என வரும். 

இற்றென்பது வினைக்குறிப்புவாய்பாடாயினும், உள 
ரும், உணரும் என்னுக் தெரிநிலைவினையும், இற்றென்னும் 
பொருள்பட நித்றலின், இற்றெனக்ெத்தலேயாம். 

(நிலம் வலிதாயிற்று என இயற்கைப்பொருள் ஆக்கம் 
) பெற்று வருமாலெனின் :--சல்லுமிட்டிகையும் பெய்து 

குத்றுச் செய்யப்பட்ட நிலத்தை வலிதாயிற்றெனின், ௮து 
செயற்கைப் பொருளேயாம். தீர்கிலமும் சேத்றுநிலமும் 
மூன். மிதித்துச் சென்று வன்னிலமிஇத்தான், நிலம் வலி 
தாயிற்றென்றவழி மெலிதாயது வலிதரய் வேுபட்டதென 
ஆக்கம் வேறுபாடு குறித்த நிற்றலின் 'இயற்கைப்பொருள் 
அஆக்கமொடு வந்ததன்றாம். அல்லது நிலத்இிற்கா வன்மை 
விகாசமென்றோர்க்து கிலம் வலிதாயிற் தென்னுமாயின், 
இங்கள் கரிதென்ப துபோலப் பிறழவுணர்ந்தார் வழக்காய் 
ஆசாயப்படாதென்க.] (௧௯) 

௨௰. செயற்கைப் பொருளை யாக்கமொடு கூறல். 

இதன் போருள் : காசணத்தாற் ஐன்மை திரிந்த 
பொருளை, அத்தரிபு கூறுங்கால், ஆக்கங்கொடுத்அச் சொல் 
ஓக என்றவாறு,
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| இக்கமொடுகூற லென்பதனாற் றநிரிபு கூறுதல் பெற் 

மும். என்னை ? அதன்கணல்லது வாராமையின். 

'இயற்கைப்பொருள் செயற்கைப்பொரு ளென்பன, 

'இருபெயசொட்டுப் பண்புத்தொகை. (௨௰) 

௨௧. அக்கந் தானே காரண முதற்றே. 

இதன் பொருள்: செயற்கைப் பொருளை ஆக்கமொடு 

கூறுங்கால், காரணத்தை முற்கூறி அதன்வழி யாக்கங் 

கூறுக என்றவாறு. 

தானேயென்ப ௮ செய்யுட்சுவை குறித்து நின்றது. 

உதாரணம்: கடுக்கலக்த கைபிழியெண்ணெய் பெத்த: 

மையான் மயிர் ஈல்லவாயின; எருப்பெய்திளங்களை கட்டு கீர் 

கால்யாத்தமையாற் பைங்கூழ் ஈல்லவாயின ) கீர் கலத்த 

லால் நிலம் மெலிதாயிற்று; தீச்சார்தலால் நீர் வெய்தாயிற்று 

ஏன வரும். 

[மயிர் நல்ல, பயிர் உல்ல எனச் செயற்கைப் பொருள் 

- அக்கம் பெறாது வந்தனவாலெனின்:--௮க்கன்மை பொருட் 

குப் .பின்றோன்றா.து உடன்றோன்.மிற்றேல் இயற்கையே 

யாம் 7 அவ்வாறன்றி, முன் றியவாய்ப் பின் ஈல்லவாயின 

வேனும், தஇயநிலைமை சகாணாதான் மயிர் ஈல்ல பயிர் ஈல்ல 

வென்றாற் படுமிழுக்கென்னை ? ௮து செயற்கையாவதுணர்க் 

தான் அ௮க்கங்கொடாது சொல்லினன்றே வழுவாவ 9 sore) 

(செயற்கைப் 'பொருளை ஆக்கமுங் காரணமும் கொடுத் 

். துச் சொல்லுக வென்பதே கருத்தாயிற் சூத்திரம் ஒன்றாகற் 

பாற்றெனின் :--அவ்வாறோதின், ஆக்கமுங் காசணமுஞ் 

செய்ற்கைப் பொருட்க ணொத்தவாயினவென்பது பட்டுக் 

டகாரணமின்றியும் போக்கின்னு ? (சொல்-௨௨.) என்பது 

னோடு மாறுகோடலானும், காரணஞ் செயற்கைப் பொரு 

ளதோ ஆக்கத்ததோவென ஐயுறப்படுதலானும், ஆக்கக் 

தானே காரண முதற்றெனப பிரித்துக் கூறினாசென்ப.துட 

இயற்கைப்பொருள் ஆக்கமுங்காரணமும் பெழுது வரு 

fF 

ஆ 
“4
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இலக்கண மெனவே, இவ்வாறன்றி வருவன மாபு வழு 

'வென்ப தாம். 

அண்ணணர்வுடையார்க்குத் ‘rien ena? (சொல்- 
௧௧.) என அடங்குவ வாயினும், ஏனையுணர்விஞார்க்கு இவ்... 

வேறபாடுணர லாகாமையின், விரித்துக் கூறினர். (௨௪) 

௨௨. க்கக் ளெவி காண மின் றியும் 
போக்கின் றென்ப வழக்கி னுள்ளே. 

இதன் போருள் : காசண முதற்றெனப்பட்ட ஆக்கச் 
சொற் காரணமின்றி வரினுல் குற்றமின்னு வழக்னொெள் 
என்றவாறு. 

உதாரணம் : மயிர் சல்லவாயின, பயிர் ஈல்லவாயின 
என வரும். 

வழக்கினுட் காசணமின் நியும் வருமெனவே, செய்யு 

சூட் காசணம் பெற்றே வருமென்பதாம். 

- உதாரணம் 2 

'*பகிசிலர்ச் கருங்கல சல்கவுங் குரிசில் 
லலிய வாகுகின் ராடோய் தடக்கை” (புறம்-௧௪.) 

எனவும், 

£ தெரிகணை யெல்கச் திறச்தவா யெல்லாம். 
குருதி படிச்துண்ட காச-முருவிழக்து கா் 
குச்சிற்.புறத்ச சரல்வாய செங்கண்மால் 
தப்பியா ரட்ட களத்து '* (களவழி சாற்பது-௫,) 

எனவும், 

* வருமழைய வாய்கொள்ளும் வாடாச்சீர் வண்கைச் 
சுருமுறாகன் சூடிய சண்ணி-இரு ந.சா 

லின்றென் குரற்கூர்தற் பெய்தமையாற் பண்டைச்தன் 
சாயல வாயின தோள் ? 

எனவும் காரணம் பெற்று ex ety es கண்டுகொள்க. குக்கிற் 
புறத்த, சிரல்வாய என ஆக்கமின் றி வந்தனவா லெனின்:....- 
தொகுக்கும்வழிச் தொகுத்த லென்பதளுன் அண்டாக்கக் 
தொக்கு நின்றதென்ப. 

௩ 
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[* அரிய கானஞ் சென்றோர்க் 

கெளிய வாகிய தடமென் ரோளே ?£ (கு.௮-௪௭.) 
எனவும், 

* ஈல்லவை யெல்லா௮ச் இயவாம். Suwa 

கல்லவாஞ் செல்வஞ் செயற்கு £* (குறள்- ௩௭௫, 

எனவும்; செயற்கைப் பொருள் செய்யுளுட்காரணமின் றி 
வந்தனவாலெனின் :-- களவுச்காலச் தரியன இக்காலத் 
தெளிய வாயின வென்பது கருத்தாகலான், இக்காலக் 
காசணமென்பது பெறப்படுதலானும், ஊழாலென்பது ௮தஇ 

_ காசத்தான் வருமாகலானும், ௮வை காரணமின்றி வர் தன 
வெனப்படா வென்பத.[ (௨௨) 

௨௩. பான்மயக் குற்ற வையக் களவி 

தானறி பொருள்வயிற் பன்மை கூறல். 

இதன் போருள் : இணை அணிக்து பாறுணியாத ஐயப் 
பொருளை அவ்வத்திணைப்பன்மையாத் கூறுக என்றவாறு, 

இளெவியென்ப து ஈண்டுப் பொருளை. ' 

ஓயப்பொருளாவஅ சிறப்பியல்பாற் Copan si Our gi 
Muar Cepor Jus Qumcger. 

உதாரணம் : ஆண்மகன் கொல்லோ பெண்டாட்டி: 

கொல்லோ : இஃதோ தோன்றுவார். னன், இன்றே 
் பலவோ செய் புக்கன. எனவும் வரும். ' “51! 

-இணைவயினென்னாு தரனறிபோுகையி னெனப் 
பொதுப்படக் கூறியவதனான், ஒருவன்கொல்லோ பலர் 
கொல்லோ கறவையுய்த்த கள்வர். எனவும், ஒருத்தி 
கொல்லோ பலர்கொல்லோ இக்குருக்கத்திநீழல் வண்ட 
லயர்ச்தார். எனவும், இணையோடு ஆண்மை பெண்மை 
அணிந்த பன்மையொருமைப்பா லையமுங் கொள்ளப்படும். 

ஒருமையாத்கூறின் வழுப்படுதனோக்கப் பன்மை கூற 
-லென வழாநிலை போலக் கூறினாசேனும், ஒருமையைப் பன் 
மையாற் கூறுதலும் வழுவாதலின், ஐயப்பொருண்மேமழ் 

. f 
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சொன்னிகழுமாஅணர் தீயெ முகத்தா ம் பால்வழுவமைத்த 

வாரும், (௨௩) 

௨௪. உருபென மொழியினு மஃறிணைப் பிரிப் 
மிருவீற்று முரித்தே சுட்டுங்காலை. [பினு 

இதன் பொருள் : உருபெனச் சொல்லுமிடத்தும், ஒரு 

மையும் பன்மையுமாகப் பிரிக்கப்படும் அஃறிணைப் பொதுச் 

சொற்கண்ணும், இவ்விரு கூற்றினும் ஐயப்புலப்பொதுச் 

சொல்லாதலுரித்து என்றவாறு. ' 

-. எனவே, ஆண்மகன். கொல்லோ பெண்டாட்டி 

கொல்லோ தோன்ரறாநின்ற வுருபு. எனவும், ஒன்று 
கொல்லோ பலகொல்லோ செய் புக்க வுருபு. எனவும்; 

குற்றிகொல்லோ மகன் கொல்லோ தோன்ளாநின்ற வுருபு. 
எனவும், ஒன்ன கொல்லோ பல கொல்லோ செய்புக்க பெற் 

றம். எனவும் சொல்லுகவென்பதாம். 

ஐயக்ளெவியென்பது அதிகாரத்தாற்பெற்மும். 

உருபினுமென்னாது உருபெனமொழியினு மென்றத 

னான், உருபின் பொருளவாகிய வடிவு பிழம்பு பிண்டமென் 

ந் தொடக்கத்தனவுங் கொள்க. 

[பன்மைகூறல் உயர்திணைப்பாலையத்திற் குரித்தென் 

அம், உருபென மொழிதல் தஇணையையத்இற்குரித்தென் 

அம், உசையாிரியர் கூறினாராலெனின்:--௮வை அவற் 

ிற்கே உரியவாயின், ௮ஃறிணைப்பிரிப் பென்றாற்போல 

உயர்திணைப்பான்மயக்குற்றவென்றும், இணையையத்தென் 

ம், வித்ந்தோதுவர் ஆசிரியர்; ௮வ்வாறோதாமையானும், 

நடையுள் ௮வை பொதுவாய் UG POM Bild, அவை போலி 

யுரையென்க. 7 

ஒருவன் கொல்லோ: பலர்கொல்லோ என்றற்ளொடக் 

கத். து உயர் தணைப்பன்மை யொருமைப்பாலையத்திற்கு உருபு 

முதலாயின வேலாமையும், இணையைத்திற்கும் ஏனைப்பாலை 

யத்திற்கும் ஏற்புடைமையும், சுட்டியுணர்கவென்பது 

போதசச் 'சுட்டுங்காலை' யென்றார். .சுட்டுதல்--கருஅதல்.
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௨௫. தன்மை சுட்டலு முரித்தென மொழிப 
1: வன்மைக் இளவி வேறிடத் தான. 

இதன் போருள்: ஐயுந்௮த் துணியும்வழி அன்மைக் 
Bak அ௮ன்மைத்தன்மையைச் சுட்டி கித்தலுமுரித்தென்று 

சொல்லுவர், அணிக்து தழீஇக் கொள்ளப்பட்ட பொருளின் 

வேருய பொருளிடத்.து என்றவாறு. 

என்றது, குத்திகொல்லோ மகன்கொல்லோ என்று 
னும், ஒருவன் கொல்லோ ஒருத்தி கொல்லோ என்றாலும், 

ஒன்௮ கொல்லோ பலகொல்லோ என்றாலும், ஐைகிகழ்க்த 

வழித் துணிதலுமுண்டு; பிறகடையுட்டுணிக்தவழி ம௮க்கப் 
படும் பொருண்மேல் அ௮ன்மைத் தன்மையேத்தினுமமையு 

மென்றவாறு. 

மகனென்று துணிக்தவழிக் குத்றியன மகனென 
வும், குத்தியென்று துணிக்தவழி மகனல்லன் குத்தியென 

வும், ஆண்மசகனென்று அணிக் தவழிப் பெண்டாட்டி யல்லள் 

ஆண்மகனெனவும், பெண்டாட்டி யென்று துணிக்தவழி 
அண்மகனல்லன் பெண்டாட்டியெனவும், ஒன்றென்று 

அணிக்தவழிப் பலவல்ல ஒன்றெனவும், பலவென்று 

அணிக்தவழி ஒன்றன்று பலவெனவும் மறுக்கப்படும் 
பொருண்மேல் அன்மைக்களெவி அன்மைத் தன்மையைச் 
சுட்டி. கின் றவா.து. 

உம்மை எதிர்மறையாகலான், வேதிடத்துச் சுட்டா 

மையே பெரும்பான்மை யென்பதாம். அகவே, இவ்வருபு 

குத்தியன்று மகனென ஐயப்புலமாயெ பொ துப்பொருண் 

மேலானும், குற்றியல்லன் மகனெனத் அுணிபொருண் 
மேலானும், அன்மைக்கெவி அன்மை சட்டி கித்றல் பெரும் 
பான்மையென்பதாம் ; என்னை ? வேதிடத்துச் ௪ட்டாமை 

யாவது ஈண்டுச் சுட்டலே யாகலான். 

குத்தியன்.௮ு மகன் என்றவழி மகனென்பது கின்று 

- வற்றுமெனின் :--
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£ எவ்வயிற் பெயரும் வெளிப்படத் தோன்றி ன 
யவ்விய னிலையல் செவ்வி தென்ப . '(சொல்-௬௮.) 

என்பதனான் எழுவாய் வெளிப்படாது கிற்றலு முண்மை 
யான், வெளிப்படாது நின்ற இவனென்னுமெழுவாய்க்கு 
௮ பயனிலையாகலின், கின்றுவற்றுதல் ' யாண்டைய 

தென்க, அல்லனவற்றிற்கு மீதொக்கும். - - 

குத்றியல்லன் என்புழிக் குற்றியென்பது அல்லனென் 
னுஞ் சொல்லோடியைந்தவாெ றன்னையெனின்:-இவ்வுருபு 
குற்றியாமென்றவழி அமென்பதனோடு குற்றியென்பதூஉம் 

எழுவாயாய் நின்றே இயைக்தாத்பேோல, இவன் தூற்றி 
யல்லன் என்புழி ஆமென்பத யாயே ௮ன்மைக்: 
செவியோடும் குற்றியென்பது எழுவாயாய் நின்றேயியையு 
மென்ப. எழுவாயா யியைதலி னன்றே யானீயல்லன் : 
என்புழி ரீயென்பது. வேற்றுமைக்கேற்ற செய்கை பெருது 
Bes pO) sors. (௨௫. 

௨௬. அடைசினை முதலென மூறைஷன்று 
| [ மயங்காமை 

நடைபெற் நியலும் வண்ணச் சினைச்சொல். 

இதன் போருள்: பண்புச்சொல்லும், சினைச்சொல்லும், 
முதற்சொல்லுமென மன்னும் கூறப்பட்ட மூறை மயங்கா 
மல், வழக்கைப் பொருக்இ கடக்கும், வண்ணச் சொல்லோடு 
தொடர்க்த சனைச் சொல்லையுடைய மூதற்சொல் என்ற 
வார, 

.... வடிவு முதலாகிய பிறபண்பு முளவேனும், வண்ணப் 
பண்பினது வழக்குப்பயிற்சி கோச்சி “வண்ணச் ஜெச் 
சொல்” என்ஞுர். ட ் 

உதாரணம் : செங்கானாசை, பெருந்தலைச் சாத்தன் ட் 
எனவரும். கால் செக்நாசை, தலைபெருஞ் சா தீதன் என் 
முறை மயங்கிவரின், மசபு வழுவாமென்க. 

்.. வழக்கனுண் மயங்காது வருமெனவே,
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* கவிசெச் தாழிக் குவிபுறச் திருக்த 
செவிசெஞ் சேலலும் பொகுவலும் வெருவர 

வாய்வன் காக்கையும் கூகையுங் கூடி £  (புறம்-௨௬௮.) 

எனச் செய்யுளுண் மயக்கியும் வசப்பெறு மென்றவாஞும். 

செவி .செஞ்சேவல், வாய்வன் காக்கை என்பன, செஞ் 

செலிச் சேவல், வல்வாய்க் காக்கை என்னும் பொருள் 
பட கின்றமையின், வண்ணச்சனைச்சொன் மயக்க மாயின. 

அஃதேல், சனையடையாகயெ செம்மையும் வன்மையும் Ps 

லடையாயினவா தென்னையெனின் :--சனையொடு முதத் 

கொற்றுமை யுண்மையான் அவை முதலொடுமியை 
புடையவென்பது. 

பெருந்தோட் இறுறுசுப்பிற் பேசமர்க்கட் பேதை *! 

என்புழி மூன்ரும்வழி முதல் கடவாத பின்னும் ௮டையுஞ் 

சினையும் புணர்த்தமையான் வண்ணச் இனைச்சொற் செய்ய் 

ளுண் மயங்கி வந்ததென்று உரையாசிரியர் கூறிஞரா 

லெனின் 2 மூன்றாம்வழிப் புணர்ச்கப்படும் பேலை த 

யென்னு முதற் சொல் பேசமர்க் கண்ணென்னுக் தொகை 

யோடு வேற்றுமைப் பொருள்படத். தொக்கு, ௮த்தொகை 

சிறுநுசுப்பென்னுந் தொகையோடும் அப் பொருள்படத் 

தொக்கு, ஒரு சொல்லாய், * பெருந்தோட்பல்யாகசாலை 
் புரதுராடுபிப், பெருவழுஇ' என்றாத்போல, மூன்றும்வழிப் 

On சொல்லடுத்துப் பேதை யென்னுமுதல் இடந்த 

தெனவேபடுதலின், மயக்க மின்மையான், ௮வர்க்கது கருத் 

தன்றென்க. அன்றிப் பெருந்தோண் முதலாகிய மூன்அம் 

பலபெயர் உம்மைத்தொகைபடத். “தம்முட்டொக்கு ஒரு 

சொல்லாப்ப்' பின் Cue தயென்பதனோடு வேற்றுமைத் 

தொகைபடத் தொக்கன வெனினும், ௮வை உம்மைத் 

தொகைபடத் தொகாது நின்று பேதையென்பதனோடு 

வேற்றுமைக் தொகைபட ஒருங்கு தொக்கனவெனினும், 

தம்முளியையாது பேதை யென்பதனோடியைதலின், ஆண் 

டும் மயக்க மின்மை யறிக, | Gace தல், இவ்வாறு வருதல்
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வழக்கிற்கு முரித்தோவெனின்:- அடுக்கு அடையுஞ் 
சினையும் பொதுமை கீக்குதற்கன்தி ௮ணி குறித்து நித்தலித் 

செய்யுட்கே உரித்தென்பத.. சறுபைக்தூவி' எனச் இனை 

யொடுகுணமிசண்டடுக்கி வருதல் செய்யுட் குரித்தென்றும், 

“இளம்பெருக் கூத்தன்' என முதலொடு குணமிசண்டடுக் 

வருதல். வழக்இத்குசித்தென்றும், பிதர் மதமேற் கொண்டு 

கூறினார். ஒன்றாக பலவாக இனஞ்சுட்டாதன செய்யுட். 

குசிய வாம், இனஞ்சுட்டி. கீன்றன வழக்கித்ரு 2யவாமென் 

பதே உசையாசிரியர் கருத்தென்க. அன்றிப் பிததான் 

முடிந்தது தானுடன்படுதலென்பதனாத் சனையொடு குண 

மிசண்டடுக்கல் செய்யுளாறென்று கொள்ளினுமமையும் 7 

₹ மூதலொடு குணமிரண் டடுக்சல் வழக்கியல் 

சனையோ டடுக்சல் செய்யு ளாதே.? 

என்னுாராகலின். 

வண்ணச் சனைச்சொ லென்றதனான் வண்ணமுஞ் 

சனையுமுதலுல் கூறுதத்கண்ணது இவ்வாசாய்ச்ச) யென்ப 
தாம். எனவே, இளம்பெருக்கூத்தன், பெரும்பலாக்கோடு 

என்னுக் தொடக்கத்தன வேண்டியவாறு வரப்பெனு 

Quer pat 2. 

மயங்காது வருகவென மரபுவழுக் காத்தவாறு. (௨௯) 

௨௪. ஒருவரைக் கூறும் பன்மைக் கிளவியு 

மொன்றனைக் கூறும் பன்மைக் இளவியும் 
வழக் னாகிய வுயர்சொற் களவி 
யிலக்கண மருங்கிற் சொல்லா றல்ல. 

இதன் போருள்: ஒருவனையும் ஒருத்தியையுஞ் சொல் - 
லும் பன்மைச் சொல்லும், ஒன்தனைச் சொல்லும் பன்மைச் 

சொல்லும், வழக்கன்க ஒயர்ததுச் சொல்லுஞ் சொல்லாம், 
இலக்கண முறைமையாத் சொல்லு கெதியல்ல என் தவா.ு. 

உதாரணம்: யாம் வக்தேம், நீயிர் வக்இச், இவர் வக் 

தார் என வரும்.
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உயர்சொல் உயர்க்குஞ்சொல். 

- உயர்சொற் சளெவி யென்புழிக் கூதியதுகூ.றலன்மை 
பண்புத்தொகை யாசாய்.ச்சக்கட் சொல்லுதும். * 

தாம் வந்தார் தொண்டனார் எனப் பன்மைக்களெவி 

, இழித்தற் கண்ணும் வக்ததாலெனின்:- அண்டு உயர்சொத் 

மூனே குறிப்பு நிலையால் இழிபு விளக்கித்தென்பது. 

இலக்கண மருக்ற் சொல்லாறல்ல வென்றதனான் 

இலக்கண மன்மையும், வழக்கினாயெ வுயர்சொத்களவியென் 

இதனான் வழுவன்மையுக் கூறினார் ? கூறவே, வழுவமைதி 
யென்றவாளாம். ௮ஃதேல், வழக்கினாகய வயற்சொற் களவி 

._ யெனவே வழுவமைஇ யென்பது பெறுதும் ; இலக்கண 

மருங்கிற் சொல்லாறல்லவெனல் வேண்டாவெனின் :--௮க் 
கனக் கூதிற் செய்யுள் வசைகந்தவாரறோ வழுவமைத்தவா 

னோவென ஐயமாக்கலின், அவ்வாறு கூதல்வேண்டு மென் 

பது. 

பன்மைக் இளெவியுமெனப் பொதுவகையாத் கூறின 

சேனும், உயர்த்தற்கண் வழங்கப்பட்டு வரும் உயர்திணைப் 

பன்மையும் விரவுப் பன்மையுமே கொள்ளப்படு மென்தத்கு 
*வழக்கனொகய' வென்றார். 

(தன்னின முடித்த லென்பதனான் எருத்தையும் ஆவை 

யும், எந்தை வந்தான், எம்மன்னை வக சாள் எனவுயர் திணை 

யாவுயர்த து வழங்கலும், ஒன்றென முடித்த லென்பதனாற் 

் கன்னிஞாழல்,' (சிலப்-கானல்வரி-௧௮.) கன்னியெயில் என 

வஃதிணையாய் நின்று உயர்திணை வாய்பாட்டாற் கூறப்படுத 

௮ம், பண்புகொள் பெயர்க்கொடை, வழக்கனெெகத்தும், 

பெருங்கொத்றன், பெருஞ்சாத்தன் என இல்குணமடுத் து 
உயர் சொல்லாய் வருதனுல்கொள்ச: [” ஷி (௨௪) 

  

*-ஏச்சவியலில் ₹லண்ணத்தின் வடிவின்” என்னும் இருப 

தாஞ் சூத்திசவுரையிற் காண்க, 
- @
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௨௮௮. செலவினும் வரவினுத் தரவினுங் கொடை 

| [மினு 
நிலைபெறத் தோன்று மந்நாற் சொல்லுந் 

தன்மை முன்னிலை படர்க்கை யென்னு 
மம்கு விடத்து முரிய வென்ப. 

இதன் போருள் : செலவு முதலாகிய கான்கு தொழித் 
கண்ணும் நகிலைபெறப் புலப்படாநின்ற அந்கான்கு சொல் 

அம், தன்மை முன்னிலை படர்க்கையென்னும் அம்மூவிடத் 

இற்கு முரியவாய் வரும் என்றவாறு, 

செலவு முதலாகிய தொழிற்கட் சிறப்பு வகையான் நிலை 

Quays பொதுவாய் வரும் இயங்குதல் ஈதலென்னுச் 

தொட.க்கத்தனவற்றி னீக்குதற்கு “நில்பெறத் தோன்றனும்் 

என்ருர். 

முற்றும் எச்சமுக் தொழிற் பெயருமா௫' அத்தொழில் 

பற்றி வரும் வாய்பாடு பலவாயினும், அவையெல்லாம் இந் 

தான்கு தொழிலும் பற்றித் தோன்றுதலின், *நான்கு சொல் 

லென்ளார். 

பொருள் வகையான் முன்னறியப்பட்டமையான் *௮க் 

நாற் சொல்லும்' என்றார். 

இச் சூத்திரத் துள் எங்கு முதலாயின தன்மைக்கண் 

ணும், ஆங்கு முதலாயின படர்க்கைக்கண்ணும்' அடக்கப் 

பட்டன. 

Garé Oen or மூன்றிடத்திற்கு முரியவாதல் வினையிய 

லட்பெறப் படுதலின் ஈண்டுக் கூறல்வேண்டாவெனின் :-- 
9: ஆண்டுப் பாலுணர்தது மீற்றான் இடத்திற்குரிமை கூறினார், 

ஈண்டு ஈற்றானன்றிச் செலவு முதலாயின முதனிலை தாமே 
இடங்குறித்து நித்தலுடைமையான், இவ்வேறபாடு ஆண் 

டுப் பெறப்படாமையின், ஈண்டுக் கூறினாசென்பது. ௮ஃ 

தேல், தருசொல் வருசொல் லாயிரு கிளவியுக் தன்மை 

முன்னிலை யாயீரிடத்த, படர்க்கையிடத்ச கொடைச்
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சொல்லுஞ் செலவுச் சொல்லும் என வோதுக, இச்சூத் 

இரம் வேண்டா வெனின் :--அ௮ங்கனமோதின், இடஞ் 

சுட்டுமூதனிலை இக்கான்குமேயென்னும் வசையறை பெறப் 

படாமையின், இது வேண்டுமென்பது. அ௮ஃதேல், போதல் . 

புருசலென்னுநத் தொடக்கத்தனவும் இடஞ்சுட்டுதலின் 
கான்கென்னும் வசையறஹை அமையாதெனின் :- அவை 

இக்காலத்துச் லவிடத்துப் பயின்று வருமாயினும் மூன் 

கிடத்திற்கும் பொதுவாகலினன்றே, ஆரியர் அக்கரத் 
சொல்லுமென இவற்றையே வுசைக்தோ துவாசாயிற் தென் 

பது] ae (௨௮) 
௨௯. அவற்றுள் 

தருசொல் வருசொல்: லாயிரு களவியுந் 
தன்மை முன்னிலை யாயீ ரிடத்த. 

இதன் பொருள் : கூறப்பட்ட நான்கு சொல்லுள், 

தருசொல்லும் வருசொல்லுமாகிய இரண்டும் தன்மை முன் 

னிலையாகிய இசண்டிடச்தித்குமுரிய என்றவாறு. 

உதாரணம் : எனக்குத் தர்தான், கினக்குத் தந்தான், 

என்னுழை வந்தான், நின்னுழை வந்தான் எனவும்; ஈங்கு 
வந்தான் எனவும் வரும். 

தரப்படும் பொருளையேற்பான் கானும் முன்னின்றானு 

மாகலானும், வரவுதொழில் தன்கண்ணும் முன்னின்முன் 
கண்ணுஞ் சென்று முடிதலானும், ஈற்றானன். 3 இவ்விரு 

சொல்லுக் தன்மை முன்னிலைக்குரியவாயினவாறு ஈண்டு 

கொள்க. 

“ நிலைபெறச் தோன்று மச்சாற் சொல்லுக் 

தன்மை முன்னிலை படர்க்கை யென்னு 

மம்மூ விடத்து மரிய £ . (சொல்-௨௮.) 

என்னு மூன்றிடத்திற்கும் வசைவின்.றியாமெனவுங்கொள்ள 
வைத்தமையான், 

. *பெருவிற லமார்ச்கு வென்றி தந்த ' (புறம்-இ௫.) 

, எனவும், '



௩௬ தொல்காப்பியம் [கிளவி 

தூண்டில் வேட்டுவன் வாங்க வாராது” (ஆகம்-௬௬.) ' 
எனவும், த 

மயங்கி வருவனவும் அமைக்கப்படும். அஃதேல், 
படர்க்கைச்சொன் மயக்கமு மெய்துமா லெனின்:-- ௮ஃ 
@ தச்சவியதுட். பெறப்படுதலின், ஈண்டுக்கொள்ளப் படா 
தென்க. 

ஒருவன் சேய்நிலத்து நின்றும் அணிநிலத்அப் புகுர் 
தானாயிற் சேய்கிலநோக்க ௮ணிகிலம் ஈக்கெனப்படுதலின், 
அவன்கண் வக்தான், ஆங்கு வந்தான் என்பன இலக்கணமே 
யாம். இக்கான்குங் கொடைப் பொருளனவென்னு உசையா 
சிரியர் கூ.றினாராலெனின்:--*தூண்டில் வேட்டுவன் வாங்க 
வாராது” என்பதனை அமைத்தாசாகலின், அவர்க்கது கருத் 
தன் றென்க. 

FIA வரவை யுணர்த்துவனவற்றைத் தருவதும் வரு 
வதும்போலத் தருசொல், வருசொலென்ருர். (௨௯) 

Ri. ஏனை யிரண்டு மேனை யிட.த்த. 

இதன் போருள் : செலவுச்சொல்லும் கொடைச்சொல் 
௮ம் படர்க்கைக் குரிய என்றவாறு, 

உதாரணம் : அ௮வன்கட் சென்றான், ஆங்குச் சென் 
முன், அவற்குக் கொடுத்தான் என வரும். 

செலவுதொழில் பட்ட சென்றுறுதலா 
னம், கொடைப்பொருளேற்பான் படர்க்கையானாகலானும் 
ஈற்முனன்.9ி இவ்விருசொல்லும் படர்க்கையிட தஇற்குரிய 
வாயினவாு கண்டுகொள்க. (௩௰) 

௩௧. யாதெவனென்னு மாயிரு களவியு [நும். 
மறியாப் பொருள்வயிற் செ Suis தோன் ் 

இதன் பொருள் : யாது வவவ்னுல் இோன்ற்கொல் 
அம் அதியாப்பொருளிடத்து வினாவாய் யாப்புறத் தோன் 
௮ம் என்றவாறு,
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உதாரணம்: இச்சொற்குப் பொருள் யாது, இச் 
சொற்குப் பொருள் எவன் என வரும். 

எவ்வகையானும் அறியாப்பொருள் வினுவப்படாமை 

யின், ஈண்டறியாப்பொருளென்றது பொ.துவகைபான் 

அதியப்பட்டுச் கிறப்புவகையான் அ௮கியப்படாத பொரு 

யாம். 

யா, யாவை, யாவன், யாவள், யாவர், யார், யாண்டு, 

யாங்கு என்னுக்தொடக்கத்தன இணையும். பாலும் இடமு 
முதலாகிய இறப்புவகையானுஞ் சிதிதறியப்பட்ட பொரு 

ளனவாகலின், அறியாப்பொருள்வயிற் செறியத்தோன்றா 

மையான், இவற்றையே விதந்து *அறியாப்பொருள்வயிற் 

செறியத்தோன்றும்' என்ருர். இவையுந் இணையும் பாலுவ் 
குறித்து வருதலிற் றெப்புவகையானும் அறியப்பட்ட 

பொருளனவேயன்ோ வெனின்: --அற்றன்௮. இச்சொற் 
குப் பொருள் யாது, எவன்என்று வினாயவழி, இ௮ப்பானும், 

௮ஃறிணை யொருமையும் பொதுமையுச் அணிக்து அவற்றுட் 

பகுதியறிதற்கு வினாவுகன்றானல்லன் பொதுவகையான் 
வினாவுசன்ரானென்று உணரும். ஆகலின், அவ்வாருதல் 

வழக்னெகத்து வினுவுவானஅம் இறுப்பானஅவ் குறிப்பொடு 

படுக் துணர்க. 

முன்னர் வழுவமைத்தற்கு ௮வை இன்னபொருட் 

குரியவென அவற்றஇலக்கணங் கூறியவாறு. (௩௫) 

௩௨. அவற்றுள் 

யாதென வரூஉம் வினாவின் களவி 
யறிந்த பொருள்வயி னையந் தீர்தற்குத் 
தெரிந்த களவி யாதலு முரித்தே. 

-. இதன் போருள் 2 கூறப்பட்ட இரண்டனுள் யாதென் 

னும் . வினாச்சொல் அறியாப்பொருள் வினாவாதலேயன் றி 

அறிந்த பொருட்கண்' ஐயநீக்குதற்கு ஆசாய்ச்ச சொல்லா 

கிமுரித்த என்றவாஅ.
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உதாரணம் : இம்மசங்களுட் கருங்காலி யாது, ஈம்மெரு 

தைந்தனுட் கெட்டவெருதியாது என வரும். 

ஈமருள் யாவர் போயினார், அவற்றுளெவ்வெருது 

கெட்டது எனப் பிறவும் அ௮றிக்த பொருள் வயின் ஐயக்தீர்.த.ற் 

குத் தெரிந்த ளெவியாய் வருதலின், அவையும் ஈண்டமைக் 

கற்பாலவெனின்:---௮வை அறிந்தபொருள்வயின் ஐயக்தீர் 

தற்கல்லது யாண்டும் வாசாமையின், ஈண்டமைக்கப்படா 

வென்பது. : 

இதனான் வினாவழுவமைத்தார். (௩௨) 

௩௩. இனைத்தென வறிந்த சினைமுதற் சளவிக்கு 

வினைப்படு தொகுதியி னும்மை வேண்டும். 

இதன் பொருள் : கேட்போசான் இத்துணையென் 

தறியப்பட்ட இனைக்கெவிக்கும் மூதற்கிெளவிக்கும் வினைப் 

படுதொகுதிக்கண் உம்மை கொடுத்துச் சொல்லுக என்ற 

வாறு, த 

உதாரணம் : “பன்னிரு கையும் பாற்பட வியற்றி” 

(இருமுருகா-திருச்சீசலைவாய்.) எனவும், “முரசு முழங்கு 

தானை மூவருங் கூடி” (பொருகராத்-௫௪.) எனவும் வரும். 

௮றிக்த சனைமுதற்ளெவியென வே, மூன்னறியப்படாக் 

கால், முருகற்குக் கை பன்னிசண்டு, தமிழ்காட்டிற்கு. வேர் 

தர் மூவர் என உம்மை பெருது வருமென்பதாம். 

ஐந்தலைநாகமுடன் ஐ, கரன்மறைமுதல்வர் வந்தார் 

என்புழி, இளைத்தெனவதிந்த சனைமுதற்ளெவியாயினும், 
வினைப்படுதொகுதி யன்மையின், உம்மை பெருவாயின. 

௮ஃதேல், பன்னிருகையுமென்புழியும் தொகுஇப்பெயர் 

வினையொடு தொடசாது கையென்பதனோடொட்டி Hop 

லின், வினளைப்படுதொகுதியன்றாம் பிறவெனின்:--ஒட்டி 

நின்றதாயினும், ஐந். தலைகாகம், நகான்மறைமு;தல்வர் என்பன 

போலாது இருசொல்லும் ஒருபொருண்மேல் வருதலித் 

கையென்பதனோடியைக்த இயத்றியென்னும் வின தொகு 

இப்பெயரோடு மியைந்ததாம் ; அதனானது வினைப்படு
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தொகுதிபாமென்பது. அ௮ஃதேல், கண்ணிசண்டுங்காருடு ) 

எருதரண்டுமூரி எனப் பெயர் கொண்டவழி உம்மை 

பெறுமாறென்னையெனின் :--பெயசாக வினையாக முடிக் 
குஞ்சொல்லொடு படுதலை ஈண்டு வினைப்படுதலென்றாசாக 

லின், அவையும் வினைப்படுதொகுதியாமென்க. ஐந்தலை, 

நான்மறை என்பனவற்றிற்கு காகம், முதல்வர என்பன 

மூடிக்குஞ்சொ லன்மையின், வினைப்படுதொகுதியாகாமை 

யுணர்க. 

(இிறப்புடைப்பொருளைத் தானினித களத்தல்' என்பத 7, 

@p சனைமுதற்கிளவியென்ராசாயினும், சிறலாத பண்பு % 

முதலாயினவுங்கொள்ளப்படும். : 

உதாரணம் : சுவையான மூடைக் இவ்வடிசில், கதி 

யைக்துமுடை த்திக்குதிசை எனவரும். 

(இருதோடோழர்பற்ற ? எனவும், * ஐண்குழை யொன் 

ஜொல்கயெருத்தலைப்ப £ எனவும் உம்மையின்றி வர்தனவா 

லெனின்:---ஆண்டும்மை செப்யுள்விகாசத்தாற்றொக்கு நின் 
றனவென்பது. (௩௩) 

௩௪.  மன்னாப் பொருளு மன்ன விய ற்றே. 

இதன் பொருள் : இல்லாப்பொருட்கும் இடமுக் கால 

மும் பொருளுமுதலாயினவற்றொடு படுத்து இன்மை கூறு 

கற்கண் உம்மை கொடுத்துச் சொல்லுக என்றவாறு, 

உதாரணம் : பவளக்கோட்டு நீலயானை சாதவாகனன் 

சோயிலுள்ளுமில்லை எனவும், குருடு காண்டல் பகலு 

மில்லை எனவும், 4 உறற்பால நீக்க வுறுவர்க்கு மாகா? 

(காலடி-ஈ௪) எனவும் வரும். இல்லாப்பொருட்கு ஒருகாலு 

நிலையு.றுதலின்மையின், மன்னாப்பொருள்” என்னார். 

-. இடமுதலாயினவற்றொடு படுத்தற்கணென்பறு ஏழ். 

புழிக்கோடலென்பதனாற்பெற்றாம். அவற்றொடு படாத 

வழிப் பவளக்கோட்டு நீலயானையில்லை என உம்மையின் றி 

வருமென்பதாம்.
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மூத்றும்மையம் எச்ச௪வும்மையுமாகிய வேறுபாடுடைய 
வேனும், உம்மை பெ௮த லொப்புமையால், *௮ன்னவிய த்து” 

Gren Capi. 

இரண்டு சூத்திசத்தானும் மசபுவழுக் காத்தவாறு.(௩௪) 

௩௫. எப்பொரு ளாமினு மல்ல தில்லெனி 
னப்பொரு எல்லாப் பிறிதுபொருள் கூறல். 

இதன் போருள் : யாதாயினு மொருபொருளையாயினும் 
ஒருவன் ௮ல் அல்லதில்லென்னும் வாய்பாட்டான் இல்லையென 

தின், அப்பொருடன்னையே கூறாது ௮ப்பொருளல்லாத 
பிறிது பிறிது பொருள் கூறுக என்றவரறு. 

  

உதாரணம் : பயஅளவோவணிகர் என்னு விறாயவழி 

உழுக்தல்லதில்லை; கொள்ளல்லதில்லை என அல்லதில்லென் 

பான் பிறிது பொருள் கூறியவாறு கண்டுகொள்க. 

௮ல்லதில்லெனினெனப் பொருள்பத்தி யோதினாராக 
லின், அல்லதில்லென்னும் வாய்பாடேயன் நி, உழுக்தன்றி 

ட யில்லை உழுந்தேயுள்ளவு என அப்பொருள் படுவனவெல் 

லான் கொள்க. உழுந்தல்லதில்லையெனப் பிறிது பொருள் 
கூறாது பயறல்லதில்லை யென அப்பொருள் கூறின், பய 
அள்ள அல்லனவில்லையென மறுதலைப் பொருள்பட்டுச் 
செப்பு வழுவாமா திக. 

யாதானுமாக அல்லதில்லெனித் பிதிதபொருள் கூ௮க 
வென எஞ்சாமத்தமீஇ யாப்பு௮த்தத்கு எப்பொருளாயினலு 
மென்முர். 

அல்லதில் லென்பதத்குத் தன்னுறையுள்ள தல்ல 
தென்றும், ௮ப் பொருளல்லாப் பிறிஅபொருள் கூதலென் 
பதற்கு இனப்பொருள் கூற௮ுகவென்றும், உசைத்தாசால் 
உசையாகிரியசெனின்:--பயறுளவோ வென்று வினாயவழிப் 
பயறில்லை யென்றாத்படும் வழுவின்மையாலும், உள்ள தல்ல 
தென்றல் கருத்தாயின் ஆரியர் அல்லதெனக் குதித்த
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பொருள் விளங்காமையின் அகப்படச் சூத்திரியா ராகலா 
னம், பாம்புணிக் "கருங்கல்லும் பயறும் விற்பா னொருவ 

னுழைச் சென்று பயஅளவோ வென்றவழிப் பாம்புணிக் 
. கருங்கலல்லதில்லை யென்றால் இனப்பொருள் கூருமையாற் 

பட்ட இழுக்கின்மையானும், ௮அவை போலியுசை யென்க. 

அல்லதூஉம், இனப்பொருள் . கூறுகவென்பதே கருத்தா 

யின், அப்பொருளல்லா இனப்பொருள் கூறலென்னாது 

பிறிது பொருள் கூறலென்னார் ஆசிரியர், அதனானும் ௮ஃ 

அரையன்மை யுணர்க. (கடு) 

௩௭௬. அப்பொருள் கூ Di ற் சுட்டிக் கூறல். 

இதன் பொருள்: அல்லதில் லென்பான், பிறிது 
பொருள் கூறாது ௮ப்பொருடன்னையே கூறுமாயின், இப் 

பயறல்லதில்லையெனச் சுட்டிக் கூறுக என்றவாது. 

பயறுளவோ என்றவழிச் ௬ட்டாது பயறல்லதில்லை 

யெனிற் பயறுள உழுக்து முதலாயினவில்லையெனப் பிறிது 

பொருளேற்பிததுச் செப்புவழுவாமென்பது. 

அல்லதில்லென்பது ௮.தஇகாசத்தாற் பெற்றாம். 

தன்னினமுடி த்தலென்பதனால், பசும்பயறல்லதஇல்லை, 

பெரும்பயறல்லதில்லை எனக் கிளந்து கூறுதலுங்கொள்க. 

் செப்பும் ' வினாவும்! (சொல்-௧௩..) என்றகனான் இவ் 

வேறுபா டினிது விளங்காமையானும், : பொருளொடு புண 

சாச்சுட்டு' (சொல்-௩.௪.) என வழுவமைக்கின்ராசாகலாஸும், 

இவற்றை வித் அ கூறினர். ் (௩௯) 

oT. பொருளொடு புணராச் சுட்டுப்பெய ராயி 

[னும் 
பொருள்வேறு படாஅ தொன்று கும்மே. 

இதன் போருள் : சுட்டானன்றிப் பொருள் வரை 

யறுத்துணர்த்தாச் ச௬ட்டுப்பெயசாம் கூறினும், பொருள் 

வேருகாது இப்பயதெனச் சுட்டிக் கூறிய பொருளேயாம் 

என்றவாறு, 
க 

ட்ட
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என். சொல்லியவாறோவெனின்:--- இவையல்லதில்லை 

யென்றவழி, இவையென்பது பயற்றையே சுட்டாது 

உழுந்து முதலாயினவற்றிற்கும் பொதுவாய் நிற்றலின் 

வழுவாமன்றே ; ஆயினும், முன் கடந்த பயறு காட்டி 

இவையென்றானாகலின், ௮வத்தையே சுட்டு முதலா 
னமைக்கவெனச் செப்புவழு வமைத்தவாறு. 

சாதியும் பண்புர் தொழிலு முதலாயினபற்றி ஒரு 

பொருளை வசைந்துணர்த்தாது எல்லாப் பொருண்மேலுஞ் 

சேறலிற் பொருளொடு புணரரச் சுட்டுப்பெய சென்றார். 

வேறுபடாது, ஒன்றாகும் என்பனவற்றுள் ஒன்றே 

அமையுமெனின் : -- பொருள் வசைந்துணர்த்தும் பெய 

சொடு பொருள் வசைந்துணர்த்தாச் சுட்டுப்பெயர் வேறு 

பாடுடைத்தேனும், ஒரு பொருண்மேன் முடி.தலின் ஒரு 
பொருட்டாமென்பது விளக்கிய பொருள் வேஅபடா 

தொன்றாுகு மென்றார். 

அப்பொருள் கூற௮ுதற்க ணென்னாது பொதுப்படக் 

கூறியவதனால், பிறிதுபொருள் கூறும்வழியும் இவையல்ல 

இல்லையெனச் சி௮ுபான்மை சுட்டுப்பெயசாற்கூறினு மமைய 

மென்பதாம். 

. யரனைநூல் வல்லானொருவன் காட்டுட்போவுழி ஐர் 

யானை யடிச்சுவடுகண்டு இஃதசசுவாவாதற்கேற்ற இலக்கண 

முடைத்து என் றவழியும், 

* இஃ்தோர் செல்வற் கொத்சனம் யாமென ். 

மெல்லவென் மகன்வயிற் பெயர்த் தேனே £ : 

என்புழியும் சுட்டுப்பெயர் பொருளொடு புணரா.து App 

லின், ௮வற்றையே அ௮மைக்கன்றது இச்சூத்தமென்பாரு 
மூளர். (௩௭) . 

கறு. "இய்ற்பெயசிக கிளவியுஞ் சுட்டுப்பெயர்க் 

[வியும் 
வினைக்கொருங் கல் காலத் தோன்றிற்”
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சுட்டுப்பெயர்க் களவி முற்படக் கிளவா 

ரியற்பெயர் வழிய வென்மனார் புலவர். 

இதன் போருள் : இயற்பெயரும் சுட்டுப்பெயரும் 

ஒன்றனை ஓன்று கொள்ளாது இசண்டும் பிறிதுவினை 

கோடற்கு ஒருங்கு கிகழுங்காலர் தோன்றுமாயின், உலகத் 

தார் சுட்டுப் பெயரை முற்படக்கூறார், இயற்பெயர்க்கு 
வழியவாகக் கூறுவசென்ன சொல்லுவர் புலவர் என்றவாறு, 

வினைக்கொருங்கவயெலுங்கால் அப்பெயர்  எழுவாயாயும் 

உருபேற்றும் நின்றனவெல்லாங் கொள்ளப்படும். 

வினைக்கென்புழி அவ்விருபெயரும் ஒருவினைகோடலுக் 

தனித்தனி வினைகோடலுங் கொள்க. ஒருங்கயலும் என்ற 

தனால் ௮வையொருபொருண்மேல் வருதல் கொள்க. 

உதாரணம் : சாத்தன் ௮வன் வந்தான், சாத்தன் 

வந்தான் ௮வன் போயினான் எனவும், . சாத்தி வந்தாள் 

அவட்குப் பூக் கொடுக்க எனவும் வரும். 

அவன்றான் வந்தான், ௮வனொருவனு மறங்கூறும், 
. ஈதொன்னு குருடு என .இயற்பெயசல்லா- விரவுப்பெயர்க 

கும் உயர்திணைப்பெயர்க்கும் அ௮ஃதிணைப்பெயர்க்கும் வசை 

யறையின்றிச் சுட்டுப்பெயர் மூத்கிளக்கவும்படுதலின், இயற் 

பெயர்க் ளெவியென்றார். அவ்வாறவை முற்இளக்கப்படு 

வது ஒருவினை கோடற்கண்ணேயென்பது. ௮ற்றேல், அவை 

மூடவன் வந்தான் அவற்குச் சோறு கொடுக்க, நங்கை வம் 
தாள் “அவட்குப் பூக்கொடுக்க, குதிசை வந்தது அதற்கு 

முதிரை கொடுக்க. எனத் தனித்தனி வினைகோடற்கண் சுட் 

டுப்பெயர் பிற்ளெக்கப்படுதல், முூன்னையதற்குத் தன்னின 

முடித்தலினானும் - ஏனையிசண்டற்கும் இயத்பெயசென்ற 

மிகையானுங் கொள்க./31 [15 

பிறிதுவினை கோடற்கணெனவே, அவன் சாத்தன், 

சாத்தனவன்என ஒன்றற்கொன்று பயனிலயா தற்கண்ணும், 

ஒருபொருண்மேல் கிகழுமெனவே; ௮வனுஞ்சாத்தலும் 

வந்தார், சாத்தனும் அவலும் வந்தார் என வேறு பொருள.
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வாய் வருதற்கண்ணும், யாதுமுற்கூறினும் ௮மையுமென்ப 

தாம். 

வினை யென்றது முடிக்குஞ் சொல்லை. 

சுட்டுப்பெயர் யாண்டும் இயற்பெயர்வழிக் இளக்கப்படு 

மென யாப்புன௮ுத்தற்கு, முற்படக்களவாசென்றும், இயற் 
, பெயர் வழிய வென்றும் கூறினார். 

சுட்டுப்பெயசென்றராராயினும், ௮கர இகரச் சுட்டுப் 

பெயரே கொள்க. 

இதுவுமோர் மாபு வழாநிலை, (௩௮) 

௩௯. முற்படக் கிளத்தல் செய்யுளு ஞரித்தே. 

இதன் போருள்: இயற்பெயருஞ் சுட்டுப்பெயரும் 
வினைக்கொருங்கியலும்வழிச் சுட்டுப்பெயரை முற்படக் 

கூறுதல் செய்யுளு ஞூரித்து என்றவாறு, 

உதாரணம் : 

 அவனணங்கு கோய்செய்தா னாயிழாய் வேலன் 

விறன்மிகுதார்ச் சேச்தன்பேர் வாழ்த் தி-முகனமர்க் 

தன்னை யலர்கடப்பர் தாரணியி லென்னைகொல் 

பின்னை யதன்கண் விழைவு ” 

எனவரும். இதலுட்சேர்தனென்பது இயற்பெயர். 

ஒருவினை கொள்வழிச் சுட்டுப்பெயர் முத்களத்தல் 

வக்சவழிக் கண்டுகொள். 

-இஅ செய்யுளிடத்து மரபுவழு வமைத்தவாறு, (௩௯) 

'சுட்டுமுத லாகிய காரணக் ளெவியுஞ் [றும். 
ுட்டுப்பெய ரியற்கையிற் செறியத் தோன் 

இதன் போருள் : சட்டை முதலாகவுடைய காரணப் 
பொருண்மையை உணர்த்துஞ் சொல்லுஞ் சுட்டுப் பெயர் 
போலத் தன்னாற்சுட்டப்படும் பொரு யுணர்த்துஞ் சொற் 
குப்பின் களக்கப்படும் என்றவாறு. 

ஈண்டுச். சுட்டப்படும் பொருள் 9 காடர்மொழிப் 
பொருள்.
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உதாரணம்: சாத்தன் கையெழுதுமாறுவல்லன் ௮௧ 

ஞ் றக்தை யுவக்கும், சாத்தி சாக்தசைக்குமாறு வல்லள் 

அதனாத் கொண்டா ஸுவக்கும் எனவரும். 

சுட்டுமூதலாய காரணக்கிளவி உருபேத்.௮ கின்ற சுட்டு 

முதற்பெயசோடெசப்பதோ நிடைச்சொல்லாகலின், :ச௬ட் 

டப்பெயகியத்கையிற் செதியத்தோன்றும்' என்றார். செயற் 

கென்னும் வினையெச்சம், உருபேத்று கின்ற தொழிற்பெய 
சோடு ஓப்புமையுடைத்தாயிலும், (உருபும் பெயருமெர்ன் 

ரூகா) பகுப்பப் பிளவுபட்டிசையாது ஒன்௮பட்டிசைத்த 

லான், அதனின் வேளருயினாத்போல, இதுவும் உருபேத்ற 
சுட்டுப்பெயசோடு ஒப்புமையுடைத்தாயிலும் பிளவுபட் 

டிசையாது eee pene, வேறாகவே கொள்ளப் 

படுமென்பது. ௮ஃதேல், சாத்தன் வக்தான் அண்டர் ் 

' அப்பாயிற்று எனச் தொடர்மொழிப்பொருளை(ஞிசசட்டி 

age சுட்டுப்பெயர் கூறாது காரணக்களெவியே கூதிய 
தென்னையெனின்:-- அவ்வாறு வருவன அன்னின முடித்த 

.லென்பதனா ஊடக்கும். ஈண்டுச் சுட்டப்படும் பொருளை 

யுணர்த்துவது பெயசன்மையின், சுட்டுப்பெய நியற்கை 

யென்றது வழக்கெகத் ஐச் சுட்டப்படும் பொருளை யுணச்த் 

அஞ் சொத்குப் பின்னித்நலுஞ் செய்யஎகத்து முன்னித் 
 தலுமாகிய அத்துணையேயாம். செய்யுட்கண் முன்னிற்றல் 
வக்தவழிக் கண்டு கொள்க. [பொருள் பத்றாது பண்பு முத 

லாயினபற்றி வக்த சுட்டாதலின் வேறோதப்பட்டதென்று 

உசையாகிகியர் கூறினாசாலெனின்:- சாத்தன் வக்தான் ௮ஃ 
தசசத்குத் துப்பாயிற்று எனவும், இழெவன் பிரிந்தான் ௮5 

னைக் இழத்தியுணர்ந்திலள் எனவும், எழுவாயாயும் ஏனை 
வேற்௮ுமையேற்றும் ௮ச் சுட்டுப் பயின்று வருதலாற் பண்பு 

மூதலாயினவற்மைச் சுட்டுஞ் சட்டெனப் பொதுவகையாற் 
கூறாது காசணக் களவியென ஒருசார் வேற்றுமைக்குரிய 

வாய்பாடுபற்றி யோதுதல் குன்றக்கூறலாகலாலும், சுட்டுப் 

பெயராயித் சுட்டு முதலாகிய காசணக் சளி என்றும் சட்
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டுப்பெய ரியற்கையிற் செகியத் தோன்றும் என்றுங் கூறு 

தல் பொருக்தாமையானும், அது போலியுரை யென்கத் 

இதனான் வழக்்சண் மாபுவழாநிலையுஞ் செய்யுட் 
கண் மசபு வழுவமைதியு முணர்த் இனார். (௪௦) 

௪௧. கிறப்பி னாகிய பெயர் நிலைக் இளவிக்கு 
மியற்பெயர்க் களவி முற்படக் இளவார். 

இதன் போருள் : விளைக்கொருங்வெலும்வழிச் இறப்பி 
னாகிய பெயர்க்கும் இயற்பெயசை உலகத்தார் முற்படக் 
இளெவார் பிற்படக் களப்பர் என்றவாறு, 

விளைக்கொருங்கியலுமென்பது ஏற்புழிக்கோட லென் 

பதனாஜ் பெற்றாம். 
ஈண்டுச் சிறப்பாவது மன்னர் முதலாயினாசாஜற் பெறும் 

வரிசை. 

உதாரணம் : எனாதிசல்லுதடன், காவிதிகண்ணம்ை த 
என வரும். 

உம்மையால், தவம், கல்வி, குடி, உறுப்பு முதலாயின 

- வற்றானாயெ 'பெயருங் கொள்ளப்படும். அவை முனிவ 

குத்தியன் எனவும், தெய்வப்புலவன் றிருவள்ளுவன் 
எனவும், சோமான் எனல் எனவும், ‘Gre Gari 
ஐன் எனவும்: வரும், 

.... இிருவிரவாகிரியன், மாந்தக்கொல்கேளு. என இயற் 
பெயர்முன் வக்தனவாலெனின்:--அ௮அவை தொகைச்சொல் 
லாகலான், அவற்றின்கண்ணதன்று இவ்வாசாய்ச்சியென் 
ug. அண்டியற்பெயர் மூன்னிற்றல் பண்புத்தொகை 

 யாசாய்ச்சிக்கட் பெறுதும். (௪௧) 

௪௨. ஒருபொருள் குறித்த வேறுபெயர்க் தளவி 
.... தொழில்வேறு சளப்பி னொன்றிட னில 

. [வே. 
இதன் போருள்: ஒருபொருளைக் குறித்து வசத பல 

பெயர்ச்சொற்கள், ஒருதொழிலே மூடிபாகச் கூமுது பெயர்
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தோம் வேராயெ தொழில்களைக் கொடுத்து முடிப்பின், 

ஒருபொருளவாய் ஒன்றா என்றவாறு. 

ஆசிரியன் பேரூர்கிழான் செயிற்தியன் இளங்கண் 

ணன் சாத்தன் வந்தான் என்னாது, ஆசிரியன் வந்தான் 

பேரூர் இழானுண்டான் செயிற்றியன் சென்றான் என 
வேறு வேறு தொழில் ளெந்தவழி, வந்தானும் உண்டா 

ஞ் சென்றானும் ஒருவனாகா து வேராய்த் தோன் தியவாறு 
கண்டு கொள்க. 

எந்தை வருக எம்பெருமான் வருக மைக்தன் வருக : 
மைன் வருக என்புழிக் காதன் முதலாயினபற்றி ஒரு 

தொழில் பலகால் வந்தமையல்லது வேத்றுத்தொழி 

லன்மையான், ஒருதொழில். ளெத்தலேயாமென்பது. 

ஈண்டுத் தொழிலென்ற.து முடி.க்குஞ் சொல்லை. 

ஆரியன் வக்தானென்னு ஒருகாற்கூறி இடையிட்டு 
அவனையே பின்னொருகாத் பேரூர்கிழான் சென்றானென்று 
கூறியவழி, ஒருதொடரன்மையான் ஆண்டாசாய்ச்சி யில்லை 

யென்பது. அ௮ஃதேல், ஆசிரியன் வந்தான் பேரூர் இழா 

னுண்டான் செயிற்றியன் சென்றான் என இடையீடின்றி 

நின்றனவும். ஒரு கொடரன்மையின், ஆசாய்ச்சியின்றாம் 

பிறவெனின் :---அற்றன்ற௮ு. உட்டொடர் பலவாயிலும், 

- அவற்றின் ஜொகுதியாய் அவன் றொழில் பலவுங் கூறுதற் 

பொருண்மைத்தாகிய பெருக்தொடர் ஒன்றெனவே படு 

மென்பது. ' 

அிரியன் . பேரூர்கிழான் செயித்றியனிளங்கண்ணன் 

சாத்தன் வர்துண்டு சென்றானென்னாது, ஆசிரியன் வந்தான் 

பேரூர்கிழா வுண்டான் செயித்றியன் சென்முனெனப் 

பெயர்தோறும் வேறுதொழில் வலக்கண் வ 

மரபுவழுக் காத்தவாருயித்து. 357: (௪௨) 

மதக. அன்மைச்ே சொல்லே யஃறிணைக் களவி 
[யென் : 

*- 'றெண் ணுவழி மருங்கின் விரவுதல் வரை 
[ யார்.
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இதன் போருள் : தன்மைச்சொல்லும் ௮ஃறிணைச் 

சொல்லும் எண்ணுதற்கண் விசாய் வாப்பெறும் என்றவாறு, 

என் சொல்லியவாஜமோ வெனின்:...- உயர்திணைச் சொல் 

லும் ௮ஃ்றிணைச் சொல்லும் எண்ணுதற்கண் விராய் வந்து 

உயர்திணைமுடிபு கொள்ளினும், அ௮ஃறிணைமுடிபு கொள் 

ளினும், வழுவாமாகலின், * மயங்கல்கூடா தம்மசபின ” 

(சொல்-௧௪.) எனவே அவை விரரயெண்ணப்படாமையும் 

எய்தி கின்றது; சன்மைப் பன்மைச்சொல்லால் ௮ஃறிணைச் 

சொல்வ முடியுமாகலால், சன்மைச்சொல்லும் ௮ஃறிணைச் 

சொல்லும் விராப்வந்து உயர் இணைஞுடிபு கொள்ளினும் 

அமையுமெனத் இணைவமுக் காத்தவாறு. 

உதாரணம்: யானுமென்னெஃகமுஞ்சாறும் என வரும். 

பன்மைத்தன்மைவினை கோடல் எற்முற்பெறு துமோ 

வெனின்:--தன்மைச்சொல்லே யென்றதனானும், 

பன்மை யுரைக்குர் சன்மைச் களவி 

மெண்ணியன் மருங்கிற் நீரிபவை யளவே ? (சொல்-௨௦௯.) 

என்பதனானும், பெறு அமென்ப. SC wed, : எண்ணியன் 

மருங்கிற் கிரிபவை புளவே” என்பதனான் விராய்வர்து உயர் 
இணை முடிபு கோடலும் பெறப்படுகலின், இச்சூத்திரம் 

வேண்டாவெனின் ;--உய்த் துணர் இடர்ப்படுவது எடுத் 

தோத்தில்வழியென மறுக்க, (௪௯) 

௪௪. ஒருமை யெண்ணின் பொதப்பிரி பாற் 

[சொல் 

லொருமைக் கல்ல தெண் ணுமுறை 

| நில்லாது. 

இதன் பொருள் : ஐஇருமையெண்ணினை யுணர்த்தும் 
பொதுப்பிரிபாற்சொல்லாகிய ஒருவன் ஒருத்தியென்னுஞ் 

சொற்கள், ஒருமைக்கண்ணல்லது, இருமை முதலாகிய 

எண்ணுமுறைக்கணில்லா என்றவாறு. எனவே, பொதுப் 

பிரியாப் பாற்சொல்லாகிய ஒருவரசென்னுஞ்சொல் இருவர் 

மூவசென எண்ணுமுறைக்கண்ணு நிற்ருமென்பதாம்.
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பொதுப்பிசி பா.ந்சொலென்றாசேலும், ஒருவன் ஒருத்” 
வென்பனவற்றது . பாலுணர்த துமீதே' சொள்ளப்படும்.. 

என்னை 2? எண்ணுமுறை கில்லாவென்னு கிலக்கப்படுவன 

அவையேயசகலினென்பது. 

மகன் மகளென்றனுச்கொடக்கதஅப் பெயர்ப்பொதப் 

பிரி பா.த்சொல்லினீக்குதத்கு ஒருமையெண்ணினென்் றும், 

ஒருவர் ஒன்தென்பனவத்தினீக்குதற்குப் பொதுப்பிரி பாத் 
சொலென்றுல் கூஜிஞர். 

ஒருவசென்னும் ஆண்மைப்பெண்மைப் பொஜுவித் 

பிரிதவிற் பொதுப்பிரி பாத்சொலெனமும். 

பொதப்பிரி பாற்சொலென்லும் ஒத்துமையான் தில்லா 

தென ஒருமையாத் கூதினார். 

ஒருவன் ஒருத்தியென ஒருமைக்கணித்தம், இருவன் 

மூவன் இருத்தி முத்தி என எண் ணுமுறைமைக்கண்கில்லா 
oie சுண்டு கொள்ச. 

அன்தென முடித்தலென்பதனான் ஒருவேன் ஒருவை 
Quer as தன்மைமுன்னிலையி றும் எண்ணுமுதைகில்லாமை 

கொள்க. 

= இத பால்வழுக் காத்தவாறு. (௪௯) 

௬௫. வியன்கோ ளெண்ணுப்பெயர் தணைவிரவு 
| வசையார். 

இதன் பொருள் : லியக்கோளொடு தொடருமெண் 
ணுப்பெயர் தஇணைகிராய் வருதல். வசையார் என்றவாறு. 

. உதாரணம் : அஆவுமாயலுஞ்செல்க என வரும். : 

தன்மைப் பன்மை வினைபோலா௫ு வியக்கோள் இரு 

இணைக்குமுரிய சொல்லாகலான் இருஇணைச் சொல்லையு 
முடிக்குமன்றே, அதனான் அ௮வுமாயலுஞ்செல்க என் புழி 

வழுவின்மையின் ௮மைக்கற்பாற்றன்றெனின்:--இரு இணைப் 
பொருட்குமுரித்தே.லும், ஒருதணைப்பொரறுளைச் சொல்லு 
அற்கண் இருதனைப்பொருளு முணர்த்தாமையின், ஒரு: 

எ



டன
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இணையேயுணர்த்தல் வேண்டும் ; ஒருதிணையுணர்த்திய: வழி 
ஏனைத்தணைப்பெயசோடு இயையாமையிதற். கினைவழுவாம், 

அதனானமைக்கல் வேண்டுமென்பது. 

ஈஎண்ணென்றா வுறழென்றா வாயிசரண்டு மினனொன்றல் 

வேண்டுமென்பது இலக்கணமாகலான், ' யானுமென்னெஃக 

முஞ் சாறும் என்புழியும் அவுமாயனுஞ்செல்க என்புழியும் 

இனனல்லன உடனெண்ணப்படுதலின். வழுவென்முசால் 

உசையாூரியசெனின் :--இணைவேறுபாடுண்டேனும் யானு 

மென் ஸனெஃகமும் என்புழி வினைமுதலுங்கருவியுமாகய 
. இயைபும் ஆவுமாயனும் என்புழி மேய்ப்பானும் மேய்க்கப் 

படுவனவுமாகய இயைபுமுண்மையான் உடனெண்ணப்படுத 

லானும், பானை தேர் குதிரை காலாளெறிக்தான் என முன் 
னர் உதாரணங் காட்டுபவாகலாலும்; பிருண்டும் * எண்ணுத் 

இணைவிசவுப்பெய சஃறிணை முடிபின ? (சொல்-௫க.) ௪ 

ஆூரியர்க்கு ஆராய்ச்சி முடிபுகோடழ்கண்ணதாகலானும்;' 
அவர்க்கது கருத்தன்றென்க. அல்லதாஉம், இனைவிரா 

. யெண்ணல் வழுவென்பதே கருத்தாயின், 

* கெடுகல் யானையுர் தேரு மாவும் 

படையமை மறவரு முூடையம் யாம் (புறம்-௪௨௨) 

எனவும், £ இருமனப் பெண்டிருங் கள்ளும் கவறும் : (குதள்- 

9 

- ௬௨௰.) எனவும், படர்க்கைச்சொல்லும் ௮ஃநிணைக்கெவி 

் யும் விராயெண்ணுதல் வழக்குப் பயிற்சி யுடைமையான் 
௮வையுமடங்க உயர்தணைச் சொல்லே யஃறிணைக் Gora 

எனப் பொதுப்பட வோதாது *தன்மைச் சொல்லே யஃ 
நிணைக் இளவி' (சொல்-௪௩.) எனத் தன்மைச் சொல்லையே 

விதந்தோதல் குன்றக் கூறலாமாகலாலும், ௮வர்க்கது கருத் 

தன்மை யறிக. 

* ஆவ மாணியற் பார்ப்பன மாக்களும் 

பெண்டிரும் பிணியுடை மீரும் பேணிக் 

தென்புல வாழ்நர்க் கருங்கட ஸிறுக்கும் 
  

* ஒரு சொல்லுடன் எண்ணுசற்கண். . எண்ணென்று 

வறழென்றா எனவும் பாட ம்,
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பொன்போத் புதல்வர்ப் பெரு௮ இருமெம் ' 

மம்பு கடி. துவிடுது நம்மரண் சேர்மின் ” (புறம்-௯,) 

எனத் திணைவிராய் வற்.து முன்னிலைவினை கோடல் எந்ரூற் 
பெனுதுமெனின் :-- அந்நிகரன செய்யுண் முடிபெனப் 

படும், ௮வற்றை யதிகாசப் புறனடையாஜற் கொள்க. திணை 
விராயெண்ணப்படும் பெயர் வியங்கோளல்லா விரவுவினை 

யொடு தொடர்ந்து வருவன வழக்கனு ளூளவேல், ஒன் 

தென முடித்தல் என்பதனாற் கொள்க. காஷ் ஷர ஆக் 

௪௬. "வேறுவினைப் பொதுச்சொ லொருவினை 
[கிளவார். 

இதன் போருள் : வேறுபட்ட வினையையுடைய பல 
பொருட்குப் பொதுவாகிய சொல்லை ஒன்றத்குரிய வினை 
யாற் சளவார் என்றவாறு. 

எனவே, பொசுவினையாற் களப்ப சென்றவாளும். 

அவை அடிசில் ௮ணி இயம் படையென்னுக் தொடக்கத் 
தன. 

அடிசலென்பது உண்பன தின்பன பருகுவன ஈக்கு 

வன வென்னு கால் வகைக்கும், ௮ணியென்பது கவிப்பன 

கட்டுவன செறிப்பன பூண்பனவென்னுக் தொடக்கத்தன 

வற்றிற்கும், இயமென்ப.து கொட்டுவன ஊதுவன எழுப்பு 

வனவென்னுந் தொடக்கத்தனவத்றிற்கும், படையென்பது 

எய்வன எ.றிவன வெட்டுவன குத்துவனவென்னுக் தொடக் 

கத்தனவற்றித்கும், - பொதுவாகலின், அடிசிலயினருர், 
மிசைந்தார். எனவும்; அணியணிந்தார், மெய்ப்படுத்தார் 
எனவும் 2 இயம்இயம்பினார், படுத்தார் எனவும் ; படை 

வழக்கனொர், தொட்டார் எனவும் ) பொதுவினையாற் சொல் 

அக. அடிசிறின்றார், பருகினார் எனவும்; ௮ணி குவித்தார், 

பூண்டார் எனவும்; இயங்கொட்டினார், ஊதினார் எனவும்) 
படையெறிந்தார், எய்தார் எனவும்? ஒரு சார்க்குரிய விளை 
யாத்சொல்லின் மரபு வழுவாமென்பது. 

பொருளின் பொதுமையைச் சொன்மேலேற்றி வேறு 

வினைப் பொதுச்சொலென்றார். (௪௬) 

“ys 

(
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௫௪. GIR GH காலு மதுவதன் மாபே. 

இதன் போருள்: வேறுவினைப் பொருள்களைப் பொதுச் 
சொல்லாற் கூறாது பிரித்தெண்ணுமிடத்தம் அ௮தனிலக்க 

ணம் ஒருவினையாற் இளவாது பொதுவினையாற் Gor ssn 

யாம் என்றவாறு. 

உதாரணம் : சோறுக்கறியுமயின்றார், . யாழுங்குழலு 
மியம்பினார் எனவரும். சோறுங்கறியுக் தின்னார், யரழுல் 

குழலு மூதினார் எனின் வழுவாம். ௮ஃதேல், * ஊன்றுவை 
கறிசோ ௮ண்டு வருக்அுதொழி லல்ல £ (புறம்-௧௪.) என் 

புழி உண்டென்பது ஒன் தத்கேயுரிய வினையாகலின் வழுவாம் 
பிறவெனின் :--உண்டலென்பது உண்பன தின்பனவெனப் 

பிரித் தக் கூறும்வழிச் சிறப்பு வினையாம் ) ப௫ப்பிணி Sr 

அகசப்படும் பொருளெல்லாம் உணவெனப் படுமரகலித் 

பொதவினையுமாம், ௮தனானது வழுவன்றென்பத. கறி . 

யொழித்து ஏனையவறந்றிற்கெல்லாம் உண்டற்றொழி ரித் 

காகலிற் பன்மைபற்றிக் கூ.றினாசெனினு மமையும். (௪௪) 

௪ய௮. இரட்டைக் களவி யிரட்டிற்பிரித் திசையா. 

இதன் போருள் : இசட்டித்து நின்று பொருளுணர்த். 
அஞ் சொற்கள் இசட்டித்து கிற்றலிற் பிறிது நில்லா என்த 

வாது. 

உதாரணம் : சுருசுருத்தது, மொடுமொடுத்தது என 
இசைபத்றியும், கொறுகொறுத்தார், மொறுமொறுத்தார் 

எனக் . குறிப்புப்பத்றியும், குறுகுறுத்தது, கறுகறுத்தது 
எனப் பண்புபற்றியும் .இரட்டிக் அ வந்தன பிரிந்து கில் 

லாமை. சண்டுகொள்க.. ௮ஃதேல், கு௮த்தத குறுத்தது 
எனப் பிரிந்தும் வக்தனவாலெனின்:--௮ற்றன்று. குத்த 

தென்பதோர் சொல் குறுவென்பதோர் : சொல்லடுத்துக் 

கு௮குறுத்ததென நின்று குறுமை மிகுதியுணர்த்இத் மயிற் 

கு௮ுத்ததென்பது குறுமையுணர்த்தக் குறுவென்ப௮ மிகுதி 
யுணர்த்திற்றுகல்வேண்டும். . குறுவென்பது : மிகுதியுணர்த் 

தாமையித் குறுகுறுத்த தென்பது ஒரு சொல்லாய் கின்று



௮ப் பொருளுணர்த்திற் றெனவேபடும். அதனாற்றான் we 

குறுமை மாத்திரமூணர்த்தி நிற்பது . அதனின் வேராமென் 

பது. கறுகறுத்த தென்பதுக்கும் ஈதொக்கும். கறுத்தது 

கறுத்தது, கு௮ுத்தது குறுத்தது எனச் சொன்முழுவதும் 
இருமுறை வாசாமையின், அடுக்கன்மை யறிக. ் 

ஈண்டிரட்டைக் சளவி யென்றது, மக்களிரட்டை விலங் 
சரெட்டைபோல வேற்றுமையுடையனவற்றையன்றி இலை 

'பிரட்டையும் பூவிரட்டையும்போல ஒத்றுமையும் வேற்று 

மையு முடையனவற்றையென் அணார்சக. 

இசரட்டித்து நின்று பொருளுணர்த் துவன வற்றைப் 

பிரித் து வழங்கள் மரபன்மையின், பலவு கதி தவப் {) 
கு ஸ். ஜீ 

௪௯. "ஒருபெயர்ப் பெொணுளிகிற லுள்பொரு re 

[ளொழியத் த் 
தெரிபுவேறு களத்த றலைமையும் பன்மையு 
மூயர்திணை மருங்கினு மஃறிணை மருங்கி : 

[ னும். 

இதன் பொருள் : உயர்தணைக்கண்ணும் ௮ஃதிணைக் 
கண்ணும். ஒருபெயசாய்ப் பலபொருட்குப் பொதவாகிய 

சொல்லைப் பிற உள்பொருளொழியத் தெரிர்துசகொண்டு 

பொதுமையின் வேருகச் சொல்லுக தலைமையானும் பன் 

மையானும் என்றவாறு. 

- தெரிபென்பதற்குச் செயப்படுபொருள் தலைமையும் 

பன்மையுமேயாம். 

யிறரும் வாழ்வாருளசேனும் பார்ப்பனச்சேரியென்றல் 
உயர் இணைக்கட் டலைமை பற்றிய.வழக்கு. எயினர்நாடென் 

பது ௮த்தணைக்கட் பன்மை பற்திய வழக்கு. பிறபுல்லு 

மசனுமுளவேனும் கமுகந்தோட்ட மென்றல் ௮ஃறிணைக் 

கட் ,டலைமை பற்றிய வழக்கு. ஓடுவங்காடென்பது அத் 

திணைக்கட் பன்மை பற்றிய வழக்கு. பார்ப்பார் பலசாயினுங் 

, கமூகு பலவாயினும் அவைதாமே பன்மைபற்திய வழக்காம்;



௫௪ தொல்காப்பியம் '[கிளாவி 

பலபொருசொருசொல்லினீக்குதத்கு ஒருபெயசென் 

ரர். - ் 

ஒன்றெனமுடித்தலென்பதனான், அ௮சசர்பெருக்தெரு, 

வயிரகடகம், ஆதிண்டுகுற்றி, அனதர், எருத்தில் எனப் 

பொதுச்சொல்லின் றி வருவனவும் கொள்க. 

உள்பொருளெல்லால் கூழுது ஒன் ஐனையெடுத்துக் கூறு 

கன் மாபன்முகலின், பொதுச்சொன்மேற் சொன்னிகழுமா 

Hert Zou முகத்தான் மசபுவழுக்காத்தவாறு.  : (௬௯) 

௫௰. பெயரினுந் தொழிலினும் பிரிபவை 

[ யெல்லா 

மயங்கல் கூடா வழக்குவழிப் பட்டன. 

இதன் போகுள் : உயர்தினைக்கண்ணும் அ௮ஃறிணைக் 

கண்ணும் பெயரினானும் வினையினானும் பொதுமையித் 

பிரிக்து ஆண்மைக்கும் பெண்மைக்குமுரியவாய் வருவன 

வெல்லாம் : வழுவாகா, வழக்கு வழிப்பட்டனவாகலான் 

என்தவாறு. 

உயர்தணைக்கண் ணும் ௮ஃதிணைக்கண்ணுமென்ப து 

அதிகாசத்தான் வந்தது. ் 

“தொடியோர் கொய்குழை யரும்பிய குமரி ஞாழல்” 

என்பது உயர்இணைக்கட்பெயசிற் பிரித்த ஆணொழி மிகு 

சொல், வடுசசசசாயிசவர் மக்களையுடைய சென்பது Quads 

பிறந்த பெண்ணொழி மிகுடோல். இவர்வாழ்க்கைப்பட்டா 

சென்பது தொழிலித் பிரிக்க ஆணொழி மிகுசொல். இவர் 

கட்டிலேறினார் என்பது தொழிலிற் பிரிக்த .பெண்ணொழி 
மிருசொல். கம்பி நாதெருமையுடைய னென்பது syd 

திணைக்கட் பெயரிற் பிரித்த ஆணொழி மிகுசொல். கம்மாச 

_ ஞாயிசம்யானையுடைய னென்பது பெயமிற் பிரிந்த பெண் 

ணொழி மிகுசொல். தொடிசெதித்தலும், மக்கட்டன்மை 

யும் இல்வாழ்க்கைப்படுதலும், கட்டிலேறுதலும், எருமைத் 

தன்மையும், யானளைத்தன்மையும் ஒழிக்கப்படும் பொருட்கு



யாக்கம்] சொல்லஇிகாரம்' ௫௫ 

முண்மையாற் பொதுவாய் கிற்கற்பாலன ஒருபாற் குரிய 

வாய் வருதலின், மரபுவழு வமைத்தவாறு, 

பிறசொல்லாற்பிரிவன : * வே.றுபடு விளையினு மினத்தி. 

னுஞ் சார்பினும் ? (சொல்-௫௩.) எனவும், *தெரிநிலயடைய 

வஃறிணை யியற்பெயர் £ (சொல்-௧௭௧.) எனவும், “கினையுங் 

காலைச் தத்த மரபின் வினையோ டல்லது பாறெரிபிலவே £ 

(சொல்-௧௪௨.) எனவும் முன்னோதப்படுதலானும், ஆண்டு 

வழுவின்மையானும், ஈண்டுத் தாமே பிரிவனவே கொள்க. 

தம்மாத்ராம்பிரியமென்பார் *பெயரினுந்தொழிலினும்' 
என்றார். பெயர்க்கண்ணும் வினைக்கண்ணுக் தாமே பிரிவன 

வெளினு மமையும். 

௮ஃ.றிணைக்கட் டொழிலிற் பிரிர்சனவுளவேற் கண்டு 

கொள்க. Boar Naas பெற்றமெல்லா மறங்கறக்கும், 

உமவொழிந்தன என உரையாசிரியர் காட்டினாரலோ 

வெனின் :--பெற்றமென்னும் பொதுப்பெயர் கறத்தலு 
முழுதலுமாகிய சிறப்புவினையாற் பொதுமை நீங்குதல் வழு 

வன்மையான் ஈண்டைக்கெய்தாமையின், ௮வர்க்கத கருத 

தன்றென்பது. (௫௦) 

௫௧. . பலவயி னானு மெண்்ணுத்திணை விரவுப் 

ரஃறிணை முடி.பின செய்யு ரனள்ளே. [பெய 

இதன் போருள் : திணை விசாயெண்ணப்பட்ட பெயர் 

செய்யுளகத்துப் பெரும்பான்மையும் ௮ஃறிணைச்சொற் 

கொண்டு முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம்: - 

“ வடுக ரருவாஎர் வான்கரு சாடர் 

சுடுகாடு பேயெருமை யென்றிவை.யாறங் 

குசா ரறிவுடை யார் * 

எனவும், 

 கடுஞ்னெத்ச கொல்களிறங் 

சதழ்பரிய கலிமாவு 

கசெடுங்கொடிய நிமிர்தேரு



௫௬ தொல்காப்பியம் [கிளவி 

செஞ்சுடைய புகன்மறவருமென 

சான்குடன் மாண்ட சாயினும்.' (புதம்-இ௫டு.) 

எனவும் வரும். 

எண்ணுத்தினைவிரவுப்பெயர் பெரும்பான்மையும் ௮ஃ 

ினைச்சொத்கொண்டு முடியுமெனவே, சிறுபான்மை உயர் 

இணைச்சொற்கொண்டு முடியவும் பெறுமென்பதாம். 

உதாரணம் : 
£ பார்ப்பா ரறவோர் ப௪ப்பத் இனிப்பெண்டிர் 

மூத்சோர் குழவி யெனுமிவசைச் சைவிட்டு' 

(சிலப்-வஞ்ெமாலை.) 

எனவும், 

₹ பார்ப்பார் தவே சுமந்தார் பிணிப்பட்டார் 

மூச். சா கினையார் பசுப்பெண்டி சென்றிவர்கட் 

காற்ற லழிவிலம்கி னாசே பிறப்பிடைப் 

போத்தி மெனப்படு லார்” (ஆசாரச்சோவை-௬ ௪.) 

எனவும் வரும். 

இருஇணைப்பெயரும் விசாய் வந்து ஒருதினைச்சொல் 

லான் முடிதல் வழுவாயிலும், செய்யுளகத்தமைகவெனத் 

இணைவழு வமைத்தவா. 

£ பாணன் பநையன் ௮ுடியன் சடம்பனென் 

நிக்சான் கல்லது குடிய மில்லை ' (புதம்-௩௬௫.) 

என விருதணைப்பெயரும் விரவி வாசாது உயர்திணைப் 

பெயசே வந்து செய்யுளுள் ௮ஃறிணைமுடிபு கொண்டன 

வென்று உசையாிரியர் கூறினாசாலெனின்:--பாணன் முத 

லரயினாசைக் குடியென்று சுட்டியவழிக் குடிக்கேற்ற 

தொகை கொடுத்தல் வழுவன்மையான், அவ்வுசை போலி 

யுசை யென்க. குடியென்று சுட்டாதவழிப் பாணன் பறை 

யன் ஸறுடியன் கடம்பணெண்றிக் நால்வருமல்லது சூடியில்லை 

யென்தேயாம். 

* தம்முடைய சண்ணனியுக் தாமுக்தம் மான்றேரு 

மெம்மை கினையாஅ விட்டனசேல் விட்டகல்க £ 

எனவும்,
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* யானுச் சோழியு மாயமு மாடும் துறைஈண்ணித் 

தானுர் தேரும் பாகனும் வர்தென் னலனுண்டான் 

[சேனும் பாலும்போல்வன சொல்லிப் பிரிவானேல் 

சானும் புள்ளுல் கைதையு. மெல்லாம் கரியன்றே”] 

எனவும், இவை யெவ்வா௮ வர தனவோவெனின் :---அவை 

தலைமைப் பொருளையும், தலைமையில் பொருளையும் விரா 
யெண்ணித் தலைமைப்பொருட்கு வினை கொடுப்பவே தலை 

மையில் பொருளு முடிந்தனவாவதோர் முறைமைபத்தி 

வச்தன, ஈண்டைக்கெய்தா வென்பது. தானுந்தன் புரவி 
யுந்தோன்றினா னென்பதும த. (௫௧) 

௫௨. வினைவேறு படூஉம்பலடொருளொருசொல் 

வினைவேறு படாஅப் பலபொரு ளொரு 

| சொலென் 
ரூயிரு வகைய பலபொரு ளொருசொல். 

இதன் பொருள் : வினைவேபடும். பலடொருளொரு 
சொல்லும் வினை வேற௮ுபடாப் பலபொருளொரு சொல்லு 

மென இரண்டு வகைப்படும் பலபொருளொருசொல் என்ற 

வாறு. ட 
இனமுஞ் சார்புமுளவேனும் வேறுபடுத்தற்கண் வினை 

இறப்புடைமையின், அதனாற் பெயர் கொடுத்தார், _ஆதண்டு ! 
-. குற்றியென்பது 6 போல. ் 

இலக்கணச். சூத்தெங்களே யமையும் இச்சூத்திரம் 

வேண்டா மி -பிறவெனின் ஊஇருவகைய வென்னும் வசை 

யறை அ௮வத்ரறாற் பெறப்படாமையானும், வகுத் அப் பின்னு 

மிலக்கணங் கூறியவழிப் பொருள் இனி விளங்குதலானும், 

இச் சூத்தாம் வேண்டுமென்பது. ்... (இ௨) 

௫௩. அவற்றுள் 
வினைவேறு படூஉம் பலபொரு ளொருசொல் 

வேறுபடு வினையினு மினத்தினுஞ் சார்பி 

Laue 
தேறத் தோன்றும் பொருடெரி நிலையே. 

A
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இதன் போருள் : ௮வ்விரண்டனுள்ளும், வினைவேறு 

படும் பலபொருளொருசொல், ஒருபொருட்கே இறந்த 

வினையானலும், இனத்தானும், சார்பானும், பொருடெரி 

நிலைக்கட் பொதுமை நீங்கித் தெளியத்தோன்றும் என்ற. 

வாறு. 

மாவென்பது ஒருசார்விலங்கிற்கும் தருமசத்திந்கும் 
வண்டிற்கும் பிறபொருட்கும் பொ. குருகென்பது ஒரு 

பதவைக்கும் உலைமூக்கிற்கும் வளைக்கும் பிறவத்றித்கும் 

பொது. தநாகமென்பது மலைக்கும் ஒருசார்மசத்தித்கும் 
யானைக்கும் பாம்பித்கும் பிறவத்றிற்கும் பொ௫. சேவென்் 

பது ஒருசார்ப்பெத்தத்தித்கும் ஒருமாத்தித்கும் பிறவற்றிற் 
கும் பொது. 

மாப்பூத்தது ; மாவுமருது மோக்கெ என வேறுபடு 

வினையானும் இனத்தாலும், மாமென்பது விளக்கத்து. 

கவசம் புக்கு நின்று மாக்கொணொாவென்றவழிக் குதசை 
யென்பது சார்பினால் விளங்கிற்று. குருகு முதலாயினவு 
மன்ன. . 

வேறுபடுவினையினுமென்றாசேலும், ஒன்றென முடித்த 

லென்பதனான், இம்மாவயிசம், வெளிறு என வேறுபடுக்கும் 

பெயருங் கொள்ளப்படும். 

இனத்தொடு சார்பிடை வேற்றுமை யென்னை 

. யெனின் :--ஒரு சாதிக்கணணைத்த சாதி இனமெனப்படும் ; 
அணைந்த சாதியன்றி ஒருவாத்ரு னியைபுடையது சார் 

பெனப்படுமென்ப து. (௫௩) 

௫௪. ஓஒன்றுவினை மருங்கி னொன்றித் தோன்றும் 
வினைவேறு படாஅப் பலபொரு ளொரு 

[சொன் 
னினையுங் காலைக் களத்தாங் கயலும். 

_.. இதன் பொருள் : வேறுபடாத விளை கொண்டவழி 
வே.றுபடாது தோன்றும் வினை வேறுபடாப் பலபொரு
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ளொருசொல் சாயுங்காறத் இளக்து சொல்லப்படும் என்ற 
வாறு. ப 

உதாரணம் : மாமசம் வீழ்ந்தது, விலங்குமா வீழ்ச் 
தது என வரும். 

(௧ வினைவேறுபடாப் பலபொருளொருசொலென வேறு 

நிற்பனவில்லை வேறுபடுவினை முதலாயினவத்றான் வேறுபடு 

வனதாமே பொதுவினை கொண்டவழி வினைவேறுபடாப் 
பலபொருளொருசொல்லா மென்பது அறிவித்தற்கு ஒன்னு 

வினைமருங்கி Cena Ds தோன்றுமென்றார்.. 4 f ( ஒன்அவினை 

மருங்கனொன்றித் தோன்றும் ? என ஒரு சூத்திசமாக உரை 
யாிிரியர் பிரித்தாசாலெனின்:--௮ங்களனம் பிரிப்பின் ஒன்று 

வினை மருங்கனொன்றித் தோன்றுதலும் வினைவேறுபடூஉம் 

பலபொருளொருசோத்கே இலக்கணமாய் மாறுகோட 

லானும், வினைவேறுபடுவன தாமே பொதுவினை கொண்ட 

வழி, வினைவேறுபடாதனவாமென்பது அதனாற் பெறப் 
படாமையானும், ௮து போலியுசை யென்க.! 

முன்னும் பின்னும் வருஞ் சார்பு முதலாயினவற்றுற் 

குறித்த பொருள் விளங்காக்கால் களக்தே சொல்லுகவென 

யாப்புறுத்தற்கு  நினையுங்காலை ? என்றார். 

ஆங்கென்பது உசையசை. 

குறித்த பொருள் விளங்காமைக்கூறல் மசபன்மையின் 

மாபுவழுக் காத்தவாறு. (௫௪). 

௫ட௫.குறித்தோன் கூற்றர்தெரித்துமொழி செவி. 

்... இதன் பொருள் : ஒருபொருள் வேறுபாடு: குறித் 
தோன், ௮ஃதாந்றன் முதலாயினவற்றான் விளங்காதாயின், 

அதனைத் தெரித்துச் சொல்லுக என்றவாறு- 

உதாரணம் : 
* அரிதாரச் சாக்.தங் கலக்ச.து போல 

வுருகெழத் தோன்றி வருமே-முருகுதழு 
மன்பன் மலைப்பெய்த நீர் * 

எனவும், ; 

vu
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₹ வாரு மதுச்சோலை வண்டுதிர்த்த சாண்மலரா 

னா௮ மருவி ஈளிமலைஈன் னாட ’ 

எனவும் வரும். * கலந்ததுபோல வருமே யிலங்கருவி யன் 

பன் மலைப்பெய்த நீர் எனவும், £ நாறு மருவி ஈளிமலை நன் 

டை: எனவும் தெரித்து மொழியா தவழிக் குறித்தது விளங் 

காது வழுப்படுதலின் மரபுவழுக் காத்தவான௮ு, em prot 

இதனை கேய மென்ப. 

'ஊட்டியன்னவொண்டளிர்ச் செயலை' என்புழி இன்ன 

தனை யென்று தெரித்து மொழியாமையின் வழுவாம் பிற 

வெனின் :--உவமையென்னு மலங்காச மாயினன்றே இன்ன 

தொன்றனையெனல் வேண்டுவ௫. செயலையச் தளிரினது 

செய்யாத நிறத்தைச் செய்ததுபோலச் கூறுங் கருத்தின 

ஞாகலிற் பிறிதோ சலங்காரமாம். அதனான் ௮து கடாவன் 

தென்பது. 

₹ படுத்துவைத் தன்ன பாறை மருங்க 

னெடுத்.துகிறுத்தன்ன விட்டருஞ் சிறுநெறி ” (மலைபடு-௧௫.) 

என இன்னோன்ன வெல்லாம் அவ் வலங்காசம் பத்றி 
வந்தன. 

 ஒல்லேங் குவளைப் புலாஅன் மகன்மார்பிந் 

புல்லெருச்கங் சண்ணி ஈறிது * 

என்புழிக் குவளை புலானாறுதற்கும் எருக்கங்கண்ணி 6) 50 
தற்கும் காரணங் கூறாமையின் வழுவாம் பிறவெனின் :-- 
புதல்வற்பயர்த பூங்குழன்மடந்தை பரத்தையிற் பிரிந்து 
வந்த கிழவனொடு புலக்துசைக்கன்றா ளாகலிற் குவளை புலா 
னாஅதற்கு ௮வன் றவற்றோடு கூடிய அவள் காதல் காரண 
மென்பதூஉம், எருக்கங்கண்ணி நதிதாதற்கு மூழ்ஈன் 

செய்த துனி கூர் வெப்பம் முகழ்ஈகை முகத்தாற் றணிக் 
கும் புதல்வன்மேல் ஒருகாலைக் கொருகாற் பெருகுமன்பு 
காரணமென்பதாூ உம் பெறப்படுதலின், வழுவாகா தென்பது. 

’ Bsa pp மென்புழிப்போலக் கூற்றுக் கூற்றமென 

நின்றது. (௫௫)



யாக்கம்] .. சொல்லதிகாரம் ௬௧ 

௫௬. குடிமை,யாண்டமை, யிளமை, மூப்பே, 

யடிமை,வன்மை ,விருந்தே,குழுவே, 
பெண்மை,யாசே, மகவே,குழவி, 

தன்மை திரிபெய ருறுப்பின் ளெவி[லெண் 

காதல்,.சிறப்பே, செறற்சொல், விறற்சொ 
ரூவறு மூன்று மூளப்படத் தொகைஇ (3 டு 
யன்ன பிறவு மவற்ரொடு சிவணி ் 

முன்னத்தி னுணருங் கிளவி யெல்லா 
மூயர்திணை மருங்கி னிலையின வாயினு 
மஃறிணை மருங்கிற் களந்தாங் கெலும். * 

இதன்பொருள் : குடிமை மூதலாக விறற்சொலீழுகச் 
சொல்லப்பட்ட பதினெட்டு முளப்பட அன்னபிறவும் அவற் 

றொடு பொருக்தத் தொக்கு முன்னத்தினுணருங் இளெவிக 

ளெல்லாம், உயர்தணைப்பொருண்மேல் கின்றனவாயிலும், 
௮ஃதிணைப்பொருளை யுணர்த்திநின்றவழிப்போல, ௮ஃ 
நிணைமுடிபே கொள்ளும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : குடிமை சன்று, குடிமை தீது? ஆண்மை 
ஈன்று, ஆண்மை தீது என வரும். அழிர்தனவத்தித்கும் 
இவ்வாறு பொருக்தும் வினை தலைப்பெய்க. 

தன்மைதிரிபெயர் அலி. இதனோ படையை 
களவியாய் வருவனவும் கொள்க. 

உறுப்பின்ளெவி குருடு முடம் என்னுக் தொடக்கத் 

தன. காதற்சொல் பாவை யானையென ஓப்புமை கருதாது 

காதல்பற்தி வருவன. இிறப்புச்சொல் கண்போலச் இறக் 

தானைக் கண்ணென்றலும் உயிர்போலச் சறகந்தானை உயி 
சென்றலும் என இவை முதலாயின. செற்ற்சொல் செறு 

தலைப் புலப்படுக்கும் பொறியறை கெழீஇயிலி யென்னுந் 

தொடக்கத்தன. விறற்சொல் விதலையுணர்த்தும் பெருவிறல் 
அருர்திறலென்னுக் தொடக்கத்தன. தன்மை திரிபெயர் 
முதலாயின பொருள்வகையான் ட்டது EE ae), gl!
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குடிமை, ஆண்மை, இளமை, மூப்பு, அடிமை, வன்மை, 
பெண்மை, உறுப்பின்ளெவி, இறப்புச்சொல், விதக்சொல் 
என்பன உயர்இணைக்கண் அகுபெயசாயல்லது வாசா) 
அல்லன இருதிணைக் கண்ணும் ஓத்தவுரிமைய வெனக் 
கொள்க. காதல்பற்றிச் சிறுவனை யானையென்றலும் ஆகு 
-பெயசாமன்றோ வெனின் :--யாதானுமோ நியைபுபந்றி 
ஒன்றன்பெய சொன்றற்காயது ஆகுபெயரசாம் £ இயைபு 

கருகாது காதன் முகலாயினவற்றான் யானையென்றவழி 
ஆகுபெயருள் அடங்காவென்பது, இதுவனை ww 
'யென்றலும் ஒன்றன்பெயர் ஒன்றற்காத லொப்புமை 
யான் அகுபெய சென்பாருமுளர். 

சொல்லா னன்றித் இணைவேறுபாடு சொல்லுவான் 
குறிப்பொடுபடுத் அணசப்படுதலின்,  முன்னத்தினுணருல் 
களவி” என்ளார். 

அஃறிணை முடிபின வென்னாது ௮ஃறிணைமருக்இற் 
இளக்தாங்கெயெலும் எனப் பொதுப்படக் கூறியவதனால், 

குடிமை நன்று, குடிமை நல்ல ; அடிமை ஈன்று, அடிமை 
நல்ல என வேற்புழி ஒருமைக்கும் பன்மைக்கும் பொதுவா 
நித்றலுங் கொள்ளப்படும். 

அன்ன பிறவு மென்றதனான் வேந்து, வேள், குரிசில் , 
அமைச்சு, புசோசு Crest Dib தொடக்கத்தனவுல் a 

குடிமை முதலியன உயர்திணையுணர்த் அம்வழி ௮ஃ 
நிணையான் முடி.தல் வழுவாயினும் ௮அமைகவெனத் இணை 
வழு வமைத்தவாறு. (௫௬) 

௫௭. கால முலக முயிசே யுடம்பே 

பால்வரை தெய்வம் வினையேபூத உ: 
ஞாயிறு திங்கள் சொல்லென வரூஉ 
மாமீ ரைந்தொடு பிறவு மன்ன 
வாவயின் வரூஉங் களவி யெல்லாம் 
பால்பிரிந் திசையா- வுயர்தணை மேன.
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- இதன் பொருள் : காலமுதலாகச் சொல்லப்பட்ட பத் 
அம் ௮த்தன்மைய பிறவுமாகய அப் பகுஇக்கண் வருஞ் 

சொல்லெல்லாம், உயர் இணைச் சொல்லாயினும், உயர் திணைக் 
கட் பால்பிரிக்திசையா, ௮ஃறிணைப்பா லாயிசைக்கும் என்ற 
வாஹு.. 

உதாரணம் : இவற்குக் காலமாயிற்று, உலகம் பூத் 
தனு, உயிர்போயிற்று, உடம்பு அணுகிற்று, -தெய்வஞ் 

செய்தது, வினை விகாந்தத,, பூதம் புடைத்தது, ஞாயிறு 

பட்ட, திங்க ளெழுக்தது, சொன் னன்னறு என வரும். 

பிறவு மென்றதனால், பொழுது நன்று, யாக்கை தீது, 

விதி வலிது; கனலி கடுிற்௮ு, மதி நிறைக்க, வெள்ளி 

யெழுக்தது, வியாழ ஈன்று என்பனபோல்வன கொள்க, 

காலமென்றது காலக் கடவுளா. உலசமென்றது ஈண்டு 

மக்கட் டொகுதியை. 

உயிரே யுடம்பே யெனப் பொதுவகையாற் கூறினா 

சேனும், மக்களுயிரு மூடம்புமே கொள்ளப்படும். என்னை ? 

உயர்திணை முடிபு கொள்ளா வென விலக்கப்படுவன 

அவையேயாகலி ஸனென்பது.  *௮ஃறிணை யென்மனா ரவ 

ரல பிறவே' என்புழி ௮ஃறிணையா யடங்க உயர்திணை 

முடிபெய்தாமையின், அவையும் விலக்கற்பாட்டிற் கேலா 

வெனின் :--அற்றன்னு : மக்கட்சுட் டடைமையான் அவை 

உயர்தணையேயா மென்பது. யாதோ மக்கட்சட்டுடைய 

வாறெனின் :--அறஞ்செய்து துறக்கம் புக்கான் எனவும், 

உயிர்நீத் தொருமகன் இடந்தான் எனவும், உயிருமுடம் 

பும் அவரின் வேறன்றி ௮வசாக வுணரப்பட்டு உயர் திணைக் 

கேற்ற முடிபுகொண்டு நிற்றலின் மக்கட்சுட்டுடைய வென் 

பது. “ஓஒராவை எம்மன்னை வர்தாளென்றும் ஓசெருத்தை 

எந்தை வந்தானென்றும் உயர்திணை வாய்பாட்டாற் கூறிய 

வாறுபோல, உயிரு முடம்பும் அவ்வாறு கூறப்பட்டன 

வென்ன கொள்ளாமோவெனின் :--கொள்ளாம் : அவற் 

மூன் வரும் பயனோக்கிக் காதலால் எம்மன்னை எந்தையென்
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மூன் அண்டு? ஈண்டுக் காதன் முதலாயினவின்மையின் 

மக்கட்சட்டுடைய வென்பது. 

பால்வசை தெய்வமென்பது எல்லார்க்கு மின்பத் துன் 

பத்தித்குக் காசணமரகிய இருவினையையும் வகுப்பது, வினை. 
வென்பது அறத் தெய்வம். சொல்லென்பது காமகளரயெ 

தெய்வம். 

அஃதேல், குடிமையாண்மை யென்பனவத்றோடு இவற் 

விடை சதக் ee அவை இருதினைப் 

பொருட்கண்ணுஞ் sparred ; 3 இவை அன்னவல்ல 

வென்பது. 

உலகமென்பது இடத்தையும் அருவெயசான் இடத்து 

திகழ் பொருளாக மக்கட்டொகுதியையு முணர்த்துமாசு 

லான், இருதினைக்கண்ணுஞ் சென்றதன்னோவெனின் :-- 
, அத்தன்ன: வடதாலுள் உலகைமென்பது இருபொருட்கு 

முரித்தாக ஓதப்பட்டமையின், மக்கட்டொகுதியை யுணர்த் 

"தும் வழியும் உரசியபெயசே யாகலின் அகுபெய சன்ன ; 

அதனால் ஒருசொல் இருபொருட்கண்ணஞ் சென்றதெனப் 

படாது இருபொருட்கு முரிமையான் இசண்டுசொல் 
. லெனவே படுமென்பது. வே௮ுபொருளுணர்த்தலின் வே 

சொல்லாதலே அணிவாயிலும், பலபொருளொருசொலென் 
். புழி எழூத்தொப்புமை பத்தி ஒருசொல்லென்னார். 

மேலென்பது ஏழாம் வேற் அமைப் பொருளுணர் த். 

வதோ நிடைச்சொல்லாகளின், ஈறு இரிக்து மேனவென 
தின்று த. . 

இவுக இணைவமுவமைஇ. (௪) 

2 Gr நின்ராங் இசைத்த லிவணியல் பின்றே. 

இதன் போகுள்: ஈது இரியாதூ சின்னாவ்கு நின்னு 

உயர் இணையா யிசைத்தல் ஈண்டியல்பின்னு என்றவாறு. 

ஈண்டென்றது காலமுதலாகயெ சொற்களை. அவை. 

இடையிடின்லி மேத்சொல்லப்பட்டு கிற்தவின் “இவண்” என் 

னர்.
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இவணியல்பின்றெனவே, குடிமை ஆண்மை முத 

லாயினசொல்லின்கண், குடிமைகல்லன், வேர்து செங்கோ 
லன் என் நின்றாங்கு நின்று உயர்தணையாயிசைத்தல் இயல் 

nf த்தென்பதாம். (௫௮) 

. இசைத்தலு முரிய வேறிடத் தான. 

னி பொருள் : காலமுதலாகிய சொல் உயர்திணையா 
யிசைத்தலுமுரிய, ஈறு இரிந்து வாய்பாடு வேறுபட்டவழி 

என்றவாறு, 

காலன் கொண்டான், உலகர் பகித்தார் என வாய்பாடு 

வே௮பட்டவழி உயர்தணையாய் இசைத்தவாறு கண்டு 

கொள்க; ! (Gas) 

௬௰. எடுத்த மொழியினஞ் செப்பலு முரித்தே 

இதன் போருள் : இனமாகிய பலபொருட்சண் ஒன் தனை 

வாங்கிக்கூறியவழி ௮ச்சொற் றன் பொருட்னெமாகய பிற 

பொருளைக் குறிப்பானுணர்த்தலு முரித்து என்றவாறு, 

உம்மை எதிர்மறையாகலான் உணர்த்தாமையு முரித் 

தென்பதாம். 

உதாரணம்: அறஞ்செய்தான் அுறக்கம் புரும் எனவும், 
் இழிவறிர்துண்பான்்௧ ணின்பமெய்தும் £ எனவும் வரும். 

- இவை சொல்லுவார்க்கு இனப்பொருளியல் புசைக்குங்குறிப் 

புள் வழி, மறஞ்செய்தான் அறக்கம் புகான், கழிபேரிசையன் 

இன்பமெய்தான் என வினஞ் செப்புதலும், அக்குறிப் பில் 
வழி இனஞ்செப்பாமையுங் கண்டு கொள்க. 

எடுத்தபொருளை உணர்த்துமொழியை *எடுத்த மொழி” ் 
என்ருர். ட! 

ப + 

இனனல்பொருளி ஸீக்குதற்கு : இனம் £ என்குள்| 

அஃதேல், மேற்சேரிக் கோழி யலைத்தது எனக் கீழ்ச் 

சேரிக் கோழி யலைப்புண்டது எனவும், குடங்கொண்டான் 

வீழ்ந்தான் எனக் குடம் வீழ்க்தது எனவும், இவையினஞ் 
செப்புமென்றும், ஆ வாழ்க அந்தணர் வாழ்க என்பன் 

aa
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இனஞ்செப்பா வென்றும் உரையாசிரியர் கூறினாரா 

லெனின் :-அற்றன்று : கீழ்ச்சேரிக் கோழி யலப்புண்ட 

லின்றி மேற்சேரிக் கோழி யலைத்த லமையாமையானும், 

குடம் விழ்தலின்றிக் குடங்கொண்டான் வீழ்த லமையரமை 

யானும், £ழ்ச்சேரிக் கோழி பலைப்புண்டலும் குடம் வீழ் 

தலும் சொல்லானன்றி இன்றியமையாமையாகிய பொரு 

ati hoor பெதப்படுமாகலான் ஈண்டைக்கெய்தா, இது 

சொல்லாசாய்ச்சியாகலா னென்பது. இன்னோன்ன சொல் 

லாற்றலாற் பெறப்பட்டனவெனின் :--புகையுண்டென்ற 

வழி எரியுண்மை பெறதலுஞ் சொல்லாற்றலாற் பெறப் 

பட்டதா மென்பது. இனி ஆ வாழ்க அ௮க்தணர் வாழ்க 

என்புழிச் சொல்லுவான் ஓழிக்த விலங்கும் ஒழிந்த மக்களுஞ் 

சாகவென்னுங் கருத்தனனாயின் இவையு மினஞ் செப்பு 

வனவன்றோ வென்பது. அதனான் ௮வை போலியுரை 
யென்க. 

ஒருதொடர் ஒருபொருளுணர்த்தி பமையா த வேறொரு 

பொருளும் குறித்து நிற்றல் வரவின் அமைகவென 

மாபுவழுக்காத்தவாறு; : .. - (௬௦) 

௬௧. கண்ணுத தோளு முலையும் பிறவும் , 

பன்மை சுட்டிய சினை நிலைக் இளவி 
பன்மை கூறுங் கடப்பா டிலவே 
தம்வினைக் கியலு மெழுத்தலங் கடையே. 

தம்வினைக் கயலு மெழுத்தான் முடிகலும் தம்மு.தல் 
'விளைக் கியலு மெழுத்தான் முடி தலுமெனச் சனைநிலைக்ளெவி 

இருமுடிபுடையவற்றுள், முதல்வினைக் யெலு மெழுத்தான் 

முடிவுழியென்பார், தம்வினைக் கயலு வணக்க 
யென்றார். 

இதன் போருள் : கண்முதலாயவும் பிறவும் பன்மை 
குறித்துகின்ற சனைகிலைக்கிளவி ; அவை தம் வினைக்கியலு 
மெழுத்தான் முடியாது தம் முதல்வினைக்கயெலுமெழுத்தான் 

முடியும்வழிப் பன்மையாற் சொல்லப்படும். யாப்புறவுடைய



யாக்கம்] சொல்லதிகாரம்: ௬௭ 

வல்ல?) முதலொன்ஞுயின் ஒருமையானும், பலவாயிழ் 
பன்மையானுவ் கூறப்படும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : கண்ணல்லள்;; தோணல்லள், மூலைகல்லள் 
எனவும், கண்ணல்லர், தோணல்லர், முன்கை எனவும் 

வரும். 

(See Genet ath புருவங் காதென்னுச் தொடக்கத் 
தனவுங் கொள்க. 

பன்மைகூுல் கடப்பாடிலவே யென்றதனாத் பால், 

வழுவும், தீம்வினைக்யெலு மெழுத்தலங்கடை யென்றதனாற் 

'திணேவழுவு t மமைத்தார். 

பன்மை கொண்டன, பன்மையொருமை மயக்கமில் 
லாத் இணைவழுவாகலின், தம்வினைக்சயெ லு Geese an 

rxisd., 
வெண்புதனுஷி அமைக்கப்பட திணை அர ரட்ட 

... மூக்கு. நல்லள், கொப்பூழ் ஈல்லள் என ஒருமைச்சனைப் 

பெயர் நின்று உயர்திணை கொண்டனவும், நிறங்கரியள், 
கவவுக்கடியள் எனப் பண்புந்தொழிலும் நின்.று உயர்திணை 

கொண்டனவும் தன்னினமுடி.த்த லென்பதனா னமைக்கப் 

படும். 

கோடு கூரிது களிறு, குழம்பு கூரிது குதசை என. 

வஃறிணைப்பன்மைச் சினைப்பெயர் கின்று முதல்வினையர யெ” 

ஒருமையான் முடிக்தனவும் ௮மையுமாறென்னையெனின்:-- 
ஆண்டுப் பன்மையொருமை மயக்கமல்லது இணைவழுவின் 

மையின் ஈண்டைக்கெய்தா ; ௮ப்பன்மையொருமைமயக்கம் 
ஒன்றெனமுடி த்தலென்பதனா 'னமைக்கப்படும். அஃகேல், 

இச் சூத்திரத்தா் தினைவழுவோடு கூடிய பால் வழு வமைக் 
கப்பட்ட தென்பது எற்றாற்பெறு அுமெனின் 2 இனைக்ளெ 

விக்குத் தம்வினைக்கியலு மெழுத்தாவது 2/5071 றிணைவினைக் 

குரிய வெழுத்தாம் ; . ௮ஃதல்லாதது உயர்திணேவினைக் 

குரியவெழுத்தேயா ம். என்னை? அ்றிணைக்கு மறுதலை உபர் : 

இணையேயாகலான். அதனாற் நீணைவழுவுதலும். பெறுது 

மென்பது. ௮ஃதேல், தம் வினைக்கியஓ/மெழுத்தாவன சனை



௬௮) தொல்காப்பியம் [Seay 

வினைக்குரிய வெழுச்தென்றும், அவை யல்லாதனவாவன 
மூதல்வினைக்குரிய வெழுத்தென்று மூரைக்க 7 உசைச்சுவே, 

உயர்திணைச்சினையும் அஃறிணைச்சையுமெல்லா மடங்கு 
மெனின்:--அற்றன்னறு : ௮ஃறிணைக்கட் இனைவினைக்குரிய 
எழுத்தோடு முதல்வினைக்குரிய எழுத்திற்கு வேறுபாடின்றி 
எல்லா மஃவிணையெழுத்தேயாகலின், தம்வினைக் யெலு 
மெழுச்தலங்கடை யென்பதற் கேலாதாகலால், சண். முத 

லாயின உயர்திணைச்சளையேயா மென்பது. (௬௧) 

கிளவியாக்கம் முற்றிற்று



௨. வேற்றுமையியல் 
Se 

es த வெ்னுலை தாமே யேழென மொழிப. 5£ 

நா ன்குசொற்கும் பொுவிலக்சணமுணர்த்தினார் ௮ தற் 
இடையிடின்றி அவற்றது சிறப்பிலக்கண முணர்த்.து.தன். 

. முறைமையாயினும், வேற்றமையிலக்கண மூணர்த் அதற்கு 
வேறிடமின்மையானும், பொதுவிலக்கணமாத லொப்புமை 
wir gto, உருபேற்றல் பெயர்க்கலக்கணமாகலின் வேற்றுமை 

யுணர்த்திப் பெயருணர்த்தன்முறையாகலானும், சஇெவியாக் 

கத்திற்கும் பெயரியற்குமிடை வேழ்.றுமையிலக்கணமுணர்த் 

திய வெடுத் துக்கொண்டார். வேற்றுமையாவன பெயரும் 
ஓரிடைச்சொல்லுமாகலின், அவற்ற இலக்கணமும் பொது 
விலக்கணமேயாம். 

வேற்றுமையிலக்கணமென ஒன்ராயினும் சிறப்புடைய 

, எழுவகைவேற்றுமையும் அவற்றது : மயக்கமும் விளிவேற்று 

மையுக் தனித்தனி யுணர்த்தத்தகும் வேறுபாடு யாப்புடை 
மையான், மூன்றோத்கா ௭ணர்த் இனர். 

பொதுவிலக்கணமுணர்த்திச் சறப்பிலக்கணமுணர்த்து 

கன்முறையாகலின், முதற்சகண்ணதாகிய பெயர்ச்சொற்குப் 
பயனிலைகோடலும். உருபேத்றலும் காலக்தோன்ராமையுமா 
Bur இலக்கணமுணர்த் gant இயைபுபட்டமையான் வேற் 

அமையிலக்கணமுணர்த்தினாரென மேலோத்தினேடு இவ் 

வோத்திடை யியைபு கூ றினாசால் உசையாகிரியசெனின் --— 

அற்றன்ற௮ு: இவ்வோத்அப் பெயரிலக்கணஅுதலி யெடுத்துக் 
கொள்ளப்பட்டதாயின், உருபேற்றலும் பபனிலைகோடலுங் 
காலக்தோன்றாமையுமாய பெயரிலக்கணம் முன்னோ, 

இயைபுபடுதலான் . வேற்றுமையுணர்ச் துங் கருத்தினசாயின் 

” அவற்றையும் இன்னவிலக்கணத்தவென உணர்த்இப் பின் 

னும் எடுத்துக்கொண்ட : பெயரிலக்கணமேபத்றியோதிப் 

பெயரியலென ஐரோத்தான் முடியற்பாற்றன்றே; அவ்வா



எழ தொல்காப்பியம் [வேற்றுமை 

pa dD, வேற்.நுமையிலக்கணமே முன்கூறி 4 ௮ன்றி யனைத் 

அம் பெயர்ப்பய னிலையே ' (சொல்-௬௬.) எனவும், * ஈறு 

பெயர்க் காகு மியற்கைய Carers’ 

வும் வேற்.றுமையிலக்கணக்கூறி ௮ச் சூத்தத்தாற் பய 

னிலைகோடலும் உருபேற்றலும் பெயர்க்லெக்கணமென்பது 

(சொல்-௬௯.) என 

உய்த் துணசவைத்துப் பின்னும் வேத்றுமையிலக்கணமே 

யுணர்த்தி, இதனை வேற்றுமையோ த்தென்றும், அவற்றது 

மயக்கமுணர்த்தியவோத்தை வேற்றுமை மயங்கியலென் 

அம், இறப்பில்லா விளிவேற்.றுமையுணர்த்தியவோத்தை 

விளிமா பென்னும், நுதலியதனாற்பெயர் கொடுத்து, மூன் 

ஹஜோத்தாக வைத்து, பெயரியலென வேறோசோத்தஇற்குப் 

பெயர் கொடுத்தமையானும், * எல்லாச் சொல்லும் பொருள் 

குறித் தனவே * (சொல்-க௫டு.) என்பது முதலாகய ஜக். 

சூத் இரமும் பெயரிலக்கணமுணர் தீது மோ தீதின்முன் 

வையாது இடைவைத்தல் பொருக்தாமையானும், இவ் 

வோத்துப் பெயரிலக்கணஅுதலியெடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட 

தன்று, வேற்றுமை யிலக்கணமே நு.தலியெழுக்ததெனவே 

படும் ) அதனான் அவர்க்கது கருத்தன் றென்சு, ௮ஃதேல், 
: பெயர்நிலைக்கெவி காலக் தோன்றா (சொல்-எ௰.) எனப் 

பெயரிலக்கணம் எஈண்டுக்கூறிய தென்னையெனின் :--பய 

னிலைகோடலும் உருபேற்றலும் பெயர்க்லெக்கண மென்பது 

ஈண்டுப் பெறப்பட்டமையான், அவற்றோ டியையக் காலக் 
தோன்றனாமையும் ஈண்டே கூறினார், பெயரிலக்கணமாத 

லொப்புமையா னென்பது. 

இதன் பொருள்: வேற்றுமையாவன ஏழென்று 

சொல்லுவர் தொல்லாஇிரியர் என்றவாறு, 

செயப்படுபொருண் முதலாயினவா ஐப் பெயர்ப் 

பொருளை வேுபடுத்துணர்த் தலின், வேற்றுமையரயின. 

செயப்படுபொருண் முதலாயினவற்றின் வேறுபடுத்துப் 

பொருண்மாத்திசமுணர்த தலின், எழுவாயும் வேற்றுமை 

யாயிற்று. அ௮ல்லதூஉம், வேற்றுமையென்பது பன்மை 

பத்திய வழக்கெனினு மமையும்.
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: தாமேயென்பது i ddan. நின்ற து. (க) 

௬௩. விளிகொள் வதன்கண் விளியோ டெட்டே. 

இதன் போருள் : விலிசோய்வழ்வ்ளைளதா யெ விளி 

யோடு தலைப்பெய்ய வேற்றுமை யெட்டாம் என்றவாறு, 

வேற்றுமையென்பது ௮.இிகர ரத்தான் வந்தது. 

முன்னர் 

* விளியெனப் படுப சொள்ளும் பெயரொடு ' 

தெளியச் தோன்று மியற்கைய வென்ப ” இன்பத் 

என்பவாகலின், விளிகொள்வதென்றது விளிகொள்ளும் 

பெயசை. : அதன்கண் விளியென்றதனால்,, பெயருமன்று, 
பெயரின் வேறுமன்று, விளிவேத்றுமையாவ. திரிந்தும் 

இயல்பாயும் நிற்கும் பெயரிற௮ுதி யென்பதாம். 

_ *வேத்றுமை தாமே யேழென மொழிப? (சொல்-௬௨.) 

எனப் -தெர்மதக்கூறி.. .இச் சூத்திரத்தால் தர் தணிபுசைத் 

தார்... (2) 

௬௪. அவைதாம் 

பெயர் ஐ ஓடு கு 
. இன்அது கண்விளி யென்னு மீற்ற. 

இதன் பொருள்: எட்டெனப்பட்ட வேற்.றுமையாவன 

விளிவேற்.அமையை இறுதியாகவுடைய பெயர், ஐ, ஓடு, கு, 

இன், ௮௮, கண்ணாம் என் தகா௮. 

... பெயர்ஐஒடுகு இன் ௮து சண் என்பன .பல ‘Goma 

2 nonin gO; தாகை. BSS) ஒருசொல்லாய் விளி யென்னு 

மீற்ற வென்பதனான் விசேடிக்கப்பட்டது. பெயரும் ஐயும் 

ஒடுவும் குவ்வும் இன்னும் ௮அவும் கண்ணும் என விரியும். 

(இறப்புடைப்பொருளைத் தானினிதுளெத்த லென்பத 

னான் ஒடு வென்றும் ௮துவென்றும் கராகின், ஆனுரு 

பும் அகரவுருபுங் கொள்ளப்படும். [
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விளிவேற்றுமையின அ சிறப்பின்மை விளக்கிய பெயர் 

ஐ ஓடு.கு இன் ௮து கண் விளி யென்னாது * விளியென்னு 

Bio’? வெனப் பிரித்துக் கூறினார். 

௬௫. அவற்றுள் 

எழுவாய் வேற்றுமை பெயர்தோன்று 
[ நிலையே. 

இதன் பொருள் : மேற்சொல்லப்பட்ட வேற்றுமை 

யுள், முதற்கட் பெயரென்று கூறப்பட்ட வேற்றுமையாவது 

பெயர் தோன்றிய அனையாய். "கிற்கு நிலைமையாம் என்ற 

வாறு. [ 

பெயர் தோன்றிய துனையாயம். கிற்கு நில்மையாவ.த, 

உருபும் விளியுமேலாஅ பி 'நிதொன்றனோடு தொகாது கிற்கு 

«, நிலைமை. எனவே, உருபும் விளியுமேத்.லும் பிறிதொன்ற 

னோடு "தொக்கும் கின்ற பெயர் எஜுனவிபியுத் சமைய 

தென்றவாரும். 
அ 

உதாரணம்: ௮, அவன் என வரும். ட டக) 

௬௭௬. பொருண்மை சுட்டல் வியங்கொள வருதல் 
வினை நிலை புரைத்தல் வினாவிற் கேற்றல் .. 

பண்புகொள வருதல் பெயர்கொள வருத 
[லென் 

றன்றி யனைத்தும் பெயர்ப்பய னிலையே. 

இதன்போருள் : பொருண்மைசுட்டல்--அ வுண்டு என் 
பது. வியங்கொளவருதல்---ஆ செல்க என்பத. வினைகிலை 

யுசைத்தல்--ஆ கிடக்தது என்பது. வினாவிற்கேற்றல்-- 

௮ஃதியாது, ௮ஃதெவன் என வினச்சொல்லோடு தொடர் 

தல். பண்புகொளவருதல்---ஆ கரிது என்பது 7 தன்னின 

முடி த்தலென்பதனால், ௮ வில்லை, ௮;வல்ல என்னுந்தொடக் 

கத்துக் குணப்பொருளவல்லா வினைக்குறிப்போடு தொடர்த 

அங் கொள்க. பெயர்கொளவருதல்--௮ பல என்பது:
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aor Histor gt பெயர்ப்பயனிலையேயென்பது அவ் 

வாறும் பெயர்வேற்றுமைப் பயனிலையா மென்றவாறு. 

முடிக்குஞ்சொற்பொருள் ௮த்தொடர்மொழிக்குப் பய 

னுசலிற் பயனிலையென்றார். 

உண்டென்பது - பண்புமுதலாயின சுட்டாது உண் 

மையே சுட்டலின், வேறுகூறினார். பொய்ப்பொருளின் 
மெய்ப்பொருட்கு வேற்றுமை யுண்மையாகலின், அவ்வுண் 

மையைப் பொருண்மை யென்றார். 

வியங்கொளவரு;தல் வினைநிலையுசைத்தற்கண்-ணும், வினா 

விற் கேற்றல் பெயர்கொளவருதற்கண்ணும்,. வினைக்குறிப் 

பாயவழிப் பண்புகொளவருதற்கண்ணும் அடங்குமாயினும், 

வினையும் பெயரும் பண்பும் முடிக்குஞ்சொல்லாகலேபன் றி 

முடிக்கப்படுஞ்சொல்லா தலுமுடைய, வியங்கோளும் வினா 

வும் முடிக்குஞ்சொல்லாயல்லது நில்லாமையின், sai 
வேறுபா டறிவித்தற்கு வேறு கூறினாசென்பது. 

\c பெயர்தோன்றுநில் ? (சொல்-௬௫.): என்றதனானும், 

gor Suite send பெயர்ப்பயனிலையே யென்பதனானும், 

பெயர் தோன்றிய துணையாய். நின்று பயனிலைத்தாதல் 

எழுவாய்வேற்றுமைய திலக்கண மென்பது பெற்றாம். 

ஆபல. என்புழிப் பலவென்பதற்குப் பயனில் யாதெ 

னின்” அது பய்னிலையாய்' அவென்பதனை முடித்தற்கு 

வந்ததாகலின்;. தான் பிநிதோர்சொன்னேக்காது ஆவென்' 

பதனோடு'தொடர்ச்து அதனை முடி த்தமைந்து மாறனுமென் 

usr அஃதேல், பயனில்கொள்ளாத.து' எழுவரிப்வேற் 

- இுமைஎரர்மா' றென்னையெனின் :--உருபேற்றல்” பெயர்க் 
லெக்கணமாயினும் உருபேலாதவழியும் பெயசர்மாறு போல, 
எழுவாய் வேற்றுமை: பயனிலை கொள்ளா தவழியும் எழுவாப் 

வேற்றுமையேயாமென்ப அ: இலக்கியமெங்குஞ் செல்லா 

சன இலக்கணமாமாறென்னையெனின் :--ஆண்டிலக்கணமா। 

வன உருபேற்றற்கேற்ற தன்மையும் பயணிலையும் பயனிலை 
D
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கோடற்கேற்ற தன்மையுமாகலின், அத்தன்மை எல்லாவற் 

நிற்கு. முண்மையின் இலக்கணமாமென்ப து. 

Hora ௮ன்றியென விறுஇரிர்து நின்றது. 

௮ன்றியனைத்தும் பெயர்ப்பயனிலையெனவே, ப்ட் 

கோடல். பெயர்க்கெக்கணமென்பதாஉம். பெற்றாம்; 2 (இ) 

௬௭. பெயரி னாகிய தொகையுமா ர௬ுளவே 
ihe யவ்வு முரிய வப்பா லான. 

இதன் போருள் : பெயரும் பெயருக்தொக்க தொகையு 

மூள? ௮வையுமுரிய எழுவாய்வேத்றுமையாய்ப் பயனிலை 

கோடற்கு என்றவாறு, 

- உதாரணம்: யானைக்கோடு கிடந்தது; மதிமுகம் வியர்த் 
் தது, கொல்யானை நின்றது, கருங்குதிரையோடி.ற்௮ு, 
உவாப்பதினான்கு கழிந்தன; பொற்றொடி வந்தாள் என 

வரும். 

பெயரினாய தொகையுமென்னும் உம்மையாற், பெய 

சொடுபெயர் தொக்கனவேயன்றி, நிலங்கடந்தான், மாக் 

கொணர்ந்தான் எனப் பெயசொடு : வினை வந்து தொக்க 

விளையினாயெ தொகையுமுளவென்பதாம். ஆகவே, பெய 
- சொடு பெயரும் பெயசொடு தொழிலுக் தொக்கன தொகை 

யென்ப பெற்றும். 

௮வ்வுமுரியவெனப் பொதுவகையாற் கூறினாசேனும், 

ஏற்புமிக்கோடலென்பதனான் எழுவாய்வேற்றுமையாதத் 

கேற்புடைய பெயரினாகிய தொகையே சகொள்ளப்படும். 

இருதொடர்படச் சூத்திரிததிடர்ப்படுவ தென்னை ? 

பெயரினாயெ தொகையும் எழுவாய்வேற்றுமையாமென் 
ரோத. வமையாதோ வெனின் :--௮ங்நனமோகதித் பெய 

- சொடு பெயரும் பெயரொடு வினையும் தொக்கன தொகைச் 

சொல்லாமென்னுத் தொகையிலக்கணம் பெறப்படாதாம் ; . 

௮வ். விலக்கண முணர்த்ததற்கு இவ்வாறு RSS a Be 

சென்பது.
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பெயரினாகய தொகையுமென்ற een வினையி 

னாகிய வினைத்தொகை தழுவப்பட்டதென்றும், எல்லாத்: 

தொகையு மொருசொன் னடைய ? (சொல்-௪௨௰.) என்பத 
னால் தொகைச்சொல்லெல்லாம் எழுவாய்வேற்௮ுமையா தல் 

பெறப்படுதலின், ஈண்டு அவ்வுமுரியவப்பாலானவென்த.து 

தொகைச்சொற்குப் பயனிலை கோடன்மாத்திரமெப் தவித் 

தற்கென்றும், உசையாிரியர்கறினாசாலெனின்:-அ.ற்றன் ௮: 

வினைத்தொசைக்கு நிலைமொழி வினையென்ப.து உசையாஇரி 

யர்க்குக் கருத்தன்மை * வினையின் ஜொகுதி காலத் இயலும்” 

(சொல்-௪கடு.) என்னுஞ் சூத்தத்திற் சொல்லுதும். இனி 
் எல்லாத் கொகையு மொருசொன் னடைய : (சொல்-௪௨௰.) 

என்பதற்கு ஒருசொன்னடையவா மென்பதல்லத எழுவாய் 

வேற்றுமையாமென்னுங் கருத்தின்மையானும், அக்கருத் 
அுண்டாயின் அவையும் எழுவாப்வேற்றுமையாய் நின்று 

அன்றி யனைத்தும் பெயர்ப்பய னிலையே ? (சொல்-௬௬.) 

என்றதனால் பயனிலை யெய்அுமாகலின் அவ்வுமுரிய வப் 

பாலான வென்றல் கூறியது கூறிற்றாமாகலானும், அதுவு 

முசையா௫ிரியர் கருத்தன் றென்க. 

அ௮ஃதேல், தொகையும் எழுவாய்வேற்றுமையாமென் 

பதே இச் சூத்திரத்திற்குக் கருத்தாயின் * எழுவாய் வேற் 
அமை பெயர்தோன்று நிலையே £ (சொல்-௬ட.) என்னுஞ் 

சூத்திரத்தின் பின் வைக்கவெனின் :--பெயர் தோன்றிய 
துணையாய் நிற்றலும் பயனில்கோடலுமாகய எழுவாய் 

வேத் றுமையிலக்கண மிரண்டுக் தொகைச்சொற்கு மெய்து 

வித்தற்கு அவ்விரண்டு சூத்திரத்திந்கும் பின் வைத்தா 
சென்பது. ஆண்டு வைப்பின், (அன்றி யனைத்தும் பெயர்ப் 

பயனிலையே ? (சொல்-௬௬.) என்றகனாம் பயனிலைகோடல் 
பெயர்க்கேயாய்த் தொகைக்கெய்தாதாமென்ப ௮. (௬) 

௬௮. எவ்வயிற் பெயரும் வெளிப்படத் தோன்றி 

யவ்விய னிலையல் செவ்வி தென்ப, 

ப 
௭
.
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௪௭௭ தொல்காப்பியம் [வேற்றுமை 

இதன் பொருள் : மூன்றிடத்துப்பெயரும் செவிப்புல. 

ஞுகத் தோன்றி. கின்று பயனிலை கோடல் செவ்விதென்ப ~ 

அசிரியர் என்றவாறு. எனவே, அவ்வாறு தோன்றாது 

நின்று பயனிலை Gee ara, அது i என்ற 

வாரும். 

பெயசென்றது என்டு வை 

- கள்வூர்க்குச் செல்லாயோ சாத்தா என்றவழிச் செல் 

வல் எனவும், யான் யாது செய்வல் என்றவழி இத செய் 

எனவும், இவன் யார் என்றவழிப் படைத்தலைவன் எனவும், 

செப்பியவழி, யான் நீ இவன் என்னும் எழுவாய் வெளிப் 

படாது கின்று, செல்வல், இத செய், படைத்தலைவன் என் 

னும் பபனிலைகொண்டவா௮ கண்டுகொள்க. Sh 

எவ்வயித்பெயரு மென்ற தென்னையெனின் :--செல் 

வல், இது செய் என்னுந் தன்மை முன்னிலை வினைகளான் 

யான். நீ யென்பனவற்றின் பொருளுமுணசப்படுதலின், 

யான் செல்வல், 8ீயிதுசெய் யெனப் பெயர் வெளிப்படுத்தல் 

பயமின்றாயினும் வழக்குவலியுடைக்தாகலின், அவ்வாறு 

வருதல் பயமின்றெனப்படாதென்பது eae அவ்வயிற் 

பெயருமென்றா ரென்பது. 

அவ்வியலா. னிலையலென விரியும். 

பயனிலைக்கு இருநிலை்மையுமோதாது எழுவாய்க்கே 

யோ துதலாந் பயனிலை வெளிப்பட்டே நிற்கும். 

| எவ்வயிற்பெயரும் ப பயனிலை கோடல். 'செவ்விதன 
வன்ன வமயவளல் வப மாக, வய வைய யத வகைய 

- உருபேற்ற ல் செவ்விதன்றாமென௮ுசைத்து ௮ அவ்வாய் நீயி 
Cote ey பவைய பவார் 

a உருபேலாவென்று. காட்டினாரால் 8 உசையா 

இரியசெனின்: ..அவ்வாயென்பத தூ ] இடைச்சொல்லாய் ஆண் 

டென்னும். பொருள்பட Sor pas உருபேயன்றிப் பய 

னிஃையும் ஏலாதாம். இனி அல்வழிக்கண் நும்மென்பது 

இரிஈ்து நீயிரென நின்ற திரிபைப்' பெயசெனக் சொண்டு 

உருபேலாதென்றாசாயின், நீயென்பதன் இரிபாயெ நின் 

என்பதனையும் பெயராகக். கொண்டு பயனிலை. கொள்ளா
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- தென்றுங் கூறல்வேண்டும் ; அன்றி நம்மின் திரிபாகய நீயி 
் .சென்பதனை * எல்லா நீயிர் நீயயெனக் செந்து ” (சொல்- 
௧௭௪.) என இயற்கைப்பெயரோடு ஒருங்கு வைத்தது நீயி 
சென்னுக்திரிபே இயல்பாக வேற்றுமைக்கண் அம்மெனத் 
BAG ay மமையுமென்னுவ் கருத்தினராயன்றே. அதனான் 
இயல்பாகக் கொள்ளப்பட்.ட நிலைமைக்கண் நியிசென்பதனை 
உருபேலாதென்னுசாயின் அம்மெனத் இரிந்து உருபேற் 
பனை உருபேலாதென்றல் பொருக்தாதாம். அதனானது 
போலியுசை யென்க.! (or) 

௬௯. கூறிய முறையி னுருபு நிலை தரியா 
திறுபெயர்க் காகு மியற்கைய வென்ப. 

எழுவாய்வேற்றுமையுணர்த்தி ஏனை ய௮வகை வே த் 
அமை யிலக்கணமு முணர்த்திய வெடுச்அுக்கொண்டார். 

பெயர், ஐ; ஓடு, கூ, இன், ௮, கண் என்று கூறப் 
பட்டமுறைமையையுடைய உருபு தக்கிலை இரியாது 
பெயர்க்கீறா மியல்பை யுடையவென்று சொல்லுவர் ஆரி 
யர் என்றவாறு, 

உதாரணம்: சரத்தனை, சாத் தனொடு, சாத்தற்கு, சரத் 

தனின், சாத்தனது, சாத்தன்சகண் என வரும். 

gape pups ௮வை யெண்ணுப்பெயசான் ' வழங் 
கப்படுதலிற் * கூறியமுறையினுரு ? என்றார். 

வினைச்சொ லிறுஇகிற்கு மிடைச்சொற் ருமென வேறு 
உணசப்படாது அ௮ச்சொற்குறுப்பாய் நிற்குமன்றே, இவை 
யவ்வாறு பெயர்க்குறுப்பாகா து தாமென வேறனுணரப்பட் 

டி.௮.இ கிற்குமென்பார் 'நிலைதிரியாது” என்றார். 

உருபு பெயர் சார்ந்து வருமெனவே, உருபேற்றலாயெ 
பெயரிலக்கணமும். பெறப்பட்ட. (௮) 

எம். பெயர் நிலைக் களவி காலந். தோன்ரு [யே. . 
.... தொழினிலை யொட்டு மொன்றலங் கடை
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இதன் போருள் : பெயர்ச்சொற் கர்லர் தோன்றா, 

வினைச்சொல்லோ டொக்கும் ஒருகூறல்லாத விடத்து என்ற 

வாது, ‘ 

சாத்தன், கொற்றன், உண்டல், இன்றல் எனக் காலந் . 

தோன்றாது நிற்றலும், உண்டான், தின்றான் எனச் தொழி 

னிலை யொட்டுவன காலக்தோன்றி நிற்றலுங் சண்டுகொள்க. 

உண்டான், தின்றான் என்னுந் தொடக்கத்துப் படுத் 

துச் சொல்லப்படும் தொழிற்பெயர் வினைச்சொற்போலத் 

இணையும். பாலுல் காலமு முதலாயினவற்றை விளக்கி, ௮ன் 

ஆன் முதலாய விற்றவாப் வரு சலின், *கொழினிலையொட் 

டும்' என்னார். ஓட்டுமென்பது உவமச்சொல். 

QuurrBu நிலையை : யுடையது பெயர்கிலையென 
அன்மொழித்தொகை. பெயர்-பொருள். தொழினிலையுமது; 

காலந் தோன்றா வென்பன ஒருசொல்லாய்ப் பெயர் 
நிலைக்ளெவி யென்பதற்கு முடி.பாயின. 

பயனிலை கோடலும் உருபேற்றலுமாஏய பெயரிலக் 

சணம் ஈண்டுப் பெறப்படுதலின், ௮வற்றோடியையக் காலச் 

தோன்ராமையாகய பெயரிலக்கணமும் ஈண்டே கூறினர். 

பெரும்பான்மைபற்றிக் காலந்தோன்றாமை பெயரிலக்கண 
மாயிற்று. (௯) 

௭௧. இரண்டா குண த 

ஐயெனப் பெயரிய வேற்றுமைக் கிளவி 

யெவ்வழி வரினும் வினையே வினைக்குறிப் 

பவ்விரு முதலிற் ஜமோன்று மதுவே. 

இதன் போருள் : : பெயர் ஐ ஒடு கு” என்னுஞ் சூத்த. 

ஈத் துல எனப் பெயர் பெற்ற வேற்றுமைச்சொல் இரண்டா 
வதாம். ௮ஃதியாண்டுவரினும் வினையும் ன்ட் அறிப்பும் 

அவ்விரண்டு முதற்கண்ணா்ே தான் றுத்வை ஓ முபொருளாக 

வரும் என்றவாறு,
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உதாரணம் : குடத்தை வனைந்தான், குழையையுடை 

யன் என வரும். 

எண்ணுமுறையான் இசண்டாவதென்பது பெறப்படு 

மாயினும், இக்குறி தொல்லாிரியர் வழக்கென்ப தறிவித் 

தற்கு ஐயெனப் பெயரிய வேற்றுமைக்கிளவி யிரண்டாவ 

தென்றார். இது மூன்றாவது முதலாயினவற்றிற்கு மொக் 

கும். ் 

பெயரியவென்பது பெயசென்பது முதலாக முடிந்த 

தோர் பெயசெச்சம். 

தம்மை யுணர்த்துவனவும் பெயசெனப்படுதலின் 

:ஐயெனப் பெயரிய' வென்றார். 

வினையே வினைக்குறிப்பென்ராசாயினும் அவற்றின் 

செயப்படுபொருளே கொள்ளப்படும் 7 அவ்விருமுதலிற் 

ஹோன்றுமென்றமையான், முதலாதற்கும் வேற்றுமைப் 

பொருளாதற்கு மேற்பன அ௮வையேயாகலின். என்னை 

அவை முதலாதற் கேற்றவாறெனின்:--செயப்படுபொருண் 

மூசலாயின தொழிற்குக் காசணமாகலானும், * ஆயெட் 

டென்ப : தொழின்முத ஸனிலையே'! (சொல்்:௧௧௨.) என 

௮வற்றை முதனிலையென்௮ கூற௮ுபவாகலானு மென்பது. 

௮ஃதேல், செயப்படுபொருளாவது வினைமுதற்ளொழித் பய 
னுஅவதாதலால், குழை மூகலாயினவற்றிற்கு அவ்விலக்சண் 

மேலாமையிற் செயப்படு பொருளன்மையான் வினைக்குறிப் 

பெனல்வேண்டா வெனின் :---அற்றன்அ ) 4 அம்முக் கார்ல 
மூங் குறிப்பொடு கொள்ளு, மெய்ந்கிலையடைய ' (சொல்- 
௨௱.). என்முசாகலின், குறிப்புச்சொற் காலமொடு தோன் 

றித் தொழிற்சொல்லாதலும் குழை முதலாயின தொழிற் 
பயனுறுதலும் ஆசிரியர் துணிபாகலின், : ௮வையுஞ் செயப் 

படு பொருளாமென்பது. ஆயின், செயப்படு பொருட்கட் 

டோன்றுமென வமையும், வினையே வினைக்குறிப்பென்ல் 

- வேண்டாவெனின் :--௮ங்கனங்கூறின், -செயப்பாடினிது 

விளங்குஞ் சிறப்புடைத் தெரிகிலைவினைச் செயப்படு. பெரு
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ளசயே. கூறினாரோ சூ ிப்யுப்பொருளு. மடங்கப் பொது 

வகையாற் கூறதினாசோவென் றையமாம், ஐயநீங்க வினையே 

வினைக்குறிப்பென்றாசென்பன. வினைவினைக்குறிப்பென்பன 

ஈண்டாகுபெயர்.. 

புகழை நிறுத்தான், புகழை கிறுத்தல், புகழையுடை 

யான், புகழையுடைமை என இசண்டாவது பெயசொடு 

தொடர்ந்தவழியும் வினைச்செயப்படுபொருளும் குறிப்புச் 

செயப்படுபொருளும் பற்றியே நிற்குமென்பார், எவ்வ்ஜி 

au ay மென்று யாப்புறுத்தார். 

இயற்றப்படுவதும், வேறுப்டுக்கப்படுவதும், என்குப்படு 

வதுமெனச் செயப்படுபொருண்மூன்றாம். இயற்றுதலாவ.து 

முன்னில்லகனை யுண்டாக்குதல்: வேறு படுத்தலாவது முன் 

னளைஎ.தனை த் இரித்தல்.. எயப்தப்படுசலாவது இயற்.று,தலும் 

வேுபடுத்தலு மின்றித் தொழிற்பயனுறுக் துணையாய் 

நிற்றல்.. = (6) 

௭௨. காப்மி' ஜெப்பி - னூர் i Bud னிழையி' 
ஜேப்பிற் புகழிநீ பழியி னென்றா- 
பெறலி னிழவிற் கா தீலின்“வெகுளியிற் ற் 
Oe pad னுவத்தலிற் கற்பி Oar arg 

வறுத்த்வீற் குறைத்தலிற் மொகுத்தலிற் 
_.[பிரித்திலி 

எரிஜத்தள், னான்வி 'னெண்ணி னென்று 
வாக்கலிற். சார்தலிதீ wy Bava. கன் றலி 

ஜோக்கலி'னஞ்சலிற் சதைப்பி னென்று 
வன்ன பிறவு மம்முதற் பொருள 
வென்ன கிளவியு மதன்பால வென்மனார். 

செயப்படு பொருண் மூன்.றனையும் பற்றி வரும் வாய் 
பாடுககைஈ விரிக்கின் மர். ்் 

இதன் பொருள் : காப்பு முதலாகச் கசிதைப்பிருகச்: 

சொல்லப்பட்ட. இருடி க்தெட்டுப். பொருளும். அவை: போல்:
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வன பிறவுமாகிய ௮ம்முதற்பொருண்மேல் வரும் எல்லாச் 
சொல்லும் இசண்டாம் வேற்றுமைப் பாலவென்னு சொல்லு 
வர் புலவர் என்றவாறு. 

என்றாவென்பது எண்ணிடைச்சொல், 

இன்னெல்லாம் புணரியனிலயிடைப் பொருணிலைக 

குதவாது (சொல்-௨௫௰.) எண்ணின்கண் வர்தன, முன்னர் 

வருவனவதந்றிற்கும் ஈதொக்கும். 

 அம்முதல்” என்றது கூறப்பட்ட செயப்படுபொருள் 
என்றவாறு, 

உதாரணம் : எயிலை யிழைத்தான் என்பது இயற்றப் 
படுவது. களியை யோடப்பும், பொருளை யிழக்கும், நாணை 

ய௮க்கும், மரத்தைக் குறைக்கும், நெல்லைத் தொகுக்கும், 

வேலியைப் பிரிக்கும், அறத்தை யாக்கும், காட்டைச் சதைக் 
கும் என்பன வேறுபடுக்கப்படுவன;” குறைத்தல் சுருக்குத 

அம் சிறிதிழக்கச் சிதைத்தலுமாம். அறுத்தல் சறிதிழவா 
மற் சனையையாயினும் முதலையாயினும் இருகூ.று செப்தல். 

ஊசைக் காக்கும், தந்தையை யொக்கும், தேரையூரும், குரி 

சிலைப் புகமும், நாட்டைப் பழிக்கும், புதல்வரைப் பெறும், 

மனைவியைக்கா தலிக்கும், பகைவரை வெகுளும், செற்றாசைச் 

செறும், நட்டாசை யுவக்கும், MOS கற்கும், பொன்னை 

நிறுக்கும், அரிசியை யளக்கும், அடைக்காயை யெண்ணும், 

ஊசைச் சாரும், நெறியைச் செல்லும், சூதினைக் கன்றும், 
கணையை நோக்கும், கள்வசை யஞ்சும் என்பன எய்தப்படு ' 

வன. வெகுளலுஞ் செறலும். கொல்ப்பொருள வாயவழி 

வேறுபடுக்கப் படுவனவாம். செறல் வெகுளியது காரியம். 

இயற்றப்படுவது .ஒருதன்மைத்தாகலின், அதற் 

கொருவாய்பாடே கூறினார். ஏனைய பலவிலக்கணத்த 
வாகலிற் பலவாய்பாட்டான் விரித்துக் கூறிஞர். 

அன்னபிறவு மென்றதனால், பகைவரைப் பணித்தான், 

சோற்றையட்டான், குழையை யுடையான், பொருல் 

யிலன் என்னுர் தொடக்கத்தன கொள்க. 
௧௪



Do தொல்காப்பியம் [வேற்றுமை 

காப்பு முதலாயின பொருள்பற்றி யோதப்பட்டமை 

யான், ஊரைப் புரக்கும், ஊசை யளிக்கும், தந்தையை நிகர்க் 

கும், தர்தையை யொட்டும், தேசைச் செலுத்தும், தேசைகச் 

கடாவும் என்பன போல்வனவெல்லாங் கொள்க. 

இயதந்றப்படுதன்முதலாகிய வேறுபாடு, குறிப்புவினைச் 

செயப்படு பொருட்கண் ஏற்பன கொள்க. (௧௧௪) 

௪௭௩. மூன்றா குவதே 

- ஓடுவெனப் பெயரிய வேற்றுமைக் களவி 

வினைமுதல் கருவி யனைமுதற் றதுவே. 

இதன் பொருள் : மேல் ஒடுவெனப் பெயர் கொடுச் 

,_ தோதிய வேற்றுமைச்சொல் மான்றாவதாம். ௮தூ விளைமு£த. 

அங் கருவியுமாயெ இசண்டு முதலையும் பொருளாக 

வுடைத்து என்றவாறு. ் 

மேல் ஐயொடு குவ்வென்றோதியவழி ஆனுருபுக்தமு 

வப்பட்டமையான், ஈண்டும் அவ்வாறே கொள்ளப்படும்) 

படவே, மூன்றாவதாதலும் வினைமுதல் கருவிப் பொருட் 
டாதலும் அனுருபிற்குமெய்தும். 

வினைமுதலாவது கருவி முதலாயின காசணங்களைத் 
தொழிற்படுத் துவது. . கருவியாவது வினைமுதற்றொழிற் 
பயனைச் செயப்படுபொருட்க ணுப்ப்பது. 

- ஒனையென்பது  அத்தன்மையவாகய .. முதலென 

௮வற்ற . இலக்கணத்திற்குத் தோற்றுவாய் செய்தவாறு, 

முதலென்பதற்கு மேலே.யுசைத்தாம். 

"உதாரணம் : கொடியொடு அூவக்குண்டான், - ஊ௫ 

யொடு குயின்ற .தாசும் பட்டும் எனவும், அகத்இயனாத். றமி 

முசைக்கப்பட்டது, வேலானெறிக்தான் எனவும். வரும். 

பிறபொருளு முளவேனும் வினைமுதல் கருவி. இறந் 

தமையான், *வினைமுதல் கருவி யனைமுதற்று' என்றார். 

வினைமுதல் கருவிக்கண் 5 ஒடுவெஓருபு. இக்காலத் தருக 

யல்லது வாசா. ் (௧௨)
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௭௪.  அதனிஃனியற லதற்றகு கிளவி 
யதன்வினைப் படுத லதனி னாக: 
லதனிற் கோட லதனொடு மயங்க 
லதனோ டியைந்த வொருவினைக் களவி. 
யதனோ டி. யைந்த வேறுவினைக் இளவி . 

at யதனோ டியைந்த வொப்ப லொப்புரை 
சவ் உ மின்ன னே.அ வீங்கென வரூ௨ 

மன்ன யி றவு மதன்பால வென்மஞார். 
அ.தனினியறல் -- மண்ணானியன்ற குடம் என்பது. 

மண் முதற்காரணம். முதற் காரணமாவது காரியத்தோ 

டொற்றுமை யுடையது. அதற்றகுளெவி--வாயாற்றக்கது 

வாய்ச்) ௮றிவானமைந்த சான்றோர் என்பன. இவை 

கருவிப்பாற்படும். ௮,தன் வினைப்படுதல்---சாத்தனான் முடியு 
மிக்கருமம் என்பது. இஅ வினைமுதற்பாற்படும். ௮தனி 

ஞாதல்--வாணிகத்தானாயினான் என்பத. ௮தனிழ் கோடல்- 
*காணத்தாற் கொண்ட வரிசி என்பது. இவையும் கருவிப் 
பாத்படும். இவையைநங்து பொருளும் ஓடுவருபித்குஞ் சிறு 

பான்மை யுரியவாயினும், பெரும்பான்மைபற்றி ஆனுரு 

பிற்கே யுரியபோலக் கூறினார். ௮;தனொடு மயக்கல்--எண்.- த 

ணொடு .விசாயவரிசி என்பது. அதனோடியைக்த வொரு 

வினைக்ளெவி --- ஆ௫ிரியனொடு வந்த மாணாக்கன் என்பது. 

வருதத்றொழில் இருவர்க்கு மொத்தலின், ஒரு வினைக்கிளவி 
யாயித்௮. அதனோடியைந்த வேறுவினைக்கெவி-மலையொடு 

பொருத மால்யானை என்பது. பொருதல் யானைக்கல்ல இன் 

மையின். வேறுவினைக் சளெவியாயிற்று. அதனோடியைத்த' 

வொப்பலொப்புசை--பொன்னோ டிரும்பனையர் நின்னொடு 

பிறசே என்பத. ஒப்பல்லதனை யொப்பாகக் கூறலின் ஒப்ப 

லொப்புசை யாயிற்று. இம் மூன்றற்கும் உடனிகழ்தல் 
பொது வென்பதூஉம் அவை ஓடுவெளுருபித்கே யுசிய : 

வென்பதூஉ முணர்த்தியய) அதனோடியைதல் மூன்றற்குவ் 

* சாணம் பொற்காசு, 
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கூறினார். அதனொடு மயங்கற்கும் ஈதொக்கும். எல்லாப் 

பொருட்கண்ணும் அது வென்றது உருபேத்கும் பெயர்ப் 

பொருளை. * அதற்கு வினையுடைமையின் ” (சொல்-௪௬.) 

என்பதற்கும் ஈதொக்கும். இன்னானேது வென்பது முயற் 

S35 பிறத்தலா னொலி நிலையாது என்பது. ashes 

லெனக் காரகவேது முத்கூறப்பட்டமையான், இது ஞாபக 

வேதுவாம். இப்பொருள் ஆனுருபித்கும் இன்னுருபித்கு 

முரித்தென்பது விளக்கெ எ.து வென்னாது இன்னானேது 

வென்றார். இன்னானென்பது உம்மைத் தொகை. அ௮வற்ற 

தேதுப்பொருண்மை யென்றவாது. 

என வென்பதனை மாற்றி ஏது வென்பதன் பின் 

கொடுத்து, ஈங்கு வர௨ மன்ன பிறவு மென வியைக்க. ஈஸ் 
கனமென்று பாட மோ துவாருமுளர். 

அதனினியற லென்பதத்குத் தச்சன் செய்த சுமா . 
வையமென்றும், இன்னானென்பதற்குக் கண்ணாற் கொத்தை 
காலான் முடவனென்றும், உதாசணக்காட்டினாரால் உசை 
யாசீரியசெனின் :--அ.ற்றன்று: தச்சன் செய்த சறுமாவை 
யமென்பது *வினைமுதல் கருவி யனைமுதத்.ு' (சொல்-௪௩.) 
என்புழியடங்குதலான் ஈண்டுப் பாத்படுக்கத வேண்டாமை 

யானும், சினைவிகாக்தை முதன்மேலேத்றிக் கூறும் 
பொருண்மை இன்னானென்பதனாத் பெறப்படாமையானும், 
45 போலியுசை யென்க. 

ஒடுவும் :அ.னும் இரண்டு வேற்.றுமை யாகற்பால 
வெனின் :--அற்றன்று : வேத்றுமை மயக்கமாவது ஒரு 
வேத்.றுமையது ஒரு பொருட் கண்ணாக, ல பொருட் சண் 
ணாக ஏனை வேற்றுமையுஞ் சேதலன்தே ; தவல் 
சிறி தொழித்து எல்லாப் பொருட்கண்ணும் இசண்டு 
சேறலானும், வடூலுட் (, பொருள்வேத்றுமை 4) pe 
உருபுவேத்றுமையான் ஒரு 2 'சேதி.அமையசக வோதப்படா 
மையாலனும், .ஈண்டெல்லா அரசசியரும் ஒரு வேத் றுமை 
யாகவே யோதினசென்க]” அட சர்லொடு மாறுகொள்ளா 
மைக்கூறல் ஆூரியர்க்கு மேத்கோளாயின், விளிவேத்று
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மையை எழுவாய் வேற்றுமைக்கண் அடக்கற்பாலசாவர்,அவ் 

வாறடக்கலிலசெனின் — ab per a : விளிவேற்றுமையை 
எழுவா.ப் வேற்றுமைக்க ணடக்கல் ஆண்டெல்லார்க்கும் 

ஒப்ப முடிக்கதன்று ; 
6 ஏழியன் முறைய தெதிர்முக வேற்றுமை 4 

வேறென விஎம்பான் பெயராது விகாரமென் ் 

ஜோதிய புலவனு முளனொரு வகையா 

னிர்திர னெட்டாம் வேற்றுமை யென்றனன் £ 

என்பவாசலின், ஐந்திர.நாலார் விளி வேற்றுமையை எட் 

டாம் வேற்றுமையாக நேர்க்தாசென்பது பெறப்படும் ; ஆ 

ரியர் ௮வர் மதம்பற்றிக் கூறினாராகலின், அதனொடு மானு 

கொள்ளா தென்பது. இக்கருத்து விளக்யெவன்றே, பாயி 

சத்துள் 4 ஐநத நிறைந்த தொல்காப்பியன் ' எனக் கூறிற் 

“றென்கு. ் 

௮ன்னபிறவுமென்றதனால், கண்ணாற்கொத்தை, தூங்கு 

கையானோங்குகடைய, (புறம்-௨௨.) மதியோடொக்குமுகம், 

., சூலொடு கழுதை: பாசஞ் சுமந்தது என்பனபோல்வன 

கொள்க. (௧௩) 

௭௫. நான்கா குவதே 

குஎனப் பெயரிய வேற்றுமைக் கிளவி 

யெப்பொரு ளாயினுங் கொள்ளு.மதுவே. 

இதன் பொருள் : “மேல் கு எனப் பெயர் கொடுக் 

கோதப்பட்ட வேற்றுமைச்சொல் கான்காவதாம். அது 

யாதானுமொரு பொருளாயினும் அதனை யேற்றுகிற்கும் 

என்றவாறு, 

உதாரணம் : ௮ந்தணற் காவைக் கொடுத்தான் என 

வரும். 

மாணாக்கற்கு நூற்பொருளுசைத்தான் எனக் கொடைப் 

பொருளவாகய சொல்லானன்றிப் பிற வாய்பாட்டாற் 

கூறப்படுவனவும், மாணாக்கற்கு அறிவு கொடுத்தானெனக் 

கொடுப்பான்பொருளாய்க் கொள்வான்கட்செல்லாது ௮ண்
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டுத் தோன்றும் பொருளுமெல்லா மடக்குதத்கு :எப்பொரு 

ளாயினும் ? என்றார். 

பிறபொருளு முளவாயினும், கோடற்பொருஸ், சிறந்த 
மையின், எப்பொருளாயினுவ் கொள்ளு பெண்ணும். (௧௪) 

௭௬. அதற்குவினை யுடைமையி னதற்குடம் படு 

் [தலி 
- னதற்குப்படு பொருளி ன.துவாகு கிளவியி 

“.. ..னதற்கியாப் புடைமையி னதற்பொருட் 
2 [டா.தலி 

னட்பிற் பகையிற் காதலிற் ௪ சிறப்பினென்' 

ற்ப்பொருட் இளவியு மதன்பால வென்ம 
| . [ஞார். 

அதற்கு வினையுடைமை---கரும்பிற்கு வேலி என்பது. 

வினை ஈண் டுபகாசம், அதற்குடம்படுதல்---சாத்தற்கு மக 

ளுடம்பட்டார் என்பது. சான்றோர். *கொல்க்குடம்பட் 

டார். என்பதுமது. அதற்குப்படு பொருளாவது மானு 

வாயெ பொருளைப் பகுக்குங்கால் ஒருபக்கற்படும் பொருள்; 

௮௮ சாத்தற்குக் கூறு கொற்றன் என்பது. ௮.துவாகு 
இளவி--கடிசூத்இரத்திற்குப் பொன் என்பது. பொன் கடி. 

சூத்இரமாய்த் திரியுமாகலின்,. -அவாகுகிளவி யென்றார். 

இளெவி-பொருள். அதற்கு யாப்படைமை--கைக்கு யாப்புடை 

யது கடகம் என்பது. அதற்பொருட்டாதல்--கூழித்குக் 

குற்றேவல் செய்யும் என்பது, ஈட்பு-- அவற்கு நட்டான், 

அவற்குத் தம்ன் என்பன. பகை---அ௮வற்குப் பகை, அவத்கு 

மாற்றான் என்பன. காதல்--ஈட்டார்க்குக் கா சலன், புதல் 
வற் சன்புறம் என்பன. சிறப்பு--வடுகசசர்க்குச் இறந்தார் 

'சோழியவசசர், கற்பார்க்குச் சிறர்சது செவி என்பன. 

அதது ன்னு அன்னபொருளை 7 இவ்வாடையு 

மந் நாலானியன் ன்ற தென் Aah eeD. எனவே, “ora 

"இலன் ன்றவாரும், -
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அப்பொருட்செளவியு மென்ததனால், பிணிக்கு மருக்து, 

நட்டார்க்குத் தோற்கும், ௮வற்குத் தக்காளிவள், உற்றார்க் 

குரியர் பொத்றொடிமகளிர் என்பன போல்வனவெல்லாங் 
கொள்க. (௧௫) 

ster. ஐந்தா குவதே 
இன்னெனப் பெயரிய வேற்றுமைக் கிளவி 
மீதனினிற்திது வென்னு மதுவே. 

இதன் பொருள் : மேல் இன்னெனப் பெயர் கொடுத் 

தோதப்பட்டவேற்றுமைச்சொல் ஐந்தாவதாம். ௮ இப் 

பொருளி வித்தன்மைத்து இப்பொருளென்னும் பொருண் 
மையை உணர்த்தும் என்றவாறு. * 

ஐந்தாவது கான்குபொருண்மையுடைத்அ 7 பொருவும், 
எல்லையும், நீக்கமும், ஏதுவுமென. அவற்றுட் பொரு விரு 

வகைப்படும்? உறழ்பொருவும், உவமப்பொருவுமென. ஏவு 

மிருவகைப்படும் ; ஞாபகவேதுவும், காரகவேதுவுமென. 

அ௮வத்றுண் ஞாபகவேதுப் பொருண்மை மேலே கூறப் 

பட்டது. காசகவேதுப் பொருண்மை அச்ச மாக்க மென் 

பனவற்றாற் பெறப்படும். நீக்கப்பொருண்மை தீர்தல் பத்து 
விடுத, லென்பனவற்றாற் பெறப்படும். ஏனையிரண்டும் 

இதனினித்றிது வென்பதனாற் கொள்ளப்படும், ௮வ்விசண் 

டனையும் ௮ஃதிருமுறையா வுணர்த்துமாகலான். எல்லைப் 

பொருள்---கருவூரின்்கிழக்கு ? இதனினூங்கு . என வரும். 

இழக்கு ஊங்கு என்பன, வினைக்குறிப்பல்லவேனும் இத் 
றென்னும் பொருள்பட கித்றலின், இற்றென்றலேயாம். 

பொருஉப்பொருட்குதாசணம் முன்னர்ப்பெழப்படும். (௧௬) 

எ. வண்ணம் வடிவே யளவே சுவையே 
தண்மை வெம்மை யச்ச 'மென்று. 
நன்மை. இமை சிறுமை பெருமை 
வன்மை-மென்மை கடுமை யென்று .
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முதுமை யிளமை சிறத்த லிழித்தல் 
புதுமை பழமை யாக்கமென்றா 
வின்மை யுடைமை தாற்றந் இர்தல் 
பன்மை சின்மை பற்று விடுதலென் 
றன்ன பிறவு மதன்பால வென்மஞார். . 

இதன் போருள்: வண்ணஞுதலாகப் பத்றுவிடுதலீருகச் 

சொல்லப்பட்டனவம் : ௮வைபேரல்வன பிறவும் ஐக்தாம் 

வேற்றுமைத் தறத்தனவாம் என்றவாறு. 

வண்ணம் வெண்மை சுரூுமை மூதலரயின. வடிவு 

வட்டஞ் ச.சமுதலாயின. அளவு கெடுமை குறுமை 

முதலாயின. சுவை சைப்புப் புளிப்பு முதலாயின. நாற்றம் 

கறுகரற்றக் தீகாற்ற முதலாயின. 

உதாரணம் : காக்கையித்கரிஅ களம்பழம், இதனின் 

வட்டமி௫, இதனி னெடிஇத, இதனிற் தீவிதி௮, இதனித் 

ஐண்ணிதித, இதனின் வெய்தி௫, இதனி னன்றிது, இத 
Ap Sha, இதணித் சிறிதி௫, இதனித் பெரிதி௫, இத 
வின் வலித௮, இதனின் மெலிதி௮, இதனிற் கடி.திது, இத 
னின் முதிதஅ, இதனி னிஃாதித, இதனித் GpisSa, இத 
னி ஸனிழிக்ததி௫, இதனிற் புதிதித, இதனித் பழைதிது, 
இவனி னிலனிவன், இவணனி வுடையனிவன், இதனி னாறு 

மிது, இதனிற் பலவிவை, இதனித் சலவிவை எனவும், ௮ச் 

சம்--கள்ளமி னஞ்சும் எனவும், ஆக்கம் -- வாணிகத்தி 

ஞாயினான் எனவும், தீர்தல் -- ஊரிற் தீர்ந்தான் எனவும், 

பத்துவிடுதல்--சாமத்திற் பத்அவிட்டான் எனவும் வரும். 

அச்சமுதலிய கான்குமொழித்து ஒழித்த இருபத்து 
கான்கும் ஒத்தபண்புவேஅபாடுபத்ிப் பெொரரூஉப்பொருள் 

விரித்தவாறு. 

அன்னபிறவுமென்றதனால், அவனி னனியனிவன், அத 

னித் சேய்த்திது, இகழ்ச்சியிற் கெட்டான், மூழ்ச்சியின் 

மைக்துற்னுன் என்பனபோல்வன கொள்க.
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பல வாய்பாட்டோடு வழக்கன்கட்பயின்று வருதலுடை 

மையாற் பொருஉப்பொருள் இதற்குச் செப்புடைத்தாக 

லின், பெரும்பான்மையும் ௮தனையே விரித்தார். (௧௪) 

௭௯. ஆரு குவதே 
அ அவெனப் பெயரிய வேற்றுமைக் இளவி 

தன்னினும் பிறிதினு மிதன திஅவெனு 
. மன்ன கிளவிக் இழமைத் ததுவே. 

ன் பொருள்: ௮துவெனப் பெர்ளெம் தோதப் த அ தமத 
பட்ட வேற்றுமைச்சொல் ஆரறாவதாம். ௮து உடையதாய். 

நிற்குர் ' தன்னானும் பிறிதொன்ருனும் இதன திதுவென்பது 

பட கிற்குங் களவியிற் ஜமோன்.றுங் மெமையைப் பொருளாக 

வுடைத்து என்றவாறு. 

எனவே, ஆருவது கிழமைப் பொருட்டென்றும், ௮க் 

இழமை தன்னான் வந்த தற்ழெமையும் பிறிதான் வந்த 

பிறிதின்ழுமையமென இசண்டென்றுக் கூறியவாரும். 

_ தன்னென்றது தன்னோடொற்றுமையுடைய பொருளை, 

பிறிதென்றது தன்னின் வேறாகிய பொருளை. 

... அஃதேல், தன்னினும் பிறிதினுமாகய இழமைத்தென் 

னாது. இதனதிதுவெனு - மன்னகிளவிக் இழமைத்தென்ற 

தென்னையெனின் :--பொருட்சிழமையும், பண்புக்தழுமை 

யும், தொழிற்ெமையும் ௮அவைபோல்வனவுமெனக் கழமை 

தாம் பல, அ௮வற்.றுளொன்று சுட்டாது இதனதிதவென் 

னுஞ் சொல்லாற்றோன்றும் இழமைமாத்திசம் சுட்டுமென் 

றற்கு 'இதனதிதுவெனுமன்ன செவிக் கழமைத்து' என்றார். 

இதனவிவையென்லும் பன்மை யுருபுத் தொடரு 

மடங்குதற்கு ௮ன்னூளெவியென்றார். 

ஒன்று பல குழீஇய தற்ழெமையும், வேறு பல ous 

Qu sHB pou, per Dus HB peni1wyio, உஅுப்பின்கிழமை 

யும், மெய்திரிக்தாப தற்ழெமையுமெனத் தற்கிழமை ஐக்து 

வகைப்படும். 

So 

o
y
]
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பொருளின்ழெமையும், நிலத்தின்டழமையும், காலக் 

இன்ழெமையுமெனப் பிறிதின்கிழமை மூவகைப்படும். ௮வற் 

றிற்கு உதாசணம் முன்னர்க் காட்டுதும். (௧௮) 

௮. Bisbee னுடைமையின் முறைமையிற் : 
[ கிழமையிற் 

செயற்கையின் முதுமையின் வினையி 

[னென்ரு 
கருவியிற் wien கலத்தின் முதலி 

ஜொருவழி யு௮ப்பிற் குழுவி னென்றா 
தெரிந்துமொழிச் செய்தியி னிலையின் 

[வாழ்ச்சியித் ற் 
றிரி ந்துவேறு படூஉம் பி றவு மன்ன 
"கூறிய மருங்கிற் மோன்றுங் செவி 
யாறன் பால வென்மனார் புலவர். 

இதன் பொருள்: இயத்கை முதலாக வரழ்ச்சி யிழுகச் 

சொல்லப்பட்டனவும் திரிக்து வேற௮ுபடுஉ மன்னபிறவுமாகிய 

மேற்கூறப்பட்ட கிழமைப்பொருட்கட் டோன் ௮ஞ் சொல் 

லெல்லாம் ஆரறாம்வேற்றுமைத் திறத்தனவென்.நு சொல்லு 
வர் புலவர் என்றவாறு, loa | 

“திரிந்து வே௮படூஉ மன்ன பிறவுமென்ராசேனும், 

இரிர்து வேறுபடுதல் ௮ன்ன பிறவுமென்றதனாத் நழுவப் 
படுவனவத்றுள் ஒருசாரனவற்றித்கே கொள்க. 

உதாரணம் : எள்ள குப்பை, படையது குழாம் 

என்பன குழமூடக்கிழமை. அவை முறையானே ஒன்று பல 

குமீஇயதும் வேறு பலகுழீஇய தமாம். சாத்தனதியற்கை, 

நிலத்ததகலம் என்பன இயற்கைக்ழெமை, சாத்தனது 
கிலைமை, ! சாத்தனதில்லாமை என்பன நிலைக்கழமை.-: 

இவையொன்.றியற்ெமை. : _யானையதுகோடு,  புலியதுஇர் 

என்பன 'உறுப்பின்ழெமை. உஅப்பாவது பொருளினேக 

தேச மென்பதறிவித்தற்கு ஒருவழியுஅப்பென்ரார். சாத்
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தனது செயற்கை, சாத்தனது கற்தறிவு என்பன செயத் 

கைக்ழெமை... ௮சசனது முதுமை, ௮சசனது மூதர்வு 

என்பன மு.துமைக்ழெமை. முதுமை யென்பது பிறிதோர் 

காரணம் பற்றாது காலம் பற்றி ஒருதலையாக ௮ப்பொருட் 

சட்டோன்ம் பருவமாகலிற் செயற்கையு எடக்காது வேறு 

கூறினார். சாத்தன.து தொழில், சாத்தன.து செலவு என்பன 

வினைக்கிழமை., இவை மெய்திரிந்தாய தற்கிழமை. சாத்த 

னது உடைமை, சாத்தனது தோட்டம் என்பன உடைமைக் 

இழமை. மறியது தாய், மறியது தந்ைத என்பன முறை 

மைக்கிழமை, இசையது கருவி, வனைகலத்தது . இஇரி 

என்பன கருவிக்கிழுமை. அவனது அணை, அவன தணங்கு 

என்பன அணைக்கிழமை. நிலத்ததொற்றிக்கலம், சா.த்தன து 

விலைத்திட்டு - என்பன கலக்கிழமை. ஒற்றியது முதல், - 

ஒற்றியது பொருள் என்பன முகற்ெமை. கபிலசது 

பாட்டு, பரணாது பாட்டியல் என்பன செய்யுட்ழெமை. 

தெரிர்து மொழியாற் செய்யப்படுதலிற் ஹெரிர் துமொழிச் ர 

செய்தியாயின. , இவை பொருட்பிறிதின்ழமை. முருக 

னது குறிஞ்கிலம், வெள்ளியதாட்சி என்பன இழமைக் 

இழமை.  காட்டதியானை, யானையது காடு என்பன வாழ்ச் 

B49 ipsntn, ௮வற்றுண் முருகனது கூறிஞ்சிநிலம், யானை. 

யத காடு என்பன கிலப்பிறிஇன்ழமை, Sr. Bu dor 

என்பது பொருட். பிறிதின்ழமை. ஏனையது காலப்பிறி; இன் 

மழெமை.. 

இரிக்து வே௮ுபடுஉ மன்ன பிறவு மென்றதனால், எட் 

சாத்து, கோட்டுநாறு, ,சாத்தனதொப்பு, தொகைய விரி, 

பொருளது கேடு, சொல்லது பொருள் என்னுக்தொடக் 

கத்தன கொள்க. அவற்றுள் எட்சாந்து, சோட்டுநாறு 

என்பன முதலாயின முழுவதூஉர் தரிதலின், வேறு கூறி 

னார். 

மேற்சொல்லப்பட்ட தற்கிழமை Sere ame 

யென்பன.வற்றை விரித்தவாறு. (௧௯)
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௮௧. ஏழா குவதே 
கண்ணெனப் பெயரிய யன்ற இளவி 

வினைசெய் யிடத்தி னிலத்திற் காலத்தி 

னனைவகைக் குறிப்பிற் றோன்று மதுவே. 

இதன் போருள் : கண்ணெனப் பெயர்கொடுத் தோதப் 

பட்ட வேற்றுமைச்சொல் ஏழாவதாம். ௮து வினைசெய்யா 

நிற்மலாய இடத்தின் கண்ணும், நிலமாகிய இடத்தின் 

கண்ணும், காலமாகிய இடத்தின் கண்ணுமென அம்மூ 

வகைக் குறிப்பின்சண்ணுக் தோன்றும் என்றவாறு. 

எனவே, ஏழாவது இடப்பொருண்மைத் தென்ற 

வாழும். 

குதிப்பித்றோன்றுமது வென்றது ௮வற்றையிடமாகக் 

குறித்தவழி, அ௮வ்வேத்றுமை தோன்று மென்றவாறு. 

எனவே, இடமாகக் குறிக்கப்படாதவழி அப்பெயர்க் 

கண் வேற்றுமை தோன்றா தென்பதாம். 

தன்னினமுடித்த லென்பதனான் ஏனைவேற்றுமைச் 

சொத்களும் அ௮வ்வப்பொருட்கட் குறிப்பில்வழி அவ்வப் 

பெயர்க்கண் வாசாமை கொள்க. 

.... உதாரணம்: தட்டூப்புடைக்கண் வந்தான், மாடத் இன் 

கணிருக்தான், கூஇர்க்கண் வக்தான் என வரும். (௨௰) 

௮௨. கண்கால் புறமக முள்ளுழை கீழ்மேல் 

பின்சா சயல்புடை தேவகை யெனாஅ௮ 
மூன்னிடை கடைதலை வலமிட மெனாஅ௮ 
வன்ன பிறவு மதன்பால வென்மனார். 

இதன்_போருள் : சண் முதலாக இடமீராகச் சொல்லப் 

பட்ட பத்தொன்பது பொருளும் ௮வைபோல்வன பிறவும் 

ஏழாவதன் திறத்தன என்றவாறு. 

கண்ணென்னும் பொருளாவது * கண்ணின்றுகூறுத 

லாற்ரானவனாயின் ” (கலி-௩௭.) எனவும், கண்ணகன் ஞாலம்' 

எனவும், கண்ணென்னு மிடைச்சொல்லா னுணர்த்தப்படும்
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இடப்பொருண்மை. தேவகையென்பது தஇசைக்கூறு, 

கண்கால்புறமகமுள்ளென்பன மூதலாயினவற்றஅ பொருள் 
, வேற்றுமை வழக்கு நோக்க யுணர்க்து கொள்ச. 

கண்ணின் வ சொல்லியானை. என் கண்ணின்றிவை 

சொல்லற்பாலையல்லை | என்னும், ஊர்க்காற்செய்யை ஊர்க் 

கட்செய் என்றும், ஊர்ப்புறத்து நின்ற மரத்தை ஊர்க் 

கண்மசம் என்னும், எயிலகத்துப் புக்கானை எயிற்கட்புக்கான் 

என்னும், இல்லுளிருஈ்தானை இற்கணிருந்தான் என்றும், 

அ௮சசனுழை யிருந்தானை அரசன்கணிருக்தான் என்றும், 

ஆலின்கீம்க் டெந்தவாவை ஆலின்கட் கடந்தது என்றும், 

மாத்தின்மேலிருந்த குரங்கை மாத் இன்கணிருந்தது என் 

௮ம், ஏர்ப்பின்சென்றானை எர்க்கட்சென்றான் என்றும், 

காட்டுச்சாசோடுவ.தனைக் காட்டின்கணோடும் என்றும், 

உறையூர்க்கயனின்ற சரொாப்பள்ளிக்குன்றை உறையூர்க்கட் 

குன்று என்றும், எயிற்புடைகின்றாரை எயிற்கணின்ருர் 

என்றும், வடபால்வேங்கடம் தென்பாற்குமரி என்பன 

வற்றை வடக்கண்வேங்கடம் தெற்கட்குமரி என்றும், புலி 

மூன்பட்டானைப் புலிக்கட்பட்டான் என்றும், நாலினிடை 

யூங்கடையுந்தலையுகின்.ற மங்கலத்தை நூற்கண்மங்கலம் என் 

அம், கைவலத்துள்ளதனைக் கைக்கணுள்ளது என்றும், தன் 

wh sg கிகழ்வதனைத் தன்கணிகழ்வது என்றும் sa 

விடப்பொருள்பற்றி ஏழாம்வேற்றுமை வக்தவாறு கண்டு 

கொள்க. 

எனா௮அவென்ப.து எண்ணிடைச்சொல். . 

[சண்டு.தலாயினவெல்லாம் உருபென்றாசால் உசையா 
சிரியசெனின் :--உருபாயின், ஏழாவதற்குக் கண்ணென்பது 

உருபாதல் மேலே பெறப்பட்டமையாத் பெயர்த்துங் கண் 

காலென்றல் கூறிய கூறிற்றாமாகலானும், ஊர்ப்புறத்திருக் 

தான், ஊரகத்திருக்தான், கைவலத்துள்ளது கொடுக்கும் 

எனப் புறம் ௮கம் வலமென்பனவற்றுவழி அத்துச்சாரியை 

கொடுத்து உதாசணங்காட்டினமையானும், அவர்க்கது கருத் 

தீன்றென்க.] உருபல்லவேல், என்னுஜை, என்முன் என



௯௪ தொல்காப்பியம் [வேற்றுமை - 

நிலைமொழி உருபிற்கோதிய செய்கை பெற்றவாறென்னை 

யெனின் :--*அ.தற்பொருட்டாகலின்' (சொல்-௪௬.) எனவும் 

தம்முடைய தண்ணளியுந் தாழும்” எனவும் உருபின் 

பொருள்பட வரும் பிறமொழி வக்துழியும் நிலைமொழி ௮ச் 

செய்கை பெற்று நிற்றலின், ௮ச்செய்கை உருபுபுணர்ச் 

இக்கேயென்னும் யாப்புறவின் தென்க./ Wel 

அன்னபிறவுமென்றதனால், பொருட்கணுணர்வு, என் 

கணன்புடையன், மலர்க்கணாற்றம், ஆகாயத்துக்கட்பருக்து 

என்னுந்தொடக்கத்தன கொள்க. ௨௪) 

௮௩. வேற்றுமைப் பொருளை விரிக்குங் காலை 
யீற்றுநின் றியலுந் தொகைவயிற் பிரித்து 

பல்லா முகப் பொருள்புணர்நீ இசைக்கு 

மெல்லாச் சொல்லு முரிய வென்ப. * 

இதன் பொருள் : வேற்றுமைத்? தொகையை விரிக்கு 

மிடத்து, வேற்றுமையேயன்கி, ௮ன்மொழித்தொகையை 

விரிப்புழிப் பல்லாற்றான் அ௮ன்மொழிப் பொருளொடு 

புணர்ந்து வரும் எல்லாச்சொல்லும், விரிக்கப்படும் என்ற 

வாறு. கவு தனு பை ரி 

உருபு தொகப் பொருணிதற்றலின், வேற்றுமைத் 

தொகையை வேற்றுமைப் பொருளென்றார். தொகையை, 

வேற்றுமைப்பொருளென்றும், பொருளென்னும், யாண்டு 

மாள்ப, 

அன்மொழித்தொகை பண்புத்தொகை முதலாகிய 

தொகை இறுதிநின்றியறலின், ஈற்றுகின்நியலுந்தொகை 

யென்ஞார். 

தாழ்குழல், பொற்றொடி, மட்காசணம் என்னும் ௮ன் 

மொழித்தொகைகளை விரிப்புழி, தாழ்குழலையுடையாள், 
  

* இச்சூச்திரத்துக்குச் சேனுவரையர் முதலாயினார் உரசைத்ச 

உசையைச் சிவதானழனிவர் மதத துரைப்பர், தொல்காப்பியச் 

சூத்திரவிருத்தியு் காண்ச, ்
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பொற்றறொடியை யணிந்தாள், மண்ணாயெ காசணத்தா 

னிபன்றது என வரும் உடைமையும், ௮ணிதலும், இயற 

அம், கருக்குழற்பேதை, பொற்ழொடியரிவை, மட்.குடம் 

என்னும் வேற்றுமைத்தொகைகளை விரிப்புழியும், கருங் 
 குழலையுடைய பேதை, பொஜற்ஹஜொடியையணிக் சவரிவை, 

மண்ணானியன்ற குடம் என வந்தவாறு கண்டு கொள்க. 

பொருள்பணர்க்திசைக்குமெனவே, இருதொகைக்கண் 

ணும், ஒருவாய்பாட்டா ஸனன்றிப் பெர்ருள்சிதையாம 

அணர்த்துதற்கேற்ற வாய்பாடெல்லாவற்றுனும் வருமென்ப 
தாம். அவவாருதல் Cigar tie Rani தட். ere 

கொள்க. 

- ௮ன்மொழித்தொகையிற் சொற்பெய்து விரித்தல் 

யாண்டுப் பெற்றாமெனின் :--ு. துவும் ௮துவாதமுகத்தான் 

ஈண்டேபெற்றா மென்க. பெறவே, இசண்டுதொகையும் 

விரிப்புழி வரும் வேறுபாடு கூறியவாரஞும். 

இதனை (வேற்றுமைத் தொகையே யுவமைத் 
தொகையே ': (சொல்-௪௧௨.) என்னுஞ் சூத் இரத்தின்பின் 

வைக்கவெனின் 7;---அதுவுமுறையாயினும், இனி வருஞ்சூத் 

இசங்களான் வேற்றுமைத்தொகை. விரிபற்றிய மயக்க 

முூணர்த்துதலான், அண்டுப்படு முறைமை Ont Ease 

ஈண்டு மியைபடைச் தென்க, 

உசையாசிரியர் இசண்டு சூத்திரமாக ௮௮ுத்து ஆசிரியர் 

மதவிகற்பங்கூறித் தம்மத மிது வென்பது போதா ஒன்றுக 

வுசைப்பாரு மூளசென்றார். இரண்டாய் ஒன்றராயவழிப் 

பிறிதுசையின்மைபின், உரையாசிரியர் கருத்து இதுவே 

யாம். \o\\e" (௨௨) 

வேற்றுமையியல் முற்றிற்று,



Bs வேற்றுமைமயங்கியல் 

௮௪. கரும மல்லாச் சார்பென் களவிக் 
குரிமையு முடைத்தே கண்ணென் 

| வேற் ற்றுமை. 

மேற்கூறப்பட்ட வேற்றுமை சம்முண்மயல்குமா 

nomi shu வெடுத்துக்கொண்டார். அம்மயக்கம் இரு ' 

வகைப்படும்) பொருண்மயக்கமும், உருபுமயக்கமுமென. 

பொருண்மயக்கமாவது தன்பொருளிற்தீசாது பிறிதொன் 

றன்பொருட்கட்சேறல். உருபுமயக்கமாவது  தன்பொரு 

ளிற்தீர்ந்து சேறல், $யாத ருபிற். கூறிற் ரூயினும் * 

(சொல்-ஈச௬ு.) என்பதனான்  உருபுமயக்கமுணர்த்தினார் 7 

அல்லனவற்றானெல்லாம் பொருண்மயக்க முணர்த்தினார். 
இவ்விருவகை மயக்கமூ மூணர்த் அதலான், இவ்வோத்து. 

வேற்றுமைமயங்கயலென்னும் பெயர்த்தாயிற்று, மயக்கமே 

யன்றி வேற்றுமைக்கோதிய இலக்கணத்திற் பிறழ்ந்து 
- வழீஇயமைவனவும் பிறவும் இயைபுடையன .ஈண்டுணர்த்து 

தலான், இக்குறி பன்மைகோக்கிச் சென்ற சரிபியன 

வுணர்க. 

இதன் போருள் : இசண்டாவதற்கோதப்பட்ட சார்பு 

பொருண்மை கருமச்சார்புவ் கருமமல்லாச் சார்புமென 

இரண்டுவகைப்படும். : அவற்றுள், கருமச்சார்பு தூணைச். 

சார்ந்தான் என வொன்றனையொன்று மெய்யுறுதலாம். / 

கருமமல்லாச்சார்பு மெய்யுஅதலின்றி .௮சசரைச்சார்ச் தான்”? 

என வருவதாம். கருமமல்லாத சார்பு பொருண்மைக்கு 

உரித்தாய் வருதலுமுடைத்து ஏழாவது என்றவாறு. 

உதாரணம் : அசரசர்கட்சார்ச்தான் என வரும். 

். கருமமாவது ஈண்டு மெய்யுஅதலாயின், அசசர்கட் 

சார்ந்தான் என்புழி உறுதலின்மையிற் சார்பாமாறென்னை
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யெனின் :--தாண்பற்றாக ஒருசாத்தன் சார்ந்தாற்போல 

அசசர் பற்றாக ௮ச் சார்க்தானொழுகுதலிற் சார்பாயிற்றென் 

பது. 

உம்மை எதிர்மறை. 

தூ.ணின்கட் சார்ந்தான் எனக் கருமச்சார்ச்சிக்கண் 

ஏழாவது சென்றாற் படூமிழுக்சென்னையெனின் ;--அ௮ன்ன 

தோர்வழக்ெமையே பிறிதில்லையென்க. இக்காலத்,து wai 

வாறு வழங்குபவாலெனின் :உசருமமல்லர்ச்சார்ச்சிக்கண் 

வருமுருபைச் சார்கலொப்புமையாற் கருமச்சார்ச்சிக்கண் 

ணுங்கொடுத்து உலகத்தார் இடைத்தெரிவின் றி வழங்கு 

இன்றாசெனவேபடும் ; ஆசிரியர் கருமமல்லச் சார்பென் 

ளெவியென விதந்து கூறினமையா னென்பது. . (க) 

௮௫. சினை நிலைக் சளவிக் கையுங் கண்ணும் V2 

வினை நிலை யொக்கு மென்மனார் புலவர். ' 

இதன் பொருள் : இனைமேனிற்குஞ் சொல்லிற்கு 

இசண்டாவதும் ஏழாவதும் வினைநிலைக்கண் ஓக்குமென் று 

சொல்லுவர் புலவர் என்றவாறு, 

உதாரணம் :; கோட்டைச்குறைத்தான், கோட்டின் 

கட்குறைத்தான் என வரும். ட் 

வினைக்குறிப்பை நீக்குதற்கு வினையென்றார். 

வினைகிலையொக்குமென்றாரோனும், புகழ்தல் பழித்த 

லென்னுக். தொடக்கத்தனவொழித்து மயங்குதற்கேற்கும் 

அறுத்தல் குறைத்தன் முதலாயின வினையே கொள்ளப் 

படும். 

இரண்டாவதன்பொருட்கண் ஏழாவது சென்றதாயி 

லும், இறுவசவிற்றன் றி இரண்டாவதுபோல ஏழாவது வழக் 

இன்கட்பயின்று வருதலின், ஒக்குமென்றார் ; ௮.து சாரணர் 

- தால், தருமமல்லாச் சார்ச்சிக்குஞ் சனைக்கிளிக்கும் ஏழா 

வது உரிமையுடைத்சென உடன்கு.௫௮) வேணு கூறினா 

சென்பது. 
(௨) 

௧௩.
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௮௬. சன்றலுூஞ் செலவு மொன்றுமார் வினையே. 

.... இதன் போருள்: கன்தத்பொருண்மேல் வருஞ் சொல் 
௮ம் செலவுபொருண்மேல் வருஞ்சொல்லும் இரண்டாவதத் 

கும் ஏழாவதற்கும் ஒரு தொழில் என்றவாறு. 

உதாரணம் : சூதினைக்கன்்தினான், சூஇன்கட்சன்றி 

னான்? கெஜியைச் சென்றான், கெறிக்கட்சென்றான் என 

வரும். cesta ** 

பொருள்பத்தியோதினமையால் , சூ௫ளையிவதினன், 

சூதின்கணிவறினான் ; கெறியைநடக்தான், கெறிக்கணடச் . 
தான் என வருவனவுங் கொள்க. 

இசண்டாவதத்கு இப்பொருள் மேலே கூறப்பட்ட 

மையால், கன்தல் செலவென்னும் பொருட்கு ஏழாவது . 

முகித்தென்றோத வமையுமெனின், அங்கனமோதின் ஏழா 

வதன்வாவு சிறுபான்மையென்பது படும்? ஆகலின் உட 

னோதினாசென்பது. 

கனைகிலைக்கெவி நில்மொழிவசையறை. யாகலானும், 
இது வருமொழி வசையதையாகலானும், வேறு கூதினா 

சென்பது. (௯) 

௮௪. முதற்சினைக்கெவிக் வேன் வேற்றுமை 
ல் முதற்கண் வரினே சினைக்கை வருமே. 

இதன் பொருள்: மூதற்சொல்லோடு தொடர்க்த 

களைச்சொல்லிற்கு, ஆழும் வேற்றுமை முதற்கண் வருமா 
யின், சைச்சொல்லின்கண் இசண்டாம் வேத்அமையே 
வரும் என்தவாறு. 

உதாரணம் : யானையது கோட்டைக் குதைத்தான் 
ஊன வரும். 

* இனைகிலைக் ஜெவிக் கையுங் கண்ணும் * (சொல்-௮௫3. 
என்ததனான் முதத்கினைக் கிளகிக்கும் இசண்டு வேற்று 

மையு மெய்துவதனை தியமித்தவாது, இது வருஞ் சூத் 

இிச,த்திற்கு மொக்கும், (=)



மயங்கியல்] சொல்ல இகாரம் ஆக் 

அறு. முதன்மு னைவரிற் கண்ணென் வேற்றுமை 
சினைமூன் வருத றெள்ளி தென்ப... 

இதன் பொருள் : ௮ம் மூதற்சினைக் ளெவிக்கண், முதற் 
சொன்முன் ஐகாசவேற்றுமை வரின், சைச்சொன்ஞான் 
கண்ணென்னும் வேற்றுமை வருததெள்ளிது என்றவாறு. 

உதாரணம் : யானையைக் கோட்டின்கட் குறைத்தான் 
என வரும். 

தெள்ளி தென்றசனான், யானையைக் கோட்டைக் 
குறைத்தான் எனச் சறுபான்மை ஐகாச வேற்றுமையும் 
வருமென்பதாம், ் 

சனைக் கிளவிக்கண் மயக்க மூணர்த்துகின்ற சூத்திரத் 
தடைக் * கன்றலுஞ் செலவும் ” என்னுஞ் சூத் இரம் வைத்த 
தென்னை யெனின் ;---ஐயு் கண்ணுமென்பது அஇகாரத் 

தான் வசச் சூத்இரஞ் சுருங்குமாகலின், * இனைகிலைக் ளெ 
விக்கு? என்னுஞ் சூத்திரச்தின் பின் ௮தனை வைத்தா 
சென்ப௮, (6) 
௮௯. முதலுஞ் சினையும் பொருள்வேறு படாஅ 

அவலுங் காலைச் சொற்குறிப் பினவே. 

இதன் போருள் : முதலுஞ் சனையும் முகலாயஅ முத 
லேயாய்ச் சனையாயது சினையேயாயப்த் தம்முள் வேணு 

பொருளாகா. சொல்லுங்கால், சொல்லுவானஅ சொல்லு 

கற் குறிப்பினான் முதலென்௮ஞ் சனையென்றும் வழங்கப் 

படும் என்றவாறு. 

சொற்குறிப்பின வென்றது மூதலெனப்பட்டது தானே 

தன்னைப் பிறிதொன்றற்கு ஏகதேசமாகக் குதித்தவழிச் 
சனையுமாம் ; சனையெனப் பட்டஅுதானே தன்கண் ஏக 

தேசத்தை நோக்கி முதலெனக் குறித்தவழி முதலுமா 
மென்றவா.று. 

கோட்ட.து : நுனியைக் குறைத்தான், கோட்டை. 

அணிக்கட் குறைத்தான், கோட்டை gallus Hons
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தான் என முதற் கோதப்பட்ட உருபு தனைக் கண்ணும் 

வர்ததாலென்று ஐயுற்றார்க்கு, கருத்.து வகையாற் கோடென் 

ug ௮ண்டு முதலாய் நிற்றலின், முதலிற் கோதிய உருபே 

முதற்கண் வந்ததென, ஐய மகற்றியவா௮ு. (௯) 

௯௰. பிண்டப் பெயரு மாயிய திரியா 

பண்டியன் மருங்கின் மரீஇய மரபே. 

இதன் போருள் : பிண்டத்தை யுணர்த்தம் பெயரும் . 

முதற்னைப் பெயரியல்பித் றிரியா தீிறிவ்வானு அவற்றை 

முதலுஞ் சனையுமாக வழங்குதல் மேற்றொட்டு வழங்கி 

வாசாநின்ற கூற்றான் மருவிய முறை என்றவா௮. 

பிண்டம் பலபொருட்டொகுதி. 

- எண்டு ஆயியறிரியாவென மாட்டெமிந்தத, முதற் 

னைக் ளெவிக்குப் போலப் பிண்டப் பெயர்க்கு முதற்கண் 

ஆறாவது வரிற் னைக்கு இசண்டாவது வருதலும், முதற்கு 

இரண்டாவது வரிற் னைக்கு ஏழாவது. வருதலும், An 

பான்மை இரண்டாவ து வருதலுமாம். 

உதாரணம் : குப்பையது தலையைச் சிததினான், குப் 

பையைத் தலைக்கட் இதெறினான் , குப்பையைத் தலையைச் 

சிதறினான் என வரும். 

பிண்டமும்முதலுஞ் சனையுமேயாகலின் வே.று கூறல் 

வேண்டாவெனின் :--குப்பை யென்புழி, தொக்க பல 

பொருளல்ல, அவற்றின் Carat அவற்னானியன்று 

தாஜனொன். தெனப்படும் பொருளின்மையின், தொல்லாகிரி| 

யர் அதனை முதலென்௮ வேண்டார் ? அதனான் வேறு 

கூதினாசென்பது. படை காடு கா முதலாயினவுமன்ன. (6) 

௯௧. ஒருவினை யொடுச்சொ லுயர்பின் வழித்தே. 

இதன்போருள் : அதனோடியைந்த ஒருவினைக் இளவி: 

யென மூன்றாவதற் கோதிய ஒருவினை யொடுச்சொல் உயர் 
பொருளை யுணர்த்தும் பெயர்வழித் தோன்றும் என்றவாறு.
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உதாரணம் : அசசனோடிஎையர் வந்தார், ஆசிரியனொடு 
மாணாக்கர் வந்தார் என வரும். 

உயர்பொருட் பெயர்வழி ஒடுக்கொடுக்க வெனவே, 

உயர்பில்வழிச் சாத்தனுங் கொற்றனும் வந்தார் என 

இரு பெயரும் எழுவாயாய் நிற்கு மென்பதாம். காயொடு 

நம்பி வந்தான் என இழி பெயர்க் கண்ணும் ஒருவினை 

யொடுச் சொல் வர்தகா லெனின் : -யாதானுமோ சாற் 
முன் Speer புண்டார்யினல்லத அவ்வாறு கூரார்? கூறுப 

வாயின், அஃது இருபவர்கள் லெனப்படாஜ், ' 

கைப்பொருளொடு வந்தான் என்பது போல, ௮தூ தனக்: 

குண்டாக வர்தானெனப் பிறிது 0 பொருள் படுவதோ சொடு 

வுருபா மென்க. 

இதனை வேற்றுமை யோத்தின்்௧ண் * ௮தனினியறல்' 
(சொல்-௪௪.) என்னுஞ் சூத் இரத்தின்பின் வையாது ஈண்டு 

வைத்ததென்னை யெனின்:--. வேற்றுமையதூ பெயரும் 

மூறையுர் தொகையும் பொதுவகையான் அ௮வற்றதிலக்கண 

மும் உணர்த்தியகல்லத, இன்னவேற்றுமை இன்னபொருட் 

சண் இன்னவாழமுமென்னும்: விசேடவிலக்கணமதிகாசம்பட் 
டின்ராகலான், ஆண்டு வையாது, மூன்றாவது இப்பொருட் 

கண் இவ்வாராமென விசேடவிலக்கணம் * மூன்றனு மைந் 

Say (சொல்-௯௨.) எனக் கூறுஇன்றாசாகலின், ASC 

டியைய ஈண்டு வைத்தார்; இதுவும் ஒருபொருள்பற்றி 

யோதுின்ற விசேடவிலக்கணமாகலானென்பது. (௮) 

௯௨. மூன்றனு மைந்தனுந் தோன்றக் கூறிய 
வாக்கமொடு புணர்ந்த வேதுக் களவி 
-நோக்கோ ரனைய வென்மனார் புலவர். 

இதன் பொருள் : மூன்றாம்வேற்றுமைக் கண்ணும் ஐக் 
் தாம்வேற்றுமைக்கண்ணும் விளங்கச் சொல்லப்பட்ட ஆக் 

கத்தோடு கூடிய ஏதச்சொல் ௮வ்வேதுப்பொருண்மையை 

கோக்கு கோக்கு ஒருகன்மைய என்றவாறு, ்
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உதாரணம் : வாணிகத்தானாபினான், வாணிகத் தானாய 

பொருள் எனவும், வாணிகத்திஞயினான், வாணிகத் தயை 

பொருள் எனவும் வரும். : 

வாணிகக்கான், வாணிகத்தின் என வுருபொடு 

தொடர்க்துகின்ற சொல்லை. ஏ ஐக்கெவியென்ஞனார். 

் ௮தன்வினைப்படுதலதனினாதல் ? (சொல்-௪௪.) என் 

அம் *புதுமைபழமையாக்கம்” (சொல்-௪௮.) என்.றும் மூன்றா 

வதற்கும் ஐக்காவதத்கும் எப்பொருண் மேற்கூறப்பட்ட 

மையான் இச் சூத்திரம் வேண்டாளெனின்:-- அற்றன்்௮: 

பிரிகீலையேசசசமுதலாகய இடைச்சொல்லும் ஒறுசார்வினைச் 

சொல்லும் முன்னோதப்பட்டனவேலும், - எச்சமாதலொப் 

புமையான் எச்சவாசாய்ச்சக்கண் அவை தம்மையே 

© பிரிகிர 

பெதிர்மறை மும்மை யெனவே சொல்லே ” (சொல்-௪௯௰) 

     ல வினைாயே பெயரே யொழுியிசை-. 

எனப் பின்னுக் கூலினாத்போல, எ துப்பொருண்மை மூன் 

குூவதத்கும் ஓக்தாவதத்கும் மேற்கூறப்பட்டதாயிலும், மயச் 

கமாதலொப்பமையான் மயக்கவாசாய்ச்சிக்கண் ஈண்டுங்கூறி 
ஞசாகலின், கூறியது கூ.தலென்னுக் குற்தமின்றென்பது. 

இஃது “அச்சக்கெனி' (செசல்-.ஏ.) என்பதற்குமொக்கும். 

அஃதேல், மயக்கமாவது ஒரு வேற்றுமை பித்தொன் 

தன்பொருட்கட் சேதலன் தே ; ஏதுவின்௧ண் வரும் மூன்னு 

வதும் ஜக்காவதுச் தம்பொருளேபத்; ஜி தித்தலின் மயன் 

ன வெளப்படசவெணின:- தன்னு சொன்னாய்... ஏதுப் 

பொருண்மை தனக்குரியவாற்றான் அவற்றித்குக் தன் 

பொருளசயினவானபோலப் பிரிதெொன்றத் கூரியவாத்னாற் 

பிதிதொன்றன் பொருளாதலுமுடைமையின், அம்முகத் 

தான் மயங்னெவெனவே படூமென்பஅு. -அல்லதாஉம் 

ஒருபொருட்கண் இசண்டுருபசென்த துணையான் மயக்க 
மாயித் தெனினு மமையும். 

ஆக்கமொடு புணர்க்த வேதுக்களெவி யெனவே, ஆக்க 

மொடுபுணசாது ஞாபகவேதுப் பொருண்மைக்கண் வரும்
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இன்னும் ஆனும் ஒத்தவரவினவல்ல வென்பதாம். ஆண் 
டை.ந்தாவது பெருவரவிற்றெனக் கொள்க. ் (௯) 

- இரண்டன் மருங்கி னோக்க னோக்கமவ் 
விரண்டன் மருங்கு னேஅவு மாகும். 

இதன் போருள் : * கோக்கலினஞ்சலின்' (சொல்-௭௨.) 
என இசண்டாவதற்கோதிய கோக்கப்பொருண்மை நோத் 
இயநோக்கமும் கோக்கமேனாக்கமு மென இரண்டுவகைப்படும், 

கோக்கிய கோக்கம் கண்ணானோக்குதல். தோக்கனோக்கம் 
மனத்தானொன்றனை கோச்குதல். .. அக்நோக்கனோக்கமாகயெ 

பொருள் ஸூன்றாவதற்கும்  ஐந்தாவதத்குமுரிய ஏதுப் 
பொருண்மையுமாம் என்றவாறு. 

கோக்கனோக்கத்தா ஜோக்கப்படும் பொருளை சோக்க 
னோக்கமென்முர். 

... கோக்கனோக்கமவ் விரண்டன் மருங்கி னேஅவுமாகு 
மெனவே; அ௮வ்வேதுப்பொருண்மைக்குரிய இரண்டுரு 
பும் அவவேதுப் பொருண்மையித் நீசாது இரண்டாவ 

தன்பொருட்கண் வருமென்பதாம். ஒம்படைப்பெர்ருட்கண் 
். வருவனவற்றிற்கும் மீதொக்கும். 

உதாரணம் : 
* வானோக்டு வாழு முயிரெல்லா மன்னவன் 

கோக்க வாழுங் சூடி! (கு.ஊள்-இ௪௨ 

என்புமி, வானை நோக்கி வாழும், கோலை கோக்க வரமும் 
என விரண்டாவது வருதலேயன் தி, வானானோக்கி வாழும், 

வாணினோக்கி வாழும், கோலானோக்வொழும், கோலிஜஷோக் 

வாழும் என மூன்றாவதும் ஜந்தாவதும் வந்தவாறு கண்டு 

கொள்க. 

ஏதுவாயினவாறென்னை யெனின் :--உயிருல்குடியும் 

வானையுல் கோல்யு கோக்குவது அ௮வற்றானாப பயன்பத்தி 
அவற்றைக் தாமின் ியமையாமையன்தே ; அதனான் அவ் 

வர்று பயன்படுவன அவற்றின் பியமையாமைக்கு ஏது 

வாதலுமுடையவென்பது. ௮ஃதேல், வானுக்கோலும் ஏது
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வாயவழி கோக்கப்படுவன பிறவாவான் செல்லுமெனின்:--- 

அத்றன்று: சண்ணுட்குத்தனான் என்றவழிக் கண்ணே 

.செயப்படுபொருளா தலும் பெறப்பட்டாற்போல, வானா 

ஜனோக்கும், கோலானேக்கும் என்புழியும் ௮வைதாமே 

இசயப்படுபொருளாதலும் பெறப்பட்டமையால், “நோக் 

தப்படுவன பிறவாவான் செல்லாவென்ப.து. | (9) 

௬௪. . அ.துவென் வேற்றுமை யுயர் திணை த் 

[ தொகைவயி 

னதுவெ ஸருபுகெடக் குகாம் வருமே. 

இதன் பொருள். ஆளரும்வேற்றுமைப்பொருண் மேல் 

வரும் உயர்திணை த்தொகைக்கண் உருபு MAI) ௮து 

வென்னுமுருபு கெட அதன் பொருட்கண் நான்காமுருபு 

வரும் என்றவாறு. 

ஈண்டு ௮துவெனுருபு கெடுதலாவது அவ்வுருபாண்டு 

வாசாமை. ட 

ஈம்பி மகன், ஈங்கை கணவன் என்னும் தொகைகளை 

விரிப்புழி, ஈம்பிக்கு மகன், ஈங்கைக்குக் கணவன் என கான்சு 

்- இருபு வந்தவாறு கண்டு கொள்க. 

உயர்தணைத் தொகைவயி னதுவெனுருபுகெடக் குக 

சம் வருமென்றதனான், ஆறனுருபு அஃறிணைப்பாறோன்ற 

நிற்றல் பெற்றாம். 

உயர்தணைத்தொகைவயின் ஆறாவதனை விலக்கி கான் 

சாவதே சேறலின், 4 இதனஇதுவிற்௮ு * (சொல்-ஈம.) என் 

னுஞ் ரசூத்இிரத்தாற் கூறப்படும் பொருளோடு உடன் 

வையாது இதனை வேறு கூறினார். (௧௧) 

௯௫. தடுமாறு தொழிற்பெயர்க்.கிரண்டு மூன்றுங் 

கடி. நிலை யிலவே பொருள்வயி னான. 

இதன் போருள். தனக்கேயுரித்தாப் நீல்லானு_ ஒரு 

கால் ஈற்றுப்பெயசோடுஞ் சென்று தடுமாறு தொழிலோடு 
"தொடர்ந்த பெயர்க்கு இரண்டாவதும் மூன்றாவதுங் கடி
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கமான். ் 

யப்படா, இவவேற்றுமை தொக அவற்றின் பொருணில், 
குந் தொகையிடத்து, என்றவா௮. 

உதாரணம்: புலிகொன்றயானை, புலிகொல்யாளை என் 

புழிப் புலியைக்கொன்ற யானை எனவும், புலியாற்கொல்லப் 

பட்ட யானை எனவும் இரண்டாவதும் மூன்றாவதும் மயங் 
இயவாறு கண்டு கொள்சு; 

கொன்ற, கொல்லென்பன வினைமுதற்பொருட்குரிய 

வர்கப் புலியென்பது செய்யப்படு பொருளாயவழியல்லத 

ிசண்டாவது வாராமையானும், அச்சொற்கள் செயப்படு 

பொருட்குரியவாகப் புலி வினமுதலாயவழியல்லது மூன்றா 

வது வாராமையானும், இவை ஒருபொருட்சண் வந்தன 

வன்மையின், மயக்கமா மாறென்னையெனின்:--ஒருபொருட் 

கண் வாசாமையின் மயக்கமெனப்படாதாயினும், தடுமாறு 

தொழிற்றொகைக்கண் இசண்டும் வந்து நிற்றலின் மயக்கப் 

பாற்படுமென்பது. (62) 

௬௬. ஈ இண்ட வம் முன்னர் மெய்யறி 

[ பனுவலின் 

வேற்றுமை தெரிப வுணரு மோரே. 

இதன் போருள் : தடுமாறுதொழிலொடு புணர்ந்த 
பெயருள், இுதிப்பெயா்முன்னர்ப் பொருள் வேறுபா 

டணர்த்துஞ்சொல் வரின், ௮ச்சொல்லான் அப்பொருள் 

(வேற்றுமை தெரிவர் உணர்வோர் என்றவாறு. 

உதாரணம்: புலிகொல்யானை யோடாகின்றது, புலி 
கொல் யானைக்கோடு வர்கன என வரும். 

பிறமயக்கம்போலாது ஈண்டுப் பொருள்வே௮ப்£ 

டுணர்ந்தல்லது உருபு விரிக்கலாகாமையின், மெய்யறிபனு 

வலின் வேற்றுமை தெரிப” வென்ஞார். 

மூன் புலியைக் கொன்ற யானை பின் பிறிதொன்றனா 

னிறக் அழியும் . புலிகொல்யானைக்கோடு. வர். தனவென்ப 7] 1 72/ 

அவ்வழிக் கொன்றது, கொல்லப்பட்டதென்னலும் வேறுபாடு 

௧௪
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குதிப்பானுணரப்படு டுமென்ட ரர் * உணருமோர் ” என்னார். 

அெவுமன்ன. (௧௩) 

௯௭. ஓம்படைக் ‘Baralé கையு மானுந் 
_ தாம்பிரி விலவே தொகைவரு காலை. 

இதன் போருள் : ஓம்படைப்பொருண்மைக்கு ஐகார 

வுருபும் ஆனுருபும் ஒத்தவுரிமைய, ௮வ்வேற்றுமை தொக்க 

வழி என்றவாறு. 

ஒம்படுத்தல் பாதுகாத்தல். 

, புலிபோஜ்றிதீவா என்புமி ஓம்படைக்கெலி இசண்டா 

வதற்கோதிய காப்பின்கணடங்குதலின், புலியைப் போந்தி 

வாவென ஐகராவுருபும், புலி ௮வன் போற்றி வருதற்கு 

௪.துவாதலுமுடைமையாஜ் புலியாற்போற்றி வா வென 

ஆஆருபும், ஒத்தவுரிமையவாய் வந்தவாறு கண்டு கொள்க. 

புலியேதுவாதலுமுடைத்தாயின், இசண்டன் மருங்கி 

னோக்கனோக்கமு மோம்படைக் களவியு மேதுவுமாகும் என 

வ்மையும் இச்சூத்திம் வேண்டாவெனின்:-௮ங்கனமோதஇன் 

ஒம்படைப் பொருண்மைக்கு ஐக்தாமுருபுமெய் அம்; அதனை 
விலச்குதற்கு ஐயுமானுக் தாம் பிரிவிலவென வேறு கூறினர். 

இவை பிரிவிலவெனவே, இன்்ஒருபு பிரிவுடைத்தாய், புலி 

யிற் போற்திவாவெனச் சிறுபான்மை வருமென்பதாம். 

இரண்டு வேற்றுமைக்கும் ஓம்படைப் பொருண்மை 

இச் சூத்தாத்தா னெய்துவித்தாசெனினு மமையும். 

தாமென்ப ௫ செய்யுட்சுவைபட கின்றது. (௧௪) 

௯௮. ஆறன் மருங்கின் வாழ்ச்சிக் இழமைக் 
கேழு மாகு முறைதிலத் தான. 

இதன் பொருள்: ஆறாம் வேறத்றுமைக்கணோதிய வாழ்ச் 
சிக்கிழமைக்கு உறை நிலத்தின்கண் ஏழாவதும் வரும் என்ற 

வச. ்
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கரட்டியானை என்பது காட்டதியானையென விரிதலே 
யன்றிக் காட்டின்கண்.யானையெனச் சிறுபான்மை ஏழாவது: 
விரியினு மமையு மென்றவாறு. 

யானைக்காடு, ஈம்பியூர் என்பன் வாழ்ச்சிக்கிழுமைப் 
ப்பொருளவாயினும், அண்டேழாவது மயங்காதென்றநற்கு 
“உறை நிலத்தான' வென்றார். எனவே, உறைகிலப் பெய்ர் 
பின்மொழியாயவழியது  இம்மயக்கமென்பசாம்.. . (௧௫) 

௯௯. குத்தொக வரூஉங் கொடையெதிர் களவி 
யப்பொரு ளாறற் மரித்து மாகும். 

இதன் பொருள் : குவ்வென்னு முருபு தொச வருங் 
கொடையெதிர் Beran Bus தொகையினது கொடை 
யெதிர்தலாகய அப் பொருண்மை ஆறாம் வேற்றுமைக்: 
குரித்துமாம் என்றவாறு, 

காகர்பலி என்பது காகர்க்கு கேர்ந்த பலியென விரிதலே 
யன்றி நாகாது பலியென விரியினுமமையு மென் றவா.று. 

கொடையெதிர் களவி யென்பதற்குத் தீருசொல். வரு 
 சொத்குசைத்த துசைக்க. 

கொடை யெதிர்தல் கொடையை விரும்பி மேற்சோடல், 

காகர்க்குக் கொடுத்தலை விரும்பி மேற்கொண்டவழித் 

இரிபின் 8ி ௮வர்க்கஃ் துடைமையா தலின், கிழமைப்பொருட் 

குரிய உருபாற் கூறினு மமையு மென்றவாறு. (௧௯) 

mM  அச்சக் கவிக் கைந்து மிரண்டு 
.. மெச்ச மிலவேபொருள்வமினான. 

இதன் பொருள் : Fes பொருண்மைக்கு ஐந்தாம். 

வேற்றுமையும் இரண்டாம் வேற்றுமையும் ஓத்ச கழமைய, 
வேற்றுமை தொக அவற்றின் பொருணின்றவழி என்ற 

வாறு, 

பழியஞ்சும் என்புழி, பழியினஞ்சும், பழியையஞ்சும் 

என விசண்டும், ஓ.த்த ஜெமையவாய் கின்றவா. நறிக..... ...



டர
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அஃதேல், ஒரு பொருட்கண் வரினன்ே மயக்கமாவ த? : 

இவை செயப்படு பொருளும் ஏ துவமாயெ பொருள் வேறு 

பாடுடையவாகலின் மயக்கமாமா ஹறென்னையெனின்:---அ.த 

ஐன்௮ : ஈண்டேதுவாதலே அஞ்சப்படுதலாய். வேறன்றி 

நித்றலின், ஒரு பொருட்கண் வக்தனவேயாம்? அதனான் 

மயக்கமாமென்பது. (sor) 

as. அன்ன பிறவுந் தொன்னெறி பிழையா 

துருபினும் பொருளினு மெய்தடு மாறி 

யிருவயி னிலையும் வேற்றுமை யெல்லாத் 

இரிபிட னிலவே தெரியு மோர்க்கே. 

இதன் போருள் : மேன்மயக்கல் கூறப்பட்ட Capa 

மையே werd, அவை போல்வன பிறவும், தொன்று 

தொட்டு வரும் வழக்கத் பிழையாது, உருபானும் பொரு 

ளானும் ஒன்றனிலைக்களத்து ஒன்று சென்ன, பிறிதொன் 

pear பொருளுச் தன் பொருளுமாகிய ஈசிடத்தும் நிலை 

பெம் வேத்௮ுமை யெல்லார் திமிபுடையவல்ல தெரிக்துணச் 

வேசர்க்கு என்தவா௮ு. 

பொது வகையான் இருவயிணிலயு மென்னாசேனும், 

வழி போயினாசெல்லால் கூறை கோட்பட்டார் என்றவழிக் 

கூறை கோட்படுதல் கஉடவளசை யொழித்து ஏனையோர்க்கே 

யாயினவான௮ போல ஏதுப்பொருட்கண் வரும் மூன்றாவதும் 

ஐக்தாவலம் ஒரு பொருளேபத்தி நித்றலின் இருவயினிலை 

யத்கேலாமையான்., அவற்றை யொழித்து ௮ஃதேனையவற் 

ித்கேயாம். என்னை ? ஏனைய தன்பொருளிற் தீசானு 

பிதிதொன்றன் பொருட்கட் Sepia eae இருவயி 

ிலையத் கேற்றவா. றறிக. 

அன்ன பி றவாவன-_கோயினீல்ஜென் கோயை கீவ் 
இனான் எனவும், சாத்தனை வெகுண்டான் சாத்தனொடு 

வெகுண்டான். எனவும், மூறையாத்குத்துவ்குத்து முறை 

யித்குத்துக்குத்து எனவும், - கடலொடு காடொட்டாது ., 

கடலைக் காடொட்டாலு எனவும் வருவனவும் பிறவுமாம்.
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இக் கால்த்துச் சிதைந்து வழங்கு மயக்கழு முண்மை 

யால், தொன்னெறி பிழையாதன ஆராய்ச் துணசப்படு 

மென்பார் (தெரியுமோர்க்கு' என்றார். (௧௮) 

ரா௨. உருபுதொடர்தநீ தடுக்கிய வேற்றுமைக் கிளவி 
: யொருசொன் னடைய பொருள்சென் 

  

[ மருங்கே. 

இதன் போருள் : பலவுருபுச் தம்முட்டொடர்ந் தடுக்கி 

வந்த வேற்றுமைச் சொற்களெல்லாம் முடிக்குஞ்சொல் 

லொன்றனான் முற்ற௮ுப்பெற்று நடக்கும், அ௮வ்வொன்றனாற் 

பொருள் செல்லுமிட.த் த ore Mar DI. 

ஈண்டு வேற்றுமைக் களெவியென்றது வேற்றுமை யுரு 

பை யி.றுதியாகவுடைய செொரல்லை. 

உதாரணம்: என்னொடு கின்னொடுஞ் சூழாது” எனவும், 

அந்தணர் தூற்கும் அறத்திற்கு மாதியாய் 
நின்றது மன்னவன் கோல் ? (குறள்-௫௪௬.) 

எனவும் வரும். ( 

சாத்தன்றாயைக் காதலன், நாய் தேவனாயித்று: என் 

புழி, தாயை, தேவனென்பன, காசலன் ஆயிற்றென்னும் 

பயனிலைக்கு ௮டையாய் இடைகின்றாற் போல, கோட்டை 

அனிக்கட் குறைத்தான், இனையிற் கிளியைக் கடியும் என் 

புழி, அனிக்கண், களியை யென்பன, குறைத்தான், கடிய 

மென்னு முடிக்குஞ் சொல்லிற்கு ௮டையாய் இடைகின்ற 

வாகலான், அவையடுக்கன்மையின், அவையதாசணமாதல் 
. உசையா?ிரியர் கருத்தன் றென்க. 

குழையைச் சாத்தனஅ . கள்ளரின் , என இவ்வாறு 

தொடசாது வருவனவற்றை நீக்குதற்கு உருபு தொடர்க் 

தடுக்யெவென்றும், நீ தநத. சோற்றையுங் கூறையையுமுண் 

டடுத்திருந்தேம் என இன்னோசன்னுழி ஒரு சொல்லாத் 
பொருள் செல்லாமையின் அவற்றை நீக்குதத்குப் பொருள் 

சென்மருங்கென்றும் கூறினார். பிறவுமன்ன.
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௩. இறுதியு மிடையு மெல்லா வுருபு 
.தெறிபடு பொருள்வயி னிலவுதல் வரை 

[ யார். * 

இதன் போருள்: வேத் துமைத்தொட ரிஅ.திக்கண்ணும் 

அதனிடைகிலத்தும் ஆதுருபுஈ் தத்தமக்கோ இப Our Se 
ணித்றலை வசையார் என்றவாறு, 

உதாரணம் : கடச்தானிலத்கை, வக்தான். சாத்த 

னொ, கொடுத்தான் சாரத்தற்கு, வலியன் சாத்தனின், 

- இருக்கான் குன்றத்துக்கண் எனவும்; நிலத்தைக் கடக்தான், 

சாத்தனொடு வந்தான், சாத்தற்குக் கொடுத்தான், சாத்த 

னின் வலியன், சாத்தன தாடை, குன்ற த்துக்கணிருக் தான் 
எனவும் வரும், 

கெறிபடு பொருள்வயி னிலவுதல் வசையா செனவே, 
அப்பொரு ளாணர்த்தாக்கால் கிலவுதல் வசையப்படு மென்ப 
தாம். அ௮க்கனம் வசையப்படுவன யரவையெனின் :....- 
ஆறாவதும் எழாவதும், சாத்தனதாடை, GMS HSE 
கூகை என விடைநின்று தம்பொருளுணர்த்தினுற் போல, 
ஆடைசாத்தன௮, கூகை குன்றத்துக்கண் என விறுஇ நின்ற 
வஹி ௮ப்பொருளுணர்த்தாமையான்.. அவ்வுருபுகள் ஆண்டு 
வசையப்படும்.. ; ஆறனுருபேற்ற பெயர் உருபொடு கூடிப் 
பெயசாயும் வினைக் குறிப்பாயும் நித்றலுடமையான், அச் - 
நிலைமைக்கண் ஆடை சாத்தனது என இஅதிக்கண்ணு நிற்கு 
மென்பது. இவ் வசையறை புணர்தீதூதற்காம், (மெய்யுருபு 
தொகாஅ௮ விறுதியான £ (சொல்-ஈடு.) என முன்ன ருணர்ச் 
தப்படும் வசையறைக்கு இடம் படுத்தற்கும் * ஈறுபெயர்க் 
காகும் ' (சொல்-௬௯.)என்றோதப்பட்ட உருபு தம்மையே 
இஅ௮தியுமிடையும் நித்குமென வகுத்துச் கூறினாசென்பது.() 
  

* இச் சூத்இிரத்திற்கும் மேல்வரும் * பிறிலு பிறிதேற்றலும் * 
என்னுஞ் சூத்திரத்திந்குஞ் சேனாவரையர் மூதலாயினார் உசைத்த 
உரையை மறுத்துச் சிவதானழனிவர் வேசை யசைத்தார். 
தொல்காப்பியச் சூத் இரவிருத்தியட் காண்க, ..
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௭௪.  பிறிதுபிறி தேற்றலு முருபுதொக வருதலு 
தெறிபட வழங்கிய வழிமருங் கென்ப. 

இதன் போருள் : பிறிதோருருபை யேற்றலும் ADI 
புர் தொக்குகிற்றலும், கெறிபடவழங்கயெ வழக்கைச் சார்ந்து 

் ரூ. தலான், வழுவாகா என்றவாறு.    
ஏற்புழிச் கோடலென்பதனால், பிறிதோருருபேற்பது 

ஆருவதேயாம். 

GHC shpg! மென்றமையால், தானல்லாப் பிறவுரு 
பேற்றல் கொள்க. ் 

உதாரணம் : சாத்தனதனை, சாத்தனதனொடு, சாத் 
தனதற்கு, சாத்தனதனின், சாச்தனதன்கண் என உருபு 
உருபேத்தவாறும், நிலங்கடந்தான், தாய்ஞூவர், கருப்பு 

வேலி, வரைவீ ழருவி, சாத்தன்கை, குன்றக்கூகை எனவும்; ன ட 
.. கடந்தானிலம், இருந்தான் குன்றத்து எனவும் உருபு 
தொக்கு நின்றவாறுவ் கண்டு கொள்க. 

இஅுதியு மிடைய மென்பதனை அதிகரரத்தான் வரு 
வித்) இரண்டிடத்துங் கூட்டி யுரைக்க. 

சாத்தனதனது எனச் சிறுபான்மை தன்னையமேற்றல் 
உரையிற் கோடலென்பதனாற் கொள்க. 

பெயரிறுதி நின்ற உருபு தன்பொருளொடு தொட 
சாது பிறிதோருருபையேற்றலும், தாம் கின்று தம்பொரு 
ஞணர்த்தற்பாலன தொக்கு நிற்றலும், இலக்கணமன்மை 
யின், வமுவமைத்தவாறு. (௨௧) 

ஈ௫. ஐயுங் கண்ணு மல்லாப் பொருள்வயின் 
மெய்யுருபு தொகாஅ விறுஇி யான. 

இதன் போருள் : ஐகாசவேற்றுமைப்பொருளுவ் கண் 
ணென்வேற்றுமைப் பொருளு மல்லாத பிறபொருண்மே 
னின்ற உருபு கொடர்மொழியிறுஇக்கட் டொக்குகில்லா 
என்றவாறு, ்
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இஅதியுமிடையுமென்பது அதிகரிக்க உருபுதொசவரு 
தனுமென்றமையான் வரைவின் றி எல்லாவருபும் இறுதிச் 

கண்ணுக் தொகுமென்பது பட்டதனை விலக்கி, Qader 

பொருட்கண்ணும் வருவனவே இ௮இக்கட்டொகருவன அல் 

லன தொகாவென வசையவுத்தவாது. க 

அறங்கறக்கும் என இடைக்கட்டொக்கு நின்ற தான் 

காவது கறக்குமறம் என இறுதிக்கட்டொக்கு, நில்லாமை 

கண்டு கொள்க. பிதவுமன்ன. (௨௨) 

௬௭௬. யாத ஸனுருபிற் கூறிற் முயினும் 

பொருள்சென் மருங்கின் வேற்றுமை 

[ சாரும். 

இதன் பொருள் :--ஒருதொடர் யாதானுமோர்வேற் 
அமைய இருபுகொடுத்துச் சொல்லப்பட்டதாயினும், அவ் 

வருபு தன்பொருளான் அ௮த்தொடர்ப்பொருள் செல்லாத 

வஜிப் பொருள் செல்லும் பக்கத் அவேத்௮ுமையைச் சாரும் 
என்றவாறு. 

பொருள்செல்லாமையாவது உருபேத்ற சொல்லும் 
உருபு கேக்க சொல்லுக் தம்மு. ளியையாமை. அவ்வேற்று 

மையைச் சாச்தலரவது ௮தன்பொருட்டாதல். 

* இளையளி காணத் இழங்குமணற் உன்ற 

முூளையோ ரன்ன முள்ளெயிற்றுத் அவர்வாய்? 

என்தலழி கான்காவதன்பொருளான் அவ்வுருபேத்த 
சொல்லும் அவவுருப கோக்கிய சொல்லும் தம்முனியை 

யாமையின், அவற்றை ஸபியைக்கும் ஏதாவதன் பொருட் 
டாயினவா௮ கண்டு கொள்க. 

உருபு. சன்பொருளித் தீர்ந்து பிதவருபின் பொருட் 
உசயும் கித்குமென உருபுமயக்கல் கூறியவாராவித்து. 

அஃதேல், அசசர்கட்சார்க்தான் என்பழியும் இசண் 
டாவதன்பொருட்கண் ஏழாவது சென்தசென்றமையான், 
அதனேகதனிடை வேத் அமையென்னையெனின் get
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கட்சார்ந்தான் என்புழி, ௮ரசாஅ சார்தற்டெமாதலே சாரப் 
படுதலுமாய் இருபொருண்மையும் ஒற்றுமைப்பட்டு. நிற்ற 

லின், தத்தம்பொருள்வயிற் ஐம்மொடு வெணு மாகுபெயர் 

விடப்பொருண்மையோடு ஓஒற்௮ுமையுடைத்தாகய செயப் 

படுபொருட்கும் ஆண்டுரித்தேயாம். மணற்கீன்ற என்புழி, 

நான்காவகன் பொருளோடு. ஏழாவதன் பொருட்கென்னு, . 

1
 

டமியைபின்மையான்,  ஓப்பில்வழியாற் பிறி துபொருள் 

அட்மொகுபெயர்போல , ; அப்பொருட்சுரித்தன்.றி வந்த. - 
தெனப்படும். ௮ன்னபிறவற்றுள்ளும் இவ்வேஅபாடு தெரிக் . 

அணர்க. ¥ 

தன்பொருளிற் றீர்தல் இலக்கணமன்மையின், இதனை 
யிலக்கணத்தோ டுறழ்ர்து வருவனவற்னோடு வைத்தார்.(௨௩) 

௭௭. எதிர்மறுத்து மொறியினுந் தத்த மாபிற் 

பொருணிலை திரியா வேற்றுமைச் 

| சொல்லே. 

இதன் போருள் : விதிமுகத்தாற்கூறாது எதிர்மறுத் தக் 
் கூறினும், தத்தமிலக்கணத்தான் வரும் பொருணிலைமை 

தரியா வேற்றுமையுருபு என்றவாறு, 

உதாரணம் : மாத்தைக் குறையான், வேலானெஜறி 
யான் என வரும். 

என்சொல்லியவாறோவெனின் :-- குதையான், எறி 

யான் என்றவழி வினை நிகழாமையின், Loo (pip வேலுஞ் 

செயப்படுபொருளுப் கருவியமெனப்படாவாயிலனும், எதிர் 

மறைவினையும் விதிவினயோடொக்குமென்பது ஆூன்முடி. 

பாகலான், அண்டுவந்த உருபுஞ் செயப்படுபொருண் மூத 
லாயினவற்றுமேல் வந்தன வெனப்படுமென வழுவமைத்து 

வாறு. பிறவு மன்ன. -*.. a (௨௪) 

ஈ௮..கு ஐ ஆனென வரூஉ மிறுதி 

.... அவ்வொடு சிவ.ணுஞ் செய்யு ஞள்னே.! 5. 

௧௫
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இதன் போருள் : கு ஐ ஆனென வு ஜூன் அருபும், 
தொடரி௮திக்கண்ணின்றவழி, ௮சசத்தோடு பொருக்கி கித் 

தலுமுடைய, செய்யுளுள் . என்றவாறு. 

உதாரணம் : * கடிகிலை யின்றே யாசிரி யற்க ” எனவும், 

* காவ லேோனக் களிறஞ் சும்மே ” “களிறு மஞ்சுமக் கரவ 

லோன ': எனவும், * புசைதீர் கேள்விப் புலவ சான” எனவும், 

6 உள்ளம் போல apap யுதவும்--புள்ளிய றி கலிமா 

வடைமை யான” எனவும் வரும். 

குகாமும் ஐகசாழாம் ஈ௮ கெட அ௮சரத்தொடு Game 

அடைமையான், ஐ அன் கு என மூதையிற் கூருது, கஜ 

- என அவத்தை இயைய வைத்தார். இயைய வைக்கின்ற 

வர் ஐகாசம் முன்வைக்கவெனின் உழமுதை ௮ துவாயினுஞ் 

செய்யுளின் பகோக்கிக் குகாம் முன்வைததாசென்ப து. 

அஃதேல், இத்திரிபு * தம்மீறு இரிதல்' (செரல்-உட௫க.) 

என இடைச்சொற் கோதிய பொதுவிலக்கணத்தாற் பெறப் 

படுதலின் . ஈண்டுக் கூறல்வேண்டாவெனின் :-- அப்பொது 
விலக்கணத்தான் எய் துவன உருபித்கு மெய்துமேல், பிறிது 

பிதிதேத்தலும், “பிறிதவணிலைய” (சொல்-உடுக.) லாயடக்கு 

தலான், எண்டுக் கூறல் வேண்டாவாம் ; அதனான் அன்ன 

பொசதுவிலக்கணம் உருபித்கெய்தாதென மறுக்க. (26) . 

௭௯. அ எனப் பிறத்த லஃறிணை மருங்குற் 

குவ்வும் ஐயு மில்லென மொழிப. 

இதன் பொருள் : அஃறிணைப்பெயர்க்கண் அகரத் 
தொடு சவணி ஈஅதிலிதல் குவ்வும் ஐயுமில்லென எய்திய 

விலக்கெயெவாறு. 

௮ எனத் இரிதலை ௮ எனப் பிறத்தலென்னார். (௨௬). “ 
¥, 

எல். இதன இிதுவித் றென்னுல் Barahy 
மதனைக் கொள்ளும் பொருள்வயி னானு 

மதனாத் செயற்படற் கொத்த கிளவியு
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முறைக்கொண் டெழுந்த பெயர்ச்சொற் 

[ கிளவியும் 
பால்வரை இளவியும் பண்பி னாக்கமுங் 
காலத்தி னறியும் வேற்றுமைக் ளெவியும் 
பற்றுவிடு இளவியுந் தர்ர அமொழிக் கள 
மன்ன பிறவு நான்க ஸருபிற் [atu 
ரொன்னெறி மாபின தோன்ற லாறே. 

இதன் பொருள் : இதனதிது இத்தன்மைச்தென்னும் 

ஆருவதன்பொருண்மையும், ஒன்றனையொன்று கொள்ளு 

மென்னும் இசண்டாவதன் பொருண்மையும், ஒன்றனா 
னொன்று தொழிற்படற் கொக்குமென்னும் மூன்றாவதன் 

பொருண்மையும், முறைப் பொருண்மையைக் கொண்டு 
நின்ற பெயர்ச்சொல்லினது ஆரும்வேற்றுமைப்பொருண் 
மையும், நிலத்தை வரைந்து கூறும் பொருண்மையும் பண் 
பின்கணாம் பொருவுமாகிய ஓக்காவதன் பொருண்மையும், 

காலத்தின்கணறியப்படும் எழாம்வேற்றுமைப்பொருண்மை 
யும், பற்றுவிடுபொருண்மையும் தீர்க்துமொழிப்பொருண் 
மையுமாகயெ ஐந் தாவதன் பொருண்மையும், அவையோல்வன 
பிறவும், சான்கனுருபாற்றோன்றுகற்கட் டொன்னெறி மா 
பின என்றவாறு. 

உதாரணம் 2 யானைக்குக்கோடு கூரிது எனவும், இவட் 

குக் கொள்ளுமிவ்வணி எனவும், அவற்குச் செய்யத்தகு மக் 

காரியம் எனவும், அவிற்றாக்கன்று எனவும், கருஷூர்க்குக் 

இழைக்கு எனவும், சாத்தற்கு நெடியன் எனவும், காலைக்கு 
வரும் எனவும், மனைவாழ்க்கைக்குப் பற்றுவிட்டான் என 

வும், ஊர்க்குத் தீர்ந்தான் எனவும், அப்பொருளெல்லாவற் 
நின்கண்ணும் கான்காமுருபு வந்தவாறு சண்டுகொள்க. 

வன்பால். மென்பால் என்பவாகலின் நிலத்தைப் 

பாலென்றரார். , 

₹ இறப்பே ஈலனே காதல் வவியோ 

டந்நாற் பண்பு நிலைச்கள மென்ப” ' (பொருள்-௨ ௪௯.)
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என வுவமை நிலைக்களத்தைப். பண்பென்பவாகலின், 

“பண்பினாக்கம்' area api. 

இதுவும் வேற்றுமை மயக்கமாகலின் மேற்கூறப்பட்ட 

வற்னோடு வையாது இத்துணையும் போதந்து வைத்த 

தென்னையெனின் :-- அது தொகை விரிப்ப மயங்குமதி 
காசம்) இது தொகையல்வழி யானையது கோடு கூரிது 

என்னுக் டு காடர்மொழிப்பொருள் சிதையாமல் யானைக்குக் 

கோடு கூறிது என நான்காவது ஆண்டுச்சென்று நின்றதாக 

லான், அவற்றோடு வையாசாயினாசென்பது. 

yao தல், அவின்கன்னு GT ear Bay கருவூர்க்கிழக்கு என 

வு் தொகையாயும் வருதலின், அப்பொருட்சண் கான்கா 

வ வருதல் ஈண்டுக் கூறற்பாற்றன்றெனின் :-அஃதொக்கு 
மன்னாயினும், பிதவேற்றுமைப் பொருட்கண் சான்காவது 

சேறலொப்புமையான் அவற்றிற்கு வேறோர் சூத்சசஞ் 
செய்யாது இவற்றோ டொருக்கோதினாசென்பது. 

அன்னபிறவுமென் ஐகனான், ஊர்க்சட்சென்றான், ஊர்க் 

கணுத்தது செய்வான் என்னுே மழாவதன்பொருட்சண் 

ணும், ஊரிற்சேயன் என்னும் ஐந்தாவதன் பொருட்கண் 

அணும், ஊர்க்குச் சென்றான், ஊர்க்குறத்தஅ செய்வான். ஊர்க் 

குச் சேயன் என கான்காவது வருதல் கொள்க. பிதவுமன்ன. 

BEE. எனை யுருபு மன்ன மாபின 
மான மிலவே சொன்முறை யான.. 

இதன் போருள் : கான்கனுருபல்லாத பிதவுருபக் 

தொகையல்லாத தொடச்மெசழிக்கண் ஓன்தன்பொருள் 
சிையாமை ஒன்னு மயக்குதற்கட்குத்றமில, வழக்கு 
மூறைமையான் என்றவாறு. 

உதாரணம் : நாலு குற்றக்கூறினான் என்னுக்தொடச் : 
மொழிக்கண் அலைக் குத்றங்கூதினான் எனவும், அவட்குக் 

குத்தேவல் செய்யும் என்னுக்தொடர்மொழிக்கண் அவன. 

குத்தேவல் செய்யும் எனவும் வருவன கொள்க. பிறவு: 

மன்ன. (௨௮)
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௧௧௨. வினையே“ செய்வ:து “செயப்படு பொருளே. 

நிலனே காலங் கருவி யென்ரு 

வின்னதற் கிதுஃபய னாக வென்னு 

மன்ன மாபி னிரண்டொடுந் தொகைஇ 
யாயெட் டென்ப தொழின்முத ஸணிலையே. 

இதன் போருள் :--வினையும், வினைமுதலும், செயப் 

படுபொருளும், நிலமும், காலமும், கருவியுமாய ஆறும், 

இன்னதற்கு, இது பயனாக என்று சொல்லப்படும் இரண் 

டொடுக்தொக்குத் தொழிலது முதனியெட்டாமென்று 
சொல்லுவர் ஆசிரியர் என்றவாறு. 

ஈண்டேதுப்பொருண்மை கருவிக்க ணடச்சுப்பட்டது. 

- தொழின்முதனிலையென்றது தொழிலது காரணத்தை. 

காரியத்தின் முன்னிற்றலின் முகனிலையாயிற்று, காரண 

மெனினும் காரசசகமெனினுமொக்கும். 

- வனைர்தான்' என்றவழி, வனைதற்மொெழிலும், வனைந்த 

கருத்தாவும், வனையப்பட்ட குடமும், வணைதற்கடமாகிய 

- நிலமும், அ௮த்தொழி ஸிகழுங்காலமும், அதற்குக் கருவி 

யாய தஇி௫ிரிமுதலாயினவும், வனையப்பட்ட குடத்தைக் 
கொள்வானும், வனைகத்ததனானாய பயனுமாகிய எட்டும்பற்றி 

அத்தொழி ஸிகழ்ர்தவாறு கண்டுகொள்க. 

௮ஃதேல், தொழிலின் வேழருயது காசகமாகலின், 
வனை தற்ரொழிற்கு அ௮த்தொழிமுன் காசகமாமாறென்னை 

யெனின் :---வனைந்தானென்பது வளைதலைச் செப்தானென் 

னும் பொருட்டாகலின், செய்தற்கு வளைதல் செயப்படு 

பொருணீர்மைத்தாய்க் காரகமாமென்பது. அற்றாகலி 

னன்றே, கொளலோசொண்டானென்பது இசண்டாம் 

வேற்றுமைத்தொடசாயிற்றென்பது. 

இன்னதற்கு, இதுபயனாக என்னும் இசண்டும் அருகி 

யல்லது வாராமையின், அ௮ன்னமசபினிரண்டொடுமெனப் 

பிரித்துக் கூறினர். 
* பயமாக வெனவும் பாடம், 
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௮ஃதேல், செய்வ முதலாகிய முதனிலை வேற்௮ுமை 

யோத்தினுட் கூறப்பட்டமையின் இச்சூத்தம் வேண்டா 

வெனின் :--அற்றன்னு : இசண்டாவதற்கோதிய பொரு 

ளெல்லாவத்தையுஞ் செயப்படுபொருளெனத் தொகுத்அ, 

ஏ.துவைக் கருவிக்கண்ணும் விளைசெய்யிடத்தைக் காலத்இன் 

கண்ணாம் அடக்க, எழாகச் செய்து, அவற்றொடு ஆண்டுப் 

பெறப்படாத விளையென்னுமுதகனிலை கூட்டி, எட்டென்றா 

சாகலின், இப்பாகுபாடு அண்டுப் பெறப்படாமையான், இச் 

சூத்திசம் வேண்டுமென்பது. 

இதனாற்பயன் * நிலனும் பொருளும் காலமும் கருவி 
யும்? (சொல்-௨௩.௪.) எனவும் * செயப்படு பொருளைச் செய் 

தது போல” (சொல்-௨௪௬.) எனவும் வினைக்கிலக்கணல் 

கூுதலும் பிறவுமாம். ் (௨௯) 

௧௧௩. அவைதாம் 

வழங்கென் மருங்கிற் குன்றுவ குன்றும். 

இதன் போருள் : மேத்கூறப்பட்ட தொழின்முதனிலை 

தாம் எல்லாத் தொழிற்கும் எட்டும் வருமென்னும் யாப்புற 

வில்லை; வழக்கன்கட் Ba தாழி ற்டை ஸஞுன்றத்தகுவன 

குன்றி வரும் என்றவாறு. 

குன்றத்தகுவன வாவன செயப்படுபொருளும் ஏற்ப 

தம் பயனுமாம். ் 

கொடியாடி ற்று, வளிவழக்இத்று என்புழி, செயப்படு 
பொருளும் ஏற்பதும் பயனுமாகிய முதணில்யில்லையாயி 

னும், ஒழித்தனவற்றான். ஆடுதலும் வழங்கலுமாகய 

தொழினிகழ்க்தவாறு கண்டுகொள்ச. 

இதனாற்பயன், எல்லாக்தொழிஜற்கும் முதனிலையெட் 

டுல் குன்றாது வருமோ சிலதொழித்குச் சல குன் றிவருமோ 

வென்னும் ஐயநீல்குதலும், செயப்படுபொருள் குன்திய 

வினயை _யுணர்த்துஞ்சொல் - இர£ண்டாவதனோடியை 

யாதென்பது பெஅ௮தமரம். (௩௫)
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௧௧௪. முதலிற் கூறுஞ் சனையறி கிளவியுஞ் 
சினையிற் கூறு முதலறி கிளவியும் 

பிறந்தவழிக் கூறலும் பண்புகொள் பெயரு 
மியன்றது மொழிதலு மிருபெய ரொட்டும் 
வினைமுத லுரைக்குங் களவியொடு 

[ தொகைஇ 

யனையமர பினவே யாகுபெயர்க். கிளவி: 
இதன் போருள். முதற்சொல் வாய்பாட்டாற் கூறப் 

படுஞ் சனையறிகளவியும், சனைச்சொல் வாய்பட்டாற் கூறப் 

படு மூதலறிசளவியும், கிலத்.துப் பிறந்த பொருண்மேல் ௮ர் 

நிலப்பெயர் கூறலும். பண்புப்பெயர் ௮ப்பண்புடையதனை 

யுணர்த்இப் பண்பு கொள் பெயசாய் நின்றதூஉம், முதற் 

காசணப்பெயரான் . அ௮க்காரணத்தானியன்ற காரியத்தைச் 

சொல்லுதலும், அன்மொழிப்பொருண்மேனின்ற இரு 

பெயசொட்டும், செயப்பட்டபொருண்மேல் அதனைச்செய் 

தான் பெயரைச் சொல்லுஞ் சொல்லுமென அப்பெற்றிப் 

பட்ட இலக்கணத்தையுடையன ஆகுபெயர் என்றவாறு. 

உதாரணம் : கடுத்தின்றான், தெங்குதின்றான் என 

முதற்பெயர் இனைமேலும், இலை ஈட்டு வாழும், பூ. நட்டு 

வாழும் எனச் சனைப்பெயர் முதன்மேனும், குழிப்பாடி 

கேரி என நிலப்பெயர் ௮க்கிலத் தப்பிறந்த ஆடையேலஜும், 

இம்மணி நீலம் எனப் பண்புப்பெயர் ௮ப்பண்புடையதன் 

மேலும், இக்குடம் பொன் எனக் காரணப்பெயர் அதனா 

னியன்ற காரியத்தின் மேலும், பொற்றொடி வந்தாள் என 

இருபெயசொட்டு ௮ன்மபொழிப் பொருள்மேலும், இவ் 

வாடை கோலிகன் எனச் செய்தான்பெயர் செயப்பட்ட 

தன்மேலும், வந்தவாறு கண்டுகொள்க. 

அன்மொழித்தொகை எச்சவியலுள், உணர்த்தப்படு 

தலின். ஈண்டுக் கூறல்வேண்டா வெனின்:- அன்மொழித் 

தொகை தொகையா தலுடைமையான் ஆண்டுக் கூறினார்; 

இயற்கைப்பெயர் ஆகுபெயர் எனப் பெயர் இரண்டா



Se 
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ரி 

படங்கும்வழி ஒரு பெயர்ப்பட்டதென மேலும் வந்தவாறு 

கண்டுகொள்க. . அன்மொழித் தொகை எச்சவியலுளுணர்த் 

தப்படும்; அதனால் அவ் வாருபெயசாதலுடைமை பற்றி 

ஈண்டுச் கூறினார் ? எச்சவியலுட்கூறப்பட்டவாயினும் வினை 

யெச்சமுதலாயின வினைச்சொல்லாதலும் இடைச்சொல் 

லாதலுமுடைமையான் அவற்றை வினையியலுள்ளும் இடை 

wus ger ene கூறியவாறு போலவென்பது.* 

தொல்காப்பியனானுங் கபிலனானுஞ் செய்யப்பட்ட 

ஆலைத் தொல்காப்பியங் கபிலமென்றல் வினைமுகலுசைக் 

குங்கெவியென்றாசால் உசையாூரியசெனின்:-- அற்றன்று: 

ஒரு மொழி யிலக்கணம் ஈண்டுக் கூறாசாயினும், வெத்புச் 

சேர்ப்பு என்னும் பெயரிறுதி இதனையுடையானென்னம் 

பொருடோன்ற அ௮ன்னென்பதோ சிடைச்சொல் வத்து 

வெற்பன் சேர்ப்பன் என கின்றாற்போல, தொல்காப்பியன் 
கபிலன் என்னும் பெயரிறுதி இவனுத்செய்யப்பட்டதென் 

னும் பொருடோன்ற அ௮ம்மென்பதோ ரிடைச்சொல் வக் 

அன் கெடத் தொல்காப்பியம் கபிலம் என கின்றனவென் 

பது ஆசிரியர் கருத்தாம்? அதனான் அவையுகாசணமாதல் 

உசையாசிரியர் கருத்தன்றென்க. 

௮அனையமசபின வென்றது அவ்வா றியாதானுமோ 

ரியைபுபற்றி ஒன்றன்பெயர் ஒன்றற்காதலென ஆகுபெய 

| ரிலக்கணத் இதற்குத் தோற்றுவாய் செய்தவாறு. ஒன்றன் 

பொருட்கண் ஒன்று சேறலென்னு மொப்புமையான் 

இவற்றையீண்டுக் கூறினார். ௮ஃதேல் ஆகுபெயர் எழுவாய் 

'வேற்றுமைமயக்கமா தலான் ஈண்டுக் கூதினாசென்றாசால் 

உசையாசிகிய செனின். :--அகுபெயர் ஏனைவேற்றுமையு 

மேற்று கிற்றலானும், எழுவாய்வேற்றுமையாய் கின் தவழி 

யும் ௮து பிறிதோர்வேற்றுமைப்பொருட்கட்சென்னறு wie 

காமையின் வேற்றுமைமயக்கமெனப்படாமையாலும் அது. 

போலியுசை யென்க. (௩௮) 
  

* ஒகுபெயரும் அன்மொழித்தொகையம் ஒன்தென்றல் 

பொருக்காமை தொல்சாப்பியச் சூத்திரவிருத்தியட் சாண்க,
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௧௧௫. அவைதாம் 

தத்தம் பொருள்வயிற் றட்மொடு சிவணலு 
'மொப்பில் வழியாற் பிறி துபொருள் 

[சுட்டலு 

"மப்பண் பினவே நுவலுங் காலை 

வேற்றுமை மருங்இற் போற்றல் வேண்டும். 

இதன் பொருள். மேத்கூறப்பட்ட அகுபெயர்தாச் தத் 
தம்பொருளி னீல்கானு. தம்பொருளின் வேறல்லாத பொரு 
ளொடு புணர்தலும், தம்பொருட் இயைபில்லாத பிதிது 
பொருளைச் சுட்டிநிற்லுமென இசண்டியல்புடைய வேறு. 

பாடு போத்றி யுணசப்படும் என்றவாறு. 
க் 

கடுவென்னு முதற்பெயர் முதலோடொற்றுமையுடைய 

இனைமே னிற்றல் தத்தம்பொருள்வயிற் றம்மொடு வண 

லாம். குழிப்பாடியென்னுமிடப்பெயர் இடத்தின் வேராய 
ஆடைமேனித்றல் ஒப்பில் வழியாற் பிறிதுபொருள் சுட்ட 
லாம். -அஃதேல், குழிப்பாடியும் ஆடையும் இடமும் 

இடத்துகிகழ் பொருளுமாகிய இயைபுடைய வாகலி 

னன்றே அதன்பெயர் அதற்காயித்று; அதனான் ௮அஃதொப் 
பில்வழியாற் பிறிதுிபொருள் சட்டலாமாறென்னையெனின்:- 
நன்று சொன்னாய் : அவ்வியைபுடையவேனும், முதலுஞ் 

சனையும் பண்பும் பண்புடையஅமாதன் முதலாகிய ஒற்௮ுமை 

யாகிய .இயைபிலவாகலின், ௮வை” தம்முள் வேறெனவே 
படும்; அதனாற் குழிப்பாடியென்பத ஒப்பில்வழியாற் பிறிது 

பொருள் சுட்டலேயாமென்பது. ஒற்றுமையாகிய இயை 

புள்வழி ௮து தத்தம்பொருள்வயிற் றம்மொடு சிவணிற் 

தென்றும், ௮வ்வியைபின்றி இடமும் இட.த் அிகழ்பொருளு 

மாதன்முதலாயெ இயைபேயாயவழி இஃதொப்பில்வழி 

யாற் பிறிது பொருள் சுட்டிற்றென்றும், வே௮படுத் துணாப் 
படுமென்பார், *2ே வேற்றுமைமருங்கிற் போற்றல்வேண்டு 

மென்றார் ' என்பது. அஃதேல், இதனைப் பிரித்து ஒரு 

சூத்திரமாக உசைத்தாரால் உரையாசிரியசெனின் ;--அங் 
bir
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கனம் பிரிப்பின், தம்மோடு இவணலும் பிறிதுபொருள் 

சட்டலுமாகிய இவற்றது வேறுபாட்டின்கணென்பது 

இனி௫ பெறப்படாமையானும், எழுத்தோத்தினுள் * புள்ளி 

யிறுஇயு முூயிரிறு இளவியும் ? (எழு-௧௫௬.) என்னுஞ் சூத் 

இரத்து இ௫்கிகர்ப்பாதுகாவலைப் பிரியாது ஒன்றாகவே 

யுரைத்தலாலும், அவர்க்கது கருத்தன் றென்க. (m2) 

௧௧௭. அளவு திறையு.மவற்டொடு கொள்வழி 
யுளவென மொழிப வுணர்த்திசி னோரே. 

இதன் போருள் : அளவுப்பெயரும் கிறைப்பெயரும் 
ஆகுபெயசாகக் கொள்ளுமிடமுழமுடையவென்௮ சொல்லு 

வர் உணர்க்தோர் என்றவாறு. 

பதக்குத் தூணி யென்னும் ௮ளவுப்பெயர் இந்நெற் 

பதக்கு, இப்பயறு தூணி எனவும், தொடி. துலாமென்னு 

நிறைப்பெயர் இப்பொன்றொடி, இவ்வெள்ளி தலாம் என 

வும், அ௮ளக்கப்பட்ட பொருண்மேலும், கி௮க்கப்பட்ட 

பொருண்மேலும், ஆகுபெயசாய் நின்றவாறு கண்டு 

கொள்க. 

... ஒன்று .இசண்டென்னுக் தொடக்கத்து எண்ணுப் 

பெயரும் எண்ணப்பட்ட பொருண்மே னின்றவழி ஆகு 

பெயசேயாகலின் ௮வற்றையொழித்த தென்னையெனின் :- 

அவை * எண்ணப்படு பொருட்கு முரியவாகலின், BS 

பெயசெனப்படா? அதனான் அவற்றை யொழித்தா 
சென்பது. 1 (௩௩) 

௧௧௭. செத்த வல்ல வேறுபிற தோன்றினுங் | 
Gor ssh றியலா னுணர்ந்தனர் 

[கொளலே. 
  

* : ஏனைப்பொருட்கு ” எனவும் பாடம். 

ர் எண்ணுப்பெயர் ஆகுபெயராதல் தொல்காப்பியச்சூத்திர 

விருத்தியுட் காண்க, i le 4 4 ் ஸு
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இதன் போருள் : சொல்லப்பட்டனவேயன்றிப் பிறவும் 

ஆகுபெயருளவேல், அவையெல்லாஞ் சொல்லப்பட்டவற் 

றஇியல்பாணுணர்ந்து கொள்க என்றவாறு, 

சொல்லப்பட்டவற்ற தியல்பாவது யாதானுமோரியைபு 

பற்றி ஒன்றன்பெயர் ஒன்றன் மேல் வழங்கப்படுதல். 

யாம் குழல் என்னுங் கருவிப்பெயர் யாழ் கேட்டான், 
குழல் கேட்டான் என அவற்றானாகிய ஓசைமேலும் அக 

பெயராய் நின்றன. யானை பாவை என்னுமுவமைப்பெயர் 

யானை வந்தான், பாவை வந்தாள். என உவமிக்கப்படும் 

பொருண்மேலும், ஏறு குத்து என்னுக்கொழிற்பெயர் 
இஃதோசேற௮ு; இஃதோர்குத்து என அத்தொழிலானாம் 

வடுவின் மேலும், வருவனவெல்லாங் கொள்க... பிறவு மன்ன. 

இயைபுபற்றி : ஒன்றன்பெயர் ஒன்றற்காங்கால் அவ் 

வியைபு ஓரிலக்சகணத்ததன். றி வேறுபட்ட விலக்கண த்தை 

யுடைத்து, அவ் விலக்கணமெல்லாம் கடைப்பிடி.தீதுணர்க 

வென்பார், *: வேறு பிறதோன்றினும் ' என்ளுர். (me) 

வேற்றுமைமயங்கியல் முற்றிற்று.



௪. விளிமரபு. 

௧௧௮. விளியெனப் படுப கொள்ளும்: பெயரொடு 
தெளியத் தோன்று மியற்கைய வென்ப. 

நிறுத்து. முறையானே விளிவேற்றுமை யுணர்த்திய 

aoe கல வண்டார்? ் , அதன் இவ்வோத்து விளிமா 

இதன் பொருள் : : வினியென்று சொல்லப்படுவன 

தம்மையேற்கும் பெயசோடு விளக்கத் தோன்று மியல்பை 
யுடைய வென்று சொல்லுவர் ஆசிரியர் என்றவாறு. 

விளிவேற்றுமை எஇர்முகமாக்குதற் பொருட்டாதல் 
பெயசானே விளங்குதலிற் கூறுசாயினார். 

ஈனறுஇரிதலும், ஈற்தயனீடலும், பிறிது வக்தடைத 

அம், இயல்பாதலு மென்னும் Ba gn eit teenie விளி 
யெனப் படுப” . வென்ஞார். 

கொள்ளும் பெயசோ டெனவே, கொள்ளாப் பப்ங்கு 
மூள வென்பதாம். 

இயல்புவிளிக்கண் இரியாது கின் ற பெயரீறே விஸி 

யெனப் படுதலின், ஆண்டுச் தெற்றன விளங்கு மென்பரர் 
* தெளியத் தோன்றும் * என்ளுர். (௧) 

௧௧௯. அவ்வே 

இவ்வென வறிதற்கு மெய்பெதக் கிளப்ப. 
இதன்போருள் : வினி கொள்ளும் பெயரும் கொள் 

ளாப் பெயரும் இவையென மாணாக்க ணணைர்தற்பொருட்டு 
அவையில் வோத்தினகத்துப் பொருள்படக் செக்கப்படும் 
என்றவாறு. 

இத கூனுவா மென்னுந் தந்திரவுத்இி. 

௮வ்வேயெனக் + கொள்ளும் பெயசொடு தெளியத் 
தோன்றும்  (சொல்-௧௧௮. ) எனப் பெயசா ணுணர்த்தப்படு



சொல்லதிகாரம் .. க௨ட 

வதாய் நின்ற விளியைச் ௪ட்டிய, பெயசைச் சுட்டுதல் இட 
ர௬ுடைத்தெனின் :-- விளிவேற்றுமையாவது கொள்ளும் 
பெயரின் வேறன்றி அவை தாமேயரய் நிற்றலின், அப் 
பெயசைச் சுட்டவே விளிபுஞ் சுட்டப் பட்டனவேயாம் ; 
அதனான் இடரின் றென்பனு. இவ்வாறுசைபா து ௮வ்வே 
யெனச்சுட்டப்பட்டன விளி வேற்.௮ுமை யெனின்: :--வருஞ் 
சூத்திரத்தின் ௮வைதாமெனப் பட்டனவும் விளி வேற் 
Meow? wuss 6 மெய்ப்பொருள் சுட்டிய விளி கொள் 

பெயர்' (சொல்-௧௨௰.) என்பதனோடு இயையாவாமென்ப. 
விளி. கொள்ளும் பெயரும், கொள்ளாப் பெயரும், உயர் 
இணை விரவுப்பெயர் ஈண் டுயர் இணைப் பெயருள்ளுமடங் 
குதலும், நுண்ணுணர்வினார்க்கல்லது அறியலாகாமையின், 
ஏனோரும் அறிதற்கு ௮வை எளக்கப்படு மென்பார் *இவ் 
வெனவறிதற்கு ? என்றார். (௨) 

க௨௰. அவைதாம் 

இஉலஓ ஓ வென்னு மிறுதி 
யப்பா னான்கே யுயர்தணை மருங்கின் ' 
மெய்ப்பொருள் சுட்டிய விளிகொள் 

் [ பெயரே. 
் இதன் பொருள் : இளக்கப் படுவனவா௫ய பெயர்தாம் 

இஉஜ என்னு மிறுதியையுடைய ௮ச் கூற்று நான்கு 

பெயரும். உயர்திணைப் பெயருள் விளி கொள்ளும் பெயர் 
என்றவாறு, 

௮ஃறிணைப்பெயர் கு பெயசாய் உயர்இணைக்கண் 
வர்துழியும், விரவுப் பெயர் உயர் இணைக்கண் வருங்காலும், 
அவை விளியேறந்குமிடத்து உயர்தணைப் பெயசா மென் 
தற்கு * உயர்திணை மருங்கின் மெய்ப்பொருள் சுட்டிய £ 
வென்ஞுர். 

உதாரணம் : “௬டர்த்தொடீ கேளாய் ” (கலி-௫இக.) என 
வும், சாத்தி எனவும் ௮வை உயர்திணைப் பெயசாய் விளி 
யேற்றவா சண்டு கொள்க. .



௧௨௭௬ தொல்காப்பியம் [விளி 

மெய்ப்பொருள்: சுட்டிய விளிகொள் பெயர் அப்பால் 

கான்கென்பன எழுவாயும் பயணிலையுமாய் இயைக் து, ஒரு 

சொன்னீர்மையவாய் அவைகதாமென்னும் எழுகரய்க்குப் 

பயனிலையாயின. 

௮ஃதேல், உயர்திணை விரவுப் பெயசைப் பொருள் 

பத்தி உயர்திணைப் பெயர்க்கண் அடக்கினாசா லெனின், முன் 

ர் * விளம்பிய கெறிய விளிக்கும் காலை” (சொல்-௪௫ல.) 

எனல் வேண்டாவாம் பிதவெனின் :--ஈன்னு சொன்னாய் 2. 

விளம்பிய கெஜிய விளிக்கும் காலை ” என்புழி, விரவுப்பெய 

சென்னா;ு அஃறிணை விசவுப் பெயசென அ௮ஃறிணைக்கண் 

வருவனவற்றை விதக்தோதுசலான், உயர் இணைக்கண் வரு 
வன உயர்இணைப் பெயருள் அடங்கு மென்பதத்கு அச் 

சூத்திரமே கரியாயித்தென்பஅ. அல்லதாஉம், புள்ளியீத் 

eu Geet பெயர்க்கண் அவ்விற் அயர்தஇணை விசவுப் 

பெயரு மடங்க விளிகோடலெய் தலா னன்றே, தாத் ம் கீயி 

சென்பன விளி கொள்ளாவென எய்தியது விலக்குவா 
சாயிற்று ; அதனானுமடக்குதல் பெறுதுமென்பது. ௮ல் 

லதாஉம், உயச் இணை யதிகாத்து முறைப்பெயர் விளியேத்கு 

மானு கூறினமையானும் பெறப்படும். விசவுப் பெவசை 

உயர்தினைப் பெயசோடு மாட்டெறிபவாகலின், மாட்டேத் 

ஞான் முறைப்பெயர் gern ஏகாசமும் பெத்து விளி 

யேத்த லெய்தாமையின் ஈண்டுக் கூறினாசென்றாசால் உசை 

பாசெியசெனின் *--அக்கருத்தினசாயின் ௮ஃறினை யென் 

we, சொல்லொழித்துக் 

‘@aes Sah விசவப் பெயர் 

விளம்பிய செறிய விஸிக்குல் காலை ” (சொல்-௧இ௰.) 

எனவும், இதன் பின் 

₹ மூறைப்பெயர் மருங்கி ணையெ ணிஐ.இ 

பாலொடு வருதற் குரியவ மூனே * (சொல்-௪௨௬.) 

எனவும், இதன்பின் னகாச எகாச வீத் ஜிருவகை முதைப் 

பெயரு மடக்கப் 

£ புள்ளி விறுதி வேயொடு வருமே * 4சொல்-௧இக.)
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Teroid QRarioc @ANur. என்னை ?: மயங்கக் கூற 

லென் ௮ம் குற்றமும் கீங்கச் சூத்இரமுஞ் சுருங்குமாதலான். 

அவ்வாமோதாமைபானும், முறைப் பெயசே யன்றித் தாம் 

நீயிரென்பனவும் ஈண்டுக் கூறப்பட்டமையானும், உசையா 
சிரியர்க்கு அது கருத்தன் றென்க. (௩) 

௧௨௧. அவற்றுள் | 
இ ஈ யாகும் ஐயா யாகும். 

மேற்கூறப்பட்ட கான்8றும் விளியேற்குமாஅ கூறு 
இன்றார். 

இதன் பொகுள் ? அவற்றுள் என்பத அக் நான்£ற்றி 
னுள் என்றவாறு. நம்பி, நம்பீ என இகசம் ஈகரசமாயும் 

நங்கை, நற்காய் என ஐகாசம் ஆயாயும், ஈறு இரிந்து விளி 
யேற்கும் என்றவாறு, ் (௪) 

௧௨௨. ஓவும் உவ்வும் ஏயொடு சிவணும்; 

இதன் போருள் : கோ, கோவே எனவும், வேந்து, 
வேந்தே எனவும், ஓகாசமும் உகாமும் ஏகாசம் பெற்று 
விளியேந்கும் என்றவாறு. (௫) 

௧௨௩. உகாந் தானே குற்றிய லுகாம். 

இதன் போருள் : மேற்கூறப்பட்ட உகசமாவது குத் 

௮ியலுகசம் என்றவாறு, 

இரு, இருவே எனச் சிறுபான்மை முற்௮கரவி றுமுள 
வேனும், ஓதிய முறையானே விளியேற்பன குற்றுகாவிழே 
யாகலின் குற்றியலுகாமென்றார். (a) 

௧௨௪. ஏனை யுயிரே யுயர்தணே மருங்கிற்” 7 
quale Qarcrarr Couctrineyit Ljvaui. 

| Ose Gunget: Copa pcun oro guwader 2G 
ரீ௮ு உயர இணைக்சண் விளி கொள்ளாவென்று சொல்லுவர் 
புலவர் என் pair i.



க்உ௮ தொல்காப்பியம் [விளி 

கொள்வன விவையென -வசையறுத் துணர்த்தவே, 

ஏனைய கொள்ளாவென்ப அணாப்படும், வசையறைக்குப் 

பயன் அதுவாகலான்? அதனா னிச்சூத்திம் வேண்டாவெ 

னின்:-௮ஃதொக்கும்: வசையறையாற் பெறப்படுவகனையே 

ஒருபயனோக்கக் கூறினார். யாதோ பயனெனின்:-ஏனையுயிர் 

விளி கொள்ளாவென, மேற்கூறப்பட்ட உயிர் கூறியவா 

றன்றிப் பிறவாற்றானும் விளி கொள்வனவு முனவென்ய 

அணர்தீதுதற்கென்பது. 

உதாரணம் : கணி, கணியே/ கரி, கரியே என வரும். 

பிறவு மன்ன. 

தாமென்றதனான் ஏனையுயிர் தம் மியல்பாத் கொள்ளா 

வாயினஞ் சொல்லுவான்குறிப்புவகையாற் கொள்வனவு 

ஸுழளவென்பதாம். மகவென்பது விளி பெருதாயினுஞ் 

சொல்லுவான் குறிப்பான் மகவேயென விளியேத்தவாறு 
கண்டு கொள்க. . (௪) 

௧௨௫. அளபெடை மிகூ௨ மிகர விறுபெய | 
ரியற்கைய வாகுஞ் செயற்கைய வென்ப. 

இதன் பொருள் : அளபெடை... தன்னியல்புமாத்இசை 
யின் மிக்கு நான்கும் ஐந்தும் மாத்திரை பெற்று நிற்கும் 

இசசவீற்றுப்பெயர் இஈ யாகா௮ இயல்பாய் விலியேத்குஞ் 

செயற்கையையுடையவாம் என்றவாறு. ் 

அளபெடை மிக்கயெறந்கையவாகுஞ் செயற்கைய வென் 
னாது * மிகூஉமிகாவிறுபெயசென ' ௮ுவதித்தாசேனும், 

மாத்திசைமிக்கிெயல்பாமென்பது அதனாற்பெழப்படும். 

உதாரணம் :, *தோழீஇஇ எனவும், தோழமீஇஇஇ 

எனவும் வரும். 

  

* “ொழிலீஇஇ” என்பதனை *அளபெடை மிக-ூஉம் இகாரலிறு 

பெயர்' என்பர் நச்சினார்க்கினியர். *மலிதிரையர்ர்து” என்னும் 

மூல்லைச்சலியட் காண்க.
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இ ஈ யாகாமையின் இயற்கையவாகுமென்றும், மாத் 
திரை மிகுதலாயெ செயற்கையுடைமையாஜ் செயற்கைய 
வென்அம்கூறினார். 

இகாவிற௮ுபெயசென்ப.து இகரத்கானிற்ற பெயசரென 

விரியும். (௮) 
௧௨௬. முறைப்பெயர் மருங்கி னையெ னிறுதி 

யாவொடு வருதற் குரியவு மூளவே. 
இதன் போருள் : மூறைப்பெயரிடத்து ஐயென்னு 

முடிபு ஆயாகாது ஆவொடு வருதற்கு முரியனவுள என்ற 
வாது. 

உதாரணம் : அன்னை; அன்னா எனவும்; அத்தை, 
அத்தா எனவும் வரும். 

உம்மையான் அன்னாய் அத்தாய் என ஆயாதலு 
மூடைய வென்பதாம். உம்மை பிரிர்அு கின்றது. (௯) 

௧௨௭. அண்மைச் சொல்லே யியற்கை யாகும். 
இதன் போருள் : srerE a றண்மைச்சொல்லும் இயற் 

கையாய் விளியேற்கும் என்றவாு. 

 அண்மைக்கண் விளி கொள்வதனை 'அ௮ண்மைச்சொல்' 
என்ளார். 

உதாரணம் : ஈம்பி வாழி, வேர்து வாழி, ஈங்கை 

வாழி, கோ வாழி என வரும். 

க௨௮.னரலள வென்னு மந்தான் கென்ப 

புள்ளி யிறுதி விளிகொள் பெயரே. 

உயிரீற் அயர்திணைப்பெயர்விளியேற்குமா அணர்த்இ, 
இனிப் புள்ளியிற் ௮ுயர்தினைப்பெயர் விளியேற்குமா 

அ௮ணர்த்துஇன்றார். 
இதன் போருள் ; புள்ளியித்றுயர்திணைப்பெயர் னர 

லளவென்னும் : ௮க்கான்த்றவென்று : சொல்லுவர்: ஆசிரியர் 

என்றவாறு. 
SOF



sn தொல்காப்பியம் [விளி 

னசலளவென்னுமொத்தை ஈழுகவுடைய சொல்லை 

ன சலளவென்றாுர். 

௧௨௯. ஏனைப் புள்ளி யீறுவிளி கொள்ளா. 

இதன் போருள்: அர்சான்குமல்லாத புள்ளியிற்றுப் 
பெயர் விளி கொள்ளா என்றவாறு. 

ஈண்டும் விளிகொள்ளாவென்றதனுத் பயன், கூறப் 

பட்ட புள்ளியி.று பிறவாற்றான் விளி கொள்வனவுளவென்ப 

அணர்த்தலாம். 

உதாரணம் : பெண்டிர், பெண்டிசோ எனவும், தம். 

முன், தம்முனா எனவும் வரும். பிறவு மன்ன. 

விளங்குமணிக் சொடும்பூணாய்” (புறம்-௧௩௰.) என 

வேனைப் பள்ளி று பான்மை விளியேத்தலும் கொள்க.(௧௨) 

௧௩௰. அவற்றுள் 

அன்னெ னிறுதி யாவா கும்மே. 

இதன் பொருள் : அவற்றுள் ௮ன்னென்னும் னகர 

வீறு ஆவாய் விளியேத்கும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : சோழன், சோழா 7 சேர்ப்பன், சேர்ப்பா 

என வரும். (௧௯) 

௧௩௧. அண்மைச் சொல்லிற் ககா மாகும். 

இதன் பொருள் : அண்மைவிளிக்கண் அன்னீறு Bar 

மாம் என்றவாறு. 
உதாரணம் : துறைவன், , துறைவ); ஊரன்,. ஊச என 

வரும். _ (se) 

௧௩௨. ஆனெ னிறுதி மியற்கை யாகும். 

இதன் பொருள் : ஆனென்னும் னகரவிறு இயல்பாய் 

விளியேந்கும் என்றவாறு. 

சேசமான், மலையமான் என்பன கூவுதற்கண்ணும் அவ் 

லா. நிற்றல் கண்டு கொள்க. _ (௧௫)
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௧௩௩. தொழிலிற் கூறு மானெ னிறுதி 
யாயா கும்மே விளிவயி னான. 

இதன் பொருள் : தொழிலானொருபொருளைச் சொல் 
அம் அனீற் அப்பெயர் விளிக்கண் ஆயாம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : வந்தான், வந்தாய் ; சென்றான், சென் 
ரூப் என வரும். 

விளியஇிகாசமாகலான் விளிவயினானவெனல் வேண்டா 
வெனின் :--சொல்லில்வழி உய்த் துணர்வதென்று மறுக்க,() 

௧௩௪. பண்புகொள் பெயரு மதனோ ரற்றே. 

இதன் போருள் : ஆனீற்௮ப் பண்புகொள்பெயரும் 
அவ்விற்று த் தொழிற்பெயர்போல ஆயாய் விளியேற்கும் 
என்றவாறு. 

உதாரணம் : கரியான், கரியாய்; செய்யான், செய் 
யாய் என வரும். 

௧௩௫. அளபெடைப் பெயரே யளபெடை யியல. 

இதன் போருள் : அனீற்தளபெடைப்பெயர் இகரவிற் 

தளபெடைப் பெயசேபோல மூன்று மாத்திரையினீண்டு 
இயல்பாய் விளியேற்கும் என்றவாு, 

உதாரணம் : உழா௮அன், கழா௮௮௮ன் என வரும். 
அளபெடை மூன்றுமாத்திசையின் நீண்டிசைத்த 

லாய விகாரமுடைமையான் * ஆனெ ஸனிறுஇ யியற்கை 

யாகும்? (சொல்-௧௩௨.) என்புழி அடங்காமை யறிக. (௧௮) 

௧௩௬. முறைப்பெயர்க் களவி யேயொடு வருமே. 

இதன் பொருள் : னகாசவித்றுமுறைப்பெயர் ஏகாரம் 
பெத்அ௮ விளியேற்கும் என்றவாறு. 

உதாரணம்: மகன்; மகனே ; மருமகன், மருமகனே 
என வரும். (௧௯)



௧௩௨ தொல்காப்பியம் [விளி 

௧௩௭. தானென் பெயருஞ் சுட்டுமுதற் பெயரும் 

யானென் பெயரும் வினாவின் பெயரு 
மன்றி யனைத்தும் விளிகோ ளிலவே. 

இதன் பொருள் : தானென்னும் பெயரும், அவன் 
இவன் உவனென்னுஞ் சுட்டுரூதற்பெயரும், யானென்னும் 

“பெயரும், யாவனென்னும் வினப்பெயருமாகய அவ்வனைத் 

அம், னகரவீழேயாயினும், விஸி கொள்ளா என்றவாறு. () 

௧௩.௮. ஆரு மருவு மீரொடு சிவணும். 

நிறுத்த முறையானே சகாரவீறு விளியேற்குமா 

அணர்த்் அகன்றார். 

இதன் போருள் : சகாசவீற்றுள் ஆர், அர் என கின்ற 

இசண்டும் ஈசாய் விளியேத்கும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : பார்ப்பார், பார்ப்பர் ; கூத்தர், கூத்தீர் 

என வரும். (௨௪) 

௧௩௯. தொழிற்பெய சாமி னேகாரம் வருதலும் 
வழுக்கின் றென்மனார் வயங்கி யோரே. 

இதன் பொருள் : மேற்கூறிய இசண்டீற்றுத்தொழித் 
பெயர்க்கும் ஈசோடு எகாசம் வருதலுங் குற்றமன்று என்ற 

வாறு. 

உதாரணம் : வக்தார், meen சென்னார், சென் தீசே 

என வரும். 

௮ர் ஈற்றுத்தொழிற்பெயர் வர்தவறிக் கண்டுகொள்க. 

ஏகாசம் வருதலும் வழுச்கின்றென் றதனான், ஏகாரம் 

பெருது ஈசொடு சவணலே பெரும்பான்மையென்ப்காம். () 

௧௪௦. பண்புகொள் பெயரு மதனோ ரற்றே, 

இதன் பொருள் : ௮வ் விசண்டீற்றுப் பண்புகொள் 

பெயரும், அவ் விற்றுத் தொழிற்பெயர்போல, ஈசொடு சிவ 

ணியும், சிறுபான்மை ஈசோடேசாசம் பெத்றும், ரக்த 

கும் என்றவாறு.
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உதாரணம் : கரியார், கரியீர், இளையர், இளையீர் என 

- வும்? கரியீரே, இளையிசே எனவும் வரும். (om) 

௧௪௧. அளபெடைப் பெயசே யளபெடை மியல. 

இதன் போருள் : சகாசவீற்றளபெடைப்பெயர், முற் 
கூறிய அளபெடைப் பெயசேபோல, மூன்.௮மா த்திசையின் 

மிக்கெல்பாப் விளியேற்கும் என்றவா.ு. 

உதாரணம் : ௫ ௮௮ர், மகா௮௮௮ர் என வரும். () 

௧௪௨. சுட்டுமுதற் பெயரே முற்ளெந் தன்ன. 

இதன் போருள் : ௮வர், இவர், உவர் என வரும் 

ரகாசவித்றுச்சுட்டுமுதற்பெயர், னகாரவிற்றுச் சுட்டுமுதற் 

பெயசே போல, விளி கொள்ளா என்றவாறு, (௨௫) 

௧௪௩. நும்மின் றிரிபெயர் வினாவின் பெயரென் 

நம்முறை யிரண்டு மவற்றியல் பியலும். 

இதன் பொருள் : அம்மின் றிரிபாகிய நீயிரும் வினாவின் 

பெயசாகிய யாவரும் இரண்டும், . மேற்கூறிய சுட்டுப் 

பெயசேபோல, விஸியேலா என்றவாறு. 

நீயிசென்பதனை அம்மெனத் இரியாது அம்மென்பதனை 

நீயிரெனத் இரிப்பினும் இழுக்காதென்னுங்கருத்தான் எழுத் 
தோத்தினுள் அம்மென நி௮த்தித் இரித்தாசாகலான், ௮.௮ 

பற்றி நீயிரென்பதனை ரும்மின் நிரிபெயசென்ருர் (௨௬) 

௧௪௪. எஞ்சிய விரண்டி. னிறுதிப் பெயரே 
_ நின்ற வீற்றய னிட்டம் வேண்டும். 

நிறுத்த முறையானே லகாச எளகாசவிற்௮ப்பெயர் 

விளியேற்குமா ௮ணர்த்திய வெடுத்துக் கொண்டார். 

இதன் பொருள் : உணர்த்தாது நின்ற லகாச ளகாச 

மென்னும் இசண்டு புள்ளியை யிறுதியாகவுடைய பெயர் 

ஈற்றயலெழுத்து கீண்டு விளியேற்கும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : குரிசில். குரிசீல் ; மக்கள், மக்காள் என 

வரும்.
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௧௪௫. அயனெடி. தாயி னியற்கை யாகும். 

இதன் போருள் : ஈற்றயலெழுத்து, நெட்டெ.ழுத்தா 
யின், இயல்பாய் விளியேற்கும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : பெண்பால், கோமாள் என வரும். (௨௮) 

௧௪௬. வினையினும் பண்பினு 

நினையத் தோன்று மாளெ னிறுதி 

யாயா கும்மே விளிவயி னான. 

இதன் பொருள் : வினையின்கண்ணும் பண்பின்சண் 

ணும் வரும் ஆளீத்௮ுப்பெயர், இயல்பாகாது, ஆயாய் விளி 
யேற்கும் என்றவாறு. 

. உதாரணம்: கின்றாள், கின்றாய் எனவும் கரியாள், 
கரியாய் எனவும் வரும். 

விஸிவயினான வென்பதனை முன்னும் பின்னுத் தகுவன 

வம்ஜோடு கூட்டுக. (௨௯) 

௧௪௭. முறைப்பெயர்க் இளவி முறைப்பெய ரியல. 

இதன் பொருள் : எகாசவீத்றுமுறைப்பெயர், னகாச 

விற்று முறைப்பெயர்போல, ஏகாசம்பெற்று விளியேத்கும் 

orem pair 2). ் 

உதாரணம்: மகள், மகளே? மருமகள், மருமகளே என 

வரும். (௩௰) 

௧௪_௮.சுட்டுமுதற் பெயரும் வினாவின் பெயரு 
முற்திளத் தன்ன வென்மனார் புலவர். 

இதன் பொருள்: அவள், இவள், உவளென்னும் எகாச 

விற்றுச் ௬ட்டு மூதற்பெயரும், யாவளென்னும் வினாப்பெய 

ரும், மேற்கூறிய சுட்டுமுதற் பெயரும் வினாப்பெயரும் 

போல, விளி கொள்ளா என்றவா௮. (௬௧) 

௧௪௯. அளபெடைப் பெய்சே யளபெடை மியல.
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இதன் போருள் : லகாச ளகாசவீற்றளபெடைப்பெயர், 

மேற்கூறிய அளபெடைப்பெயசே போல், அளபு நீண்டு 

இயல்பாய் விளியேத்கும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : * மா௮௮ல், கோஓஓஒள் என வரும். 

இவை அளபெடைப்பெயசாயின், மால் கோளென 
அளபெடையின்றி வருவன செய்யுணோக்கி ௮ளபு சுருங்க 

வந்தனவாம்) இவை ௮ளபெடைப்பெயசல்லவாயின், ௮ள 

பெடைப்பெயர் வந்தவழிக் கண்டு கொள்க, (௩௨)" 

க௫௦௰. தளந்த விறு.தி யஃ றிணை விரவுப்பெயர் 
விளம்பிய தெறிய விளிக்குங் காலை. 

உயர்திணைப்பெயரும் உயர்திணைவிசவுப்பெயரும் விளி 
கொள்ளுமா அ௮ணர்த்தி, இனி யஃறிணைவிசவுப்பெயர் விளி 
சொள்ளுமாறுணர்த்.து இன்ரார். 

இதன் போருள் : கெளக்தவிறுதியாவன, உயிரீறு கான் 

கும் புள்ளியீறு நான்குமாம். அவற்றை யிறுதியாகவுடைய 

௮ஃறிணைக்கண் வரும் விரவுப்பெயர் மேற்கூறிய கெறியான் 
விளியேற்கும் என்றவாறு. 

உதாரணம்: சாத்தி, சாத்தி) பூண்டு, பூண்டே) 

தந்த, தந்தாய் எனவும், சாத்தன், சாத்தா ) கூந்தல், 

கூந்தால் 7 மக்கள், மக்காள் எனவும் வரும். சாத்தி, பூண்டு, 
தந்ைத, சாத்த என அ௮ண்மைவிளியாய் வருவனவுங் 

கொள்க. ் 

இகாசவி றும் ரகாசவிறுமாய் வருவன விரவுப்பெய. 

ருளவேற் கொள்க. பிறவுமன்ன. _ (௩௯) 

௧௫௧. புள்ளியு முயிரு மிறுதி யாகிய 
வஃறிணை மருங்கு னெல்லாப் பெயரும் 
விளிநிலை பெறூஉங் காலச் தோன்றிற் 

றெளிதிலை யுடைய வேகாரம் வரலே. 
    

* “மாஅ ணின்னிறம்போல் மழையிருட் பட்டதே 
கோள் கொளக்கோடு கொண்டு * 

ள்ன்ற கழுகி! லுச்ள சொற்கள் வந்துள்ளன,
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இதன் போருள் : புள்ளியீறும் - உயிரீறுமாயெ ௮ஃ 
கிணைப்பெயசெல்லாம், விளி கொள்ளுங் காலக்தோன்றின், 
ஏகாரம்பெறுதலைச் தெற்றெனவுடைய என்றவாறு. 

உதாரணம் : மசம், மரமே; அணில், அணிலே 7 கரி, 
நரியே ; புலி, புலியே என வரும். 

அஃறிணைப்பெயருள் விளிகேட்கும் ஒருசார் விலங்கன் 
பெயரும், விளி கேளாதனவற்றைக் கேட்பனவாகச்சொல்லு 
வார் கருஇியவாற்றான் *விளியேற்பனவுமல்ல ௮. ஒழிந்த 
பெயரெல்லாம் விளி யேலாமையின், '*விளிநிலைபெ.நூஉள் 
காலந்தோன்றின்' என்றார். அதனானே சுட்டுப்பெயர் முத 
லாயின விளியேலாமையுங் கொள்க. 

தெளிகிலைபுடைய வேகாசம் வரலே என வேகாரம் 

பெற்று விளியேத்தலை யாப்புறுப்பவே, யாப்புறவின்றிச் 
சிறுபான்மை பிதவாற்றான் விளியேற்பனவுமுளவென்பதாம். 
அவை *வருக்தினை வாழியென்னெஞ்சம்' * கருங்கால்வெண் 
குருகொன்றுகேண்மதி ' * காட்டுச்சாரோடுங்குறுமுயால் 
 ஒண்டுவி நாசாய் £ என்னுக் தொடக்கத்தன. (௩௪) 

௧௫௨. உளவெனப் பட்ட வெல்லாப் பெயரு 

மளபிறந் தனவே வினளிக்குங் காலைச் 

சேய்மையி னிசைக்கும் வழக்கத் தான. 
இதன் பொருள் : உயர்திணைக்கண்ணும் அ௮ஃதிணைச் 

கண்ணும் விளியேற்பனவாகச் சொல்லப்பட்ட எல்லாப் 

பெயரும், விளிக்குமிடத் அ, த.த்தமாத்திரையி னிறக்திசைத் 
தனவாம், சேய்மைக்கணொலிக்கும் வழக்கத்தின்சண் என்ற 
வாறு. 

உதாரணம் : ஈம்4ீஇ, சாத்தா௮ என வரும். ' 

அ௮அளபெடைமிகூ௨ மென்றமையான், அளபெடைப் 

பெயசொழித்து கின்ற பெயர் கொள்க. 

அளபிதந்தனவென்றஅ, கெட்டெழுத்து அளபெடை 
யாயும், ௮ளபெடை மூன்றுமாத்திசையினிறக்தும், சேய் 
மைக்குத் தக்கவாறு நீண்டிசைக்கு Qwest mair ol.
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சேசமான், மலையமான் என்னுமீத்றயல் ௮ளபிறக்த 

வழி இயல்புவிளியென்னாது ஈற்றயனீண்டதாகக் கொள்க. 

அளபிறப்பன எழுத்தாகலின், ஒற்றுமை ஈயத்தாற் பெயசள 
பிறந் 'கனவென்ரூர். (௩௫) 

௧௫௩. அம்ம வென்னு மசைச்சொன் ஸனீட்ட 

மம்முறைப் பெயரொடு சிவணா தாயினும் 
விளியொடு கொள்ப தெளியு மோரே. 

இதன் பொருள் : ௮ம்மவென்னும் அசைச்சொல்லி 
னது நீட்டம், விளி கொள்ளும் பெயசொடு தோன்ருது, 

இடைச்சொல்லோடு தோன்்ிற்ராயினும், விளியாகக் கொள் 

வர் தெளிவோர் என்றவாறு. 

உதாரணம் : அம்மா சாத்தா என வரும். 

சாத்தாவென்பதே எகிர்முகமாக்குமாயினும், அம்மா 
வென்பதும் ௮வ் வெதிர்முகமாக்குதலே குறித்து நிற்றலின், 
விளியாகக் கொள்ளப்படுமென்பார் *$விளியொடு கொள்ப” 

வென்றார். (௩௬) . 

௧௫௪. தந நு எஎன acoouaps oie s ம் 
தன்மை குறித்த னாளவெ னிறுதியு 
மன்ன பிறவும் பெயர் நிலை வரினே 
யின்மை வேண்டும் விளியொடு கொளலே. 

  

இதன் போருள்: த ஈ அு என்னுமுயிர்மெய்யையும் 

௭ என்னுமுயிசையும் முதலாகவுடையவாய் ஒருவன இழ 

மைப்' பொருண்மையைக் குறித்து நின்ற ன ச ள வென்னு 
மூன்று புள்ளியை யிறுதியாகவுடைய சொல்லும் அவை 

போல்வன பிறவுமாகிய பெயர்ச்சொல் பட்குவ்வை விளி 

யொடு பொருந்து தலில என்றவாறு. 

உதாரணம் : தமன் தமர் தமள், ஈமன் கமர் நமள், 
அமன் அம்ர் நமள் , எமன் எமர் எமள் எனவும்? தம் 

மான் தம்மார் தம்மாள், ஈம்மான் நம்மார் நம்மாள், 

௧௮
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அம்மான் அம்மார் நம்மாள், எம்மான் எம்மார் எம்மாள் 

எனவும் வரும். 

அன்னபிறவுமென்றதனான், மற்றையான், மற்றையார், 

மற்றையாள் ; பிறன், பிறர், பிறள் என வருவன கொள்சு. 

௮ஃதேல், இவற்றைத் தத்தமீற்றகத்துணர்த்தாது ஈண் 
டுக் கூறியதென்னையெனின் :--இவற்றை யிற்றகத்துணர்த் 

இன் மூன்றுளசூத்தொத்தா னணைர்த்தல்வேண்டுதலிற் சூத்திரம் 

பல்கும் ; அதனா னாண்டுணர்த்தாராயினார். ௮ஃதேல், உயர் 

இணை w Gare gs git பின் வைக்கவெனின் :--அ௮ண்டு வைப் 

பின் : விளம்பிய நெறிய விளிக்குங்காலை ? (சொல்-௧௫௰.) 

என்னுமாட்டேற்ற௮ு இனி பொருள்கொள்ளாதாம்; ௮த 

னால் பிறிதஇடமின்மையின் ஈண்டு வைத்தாசென்ப து. (mcr) 

_ விளிமாபு முற்றிற்று. :



i. 

2-௫, பேயரியல் 

க௫டு. எல்லாச் சொல்லும் பொருள்குறித் ப 

: [ தனவே.” 

கான்குசெொரல்லும் பொதுவகையானுணர்த்தி, பொது 
விலக்கணமாதலொப்புமையானும் வேற்றுமை பெயரோ 

டியைபுடைமையாலும்  பெயரிலக்கணத்திற்கும் பொது 
விலக்கண த்திற்கும் இடை வேற்றுமை யிலக்கண முணர்த்தி, 

இனிச் சிறப்புவகையான் நான்கு. சொல்லு முணர்த் அவா 

னெடுத்துக்கொண்டு, இவ்வோத்தான் அவற்றின்மு£தற் 

கண்ணதாகிய பெயரிலக்கணமுணர்த்த௫ன்றார். அதனா 
னி ௫ பெயரியலென்னும் பெயர்த்தாயிற்று. 

இதன் பொருள் : பெயர்ச்சொல்லும் வினைச்சொல்லும் 
இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல்லுமாசிய எல்லாச் சொல் 

அம் பொருள் குறித்தனவே, பொருள் குறியாது கில்லா 
என்றவாறு, 

 ஆயிருதிணையினிசைக்கும் * (சொல்-௧.) என்றதனான்' 

இத பெழறப்படுதலின் இச் சூத்திரம் வேண்டாவெனின் :-- 

sony:  சொல்லிசைக்கும்பொருளாவன இவ்விரண்டு 
,தஇணையமே பிறிதில்லையென்பதல்லது; சொல்லெல்லாம் 

பொருளுணர்த்துதன் மாலையவே உணர்த்தா தனவில்லை 

யென்னும் யாப்புறவு ௮கனாற் பெறப்படாமையின், ௮சை 

நிலை முதலாயினவும் : பொருள்குறித்து. கிற்குமென ஐய 
மறுத்தற்கு இச் சூத்தம் வேண்டுமென்பது. அசைகிலை 

முதலாயின பொருளுணர்த்துமானு மேலே கூறிப்போக் 

தாம். - . . 

மூயற்கோடு, யாமையயிர்க்கம்பலம் என்பன பொரு 

் ஞணார்த்தாவாலெனின் :--௮வை தொடர்மொழியாகலான் 

ஈண்டைக்கெய் தாவென்பது. ௮ஃதேல்; . தொடர்மொழி 

தான்/ பொருள் குறியாது வருமோவெனின் : --- வாசா, 

- அவை மெய்ப்பொருள் குறிப்பனவும் பொய்ப்பொருள்
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குறிப்பனவுமென இருவசைப்படும். அவற்றுள், பொய்ப் 

பொருள் குறிப்பனவும் பொருளுணர்த் அவனவேயாம். 

அல்லாச்கால், * இல்லோன்றலைவனாக வருசக் தொடர்நிலைச் 

செய்யுள் பொருளுணர்த்தாமையின், அவை புலவசாற் 

கொள்ளப்படாவென்பது. 

(.ரஃதேல், இச் சூத்தரம் முதலாக ஐர்அசுத்திரத்தாற் 
கூறப்பட்டன பொதுவிலக்கணமாகலான், இவற்றை ஈண்டு 

வையாது ஸளெவியாக்கத்துள் வைக்கவெனின் : -- இவை 

பொ துவிலக்கணமே யெனினும், ஆண்டுக் கூறப்பட்டன 

வழூஉக் காத்தலும் வழூஉக்காத்தற்கு உபகாரமுடையனவு 

மன்றே எல்லாச்சொல்லும் பொருள்குறித்தன ? என ஜட 

மகற்றலும் "சொற்பொருள் _இனைத்துப் ப ருபடமென்றதும். ~ 

சொல்லினைத்தென்றலுமென் வமூஉக்காத்தலும், வமூஉக் 

காத்தற் குபகாரமுடையனவு மன்மையான், ஆண்டுணர்த் 

தாது, பொருள்வேபாடுபற்றிச் சிறப்புவகையான் கான்கு 

சொல்லு முணர்த்துங்கால் ௮வை யுணர்த்தி யல்லது 

உணர்த்தலாகாமையின், அவற்றை யிண் டுணர்த்தினசென் 

பது;][பொருள் வேறுபாடுபத்றிச் சொல் ௮ணர்த்துமாறு 

முன்னர்க் காணப்படும். (௧) 

வறன் பொருண்மை தெரிதலுஞ் ன்னை 

[தெரிதலுஞ் 
சொல்லி னாகு மென்மனார் புலவர். , 

இதன் போருள் : தன்னின் வேறாகிய பொருளதியப் 

படுதலும்,பொருளறியப்படாது ௮ச் சொற்றானே யநியப் 

படுதலும் இசண்டுஞ் கொண்ணு மென்ற சொல்லுவர் 

புலவர் என்றவாறு, 

, உதாரணம் : சாத்தன், வந்தான்; பண்டு காடு மன், 

உது கால்- என்பனவற்றால் பொரு ரணரசப்பட்டவாறும், 

நியென்ெவி, செய்தெ ஸெச்சம், sors, கடியென் * 
  m= 

* கோவை முதலிய. நூல்கள். * oe
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செவி என்பன வற்ருற் பொருளுணாப்படானு: அச் சொற் 

ரூமே யுணரப்பட்டவாறுங் கண்டு கொள்க. டி 

: ஆயிரு தணையி னிசைக்குமன சொல்லே ” எல்லாச் 
சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே £ (சொல்-௧௫௫.) “ஈறு 

பெயர்க் காகுமியற்கைய வென்ப ' (சொல்-௬௯.) என்புழிச் 

சொல்லென்னுஞ் சொல்லும் பெயசென்னும் பெயரும் அறி 

யப்படுதற்கட் சொன்மை தெரிதலாம்7 ஏனைச்சொல்லும் 

ஏனைப்பெயரு மறியப்படுதற்கட் பொருண்மை தெரிதலாம். 

அதனால் ஆண்டுச் சொன்மை தெரிதலும் பொருண்மை 

தெரிதலும் ஒருங்கு வர்தனவெனப்படும். அல்லாக்கால், 

சொல்லென்னுஞ் சொற்பொருளுணர்த்துதலும் பெயசென் 

னும் பெயரிதுதியுருபு வருதலும் பெறப்படாவா மென்பது. 

மேலைச் சூத்திரத்தாற் சொற்கள் பொரு Chant sg 

மென்பது பெறப்பட்டமையால், தானும் பிறிதுமெனப் 

பொருள் இரண்டு வகைப்படுமென அதனது பாகுபாடு 

உணர்த்தியவாறு. 

இதனாற் பயன், சொற் றன்னையுணச நின்றவழியுஞ் 

சொல்லேயாமென ஓஐயமறுத்தலாம். 

௧௫௭. தெரிபுவேறு நிலையலுங் குறிப்பிற் 

[ரோன்றலு 
மிருபாற் றென்ப பொருண்மை திலையே. 

இதன் பொருள் : மேற் கூறப்பட்ட பொருண்மை 

தெரிதல், சொன்மாத்திரத்தர்ன் விளங்கி வேறுகிற்றலுஞ் 

சொன்மாத்தரத்தாற் றோன்றாது . சொல்லொடு கூடிய 

குறிப்பாற் றோன்றலுமென, இசண்டு கூற்றை யுடைகத் 

தென்று கூறுவர் ஆசிரியர் என்றவாறு. 

உதாரணம் : அவன், இவன், உவன்; வந்தான், சென் 

முன் என்றவழிப் பொருடெரிபு வேறு நின்றன. ஒருவர் 
வந்தார் என்றவழமி அண்பால் பெண்பாலென்பதூஉம், 

சோறுண்ணா நின்னான் கற்கறித்து, *நன்கட்டாய்' என்ற
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வழித் தீக்கட்டாய் என்பதூஉம், குறிப்பாற் ஜோன்றின, 
கடுத்தின்ரான், தெங்குதின்றான் எனப் பிறிதின்பெயராத் 

பிலிதபொரு டோன்றலுங் நறிப்பிற் ஜோன்றலாம். இன்று 

னென்னுக் தொழிலொடு முதற்பொருள் இயையாமையின் 

அதனோடியையுஞ் சனைப்பொருள் அத்தொடசாத்றலாற் 

பெறப்பட்டமையாத் குறிப்பிற் மோன்றலாகாதெனின் :-- 

அத்றன்ன : அவ் வியையாமை சொல்லுவான் குறிப் புணர் 

தற் கேதுவாவதல்லது முதற்பெயசைச் இனைப்பொருட் 

டாக்கு மாற்தலின்றனாகலான், அதுவுவ் குதிப்பித் ஜோன் 

தலேயாமென்க. பிறவுமன்ன. 

* இளைகாக மூண்மரங் கொல்க களையுகர் 

சகைகொல்லுக் காழ்த்த விடத்து * (குறள்-௮௪௧.) 

என்னுச் தொடர்மொழியான், கிலைபெற்றபின் களையலுறிற் 

சளையலுற்னாளை அவர்தான் கொல்வர் அதனாற் நீயாசை 

அவர் கிலைபெறாக் காலத்தே கமாக என்னும் பொருள் 

விளங்குதலுங் சூறிப்பித் ஜோன்றலாம். அணியிலக்கணங்". 3 

கூ௮வார் இன்னோன்னவற்றைப் பிதிதுமொறஜிச௪ Gear! ~ 

தோசணி பென்ப. (கூ) 

௧௫_௮.சொல்லெனப் படுப பெயரே வினையென் 

ருயிரண் டென்ப வறித்திச னோசே. 

இதன் போருள் : சொல்லாவன பெயர்ச் சொல்லும் 

விளைச்சொல்லுமென இசண்டென்ன௮ சொல்லுவர் அஜித் 

தோர் என்தவான. 

பெயர்ச்சொதிலெக்கணம் வேத் அமையோத்தறுட் 
கூதிஞர் 7 விளைச்சொத்கிலக்கணம் விளையியலுட் கூறுப. 

பிதசொல்லுமுளவாயினும், இவத்தத செதப்புகோக்கப் 

“ பெயசே விளையென் முயிசண் டென்ப * வென்றார். இவற் 

அள்ளும் பொருளது புடைபெயர்ச்யொயெ தொழில் 
பத்றாது அப்பொருள்பத்றி வருஞ் தெப்புடைமையாத் 
பெயசை ஞூற்கூதிஞர். (கூ
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_ ௧௫௯. இடைச்சொற் களவியு முரிச்சொற் 
. [கிளவியு 

மவற்றுவழி மருங்கிற் போன்று மென்ப. 

இதன் போருள் : இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல்லும் 
பெயசையும் வினையையுஞ் சார்க்து தோன்றும் என்றவாறு, 

அவற்றுவழி மருங்கிற் ளரோன்று மென்றாசேனும், 
பெயசையும் வினையையுஞ் சார்ந்து தோன்றும் இவ்விரண் 
டையும் அவற்றொடு தலைப்பெய்யச் சொல் கான்காமென்பது 
கருத்தாகக் கொள்க, சார்ந்து தோன்றுமெனவே, அவற் 
றது சிறப்பின்மை பெறப்படும். வழக்குப்பயிற்சி நோக்க 

- இடைச்சொன் முற்கூறிஞர். (இ) 

கசம். அவற்றுள் 
பெயரசெனப் படுபவை தெரியுங் காலை 
யுயர்திணைக் குரிமையு மஃறிணைக் குரிமையு 
மாயிரு திணைக்குமோ ரன்ன வுரிமையு 
மம்மூ வுருபின தோன்ற லாறே. 

பொருள் வேுபாடுபற்றிச் சிறப்பு வசையான் நான்கு 

சொல்லு முணர்த்துதற்கு உபகாசமுடைய பொது விலக்கண 

மூணர்த்தி, கி௮த்த முறையானே இனிப் பெயர்ச்சொ 
௮ணர்த்துகன்றார். 

இதன் போருள் : மேற்கூறப்பட்ட நான்கனுள், பெய 
 ரென்அ௮ செரல்லப்படுவன, உயர்திணைக்குரியவாப் வருவன 

வும், அஃதிணைக்குரியவாய் வருவனவும், இரண்டு இணைக்கு 
மொத்த வுரிமையவாய் வருவனவுமென, மூன்று வேறு 

பாட்டனவாம், தோன்று கெறிக்சண் என்றவாு, (௬) 

௧௬௧. இருதிணைப் பிரிந்த வைம்பாற் ளெவிக்கு ... ' 
த முரியவை யுரிய பெயர்வயி னான. 

... இதன் பொருள் : இருதினணைப்பிரிர்த ஜம்பாற் Gore . 
யாதற்குப் பெயருள் உரியன உரியவாம் என்றவாறு,



ae 
+ 

௧௪௪ தொல்காப்பியம் [பேய 

(இவன், பெண்மகன், சாத்தன் என *னகரவிறு. ஆடு 

விற்கும், மகடுவிற்கும், அஃறிணையாண்பாற்கும் உரித் 

தாய் வருதலானும், அவள், மக்கள், மகள் என ளகசவிீறு 

மசடூவிற்கும், பல்லோர்க்கும், அஃறிணைப்பெண்பாஜ்கும் 

உரித்தாய். வருதலானும், பெண்டாட்டி. நம்பி எனவும், 

ஆடஉமகட£, எனவும் இகரவிறும் ஊகார விறும் இரு 

பாற்கு முரியவாய் வருதலானும், வினைச்சொற்போல 

இன்னவீற௮ு இன்னபாற் குரித்தெனப் பெயர்ச்சொல் 

ஈுபற்றி உணர்தீலாகாமையின், (உரியவை யுரிய' வென்முர். 

பி றவுமன்ன 

7 பல்குமென்றஞ்சி இன்ன பெயர் இன்னபாற் கூரித் 

தெனக் சளெந்தோதாசாயினார். அ௮ஃதேல், இவற்றது பாத் 

குரிமை யெற்றுற் பெ அமோவெனின் :--உரியவையென் 

றத வழக்கின்கட் பாலுணர்த்துதற்குரியவாய் வழங்கப்படு 

வனவென்றவாறன்றே ; அதனான் வழக்கு கோக்கக் கொள் 

ளப்படுமென்ப. 

[ழீற்னும், ஈஞ்சுண்டான் சாம் என்ப து ஒருபாற்குரிய 

சொல்லாயினும், ஈஞ்சண்டாள் சாம், நஞ்சுண்டார் சாவர், 

நஞ்சுண்டது சாம், ஈஞ்சுண்டன சாம் என ஏனைப்பாற்கு 

மூரித்தாம் ௮ச்சொல்லென இப்பொருண்மை யுணர்த்து 

இன்றது இச்சூத்இரமென்றாசால் உசையாூரியசெனின் :-- 

கஞ்சுண்டல் சாதற்குக் காரணமென்பான் ஒரு பான்மேல் 

வைத்து கஞ்சுண்டான் சாமென்ததல்ல தூ, ஆண்டுத்தோன் 

அம் ஆண்மையும் ஒருமையுஞ் சாதற்குக் காரணமென்னுங் 

கருத்தினனல்லன் ; அதனாற் சொல்லுவான் கருத்தொடு 

கூடிய பொருளாற்றலாற் சாதல் ஏனைப்பாற்கு மொக்கு 

மெனச் சேறல் சொல்லிலக்கணத்திற் கூறப்படாமையான், 

  

& 6 Oped ஈடப்பதுபோற் சேர்க்து பூத் தாய்ப் பலர்வாழ்த்த 

தங்கா விருப்பிற் நம்பெருமான் பாத முடி தீட்டி” என்னும் 

சிந்தாமணி முத்தி இலம்பகம் ௰-ம் செய்யுளடிகளில் ஆன் விகுதி 

பெண்பாலுணர்த்தி வருவதை யறிக..
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ஆரியர் 

* ஒருபாற் ளெவி யேனைப்பாற் கண்ணும் 

வருவன தானே வழச்சகென மொழிப” (மாபியல்-௨௮.) 

என விப்பொருண்மை பொருளியலிற் கூறினாசாகலின், இச் 

சூத்திரத்திற்கு ௮ஃதுசையாதல் உசையா௫ிரியர் கருத்தன் 
கென்க. அல்லதாஉம், பார்ப்பான் கள்ளுண்ணான் என்ற 
வழிக் கள்ளுண்ணாமை சாஇபற்றிச் செல்வதொன்றாகலின் 
பார்ப்பனிக்கும் பார்ப்பார்க்குமல்லது பிறசாதியார்க்கும் 
அலறிணைக்குஞ் செல்லாமையின், லம்பா.ற்ிளவிக்குமுரிய 
வென்றல் பொருக்தாமையானும்;” அவர்க்கது கருத்தன்மை 
usaf (௪) 

௧௬௨. அவ்வழி 
அ வனிவ னுவனென வரூஉம் பெயரு 
மவளிவ ஞவளென வரூஉம் பெயரு 
மவரிவ ௬வரென வரூஉம் பெயரும் 

. யான்யாம் நாமென வரூஉம் பெயரும் 

பாவன் யாவள் யாவ ரென்னு 

மாவயின் மூன்றோ டப்பதி னைந்தும் 
பாலறி வத்த வுயர்தி்ணைப் பெயரே. 

'இதன்-போருள் : மூவகையாக மேற்சொல்லப்பட்ட 
பெயருள், அவனென்பது முதலாக யாவசென்பதிறுகச் 
'சொல்லப்பட்ட பதினைந்தும் பால் விளங்க கித்கும் உயர் 
'தஇணைப்பெயர் என்றவாறு. 

யானென்பத, ஒருவன் ஒருத்தி யென்னும் பகுதி 

யுணர்த்தாதாயினும், ௮த்திணை யொருமை யுணர்த்தலிழ் 
பாலறிவர்த பெயசாம். ,அல்லதாஉம், பாலறி வர்தவெனப் 
பன்மைபற்றிக் கூறினாசெனினு மமையும். (=) 

SFr ஆண்மை யடுத்த.மகனென் கிளவியும் 

பெண்மை யடுத்த மகளென் கிளவியும் 

பெண்மை யடுத்த .விகர விறுதியு 
௧௯
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* நம்கூதர்ந்து வர மிகரவை காரமு' 
௩ முறைமை சுட்டா மகனு weep | 

மாந்தர் மக்க ளென்னும் பெயரு 

மாடூ மகடூ வாயிரு பெயருஞ் ... 

சுட்டுமூத லாகிய வன்னு மானு 

ப வைத்தது லாதிய பெண்டென் களவியு © 

* மொப்பொடு வரூஉங் சிளவியொடு தொ 
, [கைஇ 

'யப்பதி னைந்து மவற்றோ ரன்ன. 

இதன் போருள் : இப்பெயர் பதினைக்தும் மேற்கூறப் 

பட்டனபோலப் பாலறிவத்த உயர்தணைப்பெயசாம் என்ற 

வாறு. 

ஆண்மையடுத்த மகனென் கிளவி ஆண்மக னென்பது. 

ஒற்றுமை நயத்தான் ஆண்மை யுணர்த்துஞ் சொல்லை ஆண் 

மையென்றார். இது பெண்மையடுத்த வென்புழியு Sure 

கும். “பெண்மையடுத்த மகளென் இளவியும் பெண்மை 

._ யடுத்த இகா வினதியுமாவன பெண்மகள், பெண்டாட்டி 

என்பன. (ஈம்மூர்க்து வளூஉமிகசமும் ஐகாசமுமாவன கம்பி, 

நங்கை என்பன. 1ஈமக்கின்னாசென்னும் பொருள்பட வரு 

தலின் கம்ஜூர்க் த வரூ௨ மென்ரார். அவை கம்மென்பது 

முதனிலையாக ௮ப்பொருளுணர்த்தாவாயின், கம்மூர்க்து 

வரூஉ மிகரமும் ஈம்மூர்கி து வருஉ மைகாசமுமெனப் பிரித் 

அக் கூறல் வேண்டுமென்பது. இவை யயர்சொல்;] முறைமை 

சுட்டா மகனு மகளுமாவன முதறைப்பெயசன்றி மகன் மக 

Qerar ஆடு. மகடஃவென்னுக் துணையாய் வருவன. மாத்தர் . 

மக்களென்பன பன்மைப் பெயர், ஆமகடு௨.வென்பன 

மேற் சொல்லப்பட்டன. சுட்டு முதலாகிய ௮ன்னும் ஆண 

மாவன அ௮வ்வாளன், இவ்வாளன், உவ்வாளன் ? .அம்மாட் 

டான், இம்மாட்டான் உம்மாட்டான் என்பன. ., இவற்றுள் 

ஆனி இக்காலத்துப் பயின்று வாரா... .அவை முதலாகிய
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பெண்டென் கிளவி இக்காலத் விழுக்தனபோலும். பெண் 

டன் களவி. யென்ன பாடமோதி, அவையாவன அவ் 
வாட்டி, இவவாட்டி, உவ்வாட்டி என்பாருமுளர். ஒப்பொடு 

வரூஉங் களவியாவன பொன்னன்னான், பொன்னன்னாள் 

என்னுச் தொடக்கத்தன. இவை மேலனபோலப் பயின்று 

வாசாமையின், அ௮வதற்றோடொருங்கு வையாது வே கூறி 

ஞர். (௯) 

௧௬௪. எல்லாரு மென்னும் பெயர்நிலைக் களவியு 

மெல்லீரு மென்னும் பெயர் நிலைக் இளவி 

[யும் 

. பெண்மை யடுத்த மகனென் களவியு 

மன்ன வியல வென்மஞார் புலவர். 

இதன் பொருள் : எல்லாரு மெனவும், எல்லீரு மென் 

வும், பெண் மகனெனவும்: வருமூன்னறும் மேற் கூறப்பட்டன 

போலப் பாலறிவர்த உயர்திணைப் பெயராம் . என்றவாறு, 

புறச்துப் போய் விளையாடும் பேதைப் பருவத்துப் 

- பெண் மகளை. மாறோக்கத்தார்* இக் காலத்தும்: பெண் மக. 

னென்று வழங்குப. 

் எல்லாரும் எல்லீரும் என்புழிப் படர்க்கைப் பன்மை 
யுணர்த் தும் ஆரும் முன்னிலைப் பன்மை யுணர்த்தும் ஈரும் 

உம்மை யடுத்து வருதலானும், பெண்மகனெனப் பரல் 

இரிதலானும், இவற்றை வேறு கூறிஞர். 16/77 (௫) 

௧௬. நிலப்பெயர் குடி ப்பெயர் குழுவின் பெயரே 

வினைப்பெய ர௬ுடைப்பெயர் பண்புகொள் 

| பெயரே 

பல்லோர்க் குறித்த முறை நிலைப் பெயரே 
பல்லோர்க் குறித்த சினை நிலைப் பெயரே 
  

* மாறோச்கம்-கொற்சை சூழ்ச்த மாடு. மாறோகம் எனவும் பேசம்,
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பல்லோர்க் குறித்த இணை நிலைப்: பெயரே. 

ு, "கூடி வரு:வழக்கி னாடியற் பெயரே * 
 மின்றிவ ரென்னு மெண்ணியற் பெயரோ 

டன்றி யனைத்து மவற்றியல் பினவே. 

இதன் போருள் : கிலப்பெயர் முதலாகச் -சொல்லப்பட்' 

டனவும் மேலனபோலப் பாலறிவந்த . உயர்தினைப் பெய்" 
சாம். என்றவரது, 

நிலப்பெயர் -- அருவாளன், சோழியன் என்பன, 

குடிப்பெயர்- மலையமான், சேசமான் என்பன. குழுவின் 

பெயர் -- அவையத்தார், அத்தி: கோசத்தார் என்பன. 
வினைப்பெயர் -- வருவார், செல்வார் என்பன:. தச்சன், 

கொல்லன் என்பனவு மவை, உடைப்பெயர்-அம்பர்ழொன், 

, பேரூர்கிழான் என்பன. வெற்பன், சேர்ப்பன் என்பனவு 
“ மவை. பண்புகொள் பெயர்---கரியான், செய்யான் என் 
பன. பல்லோர்க் குறித்த முூறைிலைப் பெயர்” தந்தையர், 
தாயர் என்பன. பல்லோர்க் குறித்த இனை கிலைப்பெயர்- 
பெருங்காலர், பெருந்தோஎர் என்பன. பல்லோர்க் குறித்த 

இணைநிலைப் பெயர்--பார்ப்பார், அரசர், வணிகர், வேள 
ளர், ஆயர், வேட்டுவர் என்பன. பல்லோர்க் குறித்த 

வென்று விசேடித்தலான், இம் மூவகைப் பெயருள் ஒரு 

மைப் பெயர் இசண்டு இணைக்கு முரியவாம். கூடி வரு 

வழக்கினாடியற் பெயர். *பட்டி புத்திரர், கங்கைமாத்திசர் 
  

% பட்டி புத்திர் - பட்டி யென்பவன் குமாசர். இட்டபடி 

யென்பவன் உச்சயிணி ஈகாத்தரசனாகய விக்ரெமார்ச்சன் we Bi 
இவன் மதிதட்ப நாலோ டுடையவனாக விருக்ததோடு மச்களாற் 
செயற்கரிய அரும்பெருங் காரியங்களை யியற்தியவன். இவன் 
பேராற்றலையும் மதி நுட்பத்தைய மறியாத தமிழ்: மக்கள் இலர், 
அவன் மக்களெனவே அன்னாரும் அத்தகைய பேசாற்றலும், மதி 
அட்பமும், செயற்கரியனவற்றைச் செய்அ போதரும் வன்மையும் 
உடையார் என்பது விளச்கயெ, பட்டி புத்திரர் oH Cpt, கங்கை மாத்
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என்பன.. இவை. ஆடல்குறித்இளையார். பகுதிபடக் கூடிய 

வழி யல்லது வழங்கப் படாமையிற்_ குழுவின் பெயரின் 

வேருயின. ௮க் குழுவின் பெயர் ஒரு BID DSS GDI GOLD 

பூண்ட பல்லோர் மேல் எக்காலத்தும் நிகழ்வன. இன் 

றிவரென்னு மெண்ணியற் பெயசாவன ஒருவர், இருவர் 

முப்பத்துமூவர் என்பன. இன்றிவசென்பது இத்துணைய 

சென்னும் பொருட்டுப்போலும். எண்ணா௫யவியல்பு பற்றிப் 

பொருளுணர்த்துதலான் * எண்ணியற் பெயர் ' என்றார். 

ஒருகிமித்தம்பற்றிச் சேறலிற் பல்பெயர் ஒரு பெய 

ராக அடக்கப்பட்டமையான்; நிலப்பெயர் முதலாயின 

வற்றை வேுகூறினார். அஃதேல், ஒப்பொடு வரூஉங்களெவி 

யும்- அன்ன தாகலின் இவற்றொடு. வைக்கற்பா.ற்றெனின் :-- 
அற்றேனும், வழக்குப்பயிற்சி யின்மையான். அவற்றொடு 

வைத்தா சென்க. (ga) 

  

இரர்-கங்கையை அளவிடுபவர். மக்களால் அளவிடற்கரிய கங்கை 

யினையும் அளவிட்டறியும் ஆற்றலுடையார் என்பது விளக்கிய. 

கங்கை மாத்தர் என்றார். . இப்பெயர்கள் பண்டைக். காலத்துச் 

சிருர்கள் விளையாடல் குறித்த காலத்து படை த்திட்டுச்சொண்ட 

பெயராம். 

இக்காலத்தும். இளர்துணை மகார் பலர் குழுமித் தம்/மிற் கூடி 

விளையாடல் குறித்த போழ்தத்து ௮ம்மகாரில் இருவர் தலைவராக 

நிற்ச ஏனையோர் இருவர் இருவராசப் பிரிச்அ, சனியிடஞ் சென்று 

தம்மிற் பெயர் புனைந்து தலைவர்களை யண்மி ₹ காற்றைக் கலசத்தி 

லடைத்தவன் ஒருவன்,” * கடலைக் கையா னீர்தினவன் ஒருவன்,” ! 

இவருள் மக்கு யாவன் வேண்டுமெனவும், £ ஆகாயத்தை வில் 

லாச வளைத்தவன்' ஒருவன்,” ₹ ஆற்றுமணலைக் கயிருகத் இரித்தவ 

ஜனொருவன்,” இவருள் யாவன் அமக்கு வேண்டுமெனவும் வினவு 

வர். அத்தலைவர்கள் இன்னின்னார் வேண்டுமென அவர்கள் பகுதி , 

யிற் சேர்க் து ஆடலியற்றுவர் என்க. ஆரியர் ஈச்சினார்க்கினியர் 

£ இளக்துணை .மகார் தம்மிற் கூடி விளையாடல்.குறித்ச பொழுதைக் 

குப் படைத்திட்டுக் கொண்ட பெயர் அவை பட்டி புத்திரர், 

கங்கை மாத்தர் £ என்றகனானும் இது கன்கு விளங்கும்.
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௧௬௭௬. அன்ன பிறவு முயர்திணை மருங்கிற் 

பன்மையு மொருமையும் பாலறி வந்த 
வென்ன பெயரு மத்திணை யவ்வே. 

இதன் போருள் :- மேற்சொல்லப்பட்ட பெயர்போல் 
வன பிறவும், உயர் இணைக்கட் பன்மையும் ஒருமையுமாகய 

பாலறிவக்கத  எல்லாப்பெயரும், உயர்திணைப் . பெயசாம் 

என்றவாறு. 

*பாலறிவர்த வென்னா௮, ஒருமைப்பாலுணர்த்துவன 

வும் அடங்குதற்றாப் பன்மையு மொருமையும் பாலறிவந்த' 

வென்ளுர். 

அன்னபிறவுமாவன---ஏனாதி, காவிதி, எட்டி, mall 
லான், பூயிலான், வண்ணகததான், சண்ணத்தான், பிறன்; 4 
பிறள், பிறர், மற்றையான், மற்றையாள், மற்றையார் என்: 

னுச் தொடக்கத்தன. - (௧௨) 

௧௬௭௪. அதுவிது வுதுவென வரூஉம் பெயரு 
மவைமூத லாகிய வாய்தப் பெயரு 
மவைஇவை யுவையென வரூஉம் பெயரு 
மவைமுத லாகிய வகரப் பெயரும் 
யாதுயா யாவை யென்னும் பெயரு 
மாவயின் மூன்றோ டப்பதி னைந்தும் 
பாலறி வந்த வஃறிணைப் பெயரே. 

கி௮த்தமுறையானே உயாஇணைப்பெய குணர்த்தி, 
இனி. யஃறிணைப்பெய ர௬ணர் திீதுகன்றார். 

இதன் பொருள் = அது, இது, உதுவென வரூஉம் 

பெயரும், அப்பெயர்க்கு மூகலாகிய சுட்டே முதலாக ஆய் 
கத்தோடு கூடி அஃது, இஃது, உஃது என வரூஉம் பெய 
ரும், அவை, இவை, உவையென வரூஉம் பெயரும், அச் 
  

* மூப்பாலறிவக்ச௪ு எனவும் பாடம்.
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சுட்டே மூதலாக அவ், இவ், உவ் என வரூஉம் வகசவீற் 

அப்பெயரும், யாது, யா, யாவை என்னும் வினாப்பெயரு 

மென இப்பதினைந்அுபெயரும், பால்விளங்க வரூஉம் ௮ஃ 

.நிணைப் பெயசாம் என்றவாறு, 

சுட்டு மூதலாட௫ிய ஆய்தப் பெயரும் அவை முதலாகிய 
வகரவிற்றுப்பெயரும் அகைய்க்கின்கியனின், அவ்வாறு 

- கூறினார். (௧௯) 

௧௬௮.பல்ல பலசில வென்னும் பெயரு 
முள்ள வில்ல வென்னும் பெயரும் (௬ 

வினைப்பெயர்க் கிளவியும் பண்புகொள் பெய 
மினைத்தெனக் களக்கு மெண் ணுக்குறிப் 

பெயரு 
மொப்பி னாகிய பெயர் நிலை யுளப்பட 
வப்பா லொன்பது மவற்றோ ரன்ன. 

இதன் போருள் : பல்லவென்பது முதலாகக் கூறப் 
பட்ட ஒன்பது பெயரும் மேற்கூறப்பட்ட அஃறிணைப் 

பெயர்போலப் பாலுணச நிற்கும் என்றவாறு, 

பல்ல, பல, சில, உள்ள, இல்லவென்னும் ஐந்து பெய 

ரும் தம்மை யுணர்த்தரின்றன. அல்லன பொருளுணர்த்தி 

நின்றன. 

[விளைப்பெயர்க்ளெவியாவன வருவது, செல்வது என் 

பன) பண்புகொள்பெயசாவன கரியது; செய்யது : என்பன? 

இளைத்தெனக்களக்கு மெண்ணுக்குறிப் பெயர் ஒன்று, 
பத்து, நூறு என , எண்பத்றி எண்ணப்படும் . பொருண் 

மேனின் றன. ஒஓப்பினாயெ பெயர்நிலையாவன பொன்னன் 

னது, பொன்னன்னவை என்பன. 

மூன்னையவைபோலப் பல்ல es வழக்கின்கட் 

பயின்று வாசாமையின், வேறு கூறினார். பல சில வென்பன 

பயின்றவாயினும், பல்ல இல்ல உள்ளவென்பனவற்ஜோடு 

ஒப்புமையுடையவாகலின், இவற்றொடு கூறினர். (௧௪)
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-௧௬௯. கள்ளொடு சிவணு.மவ்வியற் பெயரே 
கொள்வழி யுடைய பலவறி சொற்கே. 

இதன் போருள் : கள்ளென்னுமீற்ஜொடு பொருந்தும் 

, அஃறிணையியற்பெயர் கள்ளீற்றோடு பொருக்துதற்கட் பல 
வறி சொல்லாம் என்றவாறு, ் 

அஃறிணை யியற்பெயசாவன ௮, காய், குதிசை, 

கழுதை, தெங்கு, பலா, மலை, HO oT BMG OSM ESF 

அச் சாதிப் பெயர். ஒருமைக்கும் பன்மைக்கும் பொது 

வாய் நிற்றலின் இயற்பெயசென்றார். இவை கள்ளென்னு 
மீற்றவாய், ஆக்கள், குதிசைகள் என நின்றவழிப் பன்மை 

விளக்கலிற் பலவ.றிசொல்லாயினவாு..சண்டு கொள்க. 

௮ஃதிணையியற்பெயசெனவே, பாலறிபெயசேயன்றி 

அ௮ஃறிணைப்பொதுப்பெயருமுளவென்ப.து பெற்றும். 

பாற்குரிமை சுட்டாது அ௮ஃறிணைக்குரிமை சுட்டிய, 

: அவ்வியற்பெயர்: என்றார். (௧௫) 

கஎ௰. அன்ன. பிறவு மஃறிணை மருங்கிற் 
பன்மையு மொருமையும் பாலறி வந்த 
வென்ன பெயரு.மத்திணை .யவ்வே. 

இதன் பொருள் : மேற்கூறப்பட்ட பெயர்போல்வன 

பிறவும், ௮ஃதநிணைக்கட் பன்மையும் ஒருமையுமாகிய பால் 

விளங்க வந்த எல்லாப்பெயரும் அத்திணைக்குரிய என்ற 

ara. | 

அன்னபிறவுமென்றதனாற் கொள்ளப்படுவன i98.s1,| 

பிற; மற்றையது, மற்றையன7 பல்லவை, சஇில்லவை/ உள் 

ளது, இல்லது? உள்ளன, இல்லன என்னுந் தொடக்கத்தன. ) 

௧௭௧. தெரிதிலை.யுடைய வஃ றிணை .மியற்பெய 
் ..ரொருமையும் பன்மையும் வினையொடு



ரியல்] கொல்லதிகொம் னே 

இதன் பொருள் : கள்ளொடு சிவணுத ௮ஃறிணையியற் 

பெயர் ஒருமையும் பன்மையும் விளங்கு நிலையுடைய, அதற் 

கேற்ற வினையொடு தொடர்க்தவழி என்றவாறு. 

உதாரணம் : ஆ வந்த, ஆ வந்தன? குதிரை வந்தது, 

- குதிசை வந்தன என வினையாற் பால் விளங்யெவாறு கண்டு 

கொள்க. 

இஃ ௮ஃறிணைப்பெயரிலக்கணமர்யினும், பொதுப் 

பெயர் வினையொடு வந்து பால் விளங்குத லொப்புமை 
கோக்கி ஈண்டு வைத்தாசென்பது. அ௮ஃதேல், கள் னாடு 

இவணு மென்பதனையும் ஈண்டு வைக்கவெனின்: — Quip 

பெயர் முன்ன 8 ராரைக்ளெவிபோலக் கள்ளென்பது ௮ 
றிணை யியத்பெயர்க்கு ஈறுய் ஒன்றுபட்டு நிற்றலின், வினை 

யானன்றிப் பெயர்தாமே பன்மை யுணர்த்தியவாம் / அத 

னால் அதனைப் பாலறிவந்த ie ae மதிகாரத்து 

வைத்தார். ao qe eas PLAS See (௧௪) 

௧௪௨. இருதிணை ச்சொ ந்த்மோ ச ரன்ன வுரிமையிற் 

றிரிபுவேறு படூஉ மெல்லாப் பெயரு 

நினையுங் காலைத் தத்த மாபின் 
வினையோ டல்ல.து பாறெரி பிலவே. 

இதன் போருள் : இருதிணைச் சொல்லாதந்கு மொத்த 

உரிமையவாதலின் உயர்.இணைக்கட் சென்றுழி உயர்திணைப் 

பெயசாயும் அ௮ஃறிணைக்கட் சென்றுழி ௮ஃதிணைப்பெயசா 

யும் வேஅபடும் விரவுப்பெயசெல்லாம், ஆசாயுங்கால், தத்த 

மரபின் வினையோடியைந்தல்லது, இணைவிளங்க நில்லா 

orem pour MI. 

வினையோடல்லதெனவே, இணைக்கேற்றவாற்றுன் ஈறு 

வேறுபடாது ஓரீ.ற்றவாய் நிற்றலின், பெயர்தாமே நின். 

தத்தமாபினென்றகனாற் பொ.துவினையொடு வத்து இனை 
விளக்கா வென்பது பெறப்படும். 

உ௰
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BO தொல்காப்பியம் [பெய : 

- இனி அவை தத்தமசபின் வினையொடு பால் விளக்கு 

மாற :--சாத்தன் வந்தான், சாத்தன் வந்தது? முடவன் 

வந்தான், முடவன் வந்தது என வந்தவா கண்டுகொள்ள. 

தத்தமாபின் வினையாவன உயர்திணைக்கும் ௮ஃ. 

றிணைக்கு முரிய பதினோீ த்றப் படர்க்கைவினை. * 

எல்லாப்பெயருமென்பகளை ஆனு போயினசெல்லா... 

ருங்கூறை சோட்பட்டார். என்பத போலக் கொள்க. 
இரு திணைக்கும் பொதுவாக சொல், வினையாற் 

பொதுமை நீங்கி ஒரு இணைச்சொல்லாமென்ப.து கருத்தாக 

லின், ஈண்டுப்பாலெனப்பட்டது இணையேயாம். 

:இறப்புடைப் பொருளைத்தானினிதுளெத்தல்' என்பத 

“னால். தத்தமாபின் வினையோடல்லது பாதெரிபிலவென்றாசே 

னும், சாத்தனொருவன், சா.த்தனொன்னு எனத் தத்தமாபிற் 
+ of 

QuuQrr@ a6) பால்விளக்குதலுங் கொள்க. 2: if (wa) 

  

  

௧௭௩. நிகரூஉ இன்ற பலர்வரை Bara " 

னுயர்தணை யொருமை தோன்றலு மூரித் 

ழ் யன்ன மரபின் வினைவயி னான. [தே 

இதன் போருள் : நிகழ்காலம்பற்றி வரும் பலர்வரை 

ளெவியான் உயர்திணை யொருமைப்பா ஜோன்றுதலு 

மூரித்து, அ௮வ்வொருமைப்பா ஜோன்னுதற்கேற்ற வினை 

யிடத்து என்றவாறு. 

பலர்வசை கிளவியென்றது செய்யுமென்னு முத்றுச் 
my OR 47 3 8S 1 Ee சொல்லை. 2° eo. 

a sitemb: sreser wr) pepe, சாத்தி சார் 

தரைக்கும் என் றவழி யாழெழூஉதலுஞ் சாந்தரை த்தலு 

மாயெ வினை அஃதிணைக்கேலாது ஒருவ ற்கும் ஒருத்திக்கு. 

மேதற்றலின், உயர்தினையொருமைப்பால் விளங்கெயெவாறு 

கண்டு கொள்க. 

  

₹ 4இருதிணே மருங்கின்' என்ற (களவியாக்கம்-௰.) சூத்திர 

வுரையிற் காண்க.
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நிகழுஉகின் ற தொழிலையுணர்த் துஞ்சொல்லை ஒற்.றுமை 

நயத்தான் நிகமூஉநின்ற பலர்வரைசளெவியென்றார். நிகழுஉ 

நின்றவென்றது நிகழாகின்றவென்றவாறு. 

- கடத்தல் பெத்தன் முதலாகிய பிறதொழில்பற்றி 
வரும் பலர்வரசைகளெவியான் உயர்இணையொருமை தோன்று 

மையின், $அன்னமரபின் வினைவயினான' வென்ளார், 
“தோன்றலு முரித்தென்னும் எதிர்மறை யும்மை 

யான், ௮ன்னமாபின் வினைக்கட் டோன்முமைய முரித்தென் 
னாத, பலர்வசை களவியாற் ஜனோன்றாமையு முரித்தென்று 
கொள்க. 

- அஃதேல், யாழெழூஉதலுஞ் சாந்தசைத்தலுமுதலா 
இய தொழில் neni வரு முன்னிலைவினையாலும் 

வியங்கோளானும்” இருவகையெச்சத்,.தான” மெல்லாம் உயர் 

இணைப்பா ஹோன்றுதலாற் பலர்வசை கிளவியி னென 

வசைந்துகூறல் பொருக்தாதெனின்:--அற்றன்று: ஒ(முன்னஞ் 
சேர்த்தி முறையி ணுணர்தல் ” (சொல்-௧௯௩.) என முன் 

வனம் பாலுணருமா௮ முன்னருணர்த்தப்படுதலா 

னும் ்) அன்னமசபின் வினைபற்றி வரும் வியங்கோள் ஏவற், 

பொருண்மைத்தாகலின் ஏயஅணர்ந்து ' செய்யுமுயர் இணை 

சட்டியல்லது பெரும்பான்மையும் வாராமையான் அண் 

டன்னமாபின் கணமான னல் 'ஒருதலையன்ருகலா 

னும்; அ பெய்செச்சத்நிற்கு மூடிவாகிய பெயரும் வினையெச் 
சமுஞ் சிறுபான்மை பொதுவினை கொண்டவழியல்லத 

- தத்தமரபின் வினகொண்டவழி அவ்வினையே பால் விளக்க 

லான் ஆண்டெச்சம் பால் விளக்கல் வேண்டாமையானும், 

அவை யொழித்துப் பலர்வரசைகளெவியே விதர்து கூறினார். 

இருவகை யெச்சத்தானும் வியங்கோளானுஞ் சிறுபான்மை 

aoe பாஜோன்றல் ஒன்றென முடித்தலென்பதனாற் 

கொள்க: ! :: 

| த ழ்காலத் தப் பிறசொல்லை நிக்குதற்குப் 'பலர்வரை 
அஇளலியென்றார். |
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' - பன்மைவிரவுப்பெயசை. நிக்குதற்கு *திகமூஉநின்ற! 
வென்றார். டட "5 

மேல் விரவுப்பெயர் தத்தமாபின் வினையோடல்லத 

பாறெரிபிலவென்றார் இனி அ௮வத்ரானன்றிப் பொதுவினை 

யானும் பாறெரிய நித்குமென்பது உணர்த் இயவாறு. ௮ஃ 

தேல், சாத்தன் புற்றின்னும், சாத்தி கன்றீனும், எனச் 

செய்யமென்னுஞ்சொல்லான் அஃறிணைப்பாலுக் தோன்று 

தலின், ௮து கூறாராயிற் றென்னையெனின்:- எழுதலும் 
அரசைத்தலும் அஃதறிணைக்கென்னும் இயைபில்லாகவரறு ' 

போலப் புத்பின்றல் உயர் இணைக்கு எவ்வாற்றானுமியைபின் 

ஜெனப்படாமையாலும், கன்றினும் என்புழி ஈனுமென்் 

னும் வினையானன்றிக் கன்றென்னுஞ் சரர்பான் அஃ 

தினைப்பாறோன்றுமலானும், ஒருமைவினையான் ஒருவழி 
௮ஃதிணைப்பாொன்றினும் ௮து ௮அபான்மையாகலானும், 

கூறாரசாயினா சென்பது. * ர ரர (eax) 

௧௭௪௪. இயற்பெயர் சினைப்பெயர் சினைமு தற் 

[ பெயரே 
முதைப்பெயர்க் களவி தாமே தானே 
யெல்லா நீயிர் தீயெனக் களத்து 
சொல்லிய வல்ல பிறவு மாவ் 
கன்னவை தோன்றி னவற்ஜெடுங் 

[கொளலே. 

விரவுப்பெபர் பாதெரிய கிற்குமர அணர்த்தி, இணி 

அவை தம்மை யுணர்திதுவா னெடுத்துக் கொண்டார். 

இதன் போகுள் : இயற்பெயர் மூதலசக கீ பென்ப 
தீரூக எடுத்துச் சொல்லப்பட்டனவல்லாத அன்னபிதவும் 
ஆண்டு வருமாயித் சொல்லப்பட்டவத்ஜொடுவ் கூட்ட 

Gow DUT . 

(இயத்பெயசா வன சாத்தன் கொற்றன் என வழங்குதத் 
6பயத்தவாய் கிமித்தமின்றிப் பொருளேபத்தி வரும் இடு
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பெயர். இயற்பெயசெனினும் விரவுப்பெயசெனினுமொக்கு 
மாயின், அவற்றுள் ஒரு சாரனவற்றிற்கு அப்பெயர் 

கொடுத்த தென்னையெனின் :---அவற்றது இறப்பு நோக்கி : 1 
அப்பெயர் கொடுத்தார் ; பாணியுச் தாளமும் ஒருபொருள 
வாயினும் இசை நூலார் தாளத்துள் ஒருசாசனவத்திற்கூப் '-- 

பாணி யென்னும் பெயர் கொடுத்தாற்போல Qasr gi.) 

சினைப்பெயசாவன பெருங்காலன், முடவன் என ௮ச் 

சனையுடைமையாகிய நிமித்தம்பற்றி முசன்மேல் வரும் 

பெயர். சனைமுதற்பெயசாவன சீத்தலைச்சாத்தன், கொடும் 

புறமருதி எனச் சனைப்பெயசொடு தொடர்ந்து வரு முதற் 

பெயர். சாத்தன், மருதியென்னு முதற்பெயர் சனைப்பெய 
சொடு தொடர்ச்தல்லது பொருளுணர்த்தாமையிற் ளை 
முதற் பெயராயின. முறைப்பெயசாவன தந்தைதாயென 

முறைபற்றி முறையுடைப்பொருண்மேல் வருவன. முறை 

யாவது பிறவியான் ஒருவனோடொருவற்கு வருமியைபு, 

அல்லன வைந்தும் தம்மை யுணர்த்தி நின்றவாகலான், - 
தாமென்பது முதலாகிய சொல்லேயாம். ் 

பிறவுமென்றதனான், [மக, குழவி போல்வன கொள்க. 

இவற்றை உயர்திணைப் பெயசென்றாசால் உசையாிய 

செனின் :--மாபியலுள் 

₹ மகவும் பிள்ளையும் பறழும் பார்ப்பு 

மவையு மன்ன வப்பா லான * (மாபியல்-௧௪.) 

எனவும், 

 குஞ்சாம் பெறுமே குழவிப் பெயர்க்கொடை ? 

( மாபியல்-௧௯.) 

எனவும், அவை ௮ஃறிணைக்காதல் கூறி, 

 குழவியு மகவ மாயிரண் டல்லவை 

இழவ வல்ல மக்கட் கண்ணே” (மரபியல்-௨௩,) 

என வுயர் திணைக்கு மோதிவைத்தாராகலின், ௮வை விசவுப் 

பெயரேயாம் $ அதனான் அதுபோலியுசை Quisirg. J
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ஒருகிமித்தத்சான் இரண்டுதிணைப்பொருளு முணர்த்து 

தலின் விரவுப்பெயர் பொருடோ௮ கிமித்தவே௮ுபாடுடைய 

பலபொரு ளசொருசொலன்மை யறிக. (௨௰) 

௧௭௫. அவற்றுள் 

நான்கே யியற்பெயர் நான்கே சினைப்பெயர் 

நான்கென மொழிமனார் சினைமுதற் பெயரே 
முறைப்பெயர்க் கிளவி மிரண்டா கும்மே 
யேனைப் பெயரே தத்த மரபின. 

இதன் போருள் : மேற்கூறிய விசவுப்பெயருள் இயற் 

பெயருஞ் சனைப்பெயருஞ் சனைமுதற்பெயரும் ஓசொன்று 

நந்நான்காம் ;) முறைப்பெயர் இசண்டாம் ; ஒழிந்தன ஐந்து 

பெயருச் தத்தமிலக்கணத்தனவாம் என்றவாறு. 

தத்தமிலக்கணத்தன வென்றது பொது விலக்கணத் 

கனவல்ல சிறப்பிலக்கணத்தனவேயா மென்றவாு. எனவே, 

அவை ஓசொரன்றாக நிற்கு மென்றவாரும். ஈண்டுத் தத்த 

மென்பது; அர்நிகசன வெனப் பொதுமை சுட்டாது, 

ஓரசொன்றாுய் நின்ற பெயசைச் சட்டி நின்றது. தனிப்பெய 

சைந்தும் விரிப்பெயர் பதினான்குமாகப் பத்தொன்பதென்ற 

வாரும். 

கூறப்பட்ட. பெயாது பாகுபாடாகிய ஒருபொரு 

ணுதலுதல்பத்றி ஒருளூத்தசமாயிற்று. நான்காய் விரிதலும் 
இசண்டாய் விரிதலுக் தாமேயாதலுமாகிய பொருள்வேற் 

௮மையான் மூன்று சூத்திரமெனினு மமையும். (௨௧) 

BO Sir. அவைதாம் 
பெண்மை மியற்பெய ராண்மை யியற்பெயர் 

பன்மை யியற்பெய ரொருமை யியற்பெய 
[சென் 

றந்நான் கென்ப வியற்பெயர் நிலையே. 

௧௭௭. பெண்மைச் சினைப்பெய ராண்மைச் சினைப் 

[பெயர்
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பன்மைச் சனைப்பெய ரொருமைச்சினைப் 

[பெயரென் 

றந்நான் கென்ப சினைப்பெயர் நிலையே. 

கஎ௮ு.பெண்மை சுட்டிய சினைமுதற் பெயரே 

யாண்மை சுட்டிய சனைமுதற் பெயரே 

பன்மை சுட்டிய சினைமுதற் பெயரே 

யொருமை சுட்டிய சினைமுதற் பெயசென் 

றந்நான் கென்ப சினைமுதற் பெயரே. 

௧௭௯. பெண்மை முறைப்பெய ராண்மை முறைப் 

[பெயரென் 

மூயிரண் டென்ப முறைப்பெயர் நிலையே. 

இயற்பெயர் முதலிய கான்கன் விரியாகிய பதினான்கும் 

இவையென வுணர்த்தியவா.று, 

இவற்றிற்கு உதாசணம் மூன்னர்க் காட்டுதும். 

இயற்பெயர் முதன்மூன்றும் ஓசொன்று நான்காய் விரி 

தலும், முூழைப்பெயர் இரண்டாதஜும், மேலைச் சூத்திரத் 

தாற் பெறப்பட்டமையான் ௮க்ரான்கும் இரண்டுமாவன. 

இவையென்பது இச் சூத் இரங்கட்குக் கருத்தாகக் கொள்க. 

இவ்வாறிடர்ப்படாது தொகைச் சொற்களைப் பயனிலையாகக் 

கொள்ளவே, இச் சூத்திரங்களான் ௮வை யின்ன வென்ற 

லும் இத்துணையவென்றலும் பெறப்படுமாகலின், மேல்ச் 

சூத்ரம் வேண்டாவெனின் :--அற்றன்று : இவற்றான் 

விசவுப்பெயர் பத்தொன்பதென்னும் வசையறை பெறப் 

படாமையானும், வகுத்துக்கூறல் தந்திரவுத்தியாகலானும், 

௮.து வெண்டு மென்பது. (௨௨-௨௫) : 

௧௮. பெண்மை சுட்டிய வெல்லாப் பெயரு 

மொன்றற்கு மொருத்திக்கு மொன் றிய 
- நிலையே.
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மேற்கூறிய பதினன்குபெயரும் இருதிணையும்பற்றிப் 
பாலுணர்த்திய வெடுத்துக்கொண்டார். ௮வை பெண்மைப் 
பெயர் கான்கும், அண்மைப்பெயர் நான்கும், பன்மைப் 

பெயர் மூன்றும், ஒருமைப்பெயர் மூன்றுமாம். 

இதன் போருள் : பெண்மை பற்றி வரு கான்குபெய 
ரும், ௮ஃறினைப்பெண் ணொன்றத்கும் உயர்தணை யொருச் 
இக்கும் உரிய என்றவாறு, 

அர்நான்குமாவன: பெண்மை யியற்பெயரும், பெண் 

மைச் சனைப்பெயரும், பெண்மைச் “ளமுகுத்பெயரும், 
- பெண்மை முறைப்பெயருமேயாம். 

உதாரணம் : சாத்தி வர்தது, சாத்தி வந்தாள் என 

வும், முடத்தி வந்தது, aps வந்தாள் எனவும், முடக் 

கொற்றி வந்தது, முடக்கொத்தி வந்தாள் எனவும், தாய் 

வந்தது, தாய் வக்தாள் எனவும், அவை முறையானே 

அஃறிணைப்பெண்மைக்கும், உயர்திணைப் பெண்மைக்கும், 

உரியவாய் வந்தவாறு கண்டு கொள்க. மூடமென்பது சனை 

தி விகாரமாகலித் இனையாயிற்று. 

ஒன்றற்குமெனப் ்_ பொதுப்படக் கூறினாபேனும், 

பெண்மை சுட்டிய பெயசென்றமையான் ௮ஃறிணைப்பெண் 
ணென்டறேயாம். இஃது * அண்மை சுட்டிய வெல்லாப் 

பெயரும் ? (சொல்-௧௮௧.) என்புழியு மொக்கும். 

ஓன் நிய நிலையடையவற்றை *ஒன்றிய கிலை'யென்மார். 

௧௮௧. அண்மை சுட்டிய வெல்லாப் பெயரு 
மொன்றற்கு மொருவற்கு மொன்றிய 

[ நிலையே. 

இதன் பொருள் : அண்மை பற்றி வரு நான்குபெய 

ரும், அஃதிணையா ணொன்றத்கும், ne யொருவலக் 

கும் உரிய என்றவாறு. 

அந்தான்்குமாவன: ஆண்மை யியற்பெயரும், ஆண் 

மைச்சனைப்பெயரும், ஆண்மைச் இனைமுதற்பெயரும், 

அண்மை முறைப்பெயருமேயாம்.
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உதாரணம் : சாத்தன் வந்தத; சாத்தன் வந்தான் என 

வும்? முடவன் வந்தது, முடவன் வந்தான் எனவும் ; முடக் 

கொற்றன் வந்தது, முடக்கொற்றன் வந்தான் எனவும் 7 
தந்தை வக்தது, தந்த வந்தான் எனவும் ௮வை முறை 
யானே . ௮ஃ்றிணையாணொன்றற்கும், உயர்தணையாண்பாற் 
கும் உரியவா.ப் வந்தவா கண்டு சொள்க. பிறவுமன்ன. 0 

. க௮௨.பன்மை சுட்டிய வெல்லாப் பெயரு 

மொன்றே பலவே யொருவ ரென்னு.. 

மென்றிப் பாற்கு மோரன் னவ்வே. 

இதன் பொருள் : பன்மை சட்டி வரு மூன்றுபெயரும், 

அ௮ஃதிணையொருமையும் ௮த் இணைப்பன்மையும் உயர் இணை 

யொருமையு மெனச் சொல்லப்பட்ட ( மூன்னுபாற்கும் உரிய 

என்றவாறு, 

அ௮ம்மூன்௮மாவன : பன்மையியற்பெயரும், கித் 
சினைப்பெயரும், பன்மைச்சினைமுதற்பெயருமாம். 

உதாரணம் : யானை வர்தது, யானை வந்தன, யானை 

வந்தான், யானை வந்தாள் எனவும்; நெடுங்கழுத்தல் வசத, 
கெடுங்கழுத்தல் வச்கன, கெடுங்கழுத்தல் வர்தான், நெடுங் 

கழுத்தல் வந்தாள் எனவும், பெருங்கால் யானை வந்தது, 

பெருங்கால் பானை வந்தன, பெருங்கால் யானை வச்.தான், 

பெருங்கால் யானை வந்தாள் எனவும் ௮வை முறையானே 
அஃதிணையொருமைக்கும், ௮த் தணைப்பன்மைக்கும், உயர் 

தஇணையொருமைக்கும் உரியவாய் வந்தவா கண்டு கொள்க. 

(பன்மைக்! கேயன்றி 9 ஒருமைக்குமுரியவாய் வருவனவற் ந். 
ணை 

a pl , பன்மைப்பெயசென்த “தென்னையெனின்: தன்று 
லட ன்ட் தகை we 

சொன்னாய் : பெண்மைப்பெயர் முதலாயினவும். பிறபெயரா 7 
௮ணர்த்தப்படாத பெண்மை முதலாயின _ வற்றையு” 
முணர்த்தலானன்றே ௮ப்பெயசவாயின. என்னை? பெண்மை 
முதலாயின _ பிறபெயரா வுணர்த்தப்படுமாயின் அப் 

மத பெண்மை முதலாயினவற்முன் அப்பெயர் வரைந்து சுட்ட 

லாகாமையின். பன்மைப்பெயர், ஒருமை யுணர்த்தம்ர்யி 
உக
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னும், பிறவாற்றானுணர்த்தப்படாக பன்மையை ஒருகா 

அணர்த்தலின்' ௮ப்பன்மையான் ௮வை வசைர்து, சட்டப் 

படுதலின்” அப்பெயசவாயின.] அற்றேனும்? (ீன்மைசட் 

  

டிய பெயசென்றமையாற் பன்மையே யுணர்த்தல் வேண்டு 

மெனின் : 'அற்றன்று : இயைபின்மை நீக்சலும்)பிறிஇனி 

யைபு நீக்கலுமென் விசேடித்தல் இருவகைக்து. வெண். 

குடைப் பெருவிறல் என்றவழிச் செங்குடைமுதலியவற் 

ஜோடு இயைபுநீக்காது வெண்குடையோடு இயைபின்மை 

மாத்திரை நீக்கி வெண்குடையானென்பது பட நிற்றலின் 

அஃதியைபின்மை நீக்கலாம். கருங்குவளை என்றவழிச் 

செம்மை மூதலாயினவற்றோடு இயைபு தநிக்கலின், இது 

பிரிதினியைபு நீக்கலாம். பன்மை சுட்டிய பெயசென்பது, 

'வெண்குடைப்பெருவிறல்_ என்ப.துபோல,.. ஒருமையியைபு 
நீக்காது பன்மை சட்டுகலோடு இயைபின்மை மாத்திசை 

நீக்கிப் பன்மை சுட்டுமென்பது பட Box pr} அதனான் 

*விசேடிக்குங்காற் பிறிதினியைபு நீக்கல் ஒருதலையன்றென்க. 
' ௮ஃறிணையொருமையும் ௮த் இணைப்பன்மையும் உயர்திணை 

 யொருமையுமாயெ பலவற்றையும் உணர்த்தலாற் பன்மை 

சுட்டிய பெயசென்பாரு முளர். ௮ஃதுசையாிரியர் கருத் 
தன்மை அ௮வ்வுசையான் விளங்கும்.* 

என்றிப்பாற்கு மென்னுமும்மை, இம்மூன்றுபாற்கு 

மென்பதுபட நிற்றலின், முற்௮ும்மை. (௨௮) 

க௮/௩.ஒருமை சுட்டிய வெல்லாப் பெயரு 

மொன்றற்கு மொருவர்க்கு மொன்றிய 
[ நிலையே. 

  

  

** பன்மை சுட்டிய பெயரென்றது இயைபின்மை மாத்திரை 
நீக்கிய விடேணமடுத்து கின்றதென'ச் சேனுவமையரம் நகீ£சிஞர்கீ 
கினியரும் உரைத்ததனை மறுத்துப் பிறிதினியைபு நீச்சிெய விசே 

டணமடுத்து நின்றதென சாட்டினார் நன்னூல்விரத்திகாரர். பெய 

ரியலில் * ஒன்றே யிருதிணைச்தன்பா லேற்கும் ? என்னுஞ் குத்தி 
வுரையிற் காண்க,
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Qasr Curget: achenw #1. auahelpesr_g பெயரும், 

௮ஃறிண யொருமைக்கும், “யர்தினே யொருமைக்கும் 
உரிய என்றவாறு. 

அம்மூன்றுமாவன: ஒருமையியற்பெயரும், ஒருமைச் 

சினைப்பெயரும், ஒருமைச்சனைமுதற்பெயருமாம். 

உதாரணம்: கோதை வந்தது, கோதை வந்தான், 

கோசை வந்தாள் எனவும் ; செவியிலி வந்தது, செவியிலி 

வந்தான், செவியிலி வர்சாள் எனவும் ) கொடும்புறமருதி 

வந்தது, கொடும்புறமருதி வந்தான், கொடும்புறமருதி வர் 

"தாள் எனவும் அவை முறையானே ௮ஃறிணையொருமைக் 

கும், உயர்தணையொருமைக்கும் வந்தவாறு கண்டு கொள்ச, 

ட பெண்மைப் பெயரும் ஆண்மைப் பெயரும் ஒருமை 

யுணர்த்துமாயினும், இவை பெண்மை அண்மையென்னும் 

வேறுபாடணர்க்தாது ஒருமைபுணர்த்தலான், இவற்றை 

ஒருமைப்பெயசென்றார்] (௨௯) 

௧௮௮/௪.தாமென் கிளவி பன்மைக் குரித்தே. 

தத்தமாபினவெனப்பட்ட பெயர் பாற்குரியவாய் வரு 

மாறுணர்த் gaan. 

இதன் போருள்: தாமென்னும் பெயர் இருஇதணைக் 
கண்ணும் பன்மைப்பாற் குரித்து என்றவாறு. 

உதாரணம்: தாம் வந்தார், தாம் வந்தன என வரும். () 

க௮௫.தானென் கிளவி யொருமைக் குரித்தே. 

இதன் போருள் : தானென்னும் பெயர் இருதிணைக் 

கண்ணும் ஒருமைப்பாற்குரித்து என்றவாறு. 

உதாரணம்: தான் வந்தான், தான் வந்தாள், தான் 

வந்தது என வரும். (௩௧) 

௧௮௬.எல்லா மென்னும் பெயர் நிலைக் கிளவி 

1 ட பல்வழி நுதலிய நிலைத்தா கும்மே. 
i
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இதன் பொருள் : எல்லாமென்னும் பெயர் இசண்டு 
தணைக்கண்ணும் பன்மை குறித்து வரும் என்றவாறு. 

வழியென்றது இடம். பொருள் சொன்னிகழ்தற்டெ 

மாசலித், பல்பொருளைப் ‘evens? என்றூர். 
is 

உதாரணம் : எல்லாம் வந்தேம், (எல்லாம் வந்தீர், எல் 

- லாம் , வந்தார்) எல்லாம் ௨ வர்தன் என வரும். 

எல்லா மென்னும் பெயர் இரண்டு திணைக்கண்ணும் 

பன்மை குறி த்து வருமென்னாது. பல்வழியென் றது, மேனி 

யெல்லாம். பசலையா யிற்று என "ஒருபொருளின் aide 

குறித்து நித்தலுமுடைச் தென்பதூஉம் : கோடற்குப் 

போலும். அஃது எஞ்சாப்பொருட்ட. ரய் வருவதோ: ௬ரிச் 

கொலென்பாருநுளர் BERG இர (௬௨) 
0) 

குள. தன்னு ளுறுத்த'பன்மைக் கல்ல 
ge .... துயர்திணே மருங்கு னாக்க மில்லை. 

இதன் போருள்: எல்லாமென்னுஞ்சொல், உயர்திணைக் : 
. காங்கால், தன்மைப்பன்மைக்கல்ல து (முன்னில்ப்பன்மைக் 

அகும்.படர்க்கைப் பன்மைக்கும் ஆகாது என்றவாறு. 

் நெறிதா மிருங்கூந்த னின்பெண்டி செல்லாம்” எனப் 

படர்க்கைக்கண்ணும். வர்ததாலெனின் : :--எழுத்ததிகாரத் 

தள் i ae ea யாயி னம்மிடை வருமே : (௪ழு-௧௯௰:) 

எனத் தன்மைக்கேற்ற சாரியை கூரினமையானும், எண்டு 

நியமித்தலானும், ௮ஃ்திடவழுவமைதியா மென்பது, ் 

_தன்மைச்சொல் . ௮ஃறிணைக்கன்மையின், எல்லா 

மென்பது பொ துமையிற்பிரிஃ து தன்னுளுறுத்த பன்மைக் 

கண் வக்தழி உயர் திணையிந்றுப்பெய செனப்படினும், இரு 
இணைப்பன்மையு முணர்ச்துதற் கேற்றுப் பொதுப்பிரியாது 

Ser pas விரவுப்பெயசா,தத்கிழுக்கன்மை யறிக,” 

[எல்லாப்பார்ப்பாரும், எல்லாச்சான்றாரும் எனப் படர்க் 
_ சைக் கண். வருதலும் கோடற்குத் தன்னுளுறுத்த.புன்மைக்



ரியல்] சொல்லதிகாரம் ௧௬௫ 

, காங்கால் உயர்திணை மருங்கெல்லதாகாதென மொழிமாற்றி 
யுசைத்தாசால் உசையாசரியசெனின்---படர்க்கைக்கண் வரு 
சல் இடவழுவமைதியென்றவழிப் படு மிழுக்கன்மையாலும், 
 தன்மைச் சொல்லே யஃறிணைக் Bara’ (சொல்-௪௩.) 

எனவும், ₹யான் யாம் காமென வரூஉம் பெயர்” 

(சொல்-௧௬௨.) எனவும், பிறுண்டுமோதியவாற்முல், தன்மைச் 

சொல் ௮ஃறிணைக்கின்மை பெறப்படுதலின் ஈண்டுக் கூறல் 

“at வேண்டாமையானும், எழுத்ததிசாசத்துள் * உயர்இணை 

்.. யாயி னம்மிடை வருமே” எனத் தன்மைக்குரிய சாரி 

- யையே கூறலானும், ௮௫ போலியுரை Quer ef elo 

of ஈண்டுஆக்கம் பெருக்கம். .பெருக்கமில்லையென வே, சிறு 

பான்மை ஏனையிடத்திற்கு முரி தீதாமென்பாருழமுளர். (௩௩) 

சற: நீயிர் நீயென வரூஉங் இளவி 

-பாறெரி பிலவே புடன்மொழிப் பொருள. 

இதன் பொருள் : நீயிர். நீியென்னு. மிரண்டு பெயர்ச் 
சொல்லும் தணைப்பகுஇ தெரிய நில்லா 7 / இருதினையுமுடன் 
C ayer oun பொருள என்றவா௮ு.. 

உடன்பொழிப் பொருள வென்றது, இரு, இப் 
பொருளும் ஒருங்குவசத் தோன்று மென்றவாறு. பிரித் 
தொருஇணை விளக்கா வென்றவாறு. 

உதாரணம் : நீயிர் வர்ர், நீ வக்தாய் என இருதினைக் 

கும் பொதுவாய் நின்றவாறு கண்டு கொள்க, 

இரு.திணைக்குமுரிய பெயசெொல்லாத் Se வினை 
யொடு வந்து இணை விளக்குமன்றே; இவற்றிற்கு ௮ன்ன 
விளையின்மையின் ஒருவாற்றானணுர் இணை விளக்காமையின், 

பாறெரிபிலவே யுடன்பொழிப்பொருள' வென்றார். (௩௪) 

௧௮௮௯. அவ ற்றுள் 

நீயென் களவி யொ ருமைக் குரித்தே. 

இதன் போருள் : 'மேத்சொல்லப்பட்ட' இசண்டுபெய 
ருள் நீயென்னும் பெயர் ஒருமைக்குரித்து என்றவாறு,
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ஒருமையாவது, ஒருவன், ஒருத்தி, ஒன்றென்பனவற் 

றிற்கெல்லாம் பொதுவாகிய ஒருமை. 

உதாரணம் ; நீ வந்தாய் என வந்தவாறு கண்டு 

கொள்க, (௩௫) 

ககம. ஏனைக் களவி பன்மைக் குரித்தே. 

இதன் போருள் : நீயிரென்னும் பெயர் பன்மைக் 

குரித்து என்றவாறு. 

பன்மையாவது பல்லோர்க்கும் பலவற்றிற்கும் பொது 

வாயே பன்மை. 

உதாரணம் : நீயிர் வந்தீர் என வந்தவாறு கண்டு 

கொள்க. 

எல்லாம் நீயிர் ரீ” (சொல்-௧௪௪.) எனவேரஇயவா 

றின்றி, ஒருமை eda மூறைபற்றி ஈண்டு & 

பயென்பதனை முற்கூறினார் அன்றி, முர்அுமொழிர்ததன் றலை 

தடுமாத்றமென்னுச் தத்இரவுத்தி யெனினு மமையும். 

நீயிர் நீயென இருஇணையைம்பாலுள் ஒன் தனை வசைச் 

அணர்த்தரவாயிலும், ஒருமை பன்மையென்னும் பொருள் 

வே௮பாடுடையவென வசையறைப்படுவழி, வசையதஅத்த 

வாறு, (௩௬) 

௧௯௧. ஒருவ சென்னும் பெயர் நிலைக் கிளவி 

யிருபாற்கு முரித்தே தெரியுங் காலை. 

இதன் பொருள் : மேல் இன்திவசென்னு மெண்ணியத் 

பெயசென்னோதப்பட்டவத்அள், ஒருவசென்னும் பெயர்ச் 

சொல், உயர்இணை முப்பாலுள் ஒருபால் விளக்கா, ஒருவன் 

ஒருத்தியென்னும் இருபாற்கும் பொவாய் நித்சூம் என்ற 

வாது. 

உதாரணம் : ஒருவர் வந்தார் எனப் பொதுவாய் நின்ற 

வா கண்டு கொள்க. 

இருபசற்குமெனப் பொதுப்படக் கூலினாசேலும், 

ஒருவசென்னும் ஒருமைப்பெயசா னுணர்த்தப் படுதத்கேற்



ரியல்] சொல்லதிகாரம் க௬ள் 

பன ஒருவன் ஒருத்தியென்பனவேயாகலான், ௮வையே 
கொள்ளப்படும். 

உயர்திணை யொருமைப்பால் இசண்டென் தறியப் பட் 
டமையான், இருபாற்குழுரித்தென்னுமும்மை முற்றும்மை. 
உயர்திணைப் பெயராயிலும், பாலுணர்த் தாமையும் முன்ன த் 
காணுணைர்த்தலும் இதற்குமொக்குமாகலின், ஈண்டுக் கூறின 
சென்பது,. (௩௪) 

௧௯௨. தன்மை சட்டி.ற் பன்மைக் கேற்கும். 
இதன் பொருள் : ஒருவசென்னும் பெயசஇயல்பு கரு 

இன் gos ஒருமைப்பெயசாயினும், பல்லோசறியுஞ் 

சொல்லொடு தொடர்தற்கேற்கும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : ஒருவர் வந்தார், ஒருவரவர் என வரும். 

ஒருமைப்பெயர் பன்மை கொள்ளாதாயினும், இ.து 

வழுவமைதி யிலக்கணமென்ப தறிவித்தற்குத் தன்மை சுட்டி. 
னென்றார். (௩௮) 

௧௯௩. இன்ன பெயரே யிவையெனல் வேண்டின் 
முன்னஞ் சேர்த்தி முறையி னுணர்தல். 

இதன் போருள் : நீயிர் நீ ஒருவசென்பனவற்றை 
இன்னபாதற்பெயசென் நறியலுதின், சொல்லுவான் கூறிப் 
பொடு கூட்டி முறையா னுணர்க என்றவாறு, 

ஒருசாத்தன், ஒருவனானும் ஒருத்தியானும் பலசானும் 
ஒன்றானும் பலவானுக்தன்னுழைச் சென்றவழி, நீ வந்தாய், 
நீயிர் வந்தீர்' என்னுமன்றே / ௮ண்டது கேட்டான் இவ 

னின்னபால் கருதிக் கூறினான் என்ப துணரும். இணி *ஒருவ 
சொருவரைச் சார்ந்தொழுகலாற்றின் ? என்றவழிச் சொல் 
அவானொடு கேட்டான். இவனொருமை: இரசிக்க 

விளங்கும். பிறவுமன்ன. 

இனி இடமுங்காலமும்பற்றிப் பால் விளங்கும்வழியும். 

அறிந்து கொள்க. 
ஏகாரம் தேற்றேகாசம். 

.முறையினுணர்தலென்பது பாதுகாவல். (௩.௯)



க்கா] தொல்காப்பியம் [பேய . 

௧௯௪. மகடு: மருங்கிற் பாறிரி களவி 

yy was வியற்கை தொழில்வமி னான. 

இனியொருசா ருயர்தினைப்பெயர்க்கும் விசவுப்பெயர்க் 

கும் எஞ்சி கின்ற இலஃ்கணவ் கூறுஇன்ருர். 

இதன்: போருள் : மகடூப்பொருண்மைக்கண் பாறிரிக்து 

வரும் பெண்மகனென்னும் பெயர், வினை கொ ள்ளுமிடத௮, . 

மசடுவிற்குரிய வினைகொள்ளும் என்றவாஅ. 

உதாரணம் : பெண்மகன் வந்தாள் என வரும். 

பொருண்மைபத்றி மகடுஉவினை கொள்ளுமோ ஈறு 

பத்தி ஆட டுஉவினை கொள்ளுமோ என்று ஐபுக்குர்க்கு ஐய: 

மகத்றியவாறு. 

€ இறப்புடைப் ௦ பொருளைத் தானினிது கிளத்தல் ? என் 

பதனால் தொழில்வயினானவென்றாசாகலின், சிதப்பில்லாப் 

பெயர் வயினாலும் 'பெண்மகணிவள் என மகடூவியற்கையா 

மென்பதாம். (௪௰) 

௧௯௫. ஆவோ வாகும் பெயருமா ருளவே 

யாமிட னறிதல் செய்யு ன்னே. 

இதன் பொருள் : ஆகாசம் ஓகாசமாய்த் திரியும் பெயர் 

அணுமுள ் அத்திலியுமிட மறிக செய்யுளுள் என்றவாறு, 

உதாரண ம் 2 

 வில்லோன் காலன கழலே கொடியேன். 

மெல்லடி மேலவஞ் இலம்பே ஈல்லோர் 

யார்கொ வளியர் தாமே (யாறியர்' 

'கயிழுடு பறையிழ் கால்பொசக் sag) 

_ arene வெண்ணெற் ஜொலிக்கும்) 

வேய்பயில் பழுல முன்னி யோரே: (ஞுச்-௪.) 

எனவும், 

£ கழணி கல்லூர் மகழ்சர்க் சென்னிழை ட 

கெ௫ழப் பருவசல் செப்பா ே தோயே? ் . (கத்திணே-எம.) 

எனவும் ger ஓகாசமாய்த் இரிக்குவானு கண்டு கொள்க.



   
் சொல்லதிகார ) ௧௬௯ 

  

ரியல்] 

  

ஆன், ஆள், ஆர், ஆய் ore gli 5 maw Ban பெயசல்லது, 

சேசமான், மலையமான் என்னுச் தொடக்கத்தன அவ்வாறு 

இரியாமையின், : ஆயிடனறிதல்” என்றார். உழமா௮ன், ழொ 

அன் என்பனவோ வெனின் :--அ௮வை அன்னீற்றுப் பெயர் 

ஒருமொஜழிப் புணர்ச்சியான் அவ்வாறு நின்றனவென்பது. 

ஆனீராயவழி, உழவோன், கழெவோன் எனத் திரியுமா 

pps. (௪௧) 

௧௯௬. இறைச்சிப் பொருள்வயிற் Quitupen 

களக்கு 
மியற்பெயர்க் களவி யுயர்தணை சுட்டா . 
நிலத்துவழி மருங்கிற் மோன்ற லான. 

இதன் போருள் : செய்யுளுட் கருப்பொருண்மேத் 
இளக்கப்பமடும் இருதிணைக்குழமுரிய பெயர் உயர்இணை 

யுணர்த்தா ; அ௮வ்வவ்கிலத் அவழி அஃதினைப்பொருளவாய் 
எழுக்கப்பட்டு வருதலான் என்றவாறு, 

உதாரணம் : 
கடுவன் முதுமகன் கல்லா மூலற்கு 

வதுவை யயர்ந்த வன்பறழ்க் குமரி” 

என்புழி, கடுவன், மூலன், குமரியென்பன அஃறிணைப் 

பொருளவாயல்லது நிலத்துவழி மருக்கிற்றோன்றாமை 

யின். உயர்திணை சுட்டாதவாற கண்டுகொள்க, 

நிலமாவது, முல்லை குறிஞ்சி மருக நெய்தலென்பன, 

[SC தல், இவை உயர்திணை யுணர்த்தாவாயின் ௮ஃ 

நிணைப்பெயசேயாம் ? ஆகவே, இச்சூத்தரம் வேண்டா பிற 
வெனின் :---அற்றன்று : கடுவன் மூலனென்பன அன்னீறு 

ஆண்மையுணர்த்துமன் றே; ௮ஃறிணைப்பெயர் அவ்விற்றான் 

௮ப்பொருளுணர்த்தாமையின், அவை விசவுப்பெயசேயா 
மென்பது. [ அலவன், கள்வனென்பனவோ வெளின் ;-- 

goo சாதிப்பெய செனப்படுவதல்லது ஆண்மைப்பெய 

செனப்படா வென்க.[ குமரியென்பது, வடமொழிச்சிை த 

௨௨



க்எ௰ தொல்காப்பியம் 

வாய் வடமொழிப்பொருளே உணர்ச்தலின், விரவுப்பெயசே 

யாம், (௪௨) 

௧௯௭. தணையொடு பழகிய பெயாலங் கடையே. ;% 

இதன் போருள் : கருப்பொருளுணர்த்தும் விசவுப் 

பெயர் உயர்திணை சுட்டாது அஃறிணை சுட்டுவது, அவ் 

வத்இணைக்குரியவாய் வழங்கப்பட்டு வரும் பெயசல்லாத 
விடத் கத்து என்றவாறு. 

எனவே, இணைக்குரியவாய் camiethad. Gale பெயர் 

இருதிணையுஞ் சுட்டிவரு மென்பதாம். 

இணையொடு பழகிய விரவுப்பெயராவன காளை, விடலை 

யென்னுக் தொடக்கத்தன. 

உதாரணம் : * செருமிகு முன்பிற் கூர்வேற் காளை: 

எனவும், *இருந்துவேல் விடலையொடு வருமெனக் தாயே” 

(அகம்-௧௯௫.) எனவும், உயர் இணை ௪ட்டி வந்தவாறு கண்டு. 

கொள்க, இவை உயர்திணைப்டபொருளன்மோவெனின்:--- 

ஓரெருத்தையும் காளை விடலை யென்பவாகலின், விரவுப் 
பெயசெனவேபடு மென்பது. 

ந்கடுவன், மூலன், குமரியென்பனவும் கருப்பொரு 

_ ஞூணர்த்தலிற் நிணையொடு பழகிய பெயசாம் பிறவெனின்:- 

அற்றன்ன: விலங்கும் புள்ளுமுதலாயே பொருள்வழி 

; யெல்லாம் அவத்றித்குரிய பெயர் சொல்வதல்ல, பொரு 

- ஞண்டாயினும், இக்கிலத்து இப்பொருள் இப்பெயசால் 

வழங்கப்படாவென்னும் வசையதையில்லை. தலைமக்கள் எச் 

நிலத் தமுளசாயினும், பாலைநிலத்துக் காளை மீளியென்னும் 

பெயர் செல்லா மருதகிலத்து : மருதகிலத்து  ம௫ழ்கன் 

ஊரனென்னும் பெயர் செல்லா பாலைநிலத்து. அதனாற் 

பொருள்வகையானன்றிப் பெயர் தர். இணைக்குரிமை பூண்டு 
கிற்தலின், Were .தஇணையொடு பழய பெயசென்றா 

சென்பது: | BA: (௪௩) 
பேயரியல் முற்றிற்று. 

 



௬. . வினையியல் 

௧௯௮. வினையெனப் படுவது வேற்றுமை கொள் : 

{arr gi 

,நினையுங் காலைக் காலமொடு தோன்றும். 

நிறுத்த, முறையானே வினைச்சொல்லாமாறுணர்த்திய 

வெடுத்துக்கொண்டார். . ௮தனானிவ்வோச்து வினையிய 

லென்னும் பெயர்த்தாயிற்னு. 

இதன் பொருள் : : வினையென்று சொல்லப்படுவது 

வேற்றுமையொடு பொருக்தாது ஆசாயுங்காற் காலத்தோடு 

புலப்படும் என்றவாறு. 

ஈண்டு வேற்றுமையென்ற உருபை. 

் உதாரணம் : உண்டான், கரியன் என வேற்றுமை 

கொள்ளாது காலமொடு தோன்றியவாறு கண்டு கொள்க. 

'வேற்றுமை கொள்ளாதென்னாது காலமொடு தோன்று 

மெனின் தொழினிலையொட்டுர் கொழிற்பெயரும் வினைச் 

சொல்லாவான்' செல்லுமாகலானும், காலமொடு தோன் ௮ 3: 

மென்னாது வேற்றுமை கொள்ளாதெனின் இடைச்சொல் 
னும் வினைச்சொல்லெனப்படுமாகலானும், அவ்விருஇறமு 

நீக்குதற்கு “வேற்றுமை கொள்ளாது காலமொடு தோன் 

அம்' என்றார். 

வினைச்சொல்லுள் வெளிப்படக் காலம் விளக்காதனவு 

மூள அவையும் ஆசாயுங்காற் காலமுடைய வென்றற்கு, 

(நினையுங்காலை' என்றார். அவை யிவையென்பது முன்னர்ச் 

சூத இசத்தாற் பெறப்படும். 

| உணர்த்தப்படும் வினைச்சொற்கெல்லாம் பொதுவிலக் 
கண்முன் தீதியர்மா டி (௪) 

௧௯௯. கால ந் தாமே ன்றன மொழிப.
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இதன் போருள் : மேத்னோற்றுவாய் செய்யப்பட்ட 
, காலம் மூன்றென்னறு சொல்லுவர் புலவர் என்றவாலு. 

[ தாமென்பது கட்டுசைச் சுவைபட நின்றது. (௨) 

உ௱. இறப்பி னிகழ்வி னெதிர்வி னென்ரு 

வம்முக் காலமுங் குறிப்பொடுங் கொள்ளு 
மெய்த்நிலை புடைய தோன்ற லாறே. 

இதன் போருள் : இதப்பும், கிகழ்வும், எதிர்வும் என்று 

சொல்லப்படும் ௮ம் per par vipa குறிப்புவினையொடும் 

பொருந்தும் மெய்க் நில்மையையுடைய, வினைச்சொல்லா 
னவை தோன்று கெறிக்கண் என்றவாறு. 

எனவே, காலமூன்னுவன இறப்பும் நிகழ்வும் எதிர்வு 

மென்பதாஉம், வெளிப்படக் காலம் விளக்காகன குறிப்பு 

வினையென்பதாஉம், பெத்றாம். 

உதாரணம் : உண்டசன், உண்ணாகின்றான், உண்பான் 

என வரும். 

இறப்பாவது தொழில கழிவு. கிகழ்வாவது தொழில் 

தொடங்கப்பட்டு முத்அப்பெறாத நிலைமை, எதிர்வாவது 

தொழில் பிறவாமை. தொழிலாவத பொருளினது புடை 

-பெயர்ச்சியாகலின், ௮ஃதொருகண கித்பதல்லது இசண்டு 

கண கில்லாமையின், கிகழ்ச்ச்யென்பதொன்னறு அதத்கில்லை 

யாயினும், உண்டல் தின்தலெனப் பஃறஜொழிற்றொகு தியை 

- ஒரு தொழிலாகக்கோடலின், உண்ணாகின்றான், வாசாகின் 

முன் என நிகழ்ச்சியு மூடைத்தாயிற்றென்பது. 

வினைக்குறிப்புக் காலமொடு தோன்அங்கால், பண்டு 

கரியன், இதபொழுஅ கரியன் என இறந்தகாலமும், கிகழ் 
காலமும் முறையானே பத்தி வருதலும், காளைச்கரியனாம் 

என எதிர்காலத்து ஆக்கமொடு வருதலும் அதிக, 

மெய்க்கிலையடைய வென்றது, விளங்கித் தோன்று. 

வாயினுங் காலம் வினைக்குலிப்பொடு கோடல் மெய்ம்மை 

யென வலியுறுத்தவாது. (௯)



யியல்] சொல்லதிகாரம் ௧௭௩: 

உ௱க. குறிப்பினும் வினையினு நெறிப்படத் 

[தோன்றிக் - 
காலமொடு வரூஉம் வினைச்சொ லெல்லா 
மூயர்திணைக் குரிமையு மஃறிணைக் குரிமையு 
மாயிரு தணைக்குமோ ரன்ன வுரிமையு 

மம்கூ வுருபின 'தோன்ற லாறே. 

பொதுவகையாற் கூறிய வினைச்சொல்லை இழப்பு 

வகையா ஸவுணர்த்திய வெடுத்துக்கொண்டார். 

இதன் போருள் : குறிப்புப் பொருண்மைக்கண்ணுக் 
தொழிற் பொருண்மைக்கண்ணுர் தோன்றிக் காலச்தொடு 

வரும் எல்லாவினைச்சொல்லும், உயர் இணைக்குரியனவும் ௮ஃ 
ிணைக்குரியனவும் இசண்டுதிணைக்கும் ஒப்பவுரியனவுமென, 

மூன்அகூற்றனவாம், தோன்.றுநெறிக்கண் என்றவாறு, 

கரியன், செய்யன் என்புமித் தொழின்மை தெற்றென 

விளங்காது குறித் தச்கொள்ளப்படுதலிற் குறிப்பெனமுர். 

. உதாரணம் : உண்டான், கரியன்/ சென்று, செய் 
ய.) வந்தனை, வெளியை என வரும். 

் குறிப்பொடுங்கொள்ளும் * (சொல்-௨௱.) என மேற் 

கூறிப் பியைபுபட்டு நிற்றலிற் :குறிப்பினும் வினையினும்” 

என்றார். 

மூன் ஈறுபற்றி உணர்த்தப்படும் வினைச்சொற்களை இஃ 

திறர்தகாலத்திற்குரித்்து, இது நிகழ்காலத்திற்குரித்.து, இஃ 
தெதிர்காலத்திற்குரித்து என வழக்கு நோக்கி, உணர்ந்து 
கொள்கவென்பது விளக்கிய, காலமொடு வரூஉம்” என்றார். 

வினைச்சொற் கால முணர்த்துங்காற் சிலகெறிப்பா 
டுடையவென்பது விளக்கயெ, *நெறிப்படத் தோன்றி” என் 

ரூர். நெறிப்பாடாவது அவ்விற்ற௮ுமிசை நிற்கும் எழுத்து 

வேறுபாடு, அவை முற்றவுணர்த்தலாகாவாயிலும், அவ் 

விறுணர்த்தும்வழிச் சிறிய சொல்லுதும். (௪)
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1 உ௱௨. அவைதாம் ர... 

ர் அம்மா மெம்மே மென்னுங் ெவியு 

மும்மொடு வரூஉங் கடதற வென்னு 

பச | ing orp Rew aSQiuin டாயெண் கிளவியும் 

ஏபன்மை யுரைக்குந் தன்மைச் சொல்லே. 

நி௮த்த முறையானே உயர்திணைவினையாமாறுணர்த்து 

இன்றார். அவைதாம் இறாவகைய 7 தன்மைவினையும் படர்க் 

கைவினையுமென. சன்மைவினையும் இருவகைத்து ; பன் 

மைத்தன்மையும் ஒருமைத்தன்மையுமென. தணித்தன்மை 

யும் உளப்பாட்டுத்தன்மையுமெனினு மமையும். இச்சூத்தி 

சத்தாற்பன்மைத்தன்மை யுணர்ததுஇன்றார். 

இதன் பொருள்: மேன் மூவகையவெனப்பட்ட வினைச் 

Ger papi, sib ஆம் எம் எம் என்னுமீற்றவாகய சொல் 

லும், உம்மொடுவரூ௨உங் கடதறவாகிய கும்மும் டும்மும் தும் 

மூம் அம்மும் என்னுமீறத்றவாயே சொல்லுமென; அவ்வெட் 

டும் பன்மையுணர்த் அர் தன்மைச்சொல்லாம் என்றவானு. 

தனக்கு ஒருமையல்லதின்மையிற் றன்மைப்பன்மை 

யாவ தன்னொடு பிதசை உளப்படுத்ததேயாம். அவவுளப் 

படுத்தன்மூவகைப்படும் ச் முன்னின்னுமை' உளப்படுத்தலும், 

படர்க்கையாரை உளப்படுத்தலும், அவ்விருவரையும் ஒருவ் 

குளப்படுத்தலுமென. 

௮ம். ஆம் என்பன மூன்னின்றாரை உளப்படுக்கும்; தம 

சாயவழிப்'' படர்க்கையாரையும் உளப்படுக்கும். எம் எம் 

என்பன படர்க்கையாரை உளப்படுக்கும். உம்மொடு வூ 

உங் கடதத ௮வ்விருவசையும் ஒருங்குளப்படுத்தலும் தனித் 

தினியுளப்படுத்தலுமுடைய. 

.... எண்டும் அவைதாமென்பதத்கு முடிபு * அவைதாம் 

QHxrae’ (சொல்-௧௨௰.) என்புழி உரைத்தால் குசைக்க. 

௮ம், ஆம்; எம், ஏம். என்பன மூன்அ காலழஞும்பதற்தி 

வரும். உம்மோடு வரூஉள் அடதத எதிர்காலம் பற்றி வரும்.
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முன்னின்ற நான் றும் இறந்த காலம்பற்றி வருங் 

கால், அம்மும் எம்மா கடதறவென்னு நான்கன்முன் அன் 

பெற்று வரும். : ஏம் ௮ன் பெற்றும் பெராதும் வரும். ஆம் 

அன் பெறாது வரும். 

. உதாரணம் : நக்கனம் ஈக்கனெம், உண்டனம் உண் 
டெனம், உசைத்தனம். உசைத்தனெம், தின்றனம் இன்ற 

னெம் எனவும் ; ஈக்கனேம் ஈக்கேம், உண்டனேம் உண் 

டேம்; உசைத்தனேம் உசைத்தேம்,. தின்றனேம் இன்றேம் 

எனவும்? ஈக்காம் உண்டாம், உரைத்தாம் இன்றாம் எனவும் 
வரும். 

அசனம் எனை ©) niapaBick adr, ரகாசமும் ழுகா 
சமுமொழித்து இன் பெற்று வரும். 

உதாரணம் : அஞ்செம், அ௮ஞ்சினாம் ; அன்னம், 
அ௮ஞ்சினேம் ; உரிஞினம்,உரிஞினாம் ; உரிஞினெம், உரிஞி 

னேம் என வரும். பிறவெழுத்தோடு பொட்டிக்கொள்சு. 

கலக்னெம், தெருட்டினம் என்னுந் தொடச்கத்தன குற்றுகச 

விருகலான், அதுவும் ஏனையெழுத்தே யாம். 

4 இனி அவை நிகழ்காலம்பற்தி' வருங்கால், நில், கன்று 

என்பனவற்ஜோடு வரும். கில்லென்ப.த . லகாரம் காகரமரிய் 

றகாசம் பெற்று நிற்கும். டட 

உதாரணம் 2: உண்ணாகின்றனம், . உண்டுன்றனம் 7 

உண்ணாகின்றாம், உண்கின்றாம்; உண்ணாகின்றளெம், 

உண்கின்றனெம் 7 உண்ணாநின்றேம், . உண்கின்றேம் ; 

உண்ணாநின்றனேம், உண்கின்றனேம் என வரும். ஈண்டு 

௮ன்பெற்ற' ante இறந்த காலத்திற் கூறியவாறே 
கொள்க ae ரப 

உண்ணாடூடெந்தனம், உண்ணாவிருக்தனம் எனக் கட 

இரு என்பனவுஞ் சிறுபான்மை நிகழ்காலத்து வரும். 

நிகழ்காலத்திற்கு உரிச்தென்ற நில்லென்பஅ, உண்ணா 
கிற்கும், உண்ணாகிற்பல் என வெதிர்காலத்தும், வந்ததா 

லெனின் :---அ௮ற்றன்று : :பண்டொரு காள் இச்சோலைக்கண்
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விளையாடாநின்றேன் அ௮ச்கேசத் தொரு தோன்றல் வந்தான்” 

என்றவழி, ௮ஃதிறந்தகாலத்து கிகழ்வுபற்றி வக்தாற்போல 

ஆண்டெதிர்காலத்து நகிகழ்வுபற்றி வருதலான், ஆண்டும் 

௮. நிகழ்காலத்இற் றீர்ந்தின் றென்சு. 

அவை எதிர்காலம்பற்றி வருங்காற் பகரமும் வகசழும் 

பெற்று வரும். வகாமேற்புழிக் குகாமும் உகரரும் அடுத்து 

நிற்கும். 

உதாரணம் : உசைப்பம், செல்வம்; உண்குவம், உரினு 

வம் என வரும். 

ஒழிக்க விற்றோடுமொட்டிக்கொள்க. பாடுகம், செல் 

கம் என ஏற்புழிச் சிறுபான்மை ககரவொற்றுப் பெறுதலுங் 

கொள்க. 

உம்மொடு வரூஉங் கடதற--உண்கும், உண்டும், வரு 

அம், சேறும் என வரும். உரி ஷதும், தருமுதும் என ஏற் 

புழி உகாம் பெற்று வரும். 

கும்மீறு, வினை கொண்டு முடி.தலின், ஒழிந்த உம்கீத் 

றின் வேறெனவேபடும். டதற வென்பன, எிர்காலத்திற் 

குரிய எழுத்தன்மையால், பாலுணர்த்தும் இடைச்சொற்கு 

உறுப்பாய் வந்தன: வெனவே படும். படவே, அவற்றை 

உறுப்பாகவுடைய ஈறு மூன்றாம் ழ அதனான் உம்மென தரி 

ரக வடக்கலாகாமையின், ௮ர்காரற்ளெவியொ டென்றார்.(ட) 

உ௱௩. கடதற வென்னு 
மந்நான் கூர்ந்த குன்றிய லுகரமோ 
டென்னே னல்லென வரூஉ மேழுத் 
தன்வினை யுரைக்குந் தன்மைச் சொல்லே. . 

இதன் போருள் : கடதறவென்னு கான்கு மெய்யை 
யூர்ந்அ வருங் குற்றிய லுகாத்தை ஈறாகவுடைய சொல்லும், 
என்: ஏன் அல்லென்னு. மீற்றயாகய சொல்லுமென அவ் 

வேழும், ஒருமையுணர்த்துந் தன்மைச் சொல்லாம் என்ற 

வாறு...
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குற்றுகசரகான்கும், அல்லும், எதிர்காலம்பற்றி வரும். 

குற்றுகாம், (காலவெழுத்துப் பெங்கால், உம்மீற்றோ 

டொக்கும். அல்லீ ௮ பகரழும் வகரமும் பெற்று வரும். 

என் ஏன் என்பன மூன்று காலமும் பற்றி வரும். 

. உதாரணம் : உண்கு, உண்டு, வரு, சேு எனவும்; 

உரிலுகு, தஇருமுகு எனவும்) உண்டனென் உண்ணாகின்ற 

னென், உண்ருவென் எனவும்; உண்டேன், உண்ணாகின் 

றேன், உண்பேன் எனவும்? உண்பல், வருவல் எனவும் 

வரும். 

.... காலவெழுத்தடுத்தற்கண் எம்மீற்றோடு என்னீறும், 
ஏமீற்றோடு எனீறு மொக்கும். ஆண்டுக் கூறிய விகற்பமெல் 

லாம் அறிந்தொட்டிக் கொள்க. 

குற்நியலுகாமென pears aren sr BE முன் 

ணுரசைத்தாங் குரைக்க, 722 2 

எதிர்காலம்பற்றி வழக்குப்பயித்கியு மில்லாக் சூற்று' 

கரத்தை, அங்ஙனம் வரும் அல்லோடு பின் வையாது, மூன்று 

காலமும்பற்றிப் பயின்று வரும் என் ஏன் என்பனவற் 

நின் மூன் உம்மீற்னறோடியைய வைத்தது, செய்கென்பது 

போலச் செய்குமென்பதூஉங் காண்கும் வச்தேம், என வினை 
கொண்டு முடியுமென்ப தறிவித்தந்கெனக் கொள்க, : (௬) 

இனன்! அவற்றுள் 

Oe செய்கென் கிளவி வினையொடு முடி.யினு 
x மவ்விய றிரியா தென்மனார் புலவர். 

  

இதன் பொருள் : மேற்கூறப்பட்ட ஒருமைத் தன்மை 

வினையேழனுள், செய்கென்னுஞ்சொல் வினையொடு முடியு 

மாயினும், முற்௮ுச்சொல்லாதலிற் திரியாது என்றவாறு, 

உதாரணம் : காண்கு வந்தேன் என வரும். 

செய்கென்ளெவியவ்வியறிரியா தெனவே, 'பெயர்த்த 

னென் முயங்கயான்' (குறள்-௮௪.) எனவும், *தங்கினை 

சென்மோ” எனவும், * மோயின ளுயிர்த்த கா&ை! (௮௧-௫.) 

உ
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எனவும் ஏனைஞுற்றுச்சொல் வினைகொள்ளுங்கால்' அவ் 
வியறிரியு மென்பதாம். அவை இரிந்தவழி வினையெச்ச 

மாதல் !: வினையெஞ்சு சளவியும் வேறுபல் குறிய: (சொல்- 
௪௫௭.) என்புழிப் பெறப்படும். 

இருசாசனவும் பெயர்கொள்ளாது. வினை. கொண்ட 

வழிச் செய்கென்கிளவி திரியாதென்றும் ஏனைய இரியுமென்: 

அங்கூறிய கருத்தென்னையெனின் :--ஈன்று . சொன்னாய்:. 

காண்டகு. வந்தேன் என்றவழிச்(செய்கென்ளெவி வினையெச்ச 
மாய்த் இரிந்ததாயிற் செய்செனெச்சமாதற்கேலாமையின்,. 

செயவெனெச்சமாய்த் இரிக்சதெனல் வேண்டும். வேண். 

டவே, செயவெனெச்சத்இந்குரிய வினைமுதல் .வினையும் பிற 
வினையும் ௮௮ு கொள்வான் செல்லும் ; வினைமுதல் வினையல் 

ல௮ கொள்ளாமையித் செயவெனெச்சமாய்த் திரிர்ததென் 

றல் பொருக்தாது. பிறிதாறின்மையின், மூற்றுச்சொல் 

லாய் நின்றதெனவே படும். அதனான் அவ்வியகிரியாதென்றா 

சென்பது. அல்லதாஉம், செய்கென்ளெவி சறபான்மை 

wavs பெயர்கொள்ளாமையின், பெரும்பான்மையாக 

வினைகோடல் அதற்கியல்பேயாம் 7 7 ஆகவே, அது இரிந்து 

வினை கொள்ளுமெனல் வேண்டாவாம் 7 அதனானும் முற் 

ரூப் கின்று வினை ப்பட ape 
ுணர்க. 

rv மூற்றுச் சொற்கும் வினையொடு முடியினு. . 

:மூற்றச்சொ லென்னு முூறைமையி ணிறவா:” 

என்றார் பிறருமெனக் கொள்க. கட்டி 

'6 பெயர்த்தனென்முயங்க £? என்னுந் தொடக்கத்தன 
இதந்தகாலமுணர்த்தலிற் செய்தெனெச்சமா தற்கேற்புடை 

மையான், அவற்றைக் திரிபென்றார். 

முன்னர் * எத்திறச் தானும் பெயர்முடி பினவே” என் 

பதனாற் பெயசொடு முடி. தலெப் அவதனை விலக்கயவாறு. () 

உ௱௫.௮ன்ஆன் ௮ள்ஆ ளென்னு நான்கு 
-மொருவர் மருங்கிற் படர்க்கைச்.சொல்லே;.
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- தன்மைவினையுணர்த்தி, இனி யயர்ணைப் படர்க்கை 
விளையும் துன்னார், 

. இதன் பொருள் : ger, ger, xr, ஆள் என்னு 
மீற நிறையுடைய கான்குசொல்லும் உயர்திணை யொருமை 
புணர்ச்தும் படர்க்கைச்சொல்லாம் என்றவாறு, 

இவை நான் 8வும் மூன்றுகாலமும்பற்றி வரும். 
mill உதாரணம் : உன்டனன், உண்ணாகின்றனன், உண் 

பன் எனவும்; உண்டான், உண்ணாகின்றான், உண்பான் என 
வும்; உண்டனள், உண்ணாகின்றனள், உண்பள் எனவும்) 
உண்டாள், உண்ணாகின்றுள், உண்பாள் எனவும் வரும். 

"காலத்துக் கேற்ற எழுத்துப்பெறங்கால், அன்னும் 
அள்ளும் அம்மித்றோடும், ஆனும் ஆளும் ஆமீறந்ரோடுமொக் 
கும். ௮வ் வேறுபாடெல்லாமறிகச் தொட்டிக்சொள்க, (௫) 

௨௭௱௬. அர்ஆர் பஎன வரூஉ மூன்றும் 
பல்லோர் மருங்கிற் படர்க்கைச் சொல்லே. 

இதன் பொருள் : ௮ர் ஆர் ப என்னுமீற்றையுடைய 
'வர்ய் வருமுன்று சொல்லும் பல்லோரையுணர்த்தும் படர்க் 
கைச்சொல்லாம். என்றவாறு. 

caro gy இசண்டும் மூன்.றுகாலமும் பற்றி வரும்; 
காசம் எதிர்காலம்பற்றி வரும். 

. உதாரணம் : உண்டனர், ' உண்ணாகின்றனர், உண்பர் 

எனவும்? உண்டார், உண்ணாசின்றார், உண்பார் எனவும்/ 
உண்ப எனவும் வரும். 

ட அன் னீற்றிற்குரிய காலவெழுத்து அர் எஈற்றிற்கும், 

ஆனிந்திற்குரிய காலவெழுத்து ஆரீத்தித்கு முரிய, 
பகரம் உகரம்பெற்றும் பெறுதும், உரினுப, உண்ப 

என: வரும். வருகுப எனச் சிறுபான்மை குகசமும் பெறும். 

இவ்வேறுபாடு எற்புழியறிக் தொட்டிக்கொள்க. (௯) 

உ௱௭. மாரைக் கிளவியும் பல்லோர் படர்க்கை 
. கர்லக். இளவியொடு முடியு மென்ப.



௧௮ தொல்காப்பியம் [வினை 

இதன் போருள் : முன்னையனவேயன்வி மாரீத்றுச் 

சொல்லும் பல்லோர்படர்க்கையை யுணர்த்தும் 7 அஃது 

அவைபோலப் பெயர் கொள்ளாது வினை கொண்டு முடியும் 

என்றவாறு. 

பகச.த்திற்குரிய கால வெழுத்து மாசைக் இளவிக்கு 

மொக்கும். 

உதாரணம் : எள்ளுமார் வக்தார், கொண்மார் வந்தார் 

என வரும். குகரம் வக்தவழிக் கண்டு கொள்க: 

மாசைக்கெவி வினையோடல்லது பெயசொடு முடி. 

யாமையின், எச்சமாய்த் இரிந்து வின கொண்டதெனப் 

படாமைய திக. SoC BH, 

 பீடின்று பெருயெ இருவிற் 

பாடின் மன்னரைப் பாடன்மா செமசே' (புறம்-௩௭டு.) 

எனவும், 

£ சாமம் படரட வருக்திய 

கோய்மலி வருத்தங் சாணன்மா ரெமரே” (ஈற்-௬௪.) 

“எனவும் மாரிற்௮ுச்சொற் பெயர் கொண்டு வந்தனவா 

லெனின் :---அ௮வை பாடுவார் காண்பார் என்னும் ஆரீற்று 

முற்றுச்சொல்லின் எதிர்மதையாய் ஒரு மொழிப்புணர்ச்சி 

யான் மகரம் பெற்று நின்றன. மாரீரறாயின், அவை பாடா 

தொழிவார், காணாதொழிவார் என ஏவற்பொருண்மை 
யுணர்த்துமாலில்லை. யென்க. ; 5 . (aw) 

உ௱அ.பன்மையு  கொருணனைல் பாலறி வத்த 
வந்தா லைந்து மூன்றுதலை யிட்ட 
முன்னுறக் களந்த வுயர்தணை யவ்வே. 

இதன் போருள் : பன்மையும் ஒருமையுமாகிய பாஜு 

ணச வந்த இருபத்தூஜூன்திற்று வினைச்சொல்லும் முன் 

'னுறக் இளக்கப்பட்ட உயர்திணையுடையன என்றவாறு: 

ஈண்டுக் கூறிய படர்க்கைவினையே களவியாக்கத் அட் 

கூறப்பட்டன, அவை வேறல்லவென்பார், முன்னுதக் 

இளந்தவென்முர். அதனாத்பயன், ௮ன் ஆன் அள் ஆளென்
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பன ஆண்பால் பெண்பாலுணர்த்துசல் ஈண்டுப் பெறு 

தலும், னஃகானொற்று முதலாயின படர்க்கைவினைக்கறாப் 

நின்று பாலுணர்த் துதல் ஆண்டுப் பெறுதலுமாம். ௮ஃ& 

தேல், மூற்௮ப்பெற ஓரிடத்துக் கூறவமையும் ஈரிடத்துக் 

கூறிப் பயக்ததென்னையெனின் :--பாலுணர்த்தும் இடைச் 

சொற்பற்றி உயர்தணைப்படர்க்கை வினையுணர்த்துதல் ஈண் 

டுக் கூறியதனாற் பயன் 7 அண்டுக் கூ.றியதனாற்பயன் வழுக் 

காத்தற்கு இவற்றைத் தொகுத்திலக்கண வழக்குணர்த் 
துதலாமென்ச. பெயரியனோக்கிப் £ பெயரிற் றோன்றும் 

பாலறி செவியும்' என்றாற் போல, வினையியனோக்க “வினை 

யிற் மோன்றும் பாலறிளெவியு--மயங்கல் கூடா! என வமை 

யும், ஆண்டுக் கூறல்வேண்டாவெனின் :---அ௮ற்றன்்௮ : இரு 
இணை யைம்பாற்சொலுணர்த்தாக்கால், இணைபால்பற்றி வழு 

வற்கவெனவும் வழீஇயமைகவெனவும் வழுக்காத்த சூத்தி 

சங்களெல்லாவற்றானும் பொருளினிது விளங்காமையானும் 
வினையுள்ளுக்இரிபின் நிப் பால் விளக்குதற்கிறப்புடையன 

படர்க்கைவினையேயாகலானும், அவற்றைப் பிரித்து ஆண் 

டுக் கூறினாசென்பது. படர்க்கைப் பெயரீறுந் திரிபின்றிப் 

பாலுணர்த்தாமையின், இலக்கணவெழுத்தோடு கூறாது, 

எதிரது நோக்கக் கொள்ள வைத்தா சென்க. 

மூன்று தலையிட்டவர்ராலைந்துமாவன இவை யென 

இனிது :விளங்கப் பன்மையுமொருமையும்பாலறிவந்த” என் 
ரூர். 

இதனாற் பயன், உயர்இணைவினை மூன் அ.தலையிட்ட 
தாலைந்தென்னும் வரையறை, சணா குத 

உ௱௯.அவற்றுள் 
பன்மை யுரைக்குத் தன்மைக் கிளவி 

யெண்ணியன் மருங்கிற் றிரிபவை யுளவே. 

இதன் பொருள் : கூறப்பட்ட இருபத்துமூன்று சொத் 
களுள், பன்மை யுணர்த்துந் தன்மைச்சொல் எண்ணியலும் 

வழி ௮ஃறிணையையுளப்படுத்அத் 'திரிவனவுள என்றவாறு,
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உதாரணம் : :யானுமென்னெல்கமுஞ் சாறும்' என 

வரும்: 

தன்மைப்பன்மை வினைச்சொல், உயர்திணை வினையாக 

லின், உயர்தணையே உளப்படுத்தற்பாலன; ௮ஃறிணையை 

உளப்படுத்தல் வழுவாயினும் அமைகவென்பார், இரிபவை 

யுளவென்றார். அதனான் இச் சூத்திரத்தை “முன்னுறக் 
இளந்த வுபர்தணை யவ்வே' (சொல்-௨௱௮) என்னுஞ் oF 

சத்தின் பின் வைத்தார். 

திரியுமென்னா.து திரிபவையுளவென்றதனான், எல்லாக் 

இரியா சிலவே திரிவன வென்பதாம். (௧௨) 

ami. யா ரென்னும் வினாவின் கிளவி 

- யத்திணை மருங்கின் முப்பாற்கு முரித்தே. . 

இதன் பொருள் : யாசென்னும் . விஞப்பொருளை 
யுணர்த் அஞ்சொல் உயர் திணைபருங்கின். மூர்பத்குமுளித் த்து 
என்றவாறு, ் 5 

உதாரணம் : அவன் யார், அவள் யார், அவர் யார் 

என வரும். ் 

ஊஷ்தகூட் டுண்ணு முூகுபனி யாமத்தெங் 

கோதைகூட் டுண்ணிய தான்யார்மன்--போதெல்லாச் 

காதொடு தாழுச்தார்ச் கச்ச வளகாடன் 

தொடு வாராத வண்டு 3 

என்புழி, வண்டுதான் யார் என யாசென்ப-து. அஃறினைக் 

- கண்ணும் வர்சுகாலெனின் 9g தஇணைவழுவமைதி 

யெனப்படும். 

இது வினைக்குறிப்பாயினும், பல்லோர் படக்கை 

யுணர்த்தும் ஆ Poder மூன்றுபா லுணர்த்தும் வேறுபா 

டுடைமையின், அவற்றொடு வையாது ஈண்டு வைத்தார். 

செய்யு எின்பகோக்கி அளபெழுந்து நின்றது. 

ரர் யன அதன் பொரு Chemis Quam



யியல்] சொல்லதிகாரம் SOR, 

௨௧௧. பாலறி மரபி னம்தூ வீற்று 

.... மாவோ வாகுஞ் செய்யு ரள்ளே. 

இதன் பொருள் Lure விளங்க வருமியல்பையுடைய 
அம்ஞூன். கீற்றின் கண்ணும் ஆகாசம் ஓகாசமாகுஞ் செய்யு 
ளிடத்து என்றவாறு. 

பாலறிமசபினென்றதனால், பாலுணர்கத்.து,தற்கண் இரி 

புடைய மீனு விலக்குண்ணும். மார் சறவழக்கித்றாக 

லானும், மாகாசம் ஒகாசமாதற்கேலாமையானும், அம்மூ 

விருவன. அன் அள் ஆர் என்பனவேயாம், 

உதாரணம் : * வினவிகிற்தற்தோனே” (நல்லை மன் 
னென ஈகூஉப்பெயர்ச் தோளே ! (அ௮கம்-௨௪௮.) * பாசிலை, 
வாடா வள்ளியங் காடிறச் தோசே” (குறும்- ௨௧௬.) என 

ஆகாசம் ஓகாசமாய்த் இரிர்தவாறு கண்டு சொள்க. 

வந்தோம், சென்றோம் என வழக்கனுள் வருவனவோ 
வெனின் :--௮வை ஏமீற்றின் சிதைவென மறுக்க. (௧௪) 

௨௧௨. ஆயென் கிளவியு மவற்மொடு கொள்ளும். 

இதன் போருள் : முன்னிலையிற்றுள், அயென்னுமீறு 
மேற்கூறப்பட்டன போல. காசம் ஓகாசமாஞ் செய்யுளுள் 

என்றவாறு, 

உதாரணம் : . * வந்தோய். மன்ற தண்கடற் சேர்ப்ப 

(அகம்-௮0) என வரும்.. 

ae கூறப்பட்ட நான்டத்ன்ற் 'தொழிற்பெயரும் அகாசம் 
இகாரமாதல் பெயரியலுட் கொள்ளப்படும். ' 

| . ஆயென்ளெவி Ae வாவாவ.து பெரும்பான்மையும் 

Q உயர்தணைக்கண் வந்தவழி யென்பதறிவித்தற்கு, முன்னிலை 

் யதஇகாசத்துக் கூறாது. ஈண்டுக் கூறினார். 

அவற்றொடு கொள்ளுமென்றது sapCa@ ்டனகு 

Quer pair i. (௧௫)
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௨௧௩. அ.துச்சொல் வே ந்றுமை யுடைமை யானு 

கண்ணென் வேற்றுமை நிலத்தினானு [ங் 

மொப்பி னானும் பண்பி னானுமென் 
றப்பாற் காலங் குறிப்பொடு தோன்றும். 

இதன் போருள் : ஆழும்வேற்றுமையது உடைமைப் 
பொருட்சண்ணும், எழாம்வேற்றுமையது நிலப்பொருட் 
கண்ணும், ஓப்பின் கண்ணும், பண்பின்சண்ணுமென அப் 

பகுதிக்காலக் குறிப்பாற் மோன்றும் என்றவாு. 

அப் பகுதிக்காலமாவது அப்பொருட்பகுதிபத்தி வருஞ் 

சொல்லகத்துக் காலமாம். 

அப்பகுஇக்காலங் குறிப்பாற் னோன்றுமெனவே, ௮ப் 

பொருள் பற்றி வினைக்குறிப்பு வருமென் றவாளும். 

உடையானது உடைமைத்தன்மையேயன் தி௫உடைப்) 

பொருளும் உடைமையெனம் படுதலின், உடைமையானு 

மென்பதற்கு உடைப்பொருட்கண் ணுமெனவு மூசைக்க. 

உசைக்கவே, உடைப்பொருட்கண் வருங்கால், உடைப் 

பொருட் சொல்லாகிய முதனிலைபற்தி வருதலும் பெறப் 

படும். கருமையனென்பது உடைமைப் பொருளாயடங்க 

லின், பண்பினானும் என்புழிக் கரிபனென இன்னனென்பது 

பட வருதலே கொள்க. வாளா உடைமையானும் என்ற 

வழி * அன்மையின் ' (சொல்-௨௧௪.) என்பதுபோல அவ் 

வொருவாய்பாடேபற்றி நிற்கும். இதனை இஃதுடைத் 
தென்பது பட வரும் எல்லா வாய்பாடுக் தழுவுதற்கு அதுச் 

சொல் வேற்றுமை யுடைமையானு மென்றார். : சண்ணென் 

வேற்றுமை கிலத்இதனொனு  மென்பதத்கும் ஈதொக்கும். 

ஆயின், இஃதிண்டாம் வேற்றுமைப்பொருளாமெனின் :-- 

ஆண்டுடைமை உருபு நோக்கிய சொல்லாய் வருவதல்ல 

இசண்டாம் வேற்றுமைப்பொருளெனப் படாது. என்னை ? 
௮௮ செயப்படு பொருண்மைத்தாகலின். அதனான் 

உடைமை ஆராவ 'சன்பொருளெனவே படுமென்பது.



யியல்] சொல்லதிகாரம் SHB) 

உதாரணம் : கச்னென் கழலினன் எனவும், இல்லச் 

தன் புறத்தன் எனவும், பொன்னன்னன் புலிபோல்வன் 

எனவும், கரியன் செய்யன் எனவும் வரும். 

சுச்சினான், இல்லத்தான் எனப் பெயருக் குறிப்பாற் 
காலம் விளக்கலின், அப்பாற் காலங்குறிப்பொடு தோன்று 
மென்ததனான் வினைக்குறிப்பென்பது பெனமாறென்னை 

யெனின் :--* தொழினிலை யொட்டு மொன்றலங்கடை *_ 

(சொல்-எல௰.) எனத் தொழிற்பெயசல்லன காலந்தோன்றா 

வென்தமையால், கச்சினான் இல்லத்தா னென்பன! காலம் 
விளக்காமையின்)' குறிப்பாற் “காலம் விளக்குவன வினைக் 

குறிப்பாதல் பெறுதும். அல்லதூஉம், வினைக்குறிப்பும்.' 

காலந்தோன்.௮ுதலை இலக்கணமாகவுடைய வினைச்சொல்லே 
யாதலின், தெற்றென விளக்காவாயினுங் காலமுடைய 

வெனவே படும். பெயர்க்கு ௮ன்னதோ ரிலக்கணமின்மை 

யின், காலக் தெற்தென விளக்குவனவுளவேற் கொள்வதல் 

ல, காலம் rial Guinier oat nee உரத். 

a ர லென்பதனுன். பன வம எல்டே 

அணவ்கையன் எனச் சிறுபான்மை காலமும் வினைசெய்யிட 
மும் பற்றி வருவனவும், கொள்க. (௧௬) 

௨௧௪. அன்மையி னின்மையி னுண்மையின் வன் 
[.மையி 

னன்ன பிறவுங் குறிப்பொடு கொள்ளு 
'மென்ன கிளவியுங் குறிப்பே காலம். 

- இதன் போருள் : ௮ன்மை இன்மை உண்மை வன்மை 

யென்னும் பொருள்பற்றி வருவனவும், அவை பேரல்வளன 

பிறவும், குறிப்புப்பொருண்மையோடு பொருக்தும் எல்லாச் 

சொல்லுங் காலங் குறிப்பா னுணாப்படும் என் நவா, 

காலங் ஸமுறிப்பா. னுணாப்படுமெனவே, இவையும் 
விணைக்குறிப்பா மென்றவாரும், 

Buh



௧௮௬ ஜூ) தால்காப்பி யம் வினை 

  

உதாரணம் : அல்லன், அல்லள்; அல்லர் எனவும் 

இலன், இலள், இலர் எனவும்) உளன், உளள், உளர் என 

வும்; வல்லன், வல்லள், வல்லர் எனவும் வரும். 

பெதப்படக் கூறியவதனான், பொருளிலன், பொருளி 

wer, பொருளிலர் என உடைமைக்கு மறுதலையாகிய இன் 
மையுங் கொள்ளப்படும். 

இவை ஒரு வாய்பாடேபற்றிப் பிறத்தலின், வேறு 
கூறினார். 

பண்போடு. .இவத்றிடை வேற்றுமை. . யென்னை 

'யெனின்1--இன்மை, பொருட்கு மறுதலையாகலின், பொரு 

எஈிின்கட் கடக்கும் பண்பெனப்படாது. அ௮ன்மையும் உண் 

  

  

“(மையும் பண்பி மொத்தலிற் பக போகவா ௮ என்னை? ய ற்கு த்த்ல்ற 
+ Leen dies குணமின்மையின். வேன்மை--அற்றல், அது 

வுங் குணத்திற்கும் உண்டாகலிற் குணமெனப்படாது. 

ஊழறெனின்; ௮ பண்பா யடங்கும். அதனாற் பொருட். . ன். 

டி Fa aa ,சனக்கோர் குணமின்றித் தொழிலின் _ வேருய ் 

“டகுணத்தின் | “தன்மை முதலாயின வேறெனப்படும். பண் ... 

Qualia குணமெனினு மொக்கும். இக் கருத்தேபற்றி 

யன்றே, அரியர் இன்மையும் உண்மைய முூணர்த்துஞ் 

சொற்களை முடிப்பாசாயிற்றென்ப. 

என்னூளெவியுமென்றது ட்ட மெனப்பட்ட. 

வற்றையேயாகக் கொள்க; 

குறிப்பேகாலம் என்றவழிக் குதிப்பென்தத குறிக்கப் 
படுவதனை, 

அன்னபிறவுமென்றதனான், நல்லன், ஈல்லள், நல்லர் 7 

இயன், தீயள், தீயர்; உடையன், உடையள், உடையர் 

என வித் இடக்கு eat sabre Garaire, - (௧௪) 
et Sere. 2213 மஜி 3) 2 

“ உக௫.பன்மையு மொருமையும் | பால றி வந்த 
ஷூ. 2 வன்ன மரபிற் குறிப்பொடு வரூஉங் 

காலக் இளவி யுயர் திணை மருங்கின் . 
மேலைக் களெவியொடு வேறுபா டி.லவே. 

ரச் Cohan



யியல்] சொல்லதிகாரம் bot 

இதன் பொருள் : பன்மையும் ஒருமையுமாகய பால் 
விளக்கக் குறிப்புப்பொருண்மையுடையவாய் வரும் வினைச் 
சொல், மேல்வரு முயர்இணைக்கட் கூறிய தரிகிலைவினையோ 
டொக்கும் என்றவாறு, 

தெரிரநிலைவினையோடொத்தலாவத, உயர்திணை த் தெரி 
நிலைவினைக்கோதிய ஈத்றுள் தமக்கேற்பனவற்றோடு வினைக் 
குறிப்பு வந்தவழி, அவ்வவ்விற்றுன் அவ்வப்பாலும் இட 
மும் விளக்கலாம். 

மேல் வினைக்குறிப்பு இன்னபொருள்பற்றி வருமென்ற 
தல்ல இன்னவிற்றான் இன்னபால் விளக்குமென் றிலர் ) 

அதனான் ௮ஃ தண்டுக் கூறினார். 
கூறப்பட்ட ் பொருட்கண் வந்தனவாயினும், இல்லை, 

இல், இன்றி என்பன பால் விளக்காமையின், அவற்றை நீக்கு 
தற்குப் (பன்மையுமொருமையும் பாலறிவர்த' வென்ரார். 

ஒருபொருட்கட் பலவாய்பாடும் ஒருபொருட்கண் ஒரு 2... ' 

வாய்பாடும் பற்றி வரும் இருதிறமும் எஞ்சாமத் தழுவுதற்கு, - 
'அன்னமாசபின்' என்ளுர்.* இ 

தன்மையும் படர்க்கையும் உணர்த்தும் தெரிகிலைவினை 

மீற்றுட் குறிப்புவினைக்கேற்பன :--௮ம், ஆம், எம், ஏம், 

என், ஏன் என்னுந் தன்மையிரறாறும், ௮ன், ஆன், ௮ள், 

ஆள், அர், ஆர் என்னும் படர்க்கையிறாறும் எனப் பன்னி 

சண்டாம். 

உதாரணம் : கரியம், கரியாம், கரியெம், கரியேம், கரி 

யென், கரியேன் எனவும் ; கரியன், கரியான், கரியள், கரி 

யாள்; கரியர், கரியார் எனவும் ௮வ்வவ்வீற௮ு அவ்வவ்விட 

மூம் பாலும் விளக்கியவாறு கண்டு கொள்க. ஒழிந்த 

பொருட்கண்ணு மொட்டிக் கொள்க. 

ஆன், ஆள், ஆர் என்பன நிலப்பொருண்மைக்கண் 
அல்லத பிறபொருட்கட் பயின்று வாசா. 

இன்னும், மேலைக் சளெவியொடு வேறுபா டிலவென் 

இதனான், வந்தனன் எனச் தெரிநில்வினை தொழின்மை



க் தொல்காப்பியம் [வினை 

மேற்படத் தொழிலுடைப்பொருள் இழ்ப்பட முற்றாய் 

Ae nents Sueno Cure, உடையன் எனக் குறிப்பு 

வினையும் உடைமைமேற்பட உடையான் இழ்ப்பட முற் 

மூய் நின்றுணர்த்துதலுங் கொள்க. வந்தான், உடையான் 

எனப் பெயசாயவழித் தொழிலுடைப்பொருளும் உடை, 
யானும் மேற்பட்டுத்தோன்றுமா றறிக. இஃது அஃறிணை 

மருங்கின் -- மேலைக் ளெவியொடு வேறுபா டிலவே ” 

(சொல்-௨௨௮,) என்பதற்கு மொக்கும். . (க) 

௨௧௬. ௮.ஆ வஎன வரூஉ மிறுதி 
யப்பான் மூன்றே பலவற்றுப் படர்க்கை. 

- உயர்திணைவினை பனம்த். இணி யஃ றிணைவினை 

யுணர்த் துகின்றார். 

இதன்போருள்: ௮காமும் ஆகரசமும் வகாவுயிர்மெய்யு 

மாயே ஈற்றையுடைய அக்கூற்றுமூன்றும் ௮ஃறிணைப் பன் 
மைப்படர்க்கையாம் என்றவாறு. 

அகரம் மூன்றுகாலமும்பற்றி வரும். ஆகாசம், or Bir 

மறை வினையாய் மூன்றுகாலத்திற்கும் உரித்தாயினும், எதிர் 

காலத்துப் பயின்று வரும். அகரம், இறதந்தகாலம்பற்றி 

- வருங்கால், கடதறவென்னு கான்கன்முன், ௮ன் பெற்றும், 

பெரும் வரும். ஏனை யெழுத்தின்முன் சகாச -ழகார 

மொழித்து இன் பெற்று வரும். யகாத்தின்னான் சிறு 

பான்மை இன்னேயன்றி ௮ன்பெற்றும் பெருதும் . வரும். 

நிகழ்கா லத்தின்சண் நில், கன்றென்பனவற்றோடு அன்பெத் 

அம் பெருதும் வரும். எதிர்காலத்தின்சண் பகர வகாத் 
தோடு அன் பெத்றும் பெருதும் வரும். 

உதாரணம் : தொக்கன தொக்க, உன்டன உண்ட, 

வந்தன வந்த, சென்றன சென்ற எனவும்; அ௮ஞ்னெ 

எனவும்; போயின போயன போய எனவும். உண்ணா 

நின்றன உண்ணாகின்ற, உண்கின்றன உண்கின்ற எனவும் 7 

உண்பன உண்ப, வருவன வருவ எனவும். வரும். உரினுவன
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உரினுவ என உகரத்தோடு ஏனை யெழுத்துப்பேறும் ஏற்ற 

வழிக் கொள்க. 

வருவ, செல்வ என்னுர் தொடக்கத்தன அசாவிரு 

தலும், வகசவிறருதலுமுடைய வென்பது செவியாக்கத் தட் 

கூறினாம். சா. 

ஆகாசம் காலவெழுத் தப் பெரு, உண்ணா, இன்னா 

என வரும். வகாரம், உண்குவ, இன்குவ எனவெதிர்காலத்திற் 

-குரித்தாய்க் குகாமடுத்தும், இடுவ, பாடுவ எனக் குகாமடா 

தும் வரும், உரினுவ, இருமுவ என உகரம் பெறுதலும் 

ஏற்றவழிக். கொள்க. ஒஓழிந்தவெழுத்தோடும் ஒட்டிக் 

கொள்க. (௧௯) 

௨௧௭. ஒன்றன் படர்க்கை தறட வூர்ந்த 

குன்றிய லுகரத் இறுதி யாகும். 

இதன் போருள்: ஒன்றனையுணர்த்தும் படர்க்கைவினை 
யாவது, தறடவென்பனவற்றை ஊர்ந்து கின்ற குத்தியலு 

கா.த்தை ஈராகவுடைய சொல்லாம் என்றவாறு, 

[தகவுகாம் மூன்றுகாலத்இற்குமுரித்து. றகரவுகாம் 

இறக்தகாலத்திற்குரித் அ. உணவை. மூன்அகாலத்திற்கு 

| மூரிய வினைக்குறிப்பிற்கல்லது வாசா௮.”!. ௮ஃதேல், வினைக் 
- குறிப்புக் eho கூறாது ஈண்டுக் கூறியதென்னை 

யெனின் : அஃறிணை மருங்கின் மேலைக்செவியொடு 

வேறுபாடிலவே! (சொல்-௨௨௧,) என வினைக்குறிப்புப் பாலு 

omnis git தெரிநிலைிவினையோடு மாட்டெறியப் படூமாக 
லின், டகாமுர்ச்த குற்றியலுகரம் தெரிநிலைவினைக் ோகா 

மையின், மாட்டேற்று வகையாற் பாலுணர்த்துதல் பெறப் 

படாதாம் ; அதனான் ஈண்டு வைத்தார். 

ts “சகரவுகரம்,, இறந்தகாலத்அ வருங்கால், புக்கது, உண் 
டன; வந்தது, சென்றது, போய, உ ரிஞியது எனக் கட 

தீறவும் ய்கரமூமாயெ உயிர்மெய்ப்பின் வரும். போனது 

என ஸனகா. உயிர்மெய்ப்பின் வருவதோ வெனின் :--௮து 

சான்றோர் செய்யுளுள் வாசாமையின், ௮து சிதைவெனப் 

ஷ்
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படும். நிகழ்காலத்தின்௧ண், ஈடவாநின்றது, ஈடக்கின் ற 7 

உண்ணாகின்றது, உண்கின்றது என, நில், கன்றென்பன 
வற்னோடு அகரம் பெற்று வரும். எதிர்காலத்தின்௪ண், உண் 

பது, செல்வது எனப் பகசவகரம் பெத்து வரும். 

றகரவுகாம், புக்கன்று, உண்டன்று, வர்தன்௮, சென் 

றன்று எனக் கடதறவென்பனவற்தின்முன் அ௮ன்பெற்று 

வரும். கூயின்னு, கூயிற்று ; போயின்று, போயிற்று என 

ஏனையெழுத்இன்முன் இன் பெற்று வரும். ஆண்டு இன் 

னின் னகசர் திரிக் அக் இரியாதும் வருதல் கொள்க. வந்தின் 

றென்பதோவெனின் :--௮ஃது எதிர்மறுத்தலை யுணர்த் து 

SiG ass Qodag லகரம் னகசமாய்த் தஇிரிக்த எதிர் 

மறைவினையென மறுக்க, ௮ஃ தெதிர்மறையாதல், வர்தில, 

வத்திலன், வர்இிலள், வந்திலர் என வரும் ஏனைப் பாற் 

சொல்லா னறிக. 

ட.கசவுகரம் குண்டுகட்டு, குறுந்தாட்டு, என வரும். () 

உக௮.பன்மையு மொருமையும் பாலறி வந்த 
வம்ஞூ விரண்டு மஃறிணை யவ்வே. 

இதன் போருள்: பன்மையும் ஒருமையுமாகிய பாலறிய 

வந்த அ௮வ்வாகீற்றுச்சொல்லும் ௮ஃறிணையனவாம் என்ற 

வானு. 

பன்மையு மொருமையும் பாலதிவக்தவென்பதத்கு 

முன்னுசைத்தாக் சூசைக்க. 

இதனாத்பயன், ௮ஃறிணைச்சொல் அதே பிறிதில்லை 

யென வசையஅத்தலெனக் கொள்க, (ea) 

௨௧௯. அ.த்திணை மருங்கு னிருபாற் இளவிக்கு 
மொக்கு மென்ப வெவனென் வினாவே. 

இதன் பொருள் : எவனென்லும் விஞச்சொல் மேற் 

கூறப்பட்ட. அ௮ஃறினை யிரண்டுபாற்கும் உரித்தென்று 

சொல்லுவர் ஆசிரியர் என்றவாறு.
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உதாரணம் : ௮ஃதெவன், ௮அவையெவன் என வரும். 
னகரவீருய் இசண்டூபாற்கும் பொதுவாய் வருதலின், 

இதனை வேறு கூறினார். ௮ஃதேல் நுமக்வென் எவனாம் 
என வுயர் திணைக் கண்ணும் வருமாலெனின்: --இண்டு அது 
முறைபற்றி கித்றலின், ௮ஃறிணைக்கண் வந்ததென வேபடு 
மென்பது: அ௮ஃதேல், அமக்கிவனென்னமுறையனாம் என்ப 
JONG] என்ன முறையாம் என்பது பொருந்தாதெனின் :- 
என்னமுறை என்பது ஆண்டு முறைமேனில்லாது RD 
அமைகயத்தான் முறையுடையான்மேனிற்றலின், அமையு 
மென்க. எவனென்பதோர்பெயரும் உண்டு ; ௮ஃஇக் 
காலத்து என்னென்றும் என்னையென்றும் நிற்கும். ஈண் 

டுக் கூறப்பட்டது வினைக்குறிப்புமுற் றென்க, (௨௨) 

௨௨௰. இன்நில வுடைய வென்னுங் இளவியு 
மன்றுடைத் தல்ல வென்னுங் கிளவியும் 
பண்புகொள் கிளவியு முளவென் கிளவியும் 
பண்பி னாயெ சினைமுதற் ளெவியு 

மொப்பொடு வரூஉங் கதிளவியொடு 

[தொகைஇ 
யப்பாற் பத்துங் குறிப்பொடு கொள்ளும். 

இதன் பொருள் : இன்று, இலவென்பன முதலாய 

பத்தும் வினைக்குறிப்புச் சொல்லாம் என்றவாறு. 

அவற்றுள், இன்௮, இல, உடைய, அன்று, உடைத்து, 

அல்ல, உள என்பன தம்மையுணர்த்தி நின்றன. அல்லன 
பொருளுணர்த்தி நின்றன. 

உதாரணம்: இன்று, இல, கோடுடைச், கோடுடைய, 
அதுவன்௮, அவையல்ல, உள என வரும். ஈண்டும், 

கோடின்௮, கோடில என உடைமைக்கு மறுதலையரய | 
இன்மைபற்றி வருவனவுங் கொள்க. 

உடையவென்பது முதலாயவற்றைச் செய்யுளின்ப 

நோக்க மயங்கக் கூறினார்.
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அவ்வேழனையும் பொருள்பத்றியோ தாசாயினார்; இளந் 

தோதியவழியுஞ் சூத்திஞ் சுருங்குமாகலானென்ப.2. 

உளதென்ப௮ பெருவழக்கிற் றன்மையின், உளவென் 

பதே கூறினார். ௮து தன்னினமுடித்தலென்பதனாற் 

கொள்ளப்படும். ் 

பண்புகொள்களெவி--கரி௫, கரிய) செய்யது, செய்ய 

என வரும். te 

verI@&u சினைமுதற்கிளவி — கெடுஞ்செவித் த, 
கெடுஞ்செவிய என வரும். பண்படுத்த இனைபற்றியல் 

லஅ அவ்வினைக்குறிப்பு கில்லாமையின், பண்பினாகயெவெனப் 

பண்பை முதனில்யாகக் கூறினார். பெருக்தோளன் என 

RI 56 em eek el 
லென்பதனாத் கொள்க. வேற்றுமைப் பாருள்பற்றி வருங் - 

கால், பிதிதின்ழெமையும் உுப்பின்|ழமையல்லாத கழ். 
,கிழமையும் எழாம்வேற்றுமைப் பொருண்மையும்பற்றி ௮ஃ 

- இிணைவினைக்குறிப்புப் பயின்று வாசாமையின், சனைக்றெ 

மையே கூறினார். அ௮ப்பொருள்பற்றிப் பமிலாது வருவன 

உசையித் கோடலென்பதனாற்கொள்ளப்படும். *சிறப்படைப் 

பொருளைத் தானினி௫ சளத்தல்” என்பதனாற் கொள்ளினு 
மமையும். . 

$அறிக்த மாச்கட் டாகுக் தில்ல ஆ 

மெல்லிசன் மந்தி குறைகூ அஞ் செம்மற்றே 3 சட வுடு த! 

எனவும், - 

x “அணித் தா சேய்தே ப கூறுமி னெமக்கே * 

(புதம்-௧௪௩..) எனவும் வரும். kann gs “தெனாு? (புறம்-௬. ) 
என்பனவும் ஏழாம் வேற்றுமைப் பொருண்மைக்கண் வக்த 

* வினைக்குகிப்பு; பெயருமாம். 

ஒப்பொடு வரூஉங்கிளவி--பெரன்னன்னஅ௫, பொன் 

னன்ன என வரும். ஒப்பொடு வருகலாவது பொருள்பத்றி 

வருதல். த் 
வழக்குப்பயிற்சி. கோக்கிப் பத்தென: வசையறுத்த 

வா. ௫ (2%) 

2௨. A Ee Unie
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௨௨௧. (பன்மையு மொருமையும் பாலறிவந்த 
INS வன்ன மரபிற் குறிப்பொடு வரூஉங் 

காலக் இளவி ய&றிணை மருங்கின் 

மேலைக் இளவியொடு வேறுபா டி.லவே. 

  

உகு 

இதன் பொருள் : பன்மையும் ஒருமையுமாகிய பால் 
விளக்இக் குறிப்புப் பொருள்பற்றி வரும் வினைச்சொல் மேற் 

கூறப்பட்ட அஃறிணை வினையோடொக்குாம் என்றவாறு. 

வாய்பாடுபற்றியும் பொருள்பற்றியும் கூறிய இருவகை ' 

யும் எஞ்சாமற் றழுவதற்கு :௮ன்னமாபின் ' என்றார். 

ஒத்தலாவது, ௮ஃறிணை வினைக்கோதிய rpg 

பொருக்துவன பவட சட்டப் கடக்காமல் அவ்வவ் 
விற்றான் அவ்வவ் விடமும் 3 காலமும் விளக்குதல். 

பொருக்தஅுவனவாவன, ஆகாரமும் வகாரமுமொழித் 

அக் குத்அகா மூன்றும் அகரமுமாம். அவற்றுட் டகரமூர்ந்த 

குற்றுகாம் * ஒன்றன் படர்க்கை ' (சொல்-௨௧௭.) என் புழிக் 

கூறுதலான், ஒழிந்தமூன்றும் ஈண்டுக் கொள்ளப்படும். 

அவை அப்பால் விளக்குதல் மேற்காட்டப்பட்டனவற்றுட் 

கண்டு கொள்௫. (௨௪) 

௨௨௨. முன்னிலை வியங்கோள் வினையெஞ்சு களவி 

யின்மை செப்பல் வேறென் கிளவி 
செய்ம்மன செய்யுஞ் செய்த வென்னு 

மம்முறை நின்ற வாயெண் இளவியும் 

'திரிபுே வறு படிஉஞ் செய்திய வாடி - 

_ மிருதிணைச் சொற்குமோ ரன்ன வுரிமைய. ஃ 

இதன் பொருள் : முன்னிலை முதலாகச் செய்தவென்ப 

இீருகக் கூறிய முறையானின்ற எட்டுச்சொல்லும், பொது 

மையிற்பிரிந்து ஒருகால் உயர் இணையுணர்த்தியும், ஒருகால் 

அஃறிணையுணர்த்தியும், . வேறுபடுக்தொழிலயுடையவாய், 

இருதிணைச்சொல்லா தற்கும் ஒத்தவுரிமைய என்றவானு, 

உட
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முன்னிலை வினைச்சொல்லாவஅ எதிர்முகமாய் நின்றான்: 

தொழிலுணர்த்துவ.து. 

வியங்கோள் எவற்பொருட்டாய் வருவது. வாழ்த்து 

தன்: முதலாகிய பிறபொருளுமுடைத்தாகலின், இக்குறி 

மிகுதிகோக்கிச் சென்ற குறியென வுணர்க. 

வினையெஞ்சுெவி வினையை யொழிபாசவுடைய வினை. 

இன்மை செப்பல் இல்லை, இல் என்பன. 

வேறென்பது தன்னை யுணர்த்தி கின்றது. 

செய்ம்மனவென்பது மனவிற்று முற்றாய் எதிர்கால 

. மூணர்த்தும். - செய்யுமென்பது முற்றும் எச்சமுமாகய 

இருகிலைமையுமுடைத்தாய் உம்மீற்றான் கிகழ்காலமுணர்சத் 
go. செய்தவென்பது அகரவிற்றெச்சமாய் இறக்தகால 

மூணர்த்தும். 

செய்ம்மன முதலாகிய மூன்றுவாய்பாட்டானும், ௮வ் 

விற்றவாய்க் காலமுணர்த் அம் உண்மன, உண்ணும், உண்ட 

என்னும் தொடக்கத்தன வெல்லாக் தழுவப்பட்டன. அவற் 

முன் ௮வை தழுவப்பட்டவா ஜறென்னையெனின் :--எல்லாத் 

தொழிலும் செய்தல்வேறுபாடாகலின், பொ அவாகியசெய் 

தல் எல்லாத்தொழிலையும் அகப்படுத்து நிற்கும் த அதனான் 

அவத்னான் ௮வை தழுவப்படு மென்க. ௮வை பொனஜுவுஞ் 

இறப்புமல்லவேல், என் செய்யாகின்றான் என்௮ வினாயவழி, 

உண்ணாகின்றான் எனச்செப்புதல் இயையாதாமென்க, 

இதசெய்து செப்பு என்பனவற்றித்கு மொக்கும். 

௮ஃதேல், சிலவற்றை ஈற்ருனுணர்த்இச் சிலவற்றை 

வாய்பாட்டானுணர்த்திய தென்னையெனின் :--அம்மீனும் 

அன்னீறும் gnu? ani முதலாகிய சொற்கள் காலப்பன்மை 

- யான் வரும் வாய்பாட்டுப் பன்மையாற் சூத்திசம் பெருகு 

மென்றஞ்சி, ௮வற்தை ஈற்றானுணர்தஇக் காலவேறுபாடு 

இலேசாற்கொள்ள வைத்தார். காலப்பன்மையில்லனவற்றை 

வாய்பாட்டானு முணர்ததுப, ஈற்றுனு முணர்த்துப.
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[wie sous பலவாய்பாட்டாற் பயின்று வருதலு 
மூடைமையான், முன்னிலைவினையை முன் வைத்தார். aap 
பொருண்மை முன்னிலைவினைக்கண் ணு முண்மையிற் பொரு 
ளியைபுடைத்தாகலானும், இடங்குறித்து முற்ருய் வருத 
லொப்புமையானும், அதன்பின் வியங்கோள் வைத்தார். 

அதன்பின், முற்ருதலொப்புமையான் இன்மைசெப்பல் 
வேறென்களெவி செய்ம்மன வென்பனவற்றை வைத்தன் 

மூறைமையாயினும், முற்றின்கண் வினையெச்சமுண்மையா 
னும், ஈற்௮ுப்பன்மையொடு பயின்று வருதலானும், வினை 

யெச்சம் வைத்தார். இன்மைபந்றி வரும் வினையெச்சமூ 
மூண்மையான், அ௮தனோடியைய இன்மைசெப்பல் வைத் 
தார். வினைக்குறிப்பாத லொப்புமையானும், செய்ம்மன 

விற் பயிந்சியுடைமையானும், அதன்பின் வேறென்ளெவி 
வைத்தார். . தூற்றாுகலொப்புமையான், அதன்பின் செய்ம் 

மன வைத்தார். முற்னாநிலைமையுமுடைத்தாகலின், ௮தன் 
பின் செய்யுமென்பது வைத்தார். பெயசெச்சமாதலொப் 

புமையான், அதன்பின் செய்தவென்பத வைத்தார். இவ் 

வாறியைபுபற்றி வைத்தமையான், அம்முறை நின்ற' வென் 

ரூர்]. 
இரிபுவே.றுபடூஉஞ் செய்தியவாகி யெனவே, வேறு 

வேறுணர்த்தினல்லஅ : ஒரு சொற் சொல்லுதற்கண் இரு 

இணையுமுணர்க்சாமை பெறுதும். (௨௫) 

௨௨௭௬. அவற்றுள் 

முூன்னிலைக் களவி 
இ ஐ ஆயென வரூஉ மூன்று 
மொப்பத் தோன்று மொருவர்க்கு 

[| மொன்றற்கும். 

இதன் பொருள் : கூறப்பட்ட விரவுவினைகளுள், முன் 

னிலைச்சொல், இகசவிறும் ஐகாசவீறும் ஆயீ௮ுமாகய மூன் 
௮ம் ஒருவற்கும் ஒருத்திக்கும் ஒன் தற்கும் தவக் 

என் par Dy
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முன்னிலைக்ளெவியென்பதற்கு முடிபு “அலைனா 

அம்மா மெம்மேம்் (சொல்-௨௱௨.) என்புழி : அவைதாம் ” 

என்பதற்குசைத்தாங் குரைக்க. 

இகசம் தடற வூர்ந்து எதிர்காலம் பத்தி வரும். ஐகாரம் 

அம்மீத்தித்குரிய எழுத்துப் பெற்றும், ஆயின ஆமித்திற் 
குரிய எழுத்துப்பெற்றும், மூன் ௮காலமும் பற்றி வரும். 

.... உதாரணம் : உசைத்தஇ, உண்டி, தின்றி எனவும்? உண் 

டனை, உண்ணாகின் றளை, உண்பை எனவும்? உண்டாய், 

உண்ணாகின்றாய், உண்பாய் எனவும் வரும். ஒழிந்தவெழுத் 

தோடு மொட்டிக்கொள்க. * ஐயசிறிதென்னையூக்கி: (குறிஞ் 

இக்கலி-௪.) என இகாம் ஹொுபான்மை ககசம்பெற்று வரும். 

உண், இன், ஈட, டெ என்னும் தொடக்கத்து முன் 

னிலை ஒருமை பெறமாறென்னையெனின்:-- அவை ஆயிரு 

தல் எச்சவியலுட். பெறப்படு மென்க. (௨௬) 

௨௨௪. இர் ஈர் மின்னென வரூஉ மூன்றும் 

பல்லோர் மருங்கினும் பலவற்று 

[GHG ae 
சொல்லோ ரனைய வென்மளஞார் புலவர். 

இதன் பொருள்: இர், ஈர், மின்னென்னும் ஈற்றை 

யுடைய மூன்றுசொல்லும், .பல்லோர்கண்ணும் பலவற்றின் 

கண்ணுஞ் சொல்லுதற்கண், ஒத்தவுரிமைய என்றவாறு. 

இர் ஈறு அர் ஈற்றிற்குரிய எழுத்துப் பெற்றும், ஈரீு 

ஆரீற்றிற்குரிய எழுத்துப் பெற்றும், மூன்றுகாலமும்பற்றி 

வரும். மின்னீறு பிறவெழுத்தப் பெறாது, எற்றவழி உக 

சம் பெற்று, எதிர்காலம் பற்றி வரும். 

உதாரணம் : உண்டனிர்,' உண்ணாகின்றனிர், : உண்கு 

விர் எனவும்; உண்டீர், உண்ணாநின் தர், உண்குவிர் என 

வும்; - உண்மின், இன்மின், உரினுமின் எனவும் வரும். 

ஒழிந்த வெழுத்தோடு மொட்டிக் கொள்க, 

முன்னிலைவினைக்குறிப்பு, உயர் இணை வினைக்குறிப்பிற் 

கோதிய பொருள்பற்றி ஐகாரமும் ஆயும். இருவும் ஈரு
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மென்னு நான்£ற்றவாய், கழலினை, காட்டை. பொன்னன்னை 

கரியை எனவும்) கழலினாய், காட்டாய், பொன்னன்னாய், கரி. 

யாய் எனவும்; கழலினிர், நாட்டினிர், பொன்னன்னிர், கரி 

யிர் எனவும்) சழலினீர், காட்டினீர், பொன்னன்னீர், கரியீர் 
எனவும் வரும். ஒழிர்தபொருளோடு மொட்டிக் கொள்க. 

போறி என Dard po வினைக்குறிப்புமுண்டாலெனின்:-- 

போன்றனன், போன்றான் என்பனபோல வத்து தெரிகிலை 
வினையாய் நின்றதென மக்க. 

௮ஃறிணை வினைக்குறிப்பும் உயர்திணை விளைக்குறிப்பித் 

கோதிய பொருள்பற்றி வருதலின், அவற்றையெடுத் 

தோதிற்றென்னையெனின்:--அன்மை முதலாயின பொருள் 

பற்றி வச்சனவெனக் களந்தோதலாஞ்் சுருக்கக்தன வன்மை 

யானும், சனைமுதற்கவி பண்புமடுத்து வருதல் உயர் 
இணை யதிகாரத்துப்பெறப் படாமையானும் அவற்றை. 

யோதவார் ஏனைப் பொருளு முடனோ னார். 

முன்னிலை வினைக்குறிப்புப் பலவாதலானும், எடுத்தோ. 

தாவழிப் படுவதோர் குறைபாடின்மையானும், இவற்றை 

யுய்த்துணா வைத்தா சென்பது. அல்லது, எடுத்தோதி 

தில்வழி உய்த்துணர்வதெனினு மமையும். 

- முன்னிலைவினையிற்றான் எதிர்காலம்பற்றி வரும் இக 

சத்தையும் மின்னையும் முதலும் இறுதியும் வைத்த, மூன்று 
காலமும் பற்றிவரும் கான்€ற்றையுக் தம்முளியைய இடை. 

வைத்தார். அல்லஅ, பொருண்மை கருதாது சூத்இரயாப் 
பிற்கேற்பவைத்தா செனினு மமையும். (௨௪) 

௨௨௫. எஞ்சிய கிளவி யிடத்தொடு சவணி 
யைம்பாற்கு முரிய தோன்ற லாறே. 

இதன் போருள் : முன்னிலை வினையொழித்து ஒழிந்த : 

ஏழுவினைச்சொல்லும் மூன்றிடத்திற்கும் ஐர்துபாற்குமுரிய, 
தத்தம்பொருட்கண். தோன்றுமிடத்து என்றவாறு. 

.இவ்வானு பொதுவகையான் எல்லாவிட த்தோடும் எல் 

லாப்பாற்கும் உரியவா தலெய்தினவெனிலும், முன்னர்.விலக்
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கப்படுவன வொழித்.து ஒழிந்த விடமும் பாலும் பத்தி-வரு 

மாறு ஈண்டுக் காட்டப்படும். 

... உதாரணம் : அவன் செல்க, அவள் செல்க, அவர் 

செல்க, ௮து செல்க, ௮வை செல்க எனவும்? உழுது வந்தேன் 
உழுதுவகந்தேம், உழுது வந்தாய், உழுது வந்தீர், உழுது 

வந்தான், உழுது வந்தாள், உழுது வந்தார், உழுது வந்த, 

உழு வந்தன எனவும்) யாணில்லை, யாமில்லை, நீயில்லை, 

நியிரில்லை, அவனில்லை, அவளில்லை, ௮வரில்லை, ௮ வில்லை, 

௮வை யில்லை எனவும்? யான் வேறு, யாம் வேறு, நீ வேறு, 

நீயிர் வேறு, ௮வன் வேறு, அவள் வேறு, அவர் வேறு, 

அது வே, அவை வே எனவும் ? யானுண்மன, யாமுண் 

மன) நீயுண்மன, கீயிருண்மன, அவனுண்மன, அவளுண் 

மன, ௮வருண்மன, ௮துவுண்மன, அ௮வையுண்மன எனவும்? 

யானுண்ணுமூண், யாமுண்ணுமூண், நீயுண்ணுமூண், நீயி 

ருண்ணுமூண், அ௮வனுண்ணாுமூண், அவளுண்ணுமூண், 

அவருண்ணுஞமுண், அதுவுண் ணுமூண், அவையுண் ணுமூண் 
எனவும் ? அவன் வரும், அவள் வரும், ௮து வரும், அவை 

வரும் எனவும் ; யானுண்டஷண், யாமுண்டவூண், நீயுண்ட 

வூண், கீயிருண்டஷண், அவனுண்டவூண், அவளுண்டஷண், 

அவருண்டஷண், அதுவுண்டவூண், அவையுண்டவூண் என 

வும் வரும். ௩௮) 

௨௨௬.அ-வற்றுள் 

முன்னிலை தன்மை யாயீ ரிடத்தொடு 
மன்னா தாகும் வியங்கோட் களவி. :- 

இதன் போருள் : மேல் *எஞ்சிெயளவி' (சொல்-௨௨௫.) 

எனப்பட்ட ஏழனுள், வியங்கோட்டளவி, முன்னிலையும் 

தன்மையுமாகிய இசண்டிடத்தோடு கிலைபெறாதாம் என்ற 
வாறு. 

ஆயிரிடத்தொடு கொள்ளாதென்னாஅ மன்னாதாகு 

மென்றதனான், அ௮வவிடத்தொடு சிறுபான்மை. வருதல் 
கொள்க. மன்னுதல் பெரும்பான்மையும் நிகழ்தல், இறு.
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பான்மை வருவன, கீ வாழ்க என்னும் வாழ்த்து சற்பொருண் 
"மைக்கண்ணும், யானுநின்னொடுடனுறைக என்னும் வேண் 
டிக்கோடற்பொருண்மைக்கண்ணும் வருவனவாம். ₹கடர 
வுக பாகநின் கால்வ னெடுத்தேர் ? என்பதும் வேண்டிச் 
கோடற் பொருண்மைக்கண் வந்ததாம். 

ப தின்மைக்சகண் ஏவலில்லை. முன்னிலைக்கண் ஏவல் 
வருவதுண்டேற் சுண்டு கொள்க. 

. அஃதேல், வியங்கோளீறு கூறாராயிற் றென்னை 
யெனின் ்எழுத்தோத்தினவள் * ஏவல் சண்ணிய வியங் 
கோட் இளவியும்” (எழு-உ௱௰.) என அகரவிற்றுள் எடுத்த 
லாற் பொருந்திய மெய்யூர்ந்து அகரவிருய் வருதலும், 
் செப்பும் வினாவும் வழா௮ லோம்பல்' (சொல்-௪௩.) எனவும், 
் சொல்வசைச் தறியப் பிரித்சனர் காட்டல்! (சொல்-௪௬௩.)1 
எனவும், £: மறைக்குங் காலை மரீஇய தொரா௮ல்' (சொல்- ' 
௫௪௪௩.) எனவும், உடம்பொடுபுணர்த்தலான் அல்லீருய் வரு 
தலும், அலீராய் வருதலும் பெறுதலின், வியங்கோளீறுங் 
கூறினாசெனவே படும். பிறவு முளவேற் கொள்க. (௨௯) 

௨௨௪. பல்லோர் படர்க்கை முன்னிலை தன்மை 

யவ்வயின் மூன்று நிகழுங் காலத்துச் 
செய்யு மென்னுங் செவியொடு கொள்ளா. 

இதன் போருள் : பல்லோர்படர்க்கையும் முன்னிலையும் 

தன்மையுமாகிய அவ்வயின்மூன்னும், கிகழ்காலத்து வருஞ் 

செய்யுமென்னுஞ் சொல்லோடு, பொருந்தா என்றவாறு. 

அவ்வயினென்் 0 5, இடமும் பாலுமாகிய எஞ்சிய 

இளெவிக்குரிய பொருட்சண் என்றவாறு. 

நிகழுங்காலத்துச் செய்யுமென்னுங் செவியொடென 

அதனாற் மோன்றுங் கால முணர்த்தியவாறு. 

இவையிசண்டுசூத்திரமும் பொ தவகையா னெய்தியன 
வற்றை விலக்க நின்றன. (க௰)
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௨௨௮.செய்து செய்யூச் செய்பு செய்தெனச் : 

்.. செய்யியர் செய்யியசெயின்செயச் , 

[ செயற்கென 

வவ்வகை யொன்பதும் வினையெஞ்சு 
[| களவி. 

பொதுவகையா னெய்தியவற்றுள், வியங்கோட்கிளவிக் 

குஞ் செய்யுமென்னுவ் இளவிக்கும் எய்.தாதன விலக்க, இனி 

நிறுத்தமுறையானே வினையெச்சத்தின ௮ பாகுபாடுணர்த்து 

இன்னார். 

இதன் போருள் : செய்தென்பது முதலாகச் சொல்லப் 

பட்ட ஒன்பதும் வினையெச்சமாம் என்றவாறு. 

அ௮வ்வகையொன்ப.து மென்றது இறுதி கின்ற இடைச் 

சொல்லான் வேணுபட்ட ஒன்பதுமென்றவாறு. அ௮வ்விடைச் 

சொல்லாவன உகரமும், ஊகாசமும், புகரமும் , எனவும், 

இயரும், இயவும், இன்னும், அகரமும், குகரமுமாம். 

... *செய்கென் இளவி வினையொடு முடியினும் (சொல்- 

௨௱௪.) எனவும், “செய்யா யென்னு முன்னிலை வினைச்சொல் 

(சொல்-௪(௫௰.) எனவும், இறுதியிடைச் சொ லேத்றவாற்றுற் 

பிரித்துணர வாய்பா டோதினாற்போல, ஏற்றவாற்றான் 

இறுதியிடைச்சொற் பிரித்துணர்ர்துகொள்ள ஈண்டும் வாய் 

பாடுபற்றி யோஇனார். 

per, கடதறவூர்ந்து இயல்பாயும், ஏனையெழுத் 

ர்ந்து இகசமாய்த் இரிக்தும், நெடிலிற்ற௮ுமுதனிலைமுன்னர் 

யகசம் வாத் தான் செட்டும், இறர்தகாலம்பற்றி வரும். இவ் 

வுகரவி௮. . இகாமா தலம், யகாரம் வசக் கெடுதலும் * வினை 

யெஞ்சு ளெவியும் வேுபல் குறிய * (சொல்-௪ட௫௭.) என்ப 

தனாத் பெறப்படும். 

உதாரணம் : ஈக்கு, உண்டு, வந்த, சென்று எனவும்? 

எஞ்சி, உரிஞி, ஓடி. எனவும்; ஆய், போய் எனவும் வரும், 

Fives 8), உசைஇ, இரீஇ, உடீஇ, பராய், அ உய், தாய் 

என்பனவோவெனின்:- அவை செய்யுண்முடிபென்க. ஆச,
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போக), ஓடி, மலர்த்தி, BOD என்புழி, முதனிலை குத் 
அுகரவிருதலின், ஏனை யெழுத்தாத லறிக. 

கடதறவென்பன குற்றுகாத்தோடு வருமிடமும் தனி 

மெய்யாய் வருமிடமுச் தெரிந் துணர்க. 

YC so, ஆய் என்பதனை யகாவிறென்னும், ஓடி. 
யென்பதனை இகாவிறென்றுங் கொள்ளாது, உகாவிழென்ற 

தென்னையெனின்:--ஈன்௮ சொன்னாய்; இகசவிறுஇி இடைச் 

சொல்லாயின், இறுதியிடைச்சொல் எல்லாத்தொழிலும் 
பத்தி வருதலிற் செலவு வாவென்பனவற்ஜோடும் வால்வேண் 
டும். : இனிச் செய்தெனெச்சத்துகாமும் இறுதியிடைச் 
சொல்லாதலின் ஆகுதல் ஓடுதலென்னுந் தொழில் பதந்றியும் 

வால்வேண்டும். செலவு வசவுபற்றி இகரம் வாசாமையானும், 

ஆகுதல் ஓடுதல்பற்றி உகாம் வாரசாமையானும், இறுதி 

யிடைச்சொல் இகசமேயாக உகாமேயாக ஒன்றாவதல்லது 

இசண்டெனப்படாதாம். உகசம் ஒன்றாய் நின்று கடதத 

aris விதிவினைக்கட் பயின்ற வருதலானும், எதிர்மறை 
யெச்சமெல்லாம் பெரும்பான்மையும் உகாவிருயல்லது 
வாரசாமையானும், உகரம் இயல்பாக இகரம் அதன் திரி 

பென்றலே முறைமை யென்க. யகரவீற்றிற்கும் .இஃதொக் 
கும். 

ஊகாரம் உண்ணாவர்தான், இன்னூவந்தான் .எனப் 

பின்வருர் தொழிற்கு இடையின்றி முன்வருக் தொழின் 

மேல் இறக்தகாலம்பற்றி வரும். ௮ஃது உண்ணா என 

ஆகாசமாயும் வரும். 

பகரவுகரம் நகுபு வந்தான் என கிகழ்காலம்பத்றி வரும். 

நகா நின்று வந்தான் என்றவாறு. ஈண்டு நிகழ்காலமென் 
றது முடிக்குஞ்சொல்லா னுணசப்படுக் தொழிலோடு உட 
னிகழ்தல். உரினுபு என உகாமும், கற்குபு எனக் குகர 

மும், ஏற்ற வழிப் பெுதல் கொள்க. 

எனவென்பது கடதறவூர்ரந்து இறந்தகாலம்பற்றி மூடிக் 

குஞ்சொல்லா னுணர்த்தப்படுக்தொழிற்குச் தன் முதனிலைத் 

தொழில் காரசணமென்பது பட வரும். 

௨௬
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உதாரணம் : சோலைபுக்கென வெப்பநீங்கித்று தழ உண் 

டெனப் ப கெட்ட; உசைத்தென உணர்ந்தான்? மருந்து 

இன்றெனப் பிணி நீங்இற்று என வரும். எஞ்சயென என 

வும், உரிஸியென எனவும், ஏனையெழுத்தோடும் வருமா 

றறிக் தொட்டிக்கொள்க. 

இயர், இய என்பன, எதிர்காலம்பற்றி, உண்ணியர், 

இன்னியர்; உண்ணிய, தன்னிய என வரும். போகியர், 

போூய என ஏறந்றவழிக் ககாம்பெற்று வருதலுங்கொள்க. 

இன் எஇிர்காலம்பற்றிக் காரணப்பொருட்டாய் வரும். 

உதாரணம் 2 மழைபெய்யிற் குளகிறையும் ; மெய்யுண 

ரின் வீடெளிதாம் என வரும். கடப்பின், உரைப்பின் என 

ஏற்றவழிப் பகரம் பெற்று வருதலுங் கொள்க. 

௮கசம், மழை பெய்யக் குளநிறைந்தது? ஞாயிறு பட. 

வக்தான்; உண்ண வந்தான் என மூன்றுகாலமும் பத்றி 

வரும். உரைப்ப, உரைக்க என ஏற்றவழிப் பகரமுங் ககர 

மும் பெஅதல் கொள்க. 

குகாம் உணற்கு வந்தான் $ இனற்கு வந்தான் என 

வெதிர்காலம் பற்றி வரும். 

புகரமும் குகரமும் உகசத்தின்கண்ணும், எனவும் இய 

வும் அகாத்தின்கண்ணும், அடங்குமெனின்:--ஆரி.த்.தின் 

(கார் அடங்காமைக்கு உரைத்தாங் குரைக்க. 

செயற்கென்னும் வினையெச்சம் கான்கனுருபேந்று 

நின்ற தொழிற்பெயரின் வேளுதல் இளவியாக்கத்துட் கூறி 

ம். 
இரியா.து கிற்கும் ஊகாசமும், புகாமும், எனவும், இய 

ரும், இயவுமென்னும் ஐக்தித்றுவினையெச்சமும் வழக்குள் 

இக்காலத்து வாராவாயினும், சான்றோர் செய்யுளுள் அவற் 

றது வாய்பாட்டு வேற்றுமை யெல்லாங் கண்டு கொள்க. () 

௨௨௯.பின்முன் கால்கடை வழியிட.த் தென்னு 

மன்ன மாபிற் காலங் கண்ணிய 

வென்ன கிளவியு மவற்றியல் பினவே.
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இதன் போருள் : பின்னும், முன்னும், காலும், கடை 
யும், வழியும், இடத்தும் என்னுமீற்றவாப் வருவனவும், 
௮வைபோலக் காலங்கண்ணி வருவன பிறவும், வினையெச்ச 

மாம் என்றவாறு. 

உதாரணம் : நீயிர் பொய் கூறியபின் மெய் கூறுவார் 

யார் எனவும், 8 யிவ்வாறு கூறுன்றபின் உசைப்பதுண்டோ 

எனவும், பின் இறப்பும் நிகழ்வும் பற்றியும், மருக்.து இன்னா 

மூன் நோய் தீர்க்த.து என முன் இறக்தகாலம் பற்றியும் வல 

னாக வினையென்று வணங்கிநாம் விடுத்தக்கால்” எனவும், 
அகன்றவர் இறத்தினி காடும்கால்' எனவும், காலீறு மூன்று 

காலமூம் பற்றியும், *கொடர்கூரத் சாவாமை வத்தக் சடை” 
- எனக் கடையிறு இறந்தகாலம்பத்றியும், உசைத்தவழி, 

உரைக்கும் வழி, உசைத்தவிடத் த, உசைக்குமிடத்து என 

வழியென்னுமீறும் இடத்தென்னுமீறும் மூன்றுகாலமும் 

பற்றியும் வரும். கால், வழி, இடத்தென்பனவற்றின் நிகழ் 

காலத்த வாய்பாடு எதிர்காலத்திற்கு மேற்ற லறிக. . 

கூதிர் போயபின் வந்தான் எனவும், நின்றவிடத்து 

நின்றான் எனவும், பின் முதலாயின பெயசெச்சத்தோடும் 

வந்தவழி, இறப்பு முதலாகிய காலங் கண்ணாமையின், 

அவற்றை நீக்குதற்குக் *காலங்கண்ணிய” வென்றார். 

காலவேறுபாட்டான் வரும் வாய்பாட்டுப் பன்மை 

லாம் ஒரு வாய்பாட்டாற் கழுவக் பையின், இவற்றை 

_ ஈஅபற்றி யோதினார். 

(அன்ன மரபிற் காலம் சுண்ணிய வென்ன அளவியு 

மென்றதனான், உண்பாக்கு, வேபாக்கு என வரும் பரக் 

இறும், உண்பான் வருவான் என்னும் ஆனீும் ் நனவிற் 

புணர்ச்சி ஈடக்கலு மால்கே' (கூறிஞ்சிக்கலி-௩..) என்னும் உம் 

மீனும், *அற்றா லளவறிந் தண்க”' (குறள்-௯௪௩.) என்னும் 

ஆலிறும், எதிர்மறைபற்றிக் * கூறாமற் குறித்ததன் மேற் 
செல்லும் ' (கலி-௧.) என வரும் மல்லீறும், “கூறாமை கோக் 

Be a குறிப்பதிவான்' (தள் அரக, ) என்னும் மகர வைகாச 

விறுற் கொள்க,
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ஏன்னகளவியு மென்றதனான், இன்றி, அன்றி, அல் 

லது, அல்லால் என வருங் சூறிப்புவினையெச்சமுங்கொள்க. 
பிறவுமன்ன:1 (௩௨) 

௨௩௰. அவற்றுள் 

முதனிலை மூன்றும் வினைமுதன் முடி.பின. 

இதன் போருள் : மேற்சொல்லப்பட்ட பதினைந்து 
வினையெச்சத்துள், முதற்கணின்ற செய்து, செய்யூ, செய்பு 

என்னு மூன்றும், தம்வினை முதல்வினையான் முடியும் என்ற . 
வாறு. 

உதாரணம் : உண்டு வந்தான், உண்ணா வக்தான், 
உண்குபு வந்தான் எனவும்; கற்று வல்லனாயினான், கல்.லூ 

வல்லனாயினான், கற்சூபு வல்லனாயினான் எனவும் வரும். 

 உரற்கால் யானை யொடித்துண் டெஞ்யெ யாஅவிரி 

கிழற்றுஞ்சும் ? (குறுந் ௨௩௨.) எனச் செய்தெனெச்சம் 

வினைமுதல் வினையல்லா வினையான் முடிந் ச.தாலெனின் :-- 

௮. * வினையெஞ்சு செவியும் வேறுபல் குறிய (சொல்- 

௪௫௭.) என்புழிப் பெறப்படும். 

இ முன்னர் 

£ வினையெஞ்சு சளெவிக்கு வினையுங் குறிப்பு 

நினையச் தோன்றிய முடிபா கும்மே” (சொல்-௪௬௨.) 

னப் பொதுவகையான் முடிவனவற்றை எதிசது நோக்கி 

Pena மூன்றும் வினைமுதன் முடிபினவென நியமித்த 
ary. ௮ஃதேல், இதனையும் ஆண்டே கூறுகவெனின் :-- 

அண்டுச் செய்து செய்யூச் செய்பு என்னு மூன்றுமெனக் 

களந்தோதுவதல்லது, முதனிலை மூன்றுமெனக் தொகுத் 
தோ தலாகாமையானும், ஈண்டு இயைபுடைச் தாகலானும், 

ஆண்டுக் கூறாது ஈண்டுக் கூறினாசென்பது. (nm) 

௨௩௧. அம்முக் களவியுஞ் சினைவினை தோன்றிற் 
சினையொடு முடியா முதலொடு முடியினும் 
வினையோ ரனைய வென்மளஞார் புலவர்.
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இதன் பொருள் : வினைமுசன் முடிபினவாயெ ௮ம் 
மூன்றுசொல்லும், இனைவினை நின்று இனைவினையோடு மூடி. 

யாது முதல்வினையோடு முடியினும், வினையானொருதன் 
மைய என்றவாறு. 

வினையானொருதன்மைய வென்றது, முதல்வினை யோடு 
முடியினும் மூதலொடு சனைக்கொற்றுமையுண்மையாந் பிற 

வினைகொண்டனவாசா, வினைமுதல்வினை கொண்டனவேயா 

மென்றவாது. 

உதாரணம் : கையிற்று விழ்ர்தான், கையின் வீழ்ச் 
தான், கையிறுபு விழ்ந்தான் என வரும். 

[ உசற்கால் யானை யொடித்துண் டெஞ்சய ' என்புழிப் 

போலக் கையிற்றென்னுஞ்செய்தெனெச்சம் கையிறவெனச் 

செயவெனெச்சப் பொருட்டாய் நின்றதெனவமையும், இச் 

சூத்திரம் வேண்டாவெனின் :---அற்றன்று : வினைமுதல் 
வினை கொள்ளாதவழியன்தே ௮து பிறபொருட்டாயஅ 7 

வினைமுதல்வினை கொண்டு தன்பொருளேயுணர்த்துவதனைப் 

பிறபொருண்மே ஸனின்ற பகத். பொருந்தாமையான், 

௮து கடாவன் றென்க.][ (௩௪) 

௨௬௨. எனை யெச்சம் வினைமுத லானு 

மான்வத் தியையும் வினை நிலை யானும் 
தாமியன் மருங்கின் முடியு மென்ப. 

இதன் பொருள் : முதனிலை மூன்௮மல்லாத அறவினை 

யெச்சம், வினைமுதல் வினையானும், அண்டு வந்து பொருக் 
தும் பிறவினையானும், வசையறையின்றித் தாமியலுமாற் 

றன் முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : மழை பெய்தெனப் புகழ் பெற்றது, 

மழை பெய்தென மாங்குழைத்தது எனவும்; மழை பெய் 
யியசெழுகர்தத, மழை பெய்யியர் பலி கொடுத்தார் எனவும் 7 

மழைபெய்யிய முழங்கும், மழைபெய்யிய வான் பழிச்சு 

தும் எனவும் / மழை பெய்யிற் புகழ்பெ௮ம், மழை பெய் 

யிற் குளகிறையும் எனவும் ? மழை பெய்யப் புகழ் பெற்ற,
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மழை பெய்ய மரங்குழைத்தது எனவும்) மழை பெய்தற்கு: 

முழங்கும், மழை பெய்தற்குக் கடவுள் வாழ்த்துதும் என 

வும்) இறந்தபின் னிளமை வாசாது, கணவன் இனிதுண்ட 

பின் காதலிமுக மலர்ந்தது எனவும் அவை வினைமுதல் 

வினையும் பிறவினையுல் கொண்டவாறு கண்டுகொள்க, ௮ல் 

லனவும் இருவகை வினையுங்கோடல் வழக்கினுட் கண்டு 

கொள்க. 

வசையறையின்் தி இருவகை வினை யுங்கோடலின் *வினை 

யுங் சூதிப்பு-கினையத் தோன்றிய முடிபா கும்மே” 

(சொல்-௪௩௨.) என்னும் பொதுவிதியான் முடி. வனவற்றை 

எண்டுக் கூறல்வேண்டாவெனின் -வினையெச்சங்களுள் 

ஒருசாசன வினைமுதல் வினை கொள்ளுமென் றதனான், ஏனை 

யெச்சம் பிறவினையே கொள்ளுமோ இருவகை வினையுவ் 

கொள்ளுமோ என்றையமாம் - அதனான் ஐயகீங்க இவ்வாறு 

கூறல்வேண்டு மென்பது. 

௮ஃதேல், வினையொடு முடிதல் ஈண்டுக் கூறப்பட்ட 

மையின் எச்சவியலுள் “குறிப்பு முடிபாகும்' என வமையும், 

வினையுமெனல் வேண்டாவெனின் ;:--குறிப்புமென்னுமும் 

மையாற் தழுவப்படுவது சேய்த்தாகலித் தெத்தென விளக் 

காமையாலும், வினைமுதலென்பது பெயர்க்கும் வினைக்கும் 

பொதுவாகலாலம், விளையுமெனல் வேண்டுமென்பது. (கடு) 

உ௨௩௩.பன்முறை யானும் வினையெஞ்சு களவி 

சொன்முறை முடியா தடுக்குத வரினு 

முூன்னஅ மூடிய முடியுமன் பொருளே. 

இதன் பொருள் : ஒரு வாய்பாட்டானும் மற்றப் பல 

வாயப்பாட்டானும் வினையெஞ்சுளெவி அச்சொற்கண்முை ற் 

யான் முடியாது ஆடுகஇவெரினும், முன்னின் தவெச்சம் முடிய 

ஏனையவும் பொருண் முடிந்தனவாம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : உண்டு தின்றோடிப் பாடி வந்தான் என 

வும், உண்டு பருகூத் தின்குபு வந்தான் எனவும் வரும்.



யியல்] சொல்லதிகாரம் உார்ள் 

முன்னது முடிய முடியுமென்றாராயினும், உண்டு 

தின்று மழை பெய்யக் குளநிறையும் என்றவழி, முன்னதன் 

ஜொழிலான் ஏனைய முடியாமையின், பன் முறையான் அடுக் 
குங்கான் மூன்னதன் ஜொழிலான் முடிதற்கேற்பனவே 

கொள்க. 

சொன்முறை முடியாமையாவது தம்மொடு தாமும் 

பிறசொல்லு முடியாமை. 

உண்டு வந்தான் ; தின்று வந்தான் எனச் சொற்றொ 

ம் வினை யியைதன் மாபு. அங்கானகில்லா தூ தம்முளியை 

பில்லன அடுக்கி வரது இறுதி வினையெச்சத்திற்கு முடி. 

பாடிய சொல்லான் எல்லாம் முடியினும் இழுக்காதென 

அமைத்தவாறு, 

வினையெச்சம் பன்முறையானு மடுக்கி ஒருசொல்லான் 

மூடியுமெனவே, பெயசெச்சம் ஒருமுறையானடுக்கி ஒரு 

சொல்லான் முடியுமென்பதாம். 

் நெல்லரியுமிருர்தொழுவர் ? (புறம்-௨௪.) என்னும் 

புறத்தோகைப்பாட்டினுள் . * தென்கடற் றிசைமிசைப் 

பாயுக்து ? எனவும், *தண்ருரவைச்சர் தூங்குக்து' எனவும், 

எல்வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து ? எனவும், * முர்நீர்ப் 

பாயும் ? எனவும் செய்யுமென்னும் பெயசெச்சமடுக்கி 

் ஓம்பா Pans மாவே எளெவ்வி புனலம் புதவின் மிழலை £ 

என்னும் ஒருபொருள்கொண்டு மூடிந்தவானு கண்டு 

கொள்க. அங்குத் “தாங்கா வுறையு ணல்லூர் கெழீஇய” 

என்னும் பெயசெச்சம் Dente வந்தத. பிறவு 

மன்ன. வட டட ரை Sma.’ (௩௬) 
tae at at 

௨௩௪. நிலனும் பொருளும் saa கருவியும் 

வினைமுதற் கிளவியும் வினையு முளப்பட 

வவ்வறு பொருட்குமோ ரன்ன வுரிமைய | 

செய்யுஞ் செய்த வென்னுஞ் சொல்லே.



டார் ௮. தொல்சாப்பியம் ். [வினை 

வினையெச்சமுணர்த்தி, இனிப் பெயசெச்சமுணர்த்து 

இன்றார். 

இதன் போருள்-: செய்யும், செய்த என்னுஞ் சொற் 

கள், தொழின்முதனிலை யெட்டனுள் இன்னதற்கு இ௫ பய 

னாக என்னும் இசண்டொழித்து ஏனை யாறுபொருட்கும் 

ஒத்த வுரிமைய என்றவாறு. 

இவற்றிற் கொத்தவுரிமைய வெனவே, ஒழிந்த விரண் 

டத்கும் இவற்றோ டொப்ப வுரியவாகா, சிறுபான்மை யுரிய 

வென்றவாமஞும். 

உதாரணம் : வாழுமில், கத்குநூல், gid gaan ob, 

வனையுங்கோல். இதும் பார்ப்பான், உண்ணுமாண் எனச் 

செய்யுமென்னும் பெயசெச்சதது உம்மீ௮ு காலவெழுத்துப் 

பெருது ஆறுபொருட்கு முரித்தாய் வந்தவாறு. புக்கவில், 

உண்ட சோறு, வந்தகாள், வென்றவேல், ஆடிய கூத்தன், 

போயின போக்கு எனச் செய்தவென்னும் பெயசெச்சத் 

இறுஇயகசம் கடதறவும் யகர னகாமும் ஊர்ந்து ௮ப்பொருட் 

குரித்தாப் வந்தவாறு. கோய் தீருமருக்து, கோய் தீர்ந்த 

மருந்து என்னு மேதப் பொருண்மை கருவிக்க ணடகங்கும். 

௮சசன் ஆ கொக்கும் பார்ப்பான், ௮ கொடுத்த பார்ப் 

பான் எனவும் ; ஆடை, யொலிக்குங்கூலி, ஆடையொலித்த 

கூலி எனவும் ; ஏனை யிரண்டற்குஞ் சிறுபான்மை யுரிய 

வாய் வந்தவாறு, ் ் 

எல்லைப்பொறாள் பஃறொழில்பத்தி வருஞ் இறப்பின் 
ராகலிற் ஜொழின் .முதலொடு கூறாது ௫ இன்மை யுடைமை 

ஈரற்றக் தர்தல்” (சொல்-௭௮.) என்னும் பொருண்மையாற் 

றழீஇக்கொண்டாராகலின் , பழமுதிருங்கோடு, பழமுதிர்க்த 

கோடு எனச் சிறுபான்மை எல்லப்பொருட் குரியவா தலுன் 

கொள்க. 

நின்ருகங் காணு மருக்தினே னென்னுமால்' (சூறிஞ் 

இக்கலி-௨௪.) என்புழிக் காட்சியை மருக்தென்றானாதலின், 

காணு மருந்தென்பது வினைப்பெயர் கொண்டதாம்.



யியல்] : சொல்லதிகாரம் உ௱௯- 

(பொச்சாவாக் கருவியாற் போற்றிச்செயின்: (கூறள்-டு௩௭. க 
என்புழிப் பொச்சாவாச் கருவியென்பதமது. “அறு சென்ற : 
வியர் : என்புழி வியர் -ஆ௱சேறலான். வச்ச காரியமாகலின், 
செயப்படு பொருட்கணடங்கும்: opp ூலானியன்ற . 
அரவக் ஒற்றுமை சஈயத்தால் நூற்ற கலிங்கமெனப் 

படும். .* நூலாக் கலிங்கம் வாலசைக் கொளீஇ” (பதித்றுப் 

பத்து enh பத்து ௧௨.) எனப் பெயசெச்சத்தி னெ இர்மறை. 
பொருட்பெயர் கொண்டு நின்றதாம். பிறவுங் கூறப்பட்ட 
பொருட்க ணடங்குமா .றறிர் தடக்சக் கொள்க. உண்டான் 
சாத்தன், மெழுகற்றுத் இண்ணை என்புழி உண்டான் மெழு 

இற்று என்னு முற்றுச்சொல் வினைமுதலுஞ் செயப்படு 

பொருளுமாகய பொருட்குரியவாமாறுபோல, இவ்விரு 
வகைப் பெயசெச்சமும் நிலமுதீலாய பொருட்குரியவா 

மென அவற்றது ௮றுபொருட்கு a See eee 
முடிபு எச்சவியலுட் பெழப்படும். ;: 

பொருளைக் செவி யென்ளூர். “4 

நிலமுதலாயினவற்றைப் பேவசெச்ன் பொருளென்- 
னாத ( முடிக்குஞ் சொல்லெனின், ௮வ்வறபொருட்கு மென். 
னாது அவ்வறு பெயர்க்கு. மென்றோ வார். ஓதவே, *பெய. 

செஞ்சு களவி பெயரசொடு மூடி.மே' (சொல்-௪௩௩.) என்- 

ஞ் சூத்திரம் வண்டமர் ; அசஞன் இவை ..ெ cl 
ளென்றலே.யுசை; 

௮ம் ஆமென்பன முதலாக அகரமீருகக் னத ane 

யிடைச்சொற்குக் கூறப்பட்ட : காலயெழுத்துச். சிறிய 
சிதைக்துவரினும், சறுபான்மை பிறவெழுத்அப் பெறினும்," 

அண்ண்ணர் வடை யோர் வழக்கு நோக்க: ee 

கொள்க. ட. (கள 

௨௩௫. அவற்றொடு தவறில் செய்யுமென் களவி 

.... முதற்கண் வரைந்த மூவீற்று முரித்தே. 
இதன் பொருள் 2 நிலமுகலாகிய பொருளோடு வருங் 

கால் செய்யுமென்னுஞ் சொல், விலக்கப்பட்ட பல்லோர் 

௨௭



உ௱௰ .. தொல்காப்பியம் [வினை 

படர்க்கை முன்னிலை தன்மை யென்னும் மூ£வகைக்கும், 

உரித்தாம் என்றவாறு, 

உரித்தாய் வருமாறு :எஞ்செ சளவி' (சொல்-௨௨௫.) 

என்னுஞ் சூத்இரத்திற் காட்டினாம்.. 

அவற்ஜொடு வருவழியெனச் செய்யுமென்னுஞ் சொல் 

அப்பொருண்மைச் குரித்தாயும் உரித்தன்றியும் வரும் இரு 

நிலைமையும் உடைத்தென்பது பெறுதும். அவற்றொடு 

வரு கில்மை பெயசெஞ்சு சளவியாம் ; அவற்றொடு வாசா 

நிலைமை ஸமாற்றுச்சொல்லாம். (௮ஃதேல், YS முற்றுச் 

சொல்லாதற் கண்ணும் பெயசெஞ்சு கிளவியாதற் கண் 

ணும் வேற்றுமை யென்னையெனின் :-- ஏனைஞுற்றிற் 

கும் ஏனையெச்சத்திற்கும் வேற்றுமை யாவதே எண்டும் 

வேற்றுமையா மென்க.7 1மூற்௮ச் சொல்லிற்கும் எச்சத் 

இற்கும் வேற்றுமை யாதெனின் :-- பிறிதோர் சொல் 

லோடியையாது தாமே தொடசாதற்கேத்கும் வினைக்சொல் 

மற்றூம் பிறிதோர்சொத்பத்றியல்லது கிற்தலாற்றா வினைச் 

சொல் எச்சமாம் ] இது தம்முள் வேற்றுமை யென்கி][௮ஃ 

தேல், உண்டானென்பது சாத்தனென்னும் பெயரவாவி 

யன்றே : நிற்பது, தாமே தொடசாமென்றது என்னை 

யெனின் :-- அற்றன்னு : உண்டான் சாத்தான் என்றவழி, 

எத்தையென்னும் அவாய்நிலைக்கண் சோற்றையென்ப 

வக்இியைந்தாற்போல, உண்டான் என்றவழி யாசென்னும் 

அவாய்நிலைக்கண் சாத்தனென்பது வத்தியைவதல்லது, அப் 

பெயர்பத்றியல்லது. கித்தலாற்று. நில்மைத்தன்னு அச் 

சொல்லென்பது. இவ்வேற்௮ுமை விளங்க ஆரியர் முற் 

அச்சொல்லென்றம், எச்சமென்றும், அவத்திற்குப்பெயர் 

கொடுத்தார். ] (௩௮) 

உ௨௩௭.பெயரெஞ்சு களவியும் வினையெஞ்சு 

, [கிளவியு 
“5 மெதிர்மறுத்து மொழியினும் பொருணிலை 

[ இரியா.



யியல்] சொல்லதிகாரம் ௨௧௧ 

இதன் போருள் : பெயசெச்சமும் வினையெச்சமும், 
செய்தற்பொருளவன்றி அச்செய்தற்பொருண்மை or Br 
மறுத்துச் சொல்லினும், இவ்வெச்சப் பொருண்மையிற் 

கிரியா என்றவாறு. 

பொருணிலையாவது தம்மெச்சமாயெ பெயரையும் 
வினையையுங்கொண்டல்லது அமையாத நிலைமை. : என் 
சொல்லீயவாறோவெனின் :--செய்யும் செய்த எனவும், 
செய்து செய்யூ செய்பு எனவும் பெயசெச்சமும் வினை 
யெச்சமும் விதிவாய்பாட்டா னேதப்பட்டமையான், ஆண் 
டுச் செய்யா, செய்யாது! என்னு மெதிர்மறை வாய்பாடு 

. அடங்காமையின், அவை எச்சமாகல் பெறப்பட்டின்று, 
அதனால் அவையும் அவ்வெச்சப்பொருண்மையித் திரியாது 

் பெயரும் வினையுங்கொள்ளுமென எய்தாததெய்துவித்த 
ar DI. . 

உதாரணம் : உண்ணாவில்லம், உண்ணாச்சோ௮, உண் 
ணுக்காலம், வனையாக்கோல், ஓதாப்பார்ப்பான், உண்ணா 
வூண் எனவும்) உண்ணா வந்தான் உண்ணாமைக்குப் 
போயினான் எனவும் வரும். 

உண்ணா என்பது உண்ணும், உண்ட என்னுமிரண்டத் 

கும். எதிர்மறையாம். உண்ணாத என்பஅமது. உண்ணாது 
என்பது உண்டு, உண்ணார, உண்குபு என்பனவற்றிற்கெ£ர் 
மறை. உண்ணாமைக்கு என்பது, உண்ணியர், உண்ணிய, 
உணற்கு என்பனவற்றிற்கும், உண்ண எனச் செயற்கென் 

பது பட வரும் செயவெனெச்சத்திற்கும் எதிர்மறையாம். 
உண்ணாமை, உண்ணாமல் என்பனவுக்தாம் அதற்கு ௪2ர் 

மறையாம். பிறவும் எதிர்மறைவாய்பா டுளவேற் கொள்க, 

_ உண்டிலன், உண்ணாநின்றிலன், உண்ணலன் உண் 
ணான் என முற்றுச்சொல்லும் எதிர்மறுத். து கிற்குமாகலின், 
பொருணிலை இரியாதென அதற்கோதாசாயிற் றென்னை 
யெனின்:---விதிவினைக்கும் எதிர்மறைவினைக்கும் பொஅவாக 

ஈறுபற்றி ஓஇயதல்லது விதிப் பொருளவாகய வாய்பாடு 
பற்றி ஓதாமையின், ஆண்டுக் கட்டுசையில்லை யென்க. (௩௯௮)



௨௧௨ இ தால்காப்பியம் [வினை 

௨௩௭. தத்த மெச்சமொடு சிவ-ணுங் குறிப்பி 

்.... ஸனெச்சொல் லாயினு மிடை நிலை வரையார். 

இதன் போருள் : தத்தமெச்சமாகிய வினையோடும் 

பெயசோடும் இயையும் குறிப்பையுடைய எச்சொல்லா 

யினும், இவ்வெச்சத்திற்கும் ௮வற்றான் முடிவனவாகய 

தமக்கும், இடைகிற்றல் வசையார் என்றவாறு. 

உதாரணம் : உழுது சாத்தன் வர்தான்;, உழுதே 

சொடு வந்தான் எனவும்) கொல்லுல் காட்டுள் யானை, 

கொன்ற காட்டுள் யானை எனவும் வரும். 

சவணாங்குறிப்பின் வசையாசெனவே, இவளுக்குறிப் 

பின் வசைப வென்பதாம். சிவளுக்குறிப்பினவாவன, ஒரு 

தலையாக எச்சத்தோ டியைந்து கில்லாது நின்ற சொல் 

லொடும் தாமே செல்வரின் கவர்பொருட்படுவன. உண்டு 

விருந்தொடு வத்தான் ; * வல்ல மெறிந்த ஈல்லிளங் கோசர் 

தந்ைத மல்லல் யானைப் பெருவழுதி ் என்றவழி விருந் 

தொடுண்டென வினையெச்சத்தோடு மியைதலிற் பொருள் 

சவர்க்கும் ழ வல்லமெறிதல் சல்லிளங்கோசர்க்கும் THE 

மாகலின் அண்டும் பொருள்கவர்க்கும் $ அன்ன சிவணுச் 

சூதிப்பினவாம். ர 

எச்சொல்லாயினு மென்றதனான், உழுதோடிவந்தான், 

கவளங்கொள்ளாக் களித்த யானை என எச்௪மும்: இடை 

நிலை.யாதல் கொள்க. 

சாத்தன் உண்டு வக்தான், அறத்தை wre oor விரும்பி" 

னன், உண்டான் வத்த சாத்தன் என ஏனைத்தொடர்க்கண் 

ணும்  பிறசொல் இடைகித்த லொக்குமாயினும், எச்சத் 

தொடர்க்கு இடைகிற்பனவத்தின்௧ண் ஆசாய்ச்சியுடைமை 

யாத் கூறினர். ் (#0) 

௨௩௮. அவற்றுள் 

... ” செய்யு மென்னும் பெயசெஞ்சு கிளவிக்கு 

| மெய்யொடுங் கெடுமே யீ ற்றுமிசை யுகா. 

- மவ்விட னறித. 'லென்மனார் புலவர்.



மியல்] - சொல்லதிகாரம் ௨௧௩ 

இதன் போருள் : :மேத்சொல்ல்ப்பட்ட எச்சங்களுட் 

செய்யுமென்னும் பெயசெச்சத்இற்கு ஈற்றுமிசை நின்ற 

ard தின்னா னாரப்பட்ட மெய்யொடுங்கெடுமிட மறிக 

என்றவாறு, ் 

- செடுமிடமறிக வென்றது, அவ்விற்றுமிசையுகாம் 

யாண்டுல் கெடாது வசையறுக்கவும்படாஅு சான்றோர் 

வழக்வனொள்ளும் செய்யுளுள்ளும் வர்தவழிக் சண்டு கொள்ச 

வென்றவாறு. 

உதாரணம் : வாவும்புசவி, போகும்புழை என்பன 

ஈற்றுமிசையுகாம் மெய்யொடுங்கெட, வாம்புசவி, போம் 

புழை என. நின்றன. பிறவும் வக்தவழிக் கண்டு கொள்௫. 

.செய்யுமென்னும் பெயரெஞ்சு களவிக்கு ஈற்றுமிசை 

யூகா மெய்யொடுங்கெடு மெனவே, செய்யுமென் மாற்றுச் 

சொற்கு ஈற்றுமிசையுகசம் ண்ண ன ப் மெய் 

யொழித்துங் கெடு. மென்பதாம். 

உதாரணம் : * அம்ப லூரு மவஜனொடு மொழியே! 
(கு.ற-டுக.) ‘ err ஞடைவென் ஜோழியுங் கஓழ்மே ் என. 

வரும், பிறவுமன்ன. ் (௪௯) 

௨௩௯. செய்தெ னெச்சத் திறந்த கால 
-மெய்திட னுடைத்தே வாராக் காலம். 

இதன் பொருள் : செய்தென்னும் விளையெச்சத்தெஅ 
- இறந்தகாலம் வாசாக்காலத்தை எய்துமிடமுடைத்து என்ற 
வது, ச் ணன . 

். ஈண்டுச் செய்தெனெச்சத்திறக்தகால மென்றது முடி. 

பாய் வரும் வினைச்சொல்லா னுணர்த்தப்படும் தொழிற்கு 
அவ்வெச்சத்தா னுணர்த்தப்படுக் தொழில் முன்நிகழ்தலை. 

௮ வாராக்கால மெய்துதலாவது, ௮ம் முன்னிகழ்வு எதை 

யாமல் அவ்வெச்சம் எதிர்காலத்து வருதல். - : 

உதாரணம் : நீயுண்டு வருவாய், . உழுது வருவாய் 
எனச் செய்கெனெச்சம் பொருள். சிதையாமல் or Si 

காலத்து வந்தவாறு கண்டு கொள்க.



௨௧௪ தொல்காப்பியம் [வினை 

(எய்திட னுடைதச்தே வாசாக் காலம் என்றதனான், 

உண்டு வந்தான், உழுது வந்தான் என அ௮வ்வெச்சம் இறந்த 

காலத்து வருதல் இலக்கணமென்பதாம். 

இறந்தகாலத்துச்சொல் எதிர்காலத்து வந்ததாயினும் 

4” அமைகவெனக் காலவழு வமைத்தவாறு, (௪௨) 

௨௪௫. முத்நிலைக். காலமுத் தோன்று மியற்கை 
யெம்முறைச் சொல்லு திகழுங் காலத்து 

மெய்த்திலைப் பொஅச்சொற் களத்தல் 

| வேண்டும். 

இதன் போருள் : மூன்றுகாலத்தம் உளதாம் இயல்பை 

யுடைய எல்லாப்பொருளையும் நிகழ்காலத் அப் பொரு 

ணிலைமையுடைய செப்பு கென்னாடு சொல்லாற் இளக்சு 
௨. என்றவாறு. 

மூந்நிலைக்காலமுக்கோன்ன மியற்கை யெம்முறைப் 

_ eee மலையது நிலையும் ஞாயிறு தங்கள இயக்கமு 
“. முதலாயின. அவற்றை இறக்தகாலச்சொல்லானும், எதிர் 

3: காலச்சொல்லானும், ஏனை நிகழ்காலச்சொல்லானும் சொல் 

லாது, இறந்தகாலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் அகப்படுத்.து 

மூன்று காலத்திற்கும் பொதுவாய் கித்குஞ் எழக் 

னுஞ்சொல்லாஜ் சொல்லுக என்றவாறு. 

பொதுச்சொற் செத்தல்வேண்டு மெனவே, முற்று 

னும் பெய்செச்சத்தானுங் ளெக்க வென்பதாம். 

உதாரணம் : மலை கித்கும், ஞாயிதியங்கும் இங்க 

ஸியங்கும் எனவும்? * வெங்கதிர்க் சசலியொடு மதிவலக் இரி 

SHS SW வையத்து ” எனவும் வரும். 

நிகழ்காலச் சொல்லாயினும் ஒருகாற் பொதுவாக 
௮டைமையாற் பொதுச்சொல்” எனனுர். 

. நிகழ்காலச்சொல் இறந்த காலமும் எதிர்காலமூ 

மூணர்த்துதல் வழுவாயினும் அமைகவென அமைத்த 

வாறு. (௪௩)
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௨௪௧. வாராக் காலத்து நிகழுங் காலத்து 

மோராங்கு வரூஉம் வினைச்சொற் களவி 
யிறந்த காலத்துக் குறிப்பொடு இளத்தல் 
விசைந்த பொருள வென்மனார் புலவர். 

இதன் பொருள் 2 எதிர்காலத்தும் நிகழ்காலத்தும் ஒரு 

படியாக வரும் வினைச்சொற்பொருண்மை இறந்தகாலத்தாற் : 

சொல்லுதல் விரைவு பொருகாயுடைய என்றவாறு, 

சோறு பாணித்தவழி உண்ணாதிருக்தானைப் போகல் 

வேண்டும் குறையுடையானொருவன் இன்னுமுண்டிலையோ 

என்றவழி, உண்டேன் போந்தேன் என்னும் ; உண்ணா 

“Bera gu உண்டேன் போந்தேன் என்னும் ; ஆண்டு எதிர் 

காலத்திற்கும் நிகழ்காலத்தித்கும் உரிய பொரு விசைவு 

பற்றி இறச்தகாலத்தாற் கூறியவாறு கண்டுகொள்க. 

தொழில் இறந்தனவல்லவேனும், சொல்லுவான் 

கருச்து வகையான் இறச்சனவாகச் சொல்லப்படுதலின், 
(குறிப்பொடு கிளத்தல்: என்றார். 

எதிர்காலத்துப் பொருண்மையைக் எெத்தலும், கிகழ் 

காலத்துப் பொருண்மையைச் சளத்தலும் என இசண்டாக 

லான், (விசைந்தபொருள” வென்மார். . 

இ அவுல் காலவழுவமைதி. (௪௪) 

௨௪௨, : மிக்கதன் மருங்கின் வினைச்சொற் சட்டி 
யப்பண்பு குறித்த வினைமுதற் ளெவி' 
செய்வ தில்வழி நிகழுங் காலத்து 
மெய்பெறத் தோன்றும் பொருட்டா 

[ கும்மே. 

இதன் போருள் : மிக்ககன்கண் நிகழும் வினைச்சொல்லை 
கோக்கித் திரிபின்றிப் பயக்கும் ௮ம் மிக்ககனது பண்பைச் 
குறித்து வரும் வினைமுகற்சொல், சுட்டிச் சொல்லப்படுவ 

தோர் வினைமுதலில்லாதவிடத்து, நிகழ்காலத்தான் யாப் 

பு௮அத்த பொருகாயுடைத்தாம் என்றவாறு.
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ap த்சியும் தெய்வமுமாகிய- காரணங்களுட் டெய்வஞ். 

இறெந்தமையான், அதற்குக் காரணமாகிய அவஞ்சேய்தல் 

தாயைக்கோறன்.. முதலாகிய தொழிலை ‘Nee gn’ ore apr. 

தெய்வமாய இருவினை. Wee sor soir வினைச்சொல்லாவன, 

சலஞ்செய்கான், தாயைக் கொன்றான் என்னுந் தொடக்கத் 

gor அப்பண்பு குறித்த வினைமு.தற்ளெவியாவன, சுவர்க் 

கம். புகும், "நிசயம் புகும் என்பன யரவன் ஐவஞ்செய்தான் 

அவன் சுவர்க்கம் புகும், யாவன் முயைக் கொன்றான் Dar 

னிசயம். புகும் . எனவும்?) ஒருவன் றவஞ்செய்யிற் சுவர்க்கம் 
புகும், தாயைச் கொல்லி ஸனிச௰ம் புகும் எனவும் மிக்கதன் ' 

வினைச்சொ னோக்கி ௮ம் மிக்கதன்.றிரிபில் பண்பு குறித்த 
வினைமூதற்ளெவி நிகழ்காலத்தான் ais sour கண்டுகொள்க: 

அப்பண்பு குறித்தவென்பதற்கு மிக்கசாகய இரு 

வினைப்பயனுறுதல் ௮வ்வினைமுதற் கி கயெல்பென்ப.து' குதித்த 

வென்று உரைப்பினு மமையும், 

“” பொதுவகையாகக் கூறாது ஒருவற் சுட்டியவழி,, அவன் 

றவஞ்செய் து சுவர்க்கம் பு /க்கான், புருவன் என ஏனைக்காலத் 

தற் சொல்லப்ப்டுதலின், அவ்வாறு ஒருவற்சட்டுதலை நீக்கு 

SHS; வினைமுத்ற்செவியாயினுஞ்: செய்வதில்வழியென்றார்.. 

here eae gs செய்கையை யென்பாரு முளர். 

- விளைச்சொலென்றாரேனும், தவஞ்செய்தான் சுவர்க்கம் 

புகும், தாயைக் சொன்னா. னிரயம் ப்கும் என விளைப்பெய 
சாய் வருதலுங் கொள்க. BO 

தவஞ்செய்யித் சுவர்க்கம் ப்குவன் என ன எதிர்காலத் தாற் 

சொல்லப்படுவதனை நிகழ்காலத்தாற் சொல்லுதல் வழுவாயி 

னும் அமைகவென வழு வமைத்தவாறு, 

அ௮ஃதேல், ¢ இயற்கையுர் தெளிவுங் இளக்குங் காலை * 

(சொல்-௨௪௫.) என்புழி இது தெளிவாயடங்குமெனின்:-- 

அற்றன்னு : இயற்கையு் தெளிவும் சிறந்த காரணமாகிய 

தெய்வத்தானாக பிறிகொன்றானாக இரிதலுடைய, இது 

இரிபின்றாகலானும், ..இறந்தகாலத்தாம் ,சொல்லப்படாமை
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யானும், ஆண் டடங்காதென்பது. இதன இரிபின்மையும் 

அவற்றது திரிபுடைமையும் விளக்குதற்கன்றே, ஆரியர் 
 மிக்கதன் மருங்கின் ! என்றும் * இயற்கையும் தெளிவுங் 

இளக்குல் sro’ என்றும் ஓதுவாசாயிற் றென்பது. (௪௫) 

௨௪௩. இதுசெயல் வேண்டு மென்னுங் களவி 
மிருவயி னிலையும் பொருட்டா கும்மே ' 
தன்பா லானும் பிறன்பா லானும். 

இதன் போருள் : இ௫ செயல்வேண்டு மென்ப௫ பட 

வருஞ்சொல், தன்பாலானும் பிறன்பாலானுமென எரிடத் 

அம் நிலைபெறும் பொருண்மையையுடைத்தாம்: என்றவாறு. 

தானென்று செயலது வினைமுதலை. 

* இதல்வேண்டும். என்றவழி வேண்டுமென்பது ஓதற்கு 
வினைமுதலாயினாற்கும் ௮வனோதலை விரும்புக் தக்தைக்கும் 

ஏற்றவாறு கண்டு கொள்க. 

இதனான் ஒருசார்வினைச்சொற் பொருள்படுக் Pecan 

பாடுணர்த்தினார்; உணர்த்தாக்காற் தெற்றென விளங்காமையி 
ட“ னென்பது. (ear) 

௨௪௫. வன்புற வரூஉம் வினாவுடை வினைச்சொ ( 

லெதிர்மறுத் தஅுணர்த் அதற் குரிமையு சே, 

[மூடைத்தே. - 
இதன் போருள் : துணிந்து திட்பமெய்அதத்கு வரும் 

வின்ுவையுடைய வினைச்சொல் வினைநிகழ்வுணர்த்தாது எதிர் 

மனுத்துணர்த்துதற்கு உரித்தாதலுமுடைத்து என்தவான, 
வினாவாவன ஆ, ஏ, ஓ என்பன. 

கதத்தானாக களியானாக ஒருவன் நெருளா.து ஒருவனை 

வைதான்? அவன்றெருண்டச்சால், வையப்பட்டான் நீ 

“யென்னை வைதாய் என்றவழிதச் தான் வைதவை யணராமை 

யான் வைதேனே யென்னும்£ ஆண்டவ வினாவொடு வந்த 

விளைச்சொல் வைதிலே னென்னும் எதிர்மறைப்பொருள் 

aH
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பட வந்தவாறு கண்டுகொள்க. வினாவொடு வந்தவழி: ௭இர் 
மறைப்பொருள் படுமாறென்னையெனின்:-- சொல்லுவான் 

குறிப்புவகையான் எதிர்மறைப்பொரு ளணர்த்திற் றென்க. 

எதிர்மறைப்பொரு ளூணர்த்திற்று ஆண் டேகாசமாகலின், 
வினைச்சொல் எஇர்மறுத் துணர்த் அதற் குரிமையு முடைத் 

தென்றல் நிரம்பாதெனின்:---எதிர்மறையாயின பயன்தரு 

வன வினாவுடை வினைச்சொ கெள்றுவாகளிள், அடக் 

மறுக்சல், பாண்டையதென மறுக்க, 

வினைநிகழ் வுணர்த்தற்பாலது வினையது நிகழாமை 

யுணர்த்துதல் வழுவாயினும் ௮மைகவென வினைச்சொற் 

பற்றி மபுவழு வமைத்தவாறு. (௪௪) 

௨௪௫. வாராக் காலத்து வினைச்சொற் களவி 

மிறப்பினு நிகழ்வினுஞ் சிறப்பத் தோன்று 
மியற்கையுந் தெளிவுங் இளக்குங் காலை. 

இதன் பொருள் : எதிர்காலத்துக்குறிய வினைச்சொற் 

பொருண்மை, இயற்கையாதலும் தெளியப்படுதலும் 

சொல்லுமிடத்து, இறஈ்சகாலச் சொல்லானும் நிகழ்காலச் 

சொல்லாலும் விளங்கத் தோன்றும் என்றவா. 

இயத்கை யென்பது பெற்றி முதலாயினவற்றா னுண 

சப்படுவது. தெளிவு. தற் றெளிவான் வருவது. 

ஒருகாட்டின்௧கட் பேரவார் கூறைகோட்படுதல் ஒரு 
தயாகக் கண்டு இஃதியற்கையென்று அணிந்தான், கூறை 
கோட்படாமுன்னும், இக் காட்டுட் போற் கூறைகோட் 

பட்டான், கூறைகோட்படும் என்னும். எம்பு மூட்டை 

கொண்டு தெத்றி யேறின் மழை பெய்தல் தாலாத் தெளிக் . 
தான், ௮வை மூட்டைகொண்டு தெத்தி யேதியவழி, மழை 

பெய்யாமுன்னும், மழை பெய்த, மழை பெய்யும் என் 

னம். ஆண்டு எதிர்காலத்திற்குரிய பொருள் இறக்தகாலத் 

தானும் கிசழ்காலத்தானும் கோன்றியவா கண்டு கொள்க. 

இது காலவழு வமைத்தவாறு. (௪௮)



யியல்] சொல்லஇகாசம் ௨௧௯ 

௨௪௬. செயப்படு பொருளைச் செய்தது போலத் 

தொழித் திபடக கிளத்த லும் வழக்கயென். 
[ மரபே. 

இதன் பொருள் : செயப்படுபொருளைச் செய்த வினை 

முூதல்போலத் தொழிற்படச் சொல்லுதலும் வழக்கன்கண். 

இயலுமாபு என்றவாறு. 

வழக்யன்மரபெனவே, இலக்கணமன் றென்றவாரும். 

உதாரணம் : இண்ணை மெழுகிற்று, கலங் np Bo 

என வரும். 

.. இண்ணை மெழுகப்பட்டது, 'கலங் டியது 

என்றுமன் னாகற்பாலது அவ் வாய்பாடன்றி வினைமுதல் 
வாய்பாட்டான் வருதலும் வழக்கினு ஞண்மையான் அமைக 

வென வினைச்சொற்பற்றி மாபு வழு வமைத்தவாறு. 

செயப்படுபொருா வினைமுதல் வாய்பாட்டாற் களத் 

தலேயன்் றி, எளிதின டப்படுதனோக்கி அரிசதொனேயட்டது 

எனச் செயப்படு: பொருளை, வினைமுகலின் Ae Spins 
ெத்தலும் வழக்கியன் மாபென்றற்கு, (தொழிற்படக்கெத். 

தலும்' என்றார். இதனைக் கருமகருக்த னென்ப.. (௪௯) 

௨௪௭. இறப்பே யெதிர்வே யாயிரு காலமுஞ் 
சிறப்பத் தோன்று மயங்குமொழிக் களவி. 

இதன் போருள் : இறப்பும் எதிர்வுமாகிய இரண்டுகால 

மும் மயங்குமொழிப் பொருளாய் விளங்கக் தோன்றும் 

என்றவாறு. 

உதாரணம் : இவர் பண்டு இப் பொழிலகத்து வி 

யாடுவர்; நாளையவன் வாளொடு வெகுண்டு வந்தான் பின், 8 

யென்செய்குவை என வரும். 

அவ்விரண்கொலமும் மயங்குமொழிப் பொருளாய்க் 

தோன்று மெனவே, அவற்றை யுணர்ச்துஞ்சொன் மயங்கு 

மென்றவாரும். Leer பெயரும் வினையுமாய் மயங்கு
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தலின்? மயங்கு வினைச்சொற் ளெவி யென்னாது பொதுப் 
பட 'மயங்குமொழிக் களவி: என்னார். 

தோன்றுமென்பது பெயசெச்சமெனினு மிமுக்காது. 

பண்டு விளையாடினார் என்றும் காளை வருவன் என்று 

மன்றே கூறற்பாலது; அவ்வாறன்.றித் தம்முண் மயங்கக் 

கூறினு மமைகவெனச் கரலவழு வமைத்தவாறு, (௫௰) 

௨௪௮. எனைக் காலமு மயங்குதல் வரையார். 

இதன் பொருள் : இறப்பும் எதிர்வுமேயன்றி நிகழ்கால 
மும் அவற்றொடு மயங்கும் என்றவாது, 

உதாரணம் : இவள் .பண்டு இப்பொழிலகத்து விளை 
யாடும் எனவும், காளை வரும் எனவும் வரும். 

சிறப்பத்தோன்௮ மெனவும், மயங்குதல்வசையா ரென 
வும் கூறினார்; இறப்பும் எதிர்வும் மயங்குதல் பயின்.று வருத 
லானும், அத்துணை கிகழ்காலமயக்கம் பயின்று வாசாமை 
யானு மென்க, 

. மூன்றுகாலமுச் தம்முண்மயங்குமென்றாசேனும், ஏற் 
புழியல்லதஅு மயங்காமை கொள்க. ஏற்புழிச் கொள்ளவே, 
வந்தானை வருமென்றலும் வருவானை வந்தானென் தலுமென 

இவை முதலாயினவெல்லாம் வழுவென்பதாம் பிறவுமன்ன. 

கு ழு 5 

வினையியல் முற்றிற்று.



௭. இடையியல் 

௨௪௯. இடையெனப் படில பெயரொடும் . 

| வினையொடு 

நடைபெற் றியலுந் தமக்கியல் பிலவே. 

் நிறுத்த முறையானே இடைச்சொலுணர்த்திய வெடுத் 
அக்சொண்டார். அதனான் இவ்வோச்அு இடையியலென் 
னும் பெயர்த்தாயிற்று. மொழிக்கு முன்னும் பின்னும் 

வருமாயினும் பெரும்பான்மையும் இடை வருதலின் இடைச் 
சொல்லாயிற்று, 

இதன் போருள் : இடைச்சொல் என்று சொல்லப் 
படுவன . பெய்ரொடும் வினையொடும் வழக்குப்பெற் றிய 

அம்? தாமாக நடக்கு மியல்பில என்றவாறு, 

* இடைச்சொற் களவியு முரிச்சொற் பெவியு 
மவற்.றுவழி மருங்கிற் ரோன்றும் * (சொல்-௧௫க,) 

என்றகனான் இடைச்சொற் பெயரும்வினையுஞ் சார்ந்து 
வருசல் பெறப்பட்டமையால், பெயசொடும் வினையொடு 

நடைபெற்றியலுக் கமக்கியல்பில வென்றது, ஈண்டுப் பெய 

ரும் வினையுமுணர்தீ தும் பொருகைச் சார்ந் து நின்னு அவற்றை 

வெளிப்படுப்பதல்லது தமக்செனப் பொருளுடையவல்ல 

வென்றவாளஞும். ் 

உதாரணம் ் “௮துகொ றோழி காமகோழே? (கு.று-டு.) 

எனவும், * வருகதில் லம்மவெஞ் சேரி சேச ' (௮கம்-௨௪௬.) 

எனவும், பெயரும் வினையுஞ்சார்ர். து அப்பொருளை வெளிப் 

படுத்தவாறு சண்டு கொள்க, 

சார்ர்து வருதல் உரிச்சொற்குமொத்தலின், தமக் 
கெனப் பொருளின்மை இடைச்சொற்குச் ,இறப்பிலக்கண 

மாம். தமக்கயெல்பிலவே யென்றது, சார்ந்தல்லது வாசா 

வென வலியு௮த்தவாறு,
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பெய்சொடும்' வினையொடு ஈடைபெற்றியலுக் தமக் 

இயெல்பிலவெனப் பொதுப்படக் கூறியவதனால், சாரப்படுஞ் 

சொல்லின் வேருய் வருதலேயன்றி, உண்டனன், உண் 

டான் எனவும்) என்மனார், என்றினோர் எனவும்; அருங் 

குரைத்து எனவும் அவத்றிற்கு௮ப்பாய் வருதலுங் கொள்க. 

1இனி ஒருசை:---* இடைச்சொஜற்ளெவியும் உரிச்சொற் 

ளெவியும் அவற்றுவழி மருங்கிற் றோன்றும் * என்பதற்கு, 

சார்க்து வருதலான் இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல்லுஞ் 

இறப்பில இவை யுட்படச்சொன் னான்காமென்பதுகருத்தாக 

லின், இடைச்சொற் பெயரும் வினையுஞ் சார்ர்து வருமென் 

னும் வேறுபாடு அதனாற்பெறப்படாது. என்னை? இடைச் 

் சொழ் பெயர் சார்ந்தும் உரிச்சொல் வினை சார்க் தும் வரினும் 

அவற்றது சிறப்பின்மையுஞ் சொன் னான்காதலும் உணர்த்து 

தல் இதையாதாகலான். அதனான் இடைச்சொற் பெயரும் 

வினையுஞ்சார்ந் து வருமென்பது இச் சூத்திரத்தாற் கூறல் 

வேண்டு மென்ப. அவ்வுசை யுரைப்பார் * பெயரினும் வினை 

யினு மெய்தடுமாமி * (சொல்-௨௯௭.) என்பதற்கும். பெய 

ரும் வினையுஞ் சார்ந்தென்று பொருளுசைப்ப.£[ (௪) 

௨௫௰. அவைதாம் 
... புணரியனிலையிடைப் பொருணிலைக் 

| | | [குததவும்' 
வினைசெயன் மருங்கிற் காலமொடு 

- [வருதவும்” 
“வேற்றுமைப் பொருள்வமி னுருபா G poy 7 

மசை நிலைக் இளவி யாசி வருறவு* 

மிசை நிறைக் இளவி யாகி வரு BOY 

தத்தங் குறிப்பிற் பொருள்செய் குதவு * 
மொப்பில் வழியாற் பொருள்செய் . 

ர | [குதவுகென் 
றப்பண் பினவே அுவலுங் காலை.



யியல்] சொல்லதிகாரம் ௨௨௩. 

இதன் பொருள் : மேற்சொல்லப்பட்ட இடைச்சொற் 
கள்தாம், இரண்டு சொரழ் புணருமிடத்து ௮ப் பொருணிலைக் 
குதவுவனவும், வினைச்சொல்லை முடிக்குமிடத்துக் காலப் 
'பொருளவாய் வருவனவும், செயப்படுபொருண்முதலாகயே 
வேற்றுமைப்பொருட்சண் உருபென்னுவ் குறியவரய் வரு 
வனவும், பொருளுடையவன்றிச் சார்த்திக் சொல்லப்படுர் 
துணையாய் வருவனவும், வேறுபொரு ஞணார்க்காது இசை 
நிறைத்தலே பொருளாக வருவனவும், தத்தங்குறிப்பாற் 
பொருளுணர்க் அவனவும், — கோன்றுதவறி, அல் 

ToT பட சொல்லுமிடத் அ என்றவாறு. 

புணரியனிலை புணரியலது நில். ஆண்டுப் பொரு ' 
ணிலைஃ்குதவுதலாவது, எல்லாவற்றையும் என்புழி வற்றுச் 
சாரியை நிலைமொழிப்பொருள் ௮ஃறினைப்பொருளென் 

- பது பட வருதலும், எல்லா நம்மையும் என்புழி ஈம்மூச் 
சாரியை அப்பொருள் தன்மைப்பன்மை யென்பது பட 
வருதலுமாம். அல்லனவும் தாஞ் சார்ந்து வரும் மொழிப் 
பொருட்கு உபகாரமுடையவாய். வருமா ஜோர்ர்து கொள் 
ளப்படும். அல்லாக்கால், சாரியை மொழியாகா வென்பது, 

வினைச்சொல் ஒருசொல்லாயினும் மூதனிலையும் இ௮தி 

நிலையும் இடைச்சொல்லுமாகப் பிரித்துச் செய்கை செய்து 
காட்டப்படுதலின், . 'வினைசெயன்மருக்கின்' என்ரார். ௮ம் 
முடிபுணர்த்தாமைக்குக் காரணம் * புணரிய னிலையிடை 
யுணாத் தோன்றா ? என்புழிச் சொல்லப்பட்ட. அவற் 
ள் ஒருசாரன பாலுணர்க்தாமையானும், எல்லாக் கால 
மூணர்த்துதலானும், * 

வேற்றுமைப் பொருளவாய் வருவன பிறசொல்லுமூள 
வாகலின், அவற்றை நீக்குதற்கு உருபாகுகவுமென்றார். பிற 

சொல்லாவன * கண்ணகன் ஞாலம்' *ஊர்க்கா னிவந்த 

காலமொடு வருநவும் ? என்ஞார். 

Gur gout’? (குறிஞ்சிக்கலி-௨௰.) என ஏழாம்வேற்றுமைப் 

பொருட்கண் வருங் சண் கால் முதலாயினவும், * அனையை 

பாகன் மாதே” (புறம்-௪.) ' சிறர்சோன் பெயான் பிறந்த
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மாதே * இயல்புளிக் கோலோச்சு மன்னவன்” (குறள்-௨௨.) 

என மூன்றாம்வேற்றுமைப் பொருட்சண் வரும் மாறு உளி 

என்பனவும், அன்ன பிறவுமாம். ௮ஃதேல், வேற்றுமை 

யுருபுமென்றோதுவார்; ஓதவே, இவை நீங்குமெனின்:- . 

௮ஃதொசக்கும். ௮வை தம்மையுர் தழீஇக்கோடற்கு வேற்று 
மைப் பொருள் வயின் ? என்றார். அவை வருங்கால் நிலை 

மொழியுருபித்கேற்ற செய்கை ஏற்புழிப் பெறுதலுமுடை 
மையின், * உருபாகுரஈவும் £? என்றார். இஃஅ இருபொரு 

ளுணர்த்தலான் இருதொடசாகக்கொள்க. 

அசைத்தல் சார்ச் அதல். பொருளுணர்த்தாது பெய 

சொடும் வினையொடுஞ் சார்த்இச் சொல்லப்பட்டு கிற்றலின், 

அசைநிலை யாயிற்று. அவை அந்தின்முதலாயின. புகழ்ச் 

இரகு  மல்லசோ பெரிதே' : உரைத்திசினோசே” எனச் 

சார்ந்த மொழியை வேறுபடுத்து நிற்றலின், அசைகிலைச் 

சொல்லாயின வென்பாரு முளர். 

செய்யுட்கண் இசைகிறைத்து நிற்றலின், இசை 
நிறையாயின. 

குறிப்புச் சொல்லுவான் கண்ணதாயினும் அவன் 

குறித்ச பொருளைத் தாங்குறித்து நிற்றலின், தத்தங்குறிப்பி 

னென்றார். சொல்லுவான் குறித்த பொருகைத் தாம் 

'விளக்குமெனவே, * கூரியதோர் வாள் * என மன்னானன் றி 

ஓசைவேுபட்டான் ஒருகாற் நிட்பமின்றென்னுந் தொடக் 

கத்து ஓழியிசைப்பொருடோன்றலும் பெறப்படும். பொருட். 

கும் பொருளைப் புலனாகவுடைய உணர்விற்கும் ஒற்றுமை 

கருதிப் பொருளுணர்வைப் பொருளென்றார். * மிகுதி செய் 
யும் பொருள” (சொல்-௨௯௯.) என்பது முதலாயினவற்திற் 
கும் ஈதொக்கும். 

ஓக்குமென்னுஞ் சொல்லன்றே ஒப்புமை யுணர்த்து 
வது? அ௮ச்செரல் அண்டின்மையான் ஒப்புமை தோன்றாமை 

யான், ஒப்பில் வழியாலென்றார்; உவமையொடு பொருட்கு 

ஒப்பில்லையென்றாரல்லசென்பது. ஓக்குமென்னுஞ்சொல்லை 
ஒப்பென்முசென்பாருமூளர். ஓப்பில்வழியாற் பொருள்.
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செய்குசவாவன, அன்ன, எய்ப்ப, உறழ, ஒப்ப என்பன 
முதலாகப் பொருளதிகாசத்துக் கூறப்பட்ட முப்பத்தாற 
னுள் ஓக்குமென்ப தொழிய ஏனையவாம். 

சாரியையும், வேற்றுமையருபும், உவமவுருபும், குறிப் 
பாற் பொருளுணர்த்துமாயினும், புணர்ச்சிக்கண் உபகாரப் 
படுதலும் வேற்றுமைத்தொசைக்கும் உவமத்கொசைக்கும் 

அவவுருபுபற்றி இலக்கணம் : கூறுதலும் முதலாகிய பய 
னோக்கி, இவற்றை Carma கூறினார். 

இடைச்சொ லேழனுள்ளும் முதனின்ற மூன்றும் 
மேலே யுணர்த்தப்பட்டமையான் முன் வைத்தார். ஓப் 

-பில்வழியாற் பொருள் செய்குக முன்ன ௬ணர்த்தப்படுத 
லின் இறுதிக்கண் வைத்தார். ஒழிந்த மூன்றும் இவ்வோத் 
தன்கண் உணர்த்தப்படுதலின் இடை வைத்தார். (2) 

௨௫௧. அவைதாம் 

முன்னும் பின்னு மொழியடுத்து 

| | [வருதலுத் 
தம்மீறு திரிதலும் பிறிதவ ணிலையலு 

மன்னவை யெல்லா முரிய வென்ப. 

இதன் போருள் : மேற்சொல்லட்பட்ட இடைச்சொல், 
இடை வருதலேயன் றி, தம்மாற் சாசப்படுஞ்சொற்கு முன் 
னும் பின்னும் வருதலும், தம்மீது வேறுபட்டு வருதலும், 
பிறிதோ ரிடைச்சொல் ஒரிடைச்சொன்முன் வரு தலுமாயெ 

அத்தன்மையவெல்லாம் உரிய என்றவாறு, 

உதாரணம் : ₹அதுமன்' எனவும், (கேண்மியா: (புறம்- 

௧௪௮.) எனவும், சாசப்படுமொழியை முன்னடுத்து வக்தன, 

: கொன்னூர் £ (கு்-௧௩௮.) எனவும், * ஐஓவினிதே ? என 
வும், பின்னடுத்து வந்தன. * உடனுயிர் போகுக இல்ல £ 
(குறுந்-இ௭.) என ஈறு இரிந்து as sg. ் வருகஇல் லம்ம 

வெஞ்சேரி சே” (௮.கம்-௨௪௬.) என்பது பிறிதவ ணின்ற௮, 
௨௭.
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அ௮வைதாமெனப் பொதுவகையா னோக்கினாசேனும், 

வ்விலக்கணம் இவ்வோத்தின்சண் உணர்த்தப்படும் ௮சை oS அ 

நிலை முதலாகிய மூன்தற்குமெனக் கொள்க. 

௮ன்னவையெல்லா மென்றதனான், “மன்னை ச்சொல்் 

(சொல்-௨௫௨.) ;கொன்னைச்சொல்' (சொல்-௨௫௪.) எனத் 

தம்மை யுணரநின்றவழி ஈறு திரிதலும், *னகாசை முன்னர்” 

என எழுத்துச்சாரியை ஈறு இரிதலுங் கொள்க. (௩) 

௨௫௨.கழிவே யாக்க மொழியிசைக் இளவியென் 

றம்மூன் றென்ப மன்னைச் சொல்லே. 

இவ்வோத்தின்௧க ஹணணர்த்தப்படும் மூவகையிடைச் 

சொல்லுள், தத்தங் குறிப்பாற் பொருள் செய்குக. 

பொருளுணர்த் அதற் இறப்புப் பரப்புடைமையான் அதனை 

முன்னுணர்த்துகின்றார். 

இதன் போருள் : கழிவு குறித்து நிற்பதும், ஆக்கங் 

குறித்து நிற்பதும், ஓழியிசைப் பொருண்மை குறித்து தித் 

ப.துமென மன்னைச்சொன் மூன்றாம் என்றவாறு.. 

உதாரணம் : *சிறியகட் பெறினே யெமக்கயு மன்னே' 

(புறம்-உ-டு.) என்புழி மன்னைச்சொல் இனி ௮து கழித்த 

தென்னும் பொருள் குறித்து நின்றது. “பண்டு காடும 

னின் கயல் பிறழும் வயலாயிற்று் என்புழி ௮ஃதாக்கம் 

குறித்து கின்றது. ‘a Au srr arate’ என்புழித் தட்ப 

மின்றென்ருனும் இலக்கணமின் றென்முனும் எச்சமாய் 

apis சொற்பொருண்மை நோக்கி நின்றது. (௪) 

௨௫௩. விழைவே கால மொழியிசைக் கிளவியென் 

நம்ரூன் றென்ப தில்லைச் சொல்லே. 

இதன் பொருள் : விழைவு கூறித்தூ நிற்பதும், காலங் 

குறித்து நிற்பதும், ஆண்டொழிகந்து நின்ற சொற்பொருளை 

கோக் நிற்பதுமெனத் தில்லைச்சொன் மூன்றாம் என்றவாறு,
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உதாரணம் : 
 வார்ச்திலங்கு வையெயிற்றுச் ॥ன்மொழி யரிவையைப் 

பெறுகதில் லம்ம யானே” ் (குறச்-௧௪.) 

என அவளைப் பெனதற்க ணுளதாகய விழைவின்கண் வம் 
தீது. *பெற்றாங் கறிகதில் லம்மவிவ் வூசே ' எனப் பெற்ற 

காலத் தறிகவெனக் காலங்குறித்து நின்றது. 4 வருகதில் 

லம்மவெஞ் சேரி சே! (அ௮கம்-௨௭௬.) என வந்தக்கால் இன் 
னது செய்வலென்னும் ஒழியிசைப்பொரு ஸணோோக்கிற்று. (௫) 

௨௫௪. அச்சம் பயமிலி காலம் பெருமையென் 

றப்பா னான்கே கொன்னைச் சொல்லே; 

இதன் பொருள் : அச்சப்பொருளதும், பயமின்மைப் 

பொருளதஅம், காலப்பொருளதும், பெருமைப்பொருளது 

மெனக் கொன்னைச் சொன் ஸனான்காம் என்றவாறு, 

உதாரணம் 2 
* கொன்முனை யிரவூர் போலச் 

இலவாகுக நீதுஞ்சு நாளே : (கு௮ந்-க௧.), 

என்புழி அஞ்சி வாழுமூர் எனவும், 

. கொன்னே கழிர்தன் நிளமை ” (காலடி-௫ட.) 

என்புழிப் பயமின்றிக் கழிந்தது எனவும், 

: கொன்வால் வாடை நினதெனச் கொண்டேனோ * 

என்புழிக் காதலர் நீங்கிெய காலமறிந்து வரத வ
ாடை எனவும், 

£ கொன்னூர் அுஞ்சினும் யாச்துஞ் சலமே * (கு௮ச்-௧௩௮.) 

என்புழிப் "பேளூர் துஞ்சினும் எனவும், கொன்னைச்:சொல் 

நான்குபொருளும் பட வந்தவாறு கண்டு கொள்க, (௬) 

௨௫௫. எச்சஞ் சிறப்பே யைய மெதிர்மறை 

முற்றே யெண்ணே தெரிநிலை யாக்கமென் 

றப்பா லெட்டே யும்மைச் சொல்லே. 4 36 

இதன் பொருள் : எச்சங்குறிப்பது முதலாக ஆக்கங் 

குறிப்பதீறாக உம்மைச்சொல் எட்டாம் என்றவாறு.



ad 9} தொல்காப்பியம் [இடை 

உதாரணம்: சாத்தனும் வர்தான் என்னுமும்மை, 

கொற்றனும் வந்தானென்னும் எச்சங்குறித்து நிற்றலின்; ' 

எச்சவும்மை. கொற்றனும் வந்தான் என்பதூஉம், இதந்த 

சாத்தன் வரவாகிய எச்சங்குித்து நிற்றலின், எச்சவும்மை. 

(குறவரு மருளுங் குன்றத்துப் படினே” (மலை-௨௭டூ.) என் 

பது குன்றத்து மயங்கா தியங்குதற்கண் குறவர் சறரக்தமை 

யாற் சிறப்பும்மை. 

ஒன்று இரப்பான்போ லிளிவச் அஞ் சொல்லுமுலகம் 

புரப்பான். போல்வதோர் மதுகையு முடையன் 

வல்லாரை வழிபட் டொன்றறிர் தான்போ 

னல்லார்கட் டோன்று மடச்சமு முடைய 

னில்லோர் புன்க ணீகையிற் றணிக்ச 

வல்லான் போல்வதோர் வண்மையு மூடையன்” (கலி-௪௪.) 

என்புழி இன்னானென்னு துணியாமைக்கண் வருதலின் 

ஐயவும்மை. சாத்தன் வருதற்கு முரியன் என்பது, வாசா 

மைக்குழுரிய னென்னும் எதிர்மறையை ஓழிபாகவுடைத் 

தாய் நிற்றலின், எதிர்மறையும்மை. தமிழ்காட்டுமூவேந்தரும் 

வந்தார் என எஞ்சாப் பொருட்டாகலான் முற்றும்மை, 

© Sevan நிருக் தீயும் வளிய மாகா யமுமெனப் பூசமைந்து ் 

என்புழி எண்ணுதற்கண் வருதலின் எண்ணும்மை, இரு 

நில மடிதோய்தலிற் றிருமகளாமல்லள் அ௮ரமகளுமல்லள் 
இவள் யாசாகும் என்றவழித் தெரிதற்பொருட்கண் வரு 
தலிற் றெரிநிலையும்மை. திருமகளோ அ௮சமகளோ என்னாது 

௮வசை நீக்குதலின், ஐயவும்மையின் Cams ands. ஆக்க 

வும்மை வந்தவழிக் கண்டு கொள்க. உசையா௫ரியர் நெடி. 

யனும் வலியனுமாயினான் என்புழி உம்மை ஆச்கவ்குறித்து 

நிற்றலின் ஆக்கவும்மை யென்றார். * செப்பே வழீஇயினும் 

வசைநிலை யின்றே” (சொல்-௧௫.) என்னுமும்மை, வழுவை 

யிலக்கண மாக்கிக்கோடல் குதித்து நின் றமையின், ஆக்க 

வும்மை யென்பாரு ளர். டட (௪)
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௨௫௬.பிரி நிலை வினாவே யெதிர்மறை யொழியிசை 
தெரிநிலைக் கிளவி சிறப்பொடு தொகைஇ 
யிருமூன் றென்ப வோகா ரம்மே. 

4 

இதன் போருள் : பிரிகிலைப்பொருட்டாவது முதலாக 

இகாசம் ௮அறுவகைப்படும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : 4பானோ தேறே னவர்பொய் வழங்கலசே : 

(குறுஈ்-௨௧.) என்பது தேறுவார் பிறரிற்பிரித் தலித் பிரிநிலை 

யெச்சமாயிற்று. சாத்தனுண்டானோ என்பது வின்வோ 
காரம். யானோ கொள்வேன் என்ப, கொள்ளேனென்னு 

மெதிர்மறை குறித்து நிற்றலின், எதிர்மறை யேசகாசமாம். 

கொளலோ கொண்டான் என்பத, கொண்டுய்யப் போயினா 

னல்லனென்பது முதலாய ஓழியிசை நோக்க நிற்றலின், 
ஒழியிசையோகாசம். தஇருமகளோவல்லள் அ௮ரமசளோ 

வல்லள் இவள் . யார் என்றவழிச் தெரிதற்கண் வருதலிற் 

தெரிகிலையோகாசம். ஓஓபெரியன் என்பது பெருமை மிகுதி 
யணர்த்தலிற் சிறப்போகாசம். (௮) 

௨௫௪. தேற்றம் வினாவே பிரிநிலை யெண்ணே 4 
யீற்றசை யிவ்வைந் தேகா ரம்மே. 

இதன் போருள் : தேற்றேகாசமூதலாக எகாசமைக்து 
என்றவாறு. 

உதாரணம் : உண்டே௭ மறுமை எனச் தெளிவின்கண் 
வருதலிற் றேற்றேகாரம். நீயே கொண்டாய் என வினாப் 

பொருளுணர்த்தலின் வினாவேசாசம்.. ௮வருளிவனே கள் 

வன் எனப் பிரித்தலிற் பிரிகிலையேகாரம். நிலனே நீசே 

தீயே வளியே என எண்ணுதற்கண் வருதலின் எண்ணேகா 

சம். *கடல்போதற் மோன்றல் காடிறச் தோமே' (அகம்-௧.) 
என்பது செய்யுளிறுதிக்கண் வருதலின் ஈற்றசையேகாசம். 

வாடா வள்ளியங் காடிறக் தோசே ீ (குுந்-௨௧௬.) எனச் 
செய்யுளிடையும் வருதலின் ஈற்றசையென்பது மிகுதி 

நோக்கிச் சென்ற குறி, இஃ தசைநிலையாயினும் ஏகார 

வேறுபாடாகலின் ஈண்டுக் கூறினார். (௯)
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௨௫௮.வினையே குறிப்பே யிசையே பண்பே ' 

யெண்ணே பெயரோ டவ்வறு களவியுள் 

கண்ணிய நிலைத்தே யெனவென் கிளவி. 

இதன் போருள் : வினை முதலாகிய ஆறுபொருண்மை 

யுங் குறித்து வரும் எனவென்னு மிடைச்சொல் என்றவாறு. 

உதாரணம் : * மலைவான் கொள்கென வுயர்பலி தூஉய் 

(புறம்-௧௪௩.) என வினைப் பொருண்மையும், * துண்ணெனத் 

அடித்தது மனம்” எனக் குறிப்புப்பொருண்மையும், ஓல் 

லெனவொலித்தது என இசைப்பொருண்மையும், வெள் 

ளென விளர்த்தது எனப் பண்புப்பொருண்மையும், கில 

னென நீசெனத் தீயென வளியென என எண்ணுப்பொ 

ரூண்மையும், * அழுக்கா றெனவொருபாவி' (குறள்-௧௬௮.) 

எனப் பெயர்ப்பொருண்மையுல் குறித்து, என வென்னுஞ் 

சொல் வந்தவாறு எண்டு கொள்க, (0) 

௨௫௯. என்றென் கிளவியு மதனோ ரற்றே. 

இதன் போருள் : என்றென்னுமிடைச்சொல்லும் என 

வென்பதுபோல ௮வ் வானறுபொருளுங் குறித்து வரும் 

என்றவாறு. 

உதாரணம் : * ஈரைவரு மென்றெண்ணி (காலடி-௰௧.) 

எனவும், * விண்ணென்று விசைத்தது ? எனவும், * ஓல்லென் 

ஜொலிக்கு மொலிபுன லூரற்கு ? (ஐக்இணை ஓம்பது-௨௮.) 
எனவும், பச்சென்று பருத்தது எனவும், கிலனென்று 

நீசென்றனு தியென்று எனவும், பாரியென்றொருவனுளன் 

எனவும் வரும். 
(௧) 

இதன்போருள் :  அப்பான்னான்றே தில்லைச்சொல் ? 

என்று சொல்லப்பட்ட மூன்றனுள், விழைவின் கண் வருந் 

இல்லை கன்மைக்க ணல்லது வாராது என்றவாறு.
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தன்மைக்கண் வருதல் மேற்காட்டப்பட்டனவற்றுள் 

ளும் பிருண்டுங் சுண்டு கொள்ச, இடம் வசையறுத்தோ 
தாமையின், விழைவின்நில்லை தன்மைக்கண் வருதலும் 

மேலே பெறப்பட்ட தனைப் பின்னுங் கூறினார், ஏனையிடத்.து 
வாசாதென்று நியமித்தற்கென்பது. (௧௨) 

௨௬௧. தெளிவி னேயுஷஞ் சிறப்பி னோவு 
மளபி னெடுத்த விசைய வென்ப. 

இதன் போருள் : தெளிவின்கண் வரும் ஏகாசமுஞ் 
இறெப்பின்௧கண் வரும் ஓகாசமும் ௮ளபான் மிக்க இசையை 

யுடையவென்று சொல்லுவர் ஆசிரியர் என்றவாறு. 

அளபெடையாய் வருதல் மேற்காட்டப்பட்டனவற் 

அள்ளும் பிருண்டுங் கண்டு கொள்க. (௧௩) 

௨௬௨.மற்றென் களவி வினைமாற் றசை நிலை 
யப்பா லிரண்டென மொழிமனார் புலவர். 

இதன் பொருள்: மற்றென்னுஞ்சொல் வினைமாற் 
ம் அகைநிலையுமென இசண்டாம் என்றவாறு. 

உதாரணம் ; * மற்தறிவா நல்வினை யாமிகாயம் * 

(காலடி-0௯.) என்றவழி அ௮றஞ்செய்தல் பின்னறிவாமென 
அக்காலத்து வினைமாற்றுதலான் மற்றென்பது வினைமாற் 

றின்கண் வந்தது. * ௮துமற்றவலங்கொள்ளாது கொதுமற் 

கலுழும்? (குறுந்-௰௨.) என ௮சை நிலையாய் வந்தது, 

கட்டுசையிடையும் மற்றோ என ௮சை நிலையாய் வரும். (௧௪) 

௨௬௩.எற்றென் கிளவி யிறந்த பொருட்டே. 

இதன் போருள் : எத்றென்னுஞ் சொல் இறத்த 

பொருண்மைத்து என்றவாறு. 

உதாரணம் : * எற்றென் னுடம்பி னெழினலம்' என் 

பது என்னல மிறக்ததென்னும் பொருள்பட நின்றது. *எற் 

நேற்ற மில்லாருள் யானேற்ற மில்லாதேன்' என்பதூஉம்
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இதுபொழுது அணிவில்லாருட் டுணிவில்லாதேன் யான் 

என்ற துணிவிறரந்ததென்பது பட நின்ற. (௧௫) 

௨௬௪.மற்றைய தென்னுங் களவி தானே 

சுட்டுநிலை யொழிய வினங்குறித் தன்றே. 

,இதன் போருள் : மற்றையதெனப் பெயர்க்கு முத 

னிலையாய் வரும் மற்றையென்னும் ஐகாசவீற்றிடைச்சொல் 

சுட்டப்பட்டதனை ஒழித்து, அதனினங்குறித்து நிற்கும் 
என்றவாறு. 

ஆடை கொணர்ந்தவழி அவ்வாடை வேண்டாகதான் 

மற்றையது கொணொா வென்ஸும். . ௮ஃ அ௮ச்சுட்டிய வாடை 
யொழித்து ௮தற்னெமாய பிறவாடை ial நின்ற 
வா கண்டு கொள்க. 

பெரும்பான்மையும் முூதனிஃயாய் சின்றல்லது அவ் 

விடைச்சொற் பொருள்” விளக்காமையின், *மற்றையதென் 
னுங் களவி' என்றுர். சிறுபான்மை மற்றையாடை எனத் 
தானேயும் வரும். மற்றையஃது, மற்றையவன் என்னுக் 
தொடக்கத்தனவும் அவ்விடைச்சொன் முதனிலையாய 
பெயர். (Gar) 

௨௬ட.மன்றவென் கிளவி தேற்றஞ் செய்யும். 

இதன் போருள்: மன்றவென்னுஞ்சொல், தெளிவு 
பொருண்மையை யுணர்த்தும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : 
₹ கடவு ளாயினு மாக 

மடவை மன்ற வாழிய முருகே £ (கற்றிணை-௩௪.) 

என வரும். மடவையே யென்றவாளும். (௧௪) 

௨௬௬.தஞ்சக் கிளவி யெண்மைப் பொருட்டே. 

“ மூரசுகெழு தாயச் தரசே தஞ்சம்' (புறம்-௪௩.) எனத் 
தஞ்சக்ளெவி ௮சசுகொடுத்த லெளிதென எண்மைட் பொரு 
ளுணர்த்தியவாறு கண்டு கொள்க. (௧௮)
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௨௬௭௪.அந்தி லாங்க வசை நிலைக் களவியென் 
மூயிர ண்டாகு மியற்கைத் தென்ப. 

இதன் போருள் : அந்திலென்னுஞ்சொல், அங்கென் 
ம் இடப்பொருளுணர்த்துவதும் அசைநிலைய மென 

இசண்டாம் என்றவாறு, 

உதாரணம் 2  வருமே--சேயிழை யக்திற் கொழு 
கற் காணிய” (கு௮ந்-௨௯௩.) என்புழி ஆங்கு வருமென்ற 
வாறும். * ௮ந்திற் கச்சினன் கழலினன்” (௮கம்-௪௬.) என 
வாளாதே அசைத்து நின்றது. (௧௯) 

௨௬௮௮. கொல்லே யையம். 

குத்றிகொல்லோ மசன்கொல்லோ எனச் கொல் ஓயத் 
அக்கண் வந்தவாறு, (2.0) 

2 gra. TUCO Wovsal.* 

எல்லென்பது உரிச்சொனீர்மைத்தாயிலும், ஆரியர் 
இடைச்சொல்லாக ஓஇனமையான், இடைச்சொல்லென் று 
கோடும். 

 ஏல்வளை ! (புறம்-௨௪.) என எல்லென்பது இலங்குதற் 
கண் வந்தவாறு. (௨௧) 

௨௭௪௫. இயற்பெயர் முன்ன ராரைக் ளெவி 
பலர்க்குரி யெழுத்தின் வினையொடுமுடி மே. 

இதன் போருள்: இயற்பெயர் முன்னர் வரும் ஆசென்னு 
_மிடைச்சொஜழ் பலாறிசொல்லான் முடியும் என்றவாறு. 
  

* இலச்சகணச்கொத்து நூலாரியர், எல்லே விளச்சமெனப் 
பாடங்கொண்டுள்ளனர். சொல்லஇகாரம் ஒர் ஏட்டுப்பிரஇயில் 
எல்லே யிரச்சமெனப் பாடங்கோடற் கேதுவுண்மையின் இல 
இரச்சமெனப் பாடங்கொண்டு * எல்லே யிளங்கிளியே ? எனத் 
திருப்பாவையில் வரும் இப்பகுதியை யுதாரணமாகக் காட்டு 
கின்றனர். இப் பாவை யுரையாிறியர் * எல்லே” என்பதற்கு 
என்னே யெனப் பொருள்கொண்டுள்ளனர், 

RW
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ஈண் டியற்பெயசென்றது இருஇணைக்கும் ௮ஃறிணை 

யிருபாற்கு முறிய பெயரை. 

உதாரணம் : பெருஞ் சேந்தனார் வந்தார், மூடவனார் 

வந்தார், முடத்தாமக் கண்ணியார் வக்தார், தந்தையார் 

வந்தார் எனவும்) நரியார் வக்கார் எனவும் வரும். 

தாம், தான், எல்லாம், நீயிர், நீ என்னும் ஐந்து 

மொழித்து அல்லா வியற்பெய செல்லாவற்று முன்னரும் 

௮றிணை யியற்பெய ரெல்லாவற்று முன்னரும் ஆசைக் 
இளவி வருதலின், பெரும்பான்மை குறித்து * இயற்பெயர் 

முன்னர் * என்ருர். ் 

ஈம்பியார் வந்தார், ஈங்கையார் வந்தார் எனச் சிறு 

பான்மை உயர்திணைப் பெயர் முன்னர் வருதல் ஒன்றென 

முடித்த லென்பதனாற் கொள்க. 

ஆசைக்கிளவி கள்ளென்பதுபோல ஒற்றுமைப்பட்டுப் 

பெயரீராய் நிற்றலின், ஆரைக்ளெவி பலாறி சொல்லான் 

முடியுமென்றது அதனை யீருகவுடைய பெயர் பலா.மிசொல் 

லான் முடியு மென்றவாஞும். 

் பலர்க்குரி Que Ber வினையொடு முடிமே ? என 

ஆசைக் இளெவியதியல் புணர்த்தவே, ௮ஃது உயர்த்தற் 

 பொருட்டாதலும், தஇணைவழுவும் பால்வழுவும் அமைத் 
தலும் பெற்றாம். 

ஒருமைப்பெயர் முன்னர் ஒருமை சிதையாமல் ஆரைக் 
களவி வந்து பலரறிசொல்லான் முடிதலின், ஒருவரைச் 

கூறும் பன்மைக் களவியின் வேராதா லறிக. (௨௨) 

௨௭௧." அசை நிலைக் இளவி யாகுவழி யறிதல். ” 

ச... இதன் பொருள் : ஆசைக்ளெவி அசைநிலையாமிடமறிக 
என்றவாறு, 

உதாரணம் : * பெயரி னாய தொகையுமா ர௬ளவே” 

(சொல்-௬௭.) எனவும், * எல்லா வுயிசொடுஞ் செல்லுமார் 

முதலே: (எழுத்து-௬௧.) எனவும் வரும்.
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ஆகுவழியறித லென்றதனால், அசைநிலை யாங்கால் . 
உம்மை முன்னரும் உம்மீத்று வினைமுன்னரு மல்லது 
வாசாமை யறிக. சிறுபான்மை பிருண்டு வருமேனுவ் 
கொள்க. 

௨௪௨. ஏயுங் குரையு மிசை நிறை யசை நிலை 
யாயிரண் டாகு மியற்கைய வென்ப. 

இதன் பொருள்: ஏயென்னு மிடைச்சொல்லும் குரை 
யென்னு மிடைச் சொல்லும் இசை நிறையும் அசைநிலையு 
மென ஓசொன்றிசண்டாம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : * ஏஎயிஃகொத்த னென்பெருன் கேட் 
டைக் காண் : (கலி-௬௧.) என்பது இசைகிறை. ஏஎயென் 
சொல்லுக என்பது அசைநிலை. + ons sr தானே யது 
பெறலருங் குசைத்தே? (புறம்-௫.) என்பது இசைநிறை. 
£பல்குசைத் துன்பங்கள் சென்று படும்” (கு.றள்-௧௦௪டு.) 
என்பது அசைநிலை. 

தொடர்மொழி முதற்கட் பிரிக்துகின்றல்லது பெரும் 
பான்மையும் ஏகாரம் இசைநிறையும் அசைநிலையு மாகாமை 
யின், சார்ந்த மொழியோடு ஒன்றுபட் டி சைத்து இடையும் 
இறுதியும் நிற்குர் தேற்றேகாச மூதலாயினவற்ஜோடு 
ஒருங்கு கூருது வே கூறினர். 

௮ஃதேல், இதனை கிரனியைப் பொருட்டாகக் கொண்டு 
ஏ :இசைநிஹை குசை அசைநிலை யென்றாசால் உசை 
யாசிரிய செனின் :--௮ற்றன்௮: மற்று 263 என் 
பனபோலப் பொருள் வகையான் வேறுபடுவனவற்றை 

இசண்டா மென்பதல்லஅ, சொல்வசையான் இசண்டாய 

சொல்லை இசண்டா மென்றதனான் ஓர் பயனின்மையின், 
அவர்க்கது கருத்தன் றென்க. ௮ல்லதாஉம், ஒரு சொல்லே 
இசை நிறையும் ௮சைகில்யுமாக லுடைமையான் அவற் ற 

 யூடன் கூறினா சென்னாக்கால் இசைகிறையும் அசைநிலையும் 
ஒருங்கு மயங்கக் கூறலாமாகலானும், அவர்க்கது கருத் 

தன்மை யுணர்க. (௨௪)
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2௨௪௩. மாவென் இளவி வியங்கோ ளசைச்சொல். 

இதன் பொருள் : மாவென்னு மிடைச்சொல் வியங் 

கோளைச் சார்ச்து அசைகிலையாய் வரும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : *புற்கை யுண்கமா கொற்கை யோனே ' 

என வரும். ் (உட) 

௨௪௪. மியாயிக மோமதி யிகுஞ்சின் னென்னு 

மாவயி னாறு முன்னிலை யசைச்சொல். 

இதன் பொருள் : மியா முதலாகிய ஆம் முன்னிலை 

மொழியைச் சார்ந்து வரும் அ௮சைச்சொல்லாம் என்ற 

வாறு. 

உதாரணம் : கேண்மியா சென்மியா எனவும், “கண் 

பனி யான்றிக வென்றி தோழி” எனவும், * காமஞ் செப் 

பாது கண்டது மொழிமோ ': (குறு-௨.) எனவும், * உசைமதி 

வாழியோ வலவ” எனவும், * மெல்லம் புலம்ப கண்டி.கும் ” 

எனவும், : காப்பும் பூண்டி.சிற் கடையும் போகல்” (அகம்-௪.) 

எனவும் வரும். 

௨௭௫. அவற்றுள் 

இகுமுஞ் சின்னு மேனை மிடத்தொடுத் 
தகுநிலை யுடைய வென்மனார் புலவர். 

இதன் போருள் : மேற்கூறப்பட்ட ஆறனுள், இகுமுஞ் 

தன்னும் படர்க்கைச்சொல்லோடுக் தன்மைச்சொல்லோடும் 

பொருந்து கிலையடையவென எய்தியதன்மேற் சறப்புவிதி 

வகுத்தவாறு. 

உதாரணம் : * கண்டிகு மல்லமோ : (ஐங்கு௮-௧௨.) 

எனவும், “கண்ணும் படுமோ வென்றிசின் யானே” 

(௧ற்-௬௧.) எனவும், தன்மைக்கண் வக்தன. * Lape DG 

மல்லசோ பெரிதே” எனவும், * யாரஃ த.திந்திச னோமே' 

(குறு-௧௮.) எனவும் படர்க்கைக்கண் வந்தன. (267)
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௨௭௪௭௬. அம்மகேட் பிக்கும். 

இதன் பொருள் : அம்மவென்னு மிடைச்சொல் ஒரு 

வனை ஒருவன் ஒன்று கேளென்ன சொல்லுதற்கண் வரும் 

GOTO MOT MI}. 

உதாரணம் : * அம்ம வாழி தோழி ? (ஐங்-௩.௧.) என 
வரும். 

மீயா இக முதலாகிய ௮சைகிலை ஒரு பொருளுணர்த்தா 

வாயினும் முன்னிலைக்கணல்லது லாசாமையான் அவ்விட 

'முணர்விக்குமாறுபோல, ௮ம்மவென்பதூஉம் ஒரு பொரு 

ளுணர்த்தாதாயினும் ஒன்றனைக் கேட்பிக்குமிடத்தல்லஅ 
வாரசாமையான் அ௮ப்பொருளஞுணர்விக்குமென்பஅ விளக்கயெ, 

கேட்பிக்குமென்ரார். (௨௮) 

௨௪௪. ஆங்க வுரையசை. 

இதன் பொருள் : ஆங்கவென்னுமிடைச்சொல் கட் 
டுசைக்கண் ௮சை நிலையாய் வரும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : ட ஆங்கக்குயிலு மயிலுங்காட்டி ? என 

வரும். (௨௯) 

௨௭௮. ஒப்பில் போலியு மப்பொருட் டாகும். 

இதன் போருள் : ஒப்புமையுணர்த்தாத போலிச்சொல் 
௮ம் ஆல்கவென்பதுபோல உசையசையாம் என்றவாறு. 

உதாரணம் : மங்கலமென்பதோரூருண்டு போலும் 

என வரும். 

போலும் போல்வது என்னுக்தொடக்கத்துப் பலவாய் 
பாடுக் தழுவுதற்குப் போலியென்றார். * நெருப்பழழ் சேர்ந் 
தக்கா னெய்போல்வதூஉம் £ (காலடி-௭௨௪.) என்பதுமத. 

அசைகிலையும் பொருள் குறித்தல்லது நில்லாமையின் 
! (அப்பொருட்டாகும்' என்றார். (௩௰)
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௨௪௯. யாகா 
பிறபிறக் கரோபோ மாதென வரூஉ௨ 
மாயேழ் சொல்லு மசை நிலைக் கிளவி. 

இதன் போருள் : யா முதலாகிய ஏழிடை.ச்சொல்தும் 

அசைகிலயாம் என்றவானு, 

உதாரணம் : யா பன்னிருவர் மாணாக்கருள சகத்திய 

னார்க்கு எனவும், ‘ புறகிழற் பட்டாளோ  விவளிவட் 

காண்டிகா ? எனவும், ! தான் பிறவரிசை ய.றிதலிற் றன்னுத் 

தூக்கி ? (புறம்-க௪௰.) எனவும், * அதுபிறக்கு எனவும், 

( கோதக விருங்குபி லாலுமசோ £ (கலி-௩௩.) எனவும், 

 பிரியின்-. வாழா தென்போ தெய்ய' எனவும், *விளிக்தன்று 

மாதவச் தெஸிர்தவென் னெஞ்சே.” (கற்.றிணை-௧௭௮.) 
எனவும் வரும். 

இடம் வசையமுமையின் இவை மூன்திடத்தித்குமுரிய, 

ஆங்கவும் ஒஓப்பில்போலியும் உரைதொடங்குறற் சண் 

ணும் ஆதரமில்வழியும் வருதலின் வேறு கூறினார். (ns) 

௨௮0.ஆக வாக லென்ப தென்னு 

மாவயின் மூன்றும் பிரிவி லசை நிலை. 

இதன் பொருள்: ஆக, ஆகல், என்பது என்னுமூன் 

கிடைச்சொல்லும், ௮சைலையாங்கால், இசட்டித்.து நிற்கும் 

என்றவாறு, 

பிரிவிலசைநில்யெனலே, தணித்து நின்னு அசைநிலை 
யாகாவென்பதாம். 

ஒருவன் யானின்னேன் என்றானும், நியின்னை என்றா 

னும், அ௮வனின்னன் என்றானும் கூறியவழிக் கேட்டான் 
ஆக ஆக, ஆகல் ஆகல் என்னும்? இவை உடம்படாமைக் 

கண்ணும் ஆதசரமில்வழியும் வரும். ஒருவனொன்றுரைப்பக். 
கேட்டான் என்பது என்பது என்னும் 7 ௮து ஈன்குரைத் 

தற்கண்ணும். இழித்தற்கண்ணும் வரும்.  பிுண்டு வரினும் 
வழக்கு நோக்கி யுணர்ர்து கொள்க, (௧௮)
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௨௮க௧.ஊரள பிசைக்கு மிறுதியி னுயிரே 

யாமிய னிலையுங் காலத் தானு 
மளபெடை.. நிலையுங் காலத் தானு 

_ மளபெடை யின்றித் தான்வருங் காலையு 
முூளவென மொழிப பொருள்வேறு படுதல் 
குறிப்பினிசையா னெறிப்படத் தோன்றும். 

இதன் பொருள் : இசண்டுமாத்திசையை யுடைத்தாய 
மொழிக்கீறாகா தெனப்பட்ட ஓஒளகாரம், பிரிவிலசைநிலை 
யென மேற்கூறப்பட்டன போல இரட்டித்து நிற்குமிடத் 
அம், இரட்டியாது அளபெடையாய் நிற்குமிடத்தும், Lar 
பெடையின்றிச் தான் வருமிடத்.அம், பொருள் Camus 

அள 7? அப்பொருள்வேுபாடு சொல்வான் குறிப்பிந்குத் 
தரகுமோசை வேஅபாட்டாற் புலப்படும் என்றவாு, 

பொருள் வேறுபாடாவன வழக்கு நோக்கச் சிறப்பும் 
மாஅ௮பாடுமாம். 

உதாரணம் 2 ஒளஓளவொருவன் Hoe, செய்தவாறு 

என்றவழிச் இறெப்புசத் தோன்றும், ஒருதொழில் செப் 
வானை ஓளஇஜன வினிச்சாலும் என்றவழி மா௮பாடு தோன் 
அம். ஒளஉ வொருவ ஸிரவலர்க் €ீக்சவாற௮ு. ஒளஉவினி 
வெகுளல் எனவும்/ ஒளவவன் முயலுமாு, ஒளவினித்தட் 
டுப்புடையல் எனவும்? அளபெடுத்தும் அளபெடாதும் 

வக்தவழியம், அப்பொரு டோன்றியவாறு கண்டுகொள்க. 
இதனை இக்காலத்து ஓகாசமாக வழங்குப, பிறபொருள்படு 
மாயினும் ௮றிச்அுகொள்க. 

ஈரளபிசைக்கு மென்றே யொழியின் நகெட்டெழுத் 
தெல்லாவற்றுமேலும், இறுஇயிலுயிரென்றே யொழியின் 

எகாவொகாச்துமேலுஞ்சேறலான், :ஈரளபிசைக்கு மிறுஇ 
யிலுயிர்' என்மூர். 

இ௫. தத்தங் குறிப்பிற். பொருள் செய்வதாயினும் 
அடுக்கி வருதலுடைமையான் ஈண்டு வைத்தார். (௩௩)
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௩௮௨.நன்றிற் றேயு மன்றீற் றேயு 
மந்திற் றோவு மன்னீற் றோவு 
மன்ன பிறவுங் குறிப்பொடு கொள்ளும். 

நன் தீற்றேயும் அன்.றீற்றேயுமாவன நன்றே அன்றே 

என்பன. அ்இீற்றோவும் அன்னீற்றோவுமாவன அந்தோ 

அன்னோ என்பன. ஈன்றின தீற்றின்கண் ஏயென விரியும். 

இவ்விரிவு ஏனையவற்திற்கு மொக்கும். ஈன் நீற்றேயென் 

பதனான் *ஈம்மூர்ர் து வரூ௨ மிகா வைகாசமும்' (சொல் - 

௧௬௩.) என்புழிப்போலச் சொன்முழுவதுங் கொள்ளப் 

படும். ஒழிர்தனவுமன்ன. 

குறிப்பொடுகொள்ளு மென்றது, மேலதுபோல இவை 

யும் குறிப்போசையாற் பொருளுணர்த்து மென்றவாறு. 

ஒருவன் ஒன்றுசைத்தவழி அதற்கு மேவாதான் 

நன்றே ஈன்றே, அன்றேயன்றே என அடுக்கலும் வரும்; 

அவை மேவாமைக்குறிப்பு விளக்கும். அ௮வனன்றே யிது 

செய்வான் என அடுக்காது நின்றவழி, அன்.றீற்றேவுக்குக் 

தெளிவு முதலாகிய பிறபொருளும் படும்.. ஏனையிரண்டும் 

அடுக்கயும் அடுக்காதும் இசக்கற்குறிப்பு வெளிப்படுக்கும். 

இவையுக் தத்தங் குறிப்பிற் பொருள் செய்குவன. 

அன்னபிறவு மென்றதனான், அதோ ௮தோ, சோ 

சோ, ஓக்கும் ஓக்கும் என்னுந் தொடக்கத்தன கொள்க. () 

உ ௩.எச்ச வும்மையு மெதிர்மறை யும்மையுந் 

தத்தமுண் மயங்கு முடனிலை மிலவே. 

இனி மேற்கூறப்பட்ட இடைச் சொல்லின்கட் படு 

மிலக்கண வேறுபா டுணர்த்துகின்ரார். 

தன் பொருள் : எச்சவும்மை நின் றவழி எஞ்சு 

பொருட்ளெவியாம் எதிர்மறையும்மைச் தொடர் வந்து தம். 

முண் மயங்குதலில என்றவா௮, 

சாத்தனும் வர்தான் கொற்றனும் வரலுரியன் எனின் 

இயையாமை கண்டுகொள்க.
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ஏனையும்மையொடு மயம்குதல் விலக்காசாயி D-O) poem Gor 
யெனின்:-- அவை எஞ்சுபொருட் இளவியவரய் வாசாமையி 
னென்பது. . (கடு) 

௨௮௪.எஞ்சுபொருட் கிளவி செஞ்சொ லாயிற் 
... பிற்படக் ளெவார் முற்படக் செத்தல். 

இதன் போருள் 2 எச்சவும்மையாற் நழுவப்படும் எஞ்சு 
பொருட்ெவி உம்மையில் சொல்லாயின் அவ்வும்மையில் 
சொல்லை அவ்வும்மைக் தாடர்க்குப் பின் சொல்லா முன் 
சொல்லுக, என்றவாறு, 

. உதாரணம் ;: சாத்தன் வர்தான் கொற்றனும் வந்தான் 
என வரும். கொற்றனும் வக்தான் சாத்தன் வந்தான் எனப் 
பிற்படக் செப்பின், முற்கூறியதனை விலக்குவதுபோன்னு 
பொருள் கொள்ளாமை கண்டுகொள்க. . 

£அடகுபுலால் பாகு பாளிதமு மூண்ணான் 
கடல்போலுங் கல்வி யவன்? 

என்பதும Gi. 

உம்மையடாதே தானே நிற்றலிற் செஞ்சொலென்ளர். 
செஞ்சொலாயின் முற்படக் இளக்கவெனவே, எஞ்சு 

பொருட்ளெவி உம்மையொடு வரிற் பிற்படக் இெச்க 
வென்றவாரும். (௩௬) 

௨௮௫.முற்றிய வும்மைத் தொகைச்சொன் மருங்கி 
... ஸனெச்சக் கிளவி யுரித்து மாகும். 

். இதன் போருள் : மூற்றும்மையடுத்து நின்ற தொகைச் 
சொல்லிடத்து எச்சச்சொல் அரித்துமாம் என் றவாறு. 

உதாரணம் : பத்துங்கொடால், அனைத் அங்கொடால் 
என்புழி முற்றும்மை தம்பொரு ஞளுணர்த்தாது சிலவெஞ்சக் 

. கொடுவென்னும் பொருள் தோன்றி நின்றவாறு சுண்டு 
கொள்க, 1.21. எப்ப ஒவர் 

்.. மூற்ததலென்னும் பொருளது பண்பு முத் சியவும்மை 
யென ஒற்றுமை ஈயத்தாற் சொன்மே லேறி நின்ற ௪. 

RG
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-உரித்துமாகு மெனவே, எச்௪ப் பொருண்மை குறி 

யாது நிற்றலே பெரும்பான்மை யென்பதாம். 

ஏற்புமிக்கோட லென்பதனான் எச்சப்படுவது எதிர் 

மறைவினைக்கணென்று கொள்க. பத்துங்கொடு என்பது 

பிறவுவ் கொடு வென்பதுபட கிற்றலின், விதிவினைக்கண் 

ணும் எச்சல் குறிக்கு மென்பாரு முளர். இப்பொழுது 

பத்துங்கொடு என்பது கருத்தாயின், இப்பொழு பத்துக் 

கொடு என உம்மையின்றியும் பொருள் பெறப்படும்; பத் 

தங்கொடு பிறவுங்கொடு என்பது கருத்தாயின், இஃதெச்ச௪ 

வும்மையாகலின் ஈண்டைக் கெய்தாஅு; அதனான் அது 

பொருத்தமின். றென்க. 

இவை மூன்று சூத்திரத்தானும் வழுவற்க வென 
இடைச்சொற்பற்றி மாபுவழுக் காத்தவாு, (௩௪) 

௨௮௬.ஈற்றுநின் றிசைக்கு மேயெ னிறுதி 
கூற்றுவயி னோள பாகனு முரித்தே.. 

இதன் போருள் : செய்யுளி௮இக்கண் கின்றிசைக்கும் 

ஈற்றசையேசாரகங் கூற்றிடத்து ஒருமாத்திரைத் தாகலு 

மூரித்து என்றவாறு. 

உதாரணம் : கடல்போற் னறோன்றல காடி.றர் தேர்சே * 

(அகம்-௧.) என்புழி ஜளபாயினவாறு கண்டுகொள்க. 

தேற்றமுதலாயின நீக்க ஈற்றசையே தழுவுதற்கு ஈற்று 

நின்றநிசைக்கு மென்றார். செய்யுளிடை நிற்பதனை நீக்கு 
தற்கு ஈற்று நின்றிசைக்கு மென்றே யொழியாது இதி 

யென்றார். மேனின்ற செய்யுளுற௮ுப்போடு பொருந்தக் 

கூறுதற்க ணென்பார் கூற்றுவயினென்றார். - 

. உம்மை எதிர்மறை. (௩௮) 

௨௮௪.உம்மை யெண் ணு மெனவெனெண்்ஸணுந் 

தம்வயிற் ரமொகுதி கடப்பா டிலவே. 

இதன் போருள் : உம்மையான் வருமெண்ணும், என 

வான் .வருமெண்ணும், :இறதிக்கட் டொகை பெறுதலைக்
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கடப்பாடாக வுடையவல்ல என்றவாறு. எனவே, தொகை 
பெற்றும் பெருதும் வருமென்ப தாம், 

உதாரணம் : 
* உயர்திணைச் குரிமையு மஃறிணைச் குரிமையு 
மாயிரு இணைக்குமோ ரன்ன வுறிமையு 
மம்ம வுருபின ? (சொல்-௧௬ம்.) 

எனவும், * இசையினுங் குறிப்பினும் பண்பினுந்தோன்.றி.” 
(சொல்-௨௯௭௪.) எனவும், * நிலனென நீசெனக் தீயென 
வளியென நான்கும் ” எனவும், . “உயிசென வடலென 
வின்றி யமையர £ எனவும் அவ்விருவகை யெண்ணுக் 
தொகை பெற்றும் பெருதும் UG GOUT LI, 

தொகையெனப் பொதுப்படக் MUU CHET, எண் 
ப் பெயசேயன்றி அனைத்தும் எல்லாமென்னுக் தொடக் 
கத்தனவுங் கொள்க. (௩௯) 

௨௮ ௮.எண்ணே கார மிடையிட்டுக் கொளினு 
மெண்ணஸணுக்குறித் தியலு மென்மனார் 

[ புலவர். 
இதன் பொருள் : சொற்றொறும் வாராது எண்ணேகா 

ரம் இடையிட்டு வரினும் எண்ணுதற் பொருட்டாம் என்ற 
வானு, 

உதாரணம் : 
 மலைநிலம் பூவே துலாச்கோலென் நின்னர் £ 

எனவும், 

தோற்ற மிசையே நாற்றஞ் சுவையே 
யறலோ டாங்கைம் புலஸனென மொழிப * 

எனவும் வரும், | 
எண்ணுக் குறித்து வருவன எண்ணப்படும் "பெய 

'செல்லாவற்றோடும் வருதன்: மசபாயினும், இடையிட்டு வரி 
னும் ௮மைகவென அமைத்தவா.று, 

எனவும் என்னும். சொற்றொறும் வாசா அ. ஒருவழி 
ின்றும் எண்ணுக்குறிக்குமாலெனின் அவை ஒருவழி
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நின்று எல்லாவற்றோடும் erases ஆண்டாராய்ச்ி 

யில்லை யென்க. 

பிறவெண் ஓடாநின்றவமி ஏகாசவெண் இடை வந்த 

தாயினும் ஓடாகின்ற பிறவெண்ணேயாமென. உரைத்தா 

ரால் உரசையாடரியசெனின் அவ்வாறு விரா யெண்ணிய 

- வழிப் பிறவெண்ணாற் பெயர் கொடுப்பின் அதனை ஏகார 

"வெண்ணென்பாசையும் விலக்காமையானும், பிறூவெண்ணா 
மென்றதனாற் பெறப்படுவதோர் பயனின்மையானும், 

அவர்க்கது கருத்தன் றென்க. (சூ) 

௨௮௯.உம்மை தொக்க Cones Bloat ளெவியு 

மாவீ முகி வென்றென் கிளவியு 

மாயிரு கிளவியு மெண் ணுவழிப் பட்டன. 

இதன் போருள் : உம்மை தொக்குநின்ற எனாவென்னு 

மிடைச்சொல்லும் என்றாவென்னு மிடைச்சொல்லும் இரண் 

டும் எண்ணுமிடத்து வரும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : கிலனெனா நீசெனா எனவும் நிலனென்றா 

நீசென்றா எனவும் வரும். 

உம்மைதொக்க வெனாவென்செவி யெனவே, எனாவு 

மென அச்சொல் உம்மோடு வருதலுமுடைத்தென்பதாம். 

உம்மோடு வந்தவழி ௮வ்வெண்ணும்மை எண்ணுளடக்கும். 

எண்ணுவழிப்பட்டனவெனவே, அவை சொற்றொறும் 

வருதலேயன்றி. இடையிட்டும் வருமென்பதாம். . £ பின்சா 

ரசயல்புடை தேவகை யெனா” (சொல்-௮௨.) எனவும், 
ends புகழித் பழியி னென்றா' எனவும் இடையிட்டு 

-வந்தவா௮ு. இவை எண்ணுதற்கண் வாராமையானும், 

: அவற்றின் வரூ௨ மெண்ணி. ஸி௮தியும் * (சொல்-௨௯௰.) 

எனச் சூத்தஞ் சுருங்குதந்தெப்பினானும், : அவற்றினை 
ஈண்டு வைத்தார். ee
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௨௯௰. அவற்றின் வரூ௨ மெண்ணி னிறுதியும் 

'பெயர்க்குரி மாபிற் செவ்வெ ணிறுதயு 

மேயி னாகிய வெண்ணி னிறுதியும் 

யாவயின் auf apy தொகையின் றியலா. 

இதன் பொருள் : மேற்சொல்லப்பட்ட எனா ஏன்றா 
என்பனவற்றான் வரும் எண்ணினி௮தியம், இடைச்சொல்லா 

னன்றிப் பெயசானெண்ணப்படுஞ் செவ்வெ ணி௮ுதயும், 

ஏகாரத்தான் வரும் எண்ணினிறுதஇயும், யாதானுமோ 
ரிடத் அ வரினுந் தொகையின்கதி நில்லா என்றவாறு. 

"உதாரணம் : நிலனெனா நீசெனாவிரண்டும் எனவும், நில 
.-னென்ரு நீசென்றாவிசண்டும் எனவும், நிலகீரெனவிரண்டும் 

எனவும், நிலனே கீசேயென விரண்டும் எனவும் தொகை 
, பெற்று வந்தவாறு, 

. செவ்வெண் இடைச்சொல்லெண்ணன் லென்ருசாயி 

னும், எண்ணாதலுர் தொகை பெறுதலஓுமாகய ஒப்புமை 

யான் ஈண்டுக் கூறினார்... (௬௨) 

௨௯௪. உம்மையெண்ணி னுருபுதொகல் வமையார். 

$இதன் போருள்: உம்மையெண்ணின்கண் உருபு 

தொகுதல் வசையப்படாஅ என்றவாறு. 

* பிதிஅபிறி தேற்றலு முருபுதொக. வருதலு “ 
கெறிபட் 'வழங்கிய வழிமருங் கென்ப £ (சொல்-ஈ௪.) 

. என்னும் பொது விதியான் உம்மையெண்ணின்சண் உருபு 

தொகல் பெறப்பட்டமையால், பெற்றதன் பெயர்த்துளை 
நியமப்பொருட்டாகலான், உம்மையெண்ணி னுருபுதொகல் 

். வசையப்படாது ) ஏனையெண்ணின்கண் அவை வரையப் 
படுமென நியமித்தல் இதற்குப் பயனாகக் கொள்க. 

குன்றி கோபங் கொடி.விடு பவள 

மொண்செங் காச்ச சொக்கு நின்னிறம் *
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எனப் பிறவெண்ணின்கண். உருபு தொக்கதாலெனின் :-- 

அத்தன்னு : தெல்வளைண் ame ipaate nelle 

முதலாயின எழுவரயாய் சின்றனவாமென்பது, 

உதாரணம் 2 
* பாட்டுங் கோட்டியு மறியாப் பயமி 

றேக்கு மாம்போ னீடிய வொருவன்.” 

 இசையினுங் குறிப்பினும் பண்பினும்' தோன்றி £ 

(சொல்-௨௯௭.) என உம்மையெண்ணின்கண் உருபு தொக்ச௪ 

வா கண்டுகொள்க, 

வசையாசென்றதனான், அண்டும் எல்லாவுருபுர்தொகா) 

ஐயுங்கண் ணுமே கொகுவனவெனச் சொள்க. 

யானை தேர் குதிசை காலாளெறிக்தார் என உம்மையும் 

உருபும் உடன்றொக்கவமி உம்மைத்தொகையென்னாது 

உருபுதொகையென்க வென்பது இச்சூத்திரத்தஇற்குக் கருத் 

தாக உரைத்தாரால் உசையா௫ிரியசெனின்:--௮ஃது உம் 

மைத்தொகையாதலின் ஒருசொன் னடைத்தாய் உருபேற்றா 

னும் பயனிலை சொண்டானும் கிற்கும்? ௮த்சொகையிடை 

உருபின்மை அிற்றறிவினார்க்கும் புலனாம் ; அதனான் ௮ஃ 

தவர்க்குச் கருக்தன்மை சொல்லவேண்டுமோவென்பஅ. () 

௨௯௨. உம்முச் தாகு மிடனுமா ருண்டே. * 

இதன், பொருள் : வினைசெயன்மருங்இற்காலமொடு 

வருவனவற்அள் உன்டு உந்தாப்த் கிர்க௮முடைத்து 
என்றவாறு, 

உதாரணம் : ீர்ச்கோழி கூப்பெயர்க் குந்து” (புறம்- 

௩௩௯.) எனவும், *நாரரி ஈறவினாண் ம௫ழ்தூங் குந்து' என 

வும் வரும். ் 

வினைசெயனமருங்கிற் காலமொடு வரும் உம்மென்பது 

ஏற்புழிக்கோடலென்பதனார் பெற்றாம். 

(இடனுமாருண்டேயென்ற 2, இத்திரிபு பெயசெச்சத் 
இற் கீருயவழியென்ப.து கருதிப்போலும்,!
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suis இரிதன்முதலாயின இவ்வோத்தினுட் கூறப் 

படும் இடை.ச்சொற்கே யென்பது இதனானும் பெற்றாம். 
வினையியலுள்ளுங் கூறப்படுமாயினும், . இடைச்சொத்நிரி 

பாகலான் ஈண்டுக் கூறலும் இயைபுடைத்தென்பது. (௪௪) 

௨௯௩. வினையொடு திலையினு மெண் ணு நிலை 

[ தரியா 
நினையல் வேண்டு மவற்றவற் றியல்பே. 

இதன் பொருள் : வினையொடு கிற்பினும் எண்ணிடைச் 
சொற்கள் தந்நிலையிற் மிரியா; அவற்றொடு வருங்கால் அவற்ற 

வற்றியல்பு ஆசாய்தல்வேண்டும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : உண்டுக் இன்னும் பாடியும் வந்தான் என 

வும், உண்ணவெனச் இன்னவெனப் பாடவென வந்தான் 

எனவும் வரும். 

ஒழிந்தவெண்ணொடு வருவனவுள வேற் கண்டுகொள்க. 

பெரும்பான்மையும் பெயசோடல்லது எண்ணிடைச் 
சொல் நில்லாமைவின் அதனை முற்கூறி, சிறுபான்மை வினை 

யொடு நிற்றலுமுடைமையான் இதனை ஈண்டுக் கூறினார். 

நினையல் வேண்டு மவற்றவற்றதியல்பே யென்றதனான், 

எண்ணிடைச்சொல் மழுற்றுச்சொல்லும் பெயசெச்சமும் 

பற்றி வாசா தென்பதூஉம், வினையெச்சத்தேஈடும் ஏற்பன 

வல்லது வாசாவென்பதூஉம், ஆண்டுத்தொகை பணத் 

சிறுபான்மை யென்பதுஉங் கொள்க. 

சாத்தன் வந்தான், கொற்றன் வந்தான், வேடன் வந் 

தான் என மூவரும் வக்தமையாற் கலியாணம் பொலிந்தது 

எனச் செவ்வெண் தொகை பெற்று வந்ததென்றாசால் 

உசையாகிரியசெனின் :-- அவை எழுவாயும் பயனிலையுமாய் 

அமைந்துமாறுதலின் எண்ணப்படாமையானும், மூவரு 

மென்பது சாத்தன் முதலாயினோர் தொகையாகலாலனும், 
௮ போலியுசை யென்க. ் ் (௦௫)
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௨௯௪. என்று மெனவு மொடுவுச் தோன்றி ' 
சொன்றாலதி யுடைய வெண்ணினுட். af 

பிரிந்தே. 
இதன் போருள் : என்றும் எனவும் ஒடுவும் என்பன: 

ஒருவழித்தோன்றி mete ol ee Tey 906 a Oeer m1 

ஒன்று மிடமுடைய என்றவாறு. 

உதாரணம் : : வினைபகை யென்றிசண்டி. னெச்சம் ” 

(குறள்-௬௭௪.) . எனவும், * சண்ணிமை கொடியென” 
(தாண்மாபு-௪.) எனவும், : பொருள் கருவி காலம் வினையிட 

னோடைந்தும் ? (ஞகூறன்-௬௭௫,) எனவும், sono ஒருவழி 

நின்று, வினையென்று, பகையென்னு எனவும், கண்ணிமை 
யென நொடியென எனவும், பொருளொடு கருவியொடு 
காலக்தொடு வினையொடு இடத்தொடு எனவும் கின்றவிடத் 

அப் பிரிஈ்து, பிறவழிச் சென்று ஒன்றியவாறு சண்டுசொள்க. 

ஒன்றுவழியுடைய வென்றதனால், சொற்ஜொரு நிற்பதே 

பெரும்பான்மை யென்பதாம். சொற்றொற௮. நின்றவெண் 
இக்காலத்தரிய. ஒடுவென்பதோ ரிடைச்சொல் எண்ணின் 
கண் வருத லிதனாற் கொள்க... 

இவையமூன்றும் பொருளிற்பிரிர் த எண்ணின்கண் ௮சை 

யாப் வருதலுடையவென்பது உசையாகிரியர்க்குக் கருத் 

தென்பாரு. முளர். அசைநிலையென்பது இச்சூத்திசத்தாற்' 

பெறப்படாமையானும், * சண்ணிமை நொடி”. என்னுஞ். 

சூத்திரத்து எனவைக் கண்ணிமை யென்பதனோடுங் கூட்டுக 

வென் -அசைத்தலானும்,; அவர்க்கது கருத்தன்றென்க- 

௨௯௫. அவ்வச் சொல்லிற் ந் கவையவை . . 
[பொருளென 

... மெய்பெ றக் Bar ந்த வியல வாயினும் 
வினையொடும்! ுபெயரொடு நினையத் -... .... 

| “ [தோன்றித் 
இ ரித்துஹேது படினுந் ப்ட் 

": . [கொளலே..
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இதன் போருள் : மேற்கூறப்பட்ட இடைச்சொற்கள், 

அவவச்சொல்லித்கு அவையவை பொருளென நிலைபெறச் 
சொல்லப்பட்ட இயல்பையுடையனவாயினும், வினையொ 

டும் பெயசொடும் ஆசாய்ந்து உணரத் தோன்றி வேறு 

பொருளவாயும் அசைநிலையாயுக் இரிர் அவரினும், ஆசாய்ந்து 

கொள்ச என்றவாறு. 

எனவே, கூறிய முறையான் வருதல் பெரூம்பான்மை 

யென்றும், வேறுபட வருதல் சிறுபான்மையென்றுஞ் 

சொல்லியவாரும். 

வினையொடும் பெயசொடுமென்றது, அவை வேறு 

பொருளவென் அணர்தற்குச் சார்பு கூறியவா, 

உதாரணம் : *சென்றீ பெருமகிற் றகைக்குநர் யாரோ”. 

- (அகம்-௪௬.) : எனவும், *கலக்கொண்டேன் கள்ளென்கோ 

காழ்சொத்றன் சூடென்கோ'எனவும் ஓகாசம் ஈற்றசையாயும் 
எண்ணாயும் வந்தது. *ஓர்கமா தோழியவர் தேர்மணிக் 
குரலே: (௮கம்-௨௭௩.) என மா முன்னிலை யசைச் சொல்லா 
யிற்று. * அதுமற்கொண்கன் றேசே * என மன் அ௮சைகிலை 
யாயிற்று, பிறவுமன்ன. 

செய்யுளின்பநோக்கி வினையொடும் பெசொடுமென் 

ரர். ” (௪௭௪) 

௨௯௬.கிள.ந்த வல்ல வேறுபிற தோன்றினுங் 
களந்தவற் றியலா னுணர்ந்தனர் 

[ கொளலே. 

இதன் பொருள்: மேற்சொல்லப்பட்டனவன்றி யவை 
போல்வன பிறவரினும், அவற்றைக் கிளர்; சொல்லி னியல் 
பா னுணர்ந்துகொள்க erat pair 21. | 

களந்தவற்றியலானென்றது, ஆரியர் அணையா 
னன்றிக் இளெக்தவற்றையும் இன்னவென் றறிவது வழக்க 
Bi சார்பும் இடமுக் குறிப்பும் பற்றியன்றே, இளவாத 

வற்றையும் அவ்வாறு சார்பும் இடமுங் குறிப்பும்பற்றி 
௩௨
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இஃதசைகிலை இஃதஇிசைகிறை இது குறிப்பால் இன்ன 

பொருளுணர்த்தும் என் ௮ணர்ந்துகொள்க வென்றவாறு. 

உதாரணம் : * சிறிதூதவிர்க் Sa மாளகின் பரிசில 
நூய்ம்மார்' எனவும், “சொல்லென் றெய்ய நின்னொடு 

பெயரா்ர்தே'. எனவும், *அறிவார் யார&ஃ இறுவுழி 

பிறுகென ? எனவும், * பணியுமா மென்றும் பெருமை ” 

(குறள்-௯௭௮.) எனவும், * ஈங்கா Gram ever) Pes 

யானே ' (நற்றிணை-இடு.) எனவும், மாள, தெய்ய, என, 

ஆம், ஆல் என்பனவும் ௮சைகிலையாய் வந்தன. *குன்றுதொ 

மூடலு நின்றதன் பண்பே” (தஇருமுருகா-௨௧௪.) எனத் 

தொறுவென்பது தான் சார்ந்த மொழிப்பொருட்குப் 

பன்மையும் இடமாதலுமுணர்த்தி நிற்கும். ஆனம், ஏனம், 

ஓனம் என்பன எழுத்துச்சாரியை. பிறவும் எடுத்தோ 

தாத விடைச்சொ லெல்லாம் இப்புறனடையாற் நழீஇக் 

கொள்க. (௪௮) 

இடையியல் முற்றிற்று.



௮. உரியியல் 

௨௯௭.உரிச்சொற் பவி விரிக்குங் காலை 

யிசையினுங் குறிப்பினும் பண்பினுந் 

| [தோன்றிப் 
பெயரினும் வினையினு மெய்தடு மாறி 

யொருசொற் பலபொருட் குரிமை 

[தோன்றினும் 
பலசொல் லொருபொருட் குரிமை 

[தோன்றினும் 
பயிலாத வற்றைப் பயின்றவை சார்த்தித் 
தத்த மரபிற் சென்று நிலை மருங்கு 
னெச்சொல் லாயினும் பொருள் வேறு 

[Garg sev. 

நிறுத்த முறையானே உரிச்சொல்லுணர்ச்யெவெடுத் 

அக்சகொண்டார் 7) அதனான் இவ்வோத்து உரியியலென்னும் 

பெயர்த்தாயிற்று. தமக்யெல்பில்லாவிடைச்சொற்போலாது 

இசை குறிப்புப் பண்பென்னும் பொருட்குத் தாமே 

யுரியவாதலின், உரிச்சொல்லாயிற்று. பெரும்பான்மையஞ் 

செய்யுட்குரியவாய் வருதலின் உரிச்சொல்லாயிற்றென் 

பாருமாளர். 

இதன் போருள்: உரிச்சொல்லை விரித் துரைக்கு 

மிடத்து, இசை குறிப்புப் பண்பென்னும் பொருண் 

மேற்றோன்.றி, பெயர்க்கண்ணும் வினைக்கண்ணுக் தம்முருபு 

தடுமாறி, ஒருசொற் பல பொருட் ஸஞாரித்தாய் வரினும் 

பலசொல் ஒருபொருட் குரித்தாய் வரினும் கேட்பானாற் 

பயிலப்படாத சொல்லைப் பயின்றவற்றோடு சார்த்திப் 
பெயரும் வினையுமாகிய தத்தமக்குரிய நிலைக்களத்தின்்கண்
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யாதானுமொரு சொல்லாயினும் வேற௮ு வேறு பொரு 

சரணர்த்தப்படும் என்றவாறு, 

என்ற, இசை குறிப்புப் பண்பென்னும் பொருள 

வாய்ப் பெயர் வினை போன்றும் அவற்றிற்கு முதனிலை 

யாயுர் தடுமாறி ஒரு சொல் ஒரு பொருட் குரித்தாதலே 

யன்றி ஒருசொற் பல பொருட்கும் பலசொல் ஒருபொருட் 

கும் உரியவாய் வருவன உரிச்சொல்லென்றும், ௮வை 

பெயரும் விளையும்போல ஈறுபற்றிப் பொருளுணர்த்த 

லாகாமையின் வெளிப்படாதவற்றை வெளிப்பட்டவற்றொடு 

சார்த்திச் தம்மையெடுத்தோதியே ௮ப்பொரு ஞூணர்த்தப் 

படுமென்னும், உரிச்சொற்குப் பொதுவிலக்கணமும் அவற் 

திற்குப் பொருளுணர்த் தஅுழுறைமையு முணர்த்தியவான. 

குறிப்பு மனத்தாற் குறித் துணாரப்படுவது. பண்பு 

பொறியா னுணரப்படுங் குணம். 

கறுப்பு, தவவென்பன பெயர் வினைப்போலி, துவைத் 

தல், துவைக்குமென்பன பெயர் வினைக்கு முதனிலையாயின. 

உது முதலாயின மெப் தடுமாறமுது வருமாதலின், பெயரி 

னும் வினையினு மெய்தடுமாறியென்றது பெரும்பான்மை 

பற்றியெனக் கொளக. 

அவை கூறியவாற்றாற் பொருட்குரியவாய் வருமாறு 

முன்னர்க் காணப்படும். 

மெய்தடு மாறலும், ஒருசொற் பலபொருட் குரிமை 

யும், பலசொல் ஒருபொருட்குரிமையும் உரிச்சொற்கு 

உண்மையான் ஓதினாசேனும், உரிச்சொற்கு இலக்கண 

மாவது இசை குறிப்புப் பண்பென்னும் பொருட்குரியவாப் 

வருதலேயாம். 

ஒருசொல் ஒருபொருட்சூரித்தாதல் இயல்பாகலாற் 

சொல்லாமையே முடியுமென்பது, ! (a) 

2 do) Qos i@ OeravCe கிளத்தல் வேண்டா 

் . வெளிப்பட வாரா வுரிச்சொன் மேன.



யியல்] சொல்லகிகாரம் ௨௫௨ 

இதன் பொருள் : வெளிப்பட்ட உரிச்சொல், Doras 
S@QH பயனின்மையிற் இளக்கப்படா ; வெளிப்பட வாசா 
உறிச்சொன்மேத்னறுக் களக்தோதல் என்றவாறு. 

6 பயிலா தவற்றைப் பயின்றவை சார்த்தி யெச்சொல் 

லாயினும் பொருள்வேறு செத்தல் ? (சொல்-௨௯௭. ) என்ற 

தனால், பயிலாதவற்றைப் பயின்றவற்றோடு சார்த்திப் 

பயின்றவற்றைப் பிறிதொன்றனோடு சார்த்தாது தம்மையே 

இளந்தும் எல்லாவுரிச்சொல்லும் உணர்த்தப்படு மென்பது 

. பட்டு நின்றதனை விலக்கி, பயனின்மையாற் பயின்ற உரிச் 

சொற் சளக்கப்படாது பயிலாத உரிச்சொல்லே இளக்கப்படு 
மென, வசையறவுத்தவாறு. . 

மேலவென்பது மேனவென நின்றது. (௨) 

௨௯௬. அவைதாம் 

உறுதவ நனியென வரூ௨ மூன்று 
மிகுதி செய்யும் பொருள வென்ப. 

வெளிப்படவாசா உரிச்சொல்லைக் களந்தோதி விரிக் 
இன்ளார். 

அவைதாம் என்றது வெளிப்படவாசா உரிச்சொஜழ் 
ரூம் என்றவாறு. அதற்கு முடிபு * அவைதாம், அம்மா 

மெம்மே மென்னுங் இளவியும் £ (சொல்-௨௱௨.) என்புழி 
உசைத்தாம் குரைக்க. 

இதன் பொருள்: * உறுபுன றந்துல கூட்டி” 
(காலடி-க௮டு.) எனவும், * ஈயாது வியு முயிர்தவப் பலவே ? 

(புறம்-௨௩௬.) எனவும், £ வர்தஈணி வருந்தினை வாழியென் 

னெஞ்சே' (அ௮கம்-௧௯.) எனவும், உறு, தவ, கனியென்பன 

மிகுதியென்னுல் குறிப்புப்பொருளுணர்ததும் என்றவாறு, 

குறிப்புச்சொழ் பரப்புடைமையான் முற்கூறினார். (௩) 

கார. உருவுட் காகும் புரையுயர் பாகும்.



௨௫௪ தொல்காப்பியம் [உரி 

"இதன் பொருள். * உருகெழு கடவுள் : 
புரைய மன்ற புசையோர் கேண்மை” (கற்.றிணை-௧.) 

எனவும், உருவும் புரையும், உட்கும் உயர்புமுணர்த்தும் 

என்றவாறு, (௪) 

௩உ௱க. குருவுங் கெழுவு நிறனா கும்மே. 

.. இதன் போருள்: * குருமணித் தாலி” * செங்கேழ் 
மென்கொடி. ? (அகம்-௮0.) எனக் குருவும் கெழுவும், நிற 

மென்னும் பண்புணர்த்தும் என்றவாறு; ' (இ) 

என்வும், 

உ௱உ௨. செல்ல லின்ன லின்னா மையே. 

இதன் பொருள் : “மணங்கமழ் வியன்மார் பணங்கிய 

செல்லல்' (அகம்-௨௨.) எனவும், *வெயில்புறக் தரூ௨ மின்ன 

லியக்கத்.து” (மலைபடு-௩௪௪.) எனவும், செல்லலும் இன்ன 

௮ம், இன்னாமையென்னும் குறிப்புணர்த்தும் என்றவாறு. 

கஉ௱ஈ௩. மல்லல் வளனே. 

௩௪. ஏபெற் முகும். 

இதன் போருள் : “மல்லன் மால்வசை' (அகம்-௫௨ .) 

எனவும், *ஏகல்லடுக்கம்' (கற்றிணை-௧௧௬.)எனவும், மல்லலும் 

ஏவும், வளமும் பெற்றுமாகய குறிப்புணர்த் தும் என்றவாறு, 

பெற்ற௮--பெருக்கம். ஈது அக்காலத்துப் பயின்.2.௮, 

சோகம், இனவயிரண்டு eRe. ஸூ. 
உ௱௫. உகப்பே யுயர்த லுவப்பே யுவகை. 

்-. இதன் போருள் 2 'விசும்புகர் தாடாது” எனவும், 

* உவந்துவர், தார்வ கெஞ்சமொ டாய்தல னளைஇய ? 

(அகம்...) எனவும், உகப்பும் உவப்பும், உயர்தலும் 

உவகையுமா௫கிய குறிப்புணர்த தும் என்றவாறு, ~ (௯) 

௩௭௱௬. பயப்பே பயனாம். | 

ஈட௱௭. பசப்புநிற னாகும். . 
இதன்: போருள் :- பயவாக் களரனையர் கல்லா தவர்” 

(குறள்-௪௭௱௬.). எனவும், £ மையில் வாண்முகம் பசப்பூ



மியல்] சொல்லதிகாரம்: ௨௫டு 

ரும்மே , (கலி-௭.) எனவும் பயப்பும் பசப்பும், பயனும் கிற 

வேுபாடுமாகிய. குறிப்பும்  பண்புமுணர்த்தும் என்ற . 
வாறு... (0) (0s) 

உ௱அ௮..இயைபே புணர்ச்சி. 

௩உ௱௯. இசைப்பிசை யாகும். 

இதன் போருள் : 'இயைக்தொழுகும்' எனவும், *யாழி 
சையூப் புக்கும்” எனவும், இயைபும், இசைப்பும், புணர்ச்௪ிக் 

குறிப்பும் இசைப்பொருண்மையு முணர்த்தியவா௮ு. () () 

- உ௱௰. அலமா நெருமா லாயிரண்டுஞ் சுழற்சி. 

இதன் பொருள் : *அலமச லாயம்' (ஐங்-௬௪.) எனவும், 
(தெருமச லுள்ளமோ டன்னை அஞ்சாள்' எனவும், ௮அலமச 
QoS ன்ட் பனை குறிப்புணர்ச் தும் என்ற 

வாறு.. (௧௪) 

௩௧௧. மழவுங் குழவு மிளமைப் பொருள. 

இதன் போருள் 2: “மழகளிறு! (புறம்-௩௮.) எனவும், 

“குழக்கன்று? (புறம்-௧௦௩.) எனவும், மழவுல் குழவும், 
இளமைக் குறிப்புப் பொருளுணர்த்தும் என்றவாறு, (௧௫) 

௩௧௨. சீர்த்தி மிகுபுகழ். 

௩௧௩. மாலை யியல்பே. 

இதன் போருள் : * வயக்கல்சால் சீர்த்தி' எனவும், 

*இசவான் மாலையனே (கூ.றிஞ்சிப்-௨௩௯.) எனவும், ர்த்தி 

யும் மாலையும், பெருவ்புகமும் 'இயல்புமாயெ குறிப்புணா்த் 

அம் என்றவாறு... (௧௯) (sor) 

௨௧௪. கூர்ப்புங் கழிவு முள்ளு சிறக்கும். 

இதன் போ்ருள்: . : தனிக. செவ்வமொடு”? (று 
பாண்-௩௯.) எனவும், * கழிகண். ணோட்டம் ? எனவும், 

- கூர்ப்பும் கழிவும், ஒன்றனது இறத்தலாகய குறிப்பை 

யுணர்த்தும் என்றவாறு. , உள்ளகென்றது முன் சறவா 

துள்ள தென்றவாஜவு, (௧௮)



ip 
| அதிழ்வென்ற௮ு பாடமோதி, * அதிழ்கண முசசம் 

௨௫௭௬ 6) தால்காப்பியம் [உரி 

௩௧௫. கதழ்வுந் துனைவும் விரைவின் பொருள. 

இதன் பொருள் ; ₹* கதழ்பரி நெடுந்தேர் ' (ஈத். றிணை- 

௨௱௩.) எனவும், 4 துனைபரி நிவக்கும் புள்ளின் மான £ 
எனவும், கதழ்வும் துனைவும், விரைவா௫யெ குறிப்புணர்ச் தும் 
என்றவாறு. (௧௯) 

௩௧௬. அதிர்வும் விதிர்ப்பு நடுக்கஞ் செய்யும். 

இதன் பொருள் : *அதிச வருவதோர் நேோரய்” (குறள்- 
௪௨௯.) எனவும், * விஜஇிர்ப்புற வறியா வேமக் காப்பினை ? 
(புறம்-உ௰.) எனவும், அதிர்வும் விர்ப்பும், ஈடுக்கமாயெ 
குறிப்புணர்த்தும் என்றவாறு. 

என்௮தாசணங் காட்டுவாரு முளர். (உ௰) 

௩௧௭. வார்தல் போக லொழுகன் மூன்று 
நேர்பு தெடுமையுஞ் செய்யும் பொருள. 

இதன் பொருள் : ₹* வார்க்திலங்கும் வை யெயிந்று 
(குறு-0௪.) *வார்கையிற் மொமுகை' (அகம்-௧௭௩.) எனவும், 

* போகு கொடிமருங்குல்' * வெள்வேல் விடத்தேரொடு 

காருடைபோ௫: (ப.தித்-௧௩.) எனவும், *ஒமுகுகொடி மருக 
குல்' * மால்வசையொழுடிய வாழை : (இிறுபாண்-௨௧.) என 

வும், வார்தல், போகல், ஒழுகல் என்னு மூன்றுசொல்லும், 

கேர்மையும்கெடுமையுமாகிய பண்புணர்ச்தும் என்றவாறு. 

௩௧_௮.தர்தலுத் தீர்த்தலும் விடற்பொருட் டாகும். 

இதன் பொருள்: தீர்தலுர் தர்த்தலுமென்னுமிரண்டும் 

விடுதலாகிய குறிப்புணா்த்தும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : “துணையித் நீர்க்த கடுங்கண் யானை” (ழ் 
கிணை-ஈ௮.) எனவரும். ட 

தீர்த்தல் விடுதற்பொருண்மைக்கண் வக்தவழிக் கண்டு 
கொள்க, தீர்த்தலென்பது செய்வித்தலையுணர்த்து நின்ற 
நில்மையெனின்:--செய்வித்தலையுணர்த து கில்மை வேரோ 

Ger, ‘ இயைபே புணர்ச்சி ' (உரியியல்-௧௨.) என்புழியும்
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இயைப்பென வேழரோதல்வேண்டும் ; அதனாற் DT SS INC 
செய்தலை யுணர்ச்துவதோ ருரிச்சொல்லெனவே படுமென் 
பது. ் 

விடற்பொருட்டாகு மென்பதனை இசண்டனோடுங் 
கூட்டுக. பன்மையொருமை மயக்க மெனினு மமையும். (௨௨) 

௩௧௯. கெடவால் பண்ணை யாயிரண்டும் விளை 
[ யாட்டு. 

இதன் போருள்: *கெடவச லாயமொடு' எனவும், “பண் 
ணக் தோன்றிய வெண்ணான்கு பொருளும்? (பொருள், 
மெய்ப்பாட்டியல்-௧.) எனவும், கெடவாலும் பண்ணையும், 
விளையாட்டாக குறிப்புணர்த்தும் என்றவாறு, (௨௯) 

க௨௰. தடவுங் கயவு தளியும் பெருமை. - 
இதன் பொருள் : * வலிதுஞ்சு தடக்கை வாய்வாட் 

குட்டுவன் ' (புறம்-௩௯௪.) 'கயவாப்ப் பெருங்கை யானை” 
(அகம்-௧௧௮.) *நளிமலை காடன்” (புறம்-௧௫௰.,) எனத் தடவும் 
கயவும் களியும், பெருமையாகய பண்புணர்த்தும் என்ற 
வா, ் (௨௪) 

௬௩௨௧. அவற்றுள் 
தடவென் கிளவி Parte me செய்யும். :” 

௩உ௨௨௨.கயவென் கிளவி மென்மையு மாகும். ப 
௩௨௩.நளியென் செவி செறிவு மாகும். (8 

இதன் போருள் : * தடமருப்பெருமை ? (நத்-௧௨௰.) 
* கயந்தலை மடப்பிடி. ? (௧ற்-௧௩௭.) *நளியிருள்” எனத் தட 
வென்களவி முதலாயின, பெருமையேயன்றிக் கோட்டமும் 
மென்மையுமாகயெ பண்பும் செ.றிவாயெ குறிப்புமுணர்த் அம் 
என்றவாறு. (௨௫) (௨௬) (௨௪) 

க௨௪.பமுதபய மின்றே.. 
௩௨௫.சாயன் மென்மை. ப: 
  

* “இிலைப்புவல் லேற்றுச் தலைச்கை தச்.தநீ, களிக்தனை வரு 
தல்! (ப.இற்று-ட௨. ) எணிகும் பாடம், 

(IR.
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* ௩௨௭.முழுதென் களவி யெஞ்சாப் பொருட்டே. 

இதன் போருள் : * பழுதுகழி வாழ்காள் ? *சாயன் 
மார்பு! (பதிற்-௧௬.) * மண்முழுதாண்ட ' எனப் பழுது மூத 

லாயின, பயமின்மையாகிய குறிப்பும் மென்மையாகிய 
பண்பும் எஞ்சாமையாகிய குறிப்புமுணர்த்தும் என்ற 

வாறு, (௨௮) (௨௯) (m0) 

௩௨௪. வம்பு நிலை மின்மை. 8 
௩௨௮௨௮. மாதர் காதல்.ம் 

௩௨௯. நம்பு மேவு நசையா கும்மே. 

இதன் பொருள் : ₹* வம்புமாரி ? (குந்-௬௬.) மாதர் 
கோக்கு' *நயர் துகாம் விட்ட ஈன்மொழி சம்பி' (௮கம்-௪௯௮.) 

(பேரிசை ஈவிர மேள வுறையுங், காரிகை யுண்டி” (மலைபடு- 
௮௨.) என வம்பும் மாதரும், நிலையின்மையுஙப் காதலுமாகய 

குறிப்புணர்த். தும்; ஈம்பும் மேவும், சசையாகிய குறிப்புணர்த் 
அம் என்றவாறு, மேவு--நசையாக. (௩௧) (௩௨) (௩௩) 

௩௩௰. ஓய்த லாய்த னிழத்தல் சாஅ . 

யாவயி னான்கு முள்ளத னுணுக்கம். *4 

இதன் பொருள் : ‘Ca லுழந்த வறிதுயங் கோய் 

். களிறு! (கலி-௭.) *பாய்ந்தாய்ச்த தானைப் பரிந்தானா மைந் 

Been" (கலி-௯௬.) 'நிழத்த யானை மேய்புலம் படர்” (மது- 

௩௭௱௩..) (சயலற லெதிசக் கடூம்புனற் சாஅய்? (நெடுகல்-௧௮.) 

என ஓய்தன் முதலாயின நணுக்கமாகய குறிப்புணர்த்தும் 

என்றவாறு, ஆய்ந்த தானை- பொங்குதல் விசித்தலானு 

seu தானை. “உள்ள தென்றது முன்னுணுகர துள்ள 

O gor pat 2. (௩௪) 

௩௩௧. புலம்பே தனிமை. (8 
௩௩௨.அவன்றுநிறை வாகும்.8 
உ௩௩.முாஞ்சன் முதிர்வே.(% 
௩௩௪.வெம்மை வேண்டல். ui 
  

* “வீய்தலானுணுசியதானை" எனவும் பாடம்,
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இதன் பொருள்: :புலிப்பற் கோத்த புலம்புமணித் தாலி! 
(அகம்-௪.) எனவும், *ஆரியர் துவன்நிய பேரிசை முள்ளா 
(க.ற்-௧௭௰.) எனவும், “சூன்முசஞ் செழிலி' எனவும், வெங் 
காமம்” (அகம்-க௫.) எனவும், புலம்பு முதலாயின, தனிமை 
யும் கிறைவும் முஇர்வுமாயெ குறிப்பும் விரும்புதலாகய 
பண்புமுணர்தீதும் என்றவாறு, (௩௫) (௩௯) (௩௪) (௩௮) 

௩௩ட.பொற்பே பொலிவு. * 

௩௩௬.வறிதுசிறி தாகும். 

௩௩௭௪. ஏற்ற நினைவுத் அணிவு மாகும். 5 

| இதன் பொருள் : * பெருவசை யடுக்கம் பொற்ப 
(தத்-௩௪.) எனவும், * வறிதுவடக் இறைஞ்ச * (பதித்-௨௪.) 
எனவும், *கானலஞ்சேர்ப்பன் கொடுமை யேத்தி: (குஅந்- 
௧௪௫.) 4 எற்றேற்ற மில்லாருள் யானேந்ற மில்லாதேன் ” 
எனவும், பொற்பு முதலாயின, முறையானே பொலிவும், 
FAI] goo SI LD, நினைவும் அணிவுமாகய குறிப்புணர்த் 

தம் என்றவாறு. (௩௯) (௪௦) (௪௧) 

௩உ௮.பிணையும் பேணும் பெட்பின் பொருள. 
pry} 

a) 

இதன் பொருள் 2 * அரும்பிணை யகற்றி வேட்ட ஞாட் « 

பினும்? எனவும், * அமார்ப் பேணியு மாவுஇ யருத்தியும்” 

(பூறம்-௯௯.) எனவும், பிணையும் பேணும், பெட்பின் 
பொருளாகிய புறந்தருதலென்னுங் குறிப்புணர்த்தும் என்ற 
வாது, 

பெட்பின் பொருள வென்றதனால், பெட்பின் பொரு 
ளாகிய விரும்புத லுணர்த்தலுங் கொள்க. அது வந்த 
வழிக் கண்டுகொள்க. (௪௨) 

௩௩௯.பணையே பிழைத்தல் பெருப்பு மாகும். :/௩- 

இதன் பொருள் : £ பணைத்துவீழ் பகழி : எனப் பணை 

யென்பது பிழைத்தலாயெ குறிப்புணர்த்தும் ; அதுவே 
யன்றி ! வேய்மருள் பணைத்சோள் * :(அகம்-௧.) எனப் 
பெருப்பாகிய குறிப்பு முணர்த் தும் என்றவாறு,
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பெருமையாகிய பண்புணர்த்தாது பெருத்தலாகய 

குறிப்புணர்த்.து மென்பார் பெருப்பென்ளார். (௪௩) 

௩௪0. படரே யுள்ளல் செலவு மாகும். 

இதன் பொருள் : * வள்ளியோர்ப் படர்ந்து புள்ளிற் 

போக! (புறம்-௪௭.) (கறவை சன்று வயிற்படா” (குதுக்- - 

௧௦௮.) எனப் படசென்பது உள்ளுதலுஞ் செலவுமாய 
குறிப்புணர்த்தும் என்றவாறு. (௪௪௯) 

௩௪௧. பையுளுஞ் சிறுமையு தோயின் பொருள. 

இதன் பொருள் : £ பையுண்மாலை' (குறு-௧௯ட௫.) என 
வும், சிறுமை யு௮ப செய்பறி யலசே' எனவும், பையுளுஞ் 

சிறுமையும், நோயாகய குறிப்புணர்த்தும் என்றவாறு, () 

௩௪௨.எய்யா மையே யறியா மையே. 

இதன் போருள் : * எய்யா மையலை நீயும் வருக ் 

(சூறிஞ்சிப்-௮.) என எய்யாமை அதிலின்மையாயெ கூறிப் 

புணர்த்அம் என்றவாறு, 

௮றிதற் பொருட்டாய் எய்தலென்றானும் எய்தத 

லென்ருனும் சான்றோர் செய்யுட்கண் வாசாமையின், எய் 

யாமை எதிர்மறையன்மை யறிக. :9- (௪௬) 

௩௪௩. நன்றுபெரி தாகும். 

இதன் பொருள்: *சன்னு, மரிதுதுற் றனையாற் பெரும் 

(அகம்-0.) என ஈன்றென்பது Sue een குதிப்புணர்ச் 

அம் என்றவாறு, 

பெருமை யென்னாது பெரிதென்றதனான் நன்றென் 

பத வினையெச்சமாதல் கொள்க. (௪௪) 

LPF. FTC வலியும் வருத்தமு மாகும். 

இதன் பொருள் : *தாவினன்பொன் ஹைஇய பாவை' 

(அகம்- ௨௧௨.) எனவும், * கருங்கட்டாக்கலை பெரும்பிறி அற்
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தென: (கு.௮ு-௬௯.) எனவும், தாவென்பது வலியும் வருத்த 

முமாகிய சூறிப்புணர்த் தும் என்றவாறு, (௪௮) 

௩௪௫.தெவுக்கொளற் பொருட்டே. 

௩௪ ௬.தெவ்வுப்பகை யாகும். 4 

இதன் போருள் : “நீர்த் தெவுநிறைத் தொழுவ (மத- 

௮௯.) எனவும், “தெவ்வுப் புலம்' எனவும், தெவுச் தெவ்வும், 

முறையானே கொள்ளுதலும் பகையுமாகிய குறிப்புணர்த் 

தும் என்றவாறு, (௪௯) (௫௦) 

௩௪௭எ.விறப்பு முறப்பும் வெறுப்புஞ் செறிவே. 

இதன் பொருள் : * விறக்த காப்போ டுண்ணின்னறு வலி 

யுறுத்தும் ? எனவும், * உறர்த விஞ்டு ? எனவும், : வெறுத்த 

கேள்வி விளங்கு புகழ்க் கபிலன் ? (புறம்-டு௩.) எனவும், 

விறப்பு முதலாயின செறிவென்னுங் குறிப்புணர்த்தும்' 

என்றவாறு. (௫௧) 

௩௪௮.அவற்றுள் 

விறப்பே வெரூ௨ப் பொருட்டு மாகும். 

இதன் பொருள் : *அவலெதி யுலக்கைப் பாடுவிறந் 
தயல' (பெரும்பாண்-௨௨௬.) என விறப்பென்பது செறிவே 

யன்றி வெருவுதற் குறிப்புமுணர்த்தும் என்றவாறு. (இ௨) 

௩௪௯.கம்பலை சும்மை கலியே யழுங்க 

லென்றிவை நான்கு மரவப் பொருள. 

இதன் பொருள் : * கம்பலை மூதூர் ? (புறம்-ட௪.) என 
வும், £: ஒருபெருஞ் சும்மையொடு ' எனவும், . 4 சலிகொ. 
ளாய மலிபுதொகு பெடுத்த' (௮கம்-0௧.) எனவும், 4 உயவு 

புணர்ந் தன்றிவ் வழுங்க லூமே' (௧.ற்-௨௰௩..) எனவும், கம்பலை 

முதலாகிய நான்கும் ௮சவமாகிய இசைப்பொருண்மை 

யுணர்த்தும் என்றவாறு, - (௫௩) 

௩௫௦. அவற்றுள் 

அழுங்க லிரக்கமுங் கேடு ப மாகும்.



௨௬௨ தொல்காப்பியம் [உரி 

இதன் போருள் : * பழங்க ணோட்டமு கலிய வழுங் 
கன னல்லனோ' (அகம்-௬௬.) எனவும், (கூணனழுக்கக் குற்ற 

 மூழை நின்று கூறஞ் சிறியவர்கட்கு' (காலடி-௩௫௩.) என 

வும், அழுங்கல், ௮ரவமேயன்றி இசக்கமுங் சேடுமாயெ 

குறிப்புணர்த்தும் என்றவாறு. (௫௪) 

டக. கமுமென் கிளவி மயக்கஞ் செய்யும். 

இதன் போருள்: *கழுமிய ஞாட்பு' (சளவழி-௰௧,) எனக் 
கழுமென்பது மயக்கமாகயெ குறிப்புணர்த்தும் என்றவாறு, 

௩௫௨. செழுமை வளனுங் கொழுப்பு மாகும். 

இதன் பொருள் : * செழும்பல் குன்றம் எனவும், 
் செழுந்தடி தின்ற செந்நாய் ? எனவும், செழுமை, வளனுவங் 

கொழுப்புமாகிய பண்புணர்த் தும் என்றவரு, (௫௯) 

௩௫௩. விமுமஞ் சீர்மையுஞ் சிறப்பு மிடும்பையும். 

இதன் பொருள்: “விழுமியோர் காண்டொறுஞ் செய்வர் 
சிறப்பு” (காலடி-௧௪௫௯.) எனவும், “(வேற்றுமை யில்லா விழுத் 

இணைப் பிறந்து” (புறம்-௨௭௪.) எனவும், “நின்னு விழுமங் 

களைக்தோன்' (அகம்-கஎ௰.) எனவும், விழுமம் முறையானே 

சர்மையுஞ் இறப்பும் இடும்பையுமாயை குறிப்புணர்த்தும் 

என்றவாறு. ் (௫௪) 

௩௫௪. கருவி தொகுதி. 

௩௫௫. கமநிறைந் இயலும். . 

| இதன் போருள் : * கருவி வானம் £ (புறம்-௧௫௯.) 
எனவும், *கமஞ்சளூன் மாமழை” (அ௮கம்-௪௩, குறுத்-௧௫௨௮.) 

எனவும், கருவியுங் .கமமும், தொகுஇயும் நிறைவுமாகிய குறிப் 

புணர்த்தும் என்றவாறு. * கருவிவானம் ? என்புழிக் கருவி 

மின்னுமுழக்கு முதலாயவற்றது தொகுதி. (௫௮) (௫௯) 
௩௫௬. அரியே யைம்மை.-5 ; : 5 
௩.௫௭. கவவகத், திடுமே. 

இதன் பொருள்: * அரிமயிர்த் இரண் முன்கை” 

(புதம்-௧௧.) எனவும், *கழூஉவிளங்காசங் கவைஇய மார்பே”



யியல்] சொல்லதிகாரம் ௨௬௯. 

(புறம்-௧௯.) எனவும், அரியுங் கவவும், ஐம்மையும் அகத்திடு 

மாகிய குறிப்புணர்த்தும் என்றவாறு. (௬௰, ௬௧) 

௨௫௮. அுவைத்தலுஞ் சிலைத்தலு மியம்பலு 

[Moma oy 
மிசைப்பொருட் களவி யென்மனார் புலவர். 

இதன் பொருள் :. “வரிவகா துவைப்ப எனவும், 

அமா ஈல்லேறு சிஷ்ப்ப”... (முருகு-௩௧௫.): எனவும், 

6 சகடிமரர் த்டியு மோசை தன்னூர் 

கெடுமதில் வரைப்பிற் சடிமனை யியம்ப ? (புறம்-௩௬.) 

எனவும், * ஏறிரங்கிருளிடை ? (கலி-௪௬.) எனவும், அவைத் 

தன் மூதலாயின இசைப்பொரு ஸாணர்த்தும் என்ற 

வாறு. (௬௩) 

௬௫௯. அவற்றுள் 

இரங்கல் கழிந்த பொருட்டு மாகும். 

இதன் போருள் : *செய்திரங்காவினை” (புறம்-க௰.) என 

இரங்கல், இசையே யன்றிப் பொருள கழிவாகிய குறிப்பு 
முணர்ததும் என்றவாறு. 

கழிந்த பொருள்பற்றி வருங் கவலையைக் கழிந்த 

பொருளென்றார். (௬௩) 

௩௨௬௰. இலம்பா டொற்க மாமிரண்டும் வறுமை. 

இதன் போருள் : *இலம்படு புலவ சேற்றகை நிறைய” 
(மலைபடு-௫௪௬.) எனவும், *ஓக்கலொற்கஞ் சொலிய” (புறம்- 

௩௨௭.) எனவும், இலம்பாடும் ஒற்கமும் வறுமையாகய 
குறிப்புணர்த்தும் என்றவாறு. ் 

இலமென்னு முரிச்சொல், பெரும்பான்மையும் பாடென் ' 
னுந் தொழில்பற்றி யல்லது வாசாமையின் இலம்பாடென் 

ரர். (௬௪) 
௩௬௧. ஞெமிர்தலும் பாய்தலும் பரத்தற் பொருள.
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“இதன் பொருள் : தருமணன் ஜெமிரிய இருககர் முற் 
றத *... (நெடுகல்-௯௰;) எனவும், : * பாய்புனல் £ எனவும் 
ஜெமிர்தலும் பாய்தலும், பாத்தலாகயே குகிப்புணர்த்தும் 

OT oor aur LI. (௬௫) 

௩௭௨.கவர்வுவிருப் பாகும். 

Boh. Cro Sf. 
. ௩௬௭௪.வியலென் களவி யகலப் பொருட்டே. 

இதன் போருள் : *கவர்ஈடைப் புசவி' (அகம்-௧௩௰.) 
- எனவும், “சேர்ந்து செறி குறங்கு' (கற்றிணை-கஎ௰.) எனவும், 
“வியலுலகம்” எனவும், கவர்வு முதலாயின முறையானே” 

விருப்புக் இரட்சியும் அகலமுமாயே குறிப்புணர்த்தும் 
என்றவாறு. (௬௬) (௬௭௪) (௬௮) 

௩௬௫.பேநா முருமென வரூஉங் கிளவி 
யாமுூறை மூன்று மச்சப் பொருள. 

இதன் போருள் : “மன்ற மசா௮த்த பேழுதிர் கடவுள்” 
(கு௮௩-௮௭.) எனவும், *காகல்லார்' எனவும், 'உருமில் சு.ற்றம்' 
(பெரும்பாண்-௪௪௭.) எனவும், பே மூதலாகய மூன்றும் 
அச்சமாயெ குறிப்புணர்தீதும் என்றவாறு. (௬௯) 

௩௬௭௬.வயவலி யாகும். 
௩௭எ௪.வாளொளி யாகும். 
௩௬௮. அயவென் கிளவி யறிவின்: றிரிபே. 

இதன் போருள்: *துன்னருக் அப்பின் வண்ண 
(பூறம்-௪௪,) எனவும், . * வாண்முகம் ? (புறம்-௬.) எனவும், 
“தயவுற்றேம் யாமாக' எனவும், வயமுதலாயின, வலியும் 

_ அறிவு 'வெறுபடுதலுமாகிய குறிப்பும் ஒளியாயெ பண்பு 
மூணர்த்தும் என்றவாறு, ~  (erw) (௪௧) (௪௨) 

௩௬௯.உயாவே யுயங்கல். 
Bor). உசாவே சூழ்ச்சி. 
௩௭௧. வயாவென் கிளவி வேட்கைப் பெருக்கம்.
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இதன் போருள் : *பருக்திருக் தயாவிளி பயிற்று மியா 
வுயர் கனந்தலை' (அகம்-௧௯.) எனவும், உசாத்துணை! (கு.று- 
உ௰எ.) எனவும், *வயவு௮ மகளிர்? (புதம்-௨௰.) எனவும், 
உயா முதலாயின, முறையானே உயங்கலுஞ் சூழ்ச்சியும் 
வேட்கைப் பெருக்கமுமாகய குறிப்புணா்த்தும் என்றவாறு, 

Gori (are) (or) 
௩௭௨உ.கறுப்புஞ் சிவப்பும் வெகுளிப் பொருள. 

இதன் போருள் : நிற்கறுப்பதோ ரருங்கடி. மூனையள்' 
எனவும், நீ இவர் இறுத்த கீரழி பாக்கம்! (பதித்-௧௩.) என 
வும், கஅப்புஞ் சிவப்பும், வெகுளியாகய குறிப்புணா்த்தும் 
என்றவா௮. 

கருமை செம்மையென்னாது கறுப்புச் சிவப்பென்றத 
னான்; தொழிற்பட்டுமியல்லத அவை வெகுளி யுணர்த் 
தாமை கொள்க, (cra) 

௩௭௩. நிறத்துரு வுணர்த்தற்கு முரிய வென்ப 
். இதன் போருள் : கறுத்த காயா” சிவந்த காந்தள்” 
(பதிற்-க௫.) என. அவை வெகுளியேயன்றி நிறவேறுபா 
இணெர்த்தற்கு முரிய என்றவாறு. 

இவை வெளிப்படு சொல்லாயிலும், கறுப்புஞ் வெப் 
பும் வெகுளிப் "பொருள வென்றதனால், கருங்கண், செவ் ' 
வாய் எனப். பண்பாயவழி யல்லது கொழிலாயவழி நிற 
வேறுபா டுணர்த்தா வென்பது படுதலின், . அதனைப் பாது 
காத்தவாறு. (௪௪) 
௩௪௪. நொசிவு நுழைவு நூணங்கு நுண்மை. 

இதன் பொருள் : * கொ௫ிமெட மருல்குல் ! (கலி-௬௰.) 
எனவும், * துமைநாழ் கலிங்கம்' (மலபடு-௫௬௧.) எனவும், 
:நூணங்குதுகி னுடக்கம்போல' (தத்.றி-கடு.) எனவும், கொ௫ிவு 
முதலாயின, நண்மையாய பண்புணர்த் அம் என்றவாறு.) 
௩எ௫.புனிறென் களவியீன் றணிமைப் 

ன பொருட்டே. 
RP
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இதன் பொருள்: *புனித்றாப் பாய்க்தெனக் கலங்க 

(அகம்-௫௬:) எனப் புனிஹென்பது ஈன்றணிமையாகய குறிப்: 

புணர்க்தும் என்றவாறு. (ora) 

௩௪௭௬. Doras Son a மகலமுஞ் செய்யும். 

இதன் பொருள் : *சனவுப்புகு விதலியிற் Caparo 

நாடன்” (இகம்-௮௨.) எனவும், * ஈனந்தலையுலகம் ' (பதிற்-. 

௬௩.) எனவும், நனவு, களனும் அகலமூமாகயெ குறிப் 

புணர்த்தும் என்றவாறு. ் ் a) 

௩௭௭.மதவே மடனும் வலியு மாகும். 

இதன் போருள் : *பதவு மேய்ச்த தவக், ஈல்லான்” 

(அகம்-௧௪,) எனவும், *கயிறிடு கதச்சேப் போல மதமிக்கு' *" 

(அகம்-௩௬.) எனவும், மதவென்பது மடனும் வலியுமாகிய 

குறிப்புணர்ததும் என்றவாறு. (௮௧) 

௩௭௮..மிகுதியும் வனப்பு மாகலு முரித்தே. 

இதன் பொருள் 2 :(மதவிடை' எனவும், மாதர் வாண் 

மூக மை தஇய கோக்கே் (அகம்-௧௩௰,. ) எனவும், மடனும் 

வலியுமேயன்றி மிகுஇயும் வனப்புமாகிய: குறிப்புஞ் -சிறு 

பான்மை யுணர்த்தும் என்றவாறு. மதவிடை. யென்புழி 

மிகுதி உள்ள மிகுதி. (2). 

௩௭௯. புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் களவி... 

இதன் போருள்: , * மீனொடு: பெயரும் யாணரூச * 

eat ) என யாணசென்பது ஓ பு புதிதாகப் படுதலாகிய 

குதிப்புணர்த்தும் என்றவான. ௮67... (சர) 

    

௩௮0. அமர்தன் கேவலப் 

௩௮௧ AMT GON அவிஞும். 

இதன் பொருள் : * அசனமர்ந்து செய்யா ளுறையும் ? 

தத்வ, 39 எனவும், (பாணது ப௫௪லை' (கற்றிணை- -இல்,) என் 

வும், அமர்தலும் யாணும், முறையானே -மேவுதலுள் கவினு 

மாயெ குறிப்புணர்த்தும் என்றவாறு. (௮௪) (௮௫)
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௩௮௨.பாவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள. 

் இதன் போருள் : * நெல்லுகுத்துப் பசவுங் கடவுளு 
மிலவே ! (புறம்-௩௩டு.) எனவும், * சைதொழமூஉப் பழிக்க? 
(மது-௬௯௪.) எனவும், பாவும் பழிச்சும், வழுத்து தலாகய 

குறிப்புணர்த்தும் என்றவாறு. ் (ar) 

க௮௩.கடியென் கிளவி, 5 

வரைவே கூர்மை காப்பே புதுமை 

விரைவே விளக்க மிகுதி சிறப்பே 
யச்ச முன்றேற் முயீ ரைந்து 

மெய்ப்படத் தோன்றும் பொருட்டா. 
_ [கும்மே. 

- இதன் போருள் : கடியென்னுமுரிச்சொல் வரைவு 
முதலாகிய பத்தக்குறிப்புமுணர்த் தும் என்றவாறு, 

உதாரணம் 2 4 கடிந்த கடிந்தொசார் செய்கார்க்கு ? 

(குறள்-௬(௫௮.) என 'வரைவும்,  கடிநுனைப் பகழி ' கை 

கூர்மையும், *கடி.கா' (களவழஹி-௨௯.) எனக் காப்பும், “கடிமலர்” 
எனப் புதுமையும், “கடுமான்” (அகம்-க௩௪். என விரைவும்,”., 

கடும்பகல்' (௮கம்-௧௪௮.) என விளக்கமும், * கடுங்கா லொற் 
் (பதிற்-௨௫.) என மிகுஇயும், :கடுஈட்பு ? எனச் சிறப் 

பும் 'கடியையா னெடுக்தகை செருவத் தானே' என yee 

றலின் 

மும், 'கொடுஞ்சுழிப் புகார்த்தெய்வ கோக்க கடுஞ்ரூ டர. 

குவ னினக்கே ' (அகம்-கக௰.) என epee உணர்ச் 

் இயவாறு கண்டுகொள்க, 

மூன்தேற்௮ு-புறத்தின்.ித் தெய்வருதலாவினவற்தின் 
poet Ce (௮௪) 

க0/௪.ஐயமுங் கரிப்பு மாகலு முரித்தே. 

இதன் பொருள் : * கடுத்தன”. எல்லளோ  வன்னை * 
எனவும், * கடிமிளகு இன்ற கல்லா மந்தி எனவும், கடி. 

யென்ளெவி மேற்கூறப்பட்ட . பொருளேயன்றிச் இறு
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பான்மை ஐயமாகய குறிப்புங் கரிப்பாகிய பண்புமுணர்த்அு 

திற்குமுரித்து என்றவாறு, | (௮௮) 

௬_௮௫.ஐவியப் பாகும். 

௩௮௬.முனைவுமுனி வாகும். 

௩௮ ௪.வையே கூர்மை. 

௩௮)_௮).எறுழ்வலி யாகும். 

இதன்போருள்: ஐதே காமம் யானே” (ழத்றினை-௧௪௩.) 
எனவும், *சேற்றுநில முனைஇய செங்கட் காரான் ” 

(அகம்-௪௬.) எனவும், *வைநுனைப் பகழி” (மூல்லை-௪௩.) என 

வும், * போசெறுழ்த்தணிதோள் ” (பெரும்பாண்-௬௩.) 

எனவும், ஐ முதலாயின முறையானே வியப்பும் முனிவுங் : 

கூர்மையும் வலியுமாகிய குறிப்புணர்ச்தும் என்றவாறு. 

(௮௯) (௯௰) (௯௧) (௯௨) 

௩௮௯.மெய்பெறக் கிளந்த வுரிச்சொல் லெல்லா. 

முன்னும் பின்னும் வருபவை நாடி. . 
யொத்த மொழியாற் புணர்த்தன ர௬ணர்த்த 
றத்த மரபிற் றோன்றுமன் பொருளே. 

இதன் பொருள் : இச்சொல் இப்பொருட்குரிச்தென 

மேற்கூறப்பட்ட உரிச்சொ லெல்லாவற்றையும், . ௮வற்று 

முன்னும் பின்னும் வருமொழிகளை ஆசாய்க்து, ௮ம்மொழிக 

on. டக்க மொழியாலே ஒருபொருளுணர்த்துக் / இவ்வா 

அணர்த்தவே, வரலாற்றுமுறைமையாத் றத்தமக்குரித்தாய 
பொருள் விளங்கும் என்றவாறு, 

இஃது என் சொல்லியவாோவெனின் :-- 

₹ உறுதவ சனியென வரூ௨ மூன்று 

மிகுதி செய்யும் பொருள வென்ப * (சொல்-௨௧௯௯.) 
எனவும், 

* செல்ல லின்ன வின்னா மையே * (சொல்-௩௭௱௨.)
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எனவும், ஓதியவழி, அவை வழக்கிடைப் பயின்ற சொல் 
லன்மையான், இவை மிகுதியும் இன்னாமையுமுணர்த்து 
மென்று ஆசிரியரசாணையாற்கொள்வதல்லது வசலாற்ருற் 
பொருளுணர்ததுமெனப்படாவோவென்று. ஐயுஅவார்க்கு, 
் உறுகால் * (நற்-௩௭.) *தவப்பல' (புறம்-௨௩டு.) * woof) 
சேய்த்து ? (ஐங்கு௮-௪௪௩.) எனவும், * மணங்கமழ் வியன் 

மார்ப னணங்கெ செல்லல்” (௮கம்-௨௨.) எனவும், முன் 
னும் பின்னும் வருஞ் சொன்னாடி அவற்றுள் இச் சொல் 

லோடு இவ்வுரிச்சொல் இயையுமென்னு கடைப் பிடிக்கத் 
தாம் புணர்த்த சொற்கேற்ற பொருள் விளங்குதலின், 
உரிச்சொல்லும் வாலாற்முற் பொருளுணர்த்து மென் 
பது பெறப்படுமென ஐயமகத்றியவாறெனக் கொள்க. வர 

-லாற்றும் பொருளுணர்த்தாவாயின், குழுவின் வந்த 
குறிகிலைவழக்குப்போல இயற்கைச் சொல்லெனப்படா 
வென்பது. (௯௩) 

Boi). Ou களவிப் பொரூணிலை யல்ல 
வேறுபிற தோன்றினு மவற்ஜொடுங் 

[| கொளலே. 

இதன் போருள் : முன்னும் பின்னும் வருபவை சாடிய 
வழி, உரிச்சொற்காக் கூறப்பட்ட பொருளேயன்றிப் பிற 
பொருடோன்றுமாயினும், கூறப்பட்டவற்றோடு அவற்றை 

யங்கொள்க என்றவாறு, 

 கடிநாறும் பூர்துணர் ' என்றவழிக் கடியென்ப.து 
மூன்னும் பின்னும் வருபவை காட, வசைவு முதலாயின 
பொருட்கேலாது மணப் பொருட்டாயினவாற௮ு கண்டு ் 
கொள்க. பிறவுமன்ன. (௯௪) 

௩௯௧. பொருட்குப்பொரு டெரியி னதுவாம் 
[ பின்றே. 

பயிலாதவற்றைப் . பயின்றவை சார்த்தஇப் பொரு 
சணர்த்துங்காற் படு முறைமை யுணர்த்துகின்றார்.
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இதன் போருள் : ஒரு சொல்லை ஒரு சொல்லாற். பொரு 

ளுணர்த்தியவழி அப் 'பொருளுணர்த்த வந்த சொற்கும் 

பொருள் யாதெனப். பொருட்குப் பொருடெரியுமாயின், 

மேல் வருவனவற்றிற்கெல்லாம் ஈதொத்தலின், அவ்வினா 

இறை வரம்பின் நியோடும் $ அதனாற் பொருட்டுப் பொரு 

டெரியற்க என்றவாறு. 

்... ஓரு சொற்குப் பொருளுசைப்பது பிறிதோர் சொல்லா 

னன்றே, அ௮ச்சொற்பொருளும் ௮றியாதரனை உணர்ததுமா 

ர கதா. ௮து து சூத்தாத்தாற் பெறப் 

படும் (௯௫) 

௩௯௨.பொருட்குத்திரி பில்லை யுணர்த்த வல்லின். 

இதன் போருள் : *உறுகால்' (நத்-௩௭.) என்புழி உறு 

வென்னுஞ் சொற்குப் பொருளாகிய. மிகுதி யென்பதன் 

பொருளும் அறியாத மடவோனுயின், அவ்வாறு - ஒரு 

பொருட் செவி: கொணர்ந்துணர்த்தலுரு து " கடுங்காலது 

வலி கண்டாய் ஈண்டு ௨ அவென்பதற்குப் பொருளென்று 

தொடர்மொழி கூறியானும் "கடுங்காலுள்வழிக் காட்டியா 

னும், ௮ம் மாணாக்க னுணரும் வாயிலறிந்து உணர்த்தல் 

வல்லனாயின் ௮ப்பொரு டி.ரிபு படாமல் ௮வனுணரும் என்ற 

“வாது. அவற்றானு முணார்தலாற்றாகானை உணர்த்துமா 

றென்னை யெனின்:-- ௮.தற்கன்றே வருஞ் ஞ் சூத்திரமெழுந்த 

தென்பது. (௯௯) 

௩௯௩.உணர்ச்சி வாயி லுணர்வோர் வலித்தே. 

இதன் பொருள் : வெளிப்படத் தொடர்மொழி கூறி 

யானும் பொருளைக் காட்டியானும் உணர்த்தவும் உணரா 
தானை உணர்த்தும் வாயிலில்லை) உணர்ச்சியது வாயில் 

உணர்வோச துணர்வை -வலியாக வுடைத்தாகலான் : என்ற 

வாறு. ் 

யாதானுமோசாற்றா னுணருந்தன்மை அ௮வற்கில்லையா 

யின், அவனை யுணர்த்தற் பாலனல்ல னென்றவாறு; (௯௭) -
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௩௯௪. ௪.மொழிப்பொருட் காரணம் விழிப்பத் 
[தோன்று.. 

இதன் பொருள் : உ௮ . தவ. மூதலாயின செொரற்கு 
_ மிகுதி முதலாயின பொருளாதல் வசலாற்று முறைமையாற் 
கொள்வதல்லது, ௮வை அப் பொருளவாதற்குக் காரணம் 

விளங்கத் தோன்றா என்றவாறு. 

பொருளொடு சொற்கியைப் இயற்கையாகலான் அவ் 
வியற்கையாகய இயைபாற் சொற்பொரு ஸாூணர்த்து 
மென்ப, ஒரு சாசார். ஒரு சாசார் பிறகாசணத்தா னுணர்த் 

அுமென்ப. அவற்றுண் மெய்மையாகிய காரணம் ஆசிரியர்க் 
குப் ' புலனாவதல்லது ஈம்மனோர்க்குப் புலனாகாமையின், 

மொழிப்பொருட் காசண மில்லை. யென்னாது விழிப்பத் 
தோன்றா வென்றார். ௮க்காரணம் பொதுவகையான் ஒன் 
ரூயினுஞ் சொற்றொறு முண்மையித் இறப்பு வகையாற் பல 

வாம் ; அதனான் விழிப்பத்தோன்றா .வெனப் பன்மையாற் 
கூறினார். உரிச்சொற்பற்றி யோதினாரேனும், ஏனைச்சொற் 
பொருட்கு மிஃதொக்கும். (௯௮) 

௩௯௫. எழுத்துப்பிரித் ந் திசைத்த லிவணியல் 
[ பின்றே. 

இதன் பொருள் : முதனி௯ையும் இறுதி நிலையுமாக 

எழுத்துக்கள் பிரிச்து வேறு வேறு பொருளுணர்த்தல் 

உரிச்சொல்லிடத் தியைபுடைத்தன்௮ என்றவானு, 

இவணியல்பின்றென வே, எழுத்துப் பிரிந்து பொரு 
ஞூணர்த்தல்  பிறாண்டு இயல்புடைத் தென்பதாம். அவை 

யாவன, வினைச்சொல்லும் ஒட்டுப் பெயருமாம்: பிரிதலும் 

பிரியாமையும் பொருளுணர்த் அவனவற்றிற்கே. யாகலின், 
கூறை. கோட்படுதல் கடவுளர்க்கு எய்தாதவாறு- போல, 

இடைச்சொற்கு இவ்வாசாய்ச்சி யெய்காமை:யறிக, 

தவ ஈனியென்னுச்.. தொடக்கத்தன குறிப்பு வினை 
மெச்சம் போலப், பொருளுணர்த்தீலின்.. . அவையபோலப்
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பிரிக்கப்படுங்கொல்லோவென் . றையுருமை ஐயமகந்றிய 

வாரது. (௯௯) 

௩௯௭௬.௮ன்ன பிறவுங் களந்த வல்ல 
பன்முறை யானும் பரந்தன வரூ௨ 
முரிச்சொல் லெல்லாம் பொருட்குறை 

[ கூட்ட 

வியன்ற மருங்க னினைத்தென வறியும் 
வரம்புதமக் இன்மையின் வழிநனி கடைப் 

[பிடித் 
தோம்படை யாணையிற் இளந்தவற் றியலாற் 

- பாங்குற வுணர்த லென்மஞார் புலவர்: 

டக இதன்போருள்: அன்ன பிறவுவ் இளக்தவல்ல பன்முறை 

யானும் .பசந்தன வரூ௨ முரிச்சொல்லெல்லாம் என்பது, 

சொல்லப்பட்டனவே யன்றி ௮வைபோல்வன பிறவும் பல 

our hOB னம் பசந்துவரு phe er லெல்லாம் என்றவாறு, 

பொருட்குறைகூட்ட வியன்ற மருல்கனினை த்தென வறியும் 

வசம்பு தமக்கின்மையின் என்பது, பொருளொடு புணர்த் 

- துணர்த்த இசை குறிப்புப் பண்புபற்றித் தாமியன்த நிலத்து 

இத்துணையென வசையறுத்துணருமெல்லை தமக்ன்மை 

யான் எஞ்சாமைக் கிளத்தலரிதாகலின் என்றவாறு. வழி 

ஈனிகடைப்பிடி.த்தோம்படை யாணையிற் ளெர்தவற்றியலாற் 

பாங்குறவுணர்தல் என்பது, 

‘Gow aa GAN ab பண்பினுர் தோன்றிப் 

பெயரினும் வினையினு மெய்தடு மாறி (சொல்-௨௧௭.) 

எனவும், முன்னும் பின்னும் வருபவை நாடி' எனவுங்-கூநிய 

கெறியைச் சோசாமற் கடைப்பிடித்து எச் சொல்லாயிலும் 

பொருள்வேறு இளத்தல்' (சொல்-௨௯௭.) எனவும், 

* ஒத்த மொழியாற் புணர்த்தன ௬ணர்த்த 
றத்த மாபிற் றோன்ரநுமன் பொருளே” (சொல்-௩௮௯.)
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எனவும், என்னாற் றரப்பட்ட பாதுகாவ லாணையிற் கிளந்த 

வற்.றியல்பொடு மரீஇயவற்றை. முறைப்பட வுணர்க என்ற 

வாறு, 

குறிப்புப்பொருண்மை பலவகைத்தாகலானும், பெயரி 

னும் வினையினு மெப்தடுமாறியுர் தடுமாருதும் ஒரு சொத் 

பலபொருட் குரித்தாயும் வருதலானும், ஈறுபற்றித் தொகுத் 

DOT GG OH ௮ன்னவிறுடையவன்மையாளனும், 'பன்முறை 

யானும் பரந்தன வரூஉம்' என்றார். 

பொருளைச் சொல் இன்றியமையாமையின், அதனைக் 

குறையென்றார்; ஒருவன் வினையும் பயனும் இன்றியமையா 
மையின், 'வினைக்குறை தீர்க்தாரிற் தீர்க்தின் அலகு (குறள்- 

௬௧௨.) *பயக்குறை யில்லைதாம் வாழு காளே! (பறம்-௧௮௮.) 

என்றாற்போல. பொருட்குறை கூட்ட வம்பு தமக்கின் 

மையினென இயையும். 

இருமை யென்பது கருமையும் Bergen; or Bits 

பண்புணர்த்தும்.  சேணென்பது சேய்மையாகிய குறிப் 

புணர்த்தும். தொன்மையென்பது பழமையாகய குறிப் 

புணர்த்தும். இவையெல்லாம் அன்ன பிறவுங்ளெர்தவல்ல 

வென்பதனாற்கொள்க, பிறவுமன்ன. . (ar) 

உரியியல் முற்றிற்று. 

௩.௫



௯. எச்சவியல் 

“௩௯௭௪. இயற்சொற் றிரிசொற் றிசைச்சொல் வட 
[| சொல்லென் 

ப றனைத்தே செய்யு ளீட்டச் சொல்லே. 
கெளவியாக்கமுதலாக உரியிய லி௮தியாகச்: டெக்த ஒத் 

அக்களுள் உணர்த்துதற்டெ மின்மையான்” உணர்த்தப் 
படாது எஞ்சி நின்ற சொல்லிலக்கணமெல்லாக் தொகுத் 
ணர்த்திய வெடுத்துக்கொண்டார். அதனான் இவ்வோ 
த்து எச்சவியலென்னும் பெயர்த்தாயிற்று. 

'கண்டீசென்றா' (சொல்-௪௨௫.) எனவும், செய்யா 
யென்ன முன்னிலை வினைச்சொல்” (சொல்-௪ட௰. எனவும்” 
் உரிச்சொன் மருங்கினும்” (சொல்-௪௫௬.) எனவும், “ஒருமை 

சுட்டிய பெயர்கிலைக் ளெவி' (சொல்-௪௬௧.) எனவும்ர் இவை 

இதல சூத்திரங்களா,.. னுணர்த்தப்பட்ட அைகில்யும்' 
வினைச்சொல் datos முவமைதயும்* அவ்வோத் அக் 
களு ரணர்த்தாது ஈண்டு 

அதற்குக் காரணம் அவ்வச்சூத் செ முசைக்கும்வழிச் சொல் . 

அதும், 
oat பலபொருட்டொகுதிக்கு ஓன்.றனாற்பெயர் கொடுக்கும் 
கால் தலைமையும் பன்மையும்பற்றிக் கொடுப்பினல்லது பிறி 

ர்த்தியசென்னையோவெனின்:- 

தாதின்மையானும்) தனையும் பன்மையும் எச்சத்திற்கின் 
மையானும்? பத். தவ கபய னம் ஈண்டுணர்த்தலான் எச்சு 
வியலாயிற்றென்றல் பொருந்தாமை யுணர்க. 

செய்யுட்குரிய சொல்லும், ௮வற்றதிலக்கணமும், 
அவற்றுற் செய்யுள் செய்வுழிப் படும் விகாரமும், செய்யுட் 
பொருள்சோளும், எடுத்துக் கோடற்க ணுணர்த் துன்றார். 

இச்சூத்திரத்தின் பொருள் : இயற்சொல்லும், இரி 
சொல்லும், திசைச்சொல்லும், வடசொல்லும் என அத்து 
ணையே செய்யுளிட்டுதற்குரிய சொல்லாவன என்றவரறு.
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இயற்சொல்லானுஞ் செய்யுட்சொல்லாகய இரிசொல் 
லானுமேயன்றித் திசைச்சொல்லும் வடசொல்லும் இடை 
விராய்ச் சான்றோர் செய்யுள் செய்யுமாறு கண்டு எனைப் 
பாடைச்சொல்லுஞ் செய்யுட்குரியவோவென் . றையுத்றார் 
க்கு, இந்கான்கு சொல்லுமே செய்யுட் குரியன  பிறபாடைச் 

சொல் உரியவல்லவென்று வசையஅத்தவாு.!/ 92]! 

செய்யுள் செய்யலாவது ஒருபொருண்மேற் பலசெரழ் 
கொணர்ந்தீட்டலாகலான், ஈட்டலென்ஞுர். 

பெயர்வினையிடையரி யென்பன இயற்சொற்பாகுபா 

டாகலான், இயற்சொல் ௮ச்கான்கு பாகுபாட்டானுஞ்செய் 

யுட்குரித்தாம். இரிசொற்பெயசாயல்லது வாசா. என்மனா 

சென்பதனை வினைத் இரிசொல் என்பாருமுளர். அஃது *என் 

நிசினோர்' :பெறலருங்குசைத்து” (புறம்-டு.) என்பனபோ 

லச் செய்யுண்முடிபு பெற்று நின்றதென்றலே பொருக்த 

மூடைத்து. இல்லென்னுமிடைச்சொல், தில்லவென்ரானுந் 

தில்லையென்றானுக் திரிக் து நின்றவழி அவை வழச்இத்குமுரி 

யவாகலின், திரிசொல் லெனப்படாது. *கடுங்கால்' என்புழிக் 

கடியென்னு முரிச்சொல், : பெயரினும் வினையினு மெய்தடு 

மாறி (சொல்-௨௯௭.) என்பதனாற் பண்புப்பெயசாய்ப் 
பெயசொடு தொக்கு வழக்கினுட் பயின்ன வருதலால், இரி 

சொல் லெனப்படாு. இசைச்சொல்லுள் ஏனைச் சொல்லு 

முூளவேனும், செய்யுட்குரித்தாப் வருவது பெயர்ச்சொல் 

லேயாம். வடசொல்லுள்ளும் பெயசல்லஅ செய்யுட் குரிய 

வாய் வாசா. இவ்வாருதல் சான்றோர்செய்யுள் நோக்கக் 

கண்டுகொள்க. (க) 

௩௯௮. அவற்றுள் 

இயற்சொற் முமே 
செந்தமிழ் நிலத் து வழக்கொடு சிவணித் 

_ eee வழாமை யிசைக்குஞ் 

| சொல்லே.
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இதன் பொருள்: அந்நான்கனுள், இயற்சொல்லென்னு 
. 

சொல்லப்பட்ட சொற்றாம், செந்தமிழ்கிலத்து ' வழக்காதற் 

குப் பொருந்திக் கொடுந்தமிழ் நிலத்.த்' தம்பொருள் வழு 

வாமலுணர்த்துஞ் சொல்லாம் என்றவாறு. 

அவையாவன நிலம், கீர்; இ, வளி, சோறு, கூழ், பால், 

தயிர், மக்கள், மா, தெங்கு, கழுகு என்னுந்தொடக்கத்தன. 

செந்தமிழ்கிலமாவன வைகையாஜ்றின் வடக்கும் மருத 

யாற்றின் நெற்கும் கருவூரின் ழெக்கும் மருவூரின் மேற்கு 

மாம். 

இரிபின் றி இயல்பாகிய சொல்லாகலின் இயற்சொல் 

லரயிற்று. கொடுந்தமிழ் நிலத்திற்கும் பொதுவாசகலின் 

இயற்சொல்லாயிற் றெனினு மமையும். நீசென்பது ஆரி 

யச்சதைவாயினும் அப்பொருட்கு அதுவே சொல்லாய்ச் 

செந்தமிழ் நிலத்தும் கொடுந்தமிழ்கிலத் தும் வழங்கப்படுத 

லான் இயற்சொல்லாயித்று. பிறவு மிவ்வாறு. வருவன 

இயற்சொல்லாகக் கொள்க. . ; 

தாமென்ப.து கட்டுசைச்சுவைபட நின்றது. ... (௨) 

௩௯௯. ஒருபொருள் குறித்த வேறுசொல் லாகியும் 

se வேறுபொருள் குறித்த வொருசொல் லாகியு 

% ் மிருபாற் றென்ப திரிசொற் இளவி. 

இதன் போருள் : ஒருபொருள் குறித்து வரும் பல 

சொல்லும் பலபொருள் குறித்து வரும் ஒருசொல்லுமென 

இருவகைப்படுந் இரிசொல் என்றவாறு, 

வெற்பு, விலங்கல், விண்டு என்பன ஒருபொருள் 

குறித்த வேறபெயர்க்கெவி. எ௫னமென்பது அன்னமும் 

சுவரிமாவும் 'புளிமாவும் காயுமுணர்த்தலானும், உந்தியென் 

பது யாழ்ப்பத்தலுறுப்பும் கொப்பூழும் “ தேர்த்தட்டும் 

கான்யானு முணர்த்தலானும், இவை வேறுபொருள் 

குதித்த ஒருசொல்... * 
இரிசொல்லது இரிவாவது உறுப்புக் இரிதலும் முழுவ 

துக் திரிதலுமென இருவகைத்து, இள்ளை, மஞ்ஞை என் 

a,
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பன உறுப்புத் இரிர் சன. விலங்கல், விண்டு என்பன முழு 

வதுர் இரிர்தன. மூழுவதுக் இரிந்தனவற்றைக் கட்டிய 

வழக்கென்பாருமுளர். அவை கட்டிய சொல்லாமாயிற் 

. செய்யுள் வழக்காமாறில்லை; அதனான் அவையும் இரிவெனல் 

வேண்டுமென்பது. ் 

அ௮ஃதேல், பலசொல் ஒருபொருட் குரியவாதலும் 

ஒருசொற் பலபொருட் குரித்தாதலும் உரிச்சொன் முத 

லாய இயற்சொற்கு முண்மையான் அது திரிசொற்கிலக் 

சணமாமாறென்னை யெனின்:--௮து. திரிசொற்கிலக்கண 

முணர்த்தியவாறன்௮ு; அதனது பாகுபா டுணர்த்தியவா று. 

இரிபுடைமையே இரிசொற்லெக்கணமாதல் சொல்லின் முடி. 

வினப்பொருண் முடித்தல் என்பதனாற் பெற வைத்தார். 

இள்ளை மஞ்ஞையென்பன ஒருசொல் ஒருபொருட் குறித் 

தாயே இரிசொல்லாதலின் இருபாற் றென்றல் நிசம்பா 

தெனின்:--அ௮ற்றன்று: ஆரியர் இருபாற்றென்ப திரி 

சொற்ளெவி எனத் தொகை கொடுத்தாராகலின், Bardon 

மஞ்ஜையென்பன வற்றோடு ஒருபொருட் இளவியாய் வரும் 

இரிசொலுளவாக லொன்றோ . இவை பிறபொருள்படுத 

லொன்றோ இரண்டனு ளொன்று இட்பமுடைத்தாதல் 

வேண்டும். என்னை? ஆசிரியர் பிற கூருமையினென்பது. 

இரித்துக்கொண்டது இயற்கைச்சொல்லான் இன்பம் 

பெறச் செய்யுளீட்ட லாகாமையானன்றே) அதனாற்றிரி. 

சொல்லெனவே, செய்யுட்குரித்தாதலும் பெறப்படும். (nm) 

ont செந்தமிழ் சேர்ந்த.பன்னிரு bos Sip 

HG Di YorCoas Sones Olen p இளவி. ' 

இதன் போருள் : செந்தமிழ்கிலத்தைச் Criss பன் 

னிசண்டு நிலத் அர் தாங் குறித்த பொருள் விளக்குக்இிசைச் - 

சொல் என்றவாறு, என்றது, அவ்வர்கிலத்துத் தாங் 

குறித்த பொருள் விளக்குவதல்லது ௮வ் வியற்சொற்போல 

எந்நிலத் துர் தம்பொருள் விளக்காவென்றவாரும்.
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பன்னிருகிலமாவன பொகங்கர்காடு, ஒளிராடு, தென் 

பாண்டி நாடு, குட்டநாடு, குடநாடு, பன்றிநாடு, கற்காகரடு, 

சீதகாடு, பூழிகாடு, மலைநாடு, ௮ருவாகாடு, ௮ருவாவட தலை 

எனச் செந்தமிழ்காட்டுத் Dise Siuwdienseem வடஃ&ழ் 
பாலிற௮ுதியாக எண்ணிக்கொள்க. 

தென்பாண்டிகாட்டார் ௮ எருமை என்பனவற்றைப் 

பெத்த மென்றும், தம்மாமி யென்பதனைத் னக்கு! 

அம் வழங்குப. பிறவுமன்ன. - 

தங்குறிப்பினவென்று தனிமொழி தம்பொருளுணர்ச் 
" அுமரத்றுக்குச் சொல்லினார் ழ இருமொழி. தொடருமிடத் 

ழ் அத் | esr Toor’ வந்தான் காட். வேண்டியவாறு வசப்பெறு 

மென்ருாரல்ல சென்பது. ge (௪) 

சாக. வடசொற் களவி வடவெழுத் தொரீஇ 

யெழுத்தொடு புணர்ந்த சொல்லா கும்மே. 

இதன் போருள் : வடசொத் இளெவியாவது -வட 
சொற்கே உரியவெனப்படூஞ் சிறப்பெழுத்தினீங்கி இருசார் 

மொழிக்கும் பொதுவாகிய எழுத்தானியன்ற சொல்லாம் 
என்றவாறு, 

எனவே, பொதுவெழுத்தா னியன்ற வடசொல்லும் 
செய்யுட் செய்தற்குச் சொல்லா மென்றவாளுயிற்.று. 

அவை வாரி, மேரு, குகனும், ணி என்னுந்தொடக் 

ag gon. : 
வடசொல்லாவது வ டிவவிலேவிடாந்கா தமிழ்ச் 

சொல்லென்றாசால் உரையாசிரியசெனின்: --அ.ழற்றன்னு; 
ஓக்குமென்னு சொல்லப்படுவன ஒருபுடையானொப்புமை 

யும் வேற்றுமையுமுடைமையான் இரண்டாகல் 'வேண்டும். 
இவை எழுத்தானும் பொருளானும் வேபாடின் மையாகய 
ஒருசொல்லிலக்கண மூடைமையான் இசண்டுசொல்லெனப் 

படா? அதனான் ஒத்தல் யாண்டையது, ஒரு சொல்லேயா 
மென்பது. ஒரு சொல்லாயினும். ஆரியமுக் தமிழுமாகய இட 
வேற்றுமையான் வேறாயின வெனின் :--அவ்வாளுயின்
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வழக்குஞ் செய்யுளுமாகிய இடவேற்றுமையாற் சோறு 
கூழென்னுந் தொடசக்கத்தனவும் இசண்டு சொல்லாவான் ' 

செல்லும் ; அதனான் இடவேற்றுமையடையவேனும் ஒரு 

சொல்லிலக்கணமுடைமையான் ஒருசொல்லேயாம். ஒரு 
சொல்லாயவழித் தமிழ்ச்சொல் வடபாடைக்கட்செல்லாமை 
யானும், வடசொல் எல்லாத்தேயத்திற்கும் பொதுவாகலா 
னும், இவை வடசொல்லாய் ஈண்டு வழங்கப்பட்டனவெனல் 

வேண்டும் ; அதனான் ௮து போலியுசையென்க. YON SM 

உம், அவை தமிழ்ச்சொல்லாயின் வடவெழுத்தொரீஇயென் 
றல் பொருந்தாமையானும், வடசொல்லாத லறிக. ் (௫) 

௪௨. சிதைந்தன வரினு மியைந்தன வரையார். 
இதன் பொருள் : பொதுவெழுத்தானியன்றனவே 

யன்றி, வடவெழுத்தானியன்ற வடசொற்சிதைக்து வரினும், 
'பொருத்தமுடையன செய்யுளிடத்து வசையார் என்ற 
வாறு, 

உதாரணம் : * ௮சமிய வியலகத் இயம்பும் ? (அகம்- 
௪௨௪.) எனவும், * தசரான் கெய்திய பணைமரு ணோன்றாள் ' 
(கெடுகல்-ககட.) எனவும் வரும். 

சிதைந்தன வரினுமெனப் பொதுப்படக் கூறியவத 

னான், ஆணை, வட்டம், ஈட்டம், கண்ணன் எனப் பாகத 

மாய்ச் சிதைந்து வருவனவுங் கொள்க, 

இச் சூத்திரத்தாலும் அவை தமிழ்ச் சொலன்மை 

யறிக. (௬) 

௪௭௩. அந்நாற் சொல்லுந் தொடுக்குங் காலை 

வலிக்கும்வழி வலித்தலு மெலிக்கும்வழி 
| மெலித்தலும் 

விரிக்கும்வழி விரித்தலு.ந் தொகுக்கும்வழித் 
[தொகுத்தலு 

நீ ட்டும்வஜி ou ட்டலுங் குறுக்கும்வழிக் 
[ குறுக்கலு 

. தாட்டல் வலிய வென்மனார் புலவர்.
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இதன் போருள் : இயற்சொற் நிரிசொற் Doss 
சொல் வடசொல் லென்னு நான்கு சொல்லையுஞ் செய்யு 

ளாகத் தொடுூக்குங்கால், மெலியதனை வலிக்கவேண்டும்வழி 

வலித்தலும், : வலியசனை மெலிக்கவேண்டும்வழி மெலித் 

தலும், குறைவதனை விரிக்கவேண்டும்வழி விரித்தலும், மிகு 

வதனை த் தொகுக்கவேண்டும்வழிக் தொகுத்தலும், குறிய 

தனை நீட்டவேண்டும்வழி நீட்டலும், நெடியதனைக் குறுக்க 

வேண்டும்வழிக் கு௮க்கலுமாகிய அறுவகை விகாரமும், 

செய்யுளின்பம்பெறச் செய்வான் நாட்டுதலை வலியாக 

வுடைய என்றவாறு. 

உதாரணம் :--*கு.௮க்கையிரும்.பஅலி” (ஐங்-௨௬௬.) முத் 
தைவரூஉங் காலர் தோன்றின் ' ( எழு-௪௯௪ ) என்பன 

வலிக்கும்வழிவலித்தல். - * சுடுமண்பாவை ! * குன்றிய ge 

சத்திறுஇ' (சொல்-௯.) என்பன மெலிக்கும்வழி மெலித்தல். 

- 4 தண்ணந்துறைவன் : (கு.று-௨௯௬.) என்பது விரிக்கும்வழி 
விரித்தல். * மழவசோட்டிய௰” (அகம்-௧.) என்பது தொகுக் 

கும்வழித் தொகுத்தல். * குன்றி கோபங் கொடிவிடு பவள 

மொண்செங் காந்த சொக்கு நின்னிறம் ' என்புழிச் செவ் 

வெண்ணின்றொகை தொக்கு நிற்றலின் இதுவுமது. '*விடு 

மின்” என்பது நீட்டும்வழிநீட்டல். 4பாசிலை. (புறம்-டு௪.) 

யென்பது காட்டுவாருமுளர். உண்டார்ந்தென்பது உண் 

டருந்தெனக் குறுகி நிற்றலிற் குறுக்கும்வழிக் குக்கல். 

அழுந்து படு விழுப்புண் ” (கற்றிணை-௯௭௪.) என்பதுமது. 
பிறவுமன்ன. 

காட்டல்வலிய வென்றது, இவ்வறுவகை விகாசஞழும் 
இன்னுழியா மென்று வசையறுக்கப்படா ; செய்யுள் செய் 

யுஞ்சான்றோர். ௮ணிபெற காட்டலைத் தமக்கு வலியாக 
வுடைய வென்றவானு. காட்டல், நிலை பெறச் செய்தல். (௪) 

௪௪. நிரனிறை சுண்ண மடி.மறி மொழிமாற்' 

றவைநான் கென்ப மொழிபுண ரியல்பே.
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-. இனிச் செய்யுளிடத்து விகாசவககையான் மொழிகள் 

cm புணருமா௮. கூ.றுஇன்றார். 

் இதன் போருள் : நிரனிறையும், சுண்ணமும், அடி.மறி 
யும், “மொழிமாற்றுமென : நான்கென்று . சொல்லுப, அத் 
நான்கு ..சொல்லுஞ் அகவ பனித் தம்முட்புணரு 
மூறைமை என்றவாறு. ் 

நான்கு சொல்லு: ென்பாட்ல் செய்யுளிடத்தென் 
'பதூஉம் அதிகாசத்தாற் பெற்றாம். ் 

- நிரனிறையுஞ் சுண்ணமும் மொழிமாற்றாதலொக்கு 

மாயினும், நிசனிற்றலும் அளவடியெண்சரசைச் சண்ணமாகத் 
அணித் தலுமாகய . வேறுபாடுடைமையான், _ அவற்றைப் 
பிரித்து ௮வ்வேவபாட்டாற்' பெயர் கொடுத்த, வேறிலக் 

சணமில்லாச மொழிமாற்றை மொழிமாற்றென்றார். 

இச்சூத்தத்தான் மொழிபுணரியல் கான்கென வரை 

யுத்தவாறு. - ற (4). 

சாடு. அவற்றுள் க 
நிரனிறை.தானே ... 
வினையினும் பெயரினு நினையத் தோன் றிச் 
சொல்வேறு திலைஇப்: பொருள்வேறு 

[ நிலையல். 

இதன் பொருள் : அ௮க்கான்னெள், நிரனிறையாவது 

வினையானும் பெயரானும்” ஆசாயத் தோன்றிச். . சொல் 

வேறு.நிற்பப் பொருள் வேறு நித்றலாம் என்றவாு. 

தொடர்மொழிப்பொருள் . முடிக்குஞ் : சொ.ற்கண்ண 
-தாகலான்,.. முடிக்குஞ்சொல்லைப் பொருளென்முர். 

வினையினும் -பெயரினுமென்றதனான், வினைச்சொல் 

லான் வருவதாஉம்,, பெயர்ச்சொல்லான் வருவதூஉம், அவ் 

விரு சொல்லான் வருவதாஉமென நிரனிறை மூன்றும். . 

உதாரணம் : மாசு போகவும் காய்பசி நீங்கவுங்--கடி. 

புனன் மூழ்கி யடிஏில்கை தொட்டு'. என முடிவனவும் முடிப் 

௩௬
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பனவுமாகய வினைச்சொல் வேறு வேறு நிற்றலின், வினை 

நிரனிறையாயிழ்று, அவை மாசு போகப். புனன்மூழ்ச, 

பச நீங்க அடிசில் கைதொட்டு என: வியையும். . * கொடி 

குவளை கொட்டை _நசப்புண்கண் மேனி' என முடிவனவும் 

முடிப்பனவுமாகய பெயர்ச்சொல் வேறு வேறு நிற்றலின், 

பெயர் நிசனிறையாயிற்று. அவை சப்புக் கொடி, உண் 

கண்: குவளை, மேனி கொட்டை என வியையும். 

“6 உடலு மூடைக்தோடு ஷூழ்மலரும் பார்க்குங்' 

கடலிரு எளாம்பல்பாம் பென்ற---கெடலருஞ்சீர்த் 

இங்க டிருமுகமாச் செத்து ? 

என முடிப்பனவாயெ வினையும் முடிவனவாகிய பெயரும் 

வேவு வேறு நிற்றலின், பொதுநிரனிறையாயிற்று. அவை 

கடல் உடலும், இருள் உடைந்தோடும், ஆம்பல் ககழ்வ்லரும், 

பாம்பு பார்க்கும் என வியையும். 

நினையத்தோன்றி யென்றதனால், சொல்லும் பொரு 

ளும் வேறு வேறு நிற்குங்கால் நிரல் பட நில்லா:து, 

‘seine சச்தும்போல ஈளிகடற் 

கூம்புங் கலனும் தோன்றுர் 

தோன்றன் மறந்தோர் துறைகெழு காட்டே ! 

சன் மயங்க வருதலுங்கொள்க. (௯) 

PMG. FONG BIC oT 

LIL Lh! Fons Ss 811. QusairF 

. ரொட்டுவழி யறித்து துணித்தன ரியற்றல். 

.. இதன் பொருள் : சண்ணமாவது இயல்பாக அமைந்த 

ஈரடிக்கணுளவாகய எண்சீசைத் தணித் ௮ இயையும்வழி 

அறிந்து கூட்டி. இயற்றப்படுவதாம் என்றவாறு. 

அளவடியல்லாதன விகா£வடி.யாகலிற் பட்டாங்கமைர் 

இல வாதலிற் பட்டாங்கமைக்த விரடியெனவே, அளவடி 

யாதல் பெறப்படும்.  ஈசடியெண்டர் விகாரவடியானும் 

“பெறப்படுதலின், அவற்றை நீக்குதற்குப். பட்டாங்கமைந்த
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of aig. யென்றார். எனவே, சுண்ணம் அளவடி.யிசண்டனு. 
ளல்ல்து பிராண்டு வாரா சபத. 

உதாரணம் 2 

£ சுரையாழ வம்மி மிதப்ப வரையனைய 

யானைக்கு நீத்து முயற்கு நிலையென்ப 

கானச நாடன் சுனை ” . 

என்புழி, ஆம, மிதப்ப, கீத்து, நிலையென்பனவும், சுரை, 

அம்மி, யானைக்கு, முயற்கென்பனவும், நின்றுழி நித்ப இயை 

யாமையின், சுசை மிதப்ப, அம்மியாழ, யானைக்கு நிலை, 

மூயற்கு. நீத்து எனத் தணித்துக் கூட்ட, இயைத்தவானு 

கண்டுகொள்க. 

சுண்ணம்போலச் தவாவில் பசந்து இட Basis சுண்ண 

மென்மூர்;: (0) 

Purr. அடிம றிச் செய்தி படி. நிலை இரிந்து 
சீர்நிலை திரியாது தடுமா றும்மே,. 

இதன் போருள் : அடிமறிச்செய்யுளாவது; ர் நின் 
ரங்கு நிற்ப அடிகள் தத்தநிலையிழ் நிரந்து ஒன்றனிலைச் 
களத்து ஒன்று சென்று நிற்கும் என்றவாறு, 

எனவே, எல்லாவடி.யும் யாண்டுஞ்செல்லுமென்பதாம். 

உதாரணம் : 
£ மாராச் காதலர் மலைமறர் தனரே 

யாருச் கட்பணி வாலா னாவே 

யேறு மென்றோள் வளைகெகி ழும்மே 

| கூறாய் தோழியான் வாழு மாறே ” 

என வரும். இதனுட் Fr Horas Ades பொருள் 
இதையாமல் எல்லாவடியும் தடுமாரியவாறு கண்டுகொள்க. : 

பெரும்பான்மையும் oh eC men Qu 
பொருள்கோள் வாசாதென்க. ட 

-*நிரனிஹைதானே ? ,சுண்ணக்தானே” 6 மொழிமாற்றி 
யற்கை' என்புபோல ஈண்டும் அடிமறிச்செய்தியென்ப:
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தனைக். குறளடியாக்கி, அடிநிலை. .தரிந்து Rr Aor தரியா 

தீடுமா ௮ம்மே பொரு ன் டட ம் என்று சூத்திமாக 

அறுப்பாருமுளர். mole (௧௧) 

௪௱அ௮.பொருடெரி மருங்க. 

னீற்றடி. யிறு€ ரெருத்துவயிற் நிரிபுத் 
தோற்றமும் வரையா ரடிமறி யான. 

இதன். பொருள் :  பொருளாராயுங்கால், அடி.மறிச் 
செய்யுட்கண் ஈற்றடியது இ௮திச்சர் எருகசற கிக்கை 

pie வசையார் என்றவாறு; . ் 

இர்நிலை தரியாது தப்பவே றுவகலின், | சர்ச் 

திரிதலும் ஒருவழிக்கண்டு எய்தியதிகந்துபடாமற் காத்த 

.... இலக்யெம் வந்தவழிக் கண்டுகொள்க. 

ors ged னென்பதற்கு ஈற்றயற்€ர்வயி னென்று 

பொருளுசைத்து,, ்் 

சூரல் பம்பிய Amare யாதே. 

சூரா மகளி ராரணங் சனெரே . 

் சாரனாட நீவரு. தீயே 

வார லெனினே யானஞ் சுவலே * 

என்புழி அஞ்சுவல் யான் என இறுதிச்சர் ஈத்றயத்சீர்வயிற் 
சென்று இரிர்ததென்று உதாரணங் காட்டினாரால் உசையா 

இிரியசெனின் ;--யானஞ்சுவலென. : நின்முங்கு நிற்பவும் 

பொருள் செல்லுமாகலின் இவ்வாறு திரிதல் பொருந்தாமை 

யின், அவர்க்கது கருத்தன்தென்கு. ச 

எல்லாவடியும் யாண்டுஞ்செல்லுமாயிஸும்,' - உரைப் 

போர் குறிப்பான் oT BO Boor Did ஈத்றடியென்.றுங்கூ.றினார். 

- *உரைப்போர் குறிப்பி 'னுணர்வகை யன்றி 

யிடைப்பான். முதலீ.றென்றிவை தம்முண்' 

மிச்சப் படாதன மண்டல யாப்பே” -. (Ba wrde i 
க 

என் உரைப்போர் குறிப்பான்: ea 

பிறருங் கூ.றினாசென்பது. டத | (sz)
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௪௱௯.மொழிமாற் றியற்கை 
் .  சொன்னிலை மாற்றிப் பொருளெதி ரியைய 

முன்னும் பின்னுங் கொள்வழிக் 
- [கொளாஜதுல். 

இதன் போருள்: மொழிமாற்தின இயல்பு, பொரு 

ளெதிரியையுமாறு சொன்னிலையை மாத்றி முன்னும். பின் 

னும் கொள்ளும்வழிக் கொளுவுகலாம் என்றவாறு. 

உதாரணம் : 
£ ஆரிய மன்னர் பறையி னெழுர்தியம்பும் 

பாரி பறம்பின்மேற் றண்ணுமை-காரி 

விறன் முள்ளூர் பவள் தானாணுச் pies 

ட ணிறனுள்ளூ ரள்ள தலர் * 

என இதவுள், பாரி பறம்பின்மேற் றண் ணுமைதானாணுக் 

தோளாள் . எனவும், கிறன் விறன்முள்ளூர் வேங்கைவி 

எனவும், உள்ளூருள்ள தாகிய அலர் ஆரிய மன்னர் பறையி 

னெழுர்தியம்பும் எனவும், முன்னும் பின் னுங்கொள்வழி 

யறிந்து கொளுவப் பொருளெதிரியைந்தவாறு கண்டு 
. கொள்க. மொழிமாற்று நின்னு ஒன்றற்கொன்று செவ்வா 

காமை கேட்டார் கூட்டியுணருமாற்றாற் கடாவல்வேண்டும். 

அல்லாக்கால், அவாய்நிலையுக் தகுதியு' முடையவேனும் 

அண்மையாகிய காரணமின் மையாற் செசற்கன் தம்முளியை 

யாவாமென்க. am) 

கரடி, தநறநு௪ எனு மவைமுத லாகிய. 2, 
ச இளை நுதற் பெயரும் பிரிப்பப் பிரியா. 

  

செய்யுட்குரிய சொல்லும், சொழற்றொடுக்குங்கா ற்படும் 

விகாசமும், oa செய்யுளாக்குங்காஜ் ம்முட்புணர்க்து 

Apgar puch செய்யுளொழிபு உணர்த்தி, இனி வழக் 

papepe seat கூறுகின்றார். 

இதன் போருள் : 5௩௮௪ என்பனவற்றை மூதலாக 

வுடையவாய்க் செமை அ.தலி வரும் பெயரும் பிரிக்கப்படா 

என்றவாறு.
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அவையாவன தமன், தமள், தமர்) ஈமன், ஈமள், .ஈமர்; 
அமன், அமள், அமர்? எமன், எமள், எமர்; தம்மான், தம் 
மாள; தம்மார் ; நம்மான், நம்மாள், ஈம்மார் / அம்மான், 
அம்மாள், அம்மார்; எம்மான், எம்மாள், எம்மார் என வரும். 

உம்மையாற் பிற கொற தற்பெயரும் பிரிக்கப் பிரியா 
வென்பதாம் : அவை தாய், ஞாய், தந்தை, தன்னை என்னுந் 
கொடக்கத்தன. 

இவற்றைப் பிரிப்பப் பிரியாவென்றது _ என்னை 
யெனின் 3... வெற்பன், பொருப்பன் என்னுர் தொடக்கத்து 
ஓட்டுப்பெயர் வெற்பு--௮ன், பொருப்பு-௮ன் எனப் 

பிரித்தவழியும், வெற்பு, பொருப்பு என்னு முதனிலை 'தம் 

பொருள் இனி விளக்கும். தமன் எமன் என்பனவற்றைத் 
so+ gor, எம்--௮ன் எனப் பிரிக்கலுறின் தம், எம் என் 

பன முதனிலையாய்ப் பொருளுணர்த்துவனவாதல் வேண் 

டும்; அவை பொருளுணர்த்தாமையான், தமன், எமன் என 

வழங்யொங்குக் கொள்வதல்லஅ பிரிக்கப்படாமையின், ௮வ் 

வானு கூறினாசென்பது. பிறவுமன்ன. ௮ஃதேல், தாம், பாம் 

என்பனவற்றிற்கு முதணனிலையாகப் பிரிக்கவே, ௮வையுக் தம் 
பொரு ஞுணர்த்து மெனின்?--தமன், எமன் என்பன தன் 
கலா என்கிளை எனவும், தங்கோ எக்கோ எனவும் முத 

னிலைவகையான் ஒருமைக்கும் பன்மைக்கும் பொதுவாதலு 

டைய. ஒருமையுணர்த்துங்கால் தாம் யாம் என்பன. 
பொருகந்தாமையின் தான் யான். என்பனவே முதனிலை 

யெனல்வேண்டும். வேண்டவே, இவ்வாறு பிரிப்பின் தமன் 

எமன் என ஓரொன்் றிசண்டு சொல்லாதல்வேண்டுதலான், 

எழுத்கானும் பொருளானும் வேபாடின்மையின் ஒரு 

*“சொல்லெனவேபடும் ; இரண்டு சொல்லென்றல் நிசம்பரமை 

யின், அவ்வாறு பிரித்தலும் பொருத்தமின்றென்பது. 

toro தற்பெயர் விளிமாபின்கட் பெறப்பட்டமையாற் 

பெயரியலு ஞரணர்த்தாசாயினார். அதனான் அண்டியைபு 
பட்டின்றாகலால், பிரிப்பப் . பிரியா ' ஒறாசொல்ல்டுக்கோ 

டயைய இதனை ஈண்டு வைத்தார், து (௧௪)
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௪௧௧. இசைநிறை யசை நிலை பொருளொடு 

| [புணர்தலென் 

றவைமூன் றென்ப வொருசொல் லடுக்கே. 

-. இதன் -போருள்: இசைகிறையும், அசைகிலையும், 
பொருள்: வே௮பாட்டோடு புணர்வதுமென ஒருசொல்ல 
டுக்கு அ௮ம்மூன்றுவகைப்படும் என்றவாறு, 

உ தாரணம் 2 ஏ ஏ ஏ ஏயம்பன் மொழிக்தனள் ? 

என்றது இசைநிறை. மற்னோ மற்றோ 7 அன்றே அன்றே 

என்பன அசைநிலை. பாம்பு பாம்பு; அவனவன்  வைதேன் 

வைதேதன் ; உண்டு உண்டு போம். போம் என்பன, முறை 

யானே விரைவுர் துணிவும் உடம்பாடும் ஒருகொழில் பல 

கானிகழ்தலுமாகிய பொருள்வேறுபா டுணர்த்தலிற் பொரு ' 

ளொடு புணர்தல். பொருள்வே௮பாடு பிறவுமுள வேல் 

வழக்கு நோக்கிக் கண்டுகொள்க. க 

அடுக்கு ஒருசொல்லது . விகாரமெனப்படும் ; இரண்டு 

சொல்லாயின் இருபொருளுணர்த்துவதல்லது இப் பொருள் 

வேறுபா (ுணர்த்தாமையி னென்பது. ' (௧௫) 

௪௧௨. வேற்றுமைத் தொகையே யுவமத் தொகை 
[யே 

வினையின் ரொகையே பண்பின் ரொகையே 
யும்மைத்ட தாகையே யன் மொழித் த் தொகை 

[ யென் 
றவ்வா Opens தொகைமொழி நிலையே. 

் இடன் ₹ eb 

இனித் கொகையிலக்கண முணர்த்துஇன்றார். 

@     

இதன் பொருள் : வேற்றுமைத்தொகை மூதலாகத் 
"“தொகைச்சொல் அரும் என்றவாறு, 

வேற்றுமையுருபும் உவமவுருபும் உம்மையும் வினைச் 

சொல்லீறும் ae etdewieis 'தொகுதலிற் மொகையா 

யின' வென்பாரும்; அ௮வ்வப்பொருண்மேல் இசண்டும்-பலவு
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மாய 'செரற்கள் பிளவுபடாது: ஒற்றுமைப்படத் தம்மு 

ofan «6 ஜொகையாயின வென்பாருமென ' இருஇதத்தர் 

ஆசிரியர்; _ செய்தான் பொருள், இருந்தான் மாடத்து என 
உருபு தொக்கு ஒரு சொன்னீர்மைப் படாதனவுற் தொகை 

யாவான் சேறலின் அவற்றை நிக்குதற்கும், வேழக்கரும்பு, 

கேழற்பன்றி என்புழித் தொக்கனவில்லையெனினும் தொகை 

யென வேண்டப்படுமாகலான்* அவற்றைத் தழுவுதற்கும், 
உருபு முதலாயின தொகுதலிற் ஜொகை யென்பார்க்கும் = 

ஒட்டி. யொருசொன்னீர்மைப் படுதலும். தொகையிலக்கண 

'மெனல் வேண்டும்; அதனான் உருபு முதலாயின. தொகுதல் 

எல்லாத்தொகையினுஞ் செல்லாமையான், எல்லாத்தொ 

கைக்கண்ணுஞ் செல்லுமாறு : ஓட்டி 'யொருசொல்லா தல் 

தொகை யிலக்கணமாய் மூடிதலின், இவ்வாஇிரியர்க்கு இது 

இ வே .துணிவெனப்படுமென்பது.. அற்றாயின், “உருபு தொக, 

வருதலும்” (சொல்-௧௱௪.) எனவும், * வேற்றுமை தொக்க 
பெயர்வயி னானும்' (சொல்-௪௧௮.) எனவும், “உம்மை தொக்க 

பெயர்வயி னானும்' எனவும், உவமை தொக்க பெயர்வயினா 

ணும்” எனவும்$ஐதலால் அவை ஆண்டுத் தொக்கனவெனப் 

படுமன்றோ வெனின் :--அ௮ற்றன்று: *: அதுவென் வேற் 

அமை பூயர்தணைத் தொகைவயின் ? (சொல்-௯௪.) என்புழி 

'அதுவெனுருபு நின்று கெட்டதாயின் நின்ற காலத்துத் 

-தஇணைவழுவாம் 7 ௮த்தணைவழு அமைவுடை த்தெனின் விரிக் 

இன்னுழி ரான்காமுருபு தொடசாது ௮து தன்னையே விரிப் 

பினும் அமைவுடைத்து ; அதனான் முறைப்பொருடோன்ற 

தம்பிமகன் என இசண்டுசொற் ஜொக்கன acres AFA 

யா் கரு த்தெனல்வேண்டும்:: 'அல்லதூஉம், வினைத்தொகை 

பண்புத்தொகை அன்மொழித்தொகை யென்பனவத்தறின் 

கண் வினையும் பண்பும் அன்மொழியும் தொச்சு நில்லாமை 

யானும், Yo s angers. ope. ( அதனான். உருபும் உவ 
் மையும் உம்மையுற் தொகுதலாவது தம்பொருள் ட்டிய ட் 

| இகர்ற்லாச்ளோன்றச் தாம் : ஆண்டும் sheer நித்தலே 

யாம்.
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வேற்றுமைக்தொகையென்பது வேற்றுமைப்பொருளை 

யுடைய தொகையென்றானும் வேற்றுமைப் பொருடொக்க 

தொகையென்றானும் விரியும். உவமத்தொகை, உம்மைத் 
தொகை, அன்மொழிக் தொகை யென்பனவும் அவ்வாறு 

விரியும். ௮ன்மொழியாவது தொக்க சொல் லல்லாத மொழி. ' 
வினைத்தொகை. பண்புத்தொசை யென்பன வினையினது 

தொகை பண்பினது : தொகையென விரியும். வினைபண் 

பென்றது அவற்றையுணர்த்துஞ் சொல்லை.. ஒருசொல்லாற் 

ஜொகையின்மையிற் பிறிதோர் சொல்லொடு . தொகுதல் 

பெறப்படும். 

இச்சூத்தித்தாற் ரறொகைச்சொல் இனைத்தென வசை 

ws os Baur DI. | (௧௬) 
௫௮௧௯. அவற்றுள் 

வேற்றுமைத் தொகையே வேற்றுமை யியல. 

“இதன் போருள் : வேற்றுமைத்தொகை அவ்வேற்.றுமை 

யுருபு தொடர்ப்பொரு ஞுணர்த்இயாங்குணர்த்தும் என்ற 

வாது, : 

எனவே, சாத்தனொடு வர்தான் என்னும் பொருட் 

கட் சாத்தன் வந்தான் எனவும், சா.த்தற்குக் கொடுத்தான் 

என்னும், பொருட்கட். சாத்தன் கொடுத்தான் எனவும், 

உருபுதொடர்ப்பொரு ளுணர்த்தும் ஆற்றலில்லன தொகா; * 

அவ்வாத்தலுடையனவே தொகுவன வென்றவாஞும். 

இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை முதலாக வேற் 

அமைத்தொகை அ௮அவகைப்படும். நிலங்கடந்தான்., குழைக் 

காது எனவும்; தாய் மூவர், பொற்குடம் எனவும்; கருப்பு 

வேலி, கடிசூத்திப்பொன் எனவும்; வசைபாய்தல், ௧௬ 

வூர்க்தெக்கு எனவும்) சாத்தன்புத்தகம், கொற்றனுணர்வு 

எனவும்) மன்றப்பெண்ணை, மாரியாமா என்வும் வரும். 

இவை, முறையானே நிலத்தைக் கடக்தான் / குழையை 

யுடைய காது) தாயொடு மூவர் ; பொன்னானியன்ற குடம்; 

கரும்பிற்கு வேலி கடிரூத்தித்திற்குப்பொன் ) வரையி 

௩௭
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னின்றும் பாய்தல் 7 கருவூரின் : இழக்கு 7 சாத்தனது புத்த 

கம்? கொற்றனதணர்வு / மன்றத்தின்கணிற்கும் பெண்ணை) 

மாரிக்கணுள தாமா என்னும் உருபுதொடர்ப் பொருளை 

இனி.த விளக்கியவாறு கண்டு கொள்க, பிறவுமன்ன.] (௧௪) 

௪௧௪. உவமத் தொகையே யுவம வியல. “A” 

இதன் போருள்: உவமத்தொகை உவமவருபு தொடர்ப் 
பொருள் போலப் பொருளுணர்த்தும் என்றவாறு. எனவே, 

புலியன்ன சாத்தன், மயிலன்ன மாதர் என்னும் பொருட் 

கட்புலிச்சாத்தன், மயின்மாதர் என அப்பொருள் விளக் 

கும் ஆற்றலில்லன தொகா ; ஆற்றலுடையனவே தொ 
வனவென்பதாம். 

உதாரணம் : புலிப்பாய்த் துள் த மழைவண்கை ; துடி. 

நடுவு ; பொன்மேனி என்பன வபுலிப்பாய்த்துளன்ன பாய்த் 

துள்? மழையன்னவண்கை 3 துடி யன்ன நடுவு; பொன் 

னன்ன மேனி எனத் தம் விரிப்பொரு onan Fs Busou 

கண்டு கொள்க.  ௮ஃதேல், புலிப்பாய்த்துமாயொக்கும் 

பாய்த் துள் ; மழையையொக்கும் வண்கை என விரிதலின் 

அவையெல்லாம் வேற்றுமைத் தொகையெனப்படும்$ ௮த 

் ஞன் உவமத்தொகையென ஒன் நில்லையெனின்:-அற்றன் ௮: 

சொல்லுவார்க்கு அது கருத்தாயின் வேற்றுமைத்தொகையு 

மாம். அக்கருத்தானன்றிப் புலியன்ன பாய்த்துள், பொன் 

மானுமேனி என வேற்றுமையோடு இயைபில்லா உவமவுருபு 

தொடர்ப்பொருட்கட் டொக்கவழி உவமத்தொகையாவ 

தல்லது வேற்றுமைத்தொகை ஆண்டின்மையின் வேற் 

அமைத்தொகையாமா றில்லையென்ச. உவயவுருபு ஓப்பில் 

$வழியாற் பொருள் செய்யும் இடைச்சொல்லாகலான், வினை 

யும் விளைக்குறிப்பும் பற்றி வரும் (இரண்டாம் வேற்றுமை 
௮அவைபந்றி * என்போத் பெருவிஅப் பு௮ுக நின்னை, யின்னா 

ற்ற வற்னில் கூற்றே' (புறம்-உ௫டு.) என்புழிப் போலவென் 

ப. குறிப்பு யெச்சமாய் நிற்றலானும், *நும்ம னோரு 

wp நினைய சாயி--னெம்ம 'னோரிவட் பிறவலர் மாதோ” 

(புறம்-௨௧௰.) என்புழி அன்னே . சென்பது இடைச்சொன்
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மூதனிலையாகப் பிறந்த குறிட 1புப்பெயசாகலாஸும், என்னைப் _ 

போல, நம்மையன்னோர், எம்மையன்னோசென இரண்டா 

வத விரித்தற் கேற்புடைமை யறிக. (௧௮) 

௪௧௫. வினையின் ஜொகுதி காலத் தியலும். 

இதன் போருள் : வினைத்தொகை காலத்தின்கணிகழும் 

என்றவாறு. 

காலத்தியலுமெனப் பொதுவகையாற் கூறியவதனான் 

மூன்று காலமுங் கொள்க. 

தொகுதி காலத்தியலுமெனவே,; அவ்வினை விரிந்து 

நின்றவழித் தோன்றாது தொக்கவழித் தொகையாற்றலாற் 

காலந்தோன்று மென்றவாரும். 

ஈண்டு வினையென்றது எவற்றையெனின் :--வினைச் 

சொற்கும் வினைப்பெயர்க்கும் முதனிலையாய், உண், தின், . 

செல், கொல் என வினைமாத்இசமுணர்த்தி நிற்பனவற்றை : 

“யென்ப. இவற்றை வடஅராலார் gr saver.“ 
உதாரணம் : ஆடசங்கு ; செய்குன்.௮; புணர்பொழுத; 

அரிவாள் 7 கொல்யானை ; செல்செலவு என வரும். கால 

மூணர்த்தாது வினைமாத்திசமுணர்த்தும் பெயர் நிலப்பெயர் 

முதலாய பெயசொடு தொக்குழிக் காலமுணர்த்தியவாறு 

கண்டுகொள்க. காலமுணர்த்துன்றுழிப். பெயசெச்சப் 

 பொருளவாய்கின் ௮ணர்த்து மென்பது செய்யுஞ் செய்த 

வென்னுங் செவியின்--மெய்யொருங் கியலுர் தொழிறஜொகு 

பொழியும்' (எழு-௪௮௨.) என்பதனாற் கூறினார். தொகைப் 

பொருளா$ிய' தாம் பிரிர்தவழிப் பெறப்படாமையின் ஆரி 

யர் இவற்றைப் * புணரிய ஸனிலையிடை. யுணசத் தோன்றா ! 

என்றார். ௮தனான் இவை தஞ் சொல்லான் விரிக்கப்படாமை 

யிழ் பிரிவிலொட்டாம்.. 

பெயசெச்சம் தின்ன தொக்கதென்றாசால் வணர்" 

இரியரெனின்: — HD por MI: ஆரியர் இவற்றைப் பிரித்துப் 

புணர்க்கப்படா, வழங்கிெயவாறே சொள்ளப்படுமென்ற, 

-பிரித்தவழித் தொகைப் பொருள் இதைதலானன்றே )
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ட கொன்றயானை என விரிர்தவழியும் அப்பொருள் சஇதைவின் 

“Cpa ' புணரிய னிலையிடை யுணசத்தோன்றா? என்றற்கோர் 

கரர்ணமில்லையாம். அதனாற்பெயசெச்சம் நின்று. தொகுதல் 
ஆடிரியர்கருத்தன்மையின், உசையாசிரியர்க்கும் ௮௮ கருத் 

தன்றென்சு. அல்லதூஉம், ஆகுபெயர் உணர்த்தியவழி 

வினை த்தொகையுளப்பட 'இருபெயசொட்டும்' (சொல்-௧௧௫௪. ) 

என்றாராகலானும் வினை நின்.று தொகுதல் அவர்க்குக் கருத் 

தன்மை யறிக. 

அஃதேல், வினைத்தொகைக்கு முதனிலை பெயரா. 

மன்றோவெனின் :-- உரிஷஞென்பது முதலாயினவற்றைத் 

-தொழிற்பெய சென்றராராகலின், தொழின் மாத்திர 

முணர்த் அனனவெல்லளல் தொஜழிற்பெயசென்பது ஆசிரியர் 

கருத்தென்ப, ஆ ed (௧௯) 

௪௧௭. எண்ணத்தின் வடி.வி னளவிற் சுவையி 

ப றன்ன பிறவு மதன்குண நுதலி [னென் 
38. மின்ன திதுவென வரூ௨ மியற்கை 

யென்ன கிளவியும் பண்பின் மொகையே. 

இதன் போருள் : வண்ணம், வடிவு, அளவு, சுவை என் 

பனவும் ௮வையபோல்வன பிறவுமாகிய குணத்தை அுதலிப் 

பின்றொக்கவழிக் குணச்சொற் குணமுடையதனை யுணர்த்த 

லான் இன்னதிதுவென ஒன்றனை ஒன்னு விசேடித்து இரு 
சொல்லும் ஒருபொருண்மேல் வரு மியல்பையுடைய எல் 
லாத் தொகைச்சொல்லும் பண்புத்தொகையாம் என்றவாறு, 

நுதலியென்னுஞ் சனைவினையெச்சம் வருமென்னு 

மூதல்வினையோடு முடிந்தது. 

இயற்கையென்றது, தொக்குழிப் பண்புடைய 

குறித்தல் ௮ச் தொகைச் சொல்லதியல் பென்பதல்லது காச 
ணங் கூறப்படாதென்றவாறு. தொகைக்கணல்லது அச் 

சொல் தனிகிலையாய், உண், தின் செல், கொல் என்பன 

போலப் பொருளுணர்த் தாமையின், பண்பதில்சாகையம் 

வினைத்தொகைபோலப் பிரிக்கப்படாதாம்.
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உதாரணம் : கருங்குதிசை யென்பது வண்ணப்பண்பு. 
வட்டப்பலகை யென்பது வடிவு. நெடுங்கோ லென்பது 

- அளவு. தீங்கரும். பென்பது சுவை. அன்னபிறவுமென்ற 
கனான், அண்ணால், பசாரை, மெல்லிலை, .ஈல்லாடை என் 
னர் தொடக்கத்தனகொள்க. அவை, கரிதாகய குதிரை, 
வட்டமாக௫யே பலகை எனப் பண்புச்சொல்லும் பண் 
புடைப்பொருளே குறித்தலான், இருசொல்லும் ஐருபொரு 
ளவாய் ின்ன இதுவென 5 ஒன்றையொன்.று tt gies நீக் 
இய்வாறு சண்டுகொள்ச. ,பிறவுமன்ன. 

அஃதேல், கரிதாகிய குதிசை, வட்டமாகய பலகை 
என்பன அத்தொகையின் விரியாகலிற் பண்புத்தொகை 
பிரிக்கப்படாதென்ற தென்னை யெனின் 2 -அற்றன்று : 
தொகைப்பொரு ரணர்த்துதற்குப் பிறசொற்கொணர்சக்து 
விரித்த தல்ல௮, தன்சொல்லான் விரியாமையின் அவை 
விரியெனப்படாவென்க. வடர£லாரும் பிரியாத்தொகையும் ! 
பிறசொல்லான் விரிக்கப்படுமென்முர், கரியதென்னும் பண்பு 
'சொள்பெயர் கருங்குதிசை யெனத் தொக்கதென்னாசால் _ 

  

உசையாிரியசெனின் : அதனைப் பெயசெச்சம் வினைத் 
தொகைநில்மொழி யென்றதற் குசைத்தாங் குசைத்து 
மச்ச. பிறசொற்கொணர்ந்அ விரிக்குங்கால், கரிய குதிரை, 
கரிதாகிய குதிரை, கரியது குதிரை: என அத்தொகைப் 
பொருளுணர்த்துவன வெல்லாவற்றானும்-விரிக்கப்படும். 

முதனிலையாவது, கரியன், செய் யன், கருமை, செம்மை 
என்பனவற்றிற்கெல்லாம் முதனிலையாய்ச் சொல்லாய் நிரம் 
பாத கரு செவ்வெனப் பண்புமாத்திரமுணர்த்தி நிழ்பதாம். 

என்ன கிளவியுமென்றதனால், சாரைப்பாம்பு, வேழக் 
கரும்பு, கேழற்பன்றி எனப் பண்பு தொகாது பெயர் தொக் 
கனவும் ௮க்தொகையாதல் கொள்க. இவற்றது சாசை 
முதலாகிய கிலைமபொழிபிரித்சவழியும் பொருளுணர்த்தலின், 
இவற்றைப் பிரித்துப் புணர்த்தார். அ௮ஃதேல், பாம்பைச் 
சாசை  விசேடித்ததல்லது. சாரையைப்பாம்பு விசேடிக்இன் 

VO a ww A சுகம
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மூகலின் ஒன்றையொன்று பொதுமை நீக்காமையாற் 

சாரைப்பாம்பென்பது முதலாயின பண்புக் தொசை 

'யாயினவாழென்னையெனின்: நன்று. - சொன்னாய் : ace 

டிப்பதும் 'விசேடிக்கப்படுவதுமாயெ இரண்டனுள் விசேடிப் 

பது விசேடியாக்கால் ௮.2 குற்றமாம் ; விசேடி க்கப்படுவது 

விசேடித்இன்றென்றலும் விசேடிக்கப்படுதலாகிய தன் றன் 
மைக் இழுக்கன்மையான் விசேடியாது கிற்பினும் அமையு 

மென்க. இவ்வேபாடு பெஅதற்கன் றே, இன்னதிதுவென 

வரூ௨மென பின்மொழியை விசேடிப்பதாகவும், மூன் 
மொழியை விசேடிக்கப்பவெதாகவும், அசிரியர் ஒதுவாசா 

யிற்றென்ப௮. அற்றேனும், சாரையெனவே குறித்த 

aret கிளதிதகிம் பாலிபென்பு கராம். பத 
வெனின் :--அற்றன்று ; உலகவழக்காவத, சூத்திசயாப்புப் 

போல மிகைச்சொற்படாமைச் சொரல்லப்படுவதொன்் 

றன்றி, மேற்றொட்டுங் கேட்டார்க்குப் பொருள் இனிது 

விளங்க வழங்கப்பட்டு வருவதாகலின், 1g கடாவன் 

றென்க. மிகைச்சொற் படாமைச் சொல்லப்படுமாயின், 

யான் வந்தேன், .நீ வர்தாய் என்னா ௮ வந்தேன், வந்தாய் 

என்றே வழங்கல்வேண்டுமென்பது. இணி ஒற்றுமை நயத் 

தால் என்புந்தோலு முரிகுவா கன்யெ உறுப்புஞ் சாமை” 

யெனப்படுதலின், ௮வற்றை நீக்கலாற் பாம்பென்பதூஉம் 

பொதுமை நீக்இற்றென்பாருமுளர். : உயர்சொழற்ளெவி, 

இடைச்சொற்ளெவி, உரிச்சொற்கிளவி என்புழியும், ' உயர் 

சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல்லென்பன சொல்லென்ப 

தன்கட் கருத்துடையவன்றிக் குறிமாத்திரமாய், உயர்வு, 

இடை, உரி என்ற துணையாய். நகின்றனவாகலின், சாசை 
யென்பது பாம்பை விசேடித்தாற்போல ௮வை இளவி 

யென்பதனை விசேடித்து நின்றனவென்பது. அவ்வாற்றுான் 

அமைவுடையவாயினும், சூத்திரமாகலின், உயர்சொல், 

இடைச்சொல், உரிச்சொலெனவேயமையும், சளெவியென் 

பதமிகையெனின்:---மிகையாயினும் இன்னோன்ன ௮மை 

வுடைய வென்ப துணர்த அதற்கு அவ்வாறோதினாசென்பது.
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௪௧௭. இருபெயர் பல்பெய ரளவின் பெயரே 

யெண்ணியற் பெயரே நிறைப்பெயர்க் 
[களவி 

யெண்ணின் பெயரோ டவ்வறு களவியுங் 

கண்ணிய நிலைத்தே யும்மைத் தொகையே. 

இதன் பொருள் : இருபெயர் முதலாகச் சொல்லப் 
பட்ட அ௮ுவகைச் சொற்றிரளையும் தனக்குச் சார்பாகக் 

குறித்து நிற்கும் உம்மைச் தொகை என்றவாறு. 

உதாரணம்: உவாப்பதினான்கு என்பது இருபெய 

சானாய உம்மைத் தொகை. புலிவித்கெண்டை என்பது பல 

பெயசானாய உம்மைத் தொகை. தாணிப்பதக்கு என்பது 

அளவுப்பெயசானாய உம்மைத் தொகை. முப்பத்-துரூம்வ - 

- சென்பது எண்ணியற்பெயசானாய உம்மைத் தொகை, 
தொடியசை : யென்பது நிறைப்பெயசானாய உம்மைத் 

தொகை. பதினைர்தென்பஅ எண்ணுப்பெயசானாய உம்மைத் 

தொகை. இனி அவை விரியுல்கால், உவாவும் பதினான்கும் 
எனவும், புலியும் வில்லுல் கெண்டையும் எனவும், தூணி 

'யும் பதக்கும் எனவும், முப்பதின்மரும் மூவரும் எனவும், 

தொடியும் அரையும் எனவும், பத்துமைர்தும் எனவும் 

விரியும். 

வேற்றுமைத்தொகை முதலாயின பலசொல்லாத் 

ஹஜொகுதல் சிறுபான்மை ; அதனான் உம்மைத் தொகை இரு 

சொல்லானும் பல சொல்லாலும் ஒப்பத்தொகுமென்ப.து 

அ௮றிவித்தற்கு இருபெயர் பல்பெயரசென்றார். கற்சுனைக் 

குவளையிகம், பெருந்தோட் பேதை எனப் பிறதொகையும் 

பெரும்பான்மையும் பலசொல்லான் வருமாலெனின் :-- 

கல்லென்பஅஞ் சுனையென்பதுங் கற்சுனை யெனத் தொக்கு 

. ஒரு சொல்லாப்ப் பின் குவளையென்பதனோடு தொக்கு ஒரு 

சொல்லாய்ப் பின் இதழென்பதனோடு தொக்குக் HH Fors 

குவளையிதழென வொன்றாயித்று. பெருந்தோளென்னுந் 

கொகை ஒருசொல்லாய்ப் பேதையென்பதனோடு தொக்குப்
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.பெருக்தோட்பேதையென வொன்றாயித்று. அவை இவ் 

வாற்முனல்லது தொகாமையின் இருசொற்றொகையே 

யாம். புலிவிற்கெண்டை என்புழி மூன்று பெயருந்தொகு 

மென்னாது முதற்பெயசொழித்தம், இறுதிப்பெயசொழித் 
அம், ஏனையிரண்டுக் தம்முட்டொக்கு ஒரு சொல்லாய்ப் 

பின் மற்றையதனோடு தொகுமெனின் pair 7 Be over 

டற்கும் ஐரியைபுவேறுபா டின்மையாலும், இருதொகைப் 

படுத்தல் பலசெய்கைத்தாகலானும், ௮வை மூன்று பெய 

ரும் ஒருக்கு தொக்கனவெனவே படுமென்பது. 

அளவின் பெயர் முதலாயின, இருபெயசாயல்லது 

தொகாவென வசையறுத்தற்கு இருபெயர் பல்பெயசென 

அ௮டங்குவனவற்றைப் பெயர்த்துக் கூறினார். கலனே 

தூணிப்பதக்கு, தொடியேகஃ்சசை, நூற்றுகாற்பத்து 

நான்கு என்புழித் தூணிப்பதக்கு, கஃசரை, காற்பத்து 

நான்கு என்பன ஒரு சொற்போல ௮ளவுப்பெயருங் நிறைப் 

பெயரும் எண்ணுப்பெயருமாய் வழங்கப்பட்டு வருதலின், 

கலமுந் தூணிப்பதக்கும், தொடியுங் க%சரையும், நூறும் 

நாற்பத்து கான்கும் என இருமொழி நின்று தொக்கவென் 

றலே பொருத்த முடைமையதிக. 

். உம்மைத்தொகை இன்னபொருள்பற்றித் தொகு 

மென்னாது அவ்வ ளவியும் எனச் சொல்லேபற்றி ஓதினா 

pio api, எற்புழிக்கோடலென்ப தனான். உயர்திணை மருங்கு 

ம்மைத் தொகையே பலர் சொன் COOL FB” 

சீசொல்-௪௨௧:) என்பதனான். எண்ணும்மைப்பொருட்கட் 

டொகுமென்பது பெறப்படும், எண்ணின்கண் வரும் 

இடைச்சொற்பலவேனும், தொக்கு நிற்கும் ஆற்றலுடை 

யது 'உம்மைப்பெயசாகலான், உம்மைத்தொகையாயித்று.() 

௪க௮.பண்புதொக வரூஉங் கிளவி யானு 

..... மும்மை தொக்க பெயர்வமினானும் 

வேற்றுமை தொக்க பெயர்வமி னானு 

மீற்றுநின் றியலு மன்மொழித் தொகை 

. i ௩௮ . [யே.
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இதன் பொருள் : பண்புச்சொற்றொகுஞ் சொல்லினும் 
உம்மைகொக்க பெயர்ச்சண்ணும் வேற்றுமை. தொக்கு 

பெயர்க்கண்ணும் இறுதச்சொற்கண் கின்று நடக்கும் ௮ன் 

மொழித்கொகை என்றவாறு. 

பண்புத்தொகைபடவும் உம்மைத்தொகைபடவும் 

வேற்றுமைத்தொகைபடவும் அ௮ச்சொற்றொக்கபின் ௮த் 

தொகை அன்மொழித்தொகை யாகாமையின், தொகுவ 

தன்முன் அவற்றிற்கு நிலைக்களமாகிய சொற்பத்றி வரு 

மென்பது விளக்கிய, தொகைவயினானு மென்னா2, “பண்பு 

தொகவரூஉங் சஇளவி யானு மும்மை தொக்க பெயர் வயி 

னானும், வேற்றுமை தொக்க பெயர்வயி னானும்' என்ளுர். 

இஇிச்சொற் படுத்தலோசையாற் பொருள் விளக்கு 

_ மானு வழக்கனுள்ளுஞ் செய்யுளுள்ளுல் கண்டுகொள்க. 

உதாரணம் : வெள்ளாடை, அகரவிறு என்பன பண் 

புத்தொகை நிலைக்களத் தப் பிறக்க அன்மொழித்தொகை. 

தகரஞாழல் என்பது உம்மைத்தொகை நிலைக்களத்துப் 

பிறந்த அன்மொழித்தொகை. பொற்றொடி என்பது 

வேற்றுமைத்தொகை நிலைக்களத்துப் பிறந்த அன்மொழித் 

தொகை. இனி ௮வை வெள்ளாடையுடுத்தாள், ௮௧௪ 

மாய ஈற்றையுடைய சொல் எனவும், தகரமுஞாழலுமாகிய 

சாக்துபூசினாள் எனவும், பொற்றொடி.தொட்டாள் எனவும் 

விரியும். 

. பண்புத்தொகை நிலைக்களத்அப் பிறத்தல் பெரும்பான் 

மையாகலின், முறையிற்கூறுது ௮.தனை முற்கூறினார்; வேற் 
அமைத்தொகை நிலைக்களத்துப் பிறத்தலின் உம்மைத் 
தொகை நிலைக்களத்துப் பிறத்தல் இறுபான்மையாயினும், 

ஒருபயஜனோக்கி அதனை அதன்முன் வைத்தார். யாதோ பய 

னெனின் :--சறுபான்மை உவமத்தொகை நிலைக்களத்தும் 

வினைத்தொகை நிலைக்களத்தும் எ: அன்மொழித்தொகை 

பிறக்குமென்ப துணர்த்துதலென்க. ௮வை பவளவாய், இந் 

தாடி; என வரும். அவைதாம் பவளம்போலும் வாஷா 

௩௮
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youre, Biles தாடியையுடையான் என விரியும். பிறவு 

மன்ன. (௨௨) 

௪௧௯. அவைதாம் 
முன்மொழி நிலையலும் பின்மொழி நிலை 

| [wa 
மிருமொழி மேலு மொருங்குட னிலையலு 

மம்மொழி நிலையா தன்மொழி நிலையலு : 
மந்நான் கென்ப பொருணிலை மாபே. 

இதன் பொருள்: முன்மொழிமே ஸனிற்றலும், பின் 
மொழிமே ஸித்றதலும், இருமொழிமே ஸித்தலும், ௮வற் 

நின்மேனில்லாது பிறழமொழிமே னிற்றலுமென 160 sr 

கையும் ௮வற்றது பொருணிஓமைரபும் கான் கென்று செல் 
அவர் ஆசிரியர் என்றவாறு. 

தொகையும் 'அவத்றது பொருணிலைமசபும் ஒருவகை 

யான் பப அல் ஓற்றுமைகயம்பற்றி அன்னதான 

ரூர்... 

'பொருணித்தலாவது அணை யோடியையுமாத்முல், மேற். 

பட்டுத் தோன்றுதல். 

. உதாரணம் : வேங்கைப்பூ salary தனிப் 

முன்மொழிக்கட் . பொருணின்றது. ௮து . கறிதென்னும் 

வினையோ டியையுமாத்றான் மேத்பட்டுத் தோன்றியவலாறு 

கண்டுகொள்க. : மேல். வருவனவத்றித்கும் " ஈதெொகக்கும். 
இட வகையான் மூன்மொழியாயித்ு. . அடைகடல்...என் 
புழி டையென்னும் பின்மொழிக்கட் பொருணின்றது. 

இடவகையாற் பின்மொழியாயிற்று. முன் 'பின்னென்பன 

காலவகையார். தடுமாறி நிற்கும். கடலுங் கட்ல்டைந்தவிட- 

முக்: கடலெனப்படுதலின், அடைகடலென்பது - அடையா 

.ய.கடலென இருபெயர்ப் பண்புத்தொகை: இனி வசை 

பதையின்மையாத் சி௮பான்மை. முன்மொழி. பின்மொழி 
ரகத் தொக்கதோ சாரும்: வேற்றுமைத்தொகை யெனவு
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மமையும். உவாப்பதினான்கு. என்புழி இருமொழிமேலும். 

பொருணின்றஅ. : தன்னின முடித்தலென்பதனாற் பல 

பெயாமே னிற்றலுங் கண்டுகொள்க, வெள்ளாடை. என் 

புழித் தொக்க இருமொழிமேலும் கில்லாது உடுதக்தாளென் 

னும் ௮ன்மொழிமேனின்ற௮. 

- வேற்றுமைத்தொகைமுத ஸனான்குதொகையும் முன் 

மொழிப்பொருள 7. வேற்றுமைத்தொகையும் பண்புத்கொ. 

_ கையுஞ் பான்மை பின்மொழிப் பொருளவுமாம். உம் 

மைத்தொகை இருமொழிப்பொருட்டு. 

'அதெனப்பட்டதொகை பொருள்வகையான் கான்கா 
மெனப் பிறிதோர்வகை குறித்தவாறு. (௨௩) 

. ௪௨௰. எல்லாத் தொகையு மொருசொன் னடைய. 

“இதன் பொருள் : ௮றுவகைத் தொகைச் சொல்லும் 
ஒருசொல்லாய் ஈடத்தலையுடைய என்றவாறு, 

ஒருசொன்னடையவெனப் பொழப்படக் கூதியவ 

தனான், யானைக்கோடு, கொல்யானை என முன்மொழி பெய 

Bu வழி ஒருபெயர்ச்சொன்னடைய வாதலும், நிலங் 

கடந்தான், குன்றத்திருந்தான் என முன்மொழி வினையாய. 
வழி ஒருவினைச்சொன்னடைய வாதலுங்கொள்க. ' அவை 

உருபேற்றலும் பயனிலை கோடலுமுதலாகய பெயர்த் 
தன்மையும், பயனிலையாதலும் பெயர் கோடலுமுதலாகிய 

வினைத்தன்மையு முடையவாதல் அலலத கலாம் கூட் 

டி.க் கண்டுகொள்க. ட 

1கிலங்கடந்தான், குன்றத்இருந்தான். எனப் ரகம் 

வினையுக் தொக்கன. ஒருசொன்னீர்மையிலவாகலிற் apenas 

யெனப்படா வென்பாரு மூளர். எழுத்தோத்துனுள் ~ 

6 பெயருச் தொழிலும் பிரிர்தொருக் இசைப்ப-வேற்றுமை 

யுருபு நில்பெ௮ வழியுச்--தோத்றம்' வேண்டாத் தொகுதிச் 
சண்ணும்' (எழு-௧௩௨.) . என்றதனான், “வேற்றுமையுருபு 

. தொகப் பெயருக் தொழிலும் ஒருங்செைத்தல் கணக்க. 

நேர்க்தாசாகலின், . அவை தொகையெனவே.. படுமென்பஅ:7
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கடர்தானிலம், இருந்தான்குன்றத்.து என்பன ஒருங்கசை 

யாது பக்கசைத்தலின், அவை தொகையன்மையறிக, 

எல்லாத் தொகைய மொருசொன் னடைய என்றத 

னன்; தொகையல்லாத தொடர்மொழியுள் ஒருசொன் 
னடையவாவன இலவுளவென்பதாம். யானை கோடுகூரித, 

இரும்பு பொன்னாயிற்௮ு, மக்களை யுயர்தணையென்ப என்பன 

வற்றுள், கோடு கூரி௮, பொன்னாயிற்று, உயர்தணையென்ப 

என்னுகதொகையல் தொடர்மொழி ஒருசொன்னடைய 

வாய் எழுவாய்க்கும் இசண்டாவதற்கும் முடி.வாயினவா.று 

கண்டுகொள்க பிறவுமன்ன. (௨௪) 

௪௨௧. உயர்திணை மருங்கி னும்மைத் தொகையே 
பலர்சொன் னடைத்தென மொழிமனார் 

[பூலவர். 

இதன் போருள் : உயர்திணைக்கண் வரும் உம்மைத் 
தொகை பலர்க்குரிய ஈற்றான் கடக்கும் என்றவாறு, 

பொதுவிற் கூறினாசேனும், மாமூலபெருக்தலைச்சாத் 

தர் ) கபிலபாணகக்கசேர் என வரும். 

விரவுப்பெயர்த்தொகையும் அ௮டங்குதற்கு உயர்திணைப் 

பெய ரும்மைத்தொகை யென்னாது, உயர்இணைமருங்கி 

னும்மைத்தொகையென்றார். அவை ஓட்டியொருசொல் 

லாய் நிற்றலிற் பலாறிசொல்லெனப்படும். பலாறிசொற் 
கபில பரணன் என ஒருமையிற்றான் நடத்தல் வழுவாகலின் 

வழுக்காத்தவாறு, 

இதனாலுர் தொகை ஒருசொல்லாதல் பெத்றமும். ஒரு 

'சொன்னீர்மை பெற்றின்றாயின், கபிலன் - பரணன் என 

ஒருமைச்சொல் ஒருமையிற்றான் நடத்தற்கட்படும் இழுக் 

கென்னையென்பது, இ _ (2@) 

௪௨௨. வாரா மரபின வரக்கூ... றுதலு . 
மென்னா மரபின வெனக்கூ.றுதலு .
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மன்னவை யெல்லா மவற்றவற் றியல்பா 
னின்ன வென்னுங் குறிப்புரை யாகும். 

இதன். பொருள் : வாசாவியல்பினவற்றை வருவன 

வாகச் சொல்லுதலும், என்னாவியல்பினவற்றை என்பன 

வாகச் சொல்லுதலும், அத்தன்மையனவெல்லாம் அவ்வப் 

பொருளியல்பான் இத்தன்மையவென்று சொல்லுங்குறிப்பு 

மொழியாம் என்றவாறு. 

உதாரணம் : அ௮ச்நெறி யீண்டு வந்து இடந்தது, ௮ம் 

மலை வர் திதனோடு பொருர்திற்௮ எனவும் 7 அவலவலென் 

இன்றன கெல், மழைமழையென்டுன்றன பைங்கூழ் எனவும் 

வரும். அவை வரவுஞ்சொல்லுதலு முணர்த்தகாது இன்ன 

வென்பதனைக் குறிப்பானுணர்த்தியவானு கண்டுகொள்க. 

முலை வர்கன, தலை வக்சன' என்பன காட்டுவாருமாளர். 

அண்டு வருதல் வளர்தற் பொருட்டாகலான், ௮வை 

ஈண்டைக் காகாவென்க. 

நிலம் வல்லென்றத, கீர் தண்ணென்றது என்பன 

கரட்டினாரல் உசையா௫ரியசெனின் .:--சொலற்பொருள 

வன்மையின், அவை காட்டல் அவர் கருத்தன்றென்க. 

அன்னவையெல்லாமென்றதனான், இக்நெறியாண்டுச் 

சென்று கிடக்கும்; இக்குன் றஐக்குன்றோடொன் ௮ம் என்னுந் 

தொடச்கத்தன கொள்க. . (௨௬) 

௪௨௩. இசைப்படு பொருளே நான்குவாம் பாகும். 

௪௨௪, விரைசொல் லடுக்கே மூன்றுவாம் பாகும். 

இதன் பொருள் : மேற்கூறப்பட்ட ஒருசொல்லடுக்கி 

னுள், இசைநிறையடுக்கு நான்காகிய :வரசம்பையடைத்து 7 

பொருளொடு புணர்தற்கண் விரைவுபொருள்பட அடுக்கு 

வது மூன்றாயெ வரம்பையுடைத்து என்றவாறு, 

வரம்பாகுமென்றது, அவை  நான்இனும்: மூன்றினு 

மிறந்து வாரா, குறைந்து வரப்பெறு மென்.றவாறு,
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உதாரணம் : “பாடுகோ பாடுகோ பாடுகோ பாடுகோ” 
எனவும், இீத்தீத்தி எனவும் வரும். 

அவை மும்முறையானும் இருமுறையானும் அடுக்கி 

வருதல், இவற்றைக் குறைத்துச் சொல்லிக் கண்டுகொள்க. 

.இசைப்பொருளாவ௮ செய்யுளில் பம். 

விசைவிக்குஞ் சொல்லை விசைசொலென்றார். 

அசைநிலை இருமுறையல்லத அடுக்காமையின், அதற் 

கெல்லை கூருராயினார். அ௮ஃதிருமுறையடுக்கு மென்பது 

யாண்டுப்பெற்றாமெனின்: ---அடுக்கென்பதனாற் பெற்றாம்; 
ஒருமுறை வருவது அடுக்கெனப் படாமையினென்ப௮. 

__ மூன்னர்க் கூறப்படும் அசைநிலை ௮டுக் வருமென்பது 

அதிகாசத்தாற் கோடற்பொருட்டு *இசைகிறையசைகிலை” 

என்னுஞ் சூத்தத்ன்பின் வையாது இச்சூத்திரமிரண் 
டனையும் ஈண்டு வைத்தார். (௨௪) (௨௮) 

௪௨௫.கண்டீ ரென்றா கொண்டீ சென்ரு 

சென்ற தென்றா போயிற் றென்று 
வன்றி யனைத்தும் வினாவொடு சிவணி 
 நின்றவழி யசைக்குங் களவி யென்ப. 

இதன் பொருள் : கண்டீசெனவும், கொண்டீசெனவும், 
சென்றதெனவும், போயிற்றெனவும் வரும் வினைச்சொன் 

னான்கும், வின்வொடு பொருர்இ நின்றவழி, sone cides 

யடுக்காம் என்றவாறு, ர 

். கட்டுசையகத்து ஒருவன் ஒன்னு சொல்லியவழி அதற் 
குடம்படாதான். சண்டீரே கண்டீரே என்னும்) ஈண்டு 

வினைச்சொற்  பொருண்மையும் வினப்பொருண்மையுமின் 
மையின், அசைநிலையாயினவாறு கண்டுகொள்க. வரை 
யாது கூறினமையால், கண்டீரே எனச் சிறுபான்மை 
அடுக்காது வருதலுங்கொள்க. ஏனையவும் ஏற்றவழி அடுக்கி ' 
யும் அடுக்காதும் ௮அசைகிலையாம். அவை இக்காலத்தரிய/ 
வந்தவழிச் கண்டுசொள்க.- -:;- (௨௯)
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௪௨௬.கேட்டை யென்று நின்றை யென்று . . 

காத்தை யென்றா கண்டை யென்று 
- வன்றி யனைத்து முன்னிலை wives) 
மூன்னுறக் களந்த வியல்பா கும்மே. 

இதன் பொருள் : கேட்டையெனவும், நின்றையென 

வும், காச்தையெனவும், கண்டையெனவும் வரும் கான்கும், 

முன்னிலையல்லாக்கால் மேற்சொல்லப்பட்ட அசைகிலையாம் 

என்றவாறு, 

இவையுங் கட்டுசைக்கண் அடுக்கியும் சறபான்மை 

அடுக்கா அம் எத்தகு pen reloads வருமான கண்டு 
கொள்க. 

ன்னை, காத்தையென்பன ' இக்காலத்துப் ee 

aura. 

வினாவிற்கடையாக அடுக்கி வந்தவழி - முன்னிலை சை 

நிலையேயாம். இவை அடுக்கியும் அடுக்காதும் முன்னிலைச் 

சொல்லாதலு மூடைமையான், அர்சில்மை நீக்குதற்கு 

'முன்னில்யல்வழி' யென்றார். 

முூன்னுறக்களந்த வியல்பணாமென்ககஞுன், முன்னைய 

போலச் சிறுபான்மை வினாவொடு வருதலுங்கொள்க. 

முன்னிலையல்வழி யென்பதற்கு முன்னையபோல வினா 

வொடு சவணி நில்லாதவழி யென்றுசைத்தாசால் உசையா 

சிரியசெனின் :--அற்றன்று. : வினாவொடு. சவணல் இவற் 

அிற்கொனள்றா னெய்தாமையின்.விலக்கவேண்டா ; அதனான் 
அவர்க்கது சருத்தன்றென்க. 

இசண்டுசூத்தாத்தானுல் கூறப்பட்டன் வினைச்சொல் 

லாதலும் இடைச்சொல்லாதலு மூடைமையான், வினையிய 

அள்ளும் இடையியலுள்ளுங்கூரு.து ஈண்டுக் கூறினர். 

அ௮ஃதேல், . ஆக, ஆகல், என்பது . என்பனவற்னோடு 

இவற்றிடை. வேற்றுமையென்னை, .. அவையும். . வினைச் 

சொல்லாதலுடைமையானெனின் :--இசை: நிறைத்தற்கும்
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பொருள்வேுபாட்டி.ற்கும் அடுக்கு வரினல்லாது அடுக்காது 

வருதலே வினைச்சொற்கியல்பாம். அக, அகல், என்பது: 

என்பன அடுக்கியல்லது நில்லாமையின், வினைச்சொல் 

இடைச்சொல்லாயின வெனப்படா; கண்டீர், கொண்டீர் 

என்பன முதலாயின வினைச்சொற்குரிய ஈற்றவாய் அடுக்கி 

யும் REST BID வருதலால் வினைச்சொல் ௮சைநிலையாயின 

வெனப்படும்; இது தம்முள் வேற்றுமையென்ச. அல்லதூ 

உம், வினாுவொடு சவணி நிற்றலானும் வினைச்சொல்லெனவே 

படுமென்பது. (க௰) 

௪௨௭. இறப்பி னிகழ்வி னெதிர்வி னென்றச் 

சிறப்புடை மரபி னம்முக் காலமுந் 

தன்மை முன்னிலை படர்க்கை யென்னு 

4. மம்மூ விடத்தான் வினையினுங் குறிப்பினு 

மெய்ம்மை யானு மிவ்விரண் டாகு 

மவ்வா றென்ப முற்றியன் மொழியே. 

இதன் போருள் : மூத்றுச்சொல்லாவ, இறப்பு நிகழ்வு 

எதிர்வென்னும் மூன்னுகாலமும், தன்மை முன்னிலை 

படர்க்கையென்னும் மூன்றிடத்தும், உயர்திணையும் ௮ஃ 

ஜிணையும் இருஇணைபம். பொதுவுமாகிய பொருடோறும், 

வினையானுக் குறிப்பானும் இவ்விசண்டாய் வரும் ௮வ்வறு 

வகைச் சொல்லாமென்ன சொல்லுவர் ஆரியர் என்றவாறு. 

உதாரணம் : சென்றனன், கரி.பன் எனவும்) சென் 

றது, கரிது எனவும்; சென்றனை, கரியை எனவும் வரும். 

இடமூணர்த்தலுக் இனையும் பாலும் விளக்கலும் போல 

ஒரு சாசனவத்றிற்கே யாகாது, எல்லாமுற்றுச்சொத்குவ் - 

காலம் முத்கிறத்தலின், ‘Marine wr னம்முக்காலமும்' 

என்றார். 

வினையினும் சுறிப்பினும் என்புழி et open Sus வினை 

யும் வினைக்குறிப்புமே கொள்ளப்படும்) : இல்விரண்டாதுத் 

கேற்பன அவையாகலான்,
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மெப்ம்மையாவது பொருண்மை. 

உயர்திணையும் ௮ஃதிணையு மல்லது இருதிணைப் பொது 

வென்பதோர் பொருளில்லையாயினும், சென்றனை, கரியை 

என்பன செலவிற்கு வினைமுதலாதலும் பண்பியுமாகிய ஒரு 

நிமித்தம்பற்றி இருதினைக் கண்ணாஞ்சேறலின், sneer 

இருதிணைப்பொதுவெனப்பட்டது. 

். வினையினுங்குறிப்பினும் Qala sm rt ag sora gi 

தெரிநிலைவினையாற் ஹெற்றெனக் தோன்றலும், குறிப்பு 

வினையாற் றெற்றெனத் தோன்முமையுமாம். 

முற்றி நிற்றல் முற்றுச்சொற்லெக்கணமாதல் * முற்றி 

யன்மோழியே' யென்பதனாற் பெற்றும். மூற்றிநிற்றலாவது 

இதுவென்பது வினையியலுட் கூறினாம். (சொல்-உ௩ட௫.) 

இணையும் பாலும் இடமும். விளக்கல், எல்லாழுத்றிற்கு 

மின்மையான், இலக்கணமன்மையறிக, 

உயர்தணை ௮ஃறிணை விரவென்னும் பொருண்மேல் 

வினையும் வினைக்குறிப்புமாய் வருதல்பற்றி, அவ்வாறென்ப” 

வென்ருர். காலமும் இடமுமுதலாயினவற்றோடு கூட்டிப் 

பருப்பப் பலவாம். 

ஊரானோர் தேவகுலம் என்ஞுற்போல மெய்ம்டை 
      

யானும் என்புழி ஆனென்பது சணிவ்டிர்யதன் பொரும் 

டாய் நின்றது. 

_ முன்னர்ப் பிரிநிலை வினையே பெயரே”. (சொல்-௪௩௰.) 

என்புழிப் பெயசெச்சமும் வினையெச்சமுங் கூறுபவாக 

லின், ௮வற்றோடியைய முற்றுச்சொல்லையும் ஈண்டுக் கூறி 

னார். கூறவே, முற்றுச்சொல்லும்; பெயசெச்சமும், வினை 

யெச்சமுமென வினைச்சொன் மூவகைத்தாதல் Ball ger 

சப்படுமென்பது. : 

உசையாசியியர் வில்லினால் ஓதப்பட்டன சலவினைச் 

சொற்கு முற்றுச்சொல்லென்று (குறியிடுதனுதலிற்று இச் | 

சூத்தெமென்றா சாலெனின்:---குறியீடு கருத்தாயின், ௮வ் 

வாறென்ப முற்றியன் மொழியே என்னாது -௮வ்வா௮ு முற் 

8.௯
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றியன்மொழியெனல் வேண்டுமாகலான், ௮து போலியுசை 
யென்ச. முற்றியன்மொழியென்ப என மொழிமாற்றவே 
குறியீடாமெனின்:--குறியீடு ஆட்சிப்பொருட்டாகலின், 

றி ம் அக்குறியான் அதனை யாளாமையான், மொழிமாற் 
யிடாப்படுவ தென்னையோவென்பது, அல்லதூஉம், முற்றி 
யன் மொழியெனக் குறியிட்டாசாயின், இவை பெயரெஞ்௬ 
களவியெனவும், இவை வினையெஞ்சுளெவியெனவுய் குறி 
யிடல்வேண்டும்; அவ்வாறு குறியிடாமையானும் ௮.தூ கருத் 

தன்றாம். அதனான் வினைச்சொல்லுள் இருவகையெச்ச௪ 
மொழித்து ஒழிந்தசொன் முற்றி நிற்குமென்றும், அவை 
இனைத்துப்பாகுபடுமென்றும் உணர்த்தல் இச்சூத் செத்திற் 
குக் கருத்தாகக் கொள்க, (௩௧) 

| ௪௨௮.எவ்வயின் வினையு மவ்விய னிலையும்." 

இதன் போருள் : மூவிடத்தாற் பொருடோ௮ம் இவ் 

விரண்டாமென மேற்சொல்லப்பட்ட கட்டசையுட்பட் டட்ம் 
காது பிராண்டு வரும் வினையும் முற்றியல்பாய் நிலையும் என்ற 
வாறு, 

[ யார், எவன், இல்லை, வேறு என்பன, இடமுணர்ச் 
தாமையின், மேற்கூறிய கட்டளையினடல்காது, பிரண்டு 
வர்தனவாம். சிறப்பீற்றான் வருந்தெரிகிலைவினையுங் குறிப்பு 
வினையும், பொருடோறும் வினையும் விளைக்குறிப்புமாய் வரு 
தற்கு எய்தாமையின் *: மெய்ம்மையானு மிவ்விரண்டாகும் * 
(சொல்-௪௨௭௪.) கட்டசாயுட்படாது பிருண்டு வரந்தனவாம்] 
குறிப்புவினைக்கறாகாது தெரிகிலைவினைக் கீறாவனவுக் தெரி 
நிலைவினைக் கீறாகாது குறிப்புவினைக்றோவனவும் சிறப்பிற்ற 
வாம். அவை வினையியலுட் கூறிப்போந்தாம். யார், எவன் 
என்பன பாலும், இல்லை, வேறு என்பன இனையும் பாலும் 
உணர்த்தாவாயினும், மேலைச்சூத்திரத்தான் மூற்றுச்சொற் 
குப் பாலுக்திணையுமுணர்த்தல் ஒருதலையாக எய்தாமையின் * 
இடமுணர்த்தாமையேபற்றி ஈண்டுக் காட்டப்பட்டன. 
இணையும் பாலுமுணர்த்தல் ஒருதலையாயின், * தன்மை மூன்.
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னிலை படர்க்கை யென்னு மம்மூவிடத்தான்' (சொல்-௪௨௭. ) 
என அரியர் முூன்னிலையிடம் அண்டு வையாசென்பது. 

மூற்ற௮ுச்சொல்லே யன்றிப் பெயரசெச்சமும் விளை 
யெச்சமுங் காலழும் இடஞமு முணர்த்துமென்பஅ இச்சூத் 

:தரத்திற்குப் பொருளாக உசைத்தாரால் உரையாூரிய 
செனின் வை இடவேுபாடுணர்த்தா து மூவிடத்தித் 

கும் பொதுவாய் நிற்றலின், ௮௮ போலியுசையென்க, . 
த் 5 டடத எம 

இனி ஒருரை :--மேலைச் சூத்தரத்தாற் கூறப்பட்ட, 
பொருண்மேலும் வரும் எல்லாவினையும் முற்ற௮ுச்சொல்லாய் 

நிற்கும் என்து வா ஈண்டு வினையென்றது வினைச்சொல்லை on 

யாக்கு “tes எல்லாவினையும் -மு.த்.௮ுச்சொல்லா' வ் 

மெனவே, எச்சமாகல் ஒருதலையன்றென்பதாம். gaa, = 

விளைச்சொலாதற்குச் சிறந்தன மூற்றஅுச்சொல்லேயென்ப 
தாம். எல்லாவினையும் முற்றுச்சொல்லாகலும் கச்சனன், 

கழலினன், நிலத்தன், புறத்தன் என்னுந் தொடக்கத்து 

வினைக்குறிப்பின் முதனிலை எச்சமாய் அல்லாரும், வழக்கு 

நோக்கிக் கண்டுகொள்க. பிறவுமன்ன. 

வையிசண்டும் இச்சூத்திரத்இற்குப் ணன் 
* கொள்க; (௩௨) 

௫௨௯. அவைதாம் 

தத்தங் களவி யடுக்குத வரினு 
மெத்திறத் தானும் பெயர்முடி. பினவே. 

இதன் போருள் : மேற்சொல்லப்பட்ட முற்றுச்சொழ் 
ரூம், தத்தங்செவி பல அடுக்கி வரினும், தம்முட்டொட 
சாது எவ்வாற்றானும் பெயரொடு முடியும் என்றவா௮. 

உதாரணம் : உண்டான றின்றானோடினான் பாடினான் 
சாத்தன் 7) நல்லனறிவுடையன் செவ்வியன் சான்றொர் 
மகன் என வரும். 

அடுக்கி வரினுமென்ற உம்மையான், வந்தான் வழுதி; 
கறியன்மால் என அடுக்காது பெயசொடு முடி.தலே பெரும் 

- பான்மை யென்பதாம்.
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சம்பாற்சொல்லல்லது பிறபாற்சொல்லொடு விராயடுக் 

இன்மையின், : தத்தங்ளெவி * யென்றார். 

என்மனார் புலவர், முப்பஃதென்ப என வெளிப்பட்டும் 

வெளிப்படாதும் பெயர்முடிபாமென்றற்கு எத்திறத்தானு 

மென்றார்.  £ எவ்வயிற் பெயரும் வெளிப்படத் தோன்றி” 

(சொல்-௬௮.) என்றதனான், வெளிப்படாது நிற்றலும் 

பெறப்பட்டமையான் ஈண்டுக் கூறல்வேண்டாவெனின் ~— 

ஆண்டு மூடிக்கப்படும்பெயர் வெளிப்படாது நிற்றலுமுடைச் 
தென்றார் ; இது முடிக்கும் பெயசாகலின் ஆண்டடங்கா 

தென்பது; முடிக்கப்படுவதனோடு முடிப்பசனிடைவேற் 

அமை வேற்றுமையோத்தினுட் கூறினாம். இன்னும் எத்திறத் 

Sr pins peer, உண்டான் சாத்தன்) சாத்தனுண் 

டான் என முன்னும் பின்னும் பெயர் கடத்தலுங்கொள்க. 

Yo seo, (pI Spporag மற்௮ச்சொன்னோக் 

காமையாகலின், முற்றிற்றேல் அது பெயர் அவாய் நில் 

org; uur அவாயிற்றேன் முற்ற௮ுச்சொலெனப் 

படாது ? அதனான் முற்௮ுச்சொற் பெயர்கொள்ளுமென் 

றல்' மாற௮ுகொள்ளக்கூறலாமெனின் :--அ௮ற்றன்று :- உண் 

டான் சாத்தன் என்பது எத்தையென்னும் அவாய்நிலைக் 

கட்சோற்றையென்பதனோடு இயைந்தாற்போல, உண்டான் 

என்பது யாசென்னும் அவாய்நிலைக்கட் சாத்தனென்பத 

னோடு இயைவதல்லத, அவாய்நிலையில்வழி உண்டானெனத்: 

தானே தொடசாய் கிற்றல் வினையியலுள்ளுங் கூறினமென் | 

ப.து. அஃதேல், சாத்தனென்னும் பெயர் சோற்றையென் 

பது போல் அவாய்கநிற்றலையுள்வழி-வருவதாயின், எத்திறத் 

கானும் பெயர்முடிபினவே என விதந்தோதல் வேண்டா 
வாம் பிறவெனின் :--நன்று சொன்னாய் : அவாய்கிற்றலை 

யுள் வழி வருவது அவ்விரண்டற்கும் ஒக்குமேனும், உண்டா 

னென்றவழி உண்டற்ளொழிலாற் செய்யப்படுபொருள் 

உய்த்துணர்ர்து பின் அசன் வேறுபாடறியலுறிற் சோற்றை 

யென்பது வர்தியைவதல்லது, சொற்கேட்டதுணையான் 

எத்தையெனக் கேட்பான் செயப்படுபொருள் வேறுபாடு
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அறிதற்கு ௮வாவாமையின், சோற்றையென்பது வருதல் 

ஒருதலையன்று. இனி உண்டானென்னுஞ் சொல்லாற் 

பொதுவகையான் , வினைமுதலுணர்ந்து. கேட்பான் ௮தன் 
வேதறுபாடதியலுறுதலின், சாத்தனென்பது வருதல் ஒரு 
தலையாம். அதனான் இச்றெப்புநோக்க விதந்தோதினா 

். ரென்பது. (௩௩) 

௪௩௰. பிரிநிலை வினையே பெயரே யொழிபிசை 

யெதிர்மறை யும்மை யெனவே சொல்லே - 
குறிப்பே யிசையே யாயீ ரைத்த 
நெறிப்படத் தோன்று மெஞ்சுபொருட் 

இளவி. 

நூற்றுச்சொல் லுணர்த்தி எச்சமாமாறுணர்த்துகின் 

ரர். எஞ்சுபொருட்சளவி கொண்டல்லது அமையரமை 

யின் எச்சமாயினவும், 'ஒருதொடர்க்கொழிபாய் எச்சமா 

யினவுமென அவை இருவகைப்படும். ் ் 

இதன் போருள் : பிரிகிலை முதலாகச் சொல்லப்பட்ட 

பத்தும் எஞ்சுபொருட்கிளவியாம் என்றவா. 

அவற்றுட் கடைநிலை மூன்றும் ஒருதொடர்க்கொழி 

பாய் எச்சமாயின ) அல்லன எஞ்சுபொருட்கெவியான் 

முடிவன. எஞ்சுபொருட்ளெவியெனிலும் எச்சமெனினு 

மொக்கும். 

பெயசெச்சம் வினையெச்சம் பெயர் வினையான் மூடி 

தலின், ஆகுபெயசாற் பெயர் வினையென்றுர். 

ஆயிசைந்து மெஞ்சுபொருட்செவி யென்றாசேனம், 

எஞ்சு பொருட்சிளவ் பத் seas ee அ கருத்தாகக் 

கொள்ச. 

எச்சமாவன ஒருசார்பெயரும் வினையும் இட்ட 

சொல்லுமாதலின், பெயரியன் முதலாயினவற்றுட் பத்தும் 

ஒருங்குணர்த்துதற்கேலாமை யறிக. 

* முடிவும் பொருளு மொத்தலான், என்றென்பதனை 

எனவின்கணேற்கினார். (௩௪)
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௪௩௧. அவற்றுள் 

பிரி நிலை பெச்சம் பிரி நிலை நடன. 

இதன் பொருள் : ; இழற்சொல்லப்பட்ட எச்சங்களுள், 

பிரிகிலையெச்சம் ஏகாச்ப்பிரிகிலையும் pint GRR bin Goon 

இருவகைப்படும். அவ்விருவகைப்பிரிகிலையெச்சமும் பிரிக் 

கப்பட்ட பொருளையுணர்த்துஞ் சொல்லோடு முடியும் என்ற 
வாது. 

உதாரணம் : தானே கொண்டான்?) தானோ கொண் 
டான் என்னும் பிரிகிலையெச்சம் பிறர் கொண்டிலசெனப் 

பிரிக்கப்பட்ட பொருளையுணர்த்துஞ் சொல்லான் முடிக்கு 

வானு கண்டுகொள்க. 

௮ஃதேல், கானெனப்பட்டானன்்தே ஆண்டுப் பிரிக் 

கப்பட்டான், பிறர் கொண்டிலசென்பது அவனையுணர்த். அஞ் 

சொல்லன்மையான், அவை பிரிகில் கொண்டு முடி.த்திலவா 

லெனின் :--அ௮தற்தன்௮: தானெனப்பட்டான் பிறரித் பிரிக் 

கப்பட்டவழிப் பிறரும் ௮வனிற் பிரிக்கப்பட்டமையான், 

௮வை பிரிகில் கொண்டனவேயா மென்க. 

பிரிகிலையோடு முடிதலாவதாத அவனே கொண்டான் 

என்றவழி ௮வனேயென்பது கொண்டானெனப் பிரிக்கப் 

பட்டபொருளை வினையெனக் கொண்டு முடி. தலென்றாசால் 

உசையாசிரியசெனின்:--அ௮ற்றன்௮: அவனே கொண்டான் 

என்புழி ௮வனென்னும் எழுவாய்வேற்றுமை கொண்டா 

arctan பயனில் கொண்ட) ஏகாசம் பிரிவுணர்த்திற்று; 

ஆண்டெச்சமும் எச்சத்தை முடிக்குஞ் சொல்லுமின்மை 

யான், அவர்க்கது EHS Zar pos. (௩௫) 

௪௩௨. வினையெஞ்சு கிளவிக்கு வினையுங் குறிப்பு 
நினையத் தோன்றிய முடிபா கும்மே 
யாவயித். குறிப்பே யாக்கமொடு வருமே. 

இதன் போருள் : விளையெச்சத்திற்குத் ெெெரிகிலைவினை 
யும் குறிப்புவினையும் முடிபாம்; அண்டைக்குறிப்புவினை 

ஆக்கவினையோடு வரும் என்றவாறு. . ட.
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உதாரணம் : உழுத வந்தான் ; மருந் அண்டு நல்லனாயி 
னான் என வரும். 

உழுது வருதல்; உழுது வர்தவன் என வினையெச்சம் . 
வினைப்பெயசோடு முடிதல் கினையத்தோன்றிய வென்றத 

ஞற்கொள்சு. 

வினையெச்சத்திற்கு முடிபு வினையியதுட் கூறப்பட்ட 

மையான் இச்சூத்தாம் வேண்டா வெனின் :--இதற்கு 
விடை ஆண்டே கூறினாம். - 42252, 24 அ 

 வேங்கையுங் காந்களு காறி யாம்பன் மலரினுத் தான் 

றண்ணியனே : (கு.று&்-௮௪.) * வில்லக விசலிழ் * பொருக்திய 

வாது நல்லகஞ்சேரி னொருமருங் கனமே”? (குஅத்-௩௭௰.) 

எனவும் ) கற்றுவல்லன், பெற்றுடைபன் எனவும் வினைச் 

குறிப்பு ஆக்கமின்றி வர்தனவாலெனின் :--அக்கமொடு 

_ வருமென்றது . பெரும்பான்மை குறித்த தாகலிற் இறு 

பான்மை ஆக்கமின்றியும் வருமென்பது. (௩௬) 

௪௩௩. பெயரெஞ்சு கிளவி பெயரொடு முடி. மே. 

இதன் போருள் : பெயரெச்சம் பெயரொடு முடியும் 

என்றவாறு. 

உதாரணம் : உண்ணுஞ்சாத்தன் ) உண்ட ' சாத்தன் 

என வரும். 

- ‘ gaan பொருட்குமோ ரன்ன வுரிமைய * (சொல்- 

௨௩௪.) என்றதனாற் பெயசெச்சம் பொருள்படுமுறைமை 

கூறினர். முடிபு எச்சவியலுட் பெறப்படுமென விளையிய 

லட் கூறியவாறு. கடைப்பிடிக்க. (௩௭) 

௬௬௪. ஓழியிசை யெச்ச மொழியிசை முடி.பின. 
L , 

இதன் பொருள் :_ மன்னையொழியிசையும், இல்லை?” 
யொழியிசையும், a ஆகிய ஓழியிசை 

யெச்சமூன்றும் ஒழியிசையான் முடியும் என்றவாறு, 
  

* பொருச்தியவர் எனவும் பாடம்.-
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உதாரணம் : * கூரியதோர்வாண்மன் ” ‘aga Be லம்ம 

வெஞ் சேரிசேச ? (௮கம்-௨௪௬.) கொளலோ கொண்டான் 

என்னும் ஒழியிசை யெச்சம், முறையானே, தஇிட்பமின்று, 

வந்தாலின்னத செய்வல், கொண்டுய்யப்போமாறறிந் இலன் 

என்னும் ஒழியிசையான் முடிந்தவாறு, பிறவும் மடி.த்தற் 

கேத்கும் ஒழியிசை யறிந்து கொள்க. : (௯.௮) 

௪௩௫. எதிர்மறை யெச்ச மெதிர்மறை முடி. பின. 

இதன் போருள்: மாறுகொளெச்ச மெனப்பட்ட 

எகாசவெஇர்மறையும், ஓகாரவெதிர்மறையும், உம்மையெதிர் . 

மறையுமாகிய எஇர்மறையெச்ச மூன்றும் எதிர்மறையான் 

முடியும் என்தவானு. டட. 

உதாரணம் : யானே கொள்வேன்; யானே கள்வேன்; 

வரலுமுரியன் என்னும் எஇிர்மறையெச்சம், முறையானே, 

கொள்ளேன்,  கள்ளேன், வாசாமையுமூரியன் சதகம் 

வரவைத்த. மூடிந்தவாறு கண்டுகொள்க gilt “(௯) 

௪௩௬.உம்மை யெச்ச மிருவீற் முனுத் 
தன்வினை யொன் திய முடிபா கும்மே. 

இதன் போருள் : எஞ்சுபொருட்செவியும் ௮அவ்வெஞ்சு 
பொருட்ளெவியான் முடிவதுமாகிய உம்மையெச்ச வேறு 

பாடி ரண்டன்சண்ணும், தன்வினை உம்மையொடூ தொடர்ந்த 
சொத்குப் பொருக்திய முடிபாம் என்றவாறு, 

என்றது, : எஞ்சுபொருட் Sard செஞ்சொலாயின் ” 
(சொல்-௨௮௪.) என்றதனான் உம்மையுடைத்தாயும் உம்மை 

யின்றியும் வரும் எஞ்சுபொருட்ெவி உம்மையெச்சத் 

இத்கு முடிபாதலெப்தித்று. என்னை ? எல்லாவெச்சத்திற் | 

கும் எஞ்சுபொருட் செவியே முடிபாகலின். இணி உம்மை 

யொடு தொடர்க்த சொல்லிசண்டற்கும் வினயொன்றே 

யாகல் வேண்டுமென எய்தாததெபய் அவித்தவா ௮. 

ஒன்றத்காயதே எனையதற்கு மாகலிற் றன்வினை
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.... உதாரணம்: சாத்தனும் வந்தான் கொற்றனும் 

வந்தான் என இசண்டும் ஒருவினை கொண்டவாறு கண்டு 

கொள்க. சாத்தனும் வந்தான் கொற்றனுமுண்டான் என 
வினை வேறுபட்டவழி உம்மையெச்சமும் எஞ்சுபொருட் 

இளவியும் இயையாமை கண்டுகொள்க. அ௮ஃதேதல், 

* பைம்புதல் வேங்சையு மொள்ளினர் விரிர்சன.-- 

கசெடுவெண் டிங்களு மூர்கொண் டன்றே * (அகம்-௨,) 

என வினை வேுபட்டுழியுந் தம்முளியைகந்தனவாலெனின் ~ 

இணர் விரிதலும் ஊர் கோடலும் இரண்டும் மணஞ்செய் 

காலம் இத வென்றணர்த்துதலாகய ஒருபொருள் குறித்து 

நின்றமையான், ௮வை ஒருவினைப்பாற்படுமென்பது. பிற 

வும். இவ்வானு வருவனவறிந்து ஒருவினைப்பாற்படுக்க. 

எஞ்சுபொருட்ளெவி செஞ்சொலாயவழித் தன்வினை 

கோடல் ஈண்டடங்காமையான், ௮ தன்னினமுடித்த 

லென்.ப,சுனாற் பெறப்படும். 

உம்மையெச்௪ மிருவிற்றானுமென் ததனான், உம்மை 

யெச்சத்இற்கு மூடிபாகய எஞ்சுபொருட்ளெவி உம்மை 

யொடுவரின் எச்சமாமென்பதாம். ; ௮ஃதெச்சமாங்கால், 

மூன்னின்றது எஞ்சுபொருட் இளவியாமென்ப து. 

எதிர்மறையும்மை எதிர்மறை யெச்சமாயடங்குதலின், 

ஈண்டும்மையெச்சமென்றது எச்சவும்மையேயாம்.! (௪௰) 

- ௪௩௭௪. தன்மேற் செஞ்சொல் வறூஉங் காலை . 

நிகழுங் காலமொடு வாராக் காலமூ 

மிறந்த காலமொடு வாராக் காலழு 

மயங்குதல் வரையார் முறைநிலை யான: 

இதன் போருள் : உம்மை யெச்சத்தின்முன் எஞ்சு 

பொருட்ளெவி உம்மையில் சொல்லாய் வருங்கால், நிகழ் 

காலத்தோடு எதிர்காலமும் இறந்தகாலத்தோடு எதிர்கால 

மும் மயங்குதல் வசையார் என்றவாறு, 

Fw
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மூறைகிலைியான வென்றதனான், கூறிய மூறையா 
னல்ல எதிர்காலம் முன்னிற்ப எனைக்காலம் பின் ann 8 

மயங்குசலில்லையென்பதாம். 

உதாரணம் : கூழுண்ணாகின்றான் சோறுமுண்பன் 
எனவும், கூழுண்டான் சேரறுமுண்பன் எனவும் அவை 
கூலிய முறையான் மயங்கயெவா௮ சண்டுகொள்க. 

இவற்றோடு இது மயக்குகல் வரையாசெனவே, 
இறக்தகாலத்தோடு நிகழ்காலமும் கிகழ்காலத்தோடு இறந்த 
காலமும் வந்து மயங்குதல் வசையப்படுமென்றவாளுயிற்.ு. 

- தன்மேத்செஞ்சொல் வரூஉங்காலை யென்றதனான், 
உம்மையடுத்த சொல் வருங்கால் வேறுபாடின்றி இரண்டு 
சொல்லும் ஒருகாலத்தான் வருமென்பதாம். 

தன்வினை காலம்வேறுபடுகலும் . படாமையும் ' உடை 
மையான்; இன்னுழி இன்னவாற்றானல்லது காலம் வேறு 
படாதென வசையஅத்தவாறு, (es) 

௪௩௮ எனவெ னெச்சம் வினையொடு முடிமே. 

இதன் பொருள் : எனவென்னுமெச்சம் வினைகொண்டு 
மூடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : கொள்ளெனக் சொடுத்தான்) தண் 
ணெனத் அடித்தது; ஒல்லெனவொலித்தது; காசெனக் 
கறுத்தது எனவும், க்கட் கொண்டான்; திதென் 
அிகழ்ர்கான் எனவும் வரும், 7 aA (௪௨) 

௫௩௯.எஞ்சிய மூன்று மேல்வநத்து முடிக்கு 
3 மெஞ்சுபொருட்ளெவி மிலவென மொழிப. 

இதன் போருள் : சொல்லப்பட்டனவொழிக்து கின்ற 
சொல் லுக் ' குறிப்பும் இகசையுமாயெ எச்சமூன்றும் மேல் 
வந்து தம்மை முடிக்கும் ம் எஞ்சுபொருட் ெவியையுடைய 
வல்லவென்று செரல்லுவர் ஆசிரியர் என்றவாறு, 

என்ற, அவ்வத்தொடர்க்குத் தாமெச்சமாய் வந்து 
வத்த Somme நீக்கலின் , பிரிகிலையெச்சமு தலாயின
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போலத் தம்மைமுடிக்கும் பிறசொல்லைத் தாம் அவாய் கில்லா 

வென்றவாறு. அவை பிழசொல் லவாவாஅ தாம் எச்சமாய் 
வருமா முன்னர்ச் சூத்இரத்தாற் பெறப்படும். (௪௩) . 

௪௪. அவைதாம் ் 

தத்தங் குறிப்பி னெச்சஞ் செப்பும். 

இதன். போருள் : அவ்வெச்சமூன்றும் சொல்லுவார் 
குறிப்பான் எஞ்சி நின்ற பொருளையுணர்த்தும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : 

6 பசப்பித்துச் சென்றா ரடையையோ வன்ன . 

கிறத்தையோ பீர மலர் £ 

 இளைதாக மூண்மரங் கொல்க களையுகர் 

கைகொல்லுங் காழ்த்த விடத்து ? (குறள்-௮௪௯.) 

என்புழி முறையானே பசப்பித்துச் சென்றாசை யாமுடை 

யேம் எனவும், தீயாசைக் காலத்தாற் ககக எனவும் வந்த 

தொடர்மொழி எச்சமாய்கின்ற குறிப்புப்பொருளை வெளிப் 
படுத்தலாற் குறிப்பெச்சமாயின. 

* ௮௧ர முதல் வெழுத்தெல்லா மாதி 

- பகவன் மூதற்றே யுலகு” (குறள்-௧.) 
£ அளித்தஞ்ச லென்றவர் நீப்பிற் றெளிச்சசொற் 

றேறியார்ச் குண்டோ தவறு ? ். (குறள்-௧௪௫௪.) 

என்றவழி முறையானே அதுபோல எனவும், நீத்தார்க்கே 
“தவறு. எனவும் வருவன எஞ்சிய இசைப்பொருளுணர்த்த . 

லான் இசையெச்சமாயின. சொல்லெச்சத்திற்கு உதாச 
ணம் மூன்னர்க்காட்டுதும். ட சொல்லள வல்ல தெஞ்சுத 

லின்றே ' (சொல்-௪௪௧.) என்பகனான் ௮ஃதொருசொல்லா . 

சல் பெறப்படுதலின், இது தொடர்ச்சொல்லா மென்பது. 

சொல்லென்னுஞ் சொல் எஞ்சுவது சொல்லெச்சமென்பார் 
இவ்விருவகையும் இசையெச்சமென ௮டக்குப. 

பச௫ப்பித்தச் சென்றாரை யாமூடையேம் . என்னுந் 

தொடக்கத்தன குறிப்பிற்றோன்றலாயடங்குதலின், விண் 
“ணென விசைத்தது என்பது குறிப்பெச்சமென்றும், ௮.
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போல என்னுந் தொடக்கத்தன விகாரவகையாற் மக்கு. 
நின்றமையான், ஓல்லெனவொலித்தது என்பது . இசை. 

யெச்சமென்றும், இவை தத்தஞ்சொல்லான் முடி. தலல்லது 

பிறசொல்லான், முடியாமையின் இவற்றை மேல்வந்து முடிக் 

கும் எஞ்சுபொருட்செவியில வென்றாசென்னறும், உசைத் 

தாசால் உரையாகிரியசெனின்:--அ௮.ற்றன்ன : *தெரிபுவேறு 

நிலையலுங் குறிப்பிற் னோன்றலும்' (சொல்-௧௫௪.) எனச்: 

சொற்பொருட் பாகுபாடுணர்த்தினா்;.. குறிப்பிற்றோன்றும் 

பொருளை வெளிப்படுத்தும் எச்சமாதலுடைமையான் எச்ச 

மென்னார்; அதனான் ஆண்டடங்காது. : இனி விசைத்த து 

ஓலித்தது என்பன தஞ்சொல்லெனப்படா) படினும், விண் : 
ணென வில்ற்று துண்ணெனக் துளங்கினான் எனவும், ஓல் 

லெனவீழ்ந்தது எனவும் பிறசொல்லானும் முடி.தலின். 

எஞ்சுபொருட் இளெவியிலவென்றல் பொருக்தாதாம். என்னை? 

தஞ்சொலல்லாதன எஞ்சுபொருட்செவியாமாகலின். . 

இனி அதுபோல வென்பது தொகுக்கும்வழித் 

தொகுத்த லென்பதனாற்மொக்கதாயின், அதனைச் சுட்டிக் 

கூருவுவமையென ௮ணியியலுள்: ஆசிரியர் ஒருவமைவேறு : 

பாடாகக்கூறல் பொருந்தாது. தொகுக்கும்வழித்தொகுத்தல் 
ஒரு மொழிக் கண்ண தாசலிற் பலசொற்றொகு மென்றலும் 

பொருத்தமின்..று. அதனான் அவர்க்கது கருத்தன்று. விண் 

ணென விசைத்து; ஒல்லெனவொலித்து என்னுக் தொடக். 

. கத்தனவற்றை எனவெனெச்சமென அடக்கிக் குறிப்பெச் 

சத்திற்கும் இசையெச்சத்திற்கும் வேறுதாரணங்காட்டல் 

கருத்தென்க. ௮ல்லதூஉம், எனவெனெச்சமென. அடக்காது 

இசையுங்குறிப்பும்பற்றி வருவனவற்றை வேரோதின், வெள் 

ளெனவெளுத்தஅ எனப் பண்புபற்றி வருவதனையும் வேரோ 

தல்வேண்டும்; அதனை வேறோதாமையானும் எனவெ 

னெச்சமென அடக்குதலே கருத்தாகக் கொள்க. குறிப்புப் 
பொருளைப் *பசப்பித்துச் சென்றா ௬டையையோ' *இஃா 

தாக முண்மால் கொல்க' என்பன முதலாகிய தொடர் 

மொழியே உணர்த்தலான் எஞ்சுபொரு ளெனப்படரவாயி
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னும், அப்பொருள் பிழசொல்லானல்லது வெளிப்படாமை 

War, அச்சொல் லெச்சமாயிற்று. குறிப்புப் பொருளே 

யன்றி எஞ்சுபொருளுஞ் சொல்லுவான்குறிப்பொடு படுத் 

ணர்ந்து தமக்கேற்ற சொல்லா வலுணர்த்தப்படுதலின், 

குறிப்பானெச்சஞ்செப்பல் மூன்றற்கு மொத்தவாறறிச. () 

௪௪௧. சொல்லெ னெச்ச முன்னும் பின்னுஞ் 

சொல்லள வல்ல தெஞ்சுத லின்றே. 

இதன் போருள்.; சொல்லெச்சம், arr De மூன் 

னும் பின்னுஞ் சொன்மாத்திரம் எஞ்சுவதல்லது, தொடரா 

யெஞ்சுதலின்று என்றவாறு. 

- உயர்இணையென்மனார் ? (சொல்-௧.) என்புழி ஆசிரிய 

சென்னுஞ்சொல் முன்னும், 4 மருந்தெனின் மருந்தே வைப் 

- பெனின் வைப்பே ' (குந்-௭௧.) என்புழி எமக்கென்னுஞ் 

சொல் பின்னும், எஞ்சி நின்றவாறு கண்டுகொள்க. 

ஒருசாசார் இவற்றை இசையெச்சமென்று, செரல்லள 

வல்ல தெஞ்சுதலின்றே என்பதற்குச் சொல்லென்னுஞ் 

சொல்லளவல்லது பிறிதுசொல் லெஞ்சுத லின்றென்று 

பொருளுசைத்து, ப௫த்தேன் பழஞ்சோறு தாவென்று 

நின்றாள் என்புழித் காவெனச்சொல்லி யெனச் சொல்லென் 

னுஞ்சொல் எஞ்சி கின்றதென்ற௮ு, இதனை உதாசணமாகக் 

காட்டுப. ௮வர் .முன்னும் பின்னுமென்பதற்குச் சொல் 

லென்னுஞ் சொற்கொணர்ந்து கூட்டுவகன் முன்னும் 

பின்னுமென. இடர்ப்பட்டுப் பொருளுரைப்ப. (௪௫) 

௯௪௨. அவையல் களவி மறைத்தனர். கிளத்தல். 

- இதன் பொருள் : அவைக்கணுசைக்கப்படாத சொல்லை 

அவ்வாய்பாடு மறைத்துப் பிறவாய்பாட்டாற் சொல்லுக. 

என்றவாறு, 

YO WEE OM வழங்கப்படு டுஞ்சொல்லை அவையென்றார். 

உதாரணம் : * ஆன்முன் வரூ௨ மீகாச பகாம் ? என 

வும், ,சண்கழீஇ வருதும் 7 கண்ல னீர்பெய்து வருதும்
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எனவும், *கருமுகமக்தி செம்பினேற்றை; 1*புலிகின் ஜிறக்த 

நீரல் லீரத் த” எனவும் இடக்கர்வாய்பாடு மறைத்துப் பிற 

வாய்பாட்டாற் கூறியவாறு, 

.... ஈகாரபகாமென்பதுபோலக் கண் கழுவுதன் முதலா 

யின அவையல்களெவியைக்( இடர்தவாறு amg பிறிதோ 

சாத்றாற்) ெந்தனவல்லவெனினும் அவையல்கிளவிப் 
பொருண்மையையுணர்த்தலின், ஒற்றுமை ஈயத்தான் ௮வை 

யல்ளெவியைப்பிறிதோசாற்றுாம் கூறியவாய்பாடாகக் கொள் 
எப்படும். இவை * தகுதியும் வழக்கும்? (சொல்-௧௪௪.) 

என்புழித் தகுதியாயடங்குமெனின் :--செத்தாசைத் தஞ் 

சினாசென்றல் முதலாயினவன்றே தகுதியாவன 7 அண்டுச் 

செத்தாரென்பது இலக்கணமாகலின் அ௮தனானும் வழங்கப் 

படும் ) தகவு நோக்கிச் சொல்லுங்காற் அஞ்சினாசென்றஞ் 

சொல்லப்படும் ழ ஈண்டை யவையல்களெவியா தற் கிளத்தல் 

வழுவாதலின் மறைத்த வாய்பாட்டானே எளக்கப்படும் ;: 

அதனான் ௮ண்டடங்காவென்ப து. 

இத வழுவமைகியன்மையாதற் கிளவியாச்கத்துக் கூறு 

சாஊனார். (௪௯) 

௪௪௬. மறைக்குங் காலை மரீஇய தொரா அல். 

இதன் பொருள் : அ௮வையல்களவியை மதைத்துச் 
சொல்லுக்கால், மேற்ஜெட்டு வழங்கப்பட்டு வருவன 

மறைக்கப்படா என்றவாறு, 
  

* கரு முகமகச்இ, செம்பினேற்றை என்பனவற்றள், கருமுக 

மக்தி, : செம்பின் என்பன .மகடூஉ, ஆடூஉவாகிய இவ்விருபாலார் 
இடச்கரவயவங்களை முறையே யுணர்த் அமென்ப. 

ர * புவிகின்றிறந்த bra Sse” புலி நின்று கழித் 

ssn சஈன்னீரல்லாத இழிச்த மீரினாலாகிய ஈரத்தினிடத்து, 

இஹிச்தநீர் மூத்திரம். இப்பொருட்டாதலை, *: களி௮கின்றிறக்த 

நீரல் லீரத்துப், பால்வீ தோன் மூலை யகடுநிலஞ்சேர்த் இப், பசியட 

மூடக௯ய பைங்கட்செர்சாய் '”? எனவரும் (ஈற்றிணை-௧௦௯.) செய்யு - 

orig. sor reo NE. ் .
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உதாரணம் : ஆப்பி, ஆனையிலண்டம் என மரீஇ வந் 

தன மறைக்கப்படாது வந்தவாறு. 

 பகல்கான் றெழுதரும் பல்கதர்ப் பரிதி (பெரும் 

பாண்-௨.) என்புழிக் கான்றென்பது, தன் பொருண்மே 

னில்லானு அணி குறித்துப் பிரிதோர் பொருண்மேனிற்த 
லின் மரீஇய சொல்லாய் மறைக்கப்படாமையின், அதன் 

பொருண்மேனின்றவழி மறைக்கப்படுதலுமறிக. (௪௪) 

௯௪௪. ஈதா கொடுவெனக் ௫ளக்கு ஞூன்று 

மிரவின் இளெவி யாட னுடைய. 

இதன் போருள் : ஈ, தா, கொடு எனச் சொல்லப்படும் 
மூன்றும் ஒருவன் ஒன்றையிரத்தற்கண் வருஞ்சொல்லாம் 

என்றவாறு. 

அவை பிநபொருண்மேல் வருதலுமுடைமையான், 

. இரவின் களவியாகடனுடைய” வென்றார், 

வழங்கல், உதவல், வீசல் முதலாயின பிறவுமுளவாக 

இவற்றையே விதரந்தோதியதென்னையெனின் :-- ௮வை 

கொடைப்பொருளவாய் வருவதல்லது .இவைபோல இசத் 
- தற்குறிப்பு வெளிப்படுக்கும் இரவின்ளெவியாய்ப் பயின்று 
வாசாமையானும், இன்னார்க்கு இன்னசொல்லஓரித்தென்று 

வசையறத்தலும் வழுவமைத்தலுமாயெ அசாய்ச்சி அண் 

டின்மையானும் இவற்றையே விதந்தோதினாசென்பது. 

அஃதேல், * ஈயென்ளெவி * (சொல்-௪௪டு.) என்னுஞ் 
 சூத்இசமுதலாய சான்கும் அமையும், இச்சூத்திரம் வேண்டா 
வெனின் :--இவை இரவின் கிளவியாதலும் மூன்றென்னும் 

வசையறையும் அவந்ருற் பெறப்படாமையின் வேண்டு 

மென்பது. 

மூன்னிலைச் சொல்லாய் வருவழியல்லது பிருண்டு 

இன்னசொல் இன்னார்க் குரித்தென்னும் வசையறையில் 

லென்பஅணர்த்த.தற்கு, ஈ.தா கொடுவென முன்னில்வாய் 

பாடுபற்றியோ இனார். (௪௮)
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௪௪௫. அவற்றுள் 

ஈயென் கிளவி யிழிந்தோன் கூற்றே. 
௪௪௭. தாவென் கிளவி யொப்போன் கூற்றே. 
௪௪௭. கொடுவென் கிளவி யுயர்ந்தோன் கூற்றே. 

இதன் பொருள் : ஈயென்களெவி இசக்கப்படுவோனின் 

இழிந்தவிரவலன் கூற்றாம். தாவென்ளெவி அவனோடொப் 
பான் கூற்றாம். கொடுவென்சளெவி ௮வனினுயர்ச் தவன். 
கூற்றாம் என்றவாறு. 

உதாரணம் : சோதீ? ஆடை தா ) சாந்து கொடு என 
மூன்று சொல்லும் முறையானே மூவர்க்குமுரியவாய் வந்த 
வா கண்டுகொள்க. (௪௯) (௫௦) (@s) 

௪௪௮.கொடுவென் கிளவி படர்க்கை யாயினுத் 
தன்னைப் பிறன்போற் கூறும் குறிப்பிற் 
றன்னிடத் தியலு மென்மனஞார் புலவர். 

இதன் போருள் : கொடுவென்னுஞ்சொல், முதனிலை 
வகையாத். படர்க்கையாயினும், தன்னைப் பிறனொருவன் 
போலக் கூறுங்கருத் துவகையால், தன்னிடத்துச் செல்லும் 
என்றவாறு. 

உதாரணம் : மேற் காட்டப் பட்டது. 

தன்மைக்கும் முன்னிலைக்குழுரிய தாவென்பதனானாக 
பொதுவாகிய ஈயென்பதனானாகவன்றே சொல்லற்பாலஅ 7 
உயர்ந்தான் ௮ங்கனந்தானேற்பானாகச் சொல்லாது; கொடு 
வெனப் படர்க்கை வாய்பாட்டாற்சொல்லும் ; ஆண்டுத் 
தன்னையே பிறன்போலக் குறித்தானாகலிழ் மன்னிடச்தே 
யாமென இடவமுவமைத்தவாறு. ' 

உயர்க்தான் தமனொருவனைக் காட்டி இவற்குக் கொடு 
வென்னுமென்றாசால் உசையாிரியசெனின் gpa Bus 
-படர்க்கைச்சொற் படர்க்கைச்சொல்லோடியைதகலான் வழு 
வின்மையின் அ௮மைக்கல்வேண்டாவாம் 7 அதனான் அது 
போலியுசையென்க. (௫௨)
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௪௪௯. பெயர் நிலைக் களவியி னாஅ குதவுந் 
இசை நிலைக் இளவியி னா அ குறவுந் 

. *தொன்னெறி மொழிவயி' னாஅ குதவு 
மெய்த் நிலை மயக்கி னா அ குதவு 
மந்திரப் பொருள்வயி னாஅ குதவு 
மன்றி யனைத்அுங் கடப்பா டிலவே. 

இதன் போருள் : பெயர்கிலைக்கெவியினாகுகவும் என் 
i need ஒருதிணேக்காய் வருவனவும் 
என்றவாறு, 
  

* : கொன்னெறி மொழிவயி னா௮ குஈவும் ? என்பதற்கு இவ் 

வுரையாசிரியர் * மூதுசொல்லாகயெ செய்யுள் வேறுபாட்டின்சண் 

இயைபில்லன இயைச்தனவாய் வருவன $; அவை யாற்றுட்செத்த 

எருமையை ஈர்த்தல் ஊர்க்குயவர்க்குக்கடன் என்பது மு.சலியன ” 

என வரைந்துள்ளனர். இதச்தொடர்மொழியின் பொருள் தெற் 

நெனப் புலப்படவில்லை. இயைபில்லன இயைச்சனவாய்- வருத 

லென்றமையின், ஊர்க்குயவர்க்கு எருமையை ஈர்த்தவில் இயைபு 

இன்றேனும். இயைபுண்மை : ஒரு தலையான். வேண்டற்பால 

தாம், அன்றியும் அது முதுசொல்லாயிருச்சலோடு செய்யுள் 

வேறுபா டுடையதா யிருக்கவேண்டுமெனவும் ஆணை தந்துள்ளார். 

கம் தமிழ்காட்டின்கண் பண்டைக்காலச்தொட்டுப் பரவை வழக் 

இின்கண் அடிப்பட்ட சான்றோரால் கெறிப்பட வழங்கிவரும் இம் 

முதுமொழி பொருத்தமுடையதாகச் காணக்கடக்கின்றது. 

அது வருமாறு: வாணிகச்சாத்தொடு சென்றானொருவன், YE 

சாத்தினின்றும் பிரி து ஒரு பட்டினத்துட்சென்று. பல வெருமை 

களைப் பொருள்கொடுச் தேற்றுத் தச்சாடுசேறற்கு ஒருப்பட்டுப் 

பலப்பல காவதங்கடச்து ஒரு கான்யாற் றடைசரையை யண்மி- 

அவ்வெருமைகளை நீரருச்தச்செய்து gure sg பின்னர் அவ் 

வாற்றைக்கடக்குமமையத்அ, காலமல்லாத காலத் அச் சேய்மைக்கண் 

பெய்த மழையான் பொருக்கென வெள்ளச்தோன்றி ௮ல்வெருமை 

களையெல்லாம் அடித்துக்கொண்டு ஜர் ஊர்ப்புறச் தொதுச்சிவிட் 

ட௮. அதனையுணர்க்த அவ்வூரவர் அவைகளை ஈர்த்துக்கொணர்க்து 

சர்சேர்த்தற்குப் பலரை வேண்டியும் நாற்றம் மிகுதியாக விருச்சு 

PS
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அவையாவன : ஓரெருத்தை கம்பியென்று வழங்கு 

தலும், ஒரு சளியை கங்கையென்று வழங்குதலுமாம்: 

பிறவுமன்ன. திசைநிலைக்களெவியினாகுகவும் என்றது---திசைச் 

சொல்லிடத்து வாய்பாடு திரிக்து வருவனவும் என்றவாறு. 
  

மையின்; ஒருவரும் உடன்பட்டிலர். இதனையுணர்க்த பெரியா 

ரொருவர் இங்கனமாய செயல் கேரிடின், இச் செயலை இன்னவர் 

செய்துமுடி த சல்வேண்டுமென ஈம்ஞார்௮டங்கலிலிருச்கும் அதனைச் 

சணக்கனையமைத்துச் கேட்பின் உண்மை வெளியாமென உரைத் 

தனர். அவ்வாறே சணகச்சனை யழைத்துக்கேட்க அவன் அடங்கலை 

எடுத்துவக்து *சண்ணுநீஇக்கழறுகன்றேன்' எனச் கூறி, தம்மில் 

விற் சென்று தனக்கு ஆண்டுதோறும் ஈசன்கொடையாகக் கொடுச் 

கும் பொருளை அவ்வாண்டிற் கொடாத அவ்வூர்க்குயவரை யொறுத் 

தற்குத் தக்க வமையமிதுலே யெனக் கருதி, 

₹ காட் டெருமுட்டை பொறுக்க 

மட்கலஞ் சுட்ட புகையான் 

மேற்கே மேகச் தோன்றி 

மின்னி யிடி.த்.து மழைபொழிக்து 

யாந்நில் நீத்தம் பெருக 
யடித்துக் கொல்லும் எருமைகளை 

ஈர்த்துச் கொணர்ந்து. கரை யேற்றல் 

இவ்வூர்க் குயவர்க் சென்றுக் கடனே ”” 

என்று ஒரு பழைய ஓலையில் வரைந்து அவ்வடங்கலோடு சேர்த்துக் 

கட்டி அ௮வ்வூரவர் முன்கொணர்க்து கட்டையலிழ்த்துப் பல ஏடு 

களைத் தள்ளிப் படித்துக்காட்டினன். அதனைக்கேட்ட பெரியார் 
பலரும் குயவன் சுள்ளையினெழுந்த புகையானாய மேகத்தந்த 

நீரான் எருமைசாதலின், இவ்ஷர்க் குயயரே இவைகளைக் கரை 
யேற்றல் மூறையென முடிவுசெய்தனர் என்பதாம். இது பொருத்த 

மாகக் காணப்படுகின்றது. 
ஆரியர் கச்சனார்க்சியர், ₹ தொன்னெறி மொழிவயி 

னாஅகுஈவும் ? என்பதற்குச் * சொல்லிடத் துப் பழையகெறியானாய் 

வரும் சொல்லும்” என உரைகூறி, “முதுமொழி பொருளுடையன 

வும் பொருளில்லனவுமென இருவகைப்படும். ௮வை *யாட்டுளான் 

இன்னுசைதாரான் ? என்றது: இடையன் எழுத்தொடு புணரர்து 

பொருளறிவுறுக்கும் மொழியைக் கூறுதலன்றி, எழுத்தொடு
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அவை புலியான், பூசையான் என்னுக் தொடக்கத்தன. 

தொன்னெறிமொழிவயினாகுகவும் என்றஅ--முதசொல்லா 

இய செய்யுள்வேறுபாட்டின்கண் இயைபில்லன இயைக் தன 

வாய் வருவனவும் என்றவாறு, அவை யாற்றுட்செத்த 

வெருமையீர்த்தலூர்க்குயவர்க்குக் கடன் என்பது முதலர 

யின. மெய்ச்நிலைமயக்கனொகுாவும் என்றஅ---பொருண்மயக் 

காய பி9ச்செய்யுட்கட் டிணை முதலாயின தரிக்து வருவன 

வும் என்றவாறு, அவை, 

 எழுஅவரிக் கோலத்தா ரீவார்ச் குரியார் 

.தொழுதிமைச் கண்ணணைர்த தோட்டார்--மூழுதகலா 

காணிற் செறிச்தார் ஈலங்கிள்ளி சாடோறும் ் 

Cuca கமைர்தார் பெரிது * ் 

என்பது புத்தகமென்னும் பொருண்மேற் திணை இரிந்து 

வந்தவாறு கண்டுகொள்க. பிறவுமன்ன. மந்திசப்பொருள் 

வயினாகுரவும் என்றது--மந்திப்பொருட்கண் அ௮ப்பொருட் 
  

புணர்ச்து பொருளறிவுறுக்கும் மொழியைக்கூரான் என்னும் 

பொருள் தந்து நின்றது. *4 யாற்றுட்செத்த எருமையை எர்த்தல் 

ஊர்க்குயவர்க்குக் கடன்'” என்பது : குயவன் சுள்ளையான் எழுக்த 

புகையானாய மேகந்தக்த நீசான் எருமைசாதலின், அதனை ஈர்த்தல் 

. குயவர்ச்குக் கடனாமிற்றென ஒரு சாரணம் உள்ளஅயபோலக் 

கூறுன்றது ) உண்மைப்பொருளன்றி ஒருவன் இயைபின்றிக் 

கூறிய சொற்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கூறப்படுதலின் பொரு 

ஞணர்த்தாதாயிற்று எனவும், இலக்கண விளச்க நூலாறியர், 

“தொன்னெறி மொழிவயி னா௮ குஈவும் ' ஏன்பது அடிப்பட்ட 

கெறியான் வழங்குதலுடைய முதுமொழியாகய செய்யுள்வேறு 

பாட்டின்சண் இயையாதன இயைச்தனவாய் வருவன, அவை 

யாரற்றுட்செத்த எருமை ஊர்க்குயவர்க்கு இழுத்தல் கடன்” என் 

றது முதலாயின. குயவன் சுள்ளையின் எழுக்த புகையானாகய மேகர் 

தந்த நீரான் எருமைசாதலின் குயவர்க்கு ஈர்தீதல் கடனாயிற்று 

என்க. ஒருகாரணம் உள்ள தபோலக் கூறுகின்றது. உண்மைப் 

பொருளன்றி ஒருவன் இயைபின்றிக்கூறிய சொற்கு எடுச்௮ச் 

காட்டாகச் கூறப்படுதவின், இயையாதன இயைர்தனவாய் வருத 

லாயிற்று £ எனவும் கூறியிருத்தலின், இது ஈன்கு விளங்கும்.
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குரித்தல்லாச் சொல் வருவனவும் என்றவா௮ு, இதற்குதா 
சணம் மர்திரூல்வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்க, அன்றி 
யனைத்அுங்கடப்பாடிலவே என்றஅ---அவ்வனைத்தும் வழவ் 
கியவாறே கொள்வதல்லத இலச்சணத்தான் யாப்புறவுடைய 
வல்ல என்றவாறு, 

இஃதிச்சூத்கிரத்திற்கு ஒருசாசாருசை, ஓருசாசார் 
பிறவுசைப்ப. 

இஃதியற்சொல்லும் இசைச்சொல்லும் பிறவும்பற்றி 
வழுவமைத்ததாகலின், கிளவியாக்க முதலாயினவற்றின்கண் 
உணர்த்து தற்கியைபின்மையான், ஈண்டு வைத்தார். (௫௩) 

௪௫௦. செய்யா யென்னு முன்னிலை வினைச்சொற் 
ஒக் செய்யென் கிளவி யாட னுடைத்தே. 
வபய் BAMA Byrrauwa ds? 

இதன் போருள் : செய்யாயென்னும் வாய்பாட்ட 
தாக முன்னிலைமுற்றுச்சொல் அயென்னு மீறு கெடச் 

செய்யென்னுஞ்சொல்லாய் கிற்றலுடைத்து என்றவாறு. 

ஆகிடனுடைத் தென்றதனால், செய்யாயென OI 

கெடாதுகிற்றலே பெரும்பான்மை யென்பதாம். ் 

உதாரணம் : உண்ணாய், இன்னாப், இடவாய், கடவாய், 

தாசாய், வாசாய், போவாய் என்பன ஈது கெட உண், 

இன், கட, ஈட, தா, வா, போ எனச் செய்யென்ளெவியா 

யினவாறு கண்டுகொள்க. 7 

செய்யாயென்னும் முன்னிலையெதிர்மறை செய்யென் 

இளவியா தற்கேலாமையின், செய்யாயென்னும் முன்னிலை 

வினைச்சொலென்ற து. விதிவினயையேயாம். 

தன்னின . முடிச்தலென்பதனான் வம்மின், தம்மின் 

என்பன மின்கெட வம், தம் என நிற்றலும், அழியலை, அலை 

யலை என்னு மூன்னிலையெஇர்மறை ஓகாசங்கெட்டு அழியல், 

அலையல் என கிற்றலுக்கொள்க. ஒன்றென முடி.த்தலென் 

பதனால், புகழ்க்தாசென்னும் படர்க்கைவினை ஆரீறு கெடப்
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 புகழ்ச்திகு மல்லசோ ? என கிற்றலுங்கொள்க. இவை 

யெல்லாஞ் செய்யுண்முடி. பென்பாருமூளர். 

செய்யாயென்னு முன்னிலையெதிர்மறை எதிர்மறை 

படாது செய்யென் விதிவினையா த.லு | முரித்தென்றுரைத் 

- தாசால் உரையாடிரிய செனின் :--அத்றன்று : செய்யா. 

யென்னும் எதிர்மறைவினையுஞ் செய்யாயென்னும் விதிவினை 
யும் முடிந்த நிலைமை ஓக்குமாயினும், எதிர்மறைக்கண் மறை 

யுணர்த்தும் இடைகிலையு முண்மையான், முடிக்குஞ்சொல் 

வேறெனவேபடும். மறையுணர்த்தும் இடைநிலையாவன, 

உண்ணலன், உண்டிலன், உண்ணாது, உண்ணேன் என்புழி 

வரும் அல்லும், இல்லும், அவும், ஏயும், பிறவுமாம். உண் 

ணாய், உண்ணேன் என்புழி எதிர்மறையாகாச வேகாசங் 
கெட்டு நின்றன வெனல் வேண்டும் ; அல்லாக்கால் மறைப் 

பொருள் பெறப்படாமையின். அதனான் எதிர்மறைச் 

சொல்லே விஇவினைச்சொல் லாகாமையின் அவர்க்கது கருத் 
தன்றென்க. அல்லதாஉம், ஆரியர் அக்கருத்இனசாயின், 

செய்யா யென்னு மெதிர்மறை வினைச்சொல் என்றோ துவார் 
மன் ) அ௮வ்வாளறோதாமையான், அவர்க்கது கருத்தன்மை 

யான் உரையாிரியர்க்கும் ௮து கருத்தன்மை யநிக. (௫௪) 

௪௫௧. முன்னிலை முன்ன ரீயு மேயு 
 மத்நிலை மரபின் மெய்யூர்க்து வருமே. 

இதன் பொருள் : முன்னிலை வினைச்செரன்முன் வரும் 

ஈகார்மும் ஏகாசமும் ௮ம் முன்னிலைச்சொற் கேற்ற 'மெய் 

யூர்ந் து வரும் என்றவாறு. 

Son 1 சென்றி பெருமகிற் றசைக்குகர் யாசே” 

(கம்-௪௬. ) “அட்டி லோலை தொட்டனை நின்மே” (கற் 

றிணை-உ௱.) என. அவை முன்னிலைக் கேற்ற மெய்யூர்ச்து 
வந்தவாறு கண்டுகொள்க. 

முன்னிலையென்ராரேனும், செய்யென் Bor Burr Bus 

மூன்னிலை யென்பது அதிகாசத்தாற் கொள்க.
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ஈகாசமொன்றேயாக, புக்£, உண்டீ, உசைத்தி, சென் தீ 

என முன்னிலை வினையிற்று வேறுபாட்டிற் கேற்ப மெய் 

வேறுபட்டு வருதலான், *அக்நிலை மரபின் மெய்” என்றார். : 

ஏகாரம் மகரமாூர்க்தல்லது வாசா. 

இவ்வெழுத்துப்பேறு புணர்ச்சி விகாரமாதலின் ஈண் 

டுக் கூறற்பாற்றன்றெனின் :---அத்றன்்௮ : *இயற்பெயர் 
முன்னசாசைக் களவி' (சொல்-௨௭௰.) ௮ப்பெயரோடு ஒற்று 

மைப்பட்டு கின்றாந்போல முன்னிலைமுன்ன ரீயுமேயும் 

மூன்னிலைச் சொல்லோடு ஒற்றுமைப்பட்டு கித்றலான், நிலை 

மொழி வருமொழி செய்து புணர்க்கப்படாமையான், ௮ம் 

மெய் புணர்ச்சிவிகாா மெனப்படா வென்க. ௮ஃதேல், 

இடையியலுள் * இயற்பெயர் முன்ன சாசைக் Berd’ 

(சொல்-௨௭௰.) என்பதனோ டியைய இதனையும் வைக்க 

வெனின் :--௮ண்டு வைப்பித் செய்யாயென்பது செய் 

யென் கிளவியாயவழியது அவ்வீகார வேகாச வசவென் 

பது பெறப்படாமையின், ஈண்டு வைத்தார். * செய்யா 

யென்னு முன்னிலை வினைச்சொல் ? என்ப,கனை ஈண்டு வைத் 

தற்கும் இதுவே பயனாதலறிக. முன்னிலைச்சொல்விகாசம் 

ஒருங்குணர்த்தல் ௮தற்குப் பபனெனினுமமையும். ஈவென்ப 

தோரிடைச்சொல் உண்டென்பது இச்சூத்தசத்தாத் பெற் 

மும். இவை யிசண்டும் ஈண்டுப் புறத் அறவு பொருள்பட 

நின்றன. அசைநிலை யென்பாருமுளர். - (இடு) 

௪௫௨.கடி.சொல் லில்லைக் காலத்துப் படி னே. 

இதன் போருள்: இவை தொன்று தொட்டன வல் 
லனவென்று கடியப்படுஞ் சொல்லில்லை ; அவ்வக்காலத் துத் 

தோன்றி வழங்கப்படுமாயின் என்றவாறு. 

உதாரணம் : சம்பு, சன், சட்டி, சமழ்ப்பு என 
வரும். இவை தொன்றுதொட்டு வக்தனவாயின், முத 
லாகாதனவற்றின்கண் 

: சகரக் Saray wa pCa ரற்றே-- 

௮ ஐ ஓளவெனு மூன்றலங் கடையே ” (எழு-௬௨.)



வியல்] சொல்லதிகாரம் உள் 

என விலக்கார் ஆசிரியர் 7 அதனான் அவை பிற்காலத்துத் 

தோன்றிய சொல்லேயாமென்பது. 

இஃது எழுவகை வழுவமைதியுள் ஒன்ருகாது ஓர் 

பாதுகாவலாதலிற் இளவியாக்கத் தியைபின்மையான் ஈண் 

டுக் கூறினாசென்பது. 

இனி ஒருசாரா ரசை:--இன்ன அ.ுவதிக்குங் கால 

மாமக்காலத்து, அவை வழுவன்மை எல்லா ஆிரியர்க் 

கும் உடம்பாடாகலின் அதனைத் தழுவிக் கொண்டவா 

றென்ச. இவையிரண்டும் இச்சூத்திரத் துக்குப் பொருளாகக் 

கொள்க. . 

இனி ஒன்றெனமுடித்தலாற் புதியன தோன்றினாற் 
போலப் பழையன கெடுவனவும் உளவெனக் கொள்க. 

அவை அழான், புழான் முதலியனவும்) எழுத்திற்புணர்க்த 
சொற்கள் இக்காலத்து வழங்காதனவுமாம். (Gar) 

௪௫௩.குறைச்சொற் களவி குறைக்கும்வழி 
[யறிதல். 

இதன் பொருள் : குறைக்குஞ் சொல்லைக் குறைக்கு 
மிட மறிக்து குறைக்க என்றவாு. 

குறைக்கும்வழி யறித லென்பது, ஒரு சொதற்குத் 

தலையு மிடையுங் கடையுமென இடழூன்றன்றே? அவற் 

அள் இன்னுழிக் குறைக்கப்படும் இச்சொல்லென்றறித்து 

குறைக்க வென்றவாவு. 

உதாரணம் : தாமசை யென்பது * மசையிதழ் புசைய 

மஞ்செஞ் £றேடி” எனத் தலைக்கண்ணும், ஒந்தியென்பது 

டவேதின வெரிநி னோதிமுது போத்து ' (குற-க௪௰.) என 

இடைக்கண்ணும், கீலமென்பது * நீ.லுண் டுகிலிகை கடுப்ப £ 

எனக் கடைக்கண்ணும், குறைக்கப்பட்டவாறவும், ona 

பிராண்டுக் குறைத்தற் கேலாமையுங் கண்டுகொள்க. குறைத் 

தலாவது ஒருசொல்லிற் சறிதகிற்பச் சிறிது செடுத்தலாக 
லின், முழுவதுவ் கெடுத்சலாகிய தொகுக்கும்வழித் தொகுத் 

தலின் வேருதல.றிக.



ந. உறு] தொல்காப்பியம் [எச்ச 

- “இயற்சொற்றிரிசொல்' (சொல்-௩.௯௭.) என்னுஞ் சூத் 
இரமுதலாயின செய்யுளஇகாசரத்துக் கூறுமையானும், ஒரு 
காசணத்தாற் கூறினாசேனுஞ் செய்யுட்கணென்று விதந்து ' 
கூறுமையானும், இத வழக்குமுடி. பென்பாருமுளர். (௫௪) 

௪௫௪. குறைத்தன வாயினு நிறைப்பெய ரியல. 

இதன் போருள் : குறைத்தனவாயிலனும், அவை குறை. 
யாது கிறைந்து நின்ற பெயரியல்புடைய என்றவாறு, 

என்ற, முற்கூறிய உதாசணங்கள் தாமசை ஓந்தி நீல 
மென நிறைந்த பெயர்களின் பொருள்களைத் தந்தே கிற்கு 
மென்.றவாளஞும். 

குறைக்கவழியும் நிறைந்த பெயசாகச் கொள்கவென் ற 
வாரும். குறைக்கப்படுவன பெயசேயாகலின், 'நிறைப்பெயரி 
யல' வென்ளுர். (௫௮) 

௪௫௫. இடைச்சொல் லெல்லாம் வே ற்றுமைச் 
: 4 

| சொல்லே. 

'இதன் பொருள் : பிறிதோர் சொல்லை வேறுபடுப்பன 
வும் பிறிதோர் சொல்லான் வேுபடுக்கப் படுவனவுமெனச் 
சொல் இருவ்கைப்படும் ; பிறிதோர் சொல்லை வேறுபடுத்த 
லாவது விசேடித்தல். பிறிதோர் சொல்லான் வேஅபடுக்கப் 
படுதலாவது விசேடிக்கப்படுதல். இடைச்சொல்லெல்லரம் 
பிறிதோர் சொல்லை வேுபடுக்குஞ் சொல்லாம் என்றவாறு, 

வேஅபடுத்தலும் வேுபடுக்கப்படுதலும் ஆய இரண் 
டும் பொதுவகையான் எல்லாச் சொழந்குங் கூறாமை எய்து 
மாகலின், இடைச்சொல் லெல்லாம் வேற்றுமைச் சொல் 
லென்றதனான், இவை வேறுபடுக்குஞ் சொல்லாதலல்லது 
ஒரு ஞான்றும் வேுபடுக்கப்படுஞ் சொல்லாகாவென கிய 
மித்தவாரும். அவை அ௮ன்னவாதல் இடையியலுள் ஓதப் 
பட்ட இடைச்சொல் வழக்கொள்ளுஞ் செய்யுளுள்ளும் 
வரும்வழிக் கண்டுகொள்க, . . ;
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வேற்௮ுமைச் சொல் வேற்றுமையைச் செய்யுஞ் சொல் 

லெனவிரியும், வேற்௮மையெனினும், வேணு பாடெனினு 

மபொக்கும். 

இடைச்சொல் லெல்லாம் வேற்றுமைச் சொல்லாயி 

னும், அவற்றுள் ஒருசாரனவற்றை வேத்றுமைச் சொல் 

லென்ராள்ப ) இயற் சொல்லுள் ஒரு சாசனவற்றை இயற் 

பெயசென்முற்போல வென்பது, இதுவுமோர்சயம். (௫௯) 

௪௫௬.உரிச்சொன் மருங்கினு முரியவை யுரிய. 

_ இதன் போருள் : உரிச்சொல் லிடத்தும் வேறுபடுக் 

குஞ் சொல்லாதற்கும் உரியன உரியவாம் ; எல்லாம் உரிய 

வாகா என்றவாறு. எனவே, உரிச்சொல்லுள் வேறுபடுத் 

gin வேுபடுக்கப்பட்டும் இருகில்மையு முடையவாய் வரு 

வனவே பெரும்பான்மை யென்பதாம். 

வேுபடுக்குஞ் சொல்லேயாவன உறு, தவ, ஈனி என் 

னுந் தொடக்கத்தன. இருகிலைமையு முடையன குரு, 

கெழு, செல்லல், இன்னல் என்னுக் தொடக்கத்தன. உறு 

பொருள், தவப்பல, சனி சேய்த்து, எகல்லடுக்கம் என 

இவை ஒன்றை விசேடித்தல்லது வாசாமையும், குருமணி, 

விளங்குகுரு ; கேழ்ளெொ கலம், செங்கேழ் ; செல்லஜோய், 

அருஞ்செல்லல்; இன்னத்குறிப்பு, பெயரின்னல் என இவை 

ஒன் தனை விசேடிச்தும் விசேடிக்கப்பட்டும் இருகிலைமையு 

முடையவாய் வருமாம், வழக்குஞ் செய்யுளு நோக்கக் 

சண்டுகொள்க,. குரு விளங்கிற் று) செல்லறீச எனத் தாமே 

நின்று வினகொள்வன, விசேடிக்கப்படும் தன்மையுடைய 

வாதலின், விசேடிக்கப்படுஞ் சொல்லாம். பிறவும் AC rns 

தல்லது வாராதனவும், விசேடித்தும் விசேடியாதும் வரு 

வனவும், வழக்குஞ் செய்யுளுகோக்கியுணர்க. 

வேறுபடுக்குஞ் சொல்லேயாவன இவையெனத் 

தொகுச்துணர்த்தற்கும், உரிச்சொன் மருங்கினு முரியவை 

புரிய rer FCS Ba Gh சுருங்குதற்கும், இடையியலுள்ளும் 

Fe
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உரியியலுள்ளும் வையா து. இரண்டு சூத்இசத்தையும் ஈண்டு 

வைத்தார். (ax) . 

௪௫௭. வினையெஞ்சு கிளவியும் வேறுபல் குறிய. 98 

இதன் போருள் : மேத் கூறப்பட்ட வினை யெச்சமும் 

Geng e பல விலக்கண க்தையுடைய என்றவாறு, 

¥ அவையாவன, *உசற்கால் யானை யொடித்துண் டெஞ் 

Guy (Gree...) எனவும், (ஞாயிறு பட்டு வர்தான்' என 
வும், செய்தெனெச்சம் வினை முதல் கொள்ளாது பிறிதின் 
)வினை கோடலும், ௮ஃ தீறு இரிதலும், *மோயினளுயிர்த்த 
காலை! (அகம்-௫.: எனவும், கண்ணியன் வில்லன் வரும் என 

வும், முற்றுக்மோல்லு இரிபாய் வருதலும், ஓடி.வக்தான் 

விசைக் து போயினான் எனவும், வெய்ய சிறிய மிழற்றுஞ் 

செவ்வாய் எனவும், செவ்வன்றெரிகற்பான், பு. துவதணி 

யன்றவணியன் எனவும், தம்மை முடிக்கும் வினைக்கட் 
இடந்த தொழிலாலும் பண்பானுவ் குறிப்பானும் உணர்த் 

இக் தெரிநிலை வினையுங் குறிப்பு வினையுமாய் முடிக்குஞ் 

சொல்ல் விசேடி.த்தலும், பிறவுமாம். ee ein 
இரிதல் வினையியலுட் காட்டிப்போர்தாம். 

பெருக்கை யற்றவென் புலம்புமுக் துறுத்து * என் 

புழிப் பெருமென்பதனை ஒருசாசார் வினையெச்ச வாய்பா 

டென்ப. ஒருசாசார் வினைச்சொற்பற்றி என்கன ருரிச். 

செ ரலென்ப. 

இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல்லும் மேற்கூறப்பட்ட ' 

இலக்கணமேயன்றிப் .பிறவிலக்கணமு முடைய வென்ப. 

அணர்த்தினஞர்." இனி அவையேயன்றி வினையெஞ்சுகளெவி 

யும் பலவிலக்கணத்தன வென்பதுபட கின்றமையான், 

உம்மை இறந்தது தழீஇய வெச்சவும்மை. அவ்விலக்கணம் 

தரியலவன்றித் இரிதலும் வேறு பொருளுணர்த்தலும் விசே 

டி.த்தலுமு தலா  வேற்றுமையடையவாகலின், ‘Corp 

பல்குறிய்' Cais apr.
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வினையெச்சத்துள் விசேடி.த்தே நிற்பனவுமூளவென்ப 
Rin உணர்த்துசன்றாராகலின், இதனை வினையியலுள் 

mang, ஈண்டு விசேடிக்குஞ்சொல் லுணர்த்துவனவற் 
ஹோடு:வைக்கார். 

் பெயர்த்தனென் முயக்க” (குறுந்-௮௪.) என்பது 

முதலாயின செய்தெனெச்சம் முற்றாய்த் இரிர்கனவென் 

௮ம், ஓடித்துண்டெஞ்சிய என்பத முதலாயின செயவெ 

னெச்சம் செய்தெனெச்சமாய்த் தஇிரிர்தனவென்றும், 

முன்னருசைக்தாசால் உசையாகிறிய செனின் :--பெயர்த்த 
னென் முயகங்க என்பது முதலாயின எச்சத்திரிபாயின் எச் 

சப்பொருளுணர்த்துவதல்லது இடமும் பாலு முணர்த்தற் 

பாலவல்ல 7 எச்சப்பொருண்மையாவத மூன் நிடத்திற்கும் - 

ஐந்த பாற்கும் பொ.துவாகிய வினைகிகழ்ச்சயென்றே ; அவ்வா 

றன்றி முற்௮ச்சொற்கு ஓதிய ஈற்றவாய் இடமும் பாலு 

மூணர்த்தலின், அவை ஸாற்றுத்திரிசொல் லெனவேபடும், 

சொன்னிலையுணார் அ வினகோடன் மாத் இரத்தான் வினை 

யெச்சமெனின் :---மாசைக்களெவியும் வினையொடு முடியும் 

- வேற்றுமையும் பிறவுமெல்லாம் வினையெச்சமாவான் செல் 

அம் 7 அதனான் அவர்க்கது கருத்தன்றென்க. அல்லதாஉம், 

கண்ணியன் வில்லன் வரும் என வினைக்குறிப்புமுற்றாய்த் 

இிரிதற்கேற்பதோர் வினையெச்சம் இன்மையானும், அது 

கருத்தன்மை யறிக. 

ஓடி. த்துண்டெஞ்சிய ” என்பதூஉம் ஞாயிறு பட்டு 

வர்கான் என்பதூஉம் பிறவினை கொண்டனவாயினும், 

செய்தெ 'ஸனெச்சத்திற்குரிப இறர்சகால மூணர்த்தலான், 

ஏனைக்காலத்திற்குரிய செயவெனெச்சத்தின் றிரிபெனப் 
படா ; செயவெனெச்சத் திரிபாயிற் செயவெனெச்சத்திற் 

குரிய காலமூணர்த்தல்வேண்டும். மழை பெய்ய மாங் 

!'குழைத்தது எனச் செயவெனெச்சத்திற்கு இறர்தகாலமு 

முரித்தெனின்:--காரண காரியப் பொருண்மை யுணர்த்தும் 

வழியல்லது செயவெனெச்சம் இறக்தகாலமுணர்த்தாது 7 

ஓடி.த்அண்டலும் ஞாயி௮ படுதலும் எஞ்சுதத்கும் வருதற்குங்
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காரணமன்மையான் அண்டி.றந்தகால முணர்த்தாமையின், 

செய்தெனெச்சமாய் கின்ற தமக்குரிய இறந்தகாலமுணர்த் 

இனவெனப்படும். அதனாற் செயவெனெச்சஞ் செய்தெ 

னெச்சமாய்த் இரிர்தனவென்றலும் அவர் கருத்தன்றென்க. 

ஞாயிறு பட்டு வக்தான் என்பது ஞாயிறு பட்டபின் வந் 

தான் என இறந்தகாலழுணர்த்தலும், ஞாயிறு பட வந்தான் 

என்பது ஞாயிறு படாநிற்க வந்தான் என நிகழ்காலமுணர்த் 

தலும் வழக்கு நோக்கிக் கண்டு கொள்க. (௬௧) 

௪௫ ௮.உரையிடத் தியலு முடனிலை யறிதல். 

இதன் பொருள் : வழக்கிடத்து உடனிற்கற்பாலவல் 

லனவற்றது உடனிலை போற்றுக என்றவாறு. 

உடனிற்கற்பாலவல்லனவாவன தம்முண்மாறுபாடுடை 

பன. மாஅபாடில்லனவற்ற துடனிலைக்கண் ஆராய்ச்சியின் 

மையின், உடனிலையென்றது மாறுபாடுடையனவற்ற அட 

னிலையேயாம். 

உதாரணம் : இக்காழிக்கிக்காழி சிறிது பெரிது, என 

உடனிற்கற்பாலவல்லாச் சிறுமையும் பெருமையும் உட. 

னின்றவாறு சண்டு கொள்க. சிறிதென்பது பெரிதெனப் 

பட்ட பொருளை நோக்காது பெரிதென்பதற்கு ௮டையாய் 

மிகப்பெரிதன் றென்பதுபட நிற்றலான், : அமைவுடைத். 

தாயிற்று. ் 

அறிதலென்பது இவ்வாறு: அமைவுடையன கொள்க 

வென்றவாறு, 

Lor vivir Gent wiser உடனி poe எழுவகைவழுவினுள் 

ஒன்றன்மையான், இதனைக் கெவியாக்கத்துட் கூறாது 

ஈண்டுக் கூறினார். (௬௨) 

௪௫௯. முன்னத்தி னுணருங் கிளவியு முளவே 
பின்ன வென்னுஞ் சொன்முறை யான. .
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.. இதன் போருள் : சொல்லானன்றிச் சொல்லுவான் 

குறிப்பாற் பொருளுணசப்படுஞ்சொல்லுமுள, இப்பொருள் 

இத்தன்மையவென்று சொல்லுதற்கண் என்றவாறு. 

உதாரணம் : செஞ்செவி, வெள்ளொக்கலர் என்புழி 
மணியும் பொன்னுமணிந்த செவி என்றும், வெளியதடுத்த 

சுற்றம் என்றும், குறிப்பா னுணாப்பட்டவாறு கண்டு 

கொள்க. குமைசொண்டு கோழியெதநியும் வாழ்க்கையர் 
என்புழி ௮ன்னபெருஞ்செல்வத்தார் என்பதூஉம் குறிப்பா 

னணைப்படும். ் 

இது *தெரிபுவேு நிலைபலுக் குறிப்பிற் ஜோன் றலும்” 

(சொல்-௧(௫௭.) என்புழி ௮டங்குமெனின் ; ஆண்டுப் பொரு 
ணிலை இருவகைத்தென்பதல்லது இன்னுழி இப்பொருள் 

குறிப்பிற்றோன்றுமென்னும் வேறுபாடு பெறப்படாமை 

யான், ஆண்டடங்காதென்பது. 

இவும் மேலையோத்துக்களுள் உணர்த்துதற் கயை 

பின்மையான் ஈண்டுணர்த்இனார். (௬௯௩) 

௪௬௫. ஒருபொரு ளிருசொற் பிரிவில வரையார். 

இதன் போருள்: பொருள் வேறுபாடின்றி ஒரு 

பொருண்மேல்வரும் இரண்டுசொற்பிரிவின்றித் தொடர்ந்து 
வரின், அவற்றைக்கடியார் என்றவாறு. 

உதாரணம் : * கிவந்தோங்கு பெருமலை” எனவும், 
 துஅகன்.மீமிசை யு௮சண் ' எனவும் வரும். 

பிரிவிலவென்றது, வேளோர்சொல்லான் இடையிடப் 

படாது நிற்பன Oar parm. 

இருசொல் ஒருபொருண்மேல் வருதல் எழுவகை 
வழுவினுள் ஒன்றன்மையான் ஈண்டுக் கூறினர். 

உ வையைச் இழவன் ஐயங்குதார் மாணகலர் 

ையலா யின்றுநீ ஈல்கனை சல்காயேற் 

கூடலார் கோவோடு நீயும் படுதியே 
காடறியச் கெளவை யொருங்கு £
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என்புழி, வையைக் இழவன் கூடலார்கோ என்பன ஒரு 
பொருளை வரைந் அணர்த்தலாற் பிரிவிலவாகலின் வசையப் 
படாவென்றும், 

“6 கொய்தளிர்ச் சண்டலைக் கூத்தப் பெருஞ்சேச்தன் 
லைகலு மேறும் வயக்களிறே--கைசொழுவல் 
காலேக வண்ணனைக் கண்ணாரக் காணவெஞ் 
சா லேகஞ் சார ஈட £ 

என்புழிக் காலேகவண்ணன் என்பது அச்சாந்து பூசின 
செல்லார்க்கும் பொதுவாய்க் கூச்சப்பெருஞ்சேக்தனையே 
வசைர் துணர்த்தாமையின், அவை பிரிவுடையவாமென் றும், 
உரையாசிரியர் உசைத்தாசாலெனின்: 2-அற்றன்று ; 

_ * நாணிகின் ஜோணிலை சண்டி யானும் 
பேணினெ னல்லனோ மகிழ்க வானச் 
தணங்கருங் கடவுளன் னோின் . 
மகன்று யாதல் புரைவதாங் கெனவே ? (அகம்-0௬.) 

என்புமி வானத்தணள் கருங்கடவுளன்னோள் என்பது 
'மகளிர்க்கெல்லாம் பொதுவாய் நாணி நின்றோளை வசைந் 
அணார்த்தாதாயினும் சொல்லுவான் குறிப்பான் அவளையே 
உணர்த்தினுற்போலக்காலேசவண்ணன் என்பதூஉம் பொது 
வாயினுஞ் சொல்லுவான் குறிப்பாற் கூத்தப்பெருஞ் 
சேந்தனையே உணர்த்தப் பிரிவிலவாய் நிற்றலான், அவர்க் 
கது கருத்தன் தென்க, 1113] ் (௬௪) 

௪௭௬௧. ஒருமை சுட்டிய பெயர் நிலைக் களவி 
பன்மைக் காகு மிடனுமா ருண்டே. 

இதன் பொருள் : ஒருமைக்குரிய பெயார்கொற் பன். 
மைச்காகுமிடமுமுண்டு என்றவாறு. 

உதாரணம் : * ஏவ லிளையர் தாய்வயிறு சரிப்ப” என் 
புழித் தாயென்னும் இருமை சுட்டிய பெயர் இகாயசென் 
பதனாற் மூயசென்னும் பன்மை ont SFr mI கண்டு 
கொள்க.



வியல்] சொல்லதிகாரம் 6B) 

பன்மைக்காகு மிடனுமாருண்டே யென்பது” ஒருமைச் 

சொற் பன்மைச்சொல்லோடு தொடர்தற்குப் பொருக்் துமிட 

முண்டென்பதூஉம் பட. நின்றமையான், * அஃதை தந்ைத 

யண்ணல் யானை யடுபோர்ச் சோழர் ? என ஒருமைச்சொற் 

பன்மைச்சொல்லோடு தொடர்தலுங் கண்டுகொள்க. ஈண்டு 

தருமி பன்மைச்சொல்லோடு மயங்குதலுடைடை 

யான் : ஒருவரைக் கூறும் பன்மைக் களவி (சொல்) 

என்புழி அடங்காமை யறிக. 

ஏற்புழிக்கோடலென்பதனான் உயர் தணைக்கண்ணது 

இம்மயக்கமென்று கொள்க. ் 

ஆகுமிடமென்பதனால், பன்மையுணர்த்துதற்கும் பன் 

மைச்சொல்லொடு தொடர்தற்கும் சொராரத்ப்விதிக 

கொள்க வென்பதாம், (௬௫) 

௪௭௨. முன்னிலை சுட்டிய வொருமைக் கிளவி 

பன்மையொடு முடியினும் வரை நிலை 
 [மின்றே 

யா 'த்துப்படை cs ற் போற்றல் ட 

[| வேண்டும். 

இதன் பொருள் : முன்னிலை குறித்து கின்ற ஒருமைச் 
சொல், பன்மையொடு முடிந்ததாயினும், வரையப்படாது. 

அம்முடிபு ஆற்றுப்படைச் செய்யுளிடத் அப் போத்றியுண 

சப்படும் என்றவாறு. 

கூத்தராற்றுப்படையுள்  கலம்பெறு கண்ணுள சொக் 

கற்றலைவ * (மலைபடுகடாம்- -இ௰.) என நின்ற ஒருமைச்சொற் 

போய் 4 இரும்பேசொக்கலொடு ப.தமிகப் பெறுகுவிர் * 

(மலைபடுகடாம்-கடு௪. ) என்னும் பன்மைச் சொல்லோடு 

'மூடிக்தவாறு கண்டு. கொள்க. ஈண்டு. முன்னிலையொருமைப் 

'பெயசாதல். அதிகாசத்தாற் கொள்க. . 

£ ஒருமை சுட்டிய பெயர்கிலைக் & வி் ae, 

பன்மைச் சாகு சிடனுமா Gor” (சொல்-௪௯௧.)
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என்பதனான் இதுவும் அடங்குதலின், . இச்சூத்திசம் 
வேண்டாவெனின் :--- பன்மையொடுமுடியு மிடனுமா 

ருண்டே என்னாது *பன்மைக் காகு மிடனுமாருண்டே ” 

என்றாசாதலின், ஆண்டுப் பன்மைச்: சொற்கொண்டு முடி 

யாது ஒருமைச்சொற் பன்மை யுணர்த்துதலும் பன்மைச் 

சொல்லொடு ஒரு பொருட்டாகிய துணையாய் மயங்குதலு 

Canis Bet; அதனான் இக் கொண்டுமுடிபு ஆண்டடங்கா 

தென்பது. அல்லதாஉம், இம்முடிபு செய்யுட்கூரித்தென்ற 

மையானும் ஆண்டடங்காமை யறிக. 

பொதுவகையான் ஆற்ற௮ுப்படைமருங்கி னென்றாசாயி 

னும், சுற்றத்தோடு சுற்றத்தலைவனை. ஆற்றுப்படுத்தற்கண் 
ong இம்மயக்கமென்பது பாதுகாத் துணர்கவென்பார் 

(போத்றல்வேண்டும்' என்றார். 

பான்மயக் குற்ற வையக் செவி' (சொல்-௨௩,) என்ப 

தஞற்கூறிய ஒருமைப்பன்மைமயக்கம் வழுவமை இியாயினும் 

இலக்கணத்தோடொத்துப் பயின்று வரும். ஒருமை சுட்டிய 

பெயர்நிலைக்ளெவி பன்மைக் காதலும், முன்னில்யொருமை 

பன்மையொடு முடிதலும் அன்னவன் நிச் சறுவழக்கெவாத 

லின், ஆண்டு வையாது ஈண்டு வைத்தார். 

ஒருவர் ஒருவசை ஆற்.றுப்படுத்தற்கண் முன்னிலை 

யொருமை பன்மையொடு முடி தல் வழக்கிற்கும் ஓக்குமாக 

லான், ஆற்.றுப்படையெனப் பொதுவசையாறஜ் கூறினார். () 

௪௭௩.செய்யுண் மருங்கினும் வழக்கிெயன் 
டி | மருங்கினு 

மெய்பெறக் களதந்த களவி யெல்லாம் 

பல்வேறு செய்தியி னூனெறி பிழையாது 
சொல்வசைந் தறியப் பிரித்தனர் காட்டல். 

இதன் பொருள்: செய்யுளிடத்தும் வழக்டெத்தும் இவ் 

வதிகாசத்தின்கட் பொருள்பெறச் சொல்லப்பட்ட சொல் 

லெல்லாவற்றையும் பலவேறு செய்கைய/டைய தொன்னலூ
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னெறியிற் பிழையாது சொல்லை வேறுபடுத்துணருமாற்றுத் 

பிரித் துக் காட்டுக என்றவாறு. 

என்றது, * நிலப்பெயர் ” குடிப்பெயர் எனவும், 

அம்மா மெம்மேம்' எனவும் பொதுவகையாத் கூறப்பட் 

டன அருவாளநிலத்தானென்னும் பொருட்கண் ௮௬ 

வாளன் எனவும்) சோழகிலத்தானென்னும் பொருட்கண் 

சோழியன் எனவும் இறர்தகாலத்தின்கண் உண்டனம், 

உண்டாம் எனவும்; நிகழ்காலத்தின்கண் உண்ணாகின்றனம்; 

உண்ணாகின்றாம், உண்கின்றாம் எனவும்; எதிர்காலத் இன்கண் 

உண்குவம், உண்பாம் எனவும் வேபட்டு வருமன்றே? அவ் 

வேறுபாடெல்லாம் கூறிற் பல்குமென்றஞ்சிக் கூறிற்றில 

ஞயிலும், தொன், னானெறியிற் பிழையாமல் ௮வ்வேவபா 

டுணாப் பிரித்துக் காட்டுக தால்வல்லாசென்றவாளுயிற்று. 

இத பிறநான்முடிந்தது தானுடம்படுதலென்னுச் தர் 

இரவுத்தி. பிறவுமன்ன. 

செய்கை - விதி. 

சொல்வசைந்தறியவெனவே, வசைந்தோதாது பொது 

வகையாஜேதைப்பட்டவற்றின் மேற்று இப்புறனடையென்ப 

தாம். 

இனி. _ ஒருசை:--செய்யுளிட தீதும் வழக்டெத்தும் 

என்னாநிளெக்கப்படா து தொன்னூலாிரியராற் கிளக்கப் 

பட்டு எஞ்சிகின்ற சொல் லெல்லாவற்றையும் ௮வ்வச் 

தொன்னூனெறியிற் பிழையாமைச் சொல்லை வசைக்துண 

ரக்கொணர்ந்து பிரித் துக்சாட்டுக என்றவா. 

என்னாற்ளெக்கப்படாது என்பது பெற்றவாறென்னை 

யெனின் :--ளெர்சன பிற.நாலிற்கொணர்ந்து காட்டல் 

வேண்டாமையிற் ளெக்கப்படாதன வென்பது பெறப்படு 

மென்க. . 

புறனடையாற் கொள்ளப்படுவன :-யானுநீயூ மவனுஞ் 

செல்வேம் எனவும், யானுநீயுஞ்செல்வேம் எனவும் 

ஏனையிடத்திற்குரிய சொற் றன்மைச்சொல்லோடியைந்த 

௪.
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வழித் தன்மையான் முடி.தலும், அ௮வனுகீயுஞ்சென்மின் 
எனப் படர்க்கைச்சொன் முன்னிலையோடியைந்தவழி முன் 

னிலையான் முடி.தலும், * நில்லாது பெயர்ந்த. பல்லோருள் 
ளும்' என்புழிப் பல்லேமுள்ளுமெனத் தன்மையாகற்பாலது 
பல்லோருள்ளுமெனப் படர்க்கைப்பன்மையாயவழி அமை 

தலும், ன் 
6 மூரசுகெழு தானை மூவ ருள்ளு, 

மாசெனப் படுவது கினதே பெரும ”: 

(புதம்-௩ட.) என்புழி மூவிருள்ளுமென er 
பாலது. மூவருள்ளுமெனப் படர்க்கையாயவழி அமைதலும், 
* இரண்டனுட் கூர்ங்கோட் டகாட்டுவல் * என்புழிக் கூர்ங் 

கோட்டதென. ஒருமையாகற்பால.அ கூர்ங்கோட்டவெளப் 
பன்மையாயவழி அமைதலுமாம். பிறவுமுளவேற்கொள்சு. 

. . அகத்தியமுதலாயின. எல்லாவிலக்கணமுங்கூறலிற் பல் 
வேறு செய்தியினாலென்றார். 

இவ் விரண்டுரையும் இச் ரூத்திரத்திற் குசையாகக் 
கொள்க we oy tt we? ் . Ay 

எச்சவியன் மறரிற்க 

சொல்லிகொரிச்சேஷவ்கை் யருரை 

- முற்றுப்பெற்றது, . 

, ிமய்கண்டதேவன் நிருவடி.வாழ்க..
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௮ ஆவ என - வற்று ௧௮௮ 
௮ எனப்பிறத்த SEP 
அசைகிலைச்சளவி ௨௬௪ 
௮ச்சச்சிளவி aver 

௮ச்சம்பயமிலி ௨௨௭ 
௮டி.மறிச்செய்தி. ௨௮௩ 

அடைசினை மு.௪ ௬௰ 
௮ண்மைச்சொல்லிற் ௧௬௰ 
அ௮ண்மைச்சொல்லே ௧௨௯ 

அதற்குவினையுடைமை ௮௬. 
அதணிணியறல் ர 

அதிர்வும்விதிர்ப்பு Aa 
௮துச்சொல்வேற்துமை ௧௮௪ 
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அம்ம்வென்னு ௧௬௭ 
அம்முக்கெவி இஉ௱௪ 
அயனெடிதாயி * Se 
அரியேயைம்மை ௨௩௬௨ 

. அர்தர் ப என ௧௭௯ 

அலமாரறெருமா :-.. ௨௫௫ 
அள்ற்றின்ரூ௨ ' ap A@ 

சூத்திரம். 

அவற்றுள், அழுங்கல் 
அவற்றுள், அன்னெனி 
அவற்றுள், இ ஈ.யாகு 

அவற்துள், இகுமுஞ்சி 
௮வற்றுள்,. இயற்சொ. 
அவற்றுள், இரங்கல் 
அவற்றுள், ஈயென் 
அவற்றுள், எழுவாய் 

அவற்றுள், செய்கென் . 
அவற்றுள், செய்யு 
அவற்றுள், தடவென் 
அவற்றுள், தருசொல் 
அவற்றுள், கான்கே 
அவற்றுள், கரணிறை 
அவற்றுள், நீயென் 
அவற்றுள், ப பன்மை , 

அவ ந்றள், பிரிகிலை 
அவற்றுள், பெயரென 

அவற்றுள், முதனிலை 
அவற்௮ள்; முன்னிலைச் 

பக்கம். 

௨௬௧ 

௧௩௦ 

௧௨௪ 

௨௬௬ 

௨௭௫ 

௨௬௯. 

௬௨௰ 

௭௨ 
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௧௫௮ 

௨௮௧ 

௧௬௫ 

EYE 

௬௱௰ 

௧௪௩ 

உ௱௪ 
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அவற்றுள், முன்னிலைதன் ௧௯௮ 
அவற்றுள், யாதென 
அவற்றுள், விறப்பே. © 
அவற்றள், வினைவேறு 
அவற்றுள், வேற்றுமை 
அவற்றொடுவருவழி 
அவைதாம், அம்மா. - 
அவைதாம், இஉஜஐத 

அவைதாம், உறு சவ 

அவைதாம், த,த்தங்ளெ 

௬௪ 

௨௬௪ 
இள 

௨௮௧ 
ல உ௱க 

௧௪௪ 

௧௨௫ 

௨௫௯ 

ATST
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சூத்திரம். பக்கம், 

அவைதாம், தத்தங்குறி ௬௪டு 
அவைதாம், தீத்தம்பொ 2.5 

: அவைதாம், புணரியனி ௨௨௨ 
அவைதாம், பெண்மை ௧௫௮ 
௮வைதாம், பெயர் ஏக 
அவைதாம், முன்மொழி ௨௯௮ 
அவைதாம், முன்னும் ௨௨௫ 
அவைதாம, வழங்கயல் ௧௧௮ 
அலவையல்களெவி ௬௧௪ 
அவ்வச்சொல் ௨௪௮ 
அவ்வழி, அவனிவ ௧௪ 
அவ்வே, இவ்வென ௧௨௪ 
அளபெடைப்பெயரே ௧௬௧ 
அளபெடைப்பெயரே ௧௬௩ 

அளபெடைப்பெயசே ௧௬௪ 
௮ளபெடைமிகூஉ ௧௨௮ 

அளவுநிறையும் ௧௩௨ 
HOT ஆன் ௮ள் ஆள் EET 5 
அன்மையிின்மை ௧௮௫ 
அன்னபிறவுங்கெ ௨ஏ௨ 
அ௮ன்னபிறவு்சொன் 9 
அன்னபிறவுமஃதி ௧௫௨ 
அன்னபிறவுமுயர் ௧௫௰ 

2b 

ஆகீவாகலென்ப ௨௬௮ 
ஆச்கச்ளெவி ௨௯ 
ஆக்கந்தானே ௨௫ 
ஆங்கவுரையசை 2 mer 
ஆடூஉவறிசொல் ௬ 
அண்மைசுட்டிய ௧௬௰ 
ஆண்மைதிரிக்த Sor 
ஆண்மையடுத்த ௧௪டு 
yQuer Baral ௧௮௯ 

ஆருமருவும் ame: 
ஆவோவாகும் ௧௬௮ 
ஆறன்மருங்கி or a 

ஆரறாகுவதே, ௮அதுவென ௮௯ 
ஆனெனிறதி ௧௬௰ 

சூத்திரம், பக்கம். 

@ 
இசைத்தலு *@ 
இசைகிறையசைநிலை ௨௮௪ 
இசைப்படுபொருளே mares 

இசைப்பிசையாகும் ௨௫௦௫ 
இடைச்சொல்லெல்லா ௬௨௨௮ 
இடைச்சொற்டளெவி ௧௪௯ 
இடையெனப்படுவ ௨௨௪ 
இதன திதுவிற்றென் ௧௧௪ 
இஅசெயல்வேண்டு ௨௧௪ 
இயற்கைப்பொருளை ௨௪ 
இயற்கையினுடைமை ௯௰ 
இயத்சொற்றிரிசொ ௨௪௪ 
இயற்பெயர்க்ெவி ௪௨ 
இயற்பெயர்சனை ௧௫௬ 
இயற்பெயர்முன் ௨௩௬ 
இயைபேபுணர்ச்சி 2@@ 
இசட்டைச்செவி ௫௨ 
இசண்டன்மருங்கி ஈக 
இசண்டாகுவதே, ஐயெ எழு. 
இருதிணைச்சொற்கு ௧௫௩ 
இருதிணைப்பிரிர்ச ௧௪௩ 
'இருதிணைமரு சன 
இருபெயர்பலபெய 26@ 
இர் ஈர்மின் ௧௯௬ 
இலம்பாடொற்க ௨௬௧௩ 
இறப்பினிகழ்வி-றச்ச mre 
இறப்பினிகழ்வி-ருவம் sere. 
இறப்பேயெதிர் - ௨௧௯ 
இஅதியுமிடையு me) 

இறைச்சிப்பொருள் ௧௬௯ ' 
இனச்சுட்டில்லா ae. 
இனை ச்தென ௬௮ 
இன்நிலவுடைய SHE 
இன்னபெயரே ௧௬௪ 

ரு 
ஈதாகொடுவென. ௬௧௯ 
ஈரளபிசைச்கு ௨௬௯. 
ஈற்றுகின்றிசை ௨௪௨ 
ஈற்றுப்பெயர் -ஈ௫



சூத்திரம். 

a 

உகப்பேயுயர் 
உகரரந்தானே 
உசாவேசூழ்ச்சி 

உணர்ச்வொயி 
உம்முர்தாகு 
உம்மைதொக்க 
உம்மையெச்ச 
உம்மையெண்ணினுரு 
உம்மையெண் ணுமென 
உயர்இணைமருங்கனு 
உயர் தணையென் 
உயாவேயுயங்கல் 
உரிச்சொற்ளெவி 
உரிச்சொன்மருங்கினு 
உருபுதொடர் 
உருபெனமொழி 
உருவுட்காகும் 
உரையிடத்தியலு 
உலவமத்தொகையே 
உளவெனப்பட்ட 

ow 
எச்சஞ் சிறப்பே 
எச்சவும்மை 
எஞ்சியகிளவி 
எஞ்சியமூன்று 
எஞ்சியவிரண்டி. 
எஞ்சுபொருட்ளெவி 

எடுத்சமொழி 
எண்ணுங்காலு 
எண்ணேகார 

எ.திர்மறுத்து 
எதிர்மறையெச்ச 
எப்பொருளாயினு 
எய்யாமையே 
எல்லாச்சொல்லும் 
எல்லாச்கொகையு 
எல்லாமென்னும் 
எல்லாருமென்னும் 
எல்லேயிலச்கம் 

பக்கம். 

௨௫௪ 

௪௨௪ 

௨௬௪ 

2a) 
௨௪௭௬ 

௨௪௪ 

௬௧௨ 

௨௪டு 

௨௪௨ 

far 

ச 

CFS 

உடுக 

௬௨௯ 

௨௮ 
௨௫௩ 

௬௬௨ 

௨௯௰ 

௧௬௬ 

௨௨ஏ 

௨௪௰ 

௧௬௯௪ 

௬௧௪ 

௧௬௯ 

௨௪௧ 

௬டு 

௨௪௯ 

௬௧௯௬ 

௬௧௨ 

Fw 

௨௬௦ 

௧௬௯ 

௨௯௬௯ 

௧௬௯ 

௧௪௪ 

௨௬௧௩ 

சூத இி௦-அகரா தி. iB. 

சூத்திரம். பச்கம், 

எவ்வயிற்பெயரு எட 
எவ்வயின்வினையு alt Se 
Ts RUIN Doe ௨௪௧ 

எதுழ்வலியாகும் ௨௬௮ 
ot DO por Gara ௨௫௬௧ 

எனவெனெச்சம் ௬௧௪ 
என்றுமெனவு ௨௪௮ 

ere) moor Bar a 2 mid 

ஓ . 

ஏபெற்றுகும் 2 @e 
ஏயுங்குரைய உடு 

ஏழாகுவதே, கண்ணென ௮௪ 
ஏற்றகினைவு ௨௫௯ 
ஏனைச்சாலமு een 
a tere Boral ௧௬௭௬ 

ஏனைப்புள்ளி ௧௬௰ 
ஏனையிரண்டு ௬௬ 

_ ஏனையுயிசே ௧௨௪ 
ஏனையுருபுமன்ன ௧௧௬ 
ஏனையெச்சம் உ௱டு 

& 
ஐக்தாகுவதே, இன் aor 

ஐயமுக்கரிப்பு ௨௬௭ 
ஐயுங்கண்ணு ௧௧௧ 
ஐவியப்பாகும் ௨௬௮ 

ட, 

ஒப்பில்போலி ௨௬௭ 
ஒருபெயர்ப்பொது ௫௩ 
ஒருபொருளிரு ௬௬௯ 

ஒருபொருள்-சொல் ௨௪௯௬ 
ஒருபொருள்-பெயர் Fa 
ஒருமைசுட்டி யபெயர் ௬௬௪ 
ஒருமைசுட்டி.யவெல் ௧௬௨ 
ஒருமையெண்ணின் - Pg 
ஒருவரென்னும் ௧௬௬ 
ஒருவரைக்கூறும் ௧௨ 
ஒருவினையொடு ar. 

arya HEE 
ன்றறி சளெவி ௧௨



சி் 

சூத்திரம். 

ஒன்தறி சொல்லே 
ஒன்றன் படர்க்கை 
ஒன்றுவினை மரு 

g 
ஒம்படைக் இளவி : 
ஓய்தலாய்த 
ஓவும் உவ்வும் 

க 

கடதறவென்னு 
கடிசொல்லில்லை 
கடியென்௫ிளவி 
கண்கால்புறமக 
கண்டீரென்ரு 

. சண்ணுந்தோளு 
கதழ்வுந்துனைவு 
கமநிறைச் இய 

கம்பலைசும்மை 
கயவென் கிளவி 
கருமமல்லா 
கருவிதொகு.தி 
கவவகத்்இடுமே 
கவர்வுவிருப்பாகும் 
கழிவேயாக்க 
க்முமென்கெவி 
சள்ளொடுவணு 
கறுப்புஞ்சவெப்பும் 
கன்றலுஞ்செலவு 

கா 

காப்பினெப்பி 
காலச்தாமே 
காலமுலக 

கி 
இளச்தவல்ல 
Bers saade 
இளர்தவிறு தி ' 

த 

கு ஐ ஆனென 
குடிமையாண்மை 

சூத்திர sear De. 

பக்கம். 

| 

௧௮௯ 

௫௮ 

or 

௨௫௮ 

௧௨௭ 

௨௬௨ 

௨௬௧ 

௨௫௪ 

௨௬௨ 

௨௬௨ 

௨௬௪ 

௨௨௬ 

௨௬௨ 
௧௫௨ 

௨௬டு' 

௬௮ * 

yo 

BTS 

௧௨௨. 

௨௫௯. 

5௧௬௫ 

, Boi 

சூத்திரம். 
குத்தொகவரூ௨ 

குருவுங்கெழுவு.... 
குறிச்தோன்கூற்ற. . 
ஜறிப்பினும்வினையினு 
குறைச்சொற்கெவி 
குறைத்தனவாயினு 

கூட. 

கூர்ப்புங்கழிவு- 
கூறியளெவி 

கூறியமுறையி 

Ga. 
கெடவாரல்பண்ணே 

Ga | 
கேட்டையென்றா 

Gar 

கொடுவென்ூளெவிபடர் 
கொடுவென்கிளவியுயர் 
கொல்லேயையம் 

சா 
சாயன்மென்மை 

சி 

இசைச்தனவரினு 
இறப்பினாயெ 
இனைநிலைச்ளெவி - 

சீ 

சீர்த்திமிகுபுகழ் 
சு 

சுட்டுமுதலாகய 
சுட்டுமுதற்பெயரும் 
சுட்டுமுசற்பெயரே. 
சுண்ணர்தானே , 

சே. 
செக்தமிழ்சேர்ச்த 
செப்பினும்வினாவினும் - 
செப்பும்வினாவும் , 

செப்பேவழீடுயினும் ' ace: 

பக்கம்; 

௪ 

... ௨௫௫ 
௫௯ 

௧௪௯௩ 

௩௨௪ 

, ௬௮ 

2@@ 

௨௬௯ 

௨௫௪ — 

காக 

௬௨௰ 

௬௨௰ 
௨௧௯ 

 



த்திரம். 

செயப்படுபொருளை 
செயற்சைப்பொருளை 
செய்துசெய்பூ 
செய்தெனெச்௪ 
'செய்யாயென்னு. 
செய்யுண்மருங்கினு 
செலவினும்வரவினு 
செல்லலின்ன 
செழுமைவளனு 

் சே 
சேசேதிரட்9ி 

Gan 
சொல்லெனப்படுப 
சொல்லெனெச்ச - 

ஜெ 
ஜெமிர்தலும் பாய்தலு ' 

த் 

தகுதியும்வழக்கு 
தஞ்சக்செவி 
தடவுங்கயவு 
தா பறுதொழி ~ 

தத்தமெச்சமொடு* 
தரதுஏ என 
தகு எ எனு 
தன்மேற்செஞ்சொல் 
தன்மைசட்டலு 
தன்மைசுட்டிற்பன்மை 
தன்மைச்சொல்லே 

FT BCG NES 
தா 

தாமென்கெவி 
srQacr Baral 
தாவேவலியும் 
தானென்ூளெவி  . 
தானென்பெய 

sit த் 
திணையொடுபழகிய 

பக்கம். 

௨௬௪ 

GFR 

கக 

௨௬௨ 

௨௫௭௪ 

WP 

௨௧௨ 

௧௯௪ 

௨௮டு 
௬௧௯ 

DBIr D 

/ For 

R&P 

௧௬௯ 

௬௨௰ 

aad 

௧௬௩ 

௧௬௨ 

எது 

சூத்திர ௮௧7ரஇ, 

சூத்இரம். 
டடத 

திர்தலுக்தீர் ததலு 
த் 

அயவென் கிளவி. 

துவன்றுகிறை 

அவைத்தலுஞ்சிலை 
தே 

தெவுச்கொள 
தெவ்வுப்பகை 
தெரிகிலையுடைய 

தெரிபுவேறு . 
தெளிவினேயு 

தே. 
தேற்றம்விஞவே” . | 

தோ 
தொழிலிற்கூறு 
தொழிற்பெயசாயி 

த 
சம்புமேவு 
சளியென்செெவி 
சஈனலேகஎனு 

ஈன்.தீற்றேயு - 
ஈன்றுபெரிதாகும் 

நா. * 
நான்குவதே, கு என 

நி 
நிகமூஉகின்ற 
நிரனிறைசுண்ண 
திலப்பெயர்குடி. 
நிலனும்பொருளும் 

நிறத்துருவுணர் 
நின்றாங்கிசைத்த 

நீ 
நீயிர்நீியென 

: து 

அம்மின்நிறிபெயர் 

பக்கம், 

௨௫௯ 

௨௬௪ 

௨௫௮ 
உளண்கு 

2s 
௨௬௪ 

. ௧இ௨ 

டகசக 
௨௬௪ 

௨௨௯ 

௧௬௧ 

௧௬௨ 

௨௫௮ 

௨௫௪ 

௨௬௬ 

௨௪௦ 

௨௬௦ 

௮௫ 

௧௫௪ 

௧௪௪ 

உ௱எ 

௨௬௫ 

௧௬௫ 18 

௧௬௯



ar 

சூத்திரம். 
நோ 

கொ௫ிவுஅுழைவு 

ப 

பசப்புநிறனாகும் 
படசேயுள்ளல் 

பணையேபிழைத்தல் 
பண்புகொள்பெயரு 
பண்புகொள்பெயரு 

பண்புதொகவரூ௨ 
பயப்பேபயனாம் 

பரவும்பழிச்சும் 
ural ear 
uaAuUAAa 
பல்லோர்படர்ச்கை 

பழுதுபயமின்றே 
பன்முறையானு 

பன்மைசுட்டியவெல் 
பன்மைய-வர்காலை 

பன்மையு-வம்குமவிர 
பன்மையு-பஃறிணை 

பன்மைய-யுயர் இணை 

் பா 

பாலறிமரபி 

பான்மயக்குற்ற 
டி 

பிணையும்பேணும் 
பிண்டப்பெயரும் 
பிரிரிலைவினாவே 
IAB eval oor Gus 

பிறிதபிறிசேற்றலு 
பின்முன்கால் 

| பு 
புதித;படற்பொரு 
புலம்பேதனிமை 

புள்ளியுமுயிரு 
புனிறென்கிளவி 

சூத்திச அகா, 
பக்கம், 

௨௬டு 

௨௫௫ 

௨௬௦ 

௨௫௯ 

௧௬௧ 

௧௬௨ 

௨௬௬ 

௨௫௪ 

௨௬௭௪ 

@@ 
௧௫௧ 

ERR 

௨௫௪ 

One 

௧௬௧ 

FAO 

௧௯௰ 

௧௯௯ 

௧௮௬ 

௧௮௩ 

௨௪ 

. ௨௬௬ 

௨௫௮ 

௧௬௫ 

௨௬௫ 

சூத்திரம், 
பே 

பெண்மைசுட்டியசை 
பெண்மைசட்டியவுயர் 

பெண்மைசட்டியவெல் 
பெண்மைச்சனே 

பெண்மைமூறை ' 
- பெயரினாயெ 

பெயரினுக்தொழி 
பெயசெஞ்சுளெவிபெ 
பெயசெஞ்சுஎெவியும் 

பெயர்கிலைச்ளெவிசால 
பெயர்கிலைச்ளெவியிஞ 

பே 

பேராமுருமென 

பை 

பையுளுஞ்சிறுமை 

போ 

பொருடெரிமருங்கி 
பொருட்குத்திரிபில் 
பொருட்குப்பொரு 
பொருண்மைசுட்டல் 

பொருண்மைதெரி 
பொருளசொடுபுண 
பொற்பேபொலிவு 

ம 

மகடூஉமருங்கி 
மசவேமடனு 
மல்லல்வளனே 

மழவுங்குழவு 
மறைக்குங்காலை 
மற்றென்கிளெவி 
open mu sen 

மன்றவென்களெவி 
மன்னாப்பொரு 

மா 

மாதர்காதல் 
மாரைக்கெவி 

பக்கம், ' 

௧௫௯ 

QS 

௧௫௮ 

௧௫௧ 

௪௪ 

டு௪ 

௬௧௧ 

amp 

௭௪ 

௬௨௧ 

௨௬௪ 

௨௬௰ 

௨௮௪ 

௨௭எ௰ 

௨௬௯ 

௪௨ 

௧௪௦ 

PS 

௨:௫௯ 

௧௬௮ 

௨௬௭௬ 

௨௫௫ 

உட௫டு 
wey 
௨௬௧ 

௨௬௨ 

௨௬௨ 

௬௯ 

௨௫௮ 
௧௪௯



சூத்திசம். 

மாலையியல்பே 

மாவென்ூளெவி 

மீ 

மிகுதியும்வனப்பு 
Jee sor wes) 

_ மியாயிகமோ 

ம 
மு;தலிற்கூறு 
முதலுஞ்சினையு" 
முதற்னைக்செவி 
முதன்முனை வரி 
மூக்நிலைக்காலமு 
மோஞ்சன்முதிர்வே 
மூழுதென்டளெவி 
முூறைப்பெயர்-முறை 
முறைப்பெயர்-யேயொ 
மூறைப்பெயர்மரு 
முற்படக்கித்தல் 
மூற்றியவும்மை 
முனைவமுணிவாகும் 

மூன்னத்தினுணரு 
முூன்னிலை-ஈட்டிய 

முன்னிலைவியங்கோள் 

த 

மூன்றலுமைச்தனு 
மூன்றாகுவதே, ஒடு 

மே 

மெய்பெறச்கிளச்2 

மோ 
"மொழிப்பொருட்சகார 
மொழிமாற்றியற்கை 

யா 
wn gO rem gol 
யாகாபிறபிற 

யாணுச்சலினாம் 

உடடு 
௨௭௬௭ 

௨௬௭௬ 

௨௧௫ 

௨௬௭௬ 

SER 

௬௮ 
BS 

௨௧௫௪ 

௨௫௮ 
௨௫௮ 
௧௬௪ 

க்கக் 

G24 

௨௪௧ 

௨௬௮ 

௬௬௨ 

௬௬௫ 

௬௨௫ 

௧௬௯ 

௨௭௪௧ 
௨௮டு 

௧௮௨ 
௨௬௮ 

௨௬௭ 

சூத்திச அகராதி. 
பக்கம். சூத்திரம். 

யாதனுருபிற்கூறி 
யாதெவ னென்னு 

ர 

சஃகானொத்றும் 

வ 
வடசொற்களெவி 
வண்ண த்தின்வடிவி 
வண்ணம்வடிவே 
வம்புகிலையின்மை 
வயவலியாகும் 
auntQaer Baral 
வறிதுசிறிதாகும் 
வன்புறவருஉம் 

வா 

வாசாக்காலத்துகிக 
வாசாச்சாலத்துவினை 
வாராமரபின 
வார்தல்போக 
வாளொளியாகும் 

வி 

வியங்கோளெண்் 

வியலென் Gorad 
விரைசொல்லடுச்கே 
விமுமஞ்ச€ீர்மை 

விழைவின்் றில்லை 
விழைவேசால 
விளிசொள்வதன் 
விளியெனப்படுப 

விறப்புமுறப்பு 
வினாவுஞ்செப்பே 

வினையிற்றோன்றும் 

விளையினும்பண்பினு 

வினையின்றொகுதி 
வினையெஞ்சுகிஎலிக்கு 
வினையெஞ்சுகிளவியும் 
வினையெனப்படுவது 
வினையேகுறிப்பே 

oT 

பக்கம். 

௧௧௨ 

௬௬ 

க்க 

ag 

௨௬௨ 

௮௭ 

௨௫௮ 
௨௬௪ 

௨௬௪ 

௨௫௯ 

௨.௧௪ 

௨௧௫ 

269 

௬௱ 

௨௫௯ 

௨௬௪ 

சுக் 

௨௬௪ 

காக் 

௨௬௨ 

௨௯௦ 

௨௨௭௬ 

௧௨௪ 

௨௬௧ 

SS 

௧௪ 

௧௬௪ 

௨௬௧ 

Fn 

௯௯௦ 

௧௪௧ 

72m



சூத்திரம். 

வினையேசெய்வது 
வினையொடுகிலை 

வினைவேறுபடுஉம் 

வே 
வெம்மைவலேண்டல் 

. வெளிப்படுசொல்லே 

_.. வே 

வேறுவினைப்பொது 
வேற்றுமைகாமே 

சூத்திர அகராதி, 
பக்கம். சூத்திரம். பக்கம், 

ssa வேற்றுமைத்தொகை ௨௮௪ 
௨௪௭ வேற்றுமைப்பொருளை ௬௪ 

௫௭ வை 
.. வையேகூர்மை oy 

௨௫௮ ள 
௨௫௨ எஃகானொற்றே ல ம் 

Qs or oT) oy HC MD ர ம் 

௬௯. னரலளவென்னு ௧௨௧ 

EO Ra 

vRINTED BY PLR, RAMA IYAR AND 00O., MADRAS



33 

7@ 

௭௯ 

“௨ 

Ear 

௧௬௮ 

92 

Serer 

௧௮௨ 

உ௱ஈ 

௨௧௮ 

“௨௨௯ 

2 m@ 

௨௮௪ 

ஆன்ற 
௨௬௮ 

௬௱௮ 

வரி 

பிழையும் திருத்தமும் 

  

பிமை 

Duara 

* நிக்குதற்கு HOS 
செப்பும் 

கு௮நிலவழக்கு 

வசையரையின் றி 

இஃதோர் செல்வற் 

பெருஅதீருமெம் 

மம்புகடி துவிடுது 

தொடியோர் 

க்ருத 

சூத்திரிசதிடர் 
* கூறியமுறையி 
னுரு 3 ் : 

பொருணிலை௫ 

கருமமல்லச் 

தருமமல்லா 

செய்யப்படு 

புவிபோற்றிரிவா 

இளையரிசாணற் 

கூறிது 

மூழ்சர்ச்சென்னிழை 

செஇழைப்பரு 

(குறள்-௮௪.) 
படக்கை 

தூவாமை 

எதிர்காலத். துக்குறிய 

போற்றோன்றல் 

னென்பெருன் கேட் 

திருத்தம் 
கெடவால் 

நீக்குதற்கு *அர்.த 
செப்பும் 

குறிசிலைவழக்கு 
வரையறையின்றி 

இஃதோ, செல்வற் 

பெறா அதிரு 
மெம்மம்புகடிவிடுது 

தழையோர்(கற்-௫௪.) 

கருத் 
குத்திரித்திடர் 

* கூதியமுறையி 
னருபு 

பொருணிலைச் 

கருமமல்லாச் 

கருமமல்லா 

செயப்படு 

் புலிபோற்றிவா 

இளையரினாணற் 

கூரிது 

மகிழ்ரர்க்சென் 

ol op Oe Bip say 

(கு௮-௮௪.) 
படர்க்கை 

துவ்வாமை 

எஇர்சாலத்துக்குரிய 

Cun pC ap or pe 

னாணிலன் றன் 

டைக்கான் (கலி-௬௧.): னெொடு (கலி-௬௨.) 

கில்லாமைவின் 

நூண்மாபு 

செல்லுவர் 

செய்யப்படுபொருள் 

கில்லாமையின் 

நூன்மாபு ் 

சொல்லுவர் 

செயப்படுபொருள்


	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_001
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_002
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_003
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_004
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_005
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_006
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_007
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_008
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_009
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_010
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_011
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_012
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_013
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_014
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_015
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_016
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_017
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_018
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_019
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_020
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_021
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_022
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_023
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_024
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_025
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_026
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_027
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_028
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_029
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_030
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_031
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_032
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_033
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_034
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_035
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_036
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_037
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_038
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_039
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_040
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_041
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_042
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_043
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_044
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_045
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_046
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_047
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_048
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_049
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_050
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_051
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_052
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_053
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_054
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_055
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_056
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_057
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_058
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_059
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_060
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_061
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_062
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_063
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_064
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_065
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_066
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_067
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_068
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_069
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_070
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_071
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_072
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_073
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_074
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_075
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_076
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_077
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_078
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_079
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_080
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_081
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_082
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_083
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_084
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_085
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_086
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_087
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_088
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_089
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_090
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_091
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_092
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_093
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_094
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_095
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_096
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_097
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_098
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_099
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_100
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_101
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_102
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_103
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_104
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_105
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_106
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_107
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_108
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_109
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_110
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_111
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_112
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_113
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_114
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_115
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_116
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_117
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_118
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_119
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_120
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_121
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_122
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_123
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_124
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_125
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_126
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_127
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_128
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_129
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_130
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_131
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_132
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_133
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_134
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_135
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_136
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_137
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_138
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_139
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_140
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_141
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_142
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_143
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_144
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_145
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_146
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_147
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_148
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_149
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_150
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_151
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_152
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_153
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_154
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_155
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_156
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_157
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_158
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_159
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_160
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_161
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_162
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_163
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_164
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_165
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_166
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_167
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_168
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_169
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_170
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_171
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_172
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_173
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_174
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_175
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_176
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_177
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_178
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_179
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_180
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_181
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_182
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_183
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_184
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_185
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_186
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_187
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_188
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_189
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_190
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_191
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_192
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_193
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_194
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_195
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_196
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_197
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_198
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_199
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_200
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_201
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_202
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_203
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_204
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_205
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_206
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_207
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_208
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_209
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_210
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_211
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_212
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_213
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_214
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_215
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_216
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_217
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_218
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_219
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_220
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_221
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_222
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_223
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_224
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_225
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_226
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_227
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_228
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_229
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_230
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_231
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_232
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_233
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_234
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_235
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_236
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_237
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_238
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_239
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_240
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_241
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_242
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_243
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_244
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_245
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_246
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_247
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_248
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_249
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_250
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_251
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_252
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_253
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_254
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_255
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_256
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_257
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_258
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_259
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_260
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_261
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_262
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_263
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_264
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_265
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_266
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_267
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_268
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_269
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_270
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_271
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_272
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_273
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_274
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_275
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_276
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_277
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_278
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_279
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_280
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_281
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_282
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_283
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_284
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_285
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_286
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_287
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_288
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_289
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_290
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_291
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_292
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_293
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_294
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_295
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_296
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_297
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_298
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_299
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_300
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_301
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_302
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_303
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_304
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_305
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_306
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_307
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_308
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_309
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_310
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_311
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_312
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_313
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_314
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_315
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_316
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_317
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_318
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_319
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_320
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_321
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_322
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_323
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_324
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_325
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_326
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_327
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_328
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_329
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_330
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_331
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_332
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_333
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_334
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_335
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_336
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_337
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_338
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_339
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_340
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_341
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_342
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_343
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_344
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_345
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_346
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_347
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_348
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_349
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_350
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_351
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_352
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_353
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_354
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_355
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_356
	T 386 THOLKAPPIYAM (SOLLADHIKARAM)_Page_357

