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சுவாமிதாததேசிகர் 

சரித்.தரச்சுருக்கம். 
  

இந்தூலாரிரியராயயே சுவாமிராததேடூகர் சற்றேறக்கு 

ஹைய தூற்றெண்பத் துமான்குவருக ,ததிற்குமுன் பாண்டிவள 
ட்டிலே பரம்பரைச் சவவேளாளர்குலத்திலே இிருவவ 

காரஞ்செய்து, இளமைப்பருவச்சே தருக்கைலாசபரம்பரை 
ல் விளங்காகின்ற தருவாவடுதுறையாதனத்சைச் சார்ந்து, 
அக்காலத்தில் ௮வ்வாஇன் த்தில் எழுர்தருளியிருக்த ஞான 
தேசகரிடத்தே சமயஇகைடயும் வீசேஷஇலக்ஷயும் பெற்று, 

சவொச்சிரமத்திற்குரிய அறவறத்தை ௮டைர்அ, அவ்வறத்தி 
ற்கு ABs சீ தூல்களை ஓயந்திறிபின்றி ஒதிபுணர்க்து, ௮வ் 

் ஜொழுகித் தவத்தான் மனா தூயராகி, தம்முடைய ஞா 
அதேகொது அருமைத்திருமேனியை விட்டு நீங்காது, ௮௪ 
தேசிகரது ௮ருட்பணிவிடையை அன்போடு செய்துகொ 
ண்டு, ௮ணுச்சுச்தொண்டராய் அமர்ர்இருக்தனர், 

அக்காலத்தில் மேற்கூறிய பாண்டிவளகாட்டிலே திரு 
கெல்வேலியென்னுஞ் வொகா,ச்திலே பரம்பரைச்சித்தாந்த 
சைவவேளாளர்குல்த்திலே தர்ண்டவமூர்த்திப்பிள்ளை செ 
ய்.௪ தவப்பபயனால் உதித்த மயிலேறும்பெருமாள்பிள்ளையெ 
ன்பவர் தல்வியசிவொழுகீகங்களாலும் ருலிங்கசங்கமபதீ 

னும் மிகச் சிறப்புற்று, -செல்வம் 'அஇகொரமுதலிய ஈலங் 

களிற் குறைவின்றி விளங்விபிருக்தனர், இவரது பெருமை, 
இர் நூலாசிரியர் இர்.நாற்பாயிரத்தட்கூதிய திருநெல் வேலி 
யெனுஞ்சிவ புர,ச்சன்--ருண்டவ மூர்த்தி தந்தசெர் தமிழ்



௨ சரிதீதிரச்சுருக்கம், 

க்கடல்--வாழ்மயி வேறும் பெருமாண் மபெதி---நிருபத் 
கமல மென்ற்லை மேற்கொண்-டடிலச்சணக் கொத்தெனு 
சொலியம் புவனே,”” என்னுஞ் செய்யுளாலும், அதன்விசே 
டவுரையானும், இனி௫ விளங்கும். 

இர்த மயிலேறும்பெருமாள்பிள்ளையென்பவர் மேற்கூ 

திய ஆதீனத்தைச் சார்ந்த சிஷ்யவர்க்கங்களிற் சறந்தவரா 
யும், தீன ச்தினே அத்தியக்த சர,க்ையுடையவராயும, 

இருந்தமையால், ஆனே ,த்திற்கு அடிக்கடி வந்து, ஞானதே 
சிகரைத் தரிசித்துக்கொண்டு போலார், வழக்கப்படியே 
ஒருகாள் வர்து தரிசித்துக் கலர்து பேசக்கொண்டிருக்கும் 
பொழுது, இர்.நாலாசிரியர் ஆண்டினிளையராயினும் ௮றி 
வின் மூதியராய், ஒழுக்கம் அன்பு அருள் வாய்மை அடக் 
கம் முதலிய நற்குணங்களின் மிகத் நிறக சவராய் இருத்ச 
லைக் கண்டு, *'இளமைப்பருவத்தே இக்குணங்களெல்லாம 
ஒருங்கமைந்திருப்பது அருமை அருமை” என்று வியப்பு 
ற்று, நாங்கற்ற கல்விப்பொருளை இச்சிவனடியாருக்குக் கற் 
பிப்பேமாயின், உலகத்திற்கு மிகவும் பயன்படுவதனியும், 

ஈமக்கு இம்மையிற் புகழும் மறுமையில் ஈற்சதியும் இடைக் 
கும்” என்று நினைந்து, தங்கருக்தை ஞானதேசிகர் சக்நிதா 
ன.த்இல் விண்ணப்பஞ்செம்து, ௮ச்தேகெருடைய ஆஞ் 
ஞையின்படி, இக்,நூலாரிரியரை அழைத்துக்கொண்டு போய், 
தமது வீட்டில் இருத்திக்கொண்டு,யாதோருகுறைவுமீன் நி, 

மிகுக்த ௮ன்புடனே உபுசாரஞ்செய்து, கற்பிப்பாராயினார். 

சமதக்கினி மகாமூனிவகுடைய பு.த்இரரும் அகத்திய 
மகாமுனிவருடைய முதன்மாளணுத்கரும் இடைச்சக்கப்புல 
லர் ஐம்பத்தொன்பஇன்மருள் ஒருவருமே இரண தூமாக் 
இணியென்னுர் தொல்காப்பியநூுனிவர் ' அருளிச்செய்த இல 
க்கணழதாலாகிய தொல்காப்பியத்திற்கு “உரையாசிரியராகிய் 
இளம்பூரணர் செய்த உஸ்யாகிய இளமபூரணமும், சேனாவ 

சையர் செய்த உரையாயெ சேஞ்ிவரையமும், நள்டுனார்க்ட 

னியார் செய்த உரையாடிய கச்சிஞொ்க்கனியமும் எனப்ப 
[டும் மூன்துரைகளையும், ஐ.பம்இிரிபின்கி விளங்குமாறு, பல



சரித்இர்ச்சர்க்கம், a. 

மூறை கற்பித்தனர். trains, அக்காலச்இல் வழங்கிய 
ம்ற்நையிலக்கணதுல்களையூம், இருவள்ளுவர்குதள் பரிமேல 
ழகருசையையும், இருச்ிற்றம்பலக்கோவை சச்சினார்க்கினி 
யாருரையையும், சச்தாமணி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை 
குண்டலகேட வளையாபதியென்னும் பஞ்சகாவியங்களையும், 
கலித்தொகை முதலிய சங்கச்செய்யுள்களையும், முறையே 
'கற்பித் தனர், 

அன்றியும், வடமொழியிலும் வல்லவராகச் செய்யக் 
௧௬, இருகெல்வேலிக்குச் சமீபத்துள்ள செப்பறைப்பதி 
யில் அப்பொழுது சம்ஸ்கிருதத்தில் மசாபண்டி தராயிருந்த 
திவப்பிராமணராயே கனகசபாபதி சிவாசாரியரைக்கொண்டு 
வடமொழி வியாகரணமுதலியன வற்றைக் கற்பிப்பித்தனர், 

இக்கனகசபாபதிவொசாரியர் வடமொழி கற்பித்த ஆரிய 
ரென்பது, பாயிரத்துள் 'செப்பறைப் பதியின் வாழ்த் 
துவிசன்--கனக சபாபதி கருதுவட ழாற்கட--றபோத 
னர் புகழுஞ் சைவாதி ராச--லுபய பதங்களை யுண்மை 
யொடு பணிவாம்.”” என இர்நூலாிரியர் கூதிய செய்யுளால் 

விளங்கும், 

இட ணால்களையெல்லாம் இர் ாலாசிரியா பன்னிரண்டு 
வருஷமவரையும் தம்முடைய இயற்றமிழாரிரியரை விட்டு 

8ீங்காது, உடனிருந்து கற்று, உளங்கொளப் பமின்றனர், 

பயின்றபின், மயிலேறும்பெருமாள்பிள்ளை இந் தூலாசிரியரை 
அழைத்துக்கொண்டு. ஆதனத்திற்கு வர்.து, ஞானதேசிக 
ரைச் தரிசித்த, ௮ச்தேசொ.௪ சக் சானத்திலே Qe pr evr 
சிரிய கல்வித்திற மூழுதையும் பரிக்செய்து காட்டி 
னார், காட்டியமின், “*இச்தமகாச்துமாவை ஞாஞ்சாரியஞார் 
திதியாய் 'எழுச்சருளியிரூக்கம் கண்டு தரிசிச்கவேண்டும்'” 
என்க மிகுக்த காதலோடு விண்ணப்பஞ்செய்தனர், அத 

* ஞானதேசிகர் :(அல்வாறே. செய்வோம்” என்று 

இத்வாம் ய்மலர்ந்சருள, அவினேதும்பெருமாள்பிள்ளை மனம 
இழ்ர்து, வணங்இி"விடைபெற்றுக்சொண்டு, தமஇட த்இற்கு 
மீண்டனர்,



சரித்திரச்சருக்கம், 

பின்பு இர்,நூலாசிரியர் நிருவாணஇக்ை பெற்று, விடு 
பேற்றுக்குக் காரணமாக செவஞானபேர்தம் சவஞான௫த் 

தியார் முதலிய ஞான நூல்களையெலலாம் ஓத, அவற்றின் 

பொருளைச் 3-௫ இந்இத்துச் தெளிர்துகொண்டார். 

அதன்பின், தாங்கற்ற இலக்கணவிலக்கியங்களில் இலை 

மறை காய் போன் மறைந்து டெந்த அரிய விதிகளையெல் 
லாம் தமது நுண்ணுணர்வினால் விச ; எடுத்துச் இரட்டி, 

இலக்கணக்கொத்தென்லும் இந்தாலைச் செய்து, தசகாரிய 

முதலிய ஞானநூல்களையுஞ்செய்தனர், 

இவ்வாடரியர் இவ்வாது விளங்கியிருக்குங்காலத்திலே, 

திருவாரூர் என்னுந் தவ்வியகலத்திலே பரம்பரைச்சைவா 
சாரியகுலத்தில உதித்து இலக்கணவிளக்கமுதலிய நால 

களை இயற்றிப் புலவர் இலகராய் விளங்கயிருக்த வைத்திய 
நா.தநாவலர் ஒருகாள் ஆதீனச்துக்கு வந்து, ஞானதேகெ 

சைக் கண்டு, கலந்து பேரிக்கொண்டிருக்தனர். பின்பு பந்தி 

யிற் போசனஞ்செய்யும்பொழுது, **வதவிளைப்பாற்போசன 

ஞ்செவ்வையாகச் செய்தற்திசையவில்லையோ”” என்று ஞா 

னதேூிகர் வைத்தியகாதகாவலரைப் பார்த்துக் கேட்க, 

௮வர் வர்தவிளைப்பென்னும் தொடாமொழிக்கு இலக்கணம் 

விசாரிக்கச்தொட்ங்கினா், அப்பொழுது சேட்டகனிட்ட 
முறைப்படியே பந்தியின்கடையிலே போசனஞ்செய்துகொ 

ண்டிருந்த இர்நாலாடிரியர்மீது ஞானதேிகர் திருக்கண் 
சாத்தியருள, உடனே இந்தூலாரியர் வைத்தியகாதகாவல 
ரைப் பார்த்து, ௮ச்சொற்குள்ள இலக்கணங்கள் யாவும் எடு 
தீதி விரித்துரைத்தனர், , அதுவன்தியும், அச்சொல்லைப்ப 

ற்தியே.அகேகவினாவையும் நிகழ்த்தினர். அதைக் கேட்ட 
வைச்தியகாதகாவலர் மிகம$ழ்க்து, 'தொல்காப்பியமுதலிய 
அல்களை எழுத்தெண்ணிப் படித்த சுவாமிசாதமூர்த் தயா! 

தேவர் இவ்விடத்தில் வந்திருப்பது எனக்குச் தெரியாது” 

என்று மிக்க வியமொழி கூதினார். கூறியபின், '(இவ்விய 
ல்புடைய மகாவித்துவான்௧ளைப் போசனகாலமுதலிய எச்



சரித் இரச்சுருக்கம், @ 

காலத்தினும் சமீபத்தில் வைத்துக்கொள்ளல்வேண்டும்'" 
சன்று ஞானதேடகரிடத்தில் அதிவித்தனர், 

பின்பு வைத்இியரா.தகாவலர் சிலகாள் இர்.நூலாரியரு 

டன் ஒருங்குவதிந்து, தொல்காப்பியமுதலிய அரால்களைப் 
பாராட்டிக்கொண்டிருக்தது மன்றி, இவ்விலக்கணக்கொத்து 

நாலையுங்கேட்டு, (இவ்வரியவிதிகளையெல்லாங் கண்டெடு 
த்து இங்நனந்திரட்டுவது யாவர்க்கும் அ௮ரிதரிது'” என்று 
மிகவியப்புற்று மனமகிழ்ந்து, தமதிடத்இிற்குச் சென்றனர், 
இலக்கணவிளக்கஞ்செய்த இவ்வைத்தியகாதகாவலரும், தமி 
ழ்ப்பிரயோகவிவேகஞ்செ.ப்த ஆழ்வார்திருககரிச் சுப்பிரம 
ணி.பதிகூழிதரும் இர் நாலாசிரியர்காலகத்துச் சிறக்க வித்துவா 

ன்களாய் இருக்தனரென்பது, “நால்செய் தவனக் மாற்கு 

ரை யெழுதன்--முறையே யெனி2ல யறையக் கேணீ-.- 
முன்பின் பலரே யென்கண் காணத்--இருவா ஸரிற் திருக் 

கூட் டத்திற்--றமிழ்க்கெக் காசிய வயித்திய காத---னிலக் 
கண விளக்கம் வகுத்துரை :யெழுதின--னன்றியு் தென் 
திசை யாழ்வார் இருக--ரப்பதி வாழுஞ் சுப்பிர மணிய-- 
வேதியன் றமிழ்ப்பிர யோக விவேக--முரைத்துரை யெழு 

இன னொன்றே பலவே,'' என இடழாலிற்கூறிய உரைச்சூத் 
திரத்தால், விளங்கும், வை 

மயிலேநும்பெருமாள்பிள்ளை விண்ணப்பஞ் செய்து 
கொண்ட்படியே ஞானதேசிகர் இர்.நூலாசிரியருக்கு ஆசாரி 

யாபிஷேகஞ்செய்யத் திருவுளங்கொண்டும், சன்னபட்டச் 
திற்கு அப்போது பண்டாரசங்கிதிகள் இருந்தமையால், இவ் 
வாசிரியருக்குச் சங்காபிலேகஞ்செய்த, ஈசானதேூக் 
என்று ௮பிலேகச் நிறப்புப்பெயருங் கட்டளையிட்டருளி, 
திருநெல்வேலியில் ஆ$ீன.த்தைச் சார்ந்த ஈசானமடாலயத் 
இல் இருக்கும்படி கட்டளையிட்டருளினார். 

இந்நூலாசிரியர் ௮வ்வாேே ஈசானமடாலயத்தில் எழு 
ந் தருளியிருர்துகொண்டு, ஈன். லூற்கு விருத்தியுரை செய்த 

சங்கரசமச்சிவாயப்புலவர் முதலாயினோர்க்கு இயற்றமிழ். நா



௬ சரித்திரச்கருக்கம், 

௮ம் கிட்டுசெறிநாலும் கசடறக் கற்பித்து, கெடுங்காலஞ் 

சென்றபின் பரிபூண௫சையையடைச்தனர், FRET LEA 
வாயப்புலவுர் இட்.நாலாசிரியர்க்கு மாணாக்கரென்பது, ஈன் 
லூல் “விருத்தியுரையில் உரைப்பாமிரத்துள் (திருவா வடு 
துறைச் தேசெ னாகிய- கருணையங் கடலையென் கண்ணை 
விட் டகலாச்- சுவாமி சாத குரவனை யனுதின--மன 
மொழி மெய்களிற் ஜரொழுதவ னருளால்'' என் அவா 
கூறியவாற்றூல், விளங்கும், 

சுவாமிகாததேூகர் சரித்திரச்சுருக்கம் 

முற்றுப்பெய்ற.த, 

 



உ 

கண்பதி ணை, 

இலக்கணக்கெச்ச.த்துள.ா.. 
ண்ணவண்க் வை 

இறப்புப்பாயிரம். 

மதிஜெயில் விரிக்குங் சுதிசெதிர் வழங்கா 
அயர்வசை புடவியி னயாவுற வடக்குச் 
தென்புவி வடபுவி யின்சம மாக்கிக் 
குடங்கையி னெடுங்கட லடங்கலும் வாங்கி 
யாசமித் அயாபொதி சேசமூற் திருந்த ) 

மகத்துவ முடைய வகத்திய மாமுனி / 
சன்பா ஒருக்தமி மின்பா லுணா்க்ச 
வாறிரு புலவரின் வி.றுது தலைமை 

யோல்கரப் பெருக்தவத் தொல்காப் பியமுனி 
தன்பெய ராலுல இன்புறச் கருதா 
ஆளங்கூ ருரையா மிளம்பூ சணமு 
மானா வியல்பிற் சேனா வரையமூ 

முச்சிமேற் புலவர்கொ ஊணச்ினார்க் இனியமு 
மற்றமற் திடப்பொருண் முற்று முணாரந்து 
நன்னூன் முதலிய Aer sor Ophé got 

தொல்காப் பியங்கள் பல்காற் பயின்று 
மவைகளி னருகிய ஈவையறது விதிகளும் 
வடமொழி யிலக்கணக் கடன்முடி. புடையவுங் 
கற்பவர்க் கெளிதி னிற்புலப் படவே 
மதியினின் .மதித.தமூன் றதிகார மரக்இப் 
புலக்கணச் தெனவல இலக்கணக் கொச்சென் 
ஹஜொருபெயரிட்டுச் திருவுளம் பற்.தினன் | 
வளமையின் வளர்புக ழளவிய புனனாட் 
டேவடு விழிபுமை மரவ ௮றையி 
லரசிலா வுயிர்க்கருண் மாலோ மணிப்பெய 
ர்ம்பல வாணனென் றும்பரும் பரவ 
வருஞான தேக விருசாள் புனையு 

இடல் இடை 6௪0௧௦. டட 
uPene an a 690 i LESS,



௨ இலக்கணக்கொத்.தரை, 

மமிழ்தினு மினிய தமிழ்வளர் நெல்லை 
யுவாமுதிர் மதிக்கலைச் சுவாமி காதன் 
றேசார் ஞானச் செல்வ 

னீசான சேவ னெனுந்தே கெனே, 

  

பாயிரம், 

விகாயகவணக்கம், 

1௧, தேக பந்தக் தீர்ந்தருள் பெறவே 

யேக தந் த னிணையடி பணிவாம். 

சிவவணக்கமுஞ் சுப்பிரமணியவணக்கமும், 

௨, கற்றைச் செஞ்சடைக் கண்மூன் நுடையனை 

யொற்றைச் செங்கதிர் வேலனை யுள்குவாம. 

திக்ஷாகுருவணக்கம், 

௩. ஊரும் பேரு முருவு மில்லா 
னாயினுச் தருவா வடுதுறை யூரணைக் 
தம்பல வாண னெனும்பெய ராதரித் 

ததிவே யுருவா யமர்ந்தகுரு ராயனைப் 
|பொறையுடல் பேரீகப் புகழ்க்தடி, போற்றுவாம், 

சம்ஸ்கிருத வித்தியாகுருவணக்கம், 

௪, செப்பறைப் பதியின் வாழ்சிவத் ,துவிசன் 
கனக சபாபதி கருதுவட சூற்கட 

நபோதனர் புகழுஞ் சைவாதி ராச 
னுபய பதங்களை யுண்மையொடு பணிவாம், 

தமிழ்வித்தியாகுருவணக்கம், 

டு. திருநெல் வேலி யெலுஞ்வெ புரத்தன் 

முண்டவ மூர்த்தி தந்தசெக் தமிழ்க்கடல் 
வாழ்மயி லேதும் பெருமாண் மபெதி 

யிருபத கமல மென்ற$ல் மேற்கொண் 
டிலக்கணக் கொத்தெனு அாலியம் பவனே, 

கிறைஃத கல்வியுடையார்மாட்டுச் செல்வம் வாணாள் அதிகா 

| சமுதலிய கலங்கள் குறைதல் பெரும்பான்மை, இவனுக்கு ஓர்



பாயிச்.ம், ௩ 

குஷதயுமில்லையென்பது தோன்றப் பெயர்க்கு முன்லும்.பின்னும் 
அடைகொரடுத்தாம். 

பலர் நூல்களிலும் பலருரைகளினுஞ் சிதறிக்டெர்த ரிலவிதி 
களை ஓவவொரு சூத்திரத்தால் ஒருங்கேயறியக்கடத்தலின், இலக்ச 
ணக்கொத்தென்று காரணப்பெயர் பெற்றதென்க. (டு) 

இதவரைவணக்கமதிகாரம், 

  

௬. பத்தொ டொன்பது பாடை நூல்களு | 
மாறு படுதல் வழக்கே யன்தியு , 

மொவ்வோரு பாடையி லுள்ளே யோரிற் 

பல_நூன் மாறு படுமே யன்றியு 

மொவ்வொரு மூற்கட, லுள்ளே யோரி 

னெழுத்துச் சொற்பொருள் யாப்பணி யைந்தனு 
ளொன்றனை யொன்றே யொழிக்கு மன்தியு 
மோரதஇ காரத் துள்ளே யோரி 
னோரியல் விதியினை யோரிய லொழிக்கு 
மோரிய லதனி னுள்ளே யோரி 

னொருசூத் தரவிதி யொருசூத் தரவிதி 
தன்னைத் தடுத்துத் கள்ளு மன்றியு 
மொருசூசத் திரத்தி னுள்ளே யோரி 

னொருவிதி யதனை யொருவிதி யொழிக்கு 
மூலா ரியர் கருத்தினை நோக்கா 

தொருசூத் தரத்திற் கொவ்வொரா சரிய 
ரொவ்வொரு மதமா யுரையுசைக் குவரே 

யவ்வுரை யதனு ளடுத்தவா சகங்கட் 

கவர்கருத் த.றியா தவரவர் கருத்திலுட் 

கொண்ட பொருள்படப் பொருள்கூ நுவரே 

யொருவிதி தனக்கே பலபெயர் வருமே 

யொருபெயர் தனக்கே பலவிதி வருமே 
நூலுரை போதகா சிரியர் மூவரு 

முக்குண வசத்தான் முறைமறர் தறைவரே 
யிம்முறை 'யெல்லா மெவர்பகுத் த.றியினு 

மவத்சை வ,சத்சா லலைகுவர் தடனே



இலக்சகணச்சொத். அரை, 

யஇிம்து நட்பமோ டஇகலை கற்பிலும்' 
விதியது வசத்தால் விதிவிலக் கயர்ப்பர் 

ராகையா லள்வீட லரிதே நன்.நியுஞ் 
சொல்லின் கூட்டமும் பொருளின் கூட்டமு 
மவ்விரண் டனையு மளவீடப் படாவே 
யிர்சால் வகையினு ளென்னு லீயன்ற.து 

சிறப்பா யுள்ளன லெதே டினனவை 
மறப்பெலும் பகைவன் லாரிக் சொண்டன 

னவன்கையி ல்கப்படா சடங்கே வவ்ற்றுளுஞ் 
சிதிஇனைச் 8றியேன் எறிய சிருர்தமக் 
குரைத்தன னன்நியி தொருழா லன்றே 

| அவ்வ கதிந்தோ ரிகழுதல் வழக்கே t ட்ப 
மிவ்வழச் கதியா ரிகமுதல் வழக்கே, ் 

இது அவையடக்கம், இதற்குப் பொருள் கூறின் மிகவும் 
பருகுமாகலின், இன் றியமையாதனவற்றிற்குமாத்திரஞ் சுருக்க 
உூறுகன்றாம். இம்.நர்ன்முமு தமது. 

எழுத்.த ஐம்பத்துமூன்று, முப்பது, இ.து பாடைமா.றுபாடு, 

சார்பெழுத்து மூன்று, பத்த. இ.௫ ஒருபாடைதான்மாறுபாடு, 

கெடிற்ரொடர்க்குத்றுகாம் எழுத்தினுளீரலகு; யாப்பிலுளோ 
லகு. 'பால்போதுமொழி” சொல்லிலுள் விரி, அணியினுட்டொ 

கை. துப்பி னெவனாவர் மற்கொ றுயர்வரவு ஈட்பினு ளாந்று 
பவர்,” *சடலோடா கால்வ னெடுந்தேர் கடலோடு--சாவாயு மோ 
டா நிலத்து." இவை சொல்லிலுள் வெளிப்படை; முறையே அகப் 
பொருளினும் புறப்பொருளினுங் குறிப்பு, இவை ஒரு. நாறுள் ஐம் 
தம் மாறுபாடு, ஒன்றேயென்றதனால் ஒழித்தலெளிதென்ச. 

அகப்பொருள்விளஎக்கம், மாப்பருங்கலக்காரிகை, தண்டியலக் 
காரமுதலியநால்கள் ஒன்றனையேயுணர்த் தம்;ஈன் ஜூல் Res sores 
முதலிய நூல்கள் இரண்டனையேயுணர்த்தும்; அவைபோலாது 
தொல்காப்பியம் ஐர்தனையுமுணர்த்தலிற் கடலென்றாம். அகத்தியம் 
அவிசயமுதலானவையும் அ.துவாதலால், ஒவ்வொரு அலென்றாம். 

 (இடையுரி தழுவு தொடாரடுக் செனளீ ரேழே."" “உருபுகள் 
புணர்ச்சியி--ஜெக்ருமன் 'னப்பெயர் வேதிறுமைப் பணர்ப்பே,! 
இவை ஒரியலோடோரியன்மா.றுபாடு,
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‘maaan லினம்வரட் டறவும் பிறவரி.-ணியல்பு மாரும் 
வேற்றுமைக்கு!” சாதி குமூ௨ப்பாண் கவண்பெய ரி.ுஇி--யியல் 
பாம் வேற்றுமைக்கு” இவை ஒரியதுள் ஒருரூத்திரத்தை பற்றொ 
ன்று தள்ஞதல், | 

“ஞணகமல வளன வொத்திறு தொழிந்பெய--ரேவல் வீனை 
ஈனி யவ்வன்மெய்வரி--னுவ்வுறு மேவ இுருசில சில்வழி.' இது 

ஒரு(_த்திரத்துள் ஒன்றனை யொன்றொழித்தல், 
எழு.த்தினுள் உயிர்மெய்யை உம்மைத்தொகையென்றும், அன் 

மொழித்தொகையென்றும், வேற்றுமைத்தொகையென்று முரைப் 
பர், சொல்லிலுள் மக்கட்சுட்டை அன்மொழித்தொகையென்றும், 
இருபெயசொட்டாகுபெயசென்றும், பின்மொழியாகுபெயர்ப்டண் 
புத்தொகையென்றுமுரைப்பர். போருளினுள் வேண்டிய கல்வி 
யாண்டுமூன் திறவாது,”” என்புழி மூன்றனைப் பதிபசு பாசமென் 
௮ம், தத் துவமசிவாக்கியமென்றும், அறம்பொருளின்பமென் நம், 

எழுத்துச்சொற்பொருளென்றும், அண்டென்.றுமுரைப்பர், இவை 

ஒரு சூத்திரத்திற்கே பலரும் பலமதமாயுரைத்தல், 

இனிச்சொல்லை கித்தயமென்றும், ௮நித்தியமென்றும், வியாப 
கென்றும், ஏகசேசமென்றும், பொருளென்றும், பொருளன்றெ 

ன்றும், கடவுள் கட்டினதென்றும், ௮றிவாரும், ௮றியாரும், சாதி 

யாரும், சமயத்தாரும், தேசத்தாரும், காலசதாரும், தத்சமக்குவே 
ண்டியவாறே கட்டினதென்றும், ஒருவராலுங்கட்டப்பட்டதன் நு 
தானே அகாதியாயுள்ளதென்றும், சொல்லும் பொருளுஞ் சாத்சன 

தரடைபோல வேற்றுமையென்றும், கோட்ட த.நூறுபோல ஒற்று 
மையென்றும், ௮த்தகாரீச்சாரன்போல வேற்றுமைக்கும்.ஓற்றுமைச் 
கும் பொதுவென்றும், இன்னும் பலவாற்றாலும் பலருங்கூறுவர், 

அவை கிற்க,. இனித்தொல்காப்பியசொருவர்தாமே அச்சொல்லை 
“£அதஇர்வும் விதிர்ப்பு ஈடுக்சஞ் செய்யும்.” எனவியற்றுதற்கருத்தாவா 
கவும், அம்ம கேட்பிக்குப,” எனவேவுதற்கருச்சாவாகவும், “பொ 

ருண்மை தெரிதலுஞ் சொன்மை தெரிசஓஞ்--சொல்லி னாகு:்."” 
எனக் கருவியாகவும், *கொடையெதிர் களவி'' எனச்கொள்வோ 
ஞகவும், “முன்மொழி சிலையலும்.'' எனவிடமாகவும், பொருளித்கு 
வேறென்று கூறி, “சமகிறைந்தியலும்' *உருவட்காகும்.' “செல்ல 

லின்ன வலின்னு மையே.” ““எல்லேவிளக்கம்.”' “சொல்லே யையம்."' 
எனப் பொருளிற்கு வேறன்றென்றுங்கூறினார். அச்சொோற்கு ஓர் 
குணமேயன்றிப் பலகுணம் பொருக்தா.து; அவர்க்குமதவேகருத் து, 
அக்கருத்தநிதலருமைகோக்க, மூலாசிரியர்கரு2 னை கோக்காதெ 

a.



௬ இலக்கணக்கொத்துளை, 

ன்றாம். இக்சருத்துச் சொற்கேயன் நி அவர் கூறிய விதிலிலக்கம் 
கெல்லாம் பொது. 

இச்சுத்திரதீஇற்ததவே பொருளென்னும் வாசகத்திற்கு, இ.த 
பொருளென்றும், இது பொருளன்றென்றும், இது பொருளோ 

அன்னறோவென்றும், இதுவோ அதுவோ பொருளென்றும், பல" 
பொருள்பதேலின், ௮வரவர்சருத்திற்சகப்பட்ட: பொருளையே கூறு 
வர், இக்கருத்து எல்லாவாச.கங்கட்கும் பொது, இனிச்சூத்திரங் 
கட்குப் பொருள்கொள் ரதலெளிது, உரையாசகங்கட்குப் பொரு 
ள்கொள்ளுசலரிதென்பது தோன்.ற, கோச்கா தரைக்குவர், அறி 

யாத கூறுவரென்றாம், 

மூன்றுக்திரிபு, மூன்றும் விகாரம்; அஃ றிணையியற்பெயர், 

பால்பசாவஃ நிணைப்பெயர், இவைபோல்வன விதியொன்றந்சே 

பலூபயர், 

தீனிமொழியாவது வென்றும், ஆலென்றும், ஆற்.றினனெ 
ன்றும், ஒன்றென்றுங் கூறுவர், தொடர்மொழியாவத ஆவென் 
௮ம், றென்றும், ஆற்நினனென்றும், ஆறிரண்டென்றும், ஆறி 
சண்டு?தோாளானென்றும், வாறழயென்றுங் கூறுவர், பொதுமொழி 

யாவது எட்டென்றும், கவியென்றும், சாத்தனென்றும், வாழ்க 

வென்றுங் கூறுவர், இவைபோல்வன் ஒருபெயர்க்தே பலவிதி, 

“ன்றி யின்றியென் வினையெஞ் சிகரர்--தொடர்பினு ரக 
சமாய்த் இரியும்” என்று முறை கூறினர், ௮ம்முறையே “வினையெ 
ச்சம்மே வினைமுழ் ருச.தும'' எனல்வேண்டும்; wg மறச்து வினை 
மூற் றேவினை யெச்ச மாகறும்”” என்றார். இம்மறவி உரையாகரி 

யர் போதகாசிரியரொடு மூவர்க்கும் பொது, இம்முறை இப்பதினொ 
ன்றுமென்க, 

சனவின.றிர்தசைச் கனவின் மயங்டூயும், கனவின.றிந்ததை 
நனவின் மயங்டுயும், ஈசனவிலுள்ளும் பிசேசகத்தின நிந்ததைச் சாக் 
சிரத்தின் மயங்கும், சாக்சரத்தினதிந்ததைப் பிரோகதஇன் மய-' 
இயும், பிசேோசசத்தினுள்ளுக் தனக்குரிய யாதானுமோர் மணிப்பொ,” 
பணியை யாதாலுமோர் காரணத்தாற் பிரஜெருவன் கையிற் 

டுத் துப் போக்கி, ॥லபொழுதிடைகிட்டு அவன் சொண்டுவக்து -- 
வாவ்கிப் பார்த்து, அதுவோ வேறொன்றோ என்னுமையக்தீர்த் 2 
சிலர்ச்ச.நிவித் தச் சேமத்தின்கண்ணே வைத்து, சலபொழுஇி 
யிட்டு அவனைக் சுண்டு அப்பணி தருவாயாகவென்று பசை? 

ண்டு, சிலபொழுதிடையிட்டு அப்பணிவமைக்கண்டு தெளிந்து ட--
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நர்ச்தான். இவைபோல் வன அவத்தை வசத்தாலலைதல், இவை 
யம் மூவாசிரியர்க்கும் பொத, 

அதிமஇ-அளவிறக்த புத்தி, அதிகலை-மேம்பாட்டினையுடைய 
தால். விதி-ஊழ், விதி விலக்கு-வ்ழுவில்ல த, வழுவுள்ளது, அயர் 
த்.தல்-விதியைவிலக்கென்றும், விலக்கை விதியென்றுங்கூறுதல், 
இக்கருத்,த! “தண்ணிய அால்பல சற்பினு மத்றுத்தன்- ண்மை 
யறிவே மிகும்,” [**எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினு மப்பொ 
ருண்--மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.” | “தொட்டனேத் தூறும 
ணற்சேணி ட தர்க்குச்--கற்றனைத் தாறு மறிகு,” இவை முதலா 
யின( காண்க, இவையும் மூவாசிரியர்க்கும் பொது, 

ஆசையால், இப்பதின்மூன்றே துவினாலும், விதிவிலச்களவுசெ 

ய்தல் யாவரானுங்கூடாத, அன்தியுஞ் சொற்க.ட்டமும் பொருட் 
கூட்டமுமதுவே. ஒருபொருட் பலசொல்வினையும் ஒருசொற்பல 
பொருளினையும் முறையே சொற்கூட்டமும் பொருட்கூட்டமுமெ 
ன்பர் இலக்கணழநாலோர். வேதாகமபுராணமுதலிய அல்களையும் 
மாயாகாரியமாயுள்ள சசலப்பீரபஞ்சல்களையும் முறையே சொற்க. 
ட்டமும் பொருட்கூட்டமுமென்பர் வீட்தொலோர். 

இக்கால்வகையென்று பின்லுங்கூநியது அறுவாசம், ௮தென் 
னெனின், வீடொன்றே சீங்கலாக ஒழிர்சனவெல்லாம் இங்ங 
னங்கூறிய கான்கலுளடங்குமென்று பொருள்படுதலினென்ச. இர் 
கான்கனையுமளவிடல் அரிதேயன் றி, இவற்றிலுள் ஒன்றனை மாதி 
சமளவிடலுமரிசென்ச, ஆயின் நால்களாற்பயனென்னெனின், 
“ஆழ வமுக்கி முசக்சினு மாழ்கடலி--னாழி முகவாது sre.” 
இவவுவமையாற் பயலுண்டென்று தெளிக, இம்முறைபற்றியே 
என்னாலியன்றதென்றாம். சாழிபோல் உருவப்பொருளன்றே, HG 
வமாய் நித்தியமாய் அறிவமயமாய் அ.றிபுமறிலிருக்கவே, முழுதுங் 
கொள்ளாது குறையச் கொள்வதென்னெனின், பஞ்சபாசச் தடை, 
யாலென்௪, தீடைதீர்ச்சபின்பு கொள்கவெளின், அங்வனமுங்கொ 
ள்ளப்படாதென்,, அம்முறை இங்கனம் விரிக்ிற்பெருகுமென்ச, 

ஐர்சலுள் எழுத்தினுஞ் சொற்டிறப்பு, ஏனே மூன்றும் அச் 
சிறப்பின்று.' கூன்றனுள் இயத்றமிழ் சிறப்பு, ஏனையிரண்டும் HEF 
சிறப்பின் நு. இருவள்ளுவர், திருக்கோவையார், இருமுருசாந்றுப் 
படமுதலிய செய்யுட்கள் சிறப்பு, சிர். சாமணி, சிலப்பதிகாரம், 
மணிமேகலை முதலிய செய்யுட்கள் அச்ிறப்பின்று, சான்சஓள் 
வீட்டுநால் சிறப்பு, அற்நூதலிய மூன்று நாறும் அச்றெப்பின்று, 

வீட்டொொனான்கறுள் அ.றிர.நூல் சிப்பு, சரிய முதலிய மூன்று



௮) இலக்கணக்கொத்துரை, 

நூறும் ௮ச்சிறப்பின்று. சறப்பிற்கும், சறப்பிச்மைக்கும், பொது 
விற்குங் காரணம் விரிக்கற் பெருகுமென்க, இம்முறைபற்றியே 
சிறப்பாயுள்ளனவென்றாம். எல்லா.நூலும் இம்மூன்றனுளடக்கு 

மென்க, சிறப்பாயுள்ளனவற்றுள்ளுஞ் சிலவென்க. ௮வற்றுள 
ளும் மறந்தது பலவென்பது தோன்ற வாரிக்கொண்டனனென் 

ரூம். அடங்னெவற்றுள்ளுஞ் சி.றிதென்பதற்குக் சாரணம் “எளிய 
விதிகளை!” என்னுக்தொடரான் மேற்காட்டுதும், 

கற்றோரெல்லாரு * -” ஈடையேனென்பது தோன்றச் சிறி 
பேனென்றும், கூரியோர்க்குத் தொல்காப்பியமுதலிய நூல்களிருத் 

தலால் ஏனையோர்க்கே இதவென்பது தோன்றச் சிறியவென்றும், 
தீருணர்ச்செல்லாம் அர்நூல்களிருத்தலிற் பாலர்க்கே இதுவென் 
பதுதோன்றச் சிராரென் றும், ஒரதிகாரமாயினும் இதனுள் ௮றியக் 

கூடாதென்பது தோன்ற நூலன்றென்றும், நூலன்றென்று எம்மா 

ற்சொல்லியிருக்கவே குத்றமுண்டாயினலுங் கூருரென்பது தோன்ற 
வழக்கேயென்றும், வழக்கதியாதார் வழக்கையுமிகழுதல் இ.பற்கை 
யேயென்பது தோன்ற வழக்கேயென்றுங் கூறினாம். **சாணாதாற் 
காட்வொன் முன்காணான் காணாதான்--கண்டானாச் தான்சண்ட 
வாறு.” என்பதலுள் இகழுதலியற்கையென்ப.து காணக, 

அவையடக்கமென்று பெயரிட்டு இங்ஙனம் பலவற்றையும் 
விரித்ததனாற் பயனென்னெனின், பலவா, ஏனும் புழுத்த காயி 
னுங்கடையேனதறியாமையை எல்லோர்க்கும் ௮றிவித்தலொல் 

துமே பயனென்க, இவவாசகம் முடிந்தது முடித்தலென்னுமுச்தி 

இனியி£ நூல் பார்த்தற்குச் கீருவி பத்து; அவைகளை 

ஒருருத்திரத்தாற் கூறுன்றாம், 

௪, வடமொழி யிலக்கணஞ் சிலவகுத் த.றிர்.து 

தொல்காப் பியத்திலுந் தொல்காப் பியத்தினு 

மருசக் டெர்ததைப் பெரூக வுரைத்தனன் 
வேறுவித ஈவமாய் விளம்பில னென்க 

| தொல்காப் பியந்திரு வள்ளுவ ராஇழால் 

வடமொழி நியாயம் வந்தன சிலவே 

தமிழி னியாயர் தந்தன பலவாற் 

நமிழ்விதி வல்லராய் வடமொழி விதிசில 

வ.றிந்தவர்க் கேயிக் prot Quer 
வடநூல் வழிகல வாதே தமிழைத்
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சாத்திரஞ் சூ.த்இரக் தந்திர வு் 
பகுதி விகுதி பதமே பதார்த்த 

மாது யந்த மகார மகார 
மூதாரண மாத்திரை யுவமை யுருவகம் 
விகத்பஞ் சக்தி விதியலங் காரங் 

கால மிமீலசங் காரக ஞாபகம் 
விசேடணம் விசேடியம் விகாரமதி காரங் 
குணங்குணி யாதியாஞ் சொற்கோ ளன்றியும் 
பிரிதினியை பின்மை baa eer FD 

னியைபு நீக்குச௪ லென்னு மிலக்கணா 
மு.கலாப் பலவா மொழிபெயர்த் தனவுங் 

கொண்டனர் பண்டைய ருண்டோ வின்றோ 

வன்தியுக் தமிழ்.நாற் களவிலை யவற்று 
ளொன்றே யாயினு£் சனி கமி முண்டோ 

வன்தியு மைக்தெழுச் சாலொரு பாடையென் 

றறையவே காணுவ ரறிவுடை யோரே 
யாகையால் யானு மதுவே யறிக 

வடமொழி தமிழ்மொழி யெனுமிரு மொழியினு 

பமிலக்கண மொன்றே யென்றே யெண்ணுக 
வெளிய விதிகளை யாவரு மதிவா 
சரிய விதிகளை யறையின,கி வாரிலை 
யதனா லவையாற் பயனிலை யதனாற் 
பயன்படு சீலவிதஇ பகார்கன னென்க 

மூன்றனொடு பின்மலை வுள்ளன போல 
வருவன வெல்லாம் பிறர்மத மாக்குக 
கூறின பின்னுங் கூறின சிலவவை 

ய,.நுவாச மென்றே யலிர்ேே யடக்குக 

துமிழ்விதிக் ககப்படாச் சிலவிதி சாற்தின 
னவைவட மொழிவிதி யென்றே யறிக 

வேற்றுமை வினையொழி பெனஞூன் முக்க 

wep Sep” சொல்லினுட் இலவிதி யடகஇ
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யேனைகால் விதியு மியம்பில னென்க 
பல்காற் பழகினு*் தெரியா வுளவேற் 
றொல்காப் பியந்திரு வள்ளுவர் கோவையார் 

மூன்றினு முழங்கு மாண்டினு மிலையேல் 
வடமொழி வெளிபெற வழங்கு மென்க, 

இது இரழூல் பார்த்தற்குச் சிலகருவி கூறுகின்றது, gow 
பத் தவிபங்கோளுமென்ச, யாதொரு முயற்சிக்குங் கருவியின்றி 
முடியாது) கருவியும் ஏற்றகருவியேயன்றி வேறுகருவியாகாத7, 

உரியகருவியும் ஒழுங்குள்ளதேயன்றி ஒழுங்கில்லகாகா து? ஆகை 

யால், ரிப்பத்தனையும் பல்காற்கூர்ச் து இக். நாலினிறங்குக. பசவு 
ரையெழுதிற் பெருகுமாதலின, அரும்பதவுரைமாத்திரமே யெழு 

இனமென்ச. மேலுமதவே, 

வடமொழி யிலக்சணங் கடலே யாதலிற், சிலவகுத் தறிர்தே 

னெனச்செப் பினனே. தொல்காப்பியம் முன்னதிலக்சணம், பின் 
னது பழையசெய்யுட்கள், சுருங்கிக் டெந்ததசைப் பெருக்சனனென் 
பது முன்னூல்களையும் இக் நாலினையுஞ்சர்தூக்கற் ரூமே விளங் 

கும், ஒர் சொல்லாயினும், பொருளாயினும், புதிதாகச் சொற்றநன 
னன்றென்பது ஈவமாயென்பதனாலறிக, 

“ஒெழுத் தொருமொழி யீரெழுத் தொருமொழி--யிரண்டி. 
றச் இசைக்குர் சொடர்மொழி” “மூன்றுதலை யிட்ட முப்பதிற் 
தெழுத்.து” “அசர முதல வெழுத்தெல்லா மாதி--பகவன் முதற்றே 
யலகு.' “மதிநுட்ப நூலோ டுடையார்ச் கதிறுட்பம்--யாவுள முன் 
னிற் பவை." *காணென்னு நல்லாள் புறங்கொடுக்குங் கள்ளென் 
னும்--பேணாப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு.” இவை போல்வன வட 
மொழிறியாயம் வந்தன, 

“எழுத்தெனப்பவ--வகரமுத னகர விறுவாய்--முப்பஃ 
சென்ப---சார்ச்துவான் மரபின் மூன்றலங் கடையே,” “sppse@ 
லாய பயனென்சொல் வால.றிவ--னந்ரு டொழா௮ ரெனின்,” 

இவைபோல்வனவெல்லாக் தமிழினியாயர்தக்சன. 

சில பலவென்பன சிறுபான்மை பெரும்பான்லமயென்சு, 
ஏனை நூலெல்லாம் இவ்விருதன்மையே, இக்.நூலும தவேயாதலின், 
இருவகைசியாயமும் ஏகதேசமாயினும் அ.திர்தார்க்சேயன்றி ஏனை 

யிருவர்க்ரும் இது பயன்படாதென்பது சேத்றேகாரத்தால.றிச,



பாயி ரம், க 

வ.டூலைவிட்டுத் தனியே சமிழ்.துல் ஈடவ..த.து கியமமேயெ 

ன்பது தோன்ற, வடழால்வழிசலவாதே என்பது முதலாக யானு 

மதுவே என்பதிருக, வினாவிடையாதற்கூ நினாம். 

குணத்தையுடையது குணி; பண்பையுடைய து பண்பி, இவை 
மொழியால் .வேறென்பது திண்ணம். இவைபோல உடைமை, 

உடையான், பகுதி, விகுதி, பகுபதம், உருபு, பொருள், திணை, 
பால், இடம் இப்பத் தமுதலிய இலக்கணம் எல்லாவ்ற்றுலுமொன் 

றேயென்பது தோன்றச் தேற்றமிசட்டித்தாம். இனிச் சிழபான் 
மை மிகவும் ௮௬௫ இலக்கணமும் வேறுபடுமென்பது தோன்ற 
எண்ணுகவென்ராம். வேறுபடுதலாவது இருதிணையும், ௮ண்பால் 
பெண்பால்வினையீறும் வடமொழிக்கில்லை. மூன் நிலிங்கமும், முத 
லீறத்று வேற்றுமைகட்குருபுகளும் தமிழிற்ுல்லை. மேலும் ஆண் 

டாண்டுக காட்டுதும். 

எளியவிதியாவது உயிர் பன்னிரண்டு, உடம்பு பதினெட்டு, 
இவைபோல்வனவென்ச. ௮ரியவிதியாவது மெய்யி னி௰க்க மகர 
மொடு இவனும்.” அகரமுதல வெழுத்தெல்லாம்.” “மக்கரங்க 
ளின்ரா மகர வுயிரின்றேல்.”” இகரம் போல நின்றனன் சிவனுஞ், 
சேர்ந்தே.” அகர வுயிர்போ லறிவாடு யெங்கு---நிகரிவிறை கிற்கு 
நிறைந்து." என்பவற்றிற்குப் பொருள் கூறுங்கால், அ௮கரவுயிரா 
னது உருவெழுத்த, ஒலியெழுச்த, உணர்வெழுத்து, தன்மையெ 
முத்தென்று 4 பொருள் கூறின், உவமேய, ராடு மாறுபதென்மு 
தீலிய பலகுற்றப்படும்; அங்ஙனங் குற்றப்பட op பொருள் கூறுத 
லரிதே; கூறிலனுங் கொள்ளுதலரிசே. அன்றியும் எழுச் துக்கட்குப் 
பிறப்பிலக்கணர் தொல்காப்பியரெடுத்தோதினவற்றைப் புலப்பட. 

வ.றிர்இிருக்தும், பிழர் அவற்.ிற்கு மாறுபடக்கூ நினார். sor Su 
அவர் ஏழ் உயிரீற்றுப்பதமன்றென் றறிவித்சற்குப் புள்ளிமயங்கெயெலி 
னுள் எடுத்தோதிஞர். அஃதறிக்தும், அஃ்தொற்றீற்றுப்பதமன் 
தென்ற றிவித்தற்கு உயிரீற்றுப்புணரியலுளெடுத்தோதினார். இவ்வி 

* எழுத். துக்கள் உருவெழுச்து முதலிய கான்கு பகுதியவாச 
ஓம் ௮வற்.நினிலக்சணமும் வருஞ்சூத்திரங்களாதுணர்ச:-1௧. ௨ 
ருவே யுணர்வே யொலியே தன்பசை-யெனகீ Gregg SAG 
பகு.தய. [ ௨. காணப் பட்ட வருவ மெல்லா--மாணக் சாட்டும் 
வகைமை காடி -வழுவிலோவியன் கைவினை போல--வெழுதப் 
Uda potas sea. 1ஈ.. கொண்டவோர் குறியாற் சொண்ட 
வதனை-யுண்டென் றுணர்வ துணர்வெழுச் தாகும். ௪, இசைப் 
படு புள்ளி னெழாஅல் போல்ச்--செவிப்புல னாவ தொலியெழுச் 

இதத. நனி. பொழு, இ.35$ர மேசகோல் பல



52. Dossoa gars Sor, 

நவருமன்றி grathfutusGu goa, acocwr@hiwt பலருமது 

2௮, இவர்களிங்கன மாறுபட்டுழி, “இருவர் மாறுகோ ளொருதலை 
தணிவே'” என்பதஞற் குணங்குற்றங்களைப் பலவாற்ரானும் பகுத் 

தீ.றிர்து உண்ட..2 கண்டு ஒன்றனை மறுத்து ஒன்றனைத் தழுவலும், 
ஓற்றுமையம் வேற்றுமைநயமென்பனபோலச் சிலகருவிகொண்டு 
அ௮ம்முறையாலது ஈன்று இம்முறையாலித ஈன்று என்று ௮வவிர 
ண்டனையுந்தமுவலும், ௮ரியைப்படை த்தலால் அயன் கடவுளென் 

றம், அயனைப் பெற்றுச் காத்தலால் ௮ரி கடவுளென்றும் மாறுபட் 

டூழி, இவவிருவரையும் அழிச்தலால் இவர் கடவுளல்லர் ௮ரனே 
சடவுளென்பதுபோலச் ரிலகருவிகொண்டு $ம்முறையால் இது 

வழு அ௮ம்முறையால் ௮து உழு எனவிரண்டனையும.றுத்து இவவிர 
ண்டற்கும் வேரு வழுவற்றதொன்றனைத் தழுவலும் போல்வன 
வென்க. எமக்கடங்கெவற்றுள்ளாம் இவவிரண்டனானும் பிநர்க் 

கு. பயனில்லையேயென்னு௩் துன்பந்தோன்ற, யாவருமறிவார், 
௮றிவாரிலையென்ரறாம். 

மூன்னோர்.நால்களுள் வெள்ளிடைமபலைபோல விளங்கிக் டெ 
ரது பயன்படுவிதிகள் அளவில்லை, அவற்றுள் இலைமறைகாய்போ 
லக் கரந்து இ_ந் த பயன்படாசன லெவற்றுட் கிறிெடுத்துரைத 
தினனென்ப௫ தோன்றப் பயன்படுசிலவிதயென்றும், ஒவையடக் 
கததுட் சிறிதென்றுங்கூறினீம், புதசொன்.றுமின்றென்பது இத 
னானுமரிக, 

மூன் னொடுபின்டலைவாவது யாசானுமொன் தனையே இத விதி 
யென்றும் விலக்கென்றும், இயல்பென்றும் திர்பென்றம், இது 
se அவது அவவ 

et வதமும் அடம் எழு. வக வண அவன. emer ee 

தாகும். நி, முசற்கா ரணமுச் தணைக்கா ரணமு4-.-தணைக்கா 
சணச்தொடு தொடரிய வுணர்வு--மவற்னொடு புணர்ந்த வகத்செழு 
வளிபின்--மிடற்றுப்பிறக் இசைப்பத தன்மை யெழுத்சே.” 

இன்னும் கான்கு பகுதியவாதலும் அவற்றினிலக்கணமும் 
வருஞ்சூத்திரங்களாலுணர்க;:.--௪, [vomeduar தன்மையண் 
முடிவு கான்கா--ஈடைபெறு காவலர் நாடிய வெழுத்தே, fa. ac. 
புல னில்லாக் கடவுளைக் காட்டுஞ்--சட்டகம் போலச் செவிப்புல 
வொலியை--யுட்கொளற் முரு பாம்வடி, வெழுத்சே, | ௩, வடி. 
வுமுன் மும்மையின் வழங்கு மெழுத்திற்--படுபல பகுதிக் டெபெ 
யர் பெயரே, | ௪, தான முயற்சி தரக்கொளச் செவிப்புல--ஞய 
வொலி தன்மை யெழுத் தாகும்மே, ௫, உ.ருலமுதன் மும்னம 
யோ டொன்றிய வியல்பை--மருவவுளக் துணிவ அண்முடி. 
வெழுத்தே.” 

 



பாயி ரம், ௧௩ 

டுபயசென்றும் அது பெயரென்றும், இன்னு மாறுபடக் கூறுதலெ 

ds. இம்மலைவு இர்.நாலிற் பெரும்பாலும் வரும்; அவையெல் 
லாம் ௮வரவர்கொண்ட மதமென்ச, அவர வர்பெயர்களை அங்ஙன 

மங்கனமுரைக்கிற் பெருகுதல்பற்றிக் கூறாம், ௮வையெல்லா 

மலைவல்லவென்பது தோன்றப் போலவென்றாம். அ௮ங்ஙனமலைவ 

னவற்றை பெடுத்தோதலென்னெனின், அவையெல்லாம் ஒவ்வொ 

ருகியாயத்தாற் பயன்படுதனே£ 99யன்௧, 

இதா ஓள் முற்கூ.றியதனையே பித்கூ.றுசலுஞ் சிலவள, அவை 

கூறியது கூறலென்னுங் குற்றமன்று, அறுவாதமென்றே கொள்க, 
கூறியதுகூறல் வெளி, ஏனையதெங்கனமெனின், யாதானுமோர் 

நிமித்தத்தால் ஒன்றனை முற்கூறி, வேொருநிமித்தச்சால் ௮தனை 
யே பின்னுங் கூறுதலென்க. “நின்ற வுயிர்மூன் கசதப மிகும்'” 
என்று கூ.றினவர்தாமே “பலசில வெனுமிவை தம்முன் மூம்வரின் 
மிகு 2” “அல்வழி இஜ முன்ன ராயின் மிகும்” “*மீக்கு வலிமிகும்” 
“செடிலோ டுயிர்த்தொடர்க் குற்று ரங்களுட்--டறவொற் நிரம் 

டும் வேற்றுமை மிக மிகவே'' பனைமூன் கொடிவரின் மிகும்'” என்று 
பின்னுங் a Sent. 4 (அன்னா னள்ளாள்'' என்றவர்தாமே என் 
னே னல்லன்'' என்றார், அன்னா னிறுமொழி” என்றவர்காமே 
அல்லன் னென்னே னாகு மீற்ற' என்றார். கேர் நிரை என்றவர் 
தாமே வேல் நிறமென்றும், சாள் மலர் என்றுங்கூறினார். தேர்கேர் 

நிரை கேர் என்றவர்தாமே தேமா பூளிமா என்றும், காசு பிறப்பு என் 
atin Bent, கேர்கேர்நிரை நிரைநேர்ரிசை என்றவர்தாமே மாவா 
ழ்சுரம் புலிவாழ்சரம் என்றும் தூ௨மணி செரூ௨மணி என்றுங் 

கூறினர். தசொல்காப்பியருமத. அதுசண்டு ஈச்சிஞார்க்டினியாரும 
அதுவாதமென்றெழுஇனார். *சறப்பீனுஞ் செல்வமு மீனு மறதி 
ஹூஉங்- காக்க மெவனோ வுயிர்க்கு,” என்றவர்தாமே “அறச்இ 
ஆரஉங் காக்கமு மில்லை'' என்று பின்னுங்கூறினார். இவையறியா 
க்ககற் பொருளுரைக்கவுங் கேட்கவுங்கூடாதென்ப.து தோன்றத் 

தேற்றமிரட்டித்தாம், முன்னது அது நிமித்தம் பின்னது இதுகிமி 
த்தமென்றறிதலருமை கோகி அடக்குகவென்ரும், 

மொழிபெயர்த்தத்கு வாராத சிலவற்றை அம்மொழியாகவே 
அ௮றைச்தனனென்பது தோன்ற அகப்படாவடமொழியென்றாம், 

வை சைவன், சைவம், பார்வதி, கார்த்திகேயன், காங்சேயன் 
முதலியனவென்சு, 

அறழான்முதலியன கான்கற்குங்கருவி எழுத்து முதலைந்சே, 
அவற்றுள்ளும் நான்கற்குங்கருவி சொல்லே, ௮ச்சொல்லிற்குச் ௧௬



ae இலச்கணக்கொசத்துரை. 

வியதகே, ஆசையால் எல்லாவற்றினுஞ்செர்ல்லே சிறப்பென்பது 
கோக், மூன்றியலாயெ இக்.தாறுட் சொன்மர்த்திரமே சலசொற்த 
னமென்பது தோன்ற இயம்பிலனென்றாம். வடநூலாருச் தலைமை 
பற்நிய வழக்கால். அவ்வைந்தனையுஞ் சொல்லென்று வழங்குவர், 

முக்காற்பார்த்து ஈல்லோர் பலருடனும் பலகாலும் பயின்று 

பிதர்க்கறிவித்தன் முதலான்வெல்லாமடங்கப் பல்காற்பழக்கமென் 

ரூம்... இங்கனம் பழசமாட்டாரென்பது தோன்றப் பழடனலுமென் 

ரூம். இங்கனம் பழூற்றெரியாததொன்.றில்லையென்பததோன்ற" 
உளவேலெனரும், 

திருவைக் கோவைக்குங்கட்டுக, மாணிக்கவாசகர் ௮றிவாற் 

சிவனேயென்பது தண்ணம்: அன்றியும், அழயெ திருச்சிற்றம்பல 
முடையார் அவர்வாக்கிற்த்லந்திரக் து அருமைத்திருக்கையாலெழுதி 
னார். அப்பெருமையை நோக்காது, சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், 

மணிமேகலை, சங்கப்பாட்டு, கொங்குவேண்மாக்கதை முதலியவற் 
ரோடு சேர்த்துச் செய்யுட்களோடொன்றாக்குவர், ங்ஙகனமும 
மையாது, இலக்கணமாவது தொல்காப்பியமொன்றுமே செய்யுளா 

வ திருவள்ளுவசொன்றுமே இல்விரண்டேீங்கலான இலக்கணவி 

ல.க்யெமெல்லாம் ஒன்றற்கொன்று பெருமை சிறுமை இணையென் 
றுகொள்வாரென்பது தோன்ற் இம்முறைவைத்து ௮அடையைப் 

பொதுவாக்கினாம். ௮வர் அதுமட்டோ இறையனாரசகட்பொருள் 
முதலான இலஃசணங்களையும், தேவாரம், திருவாசகம், திருவிசை 

ப்பா, திருப்பல்லாண்டு, பெரியபுராணம், சிவஞானபோதம், சிவ 
ஞான?ித்தியார், சிவப்பிர காசம்,॥ பட்டணத் தப்பிள்ளையார்பாடல் 

முதலிய இலக்கியங்களையும், ஒர்பொருளாக எண்ணாது, ஈன் னூல், 
சின்னூல், அசப்பொருள், காரிகை, அலங்காரமுதலிய இலச்சணங் 
களையும், பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை, பஇினெண்$ழ்க்கணத்கு, 
இசாமன்சசை, களன்கதை, பரிச்சக்இசன்கதை முதலிய இலக்க 
யங்களையும் ஒர்பொருளாகவெண்ணி, வாணாள். வீணாள் கழிப்பர். 
அவரிவைகளிருக்கவே அவைகளை விரும்புதலென்னெனின், பாற் 
சடஓட்பிறக்து அதனுள் வாழுமீன்கள் அப்பாலை விரும்பாது வே 
பலவற்றை விரும்புதல்போல : அவ ரதியற்கையென்கு. ஐரிடத் 
திக் கறியமையாது vod sph கூ.றமென்பது தோன்ற முழங் 
ருமென்றாம். இம்மூன்ஜினும்,அகப்படாத வித ஏன் றுமில்லையென் 
ப.து தோன்ற ஆண்டி.லுமிலையேலென்றும், : இம்மூன்றலுள் வட 
மொழிவழக்குப்பத்திக் டெக்தனவெல்லாச் தமிழர்க்கொளிக்குமெ



பாயிரம், கடு 

ன்பது தோன்ற வெளிபெறவென்றாம், விரும்பினுக் தமிழ்கொடாத 

வீதிகளைத் தானே கொடுத்குமென்பது தோன்ற வழங்குமென்றும். 

இக்கருவிபத்தலுள் ஒன்றே குறையினும், இச்.நால் பார்த்தார் 
க்குச் சிறிதாயினும் பயன்படாது; வாளுள் வீணாள் கழித்தலேய 
ன்றி இக்நாற்குச் குற்றங்கூறிச் சூத்திரம் உதாரணம் அரும்பதவுரை 

யெல்லாவற்றையுச்திருத்தி வசம்பழித் தப் புறன்பழிப்பர், கை, 
யால், தொல்காப்பியர் இருவள்ளுவர் முதலிய நூல்களைக் குறைப 

டாமல் முழுதுமுணர்ச்து, ௮அவைகளிற் றடைபட்டவிடத்து ௮௪ 
தடை சீர்க்குங்கருத் துண்டாயின்,இத பயன்படும். ஆகையால், அவ 

ர்மாத்திரத்திற்கே இது நூல், மம்றையோர்க்கு இத நாலன்றென், 
னுங் கருத்தால், அவையடக்கத் துள் ஈதொருநாலன்தேயென்றாம். 

உரைசொள்ளுதற்கருவியாயெ இச்சூத்திரமும், முற்குத்திர 
மும் உபலக்சணம், ௮ஃதென்னெனின், *உடம்பிலு ளுயிர்கூடி.ற 
கண்கானும் மீங்கிற்காணாத' இத்தொடர் ழிந்த தொண்ணூற்றைர் 

தமதுவேயென்று தானே பொருடரும். அதுபோல எழுத்து ஐம் 
பத். துமூன்று முப்பது என்று கூறுதல் மாறுபாடளள்ள விதஇிகட்கெல் 
லாம் பதனம் நின்று பலடொருடருதலென்க, 

லூல்செய் தவனம் ,நூற்குசை மெழுதன்- முறையே யெனி 

லே யறையக் கேணீ-- முன்பின் பலரே யென்கண் காணத்--இரு 
வாரூரிற் நிருக்கூட் டத்திற்---றமிழ்க்கெக் காசிய வயித்திய காத. 

னிலக்கண விளக்கம் வகுத்துரை யெழுதின--னன்றியு் சென் 
றிசை யாழ்வார் திருஈக--ரப்பதி வாழுஞ் சுப்பிர மணிய---வேதி 

யன் றமிழ்ப்பிர யோக விவேக--முரைத்துரை மயெழுதின னொன் 
ஹே பலவே,' இஃது உரைச்குத்திரம், இர்.ரான்முழுதிஐள்ளும், 
இடையிடையே இங்கனம் உசைச்சூத்திரமும், உதாரணச்சு ததர 

மும், வேண்டியவேண்டியவிடத் தச் செய்சனமென்ச, 

௮. சூத்திரஞ் சிலசில கோக்குதற் கரிதேன் 
முன்பின் பார்த்துப் பின்பே சோக்குக 
விதிகளிற் லல வெளிப்படா தாயி 
னுபலக் கணத்தினை யோர்ந்தே யுணா்க 
முன் னறிக்ததற் 8ீதுமா ரூயி 

னெடர்,நால் விதியோ வெனவே யெண்ணுக 
சிலகாட் பழக் சிலவும் பலியா 

பலகாட். பழகூற் பலிக்கு மென்க



௧௬ இலக்கணக்கொச்.குரை. 

விரைவாற் பார்க்இிற் நெரியா தொன்றும் 

விரையா தேற்கிற் கருகா தென்க 
வருவதிற் கருத்தினை மட்டுப் படுத்த 

வக்.ததிற் சிக்தையைச் ந்தா திறக்குக 
நூலினை மீளவு கோக்க வேண்டா 

சூத்திரம் பல்காற் பார்ச்கவே துணிக 
மாரிபோற் கொடுப்பினு மந்தனை விட்டுக் 

8 கூரிய னுடனே கொடுத்தும் பழகுக 

வேறொரு கருமத் இனைமனத் தெண்ணி 
னரிய னாயினு மப்பொழு தொழிக 

சொற்பயில் விப்பவ னெப்படி.ச் சொற்றன 

னப்படி. யொழுக யரும்பொருள் பெறுக, 

இதவும,த, வியங்கோள்பத்துங்கருவியாகலீன். ஆயின், அக்க 

நூவியோடு சேர்க்காது பிரித்ததென்னெனின், ௮வையிச்நாற்கே: 
இவையிட் நூற்கும் எந் நூற்குமே. அன்றியும் ௮த்தணை நுட்பமன் 

றென்ச, 

இலசூத்திரவிதி கருகற்ளாயின், அப்பொழுசழுத்தற்க, ௮ர்.நா 
லின் முன்பின்னாவது தான் முன்பே கற்ற _நூற்கணுவது பின்பு 

க்ற்குதூ.ற்கணாவ.து அவவிதி வெளிறிக் டெக்கும்; ௮து சண்டு தெ 
ளிர்து பின்பழுந்துக. ப 

உபலக்கண: ராவது ௮ இஉம்முதற் றணனிவரிற் சுட்டே'' என் 
புழி முதற்கூடி வரிழ் சுட்டேயென்றும் பொருள்கொள்ளதல், இவ 
விலக்கணகோக்காது, தனித்துகிற்பிற் சுட்டோ கூடிநிற்பிற் சுட்ட 
ன்ளரோவென்று, ௧௬, ஈன் ஞூலார்க்குப் பீன்னூலார் இச்சுச்இிரத். 

இத்கு அளவிறந்த குற்றங்கூறினர். ௮.து நிற்க, அவர் எழுத்திற்குப் 
பெயரிடுதனோக்கியும், ௪௧ வினாமுச் சட்டின் முன்னர்' எனச் சந் 
இரோக்கியும், *இவையடை சுட்டுவினா'” எனப் பெயரிதெனோக்கி 

யும், “'தூக்கிற் சுட்டுகிளின்'” என யாப்புநோக்கியும், இங்ஙனங்கூ 
றிப் பின் “சட்டியா வெகா வினாவழி” ““வினைக்தொகை சுட்டீ 
றாகு முசரம்'' “சுட்டு வகாமூ வினமுற"' “வவ்விறு சுட்டிற் கற்று 

றல் வழியே” *சுட்டின்முன் ஞய்த மன்வரின்'” “அதமுன் வரு 
மன்று'' என்று கூடிகிற்பினுஞ் சட்டென்று கூறினர். இவவிலக்க 

ணங்களையுகோக்கலெர். அதுகிற்க, “தனிவரினுஞ்சுட்டு” என்லுஞ் 
கசூச்திரம் *இன்னெனவருஉம்'' என்னுஞ் சூத்திரம்போல விகாரப்
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பூட்டதென்று யாப்புவிதியையுகோகலெர், ype, “ஒருமொழி 
யொழிதன் னினங்கொளற் குரித்தே'” என்னுஞ் சூத்திப்பொருளை 
யுகோக்கிலர், அதுகிற்க, ஒன்றினமுடி.த்தறன்னினமுடி த்தன் முத 
லிய உத்தியையுகோக்கலெர். அது நிற்க, வரினென்னும் எச்சம் பெ 
ரும்பான்மையுங் கூடிகின்று சட்டுப்பெயராமென்று பொரு, _ர.தலை 
யுகோக்கிலர். அது கிற்க, முதல்வரிற்சுட்டே தனிவரிற்சட்டேயெ 
னப் பொருள்காளிலக்கணமும் கோக்கிலர். ௮துபற்றித் தமக்கென 
ஓன்றிலரும் அதுவே. உரைப்பார் உரைப்பவைக்கெல்லாம் யாமெ 
ன்செய்வோமென்க, சேற்றுநிலத்திற் கவிழ்க்த பால் தேன் செய் 

முதலியனவுஞ் சேறானாற்போல, நன் னூற்குத்திரமும் ௮௨வுரையு 
டனே கலந்து குற்றப்பட்டதென்க. முன்னு லொழியப் பின் 
னூல் பலவினுள் ஈகன்னூ லார்தமக்கெநர்.நா லாரு மிணையோ வென் 
னுர் துணிவே மன்னுக, முன்னோ ரொழியப் பின்னோர் பலரிஷ 
ளென்றலுமொன்று,. “செய்யென்வினைவழி” செய்யா யென்னு 
மூன்னிலை வினைச்சொல்'' “மகர வுகர நீடிட னுடை.த்தே'' கோ 
ளில் பொதியிற் குணமிலவே யெண்ருணத்தான்.-ரூளை வணங் 
காத் தலை'' காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்'* இவைபோல் 
வனவெல்லாம் உபலக்சணமென்க, 

புகழ்புரிந் இல்லி2லார்க் கில்லை" **கடிகீகமலத் இரு*சயனுங் 
காணான்." இவைகட்லெச்சணம் ௮மைப்போர் இறந்தகாலப் பெய 

செச்சத் தகரவொற்றின்மேல் ஏறிநின்ற ௮கரக் திரிந்ததென்றும், 
குவவுருபிற்கும், கமலத்திற்கும் ககரவொற்றுத் இரிந்தசென்றும் 
அமைப்பர், இவற்றைச் சிற்றஇிகாரங்களைக் குற்றமறக் கற்றவர் 
கெடுதலுந்தோன்றலுமேயன்றிப் பொற்குடம்போலத் திரிர் சதன் 

மேயென்று கருகி. பிழைபட்டரென்றே துணிவர், அன்றியஞ்சி 
லர் அகரவுயிர் உகரவுயிராய்த் தரிர்சதெனத் துணிவரேயன் றி, 
யாமறிக்தவற்றுளில்லை எங்குள்ளதோஜஷென்று கொள்ளமாட்டார். 
அதுபற்றி எனவேயெண்ணுகூெனச் தேற்றங்கொடுத்தாம். 

சிலகாட்பழூிற்உரியராயினும் பலியா பலராட்பழடின் பந்தரா 

யினும் பலிக்கும் என்பது உம்மையானும், வியங்கோளானுச்செளிஈ, 
கூரியராயினுக் தெரியா மந்தராயினுங் கருசகாவென்ப.த ௮வவி 

சண்டாஜழ் Oe one. “ 

எல்லார்க்குங் கற்பதிற்கருத்திறங்கும் கற்றதில் இறங்காத) 
அது ஈன்பையன்றென்பது தோன்ற இறக்குகவென்றாம். 

முக்காற் சேட்பிஷ் முறையறிச் தரைக்கும்”? என்பதைமாச் 
ரம் "உட்கொண்டு, சூத்திரட்பொருளை வரம்புசச.ப்யாது ஒவர், 

he



Sod) இலக்கணக்கெசத்.துரை, 

௮ங்கனம ஓடியும் இளைப்பே பயனன்றி தாத்பயணில்லையே, ஓவ 
வொருசுத்திரத்தை முக்காற்பார்த்தப்பொருளை வசம்புசெய்து ட 
ப்பாராயின், அவர்கட்கு ஒருகாலேயமையும், இருகால் முக்கால் 
வேண்வெதில்லையென்பது தோன்ற இழிவுரிறப்பும்மை கொடுத் 
தாம்) இறந்த தத மீஇயவெச்சமன்று. 

கொடுப்பினுமென்பதனை மந்தனிடத்தும், விடிவோனிடச்து 
மேற்று, இன்சொற்சொல்லுதல், பணிதல், உற்றுழியுதவுதல் 
முதலானவெல்லாம் அடங்கப் பொதுப்படக் கொடுத்தென்றாம். 
“அவவினை யாளரொடு பயில்வகை யொருகால்” *4ிறர்க்குரை யிட 
ந்தே நாற்கலப் பாகும்” எபன்வற்றைமாத்திரம் உட்கொண்டு, 
யாவரோடாயினும் பழகற்கவென்பது தோன்ற உயர்வுரிறப்பும்மை 

கொடுத்தாம், 

பசிமுதலிய வருத்தத்தாலாவத, சோறுமுதலியவற்றின்௧ண் 

௮வாவினாலாவத,யாதானும் வேளொருநிமித்தத்தாலாவ.த, கருத்து 

மயங்கின், ௮ச்கணமே பயிறலொழிந்து தர்ந்தபின்பு பயில்ச. ஆரி 

யனாயினுமெனவே, மாளுக்கற்குக் கூ.றவேண்டாவாயிற்று, 

பிணிவறுமையாதிகளின்மையும், பொருளிளையாதிகளுண் 
மையும் கற்றற்குச் கருவியாயினும், மிகவுஞ் சறந்தகருவி ஆரியன் 
ரூத்தில் ௮ருள்வர கடத்தலேயென்பது தோன்றச் சேட்டென்னாது 

ஒழுகயென்றாம். பொருளென்னலும்பெயர் பொதுவாயினும், கல் 
விப்பொருளினைமாத்திரம் அங்ஙனங்கூறாத, ஈற்பொருள், பெரும் 
பொருள், அரும்பொருள், குறையாப்பொருள், தணைப்பொருள், 
நீங்காப்பொருள், கேடில்பொருள், விளக்கும்பொருள், விழுமிய 
பிபொருண்மூதலாக யாதானுமோரடைகொடுத்தே கூறுவர். (கேழல் 
விமுச்செல்வங் கல்வி" எனச் சிறுபான்மை பலவடையுங்கொடுத் 
திக் கூறுவர், ௮க்கருத்துப் பண்டை மூல்களெல்லாவற்றினுள் 

ஞங்காண்க, அம்கியமம் மதந்துக்தப்பார்களென்பது தோன்ற ௮௬ 
ம்பொருள்பெறுகவென்றாம். சலித்தொகையின் ஒர்சாரணரோக்கி 

நிதிட்பொருளைச் கேடில்விழுச்செல்வமென்ருூர், இஉ்வடை கல் 
விக்குரித்தன் றிப் பிறவற்.நிற்குமுரித்தோவென்பாரை கோக்கு, வழு 
வமைத்தார் சச்சிஞர்க்கினியார், இதனனும் அடையுரிமை காண்க, 

| 

௯. இத்துணைச் இறப்பின் மூயெ கருவிக 
ளின்னும் பல்வே சொல்லத் தொலையா 
வன்றியும் பல,நா லறைக்தன சிெலூல 
வாகையா லிங்ஙகன மடங்குத லழகே,



பாயிரம், ௧௯ 

இன்னும் பலவாவன, உரையிற் பழருதலைக்காட்டிலும் குசி 
ரத்தின் மிகவும் பழகுததும், தனக்குரிய சாட்டைவிட்டுக் கற்றற்கு 

மறுகாட்டிற்சேறலும்போல்வன. இடம் பொருள் ஏவறால் சன்று 
ட்டிருத்தலேயன் றி மறுசாட்டி.ற்சேறலென்னெனின்!: Gee 
கல்வி யாண்டுமூன் திறவாது? (“ஓதல் பகையே தூதிவை பி 
“ஓதற் பிரிவுடைத் தொருமூன் நியாண்டே'” என அின்னூலாரும 
பின் ஓரலாருங்கூ.றினார். அக்கருத்.து இங்ஙனம் விரிக்கிற்பெருகும். 

௧0, ஈல்லோ ரல்லோர்ச் கந். தா னண்ணி 
னென்னினுங் கடையா ருபர்ந்தா ரிலரென் 
திதுமாப் பின்றியேற் றிகழா இகழ்ந்து 
நற்குல நற்குண ஈற்கலை ஈற்றவ 
முடையரைப் பணிந்து பணியா தொழுப் 
பழிபா வங்களைப் பயந்து தேடிப் 

புண்ணியம் புகழ்களைப் போற்றிப் போகப் 
பிறப்பிறப் புக்களிற் பிழைத்துப் பிழைத்துப் 
பசுவினைப் பாம்பினை யிரையருச் இனர்க்குப் 
பயன்கொடுப் ப.துபோற் பயன்கொடுத் இவா 

சாகையா னல்லோர்க் களிக்குத லழகே, 

இதி .நாலுணர்ச்துவோர்க்குச் லகருவி கூறுனெறது, கல் 
லோர்ச்கு அல்லோர்க்கென்ச, இக்.நால்---இதுபோலச் சிறப்புள்ள 
அல்கள், ஈண்ணின்--சைகூடில், என்னிலுங்கடையாரிலசென்று 
கருதி, இறுமாப்பின்.றி, உடையரையிகழாத பணிந்து, பயச்த 
போற்றிப் பிழைசத்துச் கொடுப்பரென்ச. என்னினுமுயர்ர்தாரிலசெ 
ன்.நு ௧௬, இறுமாப்புமேற்கொண்டு,உடையசையிகம்ச் த, பணியா 
துதேடிப் போகப் பிழைத் தக் கொடுப்பரென் ச,பணிதலே விரதம் 
பணியாமையே விரதமென்ப,த தோன்ற, ஒழுகயென்று வேண்டா! 
கூநினம். அவை பயன்கொபே்பிலுங்கொடுக்கும், இவர் பயன்கொ 
டுத்தே விவெரென்பது தோன்றக் கொடுப்பரென்னாது இ௫வரென் . 
ரூம். ஈற்றழியொன்றும் இசட்டுறமொழிதல், இன்னும் பலகருவிக 
ஞூள; அவை பலரும் விரித்தலின் விசித்திலமென்க. 

௧௧, முற்கா லத்துப் போதகா ரியர் 
மொழிகுவர் மறையா ரரூமையாம் விதிகளை 
வழிவழி கின்று வழங்கற் பொருட்டே 
யிக்கா லச்.தா ரென்பய efter tC ar 
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௨௦ இலக்கணக்கொத்துரை, 

விசையார் தாமு மிசையார் பூமியி 
லிங்ஙன மாதலி னிறக்குமென் றெண்ணி 

யவைகளைத் திரட்டி யமைத்தன னன்றி 

நூலிலை யென்று நுவன்றன னன்றே 

யாகையாற் பலழா லாய்ந்தார் கோக்குக 

வேனையோர் நோக்கினோ ரெள்ளள வாயினும் 
பயன்பட லிலையே பலியா திடமே, 

இ.து உணர்வோர்க்கும் உணர்த் துவோர்க்கும் பொதுவாக தர் 
கருவி கூறுகன்றத. கூரியராயின் எளிமைவிதிகளை ஒருவருணர்த் 

தாதுமுணர்வர், ௮ருமைவிதி ௮ங்நனமன்றென்பது தோன்ற, இற 
ந்தது தமீஇயவெச்சத்்இிற்கும் உயர்வுசிறப்பிற்கும் பொதுவாயே உம் 
மையை விரித்து விதிகளையுமென்றிலம், பேர நிவோர் தமக்கும் தம் 

மைப் பொருளென்று கொண்ட மாஞளுக்கர்க்கும், பயன்படுதலைச் 
இறிதாயினும் நோக்கார், இறவாது நிலைநிற்றலொன்றனையே பயனாக 

கோக்குவரென்பது சோன்றத் தேற்றங்கொடுதச்துப் பொருட்டே 
யென்றும், இழிகுணகோக்கிப் போதகாசிரியரென்னாது இக்காலத் 
தாசென்றாம். தமக்கியாதாலுமோர்பயனை மோக ஏரோ ழியுரை 
ப்பினும் மனம்பொருந்தியுரையாரென்பது தோன்றக் கூருசென் 
mg இசையாரென்றாம். பிறந்தவரெல்லாமிறப்பர் யாமாத்திரம் 
இருப்பேமென்னுங்கருத்தால், சொல்லாரென்பது தோன்றவும்,பிற 
ர்க்கும் விளம்பார் தாமுமனுபவியாரென்ப து தோன்றவும், இழிவு? 

றப்பிற்கும் இறச்த ததழீஇயவெச்சத்திற்கும் பொதுவாகய உம்மை 
கொடுத்துத் தாமுமென்றாம், கூறுராயினுங் குற்றமன்று இருப்பரா 
யின் ௮னுபவிப்பாராயினென்பது தோன்றவும், வாயுறைவாழ்த்.ஐச் 

செவியறிவுநூஉமுதலியவற்றான் நால்களறிவுறுச்தினும் ௮சன்வ 
ழியிதங்காரென்பது தோன்றவும், இசையாரென முப்பொருடோ 

ன்றக் கறினாம். உயிர் நித்தயமாதலாற் பூமியென்றாம். முற்கூறிய 
கொத்தென்னும்பொருளை வலியுறுத்தற்பொருட்டுத் இரட்டியென் 
ரூம். நாலென்னாது பலவென்றதனானும், கற்ருரென்னாது ஆ௩ய்க் 
தாரென்றதனாலும், கற்கவென்னாது கோக்குகவென் றதனாலும், இக் 

நூல்விதிசள் எளிதினகப்படுமென்றெண்ணற்க, இக்கருவியில்லோர் 
வெறுக்கத் துணிதற்பொருட்டு ஈற்றடி.யிரண்டும் வேண்டாகூறி 

னம், அதனால் வேண்டியத முடிக்க. அதென்னெனின், இக்கருவி 
இல்லோர்க்குச் சிலவிதிகள், அகப்படுமாயிலும், *தெருளாதான் 

மெய்ப்பொருள் கண்டற்றாற் றேரி.-னருளாதான் செய்யு மறம்” 
“மழக் கையி லங்குபொற் ௪ண்ணம்'” போமென்க, (௪௧)



பாயிரம், ௨௧ 

௧௨, இஃழாற் குசாரணக் தொன்லூற் செய்யுளுட் 
சிலவே யெழுதினம் பலவே யெழுதின 
முலக வழக்கினு ஞூணரும் பொருட்டே. 

அதன்றந்தையென்பத, செய்யுளில் வருங்கால் அவ்வாறு வா 

2௦2) ஆர்தையென்றே வரும், இச்சொல்லை வேற்றுமைத்தொ 
கைக்குதாரணங்காட்டினமாயின், சிற்றகொரங்களைக் குற்றமற முற் 
றச் கற்ற கூரியரும் ௮லவ்வாறுகொள்ளாத, கிலைமொழியேதோ, ௮வ 
வீஹறேதோ, வருமொழியேதோ, அ௮ம்முதலேதோ, எவ்வுருபு தொக் 
கதோ, எங்ஙனந்தொக்கதோ, ஈதொருபமவைப்பெயசோ, பிழைப 

ட்டதோ எனப் பலவுமெண்ணி அலைவரே, அப்பொருள் பெருரே, 
பிணிக்கண்வருந்தினான், நேர்ந்தான், கொ தானென்பது உருபு 
தொக்கருச் செய்யுளில் வருங்கால், இக்குச்சாரியை பெற்றுப் பிணிச் 
குவருக்தினானென்றே வரும். இச்சொல்லை வேற்றுமைத்தொகை 
க்கு உதாரணங்காட்டினமாயின், அவ்வாறு கெ்ள்ளாது, உருபு 
விரிர்ததென்றே துணிந்து, உரையையும் உதாரணத்தையும் பிழை 

யென்று கருதுவர்; ௮துபற்றிச் சிலவென்றாம். நாஓசைவெட்டி. 
னான், ௮ஞ்சுகாட்பயந்தான் இச்சொல்லை உலகவழக்குப்பற்றி எண் 
ஆப்பெயர்ச்கு உதாரணங்காட்டினமாயின், பேரதிகாரங்களைப் பெ 
ரிதமூணர்க்தபெரியோர் ௮வ்வாறு கொள்ளாத, கான்ற கையை 
வெட்டினான், அஞ்சத்தக்ககாலச்தஞ்சினான் என்றுபொருுணிந்தே 
விடுவர், கான்கைச்தென்பதே பழக்கமாகையால், அதுபற்றிப் பல 
வென்றாம். எனவே, இருவழக்கும் தன்றற்கொன்றுபொருந்தாமை 
காண்க, இருவர்கீகும் பொருந்தல்வேண்டுமென்னுங்கருத்தாற் பல 
வற்றையும் சிலவற்றையுங்கழிச்சனமென்பது உணரும்பொருட் 
டே'யென்பதனாலறிக, யாங்கூறிய விஇிகட்குச் செய்யுளில்லையென் 
றெண்ணற்கவென்பது தாற்பரியம், 

பாயிரமுடிந்தது,



2.2. இலக்கணச்கொத்துரை, 

முதலாவது வேற்றுமையியல். 

௧௩, வினைமுதல் விளியே செயப்படு பொருளே 
கருவி கொள்வோ ஸனீச்கங் குறையே 

யிடமென வெட்டும் வடமொழி வேற்றுமை 
யேழா றென்று மியம்புந் தமிழ்நூல், (௧) 

௧௪, விளிகுறை யிரண்டையும் விட்டவேற் நுமைகள் 
வினையான் முடி.யிற் காரக மெனப்பெறுங் 

குறையும் வினைகொளி னொரோவழிக் கூடும். (௨) 

கடு. காரா யணன்பூ வோரா யிரத்தைக் 
கரக்தாற் கொய்தோ ரரற்கே கொடுத்துச் 

சக்கரச் றுமையி னீங்கி ஈற்சுவைப் 
பாற்கடற் கண்ணே பள்ளிகொண் டானெனக் 
காரக முழுதும் வர்தன காண்க 
விவற்றினு ளொன்றே யியம்பினுங் காரகம், (௩) 

௧௬. உருபுவே துருபு சொல்லுரு பென்ன 

வேற்றுமை யுருபு மூன்றென விளம்புவர், 

உ-ம். வாளால்வெட்டினான். வாளின்வெட்டினான்) வாள் 
கொண்டுவெட்டினான் எனவரும், (௪) 

௧௭, அ௮வைதாம்--உரிமையாய் கிற்ற லொப்பாய் நிற்றன் 

மாறுபட கிற்ற லெனவழங் குவரே, 

உ-ம், வாளால்வெட்டிஞன், தலத்இனொலமிர்தாக்யெகோன்," 
“காலத்தி னாற்செய்த ஈன் தி' எனவரும், (௫) 

௧௮. உருபுவே நுருபு சொல்லுரு பா௫யு 
மூருபினை யேலாப் பெயரே யா$யு 

முருபினை யேற்ற பெயசே யா௫யு 
முருபு தொக்க பெயரே யாகயு 

மிரண்டுரு பிணைக்தா லொன்துரு பாகயு , 

மாதி நின்றும் வருமிட வுருபே, 
] ௨-ம், ஊர்க்கணிருந்தான். ௭-ம், ஊரிலிருக்தான், எ-ம், ஊர் 

த்திசையிருந்தான். எ-ம், சண்ணகன்ஞாலம்) கண்ணகன்பரப்பு.



வேற்றுமையியல், ௨௩ 

எம், கடையைகச்காப்பான்; இடையைச் காப்பான்) தலையைக் காப் 
பான், எ-ம், முன்பிறக்தான்; பின்பிறக்தான்) தலைச்சென்றான் 
தலைமழை; கடைகாப்பான்) வலமிரார்; மேலிருக்தான்; 8ழிருர் 
தான். எ-ம். தலைக்கட்சென்றான்] இடைக்கண்முரிக்தார்; கடைச் 
தானின்றான்; மருஸ்கிவிருச்தான். எ-ம், உள்ளூர்மரம், ணெறு, 
தொழில், பிழைப்பு, €ழ்நீர்மீன், முதலை, மை, மீகண் விழி, ஒளி, 
பாவை, எ-ம். வரும், (௬) 

௧௯, வேற்றுமை யுருபுக எல்லா தனவும் 
வேற்றுமை யுருபுகள் போல்வெளிப் படுமே, 

உ-ம், பெண்ணைவளர்த்சான்; காலைவணங்கினான்; மாலை 

வென்றான்; மாலைவிரும்பினான், மயங்கனொன்; கோட்டையிழைச் 
தான், இணக்கினான்; வேலைவென்றான். ௭-ம், எண்ணொடுரின் று 
பிரிக்த,த; தலையோடுதகர்ந்தது; ஊராஜேர் தேவகுலம்; குலத்தா 
லொருவன்; வேலொடுநின்றான். எ-ம். வீட்டிற்குஈல்வினை விரும் 
பிச்செய்சான்; உணற்குவர்தான்; ரித்திரைக்குப்போனான்; அடிக் 

குவந்தான். எ-ம், சாரியையின்னீங்குற்று, இரிந்த.த, வேண்டும், 
எ-ம். அவன தசெய்தான்; இவனதசெய்தான். ௭-ம், அவன்கண் 
ப.இனைந்து; நெம்றிக்கண்ணெருப்பு) அவன்றலையைந்து) அவளி 

டைசிறித; இவன்கானெடி.து; ௮அவன்கடைவெல்லம்; yaar 
யுரை; இவன்புடைகொடி த. எ-ம், வரும், (௪) 

2.0, உருமபற் றதனையு முருபையு முருபு 
கோக்கவெ் ததனையும் வேற்றுமை யென்பார், 

வேறுபதேலால் வேற்றுமை, வேறுபடுத்தலால் வேற்று 
மை, வேற்றுமையை முடித்தலால் வேற்றுமையென்று பொருளு 

ரைப்பர். (௮) 

௨௧. உருபினை யேற்றசொற் பலபொருள் படுதலு 

முருபுகோச் சியசொற் பலபொருள் படதலு 

மெனவிரு கூரம் வேற்றுமை யென்பர், 

வினைசெ யிடத்தி னிலத்இிற் சால.த்இன்.? எ-ம், (பொரு 
அதும் சுட்டல் வியங்கேரிஜ் வருதல்.” ௭-ம். வரும். * (௯) 
  

, * இல்வீரண்டுர் தொல்சாப்பியச்சுத்தரம். முன்னையது உரு 
அனையேற்ற சொற்பலபொருள் படுதற்கும், பின்னைய த உருபுசோக் 
ப சொற்பலபொருள் படுதற்குங் காட்டப்பட்டன. முன்னைய 
கற்கு உதாரணம்: தட்டுப்புடைக்கண்வர்தான்; மாடத்தின்கணிருர்



௯ இலக்கணக்கொத்துரை. 

௨௨, ஒருவேற் நுமைக்கோ ரருபே வருதலு 

மொருவேற் துமைக்குப் பலவுருபு வருதலு 
மெனவிரு கூருய் வருமுரு புகளே 
யைகுவ் வொன்றே யல்லன பலவே, (௧௦) 

௨௩. ஒருரு பிற்கே பலபொருள் வருதலு 

மொருபொருட் கேபல வுருபுகள் வருதலு 

மெனவிரண் டாகும் வேற்றுமை யியல்பே 
யவ்வீரண் டனையு முறையே யறைகுவன், (௧௧) 

௨௪. பகுபதம் பகாப்பத மீருவகைத் தொடர்ப்பதம் 

வினைமுற் றுப்பெயர் குறிப்புமுற் நுப்பெயர் 

தொழிந்பெ.ப சாதியிற் றோன்றுமெட் டுருபே, 

உருபாறேயுள்ளன எட்டுருபென்றதென்னெனின், “crag 
கைப் பெயர்க்குமீ ரூய்ப்பொருள்--வேற்றுமை செய்வன வெட் 

டே.” எனத்தேற்றேகாரத்தானும், *'இருகான்-குருபு முறழ்தர நாற் 
பதா மூருபே.” என இனைத்தெனவறிர்த உம்மையானுமென்க. 

அன்றியும், விளியுருபு சொல்காம்பியவிளிமரபினுட்காண்க, (௧2) 

  

எழுவாயுருபுவிதியை ஒர்சூத்திரச்தாற்கூறுகின்றாம். 

௨டு. எழுவாய் வேற்றுமைக் குருபே யின்று 

பெ.பரே பயனிலை கொள்ளுக் தன்மையே 

ப.பனிலை தன்னைக் கொண்ட தன்மையே 

வினைமுத லாதலே விகாரப் பெயரே 

பெயர்ப்பின் விகுதி பெறுதலே யாயவ 

னானவ னாவா னாகின் றவன்முத 

லைம்பாற் சோல்லும் பெயா்ப்பி னடைதலே 

யுருபென வெவ்வே நுரைத்தார் பலசே, 

ஈற்றசையொழிக்த ஏசாரமெட்டுக் தேற்றம், முன்னின்றதொ 

ழிர்த ஏகாரமேழன்பின்னும் உருபென்பதனையொட்டி, எனவுளை 
தீதாரென்பதனை எண்பொருளினுமொட்கெ, எனவென்பதற்கு உம் 

மைகொடுத்து எட்டடுக்கி உரைத்தாரென முடித்ச லுமாம். 
  

தான்; கூஇர்க்கண்வந்தான். எ-ம். பின்னையதற்கு உதாரணம்: அவு 
ண்டு, ௮செல்க, ௭-ம், வரும்,



வேற்றுமையியல், உட 

(இவற்றுள் முன்னின்றவைந்தும், பலர்நால்களானும், பலரு 

-ரகளாலும், செளியக்டெந்தன. ஏனைமூன்றும் விளக்குகன்றாம். 

சீன், தம், ஈம், என், எம், கின், நும் என்னும் திரிபில்பெயர்கள் 
“ருபுகளையும், உருபோடு வருமொழிகளையும், உருபின்றி வருமொ 

நிகளையும் ஏற்றுநிற்கும், இப்பெயர்கள் எழுவாயாங்காற் நிரிந்தே 

2ற்கும். இத்திரிபே யுருபென்க. 

இனி இறைவன்கடியன், காக்கும்; தையலாள்வரும்; உமை 
பாளமர்ச்துவினங்கும்; கோன்வந்தான்; கோக்கள்வந்தார்; மரப.து 

ஈர்ந்தது; மசங்கள்வளர்ந்தன இவவிகுதிகளே உருபென்சு, இவ 

௮ருபுகளைத் தொகுத் துமறிக. 

இனி ஆயவன்முதல் காற்கொல்லும் பாலால் இருபதாம், 

அவையே உருபு. சாத்தனானவன்வந்தான் இதனுள் எழுவாயும் 
உருபும் பயணிலையுங்காண்க, பிறவுமன்ன. இவற்றைச் தொகுத்து 

u Pa, 

ஆயின், ஐ குப்போல ஒன்றே உருபெனவேண்டுமெனின், 

மூன்றைந்தாறேழனுருபுகள் பொருத்தத்தாலும், பொருளானும், 
பாலாஜும், பலவானாற்போலவும், உவமவுருபுகள் பொருத்தத்தா 

னும், பொருளாலும், பலவானாற்போலவுமெனக, ஆயின் மரமான 
தையறுத்தான்; வாளானதால்வெட்டினான்; என ஐ முதலிய உரு 
புகளையேற்றலின் உருபன்றெனின், ஆறனுருபு உருபுகளையேற்றாற் 

போலவென்க, * ஆயின், ஐ குப்போல உருபுகொள்ளுதலன் நிச் 

சொற்கொண்டதென்னெனின், கொண்டு, பொருட்டு, உடைய, 
உளி, மாறு, ஒடு, ஒடு கண்முதலியனவும் உவமவுருபுகளும் சொ 

ல்லே யுருபானாற்போலவென்க. சாச்சன்வெட்டினான், Dunc 
தீன், கொடுத்தான், மீங்கொன், அடிமை, வந்தான். எ-ம். மக்கள் 

சொன்னார்; உவரியொலித்தல்) ஆற்றல்சான்று) ஆயன்சாததன், 
2 ம. உருபின்றிப்பெயராயே எழுவாயுருபுதசானே பயனிலைகொ 

ண்டதென்று கொள்ளிற் குற்றமென்னெனின், யான்வந்தேன்) 
வந்தாய் என்றாற்போல எழுவாய்ப்பொருள்படுதலின் றி, சாத்த 

கடவட்டினான்; சாத்தனொடுபொருதான்;) சாத்தற்குக்கொடுத் 

சான், சாதீதனினீங்கனொன்; சாத்சனதடிமை,; சாத்தன்கண்வர் 
Le. எ-ம். மக்களைச்சொன்னாருயர்தணையென்று) உவரிபோலொ 

*தீதகொலி) ஆற்தற்குச்சான் நிச்திரன், ஆயனாயெசாத்தன். ௭-ம், 

* ஆம ஒருபு உருபேத்குமென்றது தொல்காப்பியச்சுச் இரவி 
ருத்திமின் மறுக்கப்பட்ட த, 

 



௨௬ இலக்சணக்கொத்துசை, 

எழுவாயாசாமல் வேறுபொருள்படுதலிற் கு.த்றமென்ச, இனியிவற் 
றையெழுவாயாக்கவேண்ழில், சாத்சன்னவன்வெட்டினான்; மக்க 
ளானவர் சொன்னார்; உவரியானதொலித்தல்; ஆயனாூன்றவன் 
சாத்தன் எனவுருபுகொடுத்தாலே எழுவாயாமென்க, 

இணி இவ்வுருபின் பொருள்படப் பிறசொற்கள் வருவனவு 

மூள. இல்வாழ்வானென்பான்.றுணை) எழுசத்சென்பதொலி என் 
பன இல்வாழ்வானானவன்றுணை; எழுச்சாவதொலி எனப்பொ 

ருள்படுதல் ண ௬௧, பிறவுமன்ன, 

பலர் நூல்களிலும், பலருரைகளினும் இங்ஙனம் பிறக்த உரு 
புகள் ௨௬? ன்று பெயர்பெறாமல் பொருளை முடிக்கவர்த வாசக 

மென்றும், சொல்லென்றும், பெயர்பெற்று, முற்காலத்தேயமைர் 
தீனவென்றே கொள்க, அஃதீன்றாயின், இவ்வுருபு இன்றியமை 

யாதாதலால் “கடிசொல்லில்லை”' *புதியனபுகுதலும்” என்பதனா 
லும், தேங்காய்முதலிய சொற்களைப் புதிதாக விஇத்தலானும், தமி 
ழிற்கன்ராயெ வடமொழியிலக்கணம் தமிழின் வருதலானும், எழு 
வாயுருபும் வடமொழியிற்கண்டு இன்றுகொண்டு வர்தசென்றலு 

மொன்று, இக்கருத்துத் “தரங்கக்கும் வண்ணகக்கும் தரவாவது. 
எ-ம். வாழ்வாவது மாயம், எ-ம். 'தறமாவீதல்,” எ-ம். மூவகைச் 
செய்யுளானுமறிச. 

(வடமொழி யெழுவாய்க் குருபுமூன் றவைதாம்--விரியவும் 
தொசவும் விரும்பு மென்ப, இஃ துரைச்சூத்திரம். 

இவ்வெண்விதியோடெழுக்த சூத்திரம் பிறர்மதங் கறலே 
யாம், தன்றுணிபுரைத்தலன்று, இவ்வெண்மரும் தம்முண்மறுப்பர், 

அவை விரிக்கற்பெருகும், 

  

இனி முற்கூறிய பொதவிலக்கணங்களுள் உரிமையாய் கிர 
கும் உருபுகளும், உருபினையேற்றதசொற் பலபொருள்பவெனவும். 
ஒருருபிற்குப் பலபொருள் வருவனவுமாகிய மூவிலக்கணமும் ஒரு 
ங்கே தோன்ற, வினைமுதன்முதலாகச் ஜெப்புச் ரூத்திரஞ்செழ் 
இன்றாம், 

௨௬, இருவகைச் செயப்படு பொருளே யேதுத் 

தன்வசம் தெரியா கிலைதடு மாற்றக் 

தொழிற்பெய சேழிற் ரோன்றும் வினைமுதல் 
கருவி யிடங்கொள் வானிலுங் கருதுவர்,



வேற்றுமையியல், ௨௭ 

உ-ம். “மிதர்க்ன்னா முற்பகற் செய்யிற் றமக்கன்னா--பிர் 
பகற் ரூமேவரும்.” “பெரியவர் கேண்மை பிறைபோல காளும்- 
வரிசை வரிசையா ஸந்தும்-வரிசையால்-வானூர் மதியம்போல் 
வைகலுச் தேயுமே-தானே றியார் தொடர்பு.” என்பவற்றுள் 
(இன்னா தாமே வரும்;' (கேண்மை தானே நந்தும்,” *சொடர்பு 
தானே தேயும்' எனச்செயப்படுபொருள் சேற்றத்தோடு வினைமுத 
லாய்ச் செயப்பமிபொருள் குன்றியவினை சொண்டது. திண்ணை 
மெழுகற்று எனச்செயப்படுபொருள் தேற்றமின்றி வினைமுதலா 
ய்சீ செயப்படுபொருள் குன்றாதவினைகொண்டது. இவ்விருவகை 
யும் வடமொழிவிதியாகலின்... விரிககற்பெருகும், ஆதித்தன் கற் 

றிப்பிறப்பித்தான்; காற்றுப பழமுதிர்த்தது இவை ஏதுகருத்தா. 
சாத்தனுண்டான் இது தன்வசச்கருத்தா. மாடஞ்செய்யப்பட்ட த 

இத தெரியாகிலை, தெரியாகிலையாவது வினைமுதலென்று தெரியப் 
படாமல் வினை முதலாயே நிற்பது, இது தெரியாநிலையெனவே, 
ஏனைய தெரிநிலையென்ச, ஒத்த ழெவனுங் இெத்தயுங் காண்ப? இது 
சஈூமாற்றம், தடுமாற்றமாவது ஓர் பொருளே ஒருகால் வினைமுத 
லாயும், ஒருகாற் செயப்படுபொருளாயுகிற்றல், (கொல்லாமை யற 
அனையெல்லாந்தரும்;' கோறல் பிறவினை யெல்லாந்தரும்)' *தேரா 
அறெளிவு் தெளிக்தான்௧ ணையுறவுக்---தீரா விடும்பை தரும்,' 

இவை தொழிழற்பெயர்க்கருத்தா, 

கண் கானும்; குன்று குவட்டைச் தாங்கும்; தூண் போதிகை 
mus தொட்டத; *இரப்பவ ரென்பெறிலுங் கொள்வர்' எனக் 
கருவிமுதன்மூன்றும் முறையே காண்க, கருதுவசெனவே இலக் 
TOOT LO sit Dl. (௧௪) 

| ௨௭, இருவினை முதலா லொருவினை யும்முள, 

௨-ம். தாய்மகவுக்கூட்டினாள்; ஆரியன் மாணாக்களுக்குட் படி. 
பித்தன்) தலைவன்றலைவியைப்புல்லினான் எனவரும். “ (கடு) 

௨௮. ஏவுத லி.பற்றுத லிவையின்வே ரத 
லெனவினை முதன்கும வகையா மென்ப, 

உ-ம், அரசன்தேர்செய்தான்; தச்சன்றேர்செய்தான்; சாத்த 
'மத்கினான்* எனவரும், 

௨௯, வினைமுச லின்னும் விரிக்இற் பெருகும், (௧ஏ) 

௩௦, அழைத்த லென்றொன் றன். நிவே நின்மையின் 
உ விளிக்குச் சூத்திரம் விளம்பில anit (௧௮) 

எயார் 
கூ 11 1ம CWAMINATHA WER Li Ana



Up
 Ay இலக்கணக்கொத்துரை, 

௩.௧, கருத்துண் டாதல் கருத்தின் ரச 
லிருமையு மாத லீருரு பீணைதல் 
கருத்தா வாச லகநிலை யாத 

நெரிகிலை யாதியாய் வருஞ்செயப் படுபொரு 
ளியற்றப் படத லெய்தப் படுதல் 

வேறு படுக்கப் பதே wr Buy 

மவ்வெழு வகைய எடங்கு மென்ப, 

௨-ம். சோற்றையுண்டான். எ-ம். சோற்றைக்குழைத்தான். 
எ-ம், எறும்பைமிதித்து வழியைச் சென்றான்; பசும்புல்லை மிதித 
அப் பலுரையடைந்தான்; தாளொடு கூழையுண்டான்; கஞ்சி 

னைக் கலந்தபாலைக் குடித்தான்; கத்தரிக்காயையும் புழுவையுங் 
கறித்தான்; பதரையு மெல்லையும் பணத்இிற்குக்கொண்டான். ௭-ம், 
ஆரிபனையையுறறபொருளை வினாவினான், எ-ம், பசுவினைப் பாலி 
னேச் கறந்தான்; யானையைக் கோட்டைக்குறைத்தான், எ-ம். 
[பசுவினது, யானையதுபோல, அரியனது என வாராமைபற்றி 
இருவகை-டட்டீருருபிணைதலென்றாம்.] தன்னைப்புகழ்ச்சான்; தன் 

னைக்குத்தினான்; தன்னைப்பேணினான்; தன்னைக்காசவித்தான். 
எ-ம், வருதலைச்செய்தான். எ-ம். மாடஞ்செயப்பட்டத., ௭-ம். 

ஏழும் முறையே காண்க, தெரிநீலையாவது வினைமுச ஓருபேற்றுஞ் 
செயப்படுபொருளேயெனத் தெரியநிற்றல், இது செரிரிலையென 
வே, ஏனைய தெரியாநிலையெனக. தெரிநிலை தெரியாகிலை வடமொ! 

: en பட 
ழிவழக்கு, 

எயிலையிைத்தான்; பெ ருளைப்பெற்றான்; கயிற்றைய ற் 
தான் முதலி.பன HUD per. Hew. 

அதியென்றசனால், ஆரியன் மாணாக்கனையூர்க்குப் போர்: 
Gar; தாய்மகளை யூர்க்குப் போக்கினாள் என்புழி மாணாக்கன் 

மகளென்னும் இருவரும் போதலாலே வினைமுதலாயும், ஏ௨ப்ப। 
டுதலாற் செயப்படுபொருளாயும், ஏவுவித் துக் கொள்ளுசலால் 

ஏவுதற்கருத்தாவாயும், ஏவப்போதலால் இயற்றுதற்கருத்தாவாயும் 
வந்தன. “ஒத்த இழவலுங் மெத்தியுங் காண்ப,” என்புழிக் இழ௨ 

லுங் இெத்தியும் தனித்தனி வினைமுதலாயுஞ் செயப்படுபெ௬ள , 
யும் வருதல் காண்க, (se) 

௩௨. செயப்படு பொருளிலுஞ் செப்பிற் பெருகும். (௨௦ 

௩, ௮கம்புற மொற்றுமை யாகுங் கருவி.



வேற்றுமையியல், ௨௯ 

௨ ௨-ம். மனத்தானினைந்தான்; வாளால்வெட்டினான்; ௮றி 

வானை நிக்தான் என வரும், (௨௧) 

௩௪. முதறுணை ஞாபகங் காரக மேது 
வினையே நிமித்தம். வேற்றுமை வினைமுதல் 
காலமா இகளையிம் மூன்றனுட் கருதுவர், (௨௨) 

கடு. கருவியை யின்னுங் கழநிந் பெருகும். (௨௩) 

௩௬. கேளா தேற்றல் கேட்டே யேற்ற 
லேலா தேற்ற லீவோ னேற்ற 
னு:பர்ந்தோ னேற்ற லிழிந்தோ னேற்ற 
லொப்போ னேற்ற லுணா்வின் றேற்றல் 

விருப்பா யேற்றல் வெறுப்பா । பற்ற 
லாதியாப் பலவு மறைக்தனர் முகாள்வோன், 

உ-ம். ஆவிற்கு நீர்விட்டான், எ-ம், வறியார்க்£ந்தான். எ-ம், 
மாணாக்கனுக் கறிவைக் கொடுத்தான். ௭-ம், தனக்குச்சோம்ட் 
டான்; தனக்கரிசிகொடுத்தான்; “அருமறை சோரு மறிவிலான் 
செய்யும்--பெருமிறை தானே தனக்கு,” ௪-ம், அ௮ரனுக்குக் சண் 

ணலர்கொடுத்தானரி, எ-ம், ௮ரிச்குச் சக்கரங் கொடுத்தானரன்,. 
எ-ம், சோழற்கு விருந்து கொடுத்தான் சேரன். எ-ம், சோற்றிற்கு 
கெய்விட்டான்; நீர்க்குவாசமூட்டினான்; வாளிற்குறைவழக்கி 
னான்; தண்ழிற்குத் தங்கங்கட்டினான்; சவர்க்குச் சித்தாமெழுதி 
னான். எ-ம். மாணாக்கனுக்குக் கசையடிகொடுத்தானாரியன். ௭-ம. 
கள்ளனுக்குச் கசையடி கொடுத்தானசசன், எ-ம், முமையேகாண்ச, 

ஆதியென்றதனால், மருகனுக்கு மகட்கொடுச்சான் வழக்கு, 

மகனுக்கரசுகொடுச்சான் உரிமை, அரசற்குத் திறைகொடுச்சான் 
அச்சம், தந்ைத தாய்க்குத் இஇகொடுத்தான் பாவனை எனவும் 
வரும், (௨௪) 

௩.௭. ட ரள்வோனை யின்னுங் கூறிற் பெருகும், (உடு) 

௩௮, கிலைத்தணை யியங்கு இணைபண் பாதியி, 
னீக்கம் வருமென நிகழ்த்தினர் புலவர். 

6 உ-ம். மலையினிழிக்தான். எ-ம், யானையினிழிந்தான். ௭-ம். 
“சிறுமையினீங்கெ.” எ-ம், முறையேகாண்க, 

ஆதியென்றதனால், 'குடிப்பிறச்து குற்றத்தினீங்கு,' ஐயத்தி 
னீக்கி' எனவும் வரும். (௨௬) 

௮



௩௦ இலக்சணக்கொத்துரை. 

௩௯, நீக்க மின்னு கினைக்கற் பெருகும், (௨௭) 

௪௦, ஒற்றுமை வேற்றுமை யுரைக்கப் படுங்குறை 

யொற்றுமை யாவதோர் பொருளே யாகு 

மொன்றாய்சத் தோன்ற லுரிமையாய்ச் தோன்றல் 

வேழுய்த் தோன்ற லெனவேற் நுமையா 

மொன்றன் கூட்டம் UMS FLL 
இரிபி னாக்கஞ் சனைகுணக் தொழிலென 

வோரறு வகையா மொனறுய்த் தோன்றல் 

பொருளி டங்கால மிருவகை நாலென 
வுரிமையாய்த் தோன்ற லுரைக்கப் படுமே 
வேருய்ச் தோன்றல் வேறிடத் துஞ்செலு 
கிலைமையி லுடைமைகள் பலவு மாகும், 

உ-ம், என்னுயிர்; இராகுத்தலை இவை ஓற்றுமை. 

எள்ள துகுப்பை, எ-ம். படையதுகுழாம், எ-ம், கோட்டது 
மாறு, எ-ம், சாத்தனதுகண், எ-ம், நிலத்ததகலம், ௭-ம், சாத்த 
னதுவரவு, ௭-ம், ஒன்றாய்த்தோன்றல் வகையாறும் முறையே 
காண்க, 

முருகனதவேல், எ-ம். முருகனது குறிஞ்சி, எ-ம். வெள்ளி 
யதாட்சி, எ-ம், சம்பந்தனது தமிழ், எ-ம். சம்பந்தன.து பிள்ளைத் 

தமிழ், எ-ம், உரிமையாய்த்தோன்றல் வகையைந்தும் முறையே 
STONE, 

சாத்தனதுபசு) சாச்தனதசெறு) சாத்தனதுபொன் என 
வேமுய்த்தோன்றல் வந்தமை காண்க, இவை முன் ஒருவர்க்கு 
ரிமையாயும், பின் வேளொருவர்க்குரிமையாயும் வருஹலின், நிலை 
மையி துடை. மையென்றாம். 

இம்மூவகைவேற்றுமையை வடநூலார் நூற்றொருபேதமாக் 

gat, ~~ # (2g) 
6, Gaopou Sergi a Jd QuGRAEuw. (௨௯) 

௪௨, உரிமை யிருவகை யோரிட % மெங்ளூ 

மெனரான் கென்றே மியம்புவ் சிடனே 
காலர் இக்கா காயம் வெயிலிரு 
ணிலமரு வுருமுக னிகழ்ததப் படுமிடங் 

* ஒரிடமேவல் இருவசையாவன , சமவாயமுஞ் சையோக 
முமாம். சமவாயம் ஒற்றுமை, சையோசம்-- கூட்டம், 

 



வேற்றுமையியல், AS 

கூட்டிப் பிரித்தல் பிரித்துக் கூட்ட 
லிருவரின் முடியு மொருவினைத் தொழிற்பெய 

செனமூ வகைப்படு மிடமல் லாவிட 
மிடத்தி ணிகழ்பொரு ளிருவகை யருவரு, 

உ-ம். நிலத்தின்சட் டேரோின்றது; கடற்கணாவாயோடு 
இன்றது; ஆகாயத்தன்கட்பருர்து பறச்தத; காட்டின்கட்புவி 
வாழ்ந்தது. எ-ம், மதிச்கண்மறு; கையின்கண்விரல்; குன்றின் 
கீட்குவடு,; கெற்றியின்கண்லிழி; ஆண்டி ன்சணிருரீத; காளின் 

கண் வைகறை, எ-ம். ஊர்க்கணிருச்தான்; தேர்க்கணிருக்தான். 
௭-ம். மணியின்கணொளி; உயிரின்கணுணர்வு; பாலின்கட்சுவை, 
கெய்; தீயின்கட்சூடு; கீரின்கட்€ேதம், எ-ம். கான்கும் முறையே 

காண்க. 

“உடையானரசருளேறு;' (அவற்றுள், ௮ இ உ ௭ ஓக்குறில்.' 
எ-ம், *வானுறையுக்-தெய்வத் துள் வைககப் படும்,” *மற்றையான்- 
செத்தாருள் வைக்கப் படும்” ௭-ம். புல்லி விடாப் புலவியுட 
Cuter gin; தட்டுப்புடைக்கண்வக்தான்/ புல்துதற்கண் வேர்வை 
வந்தது; பொருதற்கண்மழை பெய்தது; சூதாடற்கட்டுக்கம் வட் 

தீது. எ-ம், மூன்றும் முறையே காண்ச,- (௩௦) 

௪௩, இடத்தி னிலக்கண மின்லும் பலவாம், (௩௧) 

இனி முற்கூறிய பொ.துவிலக்கணங்களுள் ஒப்பாய்கிற்குமுரு 
புகளும், ஒருபொருட்கே பலவுருபுகள் வருவனவும், வேறுருபு 

கள் வருவனவுமாகிய மூவிலக்கணமும் ஒருங்கே தோன்ற, வினை 

முதல் முதலாகச் சிறப்புச்சுத்தெஞ்செய்கன்றாம். உருபுகோக்யெ 
சொற் பலபொருள்பதேல் தொல்காப்பியர் ஈன் னூலார் *பொரு 
ண்மைசுட்டல்”” என்னுஞ் சூத்திராதிகளானும் “வினைபெயர்வினாக் 
கொளல்” என்னுஞ் ரூத்திராதிசளாலும் விரித்தனர், அதனால் விரி 
கீதிலமென்க. 

௪௪, ஒன்று மூன்றுகான் கரறெனு முருபொடு 
வரூமே வினைமுத லெனவகுச் தனரே, 

“ம், அவர்செய்தார், எ-ம், அவராற்செய்யத்தகுமக்காரியம், 

எ-ம். “ தவர்க்குச்செய்யத்த குமக்கரசியம்: *(இனைத்தென வறிச்த 

ஈனேமுதற் ளெவிக்ரு-வினைப்ப சொகுதிபி லும்மை வேண்டும்,"



௩௨ இலக்கணக்கொத்துரை, 

இன்னென வர௫ு௨ம் வேற்றுமை யுருபிற--ன்னென் சாரிலய 
யின்மை வேண்டும்.” எ-ம். அவ.ர.துவரவு. எ-ம், முறையே காணக, 

௪௫, எல்லா வுருபொடுஞ் செயப்படு பொருளெழும், 

உடம், சோறடப்பட்டது; சேரற்றையட்டான்; அரிசியாறி 
சோரறுக்கனொன்; அவட்குக் கொள்ளுமிவ்வணிகலம்) பழியினஞ் 

சம்; நூலதுகுற்றங்கூறினான்; தூணின்கட்சார்ந்தான் என முறை 
யே காண்க, (௩௩) 

௪௬, ஒன்று மூன்று ஈன் கைந்தா நுருபொடு 
கருவி வருமெனக் கருதினர் பெரியோர், 

உ-ம், கண்காணும்; கண்ணாற்காண்பன்; கண்ணிறகுக்காண 

லாம்; கண்ணிற்காணலாம்; கண்ணதுகாட்சி என முறையேகாண்க, 

௪௭. எல்லா வுருபொடுங் கொள்வோ னெழுமே, 

உ-ம், *இரட்பவ ென்பெறினுங் கொள்வர்; (செய்யவ டவ 

வையைக் காட்டிவிடும்,” காகராற்பலி; சாகர்க்குப்பலி; நாகரின 
ன்புசெய்தான்; மாகரதுபலி; நாகர்கணன்புசெய்தான் என முறை 

யே காண்க, (௩௫) 

௪௮, இரண்கொன் கைந்தொடு மெழுமே நீக்கம், 

உ-ம். மதுரையைநீங்கனொன்; மதுரைக்குவடக்குச்சிதம்பரம்/ 
மதுரையின் வடக்குச்சிதம்பரம் என முறையேகாண்க, (௩௬) 

௪௯, கான்கைர் தாறே ழொடுகுறை ஈடக்கும். 

௨-ம், சாத்தனுக்குமகன்; மரத்தினீங்கெகொம்பு; சாத்த 
னதுகை; உயிரின்கனுணர்வு என முறையே காண்ச. (௩௪) 

Go. ஒன்றி ரண்டொன் கேழோ டிடமெழும், 

௨-ம். தூண்போதிகை தொட்டது; தூணைச்சார்ச்தான்; 
இன்றைக்கு, நாளைக்கு, பகலைக்கு, அந்திக்கு, சந்திக்கு, மாலைக்கு, 
காலைக்கு, ஊர்க்கு, வீட்டிற்கு, வருவன், தூணின்கட்சார்ந்தான் 

என முறையே காண்க, (௩௮) 

  

இனி முற்கூறிய பொ.துவிலக்கணங்களுள் உருபும் உரிமம 

யாய் நிற்றதுமாயெ ஈரிலக்கணமும் ஒருங்கே தோன்றவும், உருபு 
கள் தமக்குரிய பொருளல்வனவற்றையும் உணர்த்தனோன்றவும் 
வினை தலாகச் சிெப்புச்சுத்சஞ் செய்னெரும், 

ர்ு
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டுக. ஓருரு பிற்கோர் பொருளே யுரிமை 
வேது பெரூளையும் விரும்பு மென்க, 

இல்விருவிதியுக் தச்தஞ் சிறப்புச்குத்தத் தட்காண் ௧, (௩௧) 

௨. வினைமுத லன்றியும் விரும்பு மெழுவாய், 

உ-ம், மாடஞ்செய்யப்பட்டத. (௪௦) 

௫௩.. செயப்படு.பொருளைச் தெளித்தலு மன்றி 
வேறு பொருளையும் விளக்கு மையே, 

௨-ம், வீட்டைவிரும்பிஞான். (௪௧) 

௫௫௪. கருவி கருத்தா வுடனிகழ் வன்தியு 
மூன்றா முருபுக டோன்றும் பலவினும், 

உ-ம். “மலையொடு பொருதமால்யானை” வினையின்மை, (தொ 
ழூ.யொடு தொல்கவின வாடியதோள்' வே.றுவினை, 'பாலொடுதேன் 
கலந்தற்றே' மயக்கம், *மதியோடொக்குமுகம்' ஒப்பு, 4விலங்கொடு 
மக்களனையர்' ஒப்பமிலாப்பு, “எழுத்தொடுபுணர்ர்தசொல்'ஓ.ற்.றுமை, 

டுடு, கொள்வோனை விட்டுங் குப்பல பொருளாம். 

உ-ம், சோற்றிற்கரிசி அதிகாரணகாரியம், கூழிற்குக்குற்றே 
வல் நிமித்தகாரணகாரியம். பூவிற்குப்போனான்; உணற்குவர்தான் 
இருவகைட்பெயர்ப்பின் வினையெச்சம். பிணிக்கு மருச்து; உணற் 
குக் கருவி கை இருவகைப்பெயர்ப்பின் பெயசெச்சம். (௪௩) 

டு௬. நீக்க மின்தியு கிகழ்,ச்.த மின்னே, 

உ-ம். :பித்தரிற்பேதையாரில்' ஒப்பு. வேங்கடத்திற்றெற்கு) 
குமரியின் வடக்கு எல்லை, வாணிகத்தினாயினான் ஏது. காச்கையிற் 
கரி களம்பழம் ஒப்பின்மை, (௪௪) 

டு௭, குறையே யன்நியுங் கூறுமா மூவது, 

உ-ம். வாளதவெட்டு, (௪௫) 

டு௮. இடமே யன்றியு மியம்புமே ழாவகது. 

௨ - மீ அறிவின்கட்டிரிவு, (௪௬) 

டு௯, மாறுபட நிற்றல் வரம்பிலை யென்ப, 

உ-ம். (ழெங்குமணற்னேறமுளை,” 'காலத்தினற்செய்தான் றி, 

இவை சண்,



2.௪ இலக்கணக்சொத். துரை, 

௬௦. உரிமைமுதன் மூன்று மொருங்கே தோன்ற 
நிற்கு முருபுகள் சிலவுள கினைககன், 

உ-ம், பழியினஞ்சும்; பழியையஞ்சும்) பழியாலஞ்சும், 

நினைக்ளென்றதனால் இரண்டொருங்கே தோன்றதுமுள. 
மலையில்கீழருவி; மஸையிலிருச்தான் என முறையே சாண்க, (௪௮) 

௬௧, தடூமா நுருபுக டாஞ்சில வுளவே. 

௨-ம், “அவ்வித் தழுக்சா றுடையானைச் செய்யவ--டவ்வை 
யைக் காட்டி, வீடும்” என்புழி ஒவ்வொருகிலைக்களத்து mus Ga 
வும் பொருந்தும். (௪௯) 

௬௨ ஒன்றே வந்து மிரண்டே வந்து 

மொன்று மிரண்டு முறழ்ந்தே வந்து 

மூருபுசோக் தியசொல் லொருகூ வகையாம். 

௨-ம். பாளைக்குடித்தான். எ-ம். பாலைத்தபிராக்கனொன்; கடு 
ம்பத்தைகீ குற்றமறைச்தான்) அரிசியாற்சோறாக்கனான்; மருமக 
னுக்கு மகட்கொடுத்தான். எ-ம். அகாயத்தின்கட்பருந்து, பறந்த 

பருந்து) குன்றின்சட்குவடு, இருச்சகுவடு; மெத்தைக்கணரசன், 

கடெந்தவரசன்) வழிச்சட்தேன், ஈடச்ததூதன். எ-ம். வரும். 

௬௩, உருபுகோக் இியசொற் பலபொருள் பதெலை 

முன்னோர் பலரு மொழிர்தனர் விரியா 
விர். தா லிற்சிறி தாயினு மியம்பிலன். (௫௧) 

௬௪, வேற்றுமை பலபல வாகத் தோற்றினும் 

வினைமுதன் முதலா விளம்புமெண் பொருளி 

லொவ்வொரு பொருளே வெவ்வே ரூதலு 
மொவ்வொரு பொருளிற பல் லுருபு வருதலு 
மூருபுக டமக்குரிப் பொருளையு முதவி 

வேது பொருளையுஞ் சிலவிரும் புத.லு 

மெனமூன் அள்ளே யெல்லா மடங்கும். 

தொல்காப்பியர், வேற்றுமைக்குப் பூலபல விதிவிலக்கு வருத 

ஜோக், ஒரியல்கொள்ளாது மூவியல்கொண்டும், முழுதுமுஜர 
ச்திலர், 

வடழால்வழியோ எரம்பின்றாமென்பது: தோன்றப் பல. 

வென்னாத, பலபலவென்னாத, பலபலவெல்லாமென்றாம்,



வினையியல், கடு 

அமாயிலும், இக்கனக் கூறிய மூன்தலுள்ளே மடங்யேடங்குமெ 

பது தோன்ற, இரட்டுறமொழிக்தாம். (௫௨) 

மூகலாவ௫அ வேற்றுமையியன்மூடிந்த.து. 

இரண்டாவ வினையியல். 

௬டு. கனிவினை தொடர்வினை யெனவிரு வினையிலு 
ணடவா முதலிய முதனிலைத் தனிவினை 
விகுதிமுதக லானவை கூடிற் ரொடர்வினை, 

என்பது வெளி, (5) 

௬௬. முதனிலைத் தனிவினைக் குணமொழி குநினே 
மு.தனிலை.ச் தொழிற்பெயர் முன்னிலை யேவ 
லொருமைமுற் நன்றியும் வேறுவினை முற்றோ 
டிருவகை யெச்சமவ் வெச்சமுற் றுக்களுண் 
முதனிலை பிரிக்சவம் முதனிலைச் தொழிற்பெயா 
வினைமுத லாஇயா வெவ்வே ரத 
லெட்டுரு பேற்றே யெண்பொரு எாதல் 
செயப்படு பொருள்குன் ரூமையுங் குன்றலும் 

பொதுவு மிடங்குன் ரூமையு மாதல் 

பலபொருட் கொன்றுமோர் பொருட்கே பலவு 
மாதலும் பகாப்பத மாதலு மன்றி 

யியல்பினுர் திரிபினும் பகுதியென் ௫௪ 
லாதியாப் பலவே யாகு மென்ப, 

உ-ம். (தறிகொன்றறியான்;' (கெவொகவையாதுலசம்)” ௮ 
ங்காமூயற்சி' இவற்றுள் முதனிலைதானே தொழிற்பெயராய் நின் 
றது காண்ச, 

(செல்லாமை யுண்டே லெனக்குரை மற்றுகின்--வல்வரவு 
அரழ்வார்க்குமை.” என்னைச் குமாரற் யெம்பு' இவற்றுள் முன்னி 

லழுற்றுக் சாண்ச, 

° பெறுவது கொள்வாருங் கள்வரு சேர்)” 4௭௪ கிகரவற் .றுள் 
ளே யேசமும்---ஓஓ நிகரவற் றுன்ளே யொன்றும்--புள்ளி கொள் 
லத் தள்ளா வாரும்” இவற்றுள் சேர்வர் நிகர்க்கும் என வேறுவி 
னமுற்று வச்த.து சாண்க,



௨௬ இலக்கணக்கொத்துரை, 

பொருபடை; கொல்களிறு இவை பெயசெச்சமானது சாணக, 

*வரிப்புனைபந்த,' *அறுவே.று வகையின் ;* *பால திவந்த;" சாக் 
குத்தினான், "செய்தக்க வல்ல செயக்கெடுஞ் செய்தக்க செய்யா 

மை யாலுங் கெடும்.” *மண் மாண் புனைபாவை யற்.று இவை. வரி 
ந்து, அற்று, அறிய, சாவ, செய்ய, மாட்சிமைப்பட என்று பொருள் 
பட்டு வினையெச்சமானது காண்க, 

“கால காலனைக் சாண்டுன்ற போது--காலனைத் தரத் gud 
சாட்டி தானே.' (சால காலனைக் கரிசறக் காண்92்--சாலனைத்' தர 

தீ.தமக் சாட்தொனே."' கால காலனைச் காண்டுன் ரூர்தமக்--கோ 
ர்வீ டளிக்குமக் காட்ியீ தண்மை.” இவற்றுள் மூன்றினும் நின்ற 
முதனிலை பிரிர்து சொழிற்பெ ராய் வினைமுதலானத! காண்க, 
ஆதியென்றதனால், “அக்சாட்ி, ஈற்பயனுண்டு;" *துக்காட்டுக்ணே 

யில்லை இவைடோல்வனவெல்லாங்கொள்க, மூதனிலையுமன் றித் 
தொழிற்பெயர் பிரிச்த வினைமுசலாதலுங்கொள்க, அது 'இருணீ 
ங்கி யின்பம் பயக்கு மருணீங்ெ-மாசறு காட்டு யவர்க்கு” ௮க்கா 

ட்சி என்பதனாற் காண்க, 

இவ்வுரைபெருகற்று, சுருக்ற்று; சொல்லைச்சேர் த்தான்;.ஆயி 

சமுடியையவிழ்த்தாட்டான்; உரையாவறிவித்தான்; இச்சொற் 

குப் பொருளித; இவவுமைக்குச் சொல்லிது; மடி.யினீங் வாணிக 
ஞ்செய்தான்; இச்சொல்லின தியலாமிட்பொருள்; இட்வுமையது 
பெருமைக்கொப்மில்லை; இச்சொற்கணிருக்கு மிப்பொருள்; களி 
வாராம்; மடி. போவாய் இவற்றுளெட்டுருபேற்றே எண்பொருளா 
னது காண்க, 

விடு, ஏ, வை, வெள, உண், இன், பார், கேள் இவற்றுட்செய 
ப்படுபொருள் குன்றாமை காண்க, ஈட, வா போ, வாழ் இவற்றுட், 
செயப்படுபொருள் குன்றுதல் காண்க, முழி, மடி, கெடு, Cau, 

Sy, பிரி இவற்றுட்பொதுக்காண்க, உரிஞ், செல் இவற்றுள் இடங் 
குன்றுமை காண்க, 

ஒருவனை வைதான், சுமையை வைத்தான்; படையின் மடி 
தான், ிலையைமடித்தான், இத்தொழிற்கு மடித்தான்; பணத்தை 
முழி.ர்தான், படையின் முடிந்தான் இவற்றுட் பலபொருட்கோர்மு 
தினிலை காண்க, சொல், உரை, அறை, கூறு, விளம்பு, பகர்; ஈ, தா, 

கொடு இவற்றுள் ஒருபொருட்கே பலமுதணிலை காண்க, பகாப் 

பதமுமத.



வினையியல், or 

* நடக்தான், பொருதான், வாழ்ச்தான் இவற்றுள் இயல்புபகுதி 

காண்க, வந்தான், வருன்றான்; தந்தான், தருன்றான்; கண் 
டான்; செத்தான் இவற்றுட்டி.ரிபுபகுதி காண்க, 

. ஆதியென்றதனால், கரற்றை நடு; சாத்தற்குங் கொற்றற்கும் 
வ்ழக்கறுத்தற்குப் பூதனே நடு; தஇிருச்சிராப்பள்ளிக்குக் இருகெல் 
வேலிக்கும் மதுமை ஈடு, எ-ம். கொறரு௩ட; கன்றுஈடவரக்தான். 

எ-ம். முதனிலைகள் கடுவனென்னும் பெயராயும், இடையென்னும் 
பெயராயும், செயவென்னுமெச்சமாயும் வக்தன காண்க, 

் இச்சூத்திரம் பிறர்மதங்கூறலே, தன்றுணிபுசைத்தலன்.று, 

பிறர் தம்முண்மறுப்பர், அவை விரிக்கற்பெருகும். ஆயினும், ஒரு 
வர் மதத்தைமாத்திரஞ் AN ga nea. முதனிலைகள் முன்னி 
லையேவலொருமையெதிர்கால வினைமுற்றென்பையாயின்;--௮து 

பொருந்தாது, என்னை? இவையாறும் மாறுபடுதலின். ௮ஃதெங்ங 
னமெனின்;- முதனிலை சனியே கின்று முன்னிலைக்கட் சென்ற 
தாயின், அவ்வாறு ஏனையீரிடத்தினுஞ்சேறல்வேண்டும்; செல்லா 

தாகலின், முன்னிலையன்று. ஏவலாயின், முதனிலைக்கண் விப்பி 
யிணைர்து வேறுபொருள் பட்டாற்போல, ஐ ஆய் இகரவிகுதி 
கூடில் வேறுபொருள்படவேண்டும்; ௮ஃதின்று. முதனிலைசானே 
யேவலாயிருக்கவே அ௮தன்மேன் மூன்றுவிகுதியும் விதிச்தல் நின் 
௮ுபயனின்மையாமாகையால், ஏவலன்று, நடந்தார் என்புழி ஈட 
வென்னும் வினை பன்மைப்பாற்பொருள்படலின் ஒருமையன்று, 
£டந்தானென்புழி நடவென்னுஞ்சொல் இறந்தசாலவினையாதலின் 

எதிர்காலமன்று, ஈடத்தலென்புழி நடவென்னுஞ் சொற்பெயசாயே 
நிற்றலின் வினையன்று, செய்குன்று; செய்தக்கவல்ல; ௮றிகொ 

ன்று; இச்சொல் நன்று, வழு, வழுவற்றத; இவவயலுக்காயிரமுடி. 
ஈட்டான் என்புழி ஈரெச்சம், தொழிற்பெயர், பொருட்பெயர் முத 

லானவழ்றிற்குப் பொதுவாதலின் முற்றன்று, அன்றியும், நடச் 
தேன்; கடந்தான் முதலிய வழுவற்ற சொற்களெல்லாம் இடவழு 
வாயே விடும். விதியும் மறையும் ஒருசொற்கண்ணேயுள்ளதே வினை, 

அக்குணமிவற்றிற்டன்று, முதனிலை புடைபெயர்தலே வினையாத 
லின், எல்லாவினைச்சொற்களும் பிறத் தற்கு மூலமாயெ பொதுமுத 
னிலைத் தனிவினைட்பெயசென்றே கொள்க, எல்லாவினைச்டெ த 
ளாவன இனை, பால், இடம், காலம், விதி, மறை, பொது, சிதபபா 

யோடு கூடின முற்றெச்சங்களும், தொழிற்பெயர்களுமென்க, (௨) 

௬௭, தொடர்வினைக் குணமே தொகுக்குங் காலை 
முதனிலை தனிவினைப் பகுதி முன்னர்



௩.௮ இலக்கணக்கொத்துரை, 

விகுதிமு,ச .லை*்தனுள் வேண்வெ பொருக்ிபு 

மவையிலு ளொன்றனணை யாதே தஇரிர்துக் 

இணையே பாலிடம் பொழுதிவை இண்டித் 
தொழிற்பெயர் முற்தீ ரெச்சமாய்ச் தோன்றிச் 
சிறப்புப் பொ௮அவெனச் சேறலு மன்றியுக் 

விதிவீனை மறைவினை யிவையிரு வினைப்பொதுச் 

செய்வினை செயப்பாட் டுவவினை ய் ராது 
முதல்வினை சினைவினை யிவையிரு வ்னைப்பொது 

விருவகை யெச்சச் தனுக்கும் பொதுவினை 
தெரிகிலை வினையே தெரியா நிலைவினை 

வினைக்குறிப் பன்றியும் வினாவினைக் குறிப்புப் 
பொதுச்றப் பினுக்கே பொதுவாய் நிற்றல் 

வினைபெயர் தமக்கு வேறின் ரூதல் 

முற்தி ரெச்சம் விதிமறை வினைபெய 
ரியல்பா இயசொற் நிரிபா யெசொல் 

லொருமொழி பலமொழிக் கொப்பாய் கிற்ற 
லாதியாப் பலவே யாகு மென்ப, 

உ-ம். ஆடுதல், ஆடல், சொல்லு, அருசூ, வாரு, செய்து, 

செய்பு இவையபோல்வனவெல்லாம் விகுதிபொருந்தின. உண்டான், 
நின்றான் போல்வன விகுஇயும் இடைகிலையும் பொருச்தின, உண் 
டனன், உண்டுன்றனன் போல்வன விகுதியும், இடைநிலையும், சாரி 
யையும் பொருக்தின. ஈடக்கின் றனன், விடுக்கின்றனன் போல்வன 
விகுதியும், இடைசிலையும், சாரியையும், சக்தயும் பொருந்தின. ஈட 
ந்தனன், முடிக்தனன் போல்வன ஐ%தும் பொருந்தின. வேண்டுவ 

என்றதனால், ஈடக்து, போனான் எனமுறையின்றியும் பொருந்தும். 

கேடு, பாடு, லீடு போல்வன அவ்வைச்சனுளெொன்றும் அணை 
யாதே திரிக் து வினையாயின. 

(இணையே பாலிடம் பொழுதின்வ இீண்டித் தொழிற்பெயர் 
முற்தீரெச்சமாய்த் தோன்றிச் சிறப்புப் பொதுவெனச் Gens 
மன்றியும்' அவ்வளவும் வெளி, 

பிசிவர், ஆடுவர்; பிரிப்பர், ஆட்டுவர் இலை தன்வினை 2. 
வினை. 'தேற்ருவொழுக்க மொருவன்க தூண்டாகின்)' Secu



வினையியல், ௩௨௯ 

தேற்ருதவர்.' எ-ம், அவனைத்தேற்றிக்கெடுத்தான்; அவளைத்தேற் 
நிப்பிரிக்தான். ௭-ம், இவை சொல்லொன்றே தன்வினையும் பிறவி 
னையுமாயின. “தொல்காப் பியனெனத் தன்பெயர் தோற்றி,' (பொ 
ருண்முச் origi Carpe; “தொடர்க்து தொழிலல காலர் தோ 
ஜ்ரா;' இவன்வெளுத்தான் இவைபோல்வனவுமது, 

உண்பான், உண்ணான் இவை விதிவினை மறைவினை. செய் 
யாய்; செய்யீர்; (மகனெனல்,' மக்கட்பதடியெனல்," அல்லும் பக 
ஓமருச் சியா மச்தோறும் வல்லார்' வல்லார் மாட்டாதார்; *வல் 
லார் இறைகொள்வர்,” *வல்லார் இறைகொடுப்பர்;” ‘gamelan 
ort; அருளான்; ட வகுளான் இவை சொல்லொன்ழே விதி 
யும் மறைவினையுமாயின, 

உண்டசாத்தன்; உண்டசோறு இவை செய்வினை செயப்பா 
ட்டுவினை. புலிசொன்ற யானை; மீன் விழுங்கெனவன்) ஒன்னார் 
வணங்கினான்; ௮வள்விரும்பினவணிவன்; ௮றிர்.து வந்தான் இவை 
சொல்லொன்மே செய்வினையும் செயப்பாட்டுவினையுமாயின, 

சாத்தனடந்தான்; கானடந்தது இவை முதல்வினை னை 
வினை. வனம்பொலிர்தது; படைபொருதிற்று, அவன்பருத்தான்; 

அருக்கனுருக்்ஞென் இவைபோல்வளன வெல்லாம் முதல்வினையுஞ் 
சினைவினையுமாயின. 

சேடிய பொருள்; தேடிய வந்தான். எ-ம். ஒழி.ய புரவி; ஒடிய 
விழுக்தான்., ௭-ம். பாங்கனோடு கூடிய தலைவன்) தலைவியோடு கூ 

ழூய வந்தான். ௭-ம். இவைசொல்லொன்டமே ஈசெச்சமாயின, 

தெரிரிலைவினை வெளி, வேறு, இல், இல்லை, இன்மை, உள், 
உண்மை, உண்டு, ௮ல், ௮ன்மை இவைபோல்வன செரியாகீலை 
வினை, குழையன், அன்று, இன்று; ஈல்ல சாத்தன், வல்ல வீரன்; 
அன்தி வாரான், இன்றிச் செய்யான் இவை மூவசைவினைக்குறி 
ப்பு, வடமொழிவழக்குப்பத்றியே சூத்திரஞ்செய்தனம். wg ௧௬ 

த்தன்றாயின், தமிழ்மொழிவழக்குப்பற் நித் தெரியாநிலைவினையாகயே 
வினைக்குறிப்பென்று கொண்டு, இருவகைச்குங்காட்டின உதாரண 
ங்களை ஒரிலச்சணமாக்குச, 

யார், ஏவன், என், என்னை இவை வினாவினைக்குறிப்பு, இணி 
ux, எவன் இவை வினாவினைக் குறிப்பாயிற்பொதவாம். வினாப் 
பெயராயிற்சிறப்பாம். ஆசையால் ஒருசொல்லே பொதுவிற்கும் 
3தப்பிற்கும் பொதுவாய்கிற்றல்காண்க, இவை 'மேல்வரும் வினை 
பெயர்தமக்கு வேதின்றாகும் உதா ரணக்களுடனுங்கூடும்,



#0 இலக்கணக்கொத்துரை. 

௮ந்தணனைக் கொன்றானை யரசன் கொனளுன். எ-ம். ஓது 
வான் வக்தான்; உண்பான் போனான். ௭-ம், பிறத்தவிறந்தன, 
பிறச்த சாத்தன்; சண்டவழிர்தன, சண்டகண்) இன்றவற்றன, 
இன்றவாய்; வர்தபோயின, வந்தபொருள்; *செய்தக்க வல்ல செ 

பக்செடுஞ் செய்தக்க--செய்யாமை யாளுங் கெடும்." *இருவினைக் 
குத் தக்சவுடல்.” ௭-ம். முறையே முற்றும் வினையெச்சமும் பெய 
செச்சமும் வினைபெயர்தமக்கு வேறின்றாய் ஒருசொல்லாயே நிற் 
மல் காண்க, 

முற்றிரெச்சமுதல் ஒப்பாய் நிற்றல்வரை ஒருபொருள், ௮.த 
செய்யாவென்னும் வாய்பாடு *ஒன்றனையுஞ்செய்யாவோரறிவுமற்ற 
பொருள்கள் இது முற்று. மசய்யாதசாத்தன்) செய்யா துவந்தான 

இவை விகாரப்பட்டு, செய்யாச்சாத்தன்; செய்யாவந்தான் என 
வீரெச்சமாயின, (மாறாக் காதலர் மலைமறர் தனரே--யேரறா மென் 
ஹோளள் வளைகெ9 மும்மே--யா = sue வரலா னாவே.” தொ 
டர்ச்து தொழிலல காலம் தோண --வேற்றுமைக்டெனாம்' என்ப 

ன௮ும.த. செய்யாவென்னும் வினையெச்சம் விதிவினை. *ஈடத்த 
லைச் செய்யாவாகய குதிரைகள் Cara’ Qa wr Sows 

பன்மைப்பெயர், செய்யும், யாவும், அவும் இவை பலமொழி, 
மறையும் வினையும் இயற்சொல்லும் திரிசொல் ஓம் ஒருமொழியும் 
மூற்காட்டினவற் றுளடங்கும், 

ஆதியென்றதனாற செய்யுமென்னும் வாய்பாடு பொதுமுற் 

ரயும், எச்சமாயும, நிகழ்காலமாயும், எதிர்காலமாயும், முன்னிலை 
யுயர்திணேப்பன்மைச் றப்புமுற்றாயும், உயிரும் உயிர்மெய்யுங் 
கெதெலும், உந்தாகலும்போல்வன வெல்லாங்கொள்க, உண்டு 
முதலாயினவும.து. 

இம்மூன்றும் பொது, மேல்வருவன சிறப்பு. (௩) 

௬௮. பெயர்வினை யிடையுரி நான்கடி யானும் 
பிறக்கும் வினையெனப் பேசுவா புலவர் 

பண்படி. முதலாப் பலவும் பகர்வ 

சவையிவை யுள்ளே யடங்கு மென்க, 

உ-ம், முதல், ஈறு, ஒற்று, அழுக்காறு இவைபோல்வன 
வெல்லாம் முதனிலை. முததும், இறும், ஒற்றும், *கொடுப்பதழு? 
கறுப்பான்' இவைபோல்வனவெல்லா முற்று, மூததுதல், இம 
தில், ஒற்றுதல், அழுக்கறுத்தல் இவைபோல்வனவெல்லாச் தெ. 
ழிற்பெயர், (நாவலொடு பெயரிய பொலம்)” *ஐயெனப் பெயரிம
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வேற்றுமைக் செவி," அழூய சொக்கர்) முதலியவெழுத்த; இற்ற 
பதம்; (ஞை யொற்றிய தொழிற்பெயர்," அழுக்கற்றபாவி 
இவைபோல்வனவெல்லாம் பெயரெச்சம், அகரமுதவிநிற்கும்; னக 

ஏலிற்றுகிற்கும்; மெய்களெல்லாமொற்றிகடக்கும்) *அழுக்கற்றகன் 
ரூரு.அில்ல்' இவைபோல்வனவெல்லாம் வினையெச்சம். இங்க 
னம் ஐக்துவகையாய் வந்த வினையெல்லாம் பெயரழ.யாகப் பிற 

₹ட, ஈடத்தல், ஈடர்தான், ஈடர்தசாத்தன், ஈட் தவந்தான் 

இவையைக்தும் வினையடி.யாகப் பிறந்தவினை, 

சாத்தா புலிபோல்; கெய்போலுதல், போன்றல், போறல், 
நிர்க்கில்லை; புவிபோன்றான்; புலிபோன்ற சாத்தன்; புலவிபோன் ற 

பரீய்ந்தான் இவையைச் தும் இடையடி.யாகப் பிறந்த வினை, உவம 
வுருபுகளெல்லாம் இம்முறையே வரும், 

கண்ணே டவ; இவெத்தல், சிவப்பு, கண் சிவர்சத; சிவந்த 
கண்; ரிவந்து வீங்னெ கண் இவையைர்தம் உரியடியாகப் பிறந்த 
வினை. எல்லாப்பண்புகளும் இம்முறையே வரும். (௪) 

௬௯, முதனிலை தொழிற்பெயர் முற்தீ ரெச்சமென் 
றைவகை யுள்ளே யடங்கும் வினையே, 

என்பது வெளி. (௫) 

௭௦, முதனிலை யின்றியுக் தொழிற்பெயர் மொழிகுவர், 

உ-ம். பூசல், வேட்டை, சண்டை, கூத்து, தொழில், வினை, 
ஆசை, வேட்சை, அவா, சூத, வாது, சச்சு, கொல்லு, ரெட்டி 
எனவரும். பட்டினியுமத. (சு) 

௭௧, முதனிலை இரிர்துச் தரியா தாகிய 

மிருவகை யாகிய விவ்வினை யீற்றின் 
விப்பி யிணைந்தும் வெவ்வே றணைர் து 

மியன்றெண் வகையாம் பிறவினை யென்ப, 

இயன்றெண் வகையான் செய்வியென் னேவல் எனப்பட்ட 
(சீமாதுத.துமொன் று. 

௨-ம். ஆட்டினான்) ஊட்ட்னான் இவைபோல்வன முதனிலை 
Loti scr.
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அரசன் கட்டின கோட்டை, வெட்டின குளம், செய்த தேர், 
வைத்சசோலை); கோழி கூவிப் பொழுது புலர்ச்சது--கூவுவித்த; 
'உரற்கால் யானையொ டித்துண் டெஞ்சிய'--எஞ்சுவித்த; குடி 
பொன்றிச் குற்றமு மாங்கே தரும் Ouran sg; குடி. மடி, 
ந்து குற்றம் பெருகும்'--மழ.வித்து இவை முதனிலை இரியாதன, 

ஈடத்,துவிப்பி, ஈடப்பிப்பி இருவகைவினையீற்றின் விப்பியி 
ணேந்தன, நஈடத்துவிச்சான், விடுவித்தான் இருவகைவினையீழ் 

தின் விவ்டே.று வந்தன. ஊட்டுப்பித்தான், உண்பித்தான் OG 
வகைவினையினும் பிவ்வேறு வந்தன. விப்பியிணைதற்குப்பொருள் 
விப்யாவது பிய்யாவது கூடியாவது இணைச் துநிற்றலேகருத்சென்சு, 

௭௨. செப்வியென் வினையுட் செடவினை ஏலவே, 

* ௨-ம். 'சிரையாமாச் 01 செடுக்குன்ற காட)” ‘eum 
தேற்ரூசவர்;' Csa@ வொழுக்க மொருவன்க னுண்டாயின்” 
இவற்றுள், சேரு நெடுங்குன்றம், சட்பாட றேருதவர், தேராவொ 
முக்கம் என்றே பொருள்கொள்வர், *போக்குவரவிலி,” போக்கு 
வரவுபுரிய,” (போக்குமதுவிளிந்தற்.று,;' கள்ளன்போக்குக்சாட்டி 
மீண்டான் என்பதுமது, போக்குத் தன்வினையன்னோவெனின், 
“கைவேல் களிற்றொடும் போக்கி," (போக்குமவன் போகாப் புகல்; 
“போக்கும் பொருளுண்டே கொன்றுசப் போம்)” மகட்போக்யெ 

தாய் என்பதனால.றிக, (௮) 

௭௩, சொல்லாற் நெரிவினை பொருளாற் நெரிவினை 

பென்திரு இறனே தன்பிற பொதுவினை, 

உ-ம். இர்தல்; தீர்த்தல்; கடத்தல். ௭-ம், அடினசாத்தன் ; 
ஆட்டினசாத்தன்) பிரியமைச்சன், கெடுபுத்தி, தேய்கட்டை, மீஸ் 
சினம், உரைகல். எ-ம். இவைபோல்வனவெல்லாம் சொல்லா 

ற்ழெரிந்த தன்வினை பிறவினை டொ துவினை. 

விண்டதாமனா, விண்டபனை, விண்டரிலம், இவைபோல்வன 

வெல்லாம் பொருளாத்தெரிர்த தன்வினை பிறவினை டொதுவினை,() 

௪௪, மறைகூ வகையா வழங்குவர் புலவா, 

௦ ஃ ம் வாழ்வான் - வாழான் “வாழ்வானல்லன், கெவொன், 

எ-ம். கொடுப்பான் - கொடான், கொடுப்பானல்லன், வாங்குவான். 
எ-ம். புகழ்வான் - புகழான், புகழ்வானல்லன், இசழ்வான். ௭-ம், 

இவை முற்று, 
“a ௮ A ச் உட Lif.J 6 கி.
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உண்ட சாத்தன் - உண்ணாத சாத்தன், உணலற்ற சாத்தன், 

பத்த சாத்தன். இவை பெயசெச்சம். 

ஈடக்து வந்தான் - கடவாது வந்தான், ஈடையின்றி வந்தான், 

வாசனமேறி வக்தான். இவை வினையெச்சம், 

உண்டல் - உண்ணாமை, உணலறல், பட்டினி இவை தொ 

ழிற்பெயர், 

முதனிலைகளெல்லாம் நடப்பான், 'ஈடவான்; உண்பான், 
உண்ணான் என விதிக்கும் மறைக்கும் பொதுவாயெ பெயராத 
லால், மறையின்றென்று முன்னர்க் காட்டினாம். (40) 

எ௫. இதுவிதி யிதுமறை யென்னப் படா9ல, 

உ-ம், போ, வா; தொடு, விடு; வாழ், கெடு; உலாவு, நில்; 
உறங்கு, விழி, விரும்பு, வெறு, கொடு, வாங்கு; சா, பிழை; போ 
ஞான், வந்தான்; நின்றான், இருந்தான்; செத்தான், பிழைத்தான்; 

விரும்பினான், வெறுத்தான்; உறங்கினான், விழித்தான். எ-ம், 

செல்வன், வறியன், எ-ம், வினையுங்குறிப்பும் வச்தன. 

விதிவினை மறைவினையென்னாமையால், பெயர்க்குங்கொள்ச, 

உ-ம், ழெக்கு, மேற்கு; தெற்கு, வடக்கு; உறவு, பசை; இன்பம், 
துன்பம்) ஆண், பெண்; பகல், இரவு) ஒளி, இருள்; மெய், பொய்; 

உண்மை, இன்மை எனவரும். 

இவைகளையீணைத்து ஒன்றற்கொன்று விதியாயும் மறையா 
யும் நிற்றல் காண்க, (௧௧) 

௭௬, நிலைமொழி மறையே வருமொழி மறையே 

யிருமொழி மறையே யெனமூ வகைமறை, 

உ-ம். உண்ணாது வந்தான்; உண்டு வாரான்; உண்ணாது 
வாரான்; *பள்ளியுமீரம்புலராமையேறற்க' எனவரும், (62) 

௭௭, விதிச்சொன் மறைப்பொரு ளாகி வருஈவு 
மறைச்சொல் விதிப்பொரு ளாக வருகவும் 
விதிச்சொலின் முதனிலை மறைப்பொருள் பெறுகவு 

மறைச்சொலின் முதனிலை விதப்பொருள் பெறுகவு 
முளவென மொழிகுவ சரொருபுடை யோரே, 

உ-ம். அழுக்காறு - பொறாமை, அழுக்கந்ராமை - பொறுத் 
so; “உடன்படல் - மறுமை; மறுத்தல் - உடன்படாமை,; அற



௪௪ இலக்கணக்கொத் அரை, 

வினை யாதெனிஜழ் கொல்லாமை," (கொல்லரமை மேற்கொண் டொ 
முருவான்' இவைபோல்வனவெல்லாம் விதிச்சொல் மறைப்பொரு 
சூம் மறைச்சொல் விதிப்பொருளுமென்க, 

'உள்ளங்கையினு ரோமமுளைத்ததாயின் HMM GIT or LS 
வன்” இவற்றுள் முளைத்தத, அடங்குவன் என்னும் விதிவினையி 
லுள் முதனிலை பிரிர் த முூளையாமையே துணிவு, அடங்காமையே 
துணிவு என்றே பொருள் புதல் காண்க, இத விதிச்சொல்லின் 

முதனிலை மறைப்பொருள் பெற்றது. 

இனி ஒரு பொருளின்புடை பெயர்ச்சியே வினையென்பத 
எல்லார்கீகும் ஒப்பமுடிந்தத; அ௮வவினையைச் கொள்ளுதலால் 
வினையெச்சமென்பதும் அங்கன மடிர்சத; அவவினையெச்சம் 

வினையைச் சொள்ளுதலன் றி வினையின்மையைக்கொள்ளாது என் 
பதும் அங்கனமுடிக்தது, ஆகவே, உண்டெடச்சான் என்பது பொ 
௫ந்.தும்; உண்டு ஈடவான் என்பது பொருச்தாது, இலக்கணவழு 
வேயாம். ஆசையால், அம்மறைச்சொல்லினுள் முதனிலையைப் 
பிரித் த, ஒருபொருளின் புடைபெயர்ச்சியாகய புடைபெயர்ந்த 
ஈடத்தலென்லுச் தொழிழ்பெயராக்க, வினையெச்சச்தை வினைகொ 

ண்டுமுடி.த்.த, பின்பு செய்யானென்னுமறையை வருவித்து, உண்டு 
ஈடத்தலைச் செய்யானென்று முடிப்பர், இக்கருத்துப் பரிமேலழகர் 
சராம் உரையாடிரியர்க்கும் நியமம், இது மறைச்சொல்லின் முத 
fe SPIO Ke Qu bp gw. (௪௩) 

என. செயப்பாட்டு வினையினைச் செப்புங் காலை 
வினை முதல் செயப்படு பொருளே தொழிந்பெபர் 
மூன்றின்" பயனிலை யாயுமவை யாயு 

முதனிலை தொழிற்பெயர் மூற்தீ ரெச்சம் 
வினைமுகல் செயப்படு பொருளே ழாதஇியுட் 
படுசொல் லற்நே படுபொரு எாயு 

மவைக்கட் படுசொல் லணைந்து வந்து 

முற்று, ச் தொழிற்பெயர் முதலிலுட் பசசொல் 
வரினும் படுபொருள் வருதலின் ரூயும் 
பெயர்ப்பின் வினையெச் சத்தின்-பின்னர்ப் 
புடுசொல் வம்ச வேதுபொருள் பட்டுக் 

தன்பொருள் பிறபொரு ஸில்விரண் டற்கும் 
பொழதவாய்ப் பசொற் பொருர்தி சின்றும்
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படுசொல் வரப்படாப் படுபொரு எாயும் 
படுசொல் வந்தே படுபொரு எாயு 
மின்னும் பலவா யியலு மென்ப, 

உ-ம். தரன்றுச்சிக்சப்பட்டான்; ஆடை தரபபடடது; ஒழு 
க்கஞ்செய்யப்படும், நூன். நின்பயனிலை வந்தத காண்க, 

£அகடாரா ரல்ல ஓழப்பர்சு தென்னு--முகடியான் மூடப்பட் 
டார்? “இகழப் படுவாரைக் சாணினு மிழுக்கே,' *இன்னாதிரக்கப்படு 

sa’ அ௮ம்மூன்றாய் வந்தது காண்க, 

செய்குன்று, ஆண்டவ னென்ற லரற்சே தருமே; மரம் வெட் 
opp; ௮ரம்பொருத பொன்; எழுதிவச்தவோலை) *யாழு மெழுதி 
யெழின்முத் தெழுதி;: “இல்வாழ்வானென்பான்' *ஊருணிகஉர்' ஏழும் 
படுசொால்லற்றுப் படுபொருளானது காண்க, அதியென்றதனால், 

எழுத்தாணியெழுதிற்று இது கருவி. 
செயப்பட்டகுன்று,; ஆண்டவனென்று சொல்லப்படுத லரற் 

சே தகுமே; மரம் வெட்டப்பட்டத; ௮ம் பொரப்பட்ட பொன்; 
எழுதப்பட்டு வக்தவோலை; யாழுமெழுதப்பட்டு முத் துமெழுதப்ப 
ட்டு, இல்வாழ்வானென்று சொல்லப்படுவான்; ஊராரால் உண்ண 

ப்பட்டதாகிய கீர்; எழுத்தாணியெழுதப்பட்டது அவவெட்டலுட்ப 
சசொல்லணைந்து வச்தது காண்க, 

'உட்சப் படா௮ சொளியிழப்ப ரெஞ்ஞான்றுங்--சட்காதல் 
கொண்டொழுகு வார்' என்புழி உட்சாரெனவே பொருள்பதலிற் 
படுசொற்குப் படுபொருள் வாராமை காண்க, (பெயசெழுவாய் 

வேற்றுமையாம் பின்பதுதா னாறு--பயனிலையு மேற்சப் படுதல்' 
என்புழி ஏற்றலென்றே பொருள்படுதவிற் பூசொற்குப் படுபொ 
ரூள் வாராமை காண், முதலென்றதனால், உண்ணப்பட்ட சாத்தன் ; 
உண்ணப்பட்டு வந்த சாத்தன் என்பன ஒரோவழி உண்ட சார் 
தீன்; உண்டு வந்த சாத்தன் எனவே பொருள்படுதலின், ஈரெச்சத் 
திலுள்ளுல்கொள்க. கற்பிச்சப்பமோசான் ; கற்பிக்கப்படாவாசான் 
கற்கப்பமொளுக்கன்; கற்கப்படாமாணாக்கன் என்பனவுமது. 

£மறையிறச்து மன்று படும்,' (போற்.றிலும் பொத்துப் படும்,” 
சாற்பொருள் சோர்வுபடும்?' *தன்பங்கள்சென்.றபடும்' இவற் 
ள் இரண்டன்பின்னரும் உண்டாமென்றே வேறுபொருள்பட் 

டது காண்க, *இலம்படு புலவ ரேற்றகை சிறைய' என்ப.2ம.த. 
'இனைச்செனவறிக்த பொருப்கும்மைபடும்)" (இன்னெஜருபிற் 
9ன்னென் சாரியை பின்மைபுடுழ்,” (தளியோ டொமுகப்படும்)”



௪௬ இலக்கணக்கொத்துரை, 

வஞ்சரை யஞ்சப்படும்,” மெய்சொல்லப்படும்; ஆசை ரீக்கப்படும் 
இவற்றுள் இரண்டன்பின்னரும் வேண்டுவத தக்கதென்றே வேறு 
பொருள்பட்டது காண்க, இதனை “(வேறில்லை யுண்டியார் வேண் 

டர் தகும்படும்'” என்னுஞ் சூத்திரத்தினும் விளக்கு தம். 

'உதவீசெயப்பட்டார்;' இன்மை தழுவப்பட்டார்;” *ல்லல 
டையப்பட்டார்' இவை, ஒருகாற்றன்பொருட்கும், ஒருகால் உசவி 
யையேற்றுக்கொண்டார், இன்மையைத்தழுவினார்; ௮ல்லலையடை 
ந்தார் எனப்பொருள்பட்டுப் பிறபொருட்கும் பொதுவாய்ப் ப௫செர் 

ற்பொருந்தல் காண்க, 

மரம்வெட்டிஞன்; சோற்றையுண்டான் இவற்றுட் படுசொ 

ல்லை வருத்தினும் வரப்படாமற்றடைபட்டுக் டெப்பினும் படுபொ 

ருள் வந்தது காண்க, 

ரசாய்கோட்பட்டான்; புலிகவவப்பட்டான் இவற்றுட் படு 
சொல்லைத் தடுப்பினு் தடைபடாதே வந்து பொருந்திப் படுபொ 

ருள் வந்தது காண்க. 

இன்னும் பலவென்றசனால், எம்மால் வீழப்பட்ட இரு று,த.ற்கி 
ல்லைமிடம்; தம்மால் வீழப்பட்ட தலைவியுடைய மென்றோள் இவ 
pnp :யாம்வீழுந்திருறுதல்;' *தாம்வீழ்வார்மென்றோள்' எனத் 
தொகுக்கவேண்டிற் ஜொகுக்கலாம், வேறுபொருள்படாதாதலான். 
*கேள்வியாற் ரோட்சப்படாத செவி,” “முகடியான் மூடப்பட்டார்' 
இவற்றைக் கேள்வி தோளாத செவி, முகடி.மூடினார் எனத் தொகு 

க்தவேண்டிற் ஜொகுக்கப்படாத, வேறுபொருள்படுதலின். (௧௪) 

௭௯. ௮றுதொகை யறைகுவ ரறிவுடை யார்பலா் 

படுதொகை யொடுதொகை யேழென் பார்லர், 

உ-ம், போசாத்தா; செய்குன்று, ௭-ம், சொல்துழலாற் 
சொல். எ-ம். பால்கறந்தத, எ-ம், உண்டசோறு, எ-ம், வணிகன 
Bi puts பொன். எ-ம். இவ்வைந்தும் வினையின்றொகை, போகச் 
கப்படு சாத்தா; செய்யப்பட்டதாயே குன்று. எ-ம், சொல்லப்பட 
லாற்சொல், எ-ம். பால்கறக்கப்பட்டது, எ-ம். உண்ணப்பட்ட 
சோறு, எ-ம், வணிகனாலறியப்பட்டுவச்ச.பொன்., ௪-ம். முறையே 
அவவைக்திற்கும் படுசொற்றொகாநிலை காண்க, அறுதொகைக்கி 
ணெயன்றென்பது கருதி, அறிவுடையார் சிலசென்றாம். (கட) 

௮0, தனக்குப் பயனே பிறர்க்குப் பயனே 
தனக்கும் பிறர்க்குஞ் சாரிரு பயனே



வினையியல், ௪௭ 

தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன்சார் பிலவே 
யெனகால் வகையா மியன்றே யிவைதாஞ் 
சிற்றறி வோர்வினை பேரறி வோர்வினை 
யெனவிரு கூறு யெட்டா மென்பர், 

உ-ம், உண்டான்; உடுத்தான்; உறங்கினான். ௭-ம், பாங்கன் 
றாதுஈடகச்தான்; பாங்கியூடறீர்த்தாள், எ-ம். தலைவி தலைவனுக்குச் 

சோறட்டாள்; தலைவன் றலைவியைப் புணர்ந்தான். எ-ம், பயனில் 
சொற் பாராட்டினான்; கையைவீஏனான்; கண்ணை யிமைச்தான். 
எ-ம். முறையே சிற்றறிவோர்வினை கான்குங்காண் ௧, 

யானெனதென்லுஞ் செருக்கறுச்சான்; அவாவைவிட்டான் ; 
பிறவியையொழித்தான்? வீட்டையடைந்தான், ௭-ம், நூ$லப்பாழி. 
னான்; உரையையெழுதினான்; மாணாக்கனையறிவித்தான். ௭-ம், 
வேதா கமவழி விரும்பி யொழுனொன்; இரக்கச் தொபெலி யிரக் 
கத் தொடுத்தான்; ௮ரனது விழாவை மிகவலங் சரித்தான்; சிவ 
னத பூசையை மிகச்சிறப் பித்தான். எ-ம், அறம்பொரு ஸின்ப மள 
வின்றித் தேடினான்; அட்டமா சித்தியை யருமையாய்த் தேடி. 

ஞன், ௭-ம். முறையே பேரறிவோர்வினை நான்குங் காண்க, 

உலகா அணர்ச்தோர்ச் குரைப்பிலுந் தெரியா--பேரறி 
வோர்வினை யெனப்பே சுகவே--யறிவு நா லுணர்ந்தோர்க் கழறையி 

லுர் தெரியா--சிற்றறி வோர்வினை யெனச்செப் புகவே--யவவிரு 
நூலை யறிர்தார் தமக்கே---யிவ்விரு கூற்றெண் வினையிலங் டுமே. 

அஃதென்னெனின்)--இழிபுவினைகளெல்லாவந்திலுள்ளும் மிகவு 

மிழிபுவினையாவது இரத்தலேயென்னும் உலக_.நால். உயர்ர்தவினை 
களெல்லாவற்றினலுள்ளும் மிகவுமுயர்ச்த வினையாவ து இரத்தலேயெ 

ன்னும் அறிவுநூல், [*ஓஒன்றில்லாதான் செத்தபிணத்திற்கடை)” 
*இயல்பாகு சோன்பிற்கொன்றின்மை' என்பனவுமத,] இங்கனம் 
எல்லாவினையையும் மாறுபடக் கூறுதலேயன் றி ஒர்வினையையானா 
௮ம் உடன்பட்டுக் கருதாதலால்,யாதாலுமோர் வினைச்சொற்பிறச் 

அவ்வெட்டனுள் இதுவென்று துணிந்தடக்குதல் அவர்ச்சேய 

வி ஏனையிருவர்க்குங் உடாதாதலாலென்&, (௧௯) 

௮௧, அவைதா--மனமொழி மெய்யறி வாகிய கானக 

னசைவே யாஇயு மவ்வசை வின்நியு 
சல்வினை இவினை வெறுவினை யெனாடர் 

த்திந்து செய்வினை யதியாது செய்வினை 

ய2ச.சனஞ் செய்வினை யெனவே யமாந்து



சிலி இலக்கணக்கொச்துரை. 

இவினை ஈல்வினை சிலமுறை திறம்பிச் 

செய்யா விருவினை செய்வினை யாகச் 

செய்மிரு வினையே செய்யா வினையா 

யின்னும் பலவா மிலக்கணம் பெறுமே, 

உ-ம். நினைத்தான்; உரைத்தான், நடந்தான்; அறிந்தான் 
இக்கான்கும் ௮சைந்தவினை. இவற்றைச் தமிழ்நூலார் ஒருபொரு 
ளின் புடைபெயர்ச்சியென்று வழங்குவர். “ுறிவிறந்தங் கறிந்தி 
டீர் செறிந்ததுக ளகற்றிடீரே' இதுபோல்வனவெல்லாம் ௮சைவற் 
றவினை. இதனை வடழூலார் பரவசமென்று வழட்குவர், இவவைக 

தனுள் அசைவற்ற வினையென்பதொன் றில்லை ஏனைகான்கே வினை 

யென்பாரும், ௮ச்கான்கனுள்ளும் ௮றிவசைச்தவினையென்பதொன் 

நில்லை ஏனைமூன்றே வினையென்பாரும், மூன்றென்று வரையறை 
யில்லை உலகத்தப் பலபொருள்களினுடைய ௮சைவொன்றுமே 

வினையாதலால் ஒன்றே வினையென்பாரும், தீக்குச்சூடுபோலப் 
பொருட்குணமேயன்றி வினையென்பதொன் நில்லையென்பாரும், 
இன்னும் பலவாறுரைப்பாருமுளர். அவையெல்லாம் விரிக்கிற் 

பெருகும், 

நல்வினை தீவினை வெளி, வெறுவினையாவது இருவினையினு 
ட்ப்டாதுவருவது: கையை கொடித்தான்; காலைகெட்டிவிட்டான்) 
மூச்சுவிட்டான்; உறுப்பழுக்கை யுருட்டியுதிர்த்தான் வேர்வையை 
தீதுடைத்தான்; சோற்றைப் பிசைந்தான் எனவரும். மேல் சேத 

னஞ்செய்வினைக்குக் காட்டிய உதாரணங்களுட் பொருந் துவனவெ 

ல்லாங்கொள்க. எல்லாவினையும் இருவினையுளடங்குமேயன்றி வெ 

அவினைகூட்டி. மூவினையென்று நால்வழக்கில்லையேயெனின், பட் 
டணத்துப்பிள்ளையார் வினைகளை வரம்புசெய்யுமிடச்த, “செய்தன 

சிலவே செய்வன சிலவே--செய்யா நிற்பன சிலவே யவற்நிடை-- 
ஈன்ழென்ப சிலவே ததென்ப சிலவே--யொன்றிலும் படாதன 
சிலவே" எனமூவினைகொண்டார். அன்றியும் பரிமேலழகர் பயன் 
வினை வெறுவினையென இரண்டுகொண்டு, பயன்வினையைப் பலவீ 
டத்தினும் பலவாக விரித் து, வெறுவினையை “வகுத்தான் வகுத்த 
வகையுல்லாற் கோழி." என்பதனுட்கொண்டார். அன்றியும் apes 

னைகொள்ளாகச்கால், யாங்காட்டிய உதாரணங்கட்கு வேறுவிதயில் 
லையென்க, ௮ம்மூவினையுள்ளும் ஈல்வினையும் தீவினையுஞ்லெவே 
வெறுவினை பலவேயெனச் கொள்க, இக்கருத்து சோக்யே னவ 
ஈன்.று தீசென ஒருமைப் பாலாகவும், ஒன்றிலும் படாதன எனப்ப 
ன்மைப்பாலரசவுங் கூறினாசென்௪,
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"அ.றிர்துசெய்வினை, அறியாதுசெய்வினை வெளி, WCE Zoo EF 
செய்வினையாவது அறிவற்ற பொருளினது வினை: விளக்குக்காட் 

டி.ற்று; இருட்டு மறைத்தது; விடங்கொன்றது; கள்ளுமயக்கிற்று) 
மருத பிழைப்பித்தது; பூமி தாங்கிற்று; ஆற்றுகீரீர்த்தத; தீச்சுட் 
டது) காற்றவேத்தது, உதிர்த்தத; சிழலோடி.ற்று, திரும்பிற்.று, கீண் 
டது, குறுகிற்று; கரும்பினித்சத; வேம்புகசக்சது எனவரும். 

மூறைஇறம்பலாவத மாறுபட்டுகிற்றல், எண்ணா யிரவரைக் 
கழுவி லேற்நினார்; ஆண்டவனைத் தூதாக வஞ்சாது ஈடத்திஞர்; 
௮ப்பர்தாங் கொண்ட விரசமழித்சனர்; கடவுளை நாடொறுங சல் 
லா லெறிக்தனர்; அண்டவன் நலையி லடியான் மிதிச்சனர் இவை 

Belen ஈல்வினையாயின, அங்க னலரை யரனிடச் திட்டான்; 
வில்வலன் வாதாவி வந்தபெரி யோர்ச்கெலாம் வழிபடு முறையே 

வழிபட் டிருந்தார்; வேங்கை வரிப்புலிக்கு விடச்சைச் தீர்த்தான் ; 

பாம்புச்குப் பால்வார்த்தான்;வலையனுக்குத் தூண்டில் வழங்கினான் ; 

கள்ளனுக்குச் சோறிட்டான் இவை நல்வினை தீவினையாயின. கெ 

ஞ்சிற்றுறவார்;] 'அடங்கலர்க் $க்ததானப்பயன்;” கணவனிழக்தோ 
1கட்குங் கண்ணி குத்தித் இரியுமவர்துயரினுக்கும் இரங்கினான் 
இவைபோல்வனவுமது. இனியீவவிரண்டனையுங்கூட்டி 'அரனடிக் 

கன்பர்செய்யும்.” *வினையும் விடரீதமாம்' எனப் பலருங்க. நீஞர், 

செய்யாவிருவினை செய்வினையாகுமென்றசென்னெனின், ௮ 
றவினை யாதெனிற் கொல்லாமை:' (நோன்பென் பதவே சொன்று 

தின் ஞுமை;” “அழுக்காறாமை, வெகுளாமை, பெரியாரைப்பிழை 
யாமை முதலாக விலக்னேவற்றைச் செய்யாமையே நல்வீனைசெ.ப் 
தில்.' பெரியோரைக் காணில் இருக்கையெழாமை எதிர்செல்லா 

மை, ஒருவனையாறீர்ச்சவழியும் விடர் €ண்டி.னவழியும் அஉவிடர் 
க்கும் வல்லன்றிராமை, தலைவியைப் புல்லுதற்கு விதித்த காளிற் 

புல்லாமை முதலாக விதித்கனவற்றைச் செய்யாமையே சீவினைசெ 

Use. எனவரும், “தப்பி னெவனாவர் மற்கொ றுயர்வரவு--ஈட் 
பினு ளாற்று பவர்' என்பதும.த. 

செய்யிருவினையே செய்யாவினையாமென் தசென்னெனின், 
'மய்யுணர் வுடையோ ரெவ்வினை செயினும் அவ்விரு வினைசெய் 

நை யாகும் என்று ௮கமமகையெல்லாமியம்பும், 

இன்னும் பலவென்றதனால், *ஈடச்கின்றான் படிக்கன்றான்' 
"னக்கலத்ததும், 'உண்டுன் ரன் உறங்குகளெறான்' எனக்கலவாமை 

1ம், 'விளச்குக்காட்டிற்றுக் சண்கண்டத' என ஒன்றனைவிட்டொ



௫௦ இலக்கணக்கொத்துரை, 

ன்று நில்லாமையும், (சோற்றை முச்காற்கூறுண்டு காற்கூறுண்ட 
ற்குமுன்னே ஒர்நிமித்தத்தால் உணவொழிக்தான்' என ௮ம்முக்கா 

ற்கூற்றுவினை பயன்படுதலும், நெற்பயிர் மூக்காற்கூறு முறையே 
வளர்ச்து சாற்கூறு விளைதற்கு முன்பே மழையின்றி விளைவெர்ழிக் 

தத் என அம்முக்காற் கூற்றிற் சிறிதாயினும் வினை.பயன்படாமை 

யும் முதலாயினவெல்லாங்கொள்க, 

இங்விருகுச்திரவிதியுச் தமிழ்வழக்..ன்று,வடதூல்வழக்கென்க. 

௮௨, தொழிற்பெயர் வினைமுதல் செயப்படு பொருளே 
கருவி யிடம்பெய ரெச்சமுற் முகலு 

மிருவகை முற்று மீரெச்ச மாகலு 
மிருவகை யெச்சமூ முற்றே யாகலு 

மூளவென மொழிப வொரோவழிப் புலவர், 

ஒரோவழியென்றதனால் எல்லார்க்கும் ஓப்பமுடிந்ததன்று. 

இக்கருத்து; “எழுத்துச் சொற்றிரி பிரண்டே யன்றி” oo MEGS 
இரத்திற் காட்டுதும். 

உ-ம், பறவை பறந்தது; அன்பரிடத்துக் சொடைதோன்றி 

ற்று; (தேரான் றெளிவும் தெளிர்தான்௧ ணையுறவுக்--£ரா விடும்பை 
தீரும்,” எ-ம், உடுக்கைகழிர்தத; ஈடச்சைவந்சது; புழுக்கஓுண் 

டான். எ-ம். விளக்குக்காட்டிற்.ற; கோன்பிற்குக் காப்புக்கட்டி, 

னான்; மகற்குப் பொற்காப்பணிச்தான்) எனக்கிவ்வேல் காப்பு, உன 
க்கிவ்வரண் காப்பு; ௮வற்டுவ்வாள் காப்பு, எ-ம். டெக்கையுயர்க் 
தீது; படுக்கை தாழ்ந்தது, எ-ம். பொருள்செயல்வகை; வினைசெ 

யல்வகை) தோன்றலாறே; உயிர்த்தலாறே, ௭-ம், *இய்தங் செடுத 

லாவயி னான; *மெய்யீ றெல்லாம் புள்ளியொடு நிலையல்,” 'ஏற்றான் 
புள் ஞர்க்தா னெயிலெரித்தான் மார்மிடக்தா--னீற்றா னிழச்மணி 
வண்ணத்தான் - கூற்றொருபான்--மங்கையான் பூமகளான் வார்ச 

டையா ஸீண்முடியான்--கங்கையா ஸீள்கழலான் காப்பு.” ௭-ம். 
தொழிற்பெயரானது வினைமுதலாதி முற்றிராக ஆறுபொருள்பட் 
டத காண்க, 

உண்டான்்சாத்தனூருக்குப்போனான் என்புழி, உண்ட ரத்த 
னூருக்குப் போனான் எனப்பொருள்படுதல் காண்க, இத வினைமு 
ற்றுப் பெயரெச்சமான த, ஏனைமூன்றும் நன் னூலில் வினேமுற் 
Coder Ques wre gy” என்னுஞ் சூத்திரத்திற்குக் காட்டிய 
உதாரணங்களாலிக,



வினையியல், டுக 

"வெறுத்த ஞானி வீட்டையடைச்தான்; சாத்தனுழு தவச் 
தான் என்புழி வெறுத்தான் ஞானி, சாத்தனுமுதான் எனப்பொரு 
ள்பட்டு ஈசெச்சமுருற்றாதல் காண்க, (௧௮) 

௮௩, உனைஞாற் நுப்பெயர் விரிக்குங் காலை 
வினைமுதல் செயப்படு பொருளே கருவி 
யிடமே தொழிற்பெய ரிவ்வைந் தன்றியு 

மெட்டுரு பேற்றே யெண்பொரு ளாத 

லீற்றய நிரித லீரெச்ச மாத 
Pier மாதலவ் வி.றிகர மாயவை 

வினைமுதல் செயப்படு பொருளொடு கருவி 
யிடம்வினை யெச்சமா யியங்குத லன்றியு 

மின்னும் பலவகை யெனவிளம் புவரே, 

வினைமுதலாதியெடுத்துக் கூறிப் பின்னும் ஈரிடத்தெடுத் ஐக் 
கூறுகலென்னெனின், முன்னது உருபேலாமலே ௮ப்பொருள்ப 
டும்; கடுவது உருபேற்றே ௮ப்பொருள்படும்; பின்னத விகாரப்ப 
ட்டே அப்பொருள்படுமென்௧, 

௨-ம், தார்தாங்கச் செல்வது தானை,” (வினையே செய்வது,” 

'உலகத்தா ௬ண்டென்ப தில்லென்பான்.'எ-ம். உடுட்பத,உண்ப த; 
“இல்வாழ்வா னென்பான்.எ-ம். 'வேலன்று வென்றி தருவது; வெ 
ல்வதரண்,' எ-ம். விளைவது நாடு; யாமிருட்பது மதுரை, ௭-ம், உற 
ங்குவது போலுஞ் சாக்கா டுறங்சி-0.4.'.। து போதும் பிறப்பு,” 

பெறுமவற்றுள் யாமறிவ இல்லை, )நயே ஜம்.துங்காண்க. 

“மாணழ சேர்ந்தார் வாழ்வார்.” றத்தாரை யொன்றாக 
Mawr.’ எ-ம். கொண்டானால் _ ள் குலமகள், ௭-ம். 
'ஒறுத்தார்க் கொருகாளை யின்பம்," எ-ம், ஈன்றாளி னீங்கனொ ளிவ 

னிமித்தம், எ-ம், கொண்டானது மாடு, எ-ம். கொண்டான்கணிரு 
சாள்குலமகள், எ-ம், இரப்பானிச்சோற்றையேல், எ-ம். முறை 
யேயெட்டுங்காண்க. . 

இன்பாட்-- ஊன் நின்பவர்;' நயவாதான்--(பெண்மைசயவா 
வன்,”செய்வான்--'செய்பவன் கருவி,” செறப்பட்டார்--(வேக்து 

)சறப்பட்டவர்' இவற்றுள் ஈற்றயறிரிதல் காண்க, 

ஈடந்தகுதிரைகள்; பிறக்தபிள்ளைகள் இவை அன்பெரு Kar 
'ம்மஃ்ஜிணேப் பன் மைவினைமுற்றுப்பெயர் பெயரெச்சமானது.



௫௨ இலக்கணக்கொத்்தரை, 

உண்பான் வந்தான்; ஓதுவான் போயினான் இவை வின்முற 

லுப்பெயர் வினையெச்சமான. 

இவன் மானேர்?ி; இவன் பிறைகுடி; இவன் கங்கையாடி. 

இவை ஏர்தனான், குடினான், ஆடினான் என்னும் வினைமுற்றுப்பெ 
யர்கள் ஈறிகராமான.து. ் 

மண்ணுணி வெண்ணெயுண்டான்; புழுதியுணி கடித்தது; ஞா 
பிறுகாணி ஈன்றாயெரிர் sg எ-ம், ஊருணி; பேயாழி, எ-ம். இவ 

விளக்குக்கண்காட்டி; ித்தகடு பேயோட்டி; இச்சகடுதேரோட்டி, 

எ-ம். இப்பானை நாழிபொங்க; இம்மரச்கால் குறுணிகொள்ளி. 

௪-ம். ௮ம்பலத்தாடி. வர்தான்; மயிலேறி£ீங்கனொன்) வேலேந்தி 

வெகுண்டான்; நூலோதிறுவன்றான் இவை ஈ.றிகரமாயவை வினை 

முதலாதியாக முறையே காண்க, 

இன்னும் பலவென்றதனால், ‘sro paris’ ‘ume? pari; 

“இல்வாழ்வானென்பான் £ ௭-ம், உண்பது நாழி,' உடுப்பது கான் 
குமுழம்,' எ-ம். உருபும் படுசொல்லுச் தொக்கு வினைமுற்றுட்பெய 

சாய் வினைமுதலாயுஞ் செயப்படுபொருளாயும் வருதன்முதலாயின 
வெல்லாங்கொள்க, ! (௧௧) 

௮௪. எச்சமென் றொன்றில்லை யிவையடை யென்றும் 

வேறெச்௪ மென்திலை விகாரமுற் றென்று 

மெச்சமொன் றென்று மிரண்டே யென்துக் 

தன்வீனை பிறவினை யிவ்விரண் டென்று 

முப்போழு தறிதலான் மூன்றே யென்றுர் 

தலைமையிற் றலைமை யெனவிரண் டென்றுங் 

காரணங் காரிய மெனவிரண் டென்று 

முதல்வினை சனைவினை யெனவிரண் டென்று! 

மியல்பு திரிபென விரண்டே யென்றும் 

விரியே தொகையே யெனவிரண் டென்றும் 

வினையெச்ச மொன்றையே வெவ்வே றென்று 

மீதுசொற் பற்றி பிரண்டே யென்று 
மின்னும் பலபல விலக்கண மாகம் 

சொன்னார் இலசே அணியார் பலரே, 

இத எச்சமென்பதொன்றனையே ஒரொருவர் ஜரோரிலச்சண் 
மாகச் சொண்டது கறுனெ றத,



வினையியல், Ga. 

உ-ம், அட்டசோறு; சொன்னமொழி) உண்பெ௫ூதீர்ச்தான்; 

உறங்கவிழித்தான் இவை அ௮டையாய் நிற்றலேயன்.நி வேறுபயன் 

படும் பொருளின்றாசலான், எச்சமென்றொன் நில் அடைமொழி 

யேயென்பர், 

உண்டான்சாத்தன்; உழுதான்வந்தான் என்பன விகாரப்ப 
ட்டு உண்டசாத்தன்; உழு துவந்தான் என நிற்றலால், எச்சமென்று 
வேறில்லை விகாரமுற்றேயென்பர். 

உண்ட; உண்டு எனக் குறைவினையாதலால், எச்சமென்பதொ 
ன்றேயென்பர், அவை கிலைமொழிக்குறைவினையால் ஒன்றேயாயி 
லும், வருமொழிகோக்க இரண்டேயென்பர், 

தன்வினை, பிறவினை, முக்காலவினை வெளி. 

தச்சன்செய்ததேர், ௮ரசன்செய்ததேர்; உழுது பயன்கொண் 
டான் வறியான், உமுது பயன்கொண்டான் வேந்தன் எனவருதல் 
பற்றித் தலைமை இற்றலைமையென இரண்டேயென்பர். 

மழைபெய்தகீர், புல்லினவின்பம்; சமைந்தவரிச, உண்ட 
சோறு; உமுதுவிளைந்தகெல், பிணிதீரக் குடித்தான் மருந்து இவை 

இங்ஙனம் வருதல்பற்றிக் காரணங்காரியமென இரண்டேயென்பர், 

முதல்வினை சினைவினை வெளி, 

மருவினகாள், மரீஇயராள்; தழுவிக்சொண்டான், தழீஇுக்கொ 
ண்டான் எனவருதல்பற்றி இயல்பு திரிபென இரண் டேயென்பர், 

பொருதகர், பொருததகர், வரிப்புனேபர்து, வரிக் அபுனைபக்து 
எனவருதல் பற்றித் தொகை விரியென இரண்டேயென்பர், 

செய்து, செய்பு முதலாயின வெவ்வேரூசலால், இவையெல் 
லாவற்றையுங்கூட்டி. வினையெச்சமென்று ஒருபெயரிடல் பொருக் 
தாது; அன்றியும் வினையைக்கொள்ளுமெட்டுருபுகளையும், உவமவு 
ருபுகளையும், பிறவற்றையும் வினையெச்சமென்று பெயரிட்டு வழங் 
காமை காண்கவென்பர், பெயசெச்சத்திற்கும் இஃசொக்கும். 

செய்த, செய்பு முதலாக ஈறுபற்றிவருவன எல்லாவற்றையும் 
ஒன்றாக்கு, வான், பான், பாக்கு, பின், முன், கால், கடை, வழி, 
இடத்து முதலாசச் சொற்பற்்.நிவருவனவெல்லாவற்றையும் ஒன் 

ரகச, வினையெச்சமென்பத இசண்டேயென்பர், 

இன்னும் பலபலவென்றதனால், செயற்கென்பதனை வினையெ 
ச்சமென்றும், உருபென்,.றும், நீர் பொய் கூறியபின் மெய்கூறுவார் 

or



Qr இலக்கணக்கொத்துரை. 

யார் என்பதனைக் கூறினாலென்று ஒருசொல்லாக்க வினையெச்ச 

மென்றும், இருசொல்லாக்டப் பெயர்கொண்ட பெயரெச்சமென் 

றுங்கறுதன் முதலாகப் பலகூறுவென்றுங்கொள்சு 

இவற்றுள் ஒன்றனைத் தள்ளி ஒன்றனைக் கொள்ளற்க, இவை 

யெல்லாவற்றையுங் கொள்கவென்னும் . பொருள்படச் சிலர்பல 

சென்ரும். (௨௦) 

௮டு. வேறில்லை யுண்டியார் வேண்டுக் தகும்படூம் 

வினைபெய செச்சம் வியங்கோள் பத்துச் 

இணைபா லிடமெலாஞ் செல்லு மென்ப, 

யார் என்னும் வினாவினை உயர்திணைப்படர்க்கைக்குமாத்திர 
முரித்தன்ரோவெனின், “கானாரென் னுள்ளமார் ஞானங்க ளாரெ 

ன்னை யாரறிவார்.” எ-ம். ஊதைகூட் ண்ணு முருபணி யாமத் 

தெ௩்--கோதைகூட் டுண்ணிய தான்யார்மன் - போதெலாக்.-தா 

தொடு தாழுந்தார்க் கச்சி வளகாடன்--றாதொடு வாராத வண்டு,” 

எ-ம். இக்காரியஞ்செய்தற்கு நீ யார். ௭-ம், ௮ஃ றிணையிருபாற் 

சண்ணும் ஏனையீரிடத்தினும் வருதலின், எல்லாவற்றிற்கும் உரி 

திதென்க. 

வேண்டுமுதன்மூன்றும் மூற்றிற்கும் எச்சத்திற்கும் பொது 

வாய செய்யுமென்னும் வாய்பாடன்றோவெனின்); 'ஓஓதல் வே 

ண்டு மொளிமாம்குஞ் செய்வினை--யா௮து மென்னு மவர்.”' யான் 

போகல்வேண்டும்; நீயுரைத்தல்வேண்டும் என உயர்திணைப்பல் 
லோர்படர்க்கை சன்மை முன்னிலைக்கண் வருதலின், ௮ன்றெ 

ன்சு, இம்மூன்றும் ஒருபொருட்செவியாய்த் தொழிற்பெயராய்த் 
தேற்றப்பொருள்பட்டே நிற்குமென்ச, தேற்றப்பொருளாவது இக் 

காரியஞ்செய்தலே தச்கத, தகுதி, பொருத்தம், துணிவு, தெளிவு, 
நன்மை, அமைதி, முழவு, வேண்டுவது; இக்காரியஞ்செயயாமை 

வழுவே, இழிவே, தீமையே, சிறுமையே, குற்றமே எனப்பொ 
ரள்படுதல், *இனைத்சதென வறிந்த சனைமுதற் சவிக்கு--வினைப் 

படு தொகுதியி னும்மை வேண்டும்! *இனைத்தென் றறிபொரு 

ளூலக ஸிலாப்பொருள்--வினைப்படுத் தரைப்பி னும்மை வேண் 
Ou’ “இன்னென வரூஉம் வேற்றுமை யுருபித்--ன்டினன் சாரி 
யை யின்மை வேண்டும்' ₹ஈலம்வேண்டி ஞனுடைமை வேண் 
டும்” (வேறுவினைப் பல்டொரு டழுவிய பொதுச்சொலும்--வேற 

வற ரெண்ணுமோர் பொதுவினை வேண்டும்." எ-ம், இவராலிக் 

காரியஞ்செய்யத்தகும்; இவஜழருக்சத்தகும்; இச்சோறுண்ணத்



வினையியல், டுடு 

தகுழ்) இக்கீர்குடிச்சத்தகும், எ-ம், “முகத்தி னினிய ஈகா௮ வகத் 

தின்னா--வஞ்சரை யஞ்சப் படும்,” “இளைய ரினமுறைய ரென்றி 
கழா நின்ற -வொளியோ டபொழுகப் படும்.” *தற்றறிந் தோ 
ரைத்--தலைகிலத்து வைக்கப் படும்' “ழ்களைச்--செய்தொழி 

லாற் காணப் படும்,” ஏ-ம். *இருவினைக்குத்தச்சவுடல்' “உள்ளப் 
படுவன--கொள்ளப் படாது மறப்ப தறிவிலேன் கூற்றுக்களே.!” 
எ-ம். வரும், இங்ஙனம் வருஞ்செய்யுட்கட்கெல்லாம், நச்சினார்க் 
இனியார், சேனாவரையர், பரிமேலழகர், உரையாசிரியர் முதலாயி 

ஞர் முற்முயும் எச்சமாயும் பொருளுரைக்கின் வழுவாமென்று 
கருதி, வியங்கோட்பொருட்டென்றும், விதிப்பொருட்டென்றும், 

தீகுதிப்பொருட்டென்றும், வேண்டுவதென்றும், தமக்கு வேண் 

ழ.யவாறே பொருளெழுதிச் சொற்குணம் வாளாபோயினர், 

உண்டென்பதனை நன். ஞாலார் விரித்தலின், விரித்தலமெ 

ws. ஏனைய வெளி, உண்டென்பது முறையிறந்து தன்மைமுற் 
ரூயும், எச்சமாயும், உள்ளென்னும் முதணிலையாயும், பகுபதமா 
யும், உண்மையென்னுர் தொழிற்பெயராயும், பகாப்பதமாயும், 
உண்ணென்னும் முதணிலையாயும் திரிதனோக்சி, முதலினும் ஈற்றி 

னுக் திரிபுடட்டுக் செக்கச் கு.சஇரஞ்செய்தனம், (௨௧) 

௮௬, வினைச்சொ லிலக்கணம் விளம்பிலள வில்லை 

யாயினு மைந்தனு எளதிர்தடக் குகவே, 

இது புறடை. புறனடையென்பாருமுளர். ஐக்தும் மூற் 

கூறினாம். 

“பேய்சண் டஉனையதொன் ராரின் ரூனப் பெருர்தகையே;” 
“தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்க யற்று,” புறங்குன்றி சண்டனைய 

மேனும். எ-ம், “மயில்கண் டன்ன மடஈடை மகளிர்; *சேய்கண் 
டனையன்.' எ-ம். “பலர்புகழ் ஞாயிறு கடற்கண் டாங்கு,” “பொரு 
ளில்லார்ச் இவவுலக மில்லா இயாங்கு;” “அறிதோ றறியாமை 

கண்டற்றால்." எ-ம், இங்கனம் பெரும்பாலும் வரப்பட்ட மூவ 
கைவினைக்கும் தமக்கேற்றபடி. பொருள் விளங்குதற்கேற்ற சொ 

ல்லெல்லாம் விரித்தெழுதிச் சொற்குணம் வாளாபோயினர், வெ 
குளி கணழேயுங் சாத்த லரிது,” *புறங்குன் றி சண்டனைய Cr gw’ 

இகற்றிற்கு ஆனாலும் ஆயினுமெனப் பொருளெழுதி வாளாபோ 

யினர், 

ஈச்சினார்க்ியார் ஈன் ஞூலார் முதலாயினார் இயற்கை முத 
னிலை உ போ என்றே இருக்குமென்றார், திருவள்ளுவர் பரிமே



டு௬ இலக்கணக்கொத்துரை, 

லழகர் முதலாயினார் இயற்கைமுதனிலை ஆகு போகு என்றேயிருக் 
குமென்ரூார். 

கல், வில், நில், எ-ம். ஓல், கொல், செல், சொல், புல் வெல், 

௭-ம். குற்றொற்று முதனிலைத்தனிவினைகள் விகற்பமின் றியோர் 

படி.ச்தாயிருக்கவே, இவற்றுள் வியங்கோள்விகுதி பொருந்தில், 

கற்க, விற்க, நிற்க, ௭-ம். ஒல்க, கொல்க, செல்க, சொல்க, புல்க, 
வெல்க. எ-ம். விகற்பித்துப் பலபடி.த்தாயின. இது மட்டோ, இம் 

மூதனிலைகள் செயவெனெச்சமாயின், கற்கவென்னும் வியங்கோ 
டானே எச்சமாடுயும், அவ்வாறன்றி வேறுபட்டு, ஒல்ல, கொல்ல, 
சொல்ல என எச்சமாடூயும், வந்தன. இதுமட்டோ, இம்முதனிலை 
கள் வினையாகாது, கல்லையுருட்டினான்; வில்லை வளைத்தான்; 

கொற்செய்த கூர்வாள்; செல்லரித்த சேலை; *சொல்லருஞ் சூற்ப 
சும்பாம்பின்,” !புற்றலைகாண்பரித' எனப் பெயராயின. இதுமட் 

டோ, இவை தொழிற்பெயராங்கால், கற்றல், கற்குதல், கற்பு, 
கல்வி, எ-ம், கோறல், கொல்லுதல், கொல்லல், கொலை, எ-ம், 

வேறுபட்டன. இதுமட்டோ, இவை பிறவினை யாங்கால், கற்மி, 
நிற்பி, கிறுத்து, நிறுவு, நிறு, நிலைப்பி, எ-ம், செல்வி, செலுத்து, 

எ-ம். வேறுபட்டன. நிறுவென்பது உயிரீற்றுமுதனிலையன்றோ 

வெனின், நீ நில்லென்னு மூதனிலைதானே ஒன்றனை நிறகச்செய் 
யென்னும் பொருள்படத் திரிர்ததென்ச. இங்ஙனம் பலபலமுத 
னிலைக்குணங்களை விரிக்கற்பெருகும், ௮மைக. 

எழுச்தென்னுக்தொழிற்பெயர் அப்பொருளை விட்டுப் பால் 
பகாவஃ ஜிணைப்பொருட்பொதுப்பெயராய், அப்பொருளை விட்டு 
ஒவியமுதலியனபோலன்றி அகரம் னகர முதலியன வடிவையு 
ணர்த்தும் சிறப்புப்பெயராய், அப்பொருளைவிட்டு ஓலியையுணர்த் 

துமாகுபெயராய், அப்பொருளை விட்டு ௮வ்வொலியினஇலக்கண 
தீதையுணர்த்தும் இருமடியாகுபெயராய், அப்பொருளை விட்டு ௮௮ 
விலக்கணத்தையுணர்த்து நாலினையுணர்த்தும் மும்மடியாகுபெய 
சாய்,அப்பொருளை விட்டு இங்கனங்கூறிற்றெழுத்த இங்கனமறி 
வித்ததெழுசத்து எனக் கருமகருத்தாலையும், கருவிக்கருத்தாவையும் 
உணர்த்தும். சான்மடியாகுபெயராய் நின்று, பல பொருள்பட்டத 
காண்ச. இங்கனம் பலபல சொழிற்பெயர்க்குணங்கதை விரிக்கிற் 

பெருகும், ஏமைக, 9 

இனி முத்தீரெச்சங்களை விரிக்தெபெருகுதலாலும், தொல்கா 
ப்பியமுதலிய விலச்சணங்சளிலும் இருவள்ளுவர் முதலியவிலக் 
இயங்களிலும் சில ரில லிரித்தலாலும், எழூதிலம், இங்கனம்
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வருதல்பற்றி அளவிலையென்றாம், அவத்தையோவென்பாரை 
கோக்க ஐந்தென்றாம். ஜக்தன்மேல் ACO முதலாசக்கொள் 
வாருஞ் சிலர், ஜந்தன்€ழ் crore மூன்று முதலாகக்கொள்வார் 
கள் சிலர், அவர்களை ஈம்பற்கவென்பத தோன்ற அ௮டக்குகவெ 
ன்னா த ௮றிந்தென்றாம், அவர்கண்மதங் கூறி மறுக்கற் பெருகும், 
அதனாலமைக, (௨௨) 

மூன்ருவது ஓழிபியல். 

௮௭, பொத்ுவெழுக் தானுஞ் சறப்பெழுத் தானு 

மீரெழுத் தானு மியைந்துமொழி பெயர்ந்தும் 

பொதுவெழுக் துள்ளும் பொதுவாய்த் இரிந்துக் 

தீமிழ்ச்சிறப் பெழுச்தைந் தானுர் இரிந்து 
மொழிமுத லிடைகடை யெனுமூன் திடத்துக் 
தோன்றன் முதலா விகார் தோன்றியும் 

வருமே தமிழில் வடமொழி யென்க. 

உ-ம், மணி, எ-ம். ததி. எ-ம். ஆத, எ-ம், பிறிதினியைபு 
ீக்சம்) பிறிதினியைபின்மை நீக்கம், எ-ம், மாலை, காரி, எ-ம். ௮ற் 
பூதம்; விகற்பம், எ-ம், சிவன்) காராயணன். ௭-ம். தமிழ்; ௮மிழ் 
தீம். எ-ம். தெய்வம்; எந்திரவூர்தி, ௭-ம், கொங்கணம். எ-ம், உல 
கம்) தத்துவம்; வாக்கு, ௭-ம். இடபம்; விடம்; இராமன், எ-ம், 

பரிசம்) முத்தி; தற, எ-ம். முறையே காண்க, * 

ஆக்னை ஆணை ; விஞ்ஞானம் விண்ணாணம்; விருத்தம் வட் 
டம்) நிருத்தம் ஈட்டம்; திடம் திட்டம்; விபு விம்மு இங்ஙனம் ! 

இன்னும் பரர்துவருவனவெல்லாம் இச்சூத்திரவிதியள் அடக் 
RaQ ster s. (௧) 

வில, பொதுவெழுத் argues ஈறப்பெழுத் தானு 
மீரெழுச் சானு மிலங்குர் தமிழ்மொழி, 

உ-ம், நிலம்) சீர், எ-ம், ஒன்று; எறி, எ-ம், பழம்; வாழை. , 
௭-ம், முறையே காண்க, (௨) 

௮௯, ௮இகாரத்தா லவாய்கிலை தன்னா . 

லோர்சொற் பொருளை யுறத்தற் பொருட்டாற் 
செய்யுள் விகாரத் தாற்தைச் த.தனா



டு௮ இலக்கணக்கொத்துரை, 

லறுவகைப் பொருளி னத்தொகை தன்னா 
விடையி லுள்ளன வெல்லா மறைதலா 
லின்னும் பலபல வே.துவி னாலு 

மொழிவரு வித்து முடித்தனர் கொளலே. 

௮திகொாரச்சான் மொழிவருவித்தலாவது: “அவற்றுள், ௮ இ 
உ ௭ ஓக்குறிலைந்தே'' என்புழி கின்ற அவற் றுளென்னுஞ்சொல்லைப் 

பத்.துச்சுத்திரத்திற்குத் தனித்தனியே வருவித்தலும், *௮ன்னா 
னிறுமொழி யாண்பாற் படர்க்கை” என்புழி நில்லாத வினை வினை 
க்குறிப்பு உடம்பாடு எதிாமைமூற்றுக்களாமென்னுஞ்சொற்சள் 
முதலாகப் பலசொற்களை “வேறில்லை யுண்டைம் பான்மூ விட.த் 

தீன” என்னுஞ்சூச்தாவரை பொருத்தமறிர்து தனித்தனியே வரு 

வித்தலும் போல்வன. 

அவாய்நிலையான் மொழிவருவித்தலாவது: *இயம்புவட.. மு 

த்தே- யான்; *அறைகுவன்சொல்லே' - யான் என்றாற்போல்வன. 

ஒர்சொற்பொருளையுறுத்தற்பொருட்டான் மொழிவருவித்த 
லாவ: ஊழென்னுஞ்சொற்கு விதி, பொறி, வினை முதலிய சொற் 

களுள் ஒன்றனைச் கூறவே பொருள்பதெலாயிருக்க, ஊழ் ௮ஃதா 
வது இருவினைட்பயன் செய்தவனையே சென்றடைதற்கு ஏதுவா 

கிய ரியதி' என்றாற்போல்வன. 

செய்யுள்விகாரத்தாற் சிதைந்ததனான் மொழிவருவிச்சலா 

வது: ஐகார விறுதி யகர வியற்றே;” *செய்தசெய் கின்ற செய்யு 

மென் பாட்டில்,” *கருத்துப் பதப்பொருள் காட்டு," *பழியஞ்சப் 
பாத்தூ ணுடைத்தாயின் வாழ்க்கை: *வினைவலியுர் தன்வலியு மா 
ற்ரான். வலியுக்--துணேவலியுட் தூக்கிச் செயல்,” என்பவற்றுள் 
அகாவிறுதியியற்றே, செய்யுமென்னும் வாய்பாட்டில், எடுத்துக்கா 

LO, இல்வாழ்க்கை, சீர் தூக்செசெயல் என்றாற்போல்வன. செய் 

யுள்விகாரத்தினாலும் சிதைச்சசனாலும் என இருபொருள்கொண்டு, 

இவவுதாரணங்களை முன்னதற்காக்க, பின்னதற்குக் *கழா௮க்கால் 

பள்ளிபுள் வைத்தற்றால்' என்பதற்குப் பகர வீகாரமுதலிய குற்றங் 

களை மிதித்தென்னுஞ்சொற்களை வருவித்தல்போல்வனவெனச் 

கொள்ளதுமொன்று. சிதைர்தத.--இழிவுபட்ட த. ' 

அறுவகைப்பொருளினத்தொகைதன்னறான் மொழிவருவித்த 
லாவது: முறிமேனி என்புழி முறிபோலு மேனியென்றமையாது 
மாவினஅ சளிரினஜ நிறத்சையும் அத்சளிரினத தட்பத்தையும்
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போன்று கண்ணுக்கும் மெய்க்கும் இன்பத்தைக் கொடுக்கு மேனி 
யென்ருற்போல்வன, ௮றுவசைப்பொருளினாலும் ௮த்தொகைத 
ன்னாலஓுமென இருபொருள்கொண்டு, இவ்வுதாரணசத்தைப் பின்னத 
ற்தாக்கி, முன்னதற்குதாரணம் அறுவகைப்பொருளும் விரிந்து நின் 

விடத்தும் இங்ஙனமொழிகளை வருவித்தல்போல்வனவெனக் 
கொள்ளலுமொன்று, 

இடை யபிலுள்ளனவெல்லா மறைதலான் மொழிவருவித்தலா 
வது: “அயனுயர் சதாசிவ னநதிகா ரத்தார்' என்புழி ௮ரி அரன் 
மகேச்சரனென வருவித்தல்போல்வன, “பிருதிவி நாதம் பிறக்கு 
மாயையின்; ௮ ஒள உயிரே.” *கனவுடம்பாகும்” என்றாற்போல் 

வனவுமது. 

இன்னும் பலபலவே துவினான் மொழிவருவித்தல் தொல்காப் 
பியப் பொருளதிகாரவுரையிற் பெரும்பாலும் வரும், இங்ஙனம் 

விரிக்கிற்பெருகும், 

பிறிது மாகுப காமங்காழ்ச் கொளினே;" *ஈல்லார்புனே வரே" 

என்புழி யானுமதுசெய்வேனெனப் பொருள்கொள்ளுதல் குறிப்பு. 

“கருகாய் கவர்ர்த காலினர் சதய பானையர்' என்புழி ஆயெ 

னப் பொருள்கொள்ளுதல் வினையெச்சமான.த வினைக்குறிப்புமுற் 

ரூய்த் திரிர்தத. “*குறிப்புமுற் றீரெச்ச மாகலு முளவே” என்பத 
னால் முற்றெச்சமாய்த் இரிர்ததன்றோவெனின், அவர் அன்றி 
யின்றியென் வினையெஞ் சிசரர்--தொடர்பினு ளூகரமாய் வரும்” 
என்று கூறினார், ௮தனை மறந்து கூறுதலால் ௮ன்றென்க, அவர் 

இதுவேயன்றிப் பலவிடத்தினுமறந்தார், ௮ன்றியும் இறைவனீங்க 

லான வெல்லாவாிரியர்க்கும் மறவி யினைய வுடல்கொளுயீர்க் 

குணம்” என்பதனாம் பொது. ௮வரவர் மறவிகளை விரிக்கற்பெருகு 

தலானும், அறிதலருமையானும், பெரியோர்க்குக் குற்றங்கூ.றினா. 
னென்னுங் குற்றம் வருதலானும், விரித்தலமென்க., இம்மற்வி வரு 

தீற்குக்காரணந் தன்வசஞ் ஈிறிசாயினுமின்றி ஊழென்னும் பரச 

மாயே ஈடத்தலென்க. இக்கருத்து நோக்கியே பாயிரத்துள் ‘wou 

பெலும் பகைவன் வாரிக் கொண்டனன்" என்றும். *இரும்பார்ச் 
குங் காலரா யேதிலார்க் காளாய்,” *சேனைத்தலைவராய்' என்பன 

போல கின்றன கெடுதல்விகாரப்பட்டு கின்றன வென்பாரும்,யெ 

னீனுமொழி வருவிக்கவேண்டுமென்பாருமுளர், இங்ஙனம் வருவ 
னவெல்லாம் மொழிவருவித்தலென்னுமிலக்கணமன்று, இவ்விர 
ண்டற்கும் வேறுபாடென்னெனின், முன்னது மொழிவருவிச்த 

ற்கு மூன்பே சொல்லாவத பொருளாவது சொற்பொருள் கூடியா



=2 இலக்கணக்கொத்துரை, 

வதமுடியாது டெக்கும், பின்னது மொழிவருவித்தற்கு முன்பே 
சொல்லும் பொருளும் முடி.க்து கடக்கும். (m.) 

௯௦, இயற்கை யளபெடை செயற்கை யளபெடை 
யெழுத்துப்பே ற௱பெடை யிசை_நா லளபெடை 
யொற்றுப்பே றளபெடை. யொரோவழிக் கூடி 
லைக்தென மொழிப வளபெடை யவைதாங் 
குற்றெழுச் சளபெடை நெட்டெழுச் தளபெடை 
யொற்றெழுத் தளபெடை யெனவொரு மூன்றாய் 

மொழிமுத லிடைகடை மூன்றினும் வருமே 

விளி, பண்டமாத்ரூர்த்தல், புலம்புதல், முறையிடுதல் ஆதியி 

டத்துச் சொற்குப் பின்றோன்றாத கூடப் பிஈத்தல் இயற்கை, 

Sr தளை வழுவினவிடத்துச் சொற்பிறகர்தபின் புலவன் பெய் 
திகொள்ளுதல் செயற்கை, | 

எழுத் துப்பேறு உயிர்மயட்யென் முதலானவிடங்களில் ரா௮ 

'ப்பாம்பு முதலிய சொற்களிற், ஈண்க, 

இசையளபெடை, வழக்னுட் காமரத்தாரிடத்திற்காண்க, 

ஓற்-நின்நியுஞ் செய்யுட் கெடி. ஜெற்றை யுண்டாக்கு--குன் 
மே லொற்றளபுங் கொள்” என்பதனால் ஒற்.றுப்பேறளபெடை. 
காண்க, இவ்விதி சிறுபான்மையாதவிற் கூடிலென்றாம். எனவே 
கான்கும் பெரும்பான்மையென்க. 

! பமூ௨ப்பல் லன்ன பருவுகர்ப் பாவடி, “செய்போல்வதூஉம்)" 

‘PaO Op pres’ “துப்பாயதூஉமழை;” “wim Qwape s ever 
மஞர் புலவர்,” *அவயின் வரூஉம் வல்லெழுத்து மிகுதி)' 'ஆவயின் 
வரூஉ௨ மகர மூர்ச்சே;' “இன்னென வரூஉம் வேற்.துமை யுருபிற்கு? 
ஏவவின் வரூ௨ மெல்லா வீற்றவும்;” *வடிவி னளவின் வண்ணத் 
இன் வரூஉம்," எ-ம். *விரா௮அய்ச்செய்யாமை,' ‘spr yearn; கு 
ன்.று முட்டிய குரீஇப் போலவும்,” *பரிஇயுயிர்செகுக்கும்,' எ-ம், 
வருவனவெல்லாங் குற்றெழுத்து, இவ்விதி பெரும்பான்மையும் 

விளிமரபுச்குத்இரங்களாற் சாண்க, ஏனையைந்தும் வெளிப்படை.() 

௬௧, போலி யெழுத்தைப் போற்றுதல் சடனே, 

எ-து. ஈசெழுச்துச்கள் கூடி. ஒரெழுத்துப்போல வருவனவற் 

றைச் தள்ளாது கெள்ளுகவென் றவாறு, தீள்ஸில், (ஐயெ னெடுஞ் 
சினை மெல்பெறத் தோன்றும்” *ஐயர்ீரப் பொருளை யுணர்த்தது-- 
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மொய்ர்கடு நிலையு மிகுகிறை கோற்கே;” *கையி னாற்சொலச் சண்ணி 
னிற் கேட்டிட -மொய்கொள் சிந்தையின் மூங்கையு மாயீனேம்;” 
கையறு கெஞ்சங் கடியல் வேண்டும்--பொய்தீர்காட்டிப் புரை 

யோய் போற்றி)” 'ஓளவிய கெஞ்சத்தா னாக்கமுஞ் செவ்வியான்-- 

கடு நினைக்கப் படும்." இவைபோல் வருஞ்செய்யுளெல்லாம் மோ 
னைத்சொடையோடும் எதுகைத்தொடையோடும் மாறுபட்டு, இலக் 

கணவழுவாதல் காண்க, 

வடழநாலார் இவ்விலக்கணத்தைத் தள்ளாது, சமானாக்காமெ 
ன்று பெயரிட்டு இவ்விரண்டனையுச் தழுவினார். ௮.துபற்றித் தமிழ் 

நூலார் இணையெழுத்தென்று மொழிபெயர்க்க மறந்து போலியெ 

முத்தென்று மொழிபெயர்த்ததனால், போலிச்சரக்கு, போலியிலக்க 
ணம், போலியரை என்னுஞ் சொற்களைப்போல இதனையுங்கரு தி, 

முன்னும் பின்னும் பாராது தள்ளினார், அதுபற்றியே இச்சூத்திஞ் 

செய்தனமென்க. (௫) 

௬௨, அறுவகைச் தொகையு மப்பொருள் படுமே 

யாதலி வுருபு முதலிய வடைக்து 

நின்றுபய னென்னெனி ஸிகழ்த்தக் கேணீ 
தொக்குழி யப்போரு டோன்றியும் வேஜோர் 

பொருளே தோன்றியும் பலபொரு டோன்றியும் 

வரும்பின் னிரண்டு மயக்கங் கொடுக்கு 

மத்தொகை யிருவகை வழக்கினு மாகா 

கருதின பொருளதி கருவி யாக 

வருமே யுருபு முதலிய விரியே. 

உ-ம், மரத்தை வெட்டினான் தொடன் அப்பொருள் பட் 

டது. சாத்தனைவெட்டினான்; சாத்தனொடுவச்தான்; சாத்தற்குக் 
கொடுத்தான் தொடன் வேறுபொருள் பட்டன. கரும்பிற்கு வேலி; 

கருப்புவேலி எனத் தொடற் பலபொருள்பட்டது. இம்மூன்றலுள் 
முன்னது இருவ்ழக்கலும் பொருந்தும், பின்னிரண்டும் ஒருவழக்கி 
னும் பொருக்தாதி. ௮ஃதென்னெனின், முறையே கூறூன்றாம், 
கருதினபொருளைவிட்டுக் கேட்டுன்றான் லேறுபொருளைக் கருதலா 
னும், ௮தவோ இதுவோ எதுவோ எனமயங்குதலாலுமென்ச, 
அசையாற் கருதனபொருள நிகருவியாயெ உருபு முதலிய விரி வக் 
தரிற்தலாழ் பயலுண்டென்ச, 

ஏனையைசக்தொகையும் இவ்வாறு வரும்: விரிரிலம்; குளிர்நீர்; 
சட) பெய்மழை பொருந்தும், பார்த்த£ர்) ஆரும்வாகனம்) காத்த



௬௨ இலக்கணக்கொத்துரை, 

மலர்) பூத்தவரசு இவை பார்நீர்; அகுவாசனம், ஆவாகனம்; காம 
லர்; பூவரசு எனத்தொடுற் பொருந்தாத 

அருயிர், ஆரணங்கு; அரமிர்தம் பொருந்தும், அரிருள், அரடி. 
சில், ஆர்நீர், ஆர்வயிறு, ஆர்வாய் பொருந்தா], 

மதிமுகம், பவளவாய் பொருந்தும், கடல்போல முழங்கெறு; 
மழைபோலப் பொழிந்தது; புலிபோலப் பாய்ந்தது தொகற்பொ 

GOs gi. 

கபிலபரணர்; உவாப்பஇனான்கு பொருந்தும். எட்டும் நாறும்; 
பொன்னுமணியும்; வருதற்குமுரியன்; சாத்சனும் வந்தான் தொற 

பொருந்தாது. 

பொற்றாலி பொருக்தும், பொற்குடம் பொருந்தாது, 

எழுத்துச்சொற்பொருளணிக்குறறங்கள் வரினும் சந்தக்குற்றம் 

வரலாகாதென்னும் யாப்புவிதி கோக்கு, எவ்வழுவரினுமமைக அழி. 
தொடை ஓசை முதலிய செய்யுளுறுப்புச்கள் வழுவற்கவென்னுங் 
கருத்தாற் பொருந்தாசனவற்றையுஞ் செய்யுள்விசாரமென்று பெய 

ரிட்டு இடர்ப்பட்டு ஓரோவழித் தொகுப்பர் சான்றோர், ௮ங்ஙனக் 

தொகுப்பராயினும், விரிந்து நின்று பொருள்பட்டாற்போல மயக்க 
மின்றிப் பொருள்பபெகருவியாக அ௮த்தொகைக்கு முன்னும் பின் 

னும் தொடர்புசெய்வர், எனவே, தொகுத்த சான்றோர்க்கும் ௮த் 
தொகை ஆகாதென்பத கருத்தாயிற்று, ஆகவே, உருபு முதலிய 

விரியின்றாயின் வேறுபொருள்பட்டும், தவோ இதுவோ எது 
வோ என்னும் ஐயந்தோன்றப் பலபொருள்பட்டும் வருதலின்,பொ 

ருடுணிதற்கருவியாகிய உருபு முதலிய விரி வேண்டுமென்பது தெ 
ளிக, தொகுக்கினும், வல்லுகர் தொகுக்கிற்பொருந்தும், வல்லார் 

தொகுக்கிற்பொருந்தாது. எனவே, வழு, வழுவியமைந்தது, வழு 
வற்தது எனத் தொகைநிலைமூன்றென்று தெளிக, (௬) 

௬௩. தொகிலொரு பொருண்முத லெழுபொருள் வரைதரும், 

என்பது வெளி, (௪) 

௬௪. தமொ நுந்தொழி றருந்தொகை சிலவே, 

உ-ம். புலிகொல்வீரீன், பகைவர்தொழுமரசன்; (வாளைமீனு 
ள்ளறலைப்படல்,' 

௯டு, தொகைகிலை தொகாகிலை யெனுஞ்சொற் பொருளா 
மாறுபடு புலவர்கண் மூவர்க ளென்க, உ[ன்



ஒழிபியல். ௬௩ 

* நிலமொழி வருமொழிக்டையே மறைந்து நிற்றல் வெளிப் 
படநித்றலென்றும், நிலமொழி வருமொழிகள் கூடிநிறறல் பிரி 

ந்து நிற்றலென்றும், நிலைமொழி வருமொழிகள் ஒன்றாய் நிற்றல் 

பலவாய் கிற்றெ---“றும், பொருள்கூறி, ஒருவரையொருவர் மறுப் 

பீர், ௮வை விரிக்கிற்பெருகும். 

இது பொது, வருவது இறப்பு. (௯) 

௯௬. தோகைநிலைக் குணத்தைச் சொல்லுங் காலை 
வேற்றுமை யுருபு முதலிய Pent bd 
தொகுதலிற் ரொகைகிலை யெனப்படு மென்று 
நிலைமொழி வருமொழி நீக்க மின்றி 

uo முூகலு மியைந்து நின்று 

விட்டி சைப் பின்.றியோர் நிலைமொழி விதிபெநத் 
தொகுதலிற் ரொகைகிலை யெனப்படு மென்றும் 
பலசொற் கூடியோர் சொல்லே யாகப் 
பிளவுபட் டி சைக்கவும் பிரிக்கவும் படாம 

So ips gy மிவையெனப் படாமற் 
ஹஜொகுதலிற் ரொகைகிலை யெனப்படு மென்றுங் 

கூறுவர் தொகாகிலை கூறுங் காலை 

யுருபு மூகலிய விடையெ யுரைத்தல் 
விட்டிசைச் துரைத்தல் வெவ்வே நுரைத்த 
லென்றே கூறுவ ரிவர்மத மறுபடா, 

உ-ம். மூல்கற்றான் இது உருபு தொக்கு நின்றது, _நாலைக் 

கற்ரூன் இத உருபு விரிந்து நின்றது. 

சூரனைவென்றான் வர்தான் என்புழிச் சூரனைவென்றானென் 
னும் பதம் நிலைமொழி வருமொழிநர்க்கமின்மை முதலிய இலக்கண 
ங்களைப் பெற்றுத் தொக்கு ஒர்கிலைமொழியாயே நின்ற,த, முருகன் 
ரூரனைவென்றான் என்புழிச் கரனை வென்றானென்னும் பதங்கள் 
மன்றச் விட்டி சைக்கப்பட்டு நின்றன. 

'ஒருசேரட் டிருசெவி முச்சணால் வாயன்;' “உல்லாச நிராகுல 
'யரீக விதச்--சல்லாப விநோதன்," *துடியிடை நெடுங்கட் (ணை 
லைப் பொற்றொடி)” மன்னகுமாரன், சங்கபடகம்,; வட்டவள்ளம்; 
'வளாவாய்) கமலபாசம் இவை பலசொற்கூடி. ஒர்சொல்லாசன்றுத 
ய இஓக்கணங்களைப் பெற்றுத் தொக்கு இர் woe நின்றன. 

கோபாத்திய 
eee Gal. ar aera gut



See இலக்கணக்கொத்துரை, 

ஒருகோட்டன் இருசெவியன் முக்கண்ணன் கால்வாயன்.எ-ம்.உல் 
லாசன் நிராகுலன் யோகவிதன் சல்லாபன் விசோதன், எ-ம். தட் 

யிடையாள் நெடுங்கண்ணாள் தணைமுலையாள் பொற்றொடியாள். 
எ-ம். மன்னன்குமாரன். எ-ம், சங்கம் படகம், எ-ம், வட்டம் வள் 

ளம். எ-ம். பவளம் வாய், எ-ம், கமலம் பாதம், எ-ம், வெவவே 

ரூய்ப் பிரிச்சப்பட்டுப் பிளந்திசைக்சப்பட்டு ஈறு முதலும் இவையெ 

னச் துணியப்பட்டுப் பலபெயர 2ய கின்றன. 

இம்கூவரும் ஒருவாக்கொருவர் எளியரல்லர், அதனால் மதம 

றுபடாவென்றாம், (௧௦) 

௬௭, அறுவகைத் தொகையு மறையுங் காலை 
யொன்றே தொகுதலும் பலவே தொகுதலு 

மாறு வகையு மடங்கத் தொகுதலு 

முருபே தொகுதலும் பொருளே தொகுதலு 

முருபும் பொருளு மொருங்கே தொகுதலு 
முருபும் பொருளு மொருங்குபல தொகுதலும் 

பொருளு மூருபும பொருளுர் தொகுதலு 
முதலிடை கடையென மூன்றினும் தொகுதலுங் 

கடையிடை யிரண்டினுங் காணக் தொகுதலு 

மாஇயாப் பலவு மறைந்தனர் புலவர், 

உ-ம். மரம்வெட்டினான் என்புழி ஒன்றே தொக்கது, 

(குன்றி கோபங் கொடிவீடு பவள மொண்செங் சார்த ளொ 

க்கு நின்னிறம்' என்புழி உருபும் உம்மையுக்தொக்கன, 

துடி.யிடை நெடுங்கட் டணைமுலைப் பொற்றொடி என்புழி ஆற 
ந்தொக்கன. 

மதிமுகம் என்புழி உருபே தொக்கது. 

பொருபடை. என்புழிக் காலமென்னும் பொருளே தொக்கது, 

படைக்கை என்புழி உருபும்பொருளும் ஒருங்கே தொக்கன. 

பாண்டி.ச்சரை என்புழிப் பாண்டியனது நாட்டுக் கடலினத 
கரைக்கணிருக்குஞூசர், பொன்னரசன் என்புழிப் பொன்னீன்க 
ண்னே விருப்பத்தையுடையலரசன். குழல்வாய் என்புழிச் குழி 
னதிசைபோல இனிமையைக் கொடுக்குஞ்சொல்லினேயுடை! 
வாய். இவை உருபும் பொருளு மொருங்குபல தொகுதல். .



ஒழிபியல், ௬டு 

வெடுகச்கண்ணன் என்புழி வகெராட்டின்கட்பிறந்த கண்ணன், 
செர்தாமரை என்புழிச் சிவந்த பூவையுடைய தாமரை, இவை 
பொருளும் உருபும் பொருளுக்தொச்சன. 

_ மலர்முகம் முதற்றொச்கது, தாமரைமுகம் இடைத்தொக்க௮, 
பொற்றாலி சடைத்தொக்கத, செய்தான்மாடம்; இருந்தான்குன் 

றம்? ௮ன்பருளிருக்கு மமிவோரிடத்தே கடை, இடைச் தொக்கன, 

ஆதியென்றதனால், வ0கங்கண்ணன்--வகெலுச்கு மசனாயெ 
கண்ணன்; சவிழ்தும்பை--கவிழ்ச்த பூவையுடைய தும்பை; ஆர் 

தை--ஆசலுக்குத் த்தை) பூர்தையுமது. இவை முதலிய பெரும் 
பாலும் விரியும். 

தனித்தனி சிறப்பித்தால் விரிதனோக்9, அறுவகசைத்தொகைபு 
மெனப் பொதுப்படச் கூறிச் சர்க்செமென்ச. (௧௧) 

௯௮, பண்பு ச தொகைவிஇ பகரித் பெருகு 
மாயினுஞ் சிலவிதி பறைகுவன் கேணி 

பண்புமுன் வருது மிருபண் படுத்தலு 
மிருபண் பொடுபொரு ளியைத லு மவ்விரு 
பண்புக டாமே பொருளை விளைத்தலு 
மியற்பெயர் சிறப்புப் பெயா்மா றுதலுஞ் 

சிறப்புப் பொதுப்பெயர் முறையே சறத்தலும் 
பொதுச்ிறப் புப்பெயர் முறையே பொருக்தலும் 
பின்மொழி யாகு பெயராய்ப் பிறத்தலு 
முன்மொழி யாகு பெயராய் முடிதலு 

மிருமொழி யாகு பெயரா யிருத்தலு 
மொருபொருட் கருபெய ராச யொட்டலு 
மூற்பதர் தமிழ்மொழி முற்பதம் வடமொழி 
யிருபதர் தமிழ்மொழி மிருபதம் வடமொழி 

யாகி வருகலு மாதியாப் பலவே, 

வெண்கரும்பென இனம்பற்றியும், வெண்டிங்களென இனம் 
பற்ரூமதும், வெண்டாமரையெனத் தனக்குரிய செேயைவிட்டு 
உரிமையில்லாத முதலைப்பற்றியும், வெள்ளாடெனவெதிர்வுபற் 
றியீம், *விலங்கன்னர்வெள்ள நிவினார்” என இழிபுபற்றியும், வெ 
ண்களமர், வெள்ளாளர் எனச் சாதிபற்றியும், வெள்ளோட்டமெ 
னப் புதமைபற்தியும், வெண்டேசெனப் பொய்பந்தியும், வெளிற் 
அமர்மென உள்ளீடின்மைபற்றியும், வெளியார் முன்னென இயல் 

௭



௬௭௬ இலக்கணக்கொத்துரை , 

புபற்தியும். இச்சோறு வெண்படியெனச் கலப்பின்மைபற்றியும், 
இவவுரு வெண்கலமென ஒரு பெயரேபற்றியும், வெள்ளிடையெ 
னத் தனிமைபற்றியும், இவ்வணி வெள்ளைப்பொன்னென நிற 
மின்மைபற்றியும், இ  “- வெள்ளைப்புத்தியென மர்தம்பற்றி 
யும், இவ்ஷரில் வெள்ளைப்பிள்ளையாரெனப் பண்புப்போலிபத்றியும், 
இன்னும் பலவாயொருபண்பே விரிதலிற் பெருகுமென்ஞும், இக்க 
ருத்து 4கறுப்புஞ் சிவப்பும் வெகுளிப் பொருள” என்னுஞ் சூத் 

இரமுதலியவற்றால.றிக, 

உ-ம். கருங்குதிரை, எ-ம், வெண்ணிறம், எ-ம், சிறுபைர் 
துவி, எ-ம். பெருவெள்ளை சிறுவெள்ளை [இவையாருபெயருமன் நி 

௮ன்மொழியுமன்றி கெல்லென்னும் பொருடந்தன.] எ-ம். இரு 
வள்ளுவன் றெய்வப்புலவன்; ௮சத்தியன் முனிவன்; தண்டியா 
கரியன் [இவற்றை மாறியுமதிக,] எ-ம். பலாமரம்; பரணிமீன்) 
மேடரா?, எ-ம். ௮ரசன்சோழன்; பார்ப்பானிராமன், எ-ம். மகி 
கட்சுட்டு, பழங்கறி; பழம்புளி, எ-ம். குழற்பண்; யாழ்ப்பண்; 

(குழலினிதியாழினித.” எ-ம். புளிச்சுமை; கறிச்சுமை, எ-ம். 
அசாப்பாம்பு; கன்னியாகுமரி, எ-ம், மன்னன்குமாரன், எ-ம், 
அுட்பம், எ-ம். அழகப்பி.ரான், எ-ம், அதிபகவன், எ-ம். முறை 

யே காண்ச, 

'யென்றதனால், வண்ணம், வழவு, அளவு, சுவை முதலா 
ப பலருமெ 

கொள்க, (2) 

௬௯௬, சிலபெய ரெச்சமுஞ் ஏிலவினைத் தொகையு 

மிருவகை யுவமையும் வண்ணச் சைச்சொலும் 
பண்புத் தொகையெனப் பகரும் வட.நால், 

உ-ம். எண்ணும்பொருள்--எண்ணப்படுவதாயே பொருள் 
என்பர், துணியும்பொருளுமது. இவ்விரண்டனையும் வேறிலக்கண 
மென்பர், உரைகல்-உரைக்கப்படுவதாயே சல் என்பர், செய்குன் 
நுமது, மதிமுகம், முகமதி என்புழி உருபு இடையினுமிற்நினுர் 

தொக்கது என்பர், செங்கானாரை, வெண்பூத்தாமரை முறையே 
காண்க, 

பகரும் வ௮டமாலெனவே சமிழ்க்கடாசென்ச. ஆயின் ஈரிலக் 
கணமும் ஒன்றென்று பாயிரத்திற் கூ.ரியதென்னெனிற் பெரும 
பாஸ் எம கோச்சியென்௧,  _ (௧௩)



ஒழிபியல், Sa OT 

௧90௦, ௮௮4 ஈநிகுவி வருமொழிப் பொருகை 

யின்மை பிதிதுமறை யினுளொன் ருக்கும். 

௭-.த. இவ்வகையாறும் வருமொழிப்பொருளை மூன்நனுளொ 

ன்ருக்குமென்றவாறு, 

உ-ம். அரூபம், ௮ப்பிசாமணன், அ௮தன்மம், எ-ம், “அடைக் 
தாறு மொன்றாகா தநர்நியமா யிருக்கும்; *அரக்நியமாய் நிறைந்த)” 
அநங்கன். எ-ம். *அச்நியகாத்தியை யுணர்த்தும்.” எ-ம், நிமலனா 
முதையவன். எ-ம், *குதர்க்கவுரைகூறேல்,” எ-ம், இக்கினொடுவி 
இக்கு நீர் செலுத்தி, எ-ம், முறையே ஆறும் மூன்றும் வந்தன 

காண்க, (௧௪) 

௧௦௧, அவற்று ளின்மை யைவகை யாகும், 

அவை சிவஞானடத்தியாரில் ௮பாவவளவையுள்ளுக் தண்டி. 

யலங்காரத்துள் அ௮பாவவிரிச்சுத்திரத்துள்ளுங் காண்க, ஆயின், 
வடமொழியிலக்கணத்தை இங்ஙனம் விரிக்கற்பயனென்னெனின்; 
“இல்லென் களவி யின்மை செப்பின்; “இல்லெ னின்மைச் 

சொற்கை யடைய;” “இல்பொருஞுவமை,"' எ-ம், அல்வழி; ௮ஃ 

நிணை) அவனல்லன், குற்றியல்லன்மகன்; மகனன்றுகுற்றி; “இரு 
இறனறிவுள திரண்டலா வான்மா;' *இருதிற னல்லது சிவசத்தா 
மென. எ-ம். *6கோளில்பொறி,' :பயனில்சொல்.' எ-ம், முறையே 

௮ம்மூன்றனையும் முற்காலத்தார் மொழிபெயர்த்துத் தமிழிற்குரிய 
இலக்கணவிலக்கெயமாக்கனர், அன்றியும் பிற்காலத்தார் *நேர்ந்த 
மொழிப்பொருளை நீக்க வருஈகரம்,” “என்று மபாவமு மில்ல 
னபாவமும்,' “அபாவம் பொருளொப் பாறென்பர்,' எ-ம், அத்து 

வித மென்றறையு மாங்கு)” *அசாதிமுத்தசித்துரு,' “அபேதப்பிறப் 
பிலதாய், ௭-ம். மொழிபெயராமலே தமிழ்ச்குரிய இலக்கணவி 
லீக்கியமாக்கனர், ஆகையால், அம்மூன்றனையும் அவற். றுளொன் 

மூகியஉஐந்தனையும் விரித்தறியாக்கால், தமிழிலக்சணவிலக்கயெங் 

கட்குப் பொருள்கொள்ளக்கூடாது. பொருள்கொள்ளுங்கருவியாய் 
விரித்ததனான், மிகவும் பயனுண்டேயென்க, 

இனி இவ்வறுவகையுமன்றி, ௮ப௫ர்த்தி, ௮திக்ரெமம், அப 
வாதம், துன்னிமித்தமுசலிய பலவுள, ௮வையெல்லாம் விரிக்கற் 
பெருகுதலரீனும், தமிழிற்குப் பயன்படுதல் சிறுபான்மையாதலா 
லும், உரைத்திலமென்௪, (௧௫) 

௧௦௨, எழுத்துச் சொற்பொரு ளாற்றன் மொழிப்பொருட் 

காரண மிவற்றுட் கருதுவ கருதுக.



௬௮) இலக்கணக்கொத்துரை. 

௭-.து. எழுத்தாற்றல், சொல்லாற்றல், பொருளாற்றல், மொ 
ழிப்பொருட்சாரணமென்னு சநான்கலுட்கரு ததற்கு அகப்பட்டன 

வற்றைமாத்திரங் கருதுகவென்றவா.று. ஆற்றல் - வலி, 

அயன், ௮ரி, அரன் என்புழி அகரவுயிரானது ஒற்று உயிர், 

மெய் முதலியனவற்றையுணர்த்தாது தானுமிரே தனக்கொருமாத் 
இரையே யென்றுணர்த்தலே எழுத்தாற்றல், இக்குளத்சைட்பெ 

ருக்கு, இவ்வாற்றுப்பெருக்கு நேற்று வந்தது; இவ்வாற்றுட்பெ 
ருக்குக் கடல்போன்றது ன முறையே குகரவுயிர்மெய்யானது 
ஓன்று, ௮ரை, கான்மாத்தஇிரையாடூயும், முற்றுகரம், குற்றுகாம், 
தற்றாஇியும், ௮லகுபெற்றே சின்றும், பெறுதற்கும் பெருமைக் 

கும் பொதுவாயே நின்றும், பெருூதே நின்றும், ஆற்றல்கெட்டது. 

விரலென்னுஞ்சொற் றனச்கு முதலாய சையையுஞ் சினை 
யாய நகத்தையும் உணர்த்தாது, தானங்குலமேயென்று பொரு 
ளுணர்த்தலே சொல்லாற்றல், ஈகமென்னுஞ்சொல் ஒருகாலுரை 
யம் ஒருகான்மலையையும் உணர்த்தலே ஆற்றல்கெட்டது. 

சிலைவளைத்து வென்றான்; சிலையாலாலயஞ்செய்தான் என் 
னுக்தொடரினுள் முறையே கல் வில் என்றுணர்த்தாது, வில் கல் 
என்.றுணர்த்தலே பொருளாற்றல், இப்பணமுழுதுங்கொடாதே 
என்னும் தொடரிலுள் ஒருகாம் சறிதாயினுங்' கொடாதேயென் 

ob, ஒருகாற்டிறிது வைத்தப் பெரிது கொடுவென்றும், ஒரு 
காற் பெரிது வைத்துச் சிறிது கொடுவென்றும் உணர்த்தலே ஆற் 
றல்கெட்ட த. 

மொழிப்பொருட்காரணம் (மொழிப்பொருட்காரணம்'' என் 
ஜர் தொல்காப்பியச் குத்திரத் தட்காண்க. 

° இச்சான்லெக்சணமும் ௮.றிதலருமைசோச்டச் கருதுவ ௧௫ 
தகவென்றாம். (௧௬) 

௧௦௩, முப்ப தெழுத்து முறையே யொற்றுமை 
யன்றியுங் கசவுஞ் சயவும் வயவு 
மனவும் லளவும் வலவு மன்றியு 

மின்னும் பலவா மொற்றுமை யென்ப, 

ஒன்றி ஈரிடத்திற்கூறியது முன்புள்ளத, இன்றுள்ளித, 
சொல்லொற்றுமையென்னும் மூவிதியும் பகுத்தறிதம்சென்ச, 

உ-ம், அறிமுகம் - Boyer; மீற்சண் - மீன்சண், எ-ம். 
மிச்கை - பிச்சை; பங்கசம் - பங்கயம்) கோவில் - கோயில்) கலம்



ஒழிபியல், க 

கலன்) அலமருகுயிலினம்; அளமருகுயிலினம்; வில்வம் - வில் 
லம். எ-ம், வரும். ் 

இன்னும் பலவென்றதனால், பகுதிமுதலைக்தும், பெயர்முத 
னான்கும், கிலைமொழியும் வருமொழியுங்கொள்க, உ -ம். இயம்பி 
னூரீ - விளம்பினார். ௪-ம். உண்டனன் - உண்டான், எ-ம். உண் 
ளுரின்றான் - உண்டின்றான். எ-ம், ஒன்றனை - ஒன்றினை. ௭-ம். 

முட்டிது- முஃடீது; கற்றிது-௨ _.. -ம், பொத்பணி- ஆட 
கப்பணி. எ-ம், தொட்டான் - இண்டினான். எ-ம், ௮துவோ-௮.து 
கொல், ௭-ம். **கறுப்புஞ் சிவப்பும் வெகுளிப் பொருள.” எ-ம். 
சிவனஞ்சுதின்றான்-அரன்விடமுண்டான், எ-ம், முறையே காண்க. 

௧௦௪. ஓூரழுச் திற்கே யொருசா ரியையு 
மோரெழுத் திற்கே பலசா ரியையும் 
பலவெழுத் தற்கே யொருசா ரியையுக் 
தொடர்ச்தபல் லெழுத்திற் கொருசா ரியையுஞ் 
சாரியை யின்றிச் தனித்தும் தொடர்ந்துக் 
தொடர்பிலுட் சாரியை கலந்து தோன்றியும் 

வருமென மொழிப வழக்கதறிந் தோசே, 

உ-ம். வல்லைழுத் தென்பகசடதபற,' :மெல்லெழுச் 
தென்பங ஞண் சமன) *இடையெழுத்தென்பய ரல வழஎ! 
இவை பதினெட்டும் ௮ச்சாரியையொன்றையே பெறும். 

அகரம், அகாரம், ௮ல்கான் என்புழி ஐரெழுத்திற்கே பல 
சாரியை வந்தன. 

அகாரம், ஆகாரம், ஐகாரம் என்புழிப் பலவெழுத்திற்கே 
ஒருசாரியை வகச்தது. 

அ௮.ஆகாரம், இரகாரம் என்புழித் தொடர்ந்த பல்லெழுத்திற்கு 
ஒருசாரியை வந்தது. 

(அம்முனிகரம்' என்புழிச் சாரியையின்றித் தனித்துவக்தது. 

“அ இ உம்முதற்றனிவரின்' என்புழிச் சாரியையின்.தித் தொ 
டர்ந்து வந்தது. 

, ணனஃகான்முன்னர்.” *லளஃகான்முன்னர்' என்புழித் தொ 
டர்பினுள் அச்சாரியையும் கான்சாரியையும் வந்தன. ஒசெழுத் 
இற்கோர்சாரியையும், ஒரெழுத்திற்ணேந்.த இருசாரியையும். இணை 
மீசெழுத்திற்கு ஒருசாரியையும் வருதல்பற்றிச் கலந்தென்றாம். ()



௭௦ இலக்கணக்கொக்துரை, 

௧௦௫, தகுதி யவாய்கிலை யண்மைகிலை மூன்றும் 

புணரப் புணாவது புணாப்பெனப் புகல்வா, 

தகுதியாவது, சோற்றையுண்டான் என்பழிச் சோறென்னும் 

பதம் உருபு வருமொழிகளோடு புணர்தற்குமுன்பே தானே தனித் , 

தோராதாரமின் நியே நிற்பினும், இறிஸி மிறிலிபோலப் பொரு 
ann சொல்லன்றாய், பொருளுட வினைமுதல் கருவி முசலி.ப 

பொருளன்ராய், இன்னும் பலகுணங்களோடு கூடி. நிற்றல். 

௮ வாய்கிலையாவ த, ௮த்தனிப்பதம் தனக்குரிய ஐயருபையே 
விரும்புதலுமீன் றி, ஒர் வினைச்சொல்லினையும் விரும்புசன்முதலா 

தி.ப ௮வாவோடு கூடி, நிற்றல், 

௮ண்மைநிலையாவது, சோறு கடன்முழங்கிற்றுண்டான் என 

இடையிற்பிறசொற்கள் வந்து பொருச்தற்கிடங்கொடாமற் றம்முள 
ணுூச் சோற்றையுண்டான் என நிற்றல், இவவண்மைநிலையிலக்க 

ணமூணராதார் இடையிற்பொருத்தில், அதனைச் சான்றோர், ஒன்ற 

னையுங் குற்றங்க.ரோமென்னு நியமத்தால், யாட்புவிதி கோச்டு வந் 
தசென்றும், மொழிமாற்று முதலிய பொருள்கோாளிலக்கணநோக்ட 
வர்சதென்றும், இடைப்பிறவரனோக்க வர்சசென்றும், இன்னும் 
யாதானுமோர்பெயரையிட்டு, சோற்றையுண்டான் கடன்முழங்கி 

ற்று எனப் பிரித்து வேறுதொடராக்குவர், இதனைச் சிலர் மறுப்பர், 
அஃதெங்ஙனமெனின், மாற்குலத்தலைவரும், நாற்குலக்குலமகளி 
ரும் தனித்தனியே இருவரிருவராய்க் இடப்பிற் புல்லுதல் கூடும்; 

இம்முறையன்றி கான்குதலைவரும் ஒருகிரையே, பின்பு கான்குகுல 
மகளிரும் ஒருரிரையேயாக எண்மருமொருமுறையேடடப்பிற் புல் 

ஓுதற்ளொழில் கூடாது, இய்வுவமை முதலாகப் பலவுவமைகளைக் 

காட்டிச் சொற்றொடர்புண்டென்றன்மாத்திரமேயன்றிப் பொருட் 

டொடர்பு சிறிதாயினுங்கூடாதென்று உவமேயங் கூறிமறுப்பர், 
இவவண்மை௫ிலைவிதியானது தகுதியவாய்நிலையைகச்காட்டினும் மிக 
வும் விரியுமென்க. தொல்காப்பியர் இம்மூன் மனையுமுள்ள டக்க, 

*நிறுத்த சொல்லுங் குறித் தவரு ளெவியும்”” என்றார், (௧௪) 

௧௦௬, பொருத்தப் புணர்ச்செப் பொருத்தமில் புணர்ச்சி 

யிவ்விரு வகையு மொருங்கியல் புணாச் 
யெனஞூன் றென்பர் புணர்ச்சி மியல்பே 

வழுவுடைப் புணர்ச்சியை மருவழி நான்கே, 

இத பொது, (௨0)
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௧௦௭, பொருத்தப் புணர்ச்சியை விரிக்கிற் பெருகு 

மன்றியும் யாவரு மறைந்தனர் காண்க, (௨௧) 

௧௦௮. ஆற்றொழுக் கடி.மறி மாற்திரண் டல்லா 
வெழுவகைப் பொருள்கோண் மரூ௨மொழி பொய் 
சிலவிடைப் பிறவரல் பண்பதி கார [யுரை 
மாதியாம் பதங்க ளவையு மன்தி 

விகுதியுரு பும்மை மு.கலினுட் இலவம் 
பொருத்தமில் புணர்ச்சி யெனப்புகன் நனரே, 

ஆற்றொழுக்கும் அடிமறிமாற்றும் பொருத்தப்புணர்ச்சயுளடங் 
கும்.$ரஏனையவற்றுக்குதகாரணம் சரையாழவம்மிமிதப்ப;” *யானை 
க்கு ரீத்துமுயற்குநிலை' முதலியவெழுவகைப்பொருள்கோளும் டல 
ரும் விரித்தனர் காண்க, 

அுனிக்கொம்பர்; கடைக்கண்; அரைக்காசு; முன்றில் என 

முன் பின்னாய் கிற்றன்முதலியன மரூ௨மொழி, 

ஒப்பிலா மலடி. பெற்ற மகனொரு முயற்கொம் பேறித்--தப் 
பிலா காயப் பூவைப் பறித்சமை சாற்றி னாரே' முதலியனவெல் 
லாம் பொய்யுரை, 

வல்லமெறிந்த மல்லல்யானைட்பெருவழுதி என்றலே முறை, 
இதனிடையின் நல்லிளங்கோசர்தர்தையெனவரல் இடைப்பிறவ ர 
லென்க. இச்செய்யுள்போலப் பெரும்பாலுமுளவென்க, 

இனிய வுளவாக வின்னாத கூறல்--கனியிருப்பக் காய்கவர்ம் 

தற்று,” என்புழி இனிய கனி, இன்னாத காய் எனப் பின்னும் பிரித் 
அப் பொருத்தலே பண்பு. 

அதிகாரமாதியென்றது அதிகா சத்தா லவாய்ரிலை தன்னால்!” 
என்னுஞ் சுத்திரத்திற்கூறிய உதாரணமுழுதுங் கொள்ளுதற் 
கென்க, 

இதுவரை பதத்தோடு பதம் புணர்ந்த பொருத்தமில்புணர்சச, 

இனிட் பதத்தோடு விகுதி முதலிய பொருந்தும் பொருத்தமில் 
புணர்ச்சி உவருமாறு:--கொடிச்சேவலான்; செய்தவேள்வியன் ; 

மொண்டபகைவன்) உடைமரவுரியான் இவைபோல்வனவெல் 
லாம் சேவற்கொடியான்; வேள்விசெய்சவன்; பகைகொண்டவன்; 

மரவுரியுடையான் என்று விகுதி பொருந்தலே முறையென்க. Or 

ல்வத்துளெல்லாந்த$லை;' *நடுவருணச்சுமரம்' இவை போல்உனவெ



௭௨ இலக்கணக்கொத்துரை, 

ல்லாம் செல்வமெல்லாவற்றுள்; ஊர்நடுவுள் என்றுருபு பொருந்த 
லேமுறையென்க, £புணரிய னிலையிடைச் குறுகது முரித்சே)' சாத் 

தன் வருதற்குரியனுமாவன் இவைபோல்வனவெல்லாம் புணரிய 

னிலையிடையுங் குறுகலுரித் து; சாத்தன் வருதற்கு முரியனாவன் 
என்றும்மை பொருந்தலே முறையென்ச. முதலென்றதனால், ஒன் 
நினையுணர்ர்தான்; இரண்டினையிழர்தான் இவைபோல்வனவெல் 

லாம் ௮ன்சாரியை பொருந்தலே முறையென்ச. (௨௨) 

௧௦௯, இவ்விரு வகையு மொருங்கியல் புணர்ச்சி 

இலெவிடைப் பிறவர லெனத்தெளிர் தனரே. 

உ-ம். வாளான் மருவாரை மாய வெட்டினான்; ௮றத்தைய 
ழகு பெறச்செய்தான்; 'நீலமயி லே.றிவரு மீசனருண் ஞானமதலை' 
இவைபோல்வனவெல்லாம் ஒருகாத்பொருந்தும், ஒருகாற்பொரு6 

தாதென்க, 

பொருத்தப்புணர்ச்சியொன் நிருக்கவே ஏனையிரண்டுங்கொண் 
ட.தென்னெனின், புணர்ச்டுச்ிறப்பினும் அடி. தொடை ஓசைமுக 
லிய செய்யுளுறுப்புச் றத்தலிற் கொண்டதென்று தெளிக, சிறு 
பான்மை சொற்சுருங்குதற்பொருட்டென்றும், சொல்விரிதற்பொ 

ருட்டென்றுக்தெளிக, 

இம்மூவசைப்புணர்ச்சியும் சிறப்பும், ௮ச்சிறட்பின்மையும்,பொ 
அவுமாயே வழுவற்ற புணர்ச்சியேயாமென்ச. சோறுகடன் முழங் 
இற் றுண்டானென்பதுபோலச் ஏறவாத வழுப்புணர்ச்சியன்று, புண 
ர்ச்சி நான்காயிற்றென் க, (௨௩) 

௧௧௦, வழுவுடைப் புணர்ச்சியைப் பலர்வகுச் தலினிலம், 

எழுத்தினுள் விலக்யெனவுஞ் சொல்லினுட் டிணைவமுமுதலி 
யனவுமென்க, (௨௪) 

௧௧௧, புணர்ச்சி விகாரம் புணர்ச்சியில் விகார 
மெனவிரண் டாகு மெழுத்து விகாரம், 

தொடர்மொழிச்கண்ணும், தணிமொழிக்சகண்ணும் முறையே 
வருமென்க, 

இத பொத, வருவன இழப்பு, (௨௫) 

௧௧௨, எழுத்திலக் கணத்தி னெழுர்தி விகார 

மியாப்பிலக் கண்த்தி னெழுர்த விகார 

மெனவிரு கூரும் புணர்ச்சி விகாரம்,
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இல்விருவகைவிகாரமும், ஈரிலக்கணத்தினும் எல்லாரும் விரி 
த்தலின், யாட் விரித்திலமென்ச, (24) 

௧௧௩, தோன்ற நிரிதல் கெதெனிலை மாதுத 
லெனரான் காகும் புணர்ச்சியில் விகாரம், 

மாவது எழுத்துக்கள் ஒன்றணிலைககளதது ஒன்று 

சென்று தம்முள் வேறின்றி நிலைமாறுதல், 

௨-ம். செல் - சென்றி, நில் - நின்றீ; யாத - யாவத இவை 

“உயர்தணைமேன;,' “அஃ றீணைமேன;” 'உரிச்சொன்மேன;” 
‘SOUT SUT; வாளான்வெட்டினான் இவை லகரம் னகரமா 
ய்த் இரிந்த,த. மலையில்வீழருவி; மழைபெய்யில் வாழலாம் இவை 

னகரம் லகரமாய்த் திரிந்தது. *சுழியோ டெறிபுனற் பொன்னிஈன் 
டைன்' இது குறறெழுத்து நெட்டெழுத்தாய்த் இரிந்தது. மாச - 

மாச இத சககரஞ் சகரமாய்த் இரிந்தது. இவை இரிதல், 

யாவர் - யார்; யானை - ஆனை; யாட - ஆடு இவை கெடுதல். 

தசை - சதை; வைசாட, வைகாசி; நாளிகேரம், காரிகேளம்; 
“காமவிதி சண்முகம் மருங்குல்வாய் துகடினி” காவி மதி துடி. கனி 
இவை நிலைமாறுதல், 

புணர்ச்சிவிகாரத்திற்கும், புணர்ச்சியில்விகாரத்திற்கும் வேற 
பாடென்னெனின், முன்னது வருமொழிகாற்கணநோச்யொவது, 

வேற்றுமை அல்வழி நோக்யொவத, அடிதொடையோசை மூன்று 
கோக்கியாவது, இன்னும் யாதானுமோர்காரணத்தால் விகாரப்படு 

மென்க, பின்னது ஒர்காரணமுமின்.நியே விகாரப்படமென்க.(2.௪) 

௧௧௪, இர்சான் இயல்பு மியம்புவர் மொழிக்கும். 

எ-த. ஒர்காரணமுமின்றியே தோன்றன்முதலிய நான்கும் 
பெறுஞ்சொற்களென்றவாறு, 

உடம், சாத்தன்பரித்துண்டான். எ-ம், குருவி குரீஇ, எ-ம். 
பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல்; பெ 
யர், வினை, இடை, உரி, ௭-ம். நுனிச்கொம்பர், கடைக்கண், ௮டி.மா, 
இடைசா, கடைசா, அரைக்காசு, மூன்மாலை, பின்மாலை, வந்தா 

ஓழுத, செய்தான்மாடம், இருக்தான்குன்றம், எ-ம். கான்கும் 
முறையே காண ௪,



௭௪ இலக்கணக்கொத்துரை, 

இனிச் சொற்கள் இங்கனக்தமிழ்மொழிவிதியால் நிலைமர்று 
தலுமன்றி, வடமொழிவிதிபால் நிலைமாறுதலுமுள, உ-ம். செய்த 
வேள்வியர்; எய்தியசெல்வத்தர்; கழிர்சவுண்டியர்; வேண்டாவுயி 

மார்; அருங்கேடன்; கொண்டகூழ்த்தாக; கூப்பியகையினர்; வெ 
த்தவாசையர்; பொறுத்தசடையினர்; கெட்டவறுமையர்) விட் 

டவவாவினர; வேர்த்துவெருளார்; கொழுஈற் ரொழுதெழு௨ாள்; 
வாய்பிளக் துறங்கினான் ; குறட்டைவிட்டுறங்கினா : எனவரும், 

இனித் தமிழ்மொழிவிதியால் கிலைமாறுதற்கும், வடமொழி 

விதியால் நிலைமாறுதற்கும் வேறுபாடென்னெனின், நிலைமொழி 
யும் வருமொழியுந்திரியாது தம்முள் ௩லமாறுதல், திரிந்து தம்முள் 
நிலைமாறுதலென்௧,. உ-ம். 'வைககுந்தன்னாளையெடுத்து;'” (பருகு 

வன் பைதனோ யெல்லாங் கெட, எ-ம், வாய்பிளம் துறங்கினான் ; 

குறட்டைவிட்டுறங்கனான். ௭-ம். முறையே காண்க, 

இனிச் சொற்கள் யாதானுமோர்காரணத்தாற்றோன்றன் முத 

லிய கான்கும் பெறுதலைப் பலரும் விரித்சலின், விரித்திலமென் ௧. 

பெயரென்பது பேர். எ-ம். நீயிரென்பத நீவிர், நீர், எ-ம். 
எவனென்பது என்னை, என், ௭-ம், பொழுதென்பது போழ்து, 

போது, எ-ம், ஞெண்டென்பது ஜெண்டு, எண்டர், ஞண்டு, 
ஈண்டு, கெண்டு, எ-ம், தெங்கன்சாய் தேங்காய், எ-ம், இன்னு 
மியவைபோல ஒர்காரணமுமின் றியே வரும் விகாரமெல்லாம் இவ் 

விருகுத்திரத்திற்கறிய எண்விதியுளபக்டிக்கொள்க, (௨௮) 

ககடு, விகாரச் தாற்பொருள் வேறு படுதலும் 

விகாரத் தாற்பொருள் வேறு படாமைபு 

மூளவென மொழிப வுணாந்திசி னோரே. 

உ-ம், கா, காவி, காவிரி, எ-ம், ஆரம், ௮ரம்) ௮ன்பன், 
௮ற்பன், எ-ம், பாலாறு, பாலா, பால், பா, மாலைபெற்றாள், மால் 

பெற்றாள்) தாரைகுறித்தான், தார்குறித்தான், எ-ம், மூவிகார 
மூம் முறையே வரப்பொருள் வேறுபட்டது காண்க, 

புளியங்காய்) காமத்துப்பால்; உரியகெய், ௭-ம், *இருத்தார்ஈன் 

தென்றேன்றியேன்)” பொன்குடம், பொற்குடம்; ஏழுகடல், எழு 

கடல். எ-ம், பாலைவிரும்பினான், பால்விரும்பினான்; மீனைவெறு 

தீதான், மீன்வெறுத்தான்; ஆதன்றந்சை, ஆர்தை; பூதன்றந்தை, 
பூந்தை) கொற்றன்றந்தை, கொற்றர்சை; சாத்தன்றக்தை, சாத்தச் 
சை! கொற்றனுக்கு மகனாயெ கொற்றன், கொற்றங் கொற்றன்;



ஒழிபியல், ௭௫ 

அசங்கை, அங்கை, எ-ம், மூவிகாரமும் முறையே வரப் பொருள் 
வேறுபடாதது காண்க, (௨௯) 

௧௧௬, காரண மதனையய யிடுகுதி யாகவு 
மிடுகூகி யசனையே காரண மாகவும் 

பலசொல் லினையே யொருசொல் லாகவு 

மொருசொல் லினையே பலசொல் லாகவுங் 

கருதுவ ரொரோவழிக் கற்றறிஈ் தோரே, 

உ-ம். கரிகரம்; பணிபணம்) வேலன்வேல் இவற்றுள் யானை, 
பாம்பு, முருகன் என இடுகுறியாகவே பொருள்கொள்வர். இஃ 

தன்றியும், பிறைசூடி, சக்ெபாணி, கணபதி, சூரனைவென்ரான், 
சிவகாமி, மலர்மாது, உலகமாதா, தெய்வயானை இக்காரணப்பெ 

யர்களை ஒர்மகனுக்கும், ஒர்மகளுக்கும், ஒசெருதிற்கும், ஒர்பசுவித் 
கும் பொருத்தி இடுகுறிட்பெயரென்றே கொள்வர், 

“மாழிப்பொருட்காரணம்'' என்னுஞ் சூத்திரத்தில் இடுகுறி 
களையெல்லாங் காரணமாகச் சொண்டது காண்க, 

வாள்போலும்வேற்கண்; கோடாதசெங்கோல்? *வெருவர்ச 
செய்தொழுகும் வெங்கோலன்;” *அடியளந்தான்்ராயதெல்லாம்' 
இவற்றுள் கண், கோல், கோலன், ௮ரி என ஒரு சொல்லாகவே 

கொள்வர், இஃதன்ஜறியும், கும்பகாரன், இசைகாரன், அலங்கா 

ரம் இவற்றையும் ஒரு சொல்லாகவே கொள்வர். 

பொருப்பன் இதனுள் பொருப்பென்னு முரிமைப்பொருளை 

யுடையான் முருகன் என்றும், பொருப்பிற்ிறைவனாயெ குறிஞ் 

சிமன் என்றும், பலசொல்லாகவே கொள்வர், 

இர்கான்கற்குஞ் சொழற்கெந்தபடியே பொருள்கூறில் இலக் 
சணவழுவாதனோக்க, இங்ஙனம மாறுபடச் சுத்திரஞ்செய்தன 

மென்ச. இலக்கணவழுவாதலை விரிக்கற்பெருகும். (௩.௦) 

௧௧௭, பருபதத் திலக்கணம் பகருங் காலைப் 

பகாப்பதம் தொடர்மொழி யிரண்டினுட் படாம 
*லொருமொழி யீற்தினு தொடர்மொழி மீற்தினும் 
பின்மொழி கெட்ட முன்மொழி மீற்தினு 

முன்மொழி கெட்ட பின்மொழி யீற்றினு 

மளவிலை யா வரும்விகு இகளிற் 

பொருந்தும் விகுதிகள் பொருந்த லன்றியும்



6 dr இலக்கணக்கொததுரை, 

வேற்றுமை யுவம வுருபுக ளிடைகிலை 
சாரியை கான்குச் தனித்தும் பொருந்தியும 
வேற்றுமைப் பொருள்களை யேற்று நின்று 

மொவ்வொரு வேற்றுமை வெவ்வே ருகியு 

மிதனை om 1 இதுவென நின்று 
மிதன துடைமை யிதுவென நின்நு 

மிடப்போரு ஞணர்,  “ ச்சுட் டெண்பெற 

விடைச்சொல் லாக மயழு து கின்று 

தன்மை மாத்திரர் தானாய் நின்றும் 

பெயர்ச்சொன் முதலா கான்கினும் பிறந்தும் 

பெயாதா னறுவகை யாகப் பிரிந்தும் 

பகுபத மாயினும் பலகுணப் படலாற் 

பகாப்பத மென்னப் பெயர்பட லன்றியும் 

வினைக்குறிப்பு முற்து வினைக்குறிப் புப்பெய 
ரிருவகை யெச்ச மெனப்பெயர் பெற்றும் 

பகாப்பதப் பொருள்படப் பகுபத மாயும் 

பகாப்பதச் சொற்படப் பகுபத மா௫யும் 

பகுத். தலை யேற்றும் பகாமையை யேற்று 

மிவ்விரு குணச்தையு மொருங்கே யேந்றும் 

பலசொல லொருபொரு எளாகப் பட்டும் 

பலபொரு ளொருசொல் லாகப் பட்டு 
மின்னும் பலவா யியலு மென்ப, 

குதிரை பகாப்பதம், கருங்குதிரைக்கால் தொடர்மொழி, இவ 
விரண்டுமல்லனவெல்லாம் பகுபதமே என்று சொள்ளுகற்பொ 

௫ட்டு இரண்டினுட் படாமலைன்ராம், 

௨-ம், வேலன் என ஒருமொழியீற்றின் விகுதி பொருந் 

சேவற்கொடியன்) *தொழடியணிதோளன்;" 'செர்நிறச் குடுமி 

வெண் சேவற்பதானகயன்' எனச் தொடர்மொழியீற்தின் விகுதி 
பொருர்தியத, 

Os quae சொல் ஓதற்றொ ழிலையடைய urea. Os gris sar 
சொல்லு cor purag Os grag conti VerQuriOar wer 
'மொமியீற்றின் விகுதிபொருக்தியத, வடகுமது.



ஒழிபியல், ௭௭ 

பஞ்சவிலக்கணக்சால, எழுத்திலக்கணச்தான், நாற்கவிஞன், 
ஆசுகவிஞன் எனற்பாலன இலச்கணத்தான், கவிஞன் என முன் 

மொழிகெட்ட பின்மொழியீற்றின் விகுதி பொருந்திய த. 

HR, YR ser, ௮ருள்போல, அருளாநின்று, அருள்க 

னறு, கோன் காமத்து என வேற்றுமையுருபும், உவமவுருடம, 

இடைகிலையும், சாரியையும் தனித்து. பொருந்தின. தனித் தமென் 
றவும்மையால், அருளினை, அருளின்கண் வானம்போல, உண்ணா 

நின்றனன், சோனமை, காமத்தின் எனக்கலந்தும் பொருந்தின. 

குழைடீனையணிந்தவன் குழையன்; தமிமைச்சொல்யான் 
தமிழன்) பொன்னையுடையான் பொன்னன்; மருர்தினைக்கூட்டு 

வான் மருத்துவன்; கூச்இனைப்பமின்றவன் கூத்தன்; மூன்றே 
ன்னு மெண்ணைப்பெற்றவர் மூவர், எ-ம். தொல்காட்பியனாற் செய 
யட்பட்டநூல் தொல்காப்பியம்; [அகத்தியம் அவிகயமுதலான.த 
மது.] கணக்கான்முயன்றுண்பவன் கணக்கன்; ஆற்றலான்்ப வன 
றவன் ஆற்றலான்; மானத்தாற்கெட்டவன் மானி, காமச்தான 
மயங்கினவன் காமி) பிணியான்வருந்துகன்றவன் பிணியன, ௭-ட, 

ஆரூர்க்கிறைவன் ஆரூரன்; சிவனுக்கடியான் சைவன்; பகவற்குப் 
பாடியாடினான் பாகவதன்; ௮ரசற்குமகள் ௮ாசி, எ-ம். வடக்கினி 

ன்றும் வந்தவன் வடமன்; வாணிகததினாயினான் வாணிகன். எ-ம். 
சிவனதுசபயம் சைவம்; மரசதினத கொம்பு மரச்சத; கோட்டது 
அனி கோட்டத; எழுச்தனதிலக்கணம் எழுச்சது; சூச்இரர்தி 

னதுபொருள் சூத்தரத்தத; குழலினதோசை குழலது. [சமன் 
முதலாகிய பன்னிருகளைப்பெயருமது.] எ-ம், மதுலஒரக்கணிரு$த 
வன் மதுரையான்; விசாககாளிற்பிறந்தவன் விசாகன்; ௮7சமுலத 

இறபிறந்தவன் அரசன்; அ௮ம்பலத்திலாடினவன் அம்பலவன், ௭-ம, 
வேற்நுமைட்பொருள்களையேற்றுகின்றன. 

'இதனையுடையதஇத; இசன துடைமையிது இ௨ விரண் டனையுக் 
இணைபாலிடங்கடோறுமொட்டி, இவற்றிற்குதாரணம் முன்னும் 

பின்னுங் காட்டினவற்றுட்காண்க, 

யாண்டு, யாங்கு, எங்கு, எங்கண், எவண், ய-வண், எங்கனம், 

யாங்கனம்£ எ-ம். ஆன, ஈன, ௮ங்கு, இங்கு, உங்கு, ஆங்கு, ஈ&கு, 

ஊங்கு, ௮வண், இவண், உவண், அம்பர், இம்பா, உம்பர், ௮ங்ங 
னம், இங்ஙனம், உங்ஙனம். எ-ம். ஒருவயின், இருவயின், பூவ 

யின், எண்வயின். ௭-ம். இடப்பொருளுணர்த்தும் விஞச்சுட்டெண் 

பெறவிடைச்சொல்லாகவேயெழுர்து நின்றன.



௪.௮ இலக்கணக்கொத்துரை, 

வெண்மை, வெளுப்பு, வெள்ளை, கருமை, கறுப்பு, ஆண்மை, 
பெண்மை, கோன்மை, அதல், ஆடல், தட்டம் எனத்த்ன்மைமா 

குழையன், உண்டான், மற்றது, மற்றையான், குழவி, மழவன், 
மகவு எனப் பெயர்ச்சொன்முதலா கர்ன்டனும் பிறக் தன. 

பெயரறுவகையாய்ப்பிரிதல் ஈன் னூலார் விரித்தனர், அனால் 
விரித்திலமென்ச, 

படலாற்பெற்றென்ச, ஐந்துபெயர்பெற்றத பலருரைகளா 
னும், பலர் நால்களானுங்காண்க, பகுபதமென்னலும் பெயர்கூடில், 

அறென்றே கொள்க, 

'கு.தியெதிர்ப்பை நீர துடைதது;” மாதர் மனையாட்டி யாள,” 

'வண்ணவண்டின்குரல் பண்ணைபோன் றனவே;” 2 தனிக்கொம் 
பர்,” சத்தம்போற்கேடும்,' (சோதி வாயவுவ் கண்ணவுஞ் சிவந்தன," 
“வானர் துளங்கென்,? *இருவயிற் பெயசொடும்,” **பொருண்மை 
தெரிதலுஞ் சொன்மை தெரிதலும” என்புழி கின்ற பகுபதங்களை, 
நீர், மாது, பண், கொம்பு, த்த, வாய், கண், வான், இரண்டு, சொல், 
பொருள் எனப் பகாப்பதமாகவே பொருள்கொள்வர், இதனைத் த்மி 

ழ்தாலோர் பகுதிப்பொருள்விகுதியென்று பெயரிட்டு வழங்குவா. 

"இல்லதெ ஸில்லவண் மாண்பானால்,” அப்படைக்காயிரம் 
பாய்மா வந்தன; களிமடிமானி)” ௮வனினு மிவன்குணம்; கவிவர் 
கான்; இறைகாச்கும்; கோவுண்மைகூறுவான்; ஆயிரச்தச்சுச் செ 

யத தேர்; பத் தககால் ஓச்செய்தவிருப்புலக்கை; மூவேந்து சொ 
ன்ன மொழி; [௮ரசுமமைச்சமது,] இருவர்க்குநடுவிவன் ; பேதை 
தொழுதாள்; [பெதும்பைமுதலாறும.] இவற்றுள் நின்ற பகாட்ப 
தீங்களையெல்லாம், மாண்பினாள், பாய்மாவுடையார், களியன், மழ். 
யன், குணவான், கவிஞன், இறைவன், கோன், தச்சர், கெர்ல்லர், 

வேந்தர், அரசர், அமைச்சர், சடுவன், பேதையாள், [பெதும்பை 
மூதலாறுமது.] எனப்பகுபதமாகவே பொருள்தொள்வச், இதனைத 
தீமிழ்.நாலார் அகுபெயருள் அடக் வழங்குவர், 

பகுத்தலையென்றன்முதன்மூன்றும் முன்னர்ச் காட்டினவற் 

LETTE, அலை குழையன், கரன், எம். அன, ரன. எம். 
wearin, இங்கனம். எ-ம், போல்வனவென்ச, 

கள்ளன், திருடன், சசரீரன் எனப்பக்சொகி தருபொருளசப் 
பட்டுவந்தன்.



ஒழிபியல், ௭௯ 

அரசன் என்பத ௮சசுகுலத்திற்பிறச்சவன், ௮ சலுக்குப் பிற 
ந்த வேஜொருசாதியான், அரசனது தொழிலையேற்ற வேறொருசா 
தியான், வரசுருலத்இிற்பிறர் து வேறொருசாதியாய் வழுவினவன் 
என்றும், மாண்டான் என்பத பஞ்சத்தில், படையில் மாண்டான், 
குணத்தில், பொதையில், கல்வியில், ஒழுக்கத்தில் மாண்டான் 

என்றும் பலபொருள்பதெலின், பலபொருளொருசொல்லாகம் பட் 
டுவச்சுனம காண்ச, 

இன்னும் பலவென்றதனால், வயிறன், பல்லன், பொய்யன், 
தோளன், அறிவன் இவைபோல்வனவெல்லாஞ் சொற்ிடக்தபடி. 

பொருள்படாமல், எல்லார்வயிற்றைக்காட்டினும். பெ ; 

எல்லார்பல்லைக்காட்டிலும் பருத்து நீண்டுயர்ந்த பஜ ) யாவரும் 

பொய்யும் மெய்யுங்கலர்து சொல்வர் இவன் மிகவும்பொய்யன், 
எல்லார்தோளிலும் பலமுள்ள சோளன், லகாறிவுபோலன் நி 
மயக்கச் தீர்ந்தவறிவன் என்று பொருள்பபனவும், கண்டனையத, 

விழுங்கேற்று, கண்டனையர், கண்டன்ன, கண்டனைய, கண்டாங்கு, 
ஆகியாங்கு, கண்டற்றால், எ-ம், மயிலன்னாள், புலிபோல்வான். 

௭-ம். சைவன், பார்வதி, கார்த்திசேயன், காங்கேயன், வைனதே 

யன், எ-ம். முதற்கண் உவமஒருபு, விகுதி வருவனவுபென்சு, 

௨ ன்னான்?” என்னுஞ்சூத்திரத்சால் சன்னூலார் விகு 
இகளையளவுசெய்திருச்சவே அ௮ளவிலையா? வரும் விகுதியென்ற 

தென்னெனின்;--தெதுங்கு, வகு, அருளு, வாரு, சொல்றது. 
எ-ம், அகத்தியம், தொல்காப்பியம், அவிஈயம், மகன், மகள், want, 

Sper, Sper, Spt, se, Qa, ae, oa, சோன், எ-ம், ௮ண் 

மை, பெண்மை, உடுக்கை, படுக்கை, காப்பு, புணர்ப்பு, புணர்ச்சி, 
மடழ்ச்சி, குழவி, மகவு. எ-ம், வடமன், தென்மன், எழுதுதல், 

சல், சாக்காடு, வேக்காடு!” உணப்பாடு, இனப்பாடு, ஆக்கம், 
ஆட்டிம், பாய்த் தள், செய்யுள், வாரானை. எ-ம், உயிர், 
உயிர்மெய், சொல் அமெ சானகு விகுதிகளும் 30 ஒத்து நன் 
வும் பர். துவருதனோக்8, சிறுபான்மை பயன்படும் பப 
Baker யெல்லாமொழிச்அப்.. பெரும்பான்மை பயன்படும்தி 
முற்ஜென் apps வேண்டுஞ்' சிறப்பு விகுநிகளைமாத்திரே இ௮ளவு 

  

   
    

  

    
ண்ட குதம், Seuss கொண்ட பன்னிரண்டு 
விருநிதளும், தொல்காப்பியர் அல்வெச்சத்திற்குக் கொண்ட பின், 

முன், சால், சடை, வழி, இட்த்து முதலிய விருகெளும், அவ்விரு



௮0 இலக்கணக்கொத்துரை, 

வருமெடுத்து ஓதாத 'அவாவுண்டேல்,' அற்றால், பாடி, அழ, 
ஆய், போய் முதலிய விகுதிகளும், மூன்றனுளடங்காத ‘weer 
னல் மக்கட் பதடியெனல்” மூதலிய பலவகை வியங்கோள்விகுதி 
களும், இன்னும் பாட்டு, ஈக்கு, தேற்று, விச்சு, ஒத்து முதலீய 
வற்றுள் இடைகிலைத்தன்மைப்பட்டு ஒற்றுக்களாய் வரும் விகுதி 

களும், ௮ளவிறந்து வருதனோச்சியென்ச. அ௮வரெடுத்தோதியது 
சிறப்புவிகுதியேயென்றது எற்ருற்பெற்றிரெனின்; -- அ௮ன்விகுஇ 
யை ஈரி௨த்திற்கூறுதலாலும், “இன்ன பிறவும் பொதுச்சா ரியை 
யே” என்றாற்போலப் பொதுவிகுதிகளேயென்னாது “al Panu! ar 
விகுதி” என்றமையானும், இம்முறையே வினையியஓள் முற்றொ 
ன்றற்குமாத்தரமே யெடுக் ௯க்க றகலானும், அண்டும் அன்விகு 

இயை ஈரிடத்திற் கூறுதலானும, இமமுறறுவிகுதஇகளித் சல பிற 

வற்றினுஞ் செல்லினுஞ் செல்கவென்னுங் கருத்தால் எதிரது 

தீமீஇயவெச்சவும்மையோடு :பெயரினுஞ்சிலவே”” என்றமையா 

னும், பொதுவிகுஇியாயிற் பெயரினுஞ்சிலவேயென்னாசாதலானுட, 

பகுதியிடைநிலைகளுள் முற்றொன்றற்கே சிறப்பித்துக் கூறி ஏனைப் 
பகுதியிடைகிலைகளையொழித்தமையானும், இவவிகுஇச்சூச்தரத தி 
ற்கு முன் பின்னின்ற சூத்இரக்கருத்துகளானும், பெயரியதள் 

ளும் வினையியலுள்ளும் வேண்டும் விருதிகளை அவற்றிற்கு வே 

ருகவெடுத்தோதலானும், யாங்காட்டிய சால்வகைவிகுதிகளையொ 

ழித்தமையானும், இன்னும் பலவாற்றானுமென்க, பிறவாவன ஈர 
ச்சங்களும், பெயர்ப்பகுபதங்களும், மற்றது, மற்றையான் முத 

லிய இடைப்பகுபதங்களும், மழவன் முதலிய உர்ப்பகுபதங்களு 

மென்க, இக்கருத்தறியாகார் ௮ச்குத்திரம் பொதவென்றும், வினை 

க்கும் பெயர்க்குமே பொதுவென்றும், ௮ன்விகுதி கூறியதுகற 
லென்னுங்குற்றமென்றும், ஒன்றன்விகுஇி மற்றொன் நிலன் விகுதி 

யென்றும், சூத்திரம் பிழைபட்டதாகக் கருஇத்திருத்தித் இதிருத 

தினமென்றும், இன்னும் பலகருதி மயங்குவரென்க, 

இனிப் பொருந்தும் விகுதிசள் பொருக்தலென்றதென்னெ 
னின், குழையன் இகரம்பெராது; செட்டி அன்பெறாது; காசறை 

இரண்டும் பெருது; வில்லன் வில்லி இரண்டும் பெறும்; இச்சன் 

மை சோக்கியென்க. 

ரிப் பதத்தோடு ஐவ்கையிடைச்சொற்களும் பொருந்த 

தல், தொடர்மொழியன்றோ பகுபதமென்தசென்னெனின், குழை 
யன், எ-ம், சாத்தனதாடை, ஆடைசாத்தனது. எ-ம், பவளம் 
போல்வாய், வாய்பவளம்போலும், எ-ம், உண்ணாகின்று, (௪-ம்,



ஒழிபியல், HS 

கோன், ௭-ம், வருவனவற்நிற்குப் பலருஸ்ர்க்ளானும், முற்றக்கற்ற 

பெரியோரைச் சேட்டலானும், தொடர்மொழியன்றென்பது தெ 
os. நன்னூலார் பசத்தோடிடைச்சொற்பொருந்தலைப் பகுபத 
முடிப்புறித் தனிமொழியென்றும், ௮ல்வழிபதினான் னுள் தொ 
'டர்மாழியென்றும், ௮ங்கனம் அ௮ல்வழிச்சச்தியென்றும், உருபி 
யலின் வேற்றுமைச்சந்தியென்றும், ௮ இ உம்மு சற்றனளிவரும்” 
என்றும், *குறிப்பெனெண் பகுஇயிற் றனித்திய லின்றி” என்றும், 

இன்னும் பலவிடங்களினும் பலவழிப்படச் கூறினர், தொல்காப் 
பியருமது, வடநூலாருமது, ஆகையால், முற்றக்கற்ற பெரியோ 

ரைக் கேட்கவென்றாம். யாஞ் சிலவறிந்தனவற்றை விரிக்கன், 

பி5வும் பெருகுென்க. 

ஐந்துமென்னாது கான்குமென்றசென்னெனின், விகுதி பொ 

ருர்திப் பகுபதமாதலே பெரும்பான்மை கோக்கியென்ச. 

வேற்றுமைப்பொருள்களையேற்று நின்றுமென்னா.து ஒவவொ 
ருவேற்றுமை வெவவேருடயுமென்றசென்னெனின், ஒவ்வோரு 

ருபின்கட்பலபொருள் வருதனோக்கியென்க, 

பகாப்பதமென்னும் பெயரைப் பிரித்ததென்னெனின், பகு 

பதமென்னும் பெயர் பெரும்பான்மை, பகாட்பதமென்னும் பெயர் 
சிறுபான்மை, , ஏனைசான்கும் போதுவேன்று கொள்ளுதறந்பொ 

(hi. doo &, ~ (௩௧) 

கக௮. வேற்றுமை வழியோ டல்வழி யன்றியு 

மவ்விரு வழியு மடங்கும் பொதுவழி 

யம்கூன் நுள்ளே யடங்கா வழிபு 

மெனகான் கென்றே யியம்புவர் சந்தி, 

பொதுவழிகொண்டசெஷ்னெனின், பொதுத்தணை, பொழப் 
பால், பொதுப்பெயர், பொதுவினை, பொதுக்காலம், பொதவெச் 
சம், பொதுமுற்.று, பொதுவிடம் முதலியவற்றைத் தேர்ந்தகொள்ச, 

அடங்காவழிகொண்டதென்னெனின், அலி, பேடு, உலகம், 
தெய்வமுதலியவற்றிற்குச் சொற்பொருள் இணை பால் முதலிய 
தொடுக்கற் சறப்புமன்று, பொதவுமன்று, ஒன்றினுமடங்காவழி 
போலவென்்௯ 

வேற்றுமைவழி அல்வழிக்குதாரணம் வெளிப்படை, ஏனைய 
வற்றிற்குதாரணம் வருமாறு:--அஞ்செவி, அங்கை, கருப்டுவேலி, 
உரை,நால், நூதுரை, மதிமுகம், முகம, புலிகொன்றத, காய்



2. இலக்கணககெர் ததுரை, 

சடி.த்தத, போல்வனவெல்லாம் பொதுவழிச்சந்தி, பொருபடை, 

கருங்குதிரை, படைபடை, பஃபத் தி; வயிறுமொடுமொடென்ற் து; 
முனறில், முயற்கோடு, சாத்தன் சோற்றைப் பகற்கட்படித்த விருர் 
தோடுண்டான் இவைபோல்வனவெல்லாம் அடங்காவழிச்ச ந்தி, 

இனிப் பொ.துத்திணை முத$லைர்தும் வெளிப்படை, ஏனைஷவூன் . 
அம் வருமாறு: ஓடியசாத்தன, ஒடியவர்தான் பொதுவெச்சம. 

செய்யுமென்பது பொதுமுற்று, இவன் சொன்னசொல் என்பது 

தனமைக்கும், முன்னிலைக்கும், படர்ச்சைச்கும் பொதுவிடம், 
தனனொடு படுக்குக் தன்மைப்ப மூன்னிலை கூடிய படர்க் 
கையும முன்னிலையும் பொதவீ ஓமொன்று, 

௮டங்காவழிச் சக்தியை வர்ககழவபருகுமென்சு, (௩.34) 

௧௧௯. வேற்றுமை வழியீ செட்டாய் விரியு 

மூவெட் டென்று மொழியவும் பெறுமே 

யேனைஞூ விரியு மியம்பிற் பெருகும், 

உ-ம். சாத்சன் வர்தான்; சாத்சனானஉன் வந்தான்; கு.பில் 
வாராய; குயிலே வாராய், ஒழிந்த பன்னிரண்டும் வெளிப்படை. 

சாத்சனையெனப் பதத்தோடுருபு புணர்தலைச் சிலர் வேற்று 

மைச்சந்தியென்று கொள்ளாமையின், மூவெட்டென் நிலம், அவர் 
க்கவையெங்ஙனமடங்குமென்னிற் பகுபதத்திலடங்குமென்க. ௮௧ 

௧௬௮௪. வடழாலினுமறிக, (௩௩) 

௧௨௦. பெயர்முற் றெச்சமோ டுருபைர் தடுக்கே 

யிரட்டைக் கிளவியோ டிருமூன் றவைதா 

மொன்றுபல வடுக்கல் வேறுபல வடுக்கல 

விதியா படுக்கன் மறையா யடுக்கல் 

விதிமறை கூடி. விரவி யடுக்கல் 
'பலசொற் கூடியோர் பொருளா யடுத்தல் 
பலபொருட் கேயொரு சொல்லா யடுக்க 
லிருவகை தனக்கும் பொதுவா (படுக்க 

லியல்பா யடுக்கல் விகாரமா யடுக்க 

லாதியாப் பலவு மறைகுவர் புலவர், 

உ-ம், “அரியானை யச்தணர்சஞ் ஈக்னை யரனை,! கண்டுசேட் 
டுண்டுயிர்த் தற்று இவை ஐன்௮ுபலவடுக்கல், ்



ஒழிபியல், Ni. 

ட வாளான் மருவாரை வழிக்கண் வெட்டினான் இ.து வேறுபல 
வடுகீகல், 

'புரைதீரா மன்னா விளமை;' [ஏவவுஞ் செய்கலான் மூன்றே 
ரான்,” *இடிப்பாரை யில்லாத வேமரா மன்னன்." இவை மழையா 
பழிக்கல், 

சாத்தனைக் கண்டு கொற்றனைக் காணாத வந்தான்; சோறுண்டு 

சைகழுவா.து வரத ன் இவை விரவியடுக்கல், 

படைபடை; வயிறு மொடுமொடென்றது இவை பலசொற்கூ 
டியோர்பொருளாய௫ுக்கல், 

ஒவ்வொருவர்ச்கே யிவ்விருப௦ ஈங்கொடு; இப்பலசரக்கை வெ 
வவேளுக்கு “மாற்றருசீ ருறைவனகநஈற் பறவைகணுற் காலி மன்னி 
யீடும பஃபத்த,' இவை பலபொருட் கோர்சொல்லாயடுக்கல், வே 
றுவே.று என்பன ஒருகால் அவனும் வேறு இவலும் வேறு எனப் 

பலபொருளாயும், ஒருகால் ௮வன் வேறுவேறென விரைவுபற்றி 
ஒருபொருளாயுகிற்கும், ஏனையவெல்லாம் வெளி, 

இரட்டைகளெவியைப் பிரிச்ததென்னெனின், இத இலையிர 
ட்டை, பவிரட்டை, காயிரட்டை, விரலிரட்டைபோல ஒற்றுமை 
ப்பட்டு நிற்றலானும், அவவைதந்தும், மக்களிரட்டை, விலக்கட் 

டை, முட்டையிரட்டை, கையிரட்டை, காலிரட்டை போல 
(வேற்றுமைப்பட்டு நிற்றலாலுமென்க, 

ஆதியென்றதனால், பசித்து வந்த சாத்தன் சோற்றிற்குப் பட 

படத்தான் என ஒருதொடர்க்கண்ணே அல்வாறுமடுச்குதலும், அவ 

ஈறுட்சில குறைந்தடுக்குதலுமுதலானவெல்லாங்கொள்க, (ie) 

௧௨௧, அடுக்கல் லவையு மடுக்கவை போல்வரு 

மவ்வடுக் கணியினு எள்விலை யென்க. 

உ-ம். பொய்யாமை பொய்யாமை யாற்றின்)! *இறந்தா ரித 

தா ரனையர், எனவரும், (௩௫) 

௧௨௨, பொருளைப் பொருளெனல் பொருளல் லதனையே 
பொருளென லி.துபொரு என்றென் நதிந்து 

மிதுவே பொருளென லெனமூன்௮ துணிவே, 

௨-ம். நிலம், கீர், கெருப்புமூதலிய பொருள்களை அ.துவ.த 
கவே-தணிதல்; பித்தரோயைப் பொன்னென்றும், பமுதையைப் 

ஈம்பென்றும், சிப்பியை வெள்ளியென்றும், ' குற்றியை மசனென்



AP இலக்சணக்கொத்துரை, 

ம துணிசல். பிறனொருவனை மாதாப்பிதாவாகத் துணிந்து திதி 
கொடுத்தலும், மண் மரம் சிலை செம்பு முதலானவற்றைத் நெய்வ 
மென்று துணிந்த பூசைசெய்த லம், வீட்டையறிவிக்குமகனைக் சட 
வளென்று தணிந்த அவன்கருத்தின்வழியே நிற்றலும்போல்வன. 

சொற்களும் பொருளாதலால் அவற்றிற்கும் அத் துணிகுசொ: 
ளக, பெயர் வினை இடை உர... அ.துவதுவாகவே துணிதல், 
சொக்கலிங்கமென்பசை முழுதங்கலிங்கமென்னும் பொருள்படச் 
“கசவேகாரநெட்டெழுத்த மொழிமுதலாகத் தணிதஜும், ‘mig err 
னமான்மாவிற் ரோன்றும்” என்பதை மூலஞானமெனத்துணித லும், 
அதிதுவிதமென்பதனை இரண்டில்லையெனத் தணிதலும் போல் 
வன. “மாணடி சேர்ந்தார் என்னும் வினையைப் பெயராகவே துணி 
சீதம், 'வேலொடுகின்றான்' என்னுமுருபிடையைக் கொண்டென் 
னும வினையாகவே துணித ஜும், முழுதும் வாரான் என்புழி வாரா 
னென்னும் வினையின்னமயை வினையுண்மையாகவே தணிதறும், 
“அறவினை யாதெனிற் கொல்லாமை: என்புழிச் செய்யாமையென் 
னும் மறையைச் செய்தலென விதியாகவே தணிதலும் போல்வன. 

எல்லாப்பொருள்களும் அவற்றையறிவிக்கு மெல்லாச்சொற்க 
ளும் இம்மூன்றலுள் ௮டங்குமபென்ச, இவற்றுள், முன்னதும் பின் 
னதும் வழுவன்.று, நடுவத வழுவேயென்பது பொருளல் லவற் 
ஹறைப் பொருளென் றுணரு-மருளானா மாளுப் பிறப்பு,” “நில்லா 
தவற்றை நிலையின வென றுணரும்--புல்லரி வாண்மைகடை என் 
டனவற்றாலறிக, கூடாவொழுக்கமென்னும் அதிகாரமுழு தமது, () 

௧௨௩., அன்பரு ளாசையபோ டறிவறி யாமையிவ் 
வைக்தாற றுணிசலம் கூன்றனு ளடங்கும், 

என்பத வெளி, (௩௪ 
௧௨௪. ஒருதொடர் பலதொட ரெனத்தொட, ரிரண் டே. 

உ-ம், சாத்தன் அரிச கெற் பயறு முதிலானவை கொண்டுவ 
ந்தான்) கொற்றன் பவிலை காய் பழமுதலானவை கொண்டுவ” 
தான், தேவன் மிளகு புளி சகு முதலானவை கொண்டுவந்தான; 
தின் லை சாலி பூண் ௮ணி முதலானஸங கொண்டேக்தான் ௮ 
னச்சாலத் தமைச்சொடு வர்தன், தலைவன் தலைவிக்குத் தீர்லிசம் 
ழூனான் இப்பல்சொடர்களும் சலெள்றும் PERU Cox 
ணேவருதவின் "ருதொட சேயாம், அகிவன்காதல், இக்தானெ... 
னமைக்துமுற்றையுஞ் செயவெள்லுமெச்சமாக்ற, ளேச்ரூச, இ.



ஒழிபியல், AG) 

ரச்.த, *வினைமுற் ழறேவினை யெச்ச மாகஜலும்'' என்னுஞ் குசத்.இரத் 
தட் '*கானவரிரிய"" என்னுஞ் செய்யுளிற்சாண்௬. 

சாத்தனை வரைவிற்கு வடக்கனுப்பினான். கொற்றனையிழ 

வுக்குத் கிழக்குப்போக்கினான்: தேவனை நெற்கொள்ளச் தெற்கே 
யேவினான்: பூதனைச் தேன்விற்க மேற்கே செலுத்தினான். இவை 
யெல்லாம் ஒருவன்வினையேயாயினும் ஒன்றற்கொன்று மறையா 

ய்ப் பொருத்தமின்மையாற் பலதொடரேயாமென்க, இக்கருத்துப் 
“பேசரியவராகம்” என்னுஞ் செய்யுளிற்காண்௧. 

இவற்றை வடநூலார் ஏகவாக்கயெம், பின்னவாக்கயமென்பர், 
அதனான் மொழிபெயர்த்தனமென்க. (௩௮) 

௧௨௫, எழுத்துச் சொற்திரி பிரண்டே யன்றிப் 

பொருட்டிரி பெங்கும் பொருந்து மென்ப, 

உ-ம், பொன்குடம் - பொற்குடம்) மாக - மாசி, நீயேன் - 
தியேன்; ஆறுமுகம் - அறுமுகம், எ-ம், உடுத்து - உடஇ; வெல்க- 

வென்றிக; எல்லாப்பொருளும் - எப்பொருளும்) கழுவாதகால்- 
கழாக்சால்; பரியவரை - பர.ரை; மராவச்து- மராத்து; தெரி 
வான் - தெரிகற்பான்; காண்பான் - காண்டுற்பான். ௭-ம். வரும். 

இவை போல்வனவெல்லாம் எழுத்.துத்திரிபும், சொற்றிரிபுமென்ச. 

இனிப் பொருட்டிரிபு வருமாறு:--(பெண்ணேவல் செய்தொ 
முரு மாண்மை' இத ஓழுகுவானென்னுமுற்றின.த பொருள் தன் 

ணிலை இரிச்து பெயரெச்சத்தின்கண்ணே சென்றது. 'கெஞ்சத்தார் 

காத லவராக வெய்துண் _--லஞ்சுதும் வேபாக் கறிந்து,” இது 
அஞ்சவனென்னும் ஒருமைமுற்றினது பொருள் ௮வ்வாறுதிர்க்து 
பன்மைமுற்தின்கன்ணே சென்றது, *தாலுக் தேரும் பாகஜும் 
$ததன்னலனுண்டான்.' இது பன்மைமுற்றினது பொருள் ஒரு 

மமுற்நின்கண்ணேசென்ற து. ஞாயிறுபட்டுவந்தான் செயவெ 
dudes Bor g பொருள் செய்தெனெச்சத்தின்௧ண்ணே சென் 

றது காண்க, 

இருதிரிபு முற்கூதினாமாதலின், ௮ன்.றியென்றாம், எங்குமெ 
ன்றது எல்லாச்சொல்லிலுமென் ௧, 

இனிச் சோத்றிரிபேயன்றிப் பொருட்டிரிபில்லையென்பாரும், 

பாருட்டிரிபேயன் றிச் சொற்றிரிபில்லையென்பாரும், இவ்விரண்டு 
ுண்டென்று கொண்டிருக்கவும் மயங்கிச் *சொற்றிரி. யிலும் 

பாரு gular விளைக்குறை' ன மாறிக் கூறுவாரும், எழுத் 
1த்திரிபாவ து சார்பெழுத்தேயென்பாரும், சொற்றிரிபாவ்து சளி



Hie இலக்கணக்கொத்துரை, 

யென்பது இள்ளை மயிலென்பது மஞ்ஞை என்பனபோட்வன 
வென்பாரும், பொருட்டிரிபாவது மாவினது வெண்பூப் பசுஙகா 
யாயிற்று, களாவினத பசுங்காய் கருங்கணியாயிற்று, மயிரினது 
கருமை வெண்மையாயிற்று, பாலினதினிமை புளிப்பாயிற்று 
என்பாருமுளர், ௮வர் மதமறுப்புக்களை விரிக்சற்பெருகும், (௩௯) 

௧௨௬, பலபொருட் கொருவடி. வாரும் பதங்களை 
யோசையொடு கூறுவ ( ணர்ந்தோ ரவைதாக் 

தனிமொழி தொடர்மொழி யெனுமிரண் டி.னுமவருஈ 
தனிமொழி வினைமொழி தனையே சாருஞ் 
சொல்வேறு படாது பொருள்வேது படுதலும் 

-பொருள்வேறு படாது சொல்வேறு படுதலும் 

பொருள்சொல் லொருங்கே போய்வேறு பதெலு 

மெனமூன் றென்பர் தொடர்மொழி யியல்பே, 

உ-ம். நட வா முதலிய முதனிலைத்தனிவினைகளை முற்முக்க 
வேண்டில் எடுத்துச் சொல்லுக? முதனிலைத்தொழிற்பெயராக்க 
வேண்டிற் படுத்துச் சொல்றுக, கட்டென்பதை முற்றுகரமுற் 
ருக்கவேண்டிலெச்ச; குற்.றுகாத் தொழிற்பெயராக்கவேண்டிற் 

படுக்க. 'கெறிகின்னார் நீடுவாழ் வார்' என்பதனை முறையே பெய 

ராக்கவேண்டிலெடுக்க; முற்றாக்கவேண்டிற்படுக்க, செய்யுமென் 
பதை எச்சமாக்கவேண்டிலெடுக்க; முற்றாச்சவேண்டி ற்படுக்க, ௮ம 
பலத்தாடியென்பதனைப் பெயராக்கவேண்டிலெடுக்க; எச்சமர்க்க 
வேண்டிற்படுக். இவைபோல்வனவெல்லாம் பலபொருட்கொரு 
வடிவாகயே தனிமொழி. 

(குழல்வளர் முல்லையிற் கோவலர் தம்மொடு - மழலைத் தம்பி 
வாய்வைத்தூத' இத சொல் வே.றுபடாதுபொருள் வேறுபட்ட த. 

அஃ்தழகிது, அதனை, அவற்த; கிறுவென்றான், : கூவெள 
ரன், ஏவென்றான், சொல்லென்றுன், விள்ளென்றான் இத பே! 
ருள்வேறுபடாது சொல்வேறுபட்டத. செம்பொன்.ப.தின்பலா 
இ ச் சொல்லும் பொருளும் வேறுபட்ட த. இஓத்நிற்குப். பெ 
ருள் விளங்க எடுத்தும் படுத் தஞ்சொல்நுக், இவையபோல்வ- 

வெல்லாம் பலபொருட்கொருவடி.வாயெ சொடர்மொழி. (#0 

௧௨௭. ஏூித்தல் படுத்த லிரண்டே யோசை _ 

ஈலித்ள் விலங்கலொடு சான்சென் பார்சல் 
மூன்றெனத் goes மோழிகுவர் பஜே 

அன்பத வெளி,



ஒழிபியல், Her 

௧௨௮. ஒருபொருட் கேபல வாய்பாடு வரத. லும 
பலபொருட் கேயொரு வாய்பாடு வருதலு 

மூளவென மொழிப வுணாந்திச னோரே. 

உ-ம். செய்து, செய்பு, செய்யா, செய்யூ; ghrp, Berm, 
இறு இவைபோல் அனவெல்லாம் ஒருபொருட்கே பலவாய்பாடு 

வந்தன. 

செய்யுமென்பது இரு திணைக்கும், ஆண்பாற்கும், பெண்பாற் 

கும், ஒருமைக்கும், பன்மைக்கும், முற்றிற்கும், எச்சத்திற்கும், 

நிகழ்காலத்திற்கும், எதிர்காலத்திற்கும், பொருந்திநிறகும், செய்யா 
வென்னும் வாய்பாடும் உண்டென்னும் வாய்டாடுமுதலீயனவும் 

௮.௮. வினையியலுட்காட்டினோம். 'இவைபோல்வன்வெல்லாம பல 

பொருட்வோருவாய்பாடு வந்தன. 

ஒருபொருட்கொருவாய்பாடு தாமே விளங்கலிற் கொண்டில 
Quer s, (௪௨) 

௧௨௬, பொருளதி கார முன்ன முத்தி 
வெளிப்படை குறிப்பே மெய்ப்பா டன்மொழி 

யொட்டாகு பெயரே யுவமை யிறைச்சி 

யுபசார மாசை யுண்மயக் காதி ” 

யேது வாக வியம்புவர் சொற்டொருள். 

எ-. இப்பதினைச்.துங்காாணமாக இ னறிர்து சொற்குப் 
பொருளுரைப்பசென்றவாறு, 

ஆதியென்றதனால், ஞாபகம், உடம்பொடுபுணர்த்தல், இலேசு, 
தறை, வேண்டாகூறல், சொல்லாற்றல், பொருளாற்றல், தாற் 

பரிய்ம, செய்யுள்விசாரம், இருவகைவழக்கு, திசைவழக்கு, டீரூ௨ 
மொழி, * பொது, சிறப்பு, தன்மதம், பிறர்மதம், வினை, சார்பு, 
இனம், இடம் இவ்விருபத்தொன்றும் ஒழிக்தனவுங் காரணமாகக் 
சொண்டு பொருளுசைப்பரென்௧, பெரும்பான்மை வருவனவற் 
OO us sn Be சிறுபான்மை வருவனவற்றை அதியென்றத 
ஒற்தழுகிளமென்க, 

பிபாருளீகாரணமாசச் சொற்பொருளுசைத்தலாவது முன்பே 
னக்கு வேண்டிய பொருளேச் கருநிச்கொண்டு பின்பு ௮ப்பொரு 
5கிகேற்கச் சொற்பிரிதீதுச் சந்திகட்தெல், தவசடி Lier is தலை 
Cure? Qs0en.1866 semprriw அடியைப் புனைச்த er 
'ந்பெரியோனென்றும், தவத்தோசாலே தன்னுடைய அடியைப்



AD இலக்கணக்கொத்துரை, 

புனையப்பட்ட அ௮.றிவிற்பெரியோனென்றுங் கூறுக, *விர்ஷ்வின் 
மாயை யாக' இத்தொடர்க்குச் சுத்தமாயையிலேநின்றும் ௮சுத்தமா 
யை பிறந்தென்றும் சீத்தமாயையைப்போல அசுத்தமாயையும் ௮கா 
தியே தனியே ஒருமூதலேயாயென்றுங்க..றுக, பின்னதற்குச்சொற் 
சோதனை “பரிதிமீ னொருதா னாக' என்க. 'அடிஞானமான்மாவிற் 

ஜோன்றும்' இத்தொடர்க்குச் சிவனுடைய சீர்பாசஞானமானது ௮ 
ன்மாவினுடைய ஞானத்தின்கண்ணே கலக்குமென்றும், ஆன் மாவி 
னுடைய அ௮காதிஞானமானது ஆன்மாவினின்.றும் வெளிப்படும 

ன்றுங் கூறுக. 'உடலுயிர்கண் ணருக்கனறிவொளிபோல்' இத்தோ 
டர்க்கு முன்புள்ள *பொற்பணிபோல்' முதலிய முப்பொருளை ops 

தற்பொருளைக் கருதி உட்கொண்டு, உடலுயிர்போல் ஓல்.றுமை,சண் 
ணருக்கன்போல் வேற்றுமை, ௮திவினறிவுபோற் பொதுமையென் 
றும், பின்புள்ள *பிறிவருமத்துவிதம்” ஆய ஓர்பொருளை உடன்ப 

டற்பொருளைக் கருதி உட்கொண்டு, உடலும் உயிருங்கூடினவிடத் 
த் சோன்றுமறிவைப் பிரிக்கப்படாத துபோலவும், கண்ணுமருச்ச 

னுங் கூடினவிடத்துத் தோன்றுமொளியைப் பிறிச்கப்படாததுபோ 
லவுமென்றுங்கூறுக. செம்பொன்பதின்பலமுதலாயினவுமது, 

அதிகாரங்காரணமாகச் சொற்பொருளுரைத்தலாவது *கூடிலி 

ன்பம் பிரியிற்றுன்பம்' என்னுக்தொடர் ௮கச்செய்யுட்கண் வரின், 
தலைவியைத் தலைவன் புணரில் அளவிலின்பம்; ஓதல், பகை, தூத, 

துணை, பொருண்முதலியவற்றால் உடன்படாது நீங்கில் அளவிறு 
ன்பம் என்றும், புறச்செய்யுட்கண் வரில், கற்ரோருடன் கலைபயி 

லில் ௮ளவுபட்டவின்பம்) நித்தியம்கைமித்திகங் காமியமூதலிய விர 
தங்களால் உடன்பட்டுப் பயிறலொழியின் ௮ளவபட்ட துன்ப: 

என்றுங்கூறுக, " 

முன்னங்காரணமாசச் சொற்பொருளுரைத்தலை ஈன் னூலார் 
“முன்னத்தி னுணருங் ளெவியு முளவே”” எனத்தொகுத்தார்; தொ 

ல்காப்பியர் *“இவவிடச்திம்மொழி' என்னுஞ் குத்திரத்தர்ல் விரத 
தனர்; ௮வற்றுட்காண்க. 

உத்தி காரணமாகச் சொற்பொருளுளைத்தலைம் தொல்கசாப்பி 

யர் ௮றுபத்.துசான்குகூறுக விரித்தனர்; ௮வற்றாற்காண்க, ஏனைய 
வற்றை விரிக்கிற் பெருகுமென்ச, 

மெய்ப்பாட்டியலுள் மெய்ப்பாடு காண்ச௪, 

ஒட்டுத் தண்டியலங்காரச் தட் சாண்5, 

9 “இமைச்சி தானே பொருட்புறத் ச௪துவே,?? இத தொல்க 
ப்பியம்.



ஒழிபியல், Hm 

ச உணர்ர்ததை மறத்த ஓண்மயக் சென்பு,' இஃ்து உரைச் 

குத்திரம். 
சஇப்பொருள்கோள்கள் ஆற்றுகீர்முதவிய ஒன்பத்வகைட்பொ 

குள்கோளிலும் இச்சூத்இரத்இற்குப் பின்புள்ள எழுவகைப்பொ 
ரூள்கோளினலும் அடங்காவென்க, 

இச்சூத்தரவிதி தொல்காப்பியப்பொருள திகாரதஇனும், கலித் 
தொகையிலும், பரிபாடலினும், தண்டியலங்காரத்தினும் பெரும் 
பான்மை வரும்; ஏனையிலச்கணவிலச்யெங்களிற் சிறுபான்மை 
வருமென்க, (௪௩.) 

௧௩௦, உயாஇணை யியற்பெய ரஃ்றிணை யியற்பெய 
ருயர்திணைப் பொருளிற் சாதி யொருமை 
யஃதிணைப் பொருளிற் சாதி யொருமை 
யுயரதணைப் பொருளிற் சாஇப் பன்மை 
பஃ்.நிணைப் பொருளிற் சாதஇப் பன்மை 
யொருசொன் ஸனின்றே தனித்தனி யுதவுத 

லெனப்பிரி வேழென் நியம்புவர் புலவர், 

உ-ம். இறையென்னு முயர்திணேயியற்பெயர் ஒருஷமக்கும், 
பன்மைக்கும் பொதுவாய் நின்று, வருமொழி வந்த பின்பு, இறை 

வன்வந்தான், இறைவர் வந்தார் எனஙிற்கும். கோ, வேந்து, ௮7௪, 
அமைச்சு, கலி, பெண்டு, வேசை, உமை, தையல், பேதை, (பெ 
அம்பை முதலாயினவுமது.] இவை கோன் கோக்கள், வேர்தன். 
வேந்தர், அரசன் அரசர், அமைச்சன் அமைச்சர், கவிஞன் கவி 

ஞர், பெண்டாட்டி, பெண்டுகள், வேசையாள் வேசையார், உமை 
யாள் உமையார், தையலாள் தையலார், பேதையாள் பேதையார், 

[பெதும்பைமுதலாயினவுமத.] என இங்கனம் விரியுமென்சு. ௮ஃ 
திணையியற்பெயர் வெளி, 

‘Pins Qurpsste’ *வதியவனிரக்தான்' தானு மதனை 
வழன்கான்பங்னிநுல்வான்' இவை வருமொழி கோக்காமலே சனக் 
குரியுவொருமைப்டாவை-விட்டுப் பன்மைப்பாலையே விளசக்குதலால், 
உயர்ணேத்சாஇயொருபையாவிற்று, இல்விதியை மறந்து, சிவிகை 

பொழுத்தாசெனக் மறைத் நிருத்இினருமுளர், அவர் *இல்வாழ்வா 
னென்பான்,” *அவ்வித் தழூக்கர் தடையானை;” 'உடையானரச 
GCarigy,’. ஈசல்லானம் பண்டே வெனச்குை மற்றுகின்--வல்வ 

Tey வாழ்வார்க்கு என்முப்பாலினு மிகவும் பரச்து பெரும்



௯௬௦ இலக்கணக்கொத்துரை, 

பான்மை வருதலை நோகலெர்போதும், இவற்றைத் திருத்தமறக் 

தனர்போலுமென்க. *நூலெனப் படுவது நுவலுங்காலை;' அஞ் 
சுவ தஞ்சாசும பேதைமை யஞ்சுவ--கஞ்ச ல.றிவார் தொழில்," 

:உலகத்தா ருண்டென் பதில்லென்பான்;” *சேர்வதுநாடு)” விளை 

வதுகாடு' இவை வருமொழியை நோக்காமலே தனக்குரியவொரு' 
மைப்பாலை விட்டுப் பன்மைப்பாலையே விளக்குதலால், ௮ஃ.றிணேச் 

சாதியொருமையாயிற்று, 

எண்ணென்ப வேனை யெழுத்தென்ப விவ்விரண்டுங்- கண் 

ணென்ப வாழுழுயிர்க்கு, இதனுள் உயர்திணைச்சாஇப்பன் மையும், 
௮ல் நிணைச்சாஇப்பன்மையுங்காண்க,. 

“சடுமொழியுங் கையிகந்த தண்டமும் வேந்த-- னடுமுரண் 
டேய்க்கு மரம். (பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொ டைச்து-- 
மிருடீர வெண்ணிச் செயல்," இவற்றுள் ௮ரமென்ப,தும், ஒடுவெ 
ன்பதும், ஒருசொன்னின்றே தனித்தனியுசவுதல் காண்க. முத 
னிலைத்சீேவகம், இடைநிலைத்திவகம், கடைகிலைத்தீவகமுதலாயின 

வுமது, 

இவவேமும் நின்றநிலை தப்பிப் பிரிந்தது. காண்க. இவற்றுள் 

உயர்தணையியற்பெயரில்லையென்பாரும், ௮ஃ நிணையியற்பெயரும், 

சாதியொருமையும் ஒரிலக்கணமேயென்பாரும், உயர்தீணைச்சாதி 
யொருமையும்,' ௮ஃ நிணைச்சாதியொருமையும், ஒரிலக்கணமேயெ 

ன்பாரும், சாதிப்பன்மையில்லையென்பாரும், ஒருசொன்னின்று 
தனித்தனியுதவுதலைப் பொருள்கோளினும், பிரிப்பெச்சத்தினும் 
அடக்குவாருமுளர், ௮வரிலக்கண நுட்பங்கூர்ர்திலர்போலும், ௮வர் 
களை மறுக்கிற் பெருகுமென்க, 

இ.்பிரிவேழும் என்ப துபொருள்கோளிலடங்கா, (௪௪) 

௧௩௧] இலக்கண மீலக்கிய முரைபெனப் பெயர்பட் 
டிருக்குமென் றெண்ணுக செய்யுளி னியல்பே. 

இலச்சணமும் உசையுஞ் செய்யுளாமோவெனின்,--கு.ததி 
ங் குதித்த மாப்பிற் மூகம்.” 4பல்வசைச் தாதுவின்,!' நூற்பா 
வசவல்'” எனப்பலருமோதலாதும், “குத்தரமுஞ்செய்யுளாதலின்'' 

என௱ச்சினுர்ச்சியாசெழுதலானும், ''விதித்தன செய்தலும் விலச் 
யென வொழிததும்.' “பொருப்பு வில்லிபால் விருப்ப மிலரே"' 
என வாசக்ங்களைச் செய்யுளுறுப்புத் தோன்றவெழுசலானும், “௨ 

ண்டான் நின்றான் தடிஞன் பாடினான்" எனவுதா ரணங்களை ௮௨



ஒழிபியல், ௯௧ 

வுறுப்புத்சோன்ற வெழுதலானும், இலக்சணச்செய்யுள், இலக்கி 
யச்செய்யுள், உரைச்செய்யுள், உரைச்சூத்திமெனப் பலரும் ஆளு 
தீலாலும், வடழாலாரும் இ௨்வா.று கொள்ளுசலாலும், இன்னும் 
பலவாற்ருனுமாமென்க, செய்யுளென்னுஞ் சொற்குட்பொருளோ 
ர்ச்துமுண்ர்க, (௪௫) 

மூன்றாவது ஓழிபியன்முடிக்தத. 

  

இலக்கணக்கொத் துரை முற்றுப்பெற்ற. 

மெய்கண்டதேூகன் நிருவடி.வாழ்க,





சூத்திரம், 

HW HBG! 
அகம்புறமொற்றுமை 
அடுக்கல்லவையு ” 
அதிசாரத்தா 
அ௮வற்றுளின்மை 
அ௮வைதாமனமொழி 
௮வைதாமுரிமையா 
அ௮ழைத்தலென்றொன் 
அ௮றுதொகையறைகுவ 
அறுவகைத்தொகையுமப் 
அறுவகைத்தொகையுமறை 
௮ன்பருளாசையோ 

ஆற்றொழுக்கடிமறி 
இடத்தினிலக்கண 
இடமேயன்்றியு 
இதுவிதி பிதுமசை 
இத் தணைச்ரிறப்பின் 
இக்சான்யேல்பு 

இயற்கையளபெடை 
இரணுகொன்கைக் 
இருவசைச்செயப்படு 
இருவினைமுதலா 
இலக்கணமிலக்யெ 
இவ்விருவகையு 
உயர்இணேயியற்பெயர் 
உரிமைமுஅன் 
உரிமையிருவகை 
உ௫பினையேத்தசொற் 
உருபுகோச்சியுசொற் 

உருபுவேதரு--பா௫ 

a. 

கணபதி துணை, 

இலக்கணக்கொத்துச் சூத்திரவகராதி, 

பகசம். சூத்திரம், 

௬௪ உருபுவேறுரு--பென் 

௨௮) உருபேற்றதனைய 
௮. ஊரும்பேரும் 
@a எச்சமொன்றொன் நிலை 
௬௭ எடுத்தல்படுதத 
௪௭ எல்லாவுருபொடுங்கொள் 
௨௨ எல்லாவுருபொடுஞ்செய 
௨௭ னமு 

௪௬ எழுத். துச்சொற்பொருள் 
௬௧ 
௬௪ 

௮௪ ஏவுதலியற்றுத 
௭௧ ஒருதொடர்பலதொடர் 
௩௧ ஒருபொருட்கேபல 
௩௩ ஒருவேற்றுமைக்கோ 
௪௧௩. ஒற்றுமைவேற்றுமை 
௧௮ ஒன்றிரண்கொன் 
TH HOT Paper Ns ex sr 
௨௧ ஒன்றுமூன்றுகான்கைர் 
௬௦ ஒன்றேவந்து 
௩௨ ஒருருபிற்கே 
௨௬ ஒருருபிற்கோர் 

௨௭ ஒரெழுத்திற்கே 
௬௦ கருத்துண்டாதல் 
௪௨ கருவிகருத்தா 
௮௧ கருவியையின்லுங் 
he கற்றைச்செஞ்சடைக் 
௩௦ சாரணமதனையே 
௨௩ குறையேயன்றியுங் 
Cr genau a 
உட [கேளாதேற்றல் 

பக்கம்,



௨ இலக்கணக்கொத்றுச் சூத்தகவகரா தி, 

  

  
  

  
  

சூத்திரம், பக்கம். (சூத்திரம், பக்கம், 

கொள்வோனையின்னுங் ௨௧ ।புணர்ச்சிவிகாரம் ௪௨. 
கொள்வோனைவிட்டுங் ௩௩ | பெயர்முற்றெச்சமோ ௮௨ 
சிலபெயசெச்சமுஞ் ௬௬ | பெயர்வினையிடையுரி ௪௦ 

குத்திரஞ்சிலசில கடு(பொதுவெழுத்தா--மியை Gar 
செப்பறைப்பதி * உபொதவெழுத்தா--மிலங் ௫௭ 
செயப்படுபொருளினு ௨௮ |பொருத்தப்புணர்ச்சியப் ௭௦ 
செயப்படுபொருளைத் ௩௩|(பொருத்தப்புணர்ச்சியை oe 
செயப்பாட்டுவினையினை ௫௪௪।பொருள்திகாரமுன்ன Her 
செய்விரென்வினை ௪௨|பொருளைப்பொருளெனல் ௮௩ 
சொல்லாற்றெரிவினை ௪௨| போலியெழுத்தை ௬௦ 
தகு இயவாய்நிலை ௭௦ | மதிவெயில்விரிக்கும் க 
தடுமாறுக்சொழிறருக் ௬௨ | மறைமூவகையா ௪௨ 
தீடுமாறுருபுக ௩௪ | மாறுபடகிற்றல் ௩௩ 

சனச்குப்பயனே ௮௬ மூசறுணைஞாபகங் ௨௧ 

தனிவினைதொடர்வினை க௩ட௫(முதனிலைதிரிந்தும் PE 
இருரெல்வேலியெனுஞ்சிவ ௨ முதனிலைத்தனிவினை ௩௫ 
சேகபந்தந்தீர் 2. முதனிலைத்தொழிற்பெ P&E 

சொூலாருபொருண் ௬௨ | முதனிலையின் றியுச் PE 
தொகைநிலைச்குணத்தை ௬௩ முப்பதெழுத்து ௬௮ 
தொகைநிலைதொகாகிலை ௬௨ (முற்காலத்துப் ௧௯ 
தொடர்வினைக்குணமே ௩௭ | வடமொழியிலக்கணஞ் வி 

தொழிற்பெயர்வினை ௫௦ (வழுவுடைப்புணர்ச்சி ௪௨ 
தோன்ற நிரிதல் on | விகாரத்தாற்பொருள் ௪௫ 
நல்லோரல்லோர் கக| விதிச்சொன்மறைப் ௪௩ 
BTM LICR GOT lof ௨௨ | விளிகுறையிரண்டையு 2.2. 
நான்கைந்தாறே ௩௨। வினைச்சொலிலக்கணம் டூடு 
நிலைச்தணையியங்கு ௨௧௯। வினைமுதலன் றியும் ௩.௨ 
நிலைமொழிமறை ௪௩ | வினைமுதலின்னும் ட ௨௭ 
நீக்கமின் நியு ௩௩ | வினைமுதல்விளியே ௨௨ 
நீக்கமின்னு ௩.௦ | வினைமுற்றுப்பெயர் இக் 
பகுபதத்தலக்கணம் எடு வேறில்லையுண்டியார் Ge 
பகுபதம்பசாப்பத ௨௪ | வேற்றுமைபலபல ௩௪ 
பண்புத்தொகைவிதி சுடு வேற்றுமையுருபுக்ளல் ௨ ௨௩ 
பத்தொடொன்பது க.|வேற்றுமைவழியீரெஷ்டாய் ௮௨ 
பலபொருட்கொருவடி அசு|வேற்றுமைவழியோடல்வழி௮௪ 

அவண்ணைகள்வைளக்



a. 

கணபதி துணை. 

திருக்கைலாசபரம்பரைத் திருவாவதுறையாதீனத்துச் 

ச வஞானசுவாமிகள் 
அருளிச்செய்த 

தொல்காப்பியச்சூத் இரவிருத்,த; 

இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி; 
  

இவ்விரண்டும் 

மேற்படி ஆதீனத்து 

சுப்பிரமணியதேசிகசுவாமிகள் 

கட்டளையிட்டருளியபடி, 

யாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூர் 

அறுமுகநாவலரவர்களால 

பலபிரதிரூபங்களைக்கொண்டுபரிசோதித்து , 

மேற்படியூர் 

சதாசிவப்பிள்ளையால் 

சென்னபட்டணம்: 

வித்தியாநுபாலனயந்இிரசாலையில 

௮ச்ரிற்பஇப்பிச்சப்பட்டன. 

இரண்டாம் பப்பு. 

IAF BE us Geel 
(Copyright Reserved.) 

  

 





a. 

கணபதி துணை, 

தொல்காப்பியுச்சூத் இரவிருத் இ. 

தற்சிறப்புப்பாயிரம். 

எங்கு மாய்கிறைச் தொளிர்முதற் கடவுளை யிதைஞ்ப் 
பொங்கு போருட் குரவனைப் புந்தியி னிறுவித் 
துங்க மல்குதொல் காப்பியச் சூத்திர விருத்தி 

யிங்கு வாழியற் றமிழ்வலோர் ம௫ழ்தார விசைப்பாம். 

சிறப்புப்பாயிசம். 
  

“வலம்புரி முத்திற் குலம்புரி பிறப்பும்--வான்யா றன்ன தூய் 
மையும் வான்யாறு--கிலம்படர்ர் தன்ன சலம்பட சொழுக்கமு£-- 

திங்களன்ன கசல்வியுக் திங்க ளொடு---ஞாயி றன்ன வாய்மையும் 
யாவது--மஃகா வனபும் வெஃகா வுள்ளமுக்--- துலைசா வன்ன சம 
னிலை யுளப்பட--வெண்வகை யு.றுட்பின ராகத் இண்ணிதின்-- 
வேளாண்' “வாழ்க்கையுக் தா௮ ளா-சமையு-முலயெ லறிதறு 
நிலைஇய தோற்றமும்--பொறையு கிட ம் பொச்சாப் பின்மைய-- 
மறிவு முருவு மாற்றலும் புகழுள்ு சாற்பொரு ஞணர்த்தஞ் 

சொல்வன் மையுங்--கற்போர் கெட  காமுறப் படுதலு--மின் 
னோ சன்ன தொன்னெறி மரபினர்--பன்னருஞ் ஈறப்பி னல்லா 
சிரிய--ரறனே பொருட்பய னின்பெலு மூன் நின்--றிறனறி பனு 

வல் செப்புங் காலை...-முன்னர்க் கூறிய வெண்வகை யுறுப்பிஓ-- 

ளேற்பன வுடைய ராடப் பாற்படச்- சொல்லிய பொண்ருமை 
சொல்லியாக் குணர்தலுஞ்--சொல்லிய பொருளொடு சுழ்ர்.து£ன் 
குண்ர்தத- தன்னோ சன்னோர்க்குத் தான்பயப் படுசதுஞ்--செய் 
ந்நன்தி யறிததுக் இச்சார் பின்மையு--மடி.தடு மாற்ற மானம்பொச் 
சாப்புக்--சடுநோய் £ற்றஜ். களவே காம--மென்றிவை பின்மை 
யுஞ் சென்றுவழி பதேஓ--மறத் துறை வழாமையுல் GM Ms 
தொழுகதுல்-சேட்டவை நினைத்ததும் பாடம் போற்தது--மிட் 

Laie வினலதும் விடுத்தது. மூரைத்தது--முடைய ரா ஈடைய 
றிக் தியதுகர்-சன்மா சக்க ரென்ப மண்மிசைத்--தொன் லூற் 
புலமைச் தணிபுணர் வோசே.2 என ஆச்திரையன் பேராசிரியன் 

உதிய மொதப்பாயிரத்தானே பன்னருஞ்சிறப்பி னல்லாரிரியனை



௨ பாயிரவிருத்ி, 

யுணர்ந்து வழிபட்டு ஒரு.நூல் கேட்பான் புகுந்த ஈன்மாளணாசக்கர்க்கு, 
௮ர்நூலானுவலப்படும் பொருளும், மூல்கேட்டலாற் பெறப்படும் 
பயனும், கேட்டற்குரிய வதிகாரிகளர்வாரிவரென்பதூஉம், இன் 

னது முற்றிய பின்னர் இக்.நால் கேட்கற்பாற்றென்னு மியைபு 
முணர்ந்தன்.றி நால்கேட்டற்கண் மனதக்கஞ் செல்லாமையின், 

இன்தியமையாச் சிறப்பினவாய இக்கான்கும் ஒருதலையாக முன்ன 
ருணர்த்தல்வேண்டும்; இந்நான்கு முணர்ந்தவழியும், கற்றுவல்ல 
சான்றோரல்லாராற் செய்யப்பட்ட நாூலாயிற் உறிய துகூறன் முத 
லிய குற்றமுடைத்தாமன்றேயெனவும், கற்றுவல்ல சான்றோரும் 

மற்றோர் கோட்பாபெற்கிச் செய்யின் முனைவ ஜூலொடு முரனும 

ன்றேயெனவும் ஐயுற்று ஊக்சஞ் செல்லாமையின், ௮வவையறீக்கு 
தீற்பொருட்டு, ஆக்கியோன் பெருமையும், நாற்பெருமையும், ௮ர் 

ஹூல்வழங்குரிலமும், ௮தன் மூதனூலும் இவையென்பது தோன்ற, 
ஆக்கயோன்பெயரும வழியும் எல்லையும் நூற்பெயரும் உணர்த்தல் 
வேண்டும். ஆகவின், இவ்வெட்டுர் தெரிப்பதாகயெ சிறப்புப்பாயிரம் 

Qs or peu பனம்பாரனாராற் கூறப்பட்ட து. 

at. Came தென்குமரி--யாயிடை த் 

தமிழ்கூறு ஈல்லுல கத்து 

வழக்குஞ் செய்யுளு மாயிரு முதலி 

னெழுத்துஞ் சொல்லும் பொருளூ நாடிச் 
செர்தமி ழியற்கை சவணிய நிலத்தொடு 

முந்து. நால் கண்டு முறைப்பட வெண்ணிப் 
புலர்தொகுச் தோனே போக்கறு பலுவ 

னிலக்தரு திருவிற் பாண்டிய னவையத் 

தறங்கரை காவி னான்மறை முற்றிய 

வதங்கோட் டாசாற் கரிறபத் தெரிந்து 

மயங்கா மரபி னெழுத்துமுறை காட்டி. 
மல்குநீர் வரைப்பி னைந்திர நிறைந்த 
தொல்காப் பியனெனச் தன்பெயர் தோற்றிப் 
பல்புகழ் நிறுத படிமை யோனே, 

இதன்பொருள், வடவேக்கடரச் தென்குமரியாயிடை--வடக். 

கண் வேங்கடமுர் தெற்கட் குமரியு மெல்லையாகவுடைய ௮௨ 
விடமாயெ, தமிழ் கூறு கல்லுலசத்த- தமிழ்மொழியைக் கூற 
நல்லவுலகத்தின்சண் வழங்கும், வழக்குஞ்செய்யுளுமாயிருமுதலின்- 
வழக்ளனைபுஞ் செய்யுளினையுமாராயர்த பெரிய காரணத்தானே,



பாயிரவிருத்தி, ௩ 

எழுத்தஞ் சொல்லும் பொருளு நாடிச் செந்தமி ழியற்சை சவ 
ணிய--அவற்றின்சண்ணவாகிய எழுச்திஏக்கணமுஞ் சொல்லிலச் 

கணமும் பொருளிலக்சகணமு மாராய்ந்து செந்தமிழி னுண்மை 
யைப் ' பொருந்தி யுணரும்பொருட்டு, நிலத்தொடு முத்து மால் 
சண்டு--௮ச்செந்தமிழ் நிலத்து மொழியோடு முற்பட்டுததோன்று 
தூலினை கோக்க, முறைப்பட வெண்ணிப் புலாதொகுத்தோன்-- 
அர்நூலிற்டெச்த விலச்கணம் பிற்காலத்தா ௬ணரு முறைமைப் 

படக கருதி நாலைத் தொகுத்துச்செய்தான், போக்கறு பனுவல்-- 
ஐங்ஙனஞ்செய்த குற்றமறற் நூலினை, நிலந்தரு திருவிற் பாண்டிய 
னவையத், --மாற்றா ரது நிலச்தைத தனக்கு ஈல்கும் போர்தஇரு 

வினையுணடடைய பாண்டியன் மா$£ர்த்தியவைக்களத்தின், அறங்களை 
நாவினான்மறை முற்றிய வதங்கோட் டாசாற் கரிறபத் செரிச்,த-- 
அறமேகூறு காவினகத்து கான்மறைய முற்றப்பயின்ற ௮அதங்கோ 

டென்னு மூரினா சிரியனுக்குக் குற்றமறத் தெரிவித்து, மயங்கா 
மரபி னெழுத்து முறை காட்டி--இயற்றமிழும் இசைத்தமிமும 

சாடகத்தமிழும் முன்னூலுட்போல விரவாததன் மையானே இய 

ந்றமிழை வேறுபிரித்து முறையானே யுலூற்கறிவித்து, மல்கு 

நீர் வரைப்பினைந்திர நிறைந்த தொல்காப்பியனெனத் தன்பெயர் 
தோந்றி--சடல்கசுழ்ர்த நிலவுலகத்தில் ஐந்தரவியாகாண நிறைய 

வுணர்ர்த தொல்காப்பியனெனத் தன்பெயரைத் தோற்றுவித்த 

லால், பல்புகழ் நிறுத்திபடிமையோன்--பலபுகழையு மிவவுலக 

தீதி னிலைபெறுத்தின தவவொழுக்கத்தினையுடையான் என்றவாறு, 

வேங்கடங் குமரியென்வே இசை பெறப்படுமாயினும், எல் 
லைகூறப் புகுர்தாராகலின், ௮சற்கேற்பத் இசைகூ.றி யெல்லைகூறு 
தீன் மரபென்பதபற்றி, வடவேங்கடக் தென்குமரியென்ரூா. 

தமிழ்நாட்டிற்கு வடக்கட் பிறவெல்லையுமுளவாக வேங்கட 
ததை யெல்லையாகச் கூறினார், அக)த்தியனார்க்குச் தமிழைச் செவி 

ube pie செக்தமிழ்ப் பரமாசாரியனாரய அறுமுகக்கடவுள் 
வலரப்பென்னு மியைபுபற்றியென்பது, தெற்கட் குமரியாறாக 

லின், அதுவே யெல்லையாயிற்று, ழெக்கு மேற்குக் கடலெல்லை 
யாகலின், வேறெல்லை கூரராயினார், $'வடஇசை மருங்கன் வடு 
குவரம் பாகச்--தென்திசை யுள்ளிட் டெஞ்சிய மூன்றும்--வரை 
மருள் புணரியொடு பொருது உடெந்த---நாட்டியல் வழக்க சான்மை 
யின் கல்டக்கண்--மாப்பின இலக்கண மறைகுவன் முறையே." 
எனச் ஏி.௮சாக்வசபாடினியார் தெற்குங் கடலெல்லை கூறியது, 

குமரியாது, சடல்கொண்ட பிற்காலத்துச் செய்ததெனவ.றிக,



ச் பாயிரவிருத்தி, 

வடவேங்கடம் தென்குமரியென்பன அ௮ன்மொழித்தெகை 
யாய் அவற்றை யெல்லையாகவுடைய நிலத்தையுணர்த்தின.) இஃ 

தீ.நியாதார் ஆயிடையென்புழித் தனித்து நின்று பொருளுணர்த் 

திலாற்றுத அகரச்சுட்டினே அகுபெயரென்றும், அவற்றுக்குள் 
ளென உருபு விரித்துமிடர்ப்பபெ, 

தமிழ்கூறு ஈல்ஓலகத்தென இடத்தினிசழ்பொருளின் ரொழி 
அம் பண்பும் இடத்தின்மேனின்றன. 

ஆயிடையாகேவுலகத்தென்க, 

இருமுூதலென்னும் பண்புத்தொகை ஒட்டியொருசொல்லாய் 

நின்று, பின்னர் ஆயென்பதனோடு தொக்கு, வினைத்தொகையாயி 
ற்று. கூர்த்தவுணர்வுமுதலிய பிறகாரணங்களினும் இஃின் நிய 
மையாச் கிறப்பிற்றென்பார் இருமுதலென்றார். [நின்முகங்காணு 
மருக்தினேன்” என்புழிப்போல, ஆயிருமுதலென்பழி ஆராய்ச்சி 
யை முதலென்றதாகலின், ஆண்டு வினைகொண்டு முடிந்தது. ஆய் 

தல்-ஈண்டவ்விருவகை மொழிகளையுங் சற்றுளங்கொளப் பயிறல், 

இ.ங்ஙனம் வழக்குஞ் செய்யுளும் பயின்றார்க்கு, அவற்றின் 
கணொருகிகரனவாய சொற்களுள் ஒன்றோடொன் ஜொவ்வாதுள 
வாய செய்கை வேறுபாடுகளுஞ் சொன்முடி.பு பொருண்முழு.பு 
வேறுபாடுகளு கோக்கும்வழி, இவையெல்லாம் வழாநிலையோ, 
சில வழுவமைதியோ, வழுவோ, |கட்டசாமில்லயோவெனவுழா 
சங்கை நிகழுமன்றே, ௮வவாசங்கை நீங்க எழுத்து முதனமூன்று 
மாராய்க்து செந்தமிழியற்கை சவெணுதற்கு, இந். நாலொருதலை 

யான் வேண்டப்படுமென்பதுஉம், ௮வை பயிலாதார்க்காசங்கை 
யே நிகழாமையின் இந்.நால் பயன்படாதென்பதுஉம், விளக்கிய, 

ஆயிருமுதலினாடிச் சிவணிய கண்டெண்ணித் தொருத்தாணென் 
ரூர், எனவே வழக்குஞ்செய்யுளுமாசாய்க்த பின்னர் இங்நூல் 
கேட்கற்பாற்றென்பது பெறப்பட்டது. இக்கருத்ச.றியாத ஈச்னார்ச் 
இனியார் மூதலென்பதனைப் பெயரடியிற் பிறத்த முதனிலைவினைப் 
பெயசாகச்கெொரண்டு, முததூதலினாலெனவுரைப்பர், இருமுதலென் 
னு தொகைச்சொல் அங்ஙனம் பக்செத்தல் பொருந்தாமை 
ய.திச, இன்னுமகர்),ஈல்லாரிரியருடைய வழக்குஞ், ,செய்யுளுமெ 
னவுரகூறினார். “வழச்செனப் படுவ துயர்க்தோர் மேற்றே-..நிகி 
ழ்ச்சி யவர்கட் டாச லான'' என ]மாபியதுட்கூறுதலின், வழச் 
கெனலே உயர்ச்தோர் வழக்சென்பதுஉம், அசனோேடுடனென் 
ணப்படுதலிற் செய்யுளும் அவர்செய்யுளென்பதாஉம், தாமே பெற.



பாயிரவிருத்தி, டு 

படுதலின், og மிகையாமென மறுக்க, வழக்கெனவே செய் 
யுளுமடங்குமாயிலும், தலைமை தோன்ற வேறுக.திஞார், ? “முனி 
வர்வந்தார் ௮கத்தியனும் வந்தான்” என்புழிப்போல, உலகமொ 
ழியும் 'வேசமொழியுமெனப் பகுத்த மாபாடியத்திற்குக் கையட 
ஞரூமில்வாறேயுசைத்தார், 

ஈண்டுப் பொருளென்றது ௮ம் புறமென்னும் இருகூற்றுப் 
பதினாற் திணைப் பகுதியவாய்ச் செய்யுளிற் பாடுதற்குரிய இன்ப 
முதலிய வுலயெற்பொருளை, மொழித்திற முணர்தற்பொருட்டுச் 

சய்யுளாராய்ச்சிச் கொருதலையான் வேண்டப்படுதல் பற்றி இயற் 
றமிழொழிபாகக் கொண்டோதற்பாலன அவையேயாகலின். ௮ற் 
மேல், இஃதெழுச்தஞ் சொல்தும்போலச் செந்தமிழியற்கை Ga 
னுதற்கேதுவாகாமையானும், வடமொழியார் வேறோ தவதல்லத 
சத்த. நாலுளோதாமையாலும், ஈண்டோதல்வேண்டாம் பிறவெ 
னின் ;--ஈண்டுக் கூறும் பொருட்பாகுபாடுகள் பொதுவாகாது தமி 

ழிற்சே சிறந்து வேறொன்றாழ் பெறப்படாமையிீன், இப்பொருள் 
பற்றி வரும் பரிபாடல், கலி, ௮ககானூறு, புறகானூறு, ஐங் 

குறுநூறு, கற்றிணை, குறுந்தொகை, ஆத்றுப்படை, பதிற்றுப் 
பத்து முதலிய செய்யுளாராயப் புகுந்தார்க்கு இப்பொருட்பாகுபா 

ணெராச்காற் (இன்.றுமுட்டிய குரிஇப்போல விடர்ப்பட்டுச் செய் 
புண்மொழித்திற முணரமாட்டாமையிற் செய்யுண் மொழித்திற 
மூணர்க்து செந்தமிழியற்கை செவணுதற்கு ஒருதலையானோதல்வே 

ண்டுமென்க, 

செர்தமிழியற்கைவனுதல் | மொழித்திறத்தின் முட்டறுத் 

நீல், முட்டு--வழு. 

* நாடிச் வெணியவென்பது “ஓஇயுணர்ந்தான்' என்பதுபோலக் 
காரணகாரியப்பொருட்டாய் கின்றது. சஏவெணியவென்பது செய்யி 
யவென்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம், , இஃ துணரமாட்டாதார் 
காடிச்கண்டெண்ணித் தொகுத் தானெனக் கூட்டி, ஒருவினைமுதல் 

வினையாக்கி, நாடியவாராய்ச்சியிற் குறைபாடுடையவத்றிற்கு முக்து 

அல்கண்டென்றும், ஆயிருமுதலிற் செக்தமிழியற்கைசவணியவெ 
னக கெரண்கேட்டியுமிடர்ப்படுப, 

செந்தமிழென்பத$னை நிலமென்பதனோடுங்கூட்டுக, நிலமென் 
பதி அருபெயர், 

செந்தமிழ்கிலத் த மொழியோடு முற்பட்டுத் தோன்.றுநாலெ 

ன்றது, அம்மொழி தோன்றுங்காலத்துடன்றோன்.றிய நூலென 
௧௦



௬ பாயிரவிருத்தி, 

அதன்றொன்மை கூறியவாராயிற்றென்பது, எனவே, ௮கழ்திய 
மென்பது பெற்றும், அற்றேல், முந்துழூல் கண்டெனமப் பொ 

தப்படக் கூறுதலானும், ௮கத்தியநிறைஈ்ச தொல்காப்பிய exer 
'னாமையானும், நூஓுள்ளும், *கடிநிலை யின்றே யாரிரி யற்க'” எனப் 

பிருண்டும் பொதுப்படக் கூறுதலானும், ௮கத்தியமே மூதஞூா: 
லென்பது துணியப்படாதாம் பிறவெனின்;-- நாலெனப் பொதுப் 
படச் கூறாது நிலத்தொடு முத்து நாலென வீசேடித்தலின், செட் 
சீமிழ்நிலத்து மொழி தோன்றுங்காலத்து உடன்றோன் நிய நால் 
அ௮கத்தியமொன்றேயாகலாலும், ஏனை நூல்களெல்லாம் அகத்தி 
யத்தின் வழித் தோன்றியனவேயாமாகலாலும், ஐக்திரகோக்கத் 

தொகுத்தானெனின், தமிழ்மொழிப் புணர்ச்சிக்சகட்படுஞ் செய்கை 
களும், குறியீடுகளும், வினைக்குறிபபு, வினைத்தொகை முதலிய 
சில சொல்லிலக்கணங்களும், உயர்திணை அஃறிணை முதலிய 
சொற்பாகுபாடுகளும், அகம் புறமென்னும் பொருட்பாகுபாடுக 

ளும், குறிஞ்சி வெட்சி முதலி.ப இணைப்பாகுபாடுகளும், ௮வற் 
ஜின் பகுதிகளும், வெண்பாமுசலிய செய்யுளிலக்கணமும், இன் 
ஷனோரன்ன பிறவும் வடமொழியிற் பெறப்படாமையானும், இவை 

யெல்லாந்தாமே படைத் துக்கொண்டு செய்தாரெனின், முந்து நால் 

கண்டென்பதனோடு முரனுதலாலும், முற்காலத்து முதனூல் ௮௧ 
த்தியமென்பதூஉம் அதன் வழித்தாகய தொல்காப்பியம் அதன் 
வழிநாலென்பதுஉக் துணியப்படுமென்க,. 

௮ற்றேல், சொல்காப்பியஞர் கத்தியஞஷ்சோடு மாறுகோட 
லின் ௮கததியத்தொடு பிறவும் பிற்காலத்து வீழ்ர்சன சில முந்து 

நால் கண்டு அவற்றின் வழிநால் செய்தாரெனக் சகொள்ளாமோ 
'வெனின)- அல் தான்றோர் வழக்கொடு மாறுகொள்ளுவார் இக்கா 

லத்தச் சொல்லினும், அடிப்பட்ட சான்றோர் சொல்லாராசலித் 

கொள்ளாமென்பது. ௮ல்லதூஉம், கடைச்சங்கத்தாருட் களவியழ 
பொருள் கண்ட கணக்காயனார் மகனார் ஈக்ரேர் இடைச்சநங்கச்சா 

$்க்குங் கடைச்சங்கத்தார்க்கு| நாலாயிற்றுத் தொல்காப்பியமென்,று 
சைசெய்தாராகலின், இடைச்சங்ககாண்முதலின்றுகாறும் வழங்கி 
வருதலாலும், அருந்தவக்கொள்சையகத்தியனாரோடு மா.நுகொண்டு 
நால்செய்தாராயின் இவவாறு நிலைபெற்று வழங்காதாகலாலும், 

pr Bu குன்றினு முதனூல் கூட்டித்--தோமின் நுணர்த ஜொல் 
காப் பியன்ற--னாணையின் றமிழறிர் தோர்க்குச் சடனே,” எம். 
*வீங்குகட தடுத்த வியன்கண் ஞாலத் துத்--தாங்கா ஈல்லிசைச 
தமிழ்க்குவிளச் காசென--வானோ ரேத்தும் வாய்மொழிப்'பல்புச-- 

ஓரஞப் புலமை யகத்திய னென்லு--மருர்தவ முனிவ னாக்கெ மு



பாயிரவிருத்தி, எ 

ஃ--பொருக்சச் கற்றுப் பரைதப வுணர்ந்தோ“--ஈல்லிசை நிறு 
சித தொல்காப்பியன்,” ௭-ம்,[*பன்னிய சிறப்பின் வானோர் டேண் 
டத்--திெதென்மலை யிருந்த €ர்சான் முனிவரன்---றன்பாற் றென்ற 

மிழ் தாவின் றுணர்ந்த--துன்னருஞ் சர்ச்தித் தொல்காப் பியன 
மூதற்--பன்னிரு புலவரும்.” எ-ம், எல்லாவாசீரியரும் அகத திய 
ஞர்க்கு முதன்மாணாக்கராமினாரென்பது பற்றியே தொல்காப்பியனா 

ர்க்குப் பெருமை -டறி ௮அகத்தியமே தொல்காப்பியச்இற்கு மூகனா 
லெனச் கூறினாராகலானும், அகத்தியனாரோடு முரணிச் சபித்தார - 

யின் அதுபற்றியே பெருமை கூறத்தகும் அவவாஜோராசிரிபருங 
கூறுமையானும், ௮து வேதவழக்கோடும் ஆன்றோர் வழக்கோடும 
மாறுகொள்ளுவார் கூற்றேயாமென மறுக்க, 

அற்றேல், அகத்தியநிறைந்த மிதால்காப்பியனென்னாது ஐந்திர 
நிறைந்த தொல்காப்பியனென்றதென்னையெனின் ;--௮௧,2 திய 
நிறைந்தமை யெல்லாரானுர் செளியப்பட்டமையின் வடமொழியி 
னும் வல்லனாயினானென்பது விளக்யெ,௮ங்கனங்கூறினாசென்ப.த. 
இவவாறன்றி ஐந்திரத்தின் வழித்தோன்றிய நாலென்பது விளக்கே 

ஐக்.திரநிறைந்த தொல்காப்பியனென்றாரென்பாசை, ஐர்இரகிறைர்த 

தொல்காப்பியனெனவே ஐந்திரம் முதனூலென்பதமைக்திருட்ப 
முந்துதால்கண்டெனகச் கூறியதெற்றுக்கெனவுங்கூறி மறுக்க. 

முறைப்படவெண்ணிப புலந்தொகுத்தலாவது முதனூல் பர 
ந்து பெத்தலின் இக்காலத் துச்1சில்வாழ்காட் பஷ்பிணிச் 6ற்றறிவி 
னோர்க்கறியலாகாமையின் ௮வரறியுமுறைப்படவெண்ணி அதற் 

கேற்பத் தொகுத் தச் செய்தல். இனிச் சார்புநால்போலத் தரிபவே 
றுடைத்தாகச் செய்யாது முன்னோர்.நூலின் முடி.பொருங்கொப்பக் 

க௬இத் தொகுத்துச் செய்தலெனினுமமையுமென்க, எனவே, இது 

எழி. நா9லன்பதூஉம் பெறப்பட்டது. 

4 மரபுநிலை இரியா மாட்டி வா-யுரைபடு நூறா மிருவசை 
யியல--முதலும் வழியுமென நுதலிய கெறியின்'” என மரபியலக 

த்து தூலிரண்டென வோதியிருப்பச் சார்புநாலெனவொன்று கூறி 
யசென்னையெனின் ;--ஒன்றன் வழியாகச் செய்வனவெல்லாம் வழி 

யேயாயிலும் அவை முன்ஜோர். நூலின் முடிபொருங்கொத்தலும் 
திரிபுவேறுகைடத்தாததுமென இருவே.றுவகைப்டட நிகழ்கின்றமை 

யின், அ.துபற்றிச் சார்புநாலென வேறுகோடலுமமையுமென விடு 

க்க, அங்களனம் இரிபுவேறுடையதுஉம் பொருளானொருங்கொத்த 

லின், மரப்கிலை இரியாமையின், வழி.தூலென்றத்கேறடடைத்தாதலு 

மதிக,* இரிபுடையவாயிலும் மரபுகீலைதிரியாசன யாவையெனின்)-



Hy பாயிரவிருத்தி, 

செய்யுளியலுட்கதிய வொற்றளபெடையை ௮ளபெடையதகாரப் 
பட்டமை கோக்க உயிரளபெடையைச் சாரவைத்துக் கூறுதலும், 

தனிநிலை முதனிலை இடைநிலை ஈறெனுகால்வகையிடத்தை மன்றி 
டமெனவடக்குதறும்,,மெல்லெழுத்.து மிகுத லாவயி னான" என். 

றவாறே தங்கை ஈங்கை எங்கை செவி தலை புறம் என மகாரங்கெ 
ட்டு இனமெல்லெழுத்து மிகுமென்னாது மசரமேயினமெல்லெழு5 
தாய்த் இரியுமென்றலும், ““அகமென் செவிக்குச் கைமுன் வரினே- 
முதனிலை யொழிய முன்னவை கெட்ட” மெல்லெழுத்து மிகும் 
என்னாது ௮ங்கையென்புழிக் சகரவகரங்கெட்டு மகரக்இரிர் த முழி. 
யுமென்றலும்,.. “முதல் ரெண்ணி னொற்று ரகரமாகும்.'”। “இடை 

நிலை ரகர மிரண்டெனெண் ஸிற்கு--ஈடை மருங்கின்று.”' என்ற 
வாறே கூறாது இரண்டனொற்றுமீரேக கின்ற ரகரவொற்றின்மேல் 

உகரம் வந்து செய்கைப்பட்ூ முடியுமென்றலும், நாகியாதென 
யகரம் வரும் வழி உகரங்கெட்டிகரக்தோனறுமென்னாது உகரமே 
இகரமாய்த் இரியுமென்றலும், நெடுமுதல் குறுகுமொழிகளின்முன் 

பொதப்பட ஆழருபித்கும் நான்கனுருபிற்கும் அகரகிலையுமெனக் 

கூறி1:அற லுருபி னகரச் ளெவி--யீறா ககாமுனைக் கெடுதல் வே 
ண்டும்.” என்னாது “குவ்வினவ்வரும்'' என்றொழிதலும், ஆடி.ச்குல் 

கொண்டான் என்புழி இக்குச் சாரியையென்னாது குச்சாரியையெ 

ன்றலும், வற்றுச்சாரியை வகரங்கெட்டு ௮ற்றென கிற்குமென்னாது 
௮ற்றுச் சாரியையென்தேகோடலும், இன்னென்சாரியை இற்றெ 

னத் இரியுமென்னாது இம்மென்பது வேறு சாரியையெனக் கோட 
ஓம், ௮க்கென்சாரியை மெய் மிசையொடுங் கெடுமென்னாது ௮௧ 
சச்சாரியையெனக்கோடலும், ௮௮வ எனமூன்றும் பலவறிசொ 

ல்லென்னாது உண்குவ உறங்குவ என்புழி வசரச்தை வேறு பிரி 

த்து இடைகிலையெனக்கொண்டு அகரவிகுதியென்றொழிச ஓம், 
௮கம் புறம் எனப் பகுத்தவற்றைத் தம்முள் பதன் 

௮கம் அகப்புறம் புறம் புறப்புறம் எனநான்காகப் பகுத்தலும் 

சித்தனை உழிஞைத்தணைகளின் மறுதலைவினையை வீற்று வினை 
யாதும் வேற்றுப்பூச் ரூடுதலுமாகயெ வேறுபாடுபற்றி வேறுதிணை 

யாகவைத்செண்ணுதம், இன்னே ரன்னவை பிறவுமாம். இவை 
யிங்ஙனம் வேறுபடி னும், புணர்ச்சிமுடி.புஞ் சொன்முடிபர் பொரு 
ண்முடிபும் வேறுபடாமையின், மரபுகிலை இரியாவாயின: 'இஃவுண் 
மையுணராதார் பன்னிருபடலமுதலிய நூல்களை வழீஇயினவென் 
திசழ்ர்து, பன்னிருபடலத். தள் வெட்டிப்படலக் தொல்காப்பியனார் 

கூறியதன்றெனவும், தோல்லாூரியர் வழக்கொடு முரணித் தடிக்கு 

வேண்டியவாறே கூறுப,



பாயிரவிருத்தி, ௯௬ 

(2இனிச்| “சார்க்துவசன் மரபின் மூன்றலங் கடையே," எ-ம், 
“சார்க்தவகி னல்ல.து தமக்யெல் பிலவெனத்---தேர்ச் தவெளிப் 
படுத்த வேனை மூன்றும், எ-ம். வரையறுத்தோதியவாறே சார்பெ 
ழுத்து மூன்றென்னாது சிலவுயிரெழுச் தக்களையும் மெய்யெழுத்துக் 
களையும் உடன்சேர்ச்தெண்ணுதலும், சன்மைச்சொல்லை உயர்இ' 
ணையென்னாது விசவுத்ணையெனச் சாதித்தலும, “நடுவணைர் 
இணை ' என்னுஞ் சூத்தரவிதியோடு மாறுகொளப் பாலைக்கு நிலம் 
பருத்துக்கோடலும், இன்னுமிவைபோல்வனவும், மரபுநிலை இரித 
லின், வழிநூல் சார்புநாலாத.ற்கேலாவாயிழுக்குப்படுமென் ப த: 
அற்றேல், ஒன்றன்வழியேயன் நியுக் தாக்தாம றிந்தவாற்றானே நூல் 
செய்யப் பெருரோவெனின்;--௮து மரபன்றென்பது கோக்பெ 
ன்றே ஆசிரியர் ,'மரபுகிலை இரியிற் பிறிதபிறி தாகும்” என்னுஞ் 
சுத்திரவிர நாலிற்குமெய்துவித் து, நூலின்மீரபு கூறப் புகுக்தாரெ 
னச. காலந்தோறும் வழக்கு வேறுபடுதலின், அதபற்றிச் செய்யு 
நூலும் வேறுபடவமையும் பிறவெனின்;--முற்காலத்து வழக்கு 
வீழ்ந்ததனை வழுவென்று களையப்படுமாயினன்றே பிற்காலத்து 
'வேறுபடப் பிறந்த வழக்கு இலக்கணபெனச் தழுவிக்கொள்வது. 
தொல்லாசிரியர் வழக்கே வழக்குப் பிற்காலத்து வேறுபட வழங்க 
ப்டுபமாயின் அவ்வழக்கு இலக்கணத்தோடுபொருந்தாதென விலகச் 
குதற்கன்றே, *வழக்கெனப் படுவ துயர்க்தோர் மேற்றே--நிகழ்ச்ச 
யவர்கட் டாக லான.” என்றா ராகலீன், ௮மையாதென்க.,. புதியன 
பணர்த்தல் பழையவத்ரோடு முரணாதவழியேயெனவுணர்க, வழியி, 

னெறியே சால்வகைத் தாகும்”, “தொகுத்தல் விரித்த ஜொகைவிரி 
மொழிபெயர்த்--ததர்ப்பட யாத்தலோ டனைமர பினவே."' என்னு 
மசபியற்குத்திரங்களான் வழிநூல் கான்குவகையுள் ஒன்றானியாக் 
கப்படுமாகலின், அவற்றுள் இத தோகுச்தயாத்தானென்பார் புலக் 

தொகுத்தோனென்றார். 

புலம்-தூல், அல்தாவது ஒருபொருணுதலிய சூத்திரமும், இன 
மொழி ளெந்தவோத்தும், பொதுமொழிளெக்த படலமுமென்னும் 

மூன்றுறுப்படக்கெய பிண்டம். அவற்றுட் கூத்தமென்னுமோருறு 
ப்பேயடக்கய பிண்டம் இறையனார் களவியல், சூத்இிரமுமோத்து 
மென்லுமிரண்திறுப்படக்யெ பிண்டம் பன்னிருபடலம்; மூன்றுலு 
ப்படக்கிய பிண்டம் தொல்காப்பியம். இவை முறையே சறுதூல், 
இடை.மால், பெரு தூலெனப்படும். இனி அகத்தியம் இயற்றமிழ் 
இசைத்தமிழ் சாடகத்தமிழென்னுமூன் று.றுட்பினேயுமடக்கெற்ற 
லின், அத பிண்டத்தனெயுடக்ெ வேறோர்பீண்டமென்றார் கச்சி 
ஞர்க்சினியூர்,



௧௦ பாயிரவிருத்தி, 

போக்காவன கூறியத கூறன்முதலியன. போக்கறுபனுவலே 

னவே, அவற்றையெதிர்மறுச் தணாரப்படுங்குணங்களும், முப்பத்தி 
ருவகை யுத்தியுமுடைய பனுவலென்பதூஉம் பெறுதும், உத்தியை 
வட நூலார்/பரிபாடையென்பர், நற்பூங் கழலா ணிருதிங்க ணயக்ச 

வாறுங்--கற்பா பழித்த சனமாமணித் தூண்செய் தோளான்--வெ 
ற்பூ டறுத்து விரைவின் னெறிச்கொண்ட வாறும்." என்பழிப்போ 

லப் போச்கறு பனுவலென்றத சுட்டுட்பொருட்டாய் கின்ற து. 

ஒருவராற் செய்யப்பட்டநால் ஒருவேந்தனவைக்சளத்தில் 
ஒருபுலவனுச்கேர்பிச்தரந்கேறின் ௮௮ சிறக்குமாகலின், பாண்டிய 
ன வையின் அதங்கோட்டாசாற்கரிறபத் தெரிவித்தாரென்ப.து. இ. 
கருச்தே பற்றி) ஒருசாரார் அக்ியோன்பெயர் முதலிய வெட்ட 

னோடு களமும், அ௮க்களத்தினரங்கேறிய காலமுங்கூட்டியெண்ணி, 
அால்செய்கற்சேதவிஃதென்னுங்காரணமும் உடன்சேர்ததுப் பதி 

ஷொருவகைத்துச் சிறப்புப்பாயிரமென்னுசெனவுணர்க. ஆயின் இர் 
நூல் யாதுசகாரணத்தாற் செய்யப்பட்டதோவெனின், 'சின்னாட்பல் 
பிணிச் சிற்றறிவினோறியுமுறைமைப்படவெண்ணியெனவே, மா 

ணாக்கர் மாட்டிரச்£ங் காரணமாகச் செய்யட்பட்டதென்க, 

'எனட்டடுவானெனற்பாலது” ,“இல்வாழ்வானென்பான்” என் 
பி் படுவிகுது தொக்குகின்ராற்போலக் செரிவித்தென நிற்கற்பா 
லது தெரிக்தென விவவிகுதி தொக்குரின்றது. இங்ஙனம் வருவன 
௨ற்றை வடநூலார் அழ்தர்ப்பாவிதணிச்சென்பர். *குழிபடிச்து குற் 

றம்பெருகும்', “குடிபொன் நிக் குத்றமுமாங்கே தரும்" oo METH 
wren Qures ger Oe Fw wr, “Carpal Curge yours 

தீது” என்பனவும் ௮ப்பொருளவாய் நின்றன. அரசனெடுத்தவால 
யமென்பதுமத. இஃ தணராத பர்மேலழயோர் , *இருணிீங்கியிள் 

பம் பயக்கும்” என்புழி நீக்கயென்பது தொடைகோக்கி மெலீந்து 
நின்றதெனவும்,ரீங்கவென்பசன் நிரிடெனினுமமையுமெனவு முரை 
த் இடர்ப்படுவர், உரையாசிரியரும் பரிமேலழூயோரும் “முதனிலை 
மூன்றும் வினைமுதன் முடி.பின."' என்னுஞ் சூத்திரத்தோ முரணு 

தலையஞ்சிச் செய்தென்னலும் வாய்பாட்டானின்று பிறவினை முதல் 
வினை ! கொண்டனவெல்லாஞ் செயவெனெச்சத்ர்பென்றே கொ 

ள்வர், அதனை மறுத்து நிகழ்காலத் துக்குரிய செயவெனெச்சம் கார 
ணப்பொருண்மையுணர்த் தம் வழியல்லது இறர்தகாலமுணர்த்தா 
மையிற் சாரணகாரியப்பொருட்டாய்ப் பிறவினைமுதல்வினைகொ 
ண்டு முடி.ந்தவழியே செய்தெனெச்சஞ், செயவெனெச்சத்திர்பென 
ட்படுமெனக் கொண்ட 'சேனாவரைய/ “Sip & gener டெஞ்சிய யா்



பாயிரவிருத்தி, கக 

£ ஈபுழி எஞ்சுவிச்தவெனப் பொருள்கொள்ளவறியாது செய்தெ 
னெச்சம் பிறவினைமுதல்வினைகொண்டு முடி.ந்ததெனச் கருதி, இன் 

னோசன்னவற்றை, ''வினையெஞ்சு செவியும் வேறுபல் குறிய என் 

னூஞ் சூத்திரத்தாலமைத்தார். ஈச்௫ிஞர்க்€னியார்,,*அம்முக்கிள வி” 
என்னுஞ் சூத்திரத்தை யபிடர்ப்படுத்து நலிந்து பொருள்கொண்டு, 
செயசெனெச்சம் தன்வினைமுதல்வினைகொண்டு முடி வனவுழுள 
பிறநவினைமுதல்வினைகொண்டு முடிவனவுமுளவெனத் சமக்கு வே 
ன்டியவாறே கூறினார். அது முதனிலை மூன்றும் வினைமுதன் 
முடிபின.”, *அம்முக் ளெவியுஞ் சனைவினை சோன்றின்””,, “ஏனை 

யெச்சம்'” என்பனவற்றைப் பயனில்கூற்றாகச் செய்யுமாறறிக, 
தரும்பார் தோணமுச்சங் கழன்று செவ்வாம் விளர்த்துக் கண்ப 
சலை பூத்த காமம்-- விரும்பார் முலைக்கண் கரிக்து தங்கள் Gaara 

இர்கள் பெய்இருந்த பொற்செப் பேபோ--லரும்பால் பரந்த Bar 
புங் கண்ணின் புலனாயிற் ரூய்ரந்த வனிச்ச மாலை--பெரும் பாரமா 

ய்ப் பெரிது கைந்து நற்சூற் சலச்சலம்போ னங்கை கலம் தொலைக் 

தே,” என்புழிக் காணகாரியட்பொருண்மையுணர்த்தாது பிநவி 
சகொண்டனவாலெனின்; செயவெனெச்சச்தனக்குரிய நிகழ்கா 

லழமுணர்ச் தம்வழிக் கா. ரணகாரியப் பொருள்பட வரடேண்டாமை 
யின், இச்செய்யுளின் வரும் வினையெச்சமெல்லாம் நிகழ்காலமே 

குறித்து வருதலின், ௮வை செயவென்பதன் நிரிபேயாமென்ட த. 
'இவனுமிவளுஞ் கிற நிலிழைச் தஞ் கிறுபறதையறைக்தம் விளையா 

Ou’ என்பது பொதுவினையாயினும், வினைமுதல்வினையாச gap 

டைமையின், ௮வை வினைமுதல்வினைகொண்டனவேயாம், :*வினே 

முதன் முடிபின'' என்புழிப் பொதுவாகாது வினைமுதற்கே வினை 
யாதல்வேண்டுமென்னும் வரையறையின் றி வினைமுதல் வினையெ 
ன்னுக். தணையேயாய் நிற்றலின். இது சேனாவரையருரையானு' 
ணீர்க, ச தானும் தேரும் பாகனும் வர்தென் னலலுண்டான்”' என்: 

புழி உண்டானென்பது சிறப்புவினையாயினும், வக்தென்பது வினை 

மூதல்வினைகொண்டு முடிந்தசேயாம், **வினைமுதன் முடி.பின” 

என்ற துணையல்ல து வினைமுதற்கெல்லாம் வினையாதல்வேண்டுமெ 
ன்னும் யாப்புறவின்மையின், இன்னும் வேறுபட வரும் வினையெ 
ச்சமெல்ணாம் இவவானோர்ந்து முடியுமியல்பறிக்து முடித் துக்கொ 

ள்ச, செய்தெனெச்சம் யாண்டும் தன்வினைமுதல்வினைகொண்டே 

முடி.யுமென்பது தொல்லாிரியர் தணீபாகலின், 

மயங்காமசபினெழுத்துமுறைகாட்டியென்டழி எழுத்தென்ற 
தியற்றமிழை. அஃ 1 எண்ணென்ப வேனை யெழுத்தென்ப விவ 

விரண்டுக்--கண்ணென்ப வாழு முயிர்க்கு.'| 'எழுத்தறியத் இரு



௧௨ பாயிரவிருத்தி 

மிழிதகைமை," என்பவற்றானுமுணர்ச, எழுத்து, இயற்தமிழ், சத்த 
மூலென்பன ஒருபொருட்சளெவி, அகததியத்துண் முத்தமிழும் 

'விரவிக்கூறப்பட்டன, அவற்றுள். இயற்றழமிழை வேறுமிரித்து 
வழிப்படுத்சார் தொல்காப்பியர் முதலாயினார், இசை த்தமிழை வே 
லுபிரித்து வழிப்படுத்தார் பெருகாரை பெருக்குருகு முதலிய 
நூலுடையார், காடகத்தமிழை வேறுபிரித்து வழிப்படுததார் நூறு 

வுல் சயந்தம் குணால் செயிற்நியமுசலீய ,நாலுடையாரென 
வுணர்ச, இயற்றமிமுள்ளும் எழுத்துச் சொற் பொருண்மூன்றனை 
யும் மூன்னூலஓுட்போல விரஉச் கூருது முன்னரெழுத் துணர்த இப் 
பின்னர்ச் சொல்லுணர்கதி அதனபின்னர்ப் பொருளுணர்த்தினா 

னென்பார், சாட்டியென்றொ நியாது முறைகாட்டியெனருரர். 
ச் 

அற்றேல், பொருளஇகாரத்துக் கூறும் பொருளாவத பெரும் 
பாலுங் காமச்சுவையும் வீரச்சுவையும் பற்றி (யோனியென்னு 
மறுப்புத் தழுவி நாடகவழக்கோடொத்து வரும் புலநெறி வழக் 
sander, yg காடகச்தமிழுளோதற்பாலதல்லது இயற்தமிழோ 

ழூயைபின்மையின், ஆசீரியா நாடகத்தமிழுமுடனோதினாரெனனா 
, மோவெனின்;---என்னாம்: என்னை? இது காடகத்தமிமுளோதற் 

பாலதாயிலும்' கலித்தொகை முதலிய செய்யுளாராய்ச்சிக்கு இன் 
தியமையாத வேண்டப்பதெலின், அதுபற்தி யியற்றமிழொழிபா 
ய்க்கொண்டு ஈண்டைக்கு வேண்டுந் தணையே யோதினாரல்லது, 

காடகத்தமிழினோதப்படுங் கூச். துவிசழ்பமும், அவினயவிகற்பமும், 
தோரியமகளிர் *% முதலிய கூத்தியரிலக்கணமும், தலைக்கோலியல் 
பும், ஆடலாசிரியர் முதலியோரிலக்கணமும், ஆடசங்வெிலக்கண 
முூமாசிய இன்னோ ரன்னவற்றையோதாமையின், 

அற்றேலஷ்தாக, , எண்ணென்ப வேனை மெழுத்தென்ப." 

௭-ம். “சத்தமுஞ் சோதிடமும். " எ-ம். இயற்றமீழோடு Apids 
டுச்செண்ணப்படுஞ் சோதிடமுதலிய பிறகலைகளுமுளவாக் முத்தி 
மிழெனத் தமிழாசிரியரெல்லாம் இவற்றையே விதச்தகொண்ட 
சென்னையோவெனின்/--அல்தொக்கும்; -சோதிடமுதலிய பிறக 
லைசளெல்லாம் அரியத்தினுர் தமிழிலும் ஏனைமொழிகளினும் வே 
றபாடின்தியோப்ப சிசழ்தலின் அவற்றை வேறுவிதிச்சவேண் 

டாமையானும், இயலிசை சாடகமென்னு மூன் றக்சிமிழ்கிலத் தர் 
சிலவே.றுபாடுடைமையமின் வற்றை வேறுகிதிச்சலேண்தெலா 

னம், அதுபற்றி அகத்தியத்துள் இம்மூன் றுமேயெடுத்தோதிஞரா 
லின்) முச்சமிழென வழங்சப்புட்டனதோள நிச, 

_ த சேோரிமமளிர் - ஆடிமுஇர்ச்ச மகளிர்,



பாயிரவிருகத்தி. ௧௩ 

சமிழ் வழக்கு நிலமேயன்றி கிலவுலசமுழுதுக் தன்பெயர் 
தோற்றுவித்சானென்ப.த விளச்யெ, மல்குநீர்வரைட்பென்ளுர். 

பார்ணினீயமுதலிய வியாகரணங்களுமுளவாக ஜர். இரநீறைந்த 

Car veri densa epi, “Quus g விகாரமென் ஜரோதிய புலவனு 
முளன்.”” எனப்பிறர்மதங்கூறி[, “இந்திர னெட்டாம் வேற்றுமை 
யென்றனன்.'” எனவிக்திரனோதியதனைச் தந துணிபாகக்கொண்ட 

௮க்த்இ.பனர்.' த ஐர்திரமேயுடன்பாடென்பது பெறப்படுதலின், 

அதுவே தொல்காப்பியனார்க்கு முடன்பாடென்பதுபற்றிப்போலு 

மென்க். எனவே, தொல்காப்பியனா்ச்கு வடநூலறிவுறுத்தவா€ 

Huse: அசத்தியஞுென்ப.த பெற்றாம். 

பல்புசமாவன முறைப்படிவெண்ணித் தொகுத்தலானும், பா 
ண்டியனவையத் ததங்கோட்டாசாற்குத் தெரிவிச்தலானும், ஐச் 

இரநிறைர்த தொல்காப்பியனெனத் தனபெயர் தோற்றுவித்தலா 
னும், ,உடம்பொடுபுணர்த துக் கூறிய படிமையானும் வருவன, 

சோற்றி கிறுத்தவென்பத காரணகாரியப்பொருட்டாம் நின்ற ௮, 

தொகுத்தோன் படிமையோனெனக் கூட்டுக, ஏகாரமிரண் 
டும் ஈற்றசை, 

தொ காப்பியனென்வே அக்கியோன்பெயரும், அதனாற்பெ 
றப்பட்ட ற்பெயரும், முர. து. ரூல்சண்டெனவே வழியும், வட 
வேங்கடம் 9தென்குமரியெனவே எல்லையும், வழக்குஞ்செய்யுளுமா 

மிருமுதவி னனவே இவையாய்ந்தபின்னர் இது கேட்கற்பாற் 

தென்னும். யாப்பும், இவையாய்ந்தோர் இது கேட்டற்குரியரென் 
னுங் கேட போரும், எழுத்துமுறைகாட்டியெனவே அதலியபொ 
ருளும், ௦ :ந்தமிழியற்கை சிவணியவெனவே பயனுமாகயே வெட் 
டும் பெற பட்டன. ஏனைக்காலமுங் களனுங் காரணமும் முன் 

னர்ச் காட்டப்பட்டன, 

காலமுதலியமூன்றும் நூல்செய்தார்காலத்து நிகழ்ந்தன. ஆச் 
யோன் பெயர்முதலியவெட்டும் நால்செய்தார்சாலத்தும்- நூல் 
வழங்குங்காலத்து மொப்பகிசழ்வன., இவை தம்முள் வேற்றுமை, 
கழிந்தவ நிறையுணர்தலாற் பெரும்பயணின் மையின், அவையொரு 
சாராரர்ற் கொள்ளப்பட்டன. ஆக்கியோன் பெயர்முதலியன ஒரு 
தலைமாலுணரவேண்டேலின், அவையெல்லாவாசிரியசாலுங் கொ 
ள்ளப்பட்டண, ' 

இல்வெட்.லுள்ளும் அச்சியோன் பெயர்முதலிய ரான்கும் 
ஐயமறுதித்ந்பொருட்டன்றி ஒருதலையாலுணர வேண்டாமைமா 

ர



௧௪ பாயிரவிருத௮ி, 

னும், “சஇிதைவில வென்ப முதல்வன் கண்ணே” என்பதோமிசாக 
லின் முதனூற்கணை.பமின்மையின் ஐயமறுத்தல் வழிதான்மாத்தி 

ரைக்கே வேண்டுதலானும், அவற்றுள்ளும் வழியென்ப்து முத 
னூற்கின்மையானும், அக்கியோன்பெயரும் நூற்பெயரும் பயி. 
சததானேயன்றி) நான்முதலிடை கடையினெழுதப்படுதலானும், 

உலகத்திற்றோற்றச்தானும் அறியவும்படுமாகலானும், எல்லை நாட் 
டெல்லையே நூற்கெல்லையாக வுணரப்படுமாகலானும், யாப்பமுத 
லியபோல வின்நியமையாச் சிறப்பினவன்மையின் அ௮ச்கான்௧னை 
யுழுன்னர் வைத்து இன்றியமையாச் சிறட்பினவாஇய யாப்புமுத 

லிய கான்கினையுபிறுஇிக்கண் வைத்து, ப, தக்கியோன் பெயரே 
வழியே யெல்லை-- நாற்பெயர் யாட்பே நுதலிய பொருளே--கேட் 

போர் பயனோ டாயெண் பொருளும்---வாய்ப்பக் காட்டல் பாயி 
ரத் இயல்பே,'” எனச் சூத்இரஞ்செய்தவாறு, இக்கருத்தே பறறி 

வடநூலாரும் ,யாப்புமுதலிய கான்கு முணர்த்துவதே பாயிரமெ 
னக்கொள்ப, இவற்றுள்ளும் பயன் இன்றியமையாது சிறந்சமை 
யின் இறுஇச்கண் வைக்கப்பட்டது. எனையவுமிவ்வாறேயோர்ந் 

GOON TH, 

வடநூலார் யாப்பை அனந்தரியமென்று:ம், ததலீய பொருளை 
விடயமென்றும், கேட்போரை அ௮திகாரிகளென்றும், பயனைப் 

பிரயோசனமென்றுங் கூறுப. ௮வருளொருசாரார், ஆனந்தரியப் 
பொருள் நூலைப் பயப்பித்தற்குக் காரணமாய்க் கேட்போரை விசே 
ழூத்து நிற்றலின் வேறுஉறவேண்டாவென்னுங் கருத்தால், ௮னம் 
தரிய நீக்கிச் சம்பட்தமொன்று கூட்டி. நான்கென்பாராயினார், சம் 

'பந்தமென்பதூஉம் யாப்பென்னும் பெ௫லுச்சொல்லாற் கொள்ளப் 

படும், அது புலக்தொகுத்சோனெனீவே நூற்கும் நானுதலியபொ 

ருட்கும் தொருப்பதூஉம் தொகுக்கட்படுவ.த௨, மாயெ சம்பந்தமெ 

ன்பது பெறப்பட்டது. யாப்பு, இயைபு, தொடர்ச்சி என்பஷ ஒரு 
பொருட்சிளவி, 

ஈண்டுச் கேட்டல் பாடங்கேட்டல். : அ.த.'கேள்வி விமரிசம் 
பாவனை” என்பதஞாலும்,*சேட்டவை நினைத்தலும் பாடம் போற் 
றதும்””,'ஒருகுறி கேட்போ னிருகாழ் கேட்பின்” என்பவற்றானு 
முணர்க, 6 

¢ 

பவெட்டுமுணர்ச்சதற்குப் பயன் நால்பயிதுதற்கஹூக்க 
முண்டாதல், ஊக்சம்--உள்ளக்ளெர்ச்சி, 

இனி வாய்ப்பக்சாட்டலென்பசனானே இத்தணைச் இற்ட்பில 
வாய் அவ்வவற்றிம்னெமாய்க் காட்டப்படுவனவமுளவெனீபத பெ



பாயிரவிருத்தி, கடு 

ற்ராம். தவை ஆக்கியோன்பெயரேயன்றி அக்குவித்தோன் பெயர் 

கூறுதலும், வழியேயன்றி அதன் வகையாகய தொகுத்தன்முதலிய 
நான்னுளொன்றாமாறு கூறுதலும், தன்முதனூற்கு வழி கூறுத 
லும், Hg வந்த மரபுவழி கூறுதலும், பொதவெல்லைகூறுதலேய 
ன்்டிச்,செந்தமிழ் முதலியவற்றின் சிறப்பெல்லை கூறுதலும், நூற் 
பெயசேயன் நறிப்,படலட்பெயர் ஓத்தின்பெயர் கூறுதலும், நாறு 
யைபு கூறுதலேயன்றி நாலினுட் படலமுதவியவற்.றிற்தியைபு கூறு 
ததும், சம்பந்தங் காட்டுவார் மதத்தில் நூற்கும் நானுதலிய பொரு 

குங் இழமைகூறுதலேடன்றி நானுதலியபொருட்கும் பயனுக்குங் 
கிழமைகூறுத ஓம், , இற்கும் நூல்செய்தோனுக்குங் ெமைகூறுத 
ஓம், நூனுதலிய பொருளேயன்றிப் படல.நுதலியதூஉம் ஒத். தநத 

லியதாஉம் குத்தரறுதலியதூஉங் கூறுதலும், கேட்போரேயன் திக் 

.கேட்பிப்போரைக் கூறுதலும், பயனேயன் நிட் பயனுக்குப் பயன் 
கூறுதலுமாம், 

பயனுக்குப் பயனாவது 1'எழுத்தறியத் தரு மீழிதசைமை 
இர்ந்தான்--மொழித்திறத்தின் முட்டறுப்பா னாகு- மொழித்திறத 

தின்--மூட்டறுத்த ஈல்லோன் முதனூற பொருளுணர்ந்த--கட்ட 
நுத்து வீடு பெறும்.” என்பதனாற்காண்க. எனவே, முசனூற்பொ 

ருளுணர்தற்கு முறையானே இது கருவி. நாலென்பது பெறப்பட் 

டத. முதனூல்--விட்தொல், ஈண்டுக் கேட்பிப்போர் இயற்நமிழ் 

வல்லவாூரியட் படலதுதலீயது இவவதீகாரமென்னுதவிற்றோவெ 
னினென்பது. ,எழுத்துஞ் சொல்லும் பொருளு காடியென்பதூஉம் 

அதனை விளக நின்றது. ஒச் அுறுதலியது இ௨வோத்தென்னுசலிற் 
ளோவெனினென்பது. சூத்திர நுதலீயது இச்சூத்தரமென்னுதலீற் 

ரேவெனினென்பத. படலத்திற்கியைபு மேலையதிகாரத்தோழி 

பைபுடைத்தாயித்றென்ப.த. ஒத்திற்வெயபு மேலையோத்தஜேடி 
யைபுடைத்தாயிற்றென்பது. சூத்திரத்திற்தியைபு மேலைச்சூத்திரத் 
தோ யைபுடைத்தாயிற்றென்பது. இவை நூன்முகத்துக் காட்டப் 
படுதலேயன்றிப் , படலமுகத்தும் ஓத்துமுகத்தும் சூத்தரமுகத்தங் 

காட்டவும்படும், இவையெல்லாம் பாயிரமேயாம். பிறவுமீவவாறே 

கண்டுகொள்க, 

அ௮ற்டீறல், கேட்போர் மாணாக்கரும் கேட்பிப்போசாசிரியருமா 

லான் இகிவிரண்டும் பொதுப்பாயிரத்தாற் பெறப்பமொலெனி 

ன்) --அற்றன்று: பொதுவகையானாகரியர்க்கும் மாணாக்கர்க்கு மில 

கீகணம்பெறப்பட்டதல்லழ இக். நூற்னெனாரென்னுஞ் சிறப்புவகை 
ஆண்டுப் பெதப்படாமையின், இஃஇண்டுக் காட்டப்படும். இது 

காட்டால்கால், சற்றறிவோர் பெருநூலும், பேரறிவோர் றதா



௧௬ பாயிரவிருததி. 

௮ம், முத்தமிமுலொருநூற்குரியோ ரேனையிரண்தோலும், றம் 
பொருளின்பம் வீடென்னு சான்கனுளொன்றற்குகியா ரேனைமூன் 

௮தாலுங் கேட்பான்புக்டெர்ப்பட்டு பயங்குபவாகலின், இஃதொரு 
தலையாற் காட்டல்வேண்டுமென்ப.த, இதுபற்நியன்றே பொதவெ 
னவுஞ் சிறட்பெனவும் பாயிசமிருபகுஇப்பட்டதாஉமென்ச, 

இக்கருத்தறியாத உரையாசிரியரை யுள்ளிட்டோரெல்லாரும் 
நாலரங்கேறு மவைக்களத் தக் கேட்டாைக் கேட்போசென்றும், 

தொகுத்தன்முதலிய வழியின் வகையினை யாப்பென் றுங்கூ.நிஞர். 
ஆக்ியோன்பெயர் நுதலியபொருளென்பனபோல இறந்தகாலநத் 
தாற்கூறு. த கேட்போரென வெதிர்காலத்தாற்கூ.றியஜே ௮ஃ துரை 
யன்மைக்குச் சான்ற... ஈனும், காலஙகளசத் துளடங்குதலின் வேறு 
கூறவேண்டாமையானும், அக்கியோன்பெயர் மூதலியனபோல 
கல்வழங்குங்காலத்து கிகழ்வதன்றாகலின் ௮வற்றோடொருங்கு 
வைத்தெண்ணல் பொருக்தாமையானும், கேட்டற்குரிய ௮இகாரிக 
ளாவாரையொருதலையாக வுணர்த்தல்வேண்டுமாகலாலும், தொகுத் 

தன்முதலியன வழியுளடங்குதலானும், இயைபுமொருதலையானுண 
ர்தற்பாலதாகலானும், யாங் கூறிதே வட நாலார்க்கு முடன்பாடா 

கலானும், அவருரை போலியுரையென்சு. 

இனி மாபாடியத்துள், பாதுகாப்பு, ஓர்ச்சி, கருவி, எண்மை, 

'ஐயமறுத்தலென்பனவும் பயனென்பர். அவையெல்லாம் மொழித் 

இறத்தின் முட்டறுத்தற்பயத்தவாயடங்கும், ௮வற்றையீண்டுரைக் 
இற் பெருகும். 

இப்பாயிரத்தை வடநாலார் உபோற்காதமென்ப, 

இனி என்பதுபாயிரமென்னுதலித்றோவெனினென்பது உம், 
ஆக்கியோன்பெயர் முதலியலவெட்டு முணர்த் ததனுதலிற்றென்ப 

தூஉம், பாமிரங்கேட்டலாற் பெறப்படும் பயனீிதவென்பததாஉம், 
இப்பாபிரஞ்செய்சாரிவரென்பதூஉம் போல்வன பாயிரத்துக்குப் 
பாமிரமெனச் கொள்க, இவையெல்லாம் 14 ஒச்தி சூத்த மூரைப் 

பின்” என்புழி ஒத்தவென்பதனுற் கொள்ளப்படும், 

தொல்ககயியமுடையானேன்னும் பொருட்சண் அம்முக்கெ 
ட்டு, அன்விருதி புணர்ந்து, தொல்காப்பியனென ரிள்.ற, பின் 
ats தொல்காப்பியனாற் செய்யப்டிட்ட  நுலென்னும் பொருட் 

kt EGE கெட்டு, அம்விகு; புணர்த்த, தொல்காப்பிய 

மென முழிச்சது.்'முதவித்கூறும்'” என்னுஞ் கத்தர். துட் சேன 
வரையரும் இவ்வாறே. கூறி, உரையுசிரியரை மறுத்தார். இனி 
உளரையாடிரியரும் ஈச்சினார்க்னெயாரும் இ, இதனையாகுபெயரொன் நும்,



& or 

ரீறுதிரியுமென்றுங் கூறினாராலெனின்;--அவசாகுபெயர்ட்பெற்றி 
யறிக்திலர் போதுமென்க, ஆகுபெயர்களெல்லாம் கின்றாங்கு கின்று 
இயதபெயர்ப்பொருளையும் வேறுணர்த்தி கிற்குமாற்றலுடையவாத 
அம், அகத்தியம், தொல்காப்பியம், கபிலமென்பவற்றிற்கு ௮வ்வா 
ந்றலின்மையுமோர்ந்துணர்க, ஆரியர் விரிவஞ்சி யொருமொழி 

முடிபுகூருதொழிர்சமையின்,இவரிங்கனமயங்குவாராயினாரென் ௪. 

பாயிரவிருத்தியொருவகையான்முடிஈத.து, 

காரம். 

எழுத்ததிசாமென்பது எழுத்தினசஇகாரத்தையுடையசென 

அன்மொழித்தொகையாய் அப்படலத்திறகுக் காரணக்குறியாயிற்ற. 

எழுத்தென்றது ௮கரமுதனகரவிறுவாய்க் இடந்த முப்பதுங் 
குற்றியலிகரமுதலிய மூன்றுமாம். ௮அவற்றிற்கெழுசத்சென்னுங்குறி 
முன்னர் “எழுத்தெனப்படுப"” என்னுஞ்சூத்தரத்தாலோதுபவாச 

வின் ஈண்டெதிசதபோற்றி யாளப்பட்டது. 

அதிகாரம் அதிகரித்தல். ௮ஃ இருவகைப்படும், அவற்றுளோ 
ன்று வேந்தனிருந்துழியிருக்து தன்னிலமுழுவதுக் தன்னாணையி 

னடப்பச் செய்வதுபோல ஒருசொன்னின்றுழி கின்று பலசுத் 

இரங்களும் பலவோத்2 மகளும் தன்பொருளே நுதலிவரச் செய் 
வது. ஒன்று சென்று டாத்தக்[தண்டத்தலைவரபோல ஓரிடத்து 
நின்றசொழற் பலசூத்திர களோடுஞ் சென்றியைர்து சன்பொரு 
ளைப் பயப்பிப்பது, இஉ ட்றிந்கு முறையே வடநூலார் யஜோத் 

சேசபக்கமெனவுங் கா பகாலபக்கமெனவுங்கூறுப. இது சேனாவ 
ஷரயருரையானலுமுணாக, அவற்றுளிண்டதிகாசமேன்ற து முன்னை 

யத௩ அதனையுடையதெனவே, எழுத்தை அுதலிவரும் பலவோ 
த்தினது தொகுதி எழுத்ததிகாரமென்றவாறாயிற்று, எழுச்தின௪ 

இகாரத்தையுடையதென்புழி ஆராவது வினைமுதறபொருண்மை 

பின்சண் வந்த காரகம். 

இட்படலத். தள் விதிக்கப்படுவனவெல்லாங் கருவியுஞ் செய் 
கையுமென்* விருவகைப்படும், அவத்றுட்கருவி நூன்மரபு முத 
லிய கான்கோத்தானும், செய்கை தொகைமரபு முதலியவைர்தோத் 

தானுங் கூறப்படும், கருவி பொதுவுஞ்சிறப்பு மெனவிருவகைத்து. 
புணரியலுட்கூறப்படுவன செய்கையொன்றற்கேயுரிய கருவியாக 
வித் இெப்புக்கருவி; ஏனை மூன்றோத்தினுங் கூழப்பெவன பொ 

கக



கனு முதற்சூத்திரவிருத்தி, 

துக்கருவி, ௮ற்றேல் ௮வையோரோத்தாகக் கூறவமையும், பிற 
வெனின்;- அமையாது: சொல்லதிகாரத் தள் வேற்றுமையியலும் 
வேற்றுமைமயங்கெலும் விளிமரபும் ஒருகிகரனவாகவும் தம்முள் 

வேற்றுமை சண்டு வேறுவேறோத்தாசக் கூறினாற்போல, ஈண்டு௩ 

சீம்முள் வேற்றுமையுடைமைபத்றி நான்மரபு மொழிமாபு பிறப் 
பியலென மூன்றோத்தாகக் கூறிஞர், கேரின மணியை நிரல்பட 
வைததாங் - கோரினப் பொருளை யொருவழி வைப்ப---தோத்சென 

் மொழிப வுயர்மொழிப் புலவர்” என்பதோத்திலக்கணமாகலின், 

நூன்மரபு. 
௮ஃ தாவது நாலினது மரபுபற்றிய பெயர்கூறுதல், எனவே, 

இதவு மிவவோத்துட்கூறுஞ் சூத்திரங்களுக்கெல்லா மதிகாரமெ 

ன்டது பெறப்பட்டது, மலை கடல் யாறு குளமென்றற் ரொடக் 
சசதுலகமரபுபற்திய பெயர்போலாத, ஈண்டுக் கூறப்படும் எழு 

5, குறில், நெடில், உயிர், மெய்யென்றற்டொடக்கத்துப் பெயா 
கள நூலின்கணாளுதற்பொருட்டு முத னூலாசிரியனாற் செய்துகொ 
ள்ளப்பட்டமையின், இவை மூன்மரபுபற்றிய பெயராயபினவென 

விக. ஏனையோத்துக்களின் விதிக்கப்படும் பெயர்களும் நான 
ரபுபற்றிவரும் பெயராதல் உய்ச்துணர்ரந்தகோடற்கு இது மூன 
வைக்கப்பட்டது. 

இ.்பெற்றியதியாதவுரையா€ரியர் முதலீயோர் இவவதஇிகாரசு 
காற் சொல்லப்படு மெழுத்திலச்சணத்தினை யோராற்ராற்றொகுத 

அணர்த் ஏதலின் ,நான்மரபென்னும் பெயராயிற்றென்பாரும், இவ 
2வாத் தட்கூறப்படும் விதிகள் மூன்றஇகாரத்திற்கும் பொதுவாக 
வின் நான்மரபென்னும் பெயராயிற்றென்பாருமாயினார், இவவதி 

காரத் துட்கூறு மெழுததிலக்கணச்சைத் தொகுத்துணர்த்தலாந்பே 

றற பெயராயின் ௮திகாரமரபெனப்பவெதன்றி நான்மரபெனப் 
படாமையானும், இவவோத்துட்கூறப்பட்டன செய்கையோத்தி 

ற்கும் பொருள திகாரத்துட் செய்யுளியலொன்றற்குமே கருவியாவ 

சீனறி மூன்றஇகாரத்திற்கும் பொதுவாகாமையானும், அவை போ 
லியுரையாதல.றிக, 

௧, எழுத்தெனப் பபெ 

வகரமுச 

னகர விறுவாய் முப்பல் தென்ப 

சார்ந்துவரன் மரபின் மூன்றலங் கடையே, 

என்பது சூத்திரம் என்னுதலிற்றோவெனின், அ௮கரமுதலிய 
வற்றிற்குப் பொதுப்பெயர் கூறுதனுதலிற்று, இ-ள், நெடுங்கணக்



முதற்சூத்திரவிருத்தி, ௧௯ 

Oger ௮கரமுதல் னகரமீருகக் உந்த முப்பதம் எழுத்தென்று 
சொல்லப்படுவனவென்று கூறுவர் நாலோர், தனித்தானுங் ௧௧ர 
மூதலிய்னபோல் ௮௧கரமொடு சிவணியானுமியங்கு மியல்பின் தி ஒரு 
மொழியைச் சார்ந்துவருதலே தமக்லெக்கணமாசவுடைய மூன்றல் 
லாதவிடத்து என்றவாறு. எனவே, சார்க்துவரன்மரபின் மூன்ற 
வென்பதூஉம் ஈண்டே பெற்றாம், 

அகரமுதலிய முப்பதும் நெடுங்கணக்ூனுட் பெறப்படுதலின், 

அவற்றை விதந்தோதாது, முதலுமிறுதியுமெடுத்தோதி ய;ுவதஇித 
தார். அதுவஇத்தலெனினலும் வழிமொழிதலெனினுமொக்கும், ௮ 

வாதமாவ .துமுன்னர்ட் பெறப்பட்டதொன்றனை வேறொன்று விதி 
தீதற்பொருட்டுப் பின்னருமெடுத்தோதுதல். அதனால் ௮.த கூறி 

யது கூறலென்னுங் குற்றமாகாது வழிமொழிதலென்முயிந்று, 
வழிமொழிதற்குமுன்னர்ப் பெறப்பட்டதனைப் புரோவாதமென்டா 
Qi review 

ரிச் சார்க் தவரன்மரபின் மூன்றும் ௮கரமுதலியனபோலத 
தனித் துகிற்றலாற்றாமையின் நெடுங்கணக்கனுட் பெறப்படாவாவி 

னவாகலான், அவற்றை முன்னர் வகுத்தோதுப. 

முப்பஃ்தென்பது இனைச்தெனவறி$்தபொருளின் வினைட்படு 
தொகுதியாகலின், ஆண்டு வேண்டப்படு முற்றும்மை விகாரத்தாற் 

ஹஜொக்கது, “இருதோடோழர்பற்ற”” என்புழிப்போல, குச்திரமுள 
செய்யுளாகலின், * 

இனி உரையாிரியரும் ஈச்௫னார்க்கினியாரும் இச்சூத்திரம 

பெயருமுறையுச் தொகையுமுணர்த்திற்தென்றும், ௮ ஆ முதலியன 
வே பெயசென்றும், அம்முறையே முறையென்றும், முப்பஃ sens 
தொகை விதிக்கப்பட்டதென்று முரைத்தாராலெனின்;--௮றற 
ன்று, *அல்தாசிரியர் கருத்தாயின், ௮ஆஇ ஈயென முழுதுமெடுத 

தோஇ முறைக்கே துவுங்கூறுவர், ௮வவாறு கூறாது ௮கரமுத னகர 

விறுவாயென அதுவதித்தே யொழிர்தமையாலும், எழுத்தென்ப 

தொருபொருள் அதற்கு ௮ ஆ முதலியன பெயரென்றல் பொருக 
தாமையானும், ௮ ஆ முதலிய ௮ ௮ முதலியவற்றிற்குப் பெயராதல் 
கூற வேணீடாமையாலும், வேண்டுமெனிந் சொற்களும் பொருளை 

யுணர்த்தாது அவை தம்மையே யுணர்த்தும்வழி அவற்றித்கவை 

பெயராதல் கருமை குன்றக்கறலாமாகலானும், முறையுக்தொகை 

யுஞ் செய்கைமுதலியவத்திற்குக் கருவியன்மையின் அவற்றை விதி 

த் தலாம் பயனின்மையாலும், அவருரை போலியுரையெனவறிக,



௨௦ முதற்சூத்திரவிருத்தி, 

இச்சூத்தரத்தினொெழிபாயெ “அவைதாங்குற்றியலிகரம்'” என்னுஞ் 
சூத்திரத்துள் எழுத்தோரன்ன” எனவெழுத்தாதல் விதிக்னெறமை 

யானும், ஈண்டும் ௮சரமுதனக.ர விறுவாய் முப்பஃ து எனவ நுவஇ 
தீ. த, அவற்திற்கெழுத்தென்னும் பெயரே விநிக்கப்பட்டசெனக் 
கொள்க, அ௮காமுதலியபொருட்கு ஈண்டெழுத்தென்னும் பொதும் 

பெயர் கூறி “அவற்றுள் yw Qo” “gw om ஏ” “ளகாரவிறு 
வாய்” “னகாரவிறுவாய்'” *வல்லெழுத்தென்ப” “*மெல்லெழுத் 
சென்ப”' 'இடையெழுத்தென்ப" என்னுஞ் சூத்இிரங்களாற் Apc 
புப்பெயர் கூறுமாறுமறிக, சுத்தம் வேறுபொருடாராமைட்பொரறு 

ட்டன்றே ஆரியர் ரான்மாபென அதிசொரஞ்செய்துதெரண்டதூ௨ 
மென்க, 

அற்றேல், னஃசா ஜனொற்றே யாடே வறீசொல்'” “ளஃகா 

னொற்றே மசட௨ வ சொல்” என்ராற்போலப் பிராண்டும் பொ 
ரளை முன்னர்ச் கூறிட் பெயர் பிற்கூறுபவாகலானும், இதற்தேத பெ 
யரென்று பொருளை முன்னர்க் காட்டிப் பெயர்கூறுதலே மரபாக 

லானும், ஈண்டும் ௮சரமுதனசரவிறுவாய் முப்பஃ து மெழுச்சென 
ப்படுபவென்ப என்றோதல்வேண்டும், அவ்வாறோ ராது எழுத்தென 
பபடுப வகரமுதனகரவிறுவாபென மாறிக்கஉறியதென்னையோவெ 

னின்,--நன்று வினாயினாய். அவவாறோதுதலே மரபாயிலும், எழு 
தென்பது மங்கலமொழியாகலின் முதற்கண் மல்கலங்கூறுதன் 

மரபெனக் கருதி, எழுத்தெனப்பபுெ வசரமுத னகரவி.றுவாயென் 

ரர்: என்றாரேனும், “எழுத்தப்பிரிர் இசைத்த வீவணியல் பின் 

Co” “எழுத்தோ ரன்ன பொருடெரி புணர்ச்சி” எனப் பிருண்டு 
மெடுத்தாளுதலான், அவவாட்சிபற்றி எழுத்தென்பத பெயர் war 
முதல் னகரவிறுவாபயென்பது பெயர்ப்பொருளெனத் துணிந்தபின் 

னர், அகரமுசனகரவிறுவாய் முப்பஃ்தெழுத்தெனப்பபெவென்ப 
என்னுங் ெக்கைமுறை உள்ளத்தின்சணிலைபெறும், அதன்பின் 
னர்ச் சூத்திரப்பொருளினித விளங்குமாதலின், ஆண்டுப் பெயா 
பின்னாதலிற் பிழழாஜமயுணர்ச, இதிலேயண் மைரிலை, இவ்வாற 
ன்தி எழுத்தென்பத சென்.றுசடாத்துர் சண்டத்தலைவர்போல் அதி 
கரிப்பதெனச் சொண்டு பின்னர் வர்தியையு. மென்றதுமொன்று, 
இனி முத.லூலாரிரியனாத் படைத்திட்டக்கொண்ட பெயரென் 
சூது, உவகத்திலெமுதட்பட்டவையெல்லா மெழுத்தாமன்றே அத 
னையீண்டாளுதற்பொருட்டு. முசனூலாடிரியனால் வைய அத்.தக் 
கொள்ளப்பட்டதென ரிபமவிதியாசக் கொன்ளிதுமமையும், “ag 
லெழுத் தென்ப சசட *பத.”. “மெல்லெழுத், தென்ப ager 
சமன,” “இ௯டயெழுத் தென்ப woe ஷன்,” gaat Beant Burg



௨௧ 

மர் மக்சட் சட்டே--ய& றிணை யென்மனா ரவரல பிறவே'' என் 
றற்றொட்ச்கத்தனஏம்' ௮அல்வாறே கண்டுகொள்க, 

“அற்றேல்,குற்நியலிகரமென்னுங்குறியீட்டான் நா௫ியாதெனச் 
செய்கைசெய்தல்வேண்டும், செய்கைசெய்தபின்னர் ௮வ்வெழுச் 
தச் குற்றியலிசரமெனல்வேண்டும், இஃதொன்றனையொன்று பற் 

அசலென்னுங்குற்றமாம் பிறவெனின்;-௮கா.த, சாகு யாது என் 
பனவே சொல்லாகலின் காயொசென்புழிப் பெறப்பட்ட குற்றியலி 
கரம் வழுவென்று காணதுற்றுழி “யகரம் வரும்வழி யிகரங் குறு 
கும்” என்னுஞ்சுத்திரம் வழர்கிலையாதலுணர்த்த வந்ததல்ல முன் 

னில்லாத"ரூற்றியலிகரத்தை விஇக்க வக்சதல்லாமையின், எல்லாச் 
சொற்களும் படைப்புக்காலர்தொடங்க நிலைபேறுடைமையின். 
இனியிலக்கணமொன்றே கண்ணாக் நூல்கொண்டுணரப் புகுவார்க் 
கும் சேண்மியாவென்புழி மகரம் பற்றுக்கோடாக நின்ற குற்றியலி 
கரமுணர்ந்தவழி இது... ஏற்னவெல்லாங் குற்றியலிகரமென்.று 

ணரட்படுதலின், ஆண்டு மக்குற்றமின்மையறிக, ஒருகுடத்சைக் 

காட்டி. இது குடமென்றுணர்த்தவுணர்ந்தார்க்கு இங்கிகரனவாய் 
வனையப்படுவனவெல்லாங் குடமென்றுணரப்படுமாகலின், ttl 

னமல்லாக்கால், மனையகத் துச் குடமுளசென்றவழி முன் காணாத 

குடத்தையறிதல்கூடாதென்பது. எழுச்துமுதலியவற்நிற்குமிவவா 

தே கண்டுகொள்க. 

இவ்வெழுத்தென்னுங்குதி வேற்றுமைத்தொகை வினைத்தொ 
கை மெய்மமயக்கம் உடனிலைமயக்கம் இரட்டைக்ளெவியென்பன 
போல [உடனிகழ்ச்சிபற்றிய பெயசாகாது ௮சரமுதலியவற்றிற்குத் 

தனித்தனியே பெயா 1 உத் வெகையாலுணர்ச் தகொள்ச, 

சொல்றதும் பொ, ம் பேதாபேதமாகலின், அதுபற்றி “உறு 

தவ களியென வரூ மூன்று---மிகுதி செய்யும் பொருள வெ 

ன்ப.” *கறுப்புஞ் எவப்பும் வெகுளிப் பொருள.” “புதிதுபடற் 
பொருட்டே அாணர்ச் ளெவி,” எனச் ரிலவற்றை வேற்றுமைஈமம் 
படவும், “செடவசல் பண்ணேயா யிரண்டும் விளையாட்டு.” “sr 
வுங் சுயவு ஈனியும் பெருமை,” எனச்சிலவற்றை க யொற்றுமைகமம் 
படவுஷ்கூறுவராகலின், ஈண்டெழுத்செனப்பபே வகரமுதன கர 

விதுவாபென லொற்றுலமாயம்படச் கூறிற்று, சொல்லும் பொரு 

ஞூம் வேதென்பார் எழுத்தெனப்பெயர்பெறுவனவற்றை யெழுத் 
தென்றதாகுபெயசென்ப. இனிச் சொல்லும்பொருளுமொன்றென் 
பார். புதிஐபட்ற் பொருட்டே யாணர்க் செவி” என்பது இராகு 
வின.அ.சறையென்றாம் போதுமென்பர்,



2.2. முதற்சூத்திரவிருத்தி, 

இச்.துணையுங்க..தியவாற்றானே, ௮கரமுதலியவற்றிற்கு எழுதத் 
சென்னுங்குறியிடுதற் கெழுக்ச இச்சூச்தி.மென்றுணர்க் தகொள்க, 

எழுத்தென்றொழியாது எனப்பபெவென்பவென்றுர், , இது 

முதனூலாசிரியனால் விதிக்கப்பட்டுத் தொன்றுதொட்டு வருங்கு 
அநியெைனபதறிவித்சற்கு, 

அற்றேலஃ்தாக; நெடுங்கணக்னுள் ௮கரமுதல் னகரவிறு 
வாய்க்கிடக்கை மூறையாதற்குக் காரணமென்னையோ அ௮.றிதல்வே 

ணடிீனே ஸனென்பையாயிற் சாட்டுதும்:-- 

ழகர றகர னகரங்கண்மூன்றும் தமிழெழுத்சென்பத.றிவிச்த 
ற்கு இறுதிக்கண் வைக்கப்பட்டன. அவற்றுள்ளும் “ழகரமிடை 

யெழுத்தாகலின் அதுபற்றி இடையெழுத்தொடு சார்த்தி அவற்றி 
றுதிக்கண் வைக்கப்பட்டது. வடமொழியின் லகாரம் ளகாரமாசவு 

முச்சரிக்கட்படுவசன்றித் சனியேயோரெழுத்தன்மையின், அச்சி 

றப்பின்மைடற்றி இலடையெழுத்தாயெ எளகாரம் ழகாரத்திறகும் 

பின்வைக்சப்பட்டத, ய ச ல வக்கணான்கும் முறையே அ௮டியண் 
ணமும் இடையண்ணமும் அண்பன்முதலும் இதழுமென்னுமிவற் 

றின் முயற்சியாற் பிறத்தலான், ௮ப்பிறப்பிடத். த முறையே முறை 

யாச வைக்கப்பட்டன. 

இனியொருகிகரனவாயவிடையெழுத்துக்சளில் இவ்விரண்டு 

வேறு பிரித்த, யரச்சளும் லவக்களும் ழளக்களும் தம்முளின 
மென்றும், இனமாதல்பற்றி முறை கூறப்பட்டனவென்றும், பிறப் 

பேயன்றி அளவு செய்கை பொருள் வடிவென்பவற்றுள் ஏற்ற 
னவொத்தலும் இனமாதற்கேதவென்றுங் கூறுவாருமுளர், அது 
பொருந்தாது... ஒருவாற்றானொத்தலு மொருவாற்றான் வேருதது 
முடைமைபற்தியன்ே இனமென்று வழங்சப்படுவ.த. அவற்றுள், 

இடையெழுத்தாறும் இடப்பிறப்பானொத்ததும் முயற் எப்பிறப்பான் 

வேருதலுமுடைமையின், இடைக்கணமென வோரினமரயின. 
உயிர்ச்சணம் வன்கணம் மென்கணூமன்பவற்றித்கும் இ௫்தொக் 
கும், அவற்றுள், ௮ ஆக்சண்முதலியனவும் கஙக்கண்முதலியனவும் 
அகமுயற்சிப்பிறப்பானொத்தலங் குற்றோசை கெட்டோசையும் 

வல்லோசை மெல்லோசையுமாயெ புறமுயற்சிப்பிறப்பான் வேரா 
தீறு மன்னு மிருசன்மையுமுடைமையின், அவ்வேறுபாபெற்றி 
வேறுபிரித்து இவ்விரண்டோரினமெனவும் வைக்கப்பட்டன. 
இடையெழுத் தச்சளுள் ,இல்விரண்டினை வேறுபிரித்.த இனமென் 
றற்கு அஙவ்வாரோரியைபின்மையின், அவையுவ்வாதினமாதல் யா 
ண்டையதென்ச, அல்லதூஉம் ௮ அச்சள் கறச்சண்முதலியன



முதற்சூத்திரவிருத்தி, ௨௩ 

போல யரக்கண்முதலியனவற்றையினமென்றல் செய்கைக்குக் 
கருவியாகாமையானும், முறைபெறுதற்கேதவெனின் முறைகூற 
வேண்டாமை மேற்காட்டினாமாகலானும், உலகத் தம் பிறப்பொத் 
தீல்பற்தியேயினமென்று வழங்குபவாகலாஞம், இடப்பிறப்பொத் 

porn Gb பொதுவன்றி இவ்விரண்டற்குச் சறந்தசல்லாமை 

யானும், ௮து பொருந்தாமையுணர்க, இனமாதலறிந்துகோடற் 
பொருட்டே ஆசிரியர் பிறப்பியல்கூறினார். ௮அவவாறன்றென்பா 
ரை, எழுத்ததிசாரத்துட்கறும் பொருளெல்லாஞ் செய்சையுங் 

கருவியுமென விரண்டாயடங்குமென்பது எல்லார்க்குமொப்பமுடி. 
ந்தசாகலாழ் பிறப்பியல் வேறொன்றற்குக் கருவியாகாமையித்' பய 
னில் கூற்றாமெனக் கூறி, மறுக்க, வடநாலாரும் பிறப்பொத்த, 

லொன்றே பமினமடைத்தற்கேதவென்ப, இனி அளவுமுதலிய' 
வொத்தலின் இனமாமென்பார்க்கு, னகாரத்தோடு மகரத்திற்கள 
பொச்கும் முகம் முகன் எனப் பொருளொக்கும்; ககர Far 
தகாங்கட்கு வடிவொக்கும்; ரகர மகரங்கட்குச் செய்கையொக் 
கும்; இவ்வாறேயினமல்லாதவேனையவும் இவற்றுளேற்றனவொ 
ககுமாகலின், அ௮வையுமினமாவான்செல்லுமாறறிக, அன்றியும், 
ஈண்டுக் கூ.றினவையெல்லாஞ் செய்கைக்குக் கருவியாமெனக் கூறி 

௮சீ செய்கையை ஈண்டினமடைத்தற்குக் கருவியாமெனச் கூறுதல் 

ஒன்றனையொன்றுபற நிகிறற லென்லுங்குறறமாதல.றிக, 

/க கஙக்களுஞு சஞ்க்களும டணக்களுக் தகககளும் பமக 

களும் அடி.காவண்ணம் இடைகாவண்ணம் நுனிகாவண்ணம் ௮ண் 
பல்லடி. இதழென்னுமிவற்றின் முயற்சியாற் பிறத்தலான், ௮ப் 

பிறப்பிடத்தின் முறையே முறையாக வைக்கப்பட்டன. வலியாரை 
முன்வைத்து மெலியாரைப் பின்வைத்தன்மரபாகலின், வல்லெ 

முத்துக்கண் முன்னும் ௮வ்வவற்.றிற்கினமொத்த மெல்லெழுத்துக் 

கள் அ௮வுவற்தின்பின்னுமாக வைக்கப்பட்டன, அ௮வ்விரண்டுகோ 
க்யெல்ல.து இடைகிசரனவாயொலித்தலறியப்படாமையின், அது 

பத்தி இடையெழுத்துக்கள் ௮வ்விருகூற்றிற்கும் பின் வைக்கப் 
பட்டன. 

அகரமுதலிய பன்னீருயிருர் தனித்தியங்குமாந்றறுடைமை 

யாலும் **சர முதலிய பதினெட்டுமெய்யும் அச்சத்தோடு கூடிய 

அலியக்குமாத்தலின்மையாலும் உயிர் முன்னும் மெய் பின்னு 
மாக வைக்சப்பட்டன, 

இனி கூயிர்களுள், ௮ இஉ என்பன முறையே அங்காக்து 

கறுமுயத்தியாலும், அவ்வங்காப்போடண்பல்லடு, சாவிளிம்புறக்



ag (தற்ளூத்திரவிருத்தி, 

கூறுமுயந்சியானும், அவவங்காப்டோடிசழ்ருவித்துக் கூறுமுயற்சி 
யாலும், பிறத்தலான், அப்பிழப்பிடத்து முறையே முறையாக 
வைக்கப்பட்டன. அகார ஈகார ஊகாரங்கள் அகரமுதலியவறறிற 
இனமாகலின், அவற்றைச் சார, வைக்சப்பட்டன. செட்டெழுச் 

தாவது சிருகிருஞ் சேர்க்காற்போலக் குற்தெழுத்திண்டொத்து' 
நின்று மீண்டிசைப்ப தொன்றாகலின், ௮ஃதுணர்ச்துகோடற்குக் 

குற்தெழுத்துக்களின் பின்னர் நெட்டெழுத்துக்கள் வைக்கப்பட் 
டன, அற்றேற் குற்றெழுத்திற்கோதிய விதி கெட்டெழுத்திற்கும் 

வருமாலோவெனின் ;--அற்றன்று, வேறுகின்ற குற்றெழுத்திந்கே 

வி.$ பெறப்படுதலின், இன்னுமிக்கடாவிடைகளெல்லூம் மாபாடி. 

யத்துங் கையடத்தும் இர்: ஈகாகரிகத்இற்சண்ககொள்க, 

இஃசெட்டெழுத்துச்கள் மொழிக்காரணமாய் வேறுபொரு 
டந்து நிற்றலின், அதுபற்றி வேநெடுத்தெண்ணி உயிர் பன்னி 

செழுத்தெனப்பட்டன. அளபெடை அர்கெட்டெழுத்தோடு குற் 
நெழுத்தொத்த நின்று கீண்டிசைப்பே் ரான் யிலும், மொழிக்கா 
மணமாம் வேறுபொருடாரா.து இசைநிறைத்தன் மாத்திரைப் பய2 

தீதாய் நிற்றலின், வேழெழுத்தென வைச்தெண்ணப்படாதாமீம் 
1ஜென்பது நுண்ணுணர்வானோர்ம் துணர்க sk குன். நிசை மொழிவயி 
னின் நிசை நிறைக்கு--நெட்டெழுத் திம்பசொத்தகுற் றெழுததே.,"” 

என்றதூஉம் இக்கருத்தேபற்றியென்ச, இப்பெற்றியறியாதார் கெ 

ழ.ஐுங்குறிலும் விரறும்விரலுஞ் சேரறின்றாற்போல இணைந்து 

நின்றளபெடுக்குமெனவும், அளபெடையெழுத்து உயிரெழுத்து 
ள,டங்காதெனவும், சார்பெழுத்தென வைத் த வேறெண்ணப்படு 

மெனவும், தமக்குவேண்டியவாறே கூறுப. செடிஓங்குறிலும் ௮வ 
_வாறு நின்றளபெழுமென்றல் பொருந்தாமைக்கு எழுததெடை 

யென்னாது அள்பெடையென்னுங் குறியீடே சான்றாதல.ிக, 
ஜற்றேல், ஒசெழுத்தினேயே இரண்மொத்திரையுமொருமாத்திரை 

யுமாகப் பிரித்தசைத்துச் சர்செய்தல் பொருந்தாதெனின்;--௮ற் 
தன்று; எழுத். துவகையாளென்னா5ு!। “மாத்திர வகையாற் றளை 

தீம கெடாகிலை--யாப்பழி யாமையென் -றளபெடை வேண்டும்." 
என்.றகமயின், எழுத்திற்கு மாத்இிரைசோடதும் அலசத்ததுஞ் ச 

செய்ததுச் தளையதுத்ததும் ஓசைபற்றி யல்லது எழுத்துப்பத்றிய 
Hea ae, 

(ஒன்னும் வடசலார் னி என்னுமோெழுத்சே, இருமர்த்திரை 
யாயுச்சறித்ுல்காரத் குந்தெழுத்தென்றும், இரண்டு மாத்இிரை யாய்ச் 
கூட்டியுச்சரிக்குங்கால் செட்டெழுத்தென்றம், pio 6 Rees



முகற்சூத்திரலிருக், உடு 
யாயுசரிக்குங்கால் அளபெடையெழுத்தென்றும் மூவகைப்படமெ 

னவும், அம்நூன்றும் எடுத்தல் படுத்தல் ஈலிதலென்னுமோசைவே 
௮பாட்டால் ஒன்று ரூன்ருயொன்ப.து௨கைப்படுபெனவும், ௮வ 
வொன்ப அவகசையும் ரூகின்வளனியொ சார்ச்தியுஞ் சார்த்தாதமுச் 
சரிக்குமாத்றால் ஓவவொன் றிவவிருவகைத்தாய்ப் பதினெட்டாமெ 
னவுங் கூ௮ப. இஉவாறேயேனையெழுத்இற்குங்சொள்வர், ௮வ 
வாறு வேறுபடிலும், உயிரெழுத்தாக் தன்மையிற்றிரியாவாய்ப் பதி 
னெட்டுமோரினமாமெனறே கொள்வர். இசனானும் உயிரளபெ 
ஷடையுயிரின் வேரறாகாமையுணர்க, இதனானே ஒத்றளபெடையமொ 

புணர்க, 

ணி எகரமாவத அகரக்கூறுமிகரக்கூறும் தம்முளொத்திசை 
த்து கரமடங்கல்போனிற்பதொன்றாகலானும, ஒகரமாவது ௮கரக்| 

கூறுமுகரக் கூறுந்தம்முளொத்திசைத் ௮4 ௮வவாறு கிற்பதொன்றாக 
லானும், அவையவற்றின் பின்னர்முறையே வைக்கப்பட்டன. 
ஏகார ஓகாரங்கள் இனமாகலின், அவற்றின்பின் முறையே வைக் 

கப்பட்டன. அகரமும் யகரமும் இகரமுக் தம்முளொச்திசைத்து 
நிற்பதொன்றாகலின், ௭௧7 ஏகாரங்களின்பின்னர் ஐகாரமும், ௮௧.7 
மும் வகரமும் உகரமுந்தம்முளொத்திசைச்து நிற்பதொன்ராகலின், 
ஒகர ஓசாரங்களின் பின்னா ஒளகாரமும் வைக்கப்பட்டன. இவவா 

ருிதல்பற்றி ஏஓஐஓள என்னுகான்னையும் வடதாலார் சக்தியக்க 
மென்பர், சையடனார் ஈரமடங்கல்போலென்றுவமையுங்கூறி 

இக்கருத்தேபற்தி அரியர் 14௮சர விகர மைகாரமாகும்.”” 
அகர வுகர மெளகார மாகும்,” எனக்கூறி, ஐ யென்லுகெட்டே 

முத்இன்வடிவு புல்ப்படுகற்கு அகரவிகரங்களேயன்.றி அவற்.றிடை. 
யே யகரமுமெர்த்திசைக்குமென்பார் “gars இட்பர் யகரப் புள் 
ளியு--மையெ னெடுஞ்சினை மெய்பெறத் தோன்றும்." என்றும், 
மெய்டெதவென்றவிலேசானே ஒளவென்னுசெட்டெழுத்தின் வ 

ip. @y புலப்படுதற்கு அகரவுகசங்களேயன்றி அவற்றிடையே வகர 

முமொத்திசைக்குமென்றும், இம்பர் உம்பரென்ருற்பேல்வன கால 
வகையிடவகைகளான் மயங்குமாகலின் இவற்றின் முதற்க ணிற்ப 
தியாதோ இதுழிக்க. எிழ்பயொதோலெனல்னு மையநீக்குதற்கு 

‘Osc wary R Boyd.” gar gia epi.) மொழிந்தபொரு 
GorrQc..reitpmucraual ee மொழியாததனே மூட்டின்று மூடித்தலெ 

ன்லுமுத்தியான் ௪௪ ஏசாரல்கள் ஒகர ஓகாரங்கள் அவ்வாரறாத 

அங் கொள்ளவைத்தார், மாபாடயத்துள் ஊகார?இன்பின்னின்ற 
வடட ரான்குமிர்க்கு மிடையே ரசா லகரக்கஉறுகளொத்து 
நிற்கு சென்றவாடிரியர் : பதஞ்சலியார்க்கு ஐ ஒள வெள்புழியும்



௨௬ முதற்சூத்திரவிருத்தி, 

இடையே யகர வக.ரக்கூறுகள் விரவிரிற்குமென்பதடன்பாட தல் 
பெற்றாம். எகரமூதலியவற்றுள் ௮சரக்கூறு குறைவும் இகர உரக் 
கூறுகள் மிகுதியுமாமெனவுமுணர்க. இதுவுமாபாடியததிற்கண் 

டது. வடதூற்கடலை நிலைகண்டறிச்த சேஞவரையர் எழுத்ததிதார 

ததிற்குரைசெய்தாராயின், இன்னோரன்னபொருளனைத்துந்தோ' 
ன்ற ஆிரியர்கருத் தணர்ர்துரைப்பர், ௮வர் சொல்லஇகாரம்போ 

லப் பெரும்பயன்படாமை கருதி எழுத்திற்குரைசெய்யாதொழிக்த 
மையின், | தமிழ்நாலொன்றேவல்லவுரசையாசிரியரையுள்ளிட்டோ 
ருரையை ஆூரியர்கருத்தாகக்கொண்டு பின்னுள்ளோருமயங்குவா£ 

ராயினாரென்பத.| “அகர விகர மைகார மாகும்.” என். ழி ஆகுமெ 
ன்.றதனாலாகாதென விலக்கப்படுமென்பாரை, பன்னீ ருயிரு 
மொழிமுத லாகும்." என்புழியும் அகுமென்பதனாற் பன்னீருயிரு 
மொழிமுதலாசாவென விலக்கட்படும்போலுமெனச் கூறி, மறுக்க, 
அன்றியும் இபற்கையானின்ற ஐகார ஓளகாரங்கள் வேறு, போலி 

யாயிவவாறு வரும் ஜகார ஓளகாரங்கள் வேறெனக் கொளின் ;-- 
இவற்றையெடுத்தோ விலக்குதலாலொருபயனின்மையிற் பயனி 
லமொழிதலாமாறுணர்க, யாங்கூறியதே வடமாலார்ச்குமுடன்பா 

| டாதல் மாபாடியம்வல்லார்வாய்க்கேட்டுணர்க, வடழூலுணர்ந்தார் 
| been OS தீமிழியல்பு விளங்காதென்ப.துமுணர்ச் தகோடற்கன்றே 

பாயிரத்துள் :ஐச்.இிர நிறைந்த தொல்காப்பியன்'' என்ற தூஉமெ 
ன்க, எகர ஓகரங்கள் ஒருவாற்றாற்ெப்பெழுத்தாயிலும், பாகத 
மொழியிற்பயின்.நு வருதலானும், சாமவேதமுடையாருளொருசா 

சார் இசைபற்றிக் குழூஉக்குறிபோலக் கொண்டோதபவாகலா 

னும், இறுதிக்கண் வையாது முறைபற்றி ஏசார ஓகாரங்களின்முன் 
வைக்கப்பட்டன, ஈண்டுக் கூறியவாற்றானே ௮கரமுயிரெ முத்துக் 
சளினுங்கலம் துநிற்குமாறறிச, 

இத் தணையுமுறையாமாறு காட்டப்பட்ட த. எழுத் துக்களுக் 

குப் பிறப்பு வடநூலார் சிறுபான்மை வேறுபடச் கூறுப. ௮ஃதுச் 

ஈரிக்குமோசை வேற். றுமைடற்றியெனக்கொள்க, 

இனி எழுத்தெனப்பபெவகரமுத ௬௧7 விறுவாயென்றொழி 

யாது முப்பட்தென்னுந்தொகசை கூறியதெத்றுக்கெனின்,---௮.த 
கூறுக்கால், எழுத்சென்றற்குரியயவை வகரர்தொடக்டு னகரவிய 
வாய்ச் டெர்தவைர் தமேயோ, அகரர்தொடங்க கரமீரூய்ச் இடர் 

தவிருபதமேயோ, அசரத்தைத் தனக்கு முதலாசவுடைய அகார 
மும் னசீரத்தைச் தனக்கீருகவுடைய றசரமூமென்னுமிரண்டுமே 
யோ, அகரமுமுதறும் னகரமுமிறுவாயுமென்னுஞ்செரற்களேயோ



முதற்சூத்திரவிருத்தி, ௨௭ 

வவன்வும், பலவாற்றா னேய நிகழுமன்றே, ௮வவையரீக்குதற்கும் 
இம்முப்பதுமேயன்றி வடமொழியிற்கூறு மேனையெழுத்துக்கள் 

ஈண்டுச் கொள்ளட்படாவென்றற்குமென்க, 

ஒருமொழியைச் சார்ந்து வருமியல்பன் ஜித் தனித்தியங்குமிய 
ல்பு தமக்ெவென்றலீன், ௮வை தம்மையேயெடுத்தோதிக் காட்ட 
லாசாமையின்,வருஞ் சூத்திரத்தான் அவற்றிற்கு வேறுவேறு பெய 
ரிட்டு “அவைதாங்--குற்றிய லிகரங் குற்திய ஓகர--மாய்தம்” 

என்றும், அம்மூன்றும் புள்ளிபெறுதல்பற்றிப் பொதப்பெயராக 

“முப்பாற்புள்ளியும்'' என்றும், ௮வை தனித்தெழுதப்படாவாயி 
னும் மொழியொடு சார்த்தியெழுதப்படுதலீன் எழுத்சென் னுங்குறி 
மீட்டி.ற்குரியவென்பார் எழுத்தோரன்ன” என்,றுமோஇனார், முற் 

நியலிகர வுகரங்களோடிவற்றிடை வேற்றுமை தெரிந்துகோடற் 
பொருட்டு, இகரமுகரமென்றொழியாது “குற்றியலிகரங்குற்றியலு 
கரம்” என்ரார். 

கேண்மியா வரகு என்பனவற்தினிகரமுமுகரமும், போலுமெ 

ன்புழி ௮ரைமாத்திரையாய் நின்ற மகரம் போன்ம் என லகரம் 
னகரமாய்த் இரிந்து ஈரொற்றுடனின்றகாரணத்தாற் பின்னர்க் 

கான்மாத்திரையாய் நின்றாற்போல, முன்னரொருமாத்திரையாய் 

நின்று பின்னரொருகாரணம்பற்றி யசைமாத்திரையாகாது மகர 

மும் வல்லெழுத்துமாகிய மெய்யெழுத்தினைச் சார்ந்து என்றுமரை 
மாத்திரையாயே நிறகுமொருதன்மையவாயினும், அப்பெற்றியுண 

ராது இவையரைமாத்திரைபெறுதல் மக.ரக்குறுக்கம்போலச் செய 

ற்சையாற்போலுமென்று உலகமலையாமைப்பொருட்டு இவையிங்ங 
னமாதலியல்பென்பார், குற்றிகரங்குற்றுகாமென்றொழியாது குற் 

றியலிகரங்குற்றியலுகரமெனக் குறியிட்டார், இக்குறியீடமுணரா 

தார் ஒருமாத்திரையாய் கின்ற குற்றெழுத்துச்களே இடமும் பற்று 

க்கோீடுஞ்சார்ந்த காரணத்தால் அரைமாத்திரையாய்க் குற்றியலிக 

சங்குற்றியலுகாமென நின்றனவெனக் கூறித் தமதறியாமையைப்பு 

லப்படுப்பர், ஆசிரியர் **குற்றியலுகாமு மற்தெனமொழிப.” 

லுஞ்சூத்திரத்தாற் குற்தியலுகரமும் புள்ளிபெற்றுகீற்குமென முற் 
அகரத்தேரழிதனிடை. வரிவடிவிலனும் வேற்றுமை தோன்றக் கூறி 
உம்மையாற்குற்றியலிகரமும் புள்ளிபெற்றுகித்குமென்றோதின மை 

யாலும், “குற்றிய லிகர நிற்றல் வேண்டும்” எனவும் குற்றிய ஓுக 
ம் வல்லா மார்ந்தே” கிற்றல்வேண்டும் எனவுங்க..தியதன்.றி இவை 

பத்தி மாத்திரை குறுகுமென்னாமையாலனும், “புணரிய னிலையிடைக் 

குறுகஓ முரித்தே”” “ஆயிரு மூன்றே யுகரங் குறுடென்” என்புழி



உ௮ முதற்சூத்திரவிருத்தி, 

யும், “யகரம் வருவழி மிகரங் குறுகும்'' என்புழியும், *கொங்கலர் 
பூம்பொழிற் குறுர் சென்றுழி' “வினை முதிர்வலைச் செனறு 

பட் டிருந்த -கோவலன்றன்னைக் குறுகன ஞூ'' “Carlen wor 
னனைக் குறுனெள் சென்றுழி'' “நீங்கற் றெறாஉங் குறுகுங்காற் 
றண்ணெலுக்தி” **தறுங் குறுகா ரறிவுடையார்” என்புழிப்போல்ச் 

குறுகுதல் சீணுகுகலெனவே பொருள்பமொகலாலும், ௮வவாறன் 

நிச் குறைதலே பொருளாயினுங் குற்றுயிர் குற்றெழுத்தென்றாற் 
போலத் தம்மின் மிக்செகச்குமெழுத்.துக்களை சோகடுச் குறுகுமென் 

ரூரெனவேபடுமாகலாலும், ௮ங்ஙனங்கொள்ளாக்கால்'எல்லா விறு 
இயு முகர நிறையும்'' என்புழிப் புணர்ச்சிக்கண் முற் றுகரமாய் நிற் 

குமெனப் பொருள்பட்டு இச்சுச்சிரமாறுகொளக்கூறலாய் முடியு 
மாகலானும், குற்றியலிகரமுங்குற்றியதுகரமும் ஆய்தம்போல வே 
றெழுத்தேயாவனவன்றி, ஒருமாத்திரையாய் நின்ற இகரவுகரங் 
களே மகரக்குறுக்கமுசவியனபோல ஒருகாரணம்பற்றியரைமாத்தி 
ரையாய் கின்றனவல்லவென்பது தெற்றெனவணர்ச. 

அற்றேல், ஜகாரக்குறுக்கம் மொழியிடைகடைகளென்னுமி 
டங்காரணமாகச் குறுயிசைப்பதபோலச் குற்தியலிகரக்குற்றியஓ 

கரங்களும் இடமும் பற்றுக்கோடுங்காரணமாகச் குறுகயிசை ச த 
லின், இவற்றையியல்பென்றதென்னையெனின் ;--அறியாது கடா 

யினாய். ௮வை காரணஜாகச் குறுியிசைப்பனவாயின், இங்கு ஏத 
தாத என்னும் வடமொழியிறுதியுகரமும் அவவிடமும் பற்்.றுக்கோ 

டுமுடைமையின் அவை காரணமாகக் குறுகியிசைத்தல்வேண்டெ, 
காரணமுள்வழிச் சாரியமுண்டாதலொருதலையாகலின், ௮ங்ஙனமி 

சையாமையின், இடமும் பற்றுக்கோடுங் குற்கியலிகரச்சகும் நியஓ.க 

சங்கணிற்றற்குச் சாபாவனவேயன்றிக் குறுயிசைத்தற்குக் கார 
ணமாகாவெனக் கொள்க, ௮ல்தேல், வடமொழியின் ௮.றுஉகைய௰ி 
டமும் வல்லெழுச்.துப்பற்றுக்கோடுங் குற்நியதுகரத்இற்குச் சாரீபா 

காமையின் இலக்சணவழுவாம் பிமவெனின்,--அகா.த, op hws 
கரம் இடமும் பற்றுக்கோடுஞ்சார்க்தன். றி @iorsaosans 
இடமும் பற்றுச்கோடுக்குற்றியலுகரத இதற்குச் சார்பாயல்ல.து வாரா 
வென்னும் யாப்புறவின்மையின், குற்தியலுகரச் தமிழ்ச்றெப்டெழு 
தீதாகசலின்,வடமொழிழின் வாசாதாயிற்று, இச்சுற்றியலிகர க்குற்.றி 
யலுகரவண்மையதியாதவையாசிரியர் “Qe குறுகு மீட 
னுமா ருண்டே,'' என்பதற்கு இடைப்பீடி ஓங்குறுகுமென உம். 
மையை மாற்.தி, இறக்சததழீஇயித்ராச்குவர், அல். தாசிரியர்கருச 

தொ முரனுமென்ப து இக்கூறியவாற்றுன.நிக, இன்னும் புணர 
சிவேற்.றுமைபத்றி வேருயிற்றென்பார்க்குச் களவு sere முதல்ம



௨4 

வற்றுகரமும் புணர்ச்வேறுபட்டுக் குற்றியலுகரச்இற்குரிய விதிமு 
Gaga Qugsdeér அதனையுங்குற்றியலுகரமெனக் கோடல். 
வேண்டும், அவவாறு கொள்ளாமையின் அவர்க்குமதுகருச்சன் 
©) peor மறுக்க, 

காட்டு கூட்டு என ஆய் குறைச்து நின்றவேவல்வினைச்சொற் 
களின்வருமுகரத்தை வினைக்கண்வரு முற்றுகரமென்பாருமுளர். 
ஆசிரியர் “குற்றிய ஓகரத் திறுதியு முளப்பட'” எனவேயெடுததோ 
இனமையாலும், புணர்ச்சிக்கண் முற்றுகரதஇிற்குரிய செய்கை பெ 
சுமையாளும், ௮ஃதுரையன்றென்க, 

இக்குற்றியலிகரச்குற் தியலுகரங்களை முத்தியலிகரவுகரங்க 
ளின் குறுக்கமென்றவர் ஆய்தத்தினையும் அவவாறொன்றன்குறுக்க 
மெனக் கூற மறந்தார்போலும், 

இனிக் குற்தியலுகரம் “ஐயிரு மூன்றே யுகரங் குறுடன்” 

என்பசனான் இடவேற்றுமைபற்.றியறுவகைப்படுமென்றும், நெட் 

டெழுத்தேழும் ஆய்தமொன்றும் உயிர்பன்னிரண்டும் வல்லெழுத 
தாறும மெல்லெழுத்தாறும் இடையெழுத்தாறுமென்னும் அவற் 

தின்பகுநி முப்பததெட்டலுள், இடையெழுத்துக்களுள் வகரம் 

வல்லெழுத்.துக்களோடு தொடராமையானும், உயிசெழுத்துக்களுள் 
ஓளசாரம் மொழியிடையிறுதிகளின் வரப்பெருமையானும், ௮வவி 
சண்டுமொழிதது எஏனைமுப்பத்தாறுமிடவேற்றுமைபற்றிய விரியா 

மென்றுக் கூறுவாருமுளர், 

இனி சாகு காசு என்புழியும் கீடாது குறுகாது என்புழியும் நெ 
ட்டுயிரிறுதிக்குற்றுகரமேயாகவும், சகாகென்பதனை நெடிலிறுதிக்குற் 
றுகரமென்வும் சீடாதென்பதனையுயிர்த்தொடர் மொழிக்குற்றுகர 
மெனவும் ஆடரியர் கொண்டது ஈரெழுத்தொருமொழியெனவும் 

இர்ண்டனையிறக்த தொடச்மொழியெனவும் பகருத்துணர்ச்து கோட 

றபபொருட்டாயிலும், எழுத்தான் வேறுபாடின்மையின் ௮வவாறா 
ணையாத்கொள்ளாது, ஆசிரியர் ஈற்றயலினின்றவெழுத்தையிடமா 
கக் கொண்டாற்போல ஈற்றயவினின்றவசையையிடமாகக்கொ 

ண்டு, அவற்றுள் ௮௮ இழு முதலியமுற்றுகரத்தை மீச்குதற்குச் குற 
நெழுத்தச் நினியேங்ருமசையொன் றனையுமொ ழித்தி, ஏனையேழ 

_சையிவுமி “்டலே ரு.திலிணை கு.தினெடி லென் ரிவை--யொ 

தடு வருசோடுரூற்றொல் திறுதியென்--தேழ்குற் றுகரக் உட 
னெ ஜோழிப என்பதோர்குத்திரம்பத்றி ஏழிடமெனச் கோடு 
Omelette ial erage சுண்ணாம்பு பட்டாங்கு விளையாட்டு 

இறும்பூது: weer ஆப்தந்தொடர்ச்தனவும், செட்டொற்தி 
 



சட் 

28 நெடிலிறுதிக்குற்றுதரமுதலியனவும் குற்றொற்திதுதிக்குற்றுக 
சமுமாயடங்குமேலும், போவது வருவது ஒன்பது முதலியனவடங் 
காமையறிக, ரெடின்முதலாயின ஈற்றயலினிற்றல்வேண்டுமென 
யாப்புறவின்மையின், முதற்கணிற்பிலும் ஈற்றுகரமவற்றிறுஇயாத 
லமையுமெனகச் கொண்டு, போவது முதலியனவும் கெடி.லிறுதிமுத 

லியனவாயடங்குமென்பார்க்கும், ௮ங்கனம் பாகுபடுத்துச் கருவி 
செய்ததனாழ் போக்த பயனின்றென்ப த, 

இனியிம்மூன் றுமேயன் றி உயிர்மெய் முதலியவற்றையுஞ் சார் 

பெழுத்சென்பாருமுளராலோவெளின் ;-ல் என்புழி உயிர் முன் 
லும் மெய்பின்னுகின்,று மயங்கினுற்போல, லா என்புழியிம் மெய்மு 

ன்னுமுயிர்பின்னுகின்று மயங்னெவேயல்ல2, உயிருமெய்யுமாயே 
தர்தன்மை திரிக்து வேறாகாமைக்கு “மெய்யோ டியையினு முயி 

ரிய திரியா." என்றற்றொடக்கத்துச் கூத்திரங்களே சான்றாகலான், 
உயிர்மெய்யாகிய காலத்துங் குறின்மை கெடின்மையென் ஜுமுயிர்த் 

தன்மையும் வன்மை மென்மை இடைமையென்னுமெய்த்தன்மை 

யுஃ தம்மியல்பிறறிரிவுபடாமையானும், உடன்மே ஓயிர்வந் தொன் 

றுதல் பொன்மணிபோல வியல்புபுணர்ச்சியேயாமென்பவாகலா 

னும், ஓற்றுமையத்தான் உயிர்மெய்யென்பதனைக் தகரஞாழல் 
போல உம்மைத்தொகைநிலைக்களத்துப் பிறந்த வன்மொழித்தொ 

கையென்பார்க்குத் சசாரமுஞாழலுங்கூடிய சாக்து பின்னர்த் தகர 
முஞாழலுமாகாதவாறுபோல மெய்யுயிர்நீங்தெறன்னுருவாதல் பொ 

ருக்சாமையானும், துணங்கை என்பத மெய்ம்முதல் உயிரீறு மெய் 

மமயக்கமெனவும் வரகு என்பதயிர்த்தொடர்மொழிக் குற்றியலுக 

சமெனவுங்கொள்வதன் ஜி, உயிர்மெய்முதல் உயிர்மெய்யீறு உயீ£ 
மெய்மயச்கம் உயிர்மெய்த்தொடர்மொழிக் குற்றியலுகரமெனக் 

கொள்ளாமையின் ஓற்றுமைகயம்பறறி யொன்மென்பதனாலொருப 

யனின்மையானும், மெய்களெல்லாம் உயிர்வர்தொன்றாத தனித 

அரின்றவழியே மாத்திரைகொள்ளவுமெழுத்செண்ணவும்படுமென் 

பத அவற்றியல்பாகலின் ௮ஜபற்றி யொன்றெனல்வேண்டாலம 
யாலும், ௮வ்வியல்ப திர்துகோடற்குத் தனித் தரின்ற மெய்யையொ 

ந்நெனவும் புள்ளியெனவும் உயிசோடு கூடிய மெய்யை உயிர்மெய் 
யெனவுஞ் சிதப்புப்பெயரிட்டாளுதலாிரியர்கருத்தாகலாலும், உயி 
சோகடிய விடத்து, வரிவழவு, வே.றபடுதவின் ong hou 
“புள்ளி யில்லா வெல்லா மெய்யும்? எனமெய்மேல் ஐவுத்துச் சூத 
திரஞ்செய்து. வடிவெழுத்திலக்கணங்கூறிஞான்.கி ஓலியெழுத்தில 
க்சணம் -ஜேறுபடக் கூறுமையாலும், அளிப்ப .. தரர்பெழுச் 
தென வேறுகாமை முன்னர்ச்சாப்டப்பட்டதாகலாலுகு ஜச்ச்ரக்ரு



முதற்சூத்திரவிருத்தி, ௩௧ 

றுக்கமுதலியன ஒருகாரணம்பந்றிக் குறுனெவாகலீற் சிறுமரம் 
பெருத் துழியும் பெருமரஞ்சிறுத் துழியும் வேனறொருமரமாகாதவாறு 
போட "வேெழுத்தெனப்படாவாகலானும், வடதூலாரும் வடவெ 
மூத்துள் உயிரெழுத்தினிறுஇக்கண் வைத்தவிரண்டும் ஒற்றெழுததி 
ளரி.று.இிககண் வைச்சவிரண்டுமாயெ கான்கெழுத்தும் வல்லெழுத் 
தன்முன் மெல்லெழுத்து வந்து மயங்குழி ! ௮வ்வவ்வல்லெழுத்தோ 

டொப்ப விடையேதோன்றுமெனப்பட்ட வியமவெழுத்துமென் 
னும் இவைமாத்திரையே சார்பெழுத்சென வேறுகோடலன் தி உயி 

*மெய் உயிரளபெடை ஐகாரக்குறுக்சமுதலியவெழுத் துக்களை ச் 

சிறிது இரிந்சமைபற்றி வேறெழுத்தென யாண்டுங்கொள்ளாமையா 
னும், ௮து பொருந்தாதென மறுக்க, வன்றரொடர்மொழிக்குற்றிய 
gern வல்லெழுத்து வருவழிக் சான்மாத்திரையாய்க் குறுகுத 

லின், அதுபற்றி அதனைக் குற்நியலுகரத்தின் வேறென்னாமையின், 
அவர்க்குமது கர்த்தன்றுபோலுமென்க. 

இன்னுமவர் ஐகாரம் மொழிமுதற்கண் ஸுங்குறுகுமெனவும்,கை 
பை முதலியனவும் பொருளைச் சட்டியவழிச் குறுகுமெனவுங்கூறி 

னார். இடையன் மடையன் தினை பனையென்பழிச் குறகுதல்போல 
வைகலும் வைகல் வரக்சண்டும்'' என்புழி ஐகாரமுதற்கட்குறு 
காமை செவி கருவியாகவுண்ரப்படுதலானும், wor hu “as 
லும் வைகல்” என்புழிக் குறுகுமாயின் வைகலென்பதனைக் கு.றிவி 

ணையொற்றென்றசைத்தல்வேண்டும் வேண்டவே வெண்டளை 
சிதைதலானும், “*மொழிப்படுத் திசைப்பினுக் தெரிச்துவே றிசைப் 
பினு--மெழுத்திய நிரியா வென்மனார் புலவர்,” எனவெல்லாவெ 
மூ.த்திற்கும் பொதுப்படக் கூறிய விதியோடு முரணி ஐகாரந்தெரி 

ந் தவேறிசைத்தற்கட்டிரியாதென வும், மொழிப்டடுத் இசைப்பின் 
யாண்டு வரினுச்திரியுமெனவுங்கூறுதல் பொருக்தாமையானும், 

“இள பாகு மிடனுமா ருண்டே” என்றவும்மையான் ஓரளபாகாவி 

டனுமாருண்டென்பது தானே பெறப்படதலானும், ஈண்டிடமாவது 
மொழிமுதலிடைகடையென மூன்றேயன்றி வேறின்மையானும், 
ஐகாரமொழிழூசற்கட்குறுகாதெனவே கொள்க, ஈண்க்-காட்டிய 

வே.தக்சளானும், ஆரிரியசோதாமையானும், பிறருங் “கு.றுயே ee 
யிர்” எண்டே யொழிீதலானும், ஓள.காரக்குறுக்கமெனவொன்.றின் 

மையுண்ர்ச? இஃ துரையாசிசியருரையானுமதிக, எழுத்தின்குறுக்க 
ற்சியின் மெலிதாகவுச்சரித்தல். வடதூலாரும்    

  

் க் 4 இரப்பொருணிலையொருவகையான்முடித.



௩௨ முதற்சூத்திரவிருக்தி, 

இனிச்சொனமுடி.பாமாது:-- 
எழுத்து.” 

எழுதப்படுவதென்னும்பொருட்சண் 6 
ரிச்சொல்லின்முன்னர்ச் செயப்படுபொருல 

விகுதி புணர்ர்து, “செய்யா யென்னு முன் 
என்னுஞ்சூத்திரத்து மொழிர்தபொருளோ௦ 

ழியாததனை முட்டின்றுமுடி.த்தலென்லுமு 
கெட்டுச், கெட்டவழித் தகரமிரட்டிச்,த, ௭ 

இவவாறன் ஜி எழுதென்னுமுதனிலை 
திரி$து நின்றதென்றும், ௮ஃதாகுபெயராறி 

ர்த்திற்றென்றுங் கூறுவாருமுளர், ௮து பொருர்தாத, ஒருசாரண 
மின்றித் திரிதல் கூடாமையானும், ஈட வா கர செ முதலிய முத 
னிலையெல்லாம் விகுதியோடன்றித் தனித்தியங்கலாற்றாடமையா 
னும், இம்முதனிலைகளுரிச்சொல்லாகலீற் பெயர்த்தன்மைட்பட்டு 
ழியல்லது அகுபெயராதற்கேலாமையானுமென்பது. அ௮ஃசதேல், 
நட வா உண் தின்னென்றற்ரொடக்கத்து முதனிலைகளே விகுதி 
யொடு புணராது தணித்து நின்றோசைவேறுபாட்டான் முன்னிலை 

யேவலொருமையெதிர்காலவினைமுற்றுப் பொருண்மையுணர்த்தின 

வாலோவெனின்)---௮ற்றன்று, ஈடவாய் வாராய் உண்ணாய் தன 
னாயென்றற்றொடக்கத்து முன்னிலயேவலொருமையெதிர்காலவி 
னைமுற்றுச்சொற்கள் “செய்யா யென்னு முன்னிலை வினைச் 
சொற்-.-செய்யென் செவி யாடட னுடைத்சே."” என்னுஞ்சூ த்தர 
ததால் ஆயென்னும் விகுதி குன்றி, ஈட வா உண் இன்னென்றற் 
ஜோடக்கத்தனவாம் நின்றனவல்லத முதனிலைகளே யோசையே 

றுபாட்டானல்வாறு நின்றனவென்பது படாமையின், அது “OF 

ய்யா யென்னு முன்னிலை வினைச்சொல்'' என்னுஞ்சூத்திரத்திற்சே 

னாவரையர் கடா விடைகளான் விளங்கக் கூறியவாற்றானும ரிக. 

இனிபுசையாிரியர்முதலியோர் செய்யாயென்னுமெதிர்மறை 
வினைச்சொல்லே செய்யென்லும் பொருளுக்தருமென்பது இச்சு 

இரத்திற்குப் பொருளாகவுரைத்தார். அல்தாசிரியர்கருத்தாமீன், 

“செய்யா யென்னு மெதிர்மறை வினைச்சொற---செய்யென் பொரு 
ளூர் தருமிட லுடைத்தே' எனச் சூத்திரஞ்செய்வர், அவ்வாறன்றி 
“முன்னிலை வினைச்சொம்--செய்யென் செவி யாட லுடைத்த 
எனச்சொல்லேபற்றிச் சூத்திஞ்செய்தலாலும், அன்றிச் செய்யா 

யென்னுமெதிர்மறைவினைச்சொல்லே செய்யென்பொருளுக்தருமெ 

ன்பது கருத்தாயின், செய்.பீரென்ப தஞ் செய்யுமென் லுமேஒ.ற்பெ!



முதற்சூத்திரவிருத்தி, உட 

ருள்படவருதலிற் *செய்யீ ரென்னு முன்னிலை வினைச்சொஓஞ்-- 

செய்யுமென் செவி யாட னுடைத்தே' எனச் குத்தரஞ்செய்யா 

மை முன்றக்கூறலாய் முடியுமாகலானும், இரண்டும் வடி.வானொப்பி 
லும், செய்யாய் செய்யீரென்னுமேவல்வினைச்சொற்கள் மூதனி 
லையு மீறுமாய்ப்பகுக்கப்பட்டு நிற்றலும், செய்யாய் செய்யீரென்னு 

மெதிர்மறைவினைச்சொற்கள் மூத்னிலையு.3.றுமாய்ப் பகுக்கப்பட்டு 

எதிர்மதையணர்த்தும் அகாரவிடைநிலைகெட்டு நிற்றலுமாயே வேறு 
பாடுடைமையானும், ௮வ்வுரை போலியுரையென்க. செய்லென், 
அசய்யலன் என்புழிப்போலச் செய்யாயென்புழியும் எதிர்மறைப் 

பொருளுணர்த்துதற்கோரிடைகிலையுண்டெனக் கொள்க, அ௮ஃதா 
காரமாதல், செய்யா து, செய்யாத, தெருளாதான், அருளாதான் என 

மெய்மமுதலாகிய விகுதியொடு புணருஞ்சொற்களிற்கண்டுகொள்க. 
செய்யான், செய்யேன், செய்யாய் எனவுயிர்முதலாகயே விகுதி டண 
ர்வுழி அவவாகாரஞ்சந்திகோகக் குன் நியதேயாமென்பது, விரிவ 
ஞ்சியொருமொழியிலக்கணங்கூருதொழிந்தவாசிரியர் “செய்யா 
யென்று முன்னிலை வினைச்சொல்'' எனச் சூத்தரஞ்செய்த.து Oss 

சரனவாய் வருவனவெல்லாம் அவ்வவவேறுபாடுணர்ந்து இலக்கிய 

ங்கண்டதற்கிலக்கணமாக முடித் துக்கொள்ளப்படுமென்றுய்த் துணர் 
ர்தகோடற்பொருட்டேயாமாகலாலும், “சொல்உரைக் தறியப் பிரி 
ததனர் காட்டல்” என முடிவின்களுணை தந்தமையானும், சேனா 

வசையரும் இவவாறே தொல்காட்பியமுதலிய சிலமொழிகளையாண் 
டாண்டுப் பிரித்துப் புணர்த்துச் செய்கைசெய்து முடித்தாராகலா 

னும், இன்னோசன்னவையேல்லாம் இவவாறே முடிச்குமியல்பறி 

ந்து முடித்துக்கொள்கவென்பது தொல்லாசிரியர்துணிடெனவுண 

ர்க, வடமொழியுள்ளும் ஆசிரியர் பாணினியார் எட்டத்தியாயத் 
துள் விகுதமாத்திரைக்கே மூன் த த்தியாயங்கூறி விகுதிப்புணர்ச்சில் 

ஆட்படுஞ்செய்கை முதலியனவும் வேறு கூறினார். அவற்றுள்ளூமட 
ங்காதெஞ்சிகின்ற சொற்களைப் பின்னுள்ளோர் இலக்கயெங்கண்டதற் 

இலெக்கணமாகவே யேற்றபெற்றியறிர் த புணர்த் தச் செய்கைசெய்து 
முடித்துக் காட்டியவாறுமறிக, 

ஊண், இன், கோள் என்றாற்போல்வனவுஞ் செயப்படுபொரு 

ண்மையுனார்த் தும் ஐகார விகுதி புணர்ந்து கெட்டு, முதனீண்0 நின் 

ன. இசை, அசை, அலை, தளிர், பூ, காய், கனி என்றாற்போல்வன 

-வினைமுதற்பொருண்மையுணர்த் தம் இகரவிகுதி புணர்ச்து கெட்டு 

நின்றன, “தெயவொக வையாது” என்புழிக் கெடுவென்பது புடை 

பெயர்ச்சியையுணர்த் தர் தல்விகுதி கெட்டுநின்றது. கேடென்பது 

அவ்வ$ரூய் முதனிண்டு கின்றதெனக் கொள்க, ஏனையவுமில்வாறே



௩௪ முதற்சூத்திரவிருத்தி, 

(2யறறபெற்றியறிந்து முடிச் துக்கொள்க. இரை, நுரை, அலை, தளி: 

என்றாற்போல்வன விகுதிகுன்றி முசனிலைமாத்திசையாய் நிற்றல்ப 
ற்றி, இவற்றை முதனிலைவினைப்பெயரென வழங்குப. ஐகாரவிகுதி 

செயப்படு)ெ"ருண்மையுணர்த்துதல், நடவை, சேக்கை, உடுக்கை, 
தொடை, விடை என்ரூற்போல்வனவற்றுள்ளும், இகரலஷிகுதி 
வினைமுகற்பொருண்மையுணர்த்துசல், சேர்ந்தாரைக்கொல்லி, நூற் 
றுவசைக்சொல்லி, காளோதி, நாலோதியென்றாற்போல்வனவற் 
அுள்ளுங்காண்க, இவ்விகுஇிகள் சிறுபான்மை பிற்பொருளுணர்த்தி 

யும்வரும். வடதாலாரும் வினைப்பெயர்விகுதிகள் கூறியநியமர்சப் 

பிப் பிறடொருளுணர்த்தியும் வருமெனக் கொள்வர், உடுத்கையென் 
ப.து உடுக்கப்படும் பொருளையுணர்த் துங்கால் ஐகாரவிகுஇத்தென் 

றும், உடுச்சலெனப் புடைபெயர்ச்சியையுணர்ச துங்காற் கைவிகு 

இத்தென்றம் செரிக்துணர்ர் துகொள்க, 

அற் 2றல்,இவவொருமொழிமுடி.பிலக்கணம் ஆசிரியர் கருமை 

குன்றக்கூறலாம் பிறவெனின் ;--இந்திரனுக்குப் பிருகற்பதி இலை: 
ல மூ இவை வழுவில்லனவென வடமொழிசளைச் சனிச்சனியெடு 
சசதோதலுற்றார்க்குத் செய்வயாண்டிலாயிரம் யாண்டு சென்றது 

சென்றுஞ் சொற்கணமுடிந்திலவென மாபாடியத்துளாசிரியர் பத 
ச்்சலீயாரெ டுதோதிஞர். | தீமிழ்மொழியம௨ வாறு பெருக்கிட 25 
லின், அவற்றை இவை வழு இவை வழுவில்லனவெனத் தனித்த 
னியெடுச்தோதப் புன், முதவுபெறாது. ஆசிரியருச்கொருவாற் 

ருூன்முடிவு பெறினும், சின்னாட்பல்பிணிச்சிற்றதிவினோர் அவற் 
ஹைக் கற்பதம்கேயாயுள் போதாவாம், அகவே, அவற்றைக் கற்றுப் 

பலருடன் பயின்று பிறர்ச்குரைக் துக் கல்விரிரப்புமாறில்லையாக 

லான், ௮வவாறு கூரூது, "லவற்றைப் பொதுவிதியானும், ReaD 

மைச் சிறப்புவிதியானும், சிலவற்றையெடுத்தோத்தானும், சிலவற் 

றையிலேசானும், சிலவற்றைப் புறனடையானும், சலவற்றையுத்தி 
வகையானுமுணர்ர்துகொள்ளுமாறு தொகுத்து நுல்செய்தாராசிரிய 
சாகலீன், ௮சாசென்க, 

அற்றேலஃதகாச; ஈட வா முதலிய முதனிலைகளை உரிச்சொலெ 
ன்ற்தென்னை! ஈடத்தலைச்செய்கானென உருபேழற்.றுகிற்றவித் பெய 

ர்ச்சொல்லேயாம், அஃ தல்லாக்கால் .வினையுணர்த்துதலின் வினைச் 
சொல்லெனப்படுமாலோவெனின்,--அதியாது கடாயினாய். என் 
னை! எல்லாச் சொல்றதும் பொருள்குறிச் தனவே'' யாக, அவற் 
ஹைப் பெயுர்வினையிடையுரியெனப் பாகுபாடு செய்தது உயர்திணை 
பஃ திணையென்றற்ரொடக்சத்தனபோலப் urge Gas gus Op 

றிக் கருவிசெய்தம்பொருட்டன்றே, அவற்றுட்குதிப்பும் பண்பும்



முதற்சூத்திரவிருத்தி, உடு 

இசையும்பற்றி வருவனவெல்லாமொருநிசரனவாக அ௮வற்றுட்ில 

வற்றையுரிச்சொல்லெனவும் சிலவற்றை வேறுசெர்ல்லெனவுங் 
கோடல் பொருந்தாமையின், குறிப்பும் பண்பும் இசையும் குணப்ப 
ண்பு்'தொழிற்பண்புமெனவிரண்டாயடங்கும், பொருளிடங்கால 

ஞிசினையென்னுகரன்கும் பொருளெனவொன்ரூயடங்கும். தொழி 
ற்பண்பு வினைமுதலிய காரகங்களாற்புடைபெயருங்கால் ௮துவினை 
யெனப்படும். இங்ஙகனமாகலிற் பொருளையுணர்ச் அஞ்சொற் பெயர் 

ச்சொல்லெனவும், குணப்பண்புக்தொழிற்பண்புமாயெ பொருட்ப 

ண்பையுணர்த்துஞ்சொல் உரிச்சொல்லெனவும், பொருட்புடை 
பெயர்ச்சயாயெ தொழிற்பண்பின் காரியத்தையுணர்த் தஞ்சொல் 
வினைச்சொல்லெனவும், பொருளையும் பொருளது புடைபெயர்ச் 

சியையும் தம்மானன்றித் தத்தங்குறிப்பானுணர்த்தஞ்சொல் இடை 
ச்சொல்லெனவும், பகுக்கப்பட்டன, எல்லாம் பொருளென்றற் 
கொரசோவழியுரிமையுடைமையின், அதுபற்றிப் பண்புக்தொழிலும் 
பொருளெனவும்படுமாகலின், அ௮வற்றையுணர்த்துமுரிச்சொல்லும் 
ஒசோவழிப்பெயர்ச்சொல்லெனப்படும்; இடைச்சொல் ஓுமொருவா 
ற்ரு.ற்பெயரேயாம். இக்கருத்தேபற்றியன்றே ஆரியர் “சொல் 

லெனப் பபெ பெயசே வினையென்--ரூயிரண் டென்ப வறிந்திசி 

னோசே. எ-ம், *இடைச்சொற் ளெவியு முரிச்சொற் ளெவியு--மவற் 
அுவழி மருங்கிற் ரோன்று மென்ப." ஏ-ம். இவவாறு குத்திரஞ்செ 
ய்ததூஉமெனக் கொள்க, 

பெயர், பொருள் என்பனவொருபொருட் களவியாகலின், 
பொருளையுணர்த் தஞ்சொற் பெயர்ச்சொலென்னப்பட்டது. பொ 

ருட்குப் பண்பு உரிமை பூண்டுகிற்றலின், அதனையுணீர்ச் தஞ்சொல் 
உரிச்சொல்லெனப்பட்டது. வினையென்பத பலபொருளொருசொ 
ல்லாய்த் தொழிற்பண்பினையும் அதன்காரியமாயெ வினைநிகழ்ச்சி 

யையுமுணர்த் தும். அவற்றுட்டொழிற்பண்பை யுணர்த்துஞ்சொல் 

ஓரிச்சொல்லெனவடக்னெமையின், ஏனைக்காரியமாயே புடைபெ 
யர்ச்சிவினையையுணர்த தஞ்சொல் வினைச்சொல்லெனப்பட்ட து. 
பொருளையும் பொருளது புடைபெயர்ச்சியையுக் தம்மானன் றித் 

தத்தங்கு நிப்பானுணர்த் தஞ்சொற்கள் பெயர்ச்சொல் வினைச்சொற் 

களுமாகாது அவற்றின் வேறுமாசாது இடைகிகரனவாய் நிறற 

லின், இகடச்சொல்லெனப்பட்டன, இது பாலைத்தணேயை ஈ0வு 

நிலைத்தணையென்றதுபோலச் கொள்க. 

பொருடபுடைபெயர்ச்சியாவது பொருட்பண்பின் புடைபெய 

ர்ச்சியெனவே கொள்க, புடைபெயர்ச்சியெனினும் வி$னைநிகழ்ச்ரி



௩௬ முதற்கூத்திரவிருததி, 

யெனினுமொக்கும். இச்நால்வகைச்சொற்களுள்ளும் பண்புணர்த் து 

வனவாகிய உரிச்சொற்கள் பலவென்க. அ௮ற்முகலினன்றே, ஆசிரி 

யர் வெளிப்படு சொல்லே இளெத்தல் வேண்டா--வெளிட்பட 
வாரா வுரிச்சொன் மேன” எனச் சிலவற்றையெடுத்தோதி, இவ 
வாறு வருவனவும் பலவுள அ௮வையெல்லாமீண்டுக் கூறப் புன” 
மூடிவுபெறா வென்னுங்கருத்தாற் “பன்முறை யானும் பரந்தன 
வரூஉ--முரிச்சொல்லெல்லாம்.”' எ-ம். *இனைத்தென வறியும் வர 
ம்புசமக் இன்மையின்,” எ-ம், *இளந்தவற் நியலாற் பாங்குற வுணர் 

தல்.” எ-ம், கூ.றியொடயூர்தாரென்பத. இடைச்சொற்டிவ்வாறு கூர 
மையுமறிக, இப்பெற்றியறியாதார் தத்தமக்கு வேன்டியவாறே 
கூறுப, 

ஈட வா முதலிய முதனிலைகர்தொழிற்பண்பையுணர்த் துஞ் 

சொற்களாகலின், உரிச்சொல்லேபாமெனவுணர்க, அல்தேல், ஈட் 
ந்தானென்புழி ஈடத்தலைச்செய்கானென வருட விரிர்தவாறெனனை 

பெனின்;--அற்றன்று, ஈடக்தானென்ப தோருமொழித்தன் மைட் 
பட்டு நிற்றலின். Hg ௩டவைத்தானெனத் தல.சொல்லாற்பீரி 

ததுக்காட்டப்படாமையின், ஈடத்தவைச்செய்தானெனப் பிறசொல 

லா, காட்டி முடிக்கப்படும். ஈடவென்பது சல்லென்னும் பகுஇப் 
பெ. ருள்விகுதிபெற்றவழிப் பெயர்ச்சொல்லாமாகலீன், ஆண்டுரு 

பெற்றலமையுமென்க, வடதூலாரும் பிரியாத் தொகையைப் பிற 

சொல்லாற்பிரித்துக் காட்டுகவென்பர், இன்னும் விரிப்பிற் பெரு 

குமாகலானமைக, 

அ௮ற்றேல் ௮ஃதங்கனமாக,) பாலைத்திணே நடுவுகிலைத் இணை 
யென்ருயவாறென்னையெனிற் கூறுதும்:--ஆடிரியர் யாதானுமோ 

காரணம்பற்றியே குறியிட்டாளுவதல்லது வடமூலார்போலக் கார 
ணம்பற்ரு தங்குறியிட்டாளுதல் யாண்டுமின்மையானும், ஆட்சி 
கோக்கி,ப குறியெனிறழ் குறநியீடெல்லாமாட்டிப்பொருட்டேயாகவின் 
ஆட்சி நோக்கிக் குறியீடு குறியீடு கோக்கயொட்டியென ஒன்றனை 

யொன்றுபற்றுதலென்னுங்குற்றமாமாகலின் ஆட்சிகோக்கிய குறி 
யென்பது பொருக்தாமையாலும், **நடுவுகிலைத் இணையே ஈண்பகல் 

வேணிலொடு--முடிவுரிலை மருங்கின் முன்னிய நெறித்தே.”' என் 
புழி ஈடுவுநிலைத்திணையென்னுஞ்சொல்லே தன்காரணமினிது விள 
க்கிரிற்றலாலும், ௮து ஈடுவுகிற்றல்காரணத்தாற்பெற்த பெயரென் 

பது பெற்றாம், ஏனைகாற்றிணையுமுறையானே கூறி இறுதிக்க 
ணோதுதலான் இஃதவற்றின் வேறென்பது விளங்குதலானும், 

எஞ்சிநின்றது பாலையேயாகலானும், புறப்பொருள் கூறுங்கால்



முதற்குத்திரவிருக். ௩௭ 
“வகை தானே பாலையத புறனே” என ஈடுவுநீலைச்தணைகூறம் 
தானத்திற் பாலையெனக் குறியிட்டாளுதலானும், பாலைத்திணை 
நடுவுகிலைத்்தணைமயன்பன ஒருபொருட்சிளவியன்பதூஉம் பெ 
றப்பட்ீடது. படவே, ௮ஃதெவற்றினடுவுநிற்பதென்றவாவுங்கால், 
ஏன்ணுமுறைமைக்கணடுவுநிற்பதென்றல் பொருந்தாது, முதற்பொ 
ருண்முறைப்ற்றி முல்லை முதலாக வைத்செண்ணினார், உரிப்பொ 

ருண்முறை-ற்றியும் புறப்பொருண்முறைபற்றியுங் குறிஞ்சிமுத 
லாக வைச்தெண்ணப்படும், ௮ம்முக்கூற்றெண்ணுமுறைமையினும் 

பாலைத்திணை நடுவுநிற்பதன்ராகலீன். இனியேனை கால்வகையுரிப் 
பொருள்களினும் இடையிடையே மிரிவு நிகழ்தலின், அதுபற்றி 

நடுவுநிலைத்தணை யென்றாெனின்;--புணர்ச்சியும் ௮ல்வாறிடை 
யிடை நிகழ்தல்பற்றிக் குறிஞ்சியுநடுவுநிலைத்தணையெனல்வேண்டு 

மாகலானும், நடுவணதாகய ஈண்பகற்காலம் தனக்குக் காலமாதல் 
பற்றி ௮ங்ஙனங்கறிரேரெனின், கடுவணதாகியவிடையாமந் தனக் 

குக் காலமாதல்பற்றிக் குறிஞ்சியுமல்வாறு கூறட்படுமாகலானும், 
புணர்தற்குமிருத்தற்குமிடையே பிரிவுவைத்தல்பற்றிக் கூறினாரெ 
னின், இருத்தலிரங்கலும் ௮வவாரறாகலின், ௮தபற்றி முல்லை கெய் 

தீல்களும் ௮அவவாறு கூறப்படுமாகலானும், உலகியற்பொருளாகயே 
அ௮றம்பொருளின்பங்களுள் நடுவணதாகியபொருட்குத் தான் கார 
ணமாதல்பற்றி யங்கனங்கூறினாரெனின், பரதசையிற்பிரிவு ஒதற் 
பிரிவுபோல்வன ஏனையவற்றிற்குங் காரணமாகலிற் பொருண்மாத் 

இரைக்கே காரணமென்பதுபடாமையானும், அங்கனமுரைப்பன 

வெல்லாம் போலியென்றொழிக, மற்றென்னையோ காரணம்பற் 
றிக் குறியிட்டவாறெனின்;-- “நடுவ ஊணைச்தீணை ஈடுவண தொழி 
யப்--படுதரை வையம் பாத்திய பண்பே.'' என நிலம்பகுத்தோ 

துங்கால் நடுவணதெனக் குறியிட்டாராகலின், அங்ஙனம் பகுக் 

கப்படுநிலங்களுமாகாது அவற்றின் வேறுமாகாது தனக்குரிய நில. 
நடு ிகர்த்ததாய் நிற்றல்பற்தி நடுவுகிலைத்தணையெனக் குநீயிட்டா 

ளுதலே ஆிரியர்கருத்தென்க, ௮ங்ஙனமாதல் ““முல்லையுங் குறிஞ் 

இயு முறைமையிற் திரிக்து--ஈல்லியல் பழிச்து ஈடுக்குதுய GDS 

துப்--பாலை யென்பதோர் படிவங் கொளளும்.'' என்பதனானுமு 

ணர்க, , இங்கனங்கு றியிட்டமையிற் பாலைக்கு நிலமுண்டென்ப 

தூஉம் ௮தனையேனைநிலங்களின் வேறாக வைத்துப் பகுத்செண் 

னுதன்மசபன்றென்பதூஉம், அ௫ரியர்கருத்தாசஓணர்க் தகொள்க, 
இவ்வுண்மையுணராதார் பாலைசான்றசுரம் நானிலத்துளடங்கா 
தென வேறுவைத்தெண்ணி, ஆூரியரோடு மாறுகொண்டு, நீல 

மைர்செனத் தமக்கு வேண்டியவாறே கூறுப.



5.3 முதந்சூ.த்திரவிருத்தி, 

அ௮ஃதங்கனமாக) முல்லை முதலாக வைத்தெண்ணியது மூதற் 
பொருண்முறைபற்றியென்றதென்னை! காடுறையுலகமுதல்வைத் 

தெண்ணுதலின் நிலமுதற்பொருள்கூ.றியதே. கிலமுறைபழ்றியன் னு, 
இனிக்காலமுதற்பொருளிரண்டனுட்பெரும்பொழுது ஞாயிற்றீற் 
குரி.ப சிங்கவோரைமுதல்வைச்செண்னுதல் முறையாயினும், தணை' 
கள் ஒன்றும் பலவும் பெரும்பொழுது பெறுதலின், அம்முறை 

பற்றி முறைகோடல் (0 பாருத்தமன்று, சிறுபொழுது காமத்திற் 
குச் சிறந்தவிராக்காலத்தின் முற்று முதல்வைத்செண்ணியது 
மூறையாயினும், எற்பாடாட,ப பின்பகலையிறுதிச்கண் வையாலை 

யின், அதுவுமுறைபற்றிக் கூறியதன்று. இங்கனமாகலானும், வே 
றுகாரணமின்மையானும், தலைவன் பிரிர்தழித் தலைவியாற்றியிரு 
தீதல் கற்பாகவலின், இல்லறத்திற்குக் கற்புச்சிறந்தமைபற்றி முல் 
லைமுதல்வைத்தெண்ணினாரெனவே கோடுமெனின் ;--௮து பொரு 

ந்தாது, ஏனைத்திணேகள் அவவா.ற்ரோன் மூறைபெருமையானும், 

கந்தருவவழக்கற்கற்பினுங் களவு !றந்ததாகலாலுமென்பது. இனி 

கிலம்பற்றியும் பபரும்பொழுதட 1றியுமுறைகோடல் சாலாதாயி 
னும், சிறுபொழுதுபற்றி முறை ஈடல் சாலுமென்க. அண்டெற் 

பாடென்றது காள்வெயிற்காலைடேயாம். படுதல் உண்டாகலென் 

னும்பொருட்டு, இப்பொருள்காணாதார் எற்பாடு பின்பகலென மயங் 
இக்கூறுப, “*இலமென் கிளவிக்குப் படுவரு காலை” *“இலம்பா டொ 

peor யிரண்டும் வறுமை” என்னுஞ் சூத்திரங்களின் ஈச்சினார்க் 
இனியாரும் படுதல் உண்டாதலென்றுசைத்தவாறு காண்க, என 

வே, எத்பாடென்ற்து ஞாயிற்றினுதயமென்றவாருயிற்று, தலை 

வன் பிரிர்துழித் தனித்திருந்த தலைவி இராக்காலமுழுவ தங்கொ 
ன்னே கழிந்தமைபற்றி இரங்குதற்குரிய காலம் அத. வாமென்பார் 
எற்பாடு-செய்த லாதன் மெய்பெறத் தோன்றும்” என்றார். இனி 
யீவவாறன்றி, வைகுறுவீடியலென்னும் வினைத்தொகையை வை 

குறுவும் விடியலுமென உம்மைத்தொசையாக்க, வைகறையை 
வைகுறு வெனவும் காள்வெயிற்காலையை விடியலெனவுங்கொ 
ண்டு, இவ்விரண்டுமருதத்தணைக்குரியனவென்றும், பின்பக$லையெற் 

பாடெனச்சொண்டு அது கெய்தற்குரித்தென் தும், இங்கனஞ்சிறு 
பொழுதறுவகைப்படுமென் றுமுரைப்பாருமுளர், “சாலையும் LS gut 
கையறு மாலையு--மூர் தஞ் சியாமமும் விழ.யது மென்திப்--பொழு 
இடை தெரியிற் பெரய்யே. சாமம்” என்னுங்குதுக்தொகைப்டாட்டி 

லுட் சறுபொழுதைக்சே கொண்டமையாலும், பசலெனதே பின் 
பகமடங்குமெனின் அது பற்றி முன்பகதுமடங்குமென்றொழி 
யாது காலையை வேறுகடறினனமயின் ௮.து கருத்தன்றாகலா லும்,



மூதற்சூத்திரவிருத்தி, ௩௯ 

ஆண்டும் வைசறையினையே விடியலென்றமையிற் சாலையை விடிய 
லென்றவ். பொருக்தாமையானும் இசளானே 4விடியல்வெங்கதிர் 
காயும்” “என்புழி விடியற்பின்னர்த்தாயெ வெங்கதிரசென்பதே பொ 
ருளாமாகலானும், விடி.சல் இருள்புலர்கலென்னும் பொருட்டாக 

லின், விடியல், புலரி, வைகறை என்பனவொருபொருட்ளெவி 
யாகலானும், ஊதல் காமத்திற் இன்ப மதற்€ன்பங்--கூடி முயங் 

கப் பெறின்.” என்பவாகலின் ஊடலிறுதிக்சட்கூடலொருதலையெ 
ன்பது பெறப்படுதலின், கற்புக்காலத்து காள்வெயிற்காலையிற் 
பீணர்தன்முறையன்மையின் அ௮க்காலத்தினூடல் செல்லாமையா 

னும், அடிரில்கைதொட்டபின்னர்ப் பயமின்றிக் கழியும் பின் 
பகல் புராணக்கேள்வி முதலியவற்றானாதல் விளையாட்டுமுதவிய 
வற்றானாதல் பொழுதுபோக்கப்படுவதல்ல.து விதிக்கப்படுங்கரும 

மொன்றற்குமுரித்தன்மையின், அதனையொன்றாக வைத்தெண் 
ணிச் சிறுபொழுதறுவகைத்தென்றல் பொருக்தாமையானும், ஆ 

ரியர் முல்லை குறிஞ்சி மருத மெய்தல் பாலையென முறைசெய் 
தற்கேது சாலை யாமம் வைகறை காலை ஈண்பகல் என்னுஞ் சிறு 
பொழுஇன்டடக்கைமுறையேயன்றி வேறின்மையானும், ஏனைத் 

இணைகட்குச் ॥றுபொழுதொரோவொன்றேயாகலின், மருதமாத் 
இரைக்கிரண்டுகோடல் பொருந்தாமையானும், ௮ஃ துரையன்றென 
மறுக்க. வைகுறுவிடியல் இராப்பொழுது தன்னோடு கழிவுறுதற் 

கே.துவாய விடியலென்க. “விளம்பழங் கமழுங் கமஞ்சூம் குழி 
௪' என்னுநற்றிணையுள் வைகுறுபுலர்விடியல் என்ற துமப்பொரு 

ட்டு, ௮ற்றைகாட்பொழுது தன்னெல்லையோடறுதல்பற்றி வைக 

றையெனவும்படும். வைகுதல் கழிதலென்னும் பொருட்டு, “அட 
லின்னரவமூம்” என்னுஞ் செய்யுளின் ஈச்சிஞர்க்கினியாரும் “வை 
கரொறும்வைடின்தே'' என்பதற்கு ராடோறுங்கழியா நின்றதெனப் 

மொருளுரைத்தார். இவ்வாறன்றி மாலையுமிடையாமமுங்கழியுக்து 

ணைமம், அக்கங்குல் வைருறுதலின் வைகுறுவாயிற்றென்பார்க்கு, 
எனைப்பொழுதுகளுர் தமக்கு முன்னுளவாயே பொழுதுகள் கழி 

யுக்துணையுக் தாம் வைகுறுசலின் அவையுமப்பெயர்பெறுவான் 

செல்லுமென்றொழிக, பெரும்பொழுதாறென்றார்ச்குச் சிறுபொ 

முதமாதென் றலே பொருத்தமுடைத்தெனின் ;--௮ங்ஙகனங்கூறு 
வார்க்கு, மருதசெய்தல்கட்குப் பெரும்பொழுதெல்லா முரியவென 
'ரூர்க்குச் சிறுபொழு திமெல்லாமுரியவென்றல் _பொருத்தமுடைத் 
செனல்வேண்தெலின், ௮ சடாவன்றென விக்க, 

ரிக்சொல்லியல்புளங்கொளற்பொருட்டு கால்வகைச்சொதக 
ht தெரிக்கதுற்.றுழி, இடைச்சொல்வென்றதன்காரணங்கூதியதற
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கெடுத்துக்சாட்டிய புகுர். ஐ, இத் துணையும் விரிந்ததென்றுணர்ச. 
இவவாருகலின், எழுத்தென்றதற்€ண்டுச்கூநியதே முடிபெனக் 

கொள்சி 

எழுத்து எனப்பபே1எழுத்தெனப்படுப,' 

இனியாரியர் **நாறென் இளவி யொன்றுமுத லொன்பாத்-- 

£றுசினை யொழிய வினவொற்று மிகுமே.' ௭-ம். “*ஆமன் மருங் 
கிற் குற்றிய ஓுகர--மீறுமெய் யொழியக் கெடுதல் வேண்டும,” 
எ-ம், நூறென்னுமெண்முன்னு மாமென்னுமெண்முன்னும் முறை 
யே ஒன்றுமூதலிய வெக. நம் ஆயிரமும் வந்து புணரிற் குற்றிய 

லுகரங்கெட கின்றவொற்றின்மேல் உயிர்வந்தொன்றி முடியுமென் 
ரூர். எனவே ஒன்றினமுடி.த்த லென்பதனால் ஏனைக்குற்றியலு 
கரவிீறும் உயிர்முதன்மொழி வந்து புணர்வுழிக் குற்றியலுகரங் 
கெட்டு நின்றவொற்றின்மேல் உயிர்வர்தொன்றி முடியுமென்ப 

தூஉம் பெறப்பட்டதாகலின், ஈண்மெவவாறே குற்றியலுகரங் 

கெட கின்ற த௲ரவொற்றின்மேல் எகரவுயிர்வந்தொன்றி எழுச் 

தெனப்பபெவென முடிந்தது, 

அல்தேல், சாகரிசென்புழி முன்னர்க்குற்றுகாவோசையுய 
பின்னருயிரோசையும பெற்று அவவிரண்டுங்கூடிரின்றல்ல.து ஆப் 
பொருளுணர்த்தலாகாமையின், குற்றியலுகரத்திறுதிமுன்னும் புள் 

ளியீற்றுமுன்போல உயிர்முதன்மொழிவக்தால் ௮வ்வுமீரே நிமுடி. 

புமமென்னாமோவெனின்;-- என்னாம், என்னை? ௮ங்ஙனங்கூறுவார்ச் 
குக் கதவழடது கனவழகத என்புழியும் முன்னர் pipes Car 

சையும் பின்னருயிரோசையுங்கூ.டியல்லது ௮ப்பொருளுணர்ச்த 

லாகாமையின், அ௮வற்றையுமுற்றுகரத்தின்மேலுமிரேறி முடிந்த 
தெனக் கூறல்வேண்டும், ௮வவாறன்றி முற்றுகரங்செட கின்ற 
வொற்றின்மேல் உயிரேறிமுடியுமென்பதே எல்லார்ச்குமொப்ப 
முடிக்ததாகலானும், குற்றியதுகர ச்திற்குமுயீரென்லுங் குறீயீடு 

கொண்டமையின் ஓற்றின்மேலன் நிஉயிரின்மேலுயீரேறுதல் பொ 
ருந்தாமையானும், காகரிசென்புழி இசழ்சிறிது குவிதலாயெ பய 
ற்சி ஆண்டுப் பெறப்படாமையிற் குற்றியலுகாவோசை ஆண்டுண் 

டென்றல் பொருச்தாமையானும், “அறன் மருங்கின்”? ; என்றற் 
மொடக்கத்துச் சூத்திரங்களோடு முரணுதலானும், யகரீம் வருவழி 

மிகரங்குறுகி யுகரத்தின்மேலேறி முடியுமென்னாது “இகரங் குறு 
கு--முகரகிளெவி தவரத் தோன்றாது'' ஏன் ரராகலாலுமென்பத:. 
இங்ஙனங் கூறியவாரரியர்கருத்து நோக்காத, யாம் பிடித்ததே 

சாதிப்பேமென்லுங்கருச்தாற் பள்ளியொடு நிலையல்'' என்பத
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புணரியனமுதற்கட்கூ.றிய அத ததலனட் ப “புளளி யீற்றுமு னுயி£ 
தனித தியலாத” எனவவவியலினிநறுஇககட்கூதிய சூததிரததோடு 
மாட்டெறிக்து பொருள்கூறி, அராயிரம நாற்றொனறு முதலிய 
வீற்திறகுஞ்  சூததிரக்கிடக்கைமுறை நோககாது குற்றியலுகர ர 
தைப புளளியீற்றோடு தாஙகணமாட்டெதிர்ததறகேம்பவே பொரு 
ளஞூரைததா£ மாட்டேற்றுமுறைமையுணராத உரையாகிரியரையுள 
ரிட்டோசெனவுணாக,. இனனும் “அவற்றுண் மெயயீழெலலாம” 
எனனுஞசுத்துரததுள் அ௮வவிற்றின்௦மய் உயிமுதனமொழிவா 
தால ௮ஃதேறவிடஙகொடுதது நிறகுமென்பதூஉங் கூறினாராயிற 
றெனவுரைததாா. இசசூதஇரததாலிவவிதியுங கூறினாசாயிறறேல, 
பள்ளியீற்றுமுன'' எனச்சூசதஞசெய்தது கூறி.பது கூறலென 
னுங்குற்றந்தஙகுதறகோவெனக் கூறி மறுகக, 

:எனபபபே * 

இனி எனப்படுப எனபது எனனென்னுமுதனிலைமீதே செய 
பபடுபொருண்மையுணாததும டடுவெனனும விகுதியும ௮கரசசா 
ரியையும வது டணா*த, எனப்படு என நினறவழி, அதுவுமு 

தனிலைததனமைப்பட்டு, மேலவரும அகரவிகுதியும பகரவிடை 
நிலையும் பெற்று, எனபபடுப என முடிகத பலவறிசொல. 

௮ற்றேல, என9வெனலு6/செயவெளெைசசம படுபவெனனும 
வினைகொணடு முடிக்ததெனருமபயிழுககெனனையெனின ;--௮ 
நியாது கடாமயினாய். சசெயவெமெசசம நிகமகாலசதஇினகண இது 
நிகழாகிறக இத நிகழ்ததெனனும பொருட்டாயும, இகதக-லஏ 

நிற காரணபபொருட்டாயுமப, எதரகாலததிற காரிய பபொருடடா 
யும வரும. அஙஙனமிருவினைட்பொருடாராது தொழிலுறுவதாகய 
வொருவினைபபொருளே தகதுநிற்பதொனமுகலானும, இருவினை 
யென்பராககுப் படுசொற்செயபபடுபொருளுணாத்தாது வேமோ 

வினையுணாததல்வேணடும ௮து பொருகதரமையானலும, “இலவாழ 

வானென்பான”” எனபழி எனபபடவொாமனன விரிததமையாலும, 
UTS us app. er acm Ts. 

செமிவித்தானென்புழியும, செய்வியென திபல்பாயொருசொ 
ினமையிற் செய்யெனனுமுதனிலைமேல ஏவற்பொருணமையுணா 

(சீதும விகரவிகுதி வர்து செய்வியென நினறவழி, அதுவுமுத 
னிலைத்தன்மைப்பட்டு மேல்வருமைமபான மூவிடஙகட்குரிய விகு 

இசளூம் முக்காலமுங்காட்டுமிடைநிலைகளும பிறவிகுதிகளுமேற.று 

CDG. ps Oe tater எழுந்திட்டான எனபுழி இரு இடு என 

௧௩



௪௨ மூதற்சூத்திரவிருத்இி, 
பன பகுஇப்பொருள்விகுதியாய் முதனிலையோடி யைதற்குரிய தச் 
சாரியை பெற்று எழுந்திரு எழுந்திடு என நின்றவழி, ௮வையும 
முதனிலைத்தன்மைப்பட்டு, மேல்வரும் விகுதிமுதலியவேற்று நிற் 

Go. இஃதறியாதார் எழுந்திருக்தான் எழுந்திட்டான் என்,புழி 

இருந்து இட்டு என்பனவே இடைச்சொல்லாமென்பர், எழுதி 

ருச்னெரான் எழுக்திடுகின்ரான் என வேனைக்காலங்களோடு வரு 
வழி இரு இடு எனவே வேண்டுதலின், ஈண்டுமவவாறே இறந்த 
காலவிடைநிலையேற்று நின்றனவெனச் கொள்க, செய்துவிட்டான 

செய்தொழிர்தான் என்புழி விடு ஒழி என்பன ஒருதலையென் 
னும் பொருட்கண் வந்த விகுதி, செய்துகொண்டானென்புழிகச் 

கொள்ளென்பது வினைப்பயன் வினைமுதலைச்சென் டைதலாஏய 

தற்பொருட்டுப்பொருட்கண் வந்த விகுதி, இதனை வடநூலா£ 

ஆற்பனேபதமென்ப, 

போக்கு, பாய்ச்சு, ஊ, 0, ஈடத்து, எழுப்பு, இற்று என்புழிக 

குகரமூதலியன விட்பிப்பொ நளின் வந்த விகுதி, உண்ணாநின்முன், 

உண்ணாடடர்தான் உண்டே விருந்தான் என்புழி நில், டே, இரு 
என்னுநகிகழ்காலவிடைநிலைகளும் அகாரச்சாரியையும் புணர்க்த, 
உண்ணாகில், உண்ணாடெ, உண்ணாவிரு என நின்றவழி, ௮வை 
யுமுதனிலைத்தன்மைப்பட்டு, நிகழ்காலத்துள்ளுமுக்காலமுண்மை 
மீன் ௮வற்றிற்கேற்ற சாலவிடைநிலைகளும் பாலிடங்காட்டும்விகு 

இகளு மேற்றுநிற்கும். இனனுமிங்ஙனம வேறுபடவருவனவெல 

லாம இவவாறேபேற்றபெற்றியறிர்து முடித்துக்கொள்க, இன்னு 

மிவற்கறச் கடாவிடைகளான் விரிப்பிற்பபெருகுமென்றொழிக, இன 
னோரன்ன விகுதிகளெல்லாம் முதனிலைத்தன்மைப்பட்டு மேல 
உரும்விகுதி யேற்று நிற்குமென்பதே வட .நூலார்க்குந் துணிபெ 

னக. உய்த்துவிடும், காட்டிவிடும என்றற்றொடக்கத்துச் சொற 

களைப் பரிமேலழயோர் முதலாயினோர் ஒருசொல்லென்றதுஉமி௰ 
கரு த்தேபற்றியெனக் கொள்ச, ் 

எனப்பபெ- ௮௧ரம--*எனப்பபேவகரம்,” 

எழுத்தெனப்படுபவகரமுதலென்புழி, வகரம் நிலைமொழ்டற 
றிலும் வருமொழிமுதலினுகின்றவுயிர்களை உடம்படுத்தற்கு ௨ஈச 
கருவியாகலின், ௮ஃ துடம்படுமெய்யென்ரூயிற்று, உடம்படுத- 
லெனிலும் உடன்படுத்தலெனினுமொக்கும், அஃது “உடம்பாழு. 

லாதவர்வாழ்க்கை'' என்பதனாலும.றிக, 

“உடம்படு மெய்யி லுருபுகொளல் வரையார்” என வாச 
யா பொதுப்படவோஇனாரேனும், உயிர்களையுடம்படுத்தற்குரியன'



முதற்சூத்திரவிருத் தி. ௪௩ 

இடப்பிறவியான் அவ்வுபிரோடொச்தவிடையெழுச்சென்பது உம், 
அ௮வற்றுள்ளுமொழிமுதற்கண் வருதற்குரியன யகர வகரங்களே 
யாகலின் ௮வையேயீண்டைக்கு வரப்பெறுமென்பதூஉம் தாமே 
விளங்கும். அவற்றுள்ளும், பெரும்பாலும் இஈ ஏ ஐ முன்னர் யக 
சீமும், ஏனையுயிர்களின்முன்னர் வகரமும் வருமென்பது ஏற்பழீக் 
கோடலாற்பெறப்படும், உடம்படு மெய்யே யகார வகார--முயிர் 

முதன் மொழி வரூ௨ங் காலை யான,” என்பவாகலின், ௮ங்கனம் 
வரும் யகர வகரங்களேயுடம்படுமெய்யெனப் பெயர்பெறுமென்ச. 
*விண்வத்துக் கொட்கும் வண்ணத் தமரர்"” என்புழி வகரமுடம் 

படாதவற்றையுடம்படுத்தவ ' ல்லாமையின், இன்னோரன்னவை 
உடம்படுமெய்யெனப் பெயர்பெறுமாறில்லையென்பது, இஃதிரு 

மொழியுமுடம்படுத்தற்கு வருங்கருவியாகலின், ஆசிரியரிச்சூத்திரத 
தைச் செய்கையோத்துட்கூறாது கருவியோத்துட்கூறினார், “புள் 

ளியீற்றுமுன்'” 'மெய்யுயிர்நீங்கன்'” என்பனவும் வரிவடிவின்கண 
திர்தகோடறகுச் செய்த கருவியாகலிற் கருவியோத்தள் வைக் 
கப்பட்டன, நாகரிதென்புழி ஒலியெழுத்தின்கட்படுஞ்செட்கை 
இதனேடி_யையாமையானும், கருவியோத்துட் புணர்மொழிச்செய் 
கைகூறுதல் பொருக்தாமையானும், மேற்கூறியவாற்றானும், “குற 

திய ஓுகரமு மற்றென மொ.டிப.” என்பதற்கயாமுரைசத்ததே பொ 
ருளென்பது தெற்றெனவுன [க. இப்பெற்றியுணராதவுரையாடிரியர் 

ஈச்சினார்க்ினியார் *புள்ளியீற்றுமுன்”' “மெய்யுயிர்நீங்டன்” என்ப 
வற்றை ஒலியெழுத்தின்கட்படுஞ் செய்கையென மயங்கிக் “Sp 

திய லுகரமு மற்றென மொழிப.” என்பதனை இதனோடு மாட்டெ. 
நிர்ததூஉமன்றி, “உருவுரு வா யகரமோ டுயிர்த்தஓ--மேனை 
யுயிரோ டுருவுதிரிர் தயிர்ச்தலும்'” என்புழி உயிர்த்தலென்பதற்கு 
ஓலித்தலெனப் பொருள்கூறினார். உருவுருவாகியுயிர்த்தலும் உரு 

வுதிரிர் துயிர்த்தலும் புள்ளியுண்டாதலும் இலவாதலும் வரிவடி.விற் 

கேயீண்றி ஓலிவடிவிற்ின்மையின், அவைபோலியுமையென்௧. 
“அகரமூதல்)' 'னகரவிறுவாய்." 

இணி அ௮கரமுதல் னகரவிறுவாயென்பன பண்புத்தொகை 
நிலைக்களத் துப்பிதக்தகவன்மொழித்தொகை, 

பண்புத்தொகைப்பொருள்படத் தொச்கவழி ௮ஃதன் மொழித் 

)தொகையாகாமையிற் பண்புத்தொகையிற்பிறத்தவன் மொழித்தொ 

கையென்னாது பண்புத்தொகைக்கு நிலைக்களமாயே சொல்லித்பி 
றந்த தொகையென்பது விளக்கிய, தொல்லாசிரியசெல்லாம் பண் 
புத்தொகைசிலைக்களத்துப் பிறந்தவன்மொழித்தொகையென வழங் 

வெவாறு, பிறவுமன்ன,



௪௪ முதற்சூத்திரவிரு த்தி, 

அக ரட்னகரம் என்பன பண்பல்லவாயிலும், பண்புசொக்கதொ 

கைபோல விசேடிப்பதூஉம் விசேடிக்கப்படுவதூ௨உமாய இயைட்... 
பற்றி, இன்னோரன்னவையும் பண்புத்தொகையெனப்பட்ட்ன, 

அ௮ற்றேல், தொச்சவிருமொழிப்பொருளுந்தாரா.து புறமொஜிப், 
பொருளைத்தருவது அ௮ன்மொழித்தொகையாகவின்,” அகரமுதல் 
னகரவிறுவாயென்புழி ௮ன்மொழித்தொகையான் அகரமும் னச 
சமுமொழித்து ஓழிக்தவிருபத்தெட்டுமே கொள்ளப்படும், ௮௨வா 
தன்றி அவற்றையுமுடனெண்ணி முப்பஃதென்றனிரம்பாதாம் பிற 
வெனின்,--அகுபெயர் விட்டவாகுபெயரும் விடாதவாகுபெயரு 
மென விருவகையாயவாறுபோல, ௮ன்மொழித்தொகையும் விட்ட 
வன்மொழித்தொகையும் விடாசவன்மொழித்தொசையுமென விரு 

வகைப்படும். அவற்றுள் இத விடாதவன்மொழித்தொகையாகலி 
னிரம்புமென்க, அகரவிறு புள்ளியீற்றுமுன் என்றாற்போல்வன 
வுமவை, பொற்றொடிபுகன்றாள் ஒண்ணனுதலுண்டாள் என்பன 
விட்ட வன்மொழித்தொகை. வட.நாலார் விடாதவன்மொழித்தொ 

கையைச் தற்குணசம்விஞ்ஞானவெகுவிரீசயென்றும், விட்டவன் 
மொழிச்தொகசையை அதற்குணசம்விஞ்ஞானவெகுவிரீசயென் அங் 
கூறுவர், 

அற்றேல், அகுபெயருமன்மொழித்தொசையும் தம்பொருளு 

ணர்த்தாது பிறிதபொருளுணர்த் துதலானொக்குமாகலின், ௮வைதம் 

முள் வேற். நுமை யாதோவெனின்;--தகுபெயர் ஒன்றன்பெயரா 
னதனோடியைபுபற்றிய பிறிதொன்றனையுணர்த்தி யொருமொழிக் 

கண்ணதாம்; அன்மொழித்தொகை இயைபுவேண்டா திருமொழி! 
யுக்தொக்க தொகையாற்றலாற் பிறிதபொருளுணர்த்தி யிருமொ 

ழிக்கண்ணதாம், இவை தம்முள் வேற்றுமையென்ச, 

இருபெயசொட்டாகுபெயர் இருமொழிக்கண் வந்ததன்றோ 
வெளின்,;--அன்று, என்னை? வக.ரக்செவி, அ.துவாருடள்வி, மக 

கட்சுட்டு என்னுமிருபெயரொட்டாருபெயருள், வகரமும் ௮ 

வாதலும் மக்சளுமாயெவடைமொழிகள் Seared கட்டென்னுமியறழ் 
பெயர்ப்பொருளை வீசேழித்.ஐ நில்லாது, எழுத். தஞ் சொற்பொரு 
ளம் பொருஞமாகயவாகுபெயர்ப்பொருளை விசேடிழ்து நிற்ப, 
ளெவி சட்டென்பனவேயாகுபெயராய் அட்பொருளையுளைர்த்த, இரு 

பெயருமொட்டிசிற்குமாகலின், இனிப் பொற்றொடியென்லுமன் 
மொழிசத்தொகையித் பொன்னென்பத அவ்லாறன்மொழித்தொ 
கைப்பொருளை விசேடித்த நில்லாது, தொடியீனையே லிசேடி்5 
நிற்ப, அவ்விரண்டன்றொகையாற்றலான் அன்மொழித்தொகை.



ழேதற்சூத்இிரவிருதஇ, சடு 

பொருளையுணர்த் துமாறுமறிக. 'இக்கருத்தேபற்றி மக்கட்சுட்டு மூத 
லியவற்றைப் பின்?மொழியாகுபெயரென்பாருமுளர், இணி மக்கட் 
சுட்டென்புழி மச்களென்பதாகுபெயரான்' மக்கட்சருத்தையுளர் 

சிதிற்றென்பார்க்கு, அல்ஙனமுணர்த்திற்றேல், “பாணன் பறையன் 
தடியன் கடம்பனென்--றர்மான் கல்லது குடியு மில்லை.” என்பு 
ழிப் பாணன்முதலியனபோல மக்களென்பது அண்டஃ றீணைச் 
சொல்லாதல்வேண்டும், வேண்டவே, அ௮ஃதலபிறவே எனவஃ றி 

ணைச்சட்டுப்பெயராற்கூறாது, *அவரலபிற'” என்றல் தஇணைவழு 
வாய் முடியுமாகலின், ௮ஃதாிரியர்கருத்தன்றென்றொழிக, மக்க 
ட்பொருசொன்வேயமையுமாமினும், அப்பொருட்குயர்தணையெனக் 
குறியிட்டதற்குக் காரணந்சோன்ற, மனத்சோ டாறறி வினரே 
மக்களென ம.பியலுட்கூறுமுயர்ச்சிபற்றி மக்களாக ஈன்குமஇச் 
கப்படும் பொருளென்பார் மக்கட்சட்டென்றார். மக்களென்பது 
பொதுமையினீக்கிப் பொருளை விசேடித்து சிற்பச் சுட்டென்பது 

விடாதவாகுபெயராய் அ௮ட்பொருளினுயர்ச்சியுணரரிற்ப, இருபெய 
ரூுமொன்,” யோன்று விசேடித்து இன்னதிதுவென வருமாறு 

க்கு, 

இனிச் சேனாவரையர் அகுபெயரு மன்மொழித்தொகையு 
மொன்றேயெனவும், இயற்பெயர் அகுபெயசெனப் பெயரிரண்டா 
யடங்கும்வழிப் பொற்ரொெடியென்பதொருபெயர்ப்பட்டது ௮து 
வே யன்மொழித்தொகையாதஓமுடைஸ்யான் எச்சவியதுள்ளுங் 

கூறப்பட்டதெனவுங்கூறினார். ௮.து வடதால்விதியோடு முரஷ த 
லானும், வடதூலோடு மா.றுகொள்ளாமற்கூறலே ஆரியர் மேற் 

கோளென “*அதனினியறல்”” என்ஓஞ்சூத்திரத்துத் தாமுங்கூறி 
னாராகலாஜும், அவர்க்கது கருத்தன்றென்க, 

இன்னுமவர் சாத்தனதனை சாத் தனதனோடு என்டழிச் சாச்சன 

தென்பது துவ்விகுதியும் அகரச்சாரியையும் பெற்று உருபேற்று 
நின்ற பெயசாகலின் அண்டு அதுவெனவொன்றாக வைத்து ஆறனு 
ருபென்றல் பொருந்தாசென்பதும் நோக்காது, உருபேற்றல் பெயர் 

க்கேயுரிய விலக்கணமென்பதும் கோக்காது, எச்சவியலுட்கூறும் 

தொகைச்சொற்கனுருபுதொகுதல் ஈண்டுக்கூறுதற் கோரியைபின 

றஹென்ப தம் சோக்காது, இனமல்லவந்றையுடனெண்ணுதல் மரப 

ன்றென்பதும் சோக்காது, “பி.நி.துபிறிதேற்றலும்”” என்பதற்கு ஆற 
முருபு பிதிதோருருபை யேத்றலும் ஆறுருபுச்தொக்குகிற்றலும் 
வழுவரகாவென உரையாடரியகுரை த்தவாறேயுரைத்தார். இத.வும 
வர் கருத்தன்று, இச்சூத்திரப்பொருள் முன்னர்க்கூறுதும், ஆண்டுக் 

காண்க, இன்னுமொரோவோரிடங்களிலிவவாறே மயங்கிக் கூறு



௪௬ முதற்சூத்திரவிருத்இ. 

வர். அங்கனமொசோவழி மயங்குதல்பற்றி ௮வரையிகழற்க, beh 
ஞர்க்சனியார்முதலியோர்போல யாம் பிடித்ததே சாஇப்பேமென் 

னுஞ் செருக்கால் யாண்டு மயங்காமையின். முக்குணங்க்ளுமாறி 
மாறி வருதலின், ௮தபற்றி யெனைத் துணை நண்ணறிவாளரு மொ 

ரோவழி மயங்குதலியல்பென்க, இக்கருத்தேபத்றியன்றே அரிய 
கற் ருசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கா--லின்மை யரிதே வெளிறு,” 

“குணகாடிச் குற்றமு நாடி. யவற்றுண்--மிகைநாடி மிக்க கொளல்.” 

என்றார் தெய்வப்புலமைத் திருவள்ஞவகாயனாருமென்பது, இங்ங 
னமாசலின், வடமொழியினும் ஆ?ரியர்பாணினியார் தொல்லாிரி 
யா சூத்திரங்களுட்சிலவத்தைத் தம்முடைய குத்திரங்களாலெடுத் 
தோதி மறுத்து வேறுவிதகூறுவர், ௮வர்ரூ த்தர ங்களுட்சிலஉற்றை 
ஆரியர் வரருசயாரெடுத்தோதி மறுத்து வேறுவிதி கூறுவர், ya 

விருவசையுமோரோரிடங்களினாசிரியர் பதஞ்சலியாரெடுத்தோதி 

மறுத்து வேறுவிதிகூறுவர். அதுபற்றியவரிகழப்படாரென்க, ௮ஃ 

தேல், ஆசிரியரகத்தியனார் தொல்காப்பியனார் பதஞ்சலியார்முதலா 

யினாருமமொாரோவழியவவாறு மயக்கிக்க.றுபவாலோவெனின ;-- 
அவர் தவத்தான்மனந்தூயராய் முக்குணட்களையுங்கடக் து இறைவ 

னருள்பெழ்றுடையராகலின், ௮ன்னரல்லரெனவுணர்க, ஆகுபெய 
ரும் வேறே ௮ன்மொழித்தொகையும் வேறேயென்பதாசிரியர்கருத் 

சகெனக் கொள்க, 

னகரவிறுவாய்” 

னகரவிறுவாயென்டழி இறுவாயென்பது வினைத்தொகைநீலை 
் க்கசளத துப்பிறர்த வன்மொழித்தொகையாய், இறுவாய்க்கணின் ற 

வெழுத்தை யுணர்த்திற்று, அதனை னகரம் விசேடித்து இன்னதித 
வென்பதுபடவருதவின், னகரவிறுவாயென்பத பண்புத்தொகை 

கீலைக்களத் துப் பிறக்சவன்மொழித்தொகையாதலறிக, 

அற்றேல், வினேத்தொசையாவ.து “செய்யுஞ் செய்த வென் 
லுங்கிள வி.பின்--மெய்யொருங் சயறுர் தொழிறொகு மொழி”? யாக 
லின், ௮2 பெயர்ச்சொற்கொண்டு முடியாது வாயென்னுமிடைச் 

சொற்கொண்டு முடி. தலமையாதாம் பிறவெனின்;--இடைச்சொல் 
லெல்லா மொருவாற்றாற் பெயசெனப்படுமாகலினமையுமென்க. 

(வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை” “hen sO sre காண் 
டொறும் பேசுந்தோறு மெப்போதும்'' என்றாற்போல்வனவுமி&் 
வாறே கொள்க, 

, விகீரம்-டமு.தல்-அகரமுதல், 
னகரம்-;-இறுவாய் -4னகரவிறுவாய்,.



முதற்சூத்திர விருத்தி, ௪ள் 

௮கசமுதல் னகரவிறுவாய் என்புழி, இருபெயரொட்டுப் பண் 
புத்தொகையெல்லாம் வேற்றுமைவழீயோடொக்குமாகலீன், “துவ 

ரக்கெட்டு” என்பசனான் மகரங்கெட்டு, “நின்ற சொன்மு ஸியல் 

பா கும்மே” என்பதனானியல்பாய் முடிந்தன. 

மூகல-னகரம்--*முதனகரம்.” 

அகரம் னகரமெனக் கரச்சாரியை பெற்றவழிச்சிசொற்றன்மை 
யெய்திநிற்றலின், ஆண்டுகின்ற முதலென்பதன் லகரம் '₹0ஈடியதன் 
முன்னர்” என்னுஞ்சூத்திரவிதி “கு றமையுநெடுமையம்'” என்பத 
Cp பெற்றுக் கெட்டது, 

௮ற்றேல், மொழிக்குமுதலாமேழுத்துக்கள் வர்்.து புணர்வுழிப் 
படுஞ்செய்கையன்றே ஈண்டுப் பெறப்பவெது, ன கரமொழிக்கு முத 

லாவதன்மையின், அது வந்து புணாவுழிச் செய்கைப்படுமாறென் 
னையெனின் ;--அற்றன்று: மொழிக்கு முதலாகாதனவுஞ்சொற்ற 

ன்மையெய்திப் புணர்ச்தவழி மொழிக்குமுதலாமெழுத்துப் புணாவு 
ழிப்படுஞ்செய்கை செயப்படுமென்று கோடற்கன்றே, ஆசரியர் 

“முதலா வேன தம்பெயர் முதலும்,'' எனக் கருவிசெய்தாரென்க 

அ௮ஃ்தேல், “வல்லெழுத் இயையின் டகாச மாகும்'' என்புழியும் 
“மன்னுஞ் சின்னும்'” என்னுஞ்சூத்தர விதியால் னகாரம் றகாரமா 
கல்வேண்டுமெனின்;--றகரமுன்னர் டகரமயங்காமையின், வே 

ண்டாவாயிற்றென்க, அ௮ற்றேல், னகசமுன்னர் டகரமயங்கியவா 
தென்னையெனின்;--அது “தம்மியல் செப்பி னெல்லா வெழு 
த்.து--மெய்க்நிலை மயக்க மான மில்லை.” எனக் கருவிசெய்தமை 

யான், மயங்கிப் புணர்ச்ததென்க. இச்சூத்திர த்திற்டுதவே பொரு 
ளாதல் உரையாசிரியருரையானுணர்க, அற்றேல், றகரமுமவவாறு 

மயங்குகவெனின்;--௮ற்றன்று: செய்கையெய்தாதியல்பாய் வரு 

வனவற்றிற்கே *தம்மியல்களெப்பின்'” எனச் கருவிசெய்தாரசென் 

பது. , அங்கனமல்லாக்கால், இவை மயங்கும் இவை மயங்காவென 

முற்குத்திரங்களால் வரையறுத்துக் கருவிசெய்தது பயனின்றாய் 

முடியுமென்ச. 

“முப்பஃது.் 

இனி முப்பஃதென்பதனை “*ஒன்றுமுத லொன்பா னிறுதி 
முன்னரி4 மூன்று மாறும்” “மூன்ற ஜஞொற்றே"' என்னுஞ்சூத்திர 
ங்களாற் செய்கைசெய்து முடித்துக் கொள்க. முப்பலஃ் து மூன்றானு 
றழ்க்த பத்தென விரியும், இங்கனமுருபொடு வினைச்சொல்துமொ 
ருங்கு விரிதல் (வேற்றுமைத் தொகையே வேற்றுமை யியல." 
என்புசனாந்கொள்க,
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மிவற்றுமைத் தொகையே வேற்றுமை மியல,' ௪-2, வேற் 

அமைத்தொல்கைவிரியுங்காந் ஜொகாகிலைவேம்றுமையியல்பினவாய் 
விரியுமென்றவாறு, எனவே, அங்ஙனம் விரியுமியல்புடையது வே 

நீறுமைத்தொகையென்றதாயிற்று, வேற்றுமைத்தொகையேயெ 
னப் பிரித்தமையால், முன் வர்த வேற்றுமை தொகாகிலைவேற்று 
மையென்பதூஉம், தொகாநிலைவேற்நுமையியலவெனவே விரியுங் 
காலென்பதூசிட் தாமே போதரும், “'உவமத் தொகையே யுவம 
Sue.” என்பதற்கு மிவ்வாறுரைத்துக்கொள்க, *வேறறுமைத் 
தொகையே வேற்றுமை மியல.' என்றற்றொடக்கத்துச் சூத்திர ங்க 

ளாற் ரொகைச்சொற்கள் விரியுமாறு கூறுமுகச்சான் அவுற் றிற்கில 

க்கணங்கூறியவாறு, 

இனி “வேற்றுமைத் தொகையே வேற்றுமை யியல.'' என் 
பது ஆற்றலுள்ளன தொகும் ௮ல்லன தொகா எனபது விளக்குத.ற 
பபொாருட்டெழுந்ததென்பாருமுளர். அஃழேயிலக்சகணமன்மையா 

னும், அப்பொருளுமிதனுளடங்குகலானும், ௮.து போலியுரையே 

ன்க. “வேற்றுமைத் தொகையே வேற்றுமை யியல,'' என்றற்றொ 
டக்கத்துச்சுத்தரங்களால் வேற்றுமைத்தொகை முதலியவத்றிற் 
குச் சிறப்பிலக்கணங்கூறி “எல்லாத் தொகையு மொருசொன் 

னடைய."' என்பசனாற்பொதவிலக்கணங்கூ நியவா.ற.ம.நீக. 

அ௮றீறேல், தொகாகிலைவேத்றுமையியல்பாவதென்னையெனி 

ன்)--தழமைப் பொருட்கண் வரும் ஆறாவசொழுச்தொழீந்தவுருபு 
களெல்லாங் காரகப்பொருளவாகலீன் வினைகொண்டன்றி முடியா 
மையென்க, கண்ணாற்கொத்தை, காலான்முடம். ௭-ம், கரும்பிற்கு 

வேலி, கடி.சுத்திரத்இற்குப் பொன், ௭-ம். வேங்கடத்தின்றெற்கு, 
குமரியின்வடச்கு, எ-ம், குன்றத்துக்கட்குவடு, குன்றத் தக்கட்க. 
கை, ௭-ம், இவை பெயர்கொண்டு முடிந்தனவாலோவெனின்; -- 
அற்றன்று: கூறும்வழி யஉ்வாறு வரினும், பொருள்படும்வழிக் கண் 
ணால.றியப்படுங் கொத்தைமையன், காலால.றியப்படு முடத்தன் மை 

யது. ௭-ம். கரும்பிற்குக் சோலிய வேலி, கடிகுத்திரத்திற்கு வைத் 
தீபொன், எ-ம். வேங்கடத்தின்றெற்குள்ளத, குமரியின்வடக்குள் 

ள.த, எ-ம், குன்றத் தக்கண்ணுள்ளகுவடு, குன்றத்தின்சண்ணிருக்த 

கூகை, ௭-ம், 'வினைகொண்டன்றி முடியாமையுணர்க, ஐயுருபு கூறு 
ம்வழியும் வினையோடன்,நி வாராதெனக் கொள்ச, ,“எல்வழி வர் 
லும் வினையே வினைக்குறிட்--பவ்விரு முதலிற் ஜோன்று மத. வே. 
என்ற தூஉமிக்கருத்தேபத்தியென்ச. நிலத்தைக்கடத்தல் குழையை 
யுடைமை என்பவற்றுள் கடத்தல் உடைமை என்பனவும் வினைவ் 
ஊக்குறிப்புமுதனிலையடியாகத் தோன்றிய பெயராசலின், அவை
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யும் வினை வினைக்குறிப்போடு முடிர்கனவேயாமென்பது, இக்கரு 

sab Bua e அ௮உவிரண்டினென்றொழியாது «gad Gps 
ன்” என்றாரென்ச. எனவே, செயப்படுபொருள் பொருளென்ப 

எக் குறிப்பாற்பெறப்படும், 'இஃதறியாதார் தீ.த்தமக்கு வேண்டி. 

பவாறேயுரைப்ப, அவர்க்குஞ்செயப்படுபொருள் பொருளென்றல் 
குறிப்பானன்.றியுணரப்படாமையும், அப்பொருள் றவாமையுமோ 
ர்ர்துணரீக, 

அற். "ராக; வேச்றுமைத்தெ ௧5 விரியுமாறு “வேற்று 
மைப் பொருளை விரிக்குங் காலை” என்னுஞ்சூதஇரத்தாற் பெறப்ப 

ட்டதாமோவெனின்;--வேற்றுமைத்தொகையை விரிக்குங்காலை 
யென்னாமையானும், எச்சவியலுட்கூறும் வேற்றுமைத்தொகை 
விரியுமாறு வேற்றுமையியலுட்கூறுதழ்கோரியைபின்மையானும், 
வேற்றுமையியலுள் உருபும் பொருளும் உருபுகிற்குமிடமுமாதஇ 

ரையே கூறியொழிக்தாரன் றி வேறொன் றுங்கறுாமையானும், வேற் 
றுமைத்தொகை விரியமாறு *வேற்றுமையியல'' என்பசனாற்பெற 

ட்படுசலின் வேறு கூ.றவேண்டாமையானும், வேண்டுமெனிற் பான் 
மொழியென்னுமுவமத்தொகையும் பாலினினிமைபோ லுமினிமை 
யையுடைய மொழியென விரிதலின் உவமத்தொகைக்கட்சொற்பெ 
ய்து விரித்தற்கு வேறு சூத்திரங்கூராமை குன்றக்கூறலாய் முடியு 
மாகலானும், அ௮ச்சூத்திரத்திற்கது பொருளன்றெஷ்ரொழிக, 

அற்றேல், அச்சூத்திரத்திற்குப் பொருள் யாதோவெனிற்கூறு 

தும்:--*வேற்றுமைப் பொருளை விரிக்குங் காலை--யீற்றுநின் றிய 
ஓர் தொகைவயிற் பிரிக்த--பல்லா முகப் பொருள்புணர்ந் தசை 
க்கு--மெல்லாச் சொல்லு முரிய வென்ப,” எ-து. ஒத்தினிறுதக் 

கட்புறனடை. இதன்பொருள், “காப்பி னொப்பி னூர்தியி னிழை 
யின்” என்றற்ரொடக்கத்தனவாக ஈண்டுக்கறிய பொருளேயன் றி 

இன்னும் வேத்றுமைப்பொருளை விரித்துக் கூறுங்காலத்துக் காப்பி 
ஜெப்பினென்நத்ரொடக்கத் தத் தொகைச்சொற்களின் வேறுபட் 
டுப் பொருளோடு புணர்ந்திசைக்கு மெல்லாச்சொற்களும் ஈண்டுக் 
கோடற்குரியவென்பரென்றவாறு. முடிக்குஞ்சொல்லைப் பொரு 
ளென்ரார், தொடர்மொழிப்பொருள் அதன்கண்ணதாகலின், சாப் 
பினொக்பின் முதலிய சொற்கள் புரத்தல் ஓம்புதல் சேர்தல் நிகர்தல் 
என்ஐதற்ரொடக்கத், தப் பொருள்புணர்ந்திசைக்குஞ் சொற்களையெல் 
லாங் கருத்துவகையாலுள்ளடக்கத் தொகுத்த மொழியாய் நிற்ற 

லின். அவற்றைத் தொகையென்றும், அதனினியறல் அதற்றகுக 
ளவி என் தற்ரொடச்சத்த் தொடர்மொழிகளினிந திச்சொற்களே 
ஈண்டுக் கொள்ளப்படுமென்ப து விளக்கிய ஈற்.றுநீன் திய ஓந்தொகை
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யென்றும், ஊரைப்பேணும் ஊரைத்தாங்கும் என்ராற்போலப் (பற 
வாற்றான் வருவனவுங் காத்தற்பொருளே பயந்து நிற்றலின் ௮வை 
யுந்தழுவுதற்குப் பல்லாறாகவென்றுங்கூ. தினார். காப்பினொப்பினெ 
ன்றாரேனும், அதனைக் காத்தல் அதனையொச்தலெனச் குத்திரஞ் 
செய்தலே ஆடரியர்கருத்தெனக் கொள்க, பிறவுமன்ன. அற்றேலி " 
ஃ து.த்தியாற்கொள்ளப்பமாலோவெனின்,இன்னோரன்னவை எடு 
தீதோத்தில்வழியே யுத்தியாற்கொள்வசென மறுக்க, ௮ங்ஙனமல் 

லாக்காற் புறனடையென்பதே வேண்டாதாய் முடியுமென்றொழிக, 

இனிச் சேனாவரையர் வேற்றுமைத்தொகை விரியுமாறு கூறு 

தற்கெழுக்ததிச்குத்திரமென்றும், ௮து விரியுங்கால் ௮ன்மொழித் 

தொகைபோல விரியுமென்றும், ௮ன்மொழித்தொகைக்சட்சொற் 
பெய்து விரித்தலும் அ௮நுவாதமுகத்தாலீண் டேபெற்றாமென்றுமு 
ரைத்தார், எச்சவியலுட்கூறப்படுந்தொகைச்... எல் விரியுமாறு ஈண் . 

டுக்கூறுதற்கோரியைபில்லையென்பது மேற்காட்டினாமாசலாஜும்) 

அன்மொழித்தொகை விரியுமாறுமண்டே பெற்றாமெனின் இன் 
ஜனோர்ன்னவை அறுவாதமுகத்தாற் பெறுதற்குரியனவாகாது தன் 
னைப்பற்றுதலென்னுக் குற்றமாய்முடியுமாகலானும், ௮வை பொரு 
ந்தாவென மறுக்க, இதனானே உரையாிரியர் ஈச்ினார்க்சினியாரு 
ரைகளுமறுக்கப்பட்டன. வடழூலார் தன்னைப்பற்றுதலென் லுங் 
குற்றத்தை ஆன்மாச்சரயமென்றும், ஒன்றனையொன்றுபற்றுதலெ 

ன்னுங் குற்றத்தை இதேேதராச்சரயமென்றுங்கூறுப, 

௮ற்றேல், எச்சவியலுட்கூறப்படும் வேற்றுமைத்தொசைக்க 

ணுருபுதொகுமாறு “உருபுதொக வருதலும்” எ-ம், *ஐயுங் கண்ணு 

மல்லாப் பொருள்வயின்--மெய்யுருபு தொகா௮ விறுதி யான.” 
௪-ம், வேற்றுமைமயங்கெலுள் இயைபின் நியோதியதென்னையெ 

னின் ;--அச்சூத்இரங்கட்கதுடொருளன்றாமாறு சூத்திரக்டக்கை 
முறையே காட்டுதும்:--“அச்சக்ளெவிக்கு'' என்னுஞ்சூத்திரங்கா் 

றும் வேற்றுமைமயக்கமாமாறுகூறி, “அன்னபிறவும்'! என்பதனாற் 

புறனடையுங்கூறிமுடி.த்.து, பின்னர் உருபுதொடர்ந்தடுக்குத ஓமொ 
ருமயக்கமாகலின், அதன்கட்படுமிலக்கணம் **உருபுதொடர்ந்தடுக் 

யெ” என்பதஞுற்கூறினார். பின்னர் *இறுஇயுமிடையும்” என்னுஞ் 
சூத்திரத்தால் அங்ஙனமுருபு தொடர்ந்தடுக்கும்வழி “அரிக்கும் பிர 

மற்கு மல்லாத தேவர்கட்கும்'” என்றாற்போல இழபுமிடையு 
முருபுவிரிக்தே சிற்றலை நீச்கார் வட.நாலாரெனப் மிதர்மதங்கூ நி, 

“பிதிதபிதிது'' என்னுஞ்சுத்திரத்தாற்றமிழ்டையின் அவ்வாறு 
நியமமின் நி ரிக்கும் பிரமற்கு மல்லாத தேவர்கட்ருர்--தெரிக் 
"கும் பழத்தன்றி நின்றசிவம்.” ('இழவன் றன்னொடுங் சழத்தி தன்



(மதற்சூத்திரவிருத்தி, டுக 

ஜெஈற்றாய் கூறன் முற்றத் தோன்றாத.” எனவிறுதியுமிடையு 

முருபேற்றலும் “அருமந்த தேவ ரயன் நிருமாற் கரியசவம்.!" “ஒண் 
டொடி. மாதர் ஓழவன் சழத்தியொ0--கண்டோர் மொழிதல் கண்ட 
தென்ப,” என இடையிற்டொசகவிறுதிபினுருபுவருதலும் நெறிடட 

வழங்யே வழக்கைச் சார்ந்து வருதலான் வழுவாகாவென்னோதி, 

உருபுதொகுமாறதிகாரப்பட்டமையாற் ரொகாகிலைச்சொற்களினுரு 

புதொகுங்காற்படுமுறைமை *ஐயுக்கண்ணும்'' என்னுஞ்சூத்திரத்தா 
லோதினார், இனியிவ்வாறன்றி “இறுதியமிடையும்” என்னுஞ் சூத் 

இரத்திற்குச் கடந்தாணிலச்தை நிலத்தைக்கடந்தான் என வேற்று 
மைத்தொடரிறுதிச்கண்ணும அதனிடைநிலத்தும் உ.ருபுநிலவுதலை 
வரையாசென்றுரைப்பின்; “கூறிய முறையி ஸனுருபுநிலை திரியா-- 

இறுபெயர்க் காகு மியற்கைய வென்ப.'” என்பதனால் வேற்றுமைத் 
தொடரின் யாண்டுப் ' ர்நின்றதாண்டுப் பெயரிறுதியிலுருபு கிற்கு 
மென்டது தானே பெறப்படுதலின், இச்குத்திரம் வெற்றெனத்தொ 

டுத்தலாய் முடி.யுமென்க, “கூறிய முறையி ஸ£ருபுகிலை திரியாது" 

என்றகனாற் பெறப்படுவதனையே “வேற்றுமை வழிய பெயர்புணர் 
நிலையே.” என்பதனானுங்கூ.றிஞர்க்கு இதுவுங்கூறஉமையும் பிறவெ 

னின்; --பிருண்டுக் கூறுமாறுபோல வேற்றுமையுருபென்னாமை 

யானும், ஆறனுருபிறுதியிற்றொகன் **ஐயுங்கண்ணும்"' என்னுஞ்சு 
த்தி விதியோடு முரணுதலானும், கூறியது கூறலாகலானும், “வேற் 
றுமை வழிய பெயர்புணர் நிலையே." என்பதற் கதபொருளன்மை 
யின், ௮அமையாதென்க, மற்றென்னையோ அதற்குப் பொருளெ 
னின்;---கால்வகைச்சொற்களும் இருவழியும் புணருமென மேலெ 
ய்தியதனை யொருமருங்கு மறுத்துப் பெயர்ச்சொற்புணருகிலையே 
வேற்றுமைவழி.பவாம் என்பது பொருளெனக் கொள்க, ஏகாரம் 

பிரிநிலையென்க. எனலே, ஏனை வினைச்சொன்முதலிய மூன்றும் 
அல்வழியவாவனவன் றி வேற்றுமைவழிய வாசாவெனவும், பெயர் 

ச்சொற்களிருவழியவுமாமெனவுங்கூறியவாராயிற்று, இங்ஙகனஞ் 
செம்பொருள் கொள்ளமாட்டாதார் பெயர்வழியவெனமாறி அவற் 

றுடனென வருவித்துப் புணர்மிலையென்பதனையும் வெற்றெனத்தொ 
டுத்தலாக்சச் கூறியது கூறலென்னுங்குற்றம்படவிடர்ப்பட்ட்ப் பொ 

Gepend gant. இவ்வாறே யாண்டு முரைசெய்தலவரியல்பென்ச. 
“சூத்திரர் தானே--யாடி நிழலி னறியத் தோன் நி--நாநத லின்றிப் 
பொருணனி விளங்க--யாப்பினுட் டோன்ற யாத்தமைப்ப தவே." 

என்றவாிரியர்தாமே ௮ங்நனம் பொருள்விளங்காத நாடியுயத்து 

ணாவைத்தச் சுத்திரஞ்செய்யாரெனவுணர்க. ஏனைச்சூத்திரங்களு 
மிவ்காறே” செம்பொருள்படுமாறு நண்ணுணர்வாற்கண்டுகொள்க.



டு௨ முதற்சூத்திரவிருதி, 

பிறிதுபிறிதேற்தஐம்'” என்பதற்குரையாசிரியரையுள்ளிட்டோரு 
மைத்தவை போலியுரையென்பது மேற்கூறினாம். 

அற்றேலஃதாக; “*ஐயுங்கண்ணும்'' என்னுஞ் சூத்திந்தொ 
காநிலைச்சொற்களினுருபுதொகுங்காற் படுமுறைமையுணர்த்துதர் 

கெழுக்ததென்றதென்னை? உருபுதொகச்கனவெல்லார் தொகைச் 

சொல் லெனப்படுமாலோவெனின்;--௮ற்றன்று. நிலங்கடக்தான், 
நாய்கோட்பட்டான், அறக்கறக்கும், வரைபாய்ந்தான், குன்றத் 

இருந்தான் என்பவற்றுள் ௨ பு தொச்கனவாயினும், வினையொடு, 

முடி.தலின், “எல்லாத் தொகையு மொருசொன் னடைய,' என் 
னுந்தொகையிலக்கணம் பெறுது பக்செத்தலான், (இவை தா 

காநிலையேயாமென்க. செய்தான்பொருள், இருந்தான்மாடத்து என் 
பவற்றைத் தொகாகிலைச்சொல்லெனக் கொண்டமையாற் சேனா 

வரையர்க்குமிதுவே கருத்துப்போலுமென்க. கிலங்கடந்தான், காய் 
கோட்பட்டான் என்பன ஒரு சொன்னீர்மையவென்பார்க்கு கிலத் 

தைக்கடந்தான், காயாற்கோட்பட்டான் என்பவற்றோடி வற். நிடை 
வேத் றுமையின்மையின், ௮வையுந்தொசைச்சொல்லாவான் செல் 

ஓமாறறிக, 

௮ற்நேல், *பெயரி Bu தொகையும்'' என்றவும்மையாற் 

பெயசொடு வினைதொக்க தொகையுமூளவென்பது பெறப்படுமா 

லோவெனின்;---அவ்வுமுரிய” என்பதற்கேலாமையானும், உட 
நூலோடு மாறுகோடலானும், அ௮ட்வும்மைக்கது பொருளன்று, 

மற்றென்னைபொருளெனின் ; விகுதியிஞயே பெயருமுள ௮வை 
யுமுரியவென்பது பொருளெனக் கொள்க, வடமொழிடள் உப 
சர்க்கத்சோடு வினைதொக்க சொகையுமுளவென யோகவீபாகத் 

தாற்கொண்டது, வேதச் துளிசைபற்றியொரோவழியவவாறு கொ 

ள்ளவேண்டுதலானென்க. அற்றேல், வேற்றுமைத்தொகைக்கணு 

ருபு தொருமென்பதியாண்டுப் பெறுதமென்பாசை உவமத்மொகை 
க்கணுவமவுருப சொகுதல் பாண்டுப் பெற்றீரெனக் கடாவிமறுக்க. 
தொகையெனலே, உருபுதொகுசலுக்தானே போதரும், 

என்ப,” 

இனி என்பவென்பது பகரவிற்றுப்பலர.றிசொல், « 

௮ற்றேல், என்பவென்னும் ௮கரவீற்றுப்பலவ றிசொல்லோடு 

இதனிடைவேற்றுமை யாதோவெனின்;--அகரவீறு என்பன என் 
பவென்றாற்போல அன்பெற்றும் பெராதும், இடைநிலைவசையாற் 

காலங்காட்டி, முக்காலத்தினும் வரும், பகரவீறு அங்வாற்ன்றி



முதற்சூத்திரவிருத்த, ௩ 

ஈற்றுவகையானெதிர்காலங்காட்டி, முதனிலையுமீறுமாகவே பகுக் 
கப்பட்டு வரும், இவை தம்முள் வேழ்.றுமையென்ச, 

அந்றேலலஃ்தாக; எழுத்தெனப்படுமென்றல் முக்காலச்இனு 
கொத்தியல்வதாகலின், **முந்நிலைக் காலமுர் தோன்று மியற்கை'? 
என் ஸஞ்சூத் திர” இபற்றி கிகழ்காலப்பொதச்சொல்லாற்கூறல்வே 
ண்டும்) அன்றிச் சொல்லாிரியர் குறியீடென்னுங்கருச் துவகை 
யாற கூறினும், இறந்தகாலத்தாற் கூறவமையும்; அ௮வவாறன் நி 

என்பவெனவெிர்காலத்தாற்கெக்கவாறென்னையெனின் :--நன்று 

விஞயினுயு, *முக்நிலைச் காலமுந் தோன்று மியற்கை'” என்னுஞ் 
குத்திரம் வட்மொழிமதம்பற்றிக் கூறினார், தந் துணிபுரைச்சலன் று, 

இறப்பினுநிகழ்வினுமுண்மை நிகழ்ச்சியாஉ நியச் இடத்தலின் எதிர் 
காலத்தினுமுளதாதலுணர்ந்தன்றி முக்காலத்தினு கிலைபேறுடை 
மையுணர்ச்சி கூடாமையின். அதுபற்றி எதிர்காலச்சொல்லாற் 
இளத்தல் தமிழ்சடையென்பதாகிரியர் தணிபென்றர்கு, எழுத்செ 
னப்பபெ வகரமுதனகரவிறுவாய் முப்பஃ்தென்ப என்றாற்போல 
யாண்டுமுடம்பொடுபுணர்த்து விதித்ததே சான்றாதல.றிக, “முர் 

நிலைக்சாலமும்'”? என்பதுபற்றி அரியர் நிகழ்காலச்சொல்லானோ 
ரிடத் தங்கிளவாமையுமறிக, ௮நீறேல், வடமொழிவழக்கொ மாறு 

கொள்ளுமாலோவெனின்,--அதியாது கடாயினாய். ஒருமொழியள் 
ளுக் சேயவேற்றுமைபற்றி வேறுவேறு வழங்குதலியல்பாதலின், 
இன்னோேரன்னவை மாறுகோளல்லூவென்க. 

“நாலா.” 

நூலோரென்பது சொல்லெச்சம், 

௮ற்றேல், பொருளுணர்க்தன்றிச் சொல்வருவிழ்தல் கூடாது, 
பொருளுணர்ந்த பின்னர்ச் சொல்வருவித்தலாற் பெறட்படுவதோர் 

பயனில்லை, ஆகலாற் சொல்லெச்சம் வருவிசதல்வேண்டாம் பிற 
வெனின் ;--சொற்றொடருணர்ச்சி சொல்லானன் றிப் பெறப்படா 
மையின், ஒருதலைய!ன் வேண்டுமெனச். 

என்ப. சாரக்து-4என்பசார்க்து,் 

என்பசார்ந்தென்னுகிலையாத்தொடர் “உயிரி மூயெ வுயர்இி 
'ணப் பெயரும்!” என்ற சூத்இதரத்லேசானே இயல்பாய்முடி.ந்த,௮. 

“முற்றிய லிகர நிற்றல் வேண்டும்” என்தற்றொடக்கத் தச 

கூத்திரங்களாற் பெறப்பதெலின், சண்டுச் சார்ச்சிக்குச் செயப்படு 
பொருள் கூருசாயினார், 

௧௪ 
ரியா ப்ரி ௩ சச. 2



Ge மூதற்சூத்திரலிருத்தி, 

*சார்ச்.து வரல், 
சார்க்துவரலென்புழிச் சார்ந்சென்னும் வினையெச்சம் வரலெ 

ன்னுந்தொழிற்பெயரின் வாவென்னுமுதனிலையோடு முடிந்த த. 

“வினையெஞ்ச கிளவிக்கு வினையுங் குறிப்பும்” என்புழி ஆண்டு . 
வினையென்றது முதனிலையுரிச்சொல்லேயாகலின், விகுதியெவ்வாற் 

மூன் வரினும் அதுபற்றி யாராய்ச்சி வேண்டாவெனக் கொள்க, 

எதிர்மறுத்து மொழியினும் பொருணிலை தரியா” என்ற தூஉமிக் 

சருத்தேபற்றி யென்பது. இன்னும் வினையெச்சமுடிபுவேறுபாகெ 
ளெல்லாம் பாயிரவிருத்தியுளுரைத்தாம், கடைப்பிடித் தக்கொள் ௪, 

வரல்-டமரபு--*வரன்மரபு,”  " 
வரன்மாபென்புழி “மெல்லெழுத்தியையின்”” என்பதனால் 

ல்காரம் னகாரமாயிற்று, 

“மரபின்மூன் uy. 

மரபின்மூன்றென்பது “மெய்பெற” என்றதனானே சாரியை 

யுள்வழிச் சன்னருபு நிலையாது வந்தது. 
மரபினவென்பது பாடமாயின், மரபினையுடையனவாகிய 

மூன்றெனவுரைக்க, மரபினவென்பது மரபென்னும் பண்படி.பா 

கத் தோன்றிய பெயர், 

௮ற்றேல், வினைக்குறிப்போடிதனிடை வேற்றுமை யாதோ 

வெனின்;---வினைக்குறிப்புக்சொல்லெல்லாம் தெரிரிலைவினைபோல 
முதனிலையிற்பொருள் இறந்த நிற்கும், பெயர்ச்சொல் ௮அவவாற 
னி விகுதிபிற்பொருள் றந்து நிற்கும், உண்டான்சாத்தன், கரி 
யான்சாத்தன் என்புழி வினைச்சொற்கள் முதனிலையீம் பொருள் 
திறத்தலின், விகுதிப்பொருள் வேறு விளச்குதற்குச் சாத்தனென் 
லுமபெயர் ஒருத்லையான் வேண்டப்பட்ட த. இக்கருத்தேபுற்றி ஆசி 

ரியர் “எத்திறத் தரனும் பெயர்முடி, பினவே” என்றார். இளி rar 

டான், கரியானென்லும் பெயர்ச்சொற்கள் விகுதியிற்பொருள 
சிறத்தலின், அப்பொருளை விளச்குதற்கு வேறோர்பெயர் வேண் 

டாத, உண்டான்வந்தான், உண்டானைக்கொணா, கரியான்வர்தான், 

சரியானைச்கொணா எனச் சாமேயெழுவாயாய்ப் பயனிலையேற்ற ம, 

ஐமுதலியவுருபுகளேற்றும் நின்றன, 

எல்லாச்சொற்களையுங்கூறுங்சாற் பொருள்ிறக்குமிடத்செ மு 
தீதினையெடுத்தும், அயலெழமுத்தினை ஈலிக்தம்.. ஏகையெழுத்துக 
களைப் படுத்தங்கூறு௪, எுத்தல்பட்சன்முதலிய லோன்கசளுப 

எழுத் தச்சாரியையும் இன்னோசன்னபிறவுச் தனித்தியுங்குமாழ் ற



மூதற்சூச்திரவிருத்தி, டுடு 

லுடையவுமிர்க்கேயன்றி அவ்வாற்றலில்லாச மெய்க்கில்லையென 
வணர்௫, 

“னஊகரவிறுவாய்' *வகாரமிசையும்" (வஃ்கான்மெய்கெட' என் 
டிஹி வருவன மெய்யையியக்க வர்த அகரத்தின்சாரியையெனக் 
கொள்க, 

இச்சொலலீயல்புணரா த, எழுத்தொப்புமையான் மயங்க, 
வினைவினைக்குறிப்புமுற்றுக்ளே ஒசைவேறுபாட்டாற்பெயராமெ 
ன்பாருமுளர், ஒருசாரணமின்றி யோசைவேறுபடுதல் பொருச் 
தாது. பெயசாயவாந்றுலோசை வேறுபட்டதெனின், ஒசைவேறு 

படடவாற்றாற் பெயராயிற்றுப் பெயராயவாற்றாலோசை வேறுப 

ட்டதென ஒன்றனையொன்றுபற்றுதவென்னுங்குற்றமாமெனவொ 
is. பொருணிலைவேறுபாட்டாற் சொல்லும் வேறெனவேகொ 
ள்ச, அங்ஙனமாயினும், சொற்சுருங்குதற்பொருட்டு எழுத்தொப்பு 

மைபற்றிப் பபபொருளொருசொல்லென்ப, ஈடக்சான், குழையா 
னென்னும் வினைவினைக்குறிப்புமுற்றுச்சொற்களும் வேறு, ஈடச் 
தான், குழையானென்னும் பெயர்ச்சொற்களும் வேறென்பதே ஆட 

ரியர்கருத்தாதல், “கிலப்பெயர் குடிப்பெயர்” என்றற்றொடக்கத்தச் 

குத்திரங்களை வினையியலுட்கூறாது பெயரியலுட்கூநியவாற்றானும், 
“நிலப்பெயர் குடிப்பெயர் குழுவின் பெயரே--வினைப்பெய ௬டை 
ப்பயர்'” என வினைட்பெயரையிவற்றுடனெண்ணலானுமறிக, சே 
னாவசையர்க்கு மிதுவே ககுத்தாதல் “கிலப்பெயர் குழ.ப்பெயர்” 
என்னுஞ்சூத்தாத்துள் “வினைப்பெயர் வருவார் செல்வார் என்பன. 
தீச்சன் கொல்லன் என்பனவுமவை” எனக் காட்டியவுதாரணங்க 
ளாஜும், “'பெயர்கிலைக் செவி சாலச் தோன்றா” என்னுஞ்சூத்திரத் 

துள் உண்டான் தின்றான் என்னுந்தொடக்கத்துப் படுத்துச்சொ 

ல்லப்ப ““டுக்தொழிற்பெயர் வினைச்சொற்போலத் திணையும் பாலுங் 
காலமுழூதலாயி*னவற்றை விளக்க, ௮ன் அன் முதலியலீற்றவாய் 
வருதலிற்றொழினிலையொ “ட்டுமென்றார்.  ஒட்டுிமன்பதுவமச் 
சொல்” என்னுமுரையானுமறிக, விளைச்சொற்போலவெனவே 

இவை வேறுசொல்லென்பத பெறப்பட்டது. பண்படியாகவரும் 
பெயர் பண்புப்பெயரென்றாற்போல வினையடியாக வரும் பெயர் 
வினைப்பெயசென்பதே சேனாவரையர்க்குங்கருத்து, 

. அட தூலார்.முதனிலையைப் பிரரு தியெனவும், விகுதி இடை 

கில வெத்றுமையுருபுகளைப் பிரத்தியயமெனவும், அவற்றுட்பெயர் 

மூகனிளஸ யப் பிராஇபதிகமெனவும், வினைமுதனிலையைத் தாது 

வெனவும், பெயர்விகுதியைத் தத்ததமெனவும், வினைமுதனிலைமே



௫௬ முதற்சூத்திரவிரு2்இ, 

ல்வரும் பெயர்விகுதுயைக இருத்து எனவும், வினைமுற்றுவிகுதி 

யைத் இிங்வெனவும், வேற்றுமையுருபுகளைச் சுப்பெனவும், இடைகி 
லையை விகரணியெனவும், கூறுப. 'வடமொழிவினைச்சொற்களுள் 
விகுதியே காலங்காட்டுமாகலின், இடைநிலை alan dps OUT Geir 

மைமுதலியனபற்றி வரும் வினைக்குறிப்பு வடமொழிக்கன்று, 
இவையெல்லாமுதனிலையு$றுமாகப் பகுக்கப்படுதல்பற்றிப் பின்னு 
ள்ளோரிவற்றைப் பகுபதமெனப் பெயரிட்டு வழங்குப, 

இனி பாரு மில்லை தானே கள்வன்'' என்பதனுட் கால” வெ 

ன்பதுபோல மரபினவென்பதும் மரபினையுடையவெனப் பெயசெ 
ச்சவினைக்குறிட்புச்சொல்லென்றலுமொன்று, ௮ற்றேல்,காலவென் 

புழி அகரம் பால்காட்டுமீறென்றா, டுமிழுக்சென்னையெனின் ;— 
அஃதுண்டென்னு மொருமைச்சொற்கொண்டு முடிதலிற்பால்வழு 

வாய் முடியுமென்ச, இவவுண்டென்னுஞ்சொல் ஜம்பான்மூவிடத் 
திற்கும் பொதுவன்றோவெனின்,--௮றியாது கடாயினாய். உளன், 

உளள், உளர் என்பனபோலக் குறிப்புணர்த்தி இன்றென்பதற்கு 
மறுதலையாய் ௮ஃறிணையொருமைக்குரிய டுவவிகுதி பெற்று நிற் 

கும் உண்டென்னுஞ்சொல்லும் வேறே, இல்லென்பதற்கு மறுத 

லயாய் உண்மைத்தன்மையுணர்த்தி வேறு, இல், யார், எவன் 
என்பனபோல விகுதஇியின்றிப் பொதுச்சொல்லாயே நிற்குமுண் 
டென்னுஞ்சொல்லும் வேறேயெனக் கொள்க, இது யாரென 
வகரங்கெட்டு நிற்கும் பலாரறிசொல்லும் வேறே, யாசென்னும் 
வினாவினைக்குறிப்பும் வேறேயாமாறுபோலக் கொள்க, “*இனைத்தா 
ளன்ன சிறுபசங் கால--வொழுகுர ராரல் பார்க்குங்--குருகுமு 

ண்டு” என்புழி உண்டென்பது குறிப்புணர்த்தி Pople, ௮ஃ 

தொருமைச்சொல்லேயாமெனவுணர்க. அற்றேல், காலகுருகென் 

பத பன்மையொருமைமயக்கமெனக் கோடுமெனின் ;--அற்றன் ற, 
“மாடமது வார்சடைய வள்ளலையு மொக்கும்'” எனவுயர் இணைக் 
கண்ணும் பயின்று வருதலின், ஒருகாரணமின்றித் இணை மய௩ங 

குதல் பொருர்தாமையின், இன்னோரன்னவையெல்லாம் பெய 
செச்சவினைக்குறிப்பேயாமென்க, 

மூன்று." 
இணி மூன்றென்பதாகுபெயரான் அத்தொகையுடையவத்றை 

யுணர்த்திற்று, இத *ளெந்தவல்ல'” என்னுமாகுபெயர்ப் புறனடை 

யாற்சொள்க, இதனையாகுபெயரன்றென்பாருமூளர், நெல்லையள 
ந் துபார்த்தம் பொன்னை நிறுத் தப்பார்த்தமன்றி அவற்றிற்குப் 
பதக்குத் தொடியென்று அளவும் நிறையுமாகிய பெயர் கூறப்ப 

டாமைபோலப் பத்தட்பொன்னையுமெண்ணிப்பார்த்சின் தி? அவற்



முத்ற்சூத்திரவிரு் இ, டு௭ 

றிறகுப் பத்தென்னும் பெயர் கூறப்படாமையானும், , “அறியக் 
sort” என்புழி ஆறென்னும் வரையறைப்பண்புப்பெயர் ௮ப்பண் 
பினையுடையவங்கத்இனையுணர்த்இ ஆகுபெயராய் நிற்குமெனக் 
கூறிய ஈச்சினார்ச்சினியார்க்கு எண்ணுப்பெய சாகுபெயராதற்கே 
லாசென்றது, கருத்தன்றாகலானும், உரையாகசிரியர்க்குமிவற்றை 
யாகுபெயரென்றலே கருத்தாகலானும், எண்ணுப்பெயரு பெண் 
ணப்படும்பொருளையுணர்த்தும்வழி யாகுபெயரேயாமென்க., இன் 

னுமூயர்திணைக்கண் மூவரென விகுஇ நின்றே பொருளையணர்ச் 
துதலான், ௮ல்லுழியாகுபெயரா(.ப நின்று _பொருளையுணர்த்து 
மெனவுணர்க, இன்னோரன்னவற்றிற்கெல்லாம் வடநூலார் விகுதி 
நின்று கெட்டதென்பர், 

அல்-- ௮ம் கடை அலங்கடை 

இனி ௮ல் கடையெ ஜுங்கடையீற்றுவினை யெச்சக்குறிப்புள் 

சொல் அம்முப்பெற்று , /ங்கடையென நின்றது, 

ஏகாரமீற்றசை, 

இன்னும் விரிக்கிற்பெருகுமாகலீனமைக. 

சொன்னிலையொருவகையாற்காட்டப்பட்டது. 

  

குற்றியலுகரமுசலீயவற்றிற்குச் சார்பு “குற்றிய லிகர நிற்றல் 

வேண்டும்” என்றற்றொடக்கத்த வருஞ் சூத்திரங்களாஓணர்க,. 

இவை மொழிக்கட்படுத் தக்காட்டவேண்டுசலீன், ஈண்டு வையாது 

மொழிமரபில் வைத்தார். ௮ற்றேல், மயக்கச்சுத்திரங்களுமாண்டு 
வைக்கவெனின்;--அற்றன்று? “பன்னீ ருயிரு மொழிமுத லா 

கும்” *உயிர்ஒள வெஞ்சிய விறுதி யாகும்" என்பனபோல இடை 

பேவருமென்னாது இல்வெழுத்இற்ெவெழுத்து ஈட்பு அல்லன 
பகையென்னுக் துணையானே கருவிசெய்தவீன், இவையீண்டேவை 

க்கப்பட்டன. இஃ தறியாதார் தத்தமக்கு வேண்டியவாறேயரைப்ப. 

ஆரியர் ஈட்பெழுத்துப் பகையெழுத்தாமாறீண்டுக்கூ.றி இனமா 

மாறு பிறப்பியலாற்கூறுவர், அற்றேல், பிறப்பியலை நான்மரபிற் 

கூறுகவெனின்;--பிழவிகூ.நியினமடைக்கவேண்டுதலானும், விரி 

வுடைமையானும், வேளோரோத்தாகச் கூறினாரென்பது, அற்றேல், 

பிறப்பியலை நான்மரபினைச் சார வைக்கவெனின்);--௮ற்றன்று: 
மொழிமரபித்கூறும் விதியெல்லாம் தூன்மரபினொழீபாகலான், 

௮ஃததன்பின்னர் வைத்துப் பிறப்பியலவற்றின்பீன் வைக்கப் 

பட்டது,



௫௮ முதற்சூத்திரவிருக்தி, 

மொழிமரபிற்கூறும் விதிகள் நான்மரபினொழிபாமாற:.ஃ 
குற்றிய லிகர நிற்றல் வேண்டும் என்பது முதல் “உருவினு 
மிசையினும்” என்னுஞ்சூத்திரங்காறும் அவைதாம்! என்பதனொ 
ழி... “குன்றிசை” “ஐ ஒள” இரண்டும் “நீட்டம்” என்பதஜனொ 
ழிபு, “செட்டெழுத்தேழே'” என்பது அவற்றுள் ௮இ௨௭'" 
“அரஊர” என்பவற்றினொழிபு, மொழியாக்கம் அ௮திகாரப்பட்ட. 

மையின ஒசெழுத்தொருமொழியென்ப தமுடன்கூ திஞர். ''மெயயி 
னி.பக்சம்” என்பது *னகார விறுவாய்"' என்பதனொழிபு, “தம்மி 
யல கிளப்பின்'” என்பது முதல் 'மகரத் தொடர் மொழி” என் 

as சூச்இரங்காறும் மயக்கச்கசுத்திர வொழிபெனக் காண்க, 

இதனை விரிப்பிற்பெருகு ', உய்த்துணர்ந்தமைச்துக்கொள்ச, 

தொலகாட்../பமுதற்சூச் இிரவிருத்தி 

ஒருவகையானமூடிஈத, 

omic 

மெய்கண்டதேிகன் நிருவடி.வாழ்க.



உ. 

கணபதி துளை, 

இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி: 
அன்ன மவவ்கதவன கிவ. இவண் னவ. கதவி அவி 

ப ரயி ரம், 

  

, முன்னர்ப் பாயிர,த்தை வைத்து இத பாயிரமென்றுரைத்தப் 
பின்னர் அதுகேட்ட மாணாக்கர்க்கு நூலுரைப்பான்றொடங்கினா, 
இப. யிரமுரைச்கவேண்டுவதென்னையென்னுங்கடா நிகழ்தற்டே 
னுளதாய வழி, இவ்விவவேதச்களான் முன்னர்ப் பாயிரமூரைக்க 

வேண்டுமென்றிறுத்தலமையும். ௮வவாறனோரியைபுமின் நித் “திரு 
விள ங்கெயமாககர"' முதலாகவெடுத் தரைக்குமுத்தரஞ் செப்புவழுவு 

மற்ரொன்று விரித்தலுமாய் முடியுமென்ச, இவவாறு தொல்லா 
சிரிபருரையாமையுங்காண்க, *கநட்கையாடிப் போந்தேனொரு பீடி. 
சோறுதம்மின்' எனச் கடாவின் றியுஞ்சேப்பு நிகழ்ச்ததாலெனின் ;- 
கொடுப்போன்பாலேத்போன் சென்றுழி, அவன் யாண்டுவர்தா 

யெனக் கடாவானாயிலும், கடா நிகழ்தற்கிடமுண்மையின், ௮து 
வும் வினாயபொருளை யறிவுறுத்தலேயாமென்க, ௮ங்கனங்கோள 

ளாக்காற் செப்பிலக்கணம் பொருந்தாமையறிக, AL. gratia 

மேற்கோள்முன்னர்ச் கூறியே பின்னர் ஏ.து முதலிய சான்குற 
பும் ஒன்றன்பினொன்றியைபுபடக் கூறுமாறறிக, பரிமேலழகர் 

உரையாளர் பாயிரமியம்புதல் கடனென்பதுபற்றி '*இந்திரன்முத 
லிய” மூதலாகச் சிறப்புப்பாயிரமே யுரையாற்கூறினார். இதுநிற்க, 

அவயவமா௫யே பாமிரத்தள் அவயவியாகய நூலடங்காசென் 
ரர், அவற்றியல்புணராமையின், அன் றியுமாசீரியர் தொல்காப்பிய 

ர் நூலினியல்பு மரபியலுட்கூறினார், “மூன்றுறுப் படக்கிய 

பிண்டத் தானும்” எனவும் “*ஒத்துப் படல மென்னு முறுப்பின'” 

எனவுங்ளெந்தெடுத்தோதலின், ௮ஃதவயவமென்ப தவரறிக்திலர் 

போலும், இன்னும் நானுதல் பொருளைத் தன்னகத் தடக்கி" என் 

பத$னைத் தழீஇயினாராகலின், நூலியல்பு பாயிரத்துளடங்காதென் 

றல் அவர்க்குங் கருத்தன்றென மறுக்க, 

சிறிப்புப்பாயிரத் தள் ஆக்கியோன்பெயர் முதலியவற்றிற் கெடு 

த்.துக்காட்டினவற்றுட்சில பொருந்தாமை தொல்காப்பியப் பாயிர 

விருத்தியில் விரித்துரைத்தாம், ஆண்டுக் காண்க, 

பாயிரமுற்திறறு,



எழுத்ததிகாரம் 

எழுத்தியல், 

எழுச்ததிசாமென்பழி அதிகாரம் முறைமையென்றார், ௮இ 

காரமென்னும் உடசொற்கு அது பொருளன்மை தொல்காப்பியவி 

Oe Gy கூரியவாற்றான நிக, 

௧, (மலைமகளொருபால்,"' 

மம்லைமகளென்பது மலையுமகளெனவும் ௮மங்கலப்பொ _ நீது 
'9தாகையார் பொருள்பலவாய்த் தோன்ற லின் மலையென்ப தும, 

பொருளதிகாரத்துள் “உமையுரு வுருமடுசத்த'' என்னுஞ்சுத்திரத் 

துள் ஏனையவற்றிற்குமேற்குமாறு மலைமகளொருபாலென்னுஞ் சூத் 
இரத்திற்குரைத்தாங்குப் பொருள்விரித் தரைத் துக்கொள்கவென்ற 
மையின் ஈண்டு மலைமகளொருபான்மணர்தென்றது இஃ நூனின்று 
நிலவுதல்வேண்டியென்றார்க்கு ஆண்டிசற்கு மறுதலையாக உயையு 
ருவுருமடுத்தசென்றத இக்.நானின்று நிலவாதிறுதல் வேண்டியெ 

னப் பொருடருதலின் மலைமகளொருபான் மணந்தென்பதும், உறு 

பொருண்முதலியவெல்லாவற்றிற்குமுரிய வேந்தனை உல்குபொரு 

ட்குரிய வேர்தனென்றல் அவனிறைமைக்கேலாதவாறுபோல ஐக் 

தொழிற்குமுரிபய தலைவனை உலகளித்த தலைவனென்பது தலையன் 
மையிற் றலைவனென்னும் பெயர்க்கேலாமையின் உலகளித்தவென் 

பதும், உலகளித்தவென்றமையாற் றலேவனென்பதும், '*வில்வணக் 

கர் தீங்கு குறித்தமை யான்!” எனவும் ''முஇிர்தலை வணங்கி'' என 
வும் “வணங்குநுண் மருங்குல்'' எனவும் வணங்குதற்கு வளைவே 
பொருளாகக் கோடலிற் றலையின் வினையாகய இறைஞ்ச தலையேயு' 
ணர்த்துமென்பதுபற்றிச் சொல்வணக்கமென்பது சொல்லாக 
வணக்கமெனப் பொருளுரையாது ஓப்புமைபற்றிக் க.நினமைதோ 
ன்றப் பரிமேலழகர் “சசொல்லினது வணக்கம்” எனச் கூறினமை 
யானும், வணங்வயெ வாயின ராத லரிது” என்பது “ueis 
மொழியினையுடையராதல் கூடாது” என்றும் பணி்தடமாழி 
பணிவைப் புலப்படுத்திய மொழி” என்றுங் ௯, நினமையானும், 
“மனமொழி மெய்களின் வணங்குது ம௫ழ்க்தே'' என்புழியும் 
ஒப்புமைபற்றிக் கூறியதேயாமாசலாலும், தாளை வணங்காத்தலை'' 
எனவும் அவனை நினைத்தலும் வாழ்த்ததும் வணங்கறுஞ்செ 
ய்பாதவழி'” எனவுங் ளெந்தோ துதலானும், வணங்குதல் சிறப்புவி
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னையாவதல்லது பொதுவினையாகாமையின் வணக்தியென்பதும், 

அவவப்பயன்குறித்து வாராமையறிக. இவ்வாறு மேலுஞ்சொற்றொ 
அமுஏளகுறறங்களைக் கூறின், விரியுமென்றொழிக. 

௨. **எண்பெயர் முறைபிறப்பு,”' 

எண்ணுதற்கும் பெயர் கருவியாகலின், அதனை முற்கூராசது 

மூறையன்று. எண், நமூறையும்போல்வனவத்றால் ஒருடயனின் 
மையின், ௮வறறை வகையுட்சேர்த்துக் கருவிசெய்தல் பயனில் 

கூற்றாமாறறிக, 
பேரலியெழுசத்தென வொன் றில்லையென்பது தொல்காட்பிய 

முதற்குத்திர்விருத்தியுட்காண்க. 
௪. உயிரு முடம்பும்,”' 

சுருங்கச்சொல்லுநூற்கண் எந்தவிதியுமோரிடத்துக் கூறிப் பல 

வி.த் துண*ச் தகொள்ளும்படி. சூச்தரஞ்செய்தலே மரபு, அவவா 
றன்றி உயிரீராறு மெய்ம்முூவாறென்னுக்தொகைகளை எண்ஞச் 

ரூத்திரத்தம் பெயர்ச்சூத்திரத்தும் வேறுவேறு கூ.நன் மிகையா 
Gloom 

௫. ::குற்றியலிகரங் குற்றிபலுகரம்.” 

ஆரியர்தொல்காப்பியனார் சார்பெழுத்து மூன்றேயென 
வசையறுத்தஇிருப்பவும்,தாமவரினுநுண்ணறிவுடையார்போன்று,ஈன் 
னூலார் கூநியசொற்பற்றிச் சிலமுதலெழுத்துக்களையும் அம்மூன்ற 
னே கூட்டிச் சார்பெழுத்தெனக்கொண்டார். அது பொருந்தா 
மை விருத்தியில் விரித்துக் காட்டினாம், ஆண்டுக்காண்க, முதலெ 
முத்துக்களே தம்மோடு தாஞ்சார்ந்தும் இடஞ்சார்ர் தும் பற்றுக் 
கோடு சார்க்தும் வருதலாற் சா:பெழுத்தெனக் காரணக்குறியா 
யிற்றெனின் ;--அஃதாய்சத்இற்குப் பொருந்தாமையின் ௮வவியா 
தீஇக்குற்றமும், ஆல் கால் என்பன தம்மோ தாஞ்சார்ந்து வரு 

தீலின் அதிவியாத்திக்குற்றமூமாமாறுகாண் ௧. 

இடவேந்றுமையாற் குற்றியலுகர முப்பத்தாரூதல் சாலுமெ 

ன்பதம் விருத்தியுட்காட்டினாம். 

௬, அகரமுதல.” 

தீன் ஞூலார் மொழிமுசற்கட்சட்டுப் பொருளுண *சஇவரினல் 

ல.த சுட்டெழுத்தாகாவென்பார் **தனிவரிற்சட்டு"' என்றார். தாமு 

மவ்வாறுகூறாத, எவ்வாறு வரிலுஞ்சட்டெழுத்தாமென்று பொ 
ருள்பட வாளா “மொழிமுதல்வரிற்சுட்டு” என்றதவுமன்.றி, அவர் 

கருத்தறியாது குற்றமுங்கூறினார்.



௬௨ இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி. 

௮. “Cat ppwena.” 
OF பொருந்தாமை விருத்தியுட்சாண்௪. 

௯, *உயிருழப்பு,” 

6படைகுடி கூழமைச்சு ஈட்பா ளுறும்” என்பழிட்போலச் 

செய்யுளின்பம்படத் *தலையிலு மிடற்திறு கெஞ்சிது கிலைஇ” 
எனச் சூத்திரஞ் செய்தவாகிதியர்கருத்தை சோக்காது, ௮துவே 

முறையாகக் கொண்டார், சைவாகமங்களின் உர், ஸனின்றெழு 
நத காதம் நெஞ்சின்கட்பைசந்தியாய்ச் கண்டத்தின்௧ண் மத்திமை 

யாய் சின்று பில் ” வைகரியாய் வெளிப்படுமென்த தணையல் 
ல.து இவர் கூறியமுறையாத் பிறக்குமென்னாமையானும், பிறவா 

COG Bild, HH) முறையன்மையறிக, 

கக, :4அவற்றுண்--முயற்டியுள்,”” 

நரவிளிம்பணுகுதற்குக் காரணமாயெ பல் ௮ண்பல்லென்றார், 

பல் நாவிளிம்பனுகுதற்குக் காரணமாயின், அணுகுதற்குச் செய 

ப்படுபொருள் யாதென்பார்க்கு விடையின்மையறிக, 

௧.௪. *கெடிலோடாய்தம்,” 

தெடிலோ டாய்த முயிர்வலி மெவியிடைத் தொடர்மொழி 
யென்னாது *செடிலோ டாய்த முயிர்வலி மெவியிடை தொடர் 
மொழி” என இவை யெழுவாயாகவும் தொடரென்பதிவற்றின் 

பயனிலையாகவுங்கூறி, பதவுரையுள்ளுமில்வாறேயுசைத்தார். உரை 

க்கவே, இவ்வைக்துந்தொடரப்பவெது உகரப்பத்.றுக்கோடாகய 
ஈற்றுவல்லெழுத்தொன்றுமேயன் நிச் சொன்முமு துமன்மையின், 

இவற்றின்மேற் பிறதொடாவும் பெதுமெனச் கூறுவிடின், இல் 
வைவகை யெழுத்துமீற்றெழுத்துங் கூடியே ஒருமொழியாய கிற்கு 

மெனவும்பட்டு, அது இது வென்றத்ரொடக்கத்தனஏல் குற்றிய 
ஓகரமாவான் செல்லுமாறதிக. ஆறன்பகுதியாயெ முப்பத்தெட் 

டுந்தொடரவேண்டுமென்னும் யாப்புறலின்தி ஏற்றபெற்றி தொட 
ருமெனச் கொள்க என்றுரையாது, வன்மையெனப் பொதுப்ப 
டக்உறுதலான், ஆதனையுக்தொடரவேண்டுமென்னு மியாற்புறவி 
ல்லையெனச் தமக்குத் தோன் தியவாறேயுமைத்தார். ் 

ஏழிடங்கொண்டார்க்குப், கிண்ணாக்குச் சுண்ணாம்பு என்றாற் 
போல்வனவும் ஆய்தர்தொடர்ர்தனஏம். ஒடக்குமென்பதும்.. பிற 
வும் விருத்தியுட்சாண்ச,
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௧௭. (குறியதன்முன்னர்,'” 

ஷிலஃச இலஃகு எனக் குதிலிணைக்£ழ் ஒற்றில்வழியொற் 

ரய வருவதூஉம் ஆய்தமேயாதலானும், இன்னமுதலெழுத்தைச் 
கார்ந்து தோன்றுமென கியமித்தவாறு தோன்றுதலே சார்பேழு 
தீதிற்கிலக்கணமாதலானும், ஏனையவெல்லாம் எவவாத்றான் வரி 

னுங் கூறியவிதியிற் பிறழ்ச்து வாராமையானும், ஆய்தங்குறிலி 
ணைக்£ழ் வாராதென்றல் பொருந்தாதென மறுக்க, அஃகாமை 

அஃறாதல் என வல்லாறன்$ழ்ப் பிறவெழுச்துச்கள் வரினும், ஒன் 
பஃது ஒருப: து எனக் குறியதன்மேற்பிறவெழுத் தக்கள் வரினும், 
ஆய்தங்குரில்வவிரவணதேயாமென்பார், “குறியகன் முன்ன ரா 
ய்தப் புளளி--யுயிரொ புணர்ந்தவல் லாறன் மிசைத்தே” என்றா 

சாசிரியர் தொல்காப்பியனாருமென்க. 

க௮. புட் யில்லா,” 

உயிர்த்தலென்பதற்கு ஓலித்தலெனப் பொருளுசைத்தார், 
மூன்னுருவாகியும் உருவுதிரிஈ் தழுயி!த்தல் வரிவடி விற்கல்ல தொலி 
வடிவிற்கன்மையின், ஓலித்தலென்னும் பொருளேலாமையறிக, 

௧௯, :'இசைகெடின்,”' 

இதற்கு விருத்தியுட்காண்க, 
௨௧. :தற்கட்டளபொழி,” 

மூவழியு கையு மென்றதனான் ஐகார மொழிக்கணன்றிக் குறு 

காசென்பததானே பெறப்படுதலிற் றன்னைச்சுட்டுதற்கட்குறுகா 
சென்றலும், ஐகாரமளபெடுத்தல் மேற்கூறப்பட்டமையிற் றன்மா 

த்திரையின் பிச்கொலிக்கு மளபெடைக்கட்குறுகுங்கொல்லேவெ 
ன்னுமையமின்மையின் ௮ளபெடுத்தற்கட்குறுகாதென்றலும், பய 

ஸில்கூற்றாமென்க. 

ஐகாரமொழிமுதற்கட்குறுகாமையும் ஓளகாரக்குறுக்கமென 

வொன்தின்மையும் விருத்தியுட்காண்க. 

௨௨, :(லளமெய் தரிந்த,”” 

Biase யாண்டுப் பெற்றாமெனின் அதுவும் ௮றவாசமுகச்தா 

னிீண்டேபெற்றாமென்றார். போன்ம் மருண்ம் என்பன பருபதங்க 

ளாகலின் உசைத்தான் உயிர்த்தான். கற்பான் நிற்பான் என்பன 

போல இவையும் பகுபதவுறுப்பாறனுட் சக்இிசோக்கி விசாரப்பட்ட 

மை௰ணர்ச்திலர்போலும், ஈடச்சானென்புழி அவர்சாமே *இயல்பி 

னும் விதியினும்'” என்னும்புணரியற்குத்திரவிதியான் முடித்துக் 
சாட்டியவாறுமநிக,



௬௪ இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி, 

௨௩, 'தொல்லைவடிவின.”' 

புள்ளியு௩்தொல்லைவடி.வேயாயினும் எகர ஏகாரங்கட்கும் ஓக.ர 
ஒகாரங்கட்கும் தணிமெய்க்கும் உயிர்மெய்ச்கும் வழிவொப்புமைக 
ண்டு ௮வ்வொப்புமைமேல் வேற்றுமைசெய்யும்பொருட்டு ௮வம் 
நிற்கு முன்னோர் பின்னர்ப் புள்ளியிட்டெழுதசலென்றாரென் 
ஒங்கருத்சான் “அண்டெய்தும்'” என்றார்க்கு, ௮௧ர ஆகாரங்கள் 

உ௧ர ஊகாரங்கள் முதலியனவும் ௮த்தன்மையவாசலின், அவற்றி 
ற்கும் வடிவொப்புமைசண்டு ௮வ்வொப்புமைமேல் வேற்றுமைசெ , 
ய்யும்பொருட்டு அவற்றிற்கு முன்னோர் பின்னர்க் €ழ்விலங்கும் 

புள்ளிக்காலுமுதலியவிட்டெழுதுக வென்றாரென்னுங் கருத்தான் 
you ழ்விலங்கு முதலியன பெறுமென்றோதாமைகுன்றக்கூற 

லாமாகலின், ஈன் னூலார் கூ Su “*ஆண்டெய்தும்”” என்றதற்கு ௮து 
கருத்தன்றென்க. அங்கன் எடாயினார்க்கு வேறிறுக்குமுறை யறி 
ய£மையிற் றமக்கு வேண்டியவாழே கூறினார், மேலுமிவவாறே நெ 
இழ்க்து போவனவற்றை அண் டாண்டுவிரிக்கிற்பெருகும், அகலினி 

ன்னோரன்னவற்றை விரிக்கின் நிலம். 

௨௭, **ஐ ஒளவலவொடு,' 

மூூதலாவனவிவை ஈரூுவனவிவையென ஈண்டுக்கருவிசெய் 
சீத மேனிலைமொழியீறு வருமொழிமுதலோழி.யைபப் புணர்க்கும் 

பொருட்டன் றேயெனத் தாமுங்கூறினர். புணர்ச்சிக்கட் படுஞ்செ 
ய்கை எல்லாமொழிக்கும் பொதவாகக் கூறியரன்றித் சமிழ்மொழி 

மாத்திரைக்கன்றாமன்றே, அதற்கேற்ப ஈண்டு வகைமொழிக் 
கும் பொதுவாகக் கருவிசெய்யாது தமிழ்மொழி 'ரைக்கே ௧௫ 

விசெய்யிற் புணர்ச்சிக்சகட்படுஞ் செய்கையும் தமிழ்மொழிமாத் திரை 
க்கேவிதித்தல்வேண்டும்;௮வ்வாறன் றிப் மிரமகோட்டம் பிரமக்கோ 

ட்டம், வாசுதேவகோட்டம் வாசுதேவக்கோட்டம் என்றாற்போலப் 
பிரண்டும் .டமொழியுதாரணங்களு மெடுத் துக்காட்டி, இடைபுரி 
போல ங்டமொழிக்குஞ் செய்கையியம்பி, ௮வ்வியம்மிய கொளாத 
வற்றிற்கு “இடையுரி வடசொலி னி௰யம்பிய கொளாதவும்” என்னு 
ஞ்சூத்திரத்தாழ் புறனடையுக்தாமுங்கூறுதலாலும், '“திங்களு நாளு 

முர்துளெச் தன்ன" என்லுஞ்சூத்தரத்தான் ஆரிரியர்தொல்காப்பி 
யனார் வடமொழிப்புணர்ச்சியே சிறக்செடுத்தோததலானும், அதற் 

கேற்ப ஈண்டெல்லாமொழிப்புணர்ச்சிக்குங் கருவிசெய்யாது தமிழ் 

மொழிப்புணர்ச்சிமாத்திரைச்கே கருவிசெய்தல் குன்றக்கூறலென் 
னும் குற்றமாமென்ச, அல்ல.தாஉம், “'தம்பொறிகளால்யவனர் தா 

ட்படுத்த பொறியே'' எனவும் 'பலர்கொல் பூபாட்ட லியன்தளம்



எழுத்ததிகாரம், ௬டு 

பலகொல்” எனவும் “*ஞமலி தர்த மனவுச்சூ ஓடும்பின்!? எனவும், 

பிரூண்டுஞ் சான்றோரெல்லாம் இவற்றை மொழிக்கு முதலாகவெ 
டுத் துநிலைமொழி வருமொழியாகப்புணர்த் து இவவாறு: மொழிக்கு 
முசலாகாதவாரியச்சொற்களை அரத்தம் இரஇி உலோபமென மொ 
ழிக்குமுதலா மெழுத்துக்களோடு கூட்டிக் கூறுதலின், அதற்கேற்ப 
இவவெழுச்துக்கண் மொழிக்கு முதலாம் இவவெழுத்துக்கண்மொ 
ழிக்கு முதலாகாவென எல்லாமொழிக்கும் பொதுப்பட வரைந்தோ 
தாவிடின், அரியச்சொற்க௭ ரத்தம் ரதியென்றாற்போல வேண்டிய 
வாறே மொழிக்கு முதல! * வெடுத்து நிலைமொழி வருமொழியாகப் 
புணர்ச்கப்பட்டு வழுவாமென்னுங்கருத்தானும், ஈன்னூலார் எல் 
லாமொழிக்கும் பொதுவாக மொழிக்கு முதலாமெழுத்துக்களிவை 
ஆகாவெழுத் துக்களிவையென வரைந்து கருவிசெய்தார். இவரிவ 
வி.பல்புணராமையிற் றமக்கு வேண்டியவாறே கூறினார். “so par 
வெனுமூன்றலங்கடை”” என்பது முதலாக இ௨வெழுக்தக்களை 
மொழிக்கு முதலாகாவென ஆரியர்சொல்காப்பியனார் விலக்க 
மையின், இவ்வடமொழிகளும் திசைச்சொற்களும் அக்காலச் திவ 
வாறு தமிழின்கட்பயின் றுவாராமை பெறுதும், 

ஙனமென்னும் பலபொருளொருசெ-ற் றனிச்து வருசலின் நி 
யரழக்களின்வழிச் சார்ந்து வருமாகலின், ௮க்கருத்தானே ஆசிரி 
யர் தொல்காப்பியனார் “முதலா கெழுத்து ௩கரமொடு தோன்றும்” 
என்றார். அவவழக்கிக்காலத்து வீழ்ந்தமையின், இக்காலத்துப் புதி 

யனபுணர்த்தலான் வழங்குதற்கேற்ப, கன்னூலா” “swe Ga 

௧ர வினாவழி'' என்றார், இவரக்கருத்தறியாது சோன் நியவாறே 
குற்றங்கூறினார். அங்ஙனம் இங்ஙனமெனச் சரர்ந்துவருவனஉ௰் 
இற்கு அங்கு இங்கு எனவுறுப்பாய் வருவனவற்றை யெடுத்தக்கா 

ட்டி மறுத்தல் பொருக்சாமையறிக. 

௨௮. அ விஞணகமன.” 

குற்றுகரத்தைப் புணர்ச்சி வேறுபாட்டான் வேமழெடு்தோதி 

னதாகக் கூறினார். அல்லுழியுயிசேயாமென்னுங்கருத்துப்போஓம். 
அஃதாசிரியர் தொல்காப்பியனார்க்குக் கருத்சாயிற் குற்றி.பஓ.கரட்பு 
ணரியல் உயிர்மயங்யெலைச் சாரவைப்பர், ௮௩௩னம் வையது 
புள்ளிமயங்கியலின் பின்னர் வைத்தது இம்மயக்கம் வாராமைப் 
பொருட்டென்றே கொள்க, முதலெழுச்திற்குப் புணர்ச்சிகூறிப் 

பின்னர்ச் சார்பெழுத்திற்குப் டுண*ச்சிறவேண்டுதலின், அம்மு 
ஹைபற்திக் குத்திய லுகரப்புணரியலை உயிர்மயங்கியல் புள்ளிமயங் 

சயெலீன் பின்னர் வைத்தாரென முறைகூறவ௰ியஈது, ஈச்சிஞர்ச் 

கட



௬௬ இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி. 

இனியார் மெய்யுயிரென்றவற்றுள் உயிரினது விகாரமாய் நின்ற 
குற்றியலுகரத்தை இருவழிச்சண்ணும் புணர்க்ெறமையிற் பள் 
ளிமயங்யெலோடியைபுடைத்தாயிற்றென்றார். உயிரினது விகார 

மாயின் உயிர்மயங்யெலைச் சார வையாது புள்ளிமயங்கெலைச் ௪௩ர 
nasser முறையன்மையின், அது பொருர்தாதென்ச, ஆய்தத் 
தை யொருநியமித்தம்பற்றி ெெ ந்றின்பாற்படுப்பினும் பதினெட் 
டொற்றுளடங்காதவாறுபோலக் குற். நியலிகரச் குற்றியலுகரங்களை 
யொருநிமித்தம்பற்றி உயிரின்பாற்படுப்பினும் பன்னிரண்டுயிருள் 
ஞூமடங்காது வேறேயாமெனக் கொள்க, 

௨௯, குற்றுயிரளபு.'” 
ஈண்டுதாரணங்களுட்சிதிது பொருக்தாமையுய்த்துணர்க, எழு 

த்த வேற்றுமையல்லத இடவேற்றுமைபற்நியெண்ணலாகாதென 
மேலோதியவர் ஈண்டுமவ்வாறே உயிரீறு பன்னிரண்டெனவெழு 
சத்து வேற்றுமைபற்தியெண்ணமறச்.த, இடவேறழ் றுமைபற்நியெ 
ண்ணி, உயிரீறு நூற்றறுபத்துமூன்றென மயங்கெ கூறிஞர், முத 

ஓக்குமிஃதொக்கும், 
mo. “orate gS,” 

:மகரத் தொடர்மொழி மயங்குதல் வரைக்த--னகரத் தொ 
டர்மொழி யொன்பஃ தென்ப" எனவாிரியர் தொல்காப்பியனார் 

வரைந்தோதியிருப்ப, இவர் இத்தொடக்கத்தனவெனப் பின்னுஞ் 

சிலவுளவாச அவரோடு மாறுகொளக் கூறினார். நிலன் நிலம் என் 
றத்ரொடக்சத்துச் குறிலீணையொற்றூய்கிற்குஞ் சொற்களின் னக 
சம் மகரத்தோடு மயங்கிகிற்குமாற்றலுடைமையின், அ௮ல்வாற்றலு 

டையவற்றுள் மயங்காது நிற்குஞ்சொற்களே யெடுத்தோதி வில 
க்கல்வேண்டும். அவவாற்றலில்லாத கடான் வயான் என்றாற்போ 

௮ங் குறினெடிலொற்றுக்களை யெடுத்தோதி விலக்சல்வேண்டிய 
தெற்றுக்கென்க. யாண்டுங்குறிலீணையொற்றல்லுழி வரும் rar 
மூம் மூவெழுத்தினிறர்த தொடர்மொழி னகரமும் மகரத்தோடு 

(பயங்காமை கண்டுகொள்க, ஆசிரியர் சொடர்மொழியென்ரூராயி 

னும், தொடர்மொழியுண் முர்தியதாயெ மூவெழுத்துத்தொடர் 

மொழியென்பதே கருத்தாகக் கொள்க, அவற்றுள்ளுங் கு.றிலிணை 

யொற்றாயெ மொழிமென்பது ஏற்புழிக்கோடலாற்கோமம், 

௩௧, **கசதபவொழித் த," 

மெய்யொடு மெய்யீயைதற்கே சையோகமென்னுங்குறி வட 
நூலார் கூறுவர், ஆரியர் தொல்காப்பியனாரும் *'அம்மூ வாறும் 

வழங்யென் மருங்ன்--மெய்ம்மயறங் குடணிலை தெறியுற் காலை"



Tips Ss Garr, சள 

என மெய்யொடு மெய்யியைதற்கே மயக்கமென்னும்குறியீடு கூறி 
ஞர். அச்கருத்தேபற்றி ஈன் னூலாரும் *இவ்விருபான்மயக்கு மொ 
ழியிடை மேவும்'' எனச் சூத்திரப்பொருளை முடி.த்.து, உயிருமெ 
WY மயங்குமயக்கததுக்கு வரையறைமின் மையின் ௮வையிக்குறி 
யீ 'பெருவென்பார், “*உயிர்மெய்மயக்களவின்றே”” என வொழிக் 

கார், ஒன்றோடொன் நியைதலொப்புமைபற்றி *ரழத்தனிச் குறி 
லணையா”” என்பதனை இதனைச் சாரவைத்தார். அதனானது மயக்க 

மென்னுங்குறியீடு பெறராமையறிக, அக்கருத்தறியாது அவற்றிற்கு 
மயக்கமென்னுங்குறியீடு கொண்டாராயிலும், முதலிறுதிகளை ஒற்று 

மைகயம்பற்றி உயிர்மெய்முதல் உயிர்மெய்யீறெனகோதாது வேற் 
றுமை கயம்பற்றி மெய்ம்முதல் உயிரீ்றெனவோதியவாறே, ஈண் 

டும் கருவி துணங்கை யென்பவற்றை உயிர்மயக்கமெனக் கோ 

டல்வேண்டும். அதனை மறந்து உயிர்மெய்மயக்கமென்றல் பொ 

ருக்தாமையறிக, 

உடு. **தம்மரபிசைப்பின்." 

மூதலாமெனவே, ஈர துர் தானே பெறப்படும். Ese Seo. 

நிலையென வேண்டாகூ நினார், இவ்விதிக்கும் பயன்கூருதார்க்கு இச் 
சூத்திரம் பயனில்கூற்றாய் முடியுமென்ச, 

௩௯. *அம்முனிகரம்.”” 

போலியெழுத்தென வேறில்லையென்பது விருத்தியுட்காண் 
கவென மேஜலுரைத்தாம், கடைப்பிடிக்க, 

௩௭. **நெட்டுயிர்காரமும்."” 

ஒத்றுக்கள் சாரியைபெறாவென்பது விருத்தியுட்காண்க், 

எழுத்தியன்முற்றிற்று, 

  

பதவியல். 

  

க, எழுத்தே தனித்தும்.” 

தீன் னூலார் பதவியல் கூறியதற்கு முதனூல் வடழூலாக் 

லின், அது தோன்ற மொழிமியலென்னாது பதவியலென வட 

சொல்லான் அதற்குப்பெயரிட்டு, அவ்வோத்துள் வடவெழுத்துத் 

தமிழில் வருமாறுங்கூதினர். இவர் தமிழ்மொழி மாத்திரைக்கே 

யிலக்கணங்கறு துமெனப் புருந்தமையாற் பதவியலென் வடமொ 

ழியாற் குறியிதெல் பமுதாமென்க.



௬௮2 இலக்கணவிளக்கச்சூருவுளி. 

எழுத்துத் சனித்து கிற்றலானும் ஒன்றோடொன்று தொடர் 
ந்து நிற்றலானுமன்மே சனிமெழுி சொடர்மொழியெனப் பெயர் 
பெற்றன. அலம்கனமாகலின். ஈரெழுத்திணேர்தத னையுக்தொடர்மொ 

ழியென்னாக்கால், ௮வை தொடர்ச்தனவுமல்லவாய்ப் பொருரைே 
விளக்குத லுமில்லையாமாகலின், ஈசெழுத்தொருமொழியுக் தொடர் 
மொழியென்றலே ஆரியர் தொல்காப்பியனார்க்குங்கருத்து. ஆயி 
னும், “தொடரலிறுஇ'' எனவும் “சொல்லியதொடர்மொழியிறு தி" 
எனவும் “மகரத் தொடர்மொழி மயங், ல் வரைந்த--னகரத் தொ 
டர்மொழி” எனவும் *ெட்டெ முத் தமபரும் தொடர்மொழி யற் 
அம்” எனவும் ஈூரமுத்.துத்தொடர்மொழிக்கும் இரண்ட்னையிறந் 
இசைக்கும் தொடர்மொழிக்கும் முடிவுவேறுடாடு கண்டு, முன்ன!ச் 

செய்கைசெய்வதற்கேற்ப, ஈண்டி ஈசெழுத்தொருமொழியெனவுக் 

தொடர்மொழியெனவும் பெயரிட்டுக் கருவிசெய்தார், இதுவே 
யாடிரியர்கருத்தாதல் *தொடர்மொழி” யென வாளாகூறாது “இர 
ண்டி.றர்திசைக்குச்சொடர்மொழி'' என வடைகொடுத்தோதியதே 

இரண் டனையிறவாஇணைக்திசைக்குந் தொடர்மொழியுமுண்டெனப் 
பொருள்கொள்ளக் இடச்தலானறிக, ஈன். னூலார் கொண்ட கஈயத் 
தற்கு அவ்வாறு கருவிசெய்யவேண்டாமையின், இணைர்தசைக் 
குந்தொடர்மொழியை வேறு கூருது தொடர்மொழியென ஒன் 
(766 கூறினார். இவரக்கருத்தறியாது தமக்குவேண்டியவாறே 

யுரைத்தார். 
இன்னுமில்வியன் முழுதினும் இவர் கூறியவற்றுட் குற்றங் 

களை விரிக்சப்புன்ே, விளையாட்டுமகளிரட்ட மணற்சோற்றிற் கல் 

லாராயப் புகுதலோடொச்குமென்றரொழிக, அவையெல்லாம் விரு 
Saye. கூறிய தபற்றியுய்த்துணர்ர் து கொள்க, 

சொல்லியல்பு சிறிது மூணராமையாற் றமக்கு வேண்டியவர 
நெல்லாங் கூறிஞர். பிரயோகவிவேச.நாலாருஞ் சோல்லியல்மண 
சாமையான், எல்லாச்சொல்லு முரிச்சொல்லாமெனவும், குறிப்பு 
வினைமுற்றும் பெயர்ப்பகுபதமுமொன்றெனவும் மயங்கச் கூறி, 

குதிப்புலின்முற்ே தத் இதாச்சமெனவுங்கூறினார். தத் இதன் பிராதி 
ப.திசமெனப் பெயர்பெற்று ஜம்முதலியவுருபேற்றுச் aut Owen 
நித்குமென அவர்தாமே கூறினமையும் இவ்விலக்சணம், வினைச் 
குறிப்புக்கேலாமையுடிறிக, 

௧௪; '“இலச்பெங்கண்ட தற்திலக்கணம், ” 
கச்னென் சாட்டினன். என்புழி வரும் இன் ஈண்டுச் சாரி 

யையன்.ற, உறற்ஜெளென்புழிப்போல இடைசிற்தலானில!_ நீல



எழுத்ததிகாரம், ௬௯ 

யாமென்றார். அதனை மறந்து, பதமூன்விகுதியும் என்னுஞ்சூச்இ 
சத்துள் உண்டது ஊர என்றாற்போல்வன சாரியை வரவேண் 
டிமே நின்றனவென்னார். இங்நன முன்னொடு பின் மயங்கச்கூறு 

தல் அவரியல்பென்க, 

ப தவியன்முற்றி அறு, 

  

உயிரீற்றுப்புணரியல். 

க, **மெய்யுயிர்முதல்.”' 

உயிரீற் றுப்புணரியலென்பதற்குப் **பதமுன் விகுஇயும் பதமு 
முருபும் புணர்வுழி'” என்றவாறே உயிரீற்றுப்பதமுன் வருமொழி 
நாற்கணமும் வந்து புணருமியல்பென ஏழாம்வேற்றுமைச் சந்தி. 

பொருள்படக் கூரூத, உயிரீற்றுப்பதகின்று உருமொழி காற்க 
ணத்தோடு புணருமீயல்பெனப் பொருளுரைத்தார், ௮ங்ஙனமெ 

முவாய்ச்சரந்திப்பொருள்பட நிற்பின், உயிரீறுபுணரியலென இயல் 
பாய்முடிவதல்லது உயிரீற் றுப்புணரியலெனச் செய்கைப்டட்0 முழி. 

யாமையான், ௮து பொருளன்மையறிக, மெய்யிற் றுப்புணரியலெ 

ன்பதற்கும் இஃதொக்கும், ஆிரியர்தொல்காப்பீயனார். “நிறுத்த 

சொல்லுங் குறித்துவரு கிளவியும்” எனக்கொண்ட குறி.பீடுமறிச் 

௨, (ஐம்மு.சலாறும்,”' 

ஆசிரியர்தொல்காப்பியனார் வினைத்தொகைகள் பண்புத்தொ 

சைகள் இருமொழிப்புணர்ச்சியாயினும் பிரிவிலொட்டுக்களாய் நற் 
விற் “புணரிய ணிலையிடை யுணரத் தோன்றா” எனவும், பகு 
பதமொருமொழியாய் நிற்றலிற் புணர்ச்சியெய்தாதெனவுமொழிர் 

தார்,' தொகுத்துச்செய்யுதூலாகலின். அது பாயிரத்துள் “புல் 
தெொகுத்தோன்'" என்றதனானறிக, இவரக்கயம்பற்றி யோதாத, 
ber gratia. நிய ஈயம்பற்றி ''ஆறிலு முன்னிப் புணர்த்து முடித் 
தனர் கொளலே.” எ-ம். பதமுன்விகுதியும் புணர்வுழி.'' எ-ம். 
கூறி, இருமொழிசீர்மைத்தாகெய பகுபதத்தினை கீலைமொழி வருமொ 
ழியாகப் பகுதி விகுதிமுதலியவற்றை வேறு கிறீஇப் புணர்ச்சிக் 
குக் கூறிய செய்கையாற்செய்கை செய்து புணர்த்து முடித்தவர் 

இருமொழிப்புணர்ச்சியாகய வினைத்தொகை பண்புத்தொகைகளை 

நில்மொழிவ்ருமொழிசெய் த புணீர்க்சப்படாவென்றலும் அவற்றிற் 
கூச் 'செய்கைகஉருதொழிததுங் குற்றமாதலறிக,



௭௦ இலக்கணவிளக்கச்சூறாவளி, 

பொற்றொடி, பவளவாய், திரிதாடி, வெள்ளாடை, SSI G57 
மலைனலும் வேற்றுமைத்தொகைமுதலிய ஜந்தொகையும் தத்தம் 
பொருள்படத் தொகாது அ௮ன்மொழிப்பொருள்படத் சொக்கவ 

ழிப் பின்னரவை வேற்றுமைத்தொகைமுதலிய தொகையாகாழை 
யின், ௮வவேறுபாடுபற்தி அன்மொழித்தொகை வேறுகூறிய ஈன் 
லார் கருததறியாது, ௮ன்மொழிப்பொருள்படத் தொக்கவிரு 
மொழியையும் நிலைமொழியாயே நிறுத்தி வேறு வருமொழியோடு 
புணர்த்திக்காட்டிக் குற்றங்கறல் பொருந்தாமையதிக, அவவாறு 
டணர்த்தலே சந்தியாயிற் புலிப்பாய்த்துள் புலிவிந்கெண்டை முத 
லிபவற்றையும் வேறு வருமொழியோடு புணர்த் ததாரணங்காட் 
டல்வேண்டும், வேண்டவே, அவையுமல்வழிச் சந்திக்கேலாமை 
யுணர்க, பொற்றொடியென்பது தொடியையுணர்த்யெவழி வேற் 
அமைச்சந்தியாம், ௮ணிந்தாளையுணர்த்திபவழி அல்வழிச்சக்தியா 
மெனச் தெரிர்துகொள்க, 

௩. “வேற்றுமைவழிட,”' 

இச்சுத்தரத்திற்திதபொருளன்மை விருத்தியுட்காண்க, 

டு, **வலிக்தன்மெலித்சனீட்டல்." 

வலித்தன் முதலிய கான்குவிகாரமும்படுதல் சொல்லின்கண் 
ணதாகிப வெழுத்இற்கெனவும், விரித்தரொகுத்தலென்னு மிரண்டு 
விசாரமும்படுதல் சொன்முழுதிற்குமெனவுங்கூறினர். **தண்ணக் 
அறைவர் தகவிலர்'' என்புழி ௮ம்முச்சாரியையாய்த்தான் ௮சைநீலை 
யாய்த்தான் ௮ழகென்னும் பொருட்டாய்த்தானிற்குமாகலானும், 
சொல் யாண்டும்பொருட்பயனின்.றி வாராமையாலும், சொல்வீரி 

தலாமாறியாண்டையதென்க. அன்றியும் “*£ீர்கிலை இரியா.து தடுமா 
அம்மே” எனவெழுத்தவிரியும் விகாசம் வேதியாண்டடங்குமென் 
ஜொழிக. இன்னுமினமல்லாத சொல்விகாரத்தை யெழுத்துவிகா 
சத்தோடுடனெண்ணல் பொருந்தாமையுமறிக, இவ்வைய நீக்குதற் 
கன்றே ஆரியர் தொல்காப்பியனார் அறுவகை விகாரத் தள் விரிச் 
கும்வழி விரித்தலையுர் தொகுக்கும்வழித் தொகுத்தலையும் ஈவண் 
வைச்தெண்ணியதூஉமென்ச, 

௬. “'ஒருமொழிமூவழி,"” 
ஒருமொழியானத ஒருதொடரின் முதவிடைகடையென்னு 

மூன் பிடத் துங்குறுகதும் வேண்டுழி வருமென்றலே இச்சூத்திரட் 

பொருளென்பத தெரிர் தகொள்க, 'குறைச்சொற் செவி குறை 
க்கும்வழி யறிதல்'' என்ப தமி,



Toss Kars, எக 

௭. **அன்னானின்னல்,” 

தொடையலென்புழி அல் விகுதியென்றொழிக, அற்றுச்சா 
ரியை” பொருணிலைக்குதவிசெய்யுஞ் சிறப்புத்தோன்ற “*நல்லற்று'! 
என்ற நன்னூலார் கருத்தறியாது, அல்லுச் சாரியையெனசக்கோ 
ண்டார். ” 

௮. “*அத்தினகரம்,” 
த ரியர்தொல்காப்பியனார் கூறிய சாரியைச்சூத்திரம் பல் 

காமைப்பொருட்டுத் தமக்கேற்றவாறு வேறுபடுத் தவார்ச்கு, அத் 
_அச்சாரியையேயன்றித் தச்சாரியையுமொன்று வகுத்து இச்சூத் 
திரமோதாதொழிதலே பொருத்தமுடைத்தென்க, 

௯. *பதமுன்விகுதியும்,” 

நின் னஜூலார்போல “வருதுர் சவிர்தலும் விகற்பமு மாகும்” 
எனத்தொகுத்துக்கூறிப் புறனடையுமீண்டே கூறினார். ஆரியர் 

தொல்காப்பியனார் போல மேற்பதங்கட்குத் தனித்தனி சாரியைப் 
பேறு விதிக்கப் புகுந்தார்க்கு ஈண்டே யிவவாறு கூறல் பொரும் 

தாமைய நிக, 

௧௨. :புள்ளியீற்றுமுன்,"” 

6 hearse வளன வொற்றிறு தொழிறபெயர்'” என்றற் 
ரொடக்கத்து மெய்யீற்றுப்புணர்ச்சிக்கேயுரிய விஇியையீண்டுக் கூறு 
தல் உயிரீற்றுப்புணரியலென்னும் பெயர்க்கேலாமை தெரிந்து 

கொள்க, 

௧௩, *குற்றியலுகரத்திறு ௪." 

இத பொருந்தாமையும் பிறவும் விருத்தியுட்காண்க, 

௧௯, 'பொதுப்பெயருயா இணை. 

*நிலமெ ழிச்செய்கையாய்த் இரிதற்குரியவெழுத்துக்கள் இரி 

யாதியல்பாதலும் வருமொழிச்செய்கையாய் மிகுதற்குரிய வெழுத் 
அக்சண் மிகாதியல்பாதலுங் கருதியன்றே, “ஈற்றுமெய்யியல்பாம்' 

என்றும், (வன்மை மிகா' என்றும் பகுத்தோதினார். அவ்வாறே 
யரழச்கண்மூன்றும் உயிர்போல வருமொழிச்செய்கையாய் வன் 
மைமிகுத்ற்குரியனவன்.றி ஏனைமெப்போல சலைகொழிச்செய்கை 
யாய்த் இரிதற்குரியனவன்மையின், அவற்றுள் ழகரம் பொதுப் 
பெயருயர் திணைப் பெயர்கட்டரோகாமையின், ஈருவனவான ஏனை 

இசண்டனையுமுயிரொடு சேர்த்து வருமொழிச்செய்கை யியல்பா 

மென்னு த, ஏனைமெய்களோடொப்ப வைத்இயல்பாமென்றல் பொ



௭௨ இலக்கணவிளக்கச்சூராவளி, 

ரு$காமையறிக. ,௮க்கருத்துக் கொள்ளாக்கால், ஈற்றுமெய்முன் 
மிகா எனவும் அவத்றிற்றுயிரியல்பாமெனவுமாறிக்கூறினுழ் பொ 

ருக்துமெனப்பட்டு, வழுவசமாறதிக, 

௨௨, “per aver வரூஉம்.” 

இச்சூத்தரத்திற்கறிய வெழுத்துக்களை யீறாகவுடைய சொ 
தீகள் முன்னிலைவினைக்கனெமையான் ௮தன்கணையமின்மையின்,மு 
ன்னிலைவினையை விலக்குதல்வேண்டாம்,இவவீற்றுத்தொழிற்பெய 
ருண்மையின் அதனை விலக்குதல் வேண்மொயின், சொல்லென்ப 
தேவல்வினையெனவேயமையும, gouty கூறாது ஒருமொழியே 
யோசைவேறுபாட்டாற் பிறிதபொருளையு முணர்ச் தமெனமய௩க, 

எற்புழிக்கோடலான் ஈண்டேவல்வினைமேற்றாயிற்றெனட் பழுது 

படக்கூ தினார். 

௨௪. **மெல்லெழுத்துமிருவழி."' 

பிணர்ச்சிக்கணுயிர்மிகவருஞ்செய்கைக்கு இவரியாண்டுஞ்சுகத் 
இரங் கூறாமையின் :'உயிர்மிக வருவழி யுயிர்கெட வருதலும்" 

என்றதும், ஏனையவற்றிற்கும் இவவீ.று மெல்லெழுத்துமிகும் இவ 
வீறு வல்லெழுத்து.பிகும் இவலீறியற்கையாம் இவவிறு சாரியை 

பெறுமென அரியர் தொல்காப்பியனார் கூறியவாறே இவர் தனித 
தணி வகுத்துக்கரறாமையின் (இயல்பின் விசாரமும் விகாரத்தியல் 
பும்” என ஈன்னூலார் கூறியவாறே பொதுப்படக் கூறாது ஆசி 
ரியர் கூறியவாறே வகுத்தக்கறுசலும், பொருர்தாமையறிக. 

6 ஏக்கண்டு பெயருங் காலை” *ஈப்புணர் வில்லா ஈயனில் 
Cart’ என மெடுமூதல் குறுகும் விரவுப்பெயர்கள் இனமெல்லெ 
முத்தாய்த் திரிதற்குரிய மகரக்திரியா துகெட்டு வல்லெழுத்தப் பெ 
ந்றினவெனழ் தாங்கூ.நிய செய்கைக்கேற்பக்கூற மறந்த, மெல் 
லெழுத்துப்பெறுதற்குரியன வல்லெழுச்துப்பெற்றனவென ஆரி 
யர் தொல்காப்பியனார் கூறியவாழே அவவுரைவாசகத்தை யெடுத 

தெழுதினர். 
௨௯. '*எகரவினாமுச்சுட்டின்,” ப 

இதுட்சொன்முடி.பு பொருர்தாமை தெரிர்.தகொள்க. 

௩.௧, *'இயல்பினும் விதயிலும்.'" 
பிசிதென்னு ஈயும்பற்றிக் கூறிலமென்றார்க்கு . “Quid pe 

விதியிலும்” எனப் பருத்துக்கறல் பொருந்தாமையறிக,



எழுத்ததகாரம, ௭௨௩ 

புவீபோலக் கொண்டான் என்புழிப் போலவென்ப.து உணக் 
கொண்டா னென்புழிப்போலக் காலம்விளக்கி கிற்றலிற் றெரிகிலை 
வினையாவதல்லத குறிப்புவினையாசாதென மறுக்க, 

கண்டெனச்கொண்டானென்புழி எனவென்பத செய்து செ 
wy Ysa வற்திறுபோல வினையெச்சவிகுதியேயென மறுக்க. 

அதிர்ப்புக்கடிதென்பசனுள் அதிர்ப்பென்பதனைக் குற்றியலு 
'கர வீற்றுரிச்சொலென்றார், உரிச்சொலிலச்கண மறியாமையின. 
அ௮திரென்னுமுரிச்சொற் புகாவிகுதி பெற்றுத் தொழிற்பெயராய் 

நீற்குமாத.நிக, 
உடு. *(செய்யியவென்னும்.'” 

உ ருபுயிரீண்டடங்காதென *மூன்ற னுருபினு மாற aya 
னும்” என்று வேறுகுத்இரஞ்செய்வார்க்கு ஈண்டாறலுருபு வே 
ரோதல் பொருக்தாமையுணர்க, 

சொற்பல்கச் சூத்திரஞ்செய்தறகஞ்சாதார்க்கு ஈண்டைவிதி 
களை நன் னூலார்போலச் சாலவுஞ்சொற்கருங்கச் சுத்இரித்தும், 

*அன்றுவரு காலை யாவாகுதஓ--மைவரு காலை மெய்வரைந்து 
கெடுதஓஞ்--செய்யுண் மருக்கி னுரிச்தென மொழிப.'' “மெல்லெ 
முத்து மிகுவழி வலிப்பொடு தோன்றலஓு--மன்ன பிறவுக் தன்னி 

யன் மருங்கின்--மெய்பெறக் ளெர்து பொருள்வரைச் இசைக்கு-- 
மைகார வேற்றுமைத் திரிபென மொழிப” என்றாற்போலுஞ் சல 

வற்றை ஆரியர் தொல்காட்பியனார்போலச் சாலவுஞ்சொற்பல்க௪ 

சூத்திரித் தம், ஒருவழிப்பட கில்லாசாயினார். இன்னுஞ் சிலவிதி 
களை ஈன்னூலார்சயம்பற்றிப் புடைநாலோடொப்பக் கூறிச் சில 
விதிகளை அூரியர்தொல்காப்பியனார் கயம்பற்தி வழிநாலோடொப் 
பகீ கூறினார், ஒருகயம்பத்றியொருவழிப்பட்டுகினறு கூறாது, இவ 

ang பலவழிப்படச் செய்தார், நூல்செய்யுக்திறன.தியாமையா 

னென்க, ஏனையவுமிவவாறே யாண்டாண்டுக் கண்டுகொள்க, ஈண்டு 
விரிப்பித்பெருகும், 

உயிரீற்றுப்புணரியன் முற்நிற்று, 

உருபுபுணரியல். 

௧௧. *இதற்தொமுடிபு."" 
ஏண் பெயர் மூதலிய புதப்புறச்கருவியென்றார், எண்ணு 

முஷநையும்* பிதப்பு மூருவு மளவுஞ் செய்கைககுக் கருவியாகாமை



௭௪ இலக்கணவிளக்கச்சூராவுளி, 

யின், அவை, பயணிலவாய் முடியும், இவர் கறிய முறைகோக்குவா 
ர்க்ககனெவறிக, பதவியல் புறக்கருவியென்றார்க்கு “எழுத்தே தனி 
தீத மிணைந்துக் தொடர்ந்தும்--பதமாம் பொருடரின்'” என்பதொ 

ழித்து எனையவெல்லாம் வெற்றெனத்தொடுத்தலாய் முடியுமாறறிச, 
“மெய்யுயிர் முதலீ ரூமிரு பதங்களும்” என்.றற்றொட.க்கத்தனவ 

ற்றை அகக்கருவியென்னாது ௮சப்புறக்கருவியெனவும் எகர ஒக 
ரம் பெயர்க்€ ராகா” என்றாற்போஜறும் புறப்புறக்கருவியை ௮கக்க 
ருவியெனவுங் கூறினார், இச்செய்கை செய்தற்கு இது சறந்தகருவி 

இத சிறவாக்கருவியென்னு முண்மையதியமாட்டாமையின், 

இனிச்செய்கையை கான்காக வகுத்துக் கூறியதாஉம் பொரு : 

தாமையோர்ச்துணர்க, 

உருபுபுணரியன்முற்றிந்று, 
எழுதி ததிகாரமுடிந்தது, 

சசொல்லஇகாரம், 

பெயரியல், 

&. (உமையவளொடு. 

இவவதிகாரம் மேற்பாயிரத்துளெழுத்த முசன்மூன்றையுமெ 

ன நிறுத்தமுறையானே எழுத்துணர்த்திச் சொல்லுணர்த துன்று 

சாகலிற் சொல்லதிகாரமென்னும் பெயர்த்தென்றார். பாயிரஞ்செய் 

தார் சசாசுவராவலரென்றன்மே அண்டுரைத்தார், சதாசிவகாவலர் 
நிறுத்த முறைபற்றி வைத்தியகாத ராவலர் நூல்செய்தாரென்றவ் 

பொருச்தாமையறிக, பாயிரம் நால்செய்த பின்னர்ச்செயப்படுவீதா 
கவின், ௮.2 “பொருள்விரித் துரைத்தனன்' என் நிறந்தகாலவாய் 
பாட்டாற் கூறியசனானுமுணர்க, 

௪. “et pase யென்மஞார்,” 

மச்சட்சட்டென்பத பண்புத்தொகைநிலைக்கள த் அப்பிறந்த 
அன்மொழித்தொகையெனவும், மக்களென்ற தாகுபெயசான் மக்க 
ட்சட்டையுணர்த்தி நின்றசெனவுங்கூறினார், மக்களென்றதாகுபெ 

யரான் மக்கட்சுட்டையுணர்த்திற்றேல், (பாணன் பறையன் நடி 
யன் 'சடம்பனென்-றர்ரான் shag open” என்புழிப் 
போல gent sos Peer ச்சொல்லாதல்வேண்டும்; வேண்டவே,



சொல்லதிகாரம், எடு 

அ௮ஃதலபிறவேயென அஃ .நிணைச்சுட்டாற் கூறாது ,'அவரலபிற 
வே” ஏன்றல் தணைவழுவாய் முடி.யுமாகலின், அஃ தாசிரியர்கருத்த 
ன்ழென்க. இன்னோரன்னவையெல்லார் தொல்காப்பியமுதற்குத் 

,இரவிருத்தியுள் விளங்கக் கூறினாம், ஆண்டுக் காண்க, 

உயர்திணையென்பது இறந்தகாலவினைத்தொகையென்ரூர். 

உயர்ச்சி முக்காலத் தமொத்தியல்வத.றியார்போ லும், 

திணையென்பதொழுக்கமென்ளார். ௮ஃ நிணையுளுயிரில்லனவ 
ற்நிற்கு ஒழுக்கமின்மையின், ௮.து பொருளன்று, இவயையுயர்சாதி 
இல பயிஜிசாதியென உலகத்துப்பொருளையெல்லாம் இருவகைச்சா 

இயாகப் பகுத் துக்கூ.றுதலே ஆசிரியர்கருத்தாகலானும், திணையென் 
னும் பலபொருளொருசொல் ஈண்டுச்சாதியுணர்த்தி நின்றதெனக் 

கொள்க, 

௬. **ஒன்றேபல.”” 

தண்பால் பெண்பாலென்னும் வழக்கு உயர்திணைக்கேய 

ன்றி ௮ஃறிணைக்சின்றென்டு :அண்பா லெல்லா மாணெனற் 
குரிய” “பெண்பா லெல்லாட ப பண்ணெனற் குரிய” என்னு மரபி 
யற்குத்இரங்களையும், ஆண்மைசட்டியபெயர் பெண்மைசுட்டியடெய 
சென்னுங் குறியீடுகளையும், களிறு பிடிமுதலிய வழக்குக்களையும் 
மறச்தார்போலும். 

௭. தெய்வமும் பேடுமாம்.”” 

அணவாய்ப் பெண்ணிழக்ததற்கும் பெண்ணவ-யாணிழ*தத 

ற்கும் முறையே பேடன்வந்தான் பேடிவச்சாளெனவுதாரணக்கா 
ட்டி, அலி அவற்றின்வேறெனக் கூறிஞர். அது பொருக்தாத, 

பெண்ணவாயாணிழந்ததனைப் பேடியெனவும் ஆணவாய்ப் பெண் 

எளிழக்ததனை யலியெனவுங்கூறுதலே மசபாகலின். ௮து பேடன் 
வந்தன் பேடன்மாரென உரையாடரியரையுள்ளிட்டோர் காட்டா 

மையானும், அலிவக்தாளெனச் தாமுங்காட்டாமையானும், பெண் 
ணவா யாணிழக்த பேடி. யணியாளோ” எ-ம். “பேடிகை வாளா 
ண்மை” எ-ம், **இன்பா வழி.ரிற் வெர்கின்ற கைப்பேடி,"' எ-ம், 
சான்றோரெல்லாம் பெண்ணவாயாணிழந்ததனையே பேடெனக் 
கூறுதலாலுமறிச. அற்றேல், ஏனையாண்பால் பெண்பால்போலப் 
புணர்ச்சிமுதலாயவற் திற்குரியவாய் முகவுசோம முலைமுதலி.பவுறுப் 

புக்களையுடையவாய்த் தன்மை இிரிக்தன ஆண்பேடு பெண்பேடெ 

னவும், இத்தன்மையில்லதலீயெனவுக் கூ.றினாகாதோவெனின் ;--- 
ஆகாத, (வேயே இரண்மென்றோள் வில்லே கொடும்புருவம்--



௭௬ இலக்கணவிளக்கச்சூ ரூவளி, 

வாயே வளர்பவள மாக்தளிரே மாமேணனி--சோயே முலைசுமப்ப தெ 
ன்ரார்க் கருகிருக்தா--ரேயே யிவளொருத்தி பேடியோ வென்றா-- 
செரிமணிப்பூண் மேகலையாள் பேடியோ வென்றார்,” பலிகொண்டு 
பேராத பாச மிவள்கண்--ணொலிகொண் டுயிருண்ணுங் கூற்ற 
மென் றெல்லே--கலிகொண்டு தேவர் முலைகரர். த வைத்தா---ிலை 
கொண்ட பூணினீ சென்றெழினி சேர்ந்தா-.-ஸிலங்குபொற் இக்க 
ணியா ணக்கெழினி சேர்ந்தாள்.” என்பவற்றாற் பேடியை முலையுறு 

ப்பில்லாதவளெனவும், அதனாலொலிகெ.ண்டுயிருண்ணுர் தன்மை 
யில்லாளெனவும், விளங்கச் கூறுதலின். ௮ன்றியுந் தன்மைதிரிபெ 

யர்க்கு ௮லிவந்ததெனவே தாமுமுதாரணங்காட்டினாராகலிற் ௦௦ 

க்குமி தவே கருத் துப்போலுமென்க, 

& (இலக்க ஈமூடையது."' 

குழூஉக்குநியையும் வழச்குநெறியெனவுடனெண்ணிஞர், க. 
மூவின் வந்த குறுநிலவழக்குச் சான்றோர்வழக்கன்கண்ணும் அவர் 
செய்யுட்கண்ணும் வாராமையின் ௮மைக்கப்படாவெனச் சேனாவ 

பையர் மறுச்சமையான், அது வழக்குடெறியாகாமையறிக. 

௧௨. அகுபெயர்வீனைக்குறிப்பு,'' 

1 தத்தா றிதுவென வெள்ளைக் இழிபு” என்பதாகுபெயரு 

ளடங்குதலின், வேறோதல் பொருந்தாது, “குன்றா விளையு ஞய*நி 
லர் தன்புற்றுத்--தாவென் நிரபியாடன் கை.” என்றாற்போல 

எழுத்துக்களை யெடுத்துக்கொண்டன சொல்லன் மையான் ஆஅருபெ 

யராதற்கேலாமையின், வேரோதலமையுமென்க,. 

௧௪, *செந்தமிழா௫.் 

வடவேங்கடச் தென்குமரியென இரண்டெல்லைக்குட்பட் 
டன வெல்லார் தமிழ்காடாகவும், அவற்றுளொருநிலத்சைப் பிரி 

அர் செச்தமிழ்கிலமென்றற்குக் காரணமறியாமையின், அல 

ல்லை முன்னுரைசெய்தார் கூறியதேபற்றித் தாமுமுரைத்தார், ஐ 
வர்சென்றவழியே சேறதுலூயேல்பாகலின், முக்குணவயத்தான் மு 

றைஇறம்பல் உயிர்வருக்கத் துககெல்லாம் போத வாதலறிக, ௪௫௨ 

ரின்சிழக்கெல்லாம் புனனாடேயாம், 'புனஞடெனிலுஞ் சோனா 

டெனினுமொக்கும். புனனாடென்றாற்போலப் பொதுட்படிக கூடு 
அ சென்பாண்டியென ஏகதேசத்தைப் பிரித்தோதிய தம.றிக, 

௧௫ 4 ஒருபொருள்கு தி த்த ” 

ிருமையானன் நி பியல்பாற்பொருளுணருஞ் சொல்லை இய 
ந்சொல்லெனவும் அதனின் வேருயரிதணர்பொருளனமாமயே



செர்ல்லஇகாரம், ௭௭ 

சொல்லைத் இரிசொல்லெனவுங்கூ.நிய உண்மை சோக்சாது, யான், 

யரீம், நீ, நீர் என்பன என், எம், கின், நும் எனத் இரிந்தாற்போல 
மலையென்னுஞ்சொல்லே விலங்கல் ௮டுக்கலென்றற்றொடக்கக்சன 
வாய்த் இரிதலிற் நிரிசொல்லெனப்படுமெனவும், ௮து இரியுங்காற் 
இளியென்பது இள்ளையென உழுப்புத்திரிர்தும் தத்தையெண முழுவ 
தக்திரிர் தம் வருமெனவுங்கூ.றினார், மலையென்பதே விலங்கல் ஆடு 
க்கலென்றற்ரொடக்கத்சஎனவாய்த் இரியுமெனின், ௮அவையெல்லா 
மொரு சொல்லெனல்வேண்டும். அவ்வாறன்றி “ஒருபொருள் குறி 
தீத வேறுசொல் லாட௫யும்”? எனவும் ஆவி உடம்பு உறுப்பு ஒற்று 
உடல் புிள்ளியெனறற்றொடக்கத்தனவற்றைப் பரியாயராமங்களே 
னவும், அவர்தாமே கூறுதலான், அவர்ச்கது கருச்சன்றென மறு 

க்க. ௮ப்பரியாயநாமங்களெல்லாம் பெரும்பான்மையும் ஓஒஉவோரு 
காரணம்பறி,ய வருதலின், வேறுசொல்லேயாமென்பது. 

௧௬. '*செர்தமிழ்கிலஞ்சேர்.' 

.தீமிழொழி பதினேழ்கிலத்து மொழிகளையுங் கொடு$தபி ௩7 
ட்டு மொழியோடொப்பத் இசைச்சொல்லெனக் கொண்டார். ஐ? 
ரியர்தொல்காப்பியர் ௮ல்வாறு கொள்ளாமையானும், உரையார் 
யர் சேனாவரையர் கூறாமையானும், வடசொற்போலவேனை சில 
அச்சொற்கள் சான்றோர்வழக்கினுள்ளுஞ் செய்யுளினுஃ் வாராமை 
யானும், சிலசொற்கள் இக்காலத்து வரினும் இலக்கணமுறையன் 
மையானும், அவை சமிழ்க்குரிய திசைச்சொல்லாகாலென மறுக்க 

௧௭, *பொதுவெழுத்தானும்."” 

வடமொழியிலக்கணமநியாதார் ஈண்டுக் கூறியஙற்றட் பொ 

ருர்துவனவும் பொருந்தாதனவுமூள ௮வையோர்க் தணர்க, இவவெ 
மூத்திவ்வெழுத்தாய்த் திரிந்து வருமென வரையறுத்தோதப் புன் 
அ௮ன்வூரையமழையிறபிறழ்க் தும் வருதலின் இங்ஙனமோதிலமென் 

ரர். புணர்ச்சமுதலிய வேனைவிதிகளுங் உறிய வரையறையிற்பி 
ஐழ்ச்தும் வருதலினன்றே புமனடை முதலியவற்றானமைச்தார். 
அ௮வற்றையு.மிக்கருத்தே பற், நியோதாதொழிய மறக்தார்போலும், 

இங்ஙனக்கூறுவார்க்கு நூல்செய்துமெனத் தொடக்குதஓங் கூடா 
Qscra,e 

௨௧, 

9 வறியு௪ கமழ்கண்ணி வெந்தர்கட் காயினும்” என்றாற் 

போல்வன்வற் அப் கள்ளென்லிகுதி யிசைகிறைத்த சின்றசேயாமெ 
ன்ரூரீ, விருதயுமில்டச்சொல்லென்னுஞ் சொல்லாகலின், “Hz; 

& or



௪௮ இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி, 

பொருட் பன்மொழி சிறப்பினின் வழா" என்னும் விதிபற்றிச் 
சிறப்பின்கண் வர்தமையறியார்போலும், 

௨௪. *(பால்பகாவஃ் திணை,” 

அஃ நிணையியற்பெயர் பால்வரையறைப்படாது நிற்பது சொ 
ல்லியல்பெல் டது, கள்ளொடு சவணாமையாலென்றார். உழத்திகள் 

மறத்திசளென்றாற்போலுமுயர்தணைப்பெயருங் கள்ளொடு சிவணா 
வழி. பால்வரையறைப்படாத நிற்றல்வேண்டும்; ௮ங்கனமின்மை 
யின, ௮து சொல்லியல்பாமென்ச, 

௨௫, **முதற்பெயர்நான்கும்,”” 

கொதையென்பது சாத்தன், சாத்தி, மருதி, செவியிலி என் 
ரூற்போல spp ute விளக்குதலின்றிப் பொதுவாய் நிற்றலித் 

பனமை சட்டியபெயராமென்க, 

௨௮, ':பன்மைகட்டிய வெல்லாப்பெயரும்,” 

பன்மைசட்டியபெயரென்றது பலபாலையுஞ்சுட்டிகிற்றலீற 

பிரிஇனியைபு நீக்யே விசேடணமதெது நின்நதென உரையாகரி 

யர் கூறியவாறே கூறாது, இயைபின்மை நீக விசேடணமதெது 

ஆ?ண்டுகுற்றிரியன்ராற்போலச் தலைமைபத்றிய வழக்காய் நின்ற 
தினவும், பன்மைசுட்டுதறகுச் தலைமை யாண்மை சுட்டியபெயா 

முதன்மூன்றானும் ஒருகாற்சுட்டப்படும் ஒன்றுமொருவரும்போ 
லா இப்பெயரானே சுட்டப்படு முரிமையுடைமையாற் ara a 

அவனவுங்கூறினார். ஆண்மைசுட்டியபெயர் முதலிய மூன்றனையும் 
பிறிதினியைபு£க்யெவிசேடணமடுத்து கின்ற பெயரெனக் கொ 

ண்டு, ௮வற்றோடுடனெண்ணியவிதனை gaat py கொள்ளா, 

இயைபின்மைஙீச்சிய விசேடணமடுத்து கின்றசெனக் Garou 

ருந்தாமையானும், ஆண்மைசுட்டியபெயர் முதலிய மூன்றும்பே- 
லாது பன்மைசுட்டிய பெயர்க்குப் பன்மைசட்டுதற்கண் விசேட வு 
ரிமையின்மையானும், பெயரான் விசேடவுரிமையுண்டாயிற் பன 
மைசட்டியபெயர் உயர்திணைப்பன்மைசட்டாமையும் தருமைசட்மி 

தலும் வழுவாமாகலானும், இஃதமைதிச்சுத்திரமன் ஷம்யாலும், 

௮௮ போலியுரையென்க, பலபாலையுஞ் சுட்டி.நிற்றலிற் பன்மைசுட் 
டியபெயரெனின், ஆண்மைசுட்டியபெயர்முதலியனவும் பலபால 

களையுஞ் சுட்டிரிந்தலின் அவற்றையும் பன்மைசட்டி பபெயரெனல 

வேண்டுமாலெனின்;--௮து பொருக்சாது, நான்குபாலுஞ் சுட்டிர் 
ற்கு தன்னைகோக்ச ஏனைமுன்றுபாது மிரண்பொலுஞ் சுட்டிநி2
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குழ் பெயர்கள் சின்மைசுட்டிய பெயரெனப் பயவவெனவல்லது பன 
மைசுட்டிய பெயரெனப்படாவாகலானென்க, அ௮ற்றேல், sap 

றைச் ஏின்மைசட்டியபெயரெனவேயமையும் பிறவெனின்;--௮வ 
post gaseous Ozer முதலிய பகுப்புண்மையின் அவற்றைப் 
ங்குத்துக் உறல் வேண்டுதலான், அமையாதென்க, இக்கருத்தேபற் 
தியன்றே ப்ஃரொடைவெண்பாவென்ருற்போல ஏனையவற்றையும் 
பஃொடைவெண்பாவெனச் கூருதகாஉம், பகுட்புண்மையிற் சஃ 
.ஜரொடைவெண்பாவென்றஜொழியாததூஉம, பஃருழிசைக்கொச்சக 
மென்றதனை நோக்கி , (தணிற்குறைந்ததனைப் பகுப்பின்்மையாற் 
சிஃருழிசைக்கொச்சகமென்றே போக்சதூஉமென்க, இனியி௨வா 
சன்.றி, ஆணொருமை பெண்ணொருமை ௮ஃ தீணையொருமையெ 
ன்ற மூன்றும் ஒருமைப்பாலென வொன்ருயடங்குதலிற் பலபால 
களையுஞ் சுட்டிரின்றனவல்லவாகலான், அம்மூன்றொருமையுஞ் 
சுட்டியபெயர்களை ஒருமைசுட்டியபெயரெனவும், இஃதோருமை 
யும் பனமையுமென்னுமிருபாஓஞ் சுட்டிகிற்றலாற் பன்மைசட்டிய 
பெயரெனவுங் கொள்ளினுமிழுக்காது. இனி ஓருமைசட்டிய பெ 
யர்ஷூன்றும் இருதிணையினும் பன்மைசுட்டாது ஒருமையே சட்டி. 
யவாறுபோலப் பன்மைசுட்டியபெயரும் இரு தணை ச்கண்ணுமபன 
மைசுட்டுவதல்லது ஒருமைசுட்டுதல் பொருக்தாசெனக்கொண்டு, 
கள்ளென்விகுதி இருதணைப்பன்மைக்கும், பொதுவாய் நிற்றலவன 
இருதணையொருமைக்கும் பொதுவாய்கிற்கு முதற்பெயர்முசலீய 
மூன்றனோடு அவ்விகுதியைத் தலைப்பெய்து, ௮வற்றைம் பன்மை 
சுட்டிய பெயர்க்குதாரணமாகக்கொள்ளிற் படுமிழுக்கென்னையே 

னின் :--தாய் தந்ைத முதலிய முறைப்பெயருங்கள்விகுதியோடு 
கூடி. மூன்றெனப்படுதலான் முறைப்பெயரிரண்டாமென்டதனோே 
மு ரணுதலானும், இ.பற்பெயராய் கிற்பவற்றிற்கன் நிவிகுதியொடு 
வரும்பெயசை ஈண்டு விதிக்கப்புகாமையானும், சொல்காட்பியத 
தேடு முசணுதலானும், ௮து பொருக்தாதெனமறுக்க. 

௨௯, **தன்மையானான்.” 

₹:2பய்பூத மந்தி இளியுவை பேசுதலா--னாகுமே சன்மை 
பொது” என்பதேபற்றித் தன்மையை விரவுத்தணையெனச் சாதி 
த்த, ஆரியர் தொல்காப்பியனார்க்கு மறியாமையேற்றினார். பேம் 

பூதர் தெய்வச்சாதயொதலால் **தெய்வஞ் சுட்டிய பெயர்மலைக் 

Geral” என்பதனுளடங்குமாகலாலும், மக் திபேசுதல் யாண்டுமின் 
மையின் “ஈங்குரி யெம்மை கோக?” என்றாற்போல்வன புனைச் 

அழைவகையாதந்கூறியதன்றி உண்மைபற்றிக் கூறியதன்றாகலா



H0 இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி, 

னும், களி பூவை கூறியவாறு கூறுதலல்லது இசசொல்லை Wa 
வாறு கூறவேண்டுமெனச் சொல்லுண்மையறிந்து கூறுதலுலகச் 

தின்மையால் “'பூவையுவ் இளியுல் சேட்டு” என்றா ந்போல்வனவும் 
புனை துரைவகையாற் கூறியதேயாமாகலாலும், தன்மை விரவுத் 
இணையாகாதென மறுக்க, மரமுதலியன பேசுவனவாகச் சான் 
மோர்செய்யுட்கண் வருதலின் ௮வை புனைர் தரையெனீவேபடுமா 

கலான், இவையுமன்னவேயாமென்க, இணி மர்திமுதலிய உண் 
மையாற்பேசெனயவேயாமெனினும், எறும்புகள் பேசினவற்றை யொ 
ருவேக்தன் கேட்டு நகைத்துத் தன்மனைவிக்குக் கூறித் தலையிழச் 

தானெனப் புராணங்கள் கூறுதலின், எறும்புகள் பேசுதல் பெற் 
ரம்; அவைபேசுதல் குறிப்பாலுணர்த் துதலன் றி மொழியாற்பேச் 

தலன்றென்ப தெல்லார்க்குமொப்ப முடிந்தது? முடியலே, ௮ஃறி 
ணைப்பெயர்களெல்லாம் இவ்வாறொன்றற்கொன்று குறிப்பானுணர் 

தீதுமென்பது பெறப்பட்டதாகலின், மந்திமுதலிய பேசுதலும் 

அ௮வவியல்பிற்றேயாமென்ச, இங்நனமன்ராயின், உயர்தணையஃ 
திணையென்னும் பகுப்பேலாமையறிக, ஒசோவழி யஃ நிணைப் 

பொருள்கள் மொழியாற்பேசுவனவுளவாயின், wg செய்வத 
ன்மைமுதலிய விசேடத்தானன்றிப் பொருட்டன்மையானன்மை 
யின், ௮மைத்துக்கொள்வதன்றி அதுபற்றி விரவுத்திணையென்றல் 

சிறிதும் பொருந்தாதென்ச. அற்ராதலினன்றே ஆரியர் தன்மை 

யை யுயர்தணையெனவே கூநியதாஉமென்க, இது கொள்ளாதார்க் 
குச் “சொல்லா மரபி னவற்றொடு கெழீஇச்- செய்யா மரபிற் ரொ 
ஜிறபடுத் தடக்கியும்'" என்பதனைத் சழுவுதலும் “கேட்குற போல 
வுங் இளச்குக போலவு--மல் நீணை மருங்கிலு மறையப் ப9மே” 

எனவழுவமைத்தலும் வேண்டாவென்க, 

௩௩, **ஒருவரென்பது,"' 

காளை விடலையென்பன பொழப்பெயரென்ஞார். சிறப்புப்பெ 
யராக “ஈம்பியாேவிட$லை'' எனச் சூழ்திரித்ததை மறந்தா/போ 
லும், இங்தனமுன்னொடுபின் மயங்க கூறுதலவரியல்பென்ச, 
எருத்தைக் காளை விடலையென அடிப்பட்ட சான்றொரான் வழங்க 
ப்படாமையுமுணர்க, 

௬௪. *பொருண்முதல்,” 
ஏண்ணுட்பெய சாகுபெய்ராசாதென்றல் பொருச்தாமை விரு 

ச்தியுட்காண்த, 
இவ்வதிகொரமெழுச்து இங்வ்திசாரஞ்சொல் இல்வஇிகாரம்பொ 

௫ளென்றராழ்போல் லன எழுச்.தச் சொற் டொருளென்லுஞ் சொ



சொல்லதிகாரம், ௮5 

களான் அவற்றிற்கலக்கணங்கூறியவதிகாரங்களை4 கூறினவென 
இவற்றைச் சொல்லாகுபெயருக்குதாரணமாகக்காட்டினார். கடுத்த 
ன்ரான், புளித்தின்றுனென்றற்மொடச்கத்தனவுங் கடு புளியென்ற 

ற்ொடக்கத்துச் சொற்களாற் காய் முதலிய பொருள்களைக் கூற 

'லான், அவற்றையுஞ் சொல்லாகுபெயரெனல் வேண்டும். அவ 
வாறு வேண்டாமையான், இவையுஞ் சொல்லாகுபெயராகாவென 
மறுக்க, எழுச்தச்சொல்பொருளென்னுந்கானிகளான் ௮வவிலக்க 

ஊங்களைக் உறுதற்குத் தானமாயெ படலங்களைக் உறினமையான், 
இவை தானியாகுபெயரேயாமென்க, இனித் திருவாசகம் திருவா 

ய்மொழதியெனச் சொல்லையேயுணர்த்இிரிற்கும் பெயர்களான் ௮ச் 
'சொல்லாலாக்கப்ப நூலைக் கூறினமையின், இவற்றைச் சொல்லா 
குபெயரென்னாமோவெனின் ;---என்னாம். என்னை? சொற்கெழு 
தீது முதற்காரணமாயினாற்போலச் செய்யுட்கு முதற்காரணமாய் 

கிற்குமொழியின்பெயசான் அச்செய்யுட்களை யுணர்த்துதலான் 

௮வை காரணவாகுபெயரெனப்படுமாகலானென் 5. இனித்திருவா 
சகம் இருவாய்மொழியென்பன உண்மையானஜோக்குவார்ச்கு wow 

மொழித்சொகையாவனவன் றி யாகுபெயராகாமையுணர்க, “Bons 
தீத விருத குறள்சிச் சளவடி. தேம்பழுத்து"' எனவொருசெய்யுட்கு 
முதனிற்குஞ்சொற்களான் அவ்வவசெய்யுட்களைக் கூறினமையின், 
இவையே சொல்லாகுபெயராமென்ச. இது சனையாகுபெயருளட 

ங்குமேனும், விளங்குதத்பொருட்டு வேறு கூறினார்; அளவையாகு 
பெயர் குணவாகுபெயருளடங்குமேனும் அதனை வேறுகூினாற் 
போலக் கொள்க, 

அகத்தியம், தொல்காப்பியம், சபிலமென்பனவாகுபெயரல்ல 
வாதல் விருத்தியுட்காண்க, 

அகுபெயர்க்கு மன்மொழித்தொகைச்கும் வேற்றுமை விருக் 

ஜியுள் விளங்கக் கூறினாம், அண்டுக்காண்க, ஈண்டாகுபெயருமன் 
மொழித்தொகையுமொன்றென்றவர் குறிப்பிற்றருமொழியிவையெ 
ன்புழி ஆகுபெயசெனவேயன்மொழித்தொகையுமடங்குமென்றொ 

ழியாது “'தருபெயர் வினைக்குறிப் பன்மொழி விகாரம்'' என வேறு 
கூறலான், அவ்விரண்மொன்றேயென்றல் அவர்க்குங்கருத்தன் 
மையுணர்க, பரிமேலழயொர் கனங்குழையென்றதனைய₹குபெய 

சென்ராசோலெனின்,--அவர் “பொச்சாவாச் கருவியாற் போற்றிச் 

செயின்” என்பதற்குப் பொச்சாவாமனமென அம்தக்கரணத்தைக் 
கருவியாகச் கூறிஞர், அதனை மறுத் தப் பொச்சாவாமையாகய ௧௫ 

வியெனத் தாமும் பெயரெச்சச்சூத்தொத் தளுரைத்தாராகலின், அவ 

ர்உநியனழிவல்லாமூடன்பாடென்பது தமக்குங் கருத்தன்றென்க.



௮0 இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி, 

னும், ளி பூவை கூறியவாறு கூறுதலல்ல.து இச்சொல்லை War 
வாறு கூறவேண்டுமெனச் சொல்லுண்மையறிந்து கூறுதலுலகச் 
தன்மையால் “பூவையுங் இளியுங் கேட்டு” என்ரு ற்போல்வனவும் 
புனை*் தரைவசையாற் கதியதேயாமாகலாளும், தன்மை விரவுத் 
தணையாகாதென மறுக்க, மரமுதலியன பேசுவனவாகச் சான 
சோர்செய்யுட்கண் வருதலின் அவை புனைர் தரையெனிவேபடுமா 
கலான், இவையமன்னவேயாமென்க, இணி மச்திமுதலிய உண் 
மையாற்பேரனமீவயாமெனினும், எறும்புகள் பேினவற்றை யொ 
ருவேக்சன் கேட்டு ஈகைத்துத் சன்மனைவிக்குக் கூறித் தலையிழக் 
தானெனப் புராணங்கள் கூறுதவின், எறும்புகள் பேசுதல் பெற் 
ரம்) ௮அவைபேசுதல் குறிப்பாலுணர்த் ததலன் நி மொழியாற்பேச் 
தீலன்னறென்ப தெல்லார்க்குமொப்ப முடிந்தது; முடியவே, ௮ல.றி 
ணைப்பெயர்களெல்லாம் இவ்வாறொன்றற்கொன்று € 9ப்பாஷணர் 
தன்மென்பது பெறப்பட்டதாகலின், மர்திமுதலிய பேசுதலும் 
அவவியல்பிற்றேயாமென்ச, இங்கனமன்ராயின், உயர்இணையஃ 
றிணையென்னும் பருப்பேலாமையறிக, ஒரோவழி யஃ நிணைப் 
பொருள்கள் மொழியாற்பேசுவனவுளவாயின், wg செய்வத 
னமைமுதலிய விசேடத்தானன்றிப் பொருட்டன்மையானன்மை 
யின், ௮மைத்துச்கொள்வசன்றி அதபற்தி விரவுத்தணையென்றல் 
சிறிதும் பொருந்தாதென்ச, அற்ராதவினன்றே ஆரியர் தன்மை 
யை யுயர்தணையெனவே கூறிய தூஉபென்ச, இத கொள்ளாதார்க் 

குச் “சொல்லா மரபி னவற்ஜொடு கெழீஇச்--செய்யா மரபிற் ரொ 
ழிற்படுத் தடக்கியும்'” என்பதனைத் தீழுவுததும் (கேட்கு$ போல 
வுங் ளெக்குற போலவு--மல் நீணை மருங்கிலு மறதையப் படமே" 
எனவழமுவமைத்தலும் வேண்டாவென்க. 

௩௩. **ஒருவரென்பது,” 
காளை விடலையென்பன பொழதப்பெயரென்ஞார். சிதப்புட்பெ 

ய்ராக “நம்பியாடேவிடலை'' எனச் சுத்இிரித்ததை மறந்தார்போ 
ஓம், இங்கனமுன்னொடுபின் பயங்கிக் கூறுதலவரியல்பென்க. 
எருத்தைக் காளை விடலைகென அடிப்பட்ட சான்னறோரான் வழங்க 
ப்படாமையுமூணர்க, 

௬௪, *பொருண்முதல்,” 

ஏண்னுப்பெய ராகுபெயராகாதென்றல் பொரூர்தாமை விரு 
ச்தியுட்காண்க, 

இலவ்வதிசாரமெழுத்த இக்துசொரஞ்சொல் இவ்வதிசாரம்பொ 
ருளென்ருற்போல்ஏன் எழுத்துச் சொற் பொருளென்லுஞ் சொற்



சொல்லதிகாரம், 

கான் அவற்றிற்கிலக்கணங்க.றியவதிகாரங்களைக் கூறினலென 
இவற்றைச் சொல்லாகுபெயருக்குதாரணமாசக்காட்டினார். கடுத்த 
ன்ருன், புளித்தின்றானென்றற்றொடச்சுத்தனவுங் கடு புளியென்ற 

ற்றொடக்கத்துச் சொற்களாற் காய் முதலிய பொருள்களைக் கூற 
லான், அ௮வற்றையுஞ் சொல்லாகுபெயரெனல் வேண்டும். ya 
வாறு வேண்டாமையான், இவையுஞ் சொல்லாகுபெயராசாவென 
மறுக்க, எழுச்தச்சொற்பொருளென்னுக்தானிகளான் ௮வவிலக்க 

ண்ங்களைக் கூறுதற்குத் தானமாகய படலங்களைக் கூ.றினமையான், 
இவை தானியாகுபெயசேயாமென்ச, இனித் திருவாசகம் தருவா 
Wor" Powuwé சொல்லையேயுணர்த்்இிரிற்கும் பெயர்களான் ௮ச் 
சொல்லாலாக்கப்ப நூலைக் கூறினமையின், இவற்றைச் சொல்லா 
குபெயசென்னாமோவெனின்;--என்னாம். என்னை? சொற்கெழு 
த்த முதற்காரணமாயினாற்போலச் செய்யட்கு முசற்காரணமாய் 

நிற்குமொழியின்பெயசான் அச்செய்யுட்கசா யணர்த்துதலான் 
௮வை காரணவாகுபெயசெனப்படுமாகலானென்ச. இனித்திருவா 

சகம் இருவாய்மொழியென்பன உண்மையானோக்குவார்க்கு ௮ன் 
மெரீழித்சொகையாவனவன் றி யாகுபெயராசாமையுணர்ச. “இரை 
த்த விருது குறள்சிசம் சளவடி. தேம்பழுத்து"" எனவொருசெய்யுட்கு 
மூதனிற்குஞ்சொற்களான் அவ்வவசெய்யுட்களை4 க.றினமையின், 
இவையே சொல்லாகுபெயராமென்க, இது சனையாகுபெயருளட 
ங்ருமேலும், விளங்குதற்பொருட்டு வே.ற கூறினார்; ௮ளவையாகு 

பெயர் குணவாகுபெயருளடங்குமேனும் அதனை வேறுகூிஞற் 
போலக் கொள்க, 

அகத்தியம், தொல்சாப்பியம், சபிலமென்பனவாகுபெயரல்ல 

வாதல் விருத்தியுட்காண்க, 

ஆகுபெயர்க்கு மன்மொழித்தொகைக்கும் வேற்றுமை விரு, 
தியுள் விளங்கக் கூறினாம், ஆண்டுக்காண்க. ஈண்டாகுபெயருமன் 

மொழித்தொசையுமொன்றென்றவர் குறிப்பிற்றருமொழிமிவையெ 
ன்புழி ஆகுபெயரெனவேயன்மொழித்சொகையுமடங்குமென்மொெ 

ழியாஜ *அகுமெயர் வினைக்குறிப் பன்மொழி விகாரம்” என வேறு 

கூறலான், அவ்விரண்மொன்றேயென்றல் அவர்கருங்கருத்தன் 

மையுணர்ச. பரிமேலழயொர் கனங்குழையென்றதனைய:குபெய 
ரென்ராரவெளின்,-பவர் “பொச்சாவாக் கருவியாற் போத்திச் 

செயின்!” என்பதற்குப் பொச்சாவாமனமென அந்தச்கரணத்தைக் 
கருவியாகச் கூறிஞர், அதனை மறுச். தப் பொச்சாவாமையாகிய கரு 
வியெனத் தாமும் பெயசெச்சச்சூத்தரத்் துளுரைத்தாராகலின், ௮வ 
ர்உநியனழிவல்லாமுடன்பாடென்பது தமக்குங் கருத்தன்றென்க.



௮௨ இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி, 

மக்கட்சட்டு மக்களாகிய நஈன்குமஇக்கப்படும்பொருளென்றக் 
சால் ஈன்குமதக்கப்படும்பொருளுமக்களேயாகலின், மக்களாகிய 

2க்களென வருவதல்லது இன்னதிதவென வாராமையின், மக்கட் 

சட்டேயிருபெயரொட்டாகாசென்ரூர். உலகத்துப் பொருளையெல். 
ஸாம உயர் தணைப்பொருள் ௮ஃ திணைப்பொருளெனவிரண்டாகப். 

பகுத்தக்சகொண்டசற்கேற்ப, மக்களென்பது பொருளென்னும் 

பொ துமையினீக்கி உயர்தணைப்பொருளை விசேடித்து நிற்பச் சட் 

உென்பசாகுபெயராய் அப்பொருளினுயர்ச்சி தோள்றச் சிறப்பித் து 

நிற்ப, இன்னதஇிதவென ஒன்றனையொன்று விசேடிக்து இருபெய 

ரூமொட்டி வருதலான், இருபெயரொட்டாகாமை யாண்டைய 
சன மறுக்க. 

௩டு, :ஏற்குமெவ்வகை,"” 

செயட்படுபொருண்முதலியவற்றின் வேறுபடுத்தப் பொரு 
ண்மாத்தஇிரமுணர்ததி நிற்றலின் எழுவாயும் வேற்றுமையாயிறறென் 
ரர். அவவாறு கூறுவார்க்கு விகாரத்தினின்றும் வேறுபடுதலின் 

இயல்பும் விசாரமேயாமெனல் வேண்டுமென்௧க,. 

௩௭. :“அறனுருபு.”” 

எழுவாயாய் நின்றவுருபே ஆறு வேற்றுமைகளிலுருபுமேந்கு 

மென்னுங்கருத்தான் “அற ஸுருபு மேற்குமவ வுருபே.”” எனக் 

கூதிய ஈன்னூலார்கருச்சறியாது, அரும்வேற்றுமையுருபு பிறவுரு 
பகளையேற்குமனக் கொண்டார். ௮து பொருக்சாமை விருத்தியட் 
கூநினாம், அண்டுக் காண்க, 

௪௧, *இரண்டாவதனுருபு."” 

குழையையுடையனென்றவழிக் குழையும் உடையனென4 

கரு துதற்றொழிலையுற்று சின்றமையிற் செயப்படபொருளேயாமெ 

ன்ரார், செயட்படுபொருளுண்மைபுண ராமையின். குழையையுடை 

யன் சாத்தனென்றவழி உடையனென்னும் விகுதியானுணர்த்தப்ப 
டுங் கருத்தாவின்றொழிலையுற்று கிற்பினன்றே செயப்படுபொரு 

ளாம். அவ்வாறன். றி உடையனெனச் கரு தவானொருவன்னொழ்லை 

யுற்றுகிற்பத செயப்படுபொருளெனக் கொள்ளின்: எயிலையிழை 
த்தானென்பதும் இழைத்தானெனக் கரு ததற்றொழிலையுற்று நின்ற 

மையின், அதனையுமவ்வாற்றாற் செயப்படுபொருளெனல்வேண்டும். 

அ௮ன்றியுங் குழையையுடையனென்புழி, உடையாலுமுடையனெ 
னக் கரு ததற்ரொழிலளையுற்று நின்றமையின், அவனையுமாண்செ செ



சொல்லஇகாரம், Hifi. 

மட்படுபொருளெனக் கோடல்வேண்டும், அகலினது போலியுரை 
யென்க, ° 

௪௨. “*மூன்றாவதனுருபு,”' 

வினைமுதற்குங்கருவிக்குமிவர்கூ தியவிலக்கணம், செயப்படு 
பொருள்குன் நியவினை நிகழ்வுழிச் செல்லாமையின், வழுவாதல 
a. ஆ௫ரியர்பாணினியார் “சுதந்இரன்கருத்தா,"” எ-ம். *சாதகதம 

ங்கரணம்.” எ-ம், ஓதினார், ஒருதொழினிகழ்ச்சிக்கட்டன்வயத்ததா 
கக் குறிக்கப்படும் பொருள் கருத்தா, எ-ம், ஒருதொழில் பயத்தற் 

கண் உயர்ந்த காரகங்கருவி, எ-ம். அவற்றிற்கு நிருத்தி கூறுவார். 
இ௫்ஙனங்கூறியவாற்றாற் கருவிகருச்சாமுதலியவற்றிற்கும் கருவி 
கருத்தாமூதலியவாதற்றன்மை பொருர்துமாறறிக, ஏனையவுமிவவா 

றுள்ளனவோர்க் துணர்க, 

௪௪. (ஐந்தாவதற்குருபு,”' 
1 நீங்கலொப் பெல்லை யேதப் பொருள்'' எனவே இசனீனி 

ற்திதுவென்னும் பொருள் விளங்குதலீன், அது கூறுதன்யிகை 
யாம். அன்றி அதகூறவேண்டுவார்க்கு “நீற்கலொப் பெல்லை யே 
துப் பொருள்வயின்” என்றன்மிகையாம், இரண்டுங்கூறுதலே மர 
பென்பார்க்கு ஏனையவற்றிற்கும் (இதனைச் செய்வ திதுவென லத 

ன்பொருள்' “இதனாற் செய்வ இதவென லதன்பபொருள்' என்றாற் 
போலச் குத்தஞ்செய்யாமை குன்றக்கூறலாய் முடியுமெனவுண 

ர்க, மேலுமிவ்வாறே காண்க, 

௪௫. *ஆறன்.” 

சொல்லீன்றிரிபே பொருளென அபேதங்கூறுவார் மதம்பற் 
றித் தொசையஹதவிரி பொருளது கேடு என்பவற்றோடு சொல்லது 
பொருளென்பதனையுஞ் றிது தரித்தசற்குதாரணமாகக் காட்டி, 
னார், மேற்சொல்லாவ திரு இணையைம்பாற்பொருளையு மொருவனு 
ணர்தற்குக் கருவியாமோசையெனப் பேதமாகக் கூறியதை மறக்தார் 

போலும், 

ல Pde, CT PSL.” 

கீண் கால் முதலியன உருபாசாவென்றார், ௮அவையோரிடத் 
இனை வரைக்துணர்த்துங்காற் பொருளாதலும் ஜம்முதவியனபோ 

லச் சாத்தனுழையிருக்சான் சாத்தன்முன்வக்தான் எனத் தனக்கெ 
னவோர்பொருளின் றிப் பெயர்ப்பொருளையிடமாக வேறுபடுச்தங் 

“கரீல் உரூபாததுமாமெ வேறுபாணெசாமையின்,



௮௪ இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி, 

௪௯, *இம்முப்பெயர்க்கண்.,”” 
பரல் காட்டெ3ிநின்றேலும், பொருள்வகையான் ஆண்பால் 

பெண்பாலென்பன அ௮ஃறிணைக்குமுண்மையின், அவை இரு தணே 

க்கும் பொதுவாயச் சொற்றன்மையான் அஃ றிணைப்பெயராய் 
நிற்கும், அவற்றை அண்பால் கூரும் பெண்பால் கூறாம் என 

லகசவீற்றுயர்தணேப் பெயர்ச்குதாரணங்காட்டல் பொருந்சாமை 
ய.நிச, ௮வை இருதணைக்கும் பொதுவாதல் **அண்பா லெல்லா 

மாணெனற் குரிய.” “பெண்பா லெல்லாம் பெண்ணெனழ் குரிய.” 
என்னுமசபியற்கு த்திரங்களானுமுணர்க, 

டுக, *ஒருசார்னவ்விற்று,'” 

ஏடாவென்பது தோழன் முன்னிலைப்பெயராயே நிற்பதொ 

ன்ராயின் அண்டுருபேற்றற்டெமாகாமையின், “வேற்றுமைக்கிட 
னாய்” எனச் சிறந்தெடுத்தோதிய பெயரிலக்கணம் வழுவாய் முடி 
யுமன்க, தோழன்முன்னிலைப்பெயரசென்றமையான், ௮ஃ இடைச் 

சொல்லன்மையுமுணர்ச, ஆயின் எடாவென்பது தோழன்முன் 
னிலைப்பெயசென்றசென்னையெனின், வழக்குமிகுதிபற்றி அவ 
வாறு கூறியதென்ச. “கோனாமை பொருமை யாமென அுவல்வர்” 

என்றாரோனும், கோன்றலென்னுமுடம்பாட்டுச்சொல் விலக்கப்ப 
டாமைபோலக் கொள்க. 

GH. (த௩நு,” 
இ) உ ஊவோடு" என்னுஞ்சூத்திரத்தான் விளியேற்குமெ 

னக் கூறிப்போந்த ஈற்றுள் ஒன்றல்லாத மகரவீற்றுத் தாமென் 
னும் விரவுப்பெயரையும் ஈண்டெடுத்து விலக்கினார், அவருக்கு 
மயகீகமுமறவியும் இயல்பென்றற்கு தவே சான்றாதல.றிச, 

௬௮, **வினையேசெய்வதது,'' 

குழையானென்றவழிக் கரு ததற்றொழிதுங் கரு.ததற்கரு் 
தாஏங் கருதப்பட்டகுழையும் பிறவும்பற்றி ௮ச்கருத்.து கிகழ்ர்ததெ 
ன்ரார், ௮.து: பொருந்தாமை மேலே கூறினாம், வினைச்குறிப்பினு 
ணமையறதியாமையின், இவ்வாறு தமக்கு வேண்டியவாறே கூறினார். 

பெயரியன்முற்திற்று,
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வினையியல். 

௩, அவைதாம்.” 

மூற்கிற்குமெச்சத்தற்கு$ தமக்கு வேண்டியவாறே இடர்ப் 
பட்டிலக்கணங் கூறினார். அவாய்கிலையில்வழிபும் “ஆர்த்தார் கெ. 
ண்மார் வந்தார்” **தாண்கும் வக்சேம்'” என்பன பிதிதோர்சொற் 
பநிறியல்ல.து நகிற்றலாற்றாமையின், ௮வையெச்சமாவான் சேற 

0கீகணவழுவாதலறிக, 

௧௩, (*கயவொடு ரவ்வொறந்து,”” 

“*பாடின் மன்னரைப்,பாட மா ரெமரே'' “*நோய்மலி வரு 
த்தங் காணன்மா ரெமரே”” என மாரீறு பல்லோர்படர்க்கையொ 
ன்றற்கேயுரித்தாய் வருதலின், அதனைத் இணைடாலிடமெல்லாஞ் 
செல்லும் வியங்கோபரீறெனக் கோடல்ஏறிதம் பொருந்தாமை 
யறிக. ஏனையவுமிவ்வாறு வருவனவோர்க்துணர்க, 

௧௪, *வேறின்மையுண்டு,”' 

*£குருகுமுண்டு? என்புழி உண்டெனக் குறிட்புணர்த்தி நீற் 
குஞ்சொல்லும் *ஆவுண்டு' எனவுண்மையுணர்த்தி நிற்குஞ்சொல் 
௮ம் ஒன்றென மயங்கிக் கூறினர், அவை தம்முள் வேருதல் 
விருத்தியட்காண்க, 

௧௭. **அவற்றுட்செய்த.”” 

ஆறுசென்றவியர், உண்டவெச்சில் என்முற்போல்வன 

செயப்படுபொருட்கணடங்குமென்ரறார். “மற்றிக்மோய் தீரு மரு 
தீருளாய்” என்புழிக் கருவிக்கணடங்குமென்ற மருந்து மருக்த1 
ஜனோய்தீர்ச்தது எனக் கருவிப்பொருண்டைக்குரிய மூன்றனுருடே 
ற்று கிழ்குமாறுபோல, வியர்முதலிய செ.பப்படுபொருண்மைக்கு 
யீ இரண்டனுருபேற்று நீல்லாமையிற் செயப்படுபொருட்கண 

டங்குமாறியாண்டையதென்க,. 

௨௨, “சனைவீனைமுதலொடு,” 

முதத்வினான்கும் பிதவினைமுதலொடு முடியுமாயின், “னை 
௮ * . ஏ ச . 

வினைமூதலொடும்'" எனவமைக்கவும், “மூதலினான்கும் வினைமுத௨ 
கொள்ளும்” என விதக்தோதவும் வேண்டா, அங்ஙனம் வேண்ட 
arp பிறவினை பிறவினைமுதலொடு முடியுமென்றல் அவர்க்குங்க 

ருத்தன்றுபோலுமென மறுக்க, *உரற்கால் யானை யொடித் தண் 
'டெஞ்சிய யா” என்றாற்போல்வனவற்றீற்குப் பொருள்கோள்



௮௬ இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி, 

யாமையின், அவவாறு கூறினார், இன்னோரன்னவையெல்லாம் 

விருத்தியுட்காண்க, செய்தெனெச்சம் பிறவினையுங்கொள்ளுமென் 

பபொர்க்குத் தலைவன்பிரிர்து வருந்தினாள் என்றாற்போல்வனவற்றை 
ம் wer செய்தெனெச்சம் பிறவினைகொண்டனவென்னாத செயவெ 

7] 'னெச்சத்திரிபென்றலெற்றிற்கென்க, காரணகாரியப்பொருட்டாயி 

வு 2 ங்ச்கால முணர்த்துவனவெல்லாஞ் செயவெனெச்சத்திரிபாமெ 

டஸின், கையற்றுகிழ்ந்தான் கண்ஜெந்தடெர்தான் என்றறறரொ 
ப டக்கத்தனவற்னை றயுங் காரணகாரியப்பொருட்டா மிறந்தகாலமுணர் 

_ ததிதல்பற்றிச் செயவெனெச்சச் திரிபென்றல்வேண்டும், ௮ங்ங 

னங்கருது, ௮வற்றைச் செய்தெனெச்சமென்றே கொண்டார், 

இவவாறு மயங்கக் கூறுதல் அவரியல்பென்க, “தூடந்து செறு 

விளைந்தது “பூணணிந்து விளங்கெ புகீழ்சான் மார்ப' *உண்டு பசி 

ன்கெட்டது' என்ராற்போல்வனவுங் காரணகாரியப்பொருளவாய்ப் 

ஞ பிறவினைகோடலின், இலயையுஞ்செயவெனெச்சத் திரிபெனறே 

யு,கொள்க, 

ஞ் ௨௪. வீனைமூற்றேவினை,”' 

வட  ₹₹தரணான் கழிதஓ முண்டென் ரொருகாள்”' என்புழி எச்ச 
௭% முற்றாய்த் இரிர்தசென்னாது முற்றெச்சமாய்த் இரிந்ததென்னாரர்க் 

டுகுத் தலைவன்பிரிர்து வருந்தினாளென்புழியும் ௮வ்வாறு சொல்வ 

ழு.வுபற்றிப் பிரிர்தென்னுஞ்செய்தெனெச்சஞ் செயவெமினச்சமா 

ய்த் இரிந்ததெனல்வேண்டும். அதனை மறர்தார்போலும். ௮ன் நி 

யும், செயவென்னுமெச்சஞ் செய்தெனெச்சமாய்த் இரிக்தவழியுக் 

*் தன்பொருளையே தக்து நின்றாற்போல, முற்றெச்சமாய்த் திரிந்த 
5” வழியும் முற்றுப்பொருளே தரல்வேண்டும், அங்ஙகனந்தாராமை 

யின், முற்றேயெச்சமாய்த் திரிதல் யாண்டையதென்க, எச்சமே 
முற்றாய்த் இரிந்ததாயின், இருதிணையைம்பான் முலிடத்திற்கும் 

பொதுவாய் நில்லாது முற்றுச்சொற்கோதியவீறறவாய் _ _. 

யைம்பான் மூவிடமுமுணர்த் தமாறென்னையெனின்);--அற்முதவ் 
னன்றே இரிர்சதெனப்பட்டதென்ச, கண்ணியன் வில்லினன் 
எனவரும் வினைக்குறிப்புமுற்றாதற்கேற்பதோ செச்சமின்றாலெனி 

ன்; ஈன். றுசொன்னாய், வினைக்குறிப்புமுற்றெச்சமாய்த்சிதிரியுமெ 
ans அங்கனமெச்சமாய்த் இரிந்த வாய்பாடியாரெனக் $டா 
மிஞர்க்கு விடை யாதோவென்க, 

வினையியன்முற்றிற்று,



சொல்ல$காரம், ௮௪ 

இடைடச்சொல்லியல். 
௬. **எதாமறைூறப்பெண்,” 

சாத்தன்வருதற்குமுரியனென்பது வாராமைக்குமுரியனென் 
ஜெஞ்சிநிற்ப எச்சவும்மைக்குரியவிலக்கணமுழுவ.து மேற்.றுநிற்த 
லின், ௮ஃதெச்சவும்மையாவதல்லது எதிர்மறையும்மையாகாதென 
மறுக்க, மறப்பினு மோத்துக் கொளலாகும்'' என்புழி மறப்பிஞ 
மென்னுமும்மை மறக்கலாசாதென்னுமெதிர்மறைப்பொருடந்து கி 

ற்றலின், இன்னோரன்னவையே எதிர்மறையும்மையாமென்பது. 
“ஒன் நுரைப்பான்போலிளிவந்துஞ்சொல்லும்'' என்பதன்கண் வரு 

வனவற்றையையவும்மையென்றார். “இருமகளுமல்லள ரமகளுமல்௨ 

ளிவள்' என்பதனோடு *மதுகையுமுடையன் அடக்கமுமுடையன் 
வன்மையுமுடையன் ஒருவன்” என்பதன்கண் வேற்றுமையின் மை 

யானும்,ம துகையடையவனோ அடக்கமுடையவனோ வன்மையுடை 

வனோவென ஜயப்பொருடாராமையாலும், “அன்னா னொருவன் ர 
ஞண்டகைமை விட்டென்னைச் சொல்லஓஞ்சொற்- கேட்டிசடர் 

pri” எனத் தோழி தலைவன்றன்மைகளையயடுத்துக் காட்டி. ௮2 
தன்மைகளையுடையானொருவன் சொல் ஓ.ஞ்சொல்லைக் கேட்பாஈய 

கவெனம் தலைவிக்கறிவுறுக்கின்றாளல்லஅு ஜயுதறுஃ கூறகின்றாள 

ல்லளாகலானும், ௮து பொருந்தாசென் மறுக்க, , அவன்வெல்ல 
னும் வெல்லுமென்பது துணியாமைக்கண் வருசலன், இன்னே 

ன்னவையே ஜஐயவும்மையாம். பத்தானுமேட்டானுமெனக் காட் 
வாருமுளர், , இருமசளுமல்லள7மகளுமல்லளைன்பதும் எச்சவு. 

மையென மறுக்க, கெடியலும் வலியலனுமாயிஞனென்பது எண்டு 

ப்மையன மறுக்க, இதுவே சேனாவரையர்க்குங்கருத்தாதல் ௮௨ 

ரூரையானுணர்க. முற்றும்மையெச்சப்படுவசெஇமறைவினைக்கண 
ஸன்றி விதிவினைக்கணின்றென மறுக்க, அவர் பெயெ ரச்ச்ச்சூ.த.தி] 

ச்த்ள் *அறுபொருட்பெயசொடு முடியு poor si” என்புழி மூ. 

றும்மையை யபெச்சமாக்கிப் பிநபொருட்பெயரொடு முடியுமென 
கொள்கவென்றா?், அண்டிதனை மறக்தார்போலும், ஏனையவுமோ: 
ந்துணர்க, 

இடைச்சொல்லீயன்முந்திற்று, 

  

உரிச்சொல்லியல், 
௧௧, *அன்னபிறவும்."' 

) எச்சொல் லாயிலும் பொருள்வேறு ளேச்சல்'' எனவென் 
னாதீதீரப்பட்ட பாதுகாவலாணையாலென்றார், இவவிலக்கணவிள



௮௪ இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி, 

யாமையின், ௮வவாறு கூறினார். இன்னோரன்னவையெல்லாம் 
விருத்தியுட்காண்க, செய்தெனெச்சம் பிறவினையுங்கொள்ளுமென் 
பார்கீகுத் தலைவன்பிரிந்து வருந்தினாள் என்றாற்போல்வனவற்றை 

(யுஞ் செய்தெனெச்சம் பிறவினைகொண்டனவென்னாது செயவெ 

னெச்சத்திரிபென்றலெற்றிற்கென்க, காரணகாரியப்பொருட்டாயி 
( றந்தசால முணர்த்துவனவெல்லாஞ் செயவெனெச்சத்திரிபாமெ 

னின்) கையற்றுவீழ்க்தான் கண்ணொந்தடெக்தான் என்றற்றொ 

டக்கத்தனவற்றையுங் காரணகாரியப்பொருட்டா யிறந்தகாலமுணர் 

த்துதல்பற்றிச் செயவெனெச்சச் தஇரிபென்றல்வேண்டும், ௮ங்ங 

னங்கூறாது, அவற்றைச் செய்தெனெச்சமென்றே கொண்டார், 

இவவாறு மயங்கக் கூறுதல் ௮வரியல்பென்க, *அூடந்து செறு 
விளைந்தது' 4பூணணிந்து விளங்கெ புகழ்சான் மார்ப” *உண்டு படி 
கெட்டது' என்ருற்போல்வனவுங் காரணகாரியப்பொருளவாய்ப் 
பிறவினைகோடலின், இவயையுஞ்செயவெனெச்சத் திரிபென்றே 
கொள்க, 

௨௪. '*வீனைமூற்றேவினை,"' 
காணான் கழிதலு முண்டென் சொருகாள்”' என்புழி எச்ச 

மூற்றாய்த் இரிர்ததென்னாது முற்றெச்சமாய்த் திரிந்ததென்றார்க் 
குத் தலைவன்பிரிர்து வருந்தினாளென்புழியும் அவ்வாறு சொல்வ 

ழ.வுபற்றிப் பிரிக்தென்னுஞ்செய்தெனெச்சஞ் செயவெனெச்சமா 

ய்த் இரிந்ததெனல்வேண்டும், அதனை மறர்தார்போலும். ௮ன்றி 

யும், செயவென்னுமெச்சஞ் செய்தெனெச்சமாய்த் இரிந்தவழியுக் 
தன்பொருளையே தந்து நின்றாற்போல, முற்றெச்சமாய்த் திரிந்த 
வழியும் முற்றுப்பொருளே தரல்வேண்டும். ௮ங்கனந்தாராமை 
யின், முற்றேயெச்சமாய்த் இரிதல் யாண்டையதென்க, எச்சமே 
முற்றாய்த் இரிந்ததாமின், இருதிணையைம்பான் முவிடத்திற்கும் 

பொதுவாய் நில்லாது முற்றுச்சொற்கோ தியவீற்றவாய் இரு தனை 
யைம்பான் மூவிடமுமுணர்த் துமாறென்னையெனின் ,;--அற்மு தல 
னன்றே திரிந்ததெனப்பட்டதென்ச. கண்ணியன் விவ்லினன் 
எனவரும் வினைக்குறிப்புமுற்றாசற்கேற்பதோ செச்சமின்றாலெனி 
ன்; -நன்றுசொன்னாய். வினைக்குறிப்புமுற்றெச்சமாய்த்சிதிரியுமெ 

ன்ரோரை அங்ஙகனமெச்சமாய்த இரிர்த வாய்பாடியாதெனச் டா 
ஈினார்க்கு விடை யாதோவென்க, 

வினையியன்முற்றிற்று,



சொல்லஇகொரம், ௮௪ 

இடைடச்சொல்லியல். 

௬. “(எதாமறைறறெப்பெண்.”” 

சாத்தன்வருதற்குமுரியனென்பது வாராமைக்குமுரியனென் 
ஜெஞ்சிநிற்ப எச்சவும்மைக்குரியவிலக்கணமுழுவது மேற்றுநிற்ற 
லின், ௮ஃதெச்சவும்மையாவதல்லது எதிர்மறையும்மையாகாதென 
மறுக்க. “மறப்பினு மோத்துகீ கொளலாகும்” என்புழி மறப்பினு 
மென்னுமும்மை மறக்கலாகாதென்னுமெஇர்மறைப்பொருடந்து நி 

ற்றலின், இன்னோரன்னவையே எதிர்மறையும்மையாமென்ப, 
“ஒன்றுரைப்பான்போலிளிவச்துஞ்சொல்லும்'' என்பதன்கண் வரு 

வனவற்றையையவும்மையென்ளுர், “இருமகளுமல்லளரமகளுமல்ல 
ளிவள்' என்பதனோடு *மதுகையுமுடையன் அடக்கமுமுடையன் 
வன்மையுிமுடையன் ஒருவன்” என்பதன்கண் வேற்றுமையின்மை 

யானும்,மதுகையுடையவனோ அ௮டக்கமுடையவனோ வன்மையுடை 
யவனோவென ஐயப்பொருடாராமையானும், “அன்னா ஞெருவன்ற 
னுண்டகைமை விட்டென்னைச் சொல்லுஞ்சொற்: கேட்டிசுடரி 

ழாய்” எனத் தோழி தலைவன்றன்மைகளையெடுத்துக் சாட்டி, HS 
தீன்மைகளையுடையானொருவன் சொல்லுஞ்சொல்லைக் கேட்பாயா 
கவெனத் தலைவிச்கறிவுறுக்கின்றாளல்லது ஜயுற்றுச் கூறுகன்றாள 

ல்லளாசலானும், sg பொருக்தாதென மறுக்க, அ௮வன்வெல்லவி 

னும் வெல்லுமென்பது துணியாமைக்கண் வருதலின், இன்னே 
ன்னவையே ஜயவும்மையாம். பத்தானுமெட்டானுமெனக் காட்டு 
வாருமுளர். , இருமசளுமல்லளரமகளுமல்லளென்பதும் எச்சவும் 
மையென மறுக்க, நெடியலும் வலியனுமாயினானென்பது எண்ணு 

ட்மையென மறுக்க, இதவே சேனாவரையார்க்குங்கருத்தாதல் அவ 
ருரையானுணர்க, முற்அம்மையெச்சட்டடுவதெதிர்மறைவினைக்கண 
ன்றி விதிவினைக்கணின்றென மறுக்ச, அவர் பெயசெச்சச்சூத்திர 
seer “அறுபொருட்பெயரொடு முடியு முறையது” என்புழி முற் 
அம்மையை யெச்சமாக்கிப் பிநபொருட்பெயரொடு முடியுமெனக் 
கொள்கவென்றார். ஆண்டிதனை மறர்தார்போலும், எனையவுமோர் 
ந்துணர்க, 

இடைச்சொல்லியன்முற்திற்று, 

  

உரிச்சொல்லியல். 
௧௧, அன்னபிறவும்.”' 

டட எச்சொல் லாயிலும் பொருள்வேறு எெத்தல்'” எனவென் 
ஞாதீதீ£ப்பட்ட பாதுகாவலாணையாலென்றார், இவ்விலக்கணவிள



AM இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி, 

க்க ழூலுள்.எச்சொலாயிலும் பொருள்வேறுளெசத்தலென இவராத் 
2ரப்பட்டவாணை யாண்டையசென்க, தாஞ்செய்த நான்முறைப 
நறியுரைசெய்யாது தொல்காப்பியத்திற்ிடந்தவாறே படியெடுத்தெ 
மூதித் தமதறியாமையை விளக்கினாரெனவறிக, ஏனையவுமோர் 

ந் துணர்க, 

உரிச்சொல்லியன்முற்றிற்று, 

  

பொவியல். 

&, 

தீரீல்வகையோத்திலுள்ளுங் கூறுதற்டிடெனின் றியெஞ்சிரின்ற 
கால்வகைச்சொல்லீலக்கணங்களை முன்னர் வைத்து வழுக்களைந்து 

சொற்களையமைச் துச்கோடலை அவற்றின்பின்னாக வைப்பினன்றே, 
நால்வகையோத்தினோடு இவ்வோத்திற்யைபுடைமை விளங்கும். 
அங்ஙனம் வையாமன் மாறி றஐவதீதமையான், முதகலோத் துக்களோ 

ழ.யையாமையுணர்க, 

௨. *(தணைமயக்குற்ற,”” 

அணிர்சவழி ௮ன்மைச்சொல் அன்மைத்தன்மையை மறுக்ச 
ப்படும் பொருண்மேறும் மறுக்கப்படுமுகத்தாற்சட்டிநிற்குமென் ரர். 
குறர்றிகொல்லோ முசகன்கொல்லோவென்றையுற்றதுஉம் பின்னர் 
மகனெனத் துணிந்ததஉர் சன்முன்னாகக் சாணப்படும் பொருளை 

யாமன்றே, ௮ங்ஙனமாகவே வேறுபொருளன்ராந்தன்மையை அப் 
பொருண்மேற்சட்டிக் கூறுவானல்லது வேறுபொருண்மேழ்சுட் 
டிக் கறுதற்கோரியைபின்மையின், ௮து பொருந்தாதென மறுக்க, 
௮வ்லதூஉங் குற்றியன்று மகனென்றவழி மகனென்பது இவனெ 
ன்னுந்தோன்றாவெழுவாய்க்குப் பயனிலையாய் நின்று முடியினுங் 
குற்றியன்றென்பதனோடியையாமையின், குற்தியன்று மகனெகாப 
தொருதொடான்றாம். ௮ன்ராகவே, குற்றியன்றென்பது துணிதற 

பயன்பற்றி வந்ததன்றாய் முடிந்தது, முடியவே, குற்றியன்று மக 

னென்றதனால் வேறுபயனின்மையின், ௮2 வழுவாமென மறுக்க. 

ஏனையுதாரணங்களுமிவ்வாறே காண்க, 

௪. '*தஇணைவிரவெண்ணுப்பெயர்,"' 

6 நானுர் தேரும் பாகனும் வக்தென் னலனுண்டான்"' என் 
புழி வருதல்வினை மூன்றற்குமுண்மையான், அண்டமைக்கவேண் 
டுவதின்று. இனி௰ம்முப்பொருளின் வினையாயெ வர்சென்னுஞ் 
செய்தெனெச்சம் உண்டானென்னுமொன்றன் வீனைகொண்டு முடி
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தல் விசோயெச்சமுடி.பாராய்ச்சிக்கட்பெறற்பாலதாகலின், அனை 
யும் ரண்டொன்றெனமுடித்தலாலமைத்தல் பொருர்தாமையறிக, 

டு. :*உவப்பினும்,”” 

வேள் குரிரிவென்பன அஃ. நிணைவாசகமென ஈண்டு வழு 

வமைத்தார், மேற்பெயரியலுள் “*ஈம்பி யாடஉ விடலை கோவேள் 

5ரிசில்” என உயர்திணையாண்பாற்பெயருளெடுத்தோதியதனை'மற 
தார்போலும். குடிமைஈல்லன் அண்மைல்லனென ஈறு தரியாது 

நின்றாங்கு நின்று குடிமை ஆண்மை முதலியன உயர்இணைமுடி.பு 
கொள்ளுமெனவும், ௮, ழாநிலையாமெனவுங்கூ தினார். ஆசிரியர் 

தொல்காப்பியனார் உயர்திணை மருங்கி னிலையின வாயினு--மஃ 
றிணை மருங்கிற் சளெந்தாங் கயலும்” என்றதனால் அவையுயர் இணை 
முடிபுகொள்ளாவென விலக்கப்பட்டமையானும், குடிமைல்லன் 
ஆண்மைல்லன் முதலிய வாய்பாடு இருவகைவழக்கினுமின்ை 
யானும், ௮௪ பொருந்தாதென மறுக்க, “நின்றாங் சைத்த லிவ 

oud Yarn.” “இசைத்தலு முரிய வேறிடத் தான” என்னுஞ் 
குத்திரங்கட்குப் பொருளறியாது உரையாசிரியசையுள்ளிட்டோ 
செல்லாம் “அஃ றிணை மருங்கற் ளெக்தாங் கயலும்” என்பதனோடு 
மாறுகொள்ளவுரைச்தார். ௮து பொருந்தாமையறிக, இவவாறின் 

னுமெடுத்து விரிக்ற்பெருகும், ஆங்காங்குய்தீதுணர்க, 

பொதுவியன் முற்றிற்று, 

சொல்ல தஇகாரமுடிந்த து. 

இலக்கணவிளக்கச்சூராவளி முற்றுப்பெற்றது, 

மெய்கண்டதேூகன் நிருவடி.வாழ்க,




