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பொருளடக்கம் 
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ப.இப்புரை 

ராவ்பகதூர் ௪, வை. தாமோதரம்பிள்ளை அவர்கள் 

வரலாற்றுச் சருக்கம் சக வக Ix 

உரைவிளச்கக்குறிப்பின் முகவுரை வ XH 

தொல்காப்பியர் வரலாறு tees ஷூ XVII 

நச்சினார்க்கினியர் வரலாறு ல வ XX 

எழுத்ததிகார மூலமும் சச்சிஞா்க்னெயருரையும், 
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கடவுள் வணக்கம் 

“As Huon சிர்மலமாய் நிட்களமாய் நிராமயமாப் 

நிறைவாய் நீங்காச் ் 

சுத்தமுமாய்த் தூரமுமாய்க் சமீபமுமாய்த் துரியகிறை 

சுடராய் எல்லாம் 

வைத்திருந்த தாரகமாய் ஆனந்த மயமாகி 

மனவாக் கெட்டாக் 

சித்துருவாப் நின்றவொன்றைச் சுகாமம்பப் பெருவெளியைச் 

சிந்தை செய்வாம் '? 

-தாயுமானசுவாமிகள், *  



ஓம் 

பதிப்புரை 
டட 

*இதியிற் றமிழ்நா லகத்தியற் குணர்த்திய 

மாதொரு பாகனை வழுத்துதும் 

போதமெய்ஞ் ஞான கலம்பெறற் பொருட்டே'” 

(ிசக்தமிழ் இலக்கணதாலாகிய தொல்காப்பியம் அழுத்ததி 
காரம், சொல்லதிகாரம், பொருளஇகாரமென மூன்று ௮இ 

கா.ரன்களை உடையது, அவற்தள், மூன் ஜந்இயலும் ஈச்சினார்க் 
கினியர் உரையும், பின் நரன்கியலும், பேராசிரியர் உரையுமா 

யுள்ள பொருள இகாரத்தையும், 'சொல்லஇகாரம் ஈச்சினார்ச்சனி 

யர் உரையையும், பல ஏட்டுப் பிரஇகளை ஒப்புகோக்கி ஆசாய்க்னு 

அச்சம் பதிப்பித்து மூசலில் வெளியிட்டவர்கள், யாழ்ப் 

பாணம் ராவ்பகதூர். GF. வை. தாமோதரம்பிள்ளை B. A., 

அவர்களே. எழுத்ததிகாரம் நச்கினார்க்கினியர் உரை, 
மழவை மகா வித்துவான் ஸ்ரீமத் மகாலிங்கையர் அவர்களால் 
முன் அச்டெெப்பட்டதாயினும் பின், தென்னாட்டுப் பிரதிகளோ 

டும், ஒப்பு கோக அச்சிட்டு வெளிப்படுத் இனவர்களும் பிள்ளை 

ய வார்களே. இவைகளே யன்றி விரசோழியம் Bod som 

விசாக்கம் என்னும் இலக்கண நூல்களையும், தோகை நால்களில் 

ஒன்றாகிய கலிக் தொகையையும், சூளாமணி, தணிகைப்புசாணம் 
முதலியவற்றையும், முதலில் அச்சிட்டு வெளிப்படுக்தியவர்களும் 

பிள்ளையவர்களே. இவைகள், இக்காலத2/) பிறரால் அச்சிட்டு 

வெளிப்படு்கப் படுதலின் பிள்ளையவர்கள் தமிழ் காட்டி ம்குச் 

செய்கு அரும் பெருர் கொண்டு எவர்களரலும் மறக்கக் கூடிய 

நிலைமையை உடையதாயிற்று, ஆதலால் அர்கிலையை ஒழித்து, 

பிள்ளையவர்கள் தமிழ் உலூற்குச் செய்த கன் றியையும், அவர் 

களையும் ஞாபகப்படுத்தும் பொருட்டே இத்தொல் - எழுத்ததி 

காரம் கச்னொார்க்கினியர் உரையை முன்னர் அச்சிட்டு வெளிப் 

படுத்தினோம், 

இதனை யாம் அச்சிடுகற்கு முன், எமது சாண்ண க்கை முற் 

அவிப்பான் விழைந்து, சமிழ்விக் தவான், பிரமஸ்ரீ ௪. கணே
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சையர்௮வர்களிடஞ் சென்று, தொல் - எழுத்ததிகாசம் கச்௫னார்க் 

இனியர் உரையை யாம் பஇப்பதாகவும், அவ்வுளைக்கு மாணாக்கர் 
கள் இடர்ப்பாடின்றிப் படித்தற் பொருட்டு, ஓர் விரிவான விளக்க 
வுசையைத் தாங்கள் எழுதி உதவின், அதனையும் ௮அவ்வுரையோடு ' 

சேர்த் தப் பதிப்பேம் என்பதாகவும் தெரிவித்தேம். அதற்கு 
அவர்கள் தாம் உடல் ஈலமில்லாதிருப்பதால் அவ்வாறு செய்ய 
முடியாகென்னும், **யாம் படித்த காலத்தும், படிப்பித்த காலக் 

அம், குறித்து வைத்த குறிப்புக்களைத் தருகின்றேம்; அவற் 
ஹைக் கொண்டு சென்ற, அவ்௮ுரையோடு சேர்தஅப் பஇத்துத் 
தமிழ் உலூற்குப் பயன் படுச்அுக * என்னுஞ் சொல்லி, அவ் 

வரைச் காகிப்புக்களை எமக்கு உசவிஞர்சள்.  அலவ்வரைக் கூறிப் 

புக்களும், அவ்வுசையோடு சேர்த்துப் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

அன்றியும் நாலாடரியர் வசலா, உலசயாடிரியர் வரலாறு, உதா 
சண அகராதி, அரும்பதவிளக்கம் முதலியனவற்றின் ௮கராஇ, 

மேற்கோள் விளக்கம், முதலியவற்றையும் தம் மாணவர்களைக் 

- கொண்டு எழுதுவித்து அவர்களே உதவிஞர்கள், ஆகலால் 

இண கணேசையாஅவர்கள் பஇப்பாக எம்மால் வெளியிடப் 
படுகின்றது. ் 

“கைம்மா அுகவாமற் கற்தலிர்கோர் மெய்வருந்தித் 
தம்மா லியஓு, கவி காரஞ்செய்வரர்”? ஏன்னால்கு ஐய7௮வர் 

கள் செய்தவுகவி எம்மாலன்றித் தமிழ் உலகத் அள்ளார் எவர் 
களாலும் பெரிதும் போற்றக் ஞுரியசேயாம், 

உடலோம்பும் ஒன்றனையே குறிச்கேளாகச் கொண்ட eid 
கும், பூவுடன் கூடிய காரூம் மணம் பெற்றவானு போல பல் 
பே. றிஞர்களின் சேர்க்கையரல் இப்பெரும் பணியில் ஈடுபடு 
மாறு அருள். செய்த அருட் பெருஞ் சோதியை — ஆனந்த 
வாரியை -- உண்மைப் பொருளை -- ஊக்கமளிப்பாளை எண். 
ணற்கரியானை -- ஏறுடைய பெம்மாள — ஐயானுடையானை 
ஒப்பற்ற கண்ணுதலை -- இங்கர.... ச அட்பொருளை — எப்பற்று 
மின்றி இஜறைஞ்சவதே கடனாம். 

மயிலிட்டிதெற்கு, 

தாது-தை-க-ம் நாள் 

** திருமகள் நிலையம்”? 
\ நா. போன்னையா



 





 



ரரவ்பக தார் சி. வை. தாமோதரம்பிள்ளை அவர்கள் 
வரலாற்றுச் சுருக்கம் 

— 

இர், சிறுப்பிட்டி வைசவகாதபிள்ளை குமாரர். 1882-ம் 
ஆண்டு செப்டம்பர் மாகம் 19-5 தேதி பிறந்தவர். கம 19-ம் 
வயதில் வட்டுக்கோட்டைச் செமினரி யெனவழகங்கிய பஓகலைக் கழ 

S590 1155 HF GDS மாணாக்க ணக விளக்கினா் குமிழ் நால் 

சளைக் கல்லூரியில் படிக்சகனோே டமையாது முத்துக்குமாரக் கவி 

சாயரிடமும் முறையே கற்றுணர்க்கார். ஆல்லெக் கல்வியறிவையும் 

வளர்த்து 1557-ம் ஆண்டு முதன் முதல் சென்னைப் பல்கலைக் சழ 

கத்தாரால் நடாத்தப்பட்ட பிரவேச பரீட்சையிம் மேறியதோடு, 

அடுத்த நான்கு இங்கள் கழித்து இக்கழகத்தினசால் நடாத்தப் 
பட்ட பி, ஏ. பரீட்சையிலும் Anis சித்தியடைந்தார். 

பிள்ளையவர்களை மூகலில் 1853-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 

23-ந தேதி கோப்பாய் ஆசிரியர் பயிற்சிக் சல்.லூரியில் ஆசிரி 

யராயும், பின்பு * இனவாத்தமாணி '' எனும் தமிழ் வெளியிட் 

டின் ஆசிரியசாயும், [8571-ம் ஆண்டு சகள்ளிக்கோட்டை x9 

இனர் சல்லூரித் தலைமையா௫இரியசாயும் சென்னை அரசியல் 

வசவு செலவுக் கணக்குகிலைய மு.தல்வசாயும், சிறிதுகாலம் 

வழக்கறிஞராயும், 1837-ம். இண்டு தொடக்கம் புதுக்கொட் 

டைப் பெருமன்தத்து நிதிபதியாயும் கடமைபரிக்துள்ளார்கள். 

பிள்ளையவர்கள் பல உத்தி3யோகங்களி லிருந்தும் இடர்ப் 

பாடு கோகச்காது, தமது பிறப்புரிமைக் தமிழ்க் கல்வியைக் 

கைவிட்டாரில்லை. தமக்குள்ள ஐய்வு கேரம் தமிழமுக்குழைக்கும் 

சகோமென முடிவு செய்து ஒழுகவந்தார். தலைகிறக்௪ மிழ் 

நால்கள் பலவும் போஜற்றுவாரின். றி மறைக்துூ போவதைக் கண் 

DISD அவலக்கண்ணி ர௬ுகுத்தார். எக்கனமாயினும் தமிழ்.நால் 

களை அச்ளூர்தியேற்த வேண்டுமெனத் துணிவு கொண்டார். 

பலவிடங்களில் முயன்று தேடியும் தேடுவிக்அும் ஏடுகளைப் 

பெற்றார். ௮வை எடுக்தம் போதே ஓசக்தேய்ந்தும், கட்டு 

il



x 

அவிழ்க்கும்போ து இதழ் முரிந்தும்ழ ஒற்றை புரட்டும் 
போது அண்டு அண்டாய்ப் பற$தும், அறிஞர்கள் மிகவும் சவலு 

தற்குரிய நிலையிற் காணப்பட்டன, இத்தசைய நிலைமையினை 
யடைந்த ஏட்டுச் சுவடிகளைத் தம்மூள் ஒப்பு கோக்க, அல்லும் 

பகலும் உழைத்துச் செப்பஞ் செய்து வெளிப்படுத்துக் காத் 

தோம்புதலே கோன்பென மேற்கொண்டார். இதன் பயை, 

முதலில் நி.திரெறிவிளக்கவுரையும், பின்னர் 1881-ம் ஆண்டில் 
விரசோழியமும், 188396 தணிகைப்புசாணமும் 1895இல் 
கொல்காம்ியம் பொருளஇகாரமும், 1887இல் கலித்தொகை 
யூம், 1889இல் இலக்கணகிளக்கமும் சூளாமணியபும், 1901இல் 

தொல்: எழுத்ததஇகாசம் ஈச்சினாக்கனியமும் அடுத்தவாண்டில் 
தொல்: சொல்? நச்சினார்க்கினியமும் அச்செ முத்துச்சுவடியாக 
நாம் கண்டின்புறக் இடைத்தன. 

தொல்காப்பிய மற்றும் பதிப்பித்த தனிச்சறப்புப் பிள்ளை 
யவர்கட்கே யுரிக்தாதல் கண்டின்புறுக, எழுத்ததிகாரம் முன் 
னே மழவை மகாலிங்கையர் அவர்களாஜற் பதிப்பிக்கப்பட்ட 
தெனினும், எஞ்சிய றெக்த பாகங்கள் பிள்ளையவர்களாலேயே 
முதன்முதல் அ௮ச்இல் வெளிப்போக்தன, எட்டுச் சுவடி கணிஞுக் 
அம் அவற்றைப் பயின்ற புலவர்களிருக்தும் தங்கள் பட்டத்திற 
கழல் குண்டாகுமென் றஞ்சி அழுத்தெழுத்திற்பொதிக்து வெளி பிடப் பின்னிட்டுக் கரந்இிருந்தனர். சான்பெம்ற இன்பம் தமி 
மூலகம் பெறவேண்டுமென்ற தலைப்பெரு 
you Can Dal at பிள்ளையவர்களேயன்ஜோ 'யானென்று 
மூன்வக்து. தொல்காப்பியத்தைப் பதப்பிச்சலால் தமிழன்னைக் 
குத் தொன்மையான இயத்றமிழ்ப் பொன்முடியைச் சூட்டி 
ம௫ூழ்வித்தாசாபினர். ஈட்சத்தாமாலை, ஆதியாகம௫ர்த்தனம், 
ஆரும் எழாம் : வாசக புத்தகங்கள், கட்டஜோக் கலித்துறை, 
சூளாமணிவசனம், சைவமகத்துவம் முதலிய ல்கள் பிள்ளை 
யவர்கள் தாமாகவெழுஇ யச்சியத் நப்பட்டனவாம், 

கோச்கொன்ே ற் 

பிள்ளையவர்கள் சென்னைப் பல்கலைக்கழகப் பரீட்சகரா கவும் கடமை புரிந்து வந்தார்கள், இவர் செய்த ஈன்மை யைப் பாராட்டிச் சென்னை அரசாட்சியார் “ராவ். பகதூர்” எனும் பட்டத்தை யளித்துப் பெருமைப் படுத் இனர்,
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அககானூறு"' எனும் பனுவலை greg absriaar. 
ஆனல் தமிழ் மக்கள் இழைத்த தவக்குறையால் 1901.ம் 
ஆண்டு ஐனவரி மாகம் 1-௫ இ தமிழன்னை தலைகுனிய இவ் 
வுலக வாழ்வை நீத்து இறைவன் இருவடி நிழலில் குளிர்க் 

னர் இவரை நீக்க கையரற்றுமிகையான் தமிழ்ப் புலவர் 

பலர் இரங்க பாக்களால் அம் அயர்வெப்பத்சை ஒருவாறு 

ஆத்றுவாராயினர். அவற்றுள் இரு செப்புளை மாச்இசம் இக்சே 

கூ.றிப்பிடுகின்றாம். 

மகாமகோபாத்தியாய தகதிணாதக்தியகலாகிகி டாக்டர் ௨. வே. 
காமிகாகையர் அவர்கள் கூறியது: 

“Osta பியமுதலார் தொணன்லூல்க சளைப்படுப்பித் 

தொல்காப் புகழ்மேவி புய்ந்தபண்மி.  அனல்காத 

காமோ தரச்ரெல்வண் சட்டகறீத் இட்டதுன் பை 

யாமோ தரமியம்ப வே,” 

பிள்ளையவர்களை சன்கறிக்சவரும் Spas ஆரசய்ச்சி வல்லுஈரு 

மாய இரு, வி கோ. சூசியக-ராயண அரஸ்.இரியார் அவர்கள் 

கூறிய: 

“காமோதி wert கடிமலர்த்தேன் கூம்டுதல்போ 

னாமோது செந்தமிழி னன்னால் பலதொஞுத்த 

தாமோ தரம்மின்்ளை சால்பெடும்துள் சாஜ்றவெவர் 

தாமோ தரமுடையார் தண்டமிழ்ச்செக் காப்புலவீர்,”





உரைவிளக்கக் குறிப்பின் முகவுரை 
— et 

இஃ சத் பதப்பாடிரியா ஸ்ரீமார் நா. பொன்னையா அவர் 

கள் சென்ற வைகா௫ித் இகஃ்களில் எம்மிடம் வந்து, ராவ்பகதூர் 

சி. வை. தாமோதாம்பிள்ளையவர்கள் பதித்த நூல்களுட் இல 

வற்றை அவர்கள் பெயசை ஞாபகப்படுத்தும் பொருட்டுத் தாம் 

பதிப்பதாகவும், அவைகளுள், தொல்காப்பியம் எழுக்தஇகொரம் 

நச்சினொர்க்கனியருரையே முன்னர்ப் பதிப்பதாகவும், 9.9% கச்சி 

ஞர்க்கினியருரைக்குத் தாங்கள் விரிவான ஒரு விளக்கவுசை ௪ழு.இ 
உதவிஞல் அதனை ஈச்சினார்க்கனியர் உரையோடு சேர்த்து யாம் 

ப.இப்பே2மன்பதாகவுஞ் சொன்னார்கள். அப்பொழு. இனவே, 

-யாம் எழுதிவைத்த பழைய விளக்கவுரைக் குறிப்புக்கள் வெளி 

வக்து தமிழ் மக்களாக்கு மரபு மாபாகப் பயன்படுதற்கு ஏற்ற 

காலம் என்று கருதி, அவர்களை கோக்க, உடம்பு ஈலமில்லாமையால் 
தால்கள் விரும்பியவாறு பு.இ.தாகவும் விரிவாகவும் ஒரு விளக்க 

வுளை எழுதுதல் எமக்கு முடியாது ; BFR GAB CHUTE உரையில் 

விளல்காதவற்றிற்கு யாம முன் எழுதிவைத்த இல குறிப்புக்க 
ளிருக்கன்றன ; அவற்றைத் கருகின்டகேம், கரங்கள் கொண்டு 

போய் அ௮வ்வுளரையோடு அச்சிட்டு வெளிப்படுத்திக் தமிழ் மக் 

களுக்குப் பயன்படுத்துக என்று கூறி, அவற்றை அவர்களிடம் 

கொடுத்தேம். அவையே இலவையாம். 

இவ விளக்கவுரைக் சூறிப்புக்கள், யாம் படிக்கு 610 g Bev 

எமது ஆசிரியர்களாயெ வித்துவசிசோமணி ௩. ௪. பொன் 
னம்பலபிள்ளை, சுன்னாகம், ௮. குமாரசவாமிப்புலவர் என்பவர்க 

ளிடம் கேட்டுக் குறித்தனவும், யாம் படிப்பிக்கும் காலத்தில் பல 
முழை யாசாய்கீது குறித்து வைத்சனவுமாகும், 

இவ விளக்கவுரைக் குறிப்புக்கள் ஈச்சிஞாக்கினிய ௬ரையில் 
௮.இகம் புலப்படாதவற்றிற்கே எழுதப்பட்டுள்ளன. சில பகுஇ 

கள் விளங்கற்கரியனவாயினு மவற்றை, அவர் உதாசணமாகக் 

காட்டிய சூத் திரங்களையும், உ தா. சணங்களையும், ௮அவருரைப் போக் 

கையும், நன்கு ஆராய்ந்து விளக்கயுள்ளேம். கூறிப்புள் விளக் 

காதன அரும்பத விளக்க முதலியன என்பதன்கண்ணும் விளச் 

சப்பட்டுள்ளன.
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யாமெழுதிய இக்குறிப்புக்க ளெல்லார் திருத்தமுடையன 

வென்று எம்மாற் சொல்லுதல் கூடாது. ஏனெனில், மு.ற்கண த்து 

எமக்குச் சரியாகத் தோன்றீயதே பிற்கணத்துப் பிழையாகத் 

தோன்றுகின் றதாகலின். ஆதலால் இவற்றுள் வரும் பிழையைப் 

பேரறிஞர் திருத்திக் கொள்வார்களாக. அன்றியும் இவற்றுள் 

தாங்கண்ட. பிழைகளை கே?ே எமக்கு அறிவிப்பின் அவற்றை 

கோக்கி உண்மையென்று கண்டவற்றை அவர்கள் பெயருடனே 

இரண்டாவது பஇப்பில் வெளியிடுவேம். அதற்கு ஒருபோதும் 

நாணமாம்டேம். ஏனெனில், இத்றகிவையே இயற்கையாக 

வுடைய மக்களுள் யாமும் ஒருவேமாதலின். 

இன்னும் இக்குறிப்புக்களை யாராய்ந்து பிழைகளை எமக்கு 

அறிவிக்குங்கால், அடிப்பட்டு வந்தமையால் உண்மையாகத் 

தோன்றும் தமதுகருத்தனையே உண்மைஎனக் கொண்டு, புதி 

தாகக் காணப்படும் எங்கருத்தனை இது பிழமையென இகழாது 

எங்கருத்தினையு ஈன்கு நோக்கி எது வுண்மையென ஆராய்ந்து 

உண்மையான பிழைகளையே அதிவிப்பதும் பேரறிஞர் கடனா 

கும், அங்கன மறிவிக்குங்கா லிக்குறிப்புத் இருத்தமுற்றுத 

தமிழ்மச்களுக்கு மாபு மரபாகப் பயன்படு மென்பத.ற் கையமே 

இவ்வுசைக் குறிப்பிலே சிற்கிலவிடங்களில் எமது அபிப் 

பிராயமான உரைகளும் உள்ளன: அவற்றை ஆசாய்ந்து பொரு 

seu) கொள்ளுமாறும், அன்றேற் அள்ளுமாறும் பேரறிஞர் 

களை வேண்டிக்கொள்ளுகின் ஹேம். 

எமக்கு உதவியாளமா யிருந்து யாமெழுதிய இக்குறிப்புக்க 
ளைப் பலமுறை படித்துப்பார்த்.து, எமது மறதி முதலியவற்முல் 
கேர்ந்த பிழைகளை எமக்கு அறிவித் தம் சில இருத்தியும் பலவாறு 
அணை புரிக்கு, இருகெல்வேலி ஆ௫ரியர்கலாசாலை த் தமிழாசிரிய 
ரும், சுன்னாகம் ௮, குமாரசுவாமிப் புலவ.ரவர்களுக்கு மாணாக்க 
ரும், பண்டிதருமாகிய ஸ்ரீமத் 9. கணபஇப்பிள்ளை அவர்களுக் 
கும் எமது பேரன்பு என்றும் உரியதாகுக, 

இன்னும் இக்குறிப்புகளை அச்சிட்டு வெளிப்படுத்துமாறு 
பலமுழஹை ஊக்கப்படுக்தியவர்களும், அச்சிட்டபின் இக்குறிப்புக்
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களைப் படி.தீதுப் பார்த்துச் சல இருத்தங்கூறி புதவியவரும், சுன் 
CED, ௮, குமாசளவா மிப்புலவாவர்களுக்றா மாணாக்கருல்) பண் 

உதருமாகிய *வித்தக'ப் பத்இராஇபர், ௪. கந்தையபிள்ளே அவர் 

களுக்கும் எமது போன்பு உரியதாகுக, 

இவ் விளக்கவுரசைக் குறிப்புக்களை பிழைகள் வாராவண்ணம் 

அச்டுகற்கேண ஏற்றவாறு ஈன்தொாக எழுதியும், உதாரண ௮௧ 

மாதி, அரும்பதவிளக்கம் முதலியன என்னுமிவற்ை எழுஇயும் 

உதவிய எமது மாணவர் சிறுப்பிட்டி, இ, சுப்பிரமணியயூிள்ளேக் 

கும் எமஅ அன்பு உரியதாகுக. 

இன்னும், நாலாசிரியா வரலாறு, உசையாசிரியர் வசலாஹறு 

என்பவற்றையும், மேற்கோள்விளக்கம் அதியவற்றையும் எழு 

உதவிய மதினும் மாணவர்களுக்கும் எம அன்பு உரியதாகுக, 

இன்னும், கதம்பநுா நியாயம், வீசிதரங்க நியாயம் என்ப 

வைகளை, தருக்கசங்ரெகத்தின் உரைக்குசையாகிய நீலகண். 

டீயத்தின் உரைகளை கோக்கி, விவக்கமுற எழுக உதவிய சன்னா 

கும் பிரானே பாடசாலைச் சம்ஸ்கிருச வாகிரியரும், சம்ஸ்கிருத 

வி; துவானுமாகிய பிரமஸ்ரீ வி. இதம்பரசாள் இரி யவர்களுக்கும் 

எமது வணக்கம் உரியதாகுச, 

இன்னும் இக்குறிப்புக்களை யச்சிட்டு வெளிப்படுத்திய இந் 

தாழ் பதிப்பாசிரியருக்கும் எானு பேசன்பு உசியதாகுக. 

புன்ளலைக்கட்டுவன், } சி. கணேசையர், 
FT ZI~-O B-B.





தொல்காப்பியர் வரலாறு 

— 

தொஃகாப்பியமென் ஓம் இப்பேரிலக்கணநாலைச் செய்த 

தொல்காப்பியர், ௪மதக்கனி முணிவர் புகல்வர் என்பதும், இவ 

ரியம்பெயர் இரணழூமாக்கினியார் என்பதும் இக்தாற் பாயிரத் 

துள் “: சமதச்கினியாருழைச்சென்று ௮வர் மகனார் இரணதூமாக் 

இனியா வாங்கிக்கொண்டு,” என்று கச்௫னார்க்கினியர் கூறு ௪ 

லானே அ.றியக்கிடக்வெறன. இன்னும், அப்பாயிசததள் * தொல் 

காப்பியன் ” என்பதற்குப் * பறைய சரப்பியக் குடியிம் பிற த்கலின் 

தொல்காப்பியன் என்று. பெயசாயிற்று ” ஏன்று FA Boor Boar 

காப்பியக் குடியிற் பிறந்தவ சென்ப.தும், சமதக்களி புதல்வசென் 

பதனானே அக்தணகருலத்தவ சென்பஅம் <2) MIG ERGOT, FLD 

சக்னி புதல்வசென்றகனானே ப.ச. சாமர் இவர் சகோதராரவர 

சென்பதும் பெறப்படும். இசாமாயணத்துள்ளே ப.ரகராமர் இராம 

சோடு போசை விரும்பிச் சென்று அவருக்குக் தோத்றதா கவும், 

அவருக்கு மிக ழுந்இினவராகவும் ௮! ஸியப்படுதலினாலும், இராம 

சாற் சதையைத் தேடும்படி அணுப்பப்பட்ட கு ரல்குப்படை 

இடைச்சங்க மிருக்து கபாடபுசதிதை யடைந்து சென்றதாக 

அறியப்படுதலினாலும், இடைச்சங்கப் புலவர்களார யிருக்ேேரர் 

௮கத்இயருந் தொல்காப்பியரும் முகலாயினோர் என்று இமை 

யனா ரகப்பொருளுசை முதலியவறரா ன றியப்படுதலினாலும், 

தொல்காப்பியரும் இசாமர் காலதிுக்று. மிக முக்தியவ ரென்ப 

அம், தொல்காப்பியரிரு* ஐ பல்லாயிரம் யாண்டுகள் சென்றன 

வென்பதும் அறிய தீதக்கன ௦ ஆயினும் இக்காலததுச் சரிதஇர 

ஆசாய்ச்சிக்காரருட் இலர், மூவாயிரம் ஆண்டு என்றும் ஆரூ 

யிரம் ஆண்டு என்னும் இப்படிப் பலவாமுகக் கூகின் றனர். - 

தொல்காப்பியப் பொருள இிகாரப் பதிப்பாளர், ராவ்பகதூர் 

௪. வை. தாமோதசம்பிள்ளையவர்கள் அப்பொருள திகாசப் ப.இப் 

புரையில் பன்னிராயிரம் அண்டெளுக்குக் Hoo pus gem 

கூறியிருக்கின் னர். தமிழ் இலக்கிய வரவான எழுஇய சுப்பிர 

மணியபிள்ளையவர்கள் இ. மு. 100 ஆண்டுகளுக்குப் பி௰்படா 

தென்கின்றனர். எவ்வாறு கூறினும் இவர்காலம 12000 ஆண்டு 

களுக்கு மிக மூத்படுமன் நிப பித்படாது, 

கக்
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இனி, இடைச்சங்கத்தார்க்கு இர்.நால் இலக்கணமாக இருந்த 

காக அறியப்படுதலானே முதற்சங்கத் திறுஇியில் இச் தொல் 

காப்பியம் இயற்றப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் என்பது ஆராய்ந் 

அ்ணரத் தக்கது, 

இவர் வடமொழியையும் ஈன்கு கற்றவர் என்பது *ஐந்இர 
நிறைக்க தொல்காப்பியன் * என்பதனா னறியத் தக்கது, இவர் 

அகத்தியசோடு தென்னாடு புக்கபின் அவர்பால் செந்தமிம் இலக் 

கய விலத்கணங்களைக் கற்.று அவருடைய முதன் மாணாக்கராய் 
விளங்கனெர். அகத்தியர்பால் இவருடன் அற்றவர்கள் அதல் 
கோட்டாகிரியர் பனம்பாரனார் செம்பூட்சேய் வையாபிகர் அவி 
நயனார் காக்கைபாடினியார் Brest வாய்ப்பியர் கழா.ரம்பர் 
௩ற்.றத்தர் வாமனர் என்னும் பதினொருவருமாவர். தொல்காப் 
பியர் முதலாகப் பன்னிருவர் அகத்தியர்பால் ஒருங்கு கற்றனர் 
என்ப ௮, 

மன்னிய கிறப்பின் வானோர் வேண்டத் 
தென்மலை யிருந்த சீர்சான் முனிவரன் 

தீன்பாற் றண்டமிழ் தாவின் அணர்ந்த 

துன்னருஞ் சீர்த்தித் தொல்காப் பியன் முதற் 

பன்னிரு புலவரும் பாங்குறப் பகர்ந்த *" 

என்னும் புறப்போருள் வெண்பாமாலைச் செய்யுளானும், 

வீங்குகட லுடுத்த வியன்கண் ஞாலத்துத் 
தாங்கா நல்லிசைத் தமிழ்க்கு விளக்காகென 
வானோ ரேத்தும் வாய்மொழிப் பல்புக 
மானப் பெருமை அகத்திய னென்னு 

மருந்தவ முனிவ னாக்கிய முதனூல் 
பொருந்தக் கற்றுப் புரைதப வுணர்க்தோர் 
நல்லிசை நிறுத்த தொல்காப் பயனும்”? 

என்னும் பன்னிரு படலச் செய்யுளானு மறியப்படும், 

இவசாலியத்றப்பட்ட இத் தொல்காப்பியமென்னும் நூலுக்கு 
உரைசெய்தோ.சாகச் தெரியப்பட்டவர் இளம்பூரணார், கல்லாடர், 
பே சாசிரியர், சேனாவரையர், நச்சினார்க்ியர், தெப்வச்லையார் 
என்னும் அுுவராவர், சேனாவசையரும் தெய்வச்லையாரும் 
சொல்லதிகாரத்திற்குமாக்செமே உரை செய் தனர்,
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இத் தொல்காப்பிய மொன்றே முன்னேரால் எமக்குக் இடை 
தீத மிகப் பழையகொரு நிதியாம். இதன்கண் சில ரூததரங் 
களாக்குக் கடைச்சங்க நால்களிற்கூட உதாரணமில்லாமையை 

நோக்கும்போது இதன் பழைமை எத்துணை என்பதை சாம் 
அறிந்துகொள்ளலாம். பன்னிரு படலத்துள் ஒரு படலமும் 

இவராற் செய்யப்பட்டதென்பர்,  இவரைப்பற்றிய பழைய 

உண்மைச் சரிதக்கள் இடையாமையால் இஜீத மிகச் சுருக்கி 

எழுதப்பட்டது னக,



நச்௫ினார்க்கினியர் வாலாறு. 
படட றைவ யவ 

செதமிழ்ப் புலமையிக் இறந்து விளங்கிய உரையாகிரிய 

ராகிய நச்னார்க்னியர் பாண்டிவளகாட்டிலே ம.அ.ராபுரியிலே. 
பிறந்தவர். அஃது, ** கரைபெற்றதகோர் பஞ்சலட்சணமான ?? 

என்னும் பாண்டி மண்டல ௪தகச் செய்யுளானும்,  ** வண்டிமிர் 
சோலை grr புரித னி. லெண்டிசை விளங்க வத வாசான் ? 

என்னும் உரைப்பரயிரச் செய்யுளடிகளானுக் தெளிவாகும். 

இவர் பாரத்துவாச கோத் இரத்தவர். பார்ப்பன மரபினர், 

௮து, இவர் எழுதிய உரைகளின் இறுதியில், “*பாரத்துவாகி 

நச்சினார்க்கினியர் செய்தவுளை முற்றிற்று ? எனக் கூறப்படலா 
னும், மதுரை நச்சினார்கியன் மாமழையோன் ?” என்னும் 
உரைப்பாயிரச் செய்யுட்பகுியானும் உணரப்படும். 

இவர் சமயம் சைவமாகும் 4 ஒசெழுத்தொருமொழி :?? 
(தொல்--மொழிமரபு-௧௨) என்னுஞ் சூத திரவுரை க்கண், * இருச் ' 
சிற்றம்பலம்,” © பெரும்பற்றப்புலியூர் * என்னுஞ் வஸ் சலங்க 
ஸின் பெயரைக் குறிப்பிடலானும், தம்மூசையகத்துத் ,இருவாச 
கம், இருக்கோவையார் முதலிய சைவ.நால்களிவிருக்து மேற் 
கோள் காட்டலாம், 'இருமுருகா ற் அப்படை புரையகத்துக் 
கூறிய சிலபகுதிகளாணும் ௮௮ அணிதலாகும். 

இவர் தந்தையார் பெயர் இதுவெனகத் அணிசதக்குக் தக்க 
ஆதாரம் யாதுமில்லை. 

இவர் பெயர் ஈச்௫இஞர்க்கினியர் என்பதாகும். ௮ சவபெரு 
மாணுக்குரிய திருகாமங்களுளொன்ளஞுகக் கருதப்படுிறது. அக் 
கூற்றிற்கு, *“இச்சையான் மலராக டூவி போவொடு பகலுர் கம்மை 
கச்சுவார்கி இனியார் போலு cracks ara mer” (இருகா-... இருகா 
கேச்சுரம்--தே.) ஈச்சனார்க் இனியாய் Cum 6 5) Quer $31 @ 
ஈவிலுங் காலை”  (காஞ்சிபுசாணம் - ௪த்ததான-௧௧) 
OM STF OTD. 

என்பன 

இவர் குமிம்மொழியை கன்கு கற்றுக் தேறிப் புலமை வாய்க் 
கப்பெற்றவர். இலக்கண விலக்கியல்களிலன் கி யேளைய அலைளி 
அம் நிரம்பியவறிவு படைத்தவர். ஆரியமொழிப் Lud DR ey



ப 

மூடையவர் ௮து,தொல்காப்பிய முதலியவற்றிற்கு இவர் எழுதிய 

் வுரைகளிடையே ஏனைக் கலைகள் சம்பந்தமாக வரும் பகருஇகட்கு 
எழுதியுள்ள விசேடவுரைகளானும், இன்னும் அவ்வுசையகக்து 

வேசவேகாங்கங்களிலிருக்து பல பொருள்களையெடுத் அுக்காட்டிச் 
சேறலானும் நன்கு களிவாகும் இவமைச் கர்பித்தவாசிரியர் யாவ 

பொனத் தெரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. 

இவர் புதவதாகத் தாமோர் நாலியற்றியிருப்பதாகத் தெரிய 

வில்லை. இவரின் வாணாள் முழுவஅம் பண்டைகத்தகமிழ் தால்கட்கு 

உரையெழுதுவஇலேயே கழிவதாயிற்று, இவரா லுளைகாணப் 

பட்டன தொல்காப்பியம், பத்துப்பாட்டு, கலித்தொகை, Fas 
நெதாமணி, குறுந்தொகை யிருபதசெய்யள் என்பனவாம். 
௮, *பாரத்ததொல் காப்பியமும் பச். அப்பாட் டுக்கலியு--மாரக் 
கு துந்தொகைய ளைஞ்ஞான்குஞ்- ௪ர.ரத் திருத்தகு மாமுனி 

செய் இந்தா மணியும்-- விருத்இசச்சி னாக்கினிய மே” என்னு 

முமைப்பாயிரச் செய்யுளாலறியலாகும். 

இவர் பதசாரமெழுதூவ இனும், முடிபுகாட்டுவதினும், விளங் 

காத பகுதிகளை ஈன்கு விளக்குவதினும், போதிய மேத்கோள் 

களை யெடுத்தாளுவ தினம், நாலாசிரியரின் கருத்தை யுணர்க்து 

உரைகாண்டலினும் ஏனையுரையாகிரியர்களைக் காட்டினும் மிக்க 

'இறமை படைத்தவர். உரையெழுதுவகில் இவரை வடமொழிப் 

புலவராயே மல்லிகாதசூரியோடு ஐப்பிட்டுக் கூறுவது மிகவும் 

பொருத்தமாகும். 

இவர்காலம் ௫, பி ஒன்பதாம் நாற்றாண்டாகும். ௮, கச் 

இனார்க்சிய ர௬ுரையகத்து பேசாகிரியர் கூற்றை மறுக்கும் பகுஇ 

காணப்படலானும், பேராசிரியருரையகத்து இருகாவுக்கர*. நாய 

er தேவா ரமொண்று மேற்கோளாகக் காணப்படலானும், காய 

ஞர் காலம் ௫, பி. ஏழாம் நாற்முண்டின் பிற்பகுதி யனச் இலா 

சானைங்களாற் அுணியப்பட்டிருத்கலானும்,' திருமுருகாற்றுப் 

படை தஇிருமுறைகளுளொன்றாகச் சேர்க்கப்பெற்றகாலம் கி. பி. 

பத்தாம் நூற்றாண்டின் கடுப்பகுதியாமாகலானும், QE SCOT 

யகத்து இவ் விசேடசெய்தி யாதொன்றும் கூறப்படாமையானும் 

எட்டாம் நூற்றாண்டிற்கும் பத்தாம் நாற்றாண்டிற்கு மிடைப் 
பட்ட காலமே இவர்காலமாதல் கூடுமெனக் கருதப்படலானு 

. மொருவா௮ புலனாகும்.
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ஓம் 

தொல்காப்பியம் 

எமுத்ததிகாரம் 

BFF Gol க்கினியம் 

$4 

சிறப்புப்பாயிரம் 

வடவேங்கடக் தென்குமரி 

யாயிடைத் 

தமிழ்கூறு நல்லுலகத்து 

வழக்குஞ் செய்யுளு மாயிரு முதலி 

னெழுத்அஞ் சொல்லும் பொருளு காடிச் 

Asis) ழியற்கை ஈவணிய நிலக்தொடு 

முக்கு நால் கண்டு முறைப்பட வெண்ணிப் 

புலக்தொகுத் தோனே போக்கறு பனுவ 

னிலக்தரு திருவிற் பாண்டிய னவையத் 

துறங்களை சாவி னான்மறை முற்றிய 

வதங்கோட் டாசாற் கரிறபத் தெறித்து 

மயங்கா மரபி னெழுத்துமுறை காட்டி 

மல்குகீர் வரைப்பி ஊேந்திர கிறைந்த 

தொல்காப் பியனெனத் தன்பெயர் தோற்றப் 

பல்புகழ் நிறுத்த படிமை யோனே. 

என்பது பாயிரம். 

எக்நூல் உரைப்பினும் அக்நூற்றாப் பாயிரம் உயைத்து உழைக்க 

என்பது இலக்கணம், என்னை? 

* இயிர முத்தா னசுன்ற தாயினும் 

பாயிர மில்லது பனுவ லன்றே,” 

என்றா மாகலின்,



டல தொல்காப்பியம் [சிறப்புப் 

பாயிரமென்றது புறவுரையை, நால்கேட்கின்றான் புறவுரை கேட் 

கிற் கொழுச்சென்றவழித் துன்னூகி இனிது செல்லுமாறுபோல ௮ச் 

நூல் இனிது விளங்குதலிற் புறவுளை கேட்டல் வேண்டும், என்னை? 

* பருப்பொருட் டாகிய பாயிரம் கேட்டார்க்கு 

ுண்பொருட் டாகிய நூல் இனிது விளங்கும், 

என்ரு ராகலின், 

அப்பாயிரந்தான் தலையமைந்த யானைக்கு விளயமைந்த பாகண் 
போலவும் அளப்பரிய ஆகாயத்திற்கு விளக்கமாகிய திங்களும் ஞாயி 

அம் போல்வும் நூற்கு இன்றியமையாச் கிறப்பிற்று யிருத்தலின், . 

அது கேளாக்காற் குன்று முட்டிய குரீஇப்' போலவும் குறிச்சிபுக்க 
மான்போலவும் மாணாக்கன் இடர்ப்படுமென்க, 

அப்பாயிரம் போதுவுஞ் சிறப்புமென இருவகைத்து, 

அவற்றுட் பொதுப்பாயிரம் எல்லா தன்முகத்தும் உரைக்கப் 

படும், அதுதான் நான்கு வகைத்து, 

*ஈவோன் றன்மை மித லியற்கை 

கொள்வோன் ஐன்மை கோடன் மரபென 

iver டென்ப பொதுவின் ரறொொகையே, £ 

என்னும் இதனான் அறிக, 

ஈவோர் கற்கப்படுவோருங் கற்கப்படாதோருமென இருவகையர், 

அவருட் கற்கப்படுவோர் நான்கு தஇறத்தார், 

* மலைநிலம் பூவே துலாக்கோலென் நின்ன 
ருலைவி லஓுணர்வுடை யோர், * 

இதனுள், 
* மலையே, 

அளக்க லாகாப் பெருமையு மருமையு' 
மருங்ககல முடைமையு மேறற் கருமையும் 
பொருர்தக் கூறுப பொச்சாப் பின்றி, * 

*கிலத்தி வியல்பே கினைக்கும் காலைப் 
பொறையு டைமையொடு செய்பாக் கமைந்தபின் 
விளைதல் வண்மையும் போய்ச்சார்க் தோரை 
Gass மெடுத்தலு மின்னண மாக 
வியையக் கூறுப வியல்புணர்க் தோரே,! 

*பூவின தியல்பே பொருந்தக் கூறின் 
மங்கல மாதலு காற்ற மூடைமையுங்



பாயிரம்] எழுத்ததிகாரம் ௩ 

காலத்தின் மலரா்தலும் வண்டிற்கா ஞெகிழ்தலும் 
எண்டோ ர௬ுவத்தலும் விழையம் படிதலு ் 
Pans தியல்பி னுணரக் காட்டுப, " 

* துலாக்கோ லியல்பே தூக்கும் காலை 

மிகினும் குறையினு நில்லா தாகலு 

மையம் தீர்த்தலு நடுவு நில்மையோ 

டெப்தக் கூறுப வியல்புணர்ந் தோமே,? 

என: நான்கும் கண்டுகொள்க, 

இனிக் கற்கப்படாதோரும் நான்கு திறந்தார். 

‘ கழற்பெய் கூடமே மடற்பனை முடற்தெங்கு 
முண்டிகைப் பருத்தியோ உவையென மொரிப, " 

இதனுட் * கழற்பெய்குடமாவது கொள்வோனுணர்வு கிறிதாயி 
னுந் தான் கற்றதெல்லாம் ஒருங்குரைத்தல், | மடற்பனா யென்பது 
பிறராற் கிட்டுதற்கு அரியதாகி இனிதாகிய பயன்காக் கொண்டிருக் 

தல், ர மூடத்தெற்சென்பது ஒருவர் கீர்வார்ச்கப். பிறர்க்குப் பயன் 
படிவதுபோல ஒருவர் வழிபடப் பிறர்க்மு உரைய்கல், $ கூண்டிகைப் 

பருத்தியென்பது சொரியினும் வீழாது சிறிது சிறிதாக வாங்கக் 

கொடுக்குமதுபோலச் கொள்வோனுணர்வு பெரிதாயினுஞ் சிறிது சிறி 

ஜாகக் உறுதல், 

இனி, 
‘ae லியல்பே யியல்பூறக் இளப்பிற் 

பொழிப்பே யகல நுட்ப மெச்சமெனப் 

பழிப்பில் பல்லுபை பயின்ற நாவினன் 

புகழ்ந்த மதியிற் பொருந்து மோமையிற் 

ிகழ்ந்த வறிவீனன் றெய்வம் வாழ்த்திக் 

கொள்வோ னுணர்வகை யறிர்தவன் கொள்வரக் 

- கொடுத்தன் மரபெனக் கூறினர் புலவர், ” 

இதனான் அறிக. 

* * பெய்தமுறை யன்றிப் பிறழ வுடன்றருஞ்--செய்தி கழற்பெய் 
குடத்தின் ௪ரே, * 

*்* தானே தரக்கொளி ஸனன்றித் தன்பான்--மேவிச் கொளச் 
கொடா விடத்தது wi pier,’ 

1 “பல்வகை யு.தவி வழிபடு பண்ரி--னல்லேர் ரொழித் தல்லோர்க் 
களிக்ஞுமூடதக் தெங்கே, * 

6 * அரிதிற் பெயக்கொண் டப்பொரு டான்பிறர்க்-ஃ-கெளிதி 

வில்லது பருத்திக் குண்டிகை, "
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இனிக் கொள்வோருவ் கற்பிக்கப்படுவோருங் கற்பிக்கப்படாதோரு 
மென இருவகையர், அவருட் கற்பிக்கப்படுவோர் அறுவகையர், 

அவர்தாம், 

* தன்மச னாசாண் மகனே மன்மகணன் 

பொருணனி கொடுப்போன் வழிபடு வோனே 

யுரைகோ ளாளனோ டிவரென மொழிப, " 

இவர் தன்மை, 

்* அன்னங் கிளியே நன்னிற கெய்யரி 
யானை யானே றென்றிவை போலக் 

கூறிக் கொள்ப குணமாண் டோமே, * 

இதனான் அறிக, 

e 

இனிக் கற்பிக்கப்படாதோர் எண்வகையர், 

*மடிமானி பொச்சாப்பன் காமுகன் கள்வ 

னடுகோய்ப் பிணியாள னாழுச் சினத்தன் 
றடுமாறு நெஞ்சத் தவனுள்ளிட் டெண்மர் 
கெடிநாலைக் கற்கலா தார்,” 

என இவர், 

இவர் தன்மை, 

1 “ குரங்கெறி விளங்கா பெருமை யாடே 
தோணி யென்றாங் இவையென மொழிப. 

இதனான் அறிக, 

* “பாலு நீரும் பாற்படப்பிரித்த-.லன்னத் தியல்பென வறிக் 
தனர் கொளலே, ? ் 

* கஇளந்தவா கிளத்தல் இளியின தியல்பே..! 

* எக்றிறந் தோய்தற்கு மேற்ப தாத. -னன்னிறத் தியல்பென நாடி. 
னர் கொளலே, ” 

* நல்லவை யகத்திட்டு நவைபுறத் திடுவது--நெய்யரி மாண்பென 
நினைதல்வேண்டும், " 

“குழுவுபடூஉப் புறந்தருதல் குஞ்சரத் இயல்பே. ' 
“ பிமந்த வொலியின் பெ 

நின் செய்தி யென்ப,” 
1 * கல்லா லெறிக்து EG 

விளங்கா யாமெனச் உைறுப, * 

ற்றியோர்ந் அணர்தல்--சிறந்த் வானேழ் 

துபயன் கொள்வோன்--குரங்கெறி 

* விலங்கி வீழ்ந்து வெண்ணீ 
காரா மேற்றே, " குழக்கக்.கலக்கல்செய் கீருந்தல் மற்,
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இவருட் களங்கடியப்பட்டார் ; 

* மொழிவ 'துணராதார் முன்னிருந்து காய்வார் 
படிறு பலவுரைப்பார் பல்கா னகுவார் 

திரிதரு நெஞ்சத்தார் தீயவை யோர்ப்பார் 

கடியப்பட் டாரவையின் எண், * 

இனிக் கோடன்மரபு ; 

*கோடன் மரபு கூறும் காலைப் 

பொழுதொடு சென்று வழிபடன் முனியான் 
முன்னும் பின்னு மிரவினு.ம் பகலினு 

மகலா னாகி யன்பொடு கெழீஇக் 
முூணதச்தொடு பழகில் குறிப்பின் வழிரின் 
ரஈற வுணர்ந்தோன் வாவென வந்தாங் 

இருவென விருந்தே டவிழென வவிழ்த்துச் 
சொல்லெனச் சொல்லிச் செல்லெனச் சென்று 

பருகுவ னன்ன வார்வத்த னாகிச் 

இத்திரப் பாவையி னத்தக வடங்கிச் 

செவிவா யாக கெஞ்சுகள னாகக் 

கேட்டவை கேட்டவை வல்ல னாகிப் 

போற்றிக் கோட லதனது பண்பே, ” 

 எத்திற மாசா னுவக்கு மத்திற 
மறத்திற் நிரியாப் படர்ச்சிவழி பாடே? 

* செவ்வன் றெரிகிற்பான் மெய்க்கோக்கிக் சாண்கிற்பான் 

பல்லுளையு் சேட்பான் மிகப்பெரிதுங் காதலாண் 

தெய்வத்தைப் போல மதிப்பான் றிரிபில்லா 

னிவ்வாறு மாண்பு முடையாற் குரைப்பவே 

செவ்விதி ஜாலைத் தெரிந்து, ” 

௯ வழக்கி னிலக்கண மிழுக்கின் றறிதல் 

பாடம் போற்றல் கேட்டவை நித்த 

லாசாற் சார்ந்தவை யமைவரக் கேட்ட 

லம்மாண் புடையோர் தம்மொடு பயிறல் 

வினாதல் வியைவை விடுத்தலெண் நின்னவை 

கடனாகக் கொளினே மடஈனி WEEE’ 
  

© ஒன்றிடை யார வுறினுவ் குளகு--சென்றுசென் ஐருந்தல் யாட் 

ஒன் சீரே,” 

(நிரிடை யன்றி நிலத்திடை யோடாச்-..சீருடை யதுவே தோணி 

பென்ப,”
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அனைய னல்லோன் கேட்குவ னாயின் 
வினை பி னுழப்பொடு பயன்றலைப் படான்,” 

 ௮அலாய னல்லோ னம்மர பில்லோன் 

கேட்ருவ ஞாயிற் கொள்வோ ஸனல்லன், * 

இவற்றான் உணர்க, 

இம்மாணாக்கன் முற்ற உணர்ந்தானாமாறு, 

் ஒருசூறி கேட்போ ஸிருகாற் கேட்பிற் 

பெருக நூலிற் பிழைபா டிலனே, " 

* முக்காற் கேட்பின் apa muss துரைக்கும், 

ஆளா னுரைத்த சமைவரக் கொளினு/ம் 

காற்கூ. ஐல்லது பற்றல கும்," 

* அவ்விலா யாளரொடு பயில்வகை யொருபாஜற் 
ளெவ்விதி னுறைப்ப வவ்விரு பாலு 

மையறு புலமை மாண்புநவி புடைத்தே, 

* பிறர்க்ரூரை யிடத்தே நாற்கலப் பாகுர் 

Hpi. aarp ெதெனினி ஷோர்க்கே, ? 

இவற்றான் அறிக, 
பெொதுப்பாயிரம் முற்றிற்று, 

இனிச் சிறப்புப்பாயிரமாவது தன்னால் உரைக்கப்படும் fr OE 

இன்றியமையாதது. அது பதினொருவகையாம், 

* ஆக்கியோன் பெயயோ வழியே யெல்லை 

ஆாற்பெயர் யாப்பே முதலிய பொருளே 

கேட்போர் பயனோ டாயெண் பொருளும் 

வாய்ப்பக் காட்டல் பாயிரத் தியல்பே, * 

*சாலன் களனே காரண மென்றிம் 
மூவகை யேற்றி மொழிகரு முளரே,? 

இப்பதினொன்றும் இப்பாயிரத்துள்ளே பெறப்பட்டன. 

இனிச் சிறப்புப்பாயிரத் திலக்கணஞ் செப்புமாறு, 

* பாயிரத் திலக்கணம் பகருங் காலை 
 நானுதல் பொருளைத் தன்னகத் தடக்கி 
யாகிரிய மானும் வெண்பா வானு 
மருவிய வசையா னுவறல் வேண்டும், * 

இதனான் அறிக,



பாயிரம்] எழுத்ததிகாரம் ar 
நால்செய்தான் பாயிரஞ் செய்தானாயிற்ற ன்காப் புகழ்நீதானாம். 

“தோன்றா தோற்றித் துறைபல முடிப்பினுக் 

தான்றற் புகழ்த றகுதி யன்றே, ” 

என்பவாகலின், 

பாமிரஞ்செய்வார் தன் ஆசிரியருக் தன்டீனோடு ஒருக்குகற்ற ஒரு 

சாலை மாணாக்கருக் தன் மாணாக்கருமென இவர், அவருள் இந்தாற்குப் 

பாபிரஞ் செய்தார் தமக்ரூ ஒருசாலை மாணாக்கராகிய பனம்பாரனார். 

இதன் போநள் : வ:வே.ங்கடச் தென்குமரி ஆயிடை-- 

வடக்கின்௧கண் வேங்கடமுக் தெற்கின்கட் குமரியுமாயெ” அவ் 

விரண் டெல்லைக்குள்ளிருக்து, தமிழ் கூறும் நல் உலகத்து வழக் 

குஞ் செய்யுளும் ஆ இருமுதலின்--தமிழைச் சொல்லும் கல்லா 
சிரியரது * வழக்குஞ் செய்யுளுமாகய அவ்விரண்டையும் அடியா 

கக் கொள்ளுகையினா?ல, செக்சமிழ் இயம்கை Gamiu dog 

தொ முந்து நால் ச௪ண்டு--அவர் கூறுஞ் செந்தமிழ் இயல்பாகப் 
பொருக்கி.ப செந்தமிழ்காட்டிற்கு இயைந்த வமக்கோடே முன்னை 

யிலக்கணங்கள் இயைந்தபடியை முழற்றக்கண்டு, முறைப்பட 

எண்ணி--அவ்விலக்கணங்க ளெல்லாஞ் சில்வாழ்காட் பல்பிணிச் 

சிற்றறிவிோர்க்கு ௮அறியலாகாமையின் யான் இத்துணை வரை 

யறுத்து உணர்ததுவலென்று அச்.நால்களிற் கிடந்தவாறன்.றி 
௮இகாச முறையான் முூஹைமைப்படச் செய்தலை எண்ணி, எழுத் 

அஞ் சொல்லும் பொருளும் நாடி--அவ்விலக்கணங்களுள் எழுத் 

,தனையுஞ் சொல்லினையும் பொருளினையும் ஆராய்ர்னு, போக்கு 

அறுபனுவல்--பத்துவகைக் குற்றமுக் Sissi முப்பத்திரண்டு 

வகை உத்தியொடு புணர்ந்த இர்நாலுள்ளே, மயங்கா மரபின் 

எழுத்துமுறை காட்டிப் புலக்தொகுத்தோனே--௮ம்முூவகை 

யிலக்கணமும் மயங்காமுறைமையாஜ் செய்கின்றமையின் எழுதி 

இலக்கணத்தை முன்னர்க் காட்டிப் பின்னர் ஏனை யிலக்கணங்களை 

யு் தொகுத்துக் கூறினான், நிலந்தரு இருவிழ் பாண்டியன் ௮வை 

யத்து--மாற்றாரது நிலத்தைக் கொள்ளும் போர்த் திருவினை 

* சிவஞானமுனிவர், வழக்கிளையுஞ் செய்யுளினையும் ஆராய்ந்த 

பெரிய காரணத்தானே ? என உரைகடஉறதி *நச்சினார்க்கினியார் முத 

லென்பதனைப் . பெயரடியாற்பிறந்த முகனிலைவினைப். பெயராகக் 

கொண்டு முதலுதலிலென உரைப்பர் ; இருமுதலென்னுக் தொகைச் 

சொல் அக்கனம் பக்கிளைத்தல் பொருந்தாமை அறிக? எனத் 

தொல்காப்பியச் சூத்திரலிருத்தியுட் கூறியது காண்க,
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புடைய பாண்டியன் மா£ர்த்தி ௮வையின்௧ண்ணே, அறங்களை 

நாவின் கான்மறை முற்றிய அதங்கோட்டாசாற்கு அரில் sug 

தெரிக்து--அறமேகூறும் காவினையுடைய கான்கு வேதத்தினை 
பும் முற்ற அறிந்த அதங்கோடென்கிற ஊரின் ஆசிரியனுக்குக் 

குற்றமற ஆராய்ந்துகூறி, மல்குரீர்வரைப்பின் ஐந்திரம்கிறைந் த 

தொல்காப்பியனெனத் தன் பெயர் தோரற்றி--கடல் சூழ்க்ச 

உல௫ன்கண்ணே ஓக்இரவியாகரணத்தை நிறைய அறிந்த 

பழைய காப்பியக் குடியிவள்ைளோனென ச் சன்பெயசை மாயா 

மல் நிறுத்தி, பல்புகம் நிறுத்த படிமையோனே--பல புகம் 

களையும் இவ்வுலகின்கண்ணே மாயாமல் நிறுத்திய தவவேடத்தை 

யுடையோன் ; என்றவாறு, 

இருந்து தமிழைச் சொல்லும் என்க; கொள்ளுகைமினாலே 

பொருந்திய நாடு என்க ; கண்டு எண்ணி ஆராய்ந்து தன்னூலுள்ளே 

தொகுத்தான், அவன் யாரெனின் அ௮அவையமின்சகண்ணே கூறி உலகின் 

கண்ணே தன் பெயரை நிறுத்திப் புசுழை நிறுத்திய படிமையோன் 
என்க, 

இப்பாயிரமுஞ் செய்யுளாதலின் இங்கனம் மாட்டிறுப்பு நிகழக் 
கூறினார், இதற்கு இங்கனங் கண்ணழித்தல் * உரையா௫ிரியர் கருத் 
தென்பது அவருருமையான். உணர்ச, 

இனி மங்கலமரபிற் காரியஞ்செய்வார் வடக்குங் இழக்கும் 

கோக்கியுஞ் சந்தித்தும் நற்கருமங்கள் செய்வாராதவின் மங்கலமாகய 
வடதிசையை முற்கூறினஞர், இக்நால் நின்று நிலவுதல் வேண்டி, 
தென்புலத்தார்க்கூ வேண்டுவன செய்வார் தெற்கும் மேற்கும் கோக் 
யுங் கருமங்கள் எெய்வாராதலின் தென்றிசையைப் Char Seyi, 
நிலச்கடந்த நெடுமுடியண்ணலை நோக்கி உலகக் தவஞ்செய்து வீடு 
பெற்ற மலயாதலானும் எல்லாராலும் அறியப்படுதலானும் வேக் 
கடத்தை எல்லையாகக் கூறினார். குமரியுக் தீர்ததமாகலின் எல்லையா 
கக் உறினார், இவ்விரண்டிளையும். காலையே ஓதுவார்க்கு. Geral or 
யுண்டாமென்று கருதி இவற்றையே கூறினார், இவையிரண்டும் அகப் 
பாட்டெல்லையா.பின, என்னை ? மகுமரியாற்றின் தெற்கு நாற்பத்தொன் 
பது நாடு கடல்கொண்டதாகலின், இழக்கும் மேற்கருங் கடலெல்லை | 
யாக முடிதலின் வேறெல்லை உருமாமினார், வேங்கடமுள் குமரியும் 
யாண்டைய என்றால் வடவேங்கடம் தென்ரூமரியென வேண்டுதலின் 
அதனை விளங்கச் கூறினார், 

* உரையாகிரியரென்றது தெ ் £ல்காப்பியத்திற்கு முதன்முதல் 
உரை செய்த இளம்பூரண அடிகள்,
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உலகமென்றது பலபொருளொருசொல்லாகவின் ஈண்டு உயர்ந் 
தோரை யுணர்த்திற்று, உலகம் அவரையே கண்ணாஃவுடைமையின். 

என்னை 9 

*வழக்கெனப் படுவ துயர்ந்தோர் மேற்றே 

நிகழ்ச்சி அவர்கட் டாக லான,” - (மாமியல்-௬௨) 

என மரபியலுட்டைறுதலின். அவ்வுயாந்தோராவார் அகத்தியனாரும் 

மார்க்சண்டேயருக் தலைச்சங்கத்தாரும் முதலாயினோர், உலகத்து 

உலகத்தினுடைய என விரிக்ல. 

வழக்காவது சிலசொழ் பிறந்த அக்காலத்து இஃது ஆறத்தை 

உணர்த்திற்று, இது பொருளை உணர்த்திற்று, இல்து இன்பத்தை 

உணர்த்திற்று, இது வீட்டை உணர்த்திற்று என்று உணர்விப்பது, 

செய்யுளாவது *பாட்டிரைநாலே” (செய்யு-௭௮) என்னுஞ் செய் 

யுளியற் சூழ்திரத்தாற் கூறிய ஏழு சிலமும் அறமுதலிய மூன்றுபொரு 

ளும் பயப்ப நிகழ்வது, முதலினென்றது முதலுகையினாலே என்ற 

வாறு, 

எழுத்தென்றது யாதனையெனின், கட்புலனாகாஉருவும் கட்புலனா 

இய வடிவுமுடைத்தாக வேறுவேறு வருத்துக்கொண்டு தன்னையே 

உணர்த்தியுஞ் சொற்ற இயைந்தும் நிற்கும் ஜளையையரம், கடலொ வி 

சங்கொலி முதலிய ஓசைகள் பொருளுணர்த்தாமையாலும் App Gat Bar 

இலதை முதலியன பொருளுணர்த்தினவேனும் எழுத்தாகாமையானும் 

அவை ஈண்டுக்கொள்ளாமாயினர், ஈண்டு உருவென்றது மனனுணர் 

TO DAW கருத்துப்பொருளை. அது செறிப்பச்சேறலா னுஞ் செறிப்ப 

வருதலானும் இடையெறியப்படிதலானுப் இன்பதுன் பந்தை யாக்க 

லானும் உருவுமுருவுக்க ஒப் பிறத்ஹலானும் உந்திமுதலாகத்தோன்றி 

எண்வகை நிலத்தும் மிறந்து கட்புலனாக் தன்மையின்றிள் செவிக்கும் 

சென்று உறும் ஊறுடைமையாலும் விசும்பிற் GMb Qiu seu await 

தன்மையுடைமையானுரஅ் சாற்றின் ரணமாவதோர்உருவாம், வன்மை 

மென்மை இடைமை சகோடலாலும் உருவேயாமிழ்று, இதனைக் 

காற்றின் குணமேயென்றல் இவ்வாசிரியர் கருத்து. இதலை விசும்பின் 

குணமென்பாரும் உளர். இவ்வுரு 'உருவுருவாகி ! (௪ மூ-க௪) என ௮ம் 

* உட்பெறுவுள்ளி யுருவாகும்மே " (எழு-௧ஈ)  எனவுங் காட்சிப் 

பொரும்குஞ் சிறுபான்மை வரும், வடிவாவது கட்புலனாகியே கிற 

கும், அது வட்டஞ் சதுரம் முதலிய முப்பத்திரண்டனுள் ஒன்றை 

உணர்த்தும், மனத்தான் உணரும் அண்ணுணர்வில்லோரும் உணர் 

தற்கு. எழுத்துக்கட்டு வேறு வேறு வடிவங்காட்டி எழுதப்பட்டு நடத் 

தலிழ் கட்புலனுகயெ வரிவடிவம் உடையவாயின. இதற்குவிதி “உம் 

பெறுபுள்ளி யுருவாகும்மே ' (எழு-௧௪) என்னுஞ் சூத்திரம் முதலியன 

வாம், இவத்றாற் பெரும்பான்மை மெய்க்கே வடிவு war, ‘eras 
2
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ஓகரத் தியற்கையு மற்றே ! (எழு-௧௬) என உயிர்க்குஞ் சிறுபான்மை 

வடிவு கடறினர், 

இனித் தன்&ள உணர்த்தும் ஒசையாவது நன் பிறப்பையும் மாத் 
தியையையுமே அதிவித்துத் தன்னைப்பெற நிகழும் ஓசை, 

சொற்கு இயையும் ஓசையாவது ஓரெழுத்தொருமொழி முதலிய 
வாய் வரும் ஓசை, ் 

இனிச் சொல்லென்றது யாதனையெனின், எழுத்கினான் ஆக்கப் 
பட்டு இருதினைப்பொருட்டன்மையையும் ஒருவன் உணர்த ற்குகிமித்த 
மாம் இசையை, இவ்வுரைக்குப்போருள் சோல்லதிகாரத்துட் கூறு 
தும், ஈண்டு *டறலள' (எழு-௨௯) என்னுஞ் சூத்திர முதலியவற்றான் 

மொழியாக மயங்குகன்றனவும் அவ்வாக்கத்தின்சண் அடங்குமென்று 

உணர்க, எழுத்துச் சொற்கு அவயவமாதலின் அதனை முற்கூறி அவய 

வியாகிய சொல்லைப் பிற்கடறிஞர், 

இனிப் பொருளென்றது யாதனையெனின் சொற்றொடர் கருவி 

யாக உணரப்படும் அறம் பொரு ளின்பமும் அவற்றது நிலையும் நிலை 

யாமையுயாகிய அறுவகைப்பொருளுமாம், அவை பொருளதிகாரத் 

BIL di HID, 

வீடு உறுரோவெனின், அகத்தியனாருக் தொல்காப்பியனாரும் வீடு 
பேற்றிற்கு கிமித்தப் கஉறுதலன்றி வீட்டின்தன்மை இலக்கணத்தாற் 
கூறாசென்றுணர்க, அஃது, 

* அர்றிலை மருங்கி னறமுத லாய 

மும்முதற் பொருட்கு மூரிய வெண்ப... (செய்யு-௧௦௬) 

என்பதனான் உணர்க, இக்கருத்தானே வள்ளுவனாரும் முப்பாலாகக் 
கறி மெய்யுணர்தலான் வீடுபேந்றிற்கு நிமித்தங் கூறினர். 

செந்தமிழ் செவ்வியதமிழ். 

முந்துநால் அகத்தியமும் மாபுராணமும் பூதபுராணமும் இசை 
நுணுக்கமும், அவற்றுட்கறிய இலக்கணங்களாவண எழுத்துச் சொற் 
பொருள் யாப்பும் ஈந்தமும் வழக்கியலும் அரசியலும் அமைச்சியலும் 
பார்ப்பன வியலுஞஷ் சோதிடமும் காந்தருவமுள் கூத்தும் பிறவுமாம், 

புலமென்றது இலக்கணங்களை, 

பனறுவலென்றது அவ்விலக்சணம்களெல்லாம் அகப்படச் செய் 

கின்றதோர் குறியை, அவை இதனுட் கூறுகின்ற உரைச் சூத்திரம் 
களானும் மரபியலானும் உணர்க, ் 

பாண்டியன் மாகீர்த்தி இருபத்துசாலாயிரம் யாண்டு வீற்றிருக்கா 
ஞதலின் அவனும் அவன் அவையிலுள்ளோரும் அறிவுமிக்கிருத்த
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லின் அவர்கள் கேட்டிருப்ப அதங்கோட்டாசிரியர் உதிய கடாவித் 

கெல்லாய் சூற்றங்தீர விடைகூறுதலின் £ அரிறப ' என்றார், 

.அகத்தியனார் அ.ரங்கோட்டாசிரியரை கோக்கி ! நீ தொல்காப்பி 

யன்செய்தக நூலைக் கேளற்க £ வென்று கூறு லானும், தொல்காப்பி 

யனாரும் பல்காலுஞ்சென்று * யான் செய்த நாலை நீர் கேட்டல் வேண் 

டும் ' எண்று கடநு லானும், இவ்விருவரும் வெருளாமல் இக்தூற்குக் 

குற்றங் கூறிவிருவனெனக் கருதி அவர் உதிய GLa HAH oH Tb 

விடைகடறுதலின் * அரிறபத் தெரிந்து * என்றார். 

௮வர் கேளன்மினென் நற்குூக் காரு மென்னாபயேனின்* தேவ 

ரெல்லாருங்க.டி யாஞ் சேரவிருத்தவின் மேருத் தாழ்ந்து தென்றிசை 

உயர்ந்தது, இதற்மு அகத்தியனாரே ஆண்டிருத்தற் கூரியரென்று 

அவரை வேண்டிக்கொள்ள, அவருக் தென்றிளைக்கட் போதுகின் றவர் 

கங்கையாருழைச்ளென்று காவிரியாரை வாங்கிக்கொண்டு, பின்னர் 

யமதக்கனியாருழைச்ளெண்று அவர் மகனார் இரண தகாமாக்கினியாமை 

வாங்கிக்கொண்டு, புலத்தியனாருழைச்ளென்று அவருடன்பிறந்த ஞமரி 

யார் உலோபா முத்திரையாரறை அவர் கொடுப்ப நீபோற்று இர இப், 

பெயர்க்து, துவராபதிப்போந்து நகிலங்கடக் கெரிமுடியண்ணல்வழிக் 

கண் அரசர் பதினெண்மரையும் பதினெஸண்கோடி வேளிருள்ளிட்டா 

மையும் அருவாளரையுங்கொண்டு போந்து, காடிகெறுத்து நாடாக்கிப் 

பொதியின்கணிருக்து, இராவணனைக் கக்தருவத்தாற் பிணித்து, இரான் 

கதை ஆண்டு இயங்காமை விலக்கித் இரணகாமாக்கினியாமாகிய 

தொல்காப்பியனாரை நோக்கி, * 82 சென்று குமரியாரைக் கொண்டு 

வருக ? வென்கீடைற, அவரும் எம் பெருமாட்டியை சாகன் கொண்டு 

வருவலென்ரூர்க்கு * முன்னாகப் பின்னாக காற்கோல்டகீளம் ௮அகலகின்று 

கொண்மிவருகவென அவனும் அங்கனவ் கொண்டு வருவழி, வையை 

நீர்கடுகக் சூமரியாமை ஈர்த்துக் கோண்டுபோகதீ, தொல்காப்பியஞர் 

கட்டளை யிறந்துசென்று ஓர் வெதிரங்கோலை முறித்து சீட்ட, அதுபற்றி 

யேறினார் ; அது சூற்றமென்று அசத்தியஞார் குமரியாமையுந் தொல் 

காப்பியனாரையுஞ் * சுவர்க்கம் புகாப்பிர் * எனச் சபித்தார்; *யாள்கள் 

ஒருரூற்றமுஞ் செய்யாதிருக்க எங்களைச் சத்ரமையான் எம்பெரு 

மானுஞ் சுவர்க்கம் புகாப்பர் *? என அவர் அகத்தியனாரைச் சபித்தார். 

அதனான் அவர் வெகுண்டாராதலின் அவன் செய்த நூலைக் கேளற்க 

வென்ராபேன்க. 

நான்கு கடதுமாய் மறைந்த பொருளும் உடைமையான் 

மறை” யென்றார். அவை தைத்திரியமும் பெளடிகமுக் கலவகாரமுஞ் 

சாமலனேதமுமாம், இனி இருக்கும் யசுவும் சாமமூம் அதர்வணமு 

மென்பாரு முளர், அது பொருந்தாது; இவர் இக்நூல் செய்தபின்னர் 

லேதவியாதர் இன்னாட் பல்பிணிச் இற்றறிவினோர் உணர்தற்கு கான்ற 

கூறாக இவற்றைச் செய்தாராதலின், 

6 ச 
கான்



௧௨ தொல்காப்பியம் [சிறப்புப் 

முற்கடறிய நால்கள்போல எழுத்திலக்கணமுஞ் சொல்லிலக்கண 
மும் மயங்கக் கூறாது வேறோர் அதிகாரமாகக் கூறினாரென் நற்கு 
* எழுத்து முறைகாட்டி * யென்ருர், 

வரைப்பின் சண்ணே தோற்றி நிறுத்தவென்௪ு, 

இந்திரனாற் செய்யப்பட்டது ஐந்திர மென்றுயிற்று, 

பல்புகழாவன, ஐந்திரநிறைதலும் அகத்தியத்தின்பின் இந்நூல் 
வழங்கச்.செய்தலும் அகத்தியனாரைச் சபித்த பெருந்தன்மையும் pbs 
நாப்பண் நிற்றலும் நீர்நிலை நிற்றலும் பிறவுமாகிய தவந்தான் மிகு 
ஓம் பிதவுமாம், 

படிமை தவவேடம், 

* வடவேக்கடர் தென்குமரி” என்பது கட்டுரை வசையான் எண் 
ஹொ புணர்ந்த சொற்கேோடி, : ஆயிடை” என்பது வழியசைபுணர்ந்த 
சொற்சீரடி, * தமிழ்கடது நல்லுலகத்து * என்பது முட்டடியின்றிக் 
குறைவு சீர்த்தாய சொஜ்சீ£டி, இங்கனஞ் சொத்டுரடியை முற்கடறி 
னார், சூத்திம யாப்பிற்கு இன்னோேசை பிறத்தற்கூ, கன்னை? * பாது 
வண்ணஞ், சொற் சீர்த் தாகி நூற்பாற் பயிலும் * (செப்யுளியல்- ௨௧௫) 
என்றலின், ஏனயடிகளெல்லாஞ் செச்தாக்கு, 

வடவேங்கடக் தென்குமரியெனவே எல்லையும், எழுத்தஞ் சொல் 
௮ம் பொருளும் காடியெனவே அதலியபொருளும் பயனும் யாப்பும், 
முந்துநூல் கண்டெனவே வழியும், முறைப்பட வெண்ணியெனவே 
காரணமும், பாண்டிய னவயதக்தெனவே காலமுங் களனும், அரிதபத் 
தெரிந்தெனவே கேட்டோரறும், சண்பெயர் தோற்றியெனவே ஆக்கி 
யோன்பெயரும் நாற்பெயரும் பெறப்பட்டன. 

தொல்காப்பியமென்பது மூன்று உறுப்படச்கிய பிண்டம், ் 
பொருள் கறவே அப்பொருளைப் பொதிந்த யாப்பிலக்கணமும் அடங் கிற்று, நூறு காணங்கொணரர் ந்தானென்றால் அவை பொதிக்சத கறை 
யும் அவையென அடங்முமாறுபோல. 

இணி, இவ்வாறன்றிப் மிறவாறு சுண்ண 
லெனின், வேங்கடமுங் குமரியும் எல்லையாசவுடைய நிலத்திடத்து வழங்குக் தமிழ்மொழியினைக்கடறும் நன்மக்கள் வழக்குஞ் செய்யுளு மென்றும் செந்தமிழ் நாட்டைச் சூழ்ந்த கொடுக்தமிழ்காடு பன்னிரண் ஒனும் வழங்குர் தமிழ்மொழியினைக் உஅவாரை நன்மகச்களென்று சொன்று பொருடருதலானும், அவர் றும் வழக்குஞ் செய்யுளுங் கொண்டு எழுத்துஞ் சொல்லும் பொருளும் ஆராய்தல் பொருந்தாமை யாலும், வம நயம் வழக்குஞ் செய்யுளுமாகிய இருகாரனத்தானும் எழுத்துஞ் சொல்லும் பொருளும் ஆராய்ந்தாரெனின் அகத்தியா்க்கு மாருகத் தாமும் முகனூல் செய்தாரென்னும் பொருடரு லானும், அக் 

ழிவு கூறுவாரும் உளரா



பாயீரம்] எழுத்ததிகாரம் ௧௩. 

அனன் கொடுக்தமிழ்கொண்டு இலக்கணஞ் செய்யக் கருதிய ஆகிரியர் 
குறைபாடுடையவத்றிற்காச் செக்ஃமிழ் வழக்கையும் மூந்துநாலையும் 
ஆராய்ந்து முறைப்பட எண்ணினெனப் பொருடருதலானும் அது 
பொருளன்மை உணர்க, 

இன்னும் முக்துநால்எண்டி முறைப்படவெண்ணி யென் ஐ.ஈனாணே 

முதல்வன் வழிநூல் செய்யுமாற்றிற்கு. இலக்கணம் கூறிற்றிலனே 
னும் அவன் நூல்செய்த முறைமைசானே பின்பு வழிநூல் மெய் 

வார்க்கு இலந்கணமா மென்பது கருதி இவ்வாசிரியர் செய்.புளிய 

லிலும் மரமியலிலும் அந்நூல் செய்யும் இலக்கணமும் அதற்கு 

உரையும் காண்டிகையும் உறும் இலக்கணாமுங் கறிய அதனையே 

சாண்டுவ் ts Meni cray உணர்க, அவை அவ்வோத்துக்களாண் 

உணர்க. 

“யபாற்ற தொழுக்கே தேரைப் பாய்வே 

சீய கோக்கே பருந்தின் வீழ்வென் 

மூவகை நான்கே கிடக்கை முறையே,” 

* பபொழிப்பே யலை நுட்ப மெச்சமொனப் 

பழிப்பில் சூத்திரம் பண்ண னான்கே," 

* அவற்றுள் 
பாடங் கண்ணழுி வுதாமண மென்றிவை 

நாடித் திரிபில வாருதல் பொழிப்பே.” 

*கன்னான் மருங்கினும் பிறநான் மருங்கினுச் 

துன்னிய கடானவின் புறக்தோன் நும்விகற்பம் 

பண்ணிய வகல மென்மஞார் புலவர்." 

* ஏதுவி னாங்கவை துடைத்த ஸுட்பம்.” 

துடைத்துக் கொள்பொரு ளெச்௪ மாகும்” 

.* அப்புல் மரிறப வறிந்து முதனூற் 

பக்கம் போற்றும் பபன்றெரிந் துலகக் 

இட்ப முடைய தெளிவா வடையோ 

னப்புலம் படைத்தற் சமையு மென்ப. 

* சூத்திர முழையென் ருமிரு இறத்தினும் 

பாற்படத் தோற்றல் படைத்த லென்ப 

நூற்பய னுணர்ந்த அண்ணி யோரே.” 

இவற்றை விரித்து உரைக்க, 

இறெப்புப்பாயிசம் முற்றி, 

 



உரைவிளக்கக் குறிப்பு 

  

போதுப்பாயீரம் 

முகம் - உறுப்பு, பனுவல்- நூல், கொழு-கலப்பைக் கொழு. 

அன்னூகி- அக்கொழுவை அகப்படுத்திக்கொண்டு அதன் &ழிடத்தே 

கூராகவிருக்கும் மரம், உழும்பொழுது முன்னுள்ள கொழு வயலை 
உழுது செல்லம் துன்னூசியுமக்கொழுச் சென்றவழியே இடர்ப்படாது 

செல்லும், அதுபோல முன்னுள்ள புறவமை சென்ற வுள்ளத்திலே 

நதாலுமினிது செல்லும், இக்கரும்துக் கொண்டே நால்கேட்டின்றான் 

புதவை கேட்கின் ர்கொழுச்சென்றவதழித் துன்ஞாசி யினிது செல்த 

மாறுபோல அக்ரநாலினிது விளங்குமென்றார். எனவே கொழுப் பாயி 

ராத்திற்கும், துன்னுசி நூலிற்கும், வயல் ஒருவனுள்ளத்திற்கும் 

உவமை:பாகும், ப ட அ oe 

இக் கருத்தமையவே, திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து 
மகாவிர்துவான் ஸ்ரீ மீனுட்சர்தரம்பிள்ளை யவர்கள், 

ce இசைபுமிம் பருப்பொ ருட்டா மிலக்கியம் சென்ற வாறே 

வசைதவிர் நுண்பொ ருட்டா மிலக்கணம் வயங்க. செல்லும் 

நசையுண மொருவன் மாட்டு கறும்புனல் வயலின் மாட்டி 

மரளைவிறிண் கொழுச்ரொல் லாஹே துன்னூசி யழூற் மெல்லும்,” 

என்று கூறியுள்ளார்கள், ் 

பருப்பொரு ளென்பதும் நுண்ோருளென்பதும் முறையே பாயி 
ரம் நூல் என்பவற்றி வியல்பை யுண/த்தி அவத்றிக் கடையாய் 
நின்றன, 

*கொழுவைப்பாயிரத்துக்கும், துன்ஞஜாசியை மாணாக்கன். அறி 
வுக்கும், வயலை நூலுக்கும் உவமையாகள் கொள்ளுமாறு இவ்வாக் 
கயம் எழுதப்பட்டிருப்பின் மிகப்பொருத்தமாகும். ஏனெனில், நூலும் 
புருவோன் மாணாக்கனாதலானும், பின்னும், பாமிரம் கேளாக்கால் 
குன்று மூட்டிய சூரீஇப் போலவும் குறிர்சிபுக்க மான்போலவும் 
மாணாக்கன் இடர்ப்படுமென நூலுட் புருதலை மாணாக்கனுக்கே ba. A 
லானும் என்க, எனவே, பாமிரங்கேட்ட மாணாக்கண் அவ்வறிவோடு 
நாலுட் புக்கால் அவ்வறிவு நாலை விளக்க அவற்கு நாலினிது விளங் 
கூம் என்பது அறன் கருத்தாம். 

*புறவுரை யேயது கேட்டென்்௯ பயனெனின் 
மாயிரு ஞாலத் நவர்மதித் தமைத்த 

பார மில்லாப் பனுவல் கேட்கிற 
காணாக் கடலிடைக் கலைஞரில் கலத்தரின் 
மாணாக் சன்றன் மதிபெரி சிடர்ப்படிம் 7? 

என மாணாக்கனதிவே நூலும் புழூவதாக மாறனலங்காரச் சூத்திரக் கூறுமாற்றுனும் இக்கருத்துப் பொருத்தமாதல் காண்க,



எழுத்ததிகாரம் குட 

இனிப், பாயிரம் யாப்பருங்கல விருத்தியுட் போல நூற்பொரு 

ஊளைச் சுருக்றிப் பருப்பொருட்டாக விளக்குதல்பற்றியே ; 

: பருப்பொருட் டாகிய பாயிரக் கேட்டார்கீறு 

நுண்பொருட் டாகய நாலினிது விளங்கும் 

மமையும், ௮ங்கனேல் புறவுரையாகிய பாயிரம் நூற்பொருளைச் சுருக் 

கிப் பருப்பொருட்டாக எங்கனம் விளக்குமெனின் ? 

நர 
என்றுபொனினு 

பொதுப்பாயிரம்; 

** ஈவோண்றன்மை பீதலியம்சை கொள்வோன்றன்மைல்காடன் 
wry” BB, எல்லா நூன்முகந்து முரைச்கப்படுதவின் அல்தொழித் 

தேனைச் சிறப்புப்பாகிரமே தன் லுரைக்கப்படிதாற இன்றியமை 

யாச் இறப்பிற்றுப். நிற்றலின், அதுவே பருப்பொருட்டாப் நாற 

பொருளைச் ருக்க விளக்கு மெனக்கோடும். அவற்றுள்ளும் முதலிய 

பொருளே நூற்பொருளைச் சுருக்கிப் பருப்பொருட்டாய்ப் பெரிதும் 

விளக்கி நிற்கு மென்க, அதலிய பொரு Aon ar D5) மானுதலியதே 

யன்றி அதிகார நுதலியதாஉம், ஓத்து நுநலியநாஉம், சூத்திய துற 

லியதாஉம் நுதலிய பொருளாயடங்கிப் பாயிரமாகக் கொள்ள படு 

மென்ச, இப்பாயிரங்கள் நாூற்பொருளை ஈன்குளிளக்குமென்க, பேசா 

இரியா்; ** மேற்கிளர்ஜெடும் பு *' (மர- ॥) என்னும் மரடியற் சூத்திர 

வுரையுள், “இனி மேத்ளொக்தெறித்த பா.பிபளிலக்கணாஞ் சூத்திரத் 

தோடு பொருக்துக்கால் பொறுப்பா. விலக்கைைம் பொரும்கா ; சிறப் 

புப்பாயிர விலக்கணமெட்சிமேயபொருக்துவளா '” வென்று உறுதலானே 

சிறப்புப்பாயிரம் நூற்கின்றியமையாத தென்பநா.உம், அவர், * ஓத்த 

சூ.ர்திர முரைப்பிற் காண்டிளை (மா-௬௮) என்னுஞ் Cy ba aD 

ayorGar, “* RBA I am rage 197 1 aysos மயங்கவருவன உள, *அவ் 

நனம் மயங்கி வருவன  எவையெனின் ? * எழுத்மெனப்படிப * 

என்னுஞ் (எழு-௧) GIF ஈந்தினை (மூதலில் எடுக்க) Syrah sr sor 

பது சூத்திரம் எனக் PL), [சண் இவ்வதிகார மென்ன பெயர்ச் 

தோ வெனவும் இவ்வதிகார மென்னுசவிதரோவெனவும் வி ஆப் 

மின் தின்ன பெயர்க்தெனவும் இவை நுதலிற்றெனவும் அவற் 

Do விடை கஉைறுவனவும்,  இவ்வதிகார மெனைத்துப்பரறாதியா 

லுணர்த்தினஷனோவென்வினானி இனைந்துப்பகுதியால் உணர்த்தினஸுனவொன 

AO. Sr Was recrCamr Gaara Bend alone 
உம், இற்து முதற 

கஉறுவதாஉம், சூத்திரமுதற்கண் Ste pays மென்னுதவிற்றோவென 

- 2 ல் ல் 73 ள் பதை 

வினவி விடைகூறுவதாஉம் போல்வனவென்க௫'' என்று உரைத்தவி 

த ட டப ப ட ப ae 
அ அ ப ப ப ப ப ப ப படட. 

* தங்கானம் * மயக்கிவருவனா எவையெனின் ? என்பதுநு றல
, ++ 

என்க” என்பது வரையும் உள்ளவாக்வெம் மாணாக்கன் விளங்கும் 

on ் றல டாடும் ப 

 பாருட்டுப பேராசிரியர் கருத்தைதி தழுவி யாமெழுதிய வாக்கிய 

  

மாகும்.



௧௬ - தொல்காப்பியம் [உரைவீளக்கக் 

னாலே அிறப்புப்பாயிரம் நூற்பொருளைச் சுருக்கி விளக்கற்குரிய தென் 

பதூஉம் பெறப்படுதல் காண்க, பேராசிரியர் கருத்தைத் தழுவிச் சிவ 

ஞானமுனிவரும் ** இனி, வாப்ப்பக் காட்டல்” எணன்றதனாலே இத்து 

ணச் சிறப்பிலவாய் அவ்வவற்றிற் கனமாய்க் கறப்படுவனவு முள 
வென்பது பெற்றும், அவைதானுதலிய பொருளேயன்றிப் படலநுத 

வியதாஉம் ஓத்துநுதலியநாஉஞ் சூத்திரறுதலியநாஉங் கூறுதலும் 
என்றும், இவை நான்மூகத்துக் காட்டப்பநுதலே யன்றிப் படல 
முகத்தும் ஓத்துமுகத்தும் சூத்திரமுகத்தும் காட்டவும்படும் என்றும் 

தொல்காப்பியச் சூத்திரவிருத்தியுட் கறுதலுங்காண்க, நூற்பொருளைச் 
ஈருக்கிம் (பதிகம்) பாயிரம் கடதுதலைச் இந்தாமணி, மணிமேகலை 

முதலிய நூல்களுள்ளாங் காண்க, 

இனிக் கொழு என்பதற்மூத் துன்லூசி செல்லுதற்கு முதலிற் 

இத்தி வழிபாக்குவதொரு கரலி என்றும், துண்னூசி தையலூ என் 

றும் இவை தோற்கருவிசெய்வோர் வைத்திருப்பவை என்றும் கலப் 
பையும் சகொழுவும்போல் ஒருங்கு சேர்க்திருப்பனவன்றி, இவை வேறு 

வேறாக இிருப்பனவாதலின் இவையே பொருந்துவன என்றும் கூறு 
வாருமுளர், பொருந்துவன கொள்க, 

தலை பமைந்தயாசனை - பூதகாதன், வினையமைந்தபாகன் - அதைச் 
செலுத்துந்தொழிலமைக்த பாகன், இனி, தலையமைந்த யாளை என்ப 
தற்கு அரசுவா எனினுமாம், அது அசனி?3வகம், ஈளகிரி என்பன 
போன்றது, விஊயமைந்த பாகன் - வகன், உதயணன் போன்றான், 
இன்றியமையாக - வேண்டியதான,  அப்பாயிரம் இன்றியமையாக் 
சிறப்பிற்று எனக்கடட்டுக, தலையமைந்த யாலாயை டக்கிச் த அ ர: 7 ப 
செலுத்தற்குப் பாகண் அதனினுமிறப்பர்.. சிறியவனா யிருந்தாலும் 

¢ . a க் ~ ‘ அவனே வேண்டும்; ஒரு பெரிய ஆகாயத்தை விளக்குகற்கு ஞாயிறுக் 
திங்களும் அதனினுமிறப்பர் கிறியனவ பினும் அவையே வேண்டும், 
அதுபோலவே ஒரு பெரிய இலக்கணராலை விளக்கற்குப் பாயிரம் அத 
னினு மிறப்பள் கறிதாமினும் அதுவே 0 வண்டும். ஏனெனின்; நூற் 
பொருளைத்தன்னறுளடக்கி விளக்குமாத்றல்அதன்கணமைக்திருத்தலின். 
அஅபற்றதியே இன்றியமையார் கிறப்பிற்று எண்றார், முன்று - மலை, 
பறந்து செல்கின் ॥ழ ஒரு குருவியை அது OF ot aie திசைக்கண் மீண்டு 
உயர்ந்த ஒரு மலை மிருக்குமாயின் ௮௮௫, அதன் செலவைத் தீறிக்ரும், 
அதலை அது இடர்பபடும். அதுபோலவுர், ஒருமான் தான் வசிக்கும் 
காட்டைவிட்டு ஒரு குதிச்சிக்கட் Yoru? xr HUG sa srr” yon ws 
தடைபபடுக்த அது அப்பாற் போகமுடியாது QetciagRed, அதுபோல 
வும், பாயிரற்கேளாது ஒருமாஷக்கன் ஒருநாலி 
HP St OB UD ஐயங்களிடையேதோ 
விடாது ஈடுப்ப அவன் இடர்ப்படவான். 
வேண்டுமென்பது கருத்து, 

ore. புருவானா.பின் 
ன்றி அவளை அப்பாற்செல்ல 

ஆதலாம் பாயிரய் கேட்க



குறிப்பு] எழுத்ததிகாரம் க்ஸ் 

கற்கப்படுவோர் 

கற்கப்படுவோர் - கற்கப்படத்தக்க நல்லாகிரியார், உலைவிலுணர் 

வுடையோர்- அசைவற்ற உணர்ச்சி யுடையோர், என்றது ஐயந்திரி 
பின்றிக் கற்றவரை, 

மல 

அளக்கலாகாம் பெருமை - அளக்கப்படாத உருவின் பெருமை, 
அருமை-அரிய பொருள்களைத் தன்னிடத் துடைமை, மருங்ககல 

முடைமை - பக்கம் விஸ்காரமுடைமை, இனி, அளவிடப்படாத எல்லி 
யறினின் பெருமையும், நால்களி னரிய பொருளை ஆராய்ந்து தன்னி 
டத்தே கொண்டிருத்தலும், பக்கத்திலுள்ளவர்களாலுக் தெரியப்பட்ட 

கல்விப் புகழுடைமையும், தருக்கஞ்செய்து பிறரால் நெருங்குகற் ௧௬ 
மையுமென ஆிரியனுக்குப் பொருந்த உழைத்துக் கொள்க, 

நிலம் 

செய்பாள்கு - செய்தற்குரிப தொழிற்பகுதிகள், எண்றது; எருவிடல், 
உழுதல் நூதலியன. விளைதல் வண்மை - வினாக்து பயன்படுதற் கேற்ற 
தன்மையுடைமை, போய்ர்சார்ற் கோர் - உழவர், இஇிதல் - தன்பயனைக் 

கொடுத்தல், எடுத்தல் - அதலைவமை யுயர்த்தல், இனி, மாணாக்கன் 

செய்த குற்றக்தைப் பொறுத்தலும், மாணாக்கன் செய்தற்குரிய வழி 

பாட்டின்பருஇ பமைர்தமபின்பு, அவனுக்குத் தான் பயன்பழிதற் கேற்ற 

தன்மை CSD MU SIU, Lom Gy bo ons கறிவைக் கொடுத்தலும், அத 

னால் அவன உயர்த்தலுமென ஆஇ௫ரியனுக்குப் பொருந்த வுரைத்துக் 

கொள்க, வண்மை - வளத்தன்மை, என்றது நிலவளத்தையு மதிவின் 

வளத்தையும், 

ஸ் 

சுபகருமங்களுக் கேற்றதாகலும், உரியகாலத்திலே மலர்தலும், 

வண்டு சென்றூத அதற்குத் தேனா உண்ணும்படி நெகிழ்ந்து கொழித்தலு 

மெனவுடைக்க, விழையப்படுதல் - (8றரால் விரும்பப்படுதல், 

இனிஃ௰ கற்ரிக்குக் காலத்தே முரமலர்க்து கற்பித்தலும், மனம் 

கெ௫ழ்ம்து கற்மித்தலுமென ஆசி ரியனுக்குப் பொருந்த வுரைத்துக் 

கொள்கஃ, ஏனைய வெளி 

துலாக்கோல் 

மிகினுங் குறை.ரினும் கில்லாதாகலும் . தன்சணிட்ட போருள் 

அலாம் எண்ணும் அளவிலும் மிக்காலும் குறைந்தாலும் தன் சமநிலயி 

னில்லாமையுடையதாகலும், என்றது துலாம் என்னும் அளவுக்கு மேற் 

படி உயர்ந்துகாட்டும்; குறையிற் ஐூழ்க்துகாட்டும், என் வே பொரு 

ஸின் ரூறைவையும் நிறைவையுங் காட்டும் என்று (டி, HUI BA] A Bw 

பொருளி னளவைக்காட்டி uss) FHM, நழிநிலை - கொள்லோனுக் 

குங் கொடுப்போனுக்ளும் நடிகின்று அளவினுண்மையை உணர்த்தல், 

மெய்க்ஈடுகிலை - மெய்யை உணர்த்தி நநிநிற்தலென்சு. இனி ஒரு தாலி 

லேனும் வினாவப்பட்ட பொருளிலேனும் குற்றம் மிருந்தாலுங் குறைக் 

தாலு மம்மிகுதி குறைவை யுணர்க வளவில் நில்லாமல் உணர த விடு 

தலும், தன்பால் வினவப்பட்ட பொருளி ஊயத்தைத் Big sau, 

வாரம்படாமற் சமமாய் நிற்றதுமென ஆசிரியலுக்குப் பொருந்த 

வுபைத்துச்கொள்க, 
3
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கற்கப்படாதோர் 

கற்கப்படாதோர் - கற்கப்படத்தகாத ஆசிரியர், கழல் - கழற்காய், 

பெ:ப்தல் - இடுதல், குண்டிகை - குடுக்கை, 

போழிப்பு :- 

** பாடங் கண்ணழி வுதாரண மென்றிவை 
நாடித் திரிபில வாகுதல் பொழிப்பே,'! 

பாடம் - காலபாடம், கண்ணழிவு - பதப்பொருள் கூறல், 

மூலபாடமும்,. கண்ணழிவும், உதாமணமுமாகிய இவற்றைத் 
திரிபிலசாக ஆராய்ந்து செய்வது பொழிப்புரையாம், 

திரிபிலவாகச்செய்தல் - கூலபாடம் முதலாகிய மூன்றும் 
டொன்று சாறுபடாமற் செய்தல், விபரீதப் பொருளின்றி யெனினு 
மாம், நாடின் எனவும் பாடம், அதற்கேற்பவும் பொருள் உரைத் 
துக் கொள்க, பொழிப்புரைத்தல் இருவகைப்படும், ஒன்று மீண்ட 
மாகக் கடறல் ; ஒன்று மூலபாடம் கூறியும் அதற்குப் பதப்பொருள் 
உரைத்தும் அதனை உதா மரணத்தால் விளக்கியுஞ் செய்தல், அவற்றுட் 
பின்னையதே இச்சூத்திரத்தாற் கூறிய இலக்கணம், சிவஞானபோதத் 
அக் குபைக்கப்பட்ட பொழிப்புரையும் பின்னையதே, அதனை அச்சூத் 
திர உரையானறிக, 

ஒன்றோ 

அகலம் :- 

“ தன்னூன் மருங்கினும் பிறநூன் மருங்கினும 
துன்னிய கடாவின் புறந்தோன்று னிக்ற்பம் 
பன்னிய வகல மென்மனார் புலவர்,” 

இதன் கருத்து :- தன்னாவிடத்தும் பிறுநூவிடத்துமுள்ள பொருள் 
விகற்பங்களை ஆக்கேபஞ் செய்து அதனாற் புறத்தே தோன்றும்படி 
அவ்விகற்பத்தைத் தெரித்துக் காட்டுவது அகலவையென்ப ராசிரிய 
சென்பது, 

நுட்பம் 3 

** ஏதுவி னாங்கவை துடைத்தல் நுட்பம்? 

இதன்கருத்து ;- அங்கன மாக்கேமி 
ளுட் பொருந்தாக பொருக£க் காரண 
துட்பவு௮ என்பது, 

த்தித் தெரித்த விகற்பப் பொரு 
ங்காட்டி மறுத்து கீக்கிவிடுவது 

எக்சம் ;- 

** துடைத்துக் கொள்பொரு Garée மாகும்,” 
இதன் கருத்து :- அங்கனம் மறுத்து இதுதான் பொருத்தமென்று கொள்ளப்பட்ட பொரு ளெச்சமாகும் என்பது, 

புகழ்ந்தமதி -௧ 
மாதம், 

ஓரை - இலக்கினம், 

ல்வி தொடங்குதற்கு ஈல்லதென்று புகழப்பட்ட



குறீப்பு] எழுத்ததிகாரம் ௧௯ 

கொள்வோர் - மாணாக்கர், கற்பிக்கப்படுவோர் - கற்பிச்கப்படத் 

தருந்த மாஞூம்கர், 

அலர் தன்மை :- 

நன்னிறம்: எவ்வகைப்பட்ட நிறங்களும் தன்னிடத்திலே கலத்தற் 
சூரியது, அதுபோல, ஈன் மாணாக்கனும் ஆசியர் கடஅம் எவ்வகைப் 
வட்ட வுரைசளையுக் தன் கருத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளத் தஞ்க்தவனா.பிருப் 
பன் என்றபடி, *பல்லுழையு் கேட்பான்” என்று பன்னும் கூறுதல் 
BM OHH, 

பன்னு்டைப்புறமென்றது; பன்னாடையின் மேற்புறத்தை. குஞ்சு 

ரம்- யானை, யானை தன்வினத்தோடுடைடி அவற்றிற் கூடையூறு வாரா 
மற்காப்பதுபோல, கன். மாஞூக்கனும தன்னொடு உடன்கற்ரும்ு மாளுகி 

கர்சகளோடிங்டைட. அவர்மமாயங்கலா நீக்கிக் கல்விடில் அவர்களைப் 
பாதுகாத்தலுடையவண் என்றபடி. 

ஆனேறு: ஆனேறு காட்டுன் மேய்வுறி அங்குத் கோன்றிய 
அவொலியை இன்னறலெலி இதுவென வோர்ந்து அதன் கன்மை நமை 
களை சடன் தறிதல்போல, மாணுக்கனும் ஆசிரியன் கறிய சதி 
பொருள்களை ஆராய்ர்து அப்பொருள்சளின் ஊங்களை நிச்ச 
பித் தறிவன் Sore. ” ° க 

கூரன்கெறி விளள்சாயாவது: ஞூரவ்ஞுக்குக் சல்லெறிக்து சான் ௬௫ 
திய விளங்காயைப் பேற்றுக்கொள்வோனுடைய அவ்வீயல்பு, அது 

போலக் கடைமாணுக்கனும் ஆசிரியவிடம் வழிபட்டு முறைப்படி 

கேளாமற் ல கடாக்ககா நிகழ்த்தித் தான் கருதிய பொருவாப் பெற் 
அக்கொள்வணன் என்றபடி, 

எறிவிளங்கா யென்பது எறிந்து விளங்காயைகச் கொள்பவண் 

எனக் கொள்பவன்மேல் கின்றது, இக்கருத்தை விளக்கவே, * கல்லால் 

எறிக்து கருது பயன் கொள்வோன் குரக்கெறி வீள௱ங்காயாமென 

மொழிப £ எனக் கூறினர், இங்கே “* கல்லா லெறிந்து கருதுபபண் 

கொள்வோன் '” என்பது சல்லாலெறிநர்து தாண் கருதிய பயனுகிய 

விளக்காயைக் கொள்பவனென அவனை யுணர்த்தலோடு உடம்பொடு 

புணர்த்தலால் அவன் றன்மையையு முணர்த்திகின்றது. நிற்கவே 

அவன் றன்மையாவது கல்லாலெறிர்து கருதுபயன் கோடல் என்பது 

பெறப்படும். கல்லாலெறிர்து கருதுபபன் கோடலே கொள்பவனுடைய 

இயல்பு. 

காரா - ஏருமை, அதனியல்பாவது : பெருகிவரும் கீரிலே அத 
இத் தடுத்து வீழ்ந்து அக்டீிரை பழக்கிக் கலக்கி உண்ணுதலாம். அது 

போலக் கடைமாணாக்கனும் ஆசிரியக£ச் சொல்லவிடாது தடுத்து Har 

னுடைய அறிவைத் தர்க்கித்துக் கலக்கி யறிவன் எண் ௦படி, அருக்கல் 

காராமேற்று என முடிக்க, அருந்தல் - அருந்துமியல்பு, ஆட்டின் ர் - 

ஆட்டின்றன்மை, ஆரஉறினும் - நிறையப் பொருக்தினாலும், குளளு - 

விலங்கிற்குரிய உணவு, 

தோணி நீரிடையின்றி கிலத்தித் செல்லமாட்டாததுபோலக் கடை 

மாணாக்கலும் தாண் பமின்ற நாலினன்நிப் ப.மிலாத நாவின்கம் 

செல்லமாட்டான். களம் - கலாசாலை,
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முன்னும் பின்னும் அகலானாகி என்றது ஆரிய னிருக்கும்போது 
அவன் முன்னிடத்தையும் செல்லும்போது அவன் பின்னிடத்தையும் 
அகலாஞகிப் படித்தலை, ஆசு - குற்றம். என்றது ஐயந்திரிபுகளை, எத் 
திறம் - எவ்வகையான வழிபாநி, அத்திறம் - அவ்வகையான வழி 

பாடு, அறத்திற் நிரியாப் படர்ச்சி - அறதூலிற் சொன்ன முறையிழ் 
அவரத வழிபாட்டொழுச்கம், வழிபாடு - எழுவாய்,  படரா்ச்கி- பய 

னி£ல, வழக்கு - உலகவழக்கு, அவையென்றது - முன்கேட்கப்பட்ட 
வற்றை, அமைவரக்கேட்டல் : மனத்தில் ஈன்றுய்ப் படியக்கேட்டல்,. 
அயன் அல்லோன் - மாணாக்கலுக்குரிய இலக்கண மில்லாதவண், 
விவயினுமப்பொடு- கம் உற்றொழிலினல்வரும் வருத்தத்தோட? (பொருக் 
துவதன்றி), பயன்தலைப்படான் - பயனையுமடையமாட்டான், (பொருந் 
அநலன்றியென்பது இசையெச்சம்) படான் பன்பதில் படாமையு 
மூடையுன் என உடைமை விரித்து அசனேடி ஒ$வை முடிப்பினு 
மமையும், விளை பினுழிப்பு என்பதை * 3923 .பிலுறப்பு * என்று பாட 
மோதித் கொழிலற்றமுயற்ி எனப் பொருள்கொண்டு, தாற்பரியமா 
கப் *பபனற்றமுயற்சி' என்பாருமுளர், அம்மரபில்லோன் - அக் 
கோடன் மரபில்லாதவன். செவ்விதினுரைத்தல் - கன்குகற்பித்தல் 

சிறப்புப்பாமிரம் 

் அவ்விரண்டெல்லைக்குளிருக்து தமிழைச்சொல்லும் நல்லாகரிய 
மது வழக்கையுஆ் செய்.புளையும் அடியாகக்கொள்ளுதவிஷலே செக் 
கடி மியல்பாகப் aT aH Bs செந்தமிழ்நாடென்க, இருந்து சொல் 
“ம் என்றநனாலே, செந்தமிழ் மொழியினால் கூறுவாறையே நல்லா 
சிரிய மென்றாரென்றாகும். ஈல்லாசிரியரது. வழக்கையுஞ் செய்யுளை 
யும் அடி.பாகக் சொன்ளுகைபிஷே ளெைச்தமிழ் இயல்பாகப் பொருங் 
திய வென்றது, Deb aM pr Fuss zy வழக்கையஞ் செய்யுணூல்களை 
யும் அடியாகக்கொண்டே எெந்தமிழ் செந்தமிழ்நாட்டில் வழங்க 
வருகின்றதென்றுபடி, எனவே தொல்காப்பி பரும் செக்தமிழ்காட்டு 
வழக்கே மூனண்லை பிலக்கண ங்வாயு மாராய்நீது. இக்நூல் செய்தா 
பென்பது கருத்தாம், கல்லாகிரிபர் வழக்கை யடியாகக் கொள்ளுகை 
பிலே செர்தமி மிபல்பாகப்பொருந்திய செந்தமிழ்காட்டு வழக் 
கெனவே, கல்லாசிரியாது wry saga wigs செந்தமிழ் வழக்கு 
என்பது போதரும், செய்யுளைவிதவாது செந்தமிழ் வழக்கெனப் 
பொதுவாகக் கூறினமையின் இரண்டுப் கொள்ளப்படும். 

ஏழு கிலமாவன :: பாட்டு, உரை, அால், வாய்மொழி, GA, ate 
தம், முதுசொல் என்பன. இவற்றைச் செய்யுளியலில் ௨௮௭௪-ம் சூத் 
தரம் கோக்கியுகார்க, 

இவற்றுட் பாட்டென்றது; செய்யுகா. உரையென்றது : உர 
கடையை, அது GIST HAE, ௬௮௬௭-ம் சூத்திரம் [தொல் - செய்] 
பார்க்க. ரூல் என்றது: இலக்ணைநாலை, இது பெரும்பாலும் சூத் 
திர யாப்பாற் செய்யப்படுவது, வாய்மொழி : உண்மைமொழி, மான் 
றது நிறைமொழி மாக்தராற் கிளக்கப்பட்டப் புறத்தார்க்குப் பலனா காலம மறைத்துக் நடறப்படும் தொடர்மெொழிகளை, இவையே பந்தி ம எனப்படும், பிசி என்றது : கொடியான சொஜழ்றொடர்களை, இத Bare செய்யுளியல் FYB சூத்திழத்துட் பார்க்க, அங்கதம் : வசைச்



குறீப்பு] எழுத்ததிகாரம் உ௧ 

செய்யுள், முதுசொல்: பழமொழி, செய்யுளியல் ௮௯௬௦-ம் சூத்திரம் 
கோரச்கியுணர்க, இவை உரையாசிரியர் கருத்து, 

முற்தூ- கர்ச்சனை; வீரர் போர்க்கழைக்கும் ஒருவகையொலி. 
இதல அறைநவலென்ப, வீ: ௪ழ்க்கை, இது வேட்டுவச. திக் 
குள் வர்சியது. இலதை: இதுவமோர் குறிப்பொலி, இன்னா 
பொன்று புலப்படவில்லை, வழக்கிறக்ததுபோலும், எனிீனுஞ் செரு 
மல்போன்ற ஐரொலியாபிருக்கவேண்டுமென்று இக்கால வழக்காற் 

கருதப் பதிரின்றது, முற்கு விள இலதை என்பனா அடி நாவடி கிழ் 
காட்டப்படும் ஒலிக்குறிப்பென்பர் இராமாநுச௪ கவிராயர், முற்து - 
முக்கு என்பாருமுளர், 

செறிப்பச்சேறல் என்பதற்கு ஒருவன் சொல்லச் செல்லுதல் 
என்றும், செறிப்பவருதல் என்பதற்கு மற்ரெருவன் சொல்லத் தண் 
கஸ் வருதலென்றும் பலரும் சாதாரணாமால் உறுவதுண்டு, மற் 

Om Rus சொல்லவருதல் என்பது அவனுக்குச் செறிப்பசக் சேறலே 
யாகலானும், செறிப்பச் சென்ற உருவே மீண்டு வராமையாலனும், 
சொல்லீர் செல்லலே கருத்தாயின் செறிப்பச்சேறலென்னாது பண் 
**சொல்லப்பிறந்து சொற்குறுப்பாமோசையை இவர் எழுத்தென் று 

வேண்டிவ”'” எனக் கூறியதுபோல ஈண்டும் சொல்லச் செல்லல் என 

கெளிபபடையாகக் கூறுவராகலானும், ஆசிரியரும் * எல்லாவெழுத் 
Sl OF சொல்லுங்காலை = வென்றே கூறுதலானும், செறிப்ப என்ப 

ஈற்குச். சொல்ல என்பது நேர்பொருளன்றாகலானும் அவ்வாறு 
பொருள்உைறல் பொருந்துமோ எண்பது அபாயத்தக்கது, பின் வடிவு 

கடரியதற் கயைய எண்மிம் செறிப்பள் சேறல் என்பதற்கு Chipw 
போன்ற ஒன்றனுட் புகுத்த அதனுள்ளே சேறல் என்றும், செறிப்ப 
வருகல் என்பதற்கு குடம்போன்ற ஒன்றனுட் புகுத அதனுள் ளே 

புர$அ உட்புறத்தே தாக்ஞுண்டு மீண்டுவருதல் என்றும் பொருள் 

ஆ௨30லே பொருத்தமாகும் என்பது எமது கருத்து, புஞூத்தல் - (அகத்தே 

சொல்லிப்) புகச்செயதல், இதுபற்றியே பின்னரும் அகத்துக்கறல் 

என்ரு, சொல்லுதல் வருதல் என்பன உள்ளே செல்லுதலைபும் 
வெளியே வருதலையும் குறித்துமின்றன. இவற்றால் எழுத்திற் கரு 

வுடைமை OT HIE) SOT LD பெதப்படுமெனின்,,. குழல்போன்றவய்றினுட் 
புக்கு அவற்று ளடங்கிச் செல்லுதலானும் குடம் போன்றவற்றினுட் 

புக்கு அவற்றினடியிற் முக்ஞுண்டு மீஞுதலானும் பெறப்படும். என்ன? 

உருவுடையதே ஒன்றனுட் புல்ஞுன்9 செல்வதும் புக்ருத் தாக்குண்டு 
மீஷவது முடைமையின், குழலாலும் கூடத்தானும் எழுத்துருனின் 

வம்புபட்ட பரிணாமமுடைமை பெறப்படுதலான் அதன் வடிவுடை 

மையும் பெறப்படும், செறித்தல்- உட்புகுத்தல், “*கேள்விச்செவிபிற் 

கிழித்துகிற் பஞ்சி - பன்னிச் செறித்து” (பெரு-உஞ்-மரு-௧௬௬) என்னு 

மடக கோக்கியுணர்க, இனிச் சேறல் வருதலாகிய விலாயுடை 

மையானும் உருவுடைமை பெற்ப்படுமென்க, 

பின்னர் (க சூம்) “எழுத்துக்கள் னுருவிற்ரு வடிவு கூறு ராபி 

GOT ப வனத் வட்ல அவ்வடிவாபாயுமிடத்துப் பெற்ற பெற்ற. வடிவே 

தமக்கு வடிவாம். ஞூழலகத்திற கூறிற் குழல்வடிவும், சூடத்தகற்திற் 

கடறிற் குடவடிவும் வெள்ளிடையி் கடி ட னெல்லாத்தியையு நீர்த் 

ght GS pwSw லூ” என்று குூழல்முதலிய கூன்றிலுமமைக்தஉருவிற்கே



௨௨ தொல்காப்பியம் [(உரைவீளக்கக் 

வடிவமுங் காட்டினாமாதலின் அம் மூன்றிலும் வைத்தே முன்னர் அவ் 
வுரவை உணர்த்திப்பின்னர் வடிவிற்கும் அவற்றையே எடுத்துக்காட்டி 
ரன்பது சாலப் பொருத்தமாதலின் ஈச்சினார்க்கினியர்க்கும் இதுவே 

கருத்தாதல் துணிபாம். என்லை? உருவின்கண்ணதே வடி மாகலிண் 
செறித்தல் (உட்புகுத்தல்) என்றசொல்லே குழலுங் கூடமும் போல்வன 
வற்றை உணர்த்தும்என்சு, அன்றியும் இடையென்பதுவெளி.பிடத்தை 
உணரர்த்தலானும் முன்னையவிரண்டிம் வெளியிடமல்லாத கூழுலுங் 
குடமம் போல்வனவற்றையே உணார்த்திவக்கனவென்பது துணிபா 
ரூம், நூலாசிரிய உமையாசிரியர்கள் கருத்துக்களைப் பின்முன் கோக் 
கிக்கொள்ளும் பொருளே பொருத்தமாம் என்க, சூழல் கூடம் போல் 
வனவற்றில் வைத்து உருவுவடிவுக விளக்கின் மாஞுக்கர்க்கு 
அவை இனிது விளங்குமென்பது கருதியே அவற்றை எண்டது நக்௫ஷர்க் 
கஇனிபர் எெடுத்துக்காட்டினார் என்க, சிறுவர் ரிண்ட குழல் முதலியவத் 
அட் பேசும் வழக்கம் இக்காலத்தும் உண்டு, 

இடையெறியப்படுதலானும் என்பதில் இடையென்பது தடத்தை 
aout sa dar og, இடம் ஈண்டு வெளியிடம், அது பின் (வெள்ளிடை 
மிழ் கடறின்' என்பதனானும் உணரப்படும், எறியப்படுதல் - வீசப் 
படுதல். எனவே வெள்ளி டைபிற் ௩௩றின் அவ்வெள்ளிடைக்கண் எல் 
லாத்திசையும் நீர்த்கரங்கமும்போல விசப்பட்டுக் சேறலானும் எண் 
பது பொருளாம், திரைவிசுங்கால் ஒன்றாலொன்று வீசி எமுப்பப்படு 
தல் போல, எழுத்தொலியும் ஒன்ருலொன்று வீசி எழுப்பப்படிதலின் 
“ எறியப்பட்டு” என்றார். அதனை **உட்கப்படார் ” என்பதுபோலச் 
செப்விலாயாகக் கொள்ள் ஒமமையும். ஒன்ருலொண்று விசியெழுப் 
பப்படுதலின் உருவுடைமை பெறப்படும், அவ்வொலி நீர்த்தாங்கம் 
போல் வட்டவடிவாய்ச் சேறலின் அதன் வடிவுடைமையும் பெறப் 
படும், எல்லாத்திசையுமென்பது கதம்பருகுள நியாயத்தையும், நீர்த் 
தார்கமென்பது வீசிதரங்கரியாயத்தை.பும் குறித்து வந்தன. 

கதம்பமுகுளகியாபமாவறு : கடப்பம்பூவில் மூதலாவதுண்டான 
மொட்டு ஒயேகாலத்தில் நான்கூபக்கமும் பல மொட்டுக்ககா உண் 
டாச்கிக்கொண்டு தோன்றுவதுபோல்வ தொருமூறை, அதுபோல குத 
லாவதுண்டான எழுத்தொலி தன் காற்பக்கமும் ஒரே கேரத்திற் பல 
ஒலிகளை உண்டாகக்கொண்டு தோன்றும், கடம்பு பூக்குங்கால் தண் 
பூவைக் கதிராகப் பூக்கும். அக்கதிரின் தலையில் ஒரு சிறு மொட்டிருக் 
கும், அதன் மேற்பக்கங்களிற் பல மொட்டிருக்கும், - 

வீசிதரங்ககியாயமாவது : ஒரு குளத்தில் மீரிடையே ஒரு கல்லை 
இட அந்த இடத்தில் முதலாவதுண்டான திரை, தன்லைச்சூழப் மின்னு 
மோர் தியையை எழுப்ப, அது தன்னை ச்சூழப் பின்னுமோர் திரையை 
யெழுப்ப, இப்படியே கரை சாரும் வயையும் வேற வேறு திரைகளை 
எழுப்பிச் சேறல்போல்வதொருமுறை, அதுபோலவே முூதலாவதுண் 
டான எழுத்தொலி, பதின் நாற்புறமும் ஒன்றையொன்று சூழ வேறு 
வேறு ஒலிகலா எழுப்பிச் செல்லும் என் ௧, இவை முறைய தருக்க 
அங்பகத்தி துபைக்குரையாகிய ரிலகண்டிய௰ உரையின் வியாக்கியா 

amr BS oT கிய நிருதமப்பிரகாசகையிலும், இராமருத்திரயத்தலும் 
e_ DLILIL ID a an oor,
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இன்பதுன்பத்தையாக்கல் : வல்லோசையாற் நுன்பத்தையும் 

மெல்லோசையா லின்பத்கையு மாக்கல், 

உருவுருருவுங் உடிப்பிறத்தல் : உரிர்வடிவும் மெய்வடிலும் உடிப் 
பிறத்தல். உருவுமுருவுங் ௩டடிமன்றி உருவமில்லாதனா உடமாட்டா. 

.  அறனானும் உருவுடைமை பெறப்படும் காமுூகலிய உருவங் கூடிப் 
பிறத்தல் என்றுகொள்ளின் பின்னர் ** தலையு மிடறும் செஞ்சு மென் 
னும் நூன்றிடத்தும் நிலைபெற்றுப் பல்லு மிரமும் நாவும் அண்ணாமூ 
முறப்பிறக்கும் '*? எனக்கடறுபலான் அது பெயருக்தாது, உடிப்பிறத்தல் 
எணன்பதன்சண் ௩டுிதல் என்னுஞ் செொல்விலேயே பொருள் அிறந்நு 

நின்றது. மிறக்தமின்பே அவத்றின் ௩டட்டமறியப்படுதலின் பிறத்த 
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* உந்திமுதலாகஜ் தோன்றி எண்வகை நிலத்தும் பிறந்து. கட்புல 
ர் தன்மையின்றிர் செளிக்ஈகட் சென்றுறும் ஊறுடைமையானுக்?” 

் ் ow 

என்றுதனாம் பிறப்புடைமையாலும். பரிசநுடைமையானும் உரு 
டைய தெழுத்தென்பறு ஈடறப்பட்டது. 

எண்வகை நிலம் : எழுத்துக்களுச்னுப். ிறுப்பிடமாகச் சொல்லப் 

பட்ட எண்வரை இடம், துவை: தலை, மிடறு, மெஞ்சு, பல், இதழ, 

நா, மூக்கு, அண்ணம் என்பன, இவற்றை நன்னூலார். இடரும் 

முயற்சிபுமென இருவகையாகப் பருப்பர், இடம் : தலை மிடறு நெஞ்சு 

கக்கு என்பன, முயற்சி :பல் இதழ் கா அண்ணம் என்பன, 

விசும்பிற் பிறந்தியங்முவரோர் நன்மை உடைமையானும் எண்ற 

HDD ஸலாற்று விசும்பின்சட் சிறந்து இயங்குவதுபோல இவ்வெழுத் 

தோசையும் விசம்பின்கட் பிறந்து இயங்கு மியல்புடைய தென்பது 

நச்சினார்கினியர் கருத்துப்போஜலும், 

கடையிற் உதிய இவ்வேதுக்களி ரண்டையம் எழுத்துகீகனுர்ரும் 

காற்றுக்கும் முறையே தனித்தனி சிறப்பாகவும் எணாய ஏதுக்களைப் 

பொதுவாஃவும் கர்ிஷர்க்கினியர் உ றியிருக்கலா. மொன்பதும் எமது 

கருத்து, 

இவிக் காற்றிற் கேற்பவும் ரூழல்போன்றவத்றிற் புகுத்தப்புகுக 

லானும் சூடம்போன்ற வற்றிற் புகுத்த அடிப்புறத்தே. தால்முண்டு 

மீண்டு வருதலானும் வெளிகிலத்தே வீள்சே்லா னும் மென்மையாகு 

வீசலானே இன்பத்தையும் வண்மையாக வீசலானே துன்பத்தையு 

மாக்கலானும் இருதிசைகளான் வருச்காற்று ஒன்றுடைடித் தோன்ற 

லானும் உருவுடைமை அறியப்படும் எனக்கொ WH, 

காந்தருவம்- இசைநூல், குறி-பெயர், க ணம் - பொற்காசு, 

இவற்றுட் கடநுகன்ற உரைர் சூத்திரக்களென் றது இப்பாபிரத்திற 
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கூறுகின்ற :*யாற்றதொழுக்கே”” என்பது முதஉய சூத்திரங்களை, 

அரில்தப என்பது கூற்றன் கண லையும் நெரித்து என்பது விடை J 
கூறுதலையும் உணர்த்தின. 

சொற்காடி - சொற் சி ராலாகசிய ag, arpa அசையாமு் சர் 

செய்து சபோலடியாக்காது, சொற்சளையே சராகவைத்து அடியால் 

குவது,
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கட்டுரைவகையானெண்ணொடு புணர்ந்த சொற்கோடியாவது, கட் 
டுரைக்கண் வருமாறுபோல எண்ணோி பொருந்தி வருஞ்சொஜத்சீரடி, 

வடவேக்கடமும் தென்குமரியுமென்பது உம்மை தொக்கு செவ் 
வெண்ணாய் வடவேங்கடக் தென்குமரி எனநின்றது, 

வழியசைபுணர்ந்த சொற்சரடியாவது, *தனியசையன்றிப் பல 
வரைபுணர்க்கப்பட்டு வருஞ்சொற்சீ படி ' யென்பர் நச்சினார்கினியர், 
ஆயிடையென்பது தனியசையன்றிப் பின்னுமோரசை புணர்க்கப் 
பட்டவாறு காண்க, * ஒருசர்சீசண்ணே பிறிதுமொருசர்வாத்தொடர்வ 
தோர் அசையைத் தொடுப்ப” தென்பர் இளம்பூரணர், 

முீட்டடியின்றிக் குறைவு சீர்த்தாய சொற்ேடியென்றன - தாக் 
குப்பட்டு மூடியுமடிமின்றிச் சர்குறைந்து வருவதை, ** தமிழ்கூறு 
கல்லுலகத்து * என்பது நாற்சீரடியாய் முடியாது குறைவு சீர்த்தாய் 
முடிகல்காண்க, இவற்றைக் *கட்டிரைவகையா ©) aor oar) won Bry coor fib 
தும்” என்ற செய்யுளியல் ௧௨-ம் சூத்திரத்திற்கு. நச்சினார்க்கினியர் 
முதலியோர் உரைத்த உபைநோக்கி உணர்க, 

செக்தாக்காவது - கான்கு சீரும் நிரம்பிவரும் அடி, மூண்றுறுப் 
படக்கிய பிண்டம் - சூத்திரம், ஒத்து, படலம் என்னும் மூன்றுறுப்பை 
யும் அடக்கிய நால், பிண்டம் - இரட்டப்பட்டது., 

இன்னும் பாயிரத்துள் “* முந்துநால்கண்டு மூறைப்படவெண்ணி ?! 
என்று பாயிரஞ்செய்தார் உறுதலானே உணர்கவென இயைக்க. 
எப்படி உணர்த்தலெனின் ? இவ்வா௫ரியர் கடறிய அதனையே ஈண்டும் 
(பாயிரத்துள்) ** முந்துநூல்கண்டு முறைப்படவெண்ணி”” எனப் 
பாயிரகாரர் கடறினுபொென உணர்தல், முந்துதால்கண்டு முறைப்பட 
வெண்ணளித் தொகுத்தான் என வழிநால் இலக்கணமும் பெறப்பட 
பாயிரகாரர் உறியகற்குவிதி செய்யுளியலிலும் மரபியலிலும் தொல் 
காப்பியர் கறிய விதியே யென் பதாம். 

இர்நூலாசிரியர் வழிதால்செய்தற்கு விதியாண்டுப் பெற்றாரெனின் 
முதல்வன் கூறிறந்றிலனேனும் அவன் நூல் செய்த முறையே சமக் 
கிலக்கண மாமென்று கருதிச் செய்தாபென்க, முதல்வன் செய்த 
முறையே தமக்கும் இலக்கணமாகக்கொண்டு நூல் செய்தாரெனினும் 
ஒருவன் செய்தகை மீளவுஞ் செய்தலாத் பயனின்றே யென்னுமாக் 
கேபத்தைகிீக்கும் பொருட்டே முறைப்படவெண்ணி யென்றாபென்க, 

பாயிரம் முற்றிற்று.
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எழுத்ததிகாரம். 

நச்சினார்க்கியம் 
of வை 

5. நூன்மரபு 

க. எழுத்தெனப்படுப 

அக்ரமுத 
னகர விறுவாய் முப்பஃ் தென்ப 
சார்ர்துவரன் மரபின் மூன்றலங் கடையே, 

என்பது சூத்திரம். 

இவ்வதிகாரம் என்ன பெயாத 2தாவெனின் எழுத்திலக் 
சணம் உணர்த்தினமை காசணத்தான் எழுச்சகாரமென்னும் 

பெயர்த்து. எழுத்தை உணர்த்திய ௮தஇிகாரமென விரிக்க, 

௮ இகாரம்- Ips penn. 

எழுத்து உணர்த்துமிடத்து எனைத்து வகையான் உணர்த் 

,இினாுசோவெனின் எட்டுவகையானும் எட்டிறக்த பலவகையா 

னும் உணர் இனாரென்க,. 

எட்டு வகைய வேன்பார் கூறுமாறு :--எழுத்து இனத் 

தென்றலும் இன்ன பெயரின வென்றலும் இன்ன முதையின 

வென்றலும் இன்ன ௮ளவின வென்றலும் இன்ன பிறப்பின 

வென்றலும் இன்ன புணர்ச்சியின வென்றதலும் இன்ன வடிவின 

வென்றலும் இன்ன தன்மைபின வென்றலுமாம். இவற்றுள் 

தன்மையும் வடிவும் கமக்கு உணர்த்தலாகாமையின் ஆரியர் 

ஈண்டு உரைத்திலர். எனைய இதனுட் பெறுதும், 

எழுத்து இனைத்தென்றலைக் தொகைவகை விரியான் 

உணர்க, முப்பத்துமூன் சென்பது தொகை. உயிர் பன்னிரண் 

டூம் உடம்பு பஇனெட்டுஞ் சார்பித்றோம்றம் மூன்றும் ௮தன் 
4
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வகை, அளபெடை யேழும் உயிர்மெய் யிருதாற்டாருபத்தாறும் 
அவற்றோடுங் கூட்டி இருதாற்றைம்பத்தாறெனல் விரி, 

இனி எழுத்துக்களது பெயரும் மூறையுர் தொகையும் 
இச்சூத்திரத்தாற் பெற்றாம். வகை * ஒளகாரவிறுவாப் ' (எழு-௮) 
என்பகஞனும் *னகாரவிறுவாய் ? (எழு-௯) என்பதனானும் 
* அவைதாங, குற்றியலிகரங் குற்றியலுகரம் * (எழு-௨) என்ப 
தீனுனு:் பெற்றாம். விரி * குன்றிசைமொழிவயின் ” (எழு-௪௧) 
என்பதனானும் * புள்ளியில்லா ' (எழு.௧௭) என்பதனானும் பெல் 
மும். 8 . 

அளவு *அவற்றுள், ௮ இஉ? (எழு-௩) என்பதனானும் 
* ஆஈஊ '! (எழு-௪) என்பதனானும் * மெப்யினளவே ? (எழு-௧௧) 
என்பதனானும் * அவ்வியனிலையும் ? (எழு-௧௨) என்பதும் 

. பெற்ரும், 

பிறப்பு பிறப்பியலுட் பெற்றும். 

புணர்ச்சி * உயிரிறு சொன்னான் ' (எழு-௧௦௭) என்பதனா 
னும் *அவற்று, ணிறுத்தசொல்லின் ” (எழு-௧௦௮) என்பதனா 
௮ம் பிறவாற்றுனும் பெற்றாம். 

இனி எட்டிறந்த பல்வகைய வேன்பார் கூறுமாறு :-- 
எழுத்அுக்களஅ குறைவுவ் கூட்டமும் பிரிவும் மயக்கமும் மொழி 
யாக்கமும் நிலையும் இனமும் ஒன்றுபல வாதலுக் Bis sor 
றிரிபு ௮துவென்றலும் பிறிதென்றலும் அதவும் பிறி தமென் 
ஐலும் கிலைபிற்றென்றலும் கிலையாதென்றலும் நிலையிற்றும் நிலை 
யாது மென்றதலும் இன்னோரன்ன பலவுமாம். 

குறைவு * அசையளபு குறுகல்! (எழு-௧௩)  ஜாளபாகும் ? 
(எழு-ட௫௮) என்பனவற்றால் பெற்றாம். 

கூட்டம் * மெய்யோடியையிலும் * (எழு-௧௦) * புள்ளியில்லா ? 
(எழு-௧௭) என்பனவத்றாற் பெற்றும். 

பிரிவு * மெய்யுயிர்நிங்கன் ? (எழு-௧௩௯) என்பதனாற் பெற் 
ரூம். 

மயக்கம் * டறலள ' (௪ழு-௨.௩) என்பது முதலாக : மெய்க் 
நிலைசுட்டின் " (ழு-௩௦) என்பதிருகக் இடந்தனவற்றும் Cura 
ரூம்
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மொழியாக்கம் ₹ ஐதரெழக்ொகுமொழி ' (௭1-௪௫) என் 
பதனாற் பெற்னாம், அவ்வெழுத்துக்களை மொழியாக்கலின், 

நிலை * பன்னீருயிரும் £ (எழு-௫௯) :* உயிர்மெப்யல்லன £ 

(எழூ-௬௦) * உயிர் ஒள ' (௪1ு-௬௯) * ஞணநமன *  (எழு-௭௮) 

என்பன, இவற்றான் மொழிக்கு முதலாம் எழுத்தும் ஈறு 

மெழுதஅ.ம் பெற்றும். 

இனம் *வல்லெழுத்தென்ப * (௨ூ-௧௯) *மெல்லலெழுர் 

தென்ப £ (எழு-௨௦) * இடையெழுத்தென்ப ' (எழு-௨ ௧) 

6 ஒள கா.ரவிறுவாய் 1 (எழு-௮ு) * னகாரவிறுவாய் ' (௪ழு-௯) என் 

பனவற்றாற் பெர்றாம் இவற்றானே எழுத்துக் கள். உறாவாத 

லும் பெற்றாம். இவ்வுளுவாய ஐசைக்கு ஆசிரியர் வடிவு 

கூறாமை உணர்க. இனி வரிவடிவு ௯ அங்கால் பெய்க்கே பெரும் 

பான்மையும் வடிவு கூறுமாறு உணர்க, 

ஒன்று பலவாதல் * எழுத்தோரன்ன ' (எழு-௧௪௧) என்ப 

கனம் பெற்றும். 

இரிந்ததன் Shug வென்றல் * தகசம் வருவஹி ? (எ.ூ- 

௩௬௮௯) என்பதனானும் பிறுண்டும் பெற்றும். 

பிறிதென்றல் * மக.ரவி௮ுஇ * (எழு-௩௧௦) § னகாரவிறு” 

(எழு-௩௩௨) என்பனவ்றாம் பேற்ளும். 

அதுவும் பிஜிதுமெண்றல் * அரபி னகாக்கிள வி” 

(எழு-சுகடு) என்பதனுறி Gu Dpto. 

நிலையித்றென்றல் * நிறுத்த சொல்லினிருகு ' (௪3:௧௮) 

என்பதனாம் பெற்ரும், 

நிலையாதென்றல் நிலமொழியது FD MEL OH oT Did வரு 

மொழியது முதற்கண்ணின்றும் புணர்ச்சி தம்முள் இலவா 

தல். ௮ *மருவின்றொகுஇ ' (எழு-க௧௧) என்பகனாற் பெற் 

ரூம், 
நிலையிற்றும் நிலையாதுமென்றல் * குரியன் முன்னரும் " 

(எழு-௨௨௯) என்பதனுற் கூ நிய அகரம் * இசாவென்கிள விக் 

ககரமில்லை ? (எழு-௨௨௭௪) என்பதனாற் பெற்றாம், ்
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இக்கூறிய இலக்கணங்கள் கருவியுஞ் செய்கையு மென 

இருவகைய. 

அவற்றுட் கருவி புறப்புறக் கருவியும் புறக் கருவியும் ௮கப் 

புறக் கருவியும் அகக்கருவியு மென நால்வகைத்து, நான்மரபும் 

பிறப்பியலும் புறப்புறக் கருவி, மொழிமாபு புறக்கருவி. புண 

ரியல் அகப்புறக்கருவி, * எகர ஓகாரம் பெயர்க்கறாகா  (எழு- 

௨௭௨) என்றா. ்போல்வன அகக்கருவி, 

இனிச் சேய்கைபும் புறப்புறச்செய்கையும் புறச்செய்கை 

யும் அகப்புறச்செய்கையும் அகச்செய்கையுமென நால்வகைத்து; 

எல்லா மொழிக்கு முயிர் வருவழியே ' (எழு-௧௪௦) என்ஞுற் 

போல்வன புறப்புறச்செய்கை. * லனவெனவரூ௨ம் புள்ளிமுன் 

னர் ' (௭ழு-௧௪௬) என்றாற்போல்வன புறச்செய்கை, *உகர 

மொடு புணரும் புள்ளி யிறுஇ' (எழு-௧௬௩) என்றாற்போல் 

வன அகப்புறச்செய்கை, கொகை மாபு முதலிய ஓத்தினுள் 

இன்ன ஈறு இன்னவாறு முடியுமெனச் செய்கை கூறுவனவெல் 

லாம் அகச்செய்கை, இவ்விகற்பமெல்லாக் தொகையாக உணர்க, 

இவ்வோக் தென்னுதலிற்றோ வெனின், அதுவும் அதன் 
பெயருரளைப்பவே அடங்கும். 

இவ்வோச் கென்ன பெயர்த்தோவெனின் இத் தொல்காப் 
பியமென்னும் நாக்கு மரபாச் துணைக்கு வேண்டுவனவற்றை தீ 
தொகுத்து உணர்த்தனெமையின் நான்மச பென்னும் பெயர்த் 
தாயிற்று, | 

நாலென்றத ால்போறலின் ஒப்பிழயைதோர் அகுபெய 
சாம். அ௮வ்வொப்பாயவா ஜென்னை யெனின், குத்றங் களைந்து 
எஃகய பன்னுனைப் பஞ்சகளை யெல்லாங் கைவன் மகடூஉத் 
அரய்மையும் அுண்மையுமுடையவாக ஓரிழைப் படுத் தினா ம்போல 
 வினையினீங்கு விளங்கிய ade’ (மரபியல்-௯௪) னாலே வழுக் 
களைக்து எ%யய இலக்கணங்களை யெல்லாம் மூகலும் முடிவும் 
மாறுகோ ளின்றாகவுர், தொகையினும் வகையிலும் பொருண்மை 
காட்டியும், உரையுக் காண்டிகையும் உள் நின்று அகலவும், 
ஈரைங்குற்றமு மின்றி ஈரைகந் கழருபெற, முப்பத் இண்டு 
தற்திச வு சஇயோடு புணரவும்,
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 ருபொரு ஹூதலிய ரூக்கரத் தானு 
மினமொழி கிளந்த வோச்தி னானும் 

பொதுமொழி ளெந்த படலக் தானு 

மூன்றுறுப் படக்கிய பிண்டத் தானும். * (செய்-௧௬௯) 

ஒருகெறிப்படப் புணர்க்கப்படுஉம் தன்பையுடைமையா னென்க. 

மாபு,இலக்கணம்,மூறைமை, தன்மை என்பன ஒருபொருட்டெவி, 

ஆயின் .நாலென்றஅ ஈண்டு மூன்றகொரத்கினையு மன்றே? 

இவ்வோத்து மூன்றஇகாரதஇற்கும் இலக்கணமாயவா றென்னை 

யெனின், எழுத்துக்களது பெயரும் முறையும் இவ்வதிகாச த 

இற்குஞ் செய்யுளியற்கும் ஒப்பக் கூறியது, ஈண்டுக் கூறிய 

முப்பச்துமுூன்றனைப் பதினைக்தாக்கி ஆண்டுத் தொகைகோட 

லில் தொகை வேரும். அளவு செய்யுளியற்கும் இவ்வஇிகாச.த் 
இற்கும் ஓத்த அளவும் ஒவ்வா அளவு முளவாகக் கூறியது. 

குறிற்கும் நெடிற்கும் கூறிய மாத்திரை இரண்டிடத்திற்கும் 

ஓத்த அளவு ஆண்டுக் கூறுஞ் செய்யுட்கு ௮ளவுகோடற்கு 

ஈண்டைக்குப் பயன் தாராத அளபெடை கூறியது ஒவ்வா 
அளவு, ௮ஃது *அளபிறரந் அயிர்த்தலும்' (எழு-௩௩) 
என்னுஞ் சூச்இர,ச்தோடு ஆண்டு மாட்டெதியுமாற்றான் உணர்க, 

இன்னுங் குறிலும் நெடிலும் மூவகையினமும் ஆய்தமும் வண் 
ணத்தஇற்கும் இவ்வதிகாரத்திற்கும் ஒப்பக் கூறியன. குறை 

வும் இரண்டற்கும் ஓக்கும். கூட்டமும் பிரிவும் மயக்கமும் 

இவ்வஇகாத்திற்கே உரியனவாசக் கூஜியன. * அம்ஞூவாறும் * 

(எழு-௨௨) என்னுஞ் சூத்திர முதலியனவற்றான் எழுத்துக் 

கள் கூடிச் சொல்லாமாறு கூ௮ுகன்றமையிற் சொல்லதிகாசதீ 

இற்கும் இலக்கணம் ஈண்டுக் கூ.றினாராயிற்று, இங்கனம் மூன் 

றஇகொரத்திற்கும் இலக்கணங் கூறுதலின் இவ்வோத்து rol 

னது இலக்கணங் கூறியதாயிற்று. நாலென்றது தொல்காப் 

பிய மென்னும் பிண்டத்தை. இவ் வோத்திலக்கணங்கடாம் 

எழுதக்துக்களது பெயரும் முறையும் தொகையும் அளவுக் 

குறைவுங் கூட்டமும் இனமும் மயக்கமுமாம். ஏனைய இவ் 

வதஇகாசத்துள் ஏனையோத்துக்களுள் உணர்த்து, 

அற்றேல் அஃதாக, இத் தலைச்ளுச்இிரம் orem op) Gol BC ap 

வெனின் எழுத்தக்களது பெயரும் முறையும் கொகையும்' 

உணர்த்து னுதலிம௮.
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இதன் போநள் : எழுத்தெனப்படுப -எழுதிதென்று இறப் 
பித்துச் சொல்லப்படுவன, ar தல் னசரவிறுவாய் முப்பஃ 
தென்ப-அகரம் முதல் னகரம் ஈறருசுக் டெந்த முப்பதென்று 
சொல்லுவர் ஆசிரியர், சார்ந்துவ.ரல் மசபின்னான்றலங்கடையே- 

சார்ந்துவருதலை ச் தமக்கு இலக்கணமாகவுடைய ஞூன்றும் 
அல்லாத இடத்து; என்றவாறு. 

எனவே, அம்மூன்றுங் கூடியவழி முப்பத்து மூன்றென்ப, 
௮/-௮- இ-௱-௨-2ன- ஏ -ஏ-ஐ-லு- ஓ ள-க்-ங்-ச்-ஞ்-ட்-ண்- தீ-௩-ப்-ம் 

-ய்-ர்-ல்-வ்-ழ்-ள்-ற்-ன் எனவரும். எனப்படுவ வென்று இறப் 
பித் துணர்ததுதலான் ௮ளபெடையும் உயிர்மெய்யும் இத்துணை ச் 
சிறப்பில) ஓசையுணர்வார்க்குக் கருவியாகிய வரிவடிவுஞ் இறப் 
பிலா எழுத்தாகக் கொள்ளப்படும், 

அகரம் முதலாதல் ஆரியத்திற்கும் ஓக்குமேனும் ஈண்டுத் 
தமிழெழுத்தே கூறுகன்ராென்பது உணர்தற்கு னகரவிற௮ுவா 
யெனஞுர். 

படுப, படுவ. படுபவென்பஅ படுக் கலோசையால் தொழிழ் 
பெயராகக் கூறப்படும். பகரமும் வகாரமும் ஈண்டு நிற்௪க்குச் 
sips ஒத்த உரிமையவேனும் எ.ழத்தெனப்படுவவென த் 
தூக்கற்று நிற்குஞ் சொற்?ரடிக்குப் படுபவென்பு இன்னே 
சைத்தாய் நிற்றலின் ஈண்டுப் படுபவென்றே பாடம் PBS. 
இஃது அன்பெறருத அகசவிற்றுப் பலவறிசொல் 

௮௧7 னகசமெனவே பெயருங் கூறினார். 

எழுச்துக்கட்கெல்லாம் அகரம் -முதலாதற்குக் காரணம் 
* மெய்யினியக்க மகரமொடு சிவணும் ” (எ.ழு-௪௯) என்பதும் 
கூறுப, வீடுபேற்றிற்கு உரிய ஆண்மகனை உணர்த்துஞ் இறப் 
பான் னகரம் பின்வைத்தார். இனி எழுத்அுக்கட்குங் டெக்கை . 
(poo wrderamg கூறுதும், 

குற்கெழுத்தக்களை முன்னாகக் கூதி அவந்திற்கு இன மொத்த கெட்டெழுத்துக்களை அவத்றின் பின்னாகக் கூறினார், 
ஒருமாக்திசை கூறியே இரண்டுமாத்திளை கூறவேண்டுதலின், 
அன்றி இரண்டை முற்கூ நரிஞுவலோடேனின், ஆகாது ; ஒன்று 

* 
4 ௪ . 

ப் நின்ன அதனோடு பின்னரும் ஒன்று கூடியே இரண்டாவதன் றி
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இசண்டென்பதொன்று இன்ருதலின். இசனான் ஒன்றுதான் 
பல-கூடியே எண் விரிக்கதென்று உணர்க. 

இணி, அகத்தின் பின்னர் இகரம் எண்ணும் பிறப்பும் 

பொருளும் ஒத்தலின் வைத்தார். இகரதஇன்பின்னர். உகரம் 
னவத்தார், பிறப்பு ஒவ்வாதேனும் *௮-இ-௨ ௮ம் per wes 

சட்டு! (எழு-௩௧) எனச் சட்டுப்பொருட்டாய் BIG» Qos 
கருதி. அவை ஓம்பாற் சண்ணும் பெரும்பான்மை வருமாறு 

உணர்க, எகரம் அதன்பின் வைத்தார், ௮௧7 இகாங்கழீளாடு 

பிறப்பு ஒப்புமைபற்றி, ஐகார ஓளகாரக்கட்கு இனமாகிய 
குற்றெழுத்து இன்றேனும் பிறப்பு ஒப்புமைபற்றி ஏகார 
ஐகாரங்களின் பின்னர் ஐகார ஓஒளகாரம் வைத்தார். ஓ௫ரம் 

கொ என மெய்யோடு கூடி நின்றல்லது தானக தரெழுக் 

சொருமொழி யாகாத சிறப்பின்மை நோக்கி ஐகாரதகின்பின் 

வைத்தார். ௮-இ.- ௨-௪ என்னும் நான்கும் அக்கொழற்றள் 

இக்கொற்றன் உக்கொற்றன் எக்கொய்றமன் என மெய்யோடு 

கூடாமல் தாம் இடைச்சால்லாய் நின்றாபினும் மேல் வரும் 

பெயாகளோடு கூடிச் சுட்டுப்பொருளும் வினாப்பொருளும் 

உணர்த்தும். ஓகாரம் மெய்யோடு கூடியே தன் பொருள் உணர்த் 

அவதல்லது தாஞகப் பொருளுணர்த்தாதென்னு உணர்க. இன் 

ணும் ௮-ஆ-உ-௨௦- எ T> D- M- QI என்பன தம்முள் வடிவு ஐக் 

கும். இ-ஈ-ஐ. தம்முள் வடிவு ஒவ்வா, இன்னும் இவை yor 

பெடுக்குங்கால் கெட்டெழமுத்தோடு குத்தெழுத்திற்கு ஓகை 

சுட்டு நீண்டு அகார இயையுமாற்றானும் உணர்க, இனிச் 
புணர்ச்சி ஓப் 

ஈகார ஊகாரங்களாதலானும் பொருள் ஓக்கும். 

பூமை உயிர்மயங்கியலுட் பெறுதும். இம்முை வழுவாமல் 

மேல் ஆளுமாறு உணர்க, 

இனிக் ககார கசாசமுஞ் ௪கா.ர ஞகாரமும் டகாச ணகார 

(PE Buty நகரரமும் பகரர பகரசமு௩ தமக்குப் பியப்புஞ் 

செய்கையும் ஐத்தலின் லல்லொற்றிடையே மெல்லொறறுக் 

SEG OME RT. மூதனாவும் முதலண்ணமும் இடைகாவும் 

இடையண்ணும் அனிகாவும் ஆஅனியண்ணமும் இதழியைதலு 

மரப் பிறக்ன்ற இடத்தின் முறைமை கோக்கு அவ்வெழுச் 

துக்களைக் ௧-௪-ட-த-ப-க-ஞண-நாமான 0a ST இம்முதையே
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வைத்தார். பிறப்பு ஒப்புமையானும் னகாரம் றகாரமாய்த் 

,இிரிதலானும் றகாரமும் னகாரமுஞ் சேரவைத்தார். இவை 

தமிழெழுத்தென்பது அறிவித்தற்குப் பின்னர் வைத்தார், இனி 

இடையெழுத்துக்களில் யகாரம் முன் வைத்தார். அதுவும் 

உயிர்கள்போல மிடற்றுப்பிறக்த : வளி அண்ணங்கண்ணு ற்று 

அடையப் பிறத்தலின், சகாரம் அதனோடு பிறப்பு ஓவ்வா 

சேனுஞ் செய்கை ஓத்தலின் அதன்பின் வைத்தார். லகார 

மும் வகாரமுக் தம்மிற் பிறப்புஞ் செய்கையும் ஐவ்வாவேணுவ் 

soda சொல்வலிது என்றாம்போலதக் தம்மிற் சேர்ந்து 
வருஞ் சொற்கள் பெரும்பான்மை யென்பதுபற்றி லகாரமும் 

வகாரமுஞ் சேர வைத்தார். மகாரழும் காரமும் ஒன்றானும் 

இயைபிலவேனும் * இடையெழுத்தென்ப யரல வழள ? (எழு- 

௨௧) என்றாற் சர்தலின்பத்இற்கு இயைபுடைமை கருதிச் சே 

வைத்தார்போலும்,. 

௮கரம் உயிரகரமும் உயிர்மெய்யகராமாமென இரண்டு, 

இஃ்து. ஏனை யுயிர்கட்கும் ஓக்கும். எனவே, ஓருயிர் பஇனெட் 

டாயி2று, 

இவ்வெழுத்தெனப்பட்ட ஓசையை அருவென்பார் அறியா 
தார். அதனை உரு9வன்றே கோடும். அது செறிப்பச் சேறலா 
ஞ், செறிப்ப வருதலானும், இடையெறியப்படுதலானுஞ், 

செவிக்கட்சென்று உறுதலானும், இன்ப துன்பத்தை ஆக்குத 
லானும், உருவும் உருவுங்கூடிப் பிறத்தலானுந், தலைபும் மிடறும் 
கெஞ்சுமென்னும் மூன்றிடத்தும் நிலைபெற்றுப் பல்லும் Qs 
மும் காவும் மூக்கும் ௮ண்ணமும் உறப் பிறக்கமென்றமையா 
னும் உருமீவயாம் அருவேயாயின் இல்விடத்திற் கூறியன 
இன்மை உணர்க. அல்லதாஉம், வன்மை மென்மை இடைமை 
யென்று ஓஇயமையானும் உணர்க, உடம்பொடு புணர்ச்சலென் 
னும் இலக்கணசக்கான் இவ் ?2வாசை உருவாதல் நிலைபெற்ற 
கென்று உணர்க, அசுற்குக் காரணமும் முன்னர்க் கூகினாம். 

இவ்வெழுத்அக்களின் உருவி்கு வடிவு கூரு.சாயினார், ௮ 
முப்பத்திரண்டு வடிவினள் இன்ன எழுக்தம்கு. இன்ன வடி. 
வெனப் பிறர்க்கு உணர்த்துதற்கு அரிதென்பது ௧௫௫. அவ 
வடிவு ஆசாயுமிடத்துப் பெப்மபெல்த வடிவே தமக்கு வடிவாம்,
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குலலகத்திம் கூறிற் குழல்வடிவுங் குடத்ககத்துற் கூறித் குட 

வடிவும் வெள்ளிடையிற் கூறின் எல்லாத்இசையும் நீர்ததரங் 
கரும்போல. 

* எல்லா மெய்யு முரூவுரு வாகி ! (எழு-௧௭) எனவும் * உட் 
பெறு புள்ளி யுருவா கும்மே £ (ஏமு-௪௪) எனவும் *மெய்யி 

னியற்கை புள்ளியொடு நிலையல் ? (எழு-௧௫) எனவுஞ் இறு 
பான்மை வடிவுங் கூறுவர். ௮துூ வட்டஞ் சதுரம் முதலிய 

முப்பத்திரண்டனுள் ஒன்றை உணர்த்தும். மனத்தான் உணரும் 

அண்ணுணர்வு இல்லோரும் உணர்தற்கு எழுத்துக்கட்கு* வேறு 

வேறு வடிவங்காட்டி. எழுதப்பட்டு ஈடத்தலிற் கட் புலனாகிய 
வரிவடிவம் உடையலாயின. பெரும்பான்மை மெய்க்கே வடிவு 

கூறிஞர், உயிர்க்கு வடிவின்மையின். * எசரவொகரத் இயற்கை 

யுமறம்றே ' (எழு-௧௯) எனச் சிறுபான்மை உயிர்க்கும் வடிவு 

கூதிஞர். (5) 
குறிப்பு : 

இனைத்து - இவ்வளவிற்று, வடிவு என்றது ஒலீவடிவை, குறைவு 

என்றது மாத்திரைக் குறுக்கத்தை, கூட்டம் - உரிரும் மெய்யும் 

கூடடல், பிரிவு - உடிய உயிரும் மெய்யும் பிரிர்து கித்றல், ஒன்று 

பலவாதல் - ஐரெொழுத்தாய் கின்றன FASB பலவாதல்,  அல்தாவது 

*குூன்றேறுமா” என்புழி மானின் முன் கின்று “நு என்னும் 

ஓழமுத்தே, “குன்றேறு இமா” எனப் பிரிப்புதி “று இ எனப் 
. த ன 

பலவாதல், இதை, இவ்வதிகாரத்து ௧௪௫௩-ம் சூத்திரத்தாலற் க, 

இரிந்தரன் நிரிபு அறுவெண்றலாவது 5... நில்மொழி வருமாழி 

களில் யாங்காயிலும் தரெழுத்திற்றும் திரிபு கரி அம்மொழிகளுள் 

ஒன்றற்கு arash தறிபு நடறுங்கால் அத்தி பெருத்து. [இரியப்பட்ட 

எழுத்து] மொழியை யெடுற்துள் உறுமல் இரியப்பட்டவெழுற் த மொழி 

அத்திரிக்க எழுத்து மொழியுமாம் என்னும் ருயம்பற்றி அத்திரிக்க 

எழுத்து மொழியையே Qu ps py wid Ao Mer, உதாரணம் உருட்ய 

வில், * நியெ ஜெருபெயர் கெழிமுதல் GWBOGUL - ஆவயி னகர Oia Day 

கும்மே” என்னுஞ் சூத்திரத்தால் “நீ? “கின்! எனத் திரியுபொனக் 

கூறி மீளவும் அத்த “கீ* ௪ ன்பதற்ருப் பொருட்டுணர்சிகி னிதி கடதுன் 

கால் முற்கூறிய “நின் * என்னும் திரிபு மொழியை யெடுந்துக் கறு 

மல், “சின் எனத் தஇரித்ததும் “ரய! என்பது பற்றி அசனையே 

யெடுத்து * நீயே Genny ls Gop! விலையும்” எனக் க. லை காண்க, 

இன்னும் சூற்றியலுகபப் புணரியலில் “நூன்னு ம ராமும். கநெிரூறல் 

குறுரூம்* என்ற அரியர், “மூன்ற ஷெத்றே பகார மாரும், £ எனக் 

டைறுதலும் * ஆறென் கிளவி முதனிடும்மே" எனக் கூறுதலும் ன்ன 
5 ல



the தொல்காப்பியம் [நூன் 

வாதல் உணர்க, இன்னும், புள்ளிமயங்கியலில், லகரவீற்று மொழிகட் 
ஞூத் திரிபு உறுங்கால் * அல்வழி யெல்லா முறழென மொழிப ' எனக் 

கூறி லகரம் றகரமாகுமெனக் கூறிய ஆசிரியர் மீளவும் அவற்றிற் 
GS திரிபு கூறுங்கால் * தகரம் வரும்வழி யாய்தம் நிலையலும் £ என் 

னுஞ் சூத்திரத்தால் லகரம் ஆய்தமாகத் தஇிரியுமென்று திரிந்த 

மொழியீற்றையே [லகரத்தையே] எடுத்துக் கறலுமதுவாம், இனி 
*லனவென வருஉம் புள்ளி முன்னர்த் தனவெனவரிற் நனவா 

கும்மே, என்பதனால் தகரம் றகரமாகத் திமியுமென்று கூறிய 

ஆசிரியா், மீள லகயத்திற்குத் திரிபு கூறுங்கால் றகரமெனத் திரி 

பெழுத்து மொழியை எடுத்துக் கூறாமல் “தகரம் வரும்வழி” 

எனத் திரிந்த எழுத்து மொதியை யெடுத்துக் கறலும் அதுவேயாம். 

நன்னூலுரையுள் மயிலைநாதர் * இரிந்ததன் நிரிபு மதுவுமா மொரோ , 

வழி ' என்று கடறலின் இத் திரிந்ததன் றிரிபு அதுவென்றன் முதலியன 

முன் யாதோ ஒரு நூலிலே சூத்திரங்களா யிருந்தனபோலும், 

திரிக்ததன் றிரிபு ஏிறிதென்றலாவது:-- gly பிறிதோரீருகத் 

திரிந்து அவ்வாறே [பிறிதீருகவே] நின்று புணருமென்றல், அது 

மாரமென்பதனோ$ அடியென்னும் வருமொழி புணருங்கால் மகரன் 

கைட்டு அகரவீறுகவே (பிறிதீறுகவே) நின்று புணருதல் போல்வது, 

இங்நனமே *னகரவீறு'ம் றகபமாகத் திரிந்து பிறிதறோகவே நின்று 

புணர்தல் காண்க, 

திரிந்ததன். திரிபூ. அதுவும் பிறிதுமென்றலாவது ;-- ef g 
வேறோபேழுத்துப் பெற்று பிறிதீறாக நின்று: புணருமெனக் கூறி, 
அத்திரிபீற்திற்காமினும் அத்திரிரீத்ரோூடு புணரும் வருமொழிக்காயி 

னும் மீளவும் ஒன்று விதிக்கவேண்டி, அத்திரிமீற்றை எடுத்துப் 

புணர்க்குங்கால், அத்திரீமிறு திரிக்க. ஈற்றோடுங் (இயல் ஈற்றோடும்) 
கூடிகிற்றலின், அதுவும் (இயல்மிறும்) GF pl gun (விதியிறும்) ஆயே 

நின்று புணருமென்றல். அது, ஆறனுருபோடும் நான்கனுருபோடும் 
புணருங்கால் நெழிமுதல் சூறுகிகின்௨ தம், ஈம், எம், தன், கின், 
என் என்னும் மொழிகளின் ஈற்றிலுள்ள மெய்கள் ஓரகரம் பெற் 
அப் புணருமென, *: ஆற னருமினு நான்க லுருபினுள் - கறிய குற் 
ரும் ஜிரட்டலில்லை - மிருகு புள்ளி யகரமொடு நிலைய - கெடுமுதல் 
கூறுரூ மொழிமுன்னுன £* என்னுஞ் சூத்திரந்தால் விதித்த ஆசிரி 
யர், மீள அவ்வாம் பெற்ற தம முதலிய மொழிகளோடு அது 
உருபை வைத்துப் புனரந்துங்கால் அம்மொழிகளை மகரம் முதலிய 

 புள்ளீயிறும் (அதுவும்) gare? gud (பிறிதும்) ஆகிய இரண்டீறு 
மாயே, ** ஆறனுருபி னகரக்ளைவி மிறுககர முகாக்கெடுதல் வேண் 
டும்!” என்னுஞ் சூத்தியத்துள், ஈருசுகரம் என வைத்துப் புணர்த் 
தல் காண்க, ஈறுககமம் - புள்ளி பரீற்றுக்களுக்கு. ஈருபெ அகரம் 
என்பது , பொருள், ஈம முதலிய என்னாது தாமுதலிய புள்ளிமீற் 
றகரமென்று புள்ளீயீறு கடறினமை பின்னே அதுவும், அவற்றின்



மரபு] எழுத்ததிகாரம் ௩.௫ 

ஈராகிய அகரம் என்றதனானே பிறிதுக் தோன்றக் உறினமை காண்க, 

இன்னும் * வெரிரெ விதுதி முழுதுங் கெறிவழி - வருமிட னுடைத்தே 

மெல்லெழுத் தியற்கை ' என்னுஞ் சூத்தியத்து * வெரிது” என்று 

சொல்லவேண்டியதை *வெரிக்' என்றதனானே. திரிந்ததன் நிரிபு 

அது வென்பதும், “முழுதும் கெடுவழி£' எணன்றதனுலே பிறி கண் 

பதும் தோன்றக் கூறியமையானே .அறுவும் ; இரிர்துதன் திரிபு அது 

வும் மிறிதும் என்றலால், இன்னும், இத்திரியுகள் பிறவாறு வருவா 

வளவேனு மஜிக்துகொள்க, 

திலைமிற்றென்றல் என்றது - நிலைமொழியும் வருமொழியும் 

பொருட்பொருத்தமுறப் புணரும் தழுவுதொடபப் புணர்ச்சி oA RO, 

* பொற்குடம் " என்பதுபோல வருக்கொட/மொழிகளில்* நிலை 

மொழியும் வருமொழியும் பொருட்பொருத்தமுற ஒன்றை ஒன்று 

தழுவிப் புணர்ந்து மிற்றலின் ஆண்டுக் கூறுஞ் செய்கை என்றும் 

நிலையுடைமையின் . நிலையிற்றென்றல் என்றார், UL GESH BEDS SBE 

நிலைச்கலானே நிலைரிற்றென்குர், 

நிலையாதென்றல் என்றது - நிலைமொழியும் வருமொழியும் 

பொருட்பொருத்தமுறப் புணராத தழாஅத்தொடர்ப் புணர்ச்சி விதி 

களை, மூன்றில் என்பதுபோல வரும் தொடர்மொழிகளில் கில் 

மொழியும் வருமொழியும் பொருட்பொருத்தமுற ஓன்றை ஒன்று 

தழுவிப் புணர்ந்து சில்லாமையின் [மூன்றில் எண்பது இல் முன் 

எனப் பொருள்கொள்ளுச்கால் நிலைமொழியும் வருமொழியுக் தம்முள் 

இயையாமையின்] ஆண்டுள் கூறுஞ் செய்கை என்றும் கிலையாமை 

யின் கிலையாதென்றல் என்றார். “மாயிரு மருப்பிற் பரலவ லடைய 

இரலைதெறிப்ப '" என்பதிலும் மருப்பின் ஏன்பது பரலோடியை 

யாரது இரலையோடியைதலின் அங்கனம் இயையுங்கால் ஆண்டு னக 

ரம் றநகாமாய்த் திரிந்த செய்கை நிலைபெருமையபின் [இலவாதலின்] 

அதுபோல்வனவும் அன்னவேயாம், இதனை *மருளின் ஜொகுதி 

மயங்கியன் மொழியு - முரியவை யுளவே புணர்கிலைச் சுட்டே 1 ஏண் 

னும் [எழு-ககக] சூத்திரம் கோக்க உணர்க, பதச்சேத்காலந்தும் 

அக்நூவயகாலத்தும் நிஜயாமையானே நதிலையாதென்றுர், 

நிலையிற்றும் கிலையாதுமென் நல் - ஓரிடத்தில் பெற்ற புணர்ச்சிகிலை 

அதுபோன்ற வேரறரிடத்தில் நிலைபெறாதென்றல், அது *பலாஅக் 

Cara! எனக் குறியதன் முன்னர் கின்ற ஆகாமவிறு பெற்ற அக 

ரத்தை அதுபோன்ற இராவென்கிளவி பெருதென ஸவிலக்கல் போல் 

வன, கூறியதன் முன்னர் கின்ற ars Ff By அசுபம்பெறும் என்ற 

இப்புணர்ச்சி விதி பலா முதலிய ,தகாரலீத்தில் நிலைபெற்றும் அதுவே 

ஈருய இசாவென்கிளவியில் நிலைபெருதும் வருதலின் நிலைபிற்றும் நிலை 

யாது மென்றல் என்றார், 
கருவி 

கருவி - செய்கைக்குரிய கருவி, இக்கருளி 

கருவியாவதும் பரம்பபையாற் கருவியாவதும் 

செய்வகக்கு கேரே 

என இருவகைத்து



௩.௬ தொல்காப்பியம் - [நூன் 

அகக்கருவியும் அகப்புறக்கருவியும் நேரே கருவியாவன. ஏனைய 
பரம்பரையாற் கருவியாவன, நூன்மாபு பிறப்பியல்களிற் கூறும் 

இலக்கணங்களும் சொற்குக் கருவியாகுழுகத்தால் செய்கைக்ளுக் 

கருவியாதலின் பரம்பரையாற் கருவியாயின, 

அகக்கருவியாவது - செய்கைப்படுதற்முரிய நிலைமொ.ியீற்றெழுத் 

துப்பற்றி வரும் விதிகக£க் கூறுவது, அஃது " way வொகாரம் 

, பெயர்க் &ீருகா *" என்ருற் போல்வது, இது செய்கைக்குரிய oD 

றெழுத்துப்பற்றிய விதியாதலின் அகக்கருவி:பாயிற்று, 

“அளவிற்கு நிறையிற்கு மொழிமுதலாகி - புளவெனப்பட்ட 
வொன்பதிற் நெழுத்தே-யவைதால் -க ௪ த ப வென்று நமவ 
வென்று - வகர வுகரமோ டவையென மொழிப” என்பதும் அகக் 
கருவியாகும்; ளெய்கைக்கு அ௮ண்ஸரிய கருவியாதலின், முதனிலை 
இறுதிறிலைகளும் அகக்கருவியாகும் ; மொழிக்கு முதனிற்கும் எழுத்துக் 
களும் ஈற்றினிற்கு மெழுத்துக்களுஞ் செப்கைக் குபகாரப்படுதலின், 

அகப்புறக்கருவியாவது - புணர்ச்சி இலக்கணமும் புணார்ச்சிக் 
குரிய திரிபுகள் இவையென்பதும், இயல்பும், புணர்ச்சிவகையும், 
நிலைமொழிகள் செய்கைவிதியிற் பெறுஞ் சாரியைகள் வருமொழி 
யொடு புணருங்கா லடையுக் திரிபுகளுமாகி இருமொழிகளும் செய் 
கைப்படுதற் கேற்றவாய்வரும் விதிகளைக்கூறுவது, ‘ 

புறக்கருவியாவது - செய்கைக்குரிய நிலைமொழி வருமொழிக 
களாய் நிற்குமொழிகளின் மரபு கூறுவது, அது மொழிமரபு, அது 
செய்கைக்குரிய கருவிவிதிகூறுது செய்கைப்படுதற்குரிய மொழிகளின் 
மரபு கூறுதலின் புறக்கருவியாயிற்று, 

புறப்புறக்கருவியாவது - மொழதிகளாதற்குரிய எழுத்துக்களது 
இலக்கணமும் பிறப்புங் கூறுவது, அது நூன்மரபும் பிறப்பியலுமாம், 
அவை செய்கைக்குரிய  புறக்கருவியாகிய மொழிகளாதற்குரிய 
எழுத்துக்களின் இலக்கணமும் பிறப்புங் கூறுதலின் புறப்புறக் 
கருவியாயின, இங்கனமே நால்வகைக் கருவியின் இலக்கணமு 
மறிக்துகொள்க, 

எழுத்துக்கள் மொழியாகி நின்று பின் செய்கை அடைதலின் 
அவற்றி ஸிலக்கணங்களைச் செய்கைக்குப் புறப்புறக்கருவியென்' 
அம், அம்மொழிகளே, நிலைமொழி வருமொழியாக நின்று செய்கை 
பெறுதலின் மொழிகளினிலக்கணங்களைப் புறக்கருவியென்றும், அங்க 
னம் மொழிகள் புணருங்கால் கிலைமொழிமீறும் வருமொழிழமுதலு 
மடைகன்ற திரிபிலக்கணங்களையும் இயல்பையும், நிலைமொ 
பெருக் சாரியைகள் இவை என்பதையும், அவற்றின் திரிபு முத 
லியவற்றையுங் கடறுதலின் புணரியலை அகப்புறக்கருவியென்றும், 
நிலைமொழிமீற்றில் BD fo oe fies "எழுத்து விதி முதலியவைக&£ச்
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டறும் விதிகலா அகக்கருவியென்றும் வகுத்தனர் என்க, இவற் 

அள்" எழுத்துக்களின் இலக்கணமும் மொழியி விலக்ணையும் பரம் 

பழரையாற், கருவியாதல் காண்க, கருவியொன்ே அகம், அகப்புறம், 

புறம், புறப்புறம் எனச் செய்கை நோக்கி வருக்கப்பட்டறு, 

செய்கை 

இனிச்: செய்கை நான்கனுள் அகச்செய்கையாவது - நிலைமொழி 

Sn இன்ன இன்னவாறு முடியுமெனக் கூறுவது, அது பொற் 

கூடம் என்றாற்போல்வது, இது எஈற்றெழுத்துக்கள் பநிஞ் செய்கை 

விியாதலின் அகமாயிற்று, இதுபற்றியே தொகை மாபு முதலிய 

ஓத்தினுள் இன்னஈறு இன்னவாறு முடி புமெனாள் ளெய்கை Wey 

வன வெல்லா மகச்செப்கையென்றா!. உரைகாரர், செய்கை யோகத் 

க்களை அகத்தோத்தென்பதும் இதுபத்றியேயாம், 

அகப்புறச்செய்கையாவது - மிலமொழி று பெறும் முடிபண்றி 

நிலைமொழி பிறுபெற்று வரும் எழுற்து முதலியவற்றின். முடிபு 

கூறுவது, அது புள்ளியிற்றுள் உகரம் பெறுமென விதித்த புள்ளி 

மீறுகள் பின் அவ்வுகரம் பெறுவென விலக்குதல்போல்வன, இது 

ஈற்றெழுத்தின் விதியன்ி ஈற்றெழுத்துப்பெற்று வரும் எழுத்தைப் 

பற்றிய விதியாதலின் அசப்புறமாயிற்று, இதுபற்றியே *உ௧॥ 

மொழி புணரும் புள்ளி யிறுதி - எகழமு முறபிரும் வருவழி பியற்கை ** 

என்றாற். போல்வன அளப்புறச் செய்கை என்றுர். உரைகாரர், 

* வேற்றுமைக் குச்கெட வகரம் சிலையும் '' எனவும் * இமாவெண் 

கிளவிச் சகா மில்லை ?' எனவும் வருவனவுமவை, 

புறச்செப்கையாவது - வருமொழிச்ளெய்கை டைறுவது, Qs 

நிலைமொதிச் செய்கையன். றி வருமொழிச் செய்கைபாதலின் புறச் 

செய்கையாயிற்று, அது பொன்னரிது, பொன்றீது என்ரடுற்போல 

வருவது, இதுபற்றியே **லளவென வருஉம் புள்ளி முன்னர்ச் - 

தனவென வரிற் றனவா கும்மே" என்று ந்போல்வன புறர்செய்கை 

யென்றார் உரைகாரர், 

புறப்புறச்செப்கையாவது - நிலைமொழியிறும் வருமோழிமுகலும் 

செய்கைபெருதுகிற்ப அவ்விரண்டையும் பொருத்துதற்கு இடையில் 
‘ ; ் — 

உடம்படுமெய்போன்ற ஓரெழுத்து வருவது போல்வது, ௮ Buy 

Bar என்ரூற் போல்வளு, இதுபற்றியே “எல்லா Cina yl 5 முிர்வரு 

வழியே - யூடம்படுி மெய்பி வுருவுகொள்ல் வரையார்”. என்றாற் 

போல்வன புறப்புறச்செய்கை யென்று ருரைகாமர், 

நிலைமொதியிறுபற்தி வருவதை HHF செய்கையென்௮ம், அவ் 

வீறுபற்றாது அவ்விறு பெற்றுவரும் எழுத்தைப்பற்றி வருவது அன 

; க ட ல வய? ஐ . 
வீர்றுக்றுப் புறமாதலின் அ குலை அரப்ம்மோன்பரட அறி வயதும் 

் ் ் ந் raghag ape து பெறிறுவரும் 
செய்கைபற்றி வருஞ்செய்கை நிலைமொழியிதும் அது DWM 

ட ் . ப ர் உட் கவினி 
எழுத்தும் பற்நிவருஞ் செய்தையன்றி, அவற்றிற்குப் புற மாதலின்



உ] தொல்காப்பியம் [நான் 

அதனைப் புறர்செய்கை யென்றும், நிலைமொழியிறும் வருமொழி 

முதலும் பற்றாது வருஞ் செய்கை அவ்விரண்டற்மும் புறமாதலின் 

அதனைப் 'புறப்புறமென்றும் கூறினர் என்க, 

கு-பு; இங்கே உறிய கருவியுஞ் செப்கைபும் எழுத்ததிகாரத் 
துகிடரு. மாத்திரமே உரையாகிரியராலும் நச்சினார்க்ியராலும் 

உரைக்கப்பட்டமையைஅவ்விருவருரையும்கோக்கித் தெளிந்துகொள்க, 

எஃகுதல்-பஞ்சினை நொப்தாக்கல், மூன்றுறுப்பு - சூத்திரம், ஒத்து, 
படலம், ஆண்டு என்றது செப்யுளியலை, வண்ணம் என்றது - செய்யு 

“ளுக்குரிய வண்ணங்களை, அவை பாவண்ணம் முதலியன, அதனைப் 

பொருளதிகாரம் ௫௨௭௬-ம் சூத்திரம் முதலியவற்றாு னுணர்ந்துகொள்க, 

உடம்பொடு புணர்த்தலென்னு மிலக்கணத்தா லிவ்வோசை யர 

வாத விலைபெற்றதென்து - பழனிமலையிலிருக்குங் குமரன் திருட்பரங் 

நூன்றம் திருச்செந்தார் முதலிய இடங்களினு மிருப்பானென்றுல், 
பழனிமலையும் அவனுக்கு ஓரிடமாதல் தோன்றுதல்போல, எழுத்துக் 
SOHEGI பிறப்பிடங்களும் வன்மை மென்மைகளுஞ் சொல்லி 
அதன்கண் உருவடையவெணன்பதையும் பெறவைத்தமையை, 

௨. அவைதாங் 

் குற்றிய லிகரங் குற்றிய லுகர 

மரய்தமென்ற 

ap pir 2 புள்ளிய மெழுக்தோ ரன்ன. 

இண மேற் சார்ந்துவருமென்ற ஜூன்திம்கும் பெயரும் 
முறையும் உணர்த்து சனுதலிற்று, 

இதன் போருள் ₹: ௮வைதாம்--மேற் சார்ந்துவருமெனப் 
பட்டவைகாம், குத்தியலிகரங் குற்றியலுகரம் ஆய்தம் என்ற 
முப்பாற்புள்ளியும்-- குற்றியலிகரமுங் குற்றியலுகாமும் ஆய் தமூ 
மென்னு சொல்லப்பட்ட மூன்று கூற்றதாயெ புள்ளிவடிவுமாம் ; 

௨, இரண்டும் என்றது குற்றியலுகர கூற்றியலிகரங்களை, 
அவை உம்மை தொக்குகின்றன என்றது குற்றியலுகரமும் சூற்றிய் 
லிகரமும் என உம்மைபெற்று நிற்கவேண்டியன அவ்வும்மைகள் 
தொக்குக் குற்றியலுகரம் குற்றியவிகரம் என நின்றன - என்றபடி, 
குத்நியலுக.ரம் உயிரோற இடங்கொடுத்து நிற்றலும் முற்றியலுகரம் 
உயிரேோற இடங் கொடாமையுமே அவ்விரண்டற்குமுள்ள வேறுபா 
டென்பது ஈச்சினார்க்கினி௰ர் கருத்து, இதனால் குற்றியலுகாத்துக்கு 
முன்னும் முத்றியலுகரத்துக்கு முன்னும் உயிர் முூதன்மொழி வருங் 
கால அவை அடையும் புணர்ச்சி வேற்றுமை அறியப்படும். ஏனைக் 
கணம் வருப்காலும் அவை அடையும் புணர்ச்சி வேற்றுமைகஆஷ 
அறிர்துகொள்ச, Oi Beit Ht என்புழி வாகு என்பதன் முன் யகர



மரபு] 'எமுத்ததகொரம் தி 

எழு தே தாசன்ன--அ௮வையும் முற்கூறிய முப்பதெழுக்தோடு 

ஒருகன்மையாய் -வழங்கும் என்றவாறு, 

முற்கூறிய இரண்டும் உம்மை தொக்குகின்றன. இகர ௨.௧௬ 

சவ் குறுகரின்றன, விகாரவகையாற் புணர்ச்சி வேறபடுதலின். 

இவற்றை இங்கனல் குறியிட்டாளுதல் எல்லார்க்கும் ஒப்ப முடிக் 

SS. சந்தனக் கொல் சூறுகினாற் பிசப்பங்கோ லாகாது அறு 

போல உயிரது குறுக்கமும் உயிெயாம். இவற்றைப் புணர்ச்சி 

வேற்றுமையும் பொருள் வேத்றுமையும்பற்றி வேமருர் எழுதி” 

தாக வேண்டினார். » 

இவற்றுட் குத்தியலுகாம் கேர்பசைபும் நிரைபசையுமாகச் 

சர்களைப் பலவாக்ளுமாறு செய்யுளியலுள் உணா, 

ஆய்தமென்ற ஐசைதான் அடுப்புக்கூ ட்டுப்போல மூன்று 

புள் ளிவடிவிற்றென்பது ௨ ஊர்த்தற்கு. ஆய்கமென்ற முப்பாழ் 

புள்ளியுமென்றார் அ.தனை இக்காலத்தார் நடுவு வாக்கயிட்டெழு 
  

    

முதன்மொழி வர்தவிடத்து வரகு ஏண்பதிலுள்ள eave கெழட்டு 

இகரம் விரிந்து கூனுகி நின்றதாகலின் அவ்ளிகமம் குற்றியலிகர 

மெனப்பழிமன்றி முற்றியலிகா மெனப்படாது. அதனால் இயல்பான 

இகரவீற்றுப் புணர்ச்சிக்கும் ரூற்றியலிகாப் புணர்ச்சிக்கும் உள்ள 

வேறுபா டறியப்படும், 

காது என்னுஞ் சொல்லை இதழ் குவித்துச் சொல்றுமிடத்து 

முற்றியலுகரமாம், அதற்குப் பொருள் கொல் எண்பது; அதா 

இதழ் குவியாமற் சொல்றுமிடத்துக் குத்றநியலுகரமாம், அதற்ருப் 

பொருள் காது என்னும் உறுப்பு, முருக்கு என்னுஞ் சொல் இதழ் 

குவித்துச் சொல்லுமிடத்து அழி எனவும் இதற்குவியாமற் சொல்லு 

மிடத்து. முருக்காகியமமமெனவும் பொருள்தரும், பிறவும் இவ் 

வாறே பொருள் வேற்றுமை உடையவாதல் அறிந்துகொள்க, ஸத் 

் நிறலுகரத்துக்கும் முற்றியலுகரத்துக்குமுள்ள பொருள் வேத் 

றுமை இவையே, அரசியாது என்புழி அரசி என்பதிலுள்ள இக 

ரத்தை முற்றியலிகரமாகக் கொள்ளின் அதனா get Baral om 

உயர்திணைப் பெயராகக் கொள்ளவேண்டும், அங்அனர் கொள்ளுவ் 

கால் அது யாது என்பதனோடு இயையானு, Berar mus என் 

பதே சொல்லும் பொருஞும் என்பதும் அதிலுள்ள Bers சூற்றிய 

லிகா மென்பதும் பெறப்படும், படவே அரசி என்பதிலுள்ள இக 

ரத்தை இயல்பாகக் கொள்ளுங்கால் இது பொருளாகுமெனவும் குத் 

றவியலிகாமாகக் கொள்ளுங்கால் இது பொருளாகுமெனவும் அவ் 

விரண்டற்குமுள்ள பொருள் வேற்றுமை யதியப்பட்டவானு காண்க, 

இன்னும் '* ௪ல்கக் தருநுத்தி யாம்பெற !” என்னும். திருக்கோ வை



௪௦ தொல்காப்பியம் [நூன் 

துப, இதற்கு வடி கூறினார், ஏனையொற்றுக்கள் போல உயி 

மோறாது ஓசை விகாரமாய் நிற்பதொன்றாகலின், எழுத்இயல் 

கீமா ஓசைகள் போலக் கொள்ளினுங் கொள்ளற்க என்தற்கு 
எழுத்தேயா மென்றார், இதனைப் புள்ளிவடிவிற்றெனவே ஏனை 
யெழுத்துக்க ளெல்லாம் வரிவடிவினவாதல் பெற்மும். 

முன்னின்ற சூத்திரத்தாற் சார்ந்துவரன் மரபின் மூன்ற 

லங்கடையே எழுத்தெனப்படுப முப்பஃதென்ப எனவே, சார்ந்து 

வான் மரபின் மூன்றுமே இறந்தன, ஏனைய முப்பதும் அவ் 

வாறுகிறக்திலவெனவும் பொருடந்து நிற்றலின் ௮தனை விலக்கிச் 
இறந்த முப்பது எழுத்தோடு இவையும் ஒப்ப வழங்குமென் 

தற்கு. எழுத்தோரன்ன என்றார். 

இப்பெயர்களே பெயர். இம்முறையே முறை. தொகை 

யும் மன்றே. இம்மான்று பெயரும் பண்புத்தொகை. 

“அவைதாம் ? *ஆப்தமென்ற ' என்பன சொயடி, (௨) 

பார்ள் செய்யுளடிகீருச் சிலேடைப் பொருள் கொள்ளும்பொழுது 
முத்து என்றும் முத்தி என்றும் பொருள்கொள்ளப்படும், கொள் 
ஞளுங்கால் முத்தி என்பதிலுள்ள இகரத்தைக் குற்றியலிகரமாகக் 
கொண்டு முத்து என்றும் முற்றியலிகரமாகக் கொண்டு த்தி என் 
ab பொருள்கொள்ளப்படுதலினாலே குற்றியலிகரம் முற்றியலிகாம். 

என்னும் இரண்டற்கும் உள்ள பொருள் வேற்றுமை தணன்கறியப் 

படுதல் காண்க, 

காது - நேர்புஅசை, வரகு - Henry gene. நடுவுவாங்கி பிட்டெழு 
தல் இப்படிப் புள்ளியிடாமல் ஃ இப்படி. உள்வளைத்திட்டெழுதல், 
நடுவு - உள். வாங்கல் - வகரத்தல், எழுத்தியல் தழாஅஜனகை - கட 
லொலி சங்கொலி போல்வன, முன்னின்ற சூத்திரமென்றது முத 
லாஞ் SARs Aco gs, 

இச்ளுத்திரத்துக்கு இவ்வாறு பொருள்கொள்ளாது பேராசிரியர் 

சூற்நியலுகாமும் குற்தியலிகரமும் ஆய்தமுமென்ற முப்பாழ் புள்ளி 
யெழுத்துக்கஞூம் என்று பொருள் கூறுவர், அதனை வாராததனால் 

வந்தது. முடித்தல் என்னும். உத்தி உரையுள் இச்சூத்திரத்தை எடுத் 
அுக்காட்டி இம்மூன்றும் புள்ளியெழுத்துக்க செண்று அவர் கூறுதலா 
ன.திந்துகொள்க, இவரைஜ் கழுவிச் சிவஞான முனிவரும் தொல் - சூத் 
திர விருத்தியுள் இவ்வாறுகூறுவர், குற்றியலுகரமும் குற்றியலிகாமும் 
அக்காலத்துப் புள்ளிபெற்று வழங்கியதென்பது ** குற்றிய லிகரமுவ் 
கூத்தியலுகமு, மற்றவை தாமே புள்ளி பெறுமே '* என்னும் என்க 
யாப்புச் சூத்திரத்தானு மதியப்படும், [யாப் - விருத்தி - 97-ம்பக்கம்,]



மரபு] எழுத்ததிகார ம் FB 

௯. அவற்றுள், “3 இஉ 

௭ ஒ என்னும் மப்பா லைந்து 

மோரள பிசைக்குங் குற்றெழுத் தென்ப, 

இத pig Bsa fs Bo சிலவற்றிற்கு அளவுக் சூறியும் 

உணர்த்து சனுதலிற்று, 

இதன் போரள் : அவற்றுள்--முற்கூறிய முப்பதெழுத் 

இனுள், ௮-இ-௨-௭-ஐ என்னும் அப்பாலைந்தும்--௮௧௪ இகர 
PET TET QT என்று கூறப்படும் ௮ப்பகுஇிகளைந்தும், ஓரளபு 

இசைக்குங் குற்தெழுத்தென்ப--ஒஓசோவொன்ன௮ ஐ௲ாபாக 

ஒலிக்குங் குற்றெழுத்து என்னு குறியினயுடைய என்று 

கூறுவர் புலவர்; என்றவாறு. 

இக்காரணப்் பெயர் மேல் : ஆளுமாறு ஆண்டு உணர்க; 

தமக்கு இனமாயவற்றின்்௧கணல்லது Spm கெடுமை 

கொள்ளப்படாமையின், அளவிழ்பட்டு அமைந்தனவாக் குற் 

தெழுத்துற் குறு மெய் அரைமாத்திரை பெற்ததேனுக் 

குற்றெழுத்து எனப் பெயர் பெருதாயிற்று, ஒரு மாத்திரை 

பெற்ற மெய் தமக்கு இனமாக இன்மையின். Genes 

தென்ப பண்புத்தொகை, 

இனி இசைப்பதும் இசையும் வேறாக உண்க, ௮ 

பொருட்டன்மை, 

: அவ்ள் ? *௮-இ-௨” என்பன சொற்சிாடி, (௩) 

8. இசைப்பது - எழுத்து. இசை -ஒலி, அது பொருட்டன்னம 

யென்றது . அந்ததசைபொருளின் குணமென்றபடி, இங்கே பொருள் 

எழுத்து, அதன் குணம் ஒவி என்பதாம். எனவே எழுத்து வேறு 

Goer Cag என்று உணரற்க என்றபகி, ஏன் அவ்வாறு 

கடநினாபெனின் ஓாளபிசைக்குங் குற்றெழுத்தென இசையை வேருக 

வும் எழுத்தை வேருகவும் ஆசிரியர் கூறியதனால் என்க, . 

இரண்டுமாத்திரை பெற்ற எழுத்தைகோக்கி ஒருமாத்திரை பெற்ற 

எழுத்துக் குற்றெழுத் தெனப்பட்டாற்போல ஒரு மாத்தியை பெற்ற 

ஞூறிஜெழுத்தை கோக்கி அரைமாத்திரயை பெற்ற மெய்யெழுத்தும் GP 

Gaps தெனப்படலாமேயெனின் ? தமக் கினமாயவற்றின் கண் 

ணன்றே ஞூறுமை கெழிமை கொள்வது; அல்குற்றெழுத்துச் தமன் 

சன்மல்லாமையின் அங்ஙனம் கடறப்படாதாயிற்று, அன்றியும் ஒரு 

மாத்திரை பெற்ற மெய்கள் தமக்கினமாக இருப்பினும் : அமை 

மாத்திரை பெற்ற மெய்களாகிய தாம் சூற்றெழுத் தெனப்படலாம், 

அதுவு மின்மையின் குற்றெழுத்தெனப்படாவாயின என்றபடி, 

6



#2, டு தால்காப்பி யம் [நூன் 

௪. ஆஈஊ, ஏஜ 
SQ Rar என்னு மப்பா லேழு 

மீரள பிசைக்கு கெட்டெழுத் தென்ப. : 

இதுவும் ௮து. 

இதன் போருள்: ஆ-ஈ-ஊ-ஏ-ஐ-ஓ-ஓள என்னும் அப் 
பால் ஏழம்--ஆ-ஈ-ஊ-ஏ-ஐ-ஓ-ஓள என்று சொல்லப்படும் அக் 
கூற்தேழும், காளபு இசைக்கும் நெட்டெழுத்து என்ப-- 

ஓரோவொன்று இரண்டு மாசுகிரையாக ஐலிக்கும் கெட் 

டெழுத்து என்னுங் குறியினையடைய என்று கூறுவர் ஆரி 
யா; என்றவாறு, 

எனவே, அளவுல் காரணக்குறியும் இங்கனம் உணர்த்தி 

மேல் ஆளுப. ஐகார ஒளகாரங்கள் குறிய எழுத்தின் நெடிய 
வாதற்குக் குற்றெழுத்தர்கிய இனக் தமக்கன்றேனும் மாத் 

இரை யொப்புமையான் கெட்டெழுத தென்றார். 

*ஆஈஊ' *ஏஜ' என்பனவற்றைச் சொழ்சீரடியாக்குக, (௪) 

௫. மூவள பிசைத்த லோரெமழுத் தின்றே, 

இஃது ஐயம் அகுற்றியது; ஒரெழுத்து மூவளபாயும் 
இசைக்குங் கொல்லோடு வன்று ஓஐயப்படுதலின். 

இதன் போரள் : தசெழுத்து மூவசாபு இசைத்தலின்று-- 
ஐமெழுத்தே நின்று மூன்று மாத்திசையாக இசைச்தலின்று ; : 
என் தவாறு, 

எனவே, பல எழுத்துக் கூடிய இடத்து மூன்று மாத் 

ரையும் நான்கு மாத்திரையும் இசைக்கு மென்றவாறு, ப் கு ty ற 2 

எனவே, பெரும்பான்மை கன்னு மாத்திரையே பெறு 

மென்றார் புலவர். பல எழுத்தெனவே, நான்கு மாத்திரை 
யும் பெறுதல் பெயரும். 

&.  காரணக்குறி - காரணப்பெயர் என்றது குற்றெழுத்து நெட் 
டெழுத்து என்னும் பெயரை, கூதிய இசையையுடையதாகிய எழுத்து 

நெடிய இசையையுடையதாகிய எழுத்து என்பது கருத்து, குற் 

'நெழுத்து, கெட்டெழுத்து என்பன பண்புத்தொகை, மேலாளுப 
என்றது நெட்டெழுத்தென மேலும் எடுத்தாளுதலை,
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௬. நீட்டம் வேண்டி. னவ்வள புடைய 
கட்டி மயெழூ௨த லென்மனார் புலவர். 

இ மாத்திசை நீளுமாறு கூறுன்.௦௮. 

_ இதன் போநள் : நீட்டம் வேண்டின்--வழக்டெத் அஞ் 

செய்யுளிடத்தும் ஓசையும் பொருளும் பெறுதல் காரணமாக 
இரண்டு மாத்திரை பெற்ற எழுத்து ௮ம்மாத்இரையின் மிக்கு 

ஒலித்தலை விரும்புவராயின், ௮வ்வளபு உடைய கூட்டி எழூ௨ 
தல் என்மனார் புலவ்--தாங் கருதிய மாத்திரையைக் தரு 
ததிரு உரிய எழுத்துக்களைக் கூட்டி அம்மாத்திரைகளை ௮ழுப் 
புகவென்று கூறுவர் ஆசிரியர் ; என்றவாறு, 

கூட்டியெழுப்புமானு s குன். றிசைமொழி ் (எழு - சாக) 

“ஐ வென்னும் ” (எழு-௪௨) என்பனவற்றான் எழுவகைக் 

தெனக் கூறுப, 

உதாரணம் : ஆஅ, ஈஇ, ஊஉ, ஏ, ஐ, PR, Hore. 

எனவரும். இவை மூன்று uorgsheor Cuppa. Beaerw, 

 கெட்டெழுத் 'தேழே யோமெழுக் கதொருமொழி ' (எழு-௪௩) 

என்ற அர்கெட்டெழுத்துக்களே அளபெடுத்தலிற் சொல்லா 

தல் எய்தின. இனி * அளபெடை யசைகிலை யாகலு முறித்த” 

(செய்யுளியல்-௪௭) என்னுஞ் செய்யுளியற் சூத்இரத்தான் எழுச் 

தாந்தன்மையும் எய்.இற்று. - 

6. By TOY ஆ என்னும் ஓயெழுத் தொருமொழியாகிய 

கெட்டெழுத்தே அளபெடுத்தலின் அவ்வளபெடை யெழுத்தும் அர் — 

நெட்டெழுத்தோடு சேர்ந்து மொழியாமென்பார் ஓரெழுத் தொருமொழி 

- யாகிய நெட்டெழுத்தே அளபெடுத்தலிற் சொல்லாக லெய்திற் ஜென் 

ரர். எனவே அளபெடை எழுத்துக்குப் பொருளில்லையாயினும் 

அதற்கு முன்னுள்ள நெட்டெழுத்துக்குப் பொருளுண்மையின் BT 

பொருளே தனக்கும் பொருளாய்ச் சொல்லார் தன்மை எப்தி கிற்கு 

மென்றபடி, சொல்லார் தன்மையெய்தி நிற்றலாவது ; தானு மம் 

மொழிக் குறுப்பெழுத்துப்போல கின்று அசையாகி அலகுபெறுதல், 

எழுத்தாநீ தன்மையெய்தலாவது - அங்கனஞ் சொற்குறுப்புப்போல 

கின்ற அளபெடை பெழுத்துத், தமக்குமுன்னுள்ள கெட்டெழுத்தே அல 

குபெறத் தாம் அலகுபெழுது (அஃதாவது ஆ௮ என்புதி அளபெடை 

யெழுத்தாகிய அகரம் தனக்கு முன்னுள்ள நெட்டெழுத்தோடு சேர்ந்து 

அலருபெற்து கேர்கேர் என நில்லாமல் அக்கெட்டெழுத்தே தனித்து 

அலகுபெற்து கேர் என நிற்பத் தான் அலகுபெருது) அளபெடை
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இதுதான் இயற்கை யளபெடையுஞ் செய்யுட்குப் புலவர் 
செய்துகொண்ட செயற்கை யளபெடையுமாய்ச் சொற்றன்மை 
எய்.இரின்௮ அலகு பெறுமாறுங் குத்றியலிகாக் குற்றியலுகரங் 
கள்போல எழுத்தாந்தன்மை எய்இ அலகுபெருது நிற்குமா 
அம் அ௮ச்சூத்இரத்தான் உணர்க, எனவே, எழுத்தாக தன்மை 
யம் உடைமையின் ௮ளபெடையோடு கூடி எழுத்து நாற்பது 
என்றலும் பொருக்க, ஒற்தளபெடை செய்யுட்கே வருத 
லின் ஈண்டுக் கூறாசராயிஞர். ் 

அவ்வளபுடைய எனப் பன்மையாகக் கூறியவகனான் இவ 
ரும் கான்கு மாத்திரையுங் கொண்டார். என்னை? இவ்வாஇரி 
யரை “முந்து நூல் கண்டு' என்ராசாகலின். மாபு.சாணத்து,. 

 செய்யுட்ச ளோசை இதையுங்கா AP rene; 
மையப்பா டின்றி யணையுமா மைதீரொஜ் 
வின்றியுஞ் செய்யுட் கெடினொற்றை யுண்டாக்கு 

குன்றுமே லொற்றளபுங் Carer.’ 

என்ற சூத இரத்தான் அவர்கொண்ட நான்கு மாத்திரையும் 
இவ்வாசிரியர்க்கு கேர்தல்வேண்டுதலின், அது ₹ செரு௮௮ய் 
வாழிய கெஞ்சு ” (குறள்-௧௨௦௦) * தா௨உத் திம்புகைத் தொல் 
விசும்பு” *பேஎஎர்த்.துக்கொல் £? *இலாஅ௮ர்க்கல்லை gor’ 
*விரா௮௮ய்ச் செய்யாமை நன்று ? * மரிஇஇப்பின்னைப் "பிரிவு ? 
எனச் சான்றோர் செய்யுட்கெல்லாம் கான்கு மாத்திசை பெற்று 

யெழுத்தென்று கொள்ளப்பட்டு நிற்றல், எனவே அது அளபெடை 
எழுத்தென்று நீக்சப்படுவதன்றி அசைக்குரிய எழுத்தாக வைத்து 
எண்ணப்படாது என்பது கருத்து, அளபெடை யசைகிலையாகலா 
வது - அளபெடையெழுத்து, தானுமோரசையாகிக். சர்நிலை படை 
யாது, தமக்கு முன்னுள்ள நெட்டெழுத்தோடு சேர்ந்து வாசையாகவே 
கொள்ளப்பட்டு நிற்றல், 

இயற்கையளபெடை GS, தோழீஇ என்பனபோல்வன, 
இவை வழக்கிற்குஞ் செய்யுட்கும் பொதுவாகலின் இயற்கையெனப் 
பட்டன, தோழீஇ என்பதைத் தொழீஇ என்றுகொள்வாரு முளர், 
[கலி - ௧௦௧-ம் செய்யுட் குறிப்புப் பார்க்க,] 

செயற்கையளபெடை புலவன் செய்யுளோசைகிறைத்தற் 
பொருட்டுத்தானே செய்துகொண்ட அளபெடை. அது ஓஒதல்வேண் 
டும் என்பதுபோல்வன., சொறந்தன்மை யெய்திகிற்றலும் எழுத்தாந் 
தன்மை யெய்திரிற்றலும் முன் விளக்கப்பட்டன, அலருபெறுதல்
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நின்றன. அன்றி மூன்று மாக்கிரை பெற்றனவேல் ஆரியத் 
களை தட்டுச் செப்பலோசை கெடுமாயிற்று, இங்கனம் Har 

பெடாதுகின்று ஆ௫ிரியத் களைதகட்டு நிற்பன கலிக்கு உறுப்பா 

இய கொச்சகவெண்பாக்கள் ழ இவை அ௮ன்னவன்றென உணர்க, 

கோட்டுதாறும் மஞ்சளுங் கூடியவழிப்பிறக்த செவ்வண் 
ணம்போல மெடிலுவக் குறிலுங் கூடிய கூட்டத்துப் பிறந்த பின் 

னர்ப் பிளவுபடா வோசையை அளபெடைபென்று ஆசிரியர் 

வேண்டினார். இவை கூட்டிச் சொல்லிய srg svg புலப் 

படா, எள்ளாட்டிய வழியல்லது எண்ணெய் புலப்படாவா.று 

போல என்று உணர்க, இனி ௮அளபெடையல்லாக ஓசைகளெல் 

லாம் இசையோசையாதலின் அவற்றை *அளபிறந்துமிர்தீத 

அம் ? (எழு-௩௩) என்னுஞ் சூத்இரத்தாற் கூறுப, (௯௬) 

எ. கண்ணிமை கொடியென வவ்வே மாதீதிரை 

நுண்ணிதி னுணர்க்தோர் சண்ட வாறே. 

இது மாத்திரைக்கு அளவு கூறுகின்றது. 

இதன் போரள் : கண்ணிமை கொடி என அவ்வே மாத் 

இரை--கண்ணிமையெனவும் கொடியெனவும் ௮வ்விசண்டே 

அசைக்குரிய எழுத்தாக எண்ணப்பெறுதல், இயற்கையளபெடை 

செயற்கையளபெடைகளின் இயல்பை செய்யுளியல் ௧௭-ம் சூத்தி 

ரம் கோக்கி உணர்க, 

அகவலோசை - ஆசிரியப்பாவுக்குரிய ஓசை, அளபெடைக்கு 

நான்கு மாத்திரையுவ் கொள்ளாக்கால் ஆன்றோரியற்றிய வெண் 

பாக்களில் நான்கு மாத்திரை பெறுவன ஆசிரியத் தளைதட்டுள் செப்ப 

லோசை கெடும், ஆதலால் நான்கு மாத்திரையுங் கொள்ளவேண்டு 

மென்பதாம். கலிக்குறுப்பாகியகொச்சகவெண்பாச்கள் 
ஆசிரியத்தனை 

தட்டும்கிற்கலாம். 1 செரு௮அப், வாழிய நெஞ்சு '' முதலியன அவ் 

வாறு நிற்றல் கூடா என்க, 

இசை ஓசை என்றது 

என்பது எண்டு நச்சி 

துயிர்த்தலும் '* என் 

கோட்டுநூறு - சங்குதூறு - சுண்ணாம்பு. 

பாட்டின் இசையை நிறைக்கும் ஓசையை 

ஞர்க்கினியர் கருத்து, எனெனில் ** அளபிறற் 

னுஞ் சூத்திரத்தாற் கூறுப என்று கூறலின், 

7. என என்னும் இடைச்செ 

தலின் அது கண்ணிமையோடுங் 
ரல் எண்ணுப் பொருட்கண் வரு 

கூட்டப்பட்டு கண்ணிமையென
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எழுத்தின் மாத்திரைக்கு அளவு, நுண்ணிதின் உணர்ந்தோர் 
கண்டவாறே---நுண்ணிதாக _நாலிலக்கணத்தை உணர்ந்த அரி 
யர் சண்டகெறி என்றவாறு, 

் என” எண்ணிற் பிரிந்து இரண்டிடத்தும் கூடிற்று, கண் 
ணிமை நொடி. என்னும் பலபொருளொருசொரற்கள் ஈண்டுத் 

, தொழின்மேலும் ஓசைமேலும் முறையே கின்றன. ஆரியர் 
எல்லாரும் எழுத்திற்கு. இவையே அளவாகக் கூறலின் இவ 
ரும் கூறினார். இயற்கை மகன் தன் கூறிப்பினன் ரி இரண்டி. 
மையும் ஒருகாற்கூடி. நிஸ்னெ காலக்கழிவும் ௮ எனப் பிறந்த 
ஒசையது தோற்றக் கேட்டுக் காலக்கழிவும் ஓக்கும். இக் கண் 
ஊிமையினது பாகம் மெய்க்குஞ் சார்பிற்றோற்றத்திற்கும் 
இதன் பாகம் மகரக் குறுக்கத்திற்குங் கொள்க, இக்சண்ணிமை 
இரட்டிச்து வருதல் நெடிற்கும் ௮௮ ன்றும் கான்குமாய் 
வருதல் அளபெடைச்குங் கொள்க, அதுபோலவே கொடித் 
தற்றொழிலிம் பிறக்க ஐசையது தோயாு்றக்கேட்டுக் காலச்கழி 
வும் ௮ எனப் பிறந்த ஓசையது தோற்றக்கேட்டுக் காலக்கழி 
வும் ஓக்கும், ஏனையவற்றிற்குங் கூறியவாநே சொள்க, 

இனி அ௮வ்வளவைதான் நிறுத்தளத்தல் பெய்களத்தல் 
சார்த்தியளத்தல் நீட்டியளத்தல் தெறித்தளத்தல் தேங்கமுகக் 
Su SSO எண்ணியளத்தல் என எழுவகைத்அ. அவற்றுள் 
இ சார்தஇயள த்தலாம். 

கொடியென -கிற்குமென்பார் என எண்ணிற் பிரிந்து இரண்டிடத் 
அங் கூடிற்றென்றார். கண்ணிமை தொழின்மேலும் கொடி ஓசை 
மேலும் நின்றன என்க, இயற்கை மகன் என்றது இமைத்தற் 
Ag Pad விகாரமில்லாத மகன் என்றபடி குறிப்பு - நினைவு, பாகம் - 
சரிபங்கு, 

சார்த்தியளத்தல் - ஒன்தனளவோடு மற்றொென்றனளவை ஓப் 
பிட்டு கோக்கியளத்தல், நிறுத்தளத்தல் - துலா முதலிய நிறையள 
வைகளால் சகிறுத்தளத்தல், பெய்தளத்தல் - ஒன்றனுட்பெய்களத்தல், 
என்றது கலமுதலியவற்றிற் பெய்தளத்தலை, தெறித்தளத்தல் - ஒன் றனைப்புடைத்து ஒலியையுண்டாக்கி அதனைச் செவியாற்கேட்டு நிதா” 
னித்து அளர்துகோடல், அது மத்தளம் வீணை முதலியவற்றைப் 
புடைத்து அவற்றொலியைச் செவிகருவியாக அளந்து கோடலால் அறி 
யப்படுதல், தேங்கமுகந்தளத்தல் - காழி முதலியவற்று னளத்தல்,
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கண்ணிமைக்கும் நொடிக்கும் அளவு ஆசாயின் வரம் 
Ger ஐடுமென்று கருக ₹ ரூண்ணிதி ணைர்க்தோர். கண்ட 
வாறு” என்னு முடிந்தது காட்டலென்னும் உத்தி கூறினார். 
Dra ஆணை கூறுதலுமாம். எனவே, எழுத்திற்கே அளவு 
கூறி மாத் இரைக்கு அளவு கூறிற்றிலர். கொடியிற் கண் 
ணிமை இறப்புடைத்து, உள்ளத்தான் கிளைத்து நிகமாமை 
யின், (எ) 

A ஒளகார விறுவாய்ப், 
பன்னீ ரெழுத்து முயிரென மொழிப. 

இன குறிலையும் கெடிலையுற் தொகுத்து வேறோர் குறியீடு 
கூறுகின்றது. 

் இதன் போருள்: ஒளகார இறுவாய்ப் பன்னீரெழுக் 
அம்--அ௮௯ரம் முதலாக ஓஒளகாசம் ஈராகள் கெடச்ச பன்னிசண் ‘ 

டெழுத்தும், உயிரெனமொழிப--உயிசென்னுவ் குறியினை 

புடைய என்னு கூறுவர் புலவர் என்றவாறு. 

இதுவும் ge Rug காரணமும் கோக்பெதோர் குறி. 

மெய் பதினெட்டினையும் இயக்கச் தான் அருவாய் வடி.வின்.றி 
நி5மலின் உயிராயிற்று. இவை மெய்க்கு உயிராய் நின்று 

மெய்களை இயக்குமேல் உயிசென வேறோர் எழுத்இன்மும் 

(றவெளின், மெய்யி னிற்கும் உயிருர் சனியே நிற்கும் உயி 

ரூம் வேறென உணர்க, என்னை? * அகர முதல ' (குறள்-௧) 

cram sere அணியுயிருமாய்க் sErQar pn முதலியவற் 

Doe edger: Cas நிற்றலின். அவ்வகசந் தனியே 

நிற்மலானும் பல மெய்க்சண் கின்று அவ்வம் மெய்கட்கு 

இசைந்த ஐசைகளைப் பயந்த நிற்றலானும் வே௮பட்ட தாக 

லின் ஒன்தேயாயும் பலவேயாயும் நிற்பதோர். தன்மையை 

யுடைத்தென்ன கோடும்; இறைவன் ஒன்றேயாய் கநிற்குச் 

8.  *அகரமுதல்!' எனா மூற்கூறிப் போக்தமையின் எண் 

றது - முதற் சூத்திரத்தில்  அகரமுதல் ' எனக் கூறினமையை, 

எனவே ஆண்டும் கூறிய அதனை ஈண்டுக் கூறிய * ஒளகார விறு 

வாய் * என்பதனோடு சேர்த்து * அகரமூதல் ஓளகாரவிறுவாய்ப 

பன்னீரெழுத்து முமியென மொழிப * எனக் கூறுக என்றபடி,
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தன்மையும் பல்லுயிர்க்கும் தானேயாய் Hanser ௮ளவாய் 
igs தன்மையும்போல. ௮து ௮ என்ற வழியும் ஊர 
-என விளியேற்றவழியும் * அகரமுதல ? என்றவழியும் மூவினக் 
களில் ஏறினவழியும் ஓசை வேறுபட்டவாற்றான் உணர்க, 

இங்கனம் இசைத்துழியும் மாத்திரை ஒன்றேயாம். இஃது 
ஏனையுயிர்கட்கும் ஓக்கும். 

ஓளகாரவிறுவாய் என்பத பண்புத்கொகை, உம்மை மாற் 

அம்மை, *அகாழாதல் ' என முற்கூறிப் போக்கமையின் ஈண்டு 

ஈறே கூறினார். (௮) 

௯. ஸனகாரவிறுவாய்ப், 

பதினெண் ணெழுத்து மெய்யென மொழிப. 

இஃது உயிரல்லனவற்றைத் தொகுத்து ஓர் குறியீடு கூறு 
இன்றது. 

டஓதன் போநள் : னகாரவிறுவாய்ப் பதினெண் எழுத்தும் 
--ககாரம் முதல் னகரசம் ஈராய்க் கடக்ச பதினெட்டு எழுத் 

அம், மெய்யென மொழிப--மெய்யென்னுங் குறியினையுடைய 
என்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு, 

இதுவும் ஆட்சியுக் காரணமும் கோக்யெ குறி, என்னை P 

பன்னீருயிர்க்கும் தான் இடங்கொடுத்.அ sa Hopar இயங்குர் 

தன்மை பெற்ற உடம்பாய் நிற்றலின். 

னகாரவிறுவாய் என்பது பண்புத்தொகை உம்மை மற் 

அம்மை, .முன்னர் னகாரவிறுவாயென்புழி முப்பதெழுத்திற்கும் 

ஈருமென்றார், ஈண்டுப் பதினெட்டெழுத்திற்கும் ஈறுமென்றா 
- ராதலிற் கூறியது கூறிற்றன்று. (a) 
    

9. இதன்கண் ** savansed orarA manus’ எனக் கூறப்பட 

வில்லையேயெனின் ? அது முதந்சூத்திரத்து முப்பது என்றதனாலும் 
இதன்கண் ' பதினெண் ” எழுத்தும் என்றதனாலும் பின்வரும் ** வல் 

லெழுத் தென்ப கசடதப ற'' என்னுஞ் சூத்திரம் முூதலியவற்று 
னும் உப்த்துணர்ந்துகொள்ளப்படும்,  இச்சூத்திரமும் முதற்சூத்திர 

மும் கெடுங்கணக்கை அறுவதித்துக் கூடறினவாகும்,.
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௧௦, மெய்யோ டியையினு முயிரிய பிரியா. 

இஃது உயிர்மெய்க்கு அளவு கூறுகின்றது, 

இதன் போநள் : உயிர் மெய்யோடு இயையினும்-- பன்னீ 

ருயிரும் பதினெட்டு மெய்யோடு கூடி நின்றனவ்ரயினும், இயல் 

இரியா-தம் அளவுங் சூறியும் எண்ணுர் இரிர்துநில்லா என்றவாறு, 

Qs ‘ புள்ளியில்லா * (எழு-௧௭) என்பதனை நோக்கி நிற்ற 

லின் எதிரது போஜ்றலாம். உயிரும் மெய்யும் அ.திகாரப்படு 

தலின் ஈண்டுவைத்தார். ௮ வன்புழி dern sera சுஜியும் 
Rare ner ald sro apie ௬ ஏன நின்ற இடத்தும் ஓக்கும்; 
ஆ என்புழி நின்ற அளவும் குறியும் ஒன்றென்னும் எண்ணுப் 

கா என நின்ற இடத்தும் ஓக்கும் என்பது இதன் கருத்து. 

பிறவும் அன்ன. ஆயின் ஒன்றரை மாத்திரையும் இரண்டரை 

மாத்திரையும் உடையன ஒரு மாத்திரையும் இரண்டு மாத இமை 

யும் ஆயவாவு என்னையெனின், நீர் தனித்து அளந்துழியும் 

நாழியாய் அசைநாழியுப்பிற் SEI Buys கூடி ஒன்றசைகாழி 

யாய் மிகாதவாறுபோல்வதோர் பொருட்பெற்றியென்று கொள்வ 

தல்ல காரணல் கூறலாகாமை உணர்க. ஆரியன் ஆணை 

என்பாரும் உளர். 

 விளங்காய் இரட்டின ரில்லைக் களங்களியைக் 

காசெனச் செய்தாரு மில்.” (காலடியார்-௧௦௩) 

என்பதே காட்டினார் உரையாூரியரும். (௧௦) 

ge. மெய்யினளவே யரையென மொழிப. 

இது தனிமெய்க்கு அளவு கூறுகின்றது. 

இதன் போநள் : மெய்யின் அளவே ௮ரையென மொழிப 

__மெய்யினது மாத் இிரையினை 5S rir Qeun oor HOTT FFD 4 

யுடையவென்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு. 

10. விளங்காய்க்குத் திரட்சியும், களக்கனிக்குக் சுருகிறமும் 

இயற்கையாதல்போல உ॥9/மெய்க் சூறில்கள் ஒருமாத்தியை பெறுத 

ம், உயிர்மெய்நெடில்கள் இரண்டுமாத்திசை பெறுதலும் இயற்கை 

யென்று கொள்வதல்லது அவற்திற்றாக் காரணங்கடறலாகாதென்றபடி, 

11. மெய்கள் எனக் கடறவேண்டியதை மெய்யென ஒருமை 

யாகக் கூறினமையின் அதற்கியைய அமையென  ஒருமையாற்ி 

7
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அவவரைமாத்திரையும் தனித்துக் கூறிக் காட்டலாகாது, 
நாச் சிறிது புடைபெயரும் தன்மையாய் நிற்றலின், இனி ௮த 
ணச் சில மொழிமேற் பெய்து காக்கை கோங்கு சவ்வை 
யெனச் காட்டுப, மெய்யென்பது ௮ஃறிணை யியற் பெயசாதலின் 
மெய்யென்னும் ஓற்றுமைபற்றி அசையென்ரர். (௬௧) 

௧௨. அவ்விய னிலைய மேனை மன்றே. . ௮ யு மூ றி 

இது சார்பிற் றோற்ததீது மூன்றற்கும் அளவு கூறுஇன் 
DS. 

இதன் போருள் : ஏனை மூன்று சரர்பிம் ஜோற்றத்து 
மூன்லும், அவ்வியல் நிலையும் -- முற்கூறிய அரை மாத்இரை 

யாகிய இயல்பின்கண்ணே நிற்கும் என்றவாறு, 

கேண்மியா நாகு எஃகு என வரும், (௧௨) 

௧௩, அரையளவு குறுகன் மகர முடைத்தே 

யிசையிட னருகுக் தெரியும் காலை, 

இது -மெய்களுள் ஒன்தற்கு எய்தியது வில்க்குகல் நூத 
விற்று, 

இதன் போருள் ன இசை இடன் மகரம் அரையளவு 
கு௮கலுடைத்து -- வேரோர் எழுத்தினது ஓசையின்கண் மகர 
வொற்௮ுத் கன் அரைமாத்இரையிற் குறுகிக் கால்மாத்இரை 
பெனுதலையுடைத். ஐ, தெரியுங்காலை அருகும் — ஆராயுங்காலத் 
அத் தான் சிறுபான்மையாப் வரும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : போன்ம் வரும்வண்ணச்கன் என ஒரு 
மொழிக்கண்ணும் இருமொழிக்கண்ணுங் கொள்க, இது பிறன் 
கோட் கூற லென்னும் உத்இ, (௧௩) 

கடநினாபென்பார் மெய்யென்னும் ஒற்றுமைபந்றி அரையென்ரூர் 
என்றார், 

18. சார்பெழுத்து நூன்றென்பவர்க் சது கூறல்வேண்டாவாக 
லின் பிறன்காட் கடறல் என்னும் உத்தி என்ருர், .



மரபு] எழுத்ததிகாரம் ௫௧ 

௧௪.  உட்பெறு புள்ளி யுருவர கும்மே, 

இது பகரத்தோடு மகாத்திடை வரிவடிவு வேற்றுமை 

செய்கின்றது. 

மகரம் அதஇகாரப்பட்டு நிற்றலின் ஈண்டுக் கூறினார், 

இதன் பொருள் : உட்பெ௮புள்ளி-- புறப் பெறும் 

புள்ளியோடு உள்ளாம்பெறும் புள்ளி, உருவாகும் -- மகரக் 

இற்கு வடிவாம் என்றவா௮, ் 

எனவே புறத்துப் பெறும் புள்ளியாவஅ மேற்ரூத்திரக் 

கான் மெய்கட்குக் கூறும் புள்ளி. ஈண்டு உருவென்றது 

காட்சிப்போருளை உணர்த் இநின்றது, 

உதாரணம்: கப்பி கப்பி (கம்மி) எனவரும், இலது 

oar gi Cum pov. (௪௪) 

௧௫. மெய்யி னியற்கை புள்ளியொடு கிலையல், 

இ தனிமெய்க்கும் உயிர்மெய்க்கும் ஒப்புமைமேல் வேற் 

அமைசெய்தல் கூறுஇன்றது. என்னை? உயிர்மெய்யான Gar 

ககரங்கட்கும் தனிமெய்யான ககர ஙகசங்கட்கும் வடிவு ஐன் 

pa எழுஇனவற்றை ஓற்றாக்குதற்குப் பின்பு புள்ளி பெறுக 

வென்றலின். 

இதன் போரள் ₹ 

யல்--ப தினெட்டு மெய்களின் 

் நிற்றலாம் என்றவாறு. 

எனவே உயிர்மெய்கட்குப் புள்ளி 

இவற்றைப் புள்ளிபிட்டுக் காட்ட 

னின்றதோர் மெய்வடிவே பெற்று 

ளியிட்டுக் தனிமெப் யாக்கினா 

மெய்யின் இயற்கை Lat of Nusa நிலை 

கன்மையாவறு பு ஜ்ஹிிபற்லு 

பின்ராயிற்று, கீ-வ். , ற்-ன் 

எனவரும். 
(வே புள்ளி பெறு 

வதற்கு முன்னர் அகரம் உட 

நின்றனவற்றைப் பின்னர் அப்புள் 

14, இதனை மகரக்குறுச்கம் புள்ளிபெறு, தலை விதிக்கவந்த சூத் 

திரமென்பாருமூளர். 

75, அகரம் நீக்கியே 2 

Te fl நீச்சிப்போச என்றபடி, என் 

பாகஎன்றது, அகரம் மீளவும் வந்து 

வே வாராதொழிய என்பதாம்,
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சென்பதூஉம் பெறுதும். இதனானே ககரம் ககரம் முதலியன 
புள்ளிபெறுவதற்கு முன்னர் இயல்பாக அகரம் பெற்றே நிற்கு 
மென்பதூஉம் புள்ளி பெறுங்காலத்து அவ்வகரம் நீங்குமென் 
பதூஉம் பின்னர் அப் புள்ளி நீங்கி உயிேறுமிடத அத் தன் 

கண் அகரம் நீங்கியே போக வருகின்றதோர் உயிர் யாதாயி 
னும் ஒன்று ஏறி நிற்குமென்பதாஉம் பெற்றாம்.  ₹மெய்யி 
ணியக்க மகரமொடு செவெணும் * (எழு-௪௬) என்னுஞ் சூத்திரத் 
தானும் இதுவே இதற்குக் கருத்தாகல் உணர்க, (௧௫) 

Ar. எகர ஒகரத் தியற்கையு மற்றே. 

இதுவும் அது. 

இதன் போநள் : எகர ஓகரத்து இயற்கையும் அற்றே... 
எகர ஓகரங்கலினஅ நிலையும் மெய்போலப் புள்ளிபெறும் இயல் 
பிற்று என்றவாறு, 

எனவே ஏகார ஓசாரங்கட்குப் புள்ளி பின்றாயிற்று, 

௪7-ஓ-என வரும், 

இது உயிர்மெய்க்கும் ஓக்கும், 

மகரம் ஆராய்ச்சிப்பட்டது கண்டு மக.ரத்இற்கு வடிவு வேம் 
அமை செய்து, அதிகாரத்தான் மெய்யின் தன்மை கூறி, அதன் 

பின் மாட்டேற்றலின் எகர ஓகரத்தையுங் கூறிஞர், (aa) 

௧௭. புள்ளி யில்லா வெல்லா மெப்யு 
மூருவுரு வா௫ யகரமோ யுயிர்த்தலு 
மேனை யுயிரோ டுருவுதிரிர் துயிர்த்தலு 
மாயி ரியல வுயிர்க்க லாறே, 

இது மெய்யும் உயிருங் கூடிப் புணருமாறும் ஆண்டு. 
அவை திரியாதும் திரிந்தும் நிற்குமாறுங் கூறுனெற ஆ, 

இதன் போருள் : புள்ளி இல்லா எல்லா மெய்யும் — உயி 
ரைப் Cums oes புள்ளியைப் போக்னெ எல்லர மெய்களும், 
உரு உருவாகி அ௮கரமோடு உயிர்த்தலும் -- புள்ளி பெறுகின் ற் 
காலத்து இயல்பாய ௮௧ நீம்யெ .வடிவே: BLES வடிவாக
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நின்று பின்னர் ஏறிய அகரத்தோடுகூடி ஒலித்தலும், ஏனை உயி 
சோடு உருவு இரிந்து உயிர்ச்கலும்--ஐழிந்த ப இனோருபிருங் 
கூடி அவ்வடிவு இரிர்து ஒலித்தலும், ஆயிரியல உயிர்தீதலாறே 

என அவ்விரண்டு இயல்பினையுடைய அவை ஒலிக்கும் 

முறைமை Gres Malt Mi. 

புள்ஸிபில்லா மெய்யெனவே முன்பெற்று நின்று புள் 

ளியை உபிரே்றுதற்குப் போக்கனமை பெறுதும். உருவு 
வாகி யெனவே புள்ளி பெறுதற்காக இயல்பாகிய saan Bea 

இய வடிவே பின்னர் msjarbd Cum s0G வடிவர்மென்பனு 

- கூறினார். 

கஃ-ங-ப என வரும். 

உருவு இரிந்து உயிர்த்தலாவது மேலுங் €ழும் விலங்கு 

பெற்றும் கோடுபெற்றும் புள்ளிபெறீறும் புள்ளியுங் கோடும் 

உடன்பெற்றும் உயிர்த்தலாம். இ € மூகலியன மேல்விலங்கு 

பெற்றன. கு.க. முதலியன உிழ்விலங்கு பெற்றன. செ.கசே முத 

லியன கோடு பெற்றன. கர ஙா முதலியன புள்ளி பெற்தன, 

அருகே பெற்த புள்ளியை இக்காலத்தார் காலாக எழுஇனார், 

மகாரம் உட்பெறு புள்ளியை வளை ததழுதஇஞர். கொ கோ 

கொகோ முதலியன புள்ளியுங் கோடும் உடன்பெற்றன. இங் 

mort இரிந்து லலிப்பவே உயிர்மெய் பன்னிருபகினெட்டு 

இரு  தூற்னொருபத்தாருயில்று. ஆகவே உபிர்மெய்க்கு வடிவும் 

ஒருவாற்றுத் கூறினாசாயிற்௮ு. இதனானே மெய் கனக்கு இயல் 

பாயெ அகரத்தை நிஙடு நிர்பதோர். தன்மையும் பிறிதோ 

ரூயிரை GIGS தன்மையும் உடையதென்பதாஉம், உபிர் மெய்க் 

கட் புலப்படாது இயல்பாகிய gern BAGS தன்மையும், 

மெப் புள்ளியபெற் றழிக்தவழி அவற்றிற்குத் தக்க உயிராப்ப் 

புலப்பட்டுவருர் தன்மையும் உடையதென்ப.தாஉம் பெற்றாம். ° 

உயிர்மெய் யென்பது உம்மைத் தொகை, (௧௭) 

17. Lara es gy sod என்றது; கந ஏன்பன அக்காலத்து ௧.௧. 

எனப் புள்ளிபெற்று வழகங்கினமையை, உயிர்த்தன்மையு முடைய 

வென்பது பெற்றாம் எனமுடிக்க, புலப்படாது நிற்றல் அகமும், 

புலப்பம்டு நிற்றல் ஏனைய உயிருமென்க, உயிர் நிற்குந் தன்மையும், 

வருந் தன்மையுமுடையதுி எனக் கூட்டிக்கொள்க,
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௧௮. மெய்யின் வழிய துயிர்தோன்று நிலையே. 

இது மெய்யும் உபிருங் கூடியவழி அவற்றின் ஓசை நிற் 
கும் முறைமை கூறுகின்றது. 

இதன் போநள் : மெய்பின் வழியது--மெய்யின து ஓசை 
தோன்றிய பின்னதாம், உயிர் தோன்று நிலையே உயிரினது 
இசை தோன்றும் நிலை என்றவாறு, இ 

மேன்னின்ற சூத்தாத்தான் மெய் முன்னர் நிற்ப உயிர் 
பின் வற்று ஏறுமென்னுர், அம்முறையே ஓசையும் பிறக்குமென் 

இகனானே மாத்திரை கொள்ளுங்கால் உப்பும் நீரும் போல 
pes muir Apogie CuwuQsge srammere விரலும் 
ar gies CerberapiCurea வேருப் நிற்றலும் பெத்ரும். நீர் 
உப்பின் குணமேயாயவாறுபோல உயிரும் மெய்யின் குணமே 
யாய் வன்மை மென்மை இடைமை எய்தி நிற்மல் கொள்க, 

உதாரணம்: ௧-௧-ய எனக் கூட்டமும் பிரிவும் வகை 
யோசையுங் காண்க, (௧௮) 

௬௯. வல்லெழுத் தென்ப கசடதபற, 

இது தனிமெய்களுட் சிலவற்றிற்கு வேறோர் குறியிடு 
கூறுஇன் ற, 

இதன் போரள் : சசடசபற-ச௪டதப ற என்னும் 
கனிமெய்களை, வல்லெழுத்தென்ப--வல்லெழுக்தென்ஒ GONE os 
பினையுடைய என்று கூறுவர் ஆசிரியா் என்றவாறு, 

இஃது ஆட்டியுங் காரணமும் நோக்கிய . குறி, ஒழிக்க 
மெல்லெழுத்தையம் இடையெழுத்தைபம் நோக்கத் தாம் வல் 
லென்றிசைத்தலானும் வல்லெனத் தலைவளியாத் பிறச்தலானும் 
வல்லெழுத்தாயிற்று. (௧௯) 

௨௨௦. மெல்லெழுக் தென்ப ஈஞுூணகமன, 

இதுவும் அது, 

இதன் போநள் : El ©} GOT G Lo oor — mh) Gh om LN oo 
என்னும் தனி மெய்களை, மெல்லெழுக்தென்ப--மெல்லெழுத்
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தென்னுங் குறியினையுடைய என்று கூறுவர் ஆசிரியர் என்ற 
வாறு, 

இ.தவும் ஆட்சியும் காரணமும் நோக்கிய குறி, மெல்லென் 
பிசைத்தலானும் மெல்லென்று மூக்இன் வளியாற் பிறத்தலா 
ணும் மெல்லெழுத்தாயிஜற்று, (௨௦) 

௨௧. இடையெழுத் தென்ப யரலவழஎள. 

இதுவும் அது, 

இதன் போரள்: யசலவழள-யரலவழள என் 

னர் தனி மெய்களை, இடையெழுத்சென்ப--இடையெழுக் 

. தென்னுங் குறியினையடைய என்று கூறுவர் ஆசிரியா் என்றவாறு, 

இதுவும் ஆட்சியுக் காரணமும் நோக்கிய குறி. இடை 

நிகர்த்சாப் ஓலித்தலானும் இடைநிகாததாய மிடற்றுவளியாற் 

Ans sori இடையெழுத்தாயிற்று. 

வல்லின த்துக் ௧க-௪-த-ப என்னும் கான்கும் மெல்லின த்து 

ஞூு-ஈ-ம என்னும் மூன்றும் இடைபின தீது ய-வ என்னும் இரண் 

டும் மொழிக்கு மூதலாதல் நோக்கி இம்மூறையே வைத்தார். 

இப்பெயசானே எழுத்தென்னும் ஓசைகள் உருவாயின. உயிர்க் 

குங் குறுமை கெடுமை கூறலின் அவையும் உருவாயின. இது 

சார்பிற் றோற்றத்திற்கும் ஓக்கும். (2.5) 

அம்மூ வாறும் வழங்கியன் மருகன் க, 

மெய்ம்மயங் குடவிலை தெரியுங காலை. 
கடக 

இ தனிமெய் பிறமெய்யோடுக் தன்மெய்யோடும் மயக் 

கும் மயக்கமும் உயிர்மெய் உயிர்மெய்யோடுக் தனிமெய்யோ 

டும் மயங்கும் மயக்கமும் கூறுகின்றது. 

91. இப்பெயரானே என்றது, வன்மை மென்மை இடைமை 

பெயர்களை, உரைகாயர் தாம் எழுத்து அருவன்று உரு 

உருவாயின என சண்டிக் 

  

- என்னும் 

வென்பதை இதனாலும் வலியுஅத்துமாறு 

கூறினாமொன்க. 

உரையாசிரியர். மேற்சொல்லிய பதி 
99, இச்சூத்தியத்துகிறா 

தி வழங்குதலுளதாமிடத்து 
னெட்டு மெய்யும் தம்மை மொ ழிப்படித்
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இதன் போநள் : அம்மூவா௮ம்--அங்கனம் சூன்று கூறா 

கப் பகுத்த பதினெட்டு மெய்யும், வழங்கியல் மருங்கன்--வழக் 

கிடத்துஞ் செய்யுளிடத்தும் எழுத்துக்களைக் கூட்டி மொழிப் 

படுத்த வழங்குதல் உளதாமிடதது, மெய் மயங்கும் நிலை-- 

தனிமெய் தன்முன்னர் நின்ற பிறமெய்யோடுந் தன்மெய்யோ 
டும் மயங்கும் நிலையும், உடன்மயங்கும் நிலை--௮ப்பதினெட்டும் 

உயிருடனே நின்று தன் முன்னர் நின்ற உயிர்மெய்யோடுக் 

தனிமெய்யோடும் மயங்கும் நிலையுமென இரண்டாம், தெரியுங் 

காலை--அவை மயங்கும் 'மொழியாக் தன்மை ஆராயுங்காலத்து 

என்றவாறு. 

எனவே, தனித்துகின்ற rips bon முன்னின்று எழுத் 

துக்கள் கால் கூடுமாறு சகூறினாராயிற்று, கட்க என்றால் 

இடைநின்ற தனிமெய் முன்னர் நின்ற சன்னின் (வய 

ககரவெர்ற்றோடு: மயங்கு, காக்கை என்னால் இடைகின்ற 

ககரவொற்று முன்னர் கின்ற கன்ஷெற்றோடு மயக்கிற்று. ௧௫ 

என ஈரெழுச்தொருமொழியங் கரு௮ு என மூவெழுத்தொரு 

மொழியும் உயிர்மெய் நின்று தன்முன்னர் நின்ற உயிர்மெய் 
யோடு மயக்கஇற்று, .நூாணங்கை என உயிர்மெய் நின்று தன் 

முன்னர் நின்ற கனிமெய்யோடு மயங்கிற்று, சல்வில் என 

உயிர்மெய் நின்று சனிமெய்யோடு மயங்கில் ௮. 

செரியுங்காலை என்றதனான். உயிர் முன்னர். உயிர்மெய்ம் 

மயக்கமும் உயிர் முன்னர்ச் தனிமெய்ம்மயக்கறாம். கொள்க, 

HMA அளை ஆம்பல் என்றால் போல்வன. 

மெய்ம்மயக்கங்களுள் தனிமெய்முன்னர்ப் பிறமெய் நின்று 
மயங்குதல் பலவாதலிம் பல ரசூத்கிரத்தரம் கூறிச் சன் முன் 
னர்த் தான் வந்து மயுங்குதலை ஒரு GSAT EET D கூறுப, 

மெய்ம்மயக்கமென்றும் உடனிலை மயச்கமென்றும் இருவகைய; 
அலை மயங்குமுறை யாராயுங்காலத்து என்று கூறி மெய்ம்மயக்க 
மென்பதற்கு வேற்றுறிலை மெய்ம்மயக்கமென்றும் உடனிலை மயக்க 
மென்பதற்குத் தன்னொடிதான் மயக்குதலென்நும் பொருள்கொண்ட . 
னர், ஈச்சினார்க்கினியர் * மெய்ம்மபங் குடனிலை £ என்பதை மெய்ம் 
மயங்கு மிலை உடன்மயக்கு நில் எனக்கொண்டு. உடன்மயங்கு நிலை
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அவை மயக்குங்கால் வல்லினத்தில் டகரமும் நகரமும் மெல் 

லினமாறும் இடையினமாறும் பிறமெய்யோடு மயங்குமென்றும் 

வல்லினத்திற் க௪தபக்கள் தன் மெய்யோடன்றிப் பிறமெய் 

யோடு மயங்காவென்றும் உய்த்துணரக் கூறுமாறு உணர்க, 

மூவாறு மென்னும் உம்மை முற்றும்மை, 

இச்ளூத்திர.ம் முதலாக ₹ மெய்க்கிலைகட்டின்  (௪1ு-௬௨௦) 

ஈரூக மேற்கூறும் மொழிமசபிழ்குப் பொருந்திய கருவி கூறு 

இன்றதென்றுணர்ச ; எழுத்துக்கள் தம்மிற் கூடிப் புணகுமாறு 

கூறுஇன்ற தா தலின். _ (௨௨) 

௨௩. டல வென்னும் புள்ளி முன்னர்க் 

ச ௪ப வென்னு மூவெழுத் துரிய. 

Qs தனிமெய் பிறமெய்யோடு மயக்கும் மயக்கம் 

உணர்ததகின்ற து, 

இதன் பொருள்ன:ண ௨உதலள என்னும் புன்ளிமான்வார் -- 

மொழியிடை நின்த டறலள என்று கூறப்படும் கான்கு 

புள்ளிகளின் முன்னர், & FL என்னும் மூவெழுத்து உரிய 

கக ப என்று கூறப்படும் கூன்றெழுத்தும் வரது மயக்கு 

தற்கு. உரிய என்றவாலு, 

உதாரணம் : கட்க கட்சி கட்ப எனவுங் கற்க முயற்சி 

கப எனவுஞ் செல்க வல்சி செல்ப எனவுங் கொள்க, நீள் 

Bon oun பிஈமெய்யோடு மயக்க 

என்பன இருமொழிப் 

(௨௩) 

இனை கொள்ப எலாவுகி 

வாறு காண்க, கட்இருர் கற்குறூர் 

புணர்ச்யொகலின் எண்டைக்காகா, 

என்பதற்கு. மெய்கள் உயிருடன் கூடிகின்று உயிர்மெய்யோடும் 

தனிமெய்யோகும் மயக்கும் மயக்கமென்று பொருள்கூநினர், 

உடனிலை மெய்ம்மயக்கத்திற்கு அவர் கடறிய பொருளின்படி 

உயிர்மெய் உயிர்மெய்யோறி மயங்குமிடத்துக் கரு என மயங்கும், 

: . . Lea 
ஆண்டு ககரத்திலுள்ள அகமமும் ரூ என்னும் எழுதீதிலுளள ரகர 

மூம் மயங்கெயதன்றிக் ககம அகரமும் மகா உகரமும் மயக்கியதின் 

ரம், ஏனெனின் * மெய்யின் வழிய துபிர்தோன்று கலையே? ஏன் 

பது விதியாகலின், ஆதலின், உரையாகிரியர் கருத்தே பொருத் 

தமாமென்க., நன்னூலார் கருத்து மிதுவேயாம், 

9



By தொல்காப்பியம் [நூன் 

௨௪, அவற்றுள் ட 
லளஃகான் முன்னர் யவவுந் தோன்றும். 

இஅவும் அது, 

இதன் போநள் : அவ்ள் -- முற்கூறிய நான்கனுள், 
லளஃகான் முன்னர் --லகார ளகாசமாகிய புள்ளிகளின் மூன் 
ari, Woes தொன்றனும்--க௪பக்களே யன்றி யகர வகரங்க 
ளும் வரது மயங்கும் என்றவாறு, 

ச. 

கொல்யானை செல்வம் வெள்யாறு கள்வன் என வரும். 

இவற்றுட் கொல்யானை என வினைத்தொகைபும் வெள் 
யா எனப் பண்பு ச்தொகையும் நிலைமொழி வருமொழி செய்வ 
இற்கு இயையாமையின்  * மருவின்பாத்திய” என்று கூறுவ 
சாதலின் இவ்வாசிரியர் இவற்றை ஒருமொழியாகக் "கொள்வ 
ரென்று உணர்க, இக்கருத்தானே மேலும் வினைத்தொகை 
யும் பண்புத்தொகையும் ஒருமொழியாகக்கொண்டு உதாரணக் 
காட்டுதும் அன்றி இவ்வாசிரியர் நால் செய்கின்ற காலத்து 
வினை க்சொகைக்கண்ணும் பண்பு ச்தொகைக்கண்ணு மன்றி ஒரு 
மொழிக்கண்ணே மயங்குவனவும் உளவாதலின், .அவற்றைக் 
கண்டு. இலக்கணங் கூறினார். அவை பின்னர் இதக்தனவென்று 
அழித்து உதாரணமில்லனவற்றிற்கு உதாரணங் காட்டாமற் 
'போதலே ஈன்றென்று கூறறுமொன்று. (௨௪) 

௨௫. ஙஞண நமன வெனும் புள்ளி முன்னர்த் 
தத்த மிசைக ளொத்தன நிலையே. 

இ.அவும் ௮, 

இதன் போருள்: ௩ஞ்ண ௩மன எனும் புள்ளி முன் 
னர். - கஞ்ண நமன என்னு கூறப்படும் புள்ளிகளின் முன் 
ont, தத்த மிசைகள் -- தமக்னெமாய் முன்னின்ற ௪௪ட த 

94. *மருவின்பாத்திய £ என்பது ௪௬-ம் சூத்திரத்தின் ஓரடி, 
அச்சூத்திரத்து வீனைத்தொசையையும் பண்புத்தொகையையும் மரித்து 
வழங்கப்படாவென்று கடறுவாமாகலின் ஒரு மொழியாகக் கொள் 
ளப்படுமென்பது கருத்து,



மாப] எழுத்ததிகாரம் ௫௯ 

ப paar, ஓத்தன சிலையே-- பின்னிற்றற்குப் பொருந்தின 

மயங்கி நிற்றற்கண், என்றவாறு. 

உதாரணம் : கங்கன் கஞ்சன் சண்டன் கந்தன் கம்பன் 
மன்றன் என வரும். தெங்கு பிஞ்சு வண்டு பந்து கம்பு 

கன்று எனக் குற்றுகாமுங் காட்டுப, (௨௫) 

௨௬. அவற்றுள், ணனஃகான் முன்னர்க் 
கசஞ ப மய வவ் வேழு முரிய. 

இஅவும் ௮௮, 
இதன் பொருள் : அவற்றள்--மேற்கூறிய மெல்லொத்று 

ஆதனுள், ணனஃகான் முன்னர் -ணகார னகாரங்களின் முன் 

னர், சசஞ பமய வ எழும் உரிய--டறக்களே யனமறிக் ௪௪ 

ஞபமய வ என்னும் ஏழெழுத்தும் வக்து மயங்குதற்கு உரிய 

என்றவாறு, . 

உதாரணம் : எண்கு வெண்சார்து வெண்ஞாண் பண்பு 

வெண்மை மாண்யாறு -எண்வட்டு எனவும், புன்கு புன்செய் 

மென்ஞாண் அன்பு வன்மை இன்யாழ் புன்வாகு எனவும் 

வரும். எண்வட்டு வினைத்தொகை. எண்கு புன்கு பெயர். (௨௯) 

௨௭. ஞஈமவ வென்லும் புள்ளி முன்னர் 

.யஃகா னிற்றன் மெய்பெற் றன்றே. 

இனுவும் அது, 
் 

இதன் போரநள்?: ஞூ௩மவ என்னும் புள்ளி முன்னர்-- 

ஞ௩மவ என்று கூறப்படும் புள்ளிகளின் முன்னர், யஃகான் 

26. எண்கு-கரடி, ஞாண் -கயிறு, எண்வட்டு என்பதற்கு 

எண்ணப்படும் வட்டு எனப் பொருள் கொள்க, 

இருமொழிப்புணர்ச்சி காட்டின் கூறியது கூறலென்னும் சூற் 

ஐமாமென்து நச்சினார்க்கினியர் கூறுதல் பொருக்தாது. ஏனெனில் 

மயக்கம் வேறு புணர்ச்சி வேருகலின், வேருமாற்றை, மயக்க 

- மூள்ளனவும் இயல்பாதலன்றித் திரிந்தும் மயக்கமில்லாதன மயக்கு 

முள்ளனவாகத் திரிந்தும் புணர்தலானறிக, 

டம்- பொற்குடம், இது LILA parr an oor இரிந்தன, கல் 
பொன்கு 

புணர்ச்தன, 
தது- கற்றீது இது .மயக்கமில்லாதன திரிந்து



௬௦ தொல்காப்பியம் [நூன் 

நிற்றல் மெப்பெற்றன்றே-யஃகான் நிற்றல் பொருண்மை 

பெற்றது என்றவாறு, 

இங்கனம் ஆசிரியா் சூத்தாஞ்செய்தலின் MEE OSB YG 
மொழியாக வழங்யெ சொற்கள் உளவென்பது பெற்மும், 

அவை இக்காலத்து இறந்தன. 

இனி உரையாசிரியர் உரிஞ்யானு பொருச்யாது இரும்யாது 

கெவ்யாது என இருமொழிக்கண் வருவன உதாரணமாகக் 

காட்$றைராலெனின், ஆசிரியர் ஒருமொழியாமாறு ஈண்டுக் கூறி, 

இருமொழி புணர்த்தற்குப் புணரியலென்று வேறோர் இயலுக் 

கூறி, அதன்சண் * மெய்யிறு சொன்முன் மெய்வரு வழியும் £ 
(எழு-௧௦௭) என்று கூறிஞர். கூறியவழிப் பின்னும் *உ௧ர 

மொடு புணரும் புள்ளி யிறுஇ* (எழு-௧௬௩) என்றும் பிருண்டும் 

ஈறுகடோறும் எடுத்தோதப் புணர்ப்பர், ஆதலின் ஈண்டு இரு 

,மொழிப்புணர்ச்சி காட்டிற் கூறியதுகூற லென்னுல் குழ்தமாம், 
அதனால் அவை காட்டுதல் பொருந்தாமை உணர்க, (௨௭) 

௨௮. மல்கான் புள்ளிமுன் வவ்வுக் தோன்றும். 

இதுவும் அது, 

இதன் பொநறள்: மஃகான் புள்ளிமூன்--ம.ற்கூதியவ் 
Dor மகரமாகய புள்ளி முன்னர், வவ்வுக் தோன்றும்--பக£ 

யசரமேயன்றி வகரமும் GUE Bt மயங்கும் என்றவாறு, 

இதற்கும் உதாரணம் இக்காலத்து இறந்தன. அன்றி, 

வரும் வண்ணச்கன் என்ரூற்போல்வன காட்டின் * வகார மிசையு 

மகாரங் குறுகும் (எழு-௩௩௦) என்ற விதி வேண்டாவாம். (௨௮) 

௨௯. யரழ வென்னும் புள்ளி முன்னர் 

முதலா கெழுத்து ஙகரமொடு தோன்றும், 

இஅவும் ௮. 
இதன் போருள் : யரழவென்னும் புள்ளி மூன்னர்--ய சழ 

என்று கூறப்படும் மூன்று புள்ளிகளின் முன்னர், முதலாகெ “ 
முத்தும்--மொழிக்கு முதலாமென மேற்கூறும் ஒன் பதெழுச் 
அக்களும், உம்மையான் மொழிக்கு முதலாகாக பிற எழுத்



மரபு] எழுத்ததிகாரம் ss 
அக்களும், ககரமொடு CB 'தான்றும்-- நகாரமும் ONG Gl மயங்கும் 

என்றவாறு, 

உதாரணம்: ஆய்க ஆர்க ஆழ்க, அய்தல் ஆர்தல் அழ் 

தல், ஆய்கர் ஆர்கர் ஆழ்க, அய்பவை ஆர்பவை ஆழ்பவை, 

வாய்மை கேர்மை இஜ்மை, எய்சிலை வார்சலை வாழ்சேரி, தெய் 

வம் சேர்வது வாழ்வது, பாய்ஞெ௫ஹி கோஜெூழி வாழ் 

ஜெண்டு, செய்யாறு போர்யானை வீழ்யான என மொழிக்கு 

முதலாம் ஒன்பதும் வரது மயங்கின. செய்யாறு என யகரத் 

இன் முன்னர் யகாரம் வந்தது தன்முன்னர்த் தான் வந்ததாம். 

இனி உம்மையாற்கொண்ட மொழிக்கு முதலாகாதவற்றின் 

கண்ணுஞ் இல சாட்டுதும் : ஐய்வு சோர்வு வாழ்வு, ஐய்வோர் 

சோர்வோர் வாழ்வோர், ஆய்ஞர் சேர்ஞர் ஆம்ஞர் எனவரும். 

பிற எழுத்துக்களோடு வருவன உளவேனும் வழக்குஞ் செய்யு 

ளும் கோக்கிக் கூறிக்கொள்க. 

இனி வேய்ங்கனம் வேர்ங்கனம் வேற்ங்கனம் என 

மொழிக்கு முூதலாகாத கரம் இடைவக்த சொற்கள் அக்கர 

லத்து வழங்கெ என்றுணர்க, ஆரியர் ஓதுதலின். இதனை 

“ஐகாரமொடு தோன்றும் * எனப் பிரித்தோகினார் அக்காலத்தும் 

அரி தாக வழங்கலின். 

இனி வேய்சடி.து வேர்கடிது விழ்கடிது சிறிது தீது பெரிது 

ஞான்றது நீண்டது மாண்டது யாது வலிது என்பன காட் 

டின் அவை இருமொழியாக நிலைமொழி வருமொழி செப்து 

மேற்புணர்க்்றன ஈண்டைக்காகா என மறுக்க, (௨௯) 

௩௦. மெய்க்கிலை சுட்டி னெல்லா வெழுத்துச் 

தம்முற் ரூம்வரூஉம் ரழவலங் கடையே. 

இது நி௮த்தமுறையானே சனிமெய் தன்னொற்றோடு 

மயங்குமாறு கூறுன்றது. 

99, ஓய்வு, pita, என்பனவற்றின் வகர உகழமும் ஒவ்வோர் 

என்பதில் வா ஓகாரமும் ஆப்ஞர் எண்பதில் Gas அகரமும் 

மொழிக்கு முதலாகா எழுதீதுச்கள், அவை யாழ என்னும் மூன் 

ரோடும் மயங்கி வந்தமைக்கு எண்டு உதாரணமாகக் காட்டப்பட்டன,



௬௨ தொல்காப்பியம் [நூன்: 

இதன் போருள் : மெய்க்கிலை ஈட்டின் -- பொருணிலைமை 
யைக் கருன், எல்லா எழுத்தும்-- பதினெட்டு மெய்யும், தம் 
மூன் தாம் வரூஉம்-- தம்முன்னே தாம் வந்து மயங்றாம், 
சழ அலங்கடையே -- ரகார முசாரங்களல்லாத இடத்து என்ற 

வாது, 

உதாரணம் : காக்கை எங்கனம் பச்சை மஞ்ஞை பட்டை 
மண்ணை கத்தை வெக்கெய் அப்பு அம்மை வெய்யர் எல்லி 
எவ்வி கள்ளி கொற்றி கன்னி என வரும். 

c 
மெய்க்நிலை சுட்டினென்றதனால் தனிமெய் முன்னர் உயிர் 

மெய் வருமென்று கொள்க. எல்லாமென்றது ரகாச முகாரங் 
கள் ஒழிக்தனவற்றைத Sips Dm. (௨௦) 

௩௧. ௮ இஉ. ௮ம் மூன்றுஞ் சட்டு, 

இது குற்றெழுத் தென்றவற்றுட் சிலவற்றிற்கு. வேறோர் 
குறியீடு கூறுன்ெறது. 

இதன் போரள் ₹: ௮ இஉ அம்மூன்றுஞ் சட்டு - ௮ 
இஉ என்னு கூறிய அம்மூன்றனுஞ் சுட்டென்னுங் குறியினை 
யுடைய என்றவாறு, 

இஅவும் ஆட்சியும் காரணமும் கோக்யெதோர் கூறி, ஈட்டி 
அறியப்படும் பொருளை உணர்த்தலின். தன்னின முடித்தல் 
என்பதனான் எகரம் வினாப்பொருள் உணர்த்தலுவ் கொள்சு, 

உதாரணம் : அக்கொற்றன் இக்கொல்றன் உக்கொற்றன் 
எப்பொருள் என வரும். இவை பெயரைச் சார்ந்து தத்தங் 
குறிப்பிற் பொருள்செய்த இடைச்சொல், இச்சூத்இரம் ஒரு 
தலைமொழித லென்னும் உத்தி. இதவும் மேலைக் சூத் இரமும் 
எழுத்தாந்தன்மையன்றி மொழிநிலைமைப்பட்டு வேறோர் குறி 
பெற்று நிற்றலின் மொழிமரபினைச் சே வைத்தார், (௩௧) 
  

81. ஒருதலைமொழிதலென்னு முத்தியாவது- ஓரதிகாரத்திற் கொல் 
லற்பாலதனை வேறோ ரதிகாரத்திற் சொல்லி அவ்விலக்கணமே ஆண் 
டும் பெறவைத்தல், சொல்லதிகாரத்திற் சொல்லற்பாலதாய ஈட்டை 
எழுத்திற் கூறி அதனையே சொல்லிற்கும் பெறவைத்தல்,



woo] எழுத்ததிகாரம் ௬௩. 

௩௨. ஆ ஏ ஓ ௮ம் மூன்றும் வினா, 

இது நெட்டெழுத்தென்௦வற்றுட் சிலவற்றிற்கு வேமோர் 

* குறியீடு கூறுகின்றது, 

இதன் போநள்: ஆ ஏ ஐ அம்ஹஊன்றும் Mey —-BasaP 
என்று கூறப்பட்ட அம்மூன்றும் வினை என்னும் குறியினை 

புடைய என்றவாறு, 

இதுவும் ஆட்சியுங் காரணமும் கோக்கிய குறி, விஞப் 

பொருள் உணர்த்தலின். 

உதாரணம் : carer உண்கே உண்கோ என வரும். 
இவற்றுள் ஆகாரம் இக்காலத்து வினாவாய் வருத லரிஅ. கியே 

நியேர என்பது இக்காலத்து வரும். இவற்றுள் ஏ ஐ என் 

பன இடைச்சொல்லோத்தினுள்ளுங் கூறினா, ஏகா. ஐகாரக் 

கள் தரும் பொருட்டொகைபற்றி, இன மொழிந்த பொருளோ 

டொன்ற வவ்வயின் மொழியாகதனை முட்டின்று முடிச்சலென் 

னும் உத்திக்கு இனமாம், யகரஆகாரமும் வினாவாய் வருதலின். () 

௩௩, yori) me துயிர்த்தலு மொற்றிசை நீடலு 

மூளவென மொழிப விசையொடு சிவணிய 

நரம்பின் மறைய வென்மஞார் புலவர். 

இது பிறன்கோட் கூறலென்னும் as Buns Qos gr DG 

வருவதோர் இலக்கணமாமாறு கூறி, அவ்விலக்கணம் இர்தாற் 

கூங் கொள்கின்றது. 

இதன் போநள் : அ ளபிறக்து உயிர்த்தலும் ஆற்றிசை 

நீடலும் கரம்பின் மறைய என்மனார் புலவர் -- முற்கூறிய உயி 

ரும் உயிர்மெய்யும் மாத்திரையை இறந்தொலித்தலும் ஓல் 

= . 
99. மொழிந்த பொருளோடொன்ற வவ்வயின் மொழியாததனையு 

முட்டின்று முடித்தலென்னு முத்தியாவது - எடுத்தோதிய பொருண் 

மைக் கேற்றவகையா னப்பொருண்மைக்குச் சொல்லாததொன்து 

கொள்ள வைத்தல், திங்கே எடுத்தோதிய பொருள் வினு ஆ ஏ 

ஓ அம்தன்றும் என்பது. அவற்றோ டெடுத்தோதாத பொருள் யா 

என்பது, அதனையும் வினாவென்று இவ்வுத்தியாற் கொள்க என்ற 

படி, இனமென்றது உயிர்மெய்யா தலித் போலும், 

   



௬௪ தொல்காப்பியம் [நூன் 

நெழுத்துக்கள் ௮ரைமாத்திரையின் நீண்டொலித்தலும் யாழ் 

நாலிடத்தன என்று கூறுவர் புலவர், இசையோடு இவெணிய 

உளவென மொழிப -- ganar அளபிறந்தும் நீண்டும் இசைத் 

தல் ஓசையோடு பொருந்திய கால்வகைச் செய்யுட்களுக்கும் 

உளவென்று கூறுவர் ஆரியர் என்றவாறு, 

எழுத்துக்கள் முற்கூறிய மாத்திரையை இறக்தொலிக்கு 
மாறு சுண்டு, ௮௮ இறச்தொலிக்கும் இடல் கூறினார், எழுத் 

௮ஞ் சொல்லும் பொருளும் கடக்கும் இடஞ் செப்யுளிட 

மாதலின். ௮௮ மிக்கொலித்தலைச் செய்யுளியலின்கண் “மாத் 
இரை யெழுத்திய லசைவகை யென ௮ ! (செய்-க) என இரு 

பத்தாறு உறுப்பிற்குஞ் இறப்புறுப்பாக ஸற் கூறிப், பின்னர் 

மாத்திரை யளவு மெழுத்இியல் வசைபு 

மேற்ளெக் தன்ன வென்மனூர் புலவர், (செய்-௨) 

சன இச்சூத்இரத்தோடு மாட்டெறிக்து, பின்னும் 

* எழுத்கள வெஞ்சினுஞ் சாகிலை தானே 

குன்றலு மிகூசலு மில்லென மொழிப, * (செ.ப்-௨) 

என்றுங் கூறினார். இது எதிரதுபோற்றலென்னும் உத்இயுங் 

OOM 

உதாரணம் : * வருவர்கொல் வயக்கிமாஅப் வலிப்பன்யான் 

கேஎளினி ' (கலி-௧௧) என்புழி ழகர ஆகாரமும் ௧௪ ஏகாரமும் 
மாத்திரை இறந்தொலித்தவா௮ு உணர்க, பிடி யூட்டிப் பின் 

Qi amet சளிதெனவுமுசைத்தனசே ' (கலி-௧௧) என்புறி 
ஙகரவொள்று அளவிறந்தவாறு காண்க, ஒழிந்த மூவகைச் 
செய்யுட்கும் இவ்வாறே கச்சமக்குரிய பாவென்னும் உறுப் 
பினை நடாத்தி அளவு மிகுமானு காண்க, 

சிவணிய என்பது தொழிற்பெயர். இசையொடு வெணிய 
எனவே செய்யுளாதல் பெற்றும். கரம்பென்றது அகுபெய 
om wr fier உணர்தஇற்௮ு. மறையென்றது நாலை, மொழிப 
வென்றும் என்மனார் புலவென்றும் இருகாற் கூறியவதனால், 
இங்கனம் பொருள் கூறலே ஆிரியாக்குக் கருத்தாயிற்று, 

99... தொழிற்பெயர் - வினையாலணையும் பெயர்,



மரபு] - எழுத்ததிகாரம் ௬டு 
என்னை ? செய்யுளியலுட் கூறிய * மாத்திரையளவும் * என்னுஞ் 
சூத்திரத்தில் 6 மேற்கிளந்தன்ன " (செய்-௨) . என்னும் மாட் 
டேற்கிற்கு இவ்வோச்தினுள் வேறோர் சூதஇசம் இன்மை 

யின். இவ்விலக்கணங் கூருக்காற் செய்யுட்குப் பாவென்னும் 

உறுப்பு நிகழாது. அவை உரைச்செய்யுட்போல நிற்றலின் 

இவ்விலக்கணாங் கூறவே வேண்டுமென்று உணர்க. 

“ரூத்இரக் அப்பொரு எளன்றியும் யாப்புற 

வின்றி யமையா இயைபவை யெல்லா 2 
 ” 

மொன்ற வுரைப்ப துரையெனப் படுமே. ' (மசபியல்-௧௦௩) 

என்னும் மசபியற் சூத்தரத்தானே இவ்வாறே சூத்திரங்களை 

ஈலிக் து பொருளுரளைப்பனவெல்லாக் கொள்க. (௩௩) 

நதூன்மரபு முற்றிற்று.



9. டமாழிமரபு 

௩௪. முற்றிய லிகர நிற்றல் வேண்டும் 
யாவென் இனைமிசை யுரையசைக் பிெளவிக் 
காவயின் வரூஉ௨ மகர மூர்ர்தே. 

என்பது சூத்திரம். மேல் எழுத்து உணர்த் இயபின்னர் 
அவை தம்முட் தொடருமாறும் உணர்த்தி அவ்வெழுத்தானாம் 
மொழியது மரபு உணர்த்அுன் மையின் இவ்வோத்து மொழி 
மாரபெனக் காரணப் பெயர்த்தாயிம்௮. இச்சூத்திரம் மூன்னர்ச் 
சார்ந்அவருமென்ற மூன்றனுட் குத்றியலிகரத்திக்கு இடனும் 
பற்றுக்கோடு கூறுகின் ஐ து. : 

(இதன் போரள் : உரசையசைக் இளவிக்கு வரூஉம் தான் 
கூறும் பொருளைக் கோட்கு ஒருவனை ௭ திர்முகமாக்குஞ் சொல் 
லிற்குப் பொருக் ச.வரும், அவயின்--அ௮ம் மியாவென்னும் இடைச் 
சொல்லைச் சொல்லுமிடத்து, யாவென் சைமிசை மகாம் ஊர்க்து-- 
யாவென்னும் உறுப்பின் மேலதாய் முதலாய் நின்ற மகாவொலஜ் 
தினை யேறி, கும்றியலிகாம் நிற்றல் வேண்டும்--கு.ல்.நியலிகரம் 
நிற்றலை விரும்பும் ஆசிரியன் என்றவாு 

உதாரணம்: கேண்மியா சென்மியா என வரும். கேளென் 
து உரையசைக்கிளவி ; அதனைச் சார்க்து... தனக்கு இயல்பின் றி 
நின்றது மியாவென்னும் இடைச்சொல். அவ்விடைச்செரல் முசு 
௮ம் அதனிற் பிரியும் யா அதற்கு உப்புமா மென்று ௬௫ இ 
யாலென்டினை என்றார், மியா இடம் : மகரம் பற்றுக் கோடு, யாவும் 
இகரம் “அரை மாத் இரையாதத்குச் சார்பு. இவவிடைச்சொரல் 
தனித்தகிற்றல் ஆற்னுமையிற் கேளென்பகனோடு சார்ந்து ஒரு 
சொல்லாயே நின்றுழி இடைகின்ற இகரம் ஒருமொழியிடத துக் 
    

1. உமையசைக் கிளவி என்பதற்குத் கான் கடறும் பொருளைக் 
கோடற்றா ஒருவா எதி/முகமாக்குஞ் சொல் என்றும், அது கேள் 
என்றும் நச்சிஞர்க்கினியா் டறுடின்ளூர், அசைத்தல் - எதிர்முகமாக 
கல், அங்ஙனமாயின் சென்மியா என்புழிச் செல் என்பதற்கு அது 
பொருந்தாமல் வருகின் ஐது, ஆறலின் உரையசைக்களவி என்ப 
தற்கு உரையசைச் சொல்லாகிய மியா என்று உரையாசிரியர் 
கொள்ளும் பொருளே பொருத்தமாகின்் றற, ஈன்னாலாரும் இவ் 
வாமே கொள்வா, உரையை - கட்டுபைச்சகுண் அனசைர்லையாய் வரு
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கூற்றியலிகாமாய் வருதலானும் ஆண்டு உணர்த்தற்குச் இறப் 

பின்மையானும் ஈண்டுப் போத்தக்து உறினார். ஊர்க்கென வே 

குற்றியவிகரமும் உயிரன்பது பெற்றாம், உயிர்க்கல்லது ஏறுது 

லின்மையின். (௧) 

௩௫. புணரிய அிலையிடைக் குறுக முரித்தே 

புணரக் கூறின் முன்னார்த் கோன்றும். 

இது  குற்றியலிகாம் புணர்மொழி.பகத்தும் வருமென் 
இன்றது. ் ்் 

இதன் போருள்? புணரியல் நிலையிடைக் குறுகலும் 

உரித்தே--அக்கும்கியலிகரம் புணரியலுள் ஒருமொழிக்கண் 
ணன்றி இருமொழி தம்மிற் புணர்தலியன்ற கிலைமைக்கண்ணுவ் 
குஅகுதலுரித்து, உணரக்கூறின் முன்னர்திதோன்றம் — Bf 5 DH 

இடமும் பற்றுக்கோடும் உணரக் கூறத்தொடங்கன் அவை 

குற்றியலுகரப் புணரியலுள்ளே கூறப்படும் என்றவாறு, 

குறுகலுமென்னுமிடத்து உம்மையை நிலையிடைபுமென 

மாறிக்கூட்டுக, *யகரம்வருவழி ? (எழு-௪௧௦.) என்னுஞ் சூத்தி 

ரத்து யகரம், இடம், உகரம் சார்ர்த வல்லெழுததுப் பழ்றுக் 

கோடு, 

உதாரணம் : காகியாது வரசயாஅ தெள்கியாஅு எஃகியாஅ 

கொக்கயொது சூரல்யொது எனவரும், இது மொழிவாமென் 

னும் உத்தி, (2) 

௩௬. கெட்டெழுத் திம்பருக் தொடர்மொழி யீற்றுங் 

குற்றிய லுகரம் வல்லா நார்ர்தே, 

இஃது ஒருமொழிக் குற்றியலுகாத்துக்கு இடமும் பத் 

அக்கோடும் உணர்ததுகின் 5. 

வது, கட்டுரை - வாக்கியம், * ஆங்க உரையசை * யென்பர் பின் 

னும், அச்சூத்திரத்திலே உரை என்பதற்கு கச்சினார்க்கினியர் கட் 

இமை எண்பர், ஆண்டு என்றது நான்மாமை, 

2, முன்னர் என்றது குற்றியலுகரப் புணரியலை, ஆண்டு 

௫ஃம் சூத்திரம் கோக்குக, சிறப்பின்மை - சிறந்த எழுத்தல்லாமை,
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டஇதன்போநள் : குற்றியலுகரம் வல்லாறு ஊர்ந்தே--குற் 
அியலுகரம் வல்லெழுச்அக்கள் ஆமலினையும் ஊர்க்கு, கெட்டெழுத், 
Au கொடர்மொழி ஈற்றும்--கெட்டெழுத்தின் பின்னும் 
ஐவகைச் கொடர்மொழியின் இறுதகியினும் நிற்றல் வேண்டும் 
ஆரியன் என்றவாறு, 

கெட்டெழுத்தினது பின் தொடர்மொழியினது ஈறென 
நிலச்சசகலம்போல ஒன் நியற்கிமமைப்பட்டு நின்ற, ௮ம் 
மொஜியிற் கீர்ர்து குற்றியலுகரம் நில்லாமையின்., வல்லாறு 
பண்புத்தொகை, ஸனாற்றும்மை தொக்குகின்றது. ௮இகார 
முூறைமையென்னும் உத்இயான் நிற்றல்வேண்டுமென்பது வரு 
விக்க, 

உதாரணம் : காகு வாகுடு கள்கு எஃகு கொக்கு குரங்கு 
எனவரும். இவ்வாறுவகையும் இடம்; வல்லெழுததுப் பற்றுக் 
கோடு. எனவே, மொழிக்கு ஈருதலும் பெற்றாம் ' பெருமுரசு 
இருமுசசு என்பன இருமொழிக்கண் வந்து மூற்றுகாம், woe 
இக்கு எது என்னும் முற்றுகரங்கள் வடமொழிச்சிதைவு, 
தருக்கு அ௮ணுக்கு என்பன வினைக்கண்வந்த மூத்றுகரம, குற் 
றுகரத்திற்கு முன்னர் வந்த உயிசே நிமுடிய அரைமாத இரை 
யாய் நிம்றலும், முற்றுகமத்துற்கு முன்னா வந்த உயிரேறி முடி 
யாமையுக் தம்முள் வேற்றுமை, (௩) 
  

8. கெட்டெழுத்தினது இம்பர் தொடர்மொழிமினது ஈறு என்ப 
வைகள் கிலத்ததகலம்போல ஒன்றியற் கிழமைப்பட்டு நின்றன. 
றது- மிலத்ததகலம் என்புழி நிலத்தைவிட அகலம் வே 
ளடங்கும், அதுபோல் கெட்டெழுத்தின் மன்னும் 
பீற்றும் வல்லா தூர்ந்துவரு முகரம் கெட்டெழுத்தையும் தொடர் 
மொழியையும் விட்டுச் தான் வேருப் நின்று குற்றியலுகாமாவ தன்று; அவற்றோடு ஒன்றுபட்டு நின்றே குற்நியலுகரமாகு மென்ற 
படி, அதிகார மூறைமையாவது, அதிகாரப்பட்டு வருமுறைமையாற் 
கொள்வது. அதனாற் கோடலாவது, ஈண்டுச் சார்பெழுத்தின் இலக் கணமே அதிகாரப்பட்டு வர்தமையின் சார்பெழுத்தாகிய Saou 
லிகரத்துக்குக் கூறிய  நிற்றல்வேண்டும் ? என்பதை இதற்கும் வரு 
வித்துக்கொள்ளல், இதழ் குவித்துச் சொல்வது முத்நுகாம் என் 
பது ஈச்சினார்க்கனி௰யர் கருத்து, அதுபற்றிப் பெருமூசு முதலிய 
வற்றை முற்றுகரமென்றார், பெருமூர௯, இருமூரசு என்பன இரு மொழிக்கண் வந்த குற்றதுகரமென்பது மஹாலிங்கையர் பதிப்பு, 

என் 

தன்றாகி நிலத்து 
ெ தாடர்மொழி
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௩௭. இடைப்படிற் குறுகு மிடனுமா ருண்டே 
கடப்பா டிந்த புணரிய லான, 

இது சூற்றியலுகரம் புணர்மொழிக்கண் தன் அமைமாத் 
,இரையிற் குறுவெரு மென்௫ன் றது. 

இதன்போநள்: இடைப்படிற் குறுகும் இடனுமார் 
உண்டே--அவ்வுகரம் ஒருமொழியுளன் நிப் புணர்மொழி பிடைப் 

படின் தன் அரைமாத்இிளையினுங் குறுகும் இடனும் உண் $, 

கடப்பாடு அறிந்த புணரியலான--அ௮தற்கு இடனும் பற்றுச் 

கோடும் யாண்டுப் பெறுவதெனின், அதன் புணர்ச்சிமுறைமை 

அறிய குற்றியலுகரப் புணரியலுள் என்றவாறு 

*வல்லொற்றுத்தொடாமொழி” (௭எ1-௪௦௯,) என்பதனுள் 

வல்லெழுக் துத் தொடர்மொழியும் வல்லெழுத்து வரும்வழியும் 
இடம்; ஈற்று வல்லெழுத்துப் பற்றுக்கோடு, 

உதாரணம் ? செக்காக்கணை FE HEC HAD எனவரும். இவை 

{oro sar) கூறுகியவாறு ஏனையவறி மேரி படுத்து 

உணர்க. இடனுமெனவே இது கிறுபான்மையாயிஜற்று. (௪) 

௩௮.  சூறியதன் முன்ன ராய்தப் புள்ளி 
யுயிரொடு புணா்ர்தவல் லாறன் மிசைத்தே. 

இ நிறுத்தமுறையானே ஆய்தம் ஒருமொழியுள் வருமாறு 

கூறுஇன் அ. 

இதன் போநள் : ஆய்தப்புள்ளி--ஆய்தமாகிய ஒற்று, 

குறியதன் முன்னர் உயிரொடு புணர்க்த வல்லாறன் மிசைக்து-.- 
  

5, வல்லாறன்மிசைத் தென்றதனுனலும் ஈண்டுப் புள்ளி என் 

நதனானும், ஆய்தத் தொடர்மொழியென மேற்கூறுதலானும், உயிர் 

என்றது ஈண்டுப் பெரும்பான்மையும் குற்றுகரமேயா மென்றதன் 

விளக்கமாவது ;- முன் குற்றியலுகர விலக்கணங் கூறுமிடத்து உக 

ரம் வல்லாறூர்ச்து வருமென்று கூறியதுபோல ஈண்டும் வல்லாறணன் 

மிசைத்தென்று கூதியதனனும், ஈண்டுப் பூன்ளி .(வல்லாறன்மிசைத்து 

வரும் புள்ளி) யென்று ஆய்தத்தொடரைக் கருதுமாறு கூறியதனானும், 

உகரமூர்ந்த வல்லாறன் மிசைவரும் ஆய்தத்தையே ஆய்தத் தொடர்
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குற்றெழுத்தின் முன்னதாய் உயிரசோடுகூடிய வல்லெழுத்தாறின் 

மேலிடத்ததாய் வரும் என்றவாறு. . 

வல்லாறன்மிசைத்தென்றதனனும் ஈண்டுப் புள்ளி யென்றக 

னானும் *அஇப்சத்தொடர்மொழி' (எழு-௪௦௯) என மேற்கூறுதலா 

னும் உயிரரென்றஅ ஈண்டுப் பெ நம்பான்மையுங் குற்றுகரமே 

யாம், இறுபான்மை ஏனை பூயிர்களையங் கொள்க « 

௨ உதாரணம்: எஃகு ௧௪ கஃடு ௧&து கஃபு GSH) HOH 

இஃது உஃது எனவரும். கஃதீது முஃடீது. என்பனவற்றை 
மெப்பிறிகாயயெ புணர்ச்சி என்ததனலும் ஈண்டுப் புள்ளியன் 

தனுலும் ஆப்தமும் மெப்யாயிற்ு, ௮கஃ்காமை வெஃகாமை 

௮ஃகி வெஃஇ அஃகம் எனப் பிறவுயிர்களோடும் வந்தது கக 
யாதெனத் திரிந்தஅவுவ் கும்றியலுகாக்தோடு புணர்ந்ததாம். (௫) 

௩௯. ஈியன் மருங்கினு மிசைமை தோன்றும். 

இஃது அவ்வாய்தம் புணர்மொழியகத்அம் வருமான கூறு 
இன்ற. 

இதன் போநள் : ஈறியன் மருங்கிலும்--நிலைமொழியீறு 
வருமொழி முதலொடு புணர்க்து நடக்கும் இடத்தும், இசைமை 
தோன்றும்--௮சன் ௮அரைமாத்இரையே இசைக்குர் சன்மை 
தோன்றும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : கஃதீது முஃடீது எனவரும். இவ்விறு 
இயலுமாறு புள்ளிமயங்கியலுட் பெறுதும், ஈண்டும் இடம் குத் 
தெழுத்துமேல் வரும் வல்லெழுத்து, (௬) 

மொழியென மேற்கூறுதலானும், உயிர் என்றது பெரும்பான்மை 
yb குற்றுகரத்தையே யுணர்த்துமென் றபடி. ஈண்டென்பது © ara 
லாறன் மிசைத்து” என வந்த முன்வாக்கியத்தைச் சட்டி. கின்றது. 
இனி, ஈண்டுப் புள்ளி என்றதனானும் என்பதற்கு இத்சூத்திரத்துள் ஆய்தத்தைப் புள்ளியென்று, மெய்யுளடக்கினமையானே குற்றிய 
அகரத்தை உயிருளடக்கி உயிரென்று கூறினாரென்று கருத்துக் 
கோடலுமாம், கஃசியாது என்புழி கஃ௬ என்னும் குற்றியலுகர 
வீறே அங்ஙனம் புணர்ந்ததாகலின் அதுவும் குற்றுகரமேயாம், 
அதனை *யகரம் வரும்வழி மிகரங் குறுகு - மூகரக் களவி Haus 
தோன்றுது” [குற்-புண-சூ-௫] என்னும் சூத்திரம் கோக்கெறிக,



மரபு] எழுத்ததிகாரம் ரக 

Fo. உருவினு மிசையினு மருத் தோன்று 
மொழிக்குறிப் பெல்லா மெழுத்தி வியலா 
வாய்த மஃகாக் காலை யான. 

இலது எது போற்றலென்னுர் உத்இயாம் செப்யுளியலை 

நோக்கி ஆப்தத்திற்கு எய்கியதகோர் இலக்கணம் உணர்த்து 

இன்று. 

இதன் போநள் :--உருவினும் இசையினும் ௮ருகித் தோனீ 

அங் குறிப்புமொழியும் — Ans Bs som ald ஐசையின்கண் 

ணுஞ் சிறுபான்மை ஆய்தக்மதான்றும் பொருள் கசூறித்தலை 

புடைய சொல்லும், எல்லாமொழியும்--அவையொழிக்த எல்லா 

மொழிகளும், எழுத்தினியலா--ஓ.ற்றெமுத்துக்கள் போல அமை 

மாத்திரசையின்கண்ணும் சிறுபான்மை மிக்கும் நடந்து, ஆய்தம் 

௮ஃகாக் காலையான--ய்தஞ் சுருங்காக இடத்தான சொற் 

களாம் என்றவாறு, 

எனவே, ஈண்டு ஆராய்ச்சியின் றேனுஞ் செய்யபுளியலிழ் 

கூறும் *ஒற்றளபெடுப்பினு மற்றெனமொழிப” (செய்யுளியல்-௧௮) 

என்னுஞ் சூத்திரதீதுக் * கண்ண்டண்ணெனக் கண்டுங் கட்டும் ” 

என்புமிக் கண்ண்ணென்பது Pi De Oui Gey Guns, * ௧&ஃ 

தென்னுங்கல்லதரத்தம்? என நிறத்தின்கண்ணும் ‘ FSoo0n Mor 

னுக்.சண்டோட்டுப் பெண்ண ' என இசையின் கண்ணும் வந்த 

ஆய்தம் ஒருமாத்திரை பெற்றுச் சிர்கிலை யெய்துங்கால், ஆண் 

டுப் பெறுகின்ற ஒருமாத்திசைக்கு ஈண்டு எஇரதுபோற்றி விதி 

கூறினார், ஆப்தம் அதிகாரப்பட்டமை சுண்டு. *எஃஃ கலங்கிய 

கையா பின்னறுயிர்--வெஃஃ குவார்க்கில்லை வீடு என்று ஏனையி 

டத்தும் வந்தன. ஒற்றளபெடுக்குமாறு இவ்வதிகாசத்துக் கூறித் 

வினு மிசையினு மருத் தோன்றும் மொழிக்குறிப் 

மியெல்லாம் என்து பொருள் 
Q oD 

7. “உரு 
பெல்லாம் ” என்பதற்குக் முறிப்பு மொ 

கூறலன் தி, உம்மைத்தொகையாகக் கோடல் சிறப்பின்ரும். 

யாசிசியர் அவ்வாறே கொள்வர், இனி எழுத்தினியலா என்பதற்கு 

ஆய்தவெழுத்தானிட்டு எழுதப்பட்டு ஈடவா என இளம்பூரணர் கடறு 

வது வழக்கோ என்பது ஆசாயத்தள்கது. எழுத்தினியலா என்ப 

SOG தனியெழுந்தான். ஈடவா என்று பொருள் உதி, இரண் 

டெழுத்தா னடச்குமென்று பொருள் கூறுதலும் பொருத்தம்போ



௭௨ தொல்காப்பியம் [மோமி 

நிலர், ௮௯து உயிரளபெடைபோலச் சாநிலையெய்துதலும் ௮சை 
நிலையாரந்தன்மையு முடையவாய்ச் செய்யுட்கே வருதலின், இத 

னாமே ஒற்றளபெடையும் ஒரு மாத்திரை பெறுமென்பது 

பெற்றாம், 

எழுத்தினென்ற இன் உவமப்பொருள், இயலாவென்றஅ 

செய்யாவென்னும் வினையெச்சம். 

க இவ்வாறன்றி இக்குறிப்புச்சொற்கள் ஆய்தம் இரண்டிட்டு 

எழுதப்படாவென்று பொருள்கூறிற் செய்யுளியலோ? மாறுபட்டு 

மாறுகொளக் கூறலென்னுங் குற்றக் தங்குமென்னு உணர்க, (cr) 

Ps. Gor oe மொழிவயி னின் ிசை நிறைக்கு 
கெட்டெழுத் திம்ப ரொத்தகுற் றெழுக்தே. 

இஃது ௭௫7௮ போற்றலென்னும் உத்இபற்றிச் செய்யு 

ளியலைகோக்கு * நீட்டம் வேண்டின்' (எழு-௯) ctor (pia pw 
அளபெடையாமாறு கூறுகின்றது. 

இதன் போறநள் : குன்நியை மொழிவயின் கின்று இசை 
நிறைக்கும்-- அளபெடுத்துக் கூறாக்காற் குன்றுவகான ஓசையை 

புடைய ௮அவவளபெடைச் சொற்கண்ோ கின்௮ு அவ்வோசையை 
நிறைக்கும் அவை யாவையோவெனின், கெட்டெழுத்திம்பர் 
ஒத்த குற்லெழுத்தே-கெட்டெழுத்அக்களின் பின்னாகக் தமக்கு 
இனமொத்த குற்றெழுத்துக்கள் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஆ௮ ஈஇ ஊஉ ஏள ஓஓ எனவரும் குன்றிசை 

மொழி என்றதற்கு இசைகுன்றுமொமி என்றுமாம். இனமொச் 
தலாவது பிறப்பும் புணர்ச்சியும் ஓசையும் வடிவும் ஓத்தல், ஈண்டு 
inn Pou ng ‘opm Crewe BI (செய்யுளியல்-௧௭) என் 

னுஞ் செய்யுளியல் ஸூத்திரத்து எட்டு இயற்சிரின் Lit Du 
கின்ற எண்வகை அ௮ளபெடைச் சொர்களையும் அவை ஆ oF 
கடா௮ BR படாஅ௮கை ஆஅங்கு ஆவது புகாஅர்த்து 

௮ம். எழுத்தெனவே தனியெழுத்தென்பது பெறுதும், * ஆய்தம் 
இ.ரண்டிட்டெழுதப்படா என்று பொருல் டைறில் என்றது, இ ளம் 
ror! கருத்தை நோக்கிமின்றது போலும்,



மரபு] எழுத்ததிகாரம் Gt Mi. 

விரா௮ய.த என்பனவாம். கட்டளைகொள்ளா ஆசிரியர் இவற்றைத் 
,சனிகிலை முதனிலை இடைநிலை இறுஇகிலை யென்றும் அடக்குப. 

இனி மொழியென்றதற்குத் தனிகிலை ஏழனைய2ம கொள்ளின், 
apis இயற்சர்ப்பாற்படும் அளபெடை கோடற்கு இட 

மின்மை உணர்ச. (௮) 

௪௨. ஐள வென்னு மரமீ ரெழுத்திற் 
இகர வகர மிசைகிறை வாகும். 

இஃது ஓத்தரூற்றெழுத்து இல்லாதன அளபெடுக்குமாத 

கூறுஇன் றது. 

இதுவும் எதிரது போற்றல். 

இதன் போரள் *: ஐஜலள என்னும் ஆயிசெ.ழுத்திற்கு-- 

். தமக்கு இனமில்லாத ஐகார ஓளகாரமென்று கூறப்படும் Ha 

விரண்டெழுத்திற்கு, இகர உகரம் இசைகிறைவாகூம்--ஈகாச 

ஊகாரங்கட்கு இனமாகிய இகர உகரங்களைச் சார்துஇக்கூற, 

அவை அக் குன்றிசைமொழிக்கண் நின்௮ ஓசையை நிறைப் 

பனவாம் என்றவாறு, 

ஐஇ ஒளஉ என கிரனிறையாகக் கொள்க. இவற்றை (pp 

கூறிய இயற்சீசெட்டிற்கும் ஏற்பனவற்றோடு உதாசணவ் காட் 

ADEE OTE 

இத்துணையும் நாூன்மரபின் ஒழிபு. (௯) 

௪௩. மெட்டெழுத் தேழே யோரெழுத் தொருமொழி. 

இஃது ஐசெழுத்தொருமொழி உணர்த் அதல் நதலியவற் 

அள் நெட்டெழுத்தானம் மொழியாக்கம் கூறுகின் நத. 

இதன் போரள் : கெட்டெழுத்து ஏமே-- கெட்டெழுத் 

aru: உயிர்களேழும், POT SO சாருமொழி--ஒசெழுத்கா 

னாகூம் ஒருமொழியாம் என்றவாறு. — 

8. கட்டளைகொள்ளா ஆசிரியர் என்றது, கட்டளை யடிகொள் 

ளாத ஆசிரியர் என்றபடி, கட்டளை யடியென்றது, எழுத்தெண்ணி 

வருக்குமடியை, ஒழிக்த இயற்சிர் எண்றது, நேர் கேர் அல்லாத இயற் 

சீர்களை, அவை நிரைநேர் முதலிய ஏழு, 
19
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முற்றும்மை தொகுத்து ஈற்றதசையேகாசம் விரித்தார். 

உதாரணம்: ஆ ஈஊ ஏஐ ஓ எனவரும். ஒளகாரம் 

உயிர்?மய்க்கண்ணல்லது வரரா. ௨ஊ என்பது தசை, இஃது 

உயிர்க்கும் உயிர்மெய்க்கும் விதி, கா உ பூ சேதை கோ 
கெள எனவரும், இவை தம்மையுணசகின்ற வழி எழுத்தாம். 
இடைநின்௮ு பொருளுணர்த்தியவழிச் சொல்லாம். நெட்டெழுத் 
தேறியமெய் கெட்டெழுத்தாடில் குற்றெழுத்தேறியமெய் கூத் 

தெழுத்தாயும் நிற்றலேயன்றி மெய்க்கு கெடுமையுங் குறுமை 
யும் இன்மை உணர்க (௧௦) 

Pe, குற்றெழுத் தைது மொழிகிறை பிலவே, 

இது குற்றெழுத்து ஐந்தும் மொழியாகா. அவற்றுட். 
இல மொழியாகுமென்ப து உணர்த்துகின் ஐது. 

பூதன் போநள் : குந்தெழுத்அு ஐந்தும்--கும்றெழுத்தா 
கிய உயிரசைந்தும், மொழிகிறைபு இலவே-- தாமே நிறைந்து 
நின்று மொழியாதல் இல; சில மெய்யோடு கூடி கிநைச்து 
நின்று மொழியாம் என்றவாறு. . 

உதாரணம்: து நொ எனவரும். ' இவை உயிரமெய்க் 
கண்ணல்லது வாசாமையானும், உயிர்க்கண்ணும், ஏனை அகர 
மம் எகரமும், ௮க்கொற்றன் எப்பொருள் எனத் தனித்து 
நின்று உணர்த்தலாற்றுது இடைச்சொல்லாப்ப் பெயரைச் 
சார்ந்துநின்று சுட்டுப்போருளும் விஞப்பொருளும் உணர்த் 
அதலானும் *நிறைபில! வென்ருர், (முற்றும்மை ஈண்டு எச் 
சப்பட்டு நின்றதென்று உணர்க. (௧௧) 

10. இவை என்றது, நெட்டெழுத்துக்களை, தம்மை என்றது, 
எழுத்தாகிய தம்மை என்றபடி, தம்மை - தம்மியல்பை. இடைகிற்றல் - 
தன்னையுணர்த்தி எழுத்தாதற்ரும் பொருைபுணர்த்திச் சொல்லாதற் 
கும் இடையாக நிற்றல், எனவே, எழுத்துக்கள் சொல்லாயவிடத்துங் 
தீம்ழையுணர்த்தி எழுத்தாதலுமுடைய வென்பதாம், 

11. முற்றும்மை என்றது, ஐந்தும் என்ததிலுள்ள உ௰்மையை 
அது எச்சப்பட்டு நின்றதென்றது, சில மொழியாம் 
பொருள் பயந்து கின்றமையை, எல்லாரும் வந்திலர் 
சிலர் வந்தார் எனப் பொருள்பழிதல்போல, [சொ ் 

என்னும் 

எண்புழிச் 

லஃ்-இடை-சூ.௨௭]



[மரபு எழுத்ததகொரம் எட 

௪௫, தரெழுத் தொருமொழி மீரெழுக் தொருமொழி 

யிரண்டிறர் திசைக்கும் தொடர்மொழி யுள ப்பட 

மூன்றே மொழிகிலை கோன் றிய செ.லியே. 

இது முன்னர் மெய்ம்மயக்கம் . உடனிலைமயக்கங் கூறலா 

னம் ஈண்டு * நெட்டெழுத்தேழே' (எழு-௪௩) என்பதனானும் 
எழுத்தினுன் மொழியாமாறு கூறினார், ௮ம்மொழிக்கு இச்சூத் 

,இரக்காற் பெயரும் முறையும் தொகையுங் கூறுகின்றார். 
- ச் 

இதன் போநள் :. ஒசரெழுத்கொருமொழி ஈசெழுத்கொரு 

மொழி இரண்டிறந்து இசைக்குக் தொடர்மொழி - உளப்பட-- 

ஓசெழுத்தானாகும் ஒருமொழியும் இரண்டெழுத்தானாகும் ஒரு 
மொழியும் இரண்டனை இறர்து பலவாக்றான் இசைக்கும் 

. தொடர்மொழியுடனே கூட, மொழிகிலை மூன்றே--மொழிக 

னின் நிலைமை மூன்றேயாம், தோன்றிய கெறியே--அவை 

தோன்றிய வழக்குநெறிக்கண் என்றவாறு. . 

உதாரணம்: ஆகா கா ஒசெழுத்தொருமொழி; மணி 

வ சகு கொற்றன் ஈரெழுத்தொருமொழி, குரவு அரவு மூவெழுத் 

தொருமொழி, கணவிரி நாலெழுத்தொருமொழி, அகத்தியஞர் 

ஐயெழுத்தொருமொழி, இருச்சிற்ற்ம்பலம் ஆறெழுத்தொரு 

மொழி, பெரும்ப்றப்புலியூர் ஏழெழுத்தொருமொழி, 

தசெழுச்தொருமொழியுக் தொடர்மொழியு மென்னாது 

ஈசெழுத்தொருமொழியும் ஓதினார், இல பல என்னுக் தமிழ் 

வழக்கு நோக்கி. 

19, இங்கே ஈமெழுத்தொருமொழி தொடர்மொழி என்து வகுதீ 

தது சில பல என்னும் தமிழ் வழக்கு நோக்கி யென்று கூறுவதி 

லும், வடமொழி வழக்கு நோக்கியென்று கூறுதலே பொருத்தமா 

கும், நன்னூல் விருத்திகாயர் அங்கனமே கூறுவர், இங்கே கச் 

இனார்க்கினியர் ் செய்யுளியலோடு மாறுபடாவண்ணம் ஒெழுத்து 

மொழி ஈரெழுத்துமொழி தொடர்மொழிகளை ஒற்றெழுத்துத் தள் 

.ளிக்கொள்ளவேண்டுமென்றல் பொருந்தாது. ஏனெனின் மாத்தியழை 

பத்றி அசை வருத்தலாற் செய்யுளியலில் ஒற்றெழுத்து முதலிய 

வற்றை ஆசிரியர் தள்ளுகின்றாராதலானும், ஈண்டு. எழுத்துப்பத்றி 

ஆசிரியர் ஓமெழுத்துமொழி முதலியவற்றை வகுத்து* & WBE 

மாதலானுமென்பது, *அண்றியும் புணர்ச்சி கூறும் இயல்களின்கண்



CT Sir தொல்காப்பியம் [மோழீ 

ஆசிரியர் இற்றுவ் குற்றுகரமும் எழுத்தென்று கொண் 

டனசாதலின் மா கா என நின்ற சொற்கள் மால் கால் என 

ஒத்தட்அழி ஒற்கினன் வேற பொருள் தந்து நிற்றலின் 
இவற்றை ஈசெழுத்தொருமொழியென்றும், காகு வசகு என்னுங் 
குற்துகா ஈற்றுச் சொற்களிற் குற்றுகரங்கள் சொல்லொடுகூடிப் 
பொருள் தந்து நிற்றலின் இவற்றை ஈரசெழுத்தொருமொழி 
மூவெழுத்கொருமொழி Quem கோடுமென்பார்க்கு, ஆசிரி 
யர் பொருளைக் கருதர்து மாத்திரை கூறைந்தமைப மறி * உயிரி 
லேழுத்து மெண்ணப்படா * (செய்யுளியல்-௪௪) * குறிலேகெடிலே 

குறலிணை £ (செய்யுளியல்-௩) என்னுஞ் செய்யுளியம் சூத் 
இரங்களால் 'இவற்றை எழுத்தெண்ணவும் அ௮லூடைவும் பெரு 
ன்று விலக்குவ.ராதலின், அவற்றால் ஈண்டு ஈெழுத்தொரு 

மொழியும் மூவெழுக்தொருமொழியுங் கொள்ளின், மாறுகொளக் 
கூறலென்னுக் கூற்றம் தங்குமென்று மறுக்க, 

இனி *நெட்டெழுத் தேமே யோரெழுத் தொருமொழி * 
(எழு-௪௯) ‘ G60 pips தைர்து மொழிகிறை பிலவே ? (எழு- 
௪௪) என்பனவற்றுன் மெய்க்குக் குறுமை நெடுமை மின்மை 
யான் உயிரும் உயிர்மெய்யுமாகய நெடிலுங் குறிலுமே மொழியா 
மென்று கூறி, மீட்டும் ௮கனையே இச்சூக்இரச்கான் ஓரெழுச் 
தொருமொழி யென்றெடுத்து அதனோடே mola ip Sen sith 
இசண்டிறக்தகனையுங் கூட்டி' மொழியாகக் கோடலின், RDB 
ts miiy o(pgssraé Camo ஆசிரியர்க்குக் கருச்தன்மை 

ணும் ஆசிரியர் குந்றியலுகரப் புணரியலில் நெடிற்றொடர்க் குற் 
தியலுகரத்தை ஈசெழுத்தொருமொழி [சூ-௧௬] என்றும், ஆய்தக் 
தொடர்ந்தனவற்றை ஆய்தத் தொடர்மொழியென்றும், மற்றும் 
ஈரொற்றுத் தொடர்மொழியென்றும், வல்லொற்றுத் தொடர்மொழி 
யென்றும் கூறுவதை கோக்கும்போது ஒற்றையும் குற்றியலுகரத் 
தையும் கடட்டி, மொழிவகுத்தலே அவர் கருத்தாதல் நன்கு புலப் 
படும், அன்றியும்  ஈச்சினார்க்கினியர்க்கும் எழுத்து நோக்கி மொழி 
வகுத்துக் கோடலே கருத்தாதல் ௧௪௫.ஃம் சூத்திர உரையில் மெய் 
முதலியவற்றை ஈமெழுத்து மொழியென்றே கறலா ஸனறியப்படும், 
எழுத்தாற் சொல்லாதலே கூறலின் கொல் என்புழி லகரமுஞ் 
சேர்ந்து இரண்டெழுத்தாலாய மொழியென்று கூறுவதேயன்றி, லக 
ross தள்ளிக் ககம ஓகரத்தாற் Oo wasn core soir ay கூடறுமுடியா 
காகலானும் அது பொருந்தாமை யதியப்படும், உமையாசகிரியர்க்கு 
மிதுவே : கருத்தாத - லவருரையா. னுணர்க, அன்றியும் * அகுரமுத



மரபு] எழுத்ததிகாரம் எச் 

யுணர்க, அன்றியும் : மொழிப்படுக் இசைப்பினும் ' (எழு-௫௩) 

என்னுஞ் சூத்திரத்திற் கூறுகின்றவாற்றானும் உணர்க, 4௮௧7 

முதல் 'னசசவிஅகவாய் முப்பஃசென்ப ' (எழு-௧) என கழற்றிளை 

யம் எழுத்தென்றது எழுத்தின் தன்மை கூறிற்று, ஈண்டு 

மொழியாக்கன்மை கூறிற்று, (௧௨) 

௪௬.  மெய்யி னியக்ச மகரமொடு ஏவணும் 

இது தணனிமெப்களை அகரம் இயக்குமாறு கூறுன்றஅுத 
௬ 

இதன் போருள் : மெய்யினியக்கம் --- தணிமெய்களின.து 
நடப்பு, அகரமொடு சவணும் -- ௮அகரத்தோடு பொருக்கி நடக் 

கும் என்றவாறு. 

எனவே ஒருவன் தனிமெய்களை காவாற் கருத்துப்பொரு 

ளாயே உருவாக இயக்கும் இயக்கமும் மூவகையாம் காட்டிப் 
பொருளாகிய வடிவாக இயக்கும் இயக்கமும் அகரத்தோடு 

பொருக்கி கடக்கும் என்றவாறு, வ 

உதாரணம்: *வல்லெழுக் தென்ப க ௪ட தப.” 
(எழு-௧௯) *ககார ககா முதற வண்ணம்: (எழு-௮௯) என் 
ரூற்போல்வன காவால் இயக்கியவானு காண்க, எழுஜுச் காட்டு 

மிடத்துக் ககரம் முதலியன உயிர்பெற்று நின்ற வடி.வாக எழு 

இப் பின்னர்த் தனிமெய்யாக்குதற்குப் புள்ளியிட்டூக் காட்டு 

இன்றவாமற்றான் வடிவை இயக்குமிடத்தும் ௮கரங் கலந்து நின்ற 

வாறு காண்க, 

இங்கனம் மெய்க்கண் அகரங் கலத்து நிற்குமாறு கூறி 

ஞற்போலப் ப.இனோருயிர்க்கண்ணும் HEINE கலந்து நிற்குமென் 

பது ஆசிரியர் கூருசாயினார், அ௮க்கிலைமை தமக்கே புலப்படுத்த 

லானும் பிறர்க்கு இவ்வாறு உணர்த்துதல் அரிகாகலானுமென்று 

உணர்க. இறைவன் இயங்குஇணை க்கண்ணும் நிலத் இணை க்சண் 

ணும் பிதவற்றின்கண்ணும் அவற்றின் தன்மையாய் நித்குமாறு 
  

oar Amaru? என்புழி ஆசிரியர் ஒற்றிலையும் எழுத்தென்று 

கருதினாபெனின் ஆண்டு எழுத்தின் தன்மை கடறிற்றென்ற நச்சி 
ஞர்க்கினியர்க்கு எண்டும் [எழுத்தான் மொழியா தற்கண்ணும்] , எழுத் 

தின் தன்மை கூறல் உடன்பாடேயாதல் காண்க, 
J
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'எல்லார்க்கும் ஓபப முடிந்தாற்போல அகரமும் உயிர்க்கண்ணுர் 

தனிெய்க்கண்ணுங் கலந்து அவற்றின் தன்மையாயே திற்கு 

மென்பது சான்றோர்க்கெல்லாம் ஒப்பமுடிக்தது, * அகரமுதல * 

என்னுங் குறளான் அகரமாகிய முதலையுடைய எழுத்துக்க 

ளெல்லாம், அதுபோல இறைவனாட௫ிய முதலையுடைத்து உலக 

மென வள்ளுவனர் உவமை கூறியவாத்றானுங், கண்ணன் எழுத் 

துக்களில் அகரமாடன்றேன் யானையெனக் கூறியவாநீரானும் 

பிற நால்களானும் உணர்க. 

“இதஞன் உண்மைத்தன்மையுஞ் சிறிது கூறினாசாயித்று, 

இதனை நான்மரபிற் கூறாது ஈண்டுக் கூறினார், “வல்லெழுத் 

தென்ப க ௪ட த ப.ற' (எழு-௧௯) என்த இடத்துச் தான் 

இடைகின்று ஒற்றென்பதோர் பொருளை உணர்த்தி மொழி 

யாந்தன்மை எய்இநிற்றலின். (௧௩) 

௪௭. தம்மியல் செப்பி னெல்லா வெழுத்து 

மெய்ந்கிலை மயக்க மான மில்லை, 

இது முனனர் மெய்க்கண் உயிர் நின்றவாறு கூறி அவ் 
வுயிர் மெய்க்கண் ஏறி உயிர்மெய்யாய் நின்றகாலத்து அம்மெய் 

யாற் பெயர் பெறுமாறு கூறுகின்றது. 

இதன் போருள் : எல்லா எழுத்தும் -- பன்னீருயிரும், 
மெப்ச்நிலை தம் இயல் மயக்கல் எப்பின் -. மெய்யின் தன்மை 
பிலே தம்முடைய தன்மை மயகங்ூற்றாகப் பெயர் கூறின், 
மானமில்லை -- குற்றமில்லை என்றவாறு, 

மெப்யின் தன்மையாவது வன்மை மென்மை இடைமை, 
தம்மியலாவது உயிர்த்தன்மை என்றது வல்லெழுத்து மெல் 

14. நச்சினார்க்கினியர் இச்சூத்திரத்திந்கு இது உயர் மெய்ச் 
கண் ஏறி உயிர்மெய்யாய் நின்றவிடத்து அம்மெய்யாற் பெயர் 
பெறுமாறு கூறுகிறதென்று கருத்துறைத்துப், பின் பன்னீருயிரும் 
மெப்மின் நன்மையிலே தம்முடைய தன்மை மயங்கிற்றுகப் பெயர் 
கூறிற் குற்றமில்லை என்று பதவுரையுவ் உறி, மெய்யின் தன்மை 
யாவது, மெய்யோடு கூடிய உயிரும் வன்மை மென்மை இடைமை 
என்று பெயர் பெறுதலென்று விரிவுரையுங் கூறி, மூவினத் ay ட . . . ஜாத ப்யர் பெறுமாற்றிற் குதாரணமும் காட்டினர், . ஆயின் இங்கனம்
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லெழுத்து இடையெழுத்தென உயிர்மெய்க்கும் பெயரிட்டாளு 
தல் கூறிற்று, sou * வல்லெழுச் இயையி னவ்வெழுத்அ 
மிகுமே ” (எழு-௧௯) எனவும், *மெல்லெழுச் இியையி னி 

தியோ டுறழும் : (எழு-௨௦) எனவும், * இடையெழுத் தென்ப 

ய ரலவழள"' (எழு- ௨௧) எனவும் பிரண்டும் ஆள்ப. 

எழுத்தை வன்மை மென்மை இடைமையென விசேடித்த சிறப் 
பான் இப்பெயர் கூறினார். 

இஃதன்றிப் பதினெட்டுமெய்யுக் தன்மை கூறுமிடச்.௬ 
மெய்ம்மயக்கக் கூறிய வகையானன்றி வேண்டியவாறு மயங்கு 
மென்று கூறி, *அவற்றுள் லளஃகான் முன்னர்! (எழு-௨௪) 

என்பதனைக் காட்டில் ௮ஃது இருமொழிக்கண்ணதென 

மறுகக, (௧௪) 

௪௮. பரழ வென்னு மூன்று மொற்றக் 
சசதப ஙஞ கம லீரொற் ராகும். 

இஃது ஈசொற்றுடனிலையாமாறு கூறுகின்றது. 

இதன் போருள் : ய ரழ என்னும் மூன்றும் D0 — 

ய ரழ வென்று கூறப்படும் மூன்று புள்ளியும் ஒற்றாய்நிற்ப, 

கசதபகஞ் கம ஈசொற்றாகும் --௧ ௪ த பக்களும் ‘Bl Gh 

மக்களும் வந்து ஈசொற்முய்கிற்கும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : வேய்க்க வாய்ச்சி பாய்ததல் வாய்ப்பு என 

வும் பிர்க்கு. நேர்ச்சி வார்த்தல் ஆர்ப்பு எனவும், வாழ்க்கை 
தாழ்ச்சி தாழ்த்தல் தாழ்ப்பு எனவும், காய்ங்கனி தேய்ஞ்சது 

காய்ந்தனம் காய்ம்புறம் எனவும், நேர்க்கல் நோஞ்சிலை கோக் 
  

வலிந்து மாற்றிப் பொருள் கோடலாழ் போந்த பயனின்மையின், 

உரையாசிரியர் கூறியவாறு இடைநிலை மயக்கப் புறனடையாகச் 

கொண்டு, தம் வடிவினியல்பைச் சொல்லுமிடத்து எல்லா மெய் 

யெழுத்தும் மெய்ம்மயக்கரிலையில் மயங்கல் முற்றமில்லையென்று 

கோடலே பொருத்தமாம், நன்னூலாரும் இவ்வாறே * தம்பெயர்.... 

இயலுமென்ப £ எனக் கூறுதல் காண்க, அன்றியும் வல்லெழுதீ 

தியையி னவ்வெழுத்து மிரூுமே என்றது, மெய்யெழுத்து முன்னும் 

உ.ிர் பின்னுமாக ஒலித்துகின்ற முழறைபத்தியண்றி, உயிரையும் 

கூட்டியன்று, ஆதலானும் நச்சினார்க்சினியர் கருத்துப் பொருந்தா 

தென்க, ட்
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இலை கேர்ம்புமம் எனவும் வரும். மகாரத்திற்கு வாழ்ர்தனம் 

இக்காலத்து ஈச£வொற்று வரும். எனைய மூன்றும் இக்காலத.அ 

வழங்குமெனின் உணா. 

இனித் தாழ்ங்குலை காழ்ஞ்சினை தாழ்ந்திரள் வீழ்ம்படை 

என அக்காலத்து வழங்குமென்னு இத்தொகைச் சொல்கள் 

காட்டலும் ஒன்று, உரையாசிரியரும் இருமொழிக்கட் காட் 

டியவற்றிற்கு ௮அவ்விறுகடோறும் கூறுகன்ற சூத்இரக்கள் பின் 

ஸார் வேண்டாமை உணர்க, இஃது ஈசொத்றுடனிலையாதலின் 

ஈண்டு வைத்தார். 

இனி நெடிற்கீழேயன்றிப் பலவெழுத்து் தொடர்ர்து நின்ற 
தன் பின்னும் ஈசொற்று வருதல் கொள்க, அவை வேந்தர்க்கு 

அ௮ன்னாய்க்கு என்றாற்போல்வனவாம். (௪௫) 

௪௯. அவற்றுள், ரகார மகாரங் குற்றொற் ராகா. 

இலது எய்தியது ஒரு மருங்கு மறுத்தல் கூறுகின்றது. 

இதன் போரள் : அவற்றுள் -- முற்கூறிய மூன்றனுள், 
சகார மகாசம் -- காரமும் ழகாசமும், குற்றொற்றாகா -- குறித் 

கம் ஒற்றாகா, கெடிற்கழ் ஒற்றாம், குறிற்ே உயிர்மெய்யாம் 
என்றவாறு, 

கேமழன்னும் உருபு தொகுத்துக் கூறினர், ் ஆகாதனவற் 
DOS உதா. ரணமின்று, ் 

உதாரணம்: கார் வீழ் என நெடிற்கம் ஒற்றாய் வந்தன, 
EHR மழ எனக் குறிற்கீழ் உயிர்மெய்யாய் வந்தன. இவற்றை 
விலக்கவே, யகரம் பொய் எனவும் கோய் எனவும் இரண்டி 
டத் தும் ஐற்றாய் வருதல் பெற்றாம். புகர் புகம் புலவர் என் 
GH போல்வனவோவெனின், மொழிக்கு முதலாம் எழுத்தினைச் 
சொல்வனவற்றிற்கே ஈண்டு ஆராய்ச்சியால் அவை வேண்டிய 
வாதே வருமென்று உணர்க, அன்றியுங் குற்றொற்றென்றே 
சூத்திஞ்செய்தலிற் குறிலிணை யொஜ்றினைக் காட்டிக் கடாவ 
    

  

16. மொழிக்கு முதலா மெழுத்தைச் சொல்வனவற்றிந்கே 
யென்றது, மொழிக்கு முதலில் மிற்கும் எழுத்துக் கூறிலாயின் அதன்
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லாகாமை உணர்க, இது வரையறையின்றி உயிர்மெய்யோடு 

தனிமெய் மயங்குவனவற்றிற் சில வொற்றிற்கு வரையறை 

ஈண்டுக் கூறியது, (௧௬) 

௫௦. குறுமையு நெடுமையு மளவிற் கோடலிற் 

ரொடாமொழி யெல்லா கெட்டெழுத் தியல. 

இஃது * அளபிறக் அயிர்சதலும் ” (எழு-௩௩) , என்னுஞ் 

செய்யுளியலை நோக்கிய .நான்மரபிற் சூத்இரத்திற்குப் புறனடை 
யாய் அதன்சண் நிகழ்வ2தார் ஐயம் அகற்றுகின்றஅ ; என்ன ? 

உயிரும் உயிர்மெய்யும் அளபிறந்து இசைக்குங்காக் குறிலோ 

நெடிலோ இசைப்பதென மாணுக்கர்க்கு நிகழ்வதோர் ஐயம் 

இதன் போநள் : குறுமையும் நெடுமையும் -- எழுத்துக்க 

௮ கூறியசன்மையும் கெடியதன்மையும், ஆளவிு்கோடவின் -- 

மாத்இிரையென்னும் உறுப்பினைச் செவி கருவியாக sar se aro 

அளவு தொழிலாலே செய்டிட்குக் கொள்ளப்படுகலின், தொடர் 

மொழியெல்லாம் -- அம்மரத்திரசை தம்முட் டொடர்ந்து நிற் 

இன்ற சொற்களெல்லாம், கெட்டெழுத் இயல -- நெட்டெழுத்து 

மாத்திரை மிக்கு நடக்கும்படியாகத் தொடர்ந்த சொல்லாம் 

என்றவாறு, 

உதாரணம் : * வருவர்கொல்வயக்கிழா௮ய் ் (கலி-சு௧) என 

வும்,  கடியவேகனக்குமா௮,ப் * (கலி-௧௧) oman குற்றெ.ழதி 

தூக்களெல்லாம். கெட்டெழுத்தினை மாத்திரை மிகுத்தற்குக் 

கூடியவாறு உணர்க. ஏனைச் செப்யுட்களை.பும் இவ்வாறே காண்க. 
  

ழ் வருவனவற்றிற்கே ஈண்டு ஆராய்ச்சியென்றபஉ. எனவே புகர் 

புகழ் என்பனவற்றில் இரண்டெழுத்துக்குப் பின் வருதலின் ஆண்டா 

ராய்ச்சி இல்லையென்பது கருத்து, 

17. இதற்கு நச்சினா/க்னியர் எழுத்துக்களது கூறதியதன்மை 

யும், கெடியதன்மையும், மாத்திரை என்னும் உறுப்பிளைச் செவி 

கருவியாக அளக்கின்ற அளவு தொழிலாலே செய்யுட்முக் கொள் 

ளப்பழிதலின், அம்மாத்திரை தம்முட் டொடர்ந்து நிற்கின்ற Get Ds 

ளெல்லாம், கெட்டெழுத்தை மாத்திரை மிகுத்தற்குத். தொடர்க்த 

சொல்லாம், என்று பொருள் கூறி நெட்டெழுத்துக்களை மாத்திழை 

li
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எனவே, மாத்திரை அளக்குங்கால் நெட்டெழுத்தே மாத்திரை 

பெற்று மிக்குரநிற்கும் என்றமையான், எதிரது போற்றலென் 

னும் உத்திபற்றிச் செய்யுளியலை நோக்கிக் கூறியதாயிற்று, 
ஈண்டூக் Im BGT, கெட்டேழுத்து இரண்டு மாத்திரையின் 

இகக்துவருமென்பது அறிவித்த ற்கு. 

௮அளபென்று மாத்திரையைக் கூறாது அளவெனச் சூத் 
இரஞ் செய்தமையான் அளவு தொழின்மேனின்ற.து. SI 

சேய்யுளியலுள் * மாக்இிரையளவும் * (செய்யுளியல்-௨) என்பகனா 

னும் உணர்க, இயலவென்றதனைச் செயவெனெைச்சமாக்கிப் 
படுச்தலோசையாம் கூறுக, 

இனித் தன்னினமுடி த்தலென்பகனான் ஒற்றிற்கும் இவ்வாறே 
கொள்க. * குரங்ங்குளைப் பொலிந்த கொய்சவற் புசவி" (அகம்-௪) 
என்ற குறுஞ்சிர்வண்ணக்திர்கு உரிய குற்றெழுத் அக்களெல்லாம் 
இடையினின்ற ஒற்தெழுத்தை மாத்திரை மிகுத்தற்குக் கூடி 
நின்றவாறு உணர்க, எனவே, குத்றெழுத்துக்களெல்லாம் ஒற் 
நெழுத்துக்களோடும் நெட்டெழுத்துக்களோடுங் கூடி. அவற் 
றையே ஐசைமிகுத்து நிற்கும் என்றவாஞுயிற்று, இதனானே 
ஓ.ற்றிசை நீடலஓுமன்ற ஓற்றிசை நீளுங்காற் குற்றெழுத்தாய் 
நிளுமென்றார். இனி உரையாசிரியர் புகர் புகழ் எனக் குறி 
Alm gE tb ரகார மகாரங்கள் வந்த தொடர்மொழிகளெல்லாக் 
தார் தாழ் என்றாற்போல ஓசையொத்து கெட்டெழுத்தன் 

மிருூத்தற்குக் குற்றெழுத்துக்கள் அவற்ஜேடு கூடிநிற்குமென்று கருத் 
துல் கொள்கின்றனர். இதற்கு முன்னுள்ள சூத்திரங்கள் மொழிச் 
கஸ் எழுத்துக்கள் மயக்குமாறு கூறி அதிகாரட்பட்டு நிற்றலானும் 
ரின்னுள்ளளுத்கி ராறம் மயக்கமேகடறலானும், கச்சினாக்கினியர் கறிய 
வாறு செய்யுள்கள் தத்தம் இரைபெறுர் பொருட்டுக் கூற்றெழுத்துக் 
கள் நெட்டெழுத்துக்களோடு ௯ டி. அவ்ற்றினஷோேசையை மிருத்துகிக்கும் 
என்று பொருவ பட வந்ததாகச் கோடலினும் மயல்கம்பற்றிவந்ததோ 
பையமறுக்க வந்ததாகக் கோடலே பொருத்தமாதலின் இச்சூத்திரத் 
திற்கு உமையாசிரியர் உரையே பொருத்தமாகும், உயிழெழுத்துக்குக் 
குறுமையும்கெடுமையும் அளவிற் கொள்ளப்படுதலின், தொடர்மொழிக் 
8ழ் [அஃதாவது புகர் புகழ் என்பனவற்றின் கழ்] நின்ற ரகர ழகரக்க 
ளொல்லாம் நெடிற்€ழ் நின்ற ரகர ழுகரங்களின் இயல்பையுடையன 
வேன்று கொள்ளப்படிமென்பது உரையாகிரியர் உரை, இங்கே 
நெட்டேழுத்தின் இயஃபுடைய என்றது, புகர் புகழ் என்பன குதி



மரபு] எழுத்ததிகாரம் . ௮௩. 

தன்மையவாம் என்றாராலெனின், புகர் புகழ் என்பனவற்றை 

நெட்டெழுத்தென்ஹே எவ்விடத்தும் ஆளாமையானும் கேட் 

டெழுத்தாகக் கூறிய இலக்கணத்தால் ஒரு பயன் கொள்ளாமை 

யானுஞ் செய்யுளியலுள் இவற்றைக் குறிலீணா ஒந்தடத்த 

நிரசையசையாகவுக் தார் தாழ் என்பனவற்றை நெட்டெழுத்து 

ஓற்றடுக்த கேோசையாகவுங் கோடலானும் ௮து பொருளன்மை 

உணர்க, (௧௭) 

௫௧. செய்யு ளிறுதிப் போலி மொழிவயி 

னகார மகார மீரொற் ராகும், 

இது செய்யுட்கண் ஈசொத்றிலக்கணமாமாறு கூறு 

இன்தது. 

இதன் போநள் : செய்யுட் போலி மொழி இறுஇவயின்-- 

செப்யுட்கட் போலுமென்னுஞ் சொல்லின் இறுதிக்கண், னகா 

ரம் மகாரம் எசெொரற்முகும்-- னகாரமும் மகாசமும் வக்து 

ஈசொற்று உடனிலையாய் நிற்கும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : * அக்தூலை முத்தாலாக் கொள்வானும் 

போனம் ” * இதையும் கலத்தைப் பயினாத் திருச்தத்-- இசை 

யறி மீகானும் போனம் ' (பரி-௧௦) என வரும். போலும் என்னுஞ் 

செய்யுமென்னும் முற்று ஈற்றுமிசையுகசம் மெய்யொழித்துக் 

கெட்டு erat இரிந்துகின் ற. இஃது இறுஇயில் முத்று 

இடையிற் பெயசெச்சமாகய உவமவுருபு, ஈண்டு மூற்றென்பார் 

இறுதிமொழி என்றார். (௧௮) 

லிணைக் இகழ் நிற்பினும், கார் காழ் என்னும் இஈண்டு மாத்திரையை 

யுடைய கெட்டெழுத்துக்குக் கீழ் நின்றனபோல ஈண்டிக் கொள்ளப் 

படி மியல்பை, இக்கருத்தை ஓவாது புகர் புகழ் என்பவற்றை நெட் 

டெழுத்து மொழியாக உரையாசிரியர் கொண்டாமென்று நச்சினர்க் 

இனியர் மறுத்தல் பொருக்தாதென்க. 

ம். பெயர்கொண்டன்றி நில்லாதாகலின் இறு 
18, பெயரெச்ச 

சொல்லாய் நிற்கும், 
திக் சொல்லாய் நில்லாது: மூற்றே இறுதிச் 

என்பது கருத்து,
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௫௨. னகாரை முன்னர் மகாரங் குறுகும். 

இஃது அசையளபு குறுகுமென்ற மகாரத்இற்குக் குது 

கும் இடம் இதுவென்௫ன்றது. 

இதன் போருள் ? னசாசை முன்னர் மீகாசவ் GW — 
தூந்கூறிய னகரத்தின் முன்னர் வந்த மகாக் தன் அரைமாத் 
இரையிம் கூறுஇகிற்கும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : போன்ம் என' முன்னர்க் காட்டினாம். னகாரை 

யென இடைச்சொல் ஈறுஇரிக்து கின்றது. 

இனிச் தன்னினமுடி த சலென்ப,சஷன் ஊகாசவொஜ்றின் 
_ முன்னும் - மகாரங் குறுகுதல்கொள்க.. * மருளினு மெல்லா 

மருண்ம் £ எனவரும். ் (௧௯) 

௫௩. மொழிப்படுத் 'இசைப்பினுக் தெரிரந்துவே ிசைப் 
மெழுத்திய நிரியா வென்மஞார் புலவர். னு 

இஃது ஒற்றுல் குற்றுகரமும் ஈண்டு எழுத்துக்களோடு 
கூட்டி எண்ணப்பட்டு நிற்குமன்பதாஉஞ் செய்யுளியலுள் 
எண்ணப்படாது நிற்குமென்பதாஉங் கூறுகின்றது. 

இதன் போநள் : தெரிக்து--ஒற்றுங் கூற்றுகரமும் பொருள் 
தீரு நிலைமையை ஆராய்ந்த, மொழிப்படுத்து இசைப்பினும்-- 
சொல்லாகச் சேர்த்துச் சொல்லினும், வேறு இசைப்பினும்-.- 
'செய்புளியலுள் கற்றும் குற்றுகரமும் பொருள் தருமேனும் 
மாத்திரை குறைந்து நிற்கும் நிலைமையை கோக்க எழுத்தெண் 
ணப்படாவென்று ஆண்டைக்கு வேருகச் கூறினும், எழுத்தியல் 
,இரியா என்மனார் புலவர் ---௮வ்விரண்டிடத்அம் HOT sens 

பெத்து நிற்கும் ஒக்றுல் குற்றுகரமும் முற்கூறிய எழுத்தாச் 
தன்மை இரியாவென்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு, 

90. இதற்கு ஈச்சிஞர்க்கனியர் தெரிந்து என்பதை மொழிட் 
படுத் திசைப்பினும் என்பதோடும் கூட்டி, ஒற்றும் குற்றியலுகா£ 
மூம் பொருடருகிலையை யாராய்ந்து மொழிப்படுத்துச் சொன்னாலும், 
செய்யுளியலின் மாத்திரை குறைந்து நிற்கும் நிலை நோக்கி எழுத் 
தெனப்படாவென்று வேருகக் கூறினும், அவ்விரண் டூடத்தும் எழுத் 
தாந்தன்மை திரியாவென்று பொருள் கூறுவர், ண்டு மெய்யெழுத்



மாபு] எழுத்ததிகாரம் அடு 
இதனன் இதிறும் ஆப்தமுங் குற்றுகா ஸமம் எழுத்தாக 

நின்று பொருள் தந்தும், எழுச்தெண்ணவும் அலடெவும் பெரு 
வென்பது" கூறினாசாயிற்று, தெரிக்துவேறதிசைத்தல் குற்றுக 
த்திற்கு இன்றாதலின் ஏற்புழிக்கோடலான் ஒற்றிற்கும் ஆப் 
தத்திற்ருங் கொள்க, 

உதாரணம் : அல் இல் உண் எண் ஓல் எனவும், ௯ல் 
வில் மூள் செல் சொல் எனவும், அல் ஈர் ஊர் ஏர் தர் என 

வும், கால் சீர் சூல் தேன் கோன் எனும் உயிரும் உபர் 
மெய்யுமாகிய சுற்றெழுத்தைபும் கெட்டெழுத்தையும் ஒற் 

கெழுச்துக்கள் அடுத்துகின்று பொருள்சந்தவாறு காண்க, 
"கடம் சுடாம் உடையான் திருவாளூர் அகத்தியனார் என 
ஈரொழுத்தையும் மூவெழுத்தையும் காலெழுத்தையும் ஐயெழக் 
தையும் இறுஇயிலும் இடையிலும் ஓற்றடுத்து கின்று பொருள் 

தந்தவாறு காண்க, எஃகு கெள்கு கொக்கு கூரக்கு என்பன 

வும் எழுத்தெண்ணவும் அல௫_வும் பெறுத குற்றுகரம் அடுத்து 
நின்று பொருள்தந்தவாறு காண்க, *உபிரி லெழுச்து மெண் 

ணப்படாது-உயிர்த்திற மியக்க மின்மை யான” (செய்யு 

ளியல்-௪௪) என்பது எழுத்து எண்ணப்பெழுமைக்கு வி.இி. 

இனி இச்சூத்திரத்திற்கு எஸ்ரூத்துக்களைச் சொல்லாக்கிக் 

கூறினும் பிறிதாகக் கூறினும் மாத்திரை இரியாதென்று 

பொருள் கூறி, அகசம் என்புழியும் ௮ என்புழியும் ஆலம் 

என்புழியும் ஆ என்புழியும் ககாம் என்புழியுங் ௪ என்புழியுல் 

காலம் என்புழியுங் கா என்புழியும் ஓசை ஓதி நிற்குமென் 

முல், அது முன்னர்க் கூறிய இலக்கணக்களாத் - Ou piss 

விற் பயனில் கூற்ருமென்சு. (2.0) 

தென்றும் குத்நியலுகரமென்றும் ஆசிரியர் விதந்து கூருமையானும், 

தெரிந்து என்பதற்கு . இன்னதைத் தெறிந்து என்று தெரித்துக் 

கூருமையானு, மது பொருளன்றாகலின் உரையாசிரியர் கருத்தே 

இதற்குப் பொருத்தமாம். நன்னூலாரும் இதைத் தழுவியே * மொழி 

யாய்த் தொடரினு முன்னைத் கெழுந்தே ' என்றார். 

நேர்பும் . நிரைபுமாகக் கோடலாற் போலும் 
DINGY SOS ; 

ப இவ்வாக்கியம் வேறிகைத்தல் குற்றுகரத்திற்கின்மையின் என்றுர், 5 

முன்னும் பின்னும் கூறிய பொருள்களுக்கு முரணாகக் காணப்பட 

லின் இடையில் எழுதப்பட்டதுபோலும்,



௮௬ ட தால்க ரப்பியம் [மோழி 

௫௫௪. ௮௧௩ர இகர மைகார மாகும். 

இது சிலவெழுக்துக்கள் கூடிச் சிலவெழுத்துக்கள்போல 

இசைக்குமமென எழுத்துப்போலி கூறுகின்றது. 

இதன் பொருள் : ௮௧7 இகரம் ஐகாரம் ஆகும்--அ௮கரமும் 
இகரமுல் கூட்டிச்சொல்ல ஐகாசம்போல இசைக்கும், ௮து கொள் 

ளற்க என்றவாறு, 

போல என்றஅ தொக்கது, 

உதாரணம் : ஐவனம் ௮இவனம் எனவரும். ஆகுமென் 
இதல் இஃது இலக்கணமன் ரயி, ் (௨௧) 

௩ 

௫௫. அகர உகர மெளகார மாகும். 

இஅவும் அ. 
இதன் போருள் : ௮௧7 உகரம் ஒளகாரம் ஆகும்--௮௧ 

மும் உகாழும் கூட்டிச்சொல்ல ஐளகாசம்போல இசைக்கும், 
௮௮ கொள்ளற்க என்றவாறு. 

போல என்றது தொக்கது, 

உதாரணம் : ஒளவை ௮உவை எனவரும், (௨௨) 

௫௭௬. அகரத் திம்பர் யகரப் புள்ளியு 

மையெ னெடுஞ்சனை மெய்பெறத் தோன்றும். 

இதுவும். அது, 
_ இதன் போருள்?: அகசத்திம்பர் யகரப்புள்ளியும்--அ.க 

சத்தின்பின் இகரமேயன்றி யகரமாகிய புள்ளிவக்தாலும், ஐயென் 
கெடுஞ்சினை மெய்பெற்த் தோன்றும் -ஐயெனப்பட்ட நெட்டே 
முத்தின் வடிவுபெறத் தோன்றும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஐவனம் ௮ய்வனம் எனவரும். மெய்பெத 
என்ததனான் ar Saran ort ea Cowes ஜி வகாப்புள்ளியும் 
    

91. கொள்ளற்க என்றது பொருந்தாது, இது அக்காலத்துக் 
கொள்ளப்பட்டு வழங்கி வந்தமையின், இதனை நன்னூலார் சந்தி 
யக்கரமெண்றல் பொருந்தாது, இதனை யாம் செந்தமிழில் வெளிப் 
படுத்திய * போலி எழுத்து * என்னும் கட்டுரையை கோக்கித் தெளிக, 
அக்கட்டுரை இவ்வதிகாரத்து ஈற்தில் g gubsorad சேர்க்கப்பட 
டுள்ளது,



[wry எழுத்ததிகாரம் ACT 

ஒளகாரம்போல: வருமென்று கொள்க, ஒளவை அவ்வை என 
வரும். 

(௨௩) 

௫௪. ஓரள பாகு மிடனுமா ருண்டே 
தேருங் காலை மொழிவயி னான. 

இஃது அதிகாசத்தான் ஐகாரத்திற்கும் ஓளகார த.இற்கும் 

௪,க.ரன போற்றலென்பனாதம் செய்யுளியலைகோக்ட மாத்இிரைச் 
FRESE கூறன் ஐ.அ. 

இதன் போருள்: மொழிவயினான--ஒரு சொல்லிட 42 

நின்ற ஐகார ஐளகாரசங்கள், தேருங்காலை--அராயுமிட த, 

ஜாளபாகும் இடனுமாருண்டே --ஒரு மாகீஇிரையாய் கிற்கும் 

இடமும் உண்டு என்றவாறு, 

உம்மையான் இரண்டுமாக்திரை பெறுதலே வலியுடைக் 

தாயிற்று. இடனுமென்ற.து ஒருசொல்லின் முூசலிடைகடை 
யென்னும் மூன்றிடத்துங் குறுகும், ௮து செய்யுட்கண் ஓசை 

இடர்ப்பட்டொலிக்குமிடத்துக் குறுகுமென்றற்கு. உரையிற் 

கோடலால் ஐகாரம் முூதலிடைகடையென்னும் மூன் நிடத்அங் 
குறுகும், ஒளகாரம் முதற்கண் குறுகுிமனக்கொள்க. 

உதாரணம் :₹ ஐப்பசி கைப்பை இடையன் குவளை என 

வரும். * அ௮டைப்பையாய்கோரு ' எனவும், * புனையிளங்கொங்கை 
யாய்வரும் £ எனவும் பிறவாறும் வருவன செய்யுளியலுட் 

காண்க. ஒளவை கெளவை எனவரும். ஓளகாசூம் 4 கெளவை 

நீர்வேலிகூற்று £ (வெண்பா-59:3) எனத் தொடை கோக்கிக் குறு 

இனெவாறுங் காண்க, தேருங்காலை யென்றகனான் தொழுத 

தொருமொழியங் குறுகும், கை பை எனவரும். (௨௪) 

௫௮. இகர யகர மிறுதி விரவும். 

இதுவும் போலி கூறுஇன்றது. 

இதன் பொநள் : இகாயகசம் இறுஇவிரவும்--இகரமும்' 

யகாமும் ஒருமொழியின் இறுதிக்கண் ஓசை விரவிவரும், அவ் 

விகா.ரல் கொள்ளற்க என்றவாறு. 

நாய் நாஇ எனவரும். (௨௫) 

95, இகர யகரம் இறுதி விரவி நடந்த மொழு வழக்கு அதீ 

காலத் துண்டென்பது இதனா லதியப்படும்,



௮௮ தொல்காப்பியம் [மோழி 

௫௯. பன்னீ ருயிரு மொழிமுத லாகும். 

.இது மேல் எழுத்தினன் மொழியாமாறு உணர்த்தி ௮ம் 
மொழிக்கு மூதலாமெழுத்து இவையென்பது உணர்த்துசின் 

Osh ; 

இதன் போநள் : பன்னீருயிரும்--பன்னிரண்டு உயிெ 
முத்தும், மொழிமுதல் அகும்--மொழிக்கு முதலாம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : அடை ஆடை இலை ஈயம் உளை ஊர்தி எழு 

ஏணி ஐவனம் ஒளி ஐடம் ஒளவியம் எனவரும், ௨௬ 6 @ 

௬௦. உயிர்மெய் யல்லன மொழிமுத லாகா. 

இஃது உயிர்மெய் மொழிக்கு முதலாம் என்கின்றது. 

இதன் போரள் : உயிர்மெய்யல்லன மொழிமுதல் ஆகா... 
உயிரோடுகூடிய மெய்யல்லாதனவாகிய தனிமெய்கள் மொழிக்கு 
முதலாகா என்றவாறு, 

என(8வ, உயிசோடுகூடிய மெய்களே மொழிக்கு முதலா 
வன என்றவாரும். ஈண்டு உயிர்மெய்யென்றது Cav pews. 
கருஇற்று, ஒற்றுமைகயங் ௪௬௫இன் மேலைச். சூத்தாத்து உயி 

- மோடுங்கூடி ஆமென் றல் பயனின்றாம். (௨௭) 

KE. கதத பமவெனு மாவைந் தெழுத்து 

மெல்லா வுயிரொடுஞ் செல்லுமார் முதலே. 

இது மேற் பொதுவகையான் எய்அவித்த இருதா ற்றொரு 

LG SID எழுத்துக்களைச் இறப்புவகையான் வசையஅத்து எய்து 
விக்கன்றது. 

இதன் போருள்: ௧த௩பம எனும் ஆவைக்தெழுக்தும் 
க தரபம என்றார் கூறப்பட்ட அவ்வைக்னா சணிமெய்யும், 
எல்லா உயி2ரா$ஞ் செல்லுமார் முதலே--பன்னிசண்டு . உயி 

சோடும் மொழிக்கு முதலாதற்குச் செல்லும் orem Maun Ly. 
  

97. உயிர்மெய் என்றது, ound கூடிய மெய்யை 
அது வருஞ் சூத்திரத்து உயிபொடுஞ் செல்லும் என்றதனாலு மறி 
யப்படும்,



மாபு] எழுத்தடகொரம் ௮/௯ 

உதாரணம் : கலை கார் கிளி £ரி குடி கூடு கெண்டை கேழல் 
கைதை கொண்டல் கோடை கெளவை எனவும், தந்தை “தாய் 

இத்து தமை அணி தூணி தெற்றி தேன் தையல் தொண்டை 

கோடு தெளவை எனவும், ஈந்து காரை நிலம் நீலம் அகம் நரல் 

நெய்தல் கேமி நைவளம் கொச்ட சகோக்கம் கெளவி' எனவும், 

படை, பால் பிடி பீடு புகழ் பூமி பெடை பேடை பைதல் பொன் 

போது பெளவம் எனவும், மடி மாலை மிடறு மீளி முகம் மப்பு 

மெலிவு மேனி மையல் மொழி மோத்தை மெளவல் எனவும் 
வரும், ... (னி 

௬௨. சகரக் ளெவியு மவற்றோ ரற்றே 
௮ ஐ ஒளவெனு மூன்றலங் கடையே. 

இதுவும் அது. 
டஇுதன் போநள் : சகரக்கிளவியும் ௮வற்மோரந்தே--௪கர 

மாகிய தனிமெய்யும் முற்கூரியவையபோல எல்லா oI Son Rea 

கூடி. மொழிக்கு முதலாம், ௮ ஐ ஒள எனும் மூன்றலக்கடையே 

--அ௮கர ஐகார ஒளகா£ரமென்று சொல்லப்பட்ட மூன்று உயிரும் 

HUNG Qe FM crow DoD. 

உதாரணம்: சாந்து இற்றில் €ற்றம் அசை சூரல் செக்கு 

சேவல் சொல் சோறு எனவரும். சட்டி சகடம் சமழ்ப்பு என் 

முூற்போல்வன * கடிசொல்லில்லை ' (எச்சவியல்-இ௬) என்பதனாத் 

சையம் செளரியம் என்பவற்றை வடசொல்லென கொள்க. 

(௨௯) INNES. 

௬௩. உஊ ஒஒ வென்னு er oor DT 

வ என் னெழுத்தொடு வருத லில்லை. 

இ௮வும் ௮2, 

இதன் போருள்: உஊ PP என்னும் கான்குயிர்--௨ அன, 

RD ஓ என்னு சொல்லப்பட்ட கான்கு உயிரும், வ..என் எழக் 

தொடு வருதலில்லை--வ என்று சொல்லப்படுர் தனிமெய்யெழுச் 

தோடு கூடி மொழிக்குமுதலாய் வருதலில்லை என்றவாறு. 

சானவே, ஒழிந்தன மொழிக்குமுதலாம் என்றவாரூயிற்று, 

உதாரணம் : வளை வாளி விளரி விடு வெள்ளி வேட்கை 

வையம் வெளவுதல் எனவரும். (௨௦) 
ச



௬௦ தொல்காப்பியம் [மோழி 

௬௪. ஆள, ஒஎனு மூவுயிர் ஞகாரத் துரிய, 

Doar or 
இதன் Gur gett 2 Bh oT sp OT gD மூவுபிர்--அ எ ஓஎன்று 

கூறப்படும் மூன்று உயிரும், ஞகாரதது உரிய --ஞூகா.ர ஓற்ளொடு 
கூடி மொழிக்கு முதலாதற்கு. உரிய என்றவாறு, 

எனவே, ஏனைய உரியவல்ல என்பதாம். 

உதாரணம் : ஞாலம் ஞெண்டு ஞொள்கற்று எனவரும். 

6 Ge wb Hoar a} FG QIU ’ (பெரும்பாண் - 182) என் 

பது இசைச்சொல், ஞ்ழியிற்று என்றா ்போல்வன இழி 
வழக்கு. (௩௧) 

௬௫. ஆவோ டல்லது யகர முதலாது, 

இதுவும் அது, 

இதன் போநள் : ஆவோடு அல்லத யகரம் மூதலா.து-- 
ஆகா. ரத்தோடு கூடியல்லது யகரவொஜ்று மொழிக்கு முதலா 
காது என்றவாறு, 

உதாரணம் : யானை யாடு யாமம் எனவரும், 

யவனர் யத பூபம் யோகம் யெளாவனம் என்பன வட 

சொல்லென மறுக்க. (௩௨) 

௬௬. முதலா வேன தம்பெயர் முதலும். 

இது மொழிக்கு முதலாகாகனவும் ஒஓசோவழி மென் 
இன்த:து.' 

இதன் போநள் : முதலாவும்--மொழிக்கு முதலாகா என்த 
ஒன்பது மெய்டபுிம், எனவும்--மொழிக்கு மு.சலா மென்ற ஒன். 
பது மெய்யும் பன்னிஈண்டுயிரும், தம்பெயர் முதலும்-- தக்கம் 
பெயர் கூறுதற்கு முதலாம் என்றவாறு, 

முதலாவும் எனவும் என்ற உம்மைகள் தொக்குரின்றன,



 



 





௯௫ தொல்காப்பியம் [மொழி 

௭௩. ஏ ஓ எனாமுயிர் ஞகாரீத் தில்லை. 

இது சல உயிர் சில உடலோடேறி முடியாதென விலக்கு 
இன்றது. 

இதன் போருள் :. ஏ எனும் உயிர் ஞகார£த்.இல்லை--ஏஐ 
என்று கூறப்பட்ட இரண்டுயிருக் தர3மகின்றும் பிமமெய்க 
ளோடு கின்றும் ஈருதலன்.றி ஞகாசத்தோடு ஈறா,சலில்லை என்ற 
வறு, 

என வ, ஏனையுயிர்கள் ஞகாரத?தாடு ஈருமென்ருராயிற்.று, 

உதாரணம் : உரிஞ உரிஞா உரிஷி உரிஞீ உரினு உரிஜா 

இவை. எச்சமும் வினைப்பெயரும் பற்றிவரும். அஞ்ஞஜை மஞ்ஞை 

இவை பெயர். ஏனையைந்தும் விலக்கப்பட்டன. உரிஞோ என் 
பது, *.கடிசொல்லில்லை ' என்பதன்: கொள்க, (௪௦) 

௭௪, உ கார தவவொடு ஈவிலா, . 

இதுவும் அது. 

(இதன் போருள் : ௨ ஊகாரம்--௨உ௧ர ஊகாசங்கள் தாமே 
நின்றும் பிறமெய்களோடுகின்றும் பயில்வதன்றி, ஈவவொடு 

ஈவிலா--ஈ௧ர வொற்றோடும் வகாவொற்றோடும் பயிலா என்ற 
வாறு, 

எனவே, எனையுயிர்கள் ஈகரவகரங்க ம2ளரடு வருமாயின, 

உதாரணம் : நகரம் பொரு௩ என வினைப்பெயராயயும், 

நா நீ நே எனப் பெயராடியும், நை கொ கோ என வியங்கோளாடு 
யும் வரும். பொருகை என்றும் காட்டுப. வகரம் உவ வே எள 

வியங்கோளாயும், உவா செவ்வி வீ வை எனப் பெயசாயும் 
வரும் ஒருவ ஒருவா ஒருவி -ஒருவி ஒளவை என்றுங் காட்டுப. 
ஈண்டு விலக்காத ஏனை யுயிர்களோடு வந்த ஈகரவகரங்கள் அக் 

40, விளைப்பெயரென்றது, , தொழிற்பெயமை, அஞ்ஜை என் 
றது தாயை, அககாஜூற்றில் “என் அஞ்ஞஜை சென்றவாறே '* என 
வருதலா ஸுணர்க, 

41, வியங்கோள் - ஏவல்,



மாபு] எழுத்ததிகாரம் ௬டு 

காலத்து .வழங்னெவென்று' கோடும். இவ்விதியால் இனி ஈவிலா 

வென்றதனனே வகர வுகரம் கதவு துரவு குவவு புணர்வு BIBT A 

கொவ்௮ கவ்வு எனப் பயின்று வருதலுங் கொள்க, (௪௧) 

௭௫. உச்ச கார மிருமொழிக் குரித்தே, 

இது ௪கார உகாரம் பலசொற்கு wy வசாது இரு 

சொழ்கு ஈறுமென்ன வசையறை கூறுகின்றது. 

இதன் போநள் : உச்சகாரம்--உகாரத்தோடு கூடிய சகா 

ரம், இரு மொழிக்கே உரித்து--இரண்டு மொழிக்கே ஈரும் 

என்றவாறு. 

எனவே, பன்மொழிக்கு ஈறாகாதென்றவாருயி து. உரத் 

தேயென்னும் ஏகாரம் மொஜழிக்கேயெனக் கூட்டுக, 

உதாரணம்: ௨௪; இஃது உளுவின்பெயர். முசு; இது 

குரங்கனுள் ஒருசாஇ. பசு என்பதோவெனின், ௮ஃது ஆரியச் 

இதைவு. கச்சு குச்சு என்று ற்போல்வன குற்றுகரம், உகரம் 

ஏறிய சகரம் இருமொழிக்கு ஈழுமெனவே ஏனை உயிர்கள் ஏறிய 

சகரம் பன்மொழிக்கு ஈறுமாயிற்று. உ௪ உசா விசி சே கச்சை 

சோ எனப் பெயராயும், அஞ்ச எஞ்சா எஞ்சி மசி மூசூ என 

எச்சமாயும் வரும். அச்சோ என வியப்பாயும் வரும். இன்னும் 

இவை வழக்கின்கட் பலவாமானும். உணர்க. (௪௨) 

௭௭௬. உப்ப கார மொன்றென மொழிப 

விருவயி விலையும் பொருட்டா கும்மே. 

இஃது ஒறாசொல்வரையறையும் ௮௬ ஓசைவேற்றுமை 

யால் இருபொருள் 'சரமெனவுல கூ௮இன்ற. ் 

இதன் போரள் 5 உப்பகாரம் ஒன்றென மொழிப. உ௧ 

ரத்தோடுகூடிய பகரம் ஒருமொழிக்கல்லது பன் மொழிக்கு ஈறா 

காதென்று கூறுவர் புலவர். இருவயினிஃையு ம் பொருட்ட ॥ 

43. இச்சூத்திரத்தால் ஓசைபத்நிப் பொருள் வேறுபடுமென் 

பது பெறப்படும், “தொண்! என்பது மிக்கருத்து,
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எனவும், இதற்கு ஏகார ஐகாரங்கள் ஏறி வருவன உளவேற் 
கொள்க, மண்ண எண்ணா கண்ணி உணிீ கணு ஈண்ணா பண்ணை 
எனவும், இசற்கு எகார ஓகாரங்கள் ஏறிவருவன உளவேற் 
கொள்க, ௮த புகா பஇிவதி «sa சை தா தர்தை அந்தோ 
எனவும், இதற்கு ஏகாரம் ஏறி வருவன உளவேற் கொள்க, 
கம கென்மா அம்மி மீ செம்மு கொண்மூ யாமை காத்தும்வம்மோ 
எனவும், இதற்கு எகாரம் ஏறிவருவன உளவேம் கொள்க, செய 
காயா கொய்பூ ஐயை ஐயோ எனவும், இதற்கு இகர ஈகரர 
உகர ஏகாரங்கள் ஏறிவருவன உளவேற் கொள்க, வ.ர கா.ர௩ரி 
கூரீ கரு வெரூ காளை எனவும், இதற்கு ஏகார ஐகாரங்கள் ஏறி 
வருவன உளவேற் கொள்க, சில பலா வலி வலீ வலு கொல்லூ 

வல்லே கலை எனவும், Dany ஓகாரம் ஏறி வருவன உளவேம் 

கொள்க, தொழ விழா காழி வமீ மழு எழு தாமை எனவும், 
இதற்கு ஏகார ஐகாரங்கள் ஏறி வருவன உளவேற் கொள்க, 
உள உள்ளார வெள்ளி சூளீ உள எள்ளூ களை எனவும், இதக்கு 

carr ஐகாரங்கள் ஏறி வருவன உளவேற் கொள்க, கத்த கற்றா 

உறி உறீ மறு உறா கற்றை எற்றோ எனவும், இதற்கு ஏகாரம் 

எறி வருவன உளவேற் கொள்க, ஈன ௪௮ வன்னி அளனீ முன்னு 

அன்னா என்னே அன்னை அன்னோ எனவும் வரும், இவற்றுட் 

பெயசாயும் வினையாயும் வருவன உணர்க, இவற்றுட் ககானக 

சங்கள் விலக்காத ஒன்பதும் வந்தன. அக ஈறு ாற்றுகாற் 

பத்துமூன்றும் உசாரணமில்லாக பதினெட்டும் ஆக 0 DY MU gs 

தொன்று, கரம் மொழிக்கு ஈறராகாதென்பது பெரும்பான்மை 

யாதலிற் கூறிய்றிலர். இணி கரமும் ஒளசாசமும் ஏரு௪ மெய் 

ப.இனைர்தும் எகரரும் ஓகாழும் ஏகாமும் ஓாரழுயம் உகும் 

ஊகாரமும் ஏருத மெய்களுச் தம்பெயர் கூறுங்கான் மொழிக்கு 

ஈராமாறு, கப்பெரிது செள௮ழகித ஜெள தீது என வரும், 

ஏனையவத்றோடும் இவ்வாறே ஒட்டுக. செக்குறஹைந்தத கொத்திது 
ஜெவ்வழகது ஜொத்திது அுக்சன்று ஆரப்பெரிது 0 $5 9g) 

ஷப்பெரி ஐ என எல்லாவற்றையும் இவ்வாே ஒட்டுக, இன் 

ஹம் எல்லாமென்றதனானே கந்கன்று ஆகன்று என மொழிக்கு 
ஈருவனவுக் தம்பெயர் கூறும்வமி ஆமென்று கொள்க, (௪௪) 

௭௮. ரூணகமமனயரல வழள வென்னு 

மப்பதி ஜென்றே புள்ளி யிறுதி. 
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மரபு] எழுத்ததிகாரம் ௬௯ 

YS. வகரசக் ளெவி கான்மொழி மீற்றது. 

இதுவும் அது, 

இதன் போருள் : வகாக்ளெவி நான்மொழி ஈற்றது --வகச 

மாகிய எழுத்து கான்குமொழியின் ஈற்றதாம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ௮ல் இவ் உவ் தெவ் எனவரும், கிளவி அ௮கு 

பெயர், எழுத்துக் -ளெவியாதற்கு உரித்தாமாதலின். (௪௮) 

௮௨. மகரத் தொடர்மொழி மயக்குதல் வரைக 

ட் னகரச் தொடர்மொழி யொன்பஃ சென்ப 

புகரறக் இளந்த வஃறிணை மேன. 

இதுவும் ௮து; வரையறைகூறுதலின். 

இதன் போநள் : புகசறக் இளந்த ௮3% ஜிணைமேன-குற்ற 

மதச் சொல்லப்பட்ட அஃறிணைப் பெயரிடத்து, war SO Sti 

மொழி மயக்குதல் வரைந்த corer gs தொடர்மொழி ஓன்பஃது 

என்ப.-மகச  ஈற்றுத் தொடர்மொழியோடு மயங்காதென்று 

வரையறைப்பட்ட னகர ஈற்றுத்கொடர்மொழி ஒன்பதென்று 

கூறுவர் அசிரியர் என்றவாறு. 

ஆய்தம் விதாரம். 

உதாரணம் : எ௫ன் சென் விழன் பயின் குபின் அறன் 

புழன் கடான் வயான் எனவரும். என் எ௫னெம் என்றாற்போல 

வேறோர் பெயராய்த் இரிவனவுஞ் sé Rum இரிவனவுமாய் 

ஈற்றுட் திரிபுடையன களைந்து ஒன்பதும் வரும், மேற்கண்டு 

கொள்க, நிலம் நிலன் பிலம் பிலன் சலம் கலன் வலம் வலன் 

உலம் உலன் குலம் குலன் கடம் கடன் பொலம் பொலன் 

புலம் புலன் கலம் நலன் குளம் குளன் வளம் வளன் என இத் 

தொடக்கத்தன தம்முள் மயஙகுவன, வட்டம் குட்டம் ஓடம் 

பாடம் இவைபோல்வன மயங்காதன. வரையறை னகாரத்கின் 

மேற் செல்லும். மயங்காவெனவே மயக்கமும் பெத்ரும். (௪௯) 

மொழிமரபு முத்றித்று 

49. இது மொழியிறுதிப்போலி கூறிற்று, னகரத்தோடு மக 

ரம் ஒத்து ஈடவாது, மகரத்தோடு னகரம் ஒத்து ஈடக்குமென்பறு 

கருத்து,



௩. பிறப்பியல் 

௮௩, உந்தி முதலா முந்துவளி Carer ps 
தலையினு மிடற்றினு நெஞ்சினு நிலைஇப் 
பல்௮ மிதழு காவு மூக்கு 

மண்ணமு முளப்பட வெண்முறை நிலையா 
OMY powwow Op ns கரடி 
யெல்லா வெழுத்துஞ் சொல்லுங் காலைப் 
பிறப்பி னாக்கம் வேறுவே use 

திறப்படத் தெரியுங் காட்டு யான. 

என்பது சூத்திரம். இவ்வோத்து எழுத்துக்களினது பிறப்பு 

உணர்த்துதலிற் பிறப்பியலென்னும் பெயர்த்தாயிற்று, சார்பிற் 

ரோற்றத்து எழுத்துச் தனிமெய்யும் மொழியினன்றி உணர்த்த 
லாகாமையின் அவை பிறக்கும் மொழியை மொழிமாபிடை 

, உணர்த்தப் பிறப்பு உணர்த்த வண்டுகலின் நான்மாபின் பின் 

னர் வையாது இதனை மொழிமாபின் பின்னர் வைத்தார், 

இச்சூத்இரம் எழுத்துக்களினது Our guna Os gear 

நிலைக்கள த்து நின்று புலப்படுமென்இன் றது, 

இதன் போருள் : எல்லா எழுத்தும் பிறப்பின் அச்கஞ் 

சொல்லுங்காலை--தமிழெழுத்து எல்லாவற்றிற்கும் ஆரியன் 
கூறிய பிறப்பினது கோற்றரவை யான் கூறுமிடத்து, உர்திமுத 

லாத் தோன்றி முக்து வளி--கொப்பூழடியாகத் தோன்றி மூர்ு 
கின்ற உதானனென்னுள் காற்று, தலையினும் மிடல் ினும் கெஞ் 

சினும் நிலைஇ--தலையின்௧ண்ணும் மிடத்நின்கண்ணும் கெஞ்சின் 
கண்ணும் நிலைபெற்று, பல்லும் இதமும் காவும் மூக்கும் அண்ண 

மூம் உளப்பட எண்முறை நிலையான் உறுப்பு 2௮--பல்லும் இச 

மும் காவும் மூக்கும் ௮ண்ணமு மென்ற ஜந்அடனே அக்காற்று, 

நின்ற தலையும் மிடறும் கெஞ்சுவ் கூட எட்டாயெ முறைமையை 
புடைய தன்மையோடு கூடிய உப்புக்களோடு germ pm, 
அமைய--இ௫்கனம் அமைதலானே, வேறுவே௮ இயல--அவ் 

1. வளிதோன்றி நிலைபெற்று உறுப்புற்று அமைய என்றத 
னானே அங்குனம் அமைதற்கு உயிர்க்கிழவனது மூயற்சியும் ௮வ 
னும் வேண்டுமென்பது பெறப்படும், உயிர்க்கிழவன் - கருத்தா, _ -



எழுத்ததிகாரம் ௧௦௪ 

வெழுத்துக்கள அ தோற்றரவு வேணவேறு புலப்பட வழக்கு தலை 
யுடைய, காட்சியான காடி கெறிப்பட--௮தனை அறிவான் 
ஆராய்ந்து அவற்றின் வழியிலே மனம்பட, இறப்படத் தெரி 

யும்--அப் பிறப்பு வேறுபாடுகளெொல்லாங் கூ.றுபட விளங்கும் 

என்றவாறு, 

சொல்லுல்காலை வளி நிலைபெற்று உறுப்புக்களுற்று இங் 

கனம் அமைதலானே அவை வழங்குதலைபுடைய; அவற்றின் 

வழக்கம் அவற்றின் வழியில மனச் இறப்படத் தெரியுமெ௪ுக் 

கூட்டி உரைத்துக்கொள்க. இங்கனம் கூறவே முயற்சியும் முய 

௮ங்கருத்தாவும் உண்மைபெற்மும், (௧) 

௮௪. அவ்வழி 

பன்னீ ரூயிருந் தந்கிலை திரியா 

மிடற்றுப் பிறந்த வளியி னிசைக்கும். 

இஃது உயிசெழுத்திற்குப் பொதப்பிறவி கூ.றுஇன்ற து. 

இதன் போருள் : பன்னீருயிருக் sabia இரியா--பன்னி 

சண்டு உயிருக் தத்தம் மாத்திரை இரியாவாய், அவ்வழிப்பிறக்த-- 

அவ்வுந்இயிடத்துப் பிறந்த, மிடற்றுவளியின் இசைக்கும்--மிடத் 

றின்கண் நிலைபெற்ற காத்றான் ஒலிக்கும் என்றவாறு. 

எனவே குற்றியலிகாழமுங் குற்றியலுகரமுர் தந்நிலை இரியு 

மென்ருசாயிற்று, அவ்வெழுத்அக்களைக் கூறி உணர்க, (2) 

௮௫. அவற்றுள் 
் ௮ ஆ ஆயிரண் டங்காக் தியலும். 

இஃ அவ்வுயிர்களுட் இலவற்றிற்குக் சிறப்புப் பிறவி 

Se. IBS DY Gil. 

இதன் பொருள் : அவற்றுள் --மு.ற்கூறிய பன்னிரண்டு 

உயிர்களுள், ௮ ஆ ஆயிசண்டு--அகர ஆகா.ரக்களாகிய அவ் 

சொல்லுங்காலை என்பதை எழுத்துக்களைக் கஉூறுபவனுடைய 

விளையரக்கு உரையாசிரியர் கூறுவர், அதுவே சிறந்த உரையா 

தல் காண்க, 
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விரண்டும், ௮௫்காந்து இயலும்--அங்காக்து கூறும் முயற்சயொதி 

பிறக்கும் என்றவாறு, 

மூயற்சி உயிர்க்கிழவன்கண்ணது, ௮௮ என இவற்றின் 

வேறுபாடு உணர்க, (௩) 

௮௬.  இஈ௭ ஏ ஐயென விசைக்கு 

மப்பா லைங்து மவற்றோ ரன்ன 

வவைதார 

மண்பன் முதனா விளிம்புற லுடைய, 

இதுவும் ௮, 

இதன் போநள் : இஈஎஏஐ என இசைக்கும் அப்பா 

லைந்தும்--இஈ எ ஏஐ என்னு கூறப்படும் அக்கூற்று ஐர்தும், 
அவற்றோன்ன--௮௧ர7 அகாசங்கள்போல அங்காந்து கூறும் 

மூபற்சியாற் பிறக்கும், அவைதாம் அ௮ண்பல் முதல் நா விளிம்பு 

உறல் உடைய--அவைதாம் ௮ங்கனம் பிதக்குமாபினும் ௮ண் 
பல்லும் அடிகாவிளிம்பும் உறப் பிறக்கும் வே௮ுபாடுடைய என்ற 

வர்ற, 
அண்பல், வினைத்தொகை, என்வே, நாவிளிம்பு , அணுகு 

தறகுக் * கார்ணமான “பல்லென்னு அதற்கோர்  பெய்ரரயிற் ற. 
இஈ௭ ஏஐ என இவற்றின் வேறுபாடு உணர்க, (௪) 

௮௭. ௨௯ ஓஒ ஓ ஒளவென விசைக்கு 
மப்பா லைந்து மிதழ்குவிர் தியலும். 

இதுவும் ௮௮. 
இதன் போநள் : உள ஓ ஐ ஒள என இசைக்கும் அப் 

பாலைந்தும்--௨ ஊ ஓ ஓ ஒள என்று சொல்லப்படும் அக்கூற்று . 

ஐர்அம், இதழ் குவிர்து இயலும்--இதழ்குவித்துக் கூறப் பிதக் 
கும் என்றவாறு. 

உஊ ஓ ஓ ஒள என இவற்றின் வேுபாடு உணர்க, (௫) 

௮௮. தத்தர் திரிபே சிறிய வென்ப. 

இது முற்கூறிய உயிர்க்கும் மேற்கூறும் மெய்க்கும் பொது 

வி௫கூறிச் சங்ககோக்காகக் டெர்தது,
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இதன் பொருள்: தத்தர் இரிபே சிறிய என்ப-- உயிர்க 
ளும் மெய்களும் ஒவ்வொரு தானங்களுட் பிமப்பனவற்றைக் 
கூட்டிக் கூறினேமாயினும் நண்ணுணர்வான் ஆரசாயுமிடத்துத் 

கம்முடைய : சம்முடைய வேறுபாகெள் சிறியவாக உடைய 

என்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு, 

அவை எடுத்தல் படுத்தல் ஈலிதல் விலங்கல் என்றவாற் 

மூனும் தலைவளி கெஞ்சுவளி மிடற்றுவளி ஞூக்குவளி என்ற 

வாற்றானும் பிறவாற்றானும் வேறுபடுமானு அண்ணுணர்வுலு-_ 

யோர் கூறி உணர்க, ஐ விலங்கலுடையது, வல்லினக் தலைவளி 
யுடையது. மெல்லினம் ்ூக்குவளி புடைய. இடையினம் 

மிடற்றுவளிபுடையது ஏனையவுல் கூறிக் சண்டு உணர்க, (௬) 

௮௯. கார ஙகார முகனா வண்ணம். 

இச மெய்களுட் சிலவற்லிற்குப் பிறப்புக் கூறுகின் தனு. 

இதன் போருள் : சுகார காசம் மதல் கா ௮ண்ணம்-- 

குகாரமும் வகரம் முதல் காவும் முதல் ௮ வண்ணமும் உப 

பிறக்கும் என்றவாறு, 

உயிரமெய்யாகச் சூத் இரத்துக் கூறினுக் தனிமெய்யாகச் 

கூறிக் காண்ச, முதலை இரண்டி ற்ருங் கூட்கெ. Sw clot Gan 

ஜின் வேணுபாடு உணர்க. (cr) 
é 

Go. Farr கார மிடைதா வண்ணம், 

இதுவும் அது. 

இதன் போநள் : சகாச ஞகாரம் இடைகா ௮ண்ணம்-- 

சகரரமும் ஞகாசமும் இடைகாவும் இடையண்ணமும் உறப் 

பிறக்கும் என்றவாறு, 

இடையை இரண்டிற்கும் கூட்ககு ௪ஞ் என இவற்றின் 

வேறுபாடு உணரச௪ () 

ms  டகார ணகார நுனிகா வண்ணம், 

- இதுஷம் னு,
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(தன் போநள் ? டகார ணகாரம அனி நா ௮ண்ணம்-- 
டகாரமும் ணகாரமும் நுனிநரவும் நுனியண்ணமும் உறப் பிறக் 
கும் என்றவாறு, 

அனியை இரண்டிற்கும் கூட்டுக, ட. ண என இவற்றின் 
வேறுபாடு உணர்க. (௯) 

௯௨. அவ்வா றெழுத்து மூவகைப் பிறப்பின. 

இது மேலானவற்றிற்கோர் ஐயம் 216 DU g. 

இதன் போருள் : அ௮வ்வாமெழுத்தும் மூவகைப் பிறப் 
பின--அக்கூமப்பட்ட இறெழுத்தும் ம வகையாகிய பிறப்பினை 
உடைய என்றவாறு, 

எனவே, அவை ககாசம் முதல் காவினும் ஐகாரம் முதல் 
அண்ணத்தினும் பிறக்குமென்ன௮ இவ்வாறே நிரனிலயைவகை 
யான் அறுவகைப் பிறப்பின அல்ல என்றார், ் (௯௦) 

௯௩. அண்ண கண்ணிய பன்முதண் மருங்கு 
Oso பரக்து மெய்யுற வொற்றத் 
Sr gg பிறக்கும் தகார நகாரம். 

இ.அ மெய்களுட் இலவற்றிற்குப் பிறவி க.௮ன்றது, 

இதன் போரள் : அண்ணம் நண்ணிய பல்முதல் மருல் 
கல்--அண்ணத்தைச்சேர்ர்த பல்லின தடியாய இடத்தே, கா 
துனி பரந்து மெய்யுற ஒற்ற--காவினத அனி பசந்து சென்று 
தன்வடிவு மிகவும் உறும்படி சே, தகாச நகாரந்தாம் இனிது 
பிறக்கும்--தகார நகாரம் என்றவைதாம் இனிதாகப் பிறக்கும் 
என் றவாறு, 
      

10. நிரனிறை வகையா னறுவகைப் பிறப்பின. அல்ல எண் 
றது, * சகார ஞகார மிடைகா வண்ணம் * என்புழிச் ௪க௧£ மிடை 
நாவிலும் ஞகர மிடையண்ணத்திலும் என்று நிரனிறையாகக் 
கொள்ள அறுவகைப் பிறப்பினவாம், அங்கனம் இல என்றபடி, 

11. சிறிது ஒற்றப்பிறப்பன லகார நகாரம், சிறிது வருடப் 
பிதப்பன sary ரகார மகாரங்கள், மெய்யுற ஒற்ற என்றது - 
அழுந்த ஒற்ற என்றபடி, :
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௪௩ என இவற்றின் வேறுபாடு உணர்க, முன்னர் உறுப் 

புதீறு அமைய என்று கூறி ஈண்டு மெய்யுற ஒற்ற என்றார். 
சிறி.து ஓற்றவும் வருடவும் பிறப்பன உளவாகலின். (௧௧) 

௯௪.  அணரி நுனிரா வண்ண மொற்ற 

றஃகா னஃகா னாயிரண்டும் பிறக்கும். 

இதுவும் அது. 

இதன் போருள்: அனி கா அணரி samo poco 
காவினது நூனி மேனோக்கிச்சென்ற௮ு அண்ணத்தைக் தடவ, 

றஃகான் னஃகான் ஆயிரண்டும் பிறக்கும் - றகா.ச னகாரமாகிய 

அவ்விசண்டும் பிறக்கும் என்றவாறு. 

இன முதலாக நெடுங்கணக்கு முறையன்றி காவதஇகரசம் 

பற்றிக் கூறுஇன்றார். 

றன என இவற்றின் வேறுபாடு உணாக. (#2) 

௯௫. நுனிரா வணரி யண்ணம் வருட 
rare மகார மாயிரண்டும் பிறக்கும். 

இதுவும் அது. 

இதன் பொருள்: நுணி கா அணரி அண்ணம் வருட-- 

நாவினது நுனி மேனோக்கிச் சென்று ௮ண்ணத்தைக் தடவ, 

சகார ழகாமம் ஆயிரண்டும் பிறக்கும் - ரகா மகாசமாகய அவ் 

-விரண்டும் பிறக்கும் என்றவாறு, 

சழஎன இவற்றின் வேறுபாதி உணர்க, (௧௩) 

௯௬.  சாவிளிம்பு வீங்கி யண்பன் மு.த,லுற 

வாவயி னண்ண மொரஜ்றவும் வருடவும் 

லகார ளகாரமா யிரண்டும் பிறக்கும். 

இதுவும் அது. 

இதன் போரள்: கா வீங்கி விளிம்பு ௮ண்பல் மு.தஓு.ற-- 

தா. மேஜனோக்கச்சென்௮ sor விளிம்பு அ௮ண்பல்லி னடியிலே 

  

12. அணருதல் - மேலேக்கிச் சேறல், அ௮ணரி - மேனோக்க, 

a4
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உறுநிக்க, வயின் அண்ணம் ஓத்ற லகாரமாய்- அவ்விடத்து 
அவ்வண்ணத்தை அக்காத் இண்ட லகாஏமாயும், ஆவயின் அண் 
ணம் வருட எளகாசமாய்--அவ்விடத்து அவ்வண்ணத்தை அக் 
நாகி தடவ எளகாசமாயும், இரண்டும் பிறக்கும்--இவ்விரண் 
டெழுத்தும் பிறக்கும் என்றவாறு, 

லள என இவற்றின் வேறுபாடு உணர்க 

இத்துணையும் நாவதிகா.ரங் கூறிற்று, (௧௪) 

௯௭. இதழுியைம்து பிறக்கும் பகார மகாரம். 

இதுவும் ௮, 

இதன் போரள் : இதழ் இயைந்து பிறக்கும் பகார மகா 
சம்-மேலிதமுங் சீழிகமுக் தம்மிற்கூடப் பகாசமும் மகா.சமும் 
பிறக்கும் என்றவாறு, 

பம என இவற்றின் வேறுபாடு உணர்க, (௧௫) 

௯௮. பல்லித ழியைய வகாரம் பிறக்கும். 

இது வகாரம் பிறக்குமா கூறுஇன் ற. 

இதன் போருள் : பல் இதழ் இயைய வகாசம் பிறக்கும்-- 
மேந்பல்லுங் "awe கூட வகாரமானன பிறக்கும் என்றவாறு, 

வ என ரும், இதற்கும் இகம் இயைதலின் war g Bes 
பின்னர் வைத்தார். (sar) 

௯௯. அ௮ண்ணஞ் சேர்ம்த மிடற்றெழு வளியிசை 
கண்ணுற் றஐடைய யகாரம் பிறக்கும். 

இறு யகரரம் /ெக்குமாறு கூறன் 2.௮, 

இதன் போருள் : எழுவளி MD pone Crita இசை 
உக்தியிலெழுக்ச காற்று மிடற்றிடத்துச் சேர்க்க அதனாற் பிறந்த 

14. இத்துணையும் . நாவதிகாரம் கூறிற்றென்றது, sab சூத் 
திரத்தில் சாவிற் பிறன்ஞூம் எழுத்தை அதிகாரப்பட வைத்து அது 
முதலாக காவித் பிறக்கும் எழுத்துக்களையே க. ஜிவந்தமையை, த 
காரம் - தலைமை, முறைமை என்பர் ஈர்சிஞ/4டினியர்,



பியல்] எழுத்சகஇகாரம் ௧௦௦ 

சை, அ௮ண்ணங் கண்ணுற்றுஅடைய--அண்ணத்தை அணைந்து 
உரலாணி இட்டாற்போலச் செறிய, யகாரம் பிறக்கும் -யகர £ 

- வொற்றுப் பிறக்கும் ஏன்றவாறு, 

ஆணி. மாம். ய எனவரும். (௧௭) 

௧௦௦. மெல்லெழுக் தாறும் பிறப்பி ஞுக்கஞ் 

சொல்லிய பள்ளி நிலையின வாயினு 
மூச்சின் வளியிசை யாப்புறக் தோன் றும், 

இது மெல்லெழுத்திற்குச் இதப்புவிதி கூறுகின்றது. 

இதன் போருள் : மெல்லெழுத்தா ஆறும் பிறப்பின் ஆச் 

கஞ் சொல்லிப பள்ளி கிலையின ஆபினும்--மெல்லெழுத்துக்கள் 

ஆறும் தத்தம் பிறப்பினது ஆக்கஞ் சொல்லிய இடத்சே கிலை 

பெத்றனவாயினும், மூக்கின் வளியிசை யாப்புறத் தோன்றம்-- 

ஓசை கூறுங்கால் மூக்கன் கண் உளதாகிய வஸியினிசையான் ் 

யாப்புறத் தோன்றும் என்றவாறு. 

௮வை ௮ங்கனமாதல் கூறிக் காண்க. யாப்புற என்றதனான் 

இடையினத்இற்கு மிடத்றுவளியும் வல்லின இக் தலைவளி 

பூங் கொள்க. (௧௮) 

௬௦௪. சார்ந்துவரி னல்லது தமக்கயல் பிலவெனத் 

தோர்க்துவெளிப் படுத்த வேலை மூன்றுக் 

SESS சார்பிற் பிறப்பொடு வணி - 

யொத்த காட்சியிற் றம்மியல் பயலும். 

இது சார்பிற்றோற்றங்கள் பிறக்குமாறு கூறுகின்றது. 

இதன் போரள் : சார்க்து வரின் ௮ல்லது--ல எழுத்துக் 

களைச் சார்ந்து தோன்றினல்லது, தமக்கு. இயல்பு இல ௪என-- 

தமக்கெனத் தோன்றுதற்கு ஐரியல்பிலவென்று, தேர்க்து 

வெளிப்படுத்த தம்மியல்பு மூன்றும்--ஆராய்க்து வெளிப்படுக் 

கப்பட்ட எழுத். அக்கள் தம்முடைய பிறப்பியல்பு மூன் றினையுவ் 

17. ஆணி என்றது - உரலின் அடித்துவாரத்தை மறைக்கும் 

படி. இடும் மரத்தை, 

19, பள்ளி - இடம்,



௧௦௮ தொல்காப்பியம் [பிறப். 

கூறுங்கால், தத்்தஞ் சார்பிற் பிறப்பொடு வெணி இயலும்--தத 
தமக்கு உரிய சார்பாகிய மெய்கள து சிறப்புப் பிறப்பிடத்தே 
பிற த்தலோடு--பொருக்கி நடக்கும், ஏனை ஒத்த காட்டுயின் இய 
௮ம்--ஒழிக்த ஆய்தக் சமக்குப் பொருந்தின கெஞ்சுவளியாற் 
பிறக்கும் என்றவாறு, 

காட்சியென்றது கெஞ்சினை. கேண்மியா நாகு நுர்தை 
எனவும் எல்கு எனவும் வரும், 

ஆய்தத்இற்குச் சார்பிடங் குறியதன்முன்னார் ? (எழு-௨௮) 

என்பதனாற் கூறினார். இனி ஆப்தந் தலைவளியானும் மிடற்று 
வளியானும் பிறக்குமென்பாரும் உளர் மொழிக்த பொருளோ 
டொன்ற வவ்வயின் மொழியாததனை முட்டின்று முடி ச்தலென் 
பதன் அளபெடையும் உயிர்மெய்யுந் தம்மை ஆக்யெ எழுத். 
அக்களது பிறப்பிடமே இடமாக வருமென்று உணர்க. (௧௯) 

௧௦௨. எல்லா வெழுத்தும் வெளிப்படக் இளந்து 

சொல்லிய பள்ளி யெழுதரு வளியிற்' 

பிறப்பொடு விடுவழி யுறழ்ச்ட வாரத் 
தகத்தெழு வளியிசை யரிறப காடி 
யளபிற் கோட லந்தணர் மறைத்தே 
யஃதிவ ணுவலா தெழுச்அபுறத் திசைக்கு 

மெய்தெரி வளியிசை யளவுநுவன் பி௫ினே. 

இஃது எழுத்தூக்கடம் பிறப்பிற்குப் புறனடை கூறுன் 
றது, : 

இதன் போருள் : எல்லாவெழுத்துல் ளெந்து வெளிப்பட 
--ஆசிரியன் எல்லாவெழுத்துக்களும் பிறக்குமாறு முந்.து.தாற் 
சண்ணே கூறி வெளிப்படுக்கையினாலே, சொல்லிய பள்ளி பிறப் 
பொடு விடுவழி--யானும் அவ்வாறே கூறிய எண்வகை நிலத் 
அம் பிறக்கின்ற பிறப்போடே அவ்வெழுத்துக்களைக் கூறுமி 
டத, எழுதரு வளியின் உறழ்ச்சிவாரத்தின் அளபு கோடல். 
யான் கூறியவாறு அன்றி உந்தியில் தோன்றுங் காற்கினது இரி 
தருங் கூற்றின் கண்ணே மாத்திரைகூட்டிக்கோடலும், அகத்து 
எழு வளிபிசை அரில் தப காடிச் கோடல்--மூலாதாரத்இல் எழு 
இன்ற காற்தினோசையைக் குற்றமற நாடிக்கோடலும், அந்த



_ பியல்] எழுத்ததிகாரம் ௧௦௯ 

ணர் மறைத்தே--பார்ப்பாரது வேதத்து உளதே; அர்கிலைமை 
ஆண்டு உணர்க, ௮ஃது இவண் நுவலாது--அங்கனம் கோடலை 

ஈண்டுக் கூறலாகாமையின் இக்தாற்கட் உருதே, எழுக்து புறத்து 

இசைக்கும்--உர்இபிம்றோன்றிப் புற,5(2த புலப்பட்டு ஒலிக்கும், 

மெய் தெரி வளிபிசை அளவு அவன் ஜதினே--பொருடெரியங் 
காற்றினது துணிவிற்கே யான் மாத்திரை கூ.ரிமீனன் ; ௮வம் 

Derg மாத்திரையை உணர்க என்றவாறு, 

இதனை இரண்டு சூததஇரமாக்கியும் உரைப்ப, 

இ. பிழன்கோட்கூறலென்னும் உத்திக்கு இனம், என்னை? 

உந்தியில் எழுந்த காம்றினைக் கூறுபடுத்கி மாதஇிரைகூட்டிக் 

கோடலும் மூலாதாரம் முதலாகக் காற்றெழுமாறு கூறலும் 

வேதத்திற்கு உளதென்னறு இவ்வசசிரியர் கூறி அம்மதம்பத்றி 

அவர் கொள்வதோர் பயன் இன்றென்றலின். உக்தஇியில் எழுந்த 

காற்று முன்னர்த் தலைக்கட்சென்௮ பின்னர் மிடம்.றிலே வக்கு 

பின்னர் கெஞ்சிமீல நிற்றலை உறழ்ச்சிவாரத்து என்முர், ௮௧௪ 

'தெழுவளி யெனவே மூலாதாசமென்பது பெற்றும் 

இன் சாரியையை அத்துச்சாரியையோடு கூட்டுக, ஏகாரச் 

தேந்தம். 

மெய்தெரிவளியெனவே பொருடெரியா முற்கும் விளையும் 

மூயற்சயொனாமெனினும் பொருடெரியாமையின் அவை கடியப் 

பட்டன. எனவே, சொல்லப் பிறகு சொல்கு உ௮ப்பாம் 

ஓசையை இவர் எழுத்தென்று வேண்டுவரென உணர்க; 

* நிலையும் வளியும் ழூயத்சியு மூன்று 

மியல ஈடப்ப தெழுத்தெனப் படுமே." 

(௨௦) என்ு ராகலின். 

பிதப்பியல் முத்திற்று. 

90, புலப்படல் - செவிக்குப் புலப்படல், நிலை என்றது இடத்தை! 

வளி என்றது காற்றை, முயற்சி என்றது முயத்சிப் பிறப்பை, 

பொருள் தெரியா என்பதற்கு எழுத்தாகிய பொருள் தெரியாத 

என்பது பொருள்... இன்றேல், முத்ரும் வீலையும் பொருளுணர்த்து 

மேனும் என்று இவர் முற்கூறியதோடு மாறுபடும்,



௪, புணரியல் 

GOK. மூன்றுதலை யிட்ட முப்பதிற் றெழுத்தி 
னிரண்டுதலை யிட்ட முதலா இருபஃ 

.தினுகான் இற்றொடு நெறிகின் நியலு 
மெல்லா மொழிக்கு மிறுதியு முதலு 
மெய்யே யுயிரென் cul ரியல. 

என்பது சூத்திரம். மொழிமாபிய் கூறிய மொழிகளைப் 

பொதுவகையாற் புணர்க்கும் முறைமை wants Bara 
புணரியலென்௮ு இவ்வோத்்இற்குப் பெயசாயிற்று, ண்டு 
முறைமையென்றது மேற்செய்கை யோசத்துக்களுட் புணர் தரள 

உரியவாக ஈண்டுக் கூறிய கருவிகளை, ' 

இச்சூக்காம் என்னுகலிற்ோ வெனின், Gur Ponds 
கூதி.ப மொழிக்கு முதலா மெழுதக்தும் மொழிக்கு ஈரா மெழுத் 
அம் இத்துணை யென்றுலும், எல்லா மொழிக்கும் ஈறும் முது 

அம் மெய்யும் உயிருமல்லத இல்லையென்று வசையஅத்தலும், 
ஈனும் முதலுமாக எழுதின நாற்பத்தாறு உளவவேரவென்று 

ஐயூத்ருர்க்கு எழுத்து முப்பத்து மூன்றுமே அங்களனம் ஈறும் 

முகலுமாய் கிற்பதென்௮ு ஐயமறுத்தலும் 51560 5m). 

இதன் போநள் : முதல் இசண்டு தலையிட்ட இருபஃது 
FO அனுகான்காகும் மூன்று தலையிட்ட முப்பதஇிற்றெழுத்இ 
ஜனொடு--மொழிக்கு முதலாமெழுத்து இரண்டை முடியிலேயிட்ட 
இருபல்தும் மொழிக்கு ஈழருமெழுத்து இருபத்அுரான்குமா 
இன்ற மூன்றை முடியிலே பிட்ட முப்பதாகயே எழுத்துக்க 
ளோடே, கெறிரநின்ன௮ு இயலும் எல்லா மபொழிக்கும்--- வழக்கு 
கெறிக்கணின்று கடக்கும் ரூரவகை மொழிக்கும், மெய்யே உயி 
சென்௮ ஆமிரியல இறுதியும் முதலும்--மெய்யும் உயிருமென் அ 
கூறப்பட்ட அவ்விரண்டு இயல்பினையுடைய எழுத்துக்களே 
௪ம் முதலும் அவன என்றவாறு, 

இருபத்திரண்டு முதலாவன பன்சாரீருபிரும் ஓன்பனு உயிர் 
மெய்யும் மொழிமுகக் குற்றியலுகாமுமாம், இருபத்துநான்கு 
ஈ௫ுவன பன்னீருயிரும் ப.கினொரு புள்வியும் De குத்திய
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அகரமுமாம். மெய்யை முற்கூறினார் கால்வகைப் புணர்ச்சியும் 

'மெய்க்கண் நிகழுமாறு உயிர்க்கண் நிகழா வென் நற்கு. 

, உதாரணம்? மரம் என மெய்முதலும் மெய்யீறும், இலை 

ஊன உயிர் முதலும் உயிரீறும், ஆல் என உயிர்முதலும் மெய் 

மீறும், விள என மெப்ரமுதலும் உயிரீறுமாம். மொழியாக்கம் 

இயல்பும் விகாரமுமென இரண்டாம் -௩யிர் தாமே நின்று 

முதலும் ஈறுமாதல் இயல்பு. அவை மெய்யோடு கூடிகின்று 

அக்கனமாதல் விகாரம். £5) 

௧௦௪. அவற்றுள் 

மெய்பீ றெல்லாம் புள்ளியொடு நிலையல். 

DS முற்கூமியவாற்றால் சனிமெய் மு.தலாவான் சென்ற 

தனை விலக்கலின் எய்.இயது விலக்கிற்று. 

இதன் போநள் : ' அவற்றுள்--முற்கூறிய மெய்யும் உயிரு 

மென்ற இரண்டினுள், மெய்யிறு எல்லாம் புள்ளியாடூ நிலை 

யல்--மெய்மொழிக்கு ஈமுயவை யெல்லாம் புள்ளி பெற்று நிற் 

கும் என்றவாறு, 

எனவே மொழிக்கு முதலாயினவை யெல்லாம் புள்ளி 

பிழந்து உயியோறி நிச்ஞகு. மென்றாசாயிற்று, இன்னும் ஈத்து 

மெய் புள்ளி பெற்று நிம் குமென்ததனானே உயிர்முதன்மொழி 

தம்மேல் வந்தால் ௮வை உயிபே.2 Grass DLO wer 

பதூஉங் கூறினாசாயிய்று. இவ்விஇ மு.ற்கூறியதன்றோவெனின் 

அ௮ண்டுச் தணிமெய் பதினெட்டும் புள்ளி பெற்று நி்குமென் 

அம் அவைதாம் உயிே.தங்காற புள்ளி பிழந்து கிற்குமன்றுவ 

கூறிஞா் 7) ஈண்டு Qos ps மெப்யிறெனப் பொருளுசைக்க 

வேண்டியமையின் Quon Dap sso மேய்களும் புள்ளிபெறமோ 

9, முதற் சூத்திரத்திலே * இறுதிய மூதலு மெய்யே யுயிசென் ரூமி 

ரியல * என்றமையான் மொழிக்கு மெப் மூதலாயும் வரும் ஈரயும் 

வரும் என்பது பெதப்படுதலின், அவ்விரு மெய்களுள் ஈற்றில் நிற் 

ஞூம் மெய் எப்படி நிற்குமென இ௫்சூத்திரத்தால் PHSB GOT, ற் 

ஜில் வரும் மெய்கள் புள்ளீபெற்று நிற்குமெனவே முதவில் நிற்ஞும் 

மெய்கள் உபிபோடுகூடிப் புள்ளியேருது ரிற்ருமென்பது Gu prin 

Rb, ஈற்றில் மெய்சள் புள்ளி பெத்து சிற்குமென்றவமயானே, உயிர் 
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வென்று ஐயுற்ற ஐயம் அகற்றக் கூறினுென்று உணர்க. மரம் 

எனப் புள்ளி பெற்று நின்றது அரிதென வர்துி மரமரி 

தென்று ஏறி முடிர்தவாறு காண்க. (௨) 

௧௦௫. சுற்றிய அுகரமு மற்றென மொழிப. 
இது முன்னாப் புள்ளியிற்றுமுன் உயிர் தனித் இயலா 

தென்று மெய்க்கு எய்துவிக்கன்ற சரூவியை எதிரது போற்றி 

உயிர்க்கும் எய் அவிக்கின்ற கருவிச் சூத்ரம். 

இதன் போநள் : குற்றியலுகர மம் ௮ற்றெனமொழிப-- 
ஈற்றுக் குற்றியலுகரமும் புள்ளியிறுபோல உயிே௰ இடங் 

கொடுக்குமென்.று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு, 

இம்மாட்டேறு ஒருபுடைச் சேறல் புள்ளி பெழுமையின். 

அங்கனம் உயிரேஅங்காற் கூற்றுகரவ் கெட்டுப்போக நின்ற 

ஒர்றரின்மேல் உயிரேறிற்றென்றனு கொள்ள றக. நாகரிதென்பூழி 

முன்னர்க் குற்௮அுகர வோசையும் பின்னா் உயிரோசையும்பெ.றறு 

அவ்விரண்டுங் கூடிகின்றல்லது அப்பொரு ஞணர்த்தலாகாமை 

யின், இஃது உயிரோடுங்கூடி. நிற்குமென்ளுர். . (௩) 

வருங்கால் தன்மேலேறி முடியவும் இடங்கொடுக்குமென்பதும், ஏனைய 

மெய்வருங்கால் திரிந்தும் இயல்பாயும் முடியுமென்பதும் பெறப்படு 

மென்பதும் உரைகாரர் கருத்து, 

9. இச்ளூத்திரத்திற்மும் ரூற்றியலுவாமும் புள்ளிபெறாது உயி 
சேற இடங்கொடுக்கூுமென்று இளம்பூரணர் பொருள்கூறினர், நச்சி 
ஞர்க்கினியரும் அங்கனமே கடறிஞர், அற்று என்பது முதற் சூத்தி 
ரத்திற் கறிய புள்ளிபெறுதலையே சுட்டுமன்றி அதிற் கூருத a uP 
போற இடங்கொடுக்குமென்பதைச் சட்டாது, ஆதலின் அவ்வுரைகள் 
மாட்டேத்றிலக்கணத்தோடு பொருந்துமோ என்பது ஆரசாயத்தக்கது 
முன்னும், * மெய்யி வியற்கை புள்ளியொடு நிலையல் £ என மெய்கள் 
புள்ளிபெறுதலை விதித்த ஆரியர், ௮ம் மெய்கள்போலவே எகர 
ஓகாரமும் புள்ளிபெறுமெனப் புள்ளிபெறுதலோடு மாட்டி, “எகர 
ஒகரத் தியற்கையு மத்ேே ” எனக் கடறுதவி னாஇிரியர் கூறும் மாட்டி 
னவிலக்கணம் இஃதென்பது- உணரழத்தக்கது, பேராகிரியர்ககும் சிவ 
ஞானமுனிவர்க்கும் சங்க யாப்பென்னும் அலுடையார்கீரும் சூற்றிய 
அகமும் புள்ளிபெறுமென்பது சுருந்தாதல் அன்மழபு ௨-ம். GAR 
மல், குறிப்பில் உலார்த்தப்பட்டது, ஆங்குல் காண்க,
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இதன் போருள்: உயிரிறு சொன்முன் உயிரவரு வழி 

யும்--உயிர் தனக்கு ஈறாக இறுஞ் சொல்லின்முன் உயிர் aps 
லாகிய மொழிவரும் இடமும், உயிரிறு சொன்முன் மெய்வரு 

வழியும்--உயிர் தனக்கு ஈறாக இறுஞ் சொல்லின் முன்னர் 

மெய்முதலாகிய மொழிவரும் இடமும், மெய்யிறு சொன்முன் 

உயிர்வரு வழியும்---மெய் தனக்கு ஈருக இறுஞ்சொல்லின் மூன் 

னர் உயிர் முதலாகிய மொழிவரும் இடமும், மெய்யிறு சொன் 

மூன் மெய்வருவழியும்--மெய் தனக்கு ஈறாக இறுஞ்சொல்லின் 

முன்னர் மெய்முதலாகிய மொழிவரு இடமும், என்று புணர் 

நிலைச் ஈட்டு--என்று சொல்லப்பட்ட ஒன் வினோடொன்அ கூடும் 

நிலைமையாகிய கருத்கின்கண், இவ்வென அறியக் இளக்குவ் 
காலை அவற்றை இத்துணையென வசையறையை எல்லாரும் 
அறிய யால் கூறுங்காலத்து, நிறுத்தசொல்லை குறித்துவரு 

சளெவியன்று ஆயி ரியல--முன்னர் நிறுத்தப்பட்ட சொல்லும் 
அதளை முடித்தலைக்குறித்து வருஞ்சொல்லும் என்று சொல்லப் 
பட்ட அவ்விரண்டு இயல்பினையுடைய என்றவாறு. 

எனவே, நான்குவகையானும் கூடுங்கால் இருமொழியல்லது 

புணர்ச்சியின்று என்றாராயிற்று, 

உதாரணம் : அவுண்டு ஆவலினு gol yor? pbs si 
ன்ன முறைய காண்க. விளவினைக் சூறைத்தான் என் றவழிச் 
சாரியையும் உருபும் கிலைமொழியாயே நிற்குமென்பது நோக்கி 
அதனை நிறுத்த சொல்லென்றும் முடிக்ஆஞ் சொல்லைக் குறித்து 
வருளெனவி யென்றும் "கூறினார். Q),5 @C aor நிலைமொழியும் 
வருமொழியுங் கூறினா... முன்னர். * மெய்யேடியிர் * (மூ 
௧௦௩) என்றது. ஒருமொழிக்கு, இது இருமொழிக்கென்று 
உணர்க. (௫) 

௪௦௮. அவற்றுள் 

். நிறுத்த சொல்லி னீரு கெழுத்தொடு 
GOS BING Boral முதலெழுத் இியையப் 
பெயரொடு பெயரைப் புணர்க்குங் காலும் 
பெயரொடு தொழிலைப் புணர்க்குங் காலுக் 
  ~ 5; முன்னர் என்றது, நூன்மரபு 4௮-ம் சூத்திரத்தை,
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தொழிலொடு பெயரைப் புணர்க்குக் காலுச் 

தொழிலொடு தொதழிலைப் youl Ga காலு 
மூன்றே இரிபிட னென்றே யியல்பென 
வாங்கக் கான்கே மொழிபுண ரியல்பே. 

்.. இது முன்னர் எழுத்துவகையான் கான்கு புணர்ச்சி எய் 

Bu இரவகைச் சொல்லுஞ் சொல்வகையானும் கான்காகு?மன் 
பதூஉம் அ௮ங்கனம் புணர்வது சொல்லுஞ் சொல்லும் ௮ன்று 

எழுத்தும் எழுத்துமென்பதூஉம் உணர்த்துகின்ற. 

இதன் போருள்: அவற்றுள்--நிலைமொஜி வருமொழி 

யென்றவற்றள், நிறுத சொல்லின் ஈராகு எழுத்தொடு குறித் 
அவரு Geral ipso vip sg இயைய--முன்னர் நிறுத்தப்பட்ட 

சொல்லின ஈருகின்ற எழுத்தோடே அதனை முடிக்சக்கருி 

வருகின்ற சொல்லினது மு.தலெழுச்துப் பொருந்த, பெயசோடு 

பெயரைப் புணார்க்குங்கா லும் -பெயர்ச்சொல்லோடு பெயர்ச் 

சொல்லைக் கூட்டும் இடத்தும், பெயரோடு தொழிலைப் புணர்க் 

குங்காலும்--பெயர்ச்சொல்லோடு தொழியம்சொல்லைக் கூட்டும் 

இடத்.தும், தொழிலோடு பெயரைப் புணர்க்குங்காலும்--தொ 

ழிர்சொல்லோடு பெயர்ச்சொல்லைச் கூட்டும் இடத்தும், தொழி 

லொடு தொழிலைப் புணர்க்குங்காலும்--கொழிற்சொல்லோடு 

தொழிற்சொல்லைச் கூட்டும் இடத்தும், மூன்றே இரிபு இடன் 

ஒன்றே இயல்பென ஆங்கு அ௮ர்கான்கே---இரியும் இடம் மூன்று 

இயல்பு ஒன்னு என்று மூந்துதாலிற் கூறிய அர்கான்கு இலக் 

கணமுமே, மொழி புணர் இயல்பு--ஈண்டு மொழிகள் தம்முட் 

கூடும் இலச்சணம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : சாத்தன்கை, சாத்தனுண்டான், வர்தான்சாத் 

தன், வந்தான்போயினான் என முறையே காண்க. இவை கான்கு 

இனத்தோடுக் கூடப் பதினாறாம். இடையும் உரியுர் தாமாக நில் 

லாமையிற் பெயர்வினையே : கூறினார். இடைச்சொல்லும் உரிச் 

சொல்லும் புணர்ச்குஞ் செய்கைப்பட்டுழிப் புணர்ப்புச் கிறு 

பான்மை. பெயர்ப்பெயரும் ஒட்டுப்பெயருமென இரண்டுவகைப் 

வரிவடிவைகோக்கி, இது என்றது 
6. கண்கூடாக என்றது, 3 yo 

என்றாற். புணர்க்கப்படும், 
முபற்கோட்டை, முயற்கோடு இன்று 

என்னை? பொருளியைதலின்,
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படும் பெயர், தெரிநிலைவினையுங் குறிப்புவினையமென இரண்டு 
வகைப்படும் தொழில், நிலைமொழியத ஈற்றெழுத்து முன்னர்ப் 

பிறந்து கெட்டுப்போக வருமொழியின் முதலெழுத்துப் பின் 

பிறந்து கெட்டமையான் முறையே பிறந்து கெடுவன ஒருங்கு 

நின்று புணருமா நின்மையிற் புணர்ச்சியென்பது ஒன்றின்ரும் 
பிறவெனின், அ௮ச்சொர்களைக் கூறுகன்றோருங கேட்கின்றோ 

ரூம் ௮அவ்வோசையை இடையறவுபடாமை உள்ளத்தின்கண்ணே 
உணர்வராதலின் அவ்வோசை கேடின்றி உள்ளத்தின்௧ண் நிலை 

பெற்றுப் Yate sen Gout. ஆகவே பின்னர்க் கண்கூடாகப் 

புணர்க்கின்ற புணர்ச்சியும் முடிந்தனவேயாமென்றனு உணர்க, 

இனி முூயற்கோடு உண்டென்றால் ௮து குறித் அவருகளவி யன் 

மையிழ் புணர்க்கப்படாஅ௫. இதுதான் இன்றென்றாற் புணர்க்கப் 

படுமென்று உணர்க, (௬) 

BOF, GNA HI LD 

மெய்பிறி தாதன் மிகுதல் குன் றலென் 
அிவ்வென மொழிப இரியு மாறே. 

இத முற்கூறிய மூன்று இரிபும் ஆமாறு கூறுகின்றது, 

இதன் போருள்: அவைதாக் இரியுமாறு--முன்னா்த் இரி 
பென்று கூறிய அவைதார் இரிந்து புணரும் நெறியை, மெய் 
பிரிதாதல் மிகுதல் குன்றலென்௮ இவ்வெனமொழிப--மெய் 
வேறுபடுதல் மிகுதல் குன்றலென்று கூறப்படும் இம்ஞூன்று 
கூற்றையுடையவென்று கூறுவர் ஆசிரியர் என்றவாறு, 

இம்மூன்றும் அல்லாதது இயல்பாமென்று உணர்க, இவை 
விகற்பிக்கப் பதினாறு உதாரணமாம். மட்குடம் மலைத்தலை மர 
வேர் இவை பெயசோடு பெயர்புணர்க்க குன்று இரிபு, மண் 
மலை என்பது இயல்பு. சொற்கேட்டான் பலாக்குறைத்தான் 

மாகட்டான் இவை பெயரோடு தொழில் புணர்ந்த மூன்று 
திரிபு. கொற்றன் வர்தான் இஃது இயல்பு. வந்தானாற்சா ததன் 
கொடாப்பொருள் ஓடுகாகம் இவை தொழிலொடு பெயர் புணர்ந்த 
மூன்று இரிபு. வக்தான்சாத்தன் இஃது இயல்பு. வர்சாற்கொள் 
ளும் பாடப்போயினான் சாஞான்றான் இவை தொழிலொடு 
தொழில் புணர்ச்த மூன்று இரிபு, வர்கான் கொண்டான் இஃது



ரீயல்] எழுத்ததிகாரம் க்கள் 

இயல்பு. மூன்று இரிபென்னது இடனென்றதனான் ஒரு புணர்ச் 

சிக்கண் ன்றும் ஒருங்கேயும் வரப்பெறுமென்றுஉணர்க. மகத் 

தாற் கொண்டான் இஃது அங்கனம் வக்தவாதறு மகர ஈற்று 

*நாட்பெயர்க் இெவி' (எழு-௩௩௧) என்னுஞ் GS Oe Swe 

உணர்க, இரண்டு வருவனவுங் காண்க, (cr) 

௧௧௦. நிறுத்த சொல்லுக சூரித்துவரு Garallu 
மடையொடு தோன்றினும் புணர்கிலைக் குரிய. 

இன நிலைமொழி அடையடுத்தும் வருமொழி அடையடுத் 

தும் அவ்விருமொழியும் WOLDS SID புணருமென எய் 

தஇியதன்மேற் இறப்புவிதி கூறுகின்றது. 

இதன் பொநள்: கி௮த்தசொல்லுக் குகித்துவரளொவி 

யும்--நிலைமொழியாக நிறுத்தினசொல்லும் அதனைக் குறிதது 

வருஞ் சொல்லும், அடையோடு தோன்றினும் புணார்நிலைக்கு 

உரிய--காமே புணசாது ஐசோவோர்சொல் அடையித்துவரி 

ணம்- இரண்டும் அடையடுத்துவரினும் புணர்கிலைமைக்கு உரிய 

என்றவாறு, 

அடையாவன, உம்மைத்தொகையும் இருபெயரொட்டுப் 

பண்பு த்தொகையுமாம். 

உதாரணம் : பதினயிரத்தொன்று ஆயிரத்தொருபஃது 

ப.ிஞயிரச்திருபஃது என வரும். இவ்வடைகள் ஒருசொல்லே 

யாம், வேற்றுமைத் தொகையும் உவமைத் தொகையும் முடியப் 

பண்பு ததொகையும் வினைத்தொகையும் பிளச்.து முடியாமையின் 

8,  பதினாமிரத்தொன்று, இதில் பதினா.பிரம் என்புழி ஆயிரம் 

பத்தென்னும் அடையொடு தோன்றிற்று; இதுபண்புத்தொகை, பன்னி 

மண்டு கை, இதில் இண்டு பத்தென்னு மடையொடு வந்தது, பன்னி 

ரூண்டு--பத்தும் இரண்டும் என உம்மைத்தொகை, இதுபற்றியே அடை 

யாவன இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகையும் உம்மைத்தொகையும் 

என்ரூர், 

வேற்றுமைத் தொகையும் உவமைத் தொகையும் முடிய என்றது, 

பிளந்து முடிவுபெற என்றபடி, என்றது, குன்றக்கூகை, புலிப்பாய்த் 

துள் என்புழி குன்றம் கூகை எனவும், புலி பாய்த்துள் எனவும் 

பிளந்து புணர்ச்சிபெற, வினைத்தொகையும் பண்புத்தொகையும் 

பிளந்து முடிவுபெறுது ஒரு சொல்லாயே நிற்றலின் அவை MeL,
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ஒருசொல்லேயாம். அன்மொழித் தொகையுக் தனக்கு வேறோர் 

முடிபின்மையின் ஒருசொல்லேயாம். இத்தொகைச் சொல்க 
ளெல்லாம் அடையாய்வருங்காலக்து ஒரு சொல்லாய் வருமென்று 

உணர்க. உண்டசாத்தன் வந்தான், உண்டுவக்தான் சாத்தன் 

என்பனவும் ஒருசொல்லேயாம். " (6/) 

SEE, மருவின் ஜரொகுதி மயங்யென் மொழியு 

முரியவை யுளவே புணர்கிலைச் சுட்டே. 

Qs மளுஉச்சொற்களும் புணர்ச்சிபெறுமென்பதூ உம் 

நிறுத்த சொல்லுங் குறித்துவரு ளெவியுமாய்ப் பொருளியைபில் 

லனவும் புணர்ச்சி பெற்றாற்போல கிற்குமென்பதூஉம் உணர்த் 
அகன்றது. 

இதன் போநள் : மரு மொழியும்--இருவகையாகி மருவிய 
சொற்களும், இன்றொகுதி மபங்கியன்மொழியும்--செவிக்கினி 

தாகச் சொற்றிரளிடத்து நிறுத்த சொல்லும் குறித்துவருளெ 
வியுமாய் ஒட்டினாற்போலகின்னறு பொருளுணர்ததாது பிரிந்து 

பின்னர்ச் சென்று ஒட்டிப் பொருளுணர்த்த மயங்குதல் இயன்ற 

சொற்களும், புணர்நிலைச் சுட்டு உரியவை உள--புணரும் நிலை 

மைக் கருத்தின்சண் உரியன உள என்றவாறு, 

மொழியுமென்பதனை மருவென்பதனோடுவ் கூட்டுக. இன் 
ஜொகுஇயென்ளுர், பாவென்னும் உறுப்பு நிகழப் பொருளொட் 

டாமற் சான்றோர் சொற்களைச் சேர்த்தலின், 

உதாரணம் : முன்றில் மீசண் இவை இலக்கணத்தோடு 

பொருந்திய மரு. இலக்கணம் அல்லா மரு * வழங்கியன் மருங் 
இன் மருவொடு Bawa’ (எழு-௪௮௩) என்புழிக் காட்டு 

தும். இனி, - 
  

யெனப்படும், அன்மொழித்தொகையும் தனக்கு வேறோர் முடிபின்மை 

யின் ஒரு சொல்லேயாம் என்றது, ஏனைய தொகைகளி ஸீற்றிற் 

பிறத்தலின், அவற்றின் முடிபே தனக்கு முடிபன்றி வேறோர் முடி. 
பின்மையின் ஒரு சொல்லேயாம், எனவே தான்பிளந்து நின்று முடிவு 

பெருது, பெறின் அன்மொழிப் பொருளுணர்த்தாது என்றபடி, 

9. மருவின் தொகுதியும் மயங்கியன்மொழியும் எனப் பிரித்துப் 

பொருள்கூறினும், நச்சிஞர்க்கினியர் கருத்தின்படி பொருள்கூறலாம்,
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இரும்பு இரித் சன்ன மா.பிரு மருப்பிற் 

பரலவ லடைய Ara Og Deis,’ 

என்புழி மருப்பினிரலையென்௮ ஒட்டி இரண்டாவதன் தொகை 

யாய்ப் பொருடந்து *புள்ளி யீற்௮ுமுன் னுயிர்தனிக் இயலா ” 

(எழு-௧௮௩) என்ற உயிமரறி முடிந்து மயக்கு நின்றது, 

ஆயின், மருப்பிற்பரலென்று மெய் பிறிதாய் ஓட்டி நின்றவா 
றென்னையெனின் மருப்பினையுடைய பாலென வேற்றுமைத் 
தொகைப்பொருள் உணர்ததாமையின் அஃது அச்செய்யுட்கு 

இன்னோசை நிகழ்த்தற்குப் பகரக்இின்மான்னர் கின்ற னகரம் 

கைரமாய்த் இரிந்துநின்ற துணையேயாய்ப் புணர்ச்சிப் பயனின்றி 

நின்றது. இங்கனம் புணர்ச்சியெய்தினாுற்போல மாட்டிலக்சண த் 

Susan opin மொழிமாற்றின்௧ண்ணும் நிற்றல் சொற்கு இயல் 

பென்றற்கு அன்மே ஆசிரியர் இன்றொகுகி யென்றதென்று 
உணர்க, *கரங்கா லோமைக் காண்பின் பெருஞ்சினை ’ என்புழி 

இமைச்சனையென்று ஒட்டி. இமையினது சினையெனப் பொருள் 

தருகின்றது இன்னோசை தருதற்குக் ககரவொ்றுமிக்குக் காண் 

பினென்பதனோடும் ஒட்டினுற்போல நின்றது. * தெய்வ மால்வ 
ors இருமுனி யருளால்' என்புழிக் தெய்வவளை யென்று 
ஒட்டிச் தெய்வத்தன்மையுடைய வரையெனப் பொருள் து 

இன்ற இன்னோேசை தரதற்கு மாலென்ப,தனோடும் ஒட்டிஞ் 

போலக் சூறைந்து நின்றது மூன்று இரிபும் வக்தவாறு காண்க, 

இனி எச்சத்இன்கண்ணும், 

: எயிறுபடையாக வெயிற்கதவிடா 

பொன்னோடைப் புகரணிதுதற் 

றுன்னருக்கிறம் கமழ்கடாததுக் 

கயிறுபிணிக்கொண்ட சகவிழ்மணிமருங்கில் 

பெருங்கையானை யிரும்பிடாததலையிருந்து 

- மருக்தில்கூற்றத் தருந்தொழில்சாயா £ (புறம்-௨) 

என மாட்டாய் ஓட்டிரின்றது கயி௮பிணிக்கொண்ட என்பது 

னோடும் ஒட்டினாற்போல நின்று ஒற்தடுத்தது இன்னோசை 

அவர் இன்றொகுதியெனப் பிரித்துப் பொருள் கோடல் சிறப்பின்று, 

உரையாசிரியர் கருத்தே ஈஸ்டுப் பொருத்தமாம், எனெனின் ? ஆ 

சியர் இலக்ணைத்கோடிபொருக்திய மருஉச் சொற்களைப் பிரீழ்துப் 

புணர்த்தலின். '
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பெறுதற்கு. பிற சான்றோர் செய்யுட்கண் இவ்வாறும் பிறவா 

றும் புணர்ச்சியில்வழிப் புணர்ச்சபெற்றாவ்போல Barer ore 
லாவற்றிற்கும் இதுவே ஐத்தாகக் கொள்க, (௯) 

௧௧௨. வேற்றுமை ஞூர)த்த புணாஙிலை மொழியும் 

வேற்றுமை யல்வழிப் புணர்மொழி கிலையு 

மெழுத்தே சாரியை யாயிரு பண்பி 

னொழுக்கல் வலிய புணருங் காலை. 

இது மூவகைத் இரிபினுள் மிக்குப் புணரும் புணர்ச்சி 
இருவகைய என்டுன்றது. 

இதன் போநள் : புணருங்காலை-- கால்வகைப் புணர்ச்ட 
புள் மிக்கபுணாச்சி புணருங்காலத்து, வேற்றுமை குறித்த 
புணர்மொழிகிலையும்- வேற்றுமைப் பொருண்மையினைக் குறித்த 
புணர்மொழியினது தன்மையும், வேற்றுமை அல்வழிப் புணர் 

மொழி நிலையும்--வேற்றுமையல்லாத அல்வழியிடத்துப் புண 
ரும் மொழியினது தன்மையும், எழுத்தே சாரியை ஆயிரு பண் 
பின் ஓழுக்கல் வலிய--எழுத்து மிகுதலுஞ் சாரியை NEB! 
மாகிய அவ்விரண்டு குணத்தினொனுஞ் செல்லுதலைத் தமச்கு 
வலியாகவுடைய என்றவாறு 

எனவே எனைப் புணர்ச்சகஞக்கு இத்துணை ' வேறுபாடு 
இன்றன உணர்க, 

உதாரணம் : விளங்கோடு இஃது எழுத்துப் பெற்றது, 
மகவின் கை இது சாரியை பெற்ற. இனி அல்வழிக்கண் 
விளக்குறிது இஃது எழுத்துப் பெற்றது. பனையின்குறை இது 
சாரியை பெற்றது. இதற்குப் பனை குறைந்ததென்பது பொரு 
ளாம். இஃது அளவுப் பெயர், ஓழுக்கல்வலிய வென்றதனான் 

10. யாப்பு--வலி, ஆறுபயனிலை என்றது, * பொருண்மைசுட்டல் 
வியங்கொளவருதல் - வினைஙிலையுபைத்தல் வினாவிற்கேற்றல் - பண்பு 
கொளவருதல் பெயர்கொள வருதலென் - றணன்றியளைத்தும் பெயர்ப் 
பயனிலையே ' என்னுஞ் சொல்லதிகாரச் சூத்திரத்தாற் கூறிய ஆறு 
பயனிலையையும், அவற்றிற்கு. உதாரணம் முறையே ஆவுண்டு, ஆ 
வாழ்க, ஆவக்தது, ஆயாது, ஆகரிது என்பனவாம், பண்புத்தொகை 
விரிவுழி ஐம்பாலீறுக விரியும்,  விரைத்தொகை விரிஏழிச் செய்த
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இக்கூறிய இரண்டும் எழுத்தஞ்: சாரியையும் உடன்பெறுதலுவ் 

கொள்க, அவற்றுக்கோடென்பது வேற்றுமைக்கண் இரண்டும் 
பெற்த ௮, கலததுக்குறை யென்பது அல்வழிக்கண் இரண்டும் 

பெற்றது. இதற்குக் கலங்குறைக்ததென்பது பொருளாம். 

இயல்புகணத்துக்சகண் இவ்விரண்டும் உடன்பெறுதலின்னு. 

அல்வழி முற்கூறு தது வேற்றுமையல்லாதது அல்வதியென 

வேண்டுதலின். எழுத்துப்பேறு யாப்புடைமையானும் எழுத் 

இனாம் சாரியையாதலானும் எழுத்து முற்கூறினார். Cap 

அமை மேலைச் சூத்திரத்தே கூறுஇன் மார். 

அல்வழியாவன அவ்வுருபுகள் தொக்கும் விரிந்தும் நில் 

லாது புணர்வன,. அவை எழுவாய்வேற்றுமை ஆனு பயனி 

லையோடும் புணர்ந்த புணர்ச்சியும், வினிலேற்றுமை தன்பொரு 

ளோடு புணர்ந்த புணர்ச்இயும், முற்றுப்பெய?சாடும் வினையோ 

டும் புணாந்த புணர்ச்சியும், பெயசெச்சமும் வினையெச்சமும் 

பெயசோடும் வினையோடும் புணாந்த புணர்ச்சியும், உவமதி 

தொகையும் உம்மைத்தொகையும் இருபெயசொட்டுப் பண்புத் 

கதகொகையம் இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல்லும் பெயமீசாடும். 

வினையோடும் புணர்ந்த புணர்ச்சியும், அன்மொழித் தாகை 

பொருளோடு புணர்க்க புணர்ச்சியும், பண்புதி தொகையும் வினைத் 

தொகையும் விரிந்துகின்றவழிப் புணர்ர் த புணர்ச்சிய/மென 

உணர்க, 
(௧5௦) 

௧௧௩. ஐடி கூஇன் அதுகண் ணென்னு 

மன்வா றென்ப வேற்றுமை யுருபே, 

இது மேல் வேற்றுமையெனப்பட்ட அவற்றது பெயரும் 

முறையுக் தொகையும் உணர்த்துகின் ௨௮. 

இதன் Gut Beit : வேற்றுமையுருபு--மூத்கூறிய Carga 

மைச் சொற்களை, ஐ ஓடு க. இன் அது கண் என்னும் அவ்வா 

செய்யும் என்னும் பெயசெச்ச வீறருக விரியும். இத்தொகைகள் பிரித் 

துப் புணர்க்கப்படா ஒறு சொல்லாய் நிற்கும், இங்கனம் பிரித்துப் 

புணர்க்கப்படாவென ஆசிரியர் கூறுவதைப் பலவிடத்துவ் கூறுகின்ற 

நச்சினார்க்கினியர் ஈண்டுப் பண்புத்தொகையையும் வினைத்தொகை 

யையும் விரிக்துகின்ற வழிப் புணர்த்த புணர்ச்சியுமெனக் கூறியது 

பொருந்துமோ என்பது ஆராயத்தக்கது, 

16
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கென்ப--ஐ ஒடு கு இன் அது கண் என்று சொல்லப்படும் ௮வ் 
வாறு உருபுமென்றனு சொல்வர் ஆசிரியர் என்றவாறு 

Cup Geran Sars gg எழுவாயையும் of) muy F19. 
வேற்றுமை எட்டென்பாராலெனின் ஓ முதலிய வேற்றுமை 
யாறுத் தொக்கும் விரிந்தும் பெரும்பான்மையும் புலப்பட்டு 
நின்று பெயர்ப்பொருளைச் செயப்படுபொருள் முதலியனவாக 
வேறுபாடுசெய்து புணர்ச்சியெய்து விக்குமென்றற்கு: ஈண்டு 
AO per agi. ஆண்டு எழுவாயும் விளியுஞ் செ.பப்படுபொருள் 
மூதலியவம௰்றினின்றும் தம்மை வேறுபடுத்துப் பொருள்மாத் : 
இரம் உணர்த்திகின்றும் விளியாய் எதிர்முகமாக்இகின்்றும் இங் 
கனஞ் இறுபான்மையாய்ப் புலப்படநில்லா வேறுபாடு உடைய 
வேனும் அவையும் ஒருவாற்றான் வேத்றுமையாயின வென் றற்கு 
ஆண்டு எட்டென்ருவொன உணர்க, (௧௧) 

௧௧௪. வல்லெழுத்து முதலிய வேற்றுமை யுருபிற் 
கொல்வழி யொற்லிடை மிகுகல் வேண்டும். 

இன நான்காவதற்கும் ஏழாவதற்கும் உருபியலை நோக்கி 
ய தார் கருவி கூறுகின்றது. 

இதன் போரள் : வல்லெழுத்து முதலிய வேற்றுமை 
யுருபிற்கு--வல்ிலழுத்து அடியாய்கின்ற கான்காவதற்கும் ஏழா 
வதற்கும்,. ஒல்வழி ஒற்று இடைமிகுதல் வேண்டும் - பொருக் 
தியவழி வல்லொற்றாயினும் மெல்லொய்ருயினும் இடைக்கண் 
மிக்குப் புணர்தலை விரும்பும் ஆசிரியன் என்றவாறு, 

வரையாது ஒற்றெனவே வல்லொகற்றும் மெல்லொத்றும் 
பெற்றும், 

உதாரணம் : மணிக்கு மணிக்கண் இக்கு இக்கண் மனைக்கு 
மனக்கண் எனவும், வேய்க்கு வேய்க்சண் ஊர்க்கு ஊர்க்கண் 
பூழ்க்கு பூழ்க்கண் எனவும், உயிரீறு மூன றினும் புள்ளியிறு 
மூன்றினும் பெரும்பான்மை வல்லொற்று மிக்குவரும். தஸ் 

11. பொருள் கோக்கி ஆண்டு என்ளூர், வருமொழியாய் நின்று 
புணரும் உருபுநோக்கி ஈண்டு என்றுர் என்க, 

18, உருபியலிற் கூறுபவென்றது, உருபியல் ககூம் சூத்திர த் 
இற் கூறுப என்றபடி, இதில் மெய்யென் பதற, பிறவயின் மெய்
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கண் ஈங்கண் அுங்கண் எங்கண் என மெல்லொஜ்று மிக்கது. 

இவற்றிற்கு கிலைமசழி மகரக்கேடு உருபியலிற் கூறுப, ஆங் 

கண் ஈங்கண் ஊங்கண் என்பன எட்டெழுத்து நீண்டு நின் 

றன. இவதிறிற்கு ஒற்றுக்சேடு கூ௮தற்கு தத்றின்று. — 
இனி கான்கனுருபிற்கு மெல்லொற்வ மிகாதென்று உணர்க, 

இனி ஒல்வழியென்பதனான் ஏழாழுருபின் கண் கம்பிசண் 

என இகர ஈற்றின்கண்ணும் நங்கைகண் என ஐகார ஈற்றின் 

கண்ணுக் தாய்சகண் என யகரஈற்றின்கண்ணும் அ௮ரசர்கண் என 

rer Hier son amin ஒற்று மிகாமை கொள்க, 

இனி மெய் பிறிதாகலை முன்னே கூருது மிகுதலை முற் 

கூறிய அதனானே பொற்கு பொற்கண் Cape வேற்கண் 

வாட்கு வாட்கண் எனத்திரிந்து முடிவனவுங்கொள்க, இத 

னானே அவன்கண் அவள்கண் என உயர்திணைப்பெயர்க்கண் 

ஏழனுருபு இயல்பாய் வருதலுந்கொள்க, இவற்றிற்குக் குன் 

ஜிய புணர்ச்சவருமேனுங் கொள்க 

கொஜற்றிச்சூ. கொற்றிகண் கோதைக்கு கோதைகண் என 

விரவுப்பெயர்க்கும் இதனானே கொள்க, (௧௨) 

கக௫. ஆற னுருபி னகரக் செளவி 

மீரா ககரமுனைக் கெடுதல் வேண்டும். 

இஃது ஆழுவதற்குத் தொகைமரபை கோக்யெதோர் கருவி 

கூறுஇன்றது. 

இதன் போநள் : ஆதனருபின் அகரக்கிளவி--௮துவென் 

னும் ஆறனுருபின்கணின்ற அகரமாகிய PES, TGF MEL 

முனைக் கெடுதல்வேண்டும் --நெடுமுதல் குறுகுமொழிகட்கு*ஈறாகு 

புள்ளி யகரமொடு நிலையும்' (எழு ௧௬௧) என வி.இித்தகனால் உள 

தாயெ அகரத்தின் முன்னர்த்தான் கெடுதலை விரும்பும் ஆசி 

ரியன் என்றவாறு, 
        

யும் கெடுக்க எனக் கூறுதல் காண்க, உயியே நிலைமொழியாதலின் 

ஒற்று இன்று என்றார். ச 

19. எனவ என்புழி என் என்பது ௮௧ உருபு வருங்கால் 

இடையில் ஓரகரம் பெற்று என என்று நின்று பின்அகர வுருபோடு
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தமது ஈமது எமது நமது தனது எனது நினது என் 
வரும். ... இது நிலைமொழிக்கு ஓர் அகரம் பெறுமென af Buin ga 
உருபு அகரம் ஏறி முடியுமென விதித்தால் வரும் குற்றம் 
உண்டோவெனின், “நினவகூ௮வலெனவகேண் மதி (புறம்-௩௫) 
என்றாம்போல ஆருவதற்கு உரிய அகர உருபின் முன்னரும் 
gr ௮௧ எழுத்துப்பேறு நிலைமொழிக் கண்வருதலுள தாகக் 
கருஇினாராதலின், ஆனுருபிற்கும் கான்கனுருபிற்கும் பொது 
வாக நிலைமொழிக்கண் அகரப்பேறு விதித்து, அதுவென்லும் . 
ஒருமையுருபு வந்தால் ஆண்டுப்பெற்று நின்ற அகாத்தின் முன் 
னர் அதுவென்பதன்கண் அகரக்கெடுகவென்ன ஈண்டுக் கூறி 
னாராதலின் அதற்குக் குற்றம் உண்டென்று உணர்க, (௧௩) 

௧௧௬. வேம்றுமை வழிய பெயர்புணர் நிலையே, 

இது வேற்றுமை பெயர்க்கண் நிற்குமாறு கூறுசன்றது. 

இதன் போநள் : "வேற்றுமைபெயர்வழிய--வேத்துமை 
கள் பெயரின் பின்னிட ததனவாம், புணர்கிலை--அவ ம்ரோடு 
புணரும் நிலைமைக்கண் என் வாறு, 

உதாரணம்: சாத்தனை சாக்தனொடு சாத்தற்கு சாத்த 
னின் சாத்தனது சாத்தன்சண் எனவரும், மற்று இது “கூறிய 
மூழையின்' (சொ-௬௯) என்னும் வேற்றுமையோத்திழ் சூத்தி 
சத்தாம் பெறுதுமெனின், பெயசொடு பெயரைப் பு 
முதலிய நால்வகைப் புணர்ச்சியினையும் GC 
யென இரண்டாக அடக்குதலிற் ௫ 
மென எய்திய 

ணர்த்தல் 
வறுமை அல்வழி 

மிற்பின்னும் உருபு வரு 
தனை விலக்குதற்கு ஈண்டுக்கூறினாசென்ச. ஆயின் 

இவ்விலக்குதல் வினையியன்முதற்சூத்தத்தாற் Gums weer, 
YE முதணிலையைக் கூறிற்றென்பது ஆண்டு உணர்க, (௧௪) 
சேர்ந்து எனவ எண நிற்றல் காண்க, அதுபற்றியே § ஈரூகுபுள்ளி 
அகரமொடு நிலையும் * என்றார் என்பது கருத்து, : 

14, முதனிலையென்றது பகுதியை. பகுதிக்கன் 
கே க.றினாரென்றலே பொருத்தமாம், ஏனெனின்? 
வழிக் கூறருதொழிமின் ஐயம்வருமென்று, 
னப்படுவது வேற்றுமை கொள்ளாது ” ஏன் 
திடர்ப்படாமல் ஈண்டுக் கூறினாரென்று-கோ 

அ விளைச்சொற் 
இலக்கணம் கூறும் 

வினையியலில் © வினையெ 
அ கூறினர், உப்த்துணர்க் 
டலே பொருத்தமாதலின் ,
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௬௧௪. உயர்திணைப் பெயரே அஃ&றினைப் பெயரென் 
ரூயிரண் டென்ப பெயர்கிலைச் சுட்டே. 

இ முற்கூறிய பெயர்கட்குப் பெயரும் முறையும் தொகை 
யங் கூறுகின்றது, 

இதன் போருள் : சட்டுகிலைப்பெயர்--பொருளை ஒருவர் 
கருது கற்குக் காரணமான நிலைமையையடைய பெயர்களை, உயர் 
இணைப்பெயரே- ௮ஃ றிணை ப்பெயசென்று ஆயிரண்டென்ப-- 

உயர்திணைப் பொருளை ஒருவன் கருத.கற்குக் காரணமானபெய 

ரும் அஃறிணைப் பொருளை ஒருவன் கருதுதற்குக் காரணமான 

பெயரும் என்னும் அவ்விரண்டென்று கூறுவர் ஆசிரியர் என் 

Damm. 

பெயரியலுள் ௮வன் இவன் உவன் என்பது முதலாக 

உயர்திணைப்பெயரும் அது இது உது என்பது முதலாக ௮ஃ 

றிணைப்பெயரும் மாறு அவத்றிற்கு இலக்கணவ் கூறுஇன்றார் 

ஈண்டுக் குறியிட்டாளுதல் மாத்திரையே கூறினாசேன்்அ உணர்க, 
இனிக் Carina கொஜ்றி என்ரும்போலும் விரவுப்பெயருல் 

கொத்றன்குறியன் கொரற்றிகுறியள் கொழற்றன்குளம்பு கொழ்லி 
சூறிது எனப் பின்வருவனவற்றாற் நிணைதெரிதலின் இருஇனைப் 

பெயரின்சண் அடங்கும். கொற்றன்செவி கொற்றிசெவி என் 
பனவும் பின்னர் வருகின்ற வினைகளாற் இணைவிளங்கி அடங் 
குமாறு உணர்க. இணி *அ௮ஃதிணை விரவுப்பெய ரியல்புமா ௬ள 

Car (எழு-௧௫௫) என்றாம்போலப் பிருண்டும் ஓதுூதல்பற்றி 

நிலையென்றதனன்ை விரவுப்பெயர் கோடலும் ஒன்று, (௧௫) 

௧௧௮. அவற்றுவழி மருங்கிற் சாரியை வருமே. 

இது சாரியை வருமிடல் கூறுகின்றது, 

இதன் போருள் : அவற்றுவழி மருங்கின்--௮ச் சொல் 
லப்பட்ட இருவகைப் பெயர்களின் பின்னாகிய இடத்தே, சாரி 

யை வரும்--சாரியைச்சொற்கள் வரும் என்றவாறு, 

15. கொற்றன் செவிநல்லன் என்புழி உயர்திணையென்பதும் 

கொற்றன் செவிரீண்டது என்புழி அஃறிணை என்பதும் விளக்கும்,
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உதாரணம்: ஆடுஉவின்கை மசகடூஉவின்கை பலவறறுக் 

கோடு எனப் புணரியனிலையிடைப் பொருணிலைக்கு உதவி வர் 
தன. சாரியை யென்றதன் பொருள் வேரா? நின் உ இருமொழி 

புட் தம்மிற் சார்தற்பொருட்டு இயைந்துநின் தது என் றவாறு. (௧௬) 

௧௧௯, அவைதாம் 

இன்னே வற்றே யத்தே யம்மே 

யொன்னே யானே யக்கே யிக்சே 
பன்னென் களவி யுளப்படப் பிறவு 

மன்ன வென்ப சாரியை மொழியே, 

இஃது அச்சாரியைகட்ருப் பெயரும் முறையும் தொகை 

யும் உணர்த்துகின் றது. ் 

இதன் போருள் : அவைதாம்--முன்னர்ச் சாரியை யெனப் 
பட்ட அவைதாம், இன்னே வற்றே அத்தே அம்மே ஒன்னே 

ஆனே அ௮க்கே இக்கே அன்னென்கிளவி உளப்பட அன்ன 
என்ப---இன்னும் வற்றும். ௮த்தும் அம்மும் ஒன்னும் ஆனும் 

௮க்கும் இக்கும் அ௮ன்னென்னுஞ் சொல்லோடுகூட. ௨ன்பதாகிய 

அத்தன்மையுடையனவும், பிறவுஞ் சாரியைமொழி என்ப. 

அவையொழிக்தனவுஞ் சாரியைச் சொல்லா மென்பர் ஆரியர் 
என்றவாறு. 

பிறவாவன தம் நம் நும் உம் ஞான்று கெழு ஏ ஐ என்பன 

வாம். இவற்றுள் ஞான்று ஒழிர்தன எடுததோதுவர் ஆசிரியர். 

“எடுக்தககறவின் குலையலங்காக்தகள்' இது வினைத்தொகை; சாரி 
OUI DO. இன்சாரியை வழக்குப்பயி ற்கியும் பலகால் எடுக் 

16. புணரியனிலையிடைப் பொருணிலைக் குதவிவந்தன என்பது, 

அவற்றுட் புணரியனிலையிடைப் பொருணிலைக் குதவுகவும் - என்னும் 

(சொல் - இடை) ௨-ம் சூத்திரக் கருத்தை நோக்கி நின்றது, 

பெயர்கூறி ** அவற்று வழிமருங்கிற் சாரியை வருமே '? எனவே 

முன்பெயர்வழி வேற்றுமை வருமென்றாமேனும் சாரியை வருங்கால் 
சாரியைக்குப் பின்னேயே வேற்றுமையருபு வருமென்பது இச்சூத் 

திரத்து * அவற்றுவழி '' என்பதனாற் பெறப்பட்டது, 

17... மூலையலங்காந்தள் என்புழி அலங்குகாந்தள் என்பது அலங் 
காந்தள் என நின்றதாதலின் அம்சாரியையென்று கொள்ளற்க என் 
பது கருத்து, ் |
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தோதப்படுதலும் பொதுவகையான் ஐஇயவழித் தானேசேற 

அமாகிய சிறப்புகோக்கி முன்வைத்தார். வற்றும் அத்தும் இன் 

போல முதல் தஇரியுமாகலானுஞ் செய்கையொப்புமையானும் 

அதன்பின் வைத்தார். அம் ஈறுதிரிபுமாதலின் இரிபுபற்றி 

அதன்பின் வைத்தார். ஒன் ஈறு இரியுமேனும் வழக்குப்பயிற் 

சியின்றி கான்காமுரபின்கண் இரிதலின் அதன்பின் வைத்தார். 

ஆன் பொருட்புணர்ச்சக்கும் உருபுபுணர்ச்சிக்கும் வருமென்று 

அதன்பின் வைத்தார், அக்கு ஈறுஇரியமேனும் உருபுபுணர்ச் 

சிக்கண் வா.ராமையின் அதன்பின் வைத்தார். இக்கு முதல் 

இரிய/மேனுஞ் சறபான்மைபற்றி அதன்பின் வைத்தார். ௮ன் 

இன்போலச் இறக்சலிற் பின்வைத்தார். 

ஆனுருபிற்கும் ஆன்சாசியைக்கும் இனனுருபிற்கும் இன் 

சாரியைக்கும் வேற்றுமை யாதெனின், அலை சாரியையான 

இடத்து யாதானும் ஐர் உருபேற்று முடியும்; உருபாயின 

இடத்து வேறோர் உருபிளை ஏலாவென்று உணர்க இனி மகத் 

துக்கை என்புழி தகரவொற்று$் தகரவுகரமாம் வருமென்று 

கோடுமெனின், இருளத்அுக்கொண்டானென்றால் ௮த்து எனவே 

வேண்டுதலின் ஆண்டும் அத்துகின்றே கெட்டதென்று கோடும். 

அக்கு இக்கு என்பனவும் பிரித்துக்கூட்டக் கடக்கும். தாழக் 

கோலென அக்குப் பெற்றுமிற்றலானும் ஆடிக்கு என்புமிக் 

குகரம் கான்கனுருபாகாமையானும் இவை சாரியையாமாறு 

உணர்க, (௧௭) 

௧௨௦. அவற்றுள் 

இன்னி விகார மாவி னிநுதி 

முன்னர்க் கெடுத லுரித்து மாகும். 

இது முற்கூறியவற்௮ள் இன்சாரியை முதல் இரிடிமா௮ு 

SWB DB. . 

இதன் போருள் : அவற்றுள்-- முற்கூறிய சாரியைகளுள், 

இன்னின் இகரம்--இன்சாரியையது இகரம், அவின் இறுதி 
  

பொதுவகையானோதிய வழித்தானே CF pad arr Dg, இச் 

சொல் QeFW enw பெறுமென விதியாது பொதுவாகச் சாரியைப் 

Cig கூறியவிடத்து தானை சாரியையாகச் செல்லுதல்,
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முன்னர்--௮ என்னும் செழு த்தொருமொழி முன்னர், கெடு 

தல் உரித்துமாகும்--கெட்டுமுடியவும் பெறும் என்றவாறு, 

உரித்துமாகுமென்றதனும் கெடாது முடியவும் பெறுமென் 

றவாறு, இஃது ஓப்பக்கூறலென்னும் உச்.இ. 

உதாரணம் : ஆனை ஆவினை ஆனொடு ஆவிஜனொடு ஆற்கு 
ஆவிற்கு ஆனின் ஆவினின் ஆனது ஆவினது அன்கண் ஆவின் 
குண் எனவரும். 

இனி முன்னசென்றதனுனே மாவிற்கும் இவ்வாறே 
கொள்க, மானை மாவினை மானொடு மாவிஷனொடு மாம்கு மாவிற்கு 

சான ஓட்டுக, ஆகார ஈகென்னாது ஆவினிறு கதியென்று gp) oor 

மையின் மா இலேூனம் கொள்ளப்பட்ட ௮. 

இனி ஆன்கோடு அவின்காடு மான்கோடு மாவின்கோடு 
என உருபிற்குச் சென்றசாரியை பொருட்கட் சென்றுழியுங் 
கொள்க, 

(௧௮) 

௧௨௧. அளவாகு மொழிமுத னிலைஇய வுயிர்மிசை 
னஃகான்' றஃகா னாஇய நிலைத்தே. 

இஃது அவ்வின்சாரியை ஈறுதிரியுமாணு கூறுகின்ற அ, 

இதன் போநள்: அளவாகும் மொழி -- அளவப்பெய 
சாய்ப் பின்னிற்கும் மொழிக் த, முதல் நிலைஇய உயிர்மிசை னஃ 
கான்--மூன்னர்நின்ற எண்ணுப்பெயர்களின் mb gar குத் 
கரத்தின் மேல் வந்த இன்சாரியையஅ wart, ௮ஃகானாகய 

நிலைத்து--றகரமாய்த் இரியும் நில்மையைபுடைத்து என்றவாறு, 

உதாரணம் : பதிற்றகல் ப.இற்றுழக்கு. இவற்றைப் பத் 
தென நிறுத்தி *நிறையுமளவும்” (எழு-௪௩௬) என்னுஞ் சூத் 
கரத்தால் இன்சாரியை கொடுத்துக் “குற்றிய லுகர மெய்யொ 
  

18. ஆகாரவீருயின் மாவுங் கொள்ளப்படும், இங்கே ஆவீறென்று 
ஆவையே கூறினமையின் மா இலேன் கொள்ளப்பட்டது, இதனை 
ஒப்பல் உறல் என்னும் உத்தியால் ஆவும் மாவும் என்பர் பேரா 
சிரியர், ஆன் என்பதில் னகரம் சாரிஷயயென்பர் நன்னூலார்,
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டுவ் கெடுமே' (எழு-௪௩௩) என்றதனாற் குற்றுகரம் மெய்யோ 
டும் கெடுத்து வேண்டுஞ் செய்கைசெய்து :மு2.ஐவின்வருஉம்” 

(எழு.௪௩௩) என்பதனான் ஒற்கிரட்டித்து முடிக்க 

Hau என்றதனாம் பிறவழியம் இன்னின் னகரம் றகர 
மாதல் கொள்க. பதஇற்றெழுத்து பஇத்றடுக்கு ஒன்பஇத்றெ 

முத்து பஇிற்றொன்று பதிற்றிரண்டு பதிற்னறொன்பது என எல் 

லாவற்றோடும் ஒட்டிச்கொள்க, அச்ளுத்இரததிம் (குறையாதா 
கும்” (எழு-௪௩௬) என்றதனாற் பொருட்பெயர்க்கும் எண்ணுப் 
பெயர்க்கும் இன்கொடுக்க. (௧௯) 

௪௨௨. வஃகான் மெய்கெடச் சுட்டுமூத லைம்மு 
னஃசா னிற்ற லாய பண்பே, 

இது வற்றுமுதல் இரிடிமாறு கூறுகின்றது. 

இதன் போரள் : சுட்டுமுதல் ஐம்முன்--சட்டெழுத்தினை 

மூதலாகவுடைய ஐகார ஈற்றுச்சொன்னான் வற்று வருங்காலை, 

வஃகான் மெய்கெட அஃகான் நிற்றலாகிய பண்பு--அவவறி 

அச் சாரியையினது வகரமாகயெ ஒற்றுக்கெட ஆண்டு ஏறிய 

அகாரம் நிற்றல் அதற்கு உளதாகிய குணம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : அவையற்றை இவையற்றை உவையற்றை 

எனவரும். இன்னும் இவற்றை, அவை இவை உவை என 

Nob BF கட்டுமா சலாகயெவையெனி௮ு த' (எழு-௧௭௭) என்த 

தனான் வற்றும் உருபுங் கொடுத்து வேண்டுஞ் செய்கை செய்க. 

இவ்வாதே எல்லா உருபிற்கும் ஓட்டுக, அவையற்றுக்மீகாடு 

என உருபிற்குச் சென்ற சாரியை பொருட்கட் சென்றவழி 

யங் கொள்க, 

ஆகியபண்பு என்றகனானே எவனென்பஅ படுத்தலோசை 

யாழ் பெயராயவழி எவன் என கி௮த்இ வற்றும் உருபூங்கொ 

19. வேண்டும் செய்கை என்றது, மெய்யில் உயிரேற்றி முடிப் 

பதை, பதிற்றகல் என்பதில் இற்று சாரியயையென்பா் ஈன்னூலார். 

20. எவன் என்பது எடுத்தலோசையாற் கூறின் வினாவினைல் 

குறிப்பாகும். படுத்தலோசையாற்கூறின் வினாப்பெயராம் என படி, 

வற்றுச்சாரியையை அற்றுச்சாரியையென்பர் நன்னூலார்,
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டுத்து வற்றுமிசையொற்றென்று னகரங்கெடுத்து அகரவுயிர் 
முன்னர் வற்றின் வகரங் கெடுமெனக் கெடுத்து எவற்றை 
எவ.ற்றொடு என முடிக்க, (2.0) 

௧௨௨௩, Obs Most Qos BHT HG. 

இஃது இன் ஒன் ஆன் அன்னென்னும் னகர ஈறு நான்குர் 

இரியுமாறு கூறுகின்றது. 

இதன் போரள் : ஸனல்கான் சகான்கனுருபிற்கு ஐஃகான்-.- 
னகாச ஈற்று நான்கு சாரியையின் னகரமும் நான்காமுருபிற்கு 

றகாரமாய்த் இரியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : விளவிற்கு கோஷற்கு ஒருபாத்கு அதற்கு, 
எனவரும் 

Basta ‘grate மொழிழுதல்” (எழு-௬2௨.௧) என்பதன் 
பின் வையாது ஈண்டு வைத்தது னகர ஈறுகளெல்லாம் உடன் 

இரியுமென்தற்கு. ஆண்டுவைப்பின் இன்சாரியையே தஇிரியுமென் 

பது படும். *ஒன்று முதலாகப் பத்.தாரக்து வரூ௨--மெல்லா 
வெண்ணும்” (எழு-௪௯௯) என்பதனான் ஒருபாற்கு என்பதனை 

முடிக்க, ் (௨௧). 

௧௨௪. ஆனினகரமு மதனோ ரற்றே . 
நாண்முன் வரூ௨ம் வன்முதற் Oa if ma. 

இஃது ஆனின் ஈறு பொருட்புணர்ச்டக்கண் BAC wear 

கின்றது.. 

டுதன் போருள் : காள்முன் வருஉம் வன்மு. தற் தொழிற்கு 
--நாட்பெயர்முன்னர் வரும் வல்லெழுத்தை முதலாக உடைய 
கொழிற்சொற்கு இடையே வரும், ஆனின் னகாமும் ௮தனோ 
சற்று--அஆன்சாரியையின் னகாமும் கான்கனுருபின் கண் வரும் 
ஆன் சாரியைபோல றகரமாய்த் இரியும் என்றவாறு, 

ஞாபகம் கூறல் என்னும் உத்தியாவது, சூத்திரஞ் செய்யுங்காற் 
சில்வகை எழுத்தினாலாகியதாகவும் பொருணனி விளக்கவுஞ் செய் 
யாது, அ௮ரிதும் பெரிதுமாக நலிந்து செய்து அதனானே வேறு பல 
பொருளுணர்த்தல், ஞாபகத்தாற் கொள்க என ஒட்டுக,
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உதாரணம்: பாரணியாற்கொண்டர்ன் சென்ருன் தந்தான் 
போயினான் எனவரும். *காண்முற் ஜோன்றுந் தொழினிலைக் 

இளவிக்கு ' (எழு-௨௪௭) என்றதனான் ஆன்சாரியை கொடுத் 

அச் செய்கை செய்க. இனி உம்மையை இறக்தஅதமீஇய 
தாக்கி நாளல்லவற்துமுன் வரும் வன்முகற்றொழிற்கண் இன் 

னின் னகரமும் அதனோடு ஓக்குமெனப் பொருளுசைத்துப் பனி 

யிக்கொண்டான் வளியிற்கொண்டான் என இன்னின் னகரமும் 
றகரமாதல் கொள்க. 

இனி, ஞாபகத்தால் தொழிற்சண் இன்னின் னகாக் கஇரியு 
மெனவே பெயார்க்கண் இன்னின் னகசச் இரிதலுக் இரியாமையுவ் 
கொள்க, குறும்பிற்கொற்றன் பறம்பிற்பாரி எனச் இரிர்து வச் 

கன. குருஇன்கால் எருத்தின்புறம் எனத் திரியா வந்தன.(௨௨) 

௧௨௫. அ௮த்தினகர மகரமுனை யில்லை. 

இஃது அகத்து முதல் இரியுமாறு கூறுகின்றது. 

இதன் போநள் : அத்தின் அகரம்--அ.தீஅச்சாரியையின் 

அகரம், அகசமுனை இல்லை--௮௯7௪3௮ச் சொன்மான்னர் இல்லை 

யாம் என்றவா௮ு, 

அசத்தவண் வரினும் வரைநிலை யின்றே' (௭எழ-௨௧௯) என் 

பதனான் மகப்பெயர் அத் அப்பெற்று நின்றது மகத்துக்கையென 

அகரங்கெட்டு நின்ற. விளவத்துக் கண்ணென்புழிக் கெடாது 

நிற்றல் * அத்தேவற்தே ! (எழு-௧௨௩) என்பதனுள் Os DO par 

ற.ற்தே” என்பதனுற் கூறுப, (en) 

50.5. இக் னிகர மிகரமுனை யற்றே, 

இஃது இக்கு முதல் இரியுமாது கூறுகின்றது, 

இதன் போருள் : இக்சன் இகாம்--இக்குச் சாரியையி 
னது இகரம், இகரமுனை அ.தீறு--இகரஈ.நிறுச்சொன் முன்னர் 

மூத்கூறிய அத்துப்போலக் கெடும் Teor DONT 

. * இங்கண்முன்வரின் £ (எழு-௨௪௮) என்பதன் Cup 

இக்கு அடிக்குக்கொண்டான் சென்றான் தந்தான் போயினான் 

என இகரங்கெட்டு நின்றது, இஃது இடப்பொருட்டு, (௨௪)
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௧௦௨௨௭. ஐயின் முன்னரு மவ்விய ணிலையும். 

இதுவும் அது. 

(இதன் போநள் : ஐயின், முன்னரும் அவ்வியல் நிலையும்-- 

இக்சன் இகரம் இகர ஈற்றுச் சொன்முன்னான்றி ஐகார ஈற்றுச் 

சொன்முன்னரும் மேற்கூறிய கெடுதலியல்பி £ல நிற்கும் என்ற 

வாறு, 

* இங்களு காள முச்துளெச் சன்ன * (எழு-௨௮:௬) என்ப 

தனாற் சித இரைச்குக் கொண்டான் என்புழிப்பெத்த இக்கு ஐகா 

சத்தின் முன்னாக் கெட்டவாறு காண்க, (௨௫) 

௧௨௮. எப்பெயர் முன்னரும் வல்லெழுத்து வருவழி 

யக்கி விறுதிமெய்ம் மிசையொடுங் கெடுமே 

குற்றிய லஓுகர முற்றத் தோன்றாது. 

இஃது அக்கு முதல் ஒழிய ஏனைய கெடுமாறு கூறுகன்ற அ. 

இதன் போநள் : எப்பெயர் முன்னரும்--எவ்வகைப்பட்ட 
பெயர்ச்சொன்முன்னரும், வல்லெழுதது வருவழி--வல்லெழுத்து 
வருமொழியாய் வருமிடத்து, அக்கன் இறுதிக் குற்றியலுகரம் 

மூதிறத்தோன்றாது-- இடை நின்ற அக்குச்சரரியையின் இறுதி 

நின்ற சூற்றியலுகரம் முடியக் தோன்றா, மெய்ம்மிசையொ 
டுங்கெடும்--அக்குற்றுகரம் a Dim வல்லொற்றுத் தனக்கு 

மேல்கின்ற வல்லொற்ஜேடுக்கெடும் என்றவானு, 

 ஓற்றுநிலை இரியா தக்கொடு வரூஉம் ? (எழு-௪௧௮) என் 
இதனான் அக்குப்பெற்ற குன்றக்கூகை மன்றப்பெண்ணை என் 
பனவும், “வேற்றுமையாயி னேனை யிரண்டும்' (எழு-௩௨௯) என் 
பதனான் ௮க்குப்பெற்ற ஈமக்குடம் கம்மக்குடம் என்பனவும், 
“தமிழென்னெவியும்' (எழு-௩௮௫) என்பதனான் அக்குப்பெற்த 
தமிழக்கூத்து என்பதுவும் அக்கு ஈறுகெட்டவாறு காண்க, 
இங்கனம் வருதலின் எப்பெயசென்றூர். மூதறவென்பதனான் 
வன்கணமன் றி ஏனையவற்றிற்கும் இவ்விதி கொள்க, தமிழதால் 

20. குன்றக்கூகை என்புழி, அக்குமெய்ம்மிசையொடும் கெடா 
அ, அக்கிலுள்ள ககாவொற்று நிற்குமென்ருல் என்னை யெனின் 2 
அங்கனங் கொள்ளின் ககதப மூதன்மொழி வருங்கால் ககரத்துக்
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தமிழயாம் தமிழவரையர் எனவரும். இன்னும் இதனானே 
தமக்கேற்ற இயைபு வல்லெழுத்துக் கொடுத்து முடித்துக் 

கொள்க, 2/001 கேடோதிய சகாவொய்று திற்குமெனின், 
ars தகரம் UST வர்தவற்றிற்குக் ககரவொத்றாகாமை 
உணர்க, (௨௯) 

௧௨௯. அம்மி னிறுதி சசதக் காலைத் 

தன்மெய் இரிந்து ந௩ஞக வாழும். 

இஃது ௮ம் ஈறு இரியுமாறு கூறுகின்றது. 

இதன் பொருள்: அம்மின் இற௮இ--அம்முச்சாரியையின் 
இறுதியாயெ மகரவொஜழ்று, க௪தக்காலை--க௪தக்கள் வருமொழி 

யாய் வருல்காலத்து, கன்மெய் இரிந்து கக ஆகும் தன் 

வடி.வு இரிந்து கஞாக்களாம் என்்றவாது, 

உதாரணம் : புளியஙசகோடு செதிள் தோல் எனவரும், 

இத ₹ புளிமரக்களெவிக்கு £ (எழு-௨௪௪) என்பதனான் ௮ம் 

முப்பெற்றது. க௪தக்காலைத் இரியுமெனவே usr Gera cer Sh 

பின்ராயில்.து. Oi BAKO serena தன்மெய் என்றகனான் அம் 

மின் மகரமேயன்றித் தம் ஈம் நூம் உம் என்னுஞ் சாரியை மக 

ரழுச் ,இரிதல் கொள்க. எல்லார் தங்கையும் எல்லார் நங்கையும் 

எல்லீர் அங்கையும் வானவரி வில்லுந்திங்களும் எனவரும். 

துறைகேழூரன் வளங்கேழூரன் எனக் கெழுவென்னுஞ் சாரி 

யையது உகாக்சேடும் எகச நீட்டுயுஞ் செய்யுண்முடிபென்று 

கொள்௫, ் (௨௭) 

௧௩௦. மென்மையு மிடைமையும் வரூஉம் காலை 

யின்மை வேண்டு மென்மனார் புலவர். 

இஃது அம்மீனு இயல்புசணத்து மூன்னர்க் கெடுமென் 

இன்று. 

இதன் போருள் : மென்மையும் இடைமையும் UCB 

கரலை--மென்கணமும் இடைக்கணமும் வருமொழியாய் வரும் 

கன்றி எனையவற்றிற்குப் பொருந்தாமையின் வல்லினம் மிகுமென் 

றலே - பொருத்தமாமென்க,
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சரலத்து, இன்மை (வேண்டும் என்மஞர் புலவர்-- அம்முச்சரரியை 

இறுஇமகரமின்றி :முடிதலை வேண்டுமென்று கூறுவர் புலவர் 

என்றவாறு, 

உதாரணம்: புளியஷெரி நுனி முரி யாழ் வட்டு என 

வரும். உரையிற்கோடலென்பதனுற் புளியவிலையென உயிர்வரு 

வழி ஈறுசெடுதலும் புளியிலயென அம்மு முழுவதுங் கேடுத 

அம் கொள்க. புளியவிலை யென்றது *ஒட்டுதற்கொழுகயெ வழக்கு” 

(எழு-௧௩௨) அன்று, மென்கணமும் இடைக்கணமும் உயிர்க் 

கணமுக் தம்முளொக்குமேனும் அம்மு முழுவஅங் கெட்டுவரு 

லின் உயிரை எடுத்தோதாராயினார். புளிங்காய் என்பது 

மருமுடிபு, (6௮): 

௧௩௧. இன்னென வரூஉம் வேற்றுமை யுருபிழ்' 
ன்னென் சாரியை யின்மை வேண்டும். 

இஃது இன்சாரியை ஐந்தாமுருபின்கண் மூழுவதுல் கெடு 
மென்இின்றது. 

டுூதன் போருள்: இன்னென வரூஉம் வேற்றுமை ய்ரு 
பிற்கு-இன்னென்௮ சொல்ல வருன்த வேற்றுமை யுருபிற்கு, 
இன்னென்சாரியை இன்மை வேண்டும்--இன்னென்னுஞ் சாரி 
யை தான் இன்றி முடிதலை விரும்பும் ஆரியன் என்றவாறு, 

உதாரணம் : விளவின் பலாவின் கடுவின் தழுவின் சே 
வின் வெளவின் எனவரும், இவற்றிற்கு வீழ்பழமெனவும் 
நிங்கினானெனவுக் கொடுத்து முடிவுணர்க, ஊரினீங்னொன் என 
ஏனையவற்றோடும் ஒட்டு. இனி “அவற்றுள் இன்னினிகாரம்” 
(எழு-௧2௨௦) என்றசகன்பின் இதனை வையாத முூதையன் நிக் 
கூற்றினை இன்சாரியை கெடாது வழக்கின்சகண்ணுஞ் செய் 
யுட்கண்ணும் நிற்றல்கொள்க, பாம்பினிற் கடிதுதேள் கற்பி 
னின்வழா௮ ஈற்பலவு தவி! “அகடுசேர்பு பொருக்கி wor fest a 
திரியாது” எனவரும். இனி இன்மையும் வேண்டுமென்னும் 
உம்மை தொக்குநின்றதாக் அதனான் இவை கோடலும் ஒன்று, 

29. இன்மை வேண்டும் என்றது, இறுதி கெடுதல் வேண்டும் 
என்றபடி, ஒம்டுதற் கொழுகிய வழக்கன்று - சாரியைகள் வருதற் குரிய மொழி வழகச்கன்று, அடுத்த ௩0-ம் சூத்திரம் பார்க்க,
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௧௩௨. பெயருச் தொழிலும் பிரிந்தொருங் இசைப்ப 

வேற்றுமை யுருபு நிலைபெறு வழியுக் 
தோற்றம் வேண்டாத் தொகுதிக் சண்ணு 

மொட்டுதற் கொழுகய வழக்கொடு சவணிச் 

சொற்சிதர் மருங்கின் வழிவச்து விளங்கா 

திடைகின் ரரியலுஞ் சாரியை யியற்கை 

யுடைமையு மின்மையு மொடுவயி ஜனெொக்கும். 

இது முற்கூறிய சாரியைகளெல்லாம் புணர்மொழியுள் ளே 

வருமென்பதூஉம் ௮ம்மொழிதாம் Qma dwar gre sana! 

வாராத மொழிகளும் உளவென்பதூஉங் கூறுகன்றது: 

இதன் போநள் : பெயருக் தொமிலும்---பெயர்ச்சொல் 

லுக் தொழிற்சொல்லும், பிரிஈஅ இசைப்ப ஒருங்கு இ.சைப்ப-- 

பெயருக் தொழிலுமரய்ப் பிரிக்திசைப்பப் பெயரும் பெயரு 

மாய்க்கூடியிசைப்ப, வேற்றுமையுருபு நிலைபெ௮வழியும்--வேற் 

அமை செய்யும் உருபுகள் தொகாது நிலைபெற்ற இடத்தும், 

தோற்றம் வேண்டாத் தொகு இக்கண்ணும்-- அவ வேற்றுமையுரு 

புகள் தோற்றுதல் வேண்டாது தொக்க இடத்தும், HLOGIG 

ஓழுயெ வழக்கொடு தவெணி--தாம் பொருந்து தற்கேற்ப நடக்த 

வழக்கோடே பொருக்கி, சொரற்கிதர்மருங்கன்--சாரியைபெறும் 

புணர்மொழிகளைப் பிரித். துக்காணுமிடத் ௮, சாரியை இயற்கை 

வ.ிவக்து .விளங்காதூ இடைகின்று இயலும்--அச் சாரியையி 

னது தன்மை அச்சொற்களின்பின்னே வக்து விளங்காது நடுவே 

நின்று நடக்கும், உடைமையும் இன்மையும் ஓடுவபின் ஓக்கும்-- 

அச்சரரியை உண்டாதலும் இல்லையா தலும் ஓடுவுருபினிடத்து 

ஒத்துவரும் என்றவாறு 

ஓடுவிற்கொக்கும் எனவே ஏனைய ஒஓவ்வாவாயின. 

உதாரணம் : விள வினைக்குறைத்தான், RABE GP 

ஹேவல் செய்யும் இவை பிரிக்தசைத்து உருபுகிலை பெற்றன. 

    

க ப பப பபப ப பபப ப ப பப்ப 

30. இச்சூத்திரத்திற்கு உரையாகிறியரும் கச்சினார்க்கினியரும் 

கொண்ட பொருளை மறுத்துச் சேனாவரையர் “ பெயரும் பெயரும் 

பெயரும் தொழிலும் மிரிந்திசைப்பவும் ஒருக்கிசைப்பவும் முறையே 

வேற்றுமை உருபுகிலை பெத்றவிடத்தும் மறைந்துமிற்கும் தொகைக்
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 அன்னென்சாரியை ? (எழு-௧௯௪) என்பதனைக் “ குற்றியலுக 

சத்திறு தி (எழு-௧௯௫) என்பதனைச் சேரவைகத்கதனால் இன் 

சாரியை வருகல் கொள்க. இவ்விசண்டுருபுஞ் சாரியைநிற்பப் 

பெரும்பான்மையுக் தொகாவென்று உணர்க. விளவினைக்குறைக் 

தவன், கடிசூத்திரத்திற்குப் பொன் இவை ஒருங்கசைப்ப உருபு 

நிலை பெற்றன. வானத்தின் வழுக்க, வானத்துவழுக்கி எனச் 

சாரியைபெற்றுப் பிரிந்திசைத்து ஐர்தாமுருபு நிலைபெ.ற்தும் 

நிலைபெராதும் வக்தது. வானத் இன் வழுக்கல், வானத்து வழுக் 

கல் இவை ₹*மெல்லெழுத்அறழும் ? (எழு-௨௩௧௨) என்னுஞ் 

சூத்திரத்து * வழக்கத்தான ' என்பதனான் அத்துக்கொடுத்து 

மகரங்கெடுக்க ஒருங்கிசைத்தன. விளவினதுகோடு, விளவின் 

கோடு என ஒருங்கைத்துச் சாரியை பெற்றவழி ஆறவூருபு 

தொகாதுக் தொக்கும் நின்றது. இதற்குப் பிரிந்திசைத்தலின் ௮. 

மாத்துக்கட்கட்டினான், மரத்துக்கட்டினான் எனப் பிரிந்திசைத்த 

வழியும், மரத்துக்கட்குரங்கு, மாத்துக்குரங்கு என ஒருங்கி 

சைத்த வழியுஞ் சாரியை நின்றவழி எழனுருபு தொகாதுக் 

தொக்கும் நின்றது, * களைப்பெயல்லாம் £ (எழு-௩௦௭) என் 

psa. Sern’ amps ணகாரம் டகாரமாயிழ்று, 

‘dora Gare யத9தாடு சிவணும்' (எழு-௨௨௮) என 

விதித்த அத்து நிலாக்கஇர் நிலாமுற்றம் என்றவழிப் பெறாதா 
யிற்று, அஃது * ஓட்டுதற் கொழுகியவழக்கு£? அன்மையின். 

நிலாத்துக்கொண்டான், நிலாத்துக்கொண்டவன் என்பன உருபு 
தொக்குழி இருவழிபும் பெற்றன. எல்லார் தம்மையும் எனச் 

சாரியை ஈற்றின்கண்ணும் வருதலின் இடைகிற்றல் பெரும் 

பான்மையென்றற்கு இயலுமென்றார். பூவினொடு விறிந்த கூந்தல் 

என உடைமையும் இன்மையும் ஒடுவயின் ஒத்தது. இனி 
இயற்கை யென்றதனான் ஓடு உருபின்கட் பெற்றும் பெருமை 

யும் வருதலன்றிப் பெற்றேவருதலுங் கொள்க. பலவற்ஜளொடு 
என வரும். (௩௦) 

  

கண்ணும் '' என்று பொருள்கூறுவர், அவர் கருத்து ** பெயரும் 
பெயரும் பெயரும் தொழிலும் வேற்றுமையுருபு நிலைபெற்றவழி 

[ விரிந்தவழி] பிரிந்திசைக்குமென்பதும், தொக்கவழி ஒருங்கிசைக்கு 
மென்பதுமாஞும், இதுவே ஈன்னூலார்கருங் கருத்தாதல் பொதுவியலிற் 
கூறிய தொகைநகிலசன் சூத்திரம் நோக்கி உணர்க, எல்லார்தம்மையும் 
என்புழி உம்மை முற்றும்மை என்பர் ஈண்னூலார்,



ரியல்] எழுத்ததிகாரம் க்கள் 

௧௩௩. அத்தே வற்றே யாயிரு மோழிமே 

லொற்றுமெய் செடுக றெற்றென் றற்றே” 

யவற்றுமுன் வரூஉம் வல்லெழுத்து மிகுமே. 

இஃது அத்து வற்று என்பனவற்றிற்கு நிலைமொழியது 

ஒற்றுக்கேடும் வருமொழி வன்சணத்துக்கண் ஒற்றுப்பேறு 
மாகிய செய்கை : கூறுகின்ற, 

இதன் போரள் : அத்தே வற்றே ஆயிரு மொழிமேல் 
ஒற்று -அத்தும் வற்றுமாகிய அவ்விரண்டு சாரியைமேல் நின்ற 

ஒற்று, மெய்கெடுகல் தெல்றென்றற்று--கன்வடிவு கெடுதல் 
தெளியப்பட்டது, அவற்றுமுன் வரூஉம் வல்லெழுச்துமிகுமே-- 

அவ்விரு சாரியை முன்னும் வரும் வல்லெழுத்து மிக்கு முடியும் 

என்றவாறு, 

உதாரணம் : கலத்துக்குறை, ௮வற்றுக்கோடு எனவரும், 
“அத்இடை வருஉங் கலமென் னளவே” (எழு-௧௬௮) *சுட்டு 
மூதல் வகர மைய மெய்யும் ’ (எழு-௧௮௩) என்பனவம்முன் அதி 

அம் வற்றும் பெற்றுவரும் மகர வகர ஈறுகட்கு ஈற்று வல்லெ 

முத்துவிதி இன்மையின் அவற்றுமுன் வரூஉம் வல்லெழுத்து 
மிகருமென்னு சாரியை வல்லெழுத்து விதித்தார். வல்லெழுத்து 

இன்றித் இரிக்து மூடிவன ணாகாரமும் னகாரரும் லகாரமாம் 

ளகரரமாமாம். மகர ஈத்றிற்கு அத்தும் வசர ஈற்றிற்கு வற்றும் 

வருமென்பது அச்ளுத்திரங்களாற் பெற்றாம். வற்றே யத்தே 

யென்னாத முறையன்றிக் கூற்றினாற் புள்ளியிற்றின் முன்னர் 

அத்தின்மிசை யொற்னுக் கெடாது நிற்றலுவ் கொள்க. 

உதாரணம் : விண்ணத்துக் கொட்கும், வெயிலகத்துச் சென் 

மூன், இருசளாத்துக் கொண்டான் என வரும். மெய்யென்றதனான் 

அத்தின் அகரம் அகரமுன்னசேயன்றிப் பிற உயிர்முன்னருங் 

கெடும் ஓசோகவிடத்தென்ன௮ கொள்க. அண்ணாத்தேரி, இட்டாத் 

அக்குளம் என அகாரத்கின் முன்னரும் வரும் YS Det DST 

31. hay MdAnEpsS BMAD HH என்றது, கலம், அவ் 

என்னும் நிலைமொழிகளின் ஈற்றெழுத்துக்கள் ஒற்றுதலினாலே வல்லி 

னம் மிசா; உயிரரயின் மிகும், ஆதலின் விதிமில்லை என்றபடி, 

அண்ணா, திட்டா என்பன ஊர்போலும், 
18
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கெட்டது. இவற்றை ௮கர ஈழுக்இயும் முடிப்ப. இனித் தெழ் 

மென்றற்றே என்றதனான் அத்தின் அகரக் தெற்றெனக் 

கெடாது நிற்கும் இடமுங் கொள்க, அதவத்துக்கண், விளவத் 

அக்கண் என வரும், (௩௧) 

SEP. காரமுங் கரமுங் கானொடு சவணி 

நேரத் தோன்று மெழுத்தின் சாரியை. 

இது மொழிச்சாரியையை விட்டு எழுத்துக்கட்கு வருஞ் 

சாரியைகளஅ பெயரும் முறையும் தொகையும் உணர்த்துகன் 

od. 

இதன் பொருள்: காரமுங் கரமும் கானொடு கிவணி--கா.ர 

முங் கரமுங் கானொடு பொருந்தி, எழுத்தின் சாரியை நேரத் 

தோன்னம--எழுத்தின்௧ண் வருஞ் சாரியையாதற்கு எல்லா 

Asus rm gyn உடம்படத்தோன்றும் என்றவாறு, 

காரமுங் கரமும் எடுத்துச் சொல்லியவழி இனிதிசைத்த 
லானும், வழக்குப் பயிற்சியுடைமையானும், வடவெழுத்இற்கும் 

உரியவாதலானுஞ் சேரக் கூறினார் கான் அத்தன்மை யின்மை 

யினாற் பின் வைத்தார். கோத்தோன்றுமெனவே கேரத்தோன் 

ரூகனவும் உளவாயின. அவை அனம், ஏனம், ஓனம் என்ச. 

இவை சிதைந்த வழக்கேனுங் சுடியலாகாவாயின (௩௨) 

SEG). அவற்றுள் 

கரமுங் கானு கெட்டெழுத் திலவே. 

இஃது அ௮வத்அட் இலசாரியை சிலவெழுத்தோடு வாரா 

வென எய்்இயது விலக்கிற்று. ” 

இதன் போநள் : அவற்றுள்--(ுற்கூறியவ்.றுள், கரமுன் 
கானும் கெட்டெழுத்தில--காமும் கானும் கெட்டெழுத்திற்கு 
வருதலின்று என்றவாறு, 

எனவே, நெட்டெழுத்திற்குக் காரம் வருமாயிற்து, ஆகா 
சம் ஈகாரம் என ஒட்டுக, ஐகாரம் ஒளகாரமெனச் சூத்இிரங் 
களுள் வருமாறு காண்க. (௩௩)



ரியல்] எழுத்த இகாரம் ௧௩௯ 

௧௩௬. வரன்முறை மூன்றுங் குற்றெழுத் துடைய. 

இஃது ஐயம் அகத்றியது ; என்னை 3 கெட்டெழுத்இத்குச் 

சிலசாரியை விலக்கினொற்போலச் குற்தெழுத்திற்காம் விலக்கற்பாடு 

உண்டோவென ஐயம் நிகழ்தலின். 

இதன் போரள்: வரன்முறை மூன்றும்--வாலாற்று 

முறைமையையுடைய மூன்அசாரியைடும், குற்றெழுதி.துடைய-- 

குற்றெழுத்துப்பெற்று வருதல்புடைய என்றவாறு, 

அகாரம் அகரம் மஃகான் என ஒட்டுக. * வகாரமிசையும் £ 

6௮௧7 இகரம் ' * வல்கான் மெய்கெட ” எனவும் பிறவுஞ் சூத் 

,இரங்களுட் காண்க, இஃகான் ஓல்கான் என்பன பெருவழக் 

கன்ன. வரன்முறையென்றதகனான் அஃகான் என்புழி ஆய்தம் 

பெஅதல் கொள்க. இ கூறியதன் முன்ன சாய்கப் புள்ளி? 

(எழு-உ௮) என்பதனுற் பெராதாயிற்௮ு, மொழியாய் நில்லா 

மையின். 
(௩௪) 

௧௩௭... ஐகார ஒளகாரங் கானொடுச் தோன்றும். 

இஃது * அவற்றுட் கரமுவ் கானும் * என்பதற்கோர் புற 

arco. a. gigas DZ. 

இதன் போநள்: ஐகார ஒளகாசங் கானொடுர் தோன்றும் 

_ நெட்டெழுத்துக்களுள் ஜகா. ஒளகாசங்கள் மூன் விலக்கப் 

பட்ட கானொடுக் தோன்றும் என்றவாறு. 

ஐகான் ஓளகான் என வரும். உம்மை இறக்தஅதமீடஇ 

யிற்று, காரத்தைக் கரு.து.தலின். (௩௫) 

௧௩௮. புள்ளி பீற்றுமுன் னுயிர்தனித் தியலாது 

மெய்யொடுஞ் இவணு மவ்வியல் கெடுத்தே. 

இது புள்ளியிற்௮முன் உயிர்மு சன்மொழி
 வந்த காலத்அப் 

புணரும் முறைமை கூறுகின்ற. 

56, இசளூத்திரத்து 1 அவ்வியல்கெடுத்து ”' என்பதற்குத். தான் 

தனித்துகிற்கு மியல்மினைக் கெடுத்து என்று பொருள கொள்ளாது ,
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(தன் போரள் : புள்ளியீற்றுமுன் உயிர் தனித்து இய 

லாது--புள்ளியிற்றுச் சொன்முன்னர் வந்த உயிர் மூதன்மொழி 

யின் உயிர் தனித்து நடவாது, மெய்யொடுஞ் சிவணும்--அப் 

புள்ளியோடும் கூடும், அவ்வியல் கெடுத்து--தான் தனித்து 

நின்ற அவ்வியல்பினைக் கெடுத்து என்றவாறு, 

எனவே, நீரோடு கூடிய பால்போல நின்றதென்று ஒற் 

அமை கூறினார். ஈண்டு இதனானே உயிர்மெய்யெனப் பெயர் 

பெற்றது. ் 

உதாரணம்: பாலரிது பாலாழி அலிலை பொருளீட்டம் 

வானுலகு வானலூடு வேலெறிந்தான் வேலேற்ருன் பொருளையம் 

பொருளொன்று நாணோடி ற்று சொல்லெளவியம் என வரும், 

ஒன்கென முடித்தலென்பதனான் இயல்பல்லாத புள்ளி முன் 

னர் உயிர்வர்தாலும் இவ் விகி கொள்க. ௮தனை அதனொடு 

நாடுரி என வரும். இவற்றைச் *சுட்டுமூத ஓகர மன்னொடு 

(எழு-௧௭௯) * உரிவருகாலை காழிக்ளெவி? (எழு-௨௪௦) என்பன 
வற்னான்., முடிக்க. புள்ளியிற்௮ு முன்னுமென உம்மையை மாதி 

எச்சவும்மையாக்கிக் குற்றியலுகாத்தின் முன்னரும் என அவ் 

புள்ளியீறாக நிற்கு மவ்வியல்பிளைக்கெடுத்து என்று மெய்க்கும், குற் 
நியலுகர வீறாகறிற்கு மவ்வியல்பினைக் கெடுத்து என்று குற்றியலுகர 
வீற்றிற்கு மேற்பப் பொருள்கொள்ளின், ஈன்னூலார் சூற்றிய்லுகரங் 
கெட்டுப் புணருமெனக் கூறியது தொல்காப்பியர்க்குங் கருத்தாகும், 
கெட்டுப் புணருமென்பதே தொல்காப்பியர்க்கும் கருத்தாதல் “* யகரம் 
வரும்வழி இகரங் குறுகு - முகரக் கிளவி துவரத் தோன்றுது * எண் 
னுஞ் சூத்திரத்தை உற்றுநோக்கன் அறியப்படும், இனி, * புள்ளி 
யிற்தின்முன் னுயிர் தவித்தியலாதஅ '* என்புழி, ஈற்றும் என உம் 
மையை விரித்துக் குற்றியலுகர வீற்றிற்கு வலிந்து விதி கொள்வ 
தினும் “ புள்ளியீறு”? என்பதை இருமுறை ஓதி இரு தொடராகக் 
கொண்டு மெய்யீறு என்றும், புள்ளிபெறுவ் குற்றியலுகர வீறென் 
அம் பொருள் கொள்ளலாமென்பது எமது கருத்து, அங்கனம் கொள் 
ளின், “குற்றியலுகரமு மற்றெனமொழிப *? என ஆசிரியர் ஓதிய 
விதிக்குமோர் பயனுண்டாம். இடையியல் £₹* வேற்றுமைப் பொருள் 
வயி ஊருபாகுநவும் '” என்பதையும், வேற்றுமையியலில் ஐந்தாம் 
வேற்றுமைச் சூத்திரத்து *! இதனினிற்றிது !? என்பதையும் இரு 
தொடராக வைத்துள் சேனாவரையரும் பொருள் கூறல் காண்க 

- அன்றி ஒரு சூத்திரத்திம்கு இரு பொருளுங்கொள்வர், அவ்வாறே கோ
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விதி கொள்க, எனவே, : சூற்றியலுகசமுமற்று * (எழு-௧௦௫) 
என்றகனோடும் பொருக்இற்றாம். காகரிது வரகரிது என 

வரும். (௩௪) 

௧௩௯. மெய்யுயிர் நீங்கற் றன்னரு வரகும், 

இஃது - உயிர்மெய் புணர்ச்ிக்கண் உயிர்நீங்கியவழிப் படுவ 

தோர் விதி கூறுகின்றது, , 

இதன் பொநள் : மெய் உயிர் நீக்ன்--மெய் தன்னோடு 
கூடிநின்ற உயிர் புணர்ச்சியிடத்துப் பிரிந்து வேறு நின்றதாயின், 

தன் உருவாகும்--தரன் முன்னர்ப் பெற்று நின்ற புள்ளிவடிவு 

பெறும் என்றவாறு, 

ஆல் இலை அதன் ஐ என வரும். 

உயிர் என்ன வடி.விற்றென்று ஆரியர் கூறுமையின் 
உயிர்க்சண் ஆசாய்ச்சியின்று. 

இனி எகர ஒகாரங்களைப் புள்ளியான் வேற்றுமை செய் 

தலின் தொன்றுதொட்டு வழங்னெ வடிவுடைய வென்று கோட 

லுமாம். புணர்ச்யுள் உயிர்மெய்யினைப் பிரிப்பாசாதலின் இது 

MEET சன்றச்கூறலாமென்ன உணர்க, ௩௭ paar குன்றக்கூற 

EPO, எல்லா மொழிக்கு முயிர்வரு வழியே 

யுடம்படு மெப்பி னுருவுகொளல் வரையார். 

இஃ உயிரீறும் உயிர்மு தன்மொழியும் புணரும்வழி கிகழ் 

வதோர் கருவி கூறுஇன்றது. 

இதன் போரள் : எல்லாமொழிக்கும்--கிலைமொழியும் வரு 

மொழியுமாய்ப் புணரும் எவ்வகை மொழிக்கும், உயிர் வருவழி 

_உயிர் முதன்மொழி வருமிடத்து, உடம்படு மெய்யின் உருவு 

டஓமாம், இதுபோல்வன வற்றை ஒப்பக்கூறல் என்பர் பேராசிரியர், 

உத்தி பேராசிரியருளை பார்க்க. 

37. மெய்யுயிர் நீங்குற் றன்னுரு வாரும் என்று மெய்மிற்றிற்கே 

கூறினாராமினும், குற்தியலுகாத்திற்கும் ஒன்றென முடித்தலாற் 

கொள்ளப்படும், 
.
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கொளல் வரையார் -உடம்படுமெய்யினஅ வடிவை உயிரீறுகோ 

டலை மிக்கார் கொள்வார் ஆ௫ிரியர் என்றவாறு. 

அவை யகரமும% வகரமுமென்பது முகனூல்பற்றிக்கோடும்; 

* உடம்படு மெய்யே யகார வகார 

முயிர்முதன் மொழிவரூஉங் காலை யான ? 
எனவும், 

* இறுதியு முதலு முயிர்கிலை வரினே 

யுறுமென மொழிப வுடம்படு மெய்யே :* 

cman கூறினாராகலின். உயிர்களுள் இகர ஈகா ஐகார ஈறு | 
யகச உடம்படுமெய் கொள்ளும், ஏகாரம், யகாசமும், வகாசமாங் 
கொள்ளும். அ௮ல்லனவெல்லாம் வகர உடம்படுமெய்யே கொள் 
ஞூமென்னறு உணர்க, 

உதாரணம் : கிளியழூது, குரீிஇயோப்புவாள், வரைய 
மகளிர் எனவும் ; விளவழடூ த, பலாவழகிது, சடுவழூ, பூவழ 
இது, கோவழகிது, கெளவடைத்தது எனவும் ஓட்டுக, © aar 
யிவளொருச்இ: பேடியோ வென்றார் ? ஏவாடல் காண்க என ஏகா 
ரத்திற்கு இரண்டும் வந்தன. 

ஒன்றென முடித்த லென்பதஷன் விகாரப்பட்ட மொழிக் 
கண்ணும் உடம்படுமெய் கொள்க. மரவடி ஆயிருதணை என 
வரும். வரையாசென்றதனான் உடம்படுமெய்கோடல் ஒருதலை 
யன்று, கிளிஅரிது மூங்கா இல்லை எனவும் வரும். ஒன்றென 
முடி.ச்தலென்பதனால் * விண்வக்அக்கொட்கும்? எனச் இறு 
பான்மை புள்ளியிற்நினும் வரும். செல்வுழி உண்புமி என்பன 
வினைச்தொசையென முக்க (௩௮) 

௧௪௧. எழுத்தோ ரன்ன பொருடெரி புணர்ச் 
யிசையிம் றிரித னிலைஇய பண்பே, 

இஃ எழுத்துக்கள் ஒன்ன பலவாமென ஏய்தாத தெய்து 
விக்னெறது, 

38. விகாரப்பட்டமொழி என்றது, 
புழி என்பவற்றை வினைத்தொகையென 
லின், செல்லுழி உண்ணுழி என்பன பிரி 
மொழிகளாய் முறையே வகர 
தென்பது கருத்துப்போலும், 

விதிபீற்றை, செல்வுழி உண் 
மறுக்கவென்று இவர் கூற 

த்துப் புணர்க்கப்படாத மரூஉ 
மும் பகாமும் பெற்று இவ்வாறு கின் ற 

ஈ



Pure] எழுத்ததிகாரம் ௧௪௩. 

இதன் போரள்: எழுத்தோ ரன்ன பொருள்தெரி புணர்ச்சி 

- எழுத்து ஒருதன்மைத்தான பொருள்விளங்க நிற்கும் புணர் 

மொழிகள், இசையிழற் றிரிதல் நிலைஇய பண்பு-- எடுத்தல் படுத் 
தல் ஈலிகலென்கின்ற ஐசையவேற்றுமையாற் புணர்ச்சி வேறு 

படுதல் நிலைபெற்த குணம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : செம்பொன்பதின்றஜொடி, செம்பருத்தி, குறும் 
பரம்பு, நாகன்றேவன்போத்து, தாமரக்கணியார், குன்றேறாமா 
என இவை இசையிஐ் திரிந்தன. (௬௯) 

௧௪௨. அவைதாம் 

முன்னப் பொருள புணர்ச்சி வாயி 

னின்ன வென்னு மெழுத்துக்கட ிலமிவ. 

இத மேலதற்கோர் புறனடை கூறுகின் ௦௮. 

இதன் போருள்: அவை ஜாம்--பல பொருட்குப் பொது 

சென்ற புணர்மொழிகள் தாம், முன்னப்2பாருள-- குறிப்பான் 

உணரும் பொருண்மையிளைய/டைய, புணர்ச்சிவாயின் இன்ன 

வென்னும் எழுத்துச் கடன இல--புணர்ச்சியிடத்து இத்தன் 

மைய வென்னும் எழுத்துமுதைமையை உடையவல்ல என்த 

வாறு, 

செம்பொன்ப இன்றொடி. என்அழிப் பொன்னாசாய்ச்சி யுள 

வழிப் பொன்னெனவுஞ் செம்பாராய்ச்சி புளவழிச் செம்பெ 

னவுங் குறிப்பான் உணரப்பட்டது. இசையிற் றிரிதலென்றது 

ஐலியெழுத்தித்கெனவும் எழுத்துக்கடனில வென்றது வரிவடி 

விற்கெனவுல் Garara. 
(௪௦) 

புணரியல் paige De 

  

30. செம்பு)-அருத்தி, அருத்தி விருப்பம். செம்-ட பருத்தி என. 

வும் பிரியும். தாமரைக்ககணியார் எனத் இருத்துக, சிவஞானமுனிவர் 

உரைபார்க்க, கண்ணி--மாலை. தாம். அரைக்கு அணியார், on +- 

மரைக்கு 1 அண்ணியார், 
௩



௫. Caroawys y 

௧௪௩.  க௪தப முதலிய மொழிமேற் றோன்று 

மெல்லெழுத் தியற்கை சொல்லிய முறையான் 

நஞம வென்னு மொற்றா கும்மே 

யன்ன மரபின் மொழி வயினான. 

என்பது ரூத்திரம். 

உயிரீற௮ும் புள்ளியீ௮ம் மேலை அகத்தோத்தினுள் முடிக் 

கூம்வழி ஈறுகடோறும் விரித்து முடிப்பனவற்றை ஈண்டு ௨மோ 

வோர் சூத்இிரங்களாற் மொருத்து முடிபு கூறினமையின், இவ் 
வோத்துத் தொகைமார பென்னும் பெயர்த்தாயிற்று. மேல் 

மூவகைமொழியும் நால்வகையாற் புணர்வுழி, மூன்னுதிரிபும் 

ஓரியல்பும் எய்தி வேற்றமை அல்வழியென இருபகுஇியவாகி 

எழுத்துஞ் சாரியையும் மிக்குப் புணருமாறு இதுவென்று 

உணர்த்தி அவைதாம் விரிந்த சூச்திரப்பொருளவன் றியுச் தொக் 
குப் புணருமாறு கூறுதலின், இவ்வோக்அப் புணரியலோடு 

இயைபுடைத்தாயிற்று, இத் தலைச்ளூத்இுரம் உயிர்மயங்கயெலையும் 
புள்ளி மயங்கலையும் கோக்கயெதோர் வருமொழிக் கருவி கூறு 
இன்று. 

இதன் போருள் : க௪தப முதலிய மொழிமேதற்றோன்னும் 
இயற்கை மெல்லெழுத்த--உயிரீறும் புள்ளியி௮ம் முன்னர் நிற் 
பக் கசதபக்களை முூதலாகவுடைய மொழிகள் வந்தால் அவற் 
அிச்கு மேலை தோன்றிநிற்கும் இயல்பாகய மெல்லெழுத்துக் 
கள், சொல்லிய முறையான் ஙஞகம என்னும் ஒற்றாகும்-- 
நெடுங்கணக்கிற் பொருக்தக்கூறிய முறையானே BE FIFE OES 
கஞாம வென்னும் ஒற்றுக்கள் நி ரனிறைவகையானாம், அன்ன 
மரபின் மொழிவயினாை--அ௮.த்தன்மைத்தாகிய முறைமையினை 
யுடைய மொழிகளிடத்து என்றவாறு. 

1. கசநப முதலிய மொழிமேற்றோன்றும் மெல்லெழுத்தென் 
ஐது, விள--கோடு என்பன புணருங்கால் வருமொழிக் ககரம்கோக்கி 
விளங்கோடு என மெல்லெழுத்து மிருதற்கேயன்றி, மரம் GLE 
என்பன புணருங்கால் ககரம் முதலிய நோக்க மெல்லெழுத்துத் திரி 
நீற்கும் விதி என்க. இச்சூத்திரத்தின் கருத்து உயிரீற்றின்முன், ௧௪ 

+



எழுத்த இ காரம் SEB) 

உதாரணம் : விளங்கோடு செகிள் தோல் பூ என வரும். 

இ * மரப்பெயர்களெவி ? (எழு-௨௧௭) என்பசனான் மெல்லெ 

முதிதப் பெற்றது. மரக சூறிது சிறிது இீது பெரிது என ௮ல் 

வழிக்கட் டிரியுமானு *அல்வழியெல்லாம்” (எழு-௩௧௪) என்ப 

SHS பெறுதுமேனும் “ஈண்டுத் கதோன்றுமென்றதசனால் நிலை 

மொழிக்கட் டோன்றிரின்ற ஒற்றுக் இரிசல் கொள்க, ௮ன்ன 

மரபின் மொழியன்மையின் விளக்குறுமை விளக்குறைத்தான் 

என்புமி மெல்லெழுத் அப் பெருவாயின; இவை ஏழாவதும் 

இரண்டாவதும் இரிதலின். இங்கனம் எழுத்துப் பெ௮ுவனவுந் 
,இரிவனவுமெல்லாம் வருமொ.ழியேப்.நி வருமென்று உணர்க,.(௧) - 

௧௬௪௪,  ஞம யவவெணனு முதலாகு மொழியு 
முிர்முத லாகிய மொரியு முளப்பட 
வன் AY யனைத்து மெல்லா வழியு 
கின்ற சொன்மு வியல்பா ஞம்மே. 

இது முற்கூறிய நால்வகைப் புணர்ச்சியுள் இயல்பு புண 

ரூங்கால் இக்கூறிய பதினேழெழுக்தும் வருமொழியாய் வந்த 

இடத்து இருபத்துகான்&ற்றின் முன்னரும் வேற்றுமைபிலும் 

அல்வழியிலும் வருமொழி இயல்பாய் முடிக வென்கின்றது. 

இதன் போநள் : ஞகமயவ எனும் முதலான மொழியும் 

ஞ௩மயவ என்௮ சொல்லப்படும் எழுத்துக்கள் முதலாப்நிற்குஞ் 

சொற்களும், உயிரமு தலாகிய மொமியும் உளப்பட---உயிசெ 

முத்து மூதலாய்றின் ற சொற்களும் தம்மிற்கூட, அன்றியனைத் 

அம்--அப்பதினேழாகிய வருமொழிகளும், எல்லாவஹியும்-- 

வேற்றுமையும் அல்வழியுமாய எல்லா இடத்அம், நின்றசொன் 

முன் இருபத்துகான்கு ஈற்றவாய்கின்ற பெயர்ச்சொன்முன். 

னர், இயல்பாகும்--இரிபின்றி இயல்பு புணர்ச்சியாய் நிற்கும் 

என்றவாறு, 

வருங்கால் அவ்வவற்றின் இனம் மிரும் என்பதும் நிலை 

மெல்லெழுதீதுக்களை் HOST GO AHS TV 

விளக்குறுமை ஏழாவது, 

தப 
மொழியிற்றிலுள்ள 

அவ்வவ்வினமாகதீ திரியும் என்பதுமே, 

னிளக்குறைத்தான். இரண்டாவது. 

௨. எடுத்தோத்து என்றது சூத்திரத்தை, விதிகளை எடுத்தோது 

வுது என்த கருத்து, இலேசு என்றது மிகை முதலியவம்ழை, இனி 

9



௧௪ச் தொல்காப்பியம் [தோகை 

உயிரீற்றின்கண் ௭௧7 ஓகரம் ஒழிந்தன கொள்க, 

உதாரணம் : விள பலா கிளி குரீ கடுபூ சேகை சோகெள 

என நிறுத்தி, ஞான்றது நீண்டது மாண்டது யாது வலிது 

அந்தையது என மெய்ம்முதன்மொழி வருவித்து, பொருள் 

தீருதற்கு ஏற்பன அறிந்த கூட்டுக, சோ என்பது அரண். 
அதற்குச் சோ ஜஞொள்டற்று எனக் கொள்க, கெளவென்ப 
தற்குக் கெளஜெகிழ்ந்தது நீடிற்று என்க, இனி இவற்றின் 
முன்னர் உயிர்முதன்மொழி வருங்கால் அழுது ஆயிற்று இல்லை 
ஈண்டிற்று உண்டு ஊறிற்று எழுந்தது ஏய்ர்தது ஐது ஒன்று 
"ஓங்இத்று ஓளவியத்தது என வரும். இவற்றுட் “சேரவுக்கு 

இடிஈ்தஅ ஈண்டையது உள்ளது ஊஜிற்று என்பனவ ஹழீருடு 
முூதிகூறியவற்றையும் go Os. இனி வேற்றுமைக்சண் விள 
முதலியவற்றை நிறுத்தி ஞாத்சி நீட்டி மாட்டு யாப்பு வன்மை 
அழகு ஆக்கம் இளமை ஈட்டம் உயர்வு ஊற்றம் எழுச்சி ஏற் 
ஐம் ஐயம் ஒழிவு ஓக்சம் ஒளவியம் என ஓஒட்டுக. ஏலாதன 
வற்றிற்கு முற்கூறியவாறுபோல ஏற்பன கொணர்ந்து ஒட்டுக, 

இனிப் புள்ளியி ற்று ணகாரமும் னகாரமும் மேற்கூறுப. 
ஏனைய ஈண்டுக் கூறுதும், ப் 

உதாரணம் : உரிஞ் வெரிக் என நிறுத்தி, ஜஞெகிழ்ர்தது 
நீடிற்று அழகிது ஆயிற்று எனவும், ஜெஒிழ்ச்௪ நீட்டிப்பு 
அடைவு ஆக்கம் எனவும் வருவித்து, எல்லாவற்றோடும் ஓட் 
டக, மாம வேய் வேர் யாழ் என நிறுத்தி, craps Bao 
டது மாண்டது யாது வலிது Hie sug அழூது ஆயிற்று 
எனவும், ஞா நீட்டு மாட்டு யாப்பு வன்மை அடைவு ஆக் 
கம் எனவும் வருவித்து, எல்லாவத்றோடும் ஒட்டுக, இவற்றுள் 
மகர ஈறு வேற்ற௮ுமைக்கட் கெடுதல் * தவர” (எழு-௩௧௦) என் 
DSH Canara. அல்வழிக்கட் கெடுதல் அல்வழி யெல் 
லாம் * (எழு-௩௧௪) என்றதனுற் கொள்க, நிலைமொழித் இரிபு 
ஈண்டுக் கொள்ளாமை உணர்க, யகர ஈறு யகரத்தின்மான்னர் 
இரண்டிடத்துங் கெடுதல் ஈண்டு எல்லாமென்றதனாற் கொள்க. 
வேல் தெவ் கோள் என நிறுத்து ஏற்பன கொணர்ந்து இரு 
எல்லாம் என்றதனால் உயிர்க்கணமாபமி ஜெற்றிரட்டியும் உடம்படு 
மெய்பெற்றும் உயிரேறியும் முடியும் கருவித்திரிபுகள் திரிபெனப்
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வழியும் ஓட்டுக, ணகார லகார ளகார னகாரங்களின் முன்னர் 
நகரம் வருமொழியாக வர்துழி அ௮க்ககரக் இரிதலின் அ.ததிரிந்த. 
உதாரணங்கள் ஈண்டுக் கொள்ளற்க, இவற்றுள் இரிஈ்து வரு 

வனவுள; அவை எடுத்தோத்தானும் இலேசானும் ஏனையோகத் 

துக்களுள் முடிக்கின்றவாற்முன் உணர்க, இனி, எல்லாமென் 

றதனான் உயிர்க்கணமாயின் ஓற்திசட்டியும் உடம்படு மெய் 

பெற்றும் உயிரேறியும் முடியும் கருவித்திரிபுகள் இரிபெனப் 

படா இவ்வியல்பின்கண்ணென்னு உணர்க, வரகுஞான்ற 

வரகுஞாற்சி எனக் சூற்றுகாத்தின்கண்ணும் இவ்வாறே கொள்க, 

இருபத்துகான்கு ஈற்றிற்கும் வே.ற்௮மைக்கும் அல்வழிக்கும் 

அகத்தோத்தினுள் காற்பத்தெட்டுச் ஞூத்.இரங்களான் முடிவ 

னவற்றை ஒரு சூத்இசத்தாற் மொகுத்து முடித்தார். மேலும் 
இவ்வாறே கூறுப, இவ்வியல்பு வருமொழி நோக்கிக் கூறிய 

மிகன்று உணர்க, இவ்வியல்புபுணர்ச்சி மெய்க்கண் நிகழு 

மாறு உயிர்க்கண் நிசகமாமையின் மெய் முற்கூறினஞா. (௨) 

௧௪௫. அவற்றுள் 

மெல்லெழுச் தியற்கை யுறழினும் வரையார் 

சொல்லிய தொடர்மொழி யிறுதி யான. 

As முற்கூறிய முடிபிற் சிலவற்றிற்கு அம்முடிபு விலக் 

இப் பிறிது விதி எய்துவித்தது. 

இதன் போரள் : அவற்றுள்--முற்கூறிய மூன்று கணத் 

இனுள், மெல்லெழுத்தியற்கை உறழினும் வரையார்..-மெல் 

லெழுத்து இயல்பியல்பா கலேயன்றி உறழ்க்து முடியினும் நீக் 

கார், சொல்லிய தொடர்மொழி இறுதயான---சொல்லப்பட்ட 

தொடர்மொஜி மீ.த்றுச்கண் என்றவாறு. 

உம்மை எ.இர்மஹை. எனவே, உதழஹாமை வலியுடைத்தா 

யிற்று, கஇிர்ஞெரி கதிர்ஞ்ஞஜெரி அனி மூரி எனவும், இதழ் 

படா இவ்வியல்பின்கண் என்று உணர்க என ஓதினமையானோ 

கருவித்திரிபினதும், செய்சையின தும் வேறுபாடு இனிது அறியப்படும், 

5. மெய், காய் என்னுமோழிகளை இங்கே ஈரெழுத்தொருமொழி 

யென்று கொண்ட நச்சிஞர்க்கினியர் * ஓமெழுத்தொருமொழி ஈமெ 

முத்தொருமொழி * என்னுஞ் சூத்திரத்து இவைமுதலியவற்றை ஒற்றுக்
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ஜெரி இதழ்ஞ்ஞெரி அனிமுரி எனவும் வரும், வருமொழி 

மூற்கூறியவதனால் ஒசரெழுத்தொருமொழி ஈரெழுத்தொருமொ 

ழிகளுள்ளுஞ் சில உறழ்ச்சிபெற்று முடிதல் கொள்க, பூஜஞெரி 

பூஞ்ஜெரி துனி மூரி காய்ஞெரி காஞ்ஜெரி அனி மூரி என 

வரும். சொல்லியவென்றதனான் தரெழுத்தொருமொழிகளுட் 

சில மிக்குமுடிதல் கொள்க, கைஞ்ஜெரித்தார் நிட்டினார் மறித் 

கார் எனவரும். இன்னும் இகனானே ஈசெழுத்தகொருமொழிக் 
கண் மெய்ஞ்ஞானம் நால்மறற்தார் என வரும், இவற்றை 
நலிந்து கூறப் பிறத்தலின் இயல்பென்பாரும் உளர், பூஞாற் 

கினார் என்றாற்போல்வன மிகாகன; (௩) 

௧௪௬. ணனவென் புள்ளிமுன் யாவு ஞாவும் 
விஊளையோ ரனைய வென்மனார் புலவர். 

அ யகர கர ன்மொ பவர் இடத்து நிகழ்வ இ CHET முத Paws இடத ற் 
தோர் தன்மை கூறுகின்றது, இதுவும் புணரியலொழிபாய்க் 
கருவிப்பாற்படும். ‘ 

இதன் போருள்: ணனவெளன் புள்ளிமூன் யாவும் ஞாவும்-- 
ணகார ஊகாரீமென்று கூறப்படும் புள்ளிகளின் மூன்னர் வந்த 
யாவும் ஞாவும் முதலாகிய வினைச்சொற்கள், வினையோசனைய 
என்மனார் புலவர்--ஒருவினைவக்த தன்மையை ஓக்குமென்று 

சொல்லுவர் புலவர் என்றவாறு, 

உதாரணம்: *மண்யாத்த கோட்ட மழகளி௮ கோன் 
மே” * மண்ஞாத்த கோட்டமழகளிறு கோன்றுமே எனவும் * 
* பொன்யாத்த தார்ப்புரவி பரிக்குமே £ *பொன்ஞாத்த தார்ப் 
புரவி பரிக்குமே' எனவும் வரும். 

வினைக்கண்ணெனவே மண்யாமை 

பெயா்க்கண் வாராவாயின,. 
மண்ஞாமை எனப் 

ஞாமுக்கூருஅ யாழுற்கூறியவத 
னான் ஞாச்சென்றவஜி யாச்செல்லாது யாச்சென்றவழி ஞாச் 

தள்ளிக்கொள்ளவேண்டுமென்றது அவருக்சே யடன்பாடன்மையைக் 
காட்டும், எழுத்தியல்பு நோக்கு ஈண்டுக் கூறினாரெனின் 9 ஆண்டும் 
அவ்வாறே கூறிவிடுதல் பொருத்தமென்பது அவர்க்கு மூடன்பாடாதல் 
காண்க,
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செல்லுமென்று சொள்க. மண்ஞான்றது என்றவழி மண்யான் 
றது என்று வராமை உணர்க, (௪) 

௧௪௭. மொழிமுச லாகு மெல்லா வெழுத்தும் 
வருவதி நின்ற வாயிரு புள்ளியும் 

வேற்றுமை பல்வழித் தரிரிட னிலவே. 

இது ணகார ஈறும் னகார ஈறும் அல்வழிக்கண் இயல்பாய் 
முடியுமென்கின் ஐது. 

இதன் போருள் ன: மொழிமுதலாகும் எல்லாவெழுத்தும் 
வருவழி--மொழிக்கு மூகலா மெனப்பட்ட இருபத் இண் 

டெழுத்தும் வருமொழியாய் வருமிடதது, கின்ற ஆயிரு புள்ளி 

யும்--முன்னர்க்கூ றி நின்ற ணகாரமும் னகாரமும், வேற்றுமை 

யல்வழித் இரிபிடன் இலவே--வேற்றுமை யல்லாத இடத்துத் 
இரியுமிடம் இல என்றவாறு 

மண் பொன் என நிறுத்தக், கடிது சிறிது இது பெரிது 

ஜெகிழ்ர்தது நீண்டது மாண்டது யாது வலிது நூந்தையது 

அடைந்தது ஆயிற்று இல்லை ஈண்டிற்று உண்டு ஊட்டிற்று 

எவ்விடத்தது ஏறிற்று ஐது ஓஒழுகிற்று ஒலங்கிற்௮ு ஒளவையதூ 

என ஒட்டுக. வருமொழி முர்கூறியவதனால் marr gD AGE 
சிறுபான்மை இரிபும் உண்டென்று கொள்க. சாட்கோல் என 

வரும் ; இதற்குச் சாணாகியகோ லென்க. இவை * நின்றசொன்மு 

னியல்பாகும் ? (எழு-௧௪௪) என்ற வழி அடங்காவரயின; ௮௮ 
வருமொழிபற்றித் தரியாமை கூறியதாகலின். இது நிலைமொழி 

பற்றித் இரியாமை கூறியது. (௫) 

௧௪௮. வேற்றுமைக் கண்ணும் வல்லெழுத் தல்வழி 

மேற்கூ ஜியற்கை யாவயி னான. 

இது முற்கூறியவாற்றான் வே.ற்றமைக்கண் BAL, oh Bf 

நின்றவற்மை ஈண்டு வேற்றுமைக்சண்ணும் வல்லெழுச் தல் 

வழித் இரியாவென எய்தியது விலக்கிற்று, 

இதன் போநள் : ஆவயினான---அல்வழிக்கண் ௮க்கனந் 

இரியாது நின்ற அவ்வொற்றுக்கள், வேற்றுமைக்கண்ணும்--
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வேற்றுமைப் பொருட் புணர்ச்சி யிடததும், வல்லெழுத்தல்வழி 

மேற்கூறியற்கை--வல்லெழுத்தல்லாச இடத்து மேற்கூறிய 

இயல்பு முடிபாம் என்றவாறு, 

எனவே, வல்லெழுத்து வர அழித் இரியுமென்றா.ராயிற்று, 

உதாரணம் : மண் பொன் என நிறுத்தி, ஜெ௫ழ்ச்ி மீட்டு 
மாட்சி யாப்பு வன்மை MOM SUG MG ஆக்கம் இன்மை 
என ஏற்பன கொணர்ச்து ஓட்டுக, இதுவுஞ் செய்கைச் சூத்தி 

ரம். மேல் கான்கு சூத்திரத்தாற் கூறியன வல்லெழுத்து ஒத் 

BPs தஇரியுமான தத்தம் ஈற்றுட் கூறுப, (௬) 

SPH. லனவென வரூஉம் புள்ளி முன்னர்த் 

தநவென வரிற் றனவா கும்மே. 

இ௫ புள்ளிமயங்கயலை கோக்யெதோர் வருமொழிக் கருவி 
கூறுகின்றது. 

இதன் போருள் ன: லன என வரூஉம் புள்ளிமுன்னர் -- 
லகார னகாரமென்று சொல்லவருகன் த புள்ளிகளின் முன்னர், 

த.௩: என வரின்--தகாரமும் ஈகாரமும் முதலென்ன சொல் 
லும்படியாகச் லே சொற்கள் வரின், னவாகும்--நிமனிறை 
யானே அவை றஐகாச னகாரங்களாகத் இரியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : கஃறிது சன்னன்று பொன்றிீது பொன் 
னன்று என வரும், நிலைமொழித்திரிபு தத்தம் ஈற்றுட் கூறுப, (௭) 

௧௫௦. ணளவென் புள்ளிமுன் டணவெனத் தோன் றும், 

Degen ௮து. 

இதன் போநள் : ணளவென் புள்ளிமுன்--ணகாச ளகர 
Quem சொல்லப்படும் புள்ளிகளின் முன்னர் அதிகாரத்தால் 
தகார நகாரங்கள் வருமெனின், டணவெனத் தோன்றம்-- அவை 
நிசனிறையானே டகாச ணகாரங்களாய்த் இரிந்து தோன்றும் 
என்றவாறு,
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உதாரணம் : மண்டீது மண்ணன்னு முஃடீது முண்ணன்னு 

என வரும். நிலைமொழித்திரிபு தத்தம் ஈற்றுட் கூறுப. (௮) 

கடக. உயிரீ ராடிய முன்னிலைக் இளவியும் 

புள்ளி யிறுதி முன்னிலைக் களவியு 

மியல்பா குதவு முறமா கூகவுமென் 
ரயி ரியல வல்லெழுத்து வரினே. 

இது முன்னிலைவினைச்சொல் வன்சணத்துக்கண் முடியு 

uty oor pg. 

இதன் போருள் : உயிரிறாகிய முன்னிலைக் கிளவியும்-- 

உயிரிருய்வந்த முன்னிலை வினைச்சொல்களும், புள்ளியிறுஇ முன் 

னிலைக் இெவிபும்--புள்ளியீருய் வந்த முன்னிலை வினைச்சொற்க 

ளும், வல்லெழுத்அவரின்--வல்லெழுக்.து முதலாகிய மொழி 

வரின், இயல்பாகுஈவும் உறழாகுகவுமென்று ஆயிரியல--இயல் 

பாய் முடிவனவும் உறழ்ந்து முடிவனவுமென அவ்விரண்டு 

இயல்பினையுடைய என்றவாத. 

உதாரணம் : எதிகொற்றா கொணாகொற்றா உண்கொத்றா 

இன்கொற்றா சாத்தா சேவா பூசா என இவை இயல்பு. கட 

கொற்றா ஈடக்கொற்று ஈர்கொற்றா ஈர்க்கொற்றா சாத்தா தேவா 

பூதா என இவை உறழ்ச்சி, ஈடறன்று ஓஇனமையின் வினைச் 

சொல்லே கொள்க. இவை முன்னின்றான் தொழி லுணர்த து 

வனவும், அவனைத் தொழிற்படுத்துவனவு மென இருவகைய. 

இ ஐ ஆய் முதலியன தொமிலுணர்த்துவன. ௩ட வா முதலி 

யன உயிரீதும் புள்ளியி௮ு் தொழிற்படுக்துவன. நில்கொற்று 

நிற்கொற்றா எனத் இரிக்துறழ்க்தனவும், உறழமாகுகவு பெண் 
னும் பொனுவகையான் முடிக்க. இயல்பு மூதழ்வு மென் றிரண் 

டியல்பின என்னா. BBE மென்ற தனான் அுக்கொற்றா நொக் 

Gan bap ஜெள்ளா நாகா மாடர வடிகா என ஐமெழுத் தொரு 

மொழி முன்னிலைவினைச்சொல் ASCE முடிதல்கொள்க. (௯) 

9, மூன்னின்றான் தொழிலுணர்த்துவன முன்னிலை வினைமுற்று, 

மூன்னின்ருனைத் தொழிற்படுத்துவன ஏவல் வினைமுற்று, இவை 

அவ்விரண்டற்கும் வேறுபாடு, 
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௧௫௨. ஒளவென வரூ௨ முயிரிறு சொல்லும் 

ஞ௩மவ வென்னும் புள்ளி யிறுதியுங் 
குற்றிய லுகரத் திறுதியு முளப்பட 

முற்றத் தோன்றா முன்னிலை மொழிக்கே. 

இஃது எய்இயது விலக்கற்று, முற்கூறியவற்றுட் சல 

காசனவற்றை வரைந்து உணர்த்தலின். ஆகாதனவற்றை த்த 

இதன் போருள் ? ஒளவென -வரூ௨ம் உயிரி௮ு சொல் 
அம்--ஓளவென வருகின்ற உயிரீற்றுச் சொல்லும், ஞ௩மவ 
என்னும் புள்ளியிறுஇயும்--ஞுமவ என்ன சொல்லப்படும் 
புள்ளியி.ற்௮ச் சொல்லும், கும்தியலுகரத் து இறுதியும் சுற் 

அியலுகாத்தை இறுதியிமலயுடைய சொல்லும், முன்னிலை 
மொழிக்கு உளப்பட. முற்றக் தோன்றா- முன்னர் முன்னிலை 
மொழிக்குப் பொருர்தக் கூறிய இயல்பும் உதழ்ச்சிபுமாகய 

முடிபிற்கு முற்றக் தோன்றா என்றவாறு, 

முத்தவென்றதனான் நிலைமொழி உகரம் பெற்று உறழ்ந்து 
முடிதல் கொள்க, 

உதாரணம் : கெளவுகொற்றா கெளவுக்கொத்று, வெளவு 
கொற்றா வெளவுக்கொற்றா, உரினுகொற்றா உரினுக்கொற்றா, 
பொருஅுகொற்றா பொருறுக்கொற்று, இிருமுகொற்றா இருமுக் 
கொத்றா, தெவ்வுகொற்று. தெவ்வுக்கொற்றா, கூட்டுகொற்றா 
கூட்டுக்கொற்றா என வரும். (go) 

௧௫௩. உயிரீ ருகய வுயர் திணைப் பெயரும் 
புள்ளி யி.றுதி யுயர்தணேப் பெயரு 
மெல்லா வழிய மியல்பென மொழிப: 

இஃது உயர் இணைப்பெயர் வன்சணம் மென்சணம் இடைக் 
கணம் உயிர்க்கண மென்னும் கான்கு கணத்தினும் இருவழி 
யம் முடியுமானு கூறுனெ்றது. 

. இதன் போரள் : உயிரீறாகிய உயர் இணைப்பெயரும்-- 
உயிரீறுய் வரத உயர்திணைப் பெயர்களும், புள்ளி SoS) உயர்
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இணைப் பெயரும்--புள்ளியிற் கினையுடைய உயர்திணைப் பெயர் 
களும், எல்லாவழியும்--நான்கு. சணத்து அல்வழியும் வேற் 

அமையுமாகிய எல்லா இடத்தும், இயல்பென மொழிப--இயல் 
பாய் முடியுமென்று கூறுவர் புலவர் ஏன்றவாறு, 

வன்கணம் ஒழிந்த கணங்களை *(சஞூஈ௩மய வ: (எழு-௧௫௪) 
என்பதனான் முடிப்பாரும் உளர். wg பொருந்தாது, இவ் 

வாரியர் உயர் இணைப் பெயரும் விரவுப்பெயரும் எடுக்தோதுியே 

மூடிப்பாராதலின். 

உதாரணம் : நம்பி ௮வன் எனவும், ஈங்கை Halon என 
வும் நிறுத்தி, அல்வழிக்கட் குறியன் சிறியன் தீயன் பெரியன் 

எனவும், குறியள் சிறியள் தீயள் பெரியள் எனவும், ஞான் 

முன் நீண்டான் மாண்டான் எனவும், ஞான்றாள் நிண்டாள் 

மாண்டாள் எனவும், யாவன் வலியன் எனவும், யாவள் வலி 

யள் எனவும், அடைந்தான் ஆயினன் ஓளவியத்தான் என 

வும், அழூயென் Big. goo ஒளவியத்தாள் எனவும் ஒட்டுக. 

இனி வேத்றுமைக்கட் கை செவி தலை புதம் எனவும், ஞாற்கி 

நீட்டு மாட்சி எனவும், யாப்பு வன்மை எனவும், அழகு ஒளவி 

யம் எனவும் எல்லாவத்றோடும் ஓட்டுக ஒருவேன் எனத் தன் 

மைப் பெயர்க்கண்ணுக் குறியேன் சிறியேன் தீ3யென் பெரி 

யேன் எனவும், கை செவி தலை புறம் எனவும் ஓட்கெ. நி 

முன்னிலை விரவுப் பெயராதலின் ஈண்டைக் காகா, 

இனி, உயிரீ௮ு புள்ளியிறுதி என்ற மிகையானே உயர் 

இணைப்பெயர் இரிந்துமுடிவனவுங் கொள்க. கபிலப. சரணா, 

இஹறைவகெடுவேட்டுவர், மருத்துவமாணிக்கர் என னகச சுறு 

கெட்டு இயல்பாய் முடிஈசன. ஆசீவகப்பள்ளி கிக்கந்தக் கொட் 

டம் என இவை அவ்வீது கெட்டு ஒற்று மிக்கு (LP pe Sar. 

ஈழவக்கத்தி வாணிகத்தெரு அ ரசக்கன்னி கோலிகக்கருவி என 

இவை ஒருமையிறும் பன்மையிறுங் கெட்டு மிக்கு முடிந்தன. 

குமரகோட்டம் குமரக்கோட்டம், பிரமகோட்டம் பிரமக்கோட் 

டம் என இவை ஈறுகெட்டு வல்லெழுத்னு உறழ்ந்தன. வண்ணா 

ரப்பெண்டிர் இது மிக்கு முடிந்தது. UNEASE SIT LIE oor 

ஜோர் பல்லரசர் என்ரு ற்போல்வன சகரவிறும் ௮தன் முன் 

னின்ற ௮கரமுவ் கெட்டுப் பிறசெய்கைகளும் பெற்றுமுடிந்தன, 
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இனி, எல்லாவழியு மென்றசனான் உயர் கணை வினைச் 
சொல் இயல்பாயுக் Gils gw முடிவன எல்லாக்கொள்க, உண்டு 

உண்டு வருது சேறு உண்பல் உண்டேன் உண்பேன் என்னுக் 

தன்மை வினைகளைக் கொற்றா சாத்தா தேவா பூதா என்பன 

வற்றோடு ஒட்டுக, உண்டீர் சான்றீர். பார்ப்பிர் என முன் 

னிலைக்கண்ணும் உண்ப உண்டார் சான்றார் பார்ப்பார். எனப் 

படர்க்கைக்கண்ணும் ஒட்டுக, இவை இயல்பு, உண்டனெஞ் 

சான்மேம் உண்டேகாம் என்ராற்போல்வன இரிந்துமுடி6தன. 

பிறவும் அன்ன. : (௧௧) 

௬௫௪. அவற்றுள் - 

இகர விறுபெயர் திரிபிட னுடைத்தே. 

இஃது உயர்திணைப்பெயருட் சிலவற்றிற்கு எய் தாகதெய் து 

வித்த. 
இதன் போரள்: அவற்றுள் இகர இறுபெயர்-- ரம் 

கூறிய உயர்இணைப் பெயர்களுள் இகர ஈழற்றுப்பெயர்,  இரிபிட 
னுடைத்து---இருவழியுக் இரிந்து முடியும் இடணுடைத்து என்ற 

வா, ர 

எட்டிப்பூ காலிஇப்பூ கம்பிப்பே௮ு என இவ்வுயர்திணைப் 
பெயர்கள் வே்றுமைக்கண் மிக்கு முடிந்தன. எட்டி காவிதி 
என்பன தேயவழக்காகய இழப்புப்பெயர், எட்டிமாம் அன்று, 
௮௮ * எட்டிக்குமரணிருந்தோன் தன்னை ? என்ப. தனான் உணர்க, 
இவை எட்டியதுபூ எட்டிக்காப்பூ. என விரியும், இணி நம்பிக் 
கொல்லன் நம்பிச்சான்னான் ஈம்பித. துணை ஈம்பிப்பிள்ளை எனவும், 
செட்டிக்கூத்தன் சாத்தன் தேவன் பூசனைனவும் அல்வழிக் 
கண் உயர் தணைப்பெயர் மிக்கு முடிர்சன. இடனுடைத்தென் 
இதனான் இகாஈறல்லாதனவும் ஈறு திரியாது நின்னு வல்லெ 
ழத்துப்பெறு கல் கொள்க, நஙற்கைப்பெண் கங்கைச்சானி என 
அல்வழிக்கட் சிறுபான்மை ஜகா... ஈறு மிக்கன. இவ்வில்றஃ 
நிணைப்பெயர் மிக்குமுடி. தல் உயிர்மயங்யெலுட் கூறுப, (௧௨) 

௧௫௫. அஃறிணை விரவுப்பெய ரியல்புமா ர௬ுளவே. 

இஅ விரவுப்பெயருள் இயல்பாய் முடிவனவும் உளவென் -



மரபு] எழுத்ததிகாரம் சட்டு 

இதன் போநள்? அஃறிணைவிசவப்பெயா--உயர்இனைப் 

பெயசோடு அஃறிணை விரவிய விரவுப்பெயர், இயல்பு மாருள-- 

இயல்பாய் முடிவனவும் உள, உம்மையான் இயல்பின்றி முடிவ 

னவும் உள என்றவாறு, 

உயர் தஇணைப்பெயசோடு ௮ஃறிணைசென்று விரவிற்றென்ற 

தென்னை? சொல்லதஇகாசத்து * இருதிணைச் சொற்குமோ ரன்ன 

வுரிமையின் * (சொல் ௧௭௨) என்று சூத்திரஞ் செய்வாரா 

லெனின், அதுவும் பொருந்துமாறு கூற தும். சாத்தன் சாத்தி, 

மூடவன் முடத்தி எனவரும் விரவுப்பெயர்க்கண் உயர். திணைக்கு 

உரித்தாக ஓதிய ஆண்பாலும் பெண்பாலும் உணர் தீஇரின் ந ஈற் 

தெழுத்துக்கசளள ௮ஃறிணை யாண்பாலும் பெண்பாலும் உணர்த் 

'இற்றென்றல் வேண்டும் ; என்னை ? அஃறிணைக்கு ஒருமைப் 

பாலும் பன்மைப்பாலும் உணர்த்தும் ஈறன்றி ஆண்பாலும் 

பெண்பாலும் உணர்த்தும் ஈறுகள் உளவாக ஆசிரியர் ஓதா 

மையின் ; அங்கனம் உயர்திணை இருபாலும் உணர்த்தும் ஈறு 

கள் நின்றே. ௮ஃறிணையாண்பாலையும் பெண்பாலையும் உணர்த் 

அ தலின் ௮௯ திணை உயர் இணையோடு சென்று விரவிற்றென்று 

அவற்றின் உண்மைத் தன்மைத் தோற்றங் கூறுவான் ஈண்டுக் 

கூறிஞர். இவ்வாறே விளிமாபின்கட் * இனந்தவிறுஇ யஃறிணை 

விரவுப்பெயர் ” (எழு-௧௫௦) என்புழியும் ஆரியர் உயர் இணை 

யோடு ௮ஃறிணை விரவிய விரவுப்பெயரென ஆண்டும் உண் 

மைத் தன்மைத் தோரற்றங்கூறுவர். மாணாக்கன் இனிது உணர் 

தற்கு இவ்வாறு விரவுப்பெயரின௮ உண்மைத்தன்மைத் தோற் 

றம் இரண்டு அதிகாரத்துக்கூறி, அவ்விரவுப்பெயர் வழக்கின் 

கண் இருஇணைப்பொருளும் உணர்த்தி இருதிணை ச் சொல்லாய் 

நித்றற்கும் ஒத்த உரிமையவாமெனப் புலப்பட நிற்குமாறு 

காட்டினா சென்று உணர்க. 

இனி, அவை அல்வழிக்கண் இயல்பாய் நிற்குமாறு: FT BS 

தன் கொற்றன் சாத்தி கொற்றி என நிறுத்தக் குறியன் சிறியன் 

இயன் பெரியன் குறியள் இறியள் தியள் பெரியள் எனவும், 

ஞான்றனான் நிண்டான் மாண்டான் யாவன் வலியன் ஞான்றாள் 

நீண்டாள் மாண்டாள் யாவள் வலியள் எனவும், அடைந்தான் 

ள் ஒளவித்தாள் எனவும் கான்கு கணத் 
ஒளவித்தான் அடைக்க 

இனி வேற்றுமைக்கட் கை செவி தலை 
தோடும் ஓட்டி உணர்க.



௧௫௬ தொல்காப்பியம் [தோகை 

புதம் எனவும், ஞாற்சி நீட்சி மாட்டு யாப்பு வன்மை அழகு ஒள 
வியம் எனவும் ஒட்டுக. இவற்றுள் னகாரம் நிற்பத் தகார 

நகாரம் வந்தூழித் இரியும் உதாரணம் ஈண்டுக் கொள்ளற்க, 

இனிச் சாத்தன்குறிது சாத்திகுறிது என அஃறிணை முடிபேல் 

பனவுங் கொள்க. இவற்றொடு வினைச்சொல் தலைப்பெய்ய இவை 

இருஇிணைக்கும் உரியவாம். ஆண்டு காற்பத்தெட்டுச் சூத்இரல் 
களான் முடிவதனை ஈண்டுத் தொகுத்தார். இஃது உயர்இணைக் 

கும் ஒக்கும், உம்மையான் இயல்பின்றி முடிவன னகார ஈறி 

௮ட் காட்டுதும், (௧௩) 

௧௫௬. புள்ளி யிறுஇயு முயிரி.று ளெவியும் 

வல்லெழுத்து மிகுதி சொல்லிய முறையாற் 

றம்மி ய தொழிரற்சொன் முன்வரின் 
மெய்ம்மை யாகலு முறழத் தோன்றலு 

மம்மூறை யிரண்டு முரியவை யுளவே 

வேற்றுமை மருங்இற் போற்றல் வேண்டும். 

இஅ மேல் உயிரீற்றிற்கும் புள்ளியி நறிக்கும் வேற்றுமைக் 

கட் கூறும் முடிபு பெருஅமநிற்கும்! மன்னும் வேற்றுமை முடிபு 

கூறுஇன் றது. 

இதன் போருள் : தம்மினாகிய தொழிரற்சொல்-- மூன்றா 
வதற்கு உரிய வினைமுகற்பொருளானுளவாகய தொழிரற்சொல், 
புள்ளியிறுதி முன்னும் உயிரிறுளெவி முன்னும் வரின்--புள்ளி 
யி.ற்றுச்சொன் முன்னரும் உயிரீற்றுச்சொன் முன்னரும் வருமா 
யின், மெய்ம்மையாகலும் உறழத்தோன்றலும் அம்முறையிரண் 
டும் உரியவை உள--அவ,.ற்னுள் . இயல்பாகலும் உறழத்தோன் 
தலுமாயெ அம்முறை யிரண்டும் பெறுதற்கு உரிய உளவாத 
லால், வேற்றுமை மருங்கிற் சொல்லிய முறையான் வேண்டும் 
வல்லெழுத்துமிகு இ-.-௨ யிர்மயங்யெலுள்ளும் புள்ளிமயங்கெலுள் 
ளும் வேற்றுமைப்புணர்ச்சிக்குச் சொல்லிய முறையான் விரும் 
பும் வல்லெழுச்சு மிகுதியை, போற்றல்--ஈண்டுக் கொள்ள றக 
என்றவாறு. 

மெய்ம்மை பட்டாங்காதலின் இயல்பாம். 

14. பட்டாங்கு-உண்மை, உண்மையாவது விகாரமின்றி இயல் 
பாய் நிற்றல், ஆதலின் மெய்ம்மை இயல்பு என்றபடி,



tom] எழுத்த௫காரம் சுடு௪ 

உதாரணம் : நாய் புலி என நிறுத்திக் கோட்பட்டான் 

சாரப்பட்டான் தீண்டப்பட்டான் பாயப்பட்டான் என வருவித்,து 

இயல்பாயவாறு காண்க, சூர்கோட்பட்டான் சூர்க்கோட்பட்டான், 

வளிகோட்பட்டான் வளிக்கோட்பட்டான், சாரப்பட்டான், தீண் 

டப்பட்டான், பாயப்பட்டான் என இவை உழழ்ர்தன. இவை 

நாம்பத்தெட்டுச் சூத்தரக்களான் முடிவனவற்றைக் தொகுத்தார். 

புள்ளியிறுதி உயிரிறுெவி என்றகளும் பேஎய்கோட்பட் 

டான் பேஎய்க்கோட்பட்டான். என எகரப்பேறும் உறம்ச்டக் 

குக் கொடுக்க, அம்முறையிரண்டு மூரியவை புளவே என்றது 

ஞ் பாம்புசோட்பட்டான். பாப்பக்கோட்பஃடான். என்னும் 

உறழ்ச்சிெயுள் நிலமொழியொற்றுத் இரிதலும் கொள்க. இவ் 

வீறகள் காய்க்கால் சேர்ச்கால் இனிக்கால் என அண்டு வேற்று 

மைக்சண் வல்லெழுத்து மிகுமாறு காண்க, (௧௪) 

௧௫௭. மெல்லெழுத்து மிகுவழி வலிப்பொடு தோன்றலும் 

வல்லெழுக்து மிகுவழி மெலிப்பொடு தோன்றலு 

மியற்கை மருங்கின் மிகற்கை கோன்றவு 

மூயிர்மிக வருவழி யுயிர்கெட வருகலுஞ் 

சாரியை யுள்வழிச் சாரரியை QSOS DCH 

சாரியை யுள்விக் கன்னுருபு நியைலுஞ் 

சாரியை யியற்கை யுறமத் தோன்றலு 

முூயர்தினை மருங்கு னொழியாது வருதலு 

மஃறிணை விரவுப்பெயர்க் கவ்விய னிலையலு 

Cw Af தாகிடத் தியற்கை பாதலு 

மன்ன பிறவுச் சன்னியன் மருங்கின் 

மெய்பெறக் களக்து பொருள்வரைச் திசைக்கு 

மைகார வேற்றுமைத் திரிபென மொழிப. 

இஃது இரண்டாம் வேற்றுமைத் இரிபு தொகுத்து உணர்ச் 

BIBT DP Zl. 

இதன் போநள் ₹ மெல்லெழுத்து மிகுவஹி வலிப்பொடு 

தோன்றலும் *மரப்பெயர்க் Bor af மெல்லெழுதி.. மிகுமே் 

(எழு-௨௧௭) என்றகனான் விளங்குறைத்தானெலா மெல்லெழு,கஅ 

மிகுமிடதீது Mor EG DB ETO cor oor வல்லெழுத்அச் தோன்று



௧௫௮ தொல்காப்பியம் [தோகை 

தலும், வல்லெழுத்து மிகுவழி மெலிப் பொடு தோன் றலும்-- 

“மகரவிறுஇ' (எழு-௩ ௧௦) என்பதனான் மரக்குறைகச்கான் என” 

வல்லெழுத்து மிகுமிடத்து மாங்குறைத்தான் என மெல்லெ 
முத்துத் தோன்றுதலும், இயற்கை மருங்கின் மிகற்கை தோன் 
ஐலும்--*தாயென் களவி யியற்கையாகும்' (எழு-௩ட௫௮) என்ற 
வழித் தாய்கொலை என இயல்பாய் வருமிடத்துத் தாப்க்கொலை 
என மிகுதி தோன்றலும், உயிர்மிக வருவழி உயிர்கெட வரு 
தலும் குறியதன் முன்னரும்” (எழு-௨௨௬) எனவுவ் “சூற்றெ 
முத்திம்பரும்' (எழு-௨௬௭) எனவும் *எயெனிறுஇக்கு' (எழு- 
௨௭௭) எனவுங் கூறியவற்றான் உயிர்மிக்கு வருமிடத்துப் பலாக் 
குறைத்தான் கழுக்கொணர்க்தான் ஏக்கட்டினான் என உயிர்கெட 
வருதலும், சாரியை உள்வஸிச் சாரியை கெடுதலும்--*வண்டும் 
பெண்டும்' (எழு-௪௨௦) என்பதனாற் சாரியைப்பே௮ உள்ள 
இடத்து வண்டு கொணர்க்தான் எனச் சாரியை கெட்டுகிற்ற 
அம், சாரியை உள்வழித் தன்னுருபு நகிலையலும்--*வண்டும் 
பெண்டும்' என்பதனாற் சாரியைப்பேறு உள்ள இடத்து வண் 
டினைக் கொணாந்தான் எனத் தன்னுருபு நிற்றலும் (9545 
வல்லெழுத்துப்பேறு ஈற்றுவகையாற் கொள்க), சாரியை இயத்' 
கை உ௰ழச் தோன்றலும் --*புளிமாக்கெவிக்கு! (எழு-௨௪௪) 
எனவும் “பனையுமரையும்' (எழு-௨௮௩) எனவும் “பூல்வேலென்றா” 
(எழு-௩௭௫) எனவும் பெற்ற சாரியை பெருது இயல்பாய்நின்று 
புளிகுறைத்தான் புளிக்குறைத்தான் பனை தடிக்தான் பனைத்தடிர் 
தான் பூல்குறைத்தான் பூத்குறைத்தான் என bees Bile 
அம் உறழ்ச்சயாகக் தோன்றலும், உயர்இணை மருங்கின் ஒழி 
யாது வருதலும் — * உயிரீறாகிய வுயர்திணைப் பெயரும் £ 
(எழு-௧௫௩) என்பதனான் வேற்றுமைக்கண் இயல்பாய் வரு 
மென்றவை ஈம்பியைக் கொணாந்தான் ஈங்கையைக் கொணர்ர் 
தான் என்றவழி இரண்டனருபு தொகாதே தித்றலும், (ஒழி 
யாதென்ற தனான் மகற் பெற்றான் மகட் பெற்றான் எனவும் ஆடு 
உவறிசொல் * மழவரோட்டிய ? * அவர்க்கண் டெம்முள் ? என 
வும் ஒழிந்தம் வருமென்று கொள்க,) அஃறிணை விசவுப் 
பெயர்க்கு அவ்வியல் கிலைய ௮ம்--உயர்தஇணையோடு அஃறிணை 
விரவும் பெயர்க்குக் கொற்றனைக் கொணர்ர்சானென உருபு 
தொகாதே நிற்றலும், (அவ்வியல் நிலையலும் என்௦கனானே 
மகப்பெற்தேனென. விசவுப் பெயர்க்கண்ணுக் தொகுதல்



மரபு] எழுத்ததிகாரம் கடுக 
கொள்க. உருபியலுட் : தேருங்காலை  (எழு-௨௦௨) என்ற இலே 

சான் இதற்கும் முன்னையதற்கும் வல்லெழுத்துப் பேறுவ் 

கொள்க.) மெய்பிறிதாடடத்து இயம்சையாதலும்--புள்ளி மயங் 

இயலுள் ணகார னகார இறுதி வல்லெழுத்தியையின் மெப்பிறி 

தாமென்ற இடத்து மெய்பிறிதாகாது மண் கொணார்ச்தான் 

பொன் கொணர்க்தான் என இயர்கையாய் வருதலும் ௮ன்ன 

பிறதவும்--அவையபோல்வன பிறவும், (அவை * எக்கண்டு பெய 

ரூங் காலை யாழகின் கற்கெழு சிறுகுடி எனவும் * நப்புணர் 

வில்லா ஈயனில்லோர் ஈட்பு " எனவும் வருவழி எக்கண்டு GLI 

புணர்வு என்னுள் தொடச்கங்குற௮ுகும் உயர்திணைப் பெயர்கள் 

மெல்லெழுத்தப் பெறுதற்கு உரியன வல்லெழுத்துப் பெ௮தல் 

கொள்க, இன்னுக் இனைபிளந்தான் மயிர்குறைத்தான் தல்கொண் 

டான் செறுத்தான் புகழ்ந்தான் என வரும்) தன் இயல்மருங் 

இன் தன்னையே கோக்கத் திரிபு கடக்குமிடத்.௮, மெய்பெறக் 

இளெஈ்து பொருள்வரைந்றது இசைக்கும்--பொருல் பெற எடுத் 

தோதப்பட்டு ஏனை வேற்றுமைப் பொருட் புணர்ச்சியஅ பொது 

முடிபினைத் தான் நிக்கி வேறு முடிபித்றாய் நின்று ஒலிக்கும், 

ஐகா£ வேற்றுமைத் இரிபென மொழிப --இரண்டாம் வேற்றுமை 

யது வேறுபட்ட புணர்ச்சி என்று கூறுவர் ஆசிரியர் என் றவாறு, 

மெய்பெற என்றதனாே சாரியையுள்வழித் தன்னுருபு 

நிலையாது செய்யுட்கண்' வருவனவும் பிறவற்றின்கண் உறழ்ந்து 

மூடிவனவுகி கொள்க,  * மறங்கடிந்த வருங்கற்பின் ! எனவும் 

:இல்சொல்லிற் பல்கூக்தல்' (புதம்-௧௬௬) எனவும்  * ஆயிரு 

Glan) ஸனிசைக்குமன் ' எனவும் பிஜுண்டும் பெரும் பான்மையும் 

வருமென்று கொள்க, மைகொணர்ந்தான் மைச்கொணர்க்தான் 

வில்கோள் விற்கோள் என வரும். இனி, இவ்வாறு இரியாது 

அகத்தோகத்திற் கூறிய பொதுமுடிபே தமக்கு முடிபாக வரு 

கடுக்குறைத்தான் செப்புக்கொணார் 

 தம்மினயை தொழிற்சொன முன் 

இகா.ரத்தான் வினைவக் அஹியே 

தென்று உணர்க. இனிச் தன்' 

வினையோடு முடிவுழிசச் 
‘ புலம்புக்கனனே 

வனவுங் கொள்க, அவை 

தான் என்றாற் 2பால்வன. 

வரின் * (எழு-௪௫௬) என்ற ௮ 

இக்களம் பெரும்பான்மை Bila 

னினமுடி b SOL FET TpTA SS 
இரிதல் கொள்க, ௮௮  வரைபாய் வருடை ! 

புல்லணற்காளை '(புறம்-௨௫௮) aren ey GUTH வரும், (௧௫)
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௧௫௮. வேற்றுமை யல்வழி இல என்னு 

மீற்றுப்பெயாக் செவி மூவகை நிலைய 

வவைதா 
மியல்பா கூறவும் வல்லெழுத்து மிகுகவு 

மூறழா குகவு மென்மனார் புலவர். 

இஃது இகச ஈத்அ௮ப்பெயர்க்கும் ஐகார ஈற்றுப்பெயர்க் 

கும் அல்வழி முடிபு கூனுகின் றத, 

இதன் போரள் : வேற்றுமை யல்வஜி--வேற்றுமையல்லா 

இடத, இ.ஜஐ என்னும் -ற்றுப்பெயர்க்களவி மூவகை கிலைய-- 

இ.ஐ என்னும் ஈற்றையடைய பெயர்ச்சொற்கள் மூவகையாகிய 
முடிபுகிலையையுடைய, ௮வை தாம் --ும்முடிபுகடாம், இயல்பா 

குகவும்--இயல்பாய் முடிவனவும், வல்லெழுத்து மிகுகவும்-- 

வல்லெழுத்து மிக்கு முடிவனவும், உறழாகுகவும்--உ றழ்க்யொய் 
முடிவனவும், என்மஞர் புலவா---என இவையென்று கூறுவர் 

புலவர் என்றவாறு, 

உதாரணம்: பருத்திகுறிது காரைசூறிது சிறிது இறு 
பெரிது என இவை இயல்பு. மாகித் இங்கள் சக்இரைத்இங்கள் 

அலிக்கொற்றன் புலைக்கொற்றன் காவிக்கண் குவளைக்கண் என 
இவை மிகுதி, Rall & wD ga இஹிக்கு கி.அ ,இளைகுறிது இனைக் 
குறித என இவை உழ௰மழ்ச்்9, 

பெயர்ச்கிளவி மூவகைகிலைய வெனவே பெயரல்லாத இரண் 
wng விளைச்சொல்லும் இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல்லும் 
இயல்பும் மிகுகியுமாகய இருவகை நிலையவாம். ஒல்லைக்கொண் 
டான் என்பது ஐகாச ஈற்று வினைச்சொன் மிகு. இ. * இனி யணி ? 
(எழு-௨௩௯) யென்பதன்கண் இகர ஈத்து வினையெச்சம் எடுத் 
தகோதப. இவத்றித்கு இயல்புவக்துழிக் காண்க. “சென்மதி 
பாக” இஃது Qasr சுற்று இடைச்சொல்லியல்பு. மிகுஇ வர். 
ழிக் காண்க, * இல்லைச் சொல்லே * இஃது ஐகாச ஈற்று இடைச் 
சொன் மிகு.இ. Quay wigipa srans, “சடிகா” இ்து 
இகர ஈற்று உரிச்சொல்லியல்பு மிகுதி வந்துழிக் காண்க, பணைச் 
தோள் இஃது ஐகார ஈற்று உரிச்சொன்மிகுஇி. இயல்பு ag, 
திக் காண்க, (௧௯)



ub Ly] எழுத்ததிகாரம் Soir B 

௧௫௯. சுட்டுமூத லாய விகர விறுதியு 
மெகரமுதல் வினாவி விகர விறுதியஞ் 
EULOEA Gor நீடிய வையெ விறுதியும் 
யாவென் வினாவி ளாயெ விுதியும் 
வல்லெழுத்து மிஞுூகவு முறழா குகவுஞ் 

சொல்லியன் மருங்கி ஒுளவென மொழிப. 

இஃது ஏழாம்வேற்றுமை இடப்பொருளுணர்த்தி நின்ற 
இகர ஐகார ஈற்று இடைச்சொன் முடிபு கூறுகின் அ. 

இதன் பொருள் : சொல்லியல் மருக்கின்--இகர ஐகாசங் 
கட்கு மூன்னர்க் கூறிய ரயவகை பிலக்கணங்களறாள் இயல்பை 
நீக்கி, ஈட்டு முதலாகய இகர இறுதியும் -௪ட்டெழுத் இனை 

மூதலாகவுடைய அவ்விகர ஈக்று இடைச்சொல்லும், எகர வினா 

வின் முதல் இகர இறுதியும்--எகரமாகிய Meni முத 

லாகவுடைய அவ்விகர ஈற்று இடைச்சொல்லும், சுட்டுச்சிக 
நீடிய ஐயென் இறுஇயும்--சட்டாகிய உறுப்பெழுதது நீண்ட 

அவ்வைகாச ஈற்று இடைச்சொல்லும், யாவென் வினாவின் 

ஐயென் இ௮ுஇயும்--யாவென் வினாவினை முதம்கணுடைய அவ 

வைகாச ஈற்று இடைச்சொல்லும், வல்லெழுத்து மிகுகவும்-- 

வல்லெழுக்அ மிக்கு முடிவனவும், உறழாகுஈவும்--உறழ்ச்சியாய் 

முடிவனவும், உளவென மொழிப--உளவென்னு கூ௮வர் புலவர் 

என்றவாறு. 

உதாரணம்: அ௮அதோளிக்கொண்டான் இதோோளிக்கொண் 

டான் உதோளிக்சொண்டான் எசதோளிக்கொண்டான் சென்றான் 

தந்தான் போயினான் எனவும், அண்டைக்கொண்டான். ஈண் 

டைக்கொண்டான் ஊண்டைச்கொண்டான். யாண்டைக்கொண் 

டான் எனவும் இவை மிக்கன. அதோஸி ௮வ்விடமென்லும் 

பொருட்டு. அவ்வழிகொண்டான் அவவதிக்கொண்டான் இவ் 

வழிகொண்டான் இவ்வழிக்கொண்டான் உவ்வழிகொண்டான் 

உவ்வழிக்கொண்டான் எவ்வஹிசகொண்டான் எவ்வழிக்கொண் 

டான் என உழழ்க்கன. எட்டுச்சினை நீண்டதற்கும் யாவினா 

விற்கும் வரும் ஐகார ஈற்றுக்கு உதாரணம் அக்காலதது 

17. ஆங்கவை-- அங்கவை என்பதன் திரிபுபோலும், 
yi
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ஆயிடைகொண்டான் ஆயிடைக்கொண்டான் என்றாற்போல 

ஏனையவற்கிற்கும் வழங்கற்றுப்போலும், இனி, ஆங்கவை 

கொண்டான் அங்கவைக்கொண்டான் என்பன காட்டுவாரும் 

உளர், அவை திரிபுடையனவாம். சொல்லியல் என்ததனானே பிற 
ஐகார ஈ௮ மிக்கு முடிவன கொள்க, அன்றைக்கூத்தர் பண் 

டைச்சான்றோ Croat ஒருதிங்களைக்குழவி ஒருகாளைக்குழவி 

எனவும் வரும். (௧௭) 

௧௬௦. நெடியதன் முன்ன ரொற்றுமெப் கெடுதலுங் 

கூடியதன் முன்னர்த் தன்னுரு விரட்டலு 

மரியத் தோன் £9ிய கெறியிய லென்ப. 

இது புள்ளிமயங்கியலை கோச்கயதோர் நிலைமொழிக் கருவி 

கூறுகின்றது. 

இதன் போருள்? கெடியதன்முன்னர் ஒற்று மெய்கெடு 
தலும்--கெட்டெழுத்தின்முன் நின்ற ஒற்றுத் தன்வடிவு கெடு 

தலும், குறியதன் முன்னர்த் தன் உரு இரட்டலும்--குற்றெ 

முத்தின் முன் நின்ற ஒற்௮ுத் தன்வடிவு இரட்டித்தலும், அறி 
யத்தோன் றிய கெறியியல் என்ப--ுறியும்படி வந்த அடிப் 

பாட்டியலென்று கூறுவர் ஆசிரியர் என்றவாறு, 

இஃகனம் நெடியதன்முன்னர் ஓற்றுக்கெடுவன ணசாரமும் 

னகாரமும் மகாரமும் லகாரமும் OW BET (PLD என ஐவகையவாம். 

உதாரணம்: கோணிமிர்ர்தது தானல்லன் தாகல்லர் வே 
னன்று தோணன்று என நகரம் வருமொழியாதற்சண் நெடிய 
தன்முன்னர் ஓற்றுக்கெட்டது. கோமீது வேமிது எனத் தக 

ரம் வருமொழியாதற்கண் லகாரவொற்றுக் கெட்டது, எனைய 

வக்துழிக் காண்க. இவற்றை * லனவெனவரூஉம் ' (எழு-௧௫௯) 
 ணளவென் புள்ளிமான் * (எழு-௧௫௦) என்பனவற்றான் முடித் 

அக் கெடுமாறு காண்க, ஒற்கிரட்வென ஞகார நஐசார மகாரம் 

ஒழிந்தன. கண்ணழூது பொன்னகல் தம்மாடை சொல்லமத 
எள்ளழகது கெய்யசல் தெவ்வலன் எனக் குறியதன் முன்னர்த் 
தன்னுரு இரட்டின. 

மேலைச் சூத்திரத்து கான்சனுருபு பிற்கூறியவதனான் ஒற் 
மிரட்டுதல் உயிர்முதன்மொழிச்கண்ணசென்று உணர்க, குறி
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யது பிற்கூறிய முறையன்றிக் கூற்றினுல் தம்மை எம்மை 

நின்னை என கெடியன ஞுறுகிநின்ற வழியுங் குறியதன்முன்ன 

சொரற்ராய் இரட்டுதலும், விரனன்று குதணிமிர்ந்தது எனக் 

கூறிலிணையின்முன்னர் வந்த ஒற்றுக் கெடுதலும், வராஜீது 

கன்று எனக் குறினெடிற்கணின்ற ஒற்றுக் கெடுதலும், goer 

Capp GT GOT @ BI @ha ze யன் எனவுர் சொடர்மொழியி றறுகின்ற 

ஒற்றுக்கெடுதலும் இடைச்சொல்லோடு ஒட்டுப்பட்டுகில் ஐலுக், 

காத்திது எனவும் விரற்றீது எனவும் ஓற்றுகிற்றலுள் கொள்க, 

இனி அறிய என்றகனாற் தேன்றீது காண்டீது என்முற்போல் 

வன கெடாமைநிற்றலுல், செடுதலுக் தகரககரங்கள் வந்தூழி 
யென்பதாஉங் கொள்க. கெறிபியலென்றதனாற் சுட்டின்முன் 
உயிர்மூதன்மொழி வந்துழி அவ்வடை அவ்வாடை என இடை 
வகரவொதற்று இல்வழியும் இசட்டுதல் (கொள்க, (௪௮) 

௧௬௧. ஆற லுருபினு கான்க ுருபினுங் 

கூறிய குற்றொற் மிரட்ட லில்லை 

யிறாகு புள்ளி பகரமொடு கிலையு 

கெடுமுதல் குறுகு மொழிமுன் னான. 

இஃது உருபியலை கோக்கியதோர் நிலைமொழிக்கருவி கூறு 

இன்றது, 

இதன் பொருள் : கெடுமுதல் கு௮கும் மொழிழமுன் ஆன 

நெடிதாகய முதலெழுத்துக் குனுகுமுடியும் அறுவகைப்பட்ட 

மொழிகளின் முன்னர் வக, ஆறனுருபினும் நான்கலுருபினும் 

இரும் வேற்றுமைக்கண்ணும் நான்காம் வேற்ற மைக்கண் 

ணும், கூறிய கசூற்ஜொற்று இரட்டலில்லை--முன்னர் நிலைமொ 

மிக்கு இரட்டுமென்ற கசூற்றொதற்று இரட்டிவருதலில்லை, GS 

புள்ளி அகரமொடு நிலையும்--நிலைமொழியி த௮க்கண் நின்ற ஒற் 

அக்கள் அகரம்பெற்று நிற்கும் என்றவாது, 

18. இடைச்சொல்லோடு ஒட்டுப்பட்டுகிற் றலும் என்ற வாச்கியம் 

ஈண்டுப் பொருத்தமாகக் காணவில்லை, அதுகொல் என்பதைத் தொ ட 

டர்மொழி என்றமையால் அதற்கேற்ப இடைச்ளொல்லோடு ஒட்டுப் 

பட்டு நின்றது என்து கூறியிருக்கலாம்,
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உருபியலில் * நீியெனொருபெயர் ? (எழு-௪௭௯) எனவும் 

தாம் நாமென்னும்? (எழு-௧௮௮) எனவுர், *தான் 

யானென்னும் * (எழு-௧௯௨) எனவுங் கூறியவற்றாற் குக 

ஒற்றிரட்டிக் தம்மை கம்மை எம்மை தன்னை நின்னை என்னை ' 
என வருவன இதனானே தமது ஈமது எமது தனது நினது 

எனது எனவும், தமக்கு நமக்கு எமக்கு தனக்கு நினக்கு 

எனக்கு எனவும் ஒற்றிரட்டாது அகரம்பெற்றுவந்தன. கான் 
காவதற்கு ஓற்௮ுமிகுதல் * வல்லெழுத்து மூதலிய ' (எழு-௧௪௪) 
என்பசனாற் கொள்க. ஆறனுருபாகய அகரம் ஏறிமுடியாமைக் 
குக் காரணம் * அறனுருபினகரச்சிளவி £ (எழு-௧௧௫) என்புழிக் 
கூறினாம். ஒற்றிரட்டாமையும் அகரப்பேறும் இரண்டற்கும் 

ஓத்தவிதியென்னு உணர்க, கூறியவென்றதனான் நெடுமுதல் 
கு௮காக தம் ஈம் நும் என வருஞ் சாரியைகட்கும் இவ்விரு விதி 
பூங் கொள்க, எல்லார்தமக்கும் எல்லாகமக்கும் எல்வீர் அமக்கும் 
எல்லார் தமதும் எல்லாஈமதும் Gt VEST MILD FIL என வரும். (௧௯) 
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௧௬௨. அம்மெ னிறுதிய மம்கிலை தரியாது. 

இது கெடுமுதல்குறுகாக அம்மென்டுன்றதும் அவ்வித 
பெறுமென் இன்ற. 

இதன் போருள் : அம்மென் இ தியும்--கெடுமுதல்குறுகா 
அம்மென்னும் wera? mn, அந்நிலை இிரியாது-- முற்கூறிய 

குற்றொற்று இரட்டாமையும் ஈழுகுபுள்ளி ௮அகரமொடு நிலைய 
௮ம் எய்தும் என்றவாறு, 

உதாரணம் ? மது அமக்கு என வரும். (௨௦) 

௧௬௩. உகரமொடு புணரும் புள்ளி யிறுதி 
யகரமு முயிரும் வருவதி யியற்கை, 

இஅ புள்ளிமயங்கியலை கோக்யெதோர் நிலைமொழிச்செய்கை 
கூறுஇன் ஐ. 

இதன் போநள் : உகரமொடு புணரும் புள்ளியி நுதி — 
உகாரப்பேற்றோடு புணரும் புள்ளியீ கள், யகரமும் உயிரும் 

19. இரண்டற்கும்-- ஆறனுருபிற்கும் கான்கனுருமிற்கும்,
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வருவழி இயற்சை--யகரமும் உயிரும் வருமொழியாய் வரு 

மிடத்து அவ்வுகாம் பெறாது இயல்பாய் முடியும் என்றவாறு, 

அவ்வீறுகளாவன புள்ளிமயங்யெலுள் உகரம்பெறுமென்று 
விஇக்கும் பல ஈறுகளுமென்று கொள்க. உரிஞ் யானு அனக்தா 

ஆதா இகலா ஈந்தா உழுந்தா ஊரா எயினா ஏழு ஐயா ஒழுக்கா 

ஓதா ஓளவியா எனவும், உரிஷ்யாது அழகு எனவும் ஓட்டுக. 

ஏனைப் புள்ளிகளோடும் ஏற்பன அறிக்து ஓஒட்டுக, 

ன ஞகாசையொற்றிய ' (எழூ-௨௯௬) என்பகனும் * ஞுமவ 

வியையினும்? (எழு-௨௯௭) என்பதனானும் யகரமும் உயிரும் 

வந்தால் உகசம்பெரு.து இயல்பாமென்பது பெறுகலின் எண்டு 

விலக்கல் வேண்டாவெனின், எடுக்கோக்குல் வவியதே உய்த் 

அணர்ச்சியென்றனு கொள்க. 

Os முதலாக அல்வழி கூ௮ுஇன்றார். : (6௧) 

௪௭௪, உயிரும் புள்ளியு மிறுதி யாகி 

யளவு கிறையு மெண்ணுஞ் சுட்டி 

யுளவெனப் பட்ட வெல்லாச் சொல்லுக் 

தத்தங் இளவி தம்மகப் பட்ட 

மேத்தை வரூஉஙு காலர் தோன்றி 

ஜனொத்த தென்ப வேயென் சாரியை. 

இஃது அளவும் நிறையும் எண்ணுமாகய பெயர்கள் தம் 

மித் புணருமாறு கூறுகின் ௦௮, 

இதன் போதநள் : உயிரும் புள்ளியும் இறுதியாக--உயிரும் 

புள்ளியும் தமக்கு ஈருய், அளவும் நிறையும் எண்ணுஞ் ஈட்டி: 

உளவெனப்பட்ட எல்லாச்சொல்லும்-- அளவையும் கிறறையையும் 

எண்ணையும் கருதி வருவனவுளவென்று ஆசிரியர் கூறப்பட்ட 

எல்லாச்சொற்களும், தத்தங் ளெவி தம்மகப்பட்ட--குத்தமக்கு 

இனமாகிய சொற்களாய்த் தம்மிற் குறைக்க சொற்கள், மு.திை 

வரூஉங் காலக்கதோன் ஜின்--தம்முன்னே வருல்காலர் தோன்று 

மாயின், ஏயென் சாரியை ஓத்தது என்ப--கரம் ஏயென்சாரியை 

பெற்ற முடி. தலைப் பொருக்திற்றென்பார் ஆ௫ரியர் என்றவாறு, 

முந்தை முத்தையென விகாரம்.



௧௬௭௬ தொல்காப்பியம் [தோகை 

நாஜியேயாழாக்கு உழக்கேயாழாக்கு கலனேபதக்கு என 
அளவுப்பெயர் எகாசம்பெற்றுத் தம்முன்னர்த் தம்மிற் குறைந் 
தன வந்தன. தொடியேக&சு கழஞ்சேகுன்றி கொள்ளேயையவி 
என கிறைப்பெயர் ஏகாரம் பெற்றுத் தம்முன்னர்த் தம்மிழ் 
குறைந்தன வந்தன. ஒன்மேகால் காலேகாணி காணியேமுந்தி 
ரிகை என எண்ணுப்பெயர் ஏகா.ரம்பெற்றுத் திம்முன்னர்த் 

தம்மிற் குறைந்தன வந்தன. அதிகாசம்பட்ட புள்ளியீறு மூஜ் 
கூருசதனானே குறுணிகானாழி ஐக்காழியுழக்கு என எகாரமின் ஙி 

வருவனவுங் கொள்க. (௨௨) 

௧௬௫. அரையென வரூஉம் பால்வரை இளவிக்குப் 
புரைவ தன்றுற் சாரியை யியற்கை, 

இஃது எய்இயது விலக்இற்று, 

இதன் போருள் ?: அரையெனவரூஉம் பால்வரைூளவிக்கு 
--அம்மூவகைச்சொன் முன்னர் வரும் அ௮அரையென்னு சொல்ல 
வருகின்ற பொருட்கூற்றை உணரநின்ற சொல்லித்கு, சாரியை 
யியற்கை புளரைவதன்ற௮ு--ஏயென்சாரியை பெறுந்தன்மை பொ 
ருந்துவதன்று என்றவாறு, 

ஆல் அசை. - 

உதாரணம் : உழக்களை செவிட்டளை மூவுழக்கரை என 
ain, SFMT கழஞ்சரை தொடியரை கொள்ளை எனவும், 
ஒன்றரை பத்தரை எனவும் இவை ஏயென்சாரியை பெழுவாய் 
ager, புரைவகன்றென்றதனாம் கலவரையென்ப கனை ஒற்றுக் 
கெடுத்துச் செய்கைசெய்து முடிக்க, இகனானே செவிட்டரளை 
யென்புமி டகரவொற்று மிகுதலுங் கொள்க, *ஓட்டுதற் கொர 
மூகிய வழக்கு” (எழு-௧௩௨) அன்மையிற் சாரியை பெறராவா 
யினவென்றாலோவெனின் அவை பெற்றும் பெருஅம் வருவன 
வற்றிற்குக் கூறியகாகலானும் இது * தம்மகப்பட்ட ? (எழு-௧௬௪) 
என வரைந்தோஇனமையானும் விலக்கல் வேண்டிற்று, (௨௩) 
~~ 98.  செவிட்டரை என்பது. தம்மகப்பட்ட முத்தை வருங்காலந் 
தோன்றின் ஒத்ததென்ப......எயென்சாரியை * என்பதனால் செவிட் 
டேயரை என எ என்சாரியை பெற்று வரவேண்டும், அங்களம் 
பெறவேண்டிய இடத்துப் பெறாது செவிட்டரை என நிற்றலின், 
இதற்கு இச்சூத்திர விகி வேண்டியதாயிற்று, பெருமல் வருவனவற் 
Apts ஒட்டுதற்கொழுகய வழக்கன்று என்னும் விதி கொள்ளப் 
படும், ஆதலின் இது அதனாற் கொள்ளப்படாதென்க,



ம்பு] எழுத்தகொரம் ௧௬௭ 

௧௬௬. கூறையென் களவி மூன்வரு காலை 

நிறையத் தோன்றும் வேற்றுமையியற்கை, 

இஃது எய்்இயது விலக்குப் பிறிதுவிதி வகுக்ன்ற, 

ஏயென்சாரியை விலக்கி வேற்றுமை முடிபினோடு மாட்டெறி 
தலின். 

் இதன் போநள் ₹: குறையென் கிளவி முன்வருகாலை-.- 
குறையென்னுஞ்சொல் அளவுப்பெயர் மூதலியவகத்தின்றான் 

வருங்காலத்திற்கு, வேற்றுமையியற்கை--வேற்றுமைப்புணர்ச்சி 

மஷபிற்கு. உரித்தாகக் கூறுந்தன்மை, நகிதையத்தோன்றும்-- 

நிரம்பக்தோன்றும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : உரிக்குறை கலக்குறை எனவும், தொடிக் 

கூமை கொட்குறை எனவும், காணிக்குறை காந்குறை எனவும் 

வரும். உரியகெல்லுங் குறைகெல்லு மென்சு. 

வேற்றுமையியற்கையெனவே இவை வேற்௮ுமையன்ருயின. 

எனவே உரிக்குறையென்பதற்கு உரியும் உழக்குமெனப் பொரு 

ளாயிற்று. ஏனையவும் அன்ன. 

முன்வருகாலை யென்றதனானே கலப்பயறு கலப்பாகு என் 

ரூ. ர்போலப் பொருட்பெயசோடு புணரும்வழியும் இவ்வேம் 

வறுமை முடிபு வய்துவிக்க. பாகென்றது பாக்கை, நிஹையவென் 

கதனானே உரிக்கூறு தொடிக்கூறு காணிக்கூறு எனக் கூறென் 

. இதற்கும் இம்முடிபு எய்துவிக்க. (௨௪) 

௧௭௭. சூற்றிய லுகரக் ன்னே சாரியை. 

இது வேற்றுமைமுடிபு விலக்க இன் வகுத்தலின் எய்ி 

ug விலக்கப் பிறிதவிதி கூறுகின்றது. 

இதன் போருள்: குற்தியலுகசக்குச் சாரியை-- குற்றிய 

லுகர ஈற்று அளவுப்பெயர் முதலியவதறிற்குக் Go oC wes 

தனோடு புணரும்வழி வருஞ் சாரியை, இன்னே--இன்சாரியை 

யேயாம் என்றவாறு, 

94. பாகு என்றது பாக்களை என்றார். * கூற்றபாகு கொழிப் 
க ne te te 

பவர்” என்பதுபோன்ற இலல்கய வழக்கு கோக்க, 
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குத்தியலுகசக்கு, இதற்கு அத்து விதித்து: முடிக்க. குற் 
றியலுகரத்தின்னேயென்பதும் பாடம், 

உழக்ன்குறை ஆழாக்கின்குை எனவும், கழஞ்சென்குறை 

கஃசின்குறை எனவும், ஒன்றின்்குறை பத்தின்குறை எனவும் 

வரும். இதற்கு உழக்குங்குறையமென்பத பொருள். இது வேல் 

அமைக்கண்ணாயின் உழக்கிற்குறையென நிற்கும். (௨௫) 

௧௬௮. அத்திடை வரூஉங் உகலமெ னளவே. 

இதுவும் எய்தியது விலக்கிப் பிறினுவிகு வகுததது; வேற் 
ுமைவிதி விலக்கி அதது வகுத்தலின், 

இதன் போரள் : கலமென் ௮ள வே--கலமென்னும் yar 
வுப்பெயர் குறையோடு புணருமிடத்து, ௮.்.து இடைவரூ௨உம் 
--அத்துச் சாரியை இடைவரந்து புணரும் என்றவாறு, 

கலத்துக்குறை. இதனை * அத்தேவற்றே? (௭௪12-௧௨௩௩) 
என்பதனான் முடிக்க, இதக்குக் கலமுவ் குறையுமென்பது 
பொருள். சாரியை முற்கூரியவதனானே மூன் இன்சாரியை 
பெற்றவழி வல்லெழுத்து விழ்க்க, (௨௯) 

௧௬௯. பனையெ னளவுவ் காவெ னிறையு 
கினையுங் காலை யின்லெடு சவெணும். 

இஅவும் ௮௮, வேற்றுமைவிதி விலக்இ இன் வகுத்தலின், 

இதன் போநள் : பனையென் அளவுல் காவென் நிறையும் 
-பனையென்னும் அளவுப்பெயருங் காவென்னும் நிறைப்பெய 
ருங் குறையென்பதனோடு புணருமிடதத, நினையுங்காலை இன் 
னொடு செவெணும் --ஆசாயுங்காலத்.து இன்சாரியை பெற்றுப் புண 
ரூம் என்றவாறு, 

பனையின்குறை காவின்கூுறை எனவரும், இவையும் உம் 
மைத்தொகை, நினையுல்காலை யென்பதனான் வேற்றுமைக்கு உரிய 
விகியெய்தி வல்லெழுத்அப் பெ௮தலுஞ் சிறுபான்மை கொள்க, 
பனைக்குறை காக்குறை என வரும்,



மரபு] எழுத்ததிகாரம் க்கக் 

இத்துணையும் அல்வழிமுடிபு. இவற்றை * வேற்றுமை அல் 

வழி இஜ' (எு-௧௫௮) என்னுஞ் சூத்திசத்தித் கூறாது வே 
ஜோதினார், இவை அளவும் கிறையும் எண்ணுமாதலின். (௨௭). 

௧௭௦. அளவிற்கு கிறையிற்கு மொழிமுத லாக 

யுளவெனப் பட்ட வொன்பதிற் நெழுத்தே 

யவைதரந் 
சு௪தப வென்றா ஈமவ வென்றா 

வகர வுகரமோ டவையென மொழிப. > 

இது முற்கூறிய மூன்றனுள் அளவிற்கும் நிறைக்கும் 

மொலஷிக்கு முதலாமெழுக்து இனைத் தென்சின்றது. 

இதன் போருள் : அளவில்கும் நிறையிற்கும் மொழிரமுத 

லாகி உளவெனப்பட்ட ஐன்ப திற்கெழுத்தே--அளவுப்பெயர்க் 

கும் நிறைப்பெயர்க்கும் மொழிக்கு முதலாயுள்ளவென்னு கூறப் 

பட்டன லன்பதெழுச்அச்கள், ௮வைதாங் க௪தப என்னு கமவ 

என்றா அகசவுகசமோடு அ௮வையென மொழிப--௮வ்வெழுத் 

அக்கள் தாங் BF GABBY ம் ஈமவக்களும் அகர உகரமாடிய 

அ௮வையென்று கூறுவர் புலவர் என் றவாறு. 

உதாரணம் : கலம் சாடி தூதை பானை காழி மண்டை 

வட்டி. ௮கல் உழக்கு இவை அளவு. கழஞ்சு இரகம் தொடி பலம் 

நிறை மா வசை 21560 5 இவை நிறை, நிறைக்கு உகஏழமாகுற 

பெயர் வர்துழிக் காண்க. இனி உளவெனப்பட்ட என்.றசனானே 

உளவெகாப்படாதனவும் உன. அவை இம்மி ஒடை இடா என 

வரையறை கூழுதனவுஙல் கொள்க. இன்னும் இசனுமீன தேய 

வழக்காய் ஒருஞார் ஒருஅவலி என்பனவுங் கொள்க, இக்கனம் 

வரையறை கூறினா, ௮கத்தோதக்இனுள் முடி. புகூறியவழி ௮௫ 

காத்தான் வன்சணத்தின்மேற் செல்லா ஐழிக்தகண தத்னுஞ் 

செல்லுமென் ற்கு. எண்ணுப்பெயா வசையலஷ்்தயின்மையிழ் 

கூரு.ராயினார். 
(2 7) 

98. இக்கனம் வபையறை கடறினார் அகத்தோத்தினுள் முடிவு 

கூறியவழி அதிகாரத்தான் வன்சணத்தின்மேற் செல்லாது ஒழிந்த 

சுணத்தினுஞ் செல்லுமென்றற்றா என்பதற்ளு, “அளவும் நிறையும்?” 

என எடுத்துக் GB. DICH சூத்தியங்களுள், வன்கணத்தின் மாத்தும் 

செல்லாமல் ஏனைய "கணத்தினும் ௮ச் சூத்திரவிதி செல்லுமென் 

DAS என்பது கருத்து, 

 



க்ள்௦ தொல்காப்பியம் ' [தோகை 

௧௭௧. ஈறியன் மருங்கு னிவையிவற் ஜியல்பெனக் 
கூறிய களவிப் பல்லா றெல்லா 
மெப்த்தலைப் பட்ட வழக்கொடு சவணி 

யொத்தவை யுரிய புணர்மொழி நிலையே. 

இஃது இவ்வோத்துற்குப் புறனடை; எடுத்தோத்தானும் 

இலேசானும் முடியாதனவற்றிற்கு இதுவே ஓத்தாகலின். 

இதன் போருள் : ஈறு இயல் மருங்கின் - உயிரும் புள்ளி 
யும் இறுதியாகிய சொற்கள் வருமொழியோடு கூடி நடக்கு 

மிடத்அ, இவற்று இயல்பு இவையெனக் கூறிய ளெவிப் பல்லா 
நெல்லாம்---இம்மொழிகளின் முடிபு இவையெனக்கூறி முடிக் 
கப்பட்ட சொற்களினஅ அவ்வாற்றான் மூடியாஅுகின்ற பலவகை 
முடிபுகளெல்லாம், மெப்ச தலைப்பட்ட வழக்கொடு சிவணி-- உண் 
மையைத் தலைப்பட்ட வழக்கோடு கூடி, புணர்மொழிகிலை ஒத் 
தவை உரிய--புணரும் மொழிகளின் 'நிலைமைக்கட் பொருக்இ 
னவை உரியவாம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஈடஜெள்ளா என உயிரீமுகய முன்னிலைக் 
இள வி மென்சகணக்தோடு இயல்பாய் முடிந்தது. மண்ணு கொழு 
மண்ணுக்கொற்றா மன்னுகொற்றா மன்னுக்கொற்றா 2 OT GN 
கொற்றா உள்ளுக்கொற்ளு கொல்லுகொ ற்று கொல்லுக்கொட்று 
என்பன புள்ளியிறுதி முன்னிலைக்கெவி உகரம்பெற்றும் உறழ்க் 
அம் முடிக்கன. உரிஞுஜெள்ளா இஃது “ஓளவெனவரூஉம்” 
(எழு-௧௫௨) என்பதன் ஒழிபு, பதக்கநானாழி LI GEE LPB EMI LS) 
என இவை Towarerfeu Cus அக்குப்பெற்று அதன் 
இ இ மெய்ம்மிசையொடுல் கெட்டுப் புணர்ந்தன. வாட்டாளை 
கோற்றண்டை என்பன தகரம் வந்துமிச் இரிந்து நெடியதன் 
முன்னர் ஓற்றுக்கெடாது நின்றன. ரகளை என்பதனைச் சரகம் 
அசை யென தநி௮ுத்இக் ககாவொழ்றின் மேலேறின அகரத்தை 
யும் மசரவொற்றைபுக் கெடுத்து அரையென்பதன் அகரத்தை 
யேற்றி முடிக்க. இது நிறைப் பெயர். ஒருமா வரை யென்பதனை 
ஒருமா ௮மையென நகி௮த்தி வருமொழி அகரங்கெடுத்து ஒரு 
மாரை என முடிக்க, கலவரை யென்பதனைச் கலரை என முடிக்க, 
௮௧ர மகரங் கெடுத்து நாசகணை யெனப் பிறவும் வருவன வெல் 
லாம் இச்சூத்இரத்தான் முடிக்க. (௨௯) 

29. நாகம் என்பதன் அ௮கரமகரம் கெழித்து என்க, 
  

 



மாபு] எழுத்ததிகாரம் BGG 

௧௭௨. ver) Oerarapear யாவ ரென்னும் 
பெயரிடை வகாரங் கெடுதலு மேலா 

யொன்றறி சொன்முன் யாதென் வினாவிடை 

யொன் ரிய வகரம் வருதலு மிரண்டு 
மருவின் பாத்தியிற் ஜிரியுமன் பயின் றே. 

இது மரூஉச்சொன் முடிபு கூறுகின்றது. 

இதன் போருள் : பலசறி சொன்முன் யாவ சென்னும் 

பெயரிடை வகரங் கெடுதலும்--பலரை யறியும் அ௮வசென்னுஞ் 

சொல்லின் முன்னர் வருகின்ற யாவசரென்னும் பெயர் இடையில் 

வகரங்கெடுதலும், ஏனை ஒன்௨மி சொன்முன் யாதென் வினு 

இடையொன் றிய வகரம் வருதலும்--ஐழிக்த ஒன்றனை அறியும் 

அதுவென்னுஞ் சொல்லின்ழுன்னர் வருகின்ற யாதென்னும் 

வினாச்சொல் இடையிலே உயிரோடு பொருந்திய வகரம் வரு 

தலும், இரண்டும்--ஆ௫ய அவையிரண்டும், மருவின் பாத்தி 

பின் மன் பயின்று இரியும்--மருமுடியின் பகுதியிடத்து மிக 

வும் பயின்று இரியும் என்றவாறு. 

உதாரணம்: அவர்யார் எனவும் அதுவயாது எனவும் 

வரும். அவர் யாவசென்பது வகரங்கெட்டு அவர்யாசென 

நின்றவழி * யா௮ சென்னும் வினாவின் ளெவி' (சொ -௨௧௦) 

என்னு வினையியலுட் கூறும் வினைக்குறிப்புச் சொல்லாம் Dp 

Gawler, gargs sacle கெட்டாலும் ஈண்டு யாவசென் 

னும் பெயர்த்தன்மையாயே நிற்றலின். , ௮ பெத்றவாறென்னை 

யெனின், ஈண்டுப் பலசறி சொன்முன் வந்த யாவசென்பதன் 

ware கெடுமெனவே, ஏனை அவன் அவள் என்னும் இருபான் 

முன்னும் யாவரென்பது வாராதென்றும் அது இரிந்து மரு 

வாய் நிற்குமென்றுவ் கூற தலானும் * யாவரென்னும் பெயரிடை ? 

என்பதனானும் பெற்றாம். இதனானே அவன்யாவர் அவள்யாவர் 

என்றாம் பால்வழுவாமென்ப பெத்றூம். இதனை * யாவன் 

பாவள் யாவ சென்னு--மாவயின் மூன்றோடு * (சொ--௧௬௨) 

எனப் பெயராக ஐதியவாற்றான் உணர்க. அன்றியும் யாரென் 

னும் வினாவின் களவி முப்பாற்கும் உரித்தென்னு யாசென்னும் 

வினாவினைக் குறிப்பினை அவன்யார் அவள்யார் அவர்யார் என 

மூப்பாற்கும் ஒப்ப உரிமை கூறுதலானும் ௮து வேறென்பது



௧௭௨ ் தொல்காப்பியம் 

பெற்றாம். ௮.து வினையியலுள் ஐஇினமையானும் *வினாவிற் 
கேற்றல்' (௪சொ-௬௬) எனப் பயனிலையாக ஓ.இனமையானும் 

வேருயிற்று, 

இனி யார்யார்க்கண்டேயுவப்பர் ' எனப் பலரறிசொன் 
முன்ன. ரன்றி இயல்பாக வந்த யாென்பது யாண்டு அடங்கு 

மெனின் அதுவும் யாரை யாரைக் கண்டென உருபு விரித 

லின்' யாவரை என்னும் வகாக்கெட்ட பெயசேயாம், 9m 

கனம் நிலைமொழி வருமொழியாய் கிற்றல் பயின்றென்ற கனாற் 

கொள்க, இதனானே *யாவது ஈன்றென வுணசார் மாட்டும்” 

“என ஏனை ஒன்தறிசொல்லும் நிலைமொழியாய் நிற்றல் கொள்க. 
. இன்னும் இதனானே யாரவர் யாவகது என இவ்விரு சொல் 

ஓம் நிலைமொழியாய் வருதல் கொள்க, (௩௦) 

தொகைமரபு முற்றிற்று,



௬. உருபியல் 

௧௭௩. ௮ஆ உள ஏஒள வெண்னு 

மப்பா லாற னிலைமொமி முன்னர் 
வேற்றுமை யருபிற் இன்னே சாரியை, 

என்பது சூத்திரம். 

உருபுக£ளாடு பெயர் புணரும் இயல்பு உணர்ச்தினமை 
யின் இவ்வோக்து உருபியலென்னும் பெயர்த்தாயிக்ு. மேற் 
ஜொகுதஅப் புணர்த்தகனை ஈண்டு விரிக் அப் புணர்கன்றாராக 
லின், இவ்வோத்துத் தொகைமாபோடு இயைபுடைக்தாயித்று. 
இச்ளுத்துரம் அகரமுகலிய ஈற்றான்வரும் இறு ஈற்அுச்சொற் 

கள் நின்னு இன் பெற்று உருபிஜனோேடு புணருமாறு கூற௮ுஇன் றது. 

உருபின் பொருள் படவரும் புணர்ச்ி மேற்கூறுப. 

இதன் போரள்: ௮.௮ உஊ ஏ ஒள என்னும் அப்பால் 
ஆறன் நிலைமொழி மூன்னர்---ு Oe ex a ஒள என்று சொல் 

லப்படுகின்ற அக்கூற்று அஇறினையும் ஈருகவுடைய நிலைமொழி 
களின் முன்னர் வருகின்ற, வேற்றுமை யுருபிற்கு இன்னே 

சாரியை--வே.ற்றுமை புருபுகட்கு இடையே வருஞ் சாரியை 
இன்சாரசியையே என்றவாறு. 

உதாரணம் : விளவினை விளவினொடு விளவிற்கு விள 

வினது விளவின்கண் எனவும், பலாவினை பலாவினொடு பலா 

விற்கு பலாவினஅன பலாவின்சண் எனவும், கடுவினை கடுவினொடு 

கடுவிற்கு சடுவினது கடுவின்கண் எனவும், தழுஉவினை கமூ௨ 

வினொடு தமூஉவிற்கு தமூ௨வினதத கழமூஉவின்கண் எனவும், 

சேவினை சேவிஜொடு சேவிற்கு. சேவினது சேவின்சகண் என 

வும், வெளவினை வெளவினொடு வெளவிற்கு வெளவினது 

வெளவின்கண் எனவும்வளும். இவ்வாறே செய்கைய மிக்கது ஒட்கெ. 

  

* இன்னென வரூஉம் வே.ம்றுமை பிருபிற் 

இன்னென் சாரியை யின்மை வேண்டும்.” (எழமு-௧-௩௧) 

எனவே, ஏனைய இன்பெறுமென்றலின், *ஞூக௩மய வ” (எழு- 

௬௪௪) என்பதனான் இயல்பென்றது விலக்இற்றாம். (க) 

  

1. ஞூ௩மய வ என்னும் தொகைமாபு உம் சூத்திரத்தால் இயல் 

பென்றதை விலக்கிற்றென்றது, உருபுகள் கிலமொழிமுன் இயல் 

பாகாது இன்பெறுமெண்றதை,
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௧௭௪. பல்லவை நுதலிய வகர விறுபெயர் 

வற்றொடு சவண லெச்ச மின்றே, 

இஃது இன்சாரியை விலக்கி வ. வஞுத்தலின் எப்்இயனு 

விலக்கிப் பிறிதுவிதி வகுக்கின் ஐ. 

இதன் போருள் : பல்லவை அதலிய பெயரிறு அகரம் 

பன்மைப்பொருளைக் கருகின பெயர்களின் இறுதி நின்ற ௮௧ 

ரம், வற்றொடு வணல் எச்௪மின்று--வற்றுச் சாரியையோடு 

பொருந்துதலை ஓழிதலில்லை என்றவாறு, 

உதாரணம் : பல்லவற்றை பல்லவற்ஜொடு பலவற்றை பல 
வற்ஜொடு சில்லவற்றை' சில்லவற்ளொடு சிலவற்ஹை சலவ.ற்ஞெடு 
உள்ளவற்றை உள்ளவற்றொடு இல்லவற்றை இல்லவற்றொடு 
என ஒட்டுக, 

எச்சமின்றி என்றதனானே மேல் இன் பெற்றன பிற 

சாரியையும் பெறுதல் கொள்க. நிலாத்தை துலாத்தை மகத்தை 

என வரும். இன்னும் இதனானே பல்லவை அு.தலியவற்றின்கண் 
மூன்ருமுருபு வற்றுப்பெற்தே முடிதல் கொள்ச, (௨) 

௧௭௫, யாவென் வினாவு மாயிய ஜிரியாது. 

இல்து அகார ௪ற்றுள் ஒன்றற்கு எய்திய விலக்டுப் பிறிது 

விடி வகுத்தது, 

இதன் போருள்: யாவென் வினவும்.-யாவென்ற௮ சொல் 
லப்படும் ஆகாச ஈற்று வினாப்பெயரும், ஆயியல் இரியாது-- 

முற்கூறிய வற்றுப்பேற்றிற் ஜிரியாது என்றவாறு, 

யாவற்றை யாவற்றொடு எனவரும். (௩) 

௧௭௪௬. FLOPS லுகர மன்னொடு சவணி 

யொட்டிய மெய்யொழித் துகரங் கெடுமே. 

இஃது war ஈற்றிற்கு எய்தியது விலக்கப் பிறிதுவிதஇி 

வகுத்தது. 

இதன் போருள் : சுட்டுமூதல் உகரம் ௮ன்னொடு சவணி 
ஈசுட்டெழுத்தினை முதலாகவுடைய உகர ஈற்றுச்சொல் ௮ன்
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சாரியையோடு பொருந்தி, ஒட்டிய மெப் ஒழித்து உகரம் கெடும் 

தான் பொருந்திய மெய்யை நிறுத்தி உகரங் கெடும் என்ற 

வோ, 

அதனை அதனொடு இதனை இதனொடு உதனை உதடு 

என வரும். ௮இனை ௮.இனொடு என்றா போல்வன மரு முடிப் 

புழி முடிந்தன. ஓட்டிய என்றதனாம் எட்டுமுகல் உகரமன்றிப் 

பிற உகரமும் உயிர்வருவழியிற் கெடுவள கொள்க, அவை கதவு 

களவு கனவு என நிறுத்து ௮ழது இல்லை என வருவித்து 

esr கெடுத்து முடிக்க. இவற்றை வகர ஈழுக்கு உகரம் பெற் 

றனவென்று கோடூமெனின் வழக்கன்கண்ணுஞ் செய்யுட்கண் 

ணும் பயின்றுவரும் வகர ஈறுகளை ஒழித்து ஆரியர் * வகரகீ 

செவி நான்மொழி யீ.ற்தது' (எழு-௮௧) என்றாபோல வரைந் 

Carga சூன்றக்கூறலாம் ஆதலின், ௮வை உகர ஈறென்று 

கொள்க, அவை செலவு வசவு தரவு உணவு கனவு என வழக் 

இன்கண்ணும் புன்கண் ஹணுடைத்தாற் புணர்வு  *பாடறியா 
் a ! 

தானை யிரவு” * கண்ணாரக் காணக் கதவு ' எனச் செப்யுட்சண் 

ணும் பயின்னுவருமானு உணாக. (௪) 

sore, FOS லாகிய mau xf 0B 

வற்றொடு சிவி கிற்றலு மூரீத்தே. 

இஃது ஐகார எஈற்றிற்கு முடிபு கூறகின் து. 

சட்   
இதன் போருள் : சுட்டு முதலாகிய ஐயெனி௮தி 

டெழுத்தினை முதலாகவுடைய இரச ஈற்௮ுச்சொல், வற்மொடு 

உரித்து--வற்றுச்சாரியையோடு பொருந்இ இவாணி திற்றலும் 
உம்மையான் வல்ஜெொடு இல நிற்றலும் உரித்து என்றவாறு. 

உருபின்கண் இன்சாரியை பெத்று நிற்றலும் உரிக்தென் றவாறு, 

goa pom Lamar SOD இவையற்தை இவையற் 

மொடு உவையற்றை உவையற்றொடு என ஓட்டுக ; இகங்கனம் 

4, தினை அதிலனெடி என்பன மருமூடிப்புழி முடிந்தன என் 

றது, *வழன்கியன் மருங்கின் மருவொடு திரிதவும்” என்னும் அதிகா 

ரப் புறனடையாண் முடிக்தமையை. இதனால் அன் இன்னாகப் பித் 

காலத்து மருவியதென்பது கருத்துப்போலும்,
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ஐகாரம் நிற்க வற்று வந்துழி * வஃகான் மெய்கெட : (எழு-௧௨௨) 

என்பதனான் முடிக்க, 

இனி, உம்மையான் அ௮வையற்றிற்கு அவையற்றின்௧ண் 

என நமான்காவதும் ஏழாவதும் வழ்றும் இன்னும் பெற்று வந்த 

வாறு காண்க. இனி, ஒன்றென முடி.த்தலென்பதனாற் பல்லவை 

அதலிய ௮௧கர ஈற்றிற்கும் இவ்விரண்டு உருபின்கண் வற்றும் 

இன்னுங் கொடுத்துப் பலவற்றிற்கு பலவற்றின்௧ண் என முடிக்க, 

இன மேல்வருவனவற்றிற்கும் ஓக்கும். (௫) 

௧௭௮. யாவென் வினாளி னையெ லுறுதியு 

ரமாயிய ஈரிரியா தென்மனார் புலவ 

ராவயின் வகர மையொடுவ கெடுமே. 

இதுவும் அது, 

இதன் போநள் : யாவென் வினாவின் ஐயென் இறுஇயும் 

யாவென்னும் வினுவினையுடைய ஓகார ஈற்றுச்சொல்லும், 
ஆயியல் இரியாது- முற்கூறிய சுட்டுமூதல் ஐகாரம்போல வற் 

அப்பெறும் ௮வ்வியல்பில் இரியாதென்ற சொல்லுவார் ஆரியர், 

ஆவயின் வகரம் ஐயொடுங் கெடும்---௮வ் ஈற்றிடத்து வகரம் 
ஐகாரத்தோடுகூடக் கெடிம் என்றவாறு. 

யாவற்றை யாவற்ரோடு என ஓட்டுக. வகரம் வற்றுமிசை 

யொற்றென்ற௮ கெடுவதனைக் கேடு ஐஇய மிகையானே பிற 
ஐகாரரு£ம் வற்றுப் பெறுதல் கொள்க, கரியவற்றை கரியவற் 
ஹஜொடு நெடியவற்மை கெடியவற்றொடு கூறியவம்றை குறியவற் 
ராடு ster stare HCP Di ஒட்டுக. இது கருமை நெடுமை 

குனுமை என்னும் பண்புப்பெயான்றிக் கரியவை நெடியவை 
குறியவை எனப் பண்புகொள்பெயராய் நிற்றலின் வகச ஐகா 

ரங் கெடுத்து வற்றுச்சாரியை கொடுக்கு முடிக்கப்பட்டன. இவை * 
*ஐம்பா லறியும் பண்பு தொகுமொழி ' அன்மை உணர்க. (௬) 

௧௪௯. நீயெ லெருபெயர் நெடுமுதல் குறுகு 
மாவயி னகர மொற்றா கும்மே. 

இஃது ஈகாச ஈறு இன்னவா௮ு புணருமென்கின் றது,
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இதன் போநள் : கீ என் ஒருபெயர் கெடுமுதல் குறுகும்-- 

நீியென்னும் ஒருபெயர் தன்மேல் நின்ற கெடிசாயெ ஈகாரங் 
குறுகி இகாமாம், அவயின் னகரம் ஒற்றாகும்--அவ்விடத்து 

வரும் னகரம் ஓற்றாய் கிற்கூம் என்றவாறு, 

உதாரணம்: நின்னை நின்னொடு நினக்கு எனச் செய்கை 
யறிந்து ஒட்டுக. நினக்கு என்பதற்கு * ஆறனுருபினுகான்்௧னளுர 

பினும் * (எழு-௬௬௧) * வல்லெழுத்து முதலிய ”£ (எழு-௬௧௧௪) என் 
பன கொணர்நீது முடிக்க. கினதென்பதற்கு * ஆறனுருபினகரக் 
களவி ? (எழு-சகட௫) என்பகனுன் முடிக்க, நின்னென்பது 

வேறொருபெயசோ எனக் கருதுதலை விலக்குதற்கு ஒருபெய 

சென்றார். பெயாகு௮குமென்னாது முதல்குவகுமென்றது அப் 
பெயரின் எழுத்தின்கண்ணது குறுக்க மென்தற்கு. நெடுமூத 

லெனவே ககரங்கு௮ுகுதலை Avs OO pi. உயிர்மெய் யொற்றுமை 

பற்றி நெடியது முதலாயித்து. * உடைமையு மின்மையு மொடு 

வயி ஜெக்கும் ”? (எழு-௧௩.௨) என்றதனை கோக்கி ஓடுவிடத்துச் 

சாரியைபெற்றேவர்ச அதிகாரத்தை மாற் ௮த.ம்கூச் சாரியைப் 

பேற்றிடை எழுத்துப்பே௮ு கூறினார். (cr) 

௧௮௦. ஓகார விறுதிக் கொன்னே சாரியை. 

இஃது ஓகார ஈறு இன்னவாறு புணருமென்கின் ௨௮. 

இதன் போரள் : ஐகாச இறுதிக்கு ஒன்னே சாரியை-- 

ஐகார ஈற்றித்கு இடைவருஞ் சாரியை ஒன்சாரியை என்றவரறு. 

Carpio கோஜஜொடு என ஒட்கெ. ஒன்னேயென்ற ஏகா 

த்தாற் பெரும்பான்மையாக வருஞ் சாரியை ஒன்னே, இறு 

பான்மை இண் சாரியை வருமென்று கொள்க. * ஒன்றாகநின்ற. 

கோவினையடர்க்கவக்த £ எனவும், கோவினை கோவினொடு சோ 

வினை சோவினொடு ஐவினை தவிஜனெடு எனவும் வரும்; 

ஐவென்பஅ மதகுநீர் தாங்கும் பலவகை, (௮) 

௮.ஆ வென்னு மரப்பெயர்க் இளவிச் 

கத்தொடுஞ் சவணு மேழ ருபே. 

இஃது wer gars த்திற்கு எய்தயதன்மேற் சிறப்பு 

விதி கூற்ற: 

BOF.
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இதன் போநள் : ௮ என்னும் மரப்பெயர்க் களவிக்கு-- 

௮அவென்று சொல்லப்படும் மரத்தை உணர்த்துகின்ற பெய 

ராகிய சொல்லிற்கு, ஏழனுருபு அ௮த்தொடுஞ் செவணும்--ஏழா 

முருபு இன்னேடன்றி அத்தோடும் பொருக்தும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : விளவத்துக்கண் பலாவத்துக்கண் எனவரும். 

 வல்லெழுத்துமுதலிய ? (எமு-௧௧௪) என்ப. தனான் வல்லெ 

முத்துக் கொடுத்துத் : கெற்றென்றற்தே ? (எழு-௧௩௩) என்ப 

தனான் *அத்இினகர மகரமுனை £ (எழு-௧௨௫) சக் கெடாமைச் 

செய்கைசெய்து முடிக்க, (௬). 

க௨. ஞநவென் புள்ளிக் இன்னே சாரியை, 

இது புள்ளியிற்றுள் ஞகார ஈறும் ஈகார ஈறும் முடியுமாறு 

Gr MIDST OSI. 

இதன் போநள் : ஞ௩ என் புள்ளிக்கு இன்னே சாரியை-- 
ஞ௩வென்று சொல்லப்படுகின்ற புள்ளியி றுகட்குவருஞ் சாரியை 

இன்சாரியை என்றவாறு. 

உதாரணம் : உரிஞினை உரிஞிஷெடு பொருநினை பொருகி 

CeO என ஆட்டுக. (௧௦) 

SHE. சுட்டுமுதல் வகர மையு மெய்யுங் 
கெட்ட விறுதி யியற்ாிரி பின்றே. 

இ௫ கான்குமொழிக்கு ஈரும் வகர ஈற்றுட் ௬ட்டுமுதல் 
வகர சற்றிற்கு முடிபு கூறுகின்றது, 

இதன் போநள் : ஈட்டுமுதல் வகரம்--௮வ் இவ் உவ் என் 

அஞ் சுட்டெழுத்தினை முதலாகவுடைய வகர ஈற்றுச் சொல், 

ஐயும் மெய்யுங் கெட்ட இறுதியியல் திரிபின்று--ஐகாசமும் 

ஐகாரத்தான் ஊரப்பட்ட மெய்யுங் கெட்டு வற்றுப்பெற்று 

முடிக்த யாவை (எழு-க௭௮) என்னும் ஐகார ஈற்றுச் சொல் 

லியல்பில் இரிபின்றி வற்றுப்பெற்று முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : அவற்றை அவற்றொடு, இவற்தை இவற் 
ஜொடு, உவற்தை உவற்றொடு என் தட்டுக, (௧௧)
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SP. ஏனை வகர மின்னொடு இவணும். 

இஃது எய்தாததெப்துவித்தது ; பெயர்க்கேயன்றி உரிச் 
சொல் வகரத்தஇற்கு முடிபு கூறுதலின். 

இதன் பேர்ருள்: ஏனை வகரம் இன்னொடு சிவணும்-- 

ஒழிந்த உரிச்சொல் வகரம் இன்சாரியையோடு பொருந்தி முடி 

(பும் என்றவாறு, 

செவ்வினை தெவ்வினொடு என ஓஒட்டுக, இஃது உரிச்சொல் 

லாயினும் படுத்தலோசையாற் பெயராயித்று, (௧௨. ) 

௧௮௫. மஃகான் புள்ளிமு னத்தே சாரியை. 

இது மகர ஈறு புணருமாறு கூறுகின்றது. 

டுதன் போநள் : மஃகான் புள்ளிமுன் ௮த்தே சாரியை-- 

மகாரமாகய புள்ளியிற்றுச் சொன்மூன் வருஞ் சாரியை அத்துச் 

சாரியை என்றவாறு 

உதாரணம் : மரத்தை மரத்தொடு அகத்தை நுகத்தொடு 

என ஐட்டுக, * அத்தேவற்றே ' (எழு-௧௩௩) * அதிதினகாம் ” 

(எழு-௧௨௫) என்பனவற்றான் முடிக்க, (௧௩) 

௧௮௬.  இன்னிடை வரூ௨ மொழியுமா ருளவே. 

இது மகச ஈற்றிற் சிலவற்றிற்கு எய்தியது விலக்கப் பிறிது 

விதி வகுக்கின்றது. 

டுதன் போருள் : இன்னிடை வரூஉம் மொழியுமாருள-- 

மகச ஈற்றுச் சொற்களுள் அத்தேயன்றி இன்சாரியை இடையே 

வந்து முடியுஞ் சொற்களும் உள என் றவானு, 

மார் அசை, 

உதாரணம் : உருமினை உருமினொடு, தஇிருமினை திருமி 

ஜனொடு என வொட்டுக, (௧௪)
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௧௮௭. நும்மெனிறுதி யியற்கை யாகும். 

இது மகர ஈற்றுள் ஒன் நற்கு எய்இயது விலக்கிப் பிறிது 

விதி வகுக்கன்றஅ. 

இதன் போநள் : நும்மென் இறுதி இயற்கையாகும்-- 
அம்மென்னும் மகர ஈறு மேற்கூறிய அத்தும் இன்னும் பெருது 

இயல்பாக முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம்: அம்மை, நும்மொடு, மக்கு, நம்மின், 

தமது, நுங்கண் என வரும், 

HFG Hog என்பனவற்றிற்கு * ஆறனுருபினு நான்க 

இருபினும் ? (எழு-௧௬௧) * நும்மெனிுதியமக்கிலை * (எ௪ழு-௧௬௨) 

* வல்லெழுத்து முதலிய” (எழு-௧௧௪) * ஆறனுருபினகரக்ளெவி ் 

(எழு-க௧௫) என்பன கொணர்ந்து முடிக்க. 

அங்கணென்பகதற்கு மேலைச்சூத்திரத்து மெய்? என்றத 
“னான் மகரவொற்றுக் கெடுத்து * வல்லெழுத்து முகலிய? என் 

பதனான் மெல்லொற்றுக் கொடுக்க, இயற்கையென்றார் சாரியை 
பெருமை ௧௫இ. (௧௫) 

௧௮௮. தாகா மென்னு மகர விறுதியும் 
யாமெ னிறுதியு மதகலே ரன்ன 

அள௭ய் யாகும் யாமெ னிறுதி 
யாவயின் யகரமெய் கெடுதல் வேண்டு 

மேனை யிரண்டு கெடுமுதல் கூ.றுகும். 

இ௫ மகர ஈற்றில் முற்கூறிய முடிபு ஒவ்வாதனவற்றிற்கு 
முடிபு கூறுகின்றது. 

இதன் போரள்: தாம் காம் என்னும் மகச இறுதியும் 
யாமென் இறுதியும் ௮அதனோசன்ன--தாம் காமென்று கூறப் 
படும் மகர ஈறும் யாமென்னும் மகர ஈறும் நும்மென்னும் மகர 
ஈறுபோல அத்தும் இன்னும் பெருது முடி தலையடைய, 
யாமென் இறுதி ஐ எ அகும்--யாமென்னும் மகர ஈற்றுச்சொல் 

15. மேலைச்சூச்திரமென்றது வருஞ்சூத்திரத்தை,
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லில் ஆகா.ரம் ஏகாரமாம், ஆவயின் யகமமெய் கெடுதல் வேண் 

டும்-அ௮வ்விடத்;து நின்ற யகரமாகிய மெய் கெடுதலை விரும்பும் 
ஆசிரியன், ஏனை இரண்டும் கெடுமுதல் குனுகும்--ஓழிந்த தாம் 
காமென்னும் இரண்டும் கெடியவாகய (ps pegs தம் ஈம் 
என நிற்கும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : தம்மை தம்மொடு நம்மை ஈம்மொடு எம்மை 
எம்மொடு என ஆனு உருபோடும் ஓட்டு. அறனுருபிற்கும் 

நான்கனுருபிற்குங் கருவி யறிக்து முடிக்க, 

மெய்யென்றதனுற் பிறவயினமெய்யுங் கெடுக்க. தங்கண் 

நங்கண் எங்கண் என ஏழனுருபின்சண் மகசங்கெடுத்து *வல் 

லெழுத்அ முதலிய ” (எழு-௧௧௫) என்பகனான் மெல்லெழு,த்துக் 
கொடுக்க. - (௧௯) 

௧௮௯. எல்லா மென்னு மிறுதி முன்னர் 
வற்றென் சாரியை முற்றத் கோன்று 

மும்மை நிலைய மிறுதி யான. 

இண மகா சற்றுள் ஒன்றற்கு எய்தியஅ விலக்கப் பிறிது 

வி௫இி வகுக்கின் ௦௮. 

இதன் பொருள் : எல்லாமென்னும் இறுஇமுன்னர் வற 

ஜென்சாரியை முத் தத்கோன்றும்--எல்லாமென்னும் மகா ௭ம் 

அச்சொன் முன்னர் அ௮ஜ்தும் இன்னும் அன்தி oy DO Maar UGH 

சரரியை முடியக்தோன்றி மூடியும், உம்மை நிலையும் இ௮இ 

யான---ஆண்டு உம்மென்னுஞ் சாரியை இறுஇக்கண் கிலை 

பெறும் என்றவாறு, 

மகரம் வற்.கின்மிசை யொற்றெனக் கெடுக்க, 

எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றினும் எல்லாவ DIMER SID 

கான வரும், மூ.த்றவென்றதனான் ஏனைமுத்றுகாத்திற்கும் உம் 

மின் உகரங்கெடுத்துக்கொள்க,.  எல்லாவற்றொடும் எல்லாவ B 

அக்கும் எல்லாவற்றஅம் என வரும், மு.ற்றுகசமாதலின் எறி 

முடியா. 
(௧௭) 

17. ஏனை மூுற்றுகரம் என்றது, ஒடு, கு, ௮து என்பவற்றை,



௧௮௨ தொல்காப்பியம் [உ௫ 

௧௯௦. உயர்திணை யாயி னம்மிடை வருமே. 

இஃது எய்இயது விலக்குப் பிறிதுவிதி வகுக்கின்றது. 

இதன் போநள் : உயர்இணையாயின்--எல்லாமென நின்ற 
மகார ஈற்று விரவுப்பெயர் உயர் இணைப்பெயராமெனின், ஈம் 

இடைவரும்--ஈம்மென்னுஞ் சாரியை Ben Gero புணரும் 
என் றவாறு, 

மகா ஈற்றினை மேல் வற்றின்மிசை யொற்றெனக்கெடுத்த 
அதிகாசத்தாற் கெடுக்க. எல்லாஈம்மையும் எல்லாஈம்மினும் 
எல்லாகங்கணும் என உகரம்பெற்றும் எல்லாஈம்மொடும் எல்லா 
நமக்கும் எல்லாகமதும் என உகரய் கெட்டும் மகரம் நிற் 
கும். இவற்றிற்கு எல்லாரையும் எல்லாசொடும் என்பது பொரு 
ளாக ஓட்டுக. இதற்கு ஈம்முவகுத்ததே வேறுபாடு. ஈருகுபுள்ளி 
அகாமொடு நிற்றல் (எழழ-௧௬௧) நான்காவதற்கும் ஆருவதற் 
கூங் கொள்க. (௧௮) 

௧௯௧. எல்லாரு மென்னும் படர்க்கை யிறுதியு 
மெல்லீரு மென்னு மூன்னிலை uD 1 Buy 
மொற்று முகரமுங் கெடுமென மொழிப 
கி.ற்றல் வேண்டும் ரகரப் புள்ளி 
யும்மை கிலையு மிறுதி யான. * 
தம்மிடை வரூஉம் படர்க்கை மேன 
Sid Foo வரூ௨ முன்னிலை மொழிக்கே. 

Qs usr rom உயர்திணைப்பெயர்க்கு முடிபு கூறன் 
os. 

இதன் போருள் : எல்லாருமென்னும் படர்க்கையிறுஇ 
யூம்--எல்லாருமென்னும் மகச ஈத்து உயர் இணைப் படர்க்கைப் 
பெயரும், எல்லீருமென்னும் முன்னிலையி௮தியும்--எல்லிருமென் 
ணும் மகச ஈற்று உயர்திணை முன்னிலைப்பெயரும், ஒற்றும் உகர 

18, நம்மையும் என்ற இடத்தில் உம்மில் உகரங் கெடாது பெற்று 
நின்றது, நம்மொடும் என்ற இடத்தில் உம்மில் உகரம் கெட்டு மக 
ரம் கின்றது என்பது கருத்து,
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மும் கெடுமென மொழிப--மகரவொற்றும் அதன்முன்னின்ற 

உக.முல் கெட்டு முடியுமென்று சொல்லுவர் புலவர், ரகரப் 

புள்ளி கிற்.றல் வேண்டும்--அல் வுகரம் ஏறிநின்று ரகர ஒற்றுக் 

கெடாது கிற்றலை . விரும்பும் ஆசிரியன், இறுதியான உம்மை 

நிலையும்--அவ்விருமொழியி னி௮ுஇக்கண்ணும் உம்மென்னுஞ் 

சாரியை நிலைபெறும், படர்க்கை மேன தம் இடைவளூஉம்-- 

படர்க்கைச் சொல்லிடத்துத் தம் முச்சாரியை இடைவரும், முன் 

னிலை மொழிக்கு நம் இடைவரூஉம்--முன்னிலைச்சொற்கு அம் 

மூச்சாரியை இடைவரும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : எல்லார்தம்மையம் எல்லார்தம்மினும் எல் 

லார்தங்கணும் என உகரம் பெற்றும், எல்லார்தம்மொடும் எல் 

லார்சமக்கும் எல்லார்தமதும் என உகாக் கெட்டும், மகரம் நித் 

கும். எல்லீர்தும்மையும் சல்லீர்,தும்மினும் எல்லீர்.நுங்கணும் 

என உகரம் பெற்றும்,  எல்லிர்றும்மொடும் எல்லீர் தமக்கும் 

எல்லீர்நுமதம் என உகரங் கெட்டும், மகரம் நிற்கும். 

முன்னர் *மெய்' (எழு-௧௮௮) என்ற இலேசா ற்கொண்ட 

மகரக்கேடு இவற்றிற்கும் மேல்வருவனவற்றிற்குங் கொள்க, 

- படர்க்கைப்பெயர் முற்கூறியவகனானே ரகர ஈற்றுப் படர்க் 

கைப் பெயரும் மூன்னிலைப்பெயரும் மகர ஈற்றுத் தன்மைப் 

பெயரும் தம் தும் ஈம் என்னுஞ் சாரியை இடையே பெற்று 

இறுது உம்முச்சாரியையும்பெற்று முடிவன கொள்க. கரியார் 

தம்மையும் சான்றார்.தம்மையும் எனவும்,  கரியீர்தும்மையும் 

சான்றிர் தம்மையும் எனவும், கரியேஈம்மையும் இருவேகம்மை 

யும் எனவும் எல்லாவுருபொடுஞ் செய்கை யறிக்து ஓட்டுக, 

உகரமூம் ஒற்றும் என்னாததனான் இக்காட்டியவறிற்கெல்லாம் 

மூன்று உருபின்கண்ணும் உம்மின் உகரங் கெடுதல் கொள்க, 

 நிற்றல்வேண்டும் ரகாப்புள்ளி ’ என் ௦தனானே தம்முப்பெறாமை 

வருமவையுங் கொள்க.  எல்லார்க்கு மெல்லா நிகழ்பவை ' என 

வரும். (௧௯) 

79, மூண்னர் *மெய்! ன்றது ௧௬-ம் சூத்தியத்துள் வரும் மெய் | 

என்பதை, நங்கண் என்புழி நம். என்ற நிலைமொழியின் மகரக் 

கேட்டுக்கு விதி “மெய்” என்றது, 

 



௧௮௪ தொல்காப்பியம் [உ௫ 

௧௯௨. தான்யா னென்னு மாமீ ரிறுதியு 

மேன்முப் பெயரொடும் வேறுபா டிலவே. 

இது னகர ஈற்றுட் இலவற்றிற்கு முடிபு கூறுகின்றது. 

இதன் போருள்: தான் யான் என்னும் ஆயி” ரிறுஇியும்-- 

தான் யான் என்று சொல்லப்பட்ட அவ்விரண்டு னகர ஈறும், 

மேல் முப்பெயரொடும் வேறுபாடு இலவே--மேல் மக.ர ஈற்றுட் 

கூறிய மூன்றுபெயசோடும் வேறுபாடின்றித் தானென்பது 

குறுகியும் யானென்பதன்கண் ஆகாரம் எகரமாய் யகரவொற் 

அக் கெட்டும் முடியும் என்றவாறு, 

தன்னை என்னை என எல்லாவுருபோடும் ஒட்டுக. செய்கை 

யறிந்து ஒற்றிரட்டுதல் * நெடியதன் முன்னர்? என்பதனுள் 

இலேசாற் கொள்க. (௨௦) 

௧௯௩. அழனே புழனே யாயிரு மொழிக்கு 

மத்து மின்னு முறழத் தோன்ற 

லொக்க தென்ப வுணரு மோரே. 

இதுவும் அது, 

இதன் போநள் : அழனே புறனே .ஆயிரு மொழிக்கும் -- 
அழன் புழன் Baw அவ்விருமொழிக்கும், அத்தும் இன்னும் 

உ௰ழத் தோன்றல் ஒத்தசென்ப--அத்துச்சாரியையும் இன்சாரி 
யையும் மாறிவாத் தோன்றுதலைப் பொருக்இற்றென்பர், உண 
ருமோர்--௮.றிவோர் என்றவாறு, 

அழதி்தை அழனினை, புழத்தை புமனினை எனச் செய்கை 
யறிக்து எல்ல! வுருபினோடும் ஒட்டு. னகாக்தை அத்தின்மிசை 

ஓக்றென்௮கெடுத்து * ௮த்தினகரம் ? (எழு-௧௨௫) என்பதனான் 
முடிக்க, தோன்றலென்றதனான் எவன் என திறுத்தி வற்றுக் 

கொடுத்து வேண்டுஞ்செய்கை செய்து எவற்றை எவற்ஜொடு 
  

91. இச்சூத்திரத்தால் எவன் என்பதற்கு apa கொடுத்து, ' 
வற்றுமிசை யொற்றென்று னகரங் கெடுத்து *வஃகான் மெய்கெட” 

என்னுஞ் சூத்திரத்து *இகியபண்பு' என்றமையால் ஐகாரத்தின் 
முன்னன்றி, ,அகரத்தின் முன்னும் வற்றின் வகரங் கெடுமென
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என முடிக்க. எல்லாவுருபினோடும் ஒட்கெ, எற்றை என்புழி 

நிலைமொழிவகரம் இதனாற் கெடுக்க, இனி ஓஒத்தசென்றதனால் 

என் என நிறுக்கு ௮ச்தும் இன்னுங் கொடுத்துச் செய்கை 

செய்த எனெக்தை எ௫னை என ஒட்டுக, அத்து இனிது இசைத் 

soles (pha Sei. (௨௧) 

௧௯௪. அணன்னென் சாரியை Cup off ms) 

முன்னர்த் தோன்று மியற்கைத் தென்ப, 

இஃ ஏழென்னும் எண்ணுப்பெயர் அன்சாரியை பெற் 

அப் புணர்க சான்கின் 2௮. ் 

இதன் போநள்: அன்னென்சாரியை ஏழனிறுதி முன் 

னர்க்தோன்றும் இயற்கைத் தென்ப--அன்னென்னுஞ் சாரியை 

ஏழென்னும் எண்ணுப்பெயரின் முன்னே தோன்றும் இயல்பினை 

யூடைத்தென்று கூறுவர் ஆசிரியர் என்றவானு. 

உதாரணம் : எழனை எழற்கு ஏழனின் என்க, ஏனையுருபுக 

ளோடுஞ் செய்கை யறிந்து ஒட்டு. சரரியை முற்க்ூறியவத 

னாற் பிறவும் அன்பெறுவன கொள்க. பூழனை யாழனை என 

ஏனையவற்ளோடும் ஓட்கெ, மேல்வருகின்ற இன்சாரியைச் சேர 

வைத்தமையான் அவையெல்லாம் இன்சாரியைபெற்ற௮ு வருதலுவ் 

கொள்க, ஏழினை பூழினை யாழினை என வரும். ... (6௨) 

௪௯௫. குற்றிய லுகரத் இறுதி முன்னர் 
முற்றத் தோன்று மின்னென்' சாரியை. 

இன கசூற்றுகர ஈற்றிற்கு முடிபு கூறுகின்றது, 

இதன் போநள் : குற்தியலுகா த்து இறுதிமுன்னர்--சூற 

ியலுகராமாகய ஈத்றின் முன்னர், முற்றத்தோன்றும் இன் 

னென்சாரியை--முடியக்சகோன்றும் இன்னென்னுஞ் சாரியை 

OT GT MOT Me 

உதாரணம் : காசினை நாகினொடு, வ.ரகனை வ. ரஇஜெடு 

என வரும். ஏனையவற்றோடுஞ் செப்கை யறிந்து ஓட்டுக, 

எற்றை என்ப 

    

வகர அகரத்தைக் கெடுத்து எவற்றை என முடிக்க, 

தில் நிலைமொழி வகரம் கெட்டதற்கு விதியும் *தோன்றல்' என்பது, 

24 
்
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மூற்த என்றநதனுனே பிறசாரியை பெறுவனவுங் கொள்க, 

வழக்கத்தாற் பாட்டாராய்ங்கா னெனவுல் கரியதனை எனவும் 

வரும். (௨௩) 

௧௯௯.  கெட்டெழுத் திம்ப ரொற்றுமிகச் தோன்று 

மப்பான் மொழிக எல்வழி யான. 

இஃது அக்குற்றிய லுகரங்களுட் சிலவற்றிற்கு இன 
வொற்று EGO wor Qe ms. 

இதன் போருள் : கெட்டெழுத்திம்பர் ஒற்றுமிகக் தோன் 
௮ம்--கெட்டெழுத்தின்பின்னர் வருகின் ற குற்றுகரங்கட்கு இன 

வொஷழ்று மிகத் தோன்றாகிற்கும், அப்பால் மொழிகள் அல்வழி 
ஆன--ஓற்று மிகச்தோன்றாத க௪தபக்கள் ஈறாகய மொழிகள் 
அல்லாத இடது என்றவாறு, 

எனவே, டகார றகாசங்கள் ஈருன சொல்லிடைத் தோன்று 
மாயிற்று, 

உதாரணம்: யாட்டை யாட்டொடு யாட்டுக்கு! யாட்டின் 

யாட்டது யாட்டுக்கண் எனவும், யாற்றை சோற்றை எனவும் 
இனவொற்று மிக்கன. இவை அப்பால் மொழிகள் அல்லன. 

நாகு காசு போது காபு என்றாற்போல்வன அப்பால் மொழி 

கள்; ௮வை இனவொஜ்று மிகாவாயின. (௨௪) 

௧௯௭. அவைதாம் 

, இயற்கைய வாகுஞ் செயற்கைய வென்ப. 

இஃது எய்தியது விலக்கிற்று, 

இதன் போநள் : அவைதாம் இயற்கைய ஆகுஞ் செயல் 
கைய என்ப--௮ங்கனம் இனவொற்று மிகுவனதரம் இன்சாரி 
யை பெருது இயல்பாக முடியஞ் செய்தியையுடைய வென்று 
கூறுவர் ஆசிரியர் என்றவாறு, 

உதாரணம் : முன்னர்க் காட்டினவே கொள்க. 

செயற்கைய என்ற மிகையானே உயிர்த் காடர்மொழிக 
ரில் ஏத்பனவற்றிற்கும் ஒற்று மிகக் தோன்றுதல் கொள்க, 
முயிற்றை முயிற்றொடு மூயிற்றுக்கு மாபிற்ஜின் கூயிற்றது 

*
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மூபிற்றுக்கண் என வரும். இன்னும் இதனானே யாட்டினை முயிழ் 
ினை என விலக்க இன்பெறுதலுக் கொள்க, (௨௫) 

௧௯௮. எண்ணி னிறுதி யன்னொூ சிவணும். 

இது குற்றுகர ஈற்று எண்ணுப்பெயர் முடிபு கூறுகின் றஅ, 

இதன் போருள்: எண்ணின் இறுதி அன்னொடு சிவ 
ணம்--எண்ணுப்பெயர்களினது குற்றுகர ௪று அன்சாடியை 

யோடு பொருந்தும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஒன்சனை இரண்டனை என எல்லா எண்ணி 
னையும் எல்லா உருபினோடுஞ் செய்கை யறிந்து ஓட்டிக, முன் 

னர்ச் செயற்கைய என்ற இூலசானே ஒன்றினை இசண்டினை 
என இன்சாரியையுங் கொடுக்க. (௨௬) 

௧௯௯. ஒன்றுமுத லாகப் பத்தூர்க்து வரூஉ௨ 

மெல்லா வெண்ணுஞ் சொல்லுங் காலை. 
யாணிடை வரினு மான மில்லை 

யஃதென்' களவி யாவயிற் கெடுமே 
யுய்தல் வேண்டும் பஃகான் மெய்யே. 

- இஃது ஒன்னு முதலாக எட்டு இறுஇயாக நின்ற குற்றுகர 

ஈற்று எண்ணுப்பெயர் ஏழினோடும் பத்தென்னும் எண்ணுப் 

பெயர் வந்த புணர்ந்து ஒன்றாய்கின்ற௦ சொற்கள் சரரியை பெற 
அத் இரியுமானு கூறுகின் ௦௮. 

இதன் போநள் : ஒன்ற முதலாகப் பத்து ஊர்ந்து 

வளுஉம் எல்லா எண்ணும்--ஒன்னுமுதலாக எட்டீரமுக . கின்ற 

எண்களின் மேலே பத்தென்லும் எண்ணுப்பெயர் ஏறி வரு 

இன்ற ஒருபது முதலான எல்லா எண்களையும், சொல்லுங் 

காலை- முடி புகூறுங்காலதீது, ஆன் இடை வரினும் மானமில்லை-- 

முற்கூறிய அன்சாரியையேயன் றி ஆன்சாரியை இடையே வரி 

Bia சூற்றமில்லை ஆவயின் ௮ஃசென் களவி கெடும்--அ௮வ் 

ஆன் பெற்னுழிப் பஃசென்னும் எண்ணிடத்து அஃ்தென்னுஞ் 

சொழ் கெட்டுப்போம், பஃகான் மெய் உய்தல்வேண்டும்--௮வ் 

அகரத்தான் ஊரப்பட்ட பகரமாகிய ஓற்றுக் செடாது நிற்றலை 

ஆசிரியன் விரும்பும் என்றவாறு.
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நின்ற பத்த னொற்றுக்கெட வாய்தம் 
வர் இடை நிலையும் * (எழு-௪௩௭) 

என்பதனான் ஆய்தம் பெற்றது. 
$ 

உதாரணம் : ஒருபஃது இருபஃது முப்பஃதூ காற்பஃது 

ஜம்பஃது அறுபஃது எண்பஃது எனக் குற்கியலுகரப் புண 

ரியலுள் விதிக்குமாறே நிறுத்தி அஃதென்பதனைக் கெடுத்துப் 

பகரவொற்றை நிறுத்தி ஆன்சாரியை கொடுத்து ஒருபானை 

இருபானை என எல்லா எண்ணொழிம் எல்லா உருபினையஞ் 

செய்கை யறிக்து ஓட்டு, உம்மை எஇர்மறையாதலின் ஒரு 
பல்தனை இருபஃதனை என எல்லாவற்றோடும் ஓட்டுக. 

சொல்லுல்காலை என்றதனாம் பத்தார் ளெவியேயன் நி ஓன் 
பான் முகனிலை ? (எழு-௪௬௩.)  ஒன்பாற்கொற்றிடைமிகுமே ' 
(எழு-௪௮:௫) என்றாற்போல வறாவனவறின் கண்ணும் பகத் 
அள் அகரம்பிரித் அஃதென்பதுகெடுத்து ஆன்கொடுக்க. (௨௪) 

௨௦௦. யாதெனிறுதியுஞ் சுட்டுமூத லாகிய 

வாய்த விறுதியு மன்னொடு சவணு 
மாய்தங் கெடுத லாவயி னான. 

இஃது எண்ணுப்பெயால்லாத குற்றுகர ஈற்றுட் சிலவற் 
விக்கு முடிபு கூறுகின்றது, 

இதன் போநள் : யாத என் இ௮தியும்--யாதென வருவ் 
குத்றுகர ஈறும், சுட்டுமுதலாகய ஆய்க இ௮ுஇயும்--சுட்டெ 
முத்தினை முதலாகவுடைய ஆய்தக் தொடாமொழிக் கூற்று 
ஈறும், அன்னொடு சிவணும்--௮ன்சாரியையோடு பொருந்தும், 
ஆவயின் ஆன ஆய்கங் கெடுதல்--அவ்விடத்து வந்த Bit Sie 
கெடும் என்றவாறு. 

யாதனை யாதஜனொடு எனவும், ௮தனை அதனொடு, இதனை 
இதனொடு, உதனை உதடு எனவும் வரும், . (௨௮) 

97. “ஒன்பான் முதனிலை” என்பது, ஒன்பஃது ஆன் பெற்ற 
தற்கு உதாரணம், ஏனையவுமன்ன,
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௨௦௧. ஏழ னுருபிற்குத் திசைப்பெயர் முன்னர்ச் 

சாரியைக் ளெவி மியற்கையு மாகூ 

மாவயி னிறுதி மெய்யொடுங் கெடுமே, 

இஅவுல் குற்றுகர ஈற்றுட் இலெவற்றிற்கு ஏழனுருபோடு 
முடிபு கூறுன்றது, 

இதன் போநள் : இசைப்பெயர்மூன்னர் ஏஅழனுருபிற்கு-- 
தரைப்பெயர்களின் முன்னர் வசத கண்ணென்னும் உருபிற்கு 

முடிபு கூறுல்கால், சாரியைக் சளெவி இயற்கையுமாகும்--முன் 
கூறிய இன்சாரியையாகிய சொல் நின்று முடிதலேயன்றி நில் 
லாது இயல்பாயும் மூடியும், அவயின் Qos) மெய்யொடுங் 

கெடும்--அ௮க்கனம் இயல்பாயவழித் இசைப்பெயரிறுதிக் குத் 
Mars தன்னான் ஊரப்பட்ட. மெப்யொடுங் கெடும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : வடக்கின்சண் கிழக்கன்கண் தெற்கின்கண் 

மேற்னெகண் எனவும், வடக்சண் கழக்கண் தெற்கண் மேற் 

கண், எனவும் வரும். இன்பெறுவழி ௨கரங் செடாதென்று 

உணர்க, 

_ ஆவயினென்ற தனா கீழ்சார் கீழ்புடை, மேல்சார் மேல் 

புடை, தென்சார் தென்புடை, வடசார் வடபுடை எனச் சரியை 

யின்றிப் பல விகாரப்பட்டு கிற்பனவுங் கொள்க. இன்னும் இத 

னானே அகீழைக்குளம் மேலைக்குளம், இமைச்சேரி மேலைச்சேரி 

என ஓகாரம் பெறுதலுவ் கொள்க, (௨௯) 

. ௨௦௨, புள்ளி யிறுதியு முயிரிறு களவியுஞ்் 

் சொல்லிய வல்ல வேனைய வெல்லாத் 

தேருள் காலை யுருபொடு சிவணிச் 

சாரியை கிலையுல் கடப்பா டிலவே. 

இஃது இவ்வோத்தினுள் எ டுச்தோத்தானும் இலேசானும் 

முடியாத. நின்றவற்றிற்கெல்லாம் இதுவே ஓத்தாயதோர் 

புறனடை FL DON DB 

இதன் பொருள் : சொல்லிய அல்ல புள்ளியினுஇியும் உயி 

ரி௮ளெவியும்--மு.ற்கூறிய புள்ளியிறும் உயிரும் அல்லாத புள்
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ஸியி.ற்றுச் சொல்லும் : உயிரீற்றுச் சொல்லும், ஏனையவுமெல் 

லாம்--முற்கூறிய ஈஅகள் தம்முளொழிக்து கின்றனவுமெல்லாம், 

தேருக்காலை உருபொடு இவணிச் சாரியைநிலையுங் கடப்பாழு 

இல-- ஆராயுங்காலச்து உருபுகளோடு பொருந்தச் சாரியை 

நின்று முடியும் முறைமையை உடையவல்ல, நின்றும் நில்லாதும் 

முடியும் என்றவாறு, 7 . 

ஏனையவுமென உம்மை விரிக்க, கூருத புள்ளியீ ௮கள் 

ஜந்து. அவை ணகர யகர TEL NET TEI HEM TLD, மண்ணினை 

மண்ணை, வேயினை வேயை, காரினை காரை, கல்லினை கல்லை, 

மூள்ளினை முள்ளை எனவரும். உயிரீற்றுள் ஒழிந்தது இகரம் 

ஓன்றுமேயாதலின், அதனைப் பிற்கூறினார். களியினை கிளியை 
என வரும். 

இனித் தான் யான் அழன் புழன் என்னும் னகர ஈற்றி 

னும் எழென்னும் ழகர ஈற்றினும் ஒழிந்தன பொன்னினை 

பொன்னை தாழிளை தாழை என்றாற்போல வருவன பிறவுமாம், 

இனி, ஈகார ஈற்றுள் ஒழிந்தன தீயினை தீயை ஈயினை ஈயை 
வியினை வியை என்றாற்போல்வன பிறவுமாம். ஐகார ஈற்றுள் 

ஒழிந்தன இனையினை இனையை கழையினை சுழையை என்று 

போல்வன பிறவுமாவும். ஏனை ஈறுகளினும் வருவன உணர்ந்து 

கொள்க, ் 

மேலே பெயரீற்றுச் செய்கையெல்லாக் தத்தம் ஈற்றின் 
கண் முடிப்பாராதலின் வை ஈண்டுச் கூறல்வேண்டா,. ட & A ம் 

இனித் தேருங்காலை என்றதனானே உருபுகள் நிலைமொழி 
யாக நின்று தம்பொருளோடு புணரும்வழி வேபடும் உருபி ற 

அச் செய்கையெல்லாம் ஈண்டு முடித்துக்கொள்க,. 

உதாரணம் : ஈம்பியைக் கொணர்ந்தான் மண்ணினைக் கொ 

ணர்ர்தான் கொற்றனைக் கொணர்ர்தான் என மூவகைப் பொரு 
ளோடும் கூடிநின்ற உருபிற்கு ஒற்றுக்கொடுக்க. மலையொடு 

பொருதது, மத்திகையாற் புடைத்தான், சாத்தற்குக் கொடுத் 

தான், ஊர்க்குச் சென்றான், காக்கையிற் கரிது காக்கையஅபலி, 

மடியுட்பழுக்காய், தடாவினுட் கொண்டான் என்னும் தொடக் 

சுத்தன உருபு காரணமாகப் பொருளோடு புணரும்வழி இயல் 

பாயும் ஈறுதிரிக்தும் ஒற்றுமிக்கும் வந்தன கொள்க,



பியல்] எழுத்ததிகாரம் ௬௯௧ 

இனிக் கண் கால் புறம் முதலியன பெயராயும் உருபாயும் 
நிற்குமாதலின் ௮லை உருபாகக் கொள்கும்வழி வேபடுஞ் 
செய்கைகளெல்லாம் இவ்விலேசான் முடிக்க, இஃது உருபியலா 

கலின் உருபொடு சிவணி என வேண்டா, ௮ம் மிகையானே 

உருபுபுணர்ச்சிக்கட் சென்ற சாரியைகளெல்லாம் ஈற்றுப் பொ 
ரூண்முடிபு உள்வழிப் பொருட் புணர்ச்சிக்குல் கொள்க, விள 

வின்காடு இளியின்கால் என எல்லா ஈ்றினுவ் கொள்க. ஈம் 

பியை கொற்றனை என உயிரீறும் புள்ளியீ௮ஞ் சாரியைபெருஅு 

இயல்பாய் முூடிவனவும் எண்டே கொள்க, (௨௦) 

உருபியல் முத்திதத, 

    
  இளியை என்பன, 

. ரவீற்றிற்குதாரணம் கிளியின் 

50. Ber ene ் சிலைமொழியாப்கின்து பெயரீறு என்றது உருபேற்கும் பெயரி. ற்றை, 

உருபேற்பன  பெயாதலின் பெயாீறென்றார். பெயரிருகய நிலை 

மொழியித்றின் செய்கை. எறுகடோறுக் கூறப்படுமென்ற படி, 

மூவகைப் பொருள் என்றது மூவகைப் பெயரை, பொருள் என்றது 

வருமொழியை, ஈற்றுப்பொருள் - வருமொ ழிப்பொருள்,



£. உயிர்மயங்கியல் 

௨௦௩. அசுர விறுதிப் பெயரநிலை முன்னர் 
வேற்றுமை யல்வழிக் கசதபத் தோன்றிற் 
றத்த மொத்த வொற்றிடை மிகுமே. 

என்பது சூத்திரம், உயிரீற௮ு நின்று வன்கணத்தோடுஞ் 

சிறுபான்மை ஏனைக் கணங்களோடும் மயக்கப் புணரும் இயல்பு 

உணர்த்தினமையின் இவ்வோத்து உயிர்மயங்கியலென்னும் 

பெயர்த்தாயிற்று. மேற்பெயரோடு உருபு புணருமாறு கூறிப் 

பெயர்வருவமி உருபு தொக்குநின்ற பொருட்புணர்ச்சி கூறு 

இன்றமையின் உருபியலோடு இயைபுடைத்தாயிற்று, 

இச்சூத்திம் அகரஈற்றுப் பெயர் அல்வழிக்கண் வன் 

Kom SC STG Lenton HI கூறுகின்றது. 

இதன் போரள்: ௮௧7 இறுதிப் பெயர்நிலை' முன்னர் — 

அகரமாகிய இறுதியையுடைய பெயர்ச்சொன் முன்னர், வேற் 
அமையல்வழிக் க௪தபத் தோன்றின் - வேற்றுமை யல்லாத 

விடத்துக் கசதப முதன்மொழிகள் வருமொழியாய்த் தோன் 

அமாயின், தத்தம் ஒத்த ஒற்று இடைமிகும்--தத்தமக்குப் 
பொருந்திய அ௮க்கசதபக்களாகிய ஒற்று இடைக்கண் மிகும் 

என்றவாறு, 

உதாரணம்: விளக்குறிது நுணக்குறிது அதக்குறிது 

சிறிது தீது பெரிது என ஓஒட்டுக, இவை ௮ஃ&றிணை இயற் 
பெயராகிய எழுவாய் அினைக்குகிப்புப் பண்பாகிய பயனிலை 
யோடு முடிந்தன. 

ஒத்தவென்றமையாது தீத்தமொத்த CTT OBST aT 

rom உரிச்சொல் வல்லெழுத்து மிக்கும் ' மெல்லெழுத்து மிக் 
கும் மூடியும் முடிபும் ௮கரக் தன்னை உணரகின்றவழி வன் 
சணத்தோடு மிக்கு மூடியும் முடிபுக் கொள்க, தடக்கை தவக் 

கொண்டான் வயக்களிறு வயப்புலி குழக்கன்று எனவும், 

1. தன்னை - எழுத்தாகிய தன்னை என்க, அஃறிணை இயற்பெய 

பென்றது, பால்பகாவஃநிணைப்பெயரை, விள, 'நுண என்பன பால் 

பகா வஃறிணைப்பெயர், அவை, எழுவாயாய் நின்று Sg, ADs



எழுத்ததிகாரம் BFR. 

தடஞ்செவி கமஞ்சூல் எனவும், அக்குறிது சிறிது தீது பெரிது 
எனவும் வரும், இனி, இடைச்சொல் வல்லொழற்றுப் பெற்று 

வருவன உள வேல் அவற்றையும் இவ்விலேசனான் முடித்துச் 

கொள்க. : (ஸீ 

௨௦௪.  வினையெஞ்சு செொவியு மூவமக கிளவியு 

மென்வெனெச்சமுஜ் சட்டி னிறுதியு 
மாங்க வென்னு முரையசைக் இளவியு 

ஞாங்கர்க் ளெச்த வல்லொழத்.அ மிகுமே. 

Ooo a அகா ஈகி வினைச்சொல்லும் இடைச்சொல்லும் 

புணருமானறு கூறுகின்றது. 

இதன் போநள் : வினையெஞ்சு சளவியும்--வினையை ஒழி 

பாகவுடைய அகர ஈற்று வினைச்சொல்லும், உவமக் இளவியும்-- 

உவமவுருபாய் நின்ற அகர எற்று இடைச்சொல்லும், என 

வென் எச்சமும்--எனவென்னும் வாய்பாட்டால் நின்ற அகர 

ஈற்று இடைச்சொல்லும், சுட்டின் இறுஇயும்--சுட்டாகிய அகர 

ஈற்று... இடைச்சொல்லும், ஆங்க என்னும் உரையசைக் கிளவி 

யும்--ஆங்கவென்னும் அகர ஈறு உரையசை யிடைச்சொல் 

லும், ஞாங்கர்க் ளெந்த வல்லெழுத்து மிகும்--முன்னர்க்கூறிய 

வல்லெழுத்து மிக்கு முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் :- உணா தாவ சாவ என நிறுத் இக்கொண் 

டான் சென்றான் தந்தான் போயினான் என வல்லெழுத்அக் 

கொடுத துமுடிக்க, இலள்வினையெச்சம்ஓழிச் சன எல்லாம் இடைச் 

புலிபோலக் சொன்றான். சென்றான் சொல்லென்௮ உணர்க. 
கொள்ளெனக் கொண்டான் தந்தான். போயினான் எனவும், 

சென்றான் தந்தான் போயினான் எனவும், YEO DOT FS 

தன் தேவன் பூதன் எனவும், ஆங்கச்கொண்டான் சென்றான் 

கந்தான் போயினான் *ஆங்கக்குயிலு wii gia காட்டிக் கேச 

பண்போடு முடியுமெணன்றபடி, வினைக் முதலிய வினைக்குறிப்புப் 
@ Mery af Zor ep குறிப்புப் பண்பென்றது, பண்படியாகப் பிறந்த 

க்களை, : 

2, போல gpadu 2awFOerad விலையெச்சவினைக் சூறிப்பா 

SH கொள்ளப்படுமாயினும் உவமைப்பொருள் தந்தும் நிற்றலின் 

as ்



ore உயிர்மயங்கியல் 

௨௦௩. அகர விறுதிப் பெயர்நிலை முன்னர் 

வேற்றுமை யல்வழிக் கசதபத் தோன்றிற் 

றத்த மொத்த வொற்றிடை மிகுமே. - 

என்பது சூத்ரம். உயிரீறு நின்று வன்சணத்தோடுஞ் 

இறுபான்மை எனைக் கணங்களோடும் மயங்குப் புணரும் இயல்பு 

உணர்த்தினமையின் இவ்வோத்து உயிர்மயம்கியலென்னும் 

பெயர்த்தாயிற்று. மேற்பெயரோடு உருபு புணருமாறு கூறிப் 

பெயர்வருவழி உருபு தொக்குநின்ற பொருட்புணர்ச்சி கூறு 

இன்றமையின் உருபியலோடு இயைபுடைத்தாயிற்று, 

இச்சூத்இரம் அகரஈற்றுப் பெயர் அ௮ல்வழிக்கண் வன் 

கணத்தோடு புணருமாறு கூறுகின் றத. 

டுதன் போநள் : ௮கா இறுதிப் பெயர்நிலை முன்னர்-- 
அ௮கரமாகிய இறுஇயையுடைய பெயர்ச்சொன் முன்னர், வேற் 
அமையல்வழிக் சக௪சதபத் தோன்றின் வேற்றுமை யல்லாத 
விடத்துக் கசதப முதன்மொழிகள் வருமொழியாய்த் தோன் 

அமாயின், தத்தம் ஒத்த ஒற்று இடைமிகும்--தத்தமக்குப் 
பொருந்திய அ௮க்க௪தபக்களாகய ஒற்று இடைக்கண் மிகும் 

என்றவாறு, 

உதாரணம்: விளக்குறிது நுணக்குறிது அதக்குறிது 

Eig தீது பெரிது என ஒட்டு, இவை ௮ஃறிணை இயற்" 

பெயராகிய எழுவாய் வினைக்குறிப்புப் பண்பாகிய பயனிலை 
யோடு முடிந்தன. 

ஒத்தவென்றமையாது தத்தமொத்த என்றதன் அகர 
ஈற்று உரிச்சொல் வல்லெழுத்து மிக்கும் ' மெல்லெழுத்து மிக் 

கும் முடியும் முடிபும் அகரம் தன்னை உணாகின்றவழி வன் 

கணத்தோடு மிக்கு முடியும் முடிபுங் கொள்க, தடக்கை தவக் 
கொண்டான் வயக்களிறு வயப்புலி குழக்கன்று எனவும், 

1, தன்னை - எழுத்தாகிய தன்னை என்க, அஃறிணை இயற்பெய 

பென்றது, பால்பகாவஃறிணைப்பெயரை, விள, நுண என்பன பால் 

பகா வஃறிணைப்பெயர், ௮வை, எழுவாயாய் நின்று குறிது, அறிது



ம்யங்கியல்] எழுத்ததிகாரம் ௧௬௫ 

இதன் போருள்: யவ முன்வரின்--யகச ass (pear 
மொழி அகரச்சுட்டின் முன்னே வரின், வகரம் ஒற்றும்-- 

இடைக்கண் வகரம் ஒற்றும் என் வாறு, 

உதாரணம்: அவயாழ் அவ்வளை என வரும், 

வருமொழி முற்கூறியவதனால் அகர் தன்னையுணச நின்ற 
வழியும் வகரம் மிகுதல் கொள்க, அ௮வ்வளைக்கது என வரும் (௪) 

௨௦௭. உயிர்மூன் வரினு மாயிய றிரியாது, 

இனுவும் ௮௮, 

இதன் பொநள் : உயிர்முன் வரினும் ஆயியல் இரியாது-- 
உயிர்கள் அகரச்சுட்டின்முன் வரினும் முற்கூறிய வகரம் மிக்கு 

வரும் இயல்பிற் றிரியாது என்றவாறு.. ் 

௮ என நின்ற சுட்டின் முன்னர் ௮டை என வருவித்து 

வகரம் ஒற்றிக் தன்னுரு இரட்டி, உயிரேற்றி ௮அவ்வடை அவ் 

வாடை அவ்விலை அவ்வீயம் அவ்வுரல் அவ்வூர்கி அவ்வெழு 
அலவ்வேணி அ௮வ்வையம் அவ்வொழுக்கம் அவ்வோடை அவ 

வெளவியம் என ஒட்டுக. 

 நெடியதன் முன்னர்! (எழு-௧௬௦) என்பதனுள் *கெறி 

யியல்? என்றதனான் இரட்டுதல் கூறினமையின், அது நிலை 
மொழித் தொழிலென்பது பெறப்பட்டது. வருமொழி முற் 

கூறியவதனான் அகரக் தன்னை புணரநின்றவழியும் வகரம் மிகு 

தல் கொள்க. ' அவ்வழட௫து எனவரும். தஇரியாதென்ததனான் 

மேக்சுட்டு நிண்டவமி வகரக்கேடு கொள்க. (௫) 

௨௦௮. நீட வருதல் செய்யுளு ஞரித்தே. 
* 

இஃது எய்தியது விலகச் செய்யுட்கு ஆவதோர் விகி 

கூறுன்றது. 

டுதன் பொருள் : நிட வருதல் செய்யுளுள் உரித்து-- 

அகரச்சுட்டு நீடவருதல் செய்யூளிடத்து உரித்து என்றவாறு,
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உதாரணம்: * ஆயிருதணையி னிசைக்குமனசொல்லே ’ 
(சொல்-௧) * இயிருபாத்சொல் ” (சொல்-௩) எனவரும். இது 

வருமொழி வரையாஅ கூறலின் வன்கணம் ஒழிர்சகணம் எல்லா 
வற்றோடுஞ் சென்றது. அவற்றிற்கு உதாரணம் வந்தவழிக் 
காண்க, இந்நீட்டு இருமொழிப்புணர்ச்சிக்கண் வருதலின் “நீட் 

டும்வழி நீட்டல்" ஆகாமை உணர்க. ் (க) [ 

௨௦௯. சாவ வென்னுஞ் செயவெனெச்சத் 

திறுதி வகரங் கெடுதலு முரித்தே. 

இஅ மேல் வினையெஞ்சுளெவி என்ற எச்சத்திற்கூ எய் 
தாததெப்துவித்தது. 

இதன் போரள்: சாவ என்னுஞ் கெயவென் எச்சத்து 
இறுதி வகாம்--சாவவென்று சொல்லப்படுஞ் செயவெனெச்சத்து , 
இது இக்கண் நின்ற அகரமும் அதனாற் பற்றப்பட்ட வகரமும், 

கெடுதலும் உரித்து--கெட்டுகிற்றலுங் கெடாதுநிற்தலும் 
உரித்து என்றவாறு, 

உதாரணம்: கோட்டிடைச் சாக்குத்தினுன் எனவரும், 
சீகினான் தகர்த்தான் புடைததான் என ஒட்டுக. கெடாதது 
முன்னர் முடித்தாம். 

இதனை * வினையெஞ்சுளெவி ? (எழு-௨ ௦௪) என்றதன்பின் 
வையாகதனான் இயல்புகணத்தும் இந்நிலைமொழிக்சேடு கொள்க. 
சாஞான்றான் நீண்டான் மாண்டான் யாத்தான் வி மக்கான் 
அடைந்தான் என ஒட்டுக, (௭) 

௨௧௦. அன்ன வென்னு முவமக் சளவியு 
மண்மை சுட்டிய விளிகிலைக் ளெவியுஞ் 
செய்ம்மன வென்னுந் தொழிலிறு சொல்லு 

‘ மேஉல் எண்ணிய வியங்கேரட் இளவியுஞ் 

6. வருமொழி வரையாது கூறியதென்றது, சூத்திரத்தில் ரீட 
வருதற்கு வருமொதி வரைய p உைருமையை, நீட்டும் வழி நீட்டல் 
ஒருமொழிக்கண் 5௫ம், 4 

7, முன்னர் முடித்தாம் என்றது, 'வினையெஞ்சு கிளவியும்* என் 

னும் சூத்திரத்துள் முடித்தமையை,.



மயங்கியல்] எழுத்ததிகாரம் ௧௯௪ 

செய்த வென்னும் பெயரெஞ்சு இ கிளவியுஞ் 
செய்மிய வென்னும் விளையெஞ்சு Gar alu, 
மம்ம வென்னு முரைப்பொருட் ளெனியும் 
பலவற் Omg பெயர்க்கொடை யுளப்பட 

வன் ny யணைத்து மியல்பென மொழிப, 

இஃது அகர ஈற்றுள் ஒருசார் பெயர்க்கும் வினைக்கும் 

இடைக்கும் மூன்னெய்தியது விலகியும் எய்தாகுதெப்துவிச் 

அம் இலக்கண கூறுகின்றது. 

இதன் போருள்: அன்ன என்னும் உவமக் சளவியும்-- 

அன்ன என்று சொல்லப்படும் உவமவுருபாகய ௮க_ச ஈற்று 

இடைச்சொல்லும், அண்மை சுட்டிய விளிகிலைக் ளெவியும்-- 

அணியாரைக் கருஇன விளியாகிய நிலைமையினையுடைய 57 
ஈற்று உயர்திணைப் பெயர்ச்சொல்லும், செய்ம்மன என்னுக் தொ 

மிலிறுசொல்லும்--செய்ம்மன என்று சொல்லப்படுக் தொழிற் 

சொற் பொருள் தருங்கால் உம் ஈற்றான் இறுஞ் சொல்லும், 

ஏவல் கண்ணிய வியங்கோட் கஇளவியும்--ஒருவரான் ஏவற் . 

ஜொழின்மை ௧க௬இ௧ கூறப்பட்ட ஏவற்பொருண்மையை முற்ற 

முடித்தலை உணர்த்தும் ௮௧கர ஈற்று வினைச்சொல்லும், செய்த 

என்னும் பெயசெஞ்சு சளவியும்--செய்த என்று சொல்லப்படும் 
பெயசெச்சமாயே ௮கர ஈற்று வினைச்சொல்லும், செய்யிய என் 

ணும் வினையெஞ்சு கிளவியும்--செயப்யிய என்று கொல்லப்படு - 

இன்ற வினையெச்சமாகிய அகர ஈற்று வினைச்சொல்லும், அம்ம 

என்னும் உரைப்பொருட் இளவியும்--அ௮ம்ம என்று சொல்லப் 

பூம் எதிர்முகமாக்யெ ௮கர ஈற்று இடைச்சொல்லும், பலவற்று 

இ௮திப் பெயர்க்கொடை உளப்பட--பன்மைப் பொருளை 

உணர்த்தும் ௮௧ ஈற்றுப் பெயர்கள் ஐந்தினையும் முற்கூறிய 

வற்ஜோடு கூட்டிக்கொடுத்தல் உள்ளிட்டு, அன்றி அனைத்தும் 

இயல்பென மொழிப--அ௮வ் வெட்டுச் சொல்லும் இயல்பாய் 

முடி.யுமென்று கூறுவர் ஆசிரியர் என் றவாறு. 

உதாரணம் : பொன்னன்ன குதிரை செச்காய் தகர் பன்றி 

என இது * வினையெஞ்சு ளெவி' (எழு-௨௦௪) என்பதனான் 

மிக்குமுடிதலை விலக்கற்று. ஊர கேள் செல் தா போ என 

* உயிரிராகயெவுயர் இணை ' என்னுஞ் சூத்இரத்தான் இயல்பாய்
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முடிவது ஈண்டு னகரங்கெட்டு அகர ஈழுப் விளியேற்று முடிச் 

தமையின் எய்தாததெய் துவித்தது, உண்மனகுஇரை செர்காய் 

தகர் பன்றி என்பனவற்றிற்கு உண்ணுமென விரித்தும் யானுண் 

மன நியுண்மன அவனுண்மன என நிறுத்திச் கூழ் சோ தேன் 

பால் என வறுவித்தும் முடிக்க. இவற்றிற்கும் அவ்வாறே 

விரித்துக்கொள்க. இங்கனஞ் செய்யுமென்பதன் பொருட்டாகிய 

மனவெ ஸனிறுதிச்சொல் அக்காலம் வழங்வயெதாதலின் ஆசிரியர் 
அதனையும் வேராக எடுத்தோதினார். யானும் நின்னோடுடன்வருக 

அவன்செல்க அ௮வள்செல்க அவர்செல்க என நிறுத்திக் காட் 

டின்கண் செறுவின்கண் தானைக்கண் போரின்கண் என வழு 

வித்து முடிக்க. இவை எவற்டுபாருண்மையை மாற்ற முடி. த்தன. 

ஏவல் கண்ணிய வெனவே ஏவல் கண்ணாதனவும் உளவாயின, 

அவை ; நீசெல்க அதுசெல்க அவைசெல்க என நிறுத்தி 

முற்கூறிய காடு முதலியவற்றை வருவித்து முடிக்க, இவை 

ஏவற் பொருண்மையை மாற்ற முடியாதன, ௮ஃறினை ஏவற் 

பொருண்மையை முற்ற முடியாமை வினையியலுள் வியங்கோட் 

கண்ணே பொருளியலுஞ் செய்யுளியலும்பற்றிக் கூறும். மன 

வும் வியங்கோளும் எய்தாததெய்துவித்தஅ. ecw Boor 

செக்காய் தகர் பன்றி இதுவும் ௮௮. இதற்கு உரிய உண்ணாத 
குதிரையென்னும் எஇர்மறையும் நல்லகுஇிரையென்னுக் குறிப் 
புக் கொள்க, உண்ணிய கொண்டான் சென்றான் தர்தான் போயி 
னன் இது முன்னர் வினையெச்சம் வல்லெழுத் அப்பெறுக என் 

லின் எய்திய விலக்கிற்று. அம்மகொக்றா சாத்தா தேவா 
பூதா என்பது இடைச்சொல்லாதலின் எய்தாததெய்தூவித்தது, 

இதுகேளாய் கொற்றனே என எதிர்முசமாக்யெவானு காண்க, 
பல்லகுதிரை பலகுதிரை இல்லகுதிரை சிலகுதிரை உள்ள 
குதிரை இல்லகுதிரை செந்நாய் தகர் பன்றி என ஓஒட்டுக, இக் 

காலத்ஆப் பல்ல, இல்ல என்பன வழங்கா, இஅவும் விளக் 
குறிது என்ருற்போலப் பலக்கு இரையென வல்லெழுத் செய்தி 
யதனை விலக்்இற்று, விளிகிலைக் கொெவியாகிய பெயர் (PDI 

தி.தனானே Csinjuerigser wepurGu Geir sQaeru gs 
கும் இவ்வியல்பு முடிபுகொள்க, அது வாசாத கெரற்றனென 

8. எய்தாததெய்துவித்தது என்றது, *வினையெஞ்சு கிளவியும்* 

என்னுஞ் சூத்திரத்தால் எய்தாததை எய்துவித்தது, அது செல்க என் 
புழி அது என்று சுட்டிய அஃறிணைப்பொருள் செல்க என்னும்
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வரும். இவவியல்பு முடி.பிற்குச் செய்ம்மன Angee வியல் 

கோட்குமுன் வைத்தார், ஏவல் கண்ணிய என்பதனான் ஏவல் 

கண்ணாத.தும் உளதென்றுகூறி * மன்னியபெருமநீ ' (புறம்-௯௧) 

என உதாரணம் காட்டுகவெனின், அது பொருக்தாது; கூறு 

கின்றான் அவன் நிலைபெற்றிருத்தல் வேண்டுமென்தே கருதிக் 

கூறுதலின் அதுவும் ஏவல்கண்ணிற்றேயாம், எல்லாவற்றினுஞ் 

சிறந்த பலவற்றிறுஇி முற்கூறுகவெனின், ௮து வழமக்கிற்குஞ் 

செய்யுட்கும் வேறுவேறு முடிபுடைத்தென்றற்குஞ் செய்யுண் 
முடிபு இவ்வியல்புபோற் சிறப்பின்றென்றற்கும் ௮கர ஈற்றுள் 
மடிபு கூரான நின்ற முற்றுவினையும் வினைக்குறிப்பும் இவ்வியல்பு 

முடிபு பெறுமென்றற்கும் பின் வைத்தார். உண்டனகுதிளை 

இது முற்றுவினை. கரியனகுகிரை இது முற்றுவினைக் குறிப்பு, 

இஃது இயல்புகணத்து முடிபு * ஞ௩மயவ ' (எழு-௧௪௪) என் 

புழிப் பொருந்துவனவெல்லாங் கொள்க. (௮) 

௨௧௧. வாழிய வென்னுஞ் செயவென் சளெவி 
1றுஇ யகரங் கெடுதலு முரித்தே. 

இஃது எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி வகுத்தது, 

இதன் போருள் : வாழிய என்னுஞ் செய என் இளவி--- 

வாமுங்காலம் கெடுங்காலமாகுக என்னும் பொருளை த்தரும் 

வாழியவென்று சொல்லப்படுஞ் செயவெனெச்சக் இளவி, இறுஇ 

பகரங் கெடுதலும் உரித்து--இறுதிக்கண் அகமும் ௮தனாதி 

பற்றப்பட்ட யகரவொற்றும் கெட்டு முடிதலும் உரித்து என்ற 

வாது, 

செடுதலுமெனவே, கெடாதுமுடிதலே பெரும்பான்மை 

யென்றவாறு. 

வாழிகொற்றா சாத்தா தேவா பூதா என வரும். வாழிய என் 

பதே பெரும்பான்மை. வாழிய யான் நீ அவன் ௮வள் அவர் 

ஏவலை உணர்ந்து செல்லமாட்டாமையின் அஃறிணைச்கண்வரும் வியன் 

Carla எவல்கண்ணாதன என்றார், 

9, “வாழியவென்னுஞ் சேயவென்கிளவி' எனச் சூத்திரத்தைத் 

திருத்துக, இஃது ஒன்றை, ஒன்று விசேடித்து முற்றுதலை உணர்த் 
. . ate . 2 * ௫ 

தும், சேய என்பதற்கு உண்டகாலமாருக் என்பது பொருள், இஃது
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௮து ௮வை என இது மூன்றிடத்துஞ் சேறலின் * உயிரீறுகிய 

முன்னிலைக் ளெவியும்  (எழு-௪௫௧) என்புழி மூன்னிலையியல் 

பாம் என்றதன்கண் அடங்காதாயிற்று, இதுகுறிப்புவியங்கோள். 

ஒன்றென முடித்தலான் இஃது இயல்புகண த்துங் கொள்க, 
வாழி ஜென்னா என வரும். இவை வாழ்த்தப்படும் பொருள் 

வாழவேண்டுமென்னுங் கருதனெனாகக் கூறுதலின் ஏவல்கண் 

ணித்றேயாம், அல்லாக்கால் * வாழ்த்தில் வகையே காற்பாத்கு 

முரித்தே? (செய்யுளியல்-௧௦௯) என்பதற்கும் வாழ்த்தியலா 

கச் சான்றோர். கூறிய செய்யுட்களுக்கும் பயனின்றாமென்று 

(௯) 

௨௧௨. உரைப்பொருட் இளவி நீட்டமும் வரையார். 

ட 
உணர்க. 

இஃது அம்மவென்பதற்கு எய்தாததெய்துவித்தது. 

இதன் போருள் : உரைப்பொருட் கிளவி--எஇர்முகமாக் 
கும் பொருளையுடைய அம்மவென்னுஞ் சொல், நட்டமும் வரை. 

யாா-.-அகரமாகி நிற்நலேயன் நி ஆகாரமாய் நிண்டுமூடி தலையும் 
நீக்கார் என்றவாறு, 

அம்மா கொதற்றா சாத்தா தேவா பூதா என வரும், உம்மை 
யால் கீளாமையே பெரும்பான்மையாம். வசையாது கூறினமை 
யின் நீட்டு இயல்பு கணத்து கொள்க அம்மா ஜெள்ளா காகா 
மாடா வடுகா ஆதா என ஒஓட்டுக, (௯௦) 

௨௧௩, பலவற் 118 நீடுமொழி யுளவே 
செய்யுள் கண்ணிய தொடர்மொழி யான; 

Qa wea du பலவஜ்.தி௮ுஇக்கண் சிலவற்றிற்குச் செய் 
யுண்முடிபு கூறுகின்றது. 

(இதன் போருள் : பலவற்௮ு இறுஇ நிடும் மொழி உள-- 
பலவற்றை உணர்த்தும் ஐவகைச்சொல்லின் இறுதி அகரம் 
    

உரையாூரியருரையானும் நன்கு விளங்கும், சேய என்பது முற்று 
மொழியாய் அஃறிணைப் பன்மையில் வருமாயினும் எண்டு வாழிய என் 
பதனால் விசேடிக்கப்பட்டமையின் வியங்கோள் முற்ருத்லைஃ- உணர்த்த ot ். neki தது ரூ Segara Dat Bin? ae மென்க, £வா ழ்த்தியல் வகையே Bi Mist DG முரித்தே! 1 செ - ௧௦௮7;
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நிண்டு முடியுமொழிகளுஞ் ல உள, செய்யுள் கண்ணிய தொ 
டர்மொழி ஆன--யாண்டளவெனிற் செய்யுளாதலைக் கருஇய 
ஒன்றோடொன்று தொடர்ச்சிப்படுஞ் செய்யுண் முடிபுடைய 

மொழிகளின்சண் என்றவாறு, 

உடைத்தென்னாது உளவென்ற பன்மையான் வருமொழிக் 
கட் கல என்பது வந்து நிடுமென்று கொள்க. செய்யுளான 

என்னாது செய்யுள் கண்ணிய கொடர்மொழியான என்.றதனாற், 
பல என்பதன் இனுஇ அகரம் நிண்டுமி நிலமொழி serv 
பேறும் வருமொழி ஞகரமாகய மெல்லெழுத்துப்பேறும், வரு 

மொழியிறு இ நீண்டவழி அகரப்பேறும் மகரமாயே மெல்லெ 

முத்துப்பேறுங் கொள்க, 

உதாரணம் : *பலாஅஞ் சிலா௮ மென் மனார் புலவர் '; இதன் 

சொன்னிலை பலசில என்னுஞ் செவ்வெண், (௧௧) 

௨௧௪. தொடர லிறுதி தம்முற் ரும்வரின் 

லகரம் றகரவொற் ரகு முரித்தே. 

இ பலிலை என்பனவற்றித்கு இயல்பேயன்றித் திரிபும் 
உண்டென எய்தியதன்மேம் சிறப்புவிதி கூறுகின்றது, 

இதன் போருள்: தொடர் அல் இற௮தி--தொடர்மொழி 

யல்லாத ஈரெழுத்தொருமொழியாகய பலில என்னும் அகர 

ஈற்றுச் சொல், தம்முன் தாம்வரின்--தம்முன்னே சாம் வருமா 

யின், லகரம் றகரவொஷம்று ஆகலும் உரித்து--தம் ஈற்றினின்ற 

லகரவொற்று றகாவொற்றாகத் இரிந்து முடிதலும் உரித்து 

என் றவரறு, 

உம்மையாற் றிரியாமையும் உரித்தென்றார். 

உதாரணம் : பற்பலகொண்டார் சிற்சிலவித்தி என வரும். 

அகர ஈற்றுச் சுட்டல்லாத குற்றெழுத்தா. ஓழெழுத் தொரு 

மொழியாகுவன இன்மையின் தொடரலி௮தி யெனவே ஈசெழுத் 

11. செவ்வெண் - உம்மை தொக்கு வருவது, 

19. வாராததனால் வந்தது முடித்தலாவது - ஒருபொருண்மைக்கு 

வேண்டும் இலக்கணம் நியம்ப வராததோர் சூத்திரத்தானே அக்வனம் 

வரத் பொருண்மைக்கு வேண்டும் முடிபு கொள்ளச்செய்தல், இங்கே 

் 26"
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கோன்று மென்றதனான் அக.ரங்கெட லகரம் மெல்லெழுத்தும் 

ஆப்கமுமாகத் இரிந்து மூடிகலும் கொள்க, பன்மீன் வேட் 
டத்து பன்மலர் பஃமுலி பஃமுழிகை சின்னூல். சஃருழிசை 

என வரும். இது முன்னர்க் தோன்றுமென்னு எடுத்தோதிய 

இறெப்புவிஇயால் அகரங்கெட நின்ற லகரவொற்றின் முடிபாக 

லின் தகரம் வருவழி ஆய்தமென்பதனான் முடியாது. (௧௩) 

௨௧௬, வேற்றுமைக் சண்ணு மதனோ ரற்றே. 

இஃது ௮௧7 ஈழ்றிற்கு அல்வழிமுடிபு கூறி வன்சணச் 

தோடு வேற்றுமை தெொக்குநின்ற முடிபு கூறுகின்றது. 

(தன் போரள் : வேற்றுமைக் கண்ணும் ௮அதனோசத௮ு-- 

௮க.ர ஈற்றுப்பெயர் வேற்றுமைப் பொருட் புணர்ச்சிக் கண்ணும் 

முற்கூறிய அல்வழியோடு ஒருதன்மைத்தாயக் கச௪தப முதன் 

மொழி வர்துழித் தத்தம் ஓத்தவொழற்று இடைமிக்கு முடியும் 

என்றவாறு, 

உதாரணம் : இருவிளக் கொற்றன் சாத்தன் தேவன் 

பூதன் என வரும். இருவிளக் குறுமை சிறுமை தீமை பெருமை 

எனச் குணவேற்றுமைக் சண்ணுவ கொள்க. இருவிள வென்பது 

ஒலை ; வேணூட்டகத்து ஒரூர் ; கருவூரினகத்து ஒரு Cerf 

மென்ப, இருவிளவிற் கொற்றன் என விரிக்க. (௧௪) 

௨௪௪.  மரப்பெயர்ச் செவி மெல்லெழுத்அ மிகுமே. 

இஃது: ௮கர எற்று மரப்பெயர்க்கு எய்தியது விலக்கப் 

பிறிது விதி வகுத்தது, 

இதன் பொருள்: மாப்பெயர்க் Bara மெல்லெழுத்த 

மிகும்--௮௧௭ ஈற்று மரப்பெயராய சொல் வேற்றுமைப் 

பொருட் புணர்ச்சிக்கண் மெல்லெழுத்து மிக்கு முடியும் என்ற 

வாது. 

உதாரணம் : அதங்கோடு விளவங்கோடு செதிள் தோல் 

பூ என வரும். 

இது * க௪தப முதலிய” (எழு-௧௪௩)  என்பதனான 

முடியும்,
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௨௧௮. மகப்பெயா்க் ளெவிக் இன்னே சாரியை. 

இஃது ௮௧ர ஈற்றுள் ஒன்றற்கு எய்இயது விலக்கப்: 

பிறிது விதி வகுத்தது. 

இதன் போநள்: மகப்பெயர்க் ளெவிக்கு இன்னே 
சாரியை--௮௧ர ஈற்று மக என்னும் பெயர்ச் சொல்லிற்கு 

வேற்றுமைப் பொருட் புணர்ச்சிக்கண் வருஞ் சாரியை இன் 

சாரியை என்றவாறு. 

உதாரணம் : மகவின்க௯கை செவி தலை புறம் என வரும். 
சாரியைப்பேறு வரையாது கூறியவழி நான்கு சணத்துக்கண் 

ணுஞ் செல்லுமென்பது அூரியர்க்குக் கருத்தாகலின் மகவின் 

ஞாண் நூல் மணி யாழ் வட்டு அடை என ஒட்டுக, 

மேல் அவண் என்றதனான் இன்சாரியை பெற்றுழி இயைபு 

வல்லெழுத்து வீழ்க்க, (௧௯) 

௨௧௯. அத்தவண் வரினும் வரைகிலை மின்றே, 

இல்து ஈற்று வல்லெழுத்தும் அத்தம் வகுக்தலின் எய்்.இ 
யதன்மேற் இறப்பு விகி கூறுன்றது, 

இதன் போநள் : ௮வண்-- முற்கூறிய மகவிடதத, அத்து 
வரினும், வரைகிலை இன்று--இன்னேயன் றி அ௮த்துச்சாரியை 
யும் ஈற்று வல்லெழுத்தும் வக் முடியினும் நீக்கும் நிலைமை 

யின்று என்றவாறு, 

உதாரணம் : மகத்துக் கை செவி தலை புறம் என வரும். 

அவண் என்றதனால் மகப்பால்யாடு என வல்லெழுத்அப் 
பேம், மகவின்கை என மேல் இன்சாரியை பெற்றுழி இயைபு 
வல்லெழுக்து வீழ்வும், விளவின்காடு என உருபிற்குச் சென்ற 
சாரியை பொருட்கட் சென்னுழி இயைபு வல்லெழுச்ச விழ் 
வுவ் கொள்க. நிலையென்றதனால் மகம் பால்யாடு: என மெல் 

லெழுச்துப் பே௮ங் கொள்க, (scr)



மயங்கியல்] எழுத்தஇகாரம் ௨௦௫ 

௨௨௦. பலவற் நிறுதி யுருபிய னிலையும். 
உ 

இஃது ஈற்று வல்லெழுத்தும் வற்றும் வகுத்தலின் எய்இய 

தன்மேற் சிறப்புவிதி கூறுகின்றது. 

இதன் போருள் : பலவற்றிறுதி--பல்ல பல சில உள்ள 

இல்ல என்னும் பலவற்றை யுணர்த்தும் ௮கரஈற்.றுச் சொற்களின் 

இறுகி, உழ'ுபியல் நிலையும்--உருபியற்கண் வ நிஅப்பெற்றுப் 

புணர்ந்காற்போல உருபினது பொருட் புணர்ச்சிக்கண்ணும் 

வத்றுப்பெற்றுப் புணரும் என்றவாறு, 

ஈற்று வல்லெழுத்து ௮இசொரத்தாற் கொள்க, 

உதாரணம் : பல்லவற்றுக்கோடு பலவற்றுக்கோடு சிலவற் 

அக்கோடு உள்ளவற்றுக்கோடு இல்லவதறுக்கோடு, செதிள் 

தோல் பூ என ஓட்டுக, உருபு விரிர்னு.தி நில்குமாறு போலன்றி 

அவ்வுருபு தொக்கு அகன்பொருள் நின்று புணருல்கால் வேறு 

பாடு உடைமையின் அவ்வேறுபாடுகள் ஈண்டு ஓதினார் இத் 

துணையு மென்று உணர்க, (௧௪௮) 

௨௨௧. ஆகார விறுதி யகர வியற்றே. 

இஃது ஆகார எஈற்றுப்பெயர் அல்வழிக்கண் முடியுமா.று 

கூறுன்றது. 

இதன் போரள் : ஆகாச இறுதி ௮கர இயற்று--அகார 

௪ற்றுப்பெயர் அல்வழிக்கண் ௮கர ஈற்று அல்வழியத இயல்பிம் 

ராய் வல்லெழுத்து வர்அழித் தத்தம் ஒத்த ற்று இடைமிகும் 

. என்றவாறு, 

உதாரணம் : மூங்காக்கடி.து தாசாக்கடிதா சிறிது Ea 

பெரி என ஓட்டுக, (௧௯) 

௨௨௨. செய்யா வென்னும் வினையெஞ்சு களவியு 

மவ்விய ிரியா தென்மனார் புலவர். 

இஃது ஆகார ஈற்று வினைச்சொன் முடிபு கூறுகின் ௦௮. 

இதன்போநகள் : செய்யா என்னும் வினையெஞ்சு சளவியும் 

ட செய்யா வென்னும் வினையெச்சமாகய சொல்லும் உம்மையாற் 

பெயசெச்ச மறையாகிய சொல்லும், அவ்வியல் இரியாது என்



௨௦௬ தொல்காப்பியம் [உயர் 

மனார் புலவா்---வல்லெழுதஅ மிக்கு முடியும் அவ்வியல்பிற் றிரியா 
கென்று சொல்லுவார் புலவர் என்றவாறு. 

உதாரணம் : உண்ணாக்கொண்டான் சென்றான் தந்தான். 

போயினான்' எனவும், உண்ணாக்கொற்றன் சாத்தன் தேவன் 

் பூதன் எனவும் வரும், (௨௦) 

௨௨௩, உம்மை யெஞ்ிய விருபெயர்த் தொகைமொழி 

மெய்ம்மை யாக வகர மிகுமே. 

இஃது அகாச ஈற்று அல்வழிக்கண் உம்மைத்தொகை 
முடிபு கூறுகின்றது. 

இதன் போருள் : உம்மை எஞ்சிய இருபெயர்ச் கொகை 
மொழி--உம்மை தொக்குகின்உ இருபெயசாயெ தொகைச்சொல் 
கள், மெய்ம்மையாக அகரம் மிகும்--மெய்யாக திலைமொழிரீ ற.௮ 

அகரம் மிக்குமுடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : உவாஅப்பஇனான்கு இராஅப்பகல் என 
வரும். மெய்ம்மையாக என்பதனான் வல்லெழுச்.அக் கொடுக்க, 
இஃது எழுவாயும் பயனிலையுமன் ரி உம்மைத்தொகையாதலின் 
மாட்டேற்றான் வல்லெழுத்துப் பெருதாயிற்ு, 

உம்மைதொக்க என்னாஅ எஞ்சிய என்ற வாய்பாட்டு வேத் 
அமையான் அ௮ராஅப்பாம்பு எனப் பண்புத் தொகைக்கும் இரா 
அக்கொடிது என எழுவாய்முடிபிற்கும் இசாஅக்காக்கை எனப் 
பெயசெச்சமறைக்கும் அகரப்பேறு கொள்க. வருமொழி வரை 
யாஅ கூறினமையின் இயல்புகணத்துக் கண்ணும் அகரப்பேறு 
கொள்க. இரு ௮வழுதுணங்காய் என வரும். இஃது உம்மைத் 
தொகை, ௮.ராஅக்குட்டி என்பது பண்புத்தொகையும் வேற்று 
மைத்தொகையுமாம். உவாஅப்பட்டினி என்பது வேற்றுமைத் 
தொகை. (௨௧) 

21. மாட்டேறு என்றது, !இகாரவிறுதியகரவியத்றே"என். றதை, 
எனவே அகரவீற்றுவிதி எழுவாய்த் தொடருக்கேயாதலின் அதனோடு 
மாட்டிய இகாரவீற்றுவிதி எழுவாய்த் தொடருக்கேயுரியது, ஆதலின் 
உம்மைத்தொகை அம்மாட்டேற்றான் வல்லெழுத்துப் பெருதாயிற் 
மஹென்க. .



௨௨௭, அஆவு மாவும் விளிப்பெயர்க் இளவியும் 
யாவென் வினாவும் பலவற் இுதியு 
மேவல் கூ.றித்த வுரையசை மியாவுக் 
தன்றொழி லுரைக்கும் வினுவின் செவியோ 

டன்றி யனைத்து மியல்பென மொழிப. 

இஃது எய்தியது விலக்கலும் எய்தாததெய்துவித்தலும் 
உணர்ததுகன்றது. 

இதன் போநள் : ஆவும்--அவென்னும் பெயரும், மாவும் 
--மாவென்னும் பெயரும், விளிட்பெயாக் ஸளெவியும்-- விளித்தலை 
(புடைய பெயராகிய உயர் இணைச்சொல்லும், யாவென் வினாவும்-- 

யாவென்னும் வினாப்பெயரும், பலவற்று இறுதியம்--பன்மைப் 
பொருளை உணர்த்தும் ஆகார ஈற்றுப் பெயசெச்ச பறையாகிய 

முற்று வினைச்சொல்லும், ஏவல் கு.ரிக்ச உரையசை மியாவும்-- 
முன்னிலை யேவல் வினையைக் கர௬இவரும் எதிர்முகமாக்குஞ் 

சொல்லினைச் சேர்ந்த மியா வென்னும் ஆகா.ரஈ.ற்று இடைச்சொல் _ 

௮ம், தன் தொழில் உரைக்கும் வினாவின் கிளவியொடு-- சன 
தொழிலினைச் சொல்லும் ௮கார ஈற்றஅுத் தன்மையாகிய வினாச் 

சொல்லோடு கூட, அன்றியனைத்தும்--௮வ் வெழுவகையாகிய 
சொல்லும், இயல்பென மொஜழிப--இயல்பாய்  மூடியுமென்னு 

சொல்லுவர் புலவர் என்றவாறு, 

உதாரணம் : அகுறிஅ மாகுறிது சிறிது தீது பெரிது 
கூறிய சிறிய திய பெரிய என ஓட்டுக. இஃது ஆகார சற்றுப் 

பெயரசாகலின் மிக்கு மூடிவன மிகாவென எய்தியது விலக்இல்லு, 

ஊராகேள் செல் தா போ என இஃது இயல்பாமென்ற உயர் 

தினைப்படர்க்கைப்பெயர் இரிந்து முன்னிலையாய் விளியேற்தலின் 

எய்தாத தெய்துவித்தத. யா குறிய சிறிய தீய பெரிய என 

இ.அவும் பெயராகலின் எய்இய இயைபு வல்லெழுத்து விலக்கி 

யதாம். உண்ணா குதிரைகள் செந்காய்கள் தகர்கள் பன்றிகள் 

என இஃது எய்தியது விலக்கிற்று, செய்யாவென்னுஞ் சூத்த 

சத்து உம்மையாற் பெற்ற வல்லெழுத்தினை விலக்கலின். சண் 

மியா கொற்றா. சாத்தா தேவா பூதா எனவும், உண்கா Der LO 
  

95, *ஏவல் சூறித்த உரையளைக் கிளளியும்' என்பதற்கு இவ 

Hens பொருந்தாது, உரையாகரியர் உமையே பொருத்தமாம்,



௮௦௮ ப தொல்காப்பியம் [உயர் 

சாத்தா தேவா பூதா எனவும் இவ்விடைச்சொற்கள் முடியாமை 

யின் எய்தாத தெய்துவித்ததுமாம். உண்கா என்பது யானுண் 

பேனோ என்னும்பொருட்டு. இயல்பு சணத்துக் கண்ணாயின் 

“ஞா௩மயவ' (எழு-௧௪௪) என்பதனான் முடிபெய்தும் (௨௨) 

௨௨௫. வேற்றுமைக் கண்ணு மதனோ ரற்றே. 

இஃது ஆகார ஈறு வேற்றுமைப் பொருட் புணர்ச்சிக்கண் 

முடியுமானு கூறுகின் ற, 

இதன் போருள் : வேற்றுமைக் கண்ணும்--ஆகாச ஈத்றுப் 
பெயர் அல்வழிக்கண்ணேயன்றி வேற்றுமைப்பொருட் புணர்ச் 

சிக்கண்ணும், அசமனைற்று --அகர ஈற்று அல்வழியோடு ஒரு 

தன்மைத்தாய் வல்லெழுத்அுவச்து மி : அவ்வல்லெழுக்து மிக்கு 

மூடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : தாரா மூங்கா வங்கா Tabs Bes கால் செவி 

தலை புறம் என வருவித்து வல்லெழுத்துக்கொடுத்அ ஒட்டுக.(௨ ௨) 

௨௨௭. குறியதன் முன்னரு மோரெழுத்து மொழிக்கு 
மறியத் தோன்று மகரக் இளவி, 

இலஃஅ ௮வ விற்றிற்கு எய்கயெதன்மேற் சிறப்புவிதி கூறு 
இன்ற, அகமும் வல்லெழுத்தும் பெறுதலின். 

இதன் போநள் : குதியதன் முன்னரும்--குற்றெழுத் இன் : 
முன்னின்ற ஆகாச ஈற்றிற்கும், ஓசெழுத்து மொழிக்கும்--ஓசெ 

“முத் தொருமொழியாகய ஆகாச ஈற்றிற்கும், அசரச்ளெவி அதி 

யத்தோன்றும்--நிலைமொழிக்கண் அகரமாயெ எழுத்து. விளவ் 
கத தோன்றும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : பலா௮க்கோடு செதிள் தோல் பூ எனவும், 
கா௮ுக்குறை செய்கை தலை பு௰ம் எனவும் வரும், ஐசெழுச்சொரு 

மொழி அகரம் பெறுதல் இறுபான்மை யென்றத்கு அகனைப் 
Gin Dei. Qs நிலைமொழிச் செய்கையாதலிற் Lev 9/0 Ze 

பலா௮கார் என இயல்பு கரைத்துங் கொள்க, அறிய cro og ayer 
அவ்வகாம் ஈரிடத்தும் பொருந் இனவழிக் கொள்க. 
  

சன்னை ? எதிர்முகமாக்குஞ்சொல் என்னும் பொருஞக்குச் சென்மியா 
பொருந்தாமையின்,
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இன்னும் இதனானே ௮ண்ணாஅ௮.த்2தரி இட்டா௮த்துக்குளம் 
என அத்துக் கொடுத்தும், உவா௮த்து ஞான்௮ கொண்டான் 

என அத்தும் ஞான்று கொடுத்தும், உவா௮த்தாம்கொண்டான் 
என அத்தும் ஆனுங் கொடுத்தும் இடாவினுட் கொண்டான் 

என இன்னும் ஏழனுருபுங் கொடுதக்துஞ் செய்கைசெய்து முடிக்க. 

இன்னும் இகனானே மாங்காவின்கால் மூங்காவின்றலை என 
உருபிற்குச் சென்ற சாரியை பொருட்கட் சென்னுழி இயைபு 
வல்லெழுத்துச் கேடுங் கொள்க, (௨௪) 

௨௨௭. இராவென் இளவிக் சகர மில்லை. 

இஃது ஆகாச ஈற்றுப்பெயர்க்கு ஒருவழி எய்தியது விலக்கு 

Sar DS 

இதன் போநள் : இராவென் களவிக்கு--இசாவென்னும் 
ஆகார ஈற்றுச் சொல்லிற்கு, ௮கரம் இல்லை--முற்கூதிய ௮கரம் 

பெறுதலின்றி வல்லெழுத்துப்பெற்று முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம்: இசாச்சொண்டான். சென்றான் தந்தான் 

போயினான் என வரும். இசா௮க்காக்கை இசா௮க்கூத்து எனப் 

பெயசெச்சமறைப்பொருள் சாராது இராவிடத்துக் காக்கை 

இசாவிடத்துக் கூத்து என வேற்றுமை கருகயவழி இசாக் 

காக்கை இராக்கூத்து என அகரம் பெருதென்னறு உணர்க, (உட) 

௨௨௮. நிலாவென் சளெவி யக்தொடு சிவணும். 

இஃது அகாரம் விலக்க ௮.இகாச வல்லெழுத்தினோடு ௮ 

வகுத்தலின் எய்தியகன்மேற் இறெப்புவிதி கூறுகின்றது. 

இதன் பொநள் : நிலாவென் கிளவி ௮.த்தொடு சிவணும்-- 

நிலா வென்னுஞ் சொல் ௮.த்துச்சாரியையோடு பொருக்கி முடி 

யும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : நிலாஅ.த்துக்கொண்டான் சென்றான் தந்தான் 

போயினான் என வரும், நிலைமொழித்தொழில் நிலைமொழித் தொ 

94, இடா௮ - இறைமை, 

9. இராஅக்காக்கை - இராத காக்க, 

எனின் அகரம் பெருது இமாக்காக்கை எனவரும், ஏனையவுமன்ன, 

a7 
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மிலை விலக்குமாதலின் ௮த்துவகுப்ப அகரம் வீழ்ந்தது, இதற்கு : 

ஏழனுருபு விரிக்க, நிலா௮க்கஇர் என்பது * வேற்றுமைக் கண் 

ணும் ? (எழு-௨௨௫) என்பதனான் ஈற்று வல்லெழுத்துப்பெற் 

ஐது. நிலாஅமுற்றமென்பது * ஒட்டுதற்கொழுகிய வழக்கு ? அன் 

மையின் அத்துப் பெறாதாயிற்௮ு, ஈண்டு வருமொழி வரையாது 

கூறினமையின் நிலா௮த்து ஞான்றான் என இயல்புகணத்துக் 

கண்ணும் ஏற்பனகொள்க, ் (௨௪) 

௨௨௯, யாமரக் சளவியும் பிடாவுர் தளாவு 

மாமுப் பெயரு மெல்லெழுத்து மிகுமே. 

இது வருமொழி வல்லெழுத்து விலக்கி மெல்லெழுத்து 
வகுத்தலின் எய்தியது விலக்இப் பிறிதுவிதி UGE oo DS. 

இதன் போநள் : யாமசக் சளவியும்--யாவென்னும் மரத் 
தை உணரறின்ற சொல்லும், பிடாவும்--பிடாவென்னுஞ் சொல் 

அம், தளாவும்--தளாவென்னுஞ் சொல்லும், ஆம் முப்பெய 
ரூம் மெல்லெழுத்து மிகும்--அ௫ய மூன்று பெயரும் வல்லெ 

முத்து மிகாது மெல்லெழுத்துமிக்கு முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம்: யா௮ங்கோடு பிடா௮க்கோடு தளா௮வ் 

கோடு செதிள் தோல் பூ என வரும். வருமொழிச் தொழிலா 
கிய மெல்லெழுத்து வகுப்பவே வல்லெழுசத்து விலக்கிற்றாம். 
இதற்கு விலக்காமையின் அகரம் பெற்றது, (௨௭) 

௨௩௦, வல்லெழுத்து மிகினு மான மில்லை. 

இஃஅ எய்தியது இகர்துபடாமற் காத்தது, அ௮கரத்தோடு 

மெல்லெழுத்தேயன் ஜி வல்லெழுத்தும் பெறுமென்றலின். 

(தன் போநள் : வல்லெழுத்து மி௫ினும் மானம் இல்லை-- 
முற்கூறிய மூன்று பெயர்க்கும் மெல்லெழுச்சே யன்றி வல் 
லெழுத்து மிக்கு முடியினும் குற்றமில்லை என்றவாறு; 

உதாரணம் : யாஅக்கோடு பிடா௮க்கோடு தளாஅ௮க்கோடு 
செதிள் தோல் பூ என வரும். மானமில்லை என்றதனால் இம் 

26. இச்சூத்திரம் நில்மொழித் தொழிலை விலக்கும், நில்மொ 

ழித் தொழிலை விலக்கல் ௨௪-ம் சூத்திரத்து அகரப்பேற்றை விலக்கல்,
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மூன்.நற்கும் உருபிற்குச்சென்ற சாரியை பொருட்சட் சென்றுழி 

இயைபு வல்லெழுத்து வீழ்க்க, யாவின்காடு பிடாவின் கோடு 

தளாவின்கோடு என வரும், சாரியை பெதவே அகரம் வீழ்ந்தது. 

இன்னும் இகனானே யா௮த்துக்கோடு பிடா௮ுத்துக்கோடு 

தளாஅத்துக்கோடு என அத்துப் பெறுதலுங் கொள்க, yar 

(மம் வல்லெழுத்தும் பெறுதலின். 

யாமரக் களவி யென்பதனைக் *சூறியதன் முன்னர் ' (எழு- 

௨௨௯) என்பதன்பின் வையாதவதனான் இசாவிம் கொண்டான் 

நிலாவிற் கொண்டான் என உருபிற்குச்சென்ற சாரியை பொ 

ரூட்கட் சென்றுழி இயைபு வல்லெழுத்து வீழ்க்க, (௨௮) 

௨௩௧. மாமரக் செவியு மாவ மாவு 
மாமுப் பெயரு மவற்றோ ரன்ன 
வகரம் வல்லெழுச் தவையவ ணிலையா 
னகர மொற்று மாவு மாவும். 

இஃது எப்திய௫ விலக எப்தாததெய்அவித்தத. இம் 

மூன்றும் வல்லெழுத்துப் பெரு என்றலின் எய்இயது விலக் 

இற்று, மாமாத்தூக்கு அகரமும் கஞாம ஒத்னும் a Gam ia 

றிற்கு னகர ஒற்றும் எய்தாததெய்அவித் த. 

இதன் போநள் : மாமரக் இளவியும் ஆவும் மாவும் அம் 

முப்பெயரும் அவற்றோன்ன-- மாமரமாக சொல்லும். ஆவெள் 

ஞ் சொல்லும் மாவென்னுஞ் சொல்லுமாகய மூன்றுபெயரும் 

யாமசம் முதலியமூன்றோடும் ஒருதன்மையவாய் 'மெல்லெழுச் 

துப் பெற்று முடியும், ஆவும் மாவும் அகரம் அவண்கிலையா 

னகரம் ஒற்றும்--௮வற்றுள் ஆவும் மாவும் புணர்ச்சியிடத்து 

அகரம் நிலைபெழுவாய் corer ஒற்றுப் பெற்று முடியும், எனவே 

அருத்தாபத்தியான் மாமசத்இிற்கு அகரம் நிலைபெற்௮ு கஞகம 

99. அகரமும் வல்லெழுத்தும் பெறுதலின் என்றது, யாழமுத 

லிய இவைகள் உயிர் ௨௪-ஞ் சூத்தித்தானே அகரமும், இச்சூத் 

இத்தால் வல்லெழுத்தும் பெறுதலின், அத்துப் பெதுதலுவ் கொள்க 

என்றபடி, என்னை? அகரமும் வல்லெழுத்தும் பெறுவன அத்தும் 

பெறுமாதலின், (சூத், ௨௪ நோக்குக) இனி, அத்தின் முதலெழுத்தும் 

அகரமாதலானும், அத்து வல்லெழுத்தும் பெறுதலானும். என்பது 

கருத்தாகக் கொள்ளினுமாம். ் 
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ஒற்றும் பெறுமாயிற்று ; ௮வை வல்லெழுத்து அவண் நிலையா-- 

௮ம் மூன்று பெயரும் முற்கூறிய வல்லெழுத்துப் புணர்ச்சி 

யிடத்து நிலைபெராவாய் வரும் என்றவாறு 

அவணிலையா என்றதனை இரண்டிடத்துங் கூட்டுக, 

உதாரணம்: மா௮க்கோடு செதிள் தோல் 5. ஆன்கோடு 

மான்'கோடு செவி தலை புறம் என வரும், 

அவும் மாவும் அவற்றோரன்ன என்ற ஞாபகமாகக் கூறிய 

வதனால் மாங்கோடென அகர மின்றியும் வரும். 

இனி, அவண் என்றதனாற் காயாங்கோடு நுணாக்கோடு 

ஆணாங்கோடு என்றா்போலப் பிறவும் மெல்லெழுத்அுப் பெறுத 

லம், அங்காக்கொண்டான் இங்காக்கொண்டான் உங்காக்கொண் 

டான் எங்காக்கொண்டான் என இவற்றுள் ஏழாம் வேற்றுமை 

யிடப்பொருள் உணரகின்ற இடைச்சொற்கள் வல்லெழுத்துப் 

பெறுதலும், ஆவின்காடு மாவின்காடு எனச் பான்மை 

இன் பெறுதலும், பெற்றுழி வல்லெழுத்து வீழ்வுங் கொள்க, 

மாட்டேற்றான் மூன்றுபெயரும் வல்லெழுத்துப் பெருது 

மெல்லெழுத்அப் பெற்றவாறும் மாமரம் அகரம் பெற்றவாறும் 
இச்சூத்தா.த்தின்கண்ணழிவான் உணர்க, (௨௯) 

௨௩௨. ஆனொற் றகரமொடு நிலையிட னுடைக்தே, 

இஃது அவற்றுள் ஆனென்றதற்கு எய்கியதன்மேற் செப்பு 
_ விதி கூறுின்றது. 

இதன் பொருள் : ஆனொற்று--அவென்னுஞ் சொன் முன் 
னர்ப் பெற்று நின்ற னகரவொற்று, அகரமொடும் நிலையிடன் 
உடைத்து--அகாத்தோடு ma BOG இடனும் உடைத்து 

என்றவாறு, 

20, ஞாபகம் என்றது, ஞாபகம் என்னும் உத்தியை, இதன் 
- விளக்கத்தைப் புணரியல் ௨௨-ம் சூத்திரம் பார்க்க, ் 

ஞாபகமாகக்க.றியதென்றது, * ஆவும் மாவும் apg; oor cor * 
என்ற விதியைப் பெருது வரவும் பெற்றனபோலப் பெரிதாகச் சூத் 
திரித்தமையை, கண்ணழிவு - பதப்பொருள்கூ. றல்,
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இடனுடைத்தென்றவதனால் வன்கன மொழிர்ச கணத்து 

இம் முடிபெனக் கொள்க. ் 

உதாரணம் : *இனகெய் தெளித்து கான நீவி' *அனமணி 
கறங்குங் கானத் தாங்கண்' என வரும், அகாமொடும் என்ற 

உம்மையால் அகரமின்றி வருதலே பெரும்பான்மை, ஆனெய் 

தெளித்து ஆன்மணி ஆன்வால் என வரும். (௨௦) 

௨௩௩, ஆன்முன் வரூ௨ மீகார பகரக் 

தான்மிகக் தோன்றிக் குறுகலு முரித்தே. 

இஃது ஆனென்பதற்கு எய்தியது விலகப் பிறிது AS 

கூறுகின்றது. 

இதன்: போரள் : அன்னான் வரூஉம் ஈகார பகரம்-- 

அனென்னுஞ் சொன் முன்னர் வருமொழியாப் வருகின்ற ஈகாரக் 

தோடு கூடிய பகசமாயெ மொமி, தான் மிககு 'தோன்றி--அப் 

பகரமாயெ தான் மிக்கு SAU நிலைமொழி னகரச்இற்குக் கேடு 

ம்தான் அகலும் உரித்து--ஈகாசம் இக£மாகக் குறுகி நில் 
fF ச G4 ‘ ‘ OQ ர் 2 

லும் உரித்து என்றவானு. 

உதாரணம் : அப்பி என வரும், 

உம்மை எதிர்மறை யாகலான் அன் என்றுமாம். (௩.௧) 

one, Gus of BF Rasa ayer 

மறிய வருதல் செய்யுளு ஞரித்கே. 

இஃது அகார © 9 ON Reva DD OF செப்பண் முடிபு. 

கூறுகின்றது. 

இதன் போநள்: குறியதன் இறுஇர் தினைகெட--குற்றெ 

முத்தின் இறுஇக்கண் நின்ற ஆகாரத்தின௮ இசண்டு மாத்திரை 

யில் ஒருமாத்திரைகெட்டு ௮௬ அகரமாய் கிற்ப, உகரம் அறிய 

வருதல் செய்யுளுள் உரித்து-- ஆண்டு உகரம் புலப்பட வருதல் 

செய்யுளிடத்து உரித்.து என்றவாறு, 

51. தோன்றி என்பதை இலேசாகக் கொண்டு னகரத்திற்குக் 

கேடு கூறுவர் உரையாசிரியர், - அதுவே பொருத்தமாம்,
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உதாரணம் : 

. இறவுப்பு௦த் சன்ன பிணர்ப்படு தடவுமு தற் 

சுறவுக்கோட் டன்ன முள்ளிலைச் சாழை ? (நற்-௧௯)] 

* புறவுப்புறத் தன்ன புன்காயுகாய் ? (கு௮-௨௭௪) 

எனவரும்: உகரம் வகுப்பவே நிலைமொழி ௮கரங் Ost gi. 
௮,இகொ7 வல்லெழுத்து விலக்காமையின் நின்று முடிந்தது. இனி 

நிலைமொழித் தொழில் வளையாது கூறினமையின் இயல்பு 

கணத்தஇிற்கும் இவ் வி.௫ எய்.இற்றாகலின், ஆண்டு வரும் உகரம் 
புலப்பட வராமையும் உணர்க, சுறவுயர்கொடி அ௮.ரவயர்கொடி. 

மூழவுறழ்தோள் என இவை குறியதனிறுஇச் சனை செட்டு வரு 
மொழி உயிர் முதன் மொழியாய் வருதலின் வகர உடம்படு 

மெய் பெற்று உகரம் பெருது முடிந்தன. இவற்றிற்கு இரண்டா 
மருவ விரிக்க ;) மூன்றாவதுமாம். (௩௨) 

௨௩௫. இகர விறுதிப் பெயர்கிலை முன்னர் 

வேற்றுமை மாயின் வல்லெழுத்து மிகுமே. 

இஃது இகர ஈற்றுப்பெயர்க்கு அல்வழிமுடி பு தொகைமச 

பில் கூறி ஈண்டு வேற்றுமை முடிபு கூறுன்றது. 

இதன்போநள் : இகர இறுஇப் பெயர்நிலை முன்னர்-- 

இகரஈற்றுப் பெயர்ச்சொன் முன்னர் அதிகாரத்தாற் கசதப 
முதன்மொழி வந்துழி, வேற்றுமையாயின் வல்லெழுத்து 
மிகும் --வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச்சியாயின் தமக்குப் பொ 
ருந்தின வல்லெழுத்து மிக்கு முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : இளிக்கால் சிறகு தலை புறம் எனவரும். 

புலி ஈரி என்ஞுற் போல்வனவும் அவை. 

இனிக் கெளிகுறுமை இளிக்குறுமை எனக் குணம்பற்றி 

வந்த உதழ்ச்ச முடிபு, மேல் * வல்லெழுத்து மிகினும் (எழ - 

௨௪௭௬) என்னுஞ் சூத்திரத்து * ஒல்வறியறிதல் ' என்பதனாம் 
டுகாளக, (க A ) 

  

89. சூறவுயர்கொடி - சுறவை உயர்த்தியகொடி. இரண்டாவது, 

சற்வால் உயர்த்தியகொடி மூன்றாவது, -
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௨௩௭௬. இனியணி யென்னுங் காலையு மிடனும் 
வினையெஞ்சு ளெவியுஞ் சுட்டு மன்னா. 

இலது எய்தாத தெய்துவித்கது, இவ்விற்று இடைச் 

சொற்கும் வினைச்சொற்கும் முடிபு கூறுதலின். 

(இதன் போரள்: இனி அணி என்னுவ் காலையும் இட 

னும்--இனியென்றும் ௮ணியென்றஞ் சொல்லப்படுகன் ஐ கரலத் 
தையும் இடத்தையும் உணரநின்ற இடைச்சொல்லும், வினை 
யெஞ்சு செவியும்--இவ்விற்று வினையெச்சமாய சொல்லும், 

சுட்டும்--இவவீற்றுச் சட்டாகிய இடைச்சொல்லும், ௮ன்ன-- 
முற்கூறியவாறே வல்லெழுத்து மிக்குமுடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம்: இனிக்கொண்டான் அ௮ணிக்கொண்டான் 
தேடிக்கொண்டான் சென்றான் தந்தான் போயிஞன் எனவும், 

இக்கொற்றன் சாத்தன் தேவன் பூதன் எனவும் வரும், இவ் 

விடைச்சொன் மூன்றும் இப்பொழுது கொண்டான் அணிய 
இடத்தே கொண்டான் இவ்விடத்துக்கொற்றன் என உருபின் 
பொருள்படவக்த வேற்றுமையாதலின் வேறோதிமுடித்தார். ௩௪) 

௨௩௭. Barn) யென்னும் வினையெஞ் சிறுதி 
நின்ற விகர முகர மாத 
றரொன் றியன் மருங்கிற் செய்யுளு ஞரித்தே. 

இஃது இவ் விற்று வினையெச்சத்துள் ஒன்றற்குச் செய் 

யுண் முடிபு க.றுகின்ற௮, 

இதன்போருள்: இன்றி என்னும் வினையெஞ்சு இறுதி 

நின்ற இகரம் உகரம் ஆதல்--இன்றியென்று சொல்லப்படும் 

வினையெச்சக் குறிப்பின் இறுதிக்கண் நின்ற இகரம் உகரமாகத் 

இரிந்து முடிதல், தொன்றியல் மருங்கும் செய்யுளுள் உரித்து 

பழக ஈடந்த கூற்றையுடைய செய்யுளுள் உரித்து என்றவாறு, 

உதாரணம்: *உப்பின்௮ புற்கை யுண்கமா கொற்கை 

யோனே.” 

நின்ற என்றதளுல் வினையெச்சத்திற்குமுன் எய்திய வல் 

லெழுத்து விழ்க்க,
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இகாக் தானேறிய மெய்யொடுகம் கெடும், ஆவயின் ஆன டகாம் 
ஒற்றும்--அவ்விட தது டகாம் ஒற்முய்வரும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : காடுரி என வரும். இதனான் யகாசமும் விலக் 
குண்டது. 

வருமொழி முற்கூறியவ தனான் இருகாடுரி மூக்காடுரி என 
வும் ஒட்டுக. 

இறுதியிகாமென முன்னும் ஒர் இகரம் உள்ளது போலக் 
கூறியவதனான் ஈண்டை நிலைமொழியும் வருமொழியும் நிலை 

மொழியாய் நின்று பெயரோடு வல்லெழுத்து மிக்கு முடிதலுல் 

கொள்க, காழிக்காயம் உரிக்காயம் சுக்கு தோரை பாளிதம் 

என வரும், (௩௮) 

௨௪௧. பனியென வரூஉங் கால வேற்றுமைக் 
கத்து மின்னுஞ் சாரியை யாகும். 

இஃது இகர ஈற்று வேற்றுமையுள் ஒன்தற்கு வல்லெழுத் 
தினோடு சாரியை பெறுமென எய்தியதன்மேத் கிறப்புவிதி கூறு 
இன்றது. ் 

இதன் போநள் : பனியென ane கால வேற்அமைக்கு 
--பனியென்று சொல்லவருனெ்த கேரயன் றிக் காலச்ைச உண 
நின்ற வேற்றுமை முடிபுடைய பெயர்க்கு, அகத்தும் இன்னுஞ் 

சாரியை அகும்--௮.கஅம் இன்னுஞ் சாரியையாக வரும் என்ற 

வாறு, 

உதாரணம் : பனியத்துக்கொண்டான் பனியிற்கொண் 
டான் சென்றான் தந்தான் போயினான் என வரும், 

வேற்றுமை யென்ததனான் இன்பெற்றுழி இயைபு வல் 
லெழுத்து விழ்க்க. (௩௯) 

98. முன்னும் ஒரு இகரம் இருந்தாற்றான் இறுதி இகரமெனல் 
வேண்டும், அங்வனமின்றுாகவும் கூறியதனால் என்பது கருத்து,
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௨௪௨, வளியென வரூஉம் பூதக் செவியு 

மவ்விய ஸிலையல் செவ்வி தென்ப. 

இதுவும் ௮௮. 

இதன் போநள் : வளியென வரூஉம் பூதக் களவியும்-- 

வளியென்றுசொல்ல வருஇன்ற இடக்கரல்லாக ஐம்பெரும் பூதங் 
களில் ஒன்றை உணரகின் ற சொல்லும், அவ்வியல்கிலையல் செவ்வி 

தென்ப -முன்னைக்கூறிய அதீதம் இன்னும் பெறும் அவ்வியல் 

பின்சண் நிற்றல் செவ்விதென்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு. 

உதாரணம் : வளியத்துக்கொண்டான் வளியிற்கொண் 

டான் சென்றான் தந்தான் போயினான் என வரும். 

செவ்விதென்௦தனான் இன்பெற்றுழி இயைபு வல்லெழுத்து 

வீழ்க்க, (௪௦) 

௨௪௩, உதிமரக் இளவி மெல்லெழுத்அ மிகுமே. 

இது மரப்பெயரில் ஒன்.நற்கு வல்லெழுத்து விலக்9 மெல் 

லெழுத்து விஇக்கின்றது. 

இதன் போநள்: உதிமசக் இளவி--உதஇித்த லென்னுக் 

தொழிலன்றி உதியென்னும் மரத்தினை உணவரநின்றசொல், 

மெல்லெழுத்அ மிகும்--வல்லெழுதீது மிகாது மெல்லெழுத்து 

மிக்குமுடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : உதஇிங்கோடு செதிள் தோல் பூ என வரும், 

அம்மாச்சாரியை விஇக்கன்ற புளிமரத்தினை இதன்பின் 

வைத்தமையான் உதியவ்கோடு என இதற்கும் அச்முப்பெனு 

தல் கொள்க. இஃது இக்காலத்து ஓ௫ியென won ior. (௪௧) 

௨௪௪, புளிமரக் செவிக் கம்மே சாரியை, 

இ வல்லெழுத்து விலக்கி அம்மு வகூ,த்தலின் எய்தியது . 

விலக்கப் பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

40.” இடக்கர் என்பது. அபானவாயுவைக் குறித்தது, 

41, இதன்பின் என்றது வருஞ் சூத்திரத்தை,
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டுூதன் போநள் : புளிமாக்ளெவிக்கு அம்மே சாரியை-- 

சுவையன்றிப் புளியென்னும் ம.ரத்இனை உணசறின்ற சொல்லிற்கு 

௮ம்மென்னுஞ் சாரியை வரும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : புளியங்கோடு செதிள் தோல் பூ என வரும். 

சாரியைப் பேற்றிடை முன்னர்ச் சூத்திரத்து எழுத்துப் 

பேது கூறிய வதனால் ௮ம்முப்பெத்றுழி இயைபு வல்லெழுத்து 
வீழ்க்க, (௪௨) 

௨௪௫. ஏனைப் புளிப்பெயர் மெல்லெழுத்து மிகுமே. 

இது வல்லெழுத்து விலக்கி மெல்லெழுத்து விதித்தலின் 

எய்இயஅ விலக்இுப் பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

இதன்போரள் : எனைப் புளிப்பெயர் மெல்லெழுத்துமிகும் 
௮ம் மரப்பெயரன்றிக் சுவைப்புளி உணச நின்ற பெயர் வல் 
லெழுத்து மிகாது மெல்லெழுத்து மிக்கு முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : புளிங்கூழ் சானு தயிர் பாளிகம் என வரும்... 
பாளிதம் பாற்சோறு, இவற்றிற்கு இரண்டாமுருபு விரிக்க. (௪௩) 

௨௪௬. வல்லெழுத்து மி௫னு மான மில்லை 
யொல்வழி யறிதல் வழக்கத் தான. 

இஃது எய்தியதன்மேற் இறப்புவிஇ கூறுஇன்றது, 

இதன்போநள் : வல்லெழுத்து மிகினும் மானமில்லை-- 
சுவைப்புளி மெல்லெழுத்தே யன்றி வல்லெழுத்து மிக்குமூடியி 

னுங் குற்றமில்லை, ஒல்வழியறிதல் வழக்கத்து ஆன--பொருக் 
அம் இடம் அறிக வழக்கிடத்து என்றவாறு, 

உதாரணம் : புளிக்கூம் சாறு தயிர் பாளிதம் எனவரும். 

ஒல்வழி என்றதனாம் புளிச்சாறு போல ஏனைய வழக்குப் 
பயிற்சி இலவென்று கொள்க, 

42. எழுத்துப்பேறு என்றது, மெல்லெழுத்துப் பெறுமென 
முன்னர்ச் சூத்திரத்து விதித்ததை,
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வழக்கத்தான என்றதனான் இவ் வீ.ற்றுக்கண் எடுத்தோச் 

அம் இலேசுமின்றி வருவன வெல்லாவற்றிற்கும் ஏற்குமாறு 

செய்கையறிக்து முடித்துக்கொள்ச, ௮வை இன்னினிக் கொண் 
டான் அ௮ண்ணணிக் கொண்டான் என்பன அடையடுக்தலின் 

*இனியணி' (எழு-௨௩௯) என்ற வழி முடியாவாய் வல்லெழுத் 

துப் பெற்றன. கப்பிதந்சை சென்னிதர்தை என்பன *அல்றிணை 

விரவுப்பெயா” (எழு-௧$௫) என்பதனுள் இயல்பெய்தாது ஈண்டு 

வருமொழித் தகர அகர் செட்டுக் கப்பிர்தை சென்னிர்தை என 

முடிந்தது. 

கூதாளி கணவிரி என்பனவற்றிற்கு அம்முக் கொடுத்து 
இகரங்கெடுத்துக் கூதாளங்கோடு கணவிரங்கோடு செதிள் தோல் 

பூ என முடிக்க, *கூதள ஈறும்பூ' எனக் குறைந்தும் வரும், 

இனி இவை மக.ஈரு பும்வழங்கும். ௮து *வெண்கூதாளத்அுத் தண் 

பூவ்கோதையா' என அத்துப்பெற்று மகரங்கெட்டுவ ₹கணவிர 

மாலை யிடூஉக்கழிக்கன்ன' என மகாங்கெட்டுங் சகணவிரங் கோடு 

என மெல்லெழுத்அப் பெற்றும் நிற்கும். 

கட்டி என நிறுத்தி இடி. ௮கல் எனத் தந்து டகாத்தில் இக 

சங்கெடுத்துக் கட்டிடி கட்டகல் என முடிக்க, பருத்திக்குச் 

சென்றானென ஈற்று வல்லெழுத்அம் இக்குவ் கொடுத்து முடிக்க. 

அளியத்துக் கொண்டான் அளியிற்கொண்டான் என அத்தும் 

இன்னும் கொடுத்து முடிக்க, புளில்காய் வேட்கைத்தன்று என 

வும் புளிம்பழம் எனவும் அம்மாப்பெறாது மெல்லெழுததுப் 

பெற்று முடிதலுவ் கொள்க. இன்னும் இதனானே உருபித்குச் 

சென்ற சாரியை பொருட்கட்சென்றுழி இயைபு வல்லெழுத்அுக் 

கெடுத்துக் இளியின்கால் புளியின் கோடு உதியின்காடு என 

முடிக்க, (௪௪) 

௨௪௭. சாண்முற் றோன்னறுச் தொழிகிலைக் செவிக் 

கானிடை வருத லைய மின்றே. 

இஃது ஈற்று வல்லெழுத்து விலக்க ஆன்சாரியை விதிக் 

இன்று. 

டஇதன்போநள் : காள் முன் தோன்றுர் தொழினிலைக் ளெ 

விக்கு--இகா சற்று -தாட்பெயர்களின் முன்னர்த் தோன்றுந்
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தொழிற் சொற்கு, அன் இடைவருதல்ஐயமினறு--அன் சாரியை 

இடைவந்து முடிதல் ஐயமின்அ என்றவாறு. 

உதாரணம் : பாணியாற் கொண்டான் சோதியரீற் கொண் 

டான் சென்றான் தந்தான் போயினான் என வரும். ஐயமின்றென் . 

தனால் இயைபு வல்லெழுத்து விழ்க்ச. இதற்குக் கண்ணென் 

உருபு விரிக்க. (௪௫) 

௨௪௮. திங்கண் முன்வரி னிக்கே சாரியை. 

இஃது இயைபு வல்லெழுத்தினோடு இக்கு வகுத்தலின் 

எய்இயதன்மேற் சிறப்புவிதி வகுத்தன. 

டஇதன்போநள் : திங்கள் முன்வரின் இக்கே சாரியை-- 

இங்களை உணரநின்ற இகர ஈற்றுப் பெயர்களின் முன்னர்த் 

தொழினிலைக் களெவிவரின் வருஞ்சாரியை இக்குச் சாரியையாம் 

என்றவாறு, 

உதாரணம் 3: ஆடிக்குக்கொண்டான் சென்றான் தந்தான் 

போயினான். என இயைபுவல்லெழுத்துக் கொடுத்து முடிக்க, 
இதற்கும் சகண்ணென் உருபு விரிக்க, (௪௯) 

௨௪௯. ஈகார விறுதி யாகார வியற்றே, 

இஃது ஈகார ஈற்றுப்பெயர் அல்வழிக்கண் முடியுமானு 

கூறுன் ற, 

இதன் போநள் : ஈகார இறுகி ஆகாச இயற்று---ஈகாச ஈற் 
அப்பெயர் அல்வழிக்கண் ஆகார ஈற்று அல்வழியின் இயல்பித் 
ரூப் வல்லெழுத்து வர் அழி ௮வ் வல்லெழுத்து மிக்கு முடியும் 
என்றவாறு, 

.... உதாரணம்: சச்சடிது தீக்கடிது சிறிது இது பெரிது 
என வரும், (௪௭) 

௨௫௦. நீயென் பெயரு மிடக்கர்ப் பெயரு 
மீயென மரீஇய விடம்வரை ளெவியு 
மா வயின் வல்லெழுத் தியற்கை யாகும்.
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இஃது எய்தியது விலக்கலும் எய்தாத Osi gad s 5 gia 
Sa LNG) oor 1 Sl. 

இதன் போநள் : நீ என் பெயரும் இடக்கர்ப் பெயரும்-- சீ 
யென்னும் பெயரும் இடக்கர்ப்பெயசாயெ rere ஈ.ற்றுப்பெயரும், 
மீயெனமரீஇய இடம் வளை இளவியும்--மீயென்று சொல்ல 
மருவாய் வழங்க ஓரிடத்தை வரைந்அ உணர்த்தும் சொல்லும், 
ஆவயின் வல்லெழுத்து இயற்கை யாகும்--புணருமிடத்து முற் 

கூறிய வல்லெழுக்அப் பெறாது இயல்பாய் முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : நீகுறியை சிரியை தியை பெரியை எனவும், 
பீகுறிது சிறிது தீது பெரி;து எனவும் இவையிற்றுக்குப் பொது 

வான் எய்.திய வல்லெழுத்து விலக்குண்டன. மீகண் செவி தலை 
புறம் இஃது இலக்கணச?தாடு பொருக்திய மருவாதலின் எய் 

தாத தெப்அவித்தது, 

நீயென்பது asco Mier விரவுப்பெயருள் அ௮டங்காதோ 

வெனின் மேல் கின்கையெனத் திரிந்து மூடிதலின் அடங்காதா 
யிற்று, மீகண் என்பது மேலிடத்துக் சகண்ணென வேற்றுமை 
யெனினும் இயல்புபற்றி உடன் கூறினார். (௪௮) 

௨௫௧. இடம்வரை கிளவிமுன் வல்லெழுத்து மிகூஉ 

முடனிலை மொழியு முளவென மொழிப. 

இது வல்லெழுத்து மிகுக என்றலின் எய்திய இகக்துபடா 

மற் காத்தது. ் 

இதன் போநள் : இடம் வசை இளவிமுன் வல்லெழுத்து 

மிகூஉம்--இட த்தை வரைந்து உணர்த்தும் மீயென்னுஞ் சொல் 

லின் முன்னர் இயல்பாய் மூடிசலே யன்றி வல்லெழுத்து மிக் 

கும் முடியும், உடனிலை மொழியும் உள என மொழிப---தம்மில் 

ஒசை யியைந்து நிற்றலை புடைய மொழிகளும் உளவென்று 

கூறுவர் ஆரியர் என்றவாறு, 
  

48. கண்ணினதுமீ என்பது Badr என நிற்றலின் அல்வழி 

யன்று என்றார். உரையாகிரியர், இவர் அதனை மேவிடத்துக்கண் 

ளன விரித்தல் பொருந்துமோ என்பது ஆராயத்தக்கது,
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உதாரணம் : மீக்கோள் மீப்பல் என வரும். 

உடனிலையென்றதனான் மீங்குழி மீந்தோல் என மெல் 

லெழுத்துப் பெற்று முடிவனவுங் கொள்க, (௪௯) 

௨௫௨. வேற்றுமைக் கண்ணு மதனோ ரற்றே. 

இஃது ஈகாச ஈற்றுப்யெயர் வேற்றுமைக்கண் முடியுமானு 

கூறுன் றது. 

இதன் போநள் : வே.ச்௮அமைக்சண்ணும் ௮சனோரற்று-_- 
ஈகாச ஈற்றுப்பெயர் வேற்றுமைப்பொருட் புணர்ச்சிக்கண்ணும் 

ஆகார ஈற்று அல்வழிபோல வல்லெழுத்து வக்துழி ௮வ் வல் 

லெழுத்து மிக்கு முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : ஈக்கால் சிறகு தலை புறம், இக்கடுமை சிறுமை 

இமை பெருமை என வரும், (௫௦) 

௨௫௩, நீயெ னெருபெய ரூருபிய னிலைய 
மாவயின் வல்லெழுக் தியற்கை யாகும். 

இஃது எய்தியது விலக்கிப் பிறிதுவிதி வகுத்தது, வல் 
லெழத்து விலக்கு னகரவொற்தே பெறுக என்றலின். 

இதன் போருள் : நீயென் ஒருபெயர் உருபியல் நிலையும். 

நீயென்னும் தெழுக்கொருமொழி உருபு புணர்ச்சிக்கண் நெடு 
முதல் குறுகி னகரம் ஓற்றி நின்றாற்போல ஈண்டுப் பொருட் 
புணர்ச்சிக்கண்ணும் முடியும், ஆவயின் வல்லெழுத்து இயற்கை 
யாகும்--அ௮வ்வாறு முடிபுழி இயைபு வல்லெழுத்அ மிகா என்ற 
வாது, 

உதாரணம் : நின்சை செலி தலை புலம் என வரும், 

இஃது ஈகார ஈறு இகர ஈழருய் இகர ஈறு னகர ஈழுய் நின் 
அழியும் “நியெனொருபெயர்' என்றலிற் நிரிந்த,சன் கிரிபஅவே 
யாயிற௮. இயற்கையாகுமெனவே நிலைமொழிக்கொழில் ௮.இ 
காச வல்லெழுத்தை விலக்காதாயித்று (௫௧)
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௨௫௫௪. உகர விறுதி யகர வியற்றே, 

இஃது ear ஈஜற்றுப்பெயர் அல்வழிக்கண் முடியுமானு 

கூறுகின் ந. 

இதன் போருள்: உகர இறுதி ௮௧7 இயதற்து--௨௧ர ஈற் 
அப் பெயா் அல்வழிக்கண் ௮௪7 எற்று இயல்பிர்ராப் வல் 

லெழுத்து வக்அழி அவ் வல்லெமுத்அ மிக்கு முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : கடுக்குறிது சிறிது தீஅ பெரிது என வரும். (௫௨) 

௨௫. சுட்டின் முன்னரு மதீதொழிற் ராகும். 

இஃது உகர ஈற்றுச் சுட்டு வன்சணத்தோடு முடியுமானு 
கூறுஇன் ஐ.அ. 

இதன் போநள்: சுட்டின் முன்னரும் அ௮த்தொழிற்று 
ஆகும்--உகரஈற்றுச் சுட்டின்முன்னும் ' வல்லெழுத்து வந்துழி 
அவ் வல்லெழுக்அ மிக்கு முடியம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : உக்கொற்றன் சாத்தன் தேவன் பூதன் என 

வரும், (௫௩) 

௨௫௬. ஏனவை வரினே மேனிலை யியல. 

இல்து ௨௧. ஈற்றுச் சுட்டு ஒழிந்த கணங்களோடு முடியு | 

மானு கூறுகின்றது. 

இதன் போரள் ? எனவை வரின்--உ௧ர ஈற்றுச் சுட்டின் 

மூன் வல்லெழுத்தல்லாக மென்கணம் முதலிய மூன்றும் வரின், 

மேல்நிலை. இயல---௮௧- ஈற்றுச் சுட்டு முடிக்காற்போல ஞகமத் 

தோன்றின் ஒற்று மிக்கும் யவ்வரினும் உயிர்வரினும் வகரம் 

ஒற்றிடிஞ் செய்யுளில் நீண்டு முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : உஞ்ஞாண் தால் மணி எனவும், உவ்யாழ் உவ் 

ஊவயினான 

(௫௪) 
வட்டு எனவும், உவ்வடை உவ்வாடை எனவும், 

எனவும் வரும். 

௨௫௭. சட்டுமூத லிறுதி யியல்பா கும்மே. 

இஃ இவ் விற்றுட் சிலவற்றிற்கு வல்லெழுத்து விலக்கி 

இயல்பு கூறுகின்ற, 
29 ்
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இதன் போரள் : சட்டுமுதல் :இ௮இ--சுட்டெழுத்னை 
முகலாகவுடைப உ௧ர ஈற்௮ுப்பெயர், இயல்பாகும்--முற்கூ திய 
வல்லெழுத்து மிகாது இயல்பாய் முடியும் என்றவாறு, 

. உதாரணம்: அதுகுதிது இதுகுறிது உதுகுறிது றிது 
தீ.து பெரிது என வரும். 

மூற்கூறியவை சுட்டுமாத்இிரை, இவை சட்டுப்பெயராக 
உணர்க, 

(௫௫) 

௨௫௮. அன்றுவரு காலை யாவா குதலு 
மைவரு காலை மெய்வரைந்து கெடுதலுஞ் 
செய்யுண் மருங்கு னுரித்தென மொழிப. 

இஃ௮ இவ் விற்றுச் சுட்டுமூதற் பெயர்க்கு pt செய்யண் 
முடிபு கூறுஇன்ற.து, 

“இதன் போரள் : அன்று வருகாலை ஆவாகுதலும்--௮ இ 
காரத்தால் நின்ற சுட்டுமுதல் உகர ஈற்றின்முன்னர் அன்றென் 
அம் வினைக்குறிப்புச்சொல் வருங்காலத்து ௮.த் தகாவொழ்றின் 
மேல் ஏறிரின்ற உகரம் ஆகாரமாய்த் இரிந்து மூடிதலும், ஐ வரு 
காலை மெய்வரைக்து கெடுதலும்---அ.தன் முன்னர் ஐயென்னுஞ் 
சாரியை வருங்காலத்து ௮ச் தகரவொஜ்று நிற்க அதன்மேல் 
ஏறிய உகரங் கெடுதலும், செய்யுண் மருங்கின் உறரித்தென 
மொழிப--செய்யுட்கண் உரித்தென்று சொல்லுவர் ஆரியர் 
என்றவாறு, 

உதாரணம் : அதா௮ன்றம்ம இதரஅன் தம்ம உதாஅன் 
ம்ம “அதா௮ன்றென்ப வெண்பா யரப்பே! எனவும், அதைமற் 
தம்ம இதசைமற்றம்ம உதைமற்றம்ம எனவும் வரும், 

Cur Pig பொருளோடொன் ற வவ்வயின் முடியாகதனை 
முட்டின்றி முடித்த லென்பதனால் அதன்று இன்று உதன்று 
என உகரங்கெட்டுக் சகரவொற்று கற்றல் கொள்க, (Gar) 

௨௫௯. வேற்றுமைக் கண்ணு மதலே ரற்றே, 

இலஃ்அ இவ் விற்றுப் பெயர் ே லற்றுமைக்கண் முடியுமாறு 
& Deer ogi.
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இதன்போருள் : வேற்றமைச்கண்ணும்--௨௧௭ FH pI! 

பெயர் வேற்றுமைப்பொருட் புணர்ச்சிக்சண்ணும், ௮தனோே 
சற்௮ு--௮௧கர ஈற்று அல்வழியோடு ஒருதன்மைத்தாய் வல் 

லெழுத்அ வர்துழி அவ் வல்லெழுத்து மிக்குமடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : கடுக்காய் செகிள் கோல் பூ எனவும், 

கடக்கடுமை எனவும் வரும், ் . (௫௭) 

௨௬௦. எருவுஞ் செருவு மம்மொடு சிவணிதீ 
திரிபிட னுடைய தெரியுங் காலை 
யம்மின் மகரஞ் செருவயிற் கெடுமே 
தம்மொற்று மிகூஉம் வல்லெழுத் தியற்கை, 

இஃது அவ்விற்றுள் ஓன்றற்கு வல்லெழுத்து விலக்கிச் 
சாரியை விதியும் ஒன் தற்கு வல்லெழுத்தினோடு சாரியை வீதியஞ் 

சாரியை பெருதவழி வல்லெழுத்து மெல்லெழுத்துப் பேறுஙப் 
கூறுகின்றது. 

இதன் போருள் : எருவுஞ் செருவும் ௮ம்மொடு சிவணி-- 
எருவென்னுஞ் சொல்லும் செறாவென்னுஞ் சொல்லும் அம்முச் 

காரியையோடு பொருந்தி, இரிபு இடனுடைய தெரியுங் காலை-- 
௮,இகா.7 வல்லெ'ழுத்த.ப் பெருமல் இரியும் இடனுடைய ஆர 
யங் காலத்து, அம்மின் மகரஞ் செருவயிற் கெடும்--ஆண்டு ௮ம் 

மூச்சாரியையினது ஈற்றின் மகரஞ் செருவென்னுஞ் சொல்வி 

டத்துக் கெட்டு முடியும், வல்லெழுத்து மிகூ௨உம்--ஆண்டுச் செரு 
வின்்சண் லல்லெழுக்அ மிக்கு முடியம், இயற்கைச் கம் ஒற்று 

மிகூஉம்--அம்முப்பெறாதவழி இரண்டிற்குக் தமக்கு இனமாகிய 
வல்லொ.தறும் மெல்லொற்றும் மிக்கு மூடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : எருவென கி௮ததக் குழி சேறு தாது பூழி 

எனத் தந்து அம்முக்கொடுத்து “அம்மினிறுதி கசதக்காலை' 

(எழு-௧௨௯) என்ப தனால் எருவக்குழி சே௮ தாது பூதி யென 

முடிக்க, செருவென கிறுத்திக் களம் சேனை தானை பறை எனச் 

stg இடை அம்முக்கொடுத்அ மகரங் கெடுத்து வல்லெழூத்துக் 

கொடுத்துச் செருவக்களம் சேனை தானை பறையென முடிக்க, 

. இனி அம்முப் பெறாதவழி எருக்குழி எருங்குமி என வல்
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லெழுத்தும் மெல்லெழுத்துங் கொடுத்து முடிக்க, இனிச் செரு 

விற்கு ஏற்புழிக்கோட லென்பதனாற் செருக்களமென வல் 

லெழுத்தே கொடுத்து முடிக்க. 

தெரியுங்காலை என்றதனான் எருவின் குறுமை செருவின் 

கடுமை என உருபிற்குச் சென்ற சாரியை பொருட்கட் சென்றுழி 

வல்லெழுத்து வீழ்தலும் எருவஞாற்சி செருவஞாற்சி என 

இயல்பு கணத்துக்கண் அம்முப்பெ௮ுதலுங் கொள்க, மகரம் 

“டுமன்மையு மிடைமையும்' (எழு-௧௩௦) என்பதனாற் கெடுக்க, 

தம்மொற்றுமிகூஉம் என உடம்பொடு புணர்த்துச் சூத்தி 

ரஞ் செய்தலின் உகரம் நீடவருதலுங் கொள்க, வரூஉம் தரூஉம் 

படூஉம் என வரும். (௫௮) 

௨௬௧, ழகர வுகர நீடிட னுடைத்தே 

யுகரம் வருத லாவயி னான. 

இஃது எய்இயதன்மேற் சிறப்புவிதி வகுத்தது, வல்லெழுத் 

இனோடு உகரம் பெறுதகலின், 

இதன் போநள் : ழகர உகரம் நீடிடன் உடைத்து--௨௧௭ 
ஈற்றுச் சொற்களுள் ழகரத்தோடு கூடிய உகர ஈத்றுச்சொல் 

நீண்டு முடியும் இடனுடைத்து, ஆவயின் ஆன உகரம் வருதல் 
துவ்விடத்து உகரம் வந்து முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம்: எழூஉக்கதவு றை தாளை படை என வரும். 

ரீடிடனுடைக்௮ என்றதனான் நீளாஅும் உகரம் பெரறாதும் 
வருமாயிற்று, குழுத்தோற்றம் என வரும். 

இன்னும் இதனாற் பழுக்காயென அல்லழிக்கண்ணும் இவ் 
விதியன்றி வருதல் கொள்க. 

ஆவயினான என்றதனாற் பெரும்பான்மை செய்யட்கண் 
நீண்டு உகரம்பெற்று 

'எழூடத்தாவ்யெ கதவுமலைத் தவர் 
குழூஉக்களிற்றுக் குறும்புடைத்தலின்? (புதம் கள) 

எனவும்,
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பமூஉப்பல்லன்ன பருவுஇர்ப்பாவடி" (கு௮்-௧௮௦) 
எனவும் வருதல் கொள்க, ட ் (௫௯) 

௨௬௨. ஒடுமரச் களவி யுதிமா வியற்றே, 

இஃ.அு அவ் வீற்று மரப்பெயருள் pon mie வல்லெழுத்து 
veg மெல்லைழுத்து விதித்தது, 

இதன் போருள் : ஓூமாரக் இளெவி--ஓடுவென்னும் மரத் 

இனை உணர நின்ற சொல், உஇமர இயற்று-டஉதியென்னும் 
மாத்தின் இயல்பிற்றாப் மெல்லெழுத்துப் பெற்று முடியும் 
என்றவாறு, 

. உதாரணம்: ஓடுக்கோடு செதிள் தோல் பூ என வரும், 
மாமென்றார் ஓடுவென்னும் கோயை நிக்குதுற்கு. 

முன்னர் உ௫ிமரத்தின்பின்னர் அம்முப் பெறுகின்ற புஸி 

மரம் வைத்த இயைபான் இதற்கு அம்முப்பேறுங் கொள்க, 
ஓடுவங்கோடு என வரும், (#0) 

௨௬௩. சுட்டுமுத லிறுதி யுருபிய னிலையு 
மொற்றிடை மிகா௮ வல்லெழுக் தியற்கை. 

இது சுட்டுப்பெயர்க்கு வல்லெழுத்து விலக்கிச் சாரியை 

வகுத்தது. 

இதன் போநள் : சுட்டுமுதல் இறுதி உருபியல் நிலை 
யும்--சுட்டெழுத்தினே முதலாகவுடைய உக ஈத்றுச் சொற் 

கள் பொருட்புணர்ச்சிக்கண்ணும் உருபுபுணர்ச்சியிற் கூறிய 

இயல்பிலே கின்று அன்சாரியை பெற்று உகரங்கெட்டு முடியும், 

வல்லெழுத்து இயற்கை ஒற்று இடைமிகா௮--வல்லெழுச்து , 

இய.ற்கையாகய ஒற்று இடைகச்கண் மிகா என்றவாறு, 

உதாரணம் : அதன்கோடு இதன்கோடு உதன்கோடு 

செதிள் தோல் பூ எனவரும். ஓற்திடைமிகா எனவே சாரியை 

முப்ப வல்லெழுத்து விழாவென்பது பெற்றாம். 

வல்லெழுத்தியற்கை யென்றதனான் உகர DDT எருவுஞ் 

செருவும் ஒழித்து ஏனையவத்திற்கும் உருபிற்குச் சென்ற 

வ
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சாரியை பொருட்கட் சென்௮ுழி இயைபு வல்லெழுத்து வீழ்க்க. 

கடுவின்குறை ஓடுவின்குறை எழுவின்புறம் சொழுவின் கூர்மை 

என வரும். இன்னும் இதனானே உதுச்காண் என்றவழி வல் 

லெழுத்து மிகுதலும் கொள்க, (௬௧) 

௨௬௪, ஊகார விறுதி யாகார வியற்றே. 

இது நிறுத்த முறையானே ஊகார ஈறு அல்வழிக்கட் 
புணருமாறு கூறுகின்ற அ, 

இதன் போருள்: ஊகாசஇறுதி ஆகார இயற்று ஊகார 

ஈற்றுப்பெயர் அல்வழிக்கண் ஆகார ஈற்று அல்வழியின் இயல் 
பித்றாய் வல்லெழுத்து: வர்ுழி அவ்வல்லெழுத்து மிக்கு முடி. 
பும் என்றவாறு. 

உதாரணம்: கழூஉக்கடிது கொண்மூக்கடிது றிது இது 
பெரிது எனவரும். ட (௬௨) 

௨௬௫. வினையெஞ்சு களவிக்கு முன்னிலை மொழிக்கு 
கினையுங் காலை யவ்வகை வரையார். 

இல்து இவ்வித்று வினையெச்ச.த.இத்கு மிக்கு முடியுமென் 
லின், எய்தாததெய்துவித்ததாஉம் முன்னிலை வினைக்கு இயல்பும் 
உதழ்பும் மாற்றுதலின் எய்தியது விலக்யெதாஉம் அதலிற்று, 

டுதன் போருள் : வினையெஞ்சு இளவிக்கும்--ஊகார ஈற்று 
வினையெச்சமாகிய சொற்கும், முன்னிலை மொழிக்கும்--மூன் 
whites வினைச்சொற்கும், நினையுங்காலை அவ்வகை வரையார்... 
ஆரசாயுங்காலத்து அவ்வல்லெழுத்து மிக்குமுடியுங் கூற்றினை 
கீக்கார் என்றவாறு, 

உதாரணம் : உண்ணாக்கொண்டான் சென்றான் தந்தான் 
போயினான் எனவும், கைதூக்கொற்று சாத்தா தேவா பூதா 
எனவும் வரும், 

நினையுங்காலை என் றதகனான் இவ்வித்று உயர்திணைப் பெயர்க் 
கும் ௮ல்வஜிக்கண் வல்லெழுத்துக்கொடுத்து முடிக்க. இடுஉக் 
குறதியன் மகடூஉக்குறியள் எனவரும், உயர்தணைப் பெயர்
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எடுத்தோதி முடிப்பாராதலின் அம்முடிபு பெருமையின் ஈற்றுப் 
பொதுவிதியான் முடியாது இலேசான் முடித்தாம். (௬௩) 

௨௬௭௬. வேற்றுமைக் கண்ணு மதனோ ரற்றே, 

இஃது ஊகார ஈறு வேற்றுமைக்கண் முடியுமாறு கூறு 
கின்ற, 

இதன் போருள் : வே௱வுமைக்கண்ணும் அதனோசத்.ு-. 
ஊகார ஈறு வேற்றுமைப்பொருட் புணர்ச்சிச்சண்ணும் ஆகா. 

rio அல்வழிபோல வல்லெழுத்து மிக்கு மூடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : கழுஉக்கடுமை சிறுமை திமை பெருமை, 
கொண்ஞூக்குழாம் செலவு தோற்றம் மறைவு எனவரும், (௬௪) 

௨௬௭. குற்றெழுதீ திம்பரு மோரெழுத்து மொழிக்கு 
நிற்றல் வேண்டு முகரக் சளெவி, 

இஃது இயைபு வல்லெழுத்தினோடு உகரம் வகுத்தலின் 

எய் தியதன்மேற் சறப்புவிதி கூறுகன்றது, 

இதன் போரள்: குற்றெழுத்து இம்பரும்--குற்தெழுத் 

இதன்பின் வரத ஊகார ஈற்று மொழிக்கும், ஓரெழுத்து மொ 

ழிக்கும்--ஓரெழுக் தொருமொழியாகய ஊகார ஈற்று மொழிக் 

. ரும், உகரக்ளெவி நிற்றல் வேண்டும்--உகசமாகிய எழுத்து 

நிற்றலை விரும்பும் ஆசிரியன் என்றவாறு. 

உதாரணம் : உடுஉக்குமை செய்கை தலை புறம் எனவும், 

த உக்குறை செய்கை தலை புறம் எனவும் வரும், 

நிற்றல் என்றதனான் உயர்.இணைப் பெயர்க்கும் வல்லெழுச் 

தும் உகரமுங் கொடுக்க. ஆடூஉக்கை மகடூஉக்கை செவி தலை 

புறம் எனவரும். இவை தொகை மரபினுள் இயல்பாதல் எய் 

இயவற்றை ஈண்டு இருவழிக் கண்ணும் முடித்தார், ஈற்றுப் 

பொ ஒப்புமை கண்டு, ் (௬௫) 

63. ஈற்றுப் பொதுவிதி என்றது, * ஊகார விறுதி யாகாழ 

வியற்றே * என்றதை, 

65. இயல்பாத லெய்தியதென்றது - தொகைமரபினுள் கக.ம் 

சூத்திரத்துச் சொல்லிய விதியால் இயல்பானமையை,
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௨௬௮. பூவெனொருபெய ராயியல் பின்றே 
யாவயின் வல்லெழுத்து மிகுதலு முரித்தே. 

இஃது ஊகார் ஈற்றுள் ஒன்றற்கு உகாழும் இயைபு வல் 
லெழுத்தும் விலக்கப் பெரும்பான்மை மெல்லெழுத்துஞ் இறு 
பான்மை வல்லெழுத்தும் பெறுமென எய்தியது விலகிப் 

பிறிதுவிதி வகுத்தது 

இதன் போருள் : பூவென் ஒருபெயர் ௮ இயல்பு 
இன்ற --பூவென்னும் ஊகார ஈற்றையுடைய ஒரு பெயர் மேற் 
கூறிய உகரமும் வல்லெழுத்தும் பெற்று முடியும் அவ்வியல் 
பின்மையை உடைத்து, ஆவயின் வல்லெழுத்து மிசூதலும் 
உரித்து-- அவ்விடத்து மெல்லெழுத்து மிக்கு முடிதலேயன்றி 

வல்லெழு.தீ.த. மிக்கு முடிதலும் உரித்து என்றவாறு, 

உதாரணம் : பூங்கொடி சோலை தாமம் பந்து எனவும், 

பூக்கொடி. செய்கை தாமம் பந்து எனவும் வரும், 

பூவென்பது பொலிவென்னும் வினைக்குறிப்பை உணர்த் 
தாத நிற்றற்கு ஒருபெய சென்றார். (௬௬) 

௨௬௯. ஊவெனொருபெய ராவொடு சவணும். 

இஃது எய்.இயது விலக்கப் பிறிதுவிஇ வகுத்தது, ௨௧7 
மூம் வல்லெழுத்தும் விலக்கு னகரம் MDS ser. 

இதன் போரள்: ஊ வென் ஒருபெயா்--ஊவெளத் 
தசையை உணர்த்திகின்றஉ ஓசெழுத்தொருமொழி, ஆவொடு 
சிெவணும்--ஆகார ஈற்றில் ஆவென்னுஞ் சொல் வல்லெழுத்துப் 
பெறாது னகர ஒற்றுப் பெற்று முடிந்தாற்போல னகர ஓழ் 
அப் பெற்று முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : ஊவென நிறுத்தி னகர ஒற்றுக் கொடுத்து 
ஊன்குறை செய்கை தலை புறம் என முடிக்க, ஊவென்பு 
தசையை உணர்த்இநின்ற வழக்கு ஆசிரியர் தால்செய்த காலத்து 
வழக்கு. அன்றித் தேயவழக்கேனும் உணர்க, (scr) 

67. இக்காலத்து ஊன் என்றே வழங்கலின் pa நூல் செய்த 
காலத்து வழக்கென்றார்,
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௨௭௦. அஅக்கென் சாரியை பெறுதலு மு ரித்தே 
தக்கவழி பறரிதல் வழக்கச் கான. 

இஃ -எய்.தியதன்மேற் சறப்புவிகி கூறுகின்றது. 

இதன் போநள்: அக்கென் சாரியை பெறுதலும் 
உரித்து--அஇகாரத்தான் கின்ற ஊவென்னும் பெயர் மாற் 

கூறிய னகரத்தோடு அக்கென்னுஞ் சாரியை பெத்து முடித 

அம் உரித்து, வழக்கக்தான தக்கவழி அறிதல் --அம்முடிபு 
வழக்டெததுத் தக்க இடம் அறிக என்றவாறு. 

தக்கவமியறிதல் என்றகனாம் சாரியைபெற்றுழி னகரம் 
விலக்குண்ணானு நிற்றலும் மூன் மாட்டேற்றால் விலக்குண்ட 
வல்லெழுத்அுக் கெடாது நிற்றலுங் கொள்க. ் 

உதாரணம்: ஊனக்குறை செய்கை தலை புறம் எனவரும். 

வழக்கத்சான என்றகனான் ஊகார ஈற்றுச் சொல்லிற்கு 
உருபிற்குச் சென்ற சாரியை பொருட்கட் சென்றுமி இயைபு 
வல்லெழுத்துக் கெடுக்க, கொண்ழுவின்குழாம் உடுஉவின் றலை : 

ஊவின்கசுறை என வரும், (௬௮) 

௨௭௧. ஆ(டஉ மகடூஉ வாயிரு பெயாக்கு 

மின்னிடை வரினு மான மில்லை, 

இதூ *குற்றெழுக்திம்பரும் * (எழு-௨௬௭) என்பதகனுள் 

நிற்றலென்ற இலேசான் எய்திய வல்லெழுத்தேயன் நிச் சாரியை 
யூம் வகுத்தலின் எய்தியதன்மேற் சறப்புவிதி உணர்த்தியது. 

இதன் போரள்: ஆடூஉ மசடுஉ ஆயிரு பெயர்க்கும்-- 

. ஆட& மகடஉவாகிய உயர்திணைப்பெயர் இரண்டிற்கும், இன 

இடைவரினும் மானம் இல்லை--மூன்னெய்திய வல்லெழுத்தே 

. யன்றி இன்சாரியை இடையே வரிலுக் குற்நமில்லை என்றவாறு, 

உதாரணம்: ஆஇடுஉவின்கை மகடஉவின்கை செவி தலை 

புறம் எனவரும். 

மானமில்லை என்றதனான் இன் பெற்றுழி மேல் ori fw 

வல்லெழுத்து விழ்க்க, (௬௯) 
30
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௨௭௨. எகர. வொகரம் பெயர்க்ச ராகா 

மூன்னிலை மொழிய வென்மனார் புலவர் 
தேற்றமுஞ் கிறப்பு மல்வழி யான. 

இஃது எகர ஓகரம் ஈறாம் இடம் உணர்த் துன்ற து, 

இதன் போநள் : தேற்தமுஞ் சிறப்பும் அல்வழி ஆன-- 
தெளிவுபொருளுஞ் கிறப்புப்பொருளும் அல்லாத வேற்றுமைப் 
பொருண்மையிடத்து அளபெடுத்துக் கூறுதலின் உளவாகய, 

எகர ஓகரம் பெயர்க்கு ஈறாகா.-௪கர ஓகரங்கள் பெயர்க்கு ஈழுய் 

வாசரா, வினைக்கு ஈறாய் வரும், முன்னிலை மொழிய என்மனார் 
புலவர்--அவைதாக் தன்மையிலும் படர்க்கையினும் வாரா, மூன் 

னிலைச் சொல்லிடததனவாமென்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு. 

எனவே, தெளிவு பொருளினுஞ் இறப்புப் பொருளினும் 

வந்து பெயர்க்கு ஈராம் இடைச்சொல்லாகிய எகர ஓகரம் மூன் 
மிடத்திற்கும் உரியவாமென்று பொருளாயிற்று, என இங்க 

னம் அருத்தாபத்தியாற் கொண்டதற்கு இலக்கணம் மேலைச் 

- சூத்திரத்தாத் கூறுப, 

உதாரணம் : ஏஎக்கொற்றா ஓஓக்கொற்றா சாத்தா தேவா 
பூதா என வரும், . 

இவை எனக்கு ஒரு கருமம்பணி எனவும், இங்கனஞ் செய் 
இன்றதனை ஒழியெனவும் முன்னிலையேவற் பொருட்டாய் வற் 
தன. இதற்கு வல்லெழுத்தப் பெறுமாறு மேலே கூறுப. (aro) 

௨௭௩, தேற்ற வெகர்முஞ் சிறப்பி னொவ்வு 
Cn he. Mu pons வல்லெழுத்து மிகா. 

இஃது எய்தியது இகர்அபடாமம் GT EH OO GT தெய் 

வித்தது. 4 
.... இதன் போருள்: தேற்ற எகாமுஞ் இறப்பின் ஓவ்வும் 
மேற்கூறு இயற்கை--முன்னர் அருத்தாபத்தியாம் பெயர்க்கண் 
வருமென்ற தேத்தப்பொருண்மையில் எகரமுஞ் சிறப்புப் பொ 
ருண்மையில் இகரமும் மூன்றிடதக்அம் வருமென்௦ இலக்கணத் 

“40. எ-பணி, ஓ- ஒழி,
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தனவாம், வல்லெழுத்து மிகா--லல்லெழுத்து மிக்குமூடியா; 

எனவே முன்னிலைக்கண் வருமென்ற எகர: ஒகரங்கள் வல் 

லெழுத்து மிக்குமுடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : யானேஎகொண்டேன் நீயேஎகொண்டாய் 

அவனேஎகொண்டான் எனவும், யானோஓகொடியன் நீயோஓ 

கொடியை அவனோஓகொடியன் எனவும் பெயர்க்கண் ஈழுய் இயல் 

பாய் வந்தவானு காண்க, இஅ முன்னர் எய்.இய இலக்கணம் இக 

வாமற் காத்தார். முன் கின்ற சூத் இரத்தின் முன்னிலைக்கும் வல் 

லெழுத்து மிகுத்து எய்தாத தெய்துவித்தார். இச்ளூத்இரத் 

இற்கு அளபெடுத்தல் “டு தளிவினேயும்” (சொல்-௨௬௧) என்னுஞ் 

சூத்தரத்தாற் கொள்க. எனவே, முடிவுபெற்றுமி இக்க 

னம் இடைச்சொல்லும் எடுத்தோகதிப் புணா்ப்பசென்பதூஉம் 

பெற்றாம். (௪௧) 

௨௭௪. ஏகார விறுதி யூகார வியற்றே. 

இது நி௮ுத்தமுறையானே ஏகார ஈறு அல்வழிக்கட் 

புணருமாறு கூறுஇன்றது. 

இதன் போநள் : ஏகாச இறு இி--ஏகாச ஈற்றுப்பெயர் ௮ல் 

வழிக்கண், ஊகார இயற்று ஊகார ஈற்று அல்வழியின் இயல் 

பிற்றாப் வல்லெழுச்அு agp அவ் வல்லெழுத்து மிக்கு முழு 

யம் என்றவாறு. 

உதாரணம் : எக்கடிது சேக்கடிது சிறிது திது பெரிது 

(௪௨) என வரும். 

௨௭௫. மாறுகோ ளெச்சமும் வினவு மெண்ணுபங் 

கூறிய வல்லெழுத் தியற்கை யாகும்.” 

இஃது இடைச்சொற்கள் இயல்பாய்ப் ' புணர்கவென எய் 

தாததெய் அவித்த. ் 

இதன் போருள் ₹ மாதுகோள் எச்சமும்--மாறுகோடலை 

யூ்டைய எச்சப்பொருண்மைக்கண் வரும் ஏகார ஈற்று இடைச் 

சொல்லும், வினாவும்--வினாப்பொருண்மைக்கண் வரும் wane
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ஈறு. இடைச்சொல்லும், எண்ணும் --எண்ணுப்பொருண்மைக் 
கண் வரும் ஏகார ஈற்று இடைச்சொல்லும், கூறிய வல்லெழுத்து 

இயற்கையாகும்--முற்கூறிய வல்லெழுத்அுப் பெரு.து இயல்பாய் 

மூடியும் என்றவாறு, , * 

உதாரணம் : யானேகொண்டேன் சென்றேன் தந்தேன் 
போயினேன் என்புழி யான்கொண்டிலேனென மாறுகொண்ட 
ஒழிபுபட நின்றது. நியேகொண்டாய் சென்ருய் தந்தாய் போயி 

ஞய் எனவும், நிலனே நீரே தீயே வளியே கொற்றனே சரத் 
தனே எனவும் வரும். 

கூறிய என்றதனாற் பிரிநிலை ஏகாரமும் ஈற்றசை ஏகார 

மூம் இயல்பாய் மூடிசல் கொள்க. அவருள் இவனே கொண் 

டான் எனவும், *கழியே, சி௮முாரனெய் சலொடு பாடோவாதே - 
கடலே, பாடெழுக்தொலிக்கும் ” எனவும் வரும். (crm) 

௨௪௬. வேற்றுமைக் கண்ணு மதனோ ர:ற்றே. 

Gia Qa Pro வேற்றுமை முடிபு கூறுன்றனு 

இதன் போநள்: வேற்றுமைக்கண்ணும் -ஏகாச ஈற்று 

வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச்டுக்கண்ணும், அதனோச நறு 

ஊகார ஈறு அல்வழிபோல வல்லெழுத்து வந்துழி அவ் வல் 

லெழுத்து மிக்கு முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : எச்கடுமை இறுமை தீமை பெருமை என 
வும், வேக்குடம் சாடி தூதை பானை எனவும் வரும். 

வேக்குடம் வேதலையுடைய குடமென விரியும், (௪௪) 

aoe. Ow of Gs Maar amu. 

இஅ வல்லெழுத்தினோடு cram விதித்தலின் எய்தியதன் 
மேற் செப்புவிதி கூறுகின் று, 

இதன் போருள் : எயென் இறுதிக்கு எகாம் வரும்--அவ் 
வேற்றுமைக்கண் ஏயென்னும் இறுதிக்கு எகாம் வரும் என்த 
வாறு, ்



ம்யங்கியல்] எழுத்ததிகாரம் ௨௨௩௪ 

உதாரணம் : எஎக்கொட்டில் சாலை துளை புழை என வரும். 

வருமொழி வரையா கூலினமையின் இயல்புகணச்அச் 

கண்ணும் வருமெனக் கொள்க, ஏஎஜெடஇழ்ச்சி நேர்மை என 
வரும். உரையிற் கோடலால் எகாரம் ஏற்புழிக் கொள்க, (௭௫) 

௨௭.௮. சேவென் மரப்பெய ரொடுமர வியற்றே. 

இஃது அவ் வீற்றுள் ஒன்றற்கு வல்லெழுத்து விலக்கி 

மெல்லெழுத்து விதித்தது. 

இதன் போநள் : சே என் மரப்பெய்--பெற்றமன்றிச் 
சேவென்னும் ம.ரத்தினை உணரநின்உ பெயா், ஓடுமச இய 

ஒடுமசம்போல மெல்லெழுத்து மிக்கு முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : சேங்கோடு Qe Gar தோல் பூ எனவரும்(௪ ௯) 

௨௭௪௯. பெற்ற மாயின் முற்றவின் வேண்டும். 

இஃது இயைபு வல்லெழுத்து விலக்கி இன் வகுத்தது. 

இதன் போருள் : பெற்றம் ஆபின்--மு.ற்கூறிய சேவென் 

பது பெற்றத்தினை உணர்த்திய பொழுகாயின், முற்ற இன் 

வேண்டும்--முடிய இன்சாரியை பெற்று முடியவேண்டும் 

என்றவாறு: 

உதாரணம் : சேவின்கோடு செவி தலை புறம் என வரும். 

முத்த என்றதனானே முத்கூறிய சேவென்னும் மாப் 

பெயர்க்கும் எவென்பதற்கும் உருபிற்கு எய்திய சாரியை 

பொருட்கட் சென்றுழி இயைபு வல்லெழுத்து வீழ்தல் கொள்க, 

செவின்கோடு செ.இள் தோல் பூ எனவும், எவின்கடுமை சி௮மை 

இமை பெருமை எனவும் வரும். 

சாரியைப்பே௮ு வருமொழி வரையாது கூறினமையின் 

இயல்புகணத்தும் இன்பெறுதல் கொள்க. சேவினலம் மணி 

வால் சேவினிமில் சேவினடை சேவினாட்டம் என வரும். 

இன்னும் இதனானே இயல்புகணசத்தூக்கண் இன் பெரு 1 

வருதலுங் கொள்க. செய்யுட்கண் *தென்றற்கு விணைக்குச் சேம 

ணிக்குக் கோூலத்திற்--சன்.றிற்கு' என வரும், (௪௭) 

77. சேமணி இன்பெறுது வந்தது.



௨௩௮௮ தொல்காப்பியம் [உயிர் 

௨௮௦. ஐகார விறுதிப் பெயர்கிலை முன்னர் 
வேற்றுமை யாயின் வல்லெழுத்து மிகுமே, 

இஃது ஐகா.ர ஈறு வேற்றுமைக்கண் முடியுமானு கூறுகின் 

றது. தொகை மரபினுள் *வேற்றுமையல்வழி இஜயென்னும்' 

(எழு-௧௫௮) என்பதன்கண் அல்வழி முடித்தார். 

இதன் போரள்: ஐகார இறுஇப் பெயர்நிலை மூன்னர்-- 

ஐகாராஈற்றுப் பெயர்ச்சொன் முன்னர். ௮தஇகாரத்தாற் கசதப 

முதன்மொழி வந்துழி, வேற்அுமையாயின் வல்லெழுத்அ மிகும்-- 

வேற்றுமைப்பொருட் புணர்ச்சியாயின் தமக்குப்பொருக்கின 

வல்லெழுத்து மிக்கு முடிடும் என்றவாறு, 

உதாரணம்: யானைக்கோடு செவி தலை புறம் என வரும். 

வேற்றுமையாயின் என்ததனான் உருபுபுணர்ச்சிக்கண்ணும் 

யானையைக் கொணர்ர்தானென வல்லெழுத்து மிகுதல் கொள்க, () 

௨௮௪. சுட்டுமுத லிறுதி யுருபிய னிலையும். 

இஅ வல்லெழுத்தினோடு வற்று வகுத்தலின் எய்இயதன் 
மேற் சிறப்புவிகு கூறுகின் றத. 

இதன் போரள் : ௬ட்டுமுதல் இறு தி--சுட்டெழுத் இனை 

முதலாகவுடைய ஐகார ஈற்றுப்பெயர், உருபியல் நிலையும்-- உருபு 
புணர்ச்சியிம் கூறிய இயல்புபோலப் பொருட் புணர்ச்சிக்கண் 
வற்றுப்பெற்று முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : அவைய த்றுக்கோடு இவையற்றுக்கோடு 

உவையற்றுக்கோடு செவி தலை புறம் எனவரும். இதனை *வஃகான் 
மெய்கெட” (எழு-௪௨௨) என்பதனான் முடிக்க. (௪௯) 

. ௨௮௨, விசைமரக் கஇளவியு ஜெமையு ஈமையு 

் மாமுப் பெயருஞ் சேமர வியல. 

இது வல்லெழுத்து விலக்க மெல்லெழுத்து விதித்தலின் 

எய்திய விலகப் பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

இதன் போரள் : விசைமரசக் செலிபும்--விசைத்தற்ஜெழி 
லன்றி விசையென்னும் மரத்தை உணரரின் தசொல்லும், ஜெமை



_யும்-ஜஞெமை யென்னும் மாத்தினை உணரநின்ற சொல்லும், 

ஈமையும்--ஈமை யென்னும் மரத்தினை உணரசநின்ற சொல்லும், ஆ 

முூப்பெயரும்--ஆ௫ய அம்மூன்று பெயரும், சேமா இயல--வல் 

லெழுத்அ மிகாது சேமரம்போல மெல்லெழுத்து மிக்கு முடியும் 

என்றவாறு, 

உதாரணம் : விசைங்கோடு ஞெ மைங்கோடு ஈமைங்கோடு 

செதிள் தோல் பூ என வரும். இவை க௪தப முதலிய மொழி 
மேல் தோன்றும் மெல்லெழுத்து என்று உணர்க, (௮௦) 

௨௮௩, பனையு மரையு மாவிரைக் களவியு 
் நினையுங் காலை யம்மொடு Ra gx 

மையெ னிறுதி யரைவரைக்து கெடுமே 
மெய்யவ ணொழிய வென்மனார் புலவர். 

இஃது இயைபு வல்லெழுத்து விலக்கி ௮ம்ழு வகுத்த. 

இதன் போரள் : பனையும் அரையும் ஆவிரைக் கிளவியும்-- 

பனையென்னும்பெயரும் அரையென்னும் பெயரும் ஆவிரையென் 

னும் பெயரும், நினையுங்காலை அம்மொடு சிவணும்--அ.ராயுவ் 

காலத்து வல்லெழுத்து மிகாது அம்முச்சாரியையொடு பொருக்க 

மூடியும், ஐயென் இறுதி ௮ரளை வரைந்து கெடும்--௮வ்விடத்து 

ஐயென்னும் ஈறு அசையென்னுஞ் சொல்லை நீக் எனை இரண் 

டி.ற்குங் கெடும், மெய் அவண் ஒழிய என்மனார் புலவர். தன்னான் 

ஊரப்பட்ட மெய்கெடாது அச்சொல்லிடத்தே நிற்க என்று 

கூறுவர் புலவர் என்றவாறு. 

உதாரணம் : பனை ஆவிரை எனகிறுத்தி அம்மு வருவித் அ 

ஐகாரங் கெடுத்து ஒற்றின் மேலே அகரமேற்றிப் பனங்காய் 

ஆவிசங்கோடு செ.இள் கோல் பூ என வரும். அரையென நிறுத்தி 

௮ம்முக்கொடுத்து ஐகா.ரங்கெடாது அடையக்கோடு Ge Gar 

தோல் பூ என முடிக்க. வல்லெழுத்அக்கேடு மேலே *கடிகிலை 

யின்று (எழு-௨௮௫) என்றதனாத் கூறும். 

நினையுங்காலை யென்றதனால் தூாதுணை வழமுதுணை தில்லை 

ஓலை தரழை என நிறுத்தி அ௮ம்முக்கொடுதிது ஐகாரங் கெடுத் 

80. * கசதப முதலிய * என்பது தொகைமரபு ௧௪௧௨ம் சூத்திரம், 

   



௨௪௦ தொல்காப்பியம் [உயர் 

அத் தாதுணங்காய் வழுதுணங்காய் இல்லங்காய் ஓலம்போழ் 

தாழங்காய் என முடிக்க, (௮௧) 

௨௮௪. பனையின் முன்ன ரட்டுவரு காலை 

நிலையின் ரூரூ மையெ ஞயிரே 

யாகாரம் வருத லாவயி னான. 

இது நிலைமொழிச் செய்கைகோக்க எய்தாததெய்துவித்தது. 

இதன் போரள்,: பனையின் முன்னர் அட்டு வளுகாலை-- 

முற்கூறியவாறன்றிப் பனையென்னுஞ் சொன்முன்னர் ௮அட்டென் 
னுஞ்சொல் வருமொழியாய் வருங்காலதது, நிலையின்று ஆகும் 

ஐயென் உயிர்--கிற்றலில்லையாகும் ஐயென்னும் உயிர், அவயின் 
ஆன ஆகாசம் வருதல்--அவ்விட தீது ஆகாசம் வக்து அம்மெய்ம் 

மேலேறி முடி௪ என்றவாது, 

உதாரணம் : பனாஅட்டு என வரும். இதற்கு மூன்றாவதும் 
ஆருவதும் விரியும், , 

ஆவயினான GTS DG GYD ஐசாகயம் விச்சாவாதி என்னும் 

வேற்.றுமை முடிபுங் கேட்டாமூலம் பாறாங்கல் என்னும் அல்வழி 
- முடிபுங் கொள்க. இவற்றுள் வடமொழிகளை மறுத்தலும் 

ஓன்று, - (௮௨) 

௨௮௫. கொடிழமுன் வரினே யையவ ஸணிற்பக் . 
கடிஙிலை யின்றே வல்லெழுத்து மிகுதி, 

இத மேல் ஐகாரங் கெடுத்து அம்முப்பெறுக என்ளுர், 
ஈண்டு ௮.து கெடாதுநிற்க என்றலின் எய்திய௫ இகந்து படாமற் 
காத்தது, அம்மு விலக்க வல்லெழுத்.அ விஇித்தலின் rts Sus ge 
விலக்இப் பிறிதுவிதி வகுத்ததமாம், 

இதன் போருள்: மூன் சொடி வரின்--பனையென்னஞ் 
சொன்முன்னர்க் கொடியென்னுஞ். சொல்வரின், ஐ அவண் 
நித்ப--கேடு ஐஇிய ஐகாரம் ஆண்டுக் கெடாது நிற்ப, வல் 
  

82. வடமொழிகள் என்றது, git, Beer, கோட்டா என்ப 
வைகளை,
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லெழுத்து மிகுதி கடிகிலையின்௮ு--வல்லெழுத்து மிக்கு முடிதல் 
நீக்கு நிலைமையின்று என் றவாறு, 

உதாரணம் : பனைக்கொடி. என வரும். இதற்கு இரண்டா 
வதும் மூன்றாவஅரம் விரியும். 

கடிநிலையின்௮ என்றதனான் ஐகார ஈற்றுப் பெயர்களெல் 
லாம் எடுத்தோத்தானும் இலேசானும் அம்முச்சாரியையும் பிற 

சாரியையும் பெற்றுழமி ௮இகார வல்லெழுக்துக் கெடுத்துக் 

கொள்க, 

இன்னும் இதனானே உருபிற்குச் சென்ற சாரியை பொருட் 

கட் சென்றுழமி இயைபு வல்லெழுத்து வீழ்க்க. பனையின்குை 

அரையின்கோடு அவிரையின் 2காடு விசையின்்கோடு ஜஞெமை 

யின்காடு ஈமையின்கோடு எனவும், தூதுணையின்காய் வழு 

துணையின்காய் உழையின்காடு வழையின்கோடு எனவும் 

வரும், 

vis SA ror பனைந்இரள் என்னும் உறழ்ச்சிமுடிபு தொகை 
மரபினுட் புறகடையாற் கொள்க; அல்வழியு மாதலின். அன்றி 
ஈண்டு அவணெொன்றகனாற் கொள்வாரும் உளர். (௮௩) 

௨௮௬, திங்களு நாளு முக்துளெச் தன்ன. 

இஃது இயைபு வல்லெழுத்தினோடு இக்குச் சாரியையும் 

வல்லெழுத்து விலக்கி ஆன்சாரியையும் வகுத்தலின் எய்இயதன் 

மேற் இறப்புவிஇயும் எய்தியது விலக்கிப் பிறிதூவிதியுவ் கூறு 

இன்றது. 

இதன் போநள் : திங்களும் காளும்--ஓகார ஈற்றுத் இங் 

களை உணரநின்ற பெயரும் காளை உணரநின்ஐ௦ பெயரும், முது 

ளெொநர்சன்ன--இகர ஈற்றுச் இங்களும் காளும்போல இக்கும் 

ஆணும் பெ்று முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : சத்திரைக்குக் கொண்டான் கேட்டையாற் 

கொண்டான் சென்றான் தந்தான் போயினான் என வரும் சித் 

இரை காளாயின் ஆன்சாரியை கொடுக்க, வல்லெழுத்துக்கேடு 

_ முன்னர்க் *கடிநிலையின்று' (எழு-௨ ௮௫) என்றதனாற் கொள்க, 
at
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இங்கள் மூற்கூறிய முறையன்றிக் கூற்றினால் உழைங் 

கோடு அ௮மைங்கோடு உடைங்கோடு என மெல்லெழுத்துக் 

கொடுத்துங் கலைங்கோடு கலைக்கோடு என உறழ்ச்சி எய்துவித் 

அங் கரியவற்றுக்கோடு குறியவற்றுக்கோடு நெடியவற்றுக்கோடு 

என ஐகார ஈற்றுப் பண்புப்பெயர்க்கு வற்றுக்கொடுத்து ஐகா 

ரங் கெடுத்து வற்றுமிசை யொற்றென்று ஒற்றுக்கெடுகஅும் 

௮வையத்அக்கொண்டான் ௮வையிற்கொண்டான் என அத்தும் 

. இன்னுங்கொடுதஅம் பனையின் மாண்பு கேட்டையினாட்டினு 

னென இயல்புகணத்துக்சகண் இன்சாரியை கொடுக் தம் முடிக்க, 

ஐகார ஈறு இன் சாரியை பெறுதல் தொகைமரபினுட் கூருமை 

யின் எண்டுக்கொண்டாம். (௮௪) 

௨௮௭. மழையென் களவி வளியிய ஸிலையும். 

இது வல்லெழுத்தினோடு அத்து வகுத்கலின் எய்தயதன் 
மேற் சறப்புவிதியும் இயைபு வல்லெழுத்து விலக்கி இன் வகுத் 

தலின் எய்தியது விலக்இப் பிறிதுவிஇபுங் கூறுகின்றது. 

இதன் போருள்: மழையென் ளெொவி--மழையென்னும் 
ஐகார ஈற்றுச்சொல், வளியியல்கிலையும்--வழியென்னுஞ் சொல் 
௮த்தும் இன்னும் பெற்றுமுடிந்த இயல்பின் கண்ணே நின்று 

முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : மழையத்துக்கொண்டான் மழையிற்கொண் 
டான் சென்றான் தந்தான் போயினான் என வரும். 

ஈண்டு இன்பெற்றுழி வல்லெழுத்துக்கேடு *கடி.நிலையின்று” 
(எழு-௨௮௫) என்றதனாற் கொள்க, சாரியைப்பே௮ு வருமொழி 
வசையாது கூறினமையின் இயல்புகணத்துக்கண்ணுஙல் கொள்க, 

மழையத்துஞான்றான் மழையின்ஞான்றான் நிறுத்தினான் மாட்டி 

னான் வக்கான் ௮டைக்கான் என ஓட்டுக, (௮௫) 

௨௮௮௮. செய்யுண் மருங்கின் வேட்கை யபென்னு 
மையெ வரிறுதி யவாமுன் வரினோ 
மெய்யொடுங் கெடுக லென்மனார் புலவர் 
டகார ணகார மாதல் வேண்டும், 

இது வேம்லுமைக்கட் செய்யுண்முடி.பு கூறுகின் ௦௮,
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“இதன் போருள் : செய்யுண் மருங்கின் வேட்கை என்னும் 

ஐயென் இறு இி--செய்யுளிடத்து வேட்கையென்னும் ஐகார 
ஈ.ற்றுச்சொல், ௮வா மூன் வரின்--அ௮வாவென்னுஞ் சொஞர்கு 

முன்னர் வரின், மெய்யொடுல் கெடுதல் என்மனார் புலவர்--௮வ் 

வைகா.ரச் தான் ஊர்ந்த மெய்யோடுங் கூடக் கெடுமென்று கூறு 

வர் புலவர், டகாரம் ணகாரம் ஆதல் வேண்டும்--அவ்விடத்அ 

நின்ற டகார ஒற்று ணகார ஒற்றாய்தி இரிதல்வேண்டும் என்ற 

வா, 

உதா£ாணம் : ன வேணவாகலிய வெய்யவுயிரா ' என வரும். 

வேட்கையாவஅ பொருள்கள் மேல் தோன்றும் பற்றுள்ளம். 

அவாவாவது அப்பொருள்களைப் பெற வேண்டுமென்னு மேன் 

மேல் நிகழும் ஆசை. எனவே, வேட்கையாலுண்டாகிய அவர 

வென மூன்றனருபு விரிந்தது. இதனை வேட்கையும் sara 

மென அல்வழியென்பாரும் உளர். இங்கனவ் கூறுவார் பாறங்கல் 

என்பதனை அ௮ம்முக்கொடுத்து ஈண்டு முடிப்பர். (௮௬) 

௨௮௯. ஓகார விறுதி யேகார வியற்றே,. 

இஃது ஓகார ஈத்து அல்வழிமுடிபு கூறுகின்றது, 

இதன் போரள்: ஐகார. இறுதி எகார இயத்று-ஓகார 

ஈற்றுப் பெயர்ச்சொல் ஏகார ஈற்று அ௮ல்வழியின் இயல்பிற்றுய் 

வல்லெழுத்து வந்துழி அவ் வல்லெழுச்து மிக்கு முடியும் 

என்றுவாறு, 

உதாரணம் : ஓக்கடிது சோக்கடிது றிது தீது து 

௮௭) என வரும், 

௨௯௦. மாறுகொ ளெச்சமும் வினாவு மையமுங் 

கூறிய வல்லெழுத் தியற்கை யாகும். 

இஃ ' இடைச்சொன்முடிபு கூறலின் எய்தாததெய்.தூ 

வித்தது. 

இதன் போநள் : மாறுகொள் எச்சமும்--மாறுபாட்டினைக் 

கொண்ட எச்சப்பொருண்மையை ஓழிபாகவுடைய ஒகாரமும், 

86, பாறல்கல் ௮௨-ம் சூத்திரத்து வேற்றுமை முடிபோடு முடிக் 

சப்பட்டது, இதனை அல்வழி முடிபென்று கொள்பவர் இதஷேடி 

முடிப்பர், இங்கே ஐ கெட்டு அம்முப்பெற்றது.
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வினாவும்--வினுப்பொருண்மையையுடைய ஓகார மும், ஐயமும்-- 

ஐயப்பொருண்மையையுடைய ஐகாரமும், கூறிய வல்லெழுத்து 

இயற்கையாகும்--முற்கூறிய வல்லெழுத்தின்றி இயல்பாய் முடி 

யும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : யானோ கொண்டேன் எனவும், நீயோ 
கொண்டாய் எனவும், பத்தோ பதினொன்றோ புத்ோ புகலோ 
எனவும் வரும். 

கூறிய என்றதனான் (யானோ தேழே னவர்பொய் வழங் 

கலே! (குறு-௨௪) எனப் பிரிநிலையும் ஈன்றோ தீதோ கண்டது 

எனத் தெரிநிலையும் ஐஓகொண்டான் எனச் இறப்புங் * weir 
அறழ்க்த களிறென்கா சொய்யுளை மாவென்கோ ' என எண்ணு 

நிலையும் வல்லெழுத்து மிகாது இயல்பாய் முடிதல் கொள்க, 

இதனானே ஈற்றசை வருமேனும் உணர்க. (௮௮) 

௨௯௧, ஒழிந்தத னிலையு மொழிந்தவற் Sw HC m. 

இதுவும் அது, 

இதன் போருள்: ஒழிக்ததன் நிலையும் மொழிந்தவற்று 
இயத்ற--ஒழியிசை ஓகாரத்தினது நிலையும் முத்கூறிய ஓகாரங் 
களின் இயல்பித்ரய் இயல்பாய் மூடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : கொளலோகொண்டான் செலலோசென்றான் 
இரலோதகந்கான் போதலோபோயினான் என ஓசை வேற்றுமை 
யான் ஒருசொல் தோன்றப் பொருள் தந்து நிற்கும். (௮௯) 

௨௯௨. வேற்றுமைக் கண்ணு மதனோ ரற்றே 
யொகரம் வருத லாவயி னான. 

இஃது ஓகார ஈற்று வேற்றுமைமுடிபு கூறுஇன்ற௮. 

இதன் போநள் : வேற்றுமைக்கண்ணும் ௮தனோசற்து-- 
ஓகார ஈற்று வேற்றுமைக்கண்ணும் அவ் வேகார ஈற்று அல் 
வழியோடு ஓத்து வல்லெழுத்து மிக்குமுடியம், அவயினான 
ஒகாம் வருதல்--அவ்விடசத்.து ஒகரம் வருக என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஐஓக்கடுமை கோஓக்கடுமை சிறுமை தமை 
பெருமை என வரும், ' (௯௦) 

89, கொளலோகொண்டான் கொள்ளுதலையோ செய்தான். 
ஏனையவுமன்ன,
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௨௯௩, இல்லொடு இளப்பி னியற்கை யாகும். 

இஃது எய்தியது விலக்கற்று, என்னை? முன்னர் வன் 
கணம் வந்துழி லகரம் பெறுகவென வரைந்து கூழுரம் நிலை 

மொழித்தொழில் வரையாதும் கூறலின் கான்கு. சணத்தூக் 

கண்ணாஞ் சேறலின். 

இதன் போநள் : இல்லொடு செப்பின் இயற்கையாகும்-- 

ஓகார ஈற்றுக் கோவென்னும் மொழியினை இல்லென்னும் வரு 

மொழியோடு சொல்லின் ஓக.ரம் மிகாது இயல்பாய் முடியும் 

என்றவாறு, 

உதாரணம் : கோவில் என வரும். கோவென்றது உயர் 

இணைப் பெயரன்றோவெனின், கோவந்ததென்று அஃறிணை 

யாய் மூடிதலின் ௮ஃறிணைப்பாற்பட்டதென்க,. (௯௧) 

௨௯௪. உருபிய னிலைய மொழியுமா ௬ளவே 
யாவயின் வல்லெழுக் தியற்கை யாகும். 

இது வல்லெழுத்து வில்க்கிச் சாரியை வகுத்தலின் ஏய் இ 

யது விலக்கப் பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

இதன் பொருள் : உருபியல் நிலையும் மொழியுமாருள-- 

ஓகார ஈற்றுச் சில பொருட்புணர்ச்டிக்கண் உருபுபுணர்ச்சியது 

இயல்பிலேகின்னு ஒன்சாரியை பெற்றுமுடியும் மொழிகளும் 

உள, ஆவயின் வல்லெழுத்து இயற்கையாகும்--அவ்விட த்து 

வல்லெழுத்தின் றி இயல்பாய் முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : கோஜன்கை செவி தலை புறம் என வரும். 

சாரியைப்பேறு வருமொழி வல்லெழுத்தை விலக்காமை 

இதனானும் பெற்றாம். (௯௨) 

91. கோ-அரசன், இல்- அரண்மனை, கோவந்தது என ௮ஃ 

றிணை வினையோடு முடிதலின் கோ என்னுஞ் சொல் பொருளா 

ஓயர்தஇணையாயினும் சொல்லா லஃறிணையென்றபடி. 

9௦, இதன்கண் வல்லெழுத்து இயற்கையாகுமென்று ஆசிரியர் 

கூறலின், சாரியைப்பேறு வல்லெழுத்தை விளக்காமை இதனனும் 

பெந்ரும் என்றார்.
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௨௯௫. ஒளகார விறுதிப் பெயர்கிலை முன்ன 
ரல்வழி யானும் வேற்றுமைக் கண்ணும் 
வல்லெழுத்து மிருதல் வரைகிலை மின்றே 
பவ்விரு வீற்று முகரம் வருதல் 

செவ்வி தென்ப றந்த னோரே. 

இஃது ஒளகார ஈறு இருவழியம் முடியுமான கூன் 

அது. ச 

இதன் போருள் : ஒளகாச இறுஇப் பெயர் நிலை முன்னர். 
ஓளகாரம் இறுஇியாகய பெயர்ச்சொன் முன்னர் வல்லெழுத்து 
முதன்மொழி வருமொழியாய் வரின், அல்வழியானும் வேற்று 
மைக்கண்ணும்---அல்வ/ிக்கண்ணும் வேற்றமைக்கண்ணும், வல் 
லெழுத்து மிசூதல் வரைகிலைபின்று--வல்லெழுத்அு மிக்குமுடி. 
தல் நிக்கு நிலைமையின்று, அவ்விரு ஈற்றும் உகரம் வருதல் 
செவ்விதென்ப சிறந்தசினோர்-.- அவ்விருகூற்று முடிபின்சண் 
ஹும் நிலைமொழிக்கண் உகரம்வக்து நூநடி.தல் செவ்விதென்று 
சொல்லுவர் இறந்தோர் என்றவாறு, 

உதாரணம் : கெளவுக்கடி அ சிறிது Es பெரிது என 
வும், கடுமை சிறுமை தீமை பெருமை எனவும் வரும். 

செவ்விசென்றதனான் மென்சணத்தும் இடைக்கணத்தும் 
உகரம் பெறுகல் சொள்க, கெளவுஞெமிர்க்தது ஜெமிர்ச்சி என 
வும், வெளவு வலி வலிமை எனவும் வரும், 

நிலைமொழி யென்றதனாற் கெளவின்கடுமை என உருபிற் 
குச் சென்ற சாரியை பொருட்கட் சென்றுழி இயைபு வல் 
லெழுத்து விழ்வுங் கொள்க, 

இன்னும் இகனானே ஐகாமமும் இகாமும் வேற்றுமைக் 
கண் உருபு தொகையாயுழி இயல்பாதல் கொள்க, (௯௩) 

உயிர்மயங்கயெல் முற்றிற்று, 

  

99. உருபு தொகையாயுழி - உருபு தொகச்கவிடத்து,



Be புள்ளி மயங்கியல் 

௨௯௬. ஞகாரை யொற்றிய தொழிற்பெயர் முன்ன 
ரல்லஅ இகளப்பினும் வேற்றுமைக் எண்ணும் 

வல்லெழுத் .தியையி னவ்வெழுத்து மிகுமே 
யுகரம் வருத லாவயி னான. 

என்பது சூத்திரம், 

நிறுத்த முறையானே உயிரீறு புணர்த்துப் புள்ளியீறு 

வன்கண த்தோடுஞ் சிறுபான்மை ஏனைக் கணத்தோடும் புணரு 

மா கூறலின் இவ்வோத்துப் புள்ளிமயங்கியலென்னும் பெயர்த் 

தாயிற்று, 

இச் சூத்திரம் Charr ஈழ வன்சணத்தோடு இருவஹியம் 

புணருமாறு கூறுகின்றது. 

இதன் போநரள் : ஞகாரை ஓஒற்திய தொழிற்பெயர் முன் 

னர்--ஞகா.ரம் ஈற்றின்கண் ஒன்முகநின்ற தொழிற்பெயரின்முன் 

னர், அல்லது இளப்பினும் வே௰்றுமைக்கண்ணும்--அல்வழி _ 

யைச் சொல்லுமிடத்தும் வேற்றுமையைச் சொல்லுமிடத்.தும், | 

வல்லெழுத்து இயையின் அவ்வெழுதஅ மிகும்--வல்லெழுத்து 

முதன்மொழி வருமொழியாய்வரின் அவ்வல்லெழுத்து வருமொ 

ழிக்கண் மிக்கு. முடியும், ஆவயின் ஆன உகரம் வருதல்-- 

அவ்விடத்.து உகரம் வரும் wer para. 

உதாரணம் : உரினுக்கடிது Rig Es பெரிது எனவும்; 

உரினுக்கடுமை சிறுமை தீமை பெருமை எனவும், வரும். (௧) 

௨௯௭. ஞாகமவ வியையினு முகர நிலையும். 

இஃது அவ வீறு மென்கணத்தோடும் இடைக்கணத்து 

வகரத்தோடும் முடியுமென எய்தாத தெய்அவித்தது. 

இதன் போருள் : ஞமவ இயையினும் உகரம் நிலையும்-- 

அஞ்ஞாசர ஈறு வன்கணமன் றி ஞ௩மவ மூதன்மொழி வருமொழி 

யாப் வரினும் கிலைமொழிக்சண், உகரம் நிலைபெத்று முடியும் 

என் தவாறு,
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உதாரணம்: உரினுஞான்றது நீண்டது மாண்டது வலிது ' 

எனவும், ஞாற்ச நீட்சி மாட்டு வலிமை எனவும் வரும், 

யகர த்தோடும் உயிரோடும் புணருமாறு தொகைமாபினுள் 

* உகாமொடுபுணரும் ? (எழு-௧௬௩) என்பதனாற் கூறினார். (௨) 

௨௯௮. நகர விறுதியு மதனோ ரற்றே. 

இத ஈ௧ர ஈறு முற்கூறிய சணங்களோடு அல்வழிக்கண் 
முடியுமா௮ கூறி எய்தாச செய்அவிச்கின்றது. 

இதன் போநள் : ஈ௧7 இறுதியும்--ஈ௧ர ஈற்றுப்பெயரும் 

முற்கூறிய கணங்களோடு புணரும்வழி, அதஜோரற்று--௮ஞ் 

ஞூகர ஈற்றுத் கொழிற்பெயர் இயல்பிற்றாப் வல்லெழுத்து வச் 
அழி அவ் வல்லெழுத்து மிக்கு உகாம்பெற்றும் ஞுமவ வக் அழி 

உகரம் பெற்றும் முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம்: பொருறுக்கடிஅ வெரிறுக்கடிது சிறிது தீது 

பெரிது எனவும், ஞான்றது நீண்டது மாண்டது வலிது என 

வும் வரும். முடிபு ஒப்புமைநோக்கி ந௧ர ஈறு ஈண்டுப் புணர்த் 

தார். ஈண்டு வேற்றுமை யொழித்தது மாட்டேறு சென்ற 
சென்று உணர்க, (௩) 

௨௯௯. வேற்றுமைக் குக்கெட வகர நிலையும். 

இது நிலைமொழி உகரம் விலக்கி அசரம் வகுத்தலின் எப்.இ 
யது விலக்கப் பிறிதுவித வகுக்கின் ௦௮. ் 

இதன் போநள் : வேற்றுமைக்கு--அந்ககர சது வேற்று 
மைப் பொருட்புணர்ச்சிக்கு, உக்கெட அகரம் கிலைபும்--மேலெய் 

2, உகரமொடு புணரும் என்பது, தொகைமரபு ௨௧-ம் சூத்தி 
ரத்து யகரமும் உயிரும் வருவழி உகரம் பெறாவென்று விதித்ததை, 

3. ஈண்டு வேற்றுமை ஒழித்து மாட்டேறு சென்றதென்ற்து, 
நகரவிறுதி வல்லினம் வருங்கால் வேற்றுமையினும் அல்வழியினும் 
உகரம்பெற்று வல்லெழுத்து மிக்கும், ஞ௩மவ வந்தால் உகரம்பெற் 
னும் முடியுமென்று கொள்ள நிற்றலின், அங்கனவ் கொள்ளாது அல் 
வழிக்குமாத்திரம் மாட்டேற்றைக் கொள்க என்றபடி, நகரவிறுதிக்கு 
வேற்றுமை முடிபு வருஞ் சூத்திரத்தாத் கூறுப,
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fu உகரங்கெட அகரத்தோடு நிலைபெற்றுப் புணரும் என்ற 

வாறு. , 

உதாரணம் : பொருகக்கடுமை வெரிஈக்கடுமை இறுமை 

தீமை பெருமை ஞாற்கி நீட்டு மாட்டு வன்மை என வரும், 

அகரநிலையுமென்னா. து உகரங்கெட என்றகனான் உருபிற்குச் 
சென்ற சாரியை பொருட்கட் சென்ற௮ுமி இயைபுவல்லெழுத்து 
விழ்வுஞ் சிறுபான்மை உகரப்பேறுங் கொள்க. வெரிநின்குறை 

பொருநின்குமை உரிஞின்குறை எனவும், * உயவல் யானை வெரி 
அச் சென்றனன் ” (அ௮கம்-௬௫) எனவும் வரும், யானையினது 

முதுகின்மேற் சென்றனன் என விரிக்க, 

பொரும் என்பது ஒரு சாஇப்பெயரும் பொருந்து தலென் 

ணும் வினைப்பெயருமாம், (௪) 

௩௦௦, வெரிநெ னிறுதி முழுதங் கெடுவழி 
வருமிட னுடைத்தே மெல்லெழுத் தியற்கை. 

இஃது ௮க்ககர ஈற்றுள் ஒருமொழிக்கு எய்இயது விலக் 
இப் பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

இதன் போநள்: வெரிக் என் இறுஇி--வெரிநென்று 
சொல்லப்படும் ஈ௧ர ஈற்றுமொழி, முழுதுங் கெடுவழி--தன் 
ஈற்று நகரம் peru Bm உகரத்தோடு எஞ்சாமைக் கெட்ட 

இடத்து, மெல்லைழுத்து இயற்கை வரும் இடன் உடைதஅ--.- 

மெல்லெழுத்துப்பெறும் இயல்பு வரத முடியும் இடனுடைத்து 

என் Poul DI. 

உதாரணம் : வெரிலக்குறை செய்கை தலை புறம் என அரும். 

மெல்லெழுத்து வருமொழி கோக்கி வந்தது. ‘ வெயில்வெரி 

bogs பயிலிசழ்ப் பசுங்குடை” என்பதில் ஈ௧£ இகாமே 

(௫) . இட்டெழுதுப. 

4, பொருந் என்பது சாதிப் பெயர் என்றது பொருகர் என்னுஞ் 

சாதியை யுணர்த்திறின் ததென்றபடி. வினைப்பெயா-தொழிற்பெயர், 

என்றது என்னையெனின் 

  

5. நகர. இஸஷாமே இட்டெழுதுப 

வெரின் என னகர விகரமிட்டு எழுதுவாழை விலக்குதற்கு, 

3a ' .
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௩௦௧, ஆவயின் வல்லெழுத்து மிகுகலு மூரித்தே. 

இஃது அதற்கு எய்தாத தெய்அவித்தது. 

இதன் போநள் : ஆவயின்--அவ்வெரிக் என்னுஞ் சொல் 
அவ்வா ஈறு கெட்டு நின்ற இடத்து, வல்லெழுத்து மிகூதலும் 
உரித்து--மெல்லெழுத்தேயன் ஜி வல்லெழுத்து மிக்குமுடி தலும் 
உரித்து என்றவாறு, 

உதாரணம் : வெரிக்குறை செய்கை தலை புறம் என 

வரும், 
(௬) 

௩௦௨. ஸணகார விறுதி வல்லெழுத் தியையின் 
டகார மாகும் வேற்றுமைப் பொருட்கே. 

இது நி௮த்தமுறையானே ணகார ஈறு வேற்றுமைப் 

பொருட்கட் புணருமானு கூறுஇன்றது, 

இதன் போருள் : ணகார இறுஇ-ணகார ஈற்றுப் பெயர், 

வல்லெழுத்து இயையின்--வல்லெழுத்.- முூதன்மொழி வந்த 
இயையின், டகாரமாகும்' வேற்றுமைப்பொருட்கு--டகாரமாகத் 
திரிந்து முடியும் வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச்சிக்கண் என்ற 
வாறு, 

உதாரணம் : மட்குடம் சாடி தூதை பானை என வரும். 
மண்கை புண்கை என்பன இசண்டாவதன் திரிபின் முடிந்தன. 

கவண்கால் பாரண்கால் என்பன ழேல் முடித்தும். (௪) 

௩௦௩. ஆணும் பெண்ணு மஃறினை wus Hones. 

இஃது இவ் வீற்று விரவுப்பெயருட் இலெவற்றிற்கு எய்.இ 
யத விலக்கிப் பிறிதுவிதி வகுத்த௮. 

இதன் போருள் : ஆணும் பெண்ணும்--அணென்னும் விர 
வுப்பெயரும் பெண்ணென்னும் விரவுப்பெயரும், அஃறிணை 
இயற்கை--தொகைமரபினுள் ₹* மொழிமுதலாகும் £ (எழு-௧௪௭) 

ர். இரண்டாவதன்றிரிபு எண்றது, தொகைமரபு க௫.ம் சூத்தி 
சத்தாற் கூறிய இரண்டாம் வேற்றுமைத் இரிபை,
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என்பதன்கண் ௮ஃறிணைப்பெயர் முடிந்த இயல்புபோலக் தாழும் 

வேற்றுமைக்கண் இயல்பாய் முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம்: ஆண்கை பெண்கை செவி தலை புறம் என 

வரும்; 

இது தொகைமரபினுள் * அஃறிணை விரவுப்பெயர் ' (எழு- 

௧௫௫) என்பதனுள் முடிகர்த இயல்பன்றோவெனின், இவை 

ஆண்டு முடிந்தனபோலக் தத்தம் மரபின் வினையாற் பாலதியப் 

படுவன அன்றி இருதணைக்சண்ணும் ௮ஃதிணையாய் (pip. soll aor, 

அஃறிணைப் பெயராது இயல்போடு மாட்டெறிந்து முடிக்தா 

சென்க, ஆண்கடிது பெண்கடிது என்னும் அல்வழிமுடிபு * மொழி 

மூதலாகும் ' (எழு-௧௫௪௭) என்பகன்கண் வருமொழி முற்கூறிய 

வதனான் முடிக்க. (௮) 

௩௦௪.  ஆண்மரக் செவி யரைமர வியற்றே, 

இது இரிபுவிலக்கிச் சாரியை வகுத்தலின் எய்தியது ANS 

இப் பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

இதன் போருள் : ஆண்மாக் ளெவி--ஆண்பாலை உணர்த் 

தாது அணென்னும் மரத்தினை உணரகின்ற சொல், ௮ரை மர 

இயத்து--அசையென்னும் மரம் அம்முப்பெ.ற்ற இயல்பித்றாய்த் 

தானும் அம்முப்பெற்று முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : ஆணங்கோடு செதிள் தோல் பூ என வரும். 

ஒன்றென முடித்தலான் இயல்புகணத்துங் கொள்க, ஆண 

நார். இலை என வரும். 

விரவுப்பெய ரன்றென்றற்கு மாமென்றார். (௯) 

௩௦௫. விண்ணென வரூஉங் காயப் பெயர்வயி 

னுண்மையு முரித்தே யத்தென் சாரியை 

செய்யுண் மருங்கிற் ரொழில்வரு காலை. 

இ செய்யுளுள் திரிபு விலகச் சாரியை வகுத்தது. 

8.  இருதிணைக்கண்ணும் அஃறிணையாய் முடிதல் என்றது, ஆண் 

வந்தான் ஆண் வந்தது என முடியாமல் இருதிணைக்கண்ணும் ஆண் 

வந்தது என முடிதலை, 

9. விரவுப்பெயரென்றது, ஆண் என்னும் பொதுப்பெயரை,
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இதன் போநள் : விண் என வளூஉங் காயப்பெயர்வயின் - 

விண்ணென்று ' சொல்லவருகிற அகாயத்தை உணரரகின்ற 

பெயர்க்கண், அத்து என் சாரியை மிகுதலும் உரித்து அதி 

தென்னுஞ் சாரியை உண்டாதலும் உறித்து இல்லையாதலும் 

உரித்து, செய்யுள் மருங்கல் தொழில்வருகாலை--செய்யுளிட த் 
அத் தொழிற்சொல் வருங்காலத்து என்றவாறு, 

உதாரணம்: *விண்ணத்துக்கொட்கும் sarang sori’? 

 விண்ணத்துக்கொட்கும் விளைசெலலூர்தியோய் ? எனவும், 

*விண்குத்து நீள்வளரை வெற்ப களைபவோ ” (காலடி-௨.௨௯) 

எனவும் வரும். விண்ணென்னும் குறிப்பினை நீக்குதற்குக் காய 

மென்ருர். 

விண்வக.தக்கொட்கும் என உடம்படுமெய் புணர்ந்து நிற் 

லுங் கொள்க, ௮இகா.ர வல்லெழுத்தன்மையிற் சரரியை வல் 

லெழுக்துக் கொடுக்க, (௬௦) 

* 

௩௦௬. GsripmQuu Oraars தொழிற்பெய ரியல. 

இஃது இவ் விற்றுட்' லெவற்றிற்குத் ,இரிபு விலக்கி உகர 

மும் வல்லெழுத்தும் விதிக்கன்ற. 

இதன் போருள் : . தொழிற்பெயர் எல்லாம் தொழிற்பெ 
யர் இயல--௮ல்வழிக்கண்ணும் வேற்றுமைக்கண்ணும் ஞகார 

ஈற்றுச் தொழிற்பெயாது இயல்பிற்முய் வன்சணம் வக்அழி 
வல்லெழுத்தும் உகசமூம் பெற்றும் மென்கணத்தும் இடைக் 
கணத்து வகாசத்தும் உகரம். பெற்றும் முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : : மண்ணுக்கடி து பண்ணுக்கடி த றிது தீது 
பெரிது ஞான்றது நீண்டது மாண்டது வலிது எனவும், மண் 
ணுக்கடுமை சிறிமை தமை பெருமை ஞாற்சி நீட்டு மாட்டு 
வன்மை எனவும் வரும்; 

10. அதிகார வல்லெழுத்தின்மை என்றது, உயிரிற்றுச்காயின் 
அதிகார வல்லெழுத்து உண்டு ; இது மெய்மிறரானபடியால் அதிகார். 
வல்லெழுத்தின்று என்றபடி, ஆதலின் வல்லெழுத்துக் கொடுத்து 
முடிக்க என்றபடி, உயிரீற்றின் முன்னன்றி யாழ வொழிந்த மெய் 
யீற்றின்முன் வல்லினம் மிகாதென்க. :
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எல்லாமென்றதனால் தொழிற்பெயரல்லனவும் உகரழும் 

வல்லெழுத்தும் பெற்றும் இன்சாரியை பெற்றும் புணர்வன 

கொள்க. வெண்ணுக்களை * தாழ்பெயல் கனைகுரல் கடுப்பப் 

பண்ணுப்பெயா்த்அு ' எண்ணுப்பாறு வெண்ணின் கரை என 

வரும். (௧௧) 

௩௦௭. ொப்பெய ரெல்லாங் கொளத்திரி பிலவே. 

இஃ இவற்றுட் கிலவற்றிற்குத் திரிபு விலக்க இயல்பு 

கூறுதலின், எய்இயது விலக்கிப் பிறிதுவிகி கூறுன்றது, 

இதன் போநள் : களைப்பெயசொல்லாம்--ணகார ஈற்றுள் 

ஓரினத்தை உணரகின்ற பெயரெல்லாம், கொளத்திரிபு இல-- 

இரிபுடையவென்று கருதம்படியாகத் இரிதலின்றாய் இயல்பாய் 

முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : உமண் என நிறுத்திக் குடி சேரி தோட் 

டம் பாடி எனத் தந்து முடிக்க, 

இனி, எல்லாமென்றதனாற் பிற சாரியைபெற்று முடிவன் 

'வும் இயல்பாய் முடிவனவுங் கொள்க. மண்ணப்பத்தம் எண்ண 

கோலை எனவும், சவண்கால் ப.ரண்கால் எனவும் கொள்க, 

கொள என்றதனால் ஏழாம் வேற்றுமைப் பொருண்மை 

உணரகின்ற இடைச்சொற்கள் இரிந்து முடிவனவுங் கொள்க, 

அங்கட்கொண்டான். இங்கட்கொண்டான் உக்கட்கொண்டான் 

எங்கட்கொண்டான் எனவும், ஆங்கட்கொண்டான் ஈங்கட்கொண் 

டான் ஊற்சட்கொண்டான் யாங்கட்கொண்டான் எனவும், ௮வட் 

கொண்டான் இவட்கொண்டான் உவட்கொண்டான் எவட்கொண் 

டான் எனவும் ஓஒட்கெ. (௧௨) 

11. மண்ணுதல்- கழுவுதல், வெண்ட- ஓராறு, எண்ணுப்பாறு 

எண்ணின்கட்பாறு என விரியும், எண் எள். பாறு-பருந்து, 

12. மண்ணப்பத்தம்-மண்ணாலாகியபத்தம், பந்தம் பத்தம் எண் 

ரூயிற்று, பந்தம்-திரள், எண்ணாலாகிய கோலை. 'கோலை-அப்பவகை, 

, மண்ணப்பத்தம், எண்ணகோலை இவை அக்குப்பெற்றன,
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௩௦௮. வேற்றுமை யல்வழி யெண்ணெ னுணவுப்பெயர் 

வேற்றுமை யியற்கை நிலையல முரித்தே. 

இது 330 விற்றுள் ஒன்று அல்வழியுள் வேற்றுமை 

மூடிபுபோலச் : இரிந்து முடியுமானு கூறுகின் ஐ, 

இதன் போரள் ? வேற்றுமை அல்வி--வே.ற்துமையல் 

லாச இடத்து, எண்ணென் உணவுப்பெயா--வரையமைப்பொ 

ருண்மை உணர்த்தாது எண்ணென்று சொல்லப்படும் உணவினை 
உணர்ததும்பெயர், வேற்றுமை இயற்கை நிலையலும் உரித் அ-- 

வேற்றுமையதூர இரிந்து முடியும் இயல்பு நிற்றலும் உரித்து 

என்றவாறு, . 

உதாரணம் : எட்சடி ௮ இறரிது இது பெரிது என வரும். 

உம்மையால் தொகைமாபினுள் * மொழிமுதலாகும் ! (எழு-௧௪௭) 

என்றதனாற் கூறிய இயல்பு பெரும்பான்மையாயிற்று, 

அஃது எண்கடிது என வரும், (௧௩) 

௩௦௯. மூரணென் றொழுிற்பெயர் முதலிய னிலையும். 

இஃது இவ் விற்றுட் தொழிற்பெயருள் DT DHHS 
தொழித்பெயர்க்கு எய்திய உகாமும் வல்லெழுக்தும் விலக்க 
இவ் விற்று அல்வழி முடிபும் வேற்றுமை முடிபும் எய்துவித் 
தது. 

இதன் போருள் : முரண் என் தொழமிற்பெய்---மாறுபாடு 
உணர்த்தும் முரணென்னுக் தொழிற்பெயர், முதலியல் . நிலை 
யும்--தொகைமாபிற் கூறிய அல்வழிக்கண் இரியாது முடிந்த 
இயல்பின்௧ண்ணும் ஈண்டு வேற்றுமைக்கண் இரிக்து முடிந்த 
இயல்பின்௧ண்ணும் நிலைபெற்று முடியும் என்றவா௮, ் 

உதாரணம்: முரண்கடிது சிறிது இது பெரிது ஜெஒழ்க் 
SB நீண்டது மாண்டது வலிது எனவும், முரட்கடுமை சேனை 
தானை பை எனவும், முரண்ஜஷெ௫ழ்ச்9 ரீட்டு மாட்டு வலிமை 
எனவும் வரும். இதனைச் 6 தொமிம்பெயசெல்லாம் * (எழு-௩௦௯) 

18. “மொழிமுதலாகும் * என்றது, தொகைமரபு ௫-ம் கூத்தி 
சத்தை, 

து
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என் ததன்பின் வையாக முறையன் றிக் கூற்றினான் மு.ரண் கடுமை 
மாட்கடுமை, ௮ரண்சுடுமை அரட்கடுமை என்னும் உறம்ச்௪ி 
பூங் கொள்க, (ae) 

௩௧௦. மகர விறுதி வேற்றுமை யாயிற் 

அவரக் கெட்டு வல்லெழுத்து மிகுமே. 

இது முறையானே மகர =p mii வேற்றுமைக்கட் 

புணருமாறு கூறுஇன்றது. 

இதன் போருள்: மகர இறுஇ வேற்றுமை ஆயின்--மக.ர 
ஈறஅப்பெயர் வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச்சிக்கண்ணாயின், துவ 

சக் கெட்டு வல்லெழுக்,த மிகும்--அர் நிலைமொழி மகரம் முத் 

றக்கெட்டு வருமொழி வல்லெழுத்து மிக்கு முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம்: மாக்கோடு செஇள் தோல் பூ என வரும், 

முண்டகக்கோதை எனவும் வரும். 

அவச என்றகனான் இயல்புகணத்துக்கண்ணும் உயர்திணைப் 

பெயர்ச்கண்ணும் விரவுப்பெயர்க்கண்ணும் மகாக்கேடு கொள்ச, 
மரஞாண் மரல் இவற்றிற்கு கான்கனுருபு விரிக்க, மசமணி 

யாழ் வட்டு ௮டை ஆடை என ஓட்டுக. அங்கை எங்கை செவி 

தலை புறம் எனவும், தங்கை செவி தலை புறம் எனவும் 

வரும். எண்டு மகரக்கேடே கொள்க ;. முடிபு மேற்கூறுப. 

(எழு-௧௩ ௨௦) (௧௫) 

௩௧௧. அகர ஆகாரம் வரூஉங் காலை 

பீற்றுமிசை யகர நீடலு முரித்தே. 

இஃது அவ் வீற்று முடிபு வேற்றுமைய/டையன கூறுகின் 

Po 
14. தொகைமரபிற் உதிய இயல்பின்கண்ணுமென்றது, தொகை 

bry ௫-ம் சூத்திர த்தின்கட் கூறிய இயல்பு முடியை, ஈண்டு 

வேற்றுமைக்கட் டிரிந்து முடிந்த இயல்பின் என்றது, இப்புள்ளி 

மயங்கியல் ௬-ம் சூத்திரத்துக்க_ திய திரிபு முடியையும் தொகைமரபு 

௯ம் சூத்திரத்துக் கறிய இயல்பு முடிபையும், 

15. தும்-விரவுப்பெயர்,
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இதன் போருள்: ௮கர ஆகாரம் வரூஉங் காலை கர 

முகன்மொழியும் ஆகார மு.சன் மொழியும் வருமொழியாய் வரும் 

- காலத்து, ஈற்றுமிசை அகரம் நீடலும் உரித்து--மகா ஒற் 

ஜின்மேல் நின்ற அகரம் நிண்டு முடிதலும் உரித்து நீடாமை 
யும் உரித்து. Gr ear Meum 2. 

உதாரணம் : மாம் குளம் என நிறுத்தி மகரங்கெடுத்து 

அடி ஆம்பல் எனத் தந்து ரகர எளகரங்களில் நின்ற அகரம் 
ஆகாரமாக்கி மரா௮டி. குளாஅ௮ம்பல் என முடிக்க, 

மேற் *செல்வழி யறிதல் வழக்கத் தான்: (எழு-,௨௧௨) 
GT GMT LI 5 G0) D குளாஅம்பல் என்புழி ஆகாசத்தை அகரமாக்குக. 

உம்மையான் மசவடி. குளவாம்பல் என நீடாமையங்கொள்க, 

வருமொழி முற்கூறியவகனான் இவ் Poor Anan Caron 

பட முடிவன கொள்க. கோணாகோணம் கோணாவட்டம் என 
வரும். இவற்றிற்கு உள்ளென்னும் உருபு விரிக்க, 

கோணாகோண த்திற்கு வல்லெழுக்க்கேட மேலைச் சூத்தி 
ர்த்து இலேசாற் கொள்ஃ, (௧௯) 

௩௧௨. மெல்லெழுத் துறழு, மொழியுமா ௬ுளவே 

செல்வழி யறிதல் வழக்குத் தான. 

இஅ மகாரங்கெட்டு வல்லெழுத்து மிகுகலோடு மெல்லை 
மூதிதும் உ௰ழ்க என்றலின், எய்்.தியதன்மேற் இறப்புவி௫ி கூறு 

இன்றது. 

இதன் போநள் : மெல்லெழுத்து உறமழும் மொழியுமா 
ருள--மகச ஈ௮்௮ள் வல்லெழுத்தினோேடு மெல்லெழுச்அப்பெத்று 
உதழ்ந்து முடியும் மொழிகளும் உள, வழக்கத்து ஆன செல் 
வழி அதிதல்--வழக்கத்தின்கண்ணும் வழங்கும் இடம் அ௮றிச 
என்றவாறு, 

உதாரணம் : குளங்களை குளக்கசை சேது தாது பூழி 
என வரும். இவற்றுட் குளங்கரசை குசாக்கரைபோல அல்லன 
  

16. மேல் என்றது, வருஞ் சூத்திரத்தை,



மயக்கீயல்] எழுத்ததிகாரம் உடுஎ 
ஓத்த உறழ்ச்சியாய் வழங்கா வென்தற்குச் செல்வழி யதித 
லென்றார். ் 

வழக்கதீதான என்றதனான் குளத்துக்கொண்டான் ஈழச் 

அச்சென்றான் குடத்துவாய் பிலத்துவாய் என்ரு போல்வன 

மகரங்கெட்டு அத்துப் பெற்றன, இவை 4 அத்தேவற்றே ? 

(எழு-௧௩௩) என்பதனான் ஒற்றுச்கெடாதாயிற்று, ௮ஃது ௮ல் 

வழிக்குக் கூறுதலின், மழகளிறு என்பது ₹மழவுப் குழவு 

மிளமைப் பொருள * என்ற உரிச்சொல். ௮து மகர ஈறன்று, 

௪ண்பகங்கோடு என்பது வழக்டைதனுச் செல்லாது. 

இன்னும் இதனானே மகரங்கெடாது நிற்பனவுங் கொள்க, 

6 புலம்புக்கன வே ் (புறம்-௨.௫௮) * கலம்பெறு கண்ணுள சொக் 

கற் றலைவ: (மலைபடு-௫௦) என வரும், (௧௭) 

௩௧௩. இல்ல மாரப்பெயர் விசைமர வியற்றே. 

இஃது இல் விற்றுள் ஒன்றற்கு வல்லெழுச்சு. விலக்க 

மெல்லெழுத்து விதித்தது. 

இதன் போரள் : இல்ல மரப் பெயர்--புக்து உறையும் 

இல்லன்றி இல்லமென்னும் மரத்தினை உணரகின் உ சொல், விசை 
மச இயதற்று--விசையென்னும் மாத்தின் இயல்பிற்றாப் மெல் 

லெழுத்து மிக்கு முடியும் என்றவானு. 

உதாரணம் : இல்லங்கோடு செதிள் தோல் பூ என 

வரும். 

மேலைச் சூசக  வழக்கத்தான £ (எழு-௨௧௨) என் 

Ls மகரக்கேடு கொள்க, (௧௮) 

௩.௧. அல்வதி யெல்லா மெல்லெழுசத் தாகும். 

இது மகரம் அல்வழிக்கண் இரிக என மூற்கூருமையின் 

orn sr தெய்துவித்தது. _ 

17, ஒற்றென்றது, கிலைமெர்ழி மகழத்தை, 
33
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இதன் போநள்: அல்வழியெல்லாம் மெல்லெழுத்தா 
கும்--மகர ஈறு அல்வழிக்கணெல்லாம் மெல்லெழுத்தாய்த்திரிந்து 
முடியும் என்றவாது. 

உதாரணம்: மாங்குறிஅ சிறிது தீது பெரிது என வரும். 

மரம் பெரிது என்புழித் இரிபின்றென்பது ஆணைகூறலென் 
னும் உத்தி, 

இணி எல்லாமென்றதனால் ௮ல்வஜிக்சண் மசா ஈ௮ பிற 
வாற்றான் முடிவனவெல்லாம் முடிக்க, வட்டத்தடுக்கு, ௪அரப் 

பலகை , ஆய்தப்புள்ளி, வேழக்கரும்பு ; கலக்கொள் க்கு 

தோரை பயறு ; நீலக்கண் என்னும் பண்புப்பெயர்கள் மகரங் 

கெட்டு வல்்?லழுத்து மிக்கு முடிக்சன. ஆப்தவுலச்சை gar 
முதல இவை இயல்புகணத்துக்கண் மகரங்கெட்டு முடிந்தன. 
எல்லாருங்குறியர் காங்குறியேம் இவை உயர் இணைப்பெயர் மக 

ரந் இரிந்து மெல்லைழுத்தாய் முடிந்தன. கொல்லுங் கொற்றன் 
 உண்ணுஞ் சாத்தன் கவளமாந்துமலைகெழுகாடன் பொருமாரன் 

தாவுபரி பறக்குகாரை ஓடுகாகம் ஆடுபோர் வருகாலம் கொல் 

௮ம்யானை பாடும்பாணன் என இவை மகரர் இரிந்துங் கெட்டும் 
நிலைபெற்றும் வந்த பெயசெச்சம். ் 

இன்னும் இதனானே இயல்புகணத்துக்கண்ணும் மகரல் 
கெடுதலுங் கெடாமையும் கொள்க, மாஞான்றது நீண்டது 
மாண்டது எனவும், மாம் யாது வலிது அடைந்தது எனவும் 
வரும். இன்னும் இதனானே பவளவாயென உவமத்தும் நில 
நீரென எண்ணிடத்துங் கேடு கொள்க. (௧௯) 

19. ஆணைகூறலாவது, இவ்வாசிரியனது கருத்து இதுவென க் 
கொள்ளவைத்தல், பகரத்தித்கு இனம் மமமாதலிற் நிரியாது என் 
பது கருத்து, இவை இயல்புசணத்துக்கண் மகாரங்கெட்டு முடிந்தன 
என்றது, உலக்கை என்பதில் உகரமும் முதல என்பதில் மகரமும் 
இயல்புக்கணமாதல்பற்றி, மென்கணம், இடைக்கணம் உயிர்க்கணம் 
என்னும் இவைகள் இயல்புசணங்கள், இயல்புகணமென்றது, ஈண்டு 
உகர மகரகங்களை, ! ணெல்லுள்கொற்றன் உண்ணுஞ்சாத்தன் மகரந் 
திரிந்தன, கவளமாந்து மலைகெழுகாடன் முதலியன மகரர்கெட்டு 
நின்றன. கொல்லும் யானை முதலியன மகரம்' நிலபெழ் உன,
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௩௧௫. அகமென் இளவிக்குக் கைமுன் வரினே 

முதனிலை யொழிய முன்னவை கெடுதலும் 

வரைகிலை யின்றே யா௫ரியர்க்க 
மெல்லெழுத்து மிகுக லாவயி னான. 

இது மகர ஈற்று அல்வழிக்கண் இம்மொழி இம்முடிபு 

எய்துக என்றலின் எய்தாத தெய்துவித்தது. 

இதன் போநள்: அகம் என் ஸெவிக்குக் சை முன் 

வரின்--அகமென்னுஞ் சொல்லிற்குக் கையென்னுஞ் சொல் முன் 

னே வருமாயின், முதனிலை ஒழிய முன்னவை கெடுதலும்--' 

முன்னின்ற அகரங் கெடாது நிற்ப அதன் முன்னின்ற குகரமும் 

மகரவொரற்றுங் கெட்டு முடிதலுங் கெடாதுகின்று முடிதலும், 

வரைகிலை இன்றே யா௫ிரியர்க்க--நிக்கு . நிலைமையின் ஆரி 

யர்க்கு, வயின் ஆன மெல்லெழுத்அ மிகுதல்--௮வை கெட்ட 

வழி மெல்லெழுத்து மிக்குமுடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ௮ங்கை எனவரும். அகங்கை எனக் கெடாது 

மூடிக்கவழி * அல்வழியெல்லாம் * (எழு-௩௧௪) என்றதனான் 

மகர் இரிந்து முடிதல் கொள்க, இ பண்புத்தொகை. ௮இ 

காரத்தானும் பொருறோேோக்கானும் வேற்றுமைத் தொகையன்மை 

உணர்க. (௨௦) 

௩௪௬.  இலமென் கிளவிக்குப் படுவரு காலை 

நிலையலு மூரித்தே செய்யு ளான. 

இஃது இலமென்பனு மூற்றுவினைச் சொல்லாகாது குறிப் 

பாயெ உரிச்சொல்லாய் நிற்குங்கால் அல்வழிக்கண் முடியுமானு 

கூறுகின்றது. . 

இதன் பொருள் 3 இலம் என் செவிக்கு--இல்லாமையென் 

னும் சூறிப்பாகய உரிச்சொற்கு, படு வருகாலை--உண்டாதலென் 

னும் வினைக்குறிப்புப்பெயர் வருமொஜழியாய் வருங்காலத்.௮, 

50. *அல்வழியெல்லாம் ” என்றது இதற்றா முதற்சூத்திரதீ்தை, 

அதிகாரத்தானும் என்றது அல்வழி அதிகாரப்பட்டு கின்றமையை, 

பொருள் என்றது உள்ளங்கையெனப் பொருள் தருதலை,
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செய்யுளான நிலையலும். உரித்அ--செய்யுளிடத்து மகாரக்கேடுக் 

திரிபுமின்றி நிற்றலும் உரித்து என்றவாறு, 

எனவே, உம்மையாற் பிறசொல் வருங்காலத்துக் கேடுக் 
இரிபும் பெற்று நிற்றலும் உரித்தெனக் கொள்க, 

உதாரணம் : * இலம்படு புலவ சேற்றகை நிறைய ? இதத்கு 

இல்லாமை உண்டாகின்ற புலவசெனப் பொருள் கூறுக. * இலம் 
பாடு காணுத்தரும் £ என்டன்உேகோவெனின், இல்லாமை உண் 
டாதல் காணுத்தருமென்று பொருள் கூறுக, இதனை கெற்பாடு 
பெரிதென்றாற்போலக் கொள்க. இது பொருளிலமென is 
வினைச் சொல்லாமாறும் உணர்க. இலகின் ஈசெனச் கெட்டவரா 
௮ம், இலங்கெடவியந்தான் இலஞ்சிறிதாக இலர்தீசகென்று எனக் 
க௪தக்கள் வரும்வழித் இரிக்தவாறுங் காண்க, 

* எல்லா! (எழு-௩௧௪) மென்றதனான் இலம்வருவதுபோ 
- அம் இலம் யாரிடத்தது என வகர யகரங்களின் முன்னர்க் 
கெடாது நிற்றல் கொள்க, 

இதனை இலத்தாற் பத்றப்பட்ட புலவசென வேற்றுமை 
யென்றாரால் உசையாசிரியசெனின், ப.த்றப்பட்ட புலவென்பது 
பெயசெச்சமாதலிற் பற்றவென்னுக் தொழில் தோற்றுவிக்க ற 
முதனிலைச் சொல்லைச் சூத்திரத்து ஆசிரியர் எடுத்தோ இற்கில 
I SOT Bld படுவென்பதுதானும் புலவசென்னும் பெயசோடு 
மூடியுங்கால் இசண்டுகாலமும் காட்டும் ஈனுகள் தொக்க முத 
னிலைச் சொல்லாய் நிழ்.நலின், அதனை எடுத்தோதினாராதலா 
ணும் ஆசிரியர்க்கு ௮ங்கனம் கூறுதல் கருத்தன்மை உணர்க. 

21. வினைக்குறிப்புப் பெயரென்றது, குறிப்பாகக் காலங்காட் 
டும் முதனிலைத் தொழிற்பெயரை, படு என்பது உண்டாகின்ற எனக் 
குறிப்பாகக் காலங்காட்டல்பற்றிக் சூறிப்பு என்றார். இலத்தாற் பற் 
ப்பட்ட என்று பொருளுமரைக்குங்கால் பற்துதற்கு முதனிலையின் 
றென்பது ஈச்சினார்க்கினி௰ர் கருத்து, படு என்பதை வினைத்தொகை 
யாகக் கொள்ளின் இரண்டுகாலத்துக்கும் பொதுவாகும், இரண்டு ' 
காலம் என்றது இறப்பு நிகழ்வினை, படு என்பது இ.ரண்டுகாலமும் 
பற்றி விரியுங்கால் பட்ட படும் என விரியும், அவ்விரண்டும் தொக்க 
முதனிலை படு என்பது, படு என்பதை முதனிலைத் தொழிற்பெயராக 
வைத்து வருமொழியாக ஆசிரியர் எடுத்தோதினாரன்றி விஊைத்தொகை
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அன்றியும் பற்தப்பட்ட என்புழி இரண்டு முதனிலை கூடி 

ஒன்றாய் கின்று பற்றுதலைச் செய்யப்பட்ட எனப் பொருள்' 
காசாமையானும் அல்வழி யகிகொரமாகலானும் 6g பொரு 

சான்மை உணர்க, (உ௧) 

௩௪௭. அத்தொடு சிவணு மாயிரத் திறுதி 
யொக்க வெண்ணு முன்வரு காலை, 

இஃஅ இவ் வீற்றுள் எண்ணுப்பெயருள் ஒன்தற்குத் 
தொகைமர்பினுள் * உயிரும் புள்ளியு மிறுஇ யாக ' (௪எழு-௧௬௪) 
என்பதனான் எய்திய எயென் சாரியைவிலக்கி ௮.௪ துவகுக்கின் றது. 

இதன் போநள் : ஆயிரகது இறு க--ஆயிசமென்னும் எண் 

ணுப்பெயரின் மகசம், தத்த எண் முன்வருகாலை--சனக்கு அகப் 

படும் மொழியாய்ப் பொருக்கின எண்ணுப்பெயர் தன்முன் 

வருங்காலகது, 250590 கிவணும்--தொகைமரா0ிற் கூதிய 

எயென் சாரியை ஒழித்து அத்துச்சாரியையோடு பொருக்கி 

மூடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம்: ஆயிரக்கொன்று ஆயிரக்தொன்பது என 

ஓன்௮முதல் ஒன்பதஇன்காறும் ஒட்டுக. மகர கதை அத்இன்மிசை 

யொல்றென்று கெடுத்து * ௮த்தினகர மகரமுனையில்லை ” (எழு- 
௧௨௫) என்று முடிக்க, ஆயிரத் தொருபது என்றா்போல்வன 

வற்றிற்கும் gi Os. 

நிலைமொழி முற்கூருசதனான் நயிரத்துக்குறை கூறு முதல் 

சன்பனவுவ் கொள்க. இன்னும் இதனானே ஆயிசப்பத்சென்புழி 

மகரங்கெடுத்து வல்லொற்று மிகூதிது முடிக்க. (௨௨) 

யாயிண் படு புலவர் என்பதில் படு என்பதைப் பிரித்து வருமொ 

ழியாகக் கூறாரென்பது கருதி முதனிலையாய் நிற்றலின் அதனை எடுத் 

தோதினாரென்றார், படு என்பது பட்ட என்பதற்கு முதனிலையாகுமே 

யன்றி பற்ற என்பதற்கு முதனிலையாகாதென்பார் இரண்டு முதனிலை 

கூடி ஒன்றாய்கின்று பற்றுதலைச் செய்யப்பட்ட எனப் பொருள் 

தராமையானும் என்றூர், இங்கே பந்றுகற்குரிய மூதனிலையில்லை, 

ஆதலின் படு என்பது பட்ட எனப் பொருள்தருமன்றிப் பற்றப்பட்ட 

எனப் பொருள்தராமையின் உரையாசிரியர் கருத்துப் பொருக்தா 

தென்பது GSS.
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௩௧௮. அடையொடு தோன் ரினு மதனோ ரற்றே. | 

இஃது *அடையொடு தோன்றினும் புணர்நிலைக் குரிய: 
(எழு-௧௬௦) என்றமையின் அவ்வெண்ணுப் பெயரை அடை 

யடுத்து முடிக்கன்றஅ. 

இதன் போநள் : அடையொடு தோன் றினும்--அவ்வாயிர 

மென்னும் எண்ணுப்பெயர் அடையடுத்த மொழியோடு வரி 
னும், அதனோற்று--முற்கூறியதனோடு ஒருதன்மைகத்தாய் அத் 

துப் பெற்றது முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம்: பதினாயிரத்தொன்ன இரண்டு இருபஇனா 
யிரத்தொன்று AIT SO gros தாருயிரத்தொன்று Cpa Bry 

யிரத்தொன்று ஐந்நாராயிரத்தொன்று என ஒட்டுக. முன்னர் 
இலேூனான் முடிந்தவற்றையும் அடையடுத்து ஒட்டுக. பஇனு 
யிரத்துக்குறை புறம் கூறு முதல் எனவும், .நாருயிரப்பத்து 

எனவும் வரும். (௨௩) 

௬௩௧௯. அளவு கிறையும் வேற்றுமை யியல. 

இஃஅ அவ்வெண்ணின் முன்னர் அளவுப்பெயரும் கிறைப் 
பெயரும் வந்தால் முடியுமாறு கூறுதலின் எய்தாத தெய்து 

வித்தது. 

இதன் போரள் : அளவும் நிறையும்--௮.இகா ரத்தால் 
ஆயிரக் தானே நின்றுழியும் அடையடுத்து கின்றுழியும் ௮ள 
வுப்பெயரும் நிஜைப்பெயரும் வந்தால், வேற்றுமை இயல-- 
மகர ஈற்று வேற்றுமையோடு ஓத்து வல்லெழுத்து வந்துழி 
மகார்கெட்டு வல்லெழுத் துமிக்கும் இயல்புகணம் வக்துழித் 
“துவார ! (எழு-௩௧௦) என்னும் இலேசான் எய்திய மகரக் ' 
கெட்டும் புணரும் என்றவாறு, ue 

உதாரணம்: ஆயிரம் பதிஞயிரம் காருயிரம் என நிறுத் 
இக் கலம் சாடி தாதை பானை காழி மண்டை வட்டில் அகல் 
உழக்கு எனவும், ௧௯௬ கழஞ்சு தொடி அுலாம் பலம் எனவுக் 
oo ஓஒட்டுக. 

வேற்றுமையியல எனவே தாம் வேற்துமையல்லவாயின, (௨௪).



மயங்கியல்] எழுத்ததிகாரம் ௨௬௩. 

௩௨௦. படர்க்கைப் பெயரு முன்னிலைப் பெயரும் 
தொடக்கங் குறுகும் பெயர்நிலைக் கிளவியும் 

வேற்றுமை யாயி னுருபிய னிலையு 

மெல்லெழுத்து மிகுத லாவயி னான. 

இஃது உயர் இணைப்பெயரும் விரவுப்பெயரும் உருபிய 

லுள் முடிந்தவாறே ஈண்டுப் பொருட்புணர்ச்சிக்கண்ணும் முடிக 

வென எய்தாத தெய்துவித்தது. 

இதன் போநள் : படர்ச்கைப்பெயரும் முன்னிலைப்பெய 

ரும்--எல்லாருமென்னும் படர்க்கைப்பெயரும் எல்லீருமென் 

ணும் முன்னிலைப்பெயரும், தொடக்கம் குறுகும் பெயர்கிலைக் 

இளெவியும்--ளை ததொடர்ச்சிப் பொருளவாய் கெடுமுதல் குறுக 

மூடியுந் தாம் நாம் யாமென்னும் பெயராகய கிலைமையைய/டைய 

சொல்லும், வேற்றுமையாயின் உருபியல் நிலையும் வேற்று 

மைப் பொருட் புணர்ச்சிக்கண்ணாயின் உருபுபுணர்ச்சிக்குச் 

கூறிய இயல்பின்கண்ணே கின்று முடியும், வயின் ஆன 

மெல்லெழுத்து மிகுதல்--மேல் கெடுமுதல் குறுகும் மொழிக் 

கண் மெல்லெழுத்து மிக்கு முடியும் என்றவாறு, 

எல்லாரு மென்பதனை மகரஒற்றும் உகாழுல் கெடுத்து ரக 

சப்புள்ளியை நிறுத்திக் கை செவி தலை புறம் எனச் தந்து 

இடையிலே தம்முச்சாரியையும் இறுதியிலே உம்முச்சாரியை 

யும் கொடுத்து எல்லார் தங்கையும் செவியும் தலையும் புறமும் 

என முடிக்க, இதற்கு  அம்மினி௮இ  (எழு-௧௨௯) என்னுஞ் 

சூத்இரத்துள் * தன்மெய் * என்றதனாற் பிறசாரியைக்கண் மகர 

PONS இரிர்து * கஞாவாகும் ' எனச் செய்கைசெய்து முடிக்க. 

எல்லீரு மென்பதற்கு இடையிலே அம்முச்சாரியையும் இறுதி 

யிலே உம்முச்சாரியையுங் கொடுத்து முற்கூறிய செய்கைக 

ளெல்லாஞ் செய்து எல்லிர்நுக்கையும் செவியும் தலையும் புத 

மும் என முடிக்க, தாம் காம் என்பனவற்றை *ஏனை மிண்டு 

நெடுமுதல் குறுகும் (எழு-௪௮௮) எனக் குறுக்கி ₹மகரவிறுஇ * 

.. (எழு-௨௩௨௧௦) என்பதனான் were கெடுத்துக் தங்கை நங்கை 

செவி தலை புறம் என முடிக்க. யாம் என்பதனை ஆகாரத்தை 

எக.ரமாக்கி யகர ஒற்றைக் கெடுத்து * மகரவி௮ுஇ ? (எழு-௩௧௦) 

என்றதனால் மகரங்கெடுத்து எங்கை செவி தலை புறம் என
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முடிச்சு. தொடச்கங் குறுகுவனவற்றிற்கு இச்சூத்இரத்தான் 
மெல்லெழுத்து மிகுக்க, 

உருபியல் நிலையும் என்பதனான் வேற்றுமையாதல் பெரு 
நிற்கவும் பின்னும் வேற்றுமையாயினென்ற மிகையானே படர்க் 
கைப்பெயரும் முன்னிலைப்பெயரும் இயல்புசகணத்து ஞகாசமும் 
காரமும் வந்துழித் தம்முச்சாரியையும் அம்முச்சாரியையும் 
பெறுதலும் மகரக்கெட்டு உம்முப்பெ௮ுதலும் ஆவயினான என் 
தனான் ஒற்று இரட்டுதலுங் கொள்க, எல்லார்தஞ் ஞாணும் 
எல்லீர்நுஞ் ஞாணும் நூலும் என வரும். 

இனித் தொடக்கங் குறுகுவனவத்றிற்கும் அவ்விரண்டு 
இலேசாலும் மகாங்கெடுகலும் ஒற்று இரட்டுதலுப் கொள்க, 
தஞ்ஞாண் கஞ்ஞாண் எஞ்ஞாண் நால் என வரும். 

இன்னும் ஆவயினான என்றதனானே எல்லார்தம் எல்லீர் 
Lb oor horn ier முன்னர் ஏனை மணி யாம் வட்டு 
அடை என்பன வந்துழி மகரங்கெடாமையும் உம்முப்பெறுத. 
௮ கொள்க, 

இன்னும் இதனானே தொடக்கப் குறுகுவனவற்றித்குக் 
தம்மணி யாழ் வட்டு அடை என மகரங் கெடாமையுல் கொள்க, 

இன்னும் இசனானே தமகாணம் கமகாணம் எமகாணம் 
அமகாணம் என உருபீற்றுச் செய்கைகளுங் கொள்க, ் 

இன்னும் இதனானே அம் என்பதற்கு மகரச்தை மெல் 
லொற்றாக்கி நுங்கை செவி தலை புறம் என வருதலும், அஞ் 
ஞாண் என ஒற்திரட்டுதலும், அம்வலி என மகாரங் கெடாது 
Appgia Carers. 

இன்னும் இதனானே எல்லார்கையும் எல்லிர்கையம் எனத் 
தம்மும் நம்மும் பெறாது கிற்றலுவ் கொள்க. (௨௫) 

25. தமகாணம் - ஆரும்வேற்றுமை அகர உருபு. நும் தொடக் 
கங் குறுகும் மொழியன்மையின் இலே௫னால் முடித்தார், அவ் 
விரண்டு இலேசு என்றது, வேற்றுமையாயின் என்றதையும் ஆவயி 
னான என்றதையும்..
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௩௨௧. அல்லது சப்பி னியற்கை யாகும். 

இன முற்கூறிய மூன்று பெயர்க்கும் அல்வழி. முடிபு 

கூறுகின்றது. 

இதன் போரள் : அல்லது சளப்பின் இயற்கையாகும்--- 
அம்மூன்று பெயரும் அல்வழியைச் சொல்லுமிடத்து இயல் 

பாய் முடியும் என்றவாறு, 

ஈண்டு இயற்கையென்றது சாரியை பெருமை கோக்க. 

இவற்றின் ஈனுஇரிதல் * அல்வஜியெல்லாம் ? (எழு-௩௪௪) என். 
பதனுள் எல்லாமென்றதனும் கொள்க, 

உதாரணம் : எல்லாருக் சூறியர் சிறியர் தீயர் பெரியர் என 
வும், எல்லிருங் சூறியிர் இறியிர் தயிர் பெரியிர் எனவும், தாங் 
குறியர் சிறியர் தீயர் பெரியர் எனவும், தாங்குறிய சிறிய தீய 
பெரியஎனவும், காங்குறியம் சிறியம் தீயம் பெரியம்எனவும், யாய் 

குறியேம் சிறியேம் தீயேம் பெரியேம் எனவும் வரும்... , 

இன்னும் எல்லா மென்றகனனே இவற்றின் முன்னர் 

ஞகார ஈகாரம் வந்தால் ௮வை அவ்வொத்றாய்த் இரிதல் கொள்க. 

எல்லாருஞ் ஞான்றார் நிண்டார், எல்லிருஞ் ஞான்மீர் நீண்டீர் 

எனவும், தாஞ்ஞான்றார் நீண்டார் எனவும், நாஞ்ஞான்றாம் 

நிண்டாம் எனவும், யாஞ்ஞான்றேம் நீண்டேம் எனவும் வரும். 

- இனி எல்லாரும் வந்தார் யாத்தார் அடைந்தார், எல்லி 

ரும் வந்இர் யாத்தீர் அடைந்தீர் எனவும், தாம்வக்தார் யா.த்தார் 

அடைந்தார். எனவும், காம் வருதும் யாத்தும் அடை தும், 

யாம்வருவேம் யாப்பேம் அடை வேம் எனவும் எஏனைக்கணங்க 

ளின் முன்னர் மகரந் இரியாது நிற்றலும் *உயிரீமுகிய உயர் 

இணைப்பெயரும் ? (எழு-௧௫௩) என்பதனான் முடியும். (௨௬) 

௩௨௨. அல்லஅ௫ அளப்பினும் வேற்றுமைக் சண்ணு 

் மெல்லா மெனும்பெய ரூருபிய னிலையும் 

வேற்றுமை யல்வழிச் சாரியை சிலையாது. 

இஃ இவ்விற்றள் விரவுப்பெயருள் ஒன்தத்கூ அல்வழிக் 

சண்ணும் வேற்றுமைக்கண்ணும் உருபியலோடு மாட்டெறிந்து 

எய்தாத தெப்அவித்தன. ்
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புதன் போநள் : அல்லது கிளப்பினும் வேற்றுமைக்கண் 

ணும்--அல்வழிக்கட் சொல்லினும் வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச் 

இக்கட் சொல்லினும், எல்லாமெனும் பெயர் உருபியல் கிலையும்-- 

எல்லாமென்னும் விரவுப்பெயர் உருபுபுணர்ச்சியின் இயல்பிலே 

நின்று முடியும், வேற்றுமையல்வழிச் சாரியை நிலையாது--அப் 

பெயர் வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச்யெல்லாத இடத்து வற் 
துர் சாரியை நில்லாதாய் முடியும் என்றவாறு, 

உருபியனிலைபும் என்ற மாட்டேறு அல்வழிக்கண் உம் 
முப்பெற்று நிற்றலும் பொருட்புணர்ச்சிக்கண் வற்றும் உம் 

மும் பெற்று நித்தலும் உணர்த்இற்று, 

உம்முச்சாரியை ஒன்றுமே பெற்று முடின்ற அல்வழி 
யிளையும் வற்றும் உம்மும்பெத்று முடின்ற வேற்றுமையோடு 

உடனோதி அதவும் வற்றுப்பெறுமாறுபோல மாட்டெறிக்த 

மிகையானே வன்கணத்து அல்வழிக்கண் நிலைமொழி மகரக் 

கேடும் வருமொழி வல்லெழுதஅப்பெறும் மென்சணத்து 

மகரங்கெட்டு உம்முப்பெற்றும் பெருதும் வருகலும் எனைக் 
கணத்து மகரங்கெட்டு உம்முப்பெத்றும் மகரங்கெடாது உம் 

மூப்பெராதும் வருதலுங் கொள்க. 

உதாரணம் : எல்லாக்குறியவும் சிறியவும் தயவும் பெரி 
யவும் எனவும், எல்லாஞாணும் நாலும் மணியும் எனவும், 

எல்லாஞான்றன கீண்டன மாண்டன எனவும், 
வட்டும் அடையும் எனவும், 

வரும். 

எல்லாயாமும் 

எல்லாம்வாடின ஆடின எனவும் 
இனி வேற்றுமைக்கண் எல்லாவற்றுக்கோடும் செவி 

யும் தலையும் புறமும் என இவை வற்றும் ௨உம்மூம் பெற்றன. 
இவற்றிற்கு மகரம் வற்றின்மிசையொற்றென்னு கெடுக்க, 
இனி மென்கணத்துக்கண் எல்லாவற்றுஞாணும் நூலும் மணி 
(பும் எனவும், ஏனைக்கணத்துக்கண் எல்லாவ்றியாப்பும் வலி 
யும் அடையும் எனவும் வரும், ஏனைக்கணமும் வற்றும் உம் 
மும் பெற்றன. (௨௭) 

௩௨௩, மெல்லெழுத்து மினு மான மில்லை. 

இஃது ஒருசார் வல்லெழுத்தை விலக்கி மெல்லெழுத்து 
விஇித்தலின் எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி கூ௮னெ்த.௮.
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இதன் போருள் : மெல்லெழுத்து மிகினும் மான மில்லை-- 
அவ்வெல்லாமென்பது அல்வழிக்கண் மேல் இலே௫ினாம் கூறிய 

வல்லெழுத்தேயன்றி மெல்லெழுத்து மிக்குமுடி.பி.னுங் குத்த 
மில்லை என்றவாறு, 

எனவே, வல்லெழுத்அமிகுதலே 'பெரும்பான்மையாயித்று, 
முற்கூறிய செய்கைமேலே இது கூறினமையின் மசுசக்கேடும் 

உம்முப்பேறுவ் கொள்க, 

எல்லாக்குறியவும் சிறியவும் தியவும் பெரியவும் என வரும். 

மானமில்லை என்றதனான் உயர் திணைக்கண் வன்கணத்து 

மகரஸ்கெட்டு வல்லெழுத்துமிக்கு இறுதி உம்முப்பெற்று முடி 

தலும் இயல்புகணத்துக்கண் மகாரங்கெட்டு உம்முப்பெற்று 

முடிதலுங் கொள்க, எல்லாக்கொல்லரும் சான்றாரும் தச்சரும் 

பார்ப்பாரும் சூறியரும் சிறியரும் Bug பெரியரும் என 

வும், எல்லா ஞான்றாரும் காய்கரும் மணியகாரரும் வணிகரும் 

௮சசரும் எனவும் வரும்; 

இன்னும் இகனானே உயர் இணைக்கண் எல்லால் குதியரும் 

இரியரும் தயரும் பெரியரும் என மகரங்கெட்டு மெல்லெ 

முத்து மிக்கு உம்முப்பெஅதலும் ஏல்லாங்குறியர் சிறியர் 

யோர் பெரியர் எனவும், குறியிர் குறியம் எனவும் உம்முப் 

பெருது வருதலுப் கொள்க, 

இன்னும் இதனானே இடைக்கணத்தும் உயிர்க்கணத்அம் 

மகரங்கெடாது உம்மின்றி வருத லுங் கொள்க, எல்லாம்வக் 

தேம் அடைந்தேம் என வரும். (௨௮) 

௩௨௪. உயர்திணை யாயி னுருபிய னிலையும். 

இஃ sm எல்லாமென்பதத்கு உயர் இணைமுடிபு Bes DB. 

இதன் போநள் : உயர்திணையாயின் உருபியல் கிலையும்-- 

எல்லாமென்பது உயர்்.தணையாய் நிற்குமாயின் உருபு புணர்ச் 

99. குறியம், குறிமீர் என்பவற்றை எல்லாம் குறியம் எல்லாம் 

Gost cor gras, சூறியம் என்பது தன்மையைக் காட்டவும் 

குறியிர் என்பது முன்னிலையைக் காட்டவும் வந்த வருமொழிகள், 

 



௨௬௮ தொல்காப்பியம் [புள்ளி 

சியின் இயல்பிற்றாய் இடைக்கண் ஈம்மும் இறுதிக்கண் உம் 
மூம்பெற்று முடியும் என்றவாறு. 

உருபியலுள் எல்லா மென்னு மிறுஇி முன்னர்--வற் 

றென்சாரியை ? (எழூ-௧௮௯) வருத்ததனான் வற்றின் மிசை 

யொற்றென்னு மகரங்கெடுத்த அதிகாரத்தான் *உயர் இணை 

யாயி னம்மிடை வரும்” (எழு-௧௮௦) என ஈம்மின் முன்னும் 
மகாரங்கெடுத்தார். அதனோடு ஈண்டு மாட்டெறிதலின் அது 

கொண்டு ஈண்டும் மகரங்கெடுக்க, * அம்மினிறுஇூ (எழு-௧௨௯) 

என்புமித் * தன்மெய்? என்றதனுன் நம்முச்சாரியையினது 
மகரக்தஇரிதல் கொள்க. 

எல்லாநங்கையும் செவியும் தலையும் புதழும் என ஓட்டு, 

வரு2மாறி வரையாது கூறலின் எல்லாஈஞ்ஞா£்சியும் 

நிட்சியும் என ஏற்பனவற்றோடு முடிபு ௮ிக்து ஓட்டுக. (உக) 

௩௨௫. நும்மெ னொருபெயர் மெல்லெழுத்து மிகுமே. 

இது மகர ஈற்றிற்கு வல்லெழுத்து விலக்கி மெல்லெ 

முத்து விதித்தது. 

இதன் போருள்: அும்மென் ஒருபெயர் மெல்லெழுத்து 
மிகும்-- நம்மென்று சொல்லப்படுகன் ஐ விரவுப்பெயர் பொருட் 
புணர்ச்சிக்கண் மெல்லெழுத்து மிக்குமூடியும் என்றவாறு, 

நங்கை செவி தலை புறம் என வரும். * மகரவிறுஇ * 
(எழு-௩ ௧௦) என்பதனான் மகரங்கெடுக்க, 

ஒன்றென முடித்த லென்பதனான் உங்கை என வருவ 
தூஉங் கொள்க. * அவச ' (எழு-௩௧௦) என்ற தனான் Gar care 
கள் வந்துழி மகரங்கெடுதலும் ஒருபெயர் என்றனன் ஒற்று 
மிகுதலு் கொள்க, நுஞ்ஞாண் _நால் எனவரும், இன்னும் 
ஒருபெயர் என்றதனை நும்மணி யாம் வட்டு ௮டை என 
மகரங்கெடாமையும் கொள்க, (௩௦)
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௩௨௬. அல்லதன் மருங்கிற் சொல்லுங் காலை 
யுக்கெட கின்ற மெய்வயி னீவர 
Gao. Mog) Wf ms rar 
ஙி.ற்றல் வேண்டும் புள்ளியொடு புணர்க்தே 
யப்பான் மொழுிவயி னியற்கை யாகும். 

இச அம்மென்பதற்கு அல்வழி முடிபு கூறுகின்ற, 

இதன் போநள் : அல்லதன் மருங்கிற் சொல்லுங்காலை - 
அம்மென்் பதனை அல்வழிக்கட் கூறுமிடத்து, ௨ கெடகின்ற 

மெய்வயின் ஈ வர. ஈகரத்துள் உகரக்கெட்டுப். போச 

ஒழிந்து நின்ற ஈகாவொற்றிடத்தே ஈகாரம் வந்து நிற்ப, 

இ இடைநிலை இ ஈறுகெட--ஐர். இகரம் இடையிலே வந்து 

நிலைபெற்று மகரமாகிய ஈறுகெட்டுப்2பாக, புள்ளி ரகரம் கிழ் 

றல் வேண்டும்-- ஆண்டுப் புள்ளி பெற்று ஒரு ரகரம் வந்து 

நிற்றலை விரும்பும் ஆசிரியன், அப்பால் மொழிவயின் --அ௯் 

கூற்தினையுடைய நிலைமொழியிடத்து, இயற்கையாகும்--வருஞ் 

. சொல், இயல்பாய் முடியம் என்றவாறு. 

உதாரணம் : நீயிர்குதியிர் சிறியிர் இயிர் பெரியீர் என 

வரும். 

சொல்லுங்காலை யென்றதனானே நீயிர்ஞான்றீர். நீண்டீர் 

மாண்டீர் யாத்திர் வாடினீர் அடைந்திர் என ஏனைக்கணசத்கு 
அம் ஒட்டக. (௩௧) 

௩௨௪. தொழிற்பெய ரெல்லாந் தொழிற்பெய ரியல. 

இ வேற்றுமைக்கண் மகரங்கெட்டு வல்லெழுத்து மிக் 

கும் அல்வழிக்கண் மெல்ழத்தாய்தீ திரித்தும் வருமென 

ah Guster Anse Hair HOS தொழிற்பெயர் போல நிற்கு 

மெனப் பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

இதன் போருள் : தொழித்பெயரெல்லாம்-- மகர ஈற்றுச் 

. தொழிற்பெயசெல்லாம், தொழிற்பெயர் இயல--ஞகாச ஈத்த 

தொழித் பெயாபோல அல்வழியிலும் வேற்றுமையினும் வன்
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கணத்து உகரமும் வல்லெழுத்தும் இயல்புகணத்து உகரமும் 

பெற்று முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : செம்முக்கடிது சிறிது திஅ பெரிது ஞான் 

றன நீண்டது மாண்டது வலிது எனவும், செம்முக்கடுமை 

சிறுமை திமை பெருமை ஞாநி நீட்டு மாட்சி வலிமை என 

வும் வரும். * தும்முச் செறுப்ப ' வென்பதும் ௮. இவை 

“குறியதன் முன்னர்த் தன்னுரு விரட்டல் ' (எழு-௧௬௦), 

எள்லாமென்றதனான் உகாம்பெருது காட்டக்கடிது ஆட் 

டங்கடிது என மெல்லெழுத்தாய் அல்வஹிக்கண் இரிதலும் 
நாட்டக்கடுமை ஆட்டக்கடுமை என வேற்றுமைச்சண் வல்லெ 

முத்து மிகுதலுங் கொள்க, (௩௨) 

௩௨௮. Rapa slap முருமென் இளவியு 
மாமுப் பெயரு மவற்றோ ரன்ன. 

இது பொருட்பெயருட் சில தொழிற்பெயசோடு ஓத்து 
முடிக என எய்தியது விலக்கப் பிறிதுவிதி வகுத்த. 

இதன் போநள் 3 ஈழுவ் கம்மும் உருமென் ளெவியம் ௮ 
முப்பெயரும்--ஈமென்னுஞ் சொல்லுக் சம்மென்னுஞ் சொல்லும் 
உருமென்னுஞ் சொல் லுமாகய அம்ரூமன்ன௮ பெயரும், ௮வற்றோ 
சன்ன-- முற்கூறிய தொழிற்பெயசோடு ஒருகன்மையவாய் வன் 
FUMES உகாரமும் வல்லெழுத்தும் இயல்புகணத்து உகசமும் 
பெத்து மூடியும் என்றவாறு, 

ஈம் என்பது சுடுகாடு ; கம்--தொழில், 

உதாரணம் : ஈழுக்கடிது கம்முக்கடி.து உருமுக்கடி ஆ 
Ads தீது பெரிது ஞான்றது நிண்டது மாண்டது வலிது என 
வும், ஈமுக்கடுமை கம்முக்கடுமை உருமுக்கடுமை சிறுமை இமை | 
பெருமை ஞா நீட்டு மாட்டு வலிமை எனவும் oi Oa, 

இளெவியென்றதனன் வேற்றுமைக்கண்ணும் Va asc 
ணும் உயிர் வருவழி உகரம்பெ ௫௮ ஈமடைவு ஈமடைந்தது என 
நிற்றலுப் கொள்க. ் 

92. செம், தும் ஏன்பன முதனிலைத் தொழிற்பெயர், 
32, ் 

காட்டம், ஆட்டம் என்பன விகுதிபெற்ற தொழிற்பெயர்,
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தன்னினமுடித்த லென்பதனால் அம்மு தம்மு கம்ம எனச் 
சாரியைக்கண்ணும் உகரம் வருதல் கொள்க. . (௩௩) 

௩௨௯. வேற்றுமை யாயி னேனை யிரண்டுக் 
தோற்றம் வேண்டு மக்கென் சாரியை. 

இது மேல் முடிபுகூறிய மூன்றனுள் இரண்டற்கு வேற்று 

மைச்கண் வேறோர் முடிபு கூறுன்றது, 

இதன் போநள் : வேற் அுமையாயின்--வே.றுமைப்பொ 

ரூட் புணர்ச்சியாயின், ஏனை இரண்டும் தோற்றம் வேண்டும் ௮க் 

கென் சாரியை--இனுதியில் உருமொழிக்த இசண்டும் ௮ச்சென் 

ae; சாரியை தோன்றி முடிதலைவேண்டும் ஆசிரியன்என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஈமக்குடம் கம்மக்குடம் சாடி தாதை பாளை 

எனவும், ஞாத்சி நெருப்பு மாட்டி விறகு எனவும் QDs. 

அக்கு வகுப்பவே நிலைமாழித் தொழிலாகிய உகரங்கெட்டு 

முற்கூறிய வல்லெழுத்து விலக்கப்படாமையின் கின்னறுமுடிஈ தது. 

வன்கணத்தித்கு முன்னின்ற சூதஇரத்திக் கூறிய குண 
வேற்துமைக்கென்றும் ஈண்டுக் கூறியது பொருட் புணர்ச்சிக் 

கென்றும் கொள்க. (௩௪) 

௩௩௦, வகார மிசையு மகாரங் குுகும். 

இது முன்னர் * அரையளவு குறுகல் ் (எழு-௧௩) எனவும், 

“னகாரளை முன்னர்! (எழு-௫௨) GT SOT QB] கூறிய மகசம். இரு 

மொழிக்கண் ணு குறுகுமென அதன் ஈதற்தகத்து எய்தாத 

தெய்துவிக்கின்றஅ. 

இதன் போநள் : வகாரமிசைபும் மகாரன் கு௮கம்--மகர 

சம் ஒருமொழிக்கண்ணேயன்றி வகாரத்தின்மேலுவ் குறுகும் 

என்றவாறு. 

உதாரணம் : கிலம்வலி* வரும்வண்ணக்கன் என வரும், (௩௫) 

34. முற்கூறிய வல்லெழுத்தென்றது, : 99-ம் சூத்திரத்தாற் 

பெற்ற வல்லெழுத்தை, குணவேற்றுமை - கடுமை முதலிய குணச் 

சொஜ்கள் வந்து புணரும் வேற்றுமைப் புணர்ச்சியை,
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௩௩௧௪, காட்பெயர்க் ளெவி மேற்ளெர் தன்ன 
வத்து மான்மிசை வரைகிலை யின்றே 
யொற்றுமெய் கெடுத லென்மனார் புலவர். 

இஃ இல்வி.ற௮ சாட்பெயர்க்கு வேற்றுமை முடிபு கூறு 

இன்று, 

இதன் போநள் : நாட்பெயர்க் களவி மேற் ளெக்தன்ன-- 

மகச ஈற்று நாட்பெயர் இகர ஈற்று காட்பெயர் போல ஆன் 

சாரியைபெற்று முடியும், அக்தும் ஆன்மிசை வரைநிலை இன்று. 

அத்துச்சாரியை ஆன்சாரியை மேலும் பிறசாரியை மேலும் வரு 

தல் நிக் குநிலைமையின்று, ஒற்று மெப்கெடுதல் என்மனார் புல 

வர்--ஆண்டு நிலைமொழி மகர ஒற்றுக் கெடுக என்று கூறுவர் புல 

வர் என்றவாறு, 

உம்மையை ஆன்மிசையுமென மாறுக, 

உதாரணம் ? மகத்தாற் கொண்டான். ஐஒணத்தாற் கொண் : 

டான் சென்றான் தர்சான் போயினான் என்சு, ஏனை ஈரட்களோ 
டும் ஒட்டுக. மகர் செடுத்து * அத்தி னகர மக.ரமுனை 
யில்லை * (எழு-௪௨௫) என ௮ல் செடுத்துக் ‘HHO UBS Tp 
whoper’ (எழு-௧௦௫) என அனேற்றி * அனி னகரமும் * 
(எழு-௧௨௪) என்றதன் ஐகரமாரக்இ மூடிக்க. : மசத்துஞான்று 
கொண்டான் சென்றான் தந்தான் போயினான் என ஞான்றென் 
ணுஞ் சாரியைமேல் ௮.௧௮ வக௪௮. 

வரையாது கூறினமையின் இம்முடிபு கான்குகணத்துவ் 
கொள்க. மகத்தான் ஞாற்றினன் Ans Gener wre sre வற் 
தான் அடைந்தான் என வரும், : (௩௬) 

௩௩௨. ஸனகார விறுஇ வல்லெழுத் தியையின் 
றகார மாகும் வேற்றுமைப் பொருட்கே. 

் இன கிறுத்தமுறையானே னகர இறுதி வேத்அமைக்கட் 
புணருமானு கூறுன்ற௮. 

இதன் போரள் : னகாச இறுஇ வல்லெழுத்து இயையின் 
தகாரமாகும்--னகார ஈற்றுப்பெயர் வல்லெழுத்து முதன்மொழி
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வருமொழியாய் வந்து இயையின் தகாரமாகும், வேற்றுமைப் 

பொருட்டு--வேற்றுமைப்பொருட் புணர்ச்சிக்கண் என்றவாறு, 

உதாரணம் : பொக்குடம் சாடி. தூதை பானைஎனவரும்.(௨௭௪) 

௩௩௩, மன்னுஞ் ன்னு மானு மீனும் 

பின்னு முன்னும் வினையெஞ்சு சளெவியு 
மன்ன வியல வென்மனார் புலவர். 

இஃது அவ்விற்று அசைநிலை இடைச்சொற்களும் எழாம் 
வேற்றுமை இடப்பொருள் உணரநின்௪?, இடைச்சொர்களும் 
வினையெச்சமும் முடியுமானு கூறுன்ெறஅ.  : 

இதன் போரள் : மன்னுஞ் சின்னும் ஆனும் ஈனும் பின் 

ணும் முன்னும் வினையெஞ்சு கிளவியம்--மன்னென்னுஞ் சொல் 

அஞ் சன்னென்னுஞ் சொல்லும் ஆனென்னுஞ் சொல்லும் 
ஈனென்னுஞ் சொல்லும் பின்னென்னுஞ் சொல்லும் முன்னென் 

ணுஞ் சொல்லும் வினையெச்சமாகிய சொல்லும், ௮ன்ன இயல 

என்மனார் புலவர--முற்கூறிய இயல்பினையுடையவரய் னகரம் 

மகரமாய் முடியுமென்று சொல்லுவர் புலவர் என் றலாறு, 

உதாரணம்: *அதுமற் கொண்கன் றேசே * சப்பும் 

பூண்டி சிற்கடையும் போகல் ' ( அகம்-௪ ) எனவும், ஆற்கொண் 

டான் ஈற்கொண்டான் பிற்கொண்டான் முற்கொண்டான் சென் 

முன் தந்தான் போயினான் எனவும், வரிக்கொள்ளும் செல்லும் 

தரும் போம் எனவும் வரும். 

பெயசாக்தன்மையவாகய ஆன் ஈன் என்பனவற்றை முத் 

கூருததனான் ஆன்கொண்டான் ஈன்கொண்டான் எனத் இரியா 

மையுங் கொள்க. 

பின் முன் என்பன பெயரும் உருபும் வினையெச்சமுமாய் 

.இற்றலிம் பெயர் ஈண்டுக் கூறினார். எனைய உருபியலுள்ளும் வினை 

'யெஞ்சு ளெவி யென்பதன்கண்ணும் .முடியும் . அப்பெயசை முற் 

, கூருதகனாற் பின்கொண்டான் முன்கொண்டான் எனத் இரியா 

மையுக் கொள்க 

இயலவென் ற.தனான் ஊனென்னுஞ். சட்டு ஊன் கொண்டா , 

னென இயல்பாய் முடிதல் கொள்க, (௩௮) 

88. ஆன் - அவ்விடம், ஈண் - இவ்விடம். ஊன் - உவ்விடம், 

அப்பெயரை என்றது, அப் பீன் முன் என்பவற்றை, .
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௩௩௪. சூட்டுமுதல் வயினு மெகரமுதல் வயினு 

மப்பண்பு நிலையு மியற்கைய வென்ப. 

இஃது இவ் விற்றுள் ப எழாம்வேற்றமை இடப்பொரு 

ஞுணர்த்தும் இடைச்சொற்கு முடிபு கூறுன்றது. 

இதன் போநள்: சுட்டு முதல் வயினும்--சுட்டெழுத் இனை 
மூதலாகவுடைய வயினென்னுஞ் சொல்லும், எகர முதல் வயி 

னும்--எகரமாகய முதல் வினாவினைபுடைய' வயினென்னுஞ் 

சொல்லும், ௮ப் பண்புநிலையம் இயற்கைய என்ப-.-மேல் ன்கரம் 

றகாமாமென்ற தன்மை நிலைபெற்று முடியம் இயல்பையுடைய 
வென்று கூறுவர் ஆரியர் என் றவாறு, 

உதாரணம்: அவ்வயிற்கொண்டான் இவ்வயிற்கொண் 
டான் உவவயிற்கொண்டான் எவ்வயிர்கொண்டான் சென்னான் 

தக்தான் போயினான் எனவரும். 

இயற்கைய என்றதனால் திரியாது இயல்பாய் முடிவனவுங 
கொள்க, : (௩௯) 

௩௩௫. குயினென் இளெவி யியற்கை யாகும். 

இது னகாரச் இரியாது இயல்பாக என்றலின் எய்.இயது 
விலக்கப் பிறிதுவிஇ வகுத்த, 

இதன் போநள்: குயினென் செவி இயற்கையா ,ம்-- 
குயினென்னுஞ்சொல் திரியாது இயல்பாய் முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம்: குயின்குமாம் செலவு தோ்றம் பறைவு 
என வரும், குயினென்பது மேகம். ௮ஃ& ௮ஃ&ிணைப் பெயர், 

தொகைமசபினுள் உயர் இணை ப்பெயரும் விரவுப்பெயரும் 
இயல்பாகவெனமுர். 

குயின் வினையுமாம். 

Quins என்றதனால் கான்காழி கோன்குணம் வான் 
களை என வருவனவுல் கொள்க. (௪௦) 

40, குயின் வினைஎன்றது - குயினுதலை யுணர்த்தும் முதனிலைத் 
தொழிற்பெயரை, குயினுதல் - துளைசெய்தல்; அழுத்துதல்,
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௩௩௬. எகின்மர மாயி னாண்மர வியற்றே, 

இது இரிபு.விலக்கி ௮ம்மூ வகுத்தலின் எய்.இய.து விலகப் 

பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

இதன் போநள் : எகின் மரமாயின்--எ௫இனென்பஅ புள் 
ளன்றி மாப்பெயராயின், ஆண்மா இயற்று--அண்மரத்தின் 

.இயல்பிற்றாப் அம்முப்பெற்று முடியும் என்றவாறு, 

எ௫னைங்கோடு செதிள் தோல் பூ என வரும். (௪௧) 

௩௩௭. ஏனை யெட௫ுனே. யகரம் வருமே 
வல்லெழுத் தியற்கை மிகுதல் வேண்டும். 

இதுவும் ௮து, தஇிரிபுவிலக்கி அகரம் விஇத்தலின். 

இதன் போநள் : ஏனை எ௫னே அகரம் வரும்--மரமல் 

லாது எட௫ன் கிலைமொழிக்கண் அகரம்பெற்று முடியும், வல்லெ 

மு.த்தியற்கை மிகுதல் வேண்டும்--ஆண்தி வருமொழி வல்லெ 

மு.த்தியல்பு மிக்கு முடி தலை வேண்டும் ஆசிரியன் என்றவாறு, 

உதாரணம் : எனைக்கால் செவி தலை புறம் என வரும். 

மேலைச்சூத்தெித்தோடு இதனை ஒன்றாக இதாததனான் 

இயல்பு கணத்தும் அகரப்பேனு கொள்க, எ௫னஞாஜ்டி நீட்டு 

மாட்டு வலிமை யாப்பு அடைவு என வரும், 

இயற்கை யென்றதனான் அகரத்தோடு மெல்லெழுத்துப் 

பேறும் கொள்க, எ௫ூனங்கால் செவி தலை புறம் என வரும். 

இனிச் சிறுபான்மை எகின் சேவல் எக௫ன ச்சேவல் பெடை 

என்பன ஆறனுருபு விரிவுழி ஈஎண்டை இலேசான் முடிக்க பண்பு 

கருதியவழி இவ்வோத்தின் புறனடையான் முடிக்க, (௪௨) 

௩௩௮. இளைப்பெய ரெல்லாவ் இளைப்பெய நியல. 

இது னகரக் இரிதலை Anse இயல்பாக என்றலின் எய். 

“தியது விலக்குப் பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

எ௫னாகிய சேவல் -- பண்புத் 
49, பண்பு - பண்புத்தொகை, 

தொகை,
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இதன் போருள்: களைப்பெயரெல்லாம்--னகர சற்றுக் 

இளைப்பெயல்லாம், ளெப்பெயர் இயல--ணகர ஈற்றுச் களைப் 
பெயர்போலத் இரியாது இயல்பாய் முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : எயின்குடி சேரி தோட்டம் பாடி என வரும், 

எயின் வந்தது என்று ௮ஃறிணைக்கும் ஏய் துதலின் கொகை 

மரபினுள் முடியாதாயிற்று, ஆண்டு உயர் இணைக்கே கூறுதலின். 

இனி எல்லாமென்றதனானே எயினக்கன்னி பிள்ளை என 

அக்கும் வல்லெழத்தும் பெறுதலும், எயினவாழ்வு என வல் 

லெழுத்துப் பெராமையுங் கொள்க, 

“இன்னும் இதனைனே பார்ப்பனக்கன்னி குமரி சேரி பிள்ளை 

என ஆகாரங்குறுகி அக்கும் வல்லெழுத்துப் கொடுத்தும் பார்ப் 

பனவாழ்க்கை என வல்லெழுத்துக் கொடாதும் முடிக்க,  - 

இன்னும் இதனானே கான்கு கணத்துக்கண்ணும் வெள்ளா 

ளனென நின்றதனை அன்கெடுத்துப் பிரித்து ளகாரவொழ்தினை 
ணகாரவொற்ருக்கி வெள்ளாண்குமரி பிள்ளை மாந்தர் வாழ்க்கை 
ஒழுக்கம் என:முடிக்க, 

இன்னும் இசனானே மூதலெழுத்தை நீட்டி ளகார வொற் 
கிளைச் கெடுத்து வேளாணென முடிக்க, 

இதனைனே பொருந வாழ்க்கையும் முடிக்க, 

வேட்டுவக்குமரி யென்பது மரூஉவழக்கு, (௪௩) 

௩௩௯, மீனென் இளவி வல்லெழுக் துறழ்வே. 

இ௮வும் ௮, தன் திரிபு வல்லெழுத்தினோடு உதழ்ச 
என் றலின், 

இதன் போநள் : மீனென்ளெவி வல்லெழுத்து உறற்வு..- 
மீனென்னுஞ் சொல் இரிபு வல்லெழுத்தினோடு உறழ்க்து முடி. 
யும் என்றவாறு. 

43. வேட்டுவக்குமரி, இதில் வேடன், வேட்டுவன் என மரீஇ 
யிற்று, :
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உதாரணம்: மீன்கண் மீற்கண், மீன்சினை மீற்சனை, மீன் 
இலை மீற்றலை, மீன்புறம் மீற்புறம் என வரும். (௪௪) 

௩௪௦. தேனேன் களவி வல்லெழுத் தியையின் 

மேனிலை யொத்தலும் வல்லெழுத்து மிகுகலு 
மாமுறை யிரண்டு முரிமையு முடைத்தே 

வல்லெழுத்து மிகுவழி யிறுதி யில்லை. 

இதுவும் ௮௮, மேலதனோடு மாட்டெதிதலின், 

இதன் போநள் : தேன் என் கிளவி வல்லெழுத்து இயை 
யின்--தேனென்னுஞ்சொல் வல்லெழுத்து முதன்மொழி வரு 

மொழியாய்வரின், மேல் நிலை ஒத்தலும்--மீனென்பதற்குக் 

கூறிய இரிபுறழ்ச்சி நிலை ஒத்து முடிதலும், வல்லெழுத்து மிகு 

தலும்--வருமொறி வல்லெழுத்து மிக்கு மூடிதலுமாகிய, 
ஆறை இரண்டும உரிமையும் உடைத்அ--அம்முறைமையினை 

யுடைய இசண்டிளையும் உரிததாதலையும் உடைத்து, வல்லெ 

மூத்து மிகுவழி இறுதியில்லை--வல்லெழுத்.து மிக்கு வருமிடத்து 

இறுதியினின்ற னகரங் கெடும் என்றவாறு, 

உரிமையுமென்னும் உம்மை * மெல்லெழுத்து மி௫னும் * 

(எழு-௨௪௧) என மேல்வருகன்றதனை Corsa pm. 

உதாரணம் : தேன்குடம் தேற்குடம் சாடி தூதை பானை : 

என மேனிலை ஒத்தன தேக்குடம் சாடி தூதை பானை என , 

னகங்கெட்டு வல்லெழுத்து மிக்கன. (௪௫) 

௩௪௧, மெல்லெழுத்து மினு மான மில்லை. 

இதுவும் ௮து, உறழ்ச்சியும் வல்லெழுத்தும் விலக்கி 

மெல்லெழுத்து விதித்தலின், 

இதன் போநள் : மெல்லெழுத்து மி௫ினும் மானமில்லை-- 

முற்கூறிய தேனென்கிளவி வல்லெழுத்து வந்தால் அவ்வல் 

லெழுத்.அ மிகுகலே யன்றி மெல்லெழுத்து மினுல் குற்ற 

மில்லை என்றவாறு. 
ட 

னகரக்சேடு அதிகாசத்தாற் கொள்க. 

உதாரணம் : தேங்குடம் சாடி தகை பான என 

வரும். . (௪௬) 

ம்
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௩௪௨.  மெல்லெழுத் தியைபி னிறுதியொ டுறமூர், 

இது தொகைமாரபினுள் 4 வேற்றுமைக்கண்ணும் வல்லெ 

முத்தல்வழி' (எழு- ௧௪௮) என்பதனாற் கூறிய இயல்பை 
விலக்கி உறழுமென்தலின் எய்இயதுவிலக்கப் பிறிதுவிதி 
வருத்தது. 

இதன் போருள்: மெல்லெழுத்து இயையின்--அ௮த்தே 
னென்செெவி மெல்லெழுத்து முதன்மொழி வந்து இயையின், 
இ௮தியொடு உறழுக்.-நிலைமொழியிறுதியின் னகர வொற்றுக் 
கெடுதலும் கெடாமையுமாகிய உறழ்ச்சியாய் முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : தேன்ஜஞெரி தேஜெரி தேனுனி தேறுனி 
தேன்மொழி தேமொழி என வரும். 

மேல் * ஆழமுறை' (எழு-௩௪௦) என்றதனால் தேூஞெரி 
தேஞ்ஜெரி தேறுனி Cat wal தேமொழி தேம்மொழி என 
னகரஸ் கெட்டுத் தத்தம் மெல்லெழுத்து மிக்கும் மிகாதும் 
முடிந்தனவுங் கொள்க, 

இனி மேல் * மானமில்லை (எழு-௩௪௧) என்றதனான் ஈறு 
கெட்டு மெல்லெழுத்து மிகாது இயல்பாய் முடிவனவுங் கொண்டு 

. தேஜஞெரி தேனி கேமொழி என்பன காட்டின் அவை 
மூத்கூரியவற்றுள் அடங்குமென்க. (௪௪) 

௩௪௩. இறுாஅற் றோற்ற மியற்கை யாகும். 

இஃஅ ௮ச் தேனென்பதம்கு உயிர்க்சகணத்து ஒரு மொழி 
முடிபு வேற்றுமை கூறுஇன்று. 

இதன் போருள்: இருத் றோத்தம்--தேனென்னஞ் 
சொல் இருலென்னும் வருமொழியது கோத்றத்துக்கண், இயற் 
கையாகும்- நிலைமொழியின் னக£ல் கெடாதே நின்னு இயல் 
பாய் முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : தேனிரால் என வரும், 
  

(௪௮) 
_ 47. மேல் என்றது ௪௬-ம் சூத்திரத்தை, அதிலுள்ள மானமில்லை 

என்றதனான்...... என்பன காட்டின் அவை இச்சூத்திரத்து * இறுதி யோடுறமும் 1 என்ற உறழழ்ச்சி இயல்பில் அடங்குமென் றபடி,
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௩௪௪. ஒற்றுமிகு தகரமொடு கிற்றலு முரித்தே. 

இதுவும் அதற்கு எய்தியகன்்2மற் இறப்புவிதி கூறு 
இன்று, 

டுதன் போரள் : ஒற்றுமிகு தகரமொடு நிற்றலும் 
உரித்அ--அத்தேனென்பது இறாலொடு புணருமிடத்அப் பிறி 

அமோர் தகரத்தோடு நின்று முடிதலும் உரித்து என்றவாறு, 

வல்லெழுத்து மிகுவழி யிறுஇி யில்லை' (எழு-௩௪௦) 

என்றதனான் .நிலை மொழி ஈறு கெடுக்க, தகரம் மிகுமென்னாு 
ஒற்றுமிகு தகரமென்றதனான் ஈரொற் ருக்குக, 

உதாரணம்: தேத்திறால் என வரும். 

மேலைச் ரூத்இாத்கோடு இகனை யொன்றாக ஓதாதகளாம் 
பிறவருமொழிக்கண்ணும்  இம்முடிபு கொள்க. தே்த்தடை 

கேத்தி என வரும். 

தோற்றமென்றதனால் தேனடை தேனீ என்னும் இயல்புங் 
கொள்க, (௪௯) 

௩௪௫. மின்னும் பின்னும் பன்னுங் கன்னு 

மக்காற் சொல்லுக் தொழிற்பெய ரியல. 

இஃது அல்வழிக்சண் இயல்பாயும் வேற்றுமைக்கண் இரிர் 

அம் வருக என எய்துவித்த முடிபை விலக்கித் தொழிம் பெய 

ரியல்பாமெனப் பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

டதன் போநள் : மின்னும் பின்னும் பன்னுங் கன்னும் 

அந் காற்சொல்லும்--மின்னென்னுஞ் சொல்லும் பின்னென் 

gigs சொல்லும் பன்னென்னுஞ் சொல்லுவ சன்னென்னுஞ் 

சொல்லுமாயெ அர்கான்கு சொல்லும், தொழிற்பெயர் இயல-- 

அல்வழியினும் வேற்றுமையினும் ஞகா.ர ௪ற்னுத் தொழிற்பெ 

யாரபோல வன்கணத்து உகரமும் வல்லெழுத்தும், மென்சணத் 

தும் இடைக்கணத்து வகரத்தும் உகரமும் பெத்றுமுடியும் 

என்றவாறு. .
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மின்னுச்செய் விளக்கத்துப் பின்னுப்பிணி யவிழ்க்த * 

எனவும், பன்னுக்கடிலு கன்னுக்கடி து சிறிது இது பெரிது 

ஞான்றது நீண்டது மாண்டது வலிது எனவும், மின் னுக்கடுமை 

பின்னுக்கடுமை பன்னுக்கடுமை கன்னுக்கடுமை கறுமை தீமை. 

பெருமை ஞாற்கி நீட்டு மாட்டு வலிமை எனவும் வரும். 

தொழிற்பெயெல்லாந் தொழிற்பெயரியல என்று ஓதாது 

இளக்தோதினார். இவை தொழினிலைச்சண்ணன்றி வேணு தம் 

பொரு.ஞூணச நின்றவழியும் இம்முடிபு எய்துமென்தற்கு, 

மின்னென்பது மின்னுதற்றொழிலும் * மின்னுகிமிர்ந்தன்ன் £ 
சன -மின்னெனப்பருவகோர் பொருளும் உணர்த்தும். ஏனைய 

வும் அன்ன, (௫௦), 

௩௪௬. வேற்றுமை யாயி னேனை யெ௫னொது 

தோற்ற மொக்குங் கன்னென் இளவி,. 

இ நகிலைமொழிக்கண் உகரம்விலக்கி அகரம் வகுத்தலின் 
எய்தியது விலகப் பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

இதன் போருள்: வேற்றுமையாயின் ஏனை ot RO GD 
தோற்றம் ஓக்கும்--வேற்றுமைப் பொருட் புணர்ச்சியாயின் 
ஒழிந்த மரமல்லாத எ௫ூனடு தோற்றம் ஒத்து அகரமும் வல் 
லெழுத்தும் பெற்றுமுடியும், கன் என் ெவி--கன்னென்னுஞ் 
சொல் என்றவாறு. 

உதாரணம் : கன்னக்குடம் சாடி தூதை பானை oni DA 
நீட்சி மாட்டு - வலிமை என வரும். கன்னக்கடுமை எனக் குண 
வேற்றுமைபுஞ் சிறுபான்மை கொள்க. 

தோற்றமென் த.தனால்' அல்வழிக்கண் வன்கணத்து அகர 
மும் மெல்லெழுத்தும் ஏனைக்கணத்து அகாழமுற் கொள்க, சன் 

50. மின் என்பது, மின்னுதற் ரொழிலன்றி மின்னலை உணர்த்து 
மிடத்தப் பெயராம், அதுபற்றிப் பொருள் என்றார், பின் பின்னு 
தல், பின்னிய கடந்தலையு. முணர்த்தும், பன் — சொல்லுதலையும் சொல் 

லையுமூணர்த்தும், கன் -கன்னான்தெரழிலையும் கன்னானையுமுணர்த் 
அம்,



மயங்கியல்] எழுத்ததிகாரம் றுக் 

னங்கடிது சிறிது இது பெரிது எனவும், கன்னஞான்று நீண் 

டது மாண்டது வலிது எனவும் வரும். கன்னங்கடுமை எனக் 

குணவேற்றுமைக்கண்ணும் இவ்விஇ கொள்க, 

* பொன்னகர் வரைப்பிழ் கன்னக் தாக்க ' (ஐங்குறு-௨௪௭) 
என்பகோவெனின், ௮து மகர ஈற்றுப் பொருட்பெயர், (௫௧) 

௩௪௭. இயற்பெயர் முன்னர்த் தந்தை முறைவரின் 
முதற்கண் மெய்கெட வகர கிலையு 

மெய்யொழிக் தன்கெடு மவ்வியற் பெயரே. 

இஃது “அஃறிணை விரவுப்பெய ரநியல்புமா ௬ளவே ' எழு- 
௧௫௫) என்றதற்கு ஈண்டுத் இரிபுகூறலின் எய்தாத தெய்து 

வித்தது. ' 

இதன் போநள் : இயற்பெயர் முன்னர்த் தந்ைத முறை 
வரின்--இவ் வீற்று விரவுப்பெயருள் இயற்பெயரின் முன்னர்த் 
தர்தையெனனும் முறைப் பயர் வருமொழியாய் வருமாயின், 

மூகத்கண் மெய்கெட அகரம் நிலையும்--அத்தந்தை யென்பகன் 

முதற்கணின்௪; தசாவொற்றுக்கெட அதன் மேலேறிகின்ற ௮௧ 

ரன் கெடாது நிற்கும், ௮வ்வியற்பெயர் மெய்யொழித்து ௮ன்கெ 

டும்--அ௮ச் நிலைமொழியாயெ இயற்பெயர் ௮ன்னென்னுஞ் சொல் 

லில் அகரம் ஏறிநின்ற மெய்யை ஒழித்து அ௮வவன் கான் 

கெட்டுமுடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : சாத்தந்தை கொழற்றரக்தை என வரும், 

மூத.ர்கண் மெய்யென்றதனால் சாத்கன்தக்தை Glan 6 wear 

றந்ை என்னும் இயல்பு முடிபுங் கொள்க. (௫௨) 

௩௪௮. ஆதனும் பூதனுங் கூடிய வியல்பொடு 
பெயரொழற் றகரந் துவரக் கெடுமே. 

இ மேலதற்கு எய்தியகன்மேற் இறப்புவிதி கூறுகின் 

2௮. 

5]. குணவேற்றுமை என்றது, கன்னச்சகடுமை என்பதிம் போல 

வேற்றுமைக்கட் பண்புச்சொல் வந்து புணர்தலை, கடுமை- பண்டி, 

36
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இதன் போநள் : ஆகனும் பூதனும்--முற்கூறிய இயற் 
பெயருள் ஆதனும் பூதனும் என்னும் இயற்பெயர்கள் தந்ைத 
யென்னும் முறைப்பெயரோடு முடியுங்கால், கூறிய இயல்பொடு- 

முற்கூறிய நிலைமொழி ௮ன் கெடுதலும் வருமொழித் தகர 

வொற்றுக் கெடுதலுமாயே செய்கைகளுடனே, பெய்சொத்று 
ere துவாக்கெடும் -நிலைமொழிப்பெயரில் ௮ன்கெட நின்ற 
சகரவொற்றும் வருமொழியில் தகசவொற்அக்கெட கின்ற அகர 
மும் முற்றக்கெட்டு முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஆந்தை பூக்தை என வரும், 

இயல்பென்றதனாற் பெயசொஜற்றும் அ்காமும் கெடாே த 
நிற்றலுங் கொள்க. ஆதர்தை பூதர்தை என வரும். 

இனிச் அவரமென்றதனான் அழான் புழான் என் கிறுத் 
இத் தந்ைத என வருவித்து நிலைமொழி னக்ரமும் வருமொஜித் 
தகாமும் அகரமும் கெடுத்து அழாக்தை புமார்தை என 

முடிக்க, ப (௫௩) 
௩௪௯. சிறப்பொடு வருவழி யியந்கை யாகும். 

இஃது எய்இயது விலகப் பிறி.துவிதி வகுத்தது. 

இதன் போநள் : சிறப்பொடு வருவழி--அவ்வியற்பெயர் 
பண்பு அடுத்து வரும்வழி, இயற்கையாகும்--மு.ற்கூறிய இரு 
வகைச் செய்கையுர் தவிர்க்து இயல்பாய் முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : பெருஞ்சாத்தன்றக்தை பெருங்கொற்றன் 
ஐந்தை என வரும், கொஜழ்றங் கொழற்றன்்தர்தை சாத்தங் கொற 
தன்றக்தை என்ரு ற்போல்வன பண்பன்றி அடை அடுத்தன 
வாதலிற் புமனடையான் முடிக்க, : (௫௪) 

௩௫௦. அப்பெயர் மெய்யொழித் தன்கெடு வழியு 
கிற்றலு முரித்தே யம்மென் சாரியை 
மக்கண் முறைதொகூஉ மருங்கு னான. 

இது மேலதத்கு வேஜோர் வ ருமொழிக்கண் எய்தாத தெய் 
HAS 5S).
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இதன் போநள் : அப்பெயர் மச்சள் ஆனமுறஹைதொகூஉம் 
மருங்கினும்--அலவ்வியற்பெயர் முன்னர்ச் தர்தையன் றி மகனாகிய 
முழறைப்பெயர்வந்து தொகுமிடத்தினும், மெய்யொழித்து ௮ன் 
Geary) அ௮ம்மென் சாரியை நிற்றலும் உரிதஅ.--அவ்வியற் 

பெயரில் தான்ஏறிய மெய்கித்ச அன்கெட்டு அம்முச்சாரியை 
வந்து நிற்றலும் உரித்து என்றவாறு, 

ஆன என்பதனை மக்களோடும், உம்மையை மருஙகினோடுங் 
கூட்டுக. முறைகொகூஉ மருங்கென்றஅ இன்னா க்கு மகனென் 
ணும் முறைப்பெயராய்ச் சேருமிடத் தென்றவாறு, 

உதாரணம் : கொஜழ்றங்கொற்றன், சாத்தங்கொற்றன் என 

நிலைமொழி ௮ன் கெட்டுழி அம்மு வர்தது. இவற்றிற்கு அத 
வெனுருபு விரியாது அதன் உடைமைப்பொருள் விரிக்க. இது 

மூறைப்பெயர், 

இனி உம்மையாற் கொற்றங்குடி சாத்தங்குடி எனப் பிற 

பெயர் தொக்கனவுங் கொள்க. 

மெய்யொழித் தென்றதனானே கொஜ்றமங்கலம் சாச்தமல் 
கலம் என்பனவற்றின்கண் அ௮ம்மின் மகங்கெடுதலும் வேட்ட 

மங்கலம் வேட்டங்குடி என்பனவற்தின் நிலைமொழியொத்து 

இசட்டுகலுங் கொள்க, (௫௫) 

௩௫௧. தானும் பேனுங் கோனு மென்னு 

மாமுறை யியற்பெயர் திரிபிட னிலவே. 

இ மேலகசக்கு ஒருவழி எய்திய தவிலக்ூப் பிறிதுவித 

வருத்து. 

இதன் போநள்: தானும் பேனும் கோனும் என்னும் 

ஆமூறை இயற்பெயர். -அவ்வியற்பெயருள் தானும் பேனுவ் 

கோனணுமென்னும் அம்கமுறையினையுடைய இயற்பெயர்கள் தந்ைத 
யொடும் மக்கள் முறைமையொடும் புணரும்வழி, இரிபிடனில-- 
முற்கூறிய இரிபுகளின்ி இயல்பாய் மூடியும் என்.றவாறு, 

55. கொற்றங்குடி - இது அன்கெட்டு அம்முப்பெற்றுத் திரிந்து 
முடிந்தது, வேட்டமங்கலம் - வேடன் அன்கெட்டு அம்முப்பெற்று மச 

ரம்கெட்டு டகரமிரட்டி வேட்டமக்கலமென்றாயி ற்.று- .
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உதாரணம் : தான்றந்தை பேன்றர்தை கோன்றந்தை 
எனவும், தான்கொாற்றன் பேன்கொற்றன் கோன்கொற்றன் என 
வும் வரும். பேன் கோன் என்பன முற்காலத்து வழக்கு, இவை 

தொகைமரபினுள் * அஃறிணை விரவுப் பெயர்” (எழு-௧௫௫) 

என்புழி இயல்பாயினவேனும் ஈண்டு இவ்வீற்றிற்குக் இரிபு 

கூறுதலின் அதனைபும் விலக்கி இயல்பாமென்பதூஉல் கூறி 

@i- a (௫௯) 
௩௫௨. தான்யா னெனும்பெய ருருபிய ஸனிலையும். 

இஃது எய்தியதுவிலக்டுப் பிறிதுவிஇ வகுத்தது, தொகை 
மரபினுள் *௮ஃறிணை விரவுப்பெயர்' (எழு-கடுட) என்பத 

னானே இயல்பாய் நின்ற தான் என்பதனையும் * உயிரீருகய £ 

(எழு-௧௫௩) என்பதனால் இயல்பாய் கின்ற யானென்பதனையும் 
அவ்வியல்பு விலக்கி உருபியலோடு மாட்டெறிதலின். 

இதன் போநள்: தான் யான் எனும் பெயர்--தானென் 
னும் விரவுப்பெயரும் யானென்னும் உயர் தஇணைப்பெயரும், உரு 
Que நிலையும்--உருபியலி த் கூறிய இயல்பிலே நிலைபெற்றுத் 

தானென்பது நெடுமுதல் குறுகத் சன்னென்றும் யானென்ப.து 
ஆகாரம் எகரமாய் யகரங்கெட்டு என்னென்றும் முடியும் என் 
வானு, 

உதாரணம் : தன்கை என்கை செவி தலை புதம் எனவரும். 

வருமொழி வசையாது கூறினமையின் இயல்பு கணத்துச் 
கண்ணுச் தன்ஞாண் என்ஞாண் மால் மணி யாழ் வட்டு ௮டை . 
ஆடை என வரும். (௫௭) 

௩௫௩. வேற்றுமை யல்வழிக் குறுகலுக் திரிதலுக் 
தோற்ற மில்லை யென்மஞார் புலவர். 

இது அல்வழிக்கண் இய்ல்பாக என்றலின் எய்தாத 
Osu g08 6 551. 

இதன் போரள் : வேத்றுமை அல்வி--முற்கூறிய தான் 
யானென்பன வேற்றுமைப் புணர்ச்செல்லாதவிடத்.து, குனுகலுக் -
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இரிதலுந் தோற்றமில்லை என்மனார் புலவர்--தானென்ப.து நெடு 
மூதல் குறுகுதலும் யானென்பது அவ்வா தரிதலுர் தோற்ற 

மின்றி இயல்பாய் முடிபுமென்ன கூறுவர் புலவர் என்றவானு, 

உதாரணம் : தான்குறியன் சிறியன் தியன் பெரியன் 
ஞான்றான் கீண்டான் மாண்டான் வலியன் எனவும், யான் சூறி 

யேன் றியேன் தீயேன் பெரியேன் ஞான்றேன் நீண்டேன் 
மாண்டேன் வலியேன் எனவும் வரும். 

தோற்ற மென்றதனான் வேற்றுமைச்சண் அவ்வாறன் தி 
னகரர் இரிதலும் கொள்க. தற்புகழ் தற்பாடி, எய்புகம் எத் 
பாடி என வரும். (௫௮) 

{ 

௩௫௪. அழனெ ool BOs வல்லெழுத்து மிகுமே. 

இது வேற்றுமைக்கண் அகரர் இரியாது கெடுக என்றலின் 

எய்தியது விலக்கிப் பிறிதுவிதி வகுத்தன. 

இதன் போரள் : அழன் என் இறுஇ கெட--௮மனென் 

Meds gar ஈற்று னகசகங் கெட, வல்லெழுக்து மிகும்-- 

வல்லெழுத்து மிக்குமுடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : அழக்குடம் சாடி தூதை பானை என வரும், 

அழக்குடமென்பது பிணக்குட ததை. (௫௯) 

௩௫௫. முூன்னென் களவி முன்னர்த் தோன்று 

மில்லென் சஇளவிமிசை றகர மொற்ற 

ஜொல்லியன் மருங்கின் மரீஇய மரபே. 

Qs * மருவின்னறொகுதி ' (எழு-௧௧௧) STOW LI GD கூறிய 

இலக்கண மளுஉக்களில் ஒன்தற்கு முடிபு கூறுகன்றது. 

இதன் போருள் : முன்-என் இளவி முன்னர்த் தோன்றும் 

இல் என் இளவிமிசை--முன்னென்னுஞ் சொல்லின் முன்னே 

வரும் இல்லென்னுஞ் சொல்லின் மேலே, parte ஒத்தல் ஒறு 

றகாவொற்று வந்துநின்று மூடி.தல், தொல்லியல் மருங்கின் 
      

58. தற்புகழ் முதலிய ஆரும் வேற்றுமை,
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மரிஇயமரபு-- பழையதாயெ இயல்பினையுடைய வழக்டைத்து 

ww halons இலக்கண முடிபு என்றவாறு, 

உதாரணம் : முன்றில் என வரும். இன்முன் என நிங்கற் 

பாலது முன்றிலென்று தலைதடுமாறுதலின் மரூ௨வாயிற்று, முன் 

னென்பதற்கு ஒற்றிரட்டுதல் இலக்கணமேனும் அதுவன் தித் 

தனக்கு இனமாயதோர் றகரவொற்றுப் பெனுதலின் வேறு 

முடிபாயிற்,று. (௬௦) 

௩௫௬. பொன்னென் இளவி 8றுகெட முறையின் 

மூன்னா்த் தோன்றும் லகார மகாரஞ் 
செய்யுண் மருங்கிற் ரொடரிய லான. 

இஃது ௮வ் வீற்றுப்பெய ரொன்தற்குச் செய்யுள்முடி.பு 
கூறுதலின் எய்தாத தெய்துவித்ததூ, 

இதன் போரள் : போன் என் களவி ஈ௮ கெட-.-பொன் 
னென்னுஞ் சொல் தன்னீறாகய னகரங்கெடாகிற்க, மூன்னர் 
லகா.ர மகாரம் முறையிற் றோன்றும்--௮.கன் முன்னர் லகரழும் 
மகரவொற்றும் முறையானே வக்து நிற்கும், செய்யுள் மருங்கில் 
தொடரியலான--அ௮வ்கனம் கித்பது செய்யுளிடத்துச் சொற்கள் 
தம்முள் தொடர்ச்சப்படும் இயல்பின்சண் என்றவாறு, 

முதஜையினென்றதனான் மகரம் ஒற்முதல் கொள்க, 

உதாரணம் : * பொலம்படப் பொலிந்த கொய்சுவற்பு வி * 
என வரும், 

கொடரியலான என்றதனானே வன்கண ததுக்கண்ணும் 
லகாம் நிற்க மகாரம் வல்லெழுத்திற்கேற்ற மெல்லெழுத்தாகத் 
திரிதல் கொள்க, * பொலங்கலஞ்சுமக்த பூண்டாங்கெ முலை ? 
(அகம்-௧௬) * பொலஞ்சுட சாழி பூண்டதேரே * * பொலகத்தேர்க் 
குட்டுவன் என வரும், ‘ 

இன்னும் இதனானே * பொலனறுகடு 'தரியல் : ( புறம்-௨௯) 
* பொலமலராவிசை £ என்றாற்போல மகரங்கெட்டுப் பிறகண SBI 
முடிதலும் கொள்க, (௬௧)
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௩௫௭. யகர விறுதி வேற்றுமைப் பொருள்வயின் 

வல்லெழுத் தியையி னவ்வெழுத்து மிகுமே. 

இத முறையானே wer ஈற்றிற்கு வேற்றுமை முடிபு 

Sn. IGG DH. 

இதன் போருள்: யகர இறுதி வேற்றுமைப் பொருள்வ 
யின்--யகர ஈற்றுப்பெயர் வேற்றுமைப்பொருட் புணர்ச்சிக்கண், 

வல்லெழுத்அ மிகும்--வல்லெ.ழுக்து முூதன்மொழி வந்து இயை 
யின் அவ் வல்லெழுத்அ மிக்கு முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : காய்க்கால் செவி தலை புறம் எனவரும். (௬௨) 

BAF. தாயென் களவி யியற்கை யாகும். 

இன விரவுப்பொருள் ஒன்றற்கு எய்திய வல்லெழுத்து , 

விலக்இப் பிதிஅவிஇ வகுத்த. 

இதன் போரள்: தாயென் Gar இயற்கையாகும்-- 

தாயென்னுஞ்சொல் வல்லெழுக்அ மிகாது இயல்பாய் முடியும் 

என்றவாறு, 

உதாரணம் : தாய்கை செவி தலை புதம் என வரும். 

மேலைச் சூத்திரத்தான் மிகுதியுங் கூறுதலின் அஃறிணை 

விரவூப் பெயருள் அடங்காதாயிற்ற, (௬௩) 

௩௫௯. மசன்வினை சளப்பின் முதனிலை மியற்றே. 

இஃது எய்தாத தெய்அவித்தது, தாயென்பது அடை 

டுத்துழி வல்லெழுத்து மிகுக என் றலின். 

இதன் போநள்: மகன் வினைளெப்பின்-- தாயென்னுஞ் 

சொல் தனக்கு அடையாய் முன்வந்த மகன வினையைப் பின் 

ஞை ஒருவன் கூறுமிடத்து, முதல் நிலை இயற௮--இவ் af pier 

முதற்கட் கூறிய நிலைமையின் இயல்பிற்றாப் வல்லெழுத்து வர் 

அதி ௮ல் வல்லெழுத்து மிக்கு முடியும் என்றவாறு.



உ தொல்காப்பியம் [புள்ளி 

உதாரணம் : மகன்மாய்க்கலாம் செரு துறத்தல் பகைத் 

தல் என வரும். மகன் தாயோடு கலாய்த்த கலாம் என விரியும். 

ஏனையவற்றிற்கும் ஏற்கும் உருபு விரிக்க. வினை ஈண்டுப் பகை 

மேற்று. (௬௪) 

௩௬௦. மெல்லெழுத் துறமு மொழியுமா ர௬ுளவே. 

இஃது எய்தாத Asi gd sam. 

@sor Curger: மெல்லெழுத்து உறழும் மொழியுமா 
ருள--யகர ஈற்றுள் ௮.இகா.ர வல்லெழுத்தினோடு மெல்லெ 

முத்து மிக்கு உறழ்ந்து முடிவனவும் உள என்றவாறு, 

உதாரணம் : வேய்க்குறை வேய்க்குறை செய்கை தலை 
புறம் என வரும், (௬௫) 

௩௬௧. அல்வழி யெல்லா மியல்பென மொழிப, 

இஃது அவ் விற்று அல்வழிக்கு எப்தாத Osi gids og. 

இதன் போருள் : அல்வழி எல்லாம் இயல்பென Gur 
ழிப--யகர ஈற்று அல்வழியெல்லாம் இயல்பாய் முடியும் என்று 
கூறுவர் புலவர் என்றவாறு, 

உதாரணம் : காய்கடிது றிது தீது பெரிது என வரும்; 

எல்லாமென்றதனால் அவ்வாய்க்கொண்டான் இவ்வாய்க் 

கொண்டான் உவ்வாய்க்கொண்டான் எவ்வாய்க்கொண்டான் 
சென்றான் தந்தான் போயினான் என உருபின் பொருஷ்பட 
முடிவனவும், தாய்க்கொண்டான் தூய்ப்பெய்தான் என்னு. ற்போ 

அம் வினையெச்சமும், பொய்ச்சொல் மெய்ச்சொல் எய்ப்பன்றி 

என்றாற்போலும் பண்புத்தொகையும், வேய்கடிது வேய்க்கடி ஆ 

என்னும் அல்வழி யுறழ்ச்சி முடிவுங் கொள்க, (௬௬) 

௩௬௨. ரகார விறுதி யகார வியற்றே, 

இது கிற௮ுத்தமுறையானே ரகாச ஈற்று வேற்றுமை முடிபு 
கூறுகின்றது. 

இதன் போருள் : ரகார இறுஇி-.ரகார ஈற்றுப்பெயர் 
வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச்சிக்கண், யகார இயற்று. -யகார
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ஈற்று இயல்பிற்றாப் வல்லெழுத்து வந்துழி அவ் வல்லெழுதஅ 

மிக்கு முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : தேர்க்கால்: செலவு தலை புறம் என வரும். 

இம் மாட்டேற்றினை யகர ஈற்று வேற்றுமை அல்வழியென் 
னும் இரண்டையும் கருதி மாட்டெறிர்தாசென்பார் அல்வழி 

முடிபும் ஈண்டுக் காட்டுவர். யாம் இவ்வோத்தின் புறனடையாற் 
காட்டுதும், 

இது ழகச ஈற்றிற்கும் ஓக்கும். 

மாட்டேற்றான் உறழ்ச்சியுங் கொள்க. வேர்வ்குறை வேர்க் 

சூறை என வரும். (௬௪) 

௩௬௩, ஆரும் வெதிருஞ் சாரும் பீரு 

மெல்லெழுத்து மிகுகன் மெய்பெறத் தோன்றும். 

இஃது இவ் விற்றிற்கு எய்இயதுவிலக்கப் பிறி துவித 

வகுத்தது. 

இதன் போநள்: ஆரும் வெதிருஞ் சாரும் பிரும்--ஐசென் 
னுஞ்சொல்லும் வெஇரென்னுஞ்சொல்லுஞ் சாசென்னுஞ்சொல் 

அம் பிரென்னுஞ்சொல்லும், மெல்லெழுத்து மிகுதல் மெய்மை 

பெறத் தோன்றும் மெல்லெழுத்து மிக்குமுடிதல் மெய்ம் 

பெறத் தோன்றும் என்றவாறு, 
* ட . 

உதாரணம் : ஆர்ங்கோடு வெதிர்ங்கோடு சார்ங்கோடு பீரம் 

கொடி செ.திள் தோல் பூ என வரும். 

பிர் மாமென்பார் பிர்க்கோடென்பர். * பீர்வாய்ப் பிரிந்த 

நீர் நிறை முறைசெய்து £ என்றா்போலச் சான்றோர் பலருஞ் 

செய்யுள் செய்சவானறு காண்க, ் 

மெய்பெத என் ததனான் *ஆ.ரங் சுண்ணி யடுபோர்ச் சோழர் £ 
(அகம்-௯௩) என ஆர் அம்முப்பெறு கலம் * மாரிப்பிர த்தலா் 

இலர்கொண்டே ? (குறு-௬௮) எனப் பிர் அத்துப்பெறுகலுங் 

கொள்க, இதனை அ௮.இகாரப் புறனடையான் முடிப்பாரும் உளர், 
ட 3
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இன்னும் இதனானே கூர்ங்கஇர்வேல் ஈர்ம்கோதை என்றாற் 

போலவும் குதிர்ங்கோடு விலாங்கோடு அயிர்க்கோடு அூவர்ங் 

கோடு இலிர்ங்கோடு என்றாற்போலவும் மெல்லெழு த். மிகுவன 

கொள்க, 

இன்னும் இதனானே துவரங்கோடு என அம்முப்பெறு 

தலும் கொள்க, (௬௮) 

௩௬௪. சாரென் சளவி காழ்வயின் வலிக்கும். 

இஃது எய்இயெதன்மேற் சிறப்புவிதி வகுத்தது. 

இதன் போநள் : சார் என் களவி காழ் வயின் வலிக்கும்--- 

சாசென்பது காழென்பதனோடு புணருமிடத்து வல்லெழுத்து 

மிக்குப் புணரும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : சார்க்காழ் என வரும். சாரினது வித்சென் 

பதே பொருள், இதனை வயிரமெனிற் களக்தோதுவாசென்று * 

உணர்க, (௬௯) 

௩௬௫. பீரென் செவி யம்மொடுஞ் சிவணும், 

இஃது எய்தியதன்மேற் கிறப்புவிகி வகுத்தது, 

இதன் போநள் : பீர் என் ளெவி அம்மொடுஞ் சவணும்-- 
பிசென்னுஞ்சொல் மெல்லெழுத்தேயன்றி அம்ழுப்பெற்றும் 
முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம்: பிரங்கொடி செதிள் தோல் பூ எனவும், 
* பொன்போற் பீரமொடு பூத்த புதன்மலர் ' (நேடூந்ல்வாடை- 
௧௪) எனவும் வரும். உம்மை இறந்ததுதமீஇயிக்று. (௭௦) 

௩௬௬. லகார விறுதி னகார வியற்றே, 

இது முறையானே லகார ஈற்றை வேற்றுமைப் பொருட் 
புணர்ச்டிக்கட் புணர்க்கின் ஐ. ் 

68. பிர், கொடி யென்பது இவர் கருத்துப்போலும், மரமென் 
பாருமுளர் என்றமையின், குதிர் முதலியன மாம்,
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இதன் போநள்: லகார இறுஇ னகார இயற்று.-லஓகாச 
ஈ.ற்றுப்பெயர் வன்கணம் வர்.துழி னகார ஈற்று இயல்.9ற்முப் 

- லகரம் றகரமாய்த் இரிந்துமுடியம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : க்சகூறை சிறை தலை புறம் நெற்கதிர் சோது 

தலை புறம் என வரும், (௪௧) 

௩௬௭. மெல்லெழுத் தியையி னகார மாகும். 

இண னகாரமாமென்றலின் sap Pie எய்தாக தெய் 

வித்தது, 

இதன் போரள்: மெல்லெழுச்அு இயையின் னகாரமா 
கூம்--௮வ் விறு மென்கணம் வந்து இயையின் ஸனகாரமாகத் 
Ades முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : சன்ஜஞெரி நுனி மாரி என வரும். 

இச் சூத்இரச்தினை வேற்றுமை யிறுஇக்கண் அல்வழியஅ 

எடுத்துக் கோடற்கட் இங்ககோக்காக வைத்தமையான் அல்வ 

ழிக்கும் இம்முடிபு கொள்க, கன்ஜெரிந்தது நீண்டது மாண்டது 

என வரும், (௭௨) 

௩௬௮. அல்வழி யெல்லா முறழென மொழிப. 

இஃது அவ வித்து அல்வழிஞடிபு கூறுகின்றது. 

இதன் போருள் : அல்வழியெல்லாம் உறழென மொழிப-- 

இவ் விற்று அல்வழிகளெல்லாக் தந்திரிபு வல்லெழுத்.இனோடு 
உறழ்ந்துமுடியுமென்று கூறுவர் புலவர் என்றவா. 

உதாரணம் : கல்குறித கத்சூதினு இறிது திது பெரிது 

என வரும், ் 

எல்லாமென் ற தனாற் கல்குறுமை கற்குறுமை இறுமை இமை 

பெருமை எனக் குணம்பற்தி வந்த வே.ற்றுமைக்கும் உழழ்ச்சி 

கொள்க, 

இன்னும் இதனானே வினைச்சொல்லி௮ இரிந்தனவும் உருபு 

இரிந்தனவுவ் கொள்க. வந்தானா க்கொத்றன் பொருவானாதக்போ
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கான்: எனவும், அத்தாற்கொண்டான் இத்தாற்கொண்டான் 

உத்சாற்கொண்டான் எத்தாம்கொண்டான் எனவும் வரும். 

, அக்காற்கொண்டான் என்றாபோலப் பிறவும் முடிபு உள் 

எனவெல்லாம் இதனான் முடித்துக்கொள்க, (௭௩) 

௩௬௯, தகரம் வருவழி யாப்த நிலையலும் 

புகரின் றென்மனார் புலமை யோரே. 

இது லகரம் றகரமாய்ச் இரிதலேயன் றி ஆய்தமாகத் இரியு 

மென்றலின் எய்தியதன்மேற் சறப்புவிதி கூறுகன்றது. 

இதன் போரள் : தகரம் வருவழி ஆப்தம் நிலைய லும்-- 
தகரம் முதலாய மொழி வக்தால் லகரம் றநகரமாய்த் இரிதலே 

யன்றி ஆய்தமாகத் இரிந்துநிற்றலும், புகர் இன்று என்மனார் 
புலமையோர்-குற்றமின்றென்று சொல்லுவார் ௮௫ரியர் என்ற 

வாறு, 

உதாரணம் : கஃறீது கற்றீது என வரும். 

புகரின்றென். றகளுல் * Cru sof A ் (எழு-௩௭௦) என் 
பதனுள் வேமீது வேற்றீது என்னும் உ௰ழ்ச்சி முடிபுங் 
கொள்க, (cre) 

௬௭௦. நெடியத னிறுதி யியல்புமா ௬ுளவே. 

இஃஅ * அல்வழியெல்லாமுதழ் ' (எழு-௬.௬௮) என்றதனை 
விலக்கி இயல்பாக என்றலின் எய்தியது விலக்்இப் பிறிதுவிஇ 

வகுத்தது. 

- இதன் போரள்: கெடியதன் இறுஇ இயல்புமாருள--நெட் 

டெழுத்தின் ஈற்று லகார ஈறு குறியதன் இறுதிக்கண் நின்ற 
லகாரம்போலத் திரிந்து உறழ்தலேயன்றி இயல்பாய் முடிவன 
வும் உள என்றவாறு, 

73... அதனால் என்பது அத்தால் என நின். றதுபோலும், ஏளையவு . 

மன்ன, அ௮க்கால்-அப்பொழுது, இவற்றின் ஈறுகள் திரியும் என்ற 

பூ.
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உதாரணம் : பால்கடிது சிறிது தீது பெரிது என வரும். 

இயல்பாகாது இரிக்தன. வேற்கடிது என்றாற்போல்வன. (௭௫) 

௩௭௧. நெல்லுஞ் செல்லுங் கொல்லுஞ் சொல்லு 

மல்லது இளப்பினும் வேற்றுமை யியல, 

இஃது அல்வழிக்கண் உறழ்க்துமுடிசு என்றதனை வேற் 

அமை முடிபென்றலின் எய்தியது விலக்கப் பிறிதுவிகி வகுத் 

த்து 

இதன் போருள் : கெல்லுஞ் செல்லும் கொல்லுஞ் சொல் 
லும்--கெல்லென்னுஞ் சொல்லுஞ் செல்லென்னுஞ் சொல்லுக் 
கொல்லென்னுஞ் சொல்லுஞ் சொல்லென்னுஞ் சொல்லுமாகிய 

Qe கான்கு சொல்லும், அல்லு கிளப்பினும் , வேற்றுமை 

இயல--அல்வழியைச் சொல்லுமிடத்துந் தாம் வேற்றுமை முடி. 

பின் இயல்பிற்றாப் லகரம் றகரமாய்த் தஇரிர்து முடியும் என்ற 

வாறு, 

உம்மை இறப்பு, 

உதாரணம் : கெற்காய்த்தது செற்கடிது கொற்கடிது 

சொற்கடிது சிறிது தீது பெரிது என வரும். (௪௬) ' 

௩௭௨. இல்லென்: சளவி.யின்மை செப்பின் 
வல்லெழுத்து மிகுதலு மையிடை வருதலு 
மியற்கை யாதலு மாகாரம் வருதலுங் 

கொளத்தகு மரபி னாடட னுடைத்தே. 

இஃது இவ் விற்று வினைக்குறிப்புச் சொல்லுள் ஒன்றற்கு 

எய்தாத தெய்துவித்தது. 

இதன் போரள் : இல்லென்ளெவி இன்மைசெப்பின்-- 

இல்லென்னுஞ்சொல் இருப்பிடமாயெே இல்லை உணர்த்தாத ஒரு 

பொருளினஅு இல்லாமையை உணர்த்தும் இடத்து, வல்லெ 

மூத்து மிகுத.லும்--வல்லெழுத்த மூதன்மொழி வக்துழி sa 

வல்லெழுத்து மிக்கு முடிதலும், ஐ இடைவருதலும்--ல்காம் 

இடையே வருதலும், இயற்கையாதலும்--இரண்டும் வாராது 

இயல்பாய் முடி தலும், ஆசாசம் வருதலும்--இகாரம்வந்து முடி.
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தலுமாகய இர் கான்கு முடிபும், கொளத்தகு மரபின்--சொற்கு 
முடிபாகக் கொளத்தகும் முறையானே, அகட ஸுடைத்து-- 
தின்முடிபாம் இடன் உடைத்து என்றவாறு, 

கொளத்தகு மரபினென்றதனுன் வல்லெழுத்து முதன் 
Burp asp ஐகாரம் வருதலும், ஐகாரம் வந்துழி வல்லெ 
முத்து மிகுதலும் மிகாமையும், ஆகாரம் வந்துழி வல்லெழுத்.து 
மிக்கு முடிதலுள் கொள்க, 

உதாரணம்: இல்லென கிறுத்இச் கொற்றன் சாத்தன் 
கெளிவு பொருள் எனத் தந்து UNION PSH ஐகாரழாங் 
கொடுத்து இல்லை கொற்றனென ஏனையவற்றோடும் ஓட்டுக, 

இன்னும் அவ்வா£ற நிறுத்தி ஐகாரமே கொடுத்து இல்லை 
கொற்றன் சாத்தன் தெளிவு பொருள் என வல்லெழுத்அ மிகாது 
முடிக்க, 

இன்னுங் கொளத்தகு மரபினென்றதனான் ஏனைக் சணத் 
தின் முன்னும் ஓகாரமே கொடுத்து இல்லைஞாண் காரல் மணி 
வானம் ஆடை stor ges. 

இஃது இல்லென்பதோர் முதனிலை நின்று வருமொழி 
யோடு இங்கனம் புணர்ச்தசதென்பது உணர்தற்கு இல்லென் 
களெவியென்றும் இயற்கையாதலுமென்றுல் கூதினார். இம்முடி.பு 
வினையியலுள் விரவுவிளைக்கண் *இன்மை செப்பல் £ என்புழி 
* இல்லை இல்! (எழு-௨௨௨) என்று உரைகூ தியவதனானும், 
அவனில்லை என்னாற்போல்வன உதாரணமாக எல்லா ஆசிரியரும் 
காட்டியவாற்முனும் உணர்க, 

இதனானே இங்கனம் புணர்த்தசொல்லன் றி இல்லையென 
ஐகாச ஈருய் Apu srt சொல் இன்மையும் உர்ணக. ஆயின், 
இன்மை முதலியவற்றையும் இவ்வாறே புணர்க்கவெனின் அவை 
வருமொழியின் றி ஒரு சொல்லாய் ‘AD eB புணர்க்காராயினார், 

இனி இயல்பு வருமாறு :-- எண்ணில் குணம் செய்கை அடி 
பொருள் எனவும், பொய்யில் நானம் மையில் வாண்முகம் 
என்வும் வரும்,



ம்யங்கியல்] எழுத்ததிகாரம் ௨௬௫ 

இனி அகாரம் வருமாறு ;--இல்லாக்கொழற்றன் சாத்தன் 
தேவன் பொருள் என ஆகாரம் வல்லெழுத்துப்பெற்றன, பிற் 
கூறிய இரண்டும் இல்லென்னும் வினைக்குறிப்பு முதனிலையடி. 
யாகத் தோன்றிய பெய?ெச்ச மறை தொக்கும் விரிக்தும் 
நின்றன. 

இயல்புமுற் கூறு, த.தனால் இம்முடி.பிற்கு வேண்டுஞ் செய்கை 
செய்க. தாவினீட்டு என்றாற்போல வேறுபட வறாவனவற்திற் 
கும் வேண்டுஞ் செய்கை செய்து முடிக்க, (௪௭) 

௩௭௩. வல்லென் கிளவி தொழிற்பெய ரியற்றே. 

இஃது இருவழியுக் திரிக்தும் உறழ்ச்அம் வருமென எய் 

,கியதனை விலக்கித் தொழிற்பெயசோடு மாட்டெறிதலி ம் பிறிது 

விகி வகுத்த. 
இதன் போநள் : வல் என் களவி--வல்லென்னுஞ் சொல் 

அல்வழிக்கண்ணும் வேற்றுமைக்கண்ணும், தொழிற்பெயர் 

இயற்று--ஞகா.7 ஈற்றுத் தொழிற்பெயர் இயல்பிற்றாப் வன் 

கணத்து உகரமும் வல்லெழுத்தும், மென்கணத்தும் இடைக் 
கணத்து வகாரத்தும் உகரமும் பெற்றுமுடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : வல்லுக்கடிது சிறிது திஅ பெரிது ஞான் 
றது ரீண்டஅ மாண்டது வலிது எனவும், வல்.லுக்கடுமை சிறுமை 

இமை பெருமை ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி வன்மை எனவும் 

வரும். (௭௮) 

ETH. தாயும் பலகையும் வரூஉங் காலை 
யாவயி னுகரங் கெடுதலு முரித்தே 

யுகரங் கெடுவழி யகர நிலையும். 

இஃது எய்இயது விலக்கப் பிறிதுவிதி வகுத்தது, 

77.  பிற்கடறிய இரண்டும் என்றது, எண்ணில் குணம் என்ப 

தையும் இல்லாக்கொழற்றன் என்பதையும், எண்ணில் குணம் என் 

பது எண்ணில்லாத குணமென விரிதலின் பெயரெச்சமறை தொக்க 

தென்ரூர். இல்லாக்கொற்றன் (இல்லாத கொற்றன்) என்பது விரிந்து 

வந்தது; தகர அகரம் தொக்கது, வேண்டும் செய்கை என்பது ஐ வரு 

மிடத்து லகர மிரட்டித்தலும், தாவில் நீட்சி என்பதில் லகரற் கெடு 

தலும் நகரக் இரிதலும், லகரம் கெடுதற்கு விதி தொசைமரபு ௧௬ம் 

சூத்திரத்து மிகையாற் கொள்க.
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இதன் போநள் : காடிம் பலகையும் வளூஉங் காலை--வல் 
லென்பதசன்முன் நகாயென்னுஞ்சொல்லும் பலகையென்னஞ் 

சொல்லும் வருமொஜியாய் வருங்காலத் து, ஆவயின் உகரங் கெடு 

தலும் உரித்து--அவ்விடத்து -உகரங் கெடாது நிற்றலேயன்றிக் 

கெட்டு முடியவும் பெறும், உகரம் கெடுவழி அகரம் நிலையும்-- 

அவ்வுகரங் கெடுமிடத்து ௮கரம் நிலைபெற்று முடியம் என்ற 

வாறு, 

உதாரணம் : வல்லகாய் வல்லப்பலகை என வரும். 

உம்மை எ.இர்மறையாகலான் உ௧.ரங் கெடாதேநின்௮ வல்லு 
நாய் வல்லுப்பலகை என வருதலுங் கொள்க. 

yor நிலையுமென்னாது உகரல் கெடுமென்றதனாம் பிற 
வருமொழிக்கண்ணும் இவ்வகரப்பே௮ு கெரள்க. வல்லக்கடுமை 
சிறுமை தீமை பெருமை என வரும். (௭௯) 

௩௭௫]. பூல்வே லென்றா வாலென் களெவியொ 
டாமுப் பெயர்க்கு மம்மிடை வருமே. 

இலது எய்தியது விலக்கப் பிறிதுவிஇ வகுத்தது. 

இதன் போரள் : பூல் வேல் என்றா அலென்னளெவியொடு 
அழுப்பெயர்க்கும்--பூலென்னுஞ் சொல்லும் வேலென்னுஞ் 
சொல்லும் ஆலென்னுஞ் சொல்லுமாகிய அம்மூன்றுபெயர்க்கும், 

௮ம் இடைவரும்--வேத்றுமைக்கண் இரிபின்றி அம்முச்சாரியை 

இடைவக்து முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : பூலங்கோடு வேலங்கோடு ஆலல்கோடு 
செதின் தோல் பூ என வரும். 

வருமொழி வரசையாஅ கூறினமையின் இயல்புகணத்தும் 
ஒட்டுக. பூலஞெரி வேலஜெரி ஆலஜெரி நீழல் விறகு என 
வரும். என்றா என எண்ணிடையிட்டமையாம் பூலாங்கோடு 
பூலாங்கதி என ஆகாரம் பூ க்குக் கொள்க, (௮௦) 

80. பூலாங்கோடு .இகாரமும் மெல்லெழுத்தும் பெற்து வந்தது,
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௩௪௬. தொரழிற்பெய ரெல்லாக் தொழிற்பெய ரியல, 

இஃது இவ் விற்றுத் கொழிற்பெயர்க்கு ௮ல்வழிக்கண் 

ணும் வேற்றுமைக்கண்ணுக் இரிபும் உதழ்ச்சியும் விலக்கித் 
தொழிற்பெயசோடு மாட்டெறிதலின் எய்இயஅவிலக்கிப் பிறிது 

விதி வகுத்தது, 

இதன் போநள் : தொழிற்பெயரசெல்லாம்--லகார ஈற்றுச் 

தொழிற்பெயரெல்லாம், தொழிற்பெயர் இயல--ஞகார ஈற்றுத் 

Asr J பெயரின் இயல்பினவாய் இருவழியும் வன்கணத்து 

உகரமும் வல்லெழுத்தும், மென்சணத்தும் இடைக்கணத்து 

வகரத்தும் உகரழும் பெற்றுமுடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : புல்லுக்கடிது கல்லுக்கடிது வல்லுக்கடித 

சிறிது தி௮ பெரிது ஞான்றது நீண்டது மாண்டது வலிது 

எனவும், வல்லுக்கடுமை சிறுமை தீமை பெருமை ஞாற்சி நீட்சி 

மாட்டு வன்மை எனவும் வரும். இவற்றிற்குப் புல்லுதல் கல் 

லுதல் வல்லுதல் எனப் பொருளுசைக்க. 

இனி எல்லாமென்றதனாற் ொழிற்பெயர்விதி எய்.சானு 

பிற விதி எய்துவனவுவ் கொள்க, கன்னல்கடினு பின்னல்௪டி.அு 

கன்ன ற்கடுமை பின்னற்கடுமை எனவும் வரும். இசனானே 

மென்கணம் வக்அழிப் பின்னன் ஞான்று நிண்டது மாண்டது 

பின்னன் ஞாற்சி நீட்டு மாட்சி என ஓட்டுக. 

இனி ஆடல் பாடல் கூடல் நிடல் மு தலியனவும் ௮ல்வழிக் 

கண் இயல்பாயும் வேற்றுமைக்கண் இரிந்தும் முடி தல்' இதனாற் 

கொள்க. (௮௧) 

௬௭௭. வெயிலென் சளவி மழையிய னிலையும். 

இது BAAD அ.த்.தும் இன்னும் வகுத்தலின் எய் தியது 

விலக்கப் பிரிதுவிதி வகுத்தது. 
& 

வெயில் என் Bore மழையியல் கிலை 
இதன் போநள் : 

போல 
யும்--வெபிலென்னுஞ் சொல் மழையென்னுஞ் சொற் 

த்தும் இன்னும் பெற்றுமுடியும் என்மவாலு, 
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மழையென்பதனை *வளியென வரூஉம் * (எழு-௨௪௨) என் 
ப.தனுடனும் வளிியன்பதனைப் * பனியென வரூஉம் £ (எழு- 
௨௪௧) என்பதனுடனும் மாட்டெறிந்தவாறு காண்க, 

உதாரணம் : வெயிலத்துக் கொண்டான் வெயிலிம் கொண் 
டான் சென்றான் தந்தான் போயினான் என வரும். இஃது 
அ௮த்துமிசை யொற்றுக் கெடாதுநின்் ற இடம், இஃது * அவத்று 

_ மூன் வரூஉம் வல்லெழுத்து £ (எழு-௧௩௩) மிக்கது அ௮இகாச 
வல்லெழுத்தின்மையின் இயல்புகணத்துங் கொள்க, சாரியை 
வருமொழி வரையாது கூறினமையின். (௮௨) 

௩௭௮. சுட்டுமுத லாடுய வகர விறுதி 
முற்படக் செந்த வுருபிய னிலையும். 

இது முறையானே வகர ஈறு வேற்றுமைக்கட் புணருமாறு 
கூறுன்ற ௮. 

இதன் போருள்: சுட்டுமுதலாகிய வகர இறுஇ-.வகர 
ஈற்றுப் பெயர் கான்கனுட் சுட்டெழுத்தினை முதலாகவுடைய 
வகர ஈற்றுப்பெயர் மூன்றும், மும்படக் செந்த உருபியல் நிலை 
யும்--முற்படக்கூறிய உருபு புணர்ச்சியின் இயல்பிற்ருய் வற்றுப் 
பெற்று முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம்: அவற்றுக்கோடு இவற்றுக்கோடு உவ றுக் 
கோடு செவி தலை புறம் என வரும். 

முத்படக்களெர்த என்றதனானே வத்றினோடு இன்னும் 
பெறுதல் கொள்க, அ௮வற்றின்காடு இவற்மின்காடு உவற் 
ின்கோாடு செவி தலை புறம் என ஓஒட்டுக, இஃது ஏனைக் BOM 
தோடு ஓட்டுக,. (௮௩) 

௩௭௯. வேற்றுமை யல்வழி யாய்த மாகும். 

இது மேலனவத்திற்கு அல்வழிமுடிபு கூறுன்ற அ. 

இதன் போதநள் : வே.ற்றுமையல்வழி ஆய்தமாகும்-.-ச் 
சுட்டுமுதல் வகரம் வண்கணத்துக்கண் வேற்றுமையல்லாத 
இடத்து ஆய்தமாய்த் இரிந்து முடியும் என்றவாறு, 

89, சாரியை இயல்பு கணத்துக்கொள்க என மாற்றுக,
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உதாரணம் : அஃகடிய இஃகடிய உஃகடிய சிறிய Kw 
பெரிய என வரும். இவ்வழக்கு இக்காலத்து அரிது. (௪) 

௩௮௦. மெல்லெழுத் தியையி னவ்வெழுத் தாகும். 

இஃது எய்தாத தெய்அவித்தது. 

இதன் போநள் : மெல்லெழுத்து இயையின் அவ்வெழுத் 
தாகும்--அவ்வகச ஈறு மென்கணம்வந்து இயையுமாயின் அவ் 

வகரவொற்று அவ்வவ் மெல்லெழுத்தாய்த் தரிக்துமுடியும் 

என்றவாறு. 

உதாரணம் : அஞ்ஞாண் இஞ்ஞாண் உஞ்ஞாண் நரல் மணி 

என வரும். (டு) 

௩௮௧. ஏனவை புணரி னியல்பென மொழிப. 

இதுவும் அது, அவ் வீறு ஏனைக் குணங்களோடு புணகு 

மாறு கூறுதலின். 

இதன் பொரள் : ஏன வை புணரின்--அச்சுட்டுமுதல் 

வகர ஈற்றோடு இடைக்கணமும் உயிர்ச்கணமும் வர்து புணரு 

மாயின், இயல்பென மொழிப--அவ்வகரச் ,இரியானு இயல்பாய் 

மூடியுமென்னு கூறுவர் புலவர் என்றவாறு, 

உதாரணம் : அவ்யாழ் இவ்யாழ் உவயாழ் வட்டு அடை 

ஆடை என ஒட்டுக. ் 

ஈண்டுக் = Sug நிலைமொழிக்கென்றும் ஆண்டு “நின்ற 

சொன்முனியல்பாகும் ? (எழு-௧௪௪) என்றது வருமொழிக்கென் 

(௮௪) அம் உணர்க, 

௩௮௨. ஏனை வகரச் தொழிற்பெய ரியற்றே. 

இஃது எய்தாத Osu mA SSS) 

இதன் பொருள் : எனைவகாம்-.4 வகரக்ளெவி நான்மொழி 

யீற்தது ? (எழு-௮௧) என்றதனுள் ஒழிந்துநின்ஐ உரிச்சொல் 

லாய வகரம் இருவழியும், தொழிற்பெயர் இயத்று--ஞகர 

ஈத்த தொழிய்பெயர் இயல்பித்றாய் வன்சணத்து உகரமும் 

டி
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வல்லெழுத்அம் மென்கணத்தும் இடைக்கணத்து  வகரத்தும் 

உகரமும் பெற்று முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : தெவ்வுக்கடிது சிறிது தீது பெரிது ஞான்று 

நீண்டது மாண்டது வலிது எனவும், தெவ்வுக்கடுமை சிறுமை 
இமை பெருமை ஞா? நீட்டு மாட்டு வன்மை எனவும் வரும், 

உரசையிக்கோடலென்பதனுற் தெம்முனை என வகரவொற்று 

மகரவொற்றாகத் இரிகல் கொள்க. (௮௭) 

௩௮௩. மகார விறுதி ரகார வியற்றே. 

இது கிறுத்தமுறையானே மகார ஈற்று வேற்றுமை முடிபு 
& Ber 0S. 

இதன் போநள் : ழகார இறுதி ரகார இயற்று--ழகார 
ஈற்றுப்பெயர் வன்கணம் வந்தால் வேழ்றுமைக்கண் ரகாச ஈற்றின் 
இயல்பித்றாப் வல்லெழுத்து மிக்கு முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : ஜ்க்கால் சிதகு தலை புறம் என வரும். (௮௮) 

௩௮௪. தாழென் களவி கோலொடு புணரி 
னக்கிடை வருத லுரித்து மாகும். 

இஃது இவ் விற்றுள் ஒன்றக்கு எய்தியதன்மேற் சிறப்பு 
விதி கூறுஇன்றது, வல்லெழுத்தினோடு அக்கு வகுத்தலின். 

இதன் போநள் : தாழ் என் செவி கோலொட புணரின்-- 
தாழென்னுஞ்சொ ற் கோலென்னுஞ் சொல்லோடு புணரும் 
இடத்து, , அக்கு இடைவருதலும் உரி தீகாகும்--வல்லெழுக்து 
மிகுகலேயன் றி அக்குச்சாரியை இடையே வந்து நிற்றலும் 
உரித்து என்றவாறு, 

எனவே, அக்குப்பெறாது anor ss மிகுதல் வலியு 
டைத்தாயிற்று, 

உதாரணம் * தாழக்கோல் தாழ்க்கேோல் என வரும், , 
இது தாழைகத் திறக்குல் கோல் என விரியும். (௮௯9:
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௩௮௫. தமிழென் Goraluy osGey rHCp. 

இதுவும் ௮௮. 

் இதன் போருள் : தமிழ் என் செவியும்--தமிழென்னுஞ் 
சொல்லும், ௮தனோத்.௮ு--வல்லெழுக்து மிக்கு முடிசலேயன் றி 

அக்குச்சாரியையும் பெற்று முடியும் என்றவாறு, 

. அதனோற்றே என்றதனால் இதற்குத் தமிழ்க்கூச்தென 

வல்லெழுத்து மிகுதலே வலியுடை தது. 

உதாரணம் : தமிழக்கூத்து சேரி தோட்டம் பள்ளி என 
வரும். தமிழையுடைய கூத்து என விரிக்க. தமிழவசையர் என் 
ருூற்போல வல்லெழுச்அப்பெறாது அக்குப் பெற்றன, * உணரக் 
கூறிய £. (எழு-௪௦௫) என்னும் புறனடையாற் கொள்க, தமிழ 
நாடு தமிழ்காடு என அனைச்கணத்து முடிபு * எப்பெயர்முன்ன 

ரூம் ' (எழு-௧௨௮) என்பதனுள் * மூக என்றகனான் முடித். 

_ தாம், (௯௦) 

௩௮௬. குமிழென் இளவி மரப்பெய ராயிற் 

பரீரென் இளெவியொ டோரியற் ராகும். 

இன வல்லெழுத்து விலக்கி மெல்லெழுத்தும் அம்மும் 

வருத்தலின் எய்தியது விலக்கிப் பிறிதுவிதி கூறுகின்றது, 

இதன் போநள் : குமிழ் என் கிளவி மாரப்பெயர் ஆயின்-- 

குமிழென்னுஞ் Geri Sips soar gor OsriPovrar A) wares 

பெயராயின், பீர் என் ளெவியொடு ஓர் இயற்று ஆகும்--பீசென் 

னுஞ் சொல்லோடு தரியல்பிற்றாய் ஒருவழி மெல்லெழுச்ஆம் 

ஒருவழி அம்மும் பெயற்றுமுடியும் என்றவாறு, 

- உதாரணம் : குமிழ்ங்கோடு குமிழங்கோடு செதிள் தோல் 

பூ என வரும். 

ஐரியந்றென்.ததனாற் பிறவத்திற்கும் இம்முடிபு கொள்க, 

மஇழ்ங்கோடு மழெங்கோடு. என: ஓட்டுக. | (௬௪)
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௩௮௭. பரழென் இளவி மெல்லெழுக் அுறழ்வே. 

இது வல்லெழுத்தினோடு மெல்லெழுத்துப் பெறுக என்ற 

லின் எய்தியதன்மேற் சறப்புவிதி கூறுகின்றது, 

இதன் போரள்: பாழ் என் கிளவி மெல்லெழுத்து 
உ௰ம்வு--பாழென்னுஞ் சொல்லீற௮ு வல்லெழுத்தினேடு மெல் 
லெழுத்துப்பெற்று உறழ்ர்து மூடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : பாழ்க்ணெறு பாழ்க்ணெறு சேரி தோட்டம் 

பாடி என ஒட்டுக. இ௮ பாழுட்ணெறு என விரியும், பாழ்த்த 
கணெறு என வினைத்தொகை முடியாமையின், (௯௨) 

௩௮௮. எழென் சளவி யுருபிய னிலையும். 

இஃது எண்ணுப்பெயர் இவ்வாறு முடிக என்றலின் எய் 

தாத தெய்்அவித்தது. 

இதன் Gur jet : ஏழ் என் கிளவி--ஏழென்னும் எண் 

ணுப் பெயர் இறுஇ, உருபியல் நிலையும்--உருபு புணர்ச்சிக்கட் 
கூறிய இயல்பின்கண்ணே நிலைபெற்று அன்பெற்று முடியும் 
என்றவாறு. 

Hog * ௮ன்னென்சாரியை Cuneo oH? (எழு-௧௯௪) 
என்பதாம். . 

உதாரணம் : எழன்காயம் சுக்கு தோரை பயறு என 
வரும். இயைபு வல்லெழுத்து ஒத்தன் புளனைடையான் வீழ்க்க, 
Qos ஏழனாம் கொண்ட சாயம் என விரியும். (௯௩) 

௩௮௯. அளவு கிறைய மெண்ணும் வருவழி 
நெடுமுதல் குறுகவு முகரம் வருதலுங் 
கடிகிலை யின்றே wire ws pas, 

இஅ மேலதற்கு எய்தாத தெய்அவிதத, 

தன். போருள் : அளவும் நிறையும் எண்ணும் வருவழி....- 
அவ்வேழென்பதன்முன்னர் அளவுப்பெயரும் நிறைப்பெயரும்
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எண்ணுப்பெயரும் வருமொழியாய் வருமிடத்து, நெடு தல் 
குறுகலும் உகரம் வருதலுங் கடிநிலையின்றே ஆ௫ரியற்க--முன் 
ணின்ற கெட்டெழுத்தின் மாத்திரை குறுகலும் ஆண்டு உகரம் 
வருதும் நீக்கு நிலைமையின்று ஆகசிரியற்கு என்றவாறு, 

உதாரணம் : எழுகலம் சாடி. தாதை பானை காழி மண்டை 
வட்டி எனவும், எழுகழஞ்சு தொடி பலம் எனவும், எழுஞூன்று 
எழுகான்கு எனவும் வரும், 

நிலையென்றதனான் வன்சணத்துப் பொருட்பெயர்க்கும் இம் 
முடிபு கொள்க. எழுகடல் சிலை திசைபிறப்பு என வரும், (௯௪) 

௩௯௦. பத்தென் சளெவி யொற்றிடை கெடுவழி 
நிற்றல் வேண்டு மாய்தப் புள்ளி. 

இது மேலதற்கு எய்தியதன்மேற் சறப்புவிதி வகுத்தது, 
வருமொழி நோக்கி விதித்தலின். 

இதன் போநள் : பத்து என் ளெவி ஒற்திடை கெடுவ;மி-- 

அவ்வேழனோடு பத்தென்பது புணருமிடத்து அப்பத்தென் 
இளி இடையொரு்றுக் கெடுவழி, ஆய்தப்புள்ளி நிற்.௰ல் 2வண் 
டும்--ஆய்தமாகய புள்ளி Ap mee விரும்பும் ஆசிரியன் என்ற 

வா௮. 

உதாரணம் : எழுபஃது என வரும். (௯௫) 

௩௯௮. ஆயிரம் வருவழி யுகரவ் கெடுமே. 

இது நெடுமுதல் குறுகிநின்று உகரம்பெறாது என்றலின் 

எய்தியது ஒருமருங்கு மத்தது, 

இதன் போருள் : ஆயிரம் வருவழி--ஏழென்ப,சன் முன் 

ஆயிசமென்னும் எண் ணுப்பெயர் வருமொழியாய் வருமிடத்௮, 

உகரகங்கெடும்--கெடுமு தல் குுஇகின்று உகரம்பெறாது முடியம் 

ஈரன்றவாறு. 

உதாரணம் : எழாயிசம் என வரும்; (௯௬)
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௩௯௨. நூறூர்ச்து வரூஉ மாயிரக் செளவிக்குக் 

கூரிய கெடுமுதல் குறுக்க மின்றே. 

இஃது எய்தியது முழுவதாஉம் விலக்கிற்று, உகரங்கெட்டு 

அதன்மேலே நெடுமுதல் குறுகாது என்றலின். 

இதன் போரள்: தாறு ஊர்ந்து வருஉம் ஆயிரக் ளெ 

விக்கு--அவ்வேழென்பது நாறென்னுஞ் சொன்மேல் வரும் 

ஆயிசமென்னுஞ் சொல்லிற்கு, கூறிய நெடுமுதல் குறுக்க 

மின்று--முற்கூறிய நெடுமுதல் கு.றுகி உகரம் பெறுதலின்று 

என்றவாறு, 

உதாரணம் : எழ்.தாருயிரம் என வரும் 

கூறிய என்றதன் நெடுமுதல்குறுடு உகாம்பெற்று எழு 

நூருயிரமெனவும் வரும் 

இதஞனே எழாயிரமென மேல் முதனிலை குறுகாமையுங் 

- கொள்க. 

இகனானே எழுஞாயிறு எழுகாள் எழுவகை என இயல்பு 
கணத்து கெடுமுதல் குறுகி உகரம் பெறுதலும் கொள்க. (௯௭) 

௩௯௩, ஜயம் பல்லென வரூ௨ மிறுதி 

யல்பெய ரெண்ணினு மாயிய ஸிலையும். 

இதஅவும். ௮௮. 

இதன் போநள் : ஐ ௮ம் பல் என வளுஉம் இறுஇ--அவ் 
வேழன்முன்னர் ஐயென்றும் ௮ம்மென்றும் பல்லென்றும் வரு 

கின்ற இறுதிகளையடைய, அல்பெயர் எண்ணினும்--பொருட் 
பெயால்லாத எண்ணுப்பெயராகிய தாமரை வெள்ளம் ஆம்பல் 
என்பன் வந்தாலும், ஆ இயல் நிலையும்--கெடுமுதல்குறுஇ உகரம் 
Ques அவ்வியல்பின்கண்ணே கின்று முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : எழ்தாமசை ஏழ்வெள்ளம் ஏழாம்பல் என 

வரும், (௯௮)
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௬௯௪, உயிர்முன் வரினு மாயிய றிரியாது. 

இதுவும் ௮. 

இதன் போநள் : உயிர்முன் வரினும்--அவ்வேழென்ப 
தன் முன்னர் அளவுப்பெயரும் எண்ணுப்பெயருமாகிய உயிர் 

முதன்மொழி வரினும், ஆ இயல் திரியாது--நெடுமுதல் குறுகி 

உகரம் பெறாது முடியும் இயல்பிற் திரியாது ' முடியும் என்ற 

வாறு, 

உதாரணம் : ஏழகல் ஏமுழக்கு ஏழொன்று ஏழிரண்டு 
என வரும். (௯.௯) 

௩௯௫. Oper செவி யுறழத் தோன்றும். 

இஃ இவ் விற்௮ள் ஒன்தற்கு வேற்றுமைக்கண் உறழ்ச்ி 

கூறுஇன் ஐ.அ. 

இதன் போநள் : &ழ் என் செவி உறழத் தோன்றும்-- 

இழென்னுஞ் சொல் உறழ்ச்சியாய்த் தோன்றி முடியும் என்ற 

வாது, ் 

தோன்றுமென்றதனான் கெடுமுதல் குறுகாது வல்லெழுத் 

அப்பெற்றும் பெருதும் வருமென்த இசண்டும் உறழ்ச்சியாய் 

வருமென்று கொள்க. இயைபு வல்லெழுத்து ௮தஇகாரத்தாத் 

கொள்க. 

உதாரணம் : இழ்க்குளம் இழ்குளம் சேரி தோட்டம் 

பாடி. என வரும்.. , (௧௦௦) 

௩௯௭. ளகார விறுதி ணகார வியற்றே. 

இது நிறுத்தமுமையானே ளாகார ஈற்றுர்சொல் வேற்று 

மைக்கட் புணருமாறு கூறுன்ெறது. 

இதன் போருள் : ளகாச இறுதி ணகார இயத்று--ளகார 

ஈற்றுப் பெயர் ணகாச ஈற்றின் இயல்பிற்ராய் வன்சணம் வந்துழி 

டகாரமாய்சத் இரிந்துமுடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : முட்குறை சிறை தல் புறம் என வரும், (௧௦௪) 

39 . -
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௩௯௭. மெல்லெழுத் தியையின் ணகார மரகும். 

இறு Cus 05 மென்கணத் தமுடிபு கூறுஇன்றது, 

இதன் போருள்: மெல்லெழுத்து இயையின் ணகாசமா 
கும்--ளகா.ர ஈறு மெல்லெழுத்து முகன்மொழி வருமொழியாப் 
ag இயையின் ணகாரமாய்த் இரிச்அமுடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : முண்ஜெரி நுனி மாம் என வரும், 

இதனை வேற்றுமையிறுஇக்சண் ௮ல்வழியத எடுத்துக் 
கோடற்கட் இங்ககோக்காக வைத்தலின் அல்வழிக்கும் இம்முடிபு 
கொள்க, முண்ஜெரிக்த௮ நிண்டு மாண்டது என வரும், (௧௦௨) 

௩௯௮. அல்வழி யெல்லா முறழென மொழிப.' 

இ௫ மேலதத்கு அல்வழிமுடிபு கூறுகின்றது. 

இதன் போரள் : அல்வழியெல்லாம்--ளகாச ஈறு அல்வ 
ழிக்கணெல்லாம், உறழென மொழிப--இரியாதும் டகா.ரமாய்த் 
திரிந்தும் உறழ்க்துமுடியுமென்று கொல்லுவர் புலவர் என்ற 
வாறு, 

உதாரணம் : மு கடிது முட்கடிது Ng Be பெரிது 
என வரும், ் 

எல்லாமென்றதறும் குண வேற்றுமைக்கண்ணும் Qa 
வுதழ்ச்சி கொள்க, மூள்குறுமை மூட்குறுமை சிறுமை இமை 
பெருமை எனவும், கோள்சடுமை கோட்கடுமை வாள்கடுமை 
வாட்கடுமை எனவும் ஒட்டுக, 

இதனானே அ௮தோட்கொண்டான் இ?தோட்கொண்டான் 
உதோட்கொண்டான் எதோட்கொண்டான் ௦ 
போயினானென உருபு வாராது உருபின் பொரு 
கொள்க, 

சன்றருான் தந்தான் 

ள்பட வந்தனவுல் 

(௧௦௩) 
௩௯௯. ஆய்த கிலையலும் வரைகிலை Dear 

தகரம் வரூஉங் காலை யான: 
இன மேலதற்கு எய்இியதூ விலகப் பிறிதுவிதி 

2௮, தகரம் வருவழி 
உ௰ழ்க என்றலின், 

UGS 
உ௰ழ்ச்சியேயன் நி ஆப் தமாகத் இரிந்து
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இதன் போருள்: தகரம் வரூஉங் காலையான--தகர முதன் 
மொழி வருமொழியாய் வருங்காலத், ஆய் தம்நிலையலும் வளை 
நிலை யின்று--ளகாரம் டகாரமாகத் இரிதலேயன்றி ஆய் சமாகத் 
இரிந்து நிற்றலும் நிக்கும் நிலைமையின்று என்றவாறு, 

உதாரணம் : முஃடீது முட்டீது என வரும். (௧௦௪) 

௪௦௦. நெடியத னிறுதி யியல்பா குகவும் 

வேற்றுமை யல்வழி வேற்றுமை கிலையலும் 

போற்றல் வேண்டு மொழியுமா ௬ளவே. 

Qe Consiga எய்இயது விலக்கிப் பிறஜிதுவிதி வசூத் 

அ. 
இதன் போருள் : நெடியதன் இறுஇ இயல்பு ஆகுகவும்-- 

அவ் விற்று நெடியதன் இறுஇ இரியாது இயல்பாய் முடிவனவற் 
றையும், வேற்றுமை அல்வழி வேற்றுமை நிலையலும்--வேகத் 
அமையல்லாகு இடத்து வேற்றுமையின் இயல்பையுடையன 

வாய்த் இரிந்து முடிதலையும், போற்றல்வேண்டும் மொழியுமா 
ரூள-- போற்றுதல் வேண்டுஞ் சொற்களும் உள என்றவாறு. 

உதாரணம் : கோள்கடிது வாள்கடிஅ சிறிது தீது Ould gs 

எனவும், : புட்டேம்பப் புயன்மாறி ” (பட்டினப்பாமாலை-௪) 

எனவும் வரும். ் 

போதற்றல்வேண்டும் என்றதனால் உதளங்காய் செகிள் பூ 
தோல் என அம்மாப் பெறுதலும் கொள்க. உதளென்பது 

யாட்டினை உணர்த்தூங்கால் முற்கூறிய முடிபுகள் இருவழிக்கும் 

ஏற்றவாறே முடிக்க. உதட்கோடு உதள்கடிது உதணன்று 

என ஒட்டுக, * மோத்தையுச் கரு மு.களு மப்பரும் (மரபியல்- 

௪௭) என்றுூர் மாபியலில். (௧௦௫) 

௪௦௯. தொழிற்பெய ரெல்லாச் தொழிற்பெய ரியல, 

இஃது இவ் விற்றுச் தொழிற் பெயர்க்கு இருவழியம் எய் 

இய.த விலக்கிப் பிறிதுவிகி வகுத்தது. 

இதன் போருள் : தொழிற்பெயரெல்லாம்--ளகார சற்றுத் 

தொழிற்பெயசெல்லாம் இருவறியும், தொழிற்பெயர் இயல-- 

கார ஈற்றுத் தொழிற்பெயர்போல வன்சணக்து உகாமும்,
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வல்லெழுத்தும், மென்கணத்தும் இடைக்கணத்து வகரத்தும் 
உகரமூம் பெற்று மூடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : அள்ளுக்கடி து சிறிது தீது பெரிது ஞான் 

ஐது நீண்டது மாண்டது வலிது எனவும், துள்ளுக்கடுமை 
இறுமை இமை பெருமை ஞாத்சி நீட்டு மாட்டு வன்மை எனவும் 

வரும். 

எல்லா மென்றகனானே இருவழியுந் தொழிற் பெயர்கள் 
உகரமும் வல்லெழுத்தும் பெரு.ஐு இரிந்தும் இரியானும் முடிவ 

னவுங் சொள்க. கோள்கடி கேட்டி து, கோள்குமை கோட் 

கடுமை என்பன போல்வன பிதவும் வரும். 

இனி வாள்கடி௮ வாட்கடிது சிறிது இது பெரிது எனவும் 

வாள்கடுமை வாட்கடுமை எனவுக காட்டுக, வாள்--கொல்லு 

தல். : (௧௦௬) 

௪௦௨.  இருளென் ளெவி வெயிலிய ஸிலையும். 

இது திரிபுவிலக்கி அத்தம் இன்னும் வருத்தலின் எப்.இ 
யது விலக்€ப் பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

. இதன் போநள் : இருள் என் களவி--இருளென்னுஞ் 
கொல் வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச்சிக்கண், வெயிலியல் நிலை 
யும்--வெயிலென்னுஞ் சொத்போல அத்தும் இன்னும் பெற்று 
முடிடும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : இருளச்துக்கொண்டான் இருளிற்கொண் 
டான் சென்றான் தர்தான் போயினான் என வரும். 

்... காரியை வசையாது கூறினமையின் இயல்பு கணத்தும் 
ஒட்டுக. இருளத்துஞான்றான் நிண்டான் மாண்டான் இருளின் 
ஞான்றான் நீண்டான் மாண்டான் என வரும். (௧௦௭) 

௪௦௩. புள்ளும் வள்ளும் தொழிற்பெய ரியல. 
இஅவும் எய்தியஅ விலகப் பிறிதுவிதி வகுத்த, திரி 

பும் இயல்பும் விலக்கித் தொழிற்பெயர்விடு வருத்தலின்.' 

இதன் போநள்: புள்ளும் வள்ளும்--புள்ளென்னஞ் செல் 
அம் வள்ளென்னுஞ் சொல்லும் இருவழிக்கண்ணும், தொழிம் 
பெயர் இயல-ஞகார ஈற்றுத் தொழிற்பெயர்போல .வன்
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கணத்து உகசமும் வல்லெழுத்தும், மென்கணத்தும் இடைச் 
கணத்து வகரத்தும் உகரமும் பெற்று முடியம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : புள்ளுக்கடி த வள்ளாக்கடிது சிறிது இது 

பெரிது ஞான்றது நீண்டது மாண்டது வலிது எனவும், புள் 

ளுக்கடுமை வள்ளாக்கடுமை சிறுமை திமை பெறாமை Grr BR 

நிட்சி மாட்சி வன்மை எனவும் வரும். 

இகளைக் * தொழிற் பெயரெல்லாம் ? (எழு-௪௦௧) என்ப 
கன்பின் வையாததனால் இருவழியும் வேத்றுமைத்திரிபு எய்.இ 

முடிவனவுங் கொள்க, புட்கடி௮ு வட்கடிஐ றிது தீத பெரிது 

எனவும், புட்கடுமை வட்கடுமை சிறுமை தீமை பெருமை என 

வும், புண்ஞான்றது நீண்டது மாண்டது எனவும், புண்ஞா_ற்கி 

நீட்சி மாட்சி எனவும் வரும். புள்ளுவலிது புள்வலிது புள்ளு 

வன்மை புள்வன்மை என வகாரத்இன் முன்னர் உகரம் பெற்றும் 

பெருதும் வருதலின் 4 

௧௪௪) என்றதனான் முடியாமை உணர்க, Dp வள்ளிற்கும் ஓக் 

கும். (௧௦௮) 

FOF, மக்க ளென்னும் பெயர்ச்சொ லிறுதி 

தக்கவழி யறிக்து வலித்கலு முரிக்தே. 

இஃது எய்தியது விலக்கப் பிறிதுவிதி வசூத்தத, £ உயி 

ரீருயெ உயர்இணைப்பெயர் £ (எழு-௧௫௩) என்பகனுட் கூதிய 
இயல்பு விலக்கித் இரிபு வகூத்தலின். 

இதன் போநள் : மக்கள் என்னும் பெயர்ச்சொல் இறுஇ.-- 

மச்சளென்னும் பெயர்ச்சொல்லி௮ுஇ இயல்பேயன்றி, சக்கவமி 

அறிந்து வலித்தலும் உரித்து--தக்க இடம் அிக்து வல்லொக் 

முகத் இரிந்து முடிதலும் உரித்து என்றவாறு, 

தக்கவழியென்றார் பெரும்பான்மை மக்கள் உடம்பு உயிர் 

நீக்கெ டெக்தகாலத்தின் ௮ஃது இம்முடிவுபெறும் என்தும்கு. 

உதாரணம் : மக்கட்கை செவி தலை புறம். * இக்டெக்தனு 

மக்கட்டலை £ என்பதனான் அவ்வாறாதல் கொள்க. மச்கள் கை 

செவி தலை புறம் எனத் இரியாஅ கின்ற உயிருண்மை பெற்று. 

இனிச் சறுபான்மை மக்கட் பண்பு மக்கட்சுட்டு எனவும் 
வரும். (௧௦௯) 

3109. உயிருள்ள மக்களை யுணர்த்தும் மக்கள் என்னுஞ் சொல் 
திரியாது என்றபடி, ் 

நின்றசொன்மு ஸணியல்பாகும் £ (எழு-
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௪௦௫. உணரக் கூ றிய புணரியன் மருங்கிற் 

கண்டுசெயற் குூரியவை கண்ணினர் கொளலே. 

இஃது இவ்வோத்தின்௧ண் எடுக்தோத்தானும் இலேசானும் 

முடியாது நின்றவற்றிற்கெல்லாம் இதுவே ஓத்தாகக்கொண்டு 

சாரியை பெறுவன வற்றிற்குச் சாரியையும், எழுத்துப் பெறுவன 

வற்றிற்கு எழுத்துவ் கொடுத்து முடித்துக்கொள்க என்கின் றது. 

இதன் போரள் : உணசக் கூறிய புணரியன் மருங்கின்-- 

உணரக் கூறப்பட்ட Lyair of uP வருமொழியோடு புணரும் 

இயல்பிடத்து, கண்டு செயற்கு உரியவை--3மல் முடித்த முடி 
பன்றி. வழக்கினுட் கண்டு முடித்தற்கு உரியவை தோன் நியவழி, 

கண்ணினர் கொளல்--அவற்றையுல் கருதிக்கொண்டு ஏற்றவாறே 
முடிக்க என்றவாது, 

உதாரணம் : மண்ணப்பத்தம் என அல்வழிக்கண் ணகர 

ஈறு அக்குப் பெற்றது, மண்ணங்கட்டி என அம்ழுப் பெற்றது. 

பொன்னப்பத்கம் என னகச ஈறு அக்குப் பெற்றது. பொன்னங் 

கட்டி. என அம்முப் பெற்றது. கானங்கோழி என வேற்றுமைக் 

கண் அம்முப் பெற்றது. மண்ணாங்கட்டி கானாங்கோழி என்பன 
"மரூஉ, வேயின்றலை என யகர ஈத்று உருபிற்குச் சென்றசாரியை 
பொருட்கட் சென்றுழி வல்லெழுததுக் கெடுக்க, நீர் குறிது என 
ரகர ஈறு அல்வழிக்கண் இயல்பாயிற்று. வோகுறிது வேர்க் 
குறிது இது ரகர ஈறு அல்வழி உறழ்ச்சி, வடசார்க்கூரை மேல் 
சார்க்-ரை இவை வல்லெழுத்து மிக்க மரூஉமுடிபு... அம்பர்க் 

கொண்டான் இம்பர்க்கொண்டான் உம்பர்க்கொண்டான் எம்பர்ச் 
் கொண்டான் என இவ்விறு ஏழனுருபின் பொருள்பட வந்தன 

வல்லொற்றுப் பெற்றன. தகர்க்குட்டி புகர்ப்போத்து என்பன 
பண்புத்தொகை கருதஇற்றேல் ஈண்டு முடிக்க, வேற்றுமையாயின் 
மூன்னர் முடியும். விழலென்னும் லகர ஈறு மேவேற்றுமைக்கண் 
ஐகாமாகாது னகரமாய் முடிதல் கொள்க. விழன்காடு செறுதாள் 
புறம் என வரும். கல்லம்பாறை உ௫லங்கோடு எலியாலம்காப் 
புடோலங்காய் என அவ் விறு அம்முப்பெற்ற. கல்லாம்பாறை 
என்பது மரூ௨. அழலத்துக் கொண்டான் என அவ்விறு அதப் 
பெற்றது. அமழுக்கற்போர் புழமுக்கற்சோற௮ என்பன அவ் விற்று 
அல்வழித்தரிபு. யாழ்குறிது என்பது ier wpm அல்வழி 

(சியல்பு. வீழ்குதி.ஐ வீழ்க்குறின என்பன அவ் விற்று அல்வழி
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புறழ்ச்சி, தாழப்பாவை என்பது அவ் வீற்று அல்வழி அக்குப் 
பெற்றது. யாழின்கோாடு செய்கை தலை புறம் என அவ் வீற்னு 
உருபிக்குச் சென்தசாரியை பொருட்கட்சென்றுழி வல்லெழுக் 
a pas. முன்னாளைவாழ்வு மூன்னாளைப்பரிசு ஒருகாளைக்குழவி 
ஒரு இங்களைக்குழவி என்றாற் போல்வன எகரர ஈறு ஐகாரழமும் 
அதனோடு வல்லைழுக்தும் பெறுதல் கொள்க, பிறவும் இவ் 

வோக்கின் வே௮பட வருவன வெல்லாங் கொணர்ந்து இதனான் 

முடிக்க. . குளத்தின்புறம் மாகஇன்புமம் என உருபிற்கு எய்ய 

அதிகோடு இன்பெறுகலுற் கொள்க, 

இனிக் * கடிசொல்லில்லை ? (சொல்-௪௫௨) என்பதனான் 
வழக்கின்சண்ணுஞ் செய்யுட்கண்ணும் வந்து இரிக்து முடியுஞ் 
சொற்களும் உள. அலஜ்றைக் கண்ணினர் கொளலே என்பது 

னான் மண்ணுக்குப் போனான் பொன்னுக்குவிற்றான் பொருளுக் 
குப்போனான் நெல்லுக்குவிற்றுன். கொள்ளுக்குக்கொண்டான் 
பஇனேழு என்றாலக்போல வழக்கன்சண் உகரம் பெனறுவனவும், 

* விண்ணுக்கு3மேல் £ * மண்ணுக்குகாப்பண் ” 

 பல்லுக்குத தோற்ற பனிமுல்லை பைங்கிளிகள் 

- சொல்லுக்குத் தகோற்றின்னஈ் தோன்றினவா--னெல்லுக்கு 

நூோதஐ gO pers Si BAGO BAD OB (pw 

மாஜோமா லன்றளந்த மண்.” 

சன்றாற்போலச் செய்யுட்கண் உகரம் பெறுவனவும், பிறவும் 

முடிக்க. 

; பற்கு கெற்கு என்பன மு;தலியனவுங் கொள்க. இவை 

உருபின் பொருள்பட வரரா gi உருபின்கண் வந்தனவேனும் 

ஈண்டுக் காட்டினாம், ஆண்டுப். * புள்ளியினுஇயும் ? (erap-2 02.) 

என்னும் உருபியம் சூச்இரச்௮ இலேசு கோடத்கு Quo ar 

தென்று ௪௫௫. இணி அச்ளுத்திசத்துச * தேருங்காலை ! என்ற 

தனான் முடி,க்சலும் ஒன்று, (௧௧௦) 

புள்ளிமயங்கியல் ருத்.தி.து. 

 



௯. குற்றியலுகரப்புணரியல் 

௪௦௭௬. ஈரெழுத் தொருமொழியுயிர்த்தொட ரிடைத்தொட 

ராய்தத் தொடர்மொழி வன்றொடர் மென்றொட 

சாயிரு மூன்றே யுகரங் குறுகிடன். 

என்பது சூத்திரம். இவ்வோத்துக் குற்றியலுகரமென்று 

கூறப்பட்ட எழுத்துப் பொருட்பெயசோடும் எண்ணுப்பெயர் 

முதலியவற்றோடும் புணரும் முறைமை உணர்த்தினமையிற் 

குற்றியலுசாப் புணரியலென்னும் பெயர்த்தாயிற்று, இது 
* மெய்யேயுயிளென்றாயீரியல * (எழ-௧௦௩) என்றவற்றுள் உயிரி 

னது விகாரமாய்கின்ற குற்றுகசாததை இருமொழிக்கண்ணும் 

புணர்க்கின்றதமையின் மேலை ஓத்தினோடு இயைபுடைக்தாயிற்று 

இத்தலைர்ரூத்திம் மொழிமாபினகத்து இருவழிய என்ற சூற் 
அகாரம் இதனகத்து இனைக்தூ மொழியிறுதி வருமென்று 
அவற்றிற்குப் பெயரும் முறையும் தொகையும் உணர்த்துஇன் 
அ. அப்பெயரா்பெயர், அம்முறைமுறை, ௮த்தொகைதொகை, 
* தொடர்மொழியிற்று * (எழு-௩௬) வருமென்று ஆண்டுக் 
கூறியவதனை ஈண்டு ஐந்துவகைப்படுத்த அ கனோடு : கெட்டெ 
முத்திம்பரும் ' (எழு-௩௯) என்றஅ ஒன் 3றேயாதலின் அ.தனையுங் 
கூட்டி அறுவகைத்தென்ஞார். 

இதன் போருள் : ஈசெழுத் தொருமொழி--இரண்டெழுத் 
கானாகிய கருமொழியும், உயிர்த்தொடர்--உயிர்மேல்வரும் மெய் 
யைக் தொடர்க்து கின்ற சொல்லும், இடைத்தொடர்--இடை 
யொத்று மேல்வரும் மெய்யைத் தொடர்ந்து கின்ற சொல்லும், 
ஆய்தத் கொடர்மொழி--அப் தமாயெ எழுத்து மேல்வரும் மெய் 
யைத் தொடர்ந்து நின்ற சொல்லும், வன்ஜொடர்--வல்லொற்று 
மேல்வரும் மெய்யைத் தொடர்ந்து நின்ற சொல்லும், மென் 
ஜொடர்--மெல்லொ தற்று மேல்வரும் மெய்யைத்தொடர்க்து நின்ற 
"சொல்லும், ஆயிருமூன்றே-.- அகிய அவ் வானசொல்லுமே, உக 
சங் கு௱கு இடன் --ருத்றியலுகரல் குறுகிவரும் இடன் என்ற 
வாறு, 

உதாரணம்: நா கு our ப் டு ar 2 & . ட Eire ் குசங்கு என வரும், 2 கு ளக, எ்கு காக்கு, 

த்
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இதனை எழென்ன கொள்வார்க்குப் பிண்ணாக்கு சுண்ணாம்பு 
ஆமணக்கு முூகலியன முடியாமை உணர்க, (௧) 

௫௪௦௭௭. அவற்றுள் 

ஈரொற்றுத் தொடர்மொழி யிடைத்தொட ராகா, 

இஃது அவ்வாறனுள் ஒன்தற்கு எய்்இயெது விலக்கப் 

பிறிதுவிதி வகுத்தது. 

இதன் போநள் : அவற்அள்--அவ்வாறனுள், ஈரொத்றுத் 
தொடர்மொழி--இரண்டொற்று இடைக்கண் தொடர்ச்து கித் 

குஞ் சொல்லிற்கு இடையின ஒற்று முதல் கின்றால், இடைச் 

தொடசராகா--மேல் இடையின் தொடா துகில்லா, வல்லினமும் 

மெல்லினமும் தொடர்ந்து நிற்கும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஆர்க்கு, ஈர்க்கு, கொய்ம்பு, மொய்ம்பு என 

வரும், (௨): 

௪௦௮. அல்லது Garces gpd வேற்றுமைக் கண்ணு 

மெல்லா விறுதியு மூகர நிலையும்.* 

1, இதனை ஏழென்று கொள்வது அசைபற்றி, அசைகளாவன 

நேரசை மான்கும் நிரையசை சகான்கும். அவையாவன: 

௯, அது-குறில்கனியேவந்த கேசளை, ௨, கொக்கு - கூறில் ஒற் 

Cun ats நேரசை, ௩௬, காடு - கெடில் தனியே வற்த Goreme, 
௪. பாட்டு-கரெடில் ஒற்றோடு வந்த நேரசை, ௫, மரபு-ஞூறிலிணை தனி 
யே-வந்த நிரையசை, ௬, வழம்பு-குறிலிணை ஒற்றோடு வந்த மிளை 

யசை, OF, UMTHK GNX நெடில் இனைந்த கிரையசை, ௮. கராம்பு- 

குறில் நெடில் ஒற்றோடு வர்த நிரையசை என்பனவாம். இவற்றுள் 

குற்றெழுத்துக்குப் பின்வந்த உகரம் மூற்திய லுசரமாகலின் அதனை 

நீக்கி ஏனைய ஏழசைப்பின்னும் வச்தன கசூற்திய லஓுகரமாதல் காண்க, 

* இதனை * நெடிலே குறிலிணை' குறினெடி லென்நிவை-ஒ.ற்றொடு வருத 

லொடு குற்றொ.ற் நிறுதியென்-றேழ்குற் ௮ுகரக் கடனென மொழிப ” 

என்னுஞ் சூத்திரத்தான.ிக. ் . 

இங்கனம் ஏழசைபற்றிக் குற்றியலுகரங் கொள்வார்க்குப் Beka 

ணாக்கு, சுண்ணாம்பு, பட்டாங்கு முதலியனவும் வருவது போவது 

மூதலியனவும் ஏழசையு ளடக்காவாதலின் ௮அசைகொள்ளப்படாவெண 

மறுப்பர் ஈண்னூல் விருத்தியுரைகாயரும், [சன்னூல்-சூ, ௧௪,] 

* நிழையும் எனவும் பாடம், 

40 ் :



௩௧௪ தொல்காப்பியம் [குற்றியலுகரப் 

இஃது * இடைப்படிற்குறுகு மிடனுமாருண்மே ? (எழு- 

௩௭) என்றதனற் புணர்மொழிக்கண் அரைமாத்இரையினுவ் 

கு௮குமென எய்தயதனை விலச்கி *அவ்விய ஸணிலையு மேனை 

மூன் ஹே  (எழு-௧௨) என்௨ விதியே பெறுமென்கின் தது, 

இதன் போநள்: அல்லது அகளப்பினும்--அல்வழியைச் 

சொல்லுமிடத்தும், வேற்றுமைக்கண்ணும்--வேத்றுமைப்புணர்ச் 
இக்கண்ணும், எல்லா இறுஇடும் உகரம் நிலையும்--அறு ஈற்றின் 

கண்ணும் உகரர் தன் அரைமாத்திரையைப் பெற்றுநிற்கும் 
என்றவாறு, 

வருமொழியானல்லது அல்வழியும் வேற்றுமையும் விளன் 

காமையின் “அல்லது இளப்பினும் வேற்றுமைக்கண்ணும்' 

எனவே இருமொழிப் புணர்ச்சியென்பது பெறும், இவ்விரு 
மொழிக்கட் பழைய அரைமாத்திரைபெற்றே நிற்குமென்றார். 
அன்றி இருமொழிப் புணர்ச்சக்கண் ஒருமாத்திரை பெறுமென் 
மூர்க்குப் பன்மொழிப் புணர்ச்சியாயெ செய்யுளிலக்கணங் குத் 
அகரத்தான் கேர்பசை நிரைபசை கோடலும் அவற்றான் அனு 
பது வஞ்செர்கோடலும் பத்தொன்ப இனாயிரத் AGM jos 

கொண்ணூற்றொரு தொடைகோடலும் இன்ளுய், (pb ou gear 
மாகவே கொள்ளவேண்டுதலின் மாறுகொளக் கூறலென்னுள் 
குற்றந் தங்குமென்று உணர்க. 

உதாரணம் : நாகுகடிது AT HS காகுகடுமை வரகு 

கடுமை என வரும். இவை தம் அரைமாத்திரை பெற்றன. 
ஏனையவற்றோடும் ஒட்டூக. 

3. இச்சூத்திரத்தில் * நிலையும்" என்பதை நிறையும்” என்று 
பாடங்கொள்பவர் இளம்பூரணர், பேராசிரியரும் அங்கனமே பாடங் 
கொள்வர், பேராசிரியர் செய்யுளியலுள் ஞாயிறு முதலியன மூத்றிய 
லஓுகரம்போலக் கொள்ளப்படுமன்றிக் குற்றியலுகரம் முற்தியலுகர 
மாகாதென்றும் அங்கனம் கொள்ளின் கூ.ற்றியலுகரப் புணரியலில் 

_ நிறையும் என்று ஆசிரியர் பாடங்கொண்டதற்கு ஒருபயனின்ராமென் 
வும் (செய், ௪-௫-௧௨) கடறியதை கோக்கும்பொழுது ஈண்டும் பேரா 
சிரியர்க்கு நிறைவதுபோல வைத்துப் புணர்க்கப்படும் என்பதே கருத் 
தாதல் பெறப்படும், ஏனெனில் குற்றியலுகரம் மாத்தியை குறைக் 
தமைபத்றி மெய்யாக வைத்துப் புணர்க்கப்படுமோ உயிராக வைத் 
அப் புணர்க்ஒப்படுமோ என மானுக்கருக்கு ஓரைய
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இனி இ௮ *மால்யாறுபோக்து கால்சுரந்துபாய்ந்து ' எனத் 

தொடர்மொழிக்கண்ணும் அரைமாத்திரை பெற்றது என்னாக் 

கால் வஞ்சிச்ச ரின்றாமாறு உணர்க, (௧) 

௪௦௯. வல்லொற்றுத் தொடர்மொழி வல்லெழுத்து வரு 

தொல்லை யியற்கை கிலையலு முரித்தே. (வழித் 

இ௫ு முன்னின்ற சூத்தஇரத்தான் ௮ளைமாக்இிளை பெறும் 

என்றதனை விலக்க * இடைப்படிற் குறுகுமிடனும் ? (எழு-௩௭) 

என்றகனன் அரைமாத்திசையினுங் குற௮ுகுமென்று ஆண்டு 

விதித்தது ஈண்டு வல்லொழ்றுத் தொடர்மொழிக்கண்ணே வரு 

மென்இன்றது, 

இதன் போரள் ₹: வல்லொத்றுச் தொடர்மொழி--வல் 

லொற்ற௮ுத் தொடர்மொழிக் குற்றுகரம், வல்லெழுத்.அ வருவழி-- 

வல்லெழுத்து மூதன்மொழி வருமொழியாய் வருமிடத்து, 

தொல்லை இயற்கை நிலையலும் உரித்அ--' இடைப்படிற்கு௮கும் * 

(எழு-௩௭) என்பதனாற் கூறிய அரைமாத்திரையினுல் குறுகி 

நிற்கும் என்ற இயல்பிலே நிற்றலும் உரித்து என்றவாறு. 

உம்மை எதிர்மறை. 

உதாரணம் : கொக்குக்கடிஅு கொக்குக்கசிுமை என அரை 

மாத்தஇிரையிற் குறைந்தவாறு குரங்குகடிதென்பஅு முதலியவற் 

மமேடு படுத்துச் செவிகருவியாக உணர்க, 

த்து* உகரநிறையுமென்று பாடம் ஐ.இ 

'திசையித் A ig H&S நிற்குமென்று 

திரை 

முன்னின்ற சூத்திர 
அதற்கு உகரம் அரைமாத் 

பொருள் கூறி இச்சூத்இரத்திற்குப் பழைய அசைமாத் 

பெத்து நிற்குமென்று கூறுவாரும் உள. (௪) 

வையத்தை நீக்க உமிர்போல நிறைவதாக வைத்துப் புணர்க்கப் 

படும் என்பது பொருத்தமாதலின், 

4, Avg மிக்குகித்கும் என்பது, குற்றியலுகரம் என்ப, னோடு 

. மாறுபடுமாதலிற் பொருந்தாது. 

௩ ஐர்ரிலை கோடற்கண் இவ்வாசிரியரும் நிறையுமென்றாளூப,,  
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௪௪௦. யகரம் வருவழி யிகரம் குறுகு 

முகரக் இளவி துவரத் தோன்றாது. 

9a குற்றியலிகரம் . புணர்மொழியகத்து வருமாறு 
கூறுகின்றது. த் 

இதன் போநள் : யகரம் வருவழி உகரக்ளெவி gars 

தோன்றாஅ--யகரமுதன்மொழி வருமொழியாய் வருமிடத்து 
நிலைமொழிக் குற்றுகாவெழுத்து முற்றதத்தோன்றாது, இகாரல் 
கு௮கும்--ஆண்டு ஐர் இகரம் வந்து ௮ரைமாத்திசை பெற்று 
நிற்கும் என்றவாறு, . 

உதாரணம் : காயொது வரயொஅ தெள்கயொது எஃூயாது 
கொக்கியாது குரங்கியொாது என வரும். * துவர ” என்முர், ஆறு 
ஈ.ற்றின்கண்ணும் உகரங் கெடுமென் தற்கு. (௫) 

௪௧௧. ஈரெழுத்து மொழியு முயிர்த்தொடர் மொழியும் 

வேற்றுமை யாயி னொற்றிடை யினமிகத் 

தோற்றம் வேண்டும் வல்லெழுத்து மிகுதி. 

இது முற்கூறிய ஆறனுள் முன்னர்கின்ற இரண்டற்கும் 

- வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச்ச முடிபு கூறுன்றது. 

இதன் போருள் : ஈரெழுத்து மொஜியும் உயிர்ச்தொடர் 
ரமாழியும்--ஈரெழுத் தொருமொழிக் குற்றுகர -ற்றிற்கும் 
உயிர்க் தொடர்மொழிக் குற்றுகர ஈற்றி தகும், வேற்றுமை 
யாயின்--வேற்றுமைப் பொருட் புணர்ச்யொயின், இன ஒற்று 
இடைமிக-- இனமாக ஒற்று இடையிலேமிக, வல்லெழுத்து 
மிகுதி தோற்றம் வேண்டும்--வல்லெழுத் அ மிகுதி தோன்றி 
முடிதலை விரும்பும் ஆசிரியன் என்றவாறு. 

உதாரணம் : யாட்டுக்கால் செவி தலை புறம் எனவும், 
மூயிற்௮ுக்கால் சனை தலை புதம் எனவும் வரும். கயிற்றுப் புறம் 
வயிற்றுத்தீ என்பனவுமாம். 

தோற்றம் என்றதனான் ஏனைக்கணத்தும் இம்மூடிபு கொள்க. 
யாட்டு ஞா.ம்சி நிணம் மணி வால் அதள் எனவும், முயித்று
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ஞாத்சி நிணம் முட்டை வலிமை அடை ஆட்டம் எனவும் 

௪௧௨. ஒற். றிடை யினமிகா மொழியுமா ௬ுளவே 

யத்திறத் தில்லை வல்லெழுத்து Dae. 

இஃது எய்.இயது. ஒருமருகங்கு மறுக்கின்ற. 

இதன் போருள் : ஒற்று இடை இனம் மிகா மொழியு 

மாருள- முற்கூறிய இரண்டனுள் இனவொற்று இடைமிக்கு 

மூடியாக மொழிகளும் உள, வல்லெழுத்து மிகல் அ௮த்திறத் 

,இல்லை--வல்லெழுத்து மிக்குமுடிதல் அக்கூற்றுளில்லை என்ற 

வாறு, 

உதாரணம் : காகுகால் செவி தலை புறம் எனவும், வரகு 

கதிர் சனை தாள் பதர் எனவும் வரும். 

அத்திறமென்ற தனான் உருபிற்கு எய் இய சாரியை பொருட் 

சட் சென்றவமி இமைபுவல்லெழுத்து விழ்க்க. யாட்டின்கால் 

மூயித்தின்கால் நாகின்கால் வரகின் கஇர் என வரும். 

அ.த்திறமென்றகனான் ஏனைக்கணத்அம் pb Boor மிகாமை 

கொள்க. நாகுஞாத்கி நீட்டு மாட்சி வலிமை erat op Os. (cr) 

௪௧௩, இடையொற்றுத் தொடரு.மாய்தக் தொடரு 

நடையா யியல வென்மனார் புலவர். 

இஃது இடைநின்ற இசண்டத்கும் முடிபு கூறுகின்றது 

இதன் போநள் : இடையொத்றுத் தொடரும் ஆய்தச் 

தொடரும்--இடையொற்றுத் தொடர்பொழிக் சுற்றுகர ஈறும் 

ஆய் தத்தொடர்மொழிக் குற்றுகா ஈறும், கடை ௮ இயல என்ம 

ஞர் புலவா--ஈடைபெற ஈடக்குமிடத்த முற்கூறிய அவ்வியல்பு 

முடிபினையுடைய என்னு கூறுவர் புலவர். என்றவாறு. 

உதாரணம் : தெள்குகால் சிறை தலை புறம்-எனவும், எஃகு 

கடுமை சிறுமை தீமை பெருமை எனவும் வரும், (௮)
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௪௧௪. வன்றொடர் மொழியு மென்றொடர் மொழியும் 

வக்த வல்லெழுத் தொற்றிடை மிகுமே 

மெல்லொற்றுத்தொடர்மொழி மெல்லொற்றெல் 

வல்லொற் றிறுதி செயொற்் ராகும். [லாம் 

இது பின்னின்ற இரண்டற்கும் முடிபு கூறுகின்றது. 

இதன் போருள் : வன்றொடர் மொழியும் மென்றொடர் 

மொழியும்--வன்றொடர்மொழிக் குற்றுகர ஈறும்,. மென்றொடர் 

மொழிக் குற்றுகர ஈறும், வந்த வல்லெழுத்து ஒற்று இடை 

மிகும் _வருமொழிபாய் வந்த வல்லெழுத்தினது ஒற்று இடை 

யிலே மிக்குமுடியும், மெல்லொத்றுச் தொடர்மொழி மெல்லொற் 

நெல்லாம்--அவ்விரண்டனுள் மெல்லொற்றுத் தொடாமொழிக் 

கண் நின்ற மெல்லொத்றெல்லாம், இ௮தி வல்லொற்று--இறு 

இக்கணின்ற வல்லொற்றும், ளை ஒற்று ஆகும்--களையாகிய வல் 

லொற்றுமாய் முடியும் என்றவாறு. 

இறுதி வல்லொற்று வருதலாவது குற்றுகரம் ஏறிகின்ற 

வல்லொற்றுத் தானே முன்னர்வக்து கிற்தலாம். சைவல்லொத்று 

வருதலாவது ணகாசத்திற்கு டகாரமும் னகாரத்திற்கு ஐகார 

மும் புணர்ச்சியும் பிறப்பும் நோக்குக் களையாமாதலின், அவை 

முன்னர் வந்து நிற்றலாம். 

உதாரணம் : கொக்குக்கால் இறகு தலை புறம், குரங்குக் 

கால் செவி தலை புறம், குசக்குக்கால் செவி தலை புறம், எட்குக் 
குட்டி செவி தலை புறம், எற்புக்காடு சரம் தலை புறம் என வரும். 

அற்புத்தளை என்பது அன்பினாத் செய்க தளையென வேத்து 
மையும் அன்பாகிய தளையென அல்வழியுமாம். 

வந்த என்றதனான் இவ்விரண்டிற்கும் உருபிற்சச் சென்ற 
சாரியை பொருட்கட் சென்றவழி இயைபு வல்லெழுத்து விழ்க்க. 

கொச்டஇன்கால் குரக்கின்கால் என வரும். 

9. இறுதிவல்லொற்றென்றது-உகரகூர்ந்த இறுதிவல்லொற்றை, 
அவ்வல்லொற்றாக இடையில்நின்ற மெல்லொற்றுத் திரியுமென்றபடி, 
உதாரணமாக குரங்கு என்பதிலுள்ள மெல்லொற்று, குரக்கு எண 
இறுதிறின்ற வல்லொற்றுப்த் திரிதல் காண்க, 

களையொய்றென் நது-மெல்லொற்றுக்கெமாகிய வல்லொற்றை, 
உதாரணமாக எண்கு என்புழி ணகரம் எட்கு எனத் தனக்கனமாகய
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எல்லாமென்றதனாற் பறம்பிற்பாரி குறும்பிற்சான்றார் என 

மெல்லொற்றுத் இரியாமையு் கொள்க. 

ஒற்றென்ற மிகுதியான் இயல்புசகணத்அுக்கண்ணும் குசக்கு 

ஞாற்சி நிணம் மூகம் விரல் உகிர் என மெல்லொத்றுத் இரிந்து 

வருமாறு கொள்க. சலப்பகஇுிகாரமென்பதும் ௮௮. 

வன்றொடர்மொழி இயல்புகணத்துக்கண் வருதல் *ஞ௩மயவ” 

(எழு-௧௪௪) என்பதனான் முடியும். (௯) 

௪௧௫. மரப்பெயர்க் சளவிக் கம்மே சாரியை. 

இஃது எய்தியது விலகப் பிறிதுவிதி கூறுகின்றது; 

அம்மு வகுத்தலின். 

இதன் போநள்: மரப்பெயர்க்ளெவிக்கு ௮ம்மே சாரியை-- 

குற்தியலுகர ஈற்று மரப்பெயர்க்கு வருஞ் சாரியை அம்ழுச் 

சாரியை என்றவாறு, 

உதாரணம் : தேக்கங்சோடு செதிள் தோல் பூ என 

வரும், 

கமுகங்காய் தெங்கங்காய் சிழ்கம்புல் கம்பம்புல் ,பயற்றங் 

காய் என்றாற்போலும் புல்லினையும் மரமென அடக்கி மாறு 

கொளக் கூறலெனக் தழீஇக்கொண்ட சிதைவென்பதாம் இச் 

சூத்திரமென்று உணர்க, (௬௦) 

௪௧௬௬.  மெல்லொற்று வலியா மரப்பெயரு முளவே. 

இ௫ மென்றொடர்மொழிக்கு எய்தியது ஒருமருங்கு மறுக் 

கின்ற. 

இதன் போநள் : மெல்லொற்று வலியா மரப்பெயரும் 

உள--மெல்லொற்௮ு வல்லொற்றாகத் தரியாது மெல்லொதருப் 

மூடியும் மசப்பெயரும் உள என்றவாறு. ் 

டகாமாகத் திரிதல் வாண்க, பிறவுமன்ன. சிலப்பதிகாரம் என்புழிச் 

சிலம்பு சிலப்பு என்றாயிற்று,
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உதாரணம் : புன்கங்கோடு செதிள் தோல் பூ எனவும், 

குருந்தங்கோடு செதிள் தோல் பூ எனவும் வரும். 

வலியாமரப்பெயருமூுள எனவே வலிக்கும் ம.ரப்பெயரும் 

உளிவென்று கொள்க. வேப்பங்கோடு கடப்பங்காய் ஈச்சுவ்குலை 

என வரும், ் (௧௧) 

௪௧௭. ஈரெழுத்து மொழியும் வல்லொற்றுத் தொடரு 
மம்மிடை வரற்கு முரியவை யுளவே 

யம்மா பொழுகு மொழிவயி னான. 

இஃ ஈமெழுச் தகொருமொழிக்கும் வன்றொடர் மொழிக் 
் கும் எய்தாக தெய்துவிக்க௫, முன்னர் எய்.இியகனை விலக்கி 

அம்மு வசுத்தலின், 
இதன் போருள்: ஈரெழுத்துமொழியும் வல்லொஜற்றுச் 

தொடரும்--ஈெழுத் தொருமொழிக் குற்றியலுகாமும் வன் 

றொடர்மொழிக் குற்நியலுகரமும், அம்இடை வசற்கும் உரியவை 
உள--முன் முடித்துப்போக்த முடிபுகளன்றி அம்முச்சாரியை 

இடை யேவந்து முடிதற்கு உரியனவும் உள; யாண்டுடனின், 
அம்மரபு ஒழுகும் மொழிவயினான--அவ்விலக்க்ணம் நடக்கும் 
மொழியிடத்து என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஏறங்கோள் சூதம்போர் வட்டம்போர் புத்றம்- 
பழஞ்சோறு என வரும், 

உம்மை எதிர்மறையாகலின், அம்முப்பெறாகன நாகுகால் 
கொக்குக்கால் என முன்னர்க் காட்டினவேயாம். 

அம்மாபொழுகும் என்றதனால் அரசக்கன்னி முசசக்கடிப்பு 
என அ௮க்கும் வல்லெழுத்துங் கொடுத்தும் ௮சசவாழ்க்கை (pie 
வாழ்க்கை என ௮க்குக்கொடுத்தும் முடிக்க, 

இன்னும் அதனானே இருட்டததுக்சொண்டான் விளக்கத் 
அக்கொண்டான். என அத்தும் வல்லெழுத். அங் கொடுத்தும் 
மயிலாப்பிற்கொற்றன் பறம்பிசத்பாரி என இன் கொடுத்துவ் 
கரியகன்காடு நெடியகன்காடு என அன் கொடுத்தும் 

முடிக்க, (௧௨) 
19. அரசக்கன்னி, மூரசக்கடைப்பு இவற்றில் அரசு மூரசு என் 

பன குற்றுகரவீறு, 
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௪௧௮. ஒற்றுஙிலை திரியா தக்கொடு வரூ௨ 

மக்கா மொழியு முளவென மொழிப. 

இது மென்றொடர்மொழியுட் சிலவற்றிற்கு எய்தியது 

விலக்கிப் பிறிதுவிதி வகுக்கின்றது, 

இதன் போநள் : ஓத்று நிலைஇரியாது ௮க்கொடுவரூஉம்-- 

ஒற்று முன்னின்ற நிலைதிரியாது அக்குச்சாரியையோடும் பிற 

சாரியையோடும் வரும், ௮க்ளை மொழியும்உள என மொழிப-- 

அக்களையான சொற்களும் உள என்று சொல்லுவர் ஆசிரியர் 

என்றவாறு, 

இதற்கு உம்மையை முன்னர் மாறுக 

உதாரணம் : குன்றக்கூகை மன்றப்பெண்ணை என வரும். 

உம்மையாற் கொக்கத்துழவு வங்கத்துவாணிகம் என அத்தும் 

பெற்றன. 

நிலையென்றதனான் ஒற்று நிலைதிரியா ௮ இகா.ரத்துக்கண் 

வருஞ் சாறியைக்கு இயைபு வல்லெழுத்து Ppss, அக்ளை 

யென்றார், இரண்டு சாரியை தொடர்ந்து முடிவனவும் உள 

வென்தற்கு. பார்ப்பனக்குழவி சேரி தோட்டம் பிள்ளை என 

DET Did அக்கும் வக்தன. இவற்றிற்கு. உடைமை விரிக்க, 

பார்ப்பினுட்குழவி என்றுமாம். பார்ப்பானாகுய குழவி என்றால் 

எண்டு முடியாதென்று உணர்க, பார்ப்பனமகன் பார்ப்பன 

வனிதை என்பனவும் பார்ப்பான் சாதி உணர்த்தின. (an) 

௪௪௯.  எண்ணுப்பெயர்க் ளெவி யுருபிய னிலையும். 

இத குற்றுகா ஈற்று எண்ணுப்பெயசோடு பொருட் பெயர் 

முடிக்கின்றஅ. 

இதன் போருள் : எண்ணுப்பெயர்க் ளெவி-- எண்ணுப் 

பெயராயெ சொற்கள் பொருட்பெயசோடு புணருமிடத்அ, உரு 

19, ஈண்டு முடியாதென்றது னகரவீரறுதலின், பார்ப்பான் சாதி 

என்றார்; பார்ப்பன மகன் என்பதற்கு பார்ப்பு என்பது கில்மொழி 

யென அறிவித்தற்கு, பார்ப்பினுடைய waar oor Aiba, 
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பியல் நிலையும்--உருபு, புணர்ச்சியின் இயல்பின்சண்ணே நின்று 

அன்பெற்றுப் புணரும் என்ற வா, 

உதாரணம் : ஒன்றன்சாயம் இரண்டன்காயம் சுக்கு 

தோரை பயறு என ஓட்டுக, ஒன்றனாற்கொண்ட காயமென 

விரியும். வருமொழி வரையான கூறினமையின், இயல்பு சணத் 
அக்கண்ணுங் கொள்க, ஒன்றன்ஞாண் நால் மணி யாழ் வட்டு 

அடை என வரும். மேல்ச் சூத்தரத்து * நிலை ' (எ1ழு-௪௧௮) 

என்றதனுன் இயைபு வல்லெழுத்து வீழ்க்க, (௧௪) 

௪௨௦. வண்டும் பெண்டு மின்னொடு சவணும். 

இது மென்றொடர்மொழியுட் .சிலவற்றிற்குப் பிற முடிவு 

கூறுஇன்றது, 

- இதன் போருள் : வண்டும் பெண்டும் இன்னொடு சவ 
ணும்--வண்டென்னுஞ் சொல்லும் பெண்டென்னுஞ் சொல்லும் 

இன்சாரியையோடு பொருக்கி முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : வண்டின்கால் பெண்டின்கால் என வரும், 
இதற்கு முற்கூறிய இலே௫னான் வல்லெழுத்து வீழ்க்க. (௧௫) 

௪௨௧. பெண்டென் இளவிக் கன்னும் வரையார். 

இது மேத்கூறியவத்றுள் ஒன்றற்கு எய்தியதன்மேற் 
இறப்புவிதி கூறுன்ற௮, 

இதன் போநள் : பெண்டு என்.கிளவிச்சு ௮ன்னும் வரை 
யார் -பெண்டென்னுஞ்சொற்கு இன்னேயன்றி அன்சாரியை 
வருதலையும் நீக்கார் ஆசிரியர் என்றவாறு 

உதாரணம் > பெண்டன்கை செவி தலை புறம் என 

வரும், (௧௬) 

“௪௨௨. யாதெனிறுதியுஞ் சட்டுமூத லாய 
வாய்த விறுதியு மூருபிய னிலையும். 

. இஃது ஈசெழுத் தொருமொழிக் குற்தியலுகரத்துள் ஒன் 
DDE சுட்டுமூதலாயெ அப்தத்தொடர்மொழிக் குத்திய 
அகாத்இற்கும் வேறுமுடிபு கூறுன்றது,
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இதன் போருள் : யாது என் இறுகியுஞ் சுட்டு முதலாகிய 

ஆய்த இறுதியும்--யாதென்னும் ஈறுஞ் சுட்டெழுத்து முத 

லாகிய ஆய், த்கொடர்மொழிக் குற்றியலுகர ஈறும், உருபியல் 

நிலையும்--உருபு புணர்ச்சியின் இயல்பின்கண்ணே நின்று ௮ன் 

பெற்றுச் சுட்டுமுதலிறுஇ ஆய்தங்கெட்டு முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : யாதன்கோடு அதன் கோடு இதன்கோடு 

உதன்கோடு செவி தலை புறம் என வரும். ஆய்.தங்கெடாமுன்னே - 

அன்னின் அ௮கரத்தைக் குற்றுகாத்தின்மேல் ஏற்றுக, ஆய்தங் 

கெட்டால் ௮௮ முற்றுகரமாய் நிற்றலின், (௧௭) 

௪௨௩. முன்னுயிர் வருமிடத் தாய்தப் புள்ளி 

மன்னல் வேண்டு மல்வழி பான. 

இது முற்கூறியவற்துட் TOPS HET SA OS ஒருவழி 

அல்வழி முடிபு கூறுகின்றது. 

இதன் போநரள் : முன்னையிர் வருமிடத்௮--சுட்டுமுத 

லாகிய ஆய்தத்தொடாமொழிக் குத்றுகர ஈற்றின்முன்னே உயிர் 

முதன்மொழி வருமிடத்த, ஆய்தப்புள்ளி மன்னல் வேண்டும்-- 

ஆய்தவொற்று முன்போல்க் கெடாது நிலைபெற்று முடி.தலை 

விரும்பும் ஆசிரியன், அல்வழியான--அல்வழிக்கண் என்றவாறு 

உதாரணம் : அஃது இஃது உல்து என 8) 20! & &) அடை 

ஆடை இலை சயம் உரல் cath எழு ஏணி ஐயம் ஒடுக்கம் 

ஓக்கம் ஒளவியம் என ஓட்டுக. ் 

மூன்னென்ததனான் வேற்றுமைக்கண்ணும் இவ் விதி 

கொள்க, அஃதடைவு ௮ஃதொட்டம் .என ஓட்டுக,. இவற்றிற்கு 

இசண்டாமுருபு விரிக்க. இன்னும் இதனானே ஏனை இலக்கணம் 

மேடியுமாறு அறிந்து முடிக்க. (௧௮) 

௪௨௪, ஏனைமுன் வரினே தானிலை யின்றே. 

இது மேலவற்றித்குப் பிறகணத்தோடு அல்வழி முடிபு 

கூறுகின்றது. 

18.- அஃதடைவு - அதனை அடைதல் எனவிரியும், 

டம் - அதனை ஒட்டல் எனவிரியும். 

  
அல்தொட்
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இதன் போநள் : ஏனை முன் வரின்--முற்கூறிய ஈறு 

களின் முன்னர் உயிர்க்கணமல்லன வருமாயின், தான் நிலை 
யின்று-- அவ்வாய்கங் கெட்டுமுடியம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ௮துகடிது இதுகடிது உதுகடிது 'இறிது 

இது பெரிது ஞான்றது நீண்டது மாண்டது யாது வலிது 

என ஒட்டுக, (௧௯) 

௪௨௫. அல்லது சப்பி னெல்லா மொழியுஞ் 
சொல்லிய பண்பி னியற்கை யாகும். 

இஃது ஆறு ஈற்றுச் குற்றுகாத்திற்கும் அல்வழி முடிபு 
கூறுகின்றது. ் ன ள் 

இதன் போநள் : அல்லது களப்பின்--அல்வழியைச் 
சொல்லுமிடத். த, எல்லா மொழியும்--அ.று சற்றுக் கூற்றுகர 

மூம், சொல்லிய பண்பின் இயற்கையாகும்--மேல் ஆரியன் 
கூறிய குணத்தையுடைய இயல்பரய் முடியம் என்றவாறு 

உதாரணம் : காகுகடிது வரகுகடிது தெள்குகடிது எஃகு 
கடிது கூரங்குகடிது சிறிது தீது பெரிது என வரும். ஏனைக் 

கணத்துக்கண் * நின்ற சொன்மு ஸியல்பாகும் £, (எழு-௧௪௪) 

என்றததனாற் கொள்க, 

எல்லாமொழியும் என்றதனால் விளைச்சொல்லும் வினைக் 
குறிப்புச்சொல்லும் இயல்பாய் முடிதல் கொள்க, கடந்தது 
குதிரை கரிதுகுதிசை என வரும். 

சொல்லிய என் உதனான் இருபெயசொட்டுப் பண்புத்தொகை 
வன்சணச்அக்கண் இனவொற்றுமிக்கு வல்லெழுச் அப்பெற்.று 
முடிதலும் இயல்புகணத்துக்கண் இன வொ்றுமிக்கு முடி.தலுங் 
கொள்க. காட்டுக்காணம் குருட்டுக்கோழி இிருட்டுப்புலையன் 
களிற்௮ுப்பன் நி வெளிந்றுப்பனை எயிற்றுப்பல் எனவும், வாட் 

் பாடு குருட்டெருது எனவும் வரும். 

பண்பினென்௦தனால் மெல்லொற்று வல்லொஷ்றாய் ஐகாசம் 
பெற்று முடிவனவும், மெல்லொதந்று வல்லொத்றாப் ஐகாசமூம் 
வல்லெழுத்தும் பெத்றுமுடிவனவும், மெல்லொற்று வல்லொத்
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மூகாது ஐகாரமும் வல்லெழுத்தும் பெற்றுமுடிவனவுங் கொள்க, 
ஒர்யாட்டையானை ஐயாட்டையெருது எனவும், அற்றைக்கூத்தர் 
இற்றைக்கூத்தர் எனவும், மன்றைத்தாதை மன்றைப்பானை பண் 
டைச்சான்றார் எனவும் வரும், (௨௦) 

௪௨௭௬.  வல்லொற்றுச் தொடர்மொழி வல்லெழுக்து 

் [ மிகுமே. 

இஃது அவ்வாறு ஈற்றுள் ஒன்றற்கு எய்தியது விலக்கிப் 

பிறிதுவிதி வகுத்தது, 

இதன் போருள் : வல்லொற்றுக் தொடர்மொழி வல் 
லெழுக்து மிகும்---வல்லொம்௮த்தொடர்மொழிக் குற்றுகா ஈறு 

வல்லெழுத்து வருவழி வல்லெழுத்து மிக்கு மூடியும் என்ற 

வாறு, 

உதாரணம் ₹: கொக்குச்சடிது பாக்குக்கடிது பட்டுக்கடிது 

சிறிது தீது பெரிது என வரும் (2.4) 

௪௨௭. ௬ட்டுச்சனை நீடிய மென்றொடர் மொழியும் 

யாவினா முதலிய மென்றொடர் மொழியு 

மாயிய றிரியா வல்லெழுச் தியற்கை. 

இதுவும் அவ் ஆறு ஈற்றுள் ஒன்றன் சண் ஏழாம் Cap 

மை இடப்பொருள் உணரநின்ற இடைச்சொற்கு முடிபு 

கூறுகின்றது. 

இதன் போநள் : சுட்டுச் சினை நீடிய மென்றொடர் 

மொழியும்--சுட்டாயெே சனையெழுத்து கீண்ட மென்றொடர்க் 

குற்றுக.ர ஈறும், wide முதலிய மென்ொடர்மொழியும்-- 

யாவென்னும் வினாமூத்லாகிய மென்றொடர்மொழிக் கூற்றுகர 

ஈறும், வல்லெழுத்தியம்கை ஆ இயல் திரியா--வல்லெழுத்துப் 

பெற்று முடியுக் தன்மையாகிய அவ்வியல்பிற் திரியாது முடி. 

யூம் என். றவாது, 

உதாரணம் : ஆங்குச்கொண்டான் ஈங்குக்கொண்டான் 

ஊங்குக்கொண்டான் யாங்குக்கொண்டான் சென்றான் தந்தான் 

போயினான் என வரும்,
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இயற்கைபென்ற,தனான் மென்றொடர்மொழிக் குத்தியலுகர 

ஈற்று வினையெச்சம் இயல்பாயும் வன்றொடர்மொழிக் குத்திய 

லுகர ஈற்று வினையெச்சம். மிக்கும் முடிவன கொள்க, இருந்து 
கொண்டான் ஆண்டு சென்றான் தந்து திர்க்கான் வந்து போயி 

னான் எனவும், செத்துக்கிடந்தான் செற்றுச்செய்தான் உய்ததுக் 

கொண்டான் கஈட்டுப்போனான் எனவும் வரும்; (௨௨) 

௪௨௮.  யாவினா மொழியே யியல்பு மாகும். 

இ௫ மேலனவற்றுள் ஒன்றற்கு எய்்தியதன்மேற் இழப்பு 

விதி கூறுன்றஅ. வல்லெழுத்து விலக இயல்பாமென்றலின். 

இதன் போருள் : யாவி மொழியே இயல்புமாகும்-- 

அவற்றுள் யாவென்னும் வினுவையுடைய சொல் முற்கூறிய 

வாறன்றி இயல்பாயும் முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : யாங்குகொண்டான் சென்றான் தந்தான் 

போயினான் என வரும். இஃ எப்படியென்னும் வினாப்பொருளை 
உணர்த்திற்று. உம்மையான் மிக்குமுடிதலே வலியுடைத்து. 
ஏகாரம் பிரிகிலை. (௨௩) 

௪௨௯. அமச்கான் மொழியும் தங்கிலை இரியா. 

இது Cummus dig நகிலைமொழிச் செய்கை கூறுகின் 

DS 
இதன் போநள் : அக்கான்மொழியும்--சுட்டுமுதன்ூன் 

௮ம் யாமுதன் மொழியுமாயெ அர்கான்குமொழியும், தம் நிலை 
.. இரியா--தம் மெல்லொற்றாய தன்மை இரிந்து வல்லொற்ரு 
காது முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : முற்காட்டியவே. தந்நிலையென் உ கனான் மெல் 
லொற்றுக் இரியாது வல்லெழுக்து மிக்குமுடிவன பிறவும் 
கொள்க. அங்குக்கொண்டான் இக்குக்கொண்டான் உங்குக் 
கொண்டான் எங்குக்கொண்டான் சென்னான் த்தான் போயினான் 
என வரும்,
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இனி முன்னர் யா மொழியென்னாது வினாவென்ற னான் 
ஏழாவதன் இடப்பொருட்டாயயெ பிறவும் இயல்பாய் முடிவனவுங் 
கொள்க, முக்துகொண்டான் பண்டுகொண்டான் இன்றுகொண் 
டான் ௮ன்௮கொண்டான் என்றஅுகொண்டான் என வரும். (௨௪) 

FEO. உண்டென் ளெவி யுண்மை செப்பின் 
முச்தை யிறுதி மெய்யொடுங் கெடுதலு 

மேனிலை யொற்றேளகார மாதலு 
மாமுறை யிரண்டு முரிமையு முடைத்தே 

வல்லெழுத்து வரூஉங் காலை யான. 

இ மென்றொடர்மொழியுள். வினைக்குறிப்பாய் நின்றதோர் 

சொம் பண்பை உணர்த்துங்கால் 'மேேணுமுடிவு பெறுதல் கூறு 

இன்:ற து. 

இதன் போநள் : உண்டென்சளெவி உண்மைசெப்பின்-- 

உண்டென்னுஞ்சொல் வினைக்குறிப்பையுணர்த்தாது ஒருபொருள் 

தோன்றுங்கால் தோன்றி 1B கெடுர்துணையும் உண்டாய் நிற் 

இன்ற தன்மையாகய பண்பை உணர்தஇநிற்குமாபின், முக்தை 

இறுதி மெய்யொடுங்கெடுதலும்--முன்னர்சன்ற குத்அகசக் தான் 

ஏறிரின் ற மெய்யொடுங்கெடுதலும், மேனிலை ஓத்தே ளகாசமா 

தலும்--அதற்கு மேல் நின்ற ணகாச ஒற்று TET PO FB 

மாகிய, ஆ மூறை இரண்டும் உரிமையும் உடைத்து-- அம்முறை 

யினையுடைய இரண்டு நிலையும் உரித்து ௮ஃது உரித்தன்றி 

முன்னர் கின்ற நிலையிலே கேடுக் இரிபும் இன்றி நித்தலும் 

உடைத்த, வல்லெழுத்து வரூஉங் காலையான--வல்லெழுத்.து 

முதன்மொழியாய் வருங்காலத்து என்றவாறு, 

வல்லெழுத்து அ.இிகாரத்தால் வாசாகித்ப வல்லெழுத்து 

வருஉங்காலை என்.ற னான். அவ்விருமுடி பும் உளது பணயை.. 

மொழிக்கண்ணேயென்பதாஉம் ஏனைக் 

£8 gp உண்டென நின்று வினைக் 

பண்பாயும் நிற்குமென்ப.தூஉ௰் 

யுணர்திதும் பகரம் வரும் 

கா௭தக்களிலும் இயல்புகண, 

குறிப்பாயுஞ் இறுபான்மை 

கொள்க. ் 

உள்பொருள் உண்டுபொருள் ௪ன வரும்; . 
உதாரணம் : 

பாடு ) 

இ.து பொருண்மை கட்டாது உண்மைத்தன்மைப் பண்பை
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ஈண்டு உணர்தஇற்று, இனி உண்டுகாணம் உண்டுசாக்காடு 

உண்டுகாமரை உண்டுஞானம் நால் மணி யாழ் வட்டு அடை 

ஆடை என வருவன வெல்லாக் கேடும் இரிபுமின் றி வினைக்குறிப் 

பாயுஞ் சிறுபான்மை பண்பாயும் நின்றன, இவற்றின் வேறு 

பாடு வினையியலுள் வினைக்குறிப்பு ஒம் வழி உணர்க, 

உள்பொருளென்பது பண்புத்தொகை முடிபன்றோவெ 

னின், ௮ஃது ஓசை ஒற்றுமைபடச் சொல்லும் வழியதுபோ 

அம். இஃது ஓசை இடையறவுபடச் சொல்லும் வழிய 

தென்க, (௨௫) 

௪௩௧. இருதிசை புணரி னேயிடை வருமே. 

இ௮௫ குற்றுகர ஈற்றுத் இசைப்பெயர்க்கு அல்வழி முடிபு 
கூறுஇன்ற ஐ, 

இதன் போருள் : இருஇகை புணரின்--இரண்டு பெருக் 
இசையும் தம்மிற் புணரின், ஏ இடை வரும்--ஏயென்னுஞ் 

சாரியை இடை நின்று புணரும் என்றவரறு, 

உதாரணம் : தெற்கேவடக்கு மெக்கேமேற்கு இவை 
உம்மைக் தொகை. (௨௬) 

௪௩௨. இிரிபுவேறு களப் னொற்று முகரமுங் 
கெடுதல் வேண்டு மென்மனார் புலவ 

சொற்றுமெய் திரிந்து னகார மாகும் 
தெற்கொடு புணருங் காலை யான. 

இது பெருந்திசைகளோடு கோணத்தஇசைகள் புணர்த்த 
லின் எய்தாச தெய்அுவித்தது. 

இதன் போருள் : இரிபுவே௮ு இளப்பின்--அப் பெருந் 
,இசைகளோடு கோணத்திசைகளை வேருகப் புணர்க்குமிடதஅ, 
ஒற்றும் உகரழுங் கெடுதல் வேண்டும் என்மனார் புலவர்... 
அவ்வுகரம் ஏறி நின்ற ஒற்றும் ௮வ் விற்று உகாமால் கெட்டு ' 
முடிதல் வேண்டுமென்ற சொல்லுவர் புலவர், தெற்கொடு புண 
ருங்காலை--- ௮௫ தெற்கென்னும் தஇசையொடு புணருங்காலக்்அ, 
ஆன ofp -மெய் இரிந்து னகாசமாகும்--௮.தஇசைக்குப்
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பொருக்இகின்ற parr ஒற்றுக் தன்வடிவு இரிந்து னக தற 
Gu நிற்கும் என்றவாறு, 

இரிந்தென்றதனான்” வடக்கென்பதன்சண் நின்ற ௧௧7 ஒற் 

அக் கெடுத்து முடித்துக்கொள்க, . 

உதாரணம் : வடகிழக்கு வடமேற்கு தென்கிழ்க்கு தென் 

மேற்கு என வரும். 

வேழென்ற,கனால் இசைப்பெயசோடு பொருட்பெயர்வரினும் 

இம்முடிபு கொள்க. வடகடல் வடசுரம் வடவேங்கடம் Oger 

குமரி தென்க£ம் தென்னிலங்கை என வரும். 

மெய்யென்றதனான் உயிர் கெட்டும் இரிஈ்தும் மெய் கெட் 

டும் முூடிவனவும் உள, இசைப்பெயா் முன்னர்ப் பொருட்பெயர் 

வந்துழியென்று உணர்க, இழக்கு என்பது களை கூரை என்ப 

வற்றோடு புணருமிடத்துக் கீழ்களை இழ்கூரை என கிலைமொழி 

யிறுஇ உகசம் மெய்யொடும் கெட்டு அதன்மேல்கின்ற ககர 

ஒற்றும் ழகசத்தில் அகரமுவ் கெட்டு முதலெழுத்து நீண்டு 

முடிந்தன. மேற்கு, கரை கூரை, Sams Emons என நிலை 

மொழி ஈற்று உகரம் மெய்யொடுங்கெட்டு அதன்மேல் கின்ற 

றகர ஓற்றுவ் கெட்டு எகாரம் ஈகாரமாட முடிந்தன. இன்னும் 

இதனானே மேன்மாடு மேல்பால் மேலைச்சேரி என்றாற்போல் 

வனவுஞ் செய்கையறிந்து முடிக்க, (2.07) 

ஒன்றுமூத லாக வெட்ட ool 

— Queer Qa egy Ussoor dperail b 

குற்றிய Qos மெய்யொடுங் கெடுமே 

மூற்ற வின்வரூ௨ மிரண்டலங் கடையே. 

F BB. 

நிறுத்தமுறையானே ஆ ஈத்றுக் சூற்றுகரமும் புணரு 

மானு உணர்த்து இனி அவ்வி ற்று எண்ணுப்பெயர் முடிக் 

இன்னார்; இஃது அவற்றுட் பத்தென்னும் எண்ணுப்பெய 

ரோடு எண்ணுப்பெயர்வந்து புணருமா௮ கூறுகின் ஐது. 

இதன் போநள் : ஒன்று முதலாக எட்டன் இறுதி எல்லா 

எண்ணும்--ஒன் தென் னும் எண்முகலாக எட டென்னலும் எண் 

a2 . 
- -
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ணீருயுள்ள எல்லா எண்ணுப்பெயர்களும், ப.தீதன்முன்வரின்--- 

பத்தென்னும். எண்ணுப்பெயரின் முன்வரின், குற்றியலுகரம் 

மெய்யொடுக் கெடும்--அப்பத்தென்னுஞ் சொல்லிற் சூற்றிய 

லுகரந் தான் ஏறி நின்ற மெய்யோடுல் கெடும், இரண்டலங் 

கடை முற்ற இன்வரூ௨ம்--ஆண்டு இரண்டல்லாத எண்ணுப் 

பெயர்களிடத்து முடிய இன்சாரியை இடைவந்து புணரும் ' 

என்றவாறு, 

உதாரணம் : பதினொன்னு பதின்மூன்று பதினான்கு 

பதினைந்து பதினாறு ப௫ினேழு பதினெட்டு என வரும். 

நிலைமொழி முற்கூறா ததன் பிறவெண்ணின் முன்னர்ப் 

பிறபெயர் வக்அுழியும் இன்பெறுதல் கொள்க. ஒன்ப இன்கூறு 

ஒன்பதின்பால் என வரும். , முற்றவென்றதனாற் பதினான் 

'கென்புழி வரத இன்னின் னகரம் வருமொழிக்கட் கருவிசெய் தூ 

கெடுத்து முடிக்க, (௨௮) 

௪௩௪. பத்த னொற்றுக்கெட னகார மிரட்ட 

லொத்த தென்ப விரண்டுவரு காலை. 

இச மேல் இன்பெருதென்று விலக்கிய இரண்டற்குப் 
பிறிதுவிதி கூறுகின்றது. 

இதன் போநள் : பத்தன் ஒற்றுக்கெட னகாரம் இரட் 

டல்--பத்தென்னுஞ் சொல்லின் நின்ற தகர ஒற்றுக் கெட 
னகா ஒற்று இரட்டித்து வருதல், இரண்டு வருகாலை ஒத்த 

அதென்ப--இரண்டென்னுமெண் வருங்காலத்திற் பொருக்இற் 
Cparut ஆசிரியர் என்றவாறு, 

உதாரணம் : பன்னிரண்டு என வரும், 

* சூற்றியலுகார மெய்யொடுக்கெடும் * (எழு-௪௩௩) என்ற 
விதி இதற்கும் மேலனவற்றிற்குங் கொள்க. (௨௯) 

௪௩௫. ஆயிரம் வரினு மாயிய பிரியாது. 

இஃது ஆயிரமென்னும் எண் ணப்பெயாவரின் வரம் 
கூறுனெற௮, ் ரூம முடிபு
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இதன் போநள் : ஆபிரம் வரினும் ஆயியல் இரியாது-- 
முற்கூறிய பத்தன் முன்னர் ஒன்று முதலியனவேயன்றி ஆயிர 

மென்னுமெண் வந்தாலும் ஈறுகெட்டு இன்பெற்று முடியும் 

இயல்பில் இரியாது என்றவாறு, 

உதாரணம் : பதினுபிரம் என வரும்; 

- உம்மை இதந்தது தழீஇயிற்று, (௩௦) 

௪௩௬,  கிறையு மளவும் வரூஉங் காலையுங 

குறையா தாகு மின்னென் சாரியை, 

இஃது எண்ணுப்பெயசோடு நிறைப்பெயரும் அளவுப் 

பெயரும் புணர்இன்ற புணர்ச்சி கூறுகின்ற து. 

இதன் போருள் : கிறையும் அளவும் வளுஉங்காலையும்-- 

மூற்கூறிய பத்தென்பதன் முன்னர் நிறைப்பெயரும் அளவுப் 

பெயரும் வருங்காலத்தும், இன்னென்சாரியை குஜையாதாகும்-- 

அவ்வின்னென்னுஞ் சாரியை குறையாது வந்து முடியும் என்த 

வா. 

உதாரணம் : பதின்கழஞ்சு தொடி பலம் எனவும், பதின் 

கலம் சாடி தாதை பானை நாழி மண்டை வட்டி. எனவும், 

பதிற்தகல் பதிற்றுழக்கு எனவும் வரும். 

குறையாதாகு மென்றதனுற் பொருட்பெயரும் எண்ணுப் 

பெயரும் நிறைப்பெயரும் வக்துழியும் இன் கொடுத்து வேண் 

டுஞ்செய்கை செய்து முடிக்க. ப.திற்றுவேலி யாண்டு அடுக்கு 

முழம் எனவும், பதின்றிங்கள் எனவும், பதிற்றுத்தொடி என 

வும் வரும். பதஇித்றொன்று என்பதுபோல இசண்டுமுதற் பச் 

தளவும் ஓட்ட. 

இவ் விற்றின் னகரம் றகாமாதல் * அளவாகுமொழிமுதல் ' 

(எழு--௧௨௧) என்பதனுள் * Sev gus’ என்ற தனால் முடிக்க. 

இவற்றிக்கு ஒற்றிரட்டுதலும் உகரம்வருத.லும் வல்லெழுத் அப 

ம் என்பது அளவுப்பெயருக்கே கூறிய விதியாக 
மய!” என்ற இலே 

  

891, அளவாகு 'யருக்லே 

லினால் நிறைப்பெயர் முதலியவற்றிற்கு இந்த நிலை
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பெறுதலும் ₹* ஒன்றுமுதலாக ' (எழு-௪௩௩) என்பதனுள் 

‘Epon’ என்றதனும் கொள்க. (௩௧) 

௪௩௭. ஒன்றுமுக லொன்பா ஸனிறுதி மூன்னர் 
கின்ற பத்த னொற்றுக்கெட வாய்தம் 

வந்திட கிலையு மியற்கைத் தென்ப 
கூறிய வியற்கை குற்றிய லுகர 

மாற னிறுதி யல்வறி யான. 

இஃது எண்ணுப் பெயரோடு பத்தென்னும் எண்ணுப் 
பெயர்க்கு முடிபு கூறுகின்றது, 

இதன் போருள் : ஒன்னறுமுதல் ஒன்பான் இறுதிழுன் 
னர்--ஒன்றுமுதல் ஒன்பது ஈருகக் கூறுகின்ற எண்ணுப் பெயர் 

களின் முன்னர், கின்ற பத்தன் ஓத்றுக்கெட--வருமொழியாக 

ours gu loot fp பத்தென்னுஞ் சொல்லினது தகர ஒற்றுக் கெட, 
ஆய்தம் வந்து இடைகிலையும் இயற்கைத் தென்ப--ஆய்தமானதனு 

ats இடையே நிலைபெறும் இயல்பையுடைத்தென்னு கூறுவர் 
ஆரியர், ஆறன் இறுதி அல்வழியான--அவத்றுள் 240 por 

னும் ஈறல்லாதவிடதத, குற்கியலுகசல் கூறிய Qu pens — 

குற்றியலுகரம் முற்கூறிய இயற்கையாய் மெய்யொடுங்கெட்டு 
முடியும் என்றவாறு, 

இங்கனம் வருமாறு மேத்சூத்திரங்களுட் sO Sib 

வந்தென் தனால் ஆய்தமாகத் இரியாது தகர ஒற்றுக் 
கெட்டு ஒருபது என்று நிற்றலுல் கொள்க, (௩௨) 

௪௩௮௮. முதலி செண்ணினெற்று ரகர மாகு 
முகரம் வருத லாவயி னான. 

இ௫ மேற்கூதியவத்திற் "சிலவத்திற்கு Soran Se 
ட செய்கை கூறுகன்ற௮. 

  

எிீனாத் கொள்ளப்பட்டது, பதிற்று என்பதில் இந்று சாரியை யென் 
பர் நன்னூலார்,
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இதன் Gur met : மூதலீ செண்ணி ஜெற்று ரகரம் 
, ஆகும்--அவற்றின் முதற்கண் நின்ற இரண்டெண்ணினுடைய 
னகரஓற்றும் ணகரஒற்றும் ரகர ஒற்றாகத் இரிர் துநிற்கும், ஆலயி 
னான உகாம் வருதல்--அவ்விடதீது உகரம் வருக என்றவாறு. 

உதாரணம் : ஒருபஃது என . வரும். ஒன்றென்பதன் 

ஈற்றுக் குற்றுகரம் மெய்ரயாடும் கெடுத்து னகர ஐற்றினை ரகர 

ஒற்ராக்கி உகரமேற்றி ஒருவென நிறுத்தி நின்ம பததெதன்பதன் 
தகர ஒற்றுக் கெடுத்து ஆய்தமாக்கிப் பஃதென வருவித்து 

ஒருபஃது என முடிக்க. மேல்வருவனவற்றிற்குஞ் சூத்தஇரங்க' 

ளாற் கூறுஞ் இறப்புவிதி ஒழிந்தவற்றிற்கு இதுவே முடிபாகக் 

கொள்க, - (௩௩) 

Pad. இடைகிலை ரகர மிரண்டெ னெண்ணிற்கு 
ஈடைமருங் இன்றே பொருள்வயி னான. 

இதுவும் ௮௮. 
இதன் போருள் : இசண்டெ ளெண்ணிற்கு இடைநிலை 

ரகரம்--இரண்டென்னு மெண்ணிற்கு இடைநின்ற ரகரம், 

பொருள்வயினான--௮ம்மொழி பொருள்பெறும் இடத்து, கடை 

மருங்ெ௮--ஈடக்கும் இடமின்றிக் கெடும் எண்றவாது, 

உதாரணம் : இருபஃது என வரும், இகற்கு ரகர . 

வுயிர்மெய் இதஞுற் கெடுத்து ஏனைய கூறியவாறே கூட்டி 

முடிக்க படட 
பொருளெனவே எண்ணல்லாப் பெயரும் கொள்க. இரு 

கடல் இருவினை இருபிறப்பு என வரும், _ (௩௪) 

௪௪௦. மூன்று மாறு கெடுமுதல் குறுகும். 

இ௫வும் ௮௮. 
இதன் போரள் : மூன்அம் ஆறும் கெடுமுதல் கு௮கும்-- 

மூன்றென்னு மெண்ணும் _ BO parr gi மெண்ணும் தெழுமுதல் 

குற முடியும் சான்றவா.று. 

௮று எனக் குறுக்கிப் பஃது என வருவித்து ௮ 

என முடிக்க, 

இப ஃ ம் 

௫9).



௩௩௪ தொல்காப்பியம் [(குற்றியலுகாப் 

௪௪௧. மூன்ற னொற்றே பகா மாகும். 

இதுவும் அது 

இதன் பொருள் : கூரன்றன் ஓத்தே பகாசமாகும்--மூன் 

றென்னும் எண்ணின்கண் கின்ற னகர ஒற்றுப் பகர ஒற்றாய் 
முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : முப்பஃது என வரும், (௩௬) 

௪௪௨. நான்க னொற்றே றகார மாகும். ' 

இஅவும் அது, 

இதன் போருள் : கான்கன் ஓஒத்2ற றகாசமாகும்--கான் 
சகென்னும் எண்ணின்சண் நின்உ னகர ஒற்று றகர ஒற்ருய் 

முடியும் என்றவாறு 

உதாரணம் : காற்பஃது என வரும், (௩௭) 

௪௪௩. ஐாத னொற்றே மகார மாகும். 

இதுவும் ௮௮. 

இதன் போநள் : 995 SO) @ HC மகாசமாகும்--ஐக்தென்னு 
மெண்ணின்கண் நின்ற நகர ஒற்று மகர ஒற்றாய் முடியும் 
என்றவாறு, . 

உதாரணம் : ஐம்பஃது என வரும், 

ஏழு குற்றியலுகா ஈறன்மை உருபியலுட் காண்க. (௩௮) 

PEF. எட்ட னொற்றே ணகார மாகும். 

இஅவும் அது, 
(இதன் போரள் : எட்டனொற்றே ணகரசமாகும்--எட் 

டென்னு மெண்ணின்கண் நின்ற கச இற்௮ ணகர ஒற்ருய் 
முடிபம் என்றவாறு, 

உதாரணம் : எண்பஃது என வரும், ் (௩ ௯).
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௪௪௫. ஒன்பா ஞனொகரமிசைத் தகர மொற்று 
.மேர்தை யொற்றே ணகார மிரட்டும் 
பலஃதென் இளவி யாய்தபக ரங்கெட 

நிற்றல் வேண்டு மூகாரக் களவி 

யொற்றிய தகரம் றகர மாகும். 

இஃது எய்தாத தெபய்துவித்தது. 

இதன் போநள் : ஒன்பான் ஓகரமிசைத் தகரம் ஓத்றும்-- 
ஒன்பது என நிறுத்திப் பஃது என வருவித்து முடிக்குங்கால், 
நிலைமொழியாகிய ஒன்பதென்னும் எண்ணினது ஓகரத்தற்கு 

முன்னாக ஒரு தகர ஒற்றுத் தோன்றி நிற்கும், முந்தை ஒற்றே 

ணகாரம் இசட்டும்--முன் சொன்ன Rar GE) OG முன்னர் நின்ற 

னகர ஒற்று ணகர ஒற்னாய் இரட்டித்து நிற்கும், Lido wear 

களவி ஆய்த பகரங்செட--வருமொழியாகய பஃதென்னுஞ் 

சொல் தன்கண் ஆய்தமும் பகரமுங் கெட்டுப்போக, ஊகாரக் 

செவி நிற்றல்வேண்டும்--நிலைமொழியில் இசட்டிய ஊகத்தின் 

பின்னர் ஊகாரமாகய எழுத்து வந்துநிற்தலை ஆசிரியன் விரும்பும், 

ஒற்றிய தகரம் கரமாகும்--வருமொழியாகிய பத்தென்பதன் 

ஈற்நின்மேலேறிய உகரல் கெடாது பிரிக் அகிற்ப ஓற்றா.ப் நின்ற 

் தகரம் றகர ஒத்ராய் நிற்கும் என்றவானு, 

உதாரணம் : தொண்ணாறு என வரும். இதனை ஓநாய் 

வந்துநின்ற தகர ஒற்றின்மேல் நிலைமொழி ஓகரத்தை ஏற்தித் 

தொவ்வாக்கி ணகர ஒற்று இரட்டி அதன்மேல் வருமொழிக்கட் 

பகரமும் ஆய்தமூட்கெட வந்த ஊகாரமேற்றிக் தொண்ணூா 

வாக்ப் பகரவாய்தமென்னாத முறையன்றிக் கூற்றினான் நிலை 

மொழிக்கட் பகரமும் gil supe கெடுத்அக் குற்றியலுகரம் 

மெய்யொடுங்கெடுத்து வருமொழி இறுதித் தகர ஓத்துக் இரிக்து 

நின்ற றகர ஒற்றின்மேலே நின்ற உகசமேற்றித் தொண்ணா 

றென முடிக்க; (௪௦) 

௪௫௭,  அளச்தறி ளெவியு நிறையின் Gor ofl wy ta 

‘ இளந்த வியல தோன்னுங் காலை, 

இது மேற்கூறிய ஓன்றுமு தல் ஒன்பானெண்களோடு 

, அளவுப்பெயரும் நிதைப்பெயரும் முடியுமான கூறுஇன்ற து,
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இதன் போருள் : அளக்தறி கிளவியும் நிறையின் ளெ 

வியுக். தோன்றுங்காலை முற்கூறிய ஒன்றுமுகல் ஒன்பான்களின் 

முன்னர் அளந்தறியப்படும் அளவுப்பெயரும் நிறைப்பெயரும் 

வர். தோன்றங்காலக்து, களக்த இயல--அஆ.றன் ஈறு அல் 

வழிக் குற்றுகாம் மெய்யொடுங்கெட்டு மு கலீரெண்ணிஷொ ற்று 

சகாரமாய் உகரம் வந்து இடைநிலை ரகாரங்கெட்டு மூன்றும் 

ஆம் நெடுமுதல் குறுகி கான்கனொற்று வன்கணத்து றகரமாய் 

எட்டனொற்று ணகரமாய் மூடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஒருகலம் இருகலம் சாடி தூதை பானை 
காழி மண்டை வட்டி எனவும், ஒருகமஞ்சு இருகழஞ்சு ௧௬௯ 
தொடி பலம் எனவும் வரும். அகல் உழக்கு என்பன முன்னர். 
முடிச்தும், இவை முதலிரெண்ணின் செய்கை, 

தோன்ுங்காலை யென்ததனான் இவ்வெண்ணின் முன்னர் 
எடுக்சோச்தானும் இலேசானும் முடியாதுகின்ற எண்ணுப் 
பெயர்களெல்லாம் இவ்விதியும் [றெவிதஇயும் எய்துவித்து முடித் 
அக்கொள்க. ஒருமூன்று ஒருகான்கு இருமூன்று இருகான்கு 
ஒருகால் இருகால் ஒருமுந்திரிகை இருமுக்இரிகை ஒருமுக்கால் 
இருமுக்கால் என்பன பிறவும் கொணர்க்கது ஒட்டுக, இனிப் 
பிறவிதி எய்துவன ஓரொன்று ஓரிரண்டு இரைந்து ஓராறு 
ஒயோழு ஒரெட்டு ஓரொன்பு எனவும், ஈரொன்று ஈரிரண்டு 

ஈரைந்து ஈராறு ஈரேழு ஈரெட்டு ஈரொன்பது எனவும்; 
மூூவொன்று மூவிரண்டு மூவைந்து கூயவாறு மூ வேழு மாவெட்டு 
 மூவொன்பது எனவும்,  முதலீெெண்ணின் மூணுயிர் ? (எழு- 
.சநி௫) என்னுஞ் சூத்திரத்தான் உயிர்க்கு எய்திய பிறவிஇயும் 

* மூன்றன் முதனிலை கீடலுமுரித்னு *? (எழு-௪௫௭) என்ற பிற 
விதியும் பெற்றுப் பிதசெய்கைகளும் பெத்து முடிர்சன, 
நாலொன்று காலி£ண்டு நாலைந்து காலாறு நா£லமழு கநாலெட்டு 
நகாலொன்பது என்பன ₹* கான்கனொக்றேலகாரமாகும் ் (எழு- 
௪௫௩) என்ற விதிபெற்று முடிந்தன. பிறவும் இஅவாழறேயன் றி 
அளவும் நிறையுமன்றி வருவனவெல்லாம் * இவ்விலேசான் 
முடிக்க, (௪ ௧) 

] மூன்றன் முத 
  

41. முதலீரெண்ணின் முன் உர் [கு.ந்-௫௦-ம் சூ 
னிலை நீடலு முரித்தே, [கும்-௫௨-ம் சூ] -



புணரியல்] எழுத்ததிகாரம் உ) 

௪௪௭. மூன்ற னொற்றே வந்த தொக்கும், . 

இது மேல் மாட்டேற்றோடு ஒவ்வாததற்கு வேறு முடிபு 
கூறுகின்ற, 

இதன் போநள் : மூன்றனொற்றே வக்ததொக்கும்--முன்றா 
மெண்ணின்சணின்ற னகர ஒற்று வருமொழியாய் வந்த sor 
வுப்பெயர் நிறைப்பெயர்களின் முன்னர் வந்த் வல்லொற்ஜோடு 

ஒத்த ஒற்றாய்த் இரிந்து முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : முக்கலம் சாடி. தூதை பானை எனவும், முக் 

கழஞ்சு ௧௯௪ தொடி பலம் எனவும் வரும். 

 நான்கனொற்மே றகாரமாகும்? (எழு-௪௪௨.) என்ற முன்னை 
மாட்டேறு நிற்றலின் கார்சலம் சாடி தூதை பானை எனவும், 
காற்கழஞ்சு தொடி பலம் எனவும் வரும். (௪௨) 

௪௪௮. ஐந்த னொற்றே மெல்லெழுத் தாகும். 

இதுவும் அது, 

இதன் போரள்: ஜநர்தனொத்றே மெல்லைழுத்தாகும்-- 

ஐக்தாவதன்கண் கின்ற ந௧௭ op OL வருமொழி வல்ல ழ,தஅக்கு 

ஏற்ற இமல்லலழுத்தாகத் இரிந்து முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஐங்கலம் சாடி தூதை பானை எனவும், 

ஐங்கழஞ்சு தொடி பலம் எனவும் வரும், ஏகாரம் ஈற்றசை. (௪௩) 

௪௪௯.  சுசதப முதன்மொழி வரூஉங் காலை. 

Qs முற்கூறிய மூன்.நற்கும் ஐக்தற்கும் வருமொழி வசை 

யறுக்கின்் று, 

இதன் போருள் : க௪தப முதன்மொழி வரளுஉல் காலை 

மூன் நனொற்று வக்ததொப்பதாஉம் ஐந்தனொற்று மெல்லெழுச் 

தாவதாஉம் அவ்வளவுப்பெயா் ஒன்ப.இனும் வன்கணமாகய 

கசதபக்கள் முதன்மொழியாய் வந்த இடத்து என்தவாலு. 
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௮௮ முன்னர்க் காட்டினாம். ஆறு * நெடுமுதல்குறுகும் * 
(எழு-௪௪௦) என்ற மாட்டேற்றானே go நகெடுமுதல் குறுகி 

நின்றது. 

உதாரணம் : ௮றுகலம் சாடி தூதை பானை காழி மண்டை 

" வட்டி எனவும், அறுகழஞ்சு தொடி பலம் எனவும் வரும். 
௮௧ல் உழக்கு என்பன மேற்காட்டினாம். ஏழு குற்று. ஈறன் 

மையின் மாட்டேறு ஏலாதாயிற்று, (௪௪) 

௪௫௨௦. ஈமவ வென்னு மூன்றொடு சவணி 
யகரம் வரினு மெட்டன்மு னியல்பே. 

இது வேண்டாத கூறி வேண்டியது முடிக்கின்ற௮, 

* ஞுமயவ ' (எழு-௧௪௪) என்னுஞ் சூத்திரத்துட் கூறியவற் 
றைக் கூறுதலின், 

இதன் போநள் : எட்டன்முன்--எட்டென்பதன் முன் 
னர், ஈமவ என்னும் மூன்்றொடு சவணி அகசம் வரினும்--அள 
வுப்பெயர்களின் முன்னர் மென்கணத்து இரண்டும் இடைக் 
கணத்து ஒன்றுமாய ஈமவ என்னும் மூன்தனோடு பொருக்இ 
உயிர்க்கணத்து அகரம் வரினும், உம்மையான் உயிர்க்கணத்து 
உகரம் வரினும் கூறாத வல்லெழுத்தக்கள் வரினும், இயல்பு--- 
முற்கூறியவாறே டகாரம் ணகாரணமாய் வேறோர் விகாரமின் றி 
இயல்பாய் முடியும் என்றவாறு. 

ஈமவவென்னும் மூன்றும் வந்தாற்போல அகரம்வரிறு 
மென்பது பொருள். 

உதாரணம் : எண்ணாழி மண்டை. வட்டி எனவும் எண் 
ணகல் எண்ணுழக்கு எனவும், எண்கலம் சாடி, தாதை பானை 

் எனவும் வரும். 

ஒன்றென முடித்சலான் வன்சணத்து நிறைப்பெயருவங் 
கொள்க, எண்கழஞ்சு தொடி. பலம் என வரும் 

இவ் வேண்டா கூறலான் எண்ணகலெனக் குற்றுகர mapa 
கேடுக் இரிவும் பெற்று உயிர்வருமொழியான ௦ அசாடர்மொழிக்கண் 
ஒற்றிரட்டுதல் கொள்க, (௪௫) 

த். வேண்டியது உயிர்முதன் மொழிவருதற்கண் ROUTH,



புணரீயல்] எழுத்தகொரம் ௩.௩௯ 

௪௫௧, ஐந்து மூன்று ஈமவரு காலை 
வத தொக்கு மொற்றிய னிலையே, 

இஅவும் மேல் மாட்டேற்றோடு ஐவ்வாமுடி.பு கூறுகன்ற௮, 

இதன் போநள் : ஐக்தும் மூன்றும் ஈம வருகாலை--ஜஐச் 
தென்னு மெண்ணும் மூன்றென்னு மெண்ணும் ஈக முதன் 
மொழியும் மகரமுதன்மொழியம் வருமொழியாய் வருங்கால, 
ஒ௫றியல் நிலை--நிலைடுமாழிக்கண் நின்ற ஒற்று கடக்கும் நிலைமை 
கூறின், வந்தது ஓக்கும்--மேர் கூறியவாறே மகாமும் பகாமு 

மாகாது வருமொழிழுதல் வக்த ஒற்றோடு ஓத்த ஆற்ருயப் முடியும் 

என்றவாறு. 

உதாரணம் : ஐக்காழி ஐம்மண்டை முர்காழி மும்மண்டை 
என வரும், 

மூன்றும் ஐந்தும் என்னாது முதையன்றிக் கூற்றினால் 

நானாமி கான்மண்டை என்புழி நிலைமொழி னக.ரம் தகரமாகாது 

நின்றவாறே நின்று முடிதலும் வருமொழி முதனின்ற ஈகரம் 

னகாமாகத் இரிய நிலைமொழி ௧௯ல் கெடுதலும் கொள்க, (௪௯) 

௪௫௨. மூன்ற னொற்றே வகரம் வருவழித 

தோன் டிய வகரத் துருவா கும்மே. 

இதவும் ௮௮. 

இதன் போரள் : மூன்தனொத்து--மூன்றாமெண்ணின்௪ 

ணின்ற னகர ஒற்று, வகரம் வருவழி--வகரமுகன்மொழி வரு 

மிடத்து, தோன்றிய VET SB உருவாகும்--அவ்வருமொழி 

யாய்த் தோன்றிய வகரத்தின் வடிவாய் முடியும் என்றவாறு, 

ப உதாரணம் : முவ்வட்டி என வரும். 

தோன்றிய என்.௦தனானே முதல் நிண்டு வக. ஒற்றின்றி 
(௪௭) 

- மூவட்டி. என்றுமாம். 

௪௫௧௩. கான்ச ஜொற்றே Mars wr ald. 

இனவும் HS.
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இதன் போநள் : கான்கனொற்ற௮ு--கான்காமெண்ணின்க 

ணின்ற னகர ஒற்று லகாரமாகும்--வகரமுதன்மொழி வந்தால் 

லகர ஒற்றாகத்திரிந்து முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : கால்வட்டி என வரும். (௪௮) 

௪௫௪. ஐந்த னொற்றே முந்தையது கெடுமே. 

இதுவும் அது. ' 

இதன் போருள் ₹ ஜக்கஷனொற்று--ஐக்தா மெண்ணின்க 

ணின்ற ககர ஒற்று, முந்தையது கெடும்--வகரமுதன்மொழி 

வந்தால் முன்னின்ற வடிவு கெட்டு முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஐவட்டி என வரும். 

முந்தையென் றதனால் Bar கத்றுக் கெடாது வகர ஒற்று 

கத் இரிந்து ஐவ்வட்டியெனச் சிறுபான்மை வரும். (௪௯) 

௪௫௫. முதலீ ரெண்ணின்மு ஸுயிர்வரு காலைத் 
தவலென மொழிப வுகரக் களவி 

முதனிலை நீட லாவயி னான. 

இது மாட்டேறந்றான் எய்திய உகரத்இற்குக் கேடுகூறி 

முதனீள்சு என்றலின் எய்தியது விலகப் பிறிதுவிது கூறு 

இன்றது, 

இதன் போநள் : மூதலீரெண்ணின் முன் உயிர் வரு 
காலை--ஒரு இரு என முடிர்துநின்்ற இரண்டெண்ணின் முன்னர் 
உயிர் முதன்மொழி வருமொழியாய் வருங்காலத்து, உகாக் 
செவி தவலென மொழிப-- நிலைமொழி யுகாமாயெ எழுத்துக் 
கெடுதலாமென்று சொல்லுவர் புலவர், ஆவயினான முதனிலை 
நீடல் -- ௮வ்விரண்டெண்ணின்க ணின்ற முதலெழுத்துக்கள் 
நீண்டு முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஓரகல் ஈரகல் ஒருழக்கு ஈருழக்கு என 
வரும். (௫௦) 

50. இங்கே மாட்டேறு என்றது “அளந்தறிகிளவியும்? என்ற. 
௪௧-ம் சூத்திரத்துக் கூறிய மாட்டேற்றை,



௪௫௬. மூன்று கான்கு மைச்தென் Gor lupe 
கோன் றிய வகரத் இயற்கை யாகும். 

இதுவும் அது, 

இதன் போநள்: மூன்றும் கான்கும் ஐக்சென் இளவியும்-- 
மூன்றென்னுமெண்ணும் கான்கென் னுமெண்ணும் ஜந்தென்னு 
மெண்ணும், தோன்றிய வகாத்தூ இயற்கையாகும்--முன் னர்த் ' 
தோன்றிகின்ற வகரம் வருமொழிக்குக் கூறிய இயல்பாக மூன் 
வின்கண் வகர ஒற்றுயும், நான்டின்கண் லகர ஒற்றுயம் soe Bam 
கண் ஒற்றுக்கெட்டும் முடியும் எண்றவாறு, 

உதாரணம் : முவ்வகல் முவ்வுழக்கு என இதற்குச் தோன் 
திய என்றதனால் ஒற்றிரட்டுதல் கொள்க காலகல் காலுழக்கு 

ஓயகல் ஓயுழக்கு என வரும். 

தோன்றிய என்றதனால் மேல் மூன்மென்பஅ முதல்கிண்ட 
இடத்து நிலைமொழி னகரவொஜற்றுக்கெடுத்துக்கொள்க, இயற்கை . 

யென்றதனால் தொடர்மமாழிக்கண் ஒற்றிரட்டுகல் கொள்க 
* மூன்றனொற்றே £ முதலிய மூன்்அ ளூத்தஇரமுங் கொணர்ந்து 

முடிக்க, (௫௧) 

௪௫௭. மூன்றன் முதனிலை நீடவு முரித்தே 

யுழக்கென் களவி வழக்கத் தான. 

இது முன்னர்க் குறுகுமென்,௦,தனை நீண்டுமுடிக என்றவின் 

எய்இயது விலக்கிற்று. 

இதன் பொருள் : மூன்றன் முதனிலை நீடலும் உரித்.து-- 

முூன்றென்ன ' மெண்ணின் மூதனின்ற எழுத்து நிண்டுமுடித 

லும் உரித்து, ௮ஃதியாண்டெனின், உழக்கு என்னெவி வழக் 

சுத்தான--உழச்கென்னுஞ் சொன் முடியும் வழக்கிடத்.து என்ற 

வாறு, 

உதாரணம் : மூவுழக்கு என வரும். 

வழக்கத்தான என்பதனான் அ.கலென் கிளவிக்கு மூ.தனிலை 

நீடலுங் கொள்க. மூவகல் என வரும், இன்னும் அதனானே 

நிலைமொழி னகர ஒற்றுக் கெடுக்க,



௩௪௨ தொல்காப்பியம். [குற்றியலு கரப் 

மூழக்கு மூழாக்கென்னும் மருமுடிபு இவ்வோத்தின் புற 

னடையான் முடிக்க, (௫௨) 

௪௫௮. ஆறென் சளவி முதனீ டும்மே. 

இதுவும் ௮து. 

இதன் போரள் : ஆறென்சளெவி-- ஆறென்னுமெண் ணுப் 
பெயர் அகல் உழக்கு என்பன வரின், தல் நீடும்--மூன்னர்க் 

குறுகிநின்ற முதலழுக்து நிண்டு முடியும் என்றவாறு, 

அறுவென்னாஅ ஆறென்றுர், இரிந்ததன் நிரிபது என்னும் 
நயத்தால். 

உதாரணம் : ஆறகல் ஆறுழக்கு என வரும், (௫௩) 

் ௪௫௯. ஒன்பா னிறுதி யுருபுகிலை இரியா | 

தின்பெறல் வேண்டுஞ் சாரியை மொழியே. 

இஅ சூற்றுகரம் மெய்யொடும் கெடாது நின்று இன்பெறுக 
என்றலின் எய்தியது விலக்கப்: பிறிதுவிதி வகுக்கன்ற த, 

இதன் போருள் : ஒன்பான் இறு உருபுகிலை இரியா.து-- 
அளவும் நிறையும் வருவழி ஒன்பதென்னும் எண்ணின் இுஇக் 
குற்றுகரச் தன்வடிவு கிலைஇரியாது கின்று, சாரியை மொழி இன் 
பெதல்வேண்டும்--சாரியைச் சொல்லாக இன் பெற்று முடி தலை 
விரும்பும் ஆசிரியன் என்றவாறு. 

உதாரணம் : ஒன்பஇன்சலம் சாடி. தூதை பானை காழி 
மண்டை வட்டி அகல் உழக்கு எனவும், கழஞ்சு தொடி பலம் 
எனவும் வரும்; - 

சாரியைமொழி யென்றதனான் இன்னோடு. உக.ரமும் வல் 
லெழுத்துவ் கொடுத்துச் செய்கைசெய்து முடிக்க, eri GD 
Mesos சாடி என எல்லாவற்றோடும் ஒட்டுக. - 

உருபென்பதனான் ஒன்பஇற்றென ஒற்றிரட்டுதல் எல்லா 
வத்றிற்குங் கொள்க,



புணரியல்] எழுத்ததிகாரம் ௩௯௩. 

இன்னும் இசனானே ஒன்பஇனாழியென்புழி வரத இன்னின் 

னகரக் கேடுங் கொள்க, * அளவாகுமொழிமுதல் ' (௪ழு-௧௨௧) 
என்பதனானும் *₹நிலைஇய' என்னும் இலேசானும் இன்னின் 
னகரம் றகரமாதல் கொள்க, (௫௪) 

௪௬௦. நாரறுமுன் வரினுங் கூடிய வியல்பே, 

இஃ.து ஒன்றுமுதல் ஒன்பான்களோடு gr pares glen 

புணர்க்கன் ஐது. 

இதன் போநள் : முன்--ஒன்றுமுதல் ஒன்பான்களின் 

மூன்னர், நாறுவரினும்-- நாறென்னு மெண்ணுப்பெயர் வந்தா 

லம், கூறிய இயல்பு--மேற் பத்தென்பதனோடு புணரும்வழிக் 

கூறிய இயல்பு எய்த முடியும் என்றவாறு, 

அது கூற்றுகரம் மெய்யொடுக்கெட்டு மூன்றும் ஆம் 

நெடுமுதல் குறு முதலிரெண்ணி ஜனொத்௮ு ரகரமாய் உகரம் 

பெற்று இடைநிலை ரகரம் இசண்டன்கட் கெட்டு முடிதலாம். 

உதாரணம் : ஒருதான௮ு இருநூறு அதறு.நாறு எண்ணாறு 

என வரும் இவை மாட்டேற்றுன் முடிந்தன. மாட்டேறு ஒவ் 

வாகன மேற்கூறி முடிப்ப, ் (@@) 

௪௬௯. மூன்ற ஜனொற்றே ஈகார மாகும். 

இத மாட்டேற்றோடு ஓவ்வாததற்கு வேறு முடிபு கூறு 

இன்றது. 

இதன்” பொருள் : eparpde £6 p னகாரமாகும்--மூன் 

ருமெண்ணின்சணின்ற னகாவொற்று நகரவொற்றாகும் என்ற 

வாஹு. 

உதாரணம் 3 முந்தாறு என வரும். (௫௬) 

௪௬௨. சான்கு மைத்து மொஜற்றுமெய் தரியா. 

இஅவும் ௮௮, 

55. மாட்டேறு ஓவ்வாதன மேற்டைறி முடிப்ப என்றது, 

டேற்றினாற் பெற்ற முண்ணை விதிகளுக்குப் பொருந்தாது வருவன 

வற்றிற்கு இனி விதி சொல்லப்படும் என்பதை, 

      

மாட்







th. bir தொல்காப்பியம் (குற்றியலுகரப் 

இதன் போநள் : மூன்றனொற்றே வகாரமாகும்--மான் 

 றென்னு மெண்ணினகணின். உனக ஒற்று வகர ஒற்றாகத் 

இரிந்து முடியும் என்றவாறு 

உதாரணம் : முவ்வாயிசம் என வரும், 

முன்னித் சூத்திசத்து நிலை என்றதனான் இதனை முதனிலை 
நீட்டி வகர ஒற்றுக் கெடுத்து மூவாயிரம் என முடிக்க (௬௧) 

௪௬௭. நான்க னொற்றே லகார மாகும். : 

இது கான்சென்னுமெண் அதனோடு புணருமாறு கூறு 
இன்றது. 

இதன் போநள் ; நான்கனொற்றே லகாரமாகும்---நான் 
,கென்னு மெண்ணின்சணின்்ற னகர POD லகர ஒற்முகத் 
இரிந்து முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : நாலாயிரம் என வரும். (௬௨) 

௪௬௮. ஐநத னொற்றே யகார மாகும். 

இஃது ஐக்சென்் னுமெண் ௮தனோடு புணருமாறு கூறு 
இன்று, 

இதன் போநள் : ஐக்தனொற்றே யகாசமாகும்-ஜக் 
தென்னு மெண்ணின்கணின்த war ஒற்று யகர ஓற்றுகத் இரிர்தூ 
முடியம் என்றவாறு, 

ஐயாயிரம் என வரும். (௬௩) 

௪௬௯, ஆறன் மருங்கிற் குற்றிய லுகர டச் 
மீறுமெய் யொழியக் கெடுதல் வேண்டும்ஃ 

இஃது ஆறென்னு மெண் அசனோடு புணருமாறு கூறு 
ன்றது. ் 

இதன் போரள் : ஆதன் மருங்கிற் குற்தியலுகரம்-- 
ஆலென்னு மெண்ணின்கணின் ற குத்நியலுகாம் கெடுமுதல் 
குற ௮௮ுவென முதி௮கரமாய் நிற்றலின், மெய் ஐழிய ஈறு



புணரியல்] எழுத்ததிகா ரம் ௪௭ 

Casey வேண்டும்--அ௮து தானேறிய மெய்யாகிய றகர ஒற் 

௮க் கெடாது Anu மூற்றுகாமாயெ ஈறு தான் கெட்டுப் 

புணர்தலை விரும்பும் ஆரியன் என்றவாறு, 

உதாரணம் : அருாயிரம் என வரும். 

மூன்னர் * நெடுமுதல் குறுகும் *? (எழு-௪௪௦) என்ற வழி 

அறுவென நின்ற முற்றுகரத்இற்கே ஈண்டுக் கேடு கூறினாசென் 
ug பெற்றாம், என்னை? குற்றியலுகரமாயின் ஏறிமுடி தலின்: 

இது சூற்றுகரந் இரிந்து முற்றுகரமாய் நிற்றலின் ஈண்டு முடிபு 

கூறினார். ற்றியலுகரம் ஈறு மெய்யொழியக் கெடுமெனவே 

குற்றுகரல் கெடாது ஏறிமுடியுமென்பது ௮ருத்தாபத்தியாற் 

பெறுதும். ஆருயிரம் என வரும். 

மருங்கென்றதனாற் பிறபொருட் பெயர்க்கண்ணும் நெடு 

முதல் குறுகாது நின்று மூடி.தல் கொள்க. AU GUCS என 

வரும். (௬௪) 

௪௭௦. ஒன்பா னிறுதி யுருவுகிலை இரியா 

தின்பெறல் வேண்டுஞ் சாரியை மரபே. 

இஃது ஒன்பதென்னுமெண் அதனோடு புணருமாது கூறு 

இன்ற, ் 

இதன் போநள் : ஒன்பான் இறதி--ஒன்பதென்னு மெண் 

ணின் இதுஇக் சூற்றுகசம், உருவுநிலை இரியானு--தன் வடிவு 

நிலை இரிந்து கெடாது, சாரியை மாபு இன் பெறல் வேவண்டும்-- 

சாரியையாயெே மரபினையுடைய இன் பெத்றுமுடிகலை விரும்பும் 

ஆசிரியன் orem Dal DI. 

உதாரணம் : ஒன்பதினாயிசம் என வரும், 

உருவென்றும் நிலையென்னஞ் சாரியை மாபென்னுங் கூறிய 

மிகையால் ஆயிரமல்லாத பிறவெண்ணின்சண்ணும் பொருட் 

பெயரிடத்தும் இன்னும் உகரமும் வல்லெழுத்தும் பெற்று 

64. ஆருூயிரம் என்புதி ஆறது குற்தியலுகமம் ; அருதீதாபத்தி 

விதியால் வருமொழியாகிய ஆயிரம் ஏறி முடிந்தது.



PO GQ தால்காப்பியம் [குற்றியலுகாப் 

முடியும்: முடிபு கொள்க. ஒன்பதிற்றுக்கோடி ஏஒன்பதிற்றொன் 
பது ஒன்பதிற்றுத்தடக்கை ஒன்பதிற்றெழுத்து என வரும். 

இன்னும் இவ்விலேசானே வேறொரு முடிபின்மையிற் கூரு 
தொழிர்த எண்ணாயிர மென்றவழி ஒற்றிரட்டுதகலும் ஈண்டுக் 
கூறியவற்றிற்கு ஒற்றிரட்டுதலுங் கொள்க. * அளவாகு மொழி 
முதல் ' (எழு-௧௨௧) என்பதனுள் * நிலை்இய £ என்றதனான் 
னகரம் றகரமாதல் கொள்௪. (௬௫) 

௪௭௧, நாறா மிரமுன் வரூஉங் காலை 

நூற னியற்கை முகனிலைக் இளவி, 

இஃது ஒன்றுமுதல் ஒன்பான்௧களோடு நாறென்னுமெண் 
அடையடுத்த ஆயிரம் மூடியுமாறு கூறுஇன்றது. 

இதன் போருள் : ஆநாறாயிசம் முன் வளுஉங் காலை நூரு 
_யிரமென்னும் அடையடுத்தமொழி RT MIP SHO ஒன்பான்கள் 
மூன்வருமொழியாய் வருங்காலத் ௮, மூதனிலைக் களவி நாறன் 
இயற்கை--ஒன்றென்னும் முகனிலைக் Dera ஒன்று முன் 
தாறென்னுமெண்ணோடு முடிக்தாற்போல விகாரமெய்தஇ முடியும். 
எனவே வழிகிலைக்ளெவியாயெ இ.ரண்டுமூ சலிய எண்கள் விகார 
மெய்தியும் எய்தாது இயல்பாயும் முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஒருதாராயிரம் என வரும். ஏனையன இரு 
radia இரண்டு நாருயிரம், மூர்.நாருயிரம் மூன்று நாறு 
யிரம், கானூருயிரம் நான்கு நாருயிரம், ஐக்காருயிசம் 906 SI 
அருயிரம், அறுநாருயிரம் ஆறு நாருபிரம், எண்ணாருயிரம் 
“எட்டு ஆதாரறாயிரம், ஒன்பது.நாருயிரம் என வரும். இவ்விகாரப் 
பட்டனவற்றிற்குக் கூற்றுகாம் மெய்யொடுல் கெடுத்து முதலீ 
செண்ணினொற்று சகரமாக்கஇ உகரம் வருவித்து மூன்றும் ஆறும் 
கெடுமுதல் குறுக்கு மூன்றனொற்று ஈகாரமாக்இ கான்காம் ஐந்தும் 
ஒற்று மெய்திரியா வாக்இ எட்டனொ.ற்று ணகாரமாக் இலேசு 

65. கூறாத எண்ணாயிரம் என்றது, எட்டோடு ஆயிரம் புணரும் 
கால் ணகரமிரட்டுதற்கு விதி சூத்திரத்தாற் கூராுமையை, னகரம் 
மகாமாதல் என்றது ஒன்பதிற்றுக்கோடி மூதலியவற்றில் னகரம் 

் த௲ரமாதலை, -



புணரியல்] எழுத்ததிகாரம் ௩௪௯ 

களாற்கொண்ட செய்கைகளில் வேண்டுவனவுக் கொணர்ந்து 

மூடிக்க, 

ஏற்புமிக்கோட லென்பதனாற் தொள்ளாயிரமென் த முடிபி 

னோடு மாட்டேறு சென்றதேனும் அவ்வாறு முடியாதென்று 

கொள்க. முன்னென்பகனுன் இன்சாரியை பெற்று ஒன்பது 

ா£ருயிரம் என்றுமாம். நிலையென்றதனான் மூன்றும் ஆறும் 

இயல்பாக முடிவுழி நெடுமுதல் குறுகாமை கொள்க. (௬௬) 

௪௭௨. நாறென் களவி யொன்றுமுத லொன்பாற் 
இறு னை யொதிய வினவொற்று மிகுமே. 

இது தாறென்பதஜேடு ஒன்றுமுதல் ஒன்பான்களைப் 

புணர்க்கின் ற.து. 

இதன் போநள்: sry என் இளவி-- நாறென்னு மெண் 

ணுப் பெயர், ஒன்ன முதல் ஒன்பாற்கு-- ஒன்றுமுதல் ஒன்பான்க 

ளோடு புணருமிடத்து, ஈறு இனையொழிய--சராகய குற்அகர் 

தன்னாற் பற்றப்பட்ட மெய்யொடும் செடா துநிற்ப, இன ஒற்று 

மிகும்--அச்சனேக்கு இனமாயெ றகர இற்று மிச்கு முடியும் 

என்றவாறு, 

உதாரணம் : தாற்றொன்று என வரும். இரண்டு முதல் 

ஒன்பது அளவுஞ் செய்கை யறிந்து ஒட்டுக, 

ஈறுசனை என்று ஓஇய மிகையான் நாறென்ப.தனோடு பிற 

எண்ணும் பிறபொருட்பெயரும் இவ்விதியும் பிறவிதியும் எய்தி 

முடிதல் கொள்க. ஆாற்றுப்பத்து தூற்றுக்கோடி அாற்றுத் 

Osram apr எனவும், ET D DEH D BT DDS [pS SM OOF 

நாற்றுக்காணம் நாற்றுக்கான்மண்டபம் எனவும் இன ஒற்று 

மிக்சனகொள்க. இன்னும் இதனானே இரு.நாற்றொன்று இரண்டு 

நாூற்றொன்னு என நாறு அடையடுத்தவழியுல் கொள்க. (௬௭) 

66. நாறனியற்கை என்று மாட்டியதால் ஒன்பதனோடு நூறு 

புணருங்கால் தொள்ளாயிரம் என வந்தாற்போல ஒன்பதன்முன் நூரு 

யிரம் வருங்காலும் தொள்ளாயிர ஆயிரம் எனத்திரிந்து முடியுமென் 

பது பட்டதேனும் அங்கனம் முடியாதென்பது கருத்து, " 

67. ஈறு என்பதே அமையவும் சினையென்றது மிகையென்க..



௩௫௦ தொல்காப்பியம் [குற்றியலுகரப் 

௪௭௩. அவையூர் பத்தினு மத்தொழிற் ராகும். 

இஃது அக்தாறென்பதனோடு ஒன்௮முதல் ஒன்பான்கள் 
அடையடுத்தவழிப் புணருமாது கூறுகின்றது. 

இதன் போருள்: அவை எஊர்பத்தினும்--அர்.தாென் 
பது கின்று முற்கூறிய ஒன்றுமுதல் ஒன்பான்களை ஊர்ந்து 

வந்த பத்தென்பதனோடு புணருமிடதஅம், அக்தொழிற்றாகும்- 

ஈறு சனையொழிய இன ஒற்று மிக்கு முடியும் என்றவாறு. 

உதாரணம் : தாற்றொருபஃது இருபஃது முப்பஃதுூ காற் 

பஃது ஐம்பஃது ௮றுபஃது எழுபஃது எண்பஃது என வரும், 

மற்று .நாற்றொன்பது அவை ஊரப்பட்டு வந்தது அன்மை 
உணர்ச. 

ஆகுமென் நதனான் ஒருதாற்றொருபஃது இருதாத்மொருபல் அ 
என நிலைமொழி அடையடுக்து முடியும் முடிபுங் கொள்க. (௬௮) 

௪௭௪. அளவு கிறையு மாயிய றிரியாது 
குற்றிய லுகரமும் வல்லெழுக் தியற்கையு 
முற்கெளக் தன்ன வென்மனார் புலவர். 

இது நாலென்பதனோடு அளவுப்பெயரும் கிறைப்பெயரும் 
முடியுமானு கூறுகின்றது. 

இதன் பொோநள் : அளவும் கிறையும் ஆயியல் இரியாது-- 
கதாறென்பதனோடு அளவுப்பெயரும் நிறைப்பெயரும் புணரு 
மிடத்து முற்கூறிய இயல்பிற் திரியாது இன ஒற்று மிக்கு 
முடியும், சூற்றியலுகரமும் 'வல்லைழுத்தியற்கையும்--அவ்விடத் 
அக் குத்றியலுகரங் கெடாமையும் இன ஒற்று மிக்கு. வன் 
ஜொடர்மொழியாய் நிற்றலின் வருமொழி வல்லெழுத்து மிகும் 
இயல்பும், மு.ற்கந்தன்ன என்மனார் புலவர்-- * வல்லொற்னுத் 
தொடர் மொழி வல்லெழுத்தூ மிகுமே ? (எழு-௪௨௯) என 
வன்றொடர்மொழிக்குக் கூறிய தன்மையவாய் முடியுமென்று 
Fa. gp QUT பூலவா என வாறு, 

உதாரணம் : அாத்றுக்கலம் சாடி தாதை பானை காழி 
மண்டை வட்டி அகல் உழக்கு எனவும், கழஞ்சு தொடி. பலம் : 
எனவும் வரும்; - ரட்



புணரீயல்] எழுத்ததிகாரம் ௩௫௧ 

இரியாதென்றதனால் நாறென்பது அடையடுத்த வதியும் 
இவ்விஇ கொள்க. ௮ஃது ஒருநூற்றுக்கலம் இரு.நா ந்றுக்கலம் 
என வரும். (௬௯) 

௪௭௫. ஒன்றுமுத லாய பத்தூர் களவி 

யொன்றுமுத லொன்பாற் கொற்றிடைமிகுமே 
நின்ற வாப்தங் கெடுதல் வேண்டும். 

இஃது ஒன்றுமுதல் எட்டு ஈறாகய எண்கள் அடையடுத்த 

பத்தனோடும் ஒன்றுமுதல் ஒன்பான்களைப் புணர்க்கின்றது. . 

இதன் போநள் : ஒன்று முதலாகிய பத்து ஊர்சளெவி--- 
ஒன்னறுமுதல் எட்டு ஈறாகப் பத்தெதன்னும் எண் ஏறி ஒருசொல் 

லா நின்ற ஒரபஃது முதலிய எண்கள், ஒன்றுமூதல் ஒன் 

பாற்கு--ஒன்றுமுதல் ஒன்பான்கள்வருமொழியாய் வந்துபுணரும் 

இடத்து, நின்ற Qi FB கெடுதல் வேண்டும்--பஃதென்பதன் 

கண் நின்ற ஆய்தங்கெட்டு முடிதலை விரும்பும் ஆசிரியன், ஒற்று 
இடைமிகும்--ஆண்டு இன ஓற்றாயெ ஒரு தகர ஒற்று இடை 

மிக்கு முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் : ஒருபத்தொன்று இருபத்தொன்று ஒருபத் 

இரண்டு இருபத்திரண்டு என எல்லாவற்றோடும் ஓட்டுக, இவ் 

னுள் ஒருபத்தொன்று ஒருபத் திரண்டு என்னும் எண்கள் ௮இ 

காரத்தால் நின்ற நாதென்பதனோடு அடுத்து வருமென்று 

உணர்ச. 
(௭௦) 

௪௭௬. ஆயிரம் வரினே யின்னென் சாரியை 

யாவயி ஜனொற்றிடை மிகுத லில்லை, 

இஃது ஒருபஃது முதலியவற்றோடு ஆயிரத்தைப் புணர்க் 

தின்ற. 

இதன் போருள் : ஆயிசம் வரின் இன்னென் சாரியை-- 

அவ்வொன்று முதலாகிய பத்து கர் Gara ஆயிரத்தோடு புண 

70. ஒருபத்தொன்று ஒருபத்திரண்டு என்னும் எண்கள் அதிகா 

ரத்தால் நின்ற நாறென்பதனோடு அடுத்துவருமென்றது, நூற்றெருபத் 

தொன்று, நாற்றொருபத்திரண்டு என தாறோடு அடுத்துவருதலை, அதி 

காரமென்றது ௬௭-ம் சூத்திரம்முதலாக தூறு அ௮திகாரப்பட்டுவருதலை,
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ரூம் இடத்து இன்சாரியை பெறும், ஆவயின் ஒற்று இடை 

மிகுதல் இல்லை--௮வ்விடத் அத் தகர் ஐற்று இடைவர் ௪ மிகாது 

என்றவாறு. 

உதாரணம் : ஒருபதினாயிரம் இருபதினாயிரம் என் எண் 

பதின்காறும் ஒட்டு, இவை சாற்றொருப இனாயிரம் எனவும் 
வரும். ் 

ஆவயின் என்றதனால் _நாராயிரத்தொருபத்தீராயிரம் என் 
மூற்போல அத்துப் பெறுதலும் பிறவும் கொள்க, (cra) 

௪௭௭. அளவு கிறையு மாயிய ஜிரியா, 

Qos ஒன்று முதலாகிய பத்து ஊர் ளெவி முன்னர் ௮ள 
* வுப்பெயரும் கிறைப்பெயரும் புணர்கஇன் ற. aj ர & நம்பு 5 

இதன் போநள் : அளவும் நிறையும் ஆயியல் இரியா-- 
ஒருபஃது முதலிய எண்களின் மூன்னர் அளவுப்பெயரும் 
நிறைப்பெயரும் வந்தால் ஒற்று இடைமிகாது இன்சாரியை 
பெற்று முடியும் என்றவாறு, 

உதாரணம் ;: ஒருபதின்௧லம் சாடி தூதை பானை காமி 
மண்டை வட்டி அகல் உழக்கு எனவும், ஒருபஇன் கழஞ்சு 
தொடி. பலம் எனவும் வரும். இவற்றிற்கு தானு அடையடுத்து 
Os. 

திரியா என்றதனான் ஒருப இற்றுக்கலம் இருப இற்று 
கலம் என்னும் தொடக்கத்தனவம்றிற்கண் இன்னின் அகரம் 
கரமாக இரிந்து இரட்டுதலும் உகரமும் வல்லெழுத்அம் 
பெறுதலுவ் கொள்க. இன்னும் இகனானே ஒருபதினாமி என்ற 
வழி வருமொழி நகரக் Adi gp நிலைமொமி' னகரக்கேடும் 
கொள்க. 

அளவு கிகைய் மதனோ ரன்ன என்னு பாடம் ஒதவார் 
முன்னர்ச் சூத்திரத்து ₹ ஆவயின் ? என்றதனனும், அதன் 
முன்னர்ச் Gaba gego 6 நின்று * என்றதனானும் இவற்றை 
முடிப்பார். 

(cre)
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௪௭௮. முதனிலையெண்ணின் முன் வல்லெழுத்துவரினு 
eons தோன் பினும் யவவம் தியையினு 

முதனிலை யியற்கை யென்மனார் புலவர். 

். இஃது ஒன்றுமுதல் ஓன்பான்களோடு பொருட் பெயரைப் 

புணர்க்கன் றது, 

இதன் போநள் : முதனிலை எண்ணின்முன் வல்லெழுத்.தூ 
வரினும்--ஒன்னறென்னும் எண்ணின்முன் adap ss முதன் 

மொழி வரினும், ஞாம தோன் றினும்--ஞா௩மக்களாகிய மெல் 

லெழத்து முசன்மொழி வரினும், யவவக்தூ இயையினும்-- 

யவக்களாகிய இடைய ழுத்து முதன் மொழிவரினும், முதனிலை 
இயற்கை என்மனார் புலவர் -அவ்9வான் ௮முகல் ஓன்பான்கள் 

மூன்னெய்திய முடி | நிலைமை எய்தி முடியுமென்௮ கூஅவர், 

புலவர் என்றவாறு. 

எனவே வழிகிலை9யெண்ணாகிய இரண்டு மூதலாகிப எண் 

கள் அம்மன் ௮கண மும் முகன் மொழியாய் வரின் முதனிலை 

முடிபாகி விகாசம் எய்இயும் எய்தாது இயல்பாயும் முடியும். 

உதாரணம் : ஒருகல் சுனை அடி பறை ஞாண் ரல் மணி 

யாழ் வட்டு எலாவும், இருகல் இ.சண்டுகல் அனை அடி பறை ஞாண் 

நரல் மணி யாம் வட்டு எனவும் ஓடு. இவ்2வெண்களிழ் குற்றிய 

லுகரம் மெய்யொெ கெட்டு முதலி ரண்ணின் ஒற்று ரகா ரமாய் 

esrb வரது, இருகல் முதலியவற்றிற்கு இடைகிலை ரகாரங் 

கெடுக்க. ஸாக்கல் மூன்னுகல் ௬னை அடி. பறை ஞாணா தால் மணி 

யாழ் வட்டு என ஓஒட்டுக இதற்கு கெடுமுகல் குறுக்கி * மன்ற 

ஜனொற்றே வக்ததொக்கும் ’ (எழு-௪௪௭) என்பதகனான் முடிக்க, 

முன்னர் எண்ணுப்பெயரும் அளவுப்பெயரும் நிறைப் பெயரும் 

வருவழிக் கூறிய விகாரக்களிம் பொருட்பெபர்க்கும் ஏற்பன 

கொணர்ந்து முடித்து எல்லாவத்திற்கும் நிலையன் ஐகன் 

gins Misr முடிக்க. அவை மூன்றற்கும் ஜர்தற்கும் 
CHET annul) Chor PDOPSBID மூன்றற்கு யகரம் வருவழி 

வகர ஒற்றுகலுமாம், காற்கல் நான்குகல் சுனை அடி பனு, கான் 

ஞாண் நகான்குஞாண் அால் மணி யாழ் வட்டு) ஜங்கல் ஐது 

கல் சுனை அடி பறை, ஐஞ்ஞாண் ஜந்து ஞாண் மால் மணி, 
45
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ஐயாம் ஐந்துயாழ் ஐவட்டு ஐந்துவட்டு ; ௮றுகல் ஆறுகல் சுனை 
அடி பறை ஞாண் தால் மணி யாழ் வட்டு; எண்கல் எட்டுக் 
கல் சுனை அடி பறை, எண்ஞாண் எட்டுஞாண் சால் மணி யாழ் 
வட்டு; ஒன்பதுகல் சுனை அடி பறை ஞாண் நால் மணி யாழ் 
வட்டு என ஒட்டுக. ஒன்புதின்கல் எனச் சென்றதேனும் வழக் 
இன்மையின் ஒழிக்க. இன்னும் மாட்டேறின்றி வருவனவற்றித் 
கெல்லாம்முடிபு *நிலை' யென்றதனான் முடிக்க, ௪௩) 

௪௭௯. அதனிலை யுயிர்க்கும் யாவரு காலை 
முதனிலை யொகர மோவா கும்மே 
Tears STH அவரச் கெடுமே, 

இஃது ஒன்றுமுகல் ஒன்பான்௧ளோடு பொருட்பெயருள் 
உயிர் முகன்மொழி முடியுமாறும் மேற்கூறிய யகாரம் வேறுபட 
'முடியுமாறும் கூறுகன்ற௮, 

இதன் போரள் : முூதனிலைக்கு--ஒன்றென்னும் எண்ணின் 
,திரிபாகிய ஒரு என்னும் எண்ணிம்கு, உயிரும் யாவும் வரு 
காலை--உயிர்முகன் மொழியும் யாமுதன் மொழியும் வருமொழி 
யாய் வருங்காலக், அதன் நிலை -அம்மூதனிலையின் தன்மை 
இவ்வாரம், ஓகாரம் இவாகும்--ஓகரம் ஓகாசமாய் நீளும், ரகத்து 
௨௧௩ அவசரக் கெடும்--ரகாத்து மேனின்ற .உகாம்' முற்றக் 
கெட்டூ முடியும் என்றவாறு, 

நான்காவதனை மு.தனிலையோடு கூட்டி அதன்கண் நின்ற 
உம்மையை உயிசோடும் யாவோடும் கூட்டுக. எனவே வழிகிலை 
யெண்கள் உயிர் முதன்மொழி வந்த இடத்து முற்கூறியவாறே 
இருவாற்றானும் முடியம், ் 

உதாரணம் : ஓரடை இராகம் ஓரிலை ஓரீட்டம் ஒருலை 
ஒரூசல் ஜெொழு ஓரயேடு ஒரையம், ஐரொமுகங்கு இசோலை 
ஓசெள்வியம் என வரும், குற்றியலுகரம் மெய்யொடுவ் கெடுத்து 
முதலெண்ணிஜொற்று சக.ரமாக்குக ஓர் யாழ் ஒர் யானை என 

78. ஒற்று என்றது மூன்று ஐந்து என்பவற்றின் னகர நகரா 
ஒற்றுக்களை, ஏனையவத்றித்கு ஒற்றுத் திரிதற்கு முன் விதி சொல் 
லப்பட்டது, ‘
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வரும். அலர என்றதனான் இசண்டென்னும் எண்ணின் இக 

ரத்தை நீட்டி ரகரத்துள் உகரத்தைக் கெடுத்து ஈஉரசை mi 
யானை எனவும், மூன்றென்னும் எண்ணின் னகாவொத்றுச் 

கெடுத்து மூரவசை மூயானை எனவும் முடிக்க இவை செய்யுண் 

முடிபு. இன்னும் இதனைே இங்கனம் வருவன பிறவும் அறித்து 
முடித்துக்கொள்க, (௪௪) 

௪௮௦. இரண்டுமுத லொன்பா னிறுதி முன்னர் 
வழங்கென் மாவென் இளவி தோன்றின் 

மகர வளவொடு நகிகரலு முரித்தே. 

இஃது இரண்டுமூகல் ஒன்பான்களின் முன்னர் அளவு 

முதலிய மூன்றற்கும் உரிய மாவென்பது புணருமாறு கூறு 

பன்றது. ட்டி 

இதன் போநள் : இரண்டுமுதல் ஒன்பான் இறுதி முன் 

னர்--இரண்டென்னுமெண் முதலாக ஒன்பதென்னுமெண் ஈருக 

நின்த எண்ணுப்பெயர்களின் முன்னர், வழங்கு இபல் மா என் 

Bard தோன் நின்--வழக்கன் கண்ணே ௩டந்த அளவுழுதலிய 

வற்றிற்கு உரிய "மா வென்னுஞ் சொல் வருமொழியாய் வரின், 

மகர அளவொடு நிகரலும் உரித்௮--அவ்வெண்ணுப் பெயர்களின் 

மூன்னர்த் தந்து புணர்க்கப்படும் மண்டையென்னும் அளவுப் 

பெயசோடு ஓத்அ விகாரப்பட்டு முடிதலும் உரித்து ; உம்மை 

யான் விகாரப்படாது இயல்பாய் முடிதலும் உரித்து என்றவாறு. 

வழக்கெல் வழங்கியலென விகாரம், மகச அளவு “war 

முதன்மொழியாயே அளவுப்பெயசெனப் பண்புத்தொகை, 

௮ஃ&து * அளந்ததிளெவியும் ” (எழு-௪௪௬) என்பதனுள் ஒரு 

மண்டை என முடித்ததாம். 

உதாரணம் : இருமா மும்மா கான்மா ஓஐம்மா ௮.றுமா 

எண்மா ஒன்பதின்மா என முன்னர்க்கூதிய - சூத்திரக்களான் 

விகாசப்படுத்தி முடிக்க, இனி உம்மையான் விகர.ரப்படுத்கானு 

இசண்டுமா மூன்றுமா கான்குமா ஜர் அமா அுமா எட்டுமா 

ஒன்பஅமா என முடிக்க புள்ளிமயங்கெலுள் * அளவுகிறையும் ” 

(எழு-௩௮௯) என்னுஞ் சூத்திரத்தான் நெடுமுகல் GMa



௩௫௭ தொல்காப்பியம் [குற்றியவுகரப் 

உகரம் வக்து புணருமாறு கூறினார். அதனான் ஈண்டு ஏழுமா 
என முடிக்க, ஏழ்மாவென முடிதல் வழகச்கின்று, 

இசண்டுமு தல் ஒன்பானென்று எடுக்தோ இனமையின், 
ஒன்றற்கு ஒருமாவென்னும் முடிபேயன் றி ஒன்று மா வென்னும் 
முடிபு இல்லையாயிற்று, 

வழஙகயன்மா என்றார் விலங்குமாவை நீக்குகற்கு. (௭௫) 

௪௮௧. லனவென வரூ௨ம் புள்ளி மிறுதிமுன் 
ணும்முங் கெழுவு முளப்படப் பிறவு 
மன்ன மரபின் மொழியிடைத் தோன் றிச் 
செய்யுட் டொடர்வயின் மெய்பெற கிலையும் 
வே்றுமை குறித்த பொருள்வயி னை, 

இஅ புள்ளி மயக்கியலுள் ஒழிக்துநின்ற செய்யுண்முடிபு 
கூறுகின்றது. 

இதன் போநள் : லன என வரூஉம் புள்ளி இறுஇ முன்-- 
vers னகாரமென்னு கூத வருகின்ற புள்ளியி தச் சொற்களின் 
முன்னர், உம்முங் கெழுவும் உளப்பட--உம்மென்னுஞ் சரரியை 
யுங் சகெழுவன்னுஞ் சாரியையும் உட்பட, பிறவும் அன்ன மர 

பின் மொழிபிடைத்தோன் றி -பிறசாரியையும்  அப்பெத்றிப் 
பட்ட மாபினையுடைய | மொழியி_த்தே தோன்றி, செய்யுள் 
கொடர்வயின் மெய்பெறகிலையு 6--செய்யுட்சொற்களை த்தொடர்பு 
படுத்திக் கடறுமிடத்துப் பொருள்பட கிற்கும், வேற்துமை 
குறித்த பொருள்வயினான--வேற்துமையைக் குறித ச பொருட் 
புணர்ச்சிக்கண் Orem Mar MI. 

உதாரணம் :;: * வானவரி ev gus தில்களும் போலும் ” 
இதற்கு உம்மென்னுஞ் சாரியையின் மகரதிதை * அம்மினிறு இ ? .எழு-௧௨௯) என்னுஞ் சூதஇரத்துள் * தன்மெய் ? என்றதனாற் பிறசாரியையுக் இரியுமென ser ஒற்றாக்கி நிலைமொழி ear ஒற்றின் மேல் உயிசேக்றி முடிக்க. வில்.லுக் இங்களும் போலு. மென்பதற்கு வில்லிடைக்தியாள் போலுமென ஏழனுருபு விரித் அப் பொருளுரைக்க. * கல்கெழுகானவர் நல்குறுமக ளே: 
(கு௮--௭௧) இதற்குக் கல்லைக் கெ.மீஇயின என உரைக்க.



புணரீயல்] எழுத்ததகாரம் ௩.௫௪ 

* மாநிதிக்தழெவனும்போனம் ' (அகம்-௬௭௬) இதற்குக் இழவனைப் 
போன்ன உரைக்க, இவ வும்மை இறப்பன்று, * கான்கெழு 

நாட ' (அகம்-௯௮) இதற்குக் கானைக்கெழீஇய என உரைக்க, 

இனி ௮ன்னமரபின் மொழியிடை என்றதனாற் கெழுவென் 

2து பிறசொல்லிடத்தே * பணைகெழு பெருந்திறற் பல்வேன் 

மன்னர் * துழறைகொழுமாந்தை * (கற்றிணை-௩௫) என இயல் 

பாக வருவனவும் * வளங்கெழு இருககர் * (அகம்-௧௭) *பயங் 

- கெழுமாமழை? (புறம்-௨௬௬) என நிலைமொழி மீற்மெழுத்துத் 

இரிய வருவனவுங் கொள்க, 

இன்னும் இக? இச்சாரியையது உகசக்கேடும் எகர 

நீட்டுயு் கொள்க. ₹பூக்மீகம் தொடலை நடங்க வெழுக்து , 

(அகம்-ஈ.௮) * துறைகே மூரன் கொடுமை காணி ? (லங்கு௮ு-௧௧) 

இவற்றிற்கு இரண்டாவதும் ஏற்புழி மூன்றாவதும் விரிக்க, 

செங்கேழ் மென்கொடி * (அசக.ம்-௮௦) என்புழிக் கெழுவென் 

னும் உரிச்சொல் “* எழுத்துப் பிரிந்திசைக்கல் ' (சொல்-:௩௨௯௫) 

என்பதனான் நீண்டதென்னு உணர்க பெய்யென்றதனாற் பூக் 

சேழென்புழி வல்லொற்று மிகுதல் கொள்க. 

இன்னுஞ் சான்றோர். செய்யுட்கட் பிறசாரியை பெற்று 

விகாரங்கள் எய்தி முடிவனவற்றிற்கெல்லாம் இச்சூச்திமே 

விஇயாக முடித்துக்கொள்க, . (௪௬) 

௪௮௨. உயிரும் புள்ளியு மிறுதி யர௫க் 
குறிப்பினும் பண்னு மிசையினும் தோன்றி 
கெறிப்பட வாராக் குறைச்சொற் Gar uy 

ழேயர் திணை ய& றிணை யாயிரு மருங்கி 

னைம்பா லறியும் பண்புதொகு மொழியுஞ் 
செய்யுஞ் செய்த வென்னுங் களவியின் 

மெய்யொருங் கயலுச் தொழிறொகு மொழியும் 

தம்மியல் இளப்பிற் றம்முற் ரம்வரூ௨ 

மெண்ணின் றொகுதி யுளப்படப் பிறவு 

மன்ன வை யெல்லா மருவின் பாத்திய 
புணரிய னிலையிடை யுணரத் தோன்றா. 

76... வளங்கெழு என்பதில் மகரம் நகரமாகத் திரிந்தது,



௩௫௮ ட தால்காப்பியம் [குற்றியலுகரப் 

இஃது இவ்வதிசாசத்தாற் புணர்க்கப்படாச சொற்கள் 
இவையென அவற்றை எடுத்து உணர்த்அடன்றது, 

இதன் போநள் : உயிரும் புள்ளியும் இறுதியாகி--கூுல் 
கால் உயிரும் புள்ளியும் ஈறாக நிற்பதோர் சொல்லா, குறிப் 
பினும் பண்பினும் இகை.பினுக் தோன்றி--குறிப்பினானும் பண் 
பினும் இசையினானும் பிறரது, கெறிப்பட வாசரக் குறைச் 
சொத் ளெவியும் -ஒருவழிப்பட வாராக சொற்றன்மை குறைக்க 
சொற்களாக உரிச்சொற்களும், உயர்திணை அஃதிணை ஆயிரு 
மருங்கின் -உயர் இணை ௮ %நிணையென்னும் அவ்விரண்டிடத்தும் 
உளவாகிய, ஜம்பாலதியும் பண்புதொகு மொழியும்--ஒருவன் 
ஒருத்தி பலர் ஒன்று பல என்னும் ஐக்அுபாலினையும் ௮ .நிதற்குக் 
காரணமாகிய பண்புகொள்பெயர் தொகுக் கொகைச்சொல்லும், 
செய்யுஞ் செப்த என்னுங் களவியின்--செய்யுஞ் செய்த என்னும் 
பெயசெச்சச் சொற்களினுடைய, மெய் ஒருங்கு இயலுக் 
தொழில் தொகுமொழியும்--காலகங்காட்டும் உம்மும் அகரமும் 
ஒருசொம்கண்ணே சே நடக்கும் புடைபெயர்ச்சி தொக்கு 
நிற்குஞ் சொற்களும், தம்இயல கிளப்பின் -தமது தன்மை 
கூறுமிடத்து, தம்முன் தாம் வரூஉம் எண்ணின்றொகுஇ உளப் 
பட கி௮த்தசொல்லுக் குறித்துவரு ளெொவியுமாய் வாசாது 
Snipa wis தாமே வந்து நிற்கும் எண்ணுப்பெயரினனு 
தொகுதியும் உளப்பட, அன்ன பிறவும் எல்லாம்--௮ 2 ன்மை 
யாகிய பிறவுமெல்லாம், மருவின் பாத்திய--உலகத்து மருவி 
நடந்த வழக்கெது பகுஇியைத் தம் இலக்கணமாகவுடைய, 
புணரியல் நிலை இடை யுணசத் தோன்றா--ஒன்உனேடொன்று 

, புணருதல் நடக்ச தன்மை இடம் விளங்கக் தோன்று என்ற 
வாறு, 

உதாரணம் : கண் விண்ணவிணைத்தது விண்விணைத்தது 
இலை குறிப்புரிச்சொல் ; ஆடை வெள்ள விளர்த்தது வெள் 
விளர்த்கது இவை பண்புரிச்சொல்; கடல் ஒல்ல வொலித்த.து 
ஒல்லொலித்தது இவை இசை யுரிச்சொல். * ஒல்லொலிநீர் பாய் 
வதே போலுந் துறைவன் ! என்றார் செய்யட்கண்ணும். இவை 
உயிரீருயும் புள்ளியிரு பும் நிற்றலின் ஒன்றன்சண் அடக்கலாகா 
மையின் கெறிப்படவாரா என்றார். விண்ணவிணை த்தது தெறிப் 
புக்கோன்றக் தெறித்ததென்றும் விண்விணை த்தது தெறிப்புத்



LjecorPused) எழுத்ததிகாரம் (௩௫௯. 

தெறித்ததென்றும் ஆம். ஏனையவற்றிற்கும் இவ்வாறே உணர்க, 
இக்கனம் நிற்தலிற் ஐன்மை குறைந்த சொல்லாயிற்று. “வினை 
யேகுறிப்பே ' (சொல்-௨௫௮) என்னுஞ் சூத்திரத்தில் கூறிப 
என என்பதனை இவற்றொடு கூட்டியயமி இடைச்சொல்லா 
தலின் விண்ணென விணை த்த எனப் புணர்க்கப்படுமானு 

உணர்க, 

இனிக் கரும்பார்ப்பான் கரும்பார்ப்பனி - கரும்பார்ப்பார் * 

கருங்குதிசை கருங்குஇிசைகள் என வரும் இவற்றுட் கரியஷயெ 

பார்ப்பான் கரியளாகிய பார்ப்பனி கரியராகிப பார்ப்பார் கரிய 
தாகிய குதிரை கரியனவாகிய குஇிரைகள் ஏன ஓஃபாலினை 

யும் உணர்த்தும் பண்புகொள் பயர் தொக்கவாறது கரண்க 

இவற்றுட் கருமை என்னும் பண்புப்பெபர் தொக்கமதற் ௧௫ 
மையாகயே பார்ப்பானென விரித்தல் வேண்டும்; அகங்கனம் 

விரியாமையிற் பண்புகொள் பெயர் தொக்கதன்று உண்ர்க, 

வெற்றிலை வெற்றுப்பிலி வெற்கடி வெற்றெனத்தொடுத் 
தல் என்றாற்போல்வனவற்றுள் வெறுவிதாகி.ப இலையென்பதுூ 

பாக்கும் கோட்டு .நாறும் கூடாதுதாய பண்புணர்த்கி ஈறு 

தொகுதலின் மருவின் பாத்தியவாய் கினாறு ஓற்றடுத்தன 

வெறுவிதாகிய உப்பிலியென்ற தூ சிரிதம உப்பிலியெனசின்றது 

ஏனையவும் அன்ன. இக்கனம் ஜம்பாலுந் தொகுக்தற்கு உரிய 

மு.சனிலையாதலிற் புணர்த்தலாகாமை கூறிஞர். 

இனி ஆடாங்கு செய்குன்று புணர்பொழுது அரிவாள் 

கொல்யானை செல்செலவு என கிலம் முதலாய பெய்ெச்சகந் 

தொக்க வினைத்தொகைகளை விரிக்கும்கால், ஆடினவரக்கு எனச் 

செய்த என்னும் பெயரச்சத்து ஈறு விரிந்த ௮கர ஈறு இறப்பு 

. உணர்த்இயும், ஆடாகின்றவாங்கு ஆமாங்க எனச் செய்யு 

மென்னும் பெயசெச்சத்து ஈறு விரிந்த உம்மீறு நிகழ்வும் 

எதிர்வும் உணார்தஇயும், UD EDU புடைபெயர்ச்சியைச் 

தோற்றுவித்து இரண்டு பெய்செச்சமும் ஒருசொக்கண். ஒருங்கு 

தொக்கு நித்றலின் அதனை ஒரு பெயசெச்சத்தின்கண். அடக் 

இப் புணர்க்கலாகாமை பிற் புணர்க்கலாதென்றார். உம்மிறுஇ 

நிகழ்வும் எதிர்வும் உணர் த துமாறு * வினையின் னொகு.இி ; (சொல்- 

௪௬௫) என்னும் எச்சவியம் (GSS Se கூறுதும். இவவும்
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ஈ௮ு இரண்டு காலமும் ஒரக்குணர்த்துதம் சிறப்புகோக்கச் செய்த 
என்பதனை ஆசிரியர் முற்கூறாராயினர். 

இனிப் பத்து என நிறுத்தப் பச்தெனத் தந்து புணர்க்கப் 
படாது பப்பத்தெனவும் பஃபத்தெனவும் வழங்குமானு உணர்க, 
ஒசரோவொன்றென்பதும் ௮து அதுதானே ஓசொன்றோசொன் 
முகக் கொடு என்றுற் புணர்க்கப்படும். 

இனி அன்னபிறவும் என்றதனை உண்டானென்புழி உண் 
ணென்னும் முதனிலையுங் காலங்காட்டும் டகாமும் இடனும் 
பாலும் உணர்த்தும் ஆனும் ஒன்ற£ீனோடொன்னறு புணர்க்கப்படா, 
அவை நிறுத்த சொல்லுங் குறித்துவருளெவியும் அன்மையின், 
கரியனென்புழிக் கருவென நிறுத்தி அன்னெனத் தக்து புணர்க் - 
கப்படா, ௮௮ இன்னனென்னும் பொருடருதலின். ஏனைவினைச் 
சொற்களும் இவ்வாறே பிரித்த.ப் புணர்க்கலாகாமை உணர்க, 
இன்னும் அதனானே -கொள்ளெனக்கொண்டான் என்புழிக் 
கொள்ளென்பதனை என என்பதனோடு புணாக்கப்படாமையும் 
ஊரன் வெற்பன் முதலிய விளைப்பெயர்களும் பிறவும் புணர்க் 
கப்படாமைபுங் கொள்க, இவ்வாஇிரியர் புணர்க்கப்படாத இச் 
சொற்களையும் வடதாூ ற்கண்முடித்த அனகன் அனபாயன் YS 
ளங்கன் முதலிய வடசொர்களையும் பின்னுள்ளோர் முடித்தல் 
முூதனூலோடு மாறுகொளக் கூறலாமென்னு உணர்க. (௪௪) 

௪௮௧. இளந்த வல்ல செய்யுளுட் டி.ரிதவும் 
் வழங்கென் மருங்கின் மருவொடு இரிநவும் 

விளம்பிய வியற்கையின் வேறுபடத் தோன்றின் 
வழங்கென் மருங்கு னுணர்க்தன ரொழுக்க 
னன்மதி காட்டத் தென்மனார் புலவர். 

இஃது இவ் வதிகாசத்து எடுத்தோத்தானும் . மலசானும் 
முடியாது நின்றவற்றை யெல்லாம் இதனானே முடிக்க என 
அதிகாரப் புறனடை கூறுன்றது, 
  
  

77. பண்புப்பெயர் - கருமை, பண்புகொள்பெயர் - கரியன் முத 
லிய moun Poet pear, கோட்டுநூறு - சுண்ணாம்பு, .பின்னுள்ளோர் 
என்றது-சின்னூலாரையும், கன்னூலாமையும், வீரசோழியகாரரையும் 

. போலும்,
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இதன் போருள் : கிளந்த அல்ல செய்யுளுள் இரிகவும்-- 
முன்னர் எடுத்தோதப்பட்டன அல்லாசு சொற்கள் செய்யுளிடத் 
BS Mig முடிவனவும், வழக்கியல். மருகன் மருவொடு இரி 
ஈவும்--கால்வகை வழக்கும் நடக்குமிடத்.அ மருவு சலோடு இரிந்து 
முடிவனவும், விளம்பிய இயற்கையின் வே௮படத் தோன் றின்-- 
முன்னர்க் கூறிய இலக்கண முறைமையினின்றும் வேறுபடத் 
தோன்றுமாயின் அவற்றை, ஈன்மதி காட்டத்அ--ஈல்ல அ.திவி 

னது ஆசாய்ச்சியாலே, வழங்கியன் மருங்கின்--வழக்கு முடிக்து 

ஈடக்குமிடச்தேத, உணர்ந்தனர். ஒழுக்கல் என்மனார் புலவார்-- 
முடிபு வேறபாடுகளை அறிக்து ஈடாத்துக என்று கூறுவர் புலவர் 

என்றவரறு. 

ட உதாரணம் : *தடவுத்திரை' என உகரமும் வல்லெழுத் 

Slo Ou fh M5 * தடவுகிலை ° (புறம்-௧௪௦) என உகசம் பெத்றும் 

அகர ஈற்று உரிச்சொல் வரது. அதவத்தங்களனி என வேற்று 
மைக்கண் ௮கர ஈறு அத்துப்பெற்றது, கசதபத் தோன்றின் 

என அகர ஈற்றின் முன்னாத் தகரங்கொடுக்க 

‘span சுண்ணி ஈற்போர்ச் செம்பியன் 
குரவ நீடிய கொன்றையக் கானல் * 

என ஆகாச இறுதி குறியகனிறுஇச் சினைகெட்டுமி இரு 
வழியும் அம்முப்பெற்றன. 

“ முளவுமா௦ தாலைச்சிய பைந்கிணப் பிளவைப் 

பிணவுகாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ : (மலைபடு-௧௭ ௯) 

என அவ்விறு அல்வழிக்சண் அம்முப்பெறாத முடிவுபெற் 
ன, * இண்வளி விசித்த முழவொ டாகுளி? (மலைபடு-௩) *௬ற 

வெறிமீன் ' * இர்வழங்குறுகெறி ' (அகம்-௩௧௮) இவை உகரம் 

பெருமல் வந்தன. “கள்ளியக காட்ட புள்ளியம் Qua saad " 

(அகம்-௯௭) என இகர ஈறு வேற்௮மைக்கண் அம்முப்பெற்றன. 

: யினன்ன வொண் செய்காந்தள் ' (மலைபடு-௧௪ ) என ஈகாச 

ஈறு வேற்றுமைக்கண் இன்பெற்றது. * கல்லொழுக்கங் அரக்கர் 

,இருவத்தவர்” (காலடி -டு௪) என ௨௪ ஈறு வே்றுமைக்கண் ௮த் 

அப்பெற்றஅ. * ஏப்பெற்றமான் பிணைபோல ” (இத்தா-௨.௯௬ ௫) 

என ஏகார ஈறு வேற்றுமைக்கண் எகரம் பெருது வந்தது. *கைத் 
46 .
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அண்டாம்போழ்தே ' (காலடி-௧௯) * கைத்தில்லர்ஈல்லர் ? எனவும், 

 புன்னையங்கானல்” (அகம்-௮௦) : முல்லையக்தொடையல் ” என 

வும் ஐகார ஈறு வேற்றுமைக்கண் அத்தும் அம்மும் பெற்றன. 

 ௮ண்ணன்கோயில் வண்ணமே” (சிந்தா-நாமகள்-௧௨௯) என 
ஓகார ஈறு யகர உடம்படுமமய் பெற்றது, 

இனி * அஞ்செவிநிறையவாலின £ (மூல்லைப்-௮௯) என 

அல்வழிக்கட் ககரமும் அகரமுங் கெட்டன. *மரவம் பாவை 
வயிருரப் பருகி * * மாவகாகம் வணங்கி மாற்கணம்' என இரு 

வழியும் மகரம் விகாரப்பட்டு அம்முப் பெற்தன. * காசெஇர் 

கானம் பாடி னே மாக ' * பொன்னக் தஇகிரி முன்சமத் இருட்டி? 
* பொன்னங் குவட்டிற் பொலி வெய்தி' என னகர ஈறு இரு 

வழியும் அ௮ம்மாப் பெற்றன. :* வேர்பிணி வெஇசத்துக் கால்பொரு 

காலிசை” என ரகர ஈறு வேற்றுமைக்கண் அ௮த்துப்பெற்றது. 

* நாலலந்தண்பொழில் £ * கான்லம்பெருக்துறை ' என லகர ஈறு 
வேற்றுமைக்கண் அம்மூப்பெற்றன. ‘Osi sve, சிறுபறை” 

இஃஅ அல்வழிக்கண் அம்முப்பெத்த ௫. * ஆயிடை யிருபே 
சாண்மை செய்தபூசல் ' (குறுந்-௪௩) என்புமி ஆபிடையென் 
பது உருபாதலின் *நீடவருதல் ? (எழு-௨௧௮) என்பதனான் 
முடியாது நீண்டு வகர ஒற்று வேறுபட முடிந்தது. தெம்முனை 
எனத் கெவ்வென்புழி வகரங்கெட்டு மகர ஒற்றுப் பெற்று 
முடிந்தது. ௮ என்னுஞ் சுட்டு *அன்றியனைத்தம்” எனத் 
திரிந்தது. * முதிர்கோல்ன் முகை * (குதிஞ்டிக்கலி-௨௦) என 
வுங் * காய்மாண்ட தெங்கின் பழம்” (இந்தா-௩௧) எனவுங் 
குக்றுகா ஈ௮ இன்பெறுதலுல் கொள்க. *தொண்டுதலையிட்ட 
ப.த்துக்குறை ' என ணகாம் இரட்டாது தகர ஒற்று War 

ஒற்றாய்க் குற்றியலுகாம் ஏறி முடிந்தது. 

இங்கனஞ் செப்யுளுட் பிறவுக் இிரிவன உளவேனும் இப் 
புறனடையான் முடிக்க, அருமருந்தானென்பது சகரவுகரங் 
கெட்டு ௮ருமக்தானென முடிந்தது. சோழனாடு சோணாடு என 
அன்கெட்டு முடிந்தது. பாண்டிகாடும் ௮. தொண்டைமாகாடு 

18. அகஞ்செனவி அஞ்செவியெனக் ௧௧7 உயிர் மெய்கெட்டு நின் 
றது என்றபடி, ஒன்பது தலைபிட்ட - தொண்டுதலையிட்ட எனத்திரிந்து 
புணர்ச்ததென்பது ஈச்சினாக்்னியா் கருத்து, ஒன்பதோடு தகரம்



புணரியல்] எழுத்ததிகாரம் ௩௬௩ 

கொண்டை காடென எற்தெழுத்துச் இல கெட்டு முடிக்கு. 
மலையமானாடு மலாடு என முதலெழுத்தொழிக், சன பலவுங் கெட்டு 
முடிந்தது. பொதுவிலென்பது பொதியிலென உகரர் இரிக்து 
இகரமாய் யகச உடம்படுமெய் பெற்று முடிந்தது. பிறவும் 
இவ்வாறே இரிந்து மருவி வழங்குவன எல்லாம் இப்புறனடை 
யான் ௮மைக்துச் கொள்க. (௪௮) 

குற்றியலுகரப் புணரியல் முற்றிற்று, 

எழத்ததீகாரம் ழற்றிற்று. 

தாலின் மரபு மொழிமசபு அண்பிறப்பு 

மேலைப் புணர்ச்சி கொகைமா பு--பாலா 

முருபியலின் பின்னுயிர் புள்ளி மயக்கக் 

தெரிவரிய குற்றுகரஞ் செப்பு. 

எழுத்ததி காரத்துச் சூத்கரங்க ளெல்லா 

மொழுக்கிய வொன்பதோக் துள்ளும்--வழுச்கின் நி 
நரனூற் றிருகாற்பான் மூன்றென்று நாவலர்சண் 

Cie DD! coms art all sg. 

  

நிறீஇ னகரத்தை ணகரமாக்கிச் தொண்பது எனவைத்துப் பது என் 

பதிம் பகர அகழங் கெடுத்துக் தகர உகரத்திலுள்ள தகரத்தை டகர 

மாக்க உகரமேற்றித் தொண்டு என முடிக்க, தொண்டு என்பது ஒன் 

பது என்றாயிற்றென்பர் அலர்,



சூத்திர ௮கராஇ 
  

  

சூத்திரம் பக்கம் சூத்திரம் பக்கம் 

அ அல்வழி யெல்லா மியல் 288 
௮௨ 173 அல்வழி யெல்லா மூற ' 291 

௮௮ Cac sy . 177 அல்வழி யெல்லா முற 806 
௮இஉ அம் 62 அல்வழி யெல்லா மெல் 257 
அஃறிணை விரவு பெயர் 154 அவற்றுள்-௮ ஆ ஆயிரண் 101 
அகமென் இழவிக்குச் 959 அவற்றுள்-௮ இஉ 41 

௮௧7 ஆகாசம் ; 955 அவற்றுன்-இசச விறுபெயர் 154 

wer Oar 80 அவற்றுள்- இன்னி னிகர 127 

௮கர உகர 86 அவற்றுள்-ஈொற்று த 313 
அகரத் இம்பர் 86 அவற்றள்-கரரமுங்கானு 188 

ger So 8s 192 அ வற்றுவ்-ணனஃகான் 50 

அக்சென் சாரியை 233 அவற்றுள்-கிறுதசசொல்லி 114 

அடையொடு தோன் றினு 262 அவ்ற்றுள்-மெப்யீ றெல்லாம் 111 

அணரி அனிகா 105 அவர்றுள்-மெல்லெழுத் 147 

அண்ணஞ்் சேர்ந்த 106 அ௮வற்றுள்-ரகார முகாரங் 80 

அண்ண ஈண்ணிய 104 BHO DW at ever So Si Gar 58 

அதணிலை யுயிர்க்கும் 354 உற்றுவழி மருக்இற் 125 

அந்தவண் வரினும் 204 அவைதாங்-குற்றியலிகசங் 898 

அத்திடை ages 168 அ௮வைகாம்-இயற்கைய 186 

அத்தி னசச 181 | அ௮வைதாம்-இன்னே 126 

அத்தே வற்றே ட. 187 அவைதான்.முன்னப் 143 

௮. த்தொடு Rasy 261 அவைதாம்-மெய்பிறிதாகன் 116 

அச்கான் மொழியுக் 826 அவையூர் பத்தினும் 50 

அப்பெயர் மெய்யொழித் 282 அ௮வவழி-பன்னீ ருயிருச் 101 

அம்மி னிறுஇ 188 அவ்வா மெழுத்து 104 
அம்ஞூ வாறும் 55 அவ்விய ஸணிலையு 50 

அசையளவு குறுகன் 50 அழனெ னி திகெ.. 285 

அரையென வருஉம் 166 அழனே புழனே 184 

அல்ல,தன் மருங்கிற் 269 அளச்தறி Gera a, 335 

அல்லது ளெப்பி னியற்கை 265 அளபிறக் தயிர்த்தலு 68 

௮ல்ல.௮-மெனும் 265 அளவாகு மொழிழுத 128 

அ௮ள்ல-விற.இ 818 அளவிற்கு கிறையிற்கு 169   அல்லத செப்பி னெல்லா 524 அளவு கிறையு மாயிய 352



ரூத்து ௮கராத 

  

  

  உதிமரச் களவி 

சூத்திரம் பக்கம் | சூத்திரம் பக்கம் 

அளவு கிறையு மாயிய 390 இடைப்படி௰் குறுகு 09 
அளவு கிறையு மெண் 312 இடையெழுத் தென்ப 53 
அளவு கிறையும்வே 262. இடையொட்றுச் டட 317 
அன்றுவரு சாலை 226 Gs fous பிறக்கும் - 106 
அன்ன வென்னு 196 இவற்பெயர் முன்னர்... 281 

- அ௮ன்னென் சாரியை 185 இரண்டு முதலொன்பான் 55 
இசாவென் இளவிக் 209 

% இருஇிசை புணரி 328 OF Qn g sp 42 இருளென் Baral 308 ஆ௭ ஒஎனு, 90 இலமென் இளவிக்கு 259 
ஆஎ ஓ ௮ம் 63 இல்ல மரப்பெயர் 257 ஆகாச விறு இ 205 இல்லென் செவி 993 ஆ6௨ மகடூஉ 233 இல்லொடு எெப்பி 245 
ஆணும் பெண்ணு 20! இறுஅத்ஜோற்ற 278 ஆண்மரச் ளெவி 251 இணியணி யென்னுங் 215 ஆசனும் பூதனுங் 23] இன்றி யென்னு2 215. 
ஆயிசச் ளெவி 345 இன்னணீடை வரூஉ 179 
ஆயிரம் வரினு 330 இன்னென வரூஉம் 134, ஆயிசம் வரினே 35] ௬ 
ஆயிரம் வரா வழி 808 
ஆய்த நிலையலும் 306 ஈகார ao §) 222 
ஆரும் வெ.இருஞ் 289 ஈர: கம்முற ; 270 
ஆவயிண் வல்லெழுச்.௮ 2950 ஈசெழுதத மொழியுயிர் ; 316 
ஆவு மாவும் 907 ஈசெழுத்து மொழியும்வல் 220 
ஆவோ டல்லது 90 ஈபெழுச் கொருமொழி 812 
ஆறனுருபி னகர 128 ஈ.தியண் மருங்கி ணிவை 170 
ஆறனுருபினு 168 ஈதியன் wae soy 70 
ஆறன் மருங்கிற் 846 2 
ஆறென் செவி 342 ் Bool om xs cp 180 ௨ ஊ௦ ஒழ வென்னு 89 
BOC H carQuwr@ 112 உஊ ஓ ஒ ஒளவெண 02 
ஆன்முன் வரூ௨ 218 உஊ காச கவவொடு 94 

உகரமொடு புணரும் 64 . @ 267 S08 p25 
BQ Fa a BQwer 102 age are Mog 95 
இகச wer 87 உச்ச காரமொடு 98 
இகா விறுஇப் 214 உட்பெறு புள்ஸி 51 இக்க னிசா 181 உணசக் கூதிய 310 இடம்வசை Gar al 223 உண்டென் Dar al 327 இடைகிலை சகர 895



  

  

  

சூத்திர ௮கரஇ 3 

சூத்திரம் பக்கம் சூத்திரம் பககம் 

உக்தி மூலா 100 எழு த்தெனப்பப 94 

உப்ப,காசமொடு. 98 எழு த்சோ ரன்ன 149 

உப்ப காரமொன்றென 95 
உம்மை யெஞ்சிய 206 ஏ 

உயர் இணைப் பெயரே 125 ஏ ஓ எனுழுயிர் 94 
உயர்திணை யாயி னம்மிடை 182 'ஏகார வி௮தி 235 

உயர்திணை யாயி னுருபிய 267 ஏயெ ofp Be 236 

உயிரிறு சொன்முனுயிர் 118 ஏழ னருபிற்குத் 189 
உயிரீ ரய முன்னிலைக் 151 எழென் கிளவி 802 
உயிரீ ரூயெவுயர்திணைப் 159 ஏனவை புணரின் 299 

உயிரும்புள்ளியுமிறு இயாயெ 165 னவை வரினே 225 
உயிரும்புள்ளியுமிறு இயாகெ் 857 ஏனைப் புளிப்பெயர் 220 
உயிர்ஒள வெஞ்ய 99 ஏனைமுன் வரினே 325 
உயிர் முன வரினுமாயிய 805 ஏனை யெகினே 275 

உயிர்முன் உரினு மாமிய 195 ஏனை வரச் 299 
உயிர்மெய் பல்லன 88 எனை வகர மின்ஜெடு 179 

உயிர்மெய் யீறு 1138 2 

உரிஉரு காலை 217 டு ன் 9 

உருமிய னிலையு 245 moor an ie 

உருவினு மிசையினு 71 ஐகார ஒளகாசங் 139 
உரைப்பொருட் கிளவி 200 gars Sao Aes 238 

ost gig ஜனொற்றே மகார 334 

ecare af gv 8 930 ஐச ளொற்றே முச்தை 840 

ஊவெ னெருபெயர் Be ஐந்த ஜொற்றே மெல் 387 

எ ஐந்த Ce Cp யகார 346 

- ஐது மூன்று 339 

oa கதம் 03 ஐயம் பல்லென 804 
கீ EL 3) © 4 ம் 

எகர வொகசம் 284 ஐயின் முன்னரு 18s 

எ௫ன்மா மாயின் 275 ஒ 

எஞ்யே வெல்லா 96 ஒமெரச் களவி 229 

எட்ட னொற்றே 334 ஒஉவு மற்றே 98 

எண்ணி ணிறுதி 187 ஒழிக, ணிலையு 244 

எண்ணுப் பெயர்ச் உளவி 321 ஒற்றிடை Serdar 317 

எப்பெயர் முன்னரும் 132 ஒற்றுகிலை இரியா 821 

எருவுஞ் செருவு 2௦99 ஒற்றுமிகு தசரமொடு 20 

எல்லா மென்னு 181 ஒன்பா னிறு.இ-மாபே 847 

் எல்லா மொழிச்கு 141 ஓன்பா னி நி-மொழி 842 

எல்லாரு மென்னும் 189 ஒன்பா னொகரமிசைச் B25 

எல்லா வெழுத்கும் 108° ஒன்பான் முதனிலை 844



  

  

  

4 சூத்திர ௮கரா.இ 

சூத்திரம் பக்கம் சூத்திரம் பக்கம் 

ஒன்று முத லிரகள் 187 குறையென் Ger a 167 
ஓஒன்றுமூத லாக வெட்ட 829 Gapu wer . 66 ஒன்றுமுத லொன்பான் 382 குற்றிய லுகரக் இன்னே 167 
ஒன்று முதலாயெ 351 குற்திய லுகாத் திறுஇ 185 

குத்திய லகர முறைப் 91 ல குற்றிய ஓகாமு மற் ' 112 
gsre Soas QsrarCGar 177 குற்றெழுச் திம்பரு 23] 
இசா£ விறுதி யேகார 243° குற்றெழுத் தைத்து ரீல் இரள பாகு மிடனுமா . 87 - குன் றிசை மொழிவயி “2 
ஒசெழுச் தொருமொழி 75 Gan 

‘pe கொடிமுன் aul sor 240 ஒளகாச விறுஇப் 246 ன் 
ஒளகாரவிறுவாய்ப் 47 Q இ 58 ஒளவென வரூஉம் 152 ஞண கமண வெனும 

ம் 

* £576 Baral 1 89 
காச கார 108 FET Chars 108 கசதப' முதலிய . 144, 
கசதப முதன்மொழி 337 aay 
கண்ணிமை கொடியென 45 சாரென் செவி 290 
௧5௨ பமவெனு 88 சார்க்துவரி னல்லது 107 கவவோ டியையி 93 | ச-வ வென்னுஞ் 196 

கா சி 
காரமுங் கரமுங் 188 சிறப்பொடு வருவழி 282 

& ௬ 
இளந்த வல்ல 360 சுட்டி னியற்சை 2:0 இளைப்பெயசெல்லாங்களே 275 சுட்டின் மூன்னரு 225 இளைப்பெயசெல்லாங்கொ 253 சுட்டின் மூன்னா் 194 g சுட்டுச்சனே நீடிய 325 BQper Baral 305 கூட்டுமாச லாயெ வகா 298 

குட்டுமூச லா௫ய Mar 161 
கு FOG sarBu வையெ 175 

GMOpar Bored 801 சுட்டூமு த வி௮இ யியல் 925 குயினென் Paral 274 சுட்டுமாச விற இ புருபிய 229 
குறியத னிறுதிச் 218 சுட்டுமு௪ விறு இ யுருபிய 238 @ Mw ser முன்னரு 208 சுட்டுமூக லுகா 174 
குறியதன் மூண்ண 69 சுட்டுமு தல் வசர 178 குலமையு கெடுமையு 81 சுட்டுமு,தல் உயினு 274



  

  

சூத்திர அகதி 5 

சூத்திரம் பக்கம் சூத்திரம் பக்கம் 

சே தே 

செய்யா வென்னும் 205 தேற்ற வெகாமுஞ் 234 
செய்யுண் மருங்கின் 242 G s@arer Baral 277 
செய்யு னிறுஇப் 88 Gan 

சே 
. , தொடச லிறுதி 201 

2 காடர் வீண 
சேவென் மாப்பெய 97 | சொழிற்பெய ரெல்லாந் 952 

ஞ தொழிற்பெய செல்லாச் 269 

ஞசாரசை யொற்றிய 247 தொழிற்பெய செல்லாம் 297 

ஞூண ஈம னயரல 97 தொழிற்பெய செல்லாக் 307 

Gow waa gy Es 145 
சூ௩மவ வியையினு 247 த 

ஞ.ஈ மவ வென்னும் 59 சகா விறுதியு 248 

ஞூவென் புள்ளிச் 178 மவ வென்னு 338 
சாட்பெயர்க் Bat af 272 

- 3 Ererapp Caper gue 221 

Lae Se ட்ட 1 காயும் பலகையும் 295 

டறலள மவனனும் .காவிளிம்பு oS a) 105 

ண நான்ச னொற்றே லகாச 339 

ணகாச விறுதி 250 நான்க னொற்றேலகாச 546 

ணளவென்புள்ளிமுன்டண 150 கான்ச னொற்றே றகாச 334 

ணனவென் புள்ளிமுன்யா 148 கான்கு மைந்து 843 

த நீ 
தகரம் வருவழி 292. | கிலாவென் சளெவி 209 

தத்தர் திரிபே 102 Ages Gene gy 117 
தமிழென் செவியு 301 நிறையு மளவும் 331 

தம்மியல் செப்பி 78 8 

தா நீட் ல் 195 

தாக் மென்னு 180 1 சட்டம்! வேண்டின் 43 
தாயென் ளெவி 287 | சயெனொருபெய ருருபிய 224 
தாழென் ளெவி 900 | சயெனொருபெயர் 176 
தானும் பேனும் 985 | சீயென் பெயரு 222 
தான்யா னெனும்பெயர் 284 

தான்யா னென்னு 184. SI 

தி தும்மெ னிதுதி யியற்கை 180 

க்ஸ் த : ம்மெணிறுதியு 164 
Basem qperaiiar i து க்க ச்பெயர் 368 

: 24 அம்மெ ஜனொருமபயா இங்களு காளு 2 Sefer ecard 105 

இரிபுவேறு செப்பி 
47 
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சூத்திரம் பக்கம் சூத்திரம் பக்கம் 

on புள்னி மீற்றுமூன் 189 
அரா Wa apes 348 புள்ளும் வள்ள 808 
நூறுமுன் வரினுங் 348 
தார்ச் த வளுஉம் 804 Ge Dado 
தறென் Baral 840 ( தவே லென்று he Gs பூவெ னொருபெய 232 

கெடியச-யியல்பா 807 ‘ . ஆம . 
நெடியத-யியல்புமா 292 பெண்டென் Bor ads 822 
கெடியதன் முன்ன 102 பெயருக் கொழிலும் 135 கெட்டெழுத் இம்பருச் 67 பெற்ற மாயின் 2387 
கெட்டெழுத் திம்பசொற் 186 போ 
நெட்டெழுத் தேழே 73 பொன்னென் களவி 286 
கெல்ஓஞ் செல்லுங் 2938 1s 

ப one : 
படர்க்கைப் பெயரு 208 மல்கான் ண்ட் au. eG 
பதக்குமுன் வரினே 217 மாகப்பெயர்ச் ஜெவிச் டு 204 

viGer Ord 303 | வாமம். 09 
பலர.றி சொன்முன் 171 வன்னிக் படபட 297 
பலவற் நிறுஇ நீடு 200 மக்க ளென்னும் 809 பலவற் Bas யுருபிய 205 மரப்பெயர்க-கம் 819 
ude ioe ie அண த் Ger SO wev 208 

பனியென வளுஉங் 218 meine Geen os 
பனையின் முன்ன 240 மன்னன் இன் 2759 
பனையு மரையு 239 OO ஞு 
பனை யெனளவுங் 168 மா பன்னீ aguas 88 மா.மசச் ளெவியு 211 

பா மாறகோளெ-மைய 245 
பாழென் Ban af 302 மாறுகோளெ-மெண் 255 

டி மீ 
பீரென் ளெவி 290 மின்னும் பின்ஞம் 279 

4 ம் 
புளிமாக் ளெவிக் 219 ழ 
புள்ளி யில்லா 52 மேதலா வேன ) ள்ளி யி ( x ் i a அம்மிக். ந] மன்னவ ஜி யு YES ரெண்ணின்முன் 840
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சூத்திரம் பக்கம் சூத்திரம் பக்கம் 

முதனிலை யெண்ணின்முன் 858 மொழிப்படுத் இசைப்பினுக் 84 
மோணென் றொழிற் 254 | மொழிமுக are 149 
மூற்நிய லுகாமொடு 91 
முன்னுயிர் வருமிடத் 323 ய 

Gps Gen oa Baral 285 யகரம் வருவழுி 216 
யகர விறுஇ ட. 287 

சி ய ரழ வென்னும் புள்ளி 60 
மூவள பிசைத்த 42 ய ஈழ வென்னும் மூன்று 79 
மூன்ற ஜனொற்றே ஈச 343 யவமூன் வரினே 194 
மூன்ற Aen HC p வகரம் 839 
மூன்ற ஜனொற்றே வகாச 345 யா 193 

ன்றஜெற்றே பகாச 884 யாசெ ஸிுதியுஞ்-னான 
re Oe aa 837 urs னிறு இ-நிலையும் 322 

  
ன்ற Gy HC Mm at 

och pol தெதனிலை * 341 யாமாச் இளவியும் 210 

மூன்று தலையிட்ட 110 யாவிஞ மொழியே 326 

மன்றுமாறு 595 யாவென் வினாவி 176 

மூன்றும் சான்கு 541 யாவென் வினாவு 174 

1 

ee rang Sa8 288 

மெய்கிலைச் சுட்டி 61 

மெய்யி னளவே 49 9௦ 

மெய்யி ஸியக்சம் ரர் லகாச விறுதி 200 

மெய்யி ணியற்கை 5] லன வென வரூஉம் 150 

மெய்யின் வழிய 54 லன வென வருஉம் 856 

மெய்யுயிர் மீ.கஇற் 141 வ் 

மெய்யோ டியையினும் 40 . 

மெல்லெழுச் நாறும் 107 வஃகான் மெய்செடச் : 128 

மெல்லெழுச் இயையி 978 aaré Bare 971 

மெல்லெழுச் ,தியையி 291 வசாச மிசைய க 

மெல்லெழுத் தியையி 299 வண்டும் பெண்டு 180 

மெல்லெழுச் Gooudser 306 வரன்முறை மூன்றும் 995 

மெல்லெழுச்.௮ மி௫னும் 266 வல்லென் இளெவி 209 

மெல்லெழுத்து மி௫னும் 277 வல்லெழுத்தியற்கை a 

மெல்லெழுத்து மிகுவழி 157 வல்லெழுத்௮-மில்லை 300 

மெல்லெழுத்அறழு-ருளவே 288 வல்லெழுத்௮ ர ரர 122 

மெல்லெழுசத்.துறமும்-வழக்க 256 வல்லெழுதீ முதலிய 54 

மெல்லெழுக் தென்ப 54 வல்லெழுச் தென் ன 815 

மெல்லொற்௮ு வலியா 519 -] வல்லொற்றுத்தொடா் 925 

183 வல்லொற்று த்-மிகுமே மென்மையு மிடைமையும்



  

  

  

8. சூக்த அகராதி. 

சூத்திரம் பக்க்ம் சூத்திரம் பக்கம் 

வளியென வரூஉம் 219 வேற்றுமைக்கண் -வல் 149 
வன்றொடர்மொழியு 818 வேற்றுமைக்கண்-னான் 244 

au ேற்றுமைச் குச்செட 248 
ர வேற்றுமை யல்வழியாய்த 998 வாழிய வெள்னுஞ் 109 | வேற்றுமையல்வழிஇல 160 

வி வேற்றுமை யல்வழியெண் 254 
விசை மாக் ளெவியு 288 வேற்றுமை மல்உழிக்குது 98% 
விண்ணென வரூஉவ் 251 வேற்றுமையாயின் னேனை 27] 
வினை யெஞ்சு செவிக்கு 230 வேற்றுமையாயின்னேனை 980 
வினை யெஞ்சு ளெவியு 198 வேற்றுமை வழிய 194 

வே டி 
லெயிலென் இளவி 997 Yer ear 228 
கெரிகெ னிறுதி 249 ழகார விறுஇ 800 

வே ள 

வேற்றுமை குறித்த 120 1 எகாச விறுதி 805 வேற்றுமைச் கண் 208 
வேற்றுமைக்கண் 208 ar 
வேற்றுமைக்சண் 224 னல்கான் றஃகா 180 
வேற்றுமைக்கண் 226 னகார விறுவாய்ப் 46 
வேற்றுமைசசண் 23] னகாச விறுஇ 272 
வேற்றுமைக்கண் 236 னகாரை முன்னர் 84



உதாரண அகராதி 
PEN OIG VIO 

(எண்--சூத்திரஎண்) 

அகத்.இயனார் 45 

அகல் 120, 819 
அசங்கை 815 

அக்கொற்றன் 81 
அக்சகாற்கொண்டான் 808 

௮ச்குறிது 203 

௮ச்கொற்றன் 204 
அங்குச்கொண்டான் 4909 
அங்கை 815 

அங்கட்கொண்டான் 807 

அங்காக்கொண்டான் 231 

௮ச்சோ 75 

meng 78 
அஞ்ஞாண் 205, 880 
அடை 59, 820, 852 

அடைப்பையாய்கோரறு 57 

அடைதக்தீர் 826 
அடைக்தான் 155, 209, 287, 
அடைவு 887. [331 
அடைத்தார் 321 
அடைத்திர் 821 

அடைகும் 821 
அடைவேம் 821 

அடையும் 922 
௮ணிச்கொண்டான் 286 

anaes 36 
ger em 36g 188, 226 
அண்ணனணிக்கொண்டான் 240 

அத 77 

அதற்கு 128 
அ.தவத்அச்சண் 198 

அதன் 411 

அதக்குறிது 208 

அதங்கோடு 217 
அ.தன்று 258 
அதன்கோடு 208, 422   

WEI Yor pido 258 
அதினை 176 
அது 77 
அஅமற்கொண்சன்றேசே 889 
அதுகடிது 424 
அதுகொரோழி 160 

ABE OH 257 
அதுசெல்ச 210 
அதோட்கொண்டான் 808 

அதோளிச்சொண்டான் 159 
அத்தாந்கொண்டான் 368 
அச்சோ 77 

அச்சை 170 
year 205 
அப்பு 50 
அமைந்கோடு :86 : 

அம்மை 80 
அம்மி 77 
அம்மு 828 

அம்பர்ச்சொண்டான் 405 
அம்மணி 905 
அம்மகொற்றரு 210 
அம்மாகொற்றா 210 
அயிர்ங்கோடு 508 
அரவு 45 
grag 825 
அசசச்சன்னி 158, 417 
அரவுயர்கொடி. 284 
௮சண்சடுமை 809 
அ.சட்சகடுமை 809 

௮சா௮ப்பாம்பு 228 

அ.ராசக்குட்டி 228 
அசையக்கோடு, 288 
அரையின்குறை 2885 
sede pper 158 
அவற்றுக்கோடு 112, 193 

- அவன்சண் 114



10 உசாசண ௮௧ரரஇ 
அவள்கண் 114 

அவன் 117 
அவன்சிறியன் 158 
அ வணில்லை 572 
அவற்றுக்கோடு 878 
அவற்றின்காடு 878 
அவன்பெரியன் 158 
அவன்ஞான்றான் 158 . 
அவன்நீண்டான் 158 

அவன்சாண்டான் 108 
அவன்யாஉன் 158 
அவன்வலியன் 153 
அஉன்அழகயன் 158 

அவன்ஆடினான் 153 
அவண் ஓளவியத்தான் 153 

Mature 172 

அவர்யாவர் 179 

அவற்றை 185 
௮வன்உண்மன 210 

அவன்செல்சக 210 
அவள்செல்ச௪ 210 

அவர்செல்க 210 
அஉனோதகொண்டான் 975 

அவனோதகொடியன் 275 
அவருள்இவனேகொண்டா 275 
அவட்கொண்டான். 307 
அவையற்றை 122, 177 

அவையற்திற்கு 177 
அவைசெல்க 210 
அவையற்றுச்கோடு 281 
அவையத்துக்கொண்டான் 286 
அகையிற்கொண்டான் 286 
அவ் 81 
அவ்யாழ் 206, 881 
அவ்வயி கொண்டான் 884 
அவ்வாய்க்கொண்டான் 361 
அவ்வழஇத 207 
அவ்வழிச்கொண்டான் 150 
அவ்வழிசகொண்டான் 159 
அவ்வடை 160, 207 
அவ்வளை 206 
அவ்வளைக்தது 206 
அவ்வாடை 160, 208 
அவ்விலை 907 

  

  

அவ்வீயம் 207 
அ௮வ்வுசல் 207 
அவ்ஒர்தி 207 
அவ்வெழு 207 
அவ்வேணி 207 
அவ்வையம் 207 

அவ்வொழுச்கம் 207 
அவவோடை 907 
அவ்வெளவியம் 207 
அதன் 82 
அழத 144 
அழகு 144, 185 
அழக்குடம் 354 
அழலத்தக்கொண்டான் 405 
அழத்தை 195 
அழாக்தை 849 
அளவிணித்திரியாத 181 
அளை- 22 

அருயிரம் 469 
அ௮றுகலம் 440 
அறுகளஞ்சு 4409 

Haga 460 
அறு நூருயிரம் 47] 
அறுகல் 478 
அறுமா 4680 
அற்றைக்கூத்தர் 455 
அனத்தா 168 
அன்பு 20 
அண்ணை 77 

அன்னே 77 
அன்றுகொண்டான் 429 
அண்றைக்கூத்தர் 150 
அஃது 38 

அ்காமை 88 
OB 38 

அஃகம் 38 

அ௮ஃ்கடிய 879 
அஃ்தடைய 88 
௮௯ஃ்தடைவு 423 
அஃதொட்டம் 433 

ஆஅ 6 
ஆஅம்கு 4] 
௮௮வது 41 

BGO SH 224



உதாரண அகராதி 44 

அச்கம் 144 
அங்கண் 114 

ஆங்கவைச்கொண்டான் 159 
ஆங்கவைகொண்டான் 1509 

ஆங்கக்கொண்டான் 204 
ஆங்கக்குயிலும்மயிலும்காட் 204 
ஆங்கட்கொண்டான் 807 
ஆங்குக்சொண்டான் 427 
ஆ?வசப்பள்ளி 158 

ஆடாங்கு 482 

ஆடிக்கு 119 
ஆடிச்குக்கொண்டான் 126. 248 

ஆடூஉவின்கை 118, 271 

ஆடூஉச்சை 207 
ஆடுபோர் 814 

ஆடைவெள்ளவிளர்ச்தது 482 

ஆடை 9, 852, 872, 961 
ஆணங்கோ? 804, 281 

ஆணகார் 804 
ஆண்டைச்கொண்டான் 159 

ஆண்கை 803 

ஆண்கடிது 803 

gent @ear anor 427 

ஆதச்தை 88 

ஆதா 108 
ஆக்தை 848 

ஆப்பி 288 
ஆமணச்கு 406 - 

ஆம்பல் 92 
ஆயிரத்தொருபஃ த 110, 317 

ஆயிருதிணை 140 

ஆயத்து 144 
ஆயிடைக்கொண்டான் 159 
ஆயிடைகொண்டான் 159 

ஆயிருதிணை 208 
ஆயிருபால் 208 

ஆயிரத்தொன்று 317 
ஆயிரத். இக்குறை 817 

ஆயிசப்பத்து 817 
ஆயிசம்சலம் 819 
ஆய்க 29 
ஆய்தல் 2 

wer 2) 

ஆய்பவை 29   

ஆய்ஞர் 209 

ஆய்தப்புள்ளி 514 

ஆய்தவுலக்கை 314 
ஆரமங்கண்ணி 808 

ஆர்க 29 

ஆர்சல் 29 
ஆர்கர் 20 

ஆர்பவை 29 

ஆர்ப்பு 48 

ஆர்க்கு &07 

ஆலங்கோடு 875 

ஆலஜெரி 9175 

ஆலிலை 107, 138 

ஆல் 58, 103 
ஆல்வீழ்ச்தது 107 

ஆவலி.த 107 
ஆவினை 12 

ஆவிஜனொடு 120 

ஆவிற்கு 120 
ஆவினின் 120 

வின 120 

ஆவின்கண் 120 

அவின்சோடு 120, 251 
ஆவிரங்கோடு 288 

ஆவிசையின்கோடு 255 

ஆழாக்ெகுறை 107 
ஆழ்க 20 

ஆழ்தல் 29 
ஆழ்பவை 29 

ஆழ்ஞர் 29 
ஆறகல் 458 

ஆறாயிரம் 460 

ஆறு நூரு யிசம் 471 

ஆறுகல் 478 

ஆறுமா 480 
ஆனது 120 

ஆனகெய் 232 
ஆனமணி 288 
ஆனின் 120 
ஆனெய் 282 
ஆனை 120 

ஆனொடி 120 

ஆன்கண் 120
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அன்கோடு 120 
ஆன்மணி 282 

ஆன்வால் 282 
அன்பி 288 
ஆன்கொண்டான் 888 
Qeor 168 
இச்கொற்றன் 81, 286 
இக்கெெர்தஅமக்கட்டலை 404 
இங்கு 86 
இக்சகாச்சொண்டான் 231 
இங்கட்கொண்டான் 307. 
இங்குக்கொண்டான் 429 

இஞ்ஞான்று 288 : 

இடனன்று துறத்தல் 287 

இடா 170 

இடாஅவினுட்கொண்டான் 220 
இடையன் 57 
இதழ்ஜெரி 145 
இதனை 176, 200 
இதன்கோடு 263, 422 
@ ser m 258 
Qar gar pin 258 
இது 117 

இதுகுறிது 257 
இதுகடிது 424 
இதைமற்றம்ம 258 
இதோளிசக்சொண்டான் 1850 
இதோட்கொண்ட ரன் 898 
இத்தாற்கொண்டான் 368 
இம்பர்க்சொண்டான் 405 
இசவ 176 
இசண்டன்காயம் 419 
இ.சண்டுமா 480 

இரண்டுநாறாயிரம் 47] 
இசண்டுநாற்றொன்று 472 
இசாயிரம் 464 
இராஅ௮ப்பகல் 228 

இரா௮ச்கொடிது 228 
இராஅக்காக்கை 225, 227 
இசாக்கொண்டான் 927 
இரா௮க்கூத்து 927 
இராக்காக்கை 227 
இசாக்கூத௮ 227 

இசாவிற்கொண்டான் 230 

  

  

இருள த். அககொண்டான்] 33,409 
இரு?வகம்மையும் 191 

இருபஃது 199, 439 
இருவிளக்கொற்றன் 216 
இருவிளக்குறுமை 216 
இருகாடுரி 240 

இருபதினாயிரச்தொன்து 318 
இருளிற்கொண்டாண் 409 
இருளத்துஞான்றான் 402 
இருளின்ஞான்சூன் 402 
இரு துகொண்டான் 497. 
இருகடல் 489 
இருவினை 439 - 

இருபிறப்பு 439 | 
இருகலம் 4406 

இருகழஞ்சு 46 
இருமூன்று 4460 
இருகான்கு 46 
இருகால் 446 

இருமுக்இிரிகை 440 
இருமுக்கால் 4406 

இருநூறு 400 
இசாயிரம் 404 
இருநாருயிசம் 471 
இருதாற்றொன்று 472 

இருநூற்றொருபஃது 473 
இருநூற்றக்கலம் 474 
இருபத்தொன்று 475 
இருபச்இரண்டு 475 
இருபதினாயிரம் 470 
இருபஇற்றுச்சலம் 477 
இருமா 480 . 
இலம்படுபுலவர்ஏற்றககி 816 
இலம்பாடுகாணுத்தரும் 816 
இலம்வரவதுபோலும் 316 
இலம்பாரிடத்தத 816 
இலாஅர்ககிலைத்தமர் 60 
இலை 59, 108 
இல் 53 
இல்லை 14 
இல்லவற்றை 174 
இல்லகுதிரை 210 
இல்லங்கோடு 318 
இல்லைக்கொழ்றன் 378
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இல்லைசொற்றன் 872 
இல்லைகாண் 372 
இல்லாக்கொற்றன் 372. 
இவன் 117 
இவற்றை 183 

இவட்கொண்டான் 807 
இவற்றுக்கோடு 878 

இவற்றின்காட 378 

இவை.பற்றை 122, 177 
இவையற்றுக்கோடு 281 
இவ் 8] 
இவ் உயிற்கொண்டான் 884 
இவவாய்க்கொண்டான் 80| 

இவ்யாழ் 381 
இளமை 144 

இதவுப்புறம் 284 
இறு அவழு.கணங்காய் 225 

இறைவநெடுவேட்டுவர் 155. 
இற்றைக்கூ.8தர் 425 
இனிக்கொண்டான் 286 - 

இன்யாழ் 26 
இன்னினிச்கொண்டான் 2406 
இன்றுகொண்டான் 429 
rs 38 

இஃகடிய 379 
இஷ்தடை 423 

ஈஇ 0 
ஈக்கடிது 240 
ஈக்மால் 252 
waGs 77 
ஈங்சகண் 114 
ஈங்கட்கொண்டா 307 

ஈம்குக்சொண்டான் 427 
ஈச்சங்குலை 410 
சட்டம் 144 

ஈண்டிற்று 144 
எண்டையது 144 
எண்டைசக்கொண்டான் 1509 

சமக்குடம் 128, 329 

சமடைவு 328 

ஈமடைச்சது 328 

ஈயம் 50 
ஈயினை 202 

சசகல் 4ம் 
43 

  

ஈராயிரம் 405 

ஈருழக்கு 415 
ஈர் 58 

ஈர்கொற்றா 151 
ஈர்ச்கொற்றா 151 
சர்க்கோதை 808 
ஈர்க்கு 407 
a@r 414 
உச்கொற்றன் 81, 355 
உங்காக்கொண்டான் 281 
உங்கட்கொண்டான் 807 

உங்கை 825 
உங்குக்கொண்டான் 429 

ee 75 
உசா 78 
உூலங்கோடு 405 
உஞ்ஞாண் 380, 256 
உடுஉக்குறை 207 

உடூஉவின்றலை 270 
உடையான் 58 

உடைங்கொடு 286 

உணவு 170 
உணச்சென்றான் 204 

உணிீ 77 

உண்கா 82 

உண்கோ 82 

உண்கே 89 

உண்ணும் 88 
உண் 53 

உண்டசாத்தன்வக்தாணன் 110 
உண்டுவக்தான்சாத்தன் 110 
உண்புழி 140 
உண்டு 144, 158 
உண்கு 153 
உண்பல் 158 _ 
உண்டேன் ]68 

உண்டேன் 158 

உண்டீர் 153 

உண்டனஞ்சான்றேம் 153 

உண்டேகாம் 158 
உண்ணுஞ்சாத்தன் 514 

உண்டுபொருள் 480 

உணசொக்காடு 43ப 
உண்டுதாமசை 480
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உண்டுஞானம் 450 
உண்ணாச்கொண்டான் 965 
உண்டைக்கொண்டான் 159 
உண்மனகுதிசை 210 
உண்டகுஇிரை 810 ' 
உண்ணாதகுதிசை 210 
உண்ணியகொண்டான் 210 

உண்டனகுஇரை 210 
உண்ணாக்கொண்டான் 292 
உண்ணாக்கொற்றன் 224 
உண்ணாகு இரகள் 224 
உண்காகொற்றா 224 

உதான 176, 200 
உதன்று 258 

உதன்கோடு 2608 

உதளங்காய் 00 
உதட்கோடு 400 
உதள்கடிது 400 
உசணன்று 400 
உதன்கோடு 499 
உஇ.பங்கோடு 248 
உதியின்காடு 248 
உதுகுறிது 257 
உதுச்சாண் 208 

உதுகடிது 424 
உசைமற்றம்ம 258: 
உதோனிக்கொண்டான் 159 
உதோட்கொண்டான் 898 
உகநால் 256 
உப்பு 76 
உப்பின்றுபுற்கையுண்க 987 
உமண்குடி 807 
உம்மணி 2560 
உம்பர்க்கொண்டான் 405 
உயர்வு 144 
உய்ச்துக்கொண்டான் 497 
உரிஞ்யாது 27 ் 
உரிஞ 78 
உரிஞா 73 
உரிநு 75 

உரிஞி 78 
உரிஞ் 78 
உரிஜூ 73 
உரிஞோ 78   

உரிஞ் 78, 80 

உரிஞ்ஜெூழ்க்தத 144 
நீடிற்று ]44 
அழகிது 14 
ஆயிற்று 144, 

ஜெகிழ்சசி 144 
. நீட்டிப்பு ]4 
அடைவு 14 
ஆக்கம் 144 

உரிதுகொற்றா 152 
உரிஞ்யானா 108 

உரிஞ்யாத 168 

உரிக்குறை 166 

உரிச்கூறு 166 
உரிலுஜெள்ளா 17] 
உரிஞினை 182 
உரினுக்கடி.த 206 
உரினுக்கடுமை 296 
உரினுஞான்றத 297 
உரிஞின்குறை 299 
உரிச்சகாயம் 2%0 
உருமினை 186 

உருமுச்கடி த 528 
உருமுக்கடுமை 328 
உவ 74 
உவன் 117 
உவற்றை 188 

உவட்கொண்டான் 307 
உவற்றுக்கோடு 878 
உவற்தின்்காடி 878 
உவா 74 
உவாஅத்தஞான்றுகொண்டான் 

226 
உவாத்தாற்கொண்டான் 226 
உவாஅப்பதிஞன்கு 228 
உவாஅப்பட்டி னி 228 
உவையற்றை 122, 177 
உடையற்றுக்கோடு 281 

உவ்யாழ் 256 
உவவட்டு 250 

உவவடை 256 
உவ்வாடை 256 
,உவஉயிற்சொண்டான் 834 

உவவாய்க்கொண்டான் 861
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உவ்யாழ் 881 

aa 81 
உழச்கேயாழாச்கு 164 
உழக்கரசை 105 

உழக்கின்குறை 107 
உழகீகிற்குறை 167 
உழக்கு 170, 819 
உழுக்தா 168 
உழையின்கோடு 285 

உழைக்கோடு 286 
உள 77 

உளு 77 
உளை 509 
உள்பொருள் 430 

உள்ள கொற்றா 171 

உள்ளுக்கொற்றா 171 

உள்ளவற்றை 174 

உள்ளகுஇிரை 210 
உள்ளா 77 

உறி 77 
உதீ 77 
aor 77 
200g 38 

உஃதடை 498 
உல்கடிய 379 

ஊக்கத்தது 144 

ஊ௫்சண் 114 
ஊர்சகச்கொண்டான் 807 
ஊங்குக்கொண்டான் 427 

ஊச 210 
ஊாாகேள் 224 
ஊாா 108 
ஊர்தி 59 
ஊர்க்கு 114 
ஊர்க்சண் 114 

ஊர்க்குச்சென்றான் 202 

ஊவின்குழை 970 

mee ஐற்றம் 
meagan 270 
ஊன்குறை 269 
eer 82 
a@er gongs 198 
aGeraGsr@ 336 

  

எ௫ூனெச்சால் 337 
aon or nA 337 

எ௫னங்கால் 837 

எடன்சேவல் 887 

எ௫னச்சேவல் 887 
எங்கனம் 80 

எங்கோ 87 

எங்கண் 11%, 188 
எங்காசக்கொண்டான் 251] 

எக்சட்கொண்டான் 807 
எங்கை 810, 820 

எங்குக்சொண்டான் 499 
எஞ்சா 75 

எஞ்சி 75 

எஞ்ஞாண் 820 
எட்டிப்பூ 154 
எட்கடிது 807 
எட்டுக்குட்டி 414 
எட்டுநாருயிரம் 471 
எட்டுக்கல் 478 
எட்டுஞாண் 478 

எட்டுமா 480 
எண்வட்டு 26 

எண்கு 20 

எண் 58 
எண் 77 
எண்ணுப்பாறு 306 
எண்ணகொலை 807 

எண்ணில்முணம் 872 
எண்பல்து 444 

எண்ணாழி 4௦0 
எண்ணகல் 450 

எண்உழக்கு 450 
எண்கலம் 450 

எண்கழஞ்சு 450 

எண்ணூறு 460 
எண்ணாயிரம் 420 

எண்ணாருயிரம் 471 
எண்கல் 478 
எண்ஞாண் 478 
எண்மா 480 

எதோளிக்கொண்டான் 159 

எதோட்கொண்டான் 398 

எத்தாற்கொண்டான் 908
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எப்பொருள் 81 
எம்மை 161, 188 
எம்பர்க்கொண்டான் 05 
எயிஞ 168 
எயின்குடி. 888 
எயின்வக்த.த 338 
எயினச்கன்னி 888 

எயிணவாழ்வு 888 
எயிற்றுப்பல் 425 
எருத்இன்புறம் 124 
எருவஈகுழி 200 

எருச்குழி 260 
எருங்குழி 260 
எருவின்கு.றுமை 260 

எருவஞாற்சி 260 

எலியாலங்காய் 405 
எல்லி 80 
எல்லார் ங்சையும் 129 
எல்லார்கங்கையும் 199 
எல்லீாந௫்கையம் 129 
எல்லார் தம்மையும் 182 
எல்லார் தமக்கும் 16] 
எல்லார்கமக்கும் 161 

எலீர்_நமக்கும் 161 
எஃலார்தாதும் 161 

எல்லாவற்றையும் 189 
எல்லாவற்றினும் 189 
சால்லாவற்றுக்கண்ணும் 189 
எல்லாகங்களும் 190 
எல்லார்.தம்மையும் 191 
எல்லீர் அம்மையும் 191 
எல்லார்க்கும் 191 
எல்லாருக்குறியர் 8] 
எல்லார்தர் கையும் 990 
எல்லீர்நுங்சையும் 820 

எல்லார் சஞ்ஞாணும் 820 
எல்லீர்தஞ்ஞாணும் 890 
எல்லார்தம்மணியும் 520 
எல்லீர் நம்மணியும் 920 
எல்லீர்கையும் 320 

எல்லார்கையும் 820 
எல்லாருஈ குறியர் 321 
எல்லிருங்குறியீர் 591 
ள்லாருஞ்ஞான்ரூர் 351   

எல்லீருஞ்ஞான் நீர் 321 
எல்லாரும்வந்தார் 921 
எல்லீரும்வந்திர் 521 
எல்லாக்கு தியவும் 899 
எல்லாஞாணும் 929 
எல்லாயாமூம் 529 
எல்லாஅடையும் 822 
எல்லாம்வாடின 929 
எல்லாவற்றுக்கோடும் 82% 
எல்லாவற்றுஞாணும் 822 
எல்லாவற்றுயாப்பும் 92 
எல்லாங்குறியவம் 323 
எல்லாக்கொஃலரும் 323 
எல்லாஞான்ரரும் 828 
எல்லாக குறியரும் 323 
எல்லாங்குஜியர் 323 
எல்லாக்குறியீர் 393 
எஃ்லாம்குறியம் 923 
எல்லாம்வக்தோம் 323 
எல்லாசங்கைடம் 828 
எல்லாகஞ்ஞாச்சியம் 3238 
எவற்றை 122 
aa L@Gar@ 122 
எவட்கொண்டான் 807 
எவ்வி 80 
எவ்வயிற்கொண்டான் 884 
எவ்வாய்க்கொண்டான் 861 
எழு 59 
எழுந்தது 144 
எழுச்சி 144 
எழுவின்புறம் 268 
எழுகலம் 889 
எழுகழஞ்சு 8809 
எழுமூன்று 389 
எழுகான்கு 980 
எமுகடல் 389 

எழுபது 390 

எழு தாருயிரம் 392 
எமுஞாயிறு 809 
எமுகான் 893 
எழுவகை 899 
எ்ழுஉக்கதவு 261 
என்ந 77 
எள்ளழகது 160



உதாரண அ௮கராஇ 17 

எற்ரோ 77 
எற்புகழ் 858 
எற்பாடி 858 
எற்புச்காடு 414 

எற்புத்தளை 414 
எனகு 115 

என்னே 77 

என்னை 161, 192 
எலஃ்யொது 85, 410 

எஃகு 406 
எஃகுகடுமை 418 
எஸ்குகடிது 425 
௮௭6 

எ௭க்சொட்டில் 277 
எ௭க்கொர்ரு 272 

ஏஎயிவளொருத்திபேடியோ 140 
ஏஎஜெ௫ழ்ச்சி 277 
ஏக்கட்டினான் 157 
ஏக்கடிது 274 

ஏச்சடுமம 276 

ஏணி 59 
aD 36 

எய்ந்தது 144 

at 53 
ஏவாடல் 140 
ஏழன்காயம் 888 

ஏழகள் 804 
எழாயிசம் 891, 392 
ஏழாம்பல் 898 
ஏழிரண்டு 894 

ஏழுழக்கு 894 
ஏழுமா 480 

ஏழொன்று 894 
ஏறங்கொள் 417 
ஏரு 168 
ஐஇ. 
ஐங்கலம் 448 
ஐங்கழஞ்சு 448 
ஐர்சல் 478 

ag 144 
ஐக்காழியுழக்கு 164 

ஐக்காழி 451 

ஐக்தூறு 462   

ஐர்நூருயமிரம் 471. 
ஐச்.த நாளறாயிரம் 47 
ஜக்துகல் 478. 
ஐர்.அஞாண் 478 
ஐக்துயாழ் 478 
ஐர்அுவட்டு 479 

ஐர்துமா 480 

ஐப்பசி 57 
ஐம்பஃது 443 

ஐம்மண்டை 451 
ஐம்மா 480 
gus 144 
ஐயகல் 456 

ஐயா 168 

ஐயாட்டைஎருது 425 

ஐயாழ் 478 

ஐயுழக்கு 456 
ஐயை 77 

ஐயோ 77 

sacri 54,59 

ஐவட்டி 484 
ஐவட்டு 478 
ஜவ்வட்டி 454 
ஒடுக்கோடு 269 
“ஒடுவட்கோடு 202 

ஒடுவின்குறை 263 
ஒரு 14 
ஒருவா 74 
ஒருவி 74 

ஒருவீ 74 
ஒருவேன் 158 
ஒரு திங்களை ச்குழவி 159, 405 

ஒருசாளைக்குழவி 159, 405 

ஒருஞார் 170 

ஒருதிவலி 170 
ஒருபானை 199 

ஒருபல் தனை 199 

ஒருபது 437 

ஒருபஸ்ு 488 
ஒருகலம் 446 

ஒருகழஞ்சு 446 
ஒருமூன்று 440 
ஒருரான்கு 446 

ஒருகால் 446
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ஒருமு£இரிகை 440 
ஒருமுச்சால் 440 

ஒருநூ௮ 460 

ஒருருயிரம் :471 

ஒருதூற்றொருபஃது 475 
ஒருநூற்றுக்சலம் 474 
ஒருபத்தொன்று 475 
ஒருபத்இரண்டு 475 

ஒருபதினாயிரம் 476 
ஒருபஇன்கலம் 477 

ஒருபஇன்சழஞ்ச 477 
ஒருபஇற்றுக்கலம் 477 

ஒருபதினாழி 477 
ஒருகல் 478 
ஒருமா 480 

ஓல் 55 

ஒல்லொலிநீர் 482 
ஒல்லைக்சொண்டான். 158 
ஒல்லொவித்தது 482 

ஒழிவு 144 
ஒழுக்கா 163 

ஒனி 59 
ஓன்று 144 

ஒன்தின்குறை 167 
ஒன்றனை 198 ச 
ஒன்றன்காயம் 410 

ஒன்றன்ஞாண் 419 
ஒன்பஇன்கூ௮ 433 
ஒன்பதஇன்பால்438 
ஒன்பதின்கால் 450 

ஒன்ப.இற்றுக்சாலம் 450 
ஒன்பதினாழி 450 
ஒன்பதினாயிரம் 490 
ஒன்பஇற்றுக்கோடி 420 

ஒன்பதிற்றொன்பது 470 
ஒன்பதிற்றுத்தடக்கை 420 

ஒன்பதிற்றெழுத்து 420 
ஒன்பதுநாருயிரம் 471 
ஒன்பகல் 478) 
ஒன்பதின்மா 480 

ஒண்பதுமா 480 
se 6 
இஒக்கொற்றா 272 
இஒகொண்டான் 290   

ஒஓக்கடுமை 292 
ஒர்கடிது 289 
இக்கம் 144 

ஒங்கிற்று 144 

இடம் 59, 82 
 ஓடகாகம் 109 

ஒணத்தாற்கொண்டான் 891 
ஓதா 163 
pond Recor 111. 
ஓய்வு ig 

grec. 170, 479 
eran 455 

ஓரசை 479 
ஒராகயம் 284 

ஓசாறு 446 
er muS run 465 

grraw 479 
தரிசண்டு 440 
தரிட்டம் 479 

ஒருலை 470 

ஒரூசல் 479- 
ஓயொெழு 470 
ஓசெட்டு 446 

இரேடு 479 

ஒமேமு 446 
இரைக்து 446 

ஒசையம் 4709 
ஒசொழுக்கு 479 

ஒசோலை 479 

இளொளவியம் 470 

ஓர் 58 
ஒர்வோர் 209 

ஒர்யாட்டையானை 425 
ஓர்யாழ் 479 

ஒர்யானை 470 
தலம்போழ் 288 
ஒளஉ 6 
ஒளவியம் 69, 144, 155 

ஒளவியக்தத 11% 
ஒளவியத்தான் 155 
ஓளவியத்தான் 155 
ஒளவியா 108 

ஒளவை 55,57, 74 
கங்கன் 25
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கச்சு 75 

கச்சை 75 

கஞ்சன் 25 

கடல் ஒல்லவொலித்தத 482 
கடம் 58,82 
கடப்பங்காய் 416 
கடாஅ 4] 

கடாம் 58 

கடா 77 

சடான் 82 . 
கடி குத்திரச்இிர்குப்பொன் 182 
கடிகா 158 
சடுவழகித 140 

கடு 14 ட் 

கடுச்குறைத்தான் 157 
கடுவினை 178 

கடுக்குறி.து 254 
கடுக்சாய் 259 
கடுவின் குறை 2068 
கட்க 29 

கட்டி 28 

கட்ப 23 

கட்சிறார் 28 
கட்ட 77 
கட்டிடி. 240 
கட்டசல் 246 

கணவிரி 46 
சணவிரமாலை 2406 

கணு 77 
சண்டன் 25 
கண்விண்ணவிணைத்தது 482 
சண்ணி 77 

சண்ணழூது 160 
கதவு 74, 176 
கதவு அழூது 170 
கஇிர்ஜெரி 145 
க.இிர்ஞ்ஜெரி 145 
கத்து 08 
கந்தன் 25 
சபிலபாணர் 158 
கப்பி ]4 

குப்பு 26 
கம 77 
கமஞ்சூல் 208   

49 

கமுசச்சாய் 415 
கம்பி ]4 

கம்பன் 25 
சம்பு 25 
சம்மச்குடம் 128 

சம்முக்சடிது 328 
கம்முச்கடுமை 828 
கம்மக்குடம் 529 

கம்பம்புலம் 415 

கயித்றுப்புறம் 411 
கசட்டுச்கானம் 425 
கரியவற்றை 178 
கரியார் தம்மையும் 191 
கரியீர் அம்மையும் 191 

கரியே சம்மையும் 191 
கரியதனை 195 
கரியன குதிரை 210 

சரியவற்றுக்கோம் 286 
கரியதன்கோடு 417 
றிது குதிரை 425 
கரும்பார்ப்பான் 482 
கரும்பார்ப்பணி 482 
கரும்பார்ப்பார் 482 
கருங்கு இரை 452 
கருங்குதிரைகள் 482 
கரு 22, 77 

கருது 22 
கலம் 82; 120 

கலத்துக்குறை 188 
கலனேபதக்கு 164 
கலக்குறை 166 
கலப்பயறு 106 
சலப்பாகு 166 
சலத்,துக்குறை 168 
seer 171 

கலம்பெறுகண்ணுளர் 3 [2 
கலச்கொள் 314 
கலை 61, 77 

சலைங்கோடு 260 

கலைக்கோடு 286 
கல் 58 

கல்லை 202 
கல்குறி,த 368 
சல்கு௮ுமை 903
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கல்லுக்கடி த 576 
கல்லாம்பாறை &05 

கல்லம்பாறை &05 

சவண்கால் 8307 

கவரிமாத்தும் 814 

கவ்வு 74 
கழஞ்சேகுன்றி 164 

கழஞ்சரை 105 

கழஞ்சின்குறை 107 

கழஞ்சு 170, 819 
கமுச்கொணர்நர்தான் 158 
கழுஉக்கடி து 204 
கபூ௨க்சடுமை 266 

களபுயினை 202 

கனவுஇல்லை 170 
களவு 170 

களி2றன்சோகொய்யுனைமா 

[வென்கோ 290 
சஸிற்றுப்பன் நி 425 
களை 77 

கள்வன் 24 
seal 380 
கற்க 28 

கற்ப 28 

கற்சருர் 28 
கற்றா 77 
கற்றை 77 
கற்பினின்வழாஅ 181 
கற்குறுமை 868 

கற்திது 6609 
கனங்குழாஅய் 50 
கனவு 176 
கனா 77: 
கன்று 25 

கன்னி 50. 
கன்னன்று 149 

சன்னுக்கடி து 845 
கன்னுக்சடுமை 845 
கன்னக்குடம் 840: 
கன்னக்கடுமை 8406 
கன்னங்கடிது 346 
கன்னஞான்றது 840 
சன்னங்கடுமை 346 
கன்ஜெரி 867   

சன்ஜெறிச்தது 867 
சன்னல்சடிது 876 
கஸ்சு 38, 319 

Zoo@ 88 

து 88 

௦. க௯்சரை 165 
கஃ்சின்குறை 1607 
கா 48, 09 
காக்கை 22 

சாச்குறை 100 

காக்சையிற்கரித 02 
காசசையனகுபலி 202 

காசு 190 
காசுக்குறை 226 
காட்டின்சண் 210 
காணியேமுர்இரிகை 164 
க ணிசக்குறை 106 
காணிக்கூறு 166 
காணிக்காணி 239 
காது 68 
காத் தும்வம்மோ 77 
கர்ப்புப்பூட்டிசிற்கடையும்போகல் 

க.யா 77 ் [888 
சாயாங்கே,.டு 23) 
காயங்கணி 48 
காய்ச்தனம் 48 
காய்ம்புறம் 46 

கார் 49 61 
காலேகாணி 10% 
காவிதிப்பூ 154 
காவின்குறை 160 
கார்குறை 166 
கானங்கோழி 405 
கானாங்கோழி 405 

கான்கோழி 855 
கிழச்சகண் 201 

இழக்ன்கண் 201 
கிழக்கேமேற்குட 81 
கஇிளிமா 69 
கிளியழசது 140 
Sef gtig 140



இளிச்சால் 156, 235 

கிளிக்குறித 158 
இளிக்குறுமை 235 

இளி.பின்சால் 20 

ரி 61 

€மைக்குளம் 201 
கீழ்மை 29 
கீழ்சார் 201 
இழ்புடை 201 

இழ்ச்குளம் 305 
€ழ்குளம் 895 
Bisse 432 

இீழ்கூசை 452 

குச்சு 705 
குடத்துவாய் 312 
குடி 16; 

குட்டம் 82 
குஇிர்ங்கோடு 303 
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அரில் - குற்றம் 
தப - நீங்க 
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தொரு கருவியென்பாரு 
cportt 

அன்னூசி - சொழுவின்$ழ் இருச் 
கும் மசம். தையலுூ?ி 
யென்பாருமுளர் 

பருப்பொருள் - வெளிப்படைப் 
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குண்டிகைப் பருத்தி - பருத்திக் 

குண்டிகை. குண்டிகை- 

குடுக்கை 
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பக் ௫ 
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ஓர்த்தல் - சந்தித்தல் 
கெழீஇ - பொருக்கி 
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பக், ௬ 
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பதங்களைப் பிரித்தல் என்று 

பொருள் உறலே கேர்பொரு 

னாயினும் பதவுசை கூறல் 

என்று உசையாடிரியர்கள் 

கூறியது இலக்சணையாற் 
போலும்
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உசை - விரிவுரை 
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மாறு ் 
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வில் என்றபடி. -
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பக், ௩௦ 

கடெச்கைமுறை - ஒன்றன் பின் 
ஜென்தறு கெடச்குமுறை 

FTE MUI - ஒன்றனைப் பற்றுக் 

கோடாகச் கொண்டுவரல் 

அண்ணம் - மேல்வாய் 

சந்தம் - ஓசை 

பக், ௩௩ 

வடிவு - ஒலிவடிவு 

இரிர்ததன்றிரிபு அ.துவாவது:- 

நிலைமொழி வருமொழிகளுள் 

ஒருமொழிக்சண் யாங்காயினும் 

ஓர் எழுத்திர்குச் தஇரிபுகூறி 

ங்கால் அச்திரிபு எழு,த்துமொ 

ழியை எடுத்.தச்கூரூமல், '' இரி 

பெழுத்௮ு மொழி அத்திரிந்த 
எழுத் அமொழியுமாம்''என்னும் 

'சயம்பற்றி அத்திரிச்ச எழுத்து 
மொழியையே எடுச்.தக்கூறல். 

திரிக்ததன்றிரிபு பிறிதாவது:- 
ஒரீற்றெழுத்த, பிறிதோ செ 
மூத்தீறாகத் இரிச்து அவ்வாறே 

நின்று புணருதல், ஈற்றிலன் 
Os பிறவிடங்களில் வருமே 

னுங் கொள்ச, 

இரிந்ததன்றிரிபு ௮௮வும் பிறி 
மாவது:- ஜரீ௮ு வேறரோசெழுத் 

அப்பெற்றுப் பிறிதிறாக கின்று 

புணருமெனக்கூதி அத்இரிபீற் 

நி.ர்சாயினும் அத்.ிரிபீற்றோடு 
புணரும் வருமொழிக்காயினும் 

மீளவும் ஒன்று வி௫ச்சவேண்டி. 

அத் இரிபீற்றையே எடுத்துப் 

புணர்த்அுதல். ag Query 

றும், பிறிதறும் தோன்ற நிற் 

றலின் இரிந்ததன்றிரிபு ௮௮ 
வும் பிறி. துமென்றலாயிதற்து. 

இத்திரிபு பிறவிடங்களில் வரு 

மேனும் கொள்ச. 

நிலையிற்றென்றல் - நிலைமொழியும் 

வருமொழியும் பொருட் பொ 

'குத்தமுறப் புணருதல்:   

கிலையாதென்றல் - கிலைமொழியும் 
வருமொழியும் பொருட் பொ 
குதிதமுறப் பூணசாமை, 

கிலையிற்றும் கிலையா துமெண்றல் - 

 தரிடத்துப் பெற்ற புணர்ச்சி 

அதுபோன்ற வேறோரிடத்இற் 

பெறாது வருதல், 

அசச்சரூ.வியாவது - செய்கைப்படு 

த்தற்குரியு நிலைமொழி மீறு 
பற்றிடேனும்வருமொழி முதல் 
பற்றியேனும் வரும் எழுத்து 

விதிகளைச் கூறுவது, 

அகப்புறச்கருவியாவது - புணர்ச்சி 
யிலச்சணமும் புணர்ச்சிக்குரிய 
,இரிபுகளிவையென்பதும், இய 

ல்பும், புணர்சீிவகையும், கிலை 

மொழிகள் செய்கை விதியிற் 
பெறுஞ் சாரியைகள் வருமொ 

ழநியோடு புணருங்கா லடையுக 
இரிபுச-ுளுமாகிய இருமொழிக 

ஞஞ் செய்கைப்படுத்தற் கேற்ற 

வாய் வரும் விஇகளைச் கூறு 

வது, 
புறக்சகருவியாவ2 - செய்கைக்குரி 

ய கிலை2மொழி வருமொழிச 
னாய் நிற்கும் மொழிகளின் 
மரபு கூறுவது. 

புறப்புறச்சருவியாவது - மொழி 

யாதற்குரிய எழுத்துச்களது 
இலக்கண்மும் பிறப்பும் கூறு 
வது. - " 

அகச்செய்கையாவது - நிலைமொ 
Ysa இன்ன இன்னவாறு 
முடியுமெனச் கூறுவது, 

அகப்புற ச்செய்சையாவது - கிலை 

மொழியீறு பெறும் முடிபன்றி 
திலைமொழியீறு பெற்று வரும் 
எழுத்து மூதவியவற்றின் முடி 

பு கூறுவது, ் ் 
புறச்செய்கையாவஅ - வருமொழி 

ச் செய்கை கூறுவது, 2 

ப்பறச்செய்கையாவது - நிலை 

"சொழியும் வருமொழியும் செய் 

சை பெறா நிற்ப ௮வ்விசண்



அரும்பத 
டையும் பொருத்த இடையில் 
ஓர் எழுத்து வருவதுபோலே 
கூறுவது 

பக். 

கோல் - தடி 
நடுவுவாஈஇயிட்டெழுதல் - wea 

ளைச் தெழுதல் 

இரன்ன - ஒருதன்மைய 
குறியிட்டாளுதல் - பெயரிட்டுவழ 

ங்ததல் 

டக். 

a 

௩.௯. 

Fo 

காசணக்குறி - காரணப்பெயர் 
௨ 

பக், க 

வேண்டுதல் - விரும்பு சல் 
எழூஉகல் - எழுப்புதல் 

ud- ௪௪ 

HOD - அசைக்குரிய 
தாகக் கோடல் 

தேர்தல் - உடன்பாடு 

நீட்டம் - மிச்சொலித்தல் 
எழூஉதல் - எழுப்புச 

கோள்) 
சிதைதல் - அழிதல், குறைதல். 
குன்றுதல் - குறைதல் 

யக், ௪௫ 

தட்டல் - தளேத்தல் 
கோட்டுநூாறு - சுண்ணாம்பு 
செவ்வண்ணம் - செக்கிறம் 
அவ் - அவை 

எழுத் 

(வியங் 

செப்பலோசை - செப்பிச்கூறு 
Corer, DS வெண்பாவுக் 

குரியது 

குலி - கலிப்பா 
பிளவுபடா - பிரியாத 
இசை : பண் 

பக், 

முடி.ர்ச.துகாட்டல் - சொல்லுக 

௪௬   oo POUT GG வேண்டுவன 

விசாக்கம் 

வெல்லாஞ் சொல்லாத தொ 
ல்லாிரியர் கூறினார் என்று 
சொல்லுதல் 

ஆணை - ஆூரியன் கட்டளே 
பாகம் - சரிபாஇ 
நீட்டியள சல் - கோல்ந தவியவ 

ற்றை சீளவைத்து அ௮ளத் 
தல் 

பக், ௪௭ 

குறியீ9 - குறியிடல் 
குறி. பெயர் 

பக், ௪௮ 

அனுவதித்தல் - வழிமொழிதல் 
ஒளகா ரவிறுவாய் - ஒளகாரமாகயெ 

இறுதி (பக்புத்தொகை) 
விலங்கு - வளைந்த €று 

டபக், 

அதிகாரம் - தலைமை, மூறைமை, 
பொருட்பெற்றி-பொருட்டன்மை 
களங்கணி - களம்பழம் 
கார் - கருகிறம் 

பக், ௫௦ 

௮ருகல் - அரிதாய்வரல் 

புடைபெயர்தல்- இடம்பெயர்தல், 
அசைதல் 

பெய்து - சார்த்இ 
எ.ல்கு - கூர்மை 

அ.இகாரப்ப... டுஙிற்றல் - தலைமைப் 
பட்டுகிற்றல் 

பிறன்காட்கூறல் - பிறன்கொள் 
கையை எடுத்துக் கூறல் 

பக், ௫: 

உயிர்,த்தல் - ஒவித்தல் 
கோடு - கொம்பு 

பக், ௫௪ 

வழி - பின் 

Gn 

. மூவகையோசை-வல்லோசை மெ 

ல்லோசை இடையோசை



அரும்பத 
ude GE 

ஆட்சி - ஆளுதல் 
வஸி - காற்று 

பக், ௫௬ 

ஞாண் - மாண், கயிறு 
எண்கு - காடி 

புன்கு - தர் மாம் 

பக். ௫௮ 
மருவின்பாத்தய - [482-ம் சூத்தி 

் சத்தின்ராதல் | மருவின் பகு 
இய 

பகீ, ௬௦ 

மெய்பெற்றன்று - பொருள் பெற் 

Os 

பக். ௬௨ 

மஞ்ஞை - மயில் 

மண்ணை - அ.றிவிலான், பேய் 
தத்தை - சளி 
அப்பு -நீர் 
எல்லி - இரா 
எவ்வி - ஒருவள்ளல் 
கொற்றி - துர்க்கை 

பக், ௬௩ 

உண்சா.உண்கு-௮-- உண் பேனா 

உண்கே - உண்பேனே 
உண்சோ - உண்பேனோ 

பக், ௬௪ 

கசம்பின்மறை - யாழ்.தால் 

நரம்பு - யாழ், ஆகுபெயர் 

பகீ. ௬௫ 

பா - இலகு இன்னசெய்யுள் என் 

று ௮றிதற்கேதுவாய்ப் ure 

பட்டுச் செல்வதோர் ஓசை 

உரைச்செய்யுள் - வாக்கிய கடை 

யாலாூய செய்யுள் 

ud. சச் 

பற்றுக்கோடு - சார்பு 

அசைத்தல் - எ.திர்முகமாச்சல்   அஃகுதல் - சுருங்குதல் 

விளக்கம் 43 
ug, ௬௭ 

போத்தந்து - போகத்தக்து (கொ 
ண்டுவகஈத) 

பக், ௬௮ 
ஒன் நியற்ெமை - கற்ுழமை 

தீர்தல் - தவிர்தல் 

பக், ௬௯ 

சடப்பாடு - தூறைமை 

படுத்து - சார்த்த 

ud. ao 

Qoaraw - QoréeGe sa enw 
எஸ்கு - கூர்மை 

பக். எக 

கறு - ஒருவகைகிறம் 

சுறு - ஒருவகைஒவி 

உரு - நிரம் 

ud ae 

இயலா - இயன்று 

இம்பர் - பின் 

இர்கிலையெய்தல் - சோதல் 

அசைகிளையாச்தன்மை - அசை 
யாதற்றன்மை 

பக். 

இவணுதல் - பொருக்துதல் 
இயச்குஇணை - சரப்பொருள் 
நிலைத் இணை - அசரப்பொருள் 

(இயங்காதபொருள்) 

இயங்கல் - சஞ்சரித்தல் 

௭௮] 

மானம் - குற்றம். இதனை ஆன 

மெனப் பிரிப்பாரு முளர். 
ஆனமே மானமென மருவிழ் 

றென்பாரு முளர் 

எள 

பகீ, 

பக், ௭௯ 

பிருண்டு - வேறிடம் 

ud. ajo 

ஒரு மருங்கு - ஒரு பகு.இ



a4 அரும்பத விளச்சம் 
பக். ௮௫ 

ஏற்புழிக்கோடல் - ஏற்றவிடத்அக் 
கொள்ளல், 

உயிரில் எழுத்து என்றது மெய் 
யும் ஆயப்தமும் குற்றுசகாமுமா 

இய இற்றை. 

பக், ௮௮ 

வேற்றுமைகயம் - வேறுபாட்டு 

கயம், 

பக், ௮௯ 

கேழல் - பன்றி 
கொண்டல் - மேகம் 

கெளவை - காரியம் 

இத்தி - தேமல் 
அணி - அம்புக்கூடு . 

தெளவை - முன்பிதந்தாள் 
BED - FIG 
கேமி - சக்காம் 

கைவளம் - ஒருபண் 
கெளவி - மான் 
பைதல் - துன்பம் 

பெளவம்- கடல் 

மையல் - மயக்கம் 
மோச்தை - ஆடு 
மெளவல் - மேல்லை 
சீற்றம் - மிகாபம் 

சூசல் - பிசம்பு 
சகடம் - பண்டி, 

சமழ்ப் | - ஒளிசெடல் 

* சசரச்ளெவியுமவற்றோரற்றே ௮ 
ஐ ஒள வெனு மூன்றலங் சடை 

யே” இச்சூச்திரத் இறுஇயடி 
யை “அவை, அன், . வெனு 
மொண்றலங் கடையே'' எனப் 
பாடங் - கொண்டு சட்டி, 
சமழ்ப்பு, சையம், என்பன 
வற்றை அக்காலத்து வழக்க 
தமிழ்ச் சொற்களென்பர் இலர். 

வளை - சங்கு 

விளரி - ஒருபண் 
வேட்கை - விருப்பம்   

வையம் - பூமி 
வெளவுதல் - கவர்தல் 

பக், ௯௦ 

இழிவழக்கு - இழிசனர், வழக்கு 
முதலா - மொழிழுதலில் வாசா 

நின் 

ஞமலி - காய் 
மனவு - சோடு 

ஞூழியிற்று - ஈழுவிற்று 
யூபம் - வேள்வித்சறி 

யெளவனம் - இளமை 
கொ - அுன்பப்படு 

பக், ௯௮ 

எச்சம் - வினையெச்சம் 
வினைப்பெயர் - வினை ஈலணையும் 

பெயர், 

அஞ்ஜை - தாய் 
மஞ்ஞை - மயில் 
ஈவிலல் - பயிலல் 

உசா - ஆராய்வு 

உரிஞ் - உசோஞ்சல் 
பொருக் - பொருருசல், ஒத்தல் 
தெவ் - பகை 
வெரிச் - மு.கு 
எ௫ன் - அன்னம் 
செகின் - 

விழன , 
பயின் - பின் 

குயின் - மேகம் 

அழன் - பிணம் 

புழன் - 
சடான் - 

வயான் - 

~ ub. dade . 

ஓஒ.ற்றுமை - வேற்றுமையின் மை 

(சமவாயம்) 

ஓற்துமைகயம் - வேறுபாடின்றி 
கிற்கும் ஈயம் 

tid. ௪௦௦ 

சார்பிற்றோற்றத்தெழுத்த -.குற் 
றியலுகரம், குற்றியலிகாம் 
ஆய்தம்



அரும்பத விளக்க முதலியன ந்த. 

பொதுப்பிறவி - பொுப்பிறப்பு 
கிலைர்களம் - இடம் 
புலப்படல் - தோன்றல் 

தோற்றரவு - தோற்றம் 

உக்தி - கொப்பூழ் 
மிடறு:- கண்டம் 

காட்டி - தறிவு 

யக், BOS 

மூயலுங்கருத்தா - உயிர் 

அங்காத்தல் - வாயைத்திறத்தல் 
பகீ, ௧௦௨ 

அண்பல் - காவிளிம்பு அணுகுதற் 
குக் சாரணமான பல் 

எங்ககோக்கு - சங்கம்போல முன் 

னும் பின்னும் கோக்றாவது 
உயிர்க்ழெவன் - உயிராகிய இழெ 

வண், இழவன் - உரியோன் 

பகீ, Bom. 

விலங்கல் - குறுக்கடெல் 

பக், ௧௦௫ 

எடுத்தல் - உயர்த்இச்கூறல் 

படுத்தல் : தாஜ்த்இக்கடறல் 
கவிதல் - உயர்தஇயும் தாழ்த்தியும் 

கூறல் 
விலர்சல் - காவைச் குறுக்கிட்டுக் 

கூறல் 

வருடல் - தடவல் 
ger - மேனோக்கி 

அணருதல் - மேஜேோக்கல் 

பக், ௧௦௭ 

பள்ளி - இடம் 

உறழ்தல் - மாறுதல் 
யாப்பு - வ 

ஏனை - குற்றியலுகாமும்) குத்தி 

WV STE HVAT Yur glo 

ud, ௧௦௮ 

வாரம் : & 

அரில் - குத்றம் 
52 

  

பகீ. ௧௦௯ 

கிறு, த்தசொல் - நிலைமொழி 
குறிச்அவருளெவி - வருமொழி 

us, ௧௧௦ 

தலை - மூடு. 
அடை - அடுத்துவரும்சொல் 

பக், ௧௧௫ 

பெயர்ப்பெயர் - பெயசாயுள்ளபெ 

யா் 

ஒட்டுப்பெயர் - வினையாலணையும் 

பெயா் 

மூயற்கோடு இன்று என்று.ற் 

புணர்க்சப்படும் என்பது கருத்து, 

பக, ௧௧௬ 

இரிபுபுணர்ச்சமொன்று-அவைமெய் 
பிறிதாதல், யிகுதல், குன்றல் 

. இடையறவுபடானம - பிளவுபடா 
மை 

கண்கூடு - பிரத்இயச்கம் (காட்ச) 

பக். சுக 

பிஏரீதுமுடியாமை - பிளக் மூடி. 

். வபெருமை 

ud, ௧௧௮ 

பொருளொட்டாமை - பொருளி 
ஸியையாமை 

ud. ௧௨௦ 

ஒத்து - சூத்இரம் 
ஒழுக்கல் - செல்லுதல் 
.ஏனைப்புணர்ச்சி - கான்கு புணர்ச் 

ஓயுள் மிக்க புணர்ச்ரி ஒழிர் 

தன ் 
பக் ௧௨௩ 

குன்திடபுணர்ச்சி - குன்றல் 

பக், ௧௨௪ 

CapoauGurs es - Capp eu - 

யியல்
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பகீ, ௧௨௫ 

குறியிட்டாளுதல் - பெயரிட்டா 
தல் 

விசவுப்பெயர் - பொதுப்பெயர் 

பகீ, ௧௨௭ 

செய்கையொப்புமை - புணர்சியி 
யைபு. 

பக். ௧௩௧ 

ஞாபசம் - ஒருத்தி, (முன்விளச்சப் 
பட்டத) 

பக், க௩௫ 

ஒட்டல் - பொருக்தல் 

பக். ௫௩௬ 

கலம் - ஐர் அளவுப்பெயர் 

பக், ௧௩௭ 

தெற்றெனல் - தெளிதல் 

பக், ௧௪௧ 

உருவு - வழுவு 

ud, சரா௨ 

விகாரப்பட்டமெ £ஈழி - விதியீறு 

பக், ௧௪௩ 

முன்னம் - குறிப்பு 
பக், ௧௪௪ 

அசத்சோத்து - ௮சச் செய்சைக் 
குரிய இடல் 

பக். ௧௪௫ 

அன்றியளை சதம் - அவ்வனைத் 
அம், அசசச்சுட்டு அன் றியெ 
னத் திரிக்ச2, 

us, ௧௪௬ 

கூரீஇ - குருவி 
செள - செளலதல் 

ஞாற்சி - தூக்குசல் 
Qe Prin. urpaGar® 
இச்சகம் - உயாச9 

  

பக், ௧௪௪ 

எடுத்தோத்த - சூத்திரம் 
இலே-௪ - மீகைமூதலியன 
கருவித்திரிபுகள் - கருவியாகயெ 

இரிபுப் புணர்ச்கள் 
ஜெரி - செறிவு 

பக். ௧௪௮ 

வினையோசனைய -ஓர்வினை௮னைய 

என மாற்றுக; ஒருவினைவந்த 
தன்மையை ஓச்குமென்பது 
பொருள் 

பக், ௧௪௯ 
ஆவயின் - அவ்விடம் 

us. as 

தொழிற்படுத் துன - ஏவல், 
மூன்னின்றான் தொழில் உண 

ர்ச்துவன என்றது முன்னிலை 
வினையை. 

மு்னின்றானைச் தொழிற்ப 

OS Baer cer Ng Paced Ver enw 

ud, ௧௫௩ 

சபிலபசணர் உம்மைத்தொகை 
கபிலனும் பரணஜம் எனவிரியும், 
ஏனையவுமன்ன, 

அ௨்வீ௮ என்றது னகரவீற்றை. 
ஈழவக்கச்.இ முதலியவற்றில் ஒரு 
மைஈறும் பன்மைசறும் என்றத 
னால் ஈழவன்கச்தி என்பது சழ 
வக்கசதி என்றும் ஈழவர்சத்தி 
என்பது , ஈழவச்சச் என்றும் 
கெட்டுப் புணர்ச்சன என்றபடி. , 
ஏனையவற்னறயும் இவ்வாறே 
கொள்க, 

பக், ௧௫௭ 

சிறப்புட்பெயர் - மன்னர் முதலி 
யோசாற் பெறும் உரிசைப் 
பெயர் 

அஃ்தீணை விசவுப்பெயர் - உயர் 
தணைட்டெயரோடு ௮ஃறி 
ணை சென்று விசவியபெயர், .
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இசண்டு ௮௫ காரமென்றத எழுத் 

சதிசா த்தையும் சொல்ல; 

காரத்தை.பும், (சொல் - ளெ 
வி-௪௧) 

பக், ௧௫௬ 

போற்றல் - கொள்ளற்க 
டட்டாங்கு - உண்மை 

தலைப்பெய்ய - சேர்க்க 

பக், ௧௫௭ 

கோட்பட்டான் என்பஇல் கொள் 

ளுதல் தக்தொழில், சோட்படு 

கல் - தம்மினியெ தொழில் 
என்க, ஏனையவு:பண்ண, 

பக், ௧௫௯ 

எச்கண்டு - எங்கண்டு. எம்மைக் 

கண்டென்பது பொருள் ் 

கசப்புணர்வு - கம்புணர்வு, கம்எமப் 
புணர்தல் என்பது பொருள் 

வரை - மலை 

வருடை - ஆடு 

அணல் - தாடி 

பக், ௧௬௧ 

அதோளி - அவ்விடம், இதோஸீ 
முதலியனவுமன்ன. இவை இச் 
காலத்து அரியவாயின. இ 

தோளி ஈதோளியென நீண்டு 
சலித்தொகை ௪௧௪௭-ம் செய்யு 

ளில் வருகிறது 

பக், ௧௬௨ 

கோண் - வளைவு 

பக், ௧௬௩ 

ஓடடுப்பட்டுகிற் றல் - சேர்க்கிற 

றில் 

பக், ௧௬௫ 

உய்த அணர்சீ௫ - ஆசாய்ச்.துணர் 

தல் 

முக்தை - முன் 
  

பக் ௧௬௬ 

பால்வரைகள்வி . பொரும் கூற் 

றை உணாகின்ற சொல் 
பால் - கூறு) பங்கு 
செவிடு - ஒர் அளவு 
ஓட்டுகற்கொழுய வழக்கு - சாரி 

யை பொருக்துதற்கேற்ப 

கடக்ச வழக்கு 

பக், ௧௬௭ 

பாகு - பாக்கு 

பகீ. ௧௭௩ 

தம - தமுய அர ஞூசிஸ்வ 
செய்கை - புணர்ச்சி 

பக், ௧௭௫ 

எச்சம் - எஞ்சுதல், ஒழிசல் 

ud, ௧௭௫ 

பாடு - தகுதி 
பக், ௧௬௭௬ 

- பண்புகொள் பெயர் - பண்பி 
ஓம்பாலறியும் பண்பு தொகுதி 

மொழி - பண்புத்தொகை : 

ஒன்றெனமுடி த்தல் - ஒருச்தி 
ud. க௭ள 

ஓ. மதகுநீர் தாக்கும் பலகை 

ud. ௧௭௯. 

தெவ் - கொளம்பொருளில் உரிச் 
சொல்லாம், படுத்தல் ஒசை 
யாற் பகைமையை உணர்த் 
தம்போது பெயராம் 

உரும் - இடி 

திரும் மாறுபாடு 

பகீ, க௮௪ 

அழன்புழன் இவற்றின் வழக்குப் 
பிற்காலச் சுரு சென்பர் 

இளம்பூரணர்
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பக், ௨௭௧ 

மூற்கூறி.ப வல்லெழுச்2 சன்று, 

௩௨௮-ம் சூத்இரத்து விஇத்த 
வல்லெழுத்சை 

குணவேற்றுமையென்றத, பண். 
YF சொல் வக்துபுணரும் Cah 

அமைப்புணர்சீசியை 

பக், ௨௭௨ 

கான் : நாண்மீன் (சக்ஷத்இரம்) 

பகீ, ௨௭௩) 

வினையெஞ்சுளெவி - வினையெச் 

சச்சொல் 

பக், ௨௭௭ 

னகாக்கேடு ௮அஇிகாரத்தாற்கொள் 
கவென்றத, சேனென்னுஞ் 

சொற்குச்கேடு முதற்குத்தரத் 
த.திகாசப்பட்டு நிற்றலின் ௮வ் 

வதிசாரத்தாலிதர்குங் கொள்க 
என்றபடி. 

பக். ௨௮௦ 

மின் - மின்னுசல்; தொழில் 
மின் - பொருள், பெயர் 

பக், ௨௮௨ 

புமனடை - புறனடுத்அுவருவது 
அழான் ,பழான் இவையச்காலத்து 

வழக௩்யெ இயற்பெயர்கள் 

பக், ௨௮௩ 
தான், பேன், கோன், இவையக் 

காலத்,து வழங்கெ இயற்பெயர். 
கள். பிறவுமன்ன 

பாக். ௨௮௭ 

மேலைச்சுத்தொாமென்றது வருஞ் 

சூத்திரத்தை (௩௫௯) 
மகன்வினைபென்றது கலாமென் 

த்தை 
a: 

ud, ௨௮௯ 

ஆர் - ஆத்தி 
Qa Pi - apa@e   

பீர் - ஒருகொடி, ஒருமாமென்பா 

ருமுளர், 
பக்... ௨௯௫ 

வல் - சூதாடுகருவி 

பக், ௨௯௬ 

பூல் - புல்லாகதி 
வேல் - ஒருமாம் 

பகீ, ௬௦௦ 

பூழ் - காடை 

பக். ௩௦௬ 

அதோள் - அவ்விடம், இதோள் 

மூதவியனவுமன்ன ; |இவையக் 
காலத்து வழங்யென 

பக், ௬௧௧ 

தாழ் - தாழ்ப்பாள் 

பக், ௩௧௩ 

ஆர்க்கு - கெட்டு 

ஈர்க்கு - இச்சாலதீது ஈக்கு என் 
பா் 

 கொய்ம்பு - 

பக். நர 

கடைமரும்கு - ஈடக்குமிடம் 

பக், ௩௬௫ 

ஒற்றியதகரம் - ஒற்னாய்கின்ற தச 
சம் 

பகீ, ௩௩௮ 

சிவணல் - போருக்தல் 
உழக்கச்தான - வழக்கிடத்து, 

ஆன் அனவெனத் இரிக்து 
cor og 

பகீ, ௩௪௮ 

மூசூனிலைக்கிளவி - ஒன்று 
வழிகிலைக்ளெவி - இரண்டு 

கனின்றனைகைவாகமை்



மூற்பதிப்புக்களில் விளக்கப்படாத 
மேற்கோள் விளக்கம் 

on 

*தாஉஉத்தம்புகைத்தொல்லிசும்பு”” [மலைபமி, இறு.தி-2வண் 

6-ம் சூ, **இலாஅர்க்கில்லைத்தமர்'? [நாலடியார் 988] பா] 

*விராஅஅப்சிசெய்யாமை ஈன்று”! [காலடி--9க0] 
**மரீ இஇப் பின்னைப்பிரிவு”” [ காலடி.-990] 

40-ம் சூ. “கண்ண்டண் ணெனக்கண்டுங் கேட்டும்!” [மலைபடுக 858] 
த0-ம் சூ. **சூரங்ங்குளைப் பொலிக்த கொய்சுவற்புரவி'” [அகம், ௪,] 
51-ம் சூ, ““அக்நூலை முக்.நாலாக் கொள்வானும்போன்ம்! [க லித்-103] 

*இதையுங் கலத்தைப் பயினாழ்றிருத்தித் 
Deng a? மீசானும் போன்ம்”” [uA-10-55] 

57-ம் சூ. “கெளவை நீர்வேலிகூற்று?? (வெண்பா-[*97. 29) 

04-ம் சூ, “*ஞமலிதந்த மனவுச்சூலுடும்பு”" (பெரும்பாண்-199) 

111-ம் சூ. “இரும்பு திரித்தன்ண மாயிருமருப்பிற் 
பரலவலடைய விரலை தெறிப்ப'" (அகம்-4) 

*கருங்கா லோமைக் காண்பின் பெருஞ் இனை?” (அகம்-8) 

*“தெெய்வமால்வரைத் இருமுனியருளால்”! (சிலப்-8 - காதை) 

119-ம் சூ, “*எடுத்த கறவின் கமுலையலங் காந்தள்” (கலி-40) 

1891-ம் சூ. “அலி சேர்பு பொருக்தியளவினிற் றிரியாது”? (மலைபடு-98) 

140-ம் சூ. *எஎயிவளொருத்தி பேடியோ '' (2வக-652) 
1த7-ம் சூ. ** மழவபோட்டி௰ *? (அகம்-1) 

* வரைவாழ் வருடை '* (மலை-508) 

176-ம் சூ. ** கண்ணாரக்காணக்கதவு **  (முத்தொள்-49) 
1890-ம் சூ. ““ஒன்றாககின்ற கோவினையடர்க்க வந்த” (சிந்தா) 

191-ம் சூ. *“எல்லார்க்கு மெல்லா நிகழ்பவை”! (குறள்-589) 

246-1) “மவண்கூதாளத்துத்தண்பூங்கோதையர்!*  (Liciy er-B5) 

“தண்னி ரமாலையிடூஉக்கழிற்தண்ன”” (அகம்-51) 

9900-ம் சூ. ''குன்துதழ்ந்த களிறென்கோ 

“கொய்யுளே மா வென்கோ'! (பூறம், 387) 

5300-ம் சூ. “வெயில் வெரிகிறுத்த பயிவிதழ்ப்பசுங்குடை”' (அகம்-87) 

506-ம் சூ. ““தாழ்பெயல் சனைஞூரல் கடுப்பப் பண்ணுப்பெயர்த்து!? 

(மதுளை-550) 

8916-ம் சூ. “*இலம்படுபுலவ Cr ppens Beno (மலை, 576) 

5945-ம் சூ. '*மின்னூ கிமிர்ந்தன்ன”” (ப.ஐம்-57) : 

856-1 சூ. ஈபொலம்படப்பொலிர்த கொய்சுவத்புமவி' * (மலைப-574) 

483. சூ. * கைத்தில்லார் நல்லர் ” (கான் மணி) 

“காரெதிர் கானம்பாடினேமாக £ (புறம்-144) 

வர்பிணி வெதிரத்துக்கால் பொரு ஈரலிசை * (669-63) 

நாவ லந்தண் பொழில் £ (பெரும்பாண், 405) 

“கானலம் பெருந்துறை £ (ஐ்ரூ.று--158) 

3997-ம் சூ. ₹தும்முள் செறுட்ப” - (குதள்-௧௧௧௮.) 

9556-ம் சூ. “பொலமலரா விழை” (கலி-198)
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அகரச்சுட்டின் முன் வரும் மெல் 
லினம் மிகுதல் 194 

அகசச்சுட்டின் முன் உயிர் புணர் 

தின் 195 
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நீளல் 195 

அகாச்சுட்டின் முன் இடையெழு 

த்து முதன்மொழி வரின் வச 
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அ.கரவீற்று மாப்பெயர்.முன் வேற் 

இமையில் மெல்லினம் மிகு 

தல் 208 

அகரமும் இகசமும் ஐசாரம்போன் 

ஹளொலித்தல் 86 

wares gu வினைச்சொல் இடைச் 

சொற்களின் முன் வல்வினம் 

வரின் மிகுதல் 193 

HIS PHU பெயர்ச்சொற்களின் 

மூன் வல்லினம் மிகுதல் 192 

அகலவுசை யின்னதென்பது 18 
99 

  

அகாரும் உகாமும் ஒளசாசம் 

போல ஓவித்தல் 87 
அடையடுதச்ச ஆயிரம் புணரு 202 
அ௮த்௮ச்சாரியை முசல் கெடு 181 

அஇகாசத்தின் பொருள் 25 

அம்சாரியையி னீறு வன்கணத் 
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இன் முன்னும் இடைச்சணச் 

இன் முன்னும் கெடுதல் 188 

அம்மவென்னு முூரையசை யி 

டைச்சொல் லிறுஇ நீளுமென் 

பது 200 
அசையென்னுஞ் சொல் ஏயென் 

சாரியை பெறாமை 166 

அழன் புழன் என்பன உருபு வ 

ருங்காலடையும் முடிபு 184 

அழன் என்னுஞ் சொல் வல்லின 

,ச்தோடு புணருமா. 285 
அளபெடை , 43 

அ௮ளத்தலின் வகை 46 

அளபிறச் யிர்த்தலும் ஒற்றதிசை 

கீலும் 63 

அளபெடையில்கெட்டெழுத்தின் 
பின் ௮வவவற்றிற் இனமான 

குற்றெழுத்.து இசை Gaps 
கல் 72 

அளவுப்பெயரும் .எண்ணுப்பெய 

௬ம் நிறைப்பெயரும் புணரு 

மாறு 165 

அளவுக்கும் நிறைக்கு மொழிக்கு 

முதலா மெழுத்துக்க ஸிவை 
யெனல் 169 

அளவுப்பெயரும் கிறைப்பெயரும் 

வருங்கால் ஓதும் மூன்றும் 

அடையுக் திரிபு 339 

அஅவகைத் தொடர்க் குர்௮கர 

. மும் அல்வழியில் வல்லின ம்வாி 

னியல்பாதல் 324
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ஆகாரவீற்று உம்மைத் தொகை 
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ஆகாரவீறு வேற்றுமைச்சண் முடி. 
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அடையுக்திரிபு 346 
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அடையுர்திரிபு 346   

ஆயிரம் வருங்கால் ஆறடையுக் 

Bay 346 

ஆர் முதலியவற்றின் முன் மெல் 

லெழுத்து மிகுதல் 289 
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ஆறனுருபிற்கும் சான்கனுருமிற் 
கும் நூன்னிற்கும் குற்றொற் 
திரட்டாமை 168 
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“மா' வென்னும் அ௮ளவுப்பெ 
யர் புணர்தல் 855 

இசாவென் செவி வேற்றுமைச் 

கண் முடியுமாறு 209. 
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மாறு 808 

இருமொழிசளில் மாத்திரம் சகா 
உகரம் ஈறாகுமென்பது 95 

இல்லம் என்னும் மாப்பெயர் வல் 
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உயிர்மெய் மொழிக்குமுதலாத 88 
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மெல்லெழுச்து மிகப்பெது 
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மொழிக் குற்றுசரமும் மென் 
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சுட்டு முதல் வகரம் ௮ல்வழிச்சண் 

ஆய்தமாதல் 298 
சுட்டுமு தல்வகாச்இன்டுன் இடை 

யினமும் உயிரும் வச்து புணர் 
தல் 299 

சட்டுமுதல்வயினும் எகரமு.தல்வயி 

னும் புணருமாழு 274 

சுட் டுமுதலாகய ஆய்தத்தொடர் 

மொழிச்குற்றுகரம் உயிர்வருவ 

ழிக்கெடாமை 323 
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வற்றுச்சாரியை பெறுதல் 175 

சட்டெழு த்துக்கள் 62 

சுவைப்புளி உணாகின் றபெயர்வே 

ற்றுமையில் முடியுமானு 220 

ரு 

சூத்து உரைவசை 13 
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செய்யாவெனும்வாய்ப்பாட்டுவினை 
யெச்சம் முடியுமாறு 205 

.செய்யுளாவ.து இதுவென்பது 9 

சே 

சேவென் மாப்பெயர் வேற்றுமை 

யில் முடியுமாறு 237 

சோ 

சொற்சோடியின் தென்பது 28 
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சாரியை பெழுதல் 178   

சூகரமெய் ஒருமொழிக்சே மீறு 

தல் 98 
ஞகரவீற்றுத் தொழிற் பெயர் வல் 

லினம்வரின் முடியுமாறு 247 

ஞகாரம் 3-௪-ஓ என்னும் மூன்று 
யிரொடு மொழிக்குமுதலாத90 
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ணகரம் வேற்றுமையில் டகரமா 
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ணருமாறு 253 
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தா 

தாய் என்னுஞ்சொல் மகன்வினை 
யோடு புணர்தல் 287 

தாய் என்னுஞ்சொல் வேற்று மைக் 
சண் புணருமாறு 287 
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தான் முதலிய இயற்பெயர் புண 
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தான் யான் என்பன முடியும் மு 
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திரிபு புணர்ச்சி மூன்று 116 
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துலாக்சோலின்றன்மை 2 

தூ 
தூணிச் ளெவி ௮ல்வழியில் முடியு 

மாறு 217 

தே 
தெவ் இன்சாரியை பெறுதல் 179 
தெவ்வென்னும் வகரவீற்றுச்சொ 

ற்புணர்ச்சி 299 
தெறித்தளத்தல் 46 

தே 
தேல்கமுகக்தளனத்தல் 46 
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தேன் என்பதன் ஈறுசெடுதல் 277 
தேன் என்பதன்முன் மெல்லெழு 

fa முதன்மொழி வந்து 278   

தேன் என்னுஞ் சொல்லோடு வல் 
லினம் புணர்தல் 277 

தோ 

தொல்காப்பியப் பாயிசஞ் செய்த 
வர் 7 

தொல்காப்பிய மரங்கேற்றியபோ 
கேட்டவர் 11 

தொல்காப்பிய மாக்கேற்திய ௮ 
சசபை 10 

தொல்காப்பியர் அல்செய்தகாலத் 
அவழங்கயெ வேதங்களின் 
பெயா் 11 
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நகர வகரங்கள் ௨௪ ஊகாரங்க 

ளோ டீராசாமை 94 
ஈ்காமெய் ஈருமாறு 98 
ககா.ரவீற்று ௮அல்வழிப்புணர்ச் 246 
ஈகாரவீற்று வேற்றுமைப் புணர் 

ச்சி 248 

நா 

காட்பெயர்கள் தொழிற் பெயர்க 
னொடு புணர்தல் 221 

காயும் பலகையும் வருங்கால் வல் 

லென்இழவி புணருமாறு 295 

நி 
கிலத்தஇன்றன்மை 2 
கநிலாவென்ளெவி வேற்றுமையில் 

மேடியுமாறு 209 
நிலைமொழி வருமொழிகள் அடை 

யொரு கின்றுபுணர்தல் 117 
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கெடுதல் 187 

நிலைமொழி யீற்றுநூன் வன்கண 
ம் ஒழிக்தன புணருதல் 145 

கிலைமொழி யீற்றுமுன் மென்கண 
ம்புணர்தல் 147 

கிலையாெெ தென்றல் . 35 
கிலையிற்றும் நிலையாக மென்ற 85 
கிலையிற்றெள் றல் ம். 

ap த்தளத்தல் அட.
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நீ 
நீ-பீ-மீ என்பன மூடியுமாறு 222 
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நு 
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ருமாறு 268 

அம்மென்னும் மசாவீறு சாரியை 

பெறாமை 180 

நூ 

மூல்செய்தான் பாயிரஞ்செய்தலா 
காதென்பது 7 

தூல்செய்வோனிலக்கணம் 13 

தறன்முன் அளவுப்பெயரும் நி 

றைப்பெயரும் புணர்தல் 350 

நூறன்முன் ஒருபஃ மு.தலியன 
புணர்தல் 350 

தூறன்முன் ஒன்றுமுதலிய எண் 

ணுப்பெயர்கள் புணர்தல் 349 

நூறு வருங்கால் மூன்றனொற் 

றடையுச்திரிபு 843 
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கெட்டெழுத்குக்களின் முன்னர் 

மெய்கள் புணருமாற 162 

கெட்டெழுத்தின் பின்னின்ற ல௪ 

சம் இயல்பாதல் 292 

கெட்டெழுத்தின் பின்னின்ற ள 
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கெட்டெழுத்துப்பெறாத சாரியை 

சன் 188 

கெடிற்றொடரும் வன்றொடரும் 
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வக்து புணருதல் 202 

பலபொருட்குப் பொதுவாஏய பு 

ண்ர்மொழிகள் புணர்ச்சப்படு 

மாறு 143 

பல, வேற்.றுமைபில் வற்றுப்பெறு 

தல் 205 

பன்னீருயிரும் மொழிமுதலா 88 

பணியென்னுங் சாலப்பெயர் வேழ் 

மையில் முழியுமாறு 218 

பனை அவரை வின. மு,.தலியன 

முடியுமாறு 250 

பனைமுன் அட்டுருடியமாம 240 

பனைமுன் கொடிபுணருமா௮ 240 
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பு 
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புணர்ச்சி சான்குவகைப்படுமென் 
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புணர்மொழி யகத்துச் சாரியை 
வருமென்பதூஉம் வாசாதமொ 

ழிகளும் உளவென்பதாஉம் 185 
புள். வள் என்பன உகரச்சரரியை 

பெறுதல் 308 
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சீ செய்யுள்முடிபு 356 
புள்ளியீற்றின் புறனடை 310 

புள்ளியீற்று முன்னும் குற்றுகா 

வீற்றுமுன்னும்உயிர்புணர் 189 
புளிமாச்ளெவி வேற்றுமையில் 

மூடியுமாறு 219 
புறக்கருவி 36 

புறச்செய்கை 37 
புறப்புறக்கருவி 386 

புமப்புறச்செய்கை 57 
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பெயர்ச்சொல் இத் தணையவென் 
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பெருக்திசையோடு சோணத்திசை 
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1761) 17 அவ் ஈற்றிடத்து அவ்வீற்றிட்த்து 
180) 19 |ஆஎய் ஆ-ஏ 
1801 28 |ஆ௭ an La 
503) 6 [|தகரம்வரும்வழி ஆப்தம் |**தகரம் வரும் வழி gig" 
816) 21 (மெய்ஞ் மெஞ் 
991) 97 (தொழிகிலை தொழினிலை 
998, 98 (சண்ணினதுமீ சண்மீ 
945| 99 | விளக்காமை விலக்காமை 

275, 87 |எயினாகிய சேவல்-பண்புத் | பண்புத்தொகையாக்கால் எரி 
தொகை, னாகிய சேவலென விரியும், 

9881 19 | துவரம்என் நதனால் துவரவென்றதனால் 
2941 25 |உர்ணக உணர்க, 
905) 99 1௧௬ ௧௮ 
8811 28 |கிலையே நிலைஇய 
351; 6 (கொழு கெழு 
அ௮.விளக்கம் 

44 8 | ware - Gera மனவு - ௮க்ருமணி
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அளபெடை 
வட்டை 

-இ/ளபெடை--அளபெடுப்பது ; என்றது அளபெடுத்தலை 
யுடையதாய எழுத்தை - அளபெடுக்குங்கால் கெட்டெழுத்தே 
மூம் அளபெடுக்குமென்௮ம், ௮வை இவ்வளவுமாத் இரை நீண் 
டனவென்பதை அ௮வ்வவற்றிற் இனமாகிய குற்றெழுத்துச்கள் 

காட்டி அவற்றின்பின்னே கிற்குமென்றும் நன்னூலார் கூறுவர், 

தொல்காப்பிய உரசையாசிரியாகளாய டளம்பூரணர், நச்சி 

னூர்க்கினியர் என்னு மிருவரும் நெடிலுவங் குறிலுஞ் சேர்ந்து 
நின்று அளபெடுக்குமென்னும் பொருள்பட, 

ட்டம் வேண்டின் அவ்வள புடைய 

கூட்டி யெழுஉத லென்மனார் புலவர்”? 

என்னுஞ் சூத்திரத்திற்கு, முறையே **நிண்டமாக்கிையை 

புடைய அ௮ளபெடையெழுத்அப் பெறவேண்டின், மேற்கூறிய 

ஓசளபும் இரண்டளபுமுடைய குதிலையும் நெடிலையும் பிளவு 

படாமத் கூட்டியெமூடக என்று கூறுவர் ஆரியர் '? என்றும், 

© ane. 5 BIG செய்யுளிடத்தும் ஓசையும் பொருளும் பெது 

தல்காரணமாக இரண்டுமாத்தஇிரைபெற்ற Gaps spots 

இரையின் மிசக்கொலித்தலை விரும்புவாசாயின், தாக்கருதிய 

மாத்திரையைக் தருதற்குரிய எழுத்துக்களைக்கூட்டி ௮ம் மாதி 

இசையை எழுப்புக; என்றுகூறுவா சாசிரியர்'” என்றுங் கூறு 

வர்.  இவ்விருகூற்றுள் எக்கூற்றுப் பொருத்தமுடைததன் 

பதே யாம் ஈண்டு ஆசாய்வது . 

அளபெடையெச்பது கூறில் நெடில் என்பது போல ௮ள 

பெடுத்தலையுடையதாய ஐசெழுத்தையே யுணர்த்அம். ஆதலின், 

ஐசெழுத்தே கன்னளபினும் எழுந்தொலிக்கு மென்ப அணி 

பாம். எனெனில், இரண்டெழுத்துச் கூடி. ஒலிக்குங்கால் எவ் 

வள வொலிக்குமென்றும், எவ்வாறொலிக்குமென்றும் தெரிய 

வாசாமையின், அன்றியும், இசண்டுகூடியொலிக்குங்கால் மூன்௮
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மாத்திரையின் மிக்கொலிக்குமென்பதூஉம் படும் ஆகலானும், 

௮.௮ பொருக்தாதென்பதே அணிபாம். இன்னும், நீட்டம் 

வேண்டி ஐரெ.ழுக்தை நீட்டுங்கால் ௮தனையே வேண்டியஅளபு 

நீட்டலாமாதலின், மற்றோெழுத்அக்கூட்டி நிட்டவேண்டு 

மென்னும் யாப்புறவின் மையாலும், இன்னிசையளபெடையிற் 

குற்றெழுக்கதொன்றே மநெடிலாக நீண்டு பின்னளபெடுத்தல் 

கண்கூடாகலானும் ஈரெழுத்துக்கூடி நீளுமென்றல் பொருக்தா 
மை அூணிபாம். மேலும், எழுத்துக்களே சேர்ந்கொவிக்கு 

மென்பது கருத்தாயின் நெடிலுல் குறிலுங் கூடி எழுமென 
விளக கூறுவார்மன்; அ௮ங்கனங் கூழருமையாலும் ஆரியர்க் 
கது கருத்தன்மை அணியப்படும். ஆகலின் “*நிட்டம்வேண் 
gor” CTH MG GSM GERI அவ்விருவருரசையும் பொருத்த 
முூடையவல்ல வென்வதே அணிபாம், அற்றேல் அச்சூத்திசத் 
அக்குப் பொருள் யாதோ வெனின், கூறுதும். அவ்வுசை 

LOT OK 

நிட்டம்வேண்டின்--(ஐரெழுத்து முன்னையினும், மாத்த 
ரை மிக்கொலித்தலை விரும்பின், அவ்வளபுடைய-ூட்டி - விரும் 
பியமாத்திரையையடைய எழுத்துக்களை ( அளவின்பொருட்டு) 
அல்வெழுச்2தாடுகூட்டி, எழூஉதல்--( அவ்வளபாக) yada 
மு.த்தினிகையை எழுப்புக, என்மனார்புலவர்-என்று செரல் லுவர் 
புலவர் என்பதே 

நீட்டம்--நீளல். அஃது ₹: உரைப்பொருட் இளவி நிட்ட 
மூம் வரையார்” என அரியர் பின்னுங் கூறுமாற்றான் ௮றி 
யப்படும். இங்கே நீட்டம்வேண்டின் என்று கூறியதனையும், 
எழூஉக9லன்ப தனையும் உற்றுகோக்குமிடத்து ஒன்றே தன் 
னிசை கண்டு ஒலித்தலன் நி இ.ரண்டுகூடி நீண்டிசைக்சலென்- 
பது பொருந்தாமை பெறப்படும், பினுண்டும், ₹* அளபிறக் 
அயிர்த்தலும் ?? எனவும், ** ஓற்நிசைரீடலும் '* எனவும், “நீட 
agen செய்யுளு ஞரித்தே'” எனவும், 4 உரைப்பொருட். 
இளவி நீட்டமும் வரையார் ?? எனவும், யகாச வுகரரம் நீடிட 
அரித்தே ” எனவும், ** அறன் னெவி முனி ஞம்மே”" என 
வும், **முதனிலை நீடினு மான மில்லை?! எனவும் ஆரியர் 
கூறிய சூத்இரக்களை கோக்கும்போது ஒசெழுத்தே சீளுமென் 
பதின்றி, இரண்டெழுத்துக்கூடி நீளுமென்பது ஆிரியர்கருல்
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தன்மை துணியப்படும். படவே, அவ்வளபுடையகூட்டுதல் 
அளவின்பொருட்டென்பது அணிபாம் அணியவே அவ்வ 

மூத்துக்கள் வரிவடிவில் அறிகுலையாய் வருமமன்பதூஉம் பெற் 

ரூம். அவை குறியாமாத௮ு; வெண்பா இயற்றவிரும்பிய புலவன் 

ஓ.தல் வேண்டுமென இரு௪€ரை எடுத்துக்கொண்டு ௮ச்சீரிலுள்ள 

தளையை கோக்யெவிடத்த, peo என்பதன் இறுதியசையும், 
வேண்டுமென்பதன் முகலசையும் கோசையும் கேரசையுமா 

யியைகஈ்து கேசொன்றாகிரியத்தளையாக முடிச் தமைகண்டு, ௮, தனை 
வெண்டசையாக்குமான ஐ.தல் என்னுஞ் சொல்லிலுள்ள Pars gs 

இன்பின் ஓகசத்தைச் சேர்த்து ௮வ்வளபாக அவ்வோகாசதி 

தை யெழுப்பி இறுகியசையை நிசையசையாக் வெண்டளை 

கோடலானும், “செறு ௮அபய்வாஜிய' என்றவிடச்து wor 

முத்துக்கூட்டி அவ்வளபாக எழுப்பித் தளைடுசய்அகோடலானும் 

அறிந்துகொள்க. ஈரழுத்தும் அளவாசகக்கொள்ளப்படும் என் 

பதற்கே அவ்வளபுடைய எனப் பன்மையாசக்கூ ஙினார். 

இன்னும், இசைகுன் நியமொழியினிடத்ு கெட்டெழுத் 

அக்குப் பின்னே அதனோடொத்த குற்றெழுத்து நின்ன அவ் 

விசையை நிழைக்குமென்னும் பொருளமைய, 

** குன்றிசை மொழிவயி னின்றநிசை நிறைக்கும் 

கெட்டெழுத் திம்ப சொத்தகுத் ஜெழுத்தே'” 

என ஆிரியர்கூறியதனானும், GHC ops இசைகிறைப்ப 

தன்றி கெட்டெழுத்தோடுகூடி அ௮ளபெடாகதென்பது கன்கு 

போதரும். அ௮ளபெடுக்குமேல் கெட்டெழுத்திம்பர் என்னாது 

கெட்டெழுத்துப் குற்றெழு,த்அுங்கூடி இசையை கிஹைக்குமென 

விளக்கச் சூத்.இரிப்பார்மன் ; ௮ங்கனஞ் சூ.த்திரியாமையானும் 

HUE கது கருத்தன்றென்ப.து. அ்றேல், குத்கெழுத்து 

இசைகிறைக்குமென் தமையா ல் குறியென்பது போ கசாதெனின், 

௮து குறியாமாறு பின்னர்க்காட்டுதும். 

க்கள் சூ Buren YT SHES 
னி; 10) wpe 

# On nae இடலாமே? ௮௪௪ மேனிடுவா 
அ௮கசமன் கி இகசரழமுங் குறியாய் 

் 

ளெனின்; அறியாது கடாயினாய். என்னை? ஆகாரம் ஒருமா 

இரைகிளுங்கால் அகசவடிவாயே நீடலின், அவ்வடிவையுள் 

கு Os ear Gas ies அகரம் வரிவடிவில் aT (Lp gia BAUS sp,
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நச்ினர்கிகனியர் சந்தனக்கோல் குறுகனாற் பிரப்பங்கோலா 

காது; அதுபோல உயிரஅகுஅக்கமும் உயிசேயாம். என்று 

கூறிய மறு தலையுவமையை நோக்கும்போது ஐரொலி வேறோ 

சொலியாகக் குறுகலும் நீடலும் அடையாதென்பது பெறப் 

படும், ௮.த்றேல், இசண்டுமாத்இிசைநீட்டிக்கு இரண்டுமாச் 

இரைபெறும் எழுத்தைக் குறியாக இடாது இசண்டுகுத்றெ 

மு.திதையிடுவது என்னையோவெனின்? ஒருமாக்இளைபுடைய 

எழுத்து நீளும்காற் பின்னும் ஒருமாத்திரை மிக்கு இசண்டு 

மாத்திரையாய் நிண்டு நெடிலாயவானுபோல Osy. gin Senw 

கால் ஓவ்வோர்மாத்இரைமிக்கே நீளுமாதலின் இரண்டு: நில் 

குறியாக இட்டு ஆளப்படு மென்க. இக்கருத்து, “அளபெடை 

Bane மிகா விறுபெய-ரியக்கைய வாகுஞ் செயற்கைய 

வென்ப '” என்னுஞ்: (சொல் - ௧௨௫-ம்) சூத இரத்துக்குச் சே 

ஞவைசையருரைக்த உசையானும் கன்குபுலப்படும். இன்னும், 

நச்௫னார்க்னியரும் ஒன்றுகின்று அதனொடு பின்னரும் ஒன்று 

கூடியே இரண்டாவதன்றி இரண்டென்பது ஒன்று இன்றாக 

லின் என்றகனானும் ௮ஃ&து உணாத்தக்கது. ஆகாரம் என் 

னும் நெட்டெழுத்து நீளுங்கால் ஒருமாத்திரை நீண்டு அகர 
மாய் நின்று ஒலிக்குமென்ப துப.ற்.நியே, 

* ரூன்றிசை மொழிவயின் கின்றிசை நிறைக்கும் 

கெட்டெழுத் தில்பர் ஒத்தகுற் ஜெழுத்தே *” ் 

என்று ஆசிரியர் கூறுவாராயினர். -இச்சூத்திரத்இல் ஆரியர் 

குற்றெழுத்து இசைநிறைக்குமென்றதினால் அக்குற்றெழுத்து 

எழுத்தாகக் கொள்ளப்படாதென்பதூஉம், ஒலிவடிவில் அவ்வள 

பெடையோசை அவ்வவ் வினவெழுத்தாய் நீண்டொலிக்கு 

மென்ப.தாஉம் கூறினாசாயிற்று. ஆகவே, சூற்தெழுத்து ஒலி 

வடிவில் நெட்டெழுத்தின்பின் நின்று இசைகிறைக்கு மென்ப 
அஉம், வரிவடிவில் நெட்டெழுத்து அவ்வவ்வினமாய் நிண் 

டொலிக்கு மென்பதத்கும், மாத்திரைக்கும் குறியாய்நிற்கு 

மென்பதூாஉம் தானேபோதருதலின் இசைகிறைக்கும் என்றது 
உம், சூறி என்றதூஉம் தம்மூள் மூரணாமை உணர்ந்துகொள்க. 

இக்கருத்தமையவே சிவஞானமுனிவரும் தாம் திருத்திய 
நன்னூல் விருத்தியுரையுள் *: இசைகெடின் '* என்னுஞ் சூத்தி
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சதீது வரும் £குறியே' என்பதற்கு வரிவடிவில் அறிகுறியாம் 
என்றம், **சூற்றுயிர் ௮ளபினீரும் '' என்பதற்கு ஓலிவடிவி 

னீருமென்றும் உற்றுகோக்கப் பொருந்தக்கூறியதாஉம் GT Oot Ga 

அ.த்ேல், நெட்டெழுத்அக்கள் நீளுங்கால் நீண்ட அவற் 

றையும் ஓரெழுத்தாகக் கொள்ளலா மயனின், அவை மொழி 

க்குக் காரணமாய் வேறு எழுத்தோடு சேர்ந்தாயினும் தனிக் 

தாயினும் பொருடாராமையின் அவை எழுதக்தாகக்கொள்ளப் 

படா என்க, இக்கருக்கமையவே சவஞானமூனிவரும், ** இக் 

கெட்டெழுத்துச்கள் மொழிக்காசணமாய் வேறு பொருடக்து 

நிற்றலின், அஅனபற்றி வேறெடுக்தெண்ணி உயிர் பன்னீெெ 

முத் தெனப்பட்டன. அளபெடை அர்கெட்டெழுத்தோடு கூற் 

கெழுச் தொத்துகின்று நிண்டிசைப்பதொன்றாயினும், மொழிக் 

காரணமாய் வேறு பொருடாராது இசைநிறைத்தன்மாத்் திரைப் 

பயத்ததாய் நிற்றலின் வேறெழுத்தெனவைத் தெண்ணப்படா 

தாயிற்ழென்பது, நுண்ணுணர்வாஜோர்க்துணர்க.  * குன்றிசை 

மொஜழிவயின் கின்றிசை நிறைக்கும்-கெட்டெழுத் Buu Garg 

55H WOES S’? crow pgre இக்கருத்துப்பற்றி யென்க. ”! 

எனச் சூத்திரவிருத்தியிற் கூறுதல் காண்சு: 

இன்னும், நெடிலையுங் குறிலையுஞ் சேர்த்துச் சொல்லுவ 

கால் இரண்டுஞ்சேசர்ந்து பிளவுபட் டொலிக்குமேயன் அிப் பிளவு 

படர தொலிக்கமாட்டா. இதபத்தியே சங்கரகமச்சிவாயரும் 

₹ இசைகெடின் '? என்னும் ஈன்னாற் சூச்இரவுரையில் எழுத் 

அப் பலவாயின ஓலிவேற்றுமையானன்ே அங்கனமாக நெடி 

ல விகாரமாய் ஓசொலியாகப்பிறக்கும் அளபெடையை இசண் 

டெழுத்துக்கூடி மூன்று மாத்திரையாயிற்றெனச் கொள்ளின் 

இசண்டெழுத்தொலி யவ்கனமின்மையானும், அளபெடையென் 

னும் பெயர் ஏலாமையானும் அவ்வாறு கொள்ளா௫ அ௮.றிகுகியே 

"என்று கோடத்குக் கூதியே என்றார் '” என்றும் கூறினார். 

இனி, நெட்டெழமுத்சே யளபெடுக்குமென்ப.த ஈச்சினார்க் 

இனியர்க்குங் கருத்தாதல், ** நிட்டம் வேண்டின் 1? என்பதற்கு, 

 இரண்டுமாத்திளை பெற்ற வெழு.த்ு அம்மாதுஇசையின் மிக்கு 

ஒலித் தலை விரும்புவாராயின் '? என்றும், *! ௮ர்கெட்டெழுத்துச்
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களே யளபெடுத்சலிற் சொல்லாதலெய்தின ” என்றும் கூறு 

மாதீறானும் அவர்க் கது கருத்தாதல் பெறப்படும். அக்க 

னேல், நெடிலுங் சூறிலும் கூடியகூட்டததுப் பிறக்து பின்னர்ப் 

பிளவபடா ஓசையை அ௮ளபெடையென்று ஆரியர் வேண்டின 

செனக் கூறியது என்னையோவெனின், குறில் நெடிலுக்குப் 

பின்னே நின்று ஒலிவடிவையும், அளவையும் காட்டிக் கூடிகின் ர 

லன்றி அவ்வளபெடை தோன்முமைபின் sol Dam Meo. Hp) 

guar கூறினர் போலும். அவர் '*இவைகூட்டிச் சொல்லிய 

காலத்சல்லது பெறப்படா, எள்ளாட்டியவழியல்லது எண்ணெய் 

புலப்படாவாறு3பால '' எனக் கூறியதூஉம் இக்கருத்து கோக் 

இப் பாலும். 

இனி, ** அவ்வளபுடையகூட்டி ? யென்பதற்கு அவ்வள 

புடைய ஓசைகளை அதிகப்படுத்தி எனப் பொருள் கூறலும் 

பொருந்தும் ஓசைகள் என்றது எழு. த்தொலிகளை நான்குமா த் 

கஇரையுங் கோடற்குப் பன்மையாகச் கூறினர். 

இக்கனம் இச்சூத்திரக்கிற்குப் பொருள்கூறாது நெடிலுங் 
குூறிலுமாகிய இரண்்ெழுத்துங்கூடியோலிக்குமெனப் பொருள் 
கூறின் ஆசிரியர் கருக்தொடு முரணுவதன் ரி ஆசிரியரையும் 

பிழைபடுக்துவசாக முடியம். இரண்டெழுத்துக் கூடியொலிக்கு 

மென்றல் தமதுகருத்துக்கு முரணுவதாற்றான் சிவஞானமுனி 
வரும் “: எழுத்துப்பலவாயின ஒலிவே.ற்றுமையானன் றே, அக் 

marion sae, கெடிலஅவிகாரமாய் ஐரொலியாய்ப்பிறப்பதே 

யளபெடையென்பார் நெடி லளபெழுமென்றும், * அவற்றவற் 
நினக்குறில் குறியே ? என்னக் கூறினார்? என கன்னூாலார் 

கருத்தை முற்கூறிப், பின், * அ௫ிரியர் தொல்காப்பியனாரும் 

நீரு நீருஞ் சேர்ந்சாற்போல நெட்டெழமுத்தோடு குற்றெழுத்து 
ஒத்து கின்று நீண்டிசைக்தலே யளபெடையென்பார், * குன் 
றிசை....... குற்தெழுதே? யென்றும், கெடிலுங் குறிலும் 

என்றும், நெடிலுங் குறிலும் விரலும் விரலும் சேரகின்ளுற் 
போல இணைக்துநின்று அளபெடுக்குமென்றல் பொருக்தாமை 

க்கு எழு தகெடையென்னா.து அளபெடை யென்னுக் குறியீடே 

சான்றாதலறிக '' என்றும் கூறினா. இக்கருக்தை காம் உற்று 
கோக்கும்பொழுது முனிவர் உசையாகிரியர்களுடைய உசைக்கி 

MUL அ௮வவாறுகூறினாரன்் மித், தமது கருக்தொபெடக் கூறின
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எல்லர் என்பது நன்கு தெளிவாம். இன்னுஞ் சூத்திரவிருத்த 

யின்கண் வடதாலார் *௮” என்னும் ஓரெழுதேத ஒருமாத்தி 

சையாய் உச்சரிக்குங்கால், கூற்றெழுத்தென்றும், இரண்டுமாத். 
இசையாய்க் கூட்டியுச்சரிக்குங்கால் கெட்டெழுத்தென்றும், முன் 

௮ மாத்திசையாய் உச்சரிக்குங்கால் ௮ளபெடையெழுத்தென் 
அம்,  மூவகைப்படுமெனக் கூறியகனாலும் இரண்டெழுத்துக் 

கூடி அளபெடுக்குமென்றல் தல்கருததொடுபட்ட உசையன் 

நென்பது நன்கு தெளியப்படும். 

அங்கனேல், “4 மூவள பிசைக்க லோசெழுத் இன்றே ?? 

என்றதஜோடு மாறுபடுமீமயெனில், மாறுபடாது, என்னை? அச் 

சூத்திரத்திற்கு நெடிலும் குறிலும்போல இயல்பாய வோசெ 

முத்து குூவளபிசைத்தலின்று என்பது பொருளாமன்றி, ஈசெ 

முத்துக்கூடி யொலித்தல் பொ.ரளன்முமாதலின். எனவே, 

விகாரமாய ஓரெழுத்து மூவளபிசைத்தலுண்டென்பது. விகா 

ரம் என்றது ஈண்டு நிடலை. இர்கிடலை ௮னுைவதித்தே ' பின் 

₹ ரிட்டம்வேண்டி 'ஊென ஆரியர் கூறினர். இதனானும் ஓெ 

ஸழுத்தே நீடும் என்பது தெத்ஜெனப்படும். எழுன்னுப் Gu per 

பெடைகளைப் புலுதசங்கு என்னு வடநூலார் கூறுவர், 

இனி, பாணினியார் கூறிய "*--வயப பப ககக வக அவனகக 

என்னுஞ் சூத்திரவுசையில், GH gp Cag gid ௮ளபெடை 

யும் முறையே ஒருமாத்திரையும் இரண்டுமாத்திரையம் மூன்று 

மாத்திரையும் உடையன வென்றும், இவற்றிற்கு மாத்திரை 

வசையறுக்குங்கால் உ, ஊ, AaB சன்னு மெழுத்துக்களின் 

மாச்தியையே அளவாகக்கொள்ளப்படுமென் லும், இவற்றை 

பளவுகருவியாகக்கொண்டது. (முறையே) ஓன்று இண்டு 

மூன்று என்னும் மாத்திரைகளையுடைய கு, கூ, கூட. என்னும் 

கோழியினுடைய அனுகசணவோசைபோலிருத்தல்பத்றி 
யென் 

றும் கூறுமாற்றுனும் ஐசெழுத்தே நீண்டொலிக்குமென் பது 

வடதாலார்க்குங் கருத்தாதல் காண்க, 

ம் கெட்டெழுத்தொன்றே கீளு 

Rar T&S க௫௨-ம் GBT 

நெட்டெழுத்து ௮அளபெ 

இனிச் சேைவைசையர்க்கு 

மென்பது கருத்தாதல், சொல் 

வுசையில், “ ௮ளபிறந்தன வென்றது
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டையாயும், அளபெடை மூன்று மாத்திரையினிறந்அம் சேய் 

மைக்குத்தக்கவாறு நீண்டிசைக்கு மென்றவாறு?? என்பதனு 

லறிக்துகொளக, 

இதகாறுங் கூறியவாற்றானே அளபெடுக்குக்கால் நெடி ஓல் 

Giga கூடிநின்று அளபெடுக்குமென்றல் பொருக்தாதென் 

பதூஉம் நெட்டெழுத்தேழே அளபெடுக்குமென்ப.தூஉம், சூற் 

றெழுத்அக்கள் குறியாய்வரும் என்பதூஉம் அணிபாதல் காண்க, 

-[* செந்தமிழ்" தொகுதி௨௬, பகுதி-௪௭]



போலி எழுத்து 

  

(புன்னருஞ் சிறப்பிற் பவணச்இயார் செய்த நன்னூற் குரை 

யுரைத்த உரையாளருட் இலர், 

 அம்முனிகாம்யகாமென்றிவை 

எய்தினையொத்தின்எக்குமவ்வோ 

டுவ்வும்வவ்வுமெளவோரன்ன '? 

என்னுஞ் சூத்இரத்தாற் பவணர*(தியார் போலி எழுத்துணர்தி 

'இனுசல்லர். எனவும், சக்இயக்கர மே யுணாத இனா ெனவும் 

உரைத்தனர். அவருளை பொருந்துமா 2 என்ப?த ஈண்டு யாம் 

ஆராய்வது. 

அவருரைத்தவாது பவணத்திபார் சக்தியக்காமே warts 

இனாசாயின், *அம்மான் பகர மிகா மென்றும், * அவ்வொடு 

லவ்வும் உவ்வும்' என்னும், * ஓத்தூஎய் இன்” என்றும், * ஐயி 

சைக்கும் ' என்றும் தாக்குறித்த பொருள் இனிது விளக்கச் 

சூத். இரித்திருப்பார்மன் ; அவ்வாறு சூத்திரியாமையின் அவாக் 

க.து கருத்தன்றென்பது பெறப்படும், 

அங்கனமன் ௮; இவை? of ar Gs தொகைச்சொல்லானே 

இசண்டும் கூடிவருமென்பஅ பெழப்படுதலின், ஏற்றவா௮ு மாற் 

ou பொருள்கோடலாமாகலானும் * ஓத! என்பதை * எய்.இன் ” 

என்பதனோடு கூட்டிப் பொருளுரைக்கலா மாகலானும், சக் இயக் 

சாமென்பதே யா௫ிரியர் கருத்தெனின், என் முன் சாத்தன் கொற்ற 

னிருவரும் வக்தாசென்றால், இருவரும் வந்தாசென்பதல்ல ஐ 

கூடியேவர்தாென்ப.து பெறப்படாமையபோல், இவை என்னும் 

கொகைச்சொல்லானும் இரண்டும் வருமென்பது பெதப்படுமன் 

றிக் கூடியேவருமென்பது பெதப்படாமையின் மாற்றிப் 

பொருள்கோடலாமென்பஅ பொருக்தாமையானும், எய்இன் என் 

பதனோடு RSM என்பதைக் கூட்டிப் பொருள்கோடல் வலிந்து 

கோடலாமாகலானும், ௮ஃதவர் {HS SETS ஆகுமெனின், 

ஆசிரியர் சூத்திரம் யாத்தற்கறியாசென்ப அபடும் ; ஆதலின் தகா 

ணிபாம். கையால், ஆரியமொழியிற் கூறிய சக்தி 

அமிழ்மொழிக்கண்ணும் புகுத்தவேண்டி கன் 

சூத்திர ச்தைச் சந்தியக்கா முணாத் 

பொரு 

தென்பதேது 

யக்கரத்தைக் 

னூலார் போலியுணர்த்திய 

இயதெனக் கொண்டு வலிந்து பொருள்காடல் உண்மைப் 

ளும் பொருத்தமுமன்றாம். 

8
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படின் இதன் உண்மைப்பொருள் யாதெனிற் கூறுதும்: -- 

அசரத்தின் முன் இகரமும் யகரமுூமென்று சொல்லப் 

பட்ட இவைகள் தனித்தனி வந்தால் (அதாவது ௮ இர; 

எனவும், ௮. ய்; எனவும் வந்தால்) ஐ போன்று ஒலிக்கும் 

என்பதும், அகரத்தின் முன் உகரமும் UETIPL வந்தால் 

(அஃதாவது ௮ ௨; எனவும், ௮ வ் எனவும் வந்தால்) ஒளகர 

ரம் போன்று ஒலிக்கும் என்பதுமே ஆசிரியா் கூறிய சூத்திர 

மூறைக்கேற்ற உண்மைப்பொருளாம் என? வ மீபாலி எழுத்தே 

கூறினாயிற்று ; இதுவே sage பதையவுசையாசிரியர் 

மயிலைகாதர்க்குங் கருத்தாதல் ௮வருபைகோக்கி யுணர்க. 

அன்றியும், சந்தெயக்கரமே merciless எகர ஓகரம் 

களையு முடன் கூறிபிருப்பார். ௮ங்கன* கூறுமையானும் 

போலி யுணர்த்தினென்ப?த அுணிபாம். 

அங்கனேல், இங்கனங் கூறிய போலியெழுத்தால் வரும் 

பயன் யாதோவெனின், செய்யுளில் வரும் எதுகைக்கண் இவ் 

வாறு கொள்ள கிற்றலே. 

அதனை, “ஐய வெடுஞ்சனை சமெய்பெறத் தோன்றும் '? 
a : . . » இ ௩ 

என் (தனகண்ணும்,. * கையகத் ததுவது பொய்யா aig? 

என்பதன்கண் ஹும், *கையது வேலே காலன புனைகறன் -- 

மெப்யது வியார மிடற்றது பசும்புண் '' என்பதன்கண்ணும் து றற 4 é அ, 
 ஓளவிய நெஞ்சத்தா னாக்கமுஞ் செவ்வியான் -- கேடு நினைக் 

கப் படம்'” என்பதன்கண்ணும் வரு மெதுகைத் தொடைக 
ளில், * மெய்பெற' என்பதற்கியைய *ஜூயன் ' என்பதை 
* அய்யென் ' எனவும், பொய்” என்பதற்கியையக் * கை? என்ப 

தைக் *கய்' எனவும், * மெய் ' என்பதற்குயையக் * கை? யென் 

பதைக் கப்” எனவும், * செவ்வியான் ' என்பதற்இியைய, ஓளவி 

யம்” என்பதை * அவ்வியம்.” எனவும் கொள்ளநிற்றல் காண்க. 

இவ்வாறு எதுகைக்கட் போலியாகக்கொள்ள நிற்றல்பற் 

தியே, *: ஆயிரு தொடைக்குல் களையெழுச் அரிய ”' என்னுஞ் 
சூதீஇர வுரையின்கண் நச்சினார்க்கனியரும் * ஐகாச. ஒளகாரம் 

கள் போலிவகையாற் களையெழுகத்தெனப்படு '! மென்றார். 

இனி, ஆரியர் தொல்காப்பியரும் **அ௮கர விகார மைகார 

மாகு"! - மென்றும், அகர வுகா மெளகார மாகும்!” என்றும்,
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இகர உசரங்களை முன்னர்க் கூறிப், பின்னர் அசர் இர்பரீ 
யப் புள்ளியு -- மையெ னெடுஞ்சினை மெய்பெறச் கோன் 

an” car warsns வேதறுவைக்துச் கூறியதும் (பாலி 

'யெழுத்தாமா,ற்றை ஈன்கு புலப்படுக்தற்சேயாம். அன்றி, கன்னூ 
யாளர் இலர் கூறியவாறு அசகரவிகரங்களுக்கை யகரம் 

கலந்து ஐகாமாகும் என்பதே தொல்காப்பியர் கருத்தாயின் 
‘gar விகரகடுவ்ண் யகரம் கலக்து ஐகாரக் தோன்றும் ” என்பு 

தமையச் phi Bement அங்கன ஷ் சூத்திமியாமையின் 

அவர்க்கு கருத்தன்றாதல் தெள்ளிதிர் பெறப்படும் அன்றி 

யும், யகரப்புள்ளியும் என இறக்ததுதமிஇய எர்சவும்மை 
கொடுத்துக் கூறிக்மையானு மது தெளிவாம். 

இன்னும், * ஐய னெடுஞ்சினை ' என்ற, சஷனும் சஇயச் 

கரமென்பார் கழுத்து முழுலும் ுரரம்போய்சி அுச்சமாமா 

்ணாலாம். எக்கு மெனின், Hoos) அதன் பொருளை ரா 

யவே பெறப்படும், 

ஐயெ னெடுஞ்சனை ' என்பத்த்கு உசையாகிரீயரும் ஈச் 

இஞாக்னியரும் கூதிய பொருள் ஐ யென்னு கெட்டெழுத் 

தென்பது, இனை என்பது எழுத்அக்குப் பரியாயப் பெயசா 

இளையென்பது உ௫ுப்பென்னும் பொருளை 
காது. ஆதலால், 

புணர்திதும். எனவே யுணர்த்து, ஆரூபெயசாய் எழுத்தை 

இனை என்பதற்கு உறுப்பெழுத்தென்பது பொருளசம், Lj HI — 

தொல்காப்பியர், 

ஈ குற்றிய லகர நிற்றல் வேண்டும் 

யாவென் PB மிசை யுயையசைக் கிளிக் 

காவயின் வருஉ மகர மூர்த்தே '' (௩௯) என்றும், 

14 சட்டுள்சளோ நீடிய வையெ வீறுதியும்!* (கறிக) என்றும், 

** குறியத விறுதிச் இனைகெட வுகிம் 

மறிய வருதல் செய்யுளு ளுசித்தே £ 

ன் இளக யொன்றுமுத லொன்பாத் 

மே” (௪௭௮) என்றும், 

(௨௧௪) என்றும், 

a grap 

இறுசனை யொழிய வினவோற்று மிரு 

கூறிய சூத்திரங்களில் வரும் ‘Bier என்னுஞ் சொற்களின் 

பொருளை ஆசாயவே நன்கு. விளங்கும் ௬ட்டுச்சினை என்ப 

தற்ருச் கட்டாய இனையெழுத்தென்று நச்சினார்க்இனி.பர்
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பொருளுசைத்தமையானு மஃதுணாலாம். ' அங்கே சனைஎழுச் 

தென்றுசைத்தவர், இங்கே எழுத்தெனப் பொருளுரைத்த 

தென்னையெனின், சந்தியக்கச முணர்த்திய இதுவெனப் Vat 

கூறுவார். என்ப துணர்த்யெதெனப் பிறருரைப்பாசென்ப 

அணர்க்இராமையின் அவ்வாறு சுருக்கக் கூறினா. உணரக் 

இிருப்பாசாயின் சனையெழுத்தென்றே விரிச்துசை த்திருப்பார். 

உரையாசிரிய:ந .மல்வாறே கூறியிருப்பார். சனை எழுதீதென் 

பதே அவர்கள் கருத்தாதல் அவர்கள் காட்டிய உதாரணங்களா 

னுணரலாம். ஆகையால் “ஐயெ னெடுஞ்சினை ' or ars DS; 

ஐூயென்னும் நெடிய உறுப்பெழுக்தென்ப gs பொருளாக, ஜயன் 

கையன் என்பனபோன்ற சொற்களின் முதற்கண், 11 

குறுப்பாககிற்கும்.. ஐ... யென்னும் கெட்டெழுத் ச தன்ப.து 

போதருமன்றித் தனி ஐ என்பது போதசாஅ. போதசாமை 

பின் அகசமூம் யகாமுஞ் சேர்ந்து சந்தியக்கசமாமா Homing 

இனால்லர் என்பது ஈன்க உணரக்கிடத்தல் காண்க 

அ.தி$றல், . ஐ என்பது பலவெழுத்துக் கூடியதாதலின், 

சனை என்பதற்கு ஐபின் னே என்ருலென்னையெனின், அவ்வா 
அ௮சைகத்கம்கு. * ஐயெனெடிலின்னை '' என்றி. ரத்கல்வேண்டும். 
அ௮வ்வாறின்மையின் ௮தன் சனையென உசைக்கலாகாகென்் ப.து. 

அற்றேல், மொழிக் குறுட்பாதல்பற்றிச் சினையென எழுத் 
தைக் கூறினுென்றாு லென்னையெனின், *ஐஓள வென்னு 

மாயி ரெழுத்திற'” கெனவும், * நெட்டெழுக் திம்ப சொத்ச 
கூற் நெழுக்தே'' எனவும், “*வல்லெழுச் தென்ப க௪ட தபத” 

எனவும், இவ்வாேே யாண்டும் எழுக்தென்தே ஆசிரிய ராளுக 

சாதலின் அதுவும் பொருந்தாதென்பது. 

இன்னும், அரியர் தொல்காப்பியர் “ Oar ய்கீர மிறுதீ 
விரவும்'! என இறுதிப்போலி கூறியசனானே, இ முத 
கண் வரும் போலியெழுத்சென்பது கொள்ளனவ,த்தமைய 
gir, Og சந்தியக்கரமுணர்ச்திய கன்மை கெளியலாம். 

* இகரயகர மிறுதிவிசவு '” மென்ற சூக்இரம் இறுதிப்போலி என் 
றல் பொருந்தாது. அது: * அகரத்திம்பர் யகரப்புள்ளியு 'மெள 
புழி இம்பர் என்பது பின் எனப் பொருள்படுமே: னும், காலட் 

ப.ரி.றிவந்தபின்னோ 'இடம்பற் திவந்தபின்னே என்பது கெளியட் 

படாமையின் அதனை விளக்கயெவக்ததென்றா லென்னையெனின்,--
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**கெட்டெழுத்திம்பரும் கொடர்மொழியீற்றும்!” (௪௬) என்றும், 

*“கெட்டெழுத்திம்ப மொத்தகுற்றெழுத்தே'' (௪௧) என்றும், 

““கெட்டெழுத்திம்பர்'* (௧௯௬) என்றும், 

*குற்தெழுத்திம்பரும்'” (௨௬௭) என்றும் 

ஆரியர் ' கூறியவிடங்களி 9லல்லாம் ' அவ்வாறு விளக்கல்வேண்டு 
மென்பஅபட்டு ஆசிரியர்மேம் குற்தம்பற்றுமா கலானும், ஆசிரி 

யர் இம்பர் என்று கூறிய இடங்களி 9லல்லாம் அச்சொல் காலம் 

பற்றிய பின்கைவே பொருள்படுதலானும் அது பொருக்தா 

தென்பது. 

இனி, *அகரத்திம்பர் ௨. தோன்றும்”. என்னுஞ் 

சூத்திரத்து வரும் * மெய்பெறச் சோன்ன ' மென்பகுனால் ௮௧௪ 

யகரம்போல, ௮காஇகரம் ஐ.பின்வடிவு கன்கு புலப்பட வாசா 

தென்பது பெறப்ப$ூதலினாலும், செப் புட்கட் பயின்றுவாரா 

மையானும், ஈச்சினார்க்ணியர் * ௮கரவிகர மைகாரமாகும்' அகர 

ayer மெளகாரபாசும்' என்னும் இரண்டு சூத்இரவுரையின்கண் 

ணும் அது கொள்ளற்க என விலக்கி, செப்யுட்கட்பபின்று 

வரூதலானே, : அகரத்திம்பர்....... தோன்றும், என்பகனுரை 

யின்கண் அது கொள்ளற்க" என விலக்காது பின். இறுஇப் 

போலிகூறும் *இகரயகர மிறுதிவிரவும்' என்னுஞ் ரூத்இரவுரை 

யின்கண் செய்யுள்வழக்கன்மையின், அ௮துகொள்ளற்க என விலச் 

இனுசெனினும், ஆசிரியர் கூறியகனாுல் அவை அக்காலத்துப் 

போலியெழுத்தாகப் பயின்றுவரகனவென்பகே துணிபாம். 

இனி, ௮கர இகரம் ௮கர உகர இகரம் என்னும் மூன்றும், 

முறையே ஐஓள ய் என்னும் மூன்றற்கும் போலியாக, இக் 

காலத்அப் பயின்றுவாசாமையின் அவற்றை .ஈச்சினஞார்க்கணியர் 

விலக்ஷெெனினு மமையும்; பிரயோசவி வேச.நாலார்க்குமிதுவே 

கருத்தாதல், “௮ இ, ௮௨ என்பனவும், இக்காலத்துப் பயன் 

படாமலே கின்றனவெனி னுமடையும்""எனவுரை ச தமையான we. 

இனி உரையாிரியர், ‘gar Bas மைகாசமாகும்” என்ப 

தனுசையின்கண்மாக்திரம் விலக்ச ஏனையவற்றினுசையிதற் கூறான 

ஓன்றற்குக் ௯. தியதே ar Fon usar DS csp அமையுமென விடுக் 

தாராதலின், அவ்வாறே ஈச்சினார்க்கினியரும் விடுக் சாசெனல் 

அமையுமெனின், அக்கனமன்று; (உரையாசிரியர் அ கொள் 

ளற்க என விலக்காமை அவருசையிற் காண்க எனப பிரயோச
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விவேக.நூலார் கூறினமையானே உரையாசிரியர் ௮.து சொள் 

OW DH எனச் Fa. AV GD)T HOE என்பது பெறப்படுதலினலும், கச் 

சினாக்கினியர் முன்னும் பின்னும் விலக்கெ மையானும், அவர் 

௮௧7 யகரத்தை. பு அகரவகர த்தையும் செய்யுட்கண் வழங்கல் 

பற்றி விலக்காதொழிக்கனர் என்பமீ£த துணிபாம். அங்வக சனல் 

உரையாிரியருசையில் ஐரீடத்திற் காணப்படுத லென்னை 

யெனின், அது எழுதுவோசால் கேர்க்த வழூஉப்போஜும்? 

அன்தி, "அக உகர மெளகார மாகும்' என்னுஞ் சூத்இ.ரஉரைக் 

சண் விடப்பட ட தசவரினுமமையாம். 

மேலும், முதியோர் சிலர், ஐயன் என்பதற்கு அய்யன் 
என்றும், ஒலாவை என்பதற்கு அவ்வை eras MLN எழுதலை 

யாம் இக்காலரற்தூம் சண்கூடாகக் கண்டிருக்கின்றேம். ஆத 

லின் அக்காலதக்தும் ௮ல்வானு எழஇ வழங்க மைகண்டு ஆசி 
ரியர் தொல்காப்பியர் 65058 செய்தாபென்பதே அுணிபாம். 
அவர்வ தி யாலஜ்மையின் சன்னூலாரும் அவ்வாறே செய்தார். 
நன்னூலார் வடமொழி மசுக்தை மேம்சகொண்டவராதலின், இச். 
ரூக்திரத்தையு மவ்வா?ற கொண்டு கூறினாென்றரு லென்னை 
யெனின், அவ்லான கொண்டிலசென்பது யாங்கூறிய ரூக்இரப் 
பொருளானும் இது சக்்இயக்கர முணர்த்தியதெனப் பிதா்கூறுல 
கூற்றை யாம் மறுத்துளைதமையானு மினிதுணாலாமா தலின் 
அது பொருக்காதென்பது,  ' 

இணி, வடமொழியில் - வரும் ஏ, ஓ, ஐ, ஒல என்னும் 
எழுத்துக்களையும் சக்இயக்கரமென்று கூறுவதினும், ௮வை 
போல அகாவிகர் முதலிய எழுற்துக்கள் சேர்க்து ஒலிக்கு 
மென்பசகே பொருக்தம்போலும், எங்கனமெனின் :-.. £68 
யிலே (புணர்ச்சியிலே) பக் இனிறுகியில்வராம் அகரக்இர்கும், 
பதமுதலில்வரு மிகரற்இற்கும் அவ்விரண்டன் Dou sos 
யும் தனக்குப் பிறப்பிடமாகக்கொண்ட எ என்னு மெழுத்து 

ஆதேசமாக வருதலின், அ௮வ்விரண்டஜொலியும் அமைக்கமை 
பெறப்ப$ிமாதலின், ஏனையவுமிவ்வாறே யமைந்தமை வடமொ 
ழிச் சந்தியிலக்கணம்கோக்கியுணர்க. அன்றி, இரண்டெழுத்துக் 
கூடியவெணில், ௮வற்றைத் சனி எழுக்தாகவைத்து மகேசுசர்: 

சூத்தரஞ் செய்யார். அ௮ல்வாமே. தமிழிலக்கணதாலாகரியர்க 
ளாகிய தொல்காப்பியர் முதலியோரும் ஐ ஒள என்பவைகள் 
சந்தி எழுத்தாயின் அவற்றைக் தனியெழுத்தாகவைம் அச் ரூத் 
Brg; செய்யார். அதலிண், ஐ ௯ என்புவைபோல, ௮ இ), 
அய்; ௮௨, அல் என்பவை இலிக்குமென்பே அவ்வாசிரியாசள் 
BBD 5 TL துணிவாதல் காண்க. 

['* செந்தமிழ்!” தொகுதி--௨௨, பகுதிக]
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