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, பதிப்புரை 
கலைகள் அறுபத்து நான்கு என வகுத்தனர் முன்னோர். 

ஆனால், உற்று நோக்குங்கால் கலைகளை ஓர் வரையறையினுள் 
அடக்கிக் கூற இயலாது. அவை காலத்திற்கேற்ப வளர்ந்து 

வருவன. கற்க வேண்டிய கலைகளின் அளவையும் மனிதனின் 
வாழ்நாளையும் ஒப்பிட்டுக் காணுங்கால், *வாழ்வு சிறிது, 
வளர்கலை பெரிது? எனவே கூறவேண்டும். இதைத்தான் 
மேலைநாட்: டறிரரான லாங்பெலோ என்பார் (Art is long 

Time is fleeting) “arpsrstr விரைந்து ஓடுகிறது; கற்க 
வேண்டிய கலைகளோ மிகப் பல ?!? என்ளுர். 

அங்ஙனம் பார்க்கின் றபோது கலைகள் பலவற்றுள் மொழிக் 

கலை எல்லை காண முடியாததோர் எழிற்கலையாக வளர்ந்து 

வருகின்றது. அதன் ஒரு பிரிவுதான் அகராதிக் கலை என்பது. 
இக்கலை மேலை நாடுகளில் நாளொரு மேனியும் பொழுதொகு 
வண்ணமுமாக வளர்ந்து வருகின்றது. 

மொழியாராய்ச்சியில் ஈடுபடுவோர்க்கு அகராதிகள் உற்துழி 

உதவும் ஊன்றுகோல்களாகவும், திறனாய்வுக்கு வேண்டிய திஐவு ' 
கோல்களாகவும் பயன்படுகின் இனா. 

இதீதகையதோர் அருங்கலையிளை * தமிழ் அகராதிக் கலை? 

என்னும் இந்நூல்வழி தமிழகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்திய அறிஞர் 
திரு. சுந்தரசண்முகனுர் அவர்கட்குத் தமிழகம் நன்றிக் கடப் 
பாடுடையது. இப்பெற்றி நோக்கியே இதனைப் பரிசுக்குரிய 
நூலாக்கினர் தமிழக: அரசினர். 

மதுரை - சென்னைப் பல்கலைக் கழகங்களில் தமிழ் வித்துவான் 
- வகுப்பிற்குப் பாடநூலாக அமைந்துள்ள இவ்வரிய நூல் 
திருந்திய இரண்டாம் பதிப்பாக வெளிவருகின்றது. இப்பதிப் 
பிளக் கழக வழி வெளியிட இசைவுதந்த இந் நூலாசிரியர் 
அவர்கட்குக் கழகம் என்றும் நன்றியுடைத்து. 

ஆராய்ச்சியாளருக்குப் பெரிதும் பயன்படத்தக்க இந் 
நூலிளைத் தமிழகம் ஏற்றுப் போற்றிப் பயன் கொள்ளும் என்னுந் 

துணிபுடையோம். 

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்.
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இந்நூல் 

மொழி இயல் ஆராய்ச்சித்துறையில் 
தமிழக அரசின் 

முதற் பரிசும் தகுதிச் சான்றிதழும் 
பெற்றுள்ளது. 
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அணிந்துரை 

உயர்திரு. பேராசிரியர். 

டாக்டர். மு. வரதராசனார், 

ம. க. 1.0.1. 0.0, அவர்கள், 
   
    

  

் தமிழ் அகராதிகளின் வரலாறு பற்றிய நூல் இன்றியமையா 
் தது ஆகும். தமிழில் அகராதிகள் பல தோன் நின; அவற்றுள் 
மறைந்தவை சில; இருப்பவை சில. எதையுமே செய்யுள் 

வடிவத்தில் எழுதும் வழக்கம் இருந்த காலத்தில், . அகராதி 
.. களும் அவ்வடிவத்தில் தோன்றி வளர்ந்தன; நிகண்டுகள் எனப் 

பெயர் பெற்று நிலவின. அக்காலத்து அவை மனப்பாடம் 

். செய்து நினைவில் வைத்துப் பயன்ப்டுத்தற்கு உரிய வகையில் 
அமைந்தன. இன்று நூல்களை வாங்கி நூலகந்தோறும், வீடு 

“தோறும் அடுக்கி வைத்துத் தேவையானபோது பயன்படுத்தும் 
வகையில் அமைந்து வருகின்றன. , 

    

      

    
    

    

( தமிழ் அகராதிக் கலை? என்னும் . இவ்வாராய்ச்சி நூலில், 

் திரு. சுந்தர சண்முகனார் அவர்கள், அகராதிகளின் தோற்றமும் 

வளர்ச்சியும் பற்றி விரிவாக ஆராய்ந்து பற்பல குறிப்புக்களை 
்' உதவியுள்ளார். அவர்தம் ஆராய்ச்சி தொல்காப்பியத்திலிரு ந்து 
. தொடங்குகிறது: சேந்தன். திவாகரம், சூடாமணி நிகண்டு, 

்.. பிங்கல நிகண்டு முதலிய நிகண்டுகள் பற்றி விரிவாக அமை 

கிறது; பிற்காலத்துக் கைலாச நிகண்டு, ஆசிரிய நிகண்டு 
“தொகை. நிகண்டு, பொதிகை நிகண்டு, கந்த சுவாமியம் 

மூதலியன பற்றிக் குறிப்புக்கள் தருகிறது. 
ai க் % 

a



கடமை ல தமிழ் அ௮கராதிக் கலை 

இகண்டுகள்  வ்வெவ்வாது அமைந்குள்ளன. என்ப” 

பற்றி இந்நூலில் போதிய விளக்கங்கள் உள்ளான. அவற்றில் 

பாகுபாடுகளும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றிற்கிடையே 

ஆங்காங்குச் சிலவற்றின் கால: ஷ்ராய்ச்சிகளும் காணப்படூ 

கின்றன. முன்னோர்களின் காலத்து ஆண்டுத் _ தொடக்கம். 

ஆவணித் திங்களாக இருந்தமை, கழகம் என்னும் சொல்லின்: ! 
பழம். பொருள் முதலியன பற்றிய ஆராய்ச்சிக் குறிப்புக்களும் 

உள்ளன. ் 

மருத்துவத் துறையில் தோன்றிய அகராதிகள் தனியே 

எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. நிகண்டு என்னும் சொல்லின் 
பொருள் பற்றிய குறிப்புக்கள் சிந்தனாயைத் தூண்டுவன.. 
ககராதிப் பேர்த் தொகுதி, தகராதிப் பேர்த் தொகுதி என்னும் © 

பழைய தலைப்புக்களின் விளக்கம், அகராதி என்னும் சொல்லின் 
பொருளைத் தெளிவுபடுத்துகிறது. 

இந்நூலாசிரியர், புலவர் திரு. சுந்தர சண்முகளனாரின் 
உழைப்பும் ஆராய்ச்சித் திறனும் பாராட்டுக்கு. உரியன. 

தமிழகம் இவ்வரிய நூலை வரவேற்றுப் போற்றுவதாக. 

மு. வரதராசண்.



தமிழ் அகராதிக் கலை பற்றிய 
மதிப்புரை கள். 

தமிழ் அகராதிக் கலை 15 a most informative and useful 

_- ublication. T congratulate you on this valuable production. 

சி. இராசகோபாலாச்சாரியார். 

பேராசிரியர் மு. வ. அவர்களுடைய அணிந்துரை நூலின் 

சிறப்புக்களை எடுத்துக் கூறுவதன் மூலம் நூலை முழுதும் படிப் 
பதற்குரிய ஊக்கத்தை யூட்டுகிறது. 

பேராசிரியர் மு. ரா. பெருமாள் முதலியார். 

செந்தமிழ்ப் புலவர் சுந்தர சண்முகனார் தொல்காப்பியம் 
முதல் தற்காலம் வரையில், தமிழில் அகராதிக் கலை வளர்ந்துள்ள 
வரலாற்றினைச் சுவைமிக்கதொரு நூலாக ஆக்கித் தந்துள் 
ளார்கள். 

பேராசிரியர் கோ. சுப்பிரமணியப்பிள்ளை, 
(அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம்) 

அரிய செய்திகள் -மிகுந்த உழைப்பு - ஆழ்ந்த புலமை - 
இவை அனைத்தும் நூலில் தெரிகின்றன. மிகவும் அரிய முயற்சி. 

உண்மை - வெறும் புகழ்ச்சியில்லை. ் 

டாக்டர். மா. இராசமாணிக்களார். 

முயன்றுழைத்துப் பல செய்திகளைத் திரட்டித் தந்திருக்கிறீர் 
கள். நிகண்டுகளைப் பற்றிய செய்திகளும் ஒழுங்காகத் தரப்பட் 

டுள்ளன. அறியாத கில அஅகராதிகளையும் தந்துள்ளீர்கள் 
இவற்றை நான் பாராட்டுகிறேன். 

டாக்டர், வி. ஐ. சுப்பிரமணியம். 
(கேரளப் பல்கலைக் கழகம்)



8 தமிழ் அகராதிக் கலை 

விரிவாக ஆராய்ந்து நூலை எழுதியிருக்கிறீர்கள். தங்க 

ளுடைய முயற்சியை நான் பெரிதும் பாராட்டுகிறேன். விரிவான 

ஆராய்ச்சி நூல் ஓன்று வரும்போதெல்லாம் என் உள்ளம் 

பூரித்துப் பொங்குகிறது. தங்களை வாழ்த்துகிறேன். 
அ ம, பெரியசாமித்தூரன்- 

(பிரதம ஆசிரியர், கலைக்களஞ்சியம், சென்னை.) 

- தங்கள் விரிந்த புலமையையும், திரட்டிய செய்திகளைத் 

தெளிவாகக் கோவைப்படுத்தித் தரும் பாங்கையும், இயல்பான 

அழகிய தமிழ் நடையையும் மனமாரப் பாராட்டுகிறேன். இத் 

தகைய சிறந்த கருவி நூல்களுக்கு உரிய ஆதரவு கிட்ட 
(வேண்டும். ் 

௮, சீநிவாசராகவன் 

(முதல்வா். வ. ௨. சி. கல்லூரி, தூத்துக்குடி.) 

அகராதிக்கலை தமிழன்னையின் இதயத்திலிருந்து இனிமை 

யாய் வெளிவந்த இன்றியமையாத ஓர் உயிர்க்கலை. தமிழ் 

அகராதிக்கலை, தமிழன்னையின் இதய தாமரை, அதில் 
ஐயமில்லை. 

தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம், சென்னை. 

அகராதிக்கலை எல்லாப்பாஷைகளிலும் ஓரு இன் றியமையாத 
பாகம், இன்று மேலை நாடுகளில் தனித்துறையாக மிகவும் 
வளர்ச்சியடைந்துள்ளது...... இந்நூலின் ஆசிரியரின் உழைப்பும் 
ஆராய்ச்சித்திறனும் பாராட்டு தற்குரியன. 

“தினமணி? நாளிதழ் (26-4-1906) 

குமிழில் தொன்றுதொட்டுப் பலவகையான அகராதி நூல்கள் 

'தோன்றியிருந்த போதிலும், அவை அனைத்தையும் பற்றிய 
விவரங்களைத் தரக்கூடிய தொரு தொகுப்பு நூல் இதுவரை 
வெளிவந்ததில்லை. ஆகவே, ஆராய்ச்சி அடிப்படையில் படைக் 

கப்பட்டுள்ள இவ்வரிய நால் புத்தம்புதியதொரு நல் முயற்சி. 
யாகும், ் 

சுதேசமித்திரன்” நாளிதழ் (19-7-1966) 
 



நூன்முகம். 

முதல் பெரிய தொகுப்பு 

அகராதிக் கஸை ஓரு தனித்துறையாக மேலைநாட்டு மொழி 
களில் இதுபோழ்து மிகவும் வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. தமிழில் 
தொன்றுதொட்டுப் பல்வகை அகராதி நூல்கள் தோன்றியிருப் 
பினும், எல்லாவற்றையும் பற்றிய விவரங்களைத் தன்னுள் 
அடக்கிய ஒரு தொகுப்பு நூல் இதுகாறும் தோன்றிற்றில்லை. 

சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதி (78ம்! 1,600), 
கலைக் களஞ்சியம், உயர்திரு எஸ். வையாபுரிப் பிள்ளையவர்களின் 
சில ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் ஆகியவற்றில், அகராதித். துறை 
நூல்களைப் பற்றிய ஒரு சில விவரங்களைச் சுருங்கிய அள்வில் 

காணலாம். எனக்குத் தெரிந்தவரைக்கும், தமிழ்மொழி 
தோன்றிய நான்தொட்டு இந்நாள்வரை தமிழில் எழுதப்பெற்றுக் 

கிடைத்துள்ள அகராதித்துறை நூல்கள் அனைத்தையும் பற்றிய 
விவரங்களை இயன்ற அளவு விரிவாகத் தரும் முதல் பெரிய 

ஆராய்ச்சித் தொகுப்புருரல் : தமிழ் அகராதிக் கலை? என்னும் 

இந்த வெளியீடுதான் என்று கருதுகிறேன். இந்நூல் எழுந்த 
வரலாறு யானே எதிர்பாராதது. 

நூல் வரலாறு : 

. புதுச்சேரி பிரெஞ்சு இந்தியக் கலைக்கழகத்தின் (706எ101௦ 

Francais D’ Indologie) முன்னாள் தமிழ்த்துறைத் தலைவரும் 
புதுவைக் கல்விக் கழகத்தின் சிறப்புத் தலைவருமாகிய மொழி 

யாக்கச் செல்வர்? உயர்திரு ரா. தேசிகப் பிள்ளா, பி. ஏ., பி. எல். 

அவர்கள், 1961-ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் என்னிடம் வந்து, 
கல்விக் கழகத்தில் : நிகண்டு நூல்கள் ? என்னும் பொருள் 

பற்றிச் சொற்பொழிவாற்ற வேண்டும் எனக் கோரினார்கள். 

பேசுவதாக இசைவு தந்தேன் நான். சொற்பொழிவிற்குப் 
போதுமான அளவு ஒரு திங்கள் பொழுது இருந்தது.
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* நிகண்டு நூல்கள்? என்னும் தலைப்பில் சொற்பொழி 

வாற்றுவதற்கு வேண்டிய குறிப்புக்களைத் திரட்டத் தொடங்கிய 
நான், செய்யுள் வடிவில் சொற்கட்குப் பொருள்கூறும் நிகண்டு 
நூல்களோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், சொற்களை ஒன்றன்பின் 
ஓன்றாக அகர வரிசையில் அடக்கிப் பொருள்கூறும் இக்காலப் 

பலதுறை அகராதிகளிலுங்கூடக் கண்செலுத்தினேன். ஒரு 

திங்கள் பொழுது ஓடியாடி அயராது உழைத்து அளவற்ற 
குறிப்புக்களைத் திரட்டலானேன். 

அறிவு விருந்து : 

எனது அடங்காத அறிவுப் பசிக்கு விருந்தாகப் பல்வேறு 

"நிகண்டுகளையும் அகராதிகளையும் அன்பர் பலர் நண்பர் பலர் 
அளித்து உதவினர். முன்பே என்னிடமும் சில நிகண்டுகளும் 

அகராதிகளும் இருந்தன. 
இவற்றையெல்லாம் வைத்து ஆராய்ந்துகொண் டிருந்த 

காலை, உயர்திரு வையாபுரிப் பிள்ளையவர்கள் உரிச்சொல் 

நிகண்டைப் பற்றிச் சொல்லவந்த *ஓரிடத்தில், கி. பி. 1840-இல் 

புதுவை குவெர்னமா அச்சுக்கூடத்தில் துத்தன் துரை என்பவர் 
உரிச்சொல் நிகண்டைப் பதிப்பித்திருக்கிறார்; அதில் எத்தனை 
தொகுதிகள் உள்ளன என்று அறியக்கூடவில்லை ? என்று எழுதி 
யிருப்பதைக் கண்ணுற்றேன். உடனே அந்தப் பதிப்பைப் 
பற்றிப் புதுச்சேரி வட்டாரத்தில் பலரை வினவினேன்; பல 

விடங்களிலும் “சல்லடை போட்டுச் சலித்துத்? தேடிப்பார்த் 

தேன் ; கிடைக்கவில்லை ; சோர்ந்துபோனேன். இந்த நிலையில் 
ஒருநாள், புதுவை மகாவித்துவான் பு. ௮. பெரியசாமி பிள்ளை 
யவர்களின் பேரன் முறையான திரு. சு. சோமு ஆசிரியர் அவர் 

கள், * வீட்டில் ஒரு நிகண்டு இருக்கிறது; பார்வையிடுகிறீர் 
amr?’ என்று எதிர்பாராது என்னிடம் கூறினார்கள். உடனே 
அதனை அவரிடமிருந்து பெற்றுப் பார்வையிட்டேன். எய்ப் 
பினில் வைப்பென எதிர்பாராது கிடைத்த அது, நான் தேடிக் 
கொண்டிருந்த உரிச்சொல் நிகண்டின் புதுவைப் பதிப்பேதான்! 

* அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டுப் பஇப்பின் முன்னுரை-பக்கம்: 6.
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இப்பதிப்பு குறித்து இந்நூலின் மூன்றாம் பாகத்தில் விரிவாகக் 
காணலாம். 

மற்றம், வெளியில் எவரிடமும் கிடைக்காத - மிகப் பழைய 

பதிப்புக்களாக உள்ள சில நிகண்டுகளும் அகராதிகளும் 

புதுவை அரசின் பொது நூல்திலையத்திலும், புதுவை பிரெஞ்சு 
இந்தியக் கலைக்கழகத்திலும் (191 காகி ற் 1ப௦1௦216), 

சென்னை - சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தைச் சார்ந்த 
சென்னை - மறைமலையடிகள் நுூல்தநிலையத்திலும் கிடைத்தன. 

அவையனைத்தும் பெறலருங் கருவூலப் பெட்டகங்கள். அனைதீ 
தையும் ஆர்வத்துடன் ஆராய் ந்தேன். 

இவ்வாறு சொற்பொழிவிற்காகத் திரட்டிய குறிப்புக்கள் 
மலைமாக வளர்ந்துவிட்டன. கூட்டத்தில் இரண்டரை மணி 

தேரம் தொடர்ந்து பேசியும் பத்தில் ஒரு பங்கும் தீர்ந்த 
பாடில்லை. எனவே, பாடுபட்டுத் தேடிய குறிப்புக்களைப் பாழாக் 

- கக்கூடாது. என்று கருதி இந்நூல் வடிவத்தில் எழுதியமைத்து 

விட்டேன். 

பல்லாயிரம் நிகண்டுகள் : 

வடமொழியில் உள்ளாங்கு தமிழிலும் எண்ணற்ற 

நிகண்டுகள் தோன் நின. இதனை, 

1*“பல்லாயிர நிகண்டிற் பண்டிதர்கள் சொன்னபொருள் 

எல்லாம் எளிதாய் இவிதுணர...'” 

என்னும் சிவசுப்பிரமணியக் கவிராயரின் பாடலால் அறியலாம். 
அப்பல்லாயிர நிகண்டுகளுள் ஒரு சிலவே அழியாது கிடைத் 
துள்ளன. அவை பத்றிய குறிப்புக்களை மட்டுமே இந்நூலில் 
காணலாம். அகராதிகளைப் பொறுத்தமட்டில், 1971-ஆம் 

ஆண்டுவரையும் தோன்றியுள்ள அகராதிகள் பலவற்றோடு, 
இன்னும் முற்றுப்பெறாமல் வேலை நடந்துகொண்டிருக்கிற 

அகராதிகள் சிலவுங்கூட இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந் 

நூலில் சொல்லப்படாமல் விடுபட்டுப்போன நிகண்டுகளும் 
  

1 நாம௫ூபே நிகண்டு - பாயிரச் செய்யுள் : 4.
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அசுராதிகளும் இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கலாம். அவற்றை 
அன்பர்கள் தெரிவித்தால் அடுத்த பதிப்பில் சேர்க்க முடியும். 

ஐந்து பாகங்கள் : 

இத்த நூல் ஐந்து பாகமாகப் பகுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ் அகராதிக் கலையின் வரலாற்ருராய்ச்சி முதல் பாகமாகவும், 
கிடைத்துள்ள நிகண்டுகளுக்குள் முதலாவதும் மற்ற நிகண்டு 
களுக்கு முன்னோடியான துமாகிய சேந்தன் திவாகர நிகண்டைப் 
பற்றிய மிக விரிவான ஆராய்ச்சி விளக்கம் இரண்டாம் பாக 

மாகவும், பிங்கலம் முதலிய முப்பதுக்கு மேற்பட்ட பிற நிகண்டு 
களைப் பற்றிய விவரங்கள் மூன்றாம் பாகமாகவும், இருநூறுக்கும் 
மேற்பட்ட அகராதிகளைப் பற்றிய விளக்கங்கள் நான்காம் 
பாகமாகவும், இறுதியாகச் * சொல்லும் மொழியும்? என்ற தலைப் 
பில் சொற்பொருள் பற்றிய மொழியாராய்ச்சி ஐந்தாம் பாகமாக 
வும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. .' 

நன்றி: 

இந்நூல் உருவாவதற்கு வேண்டிய நிகண்டுகளும் அகராதி 
களும் அளித்துதவிய அன் பர்கட்கும் நிறுவனங்கட்கும், இந் 
நூலுக்கு அணிந்துரை எழுதியருளிய உயர்திரு. டாக்டர் 
மூ. வரதராசனார் அவர்கட்கும் யான் மிகவும் நன்றி செலுத்தக் 
கடமைப்பட்டுள்ளேன். 

இந்த நூலின் முதல் பதிப்பு 1965-இல் வெளியானதும், 
மொழியியல் துறைக்கு உரிய முதல் பரிசாக ஆயிரம் ரூபாயும் 

தகுதிச் சான்றிதழும் அளித்துச் சிறப்பித்த தமிழ் நாடு அரசுக்கும், 
சிறப்புப் பரிசாக இருநூற்றைம்பது ரூபாய் நிதியுதவி யளித்த 
சென்னைக் கல்வி நிலைய நூல் - இலக்கியக் sipped’ (Madras 
School book and Literature Society) sraraus BA mais 5H G1, 
இந்த நூலைப் பல்கலைக் கழக உயர்வகுப்புப் பாடநூலாக்கி 

ஆதரித்த- ஆதரித்து .வருகின்ற தமிழகத்தின் மூன்று பல்கலைக் 
கழகங்ஃட்கும் அடியேனது மறவா நன் றி உரியது.



தான்முகம் 13 

தற்பெருமைக்காகச் சொல்லவில்லை - நன்றியறநிதலுக்காகச் 
சொல்லத் தொடங்குகிறேன் :-அடியேனது இந்தநூலை இவ் 
வளவு - அவ்வளவு என்று சொல்லமுடியாதவாறு மிகப்பெரிய 
அளவில் தமிழறிஞர்கள் பாராட்டியுள்ளனர். என்ன மறந்து 
மெய்சிலிர்க்கும்படி நேரிலும் எழுத்துவாயிலாகவும் அடியேனைப் 
பாராட்டியுள்ள அன்பர்கள் - அறிஞர்கள் அனைவர்க்கும் நன்றி 
செலுத்தும் திறனறியாது திகைக்கிறேன். 

இந்நூலின் இந்த இரண்டாம் பதிப்பை நன்முறையில் 
வெளியிட்டுதவிய சென்னா, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் 

கழகத்திற்கு - குறிப்பாகக், கழக ஆட்சியாளர் தாமரைச்செல்வர் 
உயர்திரு வ. சுப்பையா பிள்ளையவர்கட்கு என் பெருநன்றி 
உரித்து. 

வேண்டுகோள் : 

இதந்த நூலை வாங்கிப் படிப்பவர்கள் அடியேனுக்கு at 
உதவி செய்யவேண்டும். அது அடியேனது உழைப்பை மதித்த 
தாகும். அஃதாவது, இந்நூலைப் படித்த பின்பு இகளைப் பிறருக்கு 
விற்றுவிடுதகலோ, கொடுத்துவிடுதலோ செய்யாமல், தம்முட 
னேயே வைத்துக் கொள்வதன் வாயிலாக அடியேனது உழைப் 

பிற்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும். இதுதான் அடியேனது பணி 
வான வேண்டுகோள். 

புதுச்சேரி. } 
5-9-1971 சுந்தர சண்முகம்.
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முதல் பாகம் . 

ணா. அ கண 

& தமிழ் அகரரதிக் கலை வரலரறு 
அசுராதிக் கலை என்றதுமே, இப்படியும் ஒரு கலையா என்று 

வியப்புடன் கேட்கத் தோன்றும். ஆம், இஃதும் ஒரு கலை 

தான் ! இதில் இன்னொரு வியப்பு என்னவென்றால், தமிழ் 
அகராதிக் கலையின் வயது மூவாயிரம் ஆண்டுக்கும் மேற்பட்ட 

தாகும். ் 

பொதுவாக ஆங்கிலத்தில் *லெக்சிகோகிராஃபி” (Lexico- 
ஜு) என: அழைக்கப்படும் அகராதிக் கலை ஐரோப்பிய 

மொழிகளில் பெரிதும் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. அத்தகு 
வளர்ச்சி தமிழ் மொழியிலும் நடைபெற்று வருகிறது. 

அகராதி என்றால் என்ன? அகராதிக் கலை என்றால் 
என்ன ? அதன் வரலாறு யாது? இவ்வினாக்கட்கு த் 
தொடர்ந்து விளக்கம் காணவேண்டும். 

அகராதி என்றால் என்ன? : Ag 

ஒரு மொழியில் உள்ள சொற்கள் அகரவரிசையில் அடுக் 
கிப் பொருள் (அர்த்தம்) கூறப்பட்டிருப்பதற்கு அகராதி என்று 
பெயராம். அஃதாவது; ஆனி, அறம், ஆடு, அணில் என்னும் 
சொற்களை எடுத்துக்கொண்டால், தமிழ் எழுத்துக்களுள் முத 

லெழுத்தாகிய “அ' என்னும் எழுத்தில் தொடங்கும். அறம், 
அணில் என்னும் சொற்களை முதலிலும், அடுத்த எழுத்தாகிய
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‘op, என்னும் எழுத்தில் தொடங்கும் ஆனி, ஆடு. என்னும் 
சொற்களை அடுத்தபடியாகவும் நிறுத்த வேண்டும்; அறம், 
அணில், என்னும் சொற்களுள்ளும் இரண்டாவது எழுத்துக் 
களை நோக்கின், *ற' என்பதனினும் “ணி' என்பது எழுத்து 
வரிசையில் முதன்மையான .தாதலின் அணில் என்னும் 

சொல்லை. முதலிலும், அறம் என்னும் சொல்லை அடுத்தபடி 
யாகவும் நிறுத்த வேண்டும்; அது போலவே, ஆனி, ஆடு 
என்னும் சொற்களுள்ளும் இரண்டாவது எழுத்துக்களுள் *னி” 
என்பதனினும் “டு” என்பது முதன்மையான தாதலின் ஆடு 
என்னும் சொல்லை முன்னும், ஆனி என்னும். சொல்லைப் 
பின்னும் அமைக்க வேண்டும்; இவ்வாறே இன்னும் மூன்றாவது- 

தான்காவது-ஐ.ந்தாவது எழுத்துக்களையும் ஐந்திற்கும் மேற் 
பட்ட எழுத்துக்களையும் நோக்கிச் சொற்களை வரிசைப் படுத்தி 
அவற்றிற்கு நேரே பொருளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடிக் 
குத் தான் அகராதி என்பது பெயர், ் 

i 

அகரம்--ஆதி-- அகராதி. அகரம் என்றால் அ. (அகரம் 
என்பதில் உள்ள *கரம்' என்பது, சாரியை எனப்படும்.) ஆதி 

என்ருல் "முதல்'. ௮ என்னும் எழுத்தை முதலாகக்கொண்டு 
தொடங்கிச் செல்வதால் அகராதி எனப்பட்டது. இதனை 
“அகர வரிசை' என்னும் பெயராலும் இன்று அழைக்கின்றனர். 
அகரத்தை முதலாகக் கொண்டு அ, ஆ; இ, ஈ என்ற. வரிசை 
யில் சொற்கள் செல்வதால் “அகர வரிசை" என இக்காலத்தில் 
தனித்தமிழ்ப் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த அகர் 
'வரிசை முறையை ஆங்கிலத்தில் “ஆல்பா பெடிகல் ஆர்டர்” 
(Alphabetical Order) ereirut, இப்பெயர் கிரீக்" (Greek) 
மொழியிலிருந்து வந்ததாகும். Alpha crouse gH. Vera; 
நக என்பது மற்றொரு சொல், அற என்பது A என்னும் 
எழுத்தில் தொடங்குகிறது; 9௦12 என்பது-13 என்னும் எழுத்தில் 
தொடங்குகிறது. என்பது கிரீக் மொழியின் முதல்: எழுத்து? 

என்பது அம்மொழியின் . இரண்டாம் எழுத்து. கிரீக் 
எழுத்துக்களிலிருந்துதான் . இலத்தீன் எழுத்துக்கள் தோன் 
தின, இலத்தின் எழுத்துக்களால்தான் ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, 
'செர்மனி முதலிய ஐரோப்பிய மொழிகள் எழுதப்படுகின்றன.
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எனவே, ஐரோப்பிய மொழிகளில் &,1,0,1) வரிசை என்று 
சொல்வதற்குப் பதிலாக, ,&யில் தொடங் ச் Alpha என்னும் 

சொல்லையும், யில் தொடங்கும் பததின் லும் பொல்லை 
இணைத்து அரிக் வரிசை எல் ௩ ௮) ஆ வரிசை 
என்பதற்குப் பதில் “அணில் ஆடு வரிசை என்று சொல்வது 

போன்றதாகும் இது. &, 3 என்னும் எழுத்துக்களை அறிமுகஞ் 
செய்ய Alpe’, ௫௭௧ என்னும் சொற்கள்: பயன்படுத்தப்படுவ 

தைப் போல, இந்தக் காலத்தில் முதல் வகுப்பு மாணவரின் 

சுவடியில், ௮, ஆ என்னும் எழுத்துக்களை அறிமுகப்படுத்த 
அணில், ஆடு என்னும் சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

வன்றோ? crerGeu 4 dled Hod Alphabetical Order srarugy 
போல, தமிழில் 'அணிலாடுவரிசை' என ஒரு புதுப்பெயர் , 
படைத்துக்கொண்டு வழங்கி வரலாம். அல்லது, சுருக்கமாக 

“அ-ஆ. வரிசை” என்று அழைக்கலாம். அதன் சுருக்கமே 

“அகர வரிசை' என்பது. : 

எனவே, அணிலாடு வரிசை முறையில் சொற்கள் அடுக்கப் 

பட்டுப் பொருளும் கூறப்பட்டிருக்கும் சுவடி *அகராதி' என 

அழைக்கப்படுகிறது. இதனை ஆங்கிலத்தில் “டிக்ஷனரி” 
(Dictionary) என்கின்றனர். 

அகராதிக் கலை என்றால் என்ன? 

சொல்லுக்குப் பொருள் கூறத் தொடங்கிய அகராதி 
நாளடைவில் பல துறைகளாகப் பிரிந்து ud உருவங்கள் 
எடுத்தது. அவற்றுட் சில வருமாறு:-- 

(1) சொல்லுக்குப் பொருள் கூறுவதோடு, அச் சொல் 

எந்த வேரிலிருந்து எப்படிப் பிறந்து உருவாயிற்று என்ற 
விவரமும், அது: பேச்சு வழக்கிலோ அல்லது . செய்யுள் 

வழக்கிலோ வந்துள்ள தொடரும், அஃது எடுத்தாளப்பட்டுள்ள 

நூலின் பெயரும், நூலில் அது வந்துள்ள உட்பிரிவின் 

பெயரும், இத்தனையாவது பாடல் எனப் பாடல் எண்ணும் 

இன்ன பிறவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அகரா திகள்.
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... (2) மின்சாரம், பொறிகள் (இயந்திரங்கள்) என்பன 
போன்ற குறிப்பிட்ட பொருள்களைப் ,பற்றியும், உழவு, நெசவு 
போன்ற குறிப்பிட்ட தொழில்களைப் பற்றியும் உள்ள சொற்கள் 
மட்டும் அவற்றின் தோற்றத்துடன் பொருள் கூறப்பட்டிருக்கும் 
கனித்துறை யகரா திகள். 

| (3) சரியான இலக்கிய வழக்கிலிருந்தும் பொருத்தமான 
ஒலியிலிருந்தும் ( உச்சரிப்பிலிருந்தும்) வேறுபட்டு, நாட்டின் 

பல பகுதிகளிலும் பலவாறு வழங்கப்படும் வட்டார வழக்குச் 
சொற்கள் மட்டும் அகரவரிசையில் பொருள் கூறப்பட்டிருக்கும் 
வழக்கு. அகரா திகள் (14/௦௦15.) 

(4) ஒரு நூலின் இறுதியில் அல்லது முதலில், அந் 
நூலிலுள்ள செய்யுப்களின் முதலிலுள்ள சொற்களையெல்லாம் 
திரட்டி அகர வரிசையில் கொடுக்கும்: செய்யுள் மு;தற்குறிப் 
யகராதி; நூலின் உள் தலைப்புச்களேக் கூறும் பொனுகைக்க 

அகராதி, 
(5) ஒரு நூலிலுள்ள அருஞ்சொற்களை மட்டும் பொரு 

சூடன் அந்நூலிறுதியில் தந்திருக்கும் அருஞ்சொல்லகரா தி: 

(6) ஒரு நூலிலுள்ள சொற்கள் அனைத்தையும் நூலில் 
வந்துள்ள இடஞ்சுட்டிக் கொடுக்கும் தனிநூல் அகரா தி. 

(1) ஒரு நூலிலுள்ள ஃ - இன்றியமையாச் சொற்களை 
மட்டுமோ அல்லது பொருட்களை (செய்திகளை) மட்டுமோ 
தூலில் வந்துள்ள அடி-இடம் சுட்டிக் கொடுத்துள்ள சிறப்பு 
அகராதி (Concordance): இவ்விருவகையுள் - சொற்கள் 

கொடுக்கப்பட்டிருப்பது “சொற் . ஃகோவை அகராதி' (Verbal 
Concordance) எனவும், பொருட்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது 
*பொருட்கோவை அகராதி (Real Concordance) எனவும் 
அழைக்கப்படும். 

(8)..பல்வகைக் கலைத்துறை - , அறிவுத்துறை பற்றிய 
படங்களுடன் கூடிய .. அருஞ்சொல் விளக்க அகராதிகள். 
(Glossary... :
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(9) உலகச் செய்திகள்-பொருள்கள் அனைத்தும் விரிவாக 
விளக்கப்பட்டுள்ள கலைக்களஞ்சியம் (Encyclopaedia) 

. (10) ஒரு ' மொழிச் சொல்லுக்கு நேரான வேறு ஒரு 
மொழிச் சொல்லோ - அல்லது - பலமொழிச் சொற்களோ 

கொடுக்கப்படும் மொழியகராதி வகைகள். ': ce 

(11) மேலுள்ளவையே யன்நி, ஒரு மொழியிலே வழங்கும் 

பழமொழிகளை யெல்லாம் அகர வரிசையில் தொகுத்த பழமொழி 
யகரா தி. 

(12) ஒரு மொழி வல்ல புலவர்களின் (அறிஞர்களின்) 

வாதத்தைக் குறிப்புக்களை அகர வரிசையில் தரும் புலவர் 
அகராதி. 

(18) இருசுடர், முக்குணம், ஐம்பொறி எனத்தொகை 
யெண்களால் சுட்டப்படுவனவற்றை விளக்கும் தொகையகரா தி. 

(14) அகம், மகம், முகம்; இன்னல், கன்னல், தின்னல் 
என்பன போன்ற செய்யுட் கேற்ற எதுகைத் தொடைச் 
சொற்கள் தரப்படும் தொடையகரா தி. : 

(15) அரம்--அறம் 7 ;  குலம்-குளம்; மணம் மனம் 
என்பன போல ஒப்புமையுடைய ஓரெழுத்து வேறுபாடுடைய 
சொற்கள் தரப்பட்டுள்ள எழுத்து வேறுபாட்டகரா தி. 

இப்படி யின்னும் பலவகை அகராதிகள் உருவெடுத்து 

வளர்ந்து வருகின்றன. 

முதலில் சொற்கட்குப் பொருள் கூறுதல் மட்டும் செய்து 
வந்த அகராதி, மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பலவகை 
உருவங்கள் என்றைக்கு எடுக்கத் தொடங்கியதோ அன்றைக்கே 
அகராதியும் ஒரு *கலை' யாகிவிட்டது. பொதுவாக ஓர் 
அறிவியலோ அல்லது ஒரு தொழிலியலோ அது தோன்றிய 
காலத்து இருந்த திலையினும் மேலாகக் கற்பனையால் புதுப்புது 
திலையை அடையத் தொடங்குகிற போதே ‘ead’ பிறந்து விடு 
கிறது. ஓர் இயல் கலையாகி வளர வளர, மக்கள் அதனால் 
கவரப்பட்டு,” அதனைப் பல வகையில் பயன்படுத்திக் கொள் 
கின்றனர். இந்தப் பொது விதிக்கு அகராதிக் .கலையும் 
உட்பட்டதே. ்
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ஒரு கலையாக வளர்ச்சி பெற்ற தமிழ் அகராதித் துறை 

மூவாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்பே தோற்றம் எடுத்தது. இப் 
பொழுது கிடைத்திருக்கும் தமிழ் நூல்களுள் முற்பட்டதாகவும்,. 

மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முன் தோன்றியதாகவும் கருதப்படும் 
தொல்காப்பியம் என்னும் பெரிய இலக்கண நூலில் சொற் 
களுக்குப் பொருள் கூறும் பகுதிகள் உள்ளன. ' 

முதல் தமிழ் அ5ராதி: 

தொல்காப்பியம் (மொழி விஞ்ஞானமும்', *சமூக வாழ் 
வியல் விஞ்ஞானமும்' அடங்கிய ஒரு தலை நூலாகும். அதன் 
முதல் பிரிவாகிய எழுத்ததிகாரத்தில் எழுத்திலக்கணமும் 
இரண்டாவது பிரிவாகிய சொல்லதிகாரத்தில் சொல்லிலக் 
கணமும், இறுதிப் பிரிவாகிய பொருளதிகாரத்தில் செய்யுளிலக்- 
கணமும் அணியிலக்கணமும் வாழ்வியற் பொருளிலக்கணமும் 
கூறப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் சொல்லதிகாரத்திலுள்ள *உரி 
வியல்” என்னும் பிரிவில் 120 சொற்கட்குப் பொருள் கூறி 
யுள்ளார் ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார். அதே அதிகாரத்தி 
லுள்ள *இடையியல்' என்னும் பகுதியிலும் ஒருசார் சொற்கட்கு. 
உரிய பொருள்கள் தரப்பட்டுள்ளன. பொருள திகாரத்திலுள்ள 
மரபியல் என்னும் பகுதியிலும்' சொற்பொருள் அதிவிக்கும். 
கூறு அமைந்துள்ளது. இம்மூன்று இயல்களுக்குள்ளேயே உரி 
யியலில்தான் முழு அளவில் அகராதிக் கூறு அமைந்துள்ள து. 
எனவே இதனை 'முதல் தமிழ் அகராதி' எனலாம். ஆனால், 
தொல்காப்பியத்தில் பொருள் கூறப்பட்டுள்ள சொற்கள் 
இக்கால அகரா திபோல் அகரவரிசையில் இல்லை என்பது ஈண்டு 

| Bia Bd வைக்கற்பாலது. , 

தமிழிலக்கண த்தில் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச் 
சொல், உரிச்சொல் எனச் சொற்கள் நான்கு வகையாகப்
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பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. முருகன், மாடு, வீடு எனப் பொருள்களின் 

பெயரைக் குறிக்குஞ் சொற்கள் பெயர்ச்சொற்கள். வா, போ 
என வினையை (செயலைக் குறிக்குஞ் சொற்கள் வினைச் 
சொற்கள். தனித்துப் பொருள் தராமல், அவனே, 
செய்தானோ எனப் பெயர்ச்சொல்லோடும் வினைச் சொல் 

லோடும் சேர்ந்து பொருள் தரும் ஏ, ஓ போன்ற பெயரும் 
அல்லாத - வினையும் அல்லாத - இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட 

சொற்கள் இடைச் சொற்களாம். கறுப்பு, சிவப்பு, முழுமை 
போன்ற பண்புச் சொற்கள் உரிச் சொற்களாம். ் 

கறுப்பு, சிவப்பு, முழுமை எனத் தனியே பொருட்கள் 
இல்லை; எனவே இவை, பொருளின் பெயரைக் குறிக்கும் 

பெயர்ச் சொற்களும் அல்ல; இவை செயல்களும் அல்ல 
வாதலின் வினைச் சொற்களும் அல்ல. உள்ளத்தாலும் 
ஐம்பொறிகளாலும் உய்த்து (யூகித்து) உணரப்படும் பண்பு 
களே (ஸாக்) இவைகள். அஃதாவது, கறுப்பு என ஏதாவது 
ஒரு பொருளைத் தனியே பிரித்துப் பார்க்க முடியாது; ஒரு 

பொருளில் கறுப்பு நிறம் என ஒன்று தெரியும் - அவ்வளவு. 
தான். மற்றைய பண்புகளும் இப்படியே. இவ்வகையாக, நிறம், 
அளவு, தன்மை; உணர்வு முதலிய பண்புகளைக் குறிக்குஞ் 
சொற்கள் உரிச் சொற்கள் எனப்பட்டன. உரிச் சொல் 
என்பதற்கு, செய்யுட்கு உரிமை பூண்டசொல் என்று சிலரும், 

அதற்கு உரியது - இதற்கு உரியது - இன்னும் எதெதற்கோ 
உரியது என்று சிலரும் விளக்கம் தருகின்றனர். அப்படி 
யெனில், பெயர்ச் சொல்லும் வினைச் சொல்லும் செய்யுட்கு 
உரிய சொல் இல்லையா - இன்னும் எதெதற்கோ உரிய 
சொல் இல்லையா ? எனவே, உரிச்சொல் என்றால், பல்வகைப் 

பண்புகளைக் குறிக்குஞ் சொல் என்ற முடிவுக்குத் துணிந்து 
வந்துவிட வேண்டும். *உரி' என்னும் பெயர் ஏன் வந்தது - 

எப்படி வந்தது? என்று கேள்வி கேட்டால் சரிப்படாது.. 
பெயருக்கும் வினைக்கும் பெயர், வினை என்னும் பெயர்கள் 

ஏன் வந்தன - எப்படி வந்தன? இவை போலவே உரி 
என்னும் பெயரும் வந்ததாகக் கொள்ளவேண்டும்.
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இந்தப் பெயர், வினை, இடை, உரி ஆகிய தான்கு 
சொற்களையும் பற்றித் தனித்தனியே பெயரியல், வினையியல், 
இடையியல், உரியியல் என்னும் நான்கு இயல்களில் 
பேசியுள்ளார் தொல்காப்பியனார். நான்கு சொற்கட்கும் 
நான்கு இயல்களில் இலக்கணங்: கூற வந்த. ஆசிரியர், 

பெயரியலிலும் வினையியலிலும் பெயர் - வினை வகைகளும் 
அவற்றின் இலக்கணங்களும் கூறினாரேயன்தி, பெயர்ச் 
சொற்கள் பலவற்றையும் வினைச் சொற்கள் பலவற்றையும் 
திரட்டி நிறுத்திப் பொருள் கூறினாரிலர்; ஆனால் இடை 
யியலில் இடைச் சொற்கள் சிலவும், உரியியலில் உரிச் 

சொற்கள் பலவும் அமைத்து அவற்றிற்குப். : பொருளும் 
கூறியுள்ளார். பெயர்ச் சொல்லையும் வினைச் சொல்லையும் 
மக்கள் தெளிவாக அறிவார்கள் எனக் கருதி அவற்றிற்குப் 
பொருள் கூறும் வேலையை ஆசிரியர் விட்டுவிட்டார் போலும். 
அதே நேரத்தில், இடைச் சொற்களும் உரிச் சொற்களும் 
பொருள் கடினமானவையாதலின் அவற்றிற்கு மட்டும் 
பொருள் கூறினார் போலும். அவற்றுள்ளும், வெளிப்படையாக 
எளிதில் பொருள் தெரியும் சொற்களை விட்டுவிட்டு :அரிய 
சொற்கட்கு மட்டுமே ஆசிரியர் பொருள் கூறியுள்ளார். 

இதனைத் தொல்காப்பிய உரியியவிலுள்ள ... 

“வெளிப்படு சோல்லே கிளத்தல் வேண்டா 

வேளிப்பட வாரா உரிச்சோல் மேன,”” 

என்னும். நூற்பாவால் அறியலாம். மேலும் ஆசிரியர், 'அரிய 
சொற்கள் எனினுங்கூட எல்லாச் சொற்களையும் இங்கே கூற 
முடியாது, சொற்களுக்கு உரிய எல்லாப் பொருள்களையுங்கூட 

(அர்த்தங்களையுங்கூட) சொல்ல முடியாது) விடுபட்ட 

சொற்களையும் பொருள்களையும் வந்தவிடத்துக் கண்டுகொள்க” 
என்றும் முடிவில் அறிவித்துள்ளார். இச் செய்திகளை இடை 

யியலின் இறுதியிலுள்ள 

“கிளந்த அல்ல வேறுபிற தோன்ழினும் 
கிளந்தவற் றியலான் உணர்ந்தனர் கோளலே.””
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என்னும் நூற்பாவானும், உரியியலின் இறுதியிலுள்ள 

*கூறிய கிளவிப்பொகுள்கிலை அல்ல 
வேறுபிற தோன்றினும் அவற்டடுங் கொளலே.” 

“அன்ன பிறவும் கிளந்த அல்ல 

பன் முறை யானும் பரந்தன வருஉம் 
உரிச்சோல் லேல்லாம் போகுட்குறை கூட்ட 
இயன்ற மருங்கின் இனைத்தென அறியும் 

வாம்புதமக் கின்மையின் வழிஈனி கடைப்பிடித்து 
- ஓம்படை ஆணையிற் கிளந்தவற் நியலான் 

பாங்குற உணர்தல் என்மனார் புலவர்.”' 

என்னும் நூற்பாக்களானும் அறியலாம். மேலே “அன்ன 
பிறவும்'' என்னும் நூற்பாவில் உள்ள 'பன் முறையானும் 
பரந்தன வரூஉம் உரிச்சொல், *இனைத்தென அறியும் வரம்பு 

துமக்கின்மையின்-” ஆகிய தொடர்களை நோக்கின், சொல்வி 
முடியாவாதலின் எவ்வளவோ உரிச்சொற்கள் விடுபட்டன 

என்பது புலனாகும். மற்றும், அத்நூற்பாவின் இறுதியிலுள்ள 
“என்மனார் புலவர்” என்னும் தொடரை நோக்கின், ஓர் அரிய 
உண்மை புலப்படும். . 'எண்மனார் புலவர்' என்றால், "என்று 
புலவர்கள் சொல்லியுள்ளனர்” என்று பொருளாம். “என்று. 
புலவர்கள் சொல்லியுள்ளனர் என்று தொல்காப்பியர் சொல்லி 

யிருக்கிறார் என்றுல், அவருக்கும் முன்னே எத்தனையோ . 
புலவர்கள் எத்தனையோ இலக்கண நூல்கள் இயற்றி 

யுள்ளனர் என்பது . புலனாகிறது.  அச்செல்வங்கள் எல்லாம் 
நம்க்குக் கிடைக்கவில்லை. கிடைத்திருந்தால் அவற்றில் 
கூறப்பட்ட சொற்*பொருள்களையும் நாம் அறிய முடியும், 
எனவே, இவ்வுண்மையைக் ::-கொண்டு நோக்குங்கால், 
மூவாயிரம் ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட தொல்காப்பியத்திற்கும். 
முன்னமேயே-அஃதாவது வரலாற்றுக் கர்லத்திற்கும் அப்பாற் 
பட்ட மிகப் பழங்காலத்திலேயே சொல்லுக்குப் பொருள் 
கூறும் அகரா.தித் துறை தமிழ் மொழியில் தோன்றிவிட்டது 
என்னும் பேருண்மை 6 தரியவரும்.
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சொல்லுக்குப் பொருள் கூறும் உரியியுவில், ஒரே பொருள் 
(அர்த்தம்) உடைய சொற்களும் உள்ளன; பல பொருள்கள் 
தரும் சொற்களும் இடம்பெற்றுள்ளன; ஒரே பொருளைத் 
தரும் பல சொற்களும் கொடுக்கப்பட்டு்ள்ளன, இவை 
யெல்லாம் எடுத்துக்காட்டுக்களுடன் தனித்தலைப்பில். பின்னர் 

விளக்கப்படும். ் 

(சொல்லிலக்கணம் 2 

தொல்காப்பியச் சொல்லதிகாரம் சொல்லிலக்கணம் 
(௩டய௦10) கூறும் பகுதியெனக் கண்டோம். அதில் சொற் 
களின் பல்வேறு நிலைகளும் இயல்புகளும் கூறப்பட்டிருப்ப 
தோடு, இடையியலிலும் உரியியலிலும் சொற்கட்குப் பொருள் 
களும் கூறப்பட்டிருப்பதையும் அறிந்தோம். இதைக் கொண்டு, 
சொல்லுக்குப் பொருள் கூறும் அகராதித் துறையும் சொல் 
லிலக்கண த்தின்பா ற்பட்டதே என்பது புலனாகும். 

இவ்வாறு சொல்லிலக்கணத்தின் ' ஓர் உறுப்பாயிருந்த 

அகராதித் துறை, நாளடைவில் அதிலிருந்து பிரிந்து ஒரு 
குனிக்கலை யாயிற்று, எல்லாக்” கலைகளிலுழே இவ்வாறு 
திகழ்வது இயற்கையே. பொதுவாக மக்களின். உள்ளத்து 
(மனத்து) இயல்புகளைக் கூறவெழுந்த உளவியல் (1404௦1௦ஜ ) 
கலையிலிருந்து குழந்தை உளவியலும் (Child Psychology), 
eee 2 orefugyd (Educational Psychology) பிரிந்தது போல, 

. சொல்லிலக்கணத்தி (ீடிறா௦௦ஜு) லிருந்து அகராதிக் கலை 

(.லம்௦௦தர() பிரிந்ததில் வியப்பில்லை. : 

தொல்காப்பிய ' உரியியலின் வேலையைப் பிற்காலத்தில் 
சேந்தன் திவாகரம், பிங்கலம்,, சூடாமணி முதலிய நூல்கள் 

எடுத்துக்கொண்டன. இத்நூநிகளில் சொற்பொருள் தவிர 
வேறெதுவும் கிடையா. தொல்காப்பியத்தில் இடைச் 
சொற்கள்-உரிச் சொற்கள் மட்டும் குறுகிய அளவில் பொருள் 

விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இந்நூல்களில் பெயர்ச் சொல், 

வினைச் சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல், திசைச்சொல், 
வடசொல் எனப் பல்வகைச் சொற்களும் பரத்த அளவில்
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இடம் பெற்றுள்ளன. தொல்காப்பியம் போலவே இந்நூல்: 
களிலும் சொற்கள் .அகர வரிசையில் - அமைக்கப் 
பட்டுள்ளன. த் ் 

“அ தொல்காப்பியத்தில் உரிச் சொற்களும் இடைச்சொற். 
களும் பொருள் கூறப்பட்டிருப்பதைக் கண்ட பிற்காலத் 
தமிழறிஞர்களின் உள்ளங்களில் *பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல்: 
முதலிய சொற்கட்கும். ஏன் பொருள் கூறக்கூடாது ?' என்ற. 
உணர்வு தோன்றியிருக்க வேண்டும் எனவே அவர்கள், 
எல்லாவகைச் சொற்களையுஞ் சேர்த்துத் தனி நூல்கள் எழுதத் 
தொடரங்கிவிட்டிருக்கிறார்கள். அப்படித்தான் சொல்லிலக் 
கணத்திலிருந்து அகராதித் துறை தனியாகப் பிரிந்திருக்க. 
வேண்டும். !இந்த முறையில் திவாகரம், பிங்கலம் முதலிய 

நூல்கள் பலவகைச் சொற்களுடனும் விரிவாகத் தோன்றி 
யிருப்பினும், . எளிய சொற்கள் முதற்கொண்டு இக்கால: 
அகராதிகளில் எண்ணிறந்து காணப்படுவது போல், அந். 
நூல்களில் காணமுடியாது; அரிய சொற்கள் மட்டுமே அந். 

நூல்களில் இடம் பெற்றுள்ளன. எனவே திவாகரம், பிங்கலம்,' 

முதலிய நூல்கள் தொல்காப்பிய உரியியலை நோக்க மிகப்: 
பரந்து பட்டவை யெனினும், . இக்கால அகராதிகளை நோக்க. 

மிகச் சுருங்கியனவேயாம். 

மேலும், தொல்காப்பியக் காலத்திற்கும், திவாகரம்: 
பிங்கலம் முதலிய நூல்களின் காலத்திற்கும் நடுவே பல: 
நூற்றாண்டு காலம்: இடைவெளியுள்ளது என்னுஞ் செய்தி' 

ஈண்டு எண்ணத்தக்கது. இந்தத் துறையில் கிடைத்திருக்கும். 
நூல்களில், சேந்தன் திவாகரமே முற்பட்டது. Sh PO 

தோற்றம் கி.பி. எட்டாம் நூற்றாண்டில்-அஃ தாவது இற்றைக்கு. 

1200 ஆண்டுகட்கு முன் இயற்றப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது. 

அதற்கும் முன்னால் ஆதி திவாகரம் எனவும் ஒரு நூல் இருந்த. 
தாகச் சொல்லப்படுகிறது அதற்கும் முன்னால் நிகண்டன் 

கலைக்கோட்டுத் தண்டனார் என்னும் புலவரால் இப்படியொரு. 

நூல் இயற்றப்பட்டிருக்கலாம் என உய்த்துணரப்படுகிறது. 
இப்படி வைத்துப் பார்க்குங்கால், மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு. 
முற்பட்டதாகக் கருதப்படும் தொல்காப்பியத்திற்கு முன்னால்
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சில நூல்கள் தோன்றி மறைந்துவிட்டது போலவே, அத் 
தொல்காப்பியத்துக்குப் பின்னும் சில நூற்றாண்டுகள்வரை 
Ae நூல்கள் தோன்றி மறைந்திருக்க வேண்டும் எனக் கருத 

இடமுண்டு. இதை நம்பமுடியாதென்றால், தொல்காப்பியத் 
தின் காலத்தை இன்னும் சில நூற்றாண்டுகள் பின்னுக்குத் 
தள்ள வேண்டிவரும். ் 

ஆகக் கூடியும், அகராதித் துறையில்" தொல்காப்பிய 

உரியியலுக்குப். பின் நமக்கு உருப்படியாகக் : கிடைத்துள்ள 

முழு நூல்களுள் சேந்தன் திவாகரம், பிங்கலம் ஆகிய 

இரண்டும் முற்பட்டவை. இவற்றின் காலம் கி. பி, எட்டாம் 
நூற்றாண்டெனச் சொல்லப்படுகிறது. இந்நூல்கள் “நிகண்டு” 

என்னும் பொதுப்பெயர் ஏற்று, திவாகர நிகண்டு, பிங்கல 
நிகண்டு என மக்களால் அழைக்கப்படுகின்றன. இந் 
திகண்டுகளை யடுத்து, சூடாமணி நிகண்டு, கயாதர நிகண்டு, 

உரிச்சொல் நிகண்டு முதலிய நூற்றுக்கணக்கான நிகண்டு 
நூல்கள் தோன்றின. இவையெல்லாம் பின்னர்த் தனித் 
தனித் தலைப்புக்களின் கீழ் விளக்கப்படும். 

நிகண்டு பெயர்க் காரணம் 2 

நிகண்டு நூல்கள் எல்லாம் சொல்லுக்குப் பொருள் கூறும் 
-அகராதித் துறையைச் சேர்ந்தனவேயாகும். அங்ஙனமாயின், 
இத்துறை நூல்கட்கு *நிகண்டு' என்னும் பொதுப்பெயர் ஏன் 

வந்தது ?--என்பது குறித்து ஆராய வேண்டும் :- 
வடமொழியிலுள்ள வேதத்தின் ஆறு அங்கங்களுள் 

திருத்தம் என்பதும் ஒன்று; அதில் *நிகண்டு' என ஒரு பகுதி 
உள்ளது; அப்பகுதியில் சொற்பொருள் விளக்கஞ் செய்யப்பட் 
டுள்ளது. இதை யொட்டி, சொல்லுக்குப் பொருள் கூறும் 

தனி நூல்களும் ' நிகண்டு என வடமொழியில் அழைக்கப் 
பட்டன. புராணம், பிரபந்தம் முதலிய பெயர்களைப் போல 
இந்த நிகண்டு என்னும் பெயரும்” தமிழ் மொழிக்குத் தொத்திக் 
கொண்டது. சொற்பொருள் கூறத் தொடங்கிய தமிழ் நூல்க 
ளெல்லாம் நிகண்டு என்னும் பொதுப்பெயரால் அழைக்கப் 
பட்டன. இஃது ஒரு சாரார் கொள்கை.



அகராதிக் கலை வாலாறு யாது? 72: 

திகண்டு என்னும் வட சொல்லுக்குத் தொகுதி - கூட்டம். 
என்று பொருளாம். சொற்கள் தொகுதியாக - கூட்டமாக 
அமைக்கப்பட்டுப் பொருள் விளக்கப்பட்டிருத்தலால் நிகண்டு 
என்னும் பெயர் தரப்பட்டதாம். 

நிகண்டு என்பது. வடமொழிச் சொல் என்று சொல்பவர் 
ஒருபுறமிருக்க, அது தமிழ்ச் சொல்தான் என்று சொல்பவரும். 
உளர். நிகண்டு என்னும் சொல்லுக்கு உண்மை என்பது: 
பொருள் எனவும், “நிகழ்ந்தது' என்னும் - சொல்தர்ன் 
*நிகண்டு' என மருவி விட்டதெனவும் தமிழ்க் கொள்கையினர் 

ஒருசாரார். கூறுகின்றனர். இதற்கு இன்னொரு வகையாகவும். 
பொருட்டு காரணம்) கூறலாம் : 

“நீளம் என்பதை நிகளம் எனவும் நீண்டது என்பதை. 

நிகண்டது எனவும் பேச்சு வழக்கில் மக்கள் சிலர் சொல் 
வதைக் கேட்கலாம். நிகளம் என ஒருசார் செய்யுள் வழக்கும். 
உண்டு. இந்த வழக்குகளை யொட்டிப் பார்க்குங்கால், நிகண்டு: 
என்னும் சொல்லுக்கு, நீண்டது என்று பொருள் 
கொள்ளலாம். சொற்களின் பட்டியல் நீளமாகத் தரப்பட் 

டிருத்தலின் - அஃதாவது - சொற்களின் பட்டியல் நிகண்டு: 
(நீண்டு) கொண்டுபோதலின் “நிகண்டு என்னும் பெயர்' 

கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம். நிகளுவது நிகண்டு. எளிய 
மக்களின் பேச்சு வழக்கிலும் நிகண்டு என்னும் சொல்லாட்சி! 
யைக் காணலாம்; அது வருமாறு :--- 

“எனக்கு இந்த வேலை ஒரு நெகுண்டு இல்லே”; 
“gest அந்த வேலையை ஒரே நெகுண்டா முடிச்சு 
விட்டான்,'; ''நான் வழியில் எங்கும் நிற்காமல் ஒரே 
நெகுண்டா போய்ச் சேர்ந்தேன்”'...... முதலிய வழக்காறுகள் 
தென்னார்க்காடு மாவட்டத்திலுண்டு. . மற்ற மாவட்டங் 

களிலுங் கூட இருக்கலாம், இந்த வழக்காறுகளில் “நிகண்டு”. 
என்னும் சொல்தான் “நெகுண்டு'. எனக் கொச்சையான 
உருவத்தில் காணப்படுகிறது. “இந்த வேலை ஒரு நெகுண்டு 
இல்லை' என்றால் தொடர்ந்து செய்யமுடியாத அளவுக்கு 
"நீண்டு. கொண்டு போகும் ஒரு பெரிய வேலையன்று என்பது
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கருத்து. : வேலையை (ஒரே நெகுண்டா முடித்துவிட்டான்” 
ன்றால், இடையீடின்றி. நீண்ட நேரம் (தொடர்ந்து செய்து 
வேலையை : முடித்துவிட்டான் எண்பது கருத்து. “ஒரே 
'நெகுண்டா போய்ச்சேர் ந்தேன்" என்றால், * நீண்ட தொலைவைத் 
“தொடர்ந்து கடந்து சென்றேன்' என்பது கருத்து. “ஒரே 
'இநெட்டாய்ப் போய்ச் சேர்ந்தேன்' என்றும் சிலர் சொல்வ 
துண்டு. நெட்டாய் என்பதற்கும் நெகுண்டாய் என்பதற்கும் 
'பொருள் ஒன்றே; இவ்விரண்டிற்கும் அடிப்படைகளாகிய 
நெடுமை (நெட்டாய்)), நிகளம் (நெகுண்டாய் ) என்னும் 
,இரண்டும் ஒரே பொருளுடையனவன்றோ ? 

எனவே, - சொற்கள் நீளத் தொடர்ந்து கொடுக்கப் 
பட்டி௫க்கும் நூல் 'நிகண்டு' எனப்பட்டது. இப்படிப் பொருள் 
“கொள்ளின், நிகண்டு என்னும் சொல் தமிழ்ச் சொல்லே 
என்பது பெறப்படும். நிகண்டு என்பதை வடசொல்லெனக் 
கொண்டு பார்த்தால், தொகுதி - கூட்டம் என்பது அதன் 

பொருளாகும்; எனவே, சொற்கள் தொகுதியாக - கூட்டமாகக் 

'கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நூல் நிகண்டு என்பது பெறப்படும்) 

இந்தப் பெயர்க் காரணம் பொருந்து மென்றால், நிகண்டு 
என்பதைத் தமிழ்ச் சொல்லாகக் கொண்டு, சொற்கள் ஒரு 
பட்டியல் போல் நிளத் தொடர்ந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் 
நூல் நிகண்டு. எனக் கூறும் பெயர்க்காரணம் மட்டும் ஏன் 
பொருந்த முடியாது? எனவே, நிகளுவது நிகண்டு என்னும் 
முடிவுக்கு வரலாம். ' 

உரிச்செரல் : ச 

திவாகர நிகண்டு, பிங்கல நிகண்டு, சூடாமணி நிகண்டு, 
.கயாதர நிகண்டு முதலிய நூல்கள் நிகண்டு என்னும் பொதுப் 
"பெயரால் அழைக்கப்பட்டது பிற்காலத்தில்தான் ; முதற் 
காலத்தில் இந்நூல்கள் *உரிச் சொல்' என்னும் பொதுப் 
"பெயராலேயே அழைக்கப்பட்டன. சொல்லுக்குப் பொருள் 

கூறும் தனி நூலை இப்போது நாம் அகராதியென 'அழைத்தல் 
Sure அந்தக் காலத்தில் உரிச்சொல் அல்லது உரிச்சொல்
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பனுவல்: என அழைத்தார்கள். உரிச்சொல். என்னும் பெயர் 
தாளடைவில் மறைந்து போக, நிகண்டு என்னும் பெயர் 
நிலைத்துவிட்டது. ் . 

சொல்லுக்குப் பொருள் கூறும் துறை நூலுக்கு முதவில் 
உரிச்சொல் என்னும் பெயர் கொடுக்கப்பட்டதன் காரண 
மாவது:-- ட். 

சொல்லுக்குப் பொருள் கூறும் துறை, முதன் முதல் 
தொல்காப்பிய உரியியலில் காணப்பட்டது. அதில்: உரிச் 
சொற்கள் பொருள் விளக்கஞ் செய்யப் பெற்றிருத்தலைக் 
கண்ட பிற்கால அறிஞர்கள் தாமும் சொற்பொருள் விளக்கத் 
தரும் தனி நூல்கள் இயற்றத் தொடங்கி அவற்றை உரிச் 
சொல் என்னும் பெயரால் அழைத்தார்கள். ட, எனவே, இந்த 
உரிச்சொல் என்னும் பெயர், தொல்காப்பியத்தில் உள்ள 
உரியியல் என்னும் பெயரிலிருந்து கடன் வாங்கப்பட்டதே 
யாகும். தொல்காப்பிய உரியியல், உரிச் சொற்கட்குப் 
பொருள் கூறுவதால் உரியியல் எனப் பெயர் பெற்றது; 
பிற்காலத்திலோ உரிச் சொல்லே யன்றி மற்ற சொற்கட்கும் 
பொருள் கூறும் நூல்களும் உரிச்சொல் என்னும் பெயர் 
பெற்றன; இஃது எது போன்றதெனின், எள்ளிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்ட நெய்க்கு மட்டும் முதலில் பெயரா. யிருந்த 
“எண்ணெய்” என்னும் பெயர், பின்னர் மற்ற பொருள்களி 
லிருந்து எடுக்கப்பட்ட நெய் வகைக்கும் உரியதானது 
போன்றதாம். *உரிச்சொல்' என்பதின் உண்மையான பெயர்க் 
காரணம் இதுவே. ஆனால் சிலர், ஒரு சொல்லுக்கு உரிய” 
பல பொருள்களும், ஒரு பொருளுக்கு “உரிய' பல பெயர்களும் 
கொடுக்கப் படுவதால் *உரிச் சொல்” எனப்பட்டது என 
என்னென்னவோ காரணங் கூறி இடர்ப்படுகின்றனர். 

இனி, திவாகரம், பிங்கலம் முதலிய நூல்கட்கு முதத் 
காலத்தில் உரிச்சொல் என்னும் பொதுப் பெயரே இருந்தது 
என்பதை உறுதி செய்யும் அகச் சான்றுகள் சில வருமாறு :-- 

(1) திவாகரம், பிங்கலம் ஆகிய நூல்கள் .தோன்றிச் 
சில நூற்றாண்டுகள் கடந்த பின்னர், பதின்மூன்றாம் நூற்
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ரண்டில் *நன்னூல்' என்னும் இல்க்கண .நூல் இயற்றிய 
பவணந்தி முனிவர், தொல்காப்பியச் சொல்லதிகார உரி 
வியலைப் போலவே, தமது நன்னூலின் சொல்லதிகாரத்திலும் 
உரியியல் என ஒரு பகுதி அமைத்துச் சொற்பொருள் 
விளக்கஞ் செய்துள்ளார். அவர் உரியியலின் இறுதியில், 

, எல்லாச் ,சொற்கட்கும் இங்கே பொருள் கூறி முடியாது; 
மற்ற மற்ற சொற்கட்கு உரிய பொருள்களை யெல்லாம் 

பஇிங்கலம். முதலிய உரிச்சொல் நூல்களுள் கண்டு கொள்க' 
என்னும் கருத்தில் ஒரு நூற்பா பாடியுள்ளார்) ' அது 
வருமாறு :-- ் 

இன்னது இன்னுழி இன்னணம் இயலும் 

என்றிசை நூலுட் குணகுணிம் பேயர்கள் 

சோல்லாம் பாத்தலிற் பிங்கலம் முதலா 

௩ல்லோர் உரிச்சோலின் நயந்தனர் கொளலே'' 

இந்தூற்பாவில், பிங்கலம் முதலிய நூல்கள் /உரிச்சொல்' 
எனக்  குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது காண்க. Saray 
பிங்கலமும் இயற்றப்பட்ட காலம் எட்டாம் நூற்றாண்டு; 

பவண ந்தியார் நன்னூல் இயற்நிய காலமோ பதின்மூன்றாம் 

தூற்றுண்டு. ஐந்து நூற்ருண்டுகட்குப் பின்னும், நன்னூலார், 
பிங்கல முதலிய நூல்களை நிகண்டு .என்னும் சொல்லால் 
குறிப்பிடாமல் "உரிச்சொல் என்னும் சொல்லால் குறிப்பிட் 
ருப்பது காண்க, 

ஐ இதே நன்னூற் பாடலுக்குப் பிற்காலத்தில் உரை 
வழு கிய மயிலைநாதர் என்னும் அதிஞர்.. 

“அவை பிங்கல மூதலான புலவர்களாற் செய்யப். 
பட்ட உரிச்சொல் பனுவல்களுள் விரும்பி அறிந்து கோள்க'' 

_ எனத் தமது உரைகிலும் நிகண்டு என்னாது உரிச்சொல் 
Nene லென்றே கூறியுள்ளமை காண்க. . மற்றும், நன்னூல் . 
இபொதுவியலில் உள்ள,
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ஈஎப்பொகுள் எச்சொலின் எவ்வாறு உயர்க்தோர் - 
சேப்பினர். அப்படிச் செப்புதல் மரபே'' ' 

- என்னும். நூற்பாவின் உரையிலும் உரையாசிரியர் மயிலை 
தாதர், 

படட வைவ் விரிந்த உரிச்சோற் பனுவல்களுள்ளும் உரைத்த. 
வாறு அறிந்து வழங்குக” 

என்று . உரிச்சொல் பனுவலெனவே எழுதியுள்ளார். 

பனுவல்--நூல்; உரிச்சொல் பனுவல்--உரிச்சொல் நூல், 

இனி, பிங்கலம் முதலிய சில நூல்களின் பாயிரப் 
பகுதியிலும் உரிச்சொல் என்றே கூறியிருக்கும் சான்றுகள் 

வருமாறு: , 

(8) பிங்கல நூலின் சிறப்புப் பாயிரச் செய்யுளில் 

பிங்கல முனிவன் எனத்தன் பெயர்ரிறீஇ 
உரிச்சொற் கிளவி விரிக்குங் காலை” 

என உரிச்சொல் என்றே கூறப்பட்டுள்ளது. 

(4) கயாதரர் எழுதிய கயா தரம் என்னும் நூலின் பாயிரப் 

பாடல்களில், 

ச லகு ஏன தேவைக் கெயாதரன் தொல் 
வேதியன் சொற்ற உரிச்சோற் பனுவலு மேம்படுமே.” 

உ... உரிச்சோல் கிளர் பனுவல்.... wen cae ee 
நடக்கும் படியாக் கேஙாதாம் என்றுபேர் எ்ட்ுைன ” 

எனவும், கயாதர: நூலின் இறுதிப் பாடலில், 

- விரும்பிய கோவை உரிச்சொற் பனுவல் விரித்தரைத்தர்ன் 

பெரும் போகுள். கண்ட கெயாதரன் தேவைப் 
பேகுந்தகையே! ட 

ன்வும். உரிச்சொல் பனுவல்', என்றே கூறப்பட்டுள்ளது. 

SM 5.—2
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(5): திவாகரர்,; பிங்கலர், கயா தரர். முதலிய அறிஞர்களைப் 

போலவே காங்கேயன். என்னும் புலவரும் சொற்பொருள் 

கூறும் நூல் ஒன்று இயற்றியுள்ளார். அவர் தமது நூலுக்கு 
உரிச்சொல்” என்றே பெயர் வைத்துவிட்டார். இதனை; — 

உத்தம சீலத்துக் காங்கேயன் சோன்ன உரிச்சோல் 

தன்னை... 

என்னும் பாடற் பகுதியால் அறியலாம். மற்றும், இந்த 

உரிச்சொல் நிகண்டின் ஓலைச் சுவடி யொன்றின் இறுதியில், 

ஏடு பெயர்த்து எழுதியவரால் பின்வருமாறு எழுதப்பட் 

டுள்ளது:--- ் 
6950-1 Gey பாட்டாசிமி” 14௨ ஆழ்வார் திருககரி 

மாசித்தெகு தேவர்பிரான் கவிராயர் உரிச்சோல் நீடூழி வாழ்க....'” 

இதிலும் உரிச்சொல் என்று கூறப்பட்டிருப்பது காண்க. 

இவ்வாறே இன்னும்.பல சான்றுகள் கொடுத்துக் கொண்டே 

(போகலாம். 

பவண ந்தியார் இயற்றிய நணன்னூலுக்கும் சில நூத் 
ருண்டுகள் பிற்பட்டனவாகிய கயாதரம்,. உரிச்சொல் நிகண்டு 

ஆகியவற்றிலும் உரிச்சொல் என்னும் பெயர் காணப்படுவதை 
நோக்கின், இப்பெயர் 16-ஆம் நூற்றாண்டுக்கு மேலும்--ஏன் 

17, 18-ஆம் நூற்றாண்டுகள் வரையுங்கூட வழக்கில் இருந் 

திருக்க வேண்டும் எனத் தோன்றுகிறது. 

“உரிச்சொல் என்னும் பெயர் மறையாமல் நடைமுறை 
வழக்கில் இருந்துகொண்டிருக்கும்போதே அதற்குப் போட்டி 

யாக நிகண்டு என்னும் பெயரும் தோன்றிவிட்டதாகத் 
தெரிகிறது. திவாகரம், பிங்கலம் ஆகியவற்றிற்குப் பின்னால் 
தோன்றி அவற்றினும் மிகுதியாக மக்களால் பயிலப்பட்டு 

வந்ததும், பதினாறாம் நூற்றாண்டில் தோன்றியதாகச் சிலரா 
லும் அதற்கும் முன்னமேயே தோன்றியதாகச் சிலராலும் 
சொல்லப்படுவதுமாகிய சூடாமணி நிகண்டை யியற்திய: 
மண்டல புருடர் என்னும் அறிஞரே; அச் சூடாமணியின்
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பாயிரப். . பாடவில் . அதனை ஒரு. நிகண்டு. ' எனக்...குறிப்பிட் 
டுள்ளார்: ‘ 

“மன்னிம நிகண்டூ சூடா மணியென ஒன்று சொல்வன் 
- இங்கிலந் தன்னின் மிக்கோர் யாவரும் இனிது கேண்மின்.'” 

என்பது அப்பாடற் பகுதி. சொற்பொருள் கூறும் துறையில் 
சூடாமணிக்குப். பின்னெழுந்த. நூல்கள் பெரும்பாலண 
நிகண்டு என்னும் பெயருடனேயே தோன்றின. இப்படியாக, 
உரிச்சொல் என்னும் பெயருக்குப் 'போட்டி'யாக எழுந்த 
நிகண்டு என்னும் பெயர், அந்த உரிச்சொல் என்னும் பெயரை 
விழுங்கிவிட்டுத் தான் நிலைத்துவிட்டது. 

அகராதி 2 

திகண்டு நூல்கள், இக்கால அகராதிகளைப் போல் தனித் 
தனிச் சொற்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அமைக்கப்படாமல், 
செய்யுள் வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன, மற்றும், நிகண்டு 
களில், சொற்கள் அகராதிகளைப்போல் அகரவரிசையில் 

அமைக்கப்படாமல் கண்டபடி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கால 
அகராதிகளில் ஒரு சொல்லை உடனே தேடிக் கண்டுபிடித்து 
விடலாம். நிகண்டுகளில் இதுமுடியாது; ஆனால் அகராதிகளை 
'நெட்டுருப் பண்ணமுடியாது; நிகண்டுகள் செய்யுளாயிருப்பதால் 
எளிதில் நெட்டுரு (மனப்பாடம்) செய்துவிடலாம். அக்கால 
மாணாக்கர் அனைவரும் நிகண்டு கற்றனர். நிகண்டு கற்காத 

கல்வி அந்தக், காலத்தில் கிடையாது. கல்வித் துறையில் 
நிகண்டுகள் இன்றியமையா இடத்தைப் பிடித்துக்கொண் 

இருந்தன. 
முன்சொல்லியுள்ளபடி, குறிப்பிட்ட ஒரு சொல்லை cra? Seo 

தேடிக் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு பெருங்குறை - ஒரு பெரு.த் 
தொல்லை நிகண்டுக் கல்வியில்: இருந்து வத்தமை தமிழறிஞர் 
'களால் உணரப்பட்டதோடு, அவர்தம் உள்ளங்களை உறுத்தியும். 
வந்தது. அதன் பயனாக, இக்” “குறையை Po pursed 
முயற்சிகள் சில முகிழ்க்கத். தொடங்கின. ::
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'முதல் நிகண்டுகளாகிய திவாகரமும் பிங்கலமும் அகர 

வரிசையில் ஆசிரியர்களால் இயற்றப்படவில்லை தான்.. ஆனால்) 

சில நூற்றாண்டுகள் கழிந்ததும், இந்நூல்களைக் கற்பித்தவர் 

களும், கற்றவர்களும் திவாகரரும் பிங்கலரும் அமைத்த 
முறைக்கு மாறாகச் சொற்களை அகரவரிசையில் மாற்றி 
வமைத்து எழுதி வைத்துக் கொண்டனர். பின்னர் அச்சிட்டவர் 

களும் அவ்வாறே செய்து கொண்டனர். இந்த விவரங்கள் 

தனித்தனி நிகண்டுத் தலைப்புக்களில் பின்னர்த் தரப் 

அடும். ‘ 

திவாகரமும் பிங்கலமும் இயற்றிய ஆசிரியர்கட்கு அகர 
வரிசை முறை நினைவு வரவில்லையாயினும், . இந்நூல்கட்கு 
அடுத்தபடிப் பெருவாரியாக மக்களால் . பயிலப்பட்டு வந்த 
சூடாமணி நிகண்டை இயற்றிய ஆசிரியர் மண்டல: புருடர் 
இதில் கவனம் செலுத்தி யிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர் 
சொற்களை எதுகை வாரியாகப் பிரித்தார்... சொற்களின் 

இரண்டாவது எழுத்து ஒத்து ஒரேமாதிரியாய் இருப்பதற்கு 
*எதுகை' என்று பெயராம். எடுத்துக் காட்டாக, - பகவன், 
பகல், மகரம், அகம் ஆகிய சொற்களில் இரண்டாவது 

எழுத்தாக *க' என்னும் ஒரே எழுத்தே இருக்கிறது; இப்படி 
விருக்கும் சொற்கட்குக் *ககர எதுகைச் சொற்கள்' என்பது 
பெயர். *க' தொடங்கி (கெள' வரையும் உள்ள எழுத்துக்களுள் 

எந்த எழுத்தையாவது இரண்டாவது எழுத்தாகக் கொண் 

டுள்ள சொற்கள் அனைத்துமே ககர எதுகைச் சொற்களாம்.. 
மனவு, தனி, முனை, இனம் - என்பனபோல, *ன' தொடங்கி 
*னெள'* வரையும் உள்ள எழுத்துக்களுள் எந்த எழுத்தை 
யாவது இரண்டாவது எழுத்தாகக் கொண்டுள்ள சொற்கள் 
அனைத்துமே :னகர' எதுகைச் சொற்கள்' எனப்படும். இங்கே' 
ககட்டிய. சொற்கள் எல்லாம் சூடாமணி : .நிகண்டிலிரு ந்து 
எடுக்கப்பட்டவையே. . இப்படியாக, சூடாம்ணி --மியற்றிய 
மண்டலபுருடர், ககர எதுகை, ஙகர TINS FST GF FIO Ey 

சூசா. எதுகை, டகர எதுகை, ணகர எதுகை): தகர எதுகை, 
SFE THOS, UST எதுகை, மகர எதுகை, மகர: எதுகை; ஈகர 
எதுகை, லகர எதுணை, வகர எதுகை, ழகர எதுகை; கர
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எதுகை, றகர எதுகை, னகர் எதுகை - எனச் சொத்களைம். 
பதினெட்டு எதுகை வகைகளாகப் பிரித்துக் கொண்டாஷ்ு' 
ககர எதுகைச் சொற்களை முதலாவதாகவும், ஙகர எதுகையை ' 
இரண்டாவதாகவும், சகர எதுகையை மூன்ராவதாகலும், 

இப்படியே வந்து :...னகர எதுகைச் சொற்களைப் பதினெட் 
டாவதாகவும் அமைத்து விட்டார், இதுவே ஒருவகை அகராதி 

முறைதானே;. ! 
சூடாமணி நிகண்டில் ஒரு சொல்லைத் தேட வேண்டு 

மானால், அச்சொல்லின் இரண்டாவது எழுத்து என்ன 

என்று தோக்கி அதற்குரிய எதுகைப் பகுதியில் சென்று 
பார்த்தால் கிடைத்துவிடும். இக்கால அகராதி முறையேபோல 
இஃதும் ஒருவகை வசதிதானே. சூடாமணி நிகண்டு 16-ஆம் 

நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் இயற்றப்பட்டதாகச் சிலரும், 
அதற்கு முன்னமேயே இயற்றப்பட்டு விட்டதாகச் சிலரும் 
கூறுகின்றனர். எப்படியோ, இற்றைக்கு ஐந்நூறு ஆண்டு: 
கட்கு முன்பே இத்தகைய அகராதிமுறை உணர்வு 
நம்மவர்க்குத் தோன்றிவிட்டது என்பது வரைக்கும் உறுதி. 

சூடாமணி நிகண்டில் மண்டல புருடர் கையாண்ட 
எதுஷ்க முறையைப் பின்வந்த நிகண்டு ஆசிரியர்கள் சிலரும் 
பின்பற்றினர். இருப்பினும் இந்த எதுகை முறையை முழு 
அகராதி முறையாகக் கொள்ள முடியாது. எதுகை முறையில்' 

சொற்களின் இரண்டாவது எழுத்து மட்டும் கவனிக்கப் 
பட்டதே தவிர, முதலெழுத்து அகராதி முறையில் கவனிக்கப் 
படவில்லை. *த* என்பதை இரண்டாவது எழுத்தாகக் கொண் 

டுள்ள *முதலை' என்னும்: சொல்லைத் தேடவேண்டுமானால், 
மற்ற எதுகைப் பகுதிகட்குச் செல்லாமல் நேரே ‘sar 
எதுகை'ப் பகுதிக்குச் செல்வதற்கு மட்டுந்தான் சூடாமணியில் 
வசதியுண்டு; தகர எதுகைப் பகுதியில் தகர எதுகைச் 
சொற்கள் பல உள்ளன; அவையெல்லாம் முதலெழுத்து 
வாரியாக அகரவரிசையில் அமைக்கப்படாமல் முன்னும் 
பின்னுமாகக் கண்டபடி அமைக்கப்பட்டுள்ளன; எனவே 

எல்லாச் சொற்களையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றுக ஒரு. முறை 
படித்துப்' பார்த்துக் கொண்டு வந்தால்தான், எங்கேளோ
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ஓரியத்தில்.. *முதலை' என்னும் சொல். தட்டுப்படும்; இதனால் 
காலமூம் முயற்சியும் Ger. 

குதம். அகராதி: 
எனவே, சொற்களை... முதகெருத்து "வாரியாக. அகர 

வரிசையில். அமைக்க : வேண்டுமென் ற. உணர்வு. அரும்ப 

லாயிற்று. இதனைப் பதினாறாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலேயே 
ஒரு. புலவர் செய்து முடித்தே விட்டார். கி. பி 1594-ஆம் 
ஆண்டில் சிதம்பர இரேவண சித்தர் என்னும் புலவர் *அகராதி 

நிகண்டு என்னும் பெயரில் ஒரு நூல் இயற்றினார். இச் 
செய்தியை, அந்நூலின் பாயிரப் பகுதியில் அவரே பாடியுள்ள 

அரிய சகாத்தம் ஆயிரத் தைஞ்ஞூற்று.. 
ஒருபத் தாறேன அ ணரத்திம் ஆண்டினில் 

வையக வாய கரத நகண்டேன 

"ஓதின். யாவரும் ' உணர்ந்திட நினைந்தே” 

- என்னும் பாடற் பகுதியால் அறியலாம். ௪க ஆண்டு 1516-இல் 

இயற்றியதாக ஆசிரியர் அறிவித்துள்ளார். ௪க ஆண்டுடன் 
78 ஆண்டுகள் கூட்டிக் கொண்டால் கி. பி ஆண்டு கிடைக்கும், 

எனவே, ௪க ஆண்டு 1516 என்றால் கி. பி, 1594-ஆம் ஆண்டில் 
அகராதி நிகண்டு இயற்றப்பட்டது என்பது தெளிவு. ட 

“ சொற்கள் அ, ஆ, இ, ஈ என்ற அகரவரிசையில் முறைப் 

படுத்தப்பட்டிருத்தலின் இந்நூல் *அகராதி.. நிகண்டு! 
என்னும் பெயர் பெற்றது. தமிழில் முதன்முதலில் ஏற்பட்ட 

அகராதிநூலே இதுதான் - அகராதி என்னும் சொல்லை முதன் 
முதலாகக் கற்றுக் கொடுத்ததே இதுதான் - இக்காலத்தில் 
சொற்பொருள் விளக்கும் நூல் வகைகளை யெல்லாம் அகராதி 
யென்னும் பெயரால் நாம் அழைப்பதற்கு .மூலஊற்று இதுவே 

தரன்: 

2.05 முதல் அகராதி : 
os இகராதி நிகண்டு த்மிழ்' மொழியில் தோன்றிய. முதல் 

அகராதி, மட்டுமன்று; . இதுவரைக்கும்  தெரிந்துள்ள



அகராதிக் கலை.வாலாறு யாது? a3 oy 

ஆராய்ச்சி முடிபின்படி, உலகத்தின். முதல் அகராதியும் இதுவே, 
தான். தொல்காப்பியமே போல, இற்றைக்கு 2500 ஆண்டு 

கட்கு முன் அசிரிய மக்கள் சொற்பொருள் கூறும் துறைநூல் 
இயற்றினரெனினும், மேலைநாட்டில் முதன் முதலாக அகர 
வரிசையில் அகராதிநூல் தோன்றியது பதினேழாம் நூற்றாண்! 
டில்தான். அஃதாவது, 1612-ஆம் ஆண்டில் இத்தாலி மொழியில் 
முதல் முதலாக 'அகரவரிசையில் அகராதி தோன்றியது. 
இந்த இத்தாலி அகரா திக்குப் பதினெட்டாண்டுகட்கு முன்பே- 
1594-ஆம் ஆண்டிலேயே தமிழில் அகராதி நிகண்டு தோன்றி 
விட்ட தன்றோ ? எனவேதான் அகராதி நிகண்டு உலக முதல் 
அகராதி என இங்கே சிறப்பித்து எழுதப்பட்டது. 

1594-இல் *அகராதி' என்னும் ் பெயரை அறிமுகப் 
படுத்திய இரேவணசித்தர், அதற்குப் பதிலாக *அகர முதல்” 
என்னும் அழகிய தூய தமிழ்ப் பெயரைத் தம் நூலிற்கு' 
வைத்திருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும். இரண்டாயிரம் 
ஆண்டுகட்கு முன் தோன்றிய திருக்குறளிலுள்ள 

அகர முதல வேழுத்தேல்லா மாதி 

பகவன் முதற்றே யுலகு'” 

என்னும் முதல் பாடலிலும், மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முன் 

தோன்றிய தொல்காப்பியத்திலுள்ள 

எழுத் தேனப் பப, 

அகர முதல் னகர இறுவாய் 

முப்பஃ தேன்ப 

சார்க்து வால் மரபின் மூன்றலங் கடையே '” 

என்னும் முதல் பாடலிலும் 4அகர முதல்' என்னும் 
அழகிய தொடர் அறிமுகப். படுத்தப்பட்டுள்ள தன்றோ? 
இந்தத் தொடரைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாமே ! ஒருவேளை, 
“அகர முதல்' என்னும் தொடரின் துணை கொண்டே *அகராதி: 
என்னும் பெயரை அமைக்க இரேவண சித்தர் கற்றுக்கொண் 
இருந்தாலும் இருக்கலாம். ்
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டூட-டும-டும்-டம 
் வாலு போச்சு கத்தி வந்தது டும் டும்- கத்தி போச்சு 

மாங்காய் வந்தது டும் டும்- மாங்காய் போச்சு சோறு வந்தது 
டும் டும்-சோறுபோச்சு மேளம் வந்தது டும் டும் டும் டும்”! - 
என்ற கதையே போல, உரியியல் என்னும் பெயர் போய் 
உரிச்சொல் என்னும் பெயர் வந்தது. உரிச்சொல் போய் 

நிகண்டு வந்தது - நிகண்டு போய் அகராதி வந்தது- 
இப்போதோ அகராதிக்குப் பதிலாக 4அகர வரிசை” என்னும் 
பெயர். வந்து கொண்டிருக்கிறது. வடமொழியிலுங்கூட, 
கிகண்டு அபிதானம், கோசம், நாமமாலை என்னும் பெயர்கள் 

மாறி மாறி அகராதித் துறை நூல்களைக் குறித்தன. 

ஐரோப்பிய மொழியிலுங்கூட இப்படித்தான் ! பல பெயர்களைக் 
கடந்த பின்னரே ஆங்கிலத்தில் 19101100௨௫ என்னும் பெயர் 
இப்போது நடை முறையில் இருந்து வருகிறது. 110/0 
என்னும் பெயருக்கு முன் இருந்த பெயர்கள் பின் வருமாறு :-- 

Nominale (Quwit seb),  Medulla grammatics 
“(இலக்கணத் தோழன்), 0105 770029௦70௩ (சொற்களின் 
(தோட்டம்), Promptorium Parvulorcum (சொல்லெடுத்துக் 
@aer@uGureir ), Catholicon Anglicum, Manipulus Vocabulorum 
(கையடக்க அகராதி), கரவ (சொற்களின் தேன் கூடு), 
Abecedarium (o7u 9p Ffweir), Bibliotheca (Geared rev 
Hound), Thesaurus (Ger sje, ), Word-hord World of 
Words (சொல்லுலகம்) றி1ஸ் 1%0௦்மா (ஆங்கிலத் தெளி 
பொருள் விளக்கி,) 1900407 1௩ 11ஐ. (மொழியின் வழிகாட்டி), 
01௦550ஐஷ1௨ ( அருங் கலைச்சொல் விளக்கம்), 1-9 19/௦4 07 
௬௦1௦8 (சொற்களின் புத்துலகம்)) Etymologicum (Gere 
விளக்க இலக்கணம்), 0220110010, 191௦14௦04௫. 

மேற் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெயர்களெல்லாம் அகராதி 
யைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர்களாகத் தெரியவில்லை; சொற் 
பொருள் கூறும் நூல் இயற்றத் தொடங்கிய ஆசிரியர் ஒவ்வொரு 

வரும் தத்தம் விருப்பத்திற்கேற்பத் தத்தம் நூலுக்கு வைத்த 
பெயர்களாகவே தெரிகின்றன. இஃது எது போன்றதெனின்-
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பண்டு தமிழகத்தில் சொற் பொருள் கூறும் நிகண்டு நூல்கள் 

இயற்றத் தொடங்கிய ஆசிரியர்கள் தத்தம் நூலுக் கேற்ப 

*நாம தீபம்” (பெயர் விளக்கு), “அரும்பொருள் வீளக்கம்', 

*நாநார்த்த தீபிகை!, பல பொருள் சூடாமணி” என்றெல்லாம் 

பெயர் வைத்தாற்போன்றதேயாம். : ஆங்கிலத்தில் பல 

பெயர்களைத் தாங்கிக்கொண்டு சொற்பொருள் கூறும் நூல்கள் 

தோன்றிக்கொண்டிருந்தகாலை, கி. பி. 1598ஆம் ஆண்டில் 

*சர் தாமஸ் எலியட்” ($12 71,07085 131401) என்னும் அறிஞர் 

“நகர” என்னும் பெயரில் சொற்பொருள் கூறும் நூல் 

ஒன்று வெளியிட்டார். இந்த 'ம1௦/௦ஷு' என்னும் பெயரே) 

பின்பு எல்லாவகைச் சொற்பொருள் கூறும் நூல்கட்கும் 

பொதுப்பெயராய்விட்டது. இதுபோலவே தமிழிலும் அகராதி 

என்னும் பெயரே பொதுப்பெயராய் நிலைத்துவிட்டது: 

ஐரோப்பிய மொழிகளிலுஞ் சரி-இந்திய மொழிகளிலுஞ் 

சரி-பதினேழாம் நூற்றாண்டுவரை அருஞ்சொற்கட்குப் பொருள் 

கூறும் வேலை மட்டுமே அகராதித் துறையில் நடந்து வந்தது? 

பின்னரே பல்துறைக் கலையகரா திகள் தோன்றலாயின, அவை : 

யும் அகரவரிசை முறையில் அடுக்கப்பட்டபோது அகராதித் 

துறையானது “அகராதிக் கலை' என்னும் சிறப்புப் பெயருக்கு 

உரியதாயிற்று- 

இத்துறை நூல்கள் அகராதி என்னும் பொதுப் பெயரால் 

அழைக்கப்பட்டாலும், இந்த அகராதி என்னும் பெயரை முழுப் 

பெயராகக் கொள்ளமுடியாது; அஃதாவது,;---அகராதி என்றால் 

அகரவரிசையில் தொடங்குவது என்று மட்டுந்தான் பொருள். 

அகரவரிசையில் தொடங்கி என்ன செய்கிறது என்பதை இந்த 

அகராதி என்னும் பெயர் விளக்கவில்லை, அகரவரிசையில் 

தொடங்கிப் பொருள் விளக்கும் நூல் என்று நாம் பெயர் 

விளக்கம் செய்துகொள்ள வேண்டும் எனவே, அகராதி 

என்னும் பெயரை ஒரு முதற்குறிப்புப் பெயராகக் கொள்ள் 

வேண்டும். 

எப்படியோ அகராதி என்னும் அருமைப் பெயர் கிடைத்து 

நிலைத்துவிட்டது. “முதல் உலக அகராதியாக 1594 இல்
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தோன்றி அகரர்தி.: என்னும் பெயரைத். தமிழர்க்குக். கற்றுக் 
கொடுத்த அகராதி .நிகண்டு என்னும் நூலில், முதலெழுத் 
தைப்: பொறுத்த மட்டுமே சொற்கள் அகர வரிசையில் 
அடுக்கப்பட்டுள்ளன;? இரண்டாவது - மூன்றாவது முதவிய 

எழுத்துக்களைப் பொறுத்தும் சொற்கள் அகர வரிசையில், 
அமைக்கப்படவில்லை. இக்குறையை ' ஓரளவு போக்கும் 
முறையில் அகராதி நிகண்டிற்கு நூருண்டு' பின்தான்நிய 
“அகராதி மோனைக்கு அகராதி எதுகை” என்னும் நூலில், 

அகம், : அகப்பை, வண்டி, வண்டல். என்பனபோல, சொற் 
களின் முதலெழுத்துக்களே.- யன்றி இரண்டாவது எழுத்துக், 
களை நோக்கியும் அகரவரிசை அமைக்கப்பட்டது. இந்த 

நூலிலும் மூன்றாவது நான்காவது-- எழுத்துக்கள் அகர 
வரிசையில் கவனிக்கப்படவில்லை.: எனவே இக்கால அகராதி 
களில் உள்ளாங்கு, சொற்களை முதலெழுத்துத் தொடங்கி 

இறுதி எழுத்து வரையும் அகர வரிசையில் நோக்கி அடுக்கிய 
பெருமை பதினேழாம் நூற்றாண்டுப் பாதிரிமார்கட்கே உரிய 
தாம். . 

நம் நாட்டில் கிறித்துவ சமயம் பரப்ப ஐரோப்பாவினின்' 
றும் கிறித்துவப் பாதிரிமார்கள் பலர் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் 
வந்திறங்கினர். அவர்கள் தமிழ் கற்றார்கள். ஐரோப்பிய 
மொழிகளுடன் தமிழ் பிணைந்த அகராதிகளும் இயற்றத் 
தொடங்கினார்கள். இவ்வகராதிகள், ஐரோப்பியர் தமிழ் 
தெரிந்து கொள்ளவும், தமிழர் ஐரோப்பிய மொழிகளை அறிந்து 
கொள்ளவும் பயன்பட்டன. 

பதினேழாம் நூற்ருண்டின் பிற்பகுதியில் அஃதாவது 
1679-இல், ‘9.5 51) Os UGrrusirer (Fr. Antem de Proenca) 
என்னும் மேலைப்புலத் துறவியார் தமிழ்--போர்ச்சுகிசிய — 
அகராதி இயற்றினார், பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் - 17892- 

இல், இத்தாலி நாட்டிலிருந்து வ்ந்த 'பெஸ்கி' (1. Beschi) 
என்னும் துறவியார் *சதுர் அகராதி' என்னும் தமிழகராதி 
இயற்றினார். மேலும் பல ஐரோப்பியர்கள், பதினேழாம்-- 
யதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் : இலத்தீன், பிரெஞ்ச்) 

ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளுடன். தமிழ் பிணைந்த. 'அகரா திகள்
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“பல இயற்றினர்! இவையெல்லாம் .. பின்னர்த் தனித்தனித் 
தலைப்பில் விரிவாக விளக்கப்படும். 

மேலை நாட்டார் இயற்றிய அகராதிகளுக்குள், பதினெட் 
டாம். நூற்றாண்டில் வீரமாமுனிவர் எனப்படும் .. “பெஸ்கி: 

இயற்றிய சதுர் அகரா தியும் £ஃபாபிரிசியஸ்” (Fabricius) என்பவ 

ரியற்றிய தமிழ்-ஆங்கில . அகராதியும், பத்தொன்பதாம் 
நூற்றாண்டில் “ராட்லர்' (₹௦:12) என்பாரியற்றிய தமிழ்-- 
ஆங்கில அகராதியும். “வின்சுலோ' [118௦ ) என்பாரியற்றிய 
ஆங்கிலம்-- தமிழ் அகராதியும் தபம். ஆங்கில அகராதியும் 
மிகவும் குறிப்பிடத் தக்கவை. பிற்காலத்தில் தமிழ்ச் சொல் 
லுக்கு ஆங்கிலச் சொல்லால் பத்தாக கூறும் அகரா திகள் 

பலவும் ஆங்கிலச் சொல்லுக்குத் தமிழ்ச் சொல்லால் பொருள் 

கூறும் அகராதிகள் பலவும் தோன்றுதற்கு முன்னோடியாக-- 
முதல் நூல்களாக. இருந்தவை, ஃபாபிரிசியஸ், ராட்லர், 

வின்சுலோ ஆகியோரியற்றிய அகராதிகளேயாம்.' இவந்நிற் 
கெல்லாம் மேலாக, தமிழ்ச் சொல்லுக்குத் தமிழ்ச் சொல்லா : 
லேயே பொருள் கூறும் தனித் தமிழ் அகராதிகள் பல தோன்று 

தற்கு முன்னோடி முதல் நூலாகத் திகழ்ந்தது வீரமாமுனிவரின் 
சதுர் அகராதியேயாம். இது, பெயர், பொருள், தொகை, 

தொடை என்னும்.நான்கு பிரிவுகளை உடையதா தவின் 'சதுர் 
அகராதி' எனப்பட்டது. பிற்காலத்தில் தமிழ்ப் பெரும் 
புலவர்கள் பலரால் தொகுக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய தமிழக 
ராதிகள் பலவும் இந்தச் சதுர் அகராதியைப் பின்பற்றி 
யெழுந்தனவே. 5 

மேலை நாட்டினரின் ஈடுபாட்டினால் தமிழ் அகராதித் 
துறைக்குச் சில நன்மைகள் கிடைத்தன. அவையாவன? : 

(1) நிகண்டு என்னும் பெயரில் செய்யுள் நடையில் 

இருந்த அகராதித் துறை, எல்லோரும் எளிதில் படித்துணரு 
மாறு தனித்தனிச் சொல் நடையில் வந்தது. 

- (3) சொற்களின். முதல் எழுத்து-- இரண்டாவது எழுத்து 
வரைக்கு: மட்டுமே இதற்குமுன் அகர வரிசை கவனிக்கப்
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பட்டது, வெள்ளையர் -வந்தபின் இறுதி எழுத்து வரைக்கும் 

அகர வரிசை பின்பற்றப் பட்டது. 

(8) பழைய நிகண்டுகளில் அருஞ் செர்ற்கள் மட்டுமே 

இடம் பெற்றிருந்தன. ஆனால், வெள்ளையர்கள் புதிதாகத் 

தமிழ் கற்றுக் கொண்டதனால் அவர்கட்கு அருஞ் சொற்கள் 

'இவை--எளிய சொற்கள் இவை என்ற பாகுபாடே தெரியாமற் 
போயிற்று. எனவே, அவர்கள் அருஞ் சொற்கள்---எளிய 
சொற்கள் ஆகிய எல்லாச் சொற்களையும் தொகுத்துத் தமிழ்ச் 
"சொல் வளத்தை முழு உருவத்தில் காட்டினர். ் 

(4) கிறித்துவம் பரப்புவதற்காக அவர்கள் கல்லாத 
எளிய மக்களோடும் பழகியதால், அம்மக்கள் வாயிலாக 
அறிந்து கொண்ட எளிய பேச்சு வழக்குச் சொற்களையும் 
சேர்த்து அகரா திகளின் வடிவத்தை முழுமைப் படுத்தினர்; 

(5) வினைச் சொற்களின் வேர்ச் சொற்களைத் தனி 
அடையாளமிட்டுக் காட்டி, அவ்வேர்ச் சொற்களிலிருந்து 
மற்ற வினையுருவங்கள் தோன்றுமாற்றை எடுத்துக் காட்டி 
யுள்ளனர். 

(6) தமிழ்ச் சொற்களுக்கு நேரான இலத்தீன்--போர்ச்சு 
கீசியம்--பிரெஞ்சு- ஆங்கிலம்--ஆகிய மொழிச் சொற்களை 
அறித்து கொள்ள வாய்ப்பு ஈந்தனர். 

. இப்படியாக, சொற் : பொருள் கூறும் கலைத்துறை, 
செய்யுள் நடையாலான நிகண்டுகளிலிருந்து தனிச் சொல் 

நடையாலான அகராதிகளாக மாறிப் பல்வகை வளர்ச்சிப் 
பருவங்களைப் படிப்படியாக எய்தியது. பத்தொன்பதாம் நூற் 
ண்டோடு, போர்ச்சுகீசியம், இலத்தீன், பிரெஞ்சு, செர்மனி 

முதலிய ஐரோப்பிய மொழிகளுடன் தமிழ் பிணைந்த அகரா திகள் 

புதிதாகத் தோன்றுவது நின்றுவிட்டது. இருபதாம் நூற்றாண் 
டில், ஆங்கிலத்தோடு தமிழ் பிணைந்த அகராதிகள் பலவும், 

- வடமொழி, இந்தி, மராத்தி, தெலுங்கு, சிங்களம், மலாய், 
யர்மா முதலிய ஆசிய: மொழிகளோடு தமிழ் பிணைந்த அகராதி 

கள். சிலவும், தமிழுக்குத் தமிழ் அகராதிகள் மிகப் பலவும்,
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ரூழ்சிய மொழியோடு தமிழ் பிணைந்த அகராதிகள் ஒரு சிலவும், 
இன்னும் பிறவும் தோன்றின - தோன்றிக்கொண்டேயிருக். 
கின்றன. , 

தமிழுக்குத் தமிழிலும், சொற்பொருள் கூறும் அகராதி 
களேயன்றி, தொடக்கத்தில் ' கூறியுள்ளாங்கு, தனி நூல்: 
அகராதி, தனித்துறையகராதி, கலைச்சொல் அகராதி, கலைக் 
களஞ்சியம், ஒப்பியல் மொழியகராதி, பழமொழியகராதி, 
புலவர் அகராதி, தொகையகராதி, தொடையகராதி முதலிய: 
பல்வகை அகராதிகள் இருபதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றித் 
தமிழ் மொழி வளங்கொழிக்கச் செய்தன. இன்னும் பல்துறை 
யகராதிகள் உருவாகிக் கொண்டுள்ளன. 

மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முத்திய தொல்காப்பியக் கால: 
முதல் இன்றுவரை யுள்ள தமிழ் அகராதிக் கலை வரலாற்றின்: 
சுருக்கம் இதுதான் ! விரிவு இந்நூல் முழுது மாகும். 

தொல்காப்பியம் 

இந்நூவி », சொற் பொருள் கூறும் துறையில் முதல் 
நூலாகிய தொல்காப்பியம் முதல் இன்று தோன்றிய அகராதி 
வரை ஆராய வேண்டும். அவ்வரிசைப்படி முதல்நூலாகிய 
தொல்காப்பியங் குறித்து இப்பகுதியில் சிறிது ஆய்வாம் ; 

தொல்காப்பியம் ஒரு மொழியிலக்கண நூல். தொல்: 

காப்பியர் என்னும் தமிழ்ப் பெரும் புலவரால் இயற்றப். 

பட்டதால் தொல்காப்பியம் என இஃது அழைக்கப்படுகிறது. 

ஆசிரியர் வரலாறு 

ஆசிரியர் தொல்காப்பியரின் வரலாறு பற்றி உறுதியாக 

ஒன்றும் வரையறுத்துக் கூறவியலாது. திருவள்ளுவர், 

ஒளவையார் முதலியோரின் '' பிறப்பு வளர்ப்புக் குறித்து . 

'என்னென்னவோ கதைகள் நடமாடுவது போன்றே தொல்: 

காப்பியர் பற்றியும் கதைகள் பல வழங்குகின்றன. இவர் குடிப்
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பெயர் *காப்பியம்' என்பதாம்; பழம் பெருங் காப்பியக் குடியில் 
தோன்றியதால், குடிப்பெயராலேயே இவர் தொல்காப்பியர் 
கான் அழைக்கப்பட்டாராம். 

அகத்தியரின் மாணாக்கர் பன்னிருவருள் தொல்காப்பியர் 

தலைமாணாக்கராம். அதங்கோட்டாசான், செம்பூட்சேய், வாய்ப் 
4யெனார், பனம்பாரனார், அவிநயனார், காக்கைப்பாடினியார், 

தற்றத்தனார் முதலியோர் தொல்காப்பியருடன் அகத்தியரிடம் 
கல்வி கற்றவர்களாம். இவர்கள் எல்லாருமே, தொல்காப்பியர் 
தொல்காப்பியம் இயற்றியது போல் ஆளுக்கோர் இலக்கண 
நூல் இயற்றினார்கள்; ஆனால் அவை நமக்குக் கிடைத்தில. 
இவர்தம் நூல்கட்கு முதல்நூலாக---ஆசிரியர் அகத்தியனாரால் 
இயற்றப்பட்டுத் திகழ்ந்த அகத்தியம் என்னும் தலைநூலே 
-நமக்குக் கிடைக்கவில்லையே, தொல்காப்பியமாவது மறையாது 

கிடைத்திருப்பது ஒருவகையில் நமது பெரும்பேறே. 

தொல்காப்பியர் தமது தொல்காப்பிய நூலை, *நிலந்தரு 
திருவிற் பாண்டியன்' என்னும் மன்னனது அவையில், தம் 
நட்புப் புலவராகிய அதங்கோட்டாசான் முன்னிலையில் அரங் 
கேற்றினாராம். இச்செய்திகளை, பன்னிரு படலம் என்னும் 
நூலிலுள்ள 

“ஆனாப் பேருமை அகத்தியன் என்னும் 
அருந்தவ முனிவன் ஆக்கிய மூதனால் 
போருக்தக் கற்றும் புரைதப வுணர்க்ே தார். 

நல்லிசை நிறுத்தத் தோல்காப்பியனும்.... 

என்னும் பாயிரப் பாடற் பகுதியானும், புறப்பொருள் வெண்பா 
மாலை என்னும் நூலிலுள்ள 

*மன்னி௰ சிறப்பின் வானோர் வேண்டத் 

தேன்மலை யிருந்த சீர்சால் முனிவரன் 

தன்பால் தண்டமிழ் தாவின் புணர்ந்த 
தன்னகுஞ் சீர்த்தித் தொல்காப்பியன்முதல் 
“பன்னிரு புலவகும்...... " saeerrece



அகரர.இக் :&896. வரலா£று.யா.து 2 மிமீ 

என்னும் பாட்ற். பகுதியானும்,: 'தொல்காப்பியருடன்: பயின்ற 
நண்பராகிய பனம்பாரனார் என்னும் புலவரால் சிறப்புப். பாயிர 
மாக இயற்றப். பெற்றுத் தொல்காப்பியத்துக்கு முன்னால் 

சேர்க்கப்பட்டுள்ள,, 

“வடவேங்கடந் தேன்குமரி 
ஆயிடைத் : 
தமிழ் கூறும் ஈல்லுலகத்து . 
வழக்குஞ் செய்யளும் ஆயிரு முதலின் 
எழுத்தஞ் சொல்லும் போகுளும் காடிச் 

செந்தமி ழியற்கை சிவணிய நிலத்தோடு 
மூந்துநூல் கண்டு முறைப்பட எண்ணிப் 

புலக் தொகுத் தோனே போக்கறு பனுவல் 

நிலந்தரு திகுவிற் பாண்டியன் அவையத் 

தறங்கரை காவின் நான்மறை முற்றிய 

அதங்கோட் டாசாற்கு அரில்தபத் தேரிக்து 

மமங்கா மாபின் எழுத்துமுறை காட்டி 

மல்குரீர் வரைப்பின் ஐந்திரம் நிறைந்த 

தொல்காப்பியன் எனத் தன்பெயர்: தோற்றிப் 

பல்புகழ் நிறுத்த படிமை யோனே” 

என்னும் பாயிரப் பாடலானும் ஓரளவு அறியலாம். 

தொல்காப்பியக் காலம் 

தொல்காப்பியரது காலத்தைத் திட்டவட்டமாக உறுதிப் 

படுத்துவதற்குரியி அகச்சான்று யாதொன்றுமிலது. நம் 

முன்னோர்கள் முறையாக வரலாற்றை எழுதி வைக்காததால் 

நேர்ந்த பெருங்குறையேஃயிது. இதனால், பெரும்பாலான 

மன்னர்கள்; புலவர்கள் முதலியோர்தம் காலத்தை இன்னமும் 

சரியாக. வரையறுத்துக் கூற முடியவில்லை. கரல வாராய்ச்சி 

ஓரளவு உய்த்துணர்வின் வாயிலாகவே : செய்யப்படுகிறது.
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-இத்திலையில்' தொல்காப்பியக் காலமும் உய்த்துணர்ந்தே 
(யூகித்தே;) உரைக்கப்படுகிறது. 

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன் தோன்றியகடைச் 
சங்கப் புலவர்களே யன்றி, அதற்கும் முன்தோன்றிய இடைச் 
சங்கப் புலவர்களும் இந்தத்தொல்காப்பியத்தைப் பயன் 
படுத்தினர். தொல்காப்பியம் அரங்கேற்றப்பட்ட பேவைக்குத் 
தலைமைதாங்கிய நிலந்தரு திருவிற் பாண்டியனும் தலைச்சங்க 
காலத்தைச் சேர்ந்தவனாக ஆராய்ச்சியாளர் சிலரால் அறிவிக் 

கப்பட்டுள்ளான். எனவே, எது எது எப்படியிருந்த போதிலும், 

இற்றைக்கு இரண்டாயிரத்து ஐந்நூறு ஆண்டுகட்கு முந்தியது 
தொல்காப்பியம் என உறுதியாகக் கூறலாம்; ஒரு தோற்றமாக 
மூவாயிரம் ஆண்டுகட்கு முந்தியது என்று மொழியலாம்) 
எனவே, தொல்காப்பிய.த்தின் - காலம் ஏறத்தாழ கி. மு. 1,000 

ஆகும். ஐயாயிரம் ஆண்டுக்கு முந்தியது என்று மொழிவாரு 
முளர். 

நூலின் அமைப்பு 

தொல்காப்பியம் நூற்பா (சூத்திர நடையாலானது. 
இஃது எழுத்ததிகாரம், சொல்லதிகாரம், பொருளதிகாரம் 
என்னும் மூன்று பெரும் பிரிவுகளையுடைய தென்பது முன்னரே 
கூறப்பட்டது. ஒவ்வோர். அதிகாரத்திலும் ஒன்பது இயல்கள் 
(உட்பிரிவுகள்) உள்ளன. ஆக மொத்தம் (9 % 927) இரு 
பத்தேழு இயல்களையுடையது தொல்காப்பியம். 

எழுத்ததிகாரத்தில் எழுத்திலக்கணமும். செொல்லதி 
காரத்தில் சொல்லிலக்கணமும், பொருளதிகாரத்தில் வாழ் 
வியல் இலக்கணமும்: யாப்பிலக்கணமும்  அணியிலக்கணமும் 
சொல்லப்பட்டுள்ளமை ஈண்டு மீண்டும் நினைவுகூர த் தக்கது. 

இவற்றுள் சொல்லதிகார த்திலுள்ள இடையியல் உரியியல் 
என்னும். இரு பகுதிகளிலும், பொருள திகாரத்திலுள்ள மரபியல் 
என்னும். பகுதியிலும் சொற்பொருள் கூறும் அகராதிக் கூறு 
அமைந்துள்ளது.. இனி முறையே அம்மூன்று . இயல்கள் 

குறிதீது ஆய்வாம்: *:
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இடையியல் 2: 

இடையியலில், மன், தில், கொன், உம், ஓ, ஏ, என, என்று, 
மற்று, எற்று, மற்றையது, மன்ற, தஞ்சம், அந்தில், கொல், 

எல், ஆர் குரை, மா, மியா, இக, மோ, மதி, இகும், சின்,.அம்ம,, 

ஆங்க, யா, கா, பிற, பிறக்கு, அரோ, போ, மாது, ஆக, ஆகல், 

என்பது, ஒள, எனா, என்று, ஒடு-முதலிய இடைச்சொற்கட்கு 

உரியபொருள்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாகச் 
சில இடைச்சொற்களின் பொருள்கள் வருமாறு 2 

*கொன்' என்னும் . இடைச்சொல், அச்சம், பயன் இல் 
லாதது, காலம், பெருமை என்னும் நான்கு ' பொருள் 

உடையதாம் : 

- அச்சம் பயமிலி காலம் பெருமையென்று 

.... அப்பால் நான்கே கொன்னைச் சொல்லே." 

என்பது தொல்காப்பிய நூற்பா. : :மன்ற' என்னும் சொல் 
லுக்குத் தேற்றம் (தெளிவு) என்று பொருளாம். தஞ்சம்” 
என்னும் சொற்கு எண்மை (எளிமை) என்று பொருளாம். 
(கொல்' என்னும் சொற்கு ஐயம் (சந்தேகம்) என்று 
பொருளாம் : 

மன்ற என்கிளவி தேற்றம் செய்யும்.” 

“தஞ்சக் கிளவி எண்மைப் போகுட்டே.'' 

“கோல்லே ஐயம்.” 

என்பன நூற்பாக்கள். இவ்வாறே மற்ற இடைச்சொற்களின் 
பொருள்களையும் தொல்காப்பிய இடையியலில் கண்டுகொள்க. 

எல்லா இடைச்சொற்களையும் எல்லாப் பொருள்களையும் ஈண்டுக் 
- கூறமுடியாது என்று தொல்காப்பியரே எழுதியுள்ளார். 

உரியிரால் : 

சொற்பொருள் கூறும் துறையில் மிகவும் இன்றி 

யமையாததான உரியியலில் *உறு” என்னும் சொல். முதலாக 

*எறுழ்' என்னும் சொல் ஈறாக நூற்றிருபது உரிச் சொற்கட்குப் 
ஐ. .கச



34 தமிழ்: அகரா.இக் கலை 

பொருள் கூறியுள்ளார் தொல்காப்பியர். மாதிரிக்காகச் சில 
"சொற்களின் பொருள்கள் வருமாறு : 

உறு, தவ, நனி என்னும் மூன்று உரிச்சொற்களும் “மிகுதி” 
(அதிகம்) என்னும் பொருள் உடையனவாம்: 

“உறுதவ ஈஉனியேன வர௨ மூன்றும் 
மிகுதி செய்யும்-போருள என்ப, 

என்பது நூற்பா. குரு, கெழு என்னும் சொற்கட்கு நிறம் 
என்று பொருளாம். செல்லல், இன்னல் என்னுஞ் சொற்கட்கு 
இன்னாமை (துன்பம்) என்று பொருளாம்: 

குருவும் கேழுவும் நிறன் ஆகும்மே,”” 
“சேல்லல் இன்னல் இன்னா மையே,”” 

என்பன நூற்பாக்கள். மேலும் சில சொற்பொருள் அறிவிக 
கும் நூற்பாக்கள் வருமாறு : ் ் 

“மல்லல் வளனே.'? (மல்லல்--வளம்) 

“மழவும் குழவும் இளமைப் பொருள. . 

சீர்த்தி மிகுபுகழ்.'” 
“மாலை இயல்பே '” 

“*கூர்ப்பும் கழிவும் உள்ளது சிறக்கும்.'” 
(உள்ளது சறத்தல்-- 11101011௦0) ் 

*கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொகுள,!!. . 
. *6தீர்தலும் தீர்த்தலும் விடற்பொகுட் டாகும் ™ 
“தடவும் கயவும் ௩ளியும்- பேருமை. ””' 
“பழுது பயம் இன்றே.'' (பயம்--நன்மை) 
முழுது என்கிளவி எஞ்சாப் பொருட்டே.!” 

“வம்பு நிலையின் மை.'” 
“மாதர் காதல்.”
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*புலம்பே Bahco.” 

“வெம்மை வேண்டல்.'” (விருப்பம்) 

“*வறிது சிறிது ஆகும்.'” 
ஏற்றம் நினைவும் துணிவும் ஆகும்.” 

*பையுளும் சிறுமையும் நோயின் போருள.'” 

எய்யாமையே அறியாமையே.'' 

'தெவ்வுப் பகையாகும்.” 

“செழுமை வளஞும் கொழுப்பும் ஆகும். ” 

“விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும். இடும்பையும்.'' 

“தருவி தொகுதி.” (கூட்டம்) 

“இலம்பாடு, ஒற்கம் ஆயிரண்டூம் வறுமை." 

“Gu நாம் உரும் என வகுஉக் கிளவி 

ஆமூறை மூன்றும் அச்சப் போகுள.'” 

“வாள் ஒளிமாகும்.” 

1 உசாவே சூழ்ச்சி.” ( ஆலோசனை) : 

“வயா என்கிளவி வேட்கைப் பெருக்கம்.” 

-தறுப்பும் சிவப்பும் வேகுளிப் Gun gen.” 

புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி,” 

(யாணர். புதுவருவாய்) 
-யாணுக் கவினாம்.'” (யாணு--அழகு) 

ஐ வியப்பு ஆகும்.” 

“வையே கூர்மை.” 

எறுழ் வலி ஆகும்.'' 

மேலுள்ள நூற்பாக்களில் பல வளமான அரிய “ அழகிய 

பூதிய சொற்களையும் அவற்றின் பொருள்களையும் கண்டோம்;
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அரிய சொற்கட்கிடையே தீர்தல், தீர்த்தல், பழுது, முழுது, 
செழுமை 'ஆகிய எளிய சொற்களையும் கண்டோம்; நமக்கு 
எளியனவாகத் தோன்றும் இச்சொற்கள் தொல்காப்பியர் 
காலத்தில் அரியனவாகக் கருதப்பட்டன. போலும், மற்றும், 
தொல்காப்பியர் *கடி' என்னும் ஓர் உரிச் - சொல்லுக்குப் 
பன்னிரண்டு பொருள்கள் கூறியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்க 

தாகும் : 

கடி என் கிளவி 

வரைவே கூர்மை காப்பே புதுமை 

விரைவே விளக்கம் மிகுதி சிறப்பே 
அச்சம் முன்தேற்று ஆயீ ரைந்தும் 

மேய்ப்படத் தோன்றும் போகுட்டா கும்மே 

ஐயமூம் கரிப்பும் ஆகலும் உரித்தே,” 

இத் - நூற்பாவில் கடி என்னும் சொற்கு உரிய 
பன்னிரு பொருள்களைக் காணலாம், 

இப்பகுதியில் எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ள சொற்களுள் 

சில சொற்கட்கு எல்லாரும்: அறிந்த பொருள் கூறப்பட 
வில்லையே என்று சிலர் கேட்கலாம்; எடுத்துக் காட்டாக, கடி 
என்னும் சொல்லுக்குக் “கடித்தல்' என ஒரு: பொருளும் 
உண்டே--அது தொல்காப்பிய நூற்பாவில் கூறப்படவில்லையே 
என்றும், மாலை என்னும் சொல்லுக்கு மாலை நேரம் எனவும் 
ஒரு . பொருள் உண்டே-- அது கூறப்படவில்லையே...." மாலை, 

இயல்பே' என இயல்பு (தன்மை) என்னும் பொருள் மட்டுந் 
தானே கூறப்பட்டிருக்கிறது என்றும் கேட்கலாமல்லவா ? 
இதற்குத் தக்க விடை வருமாறு : 

கடித்தல் எனப் பொருள்படும் இடத்தில் கடி என்னும் 
சொல் வினைச்சொல்லாகும்; வரைவு, கூர்மை முதலிய பொருள்: 

படும்போது கடி என்னும் சொல் உரிச்சொல்லாகும். மாலை. 
நேரம் எனப் பொருள்படும் இடத்தில் மாலை என்னும் சொல். 
காலப். பெயர்ச்சொல்லாகும்; இயல்பு என்று பொருள்படும் 
போது. மாலை என்பது உரிச்சொல்லாகும். இந்தப் பகுதியேர்.
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உரியியல். எனவே, சொற்கள் உரிச்சொற்களாக இருக்கும் 
நிலைக்கு மட்டுமே உரியியலில் பொருள். கூறப்படும். 

தொல்காப்பியர் உரியியலில் நூற்றிருபது சொற்களையும் 
அவற்றிற்குப் பொருளாகப் (அர்த்தமாகப்) பல சொற்களையும் 
கூறிவிட்டு, இறுதியில் பின்வருமாறு தெரிவித்துள்ளார் : 

**எடுத்துக் கூறியுள்ள சொற்களைப் புரிந்துகொள்வதற்காக 
அவற்றின் பொருள்களாகச் சொல்லப்பட்டுள்ள சொற்களும்: 
சிலருக்குப் புரிய வில்லையென்றால், அவற்றிற்கும் நான் பொருள் 
சொல்லிக் கொண்டிருக்க முடியாது; அப்படிச் சொல்வதானால் 

அதற்கு எல்லையே யிராது; எனவே, ஒருவனுக்கு ஒரு சொல் 

லும் அதன் பொருளும் புரியவில்லை என்றால், அவனுக்குப் 
பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர், நன்றாகத் தெரிந்த வேறு ஓர் 
எளிய சொல்லின் தணைகொண்டோ--அல்லது--கண்ணுக்குத் 
தெரியும் ஓர் உருவப் பொருளைக் காட்டி அதன் துணை 
கொண்டோ விளக்கலாம். ஆசிரியர் எவ்வளவுதான் முயன்று 
உணர்த்தினும், கற்பவரின் உணரும் ஆற்றலையும் பொறுத்தே 
பொருள் புலப்பாட்டில் வெற்றி கிடைக்கும். '--என்று தொல் 
காப்பியர் மொழிந்துள்ளார். இதனை, 

*பொகுட்குப் போருள் தேரியின் அதுவாம் பின்றே.'” 

**பொருட்குத் திரிபில்லை உணர்த்த வல்லின்,'' 

“உணர்ச்சி வாயில் உணர்வோர் வலித்தே.'” 

என்னும் உரியியல் நூற்பாக்களால், உணரலாம், இக்காலக் 
கல்வியில் சொல்லுக்குப் பொருள் கூறும் முறைபற்றிப் 
பயிற்று முறை ( போதனாமுறை) நூல்களுள் பல வழிகள் 
கூறப்பட்டுள்ளன; அவற்றுடன், மேலுள்ள தொல்காப்பிய 

நூற்பாக்களையும் கருத்திற் கொள்வது கல்வியுலகத்திற்குக் 
கடமையாகும். 

மரபியல் : 

மரபியல் தொல்காப்பியப் பொருளதிகார த்தின் இறுதியில் 
உள்ளது. இன்னும் கேட்டால், தொல்காப்பிய முழு நூலின்
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"இறுதிப் பகுதியே மரபியல்தான். மரபியவிலும் சொற்பொருள் 
கூறும் துறைக்கூறு அமைந்துள்ளது. மரபு என்னும் சொல் 
லுக்கு ஈண்டு முறைமை.அல்லது. வழக்கமுறை என்று பொருள் 
கொள்ளலாம்; அஃதாவது, இதையிதை இப்படியிப்படித்தான் 
சொல்வது முறை--இதையிதை இப்படியிப்படித்தான் செய்வது. 
வழக்கம்--என்று வகுத்துக்கொண்டு உலக வழக்கில் பின்பற்றி 
வருகிறோமல்லவா ? : அதற்குத்தான் மரபு' என்று பெயராம். 
எ்௫த்துக்காட்டாக, மிகச் சிறிய கோழியைக் கோழிக் குஞ்சு 
என்று. சொல்வதுதான் மரபே தவிர, கோழிக் குட்டி என்று 
சொல்வது மரபன்று; மிகச் சிறிய யானையை யானைக் குட்டி 
என்று சொல்வது மரபே தவிர, யாணைக்குஞ்சு என்று சொல்வது 
மரபன்று. 

2 தொல்காப்பியர் மரபியலில் இதையிதை இப்படி மிப்படித் 
தான் சொல்லவேண்டும் என்ற முறையில் பலவகைப் 
பொருள்கட்குரிய மரபுச் சொற்களைக் கூறியுள்ளார். : ஆனால், 
ஆசிரியர் காலத்தில் வழங்கிய. சில.மரபு முறைகள் பிற்காலத் 
தில் .மாறிப்போக, வேறு விதமாகவும் வழங்கப்படுகின்றன. 
ஆம்! கால வெள்ளத்தில் மிதந்து கலித்துச் செல்லும் உயிருள்ள 
மொழியின் போக்கை முற்றிலும் யாரே தடுக்க முடியும் ? 

இனி மரபியலின் மாதிரிக்காகச் சில மரபுச் சொற்களைக் 
காண்போம்: பறவை-விலங்குகளின் இளமை நிலையைக் 

குறிக்கும் பெயர்கள் முதல் நூற்பாவில் கூறப்பட்டுள்ளன. 
; அப்பப். வருமாறு : 

*மாற்றருஞ்.சிறப்பின் மரபியல் கிளப்பிற் 
பார்ப்பும்: பறமும் குட்டியும் குருளையும் 

கன்றும் பிள்ளையும் மகவும் மறியம் என்று 
ஒன்பதும் குழவியோடூ இளமைப் பேயரே.” 

.இவற்றுள்ளும், பார்ப்பு, பிள்ளை என்னும் இரு பெயர். 
க்ளும் பறவை, . ஊர்வன என்னும் இர்ண்டு. 'இனங்களின் 

இளமை. நிலையைக் குறிக்கும் பெயர்களாம் :-
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அவற்றுள், 
பார்ப்பும் பிள்ளையும் பறப்பவற்று. இளமை.” 

“தவழ்பவை தாமும் அவற்றோர் அன்ன.” 

என்பன நூற்பாக்கள், மூங்கா (கீரி), வெருகு (பூனை), எலி, 

அணில் இந்நான்கிற்கும் குட்டி, பறழ் என்னும் இளமைப் 
பெயர்கள் உரியனவாம் : 

*மூங்கா வேகுகுஎலி மூவரி அணிலோடு 

ஆங்கவை நான்கும் குட்டிக்கு உரிய.” 

.. பறழ் எனப்படினும் உறழாண் டில்லை.'' 

என்பன நூற்பாக்கள். நாய், பன்றி, புலி, முயல், நரி ஆகிய 
வற்றிற்குக் குருளை, குட்டி, பறழ் என்னும் இளமைப் பெயர்கள் 
உரியனவாம். இவற்றுள் நாய் தவிர மற்றவற்றிற்குப் பிள்ளை 

என்னும் இளமைப் பெயரும் உரியதாம் : 

நாயே பன்றி புலி முயல் கான்கும் 
ஆயுங் காலைக் குருளை என்ப” 

“நரியும் அற்றே காடினர் கோளினே.” 

“குட்டியும் பறழும் கூற்றவண் வரையார்.” 

பிள்ளைப் பேயரும் பிழைப்பாண் டில்லை 
கொள்ளுங் காலை காயலங் கடையே.” 

என்பன நூற்பாக்கள். இப்படியே மற்ற மற்ற விலங்குகட் 

குரிய மற்ற மற்ற இளமைநிலைப் பெயர்கள் விரிவாகக் கூறப் 
பட்டுள்ளன. பின்வரும் நூற்பாவில் பறவை-- விலங்குகளின் 
ஆண்பாற் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன : 

'“எருதும் ஏற்றையும் ஒருத்தலம் களிறும் 
“ சேவும் சேவலும் இரலையும் கலையும் 

மோத்தையும் தகரும் உதளும் அப்பரும் 
போத்தும் கண்டியும் கடூவனும் பிறவும் 
யாத்த ஆண்பாற் பேயரென மொழ்ப.''



40 குமிழ் ௮கரசஇக் கலை 

பின்வரும் நூற்பாவில் பறவை-விலங்குகளின் பெண்பாற் 
பெயர்கள் பேசப்பட்டுள்ளன ₹ 

““பேடையும் பேடையும் பெட்டையும் பேண்ணும் 
மூடும் நாகும் கடமையும் அளகும் 
மந்தியும் பாட்டியும் பிணையும் பிணவும் 
அந்தம் சான்ற பிடியோடூ பேண்ணே.'' 

இவற்றுள் இந்த இந்தப் பெயர்கள் இந்த இத்த ஆண் 
பறவைக்கும், ஆண் விலங்கிற்கும் உரியன என்றும், இன் 
னின்ன பெயர்கள் இன்னின்ன பெண் பறவைக்கும், பெண் 
விலங்கிற்கும் உரியன என்றும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

இன்னின்ன பறவை-- விலங்குகளோடு இன்னின்ன 
மரபுப் பெயர்களைச் சேர்த்துச் சொல்ல வேண்டும் எனத் 
தொல்காப்பியரால் கூறப்பட்டிருப்பவற்றுள் பல வழக்காறுகள் 
இக்காலத்தில் இல்லை. எனவே, மேலுள்ள தொல்காப்பிய 
நூற்பாக்களைப் படிக்கும்போது நமக்கு வியப்பும் வேடிக்கையும் 

தோன்றுகின்றன. 

மற்றும், மரபியலில் மரம்--புல்வகைகளைப்பற்றியும் சில 
செய்திகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. வெளி வயிரம் உடையது 
“புல்' எனப்படுமாம். உள் வயிரம் உடையது மரம் எனப்படு 
மாம். தோடு, மடல், ஓலை, ஏடு, இதழ், பாளை, ஈர்க்கு, குலை 
முதவியன புல்லின் உறுப்புக்களாம். இலை, முறி, தளிர், 

தோடு, சினை, குழை, பூ, அரும்பு, நனை முதலியன மரத்தின் 
உறுப்புக்களாம் ் 

“புறக் காழனவே புல்லேனப் uBio." 

அகக் காழனவே மரமேனப் படூமே.'' 

“தோடே மடலே ஓலை என்றா 
எடே இதழே பாளை என்றா 

ஈர்க்கே குலையே நேர்ந்தன பிறவும் 

புல்லோடூ வருமேன்ச் சொல்லினர் புலவர்.''
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இலையே மூறியே தளிரே தோடே 
சினையே குழையே பூவே அரும்பே 

னையே உள்ளுறுத் தனையவை யெல்லாம் 

மானோ வருஉங் கிளவி யேன்ப”” 

என்பன நூற்பாக்கள். இச்சொல் வளங்களை அறியும்போது 

உள்ளத்தில் உவகை கஊற்றெடுக்கின்றதன்றோ? தோடு, 
மடல், ஓலை, ஏடு, இலை, முறி முதலிய சொற்களைக் குதிக்க 

ஆங்கில மொழியில் 1௦87 என்னும் ஒரே சொல்தான் உள்ளமை 

ஈண்டு ஒப்புநோக்கற்பாற்று. 

மற்றும், ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு 
என்னும் எண்களால் சுட்டப்படும் ஒரு சார் தொகைப் 
பெயர்கள் மரபியலில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன?:-- 

ஓர் அறிவு என்பது உற்றறியும் (தொட்டுணரும்) தோல் 
அறிவு; ஈரறிவு என்பன அதனோடு (தோல் அறிவோடு) 
தாக்கறிவு; மூவறிவு என்பன அவற்றோடு மூக்கறிவு; நாலறிவு 
என்பன அவற்றோடு கண்ணறிவு; ஐயறிவு என்பன அவற்றோடு 
'செவியறிவு; ஆறறிவு என்பன அவற்றோடு மன அறிவு : 

“ஒன்றறி வதுவே உற்றறி வதுவே 
- இரண்டறி வதுவே அதனொடூ காவே 

மூன்றறி வதுவே அவற்றோடூ மூக்கே 

நான் கறி வதுவே அவற்றொடு கண்ணே 

ஐந்தறி வதுவே அவற்றோடூ சேவியே 
ஆறறி வதுவே அவற்றோடூ மனனே 

கேரிதின் உணர்ந்தோர் நேறிப்படூத் தினரே..'' 

என்பது நூற்பா. ஓரறிவுடைய உயிர்கள் புல், மரம் முதலியன. 
சுரறிவுடையவை நந்து (நத்தை), முரள் (இப்பி) முதலியன. 
மூவறிவின சிதல் (கறையான்), எறும்பு முதலியன. நாலறிவின 
நண்டு, தும்பி முதலியன. ஐயறிவின மா(விலங்கு), புள் 
(பறவை) முதலியன. ஆறறிவின மக்கள், ஒருசில உயர் அறி 
வுடைய விலங்குகள் முதலிய உயிர்கள் :



42 SAD. அகரா.இக் கலை 

புல்லும் மரனும் ஓரறி வினவே 

பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே.”' 

“நந்தும் மூரளும் ஈரறி வினவே 
பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே.'' 

'*சிதலும் எறும்பும் மூவறி வினவே 
பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே.” 

நண்டும் தும்பியும் நான்கறி வினவே 
பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே,” 

“மாவும் புள்ளும் ஐயறி வினவே 

பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே.'' 

“மக்கள் தாமே ஆறறி வுயிரே 

பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே,”” 

“ஒருசார் விலங்கும் உளவேன மோழிப."” 

என்பன நூற்பாக்கள். இப்படி இன்னும் பல பெயர் விளக் 
கங்கள் மரபியவில் தரப்பட்டுள்ளன. 

முப்பேரும் பிரிவுகள் 

தொல்காப்பியத்திற்குப் பின்னெழுந்த நிகண்டு நூல்கள் 
மூன்று பெரும் பிரிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு தோன்றி 

_ யனவாம். அம்: முப்பெரும் பிரிவுகள் தொல்காப்பியத்தி'. 
லிருந்தே உறிஞ்சி எடுக்கப்பட்டன. ,அவ்விவரம் வருமாறு: .' 

மேலே, தொல்காப்பிய இடையியல், உரியியல், மரபியல்: 
ஆகியவற்றிலிருந்து சில சொல்--பெயர்--பொருள் விளக்கங் 
களைக் கண்டோம், கூர்ந்து நோக்குவோர்க்கு, அச்சொல்-- : 
பெயர்--பொருள் விளக்கங்களில் மூன்று கூறுகள் இலைமறை: 
காய்களாக மறைந்து கிடப்பது புலனாகும். அவையாவன? 

(1) சில விடங்களில் ஒரே பொருளைக் குறிக்கும் பல: 
பெயர்கள் (சொற்கள்) கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்
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STLt16,—dGH creiraynd ah Gurgins GMsa, 2m, 
தவ, நனி என மூன்று சொற்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன; . 
பெருமை என்னும் ஒரு பொருளைக் குறிக்க, தட, கய; தளி: 
என்னும் மூன்று சொற்களும், அச்சம் என்னும் ஒரு பொருளைச் 
சுட்ட, பே, நாம், உரும் என்னும் மூன்று சொற்களும், கூறப்- 
பட்டுள்ளன. இவை ஒரு பொருளைக் குறிக்கும் பல பெயர்கள்: 
(சொற்கள்) ஆகையால் இவற்றிற்கு 'ஒரு பொருள் பல்: 
பெயர்த் தொகுதி' எனப். பெயர் கொடுக்கலாம். 

(2) சில இடங்களில் ஒரு சொல்லுக்குப் பல பொருள்கள்” 
(அர்த்தங்கள்) தரப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக,-- 
ஏற்றம் என்னும் ஒரு சொல்லுக்கு நினைவு, துணிவு என்னும் 
இருபொருள்களும், விழுமம் என்னும் ஒரு சொல்லுக்குச் சீர்மை, 
சிறப்பு, இடும்பை என்னும் மூன்று பொருள்களும் சொல்லப்: 
பட்டுள்ளன. கடி என்னும் ஒரே சொல்லுக்கு வரைவு, கூர்மை. 
முதலிய பன்னிரண்டு பொருள்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. ஒரு. 
சொல்லுக்குப் பல பொருள்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால். 
இன்னவற்றிற்கு ஒரு சொல் பல்பொருட் பெயர்த் தொகுதி' 
எனப் பெயர் தரலாம். சொல்லுக்குப் பொருள் கூறும்: 

(பீரு) பகுதியாகிய இதிலேயே, ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு: 
பொருள் கூறியிருப்பதையும் அடக்கிக் கொள்ள வேண்டியது: 
தான்! 

(5) சில இடங்களில் பல பொருள்களின் கூட்டமாகிய: 
தொகைப்பெயர்கள்-- அஃ தாவது-- எண்ணிக்கையால் குறிக்கப் 
படும் பெயர்கள் , விளக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக,-- : 

மூன்று என்னும் எண்ணால் சுட்டப்படும் “மூவறிவு' என்னும்: 
தொகைப் பெயர், தொடு அறிவு, நாக்கறிவு, மூக்கறிவு: 
என்னும் . பல பொருள்களின் கூட்டத்தைக் குறிக்கிறது. 
அதேபோல், தொடு அறிவு, நாக்கறிவு, மூக்கறிவு, கண்ணறிவு,. 
செவியறிவு என்னும் பல பொருள்களின் கூட்டத்தை !ஐயறிவு” 
என்னும் தொகைப் பெயர் குறிக்கிறது. பல பொருள்களின் 
கூட்டத்தைக் குறிக்கும் ஒரு தொகைப் பெயராக இருத்தலின் 
இன்னவற்றிற்குப் ;பல்பொருட் கூட்டத்து ஒரு பெயர்த். 

. தொகுதி' எனப் பெயர் அளிக்கலாம்.
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மேற் கூறப்பட்டுள்ள முப்பெரும் பிரிவுகளின் அடிப்படையி 
“லேயே, .கிடைத்திருக்கும் நிகண்டுகளுள் முதல் நிகண்டாகிய 
“சேந்தன் திவாகர நிகண்டு அமைந்துள்ளது. அதைப் பின் 
பற்றியே மற்ற நிகண்டுகளும் அமைந்துள்ளன. இவ் 
வரங்கள் திவாகர நிகண்டைப் பற்றிய! தனித் தலைப்பின் கீழ்ப் 
வின்னர் விரிவாக விளக்கப்படும். ' 

ஆட்சியும் மாட்சியும் 

இப்போது உலகமொழி எனப் புகழ்ந்து போற்றப்படுகிற 
ஆங்கில மொழியே ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குள் தான் உருவாகி 
இந்த உயர் நிலையை அடைந்துள்ளது. ஆனால் தமிழ் மொழி 
யில் மூவாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்பே தொல்காப்பியம் 

ன்னும் உயர்தனிப் பெருநூல் தோன்றியுள்ளதென்றால், 
தமிழ் மொழியின் தொன்மையும் வன்மையும் சொல்லி 
முடியுமா? இன்னும் கேட்டால், *நூல் வல்ல புலவர்கள் 
இவ்வாறு இயம்பியுள்ளனர் - அறிஞர்கள் அவ்வாறு 
அநதிவித்துள்ளனர்' என்றெல்லாம் பல விடங்களில் தொல் 
காப்பியரே கூறியிருப்பதத நோக்கின், தொல்காப்பியத்திற்கு 
மழன்பே பெரு நூல்கள் பல தோன்றியிருந் தமை புலனாகும். 

.- ஆகவே, தமிழின் தொன்மைக்கு எல்லையே யில்லை என்பது 
“தெளிவு. தோன்றியிருந்த பெரு நூல்கள் எங்ஙனமோ 
அழிந்துபோக, தொல்காப்பியம் ஒன்றே நிலைத்து நின்றதால் 
அதனையே பின்வந்த தமிழ்ப் புலவோர் பலரும் போற்றிக் 

கையாண்டனர். இடைச் சங்கத்திலும் கடைச்சங்கத்திலும் 
தொல்காப்பியமே ஆட்சி செலுத்தியது. தொல்காப்பிய 
இலக்கணத்தைப் பின்பற்றியே அனைவரும் நூல் இயற்றினர். 
படித்தவர்கள் என்றால், அவர்கள் தொல்காப்பியம் படிக்காமல் 

இருந்திருக்க முடியாது. 

  

'தொல்காப்பியத்தின் ஆட்சியும் மாட்சியும் பெருகவே 

அதற்கு உரைகள் பல தோன்றின. ஒரு நூலுக்கு எழுதப் 
wearer உரைகளின் எண்ணிக்கை அதன் ஆட்சிக்கும் 
மாட்சிக்கும் தக்க சான்றாகும். தொல்காப்பிய நூலுக்கு இளம்
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பூரணர், பேராசிரியர், கல்லாடர், சேனாவரையர், நச்சினார்க். 

'கினியர், தெய்வச்சிலையார், சிவஞான முனிவர் முதலிய 
பழம் பெரும் புலவர்கள் இயற்றியுள்ள உரைகள் தரம் நிறைந். 
தவை. பத்தொன்பது--இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தோன்றிய: 
பேரறிஞர்கள் சிலரும் தொல்காப்பியத்திற்கு உரை வகுத். 
துள்ளனர். இஃதன்றி, வேறு .சில நூல்களின் உரையிலும்: 

தொல்காப்பிய நூற்பாக்கள் மேற்கோளாக எடுத்துக் காட்டப் 
பட்டுள்ளன. எட்டாம் நூற்றாண்டில் சேந்தன் திவாகர 

நிகண்டு இயற்றிய திவாகர முனிவரும், பதின் மூன்றும்: 
நூற்றாண்டில் நன்னூல் என்னும் இலக்கண நூல் யாத்த. 

பவணந்தி முனிவரும் தத்தம் நூல்களினிடையே தொல்காப்பிய 
நூற்பாக்கள் சிலவற்றை அப்படியே எடுத்துச் சேர்த்துக் 
கொண்டுள்ளனர். பிற்காலத்திய ஆசிரியர்கள் சிலரும் இப் 

பாதையில் சென்றுள்ளனர். 

இவ்வாறு தமிழ்ப் புலவோர் பலரும், குறிப்பிட்ட தொல்: 
காப்பிய இலக்கணத்தைப் பின்பற்றித் தமிழ் மொழியை 
வளர்த்து வந்ததனால், ஆங்கில, மொழியில் நூற்றாண்டுக்கு. 
நூற்றாண்டு தோன்றிய நூல்களினிடையே, இது வேறு 
மொழியோ அது வேறு மொழியோ என்று ஜஐயுறக் கூடிய: 

அளவிற்கு நடைவேறுபாடு காணப்படுவதுபோல், மூவாயிரம். 

ஆண்டுகட்கு முன் தோன்றிய தொல்காப்பிய நூல் நடைக்கும். 
இன்று தோன்றும் தமிழ்நூல் நடைக்கு மிடையே பெருத்த. 
வேறுபாடு காணப்படவில்லை. இது தமிழ் மொழிக்கும் ஒரு, 
சிறப்பே யாகும். . 

இடைவேளி நூல்கள் 

கிடைத்திருக்கும் தமிழ் நூல்களுள் சொற்பொருள் கூறும். 

துறையில் முதல்நூல் தொல்காப்பியம்; இரண்டாவது நூல்: 
சேந்தன் திவாகரம், தொல்காப்பியமோ கி. மு, ஆயிரம். 

ஆண்டுகட்குமுன் - அஃதாவது - மூவாயிரம் ஆண்டுகட்கு முண் 
தோன்றியது; சேந்தன் திவாகரமோ கி. பி. எட்டாம் நூற் 

ரண்டில் - அஃதாவது - ஆயிரத்து இருநூறு ஆண்டுகட்கு,
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மூன். தோன்றியது. அப்படியெனில், இரண்டுக்கும் நடுவே 

.ஆயிரத்தெண்ணூறு -: அல்லது - ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் 
ஆண்டுகால இடைவெளி . உள்ளமை புலனாகும்... இந்தப் 

“பசிபிக்' இடைவெளியில், தொல்காப்பியம் போன்ற இலக் 

கண நூல்கள் பலவும், சேந்தன் திவாகரம் போன்ற நிகண்டு 
நூல்கள் பலவும் கட்டாயம் தோன்றியிருக்கத்தான் வேண்டும். 
நமது -தீப்பேராக அவையெல்லாம் கிடைக்கவில்லை ஆயினும், 

நிகண்டு (கலைக் கோட்டுத் தண்டு), ஆதிதிவாகரம் என்னும் 
.இருநிகண்டு நூல்களின் பெயர்கள் மட்டும். தெரிகின்றன) 

நூல்கள் கிடைத்தில. அவற்றுள் முதலில் நிகண்டு கலைக் 
'கோட்டுத் தண்டு என்னும் நூல் பற்றிய குறிப்பு வருமாறு. 

நிகண்டு (கலைக்கோட்டுத் தண்டு) 

நன்னூல் என்னும் இலக்கண நூலின் பாயிரப் பகுதியில் 
ூல்கட்குப் பெயர் வைப்பதற்குரிய பல பொருட்டுக்கள் 
(காரணங்கள்) சொல்லப்பட்டுள்ளன; இறுதியில், இடுகுறியாகப் 
'டுபயர் - வைப்பதும் உண்டு என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. 
இடுகுதி என்றால், ஒரு பொருட்டும். (காரணமும் ) இன்றி, 

அதாவது ஒரு பெயர் வைத்துத் தீரவேண்டுமே என்பதற்காக 
இடப்பட்ட பெயர் ஆகும். நமக்கு ஒரு பொருளினது பெயரின் 

- பொருட்டுத் தெரியவில்லை யென்றால், அதை இடுகுறிப் பெயர் 
அன்று “சொல்லவேண்டியதுதான்' போலும்! இது பற்றிய 
நன்னூல் நூற்பா வருமாறு :— 

“appa கருத்தன் அளவு மிகுதி 

போகுள் சேய்வித்தோன் தன்மை முதல் நிமித்தினும் 
இடகுறியானும் நாற்கு எய்தும் பேயரே' - 

_, இத்நூற்பாவிற்கு, உரை. யெழுதிய 'மயிலைநா தர். என்னும் 
உரையாசிரியர், முதனூல், கருத்தன், அளவு, மிகுதி, பொருள்; 
'செய்வித்தோன், _ தன்மை ஆகிய நிமித்தங்களால் ' (காரணங் 

- களால்) பெயர். பெற்றமைக்கு  எடுத்துக்காட்டாகச்' சிற்சில 
ஷூல்களின் பெயர்களைக் குறிப்பிட்டுவிட்டு, இடுகுநியால் :பப்யர்
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பெற்ற, நூலுக்கு  எடுத்துக்காட்டாகப்' பின்வருமாறு எழுதி - 
புள்ளார் : 

“இடுகுறியாற் பெயர் பெற்றன நிகண்டு நூல், கலைக்கோட்டுத் 
தண்டு முதலாயின! - 

இதே நூற்பாவின் உ ரையில் சங்கர நமச்சிவாயர் என்னும். 
உரையாசிரியர் பின்வருமாறு எழுதியுள்ளார் :- 

“இடுகுறியாற் பெயர் பெற்றன நிகண்டு கலைக் கோட் டுத் தண்டு 
முதலாயின.” 

நன்னூலின் . 'உரைகளிலேயன்றி, இறையனார் அகப் 
பொருள்' என்னும் களவியல் இலக்கண நூலின் உரையிலும் 
பின்வருமாறு எழுதப்பட்டுள்ளது :-- 

**இடுகுறியாற் பெயர் பெற்றன நிகண்டு நூல் கலைக் கோட்டத் 
தண்டு என இவை.'' . 

இவ்வாறு : நன்னூல் உரையிலும், இறையனார் அகப் 
பொருள்... என்னும் களவியல் உரையிலும் எழுதப்பட்டிருப்ப 
குற்குத். தக்க சான்று பகர்வதுபோல், *நிகண்டன் : கலைக் 
கோட்டுத் தண்டனார்' என்னும் சங்க காலப் புலவர் ஒருவரின் 
பெயர் அடிபடுகிறது. நற்றிணை என்னும் சங்க இலக்கியத்தி 
லுள்ள **கானல் மாலைக் கழிநீர் மல்க'' என்று தொடங்கும் 
992 ஆம் : பாடல் -இவர் பாடியதே. இப்பாடல் ஒன்றின் 
'வாயிலாகத்தான் இவர் தமிழ் மக்கட்கு அறிமுகமாகி யுள்ளார். 
தற்றிணைக்குப் பின்னத்தூர். ௮. நாராயணசாமி ஐயர் 
அவர்கள் எழுதிய உரை நூற் “பதிப்பின் முற்பகுதியில், 
பாடினோர் வரலாறு என்னும் தலைப்பில், நிகண்டன் கலைக் 
கோட்டுத் தண்டனார் : பற்றிப் பின்வருமாறு எழுதப் 
பட்டுள்ளது : ் 

வப கொம்பை நிமிர்த்திக் கைக் கோலாகக் கொண்டமையால் 

இவர். கலைக். கோட்டுத் தண்டன் எனப்பட்டார். இவரது: இயற்' 

பயர் புலப்படவில்லை. . நிகண்டன் என்ற அடைமொழியால் இவர் 

தமிழில் நிகண்டொன்று செய்தாரென்று Refine: அதுவே Seve.
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கோட்டுத் தண்டு எனப்படுவது. இதனை இ௫ருறிப் பெயரென்று 

கொண்டார் களவிய”-லுரைகாரரும் நன்னூல் விருத்தியுரைகாரரும் 

(தந். 49). அது இதுகாறும் ெளிவத்திலது. இவர் நெய்தலைச் 

சிறப்பித்துப் பாடியுளளார். இலர் பாடியது நற்றிணை 382 ஆம் 

பாட்டு.” 

இந்தப் பகுதி அப்படியே 'அபிதான சிந்தாமணி' என்னும் 
நூலிலும் உள்ளது. *கலைக் களஞ்சியம்' என்னும் நூலிலோ 
பின்வருமாறுள்ளது : 

“நஇகண்டன் கலைக் கோட்டுத் தண்டர் : சங்க காலப் புலவர். 

நிகண்டு, கலைக் கோட்டுத் தண்டு என்பவை இடு ருறியாற் பெயர் 

பெற்ற நூல்களென நன்னூல் விருத்தியுரை (நன், பாயிரம் : 49) 

கூறும். இந்த நூல்களுக்கும் இவருக்கும் ஏதாவது தொடர்புண்டோ 

என்பது ஆராயத்தக்கது. (நற். 882.) 

மேலே எடுத்துக் காட்டப்பட்டவற்றுள் நன்னூல் உரையும் 
களவியல் உரையும், *நிகண்டு நூல் என்பது ஒரு தனி நூல்; 
கலைக் கோட்டுத் தண்டு என்பது மற்றொரு தனி நூல்” என்னும் 
பொருள்பட உள்ளன. அபிதான சிந்தாமணி, நற்றிணை 
உரையின் முற்பகுதி ஆகியவையோ, *நிகண்டு என்பதும் கலைக் 
கோட்டுத் தண்டு என்பதும் ஒரே நூல்தான்-- அஃ தாவது-- 
கலைக்கோட்டுத் தண்டு என்பது ஒரு நிகண்டு நூல்” என்னும் 
கருத்துப்படக் கூறியுள்ளன. இவ்விரு-வேறு கருத்துக்களுள் 
எது உண்மையானது ? * ; 

திகண்டன் கலைக் கோட்டுத் தண்டனார் என்பது 
புலவரைச் சுட்டுவ தால், அவர் நிகண்டு நூல் என ஒரு நிகண்டு 
நூலும், கலைக் கோட்டுத் தண்டு 'என ஒரூ நிகண்டு நூலுமாக 
இரண்டு நிகண்டுகள் எழுதியிருக்கமாட்டார்; அல்லது, இரண்டும் 
ஒரே நிகண்டு நூலாகவும் இருக்க முடியாது. நிகண்டன், கலைக் 
கோட்டுத் தண்டன் என்னும் இரண்டு ஆண்பாற் பெயர்களின் 
முடிபைக் கொண்டு, இரண்டும் தனித் தனி நூல்களே என்று 
துணியலாம். அப்படி...யிரண்டும் வெவ்வேறு நூல்களின்
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பெயர்களேயெனின், நிகண்டு என்பது நிகண்டுத் துறை 
நூலாகவும், கலைக் கோட்டுத் தண்டு என்பது வேறு துறை 
நூலாகவுந்தான் இருக்க வேண்டும்; ஒருவரே இரண்டு 

நிகண்டு நூல்கள் எழுதியிருக்கமாட்டார். 

இதில் இன்னுமொரு சிக்கல் உள்ளது :--கலை என்றால் 
மான்; கோடு என்றால் கொம்பு; தண்டு என்றால் தடி; எனவே, 
மான் கொம்பை நிமிர்த்தித் தடியாக ஊன்றிச் சென்றதனால் 
கலைக் கோட்டுத் தண்டனார் என ஆசிரியர் அழைக்கப் 

பட்டிருக்க . வேண்டும் : என்னும் கருத்துப்பட நற்றிணை 

யுரையின் முற்பகுதியும் அபிதான சிந்தாமணியும். கூறுகின் றன. 

இதன்படி நோக்கின், கலைத் கோட்டுத் தண்டனார் என்னும் 

பெயருடைய ஆசிரியரால் இயற்றப்பட்ட நூல், அவர் பெயரா 

லேயே கலைக் கோட்டுத் தண்டு என அழைக்கப்பட்டது-- 

என்னும் கருத்து உறுதிப்படும்; படவே, நன்னூல் உரை 

காரரும், களவியல் உரைகாரரும், கருத் தனால் (ஆசிரியனால் ) 

பெயர் பெற்ற நூலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இத்நூலைக் குறிப்பி 
டாமல், இடுகுறியால் பெயர் பெற்ற நூலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக 

இந்நூலைக் குறிப்பிட்டிருப்பது பொருத்தமற்றதாகும். “ஆனால், 
'இவ்வுரையாசிரியர்கள், கலைக்கோட்டுத் தண்டு என்னும் நூலை 

இயற்றியதால் ஆசிரியர் கலைக்கோட்டுத் தண்டனார் என்னும் 

பெயர் பெற்றார் என்னும் கருத்துடையவர்களாக இருந்திருக்க: 

- லாம். அப்படியெனில், கலைக்கோட்டுத் தண்டை ஊன் றியதனால் 

தா.ன் ஆசிரியர் கலைக் கோட்டுத் தண்டனார் என்னும் பெயர் 
பெற்றார் என்னும் கருத்து பொருத்தமற்றதாகப் போய்விடும். 

இவ்வாறு இருவேறுபட்ட இச்சிக்கலுக்குத் தீர்வு யாது? 

சங்க காலப் புலவர்களுள் 'தொடித்தலை விழுத்தண்டினார்' 

என்பவர் ஒருவர். இவரது பாடலொன்று புறநானூற்றில் 

உள்ளது. அஃது, *இனிநிகைந் திரக்கமாகின்று” என்று 

தொடங்கும் (243 ஆம்) பாடலாகும். அப்பாடலில். புலவர், 
ஆழமான மடுவில். குதித்து மணலெடுத்து வந்த இளமை 

போய்விட்டதே; தண்டு. (தடி). ஊன்றி , நடுங்கி, நடக்கும் 
முதுமை வந்து வீட்டதே' என்று இரங்குகிறார்.' அப்பாடற், 

பகுதியாவது : 
த. அ. கக
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॥இனிநினைந்து இரக்க மாகின்ற.............. 

நெடூரீர்க்.குட்டத்துத் த$மேனப் பாய்ந்து 

குளித்து மணற்கொண்ட கல்லா இளமை 

அளிதோ தானே யாண்டண்ட கொல்லோ 

தொடித்தலை விழுத்தண்டு ஊன்றி நரடுக்குற்று 

இருமிடை மிடைந்த சிலசோற் 

பேருமூ தாளரேம் ஆகிய எமக்கே” 

இப்பாடலிலுள்ள 'தொடித்தலை விழுத்தண்டு' என்னும் 
தொடர் கவனிக்கற்பாற்று. புலவர் ஊன்றிய தண்டு (தடி) 
விழுத் (பெரிய) தண்டாம்; அதன் தலையில் (உச்சியில் ) 
தொடி (பூண்) போடப்பட்டுள்ளதாம்; அதனால் புலவர் தமது 
,தடியைத் (தொடித்தலை விழுத்தண்டு' என்று விதந்து கூறி 
யுள்ளார்; இப்பாடலில் 'தொடித் தலை விழுத் தண்டு' என்னும் 
தொடர் கவர்ச்சி யுடையதாகக் காணப்படுவதால் இத்தொடரா 

லேயே தொடித்தலை விழுத்தண்டினார் எனப் புலவர் அழைக்கப் 

பட்டார். இது போலவே, குறுந்தொகை என்னும் சங்க 
'நூலில் ஒரு பாடலில் *அணிலாடு முன்றில்' என்னும் தொடர் 

சிறந்து காணப்பட்டதால் அப்பாடலைப் பாடிய புலவர் 
அணிலாடு முன்நிலார்' என அழைக்கப்பட்டார்; இன்னொரு 
பாடலில் *ஓர்இல் பிச்சை' என்னும் தொடர் சிறந்து காணப் 

பட்டதால் அப்பாடலைப் பாடியவர் (ரில் பிச்சையார்' என 
அழைக்கப்பட்டார்; மற்றொரு பாடலில் ‘ar ஏர் உழவன்” 

என்னும் தொடர் சிறந்து தோன்றியதால் அதன் ஆசிரியர் 
ஓர் ஏர் உழவனார். என அழைக்கப்பட்டார். இவ்வாறே தாம் 
பாடிய பாடலிலுள்ள தொடரால் பெயர் : பெற்ற சங்கப் 
புலவர்கள் இன்னும் பலருளர். இஃது அக்காலத்து மரபு; 

அஃதாவது, ஒரு பாடலின் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை 
யென்ருல், அப்பர்டலிலுள்ள சிறந்த தொடரால் ஆசிரியரை 
அழைப்பது அக்கால வழக்கம். இம். -மரபையொட்டிக் கலைக் 

கேட்டுத் தண்டனுர். என்னும் பெயஷையும் ஏன் ஆராயக்
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மான் கொம்பை நிமிர்த்தி எவரும் தடியாகக் கொள்ளார்; 
எனவே, தாம் பாடிய பாடலிலுள்ள தொடரால் பெயர்பெற்று 
தொடித்தலை விழுத்தண்டினார போலவே, கலைக்கோட்டுத் 
தண்டனாரும் தொடரால் பெயர் பெற்றிருக்கலாம். தனித்தனி 
நூலாக மதிக்கப்படுகின்ற திருமுருகாற்றுப்படை, முல்லைப் 
பாட்டு, குறிஞ்சிப்பாட்டு முதலிய நீளமான பத்துப்பாட்டுக் 

களைப் போல ஒரு நீளமான பாடல் இருந்திருக்கலாம்; அதற்கு 
நூற்பெயரும் ஆசிரியர் பெயரும் கிடைக்காமல் விடுபட்டுப் 

போயிருக்கலாம். இத்நிலை பழங்கால நூல்கள் சிலவற்றிற்கு 

உள்ளதுதானே! எனவே நூற்பெயரும் ஆசிரியர் பெயரும் 

தெரியாத அந்தெடும்பாட்டு நூலில் “கலைக் கோட்டுத் தண்டு, 

என்னும் தொடர் சிறப்பிடம் பெற்றிருக்கலாம்' அதனால், 

அத்தொடராலேயே நூலையும் ஆசிரியரையும் பெயர் சுட்டி 

அழைத்திருக்கலாம். ஆகவே, அந்நூலுக்குக் கலைக்கோட்டுத் 

தண்டு என்னும் பெயர் எந்த நிமித்தம் (காரணம் ) கருதியும் 

வைக்கப்பட்டதன்று; ஏதேனும் ஒரு பெயர் வேண்டுமே 

என்பதற்காக இடுகுறியாக இடப்பட்ட - பெயரேயென்பது 

புலனாகலாம். இதனால்தான் நன்னூல் உரைகாரரும் களவியல் 

உரைகாரரும் இடுகுறியாற் பெயர்பெற்ற நூலுக்கு எடுத்துக் 

காட்டாகக் கலைக்கோட்டுத் ' தண்டைக் காட்டியுள்ளனர். 

எனவே, கலைக்கோட்டுத் தண்டு என்பது நிகண்டு நூலன்று; 

வேறு துறையைச் சேர்ந்த நூலேயாகும். இதனை ஒரு நிகண்டு 

நூலின் பெயரென அபிதான சிந்தாமணியாரும் நற்றிணை 

உரையாளரும் கூறியிருப்பது பொருத்தமுடைத்தன்து. 
புலவரது நிகண்டன் கலைக் கோட்டுத் தண்டனார் என்னும் 

பெயரைக் கொண்டு, அவர் ஒரு நிகண்டுநூல் இயற்றியுள்ளாச் 
என்பது புலப்படினும், அந்நிகண்டின் பெயர் தெளிவாகத் 

தெரியாததால் அது கலைக்கோட்டுத் தண்டாகத்தான் இருக்க 

வேண்டும் என்று கற்பனை செய்துவிடக் கூடாது. 

... கலைக்கோட்டுத் தண்டைப்பற்றிய. செய்தி. எப்படியிருந்த 
போதிலும், கலைக் கோட்டுத் ,தண்டனார் என்னும் 'பெயருக்கூ . 
முன்னாலுள்ள * நிகண்டன்". . என்னும் . அடைமொழியைக்
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கொண்டு அவர் ஒரு நிகண்டுநூல் இயற்றியுள்ளார். என்பது 
வசை உறுதி. ் 

இத்நிகண்டு, ஏனைய நிகண்டுகட்கெல்லாம் ' முற்பட்ட 
முதல் நிகண்டாகவும் இருக்கலாம்; அதனால், அந்த நிகண்டு- 
இறந்த நிகண்டு என ஆசிரியர் எந்தப் பெயரும் வைக்காமல், 
வெறும் 'நிகண்டு' எனவே தம் நூலை அழைத்திருக்கலாம். 
திவாகர நிகண்டு, பிங்கல நிகண்டு, சூடாமணி நிகண்டு 

முதலியனபோலன்றி, வெற்றுப்படியாக - நிகண்டு என்னும் 
பெயர்மட்டும் உள்ளதால், “ஆசிரியர் ஒரு நிமித்தமும் கருதி 
ஒரு பெயரும் வைக்கவில்லை; ஏதேனும் ஒரு பெயர் இருக்க 
'வேண்டுமே என்பதற்காக நிகண்டு என இடுகுறியாக வாளா 
அழைத்துக்கொண்டார்'- என்று . நன்னூல் உரைகாரரும் 
களவியல் உரைகாரரும் எண்ணி, இடுகுறியாற் பெயர்பெற்ற 
நூலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்நிகண்டு நூலைக் காட்டியிருக்க 
வேண்டும். 

மற்றும், நன்னூல்--களவியல் உரைகாரர்கள் : காட்டி 
யுள்ள நிகண்டு, கஷைக்கோட்டுத் தண்டு என்னும் இரு நூல் 

கட்கும், நற்றிணையின் 982 ஆம் பாடலைப் பாடிய நிகண்டன் 
கலைக்கோட்டுத் தண்டனார் என்னும் புலவர்க்கும் தொடர்பில்லை 
யென்று எவரேனும் கட்டவிழ்த்து விடுவார்களோ என்னவோ ! 
தன்னூல்--களவியல்' உரைகளில் நிகண்டு--கலைக்கோட்டுத் 
தண்டு என்னும் பெயர்கள் .பக்கத்தில் பக்கத்தில் இணைந் 
திருப்பதாலும், நிகண்டன் கலைக்கோட்டுத் தண்டனார் என்னும். 
பெயரிலும் அவ்வாறே இணைப்புக் காணப்படுவதாலும் அவ்விரு 
நூல்களையும் இயற்றியவர் அவரேயெனப் புனை ந்துரைக்கப்பட் 
டுள்ளது. 

நிகண்டூ நூலின் காலம் 

தற்றிணை கடைச்சங்க நூலாகும்; நிகண்டன் கலைக் 
கோட்டுத் தண்டனாரும் கடைச்சங்கப் புலவரே;..என வே, அவ 

சியற்றிய: நிகண்டு நூலும் கடைச்சங்க SIO ESS Sb. கடைச் 

சங்க Crab; A மு. ஐழ்நூற்றிலிருத்து -கி. பி. ஐந்நூறுவதை
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தலைக்குத் தலையொருவிதமாக ஆராய்ச்சியாளரால் பந்தாடப் 
படுவது தெரிந்த செய்தியே. 

இனி ஆதி திவாகரம் என்னும் நிகண்டு குதித்து 
வருமாறு: ் 

Oe திவாகரம் 

இப்பொழுது கிடைத்திருக்கும் நிகண்டுகளுள் முந்தியது 
“சேந்தன் திவாகரம்' என்னும் நிகண்டாகும். இது, சேந்தன் 
என்னும் சிற்றரசனது வேண்டுகோட்படி திவாகரர் என்பவரால் 
இயற்றப்பட்டதாகலின், இயற்றுவித்தோன் பெயரையும் இயற் 

றியவர் பெயரையும் இணைத்துச் சேந்தன் திவாகரம் என 

அழைக்கப்பட்டது. இந்தத் திவாகரருக்கு முன்னாலேயே 

இன்னொரு திவாகரர் தம் பெயரால் *திவாகரம்' என ஒரு 
நிகண்டு இயற்றியிருந்தார். இப்படியாக இரண்டு திவா 

கரங்கள் தோன்றிவிடவே, இரண்டிற்கும் வேறுபாடு தெரிவதற் 
காக, முதலில் தோன்றிய திவாகரம் 'ஆதி திவாகரம்' எனவும், 
சேந்தனது தூண்டுதலால் இரண்டாவதாகத் தோன்றிய 

திவாகரம் 'சேந்தன் திவாகரம்' எனவும் அழைக்கப்பட்டன. 
ஆனால் எப்படியோ ஆதி திவாகரம் அழிந்து போயிற்று. 

சிலர், இந்த இரு திவாகரங்களையும் தனித்தனி நூலாகக் 

கொள்ளாமல், ஒரே நிகண்டெனக் கூறுகின்றனர். இவர் 

கூற்றுப் பொருத்தமுடையதாகப் புலப்படவில்லை. இது 

குறித்துச் 'சேந்தன் திவாகரம்' என்னும் தனித் தலைப்பில் 
விரிவாக ஆராயப்படும்; அதனை அடுத்து வரும் இரண்டாம் 
பாகத்தின் தொடக்கத்திலேயே காணலாம்.



இரண்டாம் பாகம் 

முதல் நிகண்ரு 
சேந்தன் கிவரகரம் 

தமிழ் மொழியில் இதுவரை கிடைத்திருக்கும் நிகண்டு 
நூல்களுக்குள் இதனை முதலாவதாகக் குறிப்பிடலாம். 
சேந்தன் திவாகரம் என்பதைச் சுருக்கித் திவாகரம் என்றும் 
அழைப்பதுண்டு. 

பெயர்க் காணம் 

இதனை இயற்றிய ஆசிரியர் திவாகரர் என்பவர், இவரை 
ஆதரித்து இந்நூலை இயற்றச் செய்தவன் சேந்தன் என்பவன். 
எனவே இது சேந்தன் திவாகரம் எனப் பெயர் பெற்றது. 

இத்தப் பெயர்வைப்பு ஒரு புதுமுறையே ! அஃதாவது, இயற்று 

வித்தவர் பெயரும் இயற்றியவர் பெயரும் முறையே இணைந்து 

திகழ்கின்றனவன்றரோ? சில நூல்கள் இயற்றியவர் பெய 
சாலும், சில நூல்கள் ஆதரித்து இயற்றுவித்தவர் பெயராலும், 
வேறுசில கதைத்தலைவன் பெயராலும், சில சொல்லப்பட் 

டுள்ள : பொருளின் பெயராலும், இன்னுஞ்சில இன்னோரன்ன 
பிற காரணங்களாலும் பெயர் பெற்றிருக்க, இந்நூலோ 
சேந்தன் திவாகரம் எனப் பெயர்பெற்றிருப்பது ஒரு புதுமை 
தானே! 

அகத்தியர் எழுதிய நூலுக்கு அகத்தியம் என்பது பெயர்; 
தொல்காப்பியர் எழுதிய நூலுக்குத் தொல்காப்பியம் என்பது 
பெயர்; இளம்பூரணர் எழுதிய உரைக்கு இளம்பூரணம் என்பது 
பெயர்; நச்சினார்க்கினியர் எழுதிய உரைக்கு நச்சினார்க்கினியம்
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என்பது பெயர்; இவை போலவே, திவாகரர் எழுதிய நூலுக் 

குத் திவாகரம் என்பது பெயர், இது முற்றிலும் சரியே. இக் 
காலத்தில்கூட, இடத்தின் பெயரோ அல்லது விஞ்ஞானப் 
பொருளின் பெயரோ, கண்டுபிடித்தவர் அல்லது உருவாக்கிய 
வரின் பெயரால் வழங்கப்படுவது தெரிந்ததே! பழைய நூல்கள் 
சிலவற்றின் பெயர்கள், இயற்றிய ஆசிரியர்களின்: பெயர்களால் 
அழைக்கப்படுவது மிகவும் பொருத்தம் என்பதோடு மட்டுமல்: 
லாமல், வேறொரு பெரிய நன்மையும் உண்டு என்பதை 
மறக்கக்கூடாது. அஃதாவது, பழைய தமிழ் நூல்களை எழுதிய 
ஆசிரியர்களைப் பற்றி ஒன்றுமே அறிய முடிவதில்லை. முத் 
தொள்ளாயிரம் போன்ற சிறந்த தமிழ் நூல்களைப் படைத்த 
ஆசிரியர்களின் பெயர்கள்கூடத் தெரியவில்லையே! இந் 

நிலையில், ஆசிரியரின் பெயரையே நூலுக்கு இடும் முறையால், 
நூலாசிரியரின் பெயரை மட்டுமாவது தெரிந்துகொள்ளும் 

வாய்ப்பாயினும் கிடைத்தது பிற்காலத்தார்க்கு ஒரு பெரும் 
பேறல்லவா ? es 

இத்நூலுக்கு ஆசிரியர் பெயரால் திவாகரம் என்று மட்டும் 
பெயரிடாமல், சேந்தன் திவாகரம் என்று பெயரிட்டதற்குச் 
சிலர் வேறு காரணம் கூறுகின்றனர். அஃதாவது, இந்தத் 

திவாகர நிகண்டுக்கு முன்னாலேயே, திவாகரம் என்னும் 

பெயருடைய இன்னொரு நிகண்டு இயற்றப்பட்டிருந்தது. 
திவாகரர் என்னும் பெயருடைய வேறொருவர் அதனை இயற்றி 
யிருக்கலாம். ஒரு பெயரே ஒரே காலத்தில் ஒரே தெருவில் 
பலர்க்கு இருக்கும்போது, ஒரு பெயரையே பலகாலத்தில் 
வாழ்ந்த பலர் வைத்துக் கொண்டிருந்திருக்கலாமன்றோ ₹ 
எனவே, அந்தப் பழைய திவாகரத்துக்கும் இந்தப் புதிய திவா 
கரத்திற்கும் வேறுபாடு தெரிவதற்காகப் பழைய ‘Hour ay FOS 

*ஆதி திவாகரம்' என்றும், புதிய திவாகரத்தைச் “சேந்தன் 
திவாகரம்' என்றும், பிற்காலத்தவர் குறியிட்டு அழைத் 
தனர் என்பதுதான் சிலர் கூறும் புதுக்காரணம். இதனை 
மறுப்பவரும் உளர். அவர் மறுப்பு வருமாறு: 

சேந்தன் திவாகரத்தைத் தவிர, ஆதி திவாகரம் என 

வேரரு நிகண்டு இருந்திருக்க முடியாது. அதற்கு எந்தச்:
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சான்றும் கிடைத்திலது. தில உரை நூல்களுள் சேந்தன் 

திவாகரப் பாக்களே எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன?; ஆதி திவாகரப் 

பாடல் என்ற பெயரில் எதுவும் எடுத் தாளப்படவில்லை. மேலும், 

பிற்கால மக்களால் பெருவாரியாகப் படித்துப் போற்றப்பட்ட 

சூடாமணி நிகண்டின் ஆசிரியராகிய மண்டல புருடர், தமக்கு 

முன் இருந்த திவாகரம், பிங்கலம் என்னும் இரண்டு நிகண்டு 

களையும் முதல் நூல்களாகக் கொண்டு எளிய முறையில் 

சூடாமணி நிகண்டைத் தாம் எழுதியிருப்பதாகக் கூறியுள்ளார். 

‘Guida இரண்டும் கற்க' : என மண்டல புருடர் இரண்டு 

என்னும் எண்ணிக்கையிட்டு முடிவாகக் கூறிவிட்டதனாலே, 
திவாகரம், பிங்கலம் என்னும் இரண்டு நிகண்டுகளைத் தவிர, 

ஆதி திவாகரம் என வேறொரு நிகண்டு முற்காலத்தில் இருந் 
திருக்க முடியாது. அப்படியிருந்திருந்தால் மண்டலபுருடர் 

அதனையும் கூட்டி மூன்றாகக் குறிப்பிட்டிருப்பார். எனவே, 
நிகண்டுகளுக்குள் முந்தியது சேந்தன் திவாகரமே. அதன் 
பழைமையை நோக்கி அதனையே ஆதி திவாகரம் என்றும் 

அழைத்திருக்கக்கூடும். ஆகவே, ஆதி திவாகரம், சேந்தன் 

திவாகரம் என்னும் இரண்டும் ஒரு நிகண்டின் பெயர்களே. 

இந்நுட்பம் உணராதார் இரண்டினையும் தனித்தனி நிகண் 
டெனக் கருதியிருக்க வேண்டும்.'' * ் 

மேலே இருசாரார் கருத்துக்களைக் கண்டோம். நடு. 

நிலைமையுடன் இரு கருத்துக்களையும் அணுகி ஆராயின், ஆதி 
திவாகரமும், சேந்தன் திவாகரமும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது; 
திவாகரம் என்னும் பெயரில் இரண்டு நிகண்டுகள் இருந்த 
தனால்தான், இரண்டிற்கும் வேறுபாடு தெரிய, முந்தியதை 
ஆதி திவாகரம் என்றும், சேந்தனால் தூண்டி எழுதப்பட்ட 

பிந்தியதைச் சேந்தன் திவாகரம் என்றும் அழைத்தனர்- 
என்னும் முதல்சாராரின் கருத்தே சரியானது என்பது 
புலப்படும். “இல்லாமல் பிறவாது-அள்ளாமல் குறையாது” 
என்றபடி, ஆதி திவாகரம் என ஒன்று இல்லாமல் இந்தப் 
பேச்சு எழுந்திருக்க முடியாது. அப்படியில்லா திருந்தால் 
சேந்தன் திவாகரம் என் அழைக்கவேண்டிய வேலையே : இன் நி, 
வெறுமையாய்த் திவாகரம் என்றே அழைத்திருப்பர். மேலும்,
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ஆதி திவாகரம் இல்லாதிருந்தால், சேந்தன் திவாகரம் எனப் 

பெயர் வந்ததற்குக் காரணமாக இரண்டு விதமான கருத்துத் 

தெரிவிப்பதோடு ஆராய்ச்சியாளர்கள் அமைந்து விட்டிருப் 

பார்கள். அஃதாவது, திவாகரர் தம்மை ஆதரித்த சேந்தனுக்கு 

நன்றி செலுத்துமுகத்தான் அவன் பெயரையும் இணைத்துச் 

சேந்தன் திவாகரம் எனத் தம் நூலுக்குப் பெயரிட்டார் என்ரு 

வது, அல்லது, இந்தத் திவாகரர் காலத்திற்கு முன்பே 
வேறொரு திவாகர நிகண்டு இருந்திருக்க வேண்டும்; அதனால் 

தான் இந்த நிகண்டிற்குச் சேந்தன் திவாகரம் என்ற பெயர் 

எழுந்தது போலும்; ஆனால் அந்தப் பழைய திவாகரத்தைப் 

பற்றி ஒன்றும் தெரிந்திலது என்ருவது ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

அறிவித்திருப்பர். அப்படியில்லாது, ஆதி திவாகரம் என 

ஒன்றைத் திட்ட வட்டமாக அறிவித்திருப்பதனாலே அஃது 

இருந்திருக்கக் கூடும். எனவே, சேந்தன் திவாகரமே பழைமை 

பற்றி ஆதி திவாகரம் என அழைக்கப்பட்டது என்னும் கூற்றுப் 

பொருந்தாது. அப்படியே சேந்தன் திவாகரத்தின் பழைமை 

யைப் பாராட்ட விரும்பியிருந்தாலும் அதனை ஆதி நிகண்டு 

என அழைத்திருக்க வேண்டுமே தவிர, ஆதி திவாகரம் என 

அழைத்திருக்க முடியவே முடியாது. எனவே, ஆதி திவாகரம். 

வேறு. அப்படியாயின் அஃது எங்கே எனின், தமிழில் 

மறைந்து போன நூல்களின் எண்ணிக்கை மிக நீளமானது 

அத்த நீளமான பட்டியலில் ஆதி திவாகரமும் சேர்ந்து 

விட்டிருக்க வேண்டும். சேந்தன் திவாகரமாவது உருப்படி 

யாய்க் கிடைத்ததே ! ் 

சேந்தன் வரலாறு 

சேந்தனைப் பற்றி முறையான வரலாறு “இல்லை. அரசர்கள் 

பற்றியோ--புலவர்கள் பற்றியோ--வள்ளல்கள் பற்றியோ-- 

இன்னும் செயற்கருஞ் செயல்கள் செய்த பெரியார்கள்பற்றியோ 

முறையான வரலாறு எழுதி. வைக்காத குறை நம் தமிழ் 

முன்னோரைச் சாரும் என்பதை ஓத்துக் கொள்ளத்தான் 

வேண்டும். பொதுவாக; வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளை அறியக் 

கிடைத்துள்ள சான்றுகளின் (சாதனங்களின் ) வாயிலாக 

வரலாற்றை மூன்று வகைப்படுத்திக் கூறுவ துண்டு.
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அஃதாவது, (1) பட்டப் பகலில் தடத்த வரலாறு (2) வைகறை: 

யில் (விடிவதற்கு முன்) பனி மூட்டத்தில் நடந்த வரலாறு, 
(3) அமாவாசை நள்ளிரவில் நடந்த வரலாறு எனப் பகுக்கலாம். 
சரித்திரம் என்னும் பெயரில் இப்போது பள்ளிக்கூடத்தில் 
படிக்கப்படுவது முதல்வகையைச் சேர்ந்ததாகும்--அஃ தாவது 

பட்டப் பகலில் நடந்த வரலாறாகும். இதற்கு இப்பெயர் 
கொடுத்ததற்குக் காரணம்: பட்டப் பகலில் நடக்கும் 
நிகழ்ச்சிகள் நன்றாகத் தெளிவாகத் தெரியும். அதுபோலவே, 
'ஆண்டு, திங்கள், நாள், நாடு, ஊர், மக்களின் பெயர்கள், 
நிகழ்ச்சிகள் முதவியன தெளிவாகக் குறிப்பிட்டு எழுதட்பட்ட 

வரலாறு, ஜயத்திற்கிடமின்றி உறுதியானது. இது முதல் 
வகையது. அடுத்து, பழந்தமிழ் மன்னர்கள் பழந்தமிழ்ப் 
புலவர்கள் முதலியோர் வரலாறு -- இராமர், பாண்டவர் 

முதலியோர் வரலாறு-- இன்ன பிற வரலாறுகள் எல்லாம் 
இரண்டாம் வகையைச் சார்ந்தன. ஏனெனில், இவை 

முறையாக ஆண்டு, திங்கள், நாள் முதலியன குறிப்பிட்டு 
ஐயத்திற்கு இடமின்றி எழுதப்பட்டவையல்ல. புராணம், 
இதிகாசம் காவியம், பல்வகை இலக்கியங்கள் ஆகியவற்றின் 
வாயிலாக இவ்வரலாற்று நிகழ்ச்சிகள் ஒரு தோற்றமாக 
(உத்தேசமாக) நுனித்து (யூகித்து) உணரப்படுவனவாகும். 
வைகறையில் பனிமூட்டத்தில் பொருள்கள் தெளிவாகத் 
தெரியாமல் ஒரு தோற்றமாகத்தானே தெரியும்? அது 
போலவே இவையுமா தலின், இவை இரண்டாம் வகையன. 
அடுத்து, சிந்துவெளி நாகரிகம், பழைய எல்லம்--பாபிலோன் 
நாகரிகங்கள் முதலிய வரலாற்றுக் குறிப்புக்கள் மூன்றும் 
வகையைச் சார்ந்தவை. விளக்கு வசதியும் இல்லாத விடத்தில் 
அமாவாசை நள்ளிரவீல் பொருள்கள் தெரியவே தெரியா; 
தடவிப் பார்த்தே தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்; அதுபோலவே, 
சித்து வெளி நாகரிகம் முதலியன, முன்னமேயே எழுதி வைத் 
துள்ள பழைய வரலாற்றுக் குறிப்பு எந்த உருவத்திலும் ஒரு 
சிறிதும் இன்மையால், திலத்தைத் தோண்டி எடுத்துக் கண்ட 
பொருட்கள் வாயிலாகவும் பழைய கட்டடங்கள் இடிபாடுகள் 
வாயிலாகவும் இன்ன பிறபொருப்்கள் வாயிலாகவுமே அறிந்து 
கொள்ளப்படுவதால், இவை மூன்ஞும் வகையனவாகும்.
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மேற்கூறிய மூன்று வகையுள் சேந்தன் வரலாறு இரண்- 
டாம் வகையைச் சார்ந்ததாகும். எப்படியெனில், முதல் வகை 
யைப்போல் சேந்தனைப் பற்றி முறையான வரலாறு எழுதி 
வைக்கப்படவும் இல்லை; மூன்றாம் வகையைப் போல் சேந்தனைம் 
பற்றி எழுத்துச் சான்று ஒரு சிறிதும் கிடைக்காமலும் இல்லை... 

எனவே இரண்டாம் வகையைப் போல், திவாகரம் போன்ற 

நூல்களின் வாயிலாகச் சேந்தனைப் பற்றி அங்கொன்றும் இங்: 
கொன்றுமாகச் சில செய்திகள் அறியக்கிடக்கின்றன. கிடைத்த. 

வரைக்கும் மனநிறைவு கொள்ளவேண்டியதுதான் ! இந்த. 
இரண்டாம்வகை வரலாற்றுப் பிரிவைச் சாரும் தகுதி -சேந்த,. 
'னுக்குமட்டும் உரியதன்று--திவாகரருக்குஞ் சரி---இனி சொல். 

லப்போகும் நிகண்டுகளின் ஆசிரியர்களுக்குஞ் சரி--இது 

பொருந்தும். எனவேதான் இம் மூவகை வரலாற்றுத் தகுதி: 
ஈண்டு இவ்வளவு விரிவாக எழுதப்பட்டது. இனி, சேந் தனைப்: 
பற்றிய செய்திகளைக் காண்பாம் : 

சேந்தன் சோழ நாட்டுக் காவிரிக் கரையை ஒட்டிய அம்பல்: 
என்னும் பகுதியின் தலைவன்; அருவந்தை என்னும் ஊரினன்; 
(அஃதாவது தஞ்சை மாவட்டத்தான்) கல்வி கேள்வீ நிரம்பிய 
வன்; தமிழ், வடமொழி என்னும் இருமொழிகளிலும் வல்ல செந். 
குமிழன். பல பாடல்களும் நூல்களும் எழுதிய சிறந்த பாவலன் 
நாவலன். இறைவியின்மேல் செந்தமிழ் மாலை அந்தாதி 

பாடியுள்ளான். இராமரது விற்போர், பாரதப் போர், தாருகன் 

வதை முதலியவை பற்றியும் பாடியுள்ளான். 

சிறந்த மூதறிவாளன்; நல்ல நோக்கினன்; நாகரிக. 
நாட்டமுடையவன் ; மறம் நீக்கி அறம் பேணுபவன்?' ஐம் 
புலன்களை வென்றவன்; குடிமக்களைத் தன் குடைநிழற்கீழ்க். 
குளிர்ச்சியுடன் காப்பவன்; பரிசிலர் பலர் வரினும் இல்லை: 
என்னாது கொடுக்கும் கொடையாளி; பகைவர் வரின் வெல்லத் 

தக்க படையாளி; தேவரே போன்ற சிறந்த தோற்ற: 
முடையவன்; புலவர்களை ஆதரித்துப் பெரும்புகழ் பெற்றவன்): 
ஒளவையார், திவாகரர் முதலிய புலவர் பெருமக்களால் புகழ்ந்து 
பாடப் பெற்றுள்ளவன். ஒரு நாட்டின் தலைவனுக்கு இன்னும்.



60 aap arr RE EHO 

என்ன வேண்டும்? ஏறக்குறைய எல்லா நல்லியல்புகளும் 
'இருக்கின்றனவன்றோ ? . 

சேந்தனைப் பற்றிய இவ்வளவு செய்திகளையும் 
திவாகர நிகண்டினுள் காணலாம். திவாகரர் பதம் 
திகண்டினைப் பன்னிரண்டு தொகுதிகளாக அமைத்துள்ளார். 
ஒவ்வொரு தொகுதியின் இறுதியிலும், நன்றி பாராட்டும் 
வகையில், சேந்தனைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். அவற்றி 
னின்றே மேற்கூறிய செய்திகள் திரட்டித் தரப்பட்டன. அப் 
யாடற் பகுதிகள் முதல் தொகுதிதொட்டு முறையே 
வருமாறு : ் 

1. *வடநூற் கரசன் தேன்தமிழ்க் கவிஞன் 
கவியரங் கேற்றும் உபயகவிப் புலவன் 
சேறிகுணத்து அம்பற் கிழவோன் சேந்தன்." 

2. *'கற்ற நாவினன் கேட்ட செவியினன் 
மூற்ற உணர்ந்த மூதறி வாளன் 
காகரிக நாட்டத் தாரியன் அருவந்தை 
தேறங் காட்சிச் சேந்தன்.” 

3. “காதலி கையிற் போதிப் பெருந்தவன் 
தேவ்வடூ கால வைவேல் எழிலி 
அவ்வை பாடிய அம்பற் கிழவன் 
தேன் தார்ச்: சேந்தன். '” 

4, காடே பிறர் நாட்டிற் குவமை ஆறே 
காலம் அறிந்துதவும் காவிரி தானே ' 
ஆடவர் திலகன் அ௮ம்பல் மன்னன் 
ஈடிசைத் தலைவன் அருவந்தைச் சேந்தன் 
ஆய்ந்த திவாகாத் தரும்பொகுள் விளங்கும்'' 

5. “*“ஒருவற் கொருவன் ஆகி உதவியும் 
- பரிசில் மாக்கள் பற்பல ராயினும்
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தானோரு acsnCor siren மானவன் 
சேந்தமிழ்ச் சேந்தன் தேரிந்த திவாகசம்,'” 

்*வரு௩ற் கங்கை வடதிசைப் பெகுமையும் 
தென்திசைச் சிறுமையும் நீக்கிய குறுமுனி 
குண்டிகைப் பழம்புனல் காவிரிப் பெரும்பதி ' 

அம்பற் கதிபதி சேந்தன்.'” 

“'முற்றவப் பயனோ கற்றவப் பயனோ ' 

சாபத் திழுக்கிய தேவ சாதரில் 
தோற்றம் உடையனேன அம்பல் தோன்றிய 
இயற்கைச் சேக்தன்'' 

'*மறக்குறும்பு ஒட்டி அறத்தின் வழிரின்று 

கவிகைத் தண்ணளி புவிபேற ஆணையின் 
ஐம்புலன் ஆளும் அம்பற் கோமான் 
திண்பெருஞ் சேந்தன் திவாகரம்'” 

அண்ணல் சேம்பாதிக் காணி யாட்டியைப் | 

பேண்ணணங்கை மூவுலகும் பேற்ற அம்மையைச் 
சேந்தமிழ் மாலை அந்தாதி புனைந்த 
நாவலன் அம்பற் காவலன்.சேந்தன்'” 

“அரக்கரைப் போருத முாட்போர் வில்லும் . 

பாரதம் போருத பேரிசைச் சிலையும் . 
தாருகற் கடிந்த வீரத் தயிலும் 
பாடிய புலவன் பதிஅம்பற் சேந்தன் 
பயில் வற்ற திவாகாம்'” க 

“புலவி நீக்கிய கல்விச் சேல்லிக்கு 
.. அமிழ்து சுவை ஈந்த அரும்பெறல் இன்பத்து 

- ஒருபேருஞ் செல்வன் அருவந்தைச் சேந்தன் : 
-பகர்வுற்ற திவாகரம்"'
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- 12. ஈசெம்பொற் கிடையான்..அம்பற் சேந்தன் 

நன்ன ராளன் நலமிகு காட்டத்தன்'' 

இவை பன்னிரண்டும் சேந்தனைப் பற்றிய திவாகரப் 

பாடல்.பகுதிகளாகும். இனி இவற்றின் சில பகுதிகள் குறித்துச் 
சிறிது ஆய்வாம்: 

எடுத்ததும், முதல் தொகுதிப் பாடலில் ‘on or HS 

அரசன்! என்று சேந்தன் சிறப்பிக்கப் பெற்றுள்ளான். 
"இதிலிருந்து, வடமொழியில் இவனுக்கிருந்த பெரும் புலமை 
புலப்படும். மேலும், இக்காலத்தில் தமிழகத்தில் ஆங்கிலம் 
'பெற்றுள்ள மதிப்பை அக்காலத்தில் வடமொழி பெற்றிருந்தது. 
இப்பொழுது ஆங்கிலம் படித்தால் சிறப்பு என்பதுபோல, 

அப்பொழுது வடமொழி படித்திருந்தால் சிறப்பு. இன்று 
சிப ட, டே௰9 முதலிய இருபத்தாறு ஆங்கில எழுத்துக்களை 
மாற்றி மாற்றிப் பின்னிப் பின்னிப் பிணைத்துப் பெயருக்குப் 
பின்னால் பட்டமாகப் போடுவதில் பெருமை காண்பது போல, 
அன்று வடமொழி . படித்தவர் என்று விளம்பரம் செய்வதில் 
பெருமை காணப்பட்டது. எனவே, சேந்தன் இத்தகுதியிலும் 
மிக்கவனாகத் திகழ்ந்தான். 

மூன்றாம் தொகுதிப் பாடலில், காதலி. கையிற் Cur Ad 
“பெருந்தவன்” என்று சேந்தன் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது 
குழப்பம் தருகிறது. போதிப் பெருந்தவன்' என்றால், போதி 

மரத்தின் கீழ்ப் பெருந்தவம் புரிந்த புத்த பகவான்தான். 
இந்தத் தொடரில் புத்த பகவானாக உருவகிக்கப்பட் 
ஆருப்பதைக் கொண்டு இவனைப் புத்த மதத்தினன் என்று 
கூறிவிடக் கூடாது. ஏன் எனில், ஒன்பதாவது தொகுதிப் 

் பாடலில் கூறியுள்ளாங்கு, சிவனது இடப்பாகங் கொண் 
ருக்கும் அம்மையின்மேல் இவன் செந்தமிழ் மாலை அந்தாதி 
நூல் பாடியிருப்பதாலும், “சேந்தனைக் கந்தனைச் செங்கோட்டு 
வெற்பனைச் செஞ்சுடர் வேல் வேந்தனை” என்று முருகனை 
அருணகிரியார் குறிப்பிட்டுள்ளாங்கு முருகனது பெயராகிய 
“சேந்தன் என்பதை இவன் வைத்துக்கொண்டிருப்பதாலும் 
இவன் சைவ சமயத்தினனேயாவான். - அப்படியெனில்,
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*காதவி. கையிற் போதிப் பெருந்தவன்' என்னும் தொடருக்கு 
நாம் பொருள் காணவேண்டும்: மனைவியிடம் பெறும் 

சிற்றின்பத்தைத் துறந்து உலகிற்குப் பணி புரிந்தார் புத்த, 
பகவான்; அவர்போலவே இவனும் மனைவியின் சிற்றின்பத்தை 
மட்டுப்படுத்திக் கொண்டவன், என்பது பொருள். எட்டாவது 
தொகுதிப் பாடலில் கூட, 4ஐம்புலன் ஆளும் அம்பல் 
கோமான்” என்று சிறப்பிக்கப்பெற்றுளானல்லவா ? எனவே, 
புலன் உணர்ச்சியை அடக்கியாள்பவன் என்னும் பொருளில் 

, கூறப்பட்டுள்ள (போதிப் பெருந்தவன்' என்னும் உருவகத்' 
தைக் கொண்டு இவனைப் புத்த மதத்தினன் எனல் 
பொருத்தாது. , ் 

் இதே மூன்றாம் தொகுதிப் பாடலில் உள்ள *அவ்வை - 
பாடிய அம்பல் கிழவன்' என்னும் தொடரைக் கொண்டு இவன் 
அவ்வையாரால் பாடப்பட்டுள்ளான் என்பது புலனாகிறது. 

அவர் இவன்மேல் பாடிய தனிப்பாடலோ அல்லது தனி 

நூலோ யாதெனப் புலப்பட்டிலது. அஃதும் இழந்த செல்வங் 

களின் வரிசையில் வைத்து எண்ணப்பட' வேண்டியதே 

போலும் ! ் 

அடுத்து நான்காம் தொகுதிப் பாடலில், இவனது 
, நாடோ பிற நாடுகளுக்கு எடுத்துக் காட்டாகத் திகழக் 

கூடியது; இவன் காவிரி ஆரு காலம் அறிந்து உதவக் 

கூடியது; இவனோ ஆடவர் திலகன், ஈடிசைத் தலைவன்-- என்று 

கூறப்பட்டிருப்பவற்றிலிருந்து இவன் நாட்டின் நீர்வளமும் 

நிலவளமும் இவனுடைய ஆட்சிச் சிறப்பும் வீரமும் புகழும் 
நன்கு விளங்கும். 

இவன் கண்கவர் வனப்பும் பொலிவும் மிக்கவன் என்பது 

ஏழாம் தொகுதிப் பாடலால் விளங்கும். ஏதோ .ஒரு சாபம் 

காரணமாக மண்ணுலகிற்கு வந்து விட்ட ஒரு தேவனோ என்று 
எண்ணும்படியான கவர்ச்சியான தோ ற்றமுடையவன் 
என்னும் கருத்தை, *சாபத் திழுக்கிய தேவ சாதரில் தோற்றம் 
உடையன்” என்னும் பகுதி உணர்த்துகின்றதன்றோ 7 ஆனால் 
அவன் உண்மையில் அப்படி வந்தவனல்லன்:. : இயற்கை
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யாகவே பேரழகு மிக்க மாந்தனே யாவான் என்னும் கருத்தை 
*இயற்கைச் சேந்த்ன்' என்னும் தொடர் உணர்த்துகிறது. 

சேந்தன் திவாகரம் என வெறும் பெயருக்கு மட்டும் 

உரியவன் அல்லன்; சேந்தன்; திவாகர: நிகண்டோடு இவனுக்கு 

நநெருங்கிய தொடர்புண்டு; அஃதாவது, திவாகரத்தை இவன் 

நன்கு . தெரிந்து ஆராய்ந்து பயின்று பலர்க்கும் எடுத்துச் 

சொல்லியும் உள்ளான் என்பதை, *சேந்தன் ஆய்ந்த 
திவாகரம்' சேந்தன் தெரிந்த திவாகரம்" (சேந்தன். பயில் 
வுற்ற. திவாகரம்,” *சே.ந்தன் பகர்வுற்ற திவாகரம்' என்னும் 
பாடற் பகுதிகளால் அறியலாம், இறுதியாக, சேந்தனது 
ஊர் பற்றியும் பேர் பற்றியும் காலம் பற்றியும் உள்ள சிக்கலைச் 

சிறிது ஆய்ந்து விட்டு இவ் வரலாற்றை முடித்துக் 
கொள்ளலாம் : 

காவிரிப் பகுதியைச் சேர்ந்த “அம்பல்' என்னும் ஊரும் 
“அருவந்தை' என்னும் ஊரும் சேந்தனுக்கு உரியவை என்னும் 

கருத்து, (1 :அம்பற் கிழவோன் சேந்தன்” (2) :அருவந்தை 

தேறுங் காட்சிச் சேந்தன்' (4): அருவந்தைச் சேந்தன்", 
(6) காவிரிப் பெரும்பகுதி அம்பற்கு அதிபதி சேந்தன்,” 
(7) அம்பல் தோன்றிய சேந்தன்' முதலிய திவாகரப் பாடல் 
பகுதிகளால் தெளியப்படும். ஆனால், புறநானூறு-- 985 ஆம் 
பாடலில், சிறிது . வேற்றுமையுடன், கிட்டத்தட்ட இதே 
மாதிரியில் ஓர் அரசன் பேசப்பட்டுள்ளான்.. அப் பாடலின் 

அடியில், “அம்பர் கிழான் அருவந்தையைக் கல்லாடனார் 
பாடியது' என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பாடல் வருமாறு:--- 

“வள்ளி தோன்றப் புள்ளுக்குரல் இயம்பப் 
புலரி விடியற், பகடூபல வாழ்த்தித் .: 
தன்கடைத் தோன்றினும் 'இலனே பிறன்கடை 
.அகன்கண் தடாரிப் பாடூகேட் டருளி 
வறன்யான் நீங்கல் வேண்டி என்னரை 
நீனிறச் சிதாஅர் களைந்து 
வெளியது.உடீஇஎன் பசிகளைந் தோனே 
காவிரி யணையுந்: தாழ்நீர்ப். படப்பை: - -
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நேல்விளை கழனி அம்பர் கிழவோன் 
௩ல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய 

வேங்கட விறல்வரைப் பட்ட 

ஓங்கல் வானத் துறையினும் பலவே '' 

[அம்பர்கிழான் அருவந்ைைையைக் கல்லாடனார் பாடியது.] 

(காவிரி பாயும் கழனி சூழ்ந்த அம்பர் என்னும் ஊரின் 
தலைவனாகிய அருவந்தை என்பான், எனக்கு நல்ல உடையும் 
உணவும் அளித்து என் வறுமையைப் போக்கினான்; அவன் 
தீடுழி வாழ்க!' என்பதுதான் மேலுள்ள புறநானூற்றுப் 
பாடலின் சுருக்கமான கருத்தாகும். 

இந்தச் சூழ்நிலையை வைத்துக்கொண்டு, புற 

நானூற்றில் சொல்லப்பட்டிருப்பவனும் திவாகரத்தில் சொல் 
லப்பட்டிருப்பபவனும் ஒருவனே என்று சிலர் கூறு 
கின்றனர். அவர்கள் கூறுவதற்குச் சான்று, இரண்டு 

நூல்களிலும் ஒத்து வந்துள்ள காவீரி, அம்பர் (அம்பல்), 
அருவந்தை என்னும் மூன்று சொற்களுமேயாம். புறநானூற் 

றில் அம்பர்கிழவோன் என இடையின ர்” உள்ளது. திவா 
கரத்திலோ அம்பற்கிழவோன் என வல்லின *ற்' உள்ளது. 
வல்லின ற்” இருப்பதால் புணர்ச்சியிலக்கணப்படி “அம்பல்” 
எனப் பிரித்துக்கொள்ள நேரிட்டது. புறநானூற்றின் வேறு 
ஓர் ஓலைச்சுவடியில் “அம்பல் என்றே உள்ளது. எனவே 
ஒரு பெயரே சுவடிக்குச் சுவடி மாறுபடுவது இயற்கை. 
ஆனால், அருவந்தை என்னும் சொல்தான் பொருளளவில் 

மாறுபட்டுள்ளது. புறநானூற்றின்படி 'அருவந்தை' என்பது 
அரசனது பெயராகும். திவாகரத்தின்படியோ--சிலர் கருத்துப் 
படி “அருவந்தைச் சேந்தன்' என ஊரின் : பெயராகத் 
தெரிகிறது. ் 

் நடுநிலையுடன் ஆராயுங்கால், திவாகரத்திலுள்ள அரு 

வந்தை :' என்பதை . ஊரெனச் சொல்லாமல் அரசனது 

பெயராகவே கொள்ளலாமே! அஃதாவது “*அருவந்தைச் 
சேந்தன் என்பதற்கு, அருவந்தை என்னும் பட்டப்பெய 

த. ௮.௬.௪
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ருடைய--குடும்பப்பெயருடைய சேந்தன் எனப் பொருள் 
கொள்ளலாமே! அஃதாவது, பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன்-- 
பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி, சோழன் நலங்கிள்ளி--சோழன் 
நெடுங்கிள்ளி என்னும் பெயர்களிலுள்ள பாண்டியன், 
சோழன் என்னும் குடிப்பெயர்களைப் போல, அருவந்தைச் 
சேந்தன் என்பதிலுள்ள அருவந்தை என்பதும் குடும்பப் 
பட்டப் பெயராக இருக்கலாமன்றோ ? 

எனவே, காவிரி, அம்பல், அருவந்தை என்னும் சொற்கள் 

புறநானூற்றிலும் திவாகரத்திலும் இருப்பதும் உண்மைதான் 
எனினும், இந்தச் சான்றைக்கொண்டு; புறநானூற்று அம்பர் 
கிழானும் திவாகரத்து அம்பற்கிழானும் ஒருவனே என முடிவு 
கட்டுதல் ஏற்புடைத்தாகாது. அவன் வேறு--இவன் வேறு. 
ஒருவேளை, இவன் அவனது. மரபில் வந்தவனாயிருக்கலாம். 
இதற்குக் காரணமும் கூறமுடியும் : புறநானூற்றுப் பாடலில் 
சேந்தன் என்னும் பெயரின் வாடையே காணப்படவில்லை; 
அரசனது பெயராக அருவந்தை என்னும் சொல்தான் 
உள்ளது. இருவரும் ஒருவரேயானால், இவ்வளவில் விளம் 
பரம் உள்ள சேந்தன் என்னும் பெயர் புறநானூற்றுப் பாடலில் 

வராமற் போக வழியில்லை. 'மேலும், அப் புறப்பாட்டைப் 
பாடியவர் கல்லாடர்; அவர் சங்ககாலத்தைச் சேர்ந்த புலவர். 

புறநானூற்றுப் பாடல்களும் சங்ககாலத்தன. பெரும்பாலான 

ஆராய்ச்சியாளர்களின் கருத்துப்படி, சங்ககாலம் கி. பி. 8 
அல்லது 5 ஆம் நூற்றாண்டிற்குள் முடிவடைவதாகத் தெரி 
கிறது. ஆனால், திவாகரரும் திவாகரச் சே.ந்தனும் சங்க 
காலத்திற்குப் பிற்பட்டவர்கள் என்று துணிவதற்கு இடமுண்டு. 
சில சான்றுகள் வருமாறு : 

(1) திவாகரர் தமது நூலின் தொடக்கத்தில் விநாயகர் 
காப்புப் பாடல் பாடியுள்ளார். மற்றும், முதல் தொகுதியாகிய 

தெய்வப் பெயர்த் தொகுதியில் விநாயகருக்கு உரிய பெயர்களை, 

ஒற்றைக் கொம்பன், விநாயகன், ஐங்கரன், 
- வெற்றி யானை மூகவன், கணபதி, 

பாசாங்குச தரன், ஆகு வாகனனே.”
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என்னும் பாடலில் கூறியுள்ளார். ஆராய்ச்சியாளரின் கூற்றுப் 
'படி பார்த்தால், பழந் தமிழகத்தில் விநாயகர் வணக்கம் 
கிடையாது. ஏழாம் நூற்றாண்டில் காஞ்சிபுரத்து நரசிம்மவர்ம 
பல்லவனுடைய படை, சளுக்கிய மன்னனாகிய புலிகேசியை 
(வென்று வாதாபி நகரைக் கைப்பற்றியபோதுதான், அங்கிருந்து 
விநாயகர் உருவம் ஒன்றைப் பல்லவனுடைய படைத் தலைவர் 
பரஞ்சோதியார் (சிறுத்தொண்டர்) தமிழகத்துக்கு முதல் 
முதலாகக் கொண்டுவந்தார். அதன் பின்னரே--அஃ தாவது 

ஏழாம் நூற்றாண்டில்தான் தமிழ்நாட்டிற்கு விநாயகர் அறிமுகம் 
ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், சங்கநூல்களில் காணப்படாத 
விநாயகர் திவாகரத்தில் இடம் பெற்றிருக்கிறார் என்றுல், 
ஏழாம் நூற்றாண்டிற்குப் பிறகே திவாகரரால் திவாகரம் 
'இயற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும். 

(2) சேந்தன் அம்மையின்மேல் அந்தாதி பாடியிருப்ப 
தாகத் திவாகரர் கூறியுள்ளார். தொண்ணூற்ருறு சிறு பிரபந்த 
(சிற்றிலக்கிய ) வகைகளுள் அந்தாதியும் ஒன்று. அந்தாதி 

போன்ற நூல் வகைகள் சங்ககாலத்தில் இயற்றப்படவில்லை. 
இன்னவை சங்க காலத்திற்கு இப்பால் இடைக் எவவ லவம் 
எழத் தொடங்கின. 

(8) மேலும், திவாகர நிகண்டின் இரண்டாம் தொகுதி 
யாகிய மக்கட் பெயர்த் தொகுதியில், “வேள் புலவரசர்களுக்கு 
Cassi’ எனச் சாளுக்கிய மன்னர் குடியினர் பேசப்பட் 
டுள்ளனர். எனவே, சாளுக்கிய மன்னர்கள் தமிழ் நாட்டோடு 
“தொடர்புகொண்ட பின்னரே திவாகர நூல் தோன்றியிருக்க 
வேண்டும். தமிழ்நாட்டோடு எந்தவிதமான தொடர்பும் 
“இல்லாத மன்னரைத் தமிழ் நிகண்டு பேசவேண்டிய காரணமே 
இல்லையன்றோ ? தமிழ்நாட்டோடு தொடர்பு கொள்ளாத 
ஏனைய உலக மன்னர்களைப் பற்றித் திவாகர நிகண்டு பேச. 
வில்லை யன்றோ ? 

சாளுக்கிய மன்னர்கள் தமிழ்நாட்டோடு தொடர்பு 
"கொண்டது ஆறு, 'ஏழாம் நூற்றாண்டுகளிலாகும். புலிகேசி, 
விக்ரமாதித்யன் முதலிய சளுக்கிய குல மன்னர்கள், காஞ்சிபுரத்
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தைத் தலைநகராகக் கொண்டு தொண்டை நாட்டை யாண்ட 

பல்லவ குல மன்னர்களோடு, போரிட்டதாக வரலாறு கூறு 

கின்றது. எனவே, சளுக்கிய மன்னர்களைப் பற்றியும் கூறும் 

திவாகரம் ஏழாம் நூற்றாண்டிற்குப் பிற்பட்டதாகத்தான் 

இருக்கவேண்டும். ஏறக்குறைய எட்டாம் நூற்றாண்டில் 

திவாகரம் தோன்றியிருக்கக்கூடும் என்று கூறலாம். அப்படி 

யென்றால், சேந்தனும் திவாகரரும் எட்டாம் நூற்றாண்டினர் . 

என்பது பெறப்படும். 

ஆனால், திவாகரம் மூன்றாம் தொகுதிப் பாடலில் “அவ்வை 
யாடிய அம்பற்கிழவன்' எனத் திவாகரரால் சேந்தன் சிறப்பிக் 
கப் பெற்றிருப்பதைக் கொண்டு, “அவ்வையார் சங்ககாலத். 

தவர்; அவரால் பாடப்பெற்ற சேந்தனும் சங்கதாலத் தவக் 
எனவே சேந்தன் திவாகரமும் சங்ககாலத்தது” , என்று சிலர் 
கூறக்கூடும். இது பொருந்துமா ? அவ்வையாரைப் பொறுத்த 

மட்டில் எதையும் துணிந்து கூறுதற்கில்லை. அவ்வை என்ற 
பெயரை வைத்துக்கொண்டு திட்டவட்டமாகக் கரல: ஆராய்ச்சி 

செய்துவிட முடியாது. ஏனெனில், கடந்த இரண்டாயிரம் 

ஆண்டு காலத்தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றைப் புரட்டிப் பார்க்குங் 
கால், அவ்வையார் என்னும் பெயரில் பல காலத்தில் பலர் 

இருந்ததாகத் தெரிகிறது. இருபதாம் நூற்றாண்டுச் சினிமா-- 
தாடக அவ்வையாரோ, பழைய அவ்வையார்கள் பலரும் 
சேர்ந்த கதம்ப அவ்வையாராகக் காட்சியளிக்கின்றார். எனவே, 
திவாகரர் கூறியுள்ளபடி சேந்தனைப் பாடிய அவ்வையார் எந்த 
அவ்வையாரோ 3 ? அவர் சங்க கால அவ்வையாரே என்று 
எப்படித் துணித்து கூறமுடியும்? இடைக்கால அவ்வையாராக 
இருக்கலாமே! | 

எனவே, சேந்தனும் திவாகரரும் ஒருதோ.ற்றம் எட்டாம். 
நூற்றாண்டினராவர். கால ஆராய்ச்சிக்காகவே புறநானூற்றுப்... 
யாடலை இங்கே இழுத்துப்போட்டு இவ்வளவு நேரமும் முயற்சி 
பபும்.செலவிட வேண்டிய தாயிற்று.
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திவாகரர் வரலாறு 

சேந்தனைப் பற்றி முறையான வரலாறு எழுதிவைக்கப்பட 
வில்லை என்று குறைபட்டுக் கொண்டோம். இருப்பினும், 
திவாகரர் எழுதி வைத்துள்ள குறிப்புக்களைக் கொண்டு அவனது 
வரலாற்றை ஓரளவு உருவாக்கிக் கொண்டோம். ஆனால் 
திவாகரர் வரலாற்றைப் பொறுத்தமட்டும் நமக்கு ஏமாற்றமே 
காத்துக் கிடக்கிறது. அவரைப் பற்றி ஓரளவாயினும் அறிந்து 
கொள்வதற்குக்கூட, அவர் நூலோ அல்லது பிறர் நூல்களோ 
துணை புரியவில்லை. சில நூலாசிரியர்கள் நூலுக்கு முன்னால் 

உள்ள பாயிரப் பகுதியில் தம்மைப் பற்றி ஒரு சிறிது உரைத் 
திருப்பார்கள்; அல்லது. நூலாசிரியரைப் பற்றிப் பிறராயினும் 
-பாயிரப் பகுதியில் புகழ்ந்து எழுதியிருப்பார்கள். இந்த 
இரண்டு நிலைகளுமே திவாகர நிகண்டில் காணப்படவில்லை. 

ஒருவேளை இருந்து அழிந்துவிட்டிருக்குமோ ? இந்நிலை நமதூ 
தீப்பேறே. இருப்பினும், திவாகரரைப் பற்றிப் பின் வருமாறு 
சிறுகுறிப்பு செப்பனிட்டுக் கொள்ளலாம் : 

திவாகரர் மு,கலில் இல்லறம் நடாத்திப் பின்னர்த் துறவு 
பூண்ட ஒரு; முனிவர். *திவாகர முனிவர் அருளிச் செய்த 
சேந்தன்" திவாகரம் என நூலுக்கு முன்னால் எழுதப்பட் 
டிருப்பதைக் கொண்டு இது புலனாகும். இவர் தஞ்சை 
மாவட்டத்துச் சேந்தனால் ஆதரிக்கப் பெற்றவர்; அதனால் 
இவரும் அந்த வட்டத்தினராக இருக்கலாம். இவர் நன்றி 

மறவாத பண்பினர் என்பது, தம் நூலின் தொகுதி தோறும், 
தம்மை ஆதரித்த சேந்தனைப் புகழ்ந்து பாடியிருப்பதன் 
வாயிலாகப் புலப்படும். 

திவாகர நூலுக்கு முன்னால் “காப்பு' என்னும் தலைப்பில் 
ஒரே ஒரு செய்யுள் மட்டும் உள்ளது. நூலாசிரியர்கள் 
தம்மையும் நூலையும் காக்குமாறு பிள்ளையாரையோ அல்லது 

பிற கடவுளரையோ வேண்டிக் காப்புச் செய்யுள் பாடுவது.மரபு. 
திவாகரர் பிள்ளாயாரை வேண்டிக்கொண்டுள்ளார். அந்தக் 
காப்புச் செய்யுள் வருமாறு :--
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“தந்திமுகத்து எந்தை சதங்கைப் பதம்போற்றிச் 
“சிந்தை விளக்காம் திவாகாத்தள்-- வந்த 

தொகுதியோரு பன்னிரண்டும் சோராமல் நேசே 

. பகுதியுறமன மே பற்று.” 

இப்பாடலிலுள்ள “தந்தி முகத்து எ.ந்தை' என்பதற்கு, யானை 
முகத்தையுடைய விநாயகக் கடவுள் என்பது பொருள். 
இவ்வாறு பிள்ளையார் வணக்கம் பாடியிருப்பதால், திவாகரர் 
சைவ சமயத்தவர் என்பது எளிதில் விளங்கும். மேலும், 

. திகண்டின் முதல் தொகுதியாகிய தெய்வப் பெயர்த் தொகு 

தியில் சிவன் பெயர்களையே இவர் முதலில் தொடங்கியுள்ளார். 
இதனாலும் இவர் சைவர் என்பது பெறப்படும். சமண சமயத்தவ 
சாகிய மண்டல புருடர் தமது சூடாமணி நிகண்டின் தொடக் 
கத்தில், சமணக் கடவுளாகிய அருகன் பெயர்களையே முதலில் 

தொடங்கியிருப்பது ஈண்டு குறிப்பிடத் தக்கதாகும், அன்றியும் 
சைவ சமயத்தானாகிய சேந்தனால் ஆதரிக்கப் பெற்று, அவன் 
பெயரையும் தம் நூலுக்கு இட்ட திவாகரரும் சைவ சமயத்தவ 
சாகத்தாமே இருந்திருக்கக்கூடும். 

திவாகரர் சோழக் குடும்பத்தின் வழிவந்தவர் என்ற ஒரு 
கருத்து சிலரிடையே நிலவுவது உண்டு. அத்தகையவர் 

இந்தத் திவாகரர் அல்லர்; அவர் ஆதி திவாகரம் எழுதிய 
திவாகர ராவார் என்ற கருத்து வேற்றுமையும் உண்டு. இவ். 

விரண்டனுள் பின்கருத்தே பொருத்தமானதாகத் தெரிகிறது. 

ஏனெனில், இந்தத் திவாகரர் சோழர் குடிவழியினராயிருந் 
திருந்தால் .சேந்தனால் ஆ தரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டியதில்லை 
யன்றோ ? 

அடுத்துப் பேசப்போகும் பிங்கல நிகண்டின் ஆசிரியராகிய 
19ங்கலர் என்பவர் திவாகரரின் மகனாவார் என்பதாகப் பிங்கல 
திகண்டின் பாயிரத்தில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகிறது, அது 
குறித்து ஆங்கு ஆராய்வாம். 

திவாகரரின் காலம் எட்டாம் நூற்றாண்டு என்பது முன்னரே 
சொல்லப்பட்டுள்ள து. இக் குறிப்புக்களை த் தவிர, திவாகரரைப்
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பற்றி வேறோன்றும் தெரிந்திலது. இனி ஏதேனும். கிடைத் 
தால் உண்டு... . . 

நூலின் காலம் 

சேத்தனும் திவாகரரும் எட்டாம் நூற்றாண்டின ரா தலின், 

சேந்தன் திவாகரம் எட்டாம் நூற்றாண்டு நூல் என்பது இனிது 
பெறப்படும். 

நூலின் அமைப்பு 

திவாகரம் பன்னிரண்டு தொகுதிகளாக அமைக்கம்' 
பட்டுள்ளது. . அவையாவன :₹-- 

1. தெய்வப் பெயர்த் தொகுதி 

மக்கள் பெயர்த் தொகுதி 

விலங்கின் பெயர்த் தொகுதி 

மரப் பெயர்த் தொகுதி 

இடப் பெயர்த் தொகுதி 

பல் பொருள் பெயர்த் தொகுதி 

° 

செயற்கை வடிவப் பெயர்த் தொகுதி 

பண்பு பற்றிய பெயர்த் தொகுதி 

செயல் பற்றிய பெயர்த் தொகுதி p
o
 

I
a
 

A
e
 

w
w
 

me 2 ஒலி பற்றிய பெயர்த் தொகுதி 

ஒருசொல் பல்பொருள் பெயர்த் தொகுதி 

ட
 

ப
ட
்

 

ந 

12, பல்பொருள் கூட்டத்து ஒருபெயர்த்' தொகுதி -. 

என்பனவாம். தெய்வப் பெயர்த் தொகுதியில் பல்வகைத் 
தெய்வங்களின் பற்பல பெயர்கள் கூறப்பட்டிருக்கும். இது 

போலவே மற்றத் தொகுதிகளிலும் அவ்வப் பெயர்கள் கூறப் 

பட்டிருக்கும். தொகுதி என்றாலும் நிகண்டு என்றாலும்



72 குமிழ் அகரா.இச் கலை 

கூட்டம் என்றாலும் பொருள் (அர்த்தம்), ஒன்றே. திவாகரத்தில் 
உள்ள தொகுதி அமைப்புமுறையே பின்வந்த நிகண்டுகளின் 
அமைப்புக்கும் வழிகாட்டியாகும். 

மேற் கூறிய பன்னிரண்டு தொகுதிகளையும் மூன்று வகைக் 
குள்ளும் அடக்கிவிடலாம். அதாவது, முதல் பத்துத் தொகுதி 
களையும் சேர்த்து ஒரு பொருள் பல் பெயர்த் தொகுதி: 
என்னும் தலைப்புக்குள் அடக்கிவிடலாம். ஏனெனில், இந்தப் 
பத்தும் ஒரே முறையைப் பின்பற்றியவை யாகும். அதாவது, 
தெய்வம் முதல் ஒலி யீருக உள்ள பத்துப் பொருள்களுள் 
ஒவ்வொரு பொருளையும் குறிக்கும் பல பெயர்களும் (01836 70௦8 
“bularies) தொகுத்துக் கூறப்பட்டிருப்பதால் -- எடுத்துக் 

காட்டாக, சிவன் என்னும் தெய்வத்திற்கு எத்தனை பெயர்கள் 

உண்டோ அத்தனை பெயர்களும் கூறப்பட்டிருப்பதால்-- 
இந்தப் பத்துத் தொகுதிகளையும் “ஒரு பொருள் பால்பெயர்த் 
தொகுதி' என்னும் ஒரே தலைப்பால் குறிப்பிடலாமன்றோ ? 
அடுத்துப் பதினொன்றாவது தொகுதியை “ஒரு சொல் பல் 
பொருள் பெயர்த் தொகுதி' என அதே தலைப்பாலேயே குறிப் 
பிடலாம். இப்பகுதியில்தான், நாம் இப்போது கையாண்டுவரும் 
அகரா திப் பயன் அமைந்திருக்கிறது. அதாவது (17௦0009119) 
ஒரு சொல்லுக்கு உரிய பல பொருள்களும் (அணி என்றால். 

அழகு, ஆபரணம், அணிதல், வரிசை என்பது போல) 
கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இறுதியாக உள்ள பன்னிரண்டாம் 
தொகுதியையும் “பல்பொருள் கூட்டத்து ஒரு பெயர்த் 
தொகுதி' என்னும் அதே தலைப்பாலேயே குறிப்பிடலாம். 
இப்பகுதியில், முக்காலம் என்றால் இறந்த 'காலம், நிகழ் 
காலம், எதிர் காலம் என்பது போல--நால் நிலம் என்றால் 

குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என்பது போல--ஐம் 

'பொறி என்றால் மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்பது 

போலக் குழுப் பெயர்கட்கு (Group—names) விளக்கம் 

கொடுக்கப்படும். நானிலம் என்னும் ஒரு பெயர் குறிஞ்சி) 
முல்லை, மருதம், நெய்தல் என்னும் பல பொருள்களின் 
கூட்டத்தைக் குறிக்கும் என்பதுபோல இத் தொகுதி 
அமைக்கப்பட்டிருப்பதால் இதற்குப் £பல் பொருள் கூட்டத்து
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ஒரு பெயர்த் தொகுதி' என்னும் பெயர் கொடுக்கப்பட்டது 
பொருத்தம் தானே! 

எனவே, திவாகரத்தின் பன்னிரண்டு தொகுதிகளையும் 
(1) ஒரு பொருள் பல்பெயர்த் தொகுதி, (2) ஒருசொல் பல் 
பொருள் பெயர்த் தொகுதி, (8) பல் பொருள் கூட்டத்து ஒரு 
பெயர்த் தொகுதி என்னும் மூவகைக்குள் அடக்கிவிடலாம். 
இங்கே இம்மூவகை அமைப்புக்களைப்பற்றி இவ்வளவு விரிவாக 

எழுதியதற்குத் தக்க காரணம் உண்டு. திவாகரத்தின் தொகுதி 
அமைப்பு முறையே பின்வந்த நிகண்டுகளின் அமைப்புக்கு வழி 
காட்டி என்று முன்னரே கண்டோம். அவ்வண்ணமே--திவா 
கரத்தைப்போலவே பன்னிரண்டு தொகுதிகளாகச் சில நிகண்டு 
கள் அமைந்துள்ளன. இப் பன்னிரண்டு தொகுதிகளையும் 

மூவகைத் தொகுதிகளுள் நாம் அடக்கியிருக்கிறோம். இம்மூன்ற 
னுள் முதல் வகையைப்பற்றிமட்டும் “அஃதாவது முதல்பத்துத் 
"தொகுதிகளைப் பற்றி மட்டும்) சில நிகண்டுகள் பேசுகின்றன. 
வேறு சில நிகண்டுகளோ, இரண்டாம் வகையைப் பற்றி 

மட்டும் (அஃதாவது பதினொன்ருவது தொகுதியைப்பற்றி 

மட்டும்) பேசுகின்றன. இன்னும் சில நிகண்டுகளோ, மூன்றாம் 
வகையைப்பற்றி மட்டும் (அஃதாவது பன்னிரண்டாவது 
தொகுதியைப்பற்றி மட்டும்) பேசுகின்றன. அந்த விவரங்கள் 
எல்லாம், பின்னர் அந்தந்த நிகண்டுகளைப் பற்றித் தனித் 
தனித் தலைப்புக்களின்கீழ் விளக்கும்போது .குறிப்பிடப்படும். 
அந்த வசதிக்காகவே இங்கே இவ்வளவு அடிப்படை பொது 
வாகப் போடவேண்டியதாயிற்று. இனி அங்கங்கே அந்தந்த 

வகையை மட்டும் குறிப்பிட்டுச் சென்று விடலாமன்றோ ? இனி 
மீண்டும் திவாகர நிகண்டிற்கு வருவோம் : 

திவாகரத்தின் பன்னிரண்டு தொகுதிகளிலும் ஏறக்குறைய 
9500 சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இவ்வளவு சொல். 

செல்வங்களையும் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தும் திவாகரப்” 
பாடல்கள் தொல்காப்பியத்தைப் போல் சூத்திர (நூற்பா) 
வகையைச் சார்ந்தவையாகும். இற்றைக்கு மூவாயிரம் ஆண்டு 

களுக்கு முன் எழுதப் பெற்ற தொல்காப்பிய நூலில் உள்ள 
நூற்பாக்கள் (சூத்திரங்கள்) சிலவும் இந்த நிகண்டுக்குள்
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அப்படியே சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின் றன. இஃது ஒரு 
வகை மர்பு. "அஃதாவது, ௫.௫ நூலாசிரியர், _முன்னோரையும் 

அவர்தம் நூலையும் மதித்துப் போற்றுவதற்கு அடையாளமாக, 
அம் முன்னோரது நூலில் உள்ள சில செய்யுவ்களை அப்படியே 

எடுத்துத் தம் நூலில் சேர்த்துக் கொள்வது அக்கால வழக்கம். 
இது திருட்டு ஆகாது. அவ்வண்ணம் திவாகரத்திலுள்ள 
தொல்காப்பிய நூற்பாக்கள் இரண்டு வருமாறு : 

“நேரின மணியை நிரல்பட வைத்தாங்கு 
ஓரினப் போகுளை ஒருவழி வைப்பது 
ஓத்தேன மொழிப உயர்மோழிப் புலவர்.” 

"ஒரு நெறி யன்றி விரவிய பொருளால் 
- பொதுமொழி தோடரினது படல மாகும்.” 

மேலுள்ள நூற்பாக்கள் இரண்டும் தொல்காப்பியம்-- 
பொருளதிகாரம் -- செய்யுளியலில் உள்ளன. இவையே 

திவாகரத்தின் பத்தாம் 'தொகுதியாகிய ஒலி பற்றிய பெயர்த் 
தொகுதியிலும் உள்ளன். 

இத் திவாகரம் கி. பி. 1895 ஆம் ஆண்டில் தாண்டவராய 
முதலியார் என்பவரால் ஓலைச் சுவடியிலிருந்து முதல் முதலாக 
அச்சிடப்பட்டது. இப்பதிப்பில் முதல் பத்துத் தொகுதிகள் 

- மட்டுமே உள்ளன; இறுதித் தொகுதிகள் இரண்டும் காணப் 
படவில்லை. மேலும் இப்பதிப்பில் இடைச் செருகல் உள்ள 
தாகச் சொல்லப்படுகிறது. ஒரு நூலைப் பெயர்த்தெழுது 
பவரோ அல்லது அச்சிடுபவரோ, நூலின் இடையிடையே 

தாமாகச் சிலவற்றைச் செருகி விடுவதற்குத்தான் இடைச் 
செருகல் என்று பெயராம். தாண்டவராயர் தம் கைவண்ணம் 
சிறிது காட்டியிருப்பார் போலும்! 

தாண்டவராவ முதலியாருக்குப் பின்னர் மேலும் சிலர் 
திவாகரத்தைப் பதிப்பித்தனர். அப் பதிப்புககளுள் பதினொன் 

Gus தொகுதியின் அகரமுறைச் சீர்திருத்தப் பதிப்பு மிகவும் 
குறிப்பிடத் தக்க்தாகும். , இது குறித்து ஓரளவு விளக்கினால் 
தான் புரியும்.
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இப்போது! நமக்கு ஒரு சொல்லுக்குப்: பொருள் தெரிய 
வில்லை யென்றால் உடனே அகராதியை எடுத்துப். புரட்டு 
கிறோம். இக்கால அகராதிகளில் எழுத்துகளின் வரிசை 

முறையில்: சொற்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதால் எந்தச் 
சொல்லையும் உடனே கண்டுபிடிக்க முடிகிறது. ஆனால் பழைய. 
நிகண்டுகளில் இப்படி யீல்லா ததால் குறித்த சொல்லை உடனே 
தேடி எடுக்க முடியவில்லை. அதனால் திவாகரத்தில் சொல்லுக் 
குப் பொருள்கூறும் பகுதியாகிய பதினொன்றாவது தொகுதியில்: 
உள்ள சொற்களை அகரவரிசைப்படுத்தி எழுதி வைத்துக். 
கொண்டு அக்காலத்தவர் சிலர் பயன்படுத்தி வந்தனர். (இது 
குறித்து முன்பு ஓரிடத்திலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.) அச்சு 
வசதி ஏற்பட்ட, Liar அகர வரிசையில் சீர்திருத்திப் பதிப் 

பிக்கவும் செய்தனர். “அகர முறைச் சீர்திருத்தப் பதிப்பு” 
என்றால் இதுதான். அண்மைக் காலத்தில் அச்சிடப்பட்ட 
திவாகரப் பதிப்புகளில்கூட, பதினொன்ருவது-தொகுதி மட்டும் 
அகர வரிசையில் உள்ளது. ஆனால், இந்த அகர வரிசை 

திவாகரர்' செய்த முறையன்று; பிற்காலத்தவர் செய்து 
கொண்ட சீர்திருத்தமே--என்பது. நினைவிருக்க வேண்டும். 

அகர வரிசைப் படுத்திய பிற்காலத்தவர்கள் பதினொன்ரு: 
வது தொகுதியை 4ஆதியிற் பொருள்”, *அந்தத்துப் பொருள்” 
என இரு பிரிவுகளாக அமைத்துள்ளனர். *ஆதியிற் பொருள்” 
என்றால் ' என்ன என்று விளக்குவதற்கு, ஆதியிற் பொருள் 
பிரிவிலுள்ள முதல் பாடலையும் இறுதிப் பாடலையும் எடுத்துக். 
கொள்வோம் : .- 

[அங்கதம் என்னும் பெயர்] 

₹: அங்கதம் தோளணி அரவு மாகும்.”' 

இது முதல்நூற்பா. 

, [வேளாண்மை என்னும் பெயர் ] 

- *வேளாண்மை உபகாரம் ஈகையும் விளம்பும்." 

.இஃது இறுதி நூற்பா.



76 Sip err Be go 

அங்கதம் என்னும் சொல்லுக்கு, தோள் அணி, அரவு 
என்னும் இரண்டு பொருளாம். வேளாண்மை என்னுஞ், 
சொல்லுக்கு, உபகாரம், ஈகை என்னும் இரண்டு பொருளாம். 
இவ்வாறு அங்கதம், வேளாண்மை என்னும் சொற்களைப். 
பாடலின் முதலில் (ஆதியில்) நிறுத்திப் பின்னர்ப் பொருள் 
கூறுவதால் இந்தப் பிரிவுக்கு ஆதியிற் பொருள் என்று பெயர் 
சூட்டப்பட்டது. இனி, “அந்தத்துப் பொருள்' என்ரால் என்ன 
என்று விளக்குவதற்கு அந்தத்துப் பொருள் பிரிவிலுள்ள 
முதல். பாடலையும் இறுதிப் . பாடலையும் எடுத்துக் கொள் 
“வோம் : 

[அணங்கு என்னும் பெயர்] 

*'தேய்வமும் தேய்வத் துவமை மாதரும் 

மையலும் நோயும் வருத்தமும் கோலையும் 

ஐயமின் றுரைக்கும் அணங்கு என்கிளவி.'' 

இது முதல் நூற்பா. 

[வையம் என்னும் பெயர்.] 

'சிவிகையும் ஆனேறும் சகடமும் தேரும் 

அவனியும் வையம் எனப்பேய ராகும்.”” 

இஃது இறுதி நூற்பா. 

அணங்கு என்னும் சொல்லுக்கு, தெய்வம், தெய்வத் 
துவமை மாதர் (பெண் தெய்வம் போன்ற பெண்), மையல், 
நோய், வருத்தம், கொலை என்னும் ஆறு பொருளாம். 
வையம் என்னும் சொல்லுக்கு, சிவிகை (பல்லக்கு), ஆனேறு 
(காளை), சகடம், தேர், அவனி (உலகம்) என்னும் ஐந்து 
பொருளாம். இவ்வாறு அணங்கு, வையம் என்னும் 
சொற்களைப் பாடலின் அந்தத்தில் (இறுதியில்). வைத்து 
முன்னாலேயே பொருள் கூறியிருப்பதால், இந்தப் பிரிவுக்கு 
அத்தத்துப் பொருள் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது.
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இவ்வாறு அகராதி முறையில் சீர்திருத்திக் கொண்டது 
எளிதில் பொருள் காண்பதற்கு உதவும். ஆனால் திவாக்ரரின் 
அமைப்பு முறையிலே, மிக்க மதிப்பும் பயனும் உள்ள பொருள் 

முன்னாலும், அதற்கு அடுத்தது அதன் பின்னாலும், அதற்கு. 
அடுத்தது அதன் பின்னாலுமாக வரிசைப்படுத்தி வைக்கப்பட் 
டிருக்கும். சில--விடங்களில் எதுகையும் இடம்பெற்றிருக்கும். 

திவாகரத்தின் ஒவ்வொரு தொகுதியின் இறுதியிலும்,. 
இத்தனையாவது தொகுதியாகிய இன்ன பெயர்த் தொகுதி: 

முற்றிற்று என்றும், நூலின் இறுதியில் “பன்னிரு தொகுதியும் 
பண்பொடு முற்றின்'' என்றும் திவாகரராலேயே அறுதி! 
செய்யப்பட்டிருப்பது ஈண்டுக் குறிப்பிடத்தக்கதாம். 

நூலின் உட்பொருள் 

திவாகர நிகண்டு, ஏறக்குறைய உலகம் முழுதும் அடங்கி' 
யுள்ள ஒரு பொருட்காட்சி நிலையமாகும். எனவே, நாம் 
அதன் உள்புக்கு: ஒரு சில பொருட்களையாயினும் காண 
வேண்டும். ' திவாகரம், பிங்கலம், சூடாமணி முதலிய நிகண்டு 
களுள் ஒரு நிகண்டினையாயினும் நாம் ஓரளவு ஆராய்ந்து 

விட்டால், பின்னர் மற்ற நிகண்டுகளை மிக மிகச் சுருக்கமாக 
முடித்துக் கொள்ளலாம். எனவே மாதிரிக்காக, முதல் நிகண் 
டாகிய திவாகரத்தை ஓரளவு விரிவாகக் காண்பாம். 

1. தெய்வப் பெயர்த் தொகுதி 

தெய்வப் பெயர்த். தொகுதியில், சிவன்; திருமால், 
முருகன், அருகன், புத்தன் முதலிய பல்வகைத் தெய்வங்களின் 
பெயர்களைக் கூறுவதோடு ஆசிரியர் அமைந்துவிடவில்லை;. 
மேலும் பலவகைத் தேவ இனங்கள், அரக்க இனம், நாள் 
(நட்சத்திரங்கள்) கோள் (கிரகங்கள்), விண், காற்று, தீ,. 

நீர், பலவகைக் காலங்கள், மழை மேகம் இடி முதலியவற்றிற் 
. குரிய பலவகையான பெயர்களையும் கூறியுள்ளார். மாதிரிக்காக
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முதல்: பாட்டைப் பார்ப்போம். அதில் சிவனுக்குரிய அறுபத்து 
மூன்று பெயர்கள் கூறப்பட்டுள்ளன; அது வருமாறு 19 

(சிவன் பெயர்) - 

“சங்கரன், இறையோன், காம தகனன், ' 
கங்கா தரனே, கறைமிடற் றண்ணல், 
கூற்றை உதைத்தோன், குன்ற வில்லி, 

ஏற்று வாகனன், திரியம்பகன், சோதி, 

நக்கன், சடையோன், காரி பாகன், 

மூக்கண் பகவன், பசுபதி, பரமன், 
கோன்றை சூடி, கோலை மழுவாளி, 
சமத் தாடி, பிஞ்ஞகன், பித்தன், 
ஆனை யுரித்தோன், அரன், சிவன், உருத்திரன் 
கால காலன், கபால மூர்த்தி, 

fe கண்டன், நீறணி கடவுள், 
அரவா பாணன், ஆரழ லாடி, 
பிறையது சூடி, பேருமான், உமாபதி, 
அழலது வேந்தி, அமலன், ஆனக்தன், 
பரசு பாணி, சுடலை யாடி, 

மானிடம் ஏந்தி, மறைமுதல், யோகி, 

புலித்தோ லடையோன், புரமூன் றேரித்தோன், 
பினாக பாணி, பேயோ டாடி, 
பூத நாதன், புணர் கங்காளன், 
ஞான மூர்த்தி, ஈசன், அனாதி, 

ஐம்முகன், பகவன், ஆதி, பாண்டாங்கன், 
அந்தி வண்ணன், ஆலமர் கடவுள், 

நந்தி, நம்பன், காதன், தற்பரன், 
கண்ணுதல் மூர்த்தி, கைலை யாளி, என்று 

எண்ணிய காமம் இன்னமும் பலவே.”'.
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சிவனுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பெயர்களைக் . கூர்ந்து 
நோக்கின், திவாகரர் காலத்திலேயே தமிழ் நாட்டில் புராணக் 
கதைகள் மலிந்துவிட்டன என்பது புலனாகும். சங்க இலக்கியங். 
களில் இத்தகைய பெயர்களைக் காணமுடியாதன்றோ ? 
இதனாலும் திவாகரம் சங்க காலத்தைச் சேர்ந்த நூலன்று 

என்பது புலனாகும். 

திவாகரத்தில் சமண சமயக் கடவுளாகிய அருகனுக்கு 

உரியனவாக நாற்பத்து மூன்று பெயர்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. 
அவற்றுள், ஆதியங் கடவுள், பகவன், அறவாழி யந்தணன், 
எண்குணன், பூமிசை நடந்தோன் என்னும் பெயர்களும். 
அடங்கியுள்ளன. இப்பெயர்கள் அருகனுக்குரியனவாகச் 

சூடாமணி முதலிய நிகண்டுகளிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளன. 
இவை, திருக்குறள் கடவுள் வாழ்த்திலுள்ள ஆதி பகவன், 
மலர் மிசை ஏகினான், அறவாழி யந்தணன், எண்குணத்தான் 
என்னும் பெயர்களோடு ஒத்துள்ளமை ஆராய்ச்சிக்குரியது. 

இதைக் கொண்டே, திருவள்ளுவர் ஒரு :-௪மணர் என்று சிலர் 
கூறுகின்றனர் போலும்; இருப்பினும், திருவள்ளுவரைச் சாதி 
சமயங்கட்கு அப்பாற்பட்டவராக மதிப்பிடுதலே எக்காலத்திற் 
கும் ஏற்புடைத்தாகுமன்றோ ? 

“எல்லாக் கலைகளையும் எழுதுவதற்கேற்ற. சொல் வளம் 
தமிழில் இல்லை; ஆதலின் எல்லாப் பாடங்களையும். தமிழில் 
நடத்த முடியாது” என்று பிதற்றும் தாய்மொழிப் பற்றும் செயல் — 
திறனுமற்றவர்களுக்குத் தமிழ் நிகண்டுகள் பெரிய அறை 
கூவலாகும். தமிழில் எதையும் குறிப்பிடுவ தற்குச் சொல்வளம் 
உண்டு. இன்னும் கேட்டால் ஒவ்வொன்றுக்கும் பல சொற்கள் 
உண்டு. எடுத்துக்காட்டாக, காற்று என்னும் பொருளின் 
தொடர்பாகமட்டும் இருபது சொற்கள் இருப்பதைக் கீழே 
காணலாம் : 

(காற்றின் பெயர்) 

வாதம், கூதிர், வங்கூழ், கால், வளி, 
ஊதை, அனிலம், கோதை, நீழல்,
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உலவை, மாகுதம், மருத்து, புவனம் 

வாடை, ஒலியே, கூதை, உயிர்ப்பே, 
வேற்றலம், கோண்டல், கோடை என்று இருபதும் 
காற்றின் பேயரேனக் கருதல் வேண்டும்." 

இவையேயன்றிப் பின்னுள்ள பாடல்களில், வடந்தை, 
மலயக்கால், தென்கால், தென்றல், சூறை, சாரிகை, சுழற் 
காற்று முதலிய காற்றின் பல்வகைப் பெயர்களும் கூறப் 
பட்டுள்ளன; அம்மம்மா ! எத்துணை சொற்செல்வம் ! 

நிகண்டுகளில் கூறப்பட்டுள்ளவற்றோடு தமிழின் சொற் 

களஞ்சியம் முற்றும் நிறைந்துவிட்டகாகக் கொள்ளக்கூடாது. 
வழக்கத்திலுள்ள பதினாயிரக் கணக்கான எளிய சொற்கள் 
நிகண்டுகளில் இடம்பெறவில்லை. : எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒன்று 
நோக்குவாம் : 

*கென்னலும் கேருகலும் மூன்னைகாள் ஆகும்'் 

இது முதல் தொகுதியிலுள்ள ஒரு பாடல்தான் - நென்னல் 
என்ற சொல்லும் நெருநல் என்ற சொல்லும் முன்நாள் 
அஃதாவது நேற்று என்பதைக் குறிக்கும்--என்பது இதன் 
பொருளாகும். இந்தப் பாடலில் *நேற்று' என்னும் சொல் 
விடப்பட்டுள்ள தன்றோ ? இவ்வாறு விடுபட்ட சொற்கள் மிகப் 
பலவாம். ஆதலின், நிகண்டுகளைக்கொண்டு தமிழ்மொழியின் 

சொற்கருவூலத்தை அளந்து எண்ணிக்கையிட்டு முற்றுப் புள்ளி 
வைத்துவிடக்கூடாது. 

அடுத்து இன்னொரு கருத்து ஆராய்ச்சிக்குரியது. தமிழ் 
மக்கள் சித்திரைத் திங்களைத் தமிழ்ப் புத்தாண்டின் தொடக்க 
மாகக் கொண்டாடுகின்றனர். தைத்திங்களைத் தமிழ்ப் 
புத்தாண்டின் தொடக்கமாகக் கொண்டாடும் ஒருசார் மரபும். 
நிலவி வருகிறது. இப்பொழுதே போட்டி போட்டுக்கொண் 

டிருக்கும் இந்த இரண்டு திங்களுக்கிடையே புதிதாக மற்றொரு 
திங்கள் (மாதம்) போட்டியாக முளைப்பதற்குத் திவாகரம் இடம் 
தரும்போல் தெரிகிறது. அது வருமாறு:
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தமிழ்” வழக்குப்படி இரண்டு திங்கள்கள் கொண்டது ஒரு 
பருவமாகும். எனவே, பன்னிரண்டு திங்கள்கள் கொண்ட ஓர் ' 
ஆண்டினைப் பின்வருமாறு ஆறு பருவங்களாகப் பகுக்கலாம் : 

சித்திரை, வைகாசி--இள வேனில் பருவம். 

ஆனி, ஆடி---முதுவேனில் பருவம்... 

ஆவணி, புரட்டாசி--கார்ப் பருவம். - 

ஐப்பசி, கார்த்திகை---கூதிர்ப் பருவம். 

மார்கழி, தை-- முன்பனிப்' பருவம். 

மாசி, பங்குனி--பின்பனிப் பருவம். 

இதுபற்றிக் கூறும் திவாகரப் பாடல் வருமாறு:-- 

(அறுவகைப் பருவம்) 

காரே, கூதிர், முன்பனி, பின்பனி, 
சீர் இளவேனில், முதுவேனில் என்றாங்கு 

இருமூன்று வகைய பகுவம் அவைதாம் 

ஆவ்ணி முதலா இரண் டிரண்டாக 

மேவின திங்கள் எண்ணினர் கோளலே,.”” 

இப்பாடல் கார் முதலிய ஆறு பருவங்களையும் முதலில் 
குறிப்பிட்டு, பிறகு இப்பருவங்கட்கு உரியனவாக ஆவணி 

முதலாக இரண்டிரண்டு திங்கள்களாக எண்ணிச் சேர்த்துக் 

கொள்க--என்று' கூறுகிறது. .இங்கே கார்ப்பருவமாகிய 
ஆவணியை முதலில் தொடங்கிக் கூறியிருப்பதில் ஏதோ: 
பொருள் இருக்கிறது! சூடாமணி முதலிய நிகண்டுகளிலும் 
இவ்வாறே ஆவணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.  : ் 

“பரவிய காரே கூதிர் 
மூன் பினிற் பனிக ளோடூ 

விரவிய இளைய வேனில். 
விரைந்திடு முதிய வேனில் 

த: அ. க. ்
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மருவும் ஆவணிமே ஆதி 
்... மற்றிரண் டிரண்டூ மாதம் 
பருவம் மூவிர்ண்டும் ஆய்ந்து ' ் 

- பார்த்திடின் வாய்த்த பேராம்” 

என்பது சூடாமணி நிகண்டுப்பாடல், 

இவற்றில் மட்டுமா ? மூவாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன் இயற் 
றப்பட்ட தொல்காப்பியத்திலும், 

“காகும் மாலையும் முல்லை குறிஞ்சி 

கூதிர் யர்மம் என்மனார் புலவர்'” 

எனக் -கார்ப்பருவமே முன்னர்த் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 
இடைக்காலத்தில் எழுந்த அகப்பொருள்விளக்கம் என்னும் 
நூலிலுங்கூட, : 

“காரே கூதிர் முன்பனி பின்பனி 
சீரிள வேனில் வேனில் என்றாங்கு 
இகுமூன்று திறத்தது தேரிபேரும் போழுதே'” 

எனக் கார்ப்பருவமே முதலில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 
இவ்வாறு ஆவணியில் தொடங்குவதில் ஏதோ _ புத்தாண்டுப் 
பொருத்தம் இருக்கவேண்டும்! இது குறித்துத் தனியாக 

_ விரிவாக ஆராயவேண்டுமா தலின், ஒரு புதிய எண்ணத்தைக் 
கிள றிவிடும் அளவுக்குமட்டும் ஈண்டு ஒரு சிறிது நோக்கு 
வாம்: 5 . 

இப்போது திருநெல்வேலி மாவட்டம் என அழைக்கப் 
படுகின்ற தென்பாண்டி . நாட்டில். சிலவிடங்களில் 'ஆவணித் 
திங்கள் புத்தாண்டுத் தொடக்கமாகப் போற்றப்படுகிறதாம்; 
பழைய தமிழ்ச் சேரநாடாகிய மலையாளத்தின் சில பகுதிகளி 
லுங்கூட ஆவணியே ஆண்டின் தொடக்கமாகக் கொண்டாடப் 
படுகிறதாம். மலையாளப் பெருமக்கள் மிகப்பெரிய நாட்டு 
விழாவாகக் கொண்டாடும் *ஓணம் பண்டிகை' ஆவணித் 

_ இதாடக்கத்திலே நிகழ்கிறது என்பதும் ஈண்டு ஒப்புநோக்கத் 
பாற்று, ்
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எனவே, ஒரு காலத்தில் தமிழகத்தில். பரவலாக ஆவணித் 
திங்கள் ஆண்டின் தொடக்கமாகப் போற்றிக் கொண்டாடப் 
பட்டுள்ளது என உய்த்துணரலாம். கொடிய கோடை நீங்கிக் 
குளிர்ந்த கார்காலம் , தொடங்கும் திங்களாதலின் ஆவணி 
அவ்வாறு போற்றப்பட்டதுபோலும் ! 

மற்றும், ஆவணித்திங்களை ஆண்டின் தொடக்கமாகக் 
கூறுவதில் தக்க பொருத்தம் இல்லாமற் போகவில்லை. மேடம், 
இடபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், 

தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம் ஆகிய பன்னிரண்டு வீடு 
(இராசி)களிலும் ஞாயிறு (சூரியன் ) தங்குவதுதான் முறையே 
சித்திரை முதலிய பன்னிரண்டு , திங்கள்கள் (மாதங்கள்) 
ஆகும். ஞாயிறு ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு திங்கள் 
காலம் இருபிபான். எனவே, பன்னிரண்டு வீடுகட்கும் 
பன்னிரண்டு திங்கள்கள் ஆகும். இன்னுங் கூறினால், 

தமிழர்கள் சித்திரை, வைகாசி....... மாசி, பங்குனி எனப் 
பன்னிரு திங்கள்களையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பதுபோல, 
மலையர்ளிகள் மேடம், இடபம்... ... கும்பம், மீனம் எனவே 
'பன்னிரு திங்கள்களையும் பெயர் சொல்லி அழைக்கின்றனர். 
இம்முறைப்படி நோக்கின், ஞாயிறு மேடம் என்னும் வீட்டில் 
இருப்பது சித்திரைத்திங்கள். என்பதும், சிம்மம் என்னும் 
வீட்டில் இருப்பது ஆவணித்திங்கள் என்பதும் புலனாகும். 
பன்னிரு வீடுகளுள் சிம்மம் என்னும் வீடு ஞாயிற்றின் ஆட்சிக் 
குரிய சொந்த வீடு என்பதும், இரவல் வீடுகளாகிய மற்ற 
பதினொரு வீடுகளுள் மேடம் என்னும் வீட்டில் வந்திருக்கும் 
போது ஞாயிறு உச்சம்' (உயர் வன்மை) பெற்றுவிடுகிறான் 
என்பதும் கணிப்புக்கலையின் - (சோதிடக் கலையின்) முடிபு. 
எனவே, ஞாயிறு உச்சம்' பெற்றிருக்கும் மேட வீட்டுத் திங்க 

err él சித்திரையை ஆண்டின் தொடக்கமாகக்கொண்டது 
போலவே, ஞாயிறு *ஆட்சி' பெற்றிருக்கும் சொத்த வீடாகிய 

சிம்மம் என்னும் ஆவணித் திங்களை அந்தக் காலத்தார் 
ஆண்டுத் தொடக்கமாகக் கொண்டதில் தவறொன்றும் இல்லை. 
மற்றும், சிம்மவீட்டுத் தொடர்புடைய மகம் என்னும் விண்மீன்: 
ஞாயிற்றுக்கு மிகவும் உகந்ததாம். : இவ்வாராய்ச்சியின்படி.
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மேலும் ஆராயுமிடத்துச் சித்திரையினும்: ஆவணியை ஆண்டுத்: 
தொடக்கமாகக்கொள்வதே சாலவும் பொருந்தும். என்னும். 

கருத்துப் புலனாகலாம். 

றுதியாக. மழையைப் பற்றிய. 'சொழற்செல்வங்களைச்' 

குறிப்பிடுவதோடு இந்த முதல் தொகுதியை முடித்துக். 
கொள்ளலாம். மழையின் பல்வகை நிலைகளையும் கூறும் பாடல்' 
களைப் படிக்கப் படிக்க மனத்தில் மகிழ்ச்சியும். குளிர்ச்சியும் 
ஒருங்கே பெருகுகின்றன, Ere pe pier al 

(மழை தூவுதல்) 
“சகரம், பிதிரே, சிதர், அரி, சிகாம், 
தூவல் என்றிவை துவலை யாகும்.'' 

. (துளி போடுதல்) 

தளி, பெயல், ஆலி, உறைகுளி, யாகும்." 

“(கட்டி கட்டியாய்ப் பெய்தல்) 

“சூலி, ஆலங் கட்டி யாகும்.” 
் (பெருமழை பெய்தல்) 

ஆசாரம் என்பது பேருமழை wr gb.” 

.. (விடாமழை பெய்தல்) 

ஸ்சோனையும்; பனித்தலும், விடாது சொரிதல்.” 

| _ (மழைபெய்து.விடுதல்) 
தல்யல் என்பது மழைபெய்து விடூதல்.”* 

இச் சொல்வளங்கள் உண்மையிலேயே தமிழுக்குச் சிறப்பு 
அளிப்பனவன்றோ ? இவற்றையெல்லாம் எழுத்திலும் பேச்சி 
லும் பயன்படுத்தலாமே! இடைக்காலத்தில் மாதம் , என்னும் 

அம்சொல் தமிழ் மொழியில் புகுந்துவிட்டது... அதைக் குறிக்கும் 
திங்கள்: என்னும், இனிய செ. தமிழ்ச் சொல்,
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“ஆவணி முதலா இரண்டிரண். டாக 

... மேவின திங்கள் எண்ணினர் கொளலே."” 

என்னும் திவாகரப்பாடலில் ஆளப்பட்டுள்ளது. “தைஇத் 
திங்கள் தண்ணிய . தரினும்'” என்று சங்க இலக்கியமாகிய 
குறுந்தொகையிலும் இச்சொல் ஆளப்பட்டுள்ளது. என்வே 
நிகண்டுகளிலுள்ள தமிழ்ச்சொற்களைத்: துருவி எடுத்துப் 
பயன்படுத்த வேண்டும். . 

தெய்வப் பெயர்த்தொகுதியில், நாள், கோள், விண், 
காற்று, தீ, நீர், காலங்கள், மழை, மின்னல், இடி முதலிய , 
வற்றையும் கூறியிருப்பதிலிருந்து இவையும் தெய்வச் FTF 
புடையவை என்று. பழங்கால . மக்கள் தம்பி வழிபட்டனர் 

என்பது புலனாகும். 

2. மக்கன் பெயர்த் தொகுதி 

மக்களின த்தில் சாதி சமயத்துறையிலும் அரசியல் துறை 
யிலும் தொழில் துறையிலும் தகுதியளவிலும் வாழும் இடத் 
தைப் பொறுத்தும் எத்துணைப் பிரிவுகள் உண்டோ அதி 

துணைப் பிரிவுகளுக்கும் உரிய பெயர்கள் ஏறக்குறைய மக்கள் 
'பெயர்த்தொகுதியில் கூறப்பட்டுள்ளன. ஆண்பாற் பெயர்க 
ளோடு பெண்பாற் பெயர்களும் பேசப்பட்டுள்ளன. இவற்றோடு, 
மக்களது உடல்,, உடலுறுப்புக்கள், உயிர், ஆகியவற்றின் 
பெயர்களும் உரைக்கப்பட்டுள்ளன். இவற்றுள் ஒரு சில பெயர் 
களக் காண்பாம் : 

பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் ஆசிரியருக்கு கல்வத்தில் 
*உபா த்தியாயர்' என்று பெயராம். இது வடமொழிப். பெயர். 
கழுதை. தேய்ந்து . கட்டெறும்பான : கதைபோல்..-(இந்த 
ஒப்புமை சொல்லக் கூடாதுதான்) என்ன. செய்வது) இத்த 

உபாத்தியாயர் என்னும்... பெயரும். முழுதாய் நிலைக்காமன் 
“வாத்தியார்”. ஆகி, பின்னர் வாத்தி: என: வந்து அப்படியே 
ஆணி அடித்துக்கொண்டு அமர்ந்து விட்டது... இனி எவராலும் 
இந்தப் பெயரைச் "சிறிதும் அசைக்க .முடியாதுபோல்'
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தெரிகிறது. ஆனால் அந்தக்காலத்தில் : “கணக்காயர்” 
என்னும் கருத்துச் wise பெயரால் ஆசிரியர் அழைக்கப் 
பட்டார். 

கணக்காயர் நூல் உரைப்போர்”” 

என்பது திவாகர நூற்பா. கணக்கு என்றால் நூல் (புத்தகம்) 
என்.று பொருளாம். எழுதப்படிக்கத் தெரியாமல், பேசமட்டும் 
தெரித்திருந்த மிகமிகப் பழங்காலத்து மக்கள், கொடுக்கல் 
வாங்கல் கணக்குகளைக் குறிக்கும் முறையில் முதல்முதல் 
கோடுகிழிக்கத் தொடங்கினர். இதுதான் அவர்கள் செய்த 
முதல் வரிவடிவ (எழுத்து உருவத்தில் உள்ள ) மொழியாகும். 
-இப்போதுங்கூட... எழுதப்படிக்கத் தெரியாத தாட்டுப்புறத்துப் 
பெண்டிர், கொடுக்கல் வாங்கல்களைக் குறிப்பதற்காகக் 
கோடுகள் போட்டு வைக்கின்றனரல்லவா ? எனவே, எழுதி 
வைக்கவேண்டிய இன்றியமையாமை இந்தக் கணக்கிலிருந்து 
தான் தொடங்கியது என்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியாகும். 
இவ்வாறு தொடங்கிய கணக்குச் சுவடி பிறகு கணக்கு 
நூலாயிற்று, கல்வி கற்பதே கணக்குத் தெரிந்து .கொள்வதற் 
காகத்தான் என்ற நிலை அன்று இருந்தது. . இக்காலத்திலும். 
நாட்டுப்புற மக்கள் தம்பிள்ளைகளைப் பள்ளிக்கூடம் அனுப்பு 
வதற்கு உரிய காரணமாக, *நாலு கணக்குத் தெரித்து கொண் 
டால்தானே உலகத்தில் பிழைக்க முடியும்” என்று கூறுவதைக் 

கேட்கலாம், 

இதற்கேற்பவே அக்காலத்தில் தமிழ்க்கணக்கு நூல்கள் 
மிகப் பெருகிப் பரந்துபட்டிருந்தன--இன்று இவை இருக்கு 
மிடம் தெரியவில்லையே: இதை நினைத்து இப்போது பெருமூச் 
செறிந்து என்ன பயன் !--எள் நெய்யைக் குறிக்கும் 
எண்ணெய் என்னும் பெயர் பிறகு எல்லாவகையான : 

எண்ணெய்களுக்கும் உரித்தானதைப்போல; இந்தக் கணக்கு. 
என்னும் பெயரும், தாளடைவில் எல்லாவகையான நூல்களுக் 

கும் உரித்தாயிற்று. சங்க இலக்கியங்களைக்கூட மேற்கணக்கு; 
கீழ்க்கணக்கு , என்று குறிப்பிடுகிறோமல்லவா 2 எனவே, 
"கணக்கு என்றால் பொதுவாகப் புத்தகம் என்று பொருளாம்.



சேந்தன் திவாகரம்--மக்கள் பெயர்த் கொகு த இச 

"ஆகவே, கணக்கை ஆய்ந்து கற்பிக்கும் ஆசிரியர் “கணக்காயர்” 
என்று அழைக்கப்பட்டது. பொருத்தம்தானே! இப்படி 
எத்தனையோ செந்தமிழ்ச் செல்வங்களை : இழந்துவிட்டு 
இன்னொரு மொழியிலிருந்து சொற்களை இரவல் வாங்கிக் 
கொண்டிருக்கிற நாம் மிகவும் இரங்கத்தக்கவரல்லவா ! இனி 
மற்றும் சில செல்வங்களைக் காண்பாம்:: 

(பெருமையில் சிறந்தோன் பெயர்) 

அண்ணலும் குரிசிலும் எந்தலும் தோன்றலும் 

செம்மலும் பேருமையிற் சிறந்தோன் பேயரே,'” 

அண்ணல், குரிசில், ஏந்தல், தோன்றல், செம்மல் 
என்னும்” சொற்கள் சிறந்த பெருமையுடையவரைக் குறிக்கு 

மாம். எவ்வளவு இனிய பெயர்கள் ! 

மக்கள் பேச்சுவழக்கில் உலகம்! என்னும் சொல்லை 

அடிக்கடி பயன்படுத்துவது உண்டு. “இப்படி நடந்தால் 

உலகம் என்ன நினைக்கும் $?. “உலகம் என்ன பேசும் 

*உலகத்திற்கு அஞ்சி வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும்'--என்னும் 

பேச்சு வழக்குத் தொடர்களில் உள்ள உலகம் என்னும்சொல் 

உலகத்திலுள்ள தாழ்ந்த குணமுடையோரைக் குறிக்கவில்லை. 

உயர்ந்த பண்பாளரையே குறிக்கும். ஆம்! உயர் ந்தவர்க்கே 

உலகம் உரியது. அவராலேயே உலகம் நன்கு இயங்குகிறது. 

இக்கருத்தினை; .. ் 

_..... 14உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மாட்டே” 

என்னும் திவாகர நூற்பா நன்கு புலனாக்கும். 

அடுத்துப் பொதுவாக அரசர்களையும் சிறப்பாகச் சேர 

சோழ பாண்டிய மன்னர்களையும் குறிக்கும் பெயர்களைப் பற்றிய 
பகுதிகளைப் பார்ப்போம் : 

ட் (அரசன் பெயர்) 

ஈபூரவலன், கொற்றவன், பெருமான், காவலன், 
அரையன், ஏந்தல், கோ(வே), குரிசில்
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- தலைவன், மன்னவன், வேந்தன், மூதல்வன் 

நிருபன், பூபாலன், நரபதி, பார்த்திவன், 
'இறைவன், அண்ணல் எனப் பதினேட்டூம் 
அரசன் தொல்பெயர் ஆகும் என்ப.” _- 

(சேரன் பெயர்) 

*பூழியன், உதியன், கொங்கன், பொறையன், 
வானவன், குட்டுவன், வான வரம்பன், 

வில்லவன், குடகாடன், வஞ்சி வேந்தன், 
கொல்லிச் சிலம்பன், கோதை, கேரளன், 

- போக்தின் கண்ணிக்கோன், போருனை த் துறைவன் 
சோலன்,-மலயமான், கோச்சேரன் பெயரே '' 

(சோழன் பெயர்) 

சேன்னி, வளவன், கிள்ளி, செம்பியன், 
போன்னித் துறைவன், புலிக்கோடிப் புரவலன், 

நேரியன், ஆர்த்தார்க்கோன், நேரிறை, அபயன், 

நேரி வேற்பன், கோழி வேந்தன், 

சூரியன், புனனாடன் கோச்சோழன் பேயரே..”” 

(பாண்டியன் பெயர்) 

“செழியன், தமிழ்நாடன், கூடற்கோ, தென்னவன், 
வழுதி, மீன வன், பஞ்சவன், மாறன், 

கேளரியன், வேம்பின் கண்ணிக்கோ, கைதவன், 

போதியப் போருப்பன், புனல்வையைத் துறைவன் 
குமரிச் சேர்ப்பன், கோப்பாண்டியனே.”” 

அம்மம்மா ! ஒவ்வொருவருக்கும் எத்தனை பெயர்கள் ! இப் 
பாடல்களை : எல்லாம் படித்து வைத்திருந்தால் எழுத்தாளரும் 
பேச்சாளரும் ஒரே பெயரையே திரும்பத் திரும்பப். பயன்படுத் 
தாமல், பல்வகைப் பெயர்களையும் மாற்றி மாற்றிப் பயன்படுத்த
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லாக் அதனால். படிப்பவர்கட்கும் .சுவை' மிகும். ' இஃது ஒரு 
ரிய நன்மையன்றோ ? 

ஈண்டு; சேரரைப் பற்றிய பகுதி ஆராய்ச்சிக்குரியதாகும். 
பண்டைக்காலத்தில் தமிழ்நாடு, சேரநாடு--சோழநாடு-- 
பாண்டிய. நாடு -தொண்டை நாடு "என்றெல்லாம் பிரிக்கப் 
பட்டிருந்தது என்பதை யாவரும் அறிவர், அப்பிரிவுகளுள் 
சேரநாடு எனப்படும் பகுதி இப்போது எங்கே? அதுதான் 
“கேரளா” எனப்படும் மலையாள நாடாகும். தொடர்புடைய 

் சிலர் இக்கருத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாவிடினும் இது நூற்றுக்கு 
நூறு உண்மை. இப்போது கேரளா எனப்படும் மலையாள: 
நாட்டில் பேசப்படும் மலையாள மொழிக்குக் கேரளம் - என்ற 

, பெயரும் உண்டு. இதற்குப் பெரிய ஆராய்ச்சிகூட வேண்டிய 
தில்லை. ஒரு சிறிது உற்றுக்கேட்டாலே போதும் -- தமிழ் 
மொழியும் கேரள: மொழியும் ' ஒன்றே என்பது எளிதில் புரியும், 

இதற்குச் சான்றாக இரண்டு வாக்கியங்கள் வருமாறு : : 

( 1) “*இது ஒரு 'பருத்திச்செடியுட படம், இதனுட பூவும் 
காயும் நோக்குக”! (பருத்திச்செடி என்னும் பாடத்திலிருந்து 

எடுக்கப்பட்டது. 

(2) செந்நாயி | ஆட்டின் சுட்டிப் சாடி. கொன்னு 

கின்னு'!. (ஓநாயும் ஆட்டுக்குட்டியும் என்னும் பாடத்தின் 
இதுதி வாக்கியம் இது. ) 

மேலுள்ள வாக்கியங்கள் இரண்டும் தமிழ்ப்பாடப் புத்த 
கத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டவையல்ல;. ' மலையாள மொழிப் 

பாடப் புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டவையாகும். இப்போது 
தெரிந்துகொள்ளலாமே, : தமிழும் மலையாளமும் ஒன்றே 
என்பதை! ஆனால் 'செந்தாய்' என்னும் தமிழ்ச்சொல் 
(Ge ber எனவும், “குட்டியை' என்னும் : தமிழ்ச்சொல் ' 

*குட்டியெ' எனவும், “கொன்று தின்றது” என்னும் தமிழ்ச்சொல் 
“கொன்னு தின்னு' எனவும் கொச்சை உருவத்தில் . மலையாள 

மொழியாகக்: காட்சியளிக்கிறது. . எனவே, பேச்சு. இலத்தீன் 
மொழிதான் அிரெஞ்சுமொழி என்று ஒரு கருத்து நிலவுவது.



90 குமிழ் அக்ரா.இக் கலை 

போல, பேச்சுத் தமிழ்தான் மலையாளம் என்று ஒருவாறு 
கூறலாம். ஆகவே, தமிழ்நாட்டின் ஒரு பிரிவாக இருந்த 
'சேரநாடுதான் இப்போது தனித்து இயங்கும் கேரளாவாகும்-- 
என்று துணிந்து கூறலாம். இதற்குச் சான்று வேண்டுமா ? 
சேரமன்னனின் பெயர்களைக் கூறும் திவாகரப் பாடலில் 
*கேரளன்” என்று ஒரு பெயர் காணப்படுகிறதே--அஃது 
ஒன்றே போதாதா? 

பாண்டியனைக் குறிக்கும் பெயர்ப் பட்டியலில் தமிழ்நாடன்" 
என்னும் ஒரு பெயர் காணப்படுகிறது. கழகம் வைத்துத் 
தமிழ் வளர்த்த சிறப்புரிமையால் பாண்டியன் தமிழ்நாடன் 

என்னும் சிறப்புப் பெயர் பெற்றான் போலும். 

இனி அரசரை விடுத்து மற்றையோரிடம் செல்வோம் : 

வள்ளுவர் என்னும் சொல் இழிந்த குலத்தாரைக் 
குறிக்கும் என்னும் கொள்கையில் திருவள்ளுவரையே இழி 
குலத்தவராகக் கொண்டவர்களும் உண்டு, : ஆனால் வள்ளுவர் 
என்பவர் அரசரின் உள்ளுக்குள்ளான--உண்மையான காரியத் 
தலைவராவார் என்னும் உயர்ந்த பொருளை, 

வள்ளுவன் சாக்கை எனும் பெயர் மன்னர்க்கு 

உள்பட கருமத் தலைவர்க்கு ஒன்றும்'' 

என்னும் நூற்பா உணர்த்துவது மனத்திற்கு நிறைவு அளிக் 
கின்றதல்லவா ? 

அடுத்து, ஆரியர் என்றால் உயர்,ந்தவர்--மேலானவர் 
என்று மதிப்பாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் தம் மனத்தை, 

ஆரியர் என்றால் விலங்குகள்போல் நாகரிகம் அற்றவர்-- 

தாழ்ந்தவர்--மிலேச்சர் என்னும் பொருள் தருகிற 

(மிலேச்சர் ஆரியர்'” 

என்னும் திவாகர நூற்பா குழப்புகிறதன்றோ ? 

பழங்காலத்தில் அரேபியா, ரோமாபுரி போன்ற ஆயலிடங் 
களிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து வதிந்தவர்களை *யவனர்”*
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என்றும் “சோனகர்! என்றும் அக்காலத் தமிழ்மக்கள் அழைத் 
தனர் என்பதை, ன தோட, 

“யவனர் சோனகர்'் 

என்னும் நூற்பாவால் அறியலாம். இதிலிருந்து அக்காலத். 
தமிழகம் எவ்வளவோ சிறப்புற்றிருந்தது என்பது புலனாகும். 

அடுத்துக் கூறப்போகும் பெயர்கள் நுட்பமானவை. 
ஒருத்தி, கொண்ட கணவனை வஞ்சித்து அவனறியாமல் பிறன் 
ஒருவனோடு கூடிப்பெற்ற பிள்ளைக்குக் '(குண்டகன்' என்று 
பெயராம். (இந்தக்காலத்தில் குண்டர்கள் என்று சொல்லப்: 
படுபவர்கள் இத் தகுதியினர்தாமோ 1) கைம்பெண் (விதவை) 
வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளைக்குக் (கோளகன்' என்று பெயராம்... 

திருமணமாகாத கன்னி பெற்ற பிள்ளைக்குக் *கானீனன்”' 
என்று பெயராம். இவற்றை; 

“கோண்டோன் பிழைத்தப் பெறும்புதல்வன் குண்டகன்.'' 

“கோளில் கைம்மையில் பெறும் புதல்வன் கோளகன்.'” 

*கன்னியிற் பெறும் புதல்வன் கானீனன் ஆகும்.” 

என்னும் நூற்பாக்களால் அறியலாம். அன்றியும், பொதுவாக. 

ஆணையும் பெண்ணையும் குறிக்கும் பெயர்களும் அறியத் 

தக்கனவாம் : 

(ஆண் பெயர்) 

“ஆடவர், மைந்தர், காளை, குமாரர், ' 
ஆடூஉ, மாந்தர், மகன், புமான், மணாளன், 

கூடிய ஆண் பேயர் ஆகக் கூறுவர்.” 

(பெண் பெயர்) 

“பேதை, அங்கனை, வனிதை, இளம்பிடி 

மாது, மடவாள், மகடூஉ, மங்கை,
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“மடந்தை, காரிகை; மானினி, 'மஞ்சனி, 
மாயோள், ஆட்டி, பாவை, தெரிவை, 

தையல், அரிவை; பேதும்பை, பிணா, மகள், 
கையு, நுண்ணிடை, காரி என்றாங்கு ் 

இருபதும் இரண்டும் பெண்பாற்கு எய்தும்.” 

மேலே ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இத்தனை பெயர்கள் 
கூறியிருப்பதுகூட: வியப்பன்று; ஆணின் மயிருக்கும். பெண் 

ணின் மயிருக்கும் வெவ்வேறு பெயர்கள் கூறியிருப்பதுதான் 
வியப்பு ! 

(ஆண்மயிரின் பெயர்) 

குஞ்சி, நவிர், உளை, குடுமி, தொங்கல், 
பங்கி, பித்தை, ஒரி, சிகை என்று ... 
இங்கிவை எல்லாம் ஆண்மயிர் என்ப.'' 

(பெண்மயிரின்- பெயர்) 

“கோதை, நெடுமை, கூந்தல், ஐம்பால், 

ஓதி, கூழை, பரிசாமம், கதுப்பு, 

கேசம், அளகம், குழல், கூரல், சுரியல், 

- பேசின் மராட்டம், பெண்மயிர். என்ப.'” 

ஆணுக்காகட்டும் -- பெண்ணுக்காகட்டும் -- தலை மயிர் 
என்றால் ஒன்றுதான். அதிலேபோய் வேறுபாடு காட்டியிருப்ப 
தோடு, ஒவ்வொள்நித்கும் பல பெயர்கள் கூறியிருப்பது வியப் 
ிினும் .வியப்பாயுளது ! இன்னும் பலவகை உறுப்பின் பெயர் 
களும் இத்தொகுதியில் பட்டியல் செய்யப்பட்டுள்ளன. -
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புதிதாகச் சென்னப்பட்டணம் செல்பவர்கள் *உயிர் 
காலேஜ்', 'செத்த காலேஜ்' என்னும் இரண்டு இடங்களையும் 
மற்றும் பல இடங்களையும் பார்த்துவிட்டு வருவது வழக்கம்; 

உயிர்காலேஜ்,செ த்தகாலேஜ் என்பன பொருட்காட்சி நிலையங்க 
ளாகும். செத்தகாலேஜ் என்னும் நிலையத்தில், செத்துப்போன 

உயிர்களின் உடலங்கள், கருங்கற் சிலைகள் முதலிய உயிரில் 
லாத பொருள்கள் இருக்கும். உயிர்காலேஜ் என்னும் இடத் 

தில், பல வகையான வீலங்குகள்; பறவைகள், நீர் வாழும் 

உயிர்கள் முதலிய உயிர்ப் பொருள்கள் இருக்கும். இது மிகவும் 
சிறிய நிலையம், ஆனால், திவாகர நிகண்டின் மூன்றாம் தொகுதி 
யாகிய. ₹விலங்கின் பெயர்த்தொகுதி'. என்னும் பகுதியோ, 

சென்னை உயிர்க் காட்சி நிலையத்தைவிடப் பற்பல மடங்கு. 
பெரியதாகும். 

(1) மரஞ்செடி கொடி (தாவரம்) (2). தீர் வாழ்வன 

(8) ஊர்வன (4/ பறவை (5) விலங்கு (6) மக்கள் (7) தேவர் 

என எழுவகை இனத்துப் பிறவிகளாக உயிர்களைப் பிரிப்பது: 
ஒருசார் மரபு. இந்த ஏழனுள், தேவர் தெய்வப் பெயர்த். 
தொகுதியிலும், மக்கள் மக்கட் பெயர்த் தொகுதியிலும் 

சொல்லப்பட்டுள்ளனர். மரஞ்செடி கொடி என்னும் நிலையியல்: 
(தாவரப்) பொருள் நான்காவது தொகுதியாகிய மரப்பெயர்த் 
தொகுதியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது--( அதனை அடுத்தாற். 
போல் காணலாம்.) இந்தத் தேவர், மக்கள், மரஞ்செடி. 
கொடி என்னும் மூன்றும் போக, மற்றைய விலங்கு, பறவை, 

ஊர்வன) நீர்வாழ்வன என்னும் நான்கு உயிர்ப்பொருள்களும் 
மூன்றாம் தொகுதியாகிய இந்த விலங்கின் அபயர்த்தொகுதியில் 

விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்தத் தொகுதியில் பலவகை விலங்குகள், . பலவகைப்: 

பறவைகள், பறப்பன என்ற முறையில். ஈ, கொசு, வண்டு, 

வெளவால் முதலியவைகள்; பாம்பு, பல்லி, தேள், எறும்பு, 
கறையான், சிலந்தி, புழு முதலிய ஊர்ந்து செல்லும் உயிர்கள்,
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.மீன்வகைகள், சிப்பி, சங்கு, நண்டு, தவளை, அட்டை; ஆமை, 

முதலை, திமிங்கிலம் முதலிய நீர்வாழ் உயிர்கள். விலங்கு--- 
பறவை முதலியவற்றின் உறுப்புக்கள் ஆகியவற்றிற்கு உரிய 
பெயர்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள், மாதிரிக்காக 
விலங்கைப் பற்றிச் சிறிது சிறப்பாகக் காண்பாம் : 

சிங்கம், புலி, யானை, குதிரை, மாடு, ஆடு, மான் முதலிய 
பலவகை விலங்குகளின் பெயர்களும் விரிவாகப் பேசப்பட் 
டுள்ளன. ஒவ்வொரு விலங்குக்கும் எத்தனையோ பெயர்கள் 
கூறப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, யானைக்கு முப்பத் 

'தெட்டுப் பெயர்களும் குதிரைக்கு முப்பது பெயர்களும் கூறப் 
பட்டுள்ளன. ' இப் பொதுப்பெயர்களோடு நின்றுவிடவில்லை. 

பானை யென்ருல், ஆண் யானைக்கு வெவ்வேறு பெயர்களும், 
பெண் யானைக்கு . வெவ்வேறு. பெயர்களும், குட்டி யானைக்கு 
“வெவ்வேறு பெயர்களும் கூறப்பட்டுள்ளன. இவற்றை, 

(ஆண்) 
எழதகரி, தந்தி, வன்களில யானை.” 

(பெண் ) 

:தழோரணு, பிடி, பேண் யானைப் பெயரே,” 

(கன்று) 
“போதகம், துடியடி, கயம்; முனி, கன்று இம்” 

“ST GBT SDD நூற்பாக்களால் அறியலாம். அடுத்து, குதிரையின் 
பெயர்களுள், பாண்டியர் குதிரைக்குக் *கனவட்டம்” என்றும், 
சேரர் குதிரைக்குப் (பாடலம்! என்றும், சோழர் குதிரைக்குக் 
*கோரம்' என்றும், மற்ற சிறு குறுநில மன்னர்களுடையு 
குதிரைக்குக் *சந்துகம்' என்றும் பெயராம். இவற்றை, 

ஈகனவட்டம் என்பது வழுதி ஊர்மா, 
பாடலம் என்பது சேரன் ஊர்மா, 

கோரம் என்பது சோழன் ஊர்மா, . 

கந்துகம் குறுநில மன்னர் ஊர்மா.'”.
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என்னும் பாடல் பகுதி உணர்த்தும். இந்தப் பெயர்ப் பிரிவினை 
சுவையா யுள தல்லவா ! 

" மற்றும், .மரடு, ஆடு, மான், பன்றி முதலிய விலங்கு 
களுக்கேகூடப் பல பிரிவுகள் கூறப்பட்டுள்ளன. மாதிரிக்காக 
மாட்டை எடுத்துக்கொள்வோம். ் 

மாடு தொடர்பாக உள்ள ஓர் உண்மை சிலருக்குப்: 
புரியாமல் குழப்பமாயிருக்கிறது. சிலர் அதில் கருத்துச் 
செலுத்தியே இருக்கமாட்டார்கள். அது வருமாறு: மாட்டில் 
எருமை என ஒரு பிரிவு உண்டு. அதில் ஆணும்; உண்டு-- 

பெண்ணும் உண்டு. ஆண் பெண் இரண்டிற்கும் பொதுவான 
பெயர் எருமை என்பதே. மாட்டில் இந்த எருமையல்லாத 
மற்றொரு பிரிவு உள்ளதல்லவா ? எல்லோராலும் எருமையினும். 
சிறந்ததாகக் கொண்டாடப்படும் அந்தப் பிரிவு மாட்டுக்கு உரிய 
பெயர் என்ன ? இது சிலருக்குப் புரியாத புதிராகும். அந்தப் 
பிரிவைச் சேர்ந்த பெண் மாட்டிற்குப் 'பசு' என்றும், ஆண் 
மாட்டிற்குக் காளை” என்றும் சொல்கிறார்களே தவிர, அந்தப் 
பசுமாடு--காளைமாடு ஆகிய இரண்டிற்கும் பொதுவான பெயர் 
என்ன என்றால் சிலரால் சொல்ல முடியவில்லை இன்னொரு 
பிரிவுக்கு எருமை என்பது பொதுப் ் பெயராயிருப்பதுபோல, 

இந்தப் பிரிவுக்குப் பசு என்பதுதான் பொதுப்பெயராகும். 
பசு என்பது சிலர் எண்ணுவதுபோல் பெண்மாட்டுக்கு மட்டும். 
உரியதன்று; ஆண் மாட்டுக்கும் உரியதாகும். எனவே, ஆண் 
எருமை - பெண் எருமை என்று சொல்வது போல, ஆண் 
பச௬ு--பெண் பசு என்றும் சொல்லலாம். ஆனால் ஆண்பசு 

என்று சொல்லும் வழக்கம் இக்காலத்தில் அருகிவிட்டது 
என்னவோ உண்மைதான் ! இருப்பினும் அங்ஙனம் கூறுவதில் 
தவறொன்றும். இல்லை. இக்கருத்துக்கு, 

(பசுவின் பொதுப் பெயர்) 

“ஆவும், பெற்றமூம், பசுவும், ஆணும், " 
கோவும், குரால் தேனும் பசுச்சாதிப் போதுப்பெயர்."'
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் (பெண்.பசுவின் பெயர்) : 

- சுரபி, தேனு சுரை, கபிலை, சேதா: 
_ குசமே, கோமளம், பேண்பால் மேன...” 

(ஆண் பசுவின் பெயர்) 

பாறல், புல்லம், பாண்டில், பசு) மூரி, 

எது, பூணி, Dance, பேற்றம், 
எருது, சே, விடை, ௫.டபம் என்றிவை 

. கருதின் போத்தின் பேயரெனக் கருதுவர்”? 

என்னும் பாடல்கள் சான்று பகரும், இவற்றுள் முதல் 

பாடலின் இறுதியில் “உள்ள /பசுச்சாதிப் பொதுப்பெயர்” 
என்னும் சிறு தொடரே போதுமே ! . 

மற்றும் இப்பகுதியில், இன்னின்ன விலங்குகளின் ஆண் 
களையும் பெண்களையும் இன்னின்ன பொதுப்பெயர்களாலும், : 

குட்டிகளை இன்னின்ன - பொதுப்பெயர்களாலும் ' அழைக்க. 
வேண்டும் என்னும் மரபுநிலை. மிகவும் விரிவாகக் ஆனம் 

பட்டுள்ளது. ” 

_.. இறுதியாக, மீன்கள் . தொடர்பான ஒரு. சுவையான 
செய்தியைப் பார்ப்போம். *மெவியவரை வலியவர் வாட்டினால் 
வலியவரைத் தெய்வம் வாட்டும்” லன்னும் கருத்தை விளக்கும் 
முறையில், 'சிறுமீனைப் பெருமீன் விழுங்கினால் பெருமீனைத் 

திமிங்கிலம் விழுங்கும்' என்று உலகில் மக்கள் கூறுவது வழக்கம். 
ஆம். உண்மைதான்! சிறுமீனை.விழுங்கும் அந்தப் பெருமீனுக்கு. 
“யானை. மீன்” என்று. பெயராம். யானை மீனை விழுங்கும். 
மீனுக்குத் திமிங்கிலம்” என்று பெயராம். திமிங்கிலத்தை 
ஷீழுங்கும் கக் eee என்று பெயராம். இந்த. 
விவரங்க 

ட்ப பெயர்]. 

“பானைமீன், திமிர பெகுமீன். gen.”
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(யானைமீனை விழுங்கும் மீன்) 

“யானையை விழுங்குமீன் திமிங்கிலம் என்ப,” 

(திமிங்கிலத்தை விழுங்கும் மீன்) 

*₹அம் மீனை விழுங்கு மீன் திமிங்கிலகிலமே'' 

என்னும் நூற்பாக்கள் உணர்த்தும். பிறரை ஏய்த்துப் பிழைப் 
பவனைத் 'திமிங்கிலம்” என்று சுட்டிக் திட்டுவது உலகவழக்கம். 
இன்னும் பெரிய அளவில் ஊரை அடித்து உலையில் போடு 
பவனைத் 'திமிங்கிலகிலம்” என்று சொல்ல வேண்டும் எனத் 

திவாகரம் நமக்குக் கற்றுத் தருவதுபோல் இல்லையா ! ஆனால் 
மக்கள் இந்தத் திமிங்கிலகிலத்தைக்கூடப் பேச்சு வழக்கில் 
குறிப்பிடுவதுபோல் தெரிகிறது, “ஐயோ அவனா--அவன் 
பெரிய திமிங்கில மாயிற்தே!' என்று கூறுகின்றார்களே.-.- 

இங்கே பெரிய திமிங்கிலம் என்பது திமிங்கிலகிலத்தைத் 
தானோ? இருக்கலாம்! 

4. மரப் பெயர்த் தொகுதி 

முருங்கைமரம் அறியாதவர்களும் பூவரசம் பூ. பார்க்கா 

வர்களும். பெரிய நகரங்களில் இருப்பதாகச் சொல்வதுண்டு. 
இது கற்பனையாகவும் இருக்கலாம். ஆனால், “நெல் காய்க்கும் 

மரம் பார்த்திருக்கிறீர்களா ?' என்று சிலரை நோக்கிக் கேலி 
பண்ணுவது என்னவோ உண்மை! இஃது எதைக் காட்டு 
கிறது? மக்களுள் சிலர் மரஞ்செடி கொடிகளைப்பற்றி ஒன்றுமே 
அறியா தவராயுள்ளனர் என்பது இதனால் புலனாகும். அதிலும்; . 
மரஞ்செடிகள் அழிக்கப்பட்டு, அவை சூழ்ந்துள்ள சிற்றூர்கள் 
(கிராமங்கள் ) புறக்கணிக்கப்படுகிற இந்தக் காலத்து மக்களுள் 
பெரும்பாலோர்க்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று துணிந்து 

கூறலாம், 

என்னென்ன மரஞ்செடிகொடிகள் எங்கெங்கே உள்ளன ? 
இங்கிங்கே உள்ள மரஞ்செடி கொடிகளுக்கு என்னென்ன. 
அகர
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பெயர் ?--அவற்றின் கிழங்கு, வேர், பட்டை, தோல், .பிசின், 
தளிர், இலை, காம்பு, ஈர்க்கு, மொட்டு, பூ, காய், கனி, 

கொட்டை, பயறு முதலியவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் உடம்புக்கு 
என்னென்ன நன்மை தரும் ?--எந்தெந்தப் பிணிக்கு எது எது 
நல்லது ?--என்ற விவரங்கள் எல்லாம் நம் பழம் பாட்டன் 
பாட்டிமார்களுக்குத் தண்ணீர்ப் பாடம். நாமோ இப்பொழுது 
மருத்துவ மனைகளைச் சுற்றி வலம் வந்துகொண்டிருக்கிறோம். 
இருத்த மரங்களைப் போக்கிவிட்டுப். புதிதாக மரம் நடுவிழா 
நடத்திக்கொண்டிருக்கிறோம். இந்நிலையில், திவாகரதிகண் 
டின் மரப்பெயர்த் தொகுதிக்குள் புகுந்து, பலவகை மரஞ்செடி 
கொடிகளின் பெயர்களை அறிநத்துகொள்வதன் வாயிலாக 
வாவது மனக்கண்ணைக் குளிரச் செய்யலாம். பெரிய பெரிய 
அரசாங்கத் தோட்டங்களைக் (010ற1௦8] ஊப்ர8) காட்டிலும் 
இம்மரப் பெயர்த் தொகுதி மிக மிகப் பெரியது. 

இத்தொகுதியில், பற்பல விதமான மரஞ்செடி கொடிகளைக் 

குறிக்கும் பெயர்கள் கூறப்பட்டிருப்பதோடு. அவற்றின் 
இளமைப் பெயர்களும், அவற்றின் உறுப்புகளாகிய கிழங்கு, 
வேர், தோல், கிளை, முள், வைரம், தளிர், இலை, மொட்டு, பூ, 
பூங்கொத்து, தாதுப்பொடி, காய், கனி, கொட்டை, பயறு, 

தானியம் முதலியவற்றின் பெயர்களும் பலபடக் கூறப்பட் 
“டுள்ளன, மாதிரிக்காகச் சில காண்பாம் : 

மரஞ்செடி கொடிகளின் சிறிய கூட்டமாகிய பூங்கா 
(நந்தவனம்) என்பதைக் குறிக்கப் பதினொரு பெயர்களும், 

பெரிய கூட்டமாகிய காட்டைக் குறிக்க இருபத்துமூன்று 
பெயர்களும், மூங்கில் என்னும் ஒருவகை மரத்திற்கு .மட்டும் 
இருபத்தைந்து பெயர்களும் கூறப்பட்டுள்ளன. அவை 
வருமாறு: 

(தந்தவனத்தின் பெயர்) 
“தேம்போழில், மாக்கா, தோட்டம், தடவை, 

உய்யானம், சோலை, வனம், உத்தியானம், 
தண்டலை, கானம், அடவி, பதினொன்றும் 
ஈண்டிய ௩ந்தன .வனமேன இசைப்பர்,'்
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(காட்டின் பெயர்) 

*:தடம், வியல், பழுவம், கட்சி, குறும்போறை, 
கடறு, காந்தாரம், அடவி, கான், வனம், 

ககனம், காண்டம், கட்டம், முளரி, 

சுரம், அத்தம், ஆரணியம், கானம், களரி 
சீரணி, போச்சை, விடர், தில்லம், காடே.”” 

(மூங்கிலின் பெயர்) 

“தாம்பு, திகிரி, கண், வேழம், சந்தி, 

தூம்பு, மூளை, வேதிர், விண்ட, வோல், 

மூக்கூழ், தட்டை, கீசகம், வேய், பணை, 
. அம்பு, வரை, வேணு, கழை, அமை, ஓங்கல், 

பாதிரி, கிளை, ௮ரி, பாண்டில், உள்பட 

வருபவை மூங்கில் எனவகுத் தனரே.” 

மேலும் சில செய்திகளும் பெயர்களும் மிகவும் :இன்பமா 
யுள்ளன. .அவை வருமாறு: இலையுதிர்ந்த காட்டிற்கு 
*முதையல்' என்று பெயராம். 

முதையல் இலையுதிர்வு பிறங்கிய மூதுகாடே.'' 

*கோளி' என்னும் மரம் பூக்காது காய்க்குமாம். 

“கோளி பூவாது காய்க்கும் குளிர் மாம்.” 

சண்பக மரப் பூவையும் வேங்கை மரப் பூவையும் வண்டுகள் 

மொய்க்காவாம். ் 

சண்பகமும் வேங்கையும் வண்டூணா மலர் மாம்.'?. 

“செம்மல் என்பது பழம் பூவின் பெயராம். 

சம்மல் பழம் பூ வாகச் சேப்புவர்.'' 

*பொங்கழி' என்பது தூற்றாத நெல் கூட்டின் பெயராம். 

*போங்கழி தூற்றா நேற்கூ டாகும்.”'
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கொ த்துமல்லிக்கு 'உருள் அரிசி' என்று ஒரு பெயராம். 
கடுகுக்குக் *கடிப்பகை' என்று ஒரு பெயராம். 

“உருளரிசி. கொத்துமலி யென உரைப்பர்.” 
1-கடிப்பகை, ஐயவி, கடுகின் பேயரே.” 

கடிப்பகை என்றால் பேய்க்குப் பகை என்பது பொருள் 

(கடி-பேய்]. வெண்சிறு கடுகை அரைத்துச் சாந்து 

பண்ணிக் குழந்தையின் உடலில் பூகி வைத்தால் பேய் 
பிசாசுகள் அண்டமாட்டா என்பது அக்காலத்தவர் நம்பிக்கை. 
இதற்குக் கடிப்பகை என்னும் பெயர் சான்று. இவ்வாறு சுவை 

யான பல பெயர்கள் இத்தொகுதியில் கூறப்பட்டுள்ளன. 
இன்னும் ஒன்றே ஒன்று காண்பாம் : 

உள்ளே அழுத்தமுடைய -- அஃதாவது உள்வைரம் 

உடைய கருங்காலி முதலிய மரங்கள் 'ஆண்மரம்' எனப்படும். 
ஆண் மரத்திற்கு அகக்காழ், வன்மரம் என்னும் வேறு பெயர் 

களும் உண்டு. உள்ளே மெல்லிய சோற்றுத்தன்மை உடையன 
வாய், வெளியில் மட்டும் ஓரளவு அழுத்தமுடைய பளை, பாக்கு, 
தென்னை, மூங்கில் முதலிய மரங்கள் பெண் மரம்' எனப்படும். 

பெண்மரத்திற்குப் புறக்காழ், வன்புல் என்னும் வேறு பெயர் 
களும் உண்டு. இந்த இரண்டுங்கெட்ட முருக்க மரம், நார் 
மரம், பால் மரம் முதலிய மரங்களுக்கு “அலிமரம்' என்று. 
பெயராம். இந்த ஆண்-பெண் பிரிவினை, திறவு கோல்களுக் 
குள் ஆண் சாவி--பெண் சாவி என்று சொல்லுவதுபோல் - 
'இருக்கின்றதல்லவா ? இனிப் பாடல்கள் வருமாறு : 

(ஆண் மரம்) 
அகக்காழ், வன்மாம் ஆண்மரம் ஆகும்; 
அவை கருங்காலி முதலா யுள்ளன.” 

(பெண் மரம்) 

*புறக்காழ் வன்புல் பேண்மரம் ஆகும், 

அவைதாம், 

தெரிக்கில் பனை, கமுகு, தேங்கு, மூங்கில்.”
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(அலி. மரம்) 

““மூருக்கு கார் பால் மா முதலாயின 
வேறு அலிமரம் எனும் விகற்பம் பெறுமே.” 

இது தொடர்பான இன்னொரு கருத்தும் ஈண்டு ஒப்பு 
தோக்கற்பாலது. அது வருமாறு : மக்கள் ஆணும் பெண்ணு 

மாய் இணைந்து இனவளர்ச்சி செய்வது போலவே, மரஞ்செடி 
கொடிகளும் தத்தம் பூக்களின் வாயிலாக ஆணும் பெண்ணுமாய் 
இணைந்து இன வளர்ச்சி செய்கின்றன. சில செடிகளில் ஒரு 

பூவிலேயே ஆண் உறுப்பும் பெண்ணுறுப்பும் இணைத்து 
இருக்கும். இத்தகைய செடிகள் 'இணையினப் பூஞ்செடிகள்” 

எனப்படும். வேறு சிலவற்றில் --ஒரு செடியிலேயே ஆண் பூ 

தனியாகவும் பெண் பூ தனியாகவும் இருக்கும். இத்தகையவை 
“ஈரினப் பூஞ்செடிகள்' எனப்படும். வேறு சிலவற்றில்-- 

ஒரு செடியில் ஆண் பூ மட்டுந்தான் இருக்கும்; இன்னொரு 
செடியில் பெண் பூ மட்டுந்தான் இருக்கும். இத்தகையவை 

“ஓரினப் பூஞ்செடிகள்” எனப்படும். காற்றின் உதவியாலும் 
வண்டின் வாயிலாகவும் ஆண் பூவில் உள்ள மகரந்தத்தூள் 

பெண் பூவில் கலக்கக் கருவுற்றுக் காய் காய்க்கும். இது 

தான் மரஞ்செடி கொடிகளின் ஆண்பெண் கூட்டுறவு முறை 
யாகும். ஆனால் திவாகரத்தில் உள்ள ஆண் பெண் பாகுபாடு 
இந்த அடிப்படையில் கூறப்பட்டதன்று. மரங்களின் உருவத் 

திற்கு உள்ள வன்மை, மென்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையி 
லேயே ஆண்மரம், பெண்மரம் என்ற பாகுபாடு திவாகரத்தில் 
பேசப்பட்டுள்ளது என்பது நினைவிருக்கவேண்டும். 

கடைசியாக, மலர்களால் தொடுக்கப்பட்ட மங்கலமான 
மாலைக்கு உரிய பெயர்களைப் பார்ப்போம். 

(மாலையின் பெயர்) 

“ தொடையல், வாசிகை, சிகழிகை, கோதை, 

படலை, அலங்கல், கத்திகை, பிணையல், 

அணியல், சுருக்கை, தோடலை, தாமம்.
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தொங்கல், தேரியல், கண்ணி, தார், சூட்ட, 

மஞ்சரி, ஒலியல், இலம்பகம், மாலை.” 

அப்பப்பா ! மாலையைக் குறிக்க இருபது பெயர்களா ? இவற் 
றுள்ளும், இன்ன விதமாய்த் தொடுக்கப்பட்ட மாலைக்கு இன்ன 
பெயர்--இன்ன இடத்தில் அணியும் மாலைக்கு இன்ன பெயர் 
என்றெல்லாம் பாகுபாடு உண்டு. இத்தகைய பெயர்ப் 
பாகுபாடுகள், , தமிழ்மொழியின் சொல் வளத்தைக் காட்டுவ 
தோடு, தமிழ்மக்களின் கலை வளத்தையும் செழிப்பான 
வாழ்க்கை வளத்தையும் அறிவிக்கின் றன வன்றோ ? 

௨. இடப் பெயர்த் தொகுதி 

இந்த இடப்பெயர்த் தொகுதியின் வாயிலாக; புராணங் 
களில் சொல்லப்படுகின்ற மூவுல்கத்தையுமே ஒரளவு காணலாம் 
போல் தோன்றுகிறது. இன்னும் ஈரேழு பதினான்கு 
(2227-14) உலகங்கள் என்று சிலரால் சுட்டப்படுபவை 
எங்கே உள்ளன என்று தெரியவில்லை. ஆனால், விண்வெளி 

யில் எண்ணற்ற உலகங்கள் உள்ளன என்பது அறிவியல் 
உண்மை. 

இத்தொகுதியிலோ, வீட்டு (மோட்ச) உலகம், தெய்வ 

உலகம், நரக உலகம், நிலவுலகம், திசைகள் முதலியவற்றின் 
பெயர்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன; இவற்றுள்ளும் மக்கள் 
'வாழும் நிலவுலகமே இத்தொகுதியின் பெரும் பகுதியைப் 
பிடித்துக்கொண்டுள்ள து; அஃதாவது, நாடு, மலை, மலையின் 
“பலவகை உறுப்புக்கள், மேடு, பள்ளம், கடல், கழி, உப்பளம், 
ஆறு, வாவி, ஊருணி, மணல் வகைகள், குறிஞ்சி-- முல்லை -.. 
மருதம்--நெய்தல்--பாலை என்னும் ஐந்திணைகள், ஊர், 

நகரம், தெரு, கடை, கோவில், அரண்மனை, வீடு, கட்டட 
உறுப்புக்கள், அகழி, மதில், கூதிர், யானை-குதிரை கட்டும் 
இடங்கள், அரங்கம், சுரங்கம், கல்லூரி, கழகம், போர்க்களம், 

சுடுகாடு, வயல் வகைகள், வழி, தூரம் முதலியன விரிவாகப் 
பேசப்பட்டுள்ளன.
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திவாகர நிகண்டில், இந்தியப் பெருநாட்டின் மலைகளுள், 
"கொல்லிமலை (சோழநாடு), பொதியமலை (பாண்டியநாடு). 
மேருமலை, வெள்ளி (இமய) மலை ஆகிய மலைகள் பேசப்பட் 
“டுள்ளன. ஆறுகளுள், காவிரியாறு (சோழநாடு), பொருநை 
எனப்படும் தாமிரவர்ணியாறு - குமரி எனப்படும் கன்னியாறு 
(கன்னியாகுமரிப் பகுதி)--வையையாறு (பாண்டியநாடு), 
ஆனிவானி எனப்படும் ஆன் பொருநையாறு (சேரநாடு), 
பாலாறு (தொண்டைநாடு), கெளதமையாறு, கோதாவிரி 

ஆகிய ஆறுகள் கூறப்பட்டுள்ளன. நகரங்களுள், சிதம்பரம் 

திருவாரூர் -காவிரிப்பூம்பட்டினம்--உறையூர் (சோழநாடு), 
. மதுரை (பாண்டியநாடு), கருவூர் என்னும் வஞ்சி (சேர நாடு), 
கச்சி என்னும் காஞ்சிபுரம் (தொண்டைநாடு) அவந்தி--காசி 
மிதிலை -அயோத்தி--அரித்துவாரம் (வடநாடு) ஆகிய 

நகரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இதினின்று, திவாகரர் 
காலத்தில், மேற்கூறப்பட்டுன்ள மலைகளும் ஆறுகளும் நகரங் 
களுமே தமிழ்மக்களிடத்தில் மிக்க செல்வாக்குப் பெற் 
றிருந்தன என்பது புலனாகும். மேலும், இன்று பர்மா எனப்படும் 
கடாரமும் (சிலர் சுமத்ராவைக் கடாரம் என்கின்றனர்), இன்று 

சிலோன் என்று அழைக்கப்படும் ஈழமும், மேற்கூறப்பட்டுள்ள 
இந்தியப் பகுதிகளோடு இணைத்துத் திவாகரம் முதலிய 
நிகண்டுகளில் பேசப்பட்டிருப்பதை ஆராயப்புகுந்தால் அஃது 

ஒரு பெரிய அரசியல் சிக்கலாகுமா தலின் அதனை விடுப்பாம். 
அடுத்து, புலியூர், தில்லை என்னும் பெயர்கள் சிதம்பரத்திற்கு 
உரிய பெயர்கள் என்று சூடாமணி நிகண்டில் காணக்கிடக்க 
வும், திவாகர நிகண்டில் '“மன்றம் சிதம்பரம்'' என்று பாடப்பட் 
டிருப்பது மிக்க இன்பமாயுள்ளது. அத்த ஊருக்குச் சிதம்பரம் 

என்னும் வடமொழிப் பெயருக்குப் பதிலாக 'மன்றம்' என்னும் 

செந்தமிழ்ப் பெயர் . ஒருகாலத்தில் வழங்கப்பட்டது என்பதை 
எண்ணும்போது மனம் மகிழ்கிற தல்லவா ? இறைவன் மன்றத் 
தில் திருக்கூத்து நிகழ்த்துவதாக இன்றைக்கும் கூறுகின்றார்க 

என்றோ? . 

G)etr aad © இத்தொகுதியில் குறிப்பிடத் தக்க சில. சுவை 
யான செய்திகள் வருமாறு :
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நீரும் வயலும் சூழ்ந்த ஊருக்குத்தத்தான் கிராமம்” 
என்று பெயராம். 

.. துரந்த நீரும் வயலும் சூழ்ந்தணர் 
கிராம மாகக் கிளக்கப் படுமே.” 

ஐந்நூறு குடும்பங்களுக்குக் குறையாத கிராமத்திற்குப் 
*பெருங்கிராமம்' என்று பெயராம். 

*குடி ஐஞ்ஞூறுக்குக் குறைவற நிறைந்தது 
பேருங்கிராமம் எனப் பேசப் படுமே,” 

சுற்றிலும் மலைகள் சூழ்ந்த ஊர் அஃதாவது, மலைகளுக்கு - 
நடுவே உள்ள ஊர் 'கேடகம்' எனப்படும். மலையும் ஆறும் 
அடுத்த ஊர் 'கர்வடம்' எனப்படும். பல பண்டங்கள் விற்கும் 

கடற்கரை ஊரின் பெயர் *பட்டினம்' என்பதாம். பாடி, புரம் 

என்பன நகரத்தைக் குறிக்கும் பெயர்களாம். சுற்றிலும் 
சிற்றூர்கள் சூழ்ந்த பெரிய நகரத்தின் பெயர் *மடப்பம்” 
என்பதாம். இச்செய்திகளை, 

*ஈதிரிபல சூழ அடூத்தஊர் கேடகம்,”” 

“மலையும் ஆறும் அடுத்தஊர் கர்லடம்,”” 

பண்டம் பலகோடூ பகரும் கடற்கரை 

மன்னும் பதியே பட்டினம் ஆகும்," 

“பாடியும் புரமூம் நகாப் பதியே,” 

“ழருங்கில் ஊர்சுழ் பெரும்பதி மடப்பம்”” 

என்னும் பாடல்களால் அறியலாம். மேலும் பலவகை வழி 
களின் பெயர்கள் ஈண்டுக் குறிப்பிடத்தக்கன. கடத்தற்குக் 
கடுமையான வழிக்கு அத்தம், கடம், கடறு, தூம்பு, சுரம் என்று 

பெயர்களாம். பல வழிகள் பிரிந்து செல்லும் இடத்திற்குக் 

கவலை, கவர்நெறி என்று பெயர்களாம். விடங்கர் என்பது 
சிறிய வழியாம். பாதை பெருவழியாம். படுகர், மடு என்பன 
ஏறி இறங்கும் வழிப்பெயர்களாம். அளக்கர் என்பது நீண்ட 

- வழியாம். இவற்றை, ்
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“அத்தம், கடம், கடம, காம்பு, சுரம், அருநெறி,'” 

கவலை, கவர் நேறி ஆகக் ககுதுவர்,'” 

**விடங்கர் சிறுவழி ஆகும் என்ப,”” 

“பாதை பேகுவழி,” . 

படுகர், மடூ இழிந்தேறப்படூ Css,” 

**அளக்கர் நீள் வழியே” 

என்னும் பாக்கள் உணர்த்தும். இவ்வள்வு நுணுக்கமான 

பெயர்ச் செல்வங்களைப் பெற்றிருக்கும் தமிழ்மொழியின் 
சிறப்பே சிறப்பு! பொதுவாக மலையைக் குறிக்க முப்பத்தெட்டுப் 
பெயர்களும், கடலைக் குறிக்க முப்பத்தாறு பெயர்களும், வாவி 

யைக் குறிக்க இருபத்தேழு பெயர்களும், சேற்றைக் குறிக்கப் 
பதினேழு பெயர்களும், ஊரைக் குறிக்க இருபத்தேழு பெயர் 
களும், மதிலைக் குறிக்கப் பத்தொன்பது பெயர்களும், வழியைக் 

குறிக்க இருபத்தொரு பெயர்களும் இப்படி இன்னும் பலவற் . 
ிற்கும் பலப்பல பெயர்களும் உள்ளமை வியப்பிற்குரியதாம். 

இழிந்த சாக்கடை என்னும் சலதாரையைக் குறிக்க 

அங்கணம், தூம்புவாய் என்னும் இரண்டு அழகிய பெயர்களும், 
உயர்ந்த கல்வி நிலையத்தைக் குறிக்கக் கல்வியூரி, கல்லூரி 
என்னும் இரண்டு சிறந்த பெயர்களும் உள்ளமை கண்டு 

வியக்க ! 

“அங்கணம் தும்புவாய் சலதாரை யாகும்.” 

*தல்வியூரி கல்லூரி யாகும்.'' 

யாகக் கழகம் என்னும் சொல்லைப் ப ச். சி இறு ழ னு ற் து 
ஆய்வாம் : கல்லூரிக்கும் மேற்பட்ட பெரிய கல்வி நிலையத்தைப் 

*பல்கலைக்கழகம்' என இன்று அழைக்கிறோம். கழகம் என்னும் 
இத்த இனிய பெயரை, பல துறைகளில் பலர் கூடிப் பணி 
யாற்றும் பலவகை நிறுவனங்களும் பெற்றுள்ளன. ஆனால், 

கழகம் என்றால் சூது ஆடும் இடம்” என்னும் பொருளில், 
திருக்குறளில் சூது” என்னும் தலைப்பில்,
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“கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி 
இவறியார் இல்லாகி யார்,” 

“பழகிய செல்வமும் பண்பும் கேடுக்கும் 

கழகத்துக் காலை புகின்"! 

என்னும் இரு குறள்கள் காணப்படுகின்றன. கழகமும் 

கையும் சூதாடும் கருவியுமாக இருப்பவர் ஒன்றும் இல்லா தவ 
ராகி Sour’, கழகத்தில் புகுந்தவர் செல்வமும் பண்பும் 
அற்று விடுவர்'-- என்பன மேலுள்ள குறட்கருத்துக்கள். 

சூதாடுகளம் என்னும் பொருளில் . கழகம் என்னும் சொல்லை 

வள்ளுவர் பயன்படுத்தியிருப்பது சிலரைத் தியங்கி மயங்கச் 
செய்துள்ளது. கழகம் என்னும் சொல்லை எழுத்து எழுத்தாக 
--அக்கு வேறு ஆணி வேருகப் பிரித்து உடைத்துச் சொல் 
லாராய்ச்சி செய்பவரும் உண்டு. இதற்காக இவ்வளவு 

மண்டையை உடைத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. இது 

மிகவும் எளிதில் அவிழ்க்கக் கூடிய சிக்கலேயாகும். இதற்குத் 
திவாகர நிகண்டு துணைபுரியும். கழகம் என்னும் சொல்லுக்குத் 
திவாகரத்தில் கிடைக்கும் விளக்கம் வருமாறு: 

(கழகம் என்னும் பெயர்) 

'“சேல்லல் தீய்க்கும் பல்புகழ்ச் சேந்தனில் 
வல்லுகர் நாவலர் வாய்ந்த இடமும், 
மல்லும், சூதும், படையும், மற்றும் 

கல்வி பயில் களமும் கழகம் ஆகும்.” 

சேந்தனைப் போல் கல்வியறிவிற் சிறந்த நாவலர்கள் கூடும் 
இடமும், மற்போர் பயிலும் இடமும், சூது ஆடும் இடமும், 
படைப் பயிற்சி பெறும் இடமும், கல்வி கற்கும் இடமும் கழகம் 

எனப் பெயர் பெறும்'- என்பது மேலுள்ள திவாகர நூற்பா 
வின் கருத்தாகும். பலர் கூடும் இடம்' என்னும் பொது 
அடிப்படையிலேயே, மேற்கூறப்பட்டுள்ள இடங்கட்குக் கழகம் 
என்னும் பெயர் வைக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. திவாகரத் 
தில், கழகம் என்னும் பெயர் உடையனவாக ஐந்திடங்கள்
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குறிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் முதலும் கடையுமோ, 
“வல்லுநர். நாவலர் வாய்ந்த இடமும்--கல்வி பயில் களமும். 

கழ்கம் ஆகும்--என முழு முழு வரியில் கூறப்பட்டு முக்கியம் 

பெற்றுள்ளன; ஏனைய மூன்றுமோ, அதுவும் இதுவும் உதுவும்- 
என்ற ஏனோ தானோ முறையில்--மல்லும் சூதும் படையும்” 

என ஒற்றை வரியில் ஓட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளன. ger 
-வொன்றன் தகுதிபற்றி ஆசிரியரின் உள்ளத்தில் இருந்த 
மதிப்பீடுகள் பாட்டாக வெளிவரும்போது அதற்குரிய உருவம்: 

பெற்றுவிட்டன. இலக்கியத் திறனாய்வுக் கலைஞர்களும் உள 
நூல் வல்லுநர்களும் இதனை எளிதில் உணர்வர். இதிலிருந்து: ' 
உணரவேண்டிய தாவது: 

அறிஞர்கள் பலர் கூடும் சங்கங்களும் கல்விக்கூடங்களுமே 

*கழகம்” என்னும் பெயரை முன்னர்ப் பெற்றிருந்தன. பின்னரே. 
மற்போர்ப் பயிற்சிக்களமும் படைக்கலப் பயிற்சிக்களமும் 

சூதாடு களமும் கழகம் என்னும் பெயர் பெற்றிருக்கவேண்டும், 

இதற்கு மாறுக, சூதாடும் இடந்தான் முன்னர்க் கழகம் என: 
அழைக்கப்பட்டது; அந்தப் பெயரே பின்னர் அறிவியல் மன்றங் 
களுக்கும் கடன் வாங்கப்பட்டது என்று யாரும் சொல்ல 

முடியாது. ஏனெனில், அன்று தொட்டே அறிஞர்கள் சூதாட் 
டத்தை இழித்துப் பேசி வருகின்றனர். எனவே, அந்த இழி” 

செயல் நடக்கும் இடத்திற்குக் கழகம் என்னும் பெயர் முதலில்- 

இருந்திருக்குமானால், அந்த இழிந்த பெயரையா அறிஞர்கள் 
கூடும் ஆராய்ச்சி மன்றங்களுக்குப் பெயராகச் சூட்டியிருக்க 

முடியும் 2 ஒரு காலும் முடியாது! ஆகவே, அறிவு மன்றங்களும். 

கல்விக்கூடங்களுமே கழகம் என்னும் பெயர்க்கு உரியனவாம். 
இக்காலத்திலும் உடற்பயிற்சியும் படைப்பயிற்சியும் கல்வித் 
திட்டத்தில் சேர்ந்திருப்பததப் போல; அக்காலத்திலும்: 
மற்போர்ப் பயிற்சியும் படைக்கலப் பயிற்சியும் முக்கியம் பெற் 
றிருந்தன வாதலால், அவை நடைபெறும் இடமும் கழகம் என 

.அழைக்கப்பட்டதில் வியப்பில்லை. ஆனால் சூதாடு களத்திற்கு. 
இப்பெயர் வந்த. வரலாறு யாதாக இருக்கலாம்? இதற்கும்: 
இதோ பதில் கிடைத்துவிட்டது :
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, அறிவியல் மன்றங்களில் ஓய்வு நேரத்தில் பொழுது. 
போக்கிற்காகச் சூதாட்டம் நடந்திருக்கலாம். மு.தவில் 

1 வந்தயம் இன்றி” ஆடியிருக்கலாம். பின்னர்ப் பணம் வைத்துப் 
பந்தயம் கட்டி ஆடியிருப்பர். இப்படியாகச் சில இடங்களில் 
அறிவியல் ஈடுபாட்டினும் சூதாட்டமே முதலிடம் பெற்று 
விட்டிருக்கலாம். நாளடைவில் சில அறிவியல் மன்றங்கள் 

கலைக்கப்பட்டு, முழுக்க முழுக்கச் சூதாடும் களமாகவே மாறி 
அிட்டிருக்கலாம். இன்றைய உலகில் இத்தகைய நிலையைச் 
சில இடங்களில் காணக்கூடும்-- ஆனால், நிலைமை மாறியும், 
கழகம் என்னும் அந்தப் பெயர் மட்டும் அப்படியே ஆணியடித்துக் 
"கொண்டு நிலைத்துவிட்டிருக்கவேண்டும். அதனால்தான் 
**கழகத்தியலும் கவற்றின் நிலையும்'' எனப் புறப்பொருள் 

._ இவெண்பா மாலைபோன்ற நூல்களில் ஆளப்பட்டிருப்பதல்லாமல், 
திருவள்ளுவரின் திருக்குறளிலும் சூதாடும் இடம் எனக் கழகம் 
.சுட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திருக்குறள் ஆட்சியைக்கொண்டு, 
கழகம் என்னும் சொல், சூதாடும் இடத்தை மட்டுந்தான் 

அக்காலத்தில் குறித்து வந்தது என்று முற்றுப்புள்ளி வைத்து 
விடக்கூடாது. ஓர் இலக்கியக் கழகத்தைப் பற்றிப் பேசும் 
போது கழகம்--கழகம் என்றால் அஃது அந்த இலக்கியக் 
கழகத்தைக் குறிக்கும். ஓர் அரசியல் கட்சிக் கழகத்தைப் 

பற்றிப் பேசும்போது கழகம்--கழகம் என்றால் அஃது அந்த 
அரசியல் கட்சியைக் குறிக்கும். இஃது இக்கால உலகியல். 
.இது போலவே, திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் சூது என்பதைப் 
பற்றிப் பேசும்போது கழகம்--கழகம் என்றால் அது சூதாடும் 

இடத்தைக் குறிப்பதில் வியப்பென்ன இருக்க முடியும்? 
நானடைவில் சூதாடுங் கழகங்கள் திருவள்ளுவர் போன்ற 

அறிஞர் பெருமக்களால் இழித்துக் கண்டிக்கப்பட்டமையாலும், 
அதனால் மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டமையா லும், சூதாடும் 

இடங்களைக் கழகம் என அழைக்கும் வழக்காறு இன்று அதவே 
் மதைந்துவிட்டது. அறிஞர்கள் கூடும் சங்கங்களும் கல்வி 

பரப்பும் நிலையங்களும் முன்போலவே கழகம் என அழைக்கப்படு 
கின்றன. இதுதான் கழகம் என்னும் பெயரின் வரலாருகும். 

இவ்வளவு அரிய கருத்துக்களையும் அறிவதற்குத் திவாகரப் 
வாடல் நமக்குத் துணை நிற்கிறதல்லவா ?
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இந்தக் காலத்தில் *கிளப்' (017) என்னும் ஆங்கிலச்: 
சொல் ' பல இடங்களையும் சுட்டி நிற்பதைப்பேற ரின் 

காலத்தில் கழகம் என்னும் சொல் பல இட்டுக் 
   

    

Ge பல்பொருள் தெதுர்த் தொகுதி , : 

பல் பொருள் பெயர்த் தெ லும்: இப்ப கடைத். 

தெருவிற்குள் நுழைந்துவிட்டால் LITE GOS UT OT” 

பொருள்களைப் பார்க்கலாம். இத்தொகுதியில், பல்வகைப் 

பொன்கள் (உலோகங்கள்) மணிகள் (இரத்தினங்கள் ),. 

சங்கநிதி, பதுமநிதி, காந்தம், சூரிய காந்தக்கல், சந்திரகாந்தக் 

கல், சங்கு, கருப்பூரம், கத்தூரி, சாந்து, பூச்சு, பொட்டு, 
குங்கிலியம், பெருங்காயம், அரக்கு, சுக்கு - ஏலம் முதலிம: 

மருந்துச் சரக்குகள், விறகு, கரி, சாம்பல், சாணம், புகை, 

பனிநீர், காவிக்கல், பஞ்சு, சோறு, பல்வகை உணவுகள், தேன்.. 

பால், தயிர், நெய், மோர், சர்க்கரை, கள், நஞ்சு, அமிழ்து: 

முதலிய பல்வகைப் பொருள்களின் பெயர்கள் கூறப்பட் 

டுள்ளன. இப்பகுதியிலுள்ள சில சுவையான செய்திகள்” 

வருமாறு : 

சங்க நிதி பதும நிதி என்னும் இருவகைச் செல்வங்கள்” 

பேசப்பட்டுள்ளன. இவை பாற்கடலில் தோன்றியதாகவும், 

தேவர் உலகத்தில் உள்ள தாகவும் குபேரன் கையில் இருப்ப 

தாகவும் பலவாறு. பல புராண நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ள்ன.. 

சங்கநிதி சங்கு வடிவாக இருக்கும் என்றும், பதும நிதி தாமரை 

வடிவாக இருக்கும் என்றும் மற்றையோர் கூறுவது போலவே 

திவாகரரும் கூறியுள்ளார். இவற்றின்முன் நின்று கொண்டு 

எது வேண்டுமென்று கேட்டாலும் கொடுக்கும் என்று கூறு: 

கிறார்கள். இது குறித்துத்தான், “வரையாது வழங்கும். 

சே ந்தனுடைய கைகளைப் போன்றவை” என்று திவாகரர்: 

கூறியுள்ளார் போலும்.
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பசெட்கைகிதி அம்பல் சேந்தன் சேங்கையில் 
சங்கின் வடிவினது சங்க நிதியே,” 

“தேமலர் அலங்கல் சேந்தன் சேங்கையில் 

தாமரை வடிவினது பதும கிதியே” 

என்பன திவாகரப் பாடல்கள், வாய்ப்புக் கிடைத்தபோது 

வள்ளல் சேந்தனைப் பாராட்ட ஆசிரியர் மறக்கவில்லை. இஃது 
அவரது செய்ந்நன்றி ச் சீர்மைக்கு எடுத்துக் காட்டு! 
மேலும் சில செய்திகள் பாம்: 

    
   

சாணி புண்ணிய சாந்தம் எனப்படூம்'” 

ன்னும் நூற்பாவால், மாட்டுச் சாணத்தை மக்கள் மிகவும் 
உயர்வாக மதிப்பது புலனாகும். மற்றும் பிட்டு, அஃகுல்லி, 
இடி, மோதகம், பில்லடை, அப்பம் முதவிய உணவுப் பண்டங் 

களும் ஈண்டுக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. பூரிகம், தொலையல், 
கஞ்சம், தோசை, என்னும் தின்பண்டங்கள் அப்பவகையைச் 
சேர் ந்தனவாம். 

பூரிகம், நொலையல், கஞ்சம், தோசை 
பேத வகைப் பேயர் அப்ப மாகும்.” 

. *அப்பம், பிட்டோடு, அஃகுல்லி, இடியேனச் 
சேப்பிய வெல்லாம் சிற்றுண்டி யாகும்.” 

் சிற்றுண்டி என்னும் சொல், 'டிஃபன்' (111060) என்னும் 
ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேராக இக்காலத்தில் புதிதாகப் 
படைத்துக்கொண்ட தமிழ்ச்சொல் அன்று அது பழைய செந் 
தமிழ்ச் செல்வமே என்பது, மேலுள்ள திவாகர நூற்பாவால் 

புலனாகும். 

இத்தொகுதியில் பொன்னைக் குறிக்க முப்பத்தெட்டுப் 

பெயர்களும், சோற்றுக்கு இருபத்து நான்கு பெயர்களும், 
உண்ணும் செயலுக்குப் பதின் மூன்று பெயர்களும், கள்ளுக்கு 

நாற்பத்தெட்டுப் பெயர்களும் கூறப்பட்டுள்ளன. மாதிரிக்காக,
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சோற்றுக்கும் உண்ணல் தொழிலுக்கும் உரிய பெயர்களை 
மட்டும் பார்ப்போம் : 

(சோற்றின் பெயர்) 

“புன் கம், மிதவை, போம்மல், போனகம், : 
அன்னம், ஓதனம், அயினி, அடிசில், 

பாளிதம், போருகு, மிசை, பதம், பாத்து, 
அமலை, உணவை, குப்பு, அசனம், கவளம், 

சொன்றி, நிமிரம், மடை, கூழ், புழுக்கல், 
ஒன்றிய மூரல், சோறு என உரைப்பர்.” 

(உண் தொழிலின் பெயர்) 

_.. *4மிசைதல், பக்கித்தல், 

அயிலல், அனுங்கல், விழுங்கல், துய்த்தல், 

மேய்தல், அயிறல், நுகர்தல், அருந்தல், 

உண்டல், தின்றல், பதுகுதல், என்றிவை 

பண்பின் தோழிலைப் பகருங் கிளவி.” 

மற்றும், பொதி சோறு, ஆற்றுணா, தோட்கோப்பு 

என்னும் சொற்கள் கட்டுசோற்றைக் குறிக்கும் பெயர்களாம். 

“போதி சோறு ஆற்றுணா தோட்கோப்பு ஆகும்," 

பொதி என்றால் மூட்டை; எனவே, பொதி சோறு என்றல் 
கட்டுசோற்றுமூட்டை என்று பொருளாம். ஆறு என்றால் 

வழி - உணா என்றால் உணவு; எனவே, ஆற்றுணா என்றல், 
வழிப்பயண த்தில் உண்ணும் உணவு (மூட்டை) என்று 

பொருளாம். தோட்கோப்பு (தோள்--கோப்பு)- என்றால் 
தோளில் கோத்துத் (மாட்டித்) தொங்கும் பொருள் என்று 
பொருளாம்; எனவே, அக்காலத்தில் கட்டுசோற்றுமூட்டை 

யைத் தோளில் மாட்டித் தொங்கவிட்டுக்கொண்டு போயினர் 
என்பது புலப்படும். இந்த நாகரிகக் காலத்திலும் 

எந்தெந்தப் பொருளையோ ஒரு வகைப் பையில் போட்டு
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அடைத்து இளம் பெண்களும்--ஆண்களுங் கூடத் தோளில் 

மாட்டித் தொங்கவிட்டுக்கொண்டு போகிருர்கள் அல்லவா? 
இவ்வகைப் பைக்குத் *(தோட்கோப்பு' என்னும் அழகிய 
பெயரை நாம் சூட்டலாமே. ஏனெனில், ஊருக்கு ஊர் உணவுக் 
கடைகள் ஏற்பட்டு விட்டதால் கட்டுசோற்றுமூட்டை கரைந்து 
காணாமற் போய்விட்டதன்றோ இக்காலத்தில் ? 

இவ்வாறு பழைய சொற்கிடங்கிற்குள் புகுந்து பார்த்தால் 
எண்ணற்ற சொற்கள் இக்காலத்திற்கு ஏற்புடையனவாகக் 
கிடைக்கலாம். 

7 செயற்கை வடிவப் பெயர்த் தொகுதி 

செயற்கை வடிவப் பெயர்த் தொகுதி என்னும் பெரிய 

"தொழிற் பேட்டைக்குள் (1யம்ம5ரர்க! 88181௦) புகுந்துவிட்டால், 
பலவகைத் தொழிற் படைப்புகளைப் பார்க்கலாம். இத் 
தொகுதியில், பலவகை உலோகங்கள், மரங்கள், தோல், நூல், 
"மண் முதலியவற்றால் செய்யப்பட்ட செயற்கைப் பொருள்களின் 
பெயர்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. அஃதாவது, பலவகைப் 
படைகள் (ஆயுதங்கள்), அணிகலன்கள், நாழிகை வட்டில் 
(கடியாரம்), கண்ணாடி, பலவ்கை இசைக் கருவிகள், தேர், 

வண்டி, வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் பலவகையான 
பொருள்கள், உழவு நெசவு முதலிய தொழில்களுக்கு உதவுங் 

கருவிகள், எழுதுகோல், ஏணி; தோணி, கப்பல், கிளி 
யோட்டுங் கருவி, குடை, சீப்பு, பந்து--காற்றாடி முதலிய 

விளையாட்டுப் பொருள்கள், செருப்பு, பலவகை உடைகள், 
கொடிகள், படுக்கை, ஓவியம் முதலியவற்றிற்குரிய பெயர்கள் 
கூறப்பட்டுள்ளன. . 

பலவகையான வாச்சியங்கள் (இசைக் கருவிகள் ) பேசப் 
பட்டுள்ளன. அவற்றுள் பறை என்பது ஒன்று. அந்தப் பறை 
என்னும் வகையில் மட்டும் ஏறத்தாழ இருபது இனங்கள் 
சொல்லப்பட்டுள்ளன. இதிலிருந்து தமிழர்களின் இசைக் 
கலையின் வளம் புலப்படும். தமிழில் இசை இல்லை என்டவர்க்கு 
இச்செய்தி ஓர் அறைகூவல் அன்றோ ?
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உயரமாக அமரும் நீளப் பலகையை *பெஞ்சு் (Bench) 

என்னும் ஆங்கிலச் சொல்லால் இக்காலத்தில் பலர் அழைக் 
கின்றனர். இக்காலத்தும் சில விடங்களில் இதனை விசி, 
என்றும் ‘AU uses’ என்றும் அழைக்கும் பழக்கம் மறைய 
வில்லை. இதனைக் குறிக்க விசி, அரி என இருசொற்கள் இருப்ப 
தாகத் திவாகரம் தெரிவிக்கிறது. 

விசி அரி ஆகும்.” 

என்பது பாடல், எனவே, பிறமொழிச் சொற்களிலேயே 

மயங்கிவிடாமல், பழந்தமிழ்ச் சொற்களைப் போற்றி வழங்க 

வேண்டும். இத் தொகுதியில் பல பொருள்கட்கும் உரிய பல 

பெயர்கள் கூறப்பட்டிருப்பினும், ஈண்டு மாதிரிக்காகக் கூறை 

யை (துணியைக் குநிக்கும்பெயர்களைமட்டும் காண்பாம்: 

[கூறையின் பெயர் ] 

“மடிமே, புட்டம், மாறுகம், கலை, உடை, 
இலக்கர், கலிங்கம், சேலை, காடகம், 

காழகம், அறுவை, வட்டம், சாடி, 

தானை, வாதம், கோடிகம், அம்பரம், 

ஆசாரம், ஆடை, காசு, துகில், நீவி, 
சமபடம், பட்டம், படாம், புடவை, கூறை,” 

(நல்லாடையின் பெயர்) 

“எட்கம், புங்கம், பங்கம், இடையல், 

வேதகம், சில்லிகை, சித்திலிை, கத்திமம், 

நாகம், தூரிலம், கருள், பாரி, ௩கல்லாடை,'” 

கலிங்கம், காழகம் என்னும் பெயர்களை நோக்குங்கால், 
அத்த நாடுகளிலிருந்தும் தமிழ் நாட்டுக்கு உடை வகைகள் 
வந்தன என்பது புலனாகும், 

இந்தத் தொகுதியிலும் சேந்தன் பாராட்டப் பெற் 
றுள்ளான். சேந்தனைப் போன்ற வீரர்கள் காலில் கட்டிக்: 

த. ௮. சரம
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கொள்ளும் வீரக்கழலுக்குக் (காலணி வடம்' என்று பெயர் 
என்று விளக்கும்முகத்தான் திவாகரர் சேந்தனைச் சிறப்பித் 
துள்ளார். பாடல்: 

பகேமுதகை அம்பல் கிழவோன் சேக்தனில் 
Sopa திலாகத்து வீரத்து விளக்கிய 
கழலே ஆடவர் கால்மிசை யணிவடம்.”” 

9. பண்டு பற்றிய பெயர்த் தொகுதி 

2 erefucd (Psychology) ames serd@ (geometry), 
விஞ்ஞானக் கருத்துக்கள் முதலிய துறைகள் பற்றித் தமிழில் 
நூல் எழுதுவதற்கு வேண்டிய சொற்கள் பல இத் தொகுதியி 

லிருந்து கிடைக்கும். சிலவற்றிற்கு நேரடியாகக் கிடைக்காது 
போயினும், இத்தொகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் சொற் 
களைக்கொண்டு சில புதிய பெயர்களையும் படைத்துக் 
கொள்ளலாம். 

வடிவு, அளவு, நிறம் முதலிய காட்சிப் பொருட் பண்புப் 
பெயர்களும், சுவை, குணம், உணர்வு, முதலிய கருத்துப் 

பொருட் பண்புப் பெயர்களும் இத்தொகுதியில் கூறப்பட் 

டுள்ளன. சிறிது விரிவாகச் சொல்ல வேண்டுமானால், வட்டம், 
வளைவு, திரள், குவிவு, மொக்குள், உண்டை, உள்துளை, 
துவாரம், பரப்பு, அகலம், நீளம், தொகுதி, மிகுதி, பாதி,. 
முழுமை, உயர்ச்சி, பெருமை, பருமை, சிறுமை, செறிவு, : 

மென்மை வன்மை நுண்மை வேநொய்ம்மை செம்மை-- 

பசுமை--கருமை--பொன்மை--வெண்மை முதலிய நிறங்கள், 

ஒளி, அழகு, வலிமை, மதர்ப்பு, எளிமை, வெம்மை, தண்மை, 

வீரம், வெற்றி, தோல்வி, மனம், அறிவு, கருத்து, உணர்வு, 
விருப்பு, வெறுப்பு, அன்பு, இரக்கம், சினம், காமம், அச்சம்; 
அருவருப்பு, வியப்பு, உவகை, கண்ணோட்டம், நன்மை, தீமை, 
நாய், வறுமை, செல்வம், இன்பம், துன்பம், சோம்பல், 

பகை, நட்பு, வஞ்சனை, பொருமை, ஒழுக்கம், பழமை, புதுமை,
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பிறப்பு, இளமை, நிலையாமை, உரிமை, ஆக்கம், தூய்மை, 
வளமை, உறவு, துறவு, மணம், இனிமை, சசப்பு, .புளிப்பு, 
உறைப்பு, அளவைகள், ஒப்புமை முதலிய பண்புகளுக்குரிய 
பல்வகைப் பெயர்கள் மிகவும் விரிவாகப் பேசப்பட்டுள்ளன. 

பெருமை என்னும் பண்பைக் குறிக்க முப்பத்தொன்பது 

பெயர்களும், மிகுதியைக் குறிக்க இருபத்து மூன்று பெயர்களும், 
வலிமைக்கு முப்பத்திரண்டு பெயர்களும், அச்சத்திற்கு 

தாற்பத்திரண்டும், விருப்புக்கு இருபத்தைந்தும், துன்பத்திற்கு 
தாற்பத்தேழும், குற்றத்திற்கு இருபத்தேழும், இன்னும் பல 
வற்றிற்கும் பலப்பல பெயர்களும் கூறப்பட்டிருப்பதிலிருந்தே 

இத்தொகுதியின் விரிவு புலனாகும். மாதிரிக்காகப் பெருமையின் 
பெயர்களை மட்டும் காண்போம்: 

“தடம், தவவு, விபுலம், வியலிகை, வியன், விறல், 
முடலை, அகலள், மோடு, செம்மை, 

பீடு, கண், பாழி, பின், முன்பு, மால், மா, 
வந்ததை, கலந்தை, பரி, பணை, அழுவம், 
பிறங்கல், படு, ௩னி, இயக்கம், வியம், தகை, 
சேம்மல், அணி, கன்று, அருமை, இருமை, 
கருமை, கதழ்வ, கயவு, மூரி, 

பெருமை, பாடும், அண்ணலும், அதற்கே.”' 

இனிச் சில சுவையான செய்திகளைப் பார்ப்போம். 

சிலர் தம் நண்பர்க்கு மடல் (கடிதம்) எழுதும்போது, *உழுவல் 
அன்புடைய கெழுதகை தண்பரீர்1' என்று நண்பரை விளிக் 
கின்றனர். இது சிலரிடத்தில் “சம்பிரதாயம்” (ரவ) எனப் 

படும் ஒருவகை மரபாகப் போய்விட்டது. இவர்களுக்குள் 

அன்பும். இருக்காது--பண்பும் இருக்காது; இதற்கு முன் 
இவர்கள் பகைவர் போலவும்” நடந்துகொண்டிருப்பர்-- 
அல்லது - இன்னும் சில நாளில் பகைவராகவும் மாறக்கூடும்; 
இருப்பினும், ஒப்புக்கு 'உழுவல் அன்புடைய நண்பரீர்' என 
அழைத்துக்கொள்கின்றனர். இன்னுஞ் சிலர் :உழுவல் அன்பு'
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என்பதன் பொருள் புரியாமலேயே எழுதிக்கொள்கின்றனர். 
இன்னோர் அனைவரும் மிகவும் இரங்கத் தக்கவரே--இல்லை 
யில்லை--எள்ளி நகையாடற்கு உரியவராவர். ஏனெனில் 
*உழுவல்' என்றால், ஏழுபிறவிகள் எடுத்தாலுங்கூடத் 
தொடர்ந்து நீடிக்கக்கூடிய அன்பு என்று பொருளாம். 

'1உழுவல் எழுமையும் தோடர்ந்த அன்பு உரைக்கும். '* 

என்பது திவாகர நூற்பா. நிலைமை இங்ஙனமிருக்க, மணிக்கு 
மணி மனம் மாறும் பேர்வழிகள், உழுவல் அன்புடைய 

கெழுதகை நண்பர்களாக எப்படியிருக்க முடியும்? அடுத்து; 
இறுமாப்பு என்பதைக் குறிக்க ஏக்கழுத்தம் என்னும் சொல்லும், 
அக (மன) மலர்ச்சி என்பதற்குச் செம்மாப்பு என்ற சொல்லும், 
குறிப்பு என்பதற்கு நாட்டியம் என்ற சொல்லும், காரணம் 
என்பதற்குப் பொருட்டு, திறன், வாயில் முதலிய சொற்களும், 
இலாபம் என்பதற்குப் பசை; பேறு முதலிய சொற்களும் 
இருப்பதை எடுத்துச் சுட்டாமல் இருக்க முடியவில்லை : 

இறுமாட்பு எக்கழுத்தம். ' 

“Gehry அகமலர்ச்சி.'” 

நாட்டியம் குறிப்பே.” 

பநிபமூம், போகுட்டும், ஏதுவும், நிமித்தமும், 
திறனும், வாயிலும், காரணம் தெரிசோல்.!' 

(ஊதியம் பசை பயன் பலித்தம் ஆக்கம் என்று 
ஒதிய ஐந்தும் இலாப மாகும்; ் 
பேறும் அதிகமும் பேசுப இலாபம்.” 

என்பன பாடல்கள். ஏக்கழுத்தம், செம்மாப்பு என்பன 
மிகவும் இனிய அழகிய சொற்கள் அல்லவா? நாட்டியம் 

“என்றால் குறிப்பாம். நாட்டியம் ஆடுபவர்கள் தங்கள் உடல் - 
உறுப்பு அசைவுகளின் வாயிலாகக் குறிப்பாகத்தானே கருத்தை 
உணர்த்துகின்றனர் 1! எனவே, நாட்டியம் என்பது பேசாத
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பேச்சு-- நாட்டியக் கலை என்பது பேசாத் பேச்சுக் கலை--என் - 

னும் கருத்து இனிது புலனாகும். அடுத்து, காரணம் என்னும் 
வடசொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச்சொல் கிடைக்காத ஏக்கம் 
சிலருக்கு உண்டு; இனி அந்த ஏக்கம் வேண்டா ! பொருட்டு, 

திறன், வாயில் முதலிய நல்ல தமிழ்ச்சொற்கள் உள்ளனவே-- 
பயன்படுத்தலாமே ! அடுத்தபடியாகப் பசைக்கு வருவோம். 
உலக வழக்கில் செல்வத்தைப் பசை என்று குறிப்பிடும் பழக்கம் 
உண்டு. அவருக்குப் பசை ஏறிவிட்டது, *அதில் நல்ல பசை 
படும்', *அதில் ஏதேனும் பசை படுமா ?', அதில் ஒன்றும் 
பசை படவில்லை”, பசை இருந்தால் தானே வண்டி ஓடும் !'-- 
என்பன உலக வழக்குகள். இந்தத் தொடர்களில் பசை 
என்பது பணச்சார்பான பொருள்படுவது காண்க. இந்த 
நயமான உலக வழக்குச் சொல், திவாகரத்தில் இலக்கியச் 
சொல்லாக ஏறியிருப்பது கண்டு வியக்க 1! 

மேற்கொண்டு சில நிறுத்தல் அளவைப் பெயர்களைப் 
பார்ப்போம். ஒரு பலம் அளவுக்குத் (தொடி' என்று பெயராம். 
கால் பலத்திற்குக் கஃசு” என்று பெயராம். தொடி நூறு 
நிறை கொண்ட அளவுக்குத் “தூக்கு, *சா” *துலாம்' என்று 
பெயர்களாம். 

*₹ஒரு பலப் பெயர் தொடி." 

கஃசு காற் பலம்.” 
“தூக்கும், காவும், துலாமும், நாற்று நிறை.” 

என்பன பாடல்கள். கால் பலத்திற்குக்கூடத் தனிப் பெயர் 
இருந்ததென்றால், தமிழின் சொல்வளத்தையும், அன்றைய 
தமிழரின் கணக்கியல் கலை நுட்பத்தையும் என்னென்பது! 
மேலும், இச்சொற்கள் நிகண்டோடு நின்றுவிடவில்லை; 

இலக்கியத்திலும் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. சான்றுக. திருக் 

குறளில் உழவு என்னும் தலைப்பிலுள்ள ஒரு குறளை நோக்கு 

வோம்: “நிலத்தில் ஒரு பலம் (தொடி) மண், கால் பலம் (கஃசு) 

மண்ணாகக் காயும் அளவுக்கு ஏரை ஓட்டி ஓட்டி உழுதால், அந் 

நிலம் பிடி எருவும் போடாமலேயே நிரம்ப விளையும்' என்னும் 

கருத்துப் பொதிந்த
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தோடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடி த்தேருவும் 
வேண்டாது சாலப் படும் 

என்னும் குறளில் தொடி, கஃசு என்னும் சொற்கள் அமைந் 
துள்ள அழகை. நாம் நன்கு சுவைக்கத்தான் வேண்டும்! — 

இந்தத் தொகுதியிலும் திவாகரர் சேந்தனை மறக்கவில்லை. 

அம்பல் தலைவன் சேந்தனைப் போல அறிந்தும் அறியா தவர் 

போல்: அடங்கியிருப்பதற்குத்தான் “:அறிமடம்' என்று பெயர் 
என்று அறிமடம் என்பதற்கு விளக்கம் கொடுக்கும் இடத்தில் 
ஆசிரியர் சேந்தனைச் சிறப்பித்துள்ளார்: 

பேருஞ் சேந்தன் அம்பல் பேருமான் போலத் 

தேரிந்து பிறர் அறிவின் சோர்வு புற மறைத்து 
அறிந்தும் அறியார் போறல் அறிமடம்'” 

என்பது நன்றி யறிவிப்புப் பாடலாகும். 

9. செயல் பற்றிய பெயர்த் தொகுதி 

செயல் பற்றிய பெயர்த் தொகுதியில் ஏறக்குறைய இரு 
நூற்றைம்பது செயல்கள் அஃதாவது வினைகள் பேசப்பட் 
டுள்ளன. சில செயல்களுக்கு, இனிய அழகிய தூய தமிழ்ப் 
பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, செய்தல் 
என்னும் வினைக்கு, 

“அயர்தல், குமிற்றல் ஆற்றல், இழைத்தல், 
வனைதல், சேய்தல் மாற்ற மாகும்”” 

. எனப் பல பெயர்கள் கூறப்பட்டிருப்பது காண்க: மகளிர் 
விளையாட்டைக் குறிக்க, 

**ஓரை, பண்ணை, கேடவால், போய்தல், 

உண்டாட்டு, கிரீடை, உப்பு; கேளி, 

வண்டல், தோடலை, மகளிர் விளையாட்டு”
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_ எனப் பல பெயர்கள் இருப்பது புலனாகும். இந்தக்காலத்தில் 
நம் நாட்டில் ஆண்கள் மட்டுமே விளையாடுகின்றனர். பெண்கள் 
விளையாடும் பழக்கம் இப்போதுதான் சிறிது தலைகாட்டுகிறது. 
ஆனால், பண்டைய தமிழகத்தில் பெண்கள் பெரிதும் விளை 
யாடினர்; பலவகை ஆட்டங்கள் ஆடினர் என்ற செய்தி இந்தத் 
திவாகர நூற்பாவால் புலனாகின்றது. இந்தக் காலத்தில் 
ஆண்கள் பந்தாடுகின்றனர். அந்தக்காலத்திலோ பெண்களே 
பந்தாடினர். பந்தாடும் ஆண்மகன் பெட்டையாகக் கருதப் 
பட்டான். இந்தச் செய்தி ஈண்டு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய 
தொன்றன்றோ ? 

அடுத்து, வீழாவைக் குறிக்க, 

“மருகும், சாறும், சேறும், விழாவே, 
உயர் துணங்கறலும், உற்சவம் ஆகும்.'' 

என்னும் புதுமைப் பெயர்கள் உள்ளமை காண்க. 

இப்போது நடைமுறைப் பேச்சு வழக்கில் அலங்காரம் - 

அலங்காரம் செய்தல் என்னும் வழக்காறே பெரும்பாலும் அடி 

படுகிறது. இந்த அலங்காரத்தைக் குறிக்க எத்தனையோ 
இனிய அழகிய சுவையான தமிழ்ப் பெயர்கள் இருப்பதைத் 

தமிழ் மக்களுட் பெரும்பாலார் அறிந்தாரிலர். ஒப்பனையைக் 

குறிக்கும் அப் பெயர்களை ஈண்டுக் காண்பாம் : 

*மண்ணல், கைசேய்தல், போற்பு, அலங்கரித்தல், 

புனை தல், மிலைதல், வேய்தல், அணிதல், 

வனை தல் ஒப்பனை மாற்ற int So.” 

இனி இச் சொற்களைப் பயன்படுத்தலாமே ! 

நாம் உலக வழக்கில் அயர்ந்த தூக்கத்தைத் தூங்குதல் 
என்னும் வினையால் சுட்டுகிறோம். ஆனால், தூங்கல் என்னும் 

சொல், நிரம்பாத தூக்கத்தையே குறிக்கும் என நிகண்டு கூறு 

கிறது. இதனை
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“தூங்கல் நிரம்பாத் தூக்கம் என்ப” 

என்னும் திவாகர நூற்பாவால் அறியலாம். பொதுவாகத். 

தூக்கத்தைக் குறிப்பதற்கு, 

“கண் படை, கண் வளர்தல், கனவோடு, அனந்தர், 

துஞ்சல், பள்ளி, துயிறல் ஆகும்; 

உறங்கலும், படையும் உசைப்பர் அதற்கே'் 

என வேறு பல பெயர்கள் உள்ளன. 

கணவன் மனைவியர்க்குள் ஏற்படும் சிறு மனத்தாங்கலுக்கு 
*ஊடல்' என்று பெயராம். இந்த ஊடலைச் செல்லக் கோபம்" 
என்று சொல்லலாம். இது சிறிது முதிருமேயானால் 
அதற்குப் “புலவி' என்று பெயராம். அந்தப் புலவி நீட்டிக்கு 
மேயானால் அதற்குத் 'துனி' என்று பெயராம். இவ்வாறு 

நீட்டித்த ஊடல் ஒருவாறு முடிவடைந்து கூடலுக் கேற்ற 
சூழ்நிலை உருவாகுமானால் அதற்கு *ஒல்' என்றும் . *சிரல்' 

என்றும் பெயர்களாம். 

் (ஊடலின் முதிர்தல் புலவி யாகும்.” 

அதனின் நீடூதல் தனி எனப்படூமே.'”” 

ஒல்லும் சிரலும் முடிவிடன் உரைக்கும்.” 

என்பன திவாகர நூற்பாக்களாம். அகராதி தொகுத்து வெளி 
யிட்டுள்ள பலரும், ஈண்டு கூறப்பட்டுள்ள ஓல், சிரல் என்னும் 
சொற்களின் உண்மைப் பொருள் உணராதவராய், இச் சொற் 
களுக்கு 'முடிவிடம்' (1104. 120, 1.) என்று பொருள் எழுதி 

யுள்ளனர்.  *ஒல்லும் சிரலும் முடிவிடம் உரைக்கும்” என்னும் 

பாடலை அவர்கள் திரிபாகப் புரிந்துகொண்டுள்ளனர் என 
உணரக்கிடக்கின்றது. ஊடலின் முதிர்தல் புலவியாகும்,' 
*அதனின் நீடுதல் துனி எனப்படுமே' என்னும் இரு பாடல் 
களோடு ஊடலைப் பற்றிய பகுதி முடிந்துவிட்டதாக அவர்கள் 
தம்பி, “ஒல்லும் சிரலும் முடிவிடன் உரைக்கும்' என்னும் பாடலை, 
வேறு செயலைப் பற்றிக் கூறும் தனிப் பகுதியாகக்கொண்டு
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விட்டனர். அதனால்தான், ஊடல் முடியும் இடம் என்று . 

பொருள் எழுதாமல், எது ஒன்றும் முடியக்கூடிய இடம் - 
எல்லை - உச்சி என்ற கருத்தில் பொதுவாக எழுதிவிட்டனர். - 
இது பொருந்தாது. “ஒல்லும் சிரலும் முடிவிடன் உரைக்கும்” 
என்னும் திவாகர நூற்பாவுக்கு, மண்டல புருடர் இயற்றிய 
சூடாமணி நிகண்டில் உரிய விளக்கம் காணக்கிடக்கிறது. 

“கூடியும் கூட்ட மின்மை 

குலவிய புலவி யென்ப. 
ஊடலே ஈ௩ணுகா ராகி 

உரைம௰ுத் திகுத்த லாகும். 
ஆடவர் நீங்க உள்ளே 

அடைத்துறல் துனியே என்பர். 

ஊடலைத் தீர்த்தலின் பேர் 

உணர்த்தலே ஒல்லல் ஆகும்'' 

என்பது சூடாமணிநிகண்டு நூற்பா. இப்பாடலின் இறுதிப் 

பகுதியில், ஊடல் தீர்ந்த நிலைக்கு *ஒல்லல்' என்று பெயராம் 

என்ற செய்தி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளதன்றோ? வழி 

'வழி மரபை யொட்டிய இந்த விளக்கத்தைக்கொண்டு, 

திவாகர நூற்பாவின் உண்மைப் பொரு உணரலாமே! இக் 

காலத்தில் அகராதி தொகுத்தவர்கள் இதனை அறியாதது 
வியப்பே! 

... இன்றியும், 'ஒல்' என்னும் சொல்லுக்கு உடன் படுதல்' 
என்னும் பொருள்: உண்டு என்பது, 

“பாசறை மல்லது நீ ஒல்லாயே”' 

என்னும் புறநானூற்றுப் (91) பகுதியாலும், அதே சொல் : 
லுக்குப் *பொருந்துதல்' என்னும் பொருளும் உண்டு 
என்பது, 

“கானத்து ஒல்லும் போழல்””



122 குமிழ் ௮கராஇக் கலை 

என்னும் கந்த புராணப் பகுதியாலும், அதற்கே பொறுத்தல்” 

என்னும் பொருளும் உண்டென்பது, 

'ஓல்லுவ சோல்லாது'' 

என்னும் பரிபாடல் (18) பகுதியாலும் விளங்கும் என்ற: 
செய்தி அகராதி தொகுத்தவர்கள் அறிந்ததுதானே ! “ஒல்' 
என்னும் சொல்லுக்குரிய உடன்படுதல், பொருந்துதல், 
பொறுத்தல் என்னும் இம்மூன்று பொருள்களும், ஒல்' என்ப 
தற்கு (ஊடல் முடிவிடம்' என்று பொருள் கொள்வதற்குத் 
துணை புரியுமே! அஃதாவது ஊடல் கொண்ட தலைவனும் 
தலைவியும் ஒருவர்க் கொருவர் குறை பொறுத்து உடன்பாடு 
எய்திப் பொருந்துதல்தானே ஊடல் முடிவிடமாகும் ? 

ஓர் ஆணும் ஒரு பெண்ணும் கூடி வாழ்க்கைத் துணைவர்க 
ளாகும் விழாவைக் கல்யாணம், விவாகம் முதலிய வட மொழிச் 
சொற்களால் இடைக்கால மக்கள் குறித்து வந்தனர். இக் 

காலத் தமிழ் மக்களோ, *திருமணம்” என்னும் அழகிய தமிழ்ச் 

சொல்லால் அதனைக் குறிக்கின்றனர். ஆம் ! மணத்தல் 

என்ருல் கூடுதல், ஓர் ஆணும் ஒரு பெண்ணும் கூடுகிற-- 

இணைகிற நிகழ்ச்சிதானே திருமணம் என்பது! இதற்குத் 
திவாகரத்தில் அகச்சான்று காணலாம். 

மணத்தல் கூடுதல்” 

என்பது திவாகர நூற்பா, இப்படியாகத் துருவித் துருவி நல்ல 

தமிழ்ச் சொற்களைத் தேடித் தேர்ந்தெடுத்துப் பயன்படுத்த 
வேண்டும். 

ஊராண்மை என்றால் மிக்க செயலாம்; பேராண்மை 

என்றால் அரிய செயலாம் ; 

“ஊராண்மை மிக்க செயல்” 

“பேராண்மை அரிய செயல்'' 

- என்பன திவாகர நூற்பா. எடுப்பான இந்த இரண்டு சொற் 
களும்,
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“பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன் நுற்றக்கால் 
ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு? 

என்னும் திருக்குறளில் பொருள் பொதிந்து பொலிந்து கிடப்.. 

பதை அறிந்து மகிழ்க. 
ஆலோசனை, மந்திராலோசனை என்னும் வடமொழி வழக். 

காறுகளுக்குத் தக்க தமிழ்ச்சொல் அறியாது பலர் திகைக். 
கின்றனர். இதோ: சூழ்ச்சி, உசாவல், தேர்ச்சி, 'நூல்,. 
எண்ணல் என ஐந்து சொற்கள் உள்ளனவே அப்பொருளைக் 
குறிக்க ! 

“சூழ்ச்சி, உசாவே, தேர்ச்சி, நூல் என 
யாப்புற எண்ணல் கிளவி யாகும் ” 

என்பது நூற்பா. அடுத்து, *ஒற்றுமை' என்னும் சொல்லுக்குக். 
(குறிக்கோள்' என்று பொருள் கூறுகிறது திவாகரம். 

“ஒற்றுமை குறிக்கோள்” 

என்பது நூற்பா. ஒற்றுமைக்கும் குறிக்கோளுக்கும் உள்ள 
தொடர்பு அறிஞர்களின் ஆராய்ச்சிக் குரியதாம். ் 

வரையறுத்தல் என்பதைக் குறிக்கக் கணித்தல்? 

குணித்தல் என்னும் இரு சொற்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. 

“கணித்தலும், குணித்தலும் வரையறுத்த லாகும்'' 

என்பது நூற்பா. இப்பாடலின் துணையால் கணிதத்தைப்- 
பற்றிய ஓர் உண்மை புலனாகிறது. உலகில் இசை, இலக்கியம், 
ஓவியம், சிற்பம், நாடகம், கணிதம், விஞ்ஞானம், முதலிய பல 
கலைகள் உள்ளன; இவை பள்ளிக்கூடங்களிலும் மாணவர்க்குப் 

பயிற்றப்படுகின்றன. இவற்றுள், கணிதத்தைத் தவிர மற்ற: 
கலைகளைப் பொறுத்தவரையில், காலப்போக்கில் பல மாறுதல்: 

களும் புதுப்புது ஆராய்ச்சி முடிவுகளும் கண்டுபிடிப்புகளும்- 
தோன்றுகின்றன. எடுத்துக் காட்டாக,--அன்று எழுதிய சில: 
இலக்கியங்களை இன்று பலர் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. அன்று: 

இசைத்த இசையும் நடித்த நாடகமும் இன்று பெரும்பா
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“லோரைக் கவருவதில்லை. ஓவியத்திலும் மாடர்ன் ஆர்ட்” 
(Modern Art) என்ற பெயரில் பல மாறுதல்கள் காணப் 

வ்டுகின்றன. நில நூலை எடுத்துக்கொண்டாலோ, உலகம் 
_தட்டை என்று அன்று கூறினர்; உருண்டை என்று இன்று 
கூறுகின்றனர். கதிரவன் (சூரியன் ) உகைத்தைச் சுற்றுவதாக 
அன்று கூறினர்; உலகம் கதிரவனைச் சுற்றுவதாக இன்று 
கூறுகின்றனர். விஞ்ஞான முடிவுகளோ காலத்துக்குக் காலம் 
மாறுகின்றன. புதுமை பெறுகின்றன. பச்சையரிசியே 
உடம்புக்கு நல்லது என்று ஒரு நேரத்திலும் புழுங்கலரிசியே 
- நல்லது என்று ஒரு நேரத்திலும், இன்னின்ன பொருட்டுக்களி 
(னால் (காரணங்களினால்) இந்தப் பொருள் தியது என்று 
ஒருவராலும், அதே பொருள் இன்னின்ன பொருட்டுக்களினால் 
நல்லது என்று ஒருவராலும் மாறிமாறிக் கூறப்படுகின்றன. 

ஆனால் கணிதக் கலை மட்டும் ஒரே நிலையானது. அன்றும் 
நான்கும் மூன்றும் ஏழுதான் - இன்றும் நான்கும் மூன்றும் 
அழுதான் - என்றைக்குமே நான்கும் மூன்றும் ஏழேதான் ! 
எவர்க்கும் ஏழெட்டு ஐம்பத்தாறுதான்--எந்த இடத்திலும் 
ஐம்பத்தாறுதான்-எந்தக் காலத்திலும் ஏழெட்டு ஐம்பத்தாறே 
தான். எனவே கணிதம் என்பது, மாருத - திட்டவட்டமாக . 
வரையறுக்கப்பட்ட ஒரே முடிவுடையது என்பது புலனாகும். 
ஒரு கணக்கைச் சரியான முறையில் எவர் போட்டாலும் ஒரே 
விடை வருவது கண்கூடன்றோ ? இதனால்தான், கணிதம் 

என்பது, சரியான--திருத்தமான ஒரு வகை அறிவியல் 

(Exact Science) ஆகும் என அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். 
இவ்வாறு சரியாக--திருத்தமாக வரையறுத்தலுக்குக் கணித்தல் 
என்று பெயராம். கணிப்பது கணிதம். அஃதாவது திட்டவட்ட 
மாக வரையறுக்கப்பட்டதே கணிதம் என்பது : புலப்படும். 

இத்தனை கருத்துக்களையும், 'கணித்தலும் குணித்தலும் 
.வரையறுத்தலாகும்' 'என்னும் திவாகரப் பாடல் உள்ளடக்கிக் 

"கொண்டிருக்கிற தன்றோ ? 

அடுத்து, பலவகை வரிப் பெயர்கள் நினைவுகூரத் 
தக்கனவாம். சிற்றரசர்கள் பேரரசர்க்குக் கட்டும் வரியைக் 

குதிக்கும் பாடல் வருமாறு :
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“அரசிறை, திறையே,. 
கப்பழம், மிறையும் காட்டும் அதுவே.”' 

சுங்க வரியைக் குறிக்கும் பாடல் வருமாறு : 

“உஃகு, சுங்க விறை, 

ஆயம், சாரிகை ௮ஃதேன மோழிப.”' 

குடிமக்கள் அரசர்க்குக் கட்டும் வரியைக் குறிக்கும் பாடல்: 
வருமாறு: — 

“தரமும், கடனும், கறையும், குடியிறை, 

இறப்பும், வரியும், ஏற்கும் அதற்கே.'* 

அடுத்து, கூத்து (நடன - நாட்டிய) வகையைப் பற்றி 
அறிய வேண்டியது மிகவும் இன்றியமையா ததாகும். 
கூத்தின் பெயர்களாவன : 

“நடமே, நாடகம், கண்ணுள், ஈட்டம், 

படிகம், ஆடல், தாண்டவம், பாதம், 
ஆமுதல், தூங்கல், வாணி, குரவை, 
இலமம், நிலயம், நிருத்தம், கூத்தே; 

நடனம், தூக்கு, நாட்டியம், கட்டணம், 

கடையும் அதற்கே ௩விலல மாகும்.” 

“தரணம், பித்தம், மலைப்பு, பவரி, 
பிரடீரி, வீரட், டானம், குனிப்பே, 

உள்ளாளனம், கடகம், எனவே ஒன்பதும் 
ஒள்ளிய கூத்தின் விகற்ப மாகும்,” 

திருமால் ஆடும் கூத்தின் பெயர்களாவன : 

“அல்லியம், குடமாடல், மல்லே, மரக்கால், 
எல்லோளி மாயோன் ஆடலாகும்."” 

சிவன் ஆடும் கூத்தின் பெயர்களாவன :



320. - ,தமிழ் ௮கராஇக் கலை 

“பாண்டாங்கம், கபாலம், கோடூகோட்டி, 
என்றிவை மூன்றும் முக்கண னாடல்.”' 

முருகன் ஆடும் கூத்தின் பெயர்களாவன : 

“கொட்டியும், குடையும், குமான் ஆடல் ் 

திருமகள் ஆடும் கூத்து : 

“பரவை என்பது திருமகள் ஆடல்." » 

_துர்க்கை (காளி) ஆடும் கூத்து 

“மரக்கால், கூத்தே, துர்க்கை ஆடல்.” 

மீமங்கையர் எழுவர் (சப்த கன்னியர்) ஆடுவது : 

“எழுவர் மங்கையர் ஆடலும் துடியே.” 

காமன் (மன்மதன் ) ஆடும் கூத்து : 

“பேடாடல் காமனது ஆடலாகும்.'' 

கைகோத்து ஆடும் கூத்து ; 

“குரவைக் கூத்தே கைகோத் தாடல்.''' 

இருகை முடக்கி ஆடுங் கூத்து : 

“முடக்கிய இருகை பழுப்புடை ஒற்றித் 

துடக்கிய நடையது துணங்கை யாகும்.'' 

முருகன் சாமி ஏறி ஆடுங் கூத்து :-- 

“அணங்கும், வேறியும், கழங்கும், வேலனாடல்.” - 

மேலுள்ள பாடல்களினால், கூத்தைக் குறிக்கும் பெயர் 
களையும், கூத்தின் வகைகளையும், அவரவர் ஆடும் கூத்துகட் 

குரிய தனித்தனிப் பெயர்களையும் அறியலாம். இதிலிருந்து 
தமிழருடைய கூத்துக் கலையின் ஆழமும் அகலமும் உயர்ச்சியும் 
புகழ்ச்சியும் நன்கு புலனாகுமே ! ்
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அடுத்துச் சில சுவையான சொற்களைக் காண்பாம் : 
அவித்தலைக் குறிக்கும் பாடல் : 

“நதுத்தலும் நோதுத்தலும் நுதுத்தலம் அவித்தல்,” 

இப்பெயர்கள் சுவையாகவும் வேடிக்கையாகவும் உள்ளன 
வன்றோ ? இரண்டு காலடிகளையும் கீழே பதியவைத்துக் கோழி 
போல் குந்திக்கொண்டிருப்பதற்குக் *குஞ்சித்தல்' என்று 
பெயராம். 

“குந்திய கால்நிலை குஞ்சித்த லாகும்." 

அவமதிப்பாக - இகழ்ச்சியாகச் சிரிப்பதற்கு *அசி' என்று 
பெயராம். 

“அசி அவமதிச் சிரிப்பா மேன அறைவர்.'” 

இவ்வாறு பலவகைச் செயல்கள் இத் தொகுதியில். பேசப்பட் 

டுள்ளன. 

இன்னார்க்குத்தான் கொடுப்பது, இப்போதுதான் கொடுப் 
பது, இத்தனை முறைதான் கொடுப்பது, இன்னதுதான் 

கொடுப்பது, இவ்வளவுதான் கொடுப்பது என்ற வரன்முறை - 

வரையறை இல்லாமல், அம்பல் சேந்தனைப்போல, எல்லோர்க் 

கும், எப்போதும், எத்தனை முறையும், எதனையும், எவ்வளவும் 

கொடுப்பதற்குக் “கொடை மடம்” என்று பெயராம் - என்று 

கூறுமுகத்தான், இத்தொகுதியிலும் நன்றியறிதலாகத் 

.திவாகரர் சேந்தனைச் சிறப்பித்துள்ளார் : 

“திடமொழி அம்பல் சேந்தனை ஏய்ந்த 

கொடைமடம் வரையாது கோடூத்த லாகும்” 

என்பது அத்தன்றி யறிவுப் பாடலாகும்.



10. ஓலி பற்றிய பெயர்த் தொகுதி 

இப்பகுதியில் ஒலி (ஓசை) தொடர்பான பல்வேறு பிரிவு 
களின் பெயர்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. இதனை இன்னும் நன்கு 
விளக்கவேண்டும். 

ஒரு மொழி (பாஷை) எனப்படுவது, பல சொற்றொடர்க 
ளால் (வாக்கியங்களால்) பேசப்படுவது. ஒரு சொற்றொடர் 

பல சொற்களால் ஆனது. ஒரு சொல் பல எழுத்துக்களால் 
ஆனது. ஓர் எழுத்தோ பல ஒலி அணுக்களால் ஆனது. 
அஃதாவது, அணு. அணுவான பல ஒலிகளின் திரளே ஓர் 

எழுத்தாகும் எடுத்துக் காட்டாக, *ஆ' என்னும் ஓர் எழுத்தை 
ஒலிக்கச் சிறிது சிறிதாக--௮அணு அணுவாக ஓசையை நீட்டிக் 
கொண்டே செல்லவேண்டும். எனவே, பல ஒலி யணுக்களால் 
ஆனது எழுத்து; பல எழுத்துக்களாலானது சொல்; பல 

சொற்களாலானது சொற்றொடர்; பல சொற்றொடர்களைக் 
கொண்டது ஒரு மொழி--என்பது புலனாகும். இதனைப் 
பவண ந்தி முனிவர் தமது நன்னூலில், 

“மொழிமுதற் காரணமாம், 

அணுத்திரள் ஒலி எழுத்து,'' 

எனச் சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைத்துள்ளார். இது “காரண 
arflu apsom’ (Logical 720௦ம்) எனப்படும். 

.. எனவே, ஒலி பற்றிய பெயர்த் தொகுதியில், ஒலி பற்றிய 
விவரங்களும், ஒலியாலான எழுத்திலக்கணமும், எழுத்தா 
லான சொல்லிலக்கணமும், சொல்லாலான பொருள் இலக்கண 
மும், பொருள் அமைந்த செய்யுள் இலக்கணமும், செய்யுளோடு 
சேர்ந்துவரும் இசையிலக்கணமும் சொல்லப்பட்டிருப்பதில் 
வியப்பில்லை. பொதுவாக நிகண்டு நூலை ஒருவகை மொழி 
நூல்' என்று கூறலாமெனின், அதிலும் குறிப்பாக இந்த ஒவி 
பற்றிய பெயர்த்தொகுதியை ஒருவகை 'மொழி விஞ்ஞானம்: 
என்றே கூறிவிடலாம்.
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இனி இத்தொகுதியில் உள்ள சில சிறந்த சொல்லாட்சி 
களையும் கருத்து விளக்கங்களையும் கண்டு சுவைப்போம் : 

சொல்லுதல் என்பதைக் குறிக்கும் சொற்களஞ்சியம் 
3 வருமாறு : 

“விரித்தல், கதைத்தல், உரைத்தல், கூறல், 
தேரித்தல், ஆடல், கொடித்தல், நவிலல், 

சாற்றல், பணித்தல், மோழிதல், வலித்திடல், 
ஏற்றல் முக்கான்கும் சோல்லுதற் கிசையும்.”” 

பகர்தல், சேப்பல், இயம்பல், பாவல், 

குயிறல், இறுத்தல், கூறல், புகறல், 
கட்டுரை, விளம்பல், கரைதல், ஒதல், 

சோற்றல், வழங்கல, வசனம், காதை, 
் பேசல், பேச்சு, கிளப்பே, அறைதல், 
இசைப்பு, தேர்தல், மிழற்றல், வாணி, 

அசைப்.பு, என்றின்னவை சோல்லென அறைவர்; 
குயில்; வினா, எதிர்ப்பு, கீர், நுவல், பாணி, :- 

இயம், வாக்கு, என்பவும் சோல்லின்பால,"” 

சொல்லைப் பற்றிய சொல் வளங்களை யறிந்து வியந்தோம். 
மேலும் தொடருவோம் : பலமுறை சொல்லுதலுக்கு “மீதுரை” 
என்று பெயராம். விடாது பேசு தலுக்குப் *பிதற்றுதல்' என்று 

பெயராம். 

பமீதுரை பல்கால் விளம்புத லாகும் '' 

“பிதற்றுதஃ விடாது பேசுத லாகும் '” 

ஒருவரிடம் உள்ள குறையைச் சுட்டி அவர் இல்லாத , 
இடத்தில் புறங்கூறுதலுக்குக் *கொடுவாய்' என்று பெயராம். 

ஒருவரிடம் இல்லாத குறையைக் கற்பனையாகப் புனைந்து அவர் 

இல்லாத விடத்தில் புறங்கூறுதலுக்குக் *கொண்டியம்', 
*“தொடுப்பு' என்று பெயர்களாம். - லி 

த்.௮.௧-9
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‘ GarGaumis crest 8) புறங்கூற லாகும்,'” 

* கோண்டியம் தொடுப்பு வேமும்புறங் கூறல்,” 

சிலரறிந்து பழித்தல் அம்பல் ஆகும்; பலரறிந்து பழித்தல் 
அலர் எனப்படும் : 

அம்பல் சிலரறிந்து தம்முட் புறங்கூறல்,"' 
“அலே பலரும் அறிந்து அலர்தூற்றல்.'' 

ஒருவரது வளர்ச்சியைக் கருதி, அவரது குறையைக் 

கண்டித்துப் பேசுவதைக் குறிக்கும் சொற்களாவன : 

கழறலும் இடித்தலும் உறுதிக் கட்டுரை.” 

குழந்தையின் பொருள் நிரம்பாத மெல்லிய மழலைப் 
பேச்சைக் குறிக்கும் பெயர்களாவன : 

நிழற்றலும், மிழற்றலும், நிரம்பா மேன்சோல்; 
மழலை, கோஞ்சல், குதலை, உல்லாபம், 

மிழலை எனவும் விளம்பும் அதற்கே," 

ஒன்றும் பேசாமல்--செய்யாமல் சும்மா இருத்தலுக்கு 

வாளா இருத்தல் என்பது பெயர் : 

வாளா என்கிளவி பேசா என்றுகும்.'? 

போருக்கு -- அஃதாவது, போட்டிக்கு--விவாதத்திற்கு 

அழைப்பது அறைகூவல் ஆகும். ர 

“அறை கூவல் பொர அழைத்தல்,” 

கல்வியையும் கற்றலையும் குறிக்கும் பெயர்கள் கருதத் 
தக்கன : 

“உறுதியும், சால்பும், ஓதியும், அறிவும், 
கலையும், கேள்வியும், கல்வி யாகும். 

வித்தை, சாலம், விஞ்சை ஊதியம், 

மற்றிந் நான்கும் கல்வியின் நாமம்.”
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“நவிலல், கேழுமல், பபிலல், கற்றல்,"” 

உறுதி (நன்மை), சால்பு (பெருந்தன்மை), அறிவு, ஊதியம் 
என்னும் பெயர்கள் கல்விக்கு இருப்பதத ஊன்றி நோக்கின் 
கல்வியின் பயனும் சிறப்பும் புலப்படும். கலைகளைக் கற்பதும் 
கல்வியே என்பது ஈண்டுக் கருதத்தக்கது. “கேள்வியும் கல்வி 
யாகும்'' என்ற தொடரிலிருந்து, கல்வியறிவும் பட்டறிவும் 
நிறைந்த பெரியோர்களின் சொற்பொழிவு விளக்கங்களைக் 
கேட்டுத் தெரிந்துகொள்வதும் கல்வியாகும் என்பது புலனாகும். 
தாமாகப் படிக்க வாய்ப்பில்லாதவர்கள் கேட்டாவது தெரிந்து 

கொள்ளலாமே ! *கற்றிலனாயினும் கேட்க” என்பது வள்ளுவர் 
வாய்மொழியன்றோ ! 

*இலக்கியம்' என்னும் சொல்லுக்கு - என்னென்னவோ 
விளக்கங்கள் கூறப்படுகின் றன. மேலை நாட்டு ஆசிரியர்களின் . 

கருத்துக்களையும் இழைத்துக் குழைத்துக் கூறுவதும் உண்டு; 
எடுத்துக் காட்டாகச் சில காண்பாம் 2 

(1) (மொழியின் வாயிலாக மக்களின் வாழ்க்கை 
முறையினை எடுத்து விளக்குவதே இலக்கியம்'--(1 1168781076 15 
thus fundamentally an expression of life through the medium of 

language) என்று ஃஅட்சன் (17ய0௦௦) என்னும் அறிஞர் கூதி 
யுள்ளார். 

(2) தலை சிறந்த கருத்துக்கள் பதிவு செய்யப்பட்டதே 
இலக்கியம்” (Literature is a record of best thoughts) என்று 

எமர்சன் (1௭2௦1) கூறியுள்ளார். 

(8) மக்களிடம் நற்பண்பை உருவாக்க வல்ல சிறந்த 
கருவிகளுள் இலக்கியமும் ஒன்று' (Literature is one of the most 

powerful instruments for forming character என்று வைகவுன்ட் 

மார்லி (17%900மார் 38௦3ிஷ) என்னும் பெரியார் கூறியுள்ளார். 

இவ்வாறே இலக்கியம் பற்றிப் பலரும் பலவாறு கூறிச் 
செல்கின்றனர். இது குறித்துத் திவாகரம் கூறுவதாவது 5 

“இலக்கியம் : உதாரணம், எடுத்துக்காட்டல்."
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என்பது நூற்பா. ஓர் உயர்ந்த கரு த்தை--அறிவுரையை-- 
தீதியை--படிப்பினையைத் தக்க உதாரணத்தின் வாயிலாக-- 

எடுத்துக்காட்டின் மூலமாக விளக்குவதே :இலக்கியம்; இது 
தான் திவாகர நூற்பாவின் இலக்கிய விளக்கம். அந்த எடுத்துக் 

காட்டு (உதாரணம்) வரலாருகவும் இருக்கலாம் ---அல்லது-- 

வாழ்க்கை நிகழ்ச்சியாகவும் இருக்கலாம். சிலப்பதிகாரம் 
போன்றவை வரலாற்று இலக்கியங்கள். திருக்குறள் போன் 

றவை வாழ்க்கை நிகழ்ச்சி இலக்கியங்கள். 

இப்போது தமிழ் மொழியில் எத்தனையோ பா வகைகளைக் 
காண்கின்றோம். ஆனால் பழங்காலத்தில் வெண்பா, ஆசிரி 
யப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா என்னும் வகைகளே முறையே 

முதன்மை பெற்றிருந்தன. இவற்றுள்ளும் வெண்பாவே முற் 
பட்டதும் முதன்மை உடையதும் ஆகும். இதனைத் தமிழ்மொழி 
வரலாறும் தமிழ் இலக்கிய வரலாறும் அறிந்தவர்கள் .நன்: 

குணர்வர். மேலும், 

பமூதற்பா வேண்பா”் 

என்னும் திவாகர நூற்பாவாலும் இக்கருத்து உறுதி பெறும். 
இதனால், பாக்களுள் குறள் வெண்பாவைத் தேர்ந்தெடுத்த. 
திருவள்ளுவரது உயர்ச்சியும் திருக்குறளின் மாட்சியும் புலப்: 

படுமே. . 

கணக்கு, கணக்காயர் என்னும் சொற்களைப் பற்றி முன் 

ஓரிடத்தில் நாம் ஆராய்ந்துள்ளோம். எண்ணாலான 

கணிதத்தை . மட்டுமே இக்காலத்தில் கணக்கு என்னும். 

சொல்லால் மக்கள் குறிக்கின்றனர். அக்காலத்திலோ, எண்ணா 

லான கணிதம் எழுத்தாலான இலக்கியம் ஆகிய இரண்டு 

பிரிவுகளையும் கணக்கு என்னும் சொல்லால் அழைத்தனர்... 

நற்றிணை முதலிய பதினெட்டுச் சங்க இலக்கியங்களை *மேற்: 

கணக்கு” என்றும், நாலடியார் முதலிய பதினெட்டுச் சங்க: 

இலக்கியங்களைக் *கீழ்க் கணக்கு” என்றும், தமிழ் எழுத்துக் 

களைத் “தமிழ் நெடுங் கணக்கு” என்றும் அழைப்பது இன்றும். 

வழக்கத்தில் உள்ளதே! இவ்வளவு கருத்துக்களையும் துணிந்து 

கூறுவ தற்கு,
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எழுத்தும் எண்ணும் கணக்கு எனப்படுமே”” 

என்னும் திவாகர நூற்பாவும் துணைக்கு வருமே ! அடுத்து, ஏழு 
இசைகளின் பெயர்கள் வருமாறு : 

குரலே, துத்தம், கைக்கிளை, உழையே, 

இளியே, விளரி, தாரம், என்றிவை 

எழுவகை இசைக்கும் எய்தும் பேயே,” 

ஏழு இசைகளுக்கு உரியனவாக --௪, ரி, க;ம, ப, த; தி 
என்னும் ஏழு எழுத்துக்களும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இவை 

வடமொழி முறையை ஒட்டியவை. இவ்வெழுத்துக்களுக்கு 
ஈடாக--ஆ, My 20, oF, ஐ, ஓ, ஒள-- என்னும் ஏழு தமிழ் 

எழுத்துக்களையும் திவாகரம் பரிந்துரைக்கிறது : 

“ஆ,ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள, எனும் 
இவ்வேழ் எழுத்தும் ஏழிசைக் குரிய'' 

என்பது நூற்பா, தமிழிசையுலகம் இதனை ஊன்றி ஆராய்த்து 
உண்மை காணவேண்டும். 

இறுதியாகத் திவாகரத்தில், பொதுவாக ஒலியைக் குறிக்க 

இருபத்திரண்டு பெயர்களும், ஒவித் தலைக் குறிக்க முப்பத்தேழு 
பெயர்களும், ஆரவாரத்தைக் குறிக்க இருபத்தொரு பெயர் 
களும் கூறப்பட்டுள்ளன. மேலும், சில ஒலி வகைகள் சிறப் 
பாகப் பேசப்பட்டுள்ளன. அவை வருமாறு : 

எழுத்து எழுத்தாகப் பிரித்து உணரமுடியாத தசையைக் 

குறிக்கும் பெயர்களாவன : 

“பிளிறலும், குளிரலும், பிரற்றலும், சிரற்றலும், 
மருளலும், பயிறலும், குரைத்தலும், கனைத்தலும், 

ஹளைத்தலும், அஃவலும், எழுத்திலா ஓசை.” 

பல வகையான ஒலிகள் கலந்த கலப்போசையைக் குதிச் 

கும் பெயர்களாவன :
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“தமாம், பூசல், ஆர்ப்பு, கர்ச்சனை, 

குமுறல், உலம்பல், கோடணை, கோலா 

கலமே, தெழித்தல், கலகம், ஆகுலமோடு, 
ஊறுதல், மூக்கான்கு ஒன்றலாப் பேரோலி."” 

ஒலிக் குறிப்புக்களை அறிவிக்கும் பெயர்களாவன : 

“இம்மேனல், கல்லேனல், இழுமெனல், வல்லேனல், 
போம்மெனல், ஒல்லேனல், போள்ளெனல், 
ஜேள்ளேனல் அன்ன அநஙகரண ஓசையாகும்; 

கோம்மேனல், விடேலேனல், நேரேலேனல், 

மூகேசேனல், ௮ம்மேனல், 

சேோரலேனல், ௮ஙகரண ஓசை.” 

உலக வழக்கில், சரேலெனப் பாய்ந்தான்] படீர் என 
உடைத்தான் என்றெல்லாம் சொல்லுகின்றோம் அல்லவா? இப் 

பாட்டில் கூறப்பட்டிருப்பவை யாவும் இவ்வினத்தைச் சேர்ந் 
தவையே, 

இரட்டைக் கிளவிகளாக வரும் ஒலிப் பெயர்களாவன :₹ 

“படபடேனல், கள்களேனல், பதபதேனல், 
கோள்கொளேனல், மோட மோடேனல், 
திட்திடேனல், மொகமோகேனல், கலகலேனல் 

நேடூநேடேனல், கடகடேனல், நிறையுபயவோசை ?" 

(உபயம்-- இரண்டு; உபய ஓசை- இரட்டை ஓலி) 

மேலுள்ள ஓவி பற்றிய பாடல்களைக்கொண்டு. ஒரு 

திகண்டு நூல், மொழித் துறையில் எத்துணை தொலைவு சென்று 
செயலாற்றி யிருக்கிறது என்பதை நுனித்துணரலாம்., 

மேலும் இத் தொகுதியில், எழுத்திலக்கணப் பகுதிகளும், 
சொல்லிலக்கணப் பகுதிகளும், பொருளிலக்கணப் பகுதிகளும், 
வஊாப்பிலக்கணப் பகுதிகளும், இசையிலக்கணப் பகுதிகளும் 
யரவலாக விளக்கப்பட்டிருப்பதை நூலினுட் சென்று காண்க.



11. ஒரு சொல் பல்பொருள் பெயர்த் தொகுதி 

கடந்த பத்துத் தொகுதிகளும் ஒரு பொருள் பல் பெயர்த் 
தொகுதிகளாகும். அஃதாவது, ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் 
எத்தனை பெயர்களுண்டோ அத்தனை பெயர்களும் கொடுக்கப் 
பட்டன. இந்தப் பதினோராவது தொகுதியோ அவற்றினும் 

வேறுபட்டது என்பது முன்னரே அறிந்த செய்தி. அஃதாவது, 
நாம் இந்தக்காலத்நில் பயன்படுத்தும் அகராதியைப் 
(Dictionary) போல, ஒரு சொல்லுக்கு எத்தனை பொருள்கள் 

(அர்த்தங்கள்) உண்டோ அத்தனை பொருள்களும் கொடுக்கப் 

பட்டுள்ள பகுதியாகும் இது. அதனால்தான், *ஒரு சொல் 
பல்பொருள் பெயர்த்தொகுதி' என்னும் தலைப்பு இப்பகுதிக்குச் 
சூட்டப்பட்டுள்ள து. 

இத்தொகுதியில் முந்நூற்று எழுபத்தேழு சொற்களுக்குப் 
பொருள் தரப்பட்டுள்ளது. இவற்றுள், ஒரே பொருளுடைய 

சொல் எதுவும் இல்லை. குறைந்தது இரண்டு பொருள் 

களாயினும் உடைய சொற்களே உள்ளன. இருபத்து மூன்று 

பொருள்கள் (அர்த்தங்கள்) உடைய சொல்லும் இவற்றுள் 

உண்டு. 

நாம் இப்போது பயன்படுத்திவரும் அகராதிகளில் ஆயிரக் 

கணக்கான சொற்கள் உள்ளனவே; ஆனால் இத்தொகுதியில் 

முந்நூற்று எழுபத்தேழு சொற்கள் தாமே உள்ளன; மற்றச் 

'சொற்கட்கெல்லாம் பொருள் தரவில்லையே - என்று கேட்கத் 

தோன்றும். இப் பதினோராந் தொகுதியில் நேர்முகமாக 

முந்நூற்று எழுபத்தேழு சொற்கட்குப் பொருள் கூறப்பட்டிருப் 

பினும், மற்றப் பத்துத் தொகுதிகளில் மறைமுகமாகப் பல்லாயிரக் 

கணக்கான (9500) சொற்கட்குப் பொருள் கூறப்பட்டுள்ளது. 

எடுத்துக்காட்டாக,--முதல் தொகுதியில் முதல் பாவில் 

சிவனைக் குறிப்பனவாக அறுபத்து மூன்று பெயர்கள் கூறப் 

பட்டுள்ளன. அப்படியென்றால், அந்த அறுபத்து மூன்று பெயர் 

கட்கும் சிவன் என்று பொருள் (அர்த்தம்) எழுதிவிட்டதாகத் 

தானே பொருள்கொள்ளவேண்டும் ? இவ்வாறே எல்லாத்
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தொகுதிகளிலும் உள்ள எல்லாச் சொற்களுமே பொருள் 
விளக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளவேண்டும். 

ஏன், இந்தத் தொகுதியிலுங்கூட,முத்நூற்று எழுபத்தேழு 
சொற்களின் பொருள்களாகப் பல சொற்கள் தரப்பட்டுள்ளன 
அல்லவா ? அந்தப் பல சொற்களின் பொருள்களாக இந்த 
முந்நூற்று எழுபத்தேழு சொற்களையும் கொள்ளவேண்டும். 

இவ்வாறாக இந்தத் தொகுதியிலும் எண்ணற்ற சொற்கள் 
இடம் பெற்றிருத்தலை அறியலாம். 

இத் தொகுதியினும் இக்கால அகராதிகளில் சொற்கள் 
மிக்கிருப்பதற்குத் தக்க பொருட்டுகள் (காரணங்கள்) வேறு 
சிலவும் உண்டு. . அவையாவன : ஒன்று: பேச்சு வழக்கில் 

உள்ள எல்லா எளிய சொற்களும் இக்கால அகரா தியில் இடம் 
பெற்றுள்ளன. அங்ஙனமின்றி ஓரளவு அரிய சொற்கள் 
மட்டுமே நிகண்டில் இடம் பெற்றுள்ளன. எளிய சொற் 
கட்குப் பொருள் எழுதிக்கொண்டு கிடக்கவேண்டியதில்லை 
என்பது நிகண்டு நூலாரின் கருத்தாயிருக்கலாம். 

இரண்டு : இக்காலத்தில் கலைகள் பெருகிப் பல்கியுள்ளமை 
யால், இருக்கும் தமிழ்ச் சொற்களைக்கொண்டே மின்சாரம், 
புகைவண்டி முதலிய கலைத்துறைச் சொற்கள் பல தமிழில் 

புதியனவாகப் படைக்கப்பட்டுள்ளன. இவையெல்லாம் இக் 
கால அகராதிகளில் இடம் பிடித்துக் கொண்டுள்ளன. 

மூன்று: பிற்காலத்தில் பல மொழிகளோடு தொடர்பு 
கொள்ளவேண்டி தேர்ந்ததால், அவை சார்பான பல சொற்கள் 
இக்கால அகரா திகளில் ஏறியுள்ளன. 

இன்னும் பல்வேறு சமயங்கள் - நாகரிகங்கள் தொடர் 
பாகப் பல சொற்கள் இடம் பெற்றன. இவ்வாருகப் பல 
வகையிலும் இக்கால அகராதிகள் நிகண்டுகளைவிட உருவத்தில் 
உப்பிவிட்டன. 

_... இத்தொகுதியிலுள்ள . முந்நூற்று எழுபத்தேழு சொற் 
களும் ஆதியிற் பொருள், அந்தத்துப் பொருள், என்னும் இரு
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பிரிவின்கீழ் அகரவரிசையில் பிற்காலத்தவரால் அடுக்கி 
அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்று முன்னோரிடத்தில் கூறியுள்ள 
செய்தியை ஈண்டு மீண்டும் நினைவு படுத்திக் கொள்ளல் நன்று. 

இனி இத்தொகுதியில் உள்ள சில சொற்பொருள் விளக் 
கங்களைக் காண்பாம் : 

அடுதல் என்னும் சொல்லுக்குச் சமைத்தல், கொல்லுதல் 
(கோறல் ) என்னும் இரு பொருட்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. 

“அடுதல் சமைத்தலும், கோறலும் ஆகும்” 

என்பது நூற்பா. சமைமத்தலுக்கும் கொல்லுதலுக்கும் 
நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு என்னும் குறிப்பு இந்நூற்பாவால் 
புலனாகலாம். இதனைச் சிறிது ஆய்வாம் : 

ஓர் உயிர் உணவு உண்கிறது என்றால் இன்னொன்றைக் 
கொன்றுவிட்டது என்றுதான் அதற்குப் பொருள், பெரும் 
பாலான அஃறிணை உயிர்கள் புலால் உண்ணிகளாகவே (மாமிச 
பட்சணிகளாகவே) உள்ளன. அஃதாவது ஒன்றையொன்று 
கொன்றே உண்ணுகின்றன. மரக்கறி உண்ணிகள் (சாகப் 
பட்சணிகள் ) என்று அழைக்கப்படுகிற ஆடு மாடு முதலியவை 
செடி கொடிகளை அப்படியே இழுத்துப் பிடுங்கி மெல்லுகின்றன. 
இஃதும் உயிர்க் கொலையே. மரஞ்செடி கொடிகளும் உயிர் 

உடையனவேயாம். 

மக்களையே எடுத்துக்கொள்வோமே. மிகப் பழங்காலத்தில் 

மக்கள் பிற உயிர்களைக் கொன்றே தின்றார்கள். அண்மைக் 

காலம் வரையுங்கூட மக்களைக் கொன்று தின்னும் மக்களும் 

இருந்தனர். இன்றுங்கூட உலகில் புலால் புசிப்பவரே 

(Non - Vegetarians) Dad Gumburcrennwt, மரக்கறி உண 

SerGrr (Vegetarians) Daé சிறுபான்மையரே, ஒரு நாகக்குக் 

கூட - ஒரு வேளைக்குக் கூட மரக்கறி மட்டும் உண்ணமுடியா 

குவராய், நாடோறும் - வேளை தோறும் புலால் கலந்தே 

- புசிப்பவர் இன்றும் பலர் உளர். மரக்கறி உணவிலுங்கூட 

உயிர்க்கொலை பரவலாக உள்ளது. நாம் எத்தனையோ நெற் 

களை ஒரு வேளை உணவாக உண்ணுகிறோம். அத்தனை நெற்
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களும்-அத்தனை உயிர்கள். நாம் உண்ணும் அவரை, துவரை, 
உளுந்து,கடலை முதலிய பயறுவகைகள் அனைத்தும் உயிர்களே. 
திருவிழா நாட்களில் சுண்டல் செய்வதற்காக அண்டா நிறையக். 
கடலைகளைக் கொட்டி வேகவைக்கிறரோமே--அப்போது உள்ளே 
கொதிக்கும் ஒலி கேட்கிறதே - அஃது என்ன ஒலி தெரியுமா ? 
*ஐயையோ ! எங்களை அடாத முறையில் கொல்கின் நீர்களே !' 
என்று ஆயிரக்கணக்கான கடலைகள் அலறி ஓலமிடும் ஒலிதான் 

அது. நாம் உண்ணும் தானிய வகைகளும் பயறு வகைகளும், 

நிலத்தில் விதைத்தால் முளைத்துப் புதுவாழ்வு பெறக்கூடிய 
புத்துயிர்களே. நாம் புசிக்கும் காய்கனிகளிலுள்ள விதைகளும் 
கொட்டைகளுங்கூட அத்தகையனவே. ஆனால் எல்லாவற்றை 

யும் நாம் உள்ளே தள்ளிச் செரிக்கச் செய்து விடுகிறோம். 

இதிலிருந்து, உணவு சமைத்தல் என்றால், உயிர்களைக் 
கொல்லுதல்- உயிர்களைக் கொன்று பதம் செய்தல் என்று 
பொருள் கொள்ள வழியிருக்கிறது. அந்தக்காலத்தில் புலாலை: 
யும் சரி--மரக்கறியையும் சரி--மக்கள் பச்சையாகவே உண் 
டார்கள்; இந்தக்காலத்தில் நாம் வேகவைத்து உண்ணுகிறோம் 

இதுதான் வேற்றுமை. 

சமையல் வேலையின் தொடக்க நிகழ்ச்சி கொலைச் செயலே-- 

அஃதாவது--ஆட்டையோ, கோழியையோ, மீனையோ, கூலங் 
களையோ (தானியங்களையோ) பயறுகளையோ கொல்லத். 
தொடங்கியபோதே சமையல் கலையும் தொடங்கிவிட்டது. 

பண்டைக் காலத்தில் முற்றும் துறந்த முனிவர்கள்-- 
கொல்லா நோன்பிகள், தாமாக உதிர்த்த சருகுகளையும், 
தாமாக விழுந்த கனிகளின் (விதைகள்---கொட்டைகள் 
நீங்கிய) தசைப் பகுதிகளையும் மட்டுமே உண்டு வந்ததில் 
உள்ள. மறைபொருள் (இரகசியம்) யாது? மக்கள் கொள்ளும் 
நடைமுறை உணவில் கொலைச்செயல் அடங்கியுள்ளது 
என்னும் உண்மையை அவர்கள் உணர்ந்தமையினாலேயே, 

_ தாமாக உதிர்ந்து மீண்டும் முளைக்காத பகுதிகளை மட்டும் 
உண்டு வந்தனர். .
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இவ்வளவு கருத்துக்களையும் நினைவு செய்துகொள்ள,. 
“அடுதல் சமைத்தலும் கோறலும் ஆகும்' என்னும் நூற்பா 
உதவி செய்கிறதல்லவா? அடுப்பு, அடுக்களை (அடுப்பங்கரை) 
அடிசில் (உணவு) ஆகிய சொற்கள் அடுதல் என்னும் சொல்லை: 
அடிப்படையாகக் கொண்டனவே என்பதும் ஈண்டு நினைவு: 
கூரத் தக்கது. 

அடுத்து, கடி என்னும் சொல்லுக்குப் பன்னிரண்டு: 

பொருள்கள் கூறப்பட்டிருப்பது கருதத்தக்கது. அவையாவன ₹. 

“கடியேன் கிளவி, காப்பே, கூர்மை, 

விரையே, விளக்கம், ௮ச்சம், சிறப்பே, 

வரைவே, மிகுதி, புதுமை, தோற்றம், 

மெய்படத் தோன்றும் போகுட்டாகும்மே; 

ஐயமும், கரிப்பும், ஆகலும் உரித்தே'* 

என்பது நூற்பா. இந்நிகண்டுப் பொருள்களைப் பார்த்தே. 
இக்கால அகராதியினர் சொற்பொருள் விளக்கம் செய் 

துள்ளனர். 

படித்துத் தெரிந்து கொள்வது மட்டும்தான் கல்வி என்ப 

தில்லை. கேட்டுத் தெரிந்து கொள்வதும் கல்விதான். கேள்வி” 

என்னும் சொல்லுக்கு, கேட்கும் காது என்னும் பொருளோடு. 

கல்வி என்னும் பொருளும் திவாகரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள து: 

மடேகள்வி கல்வியும் செவியும் கிளக்கும்'” 

என்பது நூற்பா. (கற்றில னாயினும் கேட்க' என்னும் திருக் 

குறள் பகுதியும், (கற்றல் கேட்டல் உடையார் பெரியார்” 

என்னும் ஞானசம்பந்தரின் தேவாரப் பகுதியும் ஈண்டு ஒப்பு 

நோக்கற்பாலன. கல்வி உளநூல் (1000810021 ந ஷ௦010ஐ) 
வளர்ச்சிபெற்றுள்ள இக்காலத்தில், படித்துத் தெரிந்துகொள்வ : 

தோடு, கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளுதல்--பார்த்துத் தெரிந்து 

கொள்ளுதல் -- தொட்டுத் தெரிந்துகொள்ளுதல்--மோந்தூ 

தெரித்துகொள்ளுதல் -- சுவைத்துத் தெரிந்துகொள்ளுதல்:
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ஆகிய ஐம்புலப் (5௭55 1பீம்ப்2) பயிற்சியும், Glew gy (Learning 

நர றண்று தெரிந்துகொள்ளுதல் ஆகிய இயக்கப் பொறிப் 

(௩௨௪11௦) பயிற்சியுங் கூடக் கல்வியாகக் கருதப்படுவதும் 

ஈண்டு ஒப்பு நோக்கத் தக்கதாகும். 

தாம் அரசியல் (௦1105) என்று சொல்கிறோமே--அதைக் 
குறிக்கக் கொற்றம் என்னும் அழகிய தமிழ்ச் சொல்லும் அக் 
காலத்தில் வழங்கப்பட்டது என்பதனை 

“கொற்றம் அரசியலும் வேற்றியும் ஆகும்'' 

கான்னும் நூற்பாவால் அறியலாம். 

பெண்கள் காதில் அணிந்துகொள்ளும் அணிகலனுக்குக் 
*கம்மல்' என்ற பெயர் உண்டு, இதனை இக்காலத்தினர் 
*தோடு' என அழைக்கின்றனர். இதனையே சற்று முன்காலம் 

வரைக்கும் 'ஓலை' என்று அழைத்தனர். இன்றும் சிலவிடங் 
களில் சிலர் ஓலை என்றே அழைக்கின்றனர். ஆயினும், தோடு 
என அழைப்பதே இன்று நாகரிகமாகக் கருதப்படுகிறது. 
இதனையே இலக்கியப் புலவர்கள் 'குழை' என அன்றும் 
அழைத்தனர்--இன்றும் அழைக்கின்றனர். ஓலை, குழை, தோடு 
என்னும் பெயர்கள் நமக்கு அறிவிக்கும் மறைபொருள் 

"[இரகசியம்) யாது ? 

மிகப் பழங்காலத்து மக்கள் வெள்ளி, பொன் முதலிய 
வற்றால் நகை செய்து காதுகளில் அணிந்துகொள்ளவில்லை. 
இயற்கையாகக் கிடைத்த பூக்கள், பூவிதழ்கள், தளிர்கள், 
'தென்னையோலை-- பனையோலைகள் முதலியவற்றையே காது 
களில் அணிகலன்களாகச் செருகி மகிழ்ந்தனர். இன்றும் சிலர் 
மலர்களைக் காதில் செருகிக் கொள்வதைக் காணலாம், இன்றும் 
சிலர் தென்னையோலை பனையோலைகளைச் சுருட்டிக் காதுத் 
துளையில் பதித்துக் கொள்வதைப் பார்க்கலாம். 

இவ்வாறு மலர்களையும் இதழ்களையும் தளிர்களையும் 
அணிந்துவந்த மக்கள், அவை உடனுக்குடன் காய்ந்து கருகிப் 
"போவதால் அடிக்கடி வேறு மாற்ற வேண்டியிருப்பதில் உள்ள
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தொல்லையை நீக்குவதற்காக, அவை போலவே நிலையாகம்: 
பொன், வெள்ளி முதலியவற்றால் நகைகள் செய்து அணியத் 
தொடங்கினர். அப்போதும் சரி--இப்போதும் சரி --பழைய 
பெயர்களை விடவில்லை. மிக்க விலை மதிப்புடைய அந்த 
அணிகலன்களை ஓலை என்றும், தளிர் என்னும் பொருளுடைய 
குழை என்றும், இதழ்--ஓலை என்னும் பொருளுடையதோடு: 

என்றும் இந்நாள்வரை அழைத்துவருகின்றனர். இவ்வளவு 

கருத்துக்களையும் 

 குழையே, குண்டலம், தளிர், சேறும் ஆகும்,'' 

- “தோடே, தோகுதியும், பனையிதழ் போல்பவும், 

பூவின் இதழும் புகலும் கிளவி”” 

என்னும் திவாகர நூற்பாக்களால் உணரலாம். 

; இதிலிருந்து, இப்போது பெண்கள் அணிந்து கொள்ளும் 

அணிகலன்களின் மதிப்பு எத்தகையது என்பதும் புலனாகலாம்... 

அஃதாவது,--உண்மையான பூக்களுக்குப் பதிலாக இப்போது 

பல வண்ணக் காகிதப் பூக்கள் நாட்டில் நிறைய நடமாடு: 

கின்றன. இவை வாடா மலர்களாய் மக்களையும் இடங்களையும் 

ஒப்பனை செய்கின்றன. இருப்பினும் இவற்றிற்கு உண்மையான 

மலர்களின் மதிப்போ தகுதியோ. இல்லையன்றோ ? உண்மை: 

யான ஓலை, குழை, தோடு இவற்றிற்குப் பதிலாக, பொன், 

வெள்ளி முதலியவற்றால் செய்த ஓலை, குழை, தோடு இவற்- 

நிற்குள்ள மதிப்பும் காகிதப் பூக்களின் மதிப்புப் போன்றதே! 

மலி, ஞாலம் என்பனபோல் ஞகர வரிசையில் தொடங்கும்- 

சொற்கள் மொழியில் மிகவும் குறைவே. அவ்வரிசையில் “ஜெ 

என்னும் எழுத்தில் தொடங்கும் 'ஜெள்ளல் _ என்னும் 

சொல்லுக்கு நிகண்டில் பொருள் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளமை 

புதிய கவர்ச்சியளிக்கிறது. அது வருமாது : 

(ஆதியிற் பொருள் பகுதி) 
“டஞள்ளல், தேருவே, மேன்மையும், நிகழ்த்தும்,”
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(அந்தத்துப் பொருள் பகுதி) 

“சோர்வு, மிகுதல், உடன்படல், படுகர், 

நாலினோடூ ஒலியும், தேருவும், ஞெள்ளல்'' 

என்பன நூற்பாக்கள். 

பண்டைக் காலத்தில் தமிழகத்தில் கணிதம் எவ்வளவு 

'.வளர்ச்சியுற்றிருத்தது என்பதனை 
“நூலே, எண்ணும், பணுவலும் ஆகும்” 

என்னும் நூற்பாவால் அறியலாம். நூல் என்றால், எண்: 

எனப்படும் கணிதக் கலை நினைவுக்கு வருமளவுக்கு அன்று 
கணிதக் கலை: தமிழில் வளர்ந்திருந்தது. ஆனால் இன்று....? 
எல்லாவற்றையும் இழந்து, தமிழில் ஒன்றும் இல்லை என்ற 
.குறைச் சொல்லைக் காதால் கேட்டுப் பிறர் கையை எதிர்பார்த் 
துக் கொண்டிருக்கிறோம். 

மா” என்னும் ஓரெழுத்து மொழிக்கு ஆறு பொருள்கள் 
கூறப்பட்டுள்ளன : 

.. “மாவே, பெருமையும், ககுமையும், சூதமும், 
மேவிய நாற்கால் உடையவும், வண்டும், 

பூவுறை திரு, என ஆறையும் பொகுந்தும்.'' 

[சூதம்--மாமரம்; நாற்கால் உடைய -விலங்குகள்; 
பூஉறைதிரு- தாமரைப் பூவில் வதியும் திருமகள்.] 

அரி என்னும் சொல்லுக்கு உரிய இருபத்து மூன்று 

இபாருள்களும் அறியத்தக்கன: 

“கண் வரி, கடல், போன், கிண்கிணிப் பெய் பரல், 
பொன்னிறம், குதிரை, தவளை, குரங்கு, 
பகை, வாள், சயனம், வலி, வண்டு, வேம்புகை, 
எனப் பதினைந்தும் அரியேனப் புகல்ப. 
அங்கம், திகுமால், திகிரி, இரவி,
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இந்திரன், காற்றே, யமனே, அங்கி, என்று 
அங்கண் வடமோழிச் சிதைவின் அரியாகும்'' 

என்பது நூற்பா, அரி என்னும் சொல் தற்செயலாகத் தமிழ் 
மொழியிலும் உள்ளது; சிறு ஒலி வேறுபாட்டுடன் வடமொழி 
விலும் உள்ளது. அரி என்னும் வடமொழிச் சொல்லின் 

பொருள்கள் தமிழ் மொழியிலும் கலந்து பலரால் பயன்படுத்தப் 
படுகின்றன. மேலுள்ள இருபத்து மூன்று பொருள்களுள் 

முதல் பதினைந்தும் அரி என்னும் தமிழ்ச் சொல்லுக்கு உரியன; 
இறுதி எட்டும் அரி என்னும் வடமொழிச் சொல்லுக்கு உரியன. 

இவ்வுண்மை உணராமல், அரி என்னும் சொல் வடமொழியி 
விருந்துதான் தமிழ்மொழிக்கு வந்தது என்று யாரும் உளறக் 

கூடாது. 

அரி என்னும் சொல் தமிழ் இலக்கியங்களில் பலவிடங் 

களில் பல பொருள்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். நிகண்டு 

நூற்பாக்களை நெட்டுருச் செய்திருப்பவர்கள் முட்டின்றிப் 

பொருள் புரிந்துகொள்ள முடியுமன்றோ ? நிகண்டின் பயன் 

'இப்போது புரியுமே! 

கிழி என்னும் சொற்கு மூன்று பொருள்கள் கூறப்பட் 

டுள்ளன : 

“எழுது படமும் இருநீதிப் பொதியும் 

கிழிபட துகிலும் கிழியேனற்கு உரிய”” 

எழுதுபடம் என்ருல் ஓவியம். இருநிதிப் பொதி 
என்றால் துணியில் கட்டிய பொன் மூட்டை; அஃதாவது பொற் 

கிழி. கிழிபடுதுகில் என்றால் பெரிய துணியிலிருந்து கிழிக்கப் 

பட்ட ஒரு பகுதி. 

ஈண்டு எழுதுபடம் என்னும் பொருள் கவனிக்கத்தக்கது. 

சுவரிலும் பலகையிலும் துணியிலும் தாளிலும் ஓவியம் தீட்டப் 

படுகிறது. பெரிய .துணியிலிருந்து கிழிக்கப்பட்ட பகுதியில் 

எழுதப்படும் ஓவியம் கிழி என அழைக்கப்பட்டதாகத் 

தெரிகிறது. ஓவியம் என்னும் பொருளைக் குறிக்கும் *படம்”
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என்னும் வடசொல்லுக்குத் துணி என்பது நேர்பொருள் 

என்றும், துணியில் எழுதப்பட்ட ஓவியம் “படம்' என 

வடமொழியாளரால் அழைக்கப்பட்டதென்றும் சொல்லப்படுவ 

துண்டு. இந்தப் படம் என்னும் வடசொல்லுக்கு நேரான: 

தமிழ்ச் சொல்தான் *கிழி' என்பது. கிழியில் ('துணியில்) 

எழுதப்படும் ஓவியம் *கிழி' எனப்பட்டது. - 

அடுத்துக் “கூழ்' என்னும் சொல் நினைக்கத்தக்கது. இச் 

சொல்: இலக்கியங்களில் உணவு, பயிர் என்னும் பொருள்களில் 

வழங்கப்படுகிறது. பயிர்தானே உணவுப் பொருளாக மாறு 

கிறது ! அதனால் இரண்டையும் கூழ் எனல் சாலும். 

“பல்வகை உணவும், பயிரும், போன்னும், 

கோள்ப மாதோ கூழ் என் கிளவி”' 

என்பது திவாகரம். ஈண்டு, பல்வகை உணவுக்கும் கூழ். 

, என்பதே பொதுப் பெயர் என்பது பெறப்படும். ஆனால் 

இன்று நடைமுறை உலக வழக்கில், கூலங்களை (தானியங்களை 

மாவாக்கித் துழவிய ஒருவகைத் தடிப்பான நீருணவே கூழ் 
எனப்படுகிறது. இதிலிருந்து அறியக் கிடப்பதென்ன? நாகரிகம் 

முதிராத மிகப் பழங்காலத்து: மக்கள், கூலங்களை இடித்து 
நசுக்கி அப்படியே துழவி உண்டார்கள்; அதுதான் அன்றைய 

உணவு முறை--அதுதான் அன்றைய சமையல் முறை. அந்த 

உணவைக் கூழ் என்று அழைத்துவந்தார்கள். பின்னர் 
வேறுவிதமாகச் செய்யப்பட்ட உணவும் கூழ் என அழைக்கப் 
பட்டது. உணவு என்றல் கூழ் -- கூழ் என்றால் உணவு என்ற 
திலை அன்று இருந்தது. பிறகு நாளடைவில் நாகரிக முதிர்ச்சி, 
யால் புதிய முறையில் உணவு செய்யப்பட்டது. புது முறைகள். 

புகத்தொடங்கியதும், ஒவ்வொன்றும்--சோறு, இட்லி,தோசை,, 

உப்புமா, கிச்சடி, பொங்கல், புலவு என்பனபோல - ஓவ்வொரு 
பெயர் பெற்றது. பழைய கறுப்பன் பழைய கறுப்பனே என்ற 

படி, இடித்துத் துழவிய நீருணவுமட்டும் இன்றும் கூழ் என்னும் 
பெயரளவில் நிற்கிறது. ஆயின், புலவர்கள் மட்டும் பழைய 
மரபை விடாது உணவு என்னும் பொருளில் கூழ். என்னும் 
சொல்லை ஆண்டு வருகின்றனர். இதுதான் கூழின் வரலாறு2
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இதந்த நூற்பாவில் கூழ் என்னும் சொல்லுக்குப் பொன் 
என்னும் பொருளும் கூறப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
பொன் கொடுத்தால் உணவுப் பொருள் கிடைக்கும்; அதனால் 
பொன்னும் கூழ் எனப்பட்டது போலும்! இதிலிருந்து, பழங் 
காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் பொன் நாணயம் புழக்கத்தில் 
இருந்தது என்பதும் தெரியவரும். பெரும்பாலான மக்கள் 
நாள்தோறும் பொன் கொடுத்து வாங்கும் பொருள் உணவுப் 
பொருள்மட்டுமே யாகும். ஆடை அணிகலன் முதலியன 
என்றோ ஒரு நாளைக்கே வாங்கப்படும். இன்றும் இந்நிலையைக் 

காணலாம். எனவே, பொன்னின் பயனாக, உணவுப் பொருள் 

வாங்கும் நோக்கமே முனைப்புற்றிருந்ததால் பொன்னும் கூழ் 

எனப்பட்டது. !*இந்தப் (சம்பளப்) பணத்தைக் கொண்டு 

தான் நாங்கள் இத்தனை பேரும் சாப்பிடவேண்டும்'' என்று 

உலக வழக்கில் பணத்துக்கும் உணவுக்கும் தொடர்பு காட்டப் 

படுவதையும் ஈண்டு ஒப்பு நோக்குக. (இது போன்ற சொற் 

குடும்பங்களைப் பற்றி இந்நூலின் இறுதிப் பகுதியில் பார்ப் 

போம்.) 

புலவர் என்னும் சொல்லால் அறு வகையினர் குறிக்கப் 

பட்டுள்ளனர் : 
ர 

ஈ அமரரும், கவிஞரும், ஆடகரும் பாடகரும், 

பொருகரும், அறிஞரும், புலவர் எனப்படூமே'' 

என்பது நூற்பா. அமரர் --தேவர்; பொருநர் -போர் மறவர். 
ஒவ்வொரு கலையிலும் வல்லவர் புலவர் என அழைக்கப்படுவர் 

என்பது இப்பாடலால் புலனாகும். தேவருக்கும் இப்பெயர் 

உண்டு என்பதிலிருந்து இப்பெயரின் பெருமை விளங்கும். 

வாகை என்றால் வெற்றி, ஒரு துறையில் வெற்றி 

பெற்றவர் வாகை என்னும் ஒருவகைப் பூ சூடிக்கொள்ளு தல் 

மரபு. . நாளடைவில், வெற்றி பெற்றவர் வாகைப் பூ சூடினும் 

சூடாவிடினும் *அவர்-வாகை சூடினார்' என்று சொல்லும் மரபு 

ஏற்பட்டுவிட்டது. வெற்றி என்றுல் போரில் பெறும் வெற்றி 

ர படை
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. மட்டும் சிலருக்கு நினைவுக்கு வரும். இன்னும் சிறிது “தாராளக் 

கணக்கு” போட்டுப் பார்த்தால், போட்டிகளில் பெறும் வெந்தி 

யும் சிலருக்கு நினைவுக்கு வரலாம். இவை மட்டும் வெற்றி 

யாகா. உழைப்பு, கல்வி, பண்டு, கொடை, ஒழுக்கம், தவம், 

அறச்செயல்கள் முதலிய நல்லனவற்றிலெல்லாம் மற்றை 

யோரினும் முதன்மை பெற்றுத். திகழ்வதும் வாகையாகும். 

இந்த அரும்பெருங் கருத்தைத் திவாகரம் அழகாக அறிவித் 
துள்ளது 

“ஆள்வினை முதலாம் செய்கையும் கலனும் 
கைவலம் முதலாம் கல்வியும் ஆண்மையும் 

சால்பு முதலாம் பண்பும் ஈகையும் 

ஒழுக்க முதலாம் தவமும் அறத்துறையும் 
ஒருவரின் ஒருவர் வேன்றியும் மிகுதியும் 
வருவன எல்லாம் வாகை என்னும் பெயர். 

என்பது நூற்பா. மறத்துறையில்மட்டும் வெற்றி நோக்குடன் 
'வெறிகொண்டலையும் மக்கட் கூட்டம், அதனை விடுத்து அறத் 
துறையில் கண் திருப்புமாயின், உலகில் போட்டி பொருமை 
போர் பகை முதலிய தீமைகள் விலகி, உயர்வு ஒற்றுமை 
ஒப்புரவு முதலிய நன்மைகள் பெருகி இவ்வுலகம் இன்ப வுலக 
மாக மாறிவிடும் அன்றோ ? 

இந்தப் பதினோராம் தொகுதியில் இரண்டு இடங்களில் 
தமிழ் முழக்கம் கேட்கிறது. ஆசிரியர் திவாகரர் தமது தாய் 
மொழியாகிய தமிழ் மொழியைக் “கன்னித் தமிழ்' என்றும், 
*வாழித் தமிழ்' என்றும் புகழ்ந்து மகிழ்வெய்துகிறார். கம்பலை, 
மடங்கல் என்னும் இரு சொற்களையும் தமிழர் இன்னின்ன 
'பொருள்களில் வழங்குவர் என்று கூறுமுகத்தான் தமிழைச் 
'சிறப்பீத்து ஆசிரியர் சிறப்பெய்துகிறார் 2 

“இன்னாங் கோசை, கரடுக்கம், அச்சம் 
கன்னித் தமிழோர் கம்பலை என்ப.''
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“ஊழித்தீ, சிங்கம், உகமுடி.வு, இடியென; 
வாழித் தமிழோர் மடங்கல் என்ப, 

கோடூங் கூற்றின் பெயரும், நோயும், கூறும்'” 

என்பன பாக்கள். இன்று தமிழின் பெருமையைப் பேசு 
வோருக்கு ஒருசிலரால் என்னென்னவோ 4₹பட்டங்கள்' கட்டப் 
படுகின்றன. திவாகர முனிவரோ, எட்டாம் நூற்றாண்டிலேயே, 
என்றும் குலையா த இளைய கன்னிமொழி தமிழ் என்றும், என்றும் 
அழியாது வாழும் மொழி தமிழ் என்றும் கூறித் தம் மொழி 
யுணர்வை-- மொழிப் பற்றை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். உண்மை 
யான தமிழ் அறிஞர்களைப் பொறுத்தவரையில் *தாம் ஆடா 
விடினும் தம் தசை ஆடுவது' உறுதி. 

பொறை என்னும் சொற்குப் பொருள் கூறும் வாயிலாக 
ஆசிரியர் அம்பல் சேந்தனது பொறுமையைப் புகழ்ந்துளார் ;: 

“மலை, சுமை, பாரம், அம்பல் சேந்தனோடு 

உலவிய பொறுமை, பார், ஐந்தும் போறையே.'” 

பொறுமைக்கு எடுத்துக்காட்டாகச் சேந்தன் சிறப்பிக்கப் 

பெற்றுள்ளான். 

இந்தப் பதினோராந் தொகுதி, இக்காலத்துப் பயன் 

படுத்தப்படுகிற டிக்ஷனரி' எனப்படும் அகரா தியைப் போன்ற 

தாதலின், அக்காலத்து மக்கள் இத் தொகுதியையே பெருவாரி 

யாகப் பயின்றனர்--மனப்பாடமும் செய்துவைத்துக்கொண் 
டனர். நிகண்டு கற்றவர் என்னும் பெயருக்கு உரியவர் மட்டு 
மல்லர்--பொதுவாகப் படித்தவர் என்னும் பெயருக்கு உரியவர் 
அனைவருமே நிகண்டு நூலிலுள்ள மற்ற தொகுதிகளைக் கற் 
ரூலும் கற்காவிடினும், பதினோராந் தொகுதியாவது கட்டாயம் 
கற்றேயிருந்தனர். பதினோராந் தொகுதியைப் பதினோராம் 
நிகண்டு எனத் தனி நிகண்டு நூல்போல் குறிப்பிடும் வழக்கமும் 

அன்று இருந்தது. இதிலிருந்து, இத்தொகுதியின் இன்றி 
யமையாமையும் பரந்த பயனும் நன்கு புலப்படும்.



12. பல் பொருள் கூட்டத்து 
ஒரு பெயர்த் தொகுதி 

முதல் பத்துத் தொகுதிகளும் “ஒரு பொருள் பல்-பெயர்த் 

தொகுதிகள் எனவும், பதினோராம் தொகுதி ஒரு சொல் பல் 

பொருள் பெயர்த் தொகுதி' எனவும், பன்னிரண்டாம், 

தொகுதியோ, அவற்றினும் வேறுபட்டதாய், பல் பொருள் 

கூட்டத்து ஒரு பெயர்த் தொகுதி' என்னும் தனிவகையது 

எனவும் முன்னரே அறிந்து வைத்துள்ளோம். 

ஆம்! முக்காலம், ஐம்பொறி, முப்பத்திரண்டு அறம் 
முதலிய எண் குழுப் பெயர்களில் அடங்கியுள்ள பொருள்கள் 
இன்னின்னவை எனத் தெளிவிக்கும் தொகுதி இப்ட்பன்னி 
ரண்டாம் தொகுதியாகும். பிற்காலத்தில் அகராதி அமைத் 
தவர்கள் இதுபோன்ற பகுதிக்குத் (தொகை யகராதி' எனப் 
பெயர் தந்துள்ளனர். ஐம்பொறி என்னும் ஒரு பெயரிலுள்ள 
ஐந்து என்னும் தொகை, மெய் - வாய் - கண் - மூக்கு - செவி 

என்னும் பல பொருள்களின் கூட்டத்தைக் குறிக்கின்றதல்லவா? 

அதனால், இந்தப் பகுதிக்குப் (பல் பொருள் கூட்டத்து ஒரு. 
பெயர்த் தொகுதி' என்னும் பெயரும், இதுபோன்ற அகராதிப் 
பகுதிக்குத் (தொகை அகராதி' என்னும் பெயரும் மிகவும் 

சாலும், 

இனி இப் _பன்னிரண்டாந் தொகுதிக்குள் புகுந்து சுவை 
யான சில பகுதிகளைப் பார்ப்போம்: 

ஒன்று என்னும் எண்ணால் சுட்டப்படுவது (மோட்சம் 
எனப்படும், வீடு பேறும். தனக்கு இணையாக வைத்து 
எண்ணத்தக்கது வேறு எதுவும் இன்றித் தான் தனித்த “பெருமை உடையது வீடுபேறு என்பது இதனால் புலனாகும். 

“ஒன்று என்பதுவே வீடுபேறு ஆகும்” 
என்பது திவாகர நூற்பா, உயிர் வாழ்க்கையின் ஒப்பர் 
ஒரே பயனாய் வீடுபேறு மதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ee
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து ககக அறங்களாவன : இல்லறம், துறவறம் என்னும் 
ரண்டுமாம். 

“இருவகை அறமே இல்லறம் துறவறம்'் 

வாழ்க்கை நிலையை இல்லறம், துறவறம் என இரண்டாகத் 
தமிழ் நெறியாளர் வகுத்துள்ளனர். திருவள்ளுவரும் தமது 
திருக்குறளில் இவ்விரண்டு நெறிகளையே இல்லறவியல், 

துறவறவியல் என்னும் பிரிவுகளின்கீழ்ப் பேசியுள்ளார். ஆனால் 
வடமொழி வாணரோ, பிரமச்சரியம் (திருமணம் ஆகாத நிலை), 
கிருகத்தம் (இல்லறம்), வானப்பிரத்தம் (மனைவியுடன் 

காட்டில் தங்கித் தவஞ்செய்யும் நிலை), சந்நியாசம் ( துறவறம்) 
என வாழ்க்கைநிலையை நான்காகவகுத்துள்ளனர். அஃ தாவது) 

அவரவர் பழக்கவழக்க வாழ்க்கை முறைக்கு ஏற்றவாறு 

நிலைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. உண்மை இப்படி யிருக்க, 

“இல் வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் 

நல்லாற்றின் நின்ற துணை'' 

என்னும் திருக்குறளின் உரையாக, வடமொழிவாணரின் 
நான்கு நிலைகளைப் புகுத்திக் குழப்புவது பொருந்துமா ? 
அஃதாவது, நான்கு நிலையினருள் கிருகத்தன் எனப்படும் 
இல்வாழ்வான், மற்ற மூவர்க்கும் (மூன்று நிலையினர்க்கும்) 
துணையாக நிற்க வேண்டும் என இக்குறளுக்குப் பொருள் 
கூறப்படுகிறது; இது பொருந்துமா ? 

வள்ளுவர் தமது நூலில் அறத்துப்பாலை நான்காகப் 

பிரிக்காமல் இல்லறம், துறவறம் என இரண்டாகத்தானே 

பிரித்துக்கொண்டுள்ளார் ? அப்படியிருக்க, நான்கு நிலைகளை 

எவ்வாறு இக்குறளில் அவர் அமைத்துப் பேசியிருக்க முடியும் ? 

மேலும் இக்குறளுக்கு அடுத்துள்ள 

“துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் 

இல்வாழ்வான் என்பான் துணை''
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என்னும் குறளில் துறந்தார்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாரே-- 

அவர் யார் ? முன் குறளிலேயே துறவிகள் அடங்கிவிட்டால், 

'இந்தக் குறளிலும் அவர்களுக்கு என்ன வேலை? எனவே, 

முன் குறளில் உள்ள "இயல்புடைய மூவர்” என்பதற்கு வேறு 

ஏதேனும் பொருள் இருக்கவேண்டும். இதனை ஆராய்ச்சி 

யாளரின் அறிவுப் பசிக்கு வீருந்தாக விட்டு வைப்போம். 

பிற்காலத் தமிழ் நூல்கள் சிலவற்றில் நான்கு நிலைகள் 
பேசப்பட்டுள்ளன வே எனின், அது, வடமொழிக் கோட்பாடு 
தமிழில் இரண்டறக் கலந்துவிட்ட காலத்தின் கோலமாகும். 
திகண்டு நூல்களிலுங்கூட, வடமொழிக் கோட்பாடுகள் திரம்ப 

இடம் பெற்றுள்ளன. 

கல்வியும் செல்வமும் இருவகைப் பொருள்களாம் : 

“இருவகைப் போருள் கல்விப் போகுள், சேல்வப் 
Gur get .”” 

இப்பாவில், கல்விப் பொருளுக்கு முதன்மை தாப்பட் 
டிருப்பது ஈண்டுக் கவனிக்கத்தக்கது. கல்லாத செல்வர்கள் 

இதனை உணரவேண்டும், 

“மேய், வாய், கண், மூக்கு, சேவி, ஐம்போறியே £ 

என்னும் திவாகரப் பாடலில் உள்ளாங்கு ஐம்பொறிகள் 
தொன்று தொட்டுப் பேசப்படுகின்றன. ஆனால், இக்காலத்து 
உள நூல் sy Slejiaer (Psychologist) உடல் - தசையின்: 
இயக்கத்தையும் இயக்கப் பொநி' (1108௦511௦140) என்னும் 
பெயரில் ஒரு பொறியாகக் கொண்டு பொறிகள் ஆறு என் 
கின்றனர். இது புதுமை ! 

திகண்டினுள், தாய்மார்களை ஐந்து வகையினராக்கி 

“பாராட்டுக் தாய், ஊட்டக் தாய், முலைத் தாய், 
கைத்தாய், சேவிலித்தாய், ஐந்தேனக் கழறுவர்,” 

எனக் கூறியிருப்பது சுவையாயிருக்கிறது 1
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காலாட் படை, தேர்ப் படை, யானைப் படை, குதிரைப்: 

படை எனப் படைகளை நால்வகையாகக் கூறுவதே அக்கால 
மரபு என்பதை அனைவரும் அறிவர். ஆனால், காலாட் படையை 

தேர்ப்படை, யானைப் படை, குதிரைப்படை என்னும் மூன்றை 
யும் சேர்த்து 

“வேல்தானை, வாள்தானை, வில்தானை, மேலோர் 

தேர்த்தானை, பரித்தானை, களிற்றுத்தான என 

ஆற்றல் சான்ற அறுவகைத் தானை” 

எனப் படையை ஆருக நிகண்டு கூறியிருப்பது ஒரு புது 
மாறுதல்! விஞ்ஞானம் பெருகியுள்ள இருபதாம் நூற்றாண்டில் 
திலப்படை, நீர்ப்படை, வானப்படை எனப் படைகள் மூவகைக் 
குள் அடங்கும். இவற்றுடன் மலைப்பயிற்சிப் படையையும் 
சேர்த்து இக்காலத்தும் படைகளை நால்வகையாகக் கூறலாம் 
போலும்! இன்னும் என்னென்ன படைகள் முளைக்க இருக் 

கின்றனவோ ? 

“படையும், குடியும், கூழும், அமைச்சும், 

அரணும், நட்பும், அரசியல் ஆறே'' 

என அரசியல் உறுப்புகள் ஆறு என்று எட்டாம் நூற்றாண்டில் 

திவாகரம் கூறியுள்ளது. இதனை மேலும் சில நூற்றாண்டுகட்கு 
முன்பே, 

“படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் 

உடையான் அசசகருள் எறு'' 

எனத் திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் கூறியுள்ளார். இதிலிருந்து 
அறிய வேண்டுவதுயா து?-*இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம்' 

என்பர். இதற்கேற்ப, முன்னர்த் தோன்றியுள்ள இலக்கியங்களை 

அடிப்படையாகக்கொண்டே. பின்னர் நிகண்டு நூல்கள்
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எழுந்தன என்பது புலனாகும். நிகண்டு நூல்கள் மொழி 

யிலக்கண நூல் வகையைச் சேர்ந்தன வன்றோ? 

பத்து வகையான முதல் (மூலப்) பொருள்கொண்டு சிற்ப 

உருவங்கள் செய்யப்படலாம் எனத் திவாகரம் அறிவிக்கிறது: 

“தல்லும், உலோகமும், சேங்கலும், மாமும், 

மண்ணும், சுதையும், தந் தமும், வண்ணமும், 

கண்ட சருக்கமையும், மேழுகும், என்றிவை 

பத்தே சிற்பத் தோழிற்கு உறுப்பாவன”” 

என்பது நூற்பா. 

கல்- கருங்கல்: உலோகம்--பொன், வெள்ளி, வெண்கலம் 
முதலிய உலோகங்கள்; சுதை--சுண்ணாம்பு: வண்ணம்- பல் 
வகை வண்ணச் (நிறச்) சாந்து; கண்ட சருக்கரை - ஒரு வகைச் 

சருக்கரை. 

இந்தப் பகுதி கலை உள்ளத்திற்கு ஓர் உணவாகும். 
உலகியலில் *பளிங்குச் சிலை' என்கிறார்களே, இப்பாடலில் 
பளிங்கு கூறப்படவில்லையே எனின்) மண் என்பதனுள் 
பளிங்கு அடங்கும். பளிங்கு-- கண்ணாடி---பீங்கான் போன்றவை 
பல்வகை மண்ணால் ஆனவையே யன்றோ ? 

உலக மக்கள் அனைவரும் தொடர்பு கொண்டுள்ள இந்தக் 
காலத்தில் உலகில் நூற்றுக் கணக்கான மொழிகள் (பாஷைகள்) 
இருப்பது தெரியவருகிறது. உலகம் முழுவதும் தொடர்பு 
கொள்ள முடியாத பழங்காலத்தில் பதினெட்டு மொழிகள் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

“அங்கம், வங்கம், கலிங்கம், கெளசிகம், 
சிந்த, சோனகம், திரவிடம், சிங்களம், 
டிகதம், கோசலம், மாாடம்,-கோங்கணம்,



சேந்தன் இவாகர.ம்--பல்பொருள்-ஒரு பெயர்த் தொகுஇ 758 

துளுவம், சாவகம், சீனம், காம்போஜம், 
பருணம், பப்பாம் எனப் பதினேண் பாடை” 

என்பது திவாகர நூற்பா. இப்பதினெட்டும் இந்தியாவின் பல் 
வேறு பகுதிகளிலும், சுற்றுப்புற நாடுகளிலும் வழங்கிய-- 
வழங்குகிற மொழிகளாம். இவற்றுள் சில மொழிகள் சில 
மாறுதல்கள் பெற்று வேறு பெயர்களுடன் வழங்கப்படுவதாகத் 
தெரிகிறது. ஒவ்வொன்றின் விவரமும் வருமாறு : 

(பி அங்கம்: வட இந்தியாவில் உள்ள காசி நகரைச் 
சார்ந்த பகுதி அங்க நாடு, அங்கே வழங்கிய மொழி அங்க 
மொழியாகும். கன்னனை அங்கர்கோன் எனப் பாரதம் கூறும் 

(8) வங்கம்: வங்காள மாநிலத்தில் வழங்கும் வங்காள 
மொழி. 

(8) கலிங்கம்: ஏறக்குறைய நர்மதையாற்றுக்கும் துங்க 
பத்திரை யாற்றுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி கலிங்க நாடாகும். 
இன்று 'ஒரிசா' என அழைக்கப்படுகிறது. அசோகரும் 
குலோத்துங்கச் சோழனும் ஒவ்வொரு காலத்தில் வென்ற நாடு 

இது. இங்கே வழங்கிய மொழி கலிங்க மொழியாகும். இப்போது 
இங்கே வழங்கும் மொழி 'ஒரியி' எனப்படுகிறது. 

(4) கெளசிகம்: இது வட இந்தியாவில் வழங்கிய ஒரு 

மொழி. 

(5) சிந்து: வடக்கே சிந்து மாநிலத்தில் வழங்கும் சிந்தி 

மொழி. ‘ 

(6) சோனகம்: வெளி நாட்டாராகிய கிரேக்கர், 

அரேபியர் போன்றவர்களைச் சோனகர் என்றும் அவர்தம் 

மொழியைச் சோனகம் என்றும் அன்று நம்மவர் அழைத்தனர்.
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(7) திரவிடம்: இது தமிழ் மொழி. நாளடைவில் தமிழி 
லிருந்து பல மொழிகள் தோன்றின என்பது யாவரும் அறிந்த 
செய்தியே. 

(8) சிங்களம் : இலங்கையில் வழங்கும் சிங்கள மொழி. 

(9) மகதம்: வடக்கேயுள்ள பீகார் மாநிலத்தின் குறிப் 
பிட்ட பகுதி மகத நாடாம். மெளரியப் பேரரசுக்கு உரியது 
மகதமன்றோ ? ஈண்டு வழங்கிய மொழி மகதமொழியாம், 

(10) கோசலம்: வட நாட்டில் (உத்தரப் பிரதேசம்) 
கங்கை பாய்வதும் அயோத்தியைத் தலைநகராகக் கொண்டது 
மான ஒரு பகுதி கோசல நாடாம். இங்கே வழங்கிய மொழி 
கோசல மொழி, 

(11) மராடம்: இன்றைய மகாராட்டிர (பம்பாய்) 

மாநிலத்தில் வழங்கும் மகாராட்டிர (மராட்டி) மொழியாகும். 

(22) கொங்கணம்: அரபிக் கடலுக்குக் கிழக்கும்-மேற்குத் 
தொடர்ச்சி மலைக்கு மேற்கும்-கோவாவிற்கு வடக்கும் 
'கசராத்தி நாட்டுக்குத் தெற்கும் ஆன எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதி 
கொங்கணமாகும். ஆங்குப் பேசிய மொழி கொங்கண மொழி 
எனப்பட்டது. 

(18) துளுவம் : கேரள நாட்டிற்கும் கன்னட நாட்டிற்கும் 
இடையே குறிப்பிட்ட பகுதியில் பேசும் மொழி கல்யாணபுரி 
ஆற்றுக்கும் சந்திரகிரி ஆற்றுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் 
ஏறத்தாழ எழுநூருயிரம் (100,000) மக்களால் இன்று பேசப் 
படுவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. 

(14) சாவகம்: இந்தியப் பெருங்கடலில் Undian Ocean) 
ஏறக்குறைய மூவாயிரம் தீவுகளைக் கொண்டதாய '(இந்தோனேழ் 
சியா' என்னும் நாடு இன்று விளங்குகிறது. இதன் தலை 
நகராகிய சாகர்த்தா நகர், சாவா (12வ) என்னும் தீவில் உள்ளது.
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இதன் பக்கத்தில் சும்த்ரா என்னும் பெரிய தீவு உள்ளது. 
இந்தச் சுமத்ரா- சாவா பகுதியினை நம்மவர் சாவகம் என்: 
றும், ஈண்டு வழங்கிய மொழியினைச் சாவக மொழி என்றும்: 
அழைத்தனர். இந்தப் பகுதியை அடுத்து மலேயா, சிங்கப்பூர் 
ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. இங்கெல்லாம் பழங்காலத் தமிழ். 
மன்னர்கள் படையெடுத்துச் சென்றதாகச் சொல்லப்படுகிறது. 

இன்றும் இப்பகுதிகளில் தமிழ் மக்கள் பரவலாக வாழ்கின்றனர். 

ஆனால், மலேயா, சிங்கப்பூர் இந்தோனேழ்சியா ஆகிய பகுதி் 
களில் இன்று பேசப்படும் மொழிமலாய் மொழி' என அழைக்கப் 

படுகிறது. 

(15) சீனம்: இந்தியாவின் வடக்கேயுள்ள சீன நாட்டில்: 
வழங்கும் மொழி இது! ஓவிய எழுத்துக்களைக் கொண்டது$. 

மேலிருந்து கீழ் நோக்கி ஒன்றின்கீழ் ஒன்றாக எழுதப்படுவது. 

(16) காம்போஜம்: இந்தியாவின் வடமேற்கு (பாகிஸ்தான். 
பெஷாவர்) எல்லையைச் சேர்ந்த ஒரு பகுதி காம்போஜம் ஆகும்... 
இங்கே பேசப்பட்ட மொழி காம்போஜ மொழியாம், தென் 
கிழக்கு. ஆசியாவில் உள்ள *கம்போடியா' என்னும் நாடும் 
காம்போஜம் எனப்படுகிறது. 

(17) பருணம்: ஒரு வட இந்திய மொழி. 

(18) பப்பரம்: இஃதும் ஒரு வடக்கு மொழியாம். 

மேற்கூறிய பதினெட்டு மொழிகளுள் சோனகம், 
சிங்களம், சாவகம், சீனம் என்னும் நான்கைத் தவிர, மற்ற 

பதினான்கும் இந்தியப் பெருநாட்டைச் சேர்ந்த மொழிகளாம்.. 

இலக்கண உரை நூல்களில் காணப்படுகின்ற 

“சிங்களம், சோனகம், சாவகம், சீனம், துளுக், குட்கம், 
கொங்கணம், கன்னடம், கோல்லம், தெலுங்கம், 

_ கலிங்கம், வங்கம்,
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கங்கம், மகதம், கடாம், கவுடம், கடங் குசலம், 

தங்கும் புகழ்த்தமிழ் சூழ்பதி னேழ்புவி தாமிவையே,'” 

அன்னும் பழம் பாடல் ஈண்டு ஒப்புநோக்கத்தக்கது. தமிழ் 
நாட்டை அடுத்தடுத்துத் தொடர்பு கொண்ட பதினேழு 
நாடுகள் இப்பாடலில் பேசப்பட்டுள்ளன. இப்பாடலையும் 

திவாகர நூற்பாவையும் உற்று நோக்கின், தமிழர்கள் பல. 
-நாட்டினரொடு--பல கொதிக்னதாடு தொடர்பு கொண் 

டிருந்தமை புலனாகும். 

பதினெட்டு மொழிகளுள் தமிழ் மொழியானது திரவிடம் 
என்னும் மாற்றுப் பெயரால் திவாகரத்தில் சுட்டப்பட்டுள்ளது. 

வடஇந்திய மொழிகள் பலவற்றைத் தனித்தனியே எடுத்து 
மொழிந்த திவாகரம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் © 

என்னும் தென்னிந்திய மொழிகளைத் தனித்தனியே சுட்ட 
ல்லை. 

_திவாகரம் எழுதப்பெற்ற எட்டாம் நூற்றாண்டில் 

மலையாளம் என ஒரு மொழி இல்லை. மலையாள நாடு 
அப்போது சேர நாடு, இப்போதும் தமிழும் மலையாளமும் 
அறக்குறைய :ஒரே மொழியே. பழங் கன்னடமும் தமிழும் 
ஒன்றேயாம். இப்படியே பார்த்துக்கொண்டு சென்றால், 
தென்னிந்தியாவில் தமிழ்மொழி அன்று பெற்திருந்த தலைமை 

_நிலை புலனாகும். 

திவாகரம் கூறும் பதினெட்டு மொழிகளும் பிற்காலத்தில் 

பல்வேறு பிறவிகள் (அவதாரங்கள்) எடுத்தன. சில 
தேய்ந்தன. சில குட்டி “போட்டன. எனவே, பிற்காலத்தில் 
இந்தப் பதினெட்டு என்னும் எண் வரையறைக்கு இடமில்லாது 
போயிற்று. 

திவாகரத்தை அப்படியே அடியொற்றி (காப்பியடித்து) 
பதினாறாம். நூற்றாண்டில் எழுந்த சூடாமணி . நிகண்டு, 
இந்தப் பதினெண் மொழிகளின் பக்கமே தலைவைத்துப் 
படுக்கவில்லை. திவாகரத்துக்கும் சூடாமணிக்கும் இடைப் 
வட்ட எண்ணூறு ஆண்டுகளில் எத்தனையோ மொழிகள்
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கிளைத்துவிட்டனவா தலால், சூடாமணி நிகண்டு கப்சிப்' 
என்று பேசாமல் விட்டுவிட்டது. 

பெயர்பெற்ற மொழிகள் என விதந்து பேசக்கூடிய: 

அளவு எட்டாம் நூற்றாண்டில் சிறப்புற்றிருந்த இப்பதினெட்டு: 
மொழிகளுள் பலவற்றின் பெயர்களை அவ்வளவாக இன்று 

பார்க்க முடியவில்லை. 

இந்தியாவின் சிறந்த மொழிகளாகத் தமிழ், மலையாளம், 

கன்னடம், தெலுங்கு, ஒரியி, வங்காளம், அசாம், காசுமீரி, 

பஞ்சாபி, குசராத்தி, மகாராட்டிரம், இந்தி, உருது, சம்சு 

கிருதம் என்னும் பதினான்கு மொழிகளே இப்போது திகழ்வது: 
ஈண்டு எண்ணிப் பார்த்தற்குரியது. 

அடுத்து, முப்பத்திரண்டு அறங்கள் (தருமங்கள் * 
இன்னின்னவை எனப் பின்வருமாறு திவாகரம் கூறுகிறது :. 

“ஆதுலர் சாலை, ஓதுவார்க்கு உணவு, அலு 

சமயத்தோர்க்கு உணவு, பசுவுக்கு வாயுறை, 

சிறைச்சோறு, ஐயம், தின்பண்டம், மகச்சோறு, 
மசப்பேறுவித்தல், மகவளர்த்தல், மகட்பால், 
அறவைப் பிணஞ்சுடுூதல், அறவைத் காரியம், 
வண்ணார், நாவிதர். வதுவை, பூணால், கோய் 

மருந்து, கண்ணாடி, காதோலை, கணமருந்து, 

தலைக்கேண்ணேய், பேண்போகம், சுண்ணம், 
பிறர்துயங் 

காத்தல், தண்ணீர்ப் பந்தர், மடம், தடாகம், 

கா, ஆவுரிஞ்சி ஈடதறி, ஏறு 
விடுத்தல், விலைகொடூத்துக் கொலையுமிர் மீட்டல், 
இச்சேயல் முப்பத்திரண்டு அறம் என்ப” 

என்பது பாடல். இவற்றுள், இந்தக். காலத்தில் நிலைத்து: 
. நிற்கும் அறங்கள் எத்தனையோ ?
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சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்னும் ஐம்புல 

அறிவுகளோடு மன அறிவாகிய பகுத்தறிவையும் சேர்த்து 
ஆறு அறிவு உடையவர்களாக மக்களைச் சொல்வது வழக்கம். 

ஆனால் திவாகரரோ, மக்களையும் விலங்குகளையும் ஐந்தறிவு 

உடைய உயிர்களாக முதலில் கூறி, மன அறிவாகிய ஆருவது 

அறிவும் மக்களுக்கு உண்டு என்றும், அந்த ஆறாவது அறிவு 
ஒரு சில விலங்குகட்கும் உண்டு என்றும் பின்னர்க் கூ 

வுள்ளார்: 

“உற்றறி புலன், கா, மூக்கோடு, கண், செவி, 

மக்களும் மாவும் ஐந்தறி வினவே,” 

மனத்தோடூ ஆறறிவினரே மக்கள் 

ஒருசார் விலங்கும் அதுபேறற்கு உரித்தே'' 

என்பன நூற்பாக்கள். மக்களுள் சிலர்--சிலரென்ன பலர் -- 

பகுத்தறிவற்ற விலங்குகள்போல இந்த இருபதாம் நூற்றாண் 
ஆலும் நடந்துகொள்கிறார்களே -- இதுபோல் அன்றும் 
தடந்திருப்பார்கள் அல்லவா.? அதனால்தான், மக்களை 
.மாக்களோடு இணைத்து ஐயறிவு உயிராகத் திவாகரர் கூறினார் 
போலும். ் 

விலங்குகளுள்ளும் ஆறறிவு உடையவை ஒரு சில உண்டு 
எனக் கூறியிருப்பதை நோக்கின், மக்கள் (எவ்வளவோ 
உயர்ந்த பண்பு உடையவர்களாக நடந்துகொள்ள வேண்டும் 
என்பது சொல்லாமல் பெறப்படும். மூவாயிரம் ஆண்டுகட்கு 
முன்பே தொல்காப்பியரும் இப்படி ஒரு குறிப்புத் தந்துள்ளார்: 

“மக்கள் தாமே ஆறறி வுயிரே 

பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே 

ஒருசார் விலங்கும் உளவென மொழிப” 

என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பா ஈண்டு ஒப்புநோக்கத்தக்கது.
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இந்தத் தொகுதியில், அலி எனப்படும் பேடியின் இயல்பு 
கள் பேசப்பட்டிருப்பது மிகவும் சுவையாக உள்ளது. அது 
வருமாறு: 

“பேடி யிலக்கணம் பேசுங் காலை 

நச்சுப் பேசலும், ௩கல்லுரை யோதலும், 

அச்சு மாறி ஆண் பெண் ஆகியும், 

கைத்தலம் ஒன்றைக் ௧௫௧ வீசியும், 

மத்தகத்து ஒருகை மாண்புற வைத்தலும், 

விலங்கி மிதித்தலும், வழிவே ருகியும், 

குளங்கித் தூங்கிச் சுழன்று துணிக்தும், 
கக்கும், காணீயும் நடம்பல பயின்றும், ' 
பக்கம் பார்த்தும், பாங்கு திருத்தியும், 

காரண மின்றிக் கடிபல கோண்டுூம், 

வாரணி கொங்கையை வலிய ஈலிக்தும், 

இரங்கியும், அழுதும், அமர்ந்தும், அருவருத்தும். 

சூரங்கியும், கோடியும், கோதுகள் சேய்கதும், 

மருங்கில் பாணியை வைத்தும் வாங்கியும், 

இரங்கிப் பேசியும், எல்லேல் என்றும், 

இன்னவை பலவும் இயற்றதல் இயல்பே.'” 

இந்தப் பாடலில் கூறப்பட்டுள்ள பேடியின் செயல்கள் 
அனை த்தும் அப்படியே இயற்கையை ஒட்டி உள்ளன. இப் 

பாடலைப் படிப்பவர் தம் மனக்கண்முன் ஒரு பேடியின் 

உருவத்தை அப்படியே காணலாம். 

இந்த விதமாகத் தஇவாகரத்தின் பன்னிரண்டாந் 
'தெரகுதியில் அறிவுக்கு விருந்தான பல செய்திகள் படைக்கப் 

பட்டுள்ளன.
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பின்னெழுந்த பல நிகண்டுகளுக்கும் முன்னோடியாகச் 
சேந்தன் திவாகரத்தைப் பயந்த . ஆசிரியர் திவாகரர் பெரிதும் 
போற்றுதற்கு உரியவர். அவருக்குத் தமிழுலகம் மிகவும் 
கடமைப்பட்டிருக்கிறது.



மூன்றாம் பாகம் 

(Sm நிக்ண் Haw | 

௧. பிங்கல. நிகண்ரு 

சேந்தன் திவாகரத்திற்கு அடுத்ததாகக் காலத்தால் 
முற்பட்டது பிங்கலம்தான். பவண ந்திமுனிவர் தமது 

நன்னூலின் நானூற்று அறுபதாம் நூற்பாவில், * பிங்கலம்: 
முதலா? என இதனையே நிகண்டுகளின் தலைநூலாக எடுத் 
காண்டிருப்பதை ஆராயின், ஒரு காலத்தில் திவாகரத்தினும் 
பிங்கலமே, பெருவாரியாகப் பயிலப்பட்டிருந்தது என்பது 
புலனாகலாம். 

பெயர்க் காரணம் 

் பிங்கலர்” என்பவரால் இயற்றப்பெற்றதாதலின், ் 
ஆசிரியர் பெயராலேயே இந்நூல் * பிங்கலம் ் என அழைக்கப் 
படுகிறது. இதற்குப் *பிங்கலந்தை” என்னும் மாற்றுப். 

பெயரும் உண்டு. கு 

் ஆசிரியர் வரலாறு 

ஆசிரியர் பிங்கலரது வரலாற்றை : விரிவாக அறிந்து ' 
கொள்ளவும் வழக்கம்போல் போதுமான சான்றுகள் கிடைக்க ' 
வில்லை. 1917ஆம் ஆண்டில் * மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திர" 
சாலை 'யில்: வெளியான பிங்கல நிகண்டு நூல்.. பதிப்பின் 

முகவுரையில் பின்வருமாறு ஒரு பகுதி காணப்படுகிறது: 
௬.௮. &-—I1. . ்
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“றிங்கல் நிகண்டு என்பது பிங்கல் முனிவர் என்னும் வித்வ 

சிரேஷ்டரால் இயற்றப்பட்ட நூல். இவர் ஆதிதிவாகரம் இயற்றிய 
திவாகர முனிவர் புத்திரர். இப்பிங்கல முனிவர் சோழ வம்சத்தில் 

உதித்தவரே யாயினும், துறவுபூண்டு தமிழ், நூல் ஆராய்ச்சியிலயே 

தமது காலத்தைப் போக்கியவர். இவர் காலம் நச்சிலுர்க்கினியர் காலத் 

துக்கு முந்திய தென்பர்.” ் 

இது, நூலை அச்சிட்டவர்கள் எழுதிய முகவுரையாகும். 

சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரியில் தமிழாசிரியராயிருந்த 
ஆ. சிங்கார முதலியார் இயற்றிய * அபிதான சிந்தாமணி ” 
என்னும் நூலின் இரண்டாம் பதிப்பில் (1984ஆம் ஆண்டு) 
பிங்கல முனிவரைப் பற்றிப் பின்வருமாறு காணக்கிடக்கிறது : 

.... ** பிங்கல முனிவர் ;--பிங்கலந்தை என்னும் நிகண்டு இயற்றிய 

சைநர், இந் நிகண்டு, சூடாமணி நிகண்டு, சேந்தன் திவாகரம் முதலிய 

வற்றிற்கு முந்திய நூலாதலால், இவர் அந்நூலாசிரியர்களுக்கு முந்தியவர். 
இவர் ஆதிதிவாகர முனிவர்க்குப் புத்திரர்.” 

மேலுள்ள இரு குறிப்புக்களையும் நோக்கின் ' பிங்கலர் 
ஆதி திவாகரரின் மகனாவார் என்பதும், பிங்கல நிகண்டு 
சேந்தன் திவாகர நிகண்டினும் காலத்தால் முந்தியது என் 
பதும் புலனாகும். இக்கருத்துப் பொருந்தாது எனினும், 
பிங்கல, நிகண்டை அச்சிட்ட பழைய பதிப்பா சிரியரும் 
அபிதான சிந்தாமணி ஆசிரியரும் மேற்கண்டவாறு கூறி 
யுள்ளதற்கு அவர்கட்குக் கிடைத்துள்ள சான்றுகளாகக் 
கருதத்தக்கவை சில உண்டு. அவை வருமாறு : 

(1) . பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டில் நன்னூல் எழுதிய 
பவணந்தி முனிவர், * பிங்கல முதலா, நல்லோர் உரிச் 
சொலின் நயந்தனர் கொளலே ”” எனப் பிங்கல நிகண்டுக்கே 
முதன்மை தந்துள்ளார். 

க ® பதினாறும் நூற்றாண்டின் இறுதியில் (1501) அகராதி 
நிகண்டு! என்னும் நிகண்டு எழுதிய புலியூர்ச் சிதம்பர ரேவணா
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சித்தர் 'என்னும் புலவர் அந்நூலின் தற்சிறப்புப் பாயிரச் 
செய்யுளில், 3 , 

'*தேரித௫ு. பிங்கலம் திவாகரம் முதலாய்ப் 
பாவிய நிகண்டூ பலவெடுத்து ஆராய்ந்து '” 

எனத் திவாகரத்தினும் பிங்கலத்திற்கே முதன்மை கொடுத் 
துள்ளார். பவணந்தியாராவது * பிங்கல முதலா ' எனப் 
பிங்கலத்தை மட்டும் விதந்து குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால் 
இவரோ, : பிங்கலம் திவாகரம் முதலாய் ' என இரண்டையும் 
குறிப்பிட்டு, பிங்கலத்தை முன்னும் திவாக்ரத்தைப் பின்னு 
மாக அமைத்துள்ளார். இதனால், திவாகரத்தினும் பிங்கலமே 
முந்தியது என்னும் கொள்கை உருவாயிற்று. 

(8) பிங்கல நிகண்டு நூலின் தொடக்கத்துக்கு முன்னால் 
பிற்காலத்தவரால் சேர்க்கப்பட்டுள்ள சிறப்புப் பாயிரச் 
செய்யுளின் இடையே, 

“செங்கதிர் வரத்தால்: திவாகான் பயந்த 
பிங்கல முனிவன் எனத்தன் பேயர் நிறீஇ 
உரிச்சோல் கிளலி விரிக்குங் காலை? 

என்னும் அடிகள் அமைந்துள்ளன. இப்பகுதியால், திவாகரன் 
பெற்ற பிள்ளை பிங்கலன் என்பது தெரிய வருகிறது. சேந்தன் 
திவாகரத்தினும் பிங்கலமே முந்தியது என்னும் கொள்கை: 
யினர் இப் பகுதியைக் கண்டதும், ஆதிதிவாகரர் பெற்ற 
பிள்ளையே பிங்கலர் என்று பொருள் கூறி, சேந்தன் திவாகரம் 
எழுதிய திவாகரர் பிங்கலர்க்குப் பிற்பட்டவரே என்று முடிவு 
கட்டிவிட்டனர். ் 

இந்தக் கருத்துப் பொருந்தாது; பிங்கலர் ஆதி 
திவாகரரின் மகன்: அல்லர் ; சேந்தன் திவாகரரின் மகனே: 
பிங்கலர். எனவே, பிங்கலம் சேந்தன் திவாகர நிகண்டுக்குப். 
பிந்தியதேயாகும். இதற்குரிய சான்றுகள் வருமாறு? ன
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(ய) . பிற்காலத்தில் மிகுதியாகப் பயிலப்பட்ட சூடாமணி” 

என்னும் நிகண்டு நூலைப் பதினாறாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி 
வில் (1520) இயற்றிய மண்டல புருடர் என்னும் ஆசிரியர், 
நூலின் தொடக்கத்தில் பின்வருமாறு பாடியுள்ளார் : 

அங்கது போய பின்றை 

அலகில்நூல் பிறந்த மற்றும் 

செங்கதிர் வரத்தால் தோன்றும் 

திவாகார் சிறப்பின் மிக்க 

பிங்கலர் உரைநாற் பாவில் 

பேணினர் செய்தார் சேர 
இங்கிவை யிரண்டூங் கற்க 

எளிதல என்று சூழ்ந்து ?? 

“விரவிய தேவர் மக்கள் 
விலங்கோடூ மரம்இடம் பல் 

பொருள் சேயும் வடிவு பண்பு 
போற்றிய செயல் ஒலிப் பேர் 

ஒருசோல் பல்போருளி னோடூம் 
உரைத்த பல்பெயர்க் கூட்டந்தான் 

வருமுறை திவாகரம் போல் 

... வைத்துப் பிங்கலந்தை தன்னில் *' 
*ஒருங்குள பொருளும் ஒர்ந்திட்டு 

உரைத்தனன் விருத்தம் தன்னில்.'” 

.. மேலுள்ள பாடல் பகுதியில் ஓர் இடத்தில் மட்டுமன்று--. 
இர்ண்டு இடங்களில் பிங்கலத்தினும் திவாகரத்திற்கே. 
மண்டல புருடர் முதன்மை கொடுத்திருப்பது புலனாகும். 
திகண்டுக்: கலையில் முழுக்க முழுக்கத் தோய்ந்து 'தாமும் ஒரு 
(சூடாமணி) நிகண்டு எழுதிய மண்டல புருடரின் தீர்ப்பாவது, 
பிங்கலத்தினும், . திவாகரமே. முந்தியது என்பதே. ஆனால், 

மண்டல:புருடரால் .குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது சேந்தன் திவாகர:
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மன்று--ஆதி” திவாகரமேயாகும் என்று சிலர் மறுப்புக் 
கூறலாம். இம் மறுப்பு தவருனது.. மண்டல புருடர் குறிப்பிட் 
டிருப்பது சேந்தன் திவாகரத்தையே ! சேந்தன் திவாகரத்தில் 
உள்ள பன்னிரண்டு தொகுதிகளின் பெயர்களையும் வரிசை 
மாருமல் அப்படியே அடுக்கி வைத்து 

“விரவிய தேவர், மக்கள், 

விலங்கோடூ, மாம், இடம், பல் 

பொருள், சேயும் வடிவு. பண்பு, 
போற்றிய சேயல், ஒலிப்பேர், 

ஒருசோல் பல்போருளி னோடும், 
உரைத்தபல் பெயர்க் கூட்டந்தான், 

வருமுறை திவாகரம் போல்......?? 

என மண்டல புருடர் எழுதியிருக்கும் பாடலை மீண்டும் ஒரு 
முறை ஈண்டு நினைவு செய்து பார்த்தால், திவாகரம் என 
அவரால் சுட்டப்பட்டிருப்பது சேந்தன் திவாகரமே என்னும் 

உண்மை மலைமேல் விளக்காகும். 

(2) இவ்வுண்மையை விளக்க மற்றும் ஒரு சான்று 

உண்டு. பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஆசிரிய நிகண்டு என்னும் 

நூல் இயற்றிய ஆண்டிப் புலவர் தமது முன்னுரைப் 

பாயிரத்தில், 

முந்துள திவாகரம் பிங்கல நிகண்டுசீர் 
மூக்து காங்கயன் உரிச் சொல் 

மூறைபெறு கயாகரம் பகரும் அகராதியிவை . 
மூற்றும் ஒன்றாய்த் திரட்டி...... ” 

எனப் பிங்கலத்தினும் திவாகரத்திற்கே முதன்மை தந்துள் 
ளார். இதனாலும் திவாகரமே முற்பட்டது என்பது உறுதி. 

உண்மை இஃதாயின், பவண ந்தியா ரும், அகராதி நிகண்டு 

எழுதிய புலியூர்ச் சிதம்பரரேவண சித்தரும் பிங்கலத்திற்கே
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முதன்மை கொடுத்திருப்பது ஏன்? என்ற வினு ஈண்டு 
எழலாம். இந்த ஐய வினாவிற்குத். தெளிவாகத் தக்க விடை 

யிறுக்க முடியும் : 

பவணந்தியார் தமது . நன்னூலில் பிங்கலத்திற்கு 
முதன்மை கொடுத்திருக்கும் சூழ்நிலையை ஆராய்ந்து பார்க்க 
வேண்டும். அவர் நன்னூல் உரியியலில், பலபொருள். 
(அர்த்தம்) உடைய ஒரு சொல்லும், ஒரு பொருள் உடைய 

யல சொற்களுமாகச் சில சொற்களைக் கூறி, இப்படியே 
, சொல்லிக்கொண்டு போனால் இந்நூல் விரியும் ஆதலால், 
ஏனைய சொற்களைப் பற்றியெல்லாம் விரிவாக அறியவேண்டு 
மரயின், பிங்கலம் முதலிய நூல்களில் சுண்டுகொள்க என்னும் 

கருத்தில், ் 

இன்னது இன்னுழி இன்னணம் இயலும் 

என்றிசை நூலட் குணகுணிப் பெயர்கள் 
சோல்லாம் பாத்தலிற் பிங்கல முதலா . 
நல்லோர் உரிச்சோலின் ஈயந்தனர் கோளலே”' 

என்று எழுதியுள்ளார். நன்னூலார் இப்படிக் கூறியிருப்பதில் 
பொருள் உண்டு. திவாகரம், பிங்கலம் என்னும் இரண்டனுள் 
திவாகரத்தினும் பிங்கலத்திலேயே மிக்க சொற்கள் இடம் 
பெற்றுள்ளன. அஃதாவது, திவாகரத்தில் ஏறக்குறைய 9500 
சொற்களே விளக்கம் பெற்றுள்ளன ; பிங்கலத்திலோ ஏறக் 
குறைய 15,800 சொற்கள் விளக்கம் பெற்றுள்ளன. கிட்டத் 
தட்ட் பிங்கலத்தின் ஐந்தில் மூன்று பாகமே திவாகரம். 
இதனால்தான் பவணந்தியார், சொற்களை விரிவாகத் தெரிந்து 
கொள்ள வேண்டுமானால் பிங்கலம் முதலிய நூல்களில் காண்க 
என, மிக்க சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ள பிங்கலத்தை முதலில் 

குறித்தார். 

தந்த திவாகரர் சுருக்கமாய் எழுதியிருக்க, அவர் 
விட்டனவற்றையும் சேர்த்து மைந்தர் பிங்கலர் விரிவாக எழுதி 
விருப்பதில் வியப்பு ஒன்றும் இல்லை. தாய் பத்தடி தாண்டும்
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் என்றால், குட்டி பதினாறடி தாண்டும் ' என்று பழமொழி சொலி 
வார்களே 1 . 

பிங்கலத்தின் பெருக்கம் நோ க்கிப் பவண ந்தியார் அதற்கு 
, மூதன்மை கொடுத்திருப்பதின் பொருத்தத்தைப் புரிந்து 
கொள்ளாத சிலர், திவாகரத்தினும் பிங்கலமே முந்தியது எனப் 
பிற்காலத்தில் கூறத். தொடங்கிவிட்டனர். இவ்வாறே 
புலியூர்ச் சிதம்பரரேவண சித்தரும் தம் அகராதி face 
கூறியிருக்கிறார். 

திவாகரத்தினும் - பிங்கலத்திற்குச். -சிலர் முதன்மை 

கொடுத்துவிட்டதற்கு இன்னொரு பொருட்டும் (காரணமும்) 
சொல்லலாம். அஃதாவது: திவாகரரால் திவாகரம் தோன்றிய 
உடனேயே அவர் மகன் பிங்கலரால் பிங்கலம் தோன்றி 
யிருக்கவேண்டும். இக்காலம்போல் அச்சு வசதியும்: 
போக்குவரவு வசதியும் இல்லாத எட்டாம் நூற்றாண்டில் ஒரு 

குடும்பத்திலிருந்து அடுத்தடுத்துத் தோன்றிய. இந்த இரு 
நிகண்டுகளும் கிட்டத்தட்ட ஒரே காலத்தில்தான் (அல்லது 
சிறிது முன்னும் பின்னுமாக) வெளியுலகில் பரவத் தொடங்கி 

யிருக்கும். அதனால், எது முந்தியது--எது பிந்தியது என்று 
அதிய முடியாத ஒருநிலை அறியவேண்டிய தேவையில்லாத 
ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கலாம். ஒருசிலர் திவாகரம் படித்து 
வந்திருக்கலாம்---ஒரு சிலர் பிங்கலம் படித்து வந்திருக்கலாம். 
ஒரு சிலவிடங்களில் திவாகரம் பரவி யிருக்கலாம் -- ஒரு 

சிலவிடங்களில் பிங்கலம் பரவியிருக்கலாம். ஒரு சிலர்க்குத் 
திவாகரம் உயர்ந்ததாகத் தெரியலாம்--ஒரு -சிலர்க்குப் 
பிங்கலம் உயர்ந்ததாகத் தெரியலாம். இவ்வகையாக 
நாளடைவில் ஒருசிலர் திவாகரத்திற்கு முதன்மை கொடுத் 
திருக்கலாம்--ஒரு சிலர் பிங்கலத்திற்கு, முதன்மை கொடுத் 

திருக்கலாம். இதனால், எது முந்தியது--எது பிந்தியது என்று 
சொல்ல முடியாத அளவுக்குப் பிற்காலத்தில் குழப்பம் 

ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்த இரு நூல்களுக்கும்" நடுவே 
குறைந்தது ஒரு நூற்றாண்டுக் காலமாயினும் இடைவெளி 

யிருந்திருக்குமாயின், இரு வேறுபட்ட இந்தக் குழப்பத்திற்கு 
இடம் இருந்திராது; இதுதான் முன்னது--இதுதான்
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பின்னது என்ற திட்டவட்டமான முடிவு எல்லோராலும் ் 

தொடர்ந்து ஒருமித்துக் கூறப்பட்டு வந்திருக்கும். 

் இவ்வாறு சில பொருட்டுக்களால் சிலர் பிங்கலத்திற்கு 

முதன்மை கொடுத்திருப்பினும், திவாகரத்தின் தலைமை இறுதி 

வரை--இன்றுவரை மறையவில்லை. சூடாமணி நிகண்டின் 

பதினோராம் தொகுதியைப் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் 

(1836) அச்சிட்ட புதுவை--நயநப்ப முதலியார் தமது பதிப்பு 

முகவுரையில், 

கையெழுத்துப் புத்தகங்களி லெழுத்துஞ் சொல்லும் மாறுபடு 

கின்றனவற்றை விலக்கிச் சுத்தபாடமாக வழங்குவிக்கும் பொருட்டுத் 

திவாகரம்--பிங்கலம்--உரிச் சொன்னிகண்டு--அரும் பொருள் விளக்கத் 

தீபிகை--ஆசிரிய நிகண்டு--கயாகரம்--பொதிய நிகண்டு--சத்திர 

வகராதி...-இவை முதலிய நூல்களானும்--”” 

என்று திவாகரத்திற்கே முதன்மை கொடுத்துள்ளார். 
பிங்கலத்திற்கு முதன்மை கொடுத்துள்ள இருபதாம் 
நூற்றாண்டினர்களாகிய பிங்கல நிகண்டுப் பதிப்பாசிரியரும் 
அபிதான சிந்தாமணி ஆசியருங்கூட, பிங்கலர் திவாகரரின் 
மகன் என்பதை ஒத்துக்கொள்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள், 

* திவாகரன் பயந்த பிங்கல முனிவன் ' என்னும் பாடற் பகுதி 
யிலுள்ள திவாகரன் என்பதற்கு ஆதிதிவாகரன். என மாற்றிப் 
பொருள் கொண்டதனாலேயே, சேந்தன் திவாகரரினும் 
பிங்கலர் முந்தியவர் எனத் திரிபாகக் கூறிவிட்டனர். 

ஈண்டுப் பெரும்பாலாரின் கருத்துப்படி ஆராய்ந்து பார்த் 
குதில், பிங்கலத்தினும் சேந்தன் திவாகரமே முற்பட்டது 

'என்ற முடிவு நமக்குக் கிடைத்துள்ளது. எனவே பிங்கலர் 

சேந்தன் திவாகரரின் மகனாவார் என்பதும் தெரியவரும். 

சேந்தன் திவாகரருக்கும் பிங்கலருக்கும் தந்தை-மகன் 
என்ற முடிவுகட்ட வேண்டியதில்லை? இவர் வேறு--அவர் 
(வேறு என்று எவரேனும் கூறினும், சேந்தன் திவாகரத்தினும் 
'பிங்கலம் பிந்தியது என்பது வரைக்குமாவது உறுதி,
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சேந்தன் திவாகரரின் மகனே பிங்கலர் என்பதை ஒத்துக் 

கொண்டால், பிங்கலரின் காலமும் எட்டாம் நூற்றாண்டே 
என்பது பெறப்படும். பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டினராய 
பவண ந்தியார் தமது நன்னூலில் பிங்கலத்தைக் குறித்திருப் 
பதால், பிங்கலம் பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்கு மிகவும் 
முந்தியது என்பதை எவரும் மறுக்க முடியாது. 

சைவ சமயத்தவராகிய சேந்தன் திவாகரரின் மகனே 

பிங்கலர் என்றால், இவரும் சைவ சமயத்தவர் என்பது பெறப் 

படும். மேலும், ஆசிரியர், வானவர் பெயர் வகைகளைக் 

கூறுங்கால், முதலில் விநாயகரையும் அடுத்துச் சிவன், உமை, 

முருகன் ஆகியோரையும் கூறி, பின்னரே மற்ற சமயக்கடவுளர் 

பற்றிப் பேசி யிருப்பதால், இவர் சைவ சமயத்தவர் என்பது. 

உறுதி, 

பிங்கல முனிவர் எனச் சுட்டப்படுவதிலிருந்து, வாழ்க்கை 

யின் தொடக்கத்திலோ அல்லது இறுதியிலோ இவர் துறவு 

பூண்டிருக்கவேண்டும் என்பதும் தெளிவு. 

நூலின் அமைப்பு 

பிங்கல நிகண்டு நூலின் முகப்பில் முதலாவதாக, 

“ தன்தோள் நான்கின் ஒன்று கைம்மிகூஉம் 

களிறவளர் பெருங்கா டாயினும் 

ஒளிபேரிது சிறந்தன் றளியஎன் கேஞ்சே” 

என்னும் பிள்ளையார் வணக்கப்பாடல் காணப்படுகிறது. 

இதன் கருத்து:--என் உள்ளம், ஐந்து கைகளையுடைய 

பிள்ளையாராகிய யர் தங்கியுள்ள காடாக இருப்பினும், அது 

மிக்க அறிவொளி வீசி விளங்குகிறது--என்பதாம். இந்தப் 

பாடலை அடுத்து, சிறப்புப் பரயிரம் என்னும் தலைப்பில், 

1 இருங்கடல் உடூத்தஇம் மாநிலம் விளங்க 

அரும்பொருள் தெரித்த அகன் தமிழ் வரைப்பின் 

இயற்சோல் திரிசோல் திசைச்சோல் வடசோலேன்
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றனைத்தே சேய்யுட் கணிகல ஞ்தலிற் 

செந்தமிழ் நிலத்து வழக்கொடூ சிவணித் 
தம்பொகுள் வழாமல் இசைக்கும் இமற்சோல் 

ஒருபோருள் குறித்த வேறுசோல் லாகியும் 
வேறு பொருள் குறித்த ஒருசோல் லாகியும் 

இருபாற் றேன்ப திரிசோற் கிளவி ' 
சேந்தமிழ் சேர்ந்த திசைதோறும் திசைதோறும் 

தங்குறிப் பினவே திசைச்சோற் கிளவி 

வடசோற் கிளவி வடவேழுத்து ஒரீஇ 
எழுத்தோடூ புணர்ந்த சோற்றா னாகும் 

சிதைந்தன வரினும் இயைந்தன வரையார் 
அக்நாற் சோற்றிறம் அரில்தப முழுகும் 

சேங்கதிர் வரத்தால் திவாகரன் பயந்த 

பிங்கல முனிவன் எனத்தன் பேயர்நிறீஇ. 
உரிச்சோற் கிளவி விரிக்குங் காலை 
விருப்புடன் நிலைஇய வீறுசால் சிறப்பின் 
வாஅன் வகையும் வானவர் வகையும் 

வானினும் மண்ணினும் வழங்கல் வழாஅ 
ஈனமில் ஐயர் இயல்புளி வகையும் 
அவனி வகையும் ஆடவர் வகையும் 

அவர்திறத் தமைந்த அநபோக வகையும் 
அவையவத் தடைத்த ஆனா இயல்பிற் 
பண்பிற் சேயலிற் பகுதி வகையும் 
மாப்பேயர் வகையும் மரப்பேயர் வகையும் 
ஒருசோல் பல்பொருள் ஓங்கிய வகையுமென்று 
இருளற ஈரைக் தாக்கி 

மருளற வகுத்தனன் மதியினின் விரைந்தே'' 

என்னும் பாடல் காணப்படுகிறது. இதன் சுருங்கிய கருத் 
தாவது: ஆசிரியர், இயற்சொல், திரிசொல், திசைச்சொல்,
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வடசொல் என்னும் நால்வகைச் சொற்களையும் விளக்க உரிச் 
சொல்: (நிகண்டு) நூல் இயற்றத்தொடங்கி, திவாகரன் 
பெற்ற பிங்கல முனிவன் எனத் தம் பெயரைச் சொல்லிக் 

கொண்டு அப்பெயரையே நூலுக்கும் இட்டு, “வான்வகை” 

முதலாக (ஒரு சொல் பல்பொருள் வகை': ஈருகப் பத்துத். 

தெர்குதிகளைத் தம் அறிவுத் திறமையால் ஐயந்திரிபற 
அமைத்து விளக்கியுள்ளார்--என்ப தாகும். 

மேல் கூறப்பட்டுள்ள பிள்ளையார் வணக்கப் பாடலும் 
சிறப்புப் பாயிரப் பாடலும், ஆசிரியர் பிங்கலரால் எழுதம் 
பட்டவையல்ல, இவை யிரண்டும், பிற்காலத்தில் ஏடு: 
பெயர்த்து எழுதியோரால் இயற்றிச் சேர்க்கப்பட்டிருக்க 
வேண்டும். ஓர் ஓலையிலிருந்து மற்றோர் ஓலையில் பெயர்த்து 

எழுதுபவர்களும், ஓலைச்சுவடியிலிருந்து தாளில் அச்சிடுபவரும்: 

இவ்வாறு கடவுள் வணக்கமும், ஆசிரியரின் . சிறப்பைக் கூறும் 

பாயிரமும் (அணிந்துரையும்) எழுதிச் சேர்ப்பது தொன்று 

தொட்ட மாபு. 

இப்பாடல்கள் இரண்டும் பிற்காலத்தவர் எழுதிச் சேர்த். 

தவையல்ல என்றுலும், ஆசிரியர் காலத்திலேயே ஒரு சிறந்த, 

புலவர் எழுதியளித்த அணிந்துரை (மதிப்புரை)யாகவும் இருக் 

கலாம். இக்காலத்தும் ஓர் எழுத்தாளர் எழுதிய நூலுக்கு, 

அறிஞர் சிலர் மதிப்புரை- சிறப்புரை அளிக்கும் wry 

உண்டல்லவா ? 

இவ்விரண்டு பாடல்களும் பிங்கல முனிவரே எழுதிய: 

தற்சிறப்புப் பாயிரமாகும்--அஃதாவது இக்காலத்தில் நூலா 

சிரியர் நூலின் முகப்பில் எழுதுகிற ஆசிரியர் முன்னுரை 

(௫78806) போன்றனவாகும் என்று சிலர் கூறலாம். இக்கூற்றுப்: 

பொருந்தாது. சிறப்புப் பாயிரப் பாடலின் இடையிலுள்ள 

“பிங்கல முனிவன் எனத் தன் பெயர் நிறீஇ, என்னும் 

அடியைக் கூர்ந்து நோக்கின், பிறர் எழுதியதே என்பது: 

புலப்படும். பிங்கல முனிவரே எழுதியிருப்பின், . (தன் பெயர்” 

எனக் கூருது *என் பெயர்' என்று கூறியிருப்பார்; அஃதாவது, 

பிங்கல முனிவன் என என் பெயர் திநீஇ' என்று எழுதி!
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இருப்பார். எனவே, இச்சிறப்புப் பாயிரப் பாடல் பிறர் 

எழுதியதே என்பது. தெளிவு. இப்பாடலுக்கு முன்னால் 

பிள்ளையார் வணக்கப் பாடல் இருப்பதால் அஃதும் சிறப்புப் 

பாயிரம் எழுதியவர் எழுதியதே; சிறப்புப் பாயிரத்திற்குப் 

பின்னால் பிள்ளையார் வணக்கப் பாடல் இருந்திருப்பின், 

அதனைப் பிங்கலர் எழுதிய காப்புப் பாடலாகக் கருதமுடியும், 

அவ்வாறு இல்லையா தலின், இரண்டுமே பிறர் எழுதிய 

பாடல்களே. 

வகைகள் 

பிங்கலம் பத்து வகைகளாக அமைக்கப்பட்டுள்ள து. 
திவாகரத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவும் *தொகுதி' என அழைக்கப் 
படுதல் போல, பிங்கலத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவும் 4வகை' என 
அழைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பத்து வகைகள் வருமாறு : 

1. வான்வகை 2. வானவர் வகை 

5... ஐயர் வகை &. அவனி வகை 

5. ஆடவர் வகை . 6. அநுபோக வகை 

7. பண்பிற் செயலின் பகுதி வகை 

8. மாப் பெயர் வகை 9, மரப் பெயர் வகை 

10. ஒரு சொல் பல்பொருள் வகை 

இந்தப் பத்து வகைகளுள் முதல் ஒன்பது வகைகளும் 
‘am பொருள் பல்பெயர்த் தொகுதி என்னும் முதல் 
இனத்தைச் சேர்ந்தனவாம்; அஃதாவது, ஒரே பொருளுக்கு 
உரிய பல பெயர்களையும்: கூறுவனவாம். இறுதியான பத்தா 
வது வகையோ *ஒரு சொல் பல்பொருள் பெயர்த் தொகுதி” 

ன்னும் இரண்டாவது இனத்தைச் சேர்ந்ததாம்; அஃதாவது, 
ஒரு சொல்லுக்கு எத்தனை பொருள்கள் உண்டோ, அத்தனை 
யையும் கூறுவதாம். திவாகரத்தின் இறுதியில் உள்ளது 
போல் *பல் பொருள் கூட்டத்து ஒரு பெயர்த் தொகுதி” 

என்னும் மூன்றாவது இனம் பிங்கலத்தில் பேசப்படவில்லை.
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திவாகரத்தோடு பிங்கலத்தை ஒத்திட்டு நோக்குவாம் 5 
திவாகரத்தில் உள்ள முதல் இனத்தைச் சேர்ந்த முதல் 
பத்துத் தொகுதிகளையும் பிங்கலர் முதல் ஒன்பது வகைக்குள். 
அடக்கிவிட்டார்..திவாகரத்தில் உள்ள இரண்டாம் இனத்தைச் 

சேர்ந்த, பதினோராவது தொகுதியைப் பிங்கலர் தமது நூலில் 

பத்தாவது தொகுதியாக அமைத்துள்ளார். திவாகரத்தில் 

உள்ள மூன்றாம் இனத்தைச் சேர்ந்த பன்னிரண்டாம் 
தொகுதியைப் பிங்கலர் பேசாது விட்டுவிட்டார். 

இனி, ஒவ்வொரு வகையும் எது எதைப் பற்றியது என்று 
- சிறிது நோக்குவாம் : 

(1) வான்வகை: இஃது ஏழுலகம், வீடு, மழை முதலி: 
யன பற்றியது. 

(2) வானவர் வகை: இது தெய்வங்களையும் தேவர் 
களையும் பற்றியது. வான்வகை, வானவர் வுகை ஆகிய 
இரண்டையும் திவாகரர் தெய்வப் பெயர்த் தொகுதி என்னும்: 
ஒரே தொகுதியில் அடக்கி விட்டார். 

(8) ஐயர் வகை: முனிவர், கவிஞர் முதலானவரைப் 
பற்றியது. இப்பகுதியில் உள்ள பலவற்றைத் திவாகரர் 

'இதெய்வப் பெயர்த் தொகுதியிலும் | மக்கள் பெயர்த் தொகுதி 

விலும் அடக்கிவிட்டார். ் 

(4 அவனி ams: Bs Quist up Aug 

திவாகரத்தின் இடப் பெயர்த் தொகுதியைப் போன்றதே இது- 

: (5) ஆடவர் வகை: இது, . திவாகரத்தின் மக்கள். 

பெயர்த் தொகுதியைப் போன்றது. 1 பப் 

(6) அநுபோக “வகை: இது, வாழ்க்கையில் 

அ.நுபவிக்கிற--துய்க்கிற பொருள் வகைகளைப் பற்றியது. இப் 

பகுதி பின்வரும் இருபது உள் தலைப்புக்களின்கீழ் மிக' 

விரிவாகப் பேசப்பட்டுள்ளது :
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3, உணவின் வகை 11. மண்டில வகை 

2. பூணின் வகை 72. படை வகை 

3. இரத்தின வகை 18. காலாள் வகை 

4, உலோக வகை 14. தோல் கருவி வகை 

5. ஆடை வகை 39. குடை வகை 

‘6. பூச்சு வகை 16. ஆயுத வகை 

7. சூட்டு வகை 17. செயற்கை வகை 

8. இயல் வகை 18. அக்குரோணி வகை 

9. இசை வகை ் 19, வெள்ள வகை 

10. நாடக வகை 20. இல்லணி வகை 

'மேலுள்ளவாறு பிங்கலத்தில் அநுபோக வகை என்னும் 
தொகுதியில் கூறப்பட்டுள்ளனவற்றை, திவாகரர் பல்பொருள் 
பெயர்த் தொகுதி, செயற்கை வடிவப் பெயர்த் தொகுதி 
என்னும் இரண்டு தொகுதிகளில் அமைத்துள்ளார். 

(7) பண்பின் செயலில் பகுதி வகை: இது, திவா 
கரத்தில் உள்ள பண்பு பற்றிய பெயர்த் தொகுதி, செயல் 
பற்றிய பெயர்த் தொகுதி என்னும் இரண்டு தொகுதிகளையும் 
'போன்றது. 

(8) மாப் பெயர் வகை: இது, திவாகரத்தின் விலங்கின் 
"பெயர்த் தொகுதியைப் போன்றது. 

(9) மரப் பெயர் வகை: இது, திவாகரத்தின் மரப் 
'பெயர்த் தொகுதி போன்றது. ் 

(10) ஒரு சொல் பல்பொருள் வகை: இது, திவாக 
சத்தின் பதினோராவது தொகுதியாகிய ஒரு சொல் பல்பொருள் 
பெயர்த் தொகுதியைப் போன்றது.
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நூற்பா 
திவாகரம் போலவே நூற்பாவால் (சூத்திர நடையால்) 

ஆன இந்நூலில் மொத்தம் 4121 நூற்பாக்கள் உள்ளன. 
ஏறக்குறைய 15,800 சொற்கள் வீளக்கம் பெற்றுள்ளன. 

முறை மாற்றம் 

பிங்கலத்தில் உள்ள *ஒரு சொல் பல்பொருள் வகை' என் 
னும் பத்தாம் பகுதிதான், இக்காலத்தில் உள்ள அகராதிகளைப் 
போல், ஒரு சொல்லுக்கு உரிய பல பொருள்களையும் கூறு 
கிறது. இப்பகுதியில் 1091 சொற்களுக்கு உரிய பொருள்கள் 
தரப்பட்டுள்ளன. பிங்கலர் இந்த 1091 சொற்களையும் அகராதி 
முறையில் அடுக்கிக் கூறாமல், தம் உள்ளம் போன போக்கில் 
முன்னும் பின்னுமாக வைத்திருந்தார். ஒரு சொல்லுக்குப் 
பொருள் காணவேண்டுமானால் அந்தச் சொல்லைப் பிங்கலரது 
அமைப்புமுறையில் உடனே கண்டுபிடிக்க முடியாது. முதலி 
விருந்து படித்துக்கொண்டு வரவேண்டும். எனவே, பிங்கலரது 

வைப்புமுறை வசதி இல்லாதது எனலாம். 

இக்குறையைப் போக்க, பிற்காலத்தில் பிங்கல நிகண்டை 

அச்சிட்ட சிவன்பிள்ளை என்னும் அறிஞர், 1091 சொற்களையும், 

௮-ஆ, க-கா என இக்கால அகரா திமுறையில் அடுக்கிப் 

பதிப்பித்துள்ளார். சான்றாக, முதல் மூன்று பாக்களையும் 

இறுதியில் உள்ள மூன்று பாக்களையும் காண்பாம் : 

[அகப்பா] 

(1) “புரிசையும் உள்ளுயர் நிலமும் அகப்பா.” 

[அகம்] 
(2) “மனமும் உள்ளும் மனையும் பாவமும் 

புவியும் மரப்போதுப் பெயரும் அகமே." 

- [அகலுள்] 
(8) “ஊரும் காடும்-அகலுள் ஆகும்.”
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[வை] 

(1089) வைக்கோலும் கூர்மையும் பகுதியும் வை எனல்.” 

் [வைகல்] 

(1090) தினமும் தங்கலும் தேரியின் வைகல்.” 

[வையம்] 

(109 1) - “உரோகிணி நாளும் பாரும் தேகும் 

ப ஏறும் ஊர்தியும் வையம் எனப்படும்.” 

மேல் உள்ள அகராதிமுறையான அமைப்பு முறை சிவன்” 
பிள்ளையவர்களின் கைவண்ணமாகும். படிப்பவரின் வசதியைக். 

கருதி, பிங்கலரது வைப்பு முறையை மாற்றிய சிவன் பிள்ளையின் 

துணிவு வியத்தற்குரியது. இம்முறையினால், எந்தச்: 
சொல்லுக்குப் பொருள் காணவேண்டுமாயினும் உடனே 
கண்டு பிடித்துவிடலாம். ் 

இந்த அகராதி வைப்புமுறை சிவன் பிள்ளையின். 
கைவண்ணமன்று ; பிங்கலரே அகராதிமுறையில் அமைத்தார் 
என்று . யாரும் சொல்ல  முடியாது--சொல்லக்கூடாது ; 
ஏனெனில், பழைய ஓலைச்சுவடிகள் பலவற்றிலும் அகராதி 
முறையில் நூற்பாக்கள் காணப்படவில்லை ; அதனால் என்க. 

நூற்பா ஒற்றூமை: 
திவாகரம் போலவே- பிங்கலமும் நூற்பா நடையால் 

ஆனது என்ற ஒற்றுமை ஒருபுறம் இருக்க,--திவாகரத்தில் 
உள்ள சில நூற்பாக்கள் போலவே. பிங்கலத்திலும் சில நூற் 
பாக்கள் உள்ளன. சான்றுகச் சில வருமாறு : 

(ஓர் - அறிவுயிர்) 
“உற்றறி புலனது ஒன்றே உடைமையின் 

மற்றைப் டல்லும் மரனும் ஓரறிவே.!!
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(ரதி வுமிர்) 
“உற்றறி புலனும், காவும் உடைமையின் 

அட்டையும் நந்துவும் போல்வ ஈரறிவே.'” 

(மூவறி வுயிர்) 
“உற்றறி புலன், நா, மூக்கும் உடைமையின் 

மூற்பெறு சிதல் எறும்பு இனைய மூவறிவே.”” 

நோலறி வுயிர்) 
"*உற்றுறி புலன், நா, மூக்கோடு, கண்ணும் 

பேற்ற வண்டும் ஞெண்டும் நாலறிவே."” 

(ஐயறி வுயிர்). 

உற்றறி புலன், கா, மூக்கொடூ, கண், சேவி 

மக்களும் மாவும் ஐந்தறி வினவே.”' 

(ஆறறி வுயிர்) 
“மனத்தோடு ஆறறி வினரே மக்கள் 

ஒருசார் விலங்கும் அதுபேறற் குரித்தே.” 

மேல் உள்ள ஆறு நூற்பாக்களும் திவாகரத்தில் 

உள்ளவை. இனி இதே கருத்துக்களைக் கூறும் பிங்கல நூத் 

பாக்களைக் காண்பாம்: ் 

(ari opr) 
“உற்றறி புலன து ஒன்றே உடைமையின் 

மற்றைப் புல்லும் மானும் ஓரறிவே." 

(ஈரதி வுயிர்) 
_ எதற்றறி புலனும், நாவும் உடைமையின் 

அட்டையும் நந்தும் போல்வ ஈரறிவே ” . 

த. ௮.௧க.-14 ்
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(மூவறி வுயிர்) 
“உற்றறி புலன், கா, மூக்கும் உடைமையின் 

முற்பேறு சிதல் எறும்பு ஆதி மூவறிவே." 

(நோலறி வுயிர்) 
““உற்றறி புலன், நா, மூக்கோட. கண்ணும் 

பெற்ற வண்ட ஜேண்டூ ஆதி நாலறிவின."' 

(ஐயறி வுயிர்) 
உற்றறி புலன், கா, மூக்கோடு, கண், சேவி 
மக்களும் மாவும் ஐயறி வினவே." 

(ஆறறி வுயிர்) 
“மனனோட ஆறறி வினரே மக்கள் 
ஒருசார் விலங்கும் அதுபேறற் குரித்தே.”' 

இவை ஆறும் பிங்கல நூற்பாக்களாகும். இந்த ஆறு 

பாடல்களைப் பொறுத்தமட்டும், எங்கோ ஒரு சொல் அல்லது 

ஓரிரு எழுத்துத் தவிர வேறு வேறுபாடு திவாகரத்திற்கும் 
பிங்கலத்திற்கும் இல்லையன்ஜோே ? 

பிங்கலத்தில் மேலும் பலவிடங்களில், திவாகர eri, 
பாக்களை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு, சில சொற் 
களையும் அடிகளையும் கூட்டியும் குறைத்தும் இடம் மாற்றியும் 
பூதுக்கியும் நூற்பாக்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். 

இதிலிருந்து, _ பொதுவாக முன்னோர் மொழியை-- 

சிறப்பாகத் தந்ைதயின் மொழியைப் போற்றவேண்டும் 
என்னும் மரபைப் பிங்கலர் பின்பற்றியுள்ளார் 'என்பது 

புலனாகும். அன்றியும், தந்தையின் சொத்தாகிய திவாகரத்தை, 
மைந்தனாகிய பிங்கலர் எப்படியும் கையாளலாம் போலும்!



௨. பியர் தெரியர நிகண்ருகள் 

திவாகரம், பிங்கலம் ஆகியவற்றின் காலம் எட்டாம் நூற் 
ரூண்டாகும் என்னும் முடிவை ஆராய்ச்சியாளர் சிலர் ஒத்துக் 
கொள்ளாமல் பத்தாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் பின்னுக்குத் 

உற. 2 னுககுது 
தள்ளிக்கொண்டு போகிருர்கள். 

இவ்விரண்டினையும் அடுத்துக் கிடைத்திருக்கும் நிகண்டு? 
கட்குள் காலத்தாலும் தரத்தாலும் முதண்மையுடைய 
சூடாமணி நிகண்டின்காலம் பதினாரும் நூற்றாண்டாகும் எனச் 
சிலர் ஆய்ந்து கூறியுள்ள முடிவை வேறு சிலர் ஒத்துக்கொள் 

ளாமல்,: பதினான்கு அல்லது பதின்மூன்றாம் நூற்ருண்டெனச் 
சில நூற்றாண்டுகள் முன்னுக்கு இழுத்துக்கொண்டு வருகின் 

றனர். 

எது எப்படியிருந்தபோதிலும், முன்னர்ப் புகழ் பெற் 
திருந்த திவாகரம்; பிங்கலம் ஆகியவற்றின் காலத்துக்கும், 

பின்னர்ப் புகழ்பெற்றிருந்த சூடாமணி நிகண்டின் காலத் 

துக்கும் நடுவில், இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டு காலமோ. 
அல்லது நான்கைந்து நூற்றாண்டு காலமோ-- அல்லது 
ஏழெட்டு நூற்றாண்டு காலமோ---அஃதாவது .ஒரு சில நூற் 

ரண்டு காலமாயினும் இடைவெளியிருந்திருக்கவேண்டும் 

என்பதை எவரும் மறுக்க முடியாது. இந்த இடைவெளிக். 
காலத்தில் பல நிகண்டுகள் தோன்றியிருக்கக்கூடும். . ஆனால்' 

அவை கிடைக்கவில்லை ; பெயர்களும் தெரியவில்லை; அந்தோ! 

அழிந்தொழிந்து மறைந்தன. ஆனால் சில நிகண்டுகள்மட்டும் 
சிறிதளவு சுவடுகள் விட்டுச் சென்றுள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர் 

அறிவித்துள்ளனர். சில சுவடுகள் வருமாறு : 

தொல்காப்பியச் சொல்லதிகாரத்தில் உரியியலின் இறுதி: 

விலுள்ள, 
“அன்ன பிறவுங் கிளந்த வல்ல- 

பன்முறை யாணும் பரந்தன வரு௨உம்
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உரிச்சொல் எல்லாம் போருட்குழை கூட்ட 

வியன்ற மருங்கின் இனைத்தேன வறியும் 

வரம்புதமக் கின்மையின் வழிஈனி கடைப்பிடித் 

தோம்படை யாணையிற் கிளந்தவற் நியலாற் 

பாங்குற வுணர்தல் என்மனார் புலவர்”” 

என்னும் . நூற்பாவின் உரையில் உரையாசிரியர் இளம் 

பூரணர், 

இருமை பெருமையும் கருமையும் செய்யும்,” 

“தொன்று என்கிளவி தோழிற்பயில்வு ஆகும்” 

என்னும் இரண்டு நூற்பாக்களை எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். 

இந்த இரண்டு பாக்களும் எந்த நூலிலிருந்து எடுத்தாளப் 
பட்டன... என்று கண்டுபிடிக்கமுடியவில்லை. பாக்களைப் பார்த் 
தால், ஏதோ நிகண்டு நூலைச் சேர்ந்தவையாகத் தெரிகின் 
per. ‘Quy என்னும் சொல்லுக்குப் பெருமை, கருமை: 
என இரு பொருள் உண்டு' என்பது முதற்பாவின் கருத்து. 
(தொன்று என்னும் சொல்லுக்குத் தொழிற்பயிற்சி என்னும் 
பொருள் உண்டு” என்பது இரண்டாவது பாவின் கருத்து. 
எனவே இவையிரண்டும், ஏதோ ஒரு நிகண்டின்--அல்லது-- 
எவையோ இரண்டு நிகண்டுகளின் ஒருசொல் பல்பொருள் 
தொகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவையாக இருக்கவேண்டும். 
இவ்விரு பாக்களும் இதுவரைக்கும் கிடைத்துள்ள எந்த 
திகண்டுகளிலும் இல்லையாதலின், பெயர் தெரியாது அழிந்து 
சிதைந்துபோன நிகண்டைச் சேர்ந்தனவே என்பது தெளிவு. 
இதந்த இரு பாக்களையும் எடுத்துக்காட்டிய இளம்பூரணர் பதி 
னோராம் நூற்றாண்டினர் எனச் சொல்லப்படுவ தால் அக்காலத் 

துக்கு முன்பே இவை எழுதப்பட்டிருக்கவேண்டும். 

அடுத்து, யாப்பருங்கலம் என்னும் யாப்பிலக்கண நூலின் 
விருத்தியுரையில் ஒரு சுவடு கிடைக்கிறது. யாப்பருங்கலத்தின் 
செய்யுளியலில் உள்ள
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*குறள்சிந் தின்னிசை நேரிசை பஃறொடை 

எனஜக் தாகும் வேண்பாத் தானே” 

என்னும் நூற்பாவின் உரையில், 'நேர்' என்னும் சொல்லுக் 
குரிய பொருள்களைப் பின்வருமாறு உரையாசிரியர் குறிப்பிட் 
டுள்ளார் ₹ 

**நேர் என்பது மாறுதற் கண்ணும், ஒத்தற்கண்ணும், தனிமைக் 

கண்ணும், மிகுதிக்கண்ணும், நுட்பத்தின்கண்ணும், சமனுதற்கண்ணும், 
உடம்படுதற்கண்ணும், பாதிக்கண்ணும், தலைப்பாட்டிள்கண்ணும், நிலைப் 
பாட்டின்கண்ணும், கொடைக்கண்ணும் நிகழும்”? 

அஃதாவது-.-நேர். என்னும்: சொல்லுக்கு, மாருதல், 
ஒத்தல், தனிமை, மிகுதி, நுட்பம், சமன், உடம்படுதல், பாதி, 
தலைப்பாடு, நிலைப்பாடு, கொடை எனப் பதினொரு பொருள்கள் 
சொல்லப்படும்--என்று உரையாசிரியர் அறிவித்துள்ளார். 

இந்தப் பதினொருபொருளும் ஏதேனும் ஒரு நிகண்டி 
லிருந்து எடுத்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கவேண்டும். அந்த 
நிகண்டு இன்னதென்று தெரியவில்லை. இதுவரைக்கும் 

கிடைத்துள்ள எந்த நிகண்டிலும் பதினொரு பொருள்கள் 

கூறப்படவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, திவாகர நிகண்டில், ் 

“உடன்படல், உவமை, ஒத்தல், நுட்பம், 
சமன், பாதி, மிகுதி, தலைப்பாடு, தனிமைஎன 
நிகழ்ந்த ஒன்பானும் கேர் என்: கிளவி” 

என ஒன்பது பொருள்களே கூறப்பட்டுள்ளன. இந்தப் 
பாவில் திவாகரரே *ஒன்பான்' (ஒன்பது) என எண்ணிக்கை 
யிட்டுச் சொல்லிவிட்டார். சூடாமணி நிகண்டிலோ, 

“Car, சமம், ஈதல், பாதி, 

நெடில், உடன்பாடு, நட்பம்”” 

என ஆறு பொருள்களே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பிங்கலம் 
போன்ற சில நிகண்டுகளிலோ நேர் என்னும் சொல் பேசப்
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படவேயில்லை. எனவே, யாப்பருங்கல விருத்தியுரையில் எடுத் 

துக்காட்டப்பட்டுள்ள.. பதினொரு பொருள்களையும் கூறும்" 

ஏதோ ஒரு நிகண்டு இருந்திருக்கவேண்டும். அது கிடைக்க 

வில்லை--அதன் பெயரும் தெரியவில்லை. . 

மற்றும், திவ்வியப் பிரபந்தத்தின் பெரிய விரிவுரையில் 
சிலவிடங்களில் சில நூற்பாக்கள் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன. 

அவற்றின் அமைப்பை நோக்குங்கால் அவை நிகண்டு நூற் 
பாக்களாகவே தெரிகின்றன. அவையும் எந்தெந்த நிகண்டு 

களைச் சேர்ந்தவை எனப் புலப்படவில்லை. 

மேலும், சென்னை அரசின் கீழைக்கலை ஓலைச்சுவடி 
நிலையத்தில், ஆசிரியர்பெயரும் நூலின்பெயரும் தெரியாத 

ஏதோ ஒரு நிகண்டின் ஆறுதொகுதிகள் மட்டும் உள்ளதாகச் 

சொல்லப்படுகிறது. அந்நிகண்டின் முதல் தொகுதி இல்லை 
யாம். முதல் தொகுதி இருந்திருந்தால் பெயர் தெரிந் 
திருக்குமே! அத்தொகுதி எப்படியோ கைநநருவிவிட்டிருக் 

கிறது. இரண்டாம் தொகுதியிலிருந்து ஆறுதொகுதிகள் 
உள்ளனவாம். இறுதித் தொகுதிகளும் காணப்படவில்லை 
யாம். இக்காலத்தில் புத்தகங்களின் முன் தாள்கள் சிலவும் 

பின் தாள்கள்சிலவும் கிழிந்து அகன்றுவிடுவதுபோல அக் 
காலத்தும் ஓலைச்சுவடி நூல்களின் முற்பகுதியும் பிற்பகுதியும் 
கெட்டுவிட்டிருக்கும் அல்லவா ? பதிற்றுப்பத்து” என்னும் 
சங்க இலக்கியத்தின் முதல்பத்தும் இறுதிப்பத்தும் இப்படித் 
தானே இழக்கப்பட்டுவிட்டன. _ இந்தநிலை மேற்குறிப்பிட்ட 
நிகண்டிற்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதந்நிகண்டு நூற்பா 
(சூத்திர) நடையில் உள்ள தாம். 

இவ்வாறு பல நிகண்டுகள் ஏற்பட்டும், அவை நன்கு 
போற்றிக் காக்கப்படாமையால் ஊர் பேர் தெரியா தபடி 
அழிந்துபேர்யின. எனவே, இப்பெயர் தெரியா நிகண்டுகள், 

திவாகரம் பிங்கலம் ஆகியவற்றின் காலத்துக்கும் சூடாமணி 
திகண்டின் காலத்துக்கும் நடுவிலுள்ள இடைவெளிக் காலத் 
தில் தோன்றியிருக்கக் கூடும் என்று ஆராய்ச்சியாளர் சிலர் 
கூறுகின் றனர், ஆனால், இப்பெயர் தெரியா நிகண்டுகள்
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அனைத்துமே திவாகரத்திற்கும் சூடாமணிக்கும் இடையில்தான் 
தோன்றின என்று அறுதியிட்டுக் கூறமுடியாது ; இன்னோ 
ரன்னவற்றுள் சில, ஆதிதிவாகரம் தோன்றி அழிந்துவிட்டது 

போல் சேந்தன் திவாகரத்திற்கு முந்தியும் தோன்றி மறைத் 
திருக்கலாம். மற்றும் தொல்காப்பியச் சொல்லதிகார-இளம் 
பூரணர் உரையிலிருந்து எடுத்துக்காட்டப்பட்ட 

“இருமை பேருமையும் கருமையும் சேய்யும்,” 

“தோன்று என்கிளவி தோழிற் பயில்வு ஆகும்” 

என்னும் இருநூற்பாக்களும், சிலர் கூறுவதுபோல் ஏதே 
ஒரு நிகண்டைச் சேர்ந்தனவாயிராமல், தொல்காப்பியம் 

போன்ற ஒரு மொழியிலக்கண நூலைச் சேர்ந்தனவாயும் 
இருக்கலாமே! 

ஆகக் கூடியும், பெயர் தெரியா நிகண்டுகள்சில, திவா 

கரத்திற்கு முந்தித் தோன்றி மறைந்ததுபோலவே, திவாகரத் 
திற்கும் சூடாமணிக்கும் உள்ள இடைக்காலத்திலும் தோன்றி 
மறைந்தன என்பதைத் தடையின்றி ஒத்துக்கொள்ளலாம். 
ஏனெனில், சூடாமணியைத் தொடர்ந்து சிறிதும் இடைவெளி 
யின்றிப் பலநிகண்டுகள் தோன்றியிருக்கும்போது, சூடா 
மணிக்கு முன்பும் திவாகரம், பிங்கலம் ஆகியவற்றைத் 
தொடர்ந்து சில அல்லது பல நிகண்டுகள் தோன்நியிருக்கத் 

தானேவேண்டும் ? அந்தக் காலத்தில் ஒவ்வொரு நூற்றாண் 
டிலும் தமிழறிஞர் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நிகண்டு செய் 
திருப்பர் போலும் |! இப்படிப் பார்த்தால், இப்போது கிடைத் 

திருக்கும் நிகண்டுகளைவிட, கிடைக்காமல் மறைந்துபோன 
நிகண்டுகளே மிகுதி என்பது தெளிவா கும். சிவசுப்ரமணியக் 
கவிராயர் என்னும் புலவர் தாம் இயற்றிய நாமதீப நிகண்டின் 
தற்சிறப்புப் பாயிரப் பாடல் ஒன்றில், இதற்குமுன் தோன்றி 

யுள்ள நிகண்டுகள் நூற்றுக்கணக்கானவை எனக் கருமித்தன 
மாகக் கணக்குப்போடாமல், ஆயிரக் கணக்கானவை---அதுவும் 

பல்லாயிரக் கணக்கானவை எனப் பரந்த அளவில் தாராளக் 

கணக்குப்போட்டுள்ளார். அந்தப் பாடல் வருமாறு :



184 தமிழ் அகசாதஇக் கலை 

“பல்லா யிரநிகண்டில் பண்டிதர்கள் சொன்னபோகருள் 

எல்லாம் எளிதாய் இனிதுணரக்--கல்லிடையூர் 

omen fa sg மணியன் கவிராசன் 
பன்னுதமிழ் நாம தீபம்.” 

இப்பாடலிலிருந்து, மறைந்துபோன நிகண்டுகளின் 

. அளவை உய்த்துணரலாம். கிடைத்திருக்கும் நிகண்டுகளில் 
ஏதேனும் ஒன்றையாயினும் எவரும் கல்லாத இந்த இருபதாம் 

நூற்றாண்டில்- கிடைத்திருக்கும் நிகண்டுகளின் பெயர்களைக் 

கூடப் பெரும்பாலான கல்விமான்கள் அறிந்திராத இந்த 

இருபதாம் நூற்றாண்டில்--நிகண்டுகள் என ஒருசார் கலை 

நூல்கள் உள்ளன என்பதையே மாபெருங் கல்வி வல்லுநர் 
களுள் பெரும்பாலோர் தெரிந்திராத இரங்கத்தக்க இந்த 

இருபதாம் நூற்றாண்டில், கிடைக்காமல் மறைந்துபோன 

நிகண்டுகளைப்பற்றிக் கவலைப்பட யார் இருக்கிறார்கள் ? 
அந்தோ காலமே! 

௩. நன்றால் 
திவாகரம், பிங்கலம் ஆகியவற்றிற்கும் சூடாமணி நிகண் 

டிற்கும் இடையில், நிகண்டு மாதிரியான ஓர் அமைப்பைத் 
தன்னகத்தே ஓர் உறுப்பாகக்கொண்ட ' நன்னூல் ' என்னும் 

ஒரு நூல் எழுந்தது. நல்ல நூல்--நன்மை தரும் நூல் 
ஆனதுபற்றி இது நன்னூல் எனப் பெயரிடப்பட்டது. தொல் 
காப்பியம் போலவே இஃதும் ஒரு மொழியிலக்கண நூலாம். 

ஆசிரியர் வரலாறு 

நன்னூலின் ஆசிரியர் பவணந்தியார் என்பவர். இவர் 
ஒரு சைனசமயத் துறவி, நூலின் தொடக்கத்தில் 

“பூமலி அசோகின் புனைநிழல் அமர்ந்த 
கான்முகற் ரோழதுகன் கியம்புவன் எழுத்தே” 

என அசோக நிழலில் அமர்ந்த அருகக் கடவுளை வழிபட் jj 
தலின் சைனர் என்பது தெளிவு. இவர் சனகை என்றனன்
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கப்படும் சனகாபுரம் என்னும் ஊரில் வாழ்ந்த சன்மதி என்னும் 
முனிவரின் மாணாக்கராவார். அதனால் இருவரும் அதே 
ஊரினர் எனக்கொள்ளலாம். இவர் தொண்டை மண்டலத் 
தில் உள்ள சனகாபுரம் என்னும் ஊரினர் என்று தொண்டை 
மண்டலசதகம் என்னும் நூலும், கொங்குமண்டலத்திலுள்ள 
சனகாபுரம் என்னும் ஊரினர் என்று கொங்குமண்டலசதகமும் 
கூறுகின்றன. இவற்றுள் எது உண்மையோ ? சீயகங்கன். 
என்னும் சிற்றரசனால் இவர் ஆ தரிக்கப் பெற்றவர். அவனது 
வேண்டுகோளின்படியே இவர் நன்னூலை எழுதினாராம் ! 

ஆசிரியரது வரலாற்றை நன்னூலின் முகப்பிலுள்ள 

“மலர்தலை உலகின் மல்கிருள் அகல 

இலகொளி பாப்பி யாவையும் விளக்கும் 
பரிதியின் ஒருதானாகி முதலீறு 
ஒப்பள வாசை மூனிலிகக் துயர்ந்த 

அற்புத மூர்த்திதன் அலர்தரு தன்மையின் 
மனவிருள் இரிய மாண்போருள் முழுவதும் 

மூனிவற அருளிய மூவ மோழியுளும் 
குணகடல் குமரி குடகம் வேங்கடம் 
எனுகான் கேல்லையின் இருந்தமிழ்க் கடலள் 
அரும்பொருள் ஐந்தையும் யாவரும் உணரத் 
தொகைவகை விரியிற் றருகேனத் துன்னார் 

இகலற நூறி யிருகில முழுவதும் 
தனதேனக் கோலித் தன்மத வாரணம் 
திசைதோறு நிறுவிய திறலுறு தோல்சீர்க் 
கருங்கழல் வேண்குடைக் கார்கிகர் வண்கைத் 
திருந்திய செங்கோல் சீய கங்கன் 
அருங்கலை வினோதன் அமரா பாணன் 

மொழிந்தன னாக முன்னோர் நூலின் 
வழியே ௩ன்னூல் பெயரின் வகுத்தனன் 
பொன்மதில் சனகைச் சன்மதி முனியருள்
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பன்னகுஞ் சிறப்பிற் பவணந்தி 
என்னு காமத்து இருந்தவத் தோனே” 

என்னும் சிறப்புப் பாயிரச் செய்யுளால் ஓரளவு உய்த்துணர 

லாம். 

ஆசிரியர் காலம் 

பவணதந்தியாரை ஆதரித்த சீயகங்கன், மூன்ருங் 
குலோத்துங்கச்சோழமன்னனின்கீழ் அடங்கியாண்ட ஒரு. 
சிற்றரசன். அச்சோழமன்னனது ஆட்சிக்காலம் கி. பி. 1178. 
முதல் 1216ஆம் ஆண்டுவரையும் ஆகும். எனவே, சீயகங்கன் 

காலமும் பவணந்தியார் காலமும் அதே அல்லது அதைத் 
தொடர்ந்த காலம் என்பது புலனாகும். ஆகவே, நன்னூல் 

எழுந்த காலம் பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி 
எனலாம். நன்னூலில் பிங்கலம் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதால் 
அதற்குப் பிற்பட்டது இஃது என்பதும் அறியற்பாற்று. 

நூலின் அமைப்பு 

நன்னூல் நூற்பா (சூத்திர நடையில் யாக்கப்பட்டுள்ளது. 
இப்போது உள்ள நன்னூலில் எழுத்ததிகாரம், சொல்லதி 
காரம் என இரு பகுதிகள் உள்ளன. இவற்றில் எழுத்திலக் 
கணமும் சொல்லிலக்கணமும் சொல்லப்பட்டுள்ளன. ஆனால், 
தன்னூலில் எழுத்ததிகாரம், சொல்லதிகாரம், பொருளதி 
காரம்,. யாப்பதிகாரம், அணியதிகாரம் என ஐந்து அதிகாரங்கள் 
இருந்ததாகவும், அவற்றில் எழுத்திலக்கணம், சொல்லிலக் 
கணம், பொருளிலக்கணம், யாப்பிலக்கணம், அணியிலக்கணம் 
என்னும் ஐந்திலக்கணங்கள் சொல்லப்பட்ட தாகவும் நன்னூல் 
உரையிலும் * பெரிய திருமொழித் தனியனிலும் ’ சொல்லப்பட்டிருக். 

ஐது. 

ஆனால், சைனர் சிலர், தொல்காப்பியம் போலவே 
தன்னூலும் எழுத்ததிகாரம், சொல்லதிகாரம், பொருளதி 
காரம் என்னும் மூன்று பிரிவுகளே உடையதெனவும், பொரு. 
ளதிகாரத்தில் தொல்காப்பியம் போலவே பொருளிலக்கணத்
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துடன் யாப்பிலக்கணமும் அணியிலக்கணமும் இணைத்துச்: 
சொல்லப்பட்டன எனவும் கூறுகின்றனர், எது உண்மை. 
யாயினும், முழு நன்னூலும் நமக்குக் கிடைக்கவில்லை என்பது: 
வரைக்கும் உறுதி. 

நூலின் முதற்பகுதியாகிய எழுத்ததிகாரத்தில் எழுத்தியல்,. 
ப.தவியல், உயிரீற்றுப்புணரியல், மெய்யீற்றுப்புணரியல், உருபு 
புணரியல் என்னும் ஐந்து இயல்கள் உள்ளன. இரண்டாவ: 
தாகிய சொல்லதிகாரத்தில் பெயரியல், வினையியல், பொது 
வியல், இடையியல், உரியியல் என ஐந்து இயல்கள் உள்ளன. 

பொதுவாகச் சொல்லதிகாரத்தில், சிறப்பாக இடையியல்-- 
உரியியல்களில்தான் சொற்பொருள் பற்நிய நிகண்டுக்கூறு 
அமைந்துகிடக்கிறது. அது வருமாறு : 

நிகண்டுப் பகுதி 

இடையியலில்---ஏ, ஓ, என, என்று, உம், என்றா, எனா,. 
ஒடு, தில், மன், மற்று, கொல், தெய்ய, அந்தில், ஆங்கு, 
அம்ம, மா, மியா, இக, மோ, மதி, அத்தை, இத்தை, வாழிய, 

மாள, ஈ,யாழ, யா, கா, பிற, பிறக்கு, அரோ, போ, மாது, 

இகும், சின், குரை, ஓரும், போலும், இருத்து, இட்டு, அன்று, 

ஆம், தாம், தான், கின்று, நின்று, முதலிய இடைச் சொற். 

கட்கு உரிய பொருள்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக் 
காட்டாக, ஏ, ஓ என்னும் இடைச் சொற்களின் பொருள்களைக். 
காண்பாம் : 

(ஏகார இடைச்சொல்) 

“பிரிநிலை வினாஎண் ஈற்றசை தேற்றம் 

இசைகிறை என ஆறு ஏகாரம்மே, 
து அ, 

:.. (ஓகார இடைச்சொல்) 

“ஒழியிசை வினாச்சிறப்பு எதிர்மறை தெரிநிலை 
கழிவு அசைநிலை பிரிப்பு என எட்டு ஓவே”' 

என்பன நன்னூற்பாக்கள், அஃதாவது--ஏ என்னும் சொல்: 
பிரிநிலை, வினா, எண், ஈற்றசை, தேற்றம், இசை நிறை என
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பொருள்கள் உடையதாம். ஓ என்னும் சொல் ஒழியிசை, 

BF at, எதிர்மறை, தெரிநிலை, கழிவு, அசை நிலை, பிரிப்பு 
ஏன எட்டுப் பொருள்கள் உடையதாம். இவ்வாறே மற்றச் 

சொற்களின் பொருள்களையும் நன்னூலில் காண்க. இந்த 
இடையியல், திவாகரத்திலுள்ள ஒரு சொல் பல்பொருள் 

"பெயர்த்தொகுதியைப் போன்ற அமைப்புடையதாகும். 

அடுத்த உரியியலில், திவாகரத்தில் உள்ளாங்கு, ஒரு 
பொருள், பல்பெயர்த்தொகுதி, ஒருசொல் பல்பொருள் பெயர்த் 
தொகுதி, பல் பொருள் கூட்டத்து ஒருபெயர்த்தொகுதி 
என்னும் மூன்று வகைக் கூறுகளும் சுருங்கிய அளவில் 
உள்ளன. 

உரியியலின் தொடக்கத்தில் ஓரறிவுயிர், ஈரறிவுயிர், மூவறி 
வுயிர், நாலறிவுயிர், ஐயறிவுயிர் ஆகியவை இன்னின்னவை 

- என விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

“புல்மரம் முதல உற்றறியும் ஓரறிவுமிர்,* 
“முரள் நந்து ஆதி நாவறிவோடூ ஈரறிவமிர்,'? 

“சிதல் எறும்புஆதி மூக்கறிவின் மூவறிவுயிர்,'* 

“தும்பி வண்டு ஆ தி கண்ணறிவின் காலறிவுயிர், * 

“வானவர் மக்கள் நரகர் விலங்கு புள் 

ஆதி சேவி யறிவோடூ ஐயறிவுயீரே.”' 

என்பன நூற்பாக்கள். ஆருவது அறிவைப் பற்றிப் 
பவணந்தியார் ஒன்றுமே கூறவில்லை. இந்தப் பகுதி திவா 
கரத்தில் பல்பொருள் கூட்டத்து ஒரு பெயர்த் தொகுதியில் 
அமைக்கப்பட்டுள்ள து. 

மேற்கொண்டு உரியியலில் ஒரே பொருளைக் குறிக்கும் பல 
“பெயர்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. மிகல் என்னும் ஒரு பொருளைக் 
குறிக்க ஆறு பெயர்கள் உள்ளனவாம்:
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“சால, உறு, தவ, ஈனி, கூர், கழி, மிகல், 

என்பது நூற்பா. அடுத்து, சொல் என்னும் ஒரு பொருளைக் 
குறிக்கப் பதினாறு பெயர்கள் உள்ளனவாம் : 

மாற்றம், நுவற்சி, செப்பு, உரை, கரை, நொடி, இசை, 

கூற்று, புகறல், மொழி, கிளவி, விளம்பு, அறை, 

பாட்டு, பகர்ச்சி, இயம்பல், சோல்லே ” 

என்பது நூற்பா. அடுத்து, ஓசை என்னும் ஒரு பொருளைக் 
குறிக்க இருபத்திரண்டு பெயர்கள் உள்ளனவாம் : 

“மூழக்கு, இரட்ட, ஒலி, கலி, இசை, துவை, பிளி௰,. இரை, 
இரக்கு, அழுங்கு, இயம்பல், இமிழ், குளிற, அதிர், குரை, 

கனை, சிலை, சும்மை, கேளவை, கம்டலை, 

அரவம், ஆர்ப்போட, இன்னன, ஓசை” 

என்பது நூற்பா. இந்தப் பகுதி ஒருபொருள் பல் பெயர்த்: 

தொகுதி என்னும் பிரிவைச் சேர்ந்தது. 

மேலும் உரியியலில் ஒரு சொல்லுக்கு உரிய பல பொருள் 

களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கடி என்னும் ஒரு சொல்லுக்குப். 

பதின்மூன்று பொருள்கள் உரியனவாம். அவை: 

கடி யென் கிளவி, காப்பே, கூர்மை, 

விரையே, விளக்கம், அச்சம், சிறப்பே, 

விரைவே, மிகுதி, புதுமை, ஆர்த்தல், 

வரைவே, மன்றல், கரிப்பின், ஆகும்” 

என்பது நூற்பா, இந்தப் பகுதி ஒரு சொல் : பல்பொருள் 

பெயர்த்தொகுதி என்னும் பிரிவைச் சேர்ந்ததாகும். 

இன்னும் உரியியலில், உயிர்ப்பொருள்களின் பண்புகள், 

உயிரல்பொருள்களின் பண்புகள் போன்றனவும் சொல்லப்பட் 

டுள்ளன. ஆகக்கூடியும் நன்னூலில் நிகண்டுக் கூறு (அம்சம்
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மிக மிகச் சுருங்கிய அளவிலேயே உள்ளது. ஆசிரியர்' 

பவண ந்தியார், *(மொழியிலக்கண நூலாகிய இத்நன்னூவில் 

எல்லாச் சொற்களையும் பற்றிச் சொல்விக்கொண்டிருக்க முடி 

யாது; அவற்றை யெல்லாம் பிங்கலம் முதலாகிய நூல்களில் 

விரிவாகக் கண்டு கொள்க என உரியியலின் இறுதியில் கூறி 

மிருப்பது ஈண்டு மீண்டும் நிணவு கூரத் தக்கது. 

நன்னூலின் ஆட்சி 

நன்னூல் எழுந்ததும் தொல்காப்பியத்தின் இடத்தைத் 
தான் பிடித்துக்கொண்டது. தொல்காப்பியத்தினும் சுருக்கமும் 
தெளிவும் நோக்கியும், பிற்காலத்து மொழி நடைக்கு ஏற்ற 
இலக்கணமுடிவுகள் அமைந்துள்ளமை கருதியும் மக்கள் 
நன்னூலையே மிகுதியாகக் கையாளத் தொடங்கினர். 
நன்னூல் பயின்ற பின்னரே தொல்காப்பியம் என்ற நிலை 
ஏற்பட்டது. நன்னூலின் ஆட்சி பெருகவே, மயிலைநாதர், 
ஆண்டிப்புலவர், சங்கரநமச்சிவாயர், சிவஞான முனிவர் 
முதலிய புலவர் பெருமக்களால் நன்னூலுக்கு உரைகள் 
எழுதப்பட்டுப் பலராலும் பயிலப்பட்டன. உரைகளின் எண் 
ணிக்கையைக் கொண்டே ஒரு நூலின் ஆட்சியும் மாட்சியும் 
புலப்படுமே ! 

௪, சூடாமணி நிகண்டு 

திவாகரம், பிங்கலம் என்னும் இரண்டுக்கும் அடுத்தபடி 
யாக, கிடைத்திருக்கும் நிகண்டுகளுள் காலத்தாலும் தகுதி 
யாலும் முதன்மை பெறுவது சூடாமணி நிகண்டு. இந்திகண்டு 
எழுந்ததும் திவாகரமும் பிங்கலமுங்கூட மங்கத் தொடங்கி 
விட்டன. சூடாமணிக்குப் பின்னர்ப் பற்பல நிகண்டுகள் 
தோன்றியும், அவற்றுள் ஒன்றாலும் சூடாமணியின் இடத்தைப் 

அிடிக்கமுடியவில்லை. அந்த அளவுக்கு இத்திகண்டு பிற்காலத்த 
-வரால் பெரிதும் பயிலப்பட்டது. நிகண்டு என்றால் சூடாமணி 
தோன் - நிகண்டு படித்தவர் என்றால் சூடாமணி படித்தவர்தாம்
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என்று பொருள்கொள்ளும் அளவுக்கு இந்நிகண்டு தமிழ் 
மக்களிடையே மிகவும் பரவி மிளிர்ந்தது. 

பேயர்க் காரணம் 

சூடாமணி என்பது, தலையில் அணியும் ஒருவகை அணி 
பின் (நகையின்) பெயராம். மற்ற உறுப்புக்களில் அணியும் 

அணியினும்--மணியினும் தலைமேல் அணியும் மணியணி 
மிகவும் சிறப்புடைத்து. எனவே, அணிகளுக்குள் சிறந்த 

தலைமணியான சூடாமணியைப் போல, திகண்டுகளுக்குள் 

தலைசிறந்தது இந்நூல் என்னும் கருத்தில் இஃது சூடாமணி 
நிகண்டு என அழைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும். தலைமணியாகிய 
.சூடாமணியைச் சூளாமணி என அழைக்கும்வழக்கம் இருப்பது 
போல, சூடாமணி நிகண்டைச் சூளாமணி நிகண்டு என 

அழைக்கும் ஒருசார் வழக்கமும் உண்டு. இந்நிகண்டு பன்னி 

சண்டு தொகுதிகளை உடையதாதலின், (சூடாமணி பன்னி 
சண்டு நிகண்டு' என்றும் இதனை அழைப்பதுண்டு. 

ஆசிரியர் வாலாறு 

சூடாமணி நிகண்டின் ஆசிரியர் (மண்டல புருடர்? 
என்பவர். இவர் “மண்டல புருடோத்தமன்” என்றும் சில 

அவடிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். ஆனால் இவர் தாமே 

எழுதிய தற்சிறப்புப்பாயிரப் பாடலில் தம்பெயர் *மண்டலவன்” 
எனக் கூறிக்கொள்கிறுர். ஆசிரியர், மண்டல புருடன் என்னும்: 

தம் பெயரைத் தற்கூச்சத்தால் சுருக்கி, மண்டலவன் எனக் 

கூறிக்கொண்டிருக்கலாம். 

இவர் தொண்டைநாட்டில் உள்ள பெருமண்டூர் என்னும் 

ஊரினர் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். ஆனால் தமது ஊர் 

வீரை (வீரபுரம்) என்று ஆசிரியரே சூடாமணி நிகண்டில் பல 

விடங்களில் கூறியுள்ளார். அரும்பொருள் விளக்க நிகண் 

டிலும் 4 வீரை மண்டலவன்' எனச் சுட்டப்பட்டுள்ளார். இவர் 

சைனம் எனப்படும் சமண சமயத்தினர்; குணபத்திரன் 

என்னும் சமண சமயப் பெரியாரின் மாணவர்; கிருட்டிண



192 தமிழ் அகராதஇக் கலை 

ராயன் என்னும் . அரசனால் ஆதரிக்கப் பெற்றவர். இந்த 

உண்மைகளை யெல்லாம், சூடாமணி நிகண்டின் முகப்பில்: 

ஆசிரியரே பாடியுள்ள தற்சிறப்புப்பாயிரப் முடல்களைதல் 

அறிந்துகொள்ளலாம். அந்தப் பாடல்கள் வருமாறு: 

(1) “போன்னுகன் மணியும் முத்தும் 

புனைந்த மூக்குடை நிழற்ற 
மின்னுபூம் பிண்டி நீழல் 

வீற்றிகும் தவனை வாழ்த்தி 
மன்னிய கிகண்ட சூடா 

மணியேன ஒன்று சோல்வன் 

இங்ரிலந் தன்னின் மிக்கோர் 
யாவரும் இனிது கேண்மின்.” 

(8) “பூமலி அசோகின் நீழல் 

போலிந்தஎம் அடிகள் முன்னாள் 

ஏமமா முதனூல் சோல்லக் 
கணதரர் இயன்ற பாவால் 

தாமோரு வழிநால் சோல்லச் 

சார்புநூல் பிறகுஞ் சோல்லத் 
தோமிலா மூன்று நூலும் 

துவமேன உதித்த வன்றே.” 

(3) *அங்கது போய பின்றை 

அலகில் நூல் பிறந்த மற்றும் 
சேங்கதிர் வரத்தில் தோன்றும் 

திவாகரர் சிறப்பின் மிக்க 
பிங்கலர் உரைகாற் பாவில் 

பேணினர் செய்தார் சேர 

இங்கிவை யீரண்டூங் கற்க 
எளிதல என்று சூழ்ந்து '?
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(4) “சொல்லொடு போருள் உணர்ந்தோன். 

‘ சோதிட நீதி வல்லோன் 
நல்லறி வாளன் எங்கள் 

நறுங்குன்றை ஞான மூர்த்தி 

பல்லுயிர்க் கோருதா யாகும் 

பரமன்மா முனிவன் மேய்க்நூல் 

வல்லுகர் வல்லார்க் கெல்லாம் 
வரையறத் தரையில் வந்து!” 

(5) “பரிதிஒன் றுதயம் சேய்து 

... பங்கயம் அநேக கோடி 

ECS மலர்வித் தேன்ன 

மூகமுடன் அக மலர்த்தி 

மருவுமுத் தமிழை முன்னாள் 
-. வளர்த்த பாண்டியனே போலக் 

கருதிய வேல்லாக் தந்து 
கவிமணி மாலை சூடி ”” 

(6) ௩சேகமெனும் பளிங்கு மாடத் 
திகிரி வேந்தரையே போலப் 

புகழேனும் பஞ்சி சேர்த்திப் 
போலிவுறு பேரத் தாணி 

மகிழ்குண பத்திரன் எங்கள் 
வழித்தேய்வம் போல்வான் சோல்ல 

இகபரம் இரண்டும் வேண்டி ் 

இயலிசை வல்லோர் கேட்ப ” 

(7) . 4 விரவிய தேவர் மக்கள் 
= விலங்கொடு மரம் இடம் பல் 

போருள்செயும் வடிவு பண்பு 
... போற்றிய செயல் ஒலிப்பேர் 

5H H— 13 ்
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ஒருசோல்பல் பொருளி னோடும் 
உரைத்தபல் பெயர்க்கூட் டந்தான் 

வருமுறை திவாகரம் போல் 

்.... வைத்துப் பிங்கலந்தை தன்னில் ” , 
(8) [1] ஒருங்குள போருளும் ஓர்ந்திட்டு 

- உரைத்தனன் விருத்தம் தன்னில் 
இருந்தவை ஈ௩ல்லோர் குற்றம் 

இயம்பிடார் என்ப தேண்ணித் 

திருந்திய கமல வூர்தி 
திருப்புகழ் புராணம் சேய்தோன் 

பரந்தசீர்க் குணபத் திரன்தாள் 
பணிக்தமண் டலவன் றனே.” 

மேலுள்ள பாடல்களால்;---ஆசிரியரின் பெயர் மண்ட 
லவன் (மண்டல புருடர்) என்பதும், அவர் அசோகநிழலில் ' 
அமர்ந்திருக்கும் அருகக்கடவுளை வணங்கும் .சமணசமயத் 
தினர் என்பதும், திருப்புகழ் புராணம் என்னும் நூலொன்றும் 
இயற்றியவர் என்பதும், குணபத்திரரின் மாணாக்கர் (சீடர்) 
என்பதும், இயற்றிய நூலின்பெயர் சூடாமணிநிகண்டு 
என்பதும், திவாகரருக்கும் பிங்கலருக்கும் காலத்தால் பிற்பட் 
டவர் என்பதும், குணபத்திரர் கட்டளையிட்டதாலும், மேலும் 
சிலர்... கேட்டுக்கொண்டதாலும் சிறப்பாகத் திவாகர அமைப் 
பைப் பின்பற்றியும், ஓரளவு பிங்கலத்தையும் தழுவியும். சூடா 
மணியை இயற்றினார் என்பதும் நன்கு புலனாகும். 

இப்பாடற் பகுதியில் மண்டல புருடர் தம் ஆசானாகிய 
குணபத்திரரை மிகவும் புகழ்ந்து பேசியுள்ளார் : குணபத்திரர் 
குன்றை என்னும் ஊரினராம்; ஞாயிறு போல் தோன்றி 
நன்மை செய்பவராம் ; பாண்டியரே : போல் தமிழ் வளர்ப் 
பவராம் ; ஞான. அரசாட்சி புரிபவராம் ; சோதிடநூல் வல்ல: 
வராம்--இவ்வாறெல்லாம் புகழ்ந்து மண்டலபுருடர் தம். 
ஆசானன்பை (குரு பக்தியை) வெளியிடுகிருர். இக்காலத் 
தாரிடம் இத்தகைய நன்றியுணர்வு உண்டா ?'
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மற்றும் மண்டலபுருடர், சூடாமணியின் பன்னிரண்டு. 
தொகுதிகளின் இறுதியிலும், இத்தொகுதியைச் சேர்ந்த 
இத்தனை பாடல்களும் இன்னார் மாணாக்கராகிய இன்னர் 

எழுதியவை என்று அறிவிக்கும் வாயிலாகத் தம்மையும் தம். 
ஆசானையும் குறிப்பிட்டுள்ளார். அப்பாடற் பகுதிகள் வருமாறு: 

 புனைகுண பத்திரன்தாள் போற்று மண்டலவன் ரனே."” 

“ குறுநறுங் குன்றை வேந்தன் குணபத்திரன் தந்த நோன்மை 
தருநேறி கோற்கும் வீரை தழைத்த மண்டல வன்றானே.”' 

** வருமுறை யுரைத்தான் வீரை மன்னன் மண்டலவன்றானே.” 

4 நிரப்படுங் குணபத்திரன் தாள் நித்தலும் போற்றி சேய்து . 

விருப்புறு.விரத சீலன் வீரை மண்டலவன் சேய்தான்." 

எமன்னு சீர்க் குணபத்திரன் தாள் வணங்கும் மண்டலவன் 
் ; றானே. 

.* இகலிலாக்குணபத்திரன்றன் இரு சாண் இதயம் வைத்தோன் 
மிகுபுகழ் புனையா நின்ற வீரை மண்டலவன் செய்தான்.” 

* குணபத்திரன் தாள் 
நிற்றலும் வணங்கி நீதி நிறுத்த மண்டல வன்றானே.” 

எதேங்கிய புகழான் குன்றைக் குணபத்திரன் திருத்தாள் போற்றி 

வீங்கு£ீர்ப் பழனஞ் சூழ்ந்த வீரை மண்டலவன் செய்தான்,” 

“ மைம்முகிற் குணபத்திரன் தாள் வணங்கு மண்டலவன்றானே." 

1 அறந்தரு குணபத்திரன் தாள் அணேனச் சாண மானோன் 
். மறந் தலைப்படாத வீரை மன்னன் மண்டலவன் செய்தான்.” | 

சொன்னவன் குணபத்திரன் தாள் சூடமண்டலவன்றானே.” 

4 திருக்கிளர் குணபத்திரன் தாள் சென்னியில் சூடிக்கோண்: 

மருக்கிளர் போழில்சூழ் வீரைமன்னன் மண்டலவன் தானே.” 

”



196 தமிழ் அகரா.இிக் கலை 

இப்பாடற் பகுதிகளால், குணபத்திரரது ஊர் குன்றை 

என்பதும் மண்டலபுருடரது ஊர். வீரை என்பதும் புலப்படும். 
குன்றை என்பது குன்றையூர். வீரை என்பது :வீரபுரம். 

இவை: தொண்டைதநாட்டைச் சேர்ந்தவை. வீரைமண்டலவன் 
என ஆசிரியர் அடிக்கடி சொல்லியிருப்பதிலிருந்து,--பெயரோடு 
ஊரையும் இணைத்துச்சொல்லும் வழக்காறு அன்றும் உண்டு 
என்பது விளங்குவதோடு, ஆசிரியரின் ஊர்ப்பற்றும் விளங்கும். 
இந்த ஊர்ப்பற்று இருந்திரா விட்டால், ஆசிரியரின் ஊரை 
அறிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு இன்று கிடைக்காதல்லவா ? 
“மேலும், நீர்வள ம்-- நிலவளம்--பொழில்வளம் எல்லாம் 
செறிந்த வீரை என ஆசிரியர் தம் ஊரைப் கழ்த்திருப்பது 
சண்டு குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆசிரியரது ஊராகிய வீரைக்குப் பெருமண்டூர் என்னும் 
வேறு செயரும் உண்டு எனச் சிலர் கூறுகின்றனர். இந்த 

வீரை தொண்டை மண்டலத்தில் உள்ளதென்பதில் ஐயமில்லை. 

ஏனெனில், ஆசிரியர் தொண்டைமண்டலத்தைச் சேர்ந்தவர் 
எனத் ' தொண்டைமண்டல்சதகம் என்னும் நூல் பின்வரு 

மாறு கூறுகிறது : 

“நிகண்டு சூடாமணி தானுரைத்த மண்டலவன் 

குடிகொண்டது நீள்தோண்டை மண்டலமே.”' 

மற்றும், ஆசிரியர் தம் ஆசானைக் குன்றை வேந்தன் 
எனக் குறிப்பிட்டுள்ளமையும், தம்மை வீரை மன்னன் என 
மூன்று இடங்களில் கூறிக்கொண்டுள்ளமையும் : ஈண்டு 

உணர்தற்பாலன. வேந்தன், மன்னன் எண்றுலி என்ன ? 

-குணபத்திரரும் மண்டலபுருடரும் குன்றை, வீரை ஆகிய 
ஊர்களை ஆண்ட குறுநில மன்னர்களாய் இல்லாவிடினும், 
அக்காலத்தில் இருந்த கிராம ஆட்சி முறையில், அவ்வவ்வூர் 
களின் ஆட்சித் தலைமைப். பொறுப்பாயினும் * இவர்களிடம் 
இருந்திருக்கவேண்டும். அல்லது,” சமயத்துறையில்---சல்வி) 
கலைத்துறையில்: அவ்வவ்வூர்களில் இவர்கள் . முதன்மையும் 
தலைமையும் பெற்றிருக்கவேண்டும் ; அஃதாவது. aoe சக்கர
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வர்த்தி--பாவேந்தர் என்ற அளவில் இவர்கள் தலைசிறந்து 
விளங்கியிருக்கவேண்டும். மேலும், தமிழ் நாட்டில் சமண 
சமயம் தலைவிரித்தாடிய அந்தக்காலத்தில், ஊர்களில் சமயத் 
தலைவர்களின் செல்வாக்கே மேலோங்கி யிருந்தது என்னும் 
உண்மையும் ஈண்டு நினைவுகூரத் தக்கது. மற்றும், அண்மைக் 
காலம் வரையுங்கூட; உலகம் முழுவதுமே சமயத்தலைவர்களே 
அரசர்க்குமேல் அரசராக உலகை ஆட்டிப் படைத்தனர் 
என்ற வரலாற்றுக் குறிப்பும் ஈண்டு ஒப்பு நோக்கற்பாலது. 

ஆசிரியரின் காலம் 

ஆசியர் முண்டலபுருடர் வாழ்ந்த காலத்தைக் கணக். 

கிடுவது ஒரு சிக்கலான செயலாகத் தோன்றுகிறது. நீந்தத் 
தெரியாமல் தண்ணீரில் மூழ்கித் தத்தளிப்பவனுக்கு ஒரு: சிறு 
துரும்பும் தெப்பமாகத் தென்படுவதுபோல், சூடாமணியில் 
உள்ள ஒரு குறிப்பு, ஆசிரியரின் காலத்தை ஒரு தோற்றமாக 

(உத்தேசமாக)க் கணிக்க உதவுகிறது: 

சூடாமணியின் ஒன்பதாவது: தொகுதியாகிய செயல் 

பற்றிய பெயர்த்தொகுதியின் பத்தாவது செய்யுளில் 

கிருட்டிண ராயன்" என்னும் மன்னன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளான். 

* கொடைமடம் ? என்பதற்கு விளக்கம் கூறவந்த மண்டல 

புருடர், கிருட்டிணராயன் கைபோல் வரையறை யில்லாமல் 

வாரி வழங்குவதற்குத்தான் கொடைமடம் என்று பெயர் எனக் 

கூறியுள்ளார். அச்செய்யுளின் முதல் மூன்று அடிகளிலும் 

அம்மன்னனைப் புகழின் உயர் எல்லையில் நிறுத்திச் சிறப்பித் 

துள்ளார் : 

இதோ அந்தப் பாடல்: 

* படைமயக் குற்ற போதும் 

படைமடம் ஒன்றி லாதான் 
மடை/செறி கடகத் தோளான் 

மதிக்குடை மன்னர் மன்னன்
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கெடிமன்னர் வணங்குத் Siler test 

கிருட்டிண ராயன் கைபோல் 

'கொடைமடம் என்று சோல்ப 

வரையாது கொடுத்த லாமே.” 

இந்தப் பாடலில் கூறப்பட்டுள்ள கிருட்டிணராயன் 

எந்தக் கிருட்டிணராயன் என முடிவு கட்டுவது எளிதன்று”. 
- இந்தப் பெயரில் பல மன்னர்கள் இருந்ததாகத் தெரிகிறது. 
விசய நகரம் ஆண்டவர் ஒருவர் தொண்டை மண்டலத்துச் 

சிற்றரசர் ஒருவர்--இரண்டாம் விக்கிரமாதித்தச் சோழனுக்கு 
தட்பரசர் ஒருவர்---இராட்டிர கூடத்தை ஆண்டவர் ஒருவர்-- 
செஞ்சியை ஆண்டவர் ஒருவர்--இப்படியாக இந்தப் பெயரில் 
பல மன்னர்கள் கூறப்படுகின்றனர். மண்டலபுருடரை ஆதரித் 
தமையால் சூடாமணியில் நன்றி பாசகட்டப்பட்டுள்ள மன்னர் 
இவர்களுள் யாரோ ? 

சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதிகின் பதிப் . 
யாசிரியா, மண்டல புருடர் பதினாறும் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி 

வில் வாழ்ந்தவர் என்றும், ஒரு தோற்றம் கி. பி, 1520ஆம் 
ஆண்டு, வாக்கில் சூடாமணி திகண்டு தோன்றி யிருக்கலாம் 

என்றும் கூறியுள்ளார். அப்படியென்றால்: பதினாராம் நூற்றாண் 
4.60 விசயநகரத்தில் அரசு செலுத்திய *இராயர்” காலத்த 

வராகக் கொள்ளல் வேண்டும். 

மண்டல புருடர் சூடாமணியில் பன்னிரண்டாம் தொகுதி 
வின் தொண்ணூரும் செய்யுளில், பன்னிரண்டாம் நூற்ருண் 
இல் வாழ்ந்த பாற்கரர் என்பவர் இயற்றிய *பாற்கரம்” என்னும் 
கணித நூலைக் குறிப்பிட்டுள்ளார் : 

* குணகாரம் பரியச்சக் தான்' குறித்த பாற்காமே மூலம்.” 

என்பது அப்பாடற் பகுதியாம். இதனால்; மண்டல .புருடர் : 
பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டிற்குப் பிற்பட்டவர் என்பது மட்டும் 
உறுதி; இதுபோலவே, பதினாராம் நூற்றாண்டிற்கு உட்பட்டவர் 
என்பதும் உறுதி,
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நூலின் அமைப்பு 

தொகுதியும் பாடலும் 

சூடாமணி திவாகரம் போலவே பன்னிரண்டு தொகுதி 
கள் உடையது. அவையாவன :-- ் 

1. தேவப் பெயர்த் தொகுதி பாடல்கள் .... 98 

2. மக்கட் பெயர்த் தொகுதி ர 06 

8. விலங்கின் பெயர்த் தொகுதி ச . 78 

4. மரப் பெயர்த் தொகுதி ” ww 68 
8. இடப் பெயர்த் தொகுதி ் 9 68 

,6. பல்பொருள் பெயர்த் தொகுதி we BO 

7 செயற்கை வடிவப் பெயர்த் தொகுதி ,, cae 76 

8. பண்பு பற்றிய பெயர்த் தொகுதி ஸு டக 

9. செயல் பற்றிய பெயர்த் தொகுதி :,, see 67 

10. ஒலி பற்றிய பெயர்த் தொகுதி ல் வடலி 

11, ஒரு சொல் பல்பொருள் பெயர்த் தொகு +310 

12. பல்பெயர்க் கூட்டத்து 
ஒரு பெயர்த் தொகுதி. 7 வட்டிக் 

தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையில் சூடாமணி திவாகரத்தை 

ஒத்திருப்பதல்லாமல், தொகுதிகளின் பெயர்களிலும் ஒத்திருப் 

பது காண்க, சூடாமணியைத் திவாகரத்தின் விரிவான மறு . 

பதிப்பு என்று கூறலாம். இதன் பன்னிரண்டு தொகுதிகளிலும் 

மொத்தம் 1189 செய்யுட்கள் உள்ளன. ஆசிரியர் தம்மைப் 
பற்றிக் கூறியுள்ள தற்சிறப்புப் பாயிரப் பாடல்கள் எட்டையும் 

சேர்த்தால் மொத்தம் சூடாமணியின் பாடல்கள் 1197 ஆகும். 

ஆறுமுக நாவலர் பதிப்பில் மொத்தம் 1197 செய்யுட்கள் 

காணப்படுகின்றன. ஆனால் பழைய பாடல் ஒன்று, சூடாமணி 

யின் மொத்தச் செய்யுட்கள் 1125 என்றே கூறுகிறது. 

ஒரு பழம் பாடலில் 1125 செய்யுட்கள் எனக் கூறப்பட் 

டிருப்பதையும், ஆறுமுக நாவலர் பதிப்பில் 1197 செய்யுட்கள்
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இருப்பதையும்--அஃதாவது 72 செய்யுட்கள் மிகுதியாக இருப் 

பதையும் கண்ட சிலர், பிற்காலத்தில் யாரோ 72 செய்யுட்களைப் 

புதிதாகப் பாடி. இடைச் செருகலாகச் சேர்த்துவிட்டிருக்க 

வேண்டும் எனக் கூறுகின்றனர். ் ் 

எதை நம்புவது ? 1125 செய்யுட்களே என முடிவுகட்டும் 
பழம் பாடலை எழுதியவர் தவறாகக் கணக்கிட்டிருக்கக் கூடா தா? . 
அவருக்குக் கிடைத்த ஓலைச்சுவடியில், ஆங்கொன்றும் 
ஈங்கொன்றுமாக 72 செய்யுட்கள் விடுபட்டிருக்கக் கூடாதா ? 
ஓலை காணாமற் போவதும் செல்லரித்துப் போவதும் இயற்கை 
தானே | 

சூடாமணி 1197 செய்யுட்கள் உடையது என்னும் 
கொள்கையினர் தக்க சான்று ஒன்று தர முடியும், அஃதா 
வது : சூடாமணியின் ஒவ்வொரு தொகுதியின் இறுதிப் பாட 
லிலும், இத்தொகுதியில் மொத்தம் இத்தனை பாடல்கள் எழுதி 
யுள்ளேன் என்று ஆசிரியரே. கணக்குக் கட்டிக் கூறியுள்ளார். 
அந்தக் கணக்கின்படி கூட்டிப் பார்த்தால் மொத்தம் 1197 
செய்யுட்கள் வருகின்றன. 

- ஆனால், 73 செய்யுட்கள் இடைச் செருகலே என்னும் 
கொள்கையினர், 72 செய்யுட்களைப் புதிதாகப் பாடி 'இடை 
யிடையே செருகியவர்கள் ஒவ்வொரு தொகுதியின் .இறுதி 

யிலும் ஆசிரியர் கூறியுள்ள எண்ணிக்கையையும் திருத்திவிட் 
டிருப்பார்கள், என்று கூறக் கூடும். ” 

இவற்றுள் எது உண்மையோ, யார் அறிவார் ! 

ல் நடை 

; ,திவாகரமும் பிங்கலமும் நூற்பா (சூத்திர) நடையில் 
இருப்பதால் படித்து நிஃைவில் இருத்துவதற்குக் கடினமா 
யுள்ளது என்று கருதித் தாம் விருத்தப்பாவால் சூடாமணியை 
எழுதியிருப்பதாக ஆசிரியர் தற்சிறப்புப் பாயிரத்தில் கூறி 
யுள்ளார். இசையுடன் படித்துச் சுவைப்பதற்கும் அந்த இசை 

வோட்டத்துடன் செய்யுளை நினைவில் இருத்துதற்கும் விருத்தம் 
கவும் ஏற்றது என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மையே!
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சோற்கள் 

முதல் பத்துத் தொகுதிகளில் மட்டும் 11,000 சொற்கள் 
விளக்கம் பெற்றுள்ளன. பதினோராம் தொகுதியிலோ 1575 
சொற்களுக்கு உரிய பொருள்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன.. திவா 

கரத்தை நோக்க இஃது எவ்வளவோ மிகுதியல்லவா ? 

நூலின் போக்கு 

நூலின் தொடக்கத்தில், ஆசிரியரின் முன்னுரையாகிய 
தற்சிறப்புப் பாயிரம் அமைந்துள்ள து. ஒவ்வொரு தொகுதியின் 
தொடக்கத்திலும் அருகக் 'கடவுள்மேல் காப்புப் ' பாடல் 

உள்ளது. இதனால், ஆசிரியர் சைனர் என்பது நன்கு 
புலனாகும். மற்றும், தெய்வங்களின் பெயர்களைக் கூறவந்த 
இடத்தில் திவாகரரும் பிங்கலரும் சைவக் கடவுளரை முதலிற் 

கூறியிருக்க, மண்டல புருடரோ அருகக் கடவுளுக்கே முதன்மை 

கொடுத்துள்ளார். நூலின் தொடக்கமே--அஃதாவது, முதல் 

தொகுதியின் முதல் பாடலே அருகனைப் பற்றியதுதான். 
இதோ அப்பாடல் :-- ் 

:அநகன் எண்குணன் நிச்சிந்தன் 

அறவாழி வேந்தன் வாமன் 

சினன் "வரன் உறுவன் சாந்தன் 

சினேக்திரன் நீதி நூலின் 
முனைவன் மாசேனன் தேவன் 

மூவுல குணர்ந்த மூர்த்தி 
புனிதன் வேன்றோன் விராகன் 

.... பூமிசை ஈ௩டந்தோன் போதன்.” 

இப்படியாகத் தொடங்கி முதல் ஐந்து பாடல்களில் அருகக் 

கடவுளின் பெயர்களை அடுக்கிக்கொண்டு போகிருர்; இதன் 

பின்னரே சிவன், திருமால் முதலான தெய்வங்களைப் பற்றிப் 

பேசியுள்ளார்.
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மற்றும், மண்டல புருடர் ஒவ்வொரு தொகுதியின், இறுதி 

யிலும், இத்தொகுதியில் மொத்தம் இத்தனை பாடல்கள் பாடி 
யுள்ளேன் என்று குறிப்பிட்டிருப்பது குறிப்பிடத் தக்கது. 

ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் தொடக்கத்தில் காப்புப் 

பாடலும் இறுதியில் பாடல்களின் எண்ணிக்கையும் ஆசிரியர் 
பெயரும் அமைக்கப்பட்டுள்ளமைக்கு எடுத்துக்காட்டாக, 

ஐந்தாம் தொகுதியாகிய இடப்பெயர்த் தொகுதியின் முதல் 

பாடலும் இறுதிப் பாடலும் வருமாறு : 

[முதல் பாடல்-காப்பு] 

“கடலெழும் இரவி கோடி கால்சீத்துப் பொடித்த தேன்ன 
மடலவிழ் கமல வூர்தி வந்த வாமனையே போற்றி 

் அடைவுள திணைதேம் ஊர்வான் அகம்புறம் ஆதி யாய 
இடனுடைத் தாக வைத்த இடப்பெயர்த் தோகுதிசோல்வாம்.? 

[இறுதிப் பாடல்] 
“முன்னோடூ மேலும் மற்று மோழியுமஞ் ஞாங்கர் தானே. 
முன்னரே தலைத்தா ளாகும் முதலோடூ புரமும் அப்பேர் 

அன்னதிவ் விடப்பேர்க்கு எட்டோடு அறுபது விருத்தம்செய்தான் 
மன்னுசீர்க் குணபத்திரன் தாள் வணங்கு மண்டலவன் தானே.” 

_ (எட்டோடு அறுபது விருத்தம்--அறுபத்தெட்டு விருத்தப் 
பாடல்கள்.) 

அச்சுப் பதிப்புகள் 

மற்ற நிகண்டுகளினும் 'சூடாமணியே மக்களால் மிகவும் 
பயிலப்பட்டதால், அச்சு வசதி ஏற்பட்ட பின்னர் அது பலரால் 

பதிப்பிக்கப்பட்டது. சில பதிப்புகள் வருமாறு : 

(1) நூல் முழுதும் உரையுடன் . (பன்னிரண்டாம் 
தொகுதிக்கு மட்டும் உரையில்லை.) யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் 
வித்துவ சிரோமணி ௪. பொன்னம்பலப்பிள்ளையால் பார்வை
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யிடப்பட்டுப்- பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ள து. இதுவே பலமுறை 
பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. (இரண்டாம் பதிப்பு--கி. பி. 1898); 

.... (3) நூல் முழுதும், மணிமங்கலம் வடிவேலு முதலியாரால்: 
பார்வையிடப்பட்டு, மதுரை குருசாமி நாயுடுவால் (கி.பி. 1901) 
பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.. ் . 

(9) நூல் முழுதும் உரையுடன், பாரிப்பாக்கம் முனியப்ப 
முதலியாரால் பார்வையிடப்பட்டு அப்பாவு பிள்ளையால் (கி. பி. 

1910) பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ள து. 

(க) நூல் முழுதும், நா. கதிரைவேற் பிள்ளை மாணவர் 

ப. கணேச முதலியார் செப்பனிட்ட உரையுடன் (கி. பி. 1999) 

.- வெளிவந்துள்ளது. 

(5) நூல் முழுதும்--யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் ஆறுமுக 
நாவலரால் ஆராயப்பட்ட பதிப்பு-பலமுறை வெளிவந்து 

விட்டது. 17ஆம் பதிப்பு (கி. பி. 1957-ஆம் ஆண்டில் வெள் 

யாயிற்று.) 

(6) சூடாமணியின் பதினோராவது தொகுதி மட்டும் 

புதுவை-நயநப்ப முதலியார் உரையுடன் திரு. வேங்கடாசல 

முதலியாரது சென்னை சரசுவதி அச்சுக் கூடத்தில் (1896). 

பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ள து. ட 

௫ பதினோராவது தொகுதிமட்டும், தில்லைநடராச 
சுவாமி அவர்களால் பார்வையிடப்பட்டு, பூ. மு. இராசு 

முதலியாரின் சென்னை புரசை ரூபி அச்சுக் கூடத்தில் (1910): 

பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ள து. 

இப்படியாகப் பலரால் பலமுறை பதிப்பிக்கப்பட்டிருப்பதி' 

லிருந்து சூடாமணியின் ஆட்சியும் மாட்சியும் விளங்கும். 

் பதினோராவது (தொகுதி) நிசண்டூ 

சூடாமணியின் பதினோராம் தொகுதி, ஒரு சொல்லுக்குரிய 

பல பொருள்களையும் கூறுகின்ற இக்கால அகராதிகளைப் 

போன்ற (1700௦0ரரடி) பகுதியாதலின், அக்காலத்தில் இத்.
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தொகுதி: மிகவும் முதன்மை ' பெற்றிருந்தது. நிகண்டு 

ககன் என்றால். சூடாமணியின் பதினோராவது 

தொகுதியைப் படித்தவர்கள் என்று பொருள் கொள்ளும் 

அளவுக்கு இத்தொகுதி உயர்ந்திருந்தது. இதனாலேயே இத் 
தொகுதி ! பதினோராவது நிகண்டு ' என ஒரு தனி நிகண்டு 

நூல் போல் அழைக்கப்பட்டு வந்தது. பதினோராவது நிகண்டு 

என்பது. சூடாமணியின் ஒரு பகுதி என்பதை அறியாமல், 

அதனை ஒரு தனி நிகண்டாகவே அன்றும் சிலர் கருதினர்--- 
இன்றும் சிலர் கருதுகின்றனர். 

புதுவை நயநப்ப முதலியார், தில்லை நடராசசுவாமி 
முதலியோர் இப்பதினோராம் தொகுதியை மட்டும் தனி நூலாக 
அச்சிட்டிருப்பதொன்றே இத்தொகுதியின் ஆட்சிக்கும் 
மாட்சிக்கும் போதிய சான்றாகும், நயநப்ப முதலியாரின் 
பதிப்பில் * ஒரு சொல் பல பொருட்டொகுதி' என்பது நூற் 
"பெயராகவும், நடராச , சுவாமி பதிப்பில் 4 பதினோராவது 

நிகண்டு! என்பது நூற் பெயராகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது 
ஈண்டு நோக்கத் தக்கது. ் 

பதினோராம் தொகுதியின் இன்நியமையாமையைச் 
சூடாமணி ஆசிரியர் மண்டல புருடரே உணர்ந்திருந்தார். 

அ.தனால், எளிதில் மனப்பாடம் செய்வதற்குரிய முறையில் இத் 
தொகுதியை அமைப்பதற்கு வழி கண்டார். இத்தொகுதியில் 
தாம் சொல்ல எடுத்துக் கொண்ட 1575 ' சொற்களையும், 

பதினெட்டு மெய்யெழுத்துக்களின் அடிப்படையில் பதினெட்டு 
வகை எதுகைச் சொற்களாகப் பிரித்துக் கொண்டார். எதுகை 
என்பது, ஒவ்வொரு சொல்லிலும் இரண்டாவது எழுத்து ஒத் 
திருப்பதாகும். அகம், நகை, முகில் என்னும் சொற்களில் 
இரண்டாவது எழுத்தாக-க-கை-கி-எனக் ‘sar இனம்” 
ஒத்திருக்கிறதல்லவா ? இதற்குக் *ககர' எதுகை” என்று 
"பெயராம். வனம், கனிவு பனுவல் என்னும் சொற்களில் 
இரண்டாவது .எழுத்தாக--ன-௩னி-னு-என-. * னகர - இனம் £ 

ஒத்திருக்கிறதல்லவா ? இதற்கு *னகர எதுகை? என்று 
பெயராம், . ட்ட ்,
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இப்படிப் போல 1575 சொற்களையும், ககர எதுகை. 
முதலாக னகர எதுகை ஈருகப் பதினெட்டு 
அடக்கினார் ஆசிரியர். அவையாவன : 

1. Sar எதுகை 10, மகர எதுகை 

2, வ கர எதுகை 11. ய கர எதுகை 

3. சகர எதுகை 12, ரகர எதுகை 

4. ூ.கர எதுகை 13. @ ar எதுகை 

உ. டகர எதுகை 14. வ கர எதுகை 

6. ணகர எதுகை 15. ழகர எதுகை 

7. தகர எதுகை 16. எ கர எதுகை 

8. நகர எதுகை 17. ற கர எதுகை 

9. பகர எதுகை 18. ன கர எதுகை 

"எடுத்துக் காட்டாக, இத்தொகுதியிலிருந்து 

வகைக்குள் 

ககர 

எதுகைக்கு ஒரு செய்யுளும், னகர எதுகைக்கு ஒரு: செய்யுளும் 

வருமாறு : 

“பகவனே ஈசன் மாயோன் பங்கயன் சினனே புத்தன் 

பகலே நாள் ஒகு முகூர்த்தம் பகலவன் ௩டவே தேசு 

மகரமே சுறாப்பூம் தாதாம் வசிகூர்மை வசியம் வாளே 

அ௮கம்மனம்மனையே பாவம் அகலிடம் உள்ளுமாமே.” 

(ககர எதுகை) 

இப்பாடலில் பகவன், பகல், யகரம், வசி, அகம் என்னும் 

ஐந்து சொற்கட்கு உரிய பொருள்கள், தரப்பட்டுள்ளன. ககர 

எதுகைச் சொற்களிடையே * வசி' என்னும் சகர எதுகைச் 

சொல்லும் இப்பாடலில் கலந்து விட்டிருக்கிறது. 

(னகர எதுகை) 

“தானமே மதம் நீராட்டுத் தநுகொடை சுவர்க்கம் காற்பேர் 

பீனமே பருமை பாசி பேூ௭ன்ப பேடி ஊரே
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நானமே பூசும் பூச்சு கானமும் குளிக்கு நீரும் 

வானம்ஆகாயம் என்ப மழை உலர்மரமும் ஆமே.” 

இப்பாடலில், தானம், பீனம், பேடு, நானம், வானம் 

என்னும் ஐந்து சொற்களின் பொருள்கள் கொடுக்கப் 

பட்டுள்ளன. னகர எதுகைச் சொற்களினிடையே ‘Gud’ 

என்னும் டகர எதுகைச் சொல்லும் இப்பாடலில் கலந்து 

விட்டது. 

ஆசிரியர் : ஒரு சொல்லுக்கும் அடுத்த சொல்லுக்கும் 

தொடர்பு கண்டார் இல்லை--ஒரு செய்யுளுக்கும் அடுத்த 

செய்யுளுக்கும் தொடர்பு கண்டாரில்லை. எப்படியோ முடிந்த 

வரைக்கும் ஒவ்வொரு செய்யுளிலும் எதுகைச் சொற்களை 

அமைத்தால், செய்யுளை நினைவில் நிறுத்துவதற்கும், வேண்டிய 

டுசால்லை வேண்டியபோது நினைவிலிருந்து வருவிப்பதற்கும் 

அதவும் என்று எண்ணினார்--அப்படியே செய்தார். பொதுவாக 
எவர் பாடிய எந்த நூலிலுள்ள எந்த விருத்தப் பாடலும் 
நான்கு அடிகளிலும் எதுகை உடையதா யிருப்பதால், 

நினைவில் இருத்துவதற்கும் மீண்டும் வருவிப்பதற்கும் பெரிதும் 

உதவும் இயல்பினதாம். அதனாலேயே மண்டல புருடர் 
விருத்தப் பாடலைத் தேர்ந்தெடுத்தார். ஒவ்வொரு பாடலின் 

நான்கு அடிகளுக்கும் எதுகை வேண்டுமாதலால், 1575 சொற் 

களையும் எதுகை வாரியாகப் பிரித்துப் பயன்படுத்திக் 
கொண்டார். . 

ஆசிரியர் முதலில் ககர எதுகைச் சொற்கள்--அடுத்து 
ங்கர எதுகை--அடுத்து FET எதுகை--என்று இந்த 
வரிசையில் அமைத்திருப்பதிலும், இக்கால அகரா தி-முறையின் 
-வாடை வீசுகிறது. இக்கால அகராதிகளில், முதலில் முதல் 
எழுத்தின்படி சொற்களை வரிசைப்படுத்திப் பின்னர் 
அவற்றையே இரண்டாம் எழுத்தின்படியும் வரிசைப்படு த்துவர். 
அகம், அணில், ஆடல், ஆவல்--இஃது இக்காலத்து அகராதி 

முறை. அஃதாவது,--முதலில் அகம், அணில் என 4 அ வில் 

தொடங்கும் சொற்கள் ; பின்னர் ஆடல், ஆவல் என. 4 ஆ ” 
வில் தொடங்கும் சொற்கள். *அ வில் தொடங்கும் சொற்
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.களுக்குள்ளும் ௧” என்பதை இரண்டாவது எழுத்தாக உடைய 
அகம் என்னும் சொல் முந்தியும், 'ணி' என்பதை இரண்டாம் 

எழுத்தாக உடைய அணில் என்னும் சொல் பிந்தியும் 
இருப்பது காண்க, எழுத்து வரிசையில் * ணி” என்பதைவிட 
௧ என்பது முன்னது அல்லவா ? நம் மண்டல புருடரோ 
முதல் எழுத்தைக் கவனிக்காமல் இரண்டாவது எழுத்தை 
மட்டும் அகராதிக் கண்கொண்டு நோக்கியுள்ளார். , 

.... ஆசிரியர் 1575 சொற்களையும் பதினெட்டு எதுகைக்குன் 
அடக்கிப் பதினெட்டுப் பகுதிகளாக அமைத்திருப்பதனால், 
நாம் ஒரு சொல்லுக்குப் பொருள்தேட 1575 சொற்களையும் 
புரட்டிக்கொண்டு கிடக்கவேண்டிய தில்லை. எடுத்துக் 

காட்டாக) கழல் என்னும் சொல்லுக்குப் பொருள் காண 
வேண்டுமாயின், நேரே ழகர எதுகைப் .பகுதிக்குச் சென்று 
விடலாம். ஆசிரியர் கையாண்டுள்ள இந்த அமைப்பு ஓரளவு 
அகராதி முறை போன்ற வசதி உடையதல்லவா ? 

ஆனால், மண்டல புருடர் கையாண்டுள்ள எதுகை 

முறையில் குறை இல்லாமலும் இல்லை, நாம் எடுத்துக் 

காட்டாக முன் பார்த்த ககர எதுகைப் பாடலில் ககர எதுகைச் 

சொற்களினிடையே : வசி! என்னும் சகர எதுகைச் சொல்லும் 
னகர எதுகைப் பாடலில் னகர எதுகைச் சொற்களினிடையே 
* பேடு' என்னும் டகர எதுகைச் சொல்லும் கலந்திருப்பதைக் 

கண்டோம். இவ்வாறு கலப்பு எதுகையாக அமைத்திருப்பது 

ஒரு குறைதானே ! அடியை நிரப்புவதற்காக இடையிடையே 

வேறு எதுகைச் சொல்லையும் ஆசிரியர் கலந்து விட்டிருப்ப 

் தாகத் தெரிகிறது. அடியை நிரப்பவேண்டும் என்னும் 

தோக்கத்தில்-மோனை அமைந்த சொல்லைப் போடவேண்டும் ' 

என்னும் நோக்கமும் கலந்திருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக 

மேலே பார்த்த னகர எதுகைப் பாடலின் இரண்டாம் அடியில் 

*பீனமே பருமை பாசி: பேடு என்ப பேடி ஊரே' என /பீனம்” 

என்னும் னகர எதுகைச் சொல்லுக்கு மோனையாகப் ₹*பேடு! 

என்னும் டகர எதுகைச் சொல் போடப்பட்டுள்ளது. மோனை 

என்பது முதல் எழுத்து ஒத்திருப்பது. 'பீ' என்னும் எழுத்துக்கு 
*பே".என்னும் எழுத்து மோனையாகும். ஒவ்வோர் அடியிலும்
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இவ்வாறு மோனை அமையவேண்டியது யாப்பிலக்கண முறை 

யாகும். ஒத்த எதுகை உடைய மோனைச் சொல் இருந்து 

'கிடைத்தால் ஆசிரியர் போடுவார் ; கிடைக்காவிட்டால் வேறு 

எதுகை உடைய மோனைச் சொல்லைத்தானே போடவேண் 

டும்? அவர் என்ன செய்வார்! கலப்பு எதுகை ஏற்பட்டதன் 

பொருட்டு (காரணம்) இப்போது புலனாகலாம். 

மற்றும், சிலவிடங்களில் சொல்லுக்குப் பொருள் கூறும் 

போது வேண்டாத அடைமொழிச் சொற்களைச் சேர்த்திருப் 
“பதால் பொருள் மயக்கம் ஏற்படுகிறது--என்று ஒரு குறை 
கூறப்படுகிறது. எடுத்துக் காட்டாக, விழவு என்னும் சொல் 

.லுக்குப் பொருள் கூறவந்த ஆசிரியர், 

விழவு என்ப மிதுன ராசி விளங்கும் உற்சவமு மாகும் ”- 

என்று பாடியுள்ளார். விழவு என்னும் சொல்லுக்கு மிதுன 
ராசி, உற்சவம் என்னும் இரண்டு பொருளாம். இங்கே 
உற்சவத்தை விளங்கும் உற்சவம்' என அடைமொழி தந்து 
குறிப்பிட்டுள்ளார்.. விழவு என்பதற்கு *விளங்கும்”: என்றும் 
ஒரு பொருள் உண்டு போலும் என்று சிலர் மயங்கக் கூடும். 
ஆனால் இத்தகைய மயக்கம் போதிய இலக்கியப் பயிற்சியில்லா 
தோர்க்கே ஏற்படும். இந்த மயக்கம் ஏற்படாதிருக்க ஆசிரியர் 
சில விடங்களில் இந்தச் சொல்லுக்கு இத்தனை பொருள். 
உண்டு என்று இறுதியில் எண்ணிக்கையிட்டும் கூறியுள்ளார். 
. எடுத்துக்காட்டாக, குழல் என்னும் சொல்லுக்குத் துளையுடைப் 
பொருள், மயிர் இசைக்குழல் என்னும் மூன்று பொருள் உண்டு 
என்பதை, 

* குழல்துளையுடைப் போருட்பேர் மயிர் இசைக்குழல் 
் ் முப்பேரே” 

என்னும் அடியால் அறிவித்துள்ளார். இறுதியில் முப்பேர் 

(மூன்று பொருள்களின் பேர்) என்று எண்ணிக்கையிட்டுவிட்ட 
தால் பொருள்மயக்கத்திற்கு இடமில்லை யன்றோ ? 

. . எனவே, இதுபோல்வனவற்றைப் பெருங் குறையாக 
எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. : செய்யுளில் இடம் அடைப்பதற்
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காகவும் எதுகை மோனை அமைப்பதற்காகவும்-- அதே நேரத் 
தில் அழகுக்காகவும் சுவைக்காகவும் சில அடைமொழிச் 
சொற்களைச் சேர்க்கத்தான் வேண்டியிருக்கும். இந்நுட்பங்களை 
யெல்லாம் செய்யுள் இயற்றும் பயிற்சியுடையோரே நன்கறிவர். 

ஆசிரியர் மண்டல புருடரே பதினோராம் தொகுதியை 
எதுகை முறையில் வரிசைப்படுத்திப் படிப்போர்க்கு வசதி 

செய்திருந்தும், மேலும் சில வசதிகளைப் பிற்காலத்தார் செய்து 
கொண்டுள்ளனர். ஒரே எதுகைச் சொற்கள் அமைந்த 

பாடல்களைத் தனியாகவும், கலப்பு எதுகைச் சொற்கள் 
அமைந்த பாடல்களைத் தனியாகவும் பிரித்தனர். ஒரே 
எதுகைச் சொற்கள் அமைந்த பாடல்களையும், திவாகரத்தில் 

செய்தது போல், ஆதியில் பொருள்--அந்தத்துப் பொருள் 
என இருபிரிவாகப் பகுத்துக்கொண்டனர். . இவ்வாறெல்லாம் 
பிற்காலத்தினர் தத்தம் கைவண்ணம் செய்து எளிதாக்கிக் 
கற்றனர் கற்பித்தனர். 

வேதகிரியார் சூடாமணி 

சூடாமணி நிகண்டின் பதினோராம் தொகுதியில் மொத்தம் 
910 விருத்தப்பாக்கள் உள்ளன ; அவற்றின் வாயிலாக 1575 
சொற்களுக்கே பொருள் விளக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது; தமிழ் 
மொழியில் உள்ள மற்றச் சொற்கள் எல்லாம் இடம் பெற 
வில்லை. இக்குறை போக்க, பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் 
வாழ்ந்த களத்தூர் வேதகிரி முதலியார் என்பவர், மேலும் பல 

சொற்களை எதுகை முறையில் அமைத்துப் புதிதாக 290 விருத் 

தப்பாக்களை இயற்றிச் சூடாமணி நிகண்டின் பதினோராம் 

தொகுதியில் உள்ள 910 விருத்தப்பாக்களின் இடையிடையே 

புகுத்தி (910--290-600) மொத்தம் 600 பாக்கள் கொண்ட 

தனிநூலாக்கி *வேதகிரியார் சூடாமணி' என்னும் பெயரில் 

1842ஆம் ஆண்டில் வெளியிட்டார். இவ்வாறெல்லாம் 

சூடாமணி நிகண்டின் பதினோராம் தொகுதி பல 'அவதாரங் 
கள்' எடுத்திருப்பதாகத் தெரிகிறது. 

கு. அ. க.க.
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நய௩ப்ப முதலியார் உரை 

பதினோராம் தொகுதியில் பலர் பல சீர்திருத்தங்கள் 
செய்ததன்றி அதற்குமட்டும் தனியே உரை எழுதியும் உள்ள 
னர். அவ்வுரைகளுள் புதுவை-- நயநப்ப முதலியார் உரை 
தானும்: ஒன்று என்பதோடு நில்லாமல், முதன்மையானதாக 
வும் பிறரால் பின்பற்றப்பட்டதாகவும் தெரிகிறது. பதினோராம் 
தொகுதியாகிய .ஒரு சொல் பலபொருள் தொகுதியை 
எல்லோரும் ' எளிதில் படித்துப் புரிந்து கொள்ளும்வண்ணம் 
ஓர் உரை எழுதுக என்று நாதமுனி என்பவர் கேட்டுக்கொள்ள 

தயநப்ப முதலியார் தெளிவாக உரை எழுதினாராம். இந்தச் 
செய்தி நயநப்ப முதலியாரது உரைநூற் பதிப்பின் தொடக் 

கத்தில், அவரைப் புகழ்ந்து புதுவை--பொன்னுசாமி முதலியா 
ரால் எழுதிச் சேர்க்கப்பட்டுள்ள் உரைப்பாயிரப் பாடலால் 
தெரியவருகிறது. _ அப்பாடல் வருமாறு : 

உரைப் பாயிரம் 

[நேரிசை யாசிரியப்பா] . 

“ வளமலி கடல்சூழ் மாநில மதனில்' 
.. உளநூல் எவற்றினும் உறுபயன் யாவையும் 

_ கற்றுணர்ம் தவரும் கல்லா தவரும் 
சற்றும் உளனிற் றளர்வேய் தாமல் 
வேங்கடம் குமரி மேற்கடல் கீழ்க்கடல் 

ஆங்கவ் வேல்லையுள் அருந்தமிழ்ப் பெளவத். 
- திலகும் அமிழ்தேன இயைக்திடூம் ஒருசோற் 
பல்போருள் தோகுதி பகர்போருள் அனைத்தையும் 
வெளிப்படை யாக விதந்ததற் கோருரை 
எளிதின் உணர இயற்றுதி என்னா 

_ மருமலர்ப் பொழிலு மணிதிகழ் மாடமூம் 
பேருகுகல் வளங்கள் பிறங்கும் ஆவணமும் 
சேவார் கயமும் சேறிந்தெழில் விளங்கும்
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வேவார்க் கதிபன் வென்றிசேர் மகிபன் 
திருமால் பதத்தைச் சிந்தையில் இருத்தும் 
பேருமான் தமிழ்மறை பேரிதுணர் பேற்றியன் 

கருணைச் சாகரம் கல்விக் காகரம் 
பொருள்கனி யளிக்கும் புலவர் போன்மேரு 
மேதகு சக்தியப்பன்மேய்த் தவத்தால் 
காதல னாகத் கவினுறத் தோன்றிக் 

கோதறு மேழிக் கொடியினை யுயர்த்த 
காத.முனிமன் ஈவின்றன னாகத் 
திவாகரம் அரும்போகுள் விளக்கத் தீபிகை 
அவாவற உணர்த்தும் ஆசிரிய நிகண்டோ 

டகலாப் பிங்கலம் அமர்ந்திடும் உரிச்சோல் 

நிகண்டூ கயாகாம் நிகழ்த்தும் இரேவணர் 
சூத்திரம் போதிய நிகண்டேனும் தோன்னூல் 
மாத்திர மன்றியும் மருவு தோல்காப்பிய 
மூதனூல் விதிகளை முழுதுணர் அறிவால் 
இதமுள சோல்வழுப் போருள்வ்மு இலாவகை 

ஆராய்ந் ததனை அமைதிபேற விரித்து ் 

ஏரா இலக்கியம் ஏற்கும் படியுரை . 

மேற்கோள் காட்டி மேம்படச் சேய்தனன் 

பாற்பட இசைத்த பல்கலைப் புலமையும் 
காற்றிசை எங்கணு ஈண்ணிய சிறப்புந் 
தோற்றமும் ஆற்றலுஞ் சோர்விலா ௩டையுங் 
கிளர்பெருஞ் செல்வமுங் கீர்த்தியும் ஒங்கி 

வளஎஞ் ஞான்றும் வயம்பேறு நிபுணன் 
கங்கை குலாதிபன் கடிகமழ் குவளை 
தங்கு புயாசலன் தரும குணாலயன் 
உயர்சீர்ப் புதுவையின் உற்ற . 
கயகப்பன் எனுமியற் பெயர்கொள் காவலனே."
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இப்பாடவிலிருந்து தெரியவரும் சில கருத்துக்களாவன : 

வள மிக்க வேலூரில் சந்தியப்பன் என்னும் பெரியார் 

வாழ்ந்தார். அவர் திருமாலை வழிபடுபவர் ; அருட்கடல் ; 
கல்வியே உருவானவர் ; பொருள் ஈந்து புலவர்களைப் போற்று 

பவர். அவர் மகன் நாதமுனி என்பவர். இந் நாதமுனி 

மேழிக் கொடி உடையவர். இவர், சூடாமணியின் பதினோராம் 

தொகுதிக்கு உரை எழுதும்படி நயநப்பன் என்னும் அறி 

ஞரைக் கேட்டுக்கொண்டார். இந்த நயநப்பர் பல்கலைப் 

புலவர் ; எங்கும் பரவிய புகழினர் ; பெருஞ் செல்வர் : கங்கை 

குலத்தினர் ; தோளில் குவளைமாலை அணிபவர் ; கொடைப் 
பண்பினர் ; புதுவை என்னும் ஊரினர். இவர், தொல்காப் 

பியம், திவாகரம் முதலிய நூல்களை ஆராய்ந்ததன் துணை 

கொண்டு பல நூல்களிலிருந்து தக்க மேற்கோள்களும் 

காட்டிப் பிழையின் றி உரையியற்றினார் : . 

மேலுள்ளாங்கு, பதினோராம் தொகுதிக்கு உரையெழுதி 
யவர் பெயரே இவ்வளவு பெருமிதப்படுத்தப்படுவதை நோக்கு 

வோர், அப்பதினோராவது தொகுதி எவ்வளவு இன்றியமை 

யாததாகப் போற்றப்பட்டிருக்கும் என்பதையும் நுனித்துணர 

முடியும். ' 
இனி, இத்தொகுதியை மாதிரி பார்ப்பதற்காக இரண்டே 

இரண்டு சுவையான இடங்களை எடுத்துக்கொள்வாம் :-- 

உப்பு என்னும் சொல்லுக்கு, பெண்கள் ஆடும் ஒருவகை 
விளையாட்டு, உவர்ப்புத் தன்மை (உப்புக் கரிப்பு), கடல், 

இனிமை என நான்கு பொருள்கள் உண்டாம் : 

உப்பு மேல்லியலாராடல் உவர் கடல் இனிமை காற்பேர்'* 

என்பது சூடாமணிப் பாடல் பகுதி. இந்நான்கு பொருள் 
களுள், மெல்லியலாராகிய பெண்கள் உப்பு. குந்தம் உப்பு 

“மூட்டை போன்ற பெயர்களில் ஆடும் உப்பு விளையாட்டு 
என்னும் பொருளும் புதிதன்று; உவர்ப்புத் தன்மை, கடல் 

என்னும் இரண்டு பொருள்களுங்கூடப் பழையனவே. ஆனால், 

*இனிமை' என்னும் பொருள்தான் இனிமையாகவும் புதுமை 
யாகவும் உணரப்பட்டுச் சுவை பயக்கிறது.
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ஆம், உண்மைதான் ! உப்பு என்னும் சொல்லுக்கு 

( இனிமை' என்னும் பொருள் முற்றிலும் பொருந்தும்--முக் 

காலும் பொருந்தும். 7 

தனியே வாயில் போட்டால் கரித்துத் 'தூ - தூ” என்று 
துப்பக்கூடிய பொருள் உப்பு என்பது உண்மைதான் என்றாலும், 

தனித் தனியே நச்சுத் தன்மையுடைய சோடியம், :குளோ 
ரைன் என்னும் : இரண்டு பொருள்களின் சேர்க்கைப் 

பொருள்தான் உப்பு என்பது உண்மைதான் என்றாலும் உப்பு 

என்னவோ இனிமை தரும் பொருள்தான்! நூறு ரூபாய் 
செலவிட்டு ஆக்கும் ஓர் உணவுப் பொருளில் ஒரு சிறிதளவு 
உப்புப் போடாவிட்டால் அதை வாயில் வைக்க முடியுமா ?. 
சிறிது உப்புச் சேர்த்துவிட்டாலோ அமிழ்தம்--அமிழ்தம் 
அல்லவா ? புளி, மிளகாய், எண்ணெய், கடுகு, சீரகம்) . 

வெங்காயம், காய், பயறு முதலியவற்றுள் எதையும் சேர்க்கர் 

ம்லேயேகூட உணவை உண்டுவிட முடியும். ஆனால் உப்புப் 

போடாமல் உண்ண முடியஈதே! உப்பு ஒன்றுமட்டுமே 

சேர்த்துக் கூழாகவும் கஞ்சியாகவும் உட்கொண்டுவிட 

முடியுமே! இதனால்தான், 'உப்பில்லாப் பண்டம் குப்பையிலே” 

என்னும் பழமொழி எழுந்தது. தெலுங்குப் பெரியாராகிய 

வேமன்னர் என்பவரும் வேமன்ன பத்தியம் என்னும் தமது 

நூலின் ஒரு பாடலில் இந்த உப்புச் செய்தியை ஒரு பெரிதாக 

மதித்து, *உப்பில்லாத கறி (பதார்த்தம்) உதவியற்றது? 

(“உப்பு லேனு கூர வூனம்புருச்சலகு') என்று கூறியுள்ளார். 
எனவே, உணவை இனிமையுடையதாக்குவது உப்பே 

யாதலின் உப்பு இனிமை எனப்பட்டது. 

- உணவை உணவாக ஆக்குவது --அஃதாவது--உண்ணக் 

கூடியதாகச் செய்வது உப்பே யாதலின் உணவுக்கு உப்பு 

என்னும் குமூஉக்குறிப் பெயரும் உண்டு. (அவர் உப்பைத் 

தின்றுவிட்டு அவருக்கே கேடு செய்யலாமா? உங்கள் உப்: 

பைத் தின்றுவிட்டு உங்களுக்கே கேடு சூழ்வேனா?' என்னும் 

உலக வழக்குத் தொடர்களில் உப்பு என்றது உணவைக் குறிக் 

கின்றதல்வா ? எனவே மண்டல புருடர் சூடாமணி நிகண்டில் 

உப்பு என்னும் சொல்லுக்கு உணவு என்ற. . பொருளையும்
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'சேர்த்து ஐந்து பொருள்கள் எழுதியிருக்கலாம். இவ்வாறு 

எழுதாவிடினும், அவர் கூறியுள்ள இனிமை என்னும் நான் 

காவது பொருளிலேயே உணவு என்னும் ஐந்தாவது பொரு 

ளையும் அடக்கி விடலாம். உணவை உண்ணக்கூடிய அளவில் 

இனிமையுடைய பொருளாகச் செய்வது உப்பே யன்றோ ! 

உப்பிட்டவரை. உள்ளளவும் நினை? என்னும் முது மொழி 

யும் தமிழ் மொழியில் உண்டு. ஈண்டு, உப்பிட்டவர் என்பதற்கு 

உணவளித்தவர் என்று பொருள் கொள்வதினும், கூழுக்கோ,, 

- கஞ்சிக்கோ, கீரைக்கோ போட உப்பு வாங்கவும் வசதியின்றி. 

நீ. தவித்தபோது, சிறிது உப்பு அளித்து உண்ணும்படி. 
செய்தவர்கள் என்று பொருள் கொள்வது சாலச் சிறந்தது. 
எனவே, உப்பே இனிமை என்னும் பொருட்பொருத்தம் இப் 
போது இனிது விளங்குமே! 

ஏன், உப்பு என்னும் சொல்லுக்கு இனிமை என்னும் 

பொருள் உண்டா என்று வள்ளுவனாரிடம் சென்று கேட்டுப் 
பார்ப்போமே! ஆம், உண்டு என்று அவர் திருவாய் மலர் 

கிருர் : 

ஒரு தலைவனும் தலைவியும் ஊடல் கொள்கின்றனர் ; 
பின்னர் ஊடல் நீங்கிக் கூடுகின்றனர், ஊடலைத் தொடர்ந்து 
திகழ்ந்த அக் கூடலில் மிக்க இனிமை கண்டனர். *4ஆகா! 
ஊடிக் கூடும் இந்த இனிய இன்பம் இன்னும் கிடைக்காதா”? 
என்று ஏங்குகிறான் தலைவன். சுவை கண்ட பூனையல்லவா ? 
இந்தக் கருத்து, திருக்குறள் காமத்துப் பாலில் ஊடல் 
உவகை'' என்னும் பகுதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

இதோ குறள் : 

“ஊடிப் பேறுகுவம் கோல்லோ ஙுதல்வெயர்ப்பக் 

கூடலில் தோன்றிய உப்பு," 

..... இந்தக் குறட் பாவில் இனிமை என்னும் பொருளில் 
உப்பு. என்னும் சொல்லைக் கையாண்டுள்ளார் பெருமான்
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வள்ளுவனார். இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் என்றபடி, 

இது போன்ற இலக்கிய ஆட்சிகளைக் கண்டே நிகண்டு நூலார் 
சொற்பொருள் தொகுத்துள்ளனர். ் 

மற்றும் . உலகியலில்கூட, ஒரு காட்சியோ--ஒரு சொற் 

பொழிவோ --ஓர் எழுத்துப் படைப்போ -- அல்லது இன்னும் 
வேறு ஏதேனும் ஒன்றோ சுவை பயக்கவில்லையாயின், “*அதில் 
உப்பு சப்பு ஒன்றும் இல்லை'' என்று கூறி மக்கள் உதட்டைப். 
பிதுக்குவது கண்கூடு, இவ்வாறெல்லாம் : நின்று உப்பு 

. என்னும் சொல்லின் இனிமைப் பொருள் நமக்கு இனிமை 

தருகிறது. 

அடுத்து, சமன்” என்னும் சொல்லின் பொருள் உணரத் 

தக்கது. சமன் என்பதற்கு யமன், நடு என்னும் இரு 

' பொருள்கள் உண்டாம். 

சமன் யமன் ஈடூவும் ஆகும்” 

என்பது சூடாமணிப் பாடல் பகுதி. சமன். என்னும் சொல்லுக். 

குரிய BG (eww) என்னும் பொருள். அனைவரும் அறிந்த 

அன்ருட வழக்கில்: உள்ள பொருளேயாகும் ; ஆனால் யமன் 

(எமன்) என்னும் பொருளோ புதுமையானது---நினைக்கத் 

தக்கது. : - 

எமன் என ஒருவன் இருக்கிருனா--இல்லையா என்ற 

ஆராய்ச்சி ஈண்டு வேண்டுவ தின்று. ஆனால் அப்படியொருவன். 

இருப்பதாக ஒரு சிலராயினும் நம்புகின்றனர். - அவன் எல்லோ. 

ரையும் சமமாகக் கருதுபவனாம். அரசர்--ஆண்டி, இல்லறத் 

தார் -துறவறத்தார்;, ஏழை---செல்வர், இளையவர்---முதியவர், 

ஆண்கள் -- பெண்கள், பிறந்த குழந்தை--குழந்தை பெற்ற 
தாய் என்ற வேற்றுமை அவனுக்குக் கிடையா தாம். அவர 

வர்க்குள்ள காலக்கெடுவின்படி ஒரு நொடி நேரமும் தாழ்க்காது 

சென்று: உயிரைப் பிடிப்பானாம். அவனது இதந்த நேர்மைப் 

பண்பை---நடுவு நிலைமையை, சாத்தனார் இயற்றிய மணிமேகலை 

என்னும் காப்பியத்தில் உள்ள 7
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“தவத்துறை மாக்கள் மிகப்பெருஞ் செல்வர் 

ஈற்றிளம் பேண்டிர் ஆற்றாப் பாலகர் 

முதியோர் என்னான் இளையோர் என்னான்” 

என்னும் பாடற் பகுதியாலும் உணரலாம். எனவே, எவரும் 

எமனுக்குக் கையூட்டு (இலஞ்சம்) கொடுத்து உயிரைக் 

காத்துக்கொள்ள முடியாதுபோலும் !. ஆனால், மார்க்கண் 

'டேயன் சிவனது உதவியால் எமனை வென்ற புராணக் கதை 

உண்டு. அறதெறிப்படி தோக்கின், சிவன் எமனை உதைத்து 

மார்க்கண்டேயனைக் காத்தது பொருந்தாச் செயலே. இது 

கட்டுக் கதையா தலின் இதனை விடுப்பாம். 

'இதுகாறுங் கூறியவாற்றுல், துலாக் கோல்போல் எமன் 

நடுநிலைமை உடையவன்--ச௪ம நோக்கினன் என்பது பெறப் 

படும். இதனாலேயே இவனை *எமதருமன்” என்றுகூட 

அழைப்பதுண்டு. இதனாலேயே இவனுக்குச் சமன் என்னும் 

பெயர் வைக்கப்பட்டது. மேலும் இவன், அவரவரது குற்றத் 
திற் கேற்பக் கண்டிப்பான தீர்ப்பு வழங்குவதாகவும் கூறு 

வதுண்டு. . 

திருவாளர் யமதருமனைப் பற்றிய செய்தி : நம்பத் தக்க 
தன்று என்று சொல்லப்படினும், சமன் என்னும் சொற் 

பொருள் நயம் அறிவிற்கு விருந்தாயுள்ளது. 
இவ்வாறு சூடாமணியின் பதினோராவது தொகுதியின் 

சொற்பொருள் நயச் சோலைக்குள் புகுத்தால் எண்ணற்ற இடக் 
களில் அமர்த்து இளைப்பாறலாம். 

மூன்றாவதும் முதலாவதும் 

சூடாமணி பவண ந்தியார் காலத்திற்குப் பின்னால் எழுந்த 
நிகண்டா தலின், அவர் தமது நன்னூலில் இதனைக் குறிப்பிட 
வில்லை. ஆயினும், அந் நன்னூலில் உள்ள ::பிங்கலமுதலா 
தல்லோர் உரிச்சொலில்'' என்னும் நூற்பாப் பகுதிக்குப் பிற் 
காலத்தில் உரையெழுதிய சங்கர நமச்சிவாயர் என்னும்
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பெரும்புலவர் இந்தச் சூடாமணியை மறந்தாரிலர்---மறக்கத் 
தான் முடியுமா ? ::பிங்கலம் திவாகரம் சூடாமணி. முதலிய | 

நூல்களுள்'? என உரை விரித்துப் போந்தார் அவர். 

எனவே, நிகண்டுகளுக்குள் சூடாமணி மூன்றாவது 
இடத்தைப் பெற்றுத் திகழ்ந்தமை புலனாகும். நாளடைவில் 

முதலிடத்தையும் இது பெற்றுவிட்டது என்றும் துணிந்து 
கூறலாம். ஆம்! அருமருந்தைய தேசிகர் தாம் இயற்றிய 
அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டில், சூடாமணியின் ஆசிரிய 
ராகிய: வீரை மண்டலவருக்கே முதலிடம் தந்துள்ளார். 

மண்டல புருடர் முதலான ஆசிரியர்கள் எழுதிய நிகண்டுகளைப் 
பின்பற்றித் தாம் தமது நிகண்டை இயற்றுவதாகப் பாயிரத்தில் 

கூறியுள்ளார். அப்பாடல் வருமாறு : 

“மாவியல் சிறக்கும் வீரை 
மண்டலவன் காங்கேயன் 

ரேவண சித்தன் செஞ்சொற் 
கயாதான் இவராற் செர்ற்ற 

பாவியல் நூற்கூ றோர்சோல் 
பல்போருள் தோகையேலாம் சேர்த்து 

ஓவிலா வளஞ்சிறப்ப 
ஒருபேரு நூல தாக.” 

இந்தப் பாடலில் அருமருந்தைய தேசிகர் *: மண்டல 

புருடருக்கு முதலிடம் கொடுத்திருக்கிறார் என்றால், அவரது 

சூடாமணி நிகண்டுக்கு முதலிடம் கொடுத்துள்ளார் என்பது 

தானே பொருள் ! திவாகரம், பிங்கலம் ஆகிய இரண்டையும் 

இருட்டடிப்புச் செய்து விட்டு, அவற்றின் இடங்களை இந்தச் 

சூடாமணி பிடித்துக்கொண்டதை இப்பாடலால் அறியலாம்.



௫. அகராதி நிகண்ரு 
பெயர்க் காரணம் 

இந்தக் காலத்தில சொற்பொருள் கூறும் (டிக்ஷனரிந 
நூலை அகராதி என வழங்குகிறோம் நாம். அகராதி என்னும் 

இந்தச் சொல்லை முதல்முதல் அறிமுகப் படுத்தியது இத்த 
அகராதி நிகண்டுதான். சொற்பொருள் கூறும் நூலை மக்கள் 

பண்டைக் .காலத்தில் *உரிச்சொல்' என்னும் பெயரால் 
அழைத்தார்கள் ; இடைக்காலத்தில் *நிகண்டு' என்னும் 
பெயரால் அழைத்தார்கள் ; இக்காலத்தில் அகராதி என்னும் 
பெயரால். அழைக்கின்றார்கள். , அகராதி, நிகண்டு என்னும் 

இரண்டு பெயர்களையும் இணைத்துக்கொண்டு இந்த அகராதி 
நிகண்டு காட்சியளிப்பது ஒரு புதுமையே! அஃதாவது, தமிழ் 

அகராதிக் கலை (18ம் 1,௦400ஜகழ1$ு) வளர்ச்சியில் இஃது ஒரு 
புதுத் திருப்பமே யாகும், திருப்பம் எப்படி என்று பார்ப்போம் : 

இதுவரையும் சொற்பொருள் விளக்க எழுந்த நூல்கள் 
யாவும் ௮, ஆ என்ற அகர வரிசையில் ஆசிரி ந்களால் 

'அமைக்கப்படவில்லை. - உலகிலேயே முதன் முதல தந்த 
அகராதி நிகண்டே ௮, ஆ என்ற வரிசையில் ஆசிரியரால் 

"சொற்கள் நிரல் செய்யப்பட்டு இயற்றப்பட்டது. அதனால் 
அகராதி நிகண்டு என்னும் சிறப்புப் பெயரும் பெற்றது. இக் 

காலத்தில் டிக்ஷனரியை (11001400௨௫) அகராதி என்று 
அழைக்கக் கற்றுக் கொடுத்ததே இந் நிகண்டுதான். எனவே, 
இஃது ஒரு புதுத்திருப்பந்தானே ! இந்நூலுக்குப் பிறகே மேலை 
நாட்டில் அகர வரிசையில் அகராதிகள் தோன்றின என்பது 
ஈண்டு நினைவு கூரத் தக்கது. 

வேறு பேயர்கள் 

இரேவண சித்தரால் சூத்திர (நூற்பா) நடையில் எழுதப் 
பட்ட நூலாதலின் அகராதி நிகண்டிற்கு 'இரேவண சூத்திரம்” 
என்ற பெயரும் உண்டு, | இந்நூல் சூத்திர நடையில் அமைக்
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கப்பட்ட அகராதி யாதலின் இதற்குச் சூத்திர வகராதி” என: 
வேறு ஒரு பெயரும் உண்டு. 

ஆசிரியர் வரலாறு 

ஆசிரியர் இரேவண சித்தர் எனப்படுபவர். இவர்: 
புலியூர்ச் சிதம்பர ரேவண சித்தர் என நீளமாகவும் அழைக்கப் 

படுகிறார். புலிக்கால் முனிவர் (வியாக்கிர பாதர்) வழிபட்ட 
கராதலின் சிதம்பரத்திற்குப் புலியூர் என்ற பெயரும் உண்டு. 

எனவே, ஆசிரியரது ஊர் சிதம்பரம் என்பது புலனாகும். இவர் 
சைவ வேளாள மரபினர் எனவும், வீரசைவச் சமயத்தினர் 
எனவும் சொல்லப்படுகிறார். ஆசிரியர் பல: பாக்களில்: பட்டீ 

சுரரைத் தொழுதிருப்பதால், திருப்பட்டீசுரத்தில் எழுந்தருளி' 
யிருக்கும் சிவனைக் குலகிதய்வமாகக் கொண்டவர் என்பது புலப் 

படும். 

அகராதி நிகண்டேயன்நி, திருப்பட்டீசுரப் புராணம், 

திருவலஞ்சுழிப் புராணம், திருமேற்றளிப் புராணம் ஆகிய: 

புராண நூல்களும் ஆசிரியர் இயற்றியுள்ளார். எல்லாவற்- 

நிற்கும் மேலாக, முதல் முதல் அகராதி முறையில் நிகண்டு 

இயற்றிய திறனொன்றே, ஆசிரியரின் அறிவு நுட்பத்திற்கும் 
புலமையின் தலைமைக்கும் போதிய சான்றாகும். 

காலம் 

ஆசிரியர் இரேவண சித்தர் அகராதி நிகண்டின் 

பாயிரத்தில், சகாத்தம் 1516 ஆம் ஆண்டில் இத் நிகண்டைத். 

தாம் இயற்றியதாகக் கூறியுள்ளார் ₹ : 

அரிய சகாத்தம் ஆயிரத் sere? wo 

.ஒருபத் தாறேன உரைத்திடும் ஆண்டினில்....... 

பப வவ இகராதி நகண்டேன 

ஓதினன் யாவரு: உணர்ந்திட நினைந்தே" 

என்பது அப்பாயிரப் பாடற்: பகுதி. சக ஆண்டுடன் 78 

ஆண்டுகள் கூட்டிக் கொண்டால் கி. பி, ஆண்டு கிடைக்கும்...
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எனவே, சக ஆண்டு 1516 என்றால், கி. பி. 1594 - ஆம் 
ஆண்டில் அகராதி நிகண்டு இயற்றப் பட்டது என்பது தெளிவு. 

ஆகவே, ஆசிரியரின் காலம் பதினாறும் நூற்ருண்டின் பிற்பகுதி 

என்பது வரைக்கும் உறுதி. மேலும் அவர் அகராதி நிகண்டு 

இயற்றிய பின்னும் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும் 

அாழ்ந்திருக்கலாம். 

நூல் அமைப்பு 

திவாகரத்தில் உள்ள பன்னிரு .தொகுதிகளும் மூன்று 
பெரும் பிரிவுகளுக்குள் அடக்கப்பட்டுள்ளன அல்லவா ? அம் 
மூன்றனுள் இரண்டாவதாகிய 'ஒரு சொல் பல்பொருள் 

பெயர்த் தொகுதி' என்னும் பிரிவைச் சார்ந்ததே அகராதி 
நிகண்டு. அஃதாவது திவாகரம், சூடாமணி ஆகிய நிகண்டு 
.களிலுள்ள பதினோராவது தொகுதி யொன்றுமட்டுமே அகராதி 
.நிகண்டாக விரிந்துள்ளது. ஆனால் அமைப்பில் அவற்றினும் 
'இது வேறுபட்டதாகும். - 

இந்நிகண்டு நூற்பா (சூத்திர) யாப்பினாலானது. இந். 
நூலினைப் பத்துத் தொகுதியாகப் பிரித்து, மொத்தம் 9968 

நூற்பாக்கள் எழுதியிருப்பதாக ஆசிரியர் பாயிரத்தில் கூறி 
வுள்ளார். ஆனால் அச்சிட்ட நூலின் இறுதியில் 3834 பாக்கள் 
என்று தொகை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இடையிடையே 94 
பாக்கள் எப்படியோ விடுபட்டுப் போயின. 

அகர வரிசையை யொட்டி இந்நூல் பத்துத் தொகுதி 
களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவையாவன : 

1. - அகராதிப் பேர்த் தொகுதி 
2. ககராதிப்-பேர்த் தொகுதி 
3. சகராதிப் பேர்த் தொகுதி 
4. ஞகராதிப் பேர்த் தொகுதி 
5.  தகராதிப் பேர்த் தொகுதி 
8. நகராதிப் பேர்த் தொகுதி
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7... பகராதிப் பேர்த் தொகுதி 

8. .மகராதிப் பேர்த் தொகுதி 

9% யகராதிப் பேர்த் தொகுதி 

10. வகராதிப் பேர்த் தொகுதி 

, *அ' தொடங்கி ஒள” வரையும் உள்ள உயிர் எழுத். 

துக்களை முதலிலே உடைய சொற்களெல்லாம் அகராதிப்: 
பேர்த் தொகுதியிலும், க” தொடங்கி. கெள” வரையும் 
உள்ள் எழுத்துக்களை முதலிலே கொண்ட சொற்களெல்லாம்:. 
ககராதிப் (ககர இனம்) பேர்த் தொகுதியிலும், இவைபோலவே 
மற்ற மற்றச் சொற்களெல்லாம் மற்ற மற்றத் தொகுதிகளிலும்: 
அடக்கப்பட்டுப் பொருள் கூறப்பட்டுள்ளன. 

இந்நூலில் பல வகையான சொற்கள் இடம் பெற்: 
றுள்ளன; . அஃதாவது, பிற நிகண்டுகளில் உள்ள சொற். 
களோடு, சங்க இலக்கியங்களிலும் அவற்றின் உரைகளிலும் 
உள்ள அருஞ் சொற்களும், பிற்காலத் தமிழிலக்கியங்களி' 
லுள்ள சொற்களும்; உலக வழக்குச் சொற்களும், வடமொழி--. 

தெலுங்கு--கன்னடம் முதலியவற்றினின்றும் திரிந்து வந்த. 

சொற்களும் இதில் இடம் பெற்றுள்ளன. , 

இந்நூலில் இடம் பெற்றுள்ள சொற்களெல்லாம் அகர- 

வரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது உண்மையாயினும்; 

சொற்களின் , முதல் எழுத்தைப்: பொறுத்துமட்டுமே அகர 
வரிசை பின்பற்றப்பட்டிருக்கிறது ; இக்கால அகராதிகளில்- 

உள்ளாங்கு சொற்களின் இரண்டாவது--மூன்றாவது-- நான் 

காவது எழுத்துக்களையும் பொறுத்து அகரவரிசை அமைக்கப்: 

படவில்லை. என்றாலும், “சும்மா கிடந்த பிள்ளையாருக்கு. 

ஒரு பொங்கல் சோறு போதாதா'' என்னும் பழமொழியே 

போல, அகராதி முறையே தோன்ருதிருந்த காலத்தில்: 

முதலெழுத்தளவில் மட்டுமாவது சொற்கள் அகரவரிசைம்: 

படுத்தப்பட்டமை' வரவேற்கத்தக்கதும் பாராட்டத்தக்கது; 

மாகுமன்றோ !
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ஆசிரியர் நூலின் தொடக்கத்தில் “ பிள்ளையார்மேல் 
, இரண்டு-காப்புப் பாடல்கள் பாடியுள்ளார். அவை: 

“சோதி விநாயகர் பாத மெனமுடி. 
வோதிய காவினார் நீதி யுளார்களே.” 

“வள்ளை வாரணப்,. பிள்ளையார் பதம் 
உள்ளுவார் மனக் கள்ள மாறுமே.” ' 

இவையன்றி, ஒவ்வொரு தொகுதியின் முன்னாலும் 
ப இறைவனை வணங்கி. இன்ன தொகுதியைச் சொல்கிறேன் 
ஊன்று கூறியே தொடங்கியுள்ளார். 

.. இஃதிங்ஙன -: மிருக்க, இந்நிகண்டின் ஓலைச்சுவடியில் 
நூலின் தொடக்கத்தில் பின்வரும் பாடல் .காணப்படு 
கிறுதாம் 3. “3 

“தேன ராமகிழ்த் தொோடையலு மவுலியுக் 
திருக்கிளர் குழைக்காதங் 

கான ராமலர்த் திருமுகச் சோதியங் 

கயிரவத் துவர் வாயும் 

மோன மாகிய வடி.வமு மார்பமு 

முத்திரைத் திருக்கையும் 
- ஞான் தேசிகன். சரணதா மரையுமேன் 

நயனம் விட் டகலாவே.”' 

இது திருமால் வணக்கப் பாடலாகும். அகராதி 
நிகண்டின் ஆசிரியர் இரேவண சித்தரோ சைவர். எனவே 
இப்பாடலை, ஏடு பெயர்த்தெழுதிய வைணவரொருவர் தம் 
வழிபடு கடவுளை வழிபட்டு வேலையைத் “தொடங்குமுகத்தான் 
எழுதிச் 'சேர்த்திருக்கவேண்டும் ' என , அறிஞர்கள்: கருது 
கின்றனர். ஆகவே, இரேவண சித்தர் பிள்ளையார் காப்பு 
4மட்டுமே எழுதினார் என்பது தெளிவு.



அகராதி கிசண்டு 993 

பிள்ளையார் வணக்கத்தையடுத்து. ஆசிரியரின் தற்சிறப்புப் 

யாயிரப் பாடல் அமைந்துள்ளது. அதில் மேற்கூறிய 
செய்திகள் பலவற்றையுங் காணலாம். அப்பாடல் வருமர்று : 

“உலகினர் பவமற மலைமகள் பதஞ்செயும் 
தேசுகொள் பட்டீச் சுரன்பதம் பணிந்து 
ஒலியெழு கடல்சூழ் உலகினிற் றேரிக்கும் 
இயற்சோல் திரிசோல் திசைச்சோல் வடசோலேன் 

றுரைதரு சோற்கள் ஒருகான் கதனில் 

திரிசோலின் பேதம் இருவகை யதுதான் 

ஒருசோற் GC பலபோரு ளாகியும் 

பலசொற் றானே ஒருபோகுள் நிலலியும் 

வருமிதில் ஒருசொல் பலபோரு ளதனைத் 

தேரிதரு பிங்கலம் திவாகர முதலாய்ப் 

பாவிய நிகண்டு பலவேடூத் தாராய்க் 

ததிற்சில திரட்டி அகர முதலாய் 

மதித்தெழு வகார வர்க்கம் ஈறாய் 

மொழிமுதல் எழுத்து நூற்றோரு நகாலடைவே 

மொழிதரு சூத்திர முதற்பதந் தோறம் 
வருபெய ராதிப் பொருளா யெடூத்தே 

ஒருபெயர் முதல் காற்பத்தா Begs 

Paper உரைக்கும் தொகைதனக் கிப்பெயர் 

அடைவினில் அங்கங் கமர்ந்துள பேரும் 

இடையிடை யடைவிலங் கில்லாப் பேரும் 

மன்னு சூத்திர மூவாயிரத் துடனே 

முக்நூற் றறுபத் தேட்டேனுக் தோகையாய் 

வந்திடுந் தோகுதி ஈரைந்தேன வகுத்தே 

அரிய சகாத்தம் ஆயிரத் தைஞ்வூற் 

ஒறாகுபத் தாறேன உரைத்திடும் ஆண்டினில் 

ஓந்ததி காரம் அறுபத்து காற்கலை
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உந்திய வறிவால் ஒருங்குட னுணர்ந்த ' 
நாற்கவி வாணர் ௩கைதர யானும் 
நூற்பா வதனால் நண்ணிய வறிவினில் 
ஆதரவால் அகராதி நிகண்டேன - 

ஒதினன் யாவரும் உணர்ந்திட நினைந்தே.” 

இப்பாயிரப் பாடல் அகராதி நிகண்டைப் பற்றி அறிந்தூ 
கொள்வதற்குரிய அகச் சான்றாய் அமைந்துள்ளது. இப் 
பாடலினால் அறிந்து கொள்ளும் இன்றியமையாத செய்திகள் 

சிலவற்றை ஈண்டு மீண்டும் தொகுத்துக் காண்பாம் :-- 

இந்நூல் ஒரு சொல் பல்பொருட் பெயர்ப் பிரிவைச் சார்ந்தது) 
அகர முதல் வகரம் ஈருகப் பத்துத் தொகுதிகளை உடையது 
அகராதி முறையில் அமைந்தது ; நூற்பா நடையால் ஆனது; 
மொத்த நூற்பா 8868; சொற்கட்கு ஒரு பொருள் (அர்த்தம்) 
முதல் நாற்பத்தாறு பொருள்வரை கூறப்பட்டுள்ளன ; 
நூலின் பெயர் அகராதி நிகண்டு ; நூல் எழுந்த காலம் சக 
ஆண்டு 1516 (கி. பி, 1594). . ன 

இவ்வளவு செய்திகளையும்: உள்ளடக்கிக்கொண்டிருக்கும் 
இப்பாயிரம், அகராதி நிகண்டை ஆராய விரும்புவோர்க்கு 
அருந்துணை புரியும் என்பதில் ஐயமில்லை. 

இனி, சொற்பொருள் கூறும் நூற்பாக்கள் சிலவற்றைக் 
காண்பாம். மற்ற நிகண்டுகளினும் இந்நிகண்டில் இன்னொரு 
புதுமையும் உண்டு. அஃதாவது, 4௮? என்னும் எழுத்தை: 

'முதலில் உடைய சொற்களை முதலில் நிறுத்தியிருப்பதிலேயே 
மேலும் ஒரு புதுமையைப் புகுத்தியுள்ளார் ஆசிரியர். 
அஃதாவது, ஒரே ஒரு பொருள் (அர்த்தம்) மட்டும் உடைய 
சொற்களை எல்லாவற்றிற்கும் ' முதலில் அமைத்துள்ளார் ; 
இந்தப் பகுதிக்கு **அம் முதல் ஒரு பெயர்'' என்று தலைப்புத் 
தரப்பட்டுள்ள து. “அம் முதல் ஒரு பெயர்' என்றால், “அ” 

என்னும் எழுத்தை முதலில்: பெற்று ஒரே ஒரு பொருள் தரும் 
சொல்--என்று பொருளாம். இதற்கு எடுத்துக் காட்டாக 
அகராதி நிகண்டிலிருந்து இரண்டு நூற்பாக்கள் வருமாறு:
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. (அம் முதல் ஒரு பெயர்) 
(1) “அரன் என்பதுவே சங்கான் ஆகும்,” 

(2) “அம்பிகை என்பது உமையவள் பேயரே."” - 

._ அரன் என்னும். சொல்லுக்குச் சங்கரன் என்னும் ஒரு 

பொருள் உரியது. அம்பிகை என்னும் சொல்லுக்கு உமை 
யவள் என்னும் ஒரு பொருள் உரியது. இப்படியாக ஒரு 
பொருள் உடைய எழுபத்திரண்டு சொற்கள் இடம் பெற் 

றுள்ளன. இவற்றையடுத்து, இரண்டு பொருள்கள் மட்டும் 
உடைய சொற்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பகுதிக்கு 
*அம்முதல் இருபெயர்” என்னும் தலைப்புக் கொடுக்கப்பட் 
டுள்ளது. இதற்கு எடுத்துக் காட்டாக இரண்டு நூற்பாக்கள் 

வருமாறு : 

(அம் முதல் இரு பெயர்) 

(78) *அந்தரியே உமை துர்க்கை என்றிருபேர்,” 

(74) “அனக்தை தாளோர் சத்தியும் பூமியும்.'? 

அந்தரி என்னும் சொல்லுக்கு உமை, துர்க்கை என்று 

இரு பொருளாம். அனந்தை என்னும் சொற்குச் சத்தி, பூமி 

என்று இரு பொருளாம். இப்படியாக இரு பொருள் உடைய 

அறுபத்து மூன்று சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இவற்றைத் 

தொடர்ந்து மூன்று பொருள்கள் மட்டும் உடைய சொற்கள் 

, அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இப் பகுதிக்கு *அம்முதல் முப்பேர்” 

எனத் தலைப்புத் தரப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக் காட்டாக ஒரு 

நூற்பா வருமாறு: 

(அம் முதல் முப்பேர்) 
(186) அத்தன் என்பதுவே சிவனும் பிதாவும் 

சுவாமியும் என்றே சோல்லு முப் பேரே.'? 

அத்தன். என்னும் சொல்லுக்குச் சிவன், பிதா, சுவாமி 
என்று மூன்று.பொருளாம். இப்படியாக இன்னும் *அம் முதல் 

த. ௮. கம்மி
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நாற்பேர்”, அம்முதல் .ஐம்பேர்் என மேலும் மேலும் அடுக்கி 

அம் முதல் நாற்பத்தாறு பெயர்” வரையும் ஆசிரியர் கூறிச் 

சென்றுளார். *அரி' என்னும் சொல்லுக்கு நாற்பத்தாறு 

பொருள்கள் உள்ளனவாம். அது பற்றிய பா வருமாறு : 

(அம் முதல் நாற்பத்தாறு பெயர்) 

£ அரியே: அரித்தலும், அருக்கனும், முசாரியும், 

பரியும், சிங்கமும், பகையும், தேரையும், 

போன்னும், காற்றும், போன்னகர்க் கிறையும், 

செக்நேற் கதிரும், கிள்ளையும், காந்தியும், 

தேரும், ஐம்மையும், சேகும், வரியும், 

கூர்மையும், நிறமும், கூற்றும், வண்டும், 

வேயும், பன்றியும், விசியும், புகையும், 
பாயலும், சிலம்பின் பாலும், சோலையும், 

கண்ணினில் வரியும், கடலும், உரகமும், 

எண்ணிய திகிரியும், ஈர வாளும், 

தகரும், வலியும், அரிசியும், குரங்கும், . 

புக்கும், நேருப்பும், புரையும், சயனமும், 

எறிதகு பறையும், .எண்படைக் கலமும், 
குறிதரு பச்சையும், கூறிய மதவும், 
அரிதலும், எனப்பேயர் நாற்பத் தாறே.”' 

இதுகாறும் அ! என்னும் எழுத்தில் .. தொடங்கும் 

சொற்கள் சில பற்றிய நூற்பாக்கள் காட்டப்பட்டன. இவ் 
'வாறே மற்ற எழுத்துக்களில் தொடங்கும் சொற்களை அகராதி 
நிகண்டிற் காண்க. 

Fr. உரிச்சொல் நிகண்கு 
சூடாமணிக்கு அடுத்ததாக உரிச்சொல் நிகண்டைச் 

சொல்லலாம். நிகண்டு என்பதைக் குறிக்கப் பண்டைக் 
ட காலத்தில் உரிச்சொல் என்ற பெயரே. பயன்படுத்தப்பட்டது
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என முன்னரே கூறப்பட்டுள்ளது. எளிதில் விளங்காமல் 
அரிதிற் பொருள் விளங்கக் கூடியதும் செய்யுளுக்கு உரியது 
மாகிய சொல்லுக்கு உரிச்சொல் என்று பெயராம். இத்தகு 

உரிச் சொற்களைப் பற்றிய நூலுக்கு உரிச்சொல் நிகண்டு 
என்னும் பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. 

ஆசிரியர் வரலாறு 

உரிச்சொல் நிகண்டின் ஆசிரியர் காங்கேயன் என்னும் 
புலவர். இவர் தொண்டை நாட்டிலுள்ள செங்கற்பட்டு 
என்னும் ஊரினர் என்று ஒரு சாராரும், கொங்கு நாட்டினர் 

சன்று கொங்கு மண்டல சதக ஆசிரியரும் கூறுகின்றனர். 
இதுபோலவே, இவர் செங்குந்த மரபினர் என்று ஒரு சார் 

கருத்தும், வேளாள மரபினர் என்று ஒருசார் கருத்தும் 

உள்ளன. மேலும் இவர் சைவ சமயத்தினர். என்றும் துறவி 

என்றும் சொல்லப்படுகின்றார். 

இவர் சைவ சமயத்தினர் என்ற கருத்து மட்டும் உறுதி 
யானது. காங்கேயன் என்பது முருகக் கடவுளுடைய பெயர் 
களுள் ஒன்று. எனவே, அப்பெயரையுடைய இவர் சைவர் 

என்பது தெளிவு. மேலும், தெய்வப்பெயர் த்தொகுதியில் 
சிவன், பார்வதி, விநாயகர், முருகன் ஆகிய சைவ சமயக் 

கடவுளரையே இவர் முதலில் கூறியிருப்பதாலும் இவர் சைவர் 
என்பது புலனாகும். மற்றும் இவர், முதல் செய்யுளில், திரு 

மாலாலும் நான் முகனாலும் காண முடியாத ROIS gibi ett 

எனச் சிவனைப் புகழ்ந்துள்ளார் : 

“*திருமாலுஞ் சேங்கமல மேயானுங் காணாப் 

பெருமான் பிறைசூடூம் பெம்மான்--அருள் மூர்த்தி 

நன்னேஞ்சி னான்மறையோன் தில்லை நடம்புரிவோன் 

என்னெஞ்சின் மேய இறை” 

என்பது செய்யுள். இதனாலும் ஆசிரியர் சைவரே என்பது 

உறுதி.
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காலம் 

காங்கேயன் பதினான்காம் நூற்றாண்டினர் எனச் சிலர் 

கூறுகின்றனர் ; இது பொருத்தமாகப் புலப்படவில்லை. 

பதினாறும் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் பதினேழாம் நூற் 
ராண்டின் முற்பகுதியிலும் இவர் வாழ்ந்தார் எனவும், கி. பி. 
1600 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் உரிச்சொல் நிகண்டு இயற்றப் 

பட்டது எனவும் ஒரு சாரார் கூறுகின்றனர். ஏறக்குறைய இக் 

கருத்துப் பொருத்தமான தாகத் தோன்றுகிறது. பதினெட்டாம் 

நூற்றாண்டில் அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு இயற்றிய அர 
மருந்தைய தேசிகர், தமது நூலின் பாயிரப் பகுதியில், 

பதினாறாம் நூற்றாண்டில் சூடாமணி நிகண்டு இயற்றியவராகக் 
கருதப்படும் வீரை (மண்டல புருடர்) மண்டலவருக்கு அடுத்த 
இடம் காங்கேயனுக்கு அளித்துள்ளார் : 

“மாவியல் சிறக்கும் வீரை 
மண்டலவன் காங்கேயன் 

ரேவண சித்தன் சேஞ்சோற் 

கயாகரன் இவராற் சோற்ற....'? 

என்பது அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டுப் பாடற்பகுதி. 

எனவே, பதினாரும் நூற்றாண்டினரெனக் கருதப்படும் மண்டல 
புருடர்க்கும், பதினெட்டாம் நூற்றாண்டினரெனக் கருதப்படும் 

அருமருந்தைய தேசிகருக்கும் இடைப்பட்டவராகக் காங்கே 
யனைக்கொண்டு, உரிச்சொல் நிகண்டின் காலம் பதினேழாம் 

நூற்ருண்டின் முற்பகுதி என முடிவு கட்டுதல் ஒரு சார் 
பொருத்த முடைத்து. 

நூலின் அமைப்பு 

இந் நிகண்டு வெண்பாவால் ஆனது. நினைவில் இருத்து 
தற்கு வெண்பா ஏற்றது--எளியது. ஒரு முறை படித்தாலேயே 

வெண்பா மனப்பாடமாகிவிடும் என்று சொல்லுவது வழக்கம். 
அதனால் ஆசிரியர் வெண்பாவைத் தேர்ந்தெடுத்தாராம். 

இந்திகண்டு திவாகரம்போல் பன்னிரண்டு தொகுதிகள் 
உடையதாம். அவற்றில் மொத்தம் 997 டவண்பாக்கள்
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உள்ளனவாம். சில ஓலைச் சுவடிகளில் பன்னிரண்டு 
தொகுதிகள் 287 பாடல்களுடன் காணப்படுகின்றன. ஆனால், 
வேறு சில சுவடிகளில் ஒலி பற்றிய பெயர்த் தொகுதியும் 
பல்பொருள் கூட்டத்து ஒருபெயர்த் தொகுதியும் ஆகிய 
இரண்டும் நீங்கலாக மற்றப் பத்துத் தொகுதிகளே 230 பாடல் 
களுடன் காணப்படுகின்றன. பன்னிரண்டு தொகுதிகள் 
என்னும் கொள்கையினர், *ஒலி பற்றிய பெயர்த் தொகுதியும் 
பல்பொருள் கூட்டத்து ஒருபெயர்த் தொகுதியும் பிற்காலத் 
தவரால் போற்றிக் கற்கப்படாமையால் வழக்கழிந்து போயின; 

அதனாலேயே சில சுவடிகளில் பத்துத் தொகுதிகளே காணப் 
படுகின்றன,' எனக் கருத்துத் தெரிவிக்கின்றனர். பத்துத் 
தொகுதிகளே என்னும் கொள்கையினரோ, “ஆசிரியரால் 

பத்துத் தொகுதிகளே எழுதப்பட்டன ; ஆனால், இந்நிகண்டும் 
திவாகரம் போல் பன்னிரண்டு தொகுதிகள் பெற்று முழு 

நிறைவு உடையதாகத் திகழவேண்டும் என விரும்பி, பின் 

வந்த யாரோ, ஒலி பற்றிய பெயர்த் தொகுதியையும் பல் 
பொருள் கூட்டத்து ஒருபெயர்த் தொகுதியையும் புதிதாகப் 
புனைந்து சேர்த்திருக்க வேண்டும்! எனக் கருத்துத் தெரிவிக் 
கின்றனர். 

இஃது இங்ஙனம் இருக்க, மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் 

இருக்கும் சுவடியில், பன்னிரண்டாம் தொகுதியான பல் 

பொருள் கூட்டத்து ஒருபெயர்த் தொகுதி மட்டும் இல்லையாம்: 

ஒலி பற்றிய பெயர்த் தொகுதி உட்பட மற்றப் பதினொரு 

தொகுதிகளும் உள்ளனவாம். இதிலிருந்து, முதலில் யாரோ 

ஒருவர் ஒலி பற்றிய பெயர்த் தொகுதியை எழுதிச் சேர்த் 

திருக்க வேண்டும் என்றும், பின்னர் வேறொருவர் பல்பொருள் 

கூட்டத்து ஒருபெயர்த்தொகுதியை எழுதிச் சேர்த்திருக்க 

வேண்டும் என்றும் உணர இடமிருக்கிறது--என ஒரு சார் 

கருத்தும் கூறப்படுகிறது. 

அச்சுப் பதிப்புக்கள் 

உரிச்சொல் நிகண்டு முதன் முதலில் 1840ஆம் ஆண்டில் 

புதுச்சேரியில் அரசாங்க அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்
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பெற்றது. இதில் பத்துத் தொகுதிகளே உள்ளன. அடுத்து, 
1858இல் யாழ்ப்பாணம் ரா. ரா. அருணாசலம் சதாசிவம் 

பிள்ளையால் யாழ்ப்பாணத்தில் அச்சிடப்பட்டதாம். இதில் 

எத்தனை தொகுதிகள் உள்ளனவென்று தெரியவில்லை. 

பின்னர் 1890இல் தமிழ்ப் புலவர் சிவன் பிள்ளை அச்சேற்றினார். 

இதில் பன்னிரண்டு தொகுதிகளும் உள்ளன. அதன் பின்னர் 
1905இல் சுன்னாகம் ௮. குமாரசாமிப் பிள்ளை பதிப்பித்தார். 
'இதிலும் பன்னிரண்டு தொகுதிகளும் உள்ளன. 

இவற்றைக்கொண்டு ஆராயுங்கால், உண்மையில் உரிச் 
சொல் நிகண்டு பத்துத் தொகுதிகள் உடையதா அல்லது 

பன்னிரண்டு தொகுதிகள் உடையதா என அறுதியிடல் அரிய 

செயலெனத் தோன்றுகிறது. ஆனால், கொல்லம் ஆண்டு 
9950இல் அஃதாவது கி. பி. 1775ஆம் ஆண்டில் ஏடுபெயர்த்து 
எழுதப்பட்டதாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் உரிச்சொல் 

திகண்டின் ஒரு.பழைய பனைஓலைச் சுவடியில் உள்ள ஒரு பாடல், 

பராக்கிரம பாண்டிய தேவன் என்பவன், உரிச்சொல் நிகண் 

டினைப் பத்துத் தொகுதியாக ஒழுங்குபடுத்தினான்” எனக் 
கூறுகிறது. தி 

உத்தம சீலத்துக் காங்கேயன் சொன்ன உரிச்சோல் தன்னை 
வைத்த மனத்து,....... 

ஃயரக்கிரம பாண்டிய தேவன் கண்டீர் 

பத்துத் தொகுதியிற் சேர்த்தான் எவரும் படித்திடவே” 

என்னும் பழம் பாடலைக் காண்க. இப்பாடலைக் கொண்டு, 

உரிச்சொல் நிகண்டு பத்துத் தொகுதிகள் மட்டும் உடையது 
எனச் சிலர் அறுதியிட்டுக் கூறுகின்றனர். ஆனால், காங் 
கேயன் சொன்ன உரிச்சொல் தன்னை....... பராக்கிரம பாண்டிய 
தேவன்...... பத்துத் தொகுதியிற் சேர்த்தான்...” என்னும் 
இதே பாடல் பகுதியைக் கொண்டு, உரிச்சொல் நிகண்டு 
முதலில் பத்துக்கு மேற்பட்ட தொகுதிகள் உடையதாய் இருந் 
திருக்கவேண்டும். என்றும், அவற்றுள் கட்டாயம் தேவைப் 
ய்பாத: சில தொகுதிகளைக் குறைத்து, . எவரும் எளிதில்---
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சுருங்கிய அளவில் படித்துப் பயன் பெறும்படி பத்துத் 
தொகுதிகளுடன் உரிச்சொல் நிகண்டைப் பராக்கிரம பாண்டிய 
தேவன் ஒழுங்கு செய்து அமைத்தான் என்றும் கருத்து 
எடுத்துக் கொள்ளவும் இடமிருப்பது போல் தோன்று 

கிறதே! 

புதுவைப் பதிப்பு 

உரிச்சொல் நிகண்டின் பல பதிப்புக்களுள் முதலாவதான 

புதுச்சேரிப் பதிப்பைப் பற்றிச்சிறப்பாக ஒருசிறிது நோக்குவாம்: 

இஃது இத்த (1965ஆம்) ஆண்டுக்கு நூற்றிருபத்தைந்து 
ஆண்டு காலத்துக்கு முன்--அஃதாவது கி. பி. 1840ஆம் ஆண் 

டில், புதுவை குவெர்னமா (2015710024) அச்சுக்கூடத்தில்--: 
அஃதாவது அரசாங்க (2010104) அச்சகத்தில், சிற்றம்பலம் 
என்னும் தமிழாசிரியர் எழுதிய உரையுடன் அச்சிடப்பட்டது. 
உரிச்சொல் நிகண்டுரை என்பது நூற்பதிப்பின் தலைப்புப் 

பெயராகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிப்பின் முதல் பக்கத் 

திலுள்ள செய்தி அப்படியே வருமாறு : 
  

உரிச் சொல் நிகண்டுரை 
  

கனம் பொருந்திய.......தேசத்துப் பிராஞ்சுத் 

தலங்களுக்கு.......யதிகாரியாகிய 

ழெனரூல் சேங்சிமோ 

துரையவர்கள் துரைத்தனத்தில் 

ஒற்தொனாத்தே ராகிய 
தல்மாஸ் | 

துரையவர்கள் அனுமதியில் 

புதுவை மா நகரம் பிராஞ்சு.........கல்விச் சங்கத்து 

விசாரணைக் கருத்த ராகிய
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அண்ணாசாமி. யையர் -- கிருஷ்ணசாமி பிள்ளை 

இவர்கள் கேட்டுக் கொண்டதின் பேரில் அச்சங்கத்தை 

நடாத்துந் தலைவராகிய 

லே பெல்த்தியோ 

துரையவர்கள் கட்டளைப்படி 

தமிழைக் கற்க விரும்புஞ் சிறுவர் முதல் யாவரும் அத் தமிழ் 

மொழிப் பொருளைத் தெளிவா: யுணரக் காங்கேய விற்பனன் 

பத்துத் தொகுதியாக வகுத்துச் சொல்லிய வுரிச்சொனிகண் 

டானது உச்சரிப்பானுங் கையெழுத்தானும் எழுத்தசை சீரடி 

தொடை சொற்பொருள் பிறழ்ந்தனவற்றை வழுவற 

வாராய்ந்து சுத்த பாடமாக்கி யதனையந் தீரச் செய்த நூதன 

வுரையுட னுலகினிலை பெறும்படி 

சிற்றம்பல ஏூபாத்தியாயாரால் 

அச்சிற் பதிப்பிக்கப்பட்டது. : 

சமஸ்க்கிரத திராவிட வல்லவ..ராகிய கொம்மித்தே பிரசிதாம் 

இராமசாமி சாஸ்த்திரியாராலும் மழவை மகாலிங்க கவிராச 
ராலுங், கும்பினித் தமிழச்சுக் கூடத்திலிருக்கும் முத்துக் 
குமரப்ப வுபாத்தியாயராலும் பரிசோ திக்கப்பட்டது. 

  

இரக்ஷணிய ஆண்டு 1840-க்குச் சரியான விகாரி ஆண்டு 

  

, (மேல் உள்ளது பதிப்பின் முதல் பக்கத்தில் உள்ள 
செய்தி யாகும். இனி பதிப்பின் இறுதியில் உள்ள செய்தி 
வருமாறு :) 

பத்தாவது ஒரு சொற் பல்பொருட் பெயர்த் தொகுதி 

முற்றும் 

ஆகத் தொகுதி பத்திற்கு வெண்பா - உளஉய௰ (220) 

முற்றிற்று
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; இஃது, புதுவை மாநகரம்--குவெற்னமா அச்சுக் கூடத் 

தில் அ....துத்தெதென் துரையவர்களால் 1840 ஆம் ஆண்டில், 
பயதிப்பிக்கப்பட்டது. 
  

இதன் விலை--ரூபாய், தெ (9/4). 
  

மேலுள்ளபடி நோக்கின், புதுவைப் பதிப்பில் பத்துத் 
தொகுதிகளே உள்ளன என்பது தெளிவு. மற்றும், தமிழர்கள் 
பலர் நிகண்டுகளைப் பற்றி அறியாதிருக்கும்போது, பிரஞ் 
சுக்கார வெள்ளையர்கள் உரிச்சொல் நிகண்டுப் பதிப்பில் புகுந்து 

விளையாடியிருப்பது இங்கே குறிப்பிடத் தக்க செய்தியன்றோ? 

புதுவைப் பதிப்பின் முதல் பக்கத்துச் செய்தியாக மேலே 

கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கருத்தை யமைத்து மழவை மகாலிங்கக் 

கவிராசர் என்பவர் ஒரு சிறப்புப் பாயிரம் பாடியுள்ளார். அது 

புதுவைப் பதிப்பில் நூலுக்கு முன்னால் அமைக்கப்பட்டுள்ள து. 

அப்பாடல் வருமாறு: 

சிறப்புப் பாயிரம் 

நில மண்டில. வாசிரியப்பா 

4 திருவளர் மணிதிகழ் தெண்டிசைக் கடல்சூழ் 

இருரில வலயத் தியற்றமிழ்ப் புலவர் 

தசநிகண் டறிவுறச் சாற்றினர் அவற்றுள் 

இசைகோள் காங்கேயன் இயம்பும் உரிச்சொல் 

நிகண்டிக் கால நிலவுதல் கண்டத் 

தொகுதி முற்றக் தூக்கிப் பார்க்கச் 

சொற்பொருள் எழுத்தசைச் சோர்வுண ராது 

பற்பலர் பள்ளிப் பாடம் ஓதலி னதை 

கவையறத் திருத்தி காவலர் மகிழ்பேறச் 

சுவைமலி உரையும் தோன்றச் செய்கேனச் 

சீர்திகழ் மர்க்கிதே சேங்சிமோ குவர்னேர்
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எர்பெறச் செங்கோல் இயற்றிடூ நாளில் 

தகைகொள் ஒற்தொனாத்தேர் தல்மாசு எனுந்துரை 

அகமகிழ் வுடனவர் அனுமதி பேற்றே 

அலகில்சீர் அண்ணா சாமி ஐயர் 

தலைமைசேர் கிருஷ்ண சாமி மகிபனிவ் 
விருவருங் கேட்க மிக்கேழிற் புதுவைப்பதித் 

தருமக் கல்வி தழைக்குஞ் சங்கத் 
தலைவரா யுவந்து சதிர்பேற நடாத்தும் 

சொலவரும் பெல்த்தியே துரைம்கன் இனிதாய்க் 

கட்டளை யிடமோழி கருத்துட் கோண்டூ 
திட்டமோ டெவர்க்குக் தேளிவுறச் சேய்தனன் 

வலங்கோள வோங்கு மயிலையங் கிரிமீது 
இலங்கயில் வேன்முரு கீசர்போன் மலரடி 

மனமுற வணங்கி வண்டமிழ் உணர்க்துவிற் 

பனமுயர் பேர்அம்பலக் குரவன் சேயு 

நற்றவத் துதித்தோ னதிகுல திலகன் 

சிற்றம் பலம்எனும் செந்தமிழ் வலனே."” 

இது மழவை மகாலிங்க கவியரசர் சொல்லியது. 

  

இப்பாடற் செய்தி குறித்துச் சிறிது நோக்குவாம் : 

1840ஆம் ஆண்டு புதுவையில் மர்க்கிதே சேங்சிமோ 

என்பவர் கவர்னராய் (குவர்னேர்) இருந்தார் ; தல்மாசு என் 
பவர் ஒற்தொனாத்தேர் (ordonnateur=Arranger) பதவி 
வகித்தார். லே பெல்த்தியே என்பவர் கல்வித்துறைத் தலை 
eusriii (Director of Public Instruction) Q@ssri. geirem 
சாமி ஐயர், கிருஷ்ணசாமி பிள்ளை ஆகியவர்கள் கல்வித் 
துறையில் கண்காணிப்பு அலுவலாளர்களாய் இருந்தனர். 
சிற்றம்பலம் என்பவர் ஆசிரியராயிருந்தார். துத்தென் 
என்னும் வெள்ளைத்துரை அரசினர் அச்சகத் தலைவரா
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யிருந்தார். உரிச்சொல் நிகண்டு அரசினர் பள்ளிக் கூடங் 

களில் பாடமாக வைக்கப்பட்டிருந்தது. 

இந்நிலையில், உரிச்சொல் நிகண்டுக்கு உரை எழுதும்படி 
அண்ணாசாமி ஐயரும் கிருஷ்ணசாமி பிள்ளையும் கேட்டுக். 

கொள்ள, லே பெல்த்தியே துரை கட்டளையிட, ஆசிரியர் 
சிற்றம்பலம் உரை எழுதினார் ; அவ்வுரை, தல்மாசு துரையின் 

ஒப்புதலுடன் அரசினர் அச்சகத்தில் துத்தென் துரையால் 
அச்சிடப்பெற்றது. 

"இதிலிருந்து நாம் அறிவதாவது : நம் நாட்டிற்கு, 
வெள்ளையர் வந்த பின்னும் --ஏன் -- நூறாண்டுகளுக்கு முன்புங்: 

கூட, வெள்ளையர் மேற்பார்வையில் நடந்த பள்ளிகளில் 

நிகண்டு பாடமாயிருந்திருக்கிறது ; நாளடைவில் கைவிடப் 

பட்டது. 

பாடலும் உரையும் 

இனி, உரிச்சொல் நிகண்டுப் பாடலின் மாதிரிக்காகவும்.. 

சிற்றம்பல ஆசிரியரது உரையின் மாதிரிக்காகவும், ஒரு சொல்: 

பல்பொருட் பெயர்த் தொகுதியில் உள்ள முதல் பாடலையும் 

அதன் உரையையும் காண்பாம் : 

(பாடல்) 

-அரிபன்றி தேரைகிளி பச்சையளி சிங்கம் 

பரிகவிபாம் பிக்திரன்மால் கால்கூற் நிருசுடர்தீ 

கோவிறை திக்குக் கிரணஞ் சலங்குலிச 
மாவுரைகண் பார்சுவர்க்க மம்பு.” 

உரை 

அரி என்றது--பன்றி, தேரை, கிளி, பச்சை, வண்டு, 

சிங்கம், குதிரை, குரங்கு, பாம்பு, தேவேந்திரன், 

விஷ்ணு, காற்று, இயமன், சந்திரன், சூரியன், 

நெருப்பு--ஆக 16
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கோ என்றது--இராசா, திக்கு, கிரணம், நீர், 

வச்சிராயுதம், கூப்பிடல், சொல், கண், 

பூமி, தெய்வலோகம், அம்பு--ஆக 11 

மேலுள்ள பாடலானும் உரையானும், *அரி' என்னும் 

சொல்லுக்குப் பதினாறு பொருள்களும் *கோ' என்னும் சொல் 

லுக்குப் பதினொரு பொருள்களும் கூறப்பட்டுள்ளமை புலனாகும். 

ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் இத்தனை பொருள்கள் என உரை 

யாசிரியர் இறுதியில் எண்ணிக்கையிட்டுக் காட்டியிருப்பது 

தெளிவுக்கு வழி செய்யும். 

பிரஞ்சுக்காரர்களின் ஆட்சி நிலைத்த பிறகும் அரசினர் 

பள்ளிகளில் உரிச்சொல் நிகண்டு கற்பிக்கப்பட்ட புதுச்சேரியில் 

இன்று ஓர் உரிச்சொல் நிகண்டு நூல் தேதடிக் கண்டுபிடிப்பது 

அரிதாகிவிட்டது. காலத்தின் கோலம் என்னே ! 

எ. கயாரருர நிகண்டு 
பெயர்க் காரணம் 

கயாதர நிகண்டும் அக்காலத்தில் சிறந்த நிகண்டுகளுள் 
ஒன்றாகப் பயிலப்பட்டு வந்தது. sur sot என்னும் புலவரால் 
'இயற்றப்பட்டதால் கயாதரம் எனப் பெயர் பெற்றது. ஆசிரியர் 
கெயாதரர் எனவும் பெயர் சொல்லப்படுவதால், நூலும் 
கெயாதரம் எனவும் சிலரால் அழைக்கப்படுகிறது. மற்றும் 
ஆசிரியர் கயாகரன் என்றும் சிலரால் அழைக்கப்படுவதால், 
நூலுக்கும் கயாகரம் என்னும் பெயர் வழங்கப்படுகிறது. 
அஃதாவது, 

(1) மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் செந்தமிழ்' என்னும் 
இதழில் கயாகர நிகண்டு எனத் தலைப்பு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள து; 
ஆனால் அத்தலைப்பின் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் செய்யும்: 

களில் கெயா தரம் என்றுள்ளது. ் 

2. வேதகிரி முதலியார் வெளியிட்ட இலக்கியக் களஞ் 
சியம் என்னும் நூலில் கயாகர நிகண்டு என உள்ளது.
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(3) மாறனலங்காரம் என்னும் அணியிலக்கண நூலின் 
உரையில் கயாகர நிகண்டு எனச் சுட்டப்பட்டுள்ள து. 

(4) ஆண்டிப் புலவரியற்றிய ஆசிரிய நிகண்டின் பாயி! 

சத்தில், 

“முறைபெறு கயாகாம் பகரும் அகராதியிவை 

முற்றும் ஒன்றாய்த் திரட்டி” 

எனக் கயாகரம் என்றே உள்ளது. 

(5) அருமருந்தைய தேசிகர் இயற்றிய அரும் பொருள்: 

விளக்க நிகண்டுப் பாயிரத்தில், 

“ரேவண சித்தன் சேஞ்சோற் 

கயாகரன் இவராற் சோற்ற 

என ஆசிரியர் கயாகரன் என்றே சுட்டப்பட்டுள்ளார். ஆனால்,. 

அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டின் வேறு ஓர் ஓலைச்சுவடியில்: 

கயா தரன் என்றுள்ள து. 

(6) கயாதர நிகண்டின் ஓலைச் சுவடிகளிலும் கயாகரம்: 

எனவும் கயாதரம் எனவும் இரண்டு நிலைகளும் மாறி மாறிக் 

காணப்படுகின்றன. ஆசிரியர் பெயரோ கெயாதரன் எனக். 

காணப்படுகிறது. 

இந்த நிலையில் எந்தப் பெயரை உறுதியாகக் கொள்வது?” 

கை என்றால் சொல்; ஆகரம் என்றால் இருப்பிடம்; எனவே, 

கையாகரர் என்றால் சொற்கு இருப்பிடமானவர்--சொல்லின் 

செல்வர் என்பது பொருள் ; எனவே கையாகரரால் இயற்றப்” 

பட்டது கயாகரம் ஆகும் என்பது ஒரு சாரார் கொள்கை. வட 

மொழி இலக்கணப்படி இந்தப் பொருளமைப்புப் பொருந்தாது; 

என்பது இன்னொரு சாரார் கொள்கை. 

சொற்பொருள் எதுவாயினும், கயாதரம் என்ற பெயரே 

கயாகரம் என்றும் கெயாதரம் என்றும் மாற்றி வழங்கப்பட்.
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டிருக்க வேண்டும். கயாதரம் என்னும் சொல்லின் இடையி 
லுள்ள *த' என்னும் எழுத்தின் வால்போன்ற கீழ் வளைவுக் 

கோடு சில ஓலைச் சுவடிகளில் சரியாகப் பதிவு விழாமலோ 

அல்லது விழுந்தும் தேய்ந்தோ போனதால் ‘ae’ என்னும் 

எழுத்துப்போல் படிப்பவர் கண்கட்சூத் தெரிந்திருக்கலாம் ; 
எனவே அவர்கள் கயாகரம் எனப் படித்ததோடன்றி, ஏடு 

பெயர்த்து எழுதியபோதும் கயாகரம் என்றே எழுதி விட்டிருக்க 
வேண்டும். இந்தக் கருத்தே பொருத்தமான தாகப் புலப்படு 
கிறது. இதற்கு மாறாக, கயாகரம் என்னும் பெயரே கயாதரம் 

என மாறிற்று என்று சொல்ல முடியாது. *க' என்னும் எழுத்து 
‘gs’ என்னும் எழுத்தாக ஓலைச் சுவடியில் கோடு நீண்டு 
மாறுவது இயற்கைக்கு முரணான து, 

மற்றும், கயாதரம் என்னும் பெயரை மக்கள் சிலர் பேச்சு 
வழக்கில் கெயாதரம் என நீட்டி நெளித்துப் பேசியிருக்க 
வேண்டும். கந்தகம் கெந்தகம் எனவும், கஜமுகன் கெஜமுகன் 

எனவும், கங்காதரன் கெங்காதரன் எனவும் சொல்லப்படு 
வதைப் போல, கயாதரமும் கெயாதரம் எனச் சிலரால் சொல் 

லப்பட்டு, பின்னர் அவ்வாறே எழுதப்பட்டும் இருக்க வேண்டும். 
பேச்சு நடைக்கு ஏற்பவே எழுத்து நடையும் அமையும் என்பது 
இக்கால மொழியியலாரின் (கிரீனிங் [ரொ] என்னும் 
ஆசிரியரது) கொள்கையன்௫ரு? இக்காலக் கொள்கை என் 

றென்ன! செந்தமிழும் நாப் பழக்கம்' என அன்றே 

ஒளவையார் அறிவித்துள்ளார் அல்லவா ? எனவே, கயாதரம் 
என்பதையே நூலின்: பெயராகக் கொள்ளலாம். 

ஆசிரியர் வரலாறு 

ஆசிரியர் கயாதரர், தேவை எனப்படும் இராமேசுரம் 
என்னும் ஊரினர் ; சோமேசர் என்பவரின் மகன் ; சைவர்: 
அந்தணர் ; தமிழ், வடமொழி இரண்டிலும் வல்லவர் ; அரும் 
“பொருள் அந்தாதி, இராமீசுரக்கோவை என்னும் வேறு நூல் 
களும் இயற்றியவர். இந்தச் செய்திகள், கயாதர திகண்டின் 
முகப்பில் ஆசிரியரே பாடியுள்ள,
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“ஆரண நான்கும் பரவமும் மூர்த்திக.ளாகிரின்ற 
காரணன் பாகங் கல்ந்துல கீன்றருள் கன்னி பெற்ற 
பூரணன் பாரதப் போர்வட மேருப் பொருப்பில் வைத்த 

வாரணன் வாரணப் போரில் வேன்றோன் என் 
வழித்துணையே” 

“பேதையர் பித்தர் அறியாத பாலர்சோற் பேதங்கொள்ளார் 
ஓதினுங் குற்றக் தேரியார் பேரியவர் ஓங்சிடப 

கேதனன் பற்று மறவாத தேவைக் கேயாதான்தோல் 

வேதியன் சோற்ற உரிச்சோற் பனுவலு மேம்படூமே."” 

அவளர்ந்த முதரால் வழிநூல் வழிச்சேன்று மற்றவையும் 

அளக்து சிறியோர் அறியும் படிபேரி யோரருளால் — 
தளர்ந்தன நீக்கி உரித்தாய சொல்லைத் தமிழ்ப் படுத்தான் 
கிளர்ந்த பெரும்புகழ்ச் சோமீசன் தேவைக் கேயாதரனே”' 

“an Sa குமக்கோங்கை மங்கைதன் பங்கன் மலாடிக்கீழ்க் 

கிடக்கும் தனிரேஞ் சுடையோன் உரிச்சோல் கிளர்பணுவல் 

குடக்குங் குணக்கும் வடக்குக் தென்பாலுங் குவலயத்து 

நடக்கும் படியாக் கேயாதரம் என்றுபேர் நாட்டினனே”” 

ன்னும் பாயிரப் பாடல்களாலும், கயா தரத்தில் மக்கட் பெய 

ரியல் என்னும் மூன்றாம் தொகுதியின் இறுதியில் உள்ள, 

“வாரிய கேள்வி மறையவர் வேந்தன் வடகலைதேர் 

ஆரிய நாடன் தமிழ்நாடன் தேவை யதிபனேன்னும் 

ஓரியல் பான குணத்தான் கேயாதரத் துள்ளமைத்தான் 

பேரியல் பாலோரு மூன்றாவது மக்கட் பேரியலே” 

ன்னும் பாடலானும், விலங்கின் பெயரியலிலுள்ள , 

தீட்டு மறைபயில் நாவினன் என்றுஞ் சேழுந்தமிழ் நால் 

கேட்ட செவியினன் கேளா வறிவன் கேயாதரத்துள்
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ஈட்டிய சோற்போகுள் எல்லாக் தொகுத்தீ ரிரண்டாவது 

காட்டிய தொல்லை விலங்கின் பெயரியல் கண்டு கொள்ளே”” 

என்னும் பாடலானும், மரப்பெயரியலிலுள்ள , 

எதாசிப கோத்திரம் வாழவக் தோன்தேன் கலைத்தமிழ்தேர் 

மாசில் பேருந்தகை மாறா வறிவன் மலரயனுங் 
கேசவ னும்புகழ் தேவைகன் னாடன் கேயாதரத்துப் 

பேசி யமைத்தனன் ஐந்தாவது மாப் பேரியலே”' 

என்னும் பாடலானும், பல்பொருட் பெயரியலிலுள்ள, 

நீடும் பதமும் போருளும் தேரிக்து நிலைபெறவே 

நாடூ மவர்க்கு ஈலந்தரு மாறு நயத்தோ டேன்றுங் 

கேடூம் பேருக்கமும் இல்லாத தேவைக் கேயாதான் சா 

பாடும் தமிழில் ஆறாவது பல்போருட் பேரியலே”' 

என்னும் பாடலானும், ஒலி பற்றிய பெயரியலிலுள்ள, 

“மேவும் அகரும்போகுள் அந்தாதி கேட்டிந்த மேதினியோர் 
தாவும் வினைகேடச் சாற்றிய கோன் தமிழ்த் தேவை மன்னும் 
கோவை யிராமீ சுரக்கோவை சோன்ன குருபரன்மற் 
ரோவுத லின்றி யமைத்தான் பத்தாவது ஒலியியலே'” 

என்னும் பாடலானும், பிறவற்றானும் அறியப்படும். 

காலம் 

ஆசிரியரின் காலம் பற்றி அறிஞர்களிடையே குழப்பமே 
காணப்படுகிறது. பதினான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினே 
மாம் நூற்றாண்டுவரை அங்கும் இங்குமாகக் கயாதரரின் காலம் 

பந்தாடப்படுகிறது. எது எப்படி யிருந்தபோதிலும், பதினெட் 

டாம் நூற்றாண்டினராகக் கருதப்படும் அருமருந்தைய தேசிகர் 
தமது அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டில் கயாதரரைக் குறிப் 

பிட்டுள்ள தால், பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு ற்றட்டவர் 

கயா தரர் என்பது மட்டுமாவது உறுதி.
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நூலின் அமைப்பு 

ப கயாதர நிகண்டில் பின்வருமாறு பதினொரு இயல்கள் 
உள்ளன : 

(1) தெய்வப் பெயரியல் 

(3) இடப் பெயரியல் 

(3) மக்கட் பெயரியல் 

(4) விலங்கின் பெயரியல் 

(5) மரப் பெயரியல் 

(6) பல்பொருட் பெயரியல் 

(7) செயற்கை வடிவிற் பெயரியல் 

(8) பண்புப் பெயரியல் 

(9) செயல் பற்றிய பெயரியல் 

(10) ஒலிபற்றிய பெயரியல் 

(11) ஒருசொல் பல் பொருளியல். 

திவாகரம், சூடாமணி, உரிச்சொல் நிகண்டு ஆகிய 

இிகண்டுகளில் உட்பிரிவுகள் தொகுதி” எனக் குறிப்பிடப்பட் 
டுள்ளன. பிங்கல நிகண்டிலோ *வகை' எனக் குறிப்பிடப் 
பட்டிருப்பதைக் காணலாம். ஆனால் கயாதரத்திலோ 
ஒவ்வொரு பிரிவும் :இயல்' எனக் குறிக்கப்பட்டிருப்பது காண்க. 

கயாதர நிகண்டின் சில ஓலைச்சுவடிகளில் (ஒருசொல் பல் 

பொருளியல்' என்னும் பதினோராவது இயல் காணப்பட 

வில்லையாம். இதைக் கொண்டு, பதினோராவது இயல் பிற் 

காலத்தவரால் எழுதிச் சேர்க்கப்பட்டது எனச் சிலர் எளிதில் 

கூறக் கூடும். இது பொருந்தாது. பதினோரியல்களும் அமைந் 

துள்ள ஓலைச்சுவடியில் பதினோராம் இயலின் இறுதியில் பின் 

வரும் பாடல் உள்ளது : 

“அரும்பொருள் அந்தாதி சூடிய சீதரன் அம்பிகையைத் 
தரும்போருள் செய்த பரம்பரை யான்றினம் தண்டமிழோர் 
B. He Se— 16
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, பெரும்போகுள் கண்ட கேயாதரன் தேவைப் 
பெருந்தகையே,” 

பதினோராவது தொகுதியும் கயாதரத்தில் உண்டு என் 

பது இப்பாடலாற் புலனாகும். இதற்கு மற்றும் ஒரு சான்று 
உண்டு. அருமருந்தைய தேசிகர் இயற்றிய அரும்பொருள் 
விளக்க நிகண்டானது, ஒரு சொல்லுக்குப் பல பொருள் கூறு 

கின்ற பதினோராவது தொகுதியைப் பற்றியது மட்டுமேயாகும். 
மண்டல புருடர், காங்கேயன், இரேவண சித்தர், கயா தரர் ஆகி 

யோர் ஒரு சொல் பல்பொருளாகக் கூறியிருப்பன வற்றைத் 

தொகுத்து அரும்பொருள் விளக்கம் என்னும் நூலாக உ 
வாக்கியதாக அதன்: ஆசிரியர் பாயிரப் பாடலில் : கூறி 
யுள்ளார் : 

*மாவியல் சிறக்கும் வீரை 
மண்டலவன் காங்கேயன் 

ரேவண சித்தன் செஞ்சொற் 

கயாகான் இவராற் சோற்ற 

பாவியல் நூற்கூறு ஓர் சோல் 

பால்போருள் தோகையேலாம் சேர்த்து 
ஒவிலா வளஞ் சிறப்ப 

ஒரு பேரு நூல தாக”? 

என்பது அப்பாடல். இதிலிருந்து, ஒரு சொல் பல்பொருள் 
கூறும் பதினோராவது இயலும் கயாதரத்தில் உண்டு என்பது 
தெளிவு. 

கயாதரத்தில் மொத்தம் 566 பாடல்கள் உள்ளான. முதல் 
பத்து இயல்களிலும் 10,500 சொற்களும் பதினோராவது இயலில் 
850 சொற்களும் பேசப்பட்டுள்ளன. 

கயாதரப் பாடல்கள் கட்டளைக் கலித்துறை என்னும் 
பாவினத்தைச் சேர்ந்தவையாகும். -இது, நெட்டுருச் செய்து 
நினைவில் இருத்துதற்கு: மிகவும் ஏற்றதாகும். மேலும், இத்
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நூல் அந்தாதித் தொடையில் அமைந்திருப்பது, பாடல்களை 

மீண்டும் நினைவிலிருந்து வருவித்தலுக்கு மிகவும் "உதவி 
செய்யும். அந்தாதித் தொடையாவது, ஒரு பாட்டின். 

அந்தத்தில் (இறுதியில்) உள்ள ஓர் எழுத்தோ அல்லது ஓர் 
அசையோ அல்லது ஒரு சொல்லோ அடுத்த பாட்டின் 

ஆதியில் (முதலில்) அமையும்படி தொடுத்துப் பாடுவதாகும். 

ஒரு .பாட்டை ஒப்பித்ததும் அதன் இறுதிப் பகுதியின் துணே 
கொண்டு 90955 பாட்டைத் தொடங்கி: ஒப்பிப்பதற்கு 

அந்தாதி முறை மிகவும் உதவுமன்றோ? இம் முறையில் 
நோக்குங்கால், சூடாமணி நிகண்டைவிடக் கயாதர நிகண்டு 
நினைவில் இருத்துதற்கும் மீண்டும் வருவித்தலுக்கும் (1௦0811) 
மிகவும் ஏற்றதென்பது புலனாகும். 

கயா தரப் பாடல்களின் மாதிரிக்காகவும், அதே நேரத்தில் 
அந்தாதித் தொடையின் எடுத்துக் காட்டுக்காகவும் சில 
பாடல்கள் காண்பாம். தெய்வப் பெயரியலின் தொடக்கத்தில் 
சிவன் பெயர்களைக் கூறும் இரண்டு பாடல்கள் வருமாறு : 

“இதி யனாதி அரன் சிவன் ஈசனா னந்த னத்தன் 

சோதி பினாகி உருத்திரன் பிஞ்ஞகன் சூலிசுத்தன் 

பாதி உமாபதி சங்கரன் கங்கா தான்பகவன் 

பூதி புனை பாண்ட ரங்கன் பரமன் புராந்தகனே,” ' 

“தக்கன் மருகன் சதாசிவன் ஜம்மூகன் சம்பு நித்தன் 

இக்கன் படவி ழித்தோன் காலகாலன் இறை அமலன் 

மூக்கண் முதல்வன் பசுபதி கங்காளன் முத்தன் பித்தன் 

நக்கன் சடையோன் விடையூர்தி நாகா பரண னேன்னே.” 

மேலுள்ள இரு பாடல்களுள் முதல் பாட்டின்: இறுதியில் 

(சந்தத்தில்) 'தகன்' என்னும் அசை உள்ளது. அதனோ 
டொத்த *தக்கன்' என்னும் சொல் இரண்டாம் பாட்டின் 

முதலில் (ஆதியில்) உள்ளது. .. 

மற்றும், பதினோராம் இயலாகிய ஒரு சொல் பல்பொரு 

னியலிலிருந்து .இரு பாடல்கள் வருமாறு: ்
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:அரிகடல் மால் பன்றி ஆயுதம் பச்சை அளி அருக்கன் 

எரிபுகை கிண்கிணி பேய் பரல் ஐம்மை யமன் கிளிகண் 
வரி வலி இந்திரன் மாருதம் கேமி மடங்கல் மது 

பரி பகை செக்கேற் கதிர் தேரை வானரம் பாம்பு போன்னே)' 

பொன்னேர் இரும்பு சுரர் குரு மாடை பொலிவு திரு 
என்; எர் அழகு முழு பேற்றமும் ; எல் ஒளி பகலாம்; 

தேன்னே வனப்பும் இசை பாடலும் தென்றிசையும் என்ப; 
கொன் னே பேருமை பயனிலி அச்சம் கோளும் போழுதே.” 

மேலுள்ள இருபாடல்களுள் முதல் பாடலில் *அரி' 

என்னும் சொல்லுக்கும் இரண்டாம் பாடலில் பொன், ஏர், எல், 
தென், கொன் ஆகிய சொற்கட்கும் உரிய பொருள்கள் தரப் 

பட்டுள்ளன. மற்றும், முதல் பாடலின் இறுதியில் உள்ள 

*பொன்' என்னும் சொல்லே அடுத்த பாடலின் தொடக்கத்தில் 
அந்தாதித் தொடையாய் அமைக்கப்பட்டிருப்பது காண்க. 
இப்படியாக, மற்ற நிகண்டுகளினும் கயாதரம் அமைப்பில் 
புதுமை பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத் தக்கதாம் 

கயா தரத்தின் ஒவ்வோர் இயலின் இறுதியிலும் ஆசிரியர் 
தம் பெயர், வரலாறு, இயலின் பெயர் ஆகியவை கூறியிருப் 
பதும் ஈண்டு நினைவுகூரத்தக்கது. 

௮. பல்பொதள் ஞ்ளரமணி நிகண்ரு 

மண்டல புருடர் இயற்றிய சூடாமணி நிகண்டு மக்களி 
டையே மிகவும் பரவிய பின், நிகண்டு நூல்களைச் சூளாமணி 
என்னும் பெயரால் அழைக்கும் மரபு தோன்றிவிட்டது என்பது, 
பல்பொருள் சூளாமணி என்னும் இப்பெயரிலிருந்து தெரிய 
வரும். 

ஆசிரியர் வரலாறு 

் ஆசிரியர் ஈசுரப் பாரதியார். இவர் நெல்லை மாவட்டத் 
தினர் ; மடசை என்னும் ஊரினர் ; சிதம்பரபாரதி என்பாரின்
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குமாரர்; சைவ சமயத்தினர் ; திருநெல்வேலிச் சிவனை வழிபடு 
கடவுளாகக் கொண்டவர். ஆசிரியர் இந்நிகண்டினைக் 

கொல்லம் 876ஆம் ஆண்டில்--அஃதாவது கி. பி. 1700ஆம் 
ஆண்டில் இயற்றி முடித்தார்; எனவே, இவரது காலம் 

பதினேழாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியும் பதினெட்டாம் நூற் 

ரண்டின் முற்பகுதியுமாகும். இவ்வளவு செய்திகளையும் 

ஆசிரியரே பாடிய பல் பொருள் சூளாமணியின் பாயிரச் 

செய்யுட்களால் அறியலாம். அவை வருமாறு : 

“கொல்ல மெண்ணாற் றேழுபத்தா றெனக்கணிதப் பாவாணர் 

குறித்த வாண்டின் 
மல்குபுகழ் விக்கிரம வருடத் தாவணி மூல 

வளஞ்சேர் காளில் 

கெல்லைககர் வடிவுவக்த வேய்முத்தைப் பணிந்துலகில் 

கேடகாள் நிற்கப் 

பல்பொருட்சு ளாமணியை ஈசுரபா ரதி தமிழாற் 

பாடி னானே.” 

சிதம்பர பாரதிபாலன் புகழ்மடசை யுடையவளாக் 

தேவி சேம்போற் 

பதம்பணிசேங் கைத்தலத்தான் ஈசுரபா ரதியேனுவற் 

பாவ லோனே.” 

மேலுள்ள முதல் பாடலிலிருந்து, தமிழ் விக்கிரம ஆண்டு 

ஆவணித் திங்கள் மூலநாளில் (மூல நட்சத்திரத்தன்று) இத் 
நிகண்டு அரங்கேற்றப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. 

நூல் அமைப்பு 

நிகண்டுத் தொகுதிகளின் முப்பெரும் பிரிவுகளுக்குள் 

‘am Gerd ud பொருள் பெயர்த் தொகுதி' என்னும் 

இரண்டாம் பிரிவையும், (பல்பொருள் கூட்டத்து ஒரு பெயர்த் 

தொகுதி' என்னும் மூன்றாம் பிரிவையும் பற்றி மட்டும் இந்நூல்
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பேசுகிறது. ஆசிரியர் பின் வருமாறு மூன்று காண்டங்களாக 

நூலைப் பகுத்துக்கொண்டார் : ் 

(1) ஒரு சொல் ஒரு பெயர்க் காண்டம் 

(3 ஒரு சொல் பல் பொருட் காண்டம் 

(8) பல் பெயர்க் கூட்டத்து ஒரு பெயர்க் காண்டம் 

இவற்றுள் முதல் காண்டத்தில், ஒரே பொருள் கூறும் 
2800 சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன ; இரண்டாங் காண்டத் 

தில், பல பொருள் கூறும் 1465 சொற்க ளிடம்பெற்றுள்ளன. 
இவ்விரு காண்டங்களும் சொற்கட்குப் பொருள் கூறும் ஒரு 
சொல் பல்பொருட் பெயர்த் தொகுதி என்னும் பெரும் பிரிவைச் 
சார்ந்தவை. மூன்றாங் காண்டமோ தொகைப் பெயர்களை 
விளக்குகிறது 1; இது பல்பொருள் கூட்டத்து ஒரு பெயர்த் 

தொகுதி என்னும் பெரும் பிரிவைச் சார்ந்தது. 

. அகராதி நிகண்டைப் போலவே இந்நிகண்டும் அகர 
வரிசையில் அமைந்துள்ளது; இதிலும் சொற்களின் முத 
லெழுத்து வரைக்குமே அகரவரிசை கவனிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
ஆயினும், அகராதி நிகண்டைவிட இந்நிகண்டு படிப்போர்க்கு 
எளிதில் பயன ளிக்க வல்லது; எங்ஙன மெனின்,-- பொருள் 

கூறும் சொற்கள் அகராதி நிகண்டில் பத்துப் பிரிவுகளில் 
பரவலாகக் கூறப்பட்டுள்ளன ; இதிலோ இரண்டு பிரிவுகளில் 
அடக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், அகராதி நிகண்டில் அம் 
முதல் இரு பெயர், அம் முதல் நாற்பத்தாறு பெயர் என்ற 

சிக்கல் உள்ளது; இதில் அஃதில்லை. எனவே, பொருள் 

காணுவதுற்காக ஒரு சொல்லைத் தேடி எடுக்க வேண்டுமாயின், 
அகராதி நிகண்டினும் பல்பொருள் சூளாமணி நிகண்டில் 
விரைவில் முடியும். 

_ இனி, பல்பொருள் சூளாமணி நிகண்டின் ' அமைப்பு 
முறையை விளக்கும் அகச் சான்றாக, ஆசிரியரே இயற்றியுள்ள 
"பாயிரச் செய்ய£ர்களைப் பார்ப்போம் : 3 இபற்றியு 

“தோன்றுகாண் டச்சடையான் தோல்சீர்சேர் காமநூல் 
; 2 மூன்றுகாண் டத்தால் மோழிகின்றேன்....?”
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*-நாவுவந்த பல்போகுட் சூளாமணியைப் பாரில் 

நாட்டியசீர் முதற்காண்ட மேன்னும் பேர்தான் 

பூவுவந்த ஒருபேயரோர் போருளே யாகும் 

போற்றிரண்டாங் காண்டம்பல் போகுளி னோர்சோல் 

சேவுவந்த கெல்வேலிப் பேகுமான் ஈன்ற 

சேவ்வேளின் திருவகுளால் தேர்ந்து நான்சோல் 

பாவுவக்த பெயர்மூன்றாங் காண்ட மாகும் 
பலபெயர்க்கூட் டத்தொருபேர் பலவுக் தானே." 

மேலுள்ள பாடல்களால், இந்நூலின் மூன்று காண்டங் 

களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம். மற்ற நிகண்டுகளின் 

உட்பிரிவுகள் தொகுதி, வகை, வர்க்கம், இயல் முதலிய 

பெயர்களால் அழைக்கப்பட, இந்நிகண்டின் உட்பிரிவோ, 

காண்டம் என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படுவது ஒரு 

புதுமையே! 

௯. கைலாச நிகண்டு ரூடாமணி 

இதன் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை. நூலின் 

பெயரைக் கொண்டு ஆசிரியர் பெயர் கைலாசம் என்பதாக 

இருக்கலாம் எனக் கொள்ளலாம்! ஆசிரியர் 17ஆம் நூற் 

ருண்டின் பிற்பகுதியில் வாழ்ந்திருக்கலாம் என ஆராய்ச்சி 

யாளர் கருதுகின்றனர். 

இந்நிகண்டு மற்ற நிகண்டுகளைப் போல் பத்து அல்லது 

பதினொன்று அல்லது பன்னிரண்டு தொகுதிகளை உடையதா 

யில்லாமல், ஐம்பத்தாறு தொகுதிகளுடன் நூற்பா நடையில் 

உள்ளது. 

பெரும்பாலான நிகண்டுகள் திவாகரத்தில் உள்ளாங்கு 

தெய்வப் பெயர்த் தொகுதி, மக்கட் பெயர்த் தொகுதி முதலி 

யனவாகத் தொகுதிகள் பிரித்துப் பெயர் கொடுக்கப் 

பட்டுள்ளன. ஆனால் கைலாச நிகண்டோ தொகுதி பிரிப்பில்
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பிங்கல நிகண்டை ஓரளவு பின் பற்றியுள்ளது. அஃதாவது, 

பிங்கலத்தில் வான்வகை, வானவர் வகை, ஜயர் வகை, 

அவனிவகை முதலியனவாகப் பிரிவுகள் உள்ளன. இது 

போலவே கைலாச நிகண்டிலும் விண்ணவர் வகை, விண்ணின் 

வகை, மண்ணின் வகை முதலியனவாகத் தொகுதிகள் பெயர் 

கொடுத்துப் பிரிக்கப்பட்டுள் என. 

கைலாச நிகண்டில் உள்ள 56 பிரிவுகளில் முதல் 
49 பிரிவுகள், திவாகரத்தில் உள்ள முதல் பத்துத் தொகுதி 
களின் வகைகளாகும். இவற்றில் மட்டும் 15,000 பெயர்கள் 
இடம் பெற்றுள்ளனவாம். இறுதியிலுள்ள ஏழு பிரிவுகள், 

திவாகரத்தில் பதினோராவது தொகுதியாக உள்ள ஒரு சொல் 
பல் பொருட் பெயர்த் தொகுதியின் வகைகளாகும். அஃதாவது, 
அந்த ஒரு தொகுதியையே கைலாச நிகண்டு ஏழு வகை 
களாகப் பிரித்துக்கொண்டு செல்கிறது. மாதிரிக்காக, அந்த 
ஏழு வகைகளின் பெயர்கள் வருமாறு : 

(3) ஓரெழுத் தொரு மொழி 
(5) ஓரெழுத் தொற் ரொருமொழி 
(2) ஈரெழுத் தொரு மொழி 

(4) ஈரெழுத் தொற் ரொருமொழி 

(5) மூவெழுத் தொரு மொழி 
(6) மூவெழுத் தொற் ரொருமொழி 
(7) நாலெழுத் தொருமொழி. 

இந்த ஏழனுள் முதலில் உள்ள ஓரெழுத் தொருமொழி 
என்னும் பிரிவு மட்டும் அகரவரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஆ. ஈட கா, மா என்பன போன்ற ஒரே எழுத்தாக உள்ள 
சொற்கள் மிகவும் குறைவு ஆதலாலும், வேறு எழுத்துக்கள் 
பின்னே தொடராமையால் எந்தச் சிக்கலும் இல்லாமையாலும் 
இந்த. ஓரெழுத்துச் சொற்களை அகர வரிசைப்படுத்துதல் 
மிகவும் எளிது. அதனால்தான், இந்தப் பிரிவை மட்டும் அகர 
வரிசைப்படுத்தி, மற்ற பிரிவுகளை யெல்லாம் ஆசிரியர் வாள்ஈ
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விட்டுவிட்டார் போலும், ஆயினும், ஒரு பிரிவிலாவது அகராதி 
உணர்வு தோன்றியிருப்பது குறித்துப் பாராட்டவேண்டியது 
தான் ! ் 

கைலாச நிகண்டு சூடாமணி என நூற்பெயரின் இறுதி 
யில் உள்ள சூடாமணி என்னும் சொல்லை நோக்கின், மண்டல 
புருடர் இயற்றிய சூடாமணி நிகண்டுக்கு இருந்த செல்வாக்குப் 
புலப்படும். அப்பெயரைப் பின்வந்த நிகண்டுகளும் பெற்றுக் 

கொண்டதில் வியப்பில்லை. 

இனி நூலின் மாதிரிக்காக, ஓரெழுத் தொற் ரொருமொழி 

என்னும் பிரிவிலிருந்து மூன்று நூற்பாக்கள் வருமாறு : 

ஓர் இடைச் சொல்லும் உரைக்குங் காலமும் 
பேசில் வறிதும் பேகுமையுங் கோன்னே 
அச்சமும் ஆங்கதற் காகும் என்ப.” 

“காற்றும் வழியும் காலும் போழுதும் 
கூற்றும் அளவையும் குவிதேர் உருளையும் 

காம்பும் தறியும் கண்ணேன் உருபும் 
வான்கொடிப் படரு மாமும் புதல்வரும் 
சரிபுனல் ஓடைத் தாழ்ந்த வதியும் 

உரியதோர் இலக்கமும் உரைக்கும் காலே.” 

அருக்கன் முதலா வாய்ந்த ஒன்பதும் 
வலியும் கோள்கையும் வல்லிடை யூறும் 

கொலையும் பிசினமும் கோளெனத் தகுமே.” 

மேலுள்ள மூன்று நூற்பாக்களிலும் முறையே கொன், 

கால், கோள் என்னும் மூன்று சொற்கட்குரிய பொருள்கள் 

தரப்பட்டுள்ளன. கொ, கா, கோ என்னும் ஓரெழுத்துக்களை 

யடுத்து ன், ல், ள் என்னும் ஒற்றுக்கள் வந்துள்ளமையின், 

இச்சொற்கள் ஓரெழுத்து ஒற்று ஒருமொழி என்னும் தொகுதி 
வில் சேர்க்கப்பட்டன.



௧௦. பாரத் நீபம் 

பேயர்க் காரணம் 

இந்த நிகண்டும் ஆசிரியர் பெயரைத் தொட்டுக் கொண்டே 
யுள்ளது. திருவேங்கட பாரதி என்பவரால் இயற்றப்பட்ட 
தாதலின் பாரதி தீபம் என்னும் பெயர் பெற்றது. தீபம் 
என்றால் விளக்கு. விளக்குப்போல் இருந்து சொற்பெயர்ப் 
பொருள் விளக்கம் செய்தலின் நிகண்டுகளைத் தீபம் என 

அழைத்தல் மரபு. 

ஆசிரியர் வரலாறு 

ஆசிரியர் திருவேங்கட பாரதி என்பவர். இவருக்குப் 
பரமானந்த பாரதி என்னும் வேறு பெயரும் உண்டாம். இவர் 
தென் கடம்பை என்னும் ஊரினர்; அந்தணர் ; துறவி; கவீ 
வல்லவர். பாரதி தீப நிகண்டின் ஒவ்வொரு தொகுதியின் 
இறுதியிலும் இத்தனையாவது தொகுதியாகிய இந்தத் 
தொகுதியை இன்னார் செய்தார் என்ற குறிப்பு உள்ளது. 
எடுத்துக் காட்டாக, மூன்றாம் தொகுதியாகிய விலங்கின் பேர்த் 
தொகுதியின் இறுதிப் பாடல் வருமாறு : 

“மீன்றாவு வாவிக் கடம்பையில் வாழ்திரு வேங்கடவன் 
ஏன்றாதல் கூறுங் கவிவேந்தன் பாரதி யேற்றமலர்த் 

தேன்றாழ் தொடைப்புயன் செப்பிய பாரதி தீபக்தன்னில் 
மூன்றாவது விலங்கின் பேர்த் தொகுதி முடிந்ததுவே.'" 

இன்ன பிற பாடல்கள் ஆசிரியரைப் பற்றி அறிந்து 
கொள்ளும் வாய்ப்பை அளிக்கின் றன. 

காலம் 

ஆசிரியரின் காலம் பதினேழாம் நூற்றாண்டு என்றும், பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு என்றும் இருவிதமாகச் சொல்லப் 
படுகிறது. பதினேழாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் பதி
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னெட்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும் ஆசிரியர் வாழ்த். 
.திருக்கலாம் ! 

நூல் அமைப்பு 

கயாதரத்தைப் போலவே பாரதி தீபமும் கட்டளைக் கலித். 

துறைப் பாடலால் ஆனது. ஆனால் அந்தாதித் தொடை இதில் 
இல்லை. இந்நூல் பன்னிரண்டு தொகுதிகளை உடையது. 

மொத்தம் 787 பாடல்கள் உள்ளன. முதல் பத்துத் தொகுதி: 

களில் மட்டும் 19,000 சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளனவாம். 

இத்நூலின் மாதிரிக்காக, முதல் தொகுதியாகிய தெய்வப்: 
பெயர்த்தொகுதியின் தொடக்கத்தில் சிவன் பெயர்களைக் கூறும். 
பாடல் வருமாறு : 

்*அரன்இறை வன்சிவன் சங்கரன் நித்தன் அமலன் கங்கா 
தரன் உமை பங்கன் மலைவில்லி தற்பரன் தாணுச்சம்பு 

புரதக னன்புனி தன்பிறை சூடி புலியதளோன் 

பரசு தரன்கயி லாயன் கபாலி பசுபதியே." 

மேலுள்ள பாடலில் ஒவ்வொரு பெயருக்கும் முன்னால்- 

எந்தவிதமான அடை மொழியும் இன்றி, பெயர்கள் மட்டும் 

அமைக்கப்பட்டிருப்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் 

குழப்பம் இன்றிப் பெயர்களை நன்கு புரிந்துகொள்ள வாய்ப்: 

புண்டல்லவா ? 

௧௧, ஆசிரிய நிகண்டு 

இந்திகண்டு ஆசிரிய விருத்தம் என்னும் பாவினத்தால்- 

ஆனதால் ஆசிரிய நிகண்டு என்னும் பெயர் பெற்திருக்கலாமேச 

என்னவோ ! 

ஆசிரியர் வரலாறு 

இதன் ஆசிரியர் ஆண்டிப் புலவர் என்பவர்... இவர் 

தொண்டை தாட்டில் செஞ்சிச் சீமையை யடுத்த ஊற்றங்கால:
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என்னும் கசரினர்; பாவாடை வாத்தியார் என்பாரின் மகன்; 

ஞானப்பிரகாசர் என்பவரின் மாணவர்; சைவர். இவரை 

நற்கீரன் என அழைப்பதும் உண்டாம். சங்கினை மறுத்து 

வளையல் செய்யும்' குலத்தினராம் இவர். பழந்தமிழ்ச் சங்கப் 

புலவராகிய நற்கீரரும் இக்குலத்தவர் எனச் சொல்லப்படுவ 

துண்டு. இதற்குச் சான்றாக, 

சங்கறுப்பது எங்கள் குலம் 

தம்பிராற்கு ஏது Gv” 

என்று நற்கீரரே பாடியதாகக் கூறப்படும் செய்யுள் எடுத்துக் 

காட்டப்படுகிறது. எனவே, தற்கீரர் குலத்தைச் சேர்ந்த 
ஆண்டிப் புலவரும் முகமன் வழக்காக நற்கீரர் என அழைக்கப் 

யட்டார் போலும். நூலில் உள்ள 

மன்னுசேஞ் சிச்சீமை சூழ்தோண்டை வளகாட்டில் 
வாய்த்த வூற் றங்காலில்வாழ் _ 

வளையறுப் போர்குலன் பாவாடை வாத்தியார் 
மைந்தனாம் நற்கீரனே,'' 

*மண்ணுளோ ரறியப் பகுத்தனன் கயிலையான் 

வடிவேடூத் தைந்தெழுத்தின் 
மந்த்ரவுப தேசஞ்சேய் ஞானப்ர காசகுரு 

வனசமல ரடிசூடவோன்”' 

என்னும் பாடல்கள் போன்றவற்றால் ஆசிரியரைப்பற்றி அறிந்து 
கொள்ளலாம். மேலே முதல் பாட்டில் உள்ள 

“வளையறுப் போர்குலன் பாவாடை வாத்தியார் 
மைக்தனாம் நற்கீரனே”' 

என்னும் பகுதிக்குப் பதிலாக, 
“மாநகர்க் கதிபணுயர் பாவாடை வாத்தியார் 

'மைந்தன் ஆண்டிப் புலவனே'” 
கனச் சில ஓலைச்சுவடிகளில் உள்ளது.



ஆசிரிய நிகண்டு 55௪ 

காலம் 

திவாகரம், பிங்கலம், உரிச்சொல் நிகண்டு, கயாதரம் 
அகராதி நிகண்டு ஆகியவற்றின் கருத்துக்களை ஒன்றாய்த் 
தொகுத்து ஆசிரிய நிகண்டைத் தாம் இயற்றியதாக ஆண்டிப்: 
புலவர் பாயிரத்தில் கூறியுள்ளார் : 

முந்துள திவாகரம் பிங்கல நிகண்டூசீர் 
முந்து காங்கயன் உரிச்சோல் 

முறைபேறு கயாகரம் பகரும் அகராதியிவை 

மூற்றும் ஒன்றாய்த் திரட்டி" 
என்பது பாயிரப் பாடல். எனவே, காங்கேயன், கயாதரர்.. 
இரேவணசித்தர் ஆகியோருக்குப் பிற்பட்டவர் அல்லது அவர் 

தம் காலத்தை ஒட்டியவர் ஆண்டிப்புலவர் என்பது புலப்படும்... 

அதனால், பதினேழாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியினர் அல்லது: 
பதினெட்டாம் நூற்றாண்டினராக ஆண்டிப்புலவரைக் கொள்ள 

லாம். ் . 

நரல் அமைப்பு 

ஆசிரிய நிகண்டு மிக நீளமான அடி கொண்ட ஆசிரிய: 
விருத்தத்தால் ஆனது. பதினொரு தொகுதிகள் உள்ளன. 

மொத்தம் 269 பாடல்கள் உள்ளன. முதல் பத்துத் தொகுதி" 
களில் மட்டும் 12,000, சொற்கள் எடுத்துப் பேசப்பட்டுள்ளன 

வாம். நுரலின் மாதிரிக்காகப் பதினோராம் தொகுதியாகிய: 

ஒரு சொல் பல் பொருட் பெயர்த் தொகுதியிலிருந்து .ஒரு 

பாட்ல் காண்பாம் : 

“தஞ்சமிகு தீபமோர் தகழிவட் டப்படைக் 
கலமேறு தாளமூடனே 

கட்டில்எட் டூம்பாண்டில் என்பர்சேல் வம்பேருமை. 
கருமைமண் டிலம்விலங்கு
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சஞ்சரிக மிகவேறுப் போடூகமலை வரவழைத் 
தல்பிண்டி பத்துமாவேன் 

றாகும்வேறி யாட்டூகாற் றங்கலக் கத்தடன் 
சாறுவேம் பேய்வேருவுதல் 

எஞ்சல்பேறு வட்டமோடூ துருவையிரு காலும்வேறி 
யெழுமோசை பற்றுகாடூர் 

ஏற்றகர தலநேடூம் போதுபுனல் சோலைபல் 

லியம்பண்ட மிவைபாணியாம் 

சேஞ்சோலா வணங்கோட ரம்புனற் கரைபாகல் 
திகழ்விலங் கின்வால் பசுச் 

செய்வரம் பிவைகூல மேன்றுமுத் தமிழ்மூனி 
சேப்புமிப் போருளாகுமே '' 

இப்பாடல் பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்த 
மாகும். பார்வைக்குப் பதினாறு அடிகள் உடையது போல் 
தோன்றினாலும் இப்பாடல் நான்கே அடிகள் கொண்டதாகும். 
ஒவ்வோர் அடியும் பன்னிரண்டு சீர்கள் உடையதாகி நான்கு 
வரிகளாக மடக்கி எழுதப்பட்டுள்ள து. 

இப்பாடலில் பாண்டில், மா, வெறி, பாணி, கூலம் ஆகிய் 
'சொற்களுக்கு உரிய பொருள்கள் தரப்பட்டுள்ளன. பாண்டில் 
என்னும் சொல்லுக்கு எட்டுப் பொருளும் (“எட்டும் பாண்டில்') 
dor என்னும் சொல்லுக்குப் பத்துப் பொருளும் (“பத்து மா”), 
"வெறி என்னும் சொல்லுக்கு எட்டுப் பொருளும் (இரு நாலும் 
வெறி) உரியன என்று ஆசிரியர் எண்ணிக்கையிட்டுக் காட்டி 
யிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இம் முறையானது, அடை 
'மொழிகளால் ஏற்படும் குழப்பத்திற்கு மருந்தாகிக் செளிவக் eee கு மருந்தாகித் தெளிவுக்கு
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சொற்கட்கு அருமையாகப் பொருள் விளக்கும் நிகண்டு 

அரும் பொருள் விளக்க நிகண்டு, *அரும்பொருள் விளக்கத் 
தீபிகை' என்று பாயிரத்தில் ஆசிரியர் பெயர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

"இருப்பினும், அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு என்றே பரவலாக 
இஃது அழைக்கப்படுகிறது. 

ஆசிரியர் வரலாறு 

இதன் ஆசிரியர் அருமருந்தைய தேசிகர் என்பார். இவர் 
திருச்செந்தூரினர்; சிவப்பிரகாசர் என்பாரின் குமாரர்: 

வீரசைவ சமயத்தினர்; சிதம்பரம் பச்சைக் கந்த தேசிகரின் 

மாணாக்கர்; பச்சைக் கந்த தேசிகரின் ஆணைப்படி இவர் 
இத்நூல் செய்தாராம். இச்செய்திகள் ஆசிரியரே பாடிய 
பாயிரச் செய்யுட்களால் அறியப்படுகின்றன. மேலும் ஆசிரியர், 
தூலின் பதினெட்டுத் தொகுதிகளின் இறுதிகளிலும் *செந்தில் 
அருமருந்தையன்' செந்தில் மேவும் அருமருந்தையன்' என்று 
காறி மாறித் தம்மைச் சுட்டியுள்ளார்; தாம் செந்தில் (திருச் 
செந்தூர்) முருகனை வழிபடுபவர் என்றும் கூறிக்கொள்கிறார். 
இதனால், செந்தில் வேலன் ஆசிரியருக்கு வழிபடு கடவுள் 
என்பது புலனாகும். 

காலம் 

பாயிரத்தின் இறுதிச் செய்யுளில் ஆசிரியர் இந் நிகண்டு 

(வெளியான காலத்தைத் தெளிவாகத் தெரிவித்துள்ளார். 

சகம் 1685-ஆம் ஆண்டில், அஃதாவது கி. பி. 1768 ஆம் 

.ஆண்டில்-- தமிழ் சித்திரபானு ஆண்டில்--மாசித் திங்கள் 

சிவராத்திரி வழிபாடு நிகழ்ந்த ஒரு வெள்ளிக்கிழமையில், 

சிதம்பரத்தில் திருக்கோயிலில் இந்நிகண்டு . அரங்கேற்றம் 

செய்யப்பெற்றதாம். எனவே, ஆசிரியரின் காலம் பதினெட்டாம் 

நூற்றாண்டு. என்பது தெளிவு.
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மேலும், சூடாமணி இயற்றிய மண்டல புருடர், உரிச் 
சொல் நிகண்டு செய்த காங்கேயர், அகராதி நிகண்டு எழுதிய 
இரேவண சித்தர், கயா தர நிகண்டு பாடிய கயாதரர் ஆகியோர் 
கூறியவற்றையெல்லாம் தொகுத்து அரும்பொருள் விளக்க 
திகண்டாகத் தாம் இயற்றியதாக ஆசிரியரே பாயிரத்தில் கூறி 
யுள்ளார். ஆகவே, அவர்கட்கெல்லாம் பிற்பட்டவர் இவர் 
என்பதும், எனவே, இவர் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் 
இடைப் பகுதியிலும் பிற்பகுதியிலும் வாழ்ந்தவர் என்பதும் 
புலப்படும். 

நூல் அமைப்பு 

நிகண்டுத் தொகுதிகளின் முப்பெரும் பிரிவுகளுள் 
இரண்டாவதாகிய “ஒரு சொல் பல் பொருள் பெயர்த் தொகுதி' 
என்னும் சொற்பொருள் கூறும் தொகுதியின் விரிவான 
விளக்கமே இந்திகண்டு. அஃதாவது, திவாகரம், சூடாமணி 
திகண்டு போன்றவற்றிலுள்ள பதினோராவது தொகுதி 
ஒன்றைப்பற்றி மட்டுமே இந்திகண்டு விரிவாகப் பேசுகிறது. 

இந்நூல் எளிதில் நெட்டுருச் செய்வதற்கேற்ற விருத்தப் 
பாவால் ஆனது. மொத்தம் 700 பாக்கள் உள்ளன. ஏறக் 
குறைய 9200 சொற்கட்குரிய பொருள்கள் தரப்பட்டுள்ளன. 
உரிச்சொல் நிகண்டு, கயாதர நிகண்டு முதலிய நிகண்டுகளில் 
பொருள் கூறப்பட்டுள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கையை 
நோக்க, இத்நிகண்டில் இடம் பெற்றுள்ள சொற்களின் 
எண்ணிக்கையாகிய 9200 என்னும் தொகையளவு பன்மடங்கு 
பெரியது என்பதை நிகண்டு ஆராய்ச்சியாளர் அறிவர், 

ஆசிரியர் இத்நிகண்டினைப் பின்வரும் பதினெட்டுத் 
தொகுதிகளாகப் பிரித்துள்ளார் : 

1. ககர வெதுகை 5. டகர வெதுகை 
2. mag வெதுகை 6. ணகர வெதுகை 
3. சகர வெதுகை 7. தகர வெதுகை 
4. ஞகர வெதுகை 8. தகர வெதுகை
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9. பகர வெதுகை 14. வகர வெதுகை 

10. மகர வெதுகை 15. ழகர வெதுகை 

11. யகர வெதுகை 16. ளகர வெதுகை 

12. ரகர வெதுகை 37. றகர வெதுகை 

13. லகர வெதுகை 18. னகர வெதுகை 

இரண்டாவது எழுத்து ஒத்திருப்பது எதுகை. யாகும். 
அஃதாவது, ஒரு செய்யுளில் உள்ள நான்கு அடிகளிலும் 

இரண்டாவது எழுத்து ஒன்ருக இருக்குமானால் அதற்கு எதுகை 
என்பது பெயர். எடுத்துக்காட்டாக இந்நிகண்டில் முதல் 
செய்யுளிலுள்ள நான்கு அடிகளின் தொடக்கங்களைப் 

பார்ப்போம் : 

மேலுள்ள நான்கு அடிகளிலும் *க' என்பதே இரண்டாவது 
எழுத்தாக உள்ளதை நோக்குக. இப்படியாக, க், ௧, கா, கி, 

"கீ முதலிய ககர இன எழுத்துக்களை இரண்டாவதாக உடைய 

சொற்கள் எல்லாம் (ககர எதுகை' என்னும் தொகுதியில் 

அடக்கப்பட்டன. ச், ௪, சா, சி, சீ முதவிய சகர இனத்து 

எழுத்துக்களை இரண்டாவதாக உடைய சொற்கள் ‘sey 

எதுகை' என்னும் தொகுதியில் அடக்கப்பட்டன. இவ்வாறே 

2௧? தொடங்கின” வரையும் உள்ள பதினெட்டு இன எழுத்துக் 

களுக்கும் பதினெட்டு எதுகைத் தொகுதிகள் கொடுக்கப்பட 

டுள்ளன. நாம் ஏதாவது ஒரு சொல்லுக்குப் பொருள் காண 

வேண்டுமாயின், அச்சொல்லின் இரண்டாம் எழுத்து என்ன 

என்று நோக்கி, அந்த எழுத்துக்குரிய தொகுதியில் சென்று 
தேடினால், : :அது. கிடைத்துவிடும். இந்த : வசதிக்காகவே 
எதுகை முறையில்: சொற்கள் அமைக்கப்பட்டன. சொற்களை 

விரைந்து எளிதில் கண்டுபிடிக்க. உ.தவவல்லது ': அகராதி 

த ௮. கடார 
ர்
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முறையேயாகும். அந்தத்.துறையில் முன்னோடியாக எழுந்த 
முதல் முயற்சியே இந்த எதுகைமுறை அமைப்பாகும். 

அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டின் எதுகை அமைப்பில் 
ஒரு சிறப்பு உள்ளது. சூடாமணி நிகண்டில் சொற்கட்குப் 

பொருள் கூறும் பதினோராவது தொகுதியும் இந்நிகண்டு 
போலவே எதுகை முறையில் அமைக்கப்பட்டதாகும். ஆனால் 
அச்: சூடாமணியில் ஓர் எதுகைச் சொற்களுக்கிடையே வேறு 
எதுகைச் சொல் கலந்துள்ளது. காட்டாக, அதன் முதல் 

செய்யுளில், பகவன், பகல், மகரம், அகம் என்னும் ககர 
எதுகைச் சொற்களோடு ‘oul’ என்னும் சகர எதுகைச்: 

சொல்லுக்கும் பொருள் கூறப்பட்டுள்ளது. இப்படியே மற்ற 
எதுகைகளோடும் வேறு எதுகைகள் அந் “நிகண்டில் 
கலந்துள்ளன. எனவே, குறிப்பிட்ட ஒரு சொல்லை இன்ன 
எதுகைப் பகுதியில் கட்டாயம் கண்டு பிடித்து விடலாம் என்ற 

உறுதிக்குச் சூடாமணியில் : இடமில்லை. ஆனால் இந் 
நிகண்டிலோ, ஓர் இனத்து எதுகைச்: சொற்களோடு வேறு 
இனத்து எதுகைச் சொல் கலக்கவேயில்லை; அதனால், இந் 
நிகண்டில் எச்சொல்லையும் அதன் எதுகைத் தொகுதியில் 

எளிதில் கண்டுபிடித்துவிடலாம், : 

wot 

முதல்முதலில் மோட்டாரோ, சைகிளோ, இன்னும் 
பிற பொருள்களோ கண்டுபிடிக்கப்பட்டபோது அவற்றில் 
இல்லாத வசதிகள் பல பின்னர் நாளடைவில் கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டு அவற்றில் பொருத்தப்பட்டன. வேறு எந்தச் சீர் 
(திருத்தமும் இப்படித்தான் ! இவ்வியற்கை நிலையை யொட்டி, 

சூடாமணி நிகண்டைக் காட்டிலும் அரும் பொருள் விளக்க 
நிகண்டின் எதுகை அமைப்பில் சீர்திருத்தம் தோன்றியதில் 
வியப்பில்லை. 

. இனி; ஆசிரியரின் வரலாற்றுக்கும், இந்நூலின்: அமைப்பு 
முறைக்கும் அகச்சான்றாக, ஆசிரியராலேயே "இயற்றப்பட்ட 
இத்நாற் “பாயிரப் பாடல்கள் ஆராம்ச்சியானர்க்கு உதவு 
மாதலின் அப்பாடல்கள் வருமாது।
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காப்பு 

(1) “மகிழ்ந்துல கேவையும போற்ற 

வன்புரங் குன்ற வேன்ற 

திகம்பரன் அணங்கோர் பாகத் 
தேம்வகா யகன்சேய் தந்தி 

மூகன்றன தடியை எத்தி 
மூதரும் பொருள் விளக்க 

நிகண்டேனு மணித்தீபத்தை 

நிலமிசை நிகழ்த்த லற்றாம்.'' 

பாயிரம் 

(2) போன்னொளிர் கமலப் புத்தேள் ௩றுந்துழாய்ப் 

பேருமான் போற்றும் 

கன்னிய௰ம் புரிசைத்தில்லை நாதன்றாள் 

கருத்திற் சேர்த்திப் 
பன்னகும் பொருள் விளக்கத் தீபிகை 

பகர் வேன் பாரில் 

செந்நெறி யுளத்தோர் யாரும் சேவிமடூத் 

தினித கேண்மின்.'' 

(இ. “குளிர்மணி வட&£ ழற்கீழ்க் 

_ குலவுமேம் அடிகள் தோன்னாள் 

எளிதிலா மூதனால் செப்ப' 

இலக்கண ரியையுக் தூக்காற் 

றெளியோரு வழிநூல் செப்பச் 

சிலர்சார்பு நூலம் போற்றத் 

தளிர்பேற இக்நூல் மூன்றும் 

சகந்தனிற் நிகழ்ந்த தன்றே,"
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(4) 

(6) 

(1) 

தமிழ் அகரா.இக கலை 

‘ ஆங்கது நிற்கப் பின்னும் 

அலகில்நூல் உதித்த வாற்றிற் 
ருங்கோரு சோற்போ ருட்பல் 

விதத்தோகை தானொன் யக்கொன் 

றோங்கி மிக்குங் குறைக்தும் 
ஒத்திடா திருக்கை தன்னால் 

பாங்குயர் சின்னூற் சேரும் 
போருள் கூட்டும் பண்பை யேண்ணி : 

"இலக்கண முழுது ணர்ந்தோன் 

இறையிருஞ் சிவாக மத்தின் 
துலைக்கடல் முறறுங் கண்டோன் 

தோல்லையாக் தில்லை மூகார் 

கலக்கற விளங்கும் பச்சைக் 
.. கந்த தேசிகனாம் எங்கோன் 

சோலத்திகழ் இகப ரத்தை 
வேண்டியே தோல்லோர் கேட்க ,'* 

மாவியல் சிறக்கும் வீரை 
- மண்டல வன்காங் கேயன் 

ரேவண சித்தன் சேஞ்சோற் 
கயாகரன் இவராற் சோற்ற 

பாவியல் நூற்கூ றோர்சோற் 
... பல்பொருள் தொகையே லாஞ்சேர்த் 
தோவிலா ௨ளஞ்சி றப்ப ' 

ஒருபேரு நூல தாக” - 
நவையறு ககர மாதி 

னகரவ், றேதுகை தன்னால் 

நுவலடிக் கிரண்டு மோன்றும் ,. 
.... நுண்போருள ஒருங்கு சேர்த்திச்.
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சுவைதிகழ் சொல்லி குத்தத் 

தோகையேழு நூறு தன்னால் 
அவைகலோர் குற்றஞ் சோஷ்லார் 

என்பதை யகத்தில் எண்ணி ;'' 

(8) :*சோற்றனன் ஈருத்துளிச்குந் 
தோட்டலர் கடம்பின் திண்தோள் 

கோற்றவேல் முருகன் சேந்திற் 

குமரவேட் கடிமை பூண்ட 
கற்றவ வீரா சார 7 

நற்சிவப் பிரகா சன்சேய்ப் 

பேற்றிசேர் அகும ருந்த 

தேசிகப் பெயரி னானே.”” 

(9) :'இகுஞ்சகாத் தம் ரைஞ்ஞூ 
நிருமூக்நா றடனெண் பத்தஞ் 

சொருங்குசித் திரபானுப்பேர்ச் 

சமைமகத் திங்க ளோப்பில் 

பொகுஞ்சிவ கிசிவேள் எளிப்பேர் 

புனைதினக் தில்லை மன்றில் 

பேகுங்குணத் தோர்க் கரங்கே 
றுற்றநூற் பெற்றி தானே.” 

அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு குறித்து இதுகாறும் 

கூறப்பட்ட செய்திகளின் சுருங்கிய தொகுப்பை மேலுள்ள 

பாயிரப் பாடல்களில் காணலாம். 

ஆசிரியர் அருமருந்தைய தேசிகர் தமது நிகண்டின் 

ஒவ்வோர் எதுகைத் தொகுதியின் முன்னும் கடவுள் வணக்கம் 

பாடியுள்ளார். முதல் தொகுதியாகிய ககர எதுகைக்கு முன்னால் 

மட்டும் பிள்ளையார் காப்பும் பாயிரமும் உள்ளன. மற்றப் 

பதினேழு எதுகைத் தொகுதிகளின் முன்னும் முருகக் கடவுள்
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மேல் வணக்கம் பாடியுள்ளார். ஒவ்வொரு தொகுதியின் 
முதற்பாவிலும் முருகனை வணங்கியிருப்பதோடு, இன்ன 
எதுகையைப்: பற்றிச் சொல்லப் போகிறேன் என்றும் 
கூறியுள்ளார். இதுபோலவே ஒவ்வொரு ' தொகுதியின் முடி 
விலும், செந்திலில் வாழும் முருகனை வணங்கும் அருமருந் 

தையன் என்கிற நான், இன்ன எதுகையைப்பற்றி இத்தனை 
பாடல்கள் பாடியுள்ளேன் என்று மொத்த எண்ணிக்கையுடன், 
ஏதுகைப் பெயரும்: தம் பெயரும் தம் ஊர்ப் பெயரும் தம் 
வழிபடு கடவுள் பெயரும் கூறியுள்ளார். இவற்றின் 
மாதிரிக்காக, சகர எதுகைத் தொகுதியின் முதற் பாடலையும் 
இறுதிப் பாடலையும் காண்பாம் : 

[சகர எதுகை--முதற் பாடல்] 

“கொலைகிளர்ம் தொளிருஞ் சேய்ய 
கூரிலை வடிவேற் ராங்கு 

மலைசெறி கடகத் திண்டோள 
மஞ்ஞைவா கனத்தேம் பேம்மான் 

முலைமுகிழ்க் குறமின் கேள்வன் 
மூவிரு முகனைப் போற்றிக் 

கலைவலோர் புகழ் சகார 
எதுகையின் கவியைச் சொல்வாம்.'” 

[சதுர எதுகை--இறுதிப் பாடல்] 

'*வழுவில வொலிசி றக்கும் 
வல்லின மாஞ் சகார 

மோழியேது கையினிற் செய்யுள் 

மூவோன்ப தாகச் சேய்தான் 
கழுதுண அசுரர் சேனைக் 

கடறொலை குகனைப் போற்றும் 
அழகியற் சேந்தின் மேவும் 

அருமகும் தையன் மானே,”
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சகர எதுகைத் தொகுதியில் மொத்தம் இருபத்தொன்பது 
பாடல்கள் உள்ளன. ஆனால் இறுதிப் பாடலில், 'மூவொன்ப 

தாகச் (8%9--37) செய்தான்' என இருபத்தேழு பாடல்களே 

குறிக்கப்பட்டுள்ளன. உண்மைதான் ! சகர எதுகைச் சொற் 
களுக்குப் பொருள் கூறும் இருபத்தேழு பாடல்களுடன், முருக 

வணக்கப் பாடலாகிய முதற் பாடலும், பாடல் எண்ணிக்கையும் 

ஆசிரியர் பெயரும் கூறும் இறுதிப் பாடலும் சேர (27-11 

29) மொத்தம் இருபத்தொன்பது பாடல்கள் ஆகும். இவ் 

வாறே ஒவ்வோர் எதுகைத் தொகுதியிலும் ஆசிரியர் கூறியுள்ள 

 எண்ணிக்கையோடு மேலும் முதற் பாடல், இறுதிப் பாடல் 

ஆகிய இரண்டு எண்ணிக்கையைச் சேர்த்துக் கணக்கிட்டுக் 

கொள்ளவேண்டும். ் 

இனி, சொற் பொருள் கூறும் நூற்பாடல்களின் மாதிரிக் 

காக, ககர எதுகையின் முதற் பாடலும் னகர எதுகையின் 

இறுதிப் பாடலும் வருமாறு 2 

[ககர எதுகை] 

தகவலே அழைத்தல் ஆடல் ஆன்ற ஆசிரியம் முப்பேர்; 

தகவறி வுடனோ முக்கம் தெளிவும் சற்குணமூம் சாற்றும்; 

பகவதி உமையே துர்க்கை தருமதே வதைப்பேர் பன்னும் 

முகவுமா ளிகைமு கப்பே மொள்ளுதல் காந்திக்கும் பேர்." 

இப் பாடலில் அகவல், தகவு, பகவதி, முகவு என்னும் 

சொற்களின் பொருள்கள் தரப்பட்டுள்ளன, 

[னகர எதுகை] 

“மன்றமே தெகுட்சி மெய்ம்மை வாசம் அம்பலமே வீதி 

நின்றகல் யாணத்தோடூ வேளியேன நிகழ்த்தும் எழ்பேர்; 

கன்றுகை வளையே அற்பம் காட்டிய இளமை குட்டி 5 

நன்றே உத்தமத்தி னாமம்கல்லறக் தானும் ஆமே.” 

இந்தப் பாடலில் மன்றம், கன்று, தன்று என்னும் 

சொற்கட்குரிய பொருள்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ககர
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எதுகைப் பாடலில், அகவல் என்னும் சொல்லுக்கு மூன்று 

பொருள்கள் உண்டென “முப்பேர்' என்று எண்ணிக்கை 

யிட்டும், னகர எதுகைப் பாடலில் மன்றம் என்னும் சொல்லுக்கு 

ஏழு பொருள்கள் உண்டென “ஏழ்பேர்' என எண்ணிக்கை 

யிட்டும் ஆசிரியர் கூறியுள்ளமை காண்சு. இவ்வாறே நூல் 

முழுவதும் : ஆங்காங்கே பல சொற்களின் பொருள்களை 

எண்ணிக்கையிட்டுக் கூறியுள்ளார் ஆசிரியர். 

நூற்பயன் 

அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டின் இறுதிப் (700 ஆம்) 
பாடலில், நூலைப் படிப்பதனால் உண்டாகும் பயன் ஆசிரியரால் 

கூறப்பட்டிருப்பது ஒரு புதுமை, இந்நிகண்டைக் கற்பவர்கள் 

சிறந்த புலமையும் செல்வமும் பெற்றுப் பெருமையுறுவராம். 

அப்பாடல் வருமாறு? 

“இருமையோன் நிலதிருச் செந்தின் முருகோனை யேத்தும் 
அருமருந்தையன் சோற்ற அரும்போருள் விளக்கம் கற்றார் 

பொகுமூ£ண் டேறப்படூத்தும் புலமைகாற் நிறம் விளக்கும் 

திகுமருங் குறப்போ குத்தும் சேகுக்குட் னிருப்பர் தாமே.” 

௧௩. தொகை நிகண்கு 

. இதன் ஆசிரியர் சுப்பிரமணியக் கவீராயர்; திருநெல்வேலி 

மாவட்டத்தில் உள்ள கல்லிடைக்குறிச்சி என்னும் ஊரினர். 
இவர் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியினரா யிருக்க 
லாம். 

சிவசுப்பிரமணியக் கவிராயர் தமது நாமதீப நிகண்டின் 
பாயிரத்தில் தொகை நிகண்டைக் குறிப்பிட்டுள்ளார் : 

பன்னும் தோகைரிகண்டிற் பார்க்கவிரி வாமவைகள் 
இன்னசுகுக் கத்தடங்காவே””
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என்பது நாமதீபப் பாடற்பகுதியாகும், இ i ட 1 > து தவிர வேறொன் 
தும் தொகைநிகண்டைப் பற்றி விளக்கமாகத் தெரியவில்லை, 

ee திவாகரத்தின் பன்னிரண்டு தொகுதிகளும் மூன்று பெரும் 
வுக்குள் அடக்கப்பட்டிருக்கும் செய்தி முன்னரே அறிந்ததே. 

அவற்றுள் மூன்றாவ தாகிய பல்பொருள் கூட்டத்து ஒரு பெயர்த் 
தொகுதி என்னும் பிரிவைப் பற்றி மட்டும் விளக்கமாகச் சொல் 
வதுதான் இந்தத் தொகை நிகண்டு. அஃதாவது, இருசுடர், 

முக்குணம், ஐம்பொறிகள் முதலிய தொகைப் பொருள்களை 

விளக்குவதே இத்நிகண்டு, அதனால்தான் இது தொகை 
நிகண்டு என்னும் பெயர் பெற்றது. 

திவாகரத்தில் பன்னிரண்டாவதாக உள்ள பல் பொருள் 

கூட்டத்து ஒரு பெயர்த் தொகுதி என்னும் ஒரு தொகுதி 
மட்டுமே பிற்காலத்தில் பல்கிப் பெருகித் தொகை நிகண்டு 

போல் தனி நிகண்டுகளாக உருவெடுத்துள்ளமை ஈண்டு 

புலனாகும். 

௧௪, பொருள் தொகை றநீகண்ரு 

இதன் ஆசிரியர் சுப்பிரமணிய பாரதி (தேசிய கவி 

சுப்பிரமணிய பாரதியார் அல்லர்) இவர், புதுக்கோட்டைச் 

சீமையைச் சார்ந்த குடுமியாமலை என்னும் ஊரினர்; வைத்தீசுர 

தீட்சதரின் குமாரர், இவரது காலம் பதினெட்டாம் நூற் 

ரூண்டாக இருக்கலாம். 

பொருள் தொகை நிகண்டு என்னும் பெயரிலிருந்தே; 

இந்நூல் பல்பொருள் கூட்டத்து ஒரு பெயர்த் தொகுதியின் 

விரிவான மறு உருவம் என்பது புலப்படும். . 

மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தினர் 1920 ஆம் ஆண்டில் , 

ஆற்ணா விலையில் இந்நூலைப் பதிப்பித்துள்ளனர். திருவாவடு 

துறை ஆதீனப் புலவரும் மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கச் சைவநூற் 

பரிசோ தகருமாகிய சே. ரா. சுப்பிரமணிய .
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விளக்கியும் கூட்டியும் இத்நிகண்டுப் பதிப்பில் தம் கைவண்ணம் 

காட்டியுள்ள தாக்த் தெரிகிறது. 

நூலாசிரியர் 878 நூற்பாக்கள் எழுதியிருக்க, அவற்றோடு 

122 நூற்பாக்கள் பின்னர்ப் புதிதாக எழுதிச் சேர்த்து 1000 

நூற்பாக்களாகக் கணக்காக்கப்பட்டது என்று ஒரு சார் 

கொள்கையும், ஆசிரியர் 978 எழுத, பின்னர் 22 நூற்பாக்கள் 
சேர்க்கப்பட்டன என்று ஒரு சார் கொள்கையும் நிலவுகின்றன 
"இவற்றுள் எது உண்மையோ ! அல்லது இரண்டும் பொய்யோ ! 

இனி நூலின் மாதிரிக்காகச் சில நூற்பாக்கள் வருமாறு,: 

விநாயகர் துதி 

*அகுட்கடல் விநாயகன் அடியிணை யிறைஞ்சிப் 
 பொருள்தோகை நிகண்டினைப் புகலுது மியாமே ் 

ஒரு பொருள் 

ஒருமை யாவது முத்திப் பேறாம் 

அஃதிறை யுணர்ந்துற லாமென: மொழிப.” 

(ஒன்று எனச் சிறப்பிக்கத் தக்கது வீடு பேறு) 

ச 

இரு பொருள் 

“அச்சுவினி தேவர் அவர் இருவோர் தமைத் 
தேவ மருத்துவர் என்னச் சேப்புவர்'' 

[தேவ மருத்துவர் இருவர்-- அச்சுவினிதேவர் எனப்படுவர்] 

"அயனம் இரண்டூ உத்தரம் தக்கிணமே.'? 

[உத்தராயணம், தட்சிணாணம் என அயனங்கள் இரண்டாம்] 

முப்பொருள். 

அயன் அரி அரன் மும் மூர்த்தியாமே.'”” 

[மும்மூர்த்திகள் -- அயன், அரி, அரன் என்பவர்கள்]
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இப்படியாக ஒவ்வொரு தொகைப் பொருளும் விளக்கப்பட் 
டிருப்பதை நூலில் காணலாம். மேலேயுள்ள 1; 2, 9 என்னும் 

தொகைப் பொருள் அல்லாமல், &, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 
96, 98, 56, 60, 64, 96, 100 - ஆகிய தொகைகளால் சுட்டப் 

படும் பொருள்களும் இந்நிகண்டில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இணி 

இறுதி நூற்பா வருமாறு : 

“சொல்லிய அல்லன தோல்காப் பியங்களிற் 

கண்டூணர்க் திடுதல் கற்றோர் கடனே.” 

௬ண்டு தொல்காப்பியங்கள் என்றது, பழைய காப்பியங்கள் 

பலவற்றையாம். 

௧௫. மொதிகை நிகண்ரு 

இத்நூலுக்குப் பொதிகை நிகண்டு எனப் பெயர் வந்ததின் 

பொருட்டு புலப்படவில்லை. இதன் ஆசிரியர் பொதிகைமலைச் 

சீமையாகிய திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் 

ஆதலின் : அம்மலையைச் சிறப்பிக்கும் வாயிலாக இப்பெயர் 

அமைக்கப்பட்டதோ ! . 

ஆசிரியர் வாலாறு 

ஆசிரியர் சாமிநா தக்கவிராயர். இவர் சுருக்கமாகச் சாமி 

கவிராசன் எனவும் அழைக்கப்படுவார். ஆசிரியர் கல்லிடைக் 

குறிச்சி என்னும் ஊரினர்; சைவ வேளாளர். இவர் மகன் 

பூவைப் புராணம், நாம தீப நிகண்டு ஆகியவற்றின் ஆசிரிய 

ராகிய சிவசுப்பிரமணியக் கவிராயர் என்பவர். 

பொதிகை - நிகண்டே- யன்றி, ஆசிரியர் தம் பெயரால் 

சாமிநாதம் என்னும் இலக்கண நூல் ஒன்றும் இயற்றியுள்ளார். 

இதனை அந்நூலின் பாயிரப் பகுதியாகிய,
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பபூமிசைப் பன்மொழியின் வேங்கடமுக் கடற்குட் 
புணர் தமிழைக் தியல்நிகண்டாய்க் தார்எளிதி னுணரத் 

தோமின் முன்னால் வழியோருநால் வேண்டூமேனத் துறைசைச் 
சுடர்மணி சுப்பிரமணியக் குருமணி பார்த்தருள 

ஆமிதெனக் குருபதமூம் திருக்குறிப்பும் தலைக்கோண் 
டகத்தியனைச் சிவசுப்ழ மணியனேன ஈன்ற 

சாமிகவி ராசனதி சுலத்தோன் கல்லிடையூர்ச் 

சம்பனன் சேய்தனன் சாமிகாதம் என்றிந்நூலே”' ' 

என்னும் பாடலால் நன்குணரலாம். திருவாவடுதுறை 
ஆதீன'த் தலைவராகிய சுப்பிரமணிய தேசிக . அடிகளாரின் 
திருக்குறிப்புப்படி ஆசிரியர் சாமிநாதம் என்னும் இலக்கண 

நூல் எழுதியதாக இப்பாடலால் அறியலாம். மற்றும் ஆசிரி 
யரின் ஊர்ப்பெயரும் மகன் பெயருங்கூட இப்பாடலால் தெரிய 
வருகின்றன. 

காலம் 

இவர் மகன் சிவசுப்பிரம்ணியக் கவிராயர் பூவைப் புராணம் 

என்னும் நூலை, கொல்லம் 985 ஆம் ஆண்டில் அஃதாவது, 
கி. பி. 1810 ஆம் ஆண்டில் இயற்றியதாகச் சொல்லியுள்ளார். 

எனவே, மகன் சிவசுப்பிரமணியக் கவிராயரது காலம் 19 ஆம் 

நூற்றாண்டின் முற்பகுதி என்பது புலப்படும். ஆகவே, தந்ைத 
சுவாமிநாதக் கவிராயரது காலம் 18: ஆம் நூற்றாண்டின் 
பிற்பகுதி என்பது தெளிவு. இவர்கள் இருவரும் அப்பன் - 
மகன் என்பதற்குச் சான்று பகர, சிவசுப்பிரமணியக் கவிராயர் 

தாம் இயற்றிய நாமதீப நிகண்டின் பாயிரத்தில், என் தந்ைத 
பொதிகை நிகண்டு என ஒரு நிகண்டு இயற்றியுள்ளார் 
என்னும் கருத்தில் பாடியுள்ள 

“எந்தை போதிகைநிகண் டேன்றோர்சோற் பல்பேயரே 
'தந்தனன்காண் பல் கூட்டஞ் சாரொருபேர்....'” 

"என்னும் பாடற்பகுதியும் துணை புரியும்.
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நூல் அமைப்பு 

இத்தூலில் முதல் பகுதி, இரண்டாம் பகுதி என இரு 
பகுதிகள் உள்ளன. முதலில் முதல் பகுதியைப் பற்றிப் 
பார்ப்போம்: குறுகிய அடிகள் கொண்ட ஆசிரிய விருத்தத்தா 
லான இது பத்துத் தொகுதிகள் உடையது. மொத்தம் 500 

பாடல்கள் உள்ளன. முதல் ஒன்பது தொகுதிகளில் மட்டும் 

14,500 சொற்கள் பேசப்பட்டுள்ளன. பத்தாவது தொகுதியில் 
ஏறத்தாழ 1950 சொற்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளதாகத் 

தெரிகிறது. நூற்பா நடையாலான இரண்டாம் பகுதியில், 
சொற்கட்குப் பல 'பொருள்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. இதில் 
2288 சொற்கள் உள்ளன. ஆசிரியர் திருநெல்வேலி 
மாவட்டத்தாராதலின், அம்மாவட்டத்து வழக்குச் சொற்கள் 
பல இதில் இடம் பெற்றிருப்பதில் வியப்பில்லை. 

குறிப்பிடத் தக்க ஒரு சிறப்பு இந்நிகண்டிற்கு உண்டு. 
அகராதி நிகண்டைப் போலவே அகர வரிசையில் அமைந் 
துள்ளமையே அச் சிறப்பாகும். ஆனால் அகராதி நிகண்டில் 
அரன், அம்பிகை, அயன் என முதலெழுத்துக்கு மட்டும் அகர 
வரிசை கவனிக்கப்பட்டிருக்கிற து? இரண்டாம் எழுத்தாக ர, ம்; 

ய என எழுத்துக்கள் . அகர வரிசையில் இன்றித் தாறுமாருக 

உள்ளன. பொதிகை நிகண்டிலோ .அகம், அகைத்தல், 

அகப்பா என முதல் எழுத்தோடு இரண்டாம் எழுத்திலும் 
அகர வரிசை கவனிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அஃதாவது, *அ” 

என்னும் எழுத்தை அடுத்து ககர இனம் உள்ள சொற்கள் 
ஒன்றன்பின் ஒன்று கூறப்பட்டிருப்பது காணலாம். இம் 

முறையில் நோக்கின், அகராதி திகண்டினும் ஒரு படி 

உயர்ந்தது பொதிகை நிகண்டு என்பது புலனாகும். இனி 

நூலின் மாதிரிக்காக ஒரு சொல் பல்பொருட் பெயர்த் 

தொகுதியிலுள்ள முதல் மூன்று நூற்பாக்கள் வருமாறு : 

"அகம் தகுவும் குறையும் வெற்பும் மனையும் 

அகமும் உள்ளும் ஆன்மாவும் அகப்போருளும் 

இடமும் பாவமு மல்லவு மாகும்,''
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“அகைத்தல் அறுத்திடலும் ஒடித்திடலும் ஈர்தலும் 

வேதனை யும்மேன விளம்பினர் புலவர் '” 

பஅகப்பா உண்மதில் மேடையும் மதிலும்.” 

மேலுள்ள. மூன்று நூற்பாக்களிலும் அகம், அகைத்தல், 

அகப்பா என்னும் மூன்று சொற்களுக்கும் பொருள் கூறப்பட் 

டிருப்பதையும், அவை மூன்றும் அகரவரிசையில் அமைக்கப்பட் 

டிருப்பதையும் காணலாம். 

௧௬. உசித சூடாமணி நிகண்கு. 
உசிதமான அஃதாவது உயர்ந்த பெருமைக்கு உரிய 

இந்தநிகண்டின் ஆசிரியர் திருநெல்வேவி சிதம்பர கவிராயர் 

அவர்கள். இதனை இவர் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் 

இறுதியில் இயற்றி யிருக்க வேண்டும். இதன் முதல் பதிப்பு 
1903 இல் கோயடுத்தூரில் அச்சிடப்பெற்றது. இத்தூலுக்குப் 
புலவர்கள் பலர் சாத்து:கவிகள் அளித்துள்ளனர். 

நூல் அமைப்பு 

இந்த நிகண்டு பதினெட்டுத் தொகுப்புக்கொண்டது. 
தொகுப்புக்களின் பெயர்களைக் கொண்டே நூற்பொருளை 

உணரலாம்; அத் தொகுப்புக்கள் வருமாறு ₹ 

டம்
 

தேவ சரித்திரத் தொகுப்பு 
வருணாச்சிரம வொழுக்கத் தொகுப்பு 

இராச சின்னத் தொகுப்பு 

காம சின்னத் தொகுப்பு 

எழுவகைப் பெண் பருவத் தொகுப்பு 

எழுவகை யாண் பருவத் தொகுப்பு 

எண்வகை மண விவரணத் தொகுப்பு 

இன
்த
 
ற
ல
 

புணர்ச்சி வகைத் தொகுப்பு
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9. புணர்தற் குரிய வகைத் தொகுப்பு 

10. பிரிவின் வகைத் தொகுப்பு : 

11. பெண் விரக வகைத் தொகுப்பு 

12. புருட விரகத் தொகுப்பு 

13. விரகப் பெண்ணின் பகை யாதிய தொகுப்பு 

14. மகளிர் பாதாதி யுவமைத் தொகுப்பு 

15. பெண்ணி னுவமை யலங்காரத் தொகுப்பு 

16. புருட வுவமை யலங்காரத் தொகுப்பு 

17. முப் பொருள் வகைத் தொகுப்பு 

18. உதாரண வொழிபென்ற உசிதப் பொருள் 

அலங்காரத் தொகுப்பு. 

இத்த நிகண்டின் மாதிரிக்காக, முதல் தொகுப்பிலுள்ள 
குமரக் கடவுளைப் பற்றிய பாடல் வருமாறு : 

பரவு மிகுமூன் றக்கரத்தான் 

பானுக் குபதே சம்புகன்றோன் 

விரவு மறுவர் முலையுண்டோன் 

வேலை சுவற வேல்விடுத்த 

வரவோ னாய படைவீட்டை 

யடை யோ னாறுமுகன் பன்னிரு 

காவேள் சரவ ஷோற்பவன்் சூர் 

கணியாச் சுப்பிர மணியன்னே.'” 

இத்நிகண்டு குறிப்புரையுடன் பதிப்பிக்கப் பெற்றுள்ளது. 

நூலின் மொத்தப் பாடல்கள் 1.97 ஆகும்.



௧௭. நரம தீப நிகண்டு 

நாமம் என்றால் பெயர்; தீபம் என்றால் விளக்கு; பெயர்ப் 

பொருள் விளக்கம் செய்வதால் நாமதீப நிகண்டு எனப் பெயர் 

பெற்றது. 
ஆசிரியர் வரலாறு 

ஆசிரியர் சிவசுப்பிரமணியக் கவிராயர்; கல்லிடைக் குறிச்சி 

என்னும் ஊரினர்; தளிச்சேரி மடத்தைச் சார் ந்தவர்; பொதிகை 
திகண்டு இயற்றிய சாமிநாதக் கவீராயரின் மகன். இந்தச் 
செய்திகள், சாமிநா தக் கவிராயர் இயற்றிய சாமிநா தம் என்னும் 
இலக்கண நூலின் பாயிரத்திலுள்ள 

“'ஆமிதெனக் குகுபதமூம் திருக்குறிப்பும் தலைக்கொண் 
 டகத்தியனைச் சிவசுப்ரமணியனேன வீன்ற 

சாமிவி ராசனதி குலத்தோன் கல்லிடையூர் 
- சம்பனன் சேய்தனன் சாமிநாத மேன்றிக்நூலே'' 

என்னும் பாடற் பகுதியானும், சிவசுப்பிரமணியக்' கவிராயரே 
இயற்றிய நாமதீப நிகண்டின் பாயிரப்பாடல்களானும் உணரப் 
படும். ஆசிரியர் நாமதீப நிகண்டே யல்லாமல் பூவைப் புராணம் 

என்னும் ஒரு நூலும் இயற்றியுள்ளார். 

ஆசிரியர் பேகுமை 

சாமிநாதக் கவிராசர் அகத்தியரைத்தான் சிவசுப்பிர 

மணியன் என்னும் பிள்ளையாகப் பெற்ரூர் என்னும் கருத்தில், 
சாமிநா தம் என்னும் நூலின் பாயிரத்தில் உள்ள 

' அகத்தியனைச் சிவசுப்ர மணியனேன ஈன்ற 

_ சாமி கவிராசன்” 

என்னும் பாடல் பகுதியை நோக்கின், சிவசுப்ரமணியக்.கவிரா£யர் 

அகத்தியரைப் போலப் பரந்த புலமையும் தலைமையும் உடைய 
வராய் விளங்கினார் என்பது புலப்படும்.
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காலம் 

ஆசிரியர் பூவைப் புராணத்தைக் கொல்லம் 985 (கி. பி. 
1810) ஆம் ஆண்டில் இயற்றியதாகக் கூறியுள்ளமையால் 
இவரது காலம் 19ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி என்பது 

தெளிவு. மற்றும், நாமதீப நிகண்டைப் பூவைப் புராணத்துக்கு 
முன்பே ஆசிரியர் இயற்றியிருக்கவேண்டும். எனவே, பதி 
னெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியையும் ஆசிரியர் தொட்டுக் 
கொண்டு இருந்திருக்க வேண்டும். 

் 'நூல் அமைப்பு 
திகண்டுத் தொகுதிகளின் முப்பெரும் பிரிவுகளுள் முதலா 

வதாகிய *ஒரு பொருள் பல்பெயர்த் தொகுதி' என்னும் 

பிரிவைச் சார்ந்தது நாமதீப நிகண்டு. அஃதாவது, ஒவ்வொரு 
பொருளுக்கும் எத்தனை பெயர்கள் உண்டோ அத்தனை பெயர் 

களையும் கூறுவது இந்நிகண்டு. 

இத்நூல் வெண்பா யாப்பினால் ஆனது; பதினாறு தொகுதி 

களுடையது.. பாயிரத்தில் எட்டுப் பாக்களும் பதினாறு 
தொகுதிகளிலும் எண்ணூறு பாக்களுமாக மொத்தம் எண்ணூற் 
றெட்டு (808) வெண்பாக்கள் உள்ளன. 12,000 சொற்கள் 
இடம் பெற்றுள்ளன. இந்நூலில், சங்ககால வழக்காற்றுச் 
சொற்கள் முதல் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வழக்காற்றுச் 
சொற்கள்வரை காணக்கிடக்கின்றன. மலையாளப் பகுதியில் 
வழக்கில் உள்ள தை (டீரக்கன்று), ஆட்சி (வாரம்) முதலிய 
சொற்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. 

மற்ற நிகண்டுகளினும் இந்நூல் ஒரு புது மாதிரியான 
அமைப்பு உடையது. நூல் முழுதும் நான்கு படலங்களாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு படலமும் பல வர்க்கங்களாகப் 

பகுக்கப்பட்டுள்ளது. முறையே அவை வருமாறு : 

] உயர் திணைப் படலம்... அவவ வவ வ 2 

(1) தெய்வ வர்க்கம் 

(3) மானிட வர்க்கம் 

S&H S18 ,
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11 அஃறிணை உயிர்ப் பொருள் படஸம்............. 5 

(1) நாற்கால் உயிர்ப் பொருள் வர்க்கம் 

(8) பறவை உயிர்ப் பொருள் வர்க்கம் 

(3) ஊர் உயிர்ப் பொருள் வர்க்கம் 

(4) நீர்வாழ் உயிர்ப் பொருள் வர்க்கம் 

(5) தாவர உயிர்ப் பொருள் வர்க்கம் 

111 அஃறிணை உயிரில் பொருள் படமம்...................... 5 

(1) இயற்கைப் பொருள் வர்க்கம் 

(2) செயற்கைப் பொருள் வர்க்கம் 

(9) இட வர்க்கம் 

(4) கால வர்க்கம் 

(5) சினை வர்க்கம் 

IV குணநாமப் படலம்....்ீூ.்௰௮௨௮அபடபபபடபடடல. 4 

(1) உயிர்ப் பொருள்--மனக்குண வர்க்கம் 

(2) உயிர்ப் பொருள் வாக்குக் குணவர்க்கம் 

(8) உயிர்ப் பொருள்--செயற்குண வர்க்கம் 

(4) உயிரில் பொருள்-- குணவர்க்கம் 

[மொத்த வர்க்கங்கள்....16] 

ஆக நான்கு படலங்களும் பதினாறு வர்க்கங்களாகப் 
பகுக்கப்பட்டுள்ளன. திவாகரம் முதலிய நிகண்டுகளில் 
*“தொகுதி' எனப்படுவதுதான் இந்நூலில் வர்க்கம்” எனப் 
படுகிறது. 'திவாகரத்தில் உள்ள முதல் பத்துத் தொகுதிகளும் 
இந்நூலில் நான்கு படலங்களின் கீழப்பதினாறு வர்க்கங்களாகக் 
கொடுக்கப்பட்டிருப்பது ஒரு புது அமைப்பு அல்லவா ? ஆகக் 
கூடியும், பழைய சரக்கைப் புதிய கலங்களில் கொடுப்பது 

போன்றதுதான் இது!
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தாமதீப நிகண்டு குறித்து இதுகாறும் கூறிய கருத்துக்களை 
எட்டுப் பாக்களில் தொகுத்துப் பாயிரமாக ஆசிரியர். சிவசுப்ர 
மணியக் கவிராயரே இயற்றியுள்ளமை ஆராய்ச்சியாளர்க்கு 
மிகவும் உதவவல்லது. அப்பாயிரப் பாடல்கள் வருமாறு : 

*ஆனைமுக னைக்குகனை யாதிபுவ னேசோரியை 

ஞானமுதல் கோரக்க நாதனையும்---மேன் மைபேறு 
சாமிகவி ராசனையுந் தான்வணங்கிப் பேகருரைப்பன் 
பூமிதனில் உள்ள போகுட்கு.'” 

“ஒல்லும் உயர் திணைப்பே ரஃறிணை யுயிர்ப்போருட்பேர் 
இல்போகுட்பே ரில்பொருள்க ளின்குணப்பேர்--சொல்படல 
மாமோருகான் சிட்டிரண்டைக் தைந்துகால் வர்க்கமிட்டூ : 
காமதீ பம்பகர்ந்தேதன் கான்.” 

““தேவர்௩ர ராமிரண்டூம் சீர்பெறுகாற் கால்பறவை 
ஊர்வனநீர் வாழ்வரிலை யோரைக்த--மேவியற்கை 
செய்கையிடங் காலஞ் சினையைக்து காற்குணமும் 
எய்துவர்க்க நாற்படலத் தே.” 

“மனக்குணம்வாக் கின்குணமே மற்றுடலாற் செய்யும் 

வினைக்குணமிம் மூன்றுமுயிர் மேவுக்--தனிப்பொகுள்கட் 
கேய்ந்தகுண மாகுமுயி ரில்போருள்க ளின்குணமோன் 
மாய்க்தவிவை நாற்குணங்க எளாம்.'' 

பல்வடிவு காற்றமிரண் டைக்துவண்ண மூறேட்டு 
நல்ல சுவையாறு கான்களவை--வல்லோர் 
புகலுமுயிர்ப் பில்லாப் போருட்குணங்க ளாகும் 
பகர்படல வர்க்கமுறை பார்.” 

“1 திண்பார் புகழ்காம தீபமோர் எண்ணூறு 

வெண்பாவுஞ் சோற்செறிவான் மேய்த்தளையின்--பண்புசில்பா 
வொற்றறுத்த லாதியகொண் டோர்கசில்பாதந் தொடைகள் 
பற்றும் வகையுளியாற் பார்.”
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“எந்தை பொதிகைரிகண் டேன்றோர்சோற் பல்பெயரே 

தந்தனன்காண் பல்கூட்டஞ் சாசோகுபோர்--முந்தியான் 

பன்னுக் தொகைகிகண்டிற் பார்க்கவிரி வாமவைகள் 

-இன்னசுருக் கத்தடங்கா வே.” 

பல்லா யிரரிகண்டிந் பண்டிதர்கள் சோன்னபோருள் 

எல்லா மேளிதா யினிதுணரக்--கல்லிடையூர் 
மன்னுசிவ சுப்£ மணியன் கவிராசன் 
பன்னுதமிழ் நாமதீ பம்,” 

மேலே காப்புச் செய்யுளாகிய முதல் பாடலில் சாமி கவி 
ராசனையுந் தான் வணங்கி' என ஆசிரியர் தம் தந்தைக்கும் 
வணக்கம் செலுத்தியிருப்பது புதுமையா யுள்ளது. படலங்களை 
யும் வர்க்கங்களையும் பெயர்களுடன் எண்ணிக்கையிட்டுக் கூறி 
யுள்ள ஆசிரியர், மொத்தப் பாக்கள் எண்ணூறு என்று கூறவுந் 

தவறவில்லை. 

இனி மாதிரிக்காக நூலின் முதல் பாடலையும் இறுதிப் 
பாடலையும் காண்பாம் : 

(முதல் பாடல்) 

*நந்திபேம்மான் ஆலமர்ந்தோ னம்பனிறை சோதிசேம்மல் 

அந்திவண்ணன் தாணுகநித்தன் ஆனந்தன்--இந்தினன் தீ 
மூக்கணான் ஐந்து முகன் திகம்ப ரன்சடையன் 

௩க்க னேண்டோ என் பிஞ் ஞகன்."” 

ட இஃது உயர்திணைப் படலத்தில் தெய்வ வர்க்கத்தில் 
சிவன் பெயர்களைக் கூறும் பாடலாகும். 

(இறுதிப் பாடல்) 
'காதமோடூ சாமாத்தங் காவதமுக் கூப்பாடாம் 
கோதில்கவி யூதமிரு கூப்பாடாம்--ஓதுகல்ல 

கானாங விற்கிடை கோழிப்பறவைத் தூ£மே 
தானா வதுகிரவுஞ் சம்.”
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இது குணநாமப் படலத்தில் உயிரில் பொருட்குண 
வர்க்கத்தின் இறுதிப் பாடல்--அஃ தாவது நூலின் இறுதிப் 
பாடல் ஆகும். இதில் தொலைவைக் குறிக்கும் காதம், காவதம் 
முதலிய பெயர்கள் பேசப்பட்டுள்ளன. 

கு. வேதகிரியார் சூடாமணி நிகண்ரு 
இதுகுறித்து முன்னரே சூடாமணி நிகண்டு பற்றிய 

பகுதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. சூடாமணி நிகண்டின் பதினோ 
ராவது தொகுதியாகிய ஒரு சொல் பல்பொருள் பெயர்த் 
தொகுதியே பதினோாம் நிகண்டு என்னும் பெயரில் பெருவாரி 
யாக மக்களால் பயிலப்பட்டு வந்ததென முன்பே சொல்லப் 
பட்டுள்ளது. ஆனால் நாளுக்கு நாள் பெருகிவரும் சொற்களைச் 

சூடாமணியில் காண முடியவில்லை. இக்குறையைப் போக்க 
வேண்டுமெனக் களத்தூர் வேதகிரி முதலியார் என்பவர் 
முயன்றார். எனவே, சூடாமணியில் இல்லாத பல புதிய சொற் 

களைத் தொகுத்து, எதுகை மூறையில் புதிதாக 290 விருத்தப் 
பாக்களை இயற்றி, சூடாமணி நிகண்டின் பதினோராம் தொகுதி 

யில் முன்னமேயே இருந்த 910 விருத்தப் பாக்களின் இடை 
யிடையே செருகி, மொத்தம் 600 பாக்கள் உடைய தனி 

நூலாக்கினார். அதனால் இது, வேதகிரியார் சூடாமணி வேதகிரி 

யார் நிகண்டு என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுவதாயிற்று. 

சூடாமணி நிகண்டின் பதினோராம் தொகுதியில் 1575 

சொற்களே பொருள் விளக்கம் செய்யப் பெற்றுள்ளன; ஆனால் 
இதிலோ 2526 சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்நூல் 
முழுவதற்கும் வேதகிரியாரே தெளிவாக உரை எழுதியுள்ளார். 
இது கி. பி, 1842 ஆம் ஆண்டில் யாழ்ப்பாண சங்கத்தாரால் 

பதிப்பிக்கப்பட்டது. எனவே, ஆசிரியர் பத்தொன்பதாம் நூற் 

ரூண்டினர் என்பது தெளிவு. இத்நூாலே யன்றி மேலும் 
இலக்கியக் களஞ்சியம் முதலிய பல நூல்கள் வெளியிட்டிருக் 

கிறார் வேதகிரியார். 'தொகைப் பெயர் விளக்கம்” என்னும் 

நிகண்டு நூலும் இவருடையதே. 

. வேதகிரியார் சூடாமணி ஒரு சொல் பல்பொருள் பெயர்த் 
தொகுதி என்னும் பிரிவைச் சேர்ந்ததாகும் 1



௧௯. கந்த சுவாமியம் 

இதன் ஆசிரியர் சுப்பிரமணிய தேசிகர் என்பவர். இவர் 

கீழ்வேளூர் என்னும் ஊரினர் ஆசிரியர் பழைய நிகண்டுச் 

சொற்களைத் தொகுத்து இப்படியொரு நிகண்டாக நூற்பா 

(சூத்திர) நடையில் எழுதியுள்ளார். நிகண்டு நூல்கள் இப்படி 

இப்படி அமைக்கப் படவேண்டும் என இருபத்து நான்கு 

கட்டளைகள் (விதிகள்) இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ளன. 

அவ்வாறே இந்நிகண்டும் அமைக்கப்பட்டுள்ள து. சொல்லுவது 

போலவே செய்துகாட்ட வேண்டுமல்லவா ? 

“முதல் இரு தொகுதிகள் மட்டும் கி. பி, ந844 இல் 

அச்சாயின. முதல் தொகுதியில் 1818 சொற்களும், இரண்டாம் 

தொகுதியில் 1425 சொற்களும் இடம்.பெற்றுள்ளன. 

1844 ஆம் ஆண்டில் அச்சாகியிருப்பை த நோக்கின், 

ஆசிரியர் காலம் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி என்பது 

புலனாகும். 
கந்தசுவாமி என்பவர், இத்நூலாசிரியராகிய சுப்பிரமணிய 

தேசிகரின் பெருமதிப்பிற்கு உரியவராய் இருந்திருக்கலாம். 

எனவே, அவர் பெயராலேயே கந்தசுவாமியம் என இந்நிகண் 

டினை அழைத்தாரோ என்னவோ ! 

௨௦. தொகைப் மெயர் விளக்கம் 

இதன் ஆசிரியர் வேதகிரி முதலியார். இவர் களத்தூர் 

என்னும் ஊரினர்) தலைசிறந்த தமிழறிஞர்; 19 ஆம் நூற் 
ரண்டினர். : 

இந்நூலும் பல்பொருள் கூட்டத்து ஒருபெயர்த்தொகுதி 

என்னும் பிரிவைச் சேர்ந்தது என்பது தொகைப் பெயர் 
விளக்கம் என்னும் அதன் பெயராலேயே புலனாகும். 

இஃது அகரவரிசையில் அமைந்துள்ளது; கி. பி. 1849 
ஆம் ஆண்டில் அச்சிடப்பட்டுள்ள து.



உ௧. இலக்கத் திறவுகோல் 

இப்படியொரு நூல் சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ப் 
பேரகரா தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இஃதும் : பல்பொருள்: 
கூட்டத்து ஒருபெயர்த் தொகுதியைச் சார்ந்ததாகும். 

இலக்கம் என்றால் எண். தொகை எண்களால் குறிக்கப் 

படும் பொருள்களை அறிந்துகொள்வதற்கு இந்நூல் ஒரு 
திறவுகோல் (சாவி) போல இருத்தலின் இலக்கத் திறவுகோல் 
என அழைக்கப்படுகிறது. : 

இந்தக் காலத்தில் நூல் (புத்தக) விற்பனையாளர்கள் 
வாங்குவோரைக கவர்வதற்காக வாணிக நோக்குடன் கவர்ச்சி 

யாக நூல்கட்குப் பெயர் வைப்பது போல, இந்த இலக்கத் 

திறவுகோல் என்னும் பெயர் இயற்கையிலேயே கவர்ச்சியாக 

அமைந்துவிட்ட தல்லவா ? திறவுகோல் இருந்தால்தானே 
திறந்து உள்ளேயிருக்கும் பொருளைக் காணமுடியும் ! அது 
போலவே, இந்நூலின் துணைகொண்டு, தொகை எண்களில் 

அடக்கப்பட்டிருக்கும் பொருட் பெயர்களைத் தெரிந்து கொள் 

ளலாமன்றோ ? 

தொகை எண்களால் சுட்டப்படும் பொருட்பெயர்கள்: 

அகரவரிசையில் முறைப்படுத்தப்பட்டு ஓர் அட்டவணை: 

(கிர்ஸ்ஸ்௦ம 1/4) கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதாம் இந்நூலில். 

99. நரநார்த்த தீபிகை நீகண்ரு 

நாநா (நானா) என்ரால் பல என்று பொருளாம். நாநா 

விதமான (பலவிதமான) என்ற உலகவழக்கையும் காண்க. 

அர்த்தம் என்றால் பொருள் என்று பொருளாம். நாநார்த்தம் 

(நாநா-- அர்த்தம்) என்ரால் பல பொருள் என்று 'பொருளாம். 

எனவே, நாநார்த்த தீபிகை. என்பது, : சொற்கட்குப் பல் 

பொருள் விளக்கம் தரும் நிகண்டு.என்பது. பெறப்படும்.
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ஆசிரியர். வரலாறு 

ஆசிரியர் முத்துசாமி பிள்ளை என்னும் புலவர். இவர் 

திருநெல்வேலிக்காரர். இவர் மருகர் சுவாமிநாதப் பிள்ளை 

என்னும் தமிழறிஞர். மருகர் மாமனாரின் நிகண்டைப் புகழ்ந்து 

ஒரு சிறப்புப்பாயிரம் எழுதியுள்ளார். இந்நூல் கி. பி, 1850 

ஆம் ஆண்டில் எழுதப்பட்டதாகத் தெரிவதால், ஆசிரியர் 
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினர் என்பது புலப்படும். 

நூல் அமைப்பு 

இந்நூல் அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டைப் பலவகையில் 
ஒத்துள்ளது; அஃதாவது, அதுபோலவே இஃதும் ஒரு சொல் 

பல்பொருட் பெயர்த்தொகுதி என்னும் இரண்டாவது பெரும் 
பிரிவைச் சேர்ந்தது; விருத்த யாப்பினால் ஆனது. ககர 

எதுகைமுதல் னகர எதுகை ஈறாக எதுகைமுறையில் பாகுபாடு 
செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் எதுகை முறையமைப்பு மிகத் 

தெளிவாயுள்ளது. சொற்கட்கு முன்னால் வேண்டாத அடை 
மொழிச் சொற்கள் இந்நிகண்டில் இல்லை. ஆசிரியர் முன்னோர் 
திகண்டுகளிலுள்ள சொற்களோடு பல வடமொழித் திரிடிச் 
சொற்களுக்கும் இந்நூலில் பொருள் கூறியுள்ளார். அதனால் 
இது பெருநூலாய் விரிந்துள்ளது. மொத்தம் 1102 பாடல்கள் 
இதில் உள்ளன 5452 சொற்கள் பொருள் விளக்கப்பட் 
டுள்ளன. இச்செய்திகளை நூலின் முகப்பில் ஆசிரியரே பாடிய 

தற்சிறப்புப் பாயிரத்திலுள்ள 

“ககராதி னகாரவீறு எதுகை வைத்து...” 

'*வடநூற் சோல் செந்தமிழினும் போருள் 
தொடுத்துச் செயம் மாகார்த்த தீபிகை...” 

அடை சோற்கு அஞ்சிப் பற்பல 

விகுத்தத் தானும் பகர்ந்த....'” 

'மூன்னோர் பன்னூலிற் சில வேவ்வே mens ss 
வேல்லாஞ் சேர்த்து ஒன்றாய்த் திரட்டி ....... 

என்னும் பாடற் பகுதிகளால் அதியலாம்.
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இத்திகண்டிற்கு, சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் தமிழ் 
ஆராய்ச்சித் துறைத் தலைவராயிருந்த உயர்திரு. சு. அனவர்த 
விநாயகம் பிள்ளையவர்கள் சிறந்த உரை யெழுதியுள்ளார்கள். 

சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தால் 1986 ஆம் ஆண்டில் இந்நூல் 
பதிப்பிக்கப் பெற்றது. ் 

௨௩, சிந்தாமணி நிகண்ரு 

சிந்தாமணிபோல் சிறந்தது என்னும் பொருளில் இந்நூல் 

சிந்தாமணி நிகண்டு எனப் பெயர்பெற்றிருக்க வேண்டும். பல 

நிகண்டுகள் உலவும் நாட்டிலே ஒரு புது நிகண்டு தோன்றும் 

போது ஏதேனும் ஒரு பெயர் வைத்தாக வேண்டுமல்லவா ? 

ஆசிரியர் வரலாறு 

இதன் ஆசிரியர் வைத்தியலிங்கம் பிள்ளை என்பார்; 
இவர் யாழ்ப்பாணத்து வல்லி பட்டின த்துறை என்னும் இடத் 

தைச் சேர்ந்தவர். இவரே இந்நிகண்டுக்கு ஓர் உரையும் எழுதி 

கி. பி, 1874 ஆம் ஆண்டில் அச்சிட்டார். எனவே, ஆசிரியர் 

19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியினர் என்பது தெளிவு. 

நூல் அமைப்பு 

அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு, நாநார்த்த தீபிகை 

என்பன. போல இந்நிகண்டும் சொற்கட்குப் பொருள் கூறும் 

இரண்டாம் பிரிவைச் சேர்ந்ததாகும். அவை போலவே இஃதும் 

எதுகை முறையில் அமைந்ததாகும். ஆனால் அந்நிகண்டு 

களில், பல பொருள்களை உடைய சொற்களும் இடம்' பெற் 

றுள்ளன); இத்திகண்டிலோ ஒரு பொருளையுடைய சொற்கள் 

மட்டுமே இடம் பெற்றுள்ளன. இதனை ஆசிரியரே பாடியுள்ள 

கேர்செறி இளைஞர் ஓர்சோற்கு 

ஒரு போகுள் நேராய் ஓப் 

பார்சேறி நிகண்டு சிக்தா 

மணியேனப் பகர்வன் ஒன்றே''
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என்னும் பாயிர்ப் பாடலால் அறியலாம். இளைஞர்கள் புரிந்து 
கொள்வதற்காக இந்நிகண்டை ' இயற்றியதாக ஆசிரியர் 
பாயிரத்தில் கூறியிருப்பதிலிருந்து, அன்று கல்வித் துறையில் 
மொழிப்பயிற்சி இன்றியமையாத இடம் பெற்று மிகவும் 
கவனிக்கப்பட்டிருந்தது என்பதும், எப்படியாவது நிகண்டு 
களின் வாயிலாகச் சொற்பொருள்களை மாணவரின் உள்ளத் 
தில் திணித்துவிட வேண்டும் என்று கருதாமல், மாணவர்க்கு 
எளிதில் புரியக் கூடிய முறையில் நன்கு பதியக் கூடிய வகையில் 
நயமாகக் கல்வி புகட்ட வேண்டும் என்னும் உள நூல் முறை 

(Psychological 480௦6) : அன்றே ஆசிரியர்களால் பின்பற்றப் 
பட்டது என்பதும் நன்கு விளங்கும். 

, முன்னெழுந்துள்ள நிகண்டுகள் போலவே புது நிகண்டும் 
இருந்தால் அதனால் ஒன்றும். பயன்: இல்லையல்லவா ? எனவே, 
இத்நிகண்டின் ஆசிரியர் இதில் ஒரு புதுமையைக் கையாண் 
டுள்ளார். அஃதாவது, ஒரு சொல்லுக்குப் பல பொருள்கள் 
தெரிந்து கொள்வது அப்புறம் இருக்கட்டும்; மாணவ 
இளைஞர்கள் முதலில் ஒரு சொல்லுக்கு உரிய முக்கியமான 
ஒரு பொருளைக் தெரிந்து கொள்ளட்டும்; பிறகு பல பொருள் 
களைப் பற்றிப் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று, *எனிமையி ' 
லிருந்து படிப்படியாக அருமைக்குச் செல்லுதல்' என்னும்: 
உள நூல் முறையை ஒட்டியவர் போல, ஆசிரியர் இநற்நிகண்டில் 
3000 (மூவாயிரம்) சொற்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொன்றுக் 
கும் ஒரே பொருள் கூறிச் சென்றுள்ளார். நூலில் மொத்தம் 
400 செய்யுட்கள் உள்ளன. 

இத்நூலும் எதுகை முறையில் அமைந்திருப்பதால், 
சொற்களை எதுகை நோக்கி விரைவில் கண்டுபிடித்துவிடலாம்.



௨௪. அபிதாரனத் தனிச் செய்யுள் 

நிகண்கு 
அபிதானம் என்றால் பெயர், பல்பொருட் பெயர்களும் 

சொல்லப்படுவதால் நிகண்டினை இப்பெயரால் அழைப்பதும் 
உண்டு. இந்நிகண்டின் ஆசிரியர் கோபாலசாமி நாயக்கர் 
கீழ்வேளூர் என்னும் ஊரினர்; வீராசாமி நாயக்கரின் மகன்.. 

இந்நூல் பல்லினப் பாவகையால் பாடப்பட்டதாகும். 

இதன் முதல் தொகுதிமட்டும் ஆசிரியர் வாழ்ந்தபோதே கி. பி. 
1878 ஆம் ஆண்டில் அச்சிடப்பட்டது. எனவே, ஆசிரியர் 

காலம் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி என்பது தெளிவு. 

௨௫. விரிவு நிகண்கு 

இதந்நிகண்டு, மிகப் பல சொற்கட்கும் பொருள் கூறும் 
விரிவான நிகண்டு என்பது விரிவு நிகண்டு' என்னும் இதன் 
பெயராலேயே விளங்கும். AG 

ஆசிரியர் வாலாறு 

ஆசிரியர் நா. அருணாசல நாவலர் என்பவர். இவர் 

திருநெல்வேலி மாவட்டத்து வீரவநல்லூர் என்னும் ஊரினர்; 

இவர் மகனாகிய பூமிநாத முதலியார் என்பவர் வீரராகவபுரம் 

என்னும் ஊரில் பெரிய வழக்குரைஞராய் விளங்கியவர். ஆசிரியர் 

வீரவநல்லூரில் திருக்கோயில் கொண்டெழுந்தருளியிருக்கும் 

பூமிநாதக் கடவுளைத் தெய்வமாகக் கொண்டவர்; அதனால்தான் 

தம் மகனுக்குப் பூமிநாதன் என்னும் பெயரை: இட்டுள்ளார். 

இதனை, ஆசிரியரே பாடியுள்ள விரிவு நிகண்டின் பாயிரத்தி 

லுள்ள, ட. . 

“0பான்.போலி வீரை வேணிப் 

பூமி காதன்றன் தாசன்” 

என்னும் பாடற் பகுதியால் அறியலாம்.
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நூல் அமைப்பு 

இஃதும் 'ஒரு சொல் .பல்பொருள் தொகுதி என்னும் 
பிரிவைச் சேர்ந்ததாகும். சூடாமணி நிகண்டின் பதினோராவது 

தொகுதியை முதல் நூலாகக் கொண்டு சொற்பொருள் விளக்கிச் 
செல்வதால் இந்நூல் 'பதினோராவது விரிவு நிகண்டு' என்றும் 
அழைக்கப்பட்டது. சூடாமணியைக் காட்டிலும் மிக .விரிவாகப் 
பல்வகை வழக்குச் சொற்களும் இதில் இடம் பெற்றுள்ளன; 

திருநெல்வேலி மாவட்டத்து வழக்குச் சொற்கள் மிக்குள்ளன. 
விரிவான இந்நிகண்டும் எதுகை முறையில் அமைக்கப்பட் 

டிருப்பது படிப்போர்க்கு ஓரளவு வசதியே, இச்செய்திகளைப் 

பாயிரப் பகுதியிலுள்ள, . 

“பொன் போலி வீரைவேணிப் பூமிகா தன்றன். தாசன் 

மூன்புறு நிகண்டோ டேனை முதுமோழிப் போருளனேகம் 
.. இன்புறும் எதுகை யாக இயற்றுமிர் நிகண்டை மேலோர் 
அன்பமை ககுத்திற் கொள்ள அருள்சேய் ஐங்கா மாதேவே.”' 

என்னும் பாடலால் அறியலாம். 

_ ஒரு சொல் பல்பொருள் தொகுதியைச் சேர்ந்த நிகண்டு : 
களுக்குள்ளே விரிவு நிகண்டே. மிகப் பெரியதாகும். இதில் 
ஏறக்குறைய 1150 விருத்தப்பாக்கள் உள்ளன. இனி நூலின் 
மாதிரிக்காக இரண்டு செய்யுட்கள் வருமாறு: 

(ககர எதுகை) 

அகம் இடம் பாம்பு தானியம் புவி பள்ளம் உள்ளோடூ 
அகலியப் டோதுவே தண்டம் ஆகாயம் ஆழம் ஆன்மா 
பகலன் ஏழுருபு துக்கம் பாவம் உள்ளிடம் ஓர்தாரு 
தகுதியில் குணம் வீடோ௫ சாருபத்திரவம் நெஞ்சாம்.'” 

இட்பாடனிம் *அகம்' என்னும் சொல்லுக்குரிய பொருள்கள் 
தரப்பட்டுள்ளன. உ க
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[மகர எதுகை] 

“தம்மலே இருமல் ஒர்வகைக் கடக்கன் காதோலை 

பம்மல் மாசோடூ மங்கல் குரலடைப்பு என்பர் பாரோர் ; 

பம்மல் மக்திப்பு மூடல் போகுத்திக் கட்டுகை மந்தாரம் 

செம்முதல் ஜம்பேர் என்பர்; சீமாட்டி தலைவி சேல்வி,'” 

* இப்பாடலில் கம்மல், பம்மல், சீமாட்டி ஆகிய சொற்கட்குப் 

பொருள்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. இந் நிகண்டு, சீமாட்டி 
என்னும் சொல்லையும் விடாமல் ஏடுத்துக்கொண்டிருப்பதை 
நோக்குக. 

0௬. ஆரிய நிகண்ரு 

இதந்த நிகண்டைப்பற்றி ஒன்றும் தெரியவில்லை. ஆரிய 

மொழி எனும் வடமொழிச் சொற்கள் நிரம்பத் தமிழ் மொழியில் 

கலந்துவிட்டன அல்லவா ? அந்தச் சொற்களையெல்லாம் 
திரட்டி, அவற்றிற்குரிய பொருள் கூறுவதாயிருக்கலாம் 

இந்த நிகண்டு. அதனாலேயே ஆரிய நிகண்டு என்னும் 
பெயரும் இது பெற்றிருக்கலாம். 

.. *தீர்ேலி என்னும் இடத்தைச் சேர்ந்த சங்கர பண்டிதர் 
என்பார் தாம் இயற்றிய 'சைவப் பிரகரசனம்' என்னும் நூலில், நூற்ப்ர 
நடையில் ஆரிய நிகண்டு என ஒரு நிகண்டுநூல் உள்ளதாகக் குறிப் 

பிட்டுள்ளார்---”” 
என்ற செய்தி, சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதி 
யில் காணக்கிடக்கிறது. 

0௪. சில நிகண்ருகள் 
வேதகிரி முதலியார் எழுதிய இலக்கியக் களஞ்சியம் 

என்னும் நூலில், பொதிய நிகண்டு, ஒளவை திகண்டு என்னும் 

நிகண்டுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு நிகண்டுக்கும் 

உரியதாக ஒவ்வொரு பாடலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாடல் 

வருமாறு - ்
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பொதிய நிகண்டு 

! தட்டூரீட் டூக்குறல் தணலினின் றுருகல் 
தன்னேடை குறைதலில் லாமை 

கோட்டு கடின மின்மை யாணிக்குக் 

கூறுமாற் றறிவித்தல் சோதி 
விட்டுவிட் டொளிர்தல் மிகுபுடத் திகுத்தல் 

வேவ்வழல் வேன்றியைக் கொள்ளல் 
கட்டிசாய்த் திடூகிற் பள்ளங்கோண் டதிக 

கனங்கொளல் கனகலக் கணமே '' 

இப்பாடலில் பொன்னின் இயல்புகள் கூறப்பட்டுள்ளன. 
தட்டி நீட்டப்படல், நெருப்பில் உருகுதல், எடை குறையாமை, 
தட்டுவதற்குக்: கடினம் இல்லாமை, உரையாணிக்கு மாற்று 
அறிவித்தல், விட்டு விட்டுச் சுடர் வீசுதல், புடம் போடப்படல், 

நெருப்பால் அழியாமை, கனமாயிருத்தல் ஆகிய தன்மைகளை 
உடைமை பொன்னின் இலக்கணமாம். இப்பாடல் படிப்பதற்கு 
மிகவும் சுவையாயுள்ளது. இப்பொதிய நிகண்டு விருத்தப் 
பாவகையால் ஆனது. 

ஒளவை நிகண்டு 

ஏலம், தக்கோலம், சூடன், 

இலவங்கம், சாம்பிராணி, 

காலஞ்சேல் அகில், சந்து, ஓங்கு 

கத்தூரி, புழுகு, மேள வல், 

கோலமார் மருக்கொழுந்து, வேட்டி, 
குங்குமம், இலாமிச்சம் வேர், 

சாலும் சண்பகம், சவ்வாது, ' 

சாற்றும் சோடச வாசப்பேர்.”” 

இப்பாடலில் பதினாறு (சோடசம்) வகை வாசனைப் 
பொருள்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. ஒளவை என்னும் : பெய
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ருடைய யாராலாவது பாடப்பட்டதால் இந்நூலுக்கு ஒளவை 
நிகண்டு என்னும் பெயர் கொடுக்கப்பட்டதோ ? 

இப்படியாக நூற்றுக் கணக்கான நிகண்டு நூல்கள் 
தோன்றி நாளடைவில் மறைந்துவிட்டன. சோழவந்தான் 
சண்முகம் பிள்ளையவர்களும் ஓர் அந்தாதித் தொடை, நிகண்டு 

இயற்றினார். அகராதிகள் பெருகிவிட்ட இக்காலத்தில் நிகண்டு 
களை அநதிந்தவர் எத்தனை பேர்? 

உே௮. மருத்துவ நிகண்ருகள் 
இதுவரை பொதுவாக மொழித்துறைக்கு உதவும் 

நிகண்டுகள் பலவற்றைப் பற்றிப் பார்த்தோம். இவற்றுள்ளும் 
பல கலைகளுக்குரிய சொற்கள் இடம் பெற்றிருத்தலைக் 
கண்டோம். இவையே யன்றி, மருத்துவம், வானநூல் 

(சோதிடம்) முதலிய கலைகளுக்காகத் தனித்தனியே சிறப்பு 

நிகண்டுகள் பல இருந்தன. அவற்றுள் சில கிடைக்கப்பெற்று 
இப்போதும் உள்ளன. , பதினெண் சித்தர்கள் மருத்துவம் 

பற்றிப் பதினெட்டு நிகண்டு நூல்கள் பாடியுள்ளனர். எடுத்துக் 
காட்டாக, அகத்தியர், போகர் ஆகியோர் நிகண்டுகளைப் 

பற்றிப் பார்ப்போம் : 

அகத்தியர் நிகண்டு 
பிற்கால அகத்தியரால் அருளிச் செய்யப்பட்ட இந் 

நிகண்டுக்கு ஏமதத்துவம், பஞ்ச காவிய நிகண்டு, -பஞ்ச காவிய 

நிகண்டு எண்ணூறு, அகத்தியர் நிகண்டு எண்ணூறு என்ற 
பெயர்களெல்லாம் வழங்கப்படுகின்றன. விருத்த யாப்பினால் 
இயற்றப்பட்ட இந்நூலில், வயித்திய காண்டம், மாந்தரீக 
"காண்டம் என்றெல்லாம் எட்டுக் காண்டங்கள் உள்ளன, 
'ஆயிர த்துக்கு மேலும் பாடல்கள் மிக்குள்ள இந்நிகண்டுக்கு 

' “அகத்தியர் நிகண்டு எண்ணூறு! என எண்ணின் மேல் ஒரு 
பெயர் உள்ளதின். பொருத்தம் புலப்படவில்லை.
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ஆசிரியர் ஒவ்வொரு காண்டத்தின் தொடக்கத்திலும் 

கடவுளை வணங்கிக் காண்டத்தின் விவரமும் கூறியுள்ளார். . 

புலத்தியனே கேள்' என்று அடிக்கடிப் புலத்திய முனிவனை 

விளித்துக் கூறுவதுபோல் நூல் அமைந்துள்ளது. பல 

சித் தர்களைப்பற்றியும், பல நிகண்டு நூல்களைப்பற்றியும்; பல் 

வகைப் பொருள்களைப்பற்றியும் நூற்றுக்கணக்கில்--ஆயிரக் 

கணக்கில் நூருயிரக் (இலட்சக் ) கணக்கில் எண்ணிக்கையிட்டு, 
படி மரக்கால் போட்டு' அள அள என்று அளந்துகொண்டு 
போயிருக்கிறார் அகத்தியர் இந்நூலில் ! அந்த இடங்களையெல் 

லாம் படிக்கும்போது , ஏதோ * மாயாசாலக் கண்கட்டி வித்தை 
போல் தலை சுற்றுகிறது. 

இதந்நிகண்டு குறித்து விரிவாகத் தெரிந்துகொள்ள 

வேண்டுமானால், நன்கு ஆய்ந்து ஒரு தனி நூலே எழுத 
வேண்டும். எனவே, நூலின் மாதிரிக்காக இரண்டு பாடல்களை 
மட்டும் பார்ப்போம்: 

மூளையின் பெயர் 

“முடியான:. அகாரமதின் முதற்கரு தானாகும் 
மூலவேளி சச்சிதா ௩ந்தவேளி யாகும் 

அடியான படியாகும் பரவேளியு மாகும் 

அந்தமேனும் ஞானவழி ஆகாய வேளிதான் - 
குடியான மூலவேளி கைலைவெளி யாகும் ' 

குருவிருப்பா ரண்டமெனும் அகண்ட மேனும்பெயர் 
செடியான போண்ட பேரோளி யென்றும் பேயர் 

சேப்பினோம் இந்தபடி சிரசதுவின் பெயரே.'' 

முதல் காண்டத்திலுள்ள இப்பாடவில், மூளையைக் 
குறிக்கும் பல பெயர்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. இன்னும் அடுத் 
தடுத்த பாடல்களில் மூளை பற்றியும் மூளைக்குள் இருப்பவை 

பற்றியும் கூறப்பட்டுள்ளன. இவையென்ன உடற்கூறு ?. 
அறிவியலா ? யோகமா ? எல்லாமுமா ? a mane மிகப் 

_ பலர்க்கு எட்டாத செய்திகள் இவை அன்றோ? ..
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சுக்கின் பேயர்கள் 

“மகத்தான வருக்க. மென்றும் காகராதி யேன்றும். : 
மடவான வீயமேன்றும் அதற்குப் பேரு 

அகத்தான வகநாதம் என்றும் பேரு 

அருவினோம் வலதம் என்றும் அதற்குப் — 
, வகத்தான வேர்க்கோம்பு வேன்றும் பேரு 

வசனித்தோ மஞ்சத்த மென்றும் பேரு. | 
நகத்தான மாக்குமம் என்றும் பேகு 

௩ளினமதாய்ச் சோல்லிவிட்டோம் சுக்கின். பேரே.” ல் 

ஐந்தாங் காண்டத்தில் உள்ள இப்பாடவில் சுக்கினைக்' 
குறிக்கும் பல பெயர்களைக் காணலாம். மேலும்: 31அறிய 

வேண்டிய செய்திகள் எத்தனையோ இந்நிகண்டில் ' உள்ளான. 
ஏழாங் காண்டத்தில் பல்வகை யோகங்கள் தொடர்பா! 

செய்திகள் கூறப்பட்டிருப்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது, 
மற்றும், இப்பகுதியில் விளக்கப்பட்டுள்ள ‘to sting லேகியம்” 
என்னும் மருந்து செய்யும் முறையும் அதியத்தக்கது. 

0௯. போரகர் Basing 

போகர் ஒரு சித்தர். மற்ற மக்களால் செய்யமுடியாது 

வியத்தக்க அருஞ்செயல்கள் புரிபவரைச் சித்தர் எனல் மரபு. 
போகரும் அருஞ்செயல்கள் பல புரிந்ததாகப் புராணக்கதைகள் 

பல உண்டு. இவர் அகத்தியரின் மாணுக்கர் என்பர் சிலர். 

காலாங்கிநாதர் என்பவரின் : மாணுக்கர் இவர் என இவரே 

இயற்றிய. “போகர் ஏழாயிரம்' என்னும் நூலில் தெரிவிக்கப்பட் 

டுள்ளது. கொங்கணர், கருவூர்த் தேவர், சுந்தராநந்தர்,. 
மச்சமுனி, நந்தீசர், இடைக்காடர், கமலமுனி, சட்டைமுனி 
முதலிய சித்தர் பெருமக்கள் 'போகரின் மாணாக்கர்கள் என் 

சிலர் கூறுகின்றனர்: send, இதந்நிகண்டின் * இறுதியில்; ' 
மேல் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பவர்கட்கெல்லாம் போகர் வணக்கம் 

சொல்லியுள்ளார். உண்மை எதுவோ....... ? 

த. ௮ 1d
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விருத்தப்பா யாப்பினாலான போகர் நிகண்டு, 'போகர் 

திகண்டு ஆயிரத் திருநூறு' என்று பாடல்களின் எண்ணிக்கை 

யையும் சேர்த்துப் பெயர் அழைக்கப்படுவ துண்டு. இதில் 

1200 பாடல்கள் உள்ளன. இந்நூலே யன்றி, போகர் 
ஏழாயிரம், நிகண்டு பதினேழாயிரம் சூத்திரங்கள், எழுநூறு 

யோகம் என்னும் நூல்களும் போகர் இயற்றியுள்ளார். 

நிகண்டு பதினேழாயிரம் சூத்திரங்கள் ' என்னும் பெயரி 
விருந்து, 17000 நூற்பாக்கள் கொண்ட ஒரு பரந்த நிகண்டு 

போகரால் இயற்றப்பட்டுள்ளது என்று அறியும்போது. 

பெருவியப்பு தோன்றுகிறது. இனி, இங்கே சொல்ல எடுத்துக் 

கொண்ட *4போகர் நிகண்டு ஆயிரத்திருநூறு' என்னும் 
நூலுக்குள் செல்லலாம் : 

போகர் சிவனையும் உமையையும் பிள்ளையாரையும் கலை 

மகளையும் சித்தர்களையும் முனிவர்களையும் காப்பாக வணங்கிப் 

பின்னர் நூலைத் தொடங்குகிறார் : அக்காப்பு வருமாறு : 

“அகண்ட பரிபூரணமாம் ஐயர் பாதம் போற்றி 
அடூத்து நின்ற உமையவள்தாய் பாதம் போற்றி 

நிகண்டேனவே திருமூலர் காயர் பாதம் போற்றி 

நீங்காமல் காலாங்கி ஐயர் பாதம் போற்றி 
புகழ்ந்து நின்ற நாதாக்கள் ரிஷிகள் பாதம் போற்றி 

புகழான வாக்குடைய வாணி பாதம் போற்றி 

முகந்துகின்ற குஞ்சாத்தின் பதத்தைப் போற்றி 
மூவுலகும் மேச்சுதற்கு நீகண்டூ கேளே.'” 

இப்பாடலில், தெய்வங்களுடன் திருமூலர், காலாங்கிநாதர் 
முதலிய சித்தர்களும் ஒருசேர வைத்து மதிக்கப்பெற்றிருப்பது 
குறிப்பிடத் தக்கது. 

இந்நிகண்டில் உடற்கூறு - மருத்துவம் தொடர்பான 

பல்வகைப் பொருள்கட்குரிய பெயர்கள் . விவரமாகக் கூறப் 
பட்டுள்ளன. மாதிரிக்காகக் கல். நாரின் பெயர்களைக் கூறும் 
சாடல் வருமாறு :
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'கல்காரின் பேயர்தனையே கருதக் கேளு 
கல்லுக்குட் சவளையாங் கடிய சீலை காரு 

அல்காரு வில்லுக்குள் சிலாவிந்து வாகு 
மாற்றிகம் பூங்கல்லின் கார மாகும் 

செல்காரு சிலையின் ரவி கல்லு மாகும் 

சிறுநாரு கல்லதுதான் சிவப்பு மாகும் 
முல்காரு சத்துமாம் சுண்ண மாகு 

மூக்கிரமாங் கல்காரின் பேயருகம் தானே.'' 

போகர் நிகண்டில் சித்தர்களின் வயது சொல்லப் 
பட்டிருப்பது மிகவும் வியப்பூட்டுகிறது. சித்தர்களின் வாழ் 
நாளின் குறைந்த எல்லை 120 ஆண்டுகளாம்; உயர்ந்த எல்லை 
700 ஆண்டுகளாம்; அவர்தம் சராசரி வயது 500 ஆண்டுகளாம்: 

இவ்வளவு ஆண்டுகள் வாழ்ந்த சித்தர் இனம் இப்போது 
எங்கே போயிற்றோ தெரியவில்லை. 

மேலும் இந்நிகண்டில், வெடியுப்பு திராவகம் செய்யும் 
முறையும், தங்கத்தில் இரசம் எடுக்கும் முறையும் இன்னும் பல 
முறைகளும் பலபாடல்களில்விரிவாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 
இந்தத் துறையில் ஆராய்ச்சி செய்பவர்கட்கு இக்குறிப்புக்கள் 
பெரிதும் உதவும். கடைகளில் விற்கக்கூடிய அறுபத்து 
நான்கு நாட்டு மருந்துச் சரக்குகளின் பெயர்கள் இந்நூலில் 

அழகாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. 

் இ.த்நிகண்டு கிடைத்தற்கு அரியதென்றும், இதிலே அரும் 

பெரும் பொருள்கள் பல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன என்றும், 
இஃது ஆயிர த்திருநூறு பாடல்கள் கொண்ட தென்றும் நூலின் 

இறுதிப்பாடலில் ஆசிரியர் கூறியுள்ளார். 

அப்பாடல் வருமாறு : 

“திட்டாது இந்நூல்தான் எவர்க்குக் சிட்டும் 

கிருபையுடன் சிவயோகி முனிவர்க்குக் கிட்டும் 

எட்டாத போருள்க ளெல்லாம் இதிலே தோயும் 

என்மக்காள் சித்தர்களே முனிவர்க் கென்றும்
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அட்டாத ஆயிரத் திருநா ரக 
அறைந்திட்டேன் நிகண்டேனவே பெயர் வகுத்தேன் 

திட்டாமல் எந்தனை நீர் எப்போதுந்தான் 

திறமுடனே குதிக்கு நூல் இது முற்றே. ்் 

இந்தப் போகர் நிகண்டைப் போல இன்னும் பல மருத்துவ 

நிகண்டுகள் தமிழ் மொழியில் நூற்றுக் கணக்கில் தோன்றியும், 
போற்றுவா ரின்மையால் மறைந்தே போயின. 

இனி வானநூல் பற்றிய நிகண்டுகள் பார்ப்போம். 

௩௦. வரனநரல் நிகண்ரு 

கணிநூல் அல்லது வானநூல் எனப்படும் வானியற் 
கலை (சோதிடக் கலை) பற்றிய நிகண்டுகள் பல' தமிழில் 
இருந்தன. பெரும்பாலானவை மறைந்து போயின: இத் 
துறை நிகண்டின் மாதிரிக்காக, சாதக சிந்தாமணி என்னும் 
-கணிநூல் . இயற்றிய ' “தில்லை நாயகர்' என்னும் கணிப்புல 
வரின் படைப்பாகிய கால நிகண்டு,” “காரக நிகண்டு' ஆகியன 

குறித்துச் சிறிது காண்பாம் : 

௩௧. கரல நிகண்ரு 

இதில், கிழமை, திதி, நாள் (நட்சத்திரம்), யோகம் 
கரணம், இராசி, கோள் முதலிய காலத் தொடர்புடைய 

- பொருட்கள் பேசப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொன்றையும் குறிக்க: 
எத்தனை பெயர்கள் உண்டோ அத்தனையும் கொடுக்கப்பட் 
டுள்ளன. எனவே இந்திகண்டினை, ஒரு பொருள் பல்பெயர்த் 

தொகுதி' என்னும் பிரிவினதாகக். கொள்ளலாம். ' இந் 
. நிகண்டின் மாதிரிக்காக, அசுவிநி, பரணி, கார்த்திகை என்னும் 
நாமீகட்கு (தட்சத்திரங்கட்கு) உரிய பெயர்களைக் "குறிக்கும் 
பாட்ல் வருமாறு :
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(அசுவிநி--பரணி? கார்த்திகை) 

பபரிமருத் துவனாள் யாழேறு செக்கி 
பகர்வாசியைப் பசி யிரலை 

பரிவுறு மூதனாள் அசுபதி யாகும் 
பகலவன் ராழிமூக் கூட்டும் 

சரிய கிழவன் பூதஞ் சோறபப்புத் _ 
, தகுமமாள் பரணியே யேன்பர் 

எரி பிறந்திடூ காள் நாவிதன் அங்கி . 
இறால் அளக்கு என்பர் கார்த்திகையே.”” 

அடுத்து ஞாயித்தின் (சூரியனுடைய) பெயர்களைக் 

குறிக்கும் பாடல்கள் வருமாறு : 

“பருதி ஆதித்தன் இமகரன் பதங்கன் 
பனிப்பகை விண்மணி என்மாழ் 

அருணன் மார்த்தாண்டன் பாற்கரன் கதிரோன் 
ஆயிரங் கதிரி ௩ன்றபஈன் 

இருள்வலி சண்டன் சூரியன் மித்திரன் 
எல்லை அம்போருக நண்பன் 

தகுமோழி வேந்தன் சூரனே கவிதாத். 
தரணிபன் சுடாவன் என்பார் ; 

அனலியே பகலோன் வெய்யவன் பாநுமரி 

அண்டயோரி எழ் பரியோன்' 
கனலீயே சான்றோன் விலோச௩ன் மாவே 

காலத்தை யளந்திட்டோன். இரவி 
இனவிரிச் சிகனே திவாகரன் ஒற்றை 

யாழியன் அகுணனோ $தயன் 
தினசுரன் அருக்கன் ஞாயிறு பதங்கன் 

செப்பிய கிரண மாலியனே.'” 

இவ்வாறு கால நிகண்டில் ஒவ்வொரு காலப் பொருட்கும் 

உரிய பல பெயர்களும் தொகுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளன.



5.20. காரக நிகண்கு 

காரகம் என்றால், வினைமுதல் - செயல் தலைமை . செயல் 

உரிமை (காரகன் -செய்வோன்--இயற்றுவோன் ) என்று 

இவ்விடத்திற்குப் பொருள் பண்ணிக் கொள்ளலாம். இந் 

நிகண்டில் மேடம், இடபம், மிதுநம் முதலியவற்றின் உருவங் 

களும், காரகங்களும், பலவற்றின் பலன்களும், மற்றும் பல 

செய்திகளும் கூறப்பட்டுள்ளன. இந்திகண்டின் மாதிரிக்காக, 

மேட்த்தின் உருவமும் காரகமும் சொல்லப்பட்டுள்ள முதல் 

பாடல் வருமாறு £ ் 

“மேடந்தான் மேடருப மேயர்கும் 

மேவிடம் காட காற்காலாம் 

நீடிய தாதுவாகும் கீழ்த்திசையாம் 
நிறம் சிவப்பாசன் சாதியதாம் 

தேடிய ஆண்பால் நிலமகன் வீடாம் 
திங்கரன் தனக்கு உச்சமாகும் 

வீடிய சரிக்கு நீசமாம் இரவில் 

விழித்திடும் இராசியும் என்பார் '” 

ட்டின் உருவமுடைய மேட ஓரையைப் (இராசியைப்) 
பற்றிய செய்திகள் இப்பாடலில் இடம் பெற்றுள்ளன. 

தில்லை நாயகர் இயற்றிய இந்தக் கணி நூல் நிகண்டு 

கட்கு முன்னும் பின்னும் எத்தனையோ கணி நிகண்டுகள் 
தோன்றின. : பெரும்பாலானவற்றை நாம் இழந்துவிட்டோம். 

: அரும்பெருங் கலைச் செல்வங்கள் தோன்றி மறைய 
இனியும் இடறந்தீராமல் தமிழ் மக்கள் விழிப்பெய்துவாராக !



நான்காம் பாகம் 

தமிழ் அகராதிகள் 

அகராதிகள் 

நிகண்டு நூல்களைப்போல் செய்யுள் வடிவில் இல்லாமல், 
தனித் தனிச் சொற்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அகர வரிசையில் 

நிறுத்திப் பொருள் கூறிச் செல்லும் நூல் அகராதி எனப்படும். 
இத்தகைய தமிழ் அகராதி நூல்கள் பதினேழாம் நூற்றாண் 
டிலேயே தோன்றத் தொடங்கி விட்டன. பதினேழாம் நூற் 

ரண்டில் தோன்றிய இந்த ,அகராதிக் குழந்தை; பதி 
னெட்டாம்--பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் மூன் 
னிளமைப் பருவத்தையும் பின்னிளமைப் பருவத்தையும் 

கடந்து இவ்விருபதாம் நூற்றாண்டில் குமரப் பருவத்தை எட்டி 
யுள்ளது.. இன்னும் அடைய வேண்டிய வளர்ச்சிகள் “பெற 
வேண்டிய நிறைவுகள் எவ்வளவோ உள்ளன. 

பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தமிழுக்குத் தமிழ் அகராதி 
களும் (அஃதாவது, தமிழ்ச் சொல்லுக்குத் தமிழ்ச் சொல்லா 
லேயே பொருள் கூறும். அகராதிகளும்). தமிழுக்குப் போர்ச்சு 
கீசிய அகராதியும் தோன்றின. 18, 19, 20 ஆம் நூற்றாண்டு 
களிலோ, இவற்றுடன், போர்ச்சுகீசிய - தமிழ் அகராதியும் 
(போர்ச்சுகீசியச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல் கொடுப் 

பது), இவ்வாறே தமிழ் இலத்தின்-இலத்தின் தமிழ் அகராதி 
களும், தமிழ் பிரெஞ்சு - பிரெஞ்சு தமிழ் அகராதிகளும், தமிழ் 
“செர்மனி - செர்மனி தமிழ் அகராதிகளும், தமிழ் ரஷ்யன் -
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ரஷ்யன் தமிழ் அகராதிகளும், தமிழ் ஆங்கிலம் - ஆங்கிலம் 
தமிழ் அகராதிகளும், சம்சுகிருதம் தமிழ் - தமிழ் சம்சுகிருதம் 

அகராதிகளும், தமிழ் இந்தி - இத்தி தமிழ் அகராதிகளும், 
கிரந்தம் - தமிழ் அகராதிகளும், இந்துஸ்தானி - தமிழ் அக 
சாதியும், தமிழ் - சிங்களம் அகராதிகளும், மலாய் - தமிழ் 
அகராதிகளும், பர்மா-தமிழ் அகரா தியும், ஆங்கிலம்-தெலுங்கு- 
தமிழ் அகராதியும், இந்தி - மராத்தி - தெலுங்கு - தமிழ் அக 
ராதியும் மற்றும்'யலவகை அகராதிகஞம்'தோன்றின. இரு 
பதாம் நூற்றாண்டில் இன்னும் தோன்றிக் கொண்டே யிருக் 
கின்றன. 

இந்த நூற்றாண்டுகளில், போர்ச்சுகீசியர், பிரெஞ்சுக் 
காரர், ஆங்கிலேயர் முதலிய ஐரோப்பியர்களின் ஆட்சியும் 
செல்வாக்கும் நம்: நாட்டில் நிலவியதால் அவர்தம் மொழி 
களோடு:பினைந்த தமிழகராதிகள் பல தோன்றின. இருபதாம் 
நூற்றாண்டில் ஐரோப்பியர்களின் செல்வாக்கு மங்கியதால், 
அத்தகைய அகரா திகள் புதியனவாகத் தோன்ற இடமில்லாது 
'போயிற்று ;... அத்தப் பழைய அகராதிகளும் மறுபதிப்புக்கள் 
பெறவில்லை. ஆனால், ஆங்கில மொழி மட்டும் . இன்னும் நம் 
நாட்டில் தடமாடுவதால்,. ஆங்கிலத்தோடு தமிழ் பிணைந்த 
அகராதிகள் மட்டும் புதிது புதிதாகத் தோன்றுகின்றன ; 
பழைய அகராதிகள் சிலவும் புதுப் புதுப் பதிப்புக்கள் பெற்று 
வருகின்றன... :அது போலவே, பிரெஞ்சு மொழி நடமாடும் 
புதுச்சேரியில், பிரெஞ்சோடு தமிழ் பிணைந்த : பழைய: அக 
ராதிகள், புதுவை மாதாகோயில் அச்சகத்தில் புதுப் பதிப் 
புக்கள் பெற்று வருகின்றன. 

. - மற்றும், நீண்டநாளாக நம் நாட்டில் நிலவுகிற வடமொழி 
யோடு தமிழ் பிணைந்த அகராதியும், பின் வந்த இந்தி மொழி 
யோடு. தமிழ். பிணைந்த அகராதியும் தோன்றி யிருப்பதிலும் 
வியப்பொன்றுமில்லை. ௫ 

இனி நூற்றாண்டு வாரியாக அகராதிகளைப் பற்றி 
ஆய்வாம் :



பதினேழாம் நற்றாண்டு அகரரதிகள் 
அகராதி மோனைக்கு. அகராதி எதுகை 

..... முதல் எழுத்து ஒன்றியிருப்பது மோனை என்பதும் 
இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றியிருப்பது எதுகை என்பதும் முன்பே 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளை. எனவே, (அகராதி மோனைக்கு 

அகரா தி. எதுகை” என்பது, சொற்களின் முதல் எழுத்தை 

ஒட்டிமட்டும் அகரவரிசைப் | படுத்துவதை நிறுத்திக் கொள் 

ளாமல்;: இரண்டாம் எழுத்தை ஒட்டியும் சொற்களை: அகர 
வரிசைப் படுத்திப் பொருள் கூறும் நூல் இஃது என்று அறிய 
லாம். இவ்வகராதியில், சொற்பொருள் விளக்கம் செய்யுளா 
யில்லாவிடினும் கிட்டத்தட்ட நிகண்டு நடையில் உள்ளது. 

இந்த அகராதியின் ஆசிரியர் பற்றியோ, .காலம் 

பற்றியோ உறுதியாக ஒன்றும் தெரியவில்லை. இது பதினேழாம் 

நூற்றாண்டின்: இறுதியில் தோன்றி யிருக்கலாம் என உய்த். 
துணரப்படுகிறது. 

இச் சிறுநூலில், ஏ ஏறக்குறைய 7500 சொற்கள் uname . 

விளக்கம் செய்யப்பெற்றுள்ளன. எளிய சொற்கள் பல இதில் 
காணப்படவில்லை. *அகல்வுற்று' என்பது போன்ற எச்சச் 
சொற்களும், (செய்பொழில்' என்பது போன்ற தொடர்களும், 

'கரண்போதல் உற்ரார்' என்பது போன்ற வாக்கிய உருவங் 
களும் இதில் இடம் பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத் தக்கதாம். 

பத்துச் சொல் அகராதி 

இந்த அகராதியில், திவாகரம், சூடாமணி முதலிய 
நிகண்டுகளில் உள்ள சொற்கள் அகரவரிசைப் படுத்தப்பட்டுப் 

பொருள் கூறப்பட்டுள்ளன. , இது பத்துத் தொகுதிகளை 
யுடையது. முதல் தொகுதியில் ஒரே எழுத்தாக உள்ள சொற் 
களும், இரண்டாந் தொகுதியில் இரண்டு எழுத்துக்களாலான 
சொற்களும்..... .இப்படியே...பத்தாந் தொகுதியில் பத்து
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எழுத்துக்களாலான சொற்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. ஒரு 

சொல்லுக்குப் பொருள் அறியவேண்டுமாயின்,. அச்சொல்லில் 
எத்தனை எழுத்துக்கள் உள்ளன என்று எண்ணிப் பார்த்து, 

அத்தனையாவது தொகுதியில் சென்று அகர வரிசைப்படி 

தேடினால் மிக எளிதில் அச் சொல்லையும் பொருளையும் கண்டு 

பிடித்து விடலாம். ஆனால், பத்துக்கு மேற்பட்ட எழுத்து. 

களையுடைய சொல்லுருவங்கள் இந்த அகரா தியில் இல்லை. 

வைணவ விளக்கவுரை அருஞ்சொல் அகராதி 

திருவாய் மொழி போன்ற வைணவத் திவ்யப் பிரபந்தங் 
கட்கு மணிப் Dore (தமிழ்ச் சொல்லும் வட சொல்லும் 
கலந்த) நடையில் விரிவான விளக்கவுரை எழுதப்பட்டிருப்பது 
பலரும் அறிந்த செய்தி. , அவ்வுரையில் உள்ள அருஞ் 
“சொற்கள் அகரவரிசைப் படுத்தப்பட்டுப் பொருள் கூறப்பட் 
டுள்ள நூல்தான் இந்த அகராதி. பதின்மூன்று --பதினான்காம் 
நூற்றாண்டுகளில் பேச்சு வழக்கில் இருந்த சொற்கள் பல 
வற்றை இதில் காணலாம். 

இவ்வகரா தியே யன்றி, சம்பிரதாய அகராதி என ஒன்றும் 

உள்ளது. வைணவச் சார்புடைய இந்தச் சம்பிரதாய அகராதி 

இருபதாம் நூற்றாண்டில் அச்சிடப்பட்டாலும், தோன்றிய 
காலம் திட்டமாகத் தெரியவில்லை, ; 

தமிழ்--போர்ச்சுகீசிய அகராதி - 

பதினேழாம் நூற்றாண்டில் நம் நாட்டில் கிறித்துவ 
மதத்தைப் பரப்புவதற்காக ஐரோப்பாவிலிருந்து கிறித்துவத் 
துறவியர் பலர் வந்திருந்தனர். , அவர்கள் , இலத்தீன், 
போர்ச்சுகீசியம், பிரெஞ்சு, ஆங்கிலம் போன்ற ஐரோப்பிய 
மொழிகளை அறிந்தவர்கள். தம் மதத்தைத் தமிழ்மக்க 
ளிடையே பரப்ப வேண்டுமாயின் அவர்கள் தமிழ்மொழியில் 
பேசினால்தான் மக்களைக் கவர முடியும். அதற்காகத் .தமிழ் 
கற்றார்கள்; தமிழ்ச் சொற்களை ஆராய்ந்தார்கள்; சொற் 
பொருள் களஞ்சியமான அகராதிகளும் ஒரு மொழிக்கு ஒரு
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மொழியில் படைத்தார்கள். .இவ்விதமாக ஐரோப்பிய மொழி 
களோடு தமிழ் பிணைந்த அகராதிகள் பல தோன்றின... .தமிழ் 
மக்கள் ஐரோப்பிய மொழிகளை அறிந்து கொள்ளவும், புதிதாக 
வரும் ஐரோப்பியர்கள் தமிழ்மொழியை அறிந்து கொள்ளவும் 
இவ்வகராதிகள் பெருந்துணை புரிந்தன. இவற்றுள் காலத் 
தால் முந்தியது தமிழ்- போர்ச்சுகீசிய அகராதியாகும். 

தமிழ் - போர்ச்சுகீசிய அகராதி என்பது); தமிழ்ச் 
சொற்களை அகர வரிசையில் முதலில் நிறுத்தி, அவற்றிற்கு 

தேரான போர்ச்சுகீசியச் சொற்களை எதிர்ப் பக்கத்தில் கொடுத் 
திருக்கும் 'அகராதியாகும். இதன் ஆசிரியர் *ஆந்தம் தெ 

" ப்ரோயன்சா? (Fr. Antem de Proenca). என்னும் மேலைப் 
புலத்துறவியார். இது தோன்றிய காலம் கி. பி. 1679ஆகும். 
மலையாளத்திலுள்ள அம்பலக்காடு என்னும் இடத்தில் இது 
பதிப்பிக்கப்பட்டது. பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஏறக்குறையத் 

தமிழ்மொழியும் மலையாளமொழியும் ஒன்றேயா தலின், 
மேலைப் புலத் துறவியார் இவ்வக ரா தியை மலையாளப் பகுதியில் 
உருவாக்கியதில் .வியப்பொன்றுமில்லை. 

இஃதொன்று தவிர, ஐரோப்பிய மொழிகளேடு தமிழ் 
பிணைந்த மற்ற அகராதிகள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலும் 
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலும் தோன் நின. 

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அகரரதீகள் 

திக்சியனரியம் தமுலிசம் 

*திக்சியனரியம். தமுலிசம்' .(191௦110மகார்பாட Tamulicum) 
என்னும் இந்தத் தமிழ் அகராதியை, பதினெட்டாம். நூற்: 
ரண்டில் தோன்றிய முதல் அகராதியாகக் கொள்ளலாம், 
இதன் ஆசிரியர் ‘uiCsrevwrev Ausgeruevds’ (Bartholmacus 

Ziegenbalg) என்னும் வெள்ளையர். எழுதப்பட்ட காலம் கி.பி.'
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சதுர் அகராதி 

ஆசிரியர் வரலாறு. 

சதுர் அகராதியின். ஆசிரியர் பெஸ்கி! (Father Beschi) 

“என்னும் மேலைப்புலக் கிறித்துவத் துறவியார்.. இவர் கிறித்துவ 

மதம் : பரப்ப இத்தாலி ' நாட்டிலிருந்து தமிழ் நாடு போந்து 
“ஜி. பி. 1710 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1747 வரை வாழ்ந்தார். .... 

. - இவர் தமிழ்மக்களின் உள்ளங் கவர்வதற்காகக் காவி 

யுடுத்துக் கால் குறடு அணிந்து புலாலும் நீத்தார் ; தைரிய 
நாதசுவாமி: எனவும் வீரமா முனிவர் எனவும் அழைக்கப் 
பட்டார். ச aun “8 

இலத்தீன், போர்ச்சுகீசியம் முதலிய ஐரோப்பிய மொழி 

களை நன்கறிந்த வீரமாமுனிவர் தமிழ்மொழியினையும் நன்கு 
கற்று, “சதுர் அகராதி' முதலிய பல அகராதிகள் இயற்றினார் ; 
அகராதிகளேயன்றி, கொடுந்தமிழ், தேம்பாவணி, வேதியர் 
ஒழுக்கம், வேத விளக்கம், வாமன் கதை முதலிய நூல்களும் 
இயற்றினார். திருக்குறளின் அறத்துப் பாலையும் பொருட்பாலை 
யும் இலத்தீன் மொழியில் பெயர்த்தார். இவருடைய படைப். 
புநகளுள் மிக்க பயனுள்ளது *௪துர் அகராதி” யாகும். இஃது 
எழுதப்பட்ட காலம் கி. பி. 1792 ஆகும். 

நூல் அமைப்பு 

இக்காலத்தில் காணப்படும் தமிழ் அகராதிகட்கெல்லாம் 
முன்மாதிரியாக உள்ளது சதுர் அகராதியே. முதல் எழுத்து 
அல்லது இரண்டாம் எழுத்தோடு நின்று விடாமல் சொற்கள் 
கடைசி எழுத்து வரைக்கும் அகரவரிசைப்படுத்தப்பட்டு, 
"தமிழுக்கு நேரே தமிழ்ச் சொல்லிலேயே பொருள்கூறும் முதல் 
அகராதி இதுவே ! அதனால், இதனை இயற்றிய வீரமாமுனிவர் 
“தமிழகராதியின் தந்ைத! எனச் சிறப்பிக்கப் பெற்ருர், இத்
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நூல் தமிழ் என்னும் பெருங்கடலைக் கடக்க. உதவும் ஒரு 
மரக்கலமாகத் திகழ்கிறது என இதன் பாயிரத்தில் கூறப் 

பட்டுள்ளது. 

சதுர் என்றால் நான்கு என்று பொருள். இவ்வகராதி 
பெயரகராதி, பொருள்: அகராதி, தொகையகரா தி, தொடை 

யகராதி என்னும் நான்கு பிரிவுகள் உடையதாதலின் சதுர் 

அகராதி என்னும் பெயர் பெற்றது. பெயர் அகராதி என்னும் 

பிரிவில், ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் உரிய பலப்பல பொருள்கள் 
(அர்த்தங்கள்) கூறப்பட்டுள்ளன. இதில் 12000 சொற்கட்கு 
மேல் இடம் பெற்றுள்ளன. பொருளகராதியில், சிவன்,. திரு 
மால், நிலம் போன்ற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் உரிய பலப்பல 
பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தொொகையகரா தியில் இரு. 
சுடர், முக்குணம் ' என்பன போலத் தொகைப்பொருள்கள் 

விளக்கப்பட்டுள்ளன. தொடையகராதியில், அகம் - இகம் - 
உகம் என்பன போலவும், ஊற்றம் - ஏற்றம் - கூற்றம் என்பன 
போலவும், முதல் எழுத்துத் தவிர மற்ற எழுத்துக்கள் எல்லாம் 
ஒத்து வந்து, செய்யுட்கு உதவக்கூடிய எதுகைத் தொடைச் 

சொற்கள் (/&1ப/ரர்றத 170185) அகரவரிசையில் பொருள் விளக். 

கப்பட்டுள்ளன. , . 

நான்கனுள். பெயரகராதியும் தொடையகராதியும், திவா 

கரம், சூடாமணி ஆகிய தநிகண்டுகளிலுள்ள பதினோராந் 

தொகுதி: போன்றனவாகும்--அஃதாவது--*ஒரு சொல் பல் 

பொருட் பெயர்த் தொகுதி' என்னும் இரண்டாம் பெரும் 

பிரிவைச் சேர்ந்தனவாம். பொருளகராதியோ, அந்நிகண்டு 

களிலுள்ள முதல் பத்துத் தொகுதிகளைப் போன்றதாகும்-- 

அஃதாவது --*ஒரு பொருள் பல்பெயர்த் தொகுதி' என்னும் 

முதல் பெரும் பிரிவைச் சார்ந்ததாகும். கொதையகராதியோ,.. 

அத்நிகண்டுகளின் பன்னிரண்டாந் தொகுதியைப் போன்ற. 

தாகும்-- அஃதாவது --*பல்பொருள் கூட்டத்து ஒரு பெயர்த் 

தொகுதி'.என்னும் மூன்றாம் பெரும் பிரிவைச் சேர்ந்ததாகும். 

பிற்காலத்தில் எழுந்த சில அகராதிகளும் நான்கு, கூறு. 
களாகப் பகுக்கப்பட்டமைக்குச் சதுரகராதியின் இந்த நான்கு
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கூறுகளுமே முன் மாதிரியாகும். இதைக்கொண்டு இவ்வகரா 
தியின் சிறப்பினை. யுணரலாம். ் 

। பதிப்புக்கள் 

சதுரகராதி பதினெட்டாம் நூற்ருண்டில் (1732) எழுதப் 
- பட்டாலும் பத்தொன்பதாம். நூற்றாண்டில்தான் அச்சிடப் 
பட்டது. இதன் இரண்டாம் தொகுதியாகிய பொருளகராதி 
மட்டும் திருச்சிற்றம்பல ஐயர் என்னும் அறிஞரின் உதவியுடன் 

எல்லிஸ்! (151148) என்னும் வெள்ளையரால் 1819ஆம் ஆண்டில் 
பதிப்பிக்கப்பட்டது. பின்னர் நான்கு தொகுதிகளும் கொண்ட 
நூல் முழுவதுமே, ரிச்சர்டு கிளர்க்” (கார் கோட) என்ப 

வரின் ஆணைப்படி, தாண்டவராய முதலியார், இராமச்சந்திரக் 
கவிராயர் ஆகியோரின் மேற்பார்வையில் 1824ஆம் ஆண்டில் 

அச்சிடப்பட்டது. இதன் இரண்டாம் பதிப்பு 1835ஆம் 
ஆண்டில் :ரெவரன்ட் Gog. ovis’ (Rev. J. Smith) | craru 
வரால் வெளியிடப்பட்டது. பின் வந்த பதிப்பாசிரியர்கள் 
வீரமாமுனிவர் அமைத்த சொற்களுக்கு மேலும் சில சொற் 
களைப் புதியனவாகச் சேர்த்துக்கொண்டதாகச் சொல்லப்படு 
கிறது. மற்றும், ஆசிரியரால் ஒரு சொல்லுக்கு உரிய பொருள் . 
களாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சொற்களையும் பதிப்பாசிரி 

யர்கள் அகரவரிசைப்படுத்தி யிருப்பதாகத் தெரிகிறது. 

இத்த அகராதியின் மாதிரிக்காக, தாரம், ஊர்தி என்னும் 
இரு சொற்கட்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பொருள்கள் 
வருமாறு: 

தாரம் - அரும்பண்டம், நாக்கு, மனைவி, உச்சவிசை, பொன், 
மூக்காற் பாடுமிசை, யாழ் நரம்பிலொன்று, விண்மீன், வெள்ளி, வெண் 
கலம், நல்ல் பணியாரம், வில், ஓசை, கண். 

- ஊர்தி எருது, குதிரை, சிவிகை, தேர், யானை, பண்டி முதலிய 
வாகனங்கள், வினைமுற்று.
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பாடல்கள் 

செய்யுளால் நிகண்டு .இயற்றிய பழைய ஆசிரியர்களின் 
மரபை யொட்டி, வீரமாமுனிவரும், செய்யுள் நடையில் 
இல்லாத தமது சதுரகராதியின் தொடக்கத்தில் செய்யு 
ளாலேயே சிறப்புப் பாயிரம் இயற்றியுள்ளார் ; மற்றும்," சதுரக 
ராதியின் ஒவ்வொரு தொகுதியையும் தொடங்குவதற்கு 
முன்பும், கடவுள் வணக்கமும் தொகுதி விவரமும் அறிவிக்கும் 
செய்யுள் பாடியமைத்துள்ளர். நூலின் இறுதியிலும் முடிவுரைப் 

பாடலொன்று பாடியுள்ளார். இத்தாலி நாட்டு “பெஸ்கி! 
தமிழ்ப் புலவராகவே மாறிவிட்டதை நோக்கின் வியப்பேற்படு 
கிறது. .இனி முறையே அந்தப் பாடல்கள் வருமாறு : 

சிறப்புப் பாயிரம் 

“மூவுல கனைத்து மூயன்றடி யேத்த 
யாவுல கனைத்து மேந்தியாள் கடவுளைப் 

பணிந்துகான் சூடிய பதமல ருலகேலா 

மணிந்து வாழ்த்த வருந்தமி ழைம்போருண் 

முன்னா றேளிந்து முன்னர்த் தந்த 

தோன்னால் விளக்கக் துதித்தக் கோண்டனர் 

நூற்பதக் கருனியா நாங்கேன வேண்டூ 

நாற்பத விளக்கமு ஈவில்கேன வேண்ட 
யாப்புற மறைவுறு மேன்றுணர்ந் தோளிபெறப் 

பாப்புறத் தவைதனிப் பகர்ந்தக ராதியா 

வவ்வப் பேயர்ப்போரு ளவ்வவ் போருட்பேயர் 
காட்டிய பின்னர் மீட்டியை வழக்கொடூ 

தோகைவரும் பலபோருள் வகைவா விளக்கியு 
, மூதல்வரு மெழுத்தோழி முழுதேலா மோன்றி 
நுதல்வரும் பதமோரு நண்டோடை யாக்கியும் 

பேயர்போரு டோகை தோடை பிரித்த நான்முகத் 
். துயர்போரு டோடர்பத மூரைத்துநூல் வழங்க
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மதுர வனாதி வளந்தரச் 

சதுரக ராதி சாற்றது மன்றே.”” 

இப்பாடலின் கருத்தாவது: சொற்கட்குப் பெபொருள் 

விளக்கம் தரும்படி சிலர் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க, பெயர் ' 
அகராதி, பொருள்' அகராதி, தொகையகராதி, தொடை 
யகராதி என்னும் நால்வகைத் தொகுதிகளுடன் சதுர் அகராதி 

எனப் பெயரிட்டு நான் இந்நூலை இயற்றுகிறேன்--என்ப 

தாகும். ் 

பெயரகராதி--காப்பு 

“sindps லவனடி மிறைஞ்சி காவலர் 

தம்முதன் மோழிப்பயன் .றரப் பகார்த்தமீங் 
கம்முத லேழுத்தணி யணவித் தந்திடூ 
மிம்முதற் பேயாக ராதி யேன்பவே.”' 

இறைவனை வணங்கி, முதலாவதான பெயரகரா தியைத் 

தொடங்குகிறேன்--என்பது இதன் கருத்து. 

பொருளகராதி--காப்பு 

“அருளகத் தனைத்துமே யாளு நாதனை 

மருளகத் தகற்றிட வணங்கி நூற்படி : 

தேருளகத் தோருபோருட் சேப்பும் பற்பெயர்ப் 

போருளக .ராதியும் புகலு வாமரோ."? 

கடவுளைத் தொழுது பொருளகராதியைப் புகலுகிறேன்-.- 

என்பது இதன் கருத்து. ் 

தொகையகராதி--கரப்பு 

“அருட்டோகை வகைவகுத் துலகனைத்து 
ம்ங்கையி லேந்திய தயையிற்காத் 

திரட்டோகை துடைத்தேழும் பருதியைப்போ 
லெங்கணும் விளக்கிய வோரோன்பான்'



பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அகராஇகள் 806 

மருட்டோகை விலகெனப் பணிந்தேத்தி 
வழக்கோொடூ புலமையோர் முன்னுரைத்த 

பொருட்டோகை வகைப்பட விரித்துணர்த்திப் 
புகலுதும் தோகையக சாதியேன்றே."” 

இறைவனை ஏத்தித் தொகையகறாதியைத் தொடங்கு 
கிஜறேன்--என்பது கருத்து. 

தொடையகராதி--காப்பு 

“பார்முத லுலகேலாம் பணிந்தேத்தும் 

பாமனைப் புகழ்ந்தடி தோடையாகச் 
சார்முத லேழுத்தோழித் தோருங்கோன்றித் 

தருமகரும் தொடைத்தலை யாகேதுகை 

கேர்முத லாகுறிற் பற்றியபின் 

னேடிற்றொடர் தோடைப்பதக் தோடத்திணக்கிச் 
சீர்முத லோன்றொழி சிறப்பேதுகை 

சேப்புதும் தோடையக ராதியென்றே.” 

தெய்வத்தை இறைஞ்சி, முதலெழுத்துத் தவிர இரண்டா 
மெழுத்து முதலாகிய மற்ற எழுத்துக்கள் ஒரே மாதிரியாக 

அமைந்துள்ள எதுகைத் தொடைச் சொற்களுக்குப் பொருள் 

கூறும் தொடையகரா தியைத் துவக்குகிறேன்--என்பது இப் 

பாடலின் பொருள். 

நூல் இஙதிப் பாடல் 

அடைக்கல நாயகி யம்புயச் சேவடி 

யுடைக்கலா மாம்பிறை யோப்பத் தோன்றிய 
சுத்த சதுர்த்தி சுங்கநாட் பாகுலத் 
தோத்த வில்லிடை யுடைகுளங் குளிப்ப 
மூவாட்டை மாடான் மூதல்வன் கோயிற் . 
பூவாட்டி வைத்துப் புக்கன காளேன 

SB SH G— 20
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மண்ணாண்ட சாலி வாகன சகாத்தத் 

தேண்ணான் கைம்பது மேண்ணா௰ு மாறுமா 

மத்திருக் கன்னிதா னாதியை மீன்ற 

பத்துறழ் நூறெழுபது மெண்ணான் காண்டூமா 

மருக்காவ னீழற்கீழ் வதிக்தவ ளாளுக் 

திருக்காவ லாரிற் றேவதாய் துணைசேய 

வீரா ரியனேணும் வேதியன் 

தாராய் முடித்த சதக ராதியே.” 

சாலிவாகன. சகம் 1654ஆம் ஆண்டிற்கு நேரான கி. பி. 

1792ஆம் ஆண்டில் திருக்காவலூரில் எழுந்தருளியிருக்கும் 
அன்னையின் அருள்கொண்டு, . வீராரியனாகிய--வேதியனாகிய 

வீரமாமுனிவன் இயற்றிய சதுரகராதி முற்றிற்று--என்பது 
இப்பாடற் கருத்து. பெஸ்கியவர்கள் தமிழ் நாட்டு அந்தணர் 
போலத் தம்மை மாற்றிக்கொண்டதால் 'வீர ஆரியன்” என்றும் 
(வேதியன் என்றும் இப்பாடலில் தம்மைத் தாமே சுட்டிக் 
கொண்டுள்ளார். 

வீரமாமுனிவரின் உள்ளப் போக்கையும், தமிழ்முன் 
னோரின் மரபைத் தாமும் மதித்துப் பின்பற்றிய பான்மை 
யினையும், புதிதாகத் தமிழ் கற்ற அவ்வெள்ளையரின் செய்யுள் 
அமைப்பினையும் அறிவிக்கும் மாதிரியாக மேலுள்ள ஆறு பாடல் 
களும் இப்பகுதியில் எடுத்துக்காட்டப்பட்டன. 

புதுமை 

வீராமாமுனிவர் சதுரகராதியில் தொடையகராதி என 

ஒரு தொகுதி அமைத்திருப்பது புதுமையானது. அதையும் 
*குறிற்கிழ் எதுகை,” *நெடிற்கீழ் எதுகை' என இரண்டாகப் 
பகுத்துள்ளார். குற்றெழுத்தை முதலிலே உடைய எதுகைச் 
சொற்களெல்லாம் குநில்கீழ் எதுகையிலும், நெட்டெழுத்தை 
முதலிலே உடைய எதுகைச் சொற்கள் எல்லாம் நெநடில்கீழ் 
எதுகையிலும் அடக்கப்பட்டுள்ளன, அகம், நகம், மகம் 
என்பன போன்றவை குறிற்கீழ் எதுகைச் சொற்களாம்.
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ஆகம், நாகம், மாகம் என்பன போன்றவை தநெடிற்கீழ் 
எதுகைச்சொற்களாம். இவ்வாறு பல்வகை எதுகைச் சொற் 
களையும் தேடிப் பிடித்து அகர வரிசைப்படுத்திப் பொருள். 

எழுதியிருப்பது பெரிய முயற்சியாகும். செய்யுள் இயற்று 
வோர்க்கு எதுகைச் சொற்கள் வேண்டுமாயின் இத் 
தொகுதியில் வந்து மொண்டு கொள்ளலாம். 

பாராட்டு 

ஆங்கில நாட்டில் (சாமுவேல் egrerecir’ (Samuel John- 
son) என்னும் ஆங்கிலப் பேரறிஞர் 1747ஆம் ஆண்டில் ஒரு 

தலைசிறந்த ஆங்கில அகராதி இயற்றினார் ; அதற்காக மிகவும் 
பாராட்டப் பெற்றார். அந்த அகராதி தோன்றுவதற்குப் 
பதினைந்து ஆண்டுகட்கு முன்பே (1793இல்) தமிழ் நாட்டில் 

சதுர் அகராதியை இயற்றிய வீரமாமுனிவர் மிகமிகப் பாராட்டத் 
தக்கவரன்றோ? 

சீகன் பால்க் 

தமிழ்--இலத்தீன் அகராதி 

தமிழ்ச்சொல்லுக்கு இலத்தீன் சொல்லால் பொருள் 
விளக்கும் இந்த அகராதியின் தொகுப்பாசிரியர் “சீகன் பால்க்! . 

என்னும் செர்மானியராவார். இவர் தரங்கம்பாடியில் தங்கி 

அச்சுக்கூடமும் காகிதத் தொழிற்சாலையும் நடத்தியவர். 
1715-16ஆம் ஆண்டளவில் இவர் இந்த அகராதியை வெளி 

யிட்டார். 

பெஸ்கி தமிழ்--இலத்தீன் அகராதி 

சதுர் அகராதியேயன் நி, ஐரோப்பிய மொழிகளுடன் 
தமிழ் பிணைந்த வேறு சில அகராதிகளும் வீரமா முனிவர் 

- இயற்றினார். அவற்றுள், தமிழ்ச் சொல்லுக்கு நேரே 
இலத்தீன் சொல்லால் பொருள்கூறும் அகராதியும் ஓன்று. 

இஃது எழுதப்பட்ட காலம் கி. பி, 1742, இதில் 9000 

சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
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இலத்தீன்--தமிழ் அகராதி - 
இலத்தீன் சொல்லுக்கு நேரே தமிழ்ச் சொல்லால் 

பொருள் கூறும் அகராதி யிது, ஆசிரியர் வீரமாமுனிவர் 
(பெஸ்கி). 

தமிழ்--பிரெஞ்சு அகராதி 

தமிழ்ச் சொல்லுக்கு நேரே பிரெஞ்சுச் சொல்லால் 
பொருள் கூறும் அகராதி யிது. ஆசிரியர் (பெஸ்கி) வீரமா 
மூனிவர். காலம்: கி. பி. 174. 

இதந்த அகராதி மிகவும் அழகாகக் கையால் எழுதப்பட்டு, 

1806.96 ஆண்டில், எழுதியதை அப்படியே படியெடுக்கும் 
'சைகிளோஸ்டைல்' (0301080312) பொறி மூலம் பதிப்பிக்கப் 
பட்டுள்ளது. மிகமிக நீளமாகவும் அகலமாகவும் உயரமாக 
வும் உள்ள இந்த *சைகிளோஸ்டைல்' பதிப்பு, பார்க்கப் 
பார்க்க மிகவும் நேர்த்தியா யிருக்கிறது. அவ்வளவு அழகாகப் 
பொறுமையுடன் எழுதிய கை யாருடையதோ? ஆந்தக் கைக்கு 
என்ன பரிசளிப்பது! 

தமிழ்-ஆங்கில அகராதி 

இது, தமிழ்ச் சொல்லுக்கு நேரே ஆங்கிலச் சொல்லால் 
பொருள் கூறுவது. ஆசிரியர் வீரமாமுனிவர் (பெஸ்கி). 

போர்ச்சுகீசியம்-- இலத்தீன்--தமிழ் : அகராதி 

போர்ச்சுகீசியச் சொல்லுக்கு நேரே இலத்தீன் சொல் 
லாலும் அதனையடுத்துத் தமிழ்ச் சொல்லாலும் பொருள் 
கூறும் அகராதி யிது. ஆசிரியர் வீரமாமுனிவர். காலம்: 1744. 

வட்டார வழக்குத் தமிழ் அகராதி 

ஆங்காங்கே பொதுமக்கள் பேசும் வழக்குச் சொற் 
களுக்குத் தமிழாலேயே பொருள் கூறும் அகராதி யிது. 
ஆசிரியர் வீரமாமுனிவர்.
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மேற் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அகராதிகளை ஆராயுங்கால், 
வீரமாமுனிவரின் தமிழ்த் தொண்டு மிகவும் பரந்துபட்டது 
என்பது புலனாகும். : 

ஃபாபிரிசியஸ் தமிழ்--ஆங்கில அகராதி 

இது தமிழ்ச் சொல்லுக்கு ஆங்கிலச் சொல்லால் பொருள் 
கூறும் அகராதி, *ஜான் பிலிப் ஃபாபிரிசியஸ்” (1௦0 11 
Fabricius), “ஜான் கிறிஸ்தியன் ப்ரெய்தாப்ட்" (0௦10 Chris- 
1481 நிர௦118மறர) என்னும் செர்மானியக் கிறித்துவச் சங்கத் 
தார் இருவரால் இவ்வகராதி இயற்றப்பட்டது. இருவருள் 

முதல்வர் பெயரால் இவ்வகராதி அழைக்கப்படுகிறது. அச்சிடப் 

பட்ட காலம் கி, பி. 1710. 

பொதுவாக ஐரோப்பியர்கள் சிறப்பாக ஐரோப்பியக் 

கிறித்துவத் தூதர்களும் ஐரோப்பிய வாணிகர்களும் தமிழ் 
அறிந்துகொள்ள உதவவேண்டும் என்னும் தலையாய நோக் 

கத்துடன் இஃது எழுந்ததாகத் தெரிகிறது. இலக்கியச் சொற் 
களோடு அன்ருட வழக்குச் சொற்களும் மரபுத் தொடர்களும் 
உட்பட 9000 உருப்படிகள் இதில் இடம் பெற்றுள்ளன. 
இவ்வகரா தியின் முதல் பக்கத்தில் (1111௦-18ஐ௦) பின் வருமாறு 
உள்ளது : 

«[Fabricius, John Phil., and Breithaupt John Chr.] 

தமிழும் இங்கிலேசுமா யிருக்கிற அகராதி, A Malabar and 
English Dictionary, wherein the words and phrases of the 
Tamulian language, commonly called by Europeans the 
Malabar Language, are explained in English; by the English 
Missionaries of Madras. Printed at Wepery, near Madras, 
in the year MDCCLXXIX.”' 

மேலுள்ள பகுதியில், “தமிழும் இங்கிலேசுமா யிருக்கிற 
அகராதி” என்று முதலில் தமிழிலும், அடுத்து ‘Malabar and 
English ந9ர4௦கரு” என்று ஆங்கிலத்திலும் குறிப்பிடப்பட் 
டிருப்பது ஈண்டு கவனிக்கத்தக்கது. தமிழ்மொழியை மலபார்
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மொழி என்று ஐரோப்பியர்கள் அழைத்ததாகவும் அதில் குறிப் 

பிடப்பட்டுள்ளது. மலபார் என்பது மலையாளம், இதனால், 

தமிழும் மலையாளமும் ஒன்று என்பது உறுதிப்படும். பழைய 

தமிழ்ச் சேரநாடாகிய மலையாளத்தில் வழங்கிய மொழியும் 

தமிழ் நாட்டில் வழங்கிய மொழியும் இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு 

முன்பு ஐரோப்பியர்களின் செவிகட்கு ஒன்றாகவே தெரிந்ததில் 

வியப்பில்லை. *லீலா திலகம்” என்னும் நூலில், தூய்மையான 

மலையாள மொழி பழந்தமிழ் என்னும் பெயரால் அழைக்கப்பட் 
டிருப்பதும் ஈண்டு ஒப்பு நோக்கற்பாலது. 

இவ்வகராதி 1779ஆம் ஆண்டில் சென்னை வேப்பேரியில் 
அச்சிடப்பட்டதாக மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் 

காணப்படுகிறது. ஆனால் அதில் 1779 என இந்திய-- அரபு 
எண்ணால் குறிக்கப்படாமல், MDCCLXXIX sor 
ரோமன் எண்ணால் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படியென்றால் 
1779 என்று பொருள். இதன் விளக்கம் வருமாறு: அன்று 
ரோமானியர்கள் இலத்தீன் எழுத்தினாலேயே எண்களைக் குறிப் 
பிட்டு வந்தார்கள். 

நர என்ரால் ஆயிரம் = 1000 
1) என்றால் ஐந்நூறு mc 500 

ே என்றால் நூறு = 100 

் என்றால் நூறு = 100 

1, என்றால் ஐம்பது = 50 

X என்றால் பத்து = 10 

2 என்றால் பத்து = 10 

1& என்றால் ஒன்பது = 9 

33, 01%%1% என்றால் - 1779 ஆகும். 

இவ்வகரா தியின் இரண்டாம் பதிப்பு, (ரெவரன்ட் பொய 
#ra@' (Rev. Mr. 10220100), “வில்லியம் சிம்சன்" (141. William
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Simpson) ஆகியோரால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு 1809 ஆம் 
ஆண்டில் அதே வேப்பேரியில் அச்சிடப்பட்டது. 

இவ்வகராதியில், வரிகிறது, வரிந்து போடுகிறது என் 

பன போன்ற வினையுருவங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

A Dictionary of the English and Malabar Languages - 

சென்னை - வேப்பேரியில் 1786ஆம் ஆண்டு வெளியான 

இந்த அகராதி ஆங்கிலச் சொற்கட்குத் தமிழில் பொருள் 

விளக்குகிறது. தமிழ் மொழிக்கு *மலபார்' என்னும் பெயர் 

இந்த அகராதியில் சூட்டப்பட்டிருப்பது எண்ணத்தக்கது. 

துளை போடப்பட்டு மிகவும் மக்கி மங்கலாகியுள்ள இந்த 

அகராதியைத் தொகுத்தவர் பெயர் அறிவிக்கப்படவில்லை. ஒரு 

வேளை, தொகுப்பாசிரியரின் பெயர் உள்ள தாள் சிதைந்து. 

போயும் இருக்கலாம். 

பத்தொன்பதாம் நாற்றாண்ரு அகராதிகள் 

A Vocabulary English & Tamil 

இஃது ஆங்கிலத்திற்குத் தமிழாகும். இதன் , முதல் 
பதிப்பு 1807இலும், ஆறாம் பதிப்பு 1845இலும் வெளியாயின. 

கிடைத்திருக்கும் மக்கி மடிந்துள்ள ஆரும் பதிப்பில் முகப்புப் 

பக்கம் இல்லாமையால், ஆசிரியர் பெயர், வெளியான இடம் 

ஆண்டு முதலிய விவரங்கள் தெரியவில்லை. 

அகராதித் தமிழ் 
Dictionnaire — 

Francais—Tamoul 

Tamoul—Francais 

மேலுள்ளாங்கு நான்கு வரிகளில் பெயர் சொல்லப் 

பட்டிருப்பது ஓர் அகராதியாகும். 282 பக்கங்கள் கொண்ட
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இவ்வகராதியில் இரண்டு பாகங்கள் உள்ளன. முதல் 

பாகத்தில்  பிரெஞ்சுச் சொல்லுக்குத் தமிழ்ச் சொல்லால் 
பொருளும், இரண்டாம் பாகத்தில் தமிழ்ச் சொல்லுக்குப் 
பிரெஞ்சுச் சொல்லால் பொருளும் கூறப்பட்டுள்ளன. இரண்டு 
பாகங்களிலுமே பிரெஞ்சு, தமிழ் ஆகிய இருமொழிகளும் 
இடம் பெற்றிருப்பினும், நூலின் பெயராக முதலில் *அகராதித் 

தமிழ்” என்னும் அழகிய பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது அகல் 

புதுமையாகவும் கவர்ச்சியாகவும் உள்ளது. 

இதன் ஆசிரியர் ப்ளான்" (&. 110) என்னும் பிரெஞ்சுக் 
காரர். நூல் தோன்றின காலம் கி. பி, 1891. இன்வகராதி 
முழுதும் அழகாகக் கையால் எழுதப்பட்டு, அப்படியே படி 
எடுக்கும் *சைகிளோஸ்டைல்' ((30108112) பொறியின்மூலம் 

பல படிகள் (பிரதிகள்) எடுக்கப்பட்டுக் கட்டடமும் (1௨010) 
கட்டப்பட்டுள்ளது. நூலைத் திறந்து பார்த்தால் கை 
யெழுத்துப்படிபோல்தான் தோன்றும். இம்முயற்சிகளை 
யெல்லாம் பார்க்கும்போது மிகவும் வியப்பாயிருக்கிறது. 

.இவ்வகராதியின் தொடக்கத்தில், தமிழ் எழுத்துக்களைப் 
பிரெஞ்சுக்காரர் ஒலிப்பதற்கு உதவும் வகையில், ஒவ்வொரு 
தமிழ் எழுத்துக்கும் நேரே ஒலியொற்றுமையுள்ள பிரெஞ்சு 
எழுத்துக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதும் ஒரு புதுமையே. 

பலவிடங்களில் தமிழ்ச் சொற்களில் எழுத்துப் பிழைகள் 
காணப்படுவது இவ்வகராதிக்கு ஒரு குறையாகும். 

தமிழ்-ஆங்கிலம் அகராதி 

ஆங்கிலம்-தமிழ் அகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழ் அகராதி 

இம் மூன்றுவித அகராதிகளையும் தொகுத்து வெளியிட, 
யாழ்ப்பாணத்து அமெரிக்கக் கிறித்துவச் emai (American 
Mission at Jaffna) 1833.9, ஆண்டில் திட்டம் தீட்டியது.
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அச்சங்கத்தைச் சேர்ந்த (ரெவரன்ட் ஜே. நைட்' (2௨ 
J. Knight) என்பவர், *கபிரியல் Sarr’ (Gabriel Tissera), 

*“ரெவரன்ட் பீட்டர் பெர்சிவல்' (0. Peter Percival) 
ஆகியோரின் உதவியுடன் இம்மூன்று அகராதிகளும் வெளி 
யாவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்து கொண்டிருந்தார். 

ஆனால் இடையிலேயே அவர் இறந்துவிட்டதால் இவை 
வெளிவராமல் நின்றுவிட்டன. 

ராட்லர் தமிழ்-ஆங்கில அகராதி 

இது தமிழ்ச் சொல்லுக்கு ஆங்கிலச் சொல்லால் பொருள். 
கூறும் அகராதியாகும். இதில் தமிழ்ச்சொல்லாலும் பொருள் 

கூறப்பட்டுள்ளது. இதனை 1880ஆம் ஆண்டளவில் *ராட்லர்” 
(மா... 0112) என்பவர் தொகுத்தார். இது நான்கு 
தொகுதிகளையுடையது. சதுர் அகராதியிலிருந்து மிகுந்த 
அளவில் சொற்பொருள்களை இவ்வகராதி எடுத்துக்கொண் 
டுள்ளது. இதன் முதல் தொகுதி வேப்பேரியில் 1894ஆம் 

ஆண்டிலும், இரண்டாந் தொகுதி 18987இலும், மூன்ருந் 
தொகுதி 1889இலும், நான்காந் தொகுதி 1841இலும் பதிப் 
பிக்கப்பட்டன. இப்பதிப்புக்களில், தாய்லர் (௩2. 194. Taylor), 
வேங்கடாசல முதலியார் ஆகிய இருவரும் எடுத்துக் கொண்ட 
பங்கு மிகப் பெரியது. 

இவ்வகராதியில், வரிகிறது, வரிந்தேன், வரிவேன், 
வரிய, வரிதல், வரிக்கிறது, வரித்தேன், வரிப்பேன், வரிக்க-- 

என: வினைச் சொல்லின் பல்வகை உருவங்களும் கொடுக்கப் 
_ பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

வின்சுலோ ஆங்கிலம்-தமிழ் அகராதி 

வின்சுலோ (2. நர. ௫/1) என்பவரால் ஆங்கிலச் 
சொல்லுக்கு நேரே தமிழ்ச் சொல்லால் பொருள் அமைக்கப் 
பட்ட அகராதி யிது. காலம்: 1842ஆம் ஆண்டு.
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Tamil Proverbs, with their Translation in English 

தமிழ்ப் பழமொழிகளை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன் 

அகரவரிசையில் கூறும் இந்நூலின் ஆசிரியர் *பெர்சிவல்” 
(P. Percival) என்னும் ஐரோப்பியப் பேரறிஞராவார். இதன் 
முதல் பதிப்பு 1843இல் வெளியாயிற்று. அதில் ஏறக்குறைய 
1900 தமிழ்ப் பழமொழிகள் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்படன் 
இடம் பெற்றிருந்தன. பின்னர் ஆசிரியர் தொடர்ந்து 
முயன்று மேலும் பல பழமொழிகளைத் திரட்டி ஆங்கில மொழி 
பெயர்ப்புடன் 1874இல் இரண்டாம் பதிப்பாக வெளியிட்டார். 
இதில், *அகங்கையிற் போட்டுப் புறங்கையை நக்கலாமா” 
(Having placed the thing on the palm, why lick back of the 
hand) என்பது முதலாக, *வெளவிய கருமம் எண்ணித் துணி: 
(Carefully persevere in what you undertake) crorugy e@e 
6156 பழமொழிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஆ ஆ! வெள்ளையர் 
ஒருவரின் முயற்சி என்னே என்னே ! 

யாழ்ப்பாணத் தமிழ் அகராதி 

இது. யாழ்ப்பாணத்து அறிஞர் சந்திரசேகர பண்டி தரால் 
தொகுக்கப் பெற்றது. தமிழ்ச் சொல்லுக்குத் தமிழ்ச் சொல்லா 
லேயே பொருள் கூறும் இவ்வகரா தியில் ஏறக்குறைய எல்லாத் 
தமிழ்ச் சொற்களும் இடம் பெற்றிருப்பதாகத் தெரிகிறது. 
58,500 சொற்கட்குப் பொருள்கூறும் இவ்வகராதி சதுரகராதி. 
யினும் நான்கு மடங்கு பெரியது. இவ்வகையில் நோக்கின், 
தமிழுக்குத் தமிழ் அகராதிகளுக்குள் இதுவே முதல் பெரிய 
அகராதியாகும். இதில் சொற்களேயன்றி அவற்றின் பொருள் 
களும் அகரவரிசைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. சதுர் அகராதியைப் 
போலவே இஃதும் நான்கு தொகுதிகளையுடையது. 

இது, மானுவல் 5H) src 8 (The Manual Dictionary 
of the Tamil Language) என்றும், யாழ்ப்பாண அகராதி 
என்றும், மானிப்பாய் syarr 8 (Manippay-Akarathi) sreir pub 
பலவிதமாக அழைக்கப்படுகிறது. *ரெவரன்ட் லெவி ஸ்பால் 
டிங்” (82. 1-ம் $றகய10102) என்பவரால் 1848ஆம் ஆண்டில் 
இது பதிப்பிக்கப்பட்டது.
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திருட்டாந்த சங்கிரகம் 

Collection of Proverbs in Tamil 

இதன் தொகுப்பாசிரியர் 1. பெர்சிவல் (1. 180௨], 
என்பவர். யாழ்ப்பாணப் பதிப்பு. 1849. இதில், “அளவிற்கு, 
UeFlen vepsyp pens’ (If taken to excess even nectar is 
01500) முதலாக 1878 தமிழ்ப் பழமொழிகள் அகரவரிசையில் 

ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன் உள்ளன. 

தாது மாலை 

ஆசிரியர் : நீர்வேலிச் சங்கர பண்டிதர். யாழ்ப்பாணம் 
பதிப்பு. கவியப்தம் ௫௦௦௯. இதில், வடமொழிச் சொற்கள் 
பல, கிரந்த எழுத்தில் அகரவரிசையில் தரப்பட்டு, அவற்றின் 
தாதுக்களின் பொருள் வேறுபாடுகள் தமிழ்ச் சொல் சொற் 

றரொடர்களால் விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஸ்பால்டிங் ஆங்கிலம்-தமிழ் அகராதி 

ஆங்கிலச் சொல்லுக்குத் தமிழ்ச் சொல்லால் பொருள் 
கூறும் அகராதி யொன்று cswursvym (Rev. L. Spaulding}: 

அவர்களால் 1844இல் உருவெடுத்தது. 

பெர்சிவல் ஆங்கிலம்-தமிழ் அகராதி 

வின்சுலோ, ஸ்பால்டிங் ஆகியோரைப் போலவே, ' 

பெர்சிவல் (&0. நிரா எஙக!) அவர்களின் பெயராலும். 
ஆங்கிலச் சொல்லுக்குத் தமிழ்ச் சொல்லால் பொருள் கூறும் 
அகராதி யொன்றுள்ளது. இது, An English—Tamik 
110 எனப் பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

“Dictionarium Latino - Gallico - Tamulicum” 

“Dictionaire Latin - Francais - Tamoul” 

* இலத்தீன்--பிராஞ்சு--தமிழ் அகராதி” | 

மேலுள்ளவாறு மூன்று மொழிகளில் பெயர் கொடுக்கப் 
பட்டுள்ள ஓர் அகராதி உள்ளது. இம் மூன்று பெயர்களும்:



5120 குமிழ் ௮கராஇக் கலை 

ஒரே பொருள் (அர்த்தம்) உடையவையே. மூன்றுமே ஒரே 

அகராதியைத்தான் குறிக்கின்றன. இம் மூன்றனுள் முதல் 
பெயர் இலத்தீன் மொழியாகும் ; இரண்டாவது பெயர் பிரெஞ்சு 
மொழி; மூன்றாவது பெயர் தமிழ் என்பது படிப்பவர்க்குத். 
தெரியும். தமிழ்மொழி, 1 ஊ௱(11௦மா. என்று இலத்தீன் மொழி 
wWaeyd, Tamoul என்று பிரெஞ்சு மொழியிலும் எழுதப்படு 
கிறது. 

இவ்வகராதியில், இலத்தீன் சொல்லுக்கு நேராகப் 

19ரெஞ்சுச் சொல்லாலும், அதையடுத்துத் தமிழ்ச் சொல்லாலும் 
"பொருள் கூறப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம், 

இதனை, கிறித்துவத் துறவியர் இருவர் இணைத்து இயற்றி 
யதாக நூலின் முகப்பு அறிவிக்கிறது. புதுச்சேரி மாதா 
கோயில் அச்சகத்தாரால் கி, பி. 1846ஆம் ஆண்டில் இத் 
நூல் அச்சிடப் பெற்றது. இதே அச்சகத்தில் மேலும் பல 
ஆண்டுகள் கழித்து அச்சான தமிழ் - பிரெஞ்சு அகரா தியின் 
மறுபதிப்பில், அவ்வகராதியை, :முசே! (1. Mousset), 
*துய்புய்” (1.. மரம) என்னும் அறிஞரிருவர் இணைந்து இயற் 
.றியதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த இருவரே இலத்தீன் - 
பிரெஞ்சு - தமிழ் அகராதியையும் இயற்றியவராவர் எனக் 
கொள்ளலாம். 

இவ்வகராதியின் மாதிரிக்காக, இதிலுள்ள ஒரு சொற் 
பொருள் வருமாறு : 

௦௦௧-0௭0 அப்பன், பிதா. 

கக என்பது இலத்தீன் சொல்; 1௦16 என்பது பிரெஞ்சுச் 
சொல்; அப்பன் தமிழ்ச்சொல், Abba (sur) என்றாலும், 
௭76 (பேர்) என்றாலும் அப்பன் (தகப்பன்) என்று பொருளாம். 

இலத்தீனிலுள்ள அப்பா (ஃ௦௦௨) என்னும் சொல்லும், தமிழி 
லுள்ள அப்பா என்னும் சொல்லும் ஒத்திருப்பதை நோக்கும் 
போது, பெரு வியப்பும் பெருமகிழ்ச்சியும் தோன்றுகின்றன. 
.இலத்தீனிலும் தமிழிலும் மொழி யடிப்படையில் ஒற்றுமை
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யுள்ள செய்திகள் தனி நூலாக எழுதும் அளவுக்கு மிகப் பல- 
உள்ளன. ஈண்டுக் கூறின் மற்றொன்று விரித்தலாகும். 

ஒரு சொல் பல பொருள் விளக்கம் 

இது நிகண்டுகளின் பதினோராந் தொகுதிபோல் பெயர் 
உடையதாயிருக்கிறது. இதில் ஒரு சொல்லுக்குப் பொருளாகக். 
கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சொல்லுக்கும் இன்னொரு சொல்லால்: 
விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. ் 

ஓர் எடுத்துக்காட்டு வருமாறு : 

வரி-சுணங்கு - தேமல் 
எழுத்து - அக்கரம் 

பாட்டு - இசைப் பாட்டு 

வாரிதி ௯ கடல் 

இறை ௬ குடியிறை 
நெல் ௪ சாலி 

வரி என்னும் ஒரு சொல்லுக்குப் பொருளாக ஆறு சொற்கள் 

கொடுக்கப்பட்டிருப்பதையும், அந்த ஆறு ் சொற்களையும்: 

விளக்க வேறு ஆறு சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதையும்- 

. மேலே காணலாம். இதன் ஆசிரியர் அண்ணாசாமி பிள்ளை: 

என்பவர். காலம் கி, பி. 1850. 

Dictionarium 

Tamulico—Latinum 

தமிழ்ச் சொல்லுக்கு இலத்தீன் சொல்லால் பொருள் 

கூறும் இந்த அகராதியின் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை... 

ஆசிரியர் பெயர் தெரிய வேண்டியதில்லை. இதன் முதல் 

ஆசிரியர் வீரமா முனிவரே. வீரமா முனிவர் தொகுத்த தமிழ்-- 

இலத்தீன் அகராதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு கிறித்துவத். 

துறவியர் சிலர் தமிழ் - இலத்தீன் அகராதிகள் தொகுத்
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துள்ளனர். அத்த அகராதிகளுள் இஃதும் ஒன்றாகும். இது, 
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் - அஃதாவது - 

1850 ஆம் ஆண்டிற்கு மேல் தொகுக்கப்பட்டிருக்கக் கூடும் 

எனப் பல குறிப்புக்களால் அறிய முடிகிறது. 

ஆங்கிலம்--தெலுங்கு--தமிழ் அகராதி 

ஆங்கிலச் சொல்லுக்குத் தெலுங்குச் சொல்லாலும் தமிழ்ச் 
சொல்லாலும் பொருள் கூறுவது இவ்வகராதி, ஆசிரியர் 
டி. எம். கிருஷ்ணசாமிபிள்ளை என்பவர். காலம் கி. பி. 1951. 

A Pocket Dictionary of English And Tamil 

தொகுப்பாசிரியர் ண: காப்டன் 3. ஊச்டர்லனி (மோ 
J..Ouchterlony, F. G. 8.) eretrust. சென்னை - வேப்பேரிப் 

பதிப்பு, 1851. ஆங்கிலச் சொல்லுக்குத் தமிழ்ச் சொல்லால் 
பொருள் கூறும் இவ்வகராதியில் ஒரு புதுமை உள்ளது. 
<orostoig): Abdomen, adivauroo, ‘sq. eum’; ‘Abroad, 
விவ, வெளியே! - எனத் தமிழ்ச் சொற்களின் ஒலிப்பு 
ஆங்கில எழுத்தாலும் தரப்பட்டிருப்பதாகும். 

English And Tamil Dictionary 

ஆங்கிலச் சொற்கட்குத் தமிழில் பொருள் கூறும் இந்த; 
அகராதியின் ஆசிரியர் 1.5. என்பது, ஆசிரியர் முண்ணுரையின் 
அடியிலுள்ள ௬ருக்கக் கையெழுத்தால் தெரிகிறது. அவரது 
முழுப் பெயரை அநிய முடியவில்லை. இதன் இரண்டாம் 
பதிப்பு யாழ்ப்பாண த்தில் 1852 இல் அச்சிடப் பெற்றது. முதற் 
பதிப்பு வெளியான காலம் தெரியவில்லை. 

செர்மன்--தமிழ் அகராதி (Word Book) 

தமிழ்--செர்மன் அகராதி (Word Book) 

. இந்த இரண்டு அகராதிகளும் கையெழுத்துப் *படி' வடி 
வத்தில் இருந்ததாக, 1852 இல் சென்னை - வேப்பேரியில்
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அச்சிடப்பட்ட ‘A Dictionary, English and Tamil’ என்னும் 

அகராதியின் முன்னுரையில் கிறிஸ்டியன் நாலட்ஜ் சொசைட்டி” 
யினர் குறிப்பிட்டுள்ளனர். எனவே, இவை, 1852 ஆம் 
ஆண்டுக்கு முன்பே தொகுக்கப்பட்டன என அறியலாம். 

A Dictionary English And Tamil 

வெளியீடு : கிறிஸ்டியன் நாலட்ஜ் சொசைட்டி (Christian 

Knowledge Society), Qesir2er - GansGuf, 1852. ஆங்கிலச் 
'சொற்கட்குத் தமிழில் பொருள் விளக்கும் இவ்வகராதி இரண்டு 

யாகமாக உள்ளது. முதல் பாகம் & தொடங்கி 11 வரையிலூு. 

மாக 842 பக்கங்கள் உடையது. இரண்டாம் பாகம்] தொடங்கி 
2 வரையிலுமாகத் தனியே ஏறக்குறைய 275 பக்கங்கள் 

பெற்றுள்ளது. இறுதியில் சில பக்கங்கள் கிடைக்கவில்லை. 

இந்த அகராதித் தொகுப்பு மிகவும் சுவையானது. இந்த 
அகராதி அச்சிடும் வேலை 1827 இல் ஃஓப்ரோ' (18. 1180070௦௦) 
என்பவரால் தொடங்கப் பெற்றது. 1829 இல் 188 பக்கங்கள் 
அச்சாயின; 0 எழுத்துச் சொற்கள் பாதியளவே முடிந் 
திருந்தன. இந்த நிலையில் வைத்து *ஃஓப்ரோ' இறந்துபோக, 

‘su@uirew pint’ (Spershneider) sretrucur 1832 இல் இந்த 
(வேலையைத் தொடர்ந்து செய்து 208 ஆம் பக்கம் வரையும் 
கொண்டு வந்தார். அவரும் போய்விடவே, /பிரதர்டன்? 
(Rev. T. Brotherton) sreirusur 1851 இல் இதனைத்தொடர்ந்து 
9242ஆம் பக்கம் வரையும் அச்சிட்டார். & முதல் 11 வரையும் 
உள்ள இந்த 242 பக்கங்களை முதல் பாகம் என அழைக்க 
லாயினர். மேற்கொண்டு 1 முதலாக இரண்டாம் பாகம் 
தொடங்கலாயிற்று. இதன் முதல் 92 பக்கங்களை மேற்பார்வை 
மிட்டு அச்சிட்டவர் இன்னார் எனத் தெரியவில்லை. தொடர்ந்து 
93 முதல் இறுதிவரை உள்ள பக்கங்களை மீண்டும் 'பிரதர்டன்" 
{Rev. T. Brotherton) அச்சிட்டு முடித்தார். 1852இல் 
அகராதி முற்றுப் பெற்றது. இந்த அகராதிக்காக அயல் 
நாட்டினர் எடுத்துக் கொண்ட அரிய முயற்சி பெரிதும் 
பாராட்டத்தக்க தல்லவா ?
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தமிழ்--பிரெஞ்சு அகராதி 

தமிழ்ச் சொல்லுக்குப் பிரெஞ்சுச் சொல்லால் பொருள் 

கூறும் அகராதி யிது. இரண்டு பாகங்கள் இதில் உள்ளன. 
தலையணை போன்ற இவ்வகராதியின் முதல் பாகம் 992 பக்கங் 
களும், இரண்டாம் பாகம் (இறுதியில் ஏடுகள் கிழிந்துள்ளன) 
1106 பக்கங்கட்கு மேலும் உடையன. புதுச்சேரி மாதா 
கோயில் அச்சகத்தாரால் கி, பி. 1855 ஆம் ஆண்டில் இஃது 
அச்சிடப்பட்டது. *இருவர் துறவியர் இணைந்து இயற்றியதாக 
இந்நூலின் முகப்பு அறிவிக்கிறது. இலத்தீன் - பிரெஞ்சு - 
தமிழ் அகராதி இயற்றிய அதே துறவியர்களே இவர்கள் என்று. 
எண்ண இடமுண்டு. இதே அச்சகத்தில், 1875 ஆம் ஆண் 

டிலும் 1895ஆம் ஆண்டிலும் அச்சான இந்தத் தமிழ்-பிரெஞ்சு- 
அகராதியின் மறு பதிப்புக்களில் (முசே' (L. Mousset), 

“துய்புய்! (1, Dupus) என்னும் இருவரும் இணை ந்து இயற்றிய 
தாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. எனவே, இவ்வகராதியின் 
ஆசிரியர்கள் இவ்விருவருமே. 

(சிறிய) தமிழ்--பிரெஞ்சு அகராதி 

மிகவும் சுருக்கமான சிறிய தமிழ் - பிரெஞ்சு அகராதி 
யொன்றும் புதுவை மாதாகோயில் அச்சகத்தாரால் வெளியிடப் 
பட்டுள்ளது. : 

பிரெஞ்சு--தமிழ் அகராதி 

பிரெஞ்சுச் சொல்லுக்குத் தமிழ்ச் சொல்லால் பொருள் 
கூறும் அகராதியிது. தமிழ் - பிரெஞ்சு அகராதி தொகுத்த 
முசே, துய்புய் என்னும் அறிஞரிருவருந்தாம் இதனையும் 
தொகுத்து உருவாக்கினார்கள். இதுவும் மிகப் பெரிய அகராதி 
தான். இதன் மூன்றாம் பதிப்பு, புதுச்சேரி மாதாகோயில் 
அச்சகத்தாரால் 1952 இல் வெளியிடப்பட்டது. ,
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A Dictionary English And-Tamil 

ஆங்கிலச் சொற்கட்குத் தமிழ்ப் பொருள் விளக்கும் இதன் 
தொகுப்பாசிரியர் வில்லியம் நீவின்ஸ் (38/11/1810 Nevins) 
என்னும் 14. சிதம்பரம் பிள்ளை. சென்னை. 1858, 

போப் தமிழ்---ஆங்கில அகராதி 
இது ஜி.யு. போப் (82. 0. 0. 100௦) அவர்களால், 

தமிழ்ச் சொல்லுக்கு. ஆங்கிலச் சொல்லால் பொருள் எழுதப் 
பட்ட அகராதி. காலம் 1859 ஆகும். ஜி. யு. போப் என்னும் : 

ஆங்கிலேயர் ஒரு தலை An 5s தமிழ்ப் பித்தா ; தாம் இறந்த' 
பிறகு தமது கல்லறையின் மேல் தம்மை ஒரு *தமிழ் மாணவன்” 
என்று குறிப்பிடும்படி உயிரோடிருந்த போதே கோரியிருத்தார். 
அவ்வாறே ஆங்கில நாட்டுக் கல்லறையில் பொறிக்கப்பட் 
டுள்ள் து. "தமிழ் நாட்டில் கிறித்துவம் பரப்ப வந்த போப் 
அவர்கள், உலகில் தமிழ் பரவும்படி செய்துள்ள தொண்டுகள் 
மிகப் பல. இவர் திருக்குறள். திருவாசகம், நாலடியார் ஆகிய 
நூல்களை ஆங்கிலத்தில் பெயர்த்திருக்கிறார். இந்த ஆங்கிலத்: 
தமிழ்ப் பெருமகனார் தமிழ்-ஆங்கில அகராதி படைத்ததில்: 
வியப்பென்ன! — இ 

A Polyglot Vocabulary in The English, Teloogoo _ 
And Tamil Languages 

இங்கிலீஷ் தெலுங்கு தமிழ் வார்த்தைகள் 

முதலில் ஆங்கிலச் சொல்லும் இரண்டாவதாக ஆங்கி 

லத்திற்கு: நேர்ப்பொருளுடைய தெலுங்குச் சொல்லும் இறுதி 

யாகத் தமிழ்ச் சொல்லும். கொடுக்கப்பெற்றிருப்பது . இத்தூல், , 

இதன் இதாகுப்பாசிரியர், “லெவிஸ்! , (Mr. மனா) என்பவ, 
ருடைய மாணவர் ஒருவர் என முகப்புப் பக்கத்தில். குறிப்பிடப். 
பட்டுள்ள து, இதன் இரண்டாம் பதிப்பு சென்னையில் 1862இல் 

அச்சிடப்பட்டது. முதல் பதிப்பின் காலம் பதவியனில்கிம் 

Classical Tamil. ane English Dictionary 

தமிழ்ச்சொல்லுக்குத்: * தமிழ்ற்லும் ் இ ங்கிலத்தாலும் 
முறையே பொருள்ர் கறும்' “இல்வசாதிர! ் விரமாமூனிவரின் : 

த. அ. சு சிம் 

fs
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தமிழ் - அகராதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொகுக்கப் 
பட்டதாம். இது, கல்வி இயக்குநரின் (12. 1. 1.) ஆணைப்படி, 

சென்னை---வேப்பேரியில் 1870இல் அச்சிடப்பெற்றது. 

வின்சுலோ தமிழ்--ஆங்கில அகராதி 

தமிழ்ச் சொல்லுக்கு ஆங்கிலச் சொல்லால் பொருள் 

கூறும் அகராதி யிது. தமிழ் ஆங்கில அகராதி என்று இது 
பெயர் சுட்டப்பட்டாலும், ஆங்கிலச் சொல்லின் பக்கத்தில் 

மிழ்ச் சொல்லாலும் பொருள் தரப்பட்டுள்ளது. எனவே, 

தமிழ் மட்டும் அறிந்தவர்க்கும் இஃது உதவும். இஃது அச்சிடப் 
பட்ட காலம் கி. பி. 1863 ஆகும். 

இதன் ஆசிரியர் வின்சுலோ (௩, 8. Winslow) ersiru 
வர். ஆனால் இவ்வகராதி முற்றிலுமே வின்சுலோ அவர் 

களின் சொந்தப் படைப்பன்று, ஜே. நைட் (1௦. 7, கயர்ஜ்ம்), 
S@err (M. Tissera), Gur Maud (Rev. P. Percival), ஸ்பால்டிங் 
(Rev. L. Spaulding), am Ada (Rev. S. Hutchings) 9, 4u 
அறிஞர்களின் தொகுப்புக்களைப் பார்வையிட்டு, தள்ள வேண்டி 

யதைத் தள்ளிச் சேர்க்கவேண்டியதைச் சேர்த்துச் செப்பஞ் 
செய்து வெளியாக்கிய பெருமையே வின்சுலோ அவர்களுடை 
யது. இவ்வசுராதியை உருவாக்கியதில், இராமாநுசக் கவி 
ராயர், விசாகப்பெருமாள் ஐயர், வீராசாமி செட்டியார், 
ஆதிமூல முதலியார், அப்ரகாம் அல்லியன் முதலிய தமிழறி 
ஞர்களும் வின்சுலோவுக்குப் பெருந்துணை புரிந்துள்ளனர். 

இவ்வகராதியில் பல்துறைக் கலைச் சொற்கள் இடம் 

பெற்றுள்ளன. வடமொழிச் சொற்கள் தனியே அடையாளப் 
படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதில் மொத்தத்தில் 67,452 சொற்கள் 
பெகருள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

- இவ்வகராதியில் வினையுருவங்களை அமைத்துள்ள முறை 
கவனிக்கத்தக்கது. அஃதாவது : 

வரி, கிறேன், ந்தேன், வேன், ய. 

வரி, க்கிறேன், நீநேன், ப்பேன், க்க.
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மேலே, வரி என்னும் வினைப்பகுதியிலிருந்து முக்கால 
வினைமுற்றுக்களும் வினையெச்சமும் எப்படி உருவாகி அமை 
கின்றன என்பது நன்கு தெளிவாகும்படி வரி என்பதன் 
பக்கத்தில் கால்புள்ளி(, யிட்டுக் காட்டப்பட்டிருப்பது கவனிக் 
கத்தக்கது. நம்மவர் வெளியிடும் தமிழ் அகராதிகளில், வரி, 
வரிதல், வரித்தல் எனத் தொழிற் பெயர் உருவங்களே இருக் 

கும். ஃபாபிரிசியஸ், ராட்லர், வின்சுலோ முதலிய வெள்ளை 
யர்களால் வெளியிடப்பட்ட அகரா திகளிலோ, வரிகிறது, வரி 

கிறேன், வரிய, வரிக்க முதலிய முற்று உருவங்களும் எச்ச 
உருவங்களும் உள்ளன. வெள்ளையருள்ளும் வின்சுலோவின் 
அகராதியில்தான் மேலுள்ளவாறு பகுதிக்குப் பக்கத்தில் கால் 
புள்ளியிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது. தமிழர்கள் வழிவழி வழக் 
கத்தினால் முற்றுருவங்களையும் எச்ச உருவங்களையும் பேசவும் 

- எழுதவும் இயற்கையாகவே தெரிந்துவைத்துள்ளனர். ஆனால், 
புதிதாகத் தமிழ் கற்கும் வெள்ளையர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு 
எப்படியிருக்க முடியும்? எனவேதான், வின்சுலோ அவர்கள், 

ஒரு வினைப்பகுதியிலிருந்து மற்ற வினைவுருவங்கள் எப்படி 

யெப்படி யெல்லாம் உருவாகின்றன என்று கால்புள்ளியிட்டுக் 
காட்டியுள்ளார். ஆராய ஆராயத்தான் புதுப்புது வசதிகள் 
வளரும் என்னும் இயற்கை அடிப்படையை யொட்டி வின்சு 
லோவின் அமைப்பில் இந்த வசதி உருவாகியுள்ளது. 

வெள்ளையர்கள் தங்கள் நன்மைக்காக இவ்வித வேலைகள் 
புரிந்தாலும், அவர்களால் மறைமுகமாகவாவது உலகில் தமிழ் 

பரப்பப்பட்டுள்ளது என்பதை ஒவ்வொரு தமிழரும் எண்ணிப் 

பார்த்தால், தாமும் அப்பணியைத் தொடரத் தொடங்குவர். 

குரி தமிழ்--இலத்தீன் அகராதி . 
தமிழ்ச் சொல்லுக்கு இலத்தீன் சொல்லால் பொருள் 

கூறும் இவ்வகராதியின் ஆசிரியர் ஆர். பி. குரிபாதிரியா 

சவர்கள், காலம் கி. பி, 1867. 

கிளாசிகல் தமிழ்--ஆங்கில அகராதி 

தமிழுக்கு ஆங்கிலத்தால் பொருள் கூறும் இந்த உயர்தர 

(Classical Tamil English Dictionary) அகராதி, 1870இல்,
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சென்னை மாநிலக் கல்வித்துறைத் தலைவரின். கண்காணிப்பின் 

கீழ் வெளியானது. 

பதார்த்த பாஸ்கரம் 

[கிரந்தம்- தமிழ் அகரா தி] 

- கிரந்த எழுத்திலுள்.ள சம்சுகிருதச் சொற்கட்குத் தமிழ்ச் 
சொற்களால் பொருள் கூறும் அகராதி யிது. சம்சுகிருதத்தை 
எழுதுவதற்குத் தமிழ்மக்கள் பயன்படுத்திய ஒருவகை 
எழுத்துதான் கிரந்த எழுத்து எனப்படுவது. ஒரு புது மொழி 

யின். 'எழுத்துக்களைக் கற்றுக்கொள்வது போலவே கிரந்த 
எழுத்துக்களையும் கற்றுக்கொண்டால்தான். கிரந்த நூல்களைப் 
படிக்கவும் கிரந்த மொழியினை எழுதவும் முடியும். . ஸ, ஐ, ஷ, 
ஹ, க்ஷ முதலிய எழுத்துக்கள் கிரந்த எழுத்துக்களாம். "இந்தக் 

கிரந்த எழுத்து வடிவிலுள்ள வடமொழிக்குத் தமிழால் 
பொருள் கூறுவது இவ்வகரா தி. 

பத-|-அர்த்தம் - பதார்த்தம் - அஃதாவது, ப.தங்களுக்கு 
அர்த்தம் சொற்பொருள். பாஸ்கரன் - என்றால் ஞாயிறு 
(சூரியன்), இருட்டிலிருந்து பொருள்களை விளக்கும் ஞாயிற் 
றின் ஒளிபோல,. தெரியாத வடமொழிச் சொற்கட்குப் பொருள் 

விளக்குவதால் (பதார்த்த பாஸ்கரம்' என இவ்வகராதி பெயர் 

பெற்றது. 

இதன் ஆசிரியர் கடலூரையடுத்த திருவகீ ந்திரபுரம்-- 
தி. க, நாராயண் அய்யங்கார். என்பவர். ஆசிரியரே நூலின் 

முன்னால், தற்சிறப்புப் ee or தமிழில் ஓர் அகவற்பா 
ம்ஞ்யுக்ள ர. ன 

நூல் வெளியான காலம் .ஈஸ்வர ஆண்டு, என நூலின் 
முன்பக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 60 ஆண்டுகட்கு ஒரு 
முறை ஓர் ஈசுவர ஆண்டு வருகிறது. எனவே இது எந்த 
ஈசுவர ஆண்டு? கிடைத்துள்ள பதிப்பின் : தாள்கள் மிக 
பழைமையாய்த் துளை போடப்பட்டிருத்தலின், இஃது ல
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1997ஆம் ஆண்டில் வந்த ஈசுவர ஆண்டாக இருக்க முடியாது; 
எனவே, கி. பி. 1877ஆம் ஆண்டில் வந்த ஈசுவர ஆண்டே 
இது. ஆகவே இவ்வகராதியின் காலம் கி, பி, 1877 ஆகும். '' 

பில்டர் ஆங்கிலத்-- தமிழகராதி 

ஆங்கிலத்துக்குத் தமிழால் பொருள் கூறும் இந்த 
(A Builder’s Vocabulary in English and நிகாம்!) அகராதியின் 
ஆசிரியர் டி. எஸ். வீராசாமி முதலியார். காலம் கி. பி. 1880. 

கிரந்தம்--தமிழ் அகராதி 

கிரந்தச் சொல்லுக்குத் தமிழில் பொருள் கூறும் 

இதன் ஆசிரியர் தோட்ணாவூர் பார்த்தசாரதி ஐயங்கார். 

சென்னை-1881. 

இந்துஸ்தானி--தமிழ் ஒக்காபிலேரி 

இந்துஸ்தானி சொற்களைத் தமிழ் எழுத்தால் எழுதித் 
தமிழ்ப் பொருளும் தருவது இந்நூல். — ஆசிரியர் ₹ 

அ. சா. முகம்மது கெளது. இரங்கூன் பதிப்பு. 1882 

இங்கிலீஸ்--தமிழ் ஒக்காபிலேரி 

ஆங்கிலச் சொற்களைத் தமிழ் எழுத்தால். எழுதித் தமிழ்ப் 
பொருள் கூறும் இந்நூலின் ஆசிரியர் புதுச்சேரியைச் சார்ந்த 
நெல்லித்தோப்பு ௮. ம. சவரிநாத நாயகர். . இரங்கூன் 
பதிப்பு 1:882. ் 

பர்மா--தமிழ் ஒக்காபிலேரி 

பர்மிய மொழிச் சொற்களைத். தமிழ் எழுத்தால் எழுதித் 
தமிழில் பொருள் வீளக்குவது. இந்நூல். ஆசிரியர்: 
௮. சா. முகம்மது கெளது. இரங்கூன் பதிப்பு. 1882.
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அகராதிச் சுருக்கம் 

தமிழ் பாக்கெட் அகராதி (Tamil Pocket Dictionary) 

என அழைக்கப்படும் இவ்வகரா தி தமிழுக்குத் தமிழால் 

பொருள் கூறும் சுருக்கமான ஓர் அகரா தியாகும். 

மாணவர்க்குப் பயன்படவேண்டும் என்னும் நோக்குடன் 

இது கையடக்கமாக பாக்கெட் சைசு' . என்னும் அளவில் 

வெளியிடப்பட்டது. இதில் 3000 சொற்கள் . இடம்பெற் 
றுள்ளன. ஒவ்வொரு பக்கத்தின் தலைப்பிலும், ஒவ்வொரு 

குறள் அமைக்கப்பட்டிருப்பது இவ்வகராதிப் பதிப்பில் உள்ள 
ஒரு சிறப்பாகும். இவ்வகராதி திரட்டியவர் 0. விசயரங்க 
முதலியார். காலம் கி. பி. 1888. ் 

விசுவநாதபிள்ளை தமிழ்--ஆங்கில அகராதி 

“A Dictionary Tamil and English srerm @uw jeu 
இவ்வகராதியைத் திரட்டியவர் 1/4. விசுவநாதப் பிள்ளை 
என்பவர். வெளியீடு: தி மெட்ராஸ் ஸ்கூல் புக் அன்ட் 
லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி, சென்னை (111௦ ]4தம1க5 800௦௦1 book 
and Literature society, Madras). காலம் கி. பி. 1888. 

A Dictionary of Tamil Proverbs 

ஆங்கில விளக்கக்குறிப்புடன், தமிழ்ப் பழமொழிகள் 

“அகர வரிசையில் தரப்பட்டிருக்கும் இந்த அகராதியின் 
தொகுப்பாசிரியர் (ஜான் லாசரஸ்” (1௦110 1,828106) என்பவர். 
சென்னைப் பதிப்பு, 1894, மக்கி மடிந்து போயுள்ள இந்த 
நூலின் முன்னாலும் பின்னாலும்: சில ஏடுகள் இல்லை. :1-அஃகம் 
சுருக்கேல். 0௦ ரீ இருத்) நர்ஜ5: against raising 
Prices’ என்று தொடங்கும் இவ்வகரா தியில் ஒன்பதாயிரத் 
திற்கும் மேற்பட்ட பழமொழிகள் . உள்ளன. “8991-வேடிக் 
தைக்கு விலை உண்டா ? 140 8ம் for-a fun’ என்பது, 
கிடைத்துள்ள படியில் (பிரதியில்) இறுதியாக உள்ளது. 

- இதற்கு மேற்பட்ட, பழமொழிகளைக் கொண்ட : ஏடுகள். 
கிழிந்து போய்விட்டன. ் ் ்
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தரங்கம்பாடி அகராதி 
் தரங்கம்பாடி சங்கத்தாரால் கி. பி, 1897ஆம் ஆண்டில் 
தோற்ற மெடுத்த இவ்வகராதி தமிழுக்கு ஆங்கிலத்தால் 
பொருள் கூறுவதாகும். இது ஃபாபிரிசியஸ் அகராதியை 
ஆதாரமாகக் கொண்டது. இதிலும், வினைப்பகுதியும் 
அதிலிருந்து உருவாகும் வினையுருவங்களும் வின்சுலோ 
அகரா தியில் உள்ளதுபோல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தம் 
33,000 சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதன் இரண்டாம் 
பதிப்பு (பெய்செனெர்சு' (Rev. 11. Beisenherz) என்பவரால் 
1910ஆம் ஆண்டிலும், மூன்றும் பதிப்பு *பெக்செல்' (௩௨. 
D. Bexell) என்பவரால் 1999ஆம் ஆண்டிலும் வெளியாயின. 

இவ்வகராதியில் உள்ள ஒரு சிறப்பு அமைப்பாவது : 

டாக்டர் க்ரால் என்பவர், ஐரோப்பிய மொழிகளில் வினைச் 
சொற்கள் 'வகைப்படுத்தப்பட்டு வினைவிகற்பப்பட்டி (Conju- 
gation) @ar@éstucy@ius Gurerg, தமிழ்வினைச் 
சொற்களின் விகற்பங்களையும் முக்காலங்கட் கேற்ப ஆராய்ந்து, 
வினைப் பகுதிகளைப் பதின்மூன்று வகையாகக் கணக்கிட்டிருக் 
கிறார். அதைப் பின்பற்றி, ஒவ்வொரு வினைப்பகுதியும் பதின் 
மூன்று வகைகளில் இவ்வகையைச் சார்ந்தது எனக் கூறு 
கிறது இவ்வகராதி, இது மிகவும் சிறந்த அமைப்பன்றோ? 

A Classified Collection of Tamil Proverbs 

Gar@uurAnut ‘anruer Gegsrecr’ (Rev. Herman 
denser) என்பவர். சென்னைப் பதிப்பு, 1897, இதில் 
கடவுள்” முதலான பல தலைப்புக்களின் கீழ் மொத்தம் 3644 
தமிழ்ப் பழமொழிகள் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன் உள்ளன... 
முதல் பழமொழி வருமாறு? அன்புக்கு ஒருவனே”.-0௦4 15 
love: (ipanistad). 

A Dictionary : Tamil And English 

தமிழ் இங்கிலீஸ் அகராதி 
இதன் தொகுப்பாசிரியர் 11. பெய்செனெர்ஸ் (11. பவி ் 

herz) என்பவர்: தரங்கம்பாடிப் பதிப்பு, 1897. i க
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"இருபதாம் நூற்ருண்டு அனாதைப் பற்றி இந்நூற் 
'ரண்டினர்: நன்கறிவர். இந்நூற்றாண்டில், போர்ச்சுகீசியம், 
இலத்தீன், பிரெஞ்சு , ஆகிய மொழிகளுடன் தமிழ் பிணைந்த 

'அகராதிகள் புதிதாகத் தோன்றுவது நின்றுவிட, தமிழுக்குத் 
- தமிழ்: அகராதிகளும் ஆங்கிலத்தொடு தமிழ் பிணைந்த 
(அகராதிகளும் மட்டுமே புதிது “ புதிதாகத் தோன்றலாயின. 
ஆனால், பத்தென்பதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றின பிரெஞ் 
சொடு தமிழ் பிணைந்த பழைய அகராதிகள் மட்டும், இரு 
பதாம் நூற்றாண்டில், புதுச்சேரி மாதாகோயில் அச்சகத் 
தாரால் மறுபதிப்பு செய்யப்பெற்றன. 

உரிமை பெற்ற. இந்தியாவில் வேற்று நாட்டு மொழி 
களின் ஆட்சி: மறைய, இந்திய மொழிகள் தலைதூக்கத் 
தொடங்கியதால், சம்சுகிருதம், இந்தி, மராட்டி, தெலுங்கு 
போன்ற இந்திய மொழிகளுடன் தமிழ் பிணைந்த அகராதிகள் 

இருபதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றத் தொடங்கின. தமிழுக்குத் 
'தமிழிலுங்கூட, பல்துறை யகராதி வகைகள் பல்கலாயின், 
இனி, இவ்விருபதாம் நூற்றாண்டு அகராதிகளைக் காலவாரி 
யாக ஆய்வாம் : 

அபிதான கோசம் 

ஆசிரியர் : ் யரழ்ப்பரணம்--மானிப்பாய் ஆ. 
தம்பிப் பிள்ளையவர்கள். யாழ்ப்பாண வெளியீடு. 1902. “இத் 
நாலை, அளவையும் அமைப்பையும் நோக்க அபிதான சிந்தா 
மணியின் தம்பி எனலாம்; காலத்தை நோக்க அதன் 
தமையன் எனலாம். *அபிதானம்' என்றால் *பெயர்' என்று 
பொருளாம். *கோசம்” ' என்றால் (தொகுதி: என்று 
பொருளாம். சொல்லுக்குச் சொல் தநேர்ப்பொருள் கூறும் 
அரு சொல் விளக்க அகராதியன்று இது, பல்வேறு சிறப்புப் 
பெயர்களை அகரவரிசையில். நிறுத்தி, அவற்றை ஒவ்வொரு
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பத்தியில் விளக்குவது இந்நூல். கலைக் .களஞ்சியத்திற்கு 
முன்னோடி போன்றது அபிதான. சிந்தாமணி எனில், 

அதற்கும் முன்னோடியாகத் திகழ்வது இது. 

பதினெண் சித்தர் அகராதிகள் 

. பதினெண் சித்தர் என்னும் பெயரால் பின்வரும் அகரா 
திகள் காணப்படுகின்றன : 

. வைத்திய மூலிகை யகரா தி 

வைத்திய மூவிகை விரிவகராதி 

வைத்திய மலையகரா தி 

இவ்வகராதிகள், பதினெண்சித்தர் அருளியதாகக் குறிப் 
பிடப்பட்டு இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் அச்சிடப் 
பட்டுள்ளன. ஆயினும், இவற்றை அகராதி உருவத்தில் 

பதினெண் சித்தர்கள் இயற்றியிருக்க முடியாது. சித்தர்கள் 

இந்த நூற்றாண்டினர் அல்லர். அவர்கள் கடந்த நூற் 
ரண்டுகளில் செய்யுள் நடையில் மருத்துவ (வைத்திய) நிகண் , 
டுகள் இயற்றியுள்ளனர். அம் மருத்துவ நிகண்டுகளில் 
கூறப்பட்டுள்ள சொற்களையும் அவற்றின் பொருள்களையும் 
(அர்த்தங்களையும்) இத்நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் சிலர் 
தொகுத்து அகராதியாக உருவாக்கி: அச்சிட்டனர் என்பது 
தான் உண்மை. 

'பதினெண் சித்தர் அகராதிகளுள், வைத்திய மூலிகை 
விரிவகராதி,: சென்னை வித்யாரத்நாகர அச்சுக்கூடத்தில் 

கி. பி. 1902இல் பதிப்பிக்கப்பட்டது. வைத்திய மலையகராதி 
என்னும் நூல், சென்னை பத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடத்தில் 
1908இல் அச்சிடப்பட்டது. 

1949இல். மறு பதிப்பான வைத்திய மூலிகை .விரிவகரா தி 
யைத் தொடர்ந்து, பதினெண் சித்தர். பெயரில்
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"அரும்பெயர் அனுபந்த அகராதி 

தொகை யகராதி 

என்னும் அகராதிகளும் உள்ளன. மாதிரிக்காக ஒவ்வொன்' 

றிலும் ஒவ்வொரு சொற்பொருள் வருமாறு: 

வைத்திய மூலிகை யகராதி : அகத்தி அலர் மரம். 

அரும்பெயர் அனுபந்த அகராதி : அக்காரப்பட்டை- 

மாமரப் பட்டை. 

தொகை யகராதி: அகிற் கூட்டு 5--சந்தனம், கற்பூரம், — 
எரிகாசு, தேன், ஏலம். 

மேற்கூறிய  அகராதிகளே யன்றி, ஊர்பேர் விவரம் 
தெரியாத அகராதிகள் சிலவும் உள்ளன. அவையாவன் : 

பச்சிலை மூலிகை அகராதி 

பரிபாஷை அகராதி . 

கருப் பொருள் அகராதி 

மறைப்பு வெளிப்படை யகரா.தி 

மேற்கூறிய அகராதிகளின் பெயர்களைப் பார்க்குமள வில், 
மருத்துவ. அகராதிகளும், கலைச் சொல்லகராதிகளும் படைக் 

கும் முயற்சி பரவலாக இருந்தமை புலனாகும். 

நா. கதிரைவேற் பிள்கா யகராதி 

இது தமிழுக்குத் தமிழ் அகராதியாகும். இத்நூற்றாண் 
டின் தொடக்கத்தில் நா. கதிரைவேற் பிள்ளையவர்களால் 
ஆக்கப்பட்டது. ட்ட. : , 

தமிழ்ச் சொல் லகராதி 

இது தமிழுக்குத் தமிழ் அகராதி. . சங்க அகராதி, தமிழ்ச் 
சங்க அகரா தி என்றுங்கூட இஃது அழைக்கப்படும். “ஆசிரியர்
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லங்கை சி. டபிள்யூ. கதிரைவேற் பிள்ளையவர்கள். காலம் 
1904. தலையணை போன்ற பெரிய இவ்வகராதி மூன்று 

பாகங்கள் உடையது; ஏறத்தாழ 1800 பெரிய பக்கங்களைக் 
கொண்டுள்ளது. இக்காலத்தில் வளர்ந்துள்ள பல்வகைக் 
கலைச் சொற்கள் உட்பட ஏறக்குறைய 68,900 சொற்கள் 

இதில் இடம் பெற்றுள்ளன. இதன் அடுத்த பதிப்பு மதுரைத் 
தமிழ்ச் சங்கத்தாரால் அச்சிடப்பெற்றது. ் 

இலங்கை சி. டபிள்யூ. கதிரைவேற் பிள்ளையின் இவ் 

வகராதி 1904ஆம் ஆண்டிலேயே அச்சாயினும், அடுத்த பதிப் 
பாக இதன் முதல் பாகம் 1910இலும், இரண்டாம் பாகம் 
1912இலும், மூன்றாம் பாகம் 1923இலும் மதுரைத் - தமிழ்ச் . 

சங்கத்தில் அச்சேறின. இப்போது இதன்: முழு உருவத்தை 
யும் ஒருசேரக் காணலாம். 

தமிழ்ப் பேரகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழான இவ்வகராதியும் மிகப்பெரிது ; சதுர் 
அகராதிபோல் நான்கு தொகுதிகள் உடையது; த. குப்புசாமி 
நாயுடு என்பவரால் தொகுக்கப் பெற்றது ; சென்னை கோபால 
விலாச அச்சியந்திர சாலையில் 1906இல் பதிப்பிக்கப்பட்டது. 

A Classified Glossary of Tamil Words With 
Explanatory Meaning 

பல்வேறு கலைத்துறைகள் பற்றிய தமிழ்ச் சொற்கட்கு 

்.. ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் விளக்கம் தருவது இந்நூல். 
சென்னைப் பதிப்பு 1908, முகப்புப் பக்கம் இன்மையால் ஆசிரி 

யரின் பெயர் தெரியவில்லை. ஆசிரியர் முன்னுரையின் இறுதி 

யில் 0, S. Madras, September 21, 1908” என உள்ளது. 

0. 8. என்னும் பெயரின் முழு உருவம் தெரியவில்லை. 

சிறப்புப் பெயர் அகராதி 

சிறந்த தெய்வங்கள், ஊர்கள், நூல்கள், புலவர்கள் 

முதலான பல்வகைப் பொருள்களின் சிறப்புப் பெயர்களை அகர
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வரிசைப்படுத்திப் பொருள் கூறும் தமிழுக்குத் தமிழ். அகராதி 
யிது. ஆசிரியர் ஈக்காடு--இரத்தினவேலு முதலியார். 

காலம் 1908. ‘ . . 

இராமநாதன் தமிழ் அகராதி 

The Twentieth Century Tamil Dictionary என்னும் 
தலைப்புடைய இவ்வகராதி தமிழுக்குத் தமிழாகும்; நான்கு 

தொகுதிகளுடன் மிகப் பெரியதாக உள்ளது ; எங்கோ சில 
விடங்களில் சொல்லால் பொருள் விளக்குவ தல்லாமல் படங் 
களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளமை இவ்வகரா:திக்கு ஒரு தனிச் 

சிறப்பு, சொல்லால் முற்றிலும் புரிந்துகொள்ள முடியாத 
பொருள்களைப் படத்தின் துணைகொண்டு .புரிந்துகொள்ளலா 
மல்லவா ? இதன் ஆசிரியர்: 7, இராமநாதன் B.A., 

M.R.A.S., F.R.H.S. அவர்கள். காலம் 1909, 

ஆங்கிலம்--ஆங்கிலம்--தமிழ் அகராதி 

The Shool Dictionary English—English—Tamil er br spjtb 
பெயருடைய இது, ஆங்கிலத்துக்கு ஆங்கிலத்தாலும் தமிழா 
லும் பொருள் கூறும் அகராதி. தொகுப்பாளர் டி. ஏ. சுவாமி 
நாத. ஜயர். காலம் 1909. 

அபிதான சிந்தாமணி 

,_ தமிழ் மொழியில் தோன்றிய முதல் கலைக்களஞ்சியம் 
(மறவ௦008௦048) அபிதான சிந்தாமணியாகும். இது, தனித் 
தனிச் சொல்லுக்குத் தனித் தனிச் சொல்லால் பொருள் 
கூறும் மற்ற: அகராதிகளைப் போன்றதன்று. கடவுள்கள், 
முனிவர்கள், அரசர்கள், புலவர்கள், நூல்கள், பறவை- 
விலங்குகள் முதலிய பல்வகைப் பெயர்களை அகரவரிசைப் 
படுத்தி விரிவாக விளக்கம் கொடுத்திருக்கும் நூல் இது. சில 
பெயர்களைப் பற்றிப் பல பத்திகளும், சில பெயர்களைப் பற்றிக் 
கட்டுரை யமைப்பில் பல பக்கங்களுங்கூட எழுதப்பட்டுள்ளன. 
சிறப்புடைய யாராவது ஒருவரைப்பற்றியோ அல்லது ஏதாவது
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ஒன்றைப்பற்றியோ விரிவாகத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டு 
மானால் இந்நூலின் துணையை நாடலாம். - ் 

அபிதானம் என்றால் பெயர் என்று பொருளாம். கேட்ட 

பொருள்களை யெல்லாம் அளிப்பதாகச் சொல்லப்படும் “சிந்தா 

மணி' என்னும் தெய்வ மணிக்கல்லைப் போல, தேவையான 

பெயர்களைப்பற்றி யெல்லாம் விவரம் ெெரிந்துகொள்ள” உதவும் 

நூலாதலின் இஃது அபிதான சிந்தாமணி என்னும் பெயர் 

பெற்றது. ன ட் ் 5 

தன் ஆசிரியர், சென்னைப் பச்சையப்பன் கல்விச்சாலை 

யில் தமிழ்ப் பேராசிரியரா யிருந்த ஆ. சிங்காரவேலு முதலியா 

ராவர். 1910.9, ஆண்டில் மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தாரால் 

இது முதலில் வெளியிடப்பட்டது. முதல் பதிப்பு மிகவும் 

நீள-அகலமுடைய 3050 பக்கங்கள் கொண்டது, பின்னர் 

ஆசிரியர் மேலும் பல செய்திகளைச் சேர்த்து விரிவாக்கித் 

தாமே இரண்டாம் பதிப்பைத் தொடங்கினார். 1996இல் 

வெளியான இரண்டாம் பதிப்போ 1634 பக்கங்களைக் 

கொண்டது. 

இந்நூலில், அகத்திய முனிவர் முதலாக வெளவால் 

ஈரறாகப் பல பெயர்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. பிற்சேர்க்கை 

யாக, சைவத் திருப்பதிகள், வைணவத் திருப்பதிகள், அரச 

மரபுகள் முதலியன பற்றிய பலவகைச் செய்திகள் விரிவாக 

விளக்கப்பட்டுள்ள்ன. 

தமிழாசிரியர்க்கும் சொற்பொழிவாளர்க்கும் எழுத் 

தாளர்க்கும் ஆராய்ச்சியாளர்க்கும் எய்ப்பினில் வைப்பேபோல் 

பெருந்துணை புரிந்துவரும் பெரு நூல் இஃது என்ருல்: மிகை 

wT Br His 

கார்னேழ்சன் தமிழ்: மொழி: யகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழர்ன இஃதும் மிகப் பெரிய அகராதிதான். 
நா. கதிரைவேற் பிள்ளையவர்களின் படைப்பில் மேலும்” தம்
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கைவண்ணம் கூட்டி வண்ணக் களஞ்சியம் காஞ்சி- நாகலிங்க 

முதலியார் இவ்வகராதியைப் புதிய வடிவில் அமைத்தார். 

இதிலும் நான்கு தொகுதிகள் உள்ளன. காலம் 1911. 

பழமொழி யகராதி 

அகர. வரிசையில் தமிழ்ப் பழமொழிகள் தரப்பட்டுள்ள இவ் 
வகராதியின் ஆசிரியர் ச. அனவரத விநாயகம் பிள்ளையவர்கள். 
இது, சென்னை ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலையில் 1913 இல் 

அச்சிடப்பட்டது. 

இலக்கியச் சொல் அகராதி 

இது, கவித்தொகை, இராமாயணம், சிந்தாமணி, நிகண் 
டுகள் முதலிய இலக்கியங்களில் உள்ள் இன்றியமையாப் 
பெயர்ச் சொற்கள் அகரவரிசையில் பொருள் கூறப்பட்டிருக்கும் 
அகராதியாகும். இதன் ஆசிரியர் சுன்னாகம் (யாழ்ப்பாணம்) 

௮. குமாரசாமி பிள்ளையவர்கள். அச்சான காலம் 1914. 

ஆங்கிலம்-தமிழ் -- ஆங்கில. அகராதி 

Junior School Dictionary (English - Tamil - English) 
என்னும் பெயருடைய இவ்வகராதி, ஆங்கிலத்துக்குத் தமிழா 
லும் ஆங்கிலத்தாலும் பொருள் கூறும் அகராதியாகும். 
ஆசிரியர் பி. என். சங்கர நாராயணப் பிள்ளை. முதல் பதிப்பின் 
காலம் 1914. 

தமிழ் மொழி யகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழாய் 1918 இல் வெளியான இவ்வகராதி 
கா. நமச்சிவாய முதலியாரது முயற்சியின் வடிவமாகும். 

விசாகப் பெருமாள் தமிழகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழான இவ்வகராதி, விசாகப் பெருமாள் 
ஐயரது உழைப்பின் உருவமாகும்.
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பைபிள் அகராதி 

(The Tamil Bible Dictionary) 

பைபிள் செய்திகள் அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ள இத் 

தமிழகராதியின் ஆசிரியர் கிலேற்றன் og. A. (Clayton, A. C.) 
என்பவர். இது, சென்னை சி. எல். எஸ். அச்சகத்தில் 1929இல் 
அச்சாயிற்று. 

சொற்பொருள் விளக்கம் என்னும் தமிழகராதி 

இன்றியமையாத தமிழ்ச் சொற்கட்குச் சொற்களாலும் 

சொற்றொடர்களாலும் பொருள் விளக்கும் இதன் ஆசிரியர் 
யாழ்ப்பாணம் ௪. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியார். யாழ்ப்பாணம் 
பதிப்பு. 1924. 

திருக்குறள் சொற்குறிப் பகராதியும் 
பொருள் ஒப்புக் குறளும் 

. திருக்குறளிலுள்ள சொற்களைக் குறள் எண்களுடன் அகர 

வரிசையில் தரும் இதன் தொகுப்பாசிரியர் வா. மார்க்க சகாய 

செட்டியார். தமிழர் அறிவியக்க நூற்பதிப்பகம். கோயமுத் 

தூர். 1924, 

தமிழ் லெக்சிகன் 

சென்னைப் பல்கலைக் கழக ஆட்சியின் கீழ் வெளியான இவ் 

asi §, ‘Tamil Lexicon’ என்று ஆங்கிலத்திலும், 'சென்னைப் 

பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதி' என்று தமிழிலும் அழைக் 

கப்படும். இது தமிழ்ச் சொல்லுக்கு ஆங்கிலத்தாலும் தமிழா 

லும் பொருள் கூறும் ஒரு தலைசிறந்த அகராதியாகும். 

தமிழர்கள் தமிழ்ச் சொல்லுக்குப் பொருள் அறிந்து கொள்ளப் 

பயன்படுவதோடு, ஆங்கிலம் தெரிந்த அயல் மொழிக்காரர்கள் 

தமிழ் கற்பதற்குப் பெருந்துணை புரிவது இவ்வகராதி, 
ஒவ்வொரு தமிழ்ச் சொல்லும் தமிழ் எழுத்துக்களால் எழுதப் ் 

பட்டிருப்பதோடு, பக்கத்தில் ஆங்கில . எழுத்துக்களாலும் 

- எழுதப்பட்டுள்ளன. அந்த ஆங்கில எழுத்துக்களின் துணை
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கொண்டு, ஆங்கிலமறிந்தவர்கள் தமிழ்ச் சொற்களை எளிதில் 

திருத்தமாக .ஒலிக்க (உச்சரிக்க) முடியும். தமிழ் எழுத்துக் 

களுக்கேற்ப ஆங்கில எழுத்துக்களின் கீழும் மேலும் தக்க 

அடையாளம் இருக்கும். அ என்பதற்கு 8 என்பது; ஆ 

என்னும் நெடிலுக்கு & என்னும் எழுத்தின் மேல் சிறு கோடு; 

ந என்பதற்கு 11; ங என்பதற்கு 14 மேலே ஒரு. புள்ளி; 
“ண என்பதற்கு 14 கீழே ஒரு புள்ளி; ன என்பதற்கு 14 கீழே 

ஒரு கோடு--இப்படியாக எழுத்துக்கள் தக்க முறையில் அடை 

யாளப்படுத்தப்பட்டு, முகப்பில் அடையாள விவரமும் தரப்பட் 

டிருப்பதால், ஆங்கிலமறிந்த அயலார்: எளிதில். : தமிழ்ச் 

சொற்களை ஒலிக்க முடியும். i co 

மற்றும் இவ்வகராதியில், தூய தமிழ்ச் சொற்கள்: அல்லாத 

சொற்கள்---அஃதாவது--பிற மொழிகளிலிருந்து தமிழுக்கு 
வந்த சொற்கள்... *இந்த உடுக்குறியிட்டுக் காட்டப்பட 
டுள்ளன. சொற்களின் வேர்ப்: (1௩௦௦1) பகுதி இடையில் - 
இந்தச் சிறு கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது. கூட்டுச் சொற் 

களின் உறுப்புக்களும் இடையிடையே சிறுகோடிட்டு ,ஆங்கில 
. எழுத்துக்களால் எழுதிக் காட்டப்பட்டுள்ளன. இம் முயற்சிகள் 
தமிழ் கற்பார்க்கு மிகவும் பயணுடையவை யன்றோ ? மேலும், 

இவ்வகரா தியில் -சிலவிடங்களில் குறிப்பிட்ட தமிழ்ச் சொல், 
மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு போன்ற மொழிகளில் அத: 
உருவத்தில்--அல்லது--சிறிது திரிந்த உருவத்தில் வழங்கப் 
பட்டு வருவதும் எடுத்துக் காட்ட்ப்பட்டுள்ளது. இது, 
ஒப்பியல் மொழி யாராய்ச்சியாளர்க்கு நல் விருந்து. 7 

இவையேயன்றி இவ்வகராதியில் இன்னொரு சிறப்பும் 
உண்டு. அஃதாவது,--ஒரு, சொல்லுக்குரிய பொருள் கொடுக். 

க்ப்பட்டதும், அதன் பக்கத்திலேயே, இந்தச் சொல்' இதே. 
பொருளில் இன்ன நூலில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளதென நூல்: 
மேற்கோளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள து." ் Se - 

“ பலீதுறைக் கலை நூற்களிலுள்ள்- சொற்களே 'யல்லாமல், 
உலகியல் வழக்குச் சொற்களும் இவ்வக்ரா தியில் நிரம்ப: இடம்:
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பெற்றுள்ளன. அவற்றின் பக்கத்தில் உலக வழக்குச் சொல் 
என்ற அறிவிப்பும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 4 

மிகமிக நீளமும் அகலமும் உடைய தாளில் ஏறக்குறைய 
4000 (நாலாயிரம்) பக்கங்களுடைய இப் பேரகராதி ஆறு 
(Volumes) பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஒவ்வொரு பெரும் பிரிவிலும் பல உட்பிரிவுகள் (8218) 
உள்ளன. ஆறு பெரும் பிரிவுகளிலும் மொத்தம் இருபத் 
தைந்து உட்பிரிவுகள் உள்ளன. ஒவ்வோர் உட்பிரிவும் தனித். 
தனி நூலாக அச்சிடப் பெற்றது. முதல் உட்பிரிவு 1929 ஆம் 
ஆண்டிலேயே அச்சு தொடங்கப்பட்டு 1924 இல்தான் முடி 

வுற்று வெளியாகியது, இப்படி ஒவ்வோர் உட்பிரிவும் அச்சாகிக் 
கொண்டுவர, இறுதி உட்பிரிவு 1996 இல்தான் அச்சாகி 
முடிந்தது. :ஆக, 1928 இல் அச்சு தொடங்கப்பட்ட இவ் . 

வகராதி 1986 இல்தான் முழு உருவம் பெற்றது. இப்பேரக 
ராதியில் 1,0,405- சொற்கள் பொருள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்த இருபத்தைந்து பிரிவுகளில் அடங்காமல் விடுபட்ட 

ஐ,000 சொற்கள் பின்னர்க் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுக் தொகுக்கப் 

பட்டன. அவையும் அகரவரிசையில் பொருள் விளக்கப்பட்டு, 

மூன்று பாகங்களாக்கப்பட்டு, பிற்சேர்க்கைத் தனிப் பதிப்பாக 

(Supplement Edition) .1938 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப் 

பட்டன. 

- பன்னூருயிரம்' ரூபாய் செலவிட்டுக் கொண்ட” இவ்வகராதி 

தோன்றின வரலாறும் தெரியவேண்டுமல்லவா ? இப்படி 

யொரு தமிழ்ப் பேரகராதி தோற்றுவிக்கவேண்டும் என்னும் 

திட்டம் 1911. ஆம் ஆண்டில் சென்னை அரசின் கவனத்திற்குக் 

கொண்டுவரப்பட்டது. அரசு முயற்சி எடுத்துக்கொள்ளவே, 

அகராதி அமைப்புக்குழுவும் ஆசிரியர் குழுவும் தோன்றின. 
அகரா தி வேலையின் மேலாட்சிப் பொறுப்பு சென்னைப் பல்கலைக் 

_ கழகத்திடம் (University of Madras) ஒப்படைக்கப்பட்டது.. 

ஆசிரியர் குழுவின் தலைவராக (Chief நீய௦ா) ரெவரன்ட். 

'ஜே.. எஸ். சண்ட்லர் (824. 1. 8. மேரி) அமர்த்தப் 

பட்டார். 
த. M. &.— 28
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ஒருவிதமாக 1918 சனவரியில் அகராதி வேலை தொடங்கப் 

பட்டு நடைபெற்று வந்தது. இடையில் முதன்மையாசிரியர் 
பதவியிலிருந்து சண்ட்லர் விலகியதால் 1922இல். சு. அனவரத 
விநாயகம் பிள்ளை அவ்விடத்திற்கு அமர்த்தப்பட்டார். பின்பு 
அவரும் விலகியதால் 1924இல் சி. பி. வேங்கடராம ஐயர் 
அமர்த்தப்பட்டார். பின்னர் அவரும் விலகியதால் 1926இல் 
எஸ். வையாபுரிப் பிள்ளை அமர்த்தப்பட்டார். இவர் முதன்மை 
பயாசிரியர் பொறுப்பில் இறு.திவரையும் நிலையாக இருந்து 
அகராதிப்பணியை முடித்து . வைத்தார். * முதன்மை. 
யாசிரியர்க்குத் துணையாசிரியர்களாக நன்கு கற்றுத். தேர்ந்த 
அறிஞர் பலர் அமர்த்தப்பட்டுப் பணி புரிந்தனர். 

பல்லா Gates பன்னூருயிரம் ரூபாய்களையும் பல 
ருடைய உழைப்பினையும் விழுங்கிவிட்ட இத். தமிழ்ப் பேரகராதி 
மொத்தத்தில். பெரும் பயன் தரத்தக்கதொன்றாம். இதனைப்' 
பயன்படுத்துவோர்க்கு உதவும்படியாக இதன் தொடக்கத் 
திலும் இறுதியிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புக்கள் மிகவும் 
பாணட்டறுமாவனை, a 

இனி, இவ்வகரா தியின் மாதிரிக்காக, * அஃகுதல் ' 

என்னும் சொல்லுக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள் பொருள் 
விளக்கங்கள் வருமாறு : 

அஃகுதல் (1) akku, S.v. intr. [K. akkudisu.] Prob. 

அல்கு--, 1. To be’ shortened, as a vowel; seralp @GpGse. 
(pst gytd-60). 2. To be reduced, to shrink ; சுருங்குதல், * கற்பக் 

கழிமடம். அஃகம்" (நான்மணிக்கடிகை-29). 3. To be dejected; 
மனங்குன்றுதல். 4. To be acute, refined ; நுண்ணிதாதல். “அஃகி 

ய்கன்ற அறிவு! (திருக்குறன்-175), 5, To pass away; . afbal 

போதல். * அல்லாயிரமாயிரம் - அஃகினவால் * (கம்பராமாயணம்-- 
அயோத்தியா காண்டம்-69). 6. To become closed, compressed, 
asa flower; galisd. * ஆம்பல்........மீட்டககுதலும்! (காஞ்சிப் 
புராணம்--திருக்கண். 104).
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<9o (2) akku, N. < அஃகு-,' Oozing water ப | 
(திவாகர நிகண்டு). 

மேலே முதல் பத்தியில் அஃகு என்னும் வினைச் சொல்லுக் 
குரிய : ஆறு பொருள்களும், இரண்டாம் பத்தியில் அஃகு 
என்னும் பெயர்ச் சொல்லுக்குரிய ஒருபொருளும், பல்வகை 
அடையாளக் குறிகளுடனும், ஆங்கில விளக்கத்துடனும், 
இலக்கியச் சான்றுகளுடனும் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண 

லாம். (௩. வியில் என்றால், அஃகுதல் என்பது. கன்னட 
மொழியில் **அக்குடிசு'' என்று வழங்கப்படும் என்று 
பொருளாம். இவ்வாறே மற்ற குறிப்புக்களையும், அகரா தியின் 
தொடக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அடையாள விவரங்களின்படி 

படித்தநிந்துகொள்க. 

ஒரு பானைச் சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்றபடி, | 
மேலே தரப்பட்டுள்ள ஒரு மாதிரியிலிருந்தே இவ்வகரா தியின் 
பெரும்பயன் புலனாகுமே ! ! 

தற்காலத் தமிழ்ச் சொல் அகராதி 

௪. பவானந்தம் பிள்ளையவர்களால் தொகுக்கப் 
பெற்று 1925இல் வெளியிடப்பட்டது. ஆசிரியர் தம் காலத்தில் 

புதிதாய்: வழக்கத்துக்கு வந்த பல்வகைக் கலைச்சொற்களைத் 
தொகுத்துப் பொருளுடன் வெளியிட்டதால் : : தற்காலத் 
தமிழ்ச் சொல் அகராதி '' எனப் பெயரிட்டார். இதன் முதல் 

பதிப்பைச் சென்னை மாக்மில்லன் நிறுவனத்தார் வெளியிட்ட 
1925ஆம் ஆண்டிற்கும் இன்றைய 1911ஆம் ஆண்டிற்கும் 

் இடையில் இன்னும் எத்தனையோ * தற்காலத் தமிழ்ச் 
சொற்கள் புதியனவாகத் தோன்றியுள்ளனவே ! 

ஆங்கிலத் தமிழ் அகராதி 

The Gem Dictionary: English-Tamil 

ஆசிரியர் : T. A, சுவாமிநாத ஐயர். சென்னை- 1996.



340 குமிழ் அகரசஇக் கலை : 

“தமிழ் இந்தி கோஷ் 

தமிழ்ச் சொல்லுக்கு இந்திச் சொல்லால் பொருள் கூறுவது 
இந்த அகராதி. கோஷ் என்றால் கோசம், அஃதாவது தொகுதி. 

தமிழ்-இந்தி சொல் தொகுதி என்பது பொருள். இதன் 
தொகுப்பாசிரியர் பண்டிட் அரிகரசர்மா அவர்கள். தட்சிண 

் பாரதஇந்தி பிரசார சபா வெளியீடு, சென்னைப் பதிப்பு. முதல் 
“பதிப்பு: 1926, — ் ட. , 

- இளைஞர் தமிழ்க் கையகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழான இதன் தொகுப்பாசிரியர் மே.. வீ. 
வேணுகோபாலப் பிள்ளையவர்கள். சென்னை-1928. 

சுப்பையர் ஆங்கிலம்-ஆங்கிலம்-தமிழகரா தி 

The Excelsior Senior School Dictionary English—English —Tamil 

aor ob பெயர் பொறிக்கப்பட்டுள்ள இவ்வகரா தி, 
ஆங்கிலத்துக்கு - ஆங்கிலத்தாலும் தமிழாலும் பொருள் 
கூறுவது. ஆசிரியர் &, 9. சுப்பையர் 14,க். 1.1, நாடக. 
முதல் பதிப்பின் காலம் 1992. 

“மணி அகராதி - 

இதன் தொகுப்பாசிரியர் சா. வை. சுவாமி. ஐயர். கும்ப 
கோணம் பதிப்பு. 1934. இந்த அகராதி, ஒரு பொருள் பல் 
பெயர்த் தொகுதியைச் சேர்ந்தது. அஃதாவது, ஒரே பொரு 
ளுடைய. பல பெயர்கள் (பல சொற்கள்) கொடுக்கப்பட் 
டிருப்பது. எடுத்துக் காட்டு: * அம்பு? என்பதைக் குறிக்க 
எத்தனை பெயர்கள் உண்டோ அத்தனையும் கொடுக்கப்பட். 
டிருக்கும். இந்த அகராதியில் அம்பு முதல் விநாயகன் வரை 
நூற்றுப்பத்துப் பொருள்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஒவ் 
வொன்றையும் : குறிக்கும் பெயர்களும்: அசுரவரிசையில் 
அமைமக்கப்பட்டுள்ளன.. ்



இருபதாம் மூ.றுருண்டு அகராஇகள். சகம் 

* ஜூபிலி” தமிழ்ப். பேரகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழான இவ்வகராதி, நான்கு தொகுதி 
களுட்ன் 1986. பெரிய பக்கங்கள் ' கொண்ட. பேரகரா தியாகும். 
தொகுப்பாசிரியர் நெல்லை எஸ். சங்கரலிங்க முதலியாரவர்கள்.. 
முதல் பதிப்பான காலம் 1995. ஆங்கில நாட்டு ஐந்தாம் ஜார்ஜ். 
மன்னரின் வெள்ளிவிழாக் கொண்டாட்ட நினைவாக 
வெளியிடப்பட்டதால் இது 'ஜுஒபிலி” என்னும்: அடைமொழி 
பெற்றதாம். திரு. வி.: கவியாணசுந்தர முதலியார் முதலிய 

பெரும் புலவர்கள் பலர்: இதற்குச் சிறப்புப். பாயிரம் வழங்கி: 
யுள்ளனர். 

ஆனந்த விகடன் சித்திரப்போட்டி அகராதி : 

இஃது, ஆனந்தவிகடன் குறுக்கெழுத்துச் சித்திரப் 
போட்டியில் ஈடுபட்டோர். பயன்படுத்தும் நோக்கத்துடன் 
உருவான அகராதியாகும், இதனைப் பொதுவாக மற்றவரும் 
மபன்படுத்தலாம் என முன்னுரையில் கூறப்பட்டுள்ள து. 2040 

பீக்கங்கள். உள்ள இவ்வகரா தியின்: காலம் 1995ஆம் ஆண்டு. 

இந்தி--தமிழ் கோஷ் 

இந்திச் சொற்களுக்குத் தமிழ்ச் சொற்களால் பொருள் 
கூறுவது இந்த அகராதி. கோஷ் என்றால் கோசம்) அஃதாவது 

தொகுதி---கூட்டம் என்று பொருளாம் ; எனவே, - இ.ந்தி-- 

தமிழ்--செர்ல். தொகுதி என்பது பொருளாம். இந்த 
அகராதித் தொகுப்பில் அறிஞர் பலர்க்குப் பங்கு உண்டு. இது, 
தட்சிண பார்த இந்தி பிரசார '௪பா வெளியீடு. சென்னைப் 

பதிப்பு. முதல் பதிப்பு: 1986. எட்டாவது: பதிப்பு: 1968... 

இராமநாதன் ஆங்கிலத் தமிழகராதி 

ட் . ஆங்கிலத்துக்குத் தமிழால்: பொருள் கூறும் அலாதி, 
ஆசிரியர் பி. இராமநாதன் M.A., காலம் விகட?



942° தமிழ் அ௮கராதிக் கலை 

மதுரைத் தமிழ்ப் பேர்கராதி 

புலவர் - பலரால் தொகுக்கப்பட்டு நான்கு. தொகுதி 

களுடன் கூடிய இப் பேரகராதி இரண்டு பாகங்களாக அச்சிடப் 
பட்டுள்ளது. முதல் பாகத்தில் 1229 பெரிய பக்கங்களும், 

இரண்டாவது பாகத்தில் 1058 பெரிய பக்கங்களும் உள்ளன. 
இதனை வெளியிட்டவர்: மதுரை இ. மா. கோபால 
கிருஷ்ணாக்கோன் அவர்கள். மூதற்பதிப்பின் காலம்: 1987. 

_ தமிழ்--சம்சுகிருத அகராதி 

இது, தமிழ்ச் சொல்லுக்கு சம்சுகிருத எழுத்தாலான 
சம்சுகிருதச் சொல்லால் பொருள் கூறும் அகராதி. இதன் 
ஆசிரியர் நே. ஈ, வேங்கடேச சர்மா அவர்கள். சென்னை 

,* பியர்லெஸ் '? அச்சுக்கூட த்தில் ஈசுவர ஆண்டு 

விநாயகர் சதுர்த்தியின்போது பதிப்பிக்கப்பட்டதாக நூலின் 
முன்னுரை கூறுகிறது. எப்போது வந்த ஈசுவர ஆண்டெனில் 
கிடைத்துள்ள பதிப்பின் தாள் ஓரளவு நன்ருக--புதிய 
நிலையில் இருப்பதால் அண்மையில் வந்த ஈசுவர ஆண்டாகத் 
தான் இருக்கவேண்டும். அப்படியெனில் இதன்காலம் கி. பி. 
1937 ஆகும். - . 

சம்சுகிருதம்--தமிழ் அகராதி 

; இது, சம்சுகிருத எழுத்தாலேயே எழுதப்பட்டுள்ள 

சம்சுகிருதச் சொல்லுக்குத் தமிழ்ச் சொல்லால் பொருள் கூறும் 
அகராதி. இதன் ஆசிரியர் 1937ஆம் . ஆண்டில் தமிழ்-- 
சம்சுகிருத அகராதி எழுதி: வெளியிட்ட அதே நே. ௪. 
வேங்கடேச சர்மா. 

வடசொல் தமிழ் அகரவரிசை 

இது ஆகாசம், சலம், சந்தோஷம் முதலியவை போல, 
வடமொழி எனப்படும் சம்சுகிருதத்திலிருந்து தமிழுக்கு வத்து 

. தமிழ் எழுத்துக்களாலேயே எழுதப்பட்டுள்ள வடசொற்



இருபதாம் நூற்றாண்டு. அகராதிகள் 843 

களுக்குத் தமிழ்ச் சொற்களால்” பொருள் கூறும் அகராதி 
யாகும். எனவே, மேலே கூறப்பட்டுள்ள சம்சுகிருதத் தமிழ் 
அகராதிக்கும், இந்த வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைக்கும் 

உள்ள வேறுபாட்டை யுணர வேண்டும். 

இவ்வகரா தியின் ஆசிரியர் : தனித் தமிழ் வேந்தராகிய 
மறைமலையடிகளின் மகளார். தி. நீலாம்பிகை யமழ்மையார். 
நூலின் பெயராக அகராதி என்று கூறாமல் அகரவரிசை”! 
என்று கூறியிருப்பதிலிருந்தே அம்மையாரின் தனித்தமிழ்ப் 
பற்று வெளிப்படுகிறது. 298 பக்கங்கள் கொண்ட இந்நூலில் 
5000 வடசொற்கட்குமேல் பொருள் கூறப்பட்டுள்ளன. 
சென்னையில் 1997ஆம் ஆண்டில் முதல் பதிப்பாக வெளி 

வந்தது. 

வடசொல் அகரவரிசைச் சுருக்கம் 

தி. நீலாம்பிகை யம்மையாரால் இயற்றப்பட்டதாக மேலே 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வடசொல் தமிழ் அகரவரிசை என்னும் 
அகராதியின் சுருக்கமே இவ்வகராதியாகும். குறிப்பிட்ட சில 

வடசொற்கள் மட்டும் இதில் இடம் பெற்றுள்ளன. இதன் 

இரண்டாம் பதிப்புக்கூட 1998இல் தமிழ்ப் பாதுகாப்புக் கழகத் 
தால் வெளியிடப்பட்டுள்ள து. ‘ 

சொற்பிறப்பு--ஒப்பியல் தமிழ் அகராதி 

, இவ்வகராதி, “கூற Etymological And Comparative - 

Lexicon of the Tamil Language” srar «pscle andl 5 Hed 
பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் ஆசிரியர் :ண இலங்கை 

யில் தலைசிறந்த பேரறிஞரான ஞானப்பிரகாச அடிகளார்- 

(Rev. S. Gnana Prakasar, O.M.L) ஆவர். இதன் அச்சுத் 

தொடக்க ஆண்டு 1988 ஆகும். இவ்வகரா தியின் சிறப்புக்கள் 

சொல்லி முடியா ! 

... சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதியின் 

ஊயி 1லம௦௦ற) சிறப்புக் கூறுகளுள் பல அமைந்திருப்ப
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தோடு;- மேலும் சொற்பிறப்பும் மொழி. ஒப்பியலும் விரிந்த: 

அளவில் கூற்ப்பட்டிருப்பது இவ்வகராதிக்குத் தனிச் சிறப் 

பாகும். அஃதாவது,--தமிழ்ச் சொல்லுக்கு ஆங்கிலச் சொல் 

லாலும் தமிழ்ச் சொல்லாலும் பொருள் கூறப்பட்டிருக்கும் 

இவ்வகரா தியில், எடுத்துக்கொண்ட ஒரு சொல், எந்த வேரி 

_ விருந்து எப்படிப்: பிறந்து உருவாகிறது என்பது ' காட்டப்பட் 

- டிருப்பதோடு, அத்தமிழ்ச் சொல், மற்ற இந்திய மொழிகளிலும் 

ஐரோப்பிய மொழிகளிலும் ஒத்த நிலையில் வழங்கப்படுகிற 

அவ்வம் மொழியுருவங்களும் (Indexes of Words Quoted 

From Indo-European Languages) Gar@éavury@uug), 

இவ்வகராதிக்கு மட்டுமன்றித் தமிழ்மொழிக்கும் மாபெருஞ் 

சிறப்பளிப்பதாயுள்ள து. . , 

ஆம், தமிழுக்குச் சிறப்புதான் ! 'இவ்வகராதியின் ஆசிரி 

* யர் ஞானப்பிரகாச அடிகளார் தமது முன்னுரையில் பின்வருங் 

கருத்துக்களை வெளியிட்டுள்ளார் : ° 

தமிழ்ச் சொற்கள் முதல் முதல் மக்களினத்தில் மொதி 
தோன்றத் தொடங்கிய காலத்தில் எழுந்த சொல்லொலிகளை 

அடிப்படையாகக் கொண்டவை; தமிழ்ச் சொற்களால் உணர்த் 
தப்படுங் கருத்துக்கள், மக்களினத்தின் பொதுப் பண்பைக் 
குறிக்கும் அடிப்படையாகும்; எனவே, கூர்ந்து ஆராயின், 
தமிழ்ச் சொற்களின் . வேரிலிருந்ேததே உலக மொழிகளின். 
சொற்கள் தோன்றிப் பல்வேறு வடிவங்கொண்டன என்பது 
புலப்படும்.'?. *் : ர ரர 

இக்கருத்துப்படத் துணிந்து . எழுதியுள்ளார் அறிஞர் 
ஞானப்பிரகாசர். தமிழ்ச் சொற்களிலிருந்துதான் இந்திய 
மொழிச் சொற்கள் தோன்றின என்பது பரவலான பழங் 

கருத்து. ஆனால், ஐரோப்பிய மொழிச் சொற்களும் தமிழ்ச் 
சொற்களிலிருந்தே தோன்றின என்னும் மாபெருங் கருத்து, 

ஞானப்பிரகாசர் போன்ற ஒரு சிலரால்மட்டும் ஆராய்ந்து 

சொல்லப்பட்ட புது விருந்தாம். a
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இனி, இவ்வகராதியின் சிறப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாக, 

*அகழ்தல்” என்னும் சொல்லுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள விளக்கம் 
வருமாறு 5. 

“அகழ் தல் உவ] 4. v. tr. [From akal,, 2nd. format. 

differentiated ‘into | for greater emphasis: 4௦ widen a hole’ 

cf. al- sisddr Silty; Coda. வியஞ். “உறுதியின் பொருட்டு ழகர 
மாயிற்று.  * ஓட்டையைப் பெரிதாக்கல்: ஆழ்தல் காண்க] 1. To 
60881௦; தோண்டுதல் ; 2. 1௦ 10௦௦1 அடியோடு களைதல் (சத 

சங்கிதை. சிவ. 13. 31.). 

K. agal—Tu. agar, aguru,. agal cf Lat, Allus « deep ; 

high,’ alvus ‘valley’ G. alt. Eng. old..-The Lat alo. Got. 

alan & C...,” ‘ 

உ மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அகராதிப் பகுதியின் முதல். 

பத்தியில், *அகழ்தல்' என்பதற்குச் சொற்பிறப்பும், ஆங்கிலச் 

சொல்லாலும் தமிழ்ச் சொல்லாலும் பொருளும் கூறப்பட்டுள் 

ளன ; இரண்டாம். பத்தியில், கன்னடம், துளு ஆகிய இந்திய 

மொழிகளிலும், இலத்தீன், செர்மனி, ஆங்கிலம், (கிழக்கு 

செர்மனியில் வழங்கிய) கோதீக் ஆகிய ஐரோப்பிய மொழி 

களிலும் அகழ்! என்னும் தமிழ்ச் சொல்லோடு ஒத்துள்ள 

சொல்லுருவங்கள் ஒப்பியல் முறையில் எடுத்துக்காட்டப்பட் 

டுள்ளன. இப்பகுதியின் இடையிடையே:காணப்படும் சுருக்கக் 

குறியீடுகளை, அகராதியின் முகப்பில் தரப்பட்டுள்ள அடை 

யாள விளக்கங்களின். துணைகொண்டு புரிந்துகொள்க ; ஈண்டு 

விரிப்பிற் பெருகும். , 

இப்படியொரு தலைசிறந்த--ஈடு இணையற்ற முயற்சியை 
எட௫த்துக்கொண்ட 'பேரறிஞராகிய ஞானப்பிரகாச. அடிக 

ளார்க்குத் தமிழ் மக்கள் என்ன கைம்மாறு செய்ய முடியும் ! ..
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கலைச் சொல் அகராதி 

ஆங்கிலத்தில் உள்ள கலைச் சொற்களுக்குத் தமிழ்ச் 
சொற்களால் பொருள் கூறும் இவ்வகராதி, திருநெல்வேலி - 

சென்னை மாகாணத் தமிழ்ச் சங்கத்தால் 19988 இல் பதிப்பிக்கப் 
பட்டது. இதில், 1. கணிதம் (Mathematics), 2. பூதரநூல் 

(நரல்), 9. வேதிநூல் (பேரரு), 4 பயிர் நூல் (30௧00), 
5. விலங்கு நூல் (20010ஐ), 6. உடலியலும் நலவழியும் 
(Physiology and Hygiene), 7. yGarerm (Geography), 
8, வரலாறு முதலியன (11161007, etc.), 9. வேளாண்மை 
(Agriculture) ஆகிய ஒன்பது பிரிவுகளின் கீழ், இவ்வொன்பது 
கலைகளைப் பற்றிய ஆங்கிலச் சொற்கள் தமிழ்ச் சொல் விளக்கம் 

பெற்றுள்ளன. தமிழில் ' கலைச் சொற்கள் இல்லையெனும் 
குறையைப் போக்கும் முயற்சிகளுள் இஃதும் ஒன்று ! 

மலாய் ஆசான் 

பல்வேறு தலைப்புக்களின் கீழ்த் தமிழ்ச். சொற்களை அகர 
வரிசையில் நிறுத்தி, அவற்றிற்கு நேரான மலாய் மொழிச் 

சொற்களைத் தமிழ் எழுத்தில் தருவது இந்நூல். இதில் தனிச் 
சொற்களே யன்றி, சொற்றொடர்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. 

இதன் ஆசிரியர், சிங்கப்பூர் கோப்ராள் 8, சதாசிவம் பிள்ளை 
என்பவர். சென்னைப் பதிப்பு. 1998. 

"எதுகை அகராதி 

ஆசிரியர்: ஊத்தங்கரை 7. 18. அப்பாய்: செட்டியார். 
தர்மபுரி. 1988. இந்த அகராதி 1701 பக்கங்கள்: கொண்டது. 
இதில் ஓரெழுத்துச் சொற்கள் முதல் ஆறெழுத்துச் சொற்கள் 
வரை பொருளுடன் இடம் பெற்றுள்ளன. மசி- மாசி, திரடு- 
திருடு என இறுதி எழுத்து ஒத்திருக்கும் சொற்கள் தொடர்ந்து 
தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன. ் us
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உவமை அகரவரிசை 

836 உவமைத் தொடர்களை அகரவரிசையில் தரும் இந் 
நூலைத் தொகுத்தது தமிழ்ப் பாதுகாப்புக் கழகம்." சென்னை. 
1999. : 

கலைச் சொற்கள்-பொதுவியல் 

பல்வகை ஆங்கிலக் கலைச் சொற்களுக்கு நேரான தமிழ்ச் 
சொற்கள் தரப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியர்: சாமி வேலாயுதம் 

பிள்ளை. ஆண்டு: 1940, 

கழகத் தமிழ்க் கையகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழான இக்கையடக்க அகராதியை, சைவ 
சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் 1940 இல் வெளியிட்டது. 
இதன் ஆசிரியர்கள் : சேலை, சகதேவ முதலியார்; காழி. 
சிவ. கண்ணுசாமி பிள்ளை ஆகிய இருவர். 

ஆனந்த விகடன் போட்டி ஆசான் 

ஆன ந் தவிகடன் போட்டியில் விடையாக வந்த சொற்கள் 
அகர வரிசையில் தொகுக்கப் பெற்ற அகராதியே யிது.' 
ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் நேரே அதனதன் போட்டி வாக்கி 
யங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. . எடுத்துக்காட்டு ஒன்று 

வருமாறு: ் 

அகம்--இது பிடித்தவர்கள் பிறர் சொல்வதை அவ்வளவாக 

ல்க்ஷ்யஞ் செய்ய மாட்டார்கள். 

_ இம்மாதிரி போட்டி ஆசான்கள் ஆங்கிலத்தில் உண்டு. 
அதுபோல்வே இஃது ஆக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் போட்டியில் 
கலந்து கொள்வோர்க்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும் 
என்னும் நோக்கத்துடன் இது வெளியிடப்பட்டதாகத் 
தெரிகிறது. இதனை 1940 இல்; சென்னை பி. என். சிம்மம் 

அண்டு கேர். வெளியிட்டது.
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நகர நாட்டாண்மைக் கழக: 
ஆட்சிமுறைச் சொல்லகராதி 

,_ நகர நாட்டாண்மைக் கழக ஆட்சிமுறை பற்றிய ஆங்கிலக். 

கலைச் சொற்கட்கு நேரான தமிழ்ச் சொற்கள் தரப்பட்டுள்ள' 

இவ்வகரா.தி தமிழ்ப் பாதுகாப்புக் கழகத்தால் 1941இல் வெளி 

யிடப்பட்டது. ் ae eS 

ஆட்சிச் சொல் அகரவரிசை 

ஆங்கில ஆட்சிச் சொற்கட்குத் தமிழில் பொருள் கூறும். 

இவ்வகராதியைத் தொகுத்தவர்கள் தமிழ்ப் பாதுகாப்புக் 

கழகத்தார், சென்னை. முதற்பதிப்பு 1941. ஆரும் பதிப்பு , 

1961. 

The Baba’s Pocket Dictionary — 
English -. English - Tamil - 

ஆங்கிலத்திற்கு ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் - பொருள் - 
கூறும் இதன் தொகுப்பாசிரியர் 1]. துரைசாமிப் பிள்ளை... 
சென்னை... 1946. -' ப 

List of Technical and Scientific Terms 
(English & Tamil) 

இந்த அகராதி, நூலில், கணிதம், வணிகம், இயற்கை, 
அறிவியல், பெளதிகம், இரசாயனம், உடவியல், சுகாதாரம், 

வரலாறு, நிலநூல், பொருளியல், நிர்வாகம், அரசியல், 

குடிமை முதலிய பல்வேறு கலைத்துறைகளைச் சேர்ந்த ஆங்கிலக் 
கலைச் சொற்கள் அகரவரிசையில் (&, 8 வரிசை) - அமைக்கப் 

பெற்று: நேரான தமிழ்ச் சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
தலைப்புகப்கேற்பத் - தனித் -தனிச்:. சிறு : வெளியீடுகளாக. 
உள்ளன. இவற்றைத் தமிழ்நாடு அரசு...1947 இல். வெளி. 

யிட்டது. : a
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Srivilli’s English - Tamil Dictionary 

ஆங்கிலத்திற்குத் தந்தன இதன் ஆசிரியர் எஸ். முத்து 
ஐயங்கார். சென்னை. 194 

ரகர--றகர அகராதி 

இது, அரம், மரம் - அறம், மறம் என்பன 'போல ரகர 

இன எழுத்துக்களும் றகர இன எழுத்துக்களும் வந்துள்ள 
தமிழ்ச் சொற்கள் அகர வரிசையில் தொகுக்கப்பட்டுப் பொருள் 
கூறப்பட்டிருக்கும் அகராதீயாகும். எந்த *ர' போடுவது - 
இடையின “ர? போடுவதா - வல்லின *ற* போடுவதா என்ற 
ஜயம் ஏற்படின் இவ்வகராதி துணை செய்யும். வேறு பெரிய 
பொது அகராதியைக் கொண்டும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ; 
ஆனால் அதில் பல பக்கங்களைப் புரட்டவேண்டும் ; இதிலோ 
உடனடியாக எடுத்துவிடலாம். இஃது ஒருவகைப் புது 

முயற்சியே. 

இதன் ஆசிரியர் " புதுவை சுந்தர சண்முகனார். இது 

1948இல் எழுதி முடிக்கப்பட்டு, பாவேந்தர் பாரதிதாசனார் 
அவர்களிடம் கொடுக்கப்பட்டது. 

இலக்கண அகராதி 

இலக்கண நூல்களிலுள்ள இலக்கணக். கலைச்சொற்கள் 

அகர  வரிசைப்படுத்தப்பட்டு, சிறு சிறு கட்டுரைபோல். 

விரிவாக ' விளக்கஞ் செய்யப்பட்டுள்ள இவ்வகராதியின் ஆசி 

ரியர் புதுவை சுந்தர சண்முகனார். இது 1948இல் எழுதப் 

பட்டது. அவ்வாண்டிலேயே சுந்தர சண்முகனாரால் எழுதப் 

பட்டு, புதுவை பைந்தமிழ்ப் . பதிப்பகத்தாரால் வெளியிடப் 
பட்ட தமிழ்த் திருநாள், குழந்தைப் பாட்டு, ஆத்திசூடி 

அமிழ்தம், சிறுவர் செய்யுட் சோலை ஆகிய நூல்களின் 

இறுதி மேலட்டைப் பக்கத்தில் 4 இலக்கண அகராதி'--விரை 

வில். வெளிவரும்-என்று விளம்பரப்படுத்தப்பட்டும்,. இது 

வரை இது வெளியாகும் சூழ்நிலை ஏற்படவேயில்லை.
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தமிழ்--சிங்கள' மா அகராதி 

தமிழுக்குச் சிங்களத்தில் பொருள் கூறும் இதன் 

தொகுப்பாளர் பண்டிட் ஹிஸ்ஸெல்லே தம்மாத்னா தெரோ' 

(Pandit Hisselle . Dhammaratna  Thero) என்பவர். 
இலங்கை. 1948, 

இந்தி---தமிழ் அகராதி 

இந்திச் சொல்லுக்குத் தமிழ்ச் சொல்லால் பொருள் கூறும் 
'இவ்வகராதியை, தட்சிண பாரத இந்தி பிரசார சபையினர் 

வெளியிட்டுள்ளனர். . 

கார்த்திகேயினி புதுமுறை அகராதி 

புதுக்கோட்டை -- இராமச்சந்திரபுரம் -- கார்த்திகேயினி 
பிரசுரத்தாரால் 1949இல் வெளியிடப்பட்ட இப்புதுமுறை' 
அகராதியின் தொகுப்பாசிரியர், முன்னாள் தாய்நாடு” ஆசிரிய 
ராகிய எஸ். நடராசன் என்பவர். இதில், ணுன$ ர-ற; 
ல-ழ-ள-ஆகிய வேறுபாடுடைய எழுத்துக்களாலான சொற்கள் 
அகரவரிசையில் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நிறுத்தப்பட்டுப் பொருள் 

கூறப்பட்டிருப்பது ஒரு புதுமுறையன்றோ ? எடுத்துக் 
காட்டுக்கள் வருமாறு : 

அணல். ... ௨௨ அனல்... oaevee 

அரம். ... .... அறம் .... ... ves 

HES ... ... அகழி... ... அகளி ... 

தமிழ்நாட்டின் வட மாவட்டங்களில் வாழ்வோர்க்கு 
ல-ள என்னும் எழுத்துக்களில் : பிழையேற்படும்; தென் 
“மாவட்டங்களாகிய பாண்டிய நாட்டில் வாழ்வோர்க்கு ல-ழஃஎ 
என்னும் மூன்றும் சிக்கலுக்குரியவை; ஏனெனில், :அவர்கள் 

- வரலைப்பலம், கோலிக்குஞ்சு: என்பனபோல parsons 
லகரமாக ஒலிப்பவர்கள்.. அதனால்தான் இப்புதுமுறை யகரா
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தியில் "ல-ழ-ள என்னும் : மூன்றும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதன் நோக்கம் வட மாவட்டத்தார் சிலர்க்குப் புரியாமற் 
போகலாமாதலின் ஈண்டு விளக்கப்பட்டது. 

லிப்கோ ஆங்கிலம்--ஆங்கிலம்--தமிழகராதி 
- (The Little Lifco Dictionary : English—English—Tamil } 

ஆங்கிலத்துக்கு ஆங்கிலத்தாலும் தமிழாலும் பொருள் 

கூறும் இவ்வகரா தி, *லிப்கோ' (1110௦) எனப்படும் சென்னை 
லிட்டில் பிளவர் கம்பெனியால் 1950 இல் வெளியிடப்பட்டது. 

லிப்கோ -தமிழ்--தமிழ் அகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழான இவ்வகராதியும் (லிப்கோ' நிறு 
வனத்தால் வெளியானது. 

செந்தமிழ் அகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழான இவ்வகராதியின் ஆசிரியர் ந. சி. 
கந்தையா பிள்ளை. ஆண்டு 1950. 

திருக்குறள் அகர வரிசை 

இது, திருக்குறள் முழுவதிலும் உள்ள பெயர்ச்சொல், 

வினைச் சொல், இடைச் சொல், உரிச்: சொல் ஆகிய 

அணைத்துச் சொற்களும் அகர வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ' அகராதி 
யாகும். குறிப்பிட்ட ஒரு சொல் . திருக்குறளில் என்ன 
பொருளில்--என்னென்ன பொருள்களில் எடுத்தாளப்பட் 
டுள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ள உதவும் நோக்கத் 
துடன் இஃது ஆக்கப்பட்டது. இதன் ஆசிரியர் புதுவை 
சுந்தர சண்முகனார். 

1950ஆம் ஆண்டு கோடை விடுமுறையில் தொடங்கப். 
பட்டுத் தொடர்ந்து செய்யப்பட்டு வந்த இவ்வகரா தி, 

சிறப்பான முறையில். *திருக்குறள் சொல்லடைவு” என்னும் 
படைப்பு சாமி. வேலாயுதம் பிள்ளையவர்களால் வெளியிடப்
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பட்டு விட்டதால், ஆசிரியரால் சோர்ந்து கைவிடப்பட்டது. 

வெளிவராமல், : கத்தை. கத்தையாகக் கையெழுத்து வடிவில் 
உள்ள இவ்வகராதியின் :அலங்கோலத்தை' இன்றும் ஆசிரி 

யரிடம் காணலாம், 

... திருக்குறள் அகராதி (கந்தையா) _- 

திருக்குறள். சொற்பொருள் விளக்க அகராதியாகிய 
இது, த. சி. கந்தையா பிள்ளையால் தொகுக்கப்பெற்று வெளி 
வந்துள்ளது. இது சென்னை ஆசிரியர் நூற்பதிப்புக் கழகத் 

.தாரால் 1961இல் வெளியிடப்பட்டது. 

் கம்பர் தமிழ் அகரர்தி 

தமிழுக்குத் தமிழால் பொருள் கூறும் 082: பக்கங்கள் 

கொண்ட இந்தப் பெரிய அகராதி கம்பர் பெயரால் அழைக்கப் 
பட்டுள்ளது. கம்பராமாயணத்திற்கும் இதற்கும் தொடர் 
பில்லை. இதன் தொகுப்பாசிரியர் : " பண்டித வே. இராமச் 

சந்திர சர்மா. வெளியீடு: 8. 5. & 11. ]ரகார. சென்னைப். 
பதிப்பு, 1951. . 

சங்கர் ஆங்கிலம்--ஆங்கிலம்--தமிழகராதி 

The Shankar Dictionary srardu@wb இது, ' ஆங்கிலத் 
துக்கு ஆங்கிலத்தாலும் தமிழாலும் பொருள் கூறுவது. 

ஆசிரியர் A.M.S. ராகவன், நி திங்விட ஆண்டு 1952. ் 

கழக ஆங்கிலத் தமிழ்க் கையகராதி 

ஆங்கிலத்துக்குத் தமிழான : கையடக்கமுள்ள இவ் 
வகராதியின் ஆசியர் கா. அப்பாதுரை பிள்ளை 14.௬, 17, 
அவர்கள். இது, சென்னை சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் 
கழகத்தால் 1952இல் பதிப்பிக்கப்பட்டது.' 

கழகப் பழமொழி அகரவரிசை - 

சைவ சித்தாந்த. நூற்பதிப்புக் கழகத்தால் 1952இல்: 
வெளியிடப்பட்ட இவ்வகரா தியில், 11,065 தமிழ்ப் பழமொழிகள்
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அகரவரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இது நல்ல: முயற்சி. 
பழமொழிகளைப் பற்றி அறிய விரும்புவோர்க்கு இஃது ஒரு 
பெருங்கண்ணாடியாகும். மாதிரிக்காக, இந்நூவிலுள்ள முதல் 
பழமொழியும் இறுதிப் பழமொழியும் வருமாறு : ் 

(1) “அகங்குளிர முகம் மலகும்.” 

(11065) “வேளவின பேர்க்கு முடிவது சுருக்கு,” 

தமிழ்ப் புலவர் அகராதி (கந்தையா) . 

புலவர் அகர வரிசை yf 

இதில், அகத்தியர் முதல் வையாபுரி முதலியார் ஈருகப் 
பல தமிழ்ப் புலவர்களைப் பற்றிய விவரங்கள். கொடுக்கப்பட் 
டுள்ளன. ஆசிரியர் ந. சி. கந்தையா பிள்ளை. காலம் 1952. 

தமிழ் இலக்கிய அகராதி (கந்தையா) 

(இலக்கிய அகர வரிசை) ப 

இதில், அகத்தியம் முதல் வைராக்கிய தீபம் ஈருகப் பல 

தமிழ் இலக்கியங்களைப் பற்றிய விவரங்கள் கொடுக்கப்பட் 

டுள்ளன. : இதன் ஆசிரியரும் ந. சி. கந்தையா பிள்ளையே. 

ஆண்டு 1952. i 

திருக்குறள் சொல்லடைவு ் 

இந்த அரிய படைப்பின் ஆசிரியர் சாமி. வேலாயுதம் 

பிள்ளையவர்கள் ; வெளியீடு மொழியரசிப் பதிப்பகம் ; காலம் 

1952 ஆம் ஆண்டு. 

இவ்வெளியீட்டில், திருக்குறள் முழுவதிலும் உள்ள 
எல்லாச் சொற்களும் அகரவரிசைப்படுத்தப்பட்டு, : திருவள் 

BH. B— 23
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ளுவரால் இன்னின்ன... பொருளில் கையாளப்பட்டுள்ளன 

என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு சொல்லை எடுத்துக் 
கொண்டு, அஃது இத்தனையாவது-இத் தனையாவது குறள்களில் 

வந்துள்ளது எனக் குறள்களின் எண்களையும், அவ்வக் குறள் 
களில் அச்சொல் தரும் பொருள்களையும் ஆசிரியர் வேலாயுதம் 
பிள்ளை அழகாக அறிவித்துள்ளார்... சுருக்கக் குறியீடுகள் 
பலவும் தந்துள்ளார். 

குறிப்பிட்ட ஒரு சொல் உலகப் பெருநூலாகிய திருக் 
குறளில் இருக்கிறதா எனக் கண்டறியவும், அப்படியிருப்பின் 

அது திருவள்ளுவர் காலத்தில் நூல் வழக்கில் இருந்திருக்கிறது 
எனத் தெரிந்து கொள்ளவும், திருக்குறள் ஆட்சியைக் 
கொண்டு அச்சொல்லுக்கு இன்ன - அல்லது - இன்னின்ன 
பொருள் உண்டு என வரையறுக்கவும் இவ்வெளியீடு பெருந் 
துணை புரியும். எனவே, திருக்குறள் ஆராய்ச்சியாளர்க்கும் 

மொழியாராய்ச்சியாளர்க்கும் கால ஆராய்ச்சியாளர்க்கும் ஒரு 
சேரப் பயனளிப்பது இந்நூல் என்று துணிந்து கூறலாம். 

மாதிரிக்காக *அகம்' என்னும் சொல்லுக்குக் கொடுக்கப்பட 
டிருப்பது வருமாறு : 

\, \ 
“sisin (get. Qui. Qu.)=Gpae 277, 298, 708, 787, 

890. [அகப்பட்டி-- ( (தன்னிற்) ) சுருங்கிய பட்டி] (ப. தொ.) 1074, 

[வையகம், வானகம்] (ஒன். இட.) - இடம் 101, 547, 1055.” 

சுருக்கக் குறியீடுகளின் விளக்கங்களை நூலின் முன்னுரை 
யில் கண்டுகொள்க. 

விந்தை - நுண்டொழில் - விஞ்ஞான கலைச்சொல் 
| ஆங்கில - தமிழ் அகராதி 

.... இதன் (சிரியர் : தெல்லியூர் செ, நடராசா அவர்கள். 
கொழும்பு. 1952.
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The Great Lifco Dictionary 

English - English - Tamil + 

லிட்டில் பிளவர் கம்பெனியின் வெளியீடாகிய இது, 
ஆங்கிலத்திற்கு ஆங்கிலத்தாலும் தமிழாலும் பொருள் 
விளக்குவது. சென்னைப் பதிப்பு. முதல் பதிப்பு 1952. பத் 
தாவது பதிப்பு 1967. லிட்டில் பிளவர் கம்பெனியார் வெளி 
யிட்டுள்ள Tiny Dictionary, Little Dictionary என்னும் 
Qrcirg od 955 Great Dictionary Haapd Quflw gy. 

கலைக் களஞ்சியம் 

Tamil Encyclopaedia 

அபிதான சிந்தாமணியை ஒரு சார் சிறு தமிழ்க் கலைக் 
களஞ்சியம் எனலாம். ஆனால், இந்தக் “கலைக் களஞ்சியம்" 

என்னும் படைப்பே, உண்மையில் முழுமை பெற்ற முதல் 
தமிழ்க் கலைக்களஞ்சியம் (18ம்! 100010ற86018) ஆகும். 
அபிதான சிந்தாமணியில், புராண-இதிகாச-காவிய-இலக்கிய£ 
இலக்கண - நூல்கள் சார்பான சில்துறைக் கலைச் செய்திகளே 
ஓர்ளவு விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கலைக் களஞ் 
சியத்திலோ, அபிதான சிந்தாமணியில் உள்ளன போன்ற 
செய்திகளுடன், இக்காலத்திலுள்ள பல்துறைக் கலைச் செய்தி 
களும் மிகவும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. பல்வகைக் கலை 

களைப் பற்றிய அறிவையும் பெற்றுக் கொள்ளத் தக்க களஞ் 
சியமாக இப் படைப்பு இருத்தலின் இது கலைக் களஞ்சியம் 
என்னும் பெயர் பெற்றது. இதனை ஆங்கிலத்தில் என்சை 
கிளோபெடியா' (1£107/010286018) என்பர். 

உலகத்தில் இருந்த - இருக்கிற இன்றியமையாத எந்தப் 
பொருளைப் பற்றியும் - யாரைப் பற்றியும் தகுந்த பட விளக்கங் 

களுடன் தெரிந்து கொள்ள உதவும் கலைக் களஞ்சியங்கள் 

ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு முதலிய ஐரோப்பிய மொழிகளில் விரிவாக 

உள்ளன. அத்தகு அரும் பெரும் படைப்பு தமிழ்மொழியில் 
இல்லாத குறையை இந்தக் கலைக் களஞ்சியம் தோன்றிப்'
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போக்கியது. இத் தமிழ்க் கலைக் களஞ்சியத்தில் . இடம் பெற். 
றுள்ள கலைகளின் பெயர்கள் வருமாறு : 

தமிழ், உயிரியல், தாவரவியல், விலங்கியல், புவியியல்- 

காட்டியல், தத்துவம், சமயம், உளவியல், அறவியல், அளவை 
யியல், ஆங்கிலம், நாடகம், இசை, நடனம், மானிடவியல், 
தொல் பொருளியல், வரலாறு, அரசியல், பொருளியல், பெள 

"திகம், இர்சாயனம், ஓவியம், சிற்பம், கட்டடச் சிற்பம், மொழி 

ரியல், கல்வி, பொறியியல், தொழில் நுட்பவியல், போரியல், 
சுரங்கவியல், சட்டம், பூகோளவியல், மருத்துவம், இரண 
சிகிச்சை, உளவியல், உடலியல், உடல் நலவியல், கால்நடை 
மருத்துவம், சம்சுகிருதம், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், . 

உருது முதலிய மொழிகள், கணிதம், வானவியல், புள்ளியியல், 
விவசாயம் முதலியன. 

மேற் கூறப்பட்டுள்ள தலைப்புக்களின் கீழ் ஆயிரக்கணக் 
கான செய்திகள் அகரவரிசையில் இதில் விளக்கப் 
பெற்றுள்ளன. விளக்கம் என்றால் ஒரு 'வரியிலோ அல்லது ' 
சில வரிகளிலோ அன்று ; மிகவும் நீளமும் அகலமூங் கொண்ட 

தாளில் - பத்தி பத்தியாக-பக்கம் பக்கமாக - கட்டுரை வடிவில் 
விளக்கம் காணப்படுகிறது. சில தலைப்புக்களின் கீழ்க் கொடுக் 
கப்பட்டுள்ள செய்திகளைத் தனித்தனியாக அச்சிட்டால் ஒவ் 
வொன்றும் தனித்தனி நூலாகச் சிறந்து காட்சியளிக்கும். 
கலைக் களஞ்சியத்தின் இன்னுமொரு சிறப்பாவது ; பெரும் 
பாலார் பார்க்காத சில பொருள்களும், பார்க்க முடியாத சில 
பொருள்களும், எழுத்துக்களால் விளக்கிப் புரியவைக்க 
முடியாத சில பொருள்களும் பொருத்தமான படங்களின் துணை 
கொண்டு விளக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகு பயனுள்ள கலைக் 
களஞ்சியம் ஒன்பது தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுத் தனித் 
தனியாக ஒன்பது பெரிய வெளியிடுகளாகப் பதிப்பிக்கப் 
பட்டுள்ளது. இனி இது தோன்றிய வரலாறு வருமாறு : 

சென்னை மாநிலத்தின் முன்னாள் கல்வி யமைச்சர் தி. சு. 
அவினாசிலிங்கம் செட்டியாரவர்களின் முயற்சியால் 1947 ஆம் 
ஆண்டில் “தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம்' என ஒரூ நிறுவனம்
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சென்னையில் தோன்றியது. அன்னாரது விடா முயற்சியாலும் 
பலர் ஈந்த பொருளுதவியாலும் 1947 அக்டோபர் - விசயதசமி 
யன்று தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம் கலைக்களஞ்சிய வேலையைச் 
சென்னைப் பல்கலைக் கழகக் கட்டடத்தில் தொடங்கியது. 
ஆசிரியர் குழுவின் தலைவராக (மின் 130102) ம. ப. பெரிய 
சாமித் தூரன் அமர்த்தப்பட்டார். பல்துறைக் கலைகளில் 
வல்ல டாக்டர். மு. வரதராசனார், பேராசிரியர் தெ. பொ. 
மீனாட்சிசுந்தரனார் முதலிய: பேரறிஞர்கள் பலர் கட்டுரைகள் 
எழுதி வழங்கினர். பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்து வேலை 

நடந்தது. 
பலரது உழைப்பையும் பொருட் செலவையும் பல்லாண்டு 

களையும் விழுங்கிய இக் கலைக் களஞ்சியத்தின் முதல் தொகுதி. 

1954இல் வெளியிடப்பட்டது. அடுத்தடுத்து மற்ற தொகுதி 

களும் வெளியாயின. இறுதி ஒன்பதாம் தொகுதி 1962ஆம் 

ஆண்டு வெளியாகியது. பின்னர், விடுபட்ட செய்திகளைத் 

தொகுத்துப் பத்தாம் தொகுதியாக 1969 இல் வெளியிட்டனர். 

2. கலைக் களஞ்சியம், தனித் தனிச் சொற்கட்குத் தனித் 

தனிச் சொற்களால் பொருள் கூறும் சொல்லகராதி வகை 

யைச் சேர்ந்ததன்று; அன்றுதொட்டு இன்றுவரையான 
உலகப் பொருள்கள் பலவற்றைப் பற்றி விளக்கும் ஒரு 

மாபெருஞ் செல்வக் களஞ்சியமாம். 

சுருக்கத் தமிழ் அகராதி 

001019௦ ஊம் 1ம். என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப் 

படும் இவ்வகராதி தமிழுக்கு ஆங்கிலத்தாலும் தமிழாலும் 

பொருள் கூறுவது. இது, சென்னை-மயிலாப்பூர்-மதராஸ் 

லாஜர்னல் அச்சுக் கூடத்தாரால் 1955இல் வெளியிடப்பட் 

டது. இஃதொன்றும் புதிய அகராதியன்று ; தமிழ் லெக்சி 

கன் (ஹார்! 1,4௦௦) எனப்படும் சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் 

தமிழ்ப் பேரகராதியின் சுருக்கமே யிது. சென்னைப் பல்கலைக் 

கழகத்தின் இசைவு பெற்றே இது சுருக்கமாக வெளியிடப் 

பட்டது. க
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கோனார் தமிழ்க் கையகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழாய்க் கையடக்கமாகவுள்ள இவ்வகராதி 
யின் ஆசிரியர் ஐயன்பெருமாள் கோனார். இது, பழதியப்பா 
பிரதர்சு நிறுவனத்தாரால் 1955இல் வெளியிடப்பட்டது. 

மாடர்ன் ஆங்கில--ஆங்கிலத்---தமிழகராதி 

Modern Srimagal Pocket Dictionary (English—English 
1வாமி) எனப்படும் இவ்வகராதி ஆங்கிலத்துக்கு ஆங்கிலத் 
தாலும் தமிழாலும் பொருள் கூறுவதாகும். இதில் 20,000 
சொற்கட்குமேல் பொருள் கூறப்பட்டுள்ளன. வெளியான 
ஆண்டு 1955. 

தமிழ் இலக்கிய அகராதி (பாலூரார்) 

இது, தமிழ் இலக்கியங்களின் சார்பாகவுள்ள பல்வகைப் 
பெயர்கள் அகரவரிசைப் படுத்தப்பட்டு விவரிக்கப்பட்டுள்ள து. 
இதில், சொல் அகராதி, தொகையகராதி, பிரபந்த அகரா தி, 
நூல் அகராதி, புலவர் அகராதி, பிற்சேர்க்கை என்னும் பிரிவு 
கள் உள்ளன. அதிலும் அததைச் சார்ந்த பெயர்கள் விளக் 
கப்பட்டுள்ளன. பிற்சேர்க்கைப் பிரிவில் இக்காலப் பெரியோர் 
இடம் பெற்றுள்ளனர். இவ்வகராதி, ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு 
சொல்லால் பொருள் கூறுவதன்று ; பத்தி பத்தியாகப் பல 
வாக்கியங்களால் விளக்கந் தருவது. 

இதன் ஆசிரியர்: வித்துவான், பாலூர் கண்ணப்ப 
மூதலியாரவர்கள். வெளியீடு: சென்னை சென்ட்ரல் புக் டிப்போ. 
ஆண்டு 19057. 

ஸ்ரீமகள் தமிழ் அகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழான இதனைத் தொகுத்தவர் ஈக்காடு 
சபாபதி முதலியார், ஸ்ரீமகள் கம்பெனி, சென்னை. இரண் 
டாம் பதிப்பு 1957.
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பாட்டும் தொகையும் 

பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை எனப்படும் பதினெண் 

மேற்தணக்குச் சங்க இலக்கியங்கள் சார்பானது இந்த 
அகராதி. இதில் புலவர்கள் அகராதி, பாடப்பட்டோர் பெயர் 
வரிசை, சொல் தொடர் விளக்கம், கதைகளும் வரலாற்றுக் 

குறிப்புக்களும், பழக்க வழக்கங்கள், கட்டுரைத் தொடர்கள் 
(சுவைப் பகுதிகள்)) உவமைகள், வருணனைகள் ஆகியவை 
இடம் பெற்றுள்ளன. சில பகுதிகளில் பாட்டு எண்கள் தரப் 
பட்டுள்ளன. சில பகுதிகட்குப் பொருள் விளக்கம் உள்ளது. 
மர்ரே அண்டு கம்பெனியின் பதிப்பு--ஆசிரியக் குழுவினரால் 
வெளியிடப் பெற்றது. சென்னை. 1998, 

ஆசிரியர் கல்லூரிகளுக்குத் தமிழ்க் கலைச் சொற்கள் 

இதன் ஆசிரியர் நெ. து. சுந்தரவடிவேலு அவர்கள். 
வெளியீடு: சென்னை மாகாணத் தமிழ்ச் சங்கம், திருநெல் 

வேலி. பதிப்பு: சீவைகுண்டம். 1958. இந்தூலில், ஆசிரி 
யர் கல்லூரிகட்குப் பயன்படும் பயிற்றுமுறை (போ தனாமுறை) 
தொடர்பான ஆங்கிலக் கலைச் சொற்களை அகரவரிசையில் 
(Alphabetic order) An sh gaunDne Carrer siflpe 
சொற் பொருளை அளித்துள்ளார் ஆசிரியர். தமிழில் கல்வி 

பயிற்றுவதற்குத் துணைபுரியும் பயனுடைய நூல் இது. ் 

தமிழ்ப் புலவர் அகரவரிசை (கழகம்) 

இவ்வகராதியில், அகத்தியப்ப முதலியார் முதல் வைத்திய 
விங்கப் பிள்ளையீறாக 1895 தமிழ்ப் புலவர்கள் அகரவரிசைப் 
படுத்தப்பட்டு விவரங் கொடுக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இஃது ஆறு 

பாகங்களாகப் பிரித்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் 

"ஆசிரியர்: சு. ௮. இராமசாமிப் புலவர். வெளியீடு: சைவ 
சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம். காலம் : 1959--1960ஆம் 

ஆண்டுகள்.
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காலக் குறிப்பு அகராதி 

Dictionary of Dates And Events 

பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த இன்றியமையாத மாந் 

தர்கள், இடங்கள், நூல்கள், கண்டுபிடிப்புக்கள், நிகழ்ச்சிகள் 

முதவியவை அகரவரிசைப் படுத்தப்பட்டு, வாழ்ந்த காலம், 

சிறப்புற்றிருந்த காலம், எழுதப்பெற்ற காலம், கண்டுபிடிக்கப் 

பட்ட காலம், நிகழ்ந்த காலம் முதலிய கால--ஆண்டுகள் 

முறையே தரப்பெற்றுள்ள இந்த அரிய அகராதி, ஆராய்ச்சி 

யாளர்க்குப் பெருந் துணைபுரியும் ஒரு சிறந்த கருவி நூலாகும். 

இதன் ஆசிரியர்: ந. சி. கந்தையா பிள்ளை. வெளியீடு : 
ஆசிரியர் நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை. 1960. 

, தமிழ் ருஷ்ய அசராதி 

இது, தமிழ்ச் சொல்லுக்கு ருஷ்ய மொழிச் சொல்லால் 

பொருள் கூறும் அகராதியாகும். இதன் ஆசிரியர்கள்: 
௮. மொ. பியாதிகோர்ஸ்கி, லெ. கே. ரூதின் ஆகியோராவர். 
இதில் 98,000 சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இது 1960ஆம் 

ஆண்டு. மாஸ்கோவில் அச்சிடப்பெற்றது. 

கலைச் சொல்லகராதி 

அரசியல்--பொதுத்துறை ஆட்சி இயல் 

ஆங்கிலம் -- தமிழ் 

.... அரசியல், பொதுத்துறை ஆட்சி இயல் ஆகியவை பற்றிய 
ஆங்கிலக் கலைச் சொற்களுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொற்களைத் 

தரும் இதனை, தமிழ்நாடு அரசு 1960இல் வெளியிட்டது. 
தயாரிப்பு: கல்லூரித் தமிழ்க் குழு.
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சிலேடை யகரவரிசை 

சிலேடை என்றுல் இருபொருள். இவ்வகராதியில், இரு 
பொருள் தரும் தொடர்கள் பல, அகரவரிசையில் அடுக்கப் 
பட்டு இரு இரு பொருள்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. முப் 
பொருள் நாற்பொருட் சிலேடைச் சொற்களும் உள்ளன. 
இஃதும் ஒரு வகைப் புது முயற்சியே. இதன் ஆசிரியர் : சு. அ, 
இராமசாமிப் புலவர்; வெளியீடு: சைவ சித்தாந்த நூற் 
பதிப்புக் கழகம்; ஆண்டு : 1960. 

மாதிரிக்காக, இவ்வகராதியிலுள்ள முதல் தொடருக்கும் 

இறுதித் தொடருக்கும் கூறப்பட்டுள்ள இரு பொருள்கள் 
வருமாறு? 

முதல் தொடர்: 

அகங்கார நந்த: அகங்காரம் நந்த - ஆணவமானது 

கெட: 

உ அகம் கார் அநந்த- உடல் கருமையாகப் பெற்ற 

திருமாலே. 

இறுதித் தொடர் : 
வையம் பொருவா: வையம் பொருவா-பூமி ஒப்பாகாத 7 

வை அம்பு ஒருவா கூரிய அம்பு நீங்காத. 

இந்த அகராதியைப் பயில்பவர்கள், திரிபும் யமகமுமாக 
உள்ள' கடினமான செய்யுட்களை எளிதில் பிரித்துப் பொருள் 
காணும் ஆற்றலைப் பெறுவர். மேலுங் கழகத்தார் 692 மேற் 

கோள் விளக்கக் கதை அகரவரிசை, கழகத் தமிழ் அகராதி 

(பெரியது), தொகையகராதி ஆகியவைகளையும் வெளியிட் 

டுள்ளனர். 

இப்படியாகப் புதுப்புது முறையில் பயனுள்ள பல்வகை 

அகராதிகளை வெளியிட்டுவரும் சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் 
கழகத்தினர் மிகவும் பாராட்டற்பாலர்.
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தமிழ் ஆட்சிச் சொற்கள் 

(அகராதியும்--விளக்கமும்) 

. தமிழ் மொழியால் ஆட்சி நடத்துவதற்குத் தமிழில் புதுக் 
கலைச் சொற்கள் வேண்டுமல்லவா ? அதற்கு உதவும் வகை 
யில், அகரவரிசையில் ஆங்கிலச் சொற்கட்கு நேரான தமிழ்ச் 
சொற்கள் இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பிற்பகுதியில் 
போதிய விளக்கங்களும் தரப்பட்டுள்ளன. இவ்வகராதியின் 
ஆசிரியர்: கீ. இராமலிங்கனார் ; வெளியீடு: மதுரை விசா 

லாட்சி பதிப்பகம் ற; ஆண்டு : 1960, 

A Dravidian Etymological Dictionary 

இந்த அகராதி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் முதலிய 
பத்தொன்பது திராவிட இன மொழிகளில் உள்ள ஒத்த உருவ 
முடைய சொற்கள் சிலவற்றை ரோமன் (ஆங்கில) எழுத்தால் 
எழுதி, அவற்றிற்கு ஆங்கிலத்தில் பொருள் கூறப்பட்டிருப்ப 
தாகும். இந்த அகராதியில் திராவிட மொழிகளுக்குள் தமிழே 
முதன்மை பெற்றிருக்கிறது. முதலில் ஒரு தமிழ்ச் சொல் 
திறுத்தப்பட்டுப் பொருள் கூறப்பட்டுள்ளது; அதனையடுத்து 
அதே பத்தியில் அந்தத் தமிழ்ச் சொல்லோடு ஏறக்குறைய 
ஒத்த தோற்றமுடைய வேறு சில திராவிட மொழிகளின் 
சொற்கள் நிறுத்தப்பட்டுப் பொருள் கூறப்பட்டுள்ளன. சில 

சொற்கட்குப் பொருள் கூறுமிடத்து, திராவிட மொழிகளி 
லுள்ள ஒத்த உருவமுடைய சொற்களே யன்றி, திராவிட 
மொழிகளிலிருந்து இந்தோ - ஆரியன் மொழிகளிலும் ஐரோம் 
பிய மொழிகளிலும் சென்று கலந்துள்ள சில சொற்களும் 
உடன் கொடுக்கப்பட்டுப் பொருள் கூறப்பட்டுள்ளன. 

இத்த அகராதியில் சொல் விளக்கம் செய்யப் பெற்றுள்ள 
திராவிட மொழிகளின் பெயர்கள் வருமாறு :
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்.. gp (Tamil) 12. at_ur (Gadba) 

2. w&vwrerts (Malayalam). [ஒல்லாரி-011211] 

3. கோடம் (6௦15) [=r gyt-Salur] 

4. தூதம் (1௦08 18. கோத்த (மேம்) 

5. கன்னடம் (காக்க) 14. கோண்டா (0), 

[படகம்-18௨0௨28] 15. கூ (Kui) 

16. கூய் (௩ல்) 

6. @t@ (Kodagu) [ஃபிட்செரால்டு-- 

7... துளு (1ய/ம) Fitzgerald 
8. தெலுங்கு (1212) [ஸ்குல்சா-5041128] 

9. கொலாமி (6012ம்) 17. @& (Kurukh) 
10. தாய்க்கி (148/1) 18, மால்டோ (48/10) 

11, ut (Parji) 19. Grr@ui (Brahui) 

இதந்த அகராதியில் சொல் விளக்கம் செய்யப்பெற்றுள்ள। 

பதினைந்து இந்தோ - ஆரியன் மொழிகளின் பெயர்கள் 

வருமாறு : 

1. ee 45 (Sanskrit) 9. குசராத்தி (பெய்கக!1) 

2. wed (Pali) ’ 10. amev9 (Halbi) 

9. பிராகிருதம் (1௨1 11. கொங்காணி (800880) 

4. நேபாளி (118011) 12. @uwrGarsir (Kumaon). 

5. wrrgss (Marathi) 13. ஒரியி (ரெ) 

6. இந்தி (111001) 14, &5# (Sindhi) 

7.  அஸ்ஸாமி (&552100656) 15. சிங்களம் (5102141050) 

8, வங்காளம் (8814) 

இத்த அகராதியில் இடம் பெற்றுள்ள மற்ற மொழிகள் 

வருமாறு :
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1. அரபு மொழி (Arabic) 4, கிரிக் (0706) 

உ. பாரசீகம் (காட் 5, இலத்தீன் (18110) 

9. பலுச்சி (281001) 6. ஆங்கிலம் (ஹிஸ்) 

தமிழ்ச் சொற்களும், தமிழிலிருந்து பிரிந்த தென்னிந்திய 
மொழிச் சொற்களும், தமிழோடு தொடர்புடைய மற்ற மற்ற 
திராவிட மொழிச் சொற்களும், தமிழிலிருந்து சென்று கலந்த 

வடமொழிச் சொற்களும் வட இந்திய மொழிச் சொற்களும், 

சிங்களம், நேபாளம், அரபு, பாரசீகம் முதலிய ஆசிய மொழிச் 

சொற்களும், கிரீக், இலத்தீன், ஆங்கிலம் போன்ற ஐரோப்பிய 

'மொழிச் சொற்களும் இன்ன பிறவும் இடம் பெற்றுள்ள இந்த 
அகராதி உண்மையிலேயே ஓர் அரும் பெரும் படைப்பே யாகு 

மன்றோ? : - 

இப்படி ஓர் அகராதி படைக்கவேண்டுமெனில் எத்தனை 
“மொழியறிவு வேண்டும்! ஆம்! அத்தனை மொழியறிவும் பெற்ற 
பேராசிரியர்கள் இருவர் இணைந்து இந்த அகராதியை ஆக்கி 

யுள்ளனர். அவர்களுள் ஒருவர், ஆக்சுபோர்டு பல்கலைக் கழகப் 
(University of oxford) Gusrfflwr gq. utGrr (T. Burrow) 
என்பவர் ; மற்றவர், கலிபோர்னியா பல்கலைக் கழகப் (பய0127- 
‘sity of California) GugrAfus எம். பி. எமினோ (14. B. 

Emeneau) என்பவராவர். இவர்தம் அரிய அயரா முயற்சியின் 
உருவமாகிய இவ்வகராதியால், தமிழ் மொழி அனை த்துலகினும் 
பரந்துபட்டுள்ள பெருமை புலனாகிற தன்றோ? அயல் நாட்டு 
வெள்ளையர்களாகிய இப்பேராசிரியப் பெருமக்கள் . இருவரும் 
நம்நாட்டு மொழிகளைப் பற்றி இவ்வளவு அறிந்திருப்பதை 
எண்ணுங்கால், நம் நாட்டில் படித்தவர்கள் எனப்படுபவர் 

-களுட் பெரும்பாலோர் தமது தாய்மொழியைப் பற்றிக்கூட ' 

ஒன்றும் அறியா திருப்பது வருத்தப்படத் தக்கது மட்டுமன்றி 
'வெட்கப்படத் தக்கது மாகுமன்றோ ? 

உயரிய உழைப்பின் உருவமாகிய இவ்வகராதியில் 
மொத்தம் 4572 சொற்கள் பொருள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. மிக 
மிக நீளமும் அகலமுங் கொண்ட 610 பக்கங்களையுடைய இந்த
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வெளியீட்டின் விலையோ நூறு ரூபாய் எண்பது காசு (ரூ. 100- 
80) ஆகும். இந்நூல், இங்கிலாந்து நாட்டில் ஆக்சுபோர்டு: 

நகரில் 1961ஆம் ஆண்டில் அச்சிடப் பெற்றது. 

புகழ்ச்சிக்குரிய இவ்வகராதியின் மாதிரிச் சுவைக்காக,. 
இதன் தொடக்கத்திலும் இடையிலும் கடையிலும் உள்ள- 
மூன்று சொற்களின் பொருள் விளக்கங்களை இங்கே காண்பாம்.. 

... முதலாவது *௮' என்னும் எழுத்தைப் பற்றிய விளக்க. 
மாதலின் அதனை விடுத்து, இரண்டாவதாகிய * அஃகு £ 
என்னுஞ் சொல்லின் பொருள் வீளக்கங் காண்பாம் : * 

‘Ta. akku (akki—) to be reduced, shrink, be dejected;. 
become closed (asa flower);? alku (alki-) to shrink, dimi- 

nish, lessen; alkal deficiency, poverty. ka. akkudisu to be- 

come small, wame. 

மேலே, 78. என்பது வார் - தமிழ்; 8௧. என்பது; 

றாக - கன்னடம். மற்றும் மேலுள்ளவற்றுள் சாம் 

வெழுத்தில் உள்ளவை தமிழ்ச் சொற்களும் கன்னடச் சொல்லு- 

மாகும். மற்றவை ஆங்கிலப் பொருள் விளக்கம், பின் வருவன 

வற்றிற்கும் இவ்வாறே கொள்க. இனி, அகராதியின் 

இடையில் 2818ஆம் சொல்லாக உள்ள * தெப்பம் ' என்னும். 

சொல்லின் பொருள் விளக்கம் வருமாறு ; 

Ta. ieppam, teppal raft, float. ka. teppa id. Tu. teppa id. 

Te. teppa, tepaid., catamaran. ef. Skt. tarpa-, talpa-, Pkt.. 

tappa—. Mar. tapha, tarapha. cf. Periplus Tpaxy 7a Ya. 

மேலே, Ta. ersrug) Tamil=gifp; ௩௨. என்பது: 

ஊக்க கன்னடம்; Tu. sreérug) Tulu= sqm; Te. ertrugp 

Telugu=@sayu@; Skt. orerug, Sansktit=sbsd@ ab + 

11. என்பது மாவி! பிராகிருதம் ;' Mar. ereirugy Marathi = 

மராத்தி. இறுதியில் உள்ள 12407௨ என்பது கிரீக் மொழிச் 

சொல்லாகும். இந்தப் பகுதியைக் காணுங்கால், தெப்பம்
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ன்னும் தமிழ்ச்சொல், தென்னிந்தியத் திராவிட மொழிகளில் 
அளடுருவி நிற்பதன்றி, வட இந்திய மொழிகளிலும் ஐரோப்பிய 
மொழிகளிலுங் கூடச் சென்று கலந்துள்ளமை புலனாகுமே ! 
இனி, அகராதியின் இறுதிச் சொல்லாக அஃதாவது 4572 ஆம் 
'சொல்லாக உள்ள * வையம் ? என்னும் சொல்லின் பொருள் 
.விளக்கம்.வருமாறு : 

Ta. Vaiyam earth ; vaiy-akamid., world. Ma. vayyam, 

vaiyakam id. 

மேலே, 18, என்பது 1ம்! தமிழ்; 148. என்பது 
Malayalam ௮ மலையாளம். 

மொத்தத்தில், இந்த அகராதியினால் தமிழ்மொழியின் 
பரந்துபட்ட பான்மையும் ஆட்சியும் மாட்சியும் குன்றின்மே 

அட்ட விளக்கென விளங்குவதால், இந்த அகராதியை ஆக்கிய 

பேராசிரியர்கள் இருவர்க்கும் தமிழ்மக்கள் மிகவும் நன்றி 
செலுத்தக் கடமைப் பட்டவராவர். 

திவ்யப் பிரபந்த அகராதி 

திவ்யப் பிரபந்தம், பீரபந்த வியாக்கியானம் ஆகியவற்றி 
(லுள்ள அரிய சொற்கள் பொருளுடன் அகரவரிசையில் அமைக் 
கப் பெற்றுள்ளது இது. பதிப்பாசிரியர் : திருமலை நல்லான் 
இராமகிருஷ்ணையங்கார். வெளியீடு: அரசாங்க்க் கிழைக் 
NE MEGQUEPS HF Goulgy MHpovaeb( Government Oriental 
Manuscripts Library). சென்னை, 1961. 

ஆட்சிச் சொல் லகராதி 

Glossary of Administrative Terms (English - Tamil) 
அனப்படும் இவ்வகரா தியில் ஆங்கிலத்தில் உள்ள கலைச் 
சொற்கள் பலவற்றிற்கு நேரான தமிழ்ச் சொற்கள் கொடுக்கப் 
பட்டுள்ளன. சென்னை அரசினர் அச்சுக்கூடக் கண்காணிப்
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யாளரால் அச்சிடப்பட்ட இவ்வகராதி வெளியான் ஆண்டு, 
நூலின் எந்த இடத்திலும் கண்களுக்குப் புலப்படவேயில்லை. 

கழகச் சிற்றகராதி 

ஆங்கிலம்-தமிழ் 

பொடிமட்டை யளவில் 5523 பக்கங்கள் கொண்டுள்ள 
இதனைக் கழக அகராதிக் குழுவினர் தொகுத்துள்ளனர். கழக 
வெளியீடு. சென்னை. 1962, © 

மலாய்--தமிழ்--கையகராதி 

மலாய் சொற்கட்குத் தமிழ்ப் பொருள் கூறும் இதன் 

ஆசிரியர் 14. ஆரோக்கியசாமி, சென்னை. 1962. 

சம்சுகிருதம்--தமிழ் அகராதி 

சம்சுகிருத எழுத்தால் எழுதப்பட்ட சம்சுகிருதச் சொற்: 
களுக்குத் தமிழ்ச் சொல்லால் பொருள் கூறும் அகராதி யிது. 

தொகுத்தவர் : பாபநாசம் - சிவன் அவர்கள். ஆண்டு : 1902. 

பல்பொருள் ஆங்கிலத் தமிழ் வரிசை 

பல்துறைப் பொருள் பற்றிய ஆங்கிலச் சொற்கட்குத்' 
தமிழ்ச் சொற்களால் பொருள் கூறுவது இது. தொகுப்பாசிரி 

யர்கள்: மு. சதாசிவம், : சி. சிவராமலிங்கம் ஆகிய அறிஞர் 

இருவர். வெளியீடு: சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம். 

ஆண்டு 1962. 

Index of Puranaanuuru 

ஆசிரியர் : டாக்டர் வி. ஐ. சுப்பிரமணியம் அவர்கள். 

கேரளப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு. நாகர்கோயில்-கோட்டாறு 

பதிப்பு, 1962. புறநானூற்றுச் சொற்களை அகரவரிசையில் 

நிறுத்தி, தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் விளக்கம் செய்து, 

இலக்கணக் குறிப்பு முதலிய சிறப்புக்களையும் அமைத்துப் 

படைத்துள்ள இந்த நூலை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும்.
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நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்த அகராதி 

ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்களின் தொகுப்பாகிய 

நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தத்திலுள்ள இன்றியமையாச் 
சொற்கள் அகரவரிசையில் பொருள் கூறப் பட்டிருப்பது இவ் 

வகராதி. அஃகம்” என்பது முதல் “வையம்' என்பது ஈருகப் 

பல சொற்கள் இதில் இடம் பெற்றுள்ளன. இதன் தொகுப் 
பாசிரியர்: சீரங்கம் தேவத்தானப் பத்திரிகை ஆசிரியராகிய 
பார்த்தசாரதி ஐயங்கார். 'ஆண்டு :1968. ் 

ஆங்கிலம்--தமிழ்ச் சொற்களஞ்சியம் 

English_—_Tamil—Dictionary 

தமிழ்ச் சொல்லுக்கு ஆங்கிலச் சொல்லாலும் தமிழ்ச் 
சொல்லாலும் பொருள்கூறும் தமிழ் லெக்சிகன்” என்னும் 
பேரகராதியைப் படைத்த சென்னைப் பல்கலைக் கழகமே, இந்த 

ஆங்கிலம்--தமிழ்ச் சொற் களஞ்சியத்தையும் உருவாக்கியது. 
ஆங்கிலச் சொற்கட்கும் பெருவழக்கிலுள்ள சொற்றொடர் 
கட்கும் இயன்றவரை தூய தமிழ்ச் சொற்களாலும் தொடர் 
களாலும் பொருள் கூறுகிறது இவ்வகராதி, ஆங்கிலச் சொற் 

கட்கு நேரான நல்ல தமிழ்ச் சொற்களைத் தந்திருப்பது இதன் 
தனிச் சிறப்பாகும். 

இப்படியொரு சிறந்த அகராதி படைக்க வேண்டுமென்று 

சென்னைப் பல்கலைக் கழக *சிண்டிகேட்' அவையானது, 1955 

அக்டோபர் 27 ஆம் நாள் கூட்டத்தில் தீர்மானித்தது. இதற் 
காகச் சூழ்வினைக் (ஆலோசனைக்) குழுவும் ஆசிரியர் குழுவும் 
ஏற்படுத்தப்பட்டன. ஆசிரியர் குழுவின் தலைவராக திரு, 

௮. சிதம்பாநாதச் செட்டியார் அமர்த்தப்பட்டார், 1959 
மார்ச்சு 16 ஆம் நாள் வேலை தொடங்கப் பெற்றது. 

இவ்வகராதி மூன்று பெரும் பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட் 
டுள்ளது. முதல் பாகம் 1963 இலும், இரண்டாம் பாகம் 1904 
இலும் வெளியிடப்பட்டன. மூன்றாம் பாகம் 1965 இல் முடி 
வடைந்தது.
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தலைசிறந்த தமிழ்ப் பேரறிஞருள் ஒருவரான டாக்டர். 
௮. சிதம்பரநாதச் செட்டியாரைத் தலைமைப் பதிப்பாசிரியராக்க 
கொண்ட பயன் மிக்க: இவ்வகராதியின் மாதிரிக்காக, ‘arch’ 
என்னும் ஆங்கிலச் சொல், பெயர்ச் சொல்லாகவும் (N=.noun), 
குறிப்புப் பெயரெச்சமாகவும் (௨--801601446), வினைச் சொல் 
லாகவும் (400) நின்று தரும் பொருள்கள் முறையே 
வருமாறு : 

arch, n. மேல் வளைவு, வில் வளைவு, கவான், பாலம் 

தளம் முதலியவற்றைத் தாங்கும் வளைவுக் கட்டுக் கோப்பு; 
வில் வளைவைப் போன்ற வடிவமுள்ள பொருள் ; வில் வளைவான 
கூரை ; மேலே கவான்' அமைந்த நடை வழி; 8. முதன்மை 
யான, விளங்கித் தோன்றுகிற ; தத்திரமுள்ள ; சதுரப் 
பாடுடைய ; வேடிக்கைக்காகக் குறும்பு செய்கிற; 1. வில் 
வளைவு அமை ; கவான் ஆக்கு ; மேல் வளைவு கட்டு ; கரைக்குக் 
கரை கவான் நீட்டிக் கட்டு; வில் போல் வளை. 

ன் மேற்கோள் விளக்கக்கதை அகரவரிசை 

ஆசிரியர் : சு. ௮. இராமசாமிப் புலவர். கழக வெளியீடு. 
சென்னை. 1969. இந்நூலில், (அகத்தியர் கதை' முதலாக 

1விநாயகர் திருமண ஓலை எழுதிய கதை' ஈறாக மொத்தம் 1255 
கதைகள் அகரவரிசையில் சுருங்கக் கூறப்பட்டுள்ளன. எழுத் 
தாளர்க்கும் சொற்பொழிவாளர்க்கும் பாடங் கற்பிக்கும் 
ஆசிரியர்கட்கும் ஆராய்ச்சியாளர்க்கும் மேற்கோள் விளக்கத் 
திற்கு இந்தக் கதை அகரவரிசை நூல் பெரிதும் பயன்படும்: 

தேவார ஒளிநெறிகள் 

இதன் ஆசிரியர் : தணிகைமணி வ. சு. செங்கல்வராய 
பிள்ளையவர்கள். அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர் ஆகிய மூவர் 
தேவாரங்களிலுள்ள பல்வேறு அரிய பெரிய செய்திகளைப். 
பல்வேறு தலைப்புக்களின் கீழ் அகரவரிசையில் sO See 
ஆசிரியர். இவை கழக வெளியீடுகளாகும். ழ் 

த. HM. &.— 24
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அப்பர் தேவார ஒளிநெறி 

அப்பர் தேவார ஒளிநெறி இரண்டு தொகுதிகளாக 
அச்சிடப்பட்டுள்ளது. முதல் தொகுதி 1960. இரண்டாம் 

தொகுதி 1962. ் 

சம்பந்தர் தேவார ஒளிநெறி 

சம்பந்தர் தேவார ஒளிதநெறி மூன்று தொகுதிகள் 
கொண்டது. முதல் தொகுதியின் முதல் பதிப்பு 1946; 
இரண்டாம் பதிப்பு 1963. இரண்டாம் தொகுதியின் முதல் 
பதிப்பு 1950) இரண்டாம் பதிப்பு 1968. மூன்றாம் தொகுதி 

யின் முதல் பதிபபு 1954 ; இரண்டாம் பதிப்பு 1908. 

சுந்தரர் தேவார ஒளிகநெறி 

ஒரு தொகுதியாக உள்ள சுந்தரர் தேவார ஒளிநெநெறி 

13903 இல் முதல் பதிப்பாக வெளிவந்துள்ள து, 

மாணவர்க்கு உதவும் 

ஆங்கிலம்-தமிழ் அகராதி 

ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு ஆங்கிலச் சொல்லாலும் தமிழ்ச் 
சொல்லாலும் பொருள் கூறும் இவ்வகரா தியின் ஆசிரியர்கள் 

ரெவரெண்டு. அருள் தங்கையா, திரு. கே எஸ். சாமிநாதன் 
ஆகியோர் ஆவர். இதில் 5000 சொற்கள் அடங்கியுள்ளன. 

காலம் : 1964. . 

அடுக்குமொழி யகராதி 

படிப்பதற்கும் கேட்பதற்கும்: இன்பம் தரும் நாலாயிரம் 
அடுக்கு மொழிகள் கொண்டது இத்நூல். ஆசிரியர் திரு. 

மூ. சதாசிவம், 14. க. அவர்கள். சென்னை பாரி நிலைய 
வெளியீடு, 1964.
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சிறிய கழகத் தமிழ் அகராதி 

சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகப் புலவர் குழுவினர் 
தொகுத்தது. கழக வெளியீடு. சென்னை. முதல் பதிப்பு: 19064. 

பெரிய கழகத் தமிழ் அகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழான இது, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் 
கழகத்தின் தமிழ் அகராதிகட்குள் பெரியது. 880 பக்கம் 
கொண்டது. இதனைத் தொகுத்த கழகப் புலவர் குழுவினருள் 
& ௮. இராமசாமிப் புலவருக்குப் பெரும் பங்கு உண்டு. 

சென்னைப்பதிப்பு. முதல் பதிப்பு: 1964; இரண்டாம் பதிப்பு1969. 

இந்தி--மராத்தி--தெலுங்கு--தமிழ் அகராதி 

மேலுள்ள வரிசையில் முறையே சொற்கள் கொடுக்கப் 
பட்டுள்ள இந்த அகராதி, மிகவும் இன்றியமையா த சில சொற் 

களைக் கொண்ட ஒரு சிறு வெளியீடாகும். சென்னைப் பதிப்பு. 

1964. 

தி எலிட் ஆங்கில--ஆங்கிலத் தமிழ் அகராதி 

The Elite English—English—Tamil Dictionary 

என்னும் பெயருடைய இது, ஆங்கிலத்திற்கு ஆங்கிலத்திலும் 

தமிழிலும் பொருள் கூறும் அகராதியாகும். . ் 

“ரஷ்ய தமிழ் அகராதி 

இது, ருஷ்யச் சொல்லுக்குத் தமிழ்ச் சொல்லால் பொருள் 

கூறுவது. ஆசிரியர்கள்: மி. ஸெ. அந்திரோனவ் பி. எச்.டி., 

௮. ஷ. இப்ரஹீமவ், நீ: தி. யுகானவா ஆகிய மூவர். 24,000 

சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ள 'இவ்வகரா தி, மாஸ்கோவில் 

1965ஆம் ஆண்டு அச்சிடப்பெற்றது.
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எதிர்ப்பத அகராதி 

இந்நூலில் ஏறக்குறைய ஏழாயிரம் சொற்களுக்கு எதிர்ச் 

சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியர் மு. சதாசிவம், 
பாரி நிலைய வெளியீடு. 1965. 

Descriptive Grammar of 

CILAPPATHIKAARAM 

சிரியர்: டாக்டர் ௪. வே. சுப்பிரமணியம் அவர்கள். 

திருநெல்வேலிப் பதிப்பு. 1965. சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள 
சொற்களை அகரவரிசைப் படுத்தி, தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் 
பொருள் எழுதி, இலக்கணக் குறிப்பு முதலிய சிறப்புக்களும் 
அமைத்து உருவாக்கப் பெற்றுள்ள பயனுள்ள நூல் இது. 

Supplementary Glossary of Special Terms 
English—Tamil 

சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி 

இந்தத் தலைப்பின் கீழ், பல்வேறு துறைகள் பற்றிய 
ஆங்கிலச் சிறப்புச் சொற்களின் தமிழ் விளக்கத்தைக் 
காணலாம். வெளியீடு: தமிழ்நாடு அரசாங்கம், 

தாவரநூல், இரசாயன நூல், ஆட்சித்துறை, வேளாண் 

மைத்துறை, பால்பண்ணைத்துறை, தொழிலாளர்துறை, மீன் 

துறை, இந்து சமய அறநிலையத் துறை, போக்குவரவுத்துறை, 
நிலஅளவை பதிவேடுகள்துறை, பத்திரப் பதிவுத்துறை, சீர் 
திருத்தப் பள்ளி கண்காணிப்புத்துறை. முதலியவை பற்றியன 
1963 இலும், கால்நடைத்துறை பற்றியது 1961 இலும், 

வனத்துறை, துறைமுகத் துறை, புள்ளி விவரத்துறை, கூட்டுற 
வுத்துறை, எடை அளவுத்துறை, காவல்துறை ஆகியவை 
பற்றியன 1962 இலும், சின்கானாத்துறை (Cinchona) 
1964இலும், மின் ஆய்வாளர் அலுவலகத்துறை 1906 இலும் 
அச்சிடப்பட்டன.
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லிப்கோ 
தமிழ் -- தமிழ்--ஆங்கில அகராதி 

1968 விட்டில் பிளவர் கம்பெனியார் தொகுத்தது. சென்னை. 

ஒலிக்குறிப்பு அகராதி 

இந்நூலின் ஆசிரியர் மு. சதாசிவம். பேச்சு வழக்கிலும் 
இலக்கிய வழக்கிலும் உள்ள ஆயிர த்தைஞ்ஞாறு ஒலிக் குறிப்புச் 
சொற்களைத் தொகுத்துத் தந்துள்ளார்; அச் சொற்கள் 
எவ்வெப் பொருளில் வழங்குகின்றன என்பதையும் குறிப்பிட் 
டுள்ளார். பாரி நிலையம். 1966. ் 

விநாயகர் அருட் செல்வம் 

விநாயகப் பெருமானைக் குறிக்கும். பெயர்கள், அடை 
மொழிகள், தொடர்கள் ஐயாயிரம் கொண்ட அகராதி இது, 

சிரியர் மு. சதாசிவம், ஒவ்வொரு தொடரும் எந்த நூலி 

விருந்து எடுக்கப் பெற்றுள்ளது என்ற குறிப்பையும் தந்துள்' 
ளார். பாரி நிலையம், 1966. ‘ 

விநாயகர் ஆயிரம் திருநாமங்கள் 

விநாயகரைத் தமிழில் போற்றி வழிபடப் பயன்படும 
ஆயிரம் திருப் பெயர்களை அகரவரிசையில் கொண்டது இது, 
புலவர்கள் கையாண்ட சொற்களின் உருவம் அப்படியே இந் 
நூவில் கொடுக்கப் பெற்றுள்ளது. ஆசிரியர் மு. சதாசிவம். 
பாரி நிலையம். 1966. 

திருமகள் அருட் செல்வம் 

திருமகளின் பெயர்களும் திருமகளைக் குறிக்கும் தொடர் 
களுமாக இரண்டாயிரத் திருநூறு உருப்படிகள் இந்த அகராதி 

யின்கண் இடம் பெற்றுள்ளன. தொகுப்பாசிரியர் மு. சதா 
சிவம். பாரி நிலைய வெளியீடு, 1966.
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கலைமகள். அருட் செல்வம் 

. கலைமகளைக் குறிப்பனவாய எண்ணுரற்றிற்கு மேற்பட்ட 

தொடர்களும் பெயர்களும் கொண்ட அகராதி யிது, தொகுத் 

தவர் மு. சதாசிவம். வெளியீடு: பாரி நிலையம். 1966. 
இன்னும் மற்ற கடவுளர்கள் தொடர்பாகவும் ஆசிரியர் அகரா 

திகள் பல தொகுத்திருப்பதாகத் தெரிகிறது. 

மு. சதாசிவம் அகராதிகள் 

(1) மன அகராதி: 

மனத்தைக் குறிக்கும் ஐயாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட தொடக் 

களையும் கூட்டுச் சொற்களையும் கொண்டது இது. 

(2) பெண்ணேவியம் : 

பெண்ணைக் குறிக்கும் இருபத்தையாயிரம் சொற்களும் 
தொடர்களும் தொகுக்கப் பெற்றது இந்த அகராதி. ஆயிர்த் 

திரண்டு நூல்களிலிருந்து தொகுக்கப் பெற்ற இந்த அகரா தியில் 
இடம் பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு தொடரின் ஈற்றிலும் அந்தத் 
தொடர் பயிலப் பெற்றுள்ள நூலும் தவருமல் குறிக்கப் 
பெற்றுள்ளது. 

(3) இலக்கியப் பேரகராதி : 

இரண்டாயிரம் நூல்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டிச் 

சொற்கள் வரலாற்று முறைப்படி தொகுக்கப் பெற்றது இவ் 
வகரா தி, 

0 தமிழ்ச் செல்வம் : 

.. நிகண்டுகளில் காணப்பெறும் ஒரு பொருட் பன்மொழி 
களைக் காட்டிலும் மிகுதியான சொற்களைக் கொண்ட ஒரு 
பொருட் பன்மொழி யகராதி இது.



இருபதாம் நூற்றாண்டு அகரா .இகள் 375 

இவ்வாருக மு. சதாசிவம், இன்னும் இருபதுக்கு'.மேற் 
பட்ட அகராதிகள் தொகுத்துள்ளார். அவையெல்லாம் வெளி 

வர இருப்பவை. : ஆசிரியரின் அரும்பெரு முயற்சி பெரிதும் 
பாராட்டற்பாலது. 

திருவாசக ஒளிநெறி 

வ. ௬. செங்கல்வராய பிள்ளையவர்கள், தேவார ஒளிதெறி 
போலவே, மாணிக்கவாசகரின் திருவாசகத்திலுள்ள பல்வேறு : 
அரிய செய்திகளைப் பல்வேறு தலைப்புக்களின் கீழ் அகரவரிசை 
யில் தொகுத்து அளித்துள்ளார். இதுதான் “திருவாசக ஒளி 
நெறி'. கழக வெளியீடு, 1967. 

The Lifco 
Tiny Dictionary 

(English—English—Tamil) 

ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் பொ.ருள் 
கூறும் இதனைத் தொகுத்தவர் தி லிட்டில் பிளவர் 
கம்பெனியார். சென்னை, 1967. 

குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம் 

இத்தத் தலைப்பின் கீழ்ப் பல தொகுதிகள் வெளிவரும். 

இப்போது இதுவரை முதல் இரு தொகுதிகள் வெளியாகி 

யுள்ளன. முதல் தொகுதி 1968 இலும், இரண்டாவது 1970 

இலும் வந்தன. வெளியீடு : தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம், சென்னை. 

தலைமைப் பதிப்பாசிரியர் : ம. ப. பெரியசாமித்தூரன் அவர்கள். 

இவர்கள், பெரியவர்களுக்கு உரிய கலைக் களஞ்சியம்” (Tamil 

Encyclopaedia) பத்துத் தொகுதிகள் வெளியிட்டிருப்பதைப் 

பற்றி முன்னர்ப் (பக்கம் 955) பார்த்துள்ளோம். அதே 

மாதிரியானதுதான் இது. குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சிய 

மாதலின் பல. வண்ணப் படங்கள் இதில் விருந்தளிக்கின் றன. 

பல்வேறு கலைத்துறைச் செய்திகள் விளக்கப் படங்களுடன் 

போதுமான அளவு விரிவாகப் பெரிய எழுத்தில் வெளியிடப்
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பட்டுள்ள இந்நூல் வரிசைகள் குழந்தைச் சிறார் சிறுமியர்க்குப் 
பெரும் பயன் நல்கும். 

ஆராய்ந்தெடுத்த அறுநூறு பழமொழிகளும் 
. அவற்றிற்கேற்ற ஆங்கிலப் பழமொழிகளும் 

ட இதன் தொகுப்பாசிரியர் திருவரங்க திலாம்பிகையம்மை 

யார்... கழக வெளியீடு. சென்னை. 1968. 

ஆட்சித்துறைத் தமிழ் (அகரவரிசை) 
“ஆட்சித்துறைத் தமிழ்' : என்னும் நூலின் இடையே 

ஆட்சித்துறை பற்றிய ஆங்கிலச் சொற்கட்குத் தமிழ் விளக்கம் 
தரப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர் : கீ. இராமலிங்கனார். கழக 
வெளியீடு. சென்னை. 19069.. 

சட்டச்சொல் அகராதி 

(Law Lexicon) 

சட்டத்துறை பற்றிய ஆங்கிலச் சொற்கள்--சொற்றொடர் 
களுக்குத் தமிழில் பொருள் விளக்கம் கூறுவது. வெளியீடு : 
தமிழகச் சட்டத்துறை ஆட்சிமொழி ஆணைக்குழு, சென்னை. 
தமிழ்நாடு அரசாங்கம். 1968, 

முஸ்லிம் பெயர் அகராதி 

இதில், அரபி, பார்சி, ஹெப்ரு, உருது, துருக்கி ஆகிய 
மொழிகளிலிருந்து 19, 000 ஆண், பெண் பெயர்கள் தமிழ்ப் 
"பொருளுடன் இடம் பெற்றுள்ளன. ஆசிரியர் : முக்தார். 
சிராஜ் பப்ளிகேஷன்ஸ். சென்னை. 1969, 

கம்பர் தரும் இராமன் அருட்செல்வம் 

கம்பர் தாம் இயற்றிய இராமாயணத்தில், இராமனைக் 
குறிப்பதற்கு ஆயிரத்தறுநூறு தொடர்களையும் பெயர்களையும்
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பயன்படுத்தியுள்ளார். அவற்றை இந்த நூலில் எடுத்தளித் 
துள்ள ஆசிரியர் மு. சதாசிவம் அவர்கள், ஒவ்வொரு தொட 

ரும் அல்லது ஒவ்வொரு பெயரும் எந்தெந்தக் காண்டத்தில் 
எந்தெந்தப் பாட்டில் எத்தனை முறை வந்துள்ளது என்றும் 
குறிப்பிட்டுக் காட்டியுள்ளார்கள். ஆராய்ச்சிக்குப் பயன்படும் 
இந்த அகராதி பாரி நிலையத்தாரால் 1969 இல் வெளியிடப் 

பெற்றது. 

சட்டத்தமிழ் (அகரவரிசை) 

(சட்டத் தமிழ்” என்னும் நூலின் இறுதியில், சட்டத்துறை 
பற்றிய ஆங்கிலச் சொற்கட்குத் தமிழ்ப் பொருள்  தரப்பட் 
டுள்ளது. : சட்டச் சொல் அகராதி 'யின் அடிப்படையில் பல 
சட்ட நூல்கள் விரைவில் வெளிவருவதற்குத் துணை புரியும் 

வகையில் எவ்வாறு சட்டச் சொற்களும், சொற்றொடர்களும் 
சட்டச் சொல் அகராதியிலே அமைந்துள்ளன என்பதை 

விளக்கும் முறையில் எழுதப்பட்டதே இந்நூல். ஆசிரியர் 

wor, சண்முக சுப்பிரமணியம். கழக வெளியீடு. சென்னை. 

1969. 

தொகையகராதி 

தொகையகராதி என்பது, ஒவ்வொரு பொருளிலும் எத் 

தனை வகையுண்டு என்று தொகைப்படுத்திச் சொல்வது. 

எடுத்துக் காட்டாகத் “தமிழ் வகை மூன்று. அவை இயல், 

இசை, நாடகம் என்பன. *சுவை' வகை ஆறு. அவை கைப்பு, 

இனிப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, துவர்ப்பு, கார்ப்பு என்பன. இது 

போன்ற விளக்கங்கள் பல இவ்வகரா தியில் அடங்கியுள்ளன. 

இதன் ஆசிரியர் : ௬. அ. இராமசாமிப் புலவர். கழக வெளி! 

யீடு. சென்னை. 1969. 

Srimagal’s Modern Dictionary English —English—Tamil 

ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு ஆங்கிலத்தாலும் தமிழாலும் 

முறையே பொருள் கூறும் இவ்வகராதியின் தொகுப்
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பாசிரியர் ஆர். அருள்ராசன். ஸ்ரீமகள் கம்பெனி வெளியீடு. 
சென்னைப் பதிப்பு. முதல் பதிப்பு 1969. 

திருக்குறள் சொற்பொருள் அகரவரிசை 

திருக்குறளிலுள்ள சொற்களைப் பொருளுடன் அகர 
வரிசையில் தரும் இதன் தொகுப்பாசிரியர்கள் வா. மார்க்கு 
சகாயஞ் செட்டியார், சு. ௮. இராமசாமிப் புலவர் ஆகியோர். 
கழக வெளியீடு, சென்னை. 1969. 

Index Des Mots De La Litterature Tamoule Ancienne 

பழந்தமிழ்நூற் சொல்லடைவு. 

வெளியீடு : பிரெஞ்சு இந்தியக் கலைக்கழகம், புதுச்சேரி 
(Institut Francais D’ Indologie, pondichery). Gu qyeh on our my 

பிரெஞ்சு மொழியில் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ள இந்த அகராதிக்கு, 
பழந்தமிழ் நூற் சொல்லடைவு' எனத் தமிழிலும் ஒரு பெயர் 

தரப்பட்டுள்ளது. 

சங்க காலத்தைச் சார்ந்த பழந்தமிழ் நூல்களிலுள்ள 

சொற்கள் அனைத்தும் அகரவரிசையில் பாடல் எண்களுடன் 
திரல் செய்யப்பட்டுள்ள பயனுள்ள இந்த அகரவரிசை நூல் 
பெரிதும் பாராட்டத்தக்கது. இதந்த நூலில், எட்டுத்தொகை 
பத்துப்பாட்டு எனப்படும் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்களும் 
திருக்குறள் முதலிய பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களும் 
இடம் பெற்றிருப்பதன்றி, தொல்காப்பியம், இறையனார் சள 
வியல், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, முத்தொள்ளாயிரம் 

ஆகிய சங்ககாலத்தை ஒட்டிய இலக்கண இலக்கிய நூல்களும் 
சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. - இந்த அகராதியில் சொற்களுக்குப் 
பொருள் தரப்படவில்லை, குறிப்பிட்ட ஒருசொல் பழந்தமிழ் 
நூல்களுள் எதில் எதில் ஆளப்பட்டுள்ளது என்பதை இந்த 
அகராதியைக் கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம். இதன் 
தொகுப்பாசிரியர் குழுத் தலைவர் கரந்தைத் தமிழறிஞர் நீ. 
கந்தசாமிப் பிள்ளையவர்கள்.
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இந்த நூல் மூன்று பகுதிகளாக அச்சிடப்பட்டுள்ள து. 

முதல் பகுதி ௮! முதல் *ஒள' வரையிலுமான, உயிரெழுத்துக் 
களில் தொடங்கும் சொற்களைக் கொண்டது. இது 1967 இல் 
வெளியிடப்பட்டது. இரண்டாம் பகுதியில் *க' முதல் (தெள' 
வரையிலுமான எழுத்துக்களில் தொடங்கும் சொற்கள் இடம் 

பெற்றுள்ளன. இது 1968 இல் வெளிவந்தது. மூன்றாம் 

பகுதி *ந” முதல் 4ன” வரையிலுமான எழுத்துக்களில் தொடங் 

கும் சொற்களை உடையது. இது 1970 இல் வெளியாயிற்று. 
சென்னைப் பதிப்பு. 

கம்பர் காட்டும் பெண்ணோவியம் 

(முதல் பாகம்: சீதை) 

கம்பர் தம் இராமாயண நூலில் சீதையைக் குறிக்கப் 

பயன்படுத்தியுள்ள தொள்ளாயிரம் தொடர்களைக் கொண்டது 

இந்த அகராதி. இதன் ஆசிரியர் மு. சதாசிவம், ஒவ்வொரு 

தொடரும் எந்தெந்தப் பாடலில்--எத்தனை முறை வந்துள் 

ளது என்பதையும் எடுத்துக் குறிப்பிட்டுள்ளார். பாரி நிலைய 

ஙெளியீடு. 1970. மற்ற மகளிரைப்பற்றிய அகராதி இரண் 

டாம் பாகமாக வெளிவருமாம். 

தமிழ் இலத்தீன் பாலம் அகரவரிசை 

தமிழுக்கும் இலத்தீன் மொழிக்கும் பாலமாக உள்ள 

இந்த அகரவரிசையில் 9480 தமிழ்ச் சொற்கட்கு நேரான 

இலத்தீன் சொற்கள் தரப்பட்டுள்ளன. இதன் தொகுப் 

பாசிரியர் சுந்தர சண்முகனார். புதுவைப் பைந்தமிழ்ப் பதிப் 

பக வெளியீடு. புதுச்சேரி, 1970. 

திருக்கோவையார் ஒளிநெறி 

தேவார திருவாசகங்களைப் போலவே, மணிவாசகரின் 

திருக்கோவையாரிலுள்ள சிறந்த பல செய்திகளைப் பல 

தலைப்புக்களின் கீழ் அகரவரிசைப்படுத்தித் தந்துள்ளார் வ. ௬. 

செங்கல்வராய பிள்ளை. இதுதான் * திருக்கோவையார் ஒளி 

நெறி'யாகும். கழக வெளியீடு. 1970.
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ஐம்பொறி அகராதி 

. மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐந்து பொறி 

களைக் குறிக்கும் பத்தாயிரம் தொடர்களையும் கூட்டுச் சொற் 

களையும், பேச்சு வழக்கிலிருந்தும் இலக்கியங்களிலிருந்தும் 
தொகுத்துத் தந்துள்ளார் இந்நூலாசிரியர் மு. சதாசிவம் 

அவர்கள், பாரி நிலையம், 1971. 

காரணப்பெயர் அகராதி 

காரணம் அறியக்கூடிய ஆயிரத்தைஞ்ஞூறு சொற்களைத் 
தொகுத்து, அச்சொற்கள் தோன்றியதற்கான காரணங்களை 

யும் காரணங்களுக்கு ஏற்ற சான்றுகளையும் இந்நூலின்கண் 
தந்துள்ளார் ஆசிரியர் மு, சதாசிவம். இந்நூல் இப்போது 
(ஆகஸ்ட், 1971) அச்சில் உள்ளது. 

தமிழ்நாட்டுப் பழமொழி அகரவரிசைச் சுருக்கம் 

தொகுப்பு : தமிழ்ப் பாதுகாப்புக் கழகம். சென்னை-19. 
இதில் 980 பழமொழிகள் தரப்பட்டுள்ளன. 

An English—Tamil Dictionary 

இதன் தொகுப்பாசிரியர் பேராசிரியர் பி. சங்கர நாராயணா 
என்னும் பெரியார். இந்த ஆங்கிலத் தமிழகராதி 1192 
பக்கங்கள் உடையது; இஃதன்றி, 99 பக்க ஆராய்ச்சி 
முன்னுரை கொண்டுள்ளது. ஆயினும், நூலின் முகப்புப் 
பக்கம் கிழிந்து போய்க் கிடைக்காமையால், வெளியான 

ஆண்டு, இடம் முதலிய விவரங்களைக் கண்டு பிடீக்க முடிய 
வில்லை. 

New Method Pocket Dictionary 

(English—English—Tamil) 

ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு ஆங்கிலத்தாலும் தமிழாலும் 
பொருள் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ள இந்த அகராதி ஸ்ரீமகள் 
கம்பெனி வெளியீடு. சென்னைப் பதிப்பு. இதில் ஏறக்குறைய 
15,000 சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
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Littie Pearl English—Tamil Dictionary 

ஆங்கிலத்திற்குத் தமிழான இதன் தொகுப்பாசிரியர் 
என். இராசகோபால் என்பவர், ஆண்டு தெரியவில்லை. 

நூற்பொருட் குறிப்பு 

இதில், இறையனார் களவியலுரை, குறுந்தொகை, திருக் 
கோவையார், நற்றிணை, களவழி நாற்பது, தேவாரம், வீர 
சோழியம், நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் ஆகிய நூல்களி 
லுள்ள இன் நியமையாச் சொற்பொருட் குறிப்புக்கள் பாடல் 
எண்ணுடன் அகர வரிசையில் தரப்பட்டுள்ளன. தொகுத் 
தவர் மு, இராகவையங்கார். சென்னைப் பதிப்பு. ஆண்டு 
அறிவிக்கப்படவில்லை. 

பெயர் அகராதி 

தமிழுக்குத் தமிழான இதன் ஆசிரியர் மழவை மகாலிங் 

சகயர். சென்னைப் பதிப்பு, ஆண்டு அறிவிக்கப்படவில்லை, 
இதன் இறுதியில், “முதலாவது பெயர் அகராதி முற்றும் 
முற்றிற்று.' எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பழமொழித் திரட்டு 

தொகுப்பாசிரியர் களத்தூர் கந்தசாமி முதலியார். 

சென்னைப் பதிப்பு. ஆண்டு அறிவிக்கப்படவில்லை. இதில், 
‘gab மலிஞ்சால் அஞ்சும் மலியும்' முதலாக *வைத்தாற் 

குடுமி சிரைத்தால் மொட்டை. ஈறாக, ஏறக்குறைய 2750 பழ 

மொழிகள் அகரவரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

கம்பராமாயண அகராதி 

இஃது ஒருவகைச் சிறந்த அகராதியாகும். கம்பராமா 
யண த்திலுள்ள சொற்கள் அகரவரிசையில் நிறுத்தப் பெற்றுப் 

பொருள் விளக்கம் தரப்பட்டிருப்பதோடு இந்த அகராதி
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அமைந்து விடவில்லை ; மற்றும், அந்தந்தச் சொற்கள் இடம் 

பெற்றுள்ள அந்தந்தப் பாடல் எண்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்ப 

தோடும் இந்த .அகராதி அமைந்துவிடவில்லை; சொற்கள் 

$இடம் பெற்றுள்ள பாடல் பகுதிகளும் உடன் கொடுக்கப் 

பட்டிருப்பது இந்த அகராதியின் ஒரு தனிச் சிறப்பாகும். 

ஏறக்குறைய 22,000 கம்பராமாயணச் சொற்கள் இதில் இடம் 

பெற்றுள்ளன. 

இலங்கையில் தமிழ்ப் பேராசிரியராய்ப் பணியாற்றி ஓய்வு 
பெற்றுள்ள ஏ. எஸ். சுந்தரராசன் . என்பவர் இந்த அகராதி 

யின் தொகுப்பாசிரியரும் பதிப்பாசிரியருமாவார். இது நான்கு 
பகுதிகள் கொண்டது. *அ' முதல் *ஒள' வரையிலுமான 
உயிரெழுத்துக்களில் தொடங்கும் சொற்களைக் கொண்ட 

முதல் பகுதி மட்டும் இப்போது வெளியாகியுள்ளது. கும்ப 
கோணம் பதிப்பு. ஆண்டு 1971. மற்ற மூன்று பகுதிகளும் 
தொடர்ந்து வெளிவர விருக்கின் றன. 

A Glossary of Tachinical Terms for Anthropology 
(English—Tamil) 

மானிடவியல் கலைச்சொல் அகராதி 

அச்சேற்றுவதற்கு ஆயத்தமாகவிருக்கும் இந்த அகராதி 
யின் ஆசிரியர் ௬. சக்திவேல், எம்.ஏ. அவர்கள். மானிட 
வியல் பற்றிய ஆங்கிலக் கலைச்சொற்கட்கு நேரான தமிழ்ச் 
சொற்களை இந்த அகராதியில் அறிந்து கொள்ளலாம். 

இதில் பத்துப் பிரிவுகள் உள்ளன. வருமாறு: 

1, Physical Anthropology 6. Pre History 

2. Social Anthropology = 7. Primative Religion 

3. Anthropometry . 8. Human Ecology 

4, Linguistics: 9. Psychology 

க. 
Material Culturé 10. Statistics
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தமிழ் மொழியை வளப்படுத்த உதவும் இந்த அகரா தியின் 
ஆசிரியர் பெரிதும் பாராட்டத்தக்கவர். 

பழமொழி அகராதி 
*அஃகமும் காசும் சிக்கெனத் தேடு என்பது முதலாக 

(வெளவின பேர்க்கு முடிவது சுருக்கு” என்பது இறுதியாக 

ஏறக்குறைய 11000 (பதினோராயிரம்) தமிழ்ப் பழமொழிகளை 
அகரவரிசையில் தரும் இந்த நூலின் முகப்புப் பக்கம் இல்லா 
மையால். தொகுத்தவர் பெயர், வெளியான இடம்--காலம் 

முதலிய விவரங்கள் அறியப்படவில்லை. 

ஊர் பேர் தெரியாத ஒன்று 

ஊர் பேர் அறிவிக்கும் முகப்புப் பக்கம், முன்னுரைப் 

பக்கம் முதலியவற்றுள் ஒன்றுமே இல்லாத இந்த அகராதி 

யில், ௮, ஆ, இ என்னும் மூன்று எழுத்துக்களில் தொடங்கும் 

இன்நியமையாத 8801 சொல், சொற்றொடர்கள் மட்டும் 

பொருள் விளக்கமின்றி உள்ளன. 

அரசினர் ஆங்கில-- தமிழ் அகராதி 

தமிழ்நாட்டு அரசினரால் அமைக்கப்பட்ட தான - தமிழ் 

வெளியீட்டுக் கழகம்,  ஆக்சுபோர்டு ஆங்கில அகரா தியை 

அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆங்கில - தமிழ் அகராதி ஒன்றை 

வெளியிடும் திட்டத்தை மேற்கொண்டுள்ளதாம். இந்த 

அகராதி முற்றுப் பெற்றதும், ஒவ்வொன்றும் 500 பக்கங்களைக் 

கொண்ட & அல்லது 5 தொகுதிகளை யுடையதாக இருக்குமாம். 

அம்பிகா இங்கிலீஷ் தமிழ் அகராதி 

இருபதாயிரம் ஆங்கிலச் சொற்கட்குத் தமிழில் பொருள் 

கூறும் 584 பக்கங்கள் கொண்ட இந்த அகராதியை உருவாக்கி 

வெளியிட்டவர்கள் : அம்பிகா பிரதர்ஸ், சென்னை. 1971.



384 தமிழ் அகராஇக் கலை 

தனித் தனி இலக்கிய அகராதிகள் 

பொதுவாகப் பொதுமக்கள் சொல்லுக்குப் பொருள் 
தெரிந்து கொள்ள உதவும் பொது அகராதிகளே யன்நி, 

மற்றும், இலக்கிய அகராதி, புலவர் அகராதி, பழமொழி 
யகராதி, கலைச்சொல் அகராதி முதலிய சிறப்பு அகரா திகளைப் 
பற்றியும் மேலே கண்டோம்; மேலும், திருக்குறள் சொல் 
லடைவு, நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்த அகராதி எனத் தனித் 

தனி இலக்கிய அகராதிகளைப் பற்றியும் பார்த்தோம்... இந்தத் 
துறையில் இன்னும் பல்வகை முயற்சிகள் நட. ந்துகொண்டிருக் 

கின்றன. 

ஐயர் பதிப்பு 

தனித்தனி இலக்கிய அகராதிகளுக்கு முன்னோடியாக, 

உ. வே. சாமிநாத ஐயரவர்கள் தாம் பதிப்பித்த புறநானூறு, 
குறுந்தொகை, மணிமேகலை முதலிய இலக்கியங்களின் இறுதி 

யில், அவ்வந் நூலிலுள்ள அருஞ் சொற்களையும் சிறப்புப். 
பெயர்களையும் திரட்டி அகரவரிசைப் படுத்திச் செய்யுள் எண் 
ணுடன் தந்துள்ளார்கள். மற்றும் ஐயரவர்கள், குறுந்தொகை 

யின் தொடக்கத்தில் , பாடினோர் வரலாற்றையும், புறநா 
னூற்றின் தொடக்கத்தில் பாடினோர் வரலாறு, பாடப்பட்டோர் 

வரலாறு, சிறப்புச் செய்திகள் முதலியவற்றையும் அகர 
வரிசையில் தந்துள்ளார்கள். இம் முன்னோடி முயற்சி, 
பின்னவர்க்குப் பெரிய வழிகாட்டியாகும். ் 

ஐயரவர்களைப் போலவே, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் 

கழகத்தார் போன்றவர்களும் தத்தம் நூற்பதிப்புக்களின் 
இறுதியில் அருஞ்சொல் அகரவரிசை, சிறப்புப் பெயர் அகர 

வரிசை முதலானவற்றைச் செய்யுள் எண்ணுடன் தந்து வரு 
கின்றனர். 

சமாசப் பதிப்பு 

சென்னை - சைவ-சித்தா.ந்த மகா சமாசத்தினர் 1940ஆம் 
ஆண்டில், எட்டுத் தொகை, பத்துப் பாட்டு எனப்படும் சங்க



இருப,தாம் தா.ற்றாண்டு அகரா திகள் 3885 

கால மேற்கணக்கு நூல்கள் பதினெட்டினையும் சங்க இலக் 
கியம்' என்னும் தலைப்பில் வெளியிட்டுள்ளனர். அவர்கள் அப் 
பதிப்பின் இறுதியில், சிறப்புப் பெயர் அகராதி, புலவர்கள் , 
அகராதி, அரசர்கள் அகராதி முதலியன கொடுத்திருப்பது 
கூட ஒரு பெரிய செயலன்று; அவர்கள் அந்தப் பதினெட்டுச் 
சங்க நூல்களிலுமுள்ள மொத்தம் 2981 செய்யுட்களையும் 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அமைத்திருப்பதே ஒரு வகை அகராதி 

முறையை ஒட்டித்தான். அவர்கள் அந்த 3981 செய்யுட்களை 
யும் நூல் வாரியாக அமைக்கவில்லை ; அவற்றைப் பாடிய புலவர் 
வாரியாகவே அமைத்துள்ளனர். அஃதாவது; ஒரு புலவரின் 
பாடல்களே பல நூல்களிலும் உள்ளனவாதலால், ஐந்நூறுக்கு 
மேற்பட்ட புலவர்களின் பெயர்களை அகர வரிசையில் அமைத்து, 
ஒவ்வொருவர் பெயரின் கீழும் அவரவர் பாடிய பாடல்களைப் 
பல: நூல்களிலிருந்தும் கொண்டுவந்து நிரல் செய்துள்ளனர். 

குறிப்பிட்ட ஒரு புலவர் எந்தெந்த நூலில் என்னென்ன. 

செய்யுள் பாடியுள்ளார் என்பதை யறிவிக்கும் இப்பதிப்பு) 

சங்கப் புலவர்களைப் பற்றி ஆராய்வோர்க்கு மிகவும் பயனளிக்க 
வல்லது. மற்றும். இலக்கியச் சொல் அகராதியும் புலவர் 

அகராதியும் தயாரிப்போர்க்கும் இந்த சமாசப் பதிப்பு பெருந் 

துணை யன்றோ ! 

"இப்படியாக இலக்கியச் சார்பான அகராதித் துறையில் 

இன்னும் சிலர் வேலை செய்துள்ளனர். அண்ணாமலைப் பல்கலைக் 

கழக ஆசிரியர்களுள் ஆர். பிச்சைக் கண்ணன் அவர்களின் 

குமரகுருபரர் நூல்கள் அகராதியும், ௪. தண்டபாணி தேசிகர் 

அவர்களின் எட்டுத்தொகை பத்துப்பாட்டு இலக்கிய அருஞ் 

சொல் அகரவரிசையும், ஈரோடு வாசவி கல்லூரி மு. சதாசிவம் 
அவர்களின் பல்வேறு அகராதிகளும், புதுச்சேரி பிரெஞ்சு 

கலைக் கழகத்தின் தொகையகராதி முயற்சியும் இன்ன... பிறஷம் 
குறிப்பிடத்தக்கன. இவ்வாருகத் தமிழகத்தில் பல்வகை 

அகராதிகள் தோற்றம் எடுத்தன - எடுத்து வருகின்றன. 
இன்னும் பல அகராதிகள் - இந்நூலில் குறிப்பிடப்படாமல் 

விடுபட்டிருக்கலாம். அவற்றையெல்லாம் வாய்ப்பு நேரும்போது 

* அறிந்துகொள்க. 
——— 

SB. BABS



ஐந்தாம் பாகம் 

க. சொல்லும் மாறியும் 

சோல் பிறந்த கதை: 

...., சொற்களின் சேர்க்கையே மொழி (பாஷை). மொழி 

பேசும்போது பல சொற்களைத் தொடர்ந்து ஒலிக்கிறோம். 
சொற்களின் தொடர்ச்சியைச் சொற்றொடர் அல்லது வாக்கியம் 
என்கிறோம். மொழி பேசும்போதும் எழுதும்போதும் பல 
வாக்கியங்கள் இடம் பெறுகின்றன. 

காரண காரிய முறைப்படி (1.02108] நரீசம்௦ம்) எழுத்துக்க 
“ளால் ஆனது சொல்--சொற்களால் ஆனது வாக்கியம் 
வாக்கியங்களால் ஆனது மொழி--என்றாலும், மொழியில் 
முதலில் எழுத்துக்களும் அடுத்துச் சொற்களும், ' பின்னர் 
வாக்கியங்களும் தோன்றவில்லை; முதலில் வாக்கியங்களும் 
பின்பு சொற்களும் பின்னரே. எழுத்துக்களும் தோன்றின. 
garefusd (Psychological Method) முறைப்படி இக்கருத்தே 
பொருத்தமாகப் புலப்படுகிறது. எப்படி ? 

மு,தற்காலத்தில் மக்கள் ஒருவர்க்கொருவர் தம் கருத்தை 

வாக்கியமாகவே பேசித் தெரிவித்துக்கொண்டனர். இன்றுங் 

கூட இப்படித்தானே ! தனி எழுத்தோ, தனிச் சொல்லோ 
ஒரு கருத்தை அறிவிக்க முடியாது. சில வேளைகளில் தனிச். 
சொல் ஒரு கருத்தை அறிவிப்பதுபோல் தோன்நினும், அந்தத் 
தனிச் சொல்லில் -ஒரு வாக்கியம் கட்டாயம் மறைந்திருக்கும். 

எடுத்துக்காட்டாக, ஒருவர் “தண்ணீர்' என்று ஒரு சொல் 
மட்டும் சொல்வாரேயானால், “தண்ணீர் கொண்டு வா" என்று 

சொல்கிறார் என்பது கருத்து. எனவே, *தண்ணீர்' என்னும்.



"சொல்லும் மொழியும் 387. 

ஒரு சொல்லுக்குள் “தண்ணீர் கொண்டு வா” என்னும் ஒரு 
வாக்கியம் மறைந்திருப்பது பேச்சுப் பழக்கத்தால் புலனாகி 
விடும். பேசுபவர் சில வேளைகளில் முயற்சிச் சிக்கனத்திற்காக, 
வாக்கியமாகப் பேசாமல் தனிச்சொல் சொல்கிரூர் என்பதுதான் 
இதிலுள்ள உண்மை. ட்ட 

அவ்வளவு ஏன் £? தொடக்கத்தில் குழந்தைகளுங்கூட 
வாக்கியமாகத்தானே பேசுகிருர்கள் 1! இன்னுங் கேட்டால், 
குழந்தைகளின் குதலைப் பேச்சிலே சொற்களைத் தனித்தனி 
வடிவத்தில் அடையாளங் கண்டுபிடிக்க முடியாது; ஏதோ 
மொத்தையாக ஒலிகளின் சேர்க்கைதான் காதில் விழும்: பிறகு 
தாளடைவிலேயே ஒவ்வொரு சொல்லின் உருவமும் பிரிவி 
பிரிவினையாகப்.புரியும். ் 

இதுபோலவே, மக்களினம் பன்னூருயிரம் ஆண்டுகட்கு 

முன் குழந்தைப் பருவத்திலிருந்த (Basic Period) தொடக்க 
காலத்தில், ஏதேதோ , ஒலிச் சேர்க்கைகளின் வாயிலாகவே 
ஒருவர்க்கொருவர் கருத்தறிவித்திருக்கவேண்டும். பின்னரே 
தளடைவில் மொத்தையான ஒலித்திரளிலிருந்து தனித் தனி 

யாகச்: சொற்கள் பிரிவினை செய்யப்பட்டிருக்கவேண்டும். 
இதற்கும் வெகுகாலத்திற்குப் பின்னரே, ஒவ்வொரு சொல்லின் 
ஒலியையும் பல கூறுகளாகப் பிரித்து ஒவ்வோர் ஒலிக் 
கூற்றிற்கும் ஒவ்வோர் எழுத்து கண்டுபிடித்து மொழிக்கு ' வரி 
வடிவம் உண்டாக்கினர் அறிஞர். 

‘gp of ov’ என்னும் சொல்லை எடுத்துக்கொண்டால், 
அ-ணி-ல் என்னும் மூன்று எழுத்துக்களும் உண்டான பின்பு 
தான் சொல் உண்டாயிற்று என்று எவரும் சொல்லார்; 
அவ்வாறு சொல்லினும் தவறு. . ஏனெனில், இன்னும் எழுத் 

துருவம் பெருமல் பேச்சளவில் மட்டும் உள்ள. மொழிகள் 
உலகில் எத்தனையோ உள்ளன. எழுதும் மொழிகட்குள்ளுங் 

கூட, மராத்தி, இத்தி முதலிய வட இந்திய மொழிகட்குத் 
தனி எழுத்தின்மையால் சம்சுகிருத மொழியின் எழுத்தினா 
லேயே அவை எழுதப்படுகின்றன. : ஆங்கிலம், செர்மனி, 

பிரெஞ்சு. முதலிய ஐரோப்பிய. மொழிகட்கும், மலேசியாவில்
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வழங்கும் மலாய் முதலிய தென்கிழக்கு ஆசிய மொழிகட்கும், 

ஆப்பிரிக்க மொழிகள் சிலவற்றிற்கும் சொந்தமாகத் தனி 

எழுத்தின்மையால் அவையெல்லாம் இலத்தீன் மொழியின் 

(ab,c d முதலிய இருபத்தாறு) எழுத்துக்களினாலேயே 
எழு தப்படுகின் றன. 

- மேலுள்ள பல. எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து, மொழியில் 
சொற்றொடர்களும் (வாக்கியங்களும் ) அவற்றின் உறுப்பாகிய 
சொற்களுமே முந்தியவை; சொற்களின் உறுப்பாகிய எழுத் 

துக்கள் பிந்தியவையே என்னும் கருத்து நன்கு தெளிவாகும். 
இக்கருத்துக்கு இயற்கை நிலையை யொட்டி :இன்னுங்கூடச் 
சான்று பகரலாம். அஃதாவது : மக்கள் ஐந்து வயது வரையும் 
சொற்றொடரையும் சொற்களையும் பேச்சின் வாயிலாகக் கற்றுக் 

கொண்ட பின்னர்தான் அவற்றின் உறுப்பாகிய எழுத்துக் 

களைக் கற்றுக்கொள்ளத் தொடங்குகின்றனர். மற்றும், 
சொந்த எழுத்துடைய தமிழ் போன்ற மொழிகளைப் பேசுவோ 
ருள்ளும்- படிக்காத மக்கள் பலர், பேச்சின் வாயிலாகச் சொற் 
ரொடர்களையும் சொற்களையும் அறிந்து வைத்திருக்கிறார்களே | 
தவிர, எழுத்துக்களை இன்னும் அறிந்தாரிலர். எனவே, 

எழுத்து மிகவும் பிந்தியது என்பது உலகநிந்த உண்மை 
யாகும். oe 

இங்கே, எழுத்து மிகவும் பிந்தியது என்னும் கருத்து 
இவ்வளவு விரிவாக ஏன் கூறப்பட்டதென்றால், சொல்லைவிட 
எழுத்து எப்படிப் பிந்தியதோ-- அதுபோலவே, சொற்றொடரை 
விடச் சொல் பிந்தியது என்னும் கருத்தை வலியுறுத்துவ 
தற்கேயாம். இதனை இன்னுஞ் சிறிது ஆய்வோம் : 

௮, ணி, ல் என்னும் எழுத்துக்களைத் தனித்தனியாக 
ஒலிக்கும்போது தனி. எழுத்துக்குப் பொருள் மதிப்பில்லை; 
அவை: மூன்றையும் சேர்த்து அணில் என ஒலிக்கும்போ தே, : 
அந்த ஒவித்திரள் ஓர் உயிர்ப்பொருளைக் குறித்துப் பொருள் 
மதிப்புப் பெறுகிறது.௮ணில் என்ற சொல்கூட அணில் எனத் 
தனியாக ஒலிக்கப்படும்போது அணில் : என்ன -ஆயிற்று" என 
ஒன்றும் புரியாமையால், போதுமான பொருள்-மதிப்புப் பெற
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வில்லை... அச்சொல்லே, “அணில் ' மரத்தில் கடிது ஓடுகிறது," 
“அணில் கடித்த கனியிது' என வாக்கியத்தில் வைத்துப் பயன் 
படுத்தப்படும்பொழுது தனக்குரிய பொருள் மதிப்பைப் பெறு 

கிறது. மற்றும், அணில் மரத்தில் கடிது ஓடுகிறது' என்னும் 
வாக்கியத்தில் அணில் என்னும் சொல் பொருள் மதிப்புப் 
பெறுவதோடு, அடுத்துள்ள மரம் என்னும் பெயர்ச் சொல்லும் 

அதனோடு இணைந்துள்ள அத்து, இல். என்னும் இடைச் : 
சொற்களும், அடுத்துள்ள “கடிது' என்னும். உரிச்சொல்லும், 
அடுத்துள்ள ஓடு என்னும் வினைச்சொல்லும் அதனோடிணை ந் 
துள்ள கிறு, ௮, து என்னும் இடைச்சொற்களுங்கூடத் 
தத்தமக்குரிய பொருள் மதிப்பைப் பெறுகின்றன. இவற்றைத் 
தனித்தனியே சொன்னால் ஏது பொருள் மதிப்பு? இதனால் 
தான், கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள், தனித்தனிச் சொற்களைத் 
தந்து, சொந்த வாக்கியத்தில் வைத்துப் பயன்படுத்தும்படி ' 

மாணவரைக் கோருகின்றனர். வாக்கியமாகச் சொல்லும் 
போது அவ்வாக்கியத்திலுள்ள தனித்தனிச் சொற்களின் 
பொருள் தன்னில் தானே தெளிவாக விளங்குவதால், அதற்குத் 
‘sor பொருளைத் தானே விளக்கும் வாக்கியம்' எனப் பெயர் 
சொல்லப்படுகிறது. 

இந்தக் காலத்தில் பள்ளிக்கூடங்களில் முதல் வகுப்பில் 
“௮, ஆ, இ, ஈ என முதலில் வெற்று எழுத்துக்களைக் கற்பிப்ப 

தில்லை; *அ' என்னும் தனி எழுத்தை 'அணில்' என்னும் 
சொல்லின் வாயிலாகவே கற்பிக்கின்றனர் , ஆசிரியர்கள். 

அணில் என்னும் சொல்லைக்கூட, அணிலைப் பார் த்திருக்கிறாயா? 
அஃது எங்கே வசிக்கும்? அஃது என்ன செய்யும் ? அஃது என்ன 

உண்ணும் ? என்பனபோன்ற வாக்கி யங்களின் வாயிலாகவே 

அநிமுகப்படுத்துகின்றனர். அஃதாவது, முதலில் அணிலைப் 
பற்றி வாக்கியமாகப் பேசுவார்கள்; பின்னர், வாக்கியத்தி 
லிருந்து அணில் என்னும் சொல்லைத் தனித்துப் பிரித்தெடுத்து 
எழுதுவார்கள்; பின்னர், அணில் என்னும் சொல்லிலிருந்து 

“அ' என்னும் எழுத்தைத் தனித்துப் பிரித்தெடுத்து எழுதிக் 
காட்டுவார்கள்: சொல்லவும் செய்வார்கள். இதுதான் இயற் 
கைக்கு உகந்த உளநூல் முறையாகும்.
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இத்தக் காலத்தில் என்றென்ன ? அந்தக் காலத்திலேயே 

கூட, தமிழ்நாட்டு “in oie என்று சிறப்பிக்கத்தக்க 

ஒளவைப் பிராட்டியார், “அறஞ் செய விரும்பு! என்னும் 
வாக்கியத்தின் வாயிலாக ‘9 என்னும் எழுத்தையும், 
'ஆறுவது சினம்” என்னும் வாக்கியத்தின். வாயிலாக: ஆ 
என்னும் எழுத்தையும், இன்னும் இ; ஈ முதலியமற்ற எழுத்துக் 
களையும் “இயல்வது கரவேல்', *ஈவது விலக்கேல் முதலிய 

மற்ற . வாக்கியங்களின் வாயிலாகவும் தமிழ்க் குழந்தைகட்கு 

அறிமுகப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அல்லவா? அதனையும் 
ஈண்டு ஒப்பு: நோக்குக. 

இதுகாறுங் கூறியவற்றிலிருந்து, சொல்லுக்கு முந்தியது 
சொற்றொெடரே என்னும் கருத்து தெள்ளத்தெளிவாகும். 
அங்ஙனமெனில், தொடக்க காலத்து மக்கள் ஏதோ வாய்க்கு 

வந்தபடி உளறிய: ஒலித்தொடரிலிருந்தே தனித்தனிச் 
சொற்கள் பிரிக்கப்பட்டன என்னும் முடிவுக்கு வரவேண்டும். 

இந்தக் கருத்து பலருக்குச் செரிமானம் ஆகாதுதான் ! 
ஆராய்ச்சிக் கண்கொண்டு கூர்ந்து நோக்குவோ்ரே இதனைச் 

செரிக்கச் செய்துகொள்ள முடியும். 

இந்தக் கருத்தை மறுப்போர் பின்வருமாறு கூறக் 
கூடும் :--”*மக்கள் முதலில் ஒவ்வொரு பொருளையும் ஒவ்வொரு 
செயலையும் ஒவ்வொரு சொல்லால் குறித்தார்கள்; இப்படியாகப் 
,பொருள்கட்கும் செயல்கட்கும் பெயர் வைத்த பின்னரே, பல 

, சொற்களைச் சேர்த்து வாக்கியமாகப் பேசிக் கருத்தைத் தெரி 
வித்துக்கொண்டார்கள். தனித்தனிக் கற்கள் இல்லாமல் 
கட்டடம் கட்ட முடியாதது போலவே, தனித்தனிச் சொற்கள் 
இல்லாமல் வாக்கியம் அமைக்க முடியா தல்லவா ? எனவே, 

கட்டடத்திற்கு முந்தியது கல்லே என்பதுபோல, கக இறும் 
ருக்கு முந்தியது சொல்லே என்பது புலனாகும்.” 

மேலுள்ளவாறு சிலர் கூறக்கூடும். இதிலும் ஓரளவு 
உண்மையிருக்கிற தென்ருலும், இவ்வுண்மை தொடக்க 
நிலைக்கு முற்றிலும் பொருந்தாது ; தொடக்கநிலைக்கு அடுத்
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தடுத்த நிலைகளிலேயே இவ்வுண்மை ஓரளவு பொருந்தும். 
இக்கருத்தைத் தெளிவு செய்யச் சிறிது விளக்கம் தேதவை: 

மாந்தர் தனித்தனிக் கற்களை யடுக்கி வீடு கட்டுவது 
உண்மைதான் ! வீட்டிற்கு முந்தியது கல்லே என்பதும் 
உண்மைதான் 1! ஆனால் இந்தக் காலத்தில். உள்ளதுபோல் 
அந்தக் காலத்தில் சுடுமண் (செங்கல்) கற்களோ, கருஞ்சுதை 
மண் (சிமட்டி) கற்களோ இருக்கவில்லை. மலைக் குகைகளில் 
வாழ்ந்து பழகியவர் 'மரபில் வந்த மக்கள், மொத்தமான மலையி 

லிருந்தே தனித்தனியாகக் கருங்கல் கட்டிகளை வெட்டி 
யெடுத்துப் பின்னர் அவற்றைச் சேர்த்துக் கல்வீடு கட்டினார்கள். 
இந்தக் காலத்திலுங்கூட,. மலைப் பாங்கிலுள்ள ஊர்களில் 
மதில்கள் கருங்கல் துண்டுகளால் . எழுப்பப்பட்டிருப்பதைக் | 
காணலாம்... எனவே, தனித்தனிக் கருங்கல் துண்டுகள் 
எனப்படுபவை, மொத்தமான ஒரு தொகுப்பிலிருந்து பிரித் 
தெடுக்கப்பட்டவையே என்பது புலனாகும். ஒரு (மலைத்) 
தொகுப்பிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட தனித்தனிக் கருங்கல் 
துண்டங்களைக் கண்ட மக்கள், பின்னர் - அவைபோலவே 

செயற்கைக் கற்களைச் செய்யத் தொடங்கினர். செயற்கைக் 

கற்களுங்கூட மொத்தத் தொகுப்பிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட் 

டவையே ! நிலத்திலிருந்து மண்ணைத் தோண்டி யெடுத்துப் 

பிசைந்து தனித்தனியாக அறுத்துச் சூளையில் இடப்பட் 

டவையே செங்கற்கள். : சொல்லின் கதையும் இதுவேதான் ! 

ஊமையர் கைக்குறிப்புடன் ஏதேதோ ஒலிகளை பெழுப்பிக் 

- கருத்தறிவிக்க முயல்வதுபோலவே, முதற்காலத்து மாந்தரும் 

கைக்குறிப்புடன் ஏதேதோ கூக்குரலிட்டே கருத்தை அறிவித் 

துக் கொண்டனர். அவர்கள் எந்தப் பொருளைக் காட்டி என்ன 

ஓலி. எழுப்பினாகளோ அந்த ஒலி அப்பொருளின் பெயராயிற்று; 

அத்த ஒலிப்பகுதி பிற்காலத்தில் . இலக்கணத்தில் 'பெயர்ச் 

சொல்" எனப்பட்டது. மற்றும், அவர்கள் எந்தச் செயலைக் 

(வினையைக்) குறிக்க என்ன ஒலி எழுப்பினார்களோ அந்த 

ஒலி அச்செயலின் (வினையின் ) பெயராயிற்று; அந்த ஒலிப் 

பகுதி பிற்கால இலக்கணத்தில் (வினைச்சொல்' எனப்பட்டது. 

பெயர்ச்சொற்களும் வினைச்சொற்களும் இப்படி ஏற்பட்டன வே,
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தமிழிலக்கண த்தில் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச் 

சொல், உரிச்சொல். எனச் சொற்கள் நான்கு வகையாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நான்௧கனுள் பெயர்ச்சொற்கஞம் 
வினைச்சொற்களுமே முந்தியவை; இடைச்சொற்களும் உரிச் 
சொற்களும் பிந்தியவையே. முந்திய பெயர்ச்சொற்கள், 
வினைச்சொற்கள். என்னும் இருவகைக்குள்ளும் பெயர்ச் 
சொற்களே முந்தியவை... பிந்திய இடைச்சொற்கள், oe 

சொற்கள் என்னும் இரண்டனுள் இடைச்சொற்களே முந்தி 
யவை. எனவேதான், . முன்பின் தோன்றிய முறையைக். 
கொண்டு சொற்களைப் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச் 
சொல், உரிச்சொல் என்ற வரிசையில் நிறுத்தினர் இலக்கண 

நூலோர். இச் செய்திகளை, 

“சோல்லேனப் படூப பேயரே வின் என்று 
ஆயிரண் டேன்ப அறிந்திசி னோரே,” 

“இடைச்சோல் கிளவியும் உரிச்சொல் கிளவியும் 
அவற்றுவழி மருங்கில் தோன்றும் என்ப” 

என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பாக்களானும், 

அதுவே, 

 இயற்செர்த றிரிசோ லியல்பிற் பெயர், வினை 

என இரண்டாகும் இடை, உரி அடுத்து : 
கான்குமாம் .திசைவட .சோல்லணு காவழி'' 

என்னும் நன்னூற் பாவானும் நன்கு தெளியலாம். தொல் 

காப்பியரும் நன்னூலாரும், (சொற்கள் பெயர்ச்சொல், வினைச் 
சொல் என. இரு வகைப்படும்” என முன்னர்க் கூறி, “இடைச் 
சொல்லும் உரிச்சொல்லும் சேர்ந்தால் நான்கு வகையாகும் 
எனப் பின்னர் இடைச்சொல்லையும் உரிச்சொல்லையும் இரண் 
டாந்தர நிலையில் பிரித்துப் பேசியிருக்கும் நுட்பத்தை உணர்க. 
இலக்கண ஆசிரியர்கள் இருவரும் இவ்வாறு கூறிரதும்ப்துன் 
பொருத்தத்தை ஒரு சிறிது ad aa eee
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பெயர்ச்சொற்கள் எனப்படுபவை பெரும்பாலும் . கண் ' 
ணுக்குத் தெரியும் பொருள்களின் பெயர்களேயாகும். முதற் 
கால : மக்கள் மூதலில் பொருள்களின் . பெயர்களைத்தான் 
சுட்டியிருப்பர்; அவர் தம் பேச்சு பொருள்களைப். பற்றியதாகத் : 
தான் , முதலில் இருந்திருக்க முடியும்; பின்னரே அவர்கள் 
பலவிதமான செயல்களில் (வினைகளில்) கருத்துச் செலுத்தி 
யிருப்பர்; அப்போது. பலவித வினைச்சொற்கள் தோன்றி 
யிருக்கும்: “இப்போதும், மூதல் முதலாக் மொழி : பேசத் 
தொடங்கும் பச்சிளங் குழந்தைகளின் பேச்சைக் கூர்ந்து 
நோக்கின், முதலில் ' அவர்தம் வாயிவிருந்து பொருட்களின் 

பெயர்கள் வெளிப்படுதலையே. காணமுடியும்; பின்னரே 
அவர்கள் வினைச்சொற்களை யறிந்து பேசுகின்றனர். எடுத்துக் 
காட்டாக,-- அம்மா, அப்பா, பாச்சி (பால்), சோச்சி (சோறு), : 
தண்ணி ' (தண்ணீர்), மம்மு (தின்பண்டம் ) முதலிய பெயர்ச்: 
சொற்களைத்தான் குழ்ந்தைகள். முதலில் கூற :அறிவார்களே- 
தவிர, ஆடுதல், ஓடுதல், தாண்டுதல், குதித்தல், பேசுதல், 
பாடுதல் முதலிய வினைச்சொற்களை முதலில் அறியமாட்டார்கள். 
எனவே, பெயர்ச்சொல்லுக்குப் பின்னரே வினைச்சொல் என்பது 

இபறப்படும்.. 

- அடுத்து, இடைச்சொல் எனப்படுவது, தனித்துப் 

பொருள் தரும் ஒருவகைச் சொல்லன்று; பெயர்ச்சொற்களையும் 
வினைச்சொற்களையும் இணைத்துப் பேசும்போது தானாக ஓடி 
வரும் ஒருவகை ஒலியமைப்பே இடைச்சொல் என்ப்படுவது, 
எடுத்துக்காட்டு வருமாறு : .மரம் என்பது ஒரு பெயர்ச்சொல், 

குதித்தல் (குதி) என்பது. ஒரு வினைச்சொல்; "மரத்திலிருந்து 
குதித்தான்” என்னும் தொடரில், மரம் என்னும் பெயர்ச் 
சொல்லின் பின்னே அத்து, இல், இருந்து என்னும் இடைச் 
சொத்களும், குதி என்னும் வினைச்சொல்லைத் தொடர்ந்து த்; 
த்; ஆன் என்னும் இடைச்சொற்களும் இயற்கையாக வந்து 
கருத்தைத் தெளிவாக அறிவிக்கத் துணை புரிந்துள்ளன. 
இந்த இடைச்சொற்களைத் தனியாகக் கூறும்போது இவற்றிற் 
குப்: பொருள் இல்லையா தலின். பெயர்வினைபோல் இவற்றைச் 
சிறந்த சொல் . வகையாகக் கொள்ளாமல் இரண்டாந்தர
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வரிசைக்குத் தள்ளிவிட்டனர் இலக்கண நூலோர். பெயருக்கும் 

வினைக்கும் பின்னால் அமைந்திருப்பதே, இடைச்சொல் பெய 

ருக்கும் வினைக்கும் பிற்பட்டது என்று கூறச் சான்றாகப் 

போதும். 

அடுத்து நான்காவது உரிச்சொல், கறுப்பு, சிவப்பு, 

மிகுதி, முழுமை முதலிய பண்புகளைக் குறிக்கும் உரிச்சொற்கள், 
முதற்கால மாந்தரின் பேச்சு ' வளம்பெற வளம்பெறவே - 
நாகரிகம் வளரவளரவே தோன்றியிருக்க முடியும். குழந்தை 

களும் பண்புகளை அறியக் காலம் பிடிக்கிறதன்ரோ? எனவே 

தான், இறுதியாக--நான்காவதாக உரிச்சொல் நிறுத்தப் 
பட்டது. மற்றும் சிவப்புக் (கோபக்) கண்கள்,” “சாலப் (மிகுதி 
யாகப்) : பேசினான் என உரிச்சொல் பெயர் வினையைச் 

சார்ந்தே வருதலின், உரிச்சொல்லைப் பெயர் வினைபோல் 

சிறப்புச் சொல்லாகக் கொள்ளாமல் இரண்டாந் கதுரமாகவே 

கருதினர் இலக்கண நூலோர். எனவே, தொல்காப்பியரும் 

நன்னூலாரும் சொற்களை யமைத்துள்ள வைப்பு முறையின் 
பொருத்தம் இப்போது இனிது புலனாகலாம். 

முதற்கால மக்களின் மொத்தமான ஒலித்தொகுப்பி 

லிருந்து பெயர், வினை முதலிய சொற்கள் பிரிந்து பிறந்த 
வரலாறு இதுகாறுங் கூறப்பட்டது. இந்தக் கருத்து இன்னும் 

சிலருக்குச் செரிமானம் ஆகவில்லையென்றால், அவர்கட்கு 

மேலுஞ் சில சான்றுகள் தரவேண்டும் : 

(1) சொல் தனித்தனியாகப் புரியாமல் மொத்த ஒலித் 
தொகுப்பாகக் காதில் விழும் ஓராண்டுப் பச்சிளங் குழந்தையின் 
அழுகையிலும் மொழி உண்டு. பேச்சேயறியாத குழந்தை; 
அழுகையின் வாயிலாகவும் மற்றும் பல்வகை . ஒலிக் குறிப்புக் 
களின் வாயிலாகவும் மொழி பேசித் தன் கருத்துக்களையும் 
தேவைகளையும் அறிவிக்கின்றது. பின்னரே சொல்வாரியாகப் 

"பேச்சுப் புரிகிறது. 

(2) நாம் அறியாத வேற்று மொழி ஒன்றினை அம்மொழி 
யாளர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது, தமக்கு அப்பேச்சு,
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மொத்தையான ஒலித் தொகுப்பாகத்தான் "தோன்றுகிறது; 
,தனித்தனியாகச். சொற்பாகுபாடு . ஒன்றும் புரிவதில்லை. 
ஆங்கிலம் அறியா தவர்கள் ஆங்கிலத் திரைப்படமும் இந்தி . 
தெரியாதவர்கள், இந்தித் திரைப்படமும் பார்க்கும்போது 
இந்தக் கூத்தைக் காணலாம். ஆனால் மொத்தையான அந்த 
ஒலித் தொகுப்பில் தனித் தனியாகப் பல .சொஜற்கள் உண்டு . 
என்பது யாவரும் அறிந்த உண்மை. 

(3) மக்கள் தாங்கள் மட்டுமே மொழி பேசுவதாக 
நினைக்கக்கூடாது. : பறவை விலங்குகளுங் கூட மொழி 

பேசுகின்றன. அவற்றின் வாய்களிலிருந்தும் ஒலித்தொகுப்புகள் 
வெளிவருகின்றன அல்லவா ? அந்த ஒலித் தொகுப்புக்களின் 
பொருள் நமக்குப்புரியவில்லை யென்பதற்காகப் பறவை விலங்கு 
கட்கு மொழி பேசத் தெரியாது என்று சொல்லிவிடுவதா ?' 
வேற்று மொழியாளர்களின் உரையாடலும் பறவை விலங்குகள் 

ஒலிப்பது போலத்தானே தோன்றுகிறது ? பறவை விலங்கு 
கட்குப் பொதுவாக மக்களைப் போன்ற வடிவமும் சிறப்பாகக் 
கைகளும், இன்மையாலேயே, மக்கள் செய்யும் மற்ற செயல். 

துறைகளைச் செய்ய முடியாதது போலவே எழுத்துக் கண்டு 
பிடித்து எழுதவும் அவற்றால் முடியவில்லை. இனவளர்ச்சி 

செய்யும் பறவை விலங்குகள் ஒன்றுக்கொன்று ஒலிக்குறிப்பால் 

கருத்தை யறிவித்துக் கொள் ளாமல் இருக்க முடியுமா? 
சேரமான் பெருமாள் நாயனார் என்னும் சேர மன்னர் மரபைச் : 

சேர்ந்த சிவனடியார் பறவை : விலங்குகள் கழறுவதையும் 

(பேசுவதையும்) அறியும் ஆற்றல் பெற்றிருந்ததனால் *கழறிற் 
றறிவார்” என்னும் சிறப்புப் பெயர் பெற்றதாக அவர் வரலாறு 

கூறுகிறது. ஒருசார் விலங்கு முதலிய பிற உயிர்களும் மக்களைப் 
போல் ஆறு அறிவுகள் உடையவை எனத் தொல்காப்பியர். 

. கூறியிருப்பதும் ஈண்டு ஒப்பு நோக்கற்பாற்று. எனவே, பறவை 
விலங்குகளும் தொடர்ந்த ஒலித் தொகுப்பால். கருத்துக்களை 
அறிவித்துக் கொள்வதுண்டு என்ற முடிவுக்கு வரலாம். ட 

எனவே, குழந்தைகளின் ஒலித் தொகுப்பு, : வேற்று 
மொழியாளரின் ஒலித் தொகுப்பு, பறவை விலங்குகளின் ஒவித் 
தொகுப்பு ஆகியவற்றில் தனித்தனிச் சொற்கள் நமக்குப் புரிய
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வில்லையாயினும் அந்த ஒலித் தொகுப்புகளுக்குப் பொருள் 
உண்டு. அந்த ஒலித் தொகுப்புக்களில் ஒவ்வொரு பொருளையும் 
ஒவ்வொரு செயலையும் குறிப்பதற்குரிய ஒலிக் கூறுகள் அடங்கி 
யுள்ளன. ஆனால் அவை நமக்குத் தெரியவில்லை. இது 
போலவேதான், முதற்கால மக்களின் ஒலித் தொகுப்பும் 

ஒவ்வொரு பொருளையும் ஒவ்வொரு செயலையும் குறிப்பதற் 
குரிய ஒலிக் கூறுகளை உள்ளடக்கிக் கொண்டிருந்தது; 

நாளடைவில் ஒவ்வோர் ஒலிக் கூறும்: ஒவ்வொரு சொல்லாகப் 

பிரிந்து திருத்தம் பெற்றது. 

இப்போது இவ்விடத்தில் சிலர் இன்னொரு சிக்கலைக் 
கிளப்பக்கூடும். அஃதாவது : “மொழியிலுள்ள பெயர்க 
ளெல்லாம் காரணப் பெயர்களே; ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் 

ஒவ்வொரு காரணங் கருதியே நம் முன்னோர் பெயர் வைத் 
துள்ளனர்; பறப்பதால் பறவை என்றும், நா(நாக்கு) நீளமாகத் 
தொங்குவதால் நாய் என்றும், அகழப்பட்டதால் (தோண்டப் 
பட்டதால்) அகழி என்றும், இப்படியே ஒவ்வொரு காரணங் 
கருதிப் பெயர்கள் வைக்கப்பட்டன. சில பெயர்கட்குக் 
காரணம் தெரியவில்லையே யெனின், அவற்றிற்கும் ஏதேதோ 
காரணங் கருதியே பெயர்கள் வைக்கப்பட்டன; அக்காரணங்கள் 
நாளடைவில் புலப்படாமல் போனதால் அப்பெயர்களை இடு 
குறிப் பெயர்கள்' என இலக்கணத்தில் கூறுகின்றனர்'” 
எனச் சிலர் வரிந்து கட்டிக்கொண்டு பேசுகின்றனர். சிலர் 
இந்தக் கருத்தை நம்பிக்கொண்டு பின்வருமாறு கூறக் 

கூடும் . 

; பெயர்கள் எல்லாம் காரணங் கருதியே ஏற்படுத்தப்பட்டவை 
பென்குல், முதற்கால மக்கள் முதலில் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் தக்க 
காரணங் கருதி ஒவ்வெரு சொல்லைப் பெயராக வைத்த பின்னரே, 
அப்படி வைக்கப்பட்ட சொற்களை இணைத்துச் சொற்டுறாடராகப் 
(வாக்கியமாகப்) பேரியிருப்பர்; எனவே, சொற்றொடருக்கு முந்தியது 
சொல்--அஃதாவது--தனித்தனிச் செரற்கள் தோன்ற்ய பிறகே 
வாக்கியம் தோன்றியது எனவே, வாக்கியமாகிய. மெரத்த ஓலித்
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தொருப்பிலிருந்தே பின்னர்த் தனித்தனியாகச் சொற்கள் பிரித் 
தெடுக்கப்பட்டன என்னும் கருத்தை ஏற்றுக்டுகாள்ள முடியாது.” 

மேலுள்ளவாறுஞ் சிலர் கூறலா மன்றோ ? இக்கருத்துக்கு 
மறுப்பு வருமாறு : 

ட... (0) “எல்லாப் பெயர்களும் காரணப் பெயர்களே” என்று 
சிலர்.கூறுங் கருத்து பொருந்தாது. முதற்காலத்தில் பெயர்கள் 
இடுகுறியாகவே ஏற்பட்டன. காரணப் பெயர்கள் என்: 

சொல்லப்படுவனவற்றின் அடிப்படைகளை (மூலங்களை/ 
ஆராயின் அவையும் இடுகுறியே என்பது புலனாகும். எடுத்துக் ' 
காட்டாக, 

பறப்பதால் பறவை என்ற பெயர் வந்தது என்றால், 
பறக்கும் செயலுக்குப் பறத்தல் என்னும் பெயர் ஏன் வைக்கப். 
பட்டது? கொறத்தல் என்று வைத்தால் என்ன? இது 
போலவே, நா (நாக்கு) வெளியில் தொங்குவதைப் பார்த்து 
நாய் என அழைத்தார்களென்றால், நாக்குக்கு *நா' என்னும் 
பெயர் ஏன் வைக்கப்பட்டது ? *கோ' என அழைத்தால் 

என்ன ? இவை போலவே, அகழ்வதால் (தோண்டுவதால்) 
அகழி என்னும் பெயர் வைக்கப்பட்டதென்றால், அகழும் 

செயலுக்கு அகழ்தல் என்னும் பெயர் ஏன் வைக்கப்பட்டது ? 
குகழ்தல் என்று சொன்னால் என்ன ? 

எனவே, பறவை, நாய், அகழி என்னும் காரணப் பெயர் 

களின் அடிப்படைகளாகிய பறத்தல், நா, அகழ்தல் என்னும் 

பெயர்கள் காரணம் இல்லாத இடுகுறிப் பெயர்களே. , 

(2) ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு மொழியிலும். 
ஒவ்வொரு பெயர் இருப்பதைக் கூர்ந்து நோக்க வேண்டும். 
நாய் என்னும், தமிழ்ப் பெயருக்கு நேராக வடமொழியில் 

குக்குரக' என்றும், இந்தியில் 'குத்தா' என்றும் ஆங்கிலத்தில் 
டாக்' (0௦) என்றும், பிரெஞ்சில் (ஷியான்' ( பஸ) என்றும், 

இலத்தீன் மொழியில் *கனிஸ்' (18) என்றும்' பெயர்கள் 
உள்ளமை காண்க. ஒரே பொருளைக் குறிக்க ஒவ்வொரு
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மொழியிலும் ஒவ்வொருவிதமான--அஃ தாவது வேறுபட்ட 

ஒலிக்கூறு (சப்தம்) இருப்பதை ஆராயுங்கால், (மக்களினம் 

குறிப்பிட்ட ஒரே காரணம் பற்றிப் பொருள்கட்குப் பெயர் 

வைக்கவில்லை; ஏதோ ஆங்காங்கு வாழ்ந்த மக்கள் உளம் 

போன போக்கில் எழுப்பிய ஒலிகளே பெயர்களாக நிலைத்து 

விட்டன என்னும் உண்மை புலனாகலாம்.- 

(8) குறிப்பிட்ட ஒரு சொல் குறிப்பிட்ட ஒரு பொருளைக் 

குறிப்பதற்கு உரிய காரணம் இன்னது என்று யாரும். கணக் 
காகச் சொல்ல முடியாது என்று மூவாயிரம் ஆண்டுகட்கு 

முன்பே தொல்காப்பியரே கூறிவிட்டார் : 

“மோழிப் பொருள் காரணம் விழிப்பத் தோன்றா”” 

என்பது தொல்காப்பிய நூற்பா. எனவே, ஒரு சொல்லைக் 
கொண்டு, அதனால் சுட்டப்படும் பொருளைப் பற்றிய விவரங்களை 
அறிந்துகொள்ள முடியாது என்பதும், பொருள்களைக் குறிக்கும் 

. ஒருவகை :அடையாளங்களே சொற்கள் என்பதும் புலனாகும். 

(4) “ஒவ்வொரு பொர்ருளிலிருந்தும் தோன்றிய 
ஒலியையே அவ்வப் பொருளுக்குப் பெயராக நம் முன்னோர் 
இட்டனர்; எடுத்துக் காட்டாக, காக்காவானது காகா” 

எனக் கத்துவதால் அவ்வொலிப் பெயரால் அழைக்கப்பட்டது; 

*கிலு--கிலு' : என ஒலிப்பதால் கிலு கிலுப்பைக்கு அப்பெயர் 
ஏற்பட்டது. மற்ற போருஸ்கட்கும் இக்காரணம் பற்றியே 
பெயர்கள் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும்''--என்பதாக ஒரு கருத்தும் 
கூறப்படுகிறது. ஏதோ இரண்டொரு பொருளுக்குத் தவிர 
எல்லாப் பொருள்கட்கும் இக்கருத்துப் பொருந்தாது. எல்லாப் 
பொருள்களும் தாம் அழைக்கப்படுகிற பெயரொவிகள் Sure 
ஒலியெழுப்புவது கிடையாது. '*காக்கா' கொள்கையின்படியே 
பார்த்தாலும், தமிழில்தான் *காக்கா' என அழைக்கிறோம்-- 
மற்ற மொழிகளில்....? 

எனவே, அடிப்படை யமைப்பின்படி ஏறக்குறைய எல்லாப் 
பெயர்களும் இடுகுறிப் பெயர்களே என்பது மேலுள்ள
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ஆராய்ச்சியால் தெளிவாகும்; ஆகவே, முதற்கால மக்கள் 

எக்காரணமும் கருதாமலேயே இயற்கையாக எழுப்பிய ஒலித் 

தொகுப்பிலிருந்தேே தனித் தனியாகச் சொற்கள் பிரிந்து 

பிறந்தன என்னும் கருத்து உறுதியாகும்; ஆகவே, சொற் 
. ரொடருக்குப் பிந்தியது சொல் என்னும் கொள்கை முற்ற 

முடிந்த முடிபாகும். 

சொல் பிறந்த கதை இதுதான் !



சாரல் பருகிய கதை 

முதற்காலத்தில். இயற்கையான மலைக் குகைகளை 
இருப்பிடமாகக் கொண்டு வாழ்ந்த மக்கள், பின்னர் நாளனடை 
வில் மலைகளிலிருந்து தனித் தனியாகக் கற்களை உடைத்துப் 
பிரித்தெடுத்துச் சுவர் எழுப்பிச் செயற்கையான வீடு கட்டிக் 
கொண்டு வாழ்ந்தனர். மலைப் பகுதிக்கு நெடுந்தொலைவில் 
இருந்தவர்கள் மண்ணைப் பிசைந்து சுவர் எழுப்பினர். பின்பு 
வன்மையற்ற மண் சுவரின் நிலையாமையை உணர்ந்த மக்கள், 
“மண்ணைப் பிசைந்து தனித்தனிப் பகுதியாக அறுத்துச் 
சூளையில் இட்டுச் சுட்டுச் செங்கற்களாக்கிச் சுவர் எழுப்பினர். 
இதனினும் இன்னும் வன்மை. விரும்புபவர்கள், கருஞ்சுதை 
மண்ணால் (சிமட்டியால்) கல்லுண்டாக்கிக் கட்டடம் கட்டுகின் 
றனர்; மற்றும், “கான்கிரிட்” (Concrete ) - எனப்படும் கல் 
பொதித்த காரைக் கலவையாலும் கட்டடம் அமைக்கின்றனர்; 
மேலும், கம்பியிடையிட்ட கல் கலவையாலும் (701061 
concrete) SCL. mater உறுதிப்படுத்துகின்றனர். உறுதிக்கும் 

திருத்தத்திற்கும் அழகிற்கும் உறுதுணையாக இன்னும் எத்தனை 
எத்தனையோ முறைகள் தோன்றிக்கொண்டிருக்கின்றன. இது 
கல் (கட்டடம்) பெருகிய கதை. சொல் பெருகிய கதையும் 
இது போன்றதே ! கற்பனை செய்து காண்க. 

முதற்காலத்தில் மக்கள் இயற்கையாக எழுப்பிய ஒலித் 
தொகுப்பிலிருந்து சொற்கள் தனித்தனியாகப் பிரிந்து 

பிறந்தன. பிறந்த சொற்களாகிய குழந்தைகள் திருத்தமுடன் 
வளரத் தொடங்கின. வளர்ந்து பெரியவர்களான 'பின், அவர் 

களிடமிருந்து பல குழந்தைகள் தோன்றின. இந்த வீட்டுக் 

குழந்தைகளுடன், ஒண்டு குடியிருக்க வந்தவர்களின் குழந்தை 
களும். சேர்ந்து விளையாடத்தொடங்கின. நாளடைவில், வந்த 
குழந்தைகளும் ' பிறந்த குழந்தைகளோடு நின்று நிலைத்து 
விட்டன.. வந்த குழந்தைகள் இடம் பிடித்துக் கொண்டதால், 
பிறந்த: குழந்தைகள் சிலவற்றின் வளர்ச்சி குன்நிப்போன தும்
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கண்டு. வீட்டுக்காரர்கள், தம் வீட்டுத் தேதேவைகள் சிலவற்றை 
நிறைவேற்றிக் . கொடுப்பதற்காக வெளியிலிருந்து சிலரை 
வரவழைத்துக் கொ ண்டதும் 'உண்டு, இப்படியாக, சொற்க: 

ளாகிய மக்கள் எண்ணிக்கை தமிழ் வீட்டில் பெருகிவரலாயிற்று.. 

ஆம் ! முதற்கால மக்களது மொழியின் அகலமும் நீளமும் 
ஆழமும் உயரமும் மிகமிகக் குறைவே. குழந்தைகள் சில் 

சொற்களைக் கொண்டே மொழி பேசுதல்போல, முதற்கால 
மக்களும் சில சொற்கள் கொண்டே மொழிபேசினர். இஃது. 
இயற்கையேயன்றோ ! ் . 

நாளடைவில் நாகரிகம் மிகமிக, தேவைகள் பெருகப் 
பெருக; பிறர் கலப்பு ஏற்பட ஏற்படச் சொற்களும் பின் 
வருமாறு பெருகின: 

(1) - ஒவ்வொரு சொல்லிலிருந்தும் பல சொற்கள் 
கிளைத்தன. *நட' என்னும் அடிப்படையிலிருந்து நடை, 
நட்க்கை, நடத்தை, நடப்பு, நடவடிக்கை, நடம், நடந்தான், 
நடந்தது முதலிய சொற்களும், *உருள்' என்னும் அடிப் 

படையிலிருந்து உருளை, உருட்சி, உருட்டு, உருட்டல், 
உருண்டை, உருளி, உரல், உருடை, முதலிய . சொற்களும்,. 
கூடி" என்னும் அடிப்படையிலிருந்து குடிமை, குடித்தனம்) 

குடிகை, குடில்,. குடிசை, குடிசல், குடிஞை, . குடும்பம், 
குடும்பு, குடும்பி, குடியானவன் மூதலிய சொற்களும் கிளைத் 
துள்ளமை யறிக. ஒரு தொழிலின் பெயரிலிருந்தும் ஒரு 

, பொருளின் பெயரிலிருந்தும் அத்தொழிலோடும் அப்பொரு 

ளோடும் தொடர்புடையனவற்றைக் : (குறிக்கும் குடும்பச் 
"சொற்கள் தோன்றுவது இயற்கை. 

(2) தேவைக் கேற்பப் : புதுப்புதுப் - பொருள்கள் 
தோன்றத் தோன்ற, முன்னமேயே உள்ள சொற்களுள். 
"இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் சேர்ந்து 
சேர்ந்து புதுச் சொற்களாக வடிவெடுத்தன. மண்-*- வெட்டி: 
மண்வெட்டி ?. .. மரம்--கால் மரக்கால் ; தான்கு-டகால் 

தாற்காலி; கொடுமை (வளைவு)--காய்*புளி--கொடுக்காய்ப், 

த. அ. &.—-26



402 தமிழ் gst BS aoe 

yeh; —H@e--urHA+yS-ext = Igcur HAG  yoluzit 
முதலிய அந்தக் காலத்துப் பெயர்களையும்---வான்-|- ஒலி 

வானொலி; மின்--சாரம்--மின்சா்ரம்; வானம்-ட ஊர் தி- வான 

வூர்தி; புகை-|-வண்டி -1- நிலையம் - புகைவண்டி நிலையம்; திசை -- 

காட்டும்--கருவி-- திசை காட்டுங்கருவி முதலிய : இந்தக் 
காலத்துப் பெயர்களையும் நோக்குக. \ 

(3) கடவுட் கொள்கை, கலை, வாணிகம், அறிவியல், 

அரசாட்சி முதலியன காரணமாக வேற்று நாட்டாரின். 
வேற்று மொழியாளரின் தொடர்பு ஏற்பட்டதால், வேற்று 
மொழிச் சொற்கள் பல, ஏற்கனவே இருந்த சொற்களினூடே 

வரம்பு கடந்து புகுந்து கலந்துவிட்டன : ஜலம், சந்தோஷம், 
சாமி, 'தத்துவம், முதலிய சம்சுகிருதச் சொற்களும்; அந்தஸ்து, 

குல்லா, சமக்காளம் முதலிய இந்துத்தானி சொற்களும்; 
ஆசாமி, வசூல்,- மாமூல் முதலிய அரேபியச் சொற்களும்; 
சிபாரிசு, சுமார்,” மேசை முதலிய பாரசீகச் சொற்களும்; 
ச்ன்னல், சாவி, அலமாரி முதலிய போர்த்துகீசியச் சொற்களும்; 

புதுச்சேரி மாநிலப் பகுதியில் வாங்கு (விசிப் பலகை), தளவா 
(காவல் நிலையத் தலைவர்) முதலிய பிரஞ்சு மொழிச் சொற் 
களூம் தமிழில் இரண்டறக் கலந்துள்ளமை காண்க. தமிழ் 
மொழியில் பல துறைகளிலும் ஆங்கிலமொழி புகுந்து புரியும் 
திருவிளையாடல்களைச் சொல்லவே வேண்டியதில்லை, 

(4) மொழிக்கு மொழி இயற்கையாகப் புகும் சொற்களே 
யன்றி, வந்த மொழியாளர் எப்படியாவது தம் மொழிச் சொற் 
களைப் பரப்பவேண்டும் என்று வரிந்து கட்டிக்கொண்டு வலிந்து 
புகுத்திய வன்செயலாலும், “யார் ஆண்டால் என்ன” என்ற 
போக்கில் சொந்த மொழியாளர் சோம்பியிருந்ததாலும் பிற 
மொழிச் சொற்களின் எண்ணிக்கை ஏறிவீட்டது. 

(5) அரசனை நம்பிக் கணவனைக் கைவிட்ட கதையே 
போலவும்; தாய் : தண்ணீரின்றித் தவிக்கக் கும்பகோண த்தில் 
தம்பி கொடை பல புரிந்த கதையே போலவும், வந்த மொழி 
யாளர். பரப்புவது ஒருபுறம் இருக்கச் கொந்த. மொழியாளரே
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தம்சொதந்த மொழியைப் பயன்படுத்துவது இழிவெனப் புறக் 
கணித்து, வந்த மொழிகளே உயர்ந்தவை என வரவேற்று, 
வீட்டிலும் நாட்டிலும் அம்மொழிகளையே பயன்படுத்தியும்-- 
பயன் படுத்த இடந்தந்தும் உணர்வற்று வாழ்ந்ததால், 
சொந்த மொழிச் சொற்கள் பல வழக்கற்றுப் போக, அவற்றின் 
இடங்களில் வந்த மொழிச் சொற்களே ஆணிவேர் வீட்டு 
தின்று நிலைத்து விட்டன. 

(6) இருபதாம் நூற்ருண்டு .அறிவியல் உலகத்தில் 
கண்டுபிடிக்கப்படும் புதுப் புதுக் கலைப்பொருள்கட்குரிய 
பெயர்கள், சொந்த மொழியில் பெயர்க்கப்படுவதன்றி, ஒரு 
சிறிது திரிந்ேதோ அல்லது அப்படியேயோ எடுத்தாளப்படுவ 
தாலும் சொற்கள் பெருகுகின்றன. 

சொல் பெருகிய கதை இதுதான் !



க.  நரன்கு விதச் சொற்கள் 

பெயர்ச்சொல், 'வீனைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல் 
என்னும் நால்வகைச் சொற்களேயன்றி, இயற்சொல், 
திரிசொல், திசைச்சொல், வடசொல் என்பனவாக நான்கு 

விதச் சொற்கள் தொல்காப்பியத்திலேயே .பேசப்பட்டுள்ளன. 
இவற்றுள் இயல் சொல் என்பது, அம்மா; அப்பா, தண்ணீர், 
காற்று, உடல், உயிர்' என்பன போல எல்லோர்க்கும். புரியக் 
கூடிய (இனிய எளிய தூய இயற்கையான. பேச்சு வழக்குத் 
தமிழ்ச்சொல்லாகும்; 

ப “இயற் சோல் தாமே. : 
செந்தமிழ் நிலத்து வழக்கோடூ சிவணித் 
தம்பொருள் வழாமை இசைக்கும் சோல்லே'” 

என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பா... 

“சேந்தமி மாகித் திரியாது யார்க்கும் 
தம்போருள் விளக்கும் தன்மைய இயற்சோல்'' 

என்பது நன்னூல் நூற்பா. 

ஒரு சொல்லைச் சொன்னால், இச்சொல் எந்தப் பொருளைக் 
, கூ.றிக்கிறது? இந்தப் பொருளோ? அந்தப் பொருளோ? 
என்ற திரிபுக்கு (மயக்கத்திற்கு) இடமின்றி இயற்கையாக. 
எனிதில் பொருள் உணர்த்தும் சொல் இயற்சொல்லாகும். 
இங்ஙகனமின்றி, இச்சொல்லுக்கு இந்தப் பொருளோ. அந்தப் 
பொருளோ என்ற திரிபுக்கு இடமாகி அரிதில் (சிரமத்தில்) 
பொருள் உணரத்தக்க சொல் திரிசொல் ஆகும். ஒரு பொருள் 
குதித்த பல சொல், பல பொருள் குறித்த ஒரு சொல். என 

தாம் முன்பு நிகண்டுகளிற்கண்ட இரு பிரிவுகளும் இந்தத் 
திரிசொல்லின் வகைகளாகும்.
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**ஒருபோருள் குறித்த வேஙுசோல் லாகியும் 
. வேறுபோருள் குறித்த ஒருசோல் லாகியும் 

இருபாற் றேன்ப திரிசோல் கிளவி'' 

என்பது தொல்காப்பிய நூற்பா. 

“'ஒருபோருள் குறித்த பலசோல் லாகியும் — 
பலபொருள் குறித்த ஒருசோல் லாகியும் 
அரிதுணர் போருளன திரிசோல் லாகும்” 

என்பது நன்னூல் நூற்பா. 

செந்தமிழ் பேசப்படும் பன்னிரண்டு நாடுகளிலும் (பகுதி 
களிலும்) வழங்கும் பொதுச் சொற்களாய் இல்லாமல், அத்தத்த 
நாட்டில் (பகுதியில்) மட்டும் வழங்கும் வட்டார வழக்குச் 
சொற்கள் திசைச்சொற்கள் எனப்படும்--இது தொல்காப்பியர் . 

கருத்து. 

. “செந்தமிழ் சேர்ந்த.பன்னிகு ரிலத்தும் 

தங்குறிப் பினவே திசைச்சோற் கிளவி.” 

என்பது தொல்காப்பிய நூற்பா. இதிலிருந்து, தொல் 
காப்பியர் காலத்தில் தமிழ் பேசும் மாநிலம் பன்னிரண்டு 
நாடுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுப் பன்னிரண்டு அரசுகளாக 
ஆளப்பட்டமை புலனாகும். வட்டார வழக்குச் சொற்கள் 
எல்லா இடத்துக்கும்: பொதுவாயின்றி ஒவ்வொரு திசையில் 
(மூலையில்) மட்டும் வழங்குவதால் கிசைச்சொற்கள் எனப் 

பட்டன். 

.. மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முன் தொல்காப்பியர் திசைச் 
சொல் என்பதற்கு இவ்வாறு விளக்கம் தந்தார். அவர் 

காலத்திற்குப் பின், தமிழ் மாநிலத்திற்கு அப்பாலுள்ள வேற்று 
நாடுகளில் : வழங்கும் வேற்று மொழிகளிலிருந்தும். பல 
சொற்கள் தமிழ் ' மொழியில் புகுந்துவிட்டன, எனவே, 
அவற்றையும் திசைச் சொற்களென, எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு 
மூன். எழுந்த நன்னூலில் பவணந்தியார் , கூறியுள்ளார்.
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செந்தமிழ் வழங்கும் பன்னிரு உள் “நாடுகளில் வழங்கும் 

வட்டாரச் சொற்களே யன்றி, தமிழ் மாநிலத்திற்கு அப்பாலுள்ள 

யதினேழு வெளி நாடுகளிலிருந்து வத்த சொற்களும் Prone 
சொற்கள் என்பது நன்னூல் கருத்து. 

செந்தமிழ் நிலஞ்சேர் பன்னிரு நிலத்தினும் 

ஒன்பதிற் நிரண்டினில் தமிழோழி நிலத்தினும் - 
தங்குறிப் பின லே திசைச்சோல் என்ப'' 

சன்பது நன்னூல் நூற்பா. ட ் 

இறுதியாக வட சொல் வருமாறு: தமிழ் மாநிலத்தின் 
வடக்கே வழங்கிய சம்சுகிருத மொழியிலிருந்து தமிழ் மொழியில் 
வந்து வழங்குஞ் சொல் வட சொல் எனப்படும். இருமொழி 
கட்கும் பொதுவான எழுத்துக்களால் ஆன வட. சொற்கள் ' 

- அப்படியே தமிழில் வழங்கப்படும். சம்சுகிருதத்திற்கே உரிய 
கிறப்பெழுத்துக்களாலும், பொது எழுத்து--சிறப்பெழுத்து 

ஆகிய இருவகை எழுத்துக்களாலும் ஆன வடசொற்கள். oes 
ஒலிக் கேற்பச் சிதைந்து திருத்தி வழங்கப்படும். 

“eu Gan கிளவி வடவெழுத்து ஒரீஇ. 
் எழுத்தோடு புணர்ந்த சோல்லா கும்மே,” . 

சிதைந்தன வரினும் இயைந்தன வரையார்'” 

என்பன தொல்காப்பிய நூற்பா. 

*பொதுவேழுத் தானும் சிறப்பெழுத் தானும் 
ஈரேமூத் தானும் இயைவன வடசொல்” 

என்பது நன்னூற் பா. 

தொல்காப்பியர் கூறியுள்ள திசைச்சொல்--வடசொற்களை 
தோக்குங்கால், மிக மிகப் பழங்காலத்தில், பொதுவாக 
இத்தியாவில்--சிறப்பாகத் தென்னிந்தியாவில் தமிழ்மொழியே 
னியாட்சி புரிந்தது என்பதும், பின்னர் ம்சுகிருதம் முதல்
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முதலாக வட இந்தியாவில் தலையெடுத்து நாளடைவில் 
தென்னிந்தியாவிலும் , பரவத் தொடங்கியது . என்பதும், 
அவ்வாறு பரவத் தொடங்கிய வடமொழி, தொல்காப்பியர் 
காலத்தில். தமிழிலக்கண நூல்களில் குறிப்பிடப்படும் அள 

வுக்குத் தமிழகத்தில் செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தது என்பதும் 

புலனாகும். 4 

வடதிசையிலிருந்து வந்ததால் வடசொல் எனப் பெயர் 
பெற்ற வடமொழிச் சொற்களும் ஒருவகைத் திசைச் சொற்களே 
யாதலின் திசைச் சொல் என்னும் தலைப்பிலேயே அடக்கிவிட் 
டிருக்கலாம். அங்ஙனம் செய்யாது, வடசொல் எனத் தனித் 
தலைப்பிட்டு இலக்கண நூலார். பிரித்திருப்பதை நோக்கின், 

எத்த அளவுக்குத் தமிழில் வட சொற்கள் பகுத்து விட்டன 

என்பதை உய்த்துணரலாம். 

தொல்காப்பியரால் பாகுபாடு செய்யப் ப்மெத்ற இயற்சொல், 
திரிசொல், "திசைச்சொல், வடசொல் என்னும் நான்கு விதச் 
சொற்களுள், இயற் சொல்லும் திரிசொல்லுமே இன்றியமை 
யாதவை: இவற்றுள் இயற்சொற்கள் எளிய சொற்கள் ஆதலின் 
நிகண்டு நூல்களில் இடம் பெறவில்லை; அருஞ்சொற்களாகிய 
திரி சொற்களே நிகண்டு நூல்களை அடைத்துக்கொண்டன. 
9655 திரிசொற்களின் கூட்டத்தில், வடமொழியிலிருந்து 
தமிழுக்கு வந்த சொற்களும் நிரம்ப உள்ளன. நிகண்டுகளில் 
"இப்படி! அகராதி நூல்களிலோ, இயற்சொல் முதலாக எல்லா 

ஷிதச் சொற்களும் ஒன்று குறையாமல் நின்று நிலவுகின்றன.



௪. ஒரு பொருள் பல் பெயர்கள் 

‘am பொருள் பல் பெயர்கள்' என்னும் தலைப்பு, 

நிகண்டின் முப்பெரும் பிரிவுகளுள் முதலாவதாகிய ஒரு 
பொருள் பல் பெயர்த் தொகுதி' என்பதேயாகும். சேந்தன் 
திவாகரம் முதலிய நிகண்டுகளில் உள்ள பன்னிரண்டு தொகுதி 

களூள் முதல் பத்துத் தொகுதிகளும் இந்த "ஒருபொருள் 
பல்பெயர்த் தொகுதிகளே' யாகும். 

ஒரு பொருளைக் குறிக்க ஒரு பெயர் போதாதா ? பல 
பெயர்கள் ஏன்? எடுத்துக்காட்டாக, -யானை என்னும் ஒரு 
பொருளைக் குறிக்கத் திவாகர நிகண்டில் முப்பத்தெட்டுப் 
பெயர்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. அவை வருமாறு :. 

[யானையின் பெயர்] 

- “தும்பி, கடிவை, புகர்மூகம், தோல், கரி, 

உம்பல், வயமா, பகடூ, நால்வாய், 

கரிணி, குஞ்சாம், கயமே.. களபம், 
மருண்மா, தந்தி, மாதங்கம், ஒருத்தல், 
களியு, சிக்துரம், கறையடி, எம்பி, 
வழுவை, வாரணம், வேழம், வல்விலங்கு, 
காகம், மதகயம், அத்தி, இபம், கும்பி, 

போதகம், உவாவே, கூங்கல், மாதிரம், 
.. மறமலி கைம்மா, ஆம்பல், Cam Gur, 

பிறவும் புழைக்கையோடு, யானைப் பேயரே'” 

என்பது திவாகர நூற்பா. இது போலவே; சிவனைக் 
குறிக்கக் .திவாகரத்தில் அறுபத்து மூன்று பெயர்கள். 
சொல்லப்பட்டுள்ளன. இவ்வாருக ஒரு பொருஸக் குறிக்கப் 
பல பெயர்கள். ஏற்பட்டிருப்பதிலுள்ள உண்மை யாது ? அப்படி
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“ஏற்பட்டதற்குப் பின் வருபவை பொருட்டுக்களாக (காரணங்க 

ளாக])இருக்கலாம் : 

(1) ஒரு மொழியில் ஒரு பொருளுக்குப் பல பெயர்கள் 
இருப்பது, அம்மொழியின் சொல் வளத்தை சொற் களஞ்சி 
யத்தை--சொற் செல்வத்தை அறிவிக்கிறது. பணக்காரர் 

வீட்டில் கல (பாத்திர) வகைகளிலும், உடை வகைகளிலும், 
அணி (நகை) வகைகளிலும், மற்றும் அனைத்து வகைகளிலும், 

பற்பல இருக்கும். இது பணக்காரக் குடும்பத்திற்கு அறிகுறி. 
'இதுபோலவே சொற்கள் பெருகியிருப்பது பணக்கார மொழிக்கு 
இயல்பு. நமது தமிழ் மொழியும் பண்டு தொட்டுள்ள பணக்கார 

மொழியன்றோ ? 

சரி, உண்மைதான் ! இவ்வளவு சொற் செல்வங்களும் 

மொழிக்கு எப்படிக் கிடைத்தன 2: 

்- (2) ஒரு குடும்பத்தின் தலைவனுக்குப் பிள்ளைகள் பலர் 
உள்ளனர். , ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஈட்டிய செல்வத்தைத் 

தொகுத்துக் கணக்கிட்டுத் தன்  செல்வமாகத் தலைவன் 

கருதுவது இயல்பே. அவ்வாறே, தமிழ் வழங்கும் பல பகுதி 

களிலும் வாழும் மக்களின் பேச்சு வழக்காறுகளைத் தொகுத்துக் 

காணுங்கால், சொற் செல்வம் பெருகித் தோன்றுகிறது. 
எடுத்துக்காட்டாக,--தமிழ்நாட்டின் வட பகுதியினர் *வழி' 
யென்று சொல்வதை, தென் : பகுதியினர் தடம்' என்னும் 

சொல்லால் குறிக்கின்றனர். இதே பொருளில் பாதை, பாட்டை 

என்னும் சொற்களும் பரவலாகப் பல விடங்களிலும் வழங்கப் 
படுகின்றன. இவையேயன் நி, செய்யுள் வழக்கில் நெறி, யாறு, 
அதர், வரி முதலிய சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இவற்றை 
யெல்லாம் தொகுத்துப் பார்க்குங்கால், ஒரு பொருள் பல் 
பெயர்களின் எண்ணிக்கை பெருகுவதைக் காணலாம். இவை 

மட்டுமா? 

(3) பொருளில் (அர்த்தத்தில்) சிறுசிறு வேறுபாடுடைய 
சொற்கள் பல, நாளடைவில் அவ் வேறுபாடுகள் மறைந்தோ-- 
அல்லது-- மறைக்கப்பட்டோ ஒரே பொருளில் வழங்கப்படுவதும் 

உண்டு. எடுத்துக் காட்டாக, அத்தம், கடம், கடறு, தூம்பு,
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சுரம், கவலை, விடங்கர், பாதை, படுகர், மடு, அளக்கர் ஆகிய 
சொற்கள் வழி என்னும் பொருள் -உடையனவே. ஆனால், 

இவற்றுள் பொருளில் சிறுசிறு வேறுபாடுகள் உண்டு. அவை 
யாவன: அத்தம், கடம், கடறு, தூம்பு, சுரம் ஆகிய 

சொற்கள் கடப்பதற்கு மிகவும் கடினமான (அரு நெறியை 

வழியைக் குறிக்கும் பெயர்களாம். கவலை என்னும் சொல், ஒரு 
பரதையிலிருந்து பல பாதைகள் பிரியும் கவர் நெறியைக் 
குறிக்கும் பெயராகும். விடங்கர் என்பது சிறு வழியையும், 

பாதை என்பது பெரு வழியையும் குறிக்கும் பெயர்களாம். 
படுகர், மடு என்னும் சொற்களோ, ஏறியிறங்கும் மேடு பள்ள 
முடைய - ஏற்றத் தாழ்வுடைய வழியைக்குறிக்கும் பெயர்களாம். 

அளக்கர் என்பதோ நீண்ட வழியைக் குறிக்கும் பெயராம். 

இச் சொற்களெல்லாம் சிலவிடங்களில் வழி என்னும் பொதுப் 
பொருளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

(4) ஒரு பொருளுக்கே பல பொருட்டுக்கள் பற்றிப் பல 
பெயர்கள் ஏற்படலாம். எடுத்துக்காட்டாக,--வழியில் இயங்குவ 
தால் (இயவை' என்ற பெயரும், நடப்பதால் நடவை" என்ற 
பெயரும், செல்வதால் *செலவு' என்ற பெயரும், ஒழுகுவதால் 
(தொடர்ந்து செல்வதால்) “ஒழுக்கம்” என்ற. பெயரும், வழி 
செப்பம் செய்யப்பட்ட தாதலால் *செப்பம்' என்ற பெயரும் 
ஆக இப்படிப் பல பெயர்கள் வழி என்னும் ஒரு பொருளைக் 
குறிக்க உள்ளன. இவை வினையடியாகப் பெற்ற பெயர்களாம். 

(5) ஒரு பொருளே தன் உறுப்புக்கள் தொடர்பாகப் பல 
பெயர்கள் பெறுவதும் உண்டு. எடுத்துக் காட்டாக,--யானை 
என்னும் ஒரு பொருளுக்கே, புள்ளி பொருந்திய முகம் 
இருப்பதால் புகர் wad’ என்னும் பெயரும், கருநிறம் 
உடைமையால் /*கரி' என்னும் பெயரும், தொங்குகிற வாய் 
உடைமையால் “நால் வாய்' என்னும் பெயரும், தந்தம் 
உடைமையால் *தந்தி' என்னும் பெயரும், உரல் (கறை) 
போன்ற கால் (அடி) உடைமையால் *கறையடி' என்ற 
பெயரும் துதிக்கையுடைய விலங்காதலால் *கைம்மா" என்ற 
பெயரும், துளை (புழை)யுடைய கை உடைமையால் “புழைக்கை' 

் என்ற பெயரும் உள்ளன.
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(6) ஒரு. பொருளே தன் செயல் --தன்மை--பண்பினால் 
பல பெயர்கள் பெறுவதும் உண்டு. எடுத்துக் காட்டாக; 
ஞாயிறு (சூரியன்) என்னும் ஒரு பொருளுக்கே, வெப்பமும் 
வெளிச்சமும் உள்ள தால் வெய்யோன், சுடர், சுடரவன்), எல்லை, 
கதிர், கதிரவன், செங்கதிர், செஞ்சுடர், வெங்கதிர், வெஞ்சுடர், 
ஆயிரங் கதிரோன், அழலவன், என்றூழ், கனவி முதலிய 

பெயர்களும், இருளை ஓட்டுவதால் இருள்வலி என்ற பெயரும், 
பனியைப் போக்குவதால் பனிப்பகை என்ற பெயரும், பகலில்: 
தெரிவதால் பகலவன் என்ற பெயரும், தினத்தை உண்டாக்கு. 
வதால் தினகரன் என்ற பெயரும், கோள்களுள் தலைமையும் 
உயர்வும் உடைமையால் வேந்தன், சான்றோன் என்ற பெயர் 
களும், அலரச் செய்வதால் அலரி என்ற பெயரும், "இன்னும்: 
இவ்வாறே எண்ணிறந்த பெயர்களும் உள்ளன. 

(2) வடமொழி போன்ற வேற்று, மொழிகளிலிருந்தும். 
பல பெயர்கள் வந்து ஒரே பொருளில் வழங்குவதுண்டு. 
எடுத்துக் காட்டாக, ஞாயிற்றைக் குறிக்க, பதங்கள், சூரியன், 
உதயன், விரிச்சிகன், மார்த்தாண்டன், கிரணன், பாறு... 

திவாகரன், இரவி, பாற்கரன், அருணன், தபனன்), அருக்கன், 

ஆதித்தன். முதலிய வடமொழிப் பெயர்கள் தமிழில் வந்து 
வழங்குவது காண்க. இதுபோலவே வழியைக் குறிக்க; சரி, 
தாரை, மார்க்கம், அயனம் முதலிய வடமொழிப் பெயர்கள் 

தமிழில் நடமாடுவதை யறிக.. 1 

(8) மற்றும், பொருட்டு (காரணம்) கண்டுபிடிக்க முடியாத 
திலையிலே ஒரு பொருளுக்குப் பல பெயர்கள் இருப்பதும்: 

உண்டு. இத்நிலையில், வட்டை; வயவை, இடவை முதலிய 
பெயர்கள் வழி யென்னும் பொருளைக் குறிக்கின்றன. இப்படிப், 
பார்க்குங்கால் வழி என்னும் ஒரே பொருளைக் குதிக்கப் பல: 

பெயர்கள் அமைந்துள்ளமை புலனாகும். இதனை, 

[வழியின் பெயர்கள்] 

சரி, நெறி, ஒழுக்கம், தாரை, யாறு, 

வதி, அதர், மார்க்கம், இயவை, ௩டவை,
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பதவை, சேப்பம், அயனம், இடவை, 

வாரி, வட்டை, வரி, வயவை, வகுந்து, 

சேலவு, சிறுபதம், வழிக் கிளவி யாகும்'” 

என்னும் திவாகர நூற்பாவால் உணரலாம். இப்பாடலில், வழி 

என்னும் பொதுப் பொருளைக் குறிக்க இருபத்தொரு பெயர்கள் 
உள்ளமை -ஓர்க. இப்பாடலில் இத்தனை பெயர்கள் இடம் 

பெற்றிருந்தும், தென்தமிழ் நாட்டினர் வழியைக் குறிக்க 
வழங்கும் 'தடம்” என்னும் பெயர்மட்டும் இடம் பெருதிருப்பது 
வியப்பாயிருக்கிறது. 

ஒரு-பிள்ளை பிறந்தால் முதலில் பெற்றோர்கள் ஒரு பெயர் 
இடுகின்றனர். அஃது இயற்பெயர் எனப்படும். பின்னர் 

அவர்களே செல்லப் பெயர்கள் வேறு வைப்பார்கள். போதாக் 
குறைக்குப் பாட்டன்--பாட்டி முதலியோர். அழைக்கும் செல்லப் 
பெயர்கள் வேறு, பின்னர்ப் பெரியவரானதும், உலகியலில் 
உயர்வு சிறப்புப் பெயர்களோ அல்லது: இழிவு சிறப்புப் 
'பெயர்களோ ஏற்படுவதும் உண்டு. இவ்வாறு . எத்தனை 
பெயர்கள் ஏற்படினும், இறுதியில் ஏதாவது ஒரு பெயர்தான் 
தின்று நிலைத்து நீடிக்கும்; அஃதே எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் 
எல்லோராலும் பரவலாக அழைக்கப்படும்; மற்ற பெயர்களே, 

எப்போதோ ஒரு நேரத்தில் தான் - எங்கோ ஓரிடத்தில்தான்.- 
எவரெவரோ ஒவ்வொருவரால் தான் அழைக்கப்படும். எல்லா 
ஒருபொருள் பல் பெயர்களின் நிலையும் இது போன்றதே! 

ஒருபொருள் பல்பெயர்களுக்குள்ளே சில பெயர்கள் 
“செய்யுள் வழக்கில் மட்டும் வரும்; சில பெயர்கள் பேச்சு வழக்கில் 
மட்டும் வரும்; ஒரு சில பெயர்கள் இரு வழக்கிலும் வரும். : 
அவற்றுள்ளும் ஒன்றிரண்டே பெருவாரியாக வழங்கப்படும். 
ஒருவர் எத்தனை வகைக் கலங்கள் (பாத்திரங்கள்) ஆடை 
யணிகள் வைத்திருந்தாலும், அவற்றுள் ஒரு சில3வ எப்போதும் 
பயன் படுத்தப் படுகின்றன; மற்றவை சிறப்பு நாட்களில் - 
சிறப்பு வேளைகளில் மட்டுமே பயன்படுத்தப் படுகின்றன. 
'பேச்சு வழக்குச் சொற்கள் எப்போதும் பயன்படும் ஆடை,
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யணிகள் போன்றவை; செய்யுள் வழக்குச் சொற்களோ, 
சிறப்பு நாட்களில் ,பயண்படுத்தப்படும் ஆடையணிகலங்கள் 
போன்றவையாம். 

'கருங்கச் சொல்லின், செய்யுளிலும் சரி-பேச்சிலும் சரி 

ஒரு பொருளுக்குப் பல பெயர்கள் நடுநடுவே வரும்--போகும்; 

இருப்பினும், ஏதோ ஒன்று அல்லது இரண்டு மட்டுமே இறுதி 
வரையிருந்து பேர் செல்லும். 

“ஒரு பொருளுக்கு எண்ணற்ற பெயர்கள் இருக்குமே 
யானால், அப்பொருள் பற்றி மாந்தர்க்கு மிகுற் ந்த ஆர்வம் 

இருந்தது எனக் கொள்ளலாம்'-- என பிரீல்' (டீவி என்னும் 

அறிஞர் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார். இக்கருத்திலும் உண்மை 

யில்லாமற் போகவில்லை. :. மக்களினம் வாழ்க்கையில்: எவ்வெப் 
பொருள்களோடு: மிகுதியாகத் தொடர்பு: கொள்கிறதோ, 
அவ்வப் பொருள்கட்குப் பெயர்கள் பல ஏற்படுவது இயல்பே ! 

ஆனால் இக் கருத்திற்கு ஒரு சில பொருள்கள் மட்டும் விதிவிலக் 

காகவும் இருக்கலாம். 

ஒரு பொருளுக்குப் பல பெயர்கள் தோன்றிய கதை இது 
தானே !



௫. Qh slaty ud பரருள் 

(ஒரு சொல் பல் பொருள்” என்னும் தலைப்பு, நிகண்டின் 
முப்பெரும் பிரிவுகளுள் .இரண்டாவதாகிய *ஒருசொல் பல் 
"பொருள் பெயர்த் தொகுதி' என்பதேயாகும். திவாகரம் 
“போன்ற நிகண்டுகளில் உள்ள பதினோராவது தொகுதி 
'இதுதானே ! _ 

ஒருசொல் பல்பொருள் என்றால், ஒரு சொல்லுக்கே பல 

“பொருள்கள் (அர்த்தங்கள்) இருப்பது. எடுத்துக்காட்டாக, 
வடமொழியிலிருந்து வராத *அரி' என்னும் தனித் தமிழ்ச் 
சொல்லுக்குப் பதினைந்து பொருட்களும், 'கடி” என்னும் 
சொல்லுக்குப் பன்னிரண்டு பொருட்களும் திவாகரத்தில் 
கூறப்பட்டுள்ளன. அவை வருமாறு : 

(அரி என்னும் பெயர்ச் சொற் பொருள்] 

கண், வரி, கடல், போன், கிண்கிணிப் பெய்பால் 
பொன்னிறம், குதிரை, தவளை, குரங்கு, 
பகை, வாள், சமனம், வலி, வண்டு, வெம்புகை, . 
அனப் பதினைந்தும் அரியேனப் புகல்ப.?' 

[கடி என்னும் பெயர்ச் சொற் பொருள்] 

**தடி. யென் கிளவி: காப்பே, கூர்மை 
விரையே, விளக்கம், அச்சம், சிறப்பே, 
வரைவே, மிகுதி, புதுமை, தோற்றம், 
மேய்படத் தோன்றும் போருட்டா கும்மே, 
ஐயமும், கரிப்பும், ஆகலும்' உரித்தே” 

என்பன திவாகர நூற்பாக்கள். திவாகரத்தில் சுருக்கமாகச் 
"சொல்லப்பட்டுள்ளது, இன்னும் விடுபட்ட பொருள்கள்
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எத்தனையோ உள்ளன. அவற்றைப் பிற. நிகண்டுகளிலும், 
அகராதிகளிலும் காணலாம். 

இவ்வாறு ஒரு 'சொல்லுக்கே பல பொருள்கள் எப்படி 

வந்தன? ஏன் வந்தன? ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் 
இருப்பதுதானே பொருத்தம் ? ஒரேசொல்லால் பல பொருள் 

களை அழைத்தால், அது, *கஞ்சத்தனமும் பஞ்சத்தனமும்” 
நிறைந்த ஏழ்மைநிலையின் அறிகுறியல்லவா? அப்படியென்றால், 

சொல் வளம் இல்லாத ஏழைமொழி தமிழ்மொழி என்றல்லவா 
பொருள்படும் ? 

.... இந்தப் பெரும் புதிருக்கு இங்கே விடை காண வேண்டும். 
ஒரு சொல் பல் பொருள் என்றால், பல (பொருள்களை ஒரே 
சொல்லால் அழைக்கிறோம் என்றுதானே பொருள் ! அவ்வாறு 
அழைக்க தேர்ந்ததின் பொருட்டுக்களைச் சிறிது ஆய்வாம்?  ' 

(1) ஒரே சொல்லால் பல பொருள்களை அழைப்பது, 
மொழியின் சொல்லேழ்மையைக் குறிக்கிறது--எனக் கொள்ள 
லாகாது; மாறாக, மொழி பேசும் மக்களின் சொற்செட்டை-- 

- பேச்சு வழக்கின் சிக்கனத்தைக் குறிப்பதாகவே ௧௬ தவேண்டும். 
எடுத்துக் காட்டாக, உலகம் அறிந்த காந்தி, நேரு, கென்னடி, 
மாக்மில்லன் முதலியபெயர்களை எடுத்துக்கொள்வோம். இப் 
பெயர்கள் ஒவ்வொருவரை மட்டும் குறிப்பனவல்ல; .அவ்வம் 

மரபில் தோன்றும் தொடர்புடைய பலரையும் குறிக்கின்; றன. 
அஃ தாவது; காந்தி என்னும் ஒரே பெயர் தந்ைத காபா காந்தி, 

யையும் மைந்தன் கரம்சந்த் காந்தியையும் குறிப்பதையும், 
தேரு என்னும் ஒரே பெயர் தந்ைத மோதிலால் நேருவையும் 

. மைந்தன் சவகர்லால் நேருவையும் குறிப்பதையும் அறியலாம். 
இன்னும் இம்மரபுகளைச் சேர்ந்த பலரையும் இச் சொற்களால் . 
உலகம் அழைக்கின்றதன்றோ ? கென்னடி, மாக்மில்லன் 
முதலிய பெயர்களும் இவ்வாறே பலரை அழைக்கப் பயன்: 

படுகின்றன. ” 

அவ்வளவு ஏன் ? நடந்த நிகழ்ச்சியொன்று' வருமாறு ; 
தமிழ் நாட்டில் ஒரு சிற்றூரில் ஒரு .குடும்பத்தில் விநாயகம்,
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முத்தையன் எனப் பிள்ளைகள் இருவர் உள்ளனர். , தெருவினர் 

மூத்தவனை விநாயகம் - விநாயகம் என்று அழைத்து வந்தனர். 

பின்னர், அடுத்துப் பிறந்த முத்தையனைச் சின்ன விநாயகம் 

'என்று அழைத்து வரலாயினர். தம்பிக்கு முத்தையன் என்ற 

தனிப்பெயர் இருக்கவும், அண்ணன் பெயராகிய விநாயகம் 

என்ற பெயரால் அவனும் அழைக்கப்படுகிறான். தந்தைக்கு 

காபா என்ற தனிப்பெயரும், மைந்தனுககு (கரம் சந்த்' 

என்ற தனிப் பெயரும் இருந்துங்கூட, இருவரும் *காந்தி' 

என்னும் ஒரே .பெயரால் அழைக்கப்பட்டனர். தந்தைக்கு 
(மோதிலால்' என்ற தனிப் பெயரும், மைந்தனுக்கு *சவகர்லால், 

என்ற தனிப் பெயரும் இருந்துங்கூட, இருவரும் . “தேரு” 
என்னும் ஒரே பெயரால் சுட்டப்பட்டனர். குடும்பத்தில் பிறந்த 
தொடர்பு என்றென்ன 1--சவகர்லால் நேருவிற்கு வாழ்க்கைப் 
பட்ட தொடர்புடைய கமலாவும் (கமலா நேரு' என அழைக்கப் 

பட வில்லையா ₹ ட்ட ° 

மேற் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவர்கட்கெல்லாம் தனித்தனிப் 

பெயர்கள் இல்லை; அக் குடும்பங்களில் பெயர் ஏழ்மை இருக் 

கிறது-- என்று எவரேனும் சொல்ல முடியுமா ? ஒரு சொல் பல் 
பொருள் நிலையும் இது போன்றதே ! ஏதேனும் ஒரு விதத் 

தொடர்பு பற்றிப் பல பொருள்களை ஒரே சொல்லால் மக்கள் 
அழைப்பது" இயல்பே ! 'காட்டாக, கார், வரை என்னும் இரு 
சொற்களை எடுத்துக் கொள்வோம் : | 

கார் என்னும் ஒரே சொல், கருமை நிறம் என்னும் 
பொருளோடு, கருமை நிறமுடைய (மேகம்' மேகத்திலிருந்து 
வரும் (மழை', மழையால் கிடைக்கும் * தண்ணீர்,' கரிய மேகம் 
காணப்படுகிற மழைக்காலம்” (கார்காலம்,) கார் காலத்தில் 
விளையும் “கார் நெல், அதைக்கொண்டு சமைத்த ₹*சேரறு! 
முதலிய பொருள்களையும் தருகிறது இப்பொருள்கள் எல்லாம். 
ஒன்றோடொன்று ஒவ்வொரு வகையில் தொடர்புடையன 
வல்லவா ? இது போலவே, வரை என்னும் ஒரே சோல், கோடு, 

கோடுபோல் தெரிகிற் கணு, கணுக்களையுடைய மூங்கில், மூங்கில் 

வளரும் மலை, மலையின் உச்சி, பக்கமலை, மலையில் உள்ள கல் 

முதலிய. : பொருள்களைத் தருகிறது. கார், வரை' என்னுஞ்
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சொற்கள் எத்தனை பொருள்கள் தருகின்றனவோ, அத்தனை 
பொருள்கட்கும் தனித்தனிப் பெயர்கள் வேறு இருப்பது 

காண்க.  எல்லாப்பொருள்கட்கும் தனித்தனிப் : பெயர்கள் 
இருப்பதால் மொழியில் சொல்லேழ்மை யிருப்பதாகக் கருத 
முடியாது. எனவே, தொடர்புடைய பல பொருள்களில் ஒரே 
சொல்லை மக்கள் வழங்குவது, ஒருவகை மொழிச்செட்டேயாகும் 
என்பது புலனாகலாம். . me 

இவ்வாறு மக்கள் மேற்கொண்டுள்ள ஒருவகை மொழிச் 
செட்டைத்தான் *ஆகு பெயர்' என இலக்கண நூலார் அழைப் 
பதாகத் தெரிகிறது. ஒரு பொருளின் பெயர் அப்பொருளைக் 
குறிக்காமல் அதனோடு தொடர்புடைய வேறொரு பொருளுக்கு 
ஆகிவருவது ஆகுபெயர் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக,-- 
புதுச்சேரி என்னும் பெயர் ஓர் ஊரைக் குறிக்கிறது. 'புதுச்சேரி 
திரண்டு போருக் கெழுந்தது' என்ற தொடரிலோ, புதுச்சேரி 
என்னும் பெயர் அந்த ஊரைக் குறிக்காமல், அவ்வூரில் வாழும் 
மக்களுக்கு ஆகிவருகிறது. , இந்தத் தொடரில் புதுச்சேரி 
என்னும் சொல்லுக்கு *ஆகு பெயர்' என்று பெயராம். ஒன்றன் 

பெயர் அதனோடு ஏதாவது ஒரு வகையிலாவது தொடர்புடைய 

பொருளுக்குத்தான் ஆகிவருமே தவிர, தொடர்பில்லாத 
“பொருளுக்கு ஆகிவராது என்பது ஈண்டு நினைவுகூரத் 

தக்கது. 

புதுச்சேரியில் வாழும் மக்கள் என நீளமாகப் பேசும் 

முயற்சியைக் குறைத்து, புதுசேரி போருக்கெழுந்தது எனச் 

செட்டாக--சிக்கனமாக மக்கள் பேசுவது இயல்பு. எனவே, 

புதுச்சேரி என்னும் ஒரே சொல், ஊரையும், ஊர் மக்களையும் 
குறிப்பதுணர்க. பெரும்பாலான “ஒரு சொல் பல்பொருள்கள்” 
இப்படித்தான் . மொழிச் செட்டினால் தோன்றியிருக்கக்கூடும் 

என்னும் கருத்து இப்போது புலனாகுமே! 

_ மற்றும்,” மேலே எடுத்துக்காட்டி யிருப்பது. .“இடவாகு 
பெயர்' எனப்படும். அஃதாவது புதுச்சேரி என்னும் இடத்தின் 

பெயர் அவ்விடத்தில் வாழும் மக்களுக்கு ஆகிவருதலின் 
இடவாகு பெயராம். இது போலவே ஒரு சொல் பல்பொருள்” 

5 a7 &—27 .
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என்ற நிலையில் இன்னும் .பல ஆகுபெயர்கள் உள்ளன. கார் 
அறுத்தான்' என்ற தொடரில், கார் என்னும் (கார்) காலத்தின் 
பெயர், அக்காலத்தில் விளையும் (கார்) நெல்லுக்கு ஆகிவருவது 
கால வாகுபெயராம். : 'நீலம் சூடினாள்' என்னும் தொடரில், 
நீலம் என்னும் நிறப் பண்பின் பெயர், அந்நிறமுடைய குவளை 
மலரைக் குறிப்பது பண்பாகு பெயராம். *வற்றல் தின்ஞன்' 
என்னும் தொடரில், வற்றல் (வற்றுதல்) என்னும் தொழிலின் 
பெயர், வற்றிப்போன உணவுப் பொருளைக் குறிப்பது தொழி 
லாகு பெயர்: (காளை வந்தான்' என்ற தொடரில் காளை 
என்னும் ஆண் மாட்டின் பெயர், துணிவிலும் வன்மையிலும் 
காளையுடன் ஒப்புமை (உவமை)யுடைய வீரனைக் குறிப்பது 
உவமையாகு பெயராகும். 

இலக்கண ஆசிரியர்கள் கூறியுள்ள ஒருவகை ஆகுபெயர் 
அமைப்பின் நுட்பத்தையும் இங்கே குறிப்பிடுதல் நன்று; 
அஃதாவது, -கருமை என்னும் பொருளுக்கு உரிய கார் 
என்னும் சொல், கருநிறம் உடைய மேகத்திற்கு ஆகி வருவது 
ஒரு மடி ஆகு பெயராம்; மேகம் மழை பெய்யும் கார் காலத்திற்கு 
ஆகிவருவது இருமடி ஆகு பெயராம்; கார் காலத்தில் விளையும் 
கார் நெல்லுக்கு ஆகிவருவது மும்முடியாகு பெயராம்; இப் 
போது கார் சாப்பிட்டு 'வருகிறோம் என்ற விடத்தில், கார் 
நெல்லைக் கொண்டு ஆக்கிய சோற்றுக்கு ஆகிவருவது நாண்மடி 
யாகு பெயராம். இவ்வாறே, கோடு என்னும் பொருளுடைய 
வரை என்னும் சொல், கணுவைக் குறிப்பது ஒரு மடியாகு 
பெயர்) கணுக்களுடைய மூங்கிலைக்குறிப்பது இருமடியாகு 
பெயர்; மூங்கில் வளரும் மலையைக் குறிப்பது மும்மடியாகு 
பெயர். இவையபோல இன்னும் பலமடி யாகுபெயர்கள் பல 
உள்ளன. 

இவ்வாறே எல்லா ஆகுபெயர்களையும் ஆராயின், ஒரு 
சொல் பல்பொருள்கள் தோன்றியதற்கு, மக்களின் மொழிச் 
செட்டும். ஒரு பொருட்டாகும் என்னும் கருத்து புலனாகாமற் 
போகாது. 

(2௨) ஒரு சொல் பல்பொருட்கள் தோன்றியதற்கு 
இன்னொரு இயற்கைப்பொருட்டும் கூறலாம். அஃதாவது,
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ஒரே சொல்லால் பல பொருள்களை “அழைப்பது மொழியின் 
தொன்மையைக் குதிக்கிறது--என்பதாகும். நமது தமிழ் 
மொழியையே எடுத்துக்கொள்ளலாம். தமிழில் இப்போதுள்ள 
சொல் வளம் மொழி தோன்றிய முதற்காலத்தில் இருந்திருக்க 
முடியாது. எனவே, முதற் கால மக்கள், இருந்த சில சொற் 
களைக் கொண்டே, தொடர்புடைய பல பொருள்களையும் 
அழைத்திருக்கக்கூடும். நாளடைவில் ஒவ்வொரு பொருளுக்கு 
மெனத் தனித் தனிப் பெயர்கள் ஏற்பட்டிருக்கும். அப்படி 
ஏற்படத் தொடங்கிய பின்னரும், பல பொருள்கட்கும் பொது 
வாயிருந்த பொதுப் பெயரும் பேச்சு வழக்கில் நடமாடிக்கொண் 
டிருந்திருக்கும். பிற்காலத்தில் எல்லாப் பொருள்கட்குமே 
-தனித் தனிப்பெயர்கள் ஏற்பட்டுவிட்டதால், பல பொருள் 
கட்கும் பொதுவாயிருந்த ஒரு சொல் வகைகள், பேச்சு 
வழக்கிலிருந்து படிப்படியாகக் குறைந்து செய்யுள் வழக்கோடு 
நின்றுவிட்டன. எனவே, ஒரு சொல் பல்பொருள்கள் 
மொழியின் தொன்மை நிலையை--தொடக்க நிலையை நினைவு 
படுத்துவதர்க ஒரு கருத்துக்கொள்ளவும் இடமுண்டு, இந்தக் ககுத்துக்குத் துணையாக, குழந்தைகள் பேசும் மொழியை 
ஈண்டு ஒப்பிட்டு நோக்குவது நன்று : 

பச்சிளங் குழந்தைக்கு மொழிவளம்--சொல் வளம் 
கிடையாது. அது தொடக்கத்தில் சில சொற்களையே அறிந் 
திருக்கும். அந்தச் சில: சொற்களைக்கொண்டே மொழி 
பேசும். பல பொருள்களை அழைக்க ஒரு சொல்லையே பயன் 
படுத்தும். எடுத்துக்காட்டாக,--அம்மாவைத் தெரியும்; அம்மா 
என்ற சொல்லையும் தெரியும். எனவே, அம்மா போன்ற 
வயதுத் தோற்றமுடைய பிற பெண்களையும் அம்மா 
என்றழைக்கும். தன் ஆயாவை (பாட்டியைத்)த் தெரியும். 
ஆகவே, கிழவிகளை யெல்லாம் ஆயா என்றே அழைக்கும். 
கிழவிகளில் அத்தையும் இருக்கலாம்--பெரிய தாயாரும் 
இருக்கலாம்--அதைப் பற்றிக் குழந்தைக்குக் கவலையில்லை: 
அத்தை, பெரியம்மா முதலிய சொற்கள் குழந்தைக்குத் 
தெரியா தாகையால் எல்லோருமே ஆயாதான். தன் தாத்தா 
வைத் தெரியுமாதலால், வயதான ஆடவர்கள் மாமா
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பெரியப்பா முதலிய முறையினராயிருந்தாலும் குழைந்தைக்கு 

எல்லோருமே தாத்தாதான். அண்ணன் அக்கா முதலிய 

அனைத்துப் பெயர்களும் அப்படியே. மற்றும், தின்பண்டங் 

களுள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு தனிப் பெயர். இருந்தும், 

எல்லாவற்றையுமே . 'மம்மு' என்னும் ஒரு பெயரால்தான் 

குழந்தை குறிப்பிடும். *கொஞ்சம்- கொஞ்சோண்டு' என்ற 

சொல் வழக்கு குழந்தைக்குத் தெரியும்; எனவே, தன்னிலும் 
சின்ன குழந்தைகளைக் கண்டால், சின்ன பாப்பா--சின்ன 

தம்பி என்று சொல்லத் தெரியாமல், *கொஞ்சோண்டு பாப்பா--. 

கொஞ்சோண்டு தம்பி' என்றே சொல்லும். இந்தக் 

(கொஞ்சோண்டு' : என்ற சொல் மட்டும் எப்படித் தெரிந்த 

தென்றால்,--:மம்மு ரொம்ப கொடுக்கலே--கொஞ்சோண்டு 

கொடுக்கற! என்று அம்மாவிடம் அடிக்கடி சண்டை பிடித்துப் 
பழக்கப்பட்டதாகும். எப்படா வந்தே' என்று கேட்டால், 
நேற்று என்னும் சொல் தெரியாத குழந்தை *நாளைக்கு 
வந்தேன்” என்று. சொல்லும். நாளை என்னும் சொல்லுக்கு 
நேற்று என்ற ஒரு பொருளும் குழந்தைகளின் அகரா தியில் 
உண்டு. *அண்ணன் எங்கே” என்று கேட்டால், *அவன் 

தாராந்து (தாரை வார்ந்து) போயிட்டான்' , என்று குழந்தை 
சொல்லும். குழந்தைகள் விளையாட்டுப் பொருள்களைத் 

தாரைவார்த்து (காணாதடித்து) இருப்பதுண்டு. ' அப்பொருள் 
களைப் போலவே அண்ணனும் ஆய்விட்டான் குழந்தைக்கு. 
“அண்ணனைக் காணாம்' என்பதற்குப் பதிலாக--4 அண்ணன் 
தாராந்து போயிட்டான்' என்று . குழந்தை சொல்கிறது. 

இப்படியாகக் குழந்தை மொழிக்குள் நுழைந்து ஆய்ந்தால், 
எண்ணற்ற எடுத்துக்காட்டுக்கள் கிடைக்கும். 

பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன், மக்களினத்தின் 
வளர்ச்சியாகட்டும்--மொழியின் வளர்ச்சியாகட்டும்--குழந்தை 
திலையில்தானே இருந்திருக்க முடியும்! எனவேதான் மொழி ' 
தோன்றிய முதற்காலத்தில் சொல்வளம் பெருகாமையால், 

மக்கள் தொடர்புடைய பல பொருள்களை ஒரே சொல்லால் 

குறித்து வந்திருப்பர்?
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இத்தக் 'காலத்தில்கூட, புதிதாக : ஒரு மொழி கற்றுக் 
கொள்பவர்கள், தொடக்கத்தில் தாம் அறிந்த சில சொற்களைக் 
கொண்டே பல கருத்துக்களைத் தப்பாக்வோ.---தவருகவோ 
பேசுவதையும் எழுதுவதையும் காணலாம். எனவே, ஒரு 
சொல் பல்பொருள்கள், மொழியின் தொடக்க கால நிலையைக் 
குறிப்பதாகக் கொள்ளலாம், . 

இக்கருத்தை வைத்துக்கொண்டு மொழியில் சொல்லேழ்மை 
இருப்பதாகக் கொள்ளக்கூடாது. எம் மொழியிலும்: முதற் 
காலத்தில் சொல்லேழ்மை இருக்கத்தான் செய்யும், நாளடை 
வில்தான் மொழிகள் சொல்வளம் பெற்று வளர முடியும். 
ஒருவன் முப்பது வயதில் பெற்றிருக்கும் வளர்ச்சியை மூன்று 
வயதில் பெற்றிருந்திருக்க முடியாதன்றோ? ஒரு மொழி 
தோன்றிப் பன்னெடுங்காலம் ஆன பிறகும் சொற்களஞ்சியம் 
திரம்பவில்லை யென்றால்தான், அம்மொழியைச் சொல்லேழ்மை 

யுடையதாகக் குறைத்து மதிப்பிட முடியும். அதிலும், வேறு 
மொழிகளிலிருந்து தோன்றி வேறு பல மொழிகளிலிருந்து 
கொற்களைக் கடன் வாங்கி. வளர்ந்திருக்கிற ஆங்கிலம் முதலிய 
மொழிகளைப்போ லில்லாது, தானே தலைமொழியாய்த் 
தோன்றி, தன் துணை கொண்டே தன்னில்தானே வளர்ந்திருக் 
கின்ற தமிழ்மொழியில் சொல்லேழ்மை என்ற குறைக்குச் 
சிறிதும் இடமேயில்லை. 

மிகப் பழம்பெரு மொழிகளுள் தமிழ்மொழியும் ஒன்று-- 
என்ற அளவில் மட்டுமல்ல---உலக மொழிகளுக்குள்ளே முதல் 
முதல் தோன்றிய மொழி தமிழ் மொழியே--என்ற அளவில் 
ஒரு கொள்கை ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளரால் ஆணித்தரமாக 
.நிறுவப்பட்டுள்ளது. அங்ஙனமெனில், மக்களினம் குழந்தை 
நிலையிலிருந்த மிக மிகப் பழங்காலத்தில் தோன்றிய உலக 
முதல் மொழியாகிய தமிழ்மொழியில் *ஒரு சொல் பல் 
பொருள்கள்' மலிந்திருப்பதில் வியப்பொன்றுமில்லை. 

இதுகாறுங் கூறியவற்றால், ஒரு சொல் பல்பொருள்கள்" 
மொழியின் தொன்மை நிலையையும் மொழிச் செட்டையும் 
குறிப்பதாக நம்பலாம்.
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ஒரு சொல்லா? பல் சொல்லா? 

ஒரு சொல் பல பொருள்கள் பற்றி :பல்லார்டு' (8811410) 

என்னும் அறிஞர் பின்வருமாறு ஒரு கருத்து தெரிவித் 
துள்ளார்? ஒரு சொல்லுக்கு இரு பொருளோ அல்லது 
பல பொருளோ , இருக்கமுடியாது; ஒரு சொல்லுக்கு 
ஒரு மபொருள் இருப்பதுதான் இயற்கை; அப்படி ஒரு 

சொல்லுக்கு மூன்று பொருள்கள் காணப்படின், அச் 
சொல்லை ஒரு சொல்லாகக்கொள்ள முடியாது) மூன்று 
சொற்களாகத்தான் கொள்ள வேண்டும்--என்பதே அவர் 
கருத்து. அஃதாவது, “பல்லார்டு' அவர்களின் கருத்தின்படி 
பார்க்குங்கால்,--அரி என்னும் சொல்லுக்குக் கண் என்றும், 
கடல் என்றும், பொன் என்றும், புகை என்றும் பல 
பொருள்கள் உள்ளன; எனவே, அரி என்னும் ஒலியை ஒரு 
சொல்லாகக் கொள்ளாது பல சொற்களாகவே கொள்ள 
வேண்டும். அஃதாவது, கண் என்று பொருள்படும் அரி ஒரு 
தனி அரி; கடல் என்று பொருள்படுவது - இன்னொரு தனி 
அரி; பொன் என்று பொருள்படுவது வேறொரு தனி ஆரி; 
புகை என்று பொருள்படுவது மற்றுமொரு தனி அரி; இன்னும் 
இப்படியே ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வோர் அரி உள்ளது. 
எனவே, அரி என்னும் ஒரு சொல்லொலிக்குள் பல அரிகள் 
புகுந்துகொண் டிருப்பதாகக் கொள்ள . வேண்டும். இது 
“பல்லார்டு' போன்றவர்களின் கருத்து. 

இத்தக் கருத்தில் ஓஜூளவு உண்மையிருக்கிற தென்ருலும், 
இதனை முற்றிலும் ஒத்துக்கொள்வதற்கில்லை. எப்படி யென்று 
காண்பாம் : 

ஒரு சொல் பல்பொருள்களை, 'ஓரினம் தழுவியவை”, 
'வேறினம் தழுவியவை' என: இரு வகையாகப் பிரித்துக் 
கொள்ளவேண்டும். கார் என்னும் சொல்லால் குறிக்கப்படும் 
கருநிறம், மேகம், மழை; கார்காலம், கார் நெல், கார் நெல் 
உணவு ஆகிய பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர் 
புடையவை யாதலின், இவை ஓரினம் திழுவியவையாகும். 
இவ்வாறே பிறப்பாலோ, உறுப்பாலோ,. இடத்தாலோ, காலத்
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தாலோ, பண்பாலோ, தொழிலாலோ; ஒப்புமையாலோ, 
இன்ன பிறவற்ருலோ தொடர்புடைய பொருள்கள் : யாவும் 
ஓரினம் தழுவியவையே ! இவ்வாநின்றி, அரி என்னும் சொல் 
லால் குறிக்கப்படும் கண், கடல், பொன், புகை, குதிரை, குரங்கு, 
தவளை, வண்டு முதலிய பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று ஒரு 
விதத், தொடர்பும் பெராத வேறு வேறு பொருள்களான தால், 

. இவை வேநினம் தழுவியவை எனப்படும். 

இவ்விரு பிரிவுகளுக்குள் வேறினம் தமுவியவற்றிற்கே 
*பல்லார்டு' சொன்ன கருத்து பொருந்தும். ஓரினம்' தழுவிய 
வற்றுக்கு அக்கருத்து அவ்வளவாகப் பொருந்தாது. ஓரினம் 
தழுவிய பொருள்களைக் குறிக்கும் சொல் ஏறக்குறைய ஒரு 
சொல்லே. அது குறிக்கும் பல பொருள்களும் ஒரே மரத்தின் 

பல பாகங்கள் போன்றவை. ஆனால், வேறினம் தழுவிய 

பொருளைக் , குறிக்கும் சொல்லோ, பல சொற்களின் மதிப் 
புடையது; அது குறிக்கும் பல பொருள்களும்: ஆல், அரசு, 
அத்தி, வாழை, பலா, பனை, தென்னை முதலிய தனித்தனி 

மரங்கள் பலவற்றைப் போன்றவை. ஆல், அரசு முதலிய 
எல்லாமே மரம் என்னும் பொதுப் பெயரால் சுட்டப்படுவதைப் 
போல, கண், கடல், பொன், புகை முதலிய எல்லாப் பொருள் 

களுமே அரி என்னும் பொதுப் பெயரால் சுட்டப்படுகின் றன. 

உண்மை இதுதான் ! 

மேலெழுந்தவாரியாகப் பார்க்குங்கால் வேறினம் தழுவிய 

வையாகத் தெரியும் சில பொருள்களை ஆழ்ந்து நோக்கின், 
ஒன்றுக்கொன்று ஏதோ. ஒரு வகைத் தெொ௱டர்பு பெற்நிருப்பது 

புலனாகலாம். எடுத்துக் காட்டாக,--'அடுதல்' என்னும் சொல் 

கொல்லுதல், சமைத்தல் ஆகிய இரு பொருள்கள் தருவதும், 
முதற்கால மக்கள் உயிர்களைக் கொன்று தின்றதனாலும் சமைய 
லுக்குமுன் கொலைநிகழ்வதா லும் கொலையின்றிப் பெரும்பாலும் 
உலகில் சமையல் இல்லையா தலாலும் கொல்லுதல் என்னும் 

பொருளும் சமையல் என்னும் பொருளும் ஒன்றுக்கொன்று 
தெ௩டர்புடையவை என்னும் கருத்தும்  முன்னோரிடத்தில் 
விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. மேலோடு பார்க்குங்கால், 

கொல்லுதல் தொழில் வேறு, சமைத்தல் தொழில் வேறு.
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. என்றுதான் தோன்றும். ஆழ்ந்து பார்த்தால்தான், கொலையே 

தான் சமையல்--கொலை வேறில்லை, சமையல் வேநில்லை 

என்பது புலப்படும். அஃதாவது, மிகப் பழங்காலத்தில், 

அஃறிணை உயிர்களே யன்றி, உயர்திணையாகிய மக்களுங்கூட, 

"உயிர்களைக் கொன்று சமைக்காமல் பச்சையாகவே தின்றார்கள். 

ஆதலின், அந்தக் காலத்தில், கொன்றுவிட்டால் சமையல் 

முடிந்துவிட்டதாகவே பொருள்; உடனே உண்ண வேண்டியது 

_ தான். நாளடைவில் மக்கள் பச்சையாகவே உண்ணாமல் 

சமைக்கவும் தொடங்கினர். அதன் பின்னர்தான், கொல்லுதல் 

எனும் தொழிலைக் குறிக்கப் பயன்படுத்திய அடுதல் என்னும் 
சொல்லை, சமைத்தல் என்னும் தொழிலைக் குறிக்கவும் பயன் 

படுத்தினர். அந்த அடு(தல்) வேர்ச்சொல்லிலிருந்து அடுப்பு, 
அடுக்களை, ' அடை, அடிசில் முதலிய சொற்களெல்லாம் 
உருவெடுத்தன. இவ்வளவு நுட்பங்களையும் உணராமற் 
போனால், கொல்லுதல், சமைத்தல் என்னும் இரு சொற்களும் 

வேறினம் தழுவியவை என்றுதானே கூறத் தோன்றும் ! உண் 
மையில் இவையிரண்டும் ஓரினம் தழுவியவையே யன்றோ! 
இவ்வாறு நுணுகி யாராயின், ஒருசொல் பல்பொருள்களுள் 

பெரும்பாலானவை ஓரினம் தழுவியவையே என்பதும் .சிறு 
பான்மையினவே வேறினம் தழுவியவை என்பதும் புலப்படும். 

ஓரினம் தழுவியவை தோன்றியதற்குரிய பொருட்டு 
(காரணம்), மொழியின் தொன்மை நிலையும் மொழிச் செட்டும் 
ஆகும் என ஆய்ந்து கண்டோம். இனி, வேறினம் தழுவியவை 
தோன்றிய தற்குரிய பொருட்டு ஆராயப்பட வேண்டும். 

அரி என்னும் ஒரு சொல்லுக்குக் கண், கடல், பொன், 

புகை, குதிரை, தவளை முதலிய பல பொருள்கள் உள்ளன. 
இத்தனை பொருள்களும் ஒன்றுக்கொன்று ஒரு சிறிதும் தொடர் 
பில்லா தவை. அப்படியிருக்க, இவ்வளவு பொருள்கட்கும் அரி 
என்னும் ஒரு பெயர் எப்படி ஏற்பட்டிருக்க முடியும் ? இவ்வினா 

விற்குரிய விடை. யாது: இது தற்செயலாய் ஏற்பட்ட 

அமைப்பே-- என்பதேயாகும். அஃதாவது, -பரந்துபட்டவழத் 
தமிழகத்தில் வாழ்நீத மக்களுள் ஒரு பகுதியினர் தற்செயலாய்க் 
கண்ணை அரி என்னும் சொல்லால் குறித்திருப்பர்; இன்னொரு
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பகுதியினர் கடலை அச்சொல்லால் குறநித்திருப்பர். வேறொரு 
பகுதியினர் பொன்னை அச்சொல்லால் குறித்திருப்பர்; மற்றும் 
ஒரு பகுதியினர் குதிரையைக் குறித்திருப்பர்; தற்செயலாய் 
இவர்களெல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தபோதோ--அல்லது-- 

- ஒருவரின் எழுத்துப் படைப்பை மற்றொருவர் படித்தபோதோ, 
அரி என்னும் ஒரு. சொல் ஒலி பல பொருள்களைக் குறிக்கத் : 

தங்களால் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பததை அறிந்திருப்பர். 
பின்னர், அரி என்னும் ஒரு சொல்லுக்கு அத்தனை பொருள் 

களும் உரியனவாகத் தொகுத்துக் கொண்டிருப்பர். இப்படி : 

யாக, வேறினம் தழுவிய. ஒரு சொல் பல்பொருள்கள் 
ஏற்பட்டிருக்கலாமன்றோ ? ? 

என்ன பொருட்டினால் ஒவ்வொரு பகுதியினரும் அந்தந்தப் 
பொருளை. அரி. என்னும் சொல்லால் அழைத்தார்கள். என்று 
எவரும் பொருட்டு' கேட்க முடியாது. “எல்லாச் சொல்லும் 

பொருள் குறித்தனவே' என்னும் தொல்காப்பியத்தின்படி, 
ஒவ்வொரு சொல்லும் ஏதேதனும் ஒவ்வொரு பொருளைக் 

குறிக்கத்தான் செய்யும். ஆனால், அந்தப் பொருளைக் குறிக்க 
அந்தச் சொல் ஏன் ஏற்பட்டது என யாரும் திட்டவட்ட 

மாகப் பொருட்டு கூற முடியாது. ஆழ்ந்து நோக்கின் எல்லாச் 
சொற்களுமே இடுகுறிச் சொற்களே; ஒரு சொல் என்பது ஒரு 
பொருளைக் குறிக்க ஏற்பட்ட ஒரு வகை- அடையாள மே-- 
என்னும் கருத்து முன்பே ஓரிடத்தில் ஆராய்ந்து நிறுவப்பட் 

. டுள்ளது. . மொழிப் பொருள் காரணம் விழிப்பத் தோன்ரு' 
என்று தொல்காப்பியரே கூறியுள்ளா ரன்றரோ ? எனவே, தற் 
செயலாய் ஒரே ஒலியால் (ஒரே சொல்லால் ) பல பகுதியினர் 
பல பொருள்களை அழைத்திருக்கக்கூடும். நாளடைவில் 
அவையெல்லாம் ஒன்றுதிரட்டப்பட்டு (ஒரு. சொல் பல். 

பொருள்கள்” என்ற பட்டம் பெற்றுவிட்டன. இக்கருத்தை 

நம்பச் செய்வதற்கு ஒரு சான்று வருமாறு : 

ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலுள்ள ஆறும் வகுப்பில் ஆறு ஆறு 
முகங்களும், ஏழாம் வகுப்பில் ஏழு ஏழுமலைகளும் படிப்பதாக 
வைத்துக்கொள்வோம். உண்மையில் ஓர் ஆறுமுகத்துக்காவது : 

ஆறு முகங்கள் இருக்கா ; ஒரு முகமே இருக்கும். : அதே
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போல் ஒர் ஏழுமலையினிடமாவது ஏழுமலைகள் இருக்கா-ஏன் - 

ஒரு மலைகூட இருக்காது. இருப்பினும் இப்பெயர்கள் அந்தந்த 
மாணாக்கரை அழைப்பதற்காக இடப்பட்ட ஒரு வகை. அடையாள 

ஒலிகளாகும். ஒரே ஆறுமுகம் என்னும் பெயரால்--அல்லது 
ஓரே ஏழுமலை என்னும் பெயரால் பலர் அழைக்கப்படுவதி 
லுள்ள உண்மை யாது ? 

ஆறுமுகங்கள் அனைவரும் பல  குடும்பத்திலிருந்து 
வந்தவர்கள்; தனித்தனி ஊரினராகவும், தனித்தனி இனத் 
தினராகவும், தனித்தனி தாய்மொழியினராகவும் இருக்கக் 
கூடும், .இருப்பினும், ஆறு ஆறுமுகங்கட்கும் அவரவர்தம் 
பெற்றோரால் தற்செயலாகவே ஆறுமுகம் என்னும் ஒரே பெயர் 

வைக்கப்பட்டுவிட்டது. ஒருவர் வைத்தது இன்னொருவர்க்குத் 
தெரியவே தெரியாது.. இந்தநிலையில், எல்லா ஆறுமுகங்களும் 
ஒரு வகுப்பில் கூடியபோது, பலபேருக்கு ஒரே பெயர் இருப்பது 
தெரிய வந்தது. ' இது, தற்செயல் நிகழ்ச்சியே, இதேபோல் 
மொழியிலும் பல பொருள்கட்கு ஒரே பெயர் தற்செயலாய்த் 
தோன்றியவையே, வேநினம் தழுவிய ஒரு சொல் பல் 

பொருட்களாம். ௩ 

் இனி, பல பொருள் தரத்தக்க ஒரு சொல், எந்த 
இடத்தில் எந்தப் பொருளில் வந்துள்ளதென எப்படிக் கண்டு 
பிடிப்பது என்பது குறித்து ஆராய வேண்டும் : 7 

தனி எழுத்துக்கு மதிப்பில்லாதது போலவே தனிச்சொல். 
லுக்கும் மதிப்பில்லை. எந்தச் சொல்லும் ஒரு வாக்கியத்தில் 
வைத்து வழங்கப்படும்போதே தன் முழுப்பொருள் மதிப்பையும் 
பெறுகிறது. ஒரு வாக்கியத்திலுள்ள .ஒரு சொல்லானது, 

- தனக்கு முன்னும் பின்னுமுள்ள சொற் சூழ்நிலைகளின் துணை 
யால் தன் பொருளைத் தானே எளிதில் விளக்கிவிடும். எனவே, 
ஒரு சொல்லுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று பொருள்கள் இருப் 
பினும், அது வந்திருக்கிற வாக்கிய அமைப்பைக் கொண்டு; 
அதற்கு அத்த இடத்தில் எந்தப்பொருள் உரியது என்பதை 
எளிதில் புரிந்துகொள்ள முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, :அடி' 
என்னும் ஒரு சொல்லுக்கு, அடிக்கிற அடி, அளக்கிற அடி என்பன போலப் பல பொருள்கள் இருப்பினும், முதுகில் நான்கு
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அடி கொடுத்தார்கள் என்ற தொடரில் அடிக்கிற அடி என்று 
பொருளும், அந்தக் கம்பம் பன்னிரண்டு அடி உயரம் உள்ளது 
என்பதில் அளக்கிற அடி என்ற பொருளும், தாய் தன் 

குழந்தையின் அடிமுதல் முடி வரை முத்தம் தந்தாள் என்பதில் 
கால் என்ற பொருளும், குடத்தின் அடியில் கொஞ்சம் தண்ணீர் 
இருக்கிறது என்பதில் கீழ்ப்பாகம்--கீழ்மட்டம் என்ற பொருளும் 
ஐயந்திரிபின்றி மிகத் தெளிவாக விளங்குகின்றன. 

இப்படியாக, பல பொருள் தரத்தக்க அடி என்னும் ஒரு 
சொல்லானது, அடி கொடுத்தார்கள் என்றவிடத்தில் பிற: 

பொருள்களிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்ற *கொடுத் 
தார்கள்' என்னும் வினைச் சொல்லின் துணை கொண்டும், 

பன்னிரண்டு அடி உயரம் என்ற இடத்தில் பிற பொருள்களி' 
லிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுகிற 'உயரம்' என்னும் பெயர்ச் 
சொல்லின் துணையாலும், அடிமுதல் முடிவரை என்ற விடத்தில் 

முடி என்னும் இனச் சொல்லாலும், குடத்தின் அடியில் 
கொஞ்சம் தண்ணீர் என்ற இடத்தில் *“குடம்--கொஞ்சம்' 
ஆகிய (சந்தர்ப்பச்) சார்புச் சொற்களாலும் பொருள் விளக்கு, 

“வதை யறிக, இவ்வாறு எளிதில் தெளிவாகப் பொருள் 
உணர்த்தும்படியே பேசுபவர்களும் பேச வேண்டும்--எழுதுப 

வர்களும் எழுத வேண்டும். ் 

பல பொருள் தரும் ஒரு சொற்களுக்குள், தெளிவாகப்- 

பொருள் விளங்கும்படி அமைந்துள்ள பல பொருள் ஒரு 
சொல்லை (வினை வேறுபடும் பல பொருள் ஒரு சொல்' என்னும் 
பெயராலும், தெளிவாகப் பொருள் விளங்கும்படி அமையாத. 
பல பொருள் ஒரு சொல்லை *வினைவேறுபடாப் பல பொருள் 
ஒரு சொல்' என்னும் பெயராலும் தொல்காப்பியர் அழைத். 
துள்ளார். வினை வேறுபடும் பல பொருள் ' ஒரு சொல், 
இயற்கையாகவே வாக்கியத்தில் அமைந்துள்ள வினைச் சொல், 

இனச் சொல், .சார்புச் சொல் .முதலியவற்றால் எளிதில்: 
பொருள் விளக்கும் என்றும், வினை வேறுபடாப் பல பொருள் 

ஒரு-சொல் வினை முதலியவற்றால் எளிதில் பொருள் விளக்கா 
மையால், அப்படி விளக்குவதற்குக் துணையாக ஏதேனும் 

சொல்லைச் சேர்த்துப் பேசவோ எழுதவோ செய்ய வேண்டும்:
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என்றும், ஒரு வாக்கியத்திலுள்ள புரியாத சொல்லை, அதே 

.வாக்கியத்திலுள்ள புரியும் சொற்களின் துணைகொண்டு புரிந்து 

கொள்ள வேண்டும் என்றும் தொல்காப்பியர் மொழிந்துள்ளார். 

இக்கருத்துக்களை யெல்லாம், தொல்காப்பியச் சொல்லதி 
காரத்தில் கிளவியாக்கம் என்னும் இயலிலுள்ள, 

வினை வேறு படூஉம் பலபோருள் ஒருசோல் 
வினைவேறு படாஅப் பலபொருள் ஒருசோல் என்று 

ஆயிரு வகைய பலபோருள் ஒருசோல்'' 

''அவற்றுள், வினைவேறு படூஉம் பலபோருள் ஒருசோல் 

வேறுபடூ வினையினும் இனத்தினும் சார்பினும் 

தேறத் தோன்றும் போருள்தேரி நிலையே”. 

*ஒன்றுவினை மருங்கின் ஒன்றித் தோன்றும் 
_ வினைவேய படாஅப் பலபொகுள் ஒருசோல் 

கினையுங் காலைக் கிளந்தாங் கி.பலும் '' 

*குறித்தோன் கூற்றம் தெரித்துமொழி கிளவி" 

“என்னும் நூற்பாக்களாலும், உரியியலில் உள்ள, 

**ஓருசோல் பலபோகுட்கு உரிமை தோன்றினும் 

பலசோல் ஒகருபோருட்கு உரிமை தோன்றினும் 

பயிலாத வற்றைப் பயின்றவை சார்த்தித் 

தத்தம் மரபிற் சென்றுநிலை மருங்கின் 
எச்சோல் லாயினும் போருள்வேறு கிளத்தல்”' 

என்னும் நூற்பாவாலும் அறிந்து கொள்ளலாம். 

ஒரு வாக்கியத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட ஒரு சொல்லின் 
பொருளைத் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுதற்கு வேண்டிய 
சூழ்நிலை அவ்வாக்கியத்தில் அமைந்திருக்கவில்லை யென்றால், 
அது குழப்பமுடைய வாக்கியமாகவே கருதப்படும். இத்திலை 
செய்யுள் வழக்கில் இருந்தாலும் இருக்கும்; ஆனால் பேச்சு
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வழக்கில் பெரும்பாலும் இராது. சில வேளைகளில் பேச்ச 
வழக்கில் நகைச்சுவைக்காக இருபொருள் தரும் ஒரு சொல்லைப்: 
பயன்படுத்தி மக்கள் பேசுவதுண்டு. எடுத்துக்காட்டாக;-- 

“நீர் வேண்டும்' என்னும் பேச்சில், தண்ணீர் வேண்டும். 
நீங்களே வேண்டும் என இரு பொருள் படும்படியான நகைச் 
சுவை அமைந்திருப்பது காண்க. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் 
'பேசுபவரும் கேட்பவரும் சிறிதும் குழப்பமின்றிப் பேசி நகைச்: 
சுவை விருந்தச் சுவைப்ப தியற்கை, 

இவ்வாறின் றிக் குழப்பமான திலையில் பல பொகுள் ஒரு. 
சொல் ஒன்று செய்யுளில் வருமாயின், அச்சொல்லுக்கு உரிய 
ஒவ்வொரு பொருளையும் செய்யுளின் சூழ்்நிலையோடு பொருத்திப் 
பார்த்துப் பொருந்தும் பொருளைக் . கொள்ள வேண்டும். 
இவ்வாறு பொருள் காணுந் திறன், இலக்கியப் பயிற்சி ஏற ஏற: 
எளிதில் கைவரப்பெறும். 

: சூழ்நிலைக்கு ஏற்பப் பல பொருள் ஒரு சொல்லுக்குத் தீர்ஷ 
காண்பதே மொழி மரபு.



௬. கல்வித் துறையில் அக்ராதிக் 

கலையின் பங்கு 

சொல்லும்  ிடாழியம்" என்னும் தலைப்புடைய இப்பாகத் 

தில், சொல் பிறந்த கதையும், சொல் பெருகிய கதையும், 

மிசால்லின் வகையும், ஒரு பொருள் பல்பெயர்களும், ஒருசொல் 
பல்பொருள்களும் இதுகாறும் ஆராயப்பட்டன. இனி, கல்வித் 

துறையில் மொழிப் பாடத்தின் பங்கும், அம்மொழிப் பாடத்தில் ' 
"சொற்பொருள். விளக்கும் அகராதிக் கலையின் பங்கும் என்ன 

என்பது குறித்து ஒரு சிறிது ஆய்வாம் : 
் உலகில் மக்கள் பல்கால் பயின்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய 

கலைகள் பல. அவற்றுள் மொழி, தானும் ஒன்று என்ற அளவின 

தன்றி, தான் முதன்மையானதும் இன்றியமையா ததும் ஆகும். 
மொழியின் துணைகொண்டே பள்ளிகளில் பல கலைகள் பயிலப் 

படுகின்றன--பயிற்றப்படுகின்றன. கணிதம், வரலாறு, நில் 
வியல், அறிவியல், அரசியல், உளவியல், மருத்துவம் போன்ற 

எந்தக் கலையினையும்--எந்தக் கல்வியினையும் : மொழியின்றிப் 
பயிலவோ பயிற்றவோ முடியாதுதானே ! 

உலகில் உள்ள எந்தக் கலையினையும் முற்றும் பயின்று 
'முடிக்கவியலாது. இதற்கு 'மொழிக்கலையும் விலக்கன்று. 
இன்னும் கேட்டால், மற்ற கலைகளினும் மொழிக்கலை மிக்க 
ஆழமும் அகலமும் உயரமும் உடையதாகும்; எப்படி ? எல்லாக் 

கலைகளையும் ஒரு மொழி பெற்றிருக்குமாயின், அஃதாவது, 
அல்லாக் கலைகளும் ஒரு மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்குமாயின், 
அம்மொழியின் கன அளவு மிகுதி என்பது தெளிவு. 

...... ஒருவர் தமிழோ--பிரஞ்சோ--ஆங்கிலமோ--ஏதோ ஒரு 
மொழி கற்நிருக்கிறார் என்றால், அம் மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ள 
கல்லாக் கலை நூல்களையும் . கற்றிருக்கிறார் என்று பொருள் 
இல்லை. ஒருவரே அனைத்தையும் கற்கவும் முடியாது. ஆனால்,
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ஒருவர் ஒரு மொழியில் உள்ள இலக்கண இலக்கியச் செய்யுள்: 
உரைநடைகளைப் பரந்த , அளவில் பயின்நிருப்பாராயின்-- 
அஃதாவது தேர்ந்த மொழிப்புலமை பெற்றிருப்பாராயின்; அப் 
புலமையின் துணைகொண்டு, அம்மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ள 

ஏனைய கலைநூல்களையும் ஒருவாறு படித்துப் புரிந்து 
் ர்ளலாம். ஒரு கலை வல்லார் அக்கலை பற்றித் தெளிவாக 

சஃ்கமாக நூல் எழுதின், அக் கலை நூலினை, மொழி வல்லார் 
ஆசிரியர் துணையின்றித் தாமாகவே கட்டாயம் புரிந்துகொள்ள 
முடியும். இதற்குப் பல எடுத்துக் காட்டுக்கள் தரமுடியும். இதனை 

மேலும் ஆய்வாம் : ் ட 

இந்தக் காலத்தில் தமிழோ பிரஞ்சோ ஆங்கிலமோ 
படித்துப் பட்டம். பெற்றிருக்கும் சிலரிடம் சென்று, அவர்கள் 

படித்த மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கும் ஒரு நூலைக் . காட்டி 
அதில் ஏதேனும் ஐயம் கேட்டால், ,“நான் இது படிக்கவில்லை, 

அதுதான் படித்தேன்--அது படிக்கவில்லை, இதுதான் 
படித்தேன்' என்று ஏதேதோ சொல்லி அவர்கள் தப்பித்துக் 
கொள்ள முடிகிறது. இத்தகைய பதில், அவரைப்போன்ற 
பீடிப்பாளிகட்கு ஆறுதல் அளிக்கலாமே தவிர, எளிய மக்களுக்கு 
மன நிறைவு: அளிக்க முடியாது. என்னவோ படித்தவர் 
என்று கேட்டால், இது சொல்லத் தெரியவில்லையே அவருக்கு? 

என்று எளியமக்கள் எளிதில் உதட்டைப் பிதுக்கிவிடுவார்கள். 

எடுத்துக் காட்டாக, --தமிழ் படித்தவர் என்ற பெயருடன் 
ஒருவர் ஒரு சிற்றூரில் சென்று அகப்பட்டுக் கொண்டால், 
ஆங்கிருக்கும் சிலர் கேட்கும் கேள்விகட்கெல்லாம் . பதில் 
சொல்லியாக வேண்டும்; அவர்கட்கு எழும் ஐயந்திரிபுகளை 

யெல்லாம் தெளிவிக்க வேண்டும். இலக்கண இலக்கியங்கள் 
பற்றி மட்டும் கேட்டால் ஓரளவு தப்பித்துக் கொள்ளலாம். 

- ஆனால், கணிதம், மருத்துவம், வானநூல், தத்துவம் முதலிய 

கலைகள் பற்றித் தமிழ் மொழியில் செய்யுள் நூல்கள் பல 
உள்ளன. இக் கலை நூல்கள் தொடர்பாகச் .சில தொண்டு 

கிழங்கள் கேள்வி கேட்கத் தொடங்கிவிடும். இங்கே மொழியில் 
முழுப் புலமை பெற்றவர்களே ஓரளவேனும் தாக்குப் பிடிக்க 

முடியும். அல்லாதவர் பதமாக நழுவிவிட வேண்டியதுதான் !
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தமிழ்மொழியில் வல்லவர்கள் ' என்றால், அம்மொழியில் 
எழுதப்பட்டுள்ள . அனைத்துக் கலை நூல்களையும் புரிந்து 
கொள்ளத்தக்கவர்கள் என்று பெர்ருள் கொள்ளும் நிலை 

பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டு வரையும் இருந்தது. ஆனால் 
இப்போது....... ? . 

ஒவ்வொரு மொழியிலும் இல்லாத கலைகள் பல புதி | 

புகுந்திருக்கும் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டிலே--ஒவ்வெீரு 
மொழியிலும் ஏற்கனவே இருந்த கலைகளும் இன்னும் ஆழ்ந்து 

அகன்று பெருகியிருக்கும் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டிலே, 
ஒருவர் ஒரு மொழியிலுள்ள எல்லாக் கலை நூல்களையும் கற்ப 
தென்பதும் மாந்தர் ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்டதுதான். 

அவரிடம் அவ்வாறு எதிர்பார்ப்பதும் அறிவுக்கு ஒவ்வாதது 
தான். - ஆனால் ore ? 

தாம் பயின்றுள்ள மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கும் எல்லாக் 
கலைகளையும் கற்கவேண்டியதில்லை, கற்றிருக்கும் ஒரு கலையைப் 
பொறுத்தமட்டிலுங்கூட அக்கலை பற்றிய எல்லா நூல்களையும் 

கற்க வேண்டியதில்லை. ஆனால், தாம் 'இதற்கு முன் படித். 

தறியாத எந்த நூலைத் திடீரெனத் தந்தாலும், ஓரளவேனும் 
அதனைப் புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு மொழிப்பயிற்சி பெற்று 
வைக்கலாமே ! பெற்று வைக்கவும் முடியுமே ! 

் மொழிப் பயிற்சி அல்லது மொழிக்கலை என்னும் பெயரில் 
ஒருவர், பரந்துபட்ட இலக்கண இலக்கியச் செய்யுள் உரை 

நடை நூல்களைப் பயின்நிருக்கிறார் என்றால் என்ன பொருள் ? 
எழுத்தாளர்களின் உள்ளக் கருத்துக்களை அவர்கள் எழுதி 
யிருக்கும் எழுத்துக்களின் வாயிலாக நன்கு புரிந்து கொள்ளும் 
தேர்ந்த ஆற்றல் கைவரப் பெற்றிருக்கிறார். என்றுதானே 
பொருள்! இவர், பயிற்சி! மாற்றக் (நரச of Training) 
கொள்கைப்படி--அஃ தாவது--ஒரு துறையில் பெற்றுள்ள 

தேர்ந்த பயிற்சி அதனை ஒத்த இன்னொரு துறைக்கும் உதவக் 
கூடும் என்ற கொள்கைப்படி, மொழித் தேர்ச்சியின் உதவியால் 
அம்மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ள பல்வகைக் கலை நூல்களையும் 
தாமே படித்துப் புரிந்து கொள்ளலாம். துணைக்குக் கலைச் 
சொல் அகராதியை வைத்துக் கொள்ளலாம்.
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முன்காலத்தில் மொழிப் புலவர்கள் எந்தக் கலை நூலைக் 
காட்டி எது கேட்டாலும் ஓரளவேனும் ஈடு கொடுத்தார்கள் 

என்றால் அதில் ஒரு மறைபொருள் (இரகசியம்) அடங்கி 
யிருக்கிறது. இக்காலத்தார்க்கு எட்டாத உச்சாணிக் கிளைச் 
aes அது! ஆனால் அன்று அஃது ஊர் அறிந்த 'இரகசியமே'! 

வருமாறு : 

அகராதிக் கலை (Lexicography) யாகிய நிகண்டு நூல்கள் 

பல தமிழ் மொழியில் உள்ளனவன்றோ ! பல்கலைக் களஞ்சியங்க 
ளாகிய --பல்கலைப் பொருட் காட்சி நிலையங்களாகிய இத் 
நிகண்டுகளை நிரம்பக் கற்றிருந்ததனால், அக்காலத்தவர் அன் 

திருந்த எந்தக் கலை நூலுக்கும் ஈடு கொடுக்க முடிந்தது. 
அதனால் அவர்கள் முழு மொழிப் பயிற்சி--முழு: மொழிப் 
புலமை உடையவர்களாக மதிக்கப்பெற்றனர். கல்வித்துறையில் 
நிகண்டுப் பயிற்சியின் நன்மையும் 'இன்றியமையாமையும் 
இப்போது விளங்குமே! 

ஆம்! அக்காலத்தில் என்றென்ன---இருபதாம் நூற்றாண் 
டின் தொடக்கத்தில்கூட நிகண்டு இல்லாத கல்வி சிறந்தது 
கிடையாது. தமிழ் நாட்டில் கல்வி என்றால் அதில் நிகண்டிற்கு 
முதலிடம் இருந்தது. பழையமுூறைத் திண்ணைப் பள்ளிக்கூடங் 
களில் என்றென்ன--வெள்ளையர்கள் வந்த பிறகும், அவர்கள் 
மேற்பார்வையில்: நடத்தப்பட்ட பள்ளிகளிலும் நிகண்டுக் 

கல்வி இருந்தது. 
கல்வித்துறையில் மொழிப் பாடத்தைக் “கருவிப் பாடம்” 

8100] 8%/60() என்று சொல்வது மரபு. மொழியின்றி எந்தக் 
கலையினையும் எழுதவோ கற்கவோ முடியாதல்லவா ? அந்த 
மொழிப் பாடத்துள்ளும் செய்யுள், : உரைநடை, இலக்கணம் 

(ழதலியவற்றைக் கற்றுக்கொள்ள நிகண்டுப் பாடம் பெரிய 
கருவியாகத் திகழ்ந்தது; அஃதாவது, சொற்பொருள் விளக்கும் 
நிகண்டு நூல்களைக் கற்றிருந்தால் எந்தச் செய்யுள்-- உரை 
நடைப் பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்களையும் புரிந்துகொள்ள, 
முடியுமன்றோ? எனவே, மற்ற கலைப்பாடங்கட்கு முதன்மையாண 
கருவிப் பாடமாகத் திகழும் மொழிப் பாடத்திற்கும் முதன்மை. 

த. அட க.--288
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"யான கருவிப் பாடம் நிகண்டுப் பாடமாகும், என்பது புலனாகும், 
சுருங்கச் சொல்லின், நிகண்டுக் கல்வி ஒருவகை 'மொழி அறி 

'வியல்' ஆகும். 

. நிகண்டு நூல்களிலுள்ள பன்னிரண்டு தொகுதிகளிலும் 
பல்வகைக் கலைச்சொற்கள் பொருள் விளக்கம் செய்யப்பெர் 
றிருப்பதை முன்பு கண்டோம். எனவே, நிகண்டு கற்றஹஊுீ 
மற்றவர்களினும் எளிதாகப் பல்வகைக் கலைநூல்களையும் 
படித்துப் புரிந்துகொள்ள முடியும்; தாமும் பல்வகைக் கலை 

நூல்கள் எழுதுவதற்கு வேண்டிய கலைச் சொற்களை எளிதில் 
கையாள முடியும். பிற மொழிகளிலுள்ள கலை நூல்களைத் 
தமிழில் பெயர்க்கப் போதுமான கலைச்சொற்கள் . தமிழ் 

மொழியில் இல்லை என்று இக்காலத்தில் குறைப்படுவோர் 
நிகண்டு நூல்களைப் புரட்டுவாராயின் அவற்றிலிருந்து பல 
துறைக் கலைச் சொற்களைப் பெறுவது திண்ணம் ! முயல்வா 
ராக! 

இவ்வளவு நன்மை தரத்தக்க அரும்பெருங் கலைக் 
கருவூலங்களாகிய நிகண்டு நூல்கள் இக்காலக் கல்வித் 
துறையால் கைவிடப்பட்டதேன் ? இவ்வினாவிற்கு விடை 

(வேண்டும் ! 

நம் நாட்டில் தமிழ்முறைக் கல்வி படிப்படியாகக் குறைய 

ஐரோப்பிய முறைக் கல்வி வன்மையாக நிலை யூன்றியது. 

ஐரோப்பியர்களுடன் வந்த அகராதிகள் நிகண்டுகளின் 
இடத்தைப் பிடித்துக் கொண்டன. . நிகண்டுகளின் துணை 

கொண்டு அருஞ்சொற்கட்குப் பொருள் கண்டுவந்த நம் 

மக்கள், அகராதிகளின் துணைகொண்டு பொருள் காணத் 

தொடங்கிவீட்டனர் ஏன் இப்படி ? இங்கே சில உண்மைகளை 
"நாம் மறைக்கவோ மறுக்கவோ கூடாது. அவையாவன : 

நிகண்டுகள் செய்யுள் நடையில் இருந்ததாலும், முயன்று' 
வருந்தி நெட்டுருச் செய்யவேண்டியிருந்ததாலும், அகர 
வரிசையில் இல்லாமையாலும், அந்நிகண்டுகளைப் பயன் 
படுத்துவதனினும், செய்யுள் நடையில் இல்லாமல் சொற்கள் 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அகர வரிசையிலுள்ள அகரா திகளை
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வருந்தி முயன்று நெட்டுருச் செய்யாமல் வேண்டியபோது 
எடுத்துப்பயன்படுத்திக் கொள்வது மக்களுக்கு எளிதாயிருந் 
தது. அதனால்தான் : நிகண்டுகள் அகராதிகள் வென்று 
விட்டன. 

. மேலும், கல்வித் துறையில் அரக்கப் பல தோன்றத் 
தொடங்கின. அவற்றுள்: ஒன்று உளவியல் முறையில் 
icioloseal Method) கல்வி கற்பிப்பதாகும். அஃதாவது, 
குழந்தைகளின் உள்ளங்கள் எப்போதும் இன்பச் சுவை 

யினையே விரும்புகின்றன; எளிமையும் விளையாட்டும் அவர்தம் 
-தனியுரிமைகள்; எனவே, குழந்தையுள்ளங்களின் இயல்பைப் 
புரிந்துகொண்டு அவ்வுள்ளங்கட்கு ஏற்ப எளிய முறையில் - 

விளையாட்டு முறையில்-- இன்பமான முறையில். கல்வி கற்பிக்க 
வேண்டும். இதற்குத்தான் உளவியல் முறை என்று 

பெயராம். 

இக்கொள்கையையொட்டி ஆராய்ந்து பார்க்குங்கால், 
நிகண்டுகளை நெட்டுருச் செய்யும்படிக் குழந்தைகளை வற்புறுத்தி 

வருத்துவது ஒருவகை ஒறுப்பு (தண்டனை : ஆகும் என்று 
கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் நிகண்டுகளில் ஒன்றும். கருத்து 
இல்லை. ஒன்றோடொன்று தொடர்பில்லாத வெற்று வரட்டுச் 
சொற்களைத் தவிர தொடர்பான செய்தியொன்றும் : கூறப் 

படவில்லை. உளவியல் கல்வி முறையோ, குழந்தைகளை 

எளிமையிலிரு ந்தே அருமைக்கு அழைத்துச்செல்லவேண்டும் -- 

தெரிந்ததிலிருந்தே தெரியாததற்கு அழைத்துச் செல்ல 
வேண்டும் எனப் பரிந்துரைக்கிறது. இதன்படி பார்த்தால், 

தனிச் சொல்லுக்கு மதிப்பில்லை. குழந்தைகள் முன்னமேயே 

அறிந்து" வைத்துள்ள செய்திகள் அடங்கிய சொற்றொடர் 

களின் (வாக்கியங்களின்) வாயிலாகவே தனிச்சொற்களை 
அவர்கட்கு அறிமுகப்படுத்தவேண்டும். அதுதான் அவர்தம் 
உள்ளங்கட்கு ஏற்ற இனிய எளிய முறையாகும். . இலக்கியங் 

கண்டதற்கு இலக்கணம்' என்ற முறையில், சொற்றொடர்களி 
விருந்தே தனிச்சொல்லை எடுத்து நிறுத்திப் பொருள் விளக்கந் 
தரவேண்டும். இந்த முறை நிகண்டுக் கல்வியில் பின்பற்றப் 
படவில்லை, குருட்டுப் பாடமாகவாவது நிகண்டுப் பாடல்களை
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அடித்துப் பிடித்து நெட்டுருச் செய்துகொள்ளவேண்டும். 

இப்படியான ஒருமுறை சிறு மாணாக்கர்கட்குக் கடினமானது 

தானே! இஃதன்றி, இன்னும் ஓர் எதிர்ப்பு நிகண்டுக் 
கல்விக்குக் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது அஃ தாவது : ட 

வாழ்க்கையில் கற்கவேண்டிய கலைகளோ பற்பல உள்ளன. 
பலவ கலைகள் இன்றி, ஏதேனும் ஒரு கலையைக் கற்க 

வேண்டுமென்ருலுமே, அஃதொன்றுமே . மிகமிக ஆழ்ந்து 
அகன்று நீண்டு பரந்த ஒரு மாபெருங்கடலாகக் காணப் 
படுகிறது. இந்நிலையில் மூகாக்கு எவ்வளவுதான் வேலை 
கொடுப்பது ? வேண்டியபோது அகராதியை எடுத்துப் புரட்டிச் 
சொல்லுக்குப் பொருள் தெரிந்துகொண்டு போவதைவிட்டு, 
நிகண்டுப் பாடல்களை வீணே ஏன் நெட்டுருப் பண்ணிக் 

கொண்டிருக்கவேண்டும் ? இதனால் மூளைக்குத் தேவையற்ற 
தொல்லைதானே ₹ காலமும் முயற்சியும் ஒருசேர வீணன்றோ 2 

இந்த நேரத்தில் - இந்த முயற்சியில் வேறொன்றைக் 
கற்கலாம் அல்லது வேரொரு வேலை செய்யலாமே ! எனவே 
எப்படி நோக்கினும், நிகண்டுக் கல்வியினும் அகராதிக் 

கல்வியே எளியது - செட்டானது - பயனுள்ளது ஆகும் ! ° 

இதுகாறும், நிகண்டுப் பயனினும் அகரா திப்பயனே 

சிறந்தது என்பவரது கூற்று பலகோணங்களில் வற்புறுத்தப் 
பட்டது. இங்கே இக்கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக, அகராதிப் 
பயனினும் நிகண்டுப் பயனே நூற்றுக்கு நூறு உயர்ந்தது 
என்று கச்சை கட்டிக்கொண்டு மல்லுக்கு நிற்க முடியாதென் 
ரூலும், நிகண்டுக் கல்வி முறையில் இருந்துவந்த பெரும் 
பயனை எடுத்துக் கூறாமல் விடமூடியாது. 

நிகண்டுப் பாடல்களை வலிந்து முயன்று நெட்டுருப் 
பண்ணுவது: உளவியல் முறைக்கு ஏற்றதன்று என்று இக் 
காலத்தில் கருதப்படினும், அக்காலத்திலோ நிகண்டுப் 
பாடல்களை என்றென்ன - வேறு பன்னூற் பாடல்களையும் 
பாவலாக உருப்போடுவது எளிய பழக்கமாக்கப்பட்டிருந்தது. 

குறிப்பாக நிகண்டுப் பாடல்கள், **பகவனே யீசன் 'மர்யோன் 

பங்கயன் சினனே புத்தன்'' - என்பதுபோல இசையோடு 
முறைபோட்டு மாணாக்கர்களால் பயிலப்பட்டுவந்ததால் அவர்
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அவர்தம் உள்ளங்களில் எளிதில் பதிந்து வேரூன்றிவிட்டன. 
அதனால், நிகண்டு கற்றவர்கள், சொந்தக்: கையிருப்பில் 

நிரம்பப் பணம் வைத்திருப்பவர்கள் வேண்டிய போதெல்லாம் - 
வேண்டியபடி யெல்லாம் எடுத்துச் செலவு செய்வதைப்போல, 

எந்த நூலையும் - எந்தப் பாடலையும் பெரும்பாலும் பிறருதவி 
தேவையின் நியே எளிதில் படித்துப் பொருள் புரிந்து கொள்ள 

முடிந்தது. இங்கே ஒரு திருக்குறள் நினைவிற்கு வருகிறது : 
“யானையும் யானையும் போரிடுவதை மலையுச்சியில் நிற்பவன் 
அச்சமோ அயர்வோ இன்றி நன்கு காண முடியுமாறு போல, 
தன் கையில் சொந்த உடைமையாக நிரம்பப் பொருள் 
வைத்திருப்பவன் எந்த வினையையும் தன் விருப்பம்போல் முட் 
டின்றி முடிக்க முடியும் என்னும் கருத்துடைய, 

-. குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தோன் 

றுண்டாகச் செய்வான் வினை ”' 

என்னும் திருக்குறன்தான் அது. இந்தக் குறட்கருத்தை 
இகண்டுக் கல்விக்கும் பொருத்திக்கொள்ளலாம். பொருள் 

வைத்திருப்பவருக்கு நேர் - நிகண்டு கற்றவர்; பொருள்: 
உடையவர் எந்த வினையையும் எளிதில் செய்வதற்கு நேர் - 
நிகண்டு கற்றவர் எந்த நூலையும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளுதல். 
இங்கே, குறளிலுள்ள “தன் கைத்து என்னும் தொடரை 
ஊன்றி நோக்க வேண்டும். பிறர் கைப்பொருள் - ஏன் - தன் 
கையில் இல்லாமல் வேறிடத்தில் இருக்கும் தன் பொருளேகூட 
தான் விரும்பியவாறு வினைசெய்வதற்குத் தக்க நேரத்தில் 

உதவாமற் போகலாம். அகராதிப் பயனும் இதுபோன்றது 
தான். திடீரென ஓரிடத்தில் ஒரு நூலை--ஒரு' பாடலைப் படிக்க 
நேர்ந்தபோது சில சொற்கள் புரியவில்லையென்றால், இனி 
அகராதி தேடி--சொல்தேடி-- பொருள்தேடிப் புரிந்து கொள்ள 
வேண்டும். செல்லு மிடமெல்லாம் அகராதி மூட்டையைச். 

சுமந்து திரியமுடியுமா ? நிகண்டுப் பயனோ இது. போன்ற 
தன்று. நிகண்டு மூட்டை தலைக்கு மேலே அல்ல--தலைக்கு 
உள்ளே பொருத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், வேண்டிய 
தற்கெல்லாம் வேண்டிய போதெல்லாம் பயன்படுத்திக்
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கொள்ளமுடியும். எனவேதான், நிகண்டு கற்றவர்கள் மொழித் 

துளறயில் (கிங்காங்--தாராசிங் போன்ற) மாமல்லர்களாகத் 
திகழ்ந்தார்கள். அக்கால நிகண்டுப் பயனுக்கும் இக்கால 
அகராதிப் பயனுக்கும் உள்ள வேற்றுமை இப்போது எளிதில் 
புலனாகுமே, 

வேறிடத்துப் பொருள் போன்றது அகராதி: தன்கைப் 

பொருள் போன்றது நிகண்டு. மலர்கள் தனித் தனியே 

உதிர்ந்து கிடப்பது போன்றது அகராதி; தொடுத்த மலர்மாலை 
போன்றது நிகண்டு. ஐந்து காசு--பத்துக் காசு பணச் 

சில்லறை போன்றது' அகராதி; பத்து உரூபா - நூறு உரூபா 

பணத்தாள் போன்றது நிகண்டு. இப்படியாக, அகராதிக் 
கல்வி முறையினையும் நிகண்டுக் கல்வி முறையினையும் பல 

கோணங்களில் ஒற்றுமை வேற்றுமைப் படுத்திப் பார்க்குங்கால், 

அகராதி முறையின் மாபெரும் பயனை யாரும் மறுக்க முடியா 

தென்றாலும், அதேநேரத்தில் நிகண்டு முறையின் பெரும் 
பயனையும் யாரும் மறைக்க முடியாது. 

எனவே, இக்காலக் கல்விக் கூடங்களில் அகராதியைப் 

பயன்படுத்தவேண்டும் என்று அறிவுறுத்துவது போலவே, 

ஓரளவேனும் நிகண்டுப் பகுதிகளையும் அறநிமுகஞ் செய்து 
வைப்பது நல்லது. இன்னும் கேட்டால் இக்காலத்தில் நம் 
நாட்டைப் பொறுத்தவரையும் அகராதியே சரிவரப் பயன் 
படுத்தப்படுவதாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் அக்காலத்தில் 
தம் நாட்டில் நிகண்டுகள் நிரம்பப் பயன்படுத்தப்பட்டன-: இக் 
காலத்தில் மாணாக்கர் பெரும்பாலாரிடத்தில் அகராதியே 
இருப்பதில்லை. . அப்படியே அகராதி தரினும், அதில் உரிய 
சொற்பொருள் தேடிக் கண்டுபிடித்துப் பயன் படுத்தும்முறை 

பலருக்குத் தெரிவதில்லை. சிலர் அகரா தியையே பார்த்ததில்லை. 
அகராதியைப் பற்றிக் கேள்விப்படாமலுங்கூட ஒரு சிலர் 
இருப்பினும் வியப்படைவதற்கில்லை. இதந்த இரங்கத்தக்க 

எளிய நிலை, இற்றைக்கு ஐம்பது -அறுபது ஆண்டுகட்கு 
முன்பு வரையுங்கூடத் தமிழகத்தில் இருந்ததில்லை. நமக்கும் 
முன் தலைமுறையினருக்கு ஏதேனும் ஒரு நிகண்டின் ஒருசில 
பகுதிக்ளாயினும் கல்விக் கூடங்களில் சுற்றுக் கொடுக்கப்
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பட்டன. இத்திட்ட த்தை இக்காலத்திலும் கல்வித் துறையில் 
மீண்டும் படிப்படியாகக் கொண்டு வருவது நல்லது. அதற் 
குரிய வழி வருமாறு : 

இக்காலக் கல்விக்கூடங்களில், மொழிப் பாடம் என்னும் 
பெயரில், கேட்டல் ( Listening ), பேசுதல் (Speaking), படித்தல் 

(Reading), பார்த்து sTepSHised (Transcription), அச்சு 
TPS SV (Copy writing), சொற்றொடராக்கம், சொல்வது 

எழுதுதல் (101001), கடிதம் எழுதுதல் (12 writing ), 
கட்டுரை ( ௦0௦3100) எழுதுதல், செய்யுள் (1௦௫) உரை 
நடை (7056), இலக்கணம் (பகரா), ,பாட்டு (60ஐ, கதை, 
நாடகம், மொழி பெயர்ப்பு முதலிய பல்வேறு பிரிவுகள் 
பல்வேறு வேளைகளில் (211005) பயிற்றப்படுகின்றன. இவற் 

புடன், “பத்தோடு பதினொன்று--அத்தோடு இது ஒன்று” 
என்ற முறையில் நிகண்டுப் பாடத்தையும் ஒரு பிரிவாகச் 
சேர்த்துக் கொள்ளலாமே! அஃதாவது, சூடாமணி நிகண்டு 

அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு நிகண்டைத் தேர்ந்தெடுத்து 
“அதைப் பல கூறுகளாகப் பகுத்துக்கொண்டு வகுப்பு 
வாரியாகப் படிப்படியாகப் பயிற்றிவரலாமே ! ‘ 

இங்கே, காட்டாகத் திருக்குறளை எடுத்துக்கொள்வோம். 
ஐந்தாம் வகுப்பிற்கு இத்தனை குறள்கள்--இன்னின்ன 
குறள்கள்; ஆரும் வகுப்பிற்கு இத்தனை குறள்கள் இன் 
னின்ன குறள்கள்; இப்படியே இன்னும் அடுத்த வகுப்புகட்கு 

உரிய குறள்கள் என்று பாடத்திட்டம் வகுத்துப் பயிற்றுவதைப் 
போல, ஒரு நிகண்டையும் பல கூறுகளாகப் பங்கிட்டுக்கொண்டு 

மூன்றாம் வகுப்பிலிருந்து கற்பித்து வரலாம். மூன்றும் வகுப்பி 

லிருந்து தொடங்குவது குறித்துக் கருத்து வேற்றுமை 
தோன்றுமாயின், .ஐந்தாம் வகுப்பிலிருந்து கட்டாயம் 
தொடங்கலாம். நிகண்டின் பன்னிரண்டு தொகுதிகளில் பிற 
தொகுதிகளை விட்டுவிட்டு, சொற்பொருள் கூறும் பதினோராவது 

தொகுதியை மட்டுமாயினும் தொடங்கிக் கற்பித்து வரலாம். 

கல்வித்துறை யநிஞர்கள் இத்துறையில் கருத்து 
செலுத்தியருளுவாராக ! 
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பிற்சேர்க்கை---2 

நிகண்டுகளின் அகரவரிசை 

[ எண் : பக்க எண் ] 

அகத்தியர் நிகண்டு 

அகராஇ நிகண்டு 
அபிதானத் தனிச் செய்யுள் 

நிகண்டு 
அரும் பொருள் விளக்க 
நிகண்டு 

ஆரிய நிகண்டு 
ஆதி திவகாரம் 

ஆரிய நிகண்டு 

இலக்கத் திறவுகோல் 

aAs சூடாமணி நிகண்டு 

உரிச்சொல் நிகண்டு 
ஒளவை நிகண்டு 
கந்த சுவாமியம் 
கயாதர நிகண்டு 
கலைக்கோட்டுத் தண்டு 

காரக நிகண்டு 
கால நிகண்டு 
கைலாச நிகண்டு சூடாமணி 

இ.ந்தாமணி நிகண்டு 
சூடாமணி நிகண்டு 

287 

218 

283 

255 

251 

53 

285 

279 

270 

226 

286 

278 
-236 

46 

294 

292 

247 

281 

190 

சேந்தன் திவாகரம் 

தொகை நிகண்டு 
தொகைப் பெயர் விளக்கம் 
தொல்காப்பியம் ் 
நன்னூல் 

நாநார்த்த தீபிகை நிகண்டு 

நாம தீப நிகண்டு 

பல் பொருள் சூளாமணி 

நிகண்டு 
பாரதி இப நிகண்டு 
பிங்கல நிகண்டு 
பெயர் தெரியா நிகண்டுகள் 

பொதிகை நிகண்டு 

பொதிய நிகண்டு 
பொருள் தொகை நிகண் 
போகர் நிகண்டு . 
மருத்துவ நிகண்டுகள் 
வான நூல் நிகண்டு 

விரிவு நிகண்டு 
வேதகிரியார் சூடீரமணி 

நிகண்டு : 

57 

264 

278 

29 

184 

279 

272 

கிக்க 

220 

161 

179 

267 

286 

265 

289 

287 

292 

283 

297



அகராதிகளின் அகரவரிகை 

[எண் : பக்க ஏண்] 

326 

818 
அகராதிச் சுருக்கம் 

அகராதித் தமிழ் 
அசுராதி மோனைக்கு அகராதி 

எதுகை 297 
அடுக்குமொழி யகராதி 370 

அபிதான கோசம் 328 

அபிதான சிந்தாமணி 332 

அப்பர் CGaarr golap a) 370 
அம்பிகா இங்கிலீஷ் தமிழ் 

அகராதி 383 

அரசினர் ஆங்லெ--தமிழ் 
அகராதி 383 

ஆங்கிலத் தமிழ் அகராதி 339 
ஆங்கிலம்--ஆக்கிலம்-- தமிழ் 

அகராதி 332 

ஆங்கிலம்-தமிழ் அகராதி 312 
ஆங்கலைம்-- தமிழ்-ஆங்கில 

அகராதி . 334 

ஆங்கிலம்--தமிழ்ச் சொழ் 

களஞ்சியம் 368 

ஆங்கலம்--தெலுங்கு- தமிழ் - 
. அகராதி 318 

ஆரியர் சல் லூரிகளுக்குத் 
தமிழ்க் கலைச்சொற்கள் 359 

ஆட்சித்துறைத் தமிழ் 
(அகரவரிசை ) 376 

ஆட்சிச் சொல் அகரவரிசை 348 

ஆட்சிச் சொல் லகராதி 366 

ஆராய்ந்தெடுத்த அறுநூறு 
பழமொழிகளும் அவற்திநற் 
கேற்ற ஆங்கெப் பழ 
மொழிகளும் 876 

ஆனந்த விகடன் ித்திரப் 

போட்டி அகராதி 341 
ஆனந்த விகடன் போட்டி 

ஆசான் 347 

இங்கிலிஷ் தெலுங்கு.தமிழ் 
வார்த்தைகள் 821 

இந்தி- தமிழ் அகராதி 360 

இந்தி--மராத்தி--தெலுங்கு-- 
தமிழ் அகராதி 371 

இந்தி--தமிழ் கோஷ் 341 

இந்துஸ்தானி--தமிழ் 
ஒக்காபிலேரி 325 

இராமநாதன் ஆங்கிலத் 

தமிழகராதி S41 
இராமநாதன் தமிழ் அகராதி 332 
இலக்கண அகராதி 249 

இலக்கியச் சொல் அகராதி 334 

இலத்தீன் தமிழ் அகராதி 308 
இலத்தீன் பிராஞ்சு- தமிழ் 

அகராதி 315 
இளைஞர் தமிழ்க் கையகராதி 840 
உவமை அகரவரிசை 347 

ஊர் போர் தெரியாத ஒன்று 383 

எதிர்ப்பத அகராதி 372 

எதுகை அகராதி 346 

ஐம்பொறி அகராதி 280 

ஐயர் பதிப்பு 384 

ஒருசொல் பலபொருள் 
விளக்கம் 317 

ஒலிக்குறிப்பு அகராதி 373 
% பாபிரிசிபஸ் தமிழ்-ஆங்கில 
அகராதி 209



அகராஇகளின் அகரவரிசை 

. கம்பராமாயண அகராதி 

ஈம்பார் காட்டும் பெண்ணோவி 
யம் (முதல் பாகம் சீதை) 

கம்பர் தமிழ் அகராதி 
கம்பர் தரும் இராமன் அருட் 

செல்வம் 
கலைக்களஞ்சியம் . 

(Tamil Encyclopaedia) 
கலைச் சொல் அகராதி 
கலைச் சொல் அகராதி 

(ஆங்கிலம் தமிழ்) 
கலைச் சொற்கள்-பொதுவியல் 
கலைமகள் அருட் செல்வம் 
கழக ஆங்கிலத் தமிழ்க் 

கை அகராதி 
கழகச் சிற்றகராதி 

(ஆங்கலம்--தமிழ்) 
சுழகத் தமிழ்க் கையகராதி 
கழகப் பழமொழி அகரவரிசை 

காரணப் பெயா் அகராதி 

,கார்த்திகேயினி புதமுறை 
அகராதி 

கார்னேழ்சன் தமிம் மொழி 
யகராதி 

_ காலக் குறிப்பு அகராதி 

இரந்தம் தமிழ் அகராதி 
இளாசிகல் தமிழ்-ஆங்கில 

அகராதி 
குரி தமிழ்--இலத்தின் 

அகராதி 
குழந்தைகள் கலைக் களஞ்சியம் 

கோனார் தமிழ்க் கையகராதஇ 
சங்கர் ஆங்கிலம்--ஆங்கலெம் 

தமிழகராதி 
சட்டச்சொல் அகராதி 

சட்டத் தமிழ் (அகரவரிசை ) 
சதுர் அகராதி 
சமாசப் பதிப்பு 
சம்சுகிருதம்--தமிழ் அகராதி 

342, 

381 

379 

3528 

377 

355 

346 

360 

347 

374 

352 

367 

347 

852 

380 

350 

333 

360 

325 

323 

323 
375 
358 

352 

376 

377 

300 

384 

367 
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சம்பந்தர் தேவார ஒளிநெறி 370 
சிலேடை யகரவ்ரிசை 967 

சிறப்புசி சொற்கள் துணை 
அசுராதி 872 

சிறப்புப் பெயர் அகராதி 331 

Apu 4ழகத் தமிழகராதி 371 
௬ந்தரர் தேவார ஒளிநெறி. 370 

சுப்பையர் ஆங்கிலம்-ஆங்கிலம் 
தமிழகராதி 340 

சுருக்கத் தமிழ் அகராதி 357 

செந்தமிழ் அகராதி 351 
சொ்மன்- தமிழ் அகராதி 

(Word Book) 318 
சொழற்பிறப்பு--ஒப்பியல் தமிழ் 

அகராதி 242 

சொற்பொருள் விளக்கம் 
என்னும் தமிழகராதி B84 

தமிழுக்குத் தமிழ் அகராதி 312 
தமிழ்-ஆங்கில அகராதி 308 
தமிழ்-ஆங்கிலம் அகராதி 312 

குமிழ் ஆட்சிச் சொற்கள் 362 
தமிழ் இங்கிலீஷ் அகராதி 327 
தமிழ் இத்தி கோஷ் 340 
தமிழ் இலக்கிய அகராதி 

(கந்தையா) 358 
குமிழ் இலக்கிய அகராதி 

(பாலூரசர்) 358 

தமிழ்-- இலதீதின் அகராதி 307 
தமிழ் இலத்தீன் பாலம் 
அசரவரிசை . 379 

தமிழ் --சம்சுகிருத அகராதி 342 

தமிழ் சிங்கள மாஅகராதி 850 

தமிழ்--செொர்மன் அகராதி 

(Word Book) $18 
தமிழ்ச் சொல்லகராதி 330 
தமிழ் நாட்டுப் பழமொழி 

அகரவரிசைச் சுருக்கம் $80 

தமிழ் பிரெஞ்சு அகராதி 
308, 820
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தமிழ்--பிரெஞ்சு அகராதி 

(சிறிய) 320 
தமிழ் -போர்ச்சுசசிய 

அகராதி 898 
தமிழ்ப் புலவர் அகரவரிசை 

(கழகம்) ர ் 359 

குமிழ்ப் புலவர் அகராதி 

(கந்தையா) 353 
தமிழ்ப் பேரகராதி 221 
தமிழ் மொழி யகராதி 334 

தமிழ் ரஷ்ய அகராதி 360 
தமிழ் லெக்சிகன் 835 
தரங்கம்பாடி அகராதி 227 
தற்காலத் தமிழ்ச் சொல் 

அகராதி 839 

தனித் தனி இலக்கிய 
அகராதிகள் 884 

தாது மாலை 815 

இ எவிட் ஆங்கல--ஆங்கலைத் 
தமிழ் அகராதி 371 

திக்கியனரியம் தழுலிசம் 299 

இருக்குறள் அகரவரிசை 351 

திருக்குறள் அகராதி 
(கந்தையா) 352 

திருக்குறள் சொல்லடைவு 353 

திருக்குறள் சொற்குறிப் 
பகராதியும் பொருள் ஓப்புக் 

குறளும் 
திருக்குறள் சொற்பொருள் 
அகரவரிசை ட க 878 

இருக்கோவையார் ஒளிதெறி 879 
தஇிருட்டாத்த சங்கம் ((01- 

lection’ of ‘Proverbs in 

335 

Tamil) $18 
திருமகள் அருட்செல்வம் 3873 
திருவாசக gal Dp DD 375 

திவ்யப் பிரபந்த அகராதி ட 866 

தேவார ஒளி நெறிகள் 
தொகையகராதி 

869 

877 

மிழ் Horr BS கலை 

நகர நாட்டாண்மைக் கழக 

ஆட்சி. முறைச் சொல் ' 
லகராதி - 848 

நா. கதிரைவேற் பிள்ளை ் 
யகராதி 830 

நாலாயிரத் இவ்யப் பிரபந்த 
அகராதி 868 

நூற்பொருட் குறிப்பு 887 
பதார்த்த பாஸ்கரம் 224 

பதினெண் சித்தர் அகராஇகள் 329 
பத்துச் சொல் அகராதி ். 297 
பார்மா--தமிழ் ஓக்காபிலேரி 925 

பல்பொருள் ஆங்கலெத் தமிழ் 
வரிசை 367 

பழந்தமிழ்நூற் சொல்லடைவு 
(Index Des Mots De 
La Litterature Tamoule 
Ancienne) 878 

பழமொழி அகராதி 283 
பழமொழித் திரட்டு 881 
பழமொழி யகராதி 3d 

பிரெஞ்சு--தமிழ் அகராதி 320 

Hadi gHAa s-sOparTB 325 
பாட்டும் தொகையும் 259. 
பெயர் அகராதி : 381 

பெரிய கழகத் தமிழகராதி 371 

பெர்சிவல் ஆங்கிலம் தமிழ் 
அகராதி 315 

பெஸ்கி தமிழ்--இலத்தீன் 

அகராதி 307 
பைபிள் அகராதி 335 

"போப் தமிழ்--ஆங்க 

அகராதி 927 
போர்ச்சு&சயம்- இலத்தின் 

தமிழ் அகராதி 308 

மணி அசராத 340 

மதுரைத் தமிழ்ப் பேரகராதி 342 
மலாய் ஆசான் 346 
மலாய் தமிழ். -கையகராதி 367



அஅகராஇகளின் அகரவரிசை 

மாடர்ன் ஆங்கில--அங்கிலத் 

தமிழகராதி 
மாணவர்ச்கு உதவும் ஆங் 

கிலம் தமிழ் அகராதி 

மானிடவியல் கலைச்சொல் 
அசுராதஇ A Glossary of 

858 

370 

Technical Terms for 
Anthropology (English 
Tamil) 382 

ழே. சதாசிவம் அகராதிகள் 274 

முஸ்லீம் பெயா் அகராதி 376 

மேற்சோள் விளக்கக் கதை 
அகரவரிசை 369 

யாழ்ப்பாணத் தமிழ் அகராதி 374 

ரகர றகர அகராதி 349 
ராட்லர் தமிழ்--ஆங்கில 

அகராதி 313 

_ ரஷ்ய தமிழ் அகராதி 977 
* விப்கோ ஆங்கிலம்--ஆங் 
* இலம் தமிழகராதி 351 

'லிப்கோ தமிழ்--தமிழ் 

அகராதி 351 
லிப்கோ தமிழ்--தமிழ் 
ஆங்கெ அகராதி 3873 

வடசொல் அசரவரிசைச் 

சருக்கம் 343 

வடசொல் தமிழ் அகரவரிசை 342 

வட்டார வழக்குத் தமிழ் 

அகராதி 308 

விசாகப் பெருமாள் 
தமிழகராதி 924 

விசுவநாத பிள்ளை தமிழ்-- 
ஆங்கில அகராதி 326 

விநாயகர் அருட்செல்வம் 373 
விநாயகர் ஆயிரம் இரு 

நாமங்கள் 873 

விந்தை--நுண்டொழில்-- 
விஞ்ஞான கலைச்சொல் 
ஆங்கில-தமிழ் அகராதி 354 

த. அ.கி 
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வில்சுலோ ஆங்கிலம்-தமிழ் 
அகராதி $13 

வின்.சுலோ தமிழ்--ஆங்கெ 
அகராதி 322 

வைணவ விளக்கவுரை அருஞ் 

சொல் அகராதி 298 

Se Ole” தமிழ்ப் பேரகராதி 34 1 
ஸ்பால்டிங் ஆங்கிலம்-தமிழ் 

அகராதி 315 
ஸ்ரீமகள் குமிழ் அகராதி 358 

A Classified Collection of 
Tamil Proverbs 327 

A Classified Glossary of 
Tamil Words with 
Explanatory Meaning 331 

A Dictionary-English and 
Tamil 319 

A Dictionary of the English 
and Malabar Languages 311 

A Dictionary of Tamil 
Proverbs 826 

A Dravidian Etymological 
Dictionary 302 

An English—Tamil Dictio- 
nary 380 

A New Method Pocket 
Dictionary (English— 
English - Tamil) 880 

A Pocket Dictionary of 
English and Tamil 318 

A Vocabulary English & 
Tamil ் 218 

Classical Tamil and English 
Dictionary 321 

Descriptive Grammar of 
Cilappathikaaram 372 

Dictionarium Tamulico- 
Latinum 817 

English and Tamil Dictio- 
nary $18
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Index of Puranaanuuru 367 
Little Pearl English—Tamil 
Dictionary 381 

List of Technical and 
Scientific Terms (English 
& Tamili 348 

Srimagal’s Modern Dicti- 
onary English—English— 
Tamil 977 

Srivillis English—Tamil 
Dictionary 849 

தமிழ் அகரசதஇக் கலை 

Tamil Proverbs, with their 
Translation in English 

The Baba’s Pocket Dictio- 
nary English—English — 
Tamil 348 

The Great Lifco. Dictionary 
English - English - Tamil 355 

The Lifco Tiny Dictionary 
(English — Enelish — 
Tamil) 

314 

875



 : 
ிற்சேர்க்கை3    

    
      

eck 

தால்காப்பியப் பாயிரம்--பனம் 
:பாரனார் ் 

யம் 

திருமுருகா HOU uc 

ல்லைப் பாட்டு 

நற்றிணை 

பதற்ரோர் பாடல் 

பழம பாடல்கள் சல 

சம்பந்தர் தேவாரம் 

பெரிய புராணம் 

ஈந்த புராணம் 

. தொல்காப்பியம்--இளம்பூரணம் : 

. தொல்காப்பியம் -- நச்சினார்க்கினி 

இவ் வெளியீட்டிற்குக் 
் கருத்து வழங்கிய கருவூலங்கள் 

.: இலக்கணம் : 
நன்னூல் -- மயிலைநாதர் உரை 

நன்னூல் சங்கர நமச்சிவாயர் 
உரை 

சாமிநாதம் 

பன்னிரு படலம் 

புறப்பொருள் வெண்பாமாலை 

யாப்பருங்கலம் 

யாப்பருங்கலம்--விருத்தியுரை 

இலக்கியம் : 

பூவைப் புராணம் 

கந்தர் அலங்காரம் ' 

செந்தமிழ் மாலையந்தாதி 

திவ்யப் பிரபந்த விரிவுரை 

தொண்டை மண்டல சதகம் 

கொங்கு மண்டல சதகம் 

இலக்கியக் களஞ்சியம் 

சாதக சிந்தாமணி 

பல்வேறு நிகண்டுகளும் 
* அகராதிகளும் 

சில நிகண்டுகளின் சிறப்புப் 
பாயிரங்கள் ் 

சில மிகண்டுகளின் உரைகள் 

சில நிகண்டு - அகராதிப். 
பதிப்புரைகள் 

சாமிநாத ஐயர் பதிப்புக்கள் 

சங்க இலக்கியம்--சமாசப் பஇப்பூ
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