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ழகவுரை 

எம் தமிழ் மொழியின் இயற்கை அமைப்பை அதன் 
இலக்கணத்தால் ஈன்கு உணரலாம். எம் முன்னோர், இலக் 
கணத்தை எவரும் எளிதில் கற்றுக்கொள்ள எளிய முறை 
யைக் கைக்கொண்டிருக்இிலர் என்பது அவர்கள் எழுதிச் 

சென்ற இலக்கணச் சூத்திரப் பாக்களால் ஈன்கு. விளம் 
கும். அவைகள் தற்காலத்தில் கடினமாய்த் தோன்றுவதத் 
குக் காரணம், தமிழ் மொழிப் பயிற்சிக் குறைவேயாகும், 
பண்டைக் காலச் தமிழ் மக்களுக்கு அவைகள் இலகுவா 
பிருந்திருக்கலாம் என்பது எனது அணிபு, தற்காலத்தில் 
எவரும் இலக்கணம் எளிதில் படிப்பதற்குச் சூத்திரப் 
பாவால் அமைந்த இலக்கணத்தை உரை கடையில் எழு 
இப் பயன்படுத்திய பெரியார் போப்பு ஐயர் ஆவார். இவர் 

எழுஇப் போந்த பின்னரே, தமிழில் உரை ஈடை இலக்கண 
நூல்கள் எழுந்தன. 

மொழிப் பயிற்சிக்கு இன்றியமையாததாய் விளங்கு 
ag இலச்கணமேயாகும். இஅ௫ பற்றியே ₹ எண்ணும் எழுத் 
தும் கண்ணேனத் தகும், என எம் முன்னோர் கூறிப் 
போந்தனர். ஆதலால், ௮ரசியலார் எஸ், எஸ். எல். 
பரீட்சைக்கு வேண்டிய இலக்கணப் பகுதிகள் இவைகள் 
என்று வரையறுத்துக் தட்டம் செய்திருக்கின்றனர்.. அதி 
இட்டத்தின் வழி இர்தால் எழுதப்பட்டது. 

இர்_தாலில் முந்தையோர் கண்ட சூத்திரங்களை வேண் 
டும் இடங்களில் பெய்துள்ளேன். 

அடியேனை இப்பணியில் ஊக்கியருளிய என் ஈண்பர் 
களுக்கு என் மனமார்ச்த ஈன்றி உரித்தாகுக, 

அரக களிட. வித்துவான் ௪. குருஸ் அந்தோணி
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மாணவர் 

தமிழ் இலக்கணத் தெளிவு 

IV FORM 
—————— 

]. எழுத்து 

(Letters) 

1. மக்களாகிய நாம் சேர்ந்து வாழும் இயல்பை 

உடையவர்களாயிருச்சறோம். அகவே, நாம் ஒருவருக் 

கொருவர் கம் எண்ணங்களை வெளியிடல் வேண்டும். ayer 

'வெண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவது ஒலியாகும். சாம் ௮வ் 

வொலியைச் சல அடையாளள்களால் பிறர் அறிந்து 

கொள்ளுமாறு செய்சன்றோம். இவ்வடையாளமே எழுத் 

தாகும். 

ஆகையால், எழுத்து ஒலி வடிவு எழுத்து என்னும் 

வரி வடிவு எழுத்து என்றும் இரண்டு வகைப்படும். 

தறிப்பு:--ஒலி வடிவு, காதால் கேட்டு அறிந்துசொள்ளச் 

கூடியதாம் ; வரி வடிவு, சண்ணால் பார்ச்து அறிர்துசொள்ளச் 

கூடியதாம். எழுதப்படுதலின் எழுத்து எனப் பெயர் பெற்றது. 

எழுத்தின் வகை 

(Classification of Letters) 

2. தமிழ் மொழியிலுள்ள எழுத்துக்கள் முத 

லேழுத்து என்னும் சார்பேழுத்து என்னும் இரு வகைப்படும்.



2 மாணவர் தமிழ் இலச்சணத் தெளிவு 

3. முதலேழுத்து (011 letters) :--உயிர் 
எழுத்துக்கள் (706186) பன்னிரண்டு ; மெய்யெழுத்துக் 

கள் ((0080றற18) பதினெட்டு; ஆக முப்பது எழுத்துக் 
களும் முதலெழுத்து எனப்படும், 

௩. சூ:--உயிரும் உடம்புமாம் முப்பதும் முதலே. 1, 

4, asmiGupsa (Secondary letters) உயிர் 
மெய், ஆய்தம், உயிரளபெடை, ஒற்றளபெடை, குற்றிய 

லிகரம், குற்றியலுகரம், ஐகாரக் குறுக்கம், ஒளகாரரக் குக் 

கம், மகரக் குறுக்கம், ஆய்தக் குறுக்கம் என்னும் இப்பத்தும் 

சார்பெழுத்தாகும். 

தறிப்பு:--இப்பத்தும் முதலெழுத்துக்களைச் சார்க்து வருவ 

தால், சார்பெொழூத் துக்கள் எனப் பெயர் பெற்றன. 

.உயிர்மேய் (70௭81 00 800ஜம்8):-- இவை உயிரும் 
மெய்யும் கூடிப் பிறக்கும் எழுத்து. ் 

உம்.) க் ௮-௧, ன் ஒள ளேள. 

gigs (The guttural) :-—Q@a மூன்று புள்ளி. 
வடிவ்மாகய (2) எழுத்து. 

உயிரளபேடை (000 of Vowel 
801008) :--உயிர் கெட்டெழுத்துக்கள் தங்களுக்கு உரிய 
ஒலி அளவினின்௮ மிகுந்து ஒலிப்பது உயிரளபெடையாம். 

(உ-ம்) ஒஓதல் 

ஒற்றளபேடை (1010029400 of consonant 
800008) :--மெய்யெழுத்துக்கள் தமக்கு உரிய அளவின் 
மிகுந்து ஒலிப்பஅ ஒத்றளபெடையாம். 

(உம்) அஙீங்கு



எழுத்த 3: 

SrSweems (Abbreviated இ) :--மாத்இிரையில் 

குறைந்து வலிக்கும் இகரம், சூத்.றியலிகரம் எனப்படும். 

(உ-ம்.) சாடு யாது காடியாது? 

epSueamnd (Abbreviated ௨) :--மாத்திசையில் 

குறைந்து ஒலிக்கும் உகரம், குற்றியலுகரம் எனப்படும். 

(உ-ம்.) சாடூ பாக்கு 

அஃது பங்கு 

பொழுது பெய்து 

ஐகாரக் குறுக்கம் (010௦0 ஐ) :- மாத்திரையில் 

குறைந்து ஒலிக்கும் ஐகாரம்; DETTE GME எனப்படும், 

ஒளகாரக் குறுக்கம் (Shortened ஒள) :--மாத்திரை 

யில் சூறைந்து ஒலிக்கும் ஒளகாரரம், ஒளகாரக் கு௮க்கம் 

எனப்படும். 

மகரக் gmail (Shortened ம்) :-மாத்திரையில் 

குறுகி ஒலிக்கும் மகரம், மகரக் GMS எனப்படும். 

gig ended (Shortened Guttural) :—ger 

அளவில் குறுகி ஒலிக்கும் ஆய்தம், ஆய்தக் குறுக்கம் எனப் 

படும், 

௩. சூ.--உயிர்மேய் ஆய்தம் உயிரளபு ஒற்றளபு 

அஃகிய இஉ ஐஒள மஃகான் 

தனிரிலை பத்தும் சார்பேழுத் தாகும். 2.- 

5. உயிரேழுத்து (Vowels) அ, ஆ, Qs Bs 

ஊ, ௭. எ, ஐ, ஓ ஓ ஒள என்னும் இப்பன்னிரண்டும் உயி” 

ரெழு SEBO TLD,
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குறிப்பு: -இவை உயிர்போலச் தனித்து இயங்குவன. ஆத 

லால், உயிர் எனப் பெயர் பெற்றன. இவை ஆவி எனவும் பெயர் 

பெறும், 

6. உயிர் எழுத்துக்கள் குற்றேழுத்து என்றும் நேட் 
டேழுத்து என்றும் இரு வகைப்படும். 

7. குற்றேழுத்து (81407௩ 70௭618) :--அ, இ, &, ௭ 
ஒ என்னும் ஐந்தும் குற்றெழுத்துக்களாம் - 

£ 

தறிப்பு--இவை கெட்டெழுத்சை நோக்கம் குறுகிய தசை 

.உடையவையா தலின், குற்றெழுத்து எனப்பட்டன: இவை தறில் 

எனவும் பெயர் பெறும், 

be சூ.--அஇ. ௨௭ ஒக்குறில் ஐந்தே, oe 

8 GalGirysH (Long vowels):—a, 7) om, 
ஏ, ஐ, ஓ, ஒள என்னும் ஏழும் நெட்டெழுத்துக்களாம். 

தறிப்பு--இவை தமக்கு இனமாகிய குறிலை கோச்க நீண்ட 

* ஓசையுடையவை; ஆதலின், கெட்டெழுத்து எனப்பட்டன. 

இவை நேடில் எனவும் பெயர் பெறும். 

௩. சூ:--ஆஈ ஊஏ ஐல ஒள்நேடில், 

9. MSenGaupsH (Interrogative Letters) :— 

ஆ, ௭, ஏ, ஓ என்னும் கான்கு எழுத்துக்களும் வினாவை 

உணர்சத்தும்போது வினாவேழுத்து எனப்படும். இவற்றுள் 
ஆ, ஓ என்னும் இசண்டும் சொல்லின் கடைசியில் வரும், 
௭, சொல்லின் முதலில் வரும், ஏ, சொல்லின் முதலிலும் 

கடை௫இயிலும் வரும். : 

(2-6) ‘gag? ஆ. ஈற்றில் வந்தது 
் அவஜே? ஜ் 2 mM 9 

எவன்? எ முதலில் வந்தது



எழுத்து ச் 

ஏவன்? ஏ முதலில் வந்தது. 
அன்றே ?.--ஏ ஈற்றில் வர்தது. 

கறிப்பு--யா என்னும் உயிர்மெய்யெழுத்தும் மொழிக்கு- 

முதலில் வினாப்பொருளில் வரும்பொழுது வினாவெழுத்தாகும்.. 

(உ-ம்) யாது ?யாவன் ் யாங்கனம் ? 

௩. சூ.--எயா முதலும் ஆஒ ஈற்றும் 

ஏஇரு வழியும் வினாவா கும்மே. 5. 

10, GioiGuess (Consonants) :—4, ங், ஞ் ஞ். 

ட், ண், தந், ப்,ம்,ய்ர்ல், வ்ழ்,ள்,ற், ன் என்னும் பதி 

னெட்டும் மெய்யெழுத்துக்கள். 

துறிப்பு:--உயிர் எழுத்தின் உதவியில்லாமல் தணித்து உச்: 

சரிச்சப்படாத எழுத்து மேய்யென்று பெயர் பெற்றது, இவ் 

வெழுத்து உடல; ஒற்றுடி புள்ளி, உறுப்பு எனவும் பெயர் 

பெறும். 

11. மெய்யெழுத்துக்கள், வல்லினம், மேல்லினம்,- 

இடையினம் என மூன்று வகைப்படும். 

12, வல்லெடுத்துக்கள் (தோம் 164௭) :--க், ச, 

ட், த், ப், ற் என்னும் ஆனும் வல்லெழுத்துக்களாம். 

தறிப்பு;--இவை மார்பிலிருந்து பிறக்கும் வல்லோசை 

யோடு உச்சரிச்சப்படுதலால்; waders எனப் பெயர் பெற்றன, 

இவை வன்கணம், வன்மை; வலி என்றும் சொல்லப்படும். 

௩. சூ.--வல்லினம் க௪ட தபற என ஆறே. 6. 

15. மெல்லெழுத்துக்கள் (801% 186௨) :--ங், ஞ் 

ண்டந் ம், ன் என்னும் ஆற எழுத்துக்களும் மெல்லினம் 

எனப்படும்,
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குறிப்பு--இவை மெல்லிய ஓசையுடன் மூக்கலிருர்தூ 

பிதத்தலால், மெல்லினம் எனப்பட்டன. இவை மேன்கணம், 

மேன்மை, மேலி எனவும் பெயர் பெறும், 

௩. சூ-மெல்லினம் ௩ஞண ஈமன என ஆமே. ர. 

14. @er_Wend (Medial letters):—w, 1, &, வ் 

ழ், ள், என்னும் ஆறும் இடையினம் எனப்படும். 

துநிப்பி--இவை வல்லின மெல்லினங்கட்கு இடைத்தச 

மாக ஒலிக்கப்படுவதால் இப்பெயர் பெற்றன. இவை ௫டைக் 

கணம், இடைமை, இடை எனவும் பெயர் பெறும். 

௩, சூ--இடையினம் யரல வழள என, ஆறே. 8, 

15. auto) Guess (Vowel consonants) :— 

பன்னிரண்டு உயிரும் பதினெட்டு மெய்யோடும் தனித்தனி 

சேர்ந்து பிறக்கும் இரு நாற்றுப் பதினாறு எழுத்துக்களும் 

உயிர்மெய் எழுத்துக்களாகும். 

(௨.௨3 சக 
ன் 4. ஓள--னேள 

16, a3 opsH (The Guttural) :—eparm 
புள்ளி () வடிவாயே எழுத்து ஆய்த எழுத்து எனப்படும், 

இது குற்றெழுத்அக்குப் பின்னும் - உயிரோடு கூடிய வல் 

லெழுத்துக்கு முன்னும் வரும், 

(உ.ம்) எஸ்கு, SOR. 

௩. சூ:-குறியத்ன் முன்னர் ஆய்தப் புள்ளி 

உயீரோடூ புணர்ந்த வல்லாறன் மிசைத்தே, 9, . 

17. குற்றியலுகரம் (Abbreviated 2):— sa த்து 

வருகின்ற கெட்டெழுத்திற்குப் பின்னம் தொடர்க்து வரு
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இன்ற ஏனைய எழுத்தூக்களுக்குப் பின்னும் வரும் வல்லின 

மெய்யின்மேல் ஏறிய உகரம் குற்றியலுகரம் எனப்படும், 

இக்குற்றியலுகரம் சொல்லின் ஈத்னுக்கு அயலெழுத்தை 

நோக்க ஆறு வகைப்படும். 

(உ.ம்) நாடு --நெடில் தொடர்க் குற்றியலுகரம், 

எஃகு -ஆய்தத்தொடர் 4, 

வாகு --உயிர்த்தொடர் 4, 

சுக்கு --வன்றொடர் 3 

பந்து --மென்றொடர் ” 

மார்பு --இடைத்தொடர் ,, 

தறிப்பு:--செடில் தொடர்க் குற்றியலுச.ரம் இரண்டே 

எழுத்தை உடையது. 

38. முற்றியலுகரம் (1/1 800 ௨):--தனித்தும் 

தனிக்குறிலைச் சேர்ந்தும் வருகின்ற வல்லின மெய்யின் 

மேலும் மெல்லின இடையின மெய்களின்மேலும் வரும் 

உகரம் முற்றியலுகரமாம். 

உ-ம்.) த சனி மெய்யின்மேல் வரத. 

வீடு -தனிக்குறிலைச் சார்க்த வல்லின மெய் 

யோடு சேர்ர்து வந்தது. 

விம்ழ _.மெல்லின மெய்யின்மேல் வசத த. 

வாழ்வு --இடையின ர 3 

19. குற்றியலிகரம் (&நரளர்க0௦0 இ):--வருமொழி 

முதலில்! யகரம் வ௱,. நிலைமொழி எஈத்றுக் குற்றியலுகரம் 

'இகரமாகத் திரியும். அந்த இகராமே குற்.றியலிகரமாகும். 

(a. - tb.) காடூ-டயா.து--சாடியா அ ? 

தறிப்பு:--மீயா என்னும் அசைச் சொல்லில் வரும் இகர 

மும் மாத்இரையில் குறைந்த இசாமாம்.
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௩. சூ:--யகரம் வரக்குறள் உத்திரி இகாமும் 
அசைச்சோல் மியாவின்! இகரமும் குறிய 10. 

20. முற்றியலிகரம் (17011 8௩0 இ?;:- குத்றிய 
லிகரம் அல்லாத இகரங்கள் எல்லாம் முற்றியலிகராங்க 

ளாகும். 

உ-ம்.) தாழ்வு--இல்லை- தாழ்வில்லை. 

போலி 

(Interchange of Letters) 

21. ஒரு சொல்லின் சாதாரண வழக்கத்திலும் 

செய்யுளிலும் ஓர் எழுத்அக்குப் பதிலாக வேறு எழுத்து 

வந்து பொருள் வேுபடாமல் நிற்பது போலி எனப்படும். 

இப்போலி எழுத்துக்கள் சொல்லுக்கு முதலிலும் இடை 

யிலும் கடையிலும் வரும். 

(உ-ம்.) பசல் . பைசல் -- முழதற்போவி 

அரசு - அரைசு — இடைப் போலி 

அகம் - அசன் — சடைப் போலி 

தறிப்பு:---போல நிற்பது போலி, 

[1. சொல் 

(Words) 

22. எழுத்துக்கள் தனித்தாவது இரண்டு முதலாகத் தொடார்சாவது ஒரு பொருளைச் தெரிவிப்பது சொல்லாம். 
௫ 

தறிப்பு:--சோல, பதம், மோழி - என்பன ஒரு பொருட் 
சொற்கள். 

(உ.ம்) (0௪), ஆடு, அரசு.
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23.) இச்சொற்கள் , பகாப்பதம், பகுபதம் என 

இரண்டு வகைப்படும். 

24, uamiugin (Primitive word) :-—vaerdugu 

பகுதி விகுதி முதலியனவாகப் பகுக்கப்படாத இயல்பை 

உடைய பதமாம். ௮.௮ பெயர்ப் பகாப்பதம்; வினைப் பகாப் 

பதம், இடைப் பகாப்பதம், உரிப் பகாப்பதம் என கான்கு, 

வகைப்படும். 

நீர், மாம் -- பெயர்ப் பகாப்பதம் 

நட, வா வினைப் பகாப்பதம் 

மற்று, ஏ -- இடைப்பசாப்பதம் 

ag, gar -- உரிப் பகாப்பதம் 

25. பகுபதம் (9௨/௭௦ ௭௦70):--பகுதி விகுதி 
முதலியனவாகப் பிரிக்கப்படும் பதம் பகுபதமாம். 

(உ-ம்.) uss (இடைநீலை விததி 

வலைஞன் -- வலை ஞீ அன் 

திறன் தன் த் ஆன் 
ந. சூ:--எழுத்தே தனித்தும் தொடர்ந்தும் போருள் தரின் 

பதமாம் ? அதுபகாப் பதம்பகு பதம்என 

இருபா லாகி இயலும் என்ப. 11. 

265. சொற்களின் வகை (Classification of 

words):-Qen pear பெயர்ச்சோல், வினைச்சோல், இடைச் 

சொல், உரிச்சோல் என நான்கு வகைப்படும், அவற்றோடு, 

திசைச்சோல், வடசோல் என்னும் இரண்டையும் சேர்க்க, 

சொற்கள் ஆறு வகை - டும். 

27. GuuwiésGarev (Noun):—9@q பொருளின் 

பெயரைக் குறிக்கும் சொல் பெயர்ச்சொல்லாகும், இப் 
2 ம
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பெயர்ச்சொல் திணை, பால், எண், இடம் ஆயெ இவற்றை 
உணர்த்தி, வேற்றுமை உருபுகளை ஏற்று நிற்கும். 

(உ-ம்) மாம், மனிதன், வீடு, மணி. 

28. இப்பெயர்ச்சொல் இடூகுறிப் பேயர் என்றும் 
காரணப்பேயர் என்னும் இரண்டு வகைப்படும், 

29. இடூகுறிப் பேயராவது (Arbitary noun), 
யாதொரு கா.சணமும் இல்லாது பொருளுக்கு மக்களால் 

இடப்பட்ட பெயர். 

(உ-ம்.) மாம், மலை, மண், கடல். 

30. காரணப் பேயராவது (&றற6]184176 noun), 
யாதேனும் ஒரு காரணம் பற்றிப் பொருளுக்கு இடப்பட்ட 

பெயர். 

(உ-ம்) பறவை, அணி, கணக்கன். 

தநிப்பு:--பறப்பதால் பறவையென்றும், அணியப்படுவதால் 

அணி என்றும், சணக்குப் பார்ப்பதால் சணக்சன் என்றும் 

பெயர் வழங்குதல் அறிக. 

௩. சூ:--இடூகுறி காரணப் பேயர் போதுச் சிறப்பின. 12, 

31.  வினைச்சோல் (7/8):--பொருளினஅ செயலை 
உணர்த்தும் சொல் வினைச்சொல்லாகும், 

குறிப்பு; வினை, சேயல், தோழில் என்பன ஒரு பொருட் 

சொற்கள். 

(உ-ம்.) “வந்தான் -- இறந்த சாலம். 

வருகின்றன் நிகழ் காலம்,. 

வரவான் -- எதிர் காலம்
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தறிப்பு-- வினைச்சொல் வேற்றுமை ஏற்ண்து, சாலத்தைக் 

காட்டிச் செயலைச் தெரிவிக்கும். 

32. இடைச்சொல் (]தார்4016):--தனித்்அ வழங்கா 
மல் பெயர்ச்சொல்லோடும் வினைச்சொல்லோடும் சேந்த 

'பொருள் தரும் சொல் இடைச்சொல்லாம், 

(உம்) இராமனும் கிருஷ்ணனும் வந்தனர். இவை 

களில் உள்ள ௨ம் இரண்டும் இடைச்சொற்களாகும். 

83, afléGeneo (Qualifying word):— salsa 
வழங்காமல் பெயர் வினைகளை அடுத்துக் குணத்தை விளக் 

கும் சொல் உரிச்சொல்லாம். 

(உம்) சால ஈல்லது. 

தவப் பிஞ்சு. 

நனி தின்றான். 

34, திசைச்சொல் (8/008 of local usage):— 
660 ரமோழியிலுள்ள சொற்கள் தமிழில் சலர்து arpa 
கப்படுமானால், அவைகளுக்குத் திசைச்சோற்கள் என்பது 

பயர். 

(6ம்) ஷாப்பு --.தக்லெம் 
சுபேதார் --இச்துஸ்தாணி 

சேப்புதல---தெலுங்கு 
சிக்ததல் --சன்னடம் 

35, வடசோல் (ஹூர் ௬௦0): தமிழில் வந்து 
வழங்குன்ற சமஸ்கிருதச் சொற்களுக்கு வட்சோல் என் 

பது பெயர், 

(உ-ம்) குஜ்சரம், பிரயத்தனம், கமலம், காரணம். 
36, பல வகைப் பெயர்ச்சோற்கள் (716 10.08 07 

nouns):—GQuwis@en bast, தாம் உணர்த்தும் பொரு
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ல் பலவகைப்படும். அவை போருட்பேயர், இட்ப்பேயர், 

காலப்பேயர், சினைப்பெயர், குணப்பேயர், தோழிற்பேயர் 

- என ஆ௮ வகையுள் அடக்கும், 

37, "பொருட்பேயர்:--மக்கட்பெயரும் பொருளின் 

பெயரும் பொருட்பெயராகும். 

(உம்) கம்பம், மரம், ஆடு. 

38. இடப்பேயர்:--இடத்தைக் குறிக்கும் பெயர் 

இடப்பெயராகும், 

(உ-ம்) கண்டம், நாடு, நகரம், வீடு, 

39. காலப்பேயர்:--காலத்தைக் குறிக்கும் பெயர் 

காலப்பெயராகும். 

(உ-ம்.) ' ஆண்டு, திங்கள், நாள், 

40. சினைப்பேயர்:-உுப்புக்களுக்குப் பெயராய் வரு: 

வத சனைப்பெயராகும். (சனை-உறுப்பு) 

௨-ம்.) தலை, கை, கால, இலை, காய், கிளே. 

41. குணப்பேயர்:--ஒரு பொருளின் தன்மையை: 
உணர்த்தும் பெயர் குணப்பெயராகும். (குணம்-- பண்பு) 

(உ-ம்.) பேரநமை, சிறுமை, சேம்மை, அழுத. 

42,  தோழிற்பேயர்:- தொழில்களின் பெயர் தொழிற் 

பெயராகும். 

(உ-ம்.) நடத்தல், இரத்தல், படித்தல். 
தறிப்பு;--சில தொழிற்பெயர்கள் விகுதி பெருமல் வரும் 

அவை மதல் நிலைத் தோழிற்பேயர் எனப்படும். 

(உ.ம்.) , உரை (உரைத்தல்) 

அடி (இடித்தல்)
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சில தொழிற்பெயர்கள் முதல்நிலை இரிக்தும் வரும், அவை 

தூதல் நிலை திரிந்த தொழிற்பேயர் எனப்படும், 

உ-ம்.) வீட (விடுதல்), கேடு (கெடுதல்). விடு, @s@ 

என்ற முதல் நிலைகள் வீடு, கேடு என்று இரிந்து வந்தன. 

43. வினையாலணையும் பெயர்:--வினைமுற்று, தொழி 

லையும், தொழில் செய்கின்ற பொருளையும் உணர்த்தி, வேற் 

அமை உருபுகளை ஏற்றும் ஏற்காமலும் வருவது வினையால் 

அணையும் பெயராம்: 

(உ-ம்.) வந்தவன் உண்டான், 

வந்தவனைக் கண்டேன். 

குறிப்பு -தோழிற்பெயநக்தம் வினையாலணையும் பெயருக்தம் 

உள்ள வேறுபாடு: 

1. தொழிற்பெயர், தொழிலுக்குப் பெயராய் வரும்; வினை 

யாலணையும் பெயர், தொழில் செய்கின்ற பொருளைச் காட்டும் 

பெயராகும். ட 

2. தொழிற்பெயர், படர்க்கை இடத்திற்கே உரியது; 

வினையாலணையும் பெயர், தன்மை, ழூன்னீலை, படர்க்கை என்ற 

ஞுவிடங்களுச்கும் உரியது, 

3. தொழிற்பெயர் பெரும்பாலும் காலங்காட்டா அ; வினை 

வாலையும் பெயர் காலங்காட்டும். 

44. நிளைப்பெயர்:-சுற்றத்தாரைக் குறிக்கும் பெயர் 

இளைப்பெயர். 

(உ-ம்.) தமர் (தம்மவர்), நுமர் (நம்மவர்). 

முறைப்பேயர்:--ஒரு கூட்டத்தாரில் ஒருவரை ஒருவர் 

முறை வைத்து அழைக்கும் பெயமே மூறைப்பெயராகும். 

(உ-ம்.) மாமன், மைத்துனன்.
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45. சாதிப்பெயர்: -பல சாதிகளைக் குறிக்கும் 
பெயர் சாதிப்பெயராம். 

(உ-ம்.) உழவர், வணிகர், பாணர். 

46. அளவுப்பேயர்:--அளவுகளைக் காட்டும் பெயர் 
கன் அளவுப் பெயர்களாம், இவை எண்ணல், எடுத்தல், 

முகத்தல், நீட்டல் என்று கான்கு வகைப்படும். 

(உ-ம்.) கால், அரை, ஒன்று -- எண்ணல் அளவைப்பெயர் 

பலம், விசை எடுத்தல் 

நாழி, கலம், தறுணி முகத்தல் » 
அடி, மடீம் நீட்டல் 

47. seem Gut (Nouns of first person):— 
பேசுபவன், தன்னை மட்டும் குறிக்கும் பெயர் தன்மை ஒரு 
மைப் பெயசென்றும், பிதரையும் சேர்த்தூக் குதிக்கும் 
பெயர் தன்மைப் பன்மைப் பெயர் என்றும் இரு வகைப் 
படும், 

(உ-ம்) நான்,யான் தன்மை ஒருமை 

ஈம், நாங்க உட un, eee i தன்மைப் பன்மை 

48. முன்னிலைப் பெயர் (1௦108 ௦7 second per- 
801):--முன் நித்சின்ற ஒருவரைக் குறிப்பது முன்னிலை 
ஒருமைப் பெயரென்னறும், பலரைச் குறிப்பது முன்னிலைப் 
பன்மைப் பெயரென்றும் இரு வகைப்படும், 

உ-ம்.) நீமுன்னிலை ஒருமைப் பெயர் 

நீர், நீயிர், நீவிர் . . 
் நவ்கள், எஸ்வி முன்னிலைப் பன்மைப்பெயர் 

துறிப்பு:--8ீர் என்பதம் நீங்கள் என்பதம் 

பற்றி ஒருமையிலும் வழக்கும், 
மரியாதை
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49. படர்க்கைப் பேயர் (]/0மத ௦7 third per- 

801):-- தன்மை முன்னிலைப் பெயர்கள் ௮ல்லாத மற்ற எல் 
லாப் பெயர்களும் படர்க்கைப் பெயர்கள் அகும். 

(உ.ம்.) அவன், அவள், அவர், அது, அவை, அரசன், 

அசசி, அரசர், அரசர்கள் 

50. போதுப் பெயர்கள் (11௦008 common to- 

both Classes):— தான், தாம், எல்லாம் முதலியன உயர் 

இணைக்கும் ௮ஃறிணைக்கும் பொதுவாய் வரும் பெயர்களா 

கும். இவை திணைப் பொதுப் பேயர் என்றும் சொல்லப்படும். 

உயர்திணை ட் அஃறிணை 

தான்: தான் வர்தான், தான் வர்த.து. 

தான் வர்தாள். 

தாம்: தாம் வர்தார். தாம் வந்தன. 

- எல்லாம்: எல்லாம் வர்தோம். Trent ave ser, 

எல்லாம் வச்தர், 

எலலாம் வந்தார். 

தறிப்பு:--எல்லாம் என்னும் பெயர் மூவிடத்துக்கும் 

பொதுவாய் வருதலால், இடப் போதுப் பேயர் எனவும்படும். 

இணை 

(Class) 

51. திணை என்பது சாதி, அல்லது பொருளின் 

பகுப்பு. ௮ஃது உயர்திணை, அஃறிணை என இரு வகைப் 

படும், 

தறிப்பு:--உயர்திணை - உயர்வாகய சாதி; அஃறிணை (அல் 

-1- இணை) - உயர்வு அல்லாத சாதி,
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52. மக்களும் தேவரும் உயர்திணை; ஏனைய உயி 
ருள்ள பொருள்களும் உயிரில்லாப் -பொருள்களும் ௮ஃ 
அிணையாகும். , . 

குறிப்பு: மக்களுடைய உடம்பையும் உயிரையும் பிரித்தால் 
அவையும் ௮ஃ திணையாம். 

உ.ம்.) ஓகசன், இந்திரன்-- உயர் இணை 

டூ, மாம், உடல், உயிர். அஃ நிணை 

குறிப்பு -சடவுளை உயர்இ ணையாசவும் அறிணையாசவும் 
கூறலாம், ் 

(உ-ம்.) கடவுள் காக்கின்றார்; தெய்வம் இருச்சிறத. 

௩. சூ:-மக்கள் தேவர் நரகர் உயர்திணை; 
மற்றுமிர் உள்ளவும் இல்லவும் அஃறிணை, 18, 

பால் 

(Gender) 

53. இணையின் பிரிவே பால் எனப்படும். ௮ஃனு 
ஆண் பால், பேண் பால், பலர் பால், ஒன்றன் பால், பலவின் 
பால் என ஐந்து வகைப்படும். 

ஆண் unc (Masculine singular), ஆண் மகனைக் 
குறிக்கும். (உ-ம்) முருகன், 

பேண் பால் (17ஹூப்ற1ற6 singular), பெண் மகளைக் 
குறிக்கும். (உ-ம்.) வள்ளி 

usvit Unev (Plural of both the genders), wa we 
கள்-கூட்டத்தைச் ரிக்கும். (உ-ம்.) மக்கள், அரசர். 

ஒன்றன் பால் “(Nenter singular), அஃறிணைப் 
'பெசருளில் ஒன்றைக் குறிக்கும். (உ-ம்.) தேன்னை



சொல் 17 

பலவின் பால் (லர plural), அஃறினைப் பொரு 
அரில் பலவற்றைக் குறிக்கும். (உ - ம்.) மரங்கள் 

54. அண் பால், பெண் பால், பலர் பால் என்னும் 

மூன்றும் உயர் திணைக்கு உரியன; ஒன்றன் பால், பலவின் 
பால் என்ற இரண்டும் ௮ஃ நிணைக்கு உரியன. 

௩. சூ:--ஆண்பேண் பலர்என முப்பாற்று உயர்திணை. 14. 

“te GI— ஒன்றே பலவென்று இருபாற்று அஃறிணை, 18, 

எண் 

(Number) 

55, test (Number) srerugi, எண்ணிக்கை. ஒரு 
(பொருளைக் குறிப்பது ஒருமை எனவும், ஒன்றுக்கு மேல் 

பட்ட பலபொருளைக் குறிப்பது பன்மை எனவும் வழங்கப் 

படும், 

(உ-ம்.) = \ goin அஸ் ] 

போன்னி ] பெண்பால் L ஒருமை 
தங்கை | 
தேன்னை, பலா-.-ஒன்றன்பால் ] 

மக்கள் --உயர்இணை..-பலர் பால் 
மாங்கள்--௮அஃ ஜிணை--பலவின்பால் 

இடம் 

(Person) 

56, இடம் என்பத, சொற்கள் வழங்குவதற்கு 

உரிய ஸ்தானம், ௮ தன்மை, மூன்னிலை, படர்க்கை என 

மூன்று வகைப்படும். பேசுவோர். தன்மையிடம்; மூன் 

னின்று கேட்போர் முன்னிலை இடம்; பேசப்படும் பொருள் 

படாக்கை இடம், 

பன்மை
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ஒருமை பன்மை 

தன்மை கான் வக்தேன். நாம் வந்தோம். 

யான் வந்தேன், யாம் ௦ 

நாங்கள் ,, 
யாங்கள் ,, 

நீயிர் வந்தீர், 

முன்னிலை நீ வந்தாய், நீங்கள் வச்தீர்கள் 

படர்க்கை அவன் வச்தான். அவர்கள் வந்தார்கள் 

அவள் வர்தாள். 

அது வச்தது, Dana as Fer | 

௩, சூ:--தன்மை முன்னிலை படர்க்கை மூவிடனே. 16... 

வேற்றுமை 
(Case) 

57. பெயரின் பொருளை வேறுபடுத்துவது வேற் 

ுமையாகும். அவ்வேற்றுமை முதல் வேற்றுமை, இரண் 
டாம் வேற்றுமை, மூன்றாம் வேற்றுமை, கான்காம் வேற் 
அமை, ஐர்தாம் வேற்றுமை, அரும் வேற்றுமை, ஏழாம். 
வேற்றுமை, எட்டாம் வேற்றுமை என எட்டு வகைப்படும். 

குறிப்பு: -முூதல் வேற்றுமை Spam: வேநிறுமை என் 
௮ம், எட்டாம் வேற்றுமை வினி வேற்றுமை என்றும் சொல்லப் 
படும். பெயரின் பொருளை வேறுபடுத்துவதற்கு அடையாள 
மாச வருகின்ற இடைச்சொல் உருபு எனப்படும். 

௩. சூ:--ஏற்கும் எவ்வகைப் பெயர்க்கும்ஈ ரய்ப்போருள் 
வேற்றுமை சேய்வன எட்டே வேற்றுமை, 17, 

58. dpsed Goudmienio (Nominative Case):— 
இரிபு இல்லாமல் இயல்பாய் நிற்கும் பெயரே முதல் வேற் 
அமையாம். இது வினையையும், பெயரையும், வினாவையும்- 
கொண்டு முடியும்,
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(2-0) அரசன் வாம்க--வினையைச்கொண்டு முடிர்தத. 
அ௮சசன் அவன்--பெயரைச்சொண்டு முடிந்தது. 

அவன் யாவன்?--வினாவைச் கொண்டுமுடிக்த த. 

துறிப்பு:--எழுவாய், கருத்தா, வினை முதல், செய்பவன் 

என்பன ஒரு பொருட்சொற்கள், 

௩. சூ:--எழுவாய் உருபு திரிபில் பேயரே ; 

வினைபேயர் வினாக்கோளல் அதன்பயனிலையே.. 

தறிப்பு:--இவ்வேற்றுமைச்கு, ஆனவன், ஐ கின்றவன் 
ஆவான், என்பான் என்பாள் முதலியன சொல்லுருபுகளாய் 

வரும். 

(உ-ம்) கொற்றனுனவன், கொற்றியானவள், கொற்றன். 
என்பான், கொற்றி என்பாள். 

தறிப்பு:--ஒரு வாச்யெத்தில் எழுவாய் தோன்றா இருப்பின், 

அது தோன்ற எழவாய் எனப் படும். (உ-ம்) மகனே வா௩-. 

இதில் நீ என்னும் எழுவாய் மறைந்து நிற்பது erate. 

59. இரண்டாம் வேற்றுமை (.&00182417௦ கே86):-- 
இசண்டாம் வேத்றுமையின் உருபு *ஐ' ஒன்றேயாம். இதன் 

தொழில், பெயர்ப்பொருளைச் செயப்படுபொருளாக வேறு 

படுத்துவது. 

(உ-ம். கோவிலைக் கட்டினான். 

WI EME Casa gett. 

தறிப்பு:--செயப்படுபொருள் எப்பொழுதும் இரண்டாம் 

வேற்றுமையிலேயே வரும். 

60, முன்றாம் வேற்றுமை ([ந£மமாமள$௨1 (886):- 
மூன்றாம் வேத்றுமையின் உருபு ஆல், ஆன், ஒட, ஓட 

உடன் என்பவை. இதன் தொழில் பெயர்ப் பொருளைக்
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கருவிப்போருளாகவும், கருத்தாப் : போருளாகவும், உடன் 
நிகழ்ச்சிப் போருளாகவும் வேறுபடுத் அவது. இதற்குக் கருவி 

“வேற்றுமை என்னும் பெயருமூண்டு, 

(உ-ம்) மண்ணால் குடத்தை வனைந்தான்--இத கருவிப் பொரு 

ளில் வந்தது. 

அரசனுல் கோயில் கட்டப்பட்டது--.இது கருச்சாப் 

பொருளில் வந்தது. 

மகளோடு மருமகன் வந்தான்-.-இது உடன் நிசழ்ச்சிப். 

பொருளில் வர்த.த. 

குறிப்பு: உடன், கொண்டு என்பன சொல்லுருபுகளாயப் 
அரும், 

61. நான்காம் வேற்றுமை:-நான்காம் வேற்றுமைக்கு, 

உருபு “கு' ஒன்றே ஆகும். இது கொடை, பகை, நேர்ச்9 

தகுதி முதலிய பொருளில் வரும். 

உ.ம்.) அருங்கலன் அரசர்க்கு உரியது--தகு.இ 

துறிப்பு:--போருட்டு, நிமித்தம் 
ஓருபுகளாய் வரும் 

62, ஐந்தாம் வேற்றுமை:--ஐந்தாம் வேத்றுமைக்கு 
உருபுகள் இல், இன் என்பனவாகும். 

எல்லை, ஏதப்பொருளில் வரும், 

என்பன இதன் சொல் 

இத நீங்கல் ஒப்பு, 

(உ-ம்.) கல்வியில் பெரியவர் கம்பர்-.-ஏது 

மலையின் வீழ் அருவி---நீற்கல் 

தறிப்பு:--நீன்று, இருந்து என்பன இதன் சொல்லுருபுகளாப் 
வரும். 

உ-ம்.) 'காட்டினின்று வச்தான், காட்டிலிரந்து வர்தான்.
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63. amd Gaubmiento:— yard வேற்றுமைக்கு 
உருபுகள் அது, ஆது, ௮, உடைய என்பன. இதன் பொருள் 
பொருளின் சொக்தத்தைக் காட்டுதல். ் 

(௩-ம்) கொற்றனது கை 

கீறுது சை 
உன செல்வர்கள் 

மன்னனுடைய மாளிகை 

64. எழாம் வேற்றுமை:--ஏழாம் வேற்றுமைக்கு 
உருபுகள் கண் முதலியனவாம். இதன் பொருள் பெயர்ப் 
பொருளை இடப்பொருளாக வேறுபடுத்துவ.து, 

ஏழாம் வேற்றுமை உருபுகள் 

௩. சூ:--கண்கால் கடைஇடை தலைவாய் திசைவயின் 
முன்சார் வலம்இடம் மேல்கீழ் புடைமுதல் 
பின்பாடூ அளைதேம் உழைவழி உளிஉழி 
உள்அகம் புறம்இல் இடப்போருள் உருபே 19.. 

(உ-ம்) மணியின்கண் ஒளி 

தறிப்பு:-கண், கால் முதலியன இடப்பொருளைச் குறிச் 

கும்போதுமட்டும் ஏழாம் வேற்றுமை உருபுகளாகச் கொள்ளப் 

படும். 

65. எட்டாம் வேற்றுமை: இவ்வேற்றுமைக்கு 

உருபு இல்லை ஆயினும், பெயர்ச்சொல் ஈறு தஇரிதலையும், 

கெடுதலையும், மிகுதலையும், ஈற்று அயலெழுக்துத் இரிதலையும், 
இயல்பாதலையும் ' கொள்ளும். இதன் பொருள் பெயர்ப் 
பொருளை முன்னிலையாக அழைப்பதாம். இதை விளி வேற்: 

றுமை என்றும் சொல்லுவர்
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உ.ம்.) அம்மை அம்மா -4 ஈறு இரிதல் 

அசசன் அரசு — ,, கெடுதல் 
அரசன் -- அசசனேஃ , மிகுதல் 

மக்கள் -- மக்காள் _.. ஈற்றயலெழுத்துத் திரிதல் 

ஐயன் -.. ஐயா — ஈறு கெட்டு அயல் நீளல் 

quer — Gu — ,, ” திரிதல் 

ஐயன் --ஐயாலே-- , ர ஒடீண்டு எசார 

[மிகுதல் 
தம்பி gt — ஈறு இயல்பாதல் 

௩. சூ:--எட்டன் உருபே எய்துபேயர் ஈற்றின் 
திரிபு குன்றல் மிகுதல் இயல்புஅயல் 

திரிபு மாம்; போருள் படர்க்கை யோரைத் 
தன்முக மாகத் தானழைப் பதுவே. 20 

குறிப்பு முதல் வேத்றுமைக்கும் இயல்பாக வரும் எட் 

பாம் வேற்றுமைக்கும் சொல்லால் வேற்றுமை இன்றேனும், 
பொருளால் வேற்றுமை உண்டு, 

வேற்அமைத் தொகையும் விரியும் 

66. வேற்றுமைத் தோகையும் விரியும்: சொற்கள் 
ஒன்றோடு ஒன்று தொடரும்பொழுது இரண்டாம் வேற் 
அமை முதல் ஏழாம் வேற்றுமை வரையிலுள்ள உருபுகள் 
மறைந்தும் விரிந்தும் வரும். மறைந்து வருவதற்கு வேற்று 
மைத் தோகை என்றும் விரிக்க வருவதற்கு வேற்றுமை 
விரி என்றும் பெயர் வழங்கும், 

(உ-ம்) வே. தொகை. வே. விர், 

மம் வெட்டினான் மரத்தை வெட்டினான் 
சல்லெறிச்தான் கல்லால் எறிந்தான் 
கொற்றன் மகன் கொஜ்றனுக்கு மசன்
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மலைவீழருவி மலையின் வீழருவி 

சாத்தன்சை சாத்தனது கை 

மலைசெல் மலையின் கண் செல் 

உருபு ஏற்கும்பொழுது திரியும் பெயர்கள் 

67. யான் யாம் என்னும் தன்மைப் பெயர்களும், 

&, நீர், நீங்கள், என்னும் முன்னிலைப் பெயர்களும், தான் 

தாம் என்னும் பொ௫ப்பெயர்களும் வேற்றுமை உருபுகளை 

ஏ.ற்கும்பொமுது உருவத்தில் மாறுபடும், 

(உ.ம்.) யான் --என்ஐ — என்னை 
யாம் -- எம்.ஐ ௮ எம்மை 

சாம் நம் .ஐ — நம்மை 

நீ ௮ Ber -+ 9 -- நின்னை 

நீர் ௮ ஐம்ஐ ௮ உம்மை 

நீக்கள் -- உங்கள் -ஐ -- உங்களை 

தான் --தன்-ஐ -- தன்னை 
தாம் --தம்3ஐ ௨. தம்மை 

வினைச்சொல் 

(Verbs) 

68. ஒரு பொருளின் செயலைக் காட்டுசன்ற சொல் 

விளைச்சொல்லாகும். இவ்வினளைச்சொல் வேற்றுமை உருபை 

ஏற்காமல் காலத்தைக் காட்டி வரும். 

(ஊ-ம்.) சக்தன் நடக்கிறன். 

தறிப்பு --இதில் நடக்கிறன் என்னும் Gerd si samen 

'செயலைச் காட்டுகிறதென்று அறிக. 

69. வினைச்சொல்லின் . வகை:--இவ' வினைச்சொழ் 
கள் முற்று வினை என்னும், எச்ச வினை என்னும் இரண்டு 

வகைப்படும்:
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70. முற்று வினைச்சொல், பொருள் முடிர்து நிற்கும் 

. வினைச்சொல்லாம். இது திணை, பால், எண்,. இடம் மூசு 

லியவற்றை உணர்த்தும், 

(உ-ம்.) படித்தான். 

துறிப்பு:--இதில் உயர் இணை, ஆண்பால், படர்க்கை, ஒருமை, 

முதலியன விளங்குதல் காண்ச. 

71. எச்சவினை:--இது பொருள் முடியாமல் மற்று 
விகுதி குறைந்து நின்று, கருத்து முடிவதற்கு மற்றொரு 

சொல்லை வேண்டி. நிற்கும். 

(உ.ம்.) உண்டு (வந்தான்) 

உண்ட (பையன்). ' 

தறிப்பு:--உண்டு; உண்ட என்ற குறைந்த விலைச்சொற்கள் 

தங்கள் கருத்து முடிவதற்கு வந்தான், பையன் என்ற சொற்களை 

முறையே வேண்டி நிற்பதைக் காண்க, 

72. வினை முற்றின் வகை:-- விளை மூத்று, தன்மை 

வினைமுற்று, முன்னிலை வினைமுற்று, படர்க்கை விளை 

முற்று, ஏவல் வினை முற்று, வியங்கோள் வினை முற்று: என 

5 வகைப்படும். 

73. தன்மை வினை .முற்று:--தன்மை இடத்திற்கு 

உரிய வினை முற்று, தன்மை வினை முற்று அகும், 

(உ-ம்.) வந்தேன், வந்தோம், வந்தேம், 

74. முன்னிலை வினை முற்ற: முன்னிலை இடச் 
தற்கு உரிய வினை முற்று, முன்னிலை வினை மூத்து ஆரும். 

(உ-ம். வந்தாய் வந்தீர்.
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75. படர்க்கை வினை முற்று:--படர்ச்கை இடத் 
இற்கு உரிய விளை முற்று, படர்க்கை வினை முற்று அகும். 

(உம்) வந்தான், வந்தாள், வந்தார், வந்தது, வந்தன. 
76. ஏவல் வினை முற்ற:--மூன்னிலை இடத்திற்கு 

உரியதாய் ஏவுதல் பொருளில் வரும் வினை முற்று, ஏவல் 

வினை முற்று அகும். 
(உ-ம்) நட, வா. 

தறிப்பு:--இவற்றுள் சன்மை, முன்னிலை, ஏவல் இம்மூன் 
அம் ஒருமை பன்மைகளை உணர்த்தும்; இணையையும், பாலையும் 
உணர்த்தா. படர்க்சை வினை முற்று, எண்ணோடு பாலையும் 
உணர்த்தும். 

77. வியங்கோள் வினை முூற்று:--வியங்கோள் விளை, 

மரியாதை ஏவல் பொருளில் வரும். (வியம்--ஏவல்; கோள் 

--கொள்ளுதல்). இது ஐம்பால் மூவிடங்களுக்கும் பொது 

வாம், 

(உம்.) 

nha அவன், அவள், அவர், ௮2, அவை படர்ச்சை 
வாக்க யான், யாம், நீ, நீர் தன்மை, முன்னிலை, 

தன் வினை, பிற வினை 

(Transitive, Intransitive and Causal verbs) 

78. தன் வினை:--கருத்தர் தானே செய்கின்ற விளை, 
தன் வினையாம். 

(உ-ம்.) செய்தான், படித்தான். 

79. பிற வினை:--பிற கர்த்தாவின் தொழிலை உணர்த் 

அம் வினை, பிற விளையாம். தன் வினைச் சொற்களோடு, வி பி, 
கு,சு,ட, து,பு,று என்னும் விகுதிகளைச் சேர்க்க, பிறவினை 
யாகும், 

3
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த. வி, பி, வி. 

(உ.ம்.) செய் --செய்வி 

உண் --உண்பி 

போ போக்கு 

பாய் பாய்ச்ச 

உருள் --உருட்டூ 

ஈட நடத்து 

எழு எழுப்பு 
பயில் --பயிற்று 

எச்ச வினையின் வகை 

Kinds of Participles 

80, எச்சவினைகள், பெயரேச்சம், வினையெச்சம் என 
இரண்டு வகைப்படும். 

81. பெயரேச்சமாவக, பால் காட்டும் விகுதி பெறு ௮, குறைந்த வினைச்சொல்லாய், பெயரைக் கொண்டு முடியும், 
(எஞ்சுவது எச்சம்). 

(உ-ம்) படிந்த பையன்-.-இறந்தகாலப் பெயசெச்சம் 
» tle paren . 

70 

படிக்கும் ட ௭ ௭இர்காலப் ஷி 

82. வினையேச்சம்:--பால் காட்டும் விகுதி பெரூ.து, 

குறைந்த வினைச்சொல்லாய், வினையைக் கொண்டு முடிவது 
வினையெச்சமாம், இவ்வினையெச்சம், இன்னொரு விளையெச் 
சத்தையும், பெயசெச்சத்தையும், வினைமுற்றையும் கொண்டு 

முடியும். 

உண்டு வந்த பையன் 
உண்டு வந்தான். 

இறர்தசால விஷ 
Queen, 

{2-h.) உண்டு வந்து போனான்



சொல் 97 

(இவற்றில் 'உண்டு' என்னும் வினையெச்சம் : வேறொரு 
வினையெச்சத்தையும்,  பெயசெச்சச்தையும், விணைரமுற்றையும் 

(சொண்டு முடிச்சது சாண்க,) 

படிக்க வர்தான் -- நிகழ்சால வினையெச்சம். 

உண்ணின் (உரம் பெறுவான்) aBierm 

, உண்டால் (உசம்-பெறுவான்) i வினையெச்சம் 
உண்டக்கால் (உரம் பெறுவான்) 

ந. சூ: தொழிலும் காலமும் தோன்றிப் பால்வினை 
ஒழிய நிற்பது வினையெச் சம்மே. 91 

உடன்பாடு--.௪ இர்மறை 

(Affirmative and Negative) 

83, விளைச்சொல் தொழிலின் நிகழ்ச்சியை உணர்ச் 

தூம்போது உடன்பாட்டூ வினையென்றம், தொழில் கிகழா 

மையை உணார்த்தும்போது எதிர்மறை வினையென்றும் 

(சொல்லப்படும். 

(௨-ம்) குமரன் வந்தான், -- உடன்பாடு 

குமசன் வந்திலன். -- எ.தஇர்மறை 

84. எச்சங்கள் தொழிலின் நிகழ்ச்சியை உணர்த்தும் 

பொழுது உடன்பாட்டு வினையெச்சம், உடன்பாட்டூப் பேய 

மோச்சமெனவும், தொழில் நிகமாமையை உணர்தஅம்போத, 

எதிர்மறை வினையெச்சம், எதிர்மறைப் பேயசேச்சபென் 

வும் வழக்கப்படும். 

(உ.ம்) உண்டு வர்தான் -. உடன்பாட்டு வினையெச்சம் 

உண்ணல் வர்தான்-- எதிர்மறை ரு 

படிந்த பையன் -. உடன்பாட்டுப் பெயசெச்சம் 

படியாத பையன் -- எதிர்மறைப் ல
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குறிப்பு:--எ.திர்மறைப் பெயசெச்சமும், எதிர்மறை வினை 

யெச்சமும் ஈறு கெட்டும் வரும். அப்பொழுது முறையே ஈறா 

கேட்ட எதிர்மறைப் பேயரெச்சம் என்றும், ஈறு கெட்ட எதிக் 
மறை வினையெச்சம் என்றும் சொல்லப்படும். 

(உ-ம்) லடாக் குதிரை — ஓடாத குதிரை 

நடவா நின்றது -- ஈடவாதுகின்றது, 

பகுபத உறுப்புக்கள் 

(Parts of the primitive word) 

85. பகுபதங்கள் பகுதி, விகுதி, இடைரிலை, 
சாரியை, சந்தி, விகாரம் என்னும் ஆ௮ு உறுப்புக்களாகம் 

பகுக்கப்படும். இவற்றுள் பகுத, விகுதி ஆயெ இரண்டும். 

முக்கிய உறுப்புக்களாகும். 

86. பகுதி (19௦௦0):--பகுபதங்களில் முதலில் நிற்கும். 
பகாப்பதங்களே பகுதியாகும், இப்பகுதிகளே முதல்: 

நிலையாம். 

(உ-ம்.) வலைஞரன், உண்டான். போன்னன்...-இவற்றுள் 

வலை, உண், போன் என்பன முறையே பகு.இ௫ 
ளாகும். 

தறிப்பு:--வினைப் பகுதிகள் தொழிலை உணர்த்தும். 

87. Ig3 (Termination):—uguss Ber இறுதி' 
யில் நிற்கும் உறுப்பு விகுதி எனப்படும், இது தடை 

நிலை என்னும், இறுதி நிலை என்றும் சொல்லப்படும். இவ் 
விகுதியால் திணை, பால், எண், இடம் இவற்றை அறியலாம். 

(உ-ம். படித்தான்.-இதில் இன் விகுதியாகும்.. இவ் 
விகுதி உயர்திணை, ஆண்பால், ஒருமை, படர்ச்சை 
முதலியவற்றை உணர்த்துதல் சாண்க,
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88. அன், ஆன் என்பன உயர்தணை அண்பால் 
படர்க்கை ஒருமையை உணர்த்தும் விகுஇிகளாம். 

(உ-ம்) வந்தனன். இன் விகுதி 

வந்தான் ஆன் விகுதி 

89, அள், ஆள் என்பன உயர்திணைப் பெண்பால் 

படர்க்கை ஒருமையை உணர்த்தும். 

(உ-ம்) சென்றளள், சென்றள்---அள், ஆள் விகுஇிகள். 

90, அர், ஆர், ப, மார், கள் என்பன உயர்திணைப் 

பலர்பால் படர்க்கைப் பன்மையை உணர்த்தும். இவற்றுள் 

மார் விகுதி வினையொடு முடியும்; கள் விகுதி, விகுதிமேல் 

அவிகுஇயாய் வரும். 

உ.ம்) கற்றனர், கற்றர், கற்ப, கொண்மார் (வந்தார்)-- 
வினையொடு மூடிந்சன ; செல்வார்கள்--கள் 

விகுதிமேல் விகுதியாய் வசத. 

91. துறு,டூ என்பன அ௮ஃறிணை ஒன்றன்பால் 

ஒருமையை உணர்த்தும். 

(உ-ம்) வச்தது ஆயிற்று உண்டு, 

92. ஆ, ஆ என்பன ௮ஃறிணைப் பலவின்பால் படர்க் 

கைப் பன்மையை உணர்த்தும். இவற்றுள் ஆ, எதிர்மறை 

யில் மாத்திரம் வரும். 

(உ-ம்) உண்டன உண்ணு. 

93. என், ஏன், அல், அன் என்பன தன்மை ஒருமை 

வினை மூற்று விசுதிகளாம். 

(உ-ம்) உண்டனேன், உண்டேன், செல்வல, செய்வள். 

துறிப்பு:-- அல் விகுதி எதிர்காலத்தில் மாத்திரம் வரும்.
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4. அம், ஆம், எம், ஏம். ஓம் என்பன தன்மைம் 
பன்மை வினை முற்று விகுஇகளாம். 

(உ-ம்) கூறினம், கூறுவாம், செய்தனேம், செய்தேம், 
செய்தோம், 

குறிப்பு: அம், ஐம் விகுதிகள் பெரும்பாலும் செய்யுளிலே 
வரும். 

95. ஐ, ஆய், இ என்பன மூன்னிலை ஒருமை விளை 

முற்று விகுதிகளாம். 

(உ-ம்.) சண்டனை, சண்டாய், காணுதி, 

தறிப்பு--இசர விகுதி இடைகிலையின்றித் தானே எிர் 
காலத்தைச் காட்டும். " 

96. இர், ஈர் என்பன முன்னிலைப் பன்மை விளை 
முற்று விகுஇகளாம். 

(உ-ம்.) உண்டனர், உண்டீர். 

97. ஆய் என்னும் விகுதி, ஏவல் ஒருமை விளைஞற்று 
விகுதியாகும். 

(உ-ம்.) சஈடவாய், படிப்பாய், 

தறிப்பு:-இவ்விகுஇி பெரும்பாலும் குன்றியே வரும், 

98. மின், ஈர், உம் என்பன ஏவல் பன்மை விளை 
முற்று விகுஇிகளாம். ் 

(உ.ம்) செய்மின், ஈடவீர், உண்ணும். 

99. ௧, இய, இயர் என்பன வியங்கோள் விளை 
மூற்று விகுதிகளாம். இவை ஐம்பால் மூறவிடங்களிலும்: 
வரும், ; 

(2-6) arpa சான், நாம் 

வாழிய i நீ, நீர், அவன், அவள், அவர். 
வாழியர் அது, அவை. 

தறிப்பு:--இவ்வினை முற்றில் ஒருமை பன்மை என்னும் 
வேறுபாடு இல்லை,
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இடை நிலை 

(Particles) 

100. விளைச்சொல்லில் மதல் கிலைக்கும் இறு நிலைக் 
கும் இடையி லுள்ள உப்பு இடைநிலை எனப்படும். 

(உ-ம்.) அறிகன்--௮றி, பகுதி; ஞ், பெயர் இடைகிலை; 
அன், விகுதி. ஆ, பெயரிடைரிலையாதலால், காலம் காட்டாது, 

தின்றன் - தின், பகுதி; ற், இடைசிலை; ஆன், விகுதி. நீ, 
வினை இடைசிலையாதலால், சாலம் சாட்டிற்று, 

காலம் 

(Tense) 

301. இறந்த காலம், நிகழ் காலம், எதிர் காலம் 

எனக் காலம் மூன்றாகும், 

தறிப்பு:--ஈடச்த தொழிலைச் குறிப்பது இறச்தகாலமாகும்; 

ஈடச்கிற தொழிலைச் குறிப்பது நிகழ்சாலமாகும்; ஈடச்சப்போடற 

தொழிலைச் குறிப்பது எதிர் காலமாகும். 

(உ-ம்.) நடந்தான், நடக்கிறன், நடப்பான். 

காலம் காட்டும் இடை நிலைகள் 

102. இறந்த கால இடைநிலைகள்:--த், ட், ற், இன் 
என்னும் கான்ரும் ஐந்து பாலிலும், மூன்று இடங்களிலும் 

இறந்த காலத்தைக் காட்டும் இடைநிலைகளாம். 

(உ-ம். செய்தான் (செய்--த்-- ஆன்)--த் இடைஙிலை 

உண்டான் (உண்--ட்--ஆன்)-ட் ” 

சென்றான் (Orh+h+ger)—h  ,, 
பேசிஞன் (Cue + @ar + gor)—@air ,, 

துறிப்பு:--இப்படியே ஜர்து பாலுக்கும் கொள்க,
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௩, சூ:--தடறவோற் நின்னே ஐம்பால் மூலிடத்து 

இறந்த காலம் தரும்தோழில் இடைரிலை. 28. 

103, நிகழ்கால இடைநிலை:--கிறு, கின்று, ஆநின்று 
என்னும் மூன்றும் ஐந்அ பாலிலும், மூன்று இடங்களிலும் 

நிகழ் காலத்தைக் காட்டும் இடைகிலைகளாம். 

(உ-ம்.) உண்டுறான் (உண் -கீறு-ட் ஆன்)_-கிறு. இடைசிலை : 

உண்டின்றான் (உண்-டகின்று-- ஆன்)--கின்று ,, 

உண்ணாரின்றான் (உண் 4. ஆநீன்று - ஆன்)--ஆநீன்று ,, 

௩. சூ:--ஆரின்று கின்று கிறுமூ விடத்தின் 
ஐம்பால் நிகழ்போழுது அறைவினை இடைநிலை. 24. 

104. எதிர்கால இடைரிலை:--ப், வ் என்னும் இரண் 
டும் ஐந்து பாலிலும், மூன்று இடங்களிலும் எதிர் காலத் 

தைக் காட்டும் இடைநிலைகள். 

௨-ம்.) இன்பான் (இன்--ப்-_ஆன்)--ப் இடைசிலை 
செய்வான் (செய் வ்-(-ஆன்)--வ் இடைகிலை 

௩. சூ.--பவ்வ மூவிடத்து ஐம்பால் எதிர்போழுது 

் இசைவினை இடைநிலையாம்இவை சிலஇல., 94. 

தறிப்பு--ல சொற்களில் இடைஙிலை சாலங்சாட்டாது.- 
விகுதி சாலம் காட்டுதலும், பகுதி இரட்டித்துச் சாலம் சாட்டு 
லும் உண்டு, 

(உ-ம்.) வரக--இதில் ௧௧7 விகுதி எதிர்காலம் சாட் 
டிற்ற, தொட்டான் (தொடு--ஆன்) தோடு என்னும் பகுதி 
(தோட்டு என இரட்டித்துச் காலங் கட்டுதல் சாண்க., 

இடைச்சொல் 

(Particles) 

105. தனித்து வழங்காது, பெயர் வினைகளே 20௪ 
வருவ; இடைச் சொல்லாகும்.
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106, இடைச்சொற்கள்:--வேத்றுமை உருபுகளும், 

.விகுதிகளும், இடைகிலைகளும், சாரியைகளும், உவம உருபு 

களும், சுட்டும், வினாவும், குறிப்பும், இசைநிறையும், 

அசை நிலையும், ஏ, ஓ, உம் முதலியவைகளும் இடைச் 

“சசொற்களாம். 

{2.- ib) 1, 

xe
 
ee
 

a
D
 

வேற்றுமையுருபுகள்--ஐ,ஐல்,கு, இன், அது, கண் 
முதலியன. 

விகுஇகள்-..-அுன், ஆன், அள், ஆள், முதலியன 
இடைஙிலைகள்--த், ட், ற், இன் முதலியன. 

சாரியைகள்---௮ன், ஆன், அறு, ௮த்துமுதவியன, 

உவம உருபுகள்--போல, ஒப்ப, அன்ன, இன்ன 

முதலியன. 

சுட்டுச்சள்--வ, இ, ௨. 

வினாச்கள்---ஆ, எ, ஏ, ஓ. 

குறிப்பு இடைச்சொற்கள்--போன்ளென, திடக் 

கேன. 

இசைஙரிறைகள் பொருள் இன்றிச் செய்யுளில் 

வரும் எ, ஒ முதலியன. 
(உ-ம்)௪ ஏ இவளொருத்தி பேடி, 

10. அசைரிலை--பொருள் தாரா* அசைத்து நிற்பவை. 

11. 
(௨ -ம்.) மொழிமோ. 
தத்தம் பொருள் உணர்ச் துவன-.-ஏ, ஞி உம் 

முதலியன. 

உரிச்சொல் 

(Qualifying words) 

107. பெயரசையாவது, வினையையாவது தழுவி, அவத் 

மின் குணத்தை விளக்கும் சொல் உரிச்சோல் எனப்படும். 

அவை, சால, உறு, தவ. ஈனி, கழி, கூர் முதலியன. 

தறிப்பு:--இவைகளுக்குத் திணை, பால் இடம், வேற்றுமை, 

காலம் முதலிய பாகுபாடுகள் இல்லை. ்
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(Combination of words) 

108. நிலைமொழியும், வருமொழியும் ஒன்றுபடப் 

புணர்வது புணர்ச்சியாகும். 

109. தொடர்ர்து வந்த இரண்டு வார்த்தைகளின் 

மூதலில் நிற்பது நிலைமோழி எனவும், பின் நிற்பது வரு. 

மோழி எனவும் பெயர் பெறும். 

உ.ம்.) மலை--பெரிது--மலை பெரித--இதில் மலை: 

நிலைமொழி ; பெரிது வருமொழி, 

110. நிலைமொழியின் ஈத்றெழுத்தை கோக்க, oF 

நிலைமொழி உயிடீறு, மேய்மீறு என இரு வகைப்படும், 

(உம்.) 1. பனை பெரிது--(பனை என்ற நிலைமொழியின் 
ஈற்றில் ஐ என்னும் உயிரெழுத்து இருப்பதால், இது உயிரீறு: 

ஆயிற்று.) 
2. மரம் வளர்ச்கது--(மரம் என்ற நிலைமொழி «per 

மெய்யெழுத்து இருப்பதால், இது மெய் ஈறாயித்று.) 

111. வருமொழியின் முதலும், இவ்வாறே உயிர் 
முதல், மெய்ம்முதல் என இரு வகைப்படும். 

(உ.ம்.) ஆடு ஆடிற்று (தடிற்று என்ற வருமொழியின் 
முதலில் உயிரெழுத்து இருப்பதால் உயிர் மூதலாயிற்று,) 

சோழி. கூவிற்று. கூவித்து என்ற வருமொழியின் முத 
லில் உயிர்மெய்யெழுத்து இருப்பதால், மெய்ம் முதல் ஆயிற்று ) 

தறிப்பு:--உயிர், மொழிக்கு முதலில் வரும்பொழுது தனித் 
தும், இறுதியில்' வரும்பொழுது மெய்யெழுச்தோடு கூடியும்: 
வரும். மெய், முதலில் வரும்பொழுது உயிரெழுத்தோடு கூடியும், 
இறுதியில் வரும்பொழுது தனித்தும் வரும்,
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112. இப்புணர்ச்சி இயல்பு புணர்ச்சி என்னம், விகா” 
ரப்புணர்ச்சி என்றும் இரு வகைப்படும். 

113. இயல்பு புணர்ச்சியாவத, கிலைமொழியும் வரு 
மொழியும் விகாரம் இன்றிப் புணர்வதாம். 

(உ-ம்) மலை--பெரிது--மலை பேரிது, 

பால்--இணனித---பாலினிது. 

௩. சூ:--விகாரம் அனைத்தும் மேவலது இயல்பே, 26. 

114. விகாரப்புணர்ச்சியாவஅ, கிலைமொஜியும் வரு 

மொழியும் புணரும்போது தோன்றல், திரிதல், கெடூதல்- 

என்னும் விகா.ரங்களைப் பெற்றுப் புணர்வதாகும், இவ்விகா 

சங்கள் : சொல்லின் முதல், இடை, கடை என்னும் மூன்று 

இடங்களிலும் வரும். 

115. தோன்றலாவஅ, கிலைமொழியும் வருமொழியும் 
தம்மில் புணரும்பொழுது இடையில் எழுத்காவத சாரியை 

யாவது தோன்றுதலாம். 

(உ-ம்.) மலை--சகரம்--மலைச் சகம்--இதில் ச் என்னும் 

até as Carer Sug. 

கரும்பு *சாறு--கருப்பத்சாறு--இதில் அம் சாரி 

யை சோன்றியத. 

116. திரிதலாவது, நிலை மொழியும், வருமொழியும் 

தம்மில் புணரும்போது நிலை மொழியின் எறாவது, வரு 

மொழியின் முதலாவ; இரண்டுமாவது Silla gat. 

(2 - b.) 

பொன் - குடம் - பொற்குடம்--நிலைமொழி ஈது 

திரிந்தது.
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பொன்--தீ௫ - பொன்றிது --வருமொழி முதல் 

திரிந்தது, 
எள் கெய் எண்ணேய் நிலைமொழி ஈதும்: 

வருமொழி முதலும் திரிந்தன. 

117. கேடுதலாவத, நிலைமொழியும், வருமொழி 
பும் தம்மில் புணரும்போது நிலைமொழியின் ஈறு செடுவத. 

௨-ம்.) மாம்-டவேர்--௩மாவேர்..இஇல் மகர்வொற்றுச் 
கெட்டது. 

குறிப்பு:--பதங்கள் புணரும்போது ஒருவிகாரமேயன் நி இர 
ண்டு விகாரங்களும், மூன்று விகாரங்களும் வரவும் பெறும், 

(உ-ம்.) நிலம் பனை நிலப்பனே (கெடுதலும் கோன்ற 

ஓம்) 
பனை--காய்- பனங்காம்--செடுதலும், தோன் 

பதிலும், இரிதலும், 
௩. சூ. தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் விகாரம் 

மூன்றும் மோழிமூ விடத்து மாகும். 27 

உயிரீற்றின் முன் உயிர் புணர்தல் 

118. 9, % ஐ என்ற இம்மூன்று உயிரீற்துச் 
சொல்லின் முன்னும் வருமொழி முதலில் உயிர் வந்தால், 
இடையில் யகரம் உடம்படு மேய்யாகச் தோன்றும், 

(2 - th.) wan spog மணியழகு 
தீ ஒளி ுதீயோளனி 
மலை 4 உயர்ந்தது எ ழலையுயர்ந்த த. 

119, ஆ, ௨, ளு, ஓஒ, ஓ, ஒள எனனும் ஏழு 
உயிரிற்றின் முன்னும் உயிர் மூதல் மொழி வர்தால், இடை 
மில் வசம் உடம்படுமெய்யாக ,ச் தோன்றும்,
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(உ-ம்.) பல * 4 ayer = UMeret 

மா இலை - மாவிலை 

இரு +a - திறாவடி 

ர் -- அழகு - பூவழகு 

“நோ இழகு- சொவ்வழகு 

கோ இல் ஃசோவில் 

கேள -- அழகு - கெளவழகு 

120. gars ஈற்றுச்சொல்லின் முன் உயிர் வர் 

தால், இடையில் யகரமேனும் வகரமேனும் உடம்படுமெய்: 

யாகத் தோன்றும், 

(உ-ம்) அவனே-ட அுழசன் - அவனேயழகன். 

சே. அடி = Cau, Crag. 

௩. சூ:--இஈ ஐவழி யவ்வும் ஏனை 
உயிர்வழி வவ்வும் ஏமுன்இவ் விருமையும் 
உயிர்வரின் உடம்படூ மேய்யேன் றாகும். 98. 

உயிர்முன் வல்லினம் புணர்தல் 

121. இயல்பாகவேனும் விதியாகவேனும் நிலைமொழி 

ஈறாக நின்ற உயிரின் மூன் வருமொழி முதலில் வரும் ௧, ௪ 
த, ப என்னும் வல்லின மெய்கள் பெரும்பாலும் மிகும். 

(2 ~ tb.) கேடி சென்றான் - தேடிச்சென்றான் ] இயல்பு. 

ஈறு வாழைபழம் = வாழைப்பழம் 

மரம் -கதவு = 01 E50} 

மாம் வேர். எமசவேர் |“; உயிரீது 

  

தறிப்பு.-இயல்பு உயிரீறு ஆவது, விகாரமின்றி இயல்: 
பாசவே எற்றில் நிற்கும் உயிர். (உ-ம்.) வாழை பழம்.
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வாழைப்பழம், விதி உயிரீறாவத, மெய்யீற்றுச்' சொல்! ஒரு 

விதி பற்றி ஈறு கெட்டு, உயிரீராக நிற்பது, (உ-ம்.) மாம்-- 

-சதவு- மரக்கதவு, 

௩. சூ:--இயல்பினும் லிதியினும் நின்ற உயிர்முன் 
கசதப மிகும்; வித வாதன மன்னே. 29. 

122. பூ என்னும் பெயர்ச்சொல்லின்முன் வரும் 

வல்லினம் மிகுகலன்.றி, அதற்கு இனமாக மெல்லினமும் 

தோன்றும், ' 

(உ-ம்) பூ-கசொடி  பூக்கொடி--வலி Jes gi, 

பூ சோட்டம்- பூந்தோட்டம் - மென்மை 
பூ்கொடி -பூங்சொடி நமை 

தோன்றல், 

௩. சூ:--பூப்பெயர் முன்இன மேன்மையும் தோன்றம், 80. 

123. கேடும் திரிபம்:-- குற்றியலுகரத்திற்கு முன் 
உயிர் வந்தால், அவ்வுகரம் தனக்கு இடமாகிய மெய்யை 

விட்டு நீங்கும். யகர முதல் மொழி வந்தால், அவ்வுகரம் 

இகரமாகத் இரியும். 

(உ.-ம்.) சாடு ஆண்டான் - காடாண்டான். இதில் ௨௧ 

சம் கெட்டது. 

சாடு 4 யாது?- காடியாது?--இதஇல் வருமொழி 

முதலில் யகரம் வர, குற்றியலுகரம் இசரமா 

கத் திரிந்தது. 

Ke சூ. உயிர்வரின் உக்குறள் மேம்விட்டூ ஓடும்; 
யவ்வரின் இய்மாம்; முற்றும்அற்று ஒரோவழி. 31,
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கேடும், திரிபும், மிகலும் 

124, மகர சற்றுச்சொல்லின் முன் உயிரும் வல் 

வினமும் வர, மகரவிறு கெட்டு, உயிரீறு போலப் புணரும். 

வல்லினம் வக்தால், மகரம் கெடாது, அதற்கு இனமாயெ 

மெல்லெழுத்தாகத் இரியும். 

(உ-ம்) மாம் அடி மாவடி. மகரங்கெட்டு உயிரீ து 

போல வகர உடம்படுமெய் பெற்றது. 

மரம்-- கட்டை - மரக்கட்டை மகரம் கெட்டு 

உயிரீறு போல ஒற்று மிகுக்தத, 

குளம்--சை-- குளங்களை மகரம் ககாத்துக்கு 

இனமாூய ஙக.ரமாகத் இரிர்தது, 

௩, சூ.-மவ்வீறு ஒற்றழிந்து உயிரீறு ஒப்பவும் 
வன்மைக்கு இனமாத் திரிபவும் ஆகும். 32 

மெய்யீற்றின் முன் உயிர் புணர்தல் 

125. நிலைமொழி ஈற்றிலுள்ள மெய்யெழுத்தின் முன் 

வருமொழி முதலில் உயிமெழுத்து வந்தால், அவ்வுயிர் 

மெய்யெழுத்தோடு சேரும், 

(உ-ம். வேல்-- எறிச்தான் - வேலெறிச்தான். 

பால். அருச்தினான் - பாவருச் தினான். 

௩. சூ:--உடல்மேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பே. 88 

126. தனிக்குற்றெழுத்தைச் சார்ந்த மெய்யின் 
மூன் வருமொஜி முதலில் உயிர் வர்தால், அம்மெய் இசட் 

டும், 
(உ-ம்) சல்-ட எறிந்தான் - கல்லேறிக்தான், 

பொன் -- அழகு பொன்னழகு,
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௩. சூ:-- தனிக்குறில் முன்ஒற்று உயிர்வரின் இரட்டும், 8& 

127, ஸனகரச் சாரியை பேறுதல்:---ஆ, மா, கோ என்ற: 
மூன்று பெயர்களும் வேற்றுமை உருபுகளை ஏற்கும். 

பொமுஅ இயல்பாகப் புணர்தலன்.றி, னகரச் சாரியை பெறு 

தலும் உண்டு, 

உ-ம்.) g 4 ஐ- ஆவை, ஆனை 

மா -ஐ-மாவை, மானை 

Car += Carma, Carter 

தறிப்பு--ஆமா -- ஐ- ஆமாவை, ஆமானை என வருதலும்: 

“கொள்க. 

௩. சூ:--ஆமா கோனவ் வணையவும் பேறுமே. 35. or 

நான்காம் பாரப் பகுதி முற்றிற்று.



V FORM 

  

] எழுத்து. 
(Letters) 

  

சுட்டெழுத்.து 

(Demonstrative Letters) 

அகச்சுட்ட--புறச்சுட்டூ 

1, சுட்ட:--அ, இ, ௨ என்ற மூன்று உயியெழுத்துக் 

களும் மொழிக்கு முதலில் வந்து சட்டுப்பொருளைத் தரும் 

போது சுட்டெழுத்தாகும். (ஈட்டுதல் - ஒரு பொருளைக் 

குறித்துக் காட்டல்) 

2. அதச்சுட்ட:--- இச்சுட்டெழுத்துக்கள் சொல்லுக் 

குள் நின்று சுட்டும்பொழுது அகச்சுட்டாகும், , 

புறச்சுட்டு:--இவ்வெழுத்.துக்கள் சொல்லின் புறத்தே 

நின்று சுட்டும்பொழுது புறச்சுட்டாகும். 

(உ-ம்) அவன், இவன், உவன்--அசச்சுட்டு 

அம்மனிதன், இம்மணிதன், உம்மணிதன்--புறச் 

௬ட்டு. 

தறிப்பு:--அவன் என்ற சொல்லிலிருர்து ௮ என்னும் எழுத் 

தைப் பிரித்தால், மீதியிருக்கும் விகுதிச்குப் பொருள் இல்லா 

மையால், இச்சட்டெழுத்துச் சொல்லுக்குள் அமைந்தது. ஆசை 

யால், இஃது அகச்சுட்டாகும். ‘ 

அம்மனிதன் என்ற சொல்லிவிருர்து ௮ என்னும் சுட்டெ 

முத்தைப் பிரித்தால், மீதி இருக்கும் சொல்லாகிய மனிதன் என்
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ணும் சொல்லுக்குப் பொருளிருப்பதால், சட்டெழுத்துச் சொல் 

லுச்குப் புறத்தே அமைந்தது. ஆகையால், இது புறச்சுட்டாகும். 

துரம் சேய்மையிலுள்ள பொருளையும், இகரம் அண்மையி 

ஓுள்ள பொருளையும், உகரம் இடையிலுள்ள பொருளையும் 

உணர்த்தும், 

௩. சூ.--௮இ உம்முதல் தனிவரில் சுட்டே, ], 

வினாவெழுத்து 
(Interrogative letters) 

3. வினா:-- ஸூயா என்ற இரண்டு எழுத்தும் மொழி 

தூதலிலும், ஆ ஓ என்னும் இரண்டும் மொழி இறுதியிலும், 
ஏ, மொழி முதலிலும் இறுதியிலும் நின்று வினாப் பொரு 
ளைத் தருமாயின், வினாவெழுத்துக்களாகும். (வினா-கேள்வி). 

௮௧ விஸ--புற வினு 
4, அக வினா:-- இவ்வெழுத்துக்கள் சொல்லின் 

அகத்தே இருந்து வினாப் பொருளைத் தந்தால், அக வினா 
எனப்படும். 

(உ-ம். எவன்? யாவன்? ஏவன்? 

தறிப்பு:-௭, யா, ஏ என்ற இம்மூன்று எழுத்துக்களும் 

சொற்களின் அசத்தே வந்து வினாப் பொருளைத் தருதலின், 
௮௪ வினாவாயின. 

5. புற வினா:--ஒரு சொல்லின் புறத்தே கினா 

வெழுத்துக்கள் நின்று வினாப் பொருளைச் தந்தால், புறவினா 

எனப்படும். 

(உ-ம்) எத்தேசம்? யாவ்கனம் ? 

தறிப்பு:--௭, யா என்பன மொழிக்கு முதலில் வந்து புற 
வினாவாயின். ்



எழுத்து 43 

(உ-ம்) அ௮ண்ணனு? (அண்ணன் ஐ) 
அண்ணனே ? (அண்ணன் ஓஒ) 

அண்ணனே? (அண்ணன் ௪) 

குறிப்பு: -ஐ, ஓஒ, ஏ என்பன மொழிக்கு இறுதியில் வக்து 
புறவினாவாயின. மொழிக்கு இறுதியிலே வரும் விஜ, எப்பொழு 
அம் பூற வினாவாசவே வரும், 

யா என்னும் எழுத்து மொழிக்கு முதலில் ௮௪ வினாவாக 
௮ம் புற வினாவாகவும் வரும். 

(உ-ம் மாது? யாங்ஙகனம்? 

௩. சூ:--எயா முதலும் ஆஓ ஈற்றும் 

ஏஇரு வழியும் வினாவாகும்மே, 2. 

(Kindred Letters) 

6. இனவேழுத்து:--பிறப்பு, அளவ, anand cp gees 
வற்றால் ஒன்றுக்கொன்று சம்பக்தமுடைய எழுத்துக்கள் 
இனவெழுக்அக்களாகும். 

7.  உயிமெழுத்துக்களாள் கெட்டெழுத்துக்கஞக்கு 

அவற்றின் குற்றெழுத்துக்களே இனமாகும். 

(உ-ம்.) நெடில் தறில் 

ஆ அ 
௩ இ 

எண a 

௫ எ 

ஐ இ 

ஓ ஒ 
ஓலா 2,
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தறிப்பு:_-இவ்வெழுத்தச்சள் உருவத்தாலும் ஒலியாலும். 

இனமாயினமை காண்க, ஐகாரம் ஒளகாரம் என்னும் இரண்டும். 

தமக்கென்று இனம் இல்லாமையால், ஒத்த ஒலியை உடைய. 

@sr உகரங்களைத் தமக்கு இனமாசச் சொண்டன, 

8. மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டினுள் வல்லே 
சையுடைய ஆறுக்கும் மெல்லோசையுடைய ஆம் இனம், 

(உ-ம்) ௧-௯, ௪-௫, டண, த-ந, பம, நடன. 

தறிப்பு:--ய, ர, ல, வ, ம, ள என்னும் இடை எழுத்துச் 

களுக்கு இனம் இல்லை. 

௩. சூ.--ஐஒள இஉச் சேறிய முதலேழுத்து 
இவ்விரண்டூ ஓரின மாய்வால் மூறையே. 8, 

மாத்திரை 

(Quantity) 

9, எழுத்துக்கள் ஒலிக்கப்படுவெதற்குள்ள கால அள 

வே மாத்திரை எனப்படும், கண்ணிமைப் பொழுஅம், கைக் 

கொடிப் பொழுஅம் ஒரு மாத்திரை Lor oun iD. 

௩. சூ:--இயல்பேழு மாந்தர் இமைநோடி மாத்திரை, 4, 

10. குற்றெழுத்அக்கு மாத்திரை ஒன்று, மெட். 

டெழுத்துக்கு மாத்திரை இரண்டு, மெய்யெழுத்திக்கும் 

குத்தியலுகரத்திற்கும், குற்றியலிகரத்திற்கும், ஆய்க எழுத் 
இறகும் தனித்தனி மாத்திரை ௮ரை, உயிர்மெய் எழுத் 

இற்கு ௮ம்மெய்யின்மேல் ஏறிய உயிர் மாத்திரையே மாத். 
இரையாகும். 

குறிப்பு: இசையிலும், பண்ட மாந்திலும், புலம்பவிலும், 

விளித்தலிலும் மேற்சொல்லிய உயிரெழுத்தம், மெய்யெழுத்தும் 

தமக்குரிய அளவைக் கடர்து ஒலிக்கும்.
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fo.) ளஊையோலை ரை --பண்ட மாற்றல் 
ஐயோஒல! மகனே! --புலம்பல் 

தம்பிஇடு, வா, விளித்தல் 

erga}, ரீ, கா௮௮ --இசை 

(பண்ட மாற்றல்--ஒரு பண்டத்தைச் கொடுத்து மற்றொரு 

வபண்டம் வாங்குதல்.) 

௩. சூ:--ஆவியும் ஒற்றும் அளவிறந்து இசைத்தலும் 
மேவும் இசைவிளி பண்டமாற்று ஆதியின், 5. 

மொழிக்கு முதலில் வரும் எழுத் துக்கள் 

( Initial letters ) 

11. ஒரு சொல்லிலுள்ள எழுத்துக்களை முதலெழுத் 

தென்றும், இடையெழுத்தென்௮அம, கடையெழுத்தென் 

அம் மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். 

12, மொழிக்கு முதலில் வரும் எழுத்தக்கள்:--பன்னி 
எண்டு உயிர் எழுத்துக்களும், ௧, ௪, த, ந, ப,ம, வய; ஞூ 

௫ என்ற பத்தூ உயிர்மெய் எழுத்துக்களும் தமிழ் மொழி 

பின் மூதலில் வரும் எழுத்அக்களாம். 

(8-ம்) அடை, ஆடை, இலை, ஈடு, உடல், ஊஞ்சல், எடு, 

ஏடு, ஐயம், ஒப்பி,ஒ.இி, ஒளவியம். 

கறுப்பு, சரடு, தனீர், நன்மை, பகை, மலை, 

வம்பு யாப்பு, காயிறு, ஙனம் (விதம்) 

கறிப்பு--மெய்யெழுத்துச்சகள் தனித்து மொழி முதலாகா; 

ஆகவே, உயிரோடு கூடியே மொழி முதலாகும், விலச்சப்பட்ட 

எழுத் துச்களை மொழி முதலாகச் கொண்ட வழக்குச் சொற்கள் 

தமிழ்ச்சொற்கள் அசா.
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௩. சூ:--பன்னீ ருயிரும் கசதந பமவய 
ஞஙவீ ரைக்துயிர் மெய்யும் மோழிமுதல். 6. 

13, உயிரோடு கூடி, மொழிக்கு முதலில் வரும் பத்து 

உயிர்மெய்களுள் ௧, ௪, த, ந, ப, ம என்னும் ஆ௮ மெய்யெ 

முத்துக்களும் பன்னிரண்டு உயிரெழுத்துக்கலோடும் கூடி. 

மொழிக்கு முதலாகும். ் 

(உ-ம்) கண், காது, கிளி, கீழ், தடை, கூடை, கேடு 

கேடு, கையன், கோடு, கோடு, கேளவை, 

துறிப்பு--மற்றவைகளுக்கும் இவ்வாறே கொள்க. 

14, வகரமெய், ௮, ஆ, இ, ஈ, ௭, ௪, ஐ, ஒள என்னும் 

எட்டு உயிரோடும் கூடி. மொழிக்கு முதலாகும். 

(உம்) வல, வாழை, வினை, வீடு, வேளி, வேம்பு, 

வைச்கோல், வேளவால், 

௩. சூ:--௨ஊ ஓஓ அலவோடுூ வம்முதல், 7. 

15. யகரமெய், ௮, ஆ, ௨, ஊ, ஓ, ஒள என்னும் ஆறு 

உயிசெழுத்துக்களோடுள் கூடி மொழிக்கு முதலாகும், 

உம்.) யவனர், யானை, யுகம், யூகம், யோடி, யேளவ 
னம். ் 

௩. சூ:--அஆ உஊ ஓஓஒள யம்முதல். 8. 

16, ஞகரமெய், அ, ஆ, ௭, ஒ என்னும் கான்கு உயிர் 

எழு த்துக்களோடும் கூடி. மொழிக்கு முதலாகும். 

(உ-ம்.) 'குமலி, ஜாலம், தே௫ழி, ஜோள்கியது (இளைத் 

கத) 

௩. சூ:--௮ஆ௭ ஒவ்வோட ஆகும் ஞம்முதல். 9.
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போலியின் வகை 

(Kinds of the interchange) 

17. போலி, முதற்போலி, இடைப்போலி, கடைப் 

போலி என மூன்று வகைப்படும். 

18. முதற்போலியாவ.௪, சொல்லின் மூதலில் git 

எழுத்து இருந்தமிடத்.து வேறோர் எழுத்து வர் அ பொருள் 

வேறுபாடின்றி நிற்பதாம். (போல நிற்பது போலியாகும்),. 

மஞ்சு--மைஞ்சு முன்னே நின்ற அகரத்திற்கு 
(உ-ம்) பசல்--பைசல் (௪௧.ர, ரகர, யகாங்களுக்த 

பயல்--பையல் \ ஐகாரம் போலியாயிற்று), 

19. இடைப்போலியாவஅ,. சொல்லின் இடையில் 

கின்ற gr எழுத்இற்கு மற்றோர் எழுத்துப் போலியாய் 

வருவது. 

(உ-ம்) அமச்சு --அமைச்சு ) (857, GET, யகரங்சளு 

இலஞ்ச--இலைஞ்சி (ச்ச முன்னே இடையில் 

அரயன்--அமையன் ] ரின்ற அகரத்திற்கு ஐகா 
ரம் போலியாயிற்று). 

குறிப்பு; --ரில மொழிகளின் சடையிலுள்ள தகர நதரங்க 

ஞுக்குச் சகர குகரங்கள் போலியாக வரும். 

(2 - &.) உய்ந்தான்-உய்த்சான் 

நீந்தினான் --நீத்சினான், ஐந்து- HK. 

௩. சூ:--அ ஐ முதல் இடை ஓக்கும் சஞயமுன். 10. 

20. கடைப்போலியாவஅ, சொல்லின் கடையில்நின்ற 

ஓர் எழுத்திற்கு மற்றோர் எழுத்துப் போலியாய் வருவது, 

இஃது இறுதிப் போலி என்றும் சொல்லப்படும்.
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இல அஃறிணைப் பெயர்களின் இறுதியிலுள்ள மகத் 

திற்கு னக.ரம் போலியாய் வரும். 

கரம் நிலம் நிலன் மகரத்திற்கு னசரம்போலியாய் 
அகம்--அகன் ் 

் ள் வந்தது. கலம் - கல : 

ந, சூ:--மகர இறுதி அஃறிணைப் பெயரின் | 

னகரமோடூ உறழா நடப்பன உளவே. 11. 

21. சல சொற்களின் இறுஇயிலுள்ள லகசத்திற்கு 

௧ம் போலியாய் வரும். 

(உ-ம்.)பந்தல் - பந்தர், குடல் - குடர். 

22. லை சுற்றியலுகரங்களுக்கு அர் என்பது போலி 

யாய் வரும், 

(உ-ம்) வண்டூ-வண்டர், சுரும்பு-சுரும்பம், மாது-மாதர். 

23. இல சொற்களின் இறுதியிலுள்ள மகரத்திற்கு 

லகரம் போலியாக வரும். 

(உ.ம்) இறம் .. இறல், பக்கம் - பக்கல். 

24, இல சொற்களின் இறுஇயிலுள்ள vers HIG 

ளகரம் போலியாகும். 

உ-ம்.) மதில். மதிள். 

11. சொல் 
வடசொல் 

25. அரியச் கொள் தமிழில் எந்து வழங்கும்போது 

வடசோல் எனப்படும் (ஆரியம் - சம்ஸ்கிருதம்) 

26. அவ்வடசொல், தற்சமம், தற்பவம் என இரு 

வகைப்படும்.
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27. வடசொல் தனக்கு உரிய ஒலியில் மாறுபடாமல் 

விகாரமின்றித் தமிழில் வழக்குமானால், தற்சமம் எனப்படும். 

(தற்சமம் - அதற்கு ஒப்பான) 

இச்சொற்கள் ஆரியத்துக்கும் தமிழுக்கும் பொதுவா 

யுள்ள எழுத்துக்களால், ஆக்கப்படும். 

(உ-ம்) கமலம், காரம், தங்தமம். 

28. வடசொல், தனக்கு உரிய ஒலியில் மாறுபட்டு? 

விகாரத்தோடு தமிழில் வ தங்கும்போது தற்பவம் எனப் 

படும். (தற்பவம்-௮.தினின்றும் பிறந்தது.) 

ஐரியச் சோல் வடசேல் தற்பவம் 

மாலா மாலை 

தயா தயை 

நத்தம் அரதனம் 

பங்கஜம் பங்கமம் 

புஷ்பம் புட்பம் 

ஷான் அரன் 

பெயர்ச்சொல் 

29. காரண இடூகுறிப்பேயர்:-- காரண இடுகுறிப் 

பெயராவது, காரணம் கருதிய பொழுது அக்காரண த்தை 

உடைய பல பொருள்களுக்குப் ' பொதுவாய் இருப்பினும்? 

காரணம் கருதாதபொழுது இடுகுதியனவாய் நின்று (ஒன் 

தற்கே) சிறப்பாக வழங்கும் பெயராகும். 

(உ-ம்.) முக்கண்ணன், ள்ளி, கறங்த. 

குறிப்பு: முக்கண்ணன் என்பது காரணம் கருதிய போது 

மூன்று சண்களையுடைய சிவபிரான், விநாயகர் முதலிய கடவ 

சாருச்குச் செல்லுமாயினும், கர.ரணம் கறாதாத பொழுது இடுகுறி
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அள வாய்ச் வெபெருமானுக்கே செல்லுசலால், காரண இடுகுறிப் 

பெயர் என வழங்கலாயிற்று, மற்றவைகளுக்கும் இப்படியே 

கொள்க, 

30. பொதுப்பேயர், சிறப்புப்பேயர்:-- இப்பெயர்கள், 

பொதுப்பெயர், சிறப்புப்பேயர் என்௮ு இரண்டு _வகைப்படும், 

31. பல பொருளுக்கும் பொதுவாய் வரும் பெயர் 

போதுப்பெயராகும். ் 

32. ஒரு பொருட்கே சிறம்பாய் வழங்கும் பெயர் 

சிறப்புப்பெயராகும். 

33. இடுகுறிப்பெயர், இடுகுறிப்போது என்றும், இட 

குறிச்சிறப்பு என்றும் இரு வகைப்படும். 

(உம்) மரம்--இடுகுறிப்பொது 

தேன்னை, பலா---இடுகு நிச்றெப்பு 

34. காரணப்பெயர், காரணப்போது என்னும், கார 
ணச்சிறப்பு என்றும் இரு வகைப்படும். 

(உ-ம்) அணி. சாரணப் பொது 

வளை, சிலம்பு--சாரணச்ிறப்பு 

தறிப்பு:--இடுகுதியள வாய் எல்லா மாங்சசையும் உணர்த்து 

வதனால் மரம் இடுகுறிப் பொதுப்பெயராயிற்று, 

மம்ங்சளுள் இறப்பாக 'இடுகுறி அளவாய் ஒவ்வொன்றை 

உணர்த்துதலால், தேன்னையும் பலாவும் இடுகுறிச்சிறப்பாயின. 

அணி என்னும் சொல், பொதுவாக அணிதற்கு உரிய 

ஆபரணங்களை உணர்த்துவதால், காரணப்பொதுவாயிற்று, 

வளை, சிலம்பு என்பன, கையிலும் சாலிலும் ௮ணிசின்ற 

அணிசளையே சிறப்பாக உணர்த் துதலால் கா.ரணச் சறப்பாயின, 

௩. சூ:--இடுகுறி காரணப் பேயர்போதுச் சிறப்பின. 12,
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ஆகுபெயர் 

(Synecdoche) 

35. ஒரு பொருளின் இயல்பான பெயர், அதனோடு: 

எம்பக்தப்பட்ட வேறொரு பொருராக்குதி தொன்றுதொட்டு: 
ஆன் வருவது ஆகுபேயசாகும். 

36, இவ்வாரு பெயர், பொருள், இடம், காலம், சினை,. 

குணம், தோழில் என்ற ஆ.றினடியாகப் பிறக்கும். gabe, 

ஆருபெயர் ஆறு வகைப்படும், 3 

(1) போருளாகு பேயர்:--ஒரு தற் பெர்ருளின்: 

பெயர் அதன் னைக்கு ஆட வருவன, 

(உ.ம். தாமரை போலும் முகம், 

தறிப்பு--இங்சே தாமரை என்னும் முசற்பொருளின் 

பெயர், அதன் சனையாகமெ மலருக்கு ஆதலால், முதலாகு பெயர் 

ஆயிற்று. 
(8) இடவாகு பேயர்:--தர் இடத்தின் பெயர் yar 

விடத்திலுள்ள பொருளுக்கு ஆகி வருவது, 

(உ.ம்.) ஊர் அடங்கிற்று, 

தறிப்பு--இங்கு ஊர் என்னும் சொல், அவ்விடத்திலுள்ள 

மக்களுக்கு ஆதலால், இடவாகு பெயராயித்று. 

(3) காலவாகு பேயர். ஒரு காலத்தின் பெயர் அக். 

காலத்தோடு சம்பக்கமுடைய பிறிதொரு பொருளுக்கு ஆகி 

வருவன. 

(உ-ம்) கார் அறுத்தார்கள். 

தநிப்பு,-.-இதில் கார் என்னும் மழைக் காலத்இன் பெயர், 

அச்சாலத்தில் விளையும் பயிருச்கு ஆதலால், சாலவாகு பெயர்: 

gen,
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(4) சினையாகுபேயர்:--ஒரு பொருளின் சையின் 
பெயர், அதன் முதலுக்கு ஆ வருவது. 

(உ.ம்.) வெற்றிலை ஈட்டான். 

குறிப்பு:---இங்கு வேற்றிலை என்னும் சனைப்பெயர், அதன் 

முதலாகிய கொடிக்கு ஆதலால், சனையாகு பெயராயிற்று. 

(5) பண்பு ஆகுபேயர்:--ஒரு பண்புப்பெயர், அப் 

. பண்பை உடைய பொருளுக்கு ஆஇ வருவது பண்பாகு 

பெயசாம். இது குணவாகு பேயசென்றும் கூறப்படும். 

(உ.ம்.) நீலம் சூடிஞாள். 

தறிப்பு:--இங்கு நீலம் என்னும் கிறச்குணப் பெயர், அதணை 
- உடைய தவளை மலருச்கு ஆதலால், குணவாகுபெயர் ஆயிற்று. 

(6) தோழிலாகு பேயர்:--ஒருதொழிலின் பெயர், ௮த் 
தொழிலை ஏற்ற பொருளுக்கு ௮௫ வருவது தொழிலாகு 

- பெயராம். 

உ.ம்.) வற்றல் உண்டான். 

குறிப்பு:--இக்கு வத்தல் என்னும் தொழித்பெயர், அச் 
தொழிலை ஏற்ற பொருளுக்கு ஆட வந்ததால், தொழிலாகு 
பெயர். 

வேற்றுமை 

(Case) 

37, முதல் வேற்றுமை (Nominative Case):— 
இ கருத்தாப் பொருளில் வரும். (வினைமுதல், கருத்தா, 
-செய்பவன்;: எழுவாய் என்பன ஒரு பொருட் Gen peer) 

(உம்.) இராமன் அணிலை அடிச்தான். 

துறிப்பு:--இதில் அடிக்கும் தொழிலைச் 
இராமன் ஆதலால், இசாமன் மூதல் 
- காண்க. ‘ 

செய்பவன் 
வேற்றுமை ஆதல்
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௩. சூ:-- எழுவாய் உருபு திரிபுஇல் பேயரே; 
வினைபெயர் வினாக்கோளல் அதன்பய னிலையே, 18: 

38. இரண்டாம் வேற்றுமை (4001851476 (0௨86): 
இரண்டாம். வேற்றுமையின் உருபு ஐ ஆகும். இதன் 
பொருள் செயப்படுபொருள். அதாவது, எழுவாயின் 

தொழிலை ஏற்கும் பொருள். 

(உ-ம்) சர்தன் நிலந்தை உழுதான், 

தறிப்பு:--உழுதலாகிய கருத்தாவின் தொழிலை அடைந்தது: 

நிலமாதலின், நிலம் செயப்படுபொருள் ஆயிற்று, 

39. dpetrmjid Gaxbmiomto (Instrumental Case):— 
மூன்றாம் வேற்றுமையின் உருபுகள் ஆல், ஆன், ஒடூ, ஓடூ. 

என்பன. இதன் பொருள், கருவிப்பொருளும், கருத்தாப் 

பொருளும், உடன்ரிகழ்ச்சிப் பொருளுமாம், 

(உ-ம்) வாளால் வெட்டினான், 

தறிப்பு:--வெட்டுதற்குள் கருவி வாளாதலின், வாள் கநவிப் . 

போநள் ஆயிற்று. 

தச்சனுல் செய்த பெட்டி, 

தநிப்பு:---பெட்டியைச் செய்தவன் தச்சனாதலால், சச்சன் 

கருத் சாப்பொருள். 

தந்தையோடு மகன் வந்தான். 

தறிப்பு;--வருதலாசிய மசன் தொழில் தர்தையிடத்திலும் 
உடன் நிகழ்தலால், தர்தையொடு என்பது உடன் நிகழ்ச்ப்- 

பொருளாயிற்று, 

40. நான்காம் வேற்றுமை (19௧176 08௨86):-- கான் 

காம் வேற்றுமையின் உருபு கு அகும். இதன் பொருள்
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., கோடை, பகை, நேர்ச்சி முதலியனவாகும். இவை கோடற் 

'பொருள் எனவும்படும். 

(உ-ம்) டப்போர்க்தச் சோநிட்டான், 

தறிப்பு;--சோறு கொடுக்சப்பட்டோர் இரப்போர் ஆதலின் 

(இசப்போர்ச்கு என்பது கொடைப் பொருளாயிற்று. 

பாம்புக்தப் பகை கருடன். 

தறிப்பு:--இங்குக் கருடனின் பசைமையுடைய பொருள் 

பாம்பாதலின், பாம்புக்கு என்பது பகைப்பொருளாயிற்று, 

இராமனுக்கத் தோழன் அனுமான், 

தறிப்பு:--இங்கு அனுமானின் ஈட்பை உடையவன் இரா 

மன் ஆதலின், இராமனுக்கு என்பது ஈட்புப் பொருளாயிற்று. 

(சேர்ச்€--ஈட்பு.] 

41, ஐந்தாம் வேற்றுமை (Ablative of motion):— 

ஐந்தாம் வேற்றுமையின் உருபுகள் இல், இன் ஆகும். 

இதன் பொருள் நீங்கல், ஒப்பு முசலியனவாம். 

(உ-ம்.) நாட்டினின்று வச்தாண், 

தறிப்பு:--இங்கு நீங்கனெலிடம் காடாதலின், சாட்டினின்று 

என்பது நீங்கல் பொருள், 

காக்கையில் கரிது களம்பழம், 

தறிப்பு:---இங்குச் களம்பழத்திற்கு ஒப்பாசச் சொல்லப் 

பட்டது சாச்கையாதலின், கரீகச்கையில் என்பது ஒப்புப்பொருள். 

42. ain Geudmienis (Genitive 886)--ஆரும் 

வேற்றுமையின் உருபுகள் அது, ஆது, ஆ, உடைய ஆகும், 

இதன் பொருள் உரிமைப்படுத் துவ. (உரிமை--ழமை) 

(உ-ம்) கந்தனுடைய வீடு. 

துறிப்பு:--வீட்டுக்குரியவன் கந்தனாதலின், சந்தனது என் 

பது உரிமைப்பொருள்,
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43. எழாம் வேற்றுமை (Local ablative): apr 

வேத்றுமையின் உருபுகள் கண் முதலியவாகும். இதன் 

பொருள் இடப் பொருளாம். 

(உ-ம். ஊரின்கண் இருக்கான் 

தறிப்பு:--இங்கு இருத்தற்கு உரிய இடம் ஊசலின், 

ஊ.ரின்சண் என்பது இடப்பொருளாயிற்று. 

44. எட்டாம் வேற்றுமை (7860841176 0856):-இதன் 

பொருள் விளிப்பொருளாம். (விளிக்தல்--அழைத்தல்) 

(உ-ம்) அரசன்- தாச 

பிள்ளை---பிள்ளாய் 

தங்கை---தங்காய 

45. விளி ஏற்காத பெயர்கள்:--தன்மைப் பெயர்க 

சரம், முன்னிலைப் பெயர்களும், சுட்டுப் பெயரும், வினாப் 

பெயரும், நுமன், நமள், நமர் என்னும் இளைப் பெயரும், 

தான், தாம் என்னும் பொதுப் பெயரும் விளிவேற்றுமையை 

@ Par. 

(உ-ம். 

யான், யாம், நாம் தன்மைப் பெயர் 

நீ, நீர் முன்னிலை 55 

அவன், அவள், அவர், அது, அவை--சுட்டு ஞ் 

எவன்? எவள்? எவர்? எது? எவை--வின » 

நமன், நுமள், நமர் —Bter ன 

தான், தாம் பொது ர 

௩. சூ:--நுவ்வோடூ வினாச்சட்டூ உற்ற னளர 

வைதுத் தாம்தான் இன்னன விளியா, ' 14,
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சாரியைகள் 

(Increments) 

46. இரண்டு சொற்கள் தமிழில் புணரும் பொருட்டு” 

இயைந்து நிற்பது சாரியை எனப்படும். (சார்ச்து வருவது 

சாரியையாகும்), 

47, சாரியையாவன, அன், ஆன், இன், அல், அற்று, 

இற்று, அத்து, அம், தம், நம், நும், ஏ, ௮; 8, ஐ, கூ ன், 

தான், தாம் மு.தலியனவாம். 

௩. சூ.--அன் ஆன் இன் அல் அற்றிற் றத்தம் 
தம்ஈம் நம்ஏ ௮௨ ஐகுன 

இன்ன பிறவும் போதுச்சா ரியையே, 15, 

பெயர் உருபு ஏற்கும்போது வரும் சாரியைகள் 

48. பெயர்ச்சோல் உருபு ஏற்கும்போது வரும் சாரியை 

கள்:--அத்து, அன், இன், அற்று, ன், ஈம் முதலியன; 

சாரியை 

(உ-ம்) மாம் -- ஐ மரத்தை ௮துத்து, 

அது --ஐ- அதனை --அன் 
மா 3 ஐ-- மாவினை --இன் 

அவை -- ஐ அவற்றை அதுறிறு 

8 +9=g%r என் 
எல்லா. ஐ. எல்லாநம்மையும் நம் 

வினைச்சொல் 

(Verbs) 

49, தெரிகிலைவினை, சூறிப்பு வினையென வினைச்சொல் 

இசண்டு வுகைப்படும். ்
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50. தெரிகிலை வினை (Verbs Proper):—Qardider, 
செயலும் காலமும் வெளிப்படையாகத் செரிய கிற்கும். 

51. இத்தெரிகிலை வினை செய்பவன், கருவி, நிலம், 
சேயல், காலம், சேயப்படுபோருள் என்ற ஆறு பொருளை 
யும் காட்டும். வினை முற்.றில் பகுதியால் செயலும், விகு5 

யால் திணை, பால், இடம் முதலியனவும், இடைஙகிலைகளால் 

காலமும் அ.தியலாம். எச்சங்களில் செயலும் காலமும் 
வெளிப்படையாய்ச் தோன்றும். 

(ஊம்.) வனைந்தான், 

குறிப்பு:--இது தெரிநிலை வினைமுற்று, இதில் வனே என்ற 

பகு. இயால் செயலும், ஐன் என்ற விகுஇயால் செய்பவனாகிய 

குயவனும், த் என்னும் இடைஙநிலையால் இறந்த காலமும் வெளிப் 

படையாகச் தோன்றின, இச்தொழிலிலிருச்து வணைவதத்குச் 

கருவியான தண்ட சச்சிரமும், வனைகின்ற இடமும் தோன்றுதல் 

காண்க. 

தெரிஙிலை வினை முற்று, மேற்கூறிய ஆறையும் சாட்டுிமெனி 

னும், செயப்படுபொருள் குன்றியவினை செய்பொருள் தவிர, 

மீதி ஐர்தையுமே சாட்டும். 

௩. சூ:--சேய்பவன் கருவி நிலம்செயல் காலம் 
செய்போருள் ஆறும் தருவது வினையே. 16. 

குறிப்பு வினை முற்று 
52. குறிப்பு வினைமுற்றாவது, காலங்காட்டும் உறுப் 

புத் தன்னிடத்தில் இல்லாமையால், காலம் தெளிவாய்த் 

தெரிதல் இன்றி, சொல்லுகின் தவன கு.றிப்பினாலே காலம் 

தோன்றும்படி, நிற்கும் வினை, இது பொருள், இடம், 

5



58 மாணவர் தமிழ் இலக்கணச் தெளிவு 

காலம், னை, குணம், தொழில் என்ற ஆறுவகைப் பெயரின் 

அடியாய்ப் பிறந்து எழுவாய்க்குப் பயனிலையாய் வரும்;” 

(உம்.) போன்னன்.-பொருள் 
பட்டணத்தான்--இடம் 
ஆதிரையான்--சாலம் 
சடையன் -சனை 
கரியன்--குணம் 
கடுநடையன்--தொழில் 

தறிப்பு-பொன்னன் என்பது, ஒருவன் பொன்னை 

உடைமையால் அவனுக்குப் பெயராய்றின்று வேற்றுமை உருபை 

ஏற்றால், பெயர்ச்சொல்; அனால், ஒருவனது தொழில் Bae pe 

இயை உணர்த்தப் பெயர்ச்குப் பயணிலையாய் வர்தால், குறிப்பு 

வினணைமுற்றாகும். பின் வினை முத்றாய் நின்று, வினை செய்பவனை 

உணர்த்தி, வேற்றுமை உருபை ஏற்றால், குறிப்பு வினையாலணை 

யும் பெயராகும். குறிப்பு வினையில் எவலும், வியங்சோளும் 

இல்லை. 

௩. சூ பொருள்முதல் ஆறினும் தோற்றிமுன் ஆறனுள் 
வினைமுதல் மாத்திரை விளக்கல்வினைக் குறிப்பே. 

53. ஐம்பால் மூவிடங்களிலும் வரும் குறிப்புவினை 

மூற்றுக்கள் வேறு, இல்லை, உண்டு, யார், எவன் என்பனவாம். 

(உ.ம்) 

அவன், அவள், அலர் வேணு, இல்லை, உண்டு, 
யார், எவன் 

ag, you, 8, நீர், 
யாணன், யாம். 

தறிப்பு:--எவன், யார் என்பன, ஆர், என் எனவும் ஆகும. 

ந. சூ.--வேறுஇல்லை உண்டூஜம் பால்மூ விடத்தன. 18.
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மூற்று வினை, எச்ச வினை 

(Finite verb and Participles) 

54, தெரிகிலையும் சூறிப்புமாகய விளைச்சொற்கள் 
வினைமுற்று என்னும், வினையேச்சம் என்றம், பேயரேச்சம் 

என்னும் மூன்று வகைப்படும், 

(உ-ம்) உண்டான் தெரிநிலை வினை முற்று 

உண்டூ (வச்சான்) --தெரிநிலை வினையெச்சம் 

உண்ட (மகன்) --தெரிநிலைப் பெயசெச்சம் 

சண்ணன் கரியன் --குறிப்பு வினை முற்று 

'மேலலப் பே௫ுனான்-குறிப்பு வினையெச்சம் 

சிறிய வீடு குறிப்புப் பெயரெச்சம் 

தறிப்பு:--இக்கு முறையே தெரிஙிலைவினை முற்று, தெரிநிலை 
வினையெச்சம், தெரிரிலைப் பெயசெச்சம், குறிப்பு வினைமுற்று, 

குறிப்பு வினையெச்சம், குறிப்புப் பெயரெச்சம் வர்தவாறுசாண்ச. 

55. geisy alot (Imperative form):— முன்னி 
லைக் கர்த்தாவை *இது சேய்' என எவும் வினை, ஏவல் வினை 

யாரும், ௮து எதிர் காலத்தில் மாக்இரம் வரும். 

56, அவ்வினை, ஏவல் ஒருமை வினை மூற்று என்னும் 
ஏவல் பன்மை வினை முற்று என்றும் இரு வகைப்படும். 

(உ-ம்.) உண்ணுய் ) ஐய், இ என்னும் ஒருமை விகுஇ 
செய்தி கள் பெற்று வச்தன. 

ண்ட் மீன், ௨ம், ஈர் என்னும் பன் ணும். பட்டத ஐ i பன்மை 
செய்வீர். i விஞு.இகள் பெற்று வச்தன. 

தறிப்பு--ஏவல் ஒருமை வினை முத்று, விகுதி குன்றியே 
வரும். 

(உ.ம். செய், உண், நில், பார்.
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ஏவல் பன்மை வினை முற்று, செய்யுங்கள், உண்ணுங்கள் 

என்று விகுஇமேல் விகுதி பெற்று வருதலும். உண்டு, 

57. எதிர்மறை ஏவல் ஒருமை வினைமுற்று (1[62௨- 
tive form);—ger7 Qe பெத்து வரும், 

(உ-ம்.) உண்ணாதே, செய்யாதே. 

58. எதிர்மறை ஏவல் பன்மைவினை முற்று, அல்: 

என்னும் எதிர்மறை இடைரிலையும், மின் விகுதியும் பெற்று 
வரும். 

(உ.ம்.) செய்யன்மின், உண்ணன்மீன், 

59. வியங்கோள் வினைமுற்று (Optative form):— 
இருதிணை ஐம்பால் மூ£விடங்களுக்கும் பொதுவாய் வரும்: 

வினை முற்று வியங்கோள் வினை முற்றாம். (வியம்-ஏவல், 

கோள்-கொள்ளுதல்), 

தறிப்பு:--இது மரியாதைக் குறிப்பாக வரும். 

(உ-ம்.) வாழ்க, வாழிய, வாழியர், வாழி, வாடி. (அவன்,, 

அவள், அவர், அது, அவை, 8, நீர், யான், யாம்) 

தறிப்பு:-- இங்கு, ௧, டய, டூயர், ௫, ௮ என்ற விகுதிகள் 
வந்தமை STONE, 

௩. சூ:--கயவோடூ ரவ்வோற்று ஈற்ற வியங்கோள் 
இயலும் இடம்பால் எங்கும் என்ப. 19.. 

60. எதிர்மறை வியங்கோள் வினைமுற்று:--இத அல்: 
என்னும் எதிர்மஹறை இடைநிலை பெத்றுத் தொழில் நடவா 
“மையை உணர்த்தும். 

(2-.) உண்ணற்க, செல்லந்க, 
தறிப்பு:-- இவ்வியங்கோள் வினை முற்று, வாழ்த்து, வைதல்.. 

அருளுதல், விதித்தல் முதலிய பொருளில் வரும்,
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ழன்னிலை வினைழற்றுத்தம், ஏவல் வினை முற்றுக்கம் உள்ள 

($வறுபாடு : 

மூன்னிலை வினைமுற்று மூன்றுகாலத்இற்கும் வரும்; ஏவல் 

விணைமுற்று எதிர் காலத்தில் மாத்இரம் வரும், 

ஏவலுக்தம் வியங்கோளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு: 

(1) ஏவல் கட்டளைப் பொருளில் மாத்திரம் வரும்; வியவ் 

கோள் வாழ்த்துதல், அருளுதல் முதலிய பொருளில்: 

வரும். 

(2) ஏவல் முன்னிலையில் மாத்திரம் வரும்; வியங்கோள் 

ஐம்பால் மூவிடங்களிலும் வரும். 

(8) ஏவலில் ஒருமை பன்மை என்ற பிரிவு உண்டு ; வியய் 

சோளில் அப்பிரிவு இல்லை. 

61. பகுபத உறப்புக்கள் பகுதி, விகுதி, இடைரீலை, 
சாரியை, சக்தி, விகாரம் என ஆ.ல வகைப்படும். இவற்றுள், 
பகுதி விகுதி ஆய இரண்டு உப்புக்களும் பகுபதத்திற்கு. 

இன்றியமையா சவை. 

சில விகுதிகள் 

(Terminations) 

62. பெயர்ப் பகுபத விகுதிகள்:--அன். ஆன், அள், 

ஆள், அர், ஆர், அ, து, இ, மார், மன், மான், கள், வை, கை, 

i, oT, Git, TT. 

( 2- &,) பொன்னன், வானத்தாள்,, குழையள், குழை 

யாள், குழையர், குழையார், குழையன, யாது, 
பொன்னி, குருமார், வடமன், கோமான், கோச் 

கள், அவை, தங்கை, தம்பி, , பிறன், மகள், 

மிறர்.
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63. வினைப் பகுபத விகுதிகள், அன், ஆன், அள், 

ஆள், அர், ஆர், 3), A, A, ஆய், இர், ஈர், ஏன், அம், ஆம், 

ஓம், உம், ௧, ௨, இ,ய்,கூ, இன், கால், மல், மே, து என்பன. 

64. வினைமுற்று விகுதிகள் :--அன், ஆன், அள், ஆள், 

அர், ஆர், து என்பன வினைமுற்று விகுஇகளாம். 

65. வினையெச்ச விகுதிகள்:--௨, இ; ய், ஆ சூ, இன் 
ஆல், கால், மல், மே, து, றி. என்பன வினையெச்ச விகுதி 

களாம். 

(உம்.) சடச்து, ஓடி, போய், ஈடச்க, உண்ணற்த, உண் 

ணின், உண்டால், நடந்தச்கால், செய்யாமல், 

செய்யாமே, இல்லது, இன்றி, 

தறிப்பு:--இவத்றுள், மல், மே, து முதலியன எதிர் மறை: 
யில் வரும். 

66, பேயரேச்ச விகுதிகள்:--அ, உம் என்பன பெய 

செச்ச விகுஇகளாம். 

(உ-ம்.) படித்த, படிச்கிற, படிக்கும்.-உம்? விகுகி தெரி 

நிலைப் பெயரெச்சத் திற்கு மாத்திரம் வரும். 

67. பண்புப் பேயர் விகுதிகள்:--மை, ஐ, பு, கு, நி, ரூ, 
அம், பம், ஈர் முதலியன பண்புப் பெயர் விகுதிகளாம். 

(உ-ம்.) சஈன்மை, தொல்லை, ஈட்பு, ஈன்த, cord, corm, 
கலம், ஒட்பம், சன்னர், 

68. தோழிற் பேயர் விகுதிகள்:--தல், அல், அம், ஐ. 
கை, வை,கு,பு, &, தி, சி, வி, உள், காட, மை, து. 

(ஊம்) படித்தல், ஆடல், ஆட்டம், கொலை, வருகை, 
பார்வை, போச்து, நடப்பு, வரவு, மறதி, 
உணர்ச்சி, கல்வி, விக்குள், சாச்காடு, ஈடவாமை,, 
வருவது,
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69. சாரியை:--விகுதியையும் இடை நிலையையும் 

சார்ந்து வரும் உப்பிற்குச் சாரியை என்பது பெயர், அன், 

ஆன், அம், ஆம், அல், அத்த, அற்று, இன், இற்ற, தன், 

தான், தம், தாம், நம், அ, ௨, ஐ கு முதலியவை பொதுச் 

சாரியைகள். 

20. சந்தி: -பகுபத உறுப்புக்கள் ஒன்றோடொன்௮ 

புணரும் பொழுது தோன்றுகின்ற எழுத்துக்களுக்குச் 

சந்தி என்பது பெயர். 

71. விகாரம்:--பகுபத உறுப்புக்கள் புணரும் புணர்ச் 

இயில் இடையில் தோன்றுவனவாகிய வலித்தல், மேலித்தல், 

8ீட்டல், சூறுக்கல், விரித்தல், தொகுத்தல் விகாரங்கள் 

முதலியன வாம். 

72.  கூனி--கூன்- இ--பகுதி, விகுதியால் முடிச் 

தது. வலைஞன்--வலை--ஞ் 1 அன்-- பகுதி, விகுதி, 

இடைநீலையால் முடிந்தது, 

உண்டான்.-உண்-ட்ட்-1-ஆன்---பகு தி, விரூதி, இடை 

நிலையால் முடிந்தது. (இது வினைச்சொல்லாதலால், இடை 

நிலை இறந்த காலத்தைக் காட்டிற்று.) 

உண்டனன்-உண் -டட் + அன் --அன்--பகுதி, விகுதி, 

இடைகிலை, சாரியை என்ற நான்கு உறுப்பால் முடிந்த௮, 

படித்தனன்--படி -- த் 4 த்-அன் 4 அன் —u6 8, 

விகுதி, இடை கிலை, சாரியை, சந்தி என்ற ஐந்து உறுப்பால் 

முடிச்ச, 
ஈடக்தனன்---நட-1- த் (ib) த் அன் 4 அன் பகுத, 

விகுதி, இடைநிலை, சாரியை, ss Bure 9, F708 

யாயெ வல்லொற்று! மெல்லொ ற்றாகத் இரிர்த, ஆறு உறுப் 

பால் முடிர்தது.



64 மாணவர் தமிழ் இலக்கணத் தெளிவு 

73. தன்மை முதலிய இடப்பேயர்கள் விரவி வரு 
.தல்:--சல இடங்களில் தன்மைப் பெயரோடு முன்னில்ப் 

பெயர் கலந்து வரும். இப்படி வரும்பொழு.௮, அம், ஆம் 

என்னும் விகுதி கொண்ட தன்மைப் பன்மை விசை முற் 

றைக் கொண்டு முடியும். 

(உ-ம். யானும் நீயும் உண்டனம், 
யானும் நீயும் உண்டாம், 

74. தன்மைப் பெயரோடு படர்க்கைப் பெயர் கலக்து 
வரும்பொழுது, எம், ஏம், ஓம் என்னும் விகுதி பெற்ற 

தன்மைப் பன்மை வினை முற்றைக்கொண்டு முடியும். 

(ஊம்.) யானும் அவனும் உண்பேம், 

3 ” உண்டேம். 
ட ட. உண்டோம். 

75. தன்மைப் பெயரோடு முன்னிலைப் பெயரும் 
படர்க்கைப் பெயரும் சேர்ர்து வரின், கும், டூம், தும், றும் 

என்னும் விகுதிகளைக் கொண்ட தன்மைப் பன்மை வினை 

முற்றைக் கொண்டு முடியும். 

(ஐ-ம்.) யானும் நீயும் அவனும் உண்தம், 

” ” 13 உண்டும், 

” ” ” வருதும். 
லு 5 ” சேன்றும். 

தறிப்பு:--இவை தன்மையோடு பிற இடங்களையும் உளப் 
யடுத்திச்கொண்டு வருவதனால், உளப்பாட்டுத் தன்மைப் பன்மை 

வினை ழற்றுக்கள் எனப்படும். 

௩. சூ:--அம்ஆம் என்பன முன்னிலை யாரையும் 
எம்ஏம் ஒம்இவை படர்க்கை யாரையும் 
உம்ஊர் கடதற இருபா லாரையும் 
தன்னொடு படுக்கும் தன்மைப் பன்மை, 90,
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76. முன்னிலைப் பெயசோடு படர்க்கைப் பெயர் 

கலச்து வரும்போது, முன்னிலைப் பன்மை வினை: முற்றினால் 

னத தது 

(உம்.) நீயும் அவனும் கண்டீர், 

தறிப்பு:--இதுவும் உளப்பாட்டூ ழன்னிலைப்பன்மை வினை 

மற்று என்று சொல்லப்படும், 

௩. சூ.--முன்னிலை கூடிய படர்க்கையும் முன்னிலை 21. 

இடைச்சொல் 

(Particles) 

77. எகார இடைச்சொல்:--ஏ என்னும் இடைச் 

சொல் பிரிநிலை, வினா, எண், ஈற்றசை, 6 தற்றம், இசைநிறை 

என்னும் ஆறு பொருளைத் தரும். 

(உ-ம். பிரிநீலை--கர்தனே வயதில் மூத்தவன். 

விரை-நீயே அதை உடைத்தாய் £ 

எண்ட நிலனே, நீரே, தியே, காற்றே, 

ஈற்றசை--அவர் போனாரே. 

தேற்றம்--இசாமனே இசைச் செய்தான். 

இகைநிறை--வர்தாரே அரை வந்தாரே, 

௩. சூ:--பிரிரிலை வினாஎண் ஈற்றசைதேற்றம் 

இசைரிறை எனஆறு ஏகா ரம்மே. 22 

78. ஓகார இடைச்சோல்:--ஓ என்னும் இடைச் 

சொல், ஒழியிசை, வினா, சிறப்பு, எதிர்மறை, தெரிரிலை, 

கழிவு, அசைநிலை, பிரிப்பு என எட்டுப் பொருளைத் தரும். 

(உம்.) ஓழியிசை--படித்தற்கோ வக்தாய், என்பதில், 

படித்தற்கு அல்ல; விளையாடுதற்கு வந்தாய், என்னும் ஒழிச்து 

கின்ற பொருள் வந்தது. 
.



66 மாணவர் தமிழ் இலக்கணத் தெளிவு 

வின:--நீர் என்னைத் சேடியது பசலிலோ? 

சிறப்பு;--ஒஒ மசா வல்லவன்!--உயர்வு இறப்பு 

ஒல சொடிய துஷ்டன்!-.-இழிவு சிறப்பு 

எதிர்மறை:-. அவனோ கொண்டான், என்பது, அவன் 

கொண்டிலன் என்னும் பொருள் தந்தால், எதிர்மறை ஆகும். 

தேரிநலை:--ஆஹே? அதுவும் அன்று; பெண்ணே? அது 

௮ம் ௮அன்று-என்பதில் தெளிவாக இன்ன பொருள் என்று தெரி 

வித்து நிற்றலால், தெரிஙிலை. 

கழிவ:--ஒ, ஒ, அடிபட்டுக் கெடச்கிறான்!-.. என்பது சடந்த 

தற்கு இரங்குதல். 
அசைநிலை: - உரைப்பேன் சேண்மினே (இது செய்யுளில்- 

வரும்), 

பிரிப்பு -இவனோ, பரிசு கொண்டவன்.பலரினின்றும்: 

ஒருவனைப் பிரித்துச் காண்பிப்பதால், பிரிநிலை. 

5. ச்--ஒழியிசை விஞச்சிறப்பு எதிர்மறை தேரிரிலை 
L கழிவுஅசை ரிலைபிரிப்பு எனஎட்டூு ஒவே. 23. 

79. “௨ம்: என்னும் இடைச்சொல்:--இது எதிர் 
மறை, சிறப்பு, ஐயம், எச்சம், மூற்று, அளவை, தெரிரிலை, 
ஆக்கம் என்னும் எட்டுப் பொருளைத் தரும். 

(ஊம்.) எதிம்மறை;-..தம்பி வருதற்தம் உரியன்--என் 

பது வராமைச்கும் உரியன் எனப்பொருள் படுதலால் எதிர்மறை, 
\ aed 

சிறப்பு;--ஞானிக்தம் விளங்காத விச்தை-.-உயர்வு @ pig. 

பிள்ளையும் மனத்தில் செய்து சொல்லும் சணச்கு--- 

இழிவுெப்பு, 
ஐயம்:-- எட்டாயினும், பத்தாயினும் கொடு. 

எச்சம்:-- அண்ணனும் வச்தான்--இது முன் தம்பியும் 

வந்தான் எனப் பொருள்தரின், இறந்த நிகழ்ச்சியைக் தழுவி
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நிற்றலால், இறந்தது. தழவிய எச்சம் எனப்படும். தம்பியும் வரு: 

வான் எனப் பொருள் தரின், எதீரது தழவிய எச்சம் எனப் 

படும். 

ழற்று:--எல்லாரும் வர்து விட்டார்கள் -- இது முற்றுப்: 

பொருளைக் தருவதால், முற்று. 

எண்:--இரவும், பசலும் -- இவை எண்ணி நிற்றலாஸ்,. 

எண். 

தேரிநிலை:--ஆணும் அன்று; பெண்ணும் அன்று; ஆனால் 
குற்றியே... தெளிவாகச் குற்றியைக்குறிப்பதால் தெரிரிலை. 

க்கம்: -என் தமையனார் எனக்கு உபாத்தியாயரும் தயி 

னார். இதில் “தமையனார் ஆனதும் அல்லாமல் உபாத் இயாயரும்: 

ஆயினார் என்னும் பொருள் தருதலால், அச்சம், 

.நட்சூ:-- எதிர்மறை சிறப்பையம் எச்சம்முற்று அளவை. 

தேரிமிலை ஆக்கமோடூ உம்மை எட்டே. 24. 

உரிச்சொல் 

(Qualifying words) 

80. உரிச்சோல்:--இது பெயசைத் தழுவி வரும் 

போது பெயர் உரிச்சோல் என்றும், வினையைத் தழுவி வரும் 

போ வினை உரிச்சோல் என்றும் இருவகைப்படும், 

( ஊம்.) சாலப் பகை--சால என்னும் உரிச்சொல் பசை 

என்னும் பெயரைத் தழுவி வர்ததால், பேயர் 

உரிச்சோல் ஆயிற்று. 

நனி வருக்தினேன்.-ஈணி என்னும் உரிச்மசொல் 

வருர்.தினேன் என்னும் வினையைத் EOS ais 

தால், வினை உரிச்சோல் ஆயிற்று.



Ill. பொதுவியல் 

(General remarks on the parts of Speech) 

81. சொற்கள் பொருளை உணர்த்தும்பொழுஅ, 

.சூறிப்பாகவும் வெளிப்படையாகவும் உணர்த்தும். 

82. குறிப்பு:--குறிப்பாய்ப் பொருளை உணர்த்தும் 

சொற்கள் ஒன்றொழி போதுச்சோல், விகாரம், தகுதி, ஆகு 

பெயர், அன்மொழித்தொகை, வினைக்குறிப்பு, முதற்குறிப்பு, 

தொகைக்குறிப்பு, பிற குறிப்பு என்று பல வகைப்படும். 

(உம்) ஒன்றேமி போதுச்சோல் :--ஆயிரம் மக்கள் 
பொருதார்-.-இஇல் மக்கள் என்னும் பொதுப் பெயர் போநதார் 

என்னும் குறிப்பினால் பெண்மக்களை ஒழித்து, ஆண் மக்களைச் 

-சாட்டின து, 

விகாரம்:--செய்யுளில் வருகின்ற விகாரச் சொற்கள், மரை 

மலர்--என்பதில் தாமரையின் முதற்குறையின் விகாரமாகிய 

மரை என்னும் சொல், மலர் என்ற் குறிப்பினால் தாமரையை 

உணர்த்திற்று 

தறிப்பூ--லிகாரம்: வலித்தல், மேலித்தல், நீட்டல், தறுகீ 

கல், விரித்தல், தொதத்தல, மதற்தறை இடைக்கறை, கடைக் 

குறை எனப் பல வகைப்படும். 

தகுதி:--நன்காடு என்பது, சுடுகாடு என்னும் சொல் சொல் 

.லத்தகாது எனக்கொண்டு மங்கலமாகச் சொல்லப்படுவதால் 

தததியாயிற்று, 

ஐகுபெயர்:--ஊர் அடங்கிற்று --- இங்கு வினையினால் ஊர் 
என்பது ஊரை உணர்த்தாது, குறிப்பாச ஊரிலுள்ள மச்சளைச் 

குறித்தது. 
அன்மோழித் தோகை: -பேநந்தகை வந்தான்--இதில் 

பெருந்தகை என்னும் தொடர் வந்தான் என்னும் குறிப்பால் 

பெருக்தகைமையையுடைய அண் மகனைக் காட்டிற்று,
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வினைக்தறிப்பு- இவன் ' மூன் போன்னன்---இ இல்- 

பொன்னன் என்னும் சொல் ழன் என்னும் குறிப்பால் பெயர்ப். 

பொருளை ஒழித்து, பொன்னனாய் இருக்கான் என்னும் வினைச்: 

குறிப்பாயிற்று.. 

மதற்தறிப்பு:--ஆத்தி சூடி படித்தான்--இதில் ஆத்தி 
சூடி என்னும் சொற்கள் படித்தான் என்னும் குறிப்பினால் ௮௪: 

சொற்களை முதலில் உடைய நாலைச் சாட்டின. 

தோகைக் தறிப்பு:--ஐவரோடூ குக்தி வச்தாள்--இதில்: 

ஐவர் என்னும் சொல், தந்தி என்னும் குறிப்பால் பாண்டவசை 

உணர்க இற்று, 

பிற தறிப்பு:--பாயா வேங்கை, பறவாக் சொச்கு--இவத்: 

நில் பாயா, பறவா என்னும் குறிப்பால், வேங்கை, சொச்கு 

என்பன முறையே வேங்கை மரத்தையும் மாமசத்தையும்: 

உணர்த்துவதால், பிற குறிப்பாயின. 

83. வெளிப்படை:--குறிப்பாய்ப் பொருள் உணர்த்: 

GIA BOO Gs வெளிப்படையாய்ச் சொற்கள் பொருளை 

உணர்த்தினால் வெளிப்படை. எனப்படும். 

(உ.ம்.) சிலம், நீர், சல், காற்று. 

௩. சூ:--ஒன்றோழி பொதுச்சோல் விகாரம் தகுதி 

ஆகுபேயர் அன்மோழி வினைக்கு றிப்பே 

முதல்தோகை குறிப்போட இன்ன பிறவும் 

குறிப்பில் தரமோழி; அல்லன வெளிப்படை. 

வழக்கு 
(Usage) 

84. சொற்கள் வழக்கும் முறைக்கு வழக்கு என்பது: 

பெயர். ௮.௮ இயல்பு வழக்கு என்னும், தகுதி வழக்கு என் 

௮ம் இரண்டு வகைப்படும்,
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85, இயல்பு வழக்கு:--இயல்பு வழக்கு என்பத, 

ஒரு பொருளுக்கு இயல்பாய் அமைந்த சொல்லால் ௮ப் 

பொருளைக் கூறுவதாம். ௮.து இலக்கணம் உடையது, இலக் 

கணப்போலி, மரு௨ என்௮ மூன்று வகைப்படும், 

86. இலக்கணம் உடையது என்பது, இலகச்சண 

'நெறிபத்றி வருவது. ் 

(உண நீலம், நீர், கல். 

87. இலக்கணப்போலி என்பது, இலக்கண த்துக்குப் 

பொருக்தாவிடினும், இலக்கணம் உடைய போலச் சான் 

ரோரால் தொன்று தொட்டு வழங்கி வருவ, 

(உம்) வாயில் -இல்லாய் என்பது வாயில் என முன் 

பின்னாக மாறி வழங்கப்பட்டது. புறக்கடை--சடைப்புறம் 

என்பது, முன் பின்னாக மாறியது, 

88. மகு௨ என்ப, இலக்கணம் சிதைந்து, உருமா றி, 

ஆன்றோர் ஆட்சி பெற்று வழங்குவதாம். 

(உ-ம்.) அநமந்த பிள்சோ '(அருமறாச்து அன்ன” என் 

பது *அருமந்தர் என்று மருவிற்று, 

சோணாட--:சோழ நாடு? என்பது சோணாடு! என்று மரு 

விற்று, 

உறந்தை--*உறையூர்? என்பது “உறர்சை' என்று மருவிற்று, 

- ஆறு, ஜனை--யாறு,யானை என்பன ஆறு, ஆனை எனமருவின. 

89. தகுதி வழக்கு:--ஒரு சொல்லை ஒழித்து அதற் 
குத் தகுந்த வே௫ருரு சொல்லைச்கொண்டு அப்பொருளைச் 

கூறுவதாம். இது இடக்கரடக்கல், மங்கலம், குழுஉக்குறி 
ன மூன்று வகைப்படும். :
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90. இடக்கரடக்கல் :--சொல்லத்தகாத சொற்களைப் 

பெரியோர்களிடத்து மறைத்துக் கூறுதல். 

(ஊம்.) கால் கழவி வருகிறேன். (இடச்கர்.இடச்சான 

“சொற்கள் ; அடச்கல் - மறைத்தல்.) — 

91. மங்கலம்: அமங்கலமான சொல்லை ஒழித்து 
மங்கலமாகக் கூறுதல். 

(உ-ம்,) நன்காடூ.:௬டுகாடு? என்பது ஈன்சாடு? என மவ் 

கலமாசச கூறப்பட்டது. 

92. குழுஉக்குறி:-- ஒரு கூட்டத்தார். தமக்குள் 

சல அடையாளச் சொற்களை அமைத்துக்கொள்ளுவ௮. 

(குழூ௨-கூட்டம், கு.றி- அடையாளம்). 

(௨-ம். சோல் விளம்பி--சட்குடியர் கள்ளைச் சொல் 

அிளம்பி என்பர். 

பறி.-தட்டார் பொன்னைப் பறி என்று சொல்வர். 

௩. சூ:--இலக்கணம் உடையது இலக்கணப் போலி 
மருஉஎன்று ஆகும் மூவகை இயல்பும் 
இடக்கர் அடக்கல் மங்கலம் குழுஉக்குறி 

எனுமுத் தகுதியோடு ஆறாம் வழக்கியல். 26. 

TV. புணரியல் 

(Combination of words) 

93. புணர்ச்சி வேற்றுமைப் புணர்ச்சி, அல்வழிப் 

புணர்ச்சி என இரு வகைப்படும். 

94, வேற்றுமைப் புணர்ச்சி:---இசண்டு முதலாக ஏழு 

ame இடையே உள்ள go வேற்றுமை உருபுகளும் 

விரிஈ்தும் மறைக்தும் நிற்கப் பதங்கள் பொருக்கும் புணர்ச்சி 

வேற்றுமைப் புணர்ச்சயாம்.
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95. வேற்றுமை உருபு மறைந்து நிற்கும் தொடர் 

வேற்றுமைத்தோகை நிலைத்தோடர் என்றும், விரிந்து நிற் 
கும் தொடர் வேற்றுமைத் தோகா ரிலைத்தோடர் என்றும் 

சொல்லப்படும், 

டம்) 

வேற்றுமைத் தொகை வேற்றுமை விரி 

நீர் சூடித்தான், 2ம் வே. நீரைச் குடித்தான். 

கல்லெறிந்தான், 5ம் ?? சுல்லால் எறிந்தான். 

கூலி வேலை 4ம் 7? கூலிக்கு வேலை 

மலைலீழ் அருவி Sua”? மலையின் வீழ் அருவி 

என் வீடு 6a” எனது வீடு 
காடு புகுந்தான், Ta” காட்டில் புகுர்தான், 

தறிப்பு :---முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைச் 

கும் உருபு இன்மையால், அவை அல்வழியில் சேர்ச்சப்பட்டன. 

96. அல்வழிப் புணர்ச்சி:-- வேற்றுமை அல்லாத 

வழியில் பதங்கள் பொருந்தும் புணர்ச்சிக்கு அல்வழிப். 

புணர்ச்சி என்பத பெயர். 

97. அல்வழிப் புணர்ச்சி தோகைநிலைத் தொடர் 

என்னும், தோகாரிலைத் தொடர் என்றும் இரு வகைப்படும். 

98. தோகை நிலைத்தோடர்கள் :--தொகை நிலைத் 
தொடசாவது, வேற்றுமை உருபுகள் அல்லாத ஏனைய உருபு 
இடையில் தொக்கு நிற்க, சொற்கள் தம்முள் தொடர்ந்து 

வருவதாம். இத்தொகை நிலைத்தொடர் வினைத்தோகை, 

பண்புத்தோகை, உவமைத்தோகை, உம்மைத்தோகை, 
அன்மோழித்தோகை என ஐந்து வகைப்படும்.
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(உ.ம்.) . வினைத்தொகை :--ஒலிகடல்--ஒவித்த : சடல், 

ஒலிக்ின்ற கடல், ஓலிச்குங் உடல் என மூன்று சாலத்தச்கும் 

உரிய இடை நிலைகள் தொச்குவர்ததால், இது வினைத்தொகை 

ஆயித்து. 

பண்புத்தொகை :-- வேண்டாமரை — வெண்மையாசிய 

தாமரை என்பதில் ஆகிய என்னும் பண்பை உணர்த்தும் உருபு 

தொக்கு வச்ததால், இது பண்புத்தொகை ஆயிற்று, 

சாரைப்பாம்பு: -சாரையாகிய பாம்பு என இரண்டு 

பெயர்கள் தம்முள் ஒட்டி இடையில் ஆகிய என்னும் பண்பை 

உணர்த்தும் சொல் தொச்சு வந்தமையால், இஃது இரு 

பெயரொட்டுப் பண்புத் தொகையாயிற்று. 

உவமைத்தொகை:---தளிாடி-- தளிர்போன்ற அடி என் 

பது போன்ற என்னும் உவமை உருபு தொக்கு வந்ததால், உவ 

மைத்தொகை ஆயிற்று. 

உம்மைத்தொகை:--இராப்பகல--இரவும் பகலும் என்பவற் 

நில் உள்ள எண் உம்மைகள் தொக்கு வந்ததால், இஃது 

உம்மைத் தொகை ஆயிற்று. 

அன்மோமீத்தோகை :--பேநந்தகை வச்தான் -- பெருமை 

யாய தகுதியையுடையவன் என விரியும் பெருந்தகை என்ப 

இல் அல்லாச மொழியாகிய உடையவன் என்பது தொச்கு வச்த 

தால், இஃது அன்மொழித்தொகை ஆயிற்று, 

99. தோகா நீலைத் தொடர்கள்:--கிலைமொழி வரு 
மொழிகளுக்கு இடையில் உருபு முதலியன தொக்கு கில்லா 

மல் சொற்கள் ஒன்றோடொன்ன தொடர்வன தொகா 

நிலைத் தொடர்களாகும்., 

100, இத்தொடர்கள் எழுவாய்த் தொடர், விளித் 
தொடர், பேயரேச்சத் தொடர், வினையேச்சத் தோடர், தெரி: 

6 :
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நிலை வினை முற்றுத் தொடர், குறிப்பு வினை முற்றுத் தொடர், 
இடைச்சோல் தோடர், உரிச்சோல் தோடர், அடூக்குத்தோடர் 
என ஒன்பது வசைப்படும். 

(உம்.) 

எழுவாய்த்தொடர்-மரம் வளர்ந்தது. 

விளித்தொடர்...இராமா வா. 

பெயசெச்சத்தொடர்--உண்ட சோறு, கரிய சண்ணன். 
வினையெச்சச்தொடர்...௨ ண்டூவக்தான் பையச் சென்றான். 
தெரிநிலை வினை தேற்று த்தொடர் -- வந்தான் இராமன், 
குறிப்பு வினை முற்று த்தொடர்.-5ரியன் சண்ணன்,௪ 

- இடைச்சொல் தொடர்... மற்றொன்று. 

உரிச்சொல் தொடர்--நனி பேதை. 

அடுக்குத்தொடர். பாம்பு பாம்பு! C
O
N
R
A
N
 

Pp 

தறிப்பு:--தொகை நிலைத்தொடர் தோகை எனவும், 
தொகா நிலைத்தொடர் விரி எனவும் பெயர் பெறும். 

௩. சூ:--வேற்றுமை ஜம்முதல் ஆறாம்; அல்வழி 
தொழில்பண்பு உவமை உம்மை அன்மோழி 
எழுவாய் விளிஈ ரேச்சம்முற்று இடைஉரி 
தழுவு தோடர்அடூக்கு எனா ரேழே. 27. 

. 101. மேற்கூறிய தொடர்கள் நிலைமொழிப் பொரு 
ளோடு வருமொழிப் பொருள் பொருட்பொருத்தமுறத் 
தழுவி நின்றால், தழுவு தோடர் எனப்படும். 

(உ-ம்)  வீட்டைக்கட்டினுன்:-- இஇல் நிலைமொழியேரடு 
வருமொழி பொருட் பொருத்தமுறத் தழுவுவதால், இது 
வேற்றுமைப் புணர்ச்சியில் தழுவு தொடாரயிந்று, 

போந்றேடி:--இதில் போன்னுல் தோடி எனச்சொண்டால் 
Qo, சொற்களும் பொருட்பொருத்தமுறத் கழுவவில்லை. ஆத
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லின், இடையில் ஆகிய என்னும் சொல்லைப்பெய்.த, பொன்னை 

ஆகிய தொடி எனச்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று, இது வேற்று 

மைப் புணர்ச்சியில் தமாத் தோடராகும், இவ்வாறு வரும் தொடர் 

கள் உருபும் பயனும் உடன்தோக்கதோகை எனப்படும், 

மரம் விற்ந்தது:--இதில் இரண்டு சொற்களும் பொருட் 

பொருத்தமுறத் தழுவினதால், இஸ்து அல்வழிப் புணர்ச்சியில் 

தழுவு தொடராயித்று, 

சுரை ஆழ அம்மி மீதப்ப:--இதில் சுரை என்பது ஆம என் 

னும் சொல்லையும், அம்மி என்பது, மீதப்ப என்னும் சொல்லை 

யும் பொருள் பொருத்தமில்லாமல் தொடர்ச்தன. இவற்றைச் 

சுரை மீதப்ப, அம்மி ஐம எனக் கூட்டிப் பொருள் கொள்ள 

வேண்டும். ஆகவே, சுரை ஆழ, அம்மி மிதப்ப' என்பன, ௮ல், 

வழிப் புணர்ச்சியில் தழாத் தொட சாயின. 

உயிர்முன் உயிர் புணர்தல் 

Vowel before Vowel 

102. (6) ௮, இ,& என்னும் மூன்று சுட்டெழுத் 

துக்களின் முன்னும் எக. வினாவின் முன்னும் உயிரும் 

யகரமும் வந்தால், வகசமெய் தோன்றும்: (0) பிறமொழி 

முதல் மெய்கள் வந்தால் அம்மெய்கள் மிகும். 

(உ-ம்) 

(௨) ௮-1 அரசன்--அவ்௨ாசன் மூன்று சுட்டெழுத்துச்ச 

‘@+ துரசன்--இவ்வசன் ( ஸின் முன்னும் எகர வின 

+ ayer —e chan reir வின் முன்னும் உயிர்வர, வ௪ 

ச் வசன்--எவ்வரசன் 7 ரம் சோன்றியத. 

அ-டயானை--அவ்யானை 
.இ-ட்யானை--இவ்யானை யகரம் வா, வகரம் தோன் 

a+ யானை--உ்யானை தியது. 

எஃயானை--எவ்யானை
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் கடை--அக்கடை ட ர டு - 

: இடம இல்ன சுடஒின் முனனும வினவின் 

உட விதம். -உவ்விதம் முன்னும் மூன்று இனமெய்களும் 

எஃபச்சம்-எப்பச்சம் வர, அவை மிகுந்தன. 

103. செய்யுளில் சட்டெழுத்துக்கள் நீண்டுவர்தால்,, 

"இடையில் யகர மெய் தோன்றும். 

(உம்.) ஐ. இடை--ஆயிடை 

௩. சூ:--எகர வினாமுச் சுட்டின் முன்னர் 
உயிரும் யகாமும் எய்தின் வவ்வும், 

பிறவரின் அவையும், தூக்கிற் சுட்ட 

களின் யகரமும் தோன்றுதல் நேறியே. 98; 

104. வேற்றுமைப் புணர்ச்சியில் உயிரிற்றுச் லெ 

மப் பெயர்களுக்கு முன்னர் வரும் கசதபக்கள் மிகுதலோடு 
அவற்றிற்கு இனமாகிய மெல்லெழுத்தும் மிகும். 

(ஊம்.) 

வாமை ட்காய் -- வாழைக்காய் 
வாழைபழம் -- வாழைப்பழம் வலி மிகுந்தது 

Ligon +} am — பலாக்காய் . 

விள-டகாய் — விளங்காய் ‘ 

மா-ட்பழம் — மாம்பழம் இனம் மிகுந்தது 
wor ++ ers — wrmenis 

௩, சூ--மாரப்பேயர் முன்னர் இனமேல் லேழுத்து 
வரப்பேறு ஈவுமுள வேற்றுமை வழியே, 29. 

105. நிலைமொழி எற்றிலுள்ள gar உயிரின் முன் 

அத்து என்னும் சாரியை வரின், அச்சாரியையின் அகர உயிர் 

கெடும். 

(உ.௰௫,) மா) 1 அத்து - மரத்து 

௩. சூ:---அத்தின் அகரம் அகரமுனை இல்லை. 30.
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106. ௮கரத்தை ஈற்.நில் உடைய சொர்களில் சேய் 

(பிய என்னும் வாய்பாட்டு விளையெச்சத்தின் முன்னும், பல 

வகைப்பட்ட பெயசெச்சத்தின் முன்னும், வினை முற்றின் 

முன்னும், ஆறாம் வேற்றுமை ௮க.ர உருபின் முன்னும், 
அஃறிணைப் பன்மைப் பெயர் முன்னும், *அம்ம' என்னும் 

அசைச்சொல்லின் முன்னும் வரும் கசதபக்கள் இயல் 

பாயப் புணரும், 

(உ-ம். உண்ணிய -- தச்தான்.-உண்ணிய தச்தான். 

(செய்யிய என்னும் வினையெச்சம்.) 

உண்ட -பையன்--உண்ட பையன்--இறச்த சாலப் பெய 

(சொச்சம், 

சேல்கிற--குதிரை--செல்கற குதிமை--ஙிகழ்காலப் பெய 

செச்சம். 

சேல்லாத-ட்கு. இசை - செல்லாத குதிரை ௪ திர்மமைப் 

(பெயசெச்சம். 

சிறிய--குதிரை - சிறிய குதிரைஃகுறிப்புப் பெயரெச்சம். 

வந்தன-ட்பசுச்சள் - வக்தன பசுக்கள்--தெரிரிலை வினை 

முற்று, 

கரியன--பன்றிசள் - சரியன பன்றிகள்--குறிப்பு வினை 

முற்று. 
தன.-சைகள் - தன கைகள்--6-ஆம் வே. அகரவுருபு. 

பல-* சேனை -பல சேனை_- அஃறிணைப் பன்மைப் பெயர், 

அம்ம-)-தா- அம்ம தா--அசைச்சொல். 

௩. சூ:--சேய்யிய என்னும் வினையெச்சம் பல்வகைப் 

பேயரின் எச்சம்முற்று ஆறன் உருபே 

அஃறிணைப் பன்மை அம்மமுன் இயல்பே, 91.
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107. அல்வழிப் புணர்ச்சியில் இகர ஐகார ஈற்றுப் 

பெயர்ச்சொற்களின் முன் கசதபக்கள் எழுவாய்த்தோட 

ரிலும், வினைத்தோகையிலும், உம்மைத்தோகையிலும் இயல் 

பாரும். 

6-ல்) 
(a) ugsh+Ads -பருத்தி சதிது--எழுவாய்த்தொடர். 

இடி. -டசமரை -இடி கரை —al tar $O) ST ENE. 

காடி புலி -கரடி புலி உம்மைத்தொகை, 

(b) யானை --பெரிதுயானை பெரிது.எழுவாய்த்சொடர். 

வனை கழல் வனை கழல் --வினைத்தொகை, 

யானை -குரை- யானை குதிசை--உம்மைக்தொகை. 

108. அல்வழிப் புணர்ச்சியில் இகர ஐகாச ஈற்றுப் 

பெயர் முன் வரும் வல்லினம் பண்புத்தோகையிலும் உவ 

மைத்தோகையிலும் மிகும். 

(உ-ம்) மார்கழி -. இங்கள்- மார்கழித் இங்கள் \ பண்புத் 

சாளை பாம்பு சாமைப் பாம்பு கோகை 

சாவி சண் கசாவிக்கண் உவமைத் 

தாமரை கை தாமரைக்கை | தொசை 

109. அல்வழிப்புணர்ச்சியில் இல பெயர்களின் முன் 

வரும் கசதபக்கள் மிகுர்.அம் மிகாமலும் வரும். இவ்வாறு 

வருதல் உறழ்ச்சியென்னும் விகற்பம் என்றும் சொல்லப் 

படும். 

(உ.ம். 

எளி றிது சளி றிது, இளிச்சிறிது. 
தினை -ட்குறிது-- தினைகுறிது,தனைக்குறித. 

௩. சூ:--அல்வழி இஜ முன்னர் ஆமின் 

இயல்பும் மிகலும் விகற்பமும் ஆகும், 3%. 

இயல்பாதலும் 

மிகுதலும்.
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மெய்ம்முன் மெய் புணர்தல் 

(Consonant before Consonant) 

110. soar coat RM:— ewer lar FDME 

சொற்களின் முன் வேற்றுமைப் புணர்ச்சியில் வரு மொழி 

முதலில் வல்லினம் வந்தால், அந்த ணகர னகைசங்கள் 

முறையே டகரமும் றகசரமுமாகும். 

(உ-ம்) 
கண் 1 சளிறு- கட்சளிறு 1 ணகரம் L&T OT Op 

Qurer+ 5@ —Ourbo® ) னகரம் றக£மாசவும் இரிர்சன. 

111. வேற்றுமைப் புணர்ச்சியில் ணகர னகர ஈத் 

அச் சொற்கள் முன் மெல்லினம், இடையினம் வாத் git 

யாது, இயல்பாகும். 

சண் + wen!) = sais wan) ந ங்கி வர 

டொன்-( மணி - பொன்மணி ) இயல்பாயிற்று. 

மண் -_வன்மை- மண் வன்மை இடையினம் வர 

பொன் வன்மை பொன் வன்மை ) இயல்பாயிற்று, 

112. மேற்கூறிய ணகர னகர மெய்கள் அல்வழிப் 

புணர்ச்சியில் மூலின மெய்களும் வர இயல்பாகும். 

(ல்) 
மண் 4 கடிது மண் கடிது அல்வழிப் புணர்ச்சி 

யில் வல்லினம் வர 
பொன் பெரிது பொன் பெரிது இயல்பான து, 

மண் மாண்டது மண் மாண்டது அல்வழியில் 

. மெல்லினம் வச 
பொன் -மாண்டது-- பொன் மாண்டது இயல்பானது 

மண் + wal) g = மண் வலிது i அல்வழியில் இடையி 

பொன் -_வலிது--பொன் வலிது | னம் வ.ர' இயல்பானது.
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௩. சூ.--ணனவல் லினம்வா டறவும் பிறவரின் 

இயல்பும் ஆகும் வேற்றுமைக்கு; அல்வழிக்கு 

அனைத்து மேய்வரினும் இயல்பா கும்மே. 38, 

113. லகர எகா ஈறு:--வேற்றுமைப் புணர்ச்டியில் 
லகாளகா ஈற்றுச் சொற்களின்மான் வல்லினம் வரின்,லகரம் 
ற்கமாகவும், Ter டகரமாகவும் திரியும். 

(உ-ம்.) 
கால்-- குறை காற்குறை வேற்றுமையில் வலி as, Mar 
முள் --குறை- மூட்குறை $ டகரங்களாய்த் இரிந்தன, 

114. அல்வழிப் புணர்ச்சியில் வல்லினம் வர, லகர 
வாகாங்கள் இயல்பாகவும் விகற்பித்தும் வரும். 

கால்--குறிஐ--சால் குறித. 12ல் யில் ல்பாயி 
மூள்|-குறிது-முள் குறித, | அவதியில் இயல்பாயின 

௩ 

கால். குறிது- கால் குறித 

காற்குறிது ல்வழியில் உறத்ச்தன. முள்--குதித- முள்குறிது | அல்லழியில் உறழ்ச்சன.. 
மூட்குறிது 

115. இரு வழியிலும் லகர ளகர ஈற்நின்மான் மெல் 
வினம் வரின், லகரம் னகரமாகவும், ளகசம் ணகரமாசவும் 
இரியும். 

(உ-ம்) கல் 4 மலை- கன்மலை \ வேற்றுமையில் னகர ணச 
வாள். மாண்பு -வாண் மாண்பு சங்களாகத் இரிந்தன. 

கல். நெரிக்தது-- கன்னெரிந்தது அ க 
வாள் * மாண்டது வாண் மாண்டு : 

SMa ser. 

116, இரு வழியிலும் லகர ளகரத்தின் மூன் 
இடையினம் வரத் இரியாது இயல்பாகும்.
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ட-ம்,) 

சல்-_-யானை- சல் யானை வேற்றுமையில் இடையி 
“தோள் - வலிமை-- தோள் வலிமை. $ னம் வர, இயல்பாயின'. 

OO - wT g) = SO wit gy? அல்வழியில் இடையினம் 
per + wel = முள் வலிது. ar, QueurWer, 

௩. சூ:--லளவேற் றுமையிற் றடவும் அல்வழி 

அவற்றோடூ உறழ்வும் வலிவரி னாம் ; மேலி 

மேவின் னணவும், இடைவரின் இயல்பும் 

ஆகும் இருவழி யானும் என்ப. 34. 

ய, ர, ழ ஈற்றின் முன் வல்லினம் 

117. அல்வழியில் ய, ர, ழ ஒற்றுக்களின் முன் வல் 
Meri வரின், இயல்பா௫யும் மிகுந்தும் வரும். 

வேர்--சிறி து- வேர் சிறிது ரில் இயல்பாயின 

வீம்- திது- வீழ் தீது 

பேய பூதம் - பேய் பூசம் 

(2. in.) வேய் -- சடி.௮-1- வேய்கடி து \ எழுவாய்த் தொட 

உம்மைத் தொசை 
யில் இயல்பாயின, 

St sora ர் சனல் 

இகம் -டபுகம்- இகழ் புகழ் 

பெய் -ட்புனல் -பெய்புனல் வினைச் தொ 
சேர் --பொருள் - தேர்பொருள் கையில்இயல் 

தாம் ௪டை தாழ்சடை பாயின. 

மெய் -ட€ர்ச்தி- மெய்க்£ர்த்தி பண்புத் தொ 
கார் பருவம் - கார்ப்பருவம் கையில் மிகுந் 

யாழ் --சருவி --யாழ்க்கருவி சன, 

வேய் தோள் -வேய்த்தோள் உவமைத் 
கார் குழல் -கார்க்குழல் t தொகையில் 
காம் -1-படிவம் -- காழ்ப்படிவம் மிகுக்தன.
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118. வேற்றுமைப் புணர்ச்சியில் யகர, Ter, ழகர 

ஈற்றின் முன் வல்லினம் வரின் மிகுதலும், இனத்தோடு 

உதழ்தலும் அகும். 
(உ-ம்) 

Csit-++ தட்டு--தேர்நத்தட்டு acl Age a. 
ன் 8 rs : 

ஊம்--பயன்--ஊழ்ப்பயன் 

சாய்--சால் --நாய்க்கால் வேற்றுமையில் 

வேய் -1-குழல் --வேய்க்குழல், வேய்ங்குழல் வேற்றுமையில் 
ஆர். கோடு --ஆர்க்சோடு, ஆர்ங்கோடு i ow EC sr Q 
குமிழ் சோடு குமிழ்க்கோடு குமிழ்ங்கோடு உறழ்ச்தன. 

௩. சூ:--யாழ முன்னர்க் கசதப அல்வழி 

இயல்பும் மிகலும் ஆகும் ; வேற்றுமை 

மிகலும் இனத்தோடூ உறழ்தலும் விதிமேல். 

119, *தேன்” என்னும் சொல்லின் முன் மூவின மெய்: 
களும் வந்தால், இயல்பாகும், 

(உ-ம்) 
தேன்-டசடிது --தேன் கடிது. அல்வழியில் 
தேள்--மாண்டது-- தேன் மாண்டது, இயல் 
தேன் -டயாது தேன் யாது ? [ பாயின. 

தேன்--செம்மை--தேன் செம்மை வேற்றுமையில் 
தேன் - மாட்சி - தேன் மாட்டு இயல்பாயின . 
தேன்-டயாப்பு --தேன் யாப்பு 

120. *தேன்' என்னும் சொல்லின் மூன் மெல்லினம் 
வந்தால், இரு வழியிலும் னகர மெய் இயல்பாதலே அன்” 
திக் கெடுதலும் ஆகும். 

ு ர் 

(உ-ம்) தேன்--மொழி..-சேனீ மொழி, தேமொழி......- 
அல்வழியில் இயல்பும் கெடுதலும். . 

தேன்--மலர் --- தேன் மலர், தேமலர்-- வேற்று: 
மையில் இயல்பும் கெடுதலும்.
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121. *தேன்' என்னும் சொல்லின்முன் வல்லினம் 

வந்தால், ஈற்று னகரமெய் இயல்பாதலே அன்றிச் கெட,. 

வந்த வல்லினமாவது இன மெல்லினமாவது மிகும். 

உ.ம்.) தேன்-குழம்பு--தேன் குழம்பு, சேக்குழம்பு, 
தேங்குழம்பு--அல்வழியில் இயல்பு, வலி 

மிகுதல், இனமாதல் காண்க, 

தேன்--குடம்--தேன் குடம், தேக்குடம், தேங் 

Gi. வேற்றுமையில், இயல்பு, வலி மிகு 

தல், மெலி மிகுதல் காண்க, 

௩. சூ:--தேன்மொழி மேய்வரின் இயல்பும், மேன் 
மேவின் இறுதி அழிவும், வலிவரின் 
ஈறுபோய் வலிமேலி மிகலுமாம் இருவழி. 46. 

122. வன்தொடர்க் குற்றியலுகரம் ஒழிந்த மற்ற: 

ஐந்து தொடர்க் குற்றுகரத்தின் முன்னும் வல்லினம் வர, 

அல்வழியில் இயல்பாகும். 

(உ.ம். ஆறுதலை ஆறு தலை — நெடில்தொடர் 

எஃகு. பெரிது எஃகு பெரிது -- ஆய்தத்தொடர் 

வரகு 4 சிறிது--வரகு சிறிது — eff sO gre 

ata + தச்தான்--வந்து தந்தான் -- மென் தொடர் 

இடைத்தொடர் 
எய்து - பொருள்--எய்துபொருள் -- 

௩. சூ:--வன்தோடர் அல்லன முன்மிகா அல்வழி. 87. 

123. இடத்தை உணர்த்தும் அங்கு, இங்கு என் 

னும் சொற்களுக்கு முன் வரும் கசதப மிகும். . 

(உ-ம்) அங்கு 4 சென்றான் -- அங்குச் சென்றான், 

இங்கு -1- சென்றான் -- இங்குச் சென்றான்.
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124. காலத்தை உணர்த்தும் அன்று, இன்று முத 

லிய சொற்களுக்கு முன் வரும் கசதபக்கள் இயல்பாய்ப் 

புணரும். 

உ.ம்.) அன்று பார்த்தேன் - அன்று பார்த்தேன். 

என்று கண்டாய் ? -. என்று கண்டாய்? 

3... யாப்பு 

(Prosody) 

125. அறிவில் சிறந்கோர் பல வகைச் சொற்களால் 
அணி பெறப் பாடுவஅ யாப்பாகும். (யாப்பூ,பாட்ட, பா, சேய் 
யுள், கவி என்பன ஒரு பொருட் சொற்கள்), 

126. எழுத்த, அசை, சீர், தளை, அடி, தோடை 
எனச் செய்யுள் உறுப்புக்கள் அறுவகைப்படும், 

127. எழுத்து:--முதலெழுத்தும், சார்பெழுத்தும் 
ஆய எழுத்அக்களே செய்யுளுக்குரிய எழுத்துக்களாகும். 

அசை 

(Syllables) 

128. அசை:-- எழுத்துக்கள் தனித்தும் சோர்தும் 
சீருக்கு உறுப்பாக நிற்பது, அசையாகும், அது; நோசை, 

நிரையசை என இரு வகைப்படும். 

129. நோசை:--குற்றெழுத்தம், கெட்டெழுத்அம் 
தனித்தாவ௫, முறையே ஒற்றடுத்தாவ.து வந்தால், நேரசை 
யாம் (கோரமை--தனிமை.) 

(2-6) . ஐ கெட்டெழுத்துச் தனித்து வச்ச சேோசை 

மி-குற்றெழுத்துத் தனித்து வக்த கோசை 
வேள்--குற்றெழுத்து ஒற்றடுத்து வந்த சேரசை 
வேஃ--கெட்டெழுத்து ஒற்றடுத்து வந்த நோசை
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தறிப்பு:--தணிச்குறில் ருக்கு முதலில் சோசையாகா து. 

130. ரிரை அசை :--இசண்டு குற்றெழுத்அச் சோம் 
அம், கூறில் நெடிலைச் சேர்ந்தும், இவை இரண்டும் முறை 
யே ஓஒத்றடுத்தும் வரின், நிரை அசையாம். 

(உ-ம்.) வேறி --இசண்டு குறில் சேர்க்க நிரையசை: 

சுற குறில் நெடில் வக்த நிரையசை 

நிறம் --இரண்டு குறில் ஒற்றடுத்து வச்த நிரை 
ய்சை 

விளாம் -- குறில் நெடில் ஒற்றடுத்து வர்த மிளை 

யசை, 

சீர் 

(feet). 

131. அசையால் ஆக்கப்படுவீத்ர சீராகும், அச்சர். 

ஓரசைச் சீர், ஈரசைச்சீர், மூவசைச்சீர், நாலசைச்சீர் என 

கான்கு வகைப்படும், 

132. ஓரசைச்சீர்:-ரோசையாவஅ, நிரையசையாவதூ 

தனித்து நின்று சோய் வருவது ஓரசைச் சராம். 

மலர்மிசை ஏ௫னான் மாணடி சேர்க்தார், 

நிலமிகை கீடுவாழ் வார்.”” 

இதில் வார் என்னும் கேசை தனித் தச் ராய் வரச. 

(spe saps கற்பவை கற்றபின் 

நிற்ச அதற்குச் 5%.” 

இதில் தக என்னும் நிரையசை தனித்துச் Corl ass. 

(2. - &.) 

தறிப்பு:--கேசைச்சர் நாள் என்றும், நிபையசைச்சீர் மலர் 

என்றும் சொல்லப்படும். இவற்றிற்கு வாய்பாடு? என்பதுபெயர். 

இவை பெரும்பாலும் வெண்பாவின் எற்றில் வரும்.
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133, ஈரசைச்சீர்:--இரண்டு அசைகள் கூடி வரின், 

.சரசைச்சர் எனப்படும், அச்சர் நான்கு வகையாம். 

உ.ம்) துகை வாய்பாடூ 

கேர் சேர். தேமா (இலை மாச்சீர் 
நிரை நேர்..-புளலிமா எனப்படும் 

நிரை--ரிசை-கநவிளம் | இவை விளச்கீர் எனப் 

கேர் -1-நிரை-- கூவிளம் | படும். 

தறிப்பு--இவை இயற்சீர் என்றும், அக்வற்சீர் என்றும் 

வழக்சப்படும். 

134. முூவசைச்சீர்:- மூன்று அசைகள் சோரந்து 

வரின் மூலசைச்சீர் எனப்படும். மேற்கூறிய ஈரசைச் சர் 
களின் இறுஇயில் நேர் ௮சையேனும் நிரை ௮சையேஷம் 

தனித்தனி சேர்க்கப்பட மூவசைச் €ராகும். 

(உ-ம்) அசை வாய்பாடூ 

கேர் --கேர் நேர் தேமாங்காய் இவை காயச்சீர் 
நிரை -கேர் நேர் புளிமாங்காய் ( என வும், வேண்கீர் 
நிரை நிரை -நேர்-நநவிளங்காய் ( எனவும் சொல்லப் 
கேர் நிரை -டநேர்- கூவிளங்காய் 7 படும், 

திப்பு :--இக்காய்ச்சர் வெண்பாவுக்குரிய சோகும். 

சேர் கேர் நிரை தேமாங்கனி இவை sol FET 
நிரை கேர் -டரிரை-பளிமாங்கனி (எனவும் வஞ்சிச்கீர் 
நிரை நிரை 4 நிரை--கரவிளங்களி ( எனவும் வழயவ்கப் 
கேர் - கிரை - நிரை கூவிளங்கனி 7 படும், 

135. நாலசைச்சீர் :-ரான்சு. அசைகள் சேர்ந்து 

வரின், நாலசைச்சர் அகும். இது செய்யுளில் இறு பான் 
மையே வரும்.
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அடி 
(Metrical line) 

136. சீர்களால் ஆக்கப்பட்டுச் செய்யுளுக்கு உறுப் 

பாய் வருவ அடியாகும். ௮௮, குறளடி, சிந்தடி, அளவடி, 

கேடிலடி, கழிநேடிலடி. என ஐந்து வகைப்படும். 

137. குறளடி (மனா) :--இசண்டு சீர்களைக் 

கொண்டு நடக்கும் அடி. குூறளடியாம் (குறள்-கு.றுயெ.து.) 

(உ.ம்) காமரு சித்த 

ராம ணிடத்தில் 

போமணில் சொற்ற 

சீர்மை புரைப்பாம். ”' 

138. #is9 (Trimeter):-cparm Frater sara @ 
கடக்குமடி. சிந்தடியாம். 

(2. -tb.) இருது வேற்றுமை இன்மையால் 

சுரு.கி மேற்றுறச் சத் தினே 
டரிது வேற்றுமை யாகவே 

கருது வேற்றடச் சையிஞாய்.” 

139. அளவடி (ஷாதால்கா) சான்கு சீர்களைக் 

கொண்டு ஈடக்குமடி. அளவ, அல்லது நேரடி என்று 

கூறப்படும், 

1உரம்பயில் முரசினங் கறங்கச் சைதொடர் 

ஈரம்பினு மிமிழிசை ஈவில சாடகம் 

அரம்பைய சாடிய அ.ரங்டின் ஆண்டொழிற் 

குரங்குகள் முறைமுறை குனிப்பச்காண்டியால்.?? 

140. நெடிலடி (Pentameter):—mia@ சீர்களைக் 

கொண்டு ஈடக்குமடி. நேடிலடியாம்.
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(உ-ம்) (ஆச விம்மொழி யாரில கேட்டறி வுய்றாள் 

ஒகை கொண்டுக ளிக்கும னத்தளு யர்ச்தாள் 

போகை சஈன்றிவ னென்பது புச்இயின் வைத்தாள் 

தோகை யுஞ்சில வாசக மின்னன சொன்னாள்.” 

141. si8Grecg. (Polimeter):—mig ர்களுக்கு 
மேற்பட்ட சீர்களைக்கொண்டு ஈடக்குமடி கழிநேடில் அடி. 

யாம் (கழிநெடில்-மிகவும் நீண்ட.) 
ச் 

(Figures of speech) 

142. அணி என்பது, செய்யுட்கு அழகு செய்து கித் 

பதாம். ௮து சோல்லணி போருளணி என இரண்டு வகைப் 
படும். இவற்றுள் பொருள் ௮ணியே சறப்புடைத்த. 

143. சோல்லணி (Figures of Orthography 
and Htymology):-@pssm சொல்லும் அடியுமாயெ 

மூன்றும் பலவாறு தொடர்ந்து நின்று செய்யுளை Le 

பெறச் செய்வது சொல்லணியாம். 

நாச கெற்றியி னன்மணியோடைபோ 

ஞசை கெழற்றியி னன்மணி யாறுபாய் 

நாச நெற்றியி னன்மலர்ச் சாவப்பா 

ளாக நெற்றிமி னன்மதி தோன்றிற்றே.. 

144, போருளணி (தமாக of Rhetoric):— 
இது தன்மை, உவமை, உருவகம் முதலாகப் பல வகைப் 

படும், 

145. தன்மையணி (Essential qualities):— 
கடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை இயல்பாக அமைத்துப் பாடுவது 

.தன்மையணியாம்.
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(உ-ம்.) *தோயும் வெண்ட்யிர். மத்தொலி' துள்ளவும்' 
ஆய வெள்வளை வாய்விட் டரத்றவும் 

தேயும் ௮ண்ணிடை சென்று வணங்கவும் 

ஆய மங்கையர் அங்கை வருர்தவார்.” 

துறிப்பு:--இச்செய்புளில்  ய்ச்யெர் தயிர் சடையும் 
இயல்பை விளச்சயவாறு காண்க, 

146. உவமை geofl (Simile):—(a) இசண்டு 

பொருள்களுக்கு ஒப்புமை தோன்றச் சொல்லுவது உவ 
மையணியாம். Qf வடமொழியில் உபமாவங்காரம் 

என் கூறப்படும். இது உவமானம், உவமேயம், உவமை. 

உருபூழ பொதுத்தன்மை என்ற கான்கு உப்புக்களை உடை 

ய. 

(௨-ம் 9) “பால்போலும் இன்சொல் 

பவளம்போல் செர்துவர்வாய்,?? 

குறிப்பு:---இவற்றில் பால, பவளம் என்பன உவமானமாம்; 
சோல், வாய் என்பன உவமேயங்களாம். (போலும்? என்பது 

உவம உருபாம். இனிமையும், சிவப்பும் பொதுச் தன்மையாம். 

உவமானம் உவமை எனவும், உவமேயம் போநள் எனவும் சொல் 

லப்படும். 

இந்த உறுப்புக்களில் ஒன்று இரண்டு தொக்கு வருத 
௮ம் உண்டு, 

(உ-ம்.) அடி இடை ) இவைகளில் உவமை உருபும் 
(பொ தத்சன்னைம் தொக்கு: 

சேல் விழி as sor, 

உவம உருபுகள் 
௩, சூ:--போலப் புரைய ஒப்ப உறழ 

மானக் கடப்ப இயைய ஏய்ப்ப 
நோ நிகர அன்ன இன்ன 
என்பவும் பிறவும் உவமத் துருபே. - 38.
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(b) எடுத்துக்காட்டு உவமையணி:--இ௫*ு உவமானத் 

தையும் உவமேயத்தையும் தனித்தனியே நிறுத்தி இடையில் 

உவம உருபு இல்லாமல் சொல்லுவது. 

(a - tb.) “ 960 முதல வெழுத்தெல்லாம்; ஆதி 

பகவன் முதற்றே யுலகு..?  * 

(௦) இல்பொருள் உவமையணி :--இது உலகத்தில் 
இல்லாத பொருளை உவமையாகச் சொல்லுவதாம். . 

(உ-ம்.) *மலடி வயிற்று மகன்போல.'? 

147, உருவக அணி (Metaphor):—(a) உவமேயத் 
இல் உவமானத்தின் தன்மையை ஏற்றிச்சொல்வது, '' 

(உ.ம்.) சேனை யாகிய கடல் 

௮டி.ச் சமலம் 

தறிப்பு:---இவ்வுருவசத்தில் உவமேயத்திற்கும் உவமானத் 

இற்கும் இடையில் ஆய என்ற உருபு விரிர்தும் தொக்கும் 

வரும். 

(b) ஏக்தேச உரவகம்:--இது பொருளின் ஒரு பகுதியை 

உருவசப்படுத்தி, மற்றொரு பகுதியை உருவகப்படுத்தாமல் 
கூறுவது. 

(உ-ம்) பிறவிப் பெருங்கடல் நீர் தவர் நீந்தார் 

இறைவ னடிசேரா தார்.” 

தறிப்பு:-இதில் பிறவியானது கடலாக உருவகப்படுத்தப் 

பட்டதற்ணெங்க, இறைவனடி புணையாக உருவசப்படுத்தப் 

படாமை காண்க. 

148, speSUuGupperssf(Poet’s own creation);- 
இது இயற்கையாக நிகழும் நிகழ்ச்சியில் கவி தனது கற் 
பனையை ஏற்றிக் கூறுவது.



௮ணி 90 

(உ.ம்.) தமயர்தி முகத்தின் அழகுக்குத் தோற்றுச் சர் 
,இரன் மறைந்தான். 

துறிப்பு--இதில் இயல்பாக மறையும் சக்்இரனைப் பார்த்துச் 

கவி தமயக்தி முசத்தின் அழகுக்குத் தோற்றுச் சந்திரன் மறைச் 

தான் என்னும் கருத்தை ஏற்றிச் கூறுவது சாண்க, 

செய்யுள் 

-மண்படுதோட் இள்ளி மதயானை மாற்றரசர் 

வெண்குடையைத் தேய்த்த வெகுளியால் - விண்படர்ந்து 
பாயுங்சொ லென்று ues Suis Cum var gre th 

தேயும் தெளிவிசும்பி ஸின்று.'?



VI FORM 

]் எழுத்து 
(Letters) 

எழுத்துக்களின் பிறப்பு--போது 

1, எழுத்துக்களின் பிறப்பு என்பது, எழுத்தாயெ 

குறியின் ஒலி. மக்கள முயற்சியினால் உடலின் உள்ளே 

நின்ற காற்று எழுப்ப எழுகின்ற ஒலியானது, மார்பு, 

கழுத்து, தலை, மூக்கு ஆகிய sree இடங்களையும் 

பொருந்தி, உதடு, நாக்கு; பல், மேல்வாய் யெ இவை 

களின் முயற் வேுபாட்டால், பலவகைப்பட்ட எழுத்துச் 

களாய் ஒலிக்கும். 

2. முதல் எழுத்துக்களின் பிறப்பிடம் :--உயிரும் 

இடையெழுத்தும் கழுத்தை இடமாகச் கொண்டு பிறக்கும் ? 

வல்லினம் மார்பை இடமாகக் கொண்டு பிறக்கும்? மெல் 

லினத்திற்கு மூக்கு இடமாகும். 

௩. சூ:--அவ்வழி, 

ஆவி இடமை இடம்மிடறு ஆகும் ; 

மேவும் மேன்மைமுக்கு ; உரம்பெறும் வன்மை, IL. 

9. சார்பு எழுத்துக்களின் பிறப்பு:--ஆய்தவெழுக்அ,, 

தலையை இடமாகக் கொண்டு பிறக்கும்; முயற்சி வாய்: 

இறந்து ஒலித்தல் ; மற்றைய சார்பு எழுத்துக்கள் தத்தம்: 

முதலெழுத்துக்களைப் போலப் பிறக்கும். 

ந. சூ:-- ஆய்தக் கிடம்தலை ; அங்கா முயற்சி ; 

சார்பேழுத் தேனவும் தம்முதல் அனைய. 9
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4. - உயிரளபேடை :-- உயிசளபெடையாவத, உயிர் 

நெட்டெழுத்அத் தனக்கு உரிய ° இசண்டுமா தீ திசையின் 

மிக்குஓலித்தலாகும். (உயிர்-/- அளபு- எடை) அளபு எடை 

யாவது, அளவைச்கடச் தில், 

செய்யுளில் ஓசை குறையும்போ௮ மொழி மூதல், 

இடை, கடை என்ற மூன்று இடங்களிலும் உள்ள நெட் 

டெழுத்துக்கள் அளபெடுக்கும், அளபெடுத்த கெட் 

டெழுத்திற்குப்பின் அதற்கு இனமான குறில் அளபெடுத்த 

திற்கு அறிகுறியாக எழுதப்படும். 

(உ-ம்) ஓதல் மொழி sie ass அளபெடை. 

செறஅம்--மொழி இடையில் வச்த அளபெடை. 

படா௮--மொழி இறுதியில் வசத அளபெடை, 

துறிப்பு:--இவை செய்யுளில் ஓசை குறைக்தவிடத்து அவ் 

ேவோசையை நிறைக்க வச்த அளபெடை: களாம், இவ்வாறு அள 

பெடாவிடின் செய்யுளின் ஒசை குறையும். எனவே, இவத்றித் 

குச் செய்யுள் இசை வுளபேடை என்பது பெயர், 

் செய்யுட்சளில் ல இடங்களில் இணிய ஓசையைக் தரு 

வதற்சாகக் குறில் செடிலாக அளபெடுப்பதுமுண்டு, அதற்கு 

(இன்னிசை அளபேடை என்பது பெயர். 

(௨.4) கெடுப்பதூஉங் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் gate 

எடுப்பதாக மெல்லாம் மழை.” 

இதனுள் கேடுப்பதும், எடுப்பதும் என நிற்பினும் செய் 

wor: ஒசை குறையாது, ஆயினும், இணிமையான ஐசையைத் 

தருவ.தற்குச் குறில் நெடிலாட. அளபெடுத்தது. அதனால் இவை 

இன்னிசை அளபெடை. ஆயின .
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செய்யுட்களில் சில இடங்களில் பெயர்ச்சொல் வினையெச் 

சம் ஆதல் பொருட்டு அளபெடுக்கும், அதற்குச் சொல்லிசை 

அளபேடை என்பது பெயர், 

(உ-ம்) (உரனசை௫ உள்ளம் துணையாகச் சென்றார் 
வரனசை௫ இன்னும் உளேன்.” 

இச்செய்யுளில் விநப்பம் என்று பொருள்படும் நசை என் 

னும் பெயர்ச்சொல், விநம்பி என வினையெச்சப் பொருளைத் தரு 

தற்பொருட்டு அளபெடுத்தமை காண்க. 

மொழிக்கு முதலில் மட்டும் வரும் ஒளகாரம் ஒன்றும், 

மூன்று இடத்தும் வரும் மற்றைய நெடில்கள் பதினெட்டும், இன் 

னிசை அளபெடை ஒன்றும், சொல்லிசை அளபெடை ஒன்றும். 

ஆச உயிர் அளபெடை இருபத்தொன்றாம். 

௩.சூ:--இசைகேடின் மோழிமுதல் இடைகடைரிலை நேடில் 

அளபெழும் ; அவற்றவற்று இனக்குறில்குறியே. 3. 

5. மொழியின் ஈற்றில் ரிற்கும் எழுத்துக்கள்: தனித். 
அம் மெய்யெழுத்துக்களோடு கூடியும் வரும் பன்னிரண்டு 

உயிரும், ஞூண, ந, ம,ன,ய, ற, ல, வ ழ, ள என்னும்பதி 
னொரு மெய்களும், குற்தியலுகாமும் ஆகிய இருபத்து 

கான்கு எழுத்துக்களும் மொழியின் ஈற்றில் நிற்கும் எழுத் 

அக்களாகும். 

(உ-ம் ௮, ஆ, இ,ஈ,௨உ,ணள,ள, எ, இ ஆ ஓ ஒள-- 
இவை ஐழெழுத்து ஒரு மொழிகளாதலால், 

மொழிக்கு முதலும், ஈறுமாதல் சாண்க, ௮,இ, ௨ 

சுட்டுப் பொருளைத் தரும் ; எ, ஏ--வினாப்பொரு 

ளைச் தரும்; ஆ - பசு, ௩ - கொடு, ஊ - மாமிசம், 

ஐ. அழகு, - ஒப்புப் பொருள் தரும் வினைச்
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சொல், ஐ - மதகு நீர் தாங்கும், பலகை, 

Rar. wpm se, 

லெ, கிலா, புளி, தீ, கடு, பூ, சே, கை, நோ, போ, வேள 
ser carp ஒழிந்த ப.ினோருயிர்சள் மெய்யுடன் கூடி. 

மொழிக்கு ஈறாயின. (சே - ௪௬௮, சொ . துன்பப்படு, வெள - 

அபகரி) மற்றவைகளையும் இவ்வாறே காண்ச. 

௩. சூ:--ஆவி ஞண௩மன யரல வழளமேய் 

. சாயும் உகரம் நாலாறும் ஈறே, 

11. சொல் 

(Words) 

6. மொழிகள் தனி மோழி என்னும், தோடர் மோழி 
என்றும் போது மோழி என்னும் மூன்று வசைப்படும். 

7... தனிமொழி (51115 ஈ௦0):-ஒரு சொல் தனியே 
இருக்து ஒரு பொருளைத் தருவது தனி மொழியாம். இது 

ஒரு மோழி என்றம் சொல்லப்படும். 

(உ-ம்) கல், மண், நீலம், நீர். 

8, தோடர்மோழி (மேற் ஈ௦1:0):--மொழிகள் 
இரண்டு முதலியனவாகத் தொடர்ந்து நின்னு பல பொருள் 

களைச் தருவது தொடர் மொழியாம். ௮௮ சோற்றோடர் 
என்றும் சொல்லப்படும். 

(உ-ம்) மாம் வீட்ந்தது. 

9. போது மோழி:--இது ஒரு சொல் ஒரு மொழி 

யாய் நின்று ஒரு பொருளையும், தொடர்மொழியாய் கின்று
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பல பொருளையும் தருவதாம்: எனவே, இது தனி மொழிக் 

கும் தொடர் மொழிக்கும் பொதுவாயிற்று: 

(உ-ம்.) எட்டு, தாமரை, வேங்கை, 

எட்டு தனிமொழியான விடத்து எட்டு என்னும் தொகை 

யைச குறிக்கும்; தொடர் மொழியான விடத்து எள்--து எனப் 

பிரிக்கப்படும், அப்பொழுது “எள்ளை உண்பாயாக,? என்று 

பொருள் படும். 

தாமரை--சனி மொழியானவிடத்துத் தாமரை என்ற மல 

ரைக் குறிக்கும்; தொடர் மொழியானவிடத்துத் தா-மரை 

என்று பிரிச்சப்பட்டு, தாவுகின்ற மான் எனப் பொருள் படும். 

வேங்கை தனி மொழியானவிடத்து” வேங்கை என்னும் 

மிருகத்தைக் குறிக்கும், தொடர் மொழியானவிடத்து வேம். 

கை எனப் பிரிக்கப்பட்டு, (வேடின்ற கை? என்று பொருள் படும். 

௩. சூ:--ஒருமோழி ஒருபோரு ளனவாம்; தொடர்மொழி 
பலபோரு ளன;போது இருமையும் ஏற்பன. 5, 

ஆகு பெயர் 

(Synecdoche) 

10. ஒரு பொருளின் இயற்பெயர் ௮ப்பொருளோடு 
சம்பந்தமுடைய மற்றொரு பொருளுக்குத் தொன்று 

தொட்டு வழங்கி வருவது ஆகுபெயராகும். 

அவ்வாரு பெயர், போருள், இடம், காலம், சினை, 
குணம், தோழில், எண்ணல் அளவை, எடுத்தல் அளவை, 

மூகத்தல் அளவை, நீட்டல் அளவை, சோல், தானி, கருவி, 
காரியம், கருத்தா, உவமை எனப் பஇனாறு வகைப்படும்.
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[பொருள் முதலாகிய ஆதினையும் 5-ஆம்: பாரத்தின்: பகு 

பில் காண்க.) 

எண்ணல் அளவை 248 Gusust:— 

(உ-ம்) ஆடையை அரையில் சட்டினான், இங்கு அரை 

என்னும் எண்ணல் அளவைப் பெயர், அவ்வள 

வைச் கொண்ட மனித, உறுப்பிற்கு '(இடைச்கு) 

ஆயித்று. 

எடுத்தல் அளவை ஆதுபேயர்:-- 

(உ-ம்) ஒருவன் கடைக்குச் சென்று ஒரு பொருளைச் 

சுட்டி, (ஒரு வீசை கொடு, என்றான், இதில் 

விசை என்னும் எடுத்தல் அளவைப் பெயர், 

அவ்வளவைச்கொண்ட பொருளுக்கு ஆயிற்று, 

முக்த்தல் அளவை ஆதபேயர்:-- 

(உ-ம்) உண்பது நாழி---நாழி என்னும் முகத்தல் eT 

வைப் பெயர், அவ்வளவைச்சொண்ட உணவுப் 

பொருளுக்கு ஆயித்து. 

நீட்டல் அளவை ஜக பேயர்:-- 

(உ-ம்) உடுப்பது கான்கு ழழம்--ழமிம் என்னும் மீட்டல் 

அளவைப் பெயர், அவ்வளவை உடைய துணிக்கு 

ஆயித்று. 

சொல்லாத பெயர்:-- 

(உ-ம்) சொல்லை அறிர்தான்--சோல் என்னும் மொழி 

. யின் பெயர், அதன் பொருளுக்கு ஆயிற்று.
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தானி ஆதபேயர்:-.- 

(உ-ம்) கழில் பணிந்தான்.--கழல் என்னும் பொருளின் 

பெயர், அது அணியப்படும் தானம் ஆகிய பாதத் 

திற்கு ஆயித்று. 
கீநவி' ஆகுபேயர்:-- 

(உ-ம்) திருக்தறள் படித்தான்--தறள் என்னும் கருவி' 
யின் பெயர், அதனாலாகய நூலுக்கு ஆயிற்று, 

காரிய ஐகுபேயர்:-- 

(உ-ம்) இர்தூல் அலங்காாம்- அலங்காரம் என்னும் 

இலச்சணமாகிய காரியத்தின் பெயர், அதன் 

கருவியாகயெ நூலுக்கு ஆயிற்று, 

கநத்தாவாதபேயர்:-- 

(உ-ம்) திருவள்ளுவர் படித்தான் திருவள்ளுவர் என் 

னும் கருத்தாவின் பெயர், அவர் இயற்றியா 

அரலுக்கு ஆயிற்று. 

உவமையாதபெயரச்:-- 

(உ-ம்) காள வந்தான் -காளை என்னும் உவமானத் 

தின் பெயர், உவமேயமாகிய மசனுக்கு ஆயிற்று, 

தறிப்பு:--இருக்குறள், திருவள்ளுவர் என்பவற்றில் sy 
என்பன அடைமொழிகள். இவ்வடைமொழிகளை அடுத்து வரும்: 

அகுபெயர்கள் அடையடுத்த ஆகுபேயர்களாம். 

இருமடி ஆகுபேயர்:-- 

(உ-ம்.), வரை எடுத்தான். -இதில் வரை என்னும் கணு 

வின் பெயர், முதலில் அச்சுணுவையுடைய மங்க 

லுச்கு ஆகி, பின்பு அம்மூவ்கல் வளரும் இட 

மாய மலைக்கு ஆயிற்று, (வரை-மலை) இவ்வாறூா
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இரு முறை மடிந்து வந்ததனால், இஃது இரமடி, 
மாகுபேயர் ஆயிற்று, 

ழம்மடி ஐகுபேயர்:-- 

(உ-ம்) கார் அறுத்தனர்--கார்.. என்னும் கருமை 

நிறப் பெயர், முதலில் மேகத்திற்கும், பின்பு 

அம்மேகம் பெய்யும் பருவத்திற்கும் ஆக), பின் 

னர் அக்காலத்தில் விளையும் கெற்பயிருக்கு 

ஆயிற்து, (இங்கு மும்முறை மடிந்து வந்தது: 

காண்ச;) 

தறிப்பு:-- 
(IT) ஓதலாது பேயநக்தம் சினையாத பெயநக்தம் உள்ள” 

வேற்றுமை :-- 

(1) முதலாகு பெயர், பொருளின் பெயர் அதன்” 

னைக்கு ஆவது, 

(உ-ம்) தாமரை முசம். 

சனையாகுபெயர், இனையாயெ உறுப்பின் பெயர் முதலுக்கு - 

ஆவது. 

(உ-ம்) வெற்றிலை ஈட்டான். 

Q) இடலாத பெயநக்கம் தானியாத பெயருக்கும் உள்ள 

(வேற்றுமை _-இடவாகுபெயர், இடத்தின் பெயர் இடத்தில் 

உள்ள பொருளைச் குறிப்பது, 

(உ.ம்) ஊர் அடங்கிற்று, 

தானியாகு பெயர், இடத்திலுள்ள பொருளின்பெயர் இடச் 

சைச் குறிப்பது: 
(உ-ம்) கழல பணிக்தான். 

17. இதபெயநக்கம் அன்மொழித் தொகைக்தம் உள்ள 

(வேறுபாடூ:--
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ம, அரு பெயர், ஒரு சொல்லாய் வரும்; அன்மொழித் 

தொகை பல சொல்லாய் வரும். 

2. கு பெயர், பொருள் முதலிய ஆறின் சம்பந்தத் 

தால் பிறிதொரு-பொருளை உணர்த்தும், 

அன்மொழித்தொகை, வேற்றுமைச்தொகை முதலிய 

தொசைகளின் அடியாகப் பிறக்கும். ் 

உ. ஆகுபெயர், தொன்று தொட்டு வரும்; அன்மொழித் 

தொகை, புதிதாக ஆச்சப்படும். 

௩. சூ:--போருள்முதல் ஆறோடூ அளவைசோல் தானி 

கருவி காரியம் கருத்தன் ஆதியுள் 
ஒன்றன் பெயரான் அதற்கியை பிறிதைத் 

தோன்முறை உரைப்பன ஆகு பேயரே, 6. 

வேற்றுமை 

(Case) 

11. (psc Gexbmeoin (Nominative Cage):— 
முதல் வேற்றுமை, இரிபு இல்லாத பெயரே. இது வினை 

- யையும், பேயசையும், வினாவையும் கொண்டு மடியும். 

(2-6) மாம் விழந்தது:--வினை கொண்டு முடிர்தத. 
இது மகம், --பெயரைக்சொண்டு முடிந்தது, 
அவர் யார் ? வினாவைச்கொண்டு முடிச்ச. 

தநிப்பு:--முூதல் வேற்றுமை, எழவாய் வேற்றுமை என் 
றும் சொல்லப்படும். எழவாயான து, செய்பவன், கநத்தா, வினை 
மதல் எனப் பல பெயர் பெறும், 

௩, சூ:---எழுவாய் உருபு திரிபில் பெயரே; 
வினைபேயர் வினாக்கோளல் அதன்பய னிலையே. 7, 

12. இரண்டாம் வேற்றுமை (&00088ம17௦ 0886):-- 
இதன் உருபு ஐ யாகும். இதன் பொருள் செயப்படுபொருள்:



சொல் 101 

இது, ஆக்கல், அழித்தல், அடைதல், நீத்தல், ஒத்தல்: 
உடைமை என்னும் பொருளில் வரும். 

(உ-ம்) வீட்டைச் கட்டினான், -- ஆக்கல் 

காட்டை அழித்தான். -- அழித்தல் 

ஊரை அடைச்தான். -_ அடைதல் 

ஊரை நீக்கினான். ௨௨ நீங்கல் 

புவியை ஒத்தான். -- ஓத்தல் 
பொன்னை உடையான் --- உடைமை 

௩. சூ:--இரண்டாவதனுருபு ஐயே ; அதன் போருள் 

ஆக்கல் அழித்தல் அடைதல் நீத்தல் 
ஒத்தல் உடைமை ஆதி ஆகும். நீல 

13. மூன்றாம் வேற்றுமை (றம ஹர்வ] 0886):- 
மூன்றாம் வேத்றுமையின் உருபுகள், ஆல், ஆன், ஒட, ஓட 

என்பனவாம். இதன் பொருள் கருவிப் பொருளும், கருத். 

தாப் பொருளும்; உடனிகழ்ச்சிப் பொருளுமாம். 

ஆல், ஆன், என்னும் உருபுகள், கருவி, கருத்தாப். 

பொருளிலும், ஒட, ஒட என்னும் உருபுகள் உடன் நிகழ்ச்சிப் 

பொருளிலும் வரும். 

சருவி, முதற்கநவி, துணைக்கருவி என இரண்டு வகைப் 

படும், 

(உ-ம்) பொன்னால் ஆய காப்பு 
பொன்னான் ஆகிய காப்பு 

(இல்குப் பொன், காப்புச் செய்வதற்கு இன் நியமையா த; 

கருவி.) 

சண்ட சச்சரங்களால் செய்த குடம்... துணைச்கருவி. குடம் 

செய்வதற்குத் தண்டமும் சச்ச.ரமும் துணை செய்தன. 

] முதற்கருவி
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சருத்தாப் பொருளாவது, காரியம் செய்பவனை உணர்த்தும், 

௮௮, எவுதற்கநத்தா என்றும் இயற்றுதற்கநத்தா என்றும் 
இரு வகைப்படும், 

(உ-ம். gree ஆகிய கோயில் , . 

அ. ரசஷன் ஆகிய கோயில் எவுதறகருத்தா 

(அரசன் ஏவச் சோயில் கட்டப்பட்டது.) 

தச்சஷை ஆடூய கோயில் . . 

தச்சன் ஆ௫ய கோயில் ' இயற்றுதற்கருத்தா 

(இங்குச் தச்சனே கோயில் இயத்றினான்.) 

தறிப்பு:--ழதல் வேற்றுமைக் கருத்தாவிற்தம், ன்றும் 
- வேற்றுமைக் கநத்தாவிற்தம் உள்ள வேறுபாடூகள் :-- 

(1) முதல் வேற்றுமைச் கருத்தா, செய்வினையைச் கொண்டு 

முடியும் ; மூன்றாம் வேற்றுமைச் கருத்தா, செயப்பாட்டு வினை 

யைச் சொண்டு முடியும், 

(2) மூதல் வேற்றுமைக் கருத்தாவாயின், செயப்படு 

பொருள் இரண்டாம் வேற்றுமையை ஏற்கும் ; மூன்றாம் வேற் 

றுமைச் கருத்தாவாயின் செயப்படுபொருள் முதல் வேற்றுமையை 

- ஏற்கும், 

(உ-ம்) சர்தன் வீட்டைச் கட்டினான். 

க தனால் வீடு கட்டப்பட்ட த, 

உடன் நிகழ்ச்சிப் பொருளாவது, வினைசொண்டு முடியும் 

கருத்தாவின் தொழிலைத் தன்னிடத்தும் உடன் நிகழப் பெறு 

வது, 

(உ-ம்.) தர்தையோடூ மகன் வர்தான்--இங்குக் கருத் 
sider தொழில், வருதல். அத்தொழில் மகனி 
"டத்தும் உடன் நிகழ்தல் காண்க,
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He HAPS YG வதனுருபு ஆல்ஆன் ஒட; 
கருவி கருத்தா உடனிகழ் வதன்போருள். இ. 

14. நான்காம் வேற்றுமை (19த௩1க 0௩56): கான்காம் 

'வேற்றுமையுருபு கு ஒன்றேயாம். ௮தன் பொருள் ஏற்றுக் 

'கோடற்பொருளாகும். (௪.ற்றுக்கோடல்--ஏத்றுக்கொள்ளு 

தல். ௮௮ கொடை, பகை, நேர்ச்சி, தகவு, அதுவாதல், 
பொருட்டு, முறை முதலிய பல பொருளில் வரும். (கேர்ச்சி- 

கட்பு, தகவு-தகுதி, அனுவாதல் - ஒன்னு மத்றொன்றாதல், 
பொருட்டு - நிமித்தம்.) 

_ ம2-ம்.) சந்தனுச்சு வீட்டைச் கொடுத்தான். கொடை 

பாம்புக்குப் பகை கருடன் பகை 

இராமனுக்கு ஈண்பன் குசன் -நேர்ச்ி 

அரசர்க்துரியது அருங்கலம் தகு 

சோற்றுக்கு ௮ரிச -அதுவாதல் 
woes, வேலை பொருட்டு 

வீமனுக்குச் தம்பி நகுலன் றை 

தறிப்பு:--குவ்வுருபு நிற்றற்கு உரிய இடத்தில் போரநட்டூ, 
திமித்தம், ஐக என்பன சொல்லுருபுகளாய் வரும். 

(உ-ம்) அறிவின்போரட்டுக் கற்றான். 

- அறிவின்நீமித்தம் சற்றான். 
அறிஏச்காகக் சற்றான். 

௩. சூட கான்கா வதற்குரு பாகும் குவ்வே; 

கொடைபகை நேர்ச்சி தகவுஅது வாதல் 

போருட்ட்மூறை ஆதியின் இதற்கிதேனல் போருளே. 

15, ஐந்தாம் வேற்றுமை (41147௦ of motion):— 
ஐந்தாம் வேற்றுமையின் உருபுகள் இன், இல் என்பனவாம்.
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அதன் பொருள் நீக்கப் பொருளும், ஒப்புப் பொருளும், 

எல்லைப் பொருளும், ஏதுப் பொருளுமாம், (ஏ.து--கா.ரணம்) 

(உ.ம்.) மலையின் வீழ் அருவி --- நீச்கப் பொருள் 

காச்கையில் சரிது களம்பழம்--.ஒப்பு 

மதுரையின் வடக்குச் சேலம் -எல்லை 

கல்வியில் பெரியர் சம்பர்--ஏ.து 
ds 

2 

gOtny—eryo Ourger aanots போநவு என்றும், எல் 

லைப்பொருள் உறம் போநவு என்றும் வேறு பெயர் பெறும், ' 

௩, சூ:--ஜஐந்தா வதனுருபு இல்லும் இன்னும் ; 

நீங்கலோப் பேல்லை ஏதுப் போருளே. hake 

16. ஆறாம் Galbmemo (Genitive case): ஆறாம். 
வேற்றுமையின் உருபுகள் அது, ஆது, அ என்பனவாம். 

இதன் பொருள் கிழமைப் பொருளாம், இக்கழமைம்: 

பொருள் தற்கிழமை என்றும், பிறிதின் கிழமை என்றும் 
இசண்டுவகைப்படும். தற்திழமையாவது கன்னிட த்.திலிருக்.தூ 

பிரிக்கப்படாத பொருளின் சம்பந்தம். பிறிஇன் இழமை 
தன்னைவிட்டுப் பிரிக்கப்படக்கூடிய பொருளின் சம்பந்தம், 

தற்துழமை பண்பு, உறுப்பு, ஒன்றன் கூட்டம், பலவின் ஈட் 

டம், திரிபினாக்கம் என் ற ஜக்தையும் பற்றி வரும். 

பண்பு, குணப்பண்பு, தோழிற்பண்பு என இரு வகைப் 

படும். 

(உ-ம்) கண்ணனது கருமை--குணம் பண்புத் 
கண்ணனது வாவு --தொழில் | தற்ழமை 

கு. திரையினது கால்--உறப்புச் தற்ழெமை 

மச்சளதுகூட்டம்--ஓன்றன்கூட்டத். தற்திழமை 

பறவைசளதுகூட்டம்--பலவினீட்டச் தற்திழமை 

நெல்லினது போரி -_-திரிபினாச்சத் தற்ிழமை
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UNGer @pouumag, saroher Caged Missiu@w 

சம்பந்தம் உடையது. இது போநள், இடம், காலம் aarp 

மூன்றையும் பற்றி வரும், 

(உ.ம்) சண்ணனுடைய பசு--பொருட்பிறிதின் கிழமை: 

மூருசனது. கோயில்---இடப்பிறிதின் ழமை 
மெருசனது நாள் — சாலப்பிறிதின் இழமை 

SDH) Bev — £8264 

தறிப்பு:--இவ்வேற்றுமைக்கு உடைய? என்பது சொல் 

உருபாய் வரும். 

(உ-ம்) என்னுடைய வீடு. 

௩. சூ:--ஆறன் ஒருமைக் கதுவும் ஆதுவும் 
பன்மைக் கவ்வும் உருபாம்; பண்புறுப்பு 

ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் ஈட்டம் 
திரிபி னாக்கமாம் தற்கிழ மையும் 
பிறிதின் கிழமையும் பேணுதல் போருளே. 18. 

ஏழாம்   17. aipms Geubmemo (Local ablative’: 
வேற்றுமைக்கு உருபு கண் முதலியனவாகும். இசன்பொரு 

னாவ தன்னை எற்ற பொருள், இடம், காலம், சினை,குணம், 

தோழில் என்னும் அறுவகைப் பெயர்களும், தற்கிழமை, பிறி 

தின் கிழமை என்னும் இரண்டு பொருள்களுக்கும் இட 

மாய் நிற்றலாம். எனவே, இவ்வேற்றுமையின் பொருள் 

இடப்பொருள். 

(உ-ம.1. மணியின் கண் ஒளி --தற்கழமை 1 பொருள் இட 
பனையின்கண்பறவை --பிதிதின் ,, 7 மாயிற்று 

2. ஊரின் கண் விடு த.ற்ிழமை இடம் 
வானத்தின் கண் பநந்து-- Jocuri 

பிறிதின் கிழமை 

8
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3. காளின்கண் நாழிகை-தற்கிழமை சாலம் 
இத்திரையில் பாதிரி பூத்தது பி.சி, ] இடமாயிற்று 

4, சையின்கண் விரல் தற்திழமை 1 Sear இட 
கையின்கண் மோதிரம்--பிறிதின் கழமை | மாயிற்று, 

5. இளமையின் கண் ௮ுடத--தற்கிழமை குணம் 
முதுமையின் கண் சேலவம்-பிறிதின் இழமை |) இடமாயிற்று: 

6, ஆட்டத்தின் கண் ௮பிநயம்--தற்கிழமை தொழில் 
ஆட்டத்தில் பாட்டூ--பிறிதின் இழமை இடமாயித்று, 

௩. சூ:--ஏழன் உருபு கண்ணாதி யாகும்; 

போருள்முதல் ஆறும் ஓரிரு கிழமைக்கு 

இடனாய் நிற்றல் இதன்பொருள் என்ப. 13. 

18. எட்டாம் வேற்றுமை (700801047௦ case):— 
எட்டாம் வேற்றுமைக்கு உருபுகள் இல்லை. என்னாலும், இல 

பெயர்கள் விளியடையும்பொழுது ஈறு திரிதல், கெடுதல், 

மிகுதல், இயல்பாதல், ஈற்றயலெழுத்துத் BA ge முதலிய 
விகாரங்களைப் பெறும். இதன் பொருள் படர்க்கைப் 
பொருளை முன்னிலையாக அழைத்தலாம். இவ்வேற்றுமை 

விளி வேற்றுமை எனவும்படும், இவ்விளி அண்மையிலுள்ள 

வரை அழைத்தால் அண்மைவிளி என்றும், தொலைவிலுள்ள 

வரை அழைத்தால் சேய்மை விளி என்றும் சொல்லப்படும். 

(உ-ம்) அன்னை--அன்னய்ை--ஈறு இரிதல், 

ஈண்பன்--ஈண்ப-- ஈறு கெடுதல், 

மசன்- மகனே ஈறு மிசல். 

சோழி -- தோழி -- இயல்பு, 
மக்கள் -- மக்காள்... ௪ற்றயல் இரிதல்,
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௩. சூ:.--எட்டன் உருபே எய்துபெயர் ஈற்றின் 
திரிபு குன்றல் மிகுதல் இயல்பயல் 
திரிபு மாம்;பொருள் படர்க்கை யோரைத் 
தன்முக மாகத் தானழைப் பதுவே, 14, 

வினைச்சொல் 
(Verbs) 

19. வினைச்சொற்கள் செயப்படு பொருள் குன்றிய 
வினை, செயப்படு போருள் குன்றாவினை என்அம்; தன்வினை, 
பிறவினை என்றும்? உடன்பாட்டு வினை, எதிர்மறை வினை 
என்றும்; செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை , என்றும் பல 
வகைப்படும். 

(1) செயப்படு பொருள் குன்றிய வினையாவது 
(Intransitive verb), Qewiu@ Qurgrer இல்லாத விளை 
LITLA, 

(உ-ம்.) சேன்றன், நின்றன். 

செயப்படுபொருள் குன். றியவினையாவ (1 தரகு] 
ஏரா), செயப்படு பொருள் உள்ள விளையாம். 

(உ-ம்.) படித்தான், வடித்தான். 

(2) தன்வினையாவது, கருத்தா, தரன் நேரே செய்யும் 
வினையாம். 

உ.ம்.) வந்தான். 

பிறவினையாவது, கருத்தா பிறரைக் சொண்டு செய்விச் 
கும் விளையாம். 

(௨உ-ம்.) சேய்வித்தான். 
(8) உடன்பாட்டு வினையாவது, தொழில் ஈடக்ததை 

உணர்த்தும் வினையாம்,
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(உ-ம்.) உண்டான், சென்றன். 

எதிர்மறை வினையாவது, தொழில் ஈடவாமையை 

உணர்த்தும் வினையாம். 

(உ-ம்) உண்டிலன், சேன்றிலன். 

(4) செய்கினையாவ2, கருத்தா செய்யும் வினையாகும். 

(உ-ம்) குடத்தைச் சேய்தான். 

செயப்பாட்டு வினையாவது, கருத்தாவால் செய்யப்: 

படும் வினையாம். 

(உ.ம்) குயவனால் குடம் வனையப்பட்டது 

பொது வினை 

(Common verbs) 

20. பொது வினை என்பஅ, மேற்காட்டிய பல வளை 

களில் ஒவ்வொரு வகைக்கும் பொதுவாக வரும் விளையாம். 

(1) செயப்படு பொருள் குன்றிய வினைக்கும் செயப் 

படு பொருள் குன்றா வினைக்கும் பொது வினை: 

(உ-ம்) வேளுத்தான். 

தறிப்பு:--இத (அடையை வெளுத்தான்," என்று வந்தால், 

செயப்படு பொருள் குன்றாவினை; “முகம் வெளுத்தான்,? என்று 
வந்தால், செயப்படு பொருள் குன்றிய வினையாம். 

(2) தன் வினைக்கும் பிற வினைக்கும் பொதுவான 

வினைக்கு மேற்காட்டியவைகளே உதா. ரணமாம், 

(8) உடன்பாட்டு வினைக்கும் எதிர்மறை வினைக்கும் 

பொது வீனை:
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(உ-ம்) சேயயாய. 

தறிப்பு:--இத *சேய/ என்னும் ஏவலைக் குறிக்கும் 
பொழுது உடன்பாடாம்; *செய்யமாட்டாய்,” என்று பொருள் 

படும்பொழுது எதிர்மறை வினையாம். 

(4) செய்வினைக்கும் செயப்பாட்டு வினைக்கும் பொது 

வினை. 

(உ-ம்) புலிகோன்ற யானை 

தறிப்பு:--இ.த புவியைச் கொன்ற யானை! என்று பொருள் 

படும்பொழுது செய்வினையாம், புலியால் சொல்லப்பட்ட யானை” 

எனப் பொருள்படும்போது செயப்பாட்டுவினையாம். 

21. தன்மை வினை முற்று, முன்னிலை வினை முத்து, 

ஏவல் வினைமுத்னு, வியங்கோள் வினைமுத்று, வேறு, இல்லை, 

உண்டு என்னும் குறிப்பு வினைமுற்றுச்கள், பெயசெச்ச 

வினையெச்சள்கள் ஆய இவைகள் இருதிணைக்கும் பொதூ 

வாக வரும் வினைகளாகும். 

(2 - %) aa enn } தன்மை வினை மாற்று, 

8 உண்டாய் 

நீர் உண்டீர் 

நீ செல் 

நீர் சேலலும் 

\ முன்னிலை வினை முற்று, 

\ ஏவல் வினை மாற்று. 

தறிப்பு:--தன்மை, முன்னிலை, ஏவல் என்ற மூன்று வினை 

களும் இணை பால் இரண்டிற்கும் பொதுவாக வர்தமை சாண்சு, 

வாழ்க: வியங்கோள் வினைஞுத்று, 

வேறு 

இல்லை 
உண்டு 

. i 8 3 ர 
சான், காம், 8, நீர், அவன், அவள், 

அவர்கள், ௮து, ௮வை,
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குறிப்பு:--வேறு, இல்லை, உண்டு என்ற சொற்களும் இணை 

பால் இடங்கட்குப் பொதுவாய் வர் சன, 

உண்ட (நான், சாம் முதலியன) 

உண்டூ (வச்தேன், வந்தோம் முதலியன) 

தறிப்பு:--இப்பெயரெச்ச வினையெச்சங்களும் இணை பால் 

இரண்டிற்கும் பொதுவாய் வந்தன, 

22. *சேய்யம்' என்னும் வாய்பாட்டு வினை முற்ற, 

ஆண் பால், பெண்பால், ஒன்றன்பால், பலவின்பால் ஆகிய 

நான்கு பால்களுக்கும் பொதுவாய் வரும். 

(உ-ம்) உண்ணும்-.-அவன், அவன், அது, அவை, 

23... செய்யா! என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம் 

சேய்து, சேய்பு என்னும் வாய்ப்பாட்டு விளையெச்சங்களைப் 

போல உடன்பாட்டு இறந்தகால வினையெச்சமாகும், 
9 (உ-ம்) “மக்களை முன் காணா, மன நடூங்கா வெய்துயிராப் 

புச்கெடுத் து வீரப் புயத்தணையா?? 

இங்கு, காண என்பது, கண்டூ என்றும், நடூங்கா என்பது 
நடுங்கி என்றும், உயிரா என்பது உயிர்த்து என்றும், அணையா 
என்பது அணைத்து என்றும் இறர்த கால உடன்பாட்டு வினை 
யெச்சப்பொருளைசத் தந்தது சாண்க, , 

“செய்யா' என்னும் வாய்பாட்டுச் சொல், இவ்வாறு வினை 
யெச்சமாய் வருதல் அல்லாமல், ஈறு செட்ட எதிர்மறைப் பெய 
செச்சமாகவும், எதிர்மறை வினைமுற்றாகவும், ஈறு கெட்ட a Bir 
மறை வினையெச்சமாசவும் வரும், 

(உ.ம்) ஓடா யானை ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயசெச் 

் அவை ஒடா-- எதிர்மறை வினை மூற்று, (eu. 

உண்ணா வருர்தின--ஈறுகெட்ட எதிர்மறை வினை 

[வெச்சம்,
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24. ஏவலுக்கும் பகுதிக்கும் உள்ள வேறுபாடூ:-- 

(1) அவல், முன்னிலையிட ததிற்கே உரியஅ; பகுதி, 

பகுபதத்தின் எல்லா வினைகளுக்கும் பொஅவாய் முதலில் 

வருவ. 

(2-6) சேல்..ஏவல் வினை. 

தறிப்பு:--சென்றாய், செல்கிறோம், சென்றன, செல்லும் 

முதலிய வினைகளில் *சேல்! என்பது பகுதியாய் வந்தது. 

(2) ஏவல், சாலம் காட்டும்; பகு, காலங்காட்டாது. 

(8) ஏவல், கட்டளையிடும்; பகுதி, செயலை உணர்த்தும், 

முற்றேச்சம் 

25, முற்று வினை, வினையெச்சப் பொருளிலே௮ம், 

பெயசெச்சப் பொருளிலேனும் வரின், முற்றேச்சம் என்ப 

படும், 

(௨-ம்) (1) கண்டனன் ம௫ழ்ந்தனன். 

சென்றனன் வர்தான். 

குறிப்பு: கண்டனன், சேன்றனன் என்னும் தெரிரிலை வினை 

முற்றுச்சள், கண்டு, சேன்று என்று பொருள்படுதலின், முற்று 

எச்சமாயின. 

(2) குமரன் வேலினன் வர்தான். 

தறிப்பு:--இ.தில் வேலினன் என்னும் குறிப்பு வினைமுற்று, 

வேலையுடையவனாய் எனப் பொருள்படுதலின், குறிப்பு முற் 

றெச்சமாயித்று. 

(3) வேலினன் குகன் வந்தான். 

தறிப்பு:--வேலீனன் என்னும் குறிப்புநுற்று, வேலைய/டைய 

எனப் பொருள்படுதலால் பெயசெச்சமாயித்று,
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௩. சூ.--வினைமுற் றேவினை யேச்சம் ஆகலும் 
குறிப்புமுற்று ஈரேச்சம் ஆகலம் உளவே, 15, 

இடைச்சொல் 

(Particles) 

26. *மற்று' என்னும் இடைச் சொல், வினைமாற்றுப் 

பொருளிலும், அசை நிலைப் பொருளிலும், *பிறிது' என்னும் 

பொருளிலும், “பின்” என்னும் பொருளிலும் வரும். 

(௨ ம்) (1) மற்று அறிவாம் நல்வினை; யாம் இளையம்,”? 

தறிப்பு:--*ஈல்வினையை விரைந்து அறிவோம்” என்பதை 

மாற்றி, (இணி மெல்ல ஈல்வினையை அறிவோம்? என்று பொருள் 

சீருதலின், இது வினை மாத்றாயிற்று. 

(2) மற்று எனை ஆள்க, 

தறிப்பு:--இங்கு வேறு பொருளின்றி சிற்றலால் ௮சைரிலை 
யாயிற்று. 

(8) அறம் செய்யத் தச்ச து; மற்றது செய்யத் தசாதது, 
தறிப்பு:--இதில் மத்.று என்பது பிறிதாயிற்று. 
(4) மற்றிவளும் கோற்கண்ணள் ஆகும் குனிக்து. 

தறிப்பு:--இதில் (மற்று? என்பது 'பின்! என்னும் பொரு 
லில் வந்தது 

௩. சூ:--வினைமாற் றசைரிலை பிறநிதுஎனும் மற்றே. 16. 

27. ‘Gane’ என்னும் இடைச்சோல்:--இது ஐயப் 

பொருளிலும் அசைரிலைப் பொருளிலும் வரும், 

(உ-ம்) *இவ்வளவில் செல்லுங்கொல்!?-ஐயம் 

'சற்றதனாலாய பயன் என்கோல ?'_-இதில் 

வேறு பொருள் இல்லாததால் அசைநிலை,



சொல் 113 

௩. சூ:--கோல்லே ஐயம் அசைரிலைக் கூற்றே, 17. 

28, தான்” என்னும் இடைச்சொல், அசை நிலைப் 
டுபாருளிலும், தேற்றப் பொருளிலும் வரும். 

(உ.ம்) (1) பாவர்தான் செய்திட்டாலும் பார்ப்பவர் ௪ட 

வுளாவர்- இங்குக் தான் என்பது அசை நீலை 

யாயிற்று, 

(2) வக்தவன்றன் பே௫னான். தெளிவுப் பொரு 

ளைத் தருசலின் தேற்றமாயிற்று. 

29. மன்: என்னும் இடைச்சொல், அசைநிலை, 

ஒழியிசை; கழிவு, மிகுதி, நிலைபேறு என்னும் பொருள்களைச் 

அரும். 
(உ-ம்) (அதுமன் சொண்சன் தேரே! அசைறிலை. 

₹கூரியசோர் வாள்மன்?--இஃ்து (இப்பொழுது 

ஓடிந்துவிட்டது? என்னும் மறைபொருளைச் தரு 

தலால் ஒழியிசை. 

“பண்டு காடு மன்?---அச்கம். 

:'சிறியசள் பெறினே எமக$யும் மன்னே!'. சழிவு. 

எந்தை எமச்கருளும் மன்'--மிகாஇ, 

“மன்னு உலகத்து மன்னியது புரிமோ'!- நிலை 

பேறு, 

௩. சூ:--மன்னே அசைநிலை ஒழியிசை ஆக்கம் 
கழிவு மிகுதி நிலைபே றாகும். 18, 

30: “மூன், பின்” என்னும் இடைச்சோற்கள்;--இவை 

இடப் பொருளையும் காலப் பொருளையும் தரும். 

(உ-ம் பின் இரு, முன் “செய்.-இவை இடத்தையும் 

காலத்தையும் உணர்த்தின.
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31. *இனி' என்னும் இடைச்சொல் இட எல்லையை: 
யும் கால எல்லையையும் உணர்த்தும். ' 

(உ-ம்) இனி எம் ஊர்-.-இடம், 

டுனிச் செய்வேன். சாலம். 

32. “தோறும், தோறும்' என்னும் இடைச்சொற்கள்,. 
தொழில் இடங்களின் பன்மைப்பொருளைத் தரும், 

(உ-ம்) படிக்குர்தோறும் 

ஊர் தோறும் 

33. “அந்தோ, ஐயோ! என்னும் இடைச்சொற்கள், 
இரக்கப் பொருளைத் தரும். 

(உ-ம்) அந்தோ! இறந்தான், ஐயோ! போனான். 

34, *அம்மா' என்பது வியப்புப் பொருளைத் தரும் 
இடைச்சொல். 

(உ-ம்) அம்மா பெரிது! 

35. வாளர சும்மா, கொன்னே? என்பன, பயன் 

இன்மைப் போருளைத் தரும் இடைச்சொற்கள்." 

(உ-ம்) வாளா விருந்தான். 

சும்மா விருக்தான். 

கொள்னே இழர்தான், 

உரிச்சொல் 

(Qualifying words) 

ஒரு குணங் குறித்த பல உரிச்சோல் 

36. சால, உறு, தவ, நனி, கூர், கழி என்னும் சொத்கள், . 
மிகுதி என்னும் ஒரு குணத்தைக் குறிக்கும் உரிச்சொற்:. 
GOTT LD.
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(உ-ம்) சாலப்பலர், உறு yore, gals See, Bak 

Cues, gt Cara, anf mip. 

௩. சூ: சால உறுதவ ஈனிகூர் கழிமிகல், 19. 
பல குணம் தழுவிய ஓர் உரிச்சோல் 

37. கடி” என்னும் உரிச்சொல், காப்பு, கூர்மை, 

மணம், விளக்கம், சிறப்பு, விரைவு, அச்சம், புதுமை 

மு, சலிய பல குணங்களை உணர்த்தும், 

௮ (உ-ம்) கடிஈசர் - சாப்பு 

கடி வேல் --கூர்மை 

கடி, மாலை--மணம் 

கடி மார்பன்---விளக்கம் 

கடி அரண் இறப்பு 

கடி சென்றான்--விரைவு 

கடிப் பேய்--இச்சம் 

கடி மணம் புதுமை 

௩. சூ:--கடியென் கிளவி காப்பே கூர்மை 

விரையே விளக்கம் அச்சம் சிறப்பே 

விரைவே மிகுதி புதுமை ஆர்த்தல் 
வரைவே மன்றல் கரிப்பின் ஆகும். 20. 

111]. பொதுலியல் 

38. வழு:--இலக்கண த்துக்கு மாறாய் வருவதும், 

தமிழ் ஈடைக்கு மாறாய் வருவதும், *வழு் எனப்படும். 

(வழு--பிழை.) இவ்வழு வழு வகைப்படும். 

(உ-ம்) அவன் வர்தது இணை வழு 

அவன் வந்தாள் --பால் வழு
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யாம் தின்றான் --இட வழு 

சாளை வந்தேன் கரல வழு 

கறச்ற எருமை பாலோ சனையோ?---வினா வழு 

கடம்பூர்க்கு வழி யாது?? என்றால், *இடச்காளை 

என் சாளையன்று?, எனல்--விடை வழு 

குதிரைச் குஞ்சு-- மரபு வழு 

be சூ:--தணையே பாலிடம் போழுது வினாவிறை 

மாபாம் எழும் மயங்கினாம் வழுவே. 2]. 

39. வழாநீலை:--இலக்கணத்துக்குப் பொருத்தமாக 

வாக்கயங்களை ௮மைப்பது வழா நிலையாம், (வழா கிலை-- 

பிழைபடா தநிலை,) 

(உ-ம்.) அவன் வந்தான், அது வந்தது, யாம் தின்றோம், 

காளை வருவேன், கறக்கற எருமை பாலே, கடம் 

பூர்க்கு இதுவே வழி, குதிரைக்குட்டி, 

40. வழுவமைதி:--சொல் ஈடை, இலக்கணத்துக்கு 
வீரோதமான குற்றமுடையதாயிருந்தாலும், பெரியோர் 

களால் ஓப்புக்கொள்ளப்பட்டிருப்பதற்கு வழவமைதி என் 

பது பெயர். இவ்வழுவமைதி இணை பத்றியும், பால் பற்றி 

யும், இடம்பற்றியும், காலம் பற்றியும் அமையும். எனவே, 

இவை திணை வழுவமைதி, பால் வழுவமைதி, இட வழு 

வமைஇ), கால வழுவமைதி என்௮ வழங்கப்படும். 

41. திணை வழவமைதி:--உயர் இணை எழுவாயைத் 

தொடர்ந்த ௮ஃறிணைப் பொருளாத ஆறும், அவ்வுயர் இணை 
எழுவாயோடு சேர்த்து முடிக்கின், அவ்வுயர் திணை முடிபைக் 
கொள்ளும்,
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(உ-ம்) ஈம்பி போன் பெரியன், நம்பி என்னும் உயர் 

ஈம்பி நாடு பெரியன், | திணை எழுவாயின் பய 
சம்பிவாழ் நாள் பெரியன். ( ணிலையேோடு அஃறிணை 

சம்பி ழக்தக் கூரியன். * எழுவாயாகயெ போன் 

கம்பி குடிமை ஈல்லன், ! முதலியன மூடி.ச்சமை 
சம்பி நடை கூடியன், .] காண்க, 

தறிப்பு:-- போன்? என்னும் அஃறிணை எழுவாய் “நம்பி? 

என்னும் உயர்திணை எழுவாயினது பயணிலையாகய பெரியன் என் 

னும் உயர்திணை விணனையைச்கொண்டு முடிதலால் வழுவாகி, 

தொடர்பு உண்டாயிருத்தல் பற்றிச் சேர்த்த முடித்கலால் வழு 

வமைதியாயிற்று. 

௩. சூ:--உயர்திணை தோடர்ந்த பொருள்முதல் ஆறும் 

அதனோட சார்த்தின் அத்திணை apolar. 22. 

42. திணைபால் வழுவமைதி:-- இணையும் பாலும், 

மகிழ்ச்சி, உயர்வு, சிறப்பு, கோபம், இழிப்பு ஆகிய காரணங் 

களால் வழுவி வந்தாலும் சூத்றம் இல்லை. 

திணை வழுவமைதி 

(உ.ம் (1) பசுவை ‘eer oben வந்தான்” 

மகிம்ச்சியிலை அஃறிணை உயர்திணையாயிற்று. 

(3) நரியாரே--அயர்வினுல் gh Stet awit இணையா 

யாயிற்று. 

(8) என் பிள்ளைகளே என் போநன்---சிறப்பினல் 

உயர் இணை ௮ஃறிணையாயிற்று, 

(4) “ஒருவர் சொல்லும் கேளான்; தானும் அறிந்து 

கொள்ளான்; அவ்வுமிரால் யாது பயன்?'--என்ப.இல். 

கோபத்தால் உயர்இணை ஆஃறிணையாயித்று, 

(5) நாம் அரசன் உடைமை--இழிப்பினால் உயர் திணை 

அஃறிணையாயிற்று, 

என்ப இல்.
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பால் வழுவமைதி 

1. ஒருத்தி தன் மகனை என் அம்மை வந்தாள்'- என்பதில் 

.ம௫இழ்ச்சியினால் ஆண் பால் பெண் பாலாயிற்று. 

2, ஒருவனை (அவர் வந்தார்'..என்ப.இல் உயர்வினால் ஒரு 

மைப்பால் பன்மைப் பாலாயிற்று (இதற்கு மரியாதைப் பன்மை 

என்றும் பெயர் உண்டு) 

5, “தாசா! உல௫ஞச்சோர் தாயே! என்பதில் சிறப்பினால் 

ஆண் பால் பெண் பரலாயிற்று. 

4, *சசையடி பெறுவீர் தாளையரே'-.-இஃ்து ஒருவனைப் 
பார்த்துச் சொல்வியபடியால், சோபத்தால் ஒருமைப்பால் பன் 

மைப்பாலாயித்று, 

9. பெண் சொல் கேட்பானை 4இவன் பேண்? என்பஇல் 

இதிப்பினால் ஆண் பால் பெண் பாலாயித்௮ு, 

௩. சூ:--உவப்பினும் உயர்வினும் சிறப்பினும் சேறலினும் 

இழிப்பினும் பால்திணை இழுக்கினும் இயல்பே, 9. 

43. பால் இட வழுவமைதி:---ஒருமைப்பாலில் பன் 

மைப்பாற் சொல்லையும், பன்மைப்பாலில் ஒருமைப்பாற் 

சொல்லையும், ஓர் இடத்தில் பிற இடதஅச் சொல்லையும் 

தழுவிச் கூறு சலும் உண்டு, அவை பால் வழுவமைதி என் 
அம், இடவழுவமைதி என்றும் வழங்கப்படும். 

பால் வழவமைதி 

a.%) 1. வெயில் எல்லாம் மறைத்தது மேகம் ! இதில் 

(வேயில்” என்னும் ஒருமைப்பாலில் எல்லாம் என்னும் பன் 

மைப் பாற்சொல் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டது. 

மை பன்மை மயக்கம் என்று பெயர் உண்டு, 

இரண்டு கண்ணும் சிலந்தது--இதில் பன்மையில் ஒருமை 

மயங்கிய து, 

இதற்கு ஒரு
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இட. வழுவமைதி 

(1) சாத்தன் தாய் இங்கனம் சேயவேனே..-யான்? எனச் 

(சொல்லவேண்டிய தன்மையில் “தாய்? எனப் படர்ச்சைச்சொல் 

வந்தது. இஃது தன்மையில் படர்ச்சை wes இடவமுவமை இ 

எனப்படும், 

(8) எம்பியை சக்குப் பெற்றேன்”,.-இதில் சன் தம்பியை 

மூன்னிலைப்படுத்தி அவனை நோக்கிக் கூறுதலால், நின்னை? 

எனச் சொல்லவேண்டிய முன்னிலையில் எம்பியை” எனப் 

படர்ச்சைச் சொல் வந்தது காண்க. (இது முன்னிலையில் 

படர்சை வரத இடவழுவமைகதி எனப்படும். 

௩. சூ:--ஒருமையில் பன்மையும் பன்மையில் ஒருமையும் 

ஓரிடம் பிறவிடம் தழுவலும் உளவே, 24. 

கால வழுவமைதி 

44. முக்காலத்திலும் இடைவிடாது நிகழ்னெ ற 

கிகழ்ச்சியை நிகழ்காலத்தில் சொல்லுதல் கால வழுவமைதி 

பாகும். 

9. ம்) மலை நிற்கிறது. 

கடவுள் இருக்கிற£௩, 

இச் சுடுகிறது, 

தறிப்பு :--மலைக்கு நிற்றலும், கடவுளுக்கு இருத்தலும், 
$a Ge Os qd என்றும் உள்ளனவாதல் அறிக, 

௩. சூ:--முக்கா லத்தினும் ஒத்தியல் போருளைச் 

செப்புவர் நிகழும் காலத் தானே 25. 

45 விரைவு, மிகுதி, தேளிவு, இயல்பு பத்தியும் 
மூன்று காலங்களும் ஒன்னு மற்றொன்றாக மாறி வரும் 

இதுவும் கால வழுவமைதியாம்.
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(உ-ம் (1) 'படிச்சவில்லையோ?? என்று கேட்டவனுச் 

குப் படியாதவன் (படித்தேன்? என்பதும், படிச்கின்றவன் 
படித்தேன்? என்பதும், காலம் மாறிச் கூறினமையின், கால. 

வழுவமைதியாயின (இவை விரைவுபற்றி வந்தன.) 

(2) காட்டில் சென்றால் அடை இழதந்தாம்!---என்பதில் 

எதிர்காலம் மிகுஇபற்றி இறர்சசாலமாகச் சொல்லப்பட்டது. 

(3) கீ பாம்புப்பற்றில் சைவிட்டால் சேத்தாய!- இதில் 

தெளி௮பற்றி எதிர்காலம் இறர்சகாலமாகச் 'சொல்லப்பட்ட. 

(4) “கான் றெவயதில் படிப்பது இந்த அறையிலேதான் £- 
இஃது இயல்பினால் இறக்ச சாலம் எதிர் காலமாகச் சொல்லப் 

பட்டது. 

௩, சூ:--விரைவினும் மிகவினும் தேளிவினும் இயல்பினும் 

பிறழவும் பேறாஉம்மூக் காலமும் ஏற்புழி. 26. 

மரபு 

46. எந்தப் பொருளை எந்தச் சொல்லால் எவ்வாறு: 
பெரியோர்கள் சொன்னார்களோ, அவ்வாறே காமும் சொல்: 
௮தல் மரபாகும், 

(உ-ம்.) குதிரைக் குட்டி, பசுலின் கன்று, பனை ஒலை, 

யானைப் பாகன், ஆட்டு இடையன் என்பன மரபாகும், இப்படி 

அல்லாமல், குதிரைச் கன்று, பசுவின் தட்டி, பனை இலை, யாணை 

இடையன், ஆட்டுப் பாகன் என்று சொல்வது மாபு வழுவாகும். 

௩. சூ:--எப்போருள் எச்சோலின் எவ்வாறு உயர்ந்தோர் 
சேப்பினர் அப்படிச் சேப்புதல் மரபே. at 

'ஒரு பொருட்பன் மொழி 

47. சொல் இன்பம் தோன்றும் பொருட்டு ஒரு 

பொருள்மேல் பல சொற்கள் தொடர்ந்து வருதலும் உண்டு.
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(உ-ம்) மீமிசை ஞாயிறு, .புனிற்நிளங் சன்று, நாகிளங் 
கமுகு, குழிந்து ஆழ்ந்த கண்-.-இவற்றில் மீ என்பதும் மீசை 
*என்பதும் மேல் என்னும் ஒரே பொருளைச் தருவனவாம், ஆத 
லின், மீமீசை என்பத ஒரு பொருட் பன்மொழி, இத மீமிசைச் 
சோல் எனவும் படும், 

௩. சூ:--ஒரு போருட் பன்மொழி சிறப்பினின் வழா. 28 

இரட்டைக் சளெவி 
48, கல பதங்கள் பிரியாது இரட்டையாகவே வந்து 

பொருள் தரும். அவை இரட்டைக் கிளவி எனப்படும். 

(உ-ம்) கலகலத்த மணிதன்.- 

வானம் மடமட என்ற. 

இவன் குறுதறுவென்று பார்ச்இரான். 

தறிப்பு:--அடூக்கத் தொடநக்தம் இரட்டைக் கிளவிக்தம் 
உள்ள வேறுபாடு:-- 

(1) அடுக்குத் தொடரில் ஒரு சொல் கான்கு மறை வரை 
யில் அடுச்சி வரும். இரட்டைச் ளெவியில் ஒரு சொல் இரு 
மூறைச்கு Cod ast a, 

(2) அடுச்குச் தொடர் பிரிச்து ஒலித்தூச் சனித்தனியே 
பொருள் தரும்: இரட்டைச்ளெவி பிரிக் ஒலியாக. 
௩. சூ:--இரட்டைக் கிளவி இரட்டிற்பிரிந் திசையா. 29 

IV. புணரியல் 
(Combination of words) 

ப இயல்பும், மிகுதலும், திரிதலும்: 

49. (1) இயல்பு: மொழிக்கு இதுஇயில் வரும் 
இருபத்து நான்கு எழுத்துக்களையும் ஈற்றிலுடைய சொதி 
களின் முன் வரும் ஞ,௩,ம,ய, வக்கள் இரு வழியிலும் 
இயல்பாகும். (இரு வழி-வேற்றமை, அல்வதி,) 

9
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(௨-ம்). அல்வழிப் புணர்ச்சி 

இள ஞாயிறு --இள ஞாயிது 

பனை நீண்டது... பனை நீண்டது 

பொன் --மெலிது பொன் மெலிது 

கார். யாது -கார்யாது? 

எருது வலிது --எருது வலிது 
வேற்றுமைப் புணர்ச்சி 

வலி ஞமலி --வலி ஞமலி 

இ பூநீட்டு —P La 
பொன் மாட்டு பொன் மாட்சி 

கான் யாறு _...சான் யாறு 

வாள் வன்மை --வாள் வன்மை 

குறிப்பு--மற்றைய ஈறுகளோடும் இவ்வாறே கொள்க, 

(9) மிகல்:--தனிக் குத்றெழுத்தைச் சார்ந்த யகரத் 

தின் முன்னும் ஐகாரத்தின் முன்னும், நோ, து என்பவை 

களின் முன்னும் வருகின்ற ௬, ந, ம என்னும்: மெல்லெழுத் 

அக்கள் மிகும். 

(உ.ம்) அல்லமி 

மெய்-- ஞான்றது -- மெய்க்ஞான்றது 2 

மெய் நீண்டது -- மெய்ந்நீண்டது i குதில் வழி 
மெம் — Quint ற ய.ர மெய் 
மய--மாண்டது மயம்மாண்டது 

சை + Err pgs -. சைந்ஞான்றது னி 
கை ௮.றீண்டது. -. சைந்நீண்டது ம் 
கை -டமாண்டது -- கைம்மாண்டது semen 

கொ.காகா — நொந்சாகா நோழுன் 
கொ. மாடா — கொம்மாடா | மெய்ம்மிகுதல், 

(சொ. வருந்து, அ. உண்)
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வேற்றுமை 

மெய்-ஞாத்சி -. மெய்த்ஞாற்ட 
மெய் + 82a — மெய்ந்நீட்ட ழக வழி (ய? 
மெய்.-மாட்சி ௮ மெய்ம்மாட்சி 

கை 4-ஞாற்சி .-. கைத்ஞாற் 
கை நீட்சி -.. கைநீநீட்சி | தனி (ஐ? 

cos மாட்சி - சைம்மாட்சி 

குறில் வழி ய? தணி (ஐ), நோ? “து? முன் மெலி மிச்சன, 

(9) திரிதல்--கிலைமொழி இறு தியிலுள்ள ண, ள, ன, ல 
என்னும் மெய்களுக்குப் பின் வருன்ற *௩£கரம் இரியும், 

(உ-ம்.) அல்வமி 

மண் நீண்டது -- மண்ணீண்டது 

Gor மீண்டது -- முண்ணீண்டது 
பொன்-[-மீண்டது -- பொன்னீண்டத 

கல் மீண்டது -- கன்னீண்டது 

(வேற்றுமை 

மண் நீட்ட மண்ணீட்ட 
முள், அ. ரீட்டெ முண்ணிட்டி 
பொன் -ரீட்டெ_பபொன்னீட்டு 

சல் நீட்ட சன்வீட்ட 
ண,ள, ன, ல முன் சகரம் இரிச்ச௮. 

௩. சூ:--எண்மூ வெழுத்தீற் றெவ்வகை மோழிக்கும் 
முன்வரு ஞ௩மய வக்கள் இயல்பும் 
குறில்வழி யத்தனி ஐக்கொது முன்மெலி 
மிகலுமாம்; ணளனல வழிநத் திரியும், 30



194 மாணவர் தமிழ் இலக்கணத் தெளிவு 

ழன்னிலை வினை மன்னும் ஏவல் வினை மன்னும் 

வலலீனம் புணர்தல் 

50. உயிரையும் 'ய, ர, ழ என்னும் மூன்று மெய் 

களையும் இறுதியாகவுடைய முன்னிலை வினை முன்னும் 

ஏவல் வினை முன்னும் வரும் வல்லினம் இயல்பாகும். சில 

இடங்களில் ஒரு புணர்ச்சியிலேயே இயல்பும் மிகுதலும் 

உண்டாகும். 

(௩-௨) (1) உண்டனை--கர்தா --உண்டனை சந்தா 

உண்டாய் சாத்தா உண்டாய் சாத்தா 

உண்டீர் -சாத்தரே....உண்டீர் சாத்தரே 

இங்கு உயிர் முன்னும், ய, ॥ முன்னும் முன்னிலை வினை 

யில் வலி இயல்பாயிற்று. 

(வா -- கொற்றா.-வாகொற்று 7) 
un + சாத்தா --பாய்சாத்தா | ஏவல் வினை முன் வலி 
சேர். கொற்றா-சேர்சொற்றா 1 இயல்பாயிற்று 
வாழ்-ட புலவா --வாழ்புலவா J 

(3 ஈட --கொற்றா. -ஈடகொற்றா, ஈடச்கொற்றா 

எய் --கொற்றா --எய்கொற்றா, எய்ச்கொற்றா 

ஏவல் வினையில் வலி விகற்பித்தது. 

இவையெல்லாம் வினைமுற்றுச் தொடராதலால், அல்வழிப் 

புணர்ச்சியாம், 

௩. சூ:---ஆவி யாழி இறுதிமுன் னிலைவினை . 
எவல்முன் வல்லினம் இயல்போடூ விகற்பே. 81 

இயலஃபும் மீததலும் விகற்பித்தலும் 

51. இகர ஐகார ஈறுகள்:--அல்வழிப். புணர்ச்சியில் 
இக. ஐகாரங்களின் முன்வரும் வல்லினம் இயல்பாதலும் 

மிகுதலும் விகற்பித்தலும் ஆகும்.
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புலி றிது புலி௫றிதூ Leceorid தொடரில் வலி 

யானை-டபெரிது-யானை பெரிது ) இயல்பாயின 

"செடி -டகொடி --செடிகொடி உம்மைத்தொகையில் 
யானை--குதிரை--யானைகுஇரை ) வலி இயல்பாயின 

இடி. --சுவர் --இடிசுவர் 1 வினைத்தொகையில் 
உரை --கல் உரைகல் $ வலி இயல்பாயின 

மார்கழி-1- இங்கள்--மார்கழித் இங்கள் Luemad தொகையில் 

சாரை பாம்பு சாரைப்பாம்பு வலி மிக்கன 

பனை --சை--பனைச்கை-உவமைச்தொசையில் வலி மிக்கது, 

இளி குறித--ளெி குறித, இளிக் குறிது } எழுவாய்த்கொட 

இனை-டசிறி.௮--இனைகிறிது, இனைச்சிதிது ) ரில் விகற்பித்தன 

கடி சமலம்--கடி. 1. சமலம், கடி.க்கமலம்--உரிச்சொற்றொடரில் 

விசத்பித்தத 

ந, சூ:--அல்வழி இஜ முன்னராமின் 
இயல்பும் மிகலும் விகற்பமும் ஆகும். 32 

சில எண்ணுப் பெயர்கள் இரட்டித்தல் 

52, ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, சான்னு, ஐர்.ஐ, அறு, 
ஏழு, எட்டு, பத்து அ௫யெ இவ்வொன்ப.து எண்களும் இரட் 

டித்து வந்தால், நிலைமொழியின் முதலெழுத்து ஒழிய மத்த 

எழுத்துக்கள் எல்லாம் கெடும், நிலைமொழி முதலில் கிற்கும் 

நெடில் குனுகும். உயிர் வரின், வகரம் தோன்றும், மெய் 

வரின், வந்த மெய் மிகும். 

(உ-ம்) ஒன்று ஒன்று. .ஒவ்வொன்று 7 

இசண்டு--இரண்டு-இவ்விரண்டு | 

gig Db g— Bourg air ar ae 
ஆறு கறு அவ்வாறு ச் ரம் மிகுக்துத 

எழு-|. ஏழு-எவ்வேழு | 
எட்டு-1- எட்டு--எவ்வெட்டு
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மூன்று-(மூன்றுமும்மூன்று 3) வருமொழி முத 
நான்கு-[-கான்கு-ஈச்கான்கு pasar de 

பத்து-ட்பத்து--பப்பத்து கள் மிச்சன, 

தறிப்பு:--ஒன்றேன்று, ஓகே வோன்று, இரண்டிரண்டு என 

வருதலும், வேவ்வேறு, பப்பாதி என வேறு பெயர்கள் வருதலும் 

கொள்க. 

௩. சூ:--ஒன்பது ஒழித்தஎண் ஒன்பதும் இரட்டின் 

முன்னதின் முன்னல ஓட, உயிர்வரின் 

வவ்வும், மெய்வரின் வந்ததும் மிகல்நேறி. 98 

சாரியை தோன்றல் 

53. ஜகாரத்தின் முன் மேய்:--வேற்றுமைப் புணர்ச் 

சியில் ஐகார ஈற்றுச்சொற்கள் நாற்கணமும் வர இறுதி ஐ 

கெட்டு, அம்முச் சாரியை பெற்று வருதலும் உண்டு. 

(உ-ம்) தாழை-பூ தாழம்பூ (ஐ? கெட்டு வும் 
எலுமிச்சை--மரம்-.-எலுமிச்ச ora | முச் சாரியை 
ஆவிரளை--வேர் --அவிரம் வேர் பெற்றன. 

புன்னை -சரனல்--புன்னையங் கானல் இ௮தி அழியா 

முல்லை-- தாடை--முல்லையந் தொடை Ou Pas sor 

முல்லை--பறவு..-முல்லைப். பறவு சாரியை பெறாது 

கொல்லை-[-சா.ரல்_-சொல்லைச்சாரல் வந்தன, 

௩, சூ:-- வேற்றுமை யாயின் ஐகான் இறுமோழி 

ஈற்றழி வோடம்௮ம் ஏற்பவும் உளவே, 54 

54, மகரத்தின்முன் ஞ, ௩ பணர்தல்:--நும், தம், எம், 
௩ம் என்னும் சொற்களின் ஈற்று மகரத்திற்கு முன் ஞூ,௩ 

வரின், ௮ம்மகரம் வரும் எழுத்தாகத் இரியும்.
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| ஙிலை மொழி 
(உ-ம்) ௮ம் ஞாண், தல்... அுஞ்ஞாண், த்தால் . 

தம் + Gren, ஆரல். BGI, Sh Le PMS TIO 
எம் + Greer, LNB —-GI GEG C8 எர்தால் “ஞகர taney 

ஈம் -1-ஞாண், நூல் ஈஞ்ஞாண், ஈஈ்நால் | 2 BGT OTS a 
பும் இரிக்தன. 

தறிப்பு: அம் - ஞாண், நூல்... உஞ்ஞாண், உச்நூல் என 
வருதலும் கொள்க. 

௩. சூ--நும்தம், 
எம்ஈம் ஈறாம் மவ்வரு ஞ௩வே. 35 

55.  தனிக்குற்றெழுத்தின் முன் வரும் லகர ளகரங் 

கள் அல்வறியில் தகரம் வருமொழி மூ£தலில் வருமாயின் 

ஆய்கமாகவும் இரியும். 

(உ-ம்.) கல் - இத--சகஃதீது 

முள் + திது....முஃடீது 

தறிப்பு--இவை கத்திது, முட்டீது எனவும் வரும். 

. சூ--குறில்வழி லளத்தவ் வணையின் ஆய்தம் 
ஆகவும் பேறாஉம் அல்வழி யானே. 36 

56. அகர௱ற்நறின்முன் வலி.--*சேய்யிய' என்னும் வாய் 

பாட்டு வினையெச்சம், பல வகைப் பெயரெச்சங்கள், வினை 

மூற்றுக்கள், ஆறாம் வேற்றுமை அகசவுருபு, ௮ஃறிணைப் 

பன்மைப்பெயர்கள், அம்ம என்னும் இடைச்சொல் ஆகிய 

அக.ரவீ£ற்றுச் சொற்களின் முன் வரும் வல்லினம் இயல் 

பாகும். 

(at) 
உண்ணிய-- தந்தான் -- உண்ணியதக்தான்.வினையெச்சம் 
வந்த-ட்குதிரை -- வந்தகுதிரை 1 பெயசெச் 
அரிய-பொருள் -- அரிய பொருள் ) ௪வ்கள்
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வர்தன--பசுச்கள் -- வந்தன பசுச்கள் வினை 
கரியன-டகுஇிரைகள் -- சுரியன குதிரைகள் \ : 
வருக-டகொற்றா ௨ வருக கொற்று மூன 
தீன--கைகள் -௪ தனகைகள்--. 6-ஆம் வேற்றுமை 

அ/உரவுருபு 
unt @ Seorear — பல குதிரைகள். அஃறிணைப் 

பன்மைப்பெயர் 

அம்ம-|-கொற்றா -.. அம்ம சொத்றா...அம்ம? என்னும் 

்.... இடைச்சொல் 

௩. சூ:--சேய்யிய என்னும் வினையேச்சம் பல்வகைப் 
பேயரின் எச்சம்முற்று ஆறன் உருபே 
அஃறிணைப் பன்மை அம்மமுன் இயல்பே, 3t 

57. அவ், இவ், உவ் என்னும் அ௮ஃநிணைப் பலவின் 

பால் சுட்டுப்பெயர்களின் இறு இ வகரம் அல்வழியில் வலி 
மெலி இடையாகிய மூவினமெய்களும் வச முறையே ஆய்க 
மும் மெல்லினமும் இயல்பாகும். 

(ம்) அவ் கடிய --அல்கடிய௰-அய்சமாயிற்று 

இல்--ஞான்றன --இஞ்ஞான் றன-மெலிமிக்கது 

உல் யாவை --உவ்யாவை-இயல்பாயிற்று 

௩. சூ:--சுட்டூ வகரம்மூ வினம்உற முறையே 
ஆய்தமும் மேன்மையும் இயல்பும் ஆகும். 38 

58. வகர மெய்யீற்றுச் சுட்டுப் பெயர்கள் வேற் 
அமை உருபு ஏற்கும்போது அற்றுச்சாரியை பெறும், 

டேம்) ரர க அவை 1 அந்றுச் சாரியை பெற்று 
உல்-- ஐ--உவற்றை 5 an Sor. 

குறிப்பு :--“அவற்றினை? என அற்றுக் சாரியையோடு டுன் ” 
சாரியை பெறுதலும் உண்டு,
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குற்றியலுகரப் புணர்ச்சி--ஒற்று இரட்டி த்தல் 

59. Gers, nar ஈறுகளையுடைய நெடிற்றளொடர்க் 

குற்.றியலுகரங்களின் முன்னும் உயிர்த்தொடர்க் குற்றிய 

கரங்களின் முன்னும் வேற்றுமைப் புணர்ச்சியில் நாற் 

கணமும் வர உகரமேறிய மெய் பெரும்பாலும் இரட்டும். 

(௨.-ம்.) 

ஆடு. கறி --ஆடடுச்சறி 
ஆறு --வண்டல் ஆற்று வண்டல் சாற்கணமும் 

மூடு -1-மணிதன் ---முரட்டு மனிதன் | வர இரட்டி த்தல் 
வயிறு-1- எரிச்சல் வயிற்றெரிச்சல் காண்க, 

தறிப்பு:--(1) பெரும்பான்மை இரட்டும் எனவே, இறு 

பான்மை இரட்டா, 

வேற்றுமையில் ஓதி 

றுச்கள் இரட்டா 

வாயின. 

காடு -- சென்றான் காடு சென்றான் 
சணெற-டமூழ்கனொன் --கணெறுமுழ்கினான் 

(8) பெரும்பான்மை வேற்றுமையில் இரட்டும் எனவே சிறு 

பான்மை அல்வழியில் இரட்டுதலும் கொள்க, 

சாடு --அரண்--காட்டாண் 
களிது-யானை--சனிற்று யானை 

௩. சூ:--நேடிலோடு உயிர்த்தோடர்க் குற்றுக ரங்களுள் 
டறவோற் நிரட்டூம் வேற்றுமை மிகவே. 39 

60. மேன்றொடர் வன்றோடராதல்:--மென்றொடர்க் 
சூற்தியலுகச மொழிகளுள் லெ, வேற்றுமையில் தமக்கு 

இனமாகிய வன்றொடராகத் திரியும்; பல திரியா. 

(உ-ம்) மநந்து-- பை -- மரத்துப் பை 
குரங்கு -- மனம் -- தக்கது மனம் ( வன்றொ 
இரம்பு-)- வலிமை--இநப்புவலிமை ( டசாயின, 
கன்று + ௮ 2 குற்று,
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வண்டு -ட கால். -வண்டுச்சால் 

பக்து-1-ஈலம்--பச்.துலம் வன்றொடராகா 
ஈண்டு வளை--ஈண்டுவளை \ தன. 

சங்கு -_ ஒலி--சங்கொலி 

தறிப்பு:...-இரும்பு 4- மனம் -- இருப்பு மனம், கஞ்ச 
பகைமை--ரஈச்சுப் பகைமை என அல்வழியில் வன்றொடராத 

லம் ; குரங்கு--குட்டி-குரங்குக் குட்டி, குரக்குக் குட்டி என 
வும்: அன்பு)-தளை--அன்புத்தளை, அற்புத்தளை எனவும் வேற் 
துமை அல்வழிகளில் விகற்பித்தலும் கொள்க. 

௩. சூ: மென்றொடர் மோழியுட் சிலவேற் றுமையில் 

தம்மின வன்றோடர் ஆகா மன்னே. 

இரண்டாம் வேற்றுமைப் புணர்ச்சி 

61. (1) இரண்டாம் வேற்றுமைப் புணர்ச்சியில் சில, 

இயல்பாக வேண்டிய இடத்தில் விகாரப்படும். 

(உ-ஸ்) நின் -) புறங்காப்ப -- நிற்புறங்காப்ப .- இங்கு 

இயல்பாக வேண்டிய இடத்தில் திரிதல் விகாரம் 

அடைந்தது, 

(2) லை இடத்தில் இயல்பாகும். 

(உ-ம்.) மண் சுமச்சான் மண் சுமர்தான் 

பொன் கொடுத்தான் --பொன் கொடுத்தான் 

இங்கு ண, ள என்பன ட, ற ஆகாமல் இயல் 

பாயின, 

(8) சல உயர்திணைப் பெயரினிடத்தும் பொதுப் 

பெயரினிடத்தும் உருபு விரிந்தும் மறைந்தும் வரும். 

(உ-ம்) கம்பியை கண்டான். -ஈம்பியைக் கண்டான் 4 
உயர் இணையில் உருபு விரிந்து நின்றது. 

மகன் பெற்றாள் - மசற்பெதற்றாள்--உயர் இணை 
யில் உருபு தொக்க த,
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கொத்றனை--கொணர்ந்தான்.. -கொற்றனைச் சொ 

ணர்ர்தான். - பொதுப் பெயரிடத்து உருபு 

BAe Sg. 

gxr-+-OQubaper— ger Oupardr—Qur git 

பெயரிடத்து உருபு தொச்சது. 

இவை போன்ற பிறவும் இரண்டாம் வேற்றுமைப் புணர்ச்சி 

யில் வரும் வேறுபாடுகளாம், 

௩. சூ:--இயல்பின் விகாரமும் விகாரத் தியல்பும் 
உயர்திணை இடத்து விரிந்தும் தோக்கும் 

விரவுப் பெயரின் விரிந்து நின்றும் 

அன்ன பிறவும் ஆகும் ஐ உருபே. 41 

௩ யாப்பு 

(Prosody) 

மோனை 

(Alliteration) 

62, Glon&ot:—ue xypcohorag, தடியின் பல ஈர் 

களிலாவத முதல் எழுத்து ஓ.ற்றுமைப்பட்டு வரத் தொடுப் 

பது மோனையாம். 

ஒன்றுபடும்பொழுது PCr எழுத்துத் இரும்பவும் 

abs ஓன்னு படுதலும், கிளை எழுத்துக்களோடு ஒன்று படு 

தலும் உண்டு, 

கிளை எழுத்துக்கள்:---(அ, ஆ; ஐ, ஒள)--(இ, ஈ, ர ஏ 

யா)-(உ, ஊ, ஒ, ஒ--(ச, )--(ச, த)-(ம ஷ். 
அஉமோனை = (Alliteration ற 1109): -அடிதோ 

௮ம் முதலில் ஒசே எழுத்த வருவ அடி. மோனையாம்.
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(உ-ம்) மாவும் புள்ளும் வதுவையிற் படச 

மாநீர் விரிந்த பூவும் கூம்ப 

மாலை தொடுத்த கோதையுவ் கமழ 

மாலை வரத வாடை 

மாயோ ஸின்னுயிர் புறத்திறுச் தநறே,?? 

இங்கு ஒவ்வோர் அடியிலும் முதல் எழுத்தே மீண்டும் மீண் 

டும் வச்சமையின், அடிமோனை ஆயினமை காண்க. 

SiGionteot (Alliteration in feet):—@rqwWer பல 
சீர்களில் முதல் எழுத்து மீண்டும் வருவது சீர்மோனையாம். 
(சீர்களில் மோனை வருவதால் சர்மோனை ஆயித்.று,) 

'விண்ணரச ரெல்லாரும் வேள்கி மனஞ்சுளிக்கச் 

கண்ணகன் ஞாலங் களிகூர -மண்ணசசர் 

வன்மாலை தம்மனத்தே சூட வயவேசர்தைப் 

போன்மாலை சூட்டினாள் போன்.!? 

இவ்வெண்பாவில் மூதலடியில் *வி? என்னும் எழுத்திற்கு 
(வே என்பதும், இரண்டாமடியில் ௧? என்பதற்கு 45? என் 
பதும், மூன்றாம் அடியில் (வ? என்பதற்கு வ” என்பதும், சான் 

சாம் அடியில் Cun என்பதற்குப் (போ? என்பதும் சர்மோனை 
யாயின. இரண்டாவது மூன்றாவது, கான்சாவது அடிகளில் 
முதலில் வச்ச எழுத்துக்களே மிண்டும் வர்தன. தேதலடியின் 
மோனை இளையெழுத்தால் ஆனது, 

முற்றுமோனை (Alliteration in all feet):-—srev 

லாச் சர்களிலும் முதலெழுத்தே ஒன் ஜிவருமானால், முற்று 
மோனை எனப்படும். 

(உ-ம்) “துப்பார்ச்குத் துப்பாய துப்பாக்கத் Hous Ss 
அப்பாய தா௨ மழை,”
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இக்குறள் வெண்பாவில் முதற்சீர் மூதலெழுத் சான'து' என் 

பதே மற்ற மூன்று சீர்களின் முதலிலும் வர்.இருத்தலைச் காண்க, 

எதுகை 

(Rhyme) 

63. எதுகையாவத, அடிகளிலும், அடிகளின் €ர் 

களிலும் முதலெழமுதீது ௮ளவொகத்தூ நிற்க, இரண்டு முத 

லிய எழுத்துக்கள் ஒன்றி வரத் தொடுப்பது, 

அடி. எதுகை (Rhyme in 11௦5):--அடிகள்தோறும் 

இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது ௮டி. எதுகையாகும். 

(உ-ம்) “வடியேர்கண் ணீர்மல்க வான்பொருட்கட் சென்றார் 

சடியார் சனங்குழாய் காணார்கொல் காட்டுள் 

இடியின் முழக்கஞ்சி ஈர்க்சவுள் வேழம் 

பிடியின் புறத்சசைத்த கை”) 

இச்செய்யுளில் ஒவ்வோர் அடியின் முதற்£ீரிலும் இரண் 

டாம் எழுத்து ஒன்றினமை காண்சு, 

சீர் stoma (Rhyme in feet):—at அடியின் சரக 

ளில் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது சர் எதுகையாம். 

(உ-ம்) :(இன்பச்து னின்பம் விழையாதான் தன்பத்துட் 

டுன்ப மற லிலன்,”” 

முதலடியில் *விழையாதான்? என்னும் சரைத்தவிர ஏனைய 

மூன்று £ர்களிலும் இரண்டாமெழுத்து ஒன்றி வந்தமை காண்ச. 

தறிப்பு:---அடியெதுசை அளவகொச்சே இருக்க வேண்டும். 

மூதலடி முதற்சீர் (யாதும் என்றிருர்து, இரண்டாமடி முதம் 

சர் “அதுவும்? என்றிருத்தல் கூடாது, தும்? என்றிருத்தல் 

வேண்டும்.
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தளை 

(Combination of feet) 

64. 2ர் ஒன்றோடொன்று சேர்வது தளையாம். 
எனவே, கின்ற சீரின் ஈற்றசையோடு வருஞ்சரின் முதலசை 
இணையுமானால், அதற்குத் தளை என்பது பெயர். (தளை- 

கட்டு) 

அத் தளை எழு வகைப்படும், வெண்பாவுக்கு உரிய தளை 

வேண்டளை. ௮ஃ௮, இயற்சீர் வேண்டளை, வேண்சீர் வேண் 
டளை என இரு வகைப்படும். 

தறிப்பு:--ஏனைய தளைகள் பாடமின்மையால் விடப்பட்டன. 

65. மாமுன் நிரையும், விளம்முன் நேரும் வருவது 

இயற்£ர் வெண்டளையாகும். 

(உ.ம்) பாலோடு நீர்கலக் தற்றே பணிமொழி:--இவ் 

குப் (பாலோடு! என்ற கூவிளத்தின் முன் நீர்கலந்? என்ற 

சீரின் முதல் அசையாகிய நேரும், Gn’ என்ற ,தேமாச்சரின் 
முன் 'பணிமோமழி? என்ற சீரின் முதல் அசையாகிய நிரையும் 

அமைச் திருத்தல் காண்க, 

66. வேண்சீர் வேண்டளை:--இது மூவசைச் ௪ராகய 

காய்ச்சீரின் முன் வரும் சீரின் மூதலசை நேராய் வருவது. 

(உ-ம்) செம்மனத்தான் சண்ணளியான் செங்சோலான் 

மங்கையர்கள் நேர்நிரைகேர் கேர்சிரைகேர். நேர்கேர்கேர் கேர் 

நிரைகேர் கூவிளங்காய் கூவிளங்காய் தேமாங்காய் கூவிளங்காய் 

இல்வெண்பா அடியில் காய்சீ£ர் மூன் நேர் வந்தது காண்க, 

67. அலகிடுதல் (Scansion):—  Gedupeofer 
ஓசை நோக்கி அசை, சீர், தளை முதலியவை தவறில்லாமல்
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நிற்குமானு ரை அ௮சையாகப் பிரித்தலுக்கு அலகிடூதல் என் 
பது பெயர். 

(உ.ம்) “ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின் 

தீதுண்டோ மன்னு முயிர்க்கு.?? 

இச்செய்யுளில் மு,சவில் நான்கு €ர் கொண்ட அளவடியும் 

பின்னர் முச்சீர் சொண்ட ிர்தடியும் வர்தது காண்ச. 

௪ இலார் குற் றம் போல் தங் குற் றங் காண் கற்பின் 

நேர்ரிறை நேர் கேர் கேர் சேர் கேர் கேர் கேர் நேர் சேர் 

கூவிளம் தே மாங் காய் தே மாய் காய் தே மாய் சாய் 

தீதுண்டோ மன் னு மயிர்க்கு, 

கேர் கேர் கேர் கேர் நேர் நிரைகேர் 

சேமாம் சாய் சே மா பிறப்பு 

“ஏதிலார்? என்ற கூவிளச்சரின் முன் *குற்றம்போல்? என்ற 
தேமாங்காய்ச் சீரின் முதல் ௮சையாகிய கேர் அசை வந்து இயற் 

சீர் வெண்டளையானது. தற்றம்போல் என்ற காய்ச்சீரின் மூன் 

தங்தற்றம் என்னும் காய்ச்சீரின் மு. தலசையாகிய கேர் அசை வச் 

து வெண்டர் வெண்டளையானமை சாண்க. இதுபோலவே பிற 

வற்றையும் அமைத்துச்கொள்க. இச்செய்யுளின் எற்றுச்சர் 

பிறப்பு என்னும் குற்றியலுக.ர வாய்பாட்டால் முடிக்கு. 

தறிப்பு:--ஈற்றுச்சர் கேர் கேோரவது, நிரை கேராவது 

வந்து குற்றியலுகர வாய்ப்பாட்டால் முடிச்இருக்குமானால், 

முறையே காசு பிறப்பு என்னும் வாய்பாட்டுச் சீர்கள் என்று 

சொல்ல வேண்டும். . 

வெண்பாவின் பொது இலக்கணம் 

68. அட:--இச்செய்யுளின் ஈற்றடி முச்சேடியாயும் 

ஏனையடிகள் நாத் டியாயும் வரும். 

£ீர்:-இச்செய்யுளில் சாய்ச்சரும், மாச்சீரும் விளச்சீரும் 

வரும்;
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தளை:--இச்செய்யுள் இயற்சீர் வெண்டளையும், வெண்் 

வெண்டளையும் பெற்று வரும், ஏனைய €ர்களும் தளைகளும் இச் 
செய்யுளில் சலவா, 

ழடிபு:--இச்செய்யுள் நாள், மலர், காசு, பிறப்பு என்னும் 

லாய்பாடுகளில் ஒன்றை ஈற்றுச் சராசச்கொண்டு முடியும், இவை 

சளே வெண்பா அனைத்திற்கும் பொதவிலச்சணமாகும். 

69. வெண்பாவானது, குற்ள் வேண்பா, நேரிசை 

வெண்பா, இன்னிசை வேண்பா, சிந்தியல் வேண்பா, பஃ 
றோடை வேண்பா என ஜந்து வகைப்படும். 

70. குறள் வேண்பா:--இஃது இரண்டடிகளையுடை 
யதாய், ஈற்றடி சிந்தடியாய் அமைய, ஒரு விகற்பத்தாலும், 
இரு விகற்பத்தா லும் வருவதாம். 

(உ-ம்) 

1, கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைச் சைகூப்பி 

எல்லா உயிருக் தொழும்.”? 

இஃது ஒரு விகற்பத்தால் வக்த குறள் வெண்பா, 

2, யாதானும் சாடாமால் கணராமால் என்னொருவன் 

சாந்துணையும் சல்லாத வாறு,?? 

இஃது இரு விகற்பச்தால் வந்த குறள் வெண்பா, 

71. நேரிசை வேண்பா:--இஃது இரண்டு குறள் 
வெண்பாக்கள் ஈடுவில் தனிச்சர் பெற்று, ஒரு விகற்பத்தா 
௮ம் இரு விகற்பத்தாலும் பொருந்த இரு பாட்டாய் வரு 
வது, டா ்' ் 

(உ-ம்.) (1) “செல்லும் இறைத்தநீர் வாய்ச்சால் வழியோடிப் 
புல்லுக்கும் ஆங்கே பொியுமாம்--தொல்லுலூல்..
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நல்லார் ஒருவர் உளமேல் அவர்பொருட் 

டெலலார்ச்கும் பெய்யும் மழை, ?? 

இஃது ஒரு விகற்பமாய் வரத கேரிசை வெண்பா. 

(2) 'ஈல்லாரைச் காண்பதுவும் ஈன்றே ஈலமிச்ச 

நல்லார்சொற் சேட்ப துவும்சன்றே...ஈலலார் 

குணங்கள் உரைப்பதுவும் சன்ே அவரோ 

pana யிருப்பதுவும் ஈன்று,” 

இஃத இரு விகற்பமாய் வர்.த சகேரிசை வெண்பா. 

72. இன்னிசை வெண்பா:--இது வெண்பாவின் 

பொதுவிலக்கணம் பெற்று, ஒரு விகற்பத்தாலும், பல விகற் 

பத்தாலும் இயன்று, தான்கடியாய், தனிச்சர் பெறாது 

வரும். 

(உ-ம்) “வைகலும் வைகல் வரச்சண்டும் அஃதுணரார் 

வைகலும் வைகை வைகுமென் றின்புறுவர் 

வைகலும் வைகற்றம் வாழ்காண்மேல் வைகுதல் 

வைகலை வைத்துணரா தார்.” 

இஃது ஒரு விகற்பத்தால் தனிச்சீர் இன்றி வந்த இன் 
னிசை வெண்பா, 

கட்டளைக்கலித் துறை 

73. கட்டளைக்கலித்தறை:--இஃது ஐஞ்சீர் கொண்ட 

கெடில் அடிகள் கான்கு உடையதாய்; அடிதோறும் முதல் 

கான்கு சீர்களும் வெண்டளை பிறழாமல் வ, கடைசி ஒரு 

ஓர் விளங்காயாள வக்௮) முதற்சீர் மூதலசை கோசையாயின் 

ஒற்றை நீக்கிப் பதினாறெழுத்தும், நிளையசையாயின் பதி 

னேழெழுத்தும் கொண்டு வருவதாகும்; 

10
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(உ-ம்.) 

(தேனார் சமழ்தொய்கல் மீனவன் சேட்பத்தெண் ணீரருவிச் 

கானார் மலயத் தருந்தவன் சொன்னசன் ஸித்தமிழ்நால் 

யானா ஈடாத் தன் றேனென் றெனகச்சே ஈசைதருமால் 

Ho aps னவர்கட்கென் னாங்கொலென் னாதரவே,”' 

இதில் முதற்சீர் முதலசை ரேரசையாய் வர்தமையால், ௮டி 

தோறும் ஒற்றொழித்து 16 எழுத்து வர்தமை காண்க, 

சிறைவான் புனல் இல்லைச் இற்றம் பலத் மென் சர்கையுள்ளும் 

உறைவா ஸுயர்மதிச் கூடலி னாய்ந்தவொண் டீந்தமிழின் 

துறைவாய் அழைந்தனை யோவன்றி ஏழிசைச் சூழல்புசக்சோ 

இறைவா தடவரைத் தோட்கென்கொ லாம்புகுர் தெய்தியதே” 

இதில் முதற்சீர் முசலசை நிரையசையாதலால், அடி 

தோறும் ஒற்று நீங்க 17 எழுத்து வருதல் காண்க, 

VI. அணி 
74,  வேற்றுமையணி:--உபமான  உபமேயக்களுக் 

குள்- ஒன்றுக்கொன்று வேறுபாடு தோன்றக் கூறுவ 

வேற்றுமை அணியாகும். 

“இயினாற் சுட்டபுண் ணுள்ளாறு மாருசே 

நாவினாற் சுட்ட வடு.” 

இங்குத் *தீயினால் சட்ட புண் ஆனும்; நாவினால் சுட்ட 

வடு ஆறாத, என்ற வேற்றுமை காண்க, 

75. வேற்றுப் போருள் வைப்பணி:--பொதப் பொரு 

ளால் இறப்புப் பொருளையும், சிறப்புப் பொருளால் பொப் 

பொருளையும் முடித்துக் சாட்டுவது வேற்றுப் பொருள் 
னவப்பணியாம்.
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(உ-ம்) அறுமான் கடல் சடச்தான் ; பெரியோர்ச்கு 

அரிது யாது? 

இதில் சிறப்புப்பொருள், அழுமான் கடல் தாண்டுதல் ) 

பொதுப்பொருள், '(பெரியோர்க்கு அரிது யாது ?? எனல், (பெரி 

யோர்க்கு அரிது யாது ?? என்ற பொதுப்பொருள், (அனுமான் 

கடல் கடக்தான்? என்ற இறப்புப் பொருளால் சாஇிச்சப்பட்டது. 

16. அவற்தியணி:--ஒன்னுக்கு இயல்பாயுள்ள gor 

மையை மறுத்து வேறொரு தன்மையை ஏத்திச் சொல்லு 

வது அவதுதியணியாம் (அவ இி--மறுத்துரைத்தல்) 

(உ-ம். நிறைந்த செல்லம் பாக்கியம் அல்ல; சோம்பல், 

செருச்கு, பாவப் பயிற்ெஞக்கு இடமாதலால், 

ag மிசச்கொடிய தீதேயாம். 

77. வஜ்சப்புகழ்ச்சியணி:-- பழிப்பினால் புகழ்ச்சியா 

வது, புகழ்ச்சியால் பழிப்பாவ. per pam ai Zl வஞ்சப் 

புதழ்ச்சியணியாம். இ௫ வியாஜஸ்துதியலங்காரம் எனப்படும். 

(உ-ம்.) ் (1) :பாரி ஒருவனும் அல்லன் ) 

மாரியும் உண்டுஈண்டு உலகுபுரப் பதுவே. 

தறிப்பு;-இங்குப் பா? என்னும் வள்ளலைப் பழித்தஅ 

போல அவன் புகழ் கூறப்பட்டிருப்பது காண்க, (இத வடமொழி 

யில் நீந்தா ஸ்துதி எனப்படும்.) 

(௫) பெற்ற கல்வியைத் துசோசமென்று தூரியருச்சே 

கொடுத்தான். 

தறிப்பு:--இதில் (மாணவன் தன் சல்லியை தூரியருச்கே 

கொடுத்துவிட்டான், என்று புகழ்வதுபோல அவன் அறி 

சாமையைக் கூறிப் பழித்தல் சரண்சு,
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78, காட்சியணி:- உபமான உயமேலங்களுக்கு உள்ள 
தொடர்பைச் சொல்லுவது காட்சியணியாம். 

(உ-ம்) கற்றதை மறந்து மேலும் சற்றல் கைப்பொருளை 
இழந்து மேலும் ஈட்டுதல், ? 

- ஒட்டணி:--உபமானம் கூறிய மாத்திரத்தில் 
உட்க பெற வைப்பது ஒட்டணியாம். இஅ பிறிது மோழி 
தல் அணி எனவும் படும், 

(உ-ம்) அடிமேல் அடி அடித்தால் அம்மியும் sec.” 

விடாமுயற்சி செய்யவேண்டும் என்பது இசன் பொருள், 

80. உயர்வு ஈவிற்சியணி:--ஐரு பொருளைக் கேட் 

போர் வியக்கத் தக்கவாறு உயர்த்திக் கூறுவன உயர்வு 
௩விற்சியணியாம். இது வடமொழியில் அதிசயோக்தி அலங் 
காரம் எனப்படும். 

(உ-ம்) “வானளாவும் நீள் மாடம்.”--இதில் மாடத்தெது 
உயர்வு உயர்த்திக் கூறிய சாண்க, 
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