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PREFACE. 

Nannul Kandikai, which is now printed and pnblished, is a 
. commentary on the Tamil Grammar “Nannul” in a very simple 

« 

and lucid verse form. It is based upon a single palm leaf 
manuscript of this Library bearing R. No. 1239. The hand 
writing is fair and readable. The work is incomplete. The 
commentary on the first canto, Eluttadikaram and thirteen 
stanzas in Colladikaram alone are available in this Library. 

A number of works have been written by many eminent 
scholars on Tamil Grammar, such as Tolkappiyam, Agattiyam, 
Viracoliyam: aitd- others. The present work is based on the above 
mentioned works. The author of Nannul Kandikai Urai has 
brought out a simple commentary elucidating allthe grammatical 
technicalities in easy form and illustrating his remarks with 
a large number of examples. 

AUTHOR AND DATE. 

From the brief introduction available, it is to be concluded 

that this work belongs to the twelfth century. The author has 
not mentioned his name anywhere in the work. Amarabharanan, 
surnamed Siyagangan, a king and a great exponent of Tamil 

. literature, who lived in the twelfth century, wanted to bring out 
a simple treatise embodying the contents of Tolkappiyam and 
other original works. In accordance with his request the poet 
Pavanandi wrote Nannul in the form of verses. A number of 
commentators have commented on this Nannul; the shorter of 

the commentaries are known as Kandikai Urai and the larger 
ones are known as Virutti Urai. The first and the foremost com- 
mentary came from Mayilai Nathar, which is no way simple and 
easy to understand. The next commentary by Sri Siva Jnana 
Yogigal of Thiruvavaduturai Mutt gives a comparative study 
of the Sanskrit and Tamil Grammars. 

The present commentary gives word-for-word meaning of 
the verses. Other intricate points are explained in a very 
clear manner with a large number of examples and 
quotations from Tolkappiyam etc. The language used by the 
author is very chaste, simple! and easily understandable. On the 
whole this small work can be regarded as the most and lucid 
brief commentary on Nannul published so far. It is hoped this 

will be found highly useful to the reader and students of Tamil 

Literature. : 

My thanks are due to Sri M. Pasupathi and Sri V. S. Krishnan, 

Pandits of this Library for preparing the Press Copy and 

correcting the Proofs. _ : 

Govt. Oriental Mss. Library, 

Madras. 

28—1—1952. T. CHANDRASEKHARAN. 

CURATOR.



முகவுரை 
இமிழ் கடல் வரைப்பில் இனிமை சான்ற தமிழ்மொழி 

யில் இலக்கண நூல்களாகத் தொல்காப்பியம், அகத்தியம்,' 

வீரசோழியம், இலக்கணக் கொத்து, இலக்கணச் சூறாவளி, 
இலக்கண விளக்கம் முதலாய பலவகை . நூல்கள் பண்டு 

தொட்டு நிலவுகின்றன. இவைகளெல்லாம் நுண்மாண் 

அழை புல மிக்கார்க்கே யன்றி, ஏனையோர்க்கு எளிதில் படித் 

துணர வல்லதன்று. பன்னிரண்டாம் தாற்றுண்டினவராகக் 

கருதப்படும் அமராபரண னென்ற இறப்புப்பெயர் வாய்க்த 
சீயகங்கன் என்னுமரசன் தமிழிலக்யெங்களின் ஆராய்ச் 
சிக்கு இன்றியமையாததும், பரச்து இடப்பதுமான தொல் 

காப்பியத்தைக் கற்று விதிவிலக்குகசளா அறிக்து கொள்வது, 
சில்வாழ்காட் பல்பிணிச் சிற்றறிவினரா கிய மணிதர்க்கு 
அரிதென்பதை யறிந்து, அ௮ச்்.நாலாற் கூறப்படும் எழுத்து. 
முதலாய ஜச்திலக்கணங்களையும் யாவரும் இடுக்கணின் றி 

எளிதில் ௮றிக்துகொள்ள, ஒவ்வொரு பகுதியையும் சுருங்கச் 
சொல்லி, தொகை வகை விரியால் விளக்கி, ஓர் இலக்கண 
நூலைச் செய்தருளுமாறு eae eee வேண்டுகோட் 
இணங்௫, 

முன்னோ ரொழியப் பின்னோர் பலரினுள் 
நன்னூ லார்தமக் கெந்நூ லாரும் . 
இணையோ வென்னுந் துணிவே மன்னுக?” 

எனப் பாராட்டப் பெற்றவராடிய பலணந்தி முனிவர் என்பவர் 
இர் ஈன்னாலை இயற்றி வெளிப்படுத்தினர். நால் யாப்போர் 

தந்தை, மகன், மருமான் என்ற முறையில் tL முதல், வழி, சார்பு 
என்ற பெயரில் நால் செய்வோர் உண்டு. அதனை oe 
மிடத்து தொல்காப்பியச் சூத்திரங்களும் அகஸ்தியச் சூத்திரங் 
களும் பெரும்பாலன அப்படியே இவர் பலவிடங்களில் 

- எடுத்துப் புனைந்திருக்கிறார்; ஆதலின், வழி நாலாசவும், சார்பு 

நூலாகவும் இக்்.நால் கருதப்படுகிறது. இகணனை இரண்டு அதி 
காரங்களை மட்டுமே யுடைத்தாகத் திகழ்வகால் *இிற்றதி 
காரம் ”, எனப் பின்னோர் வழங்கலாயினர். 

இக்.நாலுக்கு உரை விசேடங்கள் பலரால் இயற்றப் 
பட்டிருப்பினும், இப் புதிய எளியவுரை யாரால் எழுதப்பட்ட | 
தென அறிதற் இயலவில்லை. ஆனால், இக்நாலுக்கு முதன் 
முதலாக மயிலைநாதர் என்பவர் ஓர் உரை வகுத்துள்ளார்.
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அவர், சூத்திரங்களுள் பொருள் ் விளங்குவனவற்றிற்குச் 

சுருக்கமாகவும், ஏனையவற்றிற்கு விரிவாகவும்; சிலவற்றிற்கு 

வின விடையாகவும், சிலவற்றிற்கு எதுகை மோனை முதலிய 

. தொடை நயம்படவும் பொருளெழுதிச் செல்லுஇின்ருர். 

இவ்வுரை : நல்லுரையாகத் திகழினும், . இலக்கணங் கற்க, 

காண்டிகை பயில முற்படுவோருக்கு எளிதில் தெளிவதொன் 

றன்று... மற்று, சங்கரநமச்சிவாயர் விருத்தியுரை என்ப 

தாக ஒன்றுண்டு. இவ்வுரை. அரிய வடமொழி தென்மொழி 

.விதிககசா உரிய இடங்களில் சேர்த்து, திருவாவடுதுறை 

ஆதினத்து ஸ்ரீ சிவஞான யோடகள் எளிதில்விளங்கா மேற் 

கோள், அரும்பதங்கள் ஆனவற்றால் புனைந்து விரிவுபட 

இயற்றியிருக்கிறார். இஃது இலக்கணச்சூறாவளி, இலக்கணக் 

கொத்து, தொல்காப்பியச் சூத்திரவிருத்தி முதலிய நால்கள் 

"படித்த பின்னரே தெளியவல்லது. ஆதலால் இதுவும் எளிய" 

வுரை யொன்றன்று. . இன்னும் பல வுரைகள், கல்லூரிக் 

கெனவும், உயர்நிலைப் பள்ளிக்கெனவும் எழுக்துள. இருப் 

9னும் எல்லாம் கடினமாகவும், விரிவாகவும் எளிதில் உளங் 

-கொளற்கரிதாகவும் காணப்படுகின் றன. 

... ஆகவே, இவ்வுரை, சூத்திரத்திற்கு ஏற்ற முறையில், 
சொல்லுக்குச் . சொல் உரை எழுதி, சூத்திரத்திற்குப் 

மின்னே மிசைபடச்' சொன்னதாக அதிகம்' காட்டாமல், 

சுருங்யெ முறையில் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்க து. 

மற்றும், இவ்வுரையில் எடுத்தாண்ட வுவமைகளும் முன் 

ஜோர் தம்மின பெரும்பாலுமுள, சிற௮ுபாலன தம்மறிவின் 

திறத்தாலும் ஏற்ற உவமைகள் ஆண்டுள்ளார். மற்ற 

- காண்டிகைவுரைகளினும் வேறாயது. உரைசெய்யுமாறு 

நன்றாக வுள்ளது. BET sro om gi ஆதி தொடங்கி முதலாவ . 

தான எழுத்ததிகாரம், சொல்லஇிகாரத்தில் 18-ஆம் சூத்திரம் 

“ வரையிலுமே உள்ளது. 

ஆகவே இவ்வுரை பொதுமக்கட்கு மிக்க பயன்படு 

மென்று கரஇ அரசியலார் கழ் காட்டுக்கலை நால் கிலையத்தி 

லிருக்கும் மூவருடக் காட்லாக்கு 1239-ஆம் எண்ணின் 

.பிரதியிலிருக்து எடுத்தெழுதிப் பதிப்பிக்கப் பெற்றதாகும். 

அவ்வாறு மூலப் பிரதியிலிருக்து பெயர்த்து எழுதி அச் 

சிடுவதற்குரிய வகையில் அமைத்துக் கொடுத்த இந்தால் 

கிலைய பண்டிதர்கள்; ஸ்ரீ நர. பசுபதி; ஸ்ரீ 37. 5. இருஷ்ணன் 

ஆகியோர்க்கு எனது நன் நி உரியதாம். 

தீ. சந்திர சேகரன்.



உட 

இவமயம் 

நண்ணூல் 
காண்டிகையுரை 

அழகனை மத்த அஷல 

சிறப்புப்பாயிரம் 

மலர்தலை யுலகன் மல்கிரு ளகல 
இலகொளி பரப்பி யாவையும் விளக்கும் 
பரிதியி னோருதா னாகி முதலீ 
ரொெபப்பள வாசை முனிவிகக் துயர்க்த 
வற்பூத மூர்த்திதன் னலர்கரு தன்மையின் 

மனவிரு ஸிரிய மாண்பொருண் மூழுவது 
முனிவற வருளிய மூவறு மொழிபுளுங் 
குணகடல் குமரி குடகம் வேங்கட 

மெனுகான் கெல்லையி ஸிருக்தமிழ்க் கடலு 
எளரும்பொரு ஊைந்தையும் யாவரு. முணரத் 
தொகைவகை விரியிற் றருகெனத் துன்னா 
ரிகலற நாரி யிருகில முழுவதுத் 

தனதெனக் கோலித் தன்மத வாரணக் 

இசைதொறு நிறுவிய திறலுறு தொல்சர்க் 

கருங்கழல் வெண்குடைக் கார்கிகர் வண்கைத் 

திருந்திய செங்கோற் Fu sna 

னருங்கலை விகோத னமரா பரணன் 
மொழிக்கன னாக முன்னோர் நூலின் 
வழியே ஈன்னூற் பெயரின் வகுத்தனன் 

பொன்மதிற் சனகைச் சன்மதி முணியருள் 
பன்னருஞ் சிறப்பிற் பவணந்தி 

யென்னு காமத் திருக்தவச் தோனே. 

இது, நூல் செய்தவன் பெயர் முதலாகிய பதினென்றையுஞ் 
சொல்லுகின்றது. 

இதனது ய்தப் பொருள் :--மலர்தலை யுலசன்--பரதந்த 
விடத்தை யுடைய வுலகத்தில், மல்கரு ளகல--நிறைந்தவிருள் 
கெட, இல கொளி பரப்பி--விளங்குங் இரணத்தை விரித்து
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யாவையும் விளக்குக் கணக்கும் தெரியத் ; தக்க உருவங் : 

களை யெல்லாங் காட்டுகின் ற, -பரிதியின்--சூரியனப் போல, 

ஒருதானாக--உலகங்களுக் கெல்லாம் தானெரு மூதலாக, 
மூதலீரொப்பளவாசை முணிவிகக் துயர்க்த--பிறப்பும், இறப் 

பும், மானமும், அளவும், விருப்பமும், வெறுப்பும் ஆ௫ய விவை 

களிற் பாவமாக நீங்கு நிற்கையினாலே தலைவனாகிய, அற்புத . 

é மூர்த்தி ஞானமே திருமேனியாக வுடையவன்,; தன் னலர் 

_ தீரு தன்மையின்--தனது மலர்ந்த குணமாடுிய வருளினாலே, 

மலாவிருளிரிய--உயிர்களின் மனத்திருளாகய அஞ்ஞானங் 
கெட, மாண் பொருண் முழுவதும்--சறந்த அறம், பொருள், . 
இன்பம், வீடு என்கற. நான்கு பொருளையும், முணிவற வரு 
ளிய--அசையுட னருளிச் செய்த, மூவறு மொழியுளும்--பதி 
னெட்டு dass மொழிகளுள்ளும், குணகடல் குமரி சூடகம் 
வேங்கடமெனு : நான் கெல்லையின்--இழக்கே உடலும், 
தெற்கே குமரி யாறும், மேற்கே கூடக நாடும், வடக்கே இரு 

_ வேங்கடமும் ஆ௫ய நான் கெல்லையினை யுடைய கிலத்து 
மொழியாகிய, இருந்தமிழ்க் கடலுள்--இயல், இசை, நாடகம் ' 
எனப் பெயர் பெற்ற பெரிய தமிழென்னுங் கடலுள், அரும் 
பொருளைந்தையும்--அ௮வ் வறமுதலாடிய கான்கு பொருளையும் 
அிதற்குக் காரணமாக அருமையாகய இயற்றமிழென்னு 
மிலக்கணத்தின் கூறான, எழுத்துச் சொற் பொருள் யாப் 

பணி என்னு மைந்து பொருளையும், யாவரு முணர--இலக்கி 

யப் பழக்கத்தில் வல்லவர் மாத்திர மல்லாமல் எளியவரு 
மறிய, தொகை வகை விரியிற் றருகென--தொகுத்தும் 
வகுத்தும் விரித்அஞ் செய்யப்படும் யாப்பினாலே பாடித் தருக 
வென, துன்னாரிகலற நாறி--பகைவரது பகைமை கெட 
அவரையழித்து, இருகில முழுவதுநர் தனதெனக் கோலி-- 

பெரிய பூமி முழுவதையுந் தன்னுடைய . தாகப் பற்றிக் 

். கொண்டு, தன் மத வாரணந் திசை தொறு நிறுவிய--தன் 

- மதயானைகளை எட்டுத் திக்கிலும் தஇக்கியொானைகளைப் போல் 
நிறுத்திய, திறலுறு தொல்சீர் -தன்னப்பற்றி மாத்திரமல்லா 

மல், தன்னுடைய தகப்பன்; பாட்டன் முதலானவரைப் பற்றி 

வரும் வெற்றி மிகுந்த இர்தீதியையும், கருங் கழல்--பெருமை 

பொருந்திய வீரக் கழலையும், வெண் குடை--வெள்ளைக்குடை 

யையும், கார்கிகர் வண்கை--மேகம் போலப் பிரதியுப காரத் 

தை நினையாது கொடுக்குங் கையினையும், திருந்திய செங்கோல். 

கோணாத செங்கோலையும் உடைய, சியகங்கன்--இங்கம் 

போன்ற கங்கன், அருங்கலை விகோதன் அரிய நூல்களை 

யாராய்தலே பொழுது போக்கும் விகாயாட்டாக வுடைய:
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Queer, அமராப ரணன்---தன் மேலே பெரிய காயம்படப் போர் 

'செய்தலையே: ஆபரணமாக வுடையவன், 'மொழிந்தனனாக-- 

சொன்னானாக, முன்னோர் நாலின் வழியே--முன்னோரிலக் 

கண நூலின் வழியே, நன்னூற் பெயரின் வகுத்தனன்-- 
நன்னூலென்னும் பெயரின் செய்தனன், பொன் மதிற் 

சன்கை -- பொன் மதில் சூழ்க்த சனகாபுரத்தி லிருக்கும், 

சன்மதி முனியருள்--சன்மதி முனிவன் பெற்ற, பன்னருஞ் 

சிறப்பிற் பவணந்தி யென்னு நாமத்து--சொல்லுதற் கரிய 

ஞான வொழுக்கத்துச் சிறப்பினையும், பவணந்தி யென்னும் 
பெயரினையு முடைய, இருந்தவத்தோன்--பெரிய தவத்தினை 
யுடையோன் என்ற வாறு. ் 

பவணந்தியெனவே--நால் செய்தோன் பெயரும், மூன்” 

னோர் நாலின் வழியென வே--.நூல் வந்தவழியும், கான்கெல்லை 

யெனவே--நூல் வழங்கு நிலமும், ஈகன்னாலெனவே--.நாலி 
னது பெயரும், அரும் பொருளைக்தெனவே-- நூலிற் சொல் 

லப்பட்ட பொருளும், யாவருமுணரவென வே--நிஎண்டு கற்று 

இலக்கெயவாராய்ச்சி செய்த பின்பு இக்த நூல் கேட்கத் தகு 
மென்னுமியைபும், அவையாராப்ந்தோர் இக்நால் கேட்டற் 

குரியாரென்றும் அதிகாரிகளும், அவர் அப்பொருளைக்தையும் 
His சொல்லுதலின் முட்டுப்பாட்டை நமீக்குதலாலே 
மொழித் திறத்தின் முட்டறுத்தலென்னும் பிரயோசனமும், 
சரியகங்கன் மொழிச்கனனாக நன்னூற் பெயரின் வகுத்தன 

னெனவே--அவன் காலத்திலே பாடப்பட்டு அவனது சபை 

யிலே அரங்கேற்றியதெனச் செய்த காலமும், அரங்கேற்றிய 

விடமும், ”யகங்கன் சொன்ன தினாலும் யாவரிடத்து முண்டா 

கய விரக்கத்தினலும் வகுத்தமையால் காரணமும் பெறப் 
பட்டன. 

சிறப்புப்பாயிரம் முற்றிற்று. 

பொதுப்பாயிரம் 

[பாயிரத்தின் பெயர்கள்] 

முகவுரை பதிக மணிந்துரை நான்முகம் 

புறவுரை தந்துரை புளைந்துரை பாயிரம். 

“இது பாயிரத்திற்கு வருங் காரணப்பெயர்களைச் சொல்லு. 
கின்றது. 

(இ-ள்) முகவுரை--பாயிரத்தினிலக்கணங்களை முன்னே 
பபறிய வேண்டி நூலிற்கு முன் சொல்லப்படுதலினாுலே மூக
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-வுரை 'யென்றும், பதிகம் -ஐக்.து 'பொசுவும், பதிஜேரு 

சிறப்புமாகிய பலவகைப் பொருள்களையுக் தொகுத்துச் சொல் 

௮தலினாலே பதிகமென்றும், அணிந்துரை -- நூலினது 

பெருமை: மூதலானவைகள் விளங்க அலங்கரித்துச் சொல்: 
அகையினாலே” அணிந்துரையென்றும், நான்முகம் -- முக 

வுரை யென்றது போல நான்முகமென்றும், புறவுரை--.நால்: 
சொல்லிய பொருளல்லாதவைகளைச் சொல்லுதலினாலே புற 

வுரை யென்றும், தந் தரை---நாலிலே சொல்லப்பட்ட பொரு. 

ளல்லாதவைகளை அதற்குத்தர்து சொல்லுகையினாலே தக் 
துரையென்றும், புனைந்துரை -- அணிந்துரை யென்றது 

போலப். புனைக்துரையென்றும், பாயிரம்--பாயிரத்திற்குப் 
பெயர்களாம்.  (௪-ு.) ச் 

[ பாயிரவகை] 

9, பாயிரம் பொதுச் ApuQuar விருபாற்றே. 

இது முன் பாயிரமென்றதை வகுத்துச் செர்ல்லுசின்றது, 

(இ-ள்) பாயிரம்--பாயிரமானது, பொது--பொதுப்பாயி' | 

_ரமூம், இறப்பு - இறப்புப் பாயிரமும், என விரு பாற்று -- 
- என விரண்டு பிரிவை யுடைத்தாகும். (எ-று:) ஏகாரம் ஈற் 

இசை, 

[பொதுப் பாயிரம் இன்னதென்பது] 

3. நூலே நாவல்வோ நுவலுர் திறனே. 

கொள்வோன் கோடற் கூற்றா மைந்து 
் மெல்லா நூற்கு மிவைபொதுப் பாயிரம், 

இது, பொதுப் பாயிரத்தை வீரித்துச் சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) நாற்றிறன்-- நாலினது வரலாறும், glad 

வோன்(இிறன்)--பாடஞ் சொல்லும் ஆசிரியன து வரலாறும், 
நுவலுந்திறன்--பாடஞ் சொல்லுதலினது வரலாறும், கொள் 

வோன் (ரிறன்)--பாடங் கேட்கு மாணாக்கனது வரலாறும், ' 

கோடற் கூற்று--பாடங் கேட்கையினது வரலாறும், எல்லா 

நூற்கும் -- எல்லா நூலுக்கும், ஆம்--ஆரும். ஆதலால், 

இவை--இவ்வைந்து வரலாற்றையும் விளங்கக் காட்டுவது, 

பொதுப் பாயிரம்--பொதுப்பாயிரமாகும். (எ-று)
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க. நூலினது வரலாறு 

[நூல் இன்னதேன்பது] 

4. நூலி ணியல்பே நுவலி னோரிரு ட 

_ பாயிரற் தோற்றி மும்மையி ஜென்றுய் 
காற்பொருட் பயத்தோ டெழுமதக் தழுவி — 
யையிரு குற்றமு மகற்றியம் மாட்டியோடு 
ஏண்ணான் குத்தியி னோத்துப் படல ் 
மென்னு முறுப்பினிற் சூத்திரங் காண்டிகை 
விருத்தி யாகும் விகற்பகடை பெறுமே. 

இது, முன்சொல்லிய பொதுப்பாயிர மைந்தனுள் நூலினதூ 
வரலாற்றைச் சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) நூலினியல்பு-- நூலினது வரலாற்றை, நுவலின்-- 
சொன்னால், ஓரிரு பாயிருந்தோற்றி--பொதுவுஞ் சிறப்புமாகய 
விருவகைப் பாயிரத்தையு மூன்னுடைத்தாடு, மும்மையி' 
னென்ருய்-முதநூன் முதலாகிய மூன்றினுள் ஒன்றா9, காற் 
பொருட் பயத்தோடு -அறமுதலாகய நான்கு பொருட் பிர 
யோசனத்துடனே, எழு மதர் தழுவி--உடன்படன் முத 
லாகிய ஏழு வகை மதத்தையும் தழுவி, ஐயிரு குற்றமு 
மகற்றி--குன்றக்கூறன் முதலாய பத்துக் குற்றதிதையு 

மொழித்து, அம்மாட்சியோடு--சருங்கச் சொல்லல் மூதலா 
- கியபத்தமுகுடனே, எண்ணான்குத்தியின்--நுதலிப்புகு தல்: 
முதலாய முப்பத்திரண்டு உத்தியைக் கொண்டு, ஓத்தும் 
படலமென்னு ' முறுப்பினில்--இயல், அதிகாரம் என்னும். 
அவயவங்களுடனே, சூத்திரம்--சூத்திரமும், காண்டிகை 

காண்டிகையுரையும்,-- விருத்தி--விருத்தியுரையும், ஆகும்--- 
ஆகின்ற, விகற்பகடை--பதின்மூன்று வேறுபாட்டுகடை 
“யையும், பெறும்- பெற்றுவரும். (௪-ு.) 

- [மூவகை நூல்] 

9. மூதல்வழி சார்பென நூன்மூன் OF Gb. 

இது, முன் மூன்று நூலென்றதை வகுத்துச். சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) மூசல்--முதநூல்,. வதி -- வழி நால், சார்பு. 
சார்பு.நூல், என--ஏன்னறு, நூல்-- நூலான து, மூன்ருகும்-- 

மூன்று பிரிவை யுடைத்தாகும். (எ-று.)



6. கன்னல் meray att 

[ys are இன்னதேன்பது] 

&. YD DMS. - 

- வினையி னீங்கு feels அறிவின் 

முனைலன் கண்டது முதனூ லாகும். 

இது; முதநூலாமாறு சொல்லுசின்றது.. 

(இ-ள்) வினையினீங்கி — ofl er lB nied guiB ise, - விளங் 
்.. கஇிய-பிரகாசிக்கன்் ற. அறிவின்--அறிவினையுடைய, மூனை 

- வன்--கடவுள், கண்டது.-உயிர்களுக்கு ஆதிகாலத்தில் கண்: 
தி, மூசஅலாகும்.. முன்னூலாகும். (எ-ு.) 

[வழிநூல் இன்னதென்பது] 

7. முன்னோர் நாலின் முடிபொருங் கொத்துப் 
பின்னோன் வேண்டும் விகற்பங் கூறி. 

யழியா மரபினது வழிதா லாகும். 

இது, வழிநூலாமாறு சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) முன்னோர் கடவுளும், அவனருள் வழிபட்டோ 

ரஞ் செய்த, தூலின்-- நூல்களினுடைய, முடிபு--பொருண் 

. முடிபுகள், ஒருங்கு--முழுவதையும், ஒத்து-- நிகர்த்து, பின். 
. னோன்--வழிநூலி யற்றுவோன்,  வேண்டும்--மு தலிருக்கவுச் 

தான் வழிநால் வேறே செய்தற்குக் காரணமாக வேண்டுகற, . 
விகற்பம்--வேறுபாடுகளையும், கூறி--உடன் செசொல்லி,. 

அழியா--அழியாமலுலகத்திலே கிலையானதாக விளங்கா 

கின்ற, மரபினது-- குணத்தை யுடையது, வழி£லாகும்-- 

அழிழாலாகும். (௭-௮) | 

[சார்புநூல் இன்னதென்பது] 
8. இருவர் நூற்கு மொருசிறை தொடங்கித் 

திரிபுவே ௮டையது புடைநா லாகும். 

இது, சார்பு நூலாமாறு சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) இருவர் நாற்கும்--முகனூல், வழிநூல் என்னு : 
மிருவகை நூல்களுக்கும், ஒருபுடை (இறை) தெொரடங்குஃ. 
பொருண்முடிபு ஒத்து, வேறு--மற்றவைக ளெல்லாம், திரிபு 

.ஒவ்வாமையுடையது, உடைத்தரகியது, புடைதாலாகும்-- 
சார்பு நூலாகும். (எ-று.) புடை--பக்ஷம்.
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[வழிநூலுக்குஞ் சார்புநூலுக்கும் எய்தியதன்மேற் சிறப்பு விதி] 
9. முன்னோர் மொழிபொருளே யன் றி யவர்மொழியும் 

'பொன்னேபோற் டம, Dia “மென்பதற்கும்-- 
முன்னோரின் 

வேறுநூல் செப்துமெனு மேற்கோளி லென்ப 5 DEH 

கூறுபழஞ் சூத்திரத்தின் கோள். 

இது, வழி நூற்கும் சார்பு நூற்கும் முன்சொன்னதற்க மேலே 
_ விறப்பு வீதி சொல்லுகின்றது. ட் 

(இ-ள்) முன்னோர். முதிலாலோர்; மொமழி- சொன்ன, 
பொருளேயன் றி--பொருளைமாத்திரமல்லாமல், அவர் அவ 

ரது, மொழியும்--சொல்லையும், பொன்னேபோல்--பொன் 

னப்போலவே போற்றுவ மென்பதற்கும்--காப்பாற்றிக் 
கொள்வோமென்பதற்கு அடையாளமாகவும், முன்னோ 

ரின்--முன்னோர் நாலையே சொல்லாமல் அக்நாலினின்றும்; 

வேறு நூல்--வழி நூல் சார்பு நூல்களை, செய்து மெனும்-- 

செய்தோமாயினும், மேற்கோள். ஆசிரிய வசனமானது 

இல்லென்பதற்கும்--இந்த நூலினிடத்தில்லை யென்று சொல் - 

௮ குற்றம் ஒழிதற்காகவும், பழஞ் சூத்திரத்தின் கோள்--- 

மூன்னோர் சொல்லிய பொருளை யல்லாமலும், அவர் சூத்திரத் 
தையும், கூ௮ு--ஒரே விடத்திலே சொல்லு. (௪-ு) 

எனினுமென்பது எனுமென விகாரமாயிற்று. 

[நாற்பொருட் பயன்] 
10. அறம்பொரு ளின்பம். வீடடைதல் நூற்பயனே. 

இது, முன்னே நூற்பொருட் பயனென்றதை வகுத்துச் 
"சொல்லுகின்றது. . 

(இ-ள் அறம்--தருமமும், பொருள்--அர்த்தமும், 
இன்பம்--கரமமும், வீடடைதல்--மோகஷூமடைதலும், நூல்-- 

் நூலிற் சொல்லப்படும், பயன்--பிரயோசனமாம். (௪-௮) 

(ஏழு மதம்] 
11. எழுவகை மதமே உடன்படல் மறுத்தல் 

பிறாதம் மகமேற் கொண்டு களைவே 

தா௮ னாட்டித் தனாது கிறுப்பே — 
இருவர் மாறுகோ ளொருதலை துணிவே 
பிறாநூற் குற்றங் காட்டல் ஏனைப் 

பிரிதொரு படா௮ன் றன்மதங் கொளலே. 

இது, முன் எழுவகை மதமென்றதை வகுத்துச் சொல்லுகின்றது.
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(இ-ள்) - எழுவகை மதம்--எழுவகை மதமாவன, உடன் 
படல்--பிறர் மதத்திற்கு. உடன்படலும், மறுத்தல்--பிதர் 
மதத்தை மறுத்தலும், பிறர்கம் மகமேற்கொண்டு களைவு-- 
பிறர் மதத்திற்கு உடன்பட்டுப் பின்பு மறுத்தலும், தா௮னாட் 

த். தனாதுகிறுப்பு--கரனொரு பொரு யெடுத்து நாட்டி 

அதனை வருமிடக்ே தாறும் திறுத்தலும், இருவர் மாறுகோள் 

. ஒருதலை துணிவு--இருவர் ஒன்றற்கொன்று விரோதமாகக் 
"கொண்ட விரண்டனுள் ஒன்றனிடத்துத் துணிதலும், பிறர் 
நூற்குற்றங் காட்டல்--பிறர் நூல்களிலிருக்கின்ற சுற்றத் 

“தைக் காட்டலும், பிறிதொரு படா௮ன்றன் மதங்கொளல்-- 
| 19 pi மதத்திற்கு உடன்படானாகித் தன் மதத்தையே கொள்ளு 

, தமாம். (எ-று) 

[பத்துக் குற்றம்] ள் 
12 குன்றக் கூறன் மிகைபடக் கூறல் 

கூறியது கூறன் மாறுகொளக் கூறல் 

வழூஉச்சொற் புணர்த்தன் மயங்க வைத்தல் 

வெற்றெனத் தொடுத்தன் மற்றொன்று விரித்தல் 

சென்றுதேய்ச் திறுத னின்றுபய ணின்மை 

யென் றிவை யீரைங் குற்றம் நாற்கே. . 

இது, முன் பத்துக் குற்றமென்றதை வருத்துச் சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) குன்றக் கூறல்--சூறித்த பொருளைக் காட்டுதற் 

குரிய சொற்களிற் குறைவுபடச் சொல்லுதலும், மிகைபடக் 

கூறல்--அதிகப்படச் சொல்லுதலும், கூ ியதுகூறல்--- 

மூன் சொன்ன வொருபொருளாயே பின்னுஞ் சொல்லு 

தலும், மாறு கொளக்கூறல்-- முன் சொன்ன பொருளோடு 

பின் சொல்லும் பொருள் வீரோதங் கொள்ளச் சொல்லுது . 

லும், வருஉச் சொற்புணர்த்தல்--குற்றமான சொற்களைச் 

. சேர்த்தும், மயங்கவைத்தல்--ஒன்றை மற்றென்றாக 

_ மயங்கவைத்தலும்; வெற்றெனத் தொடுத்தல்--பொருள் 

வெளிப்படையாகத் தோன்றச் இத்திரித்தலும், மற்றொன்று 

விரித்தல்--சொல்லத் — தொடங்கியதை விட்டு மற்றொரு 

பொருளை விரித்தலும், சென்று தேய்ந்திறுதல்--சொல்லின் 

முடிபும், பொருளின் முடிபும் முன் சிறப்பாக நடந்து அக் 

நடை பின்னே தேய்ந்து முடிதலும்--கின்று பயணனின்் மை--- 

சொற்களிருக்தும் ஒரு பிரயோசனமுமில்லாமற் போதம், 

என்றிவை--என்று சொல்லப்பட்ட இவை நூற்கு-- 

நூலுக்கு, ஈறைங் குற்றம்-ப த்துக் சூற்றங்களாகும்- 

- (எ-று)
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[பத்தழகு] 

18. சுருங்கச் சொல்லல் விளங்க வைத்தல் 

கவின்றோர்க் இனிமை நன்மொழிப் புணர்த்தல் 
ஓசை யுடைமை யாழமுடைத் தாதல் 

. முறையின் வைப்பே யுலக மலையாமை 
விழுமியது பயத்தல் விளங்குதா ரணத்த 

தாகுத நாலிற் கழகெனும் பத்தே. 

இது, முன் பத்தழகென்றதனை வகுத்துச் சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) சுருங்கச் சொல்லல்--சொற்கள் வீணுக விரியா 
மற்; சுருங்கி நிற்கச் சொல்லுதலும், விளங்க வைத்தல்-- 

பொருளைச் சந்தேகத்துக் இடமாகாமல் .விளங்கவைத்தலும், 
 கவின்றோர்க்கினிமை--வா௫ுத்தவருக்கு இன்பத்தைத் தரு 
தலும், கன் மொழிப் புணர்த்தல்--ஈல்ல சொற்களைச் சேர்த்த 

௮ம், ஒஓசையுடைமை--சந்த வின்ப முடைத்தாதலும், ஆழ 

_ மூடைத்தாதல்--ஆழ்ச்த கருத்தை யுடைத்தாதலும், முறை 
யின் வைப்பு-- அதிகார முதகலானவைகளைக் காரண கரரிய 

முறையாக வைத்தலும், உலக மலையாமை--உயர்ந்தோர் 
வழக்கத்தோடு மாறு கொள்ளாமையும், விழுமியது பயத்தல்-- 

இறப்பாகிய பொருளைத் தருதலும், விளங்கு உதாரணத்தது 
ஆகுதல்-- விளங்கிய உதரரண தைத யுடையதாதலும், 

நூலிற்கு-- நூலினுக்கு, பத்து--பத்தும், அழகெனும்--அழ 
கென்று சொல்லப்படும். (௪-று.) 

  

[முப்பத்திரண்டுத்தி] 
14. நுதலிப் புகுத லோத்துமுறை வைப்பே 

தொகுத்துச சுட்டல் வகுத்தக் காட்டல் 

முடித்துக் காட்டல் முடி.விடங் கூறல் 
தானெடுத்து மொழிதல் பிறன்கோட் கூறல் 
சொற்பொருள் விரித்த ரொடர்ச்சொற் புணர்த்தல் 
இரட்டுற மொழிதல் ஏதுவின் முடித்த 
லொப்பின் முடித்தல் மாட்டெறிம் தொழுகல் 
இறந்தது விலக்கல் எதிரது போற்றன் 

முன்மொழிந்து கோடல் பின்னது கிறுத்தல் 

விகற்பத்தின் முடித்தல் முடிக்தது முடித்தல் 
உரைத்து மென்ற வுரைத்தா மென்ற 

லொருதலை துணித லெடுத்துக் கரட்ட 
லெடுத்த மொழியி னெய்த வைத்தல் 

இன்ன தல்ல திதுவென் மொழித 
லெஞ்சிய சொல்லி னெய்தக் கூறல்
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.பிறதான் முடிந்தது. தானுடன் படுதல் 
தன்குறி வழக்க மிகவெடுத் துரைத்தல் 
சொல்லின்" முடிவி னப்பொருள் முடித்த. 
லொன்.நின முடித்த றன்னின மூடித்த 
அய்த்துணர வைப்பென வுத்தியெண் வனக. 

இது முன் மப்பத்தீரன்டு ட யென்றதனை வகுத்துச் சொல்லு 
கின்றது. - 

(இ-ள்) நுதலிப்' புகுதல் - இதனைச் சொல்லுவேனென்று 
. சொல்லிப் புகுதலும், ஒத்து முறை வைப்பு--இயல்களைக் 
காரண காரிய முறையால் வைத்தலும், தொகுத்துச் சுட். 

டல்-- பலவும் தொகுத்துக் காட்டலும், வகுத்துக் : காட்டல்-- 
அப்படித் தொகுத்துக். காட்டியவைகளை வேறு வேறு விரித் 
தள் காட்டுதலும், முடிவிடங்கூறல்--தான் சொல்ல் மிலக்-' 

கணத்திற்கு "இலக்கியங் தோன்று மிடத்தைச் சொல்லுத 

௮ம்,  தானெடுத்து மொழிதல்--தான் பழைய சூத்திரத்தை 
யெடுத்துச் சொல் ௮/தலும், பிறன் கோட்கூறல்--தன் னாலிற் , 

. பிறனது கோட்பாட்டைச்' சொல்லுதலும், சொழ் பொருள் ' 

விரித்தல்-- சொல்லினது பொருள் விளங்குத.ற்கு உருபு முத 
லான வைகளை விரித்துச் சொல்லுதலும், தொடர்ச் சொற் 

புணர்த்தல்--ஒன் நற் கொன்று சம்பந்த முடைய சொற் 

களைச் சேர்த்து வைத்தலும், இரட்டுற மொழிதல்--.ஒரு வாக் 

“இயத்தில். இரண்டு பொருள்படச் சொல்லுதலும், ஏதுவின் 
மூடித்தல்--முன் காரணம் விளங்காததாகச் சொல்லப்பட்ட 
ஒன்றற்குப் பின், காரணம் விளங்கக் காட்டி. முடிவு செய்த 

௮ம், ஒப்பின் முடித்தல்--ஒன் நற்குச் சொல்லப்பட்ட விலக் 
கணம்-வேறொன் றற்கும் ஒத்துவருமாயின் அதற்கும் அதுவே 

. இலக்கணமாக முடிவு செய்தலும், - மாட் டெறிக் தொழுகல்-- 
_ ஒன்றற்குச் சொல்லப்பட்ட விலக்கணக்தை அதனைப் பெறு 
தற்குரிய மற்றொ oT DDS, மாட்டிச் சொல்லி. கடத்தலும், 
இறந்தது விலக்கல்- மூற்காலத்து வழங்கிய - இலக்கணங்க 

ஞள்ளே பிற்காலத்து வழங்காமல் போனதை நீக்கலும், 

or gi. போற்றல்--முற்காலத்து வழங்காமல் பிற்காலத்து 

வழங்கி வருகின். ற இலக்கணத்தைத் தழுவிக்கொள்ளு தலும், 

முன்மொழிந்து கோடல்--முன்னே யொன்றணச் சொல்லிப் 

பின்பு: அதனை வேண்டு மிடசந்தோறும் எடுத்துக் கொள்ளுத 

௮ம், பின்னது நிறுத்தல் -ஒரு பொளுக்குக் கருவியாக மூன் 

வைத்ததற்குரியது, அங்கே வைத்ததற்கு இடம் பெறுதாயின் 

அப்பொருளின் பின்னே யதனை வைத்தலும், விகற்பத்தின் 

முடி.த்தல்--விளங்கு SD. பொருட்டுப் பல வேறுபாடுகளின் 

சிறப்பு வாய்பாட்டான் முடித்தலும், முடிந்தது முடித்தல்--
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இறப்பு வாய்பாட்டான் முடிந்கதைப் பொது 'வாய்பர்ட்டான் 
முடித்தலும்; . உரைத்து மென்றல்--பின்னே சொல்லப்படு 
வதை முன்னே ஒரு கிரித்தத்தினுலே சொல்ல வேண்டின் 
இதனப்.பின்னே சொல் ௮வோமென்பது தோன்ற அங்கே 
சுருக்கிச். சொல்லுதலும், உரைத்தா மென்றல்--முன்னே 
ஒரு கிமித்தத்தினாுலே சொல்லப்பட்டகைப் பின்னே சொல்ல 
வேண்டியவிடத்து இதனை முன்னேதானே சொல்லினோ 
மென்பது தோன்றச் சொல்லி விடுத்தலும், ஒருதலை துணி 
தல்--ஒன்றற் கொன்று மாறுபாடாகக் கொண்ட விரண்டு 

- பதைத்துள் ஒரு பக்ஷந் துணிதலும், எடுத்துக்காட்டல்--தான் 
சொல்ல மிலக்கணத்திற்குக் தானே விலக்கியத்தை எடுத் 

துக் காட்டுகலும், : எடுத்த மொழியி னெய்தவைத்தல்--தரன் 
சொல்லு மிலக்கணத்தைகத் தான் எடுத்துக் காட்டிய இலக்க 

, பபதீதில் , இருக்க" வைத்தலும். இன்ன தல்லது *இதுவெனா 
மொழிதல்--சக்தேஇக்க கின்றவிடத்து இப்படிப்பட்டதல்லா 
ன இதுவெனச் சொல்லுதலும், எஞ்சிய சொல்லின் எய்தக் 
அறல் சொல்லாது விடப்பட்ட வற்றிற்குஞ்.சொல்லப்பட்டத 
னால் இலக்கணம் பொருந்தச் சொல்லுதலும், பிறநூன் 
முடிந்தது தானுடன் படல்--பிற நூலிலே முடிந்த முடிபைத் 
தான் அங்€கரித்த வம், தன்ருறி வழக்கமி௯. வெடுத்துரைக் 
தல்--.நாதனமாகத் தான் குறித்து வழங்கும் 'வழக்கத்தையே 

_ பலவிடங்களிலும். எடுத்துச் செல்லுதலும், சொல்லின் முடி 
வினப் பொருள் முடித்தல்--சொல்லின் ' முடிவிலே அதன் 
பொருளைய முடித்தலும், ஒன்றிலா முடித்தல்--ஒன்றைச் 
சொல்லுமிடத்தில் ௮த.ற்கு இனமாகயெ.மற்றொன்றையும் விரி: 
பயாரதிருக்க வேண்டி. அதனுடன் . முடித்தும், தன்னின 
முடித்த லென்பதற்கும் பொருளதுவே, உய்த்துணர 
வைப்பு--சில சூத்திர விதிகளைக் கொண்டு ஆராய்நீ தறிய ஒரு 
பொருளை வைத்தலும், என வுத்தி--எனத் தந்திர வுத்தி 
கள், எண்ணான்கு--முப்பத்திரண்டாம். 

ஒன் றின முடித்தல் தன்னின முடித்தல் இரண்டும் ஒருத்தி. 
மூன் சொன்ன மதங்களுக்கும் இவ்வுத்திகளுக்கும் உதர 
பணம். இக்நாலுள்ளேபின்வரு மிடக்தோறும் காட்டப்படும். 

(உத்தி இன்னதென்பது] 
15. நாற்பொருள் வழக்கொடு வாய்ப்பச் காட்டி. 

யேற்புழி யித்திகற் இல்வகை யாமெனத் 

. தரும்வகை செலுத்துதல் த௫்திர வுத்தி. 

இது உத்தீக்கு இலக்கணஞ் சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) நால்--ஒரு இலக்கண தநாலாலறிவி௰்கப்படு 
கின்ற, பொருள்--பொருளை, வழக்கொட--உலக வழக்கே



12... நன்னூல் காண்டிகை” 

டும், கெப்யுள் வழக்கோடும், வாய்ப்ப பொருந்தக், காட்டிக். 
காண்பித்து, ஏற்புழி--ஏற்குமிடத்தை, அறிந்து - முன்னோ 
ரிலக்கய நாலிலு மறிந்து, இதற்கு--இவ்விடத்திற்கு, இன் 
வகையாமென--இவ்வகையாகுமென் று நினைத்த, தரும். 
வகை தக்க வகையாக, செலுத்துதல்--நடத்துவது, தந்திர 

வத்தி. தந்திர 5-ததியாம். (௭-௮.] 

தந்திர மரல்--உத்தியாயமைக்கப்படும் பொருளை உத்தி 
யென்ற தாகு பெயர். 

[ஒத்து இன்னதென்பது] 

: 16. கேரின மணியை நிரல்பட வைத்தாங்கு 
ஓரினப் பொருளை யொருவழி வைப்பது 

ஒஓத்தென மொழிப வுயகொழிய புலவர். 

இது, ஒத்துறுப் பாமாறு சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) Cuter — ஒருசாதியாயுள்ள; மணியை ணிக்கை, . 
கிரல்பட--வரிசையாக, வைத்த தாங்கு--பதித்தது போல, 
ஓரினம்--ஒருசாதியாகவுள்ள; பொருளை--பொருள்களை, ஒரு 
வழி--ஒருவமிப்பட, “வைப்பது சொல்லுவது, ஓத்தென-- 
இயலுறுப் பென்று, மொழிப--சொல்லுவார், உயர் மொழி-- 

உயிர்க்குறுதியைத் தருன்ற உண்மைச் சொற்களையுடைய, 
லவா வித்துவான்கள். (எ-று. ் 

[ படலம் இன்னதென்பது] 

17. ஒருகெறி யின்றி விரவிய பொருளாற் 
பொதுமொழி தொடரின து படல மாகும். 

. இது, அதிகார வறுப்பைச் சொல்லுசின்றது. .. 

... (இ-ள்) ஒரு கெறியின்றி--ஒருவழிப் படாமல், விரவிய . 
பொருளால் -கலக்த பொருள்களோடு பொருக்து, பொது 
மொழி--பல . பொருள்களைத் தரும் பொதுச் சொற்கள், 

7 தொடரின்--ஒரே விடத்தன்றி தொடர்ந்து வந்தால், அது | 
அது, படலமாகும்--படல வுறுப்பாகும். (எ-று.) 

[சூத்தீரம் இன்னதென்பது] ' 
18, சல்வகை யெழுத்திற் பல்வகைப் பெர்ருளைச் 

செவ்வ ஞடியிற் செறித்தினித விளக்குத் 
இட்ப நுட்பஞ் சிறந்தன சூத்திரம். 

இது, சூத்திரமாமாறு சொல்லுசின்றது.
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(இ-ள்) ஆடியின் -பெரிய சரீர முதலானவைகளின் 
சாரயையைச் தனக்குள்ளே செவ்வையாக வடக்க இனிதாகக் 
காட்டுகின்ற கண்ணாடியைப் போல, சில் வகை யெழுத்தில்-- 

_ சில வகை யெழுத்துக்களாகிய சொற்களில், பல் வகைப் 
பொருளை--பல வகைப் பட்ட பொருள்களை, செவ்வன்-. 
செவ்வையாக, செறித்து--அடக்க, இனிது--இனிதாக, 
விளக்குகாட்டி, திட்பம்- பல பொருளினுடைய திண்மையும், 
அட்பம்--அவற்றினுடைய நுண்மையும், சிறந்தன--இறந்து 
வருவன, சூத்திரம்--சூத்திரங்களாகும். (எ-று. 

[சூத்திர நிலை] . 
19. ஆற்றொழுக் கரிமா னேக்கர் தவளைப் 

பாய்தீதுப் பருந்தின் வீழ்வன்ன சூத்திரகிலை. 

"இதுவுமது:-- 
(இ-ள்) ஆற்றொழுக்கு-நடுவில் விடாது செல்லுகின்ற 

ஆற்று வெள்ளத்தினது செல்லுகையையும், அரிமா Core 
கம்--முன்னும் பின்னும் பார்க்கின்ற சங்கத்தினது பார்வை 
யையும், தவளைப் பாய்த்து--நடுவே விடம் விட்டுக் குதிக்கின் ற. 
தவளையின து குதித்தலையும், பருந்தின் வீழ்வு--நெடும் தூரத் 
திலிருந்து ஒன்றை வெளவிப் போதற்கு வீழ்இின்ற பருக்தி 
னது . வீழ்ச்சியையும், அன்ன- போலும், சூதீதிரம்--முன் 
சொன்ன சூத்திரங்கள், நிலை -ஒன்றோடொன்று தொடர்ந்து 
திற்கு நிலைகள். (எ-று. 

(சூத்திரங்களுக்குக் காரண வகையால் வரும் பெயர் வேறுபாடு] 

20. பிண்டம் கொகைவகை குறியே செய்கை 
கொண்டியல் புறனடைக் கூற்றன சூத்திரம். 

.. இதுவுமது: 

(இ-ள்) பிண்டம்--பலதிறப் பொருள்களுக்கும் பொது 
வாகப் பிண்டமாகச் சொல்லும் பிண்ட சூத்திரமும், 
தொகை--அ௮ப் பலதிறப் பொருள்களையும் வேறு வேருகத் 
தொகுத்துச் சொல்ல் தொகைச் சூத்திரமும், வகை. அ 
தொகுத்துச் சொல்லப்பட்டவைகளை வகுத்துச் சொல்லும் 
வகைச் சூத்திரமும், குறி- இவையயிர் இவைமெய்யென 
வறியவருங் குறிச்சூத்திரமும், செய்கை-புணர்ச்சி விதி 

யறிந்து புணர்தலையும், முடிபு விதியறிக்து முடி. த்தலையுஞ் 
செய்யும்: செய்கைச் சூத்திரமும், கொண்டியல் புறனடை-- 
இவைகளை அலைவறக் கொண்டு இவைகளின் புறத்து ௮டை



14. தன்னால் காண்டிகையுை ற் 

யாக வருகன்ற புறனடைச் சூதீதிரமுமாகயே, கூற்ற. ஆறு 
சரிவை யுடையன, சூத்திரம். சூத்திரங்கள். (எ-று. .. 

ன ட விரிவ்கையிலே சேர்தலால் வேறு சொல்லவில்லை. ஆனு 
7 விதமீரகச் சொன்னாலும், குறிச் சூத்திரம். செய்கைச் GS. 
Bob என்னுமிவ் சண்டினள்னே ம.றீை றய நான்கும் 
அடங்கும். _ ; | 

-. [உரையிளது பொது Avs sami) 

a. பாடங் கருத்தே சொல்வகை Gaupiainendt 
: தொகுத்துரை யூ. காரணம் வினுவிடை விசேடம் 

ட... விரிவதி காரக் துணிவு. பயனோடு — 
ஆசிரிய வசுனமென் oe மூரையே, 

இது, முன் காண்டிகை, “விருத்தி என்ற உரைகளைச் சொல்லத் . 
தொடங் உரையீனது பொது விலக்கணத்தைச் சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) ப £.௨ம்-பர்டமும், . கருத்.தி--கரு.த்துரையும், 
'சொல்வகை-- சொல்லுக்குப் (பொருளை வருத்துரைத்தலும், 

சொற்பொருள்--ப தப் பொருளும், தொகுத்துரை--தொகுத் 
- துரைத்தலும், உதாரணம்--௨உதாரணமும், 'விஞ--வினாவும், 
விடை--உத்தரமும், . விசேடம்--வேண்டியவைகளை.. தம் 
துரைத்தலும், விரிவு--வேற்றுமைத் தொகை மூகலானவை 
களை. .  விரித்துரைத்தலும், அதிகாரம்--அதிகார்தே STB 

பொருந்த வுரைத்தலும், - தணிவு--இதற்கு இதுவே: பொரு 
ளென வுரைத்தனும், பயன்--பயனையுரைத்தலும், ஆசிரிய 
வசனம்--ஆசிரிய வசனங் காட்டுதலும், என்று--என்ு, 

உரை--நூலுக்கு உறை; : ஈரே। ச் பதின்கு. வகையா 
pene aS. (or) 

.. கோண்டிகையுரை இன்னமக்ள்பது 

29. கருத்துப் பதப்பொருள். காட்டு apsir fl aod 

அவற்றொடு வினாவிடை யாக்க லானும் 
சூத்திரத் துட்பொருள் தோற்றுவ காண்டிகை... 

இது, காண்டிகை யுரையாமாறு சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) கருத்து-கருத்துரையும், பதப் பெ ரருள்-- 
பதவுரையும், காட்டு--உதாரணமும், . மூன்றினும் ஆகிய 

மூன். நினையும் சொல்லுதலாலும்,... அவற்றொடு -அ௮ம் மூன்ற 
ஜோடி, .வின--வினாவும், விடை--உத் தரமும், ஆக்கலானும்-- 
ஆகிய விரண்டனையுங் கூட்டிச் சொல்லுதலாலும், சூத்திரத் 
அள்--ஞூத்திரத்துளிருக்க்.ற,பொருள்- பொருளினை, தோற் 
௮வ--கரட்டுவன ,காண்டிகை--காண்டிகையுரைகளாம்.(௭-௮):
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[வி௫ுத்தீயுரை. இன்னதெள்பது] - 

23. சூத்திரத் துட்பொரு என்றியு மாண்டைக்கு .. 
இன்றி யமையா தியாவையும் விளங்கத் : 

- தன்னுரை யானும் பிறநா லானும் | 

ஐய மகலவைங் காண்டிகை யு௮ுப்பொடு 
மெய்யினை யெஞ்சா .திசைப்பது விருத்தி, 

இது, விருத்தியுரை யாமாறு சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) சூத்திரத்தள்--சூ.த்திரத்திலுள்ள, ம ொதனன்றி 
யும்-பொருளையல்லாமலும், ஆண்டைக்கு--அவ்விடங்களுக்கு, 
இன் 'நியமையாதியாவையும்...இ இல்லாது நிறையாத 'வெல்லாப் 
பொருள்களும், விளங்க-- விளங்கும் படியாக, தன்னுரையா 

ணும்--தானுரைக்கு முரையாலும், பிறநாலானும்--ஆசிரிய 
வசனங்களா லும், ஐங்காண்டிகையுஅப்பொடு--முன் 

சொன்ன காண்டிகை யுரையின் அவயவமாகிய ஜஐந்இனாலும், 
ஓயமகல--சக்தேகந் தீர, மெய்யினை--மெய்ம்மைப் பொருளை, 
எஞ்ச௱து-- குறையாமல்,  இசைப்பது--விரித்துரைப்பது, 
விருத்தி--விருத்தியுரையாகும். (எ-று. 

“சூத்இரத்துட் பொருளன்றியும்”? என்றதால், முன் 
சொன்ன பதினான்கு உறுப்புக்களையுங் கொண்டு வருவது 
விருத்தியுரை யென் றதாயிற்று. 

. [நூலென்னும் பெயர்க்காரணம்] 

24. பஞ்சிதன் சொல்லாப் பனுவ லிமையாகச் — 

செஞ்சொற் புலவனே சேயிழையா---வெஞ்சாத 
கையேவா யாகக் கதிரே மதியாக 
மையிலா ஆன்முடியு மாறு 

்.. இது, நூலென்னும் பெயர் வருமாறு சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள் ).- இதன் சொல்--இதனது சொல், பஞ்சா--பஞ் 

சாகவும், பனுவல்--செய்யுள், இமையா---இழையாகவும், செஞ் 
சொற் புலவன்--செவ்வையாகிய சொற்களா யறிந்த புலவன், 
சேயிழையா---நாற்கின் ற. பெண்ணாகவும், .எஞ்சாத--ஞகூறை 
யாத, வாய்--வாய், கையாக--கையாகவும், மதி--அறிவு, கதி 
ராக--கதிராகவும், மையிலா-- குற்றமில்லாத, .நால்---இக்.நாலா 
னது, முடியுமானு முடியும் வழி, இதுவாகும். .(ஏ-று.) 

நாலென்றது உவமவாகு பெயராகும். 

25. உரத்தின் வளம்பெருக்கி யுள்ளிய தீமைப் 
புரத்தின் வளமுருக்இுப் பொல்லா--ம்ரத்தின்
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கனக்கோட்டந் தீர்க்கு. நா லஃதேபோன் மாக்தர் 
மனக்கோட்டம் தீர்க்கு.நான் மாண்பு. 

இதுவுமது:-- 
(இ-ள்) புரத்தின்--உடம்பினுளிருக்கின்ற, உரத்தின் 

வ௮ளம்- அறிவின் வளத்தை, பெருகெ-வளர்வித்து, உள் 

ஸிய--நினை க்கப்பட்ட, தீமைவளம்--அறியாமையின் 

வளத்தை, முருக்க--கெடுத்து, பொல்லா மரத்தின்--பொல் 

லாத மரத்தினது, கனக்கோட்டம்--கனம் பெருந்திய 

(மீகோாணலை, நால்--நாலரனது, தீர்க்கும்--நீக்கும், 

அஃதேபோல்-- அதுபோலவே, நால்--கல்வி நாலானது, 

மாந்தர் - மனிதரது, மனக்சகேகோட்டம்-- மன தீதினது 

. கோணலை, தீர்க்கும்--நீக்கும், மாண்பு--அ௮ம் நூல் போலச் 
செப்பஞ் செய்யுமிம்மாட்டிமையாலும். (௪-ு.) 

தாலென் றதுஉவமவாகு பெயராகும். 

ட் 

௮. ஆசிரியனது। வரலாறு 

_ [நல்லாசிரியரிலக்கணம்] 

26. குலனரு டெய்வங் கொள்கை மேன்மை 
.. கலைபயி றெளிவு கட்டுரை வன்மை 

நிலமலை நிறைகோன் மலர்நிகர் மாட்சியு 
மூலகய லறிவோ டூயர்குண மினையவும் 
அமைபவ நாலுரை யாரி யன்னே. 

, இது, நிறுத்த முறையாலே ஆசிரியனது வரலாற்றைச் சொல்லு 

கின்றது. ் 

(இ-ள்) குலன்--ஈல்ல சாதியும், அருள்--கருணையும், 

தெய்வங் கொள்கை--கடவுள் வழிபாடும், மேன்மை--மேம் 

பாடும், கலைபயில் தெளிவு--நால்களிலே பழய தெதளிவும், 

கட்டுரை வன்மை--தொடுத்துச் சொல்லுகின்ற உரைவலி 

மையும், கிலமலை கிறைகோன் மலர் கிகர்--கிலத்தையும், மலை 

யையும், துலாக் கோலையும், மலரையும் நஇிகர்க்கன்ற, மாட்சி 

யும்--குணங்களும், உலக$இயல்--உலக நடையை அறிவு 

அறியுமறிவும், உயர்குணம்--உயர்வாகய குணங்கள், இனைய 

வும்--இவை போல்வன பிறவும், அமைபவன்--நிறைக்திருப் 

பவன், நாலுரையாசிரியன்--நூல் கற்பிக்கும் ஆசிரிய 

னாவான். (எ-று. 

27. தெரிவரும் பெருமையுக் தண்மையும் பொறையும் 

பருவ முயற்சி யளவிற் பயத்தலும் 
மருவிய ஈன்னில மாண்பா கும்மே.
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... இதுமுன் சொன்ன உபமானத்தின் குணத்தை விரித்துச்சொல்லு 

கின்றது. | 7 = ் 
(இ-ள்) தெரிவரும் பெருமையும்--பிறராலறியப்படாத' 

உருவத்தின் பெருமையும், திண்மையும்--பெரிய பாரஞ்செய்.து 
தன் மேலே நெருங்கினவைகளாற் கலங்காத வலிமையும், 
பொறையும்--தன்னையடுக்த. மனிதர் தோண்டுதலாதியாகிய 

குற்றங்களைச் செய்யினும் பொறுக்கின்ற பொறையும், பருவ 

முயற்சியளவிற் பயத்தலும்--பருவத்திலே உழவர் செய்கிற 
முயற்சி . யளவிற்குத் தக அவர்க்குப் பயனைத் தருதலும், 
தன்னிலம்--நல்ல ' கிலத்தினிடத்து, மருவிய--பொருந்திய, 

மாண்பாகும்--குணங்களாகும். (எ-று) 

பிறராலறியப்படாத கல்வியறிவின் பெருமையும், பெரிய 
arse செய்து தன் மேலே கெருங்கினவராற் கலங்காத வலி 
மையும், தன்னையடுத்த மாணாக்கர் இகழ்தலாதியாகிய குற்றங் 

களைச் செய்யினும் பொறுக்கின்ற பொறுமையும், பருவத் 

திலே மாணாக்கர் செய்கிற முயற்சி யளவிற்குத் தக அவர்க்குப் 
பயனைத் தருதலும், ஆகியவை ஆசிரியனிடத்துப் பொருச்திய 

குணங்கள்; ஆதலால் நிலம் அவனுக்கு உபமான மாயிற்று. 

28. அளக்க லாகா வளவும் பொருஞ்ம் 
.... துளக்க லாகா. நிலையும் தோற்றமும் 

வறப்பினும் வளந்தரும் வண்மையு மலைக்கே. 

இதுவுமது:-- 
(இ-ள் அளக்கலாகாவளவும்-- அளவு செய்யப்படாத 

தன் வடிவத்தினளவும், (அளக்கலாகாப்/ பொருளும்-- அளவு 

செய்யப்படாத பலவகைப். பொருளும், துளக்க லாகா நிலை 
யும்--எப்படிப்பட்ட வலிமையுடையவராலும் அசைக்கப்படா த 

உருவத்தினிலையும், தோற்றமும்--நெடுந்தூரத்திலுள்ளவரா 

ங் காணப்படும் உயர்ச்சியும், வறப்பினும் வளந்தரும் வண் 
மையும்--மழை பெய்யாமல் வறண்ட காலத்திலும் தன்னைச் 

சேர்ந்த உயிர்களுக்குக் குளிர்ச்சியைக் கொடுக்கிற கொடை 
பும், மலைக்கு--மலைக்குள்ள குணங்களாகும். (எ-று, 

அளவு செய்யப்படாத தன் கல்வியினளவும், அளவு செய் 
பயப்படாத பல்வகை நாற் பொருளும், எப்படிப்பட்ட புல 

மையை யுடையோராலும் அசைக்கப்படாத கல்வியறிவினிலை 
யும், நெடுக்தூரத்திலுள்ளவராலும் : அறியப்படுகிற உயர்ச்சி 

3
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யும், பொருள் வருவழி வறண்டகாலத்திலும் தன்னைச் சேர்ந்த 

மாணாக்கருக்குக் கல்விப் பொருளைக் கொடுக்கின்ற கொடை. 

யும், ஆ௫ிரியனுக்குள்ள குணங்களாதலால் மலை அவனுக்கு. 

உபமானமாயிற்று. 

29. ஜயந் தீரப் பொருளை யுணர்த்தலும் 

'மெப்ச்கடு நிலையு மிகுகிறை கோற்கே. 

இதுவுமது. | 
[இ-ள்) ஐயக்தீரப் பொருளை புணர்த்தலும்-சக்தேகர் 

Bp நிறுக்கப்பட்ட பண்டத்தினளவைக் காட்டலும், மெய்க்நடு' 

கிலையும்- உண்மை பெறத் தான் இரண்டு தட்டுகளுக்கும் 
நடுவே கிற்கையும், நிறை கோற்கு- தராசுக் கோலின் கண், 
அட்டக் பப் மிஞும். (௪-ு)] ் 

சந்தேகந்தார வினாவப்பட்ட சொற்பொருளினியல்பைச். 
் காட்டலும், புலவரிருவர் மாறுபட்டாராயின் உண்மை பெறக் 

தான் அவ்விருவருக்கும் நடுவாக கிற்கையும், ஆசிரியனின்: 
குணங்களாக மிகும். ஆதலால் கில உற்கோல் அவனுக்கு. உப 

மானமாயிற்று. (௪எ-று.) 

30. மங்கல மாகியின்றி யமையாது 

யாவரு ம௫ழ்ந்து மேற்கொள மெல்டூப் : 
பொழுதின் முகமலர் உடையது பூவே. 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) மங்கலமாக---சுபச்செய்கைக்குரியதாக, இன்றி 
யமையாது--யாதொரு செயலும் அலங்கரிக்குக் கானில்லாது 

- முடியாதாக--யாவருமகழ்க்துமேற்கொள--கண்டோர். . யாவ 
ருங் களித்து மேலாகத் தன்னைச் சூடிக் கொள்ள; மெல்கி-- 
மெல்லிய குணமூடையதா௫, பொழுதின் முகமலர் உடையது. 
மலாதர்க்குறிய காலம முக விரிதலை யுடையது, பூ--பூவா.. 

கும். (எ-று. | . 

சுபச் செய்கைக்குரியனாக, யாதொரு செயலும், சிறப்பிக் 
குர்தாணில்லாது. மூடியாதாகக் சண்டோர் யாவருங் களித்து 
மேலாகத் 2 தன்னை வைத்துக் கொள்ள மெல்லிய குணமுடையவ: 

னாடூப் பாடஞ் சொல்லுதற்குரிய காலத்திலே மூகமலர் தலை: 
யுடையவன் ஆசிரியனாதலால் பூ. அவனுக்கு உபமான 

மாயிற்று.
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| . [ஆசிரியராகாதவரிலக்கணம்] 

51. மொழிகுண மின்மையு மிழிகுண வியல்பும் 
அழுக்கா றவாவஞ்ச மச்ச மாடலுங் 

கழற்குட மடற்பனை பருத்திக் குண்டிகை 

முூடத்தெங் கொப்பென முரண்கொள் இந்தையு 
மூடையோ ரிலரா சிரியரா குதலே. 

இது, ஆசிரியராகாதவரிவரென்று சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) மொழிகுண மின்மையும்--பாடஞ் சொல்லுங் 
குணமில்லாமையையும், இழிகுண வியல்பும்-- இழிகுணமா௫ய 

அசபாவத்தையும், அழுக்காறு பிறருக்கு வருங் கல்வியைக் 
- குறித்துக் கொள்ளும் பொறாமையையும், ௮வா--பொருளின் 
மேல் அதிகமாக வைக்குமாசையையும், வஞ்சம்--மெய்ப் 

பொருளை மறைத்துப் பொய்ப்பொருளைக் காட்டிவஞ்சுத் தலை 
பும், ௮ச்சமாடலும்--கேட்போர்க்கு ௮ச்சமுண்டாகப் பேசுத 

லையும், SIP OGL மடற்பனை பருத்திக் குண்டிகை மூடத் 
தெங்கு--கழற்குடமும், மடற்பனையும், பருத்திக் குண்டிகை 

யும், மூடத்தெங்கும் ஆ௫ய நான்கையும், ஒப்பென--ஒப் 

பென்று சொல்ல, மூரண் கொள் இிந்தையும்--மாறுபாடு 

கொண்ட கருத்தையும், உடையோர் தம்மிடத்திலுடையவர், 
ஆசிரியராகுதல்--கற்பிக்கும் ஆசிரியராகுதல், இலார்--இல 
ராவர். (எ-று, 

92. பெய்தமுறை யன்றிப் பிறழ வுடன்றருஞ் 

_.. செய்தி கழற்பெய் குடத்தின் சீரே. 

இது, முன் சொன்ன உபமானத்தின் குற்றத்தை .வீரத்துச் சொல்லு 
கின்றது. 

(இ-ள்) பெய்த மூறையன்றி--தன்னுள்ளே போட்ட -- 
முறையினாலல்லாமல், பிறழ--முன் போடப் பட்டவையும் பின் 
(போடப் பட்டவையும் ௮ம் முறை பிறழ்ந்து போக, உடன் 
௮ரம்--விரைவிலே தன்னுள்ளே கொண்ட கழற்காய்களைக் 
கொடுக்கன் ற, செய்தி--செய்கையானது, கழற் பெய் Gs 
தின் சீர் -கழற்காய் போடப்பட்ட குடத்தினது குற்றமரம். 
(எ-று). 

தமக்குக் கற்பித்த முறையினால் அல்லாமல் மூன் கற்பிக் 
கப் பட்டவையும், பின் கற்:9க்கப் பட்டவையும், ௮ம் முறை: 

. பிறழ்ந்து போக, விரைவிலே தம்முள்ளே கொண்ட நாற்
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பொருள்களைத் தருன்ற செய்கையானது ஆ௫ிரியராகாதவ. 

ரது , குற்றமாதலால் கழற்குடம் அவருக்கு . உபமான 

மாயிற்று. ட. 

55. தானே தரக்கொளி னன்றித் தன்பான். , 
மேவிக் கொளக்கொடா விடத்தது மடற்பனை. 

இதுவுமது: 

(இ-ள்) தானே தர--.தானே தன்னிடத்திலுள்ள பழங் 
களைத் தர, கொளினன் றி. -கொண்டாற் கொள்ளலாமே யல் 
லாமல், தன்பால் மேவிக் கொள--ஒருவர் தன்னிடத்து 

- நெருங்கி வந் ௫ பறித்துக் கொள்ள, கோடாவிடத்தது-.-அப் 

பழங்களைக் கொடாத : விடத்தையுடையது, மடற்பனை-- தன் 

வடி.வமுழுது மடல் விரிந்த பனை. (௪-ு.) 

தாமே, தம்மிடத்திலள்ள நூற் பொருளைச் சொல்ல 

அறிர்து கொண்டாற் கொள்ளலாமே யல்லாமல், ஒருவர் தம் 

மிடத்து கெருங்கி வந்து வினாவி அறிஈ்துகொள்ள அம்.நாற் 
பொருள்களைச் சோல்லாத விடத்தையுடையவர் ஆசிரியராகா 
தவராதலால் மடற்பனை Ore? பாராணமாயிறிறு.. 

55, அரிதின் பெயக்கொண் டப்பொரு டான்பிறர்க்கு 

எளி வில்லது பருத்திக் குண்டிகை, 

. இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) அரிதிற் பையக் கொண்டு--பஞ்சினைக் கொண்ட 

போதும் வருத்தத்தோடு சிறிது சிறிதாக அடைப்பத் தன் 
னுள்னே கொண்டு, அப் பொருடான் பிறர்க் கொளித் வில் 
ல௮--கொடுக்கும் போதும் அப் பஞ்சை தான் பிறர்க்கு எளி 
திற்கொடாத குற்றமுடையது, பருத்திக் குண்டிகை பஞ்ச 
போட்ட ௫ 'குடுக்கையாகும். (எ-று) 

_ கல்வியைக் கற்ற போகும், வருத்தத்தோடு சிறிது சிறி 
தாகக் கற்பிக்கத் தம்முள்ளே கொண்டு பாடஞ் சொல்லும் 

(போதும், .௮க் கல்வியைத் தாம் பிறர்க்கு எளிதிற் கொடாத 
குற்றமுடையவர் ஆசிரியராகாதவராதலால் பருத்திக் குண் 

ஒகை அவர்க்கு உபமானமாயிற்று. 

95... பல்வகை யுதவி வழிபடு பண்பின் . 

அல்லோர்க். களிக்கு மதுமுடத் தெங்கே. 

. இதுவுமது:--
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(இ-ள்) பல்வகையுதவி---நீர்விடுகை முகலாய பலவகை 
யுபகாரங்களையுஞ் செய்து, வழிபடுபண்பின்--தனக்கு வழி 
பாடு செய்யுங்குணத்தினின்றும், அல்லோர்க்கு-- அல்லாத 

பிறருக்கு) அளிக்கும் -தன்னிடத்துள்ள காய்களைத்  தருங் 
குற்றமுடையது, முடத்தெங்கு -- வேலிக்கப்புறம் வளைந்த. 
-தென்னைமரமாம். (org?) 

பொருள் கொடுத்தல் மூதலாகிய பலவகை யுபகாரங் 
களையுஞ் செய்து தமக்கு வழிபாடு செய்யுங்குணத்தினின்றும். 
அல்லாத மாணாக்கருக்குச் தம்மிடத்துள்ள கல்விப் பொருளைத் 
தருங்குற்றமுடையவராகிரிய ராகாகவராதலால் முட்த்தெங்கு, 
அவருக்கு உபமானமாயிற்று. 

3. பாடஞ்சொல்லுதலின் வரலாறு 

36. ஈத லியல்பே யியம்புங் காலைக் 
காலமு மிடனும் வாலிதி னோகூச் 
சிறந்துழி யிருந்துதன் தெய்வம் வாழ்த்தி 

உரைக்கப் படும்பொருள் உள்ளத் தமைத்து 

விரையான் வெருளான் விரும்பிமுக மலர்ந்து 

கொள்வோன் கொள்வகை யறிந்தவ னுளங்கொளச் 

கோட்டமில் மனத்தினால் கொடுத்த லென்ப. 

இது, நிறுத்த முறையாற்  பாடஞ்சொல்லுதலின் were ne 
சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) ஈதல்--பாடஞ் சொல்லுதலின், இயல்பு--வர 
லாற்றை, இயம்புங்காலை சொல்லும்போது, காலமும்-- 
உரியகாலத்தையும், இடனும்--உரியவிடத்தையும், வாலிதின்-- 

தூயனவாக, தேோரக்கி-பார்த்து, சறந்துழியிருக்து--இறக்த 

விடத்திருந்து, தன் தெய்வம்--தான் .வழிபடு கடவுளை, 
வாழ்த்தி--வாழ்த்துதல் செய்து, உரைக்கப்படும் பொருள்-- 

பாடஞ்சொல்லப்படும் பொருளை, உள்ளத்து--தன் கருத்தின் 

சண், அமைத்து. நிறைத்து, விரையான்--விரையானாகயும், 

வெகுளான்--கோபஞ்செய்யானாகியும், விரும்பி--இச்சித்து, 
முூகமலாந்து--முகமலர்ச்சியை யடைந்து, கொள்வோன்-.. 
கேட்பவனது, கொள்வகை கேட்குமறிவின் வசையை, 
அறிந்து--உணர்ர்து, அவனுளம்-- அவன துமனம், கொள-- 
ஏற்றுக்கொள்ள,கோட்டமில்--மாறுபாடில்லாத, மன த்தின்-- 
மனத்துடனே, .நால்-- நாலை, கொடுத்தல்--கொடுத்தலாகும், 
என்ப--எஏன்னறு சொல்லுவர் புலவர். (எ-று.



4. மாணுக்கனது வரலாறு. 

[மாளாக்கரிலக்கணம்]. 

81. தன்மகனாசான் மகனே மன்மகன் 
பொருணணி கொடுப்போன் வழிபடு வோனே 
உரைகோ ளாளற் குரைப்பது நாலே. 

_ இது, நிறுத்த. முறையாற் பாடங்கேட்ரு மானாக்கனது வரலாற் 

றைச் சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) தன் மகன் -தன் புதல்வனுக்கும், ஆசான் 
. மகன் --தன்னாசிரியன் புதல்வனுக்கும், மன்மகன்---அரசன் 

பு.தல்வனுக்கும். பொருணணி கொடுப்போன்--பொருளை, 
மிகுதியாகக் கொடுப்போனுக்கும், வழிபடுவோன்---வழிபரடு 

செய்வோனுக்கும், உரைகோளாளற்கு--தன்னாற் சொல்லப் 

பட்ட வுரையை விரைவிலே கற்கும் அறிவுடையோனுக்கும், 

உரைப்பது- கொல்லப்படுவது, நால்--நூலாகும். (௪எ-ு.) 

38. அன்ன மாவே மண்ணொடு சளியே 
இல்லிக் குடமா டெருமை செய்யரி 

. அன்னர் தலையிடை FOLD CHEST. 

இதுவுமது :- - 
(இ-ள்) ௮ன்னம்--அன்ன த்தையும், ஆ--பசுவையும் 

(அன்னர்) போல்வார், தலை (மாணாக்கர் --முதன் மாணாக்கர், 
மண்--மண்ணையும், இளி--இளியையும், (அன்னர்) போல் 
வரர் இடை (மாணாக்கர்) நடுமாணாக்கர், இல்லிக்குடம்-- 
பொள்ளற் DGL-SO; தயும், ஆடு- ஆட்டையும், எருமை--எருமை 

யையும், கெய்யரி“-பன்னாடையையும், அன்னர். போல்வார், 
கடைமாணாக்கர். (எ-று, 

... அன்னம் பாலையும் நீரையும் வேறு பிரித்துப் பாலைமாத் 
'இரங்குடித்தல் போல முதன் மாணாக்கர் குணத்தையும் குற் 
ஐத்தையும் வேறு பிரித்துக் குணத்தை மாத்திரங் கொள்ளுத 
லாலும், பசு மிகுந்த புல்லையடைய விடத்தைக்கண்டால் அப் 
புல்லை வயிறுகிறைய மேப்நீது பின்போரிடத்திற்போய் 
இருக்கது சிறிது ஏிறிதாக வாயில் வருவித் துக்கொண்டு மென்று 
இன்றல்போல, முதன் மாணாக்கர் மிகுந்த கல்வியையுடைய 
.ஆசிரியனைக்கண்டால் ௮க் கல்வியைத் தன்னுள்ளே நிறையக் 
கேட்டுக்கொண்டு பின்போரிடத்துப் போயிருந்து சிறிது எறி 
தாக நினைவிற்கொண்டுவந்து இந்தித்தலாலும் அவருக்கு அவ் 
விரண்டும் ௨ உபமான மாதல் அறிக.
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மண் உழவர் வருக்இப்பயிர் செய்யும் முயற்சியளவு விளை 
வைத் தன்கட் காட்டல்போல இடைமானாக்கர் ஆசிரியன் 
வருந்திக்கற்பிக்கு முயற்செளவு கல்வியறிவைக் தன்கட் காட் 

டலாலும், இளி தனக்குக்கற்பித்த சொற்களேயல்லாமல், 

வேறானவைகளைச் சொல்லமாட்டாமையபோல், இடை மாணாக் 
கர் தமக்குக் கற்பித்த” நாற்பொருளையல்லாமல் வேறொரு 

நாூற்பொருளையுஞ் சொல்லமாட்டாமையாலும் அவருக்கு yar 
விரண்டும் உபமான மாதல ரிக. 

பொள்ளற் குடம் நீரை வார்க்கும் தோறும் ஒழுக விடுதல் 

போலக் கடைமாணாக்கர் . நாற் பொருளைக் கற்பிக்குக் 
தோறும் மறந்து விடுதலாலும், ஆடு ஒரு செடியிலே தழை 

நிறைந்திருந்தாலும் வயிறு நிறைய மேயாமல் செடி. தோறும் 

மேய்தல் போலக் கடைமாணாக்கர் ஒரராசிரியனிடத்து 

மிகுந்த கல்வி யிருந்தாலும் புலமை நிறையக் கற்றுக் கொள் 

ளாமல் பலரிடத்திலும் போய்ப் பாடங் கேட்பதாலும், எருமை 

குளத்து நீரைக் கலகக் குடித்தல் போலக் கடைமாளணாக்கர் 
ஆகிரியனை வருந்திப் பாடங் கேட்டலாலும், பன்னாடை தேன் 

முதலியவற்றைக் கீழே விட்டு அவற்றிலுள்ள குற்றங்களைப் 
பற்றிக்கொள்ளுதல் போலக் கடைமாணாக்கர் நல்ல பொருளை 
மறந்து விட்டுக் தய பொருளைச் இந்தித்துப் பற்றிக் கொள்ளு 
தலாலும் அவருக்கு இச் நான்கும் உபமானமாதல நிக. 

[ மாணாக்கராகாதவரிலக்கணம்] 

99. களிமடி. மானி காமி கள்வன் 
பிணிய னேழமை பிணக்கன் சனத்தன் 

- துயில்வோன் மந்தன் தொன்னூற் கஞ்டுத் 

தடுமா ௮ளத்தன் தறுகணன் பரவி 
படிறனின் லோர்க்குப் பகரார் நாலே. 

இது, மாணாக்கராகாரிவரென்று சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள் களி--கட்குடியனும், மடி--சோம்பேறியும், 
மானி அபிமானமுடையவனும், காமி--காமமுடையவனும், 

_ கள்வன்--இருடனும், பிணியன்--கோயாளியும், ஏழை-- 
ஏழ்மையுடையவனும், பிணக்களன்--பிணக்குடையவனும், 

சனத்தன்- -கோபமுடையவனும், துயில்வோன்--மி கத் 

தூங்குவோனும், மக்தன்--புத்தி நுட்பமில்லாகவனும், தொன் 

னாூற்: கஞ்சித் தடுமாறுளத்தன்--பழைய Hoss கண்டு 

அஞ்சித் தடுமாறு முள்ளத்தையுடையவனும், தறுகணன்--



அக .... தன்னூல் காண்டிகையுரை 

அஞ்சத் தக்கனவைகளை அஞ்சாதவனும், பாவி--பாவஞ் செய் 
(வோனும், படிறன்- பொய் பேசுகறவனும், இன்னோர்க்கு--. 

ஆகிய இப்படிப்பட்டகுற்றத்தை யுடையவர்க்கு, நால்-- நாலை 
ப/கரார் சொல்லார். (எ-று) 7 | 

ல. பாடங் கேட்டலின் வரலாறூ 

40. கோடன் மரபே கூறுங் காலை 

பொழுதொடு சென்று வழிபடல் முனியான் 
. குணத்தொடு பழட அவன்குறிப் பிற்சார்க்து 
இருவென விருக்து சொல்லெனச் சொல்லிப் 
பருகுவ னன்ன வார்வத்த னாடுச் 
சித்திரப் பாவையி னத்தக வடங்டச் 
செவிவா யர்க கெஞ்சுகள ஞகக் 
கேட்டவை கேட்டவை விடாதுளத் தமைத்துப் 
போவெனப் போத லென்மனார் புலவர். 

... இது, நிறுத்த முறையானே பாடங் கேட்பதின் வரலாற்றைச் 
சொல்லுகின்றது. ப ஆ. ப ப 

A 

(இ-ள்) கோடன் மரபு--பாடங் கேட்டலின் வற 
லாற்றை, கூறுங்காலை சொல்லும் பொழுது, பொழுதொடு-- 
SHA காலத்தில், சென்று போய், வழிபடல்---வழிபாரடு 
செய்தலில், மூனியான்--வெறுப்பில்லாதவனா௫, குணத் 
தொடு-- ஆசிரியன் குணத்தோடுபொருக்த, பழகி. பயின்று, 
அவன் குறிப்பின்--அவன் குறிப்பின் வழியிலே, சார்ந்து... 
சேர்ந்து, இருவென--இருெென்று சொன்ன பின், 
இருக்த-- இருந்து, 'சொல்லென--படியென்று சொன்ன 
19) or, சொல்லி--படி.த்து,' பருகுவனன்ன--ப௫த்துண்பவ 
Gr Cure, rug Oa ba விருப்ப த்தையுடையவனா௫, 
சித்திரப் பாவையின்--இத்திரப் பதுமையைப்போல, அ௮த்தக 
வடங்க--அவ்வசைவறு குணத்தினேடடங்க, செவி--காதா 
ன ௮, வாயாக- -வாயாகவும், செஞ்சு--மனமானதஅ, களனாக-- 
கொள்ளுமிடமாகவும், கேட்டவை--முன் கேட்கப் பட்டவ ற்றை, 
கேட்டு-இரும்பிக் கேட்டு அவை--அப்பொருள்களை, 
விடாத மறந்து விடாமல், உள்ளத்து-- மனத்தின்கண், 
அமைத்து--நிறைத்து வைத்துக் கொண்டு, . போவென-௨ 
போவென்ற பின், போதல்--போ தலாகும், என்மனார். 
என்று சொன்னார், புலவர் -புலவரானவர். (எ-று.
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41], நால்பயி லியல்பே அவலின்வழக் கரிதல் 

- .. பரடம் போற்றல் கேட்டவை நினைத்தல் 
ஆசாற் சார்ந்தவை யமைவரக் கேட்டல் .. 

அ௮ம்மாண் புடையோர் தம்மொடு பயிறல் 

வினாதல் வினாயவை விடுத்த லென் ஏிவை 
கடனாக் கொளினே மட௫னி யிகக்கும்.. 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) .நால்பயிலியல்பு--.நாலைக் கற்றலினியல்பை, துவ 
லின் கூறுமிடத்து, வழக்கு--உலக வழக்கும், செய்யுள் 

வழக்குமாயெ விருவகை நடையையும், அறிதல்--ஆராய்க்தறி 
தலும், பாடம்--கேம்டபாடத்தை, போற்றல்--பலகாற் சக் 
இத்தலும், . கேட்டவை-- தான் கேட்ட பொருள்களை, கினத் 
தில் எண்ணுததும், ஆசான்... ஆகிரியளை, சார்க்து- அடுத்து, 

் அவை--அவற்றை, அமைவர--குறைவு தீர, கேட்டல்--கேட் 

லும், அம்மாண்பு--அக்கல்விமாட்சிமையை உடையோர், 

தம்மொடு--உடையவரோடு, பயிறல்--பழகு த.லும், வினாதல்-- 

தான்ஜஐயுற்ற பொருளை வினாவுத லும், வியைவை விடுத்தல்-- 
அவர் வினாயவைகளுக்கு: உத்தரங் கொடுத்தலும், என்று-- 
என்று சொல்லப் பட்ட, இவை-- இச்செயல்களை, கடனா. 
முறையாக, கொளின்--மாணாக்கன் கொண்டால், மடம்-- 
அறியாமையானது, . கனி-- மிகவும், . இகக்கும் -- தன்னை 
விட்டு நீங்கும். (எ-று) 

42. ஒருகுறி கேட்போ ஸிருகாற் கேட்பின் 

- பெருக நூலிற் பிழைபா டி.லனே. 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்). ஒருகுறி--ஒருதரம்--கேட்போன்
--ஒரு காலைப் 

பாடங் கேட்பவன், இருகால்--இரண்டுதரம், கேட்பின்-- 

கேட்டானாயின், பிழைபாடு --.அக்நாலிற் பி ழபடு தல், 

பெருக--மிகுதியும், இலன்---இலனாவன். (௪-று.) 

45: முக்காற் கேட்பின் முறையறிந் துரைக்கும். 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) மூக்கால்--மூன்றுதரம், கேம்பின்--கேட்டா'. 
னாயின், முறை--ஆசிரியன் கற்பித்த முறையை, அறிந்து-- 
உணர்ந்து, உரைக்கும்- சொல்லுவான். (௪-௮.) 

44. ஆசானுரைத்த தமைவரக் கொளினுவ் 
GT DFa றல்லது ற்றல னாகும். 

4
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இதுவுமது:-- 
(இ-ள்) ஆசான்-- ஆசிரியன், உரைத்தது- கற்பித்த 

பொருளை, அமைவர--தன்ன றிவினிடத்து கிறைய கொளி 

னும்- -கற்றானாயினும், காற்கூறல்லது--புலமைத் இறத்திற் 
கால்பங்கு அல்லது, பற்றலனகும்--அதற்கதிமாகப் பற்றாத 
வனாவன். (எ-று. 

45. அவ்வினை யாளரொடு பயில்வகை யொருகால் 
'செவ்விதி னுரைப்ப வவ்விரு காலும் 
மைய புலமை மாண்புடைத் தாகும். 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) அவ்வினயாளரொடு--தன்னப் போல் இயல்புடை 
யவரோடு, பயில்வகை--பழகும் 'வகையில், ஒருகால் - காற் 

கூறும், செவ்விதினுரைப்ப--தன் மாணாக்கருக்கும், சபை 

யாருக்குமுணர்விதத் துரைத்தலால், அவ்விருகாலும்--- அரைக் 
கூறுமாக, மையறு-- குற்றமற்ற, புலமை--புலமையான Bi, 

மாண்புடைத்தாகும்--நிரம்புதலுடைத்தாகும். (௪-று.) 

46. அழலி னீங்கா னணுகா னஞ்சி 

நிழலி னீங்கா னிறைக்த கெஞ்சமோ 
டெத்திறத் தாசா னுவக்கு மத்திறம் 

அறத்திற் நிரியாப் படர்ச்சவழி பாடே. 

இதுவுமது:-.- 

(இ-ள்) அழலின்--குளிர்காய்வோன் விட்டு நீங்காமலும் 
கெருங்காமலும் இருக்கின்ற கெருப்பைப் போல, ஆசிரியனை 
நினைத்து, ௮ஞ்சி--அச்சமுற்று, நீங்கான்--விட்டு தீங்கானா 
கியும்--அணுகான் -- நெருங்கானாஇியுமிருக்து, நிழலின். 
விடாது பின் செல்லு நிழலைப் போல, நீங்கான். SULT gt 
சென்று, கிறைந்த கெஞ்சமோடு--கிறைக்தக் கருத்துடனே, 
எத்திறத்து--எத்தன்மையினாலே, ஆசான் -- ஆசிரியனான 
வன், உவக்கும்--ம௫ிழ்வான், அத்திறம்--அத்தன்மையோடு 

பொருக்தி, அறத்தின்--அறத்தினின்றும், திரியா வேறு 
படாத, படர்ச்சி--நடத்தலானது, வழிபாடு--மாணாக்கன் செய் 
யும் வழிபாடாகும். 

அழலின் என்பதற்கு ஆ௫ிரியன் கோபித்தாலெனப் 
பொருள் கூறினும் eet (எ-று. 

பொதுப்பாயிரம் முற்றுப் பெற்றது.



சிறப்புப்பாயிரத்து. இலக்கணம் 

[சிறப்புப் பாயிரத்திற்குப் பொதுவிதி] 

47. ஆக்கியோன் பெயரே வழியே யெல்லை 
தாற்பெயர் யாப்பே நுதலிய. பொருளே 
கேட்போர் பயனே டாயெண் பொருளும் 
வாய்ப்பக் காட்டல் பாயிரத் தியல்பே. 

இது, பாயீரம் பொதுசிறப்பென நிறுத்த முறையானே சிறப்புப்பாயி 
ரங்களது பொது விலக்கணத்தைச் சொல்லுகின்றது, 

(இ-ள்) ஆக்கியோன் பெயர். நாற் செய்தோன் பெயரும், 
வழி--நூல் வந்த வழியும், எல்லை--நால் வழங்கும் ' நிலமும், 
நாற் பெயரீ--நாலினது பெயரும், யாப்பு--இக்நால் முடிந்த 
பின்பு இந்நால் கேட்கக் தகுமென்னுமியைபும், நுதலிய 
பொருள்--இர்நாலிற் சொல்லப்பட்ட பொருளும், கேட் 
போர்--இந்.நால் கேட்டற்குரிய வதிசாரிகள் இவரென்பதும், 
பயன்--நால் கேட்டலாற் பெறப்படும் பயனும், ஆயெண் 
பொருளும்--ஆ௫ய எட்டுப் பொருளையும், வாய்ப்பக் காட்டல்-- : 

விளங்கவுணர்த்துதல், பாயிரத்து-இறப்புப்பாயிரத்தின து 

இயல்பு--இலக்கணமாம். (எ-று.) 

ஆகியவென்பது ஆ யென்ளுயிற்று. , 

48. காலங் களனே கரரண மென் திம் 
மூவகை யேற்றி மொழிகரு முளரே. 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) காலம்---நால் செய்தகாலமும், களன்--நாலரங் 

'கேற்றியசபையும், காரணம்--.நால் செய்தற்குக் காரணமும் 
என்று--என்று, இம்மூவகை--இம்மூன் றனையும், ஏற்.ஜி--அ௮வ் 
வெட்டனோடு கூட்டி, மொழிநரும்--பதினொன்றாகச் சொல் 

வோரும், உளர்--சிலருளர். (௪-.று.) 

[நூற் பெயருக்குச் கிறப்புவிதி] 

39. முதனூல் கருத்த னளவு மிகுதி 

பொருள்செய் வித்தோன் தன்மைமுத ஸிமித்தினு 
மிடுகுறி யானுநாற் கெப்தும் பெயரே. 

இது, முன் சொன்ன Heese | நூற்பெயருக்குச். சிறப்புளிதீ 
சொல்லுகின்றது,
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(இ-ள்) முதனூல்--முதனூலும்,கருத்தன்- செய்தவனும், 

அளவு--அளவும், மிகுதி--மிகுதியும், பொருள்--பொருளும், 

செய்வித்தோன்--செய்வித்தவனும், :. தன்மை -- குணமும், 

முதல்--மு.தலாகய, நிமித்தினும்--காரணங்களாலும், இடுகுறி' 

யானும்--இடுகுறியாலும், நாற்கு--நாலுக்கு, பெயா்---பெய 

ரானது, எய்தும்--வரும். (எ-று) ் ் 

முதனூலாற் பெயர் பெற்றவை பாரத முதலியன. செய் 
- தவரால் பெயர் பெற்றவை தொல்காப்பியம் முதலியன. அள 
வினாற் பெயர் பெற்றவை நாலடி. நானூறு முதலியன. மிகுதி 
யாற் பெயர்பெற்றவை களவியல் முதலியன. பொருளாஜற்: 
பெயர் பெற்றவை அகப்பொருள் முதலியன. செய்வித் 
தோனாற் பெயர் பெற்றவை சாதவாகன முதலியன. 
தன்மையாற். பெயர் பெற்றவை நன்னூல் முதலியன. இடு 
கூறியாற் பெயர் பெற்றவை சலைக்கோட்டுத்தண்டு முதலியன... 

" [வழியின் வகையாகிய நூல் யாப்புக்குச்சிறப்பு விதி] 

50. தொகுத்தல் விரித்த றொகைவிரி மொழிபெயர்ப் 
Quer gs நால்யாப் பீரிரண் டென்ப.. 

இது, வழியின் வகையாகிய நூல்யாப்பினுக்குச் சிறப்புவீதி சொல்லு 
கின்றது. 

(இ-ள் தொகுத்தல்--விரிந்து  இடக்கன்றவைகளைத் 
தொகுத்துச் சொல்லுதலும், விரித்தல்--சுருங்கிக்கெடக்கின் 

றவைகளை விரித்துச்சொல்லுதலும், தொகைவிரி--தொகுத் 
தும் வகுத்துஞ்சொல்லுதலும், மொழிபெயர்ப்பு--பதினெண் 

மொழியுளொன்றனுளிருக்கின்ற பொருளை மற்றொன்றுள்ளே 
திருப்பிச் சொல்லுதலும், எனத்தகும்--என்று சொல்லத் — 
தகும், ஈரிரண்டு--நான்கு பிரிவையுடைத்தாகும், நால் யாப்பு. 
மால் யாப்பானது, என்ப--என்று சொல்லுவார்புலவர். 
(எ-ு3 

62 மலாதலை ? என்னுஞ் சூத்திரத்துள்ளே : தொகைவகை 

விரியாப்பு ? என்று சொல்லியது, இக்கான்கு பிரிவினுள் 

இல்லையே என்றால், நடுகின்றவகை பின்னின்ற விரியைக் 
குறிக்கும்போது தொகையாசவும், மூன்னின்ற தொகையைக் 
குறிக்கும்போது விரியாகவும், கிற்கையால் தொகை விறியே 

யாம். டட ‘i a a ட 
உ... ]சிறப்புப்பாயிரஞ் செய்தற்குரியார் இவரென்பது] 

51, தன்னா சிரியன் றன்னொடு கற்றோன் ' 
... ஐன்மாணாக்கன் நகுமுறை காரனென் ., ....:! 

நின்னோர் பாயிர மியம்புதல் கடனே. ::. -
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இது, முன் சொன்ன சிறப்பாயிரஞ் செய்தற்குரியா ரிவரென்றூ சொல் 

இகின்றது. 

(இ-ள்) தன்ஞாசிரியன்--தன்னுடைய வரூரியனும், தன் 
னெடு க ற்றோன்--தன்னோடு பாடங் கேட்டவனும்ீ தன் 

மாணாக்கன்--தன் னுடைய மாணாக்கனும், தகுமுறைகாரன்-- 
தன் நூலுக்குத் தகுமுரையைச் செய்தவனும், என்று. 
என்று சொல்லப்பட்ட, இன்னோ்--இக்நகால்வருளொருவர், 
பாயிரம்-- இறப்புப்பாயிரத்தை, இயம்புதல்--சொல்௮/தல், 

- கடன் முறைமையாகும். (௪-ு.) 

[சிறப்புப்பாயீரம் பிறர் செய்தற்குக் காரணம்] 

59. தோன்றா தோற்றிற் அுறைபல முடிப்பினுந் 

தான்றற் புகழ்தல் தகுதி மன்றே. 

இது சிறப்புப் பாயீரம் பிறர் செய்தற்குக் காரணக் சொல்லு 

சின்றது. 

(இ-ள்) தோன்றா -தோன்றாக நுட்பங்களெல்லாம், 

தோற்றி--காட்டி, துறைபல--பல துறைப்பட்டு விரிச்த நாலை, 
முடிப்பினும்--செய்து முடித்தாலும், தான்--தானே,. 5 

புகழ்தல்--தன்னைப் புகழ்ந்து கொள்ளுதல், FO RUS DI 
ககுதியன்றும். (௭-..) 

[தற்புகழ்ச்சி ருற்றமாகா இடங்கள்] 

58. மன்றுடை மன்றத் தோலைத் தாக்இனுந் 
தன்னுடை யாற்ற ௮ுணரா நிடையினும் | 
மன்னிய வவையிடை வெல்லுறு பொழுதினும் 
தன்னை மறுதலை.பழித்த காலையுக் 
தன்னைப் புகழ்தலுக் தகும்புல வோற்கே, 

இது தற்புகழ்ச்சியும் ஒரோலிடத்துக் குற்றமாகா தென்று சொல்லு 
கின்றது. 

(இ-ள்) மன்னுடை மன்றத்து-- அரசனது சபைக்கெழு. 

தம், ஓலைத்தூக்கினும்-- சிட்டுக் கவியினும், தன்னுடை யாற் 
றல் உணரார் இடையினும்--தன து வலிமையை யறியா தாரிடத் 

இலும், மன்னிய வவையிடை வெல்லு௮ பொழுதினும்--பெரிய 

சபையில் வாதஞ் செய்து வெல்லும் பொழுதும், தன்னை மறு 

தலை பழித்த.காலையும்--தன்கை எதிரி பழித்த காலத்திலும், 

தன்னைப் புகழ்தலும்--தன்ன த்தான் புகழ்ந்து கொள்ளலும், 
புலவோற்கு--புலவருக்கு, தகும்--தகும். (௪-று.)
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[பாயிரம் நூலுக்கு இன்றியமையாச் சிறப்பினதென்பது] 

54. ஆயிர முகத்தா னகன்ற தாயினும் 
ன் பரயிர மில்லது பனுவ லின்றே. 

இது இருவகைப் பாயிரமும் நூலுக்கு இன்றியமையாச் சிறப்பின 
சென்பது சொல்லுகின்றது.  - க 

(இ-ள்) ஆயிரமுகத்தான்--ஆ யிரம் உறுப்புகளால், 
அகன் றதாயினும்*-விரிந்ததரயினும், ' பாயிரமில்லது--பரயிர 
.மில்லாதது, பனுவலன்று-- நாலன்றாம், (எ-று) 

55. மாடக்குச் சித்திரமும் மாககர்க்குக் கோபுரமும் 
ஆடமைத்தோ ணல்லார்க் கணியும்போல்-காடிமுன் 
ஐுரையா கின்ற வணிர்துரையை QW BT Hib 

பெய்துரையா வைத்தார் பெரிது. 

இது முன்னே நூலன்றென்றதற்ருக் காரணஞ் சொல்லுகின்றது. '- 

(இ-ள்) மாடக்கு--மாளிகைக்கு, சிததிரமும்--ஒவியமும், 
மாநகர்க்கு--பெரிய பட்டணத்திற்கு, கோபுரம்--இகரியும், 
ஆடு--நாட்டியஞ் செய்ன்ற, அமை--மூங்கல் போன்ற, 

 தோரள்-- தோள்களையுடைய, நல்லார்க்கு--மங்கையருக்கு, 
அணியும்--ஆபரணமும், போல்--போல, நாடி-- நின தீது 
ஐ.து--அழூயெ பொருளை, உரையா நின்ற--சொல்லுஇன் ற, 
அணிந்துரையை-..இருவகைப் பாயிரங்களையும், உரையா-_ 
உரைத்து, எந.நாற்கும்--எவ்வகைப்பட்ட பெரிய காலுக்கும், 
முன் முன்னே, பெய்து- சேர்த்து, வைத்தார். ஆரியர் 
வைத்தார், பெரிது--மிகவும். (எ-று.) 

சிறப்புப் பாயீரம் முற்றுப் பெற்றது.
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முதலாவது எழுத்ததிகாரம் 

1. எழுத்தியல் 

[கடவுள் வணக்கமும் அதிகாரமும்] 

56. "பூமலி யசோடன் புனைகிழ லமர்ந்த 
நான்முகற் றஜொழுதுகன் கியம்புவ னெழுத்தே. 

இது கடவுள் வணக்கமும் அதிகாரமும் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) பூ--பூக்களானவை மலி--நிறைந்த அசோ 
கன்--அசோகமரத்தின து, புனை --அலங்கரிக்கும், நான் 

முூகன்--நரன்கு திருமுகங்களையுடையகடவுளை, தொழுது. 
வணங்க, நன்கு--நன்றாக,  இயம்புவன்--சொல்லுவன்,. 
எழுத்து--எழுத்திலக்கணத்தை. (௪-று.) 

ஏகாரம் ஈற்றசை, எல்லாம் வல்ல கடவுளை வணங்கலால் 
இனிது முடியுமென்பது கருதி ஈன்கியம்புவனென் று ப்குந்த 
மையின் இது நுதலிப்புகுதலென்னு முத்தி. 

[எழுத்திலக்கணத்தின் பகுதீ] 

51. எண்பெயர் முறைபிறப்பு உருவ மாத்திரை 
pss றிடைகிலை போலி யென்றா 
பதம்புணர் பெனப்பன் ஸிருபாற் றதுவே. 

> 

— இது, அல்வெழுத்திலக்கணம் இவ்வளவிற்றென்பதை யுணர்த்தூ 
கின்றது. 

(இ-ள்) எண்---எழுதீதினெண்ணும், பெயர்--பெயரும், 
மூறை--முறையும், பிறப்பு--பிறப்பும், உருவம்--வடிவமும், 
மாத்திரை--அளவும், முத(கிலை--முதனிலையும், . ஈறு(கிலை) 
கடைநிலையும், இடைகிலை--இடைகிலையும், போலி--போலியும், 
பதம்--பதமும், புணா்பு- புணர்ச்சியும், என-- என்று, பன். 

னிருபாற்று-- பன்னிருபகுதியினையுடைத்தாகும், 2 HI—_Yas 
வெழுத்திலக்கணம். (எ-று. 

-என்றாவென்பது எண்ணிடைச்சொல். இச் சூத்திரம் 

தொகுத்துச் சுட்டலென்னுமுதீதி. மேல் வருவன எல்லாம் 
வகுத்துக் காட்டல், 

[எழுத்து இன்னதென்பதும் அதன் வகையும்] 

58. மொழிமுதற் காரண மாமணுச் திரளொலி 

... எழுத்தது முதல்சார் பெனவிரு வகைத்தே.
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இது எழுத்தின் அகத்திலக்கணமாகிய என்றுள்ள பத்தையும் 

ஒரியலாகவும், புறத்திலக்கணமாகிய பதம் புணர்பு என்னுமீரண்டனுள் 

அல்வெழுத்தாலாம்பத்தை ஒரியலாகாவும், அப்பதம் புணரும் புணர்ச் 

சியை மூன்றியலர்கவும், ஒத்து முறைவைப்பு என்னு முத்தியால் வைக் 

கப் புகுந்து முதற்கண் வைத்த எழுத்தியலில் எழுத்தின் எண்ணினை . 
அறிவீக்கும்படியாகத் தொடங்கி எழுத்து இப்படிப்பட்டதென்பதும் 

அதன் எதையும், உணர்த்துகின்றது. 

| இ-ள்). மொழி--சொல்லுக்கு, முதற்காரணமாம்--ஆ.இ 

கரரணமாயெ, ஒலி--ஒலியாவது; எழுத்து-- எழுத் தாகும், 

௮து--அவ்வெழுத்து, முத (லென)--மு தலெழுத்தென்றும், 

சார்பென--சார்பெழுத்தென்றும், இருவகைத்து-- இரண்டு 

ears தாகும். (எ-று. ரு 

அணுத்திரளென்றது ஒலி நுட்பத்தை, மொரமிமுதற் 

காரணமாம் ஒலி எழுத்தென்ருல் ஙா, 68 முதலியவை எழுத் 
தாகா வென்றும், அணுத்திரளொலியென்ரால் ஏற்கு, இருமல் 

முதலியன எழுத்தாமென்றுங் கொள்ளவேண்டுமாதலால் 
மொழி முதற்காரணமா மணுத்திர ளொலி யெழுத்தென்ருர். 

 [முதலெழுத்தீன் வீரி] - 
99. உயிரு முடம்புமா முப்பது.முதலே. 

இது முதலெழுத்தீன் வீர்யை உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) உயிரும்--ஆவியும், உடம்பும்--மெய்யும், ஆம்-- 

ஆகும், முப்பதும்--முப்பதெழுத்தும், முதல்--முதலெழுதீ 
காகும். (எ-று) 

é (சார்பெழுத்தீன் வகை] 

60. உயிர்மெய் யாய்தம் உயிரள Qui meray 
 gyBw Qo. ஒள மலஃகான் . 
தணிகிலை பத்துஞ் சார்பெழுச் தாகும். 

இது சார்பெழுத்தின் வீரியை யுணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) உயிர்மெய் -- உயிர்மெய்யும், ஆய் தம் -- ஆய் 
தழும்,  உயிரளபு--உயிரளபெடையும், ஒற்றளபு--ஒற்றள 
பெடையும், ௮ஃூய இ--குற்நியலுகரமும், (௮ஃகிய)உ- குற்றி 
யலுகரமும், (௮ஃகயெ) ஒள--ஒளகாரக் குறுக்கமும், அஃ 
மஃகான் மகரக் . வலக (௮ஃகய] கணிகிலை-- ஆய்தக் 
குறுக்கமும், பத்தும்--அயெ பத்தும், சார்பெழுத்தாகும் 
சாரர் பெழுத்தாகும். (எ-று, 

அஃகுசல்--சுருங்குதல்.
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[சார்பெழுத்தின் tt] 

பக உ௰ிர்மெய் யிரட்டுநாற் றெட்டுய் ராப்தம் 

. எம்டுயி ரளபெழு மூன்றொ.ற் றளபெடை. 
ஆறே ழஃகு மிம்முப் பானேழ் 
உகர மாறா றைகான் மூன்றே . 
ஒளகா னென்றே மஃகான் மூன்றே . 
ஆய்த மிரண்டொடு சார்பெழுத் துறுவிரி 

ஒன்றொழி முந்நூற் றெழுபா.னென்ப. 

இதுவுமது -- | 
(இ-ள்) உயிர்மெய்--உயிர்மெய், இரட்டு நாற்றெட்டு-- 

இருநாற்றுப் பதினறு, உயராய்தம்--குறுகாக வாய்தம், 
எட்டு--எட்டு, உயிரளபு- உயிரளபெடை, எழு மூன்று இரு 
பத்தொன்று, ஒற்றறபெடை--ஒற்றளபெடை, ஆழேழ்-- 

| காற்பத்திரண்டு, அஃகும் இ--குற்றியலிகரம், முப்பானேம்-- 

முப்பத்தேழு, (அஃகு) முகரம்-- குற்றியலுகரம், ஆறாறு 
முப்பத்தாறு (௮ஃகு) மைகான்--ஐகாரக் குறுக்கம், மூன்று-- 

மூன்று, (அஃகு) மெளகான்--ஓளகாரக் குறுக்கம், ஒன்று — 

ஒன்று, (௮ஃகு) மஃகான்--மகரக்குறுக்கம், மூன்று--மூன்று 

(அஃகு) மாய்தம்--ஆய்தக் குறுக்கம், இரண்டொடு-- இரண்டு 

டனே, சார்பெழுத்து--சார்பெழுத்தின த, உறுவிரி--மிகுந்த 

விரி, ஒன்றொழி முக்நூற் நெழுபான்--முன்்நாற்றறுபத் 

தொன்பதாம், என்ப--என்று சொல்லுவர் புலவர். (௪-று.) 

இவை யித்தனையாதல் அவ்வவற்றின் பிறப்பிலக்கணத் 
திற் காண்க. 

2. பெயார் 

_ [பெயர்க் கெல்லாம் பொது வீலக்கணம்] 

62. இடுகு£ரி காரணப் பெயர்பொதுச் சிறப்பின. 

இது, நிறுத்த முறையானே எழுத்தின் பெயரை அறிவிக்கும் 
படியாகத் தொடங்கிப் பெயர்க்கெல்லாம் பொது வீலக்கண முணர்த்து 

கின்றது. 

(இ-ள்). இடு குறி காரணப் பெயர்--இடு குறிப் பெயருங் 
காரணப் பெயருமாகிய விரண்டும், பொதுச் சிறப்பின--பல 

பொருளுக்குப் பொதுப் பெயராகியும் ஒரு பொருளுக்குச் சிறப் 
புப் பெயரா௫ியும் வருவனவாம். (எ-ழு.) 

5
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(உதாரணம்) மரம்--இடுகுறிப் பொதுப் பெயர் 

பனை---இடுகுறிச் சிறப்புப் பெயர் 

- ௮ணி--காரணப் பொதுப் பெயர் 

முடி--காரணச் சிறப்புப் பெயர் 

இனி, இரட்டுற மொழிதலென்னு முத்தியால் இச்சூத்தி 

ரத்திற்கு, ' இடுகுறி காரணப் பெயர்--இடுகூறி யென்றும் 

காரண மென்றும் சொல்லப்படும் இலக்கணங்களையுடைய 

பெயர்கள், பொது--இடுகுறி காரண மென்னுமிரண்டற்கும் 

பொசனுவாஇயும், சிறப்பின-- இடுகுறிக்கே. சிறப்பா௫யும் 

காரணத்திற்கே ஈறப்பாடுயும் வருவனவா மென்றும் பொருளு 

ரைத்துக் கொள்க. : 

(உதாரணம்) பரம்--இடுகுறிப் பெயர் 
பரமன்--காரணப் பெயர் 

முக்கண்ணன், அர்தணன் -- காரணவிடுகு ஜிப் 
பெயர். 

முக்கணனென்பது காரணங் . கருதியவழி மூன்று சண் 

களையுடைய விகாயக மூர்த்தி முதலாகிய பலர்க்குஞ் செல்லுத 

லாலும், காரணங் கருதாதவழி இடகூறியளவேயாய் , பரம. 

சிவனுக்குச் செல்லுதலாலுங் காரண விடுகுறியாயிற்று. 

அக்தணணென்பதும் அப்படியே அழகிய தன்மையையு 

டைய பலர்க்கும், பார்ப்பாருக்குஞ் செல்லுதல் காண்க. 

[எழுத்தின் பெயர்] 

68. அம்மூத லீரா மூவி கம்முதல் 

மெய்ம்மூ வாறென விளம்பினர் புலவர். 

இது, ஒர சாரெழுத்தினது பெயராமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) அம்முதல்--அகர முதலாயெ, ஈராறு--பன்ணி 

ரண்டனையும், ஆவி (யென) - ஆவி யென்றும், கம்முதல்-- 

சுகர முதலாகிய, மூவாறு--பதினெட்டனையும், மெய்(யென)--. 

மெய் யென்றும், விளம்பினர்--சொன்னார், புலவர்--அ.றி 

வுடையோர். (எ-று.) 

(உதாரணம்) 3 - ஆ; Q, , Q-, எ, ஏ, ஐ, ®, 82, GQ —~ 
... உயிர், 

கங் ச, ஞ்ப்ண்,த் கு Uh, th, ty Hy OD, By thy Or, 
ழ், ன்-மெய். 

ஆவியு மெய்யும் போல் இருப்பதால் இவ் விருவகை யெழுதீ 

தற்கும் ஆவி மெய்யென உவமவாகுபெயராய்க் காரணப்
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பொதுப் பெயராயின. பரிறவெழுத்துக்களு மிவ்வாறே வரு 

தல் காண்க. 

64, அவற்றுள்;-- ் 
௮இ ௨௭ ஓக்குறி லைந்தே. 

இதுவுமது:-- 
(இ-ள்.) அவற்றுள். அ.விமெய் யென்றவற்றுள், ௮ இ 

உ௭ஒ--௮ இஉஎ ஒஎன்டற, ஜந்தும்--ஐந்தும், கு.றில்-- 

 குற்றெழுத்தாம். 
65. அ ஈ, ஊ, ஏ, 92, ஓ ஒள கெடில், 

இதுவுமது: - 

(இ-ள்.) ஆ, ௬, ளே, ஏ, ஓ, ஓள--ஆ, ர, ளே, ஏ; ஐ, ஓ, ஓள; 
என்டுற வேழும் நெடில்--கெட்டெழுத்தாம். (எ-று) 

66. ௮இ உம்மத் றணிவரிற் ௪ட்டே. 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்.) ௮, இ, ௨,--௮, இ, உ என்டுற மூன்றும், 
முதல்--சொல்லுக்கு முதலில், கணி. தணித்து, வரின்-- சுட்டுப் 

பொருளைக் காட்ட வந்தால், ௪ட்டு-சட்டெழுத்தாம். (எ-று) 

மூதலெனப் பொதுப்படச் சொன்னதனால் புறத்தும் 

அகத்தும் வருமெனக் கொள்க. ் 

(உதாரணம்) ௮க்கொற்றன், இக்கொற்றன், உக்கொஜற்றன், ட் 

என புறத்தும் வந்தன. ம் 

அவன், இவன், உவன் எனா அகத்தும் வந்தன. 

அகரம் ூரத்திலிருக்கின்ற பொருளையும் இகரம் 

அண்மையிலிருக்கின் ற பொருளையும், சுட்டுகற்கு வரும். 

61. எயா முதலும் ௮ ஓ வீற்றும் 

ஏயிரு வழியும் வினாவா கும்மே. 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) எயா--எகரமும் யாவும், முதலும்--சொல்லுக்கு 

முதலிலும், By ஓ--ஆகாரமும் ஓகாரமும், ஈற்றும்--சொல் 

வக்கு ஈற்றிலும், எ--ஏகாரம், இருவழியும்--அவ்விரண்டிடத் 

.. தி௮ும் (தணிவரின்)-- தனித்து வினப் பொருளைக் காட்ட 

வந்தால், வினாவாகும்--வினாவெழுத்தாகும். (௪-.ு.)
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முன் சூத்திரத்திலே. தனிவரினென்றது' இதற்கும். கூட். 

டப்பட்டது. ஒன்றின முடித்தல் தன்னின முடி.த்தல் என்னு 

முத்தியால் உயிர் மெய்யாகய ₹யா” வின மூன்கூறப்பட்டது. 
- இவை புறத்தும் அகத்தும் வருதலேற்றபடி. கொள்க. 

(உதாரணம்) எக்கொற்றன், எவன், யாங்நனம், யாவன், என... 

எகரமும். யாவும் முதலிலே புறத்தும் அகத்தும் 

வந்தன. கொற்றனோ, கொற்றனா,. என ஆகாரம் 

ஓகாரம் ஈற்றிலே புறத்து வந்தன, 

ஏவன்;, கொற்றனே, என ஏகாரம் முதலில் அகத்தும் 

ஈற்றிற் புறத்தும் வந்தது. 

68. வல்லினங் கசடதபற வென வாறேற. 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள். கசடதபறவென--க௪டதபற வென்ற, ஆறு 
ஆனும், வல்லினம்--வல்லினமாம்.. (எ-று. 

இது வன்கணமெனவும் பெயர் பெறும். 

69. மெல்லினம் ௩ஞணநமன வென வாறே. 

இதுவுமது:--- 

(இ-ள். ங௩ஞணநமன வென--ஙஞணகமன வென்ற 

ஆ௮-- ஆறும், மெல்லினம்--மெல்லின மாம். ' (ஏஃ.) 

இது மென்கணம் எனவும் பெயர் பெறும் 

70. இடையினம் யரலவழள வென வாறே. 

இதுவுமது:-- 
ட 

(இ-ள்.) யரலவழள வென--யரலவழள வென்ற, (ஆறு 

ஆறும், இடையினம்--இடையினமாம். (எ-று. 

இது இடைக்கணம் எனவும் பெயர் பெறும். 

(இனவேழுத்து] 

11. ஐஒள இஉச் செறிய முதலெழுத்து 

இவ்விரண் டோரின மாய்வரன் முறையே. 

இதுவுமது:--
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(இ- ள்) ஐ ௮ள- Blom Boron Oars PORT TEES, 

. gQ2-—. PID, 5M 

செறிய தமக்கு“ 'இனமாகப் Guard த, முதனெஞ்தன. முர 
  

லெழுத்துக்களானவை, இவ்விரண்டு--இரண்டிரண்டு, ஓரின - 

மாய்-ஓரினமாகி, வரல்-வருதல், முறை--மூறையாதலால், 
அவை இனவெழுத்தெனப் பெயர் பெறும். (எ-று) 

... [இனமென்றதற்குக் காரணம்] 

72. தான ap be யளவு பொருள்வடிவு . 

ஆனவொன் ருூதியோர் புடையொப் பினமே. 

இது இனமென்றதற்குக் காரணம் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) தானம்--பிறப்பிடமும், முயற்சி தொழிலும், 
். அளவு--மாதீதிரையும், பொருள்--பொருளும், வடிவு--உருவ 

மும், ஆன.- ஆகியவிவற்றுள், ஒன்றாதி--ஒன்றுமுதலாக, 

ஓர்புடையொப்பு--ஒருபுடை யொத்தலால், இனம்--இனமாம். 
(எ-று) : 

ஆய்தம் தணனிரிலையாகலானும், மற்றைச்சார்பு எழுத்துக் 
களுக்கு அவ்வவற்றின் முதலெழுத்துக்களின் பெயர்களே 
பெயர்களாயடங்கலானும், சாப முகிதுக்களுக்கும் பெயா் 

சொல்லாது விட்டார். 

ல. முறை 

75. இறப்பினு மினத்தினு செறிந்தீண் டம்முதல் 
கடத்தல் தானே முறையா கும்மே. ் 

இது, நிறுத்தழுநையானே எழுத்துக்களின் முறையாமாறு உணர்த் 

துகின்றது. 

(இ-ள்.) சிறப்பினும்--இறப்பினுலும், இனத்தினும்--- 
இன த்தினாலும், செறிந்து--பொருந்தி, ஈண்டு--இவ்வுலகத் 
தில், அம்முதல்--௮கர முதலாக, நடத்தருனே--வழங்கு கலே, 

 மூறையாகும்--எழுத்துக்களது முறையாம். (எ-று) 

குறிலினது விகாரமே நெடிலாதலாற் குறில் முன்னிற் 

றல்பற்றிச் இறப்பினும் என்றார். ௮ம்முறையை நெடுங்கணக் 
இலே காண்க.



4. பிறப்பு 

[பிறப்பின் பொதுலிதி] ' 

74, கிறையுயிர் முயற்சியி னுள்வளி துரப்ப 
எழுமணுத் திரளுரங் கண்ட முச்சு 

மூக்குற் ஜிதழ்காப் பல்லணத் தொழிலின்- 

வெவ்வே றெழுத்தொலி யாய்வரல் ;ிறப்பே. 

ட இது, நிறுத்தழுறையானே எழுத்துக்களின் பிறப்பாமாறு அறிளிக் 
கத் தொடங்கி அப்பிறப்பின் பொதுவிதீ உணர்த்துகின்றது. : 

(இ-ள்) நிறை--ஒலியெழுத்திற்கு வேண்டிய காரணங்களிற் 
குறைவின்றி நிறைத்த, உயிர--உபிரினது, முயற்சியின்-- 
முயற்சியால், உள்--உள்ளே கின்ற, வளி (உதானன் என்ற) 
காற்றானது, துரப்ப-- எழுப்ப, எழும்--எழுஇன் ற, அணுத்தி 

.  ரள்--செவிப்புலமைணுக்கூட்டம், உரம்--மார்பும், கண்டம்-- 

கழுத்தும், உச்சி-- தலையும், மூக்கு--கர௫இயும், ஆகிய நான் 

இடத்தையும், உற்று--பொருக்தி, இகமழ்--உதடும், நா. நரக் 

கும், பல்--பல்.லும், அணம்-- மேல்வாயும், ஆகிய நரன்கனு 

டைய; தொழிலின் முயற்சிகளால், வெவ்வேறு வேறு 

வேறு, எழுத்து- எழுத்தாகிய, ஒலியாய் -- ஓசைகளாய், 
வரல்--தோன்றுதல், பிறப்பு. அவற்றின் பிறப்பாம். (௪-று.) 

(முதலெழுத்துக்களுக்கு இடப்பிறப்பு] 

15° அவ்வழி, 

ஆவி யிடைமை யிடமிட G Gd 

மேவும் மென்மை மூக்குஉரம் பெறும்வன்மை, 

இது முதலெழுத்துக்களுக்கு இடஞ் சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்.) அவ்வழி--முன்சொன்ன வழியிற் பிறக்கு 
மிடத்து, ஆவி--உயிரெழுத்துக்களுக்கும், 'இடைமை--இடை ் 
யினத்திற்கும், இடம்--இடம், மிடறுகும் -- கழுத்தாகும், 
மென்மை-- மெல்லினம், மூக்கு நாசியை, மேவும்-- இடமாகப் 
பொருந்தும், வன்மை-- வல்லினம், உரம்--மார்பை, 

- பெறும்--இடமாகப் பெறும். (எ-று.) | 

(முதலெழுத்துக்களுக்கு முயற்சிப் பிறப்பு] 
76. அவற்றுள், 

மூயற்சியுள் ௮௮ அங்காப் புடைய
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இது, முதலெருத்தினுட் சிலவெழுத்திற்கு முயற்சி வகையாற் பிறப்பு 
உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) அவற்றுள்--மேலிடம் வகுத்த paGsionges 

களுள், YY%-HWA இரண்டும், அங்காப்புடைய--அண்ணத் . 

_ தின் தொழிலாயெ அங்காத்தலை யுடையனவாய்ப் பிறக்கும்... 

(௪-௮) 
17. இ௱ ௭௪ ஐ௮ங் காப்போடு 

அ௮ண்பன் மூதல்கா விளிம்புற வருமே. 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) இஈ rr N- Or ore ஐ ஐந்தும், அங்காமப் 

மாடு அங்காங்புடடன், அ௮ண்பல்--அண்பல்லை, நாமூதல்-- 
நாக்கடியினது, விளிம்பு--ஓரமான ஜு, உற--பொருந்த, . 

வரும்--பிறக்கும். (எ-று.) 

78. உண ஒஒ ஒளஇதம் குவிவே. 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) © ar ஒஓ ஒள--௨உ௦ ஒஓ ஒள என ஞந்தும் பிறத் 

த.ற்கேதுவாகய முயற், இதழ் குவிவு-உதடுகளின் குவி 
தலாம். (எ-று, 

79. KHAYC FCHACH ora Ap SO oot 

துனிதா வண்ண மூறமூறை வருமே. 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) க ௪--கவ்வும் வவ்வும், (கா) முதல்--நாக்கினடி, 

(அண்ண முதல்) --மேல்வாயடியையும், சஞ--சவ்வும், ஞவ்வும், 

(கா) விடை--காக்கனெடு, (அண்ண விடை)--மேல்வாய் நடுவை 

யும், டண-டவ்வும் ணவ்வும், நா நுனி-நாகடன் கடை, 
அண்ண (நுணி--மேல்வாய்க்கடையையும், உற- பொருந்த, 

மூறை--இம்முறைே, வரும்--பிறக்கும். (எ-று. 

50. அண்பல் லடி.நா முடியுறத் தவரும். 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) அ௮ண்பல்---௮ண்பல்லின து, அடி--௮ டி ை ய, 

நாமுடி-- நாக்குறுனி, உற- பொருந்த, தக--தவ்வும் சவ்வும், 

வரும்--பிறக்கும். (எ-று,
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81. மீ மிதழுறப் பம்மப் பிறக்கும். 

இதுவுமது:-- | | 

... இஸ் மீடிதழ்ி-மேலுதமும், கழிதழ்-சமுதடும், உற- 
பொருந்த, பம்ம--பவ்வும் மவ்வும், பிறக்கும்--பி.றக்கும்:' 
(எது. ் | 

௭. 

82 9-00 வடியண முறயத் தோன்றும். 

- இதுவுமது:-- | 

(இ-ள்) காவடி -நரக்னெடியானது, .' அணவடி.--மேல் 
 வரயடியை, உற--பொருக்த, ய -யகரம்ானஅ, தோன்றும்-- 

19 றக்கும். (௪-௮ு.) 

53 அண்ண நுனிகா வருட ரழவரும். 

இதுவுமது: 

( இ-ள்) அண்ண (நுி--மேல் வாய்க்கடையை, காநுணி-- 
கரக்குநுனணியானது, வருட தடவ) ரழ--ரவ்வும், ழவ்வும், 

வரும்--பி க்கும். (எ-று) 

இக், அண்பன் முூதலு மண்ணமு முறையின் 
காவிளிம்பு வீங்கு யொற்றவும் வருடவும் 

-லகார ளகாரமா யிரண்டும் பிறக்கும். 

இதுவுமது:-- . 

(இ-ள்) அண்பன்முதல்--அண்பல்லடியை, தாவிளிம்பு-- , 
. காவோரமானது, வீங்ெ-தடித்து, ஒற்ற--நெருங்க, Oars 
(மாயி--லகாரமாடயும், அ௮ண்ணம்-- மல் வாழை, (காவி 
_ளிம்பு)--நாவோரமானத, வருட-- தடவ, ளகாரமாய்--ளகார 
மாடியும், இரண்டும்--இரண்டெழுத்துகளும், முறை--இம்: 
முறையே, பி.றக்கும்--பிறக்கும். (எ-று. 

85. மேற்பல் கழற மேவிடும் வவ்வே: 

இதுவுமது: 

(இ-ள்) மேற்பல்--மேற்பல்லான து, இதழ்--€ பச ் 
உற--பொருந்த, வ--வகரமானது, மேவிடும்--பி.றக் 
(௪-ு.) டத. 

  

86. அண்ண அனிகா ஈனியுறிற் றனவரும்.
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- இதுவுமது:--. 
் (இ-ள்) அண்ணம்--மேல்வாயை, நாதுணி--நாக்குறுணி, 

நனியுறின்--மிகப் பொருந்தின், “றன--றவ்வும் ஸனவ்வும், 

வரும்--பி.றக்கும். (எ-ஸு.] 

[சார்பெழுத்துக்கு இடழுயற்சி| - 

87. ஆக்தப் பெந்தலை wmar ap pH 
சார்பெழுத் தேனவுக் தம்முத லனைய. 

இது சார்பெழுத்திற்கு இடமுயற்சி வகையாற் பிறப்பு உணர்த்து 

கின்றது." 

(இ-ள் ஆப்தக்கு--ஆய்தம் பிறத்தற்கு, இடம்--இட 
மானது, தலை--தலையாம், முயற்சி. -தொழிலானது, அங்க 
வாயைத் திறத்தலாம், சார்பெழுத்தெனவும்--ஆய்தம் நீங்க 

லாய மற்றைச் சார்பெழுத்துகளும், தம்முதலனைய--தம்முத 
'லெழுத்துக்களோ டொப்பனவாய்ப் பிறக்கும். எ-று. 

[பிறப்புக்குப் புறனடை] 

88. எடுத்தல் படுத்தல் ஈலித முழப்பின் 
திரிபும் தத்தமிற் சிறிதள வாகும். 

இது முன்சொன்ன பிறப்பிற்கு ஒர்புறறடை உணர்த்துகின்றது. . 

(இ-ள்) பலவெழுத்திற்குப் பிறப்பு ஒன்றாகச் சொல்லப் 

பட்டாலும், எடுத்தல்--எடுத்தலும், படுத்தல்- படுத்தலும், 
தலிதல்--ஈலிதலும் ஆ௫ய, உழப்பின்--எழுத்திற்குரிய ஒலி 
மூயற்கியால், இிரிபும்--ஒன்றற் கொன்று பிறப்பு வேறுபாடு 

- களும், தத்தமில்--அவ்வவற்றின்கண், இறிது--சிறிது சிறிது, 

உளவாகும்--உள்ளன வாம். (௪-ு.] 

[உயிர்மெய்] 

89. புள்ளிவிட் டவ்வொடு முன்னுரு வா௫ியும் 
ஏனை யுயிரோ டுருவு திரிந்தும் 
உயிரள வாயதகன் வடிவொழித் திருவயிற் 

பெயரொரடு மொற்றுமுன் னாய்வரு முயிர்மெய். 

இது முன் பிறப்புச் சொல்லிய சார்பெழுத்திற்குச் சார்ந்து வருமாறு 
மோர் பிறப்பாதலாற் பிறப்பிலக்கணத்துளடக்கி அறிவிக்கத் தொடங்கீ 
அவற்றுள் உயிர்மெய் வருமாறு உணர்த்துசின்றது. 

6
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(இ-ள்) ப்ள்ளிவிட்டு--மெய்புள்ளியை விட்டு, அவ்வொடு. 

அகரத்தோடு கூடிய வழி, மூன்னுருவா௫யும்--அவ்விட்டவுரு 

.வேயுருவா௫இியும், ஏனையுயிரோடு--௮௮ -நீங்கலாகிய வுயிர்க 

ளோரடுகூடிய வழி, உருவுதிரிந்தும்--உருவுவேறுபட்டும், உயி 

ரளவாய்--தன்மாத்திரைதோன்றுாது உயிர் - மாத்திரையே 

1மாத்திரையாய், அதன் வடி வொழித்து--தன் . வரிவடிவின் 

விகாரவடிவே வடிவாய் உயிர் வடிவை யொழித்து, இருவயிற் 

பெயரொடும்--உ௰ிரும் மெய்யும் ஆய இரண்டிடத்தும் 

பிறந்த. உயிர்மெய்யென்னும் பெயருடனே, ஒற்றுமுன் 

னாய்--ஒற்றொலிமுன்னும் உயிரொலி பின்னுமாக, உயிர் 

மெய்--உயிர்மெய் யெழுத்து, வரும்--வரும். (எ-று. - 

க் ௮-௪, க ஆ--கர கிர் Q—G, & +#—G, &+9—G, 

& + ஊ--௯, &ta—Oe, க் *ஏ--கே, &+99| ma, 

க ைகொ, க்* ஓகே, கர ஒள--கெள--இப்படியே மற்ற 

மெய்களின் மேலும் பன்னிரண்டு உயிர்களுங் கூடலால் இரு 

நூற்றுப்பதினாறாதல் காண்க. 

[முற்குய்தம்] 

் 90 குறியதன் முன்ன ராய்தப் புள்ளி 

.... உயிரொடு புணர்ந்த வல்லாறன் மிசைத்தே. 

இது, முற்ருய்தம்-லருமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) ஆய்தப் புள்ளி--புள்ளி வடிவின தாகிய வாய்தம் 
கூறியதன் முன்னர் -குற்றெழுத்தின் முன்னதாய், உயி 
'ரொடு புணர்ந்த--உயிரொடு கூடிய, வல்லாறன் மிசைத்து- , 
வல்லெழுத்தாறனுள் ஒன்றன் மேலதாய் வரும். (எ-று.) 

(உ-ம்) எஃஞூ, ௧௯௬, இருபஃது; எனவரும். பிறவு 

மன்ன, 

இச்சூத்திரம் மேற்கோளாதலால் தானெடுத்து மொழித 

லென்னு முத்தி. வல்லின வகையாலியல்பாக வருமாப்தமாற: 

ஷஞொடு அ௮ஃகடிய எனப் புணர்ச்சி விகாரத்தால் வருமாய்தமூம், 

அஃகான் எனச் செய்யுள் விகாரத்தால் வருமாய்தமும், - கூடி 
.ஏம்டாதல் காண்க. 

ட [உயிரளபெடை] 

91. இசைகெடின்.மொழிமுத லிடைகடை கிலைநெடில். 

அளபெழு மவற்றவற் றினக்குறில். குறியே. : :..: 

- இது, உயிர் அளபெடை வருமாறு உணர்த்துசின்றது. .
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(இ-ள்) இசைகெடின்--பாட்டிலோசை குறைறயின், 

| Ourp— xd வோசை குறைந்த சொல்லுக்கு, முதல்-- 

முதலாகலும், இடை--நடுவிலாகிலும், கடை--இறுதஇியிலாகி 

லம், 'கிலை--கின்ற, கெடில்--கெட்டெழுத்ே தழுளொன்று, 

அளபெழும்--௮வ் வோசையைக் குறைக்கத் தன்மாத்திரை 

யின் மிகுந்தொலிக்கும், அவற்று--அவற்றின் பின், அவற் 

மினக் சூறில்--அததற்னெமாகியகுற்றெழுத்துக்கள், குறி-- 

அளபெடுத்தமையை அறிதற்கு வரிவடிவில் OE Mums 

வரும். (ஏ-ு.) 

உதாரணம் “ஒஒதல் வேண்டு மொளிமாழ்குஞ் செய்வினை 

_ யாரது மென்னு மவர்? ் 

“உறாஅர்க் குறுகோ யுரைப்பாய் கடலைச் 

செரு ௮௮ப் வாழிய நெஞ்சு” 

1 அணிச்சப்பூங் கால்களையாள் பெய்தா ணுளப்பிற்கு. 

.... தல்லபடாஅ௮ பறை” 
எனவரும். 

ஓ.தலில் *ஓ' முதலிலும், உருரில் ஆ! இடையிலும், படா 

வில் 4௮? இறுதியிலும் அளபெடுத்தன. மற்றைய நெட்டெழுத் 

துக்களும் இப்படியே . அளபெடுக்கும். “செறா௮ய்” ஈரள 

பெடுத்தது. ் 

ஒளகாரஞ் சொல்லுக்கு நடுவிலும், கடையிலும், வாரா 

மையால் அவ்விடங்களில் அது நீங்கலாக, நின்று அளபெடுகீ 

இன்ற அளபெடை பத்தொன்பதோடும், 

“கெடுப்பதூஉங் கெட்டார்க்குச் சார்வாய் மற்றாங்கே 

யெடுப்பதூஉ மெல்லா மழை”, 

என வின்னிசை கிறைக்க வருமளபெடையும், 

“உரனசைஇ யுள்ளர் துணையாகச் சென்றார் 

. வரனசைஇயின்னு முளேன்.!' 

எனச் சொல்லிசை நிறைக்க வருமளபெடையுங் 

கூடி உயிரளபெடையிருபத்தொன்றாய் வருதல் காண்க. 

ஒற்றளபெடை] 

92. நஎஞண ௩மன வயலள வாய்தம் 

அளபாங் கசூறிலிணை குறிற் ழிடைகடை 

மிகலே யவற்றின் சூறியாம் வேறே. 

இது, ஒற்றளபெடை வருமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) (இசைகெடின்] —urey Corns Go 9 uF wr, 

(குறிலிணைக் ழ்) -- குறிலினையின் €ழாவது; 'குறிற்கிழ்--
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கூறிற் இழாவது, இடை- சொல்லுக்கு நடுவிலாயினும், 

கடை--சொல்லுக்கு கடை௫ியிலாயினும், ங(ஞண கமன வய 

_ ளை-தும் முதலிய விப்பத்துள் ஒன்றேனும், ஆய்தம்--ஆய்த 

மெனும், அளபு மிகலாம்--அவ்வோசையை நிறைக்கதீ தன். 
மாத்திரையின் மிகுந்தொலிக்கும், . அவற்றின் வேறு குறி 

யாம்--அப்படி யளபெடுத்தமையை யறிதற்கு அவற்றின் 
பின் அவ்வெழுத்துகளே வரிவடிவில் அறிகுறியாய் வரும். 

(எ-று. | | 

மூன் சூத்திரத்தில் இசை கெடினென்றது இதற்குங் 
கூட்டப் பட்டது, 

உதாரணம் **:இலங்ங்கு வெண்பிறைசூ டீசனடி யார்க்குக் 
கலங்ங்கு கெஞ்சமிலை காண்”, எ-ம், 

_ “எங்ங் இறைவனுள னென்பாய் மனனேயா 
னெங்ங்கெனத் இரிவா ரின்” எ-ம், 
மடங்ங் கலக்த மனனே களத்து 
விடங்ங் கலந்தானை வேண்டு" எ-ம், 

அங்ங் சணிந்த வருளிடத்தார்க் கன்புசெய்து 
நங்ங் களங்கறுப்பா நாம்” எ-ம், வரும். 

இலங்கு--கு.ரிலிணைக் இழிடையிலும், எங்கு-குறிற் இழி ் 
டையிலும், மடங்கு--குறிலிணைக் கீழ்க்கடையிலும், அங்... 
குறிற் £ழ்க் கடையிலும் ஙகரம் அளபெடுத்தது. 

₹ஏஃஃ, இலங்யெ கையரா யின்னுமிர் 
வெஃஃகு வார்க்கில்லை வீடு? 

ஆய்தமளபெடுத்தது. மற்ற மெய்களும் அப்படியே அள 
பெடுக்கும். _ 

,  ககரம் போல விதியிறாகவும் வாராமையால் ஆய் தத்தை 
பிறுதியில் விலக்கி ஒற்றளபெடை நாற்பத்திரண்டாதல் 
காண்க. 

| குற்றியலிகரம்] 

98. யகரம் வரக்குற ஞத்திரி யிகரமும் 

அசைச்சொன் மியாவி னிகரமுங் கு ரிய. 

இது, குற்றியலிகரம் வருமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) யகரம் வர--யகரத்தை முகலிலேயுடைய சொல் 
. வர, குற்று குற்றியலுகரம், திரி. திரிந்த, இகரமும்--இகர 

. மூம், அசைச்சொல்--அசைச் சொல்லாகிய, மியாவின்-- மியா 
வென்பதின் மகரத்தின் மேலிருக்கிற, இகரமும்--இகரமும் . 
குறிய--கூற்றியலிகரங்களாம். (எ-று.
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(உதாரணம்) காசியாது, ்எஃயொது,  வரஇயாது, . கொக்கு 

யாது, குரங்கியர் து; HOB Bly எம்.. Caer 

"மியா, எம். வரும். பி.றவுப்மிப்படியே வரும். நாகு * : 

யாது நா௫ியாது என்றா தல் காண்க. 

பொதுப்பட்க் கூறிய சூற்றியலுகரம் முப்பத்தாறுலும், 

அசைச்சொன் மியாவினாலும், குற்றியலிகரம் முப்பத்தேதழாயப் 

வருமாறு காண்க. 

[குற்றியலுகரம்] 

94. கெடிலோ டாய்த மூயிர்வலி மெலியிடை -. 

தொடர்மொழி யிறுதி வன்மையூ ரகரம் 

அஃகம் பிறமேல் தொடரவும் பெறுமே. 

இது குற்றியலுகரம் வருமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) கெடிலோடு--தனிநெடிலேழுடனே, ஆய்தம். 

ஆய்த மொன்றும், உயிர சொல்லுக்கு நடுவிலுங் கடையி 

௮ம் வாராத ஒளகாரம் நீங்கிய உயிர் பதினொன்றும், வலிஃ 

வல்லெழுத்தாறும், மெலி--மெல்லெழுத்தாறும், இடை--வல் . 

- லெழுத்துக்களோடு தொடராத வகரம் நீங்கிய இடை யெழுத் 

தைந்தும் ஆ௫யே முப்பத்தாறனுள்ளொன்றால், தொடர். 

ஈற்றுக்கு அயலெழுத்தாகத் தொடரப் பட்டு, மொழியிறுதி.- 

சொல்லினிறுதியில், வன்மை--வல்லெழுத்துகளுள் . யாதா 

யினு.மொன்றன் மேல், ஊர்--ஏ£ிவருஇன் ற, உகரம்--உக௧ர 

மானது, ௮ஃகும்--தன் மாத்திரையிற் கூறுகும், பிற--பிற 

வெழுத்துக்களுள் ஒன்றும் பலவும்; மேற்றொடரவும்--கு.றுகு 

தற்கு மொழி நிறைதற்குங் காரணமாக மேலே தொடரவும், 

பெறும்--தனி நெடிலொழிந்தவைந்து தொடரவும் பெறும். 

(or- I.) 

உதாரணம். காகு, சிரசு, நீ௮ு--மெடிற்ரொடர். 

எஃகு--அ,ப்தத் தொடர் 
வரகு, பலாசு, கரிது--உயிர்த்தொடர் 

கொக்கு, கச்சு, பற்று--வன்றொடர் 

குரங்கு, மஞ்சு, கன்று -மென்றொடர்... 

தெள்கு, சேர்பு, வீழ்து--இடைத்தொடர் 

எனவரும். பிறவு மிப்படியே வரும். 

- இங்கே, ஈற்றயலெருத்தைக் கொண்டு ஆறுவகையாகச் 

சொல்லிப் பின்னே புணரியல் முதலான விடங்களிலே எடுத் 

தாளுதலால் முன் மொழிந்து கோடலென்னு முத்தி.
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மொழிச்த : பொருளோடொன்றவவ்வயின் மொழியாத 

தனையு முட்டின்று முடித்தலென்னு முத்தியால், அுக்தை 
'யென்னும்முறைப் பெயரின் முன் நின்ற நகர அமப்பிவிகுக் 
இற உகரமுங் குறுகு மென்று கொள்க, ட 

[ஐகார ஒளகாரக் குறுக்கங்கள் ] 

95. தற்சுட் ட_ளபொழி யைம்மூ வழியும் 

கையு ஒளவு முதலற் ருகும். 

இது, ஐகார ஓளகாரக் குறுக்கங்கள் வருமாறு உணர்த்துசின்றது. 

(இ-ள்) ஐ--ஓகாரம், தற்சுட்டளபு-- தன்னைக் குறித்துத் 
தன் பெயர் சொல்௮ுமளவிற் குறுகாது, ஒழி--ஒழிந்த, மூவழி 
யும்--சொல்லுக்கு முதலிடை கடைகளிலே எங்கே கின்றா 
௮ம், கையும்--தன் மாத்திரையிற் குறுகும், ஒளவும்--ஒள 

காரமும், முதல்- சொல்லுக்கு முதலில், அற்றுகும்--தன் 
மாத்திரையிற் குறுகும். (எஃறு.) ். 

உதாரணம், ஐப்பசி, வலையன், குவளை, எ-ம்; 

மெளவல், எ-ம், வரும். 
இஃ 

இடவகையால் ஐகாரக் குறுக்கம் மூன்றும், QM BMT Ts 

: குறுக்கம் ஒன்றும் வருதல் காண்க. 

[ மகரக் குறுக்கம்] 

96. ணனமுன்னும் வஃகான் மிசையுமக் குனுகும். 

இது, மகரக் குறுக்கம் வருமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள் ணன--ணகரனகாரங்களிலொன்று கின்று 
தொடர, மூன்னும்--அதன் முன்னின்றாலும், வஃகான்-- 

வகரம் வந்து தொடர, மிசையும்--அதன் பின்னின்ருலும், 

ம--மகரம், குறுகும்--தன்மாத்திரையிற் குறையும், (எ-று. 

உதாரணம்.  “வெருளினு மெல்லாம் வெருளு மஃதன் றி 
மருளினு மெல்லாம் மருண்ம்” . எ-ம், 

' *திசையறி மீகானும் போன்ம்” எ-ம், 

தாரும் வளவன்” எ-ம், வரும். 

இவற்றுள், மருளும்--மருண்ம், போலும்--போன்ம் என் 
ர௫.தலால் செய்யுமென்னு வாய்பாட்டு னை முற்றுச் சொல் 
லிலே ள--ல: திரிந்த ண--ன வென்றா
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இச் சூத்திரக் கருத்தைப் பின் வருஞ் சில சூத்திரங்களைக் 

கொண்டு உய்த்துணர வைத்தலால் இது விடடத வைத்த 

லென்னு முத்தி, 

97. லளவீற் ரியைபினா மாய்த மஃகும். 

இது, ஆய்தக் குறுக்கம் வருமாறு உணர்த்துகின்றது. 
(இ-ள்) ae ile orang = A mies 

புணர்ச்சியில் Bid BG ன்ற, Bui sib—G Mea மிலளத்தன் 

வணையினாய்த, மாகவும் பெறூஉ மல்வறி யானே என்னுமாம் 

தம், ௮ஃகும்--தன் அரைமாத்திரையிற் குறுகும். (௪-.ு.) 

உதாரணம். BSD iy (poole. 261, எனவரும். 

இது முடிவிடங் கூறலென்னு முத்தி. 

5. உருவம் 

98. தொல்லை வடிவின வெல்லா வெழுத்துமாண் 

டெய்து மெகர வொகரமெய் புள்ளி. 

இது, நிறுத்த முறையானே உருவமாமாறு உணர்த்துகின்றது 

(இ-ள்) எல்லாவெவழுத்தும்--எல்லாவெழுத்துக்களும், 

. தொல்லைவடிவின--பல்வேறுவகைப்பட்டு எழுதி வழங்கும் 

ப்பை ழயவடிவினையுடையன வாம்; ஆண்டு -அவ்வடிவையுடை 

_.முனவாய் வழங்குமிடத்து, எகரம்--எகரமும், ஒகரம்--ஒகரமும், 

மெய்--மெய்களும், புள்ளி--புள்ளியை, எய்தும்--பெறும். 

(எ-ு.) ப ட 

உதாரணம்: —_ ®, ள், க, ங், ச் ஞ், ட், ண், By ந், tl, ம், ப்) ர், ல், 

வ்,ழ்,ள்,.ற்,ன் எனவரும். 

0. மாத்திரை 

[எழுத்துக்களின் மாத்திரை] 

99. மூன்றுயி ரளபிரண் LQ Big. Qevr oir Bm 
குறிலோ டையெளகச் குறுக்க மொற்றள' | 

- பரையொற் நிஉக் குறுக்க மாய்தங் 
கால்குறண் மஃகா னாய்த மாத்திரை. 

இது, நிறுத்தழுறையானே மாத்தீரையாமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) மாத்திரை--ஒலிக்குமளவு, .. உயிரளபு--உய௰ிரள 

பெடைக்கு, மூன்றும்--மூன்றாகும், .கெடில்--கெட்டெழுத் 

திற்கு, இரண்டாம்--இரண்டாகும், சூறில்--குற்றெழுத்திற் 
4
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கும், ஐக்(குறுக்கம்)--ஐகாரக்குறுக்கத்திற்கும் ஒளக்குறுல் 
கம்--ஒளகாரக்குறுக்கத்திற்கும், ஒ.ற்றளபு--ஒற்றளபெடைக் 

கும், ஒன்று- தனித்தனி யொன்றாகும், ஒற்.று--மெய்யெழுத் 

இற்கும், இக்(கு.றுக்கம்)--கூற்றியலிகரத்திற்கும், உக்குறுக் 
_ -கம்--குற்றியலுகரத்திற்காம், ஆய்தம். ஆய்த.தீதிற்கும், அரை , 

- யாம்--தணித்தனியரையாகும், குறண்மஃகான்--மகரக்குறுக் 

கத்திற்கும்,குறளாய்தம்--ஆப்தக்குறுக்கத்திற்கும், கலாம்-- 

தனித்தனிகாலாகும். (௪-று.) 

மேல்உயிரளவாயென்று சொன்ன தனால் . இங்கே உயிர் 

மெய்க்கு-மாத்திரை சொல்லவில்லை. ் 

[மாத் திரை இன்னதென்பது] 

100. இயல்பெழு மாக்த ரிமைகொடி. மாத்திரை. 

இது ஒரு மாத்திரை யென்னுங்காலவளலை உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) மாந்தர் - மனிதருடைய, இயல்பு--இயல்பாக, 
எழும்--உண்டாஇின் ற, இமை--கண்ணிமைப்பெபொழுதும், 

கொடி--கைந்நொடிப்பொழுதும், மாத்திரை--ஒரு மாத்திரை 
யென்னும். வரையறைப்பொழுதாம். (எ-று) 

் இது பின்னது நிறுத்தலென்னு முத்தியால் மாத்திரையினளவைப் | 
பின்னாகச் சொன்னார். 

[மாத்திரைக்குப் புறனடை] 

101. ஆவியு மொற்று மளவிறக் திசைத்தலு 
மேவு மிசைவிளி பண்டமாற் ரூஇயின். 

இது “மூன்றுயீரளபெடை” என்னுஞ் சூத்திர வீதிக்குப் புறனடை . 

யுணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) ஆவியும்--மு த.லும்சார்புமாடய உயிரெழுத்துக் 

களும், ஒற்றும்--அவ்விருவகை மெய்யெழுத்துக்களும், அள 
விறந்து--மூன்சொன்ன வளவைக்கடந்து,  இசைத்தலும்-- 

அதிகமாக ஒலித்தலையும், மேவும்--பொருக்தும், இசை-..இரர 

கமூம், விளி--அழைத்தலும், பண்டமாற்று -பண்டமாற் 
லும், ஆதியின் -முதலானவைகளிடத்தென்றவாறு. 

ஆதியென்றவதனால் புலம்பல் முதலியவைகளுங்கொள்க, 
இராகத்தில் அதிகமாக ஒலிக்கும்போதும், உயிர் பன்னிரண்டு 
மாத்திரையீறாகவும், ஒற்றுப்பதினொரு மாத்திரையீறாகவும் 
ஒலிக்குமென்பார் இசை நாலார். இது பிறநான்முடிந்தது 
தானணுடன்படுகலென்னுமுத்தி. 

௫



ட் 7. முதனிலை 

102. ப்ன்னீ ருயிருங் BF BB Sima 

ஞவீ ரைந்துயிர் மெய்யு மொழிமு தல். 

இது, நிறுத்த முறையானே மோழிக்கு முதலாமாறு உணர்த்துகின்றது 

(இ-ள்) பன்னீருயிரும்-பன்னிரண்டு உயிர் எழுத்துக் 

களும், ௪௪ தசபமவயஞக--சகர முதல் mas Bass சொல்லப் 

பட்ட, ஈரைந்து--பத்து, உயிர்--உயிரே.றிய, மெய்யும்--மெய் 

யெழுத்துக்களும், மொழி--சொல்லுக்கு, முதல்--முதலாகும். 

(எ-று) ன ரூ 

உதாரணம். - அடை, ஆடை, இடை, ஈடு உடை, ஊடல் எடு, 

ஏடு, ஐயம், ஒதி, ஓதி, ஒளவியம், எனவும், 

களி, சவடி, தளிர், நலம், படை, மலை, வளம், யவனர், . 

ஞமலி, அங்கனம், எனவும் வரும். 

உயிர் போலக் தனித்து முகலாக மாட்டாமையால் உயிர் 

் மெய் என்றார். இது இன்னதல்லதிதுவெனமொழிதலென்னு 

முத்தி. | ப 

[பொது வீதியுட் சிறப்புவிதீ] 
108. உண ஒஓ வலவொடு வம்முதல் 

இது, முதலாமென்ற மெய்களுட் சிறப்புவிதி உணர்த்துசின்றது. 

(இ-ள்) உஊஒஓ வலவோடு-- உணஒஓ ஏன்கிற நான்கு 

மல்லாத எட்டுயிர்களோடும், வ--வகர மெய்யானது, மூதல்-- 

சொல்லுக்கு முதலாகும். (எ-று) 

உதாரணம். வளி, வாளி, விளி, வீறு, வெளி, வேளை, வைகல், 

வெளவு, எனவரும். 

10%. ௮.ஆ ௨௦ ஒளை யம்முதல். 

இதுவுமது:-- 
(இ-ள்) ௮.ஆஉஊஓஒள (வொடு) -- ௮ஆஉ)௰ஓஓஒள என் 

கற ஆறுயிரோடும், ய--யகரமெய், முதல்--சொல்லுக்கு , 

முதலாகும். (று) 

முன் சூத்திரத்தின் ஒடுவை வருவிக்கலாயிற்.று.. 

உதாரணம். யவனர், யாளை, யுகம், யூகி), யோடு, யெளவனம், 
எனவரும். 

7
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105. ௮ஆ௭ ஒவ்வோ டாகு ஞம்முதல். . . - பரு 

 இதுவுமது:-- த | 

(இ-ள்) ௮, அ or, ஒவ்வோடு--௮ ஆ ௭ஒ என்றெ ॥ நான் 

குயிரோடும், கர மெய், முதல! £கும்--சொல்லுக்கு 

பதனங கன் 

உதாரணம். ஞமலி, ஞாலம், ஞெகிழி, ஜொள்ற்று எனவரும். 

106. சட்டியா வெகர வினவழி யவ்வை 

- ஒட்டி கவ்வு முதலா கும்மே 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) -சட்டு-மூன்று சுட்டும், யாவினா--யாவினாவும், 

. எகர வினு--எகர வினவும் ஆகிய ஜந்தனுடைய, வழி-- 

பின்பு, :அவ்வை-- அகரத்தை, ஒட்டி- சேர்ந்து, கவ்வும்--- 

நர மெய்யும், முதலாகும்-- சொல்லுக்கு முதலாகும். (எ-று. 

உதாரணம். அங்கனம், இங்கனம், உங்கனம், யாங்கனம், 

எங்கனம், எனவரும். 

ஒரு வி தத்தினாலே ape தலாகையால் ஙவ்வுமென இழிவு 

சிறப்பும்மை கொடுத்துக் கூறினர். முதலாகாதென்பவருக்கு 

உடன்படுதலும் மறுத்தலும் ஆதலால் பிறா்தம்மதமேற் 

கொண்டுகளை வென்னுமதம். 

இறுதி நிலை 
[மொழிக்கிறுதியீல் வரும் எழுத்துக்கள்] 

107. ஆவி ஞணகமன யரல வழளமெய் 
சாயு மூகரகா லாறு மீழே. 

.. இது, நீறுத்த முறையானே மொழிக்கீருமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) ஆவி---தனித்தும் மெய்யோடும். வரும், | பன்னி. 

ரண்டு உயிர்களும், ஞணநமன யரலவழள மெய்--இப்பதுி 

னோரு மெய்களும், சாயு முகரம்--குற்றியலுகரமுமாகிய, 

நாலாறும்-- இருபத்து. சான் கெழுத்தக்களும், ஈறு. -மொழிக்க 

ருரும். (எ- 201.)
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உதாரணம். விள, பலா, கரி, இ; கடு; ப்ர Geo, Gs, mg, Oar, 

“பேர, கெள, எ-ம், , உரிஞ்; மண்;  பொருகு, 

மரம்; பொன்; Cant, வேர், வேல், தெவ், வீழ், 

“pire, ௮ஃகு, எ-ம், வளம் 7 

? 

| (sousaies சப்பு வீதி 
108. கு.ற்றுயி ரள? னீறா மெகர 

மெய்யொடே லாதொரச் நவ்வொ டாமெளக் : 

அகர வகரமோ டாகு மென்ப. 

இது, முன்னீருமென்ற வெழுத்துட் saapsbes apis 

Homi s Sor ps) 

‘(Q-a air) குற்.றுமிர்-௮இஉ ௨௭ஒ என்கற கூற்றுயிர: ரன் வை, 

அளபின்--அளபெடையிலே, ஈரும்--வரிவடி.வில் அறிகுறி 

யாகத் தனித்து ap Gd. எகரம்--எகரமான து, மெய்யோ 

டேலாது--மெய்யோடீறாகாது, ஒ--ஒஓகரமான து, , நவ்வோ 

டாம் கர மெய்யொன்றுடனீருகும், என்ப ஏன் று 

சொல்லுவர் புலவர். (எ-று) ட 

உதாரணம் பலா௮, தீஇ, பூ௨, சே, கைஇ; Gare, கெளஉ, 

௪-ம், கொ, எ-ம், கெள, வெள, எ-ம், வரும். 

[எழுத்தின் முதலு மீறும்] 

109. நின்றநெறி யேயயிர் amg Sp. 

இறு, எழுத்திளது முதலுமீறு மாமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) நின்ற கெறியே--மெய் முதலும் உயிர் ன்னு 

மாக ஒலித்து நின்ற வழியே, உயிர் மெய்--உயிர் மெய்க்கு; 

மூதல்--மெய் முதலாகும், ஈறு--உயிரீறாகும். (எ-று.] 

எனவே உயிரும் மெப்யும் ஆய்தம் முதலியஒன்பது சார் . a 

பெழுத்துக்களும் ஒரெழுத்தாகையால், அவற்றிற்கு மூக aa 

மீறும் ௮வையேயாம் என்பதை அருத்தாபத்தியாற் கூறினும், ' 

இது எஞ்சிய சொல்லினெய்தக் கூறலென்னு முத்தி. இப்படிச்... 

சொல்லாதவை யெல்லாம், சொல்லின் முடிவினப்பொருண்: — 

முடித்தலென்னு முத்தி. " me



9. gape மயக்கம் 

110. கச.தப் வொழித்த வீரேழன் கூட்ட 

மெய்ம்மயக் குடனிலை ர்ழவொழித் தீரெட்டு 

ஆருமில் விருபால் மயக்கு மொழியிடை 

மேவு மூயிர்மெய் மயக்கள வின்றே. 

இது, நிறுத்த முறையானே மெய்யுடன் மெய் மயங்கலும் உயிரு . 

் மெய்யுமாறி மயங்கலுமாசிய இடைநீலை மயக்க மாமாறு உணர்த்து . 

கின்றது... 

(இ-ள்) கசதப--ச௪தப வென்னு நான்கையும், ஒழித்த-- 

நீக்க, ஈரேழன் கட்டம்--பதினான்கு மெய்களும் பிற மெய்க 

ளோடு கூடுங் கூட்டம், மெய்ம் மயக் (காகும்) -- — வேற்றுகிலை 

மெய்ம் மயக்கமாம், ரழ-ரழ விரண்டனையும், ஒழித்து--மிக்கு, 

ஈரெட்டு--மற்றைய பதினாறு . மெய்களும், (கூட்டம்) -- தம் 

மோடு கூடுங் கூட்டம், உடனிலை (மெய்மயக்) காகும்--உடனிலை 

மெய்ம் மயக்கமாகும், இவ்விருபான் மயக்கும்--இவ்விருவகை 

மயக்கமும், மொழி--ஒரு மொழிக்கும் தொடர் மொழிக்கும், 

இடைநடுவில், மேவும்--வரும், உயிர் மெய்--உயிருடன் 

மெய்யும், மெய்யுடன் உயிரும், மயக்கு--மாறி மயங்கு மயக் 

கத்திற்கு, அளவின்று- அளவில்லை, வேண்டியவாறே மயங்கு 

மென் Maur Le 

- கூட்ட மென்றாலும் மயக்க மென்னாலும், சையோச. 

மென்றாலும் ஒரு பொருள். பின்னுடனிலையென் றதனால் 

மூன்: பிறமெய்யென்பது சொல்லப் பட்டது. 

உயிர்மெய் மயங்குதற்கு உதாரணம்:-- 

அல, வில, எ-ம், கா, எ-ம், வரும். மற்றவைகளுக்கு 

உதாரணம் பின் வருஞ் சிறப்புச் சூத்திரங்களுட் காண்க. 

[வேற்று நிலை மெய்ம்மயக்கத்திற்கு சிறப்புவீதி ] 

ரர கம்முன் சகவ்வாம் வம்முன் யவ்வே. 

இது, வேற்று நிலை மெய்ம்மயக்கத்துள் விதந்து சிறப்புவிதீ 
உணர்த்துகின்றது. , 

(இ-ள்) கம்முன்--ஙகரத்தின் முன், கககரமும், வம் 

முன்--வகரத்தின் முன், ப-ய கரமும், ஆம்--மயங்கும். 

(or--) 

உதாரணம். கங்கணம், எ-ம், தெவ்யாது, எ-ம், வரும்.
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112. ஞாமுன் 2 தம்சினம் யகரமொ டாகும். டல 

இதுவுமது: | 
(@- ள்) ஞமுன்--ஞகர 'ககரங்களின் முன், தம்மினம்- ட 

அவற்றிற்தெமாகிய, சகர தகரங்களும், ய--யகரமும், ஆரும் 

மயங்கும். (er-.2.) 

. உதாரணம். கஞ்சன், உரிஞ்யாது, எ-ம்; கந்தன், பொருந்: 

் யாது, எ-ம், வரும். , ் 

118. டறமூன் ௪௪ப மெய்யுடன் மயங்கும். 

இதுவுமது: . 

(இ-ள்) ௨றமுன்--டகர றகங்களின் முன், க௪பமெய்--- 

க௪ப வென்டுற மூன்று மெய்களும், உடன் மயங்கும்-- 

இணங்கு மயங்கும். (எ-று) 

உதாரணம். கட்மம், கட்சி, திட்பம், எம், 

கற்க, கற்இுறார், கற்ப, எ-ம், வரும். 

114. ணனமுன் னினங்கச௪ ஞபமய வவ்வரும். 

இதுவுமது:-- | 

(இ-ள், ணனமுன் -- ணகரனகரங்களின் முன்னர், 

. இனம்--அவற்றிற்வெமாகய டகர.றகரங்களும், சசஞபமயவ.-.- 

ககர மூதலிய விவ்வேழு மெய்களும், வரும்--மயங்கும். (எ-ு.) 

உதாரணம். விண்டு, ெண்ணளம், வெண்சோற௮ு, வெண்: 

ஞமலி, வெண்பல், வெண்மலர், மண்யாது, மண்: 

வலிது, எனவும், புன்றலை, புண்கண், புன் 

செய், புன்னுமலி, புன்பயிர், புன்மலா, பொன் 

யாது, பொன்வலிது என்றும் வரும். 

115. மம்முன் பயவ மயங்கு மென்ப. 

இதுவுமது:--- 

(இ-ள்) மம்மு ன் மக ரத்தின் முன், பயவ--பயவ 

வென்னு மூன்று மெய்களும், மயங்கு மென்ப--மயங்கு 

மென்று சொல்லுவர் புலவர். (௪-௨.) 

உதாரணம். ஈம்பன், கலம்யாது, லலம்வலிது, எனவரும். 

116. யாழ முன்னர் மொழிமுதன் மெய்வரும்.
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இதுவுமது: 

(இ-ள்) யரழமுன்னர்.. யர ழவென்னு ன்னா மெய்க 

ளின் முன், மொழி முதன் மெய்--மொழிக்கு முதலாக நின்ற 

பத்து மெய்க ளும், வரும்--மயங்கும். (எ-று) . 

அ தாரணம். வேப்கடிது, வேர்கடிது, வீழ்கடிது... 

சிறிது, பெரிது, BS; நீண்டது, மாண்டது. 

ஞான்றது, யாது, வலிது, இவற்றையும் ௮ம் 

மூன்றுடன் கூட்டுக. வேய்ங்குழல், ஆர்ங் 

கோடு, பாழ்க்ணெறு, எனவரும். 

117, லளமூன் க௪ப வயவொன் அம்மே. 

- இதுவுமது: - 

(இ-ள்) லளமுன்--லகர ளகரங்களின் முன், க௪பவய-- 

ககர முதலிய விவ்வைந்தும், ஒன்றும்--மயங்கும். (எ-ு.) 

உதாரணம். வேல்கடிது, வாள்கடிது, றிது, பெரிது, 

வலிது, யாது, இவற்றையுங் கூட்டுக. 

[இடைநிலை மெய்ம்மயக்கத்தின் சிறப்புவிதி] 

_ 118. ரழவல்லன: தம்முற் ருமுட னிலையும்... e 

இது, இடைநிலை மயக்கத்தின் சிறப்புவிதி உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) ரழவல்லன--ரகரழகரமல்லாத , பதினாுு மெய் 
களும், தம்முன்--தமக்கு மூன், தரம்--தாம், உடனிலையும்' 
-உடணின்று மயங்கும். (எ-று) 

உதாரணம். அக்கம் --. அண்ணம் -. அய்யம் 
அங்ஙகனம்-- அத்து — அல்லி: 

- அச்சம் -- அந்நீர் — அவ்வை | 
அஞ்ஞானம்-- அப்பு — அள்ளல் 

அட்டு -- அம்மை -- அதிதம் 
அன்னை —  ஏனவரும். 

[தனிமெய்யுடன் தனிமெய்யாய் மயங்குவன இவை, மொழிக்கு 
உறுப்பாக மயங்காதன இவை] 

119, யரழவொற் றின்முன் se 511 meow 
ஈரொற் ரூம்ரழத் தணிக்கு றி லணையா.
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இது, தனிமெய்யுடனே தனிமேய்யாகீயும் மயங்குமெய்கள் இத் 
தனை என்றும், சொல்லுக்கு உறுப்பாக Bae ees Sha 
யென்றும் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) யரழ--யரழவென்ற wdig மெய்களும், 
மூன்--இவற்றின் முன்மயங்குமென்ற, ஒற்றில் பத்து மெய் 
களுள், சசதபஙஞகம--ககரமுதலாகிய விவ்வெட்டு மெய்களும், 

ஈரொற்றும்--தணனிமெய்யும் உயிர்மெய்யுமாகி மயங்குதலன் 

ியும் ஈரொற்றாகியுமயங்கும், ரழ--ரகாரழகார மெய்க்ளும், 

தணிக்குறில்--தனிக்குற்றெழுத்தும், அணையா- சொல்லுக்கு 
உறுப்பாக வருவதும் கிற்பதுமாக மயங்குவன வல்ல. (எ-று. 

உதாரணம். வேய்க்குறை-- வேர்க்குறை-- வீழ்க்குறை எ-ம். 

வேய்ச்சிறை-- வேர்ச்சிறை-- வீழ்ச்சிறை எ-ம், 

வேய்த்தலை -- வேர்த்தலை -- வீழ்த்தலை. எ-ம், 

வேப்ப்புறம் -- வேர்ப்புறம் -- வீழ்ப்புறம் எ-ம், 
வேய்ங்குழல்-- ஆர்ங்கோடு -- பாழ்ங்கிணறு எ-ம், 

காய்க்தனம்-- கேர்க்தனம்-- வாழ்க் தனம் எ-ம், 

மெய்ம்மயிர- மெய்ஞ்ஞானம் எ-ம்--வரும். 

ஞகர மகரங்கள் ரகரழகரங்களோடு கூடி மயங்குதற்கு 

உதாரணம் வந்த விடத்திற்காண்க. 

[செய்யுளில் ஈரொற்ருய் நீற்ரும் எழுத்துக் கள்] 

120. லளமெய் திரிந்த ணனமுன் மகாரம் 

நைந்தீ ரொற்றாஞ் செய்யு ஞள்ளே. 

இது, செய்யுளுக்கு உரிமையா யீரோற்று உடனிற்பன இத்தனை 
யென்று உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்)  எனிளி இரகக ணைதனகார வொற்றுத்திரிக்த, 

ணனமுன்--ணகாரனகாரமுன்வரும், மசகாரம்--மகாரவொற் 

ரனது, நைந்து--முன்சொன்னபடியே கு௮௯, ஈரொற்றாம்-- 

365 மெய்களுடனே யீரொற்றுடனிலையாம், செய்யு 

ளஞள்ளே--பாட்டினுள். (௪-7. 

உதாரணம். * திசையறி மீகானும் போன்ம் * எ-ம், 

ட ₹ மயலியன் மாதர் மருண்ம் ” எ-ம் வரும். 

[முதலில் இறத்நீலை இலடநீலைகளுக்குப் புறடை] 
121. -தம்பெயர் மொழியின் முதலும் மயல்சமும் 

இம்முறை மாறியு மிய மென்ப.
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as, முதனிலை யிறுதிநிலை யீடைநீலைகளுக்கு sm புற 
னடை உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) தம்பெயர்-- தம்முடைய பெயர்களை, மொழியின் 

- சொல்லின் கிலைமொழி, வருமொழிகளாகப்புணர்க்குமிடத்து, 

முதலும்--மொழி முதலுக்கும், மயக்கமூம்--இடைகிலை wird 

- தத்திற்கும், இம்முறை--இப்படிவிஇிக்கப்பட்டனவும், os 

கப்பட்டனவுமாகிய வெல்லாவெழுத்துக்களும், மாறியு 

நியலும்--மு.தலாஇயும் . மயரவ்யும் வரும், என்ப--என்று 

சொல்லுவர் புலவர். (எ-று.) 

இப்படி. யெல்லா வெழுத்துக்களும் தனித்தனி அதற் 
கதுவே ஈறுமெனத் தானே விளங்குதலால் ஈரரெனமிகை 

படக்கூறுமல் விட்டார். 

் உதாரணம். அவற்றுள், 
லளகான் மூன்னர் யவ்வும் ே தான்றும் * 

- இதிலே. லகரமானது முதலாூயும் னகரமெய்யோடு மயங் 
இயும் வரது. 

கெப்பெரிது....இஇல் எகரமானது மெய்வே௱டருய் வந் 
தது. . பிறவுமிப்படியே வரும். 

10. போலி 

[| மொழியிறுதிப்போலி] 

122. மகர விறுதி யஃறிணைப் பெயரின் 

னகரமோ டுறழா நடப்பன வுளவே. 

...... இது, நிறுத்தழுறையானே போலியாமாறு உணர்த்தும்படியாகத் 
தொடங்கி மொழியீறுதிப் போலி உணர்த்துகின்றது. ் 

(இ-ள்) அஃறிணைப் பெயரின் -- பரல்பஃகாவஃ நிணைப் ' 
பெயர்களிடத்து, இறுதி. ஈற்றிலேகின்ற, மகரம் --- மகர 
மெய்யானது, னகரமோடு--னகரமெய்யோரடு, உறழா--ஒத்து, 
,கடப்பன-- நடப்பவை, உளவே---உண்டு. (எ-று. 

மகரம்னகரத்தோடொத்தலாவது பெயரிணிறுதியிலே 

மகரமிருக்தவிடத்து னகரம்வந்திருந்காலும் வேறுபடாம 

லொத்தலாம். இம்மகரம் குறிலிணையைச்சேர்ச்து வருவ 
தென்றறிக. 

உதாரணம். ௮அகம்--அகன், கிலம்--நிலன், எனவரும்.
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இவ்விறுதிப்போலியை முன்னே - சொல்லுதலால், 

சுரும்பு--சுரும்பர், வண்டு-வண்டர் என, மென்றோடர்க் கூற் 

நியலுகரப்பெயரிறுதியுக்ரம், அர். என்ப தனேடொத்து வரு 

தலும், பந்தல்--பந்தர், சாம்பல்--சாம்பர் எனச்சில லகர, 

் மெய்யிற்றுப் பெயரிறுதி லகரமெய் ரகரமெய்யோடொத்து 

_ வருதலுங்கொள்க. 

[மொழிமுதற்போலியும் மொழியீடைப்போலியும்] 

129. அஜ முதலிடை யொக்குஞ் சஞயமுன். 

இது, மொழீமுதற்போலியும் மொழி இடைப்போலியும் உணர்த்து 
கின்றது. 

(இ-ள்.) - ௮ஐ--அகரமூம் ஐசாரமும், முதல்--சொல் 
அக்கு மூதலிலும், இடை--நடுவிலும், ஒக்கும்--வேறுபாடில் 
லாமல் ஒத்து நடக்கும், ௪ சஞயமுன்--௪கர ஞர யகரங்களுக்கு 

முன் வந்தால். (எ-று, ் 

உதாரணம். பட்ட பைஎல், மஞ்சு--மைஞ்சு, மயல்--மையல், 

எ-ம், அமச்சு--அமைச்சு, இலஞ்சி--இலைஞ்சி 
அரயர்--அரையர், எ-ம், வரும். 

(மொழியிடைப்போலி] 

124, ஐகரன் யவ்வழி ஈவ்வொடு சில்வழி 

ஞஃகா னுறழு மென்மரு முளரே. 

‘ இது, மொழியிடைப் போலி உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) சில்வழி--சொல்லுக்குகடுவேிலவிடத்து, ஐகான் 
(வழி-ஓகாரத்தின் பின்னும், யவ்வழமி--ய கர மெய்யின் 
பின்னும், ஈவ்வொடு---இயல்பாப் வரும் ஈகர மெய்யினோடு, ஒஃ 

கான் -ஓகரமெய்யான து, உறமழும்--ஒத்துகடக்கும், எல் 

மரும்--என்று சொல்வாரும், உளர்---இலருண்டு. (௪-று.) 

உதாரணம். “செய்ஞ்ஞின்ற நீல மலர்கின்ற தில்லைசஇிற் 
றம் அலவன் 

GOLD Gh Gh) GOT M ஷொண்கண் மலைமகள் கண்டு 

மகிழ்ந்துகிற்க 

கெய்ஞ்ஞின் றெரியும் விளக்கொத்த நீல 
மணிமிடற்றான் 

கைஞ்ஞின்ற வாடல்கண் டாற்பின்னக் 
கண்கொண்டு காண்பதென்னே. 

எம்; ஜஞ்ஞாறு எ-ம், வரும். 

8
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மண்யாத்த--மண்ஞாத்த 

பொன்யாத்த--பொன்ஞாத்த என வரும். 

போலிக்கு ஆ௫ிரியர்தொல்காப்பியர், இலக்கணஞ். 

. சொன்னபடி இந்.நாலா௫ிரியர் சொல்லாமல் விட்டது இறந்தது 

.... விலக்கல் என்னுமுத்தி, 

[சந்தியக்கரம்] 

125, அம்மு ணிகரம் யகர -மென்றிவை 
ஏப்தி னையொத்் திசைக்கு மவ்வொடு 

- உவ்வும் வவ்வும் ஒளவோ ரன்ன. 

“இது, வடநூலார் சந்தியக்கர மென்பவற்றுள் ஐ, ஒள என்கிற 
நெட்டெழுத்துக்களின் வடிவு தோன்றுதலை உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) அம்முன்--அகரத்தின் முன், இகரம்--இகரமும், 
யகரம் -யகரமெய்யும், என்றிவை--என்று சொல்லப்பட்ட 

விவை, ஒத்து--தம்முளொத்து, எய்தின்--பொருந்தினால், ஐயி 
சைக்கும்-ஐயென்ற நெட்டெழுத்து ஒலிக்கும், ௮வ்வோடு-- 
அகரத்தோடு, உவ்வும்--உகரமும், வவ்வும்--வகரமெய்யும், 

் (ஒதீது)--தம்முளொத்து, ஒரன்ன--ஒருதன்மையனவர்க, 
(எய்தின்) -பொருக்தினால், . ஒள .(விசைக்கும்)--ஒளவென்கிற 
நெட்டெழுத்து ஒலிக்கும். (௭-௮ ் 

யகர விகர மெய்கள் ஈடுவிலே கலக்குமெனக்கொள்க. 

மொழிந்த பொருளோடொன்ற வவ்வயின் மொழியா ததனையு 

முட்டின்று முடித்தலென்னு முத்தியால் அகரக்கூறும் இகரக் 
கூனும் : தம்முள் ஒத்து எகரமொலிக்கும்.. அகரக்கூறும் உ௪ 

ரக்கூறும், தம்முளொத்து ஒகரமொலிக்கும் எனக்கொள்க 

(எ-ு.) டட 
் [எழுத்தின் சாரியைகள்] 

76. மெய்க ளகரமும் நெட்டுயிர் காரமும் 

ஐயெளக் கானு மிருமைக் குறிலிவ் 

, விரண்டொடு கரமுமாஞ் சாரியை பெறும்.பிற. 

இது, மேலே சொல்லப்பட்ட எழுத்தின் சாரியைகளைத் தொகுத்து 
இனமடைத்தல் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) மெய்கள்--ஒற்றுகள், அகரமும்--அகரச்சாரியை 
யும், கெட்டூயிர்--உயிர்கெடில்கள், காரமும்--காரச்சாரியையும் 
ஓயெள--அவற்றுள் ஐகார ஒளகாரங்கள், கானும் -கான் 
சாரியையுடனே காரச்சாரியையும், இருமைக்குறில்--உயிர்க்
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கு ஜிலும், உயிர்மெப்ச் கு றிலும், இவ்விரண்டொடு- காரம், 
கான், என்றவிரண்டுடனே, கரமும்--கரச்சாரியையும், ஆம்-- 
ஆசின் Ds சர்ரியை--சாரியைகளை, பெனும்--பெறும். (எ-று) 

மெய்கள்அவ்வு . மென்னாது அகரமுமென்ற தனால் இப் 
படியே கரம், காரம், கான் வந்தால் அ௮ச்சாரியை அகரத்தின து 
சாரியையென்று கொள்க. 

மெய்கள் சாரியைப் பெருமஓம், உயிர்மெய் நெடில்கள் 
சாரியைப் பெற்றும் வருதலில்லை. 

உதாரணம். ௧-௩, எ-ம், ஆகாரம், ஜகாரம், ஒளகாரம் எ-ம், ' 
ஜகான், ஒளகான், எ-ம், அகாரம், அஃகரன் 

அகரம், மகரம், மஃகான், மகரம், எ-ம், வரும். 

விகற்பத்தின் முடித்தலென்னு முத்தியால் மேல் விரிக்து 
-கடச்தவற்றை விளங்கவேண்டி. இங்கே தொகுத்து முடித். 

தலால் இச்சூத்திரம் முடிந்தது முடித்தலென்னு முத்தி. . 

[இவ்வியலுக்குப்புறனடை] 

127, மொழியாய்சீ தொடரினு முன்னனத் தெழுத்தே. 

இது, இவ்ளியலுக்காவதோர் புறனடையுணர்த்துசின்றது. 

(இ-ள்) எழுத்த--இவ்வெழுதீதுக்கள், மொழியாய் -பத 

மாயினும், தொடரினும்--.அப்பதந்தம்மோடும் உருபோடும் 
புணர்க்தாலும், முன்னனத்து--முன்சொல்லப்பட்ட அப்பத் 
திலக்கணத்தையும் உடையனவாகும். (எ-று. 

எழுத்தியல் முற்றுப் பெற்றது. 
re
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பதம் 

[பதம் இன்னதென்பதும் அதன் வகையும்] 

128, எழுத்தே தணித்துக் தொடர்ந்தும் பொருள்தரின் 
பதமா மதுபகாப் பதம்பகு பதமென 

இருபா லாட யிய௮ு மென்ப. | ் 

இது, நிறுத்த முறையானே பதத்தினிலக்கணத்தை யறிவிக்கத் 
தொடங்கி எழுத்தினலே பதமாதலும் அது இத்தனை வகைப்படுமென் 
பதும் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) எழுத்து- எழுத்துக்கள் தாமே, தணித்தும்--ஒவ் 
வொன்றாகத் தணித்தாகிலும், தொடர்க்தும்--இரண்டு முத 
லாகத் தொடர்ந்தா௫லும், பொருள்--பிறபொருளை, தரின்-- 
காட்டுமேயானால், பதமாம்--பதமாகும், ௮த--அப்பதமான து, 
பகாப்பத (மென) -- பகாப்பத மெனவும், பகுப தமென--பகு 
பதமெனவும், இருபாலாக---இரண்டு வகையினை யுடையதா௫ு, 
இயலும்--கடக்கும், என்ப-- என்று சொல்லுவர் புலவர். 
(௪-ு.) 

[ ஒரெழுத்தொரு மொழி] 

, 189. உயிர்மவி லாறுச் தபநவி லைந்தும் 
கவசவி னாலும் யவ்வி லொன்றும் 
ஆகு நெடிலனெது வாங்குறி விரண்டோடு 
ஒரெழுத் தியல்பத மாறேழ் சறப்பின. 

இது, ஒரெழுத்தொருமொழி இவை யென்பதும் இத்தனை என்ப 
தும் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) உயிர்மவில்--உயிர் வருக்கத்திலும், மவ் வருக்கத் 
_ திலும், ஆறும்--அவ்வாறும், தப.கவில்--தவ்வருக்கத்திலும் 
பவ்வருக்கத்திலும் ஈவ்வருக்க த்திலும், ஐகந்தும்--அவ்வைந்கதும், 
கவசவில்--கவ்வருக்கத்திலும் வவ்வருக்கத்திலும் சவ்வருக் 
கத்திலும், நாலும்--கந்கான்கும், யவ்வில்--யவ்வருக்கத்தல், 
ஒன் றும்--ஒன்றும், ஆகுடமெடில்--அகுகெட்டெழுத்தா 
லாகிய மொழி நாற்பதும், கொ--கொவ்வும், அ. துவ்வும், ஆங் குறில்--ஆகுங் குற்றெழுத்தாலாகய மொழி, இரண்டோரடு-_- 
இரண்டுடஷனே, ஓரெழுத்தியல்பதம்--ஒரெழுத்தாலாகய 
மொழிகள், ஆறேம்--கரற்பத்திரண்டும், சிறப்பின-- சிறப் 
பினவாம். (எ-ஹு.)
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- உதாரணம். ஆ , ஈஉஊ. ஏ ஐ ஓ எனவும், 

மா மீ மூ மே. மை மோ எனவும், 

ar $ தா தே தை தோ எனவும், 
பா பீ. பூ பே பை போ எனவும், 

er நீ நூ நே நை நோ எனவும், 

er & — ப வைவெள எனவும், 

er F — Ge - சோ. எனவும், 

யா எனவும், தொ, து, எனவும், வரும். 

இவற்றுள், ட. ஊ..இறைச்ச, ஓ--மதகுநீர் தாங்கும். 

பலகை, பே--நுரை, கே--அ௮ன்பு, சோ--மதில், கோ-துன் 

பப்படு, து-உண்எனப் பொருள்படும். . 

இவை, 4இறப்பின? வெனவே கு, கெள, பீ, வே, எனச் 

சிறப்பில்லாதவைகளுஞ் சிலவுள வென்ற.றிக. 

[தொடரெழுத்தொருமொழி] 

180. பசாப்பத மேழும் பகுபத மொன்பதும் 

எழுத் ரகத் தொடரு மென்ப. 

இது, தொடரெழுத்து மொழியாமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) பகாப்பதம் -பகாப் பதங்கள், ஏ (ழெழுத்திறாக) 

வும்--இரண்டெழுத்து முதல் ஏழெழுத்தீறாகவும், பகுபுதம்-- 
பகுப தங்கள், ஒன்பதெழுத்தீறாகவும்--இரண்டெழுத்து மூத 

லொன்பதெழுத்திறாகவும், தொடரும்--தொடரும், என்ப-- 

என்று சொல்லுவர் புலவர். (௪-று.) 

உதாரணம். அணி, அறம், அகலம், அருப்பம் 

தருப்பணம், உத்திரட்டாதி, எ-ம், 

கூனி, கூனன், குழையன், பொருப்பன், 

அம்பலவன், அரங்கத்தான், உத்திராடத்தான், 

உத்திரட்டாதியான், ௭-ம் வரும். 

நடத்துவிப்பிக்கிறான் எனப் பகுதி.முதலிய உறுப்புகள்: 

்.... வேறுபட்டு வருன்றவைகளுக்கு இவ்வரையறை யி ல்லை 

யென்றறிக. ் 

[பகாப் பதம்] 

181. பகுப்பாற் பயனற் DOG யாகி 

முன்னே யொன்றாய் முடிக்தியல் இன்ற 

பெயர்வினை யிடையுரி நான்கும் பகாப்பதம்.
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இது, முன் பகாப்பதம் பகுபதம் என்றவற்றுள்ளே பகாப்பதங்கள். 
இப்படிப்பட்டவைக ென்பதும், இந்தனை வகைப்படுமென்பதும் 
உணர்த்துகின்றது. ன தோ 

(இ-ள்) பகுப்பால்--பிரிக்கப் படுதலினாலே, பயன ற்று 
ப்குதி விகுதி முதலாகிய பயனில்லாமல், இடுகுறியாக-- 
காரணமில்லாமல் இடப்பட்ட குறியாக, முன்னே யொன் 
ரய்-படைப்புக் காலக் தொட்டு ஒன்றா, முடிக்து--முடிக்து, 
இயல்கின்ற--நடகன்ற, பெயர் பெயர்ச் சொல்லும், 
வினை--விகசச் சொல்லும், இடை--இடைச் சொல்லும், உரி-- 

உரிச்சொல்லுமாகிய, தான்கும்--கான்கும், பகாப்பதம்-- 

- பகாப் பதங்களாகும். (எ-று. 
3 & 

‘asian. dew, 6i, நெருப்பு, காற்று என்பன பெயர்ப் 
் பகாப்பதம். 

நட, வா, உண், தின், என்பன வினைப் பகாப்பதம். 

மன், கொல், போல், மற்று, என்பன இடைப்பகாப் 

பதம். 

உ, கழி, அன்பு, அழகு, என்பன உரிப்பகாப்பதம். 

| பகுபதம்] 

192. பொருளிடங் காலஞ் சின்குணச் தொழிலின் 
, வருபெயர் பொழுதுகொள் வினப்பகு பதமே. 

இது, பருபதங்கள் இப்படிப்பட்டவைகளென்பதும், இத்தனை 
விகைப்படு மென்பதும் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) பொருள்--பொருளும், இடம்--இடமும், காலம் 
காலமும், _ சனை--உறுப்பும், குணம்--குணமும், தொழி 
லின்--தொழிலின் காரணமாக, வரு--வருகன்ற, பெயர் 
பெயர்ச் சொற்களும், பொழுது கொள்--.தெறிநிலையாகவும் 
குறிப்பாகவும் காலத்தைக் கொள்ளும், வினை--வினைச்சொற் 
களும், பகுபதம்--பகுபதங்களாகும். (எ-று.) 

, பொழுது கொள் வினை பகுபதமென்வே அவ்விருவகை 
வினையாலணையும் பெயர்களும் பகுபதமா மென்பது அருத்தா 
பத்தியாற் சொன்னாரென வறிக. 

உதாரணம். பொன்னன் — அகத்தன் 
் ஆதிரையான் - கண்ணன் 

கரியன் வ. ஐரனானா 

எனப் பெயர்ப் பகுபதம் வந்தன.
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நடந்தான் ஈகடக்கன்றான் ews er—tb, 
நடந்த  நடக்ன்ற கடக்கும் எ-ம், 
நடந்து நடக்க நடக்கின் எ-ம், 

 நடந்திலன் நடக்கின் நிலன் நடவான் ௭-ம், 

நடவாத, எ-ம், நடவாமல், எ-ம், உடன்பாட்டிலும், 
எதிர்மறையிலுங் கூடிய முற்றும், பெயரெச்சமும், வினை 

யெச்சமுமாகிய தெரிகிலைவினைப்பகுபதம் cus Bor. 

பொன்னன், ஊனன், எ-ம், கரிய, பெரிய, எ-ம், 
_ அன்றி, இன்றி, எ-ம், முற்றும் பெயரெச்சமும் வினை 
யெச்சமுமாகயெ குறிப்பு வினைப் பகுபதம் வந்தன. 

நடர்தான்-. நடந்தவன், ' பொன்னன். பொன்னவன்" 

என விருவகை வினையாலணையும் பெயர்ப்பகுபதம் வந்தன. 

[பகுபத வறுப்புக்கள்] 

1885. பகுதி விகுதி யிடைகிலை சாரியை 

சந்தி விகார மாறினு மேற்பவை 
முன்னிப் புணர்ப்ப முடியுமெப் பதங்களும். 

இது, பகுபதத்தினுறுப்புக்கள் இத்தனை என்பது உணர்த்து 
கின்றது. 

(இ-ள்) பகுதி--மு.தனிலையும், விகுதி-- இறுதி கிலையும், 
இடைஙிலை-- இடைகிலையும், சாரியை--சாரியையும், சந்தி. 

"சந்தியும், விகாரம்--விகாரமும், ஆறினும்--ஆ௫ய விவ்வாறு 
- உருப்பினுள்ளும், ஏற்பவை--பொருளமைதிக்கு ஏற்பவை 
Be, முன்னி--கினை த்து, புணர்ப்ப- அறிவுடையோர் கூட்டி. 
முடிக்க, எப்பதங்களும்--ஏவ்வகைப்பட்ட பகுபதங்களும்,. 

முடியும்--முடிவுபெறும். (எ-று.) 

உதாரணம் கூனி என்பது, கூன்இ, என பகுதி விகுதி 
யான் முடிந்தது. உண்டான் என்பது, உண் 
ட் (ஆன் என; அவ்விரண்டுடன் இடைகிலை: 

பெற்று முடிந்தது. உண்டனன்' என்பது, 
உண் ட் 9600 + 9007 என அம்மூன்றுடன் 

சாரியை பெற்று முடிந்தது. பிடித்தனன் என் 

பது, பிடி தீத அன் அன் என அசம்கான். 

சூடன் சந்திபெற்று முடிந்தது. நடந்தனன் 

என்பது, BlL.+ Bt Ft MoO + YO oar Meenas 
துடன், F5GuTo வந்த தகரவல்லொற்று மெல். 

லொற்றாதலாகிய விகாரமும் பெற்று முடிந்தது.
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பதப்புணர்ச்சக்கு விதிக்கப்பட்ட தோன்றல் முதலிய 

- மூன்று புணர்ச்சி விகாரங்களையும், வலித்தல் முதலாகிய 

வொன்பது செய்யுள் விகாரங்களையும் இது பெறுமென மாட் 

டுதலால் இது மாட்டெறிச் தொழுக லென்னு முத்தி. 

[பகுத் இன்னதென்பது] 
184. தத்தம், 

பகாப் பதங்களே பகுதி யாகும். 

- இது, பகுபத உறுப்புக்கள் ஆறனுள்ளே பின்னைய மூன்றும் புண 
ரியலுள் காட்டப்படுதலால் அவை நீங்கலாக முன்னைய மூன்றனுள்ளே . 

பருதிகள் இப்படிப்பட்டவைகளென்று உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) தத்தம் பகாப்பதங்களே--பெயர்ப் பகுபதங்க 

ள்ளும் வினைப் பகுபதங்களுள்ளும் அதன தனுடைய முன 

னிற்ன்ற பகாப்பதங்களே, பகுதியாகும்--பகுதிகளாகும். 

(எ-று) 

.... [பண்புப் பருதிக்கு எப்தியதன்மேற் சிறப்புவிதீ] 

135. செம்மை சிறுமை சேய்மை இமை 
வெம்மை புதுமை மென்மை மேன்மை 

திண்மை யுண்மை நுண்மை யிவற்றெதிர் 

இன்னவும் பண்பிற் பகாகிலைப் பதமே. 

இது, பண்புப் பகுதிக்கு எய்தியதன்மேற் சிறப்புலிதி உணர்த்து 
சின்றது. 

- (இ-ள்) செம்மை--நுண்மை--செம்மை மூதல் அண்மை 
Week Oe reo uw பதினொன்றும், இவற்றெதிர்-- இவை 

களுக் கெதிரான வெண்மை முதலானவைகளும், இன்ன 
வும்--இவைபோல்வன பிறவும், பண்பின்--பண்புப் பொரு 

_ எினின்றும், பகா--வேறு பொருள் பகுக்கப் படாத, கிலை-- 
கிலையையுடைய, பதம்--பதங்களாகும். (எ-று. 

“சொன்னிலையாற் பகுபதமாயினும் மைவிகுதிக்குப் பகு 

Bu Quran gs வே.று பொருளில்லாமையின் பண்புப்பகா 
_ நிலை என்னாது பண்பிற் பகாகிலை யென்றார். இது சொற் 

பொருள் விரித்தலென்னு முத்த. செம்மை, சிறுமை, சேபப்மை, 
Soo, மூதலிய வாய்பாடுகள் எடுத்துக்காட்டலென்னு 

முத்தி. 
196. ஈறு போத லிடையுகர மிய்யாத 

லாதி நீட லடியகர மையாத 
. ஐன்னொற் நிரட்டன் முன்கின்ற மெய்திரித 
லினமிக லினையவும் பண்பிற் இயல்பே.
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இதுவுமது:-- 

( இ-ள் )- ஈறு--இறுதியிலுள்ள மை விகுதியான து, 

-போதல்--கெடுதலும், இடை--நடுகின்.ற, . உகரம்--உகரமா 

னது, இய்யாதல்-- இகரமாதலும், ஆதி--முதனின்ற குறிலா 

னது, கீடல்--நெடிதாதலும்,. அடியகரம்--முதனின். ற அகர. 

மாரன து, ஜயாதல்--லகாரமா தலும், தன்னொற்று--தன் மெய் : 

யரனது, இரட்டல்--நடுவே மிகுதலும், முன்னின். ற மெய்... 

முன்னின்ற, மெய்யானது, திரிதல்--வேறொரு மெய்யாதலும், 

இனம்--வருமெழுத்திற்கு இனவெழுத்து, மிகல்--மிகு தலும், - 

 இனையவும்--இவை போல்வன பிறவும், பண்பிற்கு--அப் 

பண்பினுக்கு; இயல்பு--இயல்பாகும். (எ-று. 

இவ்விகாரங்கள் பதப் புணர்ச்இக்குங் கொள்க. இதுஒப் 

£9ன் முடித்தலென்னு முத்தி, சி 

உதாரணம். கல்லன்--நன்மையின் மை விசூதி கெட்டது. 

கரியன் --கருமையின் மை விகுதி கெட்டு நடுகின் ற 

உகரம் இகரமாயிற்று. 

பாச பசுமையின் மை விகுதி செட்டு, ஆதி 

நீண்டது. 

பைந்தார்--பசு மையின் மை விகுதியும், நடுகின்்ற உயிர் 

மெய்யுங் கெட்டு 'வருமெழுத்திற்கு இனவெழுத்தும் மிகுந்து ' 

மூதலிலிருக்த அகரம் ஐகாரமாயிற்று. 

வெற்றிலை-வெறுமையின் மை விகுதி கெட்டுத் தன்ஞெக் 

மிரட்டியது. 

சே தாம்பல்--செம்மையின் மை விகுதி போய் ஆதி சீண்டு 

முன்னின்ற மகரமெய் தகரமெய்யாகத்திரிக்தது. 

இவ்விகாரங்கள். அன்பன் அழகன் முதலிய வாய்பாடு 

களுக்கு அடையாமல் செம்மை முதலிய வாய்பாடுகளுக்கே : 

அடைய வைத்தலால் எடுத்தமொழியி னெய்தவைத்தலென்னு 

முத்தியாம். 

[தெரிநிலை வீனைப்பருதிகளுக்கு வின்னர்] சிறப்பு as] 

137. sam wy Qe. Garona | 

கொப்போ வெளஉரி லுண்பொருக் இருந்தின் 

. தேப்பார் செல்வவ் வாழ்கேள் அஃகென்று 

எய்திய விருபான் மூன்றா மீற்றவுஞ் 

செய்யெ னேவல் வினைப்பகாப் பதமே.
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இது, தெரிநிலைவினைப்பகுதிக்கு ்திடறாத் Spun விதி. 

உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) ஈட அஃகென்று- கட வாமடி ௪ AG கூ வே வை 

கொ போ வெள் உரிஞ் உண் பொருக் திரும் நின் தேய் பார் 

சல் வவ் வாழ் கேள் ௮ஃகு என்று, எய்திய-- மு தனிலையாகப் 

பொருந்திய இருபான் . மூன்றும்--இருபத்து மூன்றாகும், 

ஈற்றவும்--உயிரும் மெய்யும் குற்றியலுகரமுமாகிய ஈற்றை 

யுடைய இவை முதலாகிய வாய்பாடுகளெல்லாம், செய்யென்..... 

செய்யென்டுன் ற, ஏவல்--ஏவலினது (பகாப்பதம்) பகாம்' 

பதமாயெ பகுதியும், வினை--மற்றை விளைகளுக்கும், பகாப் 

பதங்களாகிய பகுதியும், ஆம். (ar று. ys 

| - விகற்பத்தின் மூடித்தலென்னு முத்தியால் இருப்த்அ 
- மூன்று ஈற்றனவாக விகற்பித்து எடுத்துக் காட்டும் வாய்பாடு 

களெல்லாம் . . இப்பொதுவாய்பாட்டிலே  யடங்குமென்பார் 

“முடிந்தது முடித்தலென்னுமுத்தியால் செய்யெனவுங் கூறிஞர். 

கெய்யென் வினைப்பகாப்பத மென்றவளவிலே செய்யெ 

னேவற் பகாப்பதமும் அடங்குமாயினும் முதனிலைகளேவற் 
பொருளுணர்த்தாமல். ஆய்விகுதியோடு புணர்ந்துகின்று 
உணர்த்துமென் றறிவித்தற்கு வேறு கூறினார். 

அம்முன்னீலையேவலொருமை யெதிர்காலவிளைமுந்றிற்கு 
வரும். ஆய்விகுதி குன்றியும் வரும். 

இதுபோலவே விகுதி புணர்க்துகெட்டு. கிற்குஞ் சொத 

கள் இன்னும் பல உண்டு. அவையெல்லாம் பகுபதம் முடிக் 
கும்போது காண்பிக்கப்படும். 

(ஏவற் பருதிக்கு உதாரணம்:--) 

நடவாய், வாராய், உண்ணாய், இன்னாய், அஃகாப், எ-ம், 
கட, வா, உண், தின், அல்கு, எ-ம், வரும். 

(மற்றை வினைப்பகுதிக்கு உதாரணம்) 

நடந்தான் வைத்தான் இருமினான் 
வந்தான்  நொந்தான் இன்றான் 

மடித்தான் போயினான் தேய்த்தான் 
சீத்தான் வவ்வினான் பார்த்தான் 
விட்டான் உரிஞினான் சென்றான்
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கூவினான்... : உண்டான்... வவ்வினான் 

வெந்தான் பொருமினான் வாழ்ந்தான். 

கேட்டான் ௮ஃகினான் எனவரும். 

இங்.நால்ர்சிரியர் வடதான் மேற்கோளாக ஒரு மொழி 

கஜா விதந்து பகாப்பதம் பகுபதம் எனக் காரணப்பெயர் 

தாமே இட்டு, எழுத்தே” என்னுஞ் சூத்திரமுதல் இது 

வரைக்கும் பகாப்பதம் பகுபதமெனப் பலதரஞ்சொல்லுதல் 

தன்சுறி வழக்க மிகவெடுத்துரை த்த லென்னுமுத்தி. 

இத் தெரிகிலை வினைப்பகுதிகள் விகுதியோடு புணரும் 

போது, தொழுதான் உண்டான் எனச்சில இயல்பாதலல்லா 

மலும், செல் சேறல் என முதனீண்டும், தர, தந்தான்; 

எனத் தனிடெடில் குறு௫ியும், சா செத்தான் என முதலா 

காரம் எகரமா௫யும், கொணொ கெரணர்ந்தான் என முதலய 

லெழுத்துக் குறுகி ரகரமெய் விரிந்தும், விரவு - விராவினான்* 

என நடுக்குறில் நீண்டும், முழுகு மூழுனொன் என இயல் 

பும் விகாரமுமாக உறழ்க்தும், வா வருகிறான் எனத் தனி 

நெடில் குறுஇ ஒருயிர்மெய் விரிக்தும், கல் கற்றான் என 

ஈற்றுமெய் வருமெய்யாகத் திரிந்தும், செல் சென்றான் என 

ஈற்றுமெய் வருமெழுத்திற்கு இனமாகத் திரிக்தும், இன்னும் 

பலவாறு விகாரப்பட்டு ௨ வரும். 

தா இவை முறையே காத்தான், செத்தான். 

த்தான், எனவும், கல், கில்,புல், சொல் இவை கற்றான், கின் 

ரான்), புல்லினான், சொன்னான் எனவும், ஒரு கிகராகிய பகுதி 

கள் பல விதமாக விகாரப்படுவதால் அவையெல்லாம் தணித் 

தனிச் சொல்லப் புகுக்தால் விரியுமாதலால் செய்யுள் வழக்கத் 

தையும் உலக வழக்கத்தையும் பார்த்துச் செய்யுள்விகாரமும் 

புணர்ச்சிவிகாரமூங் கொண்டு அமைத்துக் கொள்க. 

கா, சர, 

தெரிநிலை வினைகள்:-- ௧௨-வா மூதலா௫ய முதனிலை 

விளைப்பகுதிகளிலிரும்தல்லாமலும் சிறுபான்மை கடைக் 

கண் - கடைக்கணித்தான்,  இத்திரம் சஇத்திரித்தான் எனப் 

பெயர்ச்சொற்களிலிருக்தும், போல்--பொன் போன்றான், 

நிகர--புலி நிகர்த்தான் என, இடைச்செரற்களிலிருக்தும், 

மால்--மாலும், சால்--சரன்றான், செம்மை--சேந்தான்; 

சிறுமை -சிறுத் தாண், என உரிச்சொற்களிலிருக்கும், 

19 Ma Gd.
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... [ஏவற்பகுதீக்கு எய்தீயதன்மேற் சிறப்பு வித்]. 

138. செய்யென் வினை வழி விப்பி தனிவரின் — 
செய்வியென் னேவ லிணையின்' Grae. . 

இது, ஏவற்பருதிக்கு எய்தியதன்மேற் சிறப்பு வித் கூறுகின்றது. 

- (இ-ள்) செய்யென்--செய் யென்னும் வாய்ப்பாட்டு, 

. வினைவழி- முதனிலைத் தனிவினையின் பின், விப்பி--வின் 

விகுதியாவது பிவ்விகுதியாவது, தனிவரின்--தணித்து வருமா 

மின், செய்வியென்னேவல்--செய்யென்னு மேவலின் 

மேலோரேவலாய்ச் செய்வி யென்னும் வாய்பாட்டேவற்பகுதி 

யாம், இணையின்--அவ்வினையின் பின் இந்த விகுதிகள் தன் 

னோடும் பிறிதோடும் இணைந்து வருமாயின், ஈரேவல்--செய் 

விப்பி யென்னும் வாய்பாட்டேவற் பகுதியாம். (எ-று. 

உதாரணம். கடப்பியாய்--நடப்பிப்பியாய், வருவியாய்--வரு 

விப்பியாய், எனவரும். 

சிறுபான்மை, . உரையிற்கோடலென்னு முத்தியால், 

கு,௬,டு, Si, 4, Hi or oar & ஆறு விகுதிகளுள் ஒன்று பெற் 

றும், சல பகுதிகள் விகாரப்பட்டும் அப்படி வருமெனக் 

கொள்க. ் ் 

உதாரணம். போ--போக்கு, ௩ட--நடத்து, 
பாய் பாய்ச்ச, எழு-- எழுப்பு, 

உருள்--உருட்டு,  துயில்--துயிற்று எனவும், 

இயங்கு--இயக்கு; ஆடு---ஆட்டு; 

திருந்து--திருத்து, தேறு--தேற்று, 
தோன்று--தோற்று, உருகு--உருக்கு, 

எனவும் வரும். 

[வினைப் பருதிக்குப் புரனடை] 

199. விளம்பிய பகுதிவே ரூ.தலும் விதியே. 

இது வினைப்பகுதீக்காலதோர் புறனடை உணர்த்துசின்றது. 

. (இ-ள்) விளம்பிய பகுதி--ஏவற்பகுதிவேரறு தல்போல: 
: அதன் பின்னே சொல்லப்பட்ட மற்றைய வினப்பகுதிகள், 
வேரு தலும்--வேறுபடு தலும், விதியே-விதியேயாகும்.(எ-..ு.) 

உதாரணம். நடத்தினான், நடப்பித்தான், ஈடத்துவிப்பித்தான் 
என வரும். இங்கே தன்வினைப்பகுதிகள் பிற . 5.2 
வினைப்பகுதிகளானமை si oom.
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digs 
140. 3 OF 2 OF. அள்ஆள் அர்ஆர் பம்மார் 

AY OHM! GT GOT GF GOT YOY OT , 

'அ௮ம்.ஆம் எம்ஏம் ஒமொ டும்ஞூர் 

கடதற ஜ.ஆய் இம்மின் இர்ஈர் 
ஈயர் கயவு.ம் என்பவும் பிறவும் 

வினையின் விகுதி பெயரினுஞ் சிலவே. 

“இது விருதிகள் இப்படிப்பட்டவைகளென்று உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) அன், என்பவும்--அன் முதல் முப்பத்தேழாகச் 

சொல்லப்பட்டவைகளும், பிறவும்--இவைபோல்வன பிற 

வும், வினையின் விகுதி--வினைப்பகுபதங்களின் விகுதிகளா 
கும், பெயரினும்--பெயர்ப்பகுபதங்களினும், சில---இில விகுதி 

களாகும். (௪-ு.) ்் 

அன் விகுதி தன்மைக்கு எதிரது போற்றலென்னுமுத்தி . 

யால் சேர்க்கப்பட்டதாகலின் வலியு நுந்த்தற்குப் பின்னுங் 

கூறினார். 

உதாரணம். நடக்தனன்; நடச்தான், நடச்தனள், கடந்தாள், 

நடந்தனர், ஈடக்தார், நடப்ப, நடமார், நடந்தன; 

நடவா, உண்ணு, உண்டு, நடந்து, கூயிற்று, 

BB SO OT, நடந்தேன்; நடப்பல், ஈடப்பன், 

நடப்பம், நடப்பாம், கடப்பெம், நடப்பேம், 

நடப்போம், நடக்கும், உண்டும், கடத்தும், சேறும், 

நடக்தனை, நடந்தாய், நடத்தி, நடமின், நடந்தனிர், 

தடந்தீர், நிலீயா,டக்க,வாழிய,நடக்கும், என வரும். 

பிறவு மென்றதனால், நடக்திடு, எழுக்திரு, அருளு, wea, . 

அழேல், சொல்லிக்காண் என, இடு, இரு, ௨, ஆல், ஏல், 

காண் முதலியனவும் வரும். இவையெல்லாம் தெரிகிலைவினை 

முற்றுகள். 

வினைக்குறிப்புமுற்றுகள் குறிப்பாகக் காலங் காட்டுவன 

வாதலால் இந்த விகுதிகளுக்குள்ளே தாமே காலங்காட்டும் 

விகுதிகளொழிந்த மற்றவைகளோடு வருமெனக் கொள்க. 

உதாரணம். குழையன் ... குழையான் 

குழையள் குழையாள் 

குழையர் குழையார் 

குழையன் FG SG 

குழைய குழையிற்று
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குழையினென் குழையினேன் 

குழையம் குழையாம் | 

். குழையினெம் குழையினேம் 

குழையினோம் குழையினை 

. - குழையாய் வில்லி குழையினிர்* - , 

குழையீர் என வரும். 

(பெயரினுஞ்சில' வென்றதனால் இவ்விகுதிகளுள், அன்டி. 

ஆன், அள், ஆள், அர், Bi, AB, இ, மார் எனவருகின் றவை 

களுடனே, மன், மான், கள், வை, தை, கை, பி, முன், அன், ன், 

ள், ர், வ்மெய்கள் முதலியனவைகள் பெயர் விகுதிகளாம். 

உதாரணம். GPUS, வானத்தான் குழையள், வானத்தாள்; 
் குழையர்,வான த்தார், குழையன, யாது,பொன்னணி, 

தேவிமார், வடமன், கோமான், கோக்கள், அவை, 
எந்தை, எங்கை,எம்.பி,எம்முன், தோன்றல், பிறன், 

பிறள், பிறர், ௮வ் எனவரும். 

இன்னும் “வினையின் விகுதி பெயரினுஞ்சில'வென் ஐதனா 
அம் *பிறவு' மென்றதனாலும் பலவகைப்பட்ட வினைகளுக்கும் 
பெயர்களுக்கும் இவ்விகுதிகளுக்குள் அடங்கியும் அடங்கா 
மலும் வரும் விகுதிகளெல்லாம் கொள்ளப்படும். 

தெரிநிலைவீனைப்பெயரெச்ச விருதிகள்: ௮, உம், இவை பெய 
ரெச்சவினை விகுதிகளாம். 

உதாரணம். கடத்த, நடக்கின்ற, கடக்கும், எனவரும். 

தெரிநீலை வீனையெச்ச விருதிகள்:-- ௨, பழ ஆ. ஊ, என, ௮, இன், 
இய,இயர், வான்,பான்; பாக்கு, இ,ய்,ர, ஆல், கால், ஏல், ஏனும், | ated, மை, Gu, 1,5), இவை மூதலானவைகளும் all Sor 

் யெச்ச வினைவிகு திகளாம். 

உதாரணம். ஈடச் தது உண்ணியர் ஒலித்தக்கால் 
உணகுபு வருவான் கடக்குமேல் 
உண்ணா உண்பான் கடக்குமேனும் 
உண்ணூ£ உண்பாக்கு காண்டலும் 

உண்டென ஒடி. 
உண்ணாமல் 

உண்ண போய் உண்ணாமை 
தடல்கின் உணற்கு உண்ணாமே 
உண்ணிய நடந்தால் அல்லது 

அன்றி எனவரும்
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தொழிற்பெயர் விருதிகள்:-- தல், ௮ல், ௮ம், ஐ, கை, வை, கு, 

Lf 25 B, சி, வி, உள், காடு, பாடு, அரவு, ஆனை, மை, து இவை 

முதலியன Geng pour. aNeBeormb. 

உதாரணம். கடத்தல் போக்கு விக்குள்' 
ஆடல் நடப்பு FTES 

வாட்டம் : வரவு கோட்பாடு 

- கொலை : மறதி தோற்றரவு 
தடக்கை புணர்ச்சி வாரானை 

பார்வை புலவி நடவாமை 

பாய்த்து எனவரும். 

BNA GS) ஈடக்தத.-ஈடக்்ற த... ஈடப்பது எனக் 
காலவிடைகிலையோடு கூடியும் வரும். 

பண்புப்பெயர் விகுதிகள் :--மை, ஐ, ௪,பு, ௨, கு, DO, Dy அம், 
தர் இவை முதலியன பண்புப்பெயர் விகுதிகளாம். ் 

உதாரணம். ஈன்மை மாண்பு கன்றி 
. தொல்லை மழவு சன்று 

மாட்டி நன்கு சலம் 

நன்னர் எனவரும். 

எதிர்மறை விருதிகள்:-- இல், . அல், ஆ இவை எதிர்மறை 
எருகிகளால். 

“உதாரணம். நடந்திலன் -- கடக்கன்.நிலன் — நடக்லென் . 
"நடக்கலன் -- நடவாதான். . -- எனவரும். 

... பிறவினைலிருதீகள்:-- வி, பி; கு, கூடு, அபூ: இவை 
பிறவினை விரு.திகளாம். ் 

உதாரணம். வருவித்தான்--உருட்டினான் 
நடப்பித்தான்--நடத்தினன் 
போக்கினான். எழுப்பினான் 
பாய்ச்சினான்--துயிற்றினான் எனவரும். 

கரை; தேய் என வருகிற தன்வினை பிறவிளைகளுக்குப் 
பொதுவாகிய முதணனிலைகள் எறுபான்மை இவ்விகுதி 

வேண்டாமல்--சரைத்தான்- தேய்த்தான் 

கரைத்திலன்--தேபய்த்திலன் 
கரைக்கன் றான் -தேய்கிடன்றான் 
கரைக்கன் நிலன்--தேய்க்கின் நிலன் 
கரைப்பான் தேய்ப்பான் 

கரைக்கான்--தேய்க்கான். எ-ம்,
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_ பிறவினைப். பொருளைத் தரும்போது வல்லெழுத்துமிக்கும், 

BOOT BE BTC கரைக்கின் நிலன் - 

கரைந்திலன் . கரைவான் ' 

கரைக்கிறான் கரையான் - 

எனத்தன்வினைப் பொருளைத் தரும்போது வல்லெழுத்து 

மிகாமலும் வரும் என்றறிக. _ * 

இன்னும் இ ஐ ௮ம் விகுதிகள், அலரி, பறவை, எச்சம், 

என வினைமுதற் பொருளையும், ஊருணி, தொடை, தொல் 

்.. தரப்யியம், எனச் செயப்படுபொருளையும், மண்வெட்டி, 

. பரர்வை, நோக்கம், எனக் கருவிப்பொருளையும் உணர்த்தி 

- இரும்... 

விடு, ஒழி, . விகுதிகள், வந்துவிட்டான்; கேட்டொழிக் 

தான், எனத். துணிவுப்பொருகா உணர்த்திவரும். 

கொள் விகுதி அடி.த்துக்கொண்டான், கடித்துக்கொண் 

டான், எனத் தற்செயலுணர்த்திவரும். படு, உண் விகுதி 

கள், கட்டப்பட்டான்; கட்டுண்டான், எனச் செயப்பாட்டு 

வினைகளுக்கு வரும். மைவிகுதி, ஆண்மை, பெண்மை எனது 

தன்மைப் பொருஞணர்தீதும். 

எல்லாப்பொருளிலும் வரும் எல்லாவிகுதிகளையும அளவு 

செய்தல் கூடாமையால் அதிகமாக வழங்குகிற சில விகுதி 

.... களக் காட்டினோம். 

பொன்னன், கரியன் என வருஇன்றவை முக்காலங்க 

 @har ஒன்றைக் குறிப்பாகக் காட்டும்போது வினைக்குறிப்பு 

் மூற்று பகுபதங்களாம். எட்டுவேற்றுமைகளுளொன்றை 

 டியற்று வரும்போது பெயர்ப் பகுபதங்களாகும். : அவ்வி 

ரண்டையுங் கொண்டு வரும்போது வினைக் குறிப்பு மூற்றாலணை 

யும் பெயர்ப் பகுபதங்களாகும். 

நடந்தான். வந்தான், என வருகின்.றவை காலங் காட்டும் 

போது  தெரிகிலைவினைமுற்றுப் பகுபதங்களாம். காலங் 

காட்டுதலுடனே வேற்றுமையேற்கும்போது தெரிநிலை 

வினைமுற்றாலணையும் பெயர்ப் பகுப தங்களாம். இவையே 

ஒன்றுக்கொன்று வேறுபாடாம்.
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[Guuieor p20] 

141. இலக்கெயங் சண்டதற் இலக்கண மியம்பலின் 

_ பகுதி விகுதி பகுத்திடை கின் றதை 

வினைப்பெய ரல்பெயாக் இடைகிலை யெனலே; 

இது, இடைநிலையாமாறு அறிளிக்கத் தொடங்கி பெயர்க்கு இடை 
நிலை உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) இலக்கியம் -- அறிவுடையோராலே கியமிக்கப் 

- பட்ட இலக்யெத்தை, சண்டு--பரர்த்து, அதற்கு--அவ்விலக் 
இயெத்திற்கு, இலக்கணம்---அவ்விலக்கியத்தினமைதியே யிலக் 
கணமாக, இயம்பலின்--சொல்லுதலால், பகுதி-முன் Gera 

லப் பட்ட பகுதியையும், விகுதி -- விகுதியையும், பகுத்து -- 
பிரித்து, இடைகின் றதை -- நடுகின்றதை, வினைப்பெயரல் 
பெயருக்கு--வினையாலணையும் பெயரல்லாகத பெயர்கட்சூ, 
இடைகிலையெனல்--இடைகிலை யென்று சொல்லுக. (௪-.று.) 

உதாரணம், அறிஞன் -- ஞகரவிடைகிலை 

ஒஓதுவான் -- வகரவிடைகிலை 

வலைச்சி - சகரவிடைகிலை 
வண்ணாத்தி -- தகரவிடைகிலை 

மற்றவையு மிப்படியே வருதல் காண்க. 

[இறந்தகால வீனையிடைநிலை] 

142. தடறவொற் றரின்னே மைம்பால் மூவிடத்து 

இறந்த காலம் தருந்தொழி Sones. 

இது, இறந்தகால் வீனைக்கு இடைநிலை உணர்த்துசின்றது. 

(இ-ள். தடறவொற்று -- தகர டகர றகர மெய்களும், 
இன்--இன்னும், ஜம்பான் மூவிடத்து -- ஜம்பான் மூவிடங் 

களிலும், இறந்தகாலம் -- இறக்ககாலத்தை, தரும்--கரட்டு 

இன்ற, தொழில்--வினைப் பகுபதங்களுடைய, - இடைஇடை 
நிலைகளாகும். (௪-று.) 

உதாரணம். நடந்தான்; நடந்தாள், நடர்தார், நடந்தது, நடக் 

கன, நடந்தேன், கடந்தோம், கடந்தாய், ஈடந்திர், 

எ-ம், உண்டான், எ-ம், சென்றான், எ-ம், உறங் 
இனான், எனவும், வரும். 

10
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இன்: இடைகிலை எஞ்சியது எனக் கடை குறைக்தும், 

போனது TOT Ase குறைத்தும், வரும், WH mamas 
ம ஹ் mp; டத் fH 3 

மிப்படியே. 

[ நிகழ்கால் விடைநீலை] 

143. ஆகின்று இன்று ணெறுமூ விடத்தி 
னைம்பால் கிகழ்பொரு தறைவினை யிடைகிலை. 

"இது, நீகழ்கால வீணைக்கு இடைநீலை உணர்த்துகீன்றது. 

(இ-ள்.) ஆகின்று ஆகின் றென்பதும், இன்று..இன் 

றென்பதும், கிறு -- இலுவென்பதும், ஜம்பான்- முவிடதி 

தின் -- ஐம்பால் மூவிடங்களிலும், கிகழ் பொழுது -- கிகழ் 

காலத்தை, அறை--காட்டுன்ற, வினை வினைப் பரூபதன் 
களினுடைய, இடைகிலை-- இடைகிலைகளாகும், (எ-று. 

உதாரணம். கடவாகின்றான், நடக்இன்றான்,  கடக்கிறாண், 

எனவரும். மற்றவைகளு மிப்படியே. 

[எதீர்கால விடைநீலை] 

148, பவ்வ மூவிடகச்தைம்பா லெதிர்பொழு 

இசைவினை யிடைகிலை யாமிவை சலவில, 

இது, எதிர்கால் வினைக்கு இடைநிலையும், முக்கால வீடைநீலை 
களுக்கு ஆவதோர் புறனடையும் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள். பவ்வ-- பகரமெய்யும் வகரமெய்யும், ஜம்பான் 

ரூவிடத்து--ஐம்பான் மூவிடங்களிலும், எதிர்பொழுது எதிர் 
காலத்தை, இசை -- காட்டுகின்ற, வினை -- வினைப்பகுபதவ் 

களுடைய, இடைகிலையாம்--இடைகிலைகளாகும், இவை--இம் 

முக்கால விடைகிலைகளும், சல -- இல ஆற்றெச்சங்களுக்கு, 

இல. இல்லை. (எ-று. 

உதாரணம். தடப்பாண், வருவான், எனவரும். மற்றவைகளு 

மிப்படியே. 

இவை சிலவில' வெல் றதனால் விகுதியாவது பகுதியாவது 
வேறிடைசிலையாவது காலங்காட்டுமென்பஅ பெற்றாம். அவை 

பின்வருஞ் சூத்தி ர்த்திற் காண்_, 

[காலங் காட்டும் விகுதி] 

145. றவ்வொ டுகர வும்மைகிகழ் பல்லவும் 

தல்வொ டி.றப்பு மெதிர்வும் டவ்வொடு 
கழிவுப் கவ்வொடு எதிர்வுமின் னேவல்
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வியங்கோ ளிம்மா ரெஇர்வும் பாந்தம் 
- செலவொடு வரவுஞ் செய்யுகிகழ் பெதிர்வும் * 
எதிர்மறை மும்மையு மேற்கு மீங்கே. 

இது, முன் சூத்திரத்தில் இவை சிலவில வென்ருர், அவை யிவை 
என்பது உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள். றவ்வொடு -- றகர மெய்யோடு கூடிய, பிகழ். 
பல்லவும்--- இறந்த காலத்தையும் எதிர் காலத்தையும், தவ் 

வொடு--தகர மெய்யோடு கூடிய, (உகரவும்மை--உ௧ர விகு 

தியும் உம்- விகுதியும், இறப்புமெதிர்வும்--இறந்த காலத்தை 
யும் எதிர்காலத்தையும், டவ்வோடு-- டகர மெய்யோடு கூடிய 

(உகரவும்மை--உகர விகுஇயும், கழிவும்-- இறந்த காலத்தை 
யும், கவ்வொடு--ககர மெய்யோடு கூடிய, (உகரவும்மை)-- 

் உகர. விகுதியும் உம் விகுதியும், எதிர்வும் -- எதிர்காலத்தை 
யும், மில் -மின்விகுதியும், ஏவல்--முன்னிலையேவல் விகுதி 

களும், வியங்கோள் -- வியங்கோள் விகுதிகளும், இ--இகர. 
விகுதியும், மார்-மார் விகுதியும், எதிர்வும் -- எதிர்காலத்தை 
யும், பாந்தம் -- பகரவிகுதி, செலவொடுவரவும் -- இறந்த 

காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும், செய்யும் - செய்யுமென் 

னும் வாய்பாட்டு முற்றுவிகுதி, கிகழ்பெதிர்வும்--கிகழ் காலத் 
தையும் எதிர் காலத்தையும், எதஇிர்மறை--எதிர்மறை ஆகார -: 

விகுதி. மும்மையும்--மூன்று காலத்தையும், ஏற்கும்--ஏ.ற்று 

- வரும், ஈங்கு--இவை சிலவில வென்றவைகளுள். (௭-.று.) 

உதாரணம். சென்று -- சென்றும் -- இ 
4 

சேறு சேறும் - 

வந்து ௮ வுந்தும் — @ 

வருது -- வருதும் — oF 

உண்டு -- உண்டும். 4 இ 

் உண்கு -- உண்கும் --ஏ 

உண்மின் -- உண்ணு 
உண்க சேறி உண்மார்] 
Dwr — @—er 
உண்ணும் -- &)—or 

உண்ணால்.... இ-- நி.௮அஏ எனவரும், 

காலங்காட்டும் விகுதிகளை மட்டும் சொல்லிக் அரலங்காட் 

டும்பகுதியையும் பிற இடைஙிலையையும் சொல்லாமையால் 
அவை சிறுபான்மை வரும். வர்தவிடங்களிற் கண்டுகொள்க 

வென்றாராயிற்று,
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- அவை வருமாறு:-- தொட்டான், உற்றான், புக்கான், 

என.டு, கு, அ என்டிற மூன்றெழுத்துக்களுள் ஒன்று ஈறு ' 

- இய சில குறிலிணைப் பகுதிகள் விகாரப்பட்டு இறக்தகாலங் 

சாட்டும். 

... என்மனார், என்றிகனோர், போயது, என மன், இசின் 

யகரமெய் இம்மூன் Non நிலைகளும் இறக்தகாலங காட்டும். 

, உண்ணாடடக்தான் -- உண்ணாவிருக்தான் _. என ஆகி 

டந்து -. ஆவிருந்து இரண்டிடைஙகிலைகளும் நிகழ்காலமும், 

என்மர்--என மகரவிடைகிலை இறக்தகாலமுங் காட்டும். - 

ஈங்கே' யென்ற மிகையால், வருதி என இகரவிகுதி நிகழ் 
காலங் காட்டுதலையும், எச்ச விகுதிகள் காலங் காட்டுதலையும் | 

. அமைத்துக் கொள்க. 

இணி, பகுதி விகுதி முதலிய வுறுப்புகளாற் பகுபத 
முடிக்குமாறு :-- 

பொன்னன் என்கிற உயர்திணை யாண்பால் ஒருமைப் 
படர்க்கைப் பொருட்பெயர்ப் பகுபதத்தை முடிக்குமிடத்து 

(பொருளிடங் கால! மென்னுஞ் சூத்திர விகுதியால் பொன் 
என்னும் பகுதியை முதலில் வைத்து, அதன் பின் “அன் 
ஆன் அள் ஆள்' என்னுஞ் சூத்திர விகுதியால், உயர்திணை . 
யாண்பாலொருமைப் படர்க்சையைக் வாட்டுகற, :அ௮ன் விகு 

். தியைவருவித்து. பொன்*௮ன் என வைத்து :தணிக்குறின் 
-முன்னொற்றுயிர் என்னுஞ் சூத்திர விதியால் ௮ந்த னகர 
மெய்யை இரட்டித்து, பொன்டன்௮ன் என வைத்து, 
உடன் மேலுயிர், என்னும் சூத்திரவிதியால், அகரவுயிரை 
மிகுந்த னகரமெய்யின்மேலேற்றி பொன்னன் எனமுடிக்க, 

.நடந்தனன் என்டுற உயர்திணை யாண்பால் லொருமைப் 
படர்க்கை இறந்தகாலங்காட்டும் வினமுகற் றெரிகிலை வினை 
முற்றுப் பகுபதத்தை முடிக்குமிடத்து, “ஈடவா? வென்னுஞ் 

சூத்திர விதியால் நட வென்னும் பகுதியை முதலில் வைத்து 

அன் ஆன் அள் ஆள்' என்னுஞ் சூத்திர விதியால், உயர் 
திணை யாண்பாலொருமைப் படர்க்கையைக் காட்டுகின்ற 

௮ன் விசூதியை அதன்பின் வருவித்து, க௩ட--அ௮ன் என 
வைத்து; “கடறவொற்றின்னே' என்னுஞ் சூத்திர விதியால் 
இறந்தகாலங் காட்டுத் தகர விடைநிலையை அவ்விரண்டற்குக் 

நடுவிலே வருவித்து, கட--த்--௮ன் எனவைத்து அன் ஆன்,
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வென்னுஞ் சூத்திர விதியால் இடைகிலைக்கும் விகுதிக்கு 
மிடையிலே அன் சரரியை வருவித்து, நட தட அன் அன் 

என வைத்து உடன்மேலுயிர்வக்தென்னுஞ் சூத்திர விதி . 

யால் இடைகிலைக் தகர மெய்யின்மேலே சாரியை அகர 
வியிரை யேற்றி நட தன், ௮ன் என வைத்து, “இயல்பி 
னும்” என்னுஞ் சூத்திர விதியால் இடைஙகிலைத் தகரத்தை மிகு 

- வித்து, உட தீ தன். ௮ன், என வைத்து வலித்தல் மெலித்த 
லென்னுஞ் சூத்திர. விதியால் மிகுந்த தகர வல்லொற்றை' 

மெல்லொற்றாக் ஈடர்தனன் என முடிக்க. 

நட உண் என வருகிற முன்னிலைவேல் வினைகளிலே 
ஆய்விகுஇியும், கடவான்--நடவேன்--நடவாய் என் இற எதிர் 
மறை வினைகளிலே ஆவென்னும் எதிர்மறை விகுதியும், 
கொல்களிறு--ஓடாக்குதிரை என்பவைகளிலே கொன்ற, 
கொல்கின்று, கொல்லப்படாத என :வருகற பெயரெச்௪ 
வினை விகுதிகளும், வரிப்புனை பக்து--இதில் வரிந்து என 
வருகிற வினயெச்௪ விகுதியும், சொளவாருங்கள், வருகேர்..- 
இதில் கோவார் என வருகிற முற்றுவினை விகுதியும், முடி. அடி 
என்பவைகளிலே முடித்தல் அடித்தல். என வருகிற தொழிற் 
பெயர் விகுதியும், சாய்தீதல் இவைகளில் வினை முதற் பொரு 
ஞணார்த்தும் இகர விகுதியும், உண்--எழுத்து-- இவைகளிலே 

செயப்படு பொருளுணர்த்தும் ஐ விகுதியும், புணர்ந்து. 

குன்றின. அவ்விகுதிகள் புணர்ந்த குன் நினாலும் புணர்ந்து 
இன்றாற் போலவே பொருளுணர்த்தும். 

வடமொழியாக்கம். 

[ஆரியமொழி தமிழில் வடமொழியாதல்]| 

146. இடையின் நான்கு மீற்றி லிரண்டும் 
அஒலா வச்சை வருக்க முதலீறு 

பவ்வாதி நான்மை னவ்வாகு மையைம் 

பொதுவெழுத் தொருக்தகா லேமழுச் திரியும். 

இது, ஆரிய மொழிலீகாரப் பட்டுத் தமிழில் வந்து  மொழியாமாறு 

அறிவிக்கத் தொடங்கி அவற்றின் பொது விதி உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) இடையில்--ஆரியத்தில் ௬, ஞூ, 8, 689) உ, ஊ, 

85௨, வெ, ஓ, ஒள); ௯௦௨ ௪: ஏன்டுற உயிர் பதினா றஊனுள் 

நடுவிலிருக்கன்ற, கான்கும் 853 4 ளு என்கிற நாலெ 

முத்துக்களும், ஈற்றில்--சடையிலிருக்கன் ற, இரண்டும்-- 

௯௦ ௪: ஏன்டுற இரண்டெழுத்துக்களும், ௮ல்லா--நீங்கலரகிய,
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அச்சு--௮, அ, இ, ஈ;௨, ௨, ஏ, ஓ, ஒள, என்கிற பத்து 2.ிர் 

களும். ஜவருக்கம்--௬ வ ௮ வ.உ. அமை கக்கு 
டி௦௦ உண Swen ௫௪ 

வஹ்எயஹம& 

ur Ov wo of a ot MO25 ஷ்ப 

என்கிற மெய் முப்பத்தேழு ரகர மிதலைச்தெழுத்துக்களா 

இயஜக்து வருக்கங்களுடைய, முதல்...மு.தலிருக்கின் ற :௪ட 

தப என்டுன்ற வைக்கு மெய்களும், ஈறு. கடையிலிருஃகீள் ற 

ஙஞணகமம என்டுன்ற வைந்து மெய்களும், யல்வழி கான்மை-- 

யரலவ என்கிற நாகு மெய்களும், ன: னகர மெய்யும், 

ஆகூமையையெழுத்து- ஆயே இருபத்தைக்தெழுத்துக்களும், 

பொது--தமிழிற்கும் ஆரியத்திற்கும் பொது வெழுத்துக்க 

ளாகும், ஒ.ழிச்த-- அவை Gur Pts, காலேழும்--இரு தீ 

கெட்டி எழுத்துக்களும், திரியும் -ஆமியத்திற்குச். சிறப் 
பெழுத்துகளாய்த் தமக்கேற்ற பெ!துவெழுத்து.ளாகடு 

இரிம்து வரும். (௪-௮ 

[(ஆரியமொழி வடமோழியாதற்குச் சீறப்பு வீதி] 

147. அவற்றுள், 

ஏழாமுயி ரிய்யும் இருவுமை வருக்கத் 

இடையின் மூன்று மவ்வம் முதலும் 
எட்டே யவ்வும் முப்பது சயவும் 
மேலொ.௮்று சடவும் இரண்டு சதவும் 

மூன்றே யகவும் ஐந்திரு கவ்வும் 
ஆவீ றையும் ஈயீ ஜி.ரமும், 

இது, முன் சொல்லப்பட்டதற்குச் சிறப்பு விதி உணர்த்து 
கின்றது. 

(இ-௭௮) அவற்றுள்--முன்னே இரியு மென்ற வெழுத்து 

கஞள், ஏழாமுயிர்-இறப்பெழுத்காகிய வேழாமுயிரானது, 

இய்யுமிருவும் -- இகரமாகவானுலும் இருவாகவானுாும், 

ஐவருக்கத்து-- ஜக்து வருக்கங்களிலும், இடைபி.4. மூன்று 

நடுகி 4 ற மும்முன்றெழுத்துக்களும், ௮வ்வம் முகலும்--அவ் 
வவ் வருக்கங்களின் மூதலெழுத்துகளாகும், எட்ட--எட்டாவ 

தாயே சர வருக்கத்து மெய்யானது, யவ்வும்--ஒரோவிடத் 

தில் யகரமாகும், முப்பது முப்பதாம் மெய்யானது, சய 

வும்--மொழிக்கு முதலிலே சகரமும் கடுவிலே டகரமுமாம், 

இரண்டு முப்பக்தொண்டாம்.. மெய்யானது... சதவும்-- 
Dew Gig, முதலிலே ragapt, ppatGn ser முமாரும். 

மூன்று முப்பத் துநுூன் றாம். மெய்யானது. கவும் 
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மொதிம்ங, முதலிலே. அகரமும், நடுவிலே ககரமுமாகும், 
ஜ் ும்து. மூப்பத்தைந்தாம் மெய்யாலாது. இருகவ்வும்-- இரண்டு 

ககரமாகும், ஆவீறு-பொதுவெழுத்து களிலே மொழிிறுதி 

ஆராரமானது, ஜயும்-ஐகாரமாகும், ஈயீறு -- மொழியிறுஇ 

ஈகாரமானது, இகரமும்--இகரமாகும். (௪-ு.) 

உதாரணம். இடபம் எ-ம், மிருகம் எ-ம், ஏழாமுயிர் இகர 

மும் இருவுமாயிற்று. 

ba — நாகம் ~~ மேகம் — ஏன்றும், 

சலவாதி-- விசயம் -- சருக்கரை -- ஏன்றும், 

மடம் பீடை - இடம் - என்றும், 

தலம் -- இனம் -- தழை -- என்றும், 

பலம் - பந்தம் -- பாரம் ௪. என்றும், 

ஜந்து வரு. கங்கள் உர:்பியும், எடுத்தும், சனைத்தும் 

சொல்லப்: BEN yap wih அல்வவ் வருக்க மூதலெழுத் 

தாயி. 

பங்கயம், எட்ட:மெய்யகரமுமா.பிற்று. சரலை-- எ-ம், 

மயானம்--எ-ம், முப்பதாமெய் முதலிற் சகரமும் நடுவில் 

யகரமுமாயிற்து. 

சட்டி. எ-ம், இடபம் எ-ம், முப்பத்தொன்றாமெய் முதலிற் 

சகரமும் கடுவில் ட௩ ரமுமாயிற்று. 

தத எ-ம், வாதனை எ-ம், முப்பத்திரண்ட:மெய் முத 

லிலகரமும், கடுவில் ௪ -ரமூமாயிற்று. 

அரன் எ-ம், மேகம் எ-ம், முப்பத்துமூன்றாமெப் முத 

லிலகரமும், ஈடுவில் ககரமுமாயி ற்று. 

பக்கம் என முப்பத்தைச்தாமெய் இரண்டு ககரமு 

மாயிற்று. 

மால என. வீறு quire pw. புரி-என Kars 

வீறு இகரமாபிற்று. 

148. ரவ்விற் கம்மூக லாழு4் குறிலும் 

லவ்விற் இம்முக லிரண்டும் யவ்விற்கு 

இய்யி மொழிமூக லாகிமுன் வருமே. 

இதுவுமது:-- 
(இ-4) ரவ்வீற்கு--ர உரத் இற்கு ), அம்முதலாமுக்குறி 

வும்--௮, இ; உ ஏன்ற மூன்று eue yd 14.20 Doors 

Dib, Maia? DE WHT தீதிற்கு, இம்மு கலிரண்டும்-- இ, உ என் 

இற விரண்டி2 RIM Bik, UIA HG—WSTSS DG, இய்யும்-- 

இசரரார்... மொமிமுகலாகி-அவ்வெழுத்துக்களை முத லி 
wef id onl ant DS OS tI, மூ, ANTS, ips wa ரூம்-- yi or 

Os ர் a 2 
படபட QE best Ye! SoM BI. | of pb 
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உதாரணம். அரங்கம் -- இராமன் -- உரேரமம் -- எ-ம், 

இலாபம் -- உலோபம் எ-ம், இயக்கன் —- 
எ-ம், வரும். 

149. இனைச்தியல் காலை யரலிக் ககெரமும் 
மவ்வக் குகரமும் ஈகரக் ககரமும் 

மிசைவரும் நல்வழி யுவ்வு மாம்பிற. 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) இணைந்து ஆரியமொழியுள் இரண்டெடழுத் 
இணைந்து, இயல்காலை--ஓரெழுத்தைப்போல கடக்கும்போது, 
யரலக்கு--பின்னின் ற யகர ரஃரலகரங்களுக்கு, இகரமும்- 
இகரமும், மவ்வக்கு--மகரவகரங்களுக்கு, உகரமும்-- உகர 

மும், ஈகரக்கு--நகரத்திற்கு, அகரமும்--அகரமும், மிசை-- 
மேலே, வரும்--வந்து வடமொழிகளாகும்; ஈவ்வழி--இணைந்து 
முன்னின்ற ரகத்திற்குப்பின், உவ்வுமாம்--உகரமும் வரும். 

(௭-௮) 
உதாரணம். வாக்கியம் -- வக்கிரம்--சுக்கலம்--எ-ம், பதுமம்-- 

பக்குவம் -- எ-ம், அர்தீதம்--எ-ம், அருத்தம்-- 
எ-ம் வரும். 

பிறவெண்றதஞல் - சத்தி-கட்சி -- காப்பியம் -- அருப் 
பதம் இவை முதலாகிய இரிபும். அலம் -- அர்த்தம்--ஆதித் 
தன் இவை முதலாஇய கேடும், மற்றும், விகாரத்தால் வரு 
வனவுங்கொள்ச. 

[ தமிழெழுத்திற் சிறப்பெழுத்தும் பொதுவெழுத்தும்] 

150. ரனழஎ ஒவ்வு முயுர்மெய்யு முலரளபு 
அல்லாச் சார்பும் தமிழ்பிற பொதுவே. 

இது தமிழெழுத்துக்களிற் சிறப்பெழுத்துக்களும் பொதுவெழுத் 
துக்களும் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள் இ றன ழஎஓஒவ்வும்--முதலுஞ்சார்புமாகிய தமி 
ழெழுத்து நாற்பதுகளிலே றகர னகர Par TET ஒகரங் 

களைந்தும், உயிர்மெய்யுயிரள பல்லாச்சார்பும்--உயிர் மெய்யும், 
உயிரளபெடையும் இல்லாத சார்பெழுத்து எட்டும், தமிழ்-- 

தமிழுக்கே சிறப்பெழுத்துக்களாம். பிற--ஒமிந்த இருபத் 
தேழு எழுத்துக்களும், பொது--பொதுவெழுத்துக்களாம். 

(௪-௮) 
இரண்டாவது பதவியல் 

முற்றுப்பெற்றது.
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உதாரணம். சாத்தன், கொற்றன், ஆண், இவற்றின் முன் 

Gis, சிறிது, தீது, பெரிது, குறியன், சிறி 
யன், தீயன் பெரியன், கை, செவி, தலை, 

புறம் இவற்றை வருவித்து, 
சரத்தன்குறிது 
சாத்தன்குறியன் 
FT FBO OB 

என முறையே கூட்டிப் பொதுப்பெயரீற்றுமெய் இயல் - 
பரதல் காண்க. 

ஊரன், அவன் இவற்றின்முன் 'குறியன், கரியன், 

தீயன், பெரியன், கை, செவி, தலை, புறம் இவற்றை வருவித்து 

ஊரன்'குரியன், ஊரன்கை என முறையே கூட்டி உயர். 

திணப்பெயரீற்றுமெப் இயல்பாதல் காண்க. மற்றவைம் 
மிப்படியே. 

சாத்தி, கொற்றி, தாய், இவற்றிமுன் குறித, 
சிறிது, தீது, பெரிது, சூரரியள், சிறியன், தீயள், பெரியள் 
கை, செவி, தலை, புறம் இவற்றை வருவித்து, 

சாத்திகுறிது 

சாத்திகு நியன் 

FT SHOOK 

என முறையே கூட்டிப் பொதுப்பெயரீ ற்றுஉயிர், யகர 
முன் வலி இயல்பாதல் காண்க. 

நம்பி, விடலை இவற்றின்முன், குறியன், சிறியன், இயன், 
பெரியன், கை, செவி, கலை, புறம் இவற்றையும், அவர், ஒருவர், 
இவற்றின்முன் கூரியர், சிறியர் தீயர், பெரியர், சை செவி, தலை, 
புறம் இவற்றையும் வருவித்து, நம்பிகுரியன், சம்பிகை, 
அவர் குறியர், அவர் கை என மூறையே கூட்டி உயர்திணைப் 
'பெயரீற்று உயிர், ரகர முன் வலி இயல்பாதல் காண்க. மற்ற 
வையுமிப்படியே. 

கபிலன் பரணன் - கபிலபரணர் 
WAG காதன் ஃவடுககாதன் 
அரசன் 4வள்ளல் = அரசவள்ளல் 
ஆசிவகன் * பள்ளி னா ஆரசிவ 2 ப்பள்ளி 

குமரன் கோட்டம் - குமரகோட்டம், முமரக்கோட்டம் 
மற்றவைகளுமிப்படியே. எனவிருவழியும் உயர்திணையுள் சில 

. தமக்கேற்ற விகாரமாயின.
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[வீனப்பெயர் வீளிப்பெயர் முன் வல்லினம்] 

். 160. . ஈற்றியா வினாவிளிப் பெயாமுன்வலி யியல்பே. 
இதுவுமது. 

(இ-ள்) ஈற்று வினாமூன்--அ, ஏ, ஓ என்கற மூன்று 

ஈற்று வினுமுன்னும், யா வினாமுன்-யா வினா முன்னும், 
'விளிப்பெயர் முன்--உயிரீறு மெய்யிறுமாடிய விளிப்பெயர் 

மூன்னும், வலி--வருஇற வல்லெழுத்அச்கள், இயல்பு--இயல் 

பரகும். (எ-று.) ் 

ச தாரணம். கம்பியாகொண்டான், சென்றான், தந்தான்; 

போயினான் எனவும், யாகுறியன, இறியன, தீயன; பெரி 

யன எனவும், வினாமுன் வலி இயல்பாதல் காண்க. 

நம்பி, நம்பீ, விடலை, விடலாய், இள்ளை, இள்ளாய், தாய், 

காயே, இவற்றின்முன் கொள், செல், தர, போ இவற்றை 
வருவித் த, 

நம்பி கொள், நம்பி தா, 

நம்பி செல், நம்பி போ 

. என முறையே கூட்டி விளிப்பெயர்முன் வலி இயல்பரதல் 
காண்க. 

ஏகார ஓகார விஞக்களுக்கு இடைச் சொல்லேயோ? 
வென்னுஞ் சிறப்புச் சூத்திரத்தில் உகாரணம்பெறப்படும். 

[முன்னிலை ஏவல் முன் வல்லினம் 

161. ஆவி யரழ வி.றுதிமுன் ஸிலைவினை 

். யேவன்முன் வல்லின மியல்பொடு விகற்பே. 

இதுவுமது: 
(இ-ள்) ஆவி--உயிரையும், யர ழ-ய, ற, மழ என்டுற | 

மூன்று மெய்களையும், இறுதி--இறுதியாகவுடைய முன் 

னிலை வினை--முன்னிலைவினைமூன்னும், ஏவன் முன்--ஏவல்: 
வினை முன்னும்,வல்லினம்--வருஇற ௧௯, ௪, த, ப க்கள், இயல் 

“பொடு--இயல்புடனே, விகற்பு--விகற்பமாம், (எ று.) 

உதாரணம்: உண்டி, உண்டனை, உண்டாய் எம், 
உண்டனிர், உண்டீர் எனவும் நிறுத்தி, 

சாத்தா, கொற்றா, தேவா, பூதா எ-ம், 

சாத்தரே, கொற்றரே, தேவரே, பூதரே ௪-ம்
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உண்டிசாத்தா,  உண்டனிர்சாத்தரே எனக்கூட்டி 

துண்ணில்வ லன் me தல் காண்க. 

காணு, எரி, விடு, ஆய், சேர், தாழ் ௦ என நிறுத்தி, சாத் 

தா, கொற்றா, தேவா, பூதா என வருவித்து, Dare சாத்தா 

என முறையே mi ஏவல்வினைமுன் இயல்பாதல் காண்க, 

விகற்பமாதல் வந்தவிடத்திற் காண்க. 

கட கொற்றா, ஈடக்கொற்று, எம்கொற்றா, எய்க்கொற்றா 

என ஏவலின்முன் விகற்பிக்குமென்று கொள்ளினுமாம். 

உயரொற்றுச் சிறப்புப் புணர்ச்சி 

[உயிர்முன் உயிர் புணர்தல்] 

162, @, #, ஐ வழி யவ்வும் ஏனை 
+ உயிர்வழி வவ்வும் ஏழுணிவ் விருமையும் 

உயிர்வரி னுடம்படு மெய்யென் முகம். 

இது உயிரீற்றுப்பதம் . புணருஞ் கிறப்புப்புணர்ச்சி 

சொல்லச் தொடங்கி உயிரீற்றுமுன் உயிரீற்றுப் பதம் bs 

உணருமாறு உணர்த்துஇன் றது. 

(இ-ள், இ,ஈ, ஐ வமி-இகர ஈகார ஐகாரங்களின் முன் 

னே, யவ்வும்--யகரமும், ஏனையுயிர்வி--௮, ஆ, உ, 2, ஒ, ஐ; 

ஒள என்கிற விவ்வேழுயிர்களின் முன்னே, வவ்வும்--வகர 

மும், ஏமுன்--ஏகாரத்தின் மூன்னே, இவ்விருமையும்--யகர 

மும் வகரழும், உயிர்வரின்--உயிர்முதன்மொழி வக்தால் 

உடம்படு மெய்யென்றாகும்- உடம்படுமெய் என்று வரப் 

பெறும்.  (௪-ு.) 

உதாரணம், மணி, தீ, பளை இவைகளுக்கு முன்னே, அழ 

இது--அழகு முதலாகிய முதன்மொழிகளை வரு 

வித்து, மணியழகது--மணியழகு எனக் கூட்டி 

இ; MF, ஐ முன் யகரம் வருதல் கண்க. 

விள, பலா, கடு, பூ, கொ, கேர, கெள இவைகளுக்கு முன் 

னே, அழடது--அழகு “முதலாகிய உயிர்முகன்மொழிகளை 

வருவித்து, விளவழித--விளவழகு எனாக்கூட்டி. மற்றை 

உயிர்களின் முன் வகரம் பெறுதல் கரண்க. "8 

அவனே - இவன் - அவனேயிவன், சே அழகிது- சே 

வழஇது என ஏமுன்னவ்விருமெய்களும் வருதல் உரண்ச௪, 
மி ழி ரு ஞூ ௬;
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[வினஞச்சுட்டின்றுன் நாற்கணமும் புணர்தல்] 

163. எகர வினாமுச் சுட்டின் முன்னர் 

உயிரும் யகரமு மெய்தின் வவ்வும். .. 
19றவரி னவையுந் அக்குற் சுட்டு 
நீளின் யகரமூச் தோன்றுதல் நெறியே. 

இது, “இ, ஈ, ஐ வழி' என்னுஞ் சூத்திரத்தாலும் *எண் 
மூவெழுத்திற் வென்னுஞ் ரூத்திரத்தாலும் எய்தியது Mag 

பப் பிறிது விதி பகுக்கின்் றது. 

(இ-ள்) எகர வினு முன்னர் எகர வினாவிடைச் சொல் 
லின் முன்னும், முச்சுட்டின் முன்னர்- மூன்று சுட்டிடைச் 

சொல்லின் முன்னும், உ௰ிரும்--உய௰ரும், ய்கரமும்--யகரமும், 

எய்தின்-- வந்தால், வவ்வும்--வகரமும், பிற--யகர மொழிந்த 

மெய்கள், வரின்--வக்தரல், அவையும்--அவ்வச் தமெய்களும், 

தூக்கில்--செய்யுளிடத்த, சட்டி சு ட்டுக்கள், கீளின்-- நீண்டு 

. வருமிடத்து, யகரம்-- 1/2 ரழும், கோன்றுகல்-- மிகுதல் 
கெறி--முறையாம். (எ-ு.] 

உதாரணம். எர௮ணி = எவ்வணி 
எர*யான் = ஏவ்யரனை (எ-ம்), 

T+EBOT = ஏக்கூதிரை 
எசே - ஏச்சேனை 
எ தண்டு - ஏத்தண்டு 
ஏர்றபடை ௮ ஏப்படை 

எ ஞாலம் - எஞ்ஞாரலம் 

எ தாட = sere 

ortinéor 2 ஏம்மகோ 
apolar = எவ்வளை 

ortmerib = ஏங்குனம் (எ-ம்), 

ஆ இடை = ஆயிடை, (எ-ம்) 

வரமும் வத்தமெய்களும் யஃரமுக் தோன்றினமை 

காண்க. ௮, இ,உ இவற்றின் முன்னும் அப்படியே கூட் 
OD. . 

(செறிய! யென் றமையால் யாங்கனம் என யா வினா முன் 
னும் ஆங்கனம், ஈங்கனம், ஊங்கனம் எலா நீண்ட சுட்டின் முன் 

னும் நகர மிகூதனும், ஈத; ஆங்கு, ஊங்கு, ஆண்டு, ஈண்டு 
எனச் எட்டுப்பெயர் நகீளலும்,  விண்வத்துக் கொட்கும்” 

ெல்வுழிச் செல்க” என மெய்பீம்ஜின் மூன் உயிர் வர இப் 

படி. உடம்படுமெய் யல்லாத வகமம் பெனறுகலுங் மொள்க.
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[குற்றியலுகர முன்னுஞ் சில முற்றியலுகர முன்னும் 
உயிரும் யகரமும் புணர்தல் ] 

164. உயிர்வரி னுக்குறள் மெய்விட் டோடும் 

யவ்வரி னிய்யாம் முற்றுமற் ரொரோ வழி. 

இது, குற்றியலுகரத்திற்கு, “இ, ஈ, ஐ வழி” என்னுஞ் சூத்தி 
_ ரத்தால் எய்தியது விலக்கிப் பிறிது விதிவகுத்தலும், முற்றிய 
அகரத்திற்கு அச்சூத்திரத்தாலெய்தியதன்மேற் சிறப்பு விதி 
யுமுணர்ததுகின்றது. 

(இ-ள்) உக்குறள்--குற்றியலுகரமானத, உயிர்--உயிர் 

முதன்மொஜி, வரின்--வற்தால், மெய்விட்டு--தனக்கடமாகய 
மெய்யை ஸிட்டு, ஒடும்--கெடும், ய யகர முதன்மொழி. 
வரின்--வக்தால், இய்யாம்--௮து இகரமாகத் திரியும், கூற் 

அம்--குற்றியவுகரமும், அற்று--அவ்விருவிதியும் பெறும், 
ஒரோவழி -ஒவ்வோரிடத்து. (எ-று) 

உதாரணம், தாகு அரிது = Breil gi 
. நாகுயாது = நரஇயாது 

நாகுவளர்ச்சி - நரன் வளர்ச்சி 

நாகு. யமன் = தரஜஇியமன் 

கதவு அழகது = கதவழலிது 
கதவு யாது ௩ கதவியாது 
அது ஐ - அதை எனவும் வரும். 

செடுமென்னாது ஓடுமென் றமையால், தன்மூகமாகத் 

தானழைப்பதுவே எனக் குற்றியலுகரம் பொதுவிதி பெறுத 

௮௫ கொள்க. 

2௨_மரரீற்றா முன் வல்லினம் 

[உயிரீற்றின் முன் வல்லினம் புணர்தல்] 

165. இயல்.பினும் விதியினும் கின்ற உயிர்முன் 

கசதப மிகும் விதவாதன மன்னே. 

இது உயிரீற்றுமுன் வல்லினம் புணருமாறு அறிலிக்கத் தொடங்கி 

உயிர்திணப்பெயர் பொதுப்பெயர்க்கு, *ஆளியா முன் வன்மைமிகா: 
வென எய்தியதன்மேற் சிறப்பு விதியும், அஃறிணைப் பெயர்க்கும் 

வினை முதலியவைகளுக்கும் எய்தாததெய்துவித்தலுஞ் சொல்லுகின் 

ps.
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(இ-ள்) இயல்பினும்--இயல்பினாலும், விதியினும்--விதி 
॥மனொலும், கின்ற--இறுதியாக நின்ற, உயிர் முன்--உயிர் 

களின் மூன், கசதப--வருகிற கசதபக்கள், சிகுமன்--பெரும் 
பாலும் மிகும், விதவாதன--இறப்புவிதியிற் சொலலாதவை 
கள். (எ-ு.) 

உதாரணம்:--ஆடூஉக் சூறியன், கம்பிக் கொற்றன், சாத் 
இப்பெண், தாராக்கடிது, ஒற்றைகபை, வட்டம்கடல், Blips 

கோல் எ-ம்,  ஆடூஉக்கை, நம்.ரிப் பாருக்காப், ஆட்டுக்கால், 

எனப் பெயர்களின் முன்னும், இருவழியிலும் வல்லெழுத்து 

IDE, 16 BON. 

ஆடிக்கொண்டான், ஆடாக்கொண்டான், ஆடூக்கொண் 

டான், ஆடெனக் கொண்ட ஏன்; ஆடக் ௦ இனொண்டான், உண் 

பாரக்குச் சென்றான், பூத்துக் காய்த்தது, பொள்ளெனப் 

பரந்தது, சாலப்பகைத்தது எனவும், இருளின் றிக்கண்டார், 

எ-ம், வினையெச்சங்களின் முன் மிக்ஈனா. மற்றைச்சாதி என 
இடைச்சொல் முன்னும், a எனா. உரிச்சொல், 
மூன்னும், சொன் றிக்குழிசி எனத் திசைச்சொல் மூல்னும் 

கங்கைச்சடை என வட சொல் ண்ணி வலி மில்கன. 

. விதவாதன பெரும்பாலு மிகுமெனவே விதக்கன கறு 
பான்மை மிகுமெனவும், விதவாதன சிறுபான்மை. War 

வெனவும் கூறியதாரயிற்று. 

உநாரணம்:--கொக்கொற்றா-துக்கொற்றா என்பது (எவன் 

முன் வல்லினம் இயல்பொடு விகற்டே!  எனச்சொல்லிய 
சிறப்பு விதி பெறாமல் வல்லெழுத்து மிக்கன . 

ஏரிகரை, குழந்தைகை, பழமுதிர்சோலை மலைழெவோனே, 

கூப்புகரம், நாட்டுபுகழ், என விதவா தன மிகாவாயின. 
ச 

[உயிரற்றுச் சீல மரப்பெயர்முன் வல்லினம் புணர்தல்] 
106. மரப்பெயர் முன்ன ரினமெல் லெழுத்து 

வரப்பெறு னவுமுள வேற்றுமை வழியே, 

இது உயிரீற்றுச்சில் மரப்பெயர்முன் வரும் வல்லெழுத்திற்கு 
எய்தியது ஒருவழி விலக்கிப் பீறிதுவிதீ உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள். மரப்பெயர் முன்னர் -- உயிரீற்றுச் ல மரப் 
பெயர்களுக்கு முன்--இன மெல்லெழுத்து வர-முன்சொன்ன 
பொது விதியால் வருகிற வல்லெழுத்து மிகாமல் அவற்றிற்
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கினமாகிய மெல்லெழுத்து மிகப், பெறுனவும்--பெறுவனவும். 

உ௭--சிலவுளவாம், வேற்றுமை வழி--வேற்றுமை வழியில். 

(௭-ு.) ன கு 
, உதாரணம் விள.டகாய் - விளக்காய், மா* கொம்பு - மாக் 

கொம்பு என வரும். 

அகர வீற்றுச் சிறப்பு விதி . 

167. செய்யிய வென்னும் வினையெச்சம் பல்வகைப் 

பெயரி னெச்சமுற் ரற னுருபே 

அஃறிணைப் பன்மை யம்மமூன் னியல்பே. 

இக, உயிரீறுகளுக்குத் தனித்தனி சிறப்பு விதி சொல்லத்தொடங்கி. 
அகரவீற்றுச் சொற்களுக்குள்ளே சிலவற்றிற்கு எய்தியது Movie, 

கின்றது. | | 
(இ-ள். செய்யிய வென்னும் வினையெச்சம் --' செய்யிய 

வென்னும் வினையெச்சவினையும், பல்வகைப் பெயரி னெச் 

சம் -- பலவகைப்பட்ட ' பெயரெச்சவினையும், (பல்வகை 
முற்று--பலவகைப்பட்ட முற்று வினையும், ஆறனுருபு-ஆரும் 

வேற்றுமை அகரவுருபும், அஃறிணப்பன்மை--௮ஃ றிணைப் 

, பன்மைப்பெயரும், அம்ம--அம்ம வென்டுற வுரையசை 
மடைச்சொல்லும், முன் -அஆகிய அகரவீற்றுச் சொற்களா 

றன் முன்னும், இயல்பு--வல்லெழுத்துக்களியல்பாம். (௭-௮) 

் உதாரணம் உண்ணிய கொண்டான்-- சென்றான், தந்தான், 

போயினான் எனச் செய்யியவென்னும் வினை 
யெச்சமுன்னியல்பாயின. உண்ட, உண்ணா 

நின்று, உண்ணாத -- ஏ-ம், கடைக்கணித் த, 
சித்திரிக்க, வெறுத்த, சனவிய, கறுவிய அம 

ரிய--௪.ம், திண்ணென்ற, பொன்போன்ற, 
எ-ம், சான்ற, எற்ற எ-ம், வருகிற நால்வகைத் 

தெரிகிலைப் பெயரெச்ச முன்னும், அமர் முகத்த- 
கடுங்கண்ண, இிறிய, பெரிய, உள, இல, பல 

Fa, எ-ம், பொன்னன் எ-ம், கடிய, எ-ம், வரு. 

இற மூவகை வினைக்குறிப்புப் பெயரெச்சமுன் 

னும், குதிரை, செநரய், தகர், பள்ளி, இவற்றை 

வருவித்து, உண்ட குதிரை, உண்டசெத்காய், 

உண்டதகர், உண்டபன்் ரி என முறையே கூட் 
டிப். பல்வகைப்பெயரெச்சமுன் னியல்பாதல் 
காண்க. 

பொருள்வே.றுபாடல்லாமற் சொல்வேறுபாடிலாமையால் , 
மூ.ற்றி.ற்கும் இவையே உதாரணமாகும்.
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வாழ்ககொற்றா- சாத்தா, தேவா, . பூதா. என வியப் 
கோள் முற்றின்முன்னியல்பாயின. வாழியவென்ப கனோடு 
மிப்படியே கூட்டுக. 

முற்றின்முன்னியல்பாமெனவே YG EBT FRUITY 
உண்டகண்டன்,  அமர்முகத்தகுதிரைகள், Yio PK HB 

கலக்கின என வினைமுற்று வினயெச்சமா௫இயும், குறிப்புமுற் | 
௮ிரெச்சமா௫யும் வந்தவிடத்தும் இயல்பாமென்றிக. தனா 
கைகள், செவிகள், தாள்கள், ISH LET எலா ஆறனுருபின் 

முன்னியல்பாயின. 

பல குதிரைகள், செர்காய்கள், தகர்கள், பன்ரிகள் எ-ம், 

- பல கொடுத்தான், செய்தான், தந்தான், , போயினான். எ-ம், 
- அஃறிணைப்பன்மைப்பெயர் முன் இருவழியும் இயல்பாயின. 

.  அம்மகொற்றா- சாத்தா, தேவா, பூதா என உரையசை 
உிடைச்சொல்முன்னியல்பாயின. 

109. .வாழிய வென்பத ஸனீற்றி னுயிர்மெய் 
ஏகு முரித்தஃ கேகினு மியல்பே 

இது வியங்கோள்முற்றிற்கு எய்தாததெய்துவித்தலும், எய்திய 
வழிப் புணரும் வவ்லினத்தீற்ரு எய்தியது இகந்துபடாமைக் காத்தலுஞ் 
சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) வாழிய வென்ப தன் வாழிய வென்னும் வியங் 
கோள்முற்றினுடைய, ஈற்றின்--இறுதியி லுள்ள, உயிர்மெய். 
பகரவுயிர்மெய்யான து, ஏக௮ம்--ஞகுறைதலும்,உரித்து-- 

. உரித்தாகும், அஃது--அவ்வுயிர்மெப்பானது, ஏ௫இனும்-- 
குறைந்து இகரவீருய் நின்றாலும், இயல்பே-- வல்லினம் 
பொதுவிதியினாலே மிகாமற் இறப்புவிதியிற் கூறியஇயல் 
பேயாம். (எ-ு.) ் 

உதாரணம். ஆ வாழி--எனவீற்றுயிர்மெய் குறைந்தது, வாழி 
கொரற்று--சரத்தா, தேவா, பூதா, என குறைந்த 
விடத்தும் வல்லின.மியல்பாயின. 

169. சாவவென் மொழியிற் ுயிர்மெய் சாதலும்விதி. 

இது சாவ என்கிற நிலைமொழிக்கு எய்தாததெய்துளிக்கின்றது. 

(இ-ள்) சாவவென்மொழி--சாவ வென்னும் செயவெ 
னெச்ச வினைச்சொல்லினுடைய, . ஈற்று -இறுதியி லிருக் 
இன்ற, உயிர்மெய்--வகரவுயிர்மெய்யான து, சாதலும்--கெட் 
டுப் புணர்தலும், விதி--விதியாகும். (எ-று.
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உதாரணம். சாவ குத்தினான் - சாக்குத்தினன் எனவரும். 
... இப்புணர்ச்சி சாவக்குத்தினன் என்னும் புணர்ச்சி 

போற் சிறந்தது அல்லாமையாற் சாதலும்விதி” 
யென்ருர். ் 

170. பலசில வெனுமிவை தம்முன் தரம்வரின் 
இயல்பும் மிகலும் ௮கர மேக 
லகரம் றகர மாகலும் பிறவரின் 

அகரம் விகற்ப மாகு முூளபிற. 

இது வருமொழிக்கு எய்தியது இகந்துபடாமைக் காத்தலும், அதன் 
மேற் சிறப்புவிதியும், நிலைமொழிக்கு எய்தாததெய்துளீத்தலுஞ் 

_ சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) பல சிலவெனுமிவை--பல சிலவென்ூன்ற விரு 
சொல்லும், தம்முன் -தமக்குமுன்னே, தரம்வரின்--தரம் 
வருமாயின், இயல்பும்--இயல்பரதலும், மிகலும்--மிகு தலும், 

அகரம்--அகரமரனது, ஏக--கெட, லகரம்--லகரமான si, 

றகரமாதலும்--றகரமாகத் திரிதலும், பிற--இவற்றின்முன் 
பிறமொழிகளஞள் யாதாயினுமொன்று, வரின்--வந்தரல், 
அகரம்-அகரமானது, விகற்பமாகலும்--நிற்றலும் நீங்கலும், 

உள--உளவாம். (எ-று) 

உதாரணம். பல பல, இல ௫ல---இயல்பாயின. 

பற்பல, இற்சில-- அகரம் கெட லகரம் றகர. 

மாயிற்று, 

பலப்பல, இலச்ல-மிக்கன 

பல கலை--பல்கலை 
பல சாலை---பல்சாலை 

பல தாழிசை--பஃரறாழிசை 

பல படை--பல்படை 

பல ஞானம்---பன்ஞானம் 

பல காள்--பன்னாள் 

பல மணி--பன்மணி 
பல. வளை -பல்வளை 

பல யாழ்--பல்யாழ் 

பல வணி--பல்லணி 

பல வாயம்....பல்லாயம் . 
, பிறவர அகரம் விகற்பமாயிற்று. 

    

பிறவென்ற மிகையால் பல்பல--இல்கில....என. அகரம் 

கெட-லகரம் றகரமாகாமல் ஒரோவிடத்து வருதலும், இன்: 
13 .
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ணும் அகரவிற்றுப் புணர்ச்சியுள் அடங்காது GWOT ayer 

கொள்க. 

[ஆகாரவீற்றுச் சிறப்புவிதி] 

171. அல்வழி யாமா மியாமுற்று apolar, 

இது ஆகாரவீற்றுட் சிலவற்றிற்கு எய்தியதொருமருங்கு விலக்கு 

கின்றது. ட ட ng? 

(இ-ள்) அல்வழி--அல்வழியில், ஆ மா--ஆவுமாவுமாயே: 
விருபெயரும், மியா-மியாவென்னு முன்னிலையசையிடைச் 
சொல்லும், மூற்று--அகாரவீற்று அஃறிணைப் பன்மையெதிர் 
மறை :முற்றுவினையுமாகிய, முன்--இவற்றின்முன், மிகா. 
வருகிற வல்லினம் இயல்பாகும். (எ-.ு.] 

உதாரணம்... ஆ குறிது-மா குறிது, சிறிது, இது, பெரிது 
oo எ-ம், லேண்மியா கொற்று- சாத்தா, தேவா, 

தர் எ-ம், உண்ணா குூதிரைகள்--செம்காய்கள், 
தகர்கள், பன்றிகள் எனவரும். 

இரட்டுற மொழிதலாற் கரட்டுப்பசுவென்னும் . பொரு 
ளைத் தரு£ற ஆமா வென்பதன் முன்னும் ஆமாகூறிது. 
என வியல்பாகுமெனக் கொள்க, 

172. us br கீழாக் கூறுசனு மதனொடு 
உகர மேற்றலு மியல்புமாக் அக்இன்: 

இது ஆகாரவீற்றுட் சில சொல்லிற்கு எய்தாதனவெய்துவித்தலும், 
அவ்விடத்து வ௫வதோர் ஐயம் ஒழித்தலுஞ் சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள் குறியதன் கழா குற்றெழுத்தின்£ம் கின்ற 
per mb, FMF Qu — YAJarors gb, 9 ECOD— அவ் 
வகரமாதலுடனே, உகர மேற்றலும்--உதரம் பெறுதலும், 
இயல்பும்--அவ்விரண்டுமில்லாம லியல்பாக.லும் ஆய மூன்று 
விதியும், ஆம்-- அகும், தூக்கின் -பாட்டினிடத்து, (௪-ு. 

உதாரணம் : நில விரிகானல் வாயப் கின் று--.நிலா-விரி (குறுகல்) 
மருவினென் செய்யுமோ கிலவு--நிலவு :(கு.று 

கலோடு உகரமேற்றல்) 
கிலாவணங்கு வெண்மணன் மேணின்று (இயல்பு) 
எனவரும்.
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செய்யுளிலே மூன்று மாமெனவே இரா--இரவு, புரூ-- 

புறவு, சுறு -சுறவு எனவியல்புங்குறுகி உகரமேற்றலும் 
வழக்கில் வருமெனக்கொள்க. 

இகர வீற்றுச் சிறப்பு வீதி. 
175. அன்றியின்றியென் வினையெஞ் சிகரம் 

தொடர்பினு ரகர மாய்வறி ணியல்பே. 

இது அன்றி யின்றி யென்னும் வினையெச்சக் குறிப்பிற்கு எய்தாத 
தெய்து வித்தலும், எய்தியவழிப்புணரும் இல்லினத்தீற்கு எய்தியது. 
விலக்கலுஞ் சொல்லுகின்றது. 

- (இசள்) அ௮ன்றியின்றி யென்--அன்றியின்றி என்ற, 
வினையெஞ்சிகரம்--வினையெச்சக் குறிப்புச்சொற்களின் ஈற் 
இிலிருக்கன்ற இகரம், தொடர்பினுள்--செய்யுளில், உகர 
மாய்வரின்--உகரமாய்த்திரிந்துவரின்; . இயல்பு--வருஇற் ௧௪ 
தபக்கள் இரவாகி. ஏறு, 

உதாரணம் : நாளன்று போ, ௦ உப்பின்று பு.ற்கையுண்கமா, 
எனவரும். 

1 174, உரிவரி னாழியி னீற்றுமிர் மெய்கெட 
மருவும் டகர முரியின் வழியே 

யகர வுயிர்மெயா மேற்பன வரினே. 

இது எய்தியது விலக்கிப் பிறிது விதி வருக்கின்றது. 

(இ-ள்) உரிவரின்--உரியென்னுமளவுப்பெயர் வந்தால், 

காழியின்--நரழியென்னுமளவுப் பெயரின து, ௪.ற்றுயிர்மெய்-- 

ஈற்றிலுள்ளதிகரமான௫, கெட--நீங்க, டகரம்--டகரமெய் 
யானது, மருவும்--வரும், உரியின்வழி--உரியென்னுமளவுப் 

பெயரின் பின், யகரவுயிர்மெப்யாம்--யகரவுயிர்மெய்வரும், 

ஏற்பன--அவ்வுயிர்மெப்வரு தற்கு ஏற்ற மொழிகள், வரின்-- 

வந்தால். எடு. 

உதாரணம். நாறி 4 உரி நாடுரி எ-ம், உரி, 2 டப்பு- உரிய 
வூப்பு, உரியபயறு; உரிய மிளகு, உரியவரகு, 

எ-ம்வரும். 

ஏற்பன வரினெனவே ஏலாதன வரின், உரியரிகி 

எனப்பொதுவிதி பெறுதல் கொள்க. நாடுரி என்பது நாயுரி 
என இக்காலத்து மருவிற்று. 

115. சுவைப்புளி முன்னின மென்மையும் தோன்றும். '
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. இது, எய்தியதன் மேற் சிறப்புளிதி யுணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) சவை--அறுசுவையுளொன்றை யுணர்த்துகன் ற, 

புளிமுன்--புளியென்னும் பெயாமூன், இனமென்மையுக்-- 

வருகிறவல்லெழுக்துக்கள் -மிகுதலல்லாமல் அவற்றிற்கு 
இனமா மெல்லெழு தீதுகளும், ே தான்றும்--ஒரோவிடத்து 

ட மிகும். TD 

, உதாரணம். புளிங்கா?, புளிஞ்சோறு, புளிந்தயிர், புளிம் 
.... பாளிதம் எனவரும், புளிப்பாயே கறி எனவும் 

புளிப்பையுடைய கறி எனவும், விரிக்கப்படுதலால் 
, இருவழிக்குமாம். உம்மையால் புளிக்கறி எனப் 

பொதுவிதி பெறுதலே சிறப்புடைத்தாகும் 5 

இகர ஜ்கார விற்றுச் சிறப்புளிதி. 

176. அல்வழி இலம் முன்ன ராயின் - 

இயல்பும் மிக-லம் விகற்பமு மாகும். 

இது, இகர ஐகார வீற்றஃறிணைப் பெயர்முன் வருகிற வல்லினத் 
திற்கு ஒருவழியெய்தியது விலக்கலும் எய்தியது இகந்துபடாமைக் 
காத்தலும், எய்தியது விலக்கலுடன் வீலக்காமையும் உணர்த்துகின் 

இது... 

(இன்) இஜம்முன்னா் -- இ£ர  ஐகாரவீற்றஃறிணைப் 

பெயர்முன், - .அல்வழி--அல்வழியினிடத்து,  ஆயின்--வல் 

_ லினம் வருமாயின், இயல்பும்-- இயல்பாதலும், மிகலும்-- 

-பொதுவிதியான் . மிகுதனும், விகற்பமும்--ஒன்றற்கே ஒரு 
கான் மிகாமையும் ஒருகான் மிகுதலும், ஆகும்---ஆகும். ' 

எ. ் 

- ஒப்பின் முடி.த்தலால் ஐகார வீறும் உடன் கூறினார். 

“உதாரணம். பருத்தி, ஒதி, யானை, குதிரை இவற்றின் மூன் 

். குறிது, சிறிது, தீது, பெரிது, இவற்றை வரு 
வித்து பருத்திகுறிது என முறையே கூட்டி 

இயல்பாதல் காண்க, ., . 

Boft GMs -Gehseas, இனை 4 குறிது - இணைக் 
றிது என விகற்பித்தன.
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ஈகார விற்றுச் சிறப்பு ia 

171. ஆமுன் பகரவீ யனைத்தும்வரக் குறுகும் 

மேலன வல்வழி யியல்பா கும்மே. 

இது, ஆழுன்நீன்ற பகரவீகாரத்திற்கு எய்தாத தெய்துவித்தலும் 
எய்தியவழிவருகிற வல்லினத்திற்கு எய்தியதுகந்துபடாமைக் காத்த 

லும் சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) ஆமுன்பகரவீ--ஆமுன்கின்்ற பகர வீகாரம், ' 

அனைத்தும்--நரற்கணமும், வர-- வந்தால், குறுகும்--குுகும், 

அல்வழி--அல்வழியில், மேலன--மேலைச் சூத்திரத்தினுட் : 
கூறிய விதிமூன்றனுள், இயல்பாகும்--வருகிறவல்லினம் 

இயல்பைப்பெறும். எ-ு. 

உதாரணம். ஆப்பியரிது, ஆப்பிகுளிரும், ஆப்பிகன்று, 
ஆப்பிவலிது எ-ம், ஆப்பியருமை, ஆப்பிக் 

குளிர்ச்சி, ஆப்பிகன்மை, ஆப்பிவன்மை எ-ம், 

வரும். 

178, பவ்வீ நீமீ முன்ன ரல்வழி 
: மயேல்பாம் வலிமெலி 'மிகலுமாம் மீக்கே. 

as. பன்வீ நீமீ என்கிற பெயர்களுக்கு முன் வருகிற வல்லினத் 
திற்கு ஒருவழி *இயல்பினும்' என்னுஞ் சூத்திரத்தால் எய்தியது வீலக் 
கலும், இவற்றினுள்ளே பவ்லீக்கு முன் வருகிற வல்லினத்திற்கு அச்ரூத். 

திரத்தால் எய்தியதிகந்துபடாமைக்காத்தலும், எய்தியது வீலக்சிப் பீறிது: 
விதியும் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) பவ்வீ--பகரமெய்யின் மேலேறி கின்ற ஈகார 
வீற்றிடர்க்கப் பெயரும், நீ--நீ என்கிற முன்னலப்பெயரும், 

மீ-மீ என்ற மேலாகிய பண்பையும் மேலிடத்தையும் உணரத் 
தும் பெயருமாடய, மூன்னர்--இம்மூன்றன் முன்னும், ௮ல் 
வழி---அல்வழியில், இயல்பாம்--வருகிற வல்லின மியல்பாகும், 

மீக்கு--இவற்றுள்ளே மீயென்னுஞ் சொல்லுக்கு, வலி---வல் 

லெழுத்து, மிகனுமாம் -- மிகுதலுமாகும், . மெலி -- மெல் 

லெழுத்து, மி2 லுமாம்--மிகுதலுமாகும். எ-று. 

உதாரணம். Seo) sw, சிறிது, தீது, பெரிது எ-ம், நீ குறியை 

இறியை, தீயை, பெரியை எ-ம், மீகண் ஏ-ம், 

இயல்பாயின. 

மீக்கூற்று - என எய்தியதிகற்து படாமல் வலிமிகுக்தது. 

மீந்தோல் என மெலிமிகுந்தது. மீக்கூற்று - மேலாய சொல்
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லாற் பிறந்த புகழ், மீர்தோல்-மேலாயதோல், இது இக் 
காலத்துப் பீந்தோலென வழங்குகின் றது. 

நீ என்னும் -பொதுப்பெயர் அல்வழியிலே நீ யென்றும் 

-வேற்றுமையிலே : கின்னென்றும் . கிற்கையினாலே பொதுப் 

'பெயருயர் தடவ பல்வா வு சூத்திரத்துளடங்க வில்லை... 

முற்றுகர விற்றுச் சிறப்பு விதி. 

, 119, மூன்றா அுருபுபெண் வினைத்தொகை சுட்டீறு 

ஆகு மூகர முன்னர் இயல்பாம். 

இது, முற்றுகர வீற்றுட் சிலவற்றின். முன் வருகிற வல்லினத்திற்கு 
“-இயல்பினும் விதியினு” என்னுஞ் சூத்தீரத்தால் எய்தியது விலக்கு 

கின்றது. 

(இ-ள்) மூன்றுருபு--மூன்றாம் வேற்றுமை யுருபிற்கும், 

ஆுருபு--ஆறாம்வேற்றுமையுருபிற்கும், எண்- இயல்பாயும் 

விகாரமாயும் வருகிற எண்ணிற்கும், வினை த்தொகை--வினை தீ 

தொகைக்கும், சுட்டு--சுட்டுப்பெயருக்கும், ஈறுகும்--ஈறுகய, 

உகரமுன்னர்--முற்றியலுகரத்தின் முன்னே, இயல்பாம்-- 

வருற வல்லினம் இயல்பாகும். எ-று. 

உதாரணம். சாத்தனொடு கொண்டான், சென்றான், தந்தான், 

போயினான் எ-ம், சாத்தனதுகை, செவி, தலை, 

புறம், எ-ம், மூன்றாமுருபின்முன்னும் ஆருமுரு 

பின்முன்னு மியல்பாயின. 

ஒருகை; செவி, தலை, புறம், என எண்ணுப்பெயாமுன் 

- இயல்பாயின.. 

இரு, அறு, ஏழு, எழு, இவற்றோடும் அப்படியே கூட்டுக. 

அடுகளிறு, சேனை, தானை, படை, என விணைதீ்தொகை ap oor 

Quau riG er. 

தரு, புகு, தெறு, எழு, விரவு  ஐத்லியற்ஜே் மொட்டு. 

"அது குறிது, சிறிது, 2௫, பெரிது--எ-ம், அது கண்டான், 
செகுத்தான், தந்தான், படைத்தான் எ-ம், அப்டுப் பெயர் 

முன்னிருவழியுமியல்பாயின. 

.இது உது என்பவற்றோடுமிப்படியே யொட்டுக. உது 

காண்--உதுக்காண் என விகற்பித்து வருவது “இயல்பின்
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விகாரமுமென்னுஞ் சூத்திரத்தில் அன்னை பி.றவுமென் றதனா. 
லையும். 

180. அதுமுன் வருமன் ருன்றாச் தூக்கன் 

இது, அவென்பதற்கு முன்வரும் அன்றென்பதற்கு எய்தாதது 
தெய்துளீக்கின்றது. 

(இ-ள்) அ௮துமுன்--அதுவென்னுஞ் சட்டுப்பெயர் முன், 
வரும்--வருகற, அ௮ன்று--அன்றென்னும் வினைக்குறிப்பு 

முற்றான து, தாக்கின்--பாட்டினிடத்து, ஆன்ராம்--முத. 

னீரறாம் (எ-று) 

உதாரணம் அதான்று எனவரும், ஆன்றேயாமென வியல்பை 
விளக்காமையால் அதன்று, அதுவன்று எனவும் 

வரும். 

குற்றுகரலீற்றுச் சிறப்புவீதி 
181 வன்றொட ரல்லன முன்மிகா வல்வழி. 

இது குற்றியலுகர வீற்றுட் சிலவற்றிற்கு “இயல்பினும்' என்னுஞ் 
சூத்திரத்தால் எய்தியதொருவழி விலக்குகின்றது. 

(இ-ள்) வன்றொடரல்லனமுன்--வன்ரொடரொழிந்த 
ஐந்து குற்றியலுகரவீற்றின் முன்னும், அல்வழி--அல்வழியில், 
மிகா--வருஇன்ற வல்லினம் இயல்பாகும். (௪-று.) 

உதாரணம் நாகுகடிது, வரகுதிது, எஃகுசிறிது, குரங்கு 
பெரிது, தெள்குகொடிது--எனவும், ஏகுகால், 

, அஃகுபிணி, பொருதுசென்றான், அறிந்துதந் 

தான், எய்து கொன்ரறுன்--எ-ம், அல்வழி 

யில் இயல்பாயின.. 

182. இடைத்தொட ராய்தத்தொட ரொற் ரிடையின் 
மிகாநெடி லயிர்த்தொடர் முன்மிகா வேற்றுமை. 

இதுவுமது:--- 

(இ-ள்) இடைத்தொடாமுன்--இடைத்தொடர் முன்னும், 

ஆய்தச்தகொடா்--ஆய்தத்தொடர் முன்னும், ஒற்றிடையின் 

மிகா நகெடிற்றொடாமுன்--ஒற்றிடையே மிகாத நெடிற்றொடர் 

_ மூன்னும், உயிர்த்தொடர்முன்-உ௰ர்த்தகொடர் முன்னும், 
வேற்றுமை-- வேற்றுமையில், மிகா-வருகற வல் லினம் 

இயல்பாம் (எ-று)
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உதாரணம் தென்௫டுன்கடுமை, எஃடன் கடுமை; நரகின் கடுமை, 

ட வரகின் கடுமை, இறுமை, தீமை; பெருமை என 

வல்லெழுத்து மிகாது :இதற்கிது சாரியை: யென் 

னுஞ் சூத்திரக்கால் இன்சாரியை பெற்றுவந்தது. 
வரகுகதாஎனச் சரரியைபெரறுது வருதலுங் 

. கொள்க, ் : 

183. கெடிலோ டுயிர்ச்தொடர்க் குற்று ரங்களுள் 

ட் டறவொரற் றிரட்டும் வேற்றுமை மிகவே, 

இது, மேலை நிலைமொழிக்கோர் . புறனடையாக எய்தாத தெய்து 
வீத்தலும்? உயிர் வந்தபோது, அந்நிலைமொழிக்கு “உயிர் வரினுக் 

 குறளென்னுஞ் சூத்திரத்தால் எய்தியதன்மேத் சிறப்பு விதியும் உணர்த் 

துகிறது. 
(இ-ள்) செடிற்ஜொடர்கெடி.ற்றொடர்களும், உயிர்த் 

. தொடா -உயிர்த்தொடர்களுமாஇய, குற்றுகரங்களுள்- குற் , 
அியலுகர மொழிகளுள், டறவொற்று--அவ்வுகரம் மேறி 

நின்ற டகர றகர மெய்கள், வேற்றுமை--வேற்றுமையில் 
/மிஃ-பெரும்பாலும், இரட்டும்--- இரட்டும். (எ-று. 

வருமெழுத்தைச் சொல்லாமையால் தாற்கணமஞும் 
கொள்க. ன ரோ 

param ஆடு * கால் ஆட்டுக்கால் 

பாறு கால்-பாற்றுக்கால் 

மூருடு- கால் - முரட்டுக்கால் . 

- முயிறு*-கால்- முயிற்றுக்கால் எனவரும். 

செவி, தலை, புறம், நூற்௪, நிறம், மயிர், யாப்பு, வலிமை 

அடி என்பவற்றை யொட்டிக் காண்க. . 

இவ்விரண்டொற்றும் வேறிறுமையிலிரட்டுமெனவே 

கரவிரிபுரக்கு காடு இிமழவோனே எனச் சிறுபான்மை வேற் 

்- ுமையிலிரட்டாமையும், காடு * அரசன் ௪. கரட்டரசன், 

களிறு“ யானை களிற்றியான எனச் சிறுபான்மை அல்வழி 
யிலிரட்டுகலும், வெருகு-கண்-வெருகுக்கண் என வேற்று 

மையிலும், எருது மாடு- எருத்துமாடு. என அல்வழியிலுஞ் 
சிறுபான்மை பிறவொற்றிரட்டலுங் கொள்ள. 

184, மென்றொடர் மொழியுட் சிலவேற் ௮ுமையிற் . 
ற்மின வன்றொட ராகா மன்னே. 

இது மென்டர்க் குற்றியலுகரங்களுட் சில் நிலைமொழிக்கு மூவின 
மும் வரின் எய்தாத தெய்துவித்தலும் உயிர்வரின் எய்தியதன்மேற் 

கிறப்பு வீதியுமுணர்த்துகின்றது.
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(இ-ள்) மென்றொடர் மொழியுள்--மென்றொடர்ச் குற்றி 

யலுகர மொழிகளுள், சல -- சிலமொழிகள், வேற்றுமை . 
யில்--வேற்றுமைக்கண், தம்மினம்--தமக்னெமாயெ, வன் 
சொெடர்-வன்றொடர்க்குற்றியலுகர மொழிகளா B— FT — 
ஆதலை யொழிந்தன, மன்--பெரும்பாலன. எடு, 

வருமெழுத்தைச் சொல்லாமையால் கா.ற்கணமுங்கொள்க.. 

உதாரணம். மருக்து 4 பை 4 மருக்துப்பை, கரும்பு. வில்- 
கரும்புவில், கன்று ஆ - கற்றா, எனவரும். 

சிலவாமெனவே ஆகாதன பலவென்பதும், மன்னே 
யென்ற மிகையால், அன்பு, தளை அற்புத்தளை எனச், சிறு 
பான்மை அ௮ல்வழிக்கண் வன்றொெடராதலுங் கொள்க, 

195. ஜயிற் அுடைக்குற் அுகரமு முளவே. 

இது முன் சொன்ன நிலைமொழிக்கு எய்தாத தெய்துவித்தலும் எய் 
தியதன்மேற் சிறப்புவிதியும் உணர்த்துகின்றது: 

(இ-ள்) ஐ--ஜகாரச்சாரியையை, ஈற்றுடை--இறு நிழலே 
பெற்றுவருகிற, குற்றுகரமும் — மென்றொடர்க்குற்றியலுகர 
மொழிகளும், உள---சல உண்டு. எ-று, 

' வருமெழுத்தைச் சொல்லாமையால் சாற்கணமுங் கொள்க. 

உதாரணம். பண்டு 4 காலம் - பண்டைக்காலம், இன்று 
காள்- இற்றைகாள் எ-ம், அன்று. கூலி ௮ம் 
றைக்கூலி, இன்று-நலம்-- இற்றைநலம் எ-ம், 

இருவழியிலும் வரும், ் 

மேலைச் சூத்திரத்தைச் சாரவைத்தலால் மென்றொட 
ரென்னுமாயினும் குற்றுகர மெனப் பொதுப்படச் சொன்ன 
மையால், கேற்று,பொழுது- கேற்றைப்பொழுது என, வன் 
ளொடர் ஐகாரச்சாரியை பெறுதலும், ஐயீற்றுடைக்குற்றுகர 
மும் என உடைமையாகக் கூறினமையால் ஒற்றை வேட்டை, 

. ஈராட்டை என வருமொழி கோக்காது ௮ சாரியை பெறுத 

௮ங் கொள்க. 

186. திசையொடு திசையும் பிறவுஞ் சேரின். 
கிலையீற் றுயிரமெப் உவ்வொற்று நீங்கலும் 
றகரம் னலவாத் இரிதலூ மாம்பி ற. 

இது குற்றியலுகரவீற்றுத் திசைப்பெயர்களஞக்கு எய்தாத தெய் 
துவிக்கின்றது. 

் 14
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(இ-ள்) இசையொடு — தசைச்சொல்லோமு, இசையும்-- 

இசைச்சொல்லும், பிறவும்--பிறசொல்லும், சேரின்--புணரு 

மிடத்து, நிலையீ ற்.று--கிலைமொழியிற்றிலே நின்று, உயிர் 

மெய்--உயிர்மெய்யும், கவ்வொற்று--அதன் பன்னின ற 

ககரமெய்யும், நீங்கலும்--கெடுதலும், .றகரம்--அவ்விடத்து 

நின்ற றகரமெப், னலவா--ன கரமெய்யாகவும் லகரமெய்யா 

கவும், இரித.லும்--திரிதலும், ஆம்-- ஆகும். எ-று: 

உதாரணம். வடக்கு இழக்கு-- வடடிழக்கு 

.... மேற்கு, திசை, மலை, வேங்கடம் 

என உயிர்மெய்யுங் ககரமெய்யுங் கெட்டன. 

“கூடக்கு4 இசை = குடதிசை, : குணக்கு கடல் = குண 

கடல்,  இவையுமப்படியே. தெற்கு ழக்கு தென்௫ுழக்கு, - 

தென்மேற்கு: தென்மலை என உயிர்மெய்கெட, றகரமெய் 

னகரமெய்யாயி ற்று. 

Cie ture = மேல்பால், Bini, notin = Cned என, 

உயிர்மெய்கெட ன கரமெய் லகர மெய்யாயிற்று. 

| டிறவென்ற தனால், மேற்கு சேரி- மேல்சேரி, மேற்சேரி, 

'மேலைச்சேரி; இழக்கு இசை - இழ்திகை, "கீழ்த்திசை, இழைத் 

இசை எனவும், &ீழ்மேற்றென்வடல் எனவும், விகாரப்பட்டும், 

இறுபான்மை கிழக்கு, மேற்கு தெற்கு, வடக்கு, வடக்கூர்-- 

தெற்கும் என இவ்விகாரமில்லாமலும் வரும். 

் 187. Opie Beir we nat மெப்கெடுங் காய்வரின். 

இது நெங்கு- என்னும் பெயர்க்கு எய்தாததெய்துலிக்கின்றது. 

- (இ-ள்) காய் -- காயென்னுஞ்சொல், வரின் --.வக்தால், 

Otis தெங்கென்னு நிலைமொழி, நீண்டு--மு.கனீண்டு, ஈற். 

அயிர்மெய்- ஈற்றிலுள்ள. உயிரமெப், கெடும்- நீங்கும். எ-ு, 

உதரனம்.. ் தெங்கு கரம் - "தேங்காய், எனவரும். 

 கெட்டே வருமென்னாமையால் தெங்கங்காய் என 

வருவதுங் கொள்க. 

188 . எண்ணிறை. யளவும் பிறவு வெப்தின் 

_ ஒன்னு முதலெட் டரா 'மெண்ணுள் 

முதலி ரெண்முதல் நீளும் மூன்றாறு. 

. ஏழ்குஅ சும்மா GB mips வவற்றின் 

ஈற்றுயிர் மெய்யு மேழ னுயிரும் 

ஏகு மேற்புழி யென்மனார் புலவர்.
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இது ஒன்று முதலெட்டீரு மெண்ணுப்பெயர்களுக்கு உயீர்வரின் 

எய்தியதன்மேற் சிறப்பு விதியும், மெய்வரின் எய்தாத தெய்து விந்த 

லுஞ் சொல்லுகின்றது. _ 

் (இ-ள்) எண்--எண்ணுப்பெயரும், நிறை--கிறைப்பெய 

ரும், அளவு--அளவுப்பெயரும், பிறவும்--பி றபெயர்களும், 

எய்தின் வந்தால், ஒன்றுமுதல்--ஒன்றுமு தல், எட்டீராம்-- 

எட்டீறாகும், எண்ணுள்--எண்களுள், முதலீரெண்--முதலி 

அள்ள . இரண்டெண்களும், முதனீஞம்--முதற்கு நினீளும்,. 

மூன்றாறேழ்--மூன்றும் ஆறும் ஏழும், முதல் குறுகும் -முக 

னெடில் குறுகும், ஆறேழல்லவற்றின்-- ஆறு மேழுமல்லாத 

ஆறெண்களினுடைய, ஈற்றுயிர் மெய்யும்--இறுதியிலுள்ள 

உயிர்மெய்களும், ஏழன்--ஏமனுடைய, ஈற்றுயிரும்--இறுதி 

பிலுள்ள உயிரும், ஏகும்--ெடும், ஏற்புழி--ஏற்குமிடங்களில், 

என்மனார்--என்னு சொல்லுவர், புலவர்--புலவர், எ. 

இவ்விகாரம் பண்புத்தொசைக்கே யுரியவாகும். .ஏரு, 

என்பது முற்றியலுகர வீறாயினும் ஒன் றின முடித்தறன்னினா. . 

மூடித்தலென்ப தனால் இங்கே சொல்லப்பட்டது. ் 

உதாரணம். YI SB = I MU BI 

ஆனு கழஞ்சு- அறுகழஞ்ச 
ஆறு. காழி அறுகாமி 

ஆறு மீன் அறுமீன் 

ஏழு-பத்து எழுபது 

ஏழுர*் கழஞ்சு - எழுகழஞ்ச 
ஏழு--நாழி- எழுகாழி 

a (iptib or = எழுமீன் 

என ஆறு மேழுங் குறு. 

ஏழுகடல் அ ஏழ்கடல் 

என ஏழனீற்றுயிர் கெட்டது. மற். றவைகளுல்கு உதாரணம் 

பின்னே காட்டப்படும். ஏற்புமி என்றதனால் பொது விதியால் 

இரண்டாயிரம், ஏழாயிரம், இரண்டு கழஞ்சு, மூன்னுபடி, 

தான்குபொருள், ஏழுகடல், என கிற்பனவும் உண்டென்று 

கொள்க. 

189. ஒன்றன் புள்ளி ரகர மாக 

இரண்ட ஜொற்றுயி ரேகவுவ் வருமே. 

இதுவுமது:--
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(இ-ள்) ஒன்றன்--ஈற்றுயிர்மெய் கெட கின்ற வொன்: 
றென்னு மெண்ணின து, புள்ளி ன கரமெய்யான து, Ter 
wTa—rarQwouiurs, BQ rvrror— Br oot spools, ஒ ற்று 

ணகரமெய்யும், உயிர்--அகரவுயிரும், ஏக--கெட, உவ்வரும்-- 
அவ்விரண்டு ரகர மெய் மேலும் உகரம் வரும். எ-று, 

உதாரணம். ஒன்று* ஆயிரம் - ஓராயிரம் 

இரண்டு ஆயிரம் - ஈராயிரம். 

என உயிர்வர முதனீண்டு ஈற்றுயிர்மெய் கெட்டு உகரம் 

பெற்று ,“முற்று மற்றொரோவழி,” என்பதனால் அவ்வுகரமுன் 
கெட்டு வந்தன. ஒன்று*பத்து- ஒருபது, இரண்டு-*பத்து - 
இருபது என மெய்வர முதனீளாது ஈற்றுயிர்மெய் கெட்டு 
உகரம் பெற்றுவம் தன. 

இங்கே சொல்லியபடி. மற்றைத் திரிவு முதலானவை 
வருதலுங் காண்க. சிறுபான்மை ஒராயிரம், இராயிரம் என 

வ்ருத.லு முண்டு. 
190. மூன்றனுறுப் பழிவும் வந்தது மாகும். 

இதுவுமது:-- 
(இ-ள்) மூன்றன்--இறுதி உயிர்மெய்கெட கின்ற மூன் 

றென்னு மெண்ணின து, உறுப்பு--மெய்யான ௮, அழிவும்-- 

கெடுதலும், வக்ததும்--வருகிற மெய்யாகத்திரிதலும், ஆகும்-- 
ஆகும், எ-று. 

உதாரணம். மூன்று*ஒன்று-மூவொன்று; 

என: உயிர்வர, முதல்குறுகாது ஈற்றெழுதீதும் னகர 

மெய்யும். கெட்டன. மூன்று பத்து- முப்பது எனமெய்வச 
.... ஈழுகெட்டு னகரமெய்வந்த மெய்யாய்தீதிரிந்தது. மற்றவை 

களுமிப்படியே. 

191. கான்கன் மெய்யே லறவா கும்மே. 

இதுவுமது: - | | 
(இ-ள்) கான்கன்--.இறுதி உயிர் மெய் செட் நின்ற. 

நான்கென்னு மெண்ணினது, மெய் -னகர மெய், லறவா 

கும்--லகர மெய்யாகவும் றகர மெய்யாகவும் திரியும். எ-று, 

உ நாரணம். தான்கு* ஆயிரம் . தரலாயிரம் 

நான்கு வழி நால்வழி 

என உயிரும் இடையெழுத்தும் வர ஈற்றுயிர் மெய் கெட்டு 
னகர மெய் லகர மெய்யாயிற்று. 

நான்கு -மணி- கான்மணி
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என லகர மெய்யோடு மயங்காத மெல்ஜெத்து வரின் னக 
மெய் இயல்பா மென்க. 

நான்கு4பத்து- நாற்பது 

என வல்லெழுத்து வர ஈற்றுயிர் மெய் கெட்டு னகர மெய் ' 

றகர மெய்யாயிற்று. மற்றவைகளுமிப்படியே. 

192. ஜந்தனொற் றடைவது மினமுங் கேடும். 

இதுவுமது:-- 

(இ-ள்) ஐந்தன்--இறுதி யுயிர்மெய் கெட கின்ற ஐச் 
தென்னு மெண்ணினது, ஒற்று--நகர மெய்யானது, அடை 

வதும்--வருகிற மெய்யா௫ியும், இனமும்--அதற்னெமா௫யும், 
கேடும்--கெட்டும் வரும். எ-று. 

உதாரணம். ஐந்து 4. மூன்று - ஜஐம்மூன்று என மெல் 
லெழுத்து வர ஈற்றுயிர் மெய் கெட்டு ககரமெய் 

வந்த மெய்யாய்த இரிந்தது. 

QB BI + ELPOHH = ஐங்கழஞ்ச் 

என வல்லெழுத்து வர ஈற்றுயிர் மெய் கெட்டு ஈகர மெய் வக்த 
வெழுத்திற்கு இனமாய்த் திரிந்தது. 

295 s+ ஆயி rib = ஐயாயி rib 

ஜந்து -வழி- ஐவழி 

என உயிரும் இடை யெழுத்தும் வர; ஈற்றுயிர் மெய் 
புடன் நகர மெப்யுங் கெட்டது. மற்றவைக்கு மிப்படியே. 

ஒரோ விடத்து ஜவ்வண்ணம் என வரும். அடைவது 
மினமு மென்றமையால் அருத்தாபத்தியால் ஐர்.நாறு, ஐந் 
தரணி என நகரமெய் இயல்பாதல் கொள்க, 

193. எட்ட னுடம்புணவ் வாகு மென்ப. 

இதுவுமது:...- 

(இ-ள். எட்டன்--இறுதி யுயிர்மெய்கெட நின்ற எட் 
டென்னு மெண்ணினது, உடம்பு--டகர மெய்யானது, ணவ் 
வாகும். -ணகர மெய்யாகும், என்ப--என்று சொல்லுவர் 
புலவர். எ-று. 

உதாரணம். எட்டு ஆயிரம் - ஏண்ணாயிரம் 

என ஈற்றுயிர்மெப் கெட்டு டகரமெய் ணகர மெய்யாயிற்று. 
ம.ற்றவைகளுமிப்படியே,
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194. .ஒன்பா னொடுபத்து நூறு Quo sir ph) oor 

முன்னதி னேனைய முரணி யொவ்வொடு 
தகர நிரீஇப்பஃ தகற்றி னவ்வை 

. திரலே னளவாத் இரிப்பது நெறியே. 

... இது ஒன்பதிற்கு எய்தாத தெய்துலித்தலும் அதனோடு புணரும் 
பத்திற்கும் நூற்றிற்கும், (இயல்பினு” மென்பதனாலும், எண் முவெழுத் 
தென்பதனாலும் எய்தியது வீலக்கிப் பிறிறு விநியும் உணர்த்துகின்றது. 

... (இ-ள். ஒன்பானொடு--ஒன்பஃதுடனே, பத்தும் பதி 

தென்பதும், நூறும்--நாறென்பதும், ஒன் இின்--வற்து புண 
ருமாயின், முன்ன தின்..-முன்ன தாகிய நிலைமொழியிணின் 

ம், ஏனைய--மற்றை வருமொழிகளாகய பத்தையும் நாற் 

றையும், முரணி-- முறையே நாறெனவும், ஆயிரமெனவுக் 
திரித்து, ஒவ்வொடு--மிலை மொழி முதலிலுள்ள ஒகர வுயி 

ரோடு, தகரம்-- தகர மெய்யை, கி.2.இ-- அதற்கு ஆதாரமாக 
நிறுத்தி, பஃது--அந்ரிலைமொழி யிறுதியிலுள்ள பஃதை, 

அகற்றி--கெடுத்து, னவ்வை--அம்மொழிமுதம் கபனின்ற 
னகர மெய்யை, கிரலே--முறையே, ணளவா--ணகர மெய் 

யாகவும், ளகர மெப்யாகவும், இரிப்பது--இரிப்ப து, நெறி 

முறையாகும். ஏ-று. 

கெறியே யென்ற விலேசானே தணிக்குறின்முன் Cle p 
இிரட்டி.த்தலுங் கொள்க, 

உதாரணம். ஒன்பஃது-;பத்து-- தொண்ணூறு 
- ஒன்பஃது -நாறு- தொள்ளாயிரம் 

எனவரும். தொள்ளாயிரமென விக்காலத்தில் வழங்கு 

Goer றது. 

பஃதகற்றி யென்பதலனோடு பொருந்த, ஒன்பஃதனோ 
டென்னாது, ஒன்பானோடென்றமையால்,ஒன்பஅ கின்று புண 

ரினு மிவ்விதியே பெறுமென் றக. 

195. முதலிரு கான்கா மெண்முனர்ப் பத்தின் 
இடையொற் றேக லாய்த மரக 

லெனவிரு விதியு மேற்கு மென்ப. 

இது ஒன்றுமுத லெட்டெண்களின் முன் வருகிற பந்நென்னு 
மெண்ணிற்கு *இயல்பினும்” என்பதனால் எய்தியது விலக்கிப் பிறிதுவீதி 
வகுக்கின்றது. ட 

(இ-ள். முதல்--ஒன்று முதலாகிய, இரு கான்காமெண் 
முன்னா எட்டெண்களின் முன்னும் வருகிற, பத்தின்--பதி
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தென்னு மெண்ணினது, இடை--நடு தின்ற, ஒற்று--தகர 

மெய்யான, ஏகல்--கெடுதலும், ஆய்தமாகல்--தகர நின்ற 

விடத்து ௮த கெட் ஆய்தம் வருதலும், என விருவிதியும்-- 

என்னு மிவ்விரண்டு வி தியையும், ஏற்கும்--ஏ.ற்கும், என்ப-- 

என்று சொல்லுவர் புலவர். or—. 

ஒன்று பத்து ஒருபது, ஒருபஃது 

இரண்டு“ பத்து- இருபது, இருபஃது 
என வரும். மற்றவைகளுமிப்படியே. 

396, ஒரூபஃ தாதிமுன் னென்றுமுத லொன்பான் 

- ஏண்ணு மவையூர் பிறவு மெய்தின் — 

ஆய்த மழியவாண் டாகுந் தவ்வே. ் 

இது மேலைச் சூத்திரத்தாலே எய்திய ஒடுபஃது முதலாகிய நிலை 

மொழிகளுக்கு உயிர் வரின், உயிர் வரினுக்குறள்', என்பதனால் எய்திய 

தன்மேற் சிறப்பு விதியும், மெய் வரின் எப்தாத தெய்துலீத்தலுஞ் 

சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள், ஒருபஃதாதி முன்--ஒரு - பஃது முதலாயெ எட் 

டெண்களின் முன், ஒன்று மூதல்--ஒன்று முதலாய, ஒன்பா 

னெண்ணும்--ஒன்பதெண்களும், அவை-- அவ் 'வெண்களைா; 

ஊர்---ஊர்த்த, பி றவும்--மற்றவையும், recede புணரு 

மாயின்; ஆய்தம்--கிலைமொழி யிடையிலே கின்ற வாய்த 

மான்:து; அழிய--கெட, த an குகால், ஆண்டு அன் 

வாய்தம் கின்ற விடத்து, ஆஞும்--வரும். எ-று. 

உதாரணம். , ஒரு பஃது ROOT Ll = ஒரு பத்தொண்று 

இரு பஃது-மூன் றரை- இருபத்துமூன் றரை 

என வரும். மற்றவைகளுமிப்படியே. 

HUSH கெடத் தகரம் வருமென் றமையால் அருத்தா 

பத்தியால் ஆய்தமில்லாக ஒருபது முதலானவைகளும் தகரம் 

பெறு மென் றதாயிற்று. 

197. ஒன்றுமுத லீரைம் தாயிரங் கோடி. 
எண்ணிறை யளவும் பிறவரிற் பத்தின் 

ஈற்றுயிர் மெய்கெடுத் இன்னு மிற்றும் 

. ஏற்ப தேற்கு மொன்பது மினைத்தே. 

இது பத்தென்னு நிலைமொழிக்கு உயிர்வரின் “உயிர்வரி ஜுக்குறள்! 

என்பதனால் எய்தியது விலக்கிப் பிறிரு விதியும், மெய் வரின் எய்தாத 

தெய்துவித்தலும், ஒன்பது: என்னு. நிலைமொழிக்கு ந உயிர்வரின். அச்ரூத் 

தீரத்தால்- எய்தியதன்மேற் .. சிறப்பு விதியும், மெய்வரின் எய்தாத 

தெய்துவித்தலும். உணர்த்துகின்றது. ... ன கு
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(இ-ள்). ஒன்று முத லீரைந்து-ஒன்று மூதலாயெ பச் 
தெண்களும், ஆமிரம்-- ஆயிரமும், கோடி--கோடியுமாயெ, 
எண்- எண்ணுப்பெயரும், கிறை--கிை றப்பெயரும், ௮ள 
வும்--அளவுப்பெயரும் பிற--பிறபெயரும், வரின்--வந்து 
புணருமாயின், பத்தின் --ரிலைமொழியாகய பத்தினது, ஈற் 
அயிர் மெய்--இறுதியிலுள்ள த: ர வுமிர்மெய்யை, கெடுத்த-- 
அழித்து, இன்னும்--இன்சாரியைய யினும், இற்றும்--இற் 
அச் சாரியையாயினும், ஏற்பது--அவ்விடத்திற் கேற்பது, 
ஏற்கும்--ஏற்று கிற்கும், ஒன்பதும்--ஒன்: (தென்னும் கிலை 
மொழியும், இனைத்து--இப்படியே எண்ணுப் பெயர் முதலா 
னவை வந்து புணருமாயின் இன்ஞனாயினும், இற்றாயிலும் 
அவ்விடத்திற்கு எற்பது ஏற்று கிற்ுப் நும். 

உதாரணம். பத்து4ஒன்று- பதினொன்று, ப திற்ரென்று 
4 ஒன்பது* ஆயிரம் - ஒன்பதினமிரம், ஒன்பதிற் 

ரூயிரம் 

என வரும். மற்றவைகளுமிப்படியே. 

பதினொன்று உம்மைத் தொகை. பதிற்றொன்று பண்புத் 
தொகை. 

ஏற்ப கேற்கு மென்றதனாற் பத்துக்கோடி, POT 
கோடி. எனப் பொது விதிப்படியே முடிச்து கிற்றலுங் 
கொள்க. 

198. இரண்டு முன்வரின் பத்தினீம் அுயிர்மெய் 
கரறந்திட வொற்று னவ்வாகு மென்ப. 

இதுவுமது:-- 

பத்தென்னுகிலைமொழிக்கு உ௰ர் வரின் உ௰குறள்! என் 
ப.தனால் எய்தியது விலக்கப் பிறிதுவித வகும்குன்றது. 

(இ-ள். இரண்டு- -இரண்டென்பது, மூன்வரின்--முன் 
வருமாயின், பத்தின்--பத்தென்னு கிலைமொழிகினது ஈர் 
அயிர்மெய்--ஈற்றிலுள்ள தகர உயிர்மெய்வர னது, கூரத் 
திட கெட, ஒற்று--ககரமெய், னவ்வாகும்--னகர மெய் 
யாகத் இரியும், என்ப--ஏன்று சொல்லுவர் புலவர், ் 

(உதாரணம்) பத்து இரண்டு - பன்னிரண்டு என வரும். 
199. ஒன்ப தொழித்தவெண் ணொன்பது மிரட்டின் 

முன்னதின் முன்னல வோட வுயி/வரின் 
வவ்வு மெய்வரின் வந்தது மிகல்கெ மி.
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s 

Ss ஒன்பதை நீக்கீய .ஒள்பதெண்களாய் நிலைமொழிககுள் 
'மூன்௫ு ரேழற்கு மூன்ருறேழ் குறுகும்! என எய்தியதன்மேற் சிறப்பு 
வதியும், உயிர் வரின் எல்லாவற்றிற்கும் எய்தீயது விலக்கிப் பீநிது விதி 
யும், மெய்வரின் எய்தாததெய்து வித்தலுஞ் சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்.) ஒன்பது-ஒன்பதென்ுற எண்ணொன்றனை 
_ வும், ஒழித்த ஒழித்து கின் ற, எண்ணொன்பதும்--ஒன்று 

முதற் பத்திருமய ஒன்பதெண்ணினையும், இரட்டின்--இரட் 
ஒத்துச் சொன்னால், முன்னதின்--கிலை மொழியினது, முன் 
னல- முதலெழுத்தல்லாதவைகள் எல்லாம், ஓட--கெட, உயிர் 
வரின்-உயிர் முதலான வெண் ௮ரின், வவ்வும்-வகர மெய்யும்; : 

மெய் வரின்--மெய்முதல.ன வெண் வரின், வக்.த.தம்--வர்த 
* மெய்யும், மிகல்-- மிகுதல், கெ.ரி--முறையாம். எ-று. 

உதாரணம்: ஒன்றுர்ஒன்று- ஒவ்வொன்று 
. இரண்டுர் இரண்டு இவ்விரண்டு 

Br a, + br TG = கக்சான்கு 

, பத்துடபத்து- பப்பத்து 

எனவரும். செரியென்றமையல் 55௩ ான்கு என கான்இ BGS 
கு௮க்கமும், ஒரோ Oa arp, ஒன்றொன்று, கழக் கழஞ்சு, . 
என விரட்டித்தலும், இன்னும் குற்றியஅகரப்.புணர்ச்சியுள் 
அடங்காதனவுவ் Qs! crs. 

[ஊகார வீற்றுச் சிறப்பு விதி] 

800. பூப்பெயர் முன்னின மென்மையுக் தோன்றும். 
இது பூ வெனகிற ஊக[ர மீற்றுச் சொன்றுன் agin wads sas 

*இயல்பினும்' என்பதனால் எய்தீயதன்மேற் சிறப்புவிதி உணர்த்து 
கீன்றது. 

(இ-ள்.) பூப்பெயர் மூன்--பூவென்னும் பல "பொரு 
ளாருசொன்முன், இனமழென்மையும்-வருறெ வல்லினம் 

மிருதலல்சைமல் ௮வற்றிற்னெமாயெ மெல்லினமும், தோன் 
௮ம்--ம்கும். 

உதாரணம்: பூங்கொடி, பூஞ்சோலை, பூக் தடம், பூம்பணை. 
* எனவரும் மலராயின் இரண்டாம் வேற்றுமைத் தொகை 

யும், அழகாயிற் பண்புத் தொகையுமாம். . 

[ஏகார ஓகார வற்றச் சிறப்பு விதி] 

801. இடைச்சொல் லேயோ முன்வரின் இயல்பே, '
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லு ஏகார ஒகார விடைச் 0 சொற்களின் முன் வருகிற வல்லினத்தீற்கு 
'இயல்பினும்' என்பதனால் எய்தியது விலக்குசின்றது. 

(இ-ள். இடைச்சொல்--இடைச்சொல்லாடிய,௪ முன் _ 
ஆறேகாரத்தின் முன்னும், ஓ முன் -- எட்டோகாரத்தின்.' 

் மூன்னும், வரின்--வல்லினம் வந்தால், இயல்பு -- பொதுவிதி 
யான் Sarg இயல்: AT GD. 

.. உதாரணம்: அவனே கொண்டான். இது பிரிகிலையும், வின 
வும், ஈற்றசையும், தேற்றமுமாம். 

அறமே, பெருளே, காமமே, இதே எண். ட 

- ஏயெதனை யென்றோரிருடி வினவ! இணனிறை, 
- அவனே கொண்டான்--என்பது ஒழியிசை, 
முதலியன வெட்டுமாம். 

(ஐகார வீற்றுச் சிறப்பு வீதி] 
202, வேற்றுமை யாயி னகா னிறுமொழி 

் Fp pL வோடுமம் மேற்பவு முளவே. 

.. இது ஐயீற்று நிலைமொழிக்கு எய்தாததெய்துவிக்கின்றது.. 
(இ-ள்.) ஓகானி.று மொழி--ஐகார விற்றுச் சொற்கள் 

 வேற்றுமையாயின்- வேற்றுமைக் கண் வருமாயின், ஈற்றறி 

- வோடும் -- ஈற்றைகாரங்கெடுதலுடனே, ௮ம் -- அம்முச் 

.. சாரியை, ஏற்பவும்--பெற்று முடிவனவும், உள--இல வுள. 

அழிவோடு மென்றமையால் அழியாமையோடும் : அம் 
... ஏற்பவுமுளவெனக் கொள்க. வருமழுத்தைச் சொல்லாமை 

- பால் நாற்கணமுங் கொள்க, 

உதாரணம் புன்னை கானல் -பன்னையங் கானல் 

... முல்லை புறவம் முல்லையம் புறவம் 

, வழுதுணை காய் வருதுணங்காய் 

ஆனிரை வேர் - அவிரம்வோ் 

7 என வரும். ஏற்பவுமுளவென் றதனால், முல்லைப் புறவு என 
வரினுங் கொள்க. 

© 902. பனணமுன் கொடிவரின் மிக.லும் வலிவரின் : 
ஐஜயபோ யம்மும் திரள்வரி னுறழ்வும் 

JBM Great கீள்வுமாம் வேற்றுமை. 

இது “பனையென்கிற நீலைமொழிக்கும், அதனோடு புணருஞ் சில 
சரமொழிக்கும் “இயல்பினும்'. என்பதனாலும், மேலைச் ரூத்திரத்தாலும்



புணரியல் டட ட்ட நத 
எய்தியவற்றை wish Sut ரமைக் காத்தலும், * Area யென்பதனால் 
எய்தியது விலக்கிப் பிறிதுவீதி வருத்தலுஞ் Gansta 

(இ-எ்.) பனைமூன்-பனை யென்னும் டெ பர் மூன், Gsm 

வரின்--கொடி. யென்னும் 0::யர் வஈமாயின், மி.ஈலும்--வக் 

குது கிகுதலும், வலிவரின்--க௪தபக்கள் . வருமாயின், 

். ஐபோய்--நிலைமொழியீற்றைகாரங் பெட்டு, அம்மும்-.அம்முப் 

பெறுதலும், திரள் வரின்--திரளென்னும் பெயர் வருமாயின், 
் உறழ்வும்-வந்தது மிகுந்தும், ஐபோய் அம்முப்பெற்றும் . 

விகற்பித்தலும், அட்டுறின்--அட்டென்னும் . பெயர் வரு . 

மாயின், ஜ கெட்டு ஓஜகாரங் கெட்டு, eB ora - வருமொழி 

அகரம் ஆகாரமா தலும், ஆம்-- ஆகும், வேற்றுமை வேற்று 
மைக் கண், 

உநாரணம்: பணைக்கொடி, ௭-ம், பனங்காய், செருப்பு, 

தூண், பழம், எ-ம், பனைத்திரள், பனக்திரள்,. 

எ--ம், டனாம்டு ௭-ம், வரும். 

உமீரீற்றுப் புணரியல் முற்றுப் பெற்றது. 

4. மெய்யிற்றுப் புணரியல் 

[மெய்யீற்றின் முன் உயிர்] ' 

204, உடல்மேல் உயிர்வம் தொன்றுவ இயல்பே. 

இது, மெய்யீற்றுப் பதம் புணருஞ் சிறப்புப் புணர்ச்சி இவ்விய 
லாற் கூறப்படுதலின் மெய்யிற்ு முன் ௨உயீர் முதல் வந்து புணருமாறு 

உணர்த்திகின்றது. 

(இ-ள். உடன் மேல்--கிலைமொழி ரீற்றினின்த மெப் 
ன் மேல், ௨ உயிர் -வருமொழி aps ani, வந்து-- வந்து, 

ஒன்றுவது--ஒன்று பட்டிணங்கி கிற்பது, இயல்பே- இயல்பு. 
புணர்ச்சியேயாம். 

உதாரணம் தோன்றல். அழகன் - தோன் றலமகன் 
உரிஞ்* அழகிது - உரிஞழூது 
புகழ் அழுது - புகழழகிது எ-ம், 
வேல்4எறிக்தான்- வேலெஜறிக்தான் எ-ம், வரும். 

மற்றவைகளுமிப்படியே, 

505, தனிக்குறில் முன்னொற் றுமிர்வரி ஸிரட்டும். 

இது எய்தியதன்மேற் சிறப்பு வீதி உணர்த்துசின்றது. |
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(இ-ள். . ணில் குறின் முன்--தனிக் குற்றெழுத்தின் 
முன்னின்ற, ஒற்று மெய்யானது, உயிர் உயிரானது, 

- வரின்--வந்தால், இரட்டும்--இரட்டித்து நிற்கும். 

உதாரணம் மண்.௮ரிது - மண்ணரிது 

பொன் அரிது -பொன்னரிது' எ-ம், 

மண். அகம் - மண்ணகம் 

பொன் 4 ஒளி- பொன்னொளி எ-ம், 
வரும். மற்றவைகளுமிப்படியே, 

[மெய்யீற்றின் முன் மெய்] 

206. .தன்னொழி மெய்முன் யவ்வரி னிகரம் 
்.. துன்னு மென்று துணிகரு aparGr. 

இது யகரமொழிந்த பத்து மெய்களின்முன் வட௫கிற யகரத்தீற்கு 
“எண் மூவெழுத் தென்பதனால், எய்தியதன்மேற் ரீதப்ப விதி ண்டர் 
கீன்றது. 

(இஸ்) தன்னெமிட தன்னை யொரழிந்த, ெப்முடை 
ணசகமன் ரலவழள என்௫இற பத்து மெய்களின் முன்னும், ய-- 
கரமான த, வரின்--வர்கால், இகரம்--இகரச் சாரியையை, 

அன்னு மென்று--தன் முன் பொருந்துமென்று, அணி கரும்-- 
அரிதிற் கொள்வாரும், உளர்--சிலருளர். 

_ உதாரணம். வேளியாவன், மண்ணியாது, என வரும். 
மற்றவைகளுமிப்படியே. 

துணிகரு மென்ற எதிர்மறையாய இழிவுச் சிறப்பும்மை 
யால், வேள்யாவன், மண் யாது என பொது விதி பெறு மென் 
பார் பலருளரெனசு கொள்க. 

207. ஞணகம லவளன வொற்றிறு தொழிற்பெயர் 
ஏவல் வினை ஈணி யவ்வல் மெய்வரி 
னுவ்வுறு மேவ லுருல இல்வழி. : 

இங முதனிலைத் தொழிற்கும் ஏவற்கும் பொதுவாகிய சிலநிலைமொழி 
களுக்கு எப் தாததெய்துவிக்கின் றது. 

(இ-ள். Gaertn லவளன-.-ஞணகமலவளன என்ற, 
ஒ.ற்று-- எட்டு மெய்களும், இறு.-இறுஇயா௫ய, தொழிற் 
பெயர் முதனிலைத் தொழிற் பெயர்களும், ஏவல் வினை 
ஏவல் வினைகளும், யவ்வல் மெய் -யகர மொழிக்த மெய்கள், 
வரின்--வருமாயின், சணி- பெரும்பாலும், ௨--உகரச் சாரி”
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யையை, உறும்--இறுதிக்கட்பொருக்கதும், சில -ஏவல்---இல 

ஏவல் வினைகள், இல் வழி--௫ல விடங்களிலே. 

ao ars சாரியையைப் பொருக்தாவாம். 

- உதாரணம்: உரினுக் கடிது. 

உண்ணுக் கடிது: 
பொருநுக் கடிது 

திருமுக் கடிது 
தின்னுக் கடி.து,நீண்டது, வலிது எ-ம், 

கடுமை, நீட்டு, வன்மை, எ-ம், தொழிற் பெயரிருவழியும் ' 
உகரம் பெற்றன. மற்றவையு மிப்படியே, ் 

உரிது கொற்றா 

உண்ணு கொற்று 

பொருறு கொற்று 

திருமு கொற்று 
இன்னு கொற்று, நாகா, வளவா, என 

ஏவல்விளை உகரம் பெற்றன. மற்றவையு மிப்படியே. 

லை ஏவலுரு சல்வழி யென்றதனால் உண்ணு கொற்றா, 

உண் கொற்று, என வுகரம் பெற்றும் பெறுதும் வருவனவும், 
உரிதுகொற்றா என உகரம் பெற்றே வருவனவுள வென் 

திக. 
208. நவ்விறு தொமிற்பெயர்க் கவ்வுமாம் வேற்றுமை. 

இது partons தொழிற்பெயர்க்ரு எய்தியதன்மேற்சிறப்பு 
விதி யுணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள். ஈவ்விறு--ஈகரம் இறுதியா, தொழிற் 
பெயர்க்கு--முதனிலைத் தொழிற் பெயர்க்கு, அவ்வுமாம்--உ௧ 

ரச் சாரியை யல்லாமலும் அகரச்சாரியையுமாகும், Car 

அமை--வேற்றுமைக் கண். 

உதாரணம். பொருகம் கடுமை என வரும். 

[ணகர னகர வீறு.] 

209. ணனவல் லினம்வரம் உறவும் ,/ிறவரி 

னியல்பு மாகும் வேற்றுமைக் கல்வழிக் 

கனைத்துமெய் வரினு மியல்பா கும்மே. த ஆ 

இது மேலைச் சூத்திரம் வரைக்கும் மெய்யீற்றுப் பொதுப் புணர்ச்சி 
கூறி அவற்றிற்கேயுரிய ஞ௩ர நகரங்களை யொழித்து மற்றவைகளுக்கு
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முறையே சீறப்பு விதி சொல்லத் தொடங்கி ணகர “anarchy புணகுமாறு: 
உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள் ணன--ணகார. னகாரங்க்ள், வேற்றுமைக்கு 
வேற்றுமைக்கண், வல்லினம் -வன்சணம்,  வர-- ஓத்தால், 

டறவும்--முறையே டகாரமும் ற உரமும், பிற--மெல்லினமும் 
இடையினமும், வரின்..-வர்தரல், இயல்பும்-- இயல்பும், ஆகும் 

உம், அல்வழிக்கு-- அல்வழிக்கண், அனை த்துமெய்-- மூவின 
் மெய்களும், வரினும்--வந்தால், இயல்பாகும்--இயல்பேயாகும். 

ட ஏழு. 

உதாரணம். சிறு உண்டகளிறு- இறுகட்களிறு 
Te a பொ. தகடு- பொற்ற௯டு 

என வேற்றுமையிலேவல்லினம் வர ணனக்கள் திரிஈ் கன. 

மண் ஞாற், பொன் ஞாற்ளுி, நீட்டு, மாட்சி, யாப்பு, 
வன்மை, என வேற்றுமையிலே மெல்லினமும் இ oer 

வர் ணனக்கள் இயல் ரயின.. 

(Dour oh டிது, பொன்கடிது, சிறிது, தீது, பெரிது, ஞான்றது 

நீண்டது, மாண்டது, யாது, வலிது, என அல்வழியிலே மூவின 
மும் வர ணனக்கள் இயல்பாயின. மற்றவைகளுமிப்படியே, 

ஒப்பின் முடித்தலால் னகரமும் உடன் கூறினார். 

பின்னே காட்டிச் சொல்லப்படு மெழுத்துக்களுக்கும் இவ் 

 வுத்தியே கொள்ள. 

210. குறிலணை வில்லா ணனக்கள் வந்த 
ear Pho Boor gyn CaGr. 

இது ணகர னகர. வீறுகளுள் ஒர சாரனவற்றிற்கு எய்தியது விலக் . 

சிப் பிறிது விதி வருக்கின்றது. 

(இ-ள்) கூறில் -- தணிக்குறிலொன்றனையும், அணை 

வில்லா--சாராமல், ஒரு மொழி தொடர் மொழிைச் சார்ந்த 

ணனக்கள் -ணகார னாகார மெய்களானவை, வத்த-- வரு 

மொழிகளுக்கு முதலாக வந்த, ஈகரம்--நகரமான ஆ, திரிக்துழி 

் -மயக்கவிதி யில்லாமையினாலே இரிந்த விடத் த, வேடு--கெடு 

தலை, நண்ணும்... பொருந்தும். (௪-௮) ; 

உதாரணம். BON + (BOOT நாணன்று. 

பசுமண் நன்று - மசமணன்று (எம்) 

நன்மை, எ-ம், னகரம் இருவழியுங் கெட்டது. 

அரசன் 4 ஈல்லன் - அரசனல்லன் 

செம்பொன் ஈன்று -செம்பொனன்று. எ-ம்; 
தன்மை எ-ம், னகரம் இருவழியுங் கெட்டது.
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911, சாதி குழுஉப்பரண், கவண்பெய ரிறுதி 

ியெல்பாம் வேற்றுமைக் குணவெண் erased 

டவ்வா கலுமா மல்வழி யும்மே. 

இது ணகர வீற்றுட் சிலவற்றிற்கு வேற்துமைக்கெய்த்யது 

விலக்கலுஞ், சிலவற்றிற்கு அல்வழிக்கண் எய்தியதன்மேற். சிறப்பு விதி 

யும் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) சாதிப் பெயர--சர.தி பதியில் பெயர்களும் 

கும், குழூ௨ ப் பெயா்--இரள் பற்றிவரும் பெயர்களுக்கும், 

LI OT OUGHT பெயா் -பரண்கவணென்னும் பெயர்களுக்கும்; 

இறுஇி--ஈ BLM) ணகரமானது, வேற்றுமைக்கும் -- வேற்று 

மைக்கண்ணும், இயல்பாம்--வல்லினம் வக்தால் இயல்பாகும், 

உணவெண் பெயர்--உணவிற்குரிய வெள்ளின் 0. சொல்லா 

யெ வெண்ணென்னும் பெயருக்கும், சாண் பெயர் -சாணென் 

னும் ரீட்டலளவைப் பெயருக்கும் இறுதி--ஈற்று ணகர 

மானது, அல்வழியும்--அல்வழிக் கண்ணும், டவ்வாகலுமாம்-- 

வல்லினம் வற்தால் திரிந்த டசரமாதலும் பொருந்தும். எ-று 

உதாரணம்: பரண்குடி. எ-ம், அமண்டூடி எ-ம், பரண்மால் எ-ம், 

சவண்கால் எ-ம், வேற்றுமையிலும் இயல் 

பாயிற்று. 

எண் 4 கடிது எ எட்கடிது 

சாண் & கோல் எ சாரட்கோல் 

என அல்வழியிலுர் இரிந்தது 

டவ்வாகலுமாம் என்ற உம்மையால் எண் கடிது, சாண் ' 

சோல் என இயல்பாதலே இறப்பாம். பிறவென்ற மிகையால் 

வேற்றுமையில் பாணக்குடியென அ.ரச்சாரியை பெறு 

தலும் அட்டுண்டுழமணி என்னும் இயலபும், மட்குடம், மண், 

குடம், என்னு முறழ்வும், இருவழியிலும் இ. ன்னும் ணகர வீற் 

னுள் அடங்! தவை யுண்டேல் அவையுக ஈ் கொள்க. 

212. ஸனக்கான் இளைப்பெய ரிம ஸ்பு மலஃ்கான் 

அடைவு மாரும் வேற்றுமைப் பொருட்கே, 

இது னகரவீற்றுச் சாதிப்பெயர்க்கு வேற்றுமைக்கண் எய்தியது 

விலக்கலும் பிறிது விதிவருத்தலுஞ் சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) னஃ்தான் ன ரதிதை யி.றுஇயிலுடைய, இளப் 

பெய--சாதிப் பெயர், இயல்பும்--வல்லினம் வரவீறுதரியா 

இயல்! ஈாகுனும், அஃகான டைவும் -- Sars சாரியைப்பெறு
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தலும், வேற்றுமைப் பொருட்கு- வேற்றுமைப் Bonet 

. புணர்ச்சிக்குள்,. ஆகும்--ஆகும். எ-று. 

உதாரணம் > eruGear + Gy = எயினக்குடி, சேரி, தோட்டம்; 

பாடி, எனவரும். 

ருட்சே என் ல யில ம்வு” பொருட்கே என்ற பிஸ்கால் யினை ராத என வாழ்வு 

எயினவணி என மற்றைக் கணம் வரினும் அகரச்சாரியை 

பெறுதலும், எயினக்கன்னி என அல்வழியில் அகரச் 

சாரியை பெறுதலும் மொள்க. 

213, மீன்றவ் வொடுபொருஉம் வேற்றுமை வழியே. 

இது மீனென்னும் சொல்லுக்கு 'வேற்றுமைக்கண் எய்தியதொரு - 
் வாற்ருல் வீலக்குகின்றது. 

(இன் மீன்-மீனென்னும் மொழியிறுதினகரம், வேற் 
அமை வழி-வேற்றுமைக்கண் வல்லெழுத்துவரின், றவ்வொடு 

றகரத்தோடு, பொரூஉ 2 ppb alee — அல் ழு. 

உதாரணம். oor 4 கண் - மீற்கண்,. செவி, தலை, புறம் என 

வரும். 

214. தேன்மொழி மெய்வரி வியல்பு மென்மை 
மேவி ஸணிறுதி யழிவும் வலிவரி 
னீறுபோய் வலிமெலி மிகலுமா மிருவழி. 

இது தேனென்னுஞ் சொல்லுக்கு “ணன வல்லினம் வர டறவும்,”. 
என எய்தியது விலக்கலும் *பீறவரி வியல்புமாரும் வேற்றுமைக் கல்வழிக் 
கனைத்து மெய்வரினு யல்பாகும்' என எய்தியதிகந்தி படாமற் காத்த 
லும், இச்சூத்திரத்தில் இயல்பும் என எப்தியதன் மேற்சிறப்பு விதியும், 
வருகிற வல்லினத்திற்கு இயல்பினு மென்பதனால் எய்தியதன்மேற் 
சிறப்புவிதியும் உணர்த்துகின்றது. 

“(இ-ள் தேன்மொழி -- தேனென்னுஞ் சொல், மெய் 
-வரின்--மூவின மெய்களும் வரின், இயல்பும் -- இறுதி னகர 
மெய் இயல்பாதலும், மென்மை மேவின்--மெல்லினம் வரின் 
இறுதி--அம்மெய், அழிவும்--இயல்பாதலே யன்றிக் கெடுத 
அம், வலிவரின்--வல்லினம் வரின், ஈறு--அ௮ம்மெய், போய் — 

இயல்பாதலே யன் றிக்கெட, வலிமெலிமிகலும்--வந்தவல்லின 
் மாவது அதற்கெமாவது மிகுதலும், ஆம்-- ஆகும்; இருவழி-- 

இருவழிக் கண்ணும். எ-று.
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தாரணம். தேன்கடிது, தேன்ஞான் றது, தேன்பாது எ-ம். 
தேன் மொழி - தேமொழி -sr-ib,. தென் | 

'குழம்பு - தேக்குழம்பு, தேங்குழம்பு எ-ம். அல் | 
வழியில் வந்தன. 

தேன்கடுமை, தேன்மலிவு, தேன்யாப்பு எ-ம், தேன்ஃ 

மலர் - தேமலர் எ-ம், தேன் * குடம் - தேக்குடம், தேனு 

கூடம் எ-ம் வேற்றுமையில் வந்தன. மற்றவைகளுமிப் 

படியே. 

215. மரமல் லெ௫ின்மொரமி யியல்பும் அகரம் 
டம்ருவ வலிமெலி மிகவு மாகும். 

இது, எகினென்னுஞ் சொல்லுக்கு வேற்றுமைக்கண் (ணனவல்லினம் 
வீரட்டறவும்' என எய்தியது ஸிலக்கலும், அகரம் மருவ வென்றதனல் 
அச்சூத்திரத்தில் இருவழிக்கண்ணும் எய்தியது விலக்கிப் பிறீறு வீதி 

எருத்தலும், வருகிற வல்லினத்தீற்கு இயல்பினுமென்பதனால் எய்தியதன் 

மேற் சிறப்புலிதியும் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) மரமல் -- மரமல்லாக, எ௫ன்மொழி -- அல் 

ன த்தையுணர்த்தும் எகினென்னுஞ் சொல், இயல்பும்--வேற் 
அமையிலும் வல்லினம் இறுதியியல்பாதலும், அகரம் மருவ-- 

இருவதியிலும் அகரச் சாரியை பொருக்க, வலிமெலி மிகலும் 
௪ * ‘ 1 x 9 ௩ ச ் 

_-வல்லெழுத்தாவது அதற்கனமாவது மிகுதலும், ஆரஞும்-- 
ஆரும். (௭-௮. ் 

உதாரணம். எ௫ன் கால், சிறை, தலை, புறம், என வேற்னறுண்ம 
யிலும் இயல்பாயிற்று. 

ினப்புள், எனெம்புள் எ-ம், ஏனக்கால், எ௫ினங் 
கால் எ-ம், இருவறியிலும் அகரம் வர வலி மெலி மிஞுந்தன. 

அரம் வருதற்கு வருமெருத்தைச் சொல்லாமையால் 

நாற்கணமுங் கொள்க, எ௫னெமரட்சு, என வாழ்க்கை, எகனா 
வழகு என வரும். மற்றவைகளுமிப்படியே. ் 

216. குயினான் வேற்றுமைக் கண்ணு மியல்பே. 

இது, குயின் ஊன் என்னுஞ் சொற்களுக்கு “ணன வல்லினம் லரட் 
டறிலும்” என எய்தியது விலக்குசின்றது. 

(இ-ள்) ஞூயின் --- குயினென்னும் பெயரும், ஊண் 

னென்னும் பெயரும், வேற்றுமைக் கண்ணும் -வேழ்.றுமை 
பிணிடத்தும், இயல்பு--இயல்்பரகும். (எ-று. 

உதாரணம். குயின்கடுமை, ஊன்கடுமை, இ அமை, இமை, 

பெருமை என வரும், (குயின். மேகம்).
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217. மின்பின் பன்கன் தொழிற்பெய ரனைய 

கன்னவ் வேற்று மென்மையோ டுறழும். 

. இது, மின் பின் பன் கன் என்கிற நான்கு சொற்களுக்கும், “ணன 

“ வல்லினம் வரட்டறவும்” என்பதனால் எய்தியது விலக்கிப் பிறிது வித 

_வ்ருத்தலும், அகரச் சாரியை முன் வருகீற வல்லினத்திற்கு இயல்பினும்: 

என்பதனால் எய்தீயதன் மேற் சிறப்பு விதியும் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) மின்பின் பன்கன்--மின் முதலிய நான்கு சொஜழ் 

கஞம், தொழிற். பெயரனைய-- தொழிற் பெயர்போல யகர 

மல்லாத மெய்கள் வரின் உகரச் சாரியை பொருக்தும், கன் 

இவற்றும் சன் என்னுஞ் சொல், அவ்வேற்று--அகரச் 

சாரியையும் பெற்று, மென்மையோடுறழும்--வருகிற வல்லெ. - 

.முத்தாவது, அதற்தனெமாவது மிகப் பெறும். (௪-ு.) 

- உதாரணம். மின்னுக்சடிது 
் பின்னுக்கடிது 

பன்னுக்கடிது 

கன்னுக்கடிது, நன்று, வலிது எ-ம், கடுமை, 

நன்மை, வன்மை எ-ம், சன்னத்தட்டு, கன்னந்தட்டு, எ-ம், 

கன்ன த்தாக்கு, கன்னந்தூக்கு எ-ம், அல்வழி வேற்றுமை 

களில் முறையே வந்தனா. மற்றவைகளுமிப்படியே, (கன்-- 

சிறு தராசுத் தட்டு. 

் 218. தன்னென்னென்பவற் றீற்றுனவ் வன்மையோடு 

உறமழும் கின்னீ நியல்பா முறவே. 

2 இது, தன் என் என்கிற வீகாரமொழிகளுக்கு :ணனவல்லினம் வரட் 

‘cpap என எய்தியதொடுவாற்றுல் விலக்கலும், நீன் என்பதற்கு ஏய்தீ 

யது விலக்கலுஞ் சொல்லுகின்றது. 

( இ-ள்.) தன்னென்னென்பவற்று--தன் என் என்பவை 

_ களினுடைய, ஈற்று--இறுதியிலுள்ள, ன--னகரமெய்யான து, 

வன்மையோரடுறமும் --- வல்லினம்வரிற் பொதுவிதியால் றகர 

மாகத் திரிதலும், அவ்விதியேலாது இயல்பா தலுமாம், கின்-- 

நின்னென்பதானது, ஈறு--இறுதியிலுள்ள னகர மெய்யா 

OF Li இயல்பாம்-வல்லினம்வரிற் . நிரியாதியல்பேயாகும். 

(எ-று) | . ப 

- உதாரணம். தன் பகை தற்பகை . ் ் 

என் 4பகை-எற்பகை எ-ம்,நின்பகை எ-ம் வரும். 

உறவே யென்ற மிகையால் . மின் பின் முதலியவை 

மின்கடிது, மின்கடுமை எனவிருவழியுஞ் சாரியை பெறுத. 

லும், இரிதலுமில்லாமல் வருதலும், மான் குளம்பு) அழன்கை 

என, வேற்றுமையிலே இறப்பு விதி சொல்லாதவைகள். இயல்
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பாதலும், வரிற்கொள்ளும் எனச் செயினென்னும் வாய்பரட்டு 

வினையெச்சம்பொதுச்சூத்திரத்தால் இயல்பாகாது இரித.லும், . 
இன்னும் னகரமெய்ீற்றுள் அடங்காதவையிருக்தரல் 

அவையுங் கொள்க. : 

மகர am. 

"219. மவ்வீ ரொற்றழிந் துயிரீ ரொெப்பவும் 

வன்மைக் இனமாத் திரிபவு மாகும். 

இது, மகரமெய்யீறு புணருமாறு உணர்த்துகின்றது, : 

(இ-ள்) மவ்வீறு-மகர வீற்றுச் சொற்கள், ஒற்ற-இ.லுதி. 
யிலுள்ள மகரமெய், அழிக்து--கெட, உயிரீறொப்பவும்--விதி 
யுயிரீறாப். நின்று இயல்பு உயிரீறுபோலப் புணர்வனவும், 
வன்மைக்கினமாத்திரிபவும்--வல்லினம் வரி.ஐ் கெடாது அவற் 

மில் கனமாகத் திரிவனவும், ஆரும்--ஆஞம். (௪-ு.) 

... உயிரீ றொத்தலாவது, உயிர்வரின் : உடம்படுமெய் பெற 

வும், வல்லினம் வரின் மிகவும், மெல்லினமும் இடையினமும் 

வறினியல்பாகவும் புணர்தல். 

உதாரணம். வட்டம் ஆழி - வட்டவாழி 
வட்டம் கடல் அவட்டக்கடல் 

வட்டம் கே.ி- வட்டகேமி 

வட்டம் வாசி- வட்டி எ-ம், 

மரம். அடி. மரவடி, மரக்கால், மரதாரர், மரவேர், எ-ம், 

காம் * கடியம்- நரங்கடியம் எ-ம், தம்டகை-. நங்கை எ-ம் 
வரும், மற்றவைகளுமிப்படியே. 

.இனமாத்திரியு மென்றமையின் அருத்தாபத்தியால் நரம் 

பெரியம் எனப் பகரம்வருவழித் திரியாதெனக் கொள்க. 

220. வேற்றுமை மப்போபப் வலிமெலி யுறழ்வும் 

அல்வழி யுயிரிடை வரினியல் பும்முள. 

இது, சில மகர வீற்றிற்கு மேலைச்சூத்திரத்தால் எய்தியதிகத்து 
படாமற் காத்தலும் விலக்கலும், வருகிற வல்லினத்திற்கு *இயல் 
பினும்” என்பதனால் எய்தியதன்மேற் சிறப்பு வீதியும் உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்.) வேற்றுமை--வேற்றுமைக்கண், ம--மகரவிறுதி, , 

போய்--கெட, வலிமெலியுறம்வும்--வல்லினமாவறு அவற் 

றிற்னெமாவது மிகுகலும், அல்வழி--அல்வழிக்கண், உயிர் 
உயிரும், இடை--இடையினமும், வரின்--வற்கால், இயல்பும் 

--கெடாது இயல்பாதலும், உள--உளவரம். (௪-௮)
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உதரணம்.. கூளம் கரை GUESS, குளங்கரை 

குளம்.௮ழூது - குளமழூது 
் குளம் யாது குளம்யாது ஏம் வரும். மற்றவை 

யுமிப்படியே. ve 

91. நும்தம், - 
9 வரி “எம்கம். மீறா மவ்வரு ஞநவே. 

இது, ர ல். பொதுப்பெயர்களுக்கு மவ்ளீ oxo என எய்தி 

யது விலக்கிப் பிறிது வீதி வுக்கின்றது. 

(இ-ள்) தும்தம் எம்கம்--நும் முதலிய கான்கு விகார 
மொழிகளுக்கும், ஈரும்--இறுதியாயெ, ம--மகர மெய்யான து, 

வருஞ_-வருன்ற ஞ்கர நகரங்களாகத் திரியும். (௪-ு.) 

ன உதரரணம். ம் + ஞாண் - அஞ்ஞாண் 

் தும் BID = GIG LID, GF OT QHD. 

| Sb முதலியவற்றோடும் இப்படியே கூட்டுக. 

ஞகவரின் அவையாகத் திரியுமெனவே ஒழிக்த “மகரம் 

- வரின் நும்மணியென வியல்பாமென்பது பெற்றும். , 

922, அகமுனர்ச் செவிகைவரி விடையன கெடும். 

இது, அகமென்னுஞ் சொல்லுக்கு 4வன்மைக் சினமாகத் திரியும் 
என எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதியுமுணர்த்துகின்ற து. 

(இ-ள்) ௮கமுனர்-- அகமென்னுமிடப்பெயர்முண், . 

- செவிகை--செவி கை என்ற சினைப்பெயர்கள், வரின்--வக் 
தால், இடையன--நிலைமொழி நடுநின்ற ககர மெய்யும் அதன்: 

(கலே நிய அகரவுயிரும், கெடும்- அழியும். (ஏ-ு.) 

உதாரணம். அகம் 4செவி-- அஞ்செவி 

.. அகம் கை- அங்கை எனவரும். 

| .கெட்டேவரு மென்னாமையால் அகஞ்செவி, அகங்கை 
. என வருவனவுங் கொள்க. 

293, mapa, 
கம்மு முருமுந் தொ! மிற்பெயர் மானும் 

மூதலன வேற்றுமைக் கவ்வும்,பெறுமே. 

இது, ஈம் என்பது முதலிய மூன்று சொற்களுக்கும், “மவ்ளீரற் 
. .நழிந்து” என்பதனால் எய்தியது விலக்கிப் பிறிது விதி வகுக்கின்றது. 

ட (இ-ள்)' ஈமுங் கம்மு மூருமும்--ஈம் சம் உரும் or oir @ cir 

மூன்னும், தொழிற்பெயர் மானும்--இருவழியிலுக் “தொழிற்



ப ட்புணரியல் ட ட. முத 
பெயர் போல யகரமல்லாத மெய்கள் வந்தால் உகரச்சாரியை 

பெற்றுமுடியும், மூதகலன--இவற்றுள்ளே முதற்கண்ணி 
னது ஈமுங்கம்மும், வே,ற்.றுமைக்கு--வேற்றுமைக்கண், அவ் 

வும். பெறும்--உகரச்சாரியை யல்லாமலும் அகரச்சாரியையும் 
பெறும். . (௪-ு.) 

உதாரணம். ஈமுக்கடிது, . கம்முக்கடிது, உருமுக்கடிது, Ser 

டது, வலிது எ-ம், கடுமை, நீட்டு, வலிமை எ-ம், 
எமக்குடம், கம்மக்குடம், எ-ம் வரும். மற்றவை 

களுமிப்படியே,  (ஈம்--சுடுகாடு, கம்--கம்மியரது 

தொழில், உரும்--இடி, 
யரழ வீறு 7 

224. யரழ முன்னர்க் ஈசதப அல்வழி... ° 

இயல்பு மிகலு மாகும் வேற்றுமை. ன 

மிகலு, மினத்தோ டுறழ்தலும் விதிமேல். 

ட 

இது, யரழ மெய்யீற்றுமுன் கசதபக்கள் புணருமாறு உணர்த்து 
கின்றது. 

(இ-ள்) யரழ முன்னார் --யகர ரகர ழகர மெய்களின் 
முன், கசதப.-சுகர சகர ககர பகரங்கள், வரின்--வந்தால், 
அல்வி--அல்வழியில், இயல்பும்--இயல்பா தலும், மிகலும்-- 
மிகுதலும், இனத்தோடு உறழ்தலும்--வல்லினமாவது மெல் 

. வினமாவது மிகுதலும், விதி ஆகும்--விதியாகும். (௪-ு.) 

உதாரணம். வேய் கடிது, வோர் கடிது 
- வீழ் கடிது எ-ம், 

. மெய்க்கர்ததி, கார்ப்பருவம், மூழ்ப்பறவை. எ-ம் 
அல்வழியில் இயல்பு மிகலுமாயின. 

கரய்க்கால் -- வேய்க்குமல் 
தேர்க்கால் -- வேய்ங்குழல் 
மூழ்க்கால் எ-ம், ஆர்க்கோடு, ஆர்ங்கோடு எ-ம் 

வேற்றுமையில் மிகுக்தும் உறழ்க்தும் வத்தன. மற்றவை ° 

களுமிப்படியே. 

மேலென்ற மிகையால் “வாய் புகுவதனினும்”” என வேற் 
அமையிலியல்பாதலும், பாழ்க்கணெ.று, பாழ்ங்கணெ ௮, எனப் 
பண்பு த்தொகையில் ௨ உறழ்தலும், இன்னும் ௮டங்கா கவைகளி 
ருந்தால் ௮அவைகளுங் கொள்க. 

225, . தமிழவ் வுறவும் பெறும்வேற் றுமைக்கசே 

தாமுங் கோல்வக் துறுமே லற்றே,
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இது, த்மிழ் தாழ் என்கின்ற இர சொற்களுக்கும் எழ்தாததேங்து ்் 

ிக்கின்றது. " க 

(இ-ள்) தமிழ்--தமிழென்ன்ற. சொல், வேற்.றுமைக்கு--.. 
-..வேற்றுமைக்கண்ணே. நாற்கணமும் வந்தால், அவ்வுறவும்--- 

அகரச் சாரியை பொருநக்தவும், பெறும்--பெறும், தாழும்--தர 

ழென்னுஞ் சொல்லும், கோல்--கோலென்னுஞ் சொல்லா 

ஒது, வந்துவந்து, உறுமேல்--பொருந்துமாயின், அற்று... 

அவ்வகரச் சாரியைப் பெறும். (ஏ-று.) 

உதாரணம். தமிழப் பல்லவரையர், தமிழ நாகன், தமிழ வள 

ட வன், தமிழ வர௪ன் எ-ம், தாழ்க்கோல் என்றும் 
வரும். : 

அவ்வுறவும் என்ற எதிரதுதழீ இய வெச்சவும்மையால் . 

- தமிழின்்்சவை யென இன் சரரியை பெறுதலுங் கொள்க, 

226. இமின்முன் வன்மை விக ற்பமு-மாகும். 

-. இது; கீழென்பதன் முன் வருகிற வல்லினத்திற்கு “பரழ முன்னர்? 
- என்பதனால் எய்தியது பெரும்பாலும் விலக்குகின்றது. 

் (இ-ள்) 8ழின்முன்--£ழென்டற - -சொல்லின்முன் வரு 
கற, வன்மை--வல்லினம், விகற்பமுமாகும்---ஒருகால் இயல் 

பாடியும் ஒருகான் மிக்கும் வருற .விகற்பத்தையும் 
பொருக்கதும். (எ-று.) 

உதாரணம். &ழ்-குலம்-கழ்க்குலம், சீழ் *சாதி-இழ்ச்சாஇ 
என வரும். மற்றவைகளுமிப்படியே. 

'விகற்பமுமென்னும் இழிவுகிறப்பும்மையால் இவற்றுள் 

இயல்பே சிறப்புடைத்தென் றி. 

லகர எகர வீறு 

227. லளவேற் றுமையில் றடவு மல்வழி 
. பவற்றோ டுறழ்வும் வலிவரி மெலி 

மேவி னணவு மிடைவரி ணியல்பும் 
ஆகு மிருவழி யானு மென்ப. 

au, ல௭ மெய்யீறுகள் புணருமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ல்) லள--லகர ளகரமாகிய இரண்டு மெய்யீறுகளும், 

வலிவரின்--வல்லினம். வந்தால், வேற்றுமையில் -- வேற்று 

மைக்கண், றடவும்--முறையே றகார உகார மெய்களும், அல் 

லழி--அல்வழிக்கண், அவற்றோடுறற்வும்---றகார டகாரங்க



புண்சியல் நர... 
ஞடனே யுற। ழ்வனவும், ஆம்--ஆகஞும், இருவழியானும்-- இரு 
வழிக்கண்ணும், மெலி 'மேவின்-- மெல்லினம் வந்தால், ன்ண 

் வும்--முறையே “ன்கார. ணகாரமெய்களும், இடைவரின்-- .. 
இடையினம் வக்தால், இயல்பும்--இயல்பும், ஆகும்--அகும், :. 

GT GOT LI— என்னு சொல்லுவர் புலவர். (எ-று. ‘ 

உதாரணம். கற்குறை, முட்குறை or-b, AGH Hi, 5 5 9, 

முள்குறிது : எ-ம், சன்ஜெரிந்தது, முண்ஜெரிக் 
தது, கன்ஜெரி, முண்ஜெரி எ-ம், கல்யாது, முள் 

யாது, கல் யாப்பு, மூள்யாப்பு எ-ம் முறையே 

வந்தன. மற்றவைகளுமிப்ப டியே. 

- அல்வழி யவற்றோ டுறழ்வு மென்றாலும் இவற்றோடு மயங் 

காத தகரம்வரின் ஏற்புழிக்கோடலால்,' SDD Sly முட்டீது 

எத திரிபொன்றுமே கொள்க. 

228. குறில்வழி லளத்தவ் வணையி னாப்தம் 
ஆகவும் பெ.றூ௨ மல்வழி யானே. 

இது, இவ்கிரண்டற்றிற்கும் மேல் குத்தீரத்தா லெய்தியதன்மேற் - 
சிறப்புவிதி யுணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) குறில்வழி--தனிக் குறிலின் பின்னின்ற, லள-- 

கைர த GOW GOTT oT CHAI, அல்வழியான்--அல்வழிக்கண், 

B— BEIM Si, அணையின் - வருமாயின், ஆய்தமாசவும்-- 

றகர. டகரங்களாகத் இரிதலல்லாமலும் ஆய்தமாகத் இரிதலை 

யும்; பெ.நூஉம்--பொருநக்தும். (௭-அறு.) 

உதாரணம். கல் தீது-கஃறீது, முள்* தீது முஃடீது 

என வரும். 

929. குறில்செறி யாலள அல்வழி வந்த 
தகரம் திரிந்தபிற் கேடுமீ ரிடத்தும் 
வருநத் திரிர்தபில் மாய்வும் வலிவரி 

னியல்பும் இரிபு மாவன வுளபி.ற. 

இது, லள வேற்றுமையிற் றடவும்' என்பதனால் எய்தியது விலக்கிப் 

பிறிதுவிதி வகுக்சின்றது. 

(இ-ள்) கு.றில்செ ியா-- தனிக்குறிலொஃ் peor yeh 

சாராத, லள---லகார ளகார மெய்களானவை, அல்வழி-- அல் 

வழிக்கண், வந்த--வருமொழிக்கு முதலாய் வந்த, கநக 

மானது, இரிந்தபின்-இரியுமிடத்து; மாய்வும்--கெடுதலும், 

வலி--வல்லெழுத்து முதன் மொழி, வரின்--வந்தால், இயல்புக் 

1,
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'இரிபும்--அல்வழிக்கண் உ ற்ழ்க்து இயக்காதனம் தரித்தும், 

.பவேற்றுமைக்கண்ணே திரியாது இயல்பா தலம், ஆவனவுள: 

. Gumgraraeraer. (er-.) 

.. உதாரணம். (1). தோன்றல்தீயன் ௪. தோன்றமறியன் 

று .... வேள் தீயன் - - வேடீயன். எ-ம், 

அல்வழியிலே தகரக் திரியுமிடத்துக் கெட்டன. 

(2. தோன்றல் 4 கல்லன் - தோன்றனல்லன் 

வேள் நல்லன் - வேணல்லன் எ-ம், 

தோன்றல். கன்மை- தோன் றனன்மை: 

வேள் sors = வேணன்மை எ-ம் 

இரு வழியிலும் ஈரக் திரியுமிடத்துக் கெட்டன. 

9). கால்கடிது, மரங்கள் கடிய எ-ம், வேற் 

படைக்குமரன், வாட்படைக்கையன் எ-ம், 

. இல்வழியில் வல்லினம் வர உறழ்க்து இயல் 
புந, திரிபுமாயின. 

(4. “கால்குதித் தோடிக் கடல்புக மண்டி” 
வாள்போழ்ச் தட்ட நீள்கழன் மறவர்? 

- என வேற்றுமையிலே seta இரியரதியல்பாயின. 

.பிறவென்ற மிகையால் தோன்றரீமை, வேஉமை என வேற் 
அமையி லுத் தகரக் திரியுமிடத்துக் கெடுதலும், காற்றுணை, 

- தரட்டுணை எனக் கெடாமையும், விற்படை என உறழாது 

திரிதலும், கொல்களிறு, கொள்பொருள் ஏன வினைத் 

தொகை: இயல்பாதலும், இன்னும் இவ்விரண்டீற்றுள் 
- அமையா தன பிறவுங் கொள்க. 

ட் உ்யர்தினையி ற் ற் காட்டிய உதாரணங்கள் மயல்கவிதியில்லா 
விடத்து வருதலால் *சில விகாரமாமுயர் இஜை? என்றவற்று 
ளடங்காவாம். 

950... லளவிறு தொழிற்பெய ரீரிடத்து முவ்வுரு ர் 

வலிவரி னல்வதி பியல்புமா வனவுள. 
டக 

இது; லகர எகர மெய்யிற்றுத் தொழிற்பெயர்களுக்கு வருவ 
தோர் ஐயமறுத்தலும் ஒருவாறு அல்வழியலவற்றோ Rag eiauase aus 
யது விலக்கலும் உணர்த்துகின்றது; -
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(இ-ள்) லளவிறு தொழிற்பெயர் -லகாரத்தை இறுதி 
யாரகவுடைய விகுதிபெற்ற தொழிற்பெயரும், Oars SOS 
QGoGursqou முதனிலைத்தொழிற்பெயரும், wig 

- தும்--இரு வழியிலும், உவ்வறா--யகரமல்லாத மெய்கள் வந்தா 

அமுகரம் பெறாவாம், வலி--வல்லினம், வரின்--வந்தால், அல்: 

வதி அல்வழிக்கண், இயல்புமாவன-உறழ்ச்தியல்பாவனவும், 

உள-.சிலவுன. (எ-று, 

உதாரணம்: ஆடல். சிறந்தது - ஆடற்கிறற்தது, 
ஆடனன்று, ஆடல்வலிது எம்; BLOG pony, 

ஆடனன்மை, ஆடல் வன்மை: ஏ-ம். : 
கோள் கடி.து- கோட் கடிது, கோணன்று, 
கோள்வலிது எ-ம், இருவழியும் ௨ டகரம்் பெறுது 
பொது விதியான் முடிந்தன. 

நடத்தல் கடிது, நீட்பிக்தல் கடிது, (நீட்டல் 
கடிது TOF சில உறழாது அல்வழியிலியல் 
பாயின். 

இயல்புமென்ற உம்மையால் (சின்னல் [கடிது பின்ன ற் 
கடிது, உன்னம் டகடிது-உன்னற் கடிது, எனப் பொதுவிதி 

யால் உறழ்தலே பெரும்பாலன எ. 

291, வல்லே தொழிற்பெய ரற்றிரு வழியும் 
பலகைகாய் வரினும் வேற்றுமைக் கவ்வுமாம். 

இது “லள வேற்றுமையிற்றடவு'? மென்பதனால் எய்தியது விலக்கிப் 

பிறிதுவீதீ வருக்கின்றது. . 
(இ-ள்) வல்--வல்லென்கற சூதாடு கருவிப்பெயர், 

இருவழியும்--இரு வழிக்கண்ணும், தொழிற் பெயரற்.று--யக 

ரச் சாரியை பெறும், பலகை நாய் வரினும்--பலகை தாயென, 
இற இருபெயர் வரினும் பிறபெயர்கள் வரினும், வேற்று 

. மைக்கு -- வேற்றுமைக்கண், அவ்வுமாம்--உகரச் சாரியை 

யல்லாமலும் அகரச் சாரியையும் பெறும். (௪-௮, 

உதாரணம்: வல்லுக்கடிது, கன்று, வலிது எ-ம், வல்லுக் 
கடுமை, கன்மை, வன்மை, என இருவழியும் 

தொஜித்பெயர் போல உகரச்சரரியைபெற்று 

வல்லப் பலகை, காய், புலி, சூதிரை ௭-ம், 

வல்லுப் பலகை, நாய், புலி, குதிரை எ-ம், 

வேற்றுமையில் அகர, உகர சரரியைகள் 

பெற்று வரும். 

வல்லப்பலகை, வல்லினது அறை, வரைந்க பலகை, வல்ல 

நாய், வல்லினுணாய் என விரியும். 
17
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939. கெல்லுஞ் செல்லுங் கொல்லுஞ்' சொல்லு: ் 
மல்வழி யானும் றகர Bree 

இதுவுமது :-- 

(இ-ள்): கெல்லுஞ் செல்லுங் கொல்லுஞ் சொல்லும்-- . 

நெல் முதலிய நான்கு சொற்களினீற்று லகர மெய்யானது, 

! அல்வழியானும்-. அல்வழிக் கண்ணும், றகரமாகும்--பொது 
- விதியாலுறழாது Gale peace றகர மெய்யாகத் தஇரியும். 

ட (எஃு) 

உதாரணம்: கெற்கடிது, செற்கடிது, கொற்கடிது, சொற் 

் கடிது, இறிது, தீது, பெரிது, எனவரும். 

(செல்--மேகம், கொல்--கொல்லன்.) 

2௦3. இல்லெ ணின்மைச் சொற்கு ஐயடைய 

வன்மை விகற்பமு மாகா ரத்தொடு 
வன்மை யாகு மியல்பு மாகும். 

இது, இல்லென்னும் பண்புச் சொற்கு லள வேற்றுமையிற் றடவு 
மல்லழி யவற்நோடுறழ்வு! மென எய்தியது விலக்கிப் பிறிது விதி. வருத்த 

லம், அவற்றின் முன்வருகிற வல்லினத்திற்கு அல்வழி Qa’ யென்பத : 
னாலும், “இயல்பினும்? என்பதனாலும் எய்தியது இகந்துபடாமற் காத் 

தலுஞ் சொல்லுகின்றது. 

(இ-ள்) இன்மை--இல்லாமைக்குணத்தை யுணர்த்து 
கின்ற, இல்லென்சொற்கு--இல் என்இற சொல்லுக்கு, உ 
ஐகாரச்சாரியையான து, அடைய--பொருந்த, வன்மை--அவ் 
விடத்து வருகிறவல்லினம், விகற்பமும் -- விகற்பித் தலும், 
ஆகாரத்தொடு -- ஆகாரச்சாரியை பொருந்த, வன்மையாக 
அம்--அவ்விடத்து வருகிற வல்லினமிகு தலும், இயல்பும்-- 

. இவ்விருவிதியும் பெறுது இயல்பாதலும், ஆகும்--பொருந் 
தும். (எ-று. 

.. சாரியைபெறுதற்கு வருமெழுத்தைச் சொல்லாமையால் 
் நாற்கணமுங் கொள்க. | 

உதாரணம் : இல்லை * பொருள்- இல்லைப்பொருள், இல்லாப் . 
பொருள், இல்பொருள், ஞானம், வன்மை, அணி ' 

| எனவரும். 

985, புள்ளும் வள்ளுர் தொழிற்பெயர் மானும். 

இது :லளவேற்றுமையிற்றடவும்” என்பதனால் எய்தியதன்மேற் - 
சிறப்புலிதி உணர்த்துகின்றது.



மெய்யீற்றுப் புணரியல்  டநீதர 

(இ-ல்) . புள்ளும் வள்ளும் -- இவ்விருசொழ்களும், . 
தொழிற்பெயர்மானும் -- யகரமல்லாத. மெய்கள் வச்தால் 
பொது விதியான் முடி. தலல்லாமலும் தொழிற்பெயர்போல 

உகரச்சாரியையும் பெற்றுப்புணரும். (௭-று.) 

உதாரணம் : புள்ளுக்கடிது, வள்ளுக்கடிது, நன்று, வலிது 

எ-ம், புள்ளுக்கடுமை; வள்ளுக்கடுமை ஈன்மை, 

வன்மை எ-ம், வரும். 8 

[ வகரவீறு] 

295, சுட்டு வகரமூ வினமுற முறையே 
ஆய்தமு மென்மையு மியல்பு மாகும். 

இது, விகரவிற்றுச் சுட்டுப் பெயர்கள் மூவினத்தோடும் புணருமாறு 
உணர்த்துகீன்றது. 

(இ-ள்) சுட்டுவகரம்--அ௮வ், இல், உவ் என்கிற gd) 
ணப்பன்மைச் சுட்டப் பெயா்களீற்று வகரமெப், மூவினம்-- 
வல்லினமும் மெல்லினமும். இடையினமும், உற-- வற, 
மூறையே--முறையாக, : ஆய்தமும்--தணிகிலையும், மென் 
மையும்-மெல்லினமும், இயல்பும் இயல்பும், ஆகும்-- ஆகும்., 
(எ-று.) ் 

PSO: Io + Sow - அஃகடிய, 
, அவ்* ஞானம்-- அஞ்ஞானம், 

௮வ்-* யானை - அவ்யானை எனவரும், 

இவ், உவ் என்பவைகளுடனேயும் இப்படியே கூட்டுக. 

236. தெவ்வென் மொழியே தொழிற்பெய ரற்றே 
மவ்வரின் வஃகான் மவ்வு மாகும். 

இது, தெல்வென்கிற சொல் பகரமல்லாத மெய்களோடு புணருமாறு . 
உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) தெவ்வென்மொழி --- தெவ்வென்்இற பசையை 
யுணர்த்தும் பெயரானது, தொழிற்பெயரற்று--யகரமல்லாத 

மெய்களோடு புணருமிடத்துத் தொழிற்பெயா்போல உகரச் 

சரரியை பெற்றுமுடியும், ம-- மகரமெய்யானது, வரின்-- வசு : 
தால், வஃகான்--வகரமெய்யானது, மவ்வுமாகும்--- உகரச்சார. 
நியை பெறுதல்லாமலும் ஒரோ விடத்து மகரமெய்யாகவுக் திரி 

யும். (எ-று) | 
உதாரணம்: தெவ்வுக்கடி.து, தெவ்வு மாண்டது, தெவ்வு 

வலிது எ-ம், தெவ்வுக் கடுமை, தெவ்வுமாட்டு, 

தெவ்வு வலிமை, தெவ்வு மன்னர், தெம் 
மன்னர் எ-ம், தெவ்வு மூனை, தெம்மூனை 
எ-ம், வரும்.
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... [வருமொழித் தகர நகரத் திரிபு] 
237, னலமூன் றனவும் ணளமுன் டணவு 

மாகுக் தக்க ளாயுங் காலே. 

இது, முன்னே புணர்த்திய வருமொழிகளுக்கு முதலாகிய மெய் 
களுக்குள்ளே தீரிதற்பாலன வீவையென சீதந்து உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) னலமுன்..-னகர லகர மெய்களின்' முன், த-- 
ana தகரம், றவ்வும்:--றகரமும், ஈ--வருற நகரம், னவ் 
வும்--னகரமும், ணளஞ்ன் -- ணகரளகர மெய்களின் முன், 
த--வருஇற தகரம், டவ்வும்--டகரமும், ஈ-- வருகிற நகரமும், 
ணவ்வும் -- ணகரமும், ஆகஞும்-- அகும், ஆயுங்கால், ஆராயு 

மிடத்து. (எ-று) 

ட் உதாரணம்: பொன் -தீது- பொன் நீது 

கல் தீது-- கற்றது, 
மண்ட தீது- மண்டிது 

முள் திது-முட்டிது 
பொன் 4 தீமை: பொஜற்றிமை 
கல் BOT M) = SOT OT OT LI 

மண் நன் று மண்ணன்று 

முள் ஈன்று--முண்ணன் று எனவரும். 

ஆயுங்காலென்றதனால், மயக்கவிதியில்லாமையால் இப் 
படிப் புணரும் முதலீ மிரண்டனுள் ஒன்றாவது இ ரண்டுமாவது 
விகாரப்பட்டு மயங்குதற்கு உரியனவாடுப் புணருமென்ப 
தும், மயக்கவிதியுள்ளனவற்றிந்கு. வருகிற விகாரம் அல்வழி 
வேற்றுமைப் பொருணோக் த்தால் வருமென்பதும் பெற்றாம். 

. [வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச்சியை, உருபு புணர்ச்சியோடுமாட்டெறிதல்] 

9588: உருபின் மூடிபவை யொக்குமப் பொருளினும். 

இது, உயிரீற்றுப் புணரியற் கண்ணும், இவ்வியற்கண்ணும் முடிந்த 
வேற்றுமைப்பொருட்புணர்ச்சிக்கு எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி உணர்த் 
துகின்றது. ப 

(இ-ள்) உருபின் முடிபவை--மேலருபு புணர்ச்சிக்கண் 
முடியு முடிபுகள், அப்பொருளினும்--அப்பொருட்புணர்க்சிக் 
கண்ணும், ஒக்கும்--ஒத்து முடியும். (எ-று) 
உதாரணம்: எல்லாவற்றதும், எல்லாவற்றுக் கோடும் என 

உயர்திணைக்கண் நம்மும், உருபின்மேல் உம்
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மும் Qu pay p+ போலப் பொருட்புணர்ச்சி், 

கண்ணும் பெற்றன, 

"எல்லார்தமதும், எல்லார்தங்கையும், எல்லீர் 
நுமதும், எல்லீர் நுங்கையும், 

தனது, தன்கை; தமது, தங்கை, நமது, நங்கை, 

எனது, எங்கை; எமது, எங்கை; Gar si, 

இின்கை; நுமது, நுன்கை; என உருபு புணர்ச்சி 

போற்: பொருட்புணர்ச்சியு மூடிந்தவாறு 
காண்க, மற்றவைகளு மிப்படியே. 

[புணரியல்களுக்குப் புறனடை] 

239, இடையுரி வடசொலி ஸியம்பிய கொளாதவு. 
-. போலியு மரூஉவும் பொருந்திய air pp) 

இயையப் புணர்த்தல் யாவர்க்கு கெறியே. 

இது, புணரியல்கட்ரு ஆவதோர் புறனடை யுணர்த்துசின்றது. 

(இ-ள்) இடைச் சொல்லின் இடைச் சொற்களுள்ளும், 

உரிச் சொல்லின்--உரிச் சொற்களுள்ளும், வடசொலின்-- 

வட சொற்களுள்ளும், இயம்பிய-- உயிரீறு மொற்றீறு 
மான புணரியலிலே தோன்றல், திரிதல், கெடுதல், இயல் 

பாதல் எனச்சொல்லிய புணர்ச்சியிலக்கணங்களுள், கொளா 
தவும்--பொருந்தாது வேறுபட்டு வருவனவும், போலியும்-- 

இலக்கணப்போலி மொழிகளும், மரூஉவும்--மரூ௨ மொழி 
களும், பொருந்திய--இருவகை வழக்கிலும் ஈடக்கின் ற, ஆற். 
BIE — முறைமைக்கு; இயைய--பொருந்துமாறு, புணர்த 

தல்--புணர்க்கை, யாவருக்கும்--அறிவுடையோரெல்லோருக் 

கும், கெறி--முறை. (௪-௮. 

உதாரணம் : ஆன் கன்று, வண்டின்கால், என வேற்று 

மைப்புணரா்சிக்கட் சாரியை . இடைச்சொற் 
கள் திரியாதியல்பாயின. 

மழகளிறு, தடந்தோள், என அகரவீற்று 

உரிச்சொற்களின் முன் வல்லெழுத்து மிகாதி 

யல்பாியும், மெல்லெழுத்து மிகுந்தும் 

வந்தன. 

அளிகுலம், தனதடம், ஆதிபகவன், என 
நிலைமொழியிரண்டும் வடமொழியாடிய 
காலத்து உயிரீற்றின் முன் வல்லெழுத்து 
மிகாது இயல்பாயின.
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| இன்னும் கிலமொழி வருமொழிகளுள் i I Qe ots 
கப்பட்டபடியே சிறுபான்மை தமிழில் வந்து வழங்குகின்ற 

தீர்க்கசந்தி, குணசக்தி, விருத்திசந்தி முதலாயினவுங் கொள்க. 

அவற்றுட் சில வருமாறு :-- 

அஆக்களி லொன் நின்முன் அவ்விரண்டிலொன்று வந் 
தால் ஆவும்; இஈக்களிலொன் றன்முன் அவ்விரண்டிலொன்று 

வர்தால் ஈயும், உணளக்களிலொன்றன்முன்  அவ்விரண்டி 
லொன்று வந்தால் ஊவும், முறையே அச்சிலைமொழியீறும் 
வருமொழிமுதலும் கெடத் தோன்றுதல் தீர்க்கசந்தியாம். 

உதாரணம்: பத - அம்புயம் - பதரம்புயம் 

பரம * ஆதந்தம் - பரமானந்தம் 

கங்கா 4 அமிர்தம் - கங்காமிர்தம் 

_ சுதா? ஆனக்தம் - சுதானமதம் எ-ம்; 

௪௫ 4 இந்திரம் = ¢F 69 rb 
இரி 1 ஈசன் - இரீசன் 

ம௫ - இந்திரன் - மந்திரன் 
ம - ஈசன் - மசேன் எ-ம், 

குரு * உதயம் - குரூதயம் 
GH + ஊனம் - தரூனம் 

சுயம்பூ 4 உபதேசம் - சுயம்பூபதேசம் 

சுயம்பூ - ஊர்ச்டிதம் - சுயம்பூர்ச்சதம் 
எ-ம் வரும். 

அ௮ஆக்களிலொன் றன்முன் இஈக்களிலொன்று வந்தால் 
ஏயும், அவ்விரண்டிலொன் மன்முன் உஊக்களிலொன்று வக் 
தால் ஓவும், முறையே அசக்கிலைமொழியீறும் வருமொழி மூத 

௮ங்கெடத் தோன்றுதல் குணசகச்தியாம். 

உதாரணம்: 

அஆ 

கர 4 இந்திரன் - நரேந்திரன் 

ச௬ரர*ு எச௪ன் = சுரேசன் 

தரா 4 இந்திரன் - தரேந்திரன் 

உமா..* ஈசன் - உமேசன் ௭-ம், 

பாத 4 உதகம் - பாதோதகம் 

ஞான 4 ஊர்ச்சுதன் ௯௬ ஞாஸனோர்ச்சிதன் 
தயா * உற்பத்தி - தயோற்பத்தி 

தயா ஊர்ச்சிதன் - தயோர்ச்சிதன் ௭-ம் வரும். 

க்களிலொன்றன்முன் ஏஜக்களிலொன்று வந்தால் 
ஐயும், அவ்விரண்டிலொன்றன்முன் ஓஒளக்களிலொன்று
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வந்தால் ஒளவும், முறையே அர்கிலைமொழியினம், வருமொழி 
முதலுங்கெடத் தோன்றுதல் விருத்தி சந்தியாம். 

உதாரணம்: Ga 4 ஏகம் - வவைகம் 

சவ 4 ஐக்டியம் - சிவைக்கியம் 

srr + ஏகவீரன் - தரைகவீரன் 
மகா 4 ஜுவரியம் = மகைசுவரியம் எ-ம், 

கோமள -- ஓடதி - கோமளெளடதி 

திவிய , ஒளடதம் - திவ்வியெளடதம் 

war + ஓடதி - மசெளட்தி 

மகா 4 ஒளடதம் - மகெளடதம் எ-ம், வரும். 

ஒரு மொழியுள்ளே மொழிக்கு முன்னே நின்ற இஈ ஏக் 

கள் ஐயாகவும், உணஜக்கள் ஒளவாகவும், அகரம் ஆகாரமாக 

வும், ஏழாமுயிர் ஆர் ஆகவுச் திரிந்து வருதல் ஆதி விருத்தி 

சந்தியாம். 

உதாரணம்: சிவனைத் தொழுவோன்-. சைவன் 

வீரதீதின்றன்மை--வைரம் 

கேவலத்தன்மை--கைவல்லியம் எ-ம்; 

புத்தனத் தொழுவோன்--பெளத்தன் 

சூரன் றன்மை--செளரியம் 

கோசலன்புத்திரி--கெளசலை எ-ம், 

தசரதன்புத்திரன்--தாசரஇ ௭-ம், 

இருத்திகையின்புத்திரன் -- கார்த்திகேயன் 
எ-ம், வரும். ~ 

மற்றவைகளுமிப்படியே வருதல் காண்க. 

இல் -. மூன் - மூன்றில் 

பொது 4 இல் :- பொதியில் 

எனவருற இலக்கணப் போலிகளும், 

அருமருக்த தன்னபிள்ளை--அருமருந்தபிள்ளை 

குணக்குள்ளது--குணாது 

தெற்குள்ள.து--தெனாது 
வடக்குள்ளது--வடாது 

சோழகாடு--சோணாடு 

பாண்டியகாடு--பாண்டி நாடு 

மலையமாகாடு--மலாடு 

தஞ்சாவூர் தஞ்சை 
YD DI — ஆறை 
ஆதன் றந்தை--ஆக்தை ் 

பூதன். றர்தை--பூந்தை 
வடுகன் றக்தை--வடுகந்தை
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எனவருகற மரூஉமொழிகளும் கிலைமொழி வருமொழி 
களுள் ஏற்குஞ் செய்கையறிந்து முடித்துக்கொள்ள, ் 

மறிறவைகளுமிப்ப டியே. 

மெய்யீற்றுப் புணரியல் முற்றும். 

௦. உருபுபுணரியல். 

[எட்டுதபுகளும் சாருமிடவகையால் இத்தனையா மென்பது] 

240. ஒருவனெொருத்தி பலரொன்று பலவென 
வருபெய ரைந்தொடு பெயா்முத லிருகான்கு 

உருபு முறழ்தர நாற்பதா முருபே, 

இது, வேற்றுமையுருபுகள் நீலைமொழியோடும் வருமொழியோடும் 
புணருமாறு இவ்லியலாற் சொல்லத்தொடங்கி அவ்வெட்டுருபுகளும் சாரு 
மிடவகையர்ல் இத்தனையாமென்பது உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) ஒருவன் -- ஒருவனும், ஒருத்தி. ஒருத்தியும், 
.. பலர்--பலரும், ஒன்று--ஒன்றும், பல--பலவும், என--ஏன்னு 

_ கருத, வரு--வருஇன் ற, பெயரைந்தோடு -- ஓந்துபெயரோ 
டும், பெயாமுதல் -- எழுவாய் வேற்றுமையான பெயர் முதல் 
விளியீறாக்கின்ற, இருகான்குருபும்-- எட்டுருபுகளையும், உறழ் 
தர--பெருக்க, உருபு--வேற்றுமையுருபுகள் |ஆனவை] தாழ் 
பதாம்--நாற்பதாகும். (எ-று. 

உதாரணம்: நம், சாத்தி, மக்கள், மரம், மரங்கள், என்கிற 
a ae நம்பியை, நம்பியால், நம் 
பிக்கு, நம்பியின், நம்பியது, நம்பிகண், கம்பீ 
என, ஒருவனென்னும் வாய்பாட்டுயர்தணை யாண் 
பாற் பெயரோடு எட்டுருபுகளும் வந்தன. மற் 
றைய நான்கு பெயா்களோடும் இப்படியே கூட்டுக. 

[வேற்றுமை யுருபுகள் வருவதற்குக் காரணமும் வருமிடமும்] 

241. பெயர்வழித் தம்பொருள் கரவரு முருபே, 

் இது) வேற்றுமையுருபுகள் வருதற்குக் காரணமும் வருமிடமும் 
உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள் உருபு -- வேற்றுமையுருபுகளானவை, BW 

பொருள்--தம்பொருளை, தர--கொடுக்க, Sah ination) பமா 

குப்பின், வரும்--வரும். (எ-று) [
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உதாரணம் : நம்பிபெற்றான் க 
் கம்பியைப் பெற்றான்--எனவரும். 

மற்றவைகளுமிப்படியே. 

ஐ முதலியன நிலைமொழி வருமொழியோடு புணடூமாறு. ச 

242, bmi மூதலீற் அருபுகள் புணர்ச்ியி 
னெக்குமன் னப்பெயர் வேற்றுமைப் புணாப்டே. 

இது, ஐ. முதலிய ஆறு உருபுகளும் நிலைமொழி வருமொழியோடு 
புணருமாறு உணர்த்துகின்றது. ன 

(இ-ள்) ஒற்றுயிர் முதலீற்.று -- நிலமொழியோடும் வரு. 
மொழியோடும் புணருகற . மெய்யுயிர்களை முதலுமீறுமாக 
வுடைய, உருபுகள் -ஐ முதலிய ஆறுஉருபுகளும் இடைச் 
சொல்லாயினும், புணர்ச்சியின் -இயல்பொடு விகாரத்தியை 
யும் புணர்ச்சிவகையால், மன்--பெரும்பாலும், ஒக்கும்---ஒக் 
கும், வேற்றுமைப் புணர்ப்பு -- போன விரண்டியலுள்ளும் 
வேற்றுமைப் புணர்ச்சிகள், அப்பெயர்---இயல்பொடு விகார் 
தியைக்த மெய்யுயிர் முதலீற்றுப் பெயர்களை, (௪-ுறு.) 

மன் என்றமையால் சிறுபான்மை ஒவ்வரதென்பதாம். 

உதாரணம்: கம்பிகண்வாழ்வு; இங்கே, “அவியரமுன் வன்மை 
மிகா? என்றும், ௱ணனவல்லினம் வரட்டறவும் 

பிறவரினியல்புமாகும் வேற்றுமைக்கு? என்றும் 
சொல்லியபடியே கண்ணுருபின் முதலுமீறும் 
இயல்பாயின. 

உரிக்கட்டயிர்; இங்கே, *இயல்பினும் விதியினு நின்ற 
வுயிர்முன் கசதபமிகஞம்” என்றும், “ணனவல்லினம் வரட்டற 
வும்” என்றும், சொல்லியபடியே கண்ணுருபின் முதலுமீறும் 
விகாரமாயின. 

பழிக்கஞ்சி; இங்கே, “இயல்பினு விதியினும் கின்ற 
உயிர்முன் கசதபமிகும்” என்றும், “முற்றுமற்ரோரோவழி” 
என்றும் சொல்லியபடியே குவ்வுருபின் முதலுமீறும் .விகார 
மாயின. 

நம்பிக்குப் பிள்கா; இங்கே, 4ஆவியரமுன் வன்மைமிகர? 
என்ற விதியொவ்வாமற் குவ்வுருபின் முகல் வல்லொற்று மிக் 
கது. மற்றவையுமிப்படியே வருதலை ஆராய்ந்த றிக. 
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சாரியை 

245. பதமுன் விகுஇயும் பதமு மூருபும் 
புணர்வழி யொன்றும் பலவுஞ் சாரியை. 

வரு தலுச் தவிர்கலும் விகற்பழு மாகும். 

இது, உ௫பு புணர்ச்சிக்கு எய்தியதன்மேற் சிறப்பு விதியாகச் 
சாரியை மேல் விதிக்கும்படியாகத் தொடங்கி அவை வருமாறு இவ்வா 
றென அறிலிக்குமிடத்து ஒப்பின் முடித்தலால் வீகுதிப்புணர்ச்சிக்கும் 
பதப்புணர்ச்சிக்கும் உடனுணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) பதமுன் -- பதத்தின்மூன்; விகுஇயும் -- இறுதி 
-நிலையாவது, பதமும் -- பதமாவது, உருபும் -- உருபாவது, 

புணர்வழி--புணருமிடத்து, சாரியையொன்றும்--ஒரு சாரியை 
யாயினும், சாரியைபலவும்--பலசாரியையாயினும், வருத.லும்-- 
வருதலும், தவிர்தலும்--வராதொழிதலும், விகற்பமும்--இவ் 
விரண்டுமாகிய விகற்பமும், ஆகும்-- ஆகும். (எ-று. 

உதாரணம் : நடக்தனன் எ-ம், கடந்தான் எ-ம், நடந்தன, 
டங்க எ-ம், விகுஇப்புணர்ச்சியும் சாரியை 
வேண்டியும், வேண்டாமலும் விகற்பித்தும் 
வந்தன. 

புளியங்காய் ஏ-ம், புஸிக்கறி எ-ம், செல்லின் 
கூப்பை, கெத்குப்பை ஏம், ப.தப்புணர்ச்சி 
யுட்சாரியை அவ்வாறுயின. 

அவற்றை எ-ம், தன்னை எ-ம், ஆனை, 
ஆவை எ-ம், உருபு புணர்ச்சயுட்சாரியை 
அவ்வாருயின. 

'ஆவினுக்கு, ம்ரத்தினுக்கு, இவைகளிலே சாரியை பல 
வந்தன. . 

சாரியைகள் இவை யென்பது. 

244, அ௮ன்ஆன் இன்அல் அற்றுஇற்று அத்தம் 
தம்கம் நும்ள ௮௨, ஓகுன 
இன்ன பிறவும் பொதுச்சா ரியையே. 

இது முன்சாரியை யென்ருர், அவை யிவை யென்பது உணர்த்து 
- கின்றது. | 

(இ-ள்) அன்... ன அன்முதல் னகரமெய்மீராகச் சொல் 
லப்பட்ட பதினேழும், இன்ன பரிறவும்--இவை போல்வன
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பிறவும், பொதுச் சரரியை--விகுஇ இ ப்தமுருபென்றெ மூன்.று 
புணர்ச்செளிலும் தனிமொழிகளிலும் வருதலினலே பொதுச் 
சாரியை யாகும். (௪-.று.) 

(உ-ம்) ஒன்றன்கூட்டம்-- அல் 

ஒருபா ற்கு--ஆன் 

வண்டின் கால்--இன் 

தொடையல்---அல் 

பலவற்றை--அற்று 
பதிற்றுப்பத்து--இற்று 
மரத்திலை-அத்து 
மன் றம்--அ௮ம் 
எல்லார் தம்மையும்--தம் 

எல்லார் கம்மையும்--நம் 

எல்லீர் தும்மையும்--அம் 

் தலனே தூணி--ஏ 

நடத்தது- 
சாத்தனுக்கு--உ 

ஏற்றை--ஐ 
உய்குவை--கு 

(கோன்--ன்) 
அ௮ன்--ன் 

என மூறையே காண்க. 

இன்ன பிறவுமென்றதனால் அவன் றனை--தன், அவன் 

ரன்--தான், , அவர்தாம்--தாம், புற்றுஞ்சோறு--ஆம், இல் 

லாப்பொருல்--ஆ, என வரன் றவையும் மற்றுமிப்படி. வரு 
மவைகளையுங் கொள்க. 

உருபு புணர்ச்சிக்குச் சிறப்புவீதி. 

245. எல்லா மென்ப திழிதிணை யாயி 
னற்றோ டுருபின் மேலு முறுமே 

அன்றேறல் நம்மிடை யடைந்தற் ராகும். 

இது ஒருசார் நிலைமொழிகளோடு உருபு புணர்தற்கு ஒற்றுயிர் முத 
லீற்றுருபுகள்? என்பதனால் எய்தியதன்மேற் சிறப்புலிதி உணர்த்து 

கின்றது. 

(இ-ள்) எல்லாமென்பது-.-எல்லாம் என்னும் பொதுப் 

பெயர்: இழிதினையாயின் -- ௮ஃறிணையில்வரும்போது அத 

னோடு ஆறுருபுகளும் புணரில், இடை--இடையிலே, அற்று 

அற்று ச்சாரியையும், உருபிஃ்மேல்-உருபில மேல், உம்-முற் 

அம்மையும், உறும்--பெறும், அன்றேல் உயர் இணையில்
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வரும்போது, இடை 2 இடையிலே, ஈம் -- நம்முச்சாரியை, 
அடைந்து-- அடைந்து, அற்றுகும் - உருபின் மேல் முற்றும் 
மைபெறும். (எ-று. ் ் 

உதாரணம்; எல்லாவற்றையும், எல்லா நன்மையும் என வரும், 
- மற்றவைகளோடு மிப்படியே கூட்டுக. 

எல்லா நம்மையயும்-உயாதணை த்தன்மைப்பன்மை-- 

இரட்டுற மொழிதலால் இழிதிணையாப்' இன் அற்றோடு என்று 
கொண்டு எல்லாவற்றினையும் என வருமெனினுமாம். 

246. எல்லாரு மெல்லீரு மென்பவற் நும்மை 

தள்ளி நிரலே தம்தும் சாரப் | 

புல்லு முருபின் பின்ன ரும்மே. 

இதுவுமது: 
(இ-ள்) எல்லாரு மெல்லீரு மென்பவற்று--ஆறுருபும் 

புணருமிடத்து எல்லாரும் எல்லீரும் என்கிற இருபெயர்களி 
னுடைய விறுதியிலுள்ள, உம்--முற்றும்மைகளை, தள்ளி. 

ட தள்ளி, கிரல்--ழமுறையாக, தம்--தம்முச்சாரியையும், அும்-- 

அம்முச்சாரியையும், சார ௮ வையிருந்தவிடங்களிலே 

பொருந்த, உம்--அவற்றினுலே தள்ளுண்ட முற்றும்மைகள், 
'உருபின் பின்னர்--உருபுகளின் பின்னே, புல்லும்--வந்து 
புணரும். (எ-று. 

உதாரணம்: எல்லார் தம்மையும், எல்லாரையும் 
எல்லீர் நும்மையும், எல்லீரையும் 

ல் என விகற்பிதது வர்தன். 

நந்தம்மை, நுந்தம்மை எனப் படர்க்கசைக்குரிய தம்முச் 

சாரியை தன்மை முன்னிலைகளில் வருதல் “ஓரிடம் பிறவிடக் 
தழுவலுமுளவே' என்னும் வழுவமைஇ. 

937.  தான்தாம் சகாம்மதல் குறுகும் யான்யாம் 
நீநீர் என்எம் நின்னு மாம்பிற 

Gaal னவ்வரு நான்கா நரட்டல, 

இதுவுமது: | 
(இ-ள்) தான்தாம்காம் -- தான்முதலிய மூன்று பெயர் 

களும், முதல்குறுகும்--உருபுகள் புணருமிடத்து கெடுமுதல் 
“குறுகி முறையே தன்னை, தம்மை, கம்மை எனவரும்; யான் 
யாம் நீகீர--யான் முதலிய நான்கு பெயர்களும், என்எம்கின் 
அம்ஆம்--உருபுகள் புணருமிடத்து முறையே என்னை 
.ஏம்மை, நின்னை, நும்மை எனவரும், குவ்வின் -- இவ்வேழு
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பெயரோடு குவ்வுருபு புணருமிடத்து, அவ்வரும் — நடுவே 
தனக்கு என அகரச்சாரியைவரும், நான்கு — குவ்வுருபின் 

- அகரச்சாரியைவரினும், ஆ௮ு--ஆரும் உருபுகள் வரினும், 
இரட்டல--அவ்வேழு சொற்களிலு மிறுதியாகெய கணிக்குறின் 
முன்னொற்றுகள் இரட்டாவாம். (௪-ு.) 

piles உருபுகளோடும் இப்படியே ஒட்டுக. பிறவென் 
றமையால், நீ உன்னை எனவும், நீர் உம்மை எனவும், திரிர்து 
வருதலுங் கொள்க. 

248. ஆமா கோனல் வணையவும் பெறுமே. 

இதுவுமது : | 

(இ-ள்) ஆ--அவென்கிற பசுவின் பெயரும், மா--மா 
வென்ற விலங்கின் பொதுப்பெயரும், கோ--கோவென்டற 
விறைவனை யுணர்த்திகிற்கும் பெயரும், னவ்வணையவும்-- 
உருபுகள் புணருமிடத்து னகரச்சாரியை பொருந்தவும், 
பெறும்--பெறும். (௪-ு.) 

உதாரணம்: ஆனை -- ஆவை 
மானை - மாவை 

கோனை கோவை 

என விகற்பித்து வருதல் காண்க. மற்றவைகளோடு 

மிப்படியே ஒட்டுக. 

அணையவும் என் றவும்மையால் குவ்வுருபு புணரும்போ ஐடி 
ஆனுக்கு என வுகரச்சாரியை உடன்பெறுதலும், ஆவுக்கு 

என வுகரச்சாரியை ஒன்றே பெறுதலும், ஆவினுக்கு என 

இன்சாரியையுடன் உகரச்சாரியை பெறுதலும், ஆவினை 
யென மற்றைய உருபுகள் புணரும்போது இன்சாரியை 
ஒன்றுமே பெறுதலும், இரட்டுற மொழிதலால் ஆமா ஒரு 

சொல்லாய்க் காமீடுப்பசவை யுணர்ததிரின் றவிடத்தும், 
ஆமாளை, ஆமானுக்கு, ஆமாவினுக்கு என் இவ்விதிபெறு 

தலும், அணையுமென்றொழியாது பெறும்: என்றமையால் 
ஆன் மான் கோன் எனத் தனிமொழிக்கண்ணும் னகரச் 

சாரியை வருதலுங் கொள்க, 

249. ஒன்னறுமுத லெட்டீறா மெண்ணூர் பத்தின் 
முன்னான்' வரிற் பவ்வொற் ரொழியமேல் 
எல்லா மோடு மொன்பது மிற்றே. 

இதுவுமது :
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(இ-ள்). ஒன்னறுமுதல் -- ஒன்றுமுதல், எட்டீறும் -- எட் 

டீறாகய, எண்--எண்களோடு, ஊர் புணர்ந்த, பத்தின்முன் -- 

பத்தென்டுற எண்முன் உருபுகள் புணருமிடத்து, ஆன்-- 

ன் சாரியை, வரின்--வருமாயின், பவ்வொற்று--பகரமெம், 

ஒழிய--நிற்க, மேல் -- அதன்மேல் நின்ற, எல்லாம் -- எல்லா 

வெழுத்தும், ஓடும்--கெடும், ஒன்பதும்--ஒன்பதென்சிற எண் 

் மூன்னும், இற்று -- உருபுகள் புணருமிடத்து ஆன் சாரியை 

வரின் அதன் பகரமெய் கிற்க, மேலே கின்ற வெல்லாவெழுதீ 

தும் கெடும். (எ-று) க 

உதாரணம் : ஒருபானை -- ஒருபதை --- ஒருபஃதை எ-ம், 

: ஒன்பானை--.ஒன்பதை-- ஒன்பஃதை எ-ம், 

விகற்பித்து வரும். மற்றவைகளோடுமிப்படியே ஒட்டுக. 

ஒருபக) ஒருபஃது என விகாரப்பட்டு வருகிற பத்தென் 

. பரர் எண்ணூர்பத்தென்றருர். 

ஆன் வருதலைப் பராமுகமாகச் சொன்னமையால் உகரச் 

சாரியை இன்சாரியைகளும் வேண்டியவிடத்து வருமெனக் 

கொள்க. 

250. வவ்விறு சுட்டிற் கற்றுறல் வழியே. 

இதுவுமது : 
(இ-ள்) வவ்விறு சட்டிற்கு -- வகரமெய்யீற்று மூன்று 

கூட்டுப் பெயர்களுக்கும், ௮ற்றுறல்--உருபுகள் புணருமிடத்து 

ஓர் ௮ச்சாரியை பொருக்துதல், வழி--மூறையாம். (௪-ு.) 

உதாரணம். அவற்றை, இவற்றை, உவற்றை என ஆற்றுச் - 

சாரியை வேண்டியே வருதல் காண்க. 

வழியே யென்ற மிகையால் அவற்றினை, இவற்றின் என 

இன் சாரியை வருதலும் . தணிக்குறின் முன்னொற்றுயிர் 

வரிணிரட்டாமையுங் கொள்க, மற்றவைகளுமிப்படியே. 

251, .சுட்டின்முன் னாய்த மன்வரிற் கெடுமே. 

இ௫ுவுமது : 

(இ-ள்) சுட்டின்முன்--௮ஃது, இஃது, உஃது. என்கிற 

சட்டுப்பெயா்களின் மொழிமூதற் சுட்டெழுத்தின் முன்னின் ற, 

ஆய்தம்--ஆய்தமான து, அன் வரின்--அச்சுட்டுப் பெயர்க , 

ளோடு உருபுகள் புணருமிடத்து அன் சாரியைவரின், கெடும்-- 

கெடும். (௪-ு.) ்
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உதாரணம். mos + ஐ - அதனை--அஃதை எனச்சாரியை 

விகற்பித்து வருதலுங், வந்தவழி ஆய்தங்கெடுத டர் த. (4 ah 
அங் காண்க, 

அன்சாரியை வருதலைகோக்கி ஆய்தங்கெட்டவழி, அது. 

இது உது என .ஆய்தமில்லாச் சுட்டுப்பெயா்களுக்கும் 

இ௫வே விதி எனக் கொள்க. 

அன் (சாரியை) வருதலைப் பராமூகசமாகக் ' கூறலாற் கவ் 

வுருபு புணரும்போது அதற்கு என அ௮ன்சாரியை தனித்து வரு 

தலல்லாம.லும் அதனுக்கு என உகரச்சாரியை. உடன் வருத , 

௮ங் கொள்க. 

252. அத்தினகர மகரமுனை யில்லை, 

இது, அத்துச்சாரியைக்கு எய்தியது விலக்கி Can dd aga 

சின்றது. ப 
(இ-ள்) அத்தின் -. அத்துச்சாரியையின து, அகரம்-- 

அகரவுயிரான:அ, அகரமுூனை--இயல்பினும் விதியினும் கில்ற 

அகரவுயிரீற்றின் முன்வரின், இல்லை -- வகரவுடம்படு மெய் 

பெரா கெடும். (௪-ு.) 

உதாரணம். மக 4 அத்து 4 ரை - மகத்துக்கை, 

மர 4 அத்து * குறை- மரத்துக்குறை, 
என இரண்டு அகரவீற்றின் முன்னுங் கெட்டது. 

சாரியைக்குப் புறனடை. 

253. இதற்கது சாரியை யெனினள வின்மையின் 

விகுதியும் பதமு முருபும் பகுத்திடை 
நின்ற வெழுத்தும் பதமு மியற்கையும் 

ஒல்ற வுணாத்த லஓரவோர் கெறியே. 

| இது சாரியைக் காவதோர் புறனடை யுணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) இதற்கிதுசாரியை எனின் -- விகுதி முதலிய 
புணா்ச்ிக்கண், இதற்டுது சாரியை என்று அளவு செய்து 
விதித்தனவற்றுள்ளும் ஒழிந்தனவற்றுள்ளும் தனித்தனி 

சொல்லப்புகன், அளவி.3்மையின் — அளவுபடாமையால், 
விகுஇயும்--விகுதிப்புணா் ச்சியையும், பதமும்--பதப்புணர்ச் 
சியையும், உருபும்--உருபுப் புணர்ச்சியையும், பகுத்து-- 
கண்டவிடத்துப்பகுத்து, இடைகின்ற--நடுவேகின் ற, எழுத் 

. தும்-- ஏகாரம், அகரம் முதலியவெழுத்துச் சாரியையினையும், 
பதமும்--அன், ஆன் முதலிய பதச்சாரியையினையும், இயற்



144 . . நன்னூல் காண்டிகையுரை. 

கையும் இவ்விரண்டு சாரியையும் தோன்று தவியல்பினையும், 

ஒல றவுணர்த்தல்--தெரியவறிவித்தல், tie eae 
ரது, நெறி Hi_@(Gwbd. (or-.) 

உதாரணம்: ஆன் கெய் தெளித்து கான நீவி” 
விதித்த பொருட்புணர்ச்சக்கண் உருபின்முடிப்வை 
என்பதனால் ௮மைந்த னகரமெய்ச் சாரியை 

யன்றியும் அகரச்சாரியையுமுடன் வந்தது. 

இனி விதியா தொழிந்தவற்றின்்௧ண் பாட்பன்மோருள் . 
எனக் குற்றியலுகரத்திற்கு இன்சாரியை வந்தது. இப் 

படியே மூவகைப் புணர்ச்சிகளையும் பகுத்துணர்ந்து கொள்க. 

[நான்கு புணர்ச்சிக்கும் புறனடை] 

254. விகுதி பதஞ்சா ரியையுரு பனைத்தினு 
முரைத்த விதியினோர் தொப்பன கொளலே. 

இது இந்த நான்கு புணர்ச்சிக்குமாவதோர் புறனடை உணர்த்து 
கின்றது. 

(இ-ள்) விகுதி--விகுதியும், பதம்--பதமும், சாரியை. 

 சரரியையும், உருபு--உருபுமாகிய, அனைத்தினும்--நான்டின் 

புணர்ச்சகளிடத்தும், உரைத்த -- பொதுப் படச்சொல்லம். 
பட்ட, விதியின்--விதிகளுள், ஓர்க்து-- இவ்விதி இதற்குப் 

பொருந்தும், இவ்விதி இதற்குப் பொருந்தாது என உய்த் 

துணர்ச்அு, ஒப்பன--எவ்விதி எதற்குப் பொருந்துமோ அவ் 
விதியை, கொளல்--அதற்குக் கொள்க. (௪-ு.) 

உதாரணம்: --விகுதிப் புணர்ச்சியுள், றவ்வொடு வுகர வும்மை 
கிகழ்பல்லவும்.” எனப்பொதுப்பட விதிச்காரேனும் 
சென்று என்கிற விடத்து இறந்த காலமும், சேறு : 
என்டுற விடத்து எதிர்காலமும் பொருக்துமென்று . 
கொள்க. பதப்புணர்சசியுள், “அல்வழி இல முன்ன 

crud ஸணியல்பு மிகலும் விகற்பமுமாகும்,”” எனப் 
பொதுப்பட விதித்தாரேனும், பருத்திகுறிது என 
வருகிற எழுவாய்ப்புணர்சசக்கண் இயல்பாமென 
வும், ஆடி.தீதிங்கள் என வருகிற பண்புத் தொகைக் 
கண் மிகுமெனவும் கொள்க. 

சாரியைப் புணர்ச்சியுள், “பதமுன் விகுஇயும் ப SY YG 
பும் புணர்வழியொன்றும் பலவுஞ் சாரியை வருதலுக் தவிர் 

தலும் விகற்பமுமாகும்;” எனப் பொதுப்பட விதித்தாரேனும் ; 

₹நாட்டின்்௧ ணிருந்தான்? எனக் கண்ணுருபிற்கு இன்



உருபு புணரியல் ச 145 

சாரியை வருமென்றும், நரட்டினீ னான் என இன்னுரு 

பிற்கு இன் சாரியை வாராதென்றுங் (கொள்க, .. உருபு 

புணர்ச்யுள், “anor padi அருபுகள் புணர்ச்சியி 
ஜஞெக்குமன். னப்பெயர் வேற்றுமைப் புணர்ப்பே,” எனப் 

பொதுப்பட விதித்தாரேனும் நம்பிகண் என சண்ணுருபு 
மிகாதென்றும், ஈம்பிக்கு என குவ்வுருபு மன் என் றமையால் 
மிருமென்றுங் கொள்க. மற்றவைகளுமிப்படியே. 

[வேற்றுமைப் புணர்ச்சிக்குப் புறனடை] 

255, இயல்பின் விகாரமும் விகாரத் தியல்பும் 
உயர்திணை யிடத்து விரிந்துக் தொக்கும் 
விரவுப் பெயரின் விரிந்தும் நின்றும் 

அன்ன பிறவு மாகுமை யுருபே. 

இது, வேற்றுமைப் புணர்ச்சிக்காவதோர் புறனடை உணர்த்து 

சின்றது. 

(இ-ள்) இயல்பின் வி£ாரமும் -- பொது விதியோடு 

முடித்தலே யன்றி அப்படி விதித்த இயல்பிலே விகாரமாக 
யும், விகாரத்தியல்பும்--விகாரத்திலே இயல்பா௫யும், உயர் 
இணை யிடத்து -- உயர்தணையினிடத்து, விரிந்தும்--வெளிப் 

பட்டும், தொக்கும்--மறைக்கும், விரவுப் பெயரின் -பொதுப் 
பெயரின்கண், விரிர்தும்--வெளிப்பட்டும், கின்றும்--மறைக் 
தும், ௮ன்ன பிறவும்--அ௮வை போல்வன பிற வேறுபாடு 

களும், ஆரும்--ஆஇவரும், ஐயுருபு-- இரண்டாம் வேற்றுமைப் 
புணர்ச்சி. (எ-று) 

உதாரணம்: “வழிபடு தெய்வம் கிற்புறங் காப்ப 7”, என இயல் 
பின் விகாரமாயிற்று. 

1 மண் கொணர்க்தான் ””- ஏன விகாரத்தியல் 
பாயிற்று. “நம்பியைச் கொணர்நர்தான்”. என 
உயாதஇணையிடத்து விரிஈ்தது. 

 பல்லோரறியுஞ் சொல் ?:--ஏன அதனிடத்தே 

தொக்கது. “கொற்றனைக் கொணர்ந்தரன் 
என விரவுப் பெயரிடத்து விரிந்தது. ** ஆண் 

பெற்றான் 1 என விரவுப் பெயரிடத்தே 
தொக்கது. 

அன்ன பிறவு மென்றமையால், ::தற்கொண்டான் ”, 

என உறழ்படுவது இரிந்தே வருதலும் பிறவுங் கொள்க. 

இறந்தது தழீஇய இழிவு இறப்பும்மைகளால் வேற்று 

மைக்கென விதித்த பொது விதியோடு ஒருங்கொத்து “ure 
19 ,



- 146 ...... நன்னூல் காண்டிகையுரை 

கட்டினான் 1. என இயல்.பபிலியல்பாஇியும், பலாக்குறைத் 

தான்” என விசாரத்தில்: பண்ற வருகவே டட 

லன வென்க. 

256. புள்ளியு முயிரு மாமிறு சொல்முன் 
தம்மி ய தொழில்மொழி வரினே 
வல்லினம் விகற்பமு மியல்பு மாகும். 

, இதுவுமது:--.. 
(இ-ள்) . புள்ளியு முயிரு மாயிறு சொல்முன்--மூன்ரும் 

்.. வேற்றுமைப் புணர்ச்சியுள்ளே மெய்யும் உயிரும் இறுதியாக ' 

் நின்ற சொற்களின் முன்,  தம்மினாகிய--கருத் தாவாகய நிலை 

மொழிப் பொருள்களாக, : தொழில் மொழி -- தொழிற் 

சொல், . வரின்--வந்தால், வல்லினம் -- அவ்விடத்துவருகிற 

வல்லினம், ' விகற்பமும்--உறழ்ச்சியும், . இயல்பும்--இயல்பும் 

ஆகும்--ஆகும். (எ-று)... 
இவ் விதியும் இரண்டாம் வேற்றுமைப்புணர்ச்சிபோல் 

ஒப்பன கொள்க, 

_ உதாரணம்: பேய் கோட் பட்டான் பேய்க் கோட் பட்டான் 
சூர் கோட் பட்டான்--ஞூர்க்கோட் பட்டான் 
பேய் பிடிக்கப்பட்டான் 

புலி கடிக்கப்பட்டான் 
என்றும் வரும். உம்மையால் அராத் தீண்டப் ' 

பட்டான், சுருப் பாயப்பட்டான் என வேற்று 

மைப் பொது விதியான் முடிவனவே பெரும் 

பாலனவென்க. '. 

_ [எழுத்ததிகாரத்தீற்குப் புறனடை] 

51. ' இதற்டுது முடிபென் றெஞ்சாதி யாவும் 
விதிப்பன வின்மையின்' விதித்தவற் ஜியலான் 

வகுத்துளை யாதவும் வ குத்தனர் கொளலே. 

இது, இவ்வதிகாரத்திற்காவதோர் புறன்டை யுணர்த்துகின்றது. 

.. (இ.ள்) இதற்கிது முடிபென்று -- இதற்கு இது முடி 
பென்று, யாவும் -- இவ் வஇகாரத்துள் விதிக்கத்தக்கன 

வற்றை எல்லாம், எஞ்சாது- குறையாமல், விதிப்பு--தனித் 
.தனியளவுசெய்து விதிக்கப்புன், அளவின்மையின்-அதற்கு 
ஓரளவில்லாமையால், விதித்தவற்று -- வகுத்து ii



5 _ உருபு புண.யல் :: - நகர். 

னுடைய, இயலான்--இலக்கணங்களை ஏதுவாகக்கொண்டு, 

வகுத்துரையாதவும்--வகுத்து விதி யுரையாதனவற்றையும்,, 

வகுத்தனர் கொளல்--கருதலளவையால் வகுத்து விதியுரைத் , 

துக்கொள்க. (எ-று.) ் 

"உதாரணம்: எழுத்தியலுள், * மொழிமுதற் காரணமா மணுத் 

OS இரளொலி யெழுத்து” என உரைத்தமையால், 

 தட்புலனில்லாக் கடவுளைக் காட்டுஞ்சட்டகம் 

போலச் செவிப்புல வொலியை உட்கொள்கிடு 

முருபாம் வடிவெழுத்தே” எனப் பிறர் கூறிய 

வாறு இவ்வொலிவடிவைக் காட்டுதற்கு ஓர் கருவி 

ures எழுதிக்கொள்ளப்பட்டது வரிவடிவெழுத் 

'தெனக் கொள்க. 

பதவியலுள் “அன் ஆன் ௮ள் ஆள்), என்னுஞ் சூத்திரத் 

திலே முறையே அன் ஆன் விகுதி ஆண்பாற்கென வுரைத் 

- தமையால், பெருமாள் என்கிற பதம் "'பெருமையையுடையபா 

னென்னும் பொருள்தோன்ற கின்ற, பெருமான் என்கிற 

பதத்தினது ஆன் விகுதி ஆள் விகுதியாக ஒரோவிடத்தே 

திரிந்து ஆண்பாலையே யுணர்த்தி கின்றதெனக்கொள்க. 

உயிரீற்றுப் புணரியலுள் :-- 

ம இயல்பினும் விதியினும் கின்ற வுயிர்முன் க௪தப 

Gb” என்று சொன்னமையால், 4 ணனவல்லினம் வரட் 

டறவும்' என்றவிடத்து டகரமும் வல்லினமாதலின் மிகுந்த 

தெனக் கொள்க. ் 

மெய்யீற்றுப் புணரியலுள் :-- 

£நுந்தம் எம்கம் மீராமவ்வரு ஞுவே” என வுரைத்தமை © 

யால், அம்மென்கிற சொல்லிறுதி மகரமும், கூற்றொற்றா 

தலின் தன்னொடு மயங்காத மெல்லினம் வரின் அதுவாய்த் 

இரிக்து ௮க்கலம் என அழகன து நலமென்னும் பொருள தாய் 

வருமெனக் கொள்க. ர 

உருபு புணரியலள் :- — 

பவவ்விறு சட்டிற் கற்றுறல் வழியே, என உரைத் 

தமையால் அது போனும் வினவும், எவற்றை என அற்றுச் 

சாரியை பெறுமென இரண்டாம். வேற்றுமைக்கும் மூன்றாம் 

வேற்றுமைக்கும் புறனடை யுரைத்தமையால் ஏழாம் வேற்று 

மையும், ் 

மண் புகுந்தும் விண்பறந்து 

மாலுமயனுங் காணா வொரு பொருள்'
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'என வேற்றுமைப் பொதுவிதி யேலாது சிறுபான்மை வரு 

மெனவுங் கொள்க. ் 

இன்னும் - இவ்வைந்தியலுள்ளும் NG SHO [UT BOT 

வற்றை யெல்லாம் துன்பப்படாமல் இதுவே இடமாக முடித் 

துச் கொள்க, . 

ஐந்தாவது உருபு புணரியல் முற்றுப்பெற்றது. 

அடையெண் பெயர்முறை தோற்றம் வடிவள வாஇியந்தம் 

இடைகிலை போலியென் நீரைக் தெழுத்து மிருபதமும் 

படுபுணர் மூன்றி ஸணியல்பும் விகாரமுஞ் : சாரியையு 

மூடனுணர் வாரை யெழுத்தறி வாரென்ப ருத்தமரே. 

எழுத்ததிகாரம் முற்றிற்று. 
இமைய 

. சொல்லதிகாரம் 

1. பெயரியல் 

.... [கடவுள் வணக்கமும் அதீகாரமும்] 

258, முச்சக கிழற்றும் முழுமதி முக்குடை 

அச்சுத னடிதொழு தறைகுவன் சொல்லே. 

இது, கடவுள் வணக்கமும் அதிகாரமும் உணர்த்துகின்றது. 

- (இ-ள்) முச்சகம் -- மூன்றுலகத்திற்கும், நிழந்றும் - 
: கிழலைச் செய்கின்ற, முழுமதி -- நிறைந்த மதிபோலும், 

முக்குடை--மூன்று குடையை யுடைய, அச்சுதன்--அழியாத : 

கடவுளுடைய, அடி.--அடி.களை, தொழுது- வணங்கி, அறை 

குவன்- சொல்லுவேன், சொல்--முன்ன திகாரத்துட் சொல் 

லிய வெழுத்தினலாகய சொல்லிலக்கணத்தை. (எ-று) 

ஏகாரம் ஈற்றசை. 

சொல்லின் பொதுவிலக்கணம் 

. [சொல் இன்னதென்பது] 

259. ஒருமொழி தொடர்மொழி பொதுமொழி யென்ரறா 

யிருதிணை யைம்பாற் பொருளையுற் தன்னையும் 

மூவகை யிடத்தும் வழக்கொடு செய்யுளின் 

வெளிப்படை குறிப்பின் விரிப்பது சொல்லே. 

இது, முன்னே சொல்லென்றது இஃதென்பது உணர்த்துகின்றது.
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(இ-ள்) ஒருமொழி--ஒரு மொழியும், தொடர் மொழி-- 
தொடர்மொழியும், பொது மொழி-- பொதுமொழியும், 
என்றா--என்று மூன்று Dido sr, இருதிணை-- 
இருதிணையாகிய, ஐம்பாற் பொருளையும்--ஐம்பாற் பொருளை. 
யும், தன்னையும்--அப்பொருளையன் றித் தன்னையும், மூவகை 
யிடத்தும்--மூன் நிடத்திலும், வழக்கொடு--வழக்கினிடத்தும், 
செய்யுளின்--செய்யுளிடத்தும், வெளிப்படை eal iE Fema , 
யாலும், குறிப்பின்--குறிப்பினாலும், விரிப்பது -- * விளக்கு 

வது, சொல்--சொல்லாகும். (எ-று) 

பொருளையுக்தன்னையு மென்றதனால், உயிர்க்கு அறி 
வானது கருவியாய் கின்று தன்னையும்: பொருளையும் 
உணர்த்துமாறுபோல, ஒருவருக்குச் சொல்லானது கருவி 

யாய் நின்று தன்னையும் இருதணையைம்பாற்பொருளையு 
மூணர்த்து மென்பது பெற்ரும். = 

(மூவகை மொழி] 

260. ஒருமொழி யொருபொரு ளனவாச் தொடர்மொழி 
பலபொரு எனபொது விருமையு மேற்பன. 

இது, முன் சூத்திரத்திலே நிறுத்தழுறையான் மூவகை மொழிகளா 
மாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) ஒருமொழி--ஒரு மொழிகளாவன, ஒரு பொரு 
ளனவாம் -- பகாப்பதமாவது பகுபதமாவது ஒன்று கின்று 

தத்தமொருபொருளைதி் தருவனவாம், தொடர் மொழி -- 
தொடர் மொழிகளாவன, பல பொருளன--அவ்விருவகைப் ' 

பதங்களும் தன்னோடும் பிறிதோடு மல்வழி வேற்றுமைப் 
பொருணோக்கத்தால் இரண்டு முதலிய பல பொருளைத் தரு 

வனவாம், பொதுமொழி -பொதுமொழிகளாவன, இருமையு 
மேற்பன-- ஒன்றாய் நின்று ஒரு பொருளைத் தந்தும் அதுவே 
தொடர்ந்து கின்று பல பொருளைத் தந்தும் இவ்விரண்டிற் 

கும் பொதுவாய் கிற்பனவாம். (எ-று, 

உதாரணம்: கிலம்-- கிலத்தன் 
நட-- நடந்தான் 

தில், மன்,தவ, கனி எனவருவன ஒரு மொழி LOT. 

நிலம் வலிது கொல், சாலப்பகை, கிலங்கடந்தான்; > A 3 9 & 

நிலத்தைக் கடந்தான், கிலத்தைக் கடந்த நெடுமால் என 

வருவன தொடர் மொழிகள். 

எட்டு, தாமரை, வேலி, கை, எழுக்திருக்தான், என வரு ' 

வன (தொடர்) பொது மொழிகள்.
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் இவை ஒரு 'கொஜிகளரம் ஒரு பொருளைத் தணணன்றி' 

யும், எள்ளைத்து, தாவுன் றமரை, Caer mong, எழுந்து 
பின்னிருந்தான் எனப் LoL Gear தீருதலுங் காண்க. 

{a= 2_<or lear cor wp ஏவல்) 

[இருதீணை] 
்.. 961, மக்கள் தேவர் நரக ர௬ுயர் திணை 

மற்றுயி ருள்ளவு கில்லவு மஃறிணை. 

இது, நிறந்த முறையால் இருதீணை யாமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) மக்கள்--மக்களும், தேவர்-- தேவரும், கரகர்-- 

நரகரும், உயர்திணை--உயர்திணையாகும், மற்றுயிருள்ளவும்- 

அவரொழிந்த விலங்கு முதலா௫ய உயிருள்ளவையும், இல்ல, 

வும்--கிலம் நீர் முதலாகிய நிரை தவம், அஃறிணை 

அஃறிணையாகும். (௪-று.) 

இம்மூவகையோருடைய உடம்பையும் உயிரையும் வேரு 

. சுக் குறிக்கும்போது அவையும் ௮ஃ.நிணையாம், (உயர் தணை-- 

உயர்வாகிய குலம், ௮ஃறிணை--அல்லாத குலம்.) 

[ஐம்பால்] | 

262. ஆண்பெண் பலரென முப்பாற் ுயர் தண. 

இது, நிறுத்த முறையானே ஐம்பாலுட் சில பாலும் அவற்றிற்குரிய 

திணையும் உணர்த்துகின்றது. ் 

(இ-ள்) ஆண்--அஆண்பாலும், . பெண் -- பெண்பாலும், 

பலரீ-பலர் பாலும், ள்ன--என்று, .முப்பாற்று -- மூன்று 

பாலினை யுடைத்தாகும், உயர்தினே--உயர்திணை. (எ-று) 

டவர் என்டுறது முதலாகிய ஆண்பன்மையையும் 

பெண்டிர் என்றது முதலாகிய பெண் பன்மையையும், மக் 

கள் என்றது முதலாகிய அவ்விருவர் பன்மையையும் அடக் 

இப் பலரென்றுர். பின் பல வென்பதும் அது. 

963... ஒன்றே பலவென் நிருபாற் றஃறிணை. | 

இதுவுமது : 
(இ-ள்) ஒன்று ஒன்றன்பாலும், பல-பலவின் பாலும், 

என்று -- ஏன்று, ote இரண்டுபாலினை யுடைத் 

தாகும், ௮ஃறிணை--௮ஃ ுமிணை. (எ-று) | 

்.... அஃறிணையிலே சேவல் என்றது முதலாகிய ஆண் 

1 பாஜும், பெடை cara me முதலாகிய பெண்பாலும் (Bor
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தாலும் உமிருள்ளவைகளிலே: லெவற்றிற்கும், உயிரில்லாத 

-வைகளுக்கும் இல்லாமல், , அப்பகுப்பொழித்து எல்லாவற் 

நிற்கும் பொருந்த ஒன்றென்றுூர். 

[தீணைபால்களுக்குப் புறனடை] 

264. பெண்மைவிட் டாணவா வுவபே டாண்பால் 

ஆண்மைவிட் டல்ல தவாவுவ பெண்பால் 

இருமையு மஃ.றிணை யன்னவு மாகும். 

“இது, திணைபால்களுக்காவதோர் புறனடை யுணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள் பெண்மை -- பெண்டன்மையை, விட்டு-- விட்டு, 

ஆண் — ஆண்டன்மையை, அவாவும் -- அவாவுவனவா௫ய, 

Gu@— Gu@ser, ஆண்பால் — உயர்தையாண்பாலாகும், 

ஆண்மை--ஆண்டன்மையை, விட்டு--விட்டு, அல்லது-பெண் 

டன்மையை, அவாவும்--அவரவுவனவா௫ய, பேடு---பேடுகள், 

'பெண்பால்--உயர் தைப் பெண்பாலாகும், இருமையும்---இவ் 

விருவகைப் பேடுகளும், அஃறிணை யன்னவும்--௮ஃ றிணையை 

யொப்பனவும், ஆகும்--ஆகும். (௭-.அ.) 

உதாரணம் : “பெண்ணவாயாணிழந்த பேடியணிவாளோ 

கண்ணவாத் தக்க கலம்”--எனப் பெண்ணிலக் . 

கணஞ் இறந்தமையினாலே பெண்பாற்பட்டது. 

ஆண்பாற்பட்ட தற்கும் அஃறிணையை யொத்து 

"தின்றதற்கும் இலக்கியம் வந்தவழிக் காண்க. 

(௪-.அ.) 

[மூன்றிடத்துச்சொல் தன்னையும் பொருளையு முணர்த்தல்] 

265. படர்க்கை வினைமுற்று காமங் குறிப்பின் 

பெறப்படுச் தணைபா லனைத்து மேனை 

யிடத்தவற் றொருமை பன்மைப் பாலே. 

இது; நிறுத்தமுறையால் மூன்றிடத்திலுஞ் சொல் தன்னையும் பொரு 

ளையும் உணர்த்துமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) . படர்க்கை "வினைமுற்று - படர்க்கை வினை 

முற்றுச் சொல்லையும், படர்க்கை நாமம்--படர்க்கைப் பெயர்ச் 

சொல்லையும், குறிப்பின்--முன் குறித்தால், திணைபாலளை த் 

. தும்--இருதிணை யைம்பாலும், பெறப்படும் -- பின் : அவ்விரு 

வகைச் சொல்லாலும் பெறப்படும், ஏனையிடத்து -- ஒழிக்த 

தன்மை முன்னிலைகளின், வினைமுற்று -- வினைமுற்றுச் 

சொல்லையும், ஈமம். -பெயர்ச்சொல்லையும், குறிப்பின் --
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மூன்குறித்தால், _ அவற்று -- அவ்விருதினே ஐம்பாலுள். 
ஒருமைப்பால்--ஒருமைப்பா௮ம், பன்மைப்பால்--பன்மைம் 

் பாலும், பெறப்படும்--அ் கால்வகைச் சொல்லாலும் பெறப் 

படும். (௪-று.) 

உதாரணம் : நடந்தான் -- நடந்தாள் நடந்தார் 

நடந்தது--நடந்தன எ-ம், 

- அவன், அவள், அவர், அது, அவை என்றும், 

படர்க்கை வினைஞமுற்றுச் சொல்லும் -- படர்க்கைப் பெயர்ச் 

சொல்லும் முன்பு தம்மை யுணர்த்திப் பின்பு இருதிணை 

யைம்பாற் பொருளையு முணர்த்தின. 

நடத்தேன் -- நடந்தேம் எ-ம், யான், யாம் எம், 

தன்மை வினை முற்றுச் சொல்லும், தன்மைப் பெயர்ச்சொல் 

லும், நடந்தாய், நடந்திர், எம். நீ, நீர், எ-ம், முன்னிலை 

- வினைமுற்றுச். சொல்லும். முன்னிலைப் பெயர்ச்சொல்லும், 

முன்னே தம்மை யுணர்த்திப் பின்பு இருதிணை ஜம்பாலுள் 

ஒருமைப்பா.லும் பன்மைப்பாலுமுணர்த்தன . 

| மூவிடங்களிலொன் ந.ற்குரிய ் வினைமூற்றுப் பெயரும், 

தம்மையும் பொருளையும் இப்படி உணர்த்துமெனவே, இவ் 

விடங்களுக்குப் பொதுவாகிய வினைமுற்றுக்களும் பெயர் 

களும் பொதுமைநீங்கி யோரிடத்திற்குரியவாடுயும், எச்சவிண் 

முதலியனவும், இடைச் சொல்லும், உரிச் சொல்லும், பெயர் 

வினைகளைச் சார்ந்தும் இப்படியே தம்மையும் பொருளையும் 

உணர்த்துமெனக் கொள்க. 

[மூவிடம்] 
266. தன்மை முன்னிலை படர்க்கை மூவிடனே 

. இது, நிறுத்தழுறையால் மூவிடமாமாறு உணர்த்துகின்றது. 

(இ-ள்) மூவிடன்--மூவிடமாவன, தன்மை--தன்மையும் 

முன்னிலை-முன்னிலையும், படரா்க்ளை-படர்க்கையுமாம். (௭-.) 

உதாரணம்: யால், நீ, அவன் எ-ம், வந்தேன்; வந்தாய், 

வந்தான் எ-ம் வரும். 

(வழக்கு இன்னதென்பது] 

267. இலக்கண முடையது இலக்கணப் போலி 

மரூஉ வென்றாுகு மூவகை யியல்பும் 

இடக்க ரடக்கல் மங்கலங் குழுஉக்குறி 

யெனுமுத் தகுதியோ டாறும். வழக்கியல். 

இது, நிறுத்த முறையால் வழக்காமாறு உணர்த்துகின்றது.
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(இ-ள்) இலக்கணமுடையது -- இலக்கண வழியால் வரு 

வது, இலக்கணப்: போலி--இலக்கணமில்லையாயினும் இலக் 

கணமூடையது. போல வருவதும், மரூ௨-- இலக்கணஞ் 

சிதைந்து மரீஇயகும், என்றாகும் -- என்று ' வழங்குகிற, 

மூவகை யியல்பும் -- மூவகை யியல்பு வழக்கும், இடக்கரடக் 

சல் -- சொல்லத் தகாததை மறைத்துச் . சொல்வதும், மங் 

கலம் -- மங்கலமில்லாததை யொரழித்து மங்கலமாகக் கூறு 

வதும், குழூஉக்கு றி--ஒரு கூட்டத்திலுள்ளோர் யாதாயினு 

மொரு காரணத்தால் ஒரு பொருளினது சொற்கு நியை 

யொழித்து வேறொரு சொற்குறியாற் கூறுவதும், .எனும்-- 

என்று வழங்கு, மூத் தகுதியோடு மூன்று தகுதி வழக் 

குடனே, ஆரும்--ஆருகும்,. வழக்யெல்--வழக்கிலக்கணம். 

(எ-து.) - 

உதாரணம்: dob, கீர், தீ, காற்று, வானம், நன்னிலம், 

தண்ணீர், வெந்நீர் இவை முகலானவை இலக 

கணமுடையன,. இல்முன் என்பதை முன்றில் 

என்றும, ககர்பபு றம் என்பதை L] DBAT 

என்றும், கண்மீ என்பதை மீகண் என்றும், 

கோவில் என்பகை கோயில் என்றும், வழங 

GED இவை முதலானவை இலக்கணப் போலி. 

அருமருக்தன்ன பிள்ளை என்பதை அருமருந்த 

பிள்ளை எனவும், மலையமாகாடு என்பதை மலாடு 

என்றும், சேோரழகாடு என்பதைச் சோணாடு 

என்றும், பாண்டிய நாடு என்பதைப் பாண்டி 

நாடு என்றும், ௮ இ என்டுற சுட்டுக்களை அநத 

இரந்த என்றும், மரவடி என்பதை மராடி 

என்றும், குளவாம்பல் என்பதை குளாம்பல் 

என்றும், யார் என்பதை ஆர் என்றும், தஞ்சாஷா 

என்பதைத் தஞ்சை என்றும், வழங்குகிற இவை 

மூதலானவை மரூ௨. கால் கழீஇ வருதும், 

ஆமூன்' பகரவீ, பவ்வீ என வழங்குகிற இவை 

முதலானவை இடக்கரடக்கல். செத்தாரைத் 

துஞ்சினார் என்றும், ஓலையைத் திருமுகம் 

என்றும், காராட்டை வெள்ளாடு ஏன்றும் வழங் 

குற இவை முதலானவை மங்கலம். பொற் 

கொல்லர் பொன்னைப் பறி என்றும், யானைப் 

பாகர் ஆடையைக் கரரை என்றும், வேடர் 

கள்ளைச் சொல்விளம்பி என்றும், வழங்குகிற 

இவை முதலானவை குழுஉக்குறி. மற்றவை 

களுமிப்படியே வருதல் காண்க. 
20
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[செய்யுள் இன்னதென்பது] 

268. பல்வகைத் தாவி னயிர்க்குடல் போற்பல 

சொல்லாற் பொருட்டிட னாக வுணர்வினில் 

் வல்லோ ரணிபெறச் செய்வன செய்யுள். 

இது, நிறுத்த முறையால் செய்யுளாமாறு உணர்த்துகின்றது. . 

(இ-ள்) பல்வகைத் தாஅவின் -- தோல், இரத்தம், 

இறைச்சி, மேதை, எலும்பு, மச்சை; சுவேதநீர் என்கிற 

எழுவகைத்.தாதுக்களினாலே, உயிர்க்கு--உயிர்க்கு இடமாகச் 

செய்யப்பட்ட, உடல்போல்--உடம்பு போல, பல சொல்லால் 

இயற்சொல், திரிசொல், திசைச்சொல், வடசொல் என்ற. 

நால்வகைச்சொற்களால், பொருட்கு--பொருளுக்கு, இடனாக 

இடமாக, உணர்வினின் -- கல்வியறிவினால், வல்லோர் 

செய்யுள் செய்ய வல்லவர், அணி பெற--அலங்காரம் பெற, 

செய்வன--உண்டாக்குவன, செய்யுள்--செய்யுளாம். (௭-அு.) 

இப்படிச் சொல்லவே எழுத்தாலானது சொல்லாதலால் 

எழுத்துச் சொற் பொருள் ௮ணி கான் இனாலும் உண்டாவது 

செய்யுளென்ப தாயிற்று. 

உதாரணம் : 

வருங்குன்ற மொன்றுரித் தோன் நில்லை யம்பலவன்மலயத் 

'இருங்குன்ற வாணரி ளங்கொடியே மிடரெய்தலெம்மூர்க் 
கருங்குன் ற | மாளிகை நுண்களபத் தொளிபாயறும்மூர்க் 

கருங்குன்றம் வெண்ணிறக் கஞ்சுக மேய்க்குங்கனங்குழையே. 

இக் கட்டளைக் கலித்துறை, இடமணித்தென்கிற போரு 

ளுக்கெமா௫த் தன்மையுவமையுருவகவணிகளும் பிறவு 

முடைத்தரய் வருதல் காண்க. மற்றவைகளுமிப்படியே, 

[ வெளிப்படைக் குறிப்பு] 

269. ஒன்றொழி பொதுச்சொல் விகாரக் தகுதி 
ஆகுபெய ரன்மொழி வினைக் குறிப்பே 
மூதல்தொகை குறிப்போ டின்ன பிறவுங் 
குறிப்பிற் றருமொழி யல்லன வெளிப்படை,
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இது நிறுத்த முறையால் வெளிப்படையுங் கரிப்பு உணர்த் 

துகின்றது. 
(இ-ள்) ஒன்றொழி பொதுச்சொல் _. இருகையாண் 

பெண்ணுளொன்றனை யொழிக்கும் பொதுச்சொல்லும், 
விகாரம் -- வலித்தன் முதலாகிய விகாரச்சொற்களும், 

தகுதி--மூவகைத் தகுதி வழக்குச்சொற்களும், ஆகுபெயர் 
— ஆகு பெயர்ச்சொல்லும், ௮ன் மொழி -- aor மொழித் 
தொகைச்சொல்லும், விணைக்குறிப்பு -- வினைக். குறிப்புச் 
சொல்லும், முதல்--முதற் குறிப்புச்சொல்லும்ழ௫ தொகை-- 

தொகைக்குறிப்புச்சொல்லும், குறிப்பு--இம்மு தறொகை 
யல்லாத பல்வழியாலும் வருங் குறிப்புச்சொல்லும், இன்ன 
பிறவும்--இவை போல்வன பிறவும், குறிப்பின் - குறிப்பி 
னல், தரு-- இருதணனேயைம்பாற் பொருள்களையும் தருகிற, 
மொழி--சொற்களாம், அல்லன்--இவையல்லன வெல்லாம், 

வெளிப்படை -- வெளிப்படையால், தரு -- ௮ப் பொருளைத் 

தருகிற, மொழி--சொற்சுளாம். (௭-ு.) 

உதாரணம் : ஆயிரமக்கள் பொருதார்--இதில் மக்கள் என்ற 
பொதுப் பெயரும், பொருதார் என்கிற பொது 
வினையும் உயர்தணைப்பெண்பாலை யொழித்து 
ஆண்பாலைக் காட்டின, 

GMb SILLY Sd, மரைமலர் -- இவ் விகாரச்சொற்கள், 

குறுந்தாட்பூதம், தாமரை, என்பவற்றைக் குறிப்பினாற் 

காட்டின. 

கால்கழீஇவருதும், தஇருமுகம், பறி, இத்தகுதி வழக்கு 
கள் -- மலங்கழுவிவருதும், ஓலை, பொன் என்பவற்றைக் 
குறிப்பாலுணர்த்தின. 

புளித்தின்றான் -- இவ்வாகுபெயர் அதன் பழத்தைக் 

குறிப்பாலுணர்த்திற்று. 

பொற்றொடி. தநத புனைமடல் -- இங்கே பொற்றொடி 

என்ற அன்மொழித்தொகை அதனையுடையாளை யுணர்த் 

திற்று. 

இவனிப்போது பொன்னன் - இங்கே பொன்னன் என் 

இறது பெயர்ப்பொோருளை யொழித்து வினைக்குறிப்பாலுணர்த் 

தற்று." 

அறத்தாறிதுவென வெள்ளைக்கிழிபு--இங்கே இம் முதற் 

குறிப்பு அறத்தாறிதுவென வேண்டா சிவிகை பொறுத்
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தானோ டூர்ந்தானிடை * என்ற பாட்டைக் குறிப்பா ஓணர்த் 

திற்று. 

அலங்குளைப் புரவி யைவரொடு சனை இ. இங்கே ஜவர் 
என்டுற தொகைக்குறிப்பு பாண்டவரைக் குறிப்லாதுண்த் 

BD 

கற்கறித்து நன்கட்டாய்? 

பாயா வேங்கை ? 

 உவாக் கடலன்ன செல்வருமுளரே 
கண ற்றூற்றன்ன நீயுமா ௬ளையே * 

பல்சான், மீமர பல்சான் நீரே 
கயன் முள்ளன்ன கரைமூதிர் திரைகவுட் 
பயனின முப்பிற் பல்சான் நீரே." 

இவை முதலானவை யெல்லாம் பல வழியாலும் வருங் 
குறிப்புச் சொற்கள். 

டு இன்ன பிறவு மென்றதனால் தெரிகிலை வினைக்குறிப்பு 
adr, வினையாலணையும் பெயர்களும், வினைமுற்றாலுங் 
குறிப்பு முற்றா லும் வருமெச்சரஈ்களும், செய்யுமென் முற்றும், 
*கேட்குநபோல' முதலியவாக வஃமிணை யிடத்துச் சொல்லப் 
படுவனவும் ஆகிய விவைமுதலானவை குறிப்பாற் பொருள 
ணர்த்து மெனக் கொள்க. 

| இப்படியல்லாமல், கிலம், நீர், இ, காற்று, வானம், என 

வருவன வெளிப்படையாற் பொருஞ்ணர் த்துவனவாம். 

“சொற் பாகுபாடு 

[சொல் இத்தனை வகைப்படுமென்பது] 

270. அதுவே, 

இயற்சொல் திரிசொல் இயல்பிற் பெயாவினை 
யெனவிரண் டாகு மிடையுரி யடுத்து 

நான்குமாக் இசைவட சொல்லணு காவழி, 

இது முன் சூத்திரம் வரைக்குஞ் சொல்லாவது இதுவெனக் காட்டக் 

கண்ட சொல் இத்தனையாமென்பது. உணர்த்துகின்றது. . 

(இ-ள்) ௮து--முன்னே காட்டிய சொல், இயற்சொல்-- 
இயற் சொல்லும், திரிசொல்---இரி சொல்லுமென் இற, இயல் 

பின் - தன்மையையுடைய, பெயர்ச்சொல்- பெயர்ச்சொல் 

௮ம், வினைச்சொல் -- வினைச்சொல்லும், என -- என்னு 

இரண்டாகும் -- இரண்டாகும், இடைச் சொல் -- இடைச்
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சொல்லும், உரிச் சொல்--உரிச் சொல்லும், அடுத்து-- அவற் 
அுடனடுத்து, நான்குமாம்--நான்குமர்கும், தசை வடசொல் 
--இசைச்சொல்லும், வட சொல்லும், அணுகாவீழி--அவற் 
அுடன் சேராவிடத்ீது. (எ-று) 

- எனவே அதுவே யெனக் குறிக்தசொல் பெயறியற் 
சொல், பெயரா்த்திரி சொல், வினையியற் சொல், விளை த்திரி 
சொல், இடையியற் சொல், இடைத் திரிசொல், உரியியற் 

சொல், உரித்திரிசொல் : ஏன எண்வகைப்படுமென்றும், 
திசைச் சொல்லும், வட சொல்லும் சேர்க்தவிடத்துப் பத்து 
வகைப்படுமென்றுமாம்,



BULLETIN OF THE GOVERNMENT ORIENTAL MANUSGSEEES 
LIBRARY, MADRAS, 

  

AN APPEAL. 

The Government Oriental Manuscripts Library, Madras, is unique in point 
of variety and vastness of collections covering a very wide field of Indian Litera- 

ture in Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Mahratti, Arabic, Persian 

and Urdu. The dates of several of the manuscripts go back to many hundreds of 

years. From an academic point of view, these collections contain some very 
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- LIST OF CATALOGUES PUBLISHED BY THE 
GOVERNMENT ORIENTAL MANUSCRIPTS 

MADRAS. 

SANSKRIT. ~ 

- DESCRIPTIVE CATALOGUES. 

* Vol. 1—Part I,. Vedic Literature 
* Vol, 1—Part Il. Vedic Literature 
* Vol. 1 —Part III. Vedic Literature க 
* Vol, 1I.—Vedic Literature 
ர Vol, T11I—Grammar, Lexicography aod Prosody க 

. * Vol. IV-—Part IT. Ithihdsa and Purana 
* Vol. [V.—Part II. Upapuranas and Sthalamahatmyas 

* Vol. V.—DharmaSastra ் கச 
* Vol. VI.—DharmaSastra oa 
* Vol. VII.—DharmaSastra a gee 
* Vol. VIII.—Arthaéastra, Kamagastra and Systems of Indian 

் Philosophy—Nyaya - se 
* Vol. TX:—Systems of Indian Philosophy—Vaisesika, Yoga, 

Mim&msa and Vedanta-Advaita Philosophy — dpe அ 
* Val. X.—Systems of Indian Philosophy—Dvaita, ViSsistadvaita 

and Saiva Vedantas +s 
* Vol. XI.—Systems of Indian Philosophy 

Vol. XIT.—Religion 
Vol. XITI.—Religion 

* Vol. XiV.—Religion 
“* Vol. XV,—Religion , வ 
* Vol. XVI.—Religion, Vrata and Pija ‘i டு 

Vol. XVII.—Stotras 
Vol. XVII1.—Stotras—Prasamsa Stotras . 
Vol. XIX.—Stotras—Pragams4 Stotras . ன 
Vol. XX.—Kavyas ் உ 
Vol. XXI.—Kavyas . ௧ ட 
Vol. XXII,—Rhetoric, Poetics, Music; Dancing and Silpa 

835172 8 
Vol: XXIII.—Medicine 

_ Vol, XXIV:—Jyotisa 
_ * Vol. XXV.—Supplemental 

~ Vol, XXVI.—Supplemental 
Vol. XXVII.—Supplemental 

.- Vol. XXVITI.—Supplemental 
Vol. XXTX.—Supplemental 
Vol. XXX.—Supplemental 

’ Vol. XXXI.—Supplemental 

TRIENNIAL CATALOGUES. 

* Vol. I-A (1911—13) ய 
* Vol. I-B (1911-13) ன 
* Vol. I-C (1911-13) 
Vol. II-A (1014-19) 
Vol. II-B (1914—16) 

. Vol. II-C (1914—-16) 
* Vol. III-A (1917-19). 
* Vol. III-B (1917—19) 
* Vol. III-C (1917—19) . 
Vol. IV-A (1920—22) . 

~ Vol. IV-B (1920—22) ன் 
370; 137-0 (1920-22) 

* Vol, V-A (1923—25) ” 
* Vol. V-B (2023-2) ்் 

Numbers. 

1 to 46 
47 to 245 

246 to 852 
853 to 1245 
1246 to 1805 
1806 to 2337 
2338 to 2610 
2611 to 3045 
3046 to 3427 
3428 to 3872 

3873 to 4334 

4335 to 4780 

4781 to 5122 
5123 to 5558 

்: 5559 to 6266 
6267 1௦7006 
7007 to 7729 
7730 to 8165 
8166 to 8780 
8781 to 9357 

்: 9358 (ட 10540 
10541 to 11450 
11451 to 12143 
12144 to 12783 

12784 to 13068 
- -13069 to 13381 
-13382 to 14076 
- 14077 to 14560 

. 14561 to 15000 
--15001 to 15692 
-- 15693 to 16200 
--16201 to 16700 
.-16701 to 17200 
--17201 to 17700 

1 to 342 
343 to 573 
574 to 801 

. 802௦ 1329 
1330 to 1456 
1457 to 1942 
1943 to 2348 
2349 to 2679 
2680 to 2894 
2895 to 3203 
3204 to 3634 
3635 to 4155 
4126 1௦ 4300 : 
4301 4௦ 4415 
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* 370, 7-0 (1023-25) 
Vol. VI (1926—28) 
Vol. VIT (1929—31) 
901. 37111 (1931- 32—1933- -34) 
Vol. 

Vol. X-A (1937-38 to 1939- -40) 
LX (1934—37) 

த" 

SANSKRIT—contd. 

‘Vol. X-B and X-C (1937-38 to 1939-40) 

GENERAL. 
Alphabetical Index of Sanskrit Manuscripts, Part I. 
Alphabetical Index of Sanskrit Manuscripts, Part IJ 
Alphabetical Index of Sanskrit Manuscripts, Part I1I 
Author Index of Sanskrit Manuscripts 

Vol. T.—Alphabet, 
__ Literature 
wel Jt —Itihasa, Purana, Religion and Philosophy (Vaisna- 

m) 
Vol. Tit Religion and Philosophy (Saivism) 

Primer. 

TRIENNIAL 'CaTaLocues—(cont.) 

TAMIL, 
DEscripTivE CATALOGUES. . 

Grammar and Lexicography, 

Vol. IV.—Religion and Philosophy (Saivism) 
Vol, V.—Alchemy, Medicine, Magic, Witehctant and Supplement 
Vol. Vi.—Miscellaneous 
Vol. VIL—Local Records 
Vol. VIII.—Local Records 

Vol. I.—Miscellaneous (1910-13) 
Vol. I.—Miscellaneous (1914-16) 
‘Vol. IfI.—Miscellaneous (1917-19) 
‘Vol. IV.—Miscellaneous (1920-22) 
Vol. V.—Miscellaneous (1923-25) 
Vol. VI.—Miscellaneous (1926-28) 
Vol. VII.—Miscellaneous (1929-34) 
Vol. VIII.—Miscellaneous (1935-43) 
Vol. [X.--Miscellaneous (1944-49) 

Author Index of Tamil Manuscripts 

Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. X 
Vol, 

11 (2). 

TRIENNIAL CATALOGUES. 

GENERAL. 

Alphabetical Index of Tamil Manuscripts. Vol. J 
Alphabetical Index of Tamil Manuscripts, Vol. IT 
Alpirabe{ieal Index of Tamil Manuscripts, Vol. 1II Local 

- Records 

. 

TELUGU. 
Descriptive CATALOGUES. 

Vol. L—Ithihasa, Purina and Mahatmya 
Vol. II (1).—Srigira Prabandhas 

—Srhgara Prabandhas 
IlI.—Srhgara Prabandhas 
i —Prabzndhas—Dvipadakavya 
V.—Grammar, Prosody and Lexicography . 
Vi.—Vacana Kavyas 
Vil.—Satakas 
VIII.—Yaksaganams and Dandakams 
i —Vedanta 
.—Ganita and Jyotisa 

XL—Medicine 
Vol. XII.—Music (Sangita) 
Vol. XILI.—History 
Vol. XIV.—Local tracts (Mackenzie Collections) 

TRIENNIAL CATALOGUES, 

* Vol. I.- Miscellaneons (1910-13) 
Vol. II.—Miscellaneous (1913-16) 
Vol. 111.—Miscellaneous (1916-19) 
Vol. 1V.—Miscellaneous 1919-22) 
Vol, V;-—Miscellaneous (1922-28) 
Vol, VI.—Miscellaneous (1928-41) oe 

Numbers. 

4416 to 5041 
5042 to 5380 
5381 to 5532 
5533 to 5700 
5701 to 5996 
5997 to 6496 
6497 to 7496 

11௦ 511 

512 to 1122 
1123 to 1620 
1621 to 1867 
1868 to 2173 
2174 to 2725 
2726 to 2949 
2950 to 3169 

. 110114 
115 to 310 
311 to 409 
410 to 535 
536 to 859 
860 to 952 
953 to 1055 

1056 to 1473 
1474 to 1605 

I to 369 
370 to 616 
617 to 806 
807 to 941 

942 to 1221 
1222 to 1395 
1396 to 1466 
1467 to 1833 
1834 to 2040 
2041 to 2273 
2274 to 2399 
2400 to 2481 
2482 to 2592 
2593 to 2657 

I to 150 

1 to 137 
138 to 292 
293 to 539 
560 to 715 
716 to 812 

813 to 1069 

0 
0 
0 

14 0 
0 
0 

In the press. 

13 12 0 
1000: 
3.6 0 
1 80 

114 0 

22 0 
6 00 
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6 0 0 

19 12 0 
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TELUGU —contd, 
: Numbers. Price. 
. ் RS, A. P. 

GENERAL. ' . 

Alphabetical Index of Telugu Manuscripts 312 6 

KANNADA: 
. . Descriprive CATALOGUES. 

‘Vol. Grammar, Lexicography, Prosody, Itihasa and Purana . 1 to 138 6-00 
Vol. I.—Itihasa‘and Purana a 139 to 317 412 0 
Vol. I[I—Religion—Agama axa 318 to 476 «== 6 12 +O 
Vol. 1V.—Religion—Agama, Viragaiva and Christianity .. 477 to 825 2112 0 
Vol. V.—Religion and Kavyas -. + 826t0 1038 35 2 0 
Vol. VI.—Kavyas ் In the press. 

, GENERAL. 
Alphabetical Index of Kannada Manuscripts ws 2449 

MALAYALAM. ் 

DEscRIPTIVE CATALOGUES. 

Vol. I Miscellaneous ws 11௦ 351 8 2 0 
Vol.II + Do. ae 352 to 368 28 0 

: _ GENERAL. 
Alphabetical Index of Malayalain Manuscripts a . 0 2 0 

ISLAMIC LANGUAGES, 

Descriptive Catalogue of Islamic Manuscripts, Vol. I a 2 73 14 0 
Descriptive Catalogue of Islamic Manuscripts, Vol. I1 es te ‘1612 0 
Alphabetical Index'of Urdu Manuscripts ப் -- 0 2 0 
Alphabetical Index of Persian Manuscripts Ba ல "1 20 
Alphabetical Index of Arabic Manuscripts a = 0.80 

ந MARATHI. ் 
Alphabetical Index of Mar&thi Manuscripts 

. ் Inonevolume 914 0Q 
Subject Index of Marathi Manuscripts . vom 
Descriptive Catalogue of Marathi Manuscripts—Kaifiyats .. In the press. 

  

N. B.—*The books marked with an asterisk are out of stock.



LIST OF BOOKS PUBLISHED BY THE GOVERNMENT 
_ ORIENTAL MANUSCRIPTS LIBRARY, MADRAS, 

UNDER THE MADRAS GOVERNMENT ORIENTAL 
MANUSCRIPTS SERIES. 

Serial 
Number - 
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8. 

10. 
it. 

12, 
13, 

14, 

15. 

16... 
17. 

18. 

19. 
20. 

21. 
22. 

Name of the work. 

*S ar va-siddhanta- 
sangraha 

*Gantlita-sarasangraha 
Padya-ciidamani with 
commentary 

Brahma - siddhi with 
commentary 

Ratne$vara - prasadana- 
natakam 

Ramgnuja-campii with 
commentary 

Mahabhasya with the 
commentary of Kai- 
yata and super-com- 
mentary - Pradipodd- 
yotana of Annam- 
bhatta, Vol.I. Ahni- 
kas 1 to 4. 

Sastradipika with the 
commentary Ma yi- 
khavali 

Bala-bharata with com- 
mentary 

Nay4-mafijari 
Damarukam with com- 
mentary 

Srigra-prakaéa, Part I. 
Mahabhiasya with the 
commentary of Kai- 
yata and the super 
commentary Pradi- 
poddyotana of An- 
nambhatta. Vol. II. 
Ahnikas 5to 9. 

Nannir Kandikaiyurai. 

Manikka-vacakar Am- 
manai. 

Adi-parvattadi-parvam. 
Vasu-carittiram, 

Sakala-niti-k at h a-n i- 
dhanamu. 

Pafica-tantramu. 
Sundara-kandam (Rama- 

yanam) by Venka- 
matya. 

Bhagavatam 0555 
Rangabhydsam, 

Name of the Editor. 

M. Rangacarya, M. A. 
Rao Bahadur, 

Do. 
Do. 

Mahamahopadbys aya 5, 
Kuppuswami Sastri. 

P.P. S. Sastri 

Do. 

P. P.S. Sastri & Dr. A. 
Sankaran. 

P. P.S., Sastri 

Do. 

Do. 
Do. 

T. Chandrasekaran, 
M. A..L.T 

Do. 
Do. 

Do. 
Do. 

Language 

SANSKRIT, 

Do. 
Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

TAMU. 

Do. 

Do, 
Do. 

TELucu.. 

Do. 
KANNADA. 

MALAYALAM 
Do. 

WN. B—No. 5 is available at the Balamanorama Press, Mylapore, Madras. 
Nos 8 to 12 are available at the Sri Vani Vilas Press, Srirangam. 
*The books marked with an asteriskare out of stock. 
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நமா 00005 PUBLISHED BY THE GOVERNMENT 
ORIENTAL MANUSCRIPTS LIBRARY, MADRAS, 

UNDER THE MADRAS GOVERNMENT 
ORIENTAL SERIES. 

Serial 
. Number. 

I. 

37. 

III. 

IV. 

VI. 
vil. 

"VIII. 
IX. 

XI. 
XII. 

XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 

XVIIL 

XIX, 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 
XXVIT, 

Name of the work. 

Kappal Sattiram 

Anubhava Vaiddiya Mu- 
rai. Volumes I & II. 

- 7௦1.1 
Vol. II 

Attana Kélahalam 

Upadésa-kandam Volu- 
mes I, 1I & III. 

Vol. I 
Vol. II 
Vol, IIT 

’ Célan Parva Pattayam 

KongadeSa Rajakkal 

Sivajfiaina-dipam 

Datca-nayanar Vaiddiya 
Attavanai 

Abhinaya-darpanamu 

Ausadha-yogamulu 

Vaidya Nighantuvu 
Dhanur-vidya Vilasamu 

Yoga-dargana-visayamu 

Khadgalaksana Sirémani 
Tantra-s 4 r a-sangraha 

(Visanarayaniya) 
Bhargava-nadika 

Hariharacaturangam 
Brahma - siitravrtti-Mi- 

taksara of Annam- 
batta 

Nyayasiddhanta-tattva- 
mrtam of Srinivasa 

Garbha-cikitsa 

Vastulaksanam and Sil- 
pavisayam 

Kanakku - saram - Bala- 
prabédham 

Kanakku-saram 

Kriyakramam 

Loképakara of Camun- 
araya 

Ratta..atam . 
Vaidya-sara-sangraha © 

Name of the Editor. . 

T. a Palaniappa Pillai, 
B.O. L. 

Dr, C. Dorairajan & Dr. 
Cc. 5. Uttamarayan, 
H, PIM. 

Tirumalai Sri Saila 
Sarma 

V.S.Chengalvaraya 
Pillai, M. A. 

C.M. Ramachandra 
Chettiar, B.A., B.L. 

Do. 

T.P. ile Pillai, 
B.O.L 

Dr. R. Tyagarajan, 
LIM. 

T. V. Subba Rao, 
B.A., B.L. 

Dr. Veturi Sankara 
Sastri 

௦. 
Veturi  Prabhakara 

Sastri 
Vedam Lakshmi Nara- 

yana Sastri, B.O.L. 
N. Venkata Rao, M.A. 
Vaidyaratna. Dr. M. 
Doraiswami Ayyangar 
Dr.C. Kunhan Raja, 

M.A., D. Phil. 
S.K. Ramanatha Sastri 
P.S. Rama Sastri 

8. த ப அறுக, 
£.௦.1. 

Dr, N. Madhava Menon, 
A.M.A.C., 

8, 18. Ramanatha Sastri 

Dr. C. Achuta Menon, 
B.A., Ph. D. 

Do. 

P, Narayanan Kutt y 
Menon, M.A. 

H. Sesha Ayyangar 

Do. 
Vaidyaratna Dr. G. 

Srinivasamurti, B.A., 
B.L., M.B. & C.M. 

Language. 

Tamil 

Do. 

Telugu 

Do. 

Do. 

Da. 

Do. 
Sanskrit 

Do.. 

Do. 
Do. 

Do. 

Malayalam 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Kannada 

Do. 
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Serial 
Number. 

XXVIII. 

XXIX, 

XXX. 

XXXII, 

XXXIT 

2626281171. 
XXXIV. 
XXXV. 

Serial Nos, XXXVI to LXX were published under the auspices of the 

Name of the work . 

Agva-§Astram of Abhi- 
navacandra 

Ausadhagalu-Vaidya 
Visaya 

Safigita-ratnakara 

Siipa Sastra 

Jami-al-Ashya 

Tibb-e-Faridi 
Tabgqiq-al-Buhran 
Safinat-al-Najat 

- Name of the Editor 

Dr. P. Srinivasa Rao & 
__H Sesha Ayyangar 
Vaidyaratna நர. 
Srinivas amurthi, 
B.A, BL, MB. & 
CM. 

M.Mariappa Bhat, 
M.A,, L.T. 

U, Sitaramacarya 

Afzal-ul-Ulama Hakim 
Abdul Qadir Ahmed 
Sahib 

Do. 
Do. 

Janab Rahim Ahmed 
Farooqui, M.A, 

் Language. 

_ Konnada 

Do 

. Do. 

Do. 

Persian 

Do. 
Do. 
Do. 

Price. 

42 0 
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TANJORE MAHARAJA SERFOJI’S SARASWATHI MAHAL LIBRARY. TANJORE. 

LXXI, 

1,377. 

LXXIII. 

LXXIV. 

LXXv. 
LXXVI. 

LAXVIL, 

LXXVIII. 

LXXIX, 

LXxX, 

LXXXI, 

LXXXII. 
LXXXIII. 

LXXXIV. 
LXXXV. 

LXXXVI. 
LXXXVII, 

LXXXVIII. 

LXXXIX, 

XC. 

XCI. 

XCII. 

XCIII. 

Vaiddiyak Kalaficiyam 

Anubhava-v ai d diya- 
murai, Vol. IIT 

Anubhava Vaidyamu 

Saivacara-sangrahamu 

Arcgya-cintamani 
Tattvasdra with Ratna- 

sarini 
Siitrarthamrtalahari . 

Ratna-dipika and Rat- 
na-Sastram 

ASva-cikitsa 

Phalasadra-samuccaya 

Maha-saram 

Saptarisi-nadi 
Karnataka R4ajakkal 

Savistara Carittiram 
Bharata-siddhantam 

Pillaippini-Vakatam 

Anubhava Vaiddiyam 
Vol. IV 

Mattu-Vakatam 

Brahma Vidya Sudhir- 
navamu . 

Ragatala Cintamani 

Vaidya-cintamani 

Kumara Ramuni Katha 

Katamaraju Caritra 

Deva-keraJam (Candra- 
kala-nadi) 

Dr. C.N. Kuppuswami, 
H.P.1.M., r. V.S, 

Parvati, L. 7, ம் 
Do. 

Dr. Mulugu genome , 
Sasi, H.P.I 

Vidvan Cee Somayaji, 

Dr. N. Visvanatha Sarma 
Karappankad V.S. Ven- 

katacaryaswami, 
Dr. R. பதவ Sarma. 
M.A. Ph.D., L.T. 

Sri P. S. Rama Sastri 

Dr. GK. gratia 
Nair, B. V. 

Dr. C. ஸ்ட Menon, 

Professer K. Natesan 
Vv. Ramachandra 

Dikshitar, M.A, 
P. pasthemucti, B.A., 

Vaidvaratna Dr M. 
Duraiswami Ayyangar 

Dr. 5 N. Kuppuswami, 
H. P. 1. M. 

Dr. I. M. Azizu ddin, 
B.A., G.M.V.C.; BV. 
Sc., Ph, D, (Edin.) 

V. V. Krisna Rao, B.A. 

T. Bh, Subba Rao, B.A,, 

De ரான Visvesvara 
Sastri, H.P.I.M. 

Dr. N, Venkatarama- 
nayya, M.A., Ph.D, 

Sri V.  Prabhakara 
Sastri 

Sri T. S. Ranganatha 
Josyar 

Tamil 

Do. 

Telugu 

Do. 

Sanskrit 
Do. 

Do. 

Do. 

Malayalam 

Telugu 

Do. 

Do. 

Do. 

Sanskrit 

2.8 0 

500 

600 

200 

9 0 0 
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3640 
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11 0 0 

20 0 0 
In ‘the press, 
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தகட்க ne of the work, Name of the Editor, அப்ல i Price. ர 
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