


(| 1911 பகர] 

10 

THE RIGHT TONOQURABLE 

ChORGE FRANCIS ROSEea, LOR’ BARS. 

GOVERNO?, Oi பற பட 

ராம்! 

11 ட மர்பி (॥ 

MY LORD. 

I have sought permission to inseribe to you this work, prepared at 

the request of the Director of Public Instruction, chiefly for the use 

of the students in tho University over whieh your Lordship presides, 

because Ebeheve you share in the conviction that to the majority of 

those who shall be trained there, the aceurate and seventific dy of 

their own language,—a language hardly inferior to any in sweetness, 

flexibility, copiousness and force,—13 calctated to be as useful as any 

other secular study, while its tendency to train the mind to habits of 

patient rescarch and close analysis must render it as benelicial a dis- 

cipline to the young as the study even of the mathematies themselves, 

That your Lordship may be permitted to sce the increasing pros- 

perity of the University of which you are the founder, as well as of 

the other many undertakings by which you are secking to promote 

the good of those under your controul, is the fervent wish and prayer of, 

My Lord, 

Your Lordship’s 

Faithful and obedient servant, 

GU. POPE 

( (51)
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Advertisement, 

Ts work is designed to bo @ complete Grammar of the Tamil 
language in both its dialects. It is hoped that nothing of importance 
has been omitted. 

It is divided into two parts, the first being a full exposition, in 

question and answer, of tho Grammar of the language, with copious 

examples so arranged as to form a series of reading lessons. Tho 

second part consists of tho Native authorities, to which appeal is 

commonly made in doubtful cases, 

A Grammatical Vocabulary has been added. The work is intended 
for private Students, Indian and Europcan, as well as for the highest 

Classes in Colleges and Schools. 

Tansork, February, 1857. 

TO THE SECOND EDITION. 

The whole has been thoroughly revised, the commentary to the 

Nanni greatly enlarged, and numerous additional references inserted. 

It will bo observed that in many cases éransmutations required by 

rule have not been attended to. The second edition of the Tamil 

Pocticul Anthology is intended to be the companion to this Grammar, 
and contains references to it throughout, 

OoTaKAMUND, June, 1858.





மூகவுரை, 

காப்பு. 

இலங்கு புகழ் சோபல இலக்கணம் உடையோன, 
சொலலரும் முகலவன, சொற்குக் காரணன் 

அலாரடி இறைஞ்சி ௮றைகுவன் நற்றமிழ் 
இலக்கண வினு விடை இளையோர் பொருட்டே. 

க, தமிழ்ப்பாஷை ஆவது எது? 

தட்சணத்தில் வழங்கும் திரவிட பாலைகளில் ஒன்று, அது 
கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம் முதலியவைகளுக்கு இனமா 
னது, 

௨. தமிழ்ப்பாஷையானது எவ்விடங்களில் வழங்குகின்றது? 

பெரும்பான்மையாயத் திருநெல்வேலி, மதுரை, இருசராப் 
பள்ளி, SOHFTALT, வட அறுசாடு, தென் ஆகா) சேலம், 

கோயம்புக் தா, செங்கற்பட்டு, செனனபட்டணம் ஏனனுஞ் ஞ் சில் 

லாக்களிலும் இலங்சை லின் வடபுறத்திலும் வழங்குகின்றது. 

“குண கடல் ரூமரீ ரூடசம் வேங்கடம் 
எனு' நான கெவ்லையின இருதமீழக் 5.0," [ ஈன்றூல், | 

௬. அர்தப்பாஷை எச்சனைவசை ஆம்? 

செந்தமிழ் என்றும், கொடுந்தமிழ் என்றும் இருவகை ஆம். 

செந்தமிழ் என்பது செய்யுள்த்தமிழ். கொடுந்தமிழ் என்பது 
வழக்கமான வாசகத்தமிழ். 

௪. தமிழ்நூல்கள் எத்தனைவகை ம்? 

இலக்கியம், இலக்கணம் என இருவகை ௮ம். இலக்கியம் 
என்பது வழுவின்றி இயற்றப்பட்ட பலவகைப் பிரபந்தங்கள் 
ஆம். இலக்கணம் என்பது இலக்கியத்துக்குரிய விதிகளை 
உணர்த்துவதாம். 

** இலக்கியம் என்பதிலக்கணச்சான்றாய் 

வழங்க ஆவ்விலககணை மல்பெதாமே 

** இலசசணம் என்பதிலக்கெய முறை ௨ற 

வைதததென்று வழம்சப்பமே,"” [ பேர் அகத், ] 

௫. ௮வ்விலச்சியங்களிற் பிதானமானவைகள் எவை? 

திருவள்ளுவர் குதள, நாலடி நானூறு, சீவகசிந்தாமணி, சிலப் 
பதிகாரம், ௮வ்வைசெய்தபாடல், கம்பன் இராமாயணம், அதி



முகவுரை (PT. 1 

வீரராமன் பாடிய நைடதம் முதலியவைகளே. இவைதவிர இத் 
தேசத்தாரும் பிறதேசத்தாருஞ்செய்த வாசகதால்கள் பலஉண்டு 

௬. இலக்சணதூல்களிற் பிரதானமானவைகள் எவை? 

பேர் அகத்தியம், தொல்காப்பியம், நன்னூல், இலக்கண 
விளக்கம், இலக்கணக்கொத்து, தொன்லூல்விளக்கம், காரிகை, 

தண்டியலங்காரம் முதலியவைகளே. 

  

௭. சமிழ்ப்பாஷையிற் கலந்துவரும் மொழிகள் எவை? 

மற்றைய இரவிடபாலைகளின் மொழிகளும், துருக்கபா 

ஷையின் மொழிகளும், இங்கிலிஷ்ப்பாஷையின் மொழிகளுப 
கலந்துவருவதனறியும், முக்கியமாய்ச் சம்ஸ்கிருத LT on ag, UF oT 

மொழிகள் அகேகம்வரும். 

௮. தமிழ்ப்பாஷையைப் பேசுவோரும் எழுதுவோரும் அதைப் பிர 
யோகப்படுத்துவதிற் கவனிக்கத்தக்க முக்யமான விதிகள் எவை? 

[க.] தாங் கருதிய பொருளை யாவரும் ஐயமின்றி எளிதில் 
அறியும்பொருட்டுச் தெளிவாய்ப் பேசவும் எழுதவும் வேண்டும். 

[3.] தமிழ்ப்பாஷையின் ஈடைப்படிக்கு இலக்கிய உகார 
ணங்களுக்கு இசைவாய் இன்பந்தோன்றப் பேசவும் எழுதவும் 
வேண்டும். 

[௩.] இயன்றமாத்திரம் ௮ச்கியபாஷையின் மொழிகளை நீக்கி 
இயற்றமிழ்ச் சொற்களைத்தெரிந்து பேசவும் எழுதவும் வேண் 

ம். 

[௪.] பயன்படாத சந்திவிகாரங்களை நீக்கிவிடவேண்டும். பின் 
வரும் வினாவிடைபில் விளக்கிய விகாரங்கள் செய்யுளில் வழங்க 
இருப்பதால் அவற்றை அறியவேண்டும்; ஆலும், எழுதுவதில் 

பெரும்பான்மையாய் அவ்விதிகளேக் சவனித்தல் வேண்டாம், 

௯. இந்தாலில் தமிழ் அகிரியர்கள் உணர்த்தாத பலவற்றை விதிப்பதற் 
குச் காரணம் என்ன? 

நன்னூலின் கடைச் சூத்திரத்தில், 

“ பழையன' சழிரலும், புதியன புகுதலும், 
வமு௮ல கால வகையினானே,”.-- 

என்றபடி இக்காலத்தில் வழங்காசவற்றை ஓழிப்பதும், நூதன கல்வி 
களை ஆராய்றெவர்களுக்கு வேண்டியவைகளைச் கூட்டுவதும் நாலோர் 
சடமை; 

~ 

முகவுரை முற்றிற்று,



இலக்கண வினாவிடைட.3 

I, ORTHOGRAPHY. 

முதலாவது: எழுத்ததிகாரம். 
RF RRA LAIN INLS ELSI APL Scr 

[சலனிப்பு,--௮இ௫ முக்கியமாயிராத சில குறிப்புகள் அடி.பிற சிறு எழுத்தாற் காட்டப்பட்டன என்றறிக. | 

NR ee tL a et I A a 

(L) LETTERS. 

(1) எழுத்தியல், 
௨ 01,4888 0 LETTERS. 

க.--சமிழ்ப் பாஷையின் எழத்துகள் எத்தனை வகைப்படும்? 

உயிர் எழுத்து, மெய் எழுத்து, ஆய்த எழுத்து, உயிர்மெய் 

ஈழுத்து என நான்கு வகைப்படும். 
[ ஈன்னூல் 59, 63. 90.] 

(ய் பவத பதுவை சைவ வச்சது பயம அமயயகளதையமை Rie a ane aren een a 
  

GRAMMAR IN GENERAL. 

(4) இலக்கணம் அவதென்ன? 

இலச$ூயத்தின அமைதி ஆம், 

“இலக்கம் இன்றி இலக்கணம் இனறே 
? 

எள்ளின்றாஇல் எண்ணெயும் இன்றே; 
3 

எள்ளினின் நறெண்ணெய் எடுப்பதபோவ 
’ 

இலக்கயத்தினின்றெபெடும் இலக்கணம.” [ பேர் அகத், | 

இலக்கண நூல் என்பதென்ன? 

இலக்கணச்தின்படி பிழை இன்றிப் பாஷையின் ஈடையை விஎக்குவதாம், 
இலக்கணம் என்பது எத்தனை பங்குள்ளது £ ் 

எழுத்ததிகாரம், சொல்லதிகாரம், யாப்பஇகாரம், பொருளதிகாரம், அணி அகாரம் என ஐந்து 
பங்குள்ளதென்று கூறுவார்கள்; இவற்றொ சொற்றொடர் அதிசாரம் என்பதைக் கூட் 

LGU ஆறுபங்காகும், 

ORTHOGRAPHY. 

(2) எழுத்ததிகாரம் எத்தனை இயலால் ஆறியப்படும் ? 

எழுத்தியல், எழுத்துப்புணரியல் என இரண்டியலால் அறியப்படும், 

DEF. OF LETTER. 
எழுத்து ஆவதென்ன ? 

மொழிக்கு முதற்கரரணம் ஆய ஓசை எழுத்தாம். அற ஒவிகடிவும் வரிவடிவும் ஆயெ இரு 
வகை ஆம், உச்சரிக்கப்படுவது ஒலி வடிவு, எழுதப்படுவது வரி வடிவு, 

[ செவிப்புவனால் உணரப்பவெது ஓ விவடி.வு. சட்புலனால் உணரப்பவெது வரி வடி.வு.] 

[ சள்னூல், 58, ] 

ய 
 



)லககண [PT. I. 

2. VOWELS. 

௨.-- உயிர் எழுத்தெவை 2 

௮,௮, இ, ஈ,௨,ஊ, ௭, ஏ, ஐ) ஓ, ஐ, ஒள இப்பன்னிரண்டும் 
உயிர் எழுத்துகள் ஆம். 

[ ஆவி எனவும் ௮ச் சு எனவும்படும், ] 

3. SHORT VOWELS. 

௬---இவற்றுள், குற்றெழுத்தெவை ? 

௮, இ, ௨; ௭, ஓ, குற்றேழுத்துகள் ஐந்தே. 
| குறில் எனவும்படும், ] 

[ ஈன்னூல் 04,] 

4, LONG LETTERS. 

௪.--நெட்டெழுத்தெவை 7 

ஆ ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள நேட்டேழுத்துகள் ஏழே.) 
[௦ டில் எனவும்படும், ] 

னே [இகற்றள், ஐ, ஒள இரண்டும் இணை உயிர்கள் எனவும்படும், எப்படி.எனில், அகரமும் இகரமும் 
சேர்ந்து ஐகாரம் ஆம். அசரமும் உசரமும் சேர்ஈது ஓளகாரம் ஆம் ] 

[ஈன்னூல் 65.) 
EEEDDd 

  

  

§. DEMONSTRATIVE LETTERS. 

௫.-- சுட்டெழுத்தெவை ? 

சொல்லுக்கு முதலிற், பொருள்களைக் குறித்துக் காட்டும் அத் 

தத்திலே, தனித்து நிற்கும் ௮, இ, ௨ சுட்டெழுத்து என்றும் 
பெயா் பெறும், 

அகரச் தூரத்தில் இருக்ற பொருளையும், இகரஞ் சமீபத்தில் இருச் 
இற பொருளையுஞ், செய்யுளிலே வழங்கிய உகரம் எதிர்முகம் இன்றி 
பின்கிற்கும் பொருளையும் இடையில்இருக்கும் பொருளையுங் காட்டும்.(2) 

[ நன்னூல் 66.] 

(உதாரணம். ) அவன், இத, உவன்; மொழிக்கு உறுப்பாய் வந்தன; அகச்சட்டு, 
அம்மனிதன, இவ்லீ0, உவ் விடம்; மொழியைச் சார்ந்து வந்தன; புறச்சுட்டு, 

62 (௧,) அம்மனிதன், இம்மனிதன், என்பவை அந்த மனிதன், இர்தமனிதன், என விரியும், 
(௨.) இன்னான், இன்னாள், இன்னது, இன்ன, 

அன்னான், அன்னாள், அன்னது, அன்ன, முதலியலைகள் இச்சட்டினால் உண்டாகிய மொழிகள் . 

(உ-ம்.) “மனத்தான் ஆ'மாந்தர்க்குணர்ச்சி; | லி. 59. 87.] 
இனத்தான் ஆம் இன்னான் எனப்படுஞ் சொல்,” [வி. 124.] 

DIPHTHONGS. 

(0) செடிலுரெடுமையுர் நீர்க்கமு நெடிற்பெயர், [ பேர் அகத்தியம், ] 
எம கசம் பகர். வண்மை சேய்மை பொதுமைச்சணாம். [பேர் அகத்தியம், ]



1. பங்கு.] 1. எழுத்ததிகாரம். (1) எழுத்தியல். 

6. INTERROGATIVE LETTERS, 

௬.---வினா எழுத்தெவை? 

ஆள, ஏ.ஓ எனவும், யா என்னும் உயிர்மெய்யெழுத்தும், 
வினா எழுத்து என்றும் பெயர்பெறும். 

இவற்றுள் எ, யா மொழிழுதலிலும்; ௮, ஓ மொழி இறதியிலும்; 
ஏ இரண்டிடச்திலும் வரும். 

[நன்னூல் 07.] 

(உ-ம்.) அவனா, எவன், எது, இவனே, மரமே, யாவை, (3) 

ன 
சப 

  

ஈஈம்.ஈணிதன் எ-று, எந்தமணிதன் என விரியும், 

(யார எ-து வினாவினைக்குறிப்பு முற்று; ௮௫ ஐம்பால் மூவிடத்திற்கும் பொதுலாம், 
(ஈன்லூல் 340.) எவன் எ-றம் அதுவே. (சனஜூல் 850.)] 

ween 

  

ட 

அப்பியாசம். (6.) 

“* எவர் எவர் எத்திறத்தர் அத்திறத்த ராய் நின் [ வி, 93.] 

pat அவர்க் காவன கூறி, எவர் எவர்க்கும் [வி. 93, 152, 86.] 

உப்பரலசய் நிற்ப மற் ழெம்முடையார், தம்முடையான [வி, 80, ௧, 110.] 
? 

எப்பாது' நிற்ப தென?” 

N. B. These exercises should be carefully analyzed, and paraphrased with the help of the 
references and the Vocabulary at the end. 

  

——_— €EEDp>p 

7. CONSONANTS, 

௭.--மெய்யெழுத்தெவை? 

ச், ற, ச், ர ட, ண்; த, ப்,ம், யூர்,ல், வ) ழ், ar, Dy ன் 

இப்பதினெட்டும் மிய்யேமுத்துகள் ஆம். 

[ஒற்று, உடல், உடம்பு, ௮ல் எனவும் படும். ] 

[நன்னூல் 04.] 

ணா பட்டே: ஆ: 2. 2 அண் 

&. HARD LETTERS. 

௮.--இவற்றுள், வல்லெழுத்தெத்தனை 8 

௪, ௪,ட,த, ப,ற என வல்லேழுத்துகள் ஆரும். 

[வன்கணம் எனவும், வன்மை எனவும், வவ்வினம் எனவும்படும். ] 

( நன்னூல் 68.] 

“SPECIAL RULE REGARDING wr, 
(௫) யாவென் வினவே அஃறிணைப் பன்மை) 

விகுதி பெறும் கால் ஜம் பாவினும் வினா வாம், [ பேர்அகத்தியம். ] 

(உ-ம்.) யா குறிய யாவன்? யரவள்? யாவர்? யாது? யாவை? 

  

“யா காகார் ஆயினும் சா காக்க.” 

@ 

[வி. 89. 142. 152. 85. 140.]



)லக்கண வினா விடை (PT. 1. 

9. SOFT LETTERS. 

௯.--மெல்லெழுத்தெத்தனை ? 

௩, ஞூண, ந, ம, ன என மேல்லேமுத்துகள் ஆரும். 

[மென்கணம் எனவும், மென்மை எனவும், மெல்லினம் எனவும்படும், ] 

(நன்னூல் 69. ] 

10. MEDIAL LETTERS. 

௧௦.-இடை எழுத்தெத்தனை ? 

ய,ச,ல, வழ; ள என இடைஎழுத்துகள் ஆரும். 

[இடைக்கணம் எனவும், இடைமைம எனவும், இடையினம் எனவும்படும், ] 

( நன்னூல் 70.] 

U1. PRIMARY AND SECONDARY LETTERS. 

௧௧.--அவ்வெழுத்துகளுக்கு வேறே பெயரும் உண்டோ? 

தலையான எழுத்தாகும் உயிர் பன்னிசஈண்டும், மெய் பதி 

னெட்டும் au முப்பதும் நேதல்எழுத்தென்றும் பெயர் பெ 
றும், மற்றைய எல்லா எழுத்துகளுஞ் சார்பெழுத்தெள்னப் 

படும்.) 

[ஈன்னூல் 58, 59, 60, 63.] 

[ PAIRS OF LETTERS, 

இனத்தைக்குறித்தச் சொல்லியது, 
(2) மேற்சொல்லிய எழுத்துகளுள் இனஎமுச்துசள் எவை? 

ஒன்றுக்கொன்று இனமாய் இருக்கற எழுத்துகள் இனவெழுத்துகள் எனப்படும், 

[ஈன்னூல் 71, 72.] 

(௧,) உயிர்எமுத்துகளில் நெட்டெழுத்துக்கு அதனதன் குற்றெமுத்தே இனம்ஆம, 

(உ-ம்.) அகரத்திற்கு வ 
இ oan eee cee cee cee Fy 2 

உ. வே வட வ வட்டவளை, ஓள 
எ ம வெல வட்ட 
ஒட ve ர ர. 

(௨.) வல்வினசழுத்துக்கு அதற்கு அடுத்த மெல்வினாழுத்ற இனம்ஆம், 
உ-ம்.) & கடட டட டி 

ச க 
௨ டண் 

கீ [] toe eee cee 

ப் aee see ம் 

ற் வ வ வன் 
(௩,) இடையினசழுத்துக்கு இனம் இல்லை, 

Sir



  

  

I. eG] I, 1. எழுத்ததிகாரம், (0) எழுத்த ஜ்தியல், 

12. THE GUTTURAL. 

&2.—yugswo gags என்ன? 

தில விடத்தில் உயிரபோலவுஞ், சில விடத்தில் மெய்போல 

வும். ஒலித்து, உயிரும் ஆகாமல் மெய்யும் அகாமல், தனி நிலை 
யாய் வருகிற ஓர் எழுத்தாம். 

இது குற்றெழுத்துக்கும் வல்லெழுத்துக்கும் ஈடுவே வரும்.(0) 

இதற்கு வடிவுல் அல்லது ௯. 

[ஈன்னூல் 90.] 

(உ-ம்.) இலத, அல்நிணை. 

[உயிரோடும் மெய்யோடுல் கூடியுல் கூடாதுர் தனி நிற்றலால் தனி நிலை எனவும்படும், | 

    

EEEPSID 

13. VOWEL-CONSONANTS. 

௧௩.--உயிர்மெய்யெழுத்தெவை? 

பதினெட்டு மெய்மேலும் பன்னிரண்டு உயிருர் தனித்தனி 
ஏறி வருவதால் தோன்றிய இருநூற்றுப்பதினாறும் உயிர்மேய் 
எழுத்துகள் ஆம்.(10 

[ஈன்னூல் 80.] 

(உ-ம்.) ௧ கர மெய்யரநிய க் என்பதன் மேவல் 
அகரம் ஏற க எனவும், 

ஆகாரம் ஏற கா எனவும், 

இசரம் ஏற இ எனவும், வரும், 

மற்றையவும் இவ்வாறே, 

) 
(0) ஆய்தல் குறில் வலிக் காகு' நடுவே) 

> > 

௮ஃஇற்று ல எத் இரிர்தழி அலகும், [[தொன்னூல்,] 
[ஈன். 97.] 

  

> 

(H) உயிரே மெய் யணைர் துயிர்மெய் ஆகும்; 

3 ர 
அவை இரு நூற்றொரு பத்தாறென்ப, [சதொன்ஜூல்.) 
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பக்கு.] 1. எழுத்ததிகாரம். (1) எழுத்தியல், 

14. PROLONGATION OF SOUND. 

௧௪. ௮ளபெடை என்பதியாது ? 

  

செய்யுளில் ஓசை குறைந்தவிடத்து எழுத்தை நீட்டிச் சொல் 
பதே அள்பேடை எனரும. 

இது உயிரளபேடை என்றும், ஒற்றள பெடை என்றும், இருவகை ஆம். 

[கன்னூல் 91, 92.) 

(உ-ம்.) ஓதல் எ-நற்கு ஓஓ நீல் என செட்டெழுத்தோடே அதற் னெமான குறநெழுத்து வந்ததும்; 

எடுப்பதும் எ-தற்ரு எடுப்பதூஉம் எனக் குறிலே நெடிலாடப் பின்னர் அளபெடுத் 
தீதும்; சங்கு எ-தற்கு சல்ல்கு என ஒற்றெழுத்து அளபெடுத்ததங் காண்க, 

82” செய்யுளிலே ஒருவுதல் எ-கு ஓரரஅல் எனவும் இதுபோல் மற்றையதம் வரும், இது 

செயற்கை அளபெடை எனப்படும், 
oe 

  

**இலாதர்க் தில்லை set.” [வி. 195, ] 

ந9” [புஹூ.தம் எனவும் படும் ] 

இ; 
25, ABBREVIATED த, 

௧௫.--குற்றியல் உகரம் என்பதியாது 2 

ட தனிக்குறில் ஓதிய மற்றைய எழுத்தின் கடைசியிற் குசு 
, அ, பூ) அ. வரில், இவ்வல்லெழுத்தின்மேல் இருக்கும் உகசல் 

குற்றியல் உகரம் எனப்படும். 
[ கன்னால் 94.] 

(உ-ம்.) நாரு, காசு, மாடு, ௭-ன நெடிற்றொடர் மொழிக்குற்றியல் உகரம், 
எஃது, கக, ௭-ன. ஆய்தத்தொடர் மொழிக்குறறியல் உசரம், 
வரகு, பலாச, எ-ன  உயிர்த்தொடர் மொழிக்குற்றியல் உகரம், 
எழுத், காற்று, எ-ன  வன்றொடர் மொழிக்குற்றியல் உகரம், 
குரங்கு, பண்பு, எ-ன  மென்றொடர் மொழிக்குற்நியல் sara, 
சால்பு, கெய்து, எ-ன இடைத்தொடர் மெரழிக்குறறியல் உகரம், (1) 

ந [மற்றைய உசரம் முற்றுசரம் எனப்படும், ] 

EEE DD—_— 

  

46. Quantity. 

௧௬.--மாத்கிரை ஆவதென்ன ? 
* ௪ . க ௪ 4 ந a 

சண்ணிமைப் பொழுதும், கைஈ்கொடிப் பொழுதும் மாத்தி 
ரை என்னப்படும். 

[ ஈன்னூல் 99, 100.] 

64” [ஒற்றச்கும், குற்றியவிகரத்திறகும், குற்றியலுகாத்திற்கும், ஆய்தத்திற்கும் அரைமர்த்திரையும்; குறி 
இக்கு ஒரு நாத்திரையும்; செடிலுக்கு இரு மாத்திரையும்; உயிர் அளபெடைக்கு மூன்று மாத் 
இரையும் அளவாம், ] 

q slloRTENED 2. 

(1) ஐகரீரக்குறுக்கம் அகத என்ன? 

மொழிக்கு முதலிலும், இடையிலும், கடையிலும் குறைஏதாகயெ 
ஐகாரம் ஐகாரக் குறுககம் எனப்படும், [ஈன்னூல் 946.] 

(உ-ம்,) ஐயன், இடையன், பனை, 

  

 SIIORTENED ஒள, ம், %. 
ஒளகாரக் குறுக்கம் ஆவத என்ன? 

மொழி முதலிலே ஒள குறுகும், [ஈன்னூல் 94.] 
(உ-ம்.) மெளவல், 

62” (மகரக் குறுக்கத்தையும், ஆய்தக் குறுக்சத்தையும்குறிச்த ஈனனால் 96, 097 காண்க,] 
    
  

2 ௭



॥லககண 1 G2) (PT. 1. 

17. INTERCHANGE, 

௧௭.--போலி என்பதென்ன £ 

ஓளகாரத்திற்கு ... .. அவ் எனறும்; 
CETTE BD (FH vee ove one YW என்றும், 
நகரத்திற்கு வவட ர்... ஏன்றும், 

லகசத்திற்கு eee aos eee ர் எனறும், 

மொழியீற்றுமகாத்திற்கு ன் என்றும், 
குத்திபலுகாத்திற்கு விர். எனறும், 

அகரத்திற்கு ... ௨௨௨ ஐ... என்றும் வந்து, PHF நடப் 

பது போலி என்றும். 
[சன்னல் 199-195] 

(உ-ம்.) ஒளவியம் -- அவ்வியம், வையம் -- வம் "ம், நண்டு -- சூண்டு; கலம் == கலன்; மயல் 
மையல்; குடல் அ ருடர்; அரும்பு = அரும்பர்; இன்பம் 5 இனபு, 

அப்பியாசம், (17.) 
9 

சேர்க்கை மரன் ஒழியச் சேணிஙகு புட்போல,”' [வி, 40. 34. 109.] 

| மான்னா மரம், ] 

  

*தள்ளரும் பரச தங்திய ஒட்டகம்,” [ வி, 153. 121. 87.] 
(பாரம். ] 

நனிக் கொம்பர் ஏறினார் ௮ நிற த தூக்வ் [வி. 95. 86.] 

உயிர்க்கெதி ஆ விம்.” [லி, 120.] 
[ கொம்பர் -5 சொம்பு, ] 

னே” மேற்காட்டிய உதாரணங்களில் பதங்களைப் பகுக்க, 

இதில் குற்றியலுகரம் உண்டோ ? 

மூறறுகாம் உண்டோ? எது? ஏன? 

*வங்சனலால் அண்டகூடமுஞ் சாம்பராய் ஓழியும்,"” [வி, 121, 120] 
[ சாம்பர் சாம்பல், ] 

18. SANSCRIT LETTERS. 

௧.9--தமிழிலே வழங்கி வரும் வட எழுத்துகள் எவை ? 
கூ, ஷ, ஸ, ஐ, ஹ முதலியவாம். இவை சிலவிடகத்து வரும். 

[ நன்னூல் 146, 147.) 

(உ-ம்,) பக்ஷம்--இது தமீழிவே பட்சம் எனவும் பக்கம் எனவும் வழங்கும், 
பாஷை aes tee eee ee ae . பாடை, 

புஸ்தகம்... nee ப. பட. tee nee YS GE. 

SH  .., vee owe aoe tee உ கசம், சயம், 

சோஹம் kk eee nee tae மோசம், 

ஹானி wee ee ப்ப wee ne ஆனி, (4) 

{| PRODUCTION OF LETTER SOUNDS, 

(ர) எழுத்தின் பிறப்பிடம்கள் எனை? 
கழுத்து, தலை, மூக்கு, மார்பு என நான்காம், 

[ஈன்னூல் 74,] 
  

GO



1, பங்கு.] 1. எழுத்தடிகாரம். (..) எழுத்தியல், 
ர் 8 

இவற்றுள் எந்த எந்த எழுத்துகள் எந்த எந்த இடர்இற் பிறக்கும்? [ஈன்னூல் 75. 

உயிரும் இடையும் கழுத்திற் பிறக்கும், 
வல்லெழுத்துகள் மார்பில் பிறக்கும். 
மெல்லெமுததுகள் மூக்இற் பிறக்கும். 
ஆய்த தலையிற் பிறக்கும். 

[ஈனஜூல் 87.] 
  

ORGANS OF பொப், 

எழுத்ஜகள் எவற்றின தொழிலால் உச்சரிக்கப்படும்? 

உத$, சாக்கு, பல், அண்ணம் அய கான்ன தொழிலால் உச்சரிக்கப்படும், 

[ ஈன்னூல் 74.] 

6 [ இன்னம் எழுத்தின் பிறப்பைக்குறித்து ஈன்னூலில் 74-88, காண்க, ] 

  

(| PECULIARITIES OF PRONUNCIATION. [eergpré 88.] 

இவ்வெழுத்தகளரில் இல உச்சரிப்பிலே வேறுபடுமா? 

இல வேறுபடும், 

(௪) ௮: இருவசையாய் உச்சரிக்சப்படும், 
அரவு எ-ல் இயல்பான ஐசையைப்பெறும். 

அவன் என்பதின் ஈற்றசையிற் குறுகும், 

(௨.) இல உயிர்கள் ட, ௭, ழ, ற முன தமதியல்பான ஓசையில் வேறுபடும், 
(2-4) இடம், வீ, வேளை, கழ், பிறன, பேறு, 

(௬.) ௧, த, ப என்பவை இருஙகையாய் உச்சரிக்கப்படும் , 

மொழிமுதலிலும், உயிரற்ற விடம், இரட்டிக்கிறபொழுதம் கடுத்த ஓசையைப்பெறும், 

(உ-ம், ) சண், புச்டல், 

தோன்றல், அடித்தான். 

பான, ஆப்பம், 

மற்ற இடங்களில் மகத ஐசையைப்பெறும், 

(ஊ-ம்.) மகன், அது, அன்பு, 

(௪.) ௪ இரட்டிக்றெபொழுதும், ட, ற எனும் ஒற்றுகளின் பின்னுங் சதேத ஒசையைப்பெறும், 

(உ-ம், அச்சம், ஆட்டு, முயற்சி, 

  

INITIAL LETTERS. 

சொற்களுக்கு முதலில் நிற்கும் எழுத்துகள் எவை? 
பன்னிரண்டு உயிரும், உயிர் ஊர்நத ௧, ௪, த, ௩, ப, ம, வ, ய, ௪, சூ என்னும் மெப்கஞஞ் 

சொற்களுக்கு முதவில் நிற்கும். 

[ ஈன்னூல் 102. ] 

  

FINAL LETTERS. 

சொற்களுக்கு இறுதியில் நிற்கும் எமுத்துகள் எவை? 
உயிர்களும், ஞூ, ண, ந, ம,ன,ய, ர, ல, வ, ழ, ௭ என்னும் மெய்களால், 

லுகரமுஞ் சொறகளஞுககு இறுதியில் வரும், 

[ ஈன்னூல் 107. 109. ] 

  

LETTERS WHICIT COMBINE IN WORDS. 

சொற்களுக்கு இடையிலே நின்று மயல்இவரும் எமுத்தசன் எவை? 
இடையிலே ௧, ௪, த, ப தம்முடனே தாம் சேர்ர்து மயங்இவரும், 
ர, ழ, பிற மெய்களோடு சேர்ந்து மயல் இவரும், 
மற்ற மெய்கள் தம்முடனும் பிறவுடனும் மயம் இவரும், 

[ ஈன்னூல். 110, ] 

tae [ எழுத்தின் முதனிலை, கடைநிலை, இடைகிலை ஆயெ மூவகை நிலையைக் 
நன்னூல் 109-121, காண்ச. ] 

எவ.   

எழுத்தியல் முஜ்திற்று. 
  

  

க்க்



NEES BiG விடை (PT. 1. 

(17. COMBINATIONS OF LETTERS. 

(11.) எழுத்துப் புணரியல். [ஈன்னூல் 151.] 

  

29. CHANGE OF LETTERS. 

௧௯.---விசாரம் என்பதென்ன? 

மொழியோடு மொழி, வேற்றுமை வழியிலாவதூ, அல்வழி 
யிலாவது, பொருந்தும்பொழுது, நிலை மொழியின் ஈற்றெழுத்தா 

கிலும், வருமொழியின் முதலெழுத்தாகிலும், அவ்விசண்டெழுத் 

துகளுமாகிலுந், திரிவதுங் கெயவெதும் வேறே எழுத்துத் தோன் 

ுவதுமே விகாரம் என்னப்படும். 

விகாரம் ஒன்றும் பலவும் வரப்புணர்வது விகாரப்புணர்ச்சி ஆம். விகா 
ரம் இன்றிப் புணர்வது இயல்புப்புணர்ச்சி ஆம்: 

[கன்னூல் 153-157.) 
அவரும் 

  

அச 

ஸு. இவைகளை அறியவேண்வெதெனன வெனில் : 

*மலர்க்கணை தொதெதான்'' என விசாரம் உண்டான வழியில், 

மலரரஇிய கணையைத் தொதெததான, எனறு பொருள் கொள்ளாம்; [ வி, 80,] 
**மலர்கணை தொதெதான்” என இயல்பாக வநநத வழியில் 
மலரையுங் கணையையயு௩ தொடுமதான, எனறு பொருள் கொள்ளும், 

இவ்வாறு விகாரத்சினொற் பொருள் வேறுபலைக் காண்க, 

௧0, CHANGES. 

௨0.--அவ்விசாரம் எத்தனை வகை ஆம்? 

தோன்றல், திரிதல், கெகெல் என மூவகை ஆம். 
[ஈன்னூல் 154] 

(௪.) இல்லாத விடத்து எழுத்து உண்டாகுவது தோன்றல். 
(உ-ம்.) என இடத்தில் -- எனனிடத்தில், என்பதில்-ன் தோனறியது தோன்றல் விகாரம், 

(௨.) ஒரெழுத்து மற்றோரெழுத்தாக மாறுவது திரிதல். 
(உ-ம்.)பால் *- குடம் -- பாற்குடம், என்பதில் வ கரம்றகரமாக மாறியது திரிதல் விகாரம் 

(m) இருக்கற விடத்து ஒரெழுத்து மறைவது கெடூதல். 

(உ-ம், மரம் *- வீடு -- மரவீடு, என்பதில் மகரம் மறைர்தத கெடுதவ்விசாரம் 

23. INFLECTED COMBINATION. 

௨௧. வேற்றுமைச்சந்தி அவதென்ன? 

நிலை மொழியின் இறுதியிலே ஐ, ஆல், கு, இன், அது, கண் 

ட ௧௨



டீ பங்கு] 1. எழுத்ததிகாரத்தில் (ம) எழுததுப்புணரியல், 
  

என்னும் உருபுகள் தொக்கும் விரிந்தும் வாப் புணர்வது வேற் 
றுமைச்சந்தி ஆம்.) 

[ நன்னூல் 152.| 

(உ-ம்.) மாத்சை வெட்டினான், மரம் வெட்டினான் என்பதில் ஐ என்னும் வேற்றுமை உருபு 
வெளிப்பட்டும் வெளிப்படாமல் மறைந்தம் வரப் பொருர்தியது. 

சல்லெறிந்தான், கல்லாவெறிந்தான், (மூன்றாம்), கொற்றன் மகன், (ரோன்காம்.), 

மலைவீழ் அருவி, (ஜர்தாம்.). சாத்தான் கை, (இரும்,), மலை நெல், (ஏழாம்), 

462௮ 
22. UNINFLECTED COMBINATION. 

௨௨.--அல்வழிச்சந்தி ஆவதென்ன? 

வேற்றுமை ௮லலாத வழியில் நிலைமொழியும் வருமொழியும் 

புணர்வது அல்வழிச்சந்தி ஆம். 
[(ஈன்னூல் 152.] 

    

(உ-ம்,) வந்த மனிதன். 

கஞ் ஆஆ 

6 ௧, உயிரீற்றுப் புணரியல், [சன்னல் 162-203] 

  

  

ne 

23. VOWEL BEFORE VOWEL. 

௨௬-- உயிருக்குப் பின் உயிர் வந்தால் எவ்வாரும் ? 

(௧.) இ, ஈ ஐ என்னும் எழுத்துகளுக்குப்பின உயிர்வந் 
தால் இடையிலே யகர ஒற்றுத் தோன்றும். 

[கன்னல் 168.] 

(உ-ம்.) மணி அழரு - மணியழகு. 
இ * எரியும் அ: இயெரியும், 

மலை 4 அருவி மலையருவி, 

  

(௨.) ஏ என்னும் எழுத்துக்குப்பின் உயிர்வந்தால் யகர 

ஒற்றும், வகர ஒற்றுந் தோன்றும். 
(உ-ம்.) சானே -- அரசன் -- நானேயரசன், 

Ce ர ஏறி அ சேவேறி, 

(௩.) மற்ற உயிராகிய ௮, ௮, ௨, ஊ, ௪, ஓ, ஓ, ஒள எனனும் 
எழுத்துகளுக்குப்பின் உயிர்வந்தால் வகர ஒற்றுத் தோன்றும். 

(உ-ம்) மக எ அரிது எ மகவரிது, 

பலா * அருமை -- பலாவருமை, 

Ba * உளம் = Hoge, 
பூ. ரூ. ணை எ பூவணை, 
௭ அன் - எவன், 

கொ. * அதிகம் எ: நொகுடிகம், 
கோ ர அழகு -* கோவழகு, 
கெள -- அழகு - கெளவழகு, 

(8) ஐம்முதல் ஆறுர் தமுவு தொடர் வேற்றுமை 

9 
செவ்விதி னிலையும்; எழுவாய், விளி, முற் 
9 
நிடை, உரி, எச்சம், அடுக்கு'வமை, உம்மைச் 
தழுவு சொடர் அல்வழிச் ௪ச்இ என்ப.--[இலக், விளச், ] 

கர



இலக்கண வினா விடை [PT. 1. 

  

GP (s.) இடையிலே வரும் யகரமும் வகரமும் உடம்படு மெய்கள் என்னப்படும், மற்றைய 
பாஷைகளிலே இவ்விரண்டும் உயிர்களுக்கு இனமான அரை உயிர்கள் என்னவும் படும், 

(௨.) உலசவழக்கில் உடம்படுமெய் இன்றியும் வழங்கும், 

அப்பிசாயம், (24.) 

வினை வவியுர், தன் வலியு' மாற்றான் வலியுர், [லி. 152,] 
இணை வவியுந் தூக்இிச் செயல்,” [லி, 805.] 

  
**மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தார் தர் [ வி. 90. 95. 74.] 
தகுதியான் வென்று விடல்,” [of 39. 85. ] 

[ இவற்றில் இருக்ற சந்திகள் எவை? ] 

  

பின்வரும் வசனங்களில் உ_ம்படுமெய்களோடு எழுத: 
பசசோலைக்கு இல்லை ஒலி,” “*வற்றிய ஓலை ஈவகலககும்,"” **நீரிற் குமிழி இளமை," 

[வி. 121.] [வி, 155.] 

பின்வரும் பாட்டில் உடம்படு மெய்களை நீக்இப், பதல்களைப் பிரித்து, நிறுத்தங்களோடு எழுத: 
நிரிடை யுறங்குஞ் சங்கநிழலிடை யுறம்கு “9, 68. 98,] 
தாரிடை யுறங்கும் வண்டு தாமரை யுறக்குஞ் செய்யா | வி, 139. 37.] 
டூரிடை யுறங்குமாமை துறையிடை யுறம்ருமிப்பி 

போரிடை யுறல்குமன்னம் பொழிலிடை புறங்குர்தோகை." 

[வி, 105.7] 

2௬. © BEFORE A VOWEL, OR W. 

௨௪.--தனிச்குறில் அணையாத உசரத்துக்குப் பின் உயிர் ஆவது 
யகரம் ஆவது வரில் எவ்வாரும்? 

உயிர் வந்தால் உகாங் கேடும், யகாம்வர்தால் உகரங்கேட 

இகாந் தோன்றும். ௮வவாறு தோன்றிய இகாங குற்றியலிகரம் 
என்னப்படும். 

் [| ஈன்னூல் 93. ]64.] 

(உ-ம்.) ஆடு + ofp = ஆடரித, 
அஃது 4 இல்லை -* அஃதில்லை, 
வரகு + aig = வரகரித, 

கொக்கு 4 ஓடிற்று 5 கொக்கோடிற்று, 

குரக்கு + ஏறிற்று -* குரங்கேறிந்று, 
என்பது tt wg == என்பதியாது, 

OF செய்வத ௮82, என விகாரமின்றி எழுதுவதம் உண்டு, 

25. ANY LETTER AFTER A DEMONSTRATIVE OR INTERROGATIVE LETTER. 
௨௫.--சுட்டெழுத்தக்குப் பின்னும், எகரவினாவெழுத்துச்குப் பின் 

னும், மெய்யெழுத்து வந்தால் எவ்வாராம்£? உயிர்எழுத்து வந்தால் எய் 
வாரும் ? 

மெய் எழுத்து இரட்டிக்கும்; யகாம்வரில் வகரந் தோன்றும்; 
உயிர் வந்தால் வகரந் தோன்றும். 

[ஈன்னூல் 108.] 

  ௧௫



1. பங்கு.] 1. எழுத்தஇகாசத்தில் (1.) எழுத்துப்புணரியல். 

(உ-ம்) ௮ 4 மனிதன் 4 அம்மனிதன், 
Q+ பொழுது ௬ இப்பொழுது. 
எ வகை ௮ எவ்வகை, 

அஃ யானை - அவ்யானை, 

அஃ உயிர் - அவ்வுயிர், 

௮ப்பியாசம், (25.) 

'ஏவ்வதுறைவதுலகம் உலகத்தோ [வி. 24.05,] 
டவ்வதுறைவ தறிவு,” 

[a + gg = odes, Yt Yo = ௮வ்வத..] 
  

“காதலென்ற எவறு கடதுாழ்ந்தனன்.”” [ வி, 94, 153, 63. 79.] 
| பதம் பிரிக்க. ] 

  

“வணிக மாக்களை யொத்ததவ்வாரியே.'” [வி. 88. 69. 79.] 

  

“சநெருரதுளனொருவனின்றில்லை யென்னும் [eI 125. ] 
சபருமையுடைத்தஇவ்வுலகு.” 

பதம் பிரிழ் ன்றியமையாத விகாரம் இது எனப்பார்த்து, மற்றதை ரீக்கி, கிறுத்தம்களோடு எழுத, ச த; இ & த, மற்ற ’ ழூ 
  

*எப்பொருள் எத்தன்மைத்தாயினும் அப்பொருள் [வி. 93.] 
மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு,” 

26. word மாடு ற gy MAKE ட்டு மற ற்று, 

௨௬.--தனிச்குறில் அணையாத டு,று, கு, து, பு நிலைமொழியின் எந் 
நில் வரும்பொழுது எவ்வாரும் £ 

(௧.) வேற்றுமை வழியில் பெரும்பாலும் ட், ற, இரட்டிக்கும் 

[ஈன்னூல் 183.] 

(உ-ம்,) ஆடு tars: ஆட்டுக்கால், [ வேற்றுமை. ] 

அறு. ர் மீன் ஆற்றுமீன். 

வயிறு * வவி வயிற்றுவலி, 

  

(௨.] அ ல் வழியில் இலலிடச்த இரட்டிக்கும். 

குருடு * கண்- குருட்செசண், [ அல்வழி. ] 
மலடு * பச -: மலம்டுப்பசு, 

  

(௩,) அன்றியும், எருது ** தோல் ௪ எருத்துத்தோல், 
வருகு + கண் எ வெருக்குச்சண், 

என கிலவிடத்து த், க், இரட்டித்து வரும். 

  

(௪.) அன்றியும், மீருந்து ** பை - மருத்துப்பை, 
கரும்பு + Me = கருப்புலில், 
sry + 4 = 40M, 

என இலவிடத்த ே வற்றுமை வழியில் மெல்லினம் வல்லினம் ஆகும். 

[ சன்னூல் 184 ] 

  

(டு.) அன்றியும், அன்பு * தளை -- அற்புத்தனை, 
ரரங்கு 1 மனம் -- குரக்கு மனம், 

என இலவிடத்து, ௮ல் வழியிலும், மெல்லினம் வல்வினம் ஆகும், 

அன்றியும், பண்டு * நாள் ௩ பண்டைசாள், 
இன்று * தாள் -* இற்றை சார், 

என இலெவிடத்து ஐகரரச்சரறியை பெற்று வரும், [ஈன்னூல் 184. ] 

௧௫ 
 



)லக்கண வினா விடை, [eT ர, 

௮ப்பியாசம், (26.) 

“வேத்தவை இருந்த சீர்,” (வேந்த 4 அவை,) [லி, 152.] 
வலவ கலவையாய் 

“பளிக்கு மேனிலம்,” (பளிங்கு) [ வி, 59.] 

'கைவளர் மருத்துவர் அன்றிக் காய்ந்த ரோம் [வி. 158. 06. 08.] 
மெய்வளர் பிணியுஎர் அறிதல் வேண்டிலர்,”” [வி, 152. 159, 195. 89.] 

  

> 9 
**விருப்பிலார் இல்லக்து வேறிருந்துண்ணும் [a 17.125. 66. 152. ] 

> 
வெருக்குக் சண் வெல்கருனை வேம்பாம்,” [வி, 121,] 

——— கணவாய் 

“வேப்பங்காம்."” [வேம்பு ௮ம் 4 சாய், லி, 101, சாண்க..] 

  

'கன்னலின் கருப்புச்சிலை,” [ வி. 65.] 

“நட்பு நார் அற்றன, நல்லாரும் அல்கி...  [வி.95.82. கு. 98.] 
அற்புத்தளையம் அவிழ்ந்தன.” 

எனைய இ; பம 
27. 3, FF, LE DOUBLED. 

௨௭.--உயிருக்குப் பின் க, ௪, ௪, ப வரில் எவ்வாளும்? 

உயிருக்குப் பின்வரும் க,௪,த,ப பெரும்பாலும் இரட்டிக்கும். 

[ ஈன்னூல் 105.] 

(உ-ம்,) who, சாரியம் .... sees மற்றக் காரியம், 

இரத, சக்தம்............. இந்தச் சரதம், 
வாங்க, கருவேன்.......... வரம்இத் தருவேன், 

சாரை, பாம்பு... சாரைப் பாம்பு, 

ஆகிலும், வினாபபெயருக்கும்; விளிப்பெயருச்கும்; அஃறிணைப்பெய 
கட்டன் வினைமுற்றுக்கும்; பெயர்எச்சத்துக்கும்; வினைத்தொகைக்கும்) 

, இது, இவை, அவை, பல, இல, 8, ஒரு, சிறு, ௮று, எழு என்ப 
கைகளுக்கும் மூன்றாம், அரும் வேந்றுமையின் உருபுக்கும்; உயிரீற்று 
யர்தஇணைபபெயருக்கும்; பொதுப்பெயருச்கும் முன் வரும் ௧,௪,த,ப 

இயஃபாம். 
[ ஈள்னூல் 160, 161. 159. 167--903.] (0) 

(உ-ம்.) அவா கொடுத்தான்; அண்ணா கொடும்; செய்தை தம்பி; ஓடின குதிரை; சனிர் காற்று 

அறு பெரிது; சாந்தளேடு கொண்டான்; எனது தலை; தம்பி கை; நம்பி தந்தான். 

னே பெரும்பாலும் வ௨டமொழிகள் தொடர்ந்துவருவதில் மேற்சொல்விய எழுச்றகள் மிகா, 
(உ-ம்) ஆதி 4. பகவன் = ஆதிபகவன், சபா ,.. சனம் -- சபாசனம், 
    

(7,) “எமுவாய்ச் சந்தியின் இசை வலி இயல்பே,” [அகச்.] 

  

“SuaCarcr விரூதி மூன் வலி இயல் பாகும்.” [ yas. | 
(௨-ம் ;) “சொல்லுக சொல்லிழ் பயனுடைய; சொல்லற்க [69, 85. 86. 93. 92. ] 

சொல்லிற் பயனிலாச்சொல்,”” [வி.91,] 

  

“இரண்டன் வீபுக்தி எஞ்ில் வலி இயல்பாம்,” [ gag. | 
(உ-ம்.) “குன்றிய ரியர் ஆயினுஞ் சீர்பெறவர், (வி, 87, 98. 149.] 

குன்றன்னார் கேண்மை கொளின்,” [வி.109. 98, 159, 86. 

  

“மூன்றன் உருபினும், ஆறன் உருபினும், 
வல் லெழுத்து மிகுதல் இல் லென மொழிப,” [Qwé. af,] 

கள்



1. பவ்கு.] 1, எழுத்ததிகாசத்தில் (.) எழுத்துப்புணரியல் 

[ம அப்பியாசம், (27.) 

பதற்கைத் நீம் புனனடன்.”” [ வி, 154. 121, 89, 98.] 

  

உடன் பிறந்தே கொல்லும் வியாதி,” [ வி, 86. 111. ] 
| என் க் இரட்டிக்கலில்வை? ] 

  

நில்லாது செல்கம்,"” [| வி, 89, ] 

அறு சுளை பண்டி,” [ வி, 159, 96.] 

  

“சோம்பித் திரியேல்." [ வி, 80, 92. | 

  

அலை கடல்.” “விரி கதிர்த் இக்கள் ஒத்தான்.” | வி. 158. 152. ] 

  

புணை முகக் களி யானை பன் மாக்களோ [ வி, 153. 80, 69. | 

டணி வருத் தென வீர்த்தினாத் தார்த்தவின் [ கி. 114, 01.] 

மணி யுடைக் கொடி, தோன்ற லந்தூன்றலாற் | வி. 69. 140. ] 
புணரி மேற் பொரப் போவது போன்றதே.” [ கி, 03. | 

  

பகவ அணியாளோ | வி, 89, 119.] 
கண்ணவாத் தக்க க ர்?” | வி,29. 152. 124. ] 

  

வவ ஐய, கேள்! [வி.04. 
எய்திய செல்குத்தர் ஆயினுல் இதழ்களைச் [ வி, 93. ] 
செய் தொழிலாற் காணப்படும்,” 

  

“தயவை இய பயத்தலாற் நீயலை ! 

இயினும் அஞ்சப் படும்,” [ வி, 98, ] 

“சுடச் சுடரும் பொன் போல் ஒளி விடுக் துன்பஞ் 
சடச் சட ரோற்டற் பவர்க்கு,” 

28, NEUTER PLURALS IN 9 TAKE THE INCREMENT இற்று 0% அத்து,(1) 

௨.0(--அகரவீற்று அல்றிணைப் பன்மைப்பெயர்முன், வேதீறுமை 

வழியில், மெய்வரில் எவ்வாரும்? 

இடையில் அற்றுச் சாரியைதோன்றும். 

  

  

ம்.) பல, ஐஇ. ட டட பில்வற்றை, 

தில, கு... sae vee இலவற்றுக்கு. 

EEEPHDD 

$ ௨, மெய்யீற்றுப் புணரியல். 
nA 

29. THE FINAL CONSONANT IN A SHORT SYLLABLE DOUBLED BEFORE A VOWEL, 

௨௯.---தனிக்குறில் அணைந்த ஒற்றின்பின் உயிர்வந்தால் எவ்வாரும்? 
. . i . ந . 

Hudarpopipss Gr 9.g Heo. 
[ஈன்னூல் . 905.] 

(உ-ம்.) wei + அழகு -:் மண்ணழர௫, 

  

  

(u) *பல்லவை நதலிய அசர லிறு பெயர் 
அற்றொடு இலணல் எச்சம் இன்றே.” [ இலக்கண விளக்கம், ]



)லக்கண வினா விடை, (Pr. ர, 

அப்பியாசம், (89,) 

“பொன்னணியும் வேந்தர்,” [ வி, 152, 149. ] 

  

சண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர்; முகத்திரண்0 [ வி, 93. 95, 60. ] 
புண்ணு டயர் கல்லா தவர்,” [ of. 91.95. ] 

[ கண் - உடையவர், புண் 4 உடையர், ] 

30, LETTERS DOUBLED AFTER W, ft, 

௬௦.--ய், ர், ழ் என்னும் எழுத்தின் பின் எவ்வெழுத்துகள் மிகும்? 

(௧.) ௮டை மொழிகளின் ஈற்றில் இருக்கும் ய்,ர்,ழ் என் 
னும் ஒற்றின்பின் வல்லினம் மிகும். 

[ஈன்னூல் 224.] 
(உ-ம்.) Qur 4: செல்வம் 

பாழ் -- கொல்லை 
கரர் 4 பருவம் 

பொய்ச் செவ்வம், 
பரழ்க்கொல்லை, 
கரர்ப்பருவம, ॥ 

1
1
 

(௨.) வேற்றுமைவழியில் அ௮வற்றின்பின், வல்லினம் பெரும் 
பாலும் மிகும். 

(உ-ம்,.) நாய் - சால் 
பூம் + sre 

நீர் 4 குமிழி 

(m) போய், ஆய் என்னும் வினைஎச்சங்களுக்குப் பின் வல் 
லினம் மிகும். 

(உ-ம்.) போய், சொன்னான் ... ... .. 
ஆய், போயிற்று ... 

௨ நாய்க்தால், 

பூழ்க்சால், 

கீர்க்குமிழி, 
— 

போய்ச்சொன்னான்., 
ஆய்பபோயிற்று, aan tee 

gudwreu. (30.) 

“தளிர்ச்கை,'” (I. 155. ] 
  

“Qed சைப்பச் சொற் பொறக்கும் பண்புடை வேந்தன் [ வி,86.(௩.) 87.02 152.) 
கவிகைக் தீழத தல்காம் உலர.” | லி, 65, ] 

  

தத தத க 

தீஞ்சல் அறியார் தொழில், [ வி, 95. ] 

இன்னுயிர்த்தணை இவன்.” 
[ கேத்றுமைத் தொகைத்தொடரில் ரகரத்தின்பின் தகரம் இரட்டி த்தத. ] 

neem சானி. 

“ger செய் பெய் கலனுள்,” Pel. 153. 63. ] 

  

*தர்தைதாய்ப்பேண்.”” [ of. 156. ] 
rae ne ee 

“ager guns perp app [ வி, 155. 90. 80. (௨.)] 
பொருள் ஆயம் போஒய்ப் புறமே படும்,” 

௧௮ 
 



7, பக்கு.] 1, எழுத்ததிகாரத்தில் (1.) எழுத்துப்புணரியல். 

33, ரூ, ம, ௪, DOUBLED. 

௬௧.--ஞ, ம, ஈ எப்பொழுது இரட்டிக்கும்? 

குற்றெழுத்தைச் சார்ந்த யகரத்தின் முன்னுஈ் தனி ஐகாசத் 
ின் முன்னும் ஞூ, ம, ஈ இரட்டிக்கும். 

[ நன்னூல் 158.] 

(உ-ம்.) மெய் -1 ஞானம் = மெய்ஞ்ஞானம். 
கை - மாறு ு கைம்மாறு, 

செய் 4 ஈன்றி -: செய்ந்ஈன்றி, 

~ 

  

Sure. (31.) 

“Qurgér Qa gnu, Quriw wopQarh@, [ வி. 80. (௧.) ] 

அருள் செடுத்தல்லல் உழப்பிச்குஞ் குத.” [ வி. 103.] 
,அிழுூவாய்--ஜேது, 

“கைம்மாறு நினக்காற்றல் gig.” [ வி, 73. | 

  

*'மைந்நின்ற ஓண்கண்."” [ வி. 90. ] 

“மெய்ஞ்ஞானம் ஆ), மிவிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே!” [ வி, 04. ] 

32. CHANGES OF FINAL 40 INTO a, @F, AND 6.(N) 

௨--மொழிமீற்று மகரம் எவ்வாறு திரியும்? 

மொழியீற்று மசரமானது ௧௧ர சகரங்கள் வரில் முறையே 
ஈகாமாகவும், ஞகாமாகவும்; தகா ஈகரங்கள் வரில் ஈகரமாசவும் 

திரியும். 
[ ஈகன்னூல் 219.] 

(௨-ம்) மனம் -% களித்தது -- மனங் கவித்தத. 

மரம் -* சாய்ந்தது -: மரஞ் சாய்ந்தது, 

பாவம் 4 Bug = ure Sug. 
செம் 4 நெல் - செந்நெல், 

  

அப்பியாசம், (99) 
ந் 

. ப் ட ட ப உ3ு “ரஞ்சுடைமை தான் அறிர்து, நாகம் கரந்துறையும், 

  

தண்ணுணர் வன்மை வறுமை; அ&துடைமை 
பண்ணப் பணைத்த பெருஞ் செல்வம்.” [ வி, 121, ] 

  

**இனச் 8 தெனினும் இயல்புடையார் சேண்மை [வி, 93. 142. ] 

மனக் இதாம் பக்கம் அரி.” [' வி, 87, ] 

(3) “வலி கரின் மஃகான் வருக்கம் அரும், 
நவ் வரின் றனிக்குறின் மவ்வு சவ்வாம்; 
வவ்வழி இன்றி மகரல் QsOCn.” ([ தொன்னூல், ] 

அட.



இலக்கண வினா விடை. [pT 1 
  

“sigor Quer @pO gsror Cpies காலத்தும் [ வி, 00. 159, -- காலத்திலும், ] 

சச்தங் குறைபடா தாதலாற் றச்தர். [ வி, 74.] 
Bag சிறியர் ஆயினுர், தார் கேந்தர் கேட்டான், [ வி, 93. ] 
மனஞ் இறியர் ஆவரோ, மற்ற?” [ வி, 112, 116. ] 

  

“செர் ரெல்லால் ஆய செமு முளை.” [ வி.87. | 

*எந்தெறி யானும் இறைவன்றன் மக்களைச் [ வி,59. 113. 38, 09.] 

செச் நெறி சேனிற்பச் செயல் வேண்டும்.” [ வி, 608, 89, 94. ] 

3௫, ராயா ம். 

௩௩௩.--மொழியீற்று மகரங் செடுவதும் உண்டோ? 

மகரத்தின் முன்னும், நகாத்தின் முன்னு, தொடர் மொழி 
(வி. 150.) யின் முதலுறுப்பாக வருகிற பொழுதுக், குறிலணை 
யாத மொழியீற்று மகரங் கெடும். 

( ஈள்னூல் 219.] 

(உ-ம்.) காலம் 4 நெடிது - காலநெடித. 
மரம் 4 மெல்லியது -- மாமெல்லியது, 

அப்பியாசம், (33.) 

“gous தொழுவது சாலவு' ஈன்ற,” [ f. 152.95. 120. 93. | 

9 
அறவாழி யக்தணன்,”” [ அறம் + அழி, ] 

  

'கோட்டுப்பூப் போல மலர்ந்து, பிற் கூம்பாது, [ வி, 119, | 
வேட்டதே வேட்டதா' ஈட்பாட்டு; தோட்ட [ வேள்வி, 95. | 
கயப்பூப்போன் முன்மலர்ந்து, பிற்கூம்பு வாரை 
தயப்பாரு' ஈட்பாரும் இல்.” 

[oud + yw - கயப்பூ, ] 

3௧. "01008 0 ராம ண் அறை ளா ம். 

௬௪.--மொழிமீற்று ணகரமும், எகரமும் எவ்வாறு தஇரியும்? 

மொழியீற்று ணகரமும், ளகரமும், வேற்றுமை வழியில், 

ககா சகர பகரங்கள் வரில் டகரம் ஆம். 

[ கன்னூல் 209. 227.] 

(உ-ம்,) மண் 4 குடம் = AOL, 
மண் - சாடி ௨௩௨ மட்சாடி, 

மண் 4 பானை ௨. மப்பாணை 

முள் * கூர்மை ௩ முட்கூர்மை, 

கள் 4: சொரிந்தான் -- கட்சொரிந்தான், 
முள் -- புறம் ௯ முட்புறம், 

  

20



1. பக்கு.] 1. எழுத்ததிகாரத்தில் (.) எழுத்துப்புணரியல், 

அப்பியாசம். (84.) 
நட் சிலம்பி அலர்ர்தன அண்ுெல்.” [ கி, 57. ] 

ண் கால் கொன்றிட வீழும், அத்தான்ற! [ லி, 159, 194, 140.] 
swore Beers Gy.’ [ எழுவாய்: குடி. ] 

  

'பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை [ லி, 08, 96. ] 
கையல் லதன்கட் செயல்,” [ வி, 125, 63. ] 

  

. 2 99 “கட் புலம். 

  

பல்வ தறிவ தறிக்தீதன்சட் டம்இச் [ வி, 95, 63. 87.] , 

செல்வார்க்குச் செல்லாத தில்,” [ வி, 95. 19%, ] 

  

“செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம்,” [ வி, 63, 151. |] 

  

பப்பா etruGer f[ of. 81, 112. | 

சல குத்திற்றென்றுதங்கை,” [ வி. 79, 114. 74.] 

  

எண் பொருட —.6& செலச் செரல்லித் தான் பிறர் வாய் [ வி, 93. ] 

நுண் பொருள் சாண்ப தறிவு.” 
[ எழுவாய்: காண்பது. பயனிலை ; அறிவு. ] 

'ஈல்லார்கட் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே [ வி. 94. 08. 61. | 
கல்லார்கட் பட்ட இரு,” [ வி, 95. | 

[ ஈல்லார்சண், சல்லார்சண் ] 

  

வவட வவட வாழ் நாள்கள் [ வி, 155. ] 

சென்றன! செய்வதரை.” [ வி, 79, 95, 84.] 
[ இயல்பாதலுக்குக் காரணம்? ] 

35. CHANGES OF FINAL Gr அற ல் ரா ற். 

௩௫.--மொழியீற்று னகரமும், லகரமும் எவ்வாறு திரியும் ? 

மொழியீற்று னகரமும், லகாமும் பெரும்பான்மையாய் வேற் 
மை வழியிலுஞ், கறுபான்மையாய் அல்வழியிலுங், ௧க£ சகர 
பகரங்கள் வரில் றகாம் ம். 

[சன்னுல் 209. 897.] 
(உ-ம்) பொன் -; குடம் - பொற்குடம், 

பொன் -- சாடி -- பொந்சாடி, 
பொன் -- பானை -- பொற்பரனை, 
கல் 4 கூடம் - கற்கூடம், 

விரல் 4 சிறித - விரற்சிற்து. 
விரல் 4- புறம் -- விரற்புறம். 

அப்பியாசம், (94.) 

“கைத்துடையான் சாற்$ழ் ஒதுங்கும் கடன் ஞாலம்,” [ லி, 36. 93. 68. 157.] 

“தல்ல தவரு" சனி சல்வர் கற்றார் முற் [ வி, 95. 120. 63. ] 

சொல்லா இருக்கப் பெறின்? [ வி.90. 86. ] 
  

௨ல்



இலக்கண வினா. விடை. [PT. 1 
  

So படட நெடும்காமம் [ வி, 121, ] 
மூற்பயக்குஞ் இன்னீர இன்பத்தின், முற்றிழாய், [ வி, 87. 121, 95. 157] 
பிற்பயக்கும் பீழை பெரிது,” 

  

செயற்பால செய்யா இவறியரன் செல்வம் [ கி, 94, 93, 95. 159. ] 
உயற்பால தன்றிச் கெடும்,” [ வீ, 99, 81. ] 

[ எழு: செல்வம், பயனிலை: கெம௦ம், ] 

  

ன்று போற் குணத்தான்.” 

“தன்னைத் தான் காக்இற் இனங் காக்க,” [ வி, 85, ] 

  

நிந்கரிய தொன்றில்லை.? [ வி, 79, 93. ] 

“அறிவினன் அருவ தஷ்டோ, பிறிது சோய் 
தீர் சோய் போற் போற்றாக் சடை,” [ வி, 59, 95. 91, | 

ககக )5- 

36. CHANGES OF FINAL @ AND of INTO ன் ற ண், 

௬௬.--மொழியீற்று லகரமும், எகரமும் மசரம் வரில் எவ்வாரும்? 

மொழியித்று DEI (Lp Lb, ளகரமும் மகரம் வரில் முறையே 
னகரழும், ணகரமும் ஆம்; 

[ நன்னூல் 227.] 

(உ-ம்.) கல் 4: மலை - கன்மலை, 

மூள் 4 முடி எ முண்முடி, 
தாள் 4 மவர் : நாண்மவர், 

ச ஞசரத்துக்கு முன்னும் லகர எகரல்கள் முறையே னகர ணகரம்களாம், 

(உ-ம்.) “கைத்துடையான் காற்கீழ் ஒதும்குங் கடன் ஞாலம்.” [ வி, 68. 157. ] 

அப்பியாசம். (96.) 

(நல்லார் ஒருவருக்குச் செய்த உபகாரம் 
கன்மேல் எழமுரதுப்போற் காணுமே,” 

9ில் உள்ள விகாரங்கள் எவை ? | 

ப. ... செட்டாலும் 
மேன்மக்கண் மேன்மக்களே.” 

[ இதை விரித்தக்காட்ட, ] 

37. ரூயார5 ௦ ராகா ண் ற ள் மா௦டம், 

௬௭.--ணகரத்திற்கும், எகரத்திற்கும் மூன் தகரம் வரில் எவ்வாரளும்? 

(௧.) ணகாத்திற்கும், ளகாத்திற்கும் முன் தகரம் வரில் வேம் 
௮மைவழியில் பெரும்பாலும் இரண்டும் டகாம் அகும். 

[ஈன்னூல் 209. 927, 299. 237. ] 
  

௨௨



1. பக்கு.] 1, எழுத்ததிகாசத்தில் (ஈ.) எழுத்துப்புணரியல். 

(உ-ம்.) மண் 4 இமை - மட்டீமை, 
முள் * தது 2 முட்டிது. 

(௨.) சிலவிடத்து இருவழியிலுர் தகரம் டகாம் gi. 
(உ-ம்.) சண் -- இறந்தான் -- கண்டிறந்தான். 

(௬.) ஒரு டகாங் கெடுதலும் உண்டு. 
(உ-ம்) srr + Gary = காடோறும், 

தங்கள் -- தலைமை -- தங்கடவைமை, 

(௪.). தனிக்குறிலின் பின் நின்ற ளகாம் ஆய்தமாகத் திரிதலும் 
பொருந்தும், 

(௨-ம்,) முள் + நீது - முஃடீது, 

( கன்னூல் 228. ] 

    

௮ப்பியாசம். (97.) 

தகர் பெருஞ் செல்வம்.,.....” [ வி. 58. 121.] 
்.... [தகன், இர், ] 

“தெண் டிரைப் பரவை,” [ வி. 121, 157. ] 
é 

    

“ழண்டோய் தயர் சீத் தளித்தோய் சீ!” [ 9, 95.153. 152. ] 

  

ஏண் டிரைப்புரை நோச்இய நோக்கு,” | வி, 191, 159, 1௦7, 87. ] 

  

“விண் டலம் சலர்லெய்கு இங்கள்,” [ வி, 159, 8.] 
டவிண் - தலம், ] 

38. CHANGES OF FINAL ©) AND @ INTO ற், 

௩.9.--னகாத்திற்கு முன்னும், லகரத்திற்கு முன்னுர், தகரம் வரில் 
எவ்வாரும்? 

(௧.) னகரத்தின் முன்னும் லகாத்தின் முன்னுக் தகசம் வரில் 
வேற்றுமைவழியில் இரண்டும் றசரம் ஆகும் 

[ஈன்னூல் 209. 229. ] 
(உ-ம்) பொன் 4 நீமை - பொந்றீமை, 

sua + flor = sip 

னே [aoe + தாள் - நற்றாள் . 
எ-தில் அல் வழியிலும் இரண்டும் றகரம் ஆயின. ] 

  

(கல் + தாமரை - சற்றாமரை, ] 

(௨.) அல்வழியில் சிலவிடத்து தகாம் றகாம் ௮ம். 
(உ-ம்.) பொன் -* இது - பொன்றீது, 

GS “தனக்குவமை இல்லாதான் றாள் சேர்ந்தார்.” [ வி. 05, (௪) 152, ] 
எ-இல் வேற்றுமை வழியிலுர் தகரம் றகரம் ஆயிற்று, 

௨7௩ 
 



இலக்கண வனா விடை. [PT. 1, 

(௩௬.) ஓர் றகரங் கெடுதலும் உண்டு, 
(௨-ம்.) பால் - இது - பாநீது. 

(௪.) தனிக்குறிலின் பின் நின்ற லகரம் ஆய்தமாகத் இரிதலும் 
Quit (Reg LD. 

(உ-ம்.) சல் 4 இத = கஃநீத, 

[ ஈன்னூல் 998.] 

அப்பியாசம், (38.) 

படட டவ வடட சற் நாண் | வி, 154, ] 

Dore HO ev தல்லாற் பெரும பாரர் grip 

றளர்நது வளையுமோ தான?” | வி. 124. 121, 86, ] 

  

எுநர்க்னெனா முற் பகற செய்யிற் paar gy 
Up usp ga ago.” f a, 86. | 

  

“Carpe & pp.” [ of. 143, 27, | 

[GQ + Ov + B+ apps.) 

39. CHANGES OF @ AND & INTO @ra@r, AND OF of AND 6 INTO ண்ண். 

௩௯.---லகரத்தின் முன்னும், ளகரத்தின் முன்னும், ஈகரம் வரில் எவ் 
வாராம்? 

லகரத்தின் முன்னும், ளகசத்தின் முன்னும், ஈகாம் வரில் மு 
றையே, இரண்டும் னகாமும், ணகாமும் ௮ம். 

் [ நன்னூல் 229, ] 

(௨-ம்,) நல - நெறி - ஈன்னெறி. 
தெள் + நீர் -. தெண்ணீர், 

ஓர் னகாமும், ணகரமுங் கெடுதலும் உண்டு, 
(உ-ம்,) வானத்தில் -- நினறு -: லானததினினறு. 

அருள் + sub = ௮ருணலம், 

அப்பியாசம். (39.) 

**புனனுனி மேனீர் போனிலையாமை எனறெண்ணி [ வி. 68 ஆகிய, ஆகும், ] 
இனனினியே செய்க அறவினை! ........ ய் [ லி. 111. 85. 54. ] 

  
“வேனெ0கண்ணாய்!'? [ வி. 155. 121, 93.] 

வேல் 4 நெடும் - வேனெடும், 

,ஒன்றுணர்ர்து 

நீற்பாரே நீணெறிச்சென்றார்.” [ வி. 95. 159.] 
[ நீள் * நெறி - சீணெறி, | 

  

“இரணம் இன்பம பயகீரும் [ வி. 157.] 

மருணீ2 மாசறு சாட்யெகர்க்கு.'” [வி 158. 99. ] 
| 

௨௫௪ 
 



1, பக்கு. . L oT(pssHarTS HO (11.) எழுத்துப்புணரியல். 
  

40. CHANGE OF & INTO GF AND @o AFTER THOSE LETTERS. 

௫௦.--ணகரத்திற்கும் னகரத்திற்கும் முன் மொழிழமுதல் நகரம் எவ் 
வாரும் ? 

(௧.) தனிக்குறில் அணைந்த ணகாத்தின் முன்னும், னகரத்தின் 
முன்னும் ஈசரம் முறையே ணகாமாகவும், னகரமாகவுர் திரியும். 

( நன்னூல் 287. ] 
(உ-ம்.) se + Si = கண்ணிர், 

தன் 4 நலம் - தன்னலம், 

(௨.) தனிக்குறில் அணையாத ணகரத்திற்கும், னகாத்திற்கும் 

முன் ஈகரங்கெடும். 
[ ஈன்னூல் 910.] 

(உ-ம்,) சவண் -- நெடிது -- கவணெடிது, 
சலன் + நெடிது -: கலனெடிது, 

அப்பியாசம். (40.) 

“ஐயத்தி னீல்இத் தெவிர்தார்க்கு [ வி, 61, 95.] 

லையத்தின் வான'ஈணிய துடைத்து.” [ வி. 93. ] 
  

தன்னெஞ் esa பொய்யற்க / பொய்த்தபின் [ வி, 92. 95. ] 
தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடும்,” 

பிரதான விகாரங்களின் சுருக்கமான அட்டவணை, 

  

  

  

வினா, 

(s.) இ யகரத்தின் முன்தோன்றம், ,., tee eee வட்ட 24. 

(௨.)) ௨ குற்றியல் உசரம் உயிர் முன்கெடும், ,.. 6c. cee ee tes 24, 

(௪,) | வ்,ய், இல உயிர் முன்தோன்றும், ,.. ௨... லட ட்ட 28. 

க், ச், . 4 க (௪.) த் ் உயீருக்குப்பின் இரட்டிக்கும், .., ee nee ட வடட ட்டர், 

(6) ம், கெடும்; 4, ஞ், ச் ஆகத்சரிம் இரட்டிக்கம் 32.33, 91, 
(௬,) |G, a,c இரட்டிக்கும், வடட, . 31. 

(௭,) |ட்ற், மொழி அகத்து இரட்டிக்கும், 26. 

௮.91... மெய்கள் சுட்டின்பின்னும், விஞவின்பின்னும் ாட்டிக்கும். 25. 

(&.) ண் ட் அகத் இரியும். ல பட ட ட டத 34, 

(s0) | ௬ gas Phyo, § LOT Sey = ses cu) ay 
(௧௧,) ள் ண் ஆகத் இிரியும், [ள் + db = avd] வட வட வ வடட 80. 

(௯) ன் நீ ஆகத இரியல் வுட க சப் ௪ நச், றச், ்ட 95. (a0.) ல் ற் ஆகத் நரியும், , ,ச்,ப் - றக், pd, pv] வடட டட 

(௪௪)! வ் ன் ஆகத் இரியும், [ல் + a= ord.) ,,. 36. 
ட் ரி a, ண் + 3 டை ட்ட், ண்ட், 4 , 

[oe Baya. & தத ட, | 38. 
ன் ஆகத் திரியும். [ & +e = cre, a 

, ண் ஆகத் இரியும், { ள் 4 ச - ண்ண், ட், 40 
செடும், ண்ு்ச்- ண்ண் ண், ் 
  

fo ஓ



டலெக்கண வி விடை 

6 ரூ செய்யுள் விகாரங்கள். 

41. POETICAL CHANGES. 

௪௧.--செய்யுள்விகாரங்கள் எவை? 

(௧.) வலித்தல்; அதாவது; மெல்லினத்தை வல்லினம் ஆக்கல்: 

[ ஈன்னூல் 155. 156. | 

(உ-ம்.) (1,) குறுந்தாள் எ-த குறுத்தாள், 
(2.) ஈதத — FSH எனவும் வரும். 

(௨.) மேலித்தல்ழ; அதாவது) வல்லினத்தை மெட னம 

ஆக்கல்: 
(உ-ம்) (1.) புத்தி எ-து புர்தி, 

(.) தட்டை -- தண்டை எனவும் கரும். 

(௬.) நீட்டல்; அதாவது, குற்றெழுத்தை நெட்டெழுத் 

தாக்கல்: 
(உ-ம்) (1,) நிழல் எது நீழல், 

5.) பொழுது -- போழ்து எனவும் வரும், 

(௪.) குறுக்கல்; அதாவது, நெட்டெழுத்தைக் குற்றெழுத் 

தாக்கல: 
(உ-ம்.) (1.) பாதம் எது பதம், 

(2.) தயேன் -- தஇியேன் எனவும் வரும். 

(௫.) விரித்தல்; அதாவது, இல்லாத எழுத்தை வ ல: 

(உ-ம்) (1) மச எ-து மகவு, 
(6.) விரைபுமே-- விளையும் மே எனவும் வரும், 

(௬. தொகுத்தல்; அதாவது, உள்ள எழுத்தை நீக்கல்: 
(உ-ம்.) (1.) சொழாதார் எ-து தொழா எனவும் வரும், 

(2.) இல்லாதவன் எ-து இல்லாதான் எனவும், இல்லான் எனவும், 

இலான் எனவும் வரும், 

(௭.) முதற்குறை; அதாவது, முதலெழுத்தை மக்கல்: 
[ நன்னூல் 156.] 

(உ-ம்.) தாமரை எது மரை எனவும் வரும், [ APHERESIS. ] 

(௮) இடைக்குறை; அதாவது, இடையெழுத்தை நீக்கல்: 

(உ-ம்.) (1) ஒத்தி எ-று ஓதி எனவும், ் 

(2.) அ௮சக்கை எ-து அம்கை எனவும் வரும், [ SYNCOPE. ] 

(௯:) கடைக்குறை; அதாவது) கடை எழுத்தை நீக்கல், 

(டோம்) சீலம் எது நீல் எனவும் வரும், [£,:70001. ] ் 
அரவம் எ-து அரவு எனவும், ௮ரர எனவும், 
நிலா எ-து கிலவு எனவும், இவைபோல்வனவும் வரும். (0) 

(௦) *'குறிறத் ஆசே குற உ சரம் பெறும்.” [ அகத். ] 
  

௨௭௬



  ர பக்கு.] 1. எழுத்ததிகாரத்தில் (1.) எழுத்துப்புணரியல். 

௮ப்பியீசம், (41.) 

இழுக்க வுடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே 
ஒமுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்.” [ வீ, 152. ] 

( ஊன்று கோல், ] 

6 தருகல தாதிப் பலபழுத்த கண்ணும் [ சன்னூல் 444, வி, 143. ] 
பொரி தாள் விளவினை வாவவ் குறுகா,” | வி, 157, 89, ] 

[ ௮லதாஇி -- அயலதா, ] 

ஆற்றின் மூழ்டு,” 
[ முழு. ] 

«“ துன்பக் [ வி, 66.] ௪௨௪ ௨௪௨௪௮, 

குறைபதி மற்றைப் டெ mer,” 

[ துனபத்துக்கு, ] 

2 (௧.) இவற்றுள், விரித்தலானது தோன்றல் விகாரம் ஆம்; வலித்த்லும் மெலித்தலும், ரீட்டலும், குறுக் 
கதுர் இரிதல் விசாரம் ஆம்; தொகுத்தலும், மூவழிக்குறைதலும், கெடுதல் விகாரம் ஆம், 

(௨) இவையல்லாமவும், விதியின்றிப் பல விசாரல்களும் வரும், 

(உ-ம்,) யார் எது ஆர் எனவும், 
தசை எ-து சை எனவும், 

இன்முன் rg மூன்றில் எனவும் வரும், 

(௩.) கழக்கத்தில், 

இராப்பகல் எது ராப்பகல் எனவும், 
போஇறுன் எது போரான் எனவும், இசைபோல்கன பலவும், கரும், 

$ ௪. வடமோழிச்சந்தி. 

  

4&2. SANSCRIT CHANGES, 

௪௨--வடமொழிகள் தமிழிலே ஒன்றோடொன்று பொருந்தும்பொ 
முது வடநூலின் ௪ந்தியைப் பெறுமோ?" 

வடதூலின் சந்இியைப் பெறுவதும் உண்டு, அவற்றின் விவ' 

ரம் ஆவது: 

௧. இர்க்கசந்தி. (ஈ.) 

(க.) ௮, ௮ மூன், ௮, ஆ இரண்டும் ஆகாரம் ஆம்: 
(உ-ம்) தேவ 4 ஆலயம் -- தேவாலயம், ' 

ஞான -- அமிர்சம் -- ஞானாமிர்தம், 

சேனா 4 அதிபதி - சேனாஇப்தி, 
ost 4 ஆரந்தம் ௮ சதரதந்தம், 

  ௨௭



இலககண வினா விடை [PT. I. 
  

(௨.7 இ, ஈ முன், இ, ஈ வரில் இரண்டும் ஈகாரம் ஆம்? 

(உ-ம்.) முனி 4 இச்திரன் - @ oti Bran. 
BA + ஈசன்  இரீசன், 

woh + weer ு மீசன், 

(௩.) ௨, ஊ முன், ௨, ஊ வரில் இரண்டும் ஊசாரம் ஆம். 

(௪.) 

(@) 

(௭.) 

(உ-ம்,) ரர 4: உபதேசம் -- குரூபசேசம். 

£6 ஊனம் = gorau, 

௨. குணசந்தி. (௨.) 

௮, ஆ முன்; இ, ஈ வரில் இரண்டும் ஏகாரம் ஆம்? 

(உ-ம்.) சர்வ + were = சர்வேசுரன், 
மசா + Fear - மசேசன், 

௮, ஆ மூன், ௨, ஊ வரில் - ஓகாரம் ஆம்? 

(உ-ம்.) ஞான 4 உபதேசம் -- ஞூனோபசேசம், 
மந்திர 4 ஊட மந்திரோகி, 
கயா 4 ஊளர்ச்தென் -- தயோர்ச்சிதன், 

௩. விருத்திசத்தி, (௨.) 

௮, ஆ மூன், ஏ; ஐ வரில் இரண்டும் ஐசாரம் ஆம்; 
(பே-ம்.) ஞான * ஐக்கியம் - ஞானைக்கயம். 

௮, ௮ முன், ஓ, ஓ வரில் இரண்டும் ஒளகாரம் ஆம்: 

டோம்.) தின * ஓதனம் - இனெஎதனம். 

எழுச்துப் புணரியல் முத்தித்று, 

2.0}
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II, ETYMOLOGY. 

1: சொல்லதிகாரம். 

43. PARTS OF SPEECH. 

௪௩--தமிழ்ச் சொற்கள் எத்தனை வகை ஆம்?(2) 

பெயர், வின, இடை, உரி என நான்கு வகை றம். 

[ ஈன்னூல் 259.] 
  

WORD. 

(2) சொல் ஆகது என்ன? 

ஒரு பொருளைத் தருற எழுத்துகள் சொல் ஆம், 

[ஈன்னூல் 259, 274,] 

KINDS OF WORDS. 

தீமீழராற் சொல்லப்பட்ட மூவகை மொழிகள் எவை? 

ஒருமொழி, தொடர்மொழி, பொதுமொழி என்பனவாம், 

[ ஈன்னூல் 260.] 

WORDS WITH SINGLE MEANING. 

ஒருமொழிகள் அவன எவை? 

ஒன்று நின்று தர்தம் ஒருபொருளைத் தருவனகாம், தனிமெழிகள் எனவும்படும், 

[நன்னூல் 200.] 

83” தொடர் மொழியைக்குறித்து 150 வி, காண்ச, 

AMBIGUOUS WORDS. 

பொதுமொழிகள் அகன எவை? 

ஒருமொழிகளாப் ஒருபொருளைத்தருவதும் அன்றித், தொடர்மொழிகளாய்ப் பலபொருளையுர் தரும் 
மெரீழிகள் ஆம், 

[ நன்னூல் 200. ] 

(உ-ம்) வேல்கை எ-த புவி என்று அர்த்தம்கொள்ளும் ஒருமொழி) அன்றியும் வே9ன்ற 
ைக என விரியூல்காலத்தில் தொடர்மொழி ஆயிற்று, 

FURTHER DIVISION. 

இன்னஞ் சொற்களை வருக்கும் கை என்ன? 

இயற்சொல் என்றர், திரிசொல் என்றும், திசைச்சொல் என்றம், வடசொல் என் 
லம், சாதூகறுப்பாக வருப்பார்கள், 

[ஈன்னூல் 970.] 
  

2.8



இலக்கண வினா விடை (Pr. 1 
  

44, noun, [ கி. 48-74.] 

௪௫, -பெயர்ச்சோல் ஆவதென்ன? 

ஒரு பொருளின் பெயரைக் காட்வெது பெயர்ச்சொல் ஆம்.(6) 
[ ஈன்னூல் 275. ] 

(உ-ம்,) மனிதன், மனைவி, விடு, 
நன்மை, இமை, 
செய்தவன், வருவது, 

  

UNEQUIVOCAL PURE TAMIL. 

இவற்றுள், இயற்சொல் ஆவதெத? 

செர்தமிழ் சாட்டுமொழி ஆ, யாவருக்கும் இயல்பாய்த் தன்பொருளை விளச்குஞ்சொல் இயற் 
சொல் ஆம், 

[நன்னூல் 271,] 

  

EQUIVOCAL PURE TAMIL. 

திரிசொல் அவதெத? 

ஒரு பொருளைக்குறித்துவரும் பல சொந்கள் ஆடூயும், பல்பொருளைக்குறித்து வரும் ஒரு சொல் ஆக 
யும், அருமையாக உணரப்படும் பொருளையுடையது திரிசொல் ஆம், 

[ ஈன்னூல் 278.] 
ஏனைக். 

PROVINCIAL WORDS. 

திசைச்சொல் ஆகதெத? 

கொடுச்சமிழ் நாட்டுச் சொற்களும், அன்னிய பாஷைகளிலிருந்து வந்து, செந்தமிழ் நரட்டு மொழிக 
ளோடு கலந்து வழங்குஞ்சொற்களார் இசைச்சொல் ஆம், 

[ ஈன்னூல் 273.) 

SANSCRIT WORDS. 

வடசொல் ஆவது எது? 

செந்தமிழ்ச் சொல்லை ஓப்பனவாடு லந்து ஏழங்கும் ஆரியச்சொற்கள் உட சொற்கள் ஆம். 

[ ஈன்னூல் 274.] 

I, ( UNMODIFIED. ) 

இவை தற்சமம் என்றும், தற்பவம் என்றும் இருவசை ஆம், தற்சமம் என்பது ஆரியத்இற்குர் தமி 
முக்கும் பொது எழுத்தால் ஆலய மொழி ஆம், 

(உ-ம். அமலம், கும்குமம், [ரத கரா. KUNGUMAM. | 

II. (MODIFIED. ) 

தற்பவம் என்பது ஆரியத்திற்சே உரிய எழுத்தால் ஆகிய மொழி ஆம், 

(உ-ம்.) சத்தி, போது, [டரா B'HOGI.] 

  

(0) “*உயிர்ப்பொருள், உயிரிலாப் பொருள், இரு வகைய; 
ஊருதல், பறத்தல், நடத்தல், எனவே 
மூவகை ஆகும் உயிர்ப்பொரு ளினமே, 
இயற்கை, செயற்கை, இருவகை இனமும், 

உயிரிலாப் பொருளென் றுரைத்தனர் yous.” [ குகலயாரர்தம்,] 

  

*பலபொருட் பெயரே பெயர்ச்சொல் லாகும்,” ['குவலயா,] 

௬௰



  

1. பல்கு.] IL சொல்லதிகாசம் (1) பெயரியல். 

45. ஏரா, [கி. 75-106. ] 

௪௫.---வினச்சொோல் ௮வசென்ன ? 

ஒரு பொருளின் தொழிலைக் காட்டுவது வினைச்சொல் ஆம்.(6) 
[ ஈன்னூல் 920.] 

(உ-ம்.) இரு, சர்தான், பபடிச்இறார்கள், 

  

RS [ வனைச்சொல்லை வினை என்பது ஆருபெயர், (வி, 162.) 

46. PARTICLE. [6. 107-117.] 

Por.—GPoenrgeGena ஆவதென்ன? 

தனித்து வழங்குதலின், "ப் பெயர் வினைகளை அடுத்துவருவது 
ு)டைச்சொல் ஆம். 

[நன்னூல் 952.] 

(௨-ம்.) அது வே என்பதில் ஏ என்பதும்; ௮வனும் இவனும் என்பதில், உம் 
என்பதும் இடைச்சொற்கள் ஆம், 

ஞீ. 

4 

47. QUALIFYING WORD: ADJECTIVE OR ADVERB. [வி 118-121.] 

FET. —o feQerdd Ya O Son oor? 

பெயர்ச்சொல்லையும், வினைச்சொல்லையும் தழுவி, அவைகளுக் 
குரிய குணத்தைக் காட்வெது உரிச்சொல் ௮ம். 

[நன்னூல் 974.) 

(உ-ம்.) பெரிய அரசன், 
Bayh உழைத்தான். 

இவற்றில் பெரிய என்பதும், மிகவும் என்பதம் பெயரையும் வினையையுர் தமுவிய உரிச் 

சொற்கள் ஆம், 

de பெயரியல். 

48. CLASSES OF NOUNS. 

௫௪௮--பெயர்ச்சொல் ,எத்தனைவகை ஆம்? 

இடூகுறிப்பேயர் என்றும், காரணப்பேயர் என்றும் 
errata 

(8) “பலதொழிற் பெயரே வினைச்சொல் வென்ப."” [குவலயா.] 

௬௧
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9லக்கண வினா விடை (PT. 1. 

வகை ஆம். இவையும், போதுப்பேயர் எனவும், சிறப்புப்பே 
யர் எனவும் இருவகையாக வகுக்கப்படும். 

[ஈன்னூல் 69. 275,] 

49. ARBITRARY NOUNS. ச 

௪௯--இடுகுறிப் பெயர் ஆவதென்ன? 

மரம், மலை என்பவற்றைப்போல ஒரு நிமித்தமும் இன்றி 
வருவது இடுகுறி என்பதாம். 

[நன்னூல் 62. 275.] 

(உ-ம்.) நிலம், கடல், ஆறு, சோறு. 

-S¢ 3>o>- 

$0, APPELLATIVE NOUNS. 

௫௦.---காரணப்பேயர் ஆவதென்ன? 

கணக்கு எழுதுகறவனைக் கணக்கன் எனறு, ஒருகிமித்தம் 
பற்றி வழம்குவது காரணப்பெயர் அம். 

[ஈன்னூல் 276.] 

(உ-ம்,) வில்லான். மலைச்9, கரியன், முடகன். 

Si. CHARACTERISTICS OF NOUNS. 

௫௧.--பெயர்ச்சொல்லில் எத்தனை பொருளை அறிய வேண்டும்? 

பெயர்ச் சொல்லில், திணை, பால், இடம்; வேற்றுமை, என 
நான்கு பொருளை அறிய வேண்டும். 

[கன்னூல் 275.] 

௫2. CLASS: PERSONAL AND IMPERSONAL NOUNS, 

௫௨.--திண என்பது எத்தனை வகை ஆம்? 

இலக்கணழாலிற் பகுக்கப்பட்ட பொருளின் 
சாரதி ௮ம. , 
  

௬௨



1. பல்கு. ] 11. சொல்லதிகாசம் (1) பெயரியல். 

௮, உயர்திணை, ௮ஃறிவண, என 
தேவர், மனிதர், நரகர் உயர்திணை ஆம். 
மற்றைய பெயர் எல்லாம் ௮ஃறிணை ஆம்.) 

[நன்னூல் 201.] 

53. GENDER AND NUMBER. 

௫௬.--பால் என்பது எதீதனை வகை ஆம்?” 

உயர்திணை ஆகிய அண்பால், பெண்பால், பலர்பால் என 
மூன்றும்; ௮ஃறினை ஆகிய ஒன்றன்பால், பலவின்பால் என 
இரண்டும்; ஆக ஐந்து வகைஆம். 

இவற்றுள், ஆண்பால், பெண்பால், ஒன்றன்பால், ஆகிய மூன் 
௮ம் ஒருமை எனவும், பலர்பால், பலவின்பால் கய இரண் 

டும் பன்மை எனவும்படும். இவை ஒருமையேண் என்றும், 

பன்மையேண் என்றும் சொல்லப்படும். 

பால் ஆவது மேற்சொல்லிய பொருள்களின் பகுப்பு ஆம். 

[ஈன்னால் 262-264, 276-284.] 
  

  

  
    

(உ-ம்.) ஒருமை. பன்மை, 

ன ட்ப ( (௬) ) அ ண்பால் | அரசன், 
உயர்திணை, (௨. அன்ப ‘nto al, (௩.)] பலர்பால் புலவர், 

அஃறிலை RBiom. ௨. (௪) ஒன்றன்பால் | வீடு, ட 1 1@ | பலவின்பால் | மரங்கள், 

  

  

  

MASCULINE NOUNS SINGULAR. 

(8) உயர்திணை அண்பாலுக்குரிய பெயர்கள் எவை? 

அன், ஆன் என்னும் விரு இகளைப்பெற்ற பெயர்களும், wid, தம்பி, ஆே, விடலை, கோ, வேள், 
குரிடில், தோன்றல் முதலிய பெயர்களும் உயர்திணை ஆண்பாலுக்குரிய பெயர்கள் ஆம், 

[நன்னூல் 276.] 

FEMININE NOUNS SINGULAR. 

evi Pte Quarurgyéaehu Quuta dr ama? 

அள், or corgua SSHatryomu Quutses, இ என்னும் விருதியைப்பெற்ற அசேகம்பெ 
wise, aes, மக, தையல், இருளை, மாது, அரிவை, மடந்தை முதலிய பெயர்களும் 
உயர்திணைப் பெண்பாலுக்குரிய பெயர்கள் ஆம். 

[ஈன்னூல் 277..] 

PLURAL, MASCULINE AND FEMININE, 

உயர்திணைப் பலர்பாதூக்குரிய பெயர்கள் எவை? 

அர், ஆர், அர்கள் என்னும் விகுதிககாயுடைப பெயர்களும், கோக்கள், மனுக்கள், மக்கள் முதலி 
we பலர்பாது!ச்குரிய பெயர்கள் ஆம், 

(ஈன்னூல் 278.] 

9 ௬௫



)லக்கண வினா விடை [PT. 1 

54 PERSON. 

௫௪.--இடம் ஆவது எத்தனை? 

தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை என மூன்று, 
இடமாவது சொற்களின் நிகழ்ச்சிக்குரிய தானம் ஆம். 

[நன்னூல் 265, 206.] 

(௧.) இவற்றுள், சன்னைச்கானே குறித்சது சன்மை: 

  

  

. ருமை, ,, ஈன், யேன், ‘ 
டேம்.) பன்மை oe தாம், அடி யேம், | [சொல்துவோர்.] 

(௨.) மூன் நின்றவனையபார்த்துப் பேசுவது முன்னிலை: 
. ஒருமை, ... ae By கொடியாய், . . 

(ட-ம்.) {scene டட. ங்கள், தேவரீர், ( [சேட்போர்.] 

(௩.) மற்றப் பொருளைக்கு [த்துச் காட்டுவது படர்ச்சை? 
. ஒருமை, ,.. ... அவன், மனிதன், வீடு, லட 

(உேம்.) பண்ன டட... இவர்கள், மனிதர், வீடுகள், ( சொல்லப்படுவோர்.] 

EEEPDd 
55. case, 

௫௫.---வேற்றுமை ஆவது என்ன? 

பெயரின் இயல்பை ஹேபடுத்துவதே௮ம். 

Ys எட்டுவகை ஆம். 
[சன்னூல் 240-242. 291-295,](0 

$6, FIRST OR NOMINATIVE CASE SINGULAR, 

௫௬.--முதலாம் வேற்றுமை ௪௫? 

இிரிபில்லாத பெயரின் இயல்பே ஒருமையில் முதல் வேற் 
றுமை எனவும், எழுவாய் எனவும்படும்.(0) 

[ஈன்னூல் 293-295.] 

(உ-ம்.) மனிதன், மனைலி, வீடு. 

[ வின 128 காண்க, ] 

EEEDDD 

57, siGNS OF THE NOMINATIVE. 

௫௭.---எழுவாயைக் குறித்துச் சாட்டுகெற சொல்லுருபுகள் எவை? 

    

ஆனவன், ஆனவள, ஆனது, 
ஆனவர், ஆனவர்கள், ஆனவை) 
என்பவன், ' என்பவள, என்பது, 
என்பவர், , என்பவர்கள், என்பவை முதலிய 

சொல்லுருபுகள் எழுவாயைக் குறித்துச் காட்டும்.(1) 
  

௫ *விபத்தி என்பது வேற்றுமை எனப்படும்.” [குவலயா,] 

  

௫) “பெயரே அன்றிப் பிறஉரு வேலா.” [அகத்.] 

  

9 *பெயர்ப்பின் விகுதி பெறுதலே ஆயவன், 
ஆனவன், ஆவான், ஆன்ற வன் முதல் 
ஜம்பாற் சொல்லும் பெயர்ப்பின் அடைதலே,” [இல-கொத்த,] 
  

fn



1. பங்கு.] Il. சொல்லதிகாசம் (1.) பெயரியல். 

(உ-ம்.) இராசாவானவர் வந்தார். 
பொன்னன் என்பவன் வந்தான், 

KS” இவை மற்ற வேற்றுமைகளின் உருபுகளையும் பெற்று வருவதும் உண்டு, 

(உ-ம்.) இராசாவானவருக்குச் இம்மசனம், 
பொன்னன் என்பவனோடு வந்தான், 

உவ வினையஈல் அணையும் பெயர்கள், வி, 90 காண்க, 105 வினாவையும் ஓத்தப்பார்க்க, ] 

58. sECOND OR ACCUSATIVE CASE, 

௫.௦.--இரண்டாம் வேற்றுமையின் உருபு என்ன? 

இரண்டாம் வேற்றுமையின் உருபு ஐ என்பதே ௮ம்: 

இதின் பொருள் செயப்படுபொருளே. 
[கன்னூல் 296. 226] 
  

  

  

    

    

(உ-ம்.)| பெயர், | உருபு, இரண்டாம் வேற்றுமை, 

மனிதன், | ஐ மனிதனை உண்டாக்இனார், 
தந்தை, 2 தந்தையைக் கனம்பண்ணினன், 
பூ ஐ பூவை அணிந்தாள். 

மரம், ஐ மரத்தை வெட்டினான். [ வி. 60.] 
லீடு, ஐ வீட்டைச் கட்டினான், | வீ, 68.] 
நிலங்கள், | ஐ நிலங்களை வாங்கினான்,   
  

59. TIIRD OR INSTRUMENTAY, ABLATIVE. 

௫௯.--மூன்றாம் வேற்றுமையின் உருபுகள் எவை? 

மூன்றாம் வேற்றுமையின் உருபுகள் ஆல், ஆன், ஒடு, ஒடு, 

உடன், கொண்டு என்பவை அம். 

ன் பொருள் ஏத, உடனிகழ்ச்சி என இரண்டாம். 
(கன்னூல் 297. 250. ] 

(உ-ம்) உருபு. மூன்றாம் வேற்றுமை, பொருள், 

மண்ணால் 
linet ec i ஒரு குடத்தை வனைர்தான். 

(மர்திரியொ * ஏரசன் வர்தான்....... னிகழ்ச்சி, மந்திரி, ஒடு, ஒடு 1மச்திரியோ ; ௮ 5 உடனிசழ் 

அவன், அவனுடன் மற்றவர்களும் இருப்பார்கள், உடனிகழ்ச்ச, 

வாள். கொண்டு வாள் கொண்டு வெட்டினான்......... எத,   
6, எது, சாரணம், கருவி, எ-ன் ஒரு பொருட்சொற்கள், 

வகசமவககப 

  

அப்பியாசம். (59.) 

“பொன்னால் ஆய ஆபரணத்தை அணியும் அரசர்.” 

எ தறத்தான் வருவதே இன்பம்,” [வி. 95. 131.] 

இயற்கை அறிவோடு கூடிய கல்வி,” [லி, 96.]



]லக்கண வினா விடை (நு, ர, 

“உலகத்சோடொப்ப ஓஒமுகல்.”” [வி.80.(.) 85.] 

  

'விலங்கொடு மக்கள் அனையர் [வி. 99.69.] 

இலங்கு நூல் கற்றாரோ டேனை யவர்,” [வி. 153. 82, (௭.) | 
— 

  

“Bien சிறப்பொடு நீங்கும், * [ஈன். 861.] 

  

**ஊருடன் பசைக்கல் வேருடன் கெடும், [வி. 86. 137] 

60. FOURTH OR DATIVE CASE. 

௬௦.--சான்சாம் வேற்றுமையின் உருபு என்ன? 
நான்காம் வேற்றுமையின் உருபு கு என்பதே ௮ம். 
இதன் பொருள் கொடை, பகை, தகுதி, நிமித்தம் முதலிய 

வை ஆம்: 
௨ [கன்னூல் 998.] 
  

  

      

(உ-ம்,) | பெயர், | உருபு, நான்காம் வேற்றுமை, பொருள், 

தரித்திரர், | கு தரித்திரருக்குப் பிச்சை கொடுத்தான். [ உ. சாரியை. ]...| கொடை. 

வேதம், கு வேதத்இற்கு விரோதமான காரியம், [இன் சாரியை,],.,] பகை, 

மோதிரம், | & மேசதிரத்திற்குப் பொன், ... 4.42 யவ நிமித்தம், 
அரசன், கு இவ்வாபரணம் அரசனுக்குரியத. , ., ....... 2.2 2 தகுதி. 

  
  

(௧,) பெயருக்கும் உருபுக்கும் இடையே சாரியைகள் வரும் எனக் சரண்க, 
(உ-ம்.) தந்தைக்குந் தாய்க்கும் கனஞ்செலுத்தவேண்டும். [உ சாரியை] 

இசனுக்கு [அன், ௨, சாரியைகள் ]. 
மகனுக்கு எனவும், மகற்கு எனவும் வரும், 

(௨.) கிமித்தப்பொருளிலே ஆக என்றும், நிமித்தம் என்றும், பொருட் டு என்றுஞ் சொல்லு 
ருபுகளாக வரும். 

(உ-ம்,) எனச்சகாகச் செய்தான். 
என்னிமித்தம் வந்தான்.  [வி, 40 காண்க.] 
இதின்பொருட்டுப் போனான். 

அப்பியாசம். (60.) 

**செய்யாமற் செய்த உதவிக்ரு [வி 90.] 
வையகமும் வானசமும் மாறறல் git.” [வி, 154.) 

'க அன்பு சார்பென்ப; வறியார் 

ட் பல்க க்கட வடக ....தெரல்தூலஇல் 
ஈல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர்பொருட் [வி 80. (௨,) ] 

டெல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை,” 

**செல்லுக் குமிஉண்டு : நீர்க்கு நரைாஉண்டு ; 
புல்விதழ் பூலிற்கும் உண்டு, ['வி, 153, 65.] 

  

, ப ப டட வாங்க 

வளி சோட்ிகொரோ? இல்,” [வி. 84.] 
  

“ஆயிரல் காக்கைச்கோர் சல்.” fof. 159.] 

  

௩௭௬



  

7. பங்கு.] 11, சொல்லதிகாசம் (1) பெயரியல். 

63, FIFTH OR ABLATIVE OF MOTION. 

௬௧.--ஐக்சாம் வேற்றுமையின் உருபுகள் எவை? 

ஐந்தாம் வேற்றுமையின் உருபுகள இல், இன் என்பன 
வாம். சிலவிடத்து நின்று, இருந்து என்னுஞ் சொல்லுருபுகளும் 
வரும்.) 

இவற்றின் பொருள், நீங்கல், ஒப்பு, எல்லை, ஏது மூதலியவாம். 

[கன்னூல் 299] 
2 (௪.) ஏதுப்பொருள் மூன்றாம் வேற்றுமைக்கு அன்றி, இதற்கு அவ்வளவு சறப்பல்ல, 

(௨. கின்று என்னுஞ் சொல்லுருபு பெயரோடு வராமல் தனித்து வழங்குதலும் உண்டு, 

(உ-ம்.) **தன்பத்திலும் வறுமையிலும் நின்று சீல் இஞன்.”” 

  

    

  

(உ-ம்.) பெயர். | உருபு, ஐந்தாம் வேற்றுமை, பொருள், 

மலை, இன் | மலையின் வீழ் அருகி... | நீங்கல், 
காக்கை, | இல் காக்கையிற் கரிது சளம்பழம்... | ஒப்பு, 
மதுரை, இன் | மதுரையின் வடக்குச் தெம்பரம்.. எவ்லை, 

கல்வி, இல் கல்வியிற் பெரியவன் கம்பன்...| ஹு,   

  

[அப்பியாசம். 61,] 

'தோன்றலிற் தோன்றாமை ஈன்று,” [வி.04. 01.] 

“தலையின் இழிந்த மயிர் அனையர் மாந்தர் 
நிலையின் இழிந்தக் கடை,” [ வி. 148.] 

  

அவின் இழிந்தது மேதி,” 

“பர்தி அம் புரவிரின்றும் பாரிடை இழிந்த...” [வி. 108. 63.] 

ண்ட... ப படவ ” [. 38. 86,(2.) ] 

அருவிக் குன்றிற் குஞ்சரம்,” [ வி, 157. ஒப்பு.] 

பஞ்டுயின் மெல்லிசேனும் பகை இறிதென்ன வேண்டாம்.” 

தார்கள் என்ன வருங் கரு மேதஇிகள் 

'ஊரினின் றகன்று... .” 

“கறவை கரண் கன்றின் வெஃடிக் சண்டடி பணிந்த. we 

[கன்றின் -- கன்றைப்போல. ] 

**குன்றின் அனையாருங் ருன்றுவர், குன்றுவ [வி, 95.] 
குன்றி அனைய செயின், 

THE நாரா நேர, 

(ர) *'நின்று, காட்டிது” நிமித்தம், இன்னும், 
ஐந்தாம் வேற்றுமை ஆகி வருமே, ””'[குவலயா..] 

Ca எரமாவலை அன்சாயவ வைகு கைஷயட் அனையாய் னயல் ட உப்பால் உறை யககை ட வெயது eee re eee Ate காயா அகரம் வண்கை. 

௬௭



seem வினா விடை (PT. 1 

GZ. SIXTH OR GENITIVE CASE. 

௬௨.---ஆரும் வேற்றுமையின் உருபுகள் எவை? 

ஆறாம் வேற்றுமையின் உருபுகள் ௮, அது, ௮) உடைய 
என்பனவாம்.பே 

இவற்றின் போருள் கிழமைப் போருள் முதலியவாம். 
ர” [இழனைஎன்பது உரிமை; சம்பந்தப் பொருள் என்பாரும் உளர், குறைபொருள் 

எனவும்படும், ] 

[ஈல்ஞால். 300.] 

  
(உ-ம்.) பெயர், "உருபு, ஆரும் வேற்றுமை, 

தந்தை, அது தீந்தையத கை, 
தான், ஆது தனாத செவி, (கி. 74.] 
கான், அ] தீன கைகள், 

தந்தை, உடைய தீர்தையுடைய கட்டளை, 
  

3” (௧.) மேற்சொல்லிய இழமை என்பது தற் ழை என்றும், பிறிதின் இழமை என்றும் 

இரு வகை ஆம், ஈன்னூலார் சறந்திழமையை உறுப்புத்தற்கிழமை, ப்ண்புத்தறகிழமை, 

ஒன்றன் கூட்டத்தற்டெட 3, பலவின் ஈட்டத்தற்திழமை, ஒன்று இரிஈத ஒன்றாதல் தற் 
கிழமை என நாது வகையாக வருச்தஇருக்இறுர், 

(உே-ம்.) நிலத்ததகலம். சாத்தனதஇியல்பு, சபிலரதபாட்டு, சாத்தனதுகை, 
மஞ்சளது பொடி, மார்தாது தொகுதி, கெல்லதுகுப்பை, விலங்கன$ட்டம், 
சாத்தனதாடை, 

(௨.) முடிக்குஞ் சொல் அஃறிணை ஒருமை ஆனால் அது, ஆது என்பனவரும், முடிக்குஞ் 
சொல் அஃறிணைப் பன்மை ஆனால் ௮ என்பது வரும், உயர் இணை ஒருமை பன்மை 
கருக்கு ௮து, 32, ௮ என்பவை ஏலாவாம், 

(உ-ம்.) அசர் குமாரன், அரசருடைய குமாரன், அரசருக்குக் குமாரன். 

BS அரசரதுகுமாரன் என்பது வழு. 

(ஈ௩.) உடைய எ-து பெயர்எச்சக்குறிப்பு என்றும், இசையெயச்சம் என்றும், சொல் 

வரு பு என்றும் கூறுவார். 

(௪.) உடைய ௭-2 செய்யுளில் உட எனவும், இழிவான வழக்கச்இில் உட எனவும் வழம்கும், 

(உ-ம்.) “கல்வியே கற்புடைப் பெண்டிர்,” 

63. SEVENTH OR LOCAL ABLATIVE. 

௬௬.--ஏழாம் வேற்றுமையின் உருபு எது? 

ஏழாம் வேற்றுமையின் உருபு இல் என்பதாம். இடத்தில் 
என்னும் சொல்லுருபும் வரும். இடத்து என்பதுஞ் செய்யுளி 

லே வரும். ் 

கண், கால், அசம், புறம், உள், கழ், மேல், மூன், பின், 
EIT, அயல், புடை, முதல், இசை, தேம், தலை, இடை, கடை, 
வலம், பாடு, ௮ளை, இடம், உழை, உழி, உளி, வயின், வாய், 

(ப) “அதவும், ஆதுவும், ௮வ்வும், உடையவும், 
? ந 

ஆறன் உருபென்றறைதல் வேண்டும்.” [அகத்,] 

. ௬௮ 
 



1. பங்கு.] 11. சொல்லஇகாசம் (.) பெயரியல், 

பால் முதலியவும் ஏழாம் வேற்றுமையின் உருபுகளாசவும் 

வழக்கும். 
இவற்றின் பொருள் இடப்போருள் ஆம். 

[ஈன்னூல் 901, 308.] 
  

(உ-ம்.) | பெயர், உருபு. ஏழாம் வேற்றுமை, 

“SO, இல். | வீட்டில் இருக்கொன. 
அரசன், | இடத்தில் அரசனிடத்தில் வந்தான். 
மணி, கண் மணியின் கண் ஓளி, 

நல்லோர், | இடத்து சல்வோறீடத்து அறம், 

  

மற்றவையும் இவ்வாறே, 

ன (௧. அவ்விடப்பொருளானது, (௧) பொருளிடம், (௨) இடமிடம், (௩) காலமிடம், (௪) சினை 
யிடம், (டு) ருணமிடம், (௬) தொழிவிடம் என ஆறுவகையாம். 
இவ்வாறுந் தனித்தனியே தற்கிழமை, பிறிதின் கிழமை என இருவகையாசப் 
பிரிக்கப்படும், 

(உ-ம்.) மணியின் சண் ஒளி 8 மக்கும் ெ ரிடம் அயிர் 

பனையின் கண் அன்றில் 5 2 கிழமைக்கும் பொருளிடம் ஆமீற்று, 

PE OREO AIO 

பின்வரும் உதாரணங்கள் பெரும்பாலுஞ் செய்யுளுக்குரியவாம். 

ஊர்க்கால் நிவந்த பொதும்பர், ....... eee [ore | i, வேலின் sco wed Curv............ oe காதவி பின சென்றதம்ம 42422 2-2 [பின்] 

நல்லாரிடைப்புக்கு eee a cuvecveseee [ இடை ] ரம்பா டணையாத ரான்... ட [பாடு] 

வைத் தலை மான் அன்ன,,..ஃ 2 உட [கலை] கல்லைச் ச நீர்... cacce ences [ அளை] 

குரை கடல்வாப அமுது வடட வக ( வாய்] கோழிக்ருரியவை கோடாய்... | தேம்] 

தேர்த்திசை இருந்தான்... டட [ திசை ] அவன் உழை வந்தான் [ உழை] 
அவர் வயிற் செல்லாய் ve eee tee aees | வயின ] நினறதோர் நறவேங்கை நிழல் வழி அசைச் 
கற்றார் மூண 22) ப ப படவ ட வடட [முன்] GUSTS நட்ட பப படப்பட வட [ வழி] 
காட்டுச் சார் ஓடுங் குற முயால் ....... oe [சார்] உறையழி யோலைபோல் ,,,.... ௨ [ உழி] 
கைவலத்துள்ளது ,,...... ந ட | வலம் | Galt காவுளி ட்ட வ்ட் வடக வடக டட உட உட [உளி] 
இல்லிடப் பரத்தை .... tee [இடம் | அவருள், பல்லார் அகத்து. வட on அகம்] 

தீன்மேற் கடுவரை ரீரிற் Sage வரக்கண்டும் [மேல்] என்னுயிர்ப் புறத்து , வவ [புறம் | 
பிண்டிக்கண்ணார் நிழற £ழ் , .. [#2] ஊரிஷிருந்துரர் ne eee tees | இல்] 
கடைப்புடை கொள்ளிய சீர் ,.... ப... [புடை] ந்தான் , பபப (பால் ] 
சுரன் முதல் வந்த உரன்மரய் மாலை .....ஃ, | முதல்] 

னு (௨.) இவை இடப்பெயர்களாடுச் சொல்லுருபுகளாக வழங்கும்; அன்றியுச் தத்தம் பொருளை உணர்த் 
இவருதலும் உண்டு, 

(உ-ம்.) “கண்ணகன் ஞாலம்,” [கண் -- இடம்,] 
**அகத்திலிருநதான்,” [அகம் -- உள்ளிடம். ] 

முதலியவும் அவ்வாறே. 

கரச 

  

அப்பியாசம், (63) 

1 அகாதெனினும் அகத்து செய்புண்டாடந் (வி. 89. 142.] 

போசா தெறும்பு புறஞ் சற்றும்,” 

(அகத்து, வி. 66. வேற்றுமை உருபு தொக்கு நின்றது. வி. 152.] 

  

*'மலர் மிசை ஏஇஞன் மாணடி. சேர்ந்தார். [வி, 05. 152.] 
சிவமிசை சீவொழ் வார்...” [el 120.] 

[மிசை எ-து ஏழன் உருபு. ] 

௬௯



9லககண (றா, ர 

*இருள்சேர் இருவினையுஞ் சேரா, இறைவன் [வி. 159. 159. 89,] 
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்0,..... 

. [மாட்டு, வி, 08.'மாடு ௭-த ஏழன் உருபு. இல் தெரக்கு கின்றது. வி, 152] 

,ஈவ்லறிவாளர் 

குழவியிடத்தே தநந்தார்,” [ வி. 148,] 

[இடத்தே -- இடத்தில்.] 

லாம் கடலுள் வைகும்," 

**முஇற்றலை மதியமன்ன முழு மணி மாடத்திட்ட [வி. 109.] 
புகை தவழ்ந்த...” [வி, 79.] 

64, EIGHTH OR VOCATIVE CASE. 

௬௪.--எட்டாம் வேற்றுமையின் உருபுகள் எவை? 

எட்டாம் வேற்றுமையின் உருபுகள் பெயரின் ஈறு இரிதலும், 
கெடுதலும், மிகுதலும், இயல்பாதலும், ஈற்றயல் எழுத்துத் இரி 
தலும் ௮ம். இவற்றுள், இயல்பும் ஈற்றின் ௮ழிவுஞ் சமீபத்தி 
லும், ௮அளபெடுத்தல் தூரத்திலும், ஓகாரம் மிகுதல் புலம்பலி 
௮ம், மற்றவைகள் எல்லா இடங்களிலும் வரும்: 

இவற்றின் பொருள் அழைக்கப்படும் பொருளாம். 
[நன்னூல் 303---34.] 

  

        

(உ-ம்.) பெயர், உருபு. எட்டாம் வேற்றுமை, 

ம்மை அம்மா. 
Jer,” t ஈறு இரிவது ,.... .. se ena, 

அரசன், ஈறு கெடுவது ... ........ அரச. 

மகன், | ap dgagp fos 
தம்பி, Bas yenencsoress தம்பீ 

தம்பி, ஈறு இயல்பாளது ... ... | தம்பி, 

மக்கள், ஈற்றயல் திரிவது ......... மக்காள், 
தெவ்வர், அர், இர் ஆகத்திரிந்தது ...| தெவ்கிர், 
சான்றார், திரிதல், மிகல் ........... சரன்றீரே. 

ஐயன், கெதெல், இரிதல், மிகல் ..,] ஐயாவோ, 
அடிகள், மிகல் ,........... அடி கேள். 

வாயிலான், திரிதல், மிகல், கெடுதல், ..| வாயிவோயே, 
  

RF Oa விளிவேற்றுமை எனவும் Od, 

அப்பியாசம். (64,) 

'மஇதலத்தீர் சேண்மின்!” [ வி, 84.] 

  

“Qui! நின்னுரை வேதம்.” [ வி, 75.] 

  

“நிரைவீழ் அருவி நிமிர் பொன் சொரியும் [லி. 153.] 
வளராையே, புனலே, வழையே, தழையே, 
வீரைஆர் பொழிலே, விரிவெண்ணிலவே, 
உளையீர் உயிர்க்காவலன் உள்வழியே!”” [வி, 64.] 

  

௪௦



I, பம்கு.] 11. சொல்லதிகாசத்தில் (1.) பெயரியல், 
  

65. tHe varricres Mar, &௩ (6) 

௬௫.--இவ்வேற்றுமைகள் எந்தச் சாரியை பெறும்? 

முதலாம் வேக்றுமையும் எட்டாம் வேந்றுமையுர் தவிர மற்ற 
வேத்றுமைகள் இன்சாரியையஞ், சீறுபான்மையாய் அன்சாரி 
யையும் பெறும். 

(உ-ம்) கையினால், [கை 4 இன் 4 ஆல்..] 

பசுவினது, [பசு -- இன் + அத.] 

னே (௪.3) இன் சாரியையானது ஆறாவது முதலிய வேற்றுமைகளின் உருபாக வழவ்்இக் இழமை, ஏது 
முதவீய பொருளையுர் தரும், அன் சாரியையும் அவ்வாறு வரும், 

(உ-ம்.) பொன்னின் டம், 
அரசரின் குமாரன், 
ஏழா வதன் உருபு, 

(௨3 ஆ, மா, கோ, க என்னும் பெயர்கள் வேற்றுமைப்படும்பொழுது இன் சாரியையாவது 

ன கீரச் சாரீயையாவது பெறும், 

[ கன்னூல் 948.] 

(உ-ம்) ஆகவினை, ஆனை, ஊனை, 
கோனை, மரவினை, 

(௩.) லெ உருபுகள் பொருளின்றி நிற்கும் ஏ என்னும் இடைச்சொல்லைப் பெறும், [வி. 111.] 

(உ-ம்.) அவனோடே, வீட்டிலே, 

அப்பியாசம். (605.) 

“மெய்மெய்யே! உலஇன் வேர்தர்க்கெல்லாம் வேந்தே.” 

**பொன்னின் ரூடம் உடைந்தாற் பொன்னாகும், என்னாரும் 
மண்ணின் குடம் உடைர்தக்கால்?'” [வி, 143.] 

“யாதனின் யாதனி னீங்மொஜேதல் [ வீ. 95. 39.] 
அதனின் அதனின் இவன்.” [ வி. 125.] 

66, NOUNS ENDING IN ௮ம். 
௬௭௬.---மகரவீற்றுப் பெயர்ச்சொற்கள் எவ்வாறு வேற்றுமைப்படும்£ 

மகாவிற்றுப் பெயர்ச்சொற்கள் வேற்றுமைப்படும்பொழுது, 
௮ம் என்பது கெட அத்துச்சாரியை பெறும். 

[சன்னூல் 252.] 

  

6 
(vy) *:எவ்லா ஈற்றுஞ் சொல்லும் காலை 

வேற்றுமை உருபிந்ன்னே சாரியை,” [இலக், வி.] 

  

(2) பரதென் இறதியுஞ் சட்டி முதலாகிய 

ஆய்த இறுதியும் அன்னொடு சிவணும்; 
ஆய்தற்கெதெலா வயீனன.”” [இலக், கி, ] 

6 HE



லககண வினா விடை [PT. I 

உ-ம்.) மரம், மரத்தை; நிலம், நிலத்துக்கு, ் ச ச் 

(௪.) வீரமொடு என்பதுபோல செய்யுளில் வருவதும் உண்டு, (“சாரியை வேண்டியவழி இன் 
மையிற் செய்யுள் விசாரம் ஆம்." சூ. 243.] 

(௨.) ஆம் என்பதை ஈற்றிலுள்ள பெயர்கள் ஆம் செட அத்துச்சாரியை பெறும், 

(உ-ம்.) “*பூரியர் குழாத்திடை அறிஞஜர்போலவே."' [குழாம்.] 

67. 715 008 எல்லாம். 

௬௭.--எல்லாம் என்பது எந்தச் சாரியை பெறும்? 

எல்லாம் என்பது அற்றுச்சாரியையும், உம் என்னும் இடைச் 

சொல்லும் வரப்டெறும். சிலவிடத்து மகாங்கெடவும், பலர்பா 
க்குரிய விகுதி தோன்றவும் பெறும். 

[சன்னூல் 245. 246. 285.) 
(உ-ம்) எல்லாவற்றையும். 

எவ்வாமனிதர்களும். 

மனிதர் எல்லாரும், 

68. NOUNS ENDING IN @, gy. 

௬.3.--தனிக்குறில் அணையாத று ஈற்றுப் பெயர்கள் எவ்வாறு 
வேற்றுமைப்படும்? 

குற்றியலுகரம் கெட, ட், ம இரட்டிக்சப் பெறும்... 

[சன்னூல் 183.] 

(உம்) ஆ), ஆட்டை, 
BM, ஆற்றை. 

(வி. 26. காண்க.] 

“ஆட்டின் கழுத்தின் அதர். 

69. TERMINATIONS OF THE PLURAL. 

௬௯.-பன்மைப்பாலின் உருபுகள் எவை? 

பன்மைப்பாலின் உருபுகள் அர், ர், கள், மார் என்பவை 
YED. 

னகர வீற்றுப் பெயர்களில் னகரம் ரகரமாடிக் கள் என்னும் விகுதி 
யைப் பெற்றும், பெருதும், வேற்றுமை உருபுகளைப் பெறும். ' 

| [ஈன்னூல் 278-280.] 

௪௨



  கைவைக்கக் 

1. பங்கு. ] 11. சொல்லதிகாரத்தஇல் 1.) பெயரியல், | 
  

70. 

சொல்லு 2 

(உ-ம்,) தந்தையர், தர்தையார், 
டுகள், குருமார், 

மனிதர், மனிதர்கள், 

  

9 (௪.) இல, பல, சிறிய, பெரிய முதலிய அசரீற்று அஃறிணைப் பன்மைப்பெயர்கள் லேந் 
௮மைப்படும்பொமுது அற்றுச் சாரியைபெறும். 

[ஈன்னூல் 250.] 

(உ-ம்.) பலவற்றை, சறியலற்றை, 

  

(௨.) மகன் எ-து பன்மையில் மக்கள் எனவும் மாக்கள் எனவும் கரும், 

(௩.) செய்புளிவே இர் என்னும் விருதியும் பன்மையிலே வரும், 

(உ-ம்.) மகளிர், 

எனை; யய 

PARADIGMS; 

௭௦.--மேற்சொல்விய வேற்றுமைகளைக் காட்டிய அட்டவணைகளைச் 

1, சணக்கன். 

உருபுகள் இயல்புப்புணர்ப்பால் பெயரோடு சேர்ந்தன. 

  

  

    
  

  

    

    

  

  

  

  

          

வேற்றுமை, ஒருமை, பன்மை, 

(வி, 56, 57.) ௧, | சணக்கன், சணக்கனானவன், கணக்கர், கணக்கர்கள், 

௨. ( கணக்கனை +9. கணக்கனா, 

(58.) 
௧௬, | சணச்சனால் -- இல்,ஆன்,ஓடு, ஓடு, உடன்| கணக்சரால், 

சணக்கனான் கணக்சரான், 

சணகச்சனோடு, கணக்கஜெடு கணக்கரோடு, கணகச்சரொடு, 
சணக்கனுடன் கணக்கருடஉன், 

(59) சணக்கன்சொண்டு 

௪, சணகச்கனுச்கு +6 கணக்கருக்கு, 

(60.) கணகச்சனுக்காச +@+ ye சணக்கருக்காச, 

ட. | சணக்கனில் ம இல். கணக்கரில் , 

கணச்சனிவிருர்து 4 இல் 4 இருந்து கணக்கரீவிருர்து, 

(61) சணக்கனினின்று 1 + Qa t+ கின்று சணக்கரினின்று. 

௯, - கணக்கறுடைய 4- உடைய, - தணக்சருடைய, 

சணக்கனின் * இன் சணக்கரின், 

(62.) கணக்கனது * அது கணக்சரது, 

எ, கணக்கனில் * இல் சணக்கரீவ், 

(68.) சண்க்கனிடத்தில் -% இடத்தில் சணக்கரிடத்தில், கணச்சரின்கண். 
-கணக்சனே/ +o சணக்கரே? 

டட (64) ( மன்ஞ !) டட 
  

ச்ச 

 



இலக்கண வினா விடை [ PT. 1. 

  

GP செய்யுளில் தன் என்னுஞ்சாரியை பெயருக்கும் உருபுக்கும் இடையிலே வருவதும் உண்டு, 

[வி. 108 காண்ச..] 

(உ-ம்.) சணக்கன்தன்னை [கணக்கன்றன்னை ], 
கணக்கன்தனக்கு [கணக்கன்றனக்கு ], 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

              
  

  
  

  

  

  

  

  

      

  

  

Il. sa. 

தனிக்குறில் அணைந்த மெய் இரட்டிக்க உருபுகள் சேர்ந்தன, (al. 29, ] 

வேற்றுமை ஒருமை, பன்மை, 

க, 5. சல், கற்கள், கல்லுகள், (al, 35, 29.] 

a, சல்லை, கற்களை, கல்லுகளை, [கல்லுக்களை.] கு 
கல்லினை, [லி 6$5.] 

ட ௯ "தல்லால், 'சர்லான், கல்துடன், கற்களால், சல்லுசளால், கற்களாடன், 

கல்லோடு, கல்லொடு, a, ளோடு, கல்துகளொடு, 
சல்வினே0, 

ட ௪, | aay கல்லுக்கு, கற்களுக்கு, கல்லுகளுக்கு, 

கல்லுக்காக, கல்லுகளுக்காக, கற்கஞக்காக, 

ட, கல்லில், “spacey, தல்துகளில், ட் 
கல்லிலிருந்து, கல்லுகளிவிருர்து, கற்களிலிருந்து. 
கல்லினினறு, சல்லுசனினின்று, கற்களினின்று, 

௬, கல்விலுடைய, கல்லுகளினுடைய , கறகளினுடைய, 7 

கல்லின், கல்லுகளின், சற்களின், 
கல்வினது சல்தூகளினது, கற்களினறு, 

௪. லல்வில், 'கல்லுகளில், கற்களில், ரன 

_கீல்லினிடத்தில், சல்வின்கண், கல்லுசளினிடத்தில், சற்களினிடத்தில், 

gy, சல்லேர கல்லுகளே[ கற்களே 

11]. ஈறி. IV. we. 

யகர உடம்படுமெய் தோன்ற உருபுகள் வகர உடம்படுமெய் தோன்ற உருபுகள் 

சேர்ந்தன. [ வி, 23.] சேர்ந்தன. a 23. ] 

வேற்றுமை ஒருமை, பன்மை, வேதறுமை ஒருமை, பன்மை, 

டக தரி, நரிகள், ச, பக. “பசுக்கள், 

ணு மை ் தரியை, நரிகளை, ர பசுவை, பசுவில், பசுக்ககா£, 

உ... | சரியால், நரியினால்.! நரிகளால், டட கூ -பசுவால், பசவினால், பசுக்களால், 
சரியோரடு, கரிகளோடு, _பசுவோடு, _பசக்களோடு, 

௪, தரிக்கு, நரிகளுக்கு. ௪. பசுவுக்கு, பசுக்களுக்கு, ட 
தரிக்சாச. கரிகளுக்காக, பசுவுக்கரச, _பசுக்களுக்காக, 

 @ |aetde, | shade. @ பசலில். "பசுக்களில், 
தரியிவிருக்து. சரிசளிவிருந்து, பசுவிவிருச்த, பசுக்களிவிருந்து, 
சரியினின்று, சரிகவினின்று . பசவினின்று. பசுக்களினின்ற, 

௬, "நரியினுடைய, -தரிகளினுடைய, ' &, ‘usd genius. பசுக்களினுடைய, 
ஈரியின், சரீகளின், பசுவின். பசுக்களின், 
whens. நரீகளினத. பசுவினது பசுச்சளினத, 

௭, “whe சரியின்சண், நரிகளில் 1 "| ப௫லில்,பசுவின்சண்,| பசுக்களில், . 

ஈரியினிடத்தில், சரிகளினிடச்இல், பசுவினிடத்தில் பசக்களினிடத்தில், 

௮, சரியே நரிகளே | ௮. பசுவே. பசச்சளே 1. ச           
  கட்டு செவதகவ ட அவ ௪ வக் உட மையம் பபரும் 

ஐ ௪ 

   



  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

      

    

  
  

  

      

    

  

            

1. பங்கு. ] I. சொல்லதிகாசத்தில் (1. பெயரியல், 

V. காது. 1. மாடு, 

குற்றியலுகரங் கெட உருபுகள் சேர்ந்தன. குற்றியலுசாங் செட்டு, டகரம் இரட்டிக்க, 

[வி, 24.] உருபுகள் சேர்ந்தன, [வி, 26. 68.] 

ர ன் டப. ; 

வேற்றுமை ஒருமை, பன்மை. வேற்றுமை, ஒருமை. பன்மை, 

&. காது, ட் காதுகள், ~ a, ட் மாடு, மாடுகள், 

௨. ரதை, காதுகளை, ட, Oto, மாடுகளை 

௧, காதால், காஇனல், | காதுகளால், ௬, மாட்டால் மாட்டினால் -மாகெளால் 

காதோடு, காதகளோடு, மாட்டோடு. மாடுகளோடு, 

௪, காதக்கு, காதுகளுக்கு, ௪, மாட்டுக்கு, மாடுகளுக்கு, 
காதக்காக, காதுகளுக்காக. சாட்டுக்கரச. மாகெளுக்கராக. 

ட்ட), -தாதில், காதுகளில், டு, மாட்டில், மாடுகளில், 
காதிவிருர் ௭ காதுகளிலிருச்து. மாட்டி விருச்த. மசடுகளிவிருர்து. 
காதினிவ்று. காதுகளினின்று. மாட்டி.னின்று, மாடுகளினின்ற, 

Sie காதினுடைய "காதுகளினுடைய, ௯, மாட்டினுடைய, மாடுகளினுடைய, 
காதின், காதுகளின், மாட்டின். மாடுகளின், 
காதினத, காறுகளினது. மாட்டினத. மரகெளினது. 

ட ச, காதில்,காதின்கண். காதுகளில். ௪. மாட்டி ல். மாடுகளில், 

காதினிடத்தில், சாதுகளினிடத்தில். மாட்டினிடத்தில், |. மாசெலினிடத்தில், 

He "காதே! காரகளே / [த ஷ். மாடே] | மாகெளே 

  

  

VIL. ஆது: 

குற்றியதுகரங் செட்டு, றகரம் இரட்டிக்க, உருபு 

கள் சேர்த்தன, [வி, 26, 08] 

  

  

  

௮ம் செட்டு, அத்துச்சாரியை தோன்ற, உருபுகள் 

VILL. usu. 

Cstégar. [. 66.) 

  

  

   

    

      

  

  

  

  
  

  

  

        
  

  

  

  
வெற்று வேற்று 
மை, | ஒருமை, பன்மை, மை. ஒருமை, பன்மை 

a. ஆறு. ஆறுகள், க மரம், | மரங்கள், [வி 8: 82, J] 

ட ஆற்றை, ஆறுகளை, ௨. மரத்தை, | மரங்களை 

கு. ஆ! வ், ஆற்றினால், | ஆறுகளால், i மரத்தால், மரத்தினால், | மாங்களால். 
ஆற்றோடு, ஆறுகளோரடு, மரத்தோடு, மரத்தான், | _மரல்களோடு, ட 

், | ஆற்றுககு, ஆறுகளுக்கு, ௪, மரத்துக்கு. மரங்களுக்கு, 
ஆநிறுக்கரக. ஆகளுக்காக, மரத்தக்காக. மரல்களுக்காக, 

ட, | ஆற்றில், ஆறுகளில், டு, மரத்தில், மரங்களில், 
ஆற்றிவிருந்து, Hosa Veg. மரத்திலிருந்த, மரப்களிலிருந்து. 

௨ | ஆற்றினின்று, ஆறுகளினின்று. மரத்தினின்று, மரங்களினின்று, 
௬, | அற்றினுடைய, ஆறுகளினுடைய, ௬, | மரத்தினுடைய. மரச்சளினுடைய, 

ஆற்றின், (ஆற்று.) | ஆறுகளின், மரத்தின். (மரத்த.) | மரங்களின், 
ட | ஆற்றினது. ஆறுகளினது. மாத்தினது..... |[ மா்களினத, 

௭. | ஆந்றில்,ஆற்றின்சண்.| ஆறுசலில், ௭. | மரத்தில், மரத்தின்சண்.| மரம்சளில், 
ஆற்றினிடத்தில், , ஆறுகளினிடத்தில், மரத்தினிடத்தில், ,மரல்களினிட டத்தில், 

a: | Bp! ஆறுகளே ! ௮. 1 மரமே] மரம் களே!



॥லககண [PT. I. 

அப்பியாசம். (70.) 

£சண்ணிந்கணிசலய் கண்ணோட்டம்.” [வி. 131,] 

[கண் 4 இன் * க.] 

  

“*அல்லின் மாரி அனைய கிறத்தவள் [வி, 109. 93.] 
சொல்லின் மாத்திரையிற் கடல்தூர்ப்பன [வி, 95,-- ஆயெ.] 
கல்லின் மா£ரியைக் கைவகுத்தாள், அது [வி, 152.] 

வில்லின் மாரியின் வீரன் விலக்இஞான்.'” 

  

“மண்ணினை மறைத்தன வளர்ந்த மாக்கொடி; [எழு சொடி..] 
விண்ணினை மறைத்தன விரிந்த மாத் துகள்? 

  

*செங்சைச் குல வெந்தியினைத் இயதன் [ வி. 154. 93.] 
வெய்சட் டீயொு மேற்செல லிஇனனள்,' [வி, 181, 37..] 

  

“இதியை ஓத இறிவுண்டாமே,” ['வி, 109.] 

*புவியினில் வேர்தர் எல்லாம்,” 

**நல்லாற்றா லடி ௮ருள் ஆள்க! பல்லாற்றாற். [வி 85.] 

] நேரினும் அஃதே துணை,” (al. 142 

(ஆறு, ஆற்றான், ஆற்றால்] 

சண் சயக்குற்ற போது,” 
[ சயத்தில்.] 

*சலத்தாற் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பச மட் 

கல்துணீர் பெய்திரீஇ அற்று.” 
வி. 96. இரீஇ அற்று, வி. 187.] 

23, மரற 08 அது, இது, எது, யாது. 
எக. அது, இது, எது, யாது என்பவை எவ்வாறு பேற்றுமைப்படும்? 

ஒருமையிலே இன் சாரியையும் அன் சாரியையும் பெறும், 
பன்மையிலே அற்றுச்சாரியையும் பெறும். து என்பது வை 

  

        
  

  

  

  

  

      

யாகத்திரியும். [ஈன்னூல் 250. 251. 804.] 

. வேற்றுமை. ஒருமை, பன்மை, 

| ச. "அத, அலது. _ அவை, அவைகள், 

RQ. _ அதை, அதனை. அவற்றை, அவைகளை, ட ட ட 

தட் அதினால், அதனால், அவற்றால், அவைகளால், 
௮தால், [௮த்தால் எ-து வழு, ] 

அதோடு, அதினேடு, _அவற்றோ0, அலைகளோடு, 

௪, அதற்கு, "அதிற்கு,.. [அதக்கு.]] அவற்றுக்கு, அவற்றிற்கு, அலைகளுக்கு, 
| டு, - அதில், தனில், அவற்றில், அவைகளில், 

அதிலிருந்து, அதினின்று, &e. 

அதன், அதின். அவற்றின். [அவற்று,] 
அதனுடைய, அதினுடைய, அவற்றினுடைய, 
அதனது... அவைகளின், 

| | அவைகளினுடைய, . 

அதில், அதனில், அவற்றில், அவற்றினிடத்தில், 
அதனிடத்தில், அவைகளில், அவைசலிடத்தில், 
அதினிடத்தில், அதின்சண். அவற்றின் கண்,     
  

oan



  

I. பங்கு.] 11. சொல்லஇகாரத்தில் (7.) பெயரியல், 

72. DECLENSION OF THE FIRST PERSONAL PRONOUN, 

௭௨.--தன்மை இடமாயெ நான் என்பது எவ்வாறு வேற்றுமைப்படும்? 

ஒருமையிலே இரண்டாவது முதலான வேற்றுமைகளில் நான், 
என்பது என் எனத் திரியும். 

பன்மையிலே முதல் வேற்றுமையில் நான் என்பது நாம் 
எனத் இரியும். இரண்டாவது முதலிய வேற்றுமைகளில் எம் 

எனவும் ஈம் எனவும் திரியும். 
[சன்னூல் 285-987. 994] 
  

(உ-ம்.) வேற்றுமை. ஒருமை, பன்மை, 

a a. 

நான், யான். நாம், நாங்கள்; யாம், யாங்கள், 
oe யயக் வலகைவமைய கைர,   
    

      

    
  

  

  

        

௨. - என்னை. நம்மை; எல்களை, 

௪, என்னால், என்னோடு, சம்மால், சம்மோடு ; எங்களால், எங்களோடு, 
என்னுடன். 

௪ எனக்கு, workers. [ope.] "தமக்கு, ஈமக்காக? 

எங்களுக்கு, எங்களுக்காக, 
டு. "என்னில், என்னின், ஈம்மில், நம்மின்; or 

என்னிலிருந்து எங்களில், எம்களின். 

ue! "என், எனது, என; நம், ஈமது) எம், எங்கள்) ஈம்மின், எம்மின், 

என்னுடைய, என்னின், ஈம்முடைய, எங்களுடைய, 

௭. என்னிடத்தில், என்னில், ] சம்மில், சம்மிடத்தில் ; எம்மிடத்தில், 
  

நாம் எ-து முன்னிலையோரையுங்குறிக்கும். சரங்கள் எ-து முன்னிலையோரை ரீச்டுத் தன்னையுர் 
தன்னைச்சேர்ந்தவரையும் குறிக்கும், 

அப்பியாசம். (72) 

“யான், என தென்னுஞ் செருக் கறப்பான் [.லி, 87. 95.] 

. வாஜோர்க். குயர்ச்த உலகம் புகும்,” [வி, 99. 197.] 

யாமும் எம்மிருக்கை பெற்றேம், உனக்கிடைபூறும் இல்லை.” [வி.94, 79.] 

  

“எனக்குத் தாய் இயான் என்னை ஈக்டட்தே [ஆூயோள்-- ஆனவள். வி ] 
தனக்குத் தாய் சாடி.யே சென்றாள்--தனக்குத் தாய் 
ஆ$ூயவஞூம் அது ஆனாற்றாய்த் தாய்க்கொண் [வி. 59.] 

டேகும் அளித்திவ்வுலகு."” [வி, 93.] 

  

**தேர்மிசை சம் காயில் சடி.தேகுதல் செய்வானோ?” [வி, 68. 120.] 

73. DECLENSION OF SECOND PERSONAL PRONOUN. 

௭௬.8 என்பது எவ்வாறு வேற்றுமைப்படும்? 

ஒருமையிலே இரண்டாவது முதலிய வேற்றுமைகளில் முன் 
னிலையிடமாகய நீ என்பது உன் எனத்திரியும். 

௪௭



[ந௱, ர, 

  

பனமையிலே, மதல் வேற்றுமையில் நீர் எனவும்; நீம் எனவுக 

திரியும். இரண்டாவது முதலிய வேற்றுமைகளில் உம் எனத் 

  

  
  

  

  

  

      

  

        

திரியும். [ஈன்னூல் 247. 294.) 

(உ-ம்.) (வேற்றுமை, ஒருமை, பன்மை, 

ச. [ச சீர், ரீய்கள், Salt, ரீபிர், டட 
௨... | உன்னை, நின்னை, உம்மை, உங்களை, 

ர னை உன்னால், நின்னால், மு-ன; உம்மால், உங்களால், முன, 

ளை உனக்கு, நினக்கு, [கிற்கு.] உமச்னா, உங்களுக்கு, டட 

உனக்காக, நினக்காக, உமக்காக, உங்களுச்காக, 

ee Leake, உன்னின், நின்னில், “மில் உங்களில், ட 
உன்னிவிருர்று, மு-ன, உம்மிவிருந்து, உங்களிலிருந்து, மூ-ன, 

கூ "உன், உனது, உன, உன, நின்னுடைய, | உங்கள், உங்களுடைய, 
உன்னுடைய, ரின், Bar, உன்னின், | உங்களின், உங்களது, 

er, "உன்னில் உன்னிடத்தில், ்், உன்சண், உம்மில், உம்மிடத்தில், உங்களிடத்தில்,     
EP செய்யுளில் நும்மை, நம்மால் முதலியவும் கரும். 

  

அப்பியாசம், (789.) 

சந வவ வவட வைகலும் 
கூற்றம் அளந்து நுர்சாள் உண்ணும்.” 

  

“ i போர் வலாய் ! 

ஈல்னம் நானிலம் நாளை நினச்சென்றான்.” 

7%. DECLENSION OF THE REFLEXIVE PRONOUN, 
௭௪.---தான் என்பது எல்வாறு வேற்றமைப்படும்? 

ஒருமையிலே இரண்டாவ முதலிய வேற்றுமைகளில் படர்க் 
கை இடமாகிய தான் என்பது தன் எனத்திரியும். 

.. பன்மையிலே முதல் வேற்றுமையில் தாம் எனத்இரியும். இர 
ண்டாவது முதலிய வேற்றுகளில் தம் எனத் திரியும். , 

    

    

  

  
  

    

  

  

  

  
          

[ஈன்னூல் 147.] 

(உ-ம்,) வேற்றுமை, ஒருமை, பன்மை, 

2, தான், க தாம், தாங்கள், 

௨, தன்னை, ' தம்மை, தங்களை, 

க, தன்னால், தன்னோடு, தம்மால், தங்களால், தம்முடன். 
தன்னொடு, சன்னுடன், தம்மோடு, தங்களோடு, தங்களுடன், 

fe தினக்கு, தனக்காக, * தமக்கு, தமக்கரக, தம்களுக்கு, 
தங்களுக்காக, 

@. தன்னின், தன்னில், , தம்மில், தங்களில், 
. தன்னிலிருர்த, தன்னினின்று, தம்மின், 

தீன், சனத, தன்னுடைய, தீன, தனாது, | தம், தன்கள், தமத, தம்சகளுடைய, தம, 

௭. தன்னிடத்தில், தன்னில், சன்னிடீத்து, | தம்மிடத்தில், சங்களிடத்தில், 
ட்ட OCA TET, தம்மின்கண். 
  

அ



1. பங்கு.] 71, சொல்லதிகாசதீதில் (1.) வினையியல். 

னே (௪.) சாம் என்பது இரட்டித்து, தத்தம் எனவுர், தம்தம் எனவும், வழங்கும், அதின் பொ 
ருள் ௮வர் அவர்களுடைய என்பதாம், ப 

  

(உ-ம்) “தத்தம் வருணத்திற்ரும் நிலைக்கும் உரிய ஒமுக்கம்களை வழுவா தொழுக அறம் 
9 

வளரும், 

  

தம் பொருள் என்ப தம்மக்கள்; 

அவர் பொருள் தந்தம் வினையான் வரும்,” 

(௨.) நான், நீ, தான் என்னும் பெயர்களாந் சில முறைப்பெயர்கள் உண்டாகும், 

(உ-ம்.) தந்ைத, எந்தை; தம்பி, எம்பி, தம்கை, 

  

அப்பியாசம், (74.) 

நன்னிலைக்கட் டன்னை நிறுப்பானுர், தன்னை [வி 37.] 
நிலை கலக்இக் இழிவொனு'", கிவையினு' 
மேன்மேல் உயர்த்து நிறுப்பானுர், தன்னைத் 

தலையாகச் செய்வானுர் தான்," 

**தற் காத்துத் தற் கொண்டாற் பேணித் தசை சான்ற 
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்,” 

[ ab = sor = porter, of. 153. gb = ser = தன்னுடைய. ] 

II. VERBS. 

11. வினையியல். 

  

75. ANALYSIS OF VERBAL FORMS 

எ௫.--வினைச்சொல்லில் எத்தனை பொருளை அறியவேண்டும்? 

வினைச் சொல்லில், பகுதி, விகுதி, மூவிடம், ஐம்பால், காலம்; 
ஏவல், வியங்கோள், ஈசெச்சம், எதிர்மறை, தொழிற்பெயா, இப் 
பத்துப்பொருளை அறியவேண்டும். 

ட்நன்ஜூல் 922. 189. ] 

EEEH—_—_ 

  

76. ROOT. 

௭௬.--இவற்றுள், பகுதி ஆவதென்ன ? 

பகுக்கப்படாமற் சொல்லின் முதனிலையாய் நிற்பதே பகுதி. 

[ ஈன்ூல் 184-197.] 

(உ-ம். சட், படி, விட, இரு, போ, 

7 ௪௯



|லக்கண வினா விடை CPT. 1 

ச: (௪,) பெயர்சளை அடியாகவும், இடைகளை அடியாசவும், உரிசளை அடியரகவுங்கெண்டு 
உண்டாகும் வினைச்சொற்களும் உண்டு, 

(உ-ம்,) இத்திரம் :- இத்திரித்தான், 
௮ம்கொர் -- அல்இகெரிததான். ் [பெயாடி..] 

நிகர் ௨... நிகர்த்தான், [ இடையடி.] 
வெள் ௮. வெளுத்தான்,'  [உரியடி.] 

(௨,) பகுதியானது முதனிலை, வினையடி, அடிப்பாடு, தாது எனவும்படும், (44) 

(ஈ.) சன், 9888-ல் கண்ட உரிப்பெயர் அடியாக வினைவிஈந்பங்கள் எல்லாம் பிறச்சும், 
உதாரணங்கள் ௮வ்கிடத்துக் காண்க, 

அப்பியாசம். (76.) 

*சல்வினத்தின் ஊக்குர் தணையில்லை .....”” 

[ஊள்கு என்னும் இடைச்செரல்லாற் பெயர்எச்சம் உண்டாயிற்று, ] 

  

**அரம்போலுப் கூர்மையர் ஏனு' மரம்போல்கர் [லி, 93.] 

மக்கட்பண் பில்லா தவர்,” [வி, 159. 84.] 

[ எமு: இல்லாதவர், பயனிலை; போல்கர்.] 

முல்லை! முறுவலித்து சகுதிர் போலும்,” [ வி, 84 ] 

77. TERMINATIONS, [wsr@re 140.] (BB) 

௭௭.--விகுதி ஆவதென்ன? 

இணை, பால், இடம்; முதலியவற்றைக் காண்பித்துச், சொல்லின் 
ஈற்றிலே நிற்கும் உருபே விகுதி. 

[ஈன்னூல் 924-997. 133.] 

ன (க) விருதொனத க டைறிலை எனவும்படும், 

(2.) இவ்விகுதிளோடு ஏழங்குற வினைச்சொல் வினைமுற்று எனவும், முற்று வினை 
எனவும்படும், [ சன்னூல் 323, ] 

  

பே) “பெயரே ஏற்றி, மற்றோன்றனை வேண்டா 

தேற்பது வினை, வினைக் குறிப்பு முற்றே.” [தொன்ஜனூல்,] 

  

பொமூது கொள்வினை வினைப்பரு பதமே. 
பகுதியே வலெனும் பகாப்பதம் ஆகும்,” [தொன்,] 

  

*பெயர்வீனை இடை உரி நான்கடி. யானும் 
பிறக்கும் விீனையெனப் பேசினர் புலவர்,” [இலக்கணச் செத்து] 

(BB) “reir, coir, ord, ஏம், ௮ம், ஆம், தன்மை) 
ஐ, ஆய், இ, இர், ஈர் முன்னிலை; ௮ன், ஆன் 
அள், ஆன், அர், ஆர்; ௨, ௮ ப்படர்க்கை 

வினையின் விகுதி மீண்டு௭ பிறவும், 

சள்ளெனப் பலகவொழி பன்மையின் மிகலும் ஆம்.” [தொன்.] 

௫௦. 
 



1 பக்கு.] 11. சொல்லதிகாசத்தில் (1) வினையியல். 

(உ-ம்) (வி, 79. 80. 81, சாண்க.] பகுதியும், விகுதியும், 

( a ((சன்மை ஏன், என்... [சன், 33 1.] | வச்தேன்; வச் சனென்."* 
ஆண்பெண் ) ஒருமை, [கு,டு, து,௮, அல், er. | 

பொதுப்பரல். | முனனிலை ஆய், இ, ஐ, (ஈன, 335.] வர்தாய், வந்தி, வச்தை. 
(ஒருமை, தம், 

வந்தோய், 

[ தன்மை இம், அம், ஏம், (ஈன். 852.] வந தோம், வந்தனம்," 
பன்மை, ஆம், எம,கும்.டும், தும்,றும் ] வத்சேம், ட ச 

பலர்பால், 4 முனனிலை ஈர், சர்கள், [சன் 987.] வர்திர், வந்தீர்கள். 

  

  

  

      

| பன்மை, வாதிர், வந்தனிர்,* 
மின், ஈடமின், 

ஆண்பால், படர்க்கை, ; ஆன், அன், [ஈன், 325.] | வர்தான், வந்தனன்,” 

பெண்பால், படர்க்கை, ger, yer, [ஈன், 320.] வந்தாள, வர்தனன்.,* 

பலர்பால், படர்க்கை, ஆர், ஆர்கன், [ ஈன். 327.] வந்தார், வந்தார்சள். 

அர், ப, | assert,” Buu, 

மார், டமார், 

“ஒன்றன்பால், படர்க்கை, ௪, ௮து. [ஈன். 928.] வந்தது, 
{o, OJ 

பலவின்பால் படர்க்கை, ௮, ஆ. [சன். $29, ] அர்சன," ஈடலா, 

அன் சாரியை பெற்றது காண்ச, 

. 78. TENSES. 

௭.௮.--காலம் ஆவது எத்தனை வகை ஆம். 

போனகாலம், நிஈம்காலம், வருங்காலம், என மூவகையாம். 
இவை பகுதி, விகுதி இரண்டிற்கும் ஈடுவே வரும் இடைநிலைக 
ளாற் குறிக்கப்படும். 

[ஈன்னூல் 423. 133.] 

ன இடைநிலை இன்றி, வழக்குலனவும் உண்டு, அவற்றைப் பின்வரும் அட்ட வணைகலிற் areirs.(CC) 

79, SIGNS OF THE pAST TENSE. 

௭௯.--போனகாலத்து இடைநிலைகள் எவை? 

தீ, தீத், நத, ட், றி, கீ, இன ஆகிய இவவேழும் போனகா 

லத்து இடைநிலைகள் gr. (vv) 

[நன்னூல் 142,] 

(00) “௪, ட, த, ற ஒற்றின் ஐம்பான் மூகிடத் 
இறந்தகாலர் தருதொழில் இடைநிலை,” (இலக். வீ, ] 

  

(றற) “கு, 6, த, று என்னும் குன்றியவுசரமோ 
டும் மூர்ச,ட, த, ற, இறுதியும், பம்மார் 
மின்னென்னீறும், வியஙய்கோட்பகுதியும், 
ஏவலு£மறையும் என்பன எதிர்வுஞ் 
செய்யு'நிகழ்பெதிர்வு மெய்பெறத்த௫உம் 
இடைஙிலைஏலர தென்மனார் புலவர்,” [ இலக், வி,] 

Gs 
 



  

  

  | 

  

  

  

இலக்கண வினா விடை (PT. 1. 

பகுதி, இடைரிலை, | விகுதி, வினைமுற்று, 

௪, |செம்...... திரவ வவ ஏன் செய்தேன். ட 
௨, படி. ட வி தீதி ட ஏன் ட படித்தேன், 

a, Bim ve நீதி, டட தம் .... | ஈடச்தோம், 
ச. உண் (நக்க [ண 2 4௨௬௧௨ oe ஆய்... உண்டாய். 

டு, பெறு... ற். அது......| பெற்றது. 
சு, தொகு... கி... அத... தொக்கது, 
எ அனுப்பு... இன், WE eee, அனுப்பினீர்.         
  

85” சல வினைப்பகுதிகளோடு ௮ளபெடையும் இன்சாரியையுங் கூடி 
வரவும் போனகாலத்து வினைமுற்மும், 

(உ-ம்) தழுவு, -- தழீஇனேன். 
கனை, -- வனைஇனேன் 
உறு, -- உறீஇனேன், 

  

“அறன்அழீஇ அல்லவை செய்தலிற் நீசே 

புறன்அழீஇப் பொய்த்து சசை, 

போனகாலத்து வினைழுற்றைச் காட்டிய அட்டவணைகள். 

1. (2 என்னும் இடைநிலை.) 

இடம், 

(௪) 
தன்மை, 

பொதுப்பால், 

(௨.) 
முன்னிலை. 
பொதுப்பால், 

(4) 

படர்க்கை, * 

ஒருமை, 

செய்தேன். 
செய்தனென், 

செய்தாய், 

வ
ல
ர
்
ப
ா
ல
.
 

பவ
வி
ன்
பா

வ்
 

11. (தீத என்னும் இடைநிலை.) 

பகுதி: படி. 

பன்மை, ஒருமை, பன்மை, 

செய்தோம். படித்தோம். 
செய்தேம். படி.த்தனென். படி.த்சேம், 
செய்தாம், படி.த்தாம், 
செய்தனம், 

செய்தீர் படித்தாய். படித்ரீர். 
செய்தீர்கள். படி.த்தை, படித்தீர்கள். 

செய்திர், செய்தனர். 

| 

ப்டி.ரதான் 

செய்தார். படித்தனன், 

செய்தார்கள்! 
செய்தனர். , 

் படித்தாள். 
படித்தனர், 

} 
| . 

p , படித்தது. 
j செய்த 

  

[ஈகுதிர் - ரக்தீர், ] 

பீடிததாா. 
படித்தனர், 

படித்தார்கள். 

ச 

படி.த்தன. 

J 
இ 

| 
? 
| படித்த, 

ப
ல
வ
ி
ன
்
ப
ா
ல
்




  

1, பங்கு.] 
அலுவலகக் 

11. சொல்லதிகாரத்தில் (ம.) வினையியல், 

    

      

  

  

    

  

  
  

  

  

  

              

  
          

111, (நச் என்னும் இடைநிலை.) (17. ட் என்னும் இடைநிலை.) 

பகுதி: நட. பகுதி: உ. 

இடம், ஒருமை, பன்மை, ஒருமை, பன்மை, 

(௪)  |ஈடந்தேன். நடந்தோம். | உண்டேன். | உண்டோம். 
மை, . ‘ ‘ . 

Cone me . ஈடந்தனென், ஈடந்தாம், ஈடர்தேம்] உண்டனென், உண்டனம், 
பாதுப்பால், ் ் . . 

நடர்சனம், உண்டாம், 

தடர்தனெம், உண்டேம், 

ப ட ப ட oer Geri, 

@) நடந்தாய். நடந்தீர். உண்டாய், | ( உண்மர். 
மூன் . . a e ட ௩ [] . 

பொதப்பால் ஈடர்தி, ஈடர்தீர்கள். உண்டனை. உண்டாகள. 
் ஈடந்தர், , உண்டிர், 

ஈடர்தனிர். உண்டனிர். 

(௩௮) [ நடந்தான; ] 3 7} 

; சடக்தனன், 3 உண்டான். 

த ௩ . ச 8 உ sire, ச டி e 

ல 3 நடநதார. 48 ₹ | உண்டா, 
a! & . ‘ 3 \ . . a 

ச ௫. 3 ab 2]ஈடந்தாள். 15 நடக்சார்கள்]3 $ உண்டார்கள். 
3 | சடர்தனள். 13 ஈடச்தனர், 3 உண்டாள். 5 |“ 

படர்க்கை, 4 3 § உண்டனள். 
3 J | 
G G J 
4 2 | நடந்தன. 3 3 
ய ௫. 3 நடந்த 5 3 *. 3 உ ண்ட.” ன. 

5 3 § 2 1 உண்டதகள். 

ட ஆ 7 ல் 9       
  

7. (ம் என்னும் இடைரிலை.) VI. (க என்னும் இடைநிலை,) 
  

  
  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

            
  

        
பகுதி: கல, பகுதி : தேத. 

ee 

இடம், ஒருமை, பன்மை, ஒருமை, பன்மை. 

ப ட்ப வப ப ப ப ப ப பட டட. படட 

(௧.) கற்றேன். கற்றோம். தொச்சேன்.. - தொகச்கோம். 

தன்மை, கற்றனென். கறறேம். தொக்கனென, தொக்சேம், 

பொதுப்பால். கற்றனம், ட 

(௨.) கற்றாய். கற்றர். தொக்காய். [6 தொக்க£ர். 
முன்னிய. கற்றி, கற்ை AST IE EY தொக்கை, தொச்காகள். 

பொதுப்பால், on e குற்தீர்கள். 2 க்ீர்கள் 

6). ($ 5 கற்றான். 4 தொக்கான். | ] 
§ கற்றனன். ; |தொக்கனன், | 

ப ட கற்றார். 1 3 , தொச்கார். 

*(கற்றாள். ($ ( கறமாகள. 1% தொக்காள். (₹ | தொகச்கார்கள். 
3 | கற்றனர். a ம |தொச்சுனள், 3 | 

படர்க்கை, * $ 2 
a 
G G J ட ட்ட 

3 : i 4 
3 பி 3 ; 
5 sp é / கற்றன. 3 தொக்கது. (3 தொக்கன. 

ட 3 ] சந்.[சற்றதுகள்.] [8, உ) தொக்க 
  

௫௩



  

இலக்கண வினா விடை [Pr. 1 

  

VII. (இன் எனலும் இடைநிலை.) 
  

    

    

  

  

  

    
    

ve 
அனுப்பு, 

இடம், 
ஒருமை, 

பன்மை, 

(௪) ட் ட 
| 

gore, (AOC es அனுப்பினோம். 
பொதுப்பால், அனுட்பினென், அனுப்பினாம், 

௮னுப்பினேம். 

(௨.) , 
. 

முன்னிலை, (அனிப்பினாய். அனுப்பினீர். . 

பெழப்பால், | அதிபன் அனுப்பினீர்கள். 
| 

அனுப்பினீர், 

ரர | 
$ (அனுப்பினான். அனுப்பினன் ட 

் 
₹/அனுப பிஞர். 

z 5 அனுபபினார்கள். 

8 ° பி , 
J அனுப்பினர், 

பரணன் 

படர்க்கை, “5 ட் அனுப னாள் அனுப்பினள் 

டட 
ட்ட. 

₹|அனுப்பிற்று. (போபீதத.) 8 | 

8 அனுப்பினத. 
5 , அனுப் பின. 

a அனுப்பியது. 3 | [ அனுப்பினதசள். ] 

் | போச்சு, போச்சுது எ-ன வழு. ] ட J 

  

  
அப்பியாசம். (79.) 

“ஆக்கம் இழந்தேம் என்றலறுவார் 
3 

ஊச்சம் ஒருவந்தல் கைத்துடையார்.'' 
ஸூ. 

தந்தை செய்கையிற் நிகைத்தனை.”” [வி, 150] 

    

*ஏங்இனொாள், இளைத்தாள், இகைத்தாள், மனம் 
வீத்இுாள், விம்மினாள், விழுந்தாள், அரோ | of. [16.] 

பெரும் பொருள் வைத்டூர்; வழய்சுமின் !” [ வி. 84.] 

  

4 eeeee ப இதுகேண்டும் எ எறுமுன் [வி. 91, 143.] 
நந்தன். என்றனன் , 9 

  

“புண்டரீக மென் பதத்தியைப் புகழ்ந்தனன், புசழ [வி 155. 93. 140.] 

அண்டரு மது மாலை சைச்சொடுத்தனள், ம$ழ்ர்து,” [கி. 91,] 

  

நின்றுஞற்றி வாழ்இ எனினு'ரின் கரழ்நாட்சள் [வாழ்தி - வாழ்த்தி,] 

சென்றன செய்கதுரை ia 

[வாழ்-- வாழ்ச்தேன்--கரமுவேன்.] 

  

 



  

பங்கு.] 11. சொல்லஇிகாசத்தஇில் (௩) விளையியல், 
  

. ர 

* *பல்லான்றகேள்விப் பயன் உணர்கார் பாடழிர் [ வி. 95.] 

தல்லல் உழப்ப தறிதிரே ! 7 

“இம் மேதினி புரர்தோன்.” [வி. 95.] 

  

ஆர்த்தனர், களித்தனர், ஆடிப் பாடினர், 
வேர்த்தனர், தடி.த்தனர், சிவிர்த்து மெய்ம்மயீர் 
போர்த்தனர், மன்னனைப் புகழ்ந்து வாழ்த்தினர், 

தூர்ச்சனர் சீணிதி சொல்வினார்க் செலாம்,.! 

முற்றும் உணர்ந்தனரிவ்லை, முழுவதுஉயப் 

  

செய்தான் இருவினையின் பயத்தைச் சேருஞ் சென்றென்றி, 

எய்தான் பயத்தைப் பிறனே துய்த்தல் இயல்பென்றி,”” 

[ என், என்றேன், என்றி, ] 

  

**மிக்கார் தல் கேட்டின் கண் மேன்மையில்லாச் சிறியார் போல் 
9 ர் 

ஈக்காங்கே எயிறுடைந்த ஈறவமுல்லை; சாள்வேங்கை 

தக்கார்போற் கைம்மறித்த காந்தள்; அந்தோ, தகாதெனவே 
தொக்கார் போற் பன் மரவும் மயிலுந் தோன்றித துல் கே," 

[மிரு. ஈகு. தகு, தொகு, 95 வி.] 

அம் 'இரைக் கடல் அகடு ண்டொழுயெதன்றே,”” 

“அரசரோட மரர்தம்மை அறிவரிதாயதன்றே,” [ ஆயது -: ஆனது. கி. 95,] 

**ஈன் Oper வணவ்னேர், சால்வர் ஓடினர்.” [ வி. 159. ] 

80. siGns OF THE PRESENT TENSE. 

௮0.--நிகழ்காலத்தைக் குறிக்கும் இடைகிலைகள் எவை ? 

இறு, க்கிறு, இன்று, கன்று, ஆரின்று, ஆய இவ்வைந்தும் 

நிகழ்காலத்தைக் குறிக்கும் இடைகில்களாம். 

  

  

  

[ஈன்னூல் 148.] 

(உ-ம்,) 

பகுதி, இடைஙிலை, விகுதி. வினை முற்று, 

படி... அ BD eraccoveveses "என்... Lip Oper, 

Lig நாச say aus ee ene என்,, ௮ படிக்கிறேன். 

செய்.....| இன்று... ஒவ இம்... செய்கின்றோம். 
௪. அழி. க்இன்று evens ஆன். அழிக்இன்றான்., 

டு. |ஈட...! ஆநின்று ...0, ஆய்... ஈடகாநின்றாய்,      



)லக்கண வினா விடை (PT. 1 

நிகழ்சாலத்து வினைமுற்றைக் காட்டிய அட்டவணைகள். 

  
I, (கறு என்னும் Goole.) Il. (கறு என்னும் இடைசில்.) 

பகுதி: சேம், பருதி: படி. 

இடம், ஒருமை, ஒருமை, 

(5)... செய்றேன் 

      
  

தன்மை, [ செய்இன்றேன். செய்கிறோம். படிக் றேன். படி. ச்கிறோம். 
பொதுப்பால், (செய்யாரின்றேன்.] ! ன ரர் அப. பப 

(௨) செய் இருய். ( செய்தீர். படி.க்இறீர், 
முன்னிலை, செலகிதை. TBO: LI Lp & BI (7 படி.ச்இறீர்கள். 
பொதபால்.. ப்பட்ட ட் 

லை rz 3 ; ] 

செய்கின்றான். @ இ க 5 
படவா ] 3 | சய் ரர் eS ன் 3 | படக 5S) cap i. 

a> Be \ படிக்கிறார் 

கள். uites, OFbGepsr.  செய்ொர்கள் படிக்கிறாள். 

  

| 2) , @ 1 படிக்கின்ற 
[wv eee fl woware படிச்தெது. 11 
| செய்கின்றது, 3 J சய்இின்ற, 3 je ச்இன்ற 

haf 3700 பப 

111. (இன்று என்னும் இடைநிலை.) IV. கின்று என்னும் இடைகில்.) 

பகுதி; வாழ், பகுதி; நட, 

ஒருமை, பன்மை, ஒருமை, 

[ வாமுதேன். ] [ வாமுகறோம். ] [சடக்கிறேன்.] 
(5) வாழ்கின்றேன். 'வாழ்கின்றோம். நடக்கின்றேன். நடக்னெறோம். 
ன்மை, 

பொதுப்பால், ( ஈடவாகின்றேன். ] 
[வாழ் 

ஈழ் இன்றனெம், 

ப (௨). (கடும். 1. வாழ்கறீர் ] 
முன்னிலை. !லூழ்இன்ரய், எழ்ூன்றீர், நடக்கின்ற ர். பொதுப்பால், ee ச i@engiane} க்கின்ற . 7 (வா - Bi ரக்ள। 

சடக்இன்றனிர், 

(4) (3 [ வாழ்கிறான், ] >} (arp@ottadr 
6 வாழ்இன்றான், ் ட்ட. 

3 காழ்கின்றனன். (ஈடக்இன்றான், | சடக்கன்றார். 
4 ட்ட 5 வாழ்கின்றார். 
3 [ வரழ்இறாள், ] ் ' வாழ்இன்றனர், 
3 வாழ்இனெறாள். வரழ்இன்றார்கள் , 

படர்ச்சை. 4 ட னஸ், சடச்இன்றுள், | ஈடச்டன்றார்சள், 

ம வட்டப் 
3 [ வாமுறெத. } 3 } [ வரமு௫ன்றன... 3 a) BAB per, 
5 வாழ்இன்றது. ; | வாழ்கின்றன, | 5 | சடச்டின்ற, 

் இன் 
4 3 hd ட. சட்ச்சின்றது, இ [ஈடச்சன்றது 

14 3 | [வாழ்றெதுகள்,] கள்,] 
2 ; 

(டூ௬



], பங்கு.] 

81. 

[1. சொல்லஇிகாரத்தில் (1.) வினையியல், 

  

9. (அறின்று என்லும் இடைநிலை.) 
  

  

  

  

    

  

  

  

  
  

      
  

பகுதி: (111, 

இடம், ஒருமை, பன்மை. 

(+) 
தன்மை. | போதாநின்றைன். போதாநின்றோம். 

பொதுப்பால், ்ே 
பாதாகின்றனென், 

(௨௮) ்( போதாரின்றீர் ன்னிலை. ் . 

பொதப்பால், போதாரின்றாய். | போதாரின்றீர்கள். 

(௪) ் 3 ர 
ha, 

; போதாகின்றான், போதாகினருர், 

* 3 
3} 

் ட் 
படர்க்சை, < ந போதாசின்றாள். போதாநின்ருர்கள், 

* 13 
G 

ட்ப 

5 5 ] பே-த- “ன் ன, 

$ | போதாகின்றது, ஆ 5 போதாகிறை, 
ந் yy [பேோதாடின்றதகள்.] 

டட 3 

௮ப்பியாசம். (80) 

“பண்பு கொள் குண£கள் தேம் பாணிட்ற் ure Barca.” 

ewe 

*'சறைசெயிர் கருச் ஐயர்க் கடலில வீழ்டுன்றுப்," 

SIGNS OF THE FUTURE TENSE. 

அ௧.--வருக்காலத்சைச் குறிக்கும் இடைநிலைகள் எவை £ 

வ், ப், ப்ப், இம்மூன்றும் வருகாலத்தைக் குறிக்கும் இடை 

நிலைகள் ஆம். 

  

  

  

  

    

(கன்தூல் 144.] 

(உ-ம்.) 

பருதி, | இடைரிலை. | deh. | der wtp. 

செய் vc] Wisse | என்ப செய்கேன்... 
உண் ...|ப்,.... ௨ ஓம்... உண்போம். 

சட, பிப்... பி வயி சடப்பாய், 
  

 



NOSE oor 

வருங்காலத்து வினைமுற்றைக் 

1. (வ் என்னலும் இடைநில், ) 

பகுதி: (> pti. 

ஒருமை, 

(௪). செய்வேன். செய்வோம். 
கப்பல் 'செயவென், செய்வம், 

பாதுப்பால், செய்கு, செய்வேம், 

|செய்வல், செய்ஜம், 

செய்ரும், 

(2.) செய்வாய். செய்வீர், 
முன்னிலை, 'செப்வை. பொதுப்பால், [செய்தி] செய்வீர்கள். 

6) ர: 7 ு செய்வார். 
செய்வான். செய்வார் 
1செய்வன். 

8 கள, 

"8 | . . 
5 செய்வாள். 

படர்க்கை, 4 6 .செய்வள் , 
a 

| 8] J 
ட | ட ச ச 

வ ச்யயும, 
$ செய்யும். ன 4 

| BOF 5 | செய்குள 
( | 3 

III. 

பகுதி: 

ஒருமை, 

(௧.) 
Ewen. . . 

Qurguurd. [ru UG ue, 
" WH UU, 

(௨.) நட பபாய். 
முன்னிலை, 
பொதப்பால், ப்பை 

[வெள்குதி.] 

(6) ($ஈடபபான். 
ஈடப்பன், 

₹ நடப்பாள். 
ன! நடப்பள் 

படர்க்கை, 4 i 

Ig 
$|ஈடக்கும், 
இ ட்ப்பத, 

q 
ட 
By 

(pT. I 

காட்டிய அட்டவணைகள்: 

bt. 

  

I. (ப் என்னும் இடைநில், ) 

பகு: உண். ‘ 

ஒருமை, 

'பன, உண்போம். 
உண்டு, உண்ரும், 

உண்பாய, உண்மீர். 

or LS TSO உண்டி, [போதி] உண்பீர் 

உண்பான். உண்பார. 

3 | உண்பார்கள். 
2 உண்ப. 
உ! 

. 3 என்மா, 

உண பாள். [ என்மனார்.] 

உண்பது 9 ( உண்ணுவ, 
6 | உண்பதுகள், ] 

(பப் என்னும் இடைரில்,) 

பன்மை, 

ஈடப்பேன். ஈடப்போம். 

  

(ஈடப்பேம், 

BLUSH. 

நடப்பீர்கள். 

ப
வ
ர
்
ப
ா
வ
்

,
 

(
அ
ல
வ
ி
ன
்
ப
ா
.
 

நடப்பார். 

ப, நடபபார்கள். 
கடப்ப, 

நடமார், 

ஈடப்பன, 

[ஈடப்பதகள்.] 

uJ



1, பக்கு.] 11, சொல்லஇகாரத்தில் (॥.) வினையியல். 

RP (௪,) செய்யுளில் ர எள்னுஞ் சாரியையும் வரும், 

(உ-ம்,) செய்ருவேன். 

(௨.) ஒன்றன்பாவிலும், பலவீன்பாலிதும் இடை நிலை கெட, உம் என்னும் லிருஇ சேரும், 
பெரும்பாலும் பிநவிமகவிலே க்க் பகுக்கும் அவ்லிகுதிக்கும் நடுவே வரும், 

விகாரமும் வருவறண்டு, 

(உ-ம்.) செய்யும், படிக்கும். அம், [ ஆரும், ] போம், [ போகும்.] 
சரம், [ சாரும். ] கூஉம், [ கூவும், ] 

eM RAR rR re 

அப்பியாசம். (81.) 

” யாமும் அவ்ளயின் கருதம்......... 

  

'சின்று மாதவம்புரிதியே னினைவு முற்றத......... ” [ஏல். செய்வய்ஆனால் .] 

  

“தல்லூற்றுவரில் இணற்றின்சட் சென்றுண்பர்,?” 

  

மூன்றுவஇனுக்கும் ஒர் இடுக்கண் மூட்வொள்,"” 

  

“ஓரா அறும் ஓட்டலுஞ் செய்பவோ?” 

  

“கெவெல்யான் என்ப தறிக, சன்னெஞ்சம் 

ஈடுவொரீஇ அல்ல செயின் ” 

  

“உள்ளத்தால் உள்ளலுர்க$2 பின பொருளைக் 
கள்ளத்தாற கள்வேம எனல்,” 

rr 

ப தன்றறிவாம் என்னாச்றஞ் செப்க,” 

  

பெற்றுக் கொடுத்த தலைமகன் போனம்,” 

[போனம் - போலும், நன். 90. 120, 341.] 

  

MO cece eae we Swed Canerer 

புரிபும் வேள்வியுப் காண்டு' நம்,” 

  

ந 

ட கின் கருத்தினை முடித்தும் என்றசன்றான்."” 

  

*திறையால் அகப்படுத்தல் ஆசா தறைகோ, [சொல்றுவேஜே?] 

  

*'வள்ள வாய்ச். செழுங் சமலந்தில் வண் பாண் மிழற்றும்; 
எள்ளல் ௮ல் கருஞ் சேரறிடை ஆமை சண் படுக்கும்; 

பள்ள நீர்ச்செழும் பணை தொறும் பணிலமுத்திர்க்கும்) 
கள்ஞுலா' மலர்ப்பொதும்பரிற கனிமயில் yaad.” 

  

(மலைவளம் பெரிதென்சோ யான்? வால் வள பார்து மெயும் 

அலை வஎம் பெரிதென்சோ பாள்? யாதென அறைவன், மாதோ?” 

  ் க



NGF aw டை (PT. 1. 

படுகொலை புரிவ மாதர் படை௫ெடுக் குவளைச் கண்ணே; 

௮டிமிசை முறை யிட்டென்றும் அரற்றுவ இலம்பே) குழ்ந்து 

கடிமது நுகர்வ அன்ஜோர் கருல்குழற் காமர் வண்டே. 

  

“வேண்டி, ஈதியோ, வெள்குதியோ, விம்மனோயால் ட 
மாண்டு போதியோ, மறுத்தியோ, எப்கணம் வாழ்? 

SZ. RULES FOR TIE FORMATION OF THE THREE TENSES, 

.2௨.--முக்காலங்களுக்கும் பொதுவான 1௪ள் எவை 2 

(௧.) தன்வினைக்கும், பிறவினைக்கும் பொதுவாய் நிற்கும் பல 

வினைப்பகுதிகள், நிகழ்காலக் கிலே கிறு என்னும் இடைகிலை 

யைப் பெறும்பொழுது தன் வினையாகவும்; க்கிறு என்னும் இடை 

சிலையைப் பெறும்பொழுது, பிறவினையாகவும் வழங்கும், அவதி 

நிற்கு முறையே போனகாலத்தில் ந்த் எனனும் இடைகிலையும், 

த்த் என்னும் இடைகிலையும், வருங்காலத்தில் வ் என்னும் ॥டை 
நிலையும், ப்ப் என்னும் இடைகிலையும் வரும். 

  

  

  

(உ-ம், | பகுதி. நிகழ்காலம் போனசாலம், வருங்காலம். 

ஷமி ( தனவினை, அழிகிறேன .... ப்ப "அழிர்தேன் ட. 'அழிவேன். 

+ ( பிறவினை, அழிகதியேன ....... ] அழித்தேன். அழிப்பேன். ' 

! முதலியவும் அவ்வாறெனக் காண்ச, 

(௨.) தன்வினையாகி ங்கு, கு, ம்பு, ௬, டூ, து, ஈற்றுப் பகு 

இகளும், பிறவினையாக க்கு,ப்பு, ச்சு, ட்ட, ஈற்றுப் பகுதிக 
ளும், பெரும்பாலும் நிகழ்காலகத்திலே கிறு என்னும் இடை 
நிலையையும், போனகாலத்திலே இன் என்னும் இடைநிலையை 
யம், வருங்காலத்திலே வ் என்னும் இடைநிலையையும் பெறும். 

  

  

  

        

(உ-ம்) 

| பருதி, நிகழ்காலம், போனகாலம், வருங்காலம், 

அடங்கு, eas அடட்ருகறேன், ௪ ஒட அடக்கினேன், உஏ ௩௨௨௫ அடல்குவேன், 

பிறவினை அடக்கு, ....| அடக்குகிறேன்.......] அடக்கினேன், ...... அட்க்குவேன், 
தன்வினை. ! புலம்பு... புலம்புகிறேன்,... .. புலம்பினேன், அய புலம்புவேன், 
தன்வினை. Cus, ...... பேசூநேன்,....... பேசினேன்... . பேசுவேன், 
பிறவினை. ! அனுப்பு, ...| அனுப்புகிறேண்,...... அனுப்பினேன்,,...... | அனுப்புவேன், 
பிறவினை. பாய்ச்சு, ...] பாய்ச்சுறேன்,...... பாய்ச்சினேன், .....,. பாய்ச்சுவேன், 
தன்வினை, ur®..., eae பாடுஒறேன்.......... பாடினேன், உட 5௦9௦௨ wre Caer, 

பிறவினை. | சாட்,....... ercOBGper,....., காட்டினேன், ...... சாட்ட்வேன், 

(ஈ.) ST வி்றுப்பகுதிகள் | நிகழ்காலத்திலே என 
௮ம், போனகாலத்திலே ந்த் என்றும், வ( eo ou 
என்றும், இடை நிலைகளைப் பெறும், 

ஆகார வீற்றுச் இிலவினைப்பகுஇகளாம் அவ்காரும், 

  

GO



  II. சொல்லஇிகாரத்தில் (1.) வினையியல், 

  

  

  

    

  

I. பங்கு. ] 

(டோ ம்,) பகுதி, நிகழ்காலம், போனசாலம், வரும்காலம், 

நட...| ஈடக்கறேன் ...| சடச்தேன், ...| ஈடப்பேன். 
பற ..| பறக்கறேன்,...| பறச்தேன், ...| பறப்பேன், 

ஏமா, ..] ஏமாச்கிறேன். ..| ஏமார்சேன், ,..| ஏமாப்பேன்,         
  

(௪.) ண்,ளு ஈற்றுப் பகுதிகள் முக்காலத்திலும் முறையே 

கறு, ட், வ் ஆவது, ப் ஆவது, இடை நிலைகளாகப் பெறும். 

  

  

  

      

(உ-ம்) பகுதி, நிகழ்காலம், போனகாரலம், வருங்காலம், 

உண், ...| உண்டிழேன்....| உண்டேன், ...| உண்பேன், 

ஆரே, ...] ஆளுகறேன்,...| ஆண்டேன்,.. .| ஆள வேன். 
  

(௫.) ன,லு ஈற்றுப் பகுதிகள் முக்காலத்திலும், முறையே, 
கிறு, ன்; ற், வ் அவது, ப் ஆவது இடைநிலைகளாகப் டெறும். 

  

  

  

    

(உ-ம்.) பகுதி, நிகழ்காலம், போனகாலம், | வரும்காலம், 

திக்... தின்றேன்... ,.] தின்றேன், ... ட. இன்பேன். 
செல்று,.. செல்லுகிறேன்,....! சென்றேன், ...... செல்லுவேன், 
சொல்லு,.| சொல்லுறேன், ...! சொன்னேன், *,. | சொல்லுவேன். 

  

  

(௬) தனிக் குறிலை அணைந்த டூ, று, கு, ஈற்றுப் பகுதிகள் 

நிகழ்காலத்திலே கிறு என்னும் இடைகிலையையும், போனகா 
லத்திலே ஒற்றின் மிகுகலையம், வருங்காலத்திலே வ் என்னும் 
இடைகிலையையும் பெறும். 

  

  

    

(உ-ம்.) | பகுதி, நிகழ்காலம். போனகாலம், | வரும்காலம், 

படு. ...] படறேன், ...... “பட்டேன், ,.. , | பவவேன். 
பெறு, oar QupSGper, faces வெற் றேன், ஒக்க பெறுவேன். 

தீரு. ....| தீரு$ரேன், .... .] தக்சேன்,.........! தருவேன். 
  

(௭.) சில பகுதிகள் ௮வ்வவற்றிற்குரிய சில விகாரக்களைப் 
பெறும். 

eh



(௪) 

(௨) 

(*.) 

(௪.) 

(@.) 

(௪) 

(௮.) 

(௬) 

(a) 

லக்கண ॥/டை (PT. I 

(டம்) 

பகுதி, நிகழ்காலம், போனகாலம், வருங்காலம், 

வார, வரு- இறேன், aeey வத் தேன, வருவேன, 

திரி தரு-இறேன்,.... ௨ 
தீருவேன், 

ஏல், weave ஏற் -திறேன், உக க்டிடி க உச ஏற்றேன் வடக்க வடட வ ௨௨௨ உ ௧ ஏற் பேன், 

கல், உக டிச கற்-இறேன், eee ee SDT, ee seca ee eee e கற்பேண், 

கேள், .. கேட்கிறேன்... ௨ கேட்டேன்... சேட்பேன். 

கில், soe நிற்-இறேன் ட டட eee see சினாறேண்ட. வ ees Dp CueT 

இரு, ௨௪ இருக்- றேன், உட கடக இருகதேண், 2 உவகை இருப்பேன். 

விள்[ஞ,].. விள்ளா- விண்டேன்,.. டவ விள்ஞவேன், 

FOV, . 
ஈன்நேன்,... ச டடக உ௧ ௨௨௪௨ ஈனுவேன். 

போடு, போடு-இறேன், ௨ போட்டேன், ட போடுவேன், 

கொள்[ஞூ,] கொளஞு-இறேன,. .. சொண்டேனண், ....--- , கொள்வேன். 

- இறேல கண்டேன், ௨ cone காண்பேன், 

1 வாழு,வாழ். வாழு-இறேன், வாழ்ந்தேன்... கடவ வாழ்வேன். 

[் பெய்,.. 

செய், .. 
கெய்... 

! வை... | . 

\ பொரு, , 7 -இறேன், oe een தேன். ட கேன். 

ததத 
உழு, , 

( தொழு,.. ] 
விழர்சேன் 

வி ௪௪௨௨௪௦ வி -8¢ 5 eeneseres 
செ ச ர 

4 

GY, Y நின், ; வீழ்ர்சேன், உ௩ ௧4௧௨௨ வீழுகேன், 

ஆனேன், ௮ Caer, 

௦ ஸ்ட் teene ஆயினேன, Hes wer, 

பாகிறேன், .. த போவேன் 

போ,போரு Seas . ப பொய்க் க Sate 

யே , ?** (போடுவேன். 

சாகிறேன், வடக செத்தேன், உட டட கடி சட்ட உச டக சாவேன், 
சாருவேன், 

வே, Pewee Ca@Gn sir, 54528 5௨௧6 வெந்தேன்,,, ,. உட poeeee வேருவென். 

‘ 
் / வேவேன், 

Gor, ..... சோகறேன்,...... நொர்சேன்,., eessesseees | Core Caer. 

ரோவேன் . 

அப்பியாசம், (89,) 

“லிண்டு சீங்ஜெர் விண்ணவர், இரு சுடர் மீண்ட, [வி, 70, 159.] 

எண்டிசா முகம் இருண்ட, சழன்ற தெவ்வுலகும்,” [ வி, 37.] 

[ பருதிகள் : விள்ள, மீஞ, இருளு, சுழலு.] 

மூண்டெழு பெரும் பழி முடிக்கும் வெல் வீனை,” [வி, 158, 191.] 

ககக கற்றோர்க்குச் 
சென்ற இடம் எல்லாஞ் நெப்பு” 

[சல், செல், சென்றேன், சென்று, சென்ற] 

“மடம் கொன்ற றிககற்றுவ் கல்லி"? 

௬௨



  
7, பங்கு.] 17, சொல்லஇகாரத்தில் (ய) வினையியல். 

“வேண்டற்க வென்றிடினுஞ் சூரனை; வென்றதூஉச் [வி, 92, 194, 142. 95.] 
தூண்டிந் பொன் மீன் விமுலகி அற்ற [வி. 137.] 

ஈட்ட செர் நெல்.” [(நூ௫.] 

வரி புக்கொளிக்கும் we” (yeJ 

பொருள் ghar yout eg sid, 

அருள் ஆற்றார் அற்றர், மதருதல் ௮ரித.” [௮ற.] 

“நர செற்றுவிக்ருண் மேல் வாரா முனல்வினை. 
மேற் சென்று செய்யப்படும்." [செற,] 

சற்க கசடறக் கற்பவை; கற்றபின் [ வி, 85. 140, 95.] 

நிற்க அதற்குத் 5௪,” 
[கல், நில், ] 

ட. மெல்விப வாழைச்ரூத் 

தான் ஈன்ற காய் RODD... 

[ஈனு, ஈனரேன், ஈன்ற,] 

ல் எரியத் [பேல வி. 61.] 
சீறி வைதனர், செருக்கினர், நெருக்இனர், செறுத்தார். 

தொழுதுண் சவையினும் உடுதூண் இனீத..” [வி, 96.] 

“சல்விடைப் பிறர்த, போச்த, சடவிடைச் கலந்த சீத்தம்,”” [ வி. 05, ] 

இம்ூப்பால் எனைத் இரும் கள் எனைச் 
கண்டேன, கண்டேன்; இவன் பேர் நெஞ்சம்! 

பொபய்ரு்ற செஞ்சததா ளெல்சாள் 
செொசக்தேன்: இன்று பொன்று Cue,” 

[காண். ௨௮, சேர] 

@3. PARADIGM OF THE VERBS. 

௮௩.--இம்மூன்று காலங்களும் விகுதிளோடே வழங்குகிற gira 
ணையைச் சொல்லு? 

(ஈன்லூல் 994. 145] 

௬/௩



நிகழ்காலம், 

படிக்கிறேன், ட 

செய்கிறேன், 
J படி.க்கின்றனென், 

| தடவாரரின் றேன், 

S
B
D
 

: Lig. & Bends, 

$ தி) செய்கின்றாய், 

)... சடவாநின்றாய். 
ற டு [படிச்ிறை.] 

3 படிக்கறான், 
ஜிபடிச்இன்றனன், 

ஒ
ர
ு
 

2 படிக்கிறாள், 
a படி.க்கன்றனள், 

3 படி.ச்சிறது, 

டூ. (சன். 928.] 

படிக்கிறோம், 

[சன். 892.] 
செய்கிறோம். 
பழிக்க்றோம். 
sama Cad. 

படிக்கிறீர்கள், 
wip seer, 

[சன். 337] 

ம
ூ
ண
்
ண
ி
ல
ை
.
 

ண
ை
 

c
a
o
 

5 படிக்கறார்சம், 
படி.க்இறார், 

'2 படிக்இன்றனர், 
செய்இருர்கள், 

. ஈடலாரின்றார்கள்.   
5 படிக்ன்றன, 

$ [கன். 829.] 
ப் ? செய்கின்றன, 
L§ ு [படி.ச்இன்றதுசள், ] 

  

NSS Or விடை 

போனகாலம். 

படித்தேன், 
செய்தேன், 
நடர்தனென், ஈடர்தென், 

உண்டு, [சன்னூல் 391.] 
வந்து, 

படித்தாய், e 

தடந்தனை, 

சடர்தி, ஈடந்தோய், [ஈன். 304.] 

  

படித்தான், செய்தான், 
படி.த்தனன், செய்தனன், 

படித்தாள், செய்தாள், 
படி.த்தனள், செய்தனன், 

  

  

படி.த்தத, செய்தது, 
) சொல்வினது. 
! சொல்விற்று, சொல்லியது, 

படித்தோம், 

ஈடர்தாம், 

BLS SOD, 

சடர்சேம், 

நடர்தனெம், உண்டும், 

படித்தீர்கள், செய்தீர்கள், 
ஈடச்நீர்கள், 

நடர்தீர், 

ஈடந்திர், 
_நடக்தனிர், ர் 

படித்தார்கள், 

படி.ததார், 
நடந்தனர், 

-படி.த்தன, செய்தன, 
நடந்தன, செய்த, 

சடந்த, [படித்ததகள். 

[PT. ர 

வருங்காலம், 

படிப்பேன். 
செய்வேன், 
நடப்பனென். 
சடப்பல், உண்டு, 
காண்பன், 

வாழ்தி, சென்று, 

படிப்பாய், [ஈன், 335.] 
படிப்பை, செய்வாய், 
போதி, ச 

படிப்பான், [ஈன், 926.] 
_படிப்பன், செய்வான். 

படி.பபாள், [sor . 326.) | 
செய்வாள், 

_செய்வள், 

"படிக்கும், படிப்பது. 
செய்யும், செய்வது, 

  

படிப்போம், படிப்பெம், 

செய்வோம், 
வாழ்தம், படி.ப்பரம், 

செய்கும், 
சேறும், 

படிப்பீர்கள், செய்வீர்கள், 
படிப்,பீர், செய்வீர், 

படிப்பார்கள், செய்வார்கள். 
படிப்பார், செய்வார், [ஈன்.927.] 

சடப்பர், 

என்ப, என்மர் 

என்மனார்,   
படிக்கும், செய்யும், 

நடப்பன, [சன் 848,] 
| படி.ப்பதகள். ] 

[இவை முதனிலை, இடைகிலை, கடைகிலை எனப் பருத்தக் சாண்ச.] 

இக், 11), 

UF. ஏவல் ஆவது 

ஏவல் ஆவது 

இடத்தையே டெறும். 

[நன்னூல் 335,)(85) 

Wh aT er of darwin & முன்னிலை 

யே வழக்கமாய் ஒருமையே 

(EE) “oad ஒருமைக்கயதும், ஆய், தி, மோ; 
ர 

ஏவல் பன்னம்க் ர், ர், மின், மினீர், 

இருமைச்சொரோகீடத்தாகும் oa.” [இலக், தரட்டு,] 

  

௬௪



  

1, பங்கு.] 11, சொல்லஇகாசத்தில் (ம.) வினையியல். 

வல் ௮ம்: உம் அல்லது உங்கள் புணர்ந்தால் பன்மை ஏவல் 

ஆம்: செய்யுளிலே பல விகுதிகளையும் பெறும். 

(உ-ம். ஒருமை. 

படி. படியும். படியுங்கள். 

உரையாய், உரைமேோ,* உரைாமீர், உரைமின், உரைமீனோ, 

உரைதி, போதி, அருள்தி, உரைதீர், உளாதிர், Qui, அருள்திர்,]] 
ண்மி கேட்டி, (கேன்ள்தி) — Gaats, § OEE GerBendey 

அருளுகு, இருக்கு, ACES, 
[காசாய். தாராய்.] [வம்மின் தம்மின். ] 

2” [வருல்காலத்து வினைமுற்றுகளையும் வியங்கோள் வினைமுற்றையும் ஒத்துக்காண்க.] 

அப்பியாசம். (84.) 

“வஞ்சசோமகனே, உனைமாகிலம் [e. 42.] 

தஞ்சமா சீ தால்சென்ற வசசகம்.” [வி, 120,] 

  

“மைந்த, 2 கோடி, எங்கள் வாழ்க்கை கரள் யாவும் எனபார்,” 

| கோடி -- சொள்ளு,] 

“கோமசறஇனிய தெய்வப் படைக்கலம் கொதேதி,"” (லி, 60.] 

[கொடுத்தி - கொடு, ] 

  

தென் காலே, இனி நீங்கரம்புதியே! கரண் மலர்காள், அரும்புதிசே?' [வி. 04, 36.] 
  

OO ப ப வட ,அ?க்கியைக் 

Carp ore Op Bi ௮ந்சணன் கூறீனனை்.'  [வி, 94.) 
a 

ப்ப .பெறுசென அவீத்சனள். அலீயரல்,” [த கக! 

சொல்லுமின் அடிகள் சீரும் போர்த ஆதெனக்கும் ae cer,” 
  

தூர்மினெடு வீதியினை! .... பட்ட (வி40.] 

  

“கல்வியல் ஆதி... ன் [சீ கல்லின் தன்மையைப் பொருர்த. ] 

85, WE OPTATIVE. 

2@. வியங்கோள் ஆவதென்ன : 2 

வியங்கோள் ஆவது இருதினை ஐம்பால் மூவிடங்களுக்கும் 

உரித்தாய், மரியாதை ஏவற் பொருளும் விருப்பப் பொருளும் 

உள்ள வினை ம். இதற்கு விகுதிகள் ௧, இய; இயர்; அல், தல், 

ஆக் என்பவை ஆம். 

[ கன்லூல் 338.] 

9 ௬ட 
  

 



JSS ont விடை (PT. 1. 

  

  

(உ-ம்.) 

தான்...... வாழ்க, வாழ்வேளாக, செய்யக்கடவேன். 
நீ. வடட வாழிய - | வாழ்வாயாக, செய்யக்கடவாய், 

63 அவன் ,..4 வாழியர், . லாழ்வானை, செய்யக்கடவான். 
அவள்... நீ கொள்ளல், வரழ்வாளாக, செய்யக்கடவாள், 

அது...... வாழ்வதாக, 'செய்யக்சடவத. 

காம் ,..... வாழ்க, - ௩ வாழவோமாக செய்யக்கடவோம். 

சீர்... டு வாழிய வாழ்லீராச், செய்யக்கடவீர். 
நீல்சள் ,,,4 வாழியர், - வாழ்வீர்களாக,  |செய்யக்கடவீர்கள், 
அவர்கள்... நீ கொள்ளல், வாழ்வார்களாக, செய்யக்கடவார்கள். 
௮வை வாழ்வனவாக,  செய்யக்கடவன, 
  

௮ப்பியாசம். (65.) 

“ole Gio எனும் உலகும் எஞ்னும் [-- பதினான்கு, ] 
லாழி நின் புகழ், என்று கவாழ்த்இினார்.'' 

காக்க பொருளாக அடக்கத்தை,” 

அடிகள் சொற்றுக, என்றலும் அந்தணன் அறைவான். [என்றலும் -- சொன்னவுடனே. ] 

  

*'தம்மின் மெலியாரை நோக்கத் தமதடைமை [ வி. 61.] 

அம்மா பெரிதென்றகம$ிழ்க! தம்மினும் [வி. 117. ம௫ழ்க - மதிழாதே!] 

கற்றாரை நோக்இக் கருத்தழிக! சற்றே 3 ல்லாம் 
மய்ய ய்டட் 

எற்றே இவர்க்கு காம் என்று,” 

    

*சழனி லாழ்கென வான்முளை வித்துனர் கலிபபு."” [பகு: வித்து, விரு: சர்,னர்,வி.05. 152] 

[ang = காழ்க,] 

“மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாக் தச் [ வி. 95. 98-] 
தீருதியான் வென்று விடல்,” 

86. DEPENDANT VERBAL FORMS, OR ADVERBIAL PARTICIPLES, 

௮௬.--விணயெச்சம் என்பன எவை? 

பால் காட்டும் முத்றுவிகுதிகளைப் பெருமல், எச்சவிகுதி 
களைப்பெற்று, முக்காலத்து வினை முற்றுகளைக்கொண்டு முடி 
வது வினையெச்சம். வினையெச்சங்கள் மூன்றாம். அவற்றுள், 

(௪.) வினைப்பகுதியோடு போனகாலத்த இடைகிலையும் ௨உ௧ர விகு 
தியும் வரவும், இன் என்னும் இடை நிலையின் எற் | 7 

போனகசாலத்து வினையெச்சம் ஆம். ஈற்றிலள்ள..ன் கெடவும் 
[சன்னூல். 822. 342. 943.] 

    
உட ஸ்ச்



  

1, பங்கு.] 17, சொல்லஇகாசத்தில் (11.) வினையியல். 

  

  

  

(உ-ம்.) பகுதி. | இடைறிலை, விருதி. வினையெச்சம், 

படி. | EB பெ இட நிகல படித்த, 

அனுப்பு...... இன் ,... 0 அனுப்பி, 

இருத்த...... இன்......... } rere சட | இருத்தி, இரீ இ. 
செய்... த். இடப்பக்க செய்த. 
  

சச (௪.) செய்யுளிலே, செய்பு, செய்யா, என்பவற்றைப் போல்வனவும் வரும், 
a 

(௨.) ஆட என்பது ஆய் எனவும், போ என்பது பேரய் எனவும் கரும், 

அப்பியாசம். (66. ௧.) 

“வஞ்த்தொழுரு மதியிலிகாள்.! யாவரையும் 
வஞ்சித்தோம் என்று மஇழன்மின்; [வி, 92.] 

வஞ்சித்த 
எல்கும் உளன் ஒருவன் கானுங்கொல், என்றஞ்டு [கி, 195. 137. 116. ] 

HASH Gey வதறிவு,” 

புணரி நீர் சூழுச்து பூவுலகில் யாவும் 

உ௫ரரிவினக்இல்லை ஒப்பு...” [குழுச்து - சூழ்ந்த. ] 

*-டகாம்குயிர்த்த பூர்தடத்தலாய்,'” 

[உலாய் -- உலாவி..] 

“சாட்டிடம் படர்க்த போடு ராதெ' சாரல்கள், 

ஆக்கம் அ.தர் விஞயச் செல்லும் அசைவிலா 
ஊக்கம் உடையான் உழை,” 

[Seu = dad] 

“கல்லாக் கழிப்பர் தலையசயார், ஈல்லவை (spy. ஆயார் - ஆனகர்.] 

துவ்வாக் கழிப்பர் இடைக்...” [ தவ்வி, ] 

(௨.) பகுதியோடு போனகாலத்து இடைகிலையும், ஆல் என்னும் வி 
குதியும் வரவும்; பகுதியானது க்க் என்னும் இடைநிலை வாதும் வரா 
தூம் இல், இன் என்னும் விகுதிகளைப் பெறவும், வருங்காலத்து வினை 
யெச்சம் ஆம்: ' 

(டோம்.) பருதி, இடைறிலை, விகுதி, வருங்சாலத்த வினையெச்சம், 

செய்... ஆல், இல், இன்,........... செய்தால், செய்யில், செய்யின், 
படி... அ தீதி வடடல ஆல், இல், இன், படித்தால், படிச்சில், படிக்கின், 
அனுப்பு ...! இன்...........” ஆல், இல், இண்,.... அனுப்பினால், அனுப்பில், அலுப்பின், 
  

௬௭



லக்கண வின விடை (PT. 1. 

செ (௬) ஆடிய, ஆடியர், ஈடப்பான், செய்வான், விடுபாக்கு, ஈடக்தக்கால், என்பன்வூச 

இவை போல்வனவும் வரும். உளரேல், டப்பரேல் எனவும் வரும், (91) 

PNA A NEN சவக் 

அப்பியாசம். (86. 2.) 

காணிய யானுஞ் சென்றேன். [ காணும்படி... ] 

“விண்ணின்று பொய்ப்பின்.” 

[Que + os + இன்,] 

  

**வானம் வறக்கு மேல்.” 
[வருங்காலத்துப் பெயர் எச்சத்தோடு ஏல் என்று வந்தது. ] 

தன்னுயிர் சீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறி [வி. 92.] 

இன்னுயிர் ரீக்கும் வினை.” [வி, 142.] 
(சீ- ப்ப்-- இன், - நீப்பின், ப்ப் எ-து செய்யுள் விகாரம். ] 

“ஒமுக்கத்இின் ஒல்கார் உரவோர், [வி. 89. 93.| 
3 

இழுக்கத்தின் ஏதம் படுபாககறிந்து.” 
[படு -- பாக்கு - பபொக்கு,] 

  

நன்றி ஒருவற்ருச் செயதக்கால்,..” 

[ செய்தக்கால் - செய்தால், இதிற் செய் த எ-து பெயர்எச்சம் ஆனால் 

செய்தகால் எ-று, ககரம இரட்டிக்காமல் இருக்கவேணிடும். | 

(குன்றிக்கால்” - குன்றியக்கால். | செய்யுள் விகாரம், ] 

  

ஏதிலார் ருற்றம் போற் றங்குற்றங் காண்டுற்பிற் 

நீதண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு?” 

[காண் 3 கூ. இல். வி, 108.] 

  

“வானுயர் தோற்றம் எவன் செய்யு தன்னெஞ்சர் [வி. 152. 153. ] 
தான் அறி குறறப்படின். » 

[u® + Qer = படின். ] 

ம 4 ச ப் க ் ச வருந்தித் தால் சற்றன ஓம்பாது மற்றும் 
பரிஈத சில கற்பான் றொடக்கல், கருச் சனம் 

  

கைத் தலத்த உய்த்தச் சொரிர்திட்ட ரிப்பரித்தாக் [ கையிலிருக்க, ] 
ப 

செய்த்தப் பொருள் செய்திடல்,” 

  

*ஆடன் மான் நேர்க்குழாம் அவனி காணிய வி. 65.] 

வீடெனும் உவூன் வீழ் விமானம் போன்றன.” 

(௩.) க்கிறு என்னும் நிகழ்காலத்து இடைநிலையைப் பெற்ற வினைப்ப 
குதியோடு க்க என்னும் விகுதியையும், கிறு என்னும் நிகழ்காலத்து இடை 
நிலையைப் பெற்ற வினைப்பகுதியோடு ௮ என்னும் விகுதியையுஞ் சேர்ச் 
தால், முக்காலத்துச்கும் பொதுவான வினையெச்சம் ௮ம். 
  

(eK) “பின், முன், கால், கடை, வழி, இடத்தென்னும் 

அன்ன மரபிற் சாலங் கண்ணிய 
என்னக் செவியும் அவற்றியல்பெனகே,"” [தொல்.] 

௬௮



1. பங்கு.] II. 'சொல்லஇகொசத்தில் (ய் Aerie. 
  

  

(உ-ம்) | பகுதி, விகுதி, | முக்காலத்துக்கும் பொதுவான Stn Quéen, 

| 1 | | a
n
 

  

  

  

௨ படிக்க, 

அதுப்பு...| ௮ ....| அனுப்ப, 

செய் ,..!௮.....] செய்ய, 

  

  

ஜ் (௧.) செய்யுளில் செய்க, செெய்குப, ஈடப்ப எனவும், இவைபோல்வனவும், வரும், 

(௨.) வினைஎச்சம், வீனைக்குை.ற, எனவும படும், 

அப்பியாசம். (86, ௩.) 

9 

“தந்தை மகற் காற்று” ஈன்றி அவையத்த 
முந்தி இருப்பச் செயல்,” 

[இர + uu + ௮ - இருச்சு.] 

87. RELATIVE VERBAL FORMS, OR ADJECTIVE PARTICIPLES, 

௮௭...-பெயர்எச்சம் என்பன எவை? 

பால் காட்டுமீ முற்று விகுதிகளைப் பெழுமல் ௮, உம் என் 
னும் எச்சவிகுதிகளைப் பெற்றுப், பெயர்ச்சொல்லைக் கொண்டு 
முடியும் எச்சம் பேயரேச்சம் ஆம். 

பெயரசெச்சங்கள் மூவகை ௮ம். இவற்றுள, 

(6-) வினைப்பகுதியானது போனகாலத்து இடைகிலையோடு HE 
விகுதியையும் பெற்றால் போனகாலத்துப் பெயரெச்சம் ஆம். 

[ஈன்னூல். 340.) 

(உ-ம்.) a | இடைரில். Jos போனகாலத்தப் பெயசெச்சம், , 

படி... as வவட வி; ப டட படித்த, 

செய் பதி ப ட அ... செய்த, 
. அனுப்பின. 

அனுப்பு ணாள 

(௪.) ஈடத் இ, தழீஇய என்பவை போல்வனவும் வரும், 

(௨.) ஆன என்பத ஆயின, ஆன, ஆூய, ஆய எனவும் வரும். 
பேன, போயின, பொன என்றும் வரும். 

(௨.) வினைப்பகுதியானது நிகழ்காலத்து இடைகிலையோடு அ௮கரவி 

குதியையும் பெற்றால் நிகழ்சாலத்துப் பெயரெச்சம்.றம. 

    

(உ-ம்.) “use. | இடையில், “deg. dapernase பெயரெச்சம், 

படி..:.| க்ஜ.....| அ... ப படிக்க... 
செய்... இறு... 1 அடை வடடல செய்ற. | 

 



லக்சண வினா விடை [PT. 1. 

(௩.) வருங்காலத்து ௮ஃ்றிணைப்படர்க்கை வினைமுற்று வருங்காலத் 
துப் பெயர் எச்சமாகவும் வழங்கும். 

(உ-ம்.) படிக்கும், 

செய்யும், 

ஷி” ஆரும் என்பது ௮ ம் எனவும், போரும் என்பது போம் எனவும், உலரீவும் என்பது உலாம் 

எனவும் வரும், 

[ ஒரூஉம், சாம், ஈன்னூல் 341.) 

LA AAR AA 

அப்பியாசம் (87.) 

“தொழுத கையினன்.” [வி, 98.] 

[தொழு, தொழுதேன், தொழுத.] 

  

**ஐப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கத் துப்பார்க்கு த் 
3 

துப்பாய த.௨' மழை.” 

[தப்பு -- ஈன்மை, உணவு. ஆய -- ஆன.] 

நணவ்கிய சேள்வியர் அல்லார் 
வணதஞ்கயெ வாயினர் ஆதல் ரிது,” 

[அணங்கு -- இன் 4 அ. வணக்கு -- இன் 4 ௮, னகரம் யகரம் 
ஆனத செய்யுள்விகாரம். ] 

  

உலகர் தழீஇய தொட்பம்,"” 

[தமூவு 4 இன் ௮ * த - தழுவினது - தழீ இயது [ லி, 95.] 

**விண்ணவர் போய பின்னர்." 

[ போய - போன. | 

  

ததத ப கக அப்பாற் 

போன பின் பவங்கடர்க்கும் புனித மா ஈதியை உற்றார்.” 

+“ ட ப OG LOT 
ஆறு போதிய ஆறு Curd 4p Cures Ce.” 

“per revel Bit நிறைந்தற்றே உவகவாம் 
பேரறி வான் நிரு”? 

[ அவாவும் -- அவரம்.] 

  

*சாச் தனையுர் தயனவே செய்திடிலுச் தம் அவரை [வி. 124.] 

ஆச் தனைடிம் காப்பர் அறிவுடையோர். ’ 

[ஆகு உம் - ஆகும் ஆம், 

சாகு. உம் சாகும், சாம். செய்புள்விசாரம்,] 

  

கேம் என்னெஞ்சம்.” 

[வேம - வேயும், வேகும்.] 

  

“பொன்றும் போதுற்றதற்றது போலுமே." 
வைகளை, 

௭௦



1, பங்கு.] 11. சொல்லதிகாசத்தில் (17) வினையியல். 

8&8. NEGATIVE VERBS. (GG) 

௮௮.--எதிர்ம்றை _ 

வினையின் தொழிலை மறுக்கிற வினைச்சொல் எதிர்மறை எனனப் 
படும். இது ஆ, இல்,அல் முதலிய விகுதிகளைக் கொண்டு முடியும், 

89. FINITE NEGATIVE VERBS. 
௮௯.--எதிர்மறைவிஷமுற்று எவ்வாறு வரும்? 

வினைப்பகுதியும் விகுதியும் இடைகிலையின்றிப் புணர்வது எ 
?ிர்மறைவினை முற்றாம். இத முக்காலத்துக்கும் பொதுவாம்.000) 

[ நன்னூல் 395, ] 
  

  

  
  

    

  
  

      
  

பகுதி, விருதி. | முக்காலத்துக்கும் பொதுவான எதிர்மறை. 

ae - 
; | ] வேள் பாடேன் 

எள, ் (படியேன். |) Peer உனா 
, செய்யாய், 

ஆய், | படியா ய் } ஈநடவாய், பாடாய், 

| hd ட செய் | செய்யான். 

படி. | OO? 8 /॥ படியான. என்னை ஹ்ம் 
ஈட.. 4 பி செய்யாள், 
பாடு... ஆள், படி.யாள. கடவாள், Unser. 

செய்யாத, 

ஆகி, படியாது. சடவாத, ] பாடாத, 

செய்ய, ** ஈடவா. பாடா, 

டப ee ரை 
“செய்யோம், 

| ஒம், எம், படியோம், படியேம்; கடகேோம்,சடகேம்;பாடோம் 

செய்யீர், 
சர், 

படிமீர், சடவீர், பாகர், 

செய்... ர்ர்சள், செய்யீர்கள், , சடவீர்கள், பாடீர்கள், 

படி.......!/ படியீர்கள். 
௪ட..... ‘ 7 %. ) செய்யார், 
பாடு... ஆ) 4 Lip wer, சடவார், ; Leer, 

| ஆர்கள், செய்யார்கள். ) சடவார்கள், பாடர்கள். 

| | LIL WUT ESN 
. 

(அ ee ஈடவர், பாடா, 

(GG) “எதிர்மறைக் இிடைகிலை இன்றி, ஏன், ஏம், ஓம், 
ஆம், ஈர், ஆன், ஆன், ஆர், ஆ அது, ௮ 

[4 

ஐம்பான் மூவிடத் தாகும் என்ப,” [தொன்னுல்,] 

(111) “சிலைமொழி மறையே, வருமொழி மறையே, 
இருமொழி மறையே, எனமூ வகை மறை," [இலக்சணக்கெத்து.] 

(உ-ம்) உண்ணாது வச்தான். உண்டு வாரான், உண்ணாது காரான், 

**விதிச்சொன் மறைப்பொருள் ஆ வருசவும், 
மறைச்சொன் விதிப்பொருள் ஆ வருசவும், 
விதிச்சொலின் முதனிலை மறைப்பொருள் பெறவும், 
மறைச்சொலின் முதனிலை விதிப்பொருள் பெறுசவும், 
௨௭ என மொழிருவர் ஒரு புடை பெயரே, ?? 

௭௧



ிலககண 

டீ ஒவ்வொரு காலத்தையும் உணர்த்தும் எதிர்மறை வினைமுற்றுகள் ஆவன; 
    

  

| போனகாலம், நிகழ்காலம். வருந்கரலம், 

(௪. கடத்திவன், கடக்கின்றிலன், ஈடக்கலன், 
ஈடர் தலாய், (மூதவியவும், ) (முசலியவும்.) 

(௨.) சடவாதிருந்தான், ஈடவாதிருக்கறான், நட வாதிருப்டான், 
தடவாதிருந்தாய், (முதவியவும்,) (முதலியவும்,) 

ஈடக்கிறஇல்லை, நடப்பதில்லை, 
த லை த் தை எ அட்ட டன்     

அப்பியாசம். (89.) 

*'இவினையார் அஞ்சார், விழுமியார் அஞ்சுவர் 
தீவினை என்னுஞ் செருக்கு.” 

**ஒருகாள் உணவை ஓழி என்றால் ஒழியாய்; 

இருசாளக்கேல் என்றால் ஏலாய்) 
ஒருகாஞம் 

என்னோவறியாய், இடும்பை கூர் என் வயிறே. 
உன்னோடு வாழ்தல் அரித.”” 

**நரழி முகவாது நானாழி."' 

*செவ்லியர் அல்லார் செவிகொதெதுக் கேட்கலார்.”” 

[ கேட்கலார் :- கேளார், கு, ௮ல் என்பன சாரியை, ] 

“பெறும் அவற்றுள் யாம் அறிவ இல்லை அறிவறிந்த 

மக்கட் பேறல்ல பிற.” 

“இழைத்த நாள் rity இகவா ,....” 

*ஈறினல் லறம் பார்த்திசைத்சேன், இலட் 

ஏறினின்றிது செப்புகின்றேன் அலேன் ”' 

“ஒட்டகர் தெள்ளு கண் கரும்பியாவையுர் தின்இில.”” (வி, 24) 

[Serie = Ser + கு 4 இல, வி. 195,] 

. ....கிபைகள் 

இனிதண்ணேம், ஆரப் பெறேம் யாம் என்னு" 

மூனிவினாற் கண்பாடிலர்."” 

“பிணங்குவான் பேரிடர் பிணக்க'ஈண்ணவும் 
உணரங்குவாம் அல்லை, நீ உறம்குவாய் என்றாள்.” 

[ உணம்குவாய் அல்லை - ரீ உணல்கலில்லை, [வி. 125.] 

  

“பிறந்திலன் பரசனீ பெற்றதால் என்றாள்,” 

(உ-ம்.) அழுக்காறு. [ உடன்படாமை,] 
அழுக்கறாமை. [ உடன்படல்.] 

[PT. 1. 

“உள்ளல்சையின் உரோமம் முளைத்தாயின் அறிவிலான் bearer.” [முளையாமை அட 
காமை எ-னத் துணிவு, ] 

உண்டு கடத்தலைச் செய்யான், 

௭௨



1, பங்கு.] 11, சொல்லதிகாசத்தில் (1.) வினையியல், 

90. NEGATIVE DEPENDANT VERBAL FORMS.(I1) 

௯௦.--எதிர்ம்றைவிஊயெச்சம் எவ்வாரும்? 

வினைப்பகுதியோடு ஆமல், ஆது; ஆமை; ஆ என்னும் 
களைச் சேர்த்தால் எதிர்மறைவினையெச்சம் ஆம். 
  

  

    

(உ-ம்.) | பகுதி, விகுதி, | எதிர்மறை வினையெச்சம், 

படி, வ ஆமல், படியாமல், படியாமை, படியாது, படியா, 

அனுப்பு. ] ஆமை, அனுப்பாமல், அனுப்பாமை, அனுப்பாத, அனுப்ப, 

செய்... ஆத செய்யாமல், செய்யாமை, செய்யாது, செய்யா, 

ஈட savves . ஆ: நடவாமல், ஈடவாமை, ஈடலாது, ஈடவா. 

  

  

இரு என்னுந் துணைவினையைச் சேர்ப்பதும் 
உண்டு, (௮,124) 

(உ-ம், படியாமவிருக்கிறேன், அனுப்பாதிருந்தான், செய்யாமவிருப்பார்கள், 

[89 லீஞ சாண்க.] 

அப்பியாசம். (90,) 

*வீழ்சாள் படாஅமை scrapie.” [வீ. 158.] 

[படாஅமை -- படாமை, படாமல்,] 
  

“தளரா வளர் தெங்கு.” [வி 153.] 

[சனா -- தளராமல்,] 

  

அவன் உரைகொடாது விட்டான்.” [வி, 152.] 

  

**தருமஞ் இதையாமற் கண்ணோேட வல்லார்க் 

குரிமை உடைத்திவ் வுவரு.” [வி, 29. 93.] 

  

கலங்காத சண்ட வினைக்கட் ெய்காது 
தூக்கம் கடிர்து செயல்,” [வி 85.) 

€EED>d> 

91. NEGATIVE RELATIVE AND VERBAL FORMS. 

௯௧.--எதிர்மறைப் பெயரேச்சம் எவ்வாறு வரும்? 

வினைப்பகுதியோடு ஆத, ஆ என்னும் விகுதிகள் சேர்ந்தால் 
எதிர்மறைப்பெயசெச்சம் gyn. 

    

(உ-ம்.) ப்குதி, விருதி, எதிர்மறைப்பெயசெச்சம், 

படியாத, படியா. 

ஈடவாத சடா. 
செய் .... em ஆ செய்யாத, செய்யா, 
அனுப்பு... | அனுப்பாத, அனுப்பா.. 

(ய எதிர்மறை எச்சத் தேற்கும் விருநி 

ஆவ் ஆதாமை ward ஆமே,” [இலக், இரட்டு,] 

(௪7) “எதிர்மறைப் பெயர் எச்சத் இசை அவி இயல்பும் 
ஈறு செடுங்கால் மிருதலும் ஆகும்,” 

10 ௭௬௩



|லக்கண வினா விடை (Pr. 1. 

(«.) அன்றியும், 

படித்தி லாதி படி.க்இன்றி: லாத, படி.க்லாத 
சடலாதிருச்த, கடவாதிருக்இன்ற, நடவாதிருக்கும் 

எனவும், இவைபோல்வனவும் வரும், 

(௨.) அ என்னும் ஈற்றுடைய எதிர்மறைப்பெயர்எச்சத்தோடு ற ம என்னும் 

விருதி சேர எதிர்மறைத்தொழிற்பெயர் ஆரும், [வி. 94. காண்ச,] 

(உ-ம்.) “உருவு சண்டெள்ளாமை வேண்டும்; 

உருள் பெருந்தேர்க் சச்சாணி அன்னார் உடைத்து,” 

  

௮ப்பியாசம். (91,) 

**சாக்இன் என், சாவாக்கால் என் 2” 

**இனியார் தந் நெஞ்சத்து நோய்உரைப்ப அந்நோய் 
தணியாத உள்ளம் உடையார்.” 

““மொய்ம் மாண் Saat p கென்றொழிவான் மொழியா முன்னம் 
வீம்மா அமுவரன், 2 ௨ 

92. NEGATIVE IMPERATIVE. 

௯௨.--எதிர்ம்றை ஏவல் எவ்வாறு வரும்? 

வினைப்பகுதியோடே ஏல்; அல் என்னும் விகுதிகள் சேர்ந் 
தால் எதிர்மறைஒருமை ஏவல் அம். அன்மின் என்னும் விகுதி 
சேர்ந்தால் ௮தின் பன்மை ஆம். 

(உ-ம்.) (21%) 

பகுதி, | விகுதி. எதிர்மறை ஏவல், | 

  

  

படி ஏல், அல், ஒருமை. படியேல், படியல், 
ணை அன்மின், பனரை. படியன்மின், 

செய்யுளிலே செய்யற்க, கொள்ளற்க எனவும் வரும், [செய் + ௮ல் -- ௪, லி, 76.96.85. ] 
வழக்கத்திலே படியாதே, படியாதேயும், படியாதேயுங்கள், 

படியாதிரு, படியாதிரும், படியாஇருள்கள், எனவும் வரும், 
வாழற்க, வாழானாக, ் 
காழாதிருப்பானாக, 
வாழாதிருக்கக்சடவன், 
காழாமவிருக்கக்கடவாரள். 

மதஇிழ்க என்பது போல்வனவும் வரும். 

  
  

இவை எதிர்மறைவிபற்கோள்வினைமுற்று, 

அப்பியாசம், (92,) 
? 

(ஏகல் என்பதியானும் உரைக்இலன்,”” 

  

பயனில் சொற் பாராட்டுகரனை மகன்எனல் ; 
மக்கட் பதடி. எனல்,” [வி, 85.] 

க ணக கை 

“அஞ்சல், அஞ்சல் என்டிலாத அண்மை'என்ன ஆண்மையே,"” 

[என்கிலாத : என்னாத, (என், ௬, இலாத,) 

(KK) '*எதிர்மறை ஏகந் சே? ல, அல்லே, 
அன்மோ, அற்க ஆரும் ஒருமை; 
ஆமின், அன்மின, அற் பீர் பன்மை,” [இலக், திரட்டு] 
  

௭௪



I. பங்கு.] 

93. CONJUGATED NOUNS. [APPELLATIVES. ] 

௯*.--குறிப்புவிவன் ஆவதென்ன (12) 

பெயசாக), வினையாகவும் வழங்குஞ் சொல் குறிப்புவினை gyn. 

[சன்னூல் 921.] 

11. சொல்லஇிகாசத்தில் (1.,) வினையியல். 

(உ-ம.) முதற்று, முதல என்பவை முதல் என்னும் பெயரால் உண்டான வினைக்கு 
றிப்புகள்ஆம், 

செல்வர் ு செல்வத்தை உடையவர், 
வளையாய்/ = வளையை உடையலளே 7 
இறைவ! கொடியை - கொடு 
சீரே! சண்ணியை. நீயே! வெய்யை, 
இவை தய, இவை கல்ல, 

இவை வேற்றுமை உருபுகளையும், மூவிடத்துக்கும் ஜம்பாலுக் 
கும் உரிய விகுதிகளையும் பெறும்.) [௮.77. சண்சபி 

2” இன சாரியை பெயர்க்கும் விகுதிக்கும் ஈடுவே வருவதும் உண்டு, 

  

  

  
  

      

  

  

  
  
  

  
                  

  

    

  

(உ-ம்.) [சன்னூல் 325, &%0.] 

ஆண்பால் | பெண்டாவ், | ஒனறன்பால், பலர்பாஷ்டி பலவின்பால். 

ஏ ரக, ரல்லேன், நல்லேம், 

உர அவேன ட்ட 
RS ௨,சல்லேம்௱ ஈல்லேமை. 
~)- ~ பட. — 
5 f* தல்லேனால் சல்லேமால், 

New? 

ர 3 க, ஈவ்லாய, 

$ | ஈலலோய், sedi, 

8 இறையோய். 

2 | ௨, கவவாயை, endear 

a க, ஈல்லாயால், சல்லீரால் 

க, சல்லன, நல்வள், ஈல்லத. சட்டு, ( சல்லவர், நல்லவை, 
6 சண்ணன, கண்ணள, தீயத. சல்லார், யன, 
ட நீயவன், இயவள், தீயோர். இய. 
4 சல்லான், ௮ரித. சவலவர்கள், 
3 சல்லோன், நல்லாள் Borg, ஈல்லோர். ௮ரீய, 

[ஈன. 394. ] ~ பபப ட பட மலிக் _ 
உர ௨.நவ்லனை நவ்வளை சல்லதை, தல்லாரை, ஈல்லவற்றை, St Te wee | ப டடட_ “பட i 

௧, ஈல்லஞால், சவ்லளால், நலஉலதால் ஈவ்லாரால், ஈல்லவற்றால், 

இலவையபோல மற்றையவும் வரும், 

82” (௪.) இகைமுற்ற, பெயர் எச்சம், வினையெச்சம் என மூன்று வகைப்படும், வினையைப் 
பேரலப் பெயர் முதலானவை ஏற்று, மற்றொன்றை வேண்டாது நிறபது வினைக்குறிப்புமுற்று 
எனப்படும், 

**வினைக்குறீப் பென்ப வினைபோல் விகுதி 
பெற்றிடம் பாத்கும் பெயர்பகு பதமே.” 

(Lt) 

  

“பொருள் இடல்காவஞ் சனை ருணச் தொழிலே 

குறிப்புவினைபி னெறிப்ப முதனிலை," [இலச், விஸ.] 

எடு 

(mat) 

 



9லக்கண வினா விடை [pr ந, 

(டேம்) 
. சேற், 

(+) aot வில்லன், [இது குறிப்பு வினைமுற்று.] 
wren 

[வில்லனாயிருச்இருன், இருந்தான், இருப்பான் என விரித்துக்கடறில் வில்லன் 
எது பொருட்பெயர் ஆம்.] 

  

(௨) கரிய, கொடிய, ['இவை குறிப்புவீனைப்பெயர்எச்சம் எனப்படும், ] 
[ஆகம் வி. 121 காண்க, ] 

  

(a) தாள் அன்றிப் போனான், ் (இவை குறிப்புவினை வீனை யெச்சம். ] 
கரலம் இன்றி வந்தான், 

  

அப்பியாசம். (99,) 

அசை தெரிவான் கட்டே உலகு,” 
[சண் * து - கட்டு -: சண்ணையுடையது.] 

  

**உணரற் பாற்று,” 

{ure + து -- பாற்று: உணரும் பகுதியை யுடையத.] 

  

** அருள் சேர்ச்த நெஞ்டனார்க் இல்லை 
இருள் சேர்ந்த இன்னா உலசம் புகல்.” 

[ செஞ்சு + @er + atx செஞ்சையுடையகர்கள், ] 

  

“கொள்ளத் தனைய மலச் நீட்ட” மாத்தர் தம் 

கள்ளத் தனைய துயர்வு ஃ 

ய = அனை 4 ௮ 
wg = அனை + த.] 

மனத்துக்கண் மாலென் ஆதல், அனைத்தறன்; [வி.66. 63. 85. ஆதல்--ஆகல் ௮ -- தல், ] 
You Fr Ip.” 

[இலன் - இல் 4 அன் - இல்லாதகன். 
அனைத்து - அனை - து - அனையது -- அவ்வளவையுடையத, 

சீர = Bt + ௮ - தன்மையை யுடையன.] 

  

“அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்லம்; அது பெற்றால் 
அற்குப அள்கே செயல்,” 

[இயல்பிற்று -- இயல்பு 4 இன் 4 த - இயல்பினை உடைத்து,] 

  

Seer பட்டுத் Bus!" swears; 

Sra காய்ச்துழி ஈல்லவுர் Guard; 

ஒரும் aus இயற்கை அன் றோ?என 

வீர வேனெடுல் சண்ணி வி எம்பினாள்.!” [கண்ணையுடையகம்.] 

  

*படொன்னல் கொம்பன்.” 

[அனாள் -- அன்னாள் -- அன்னதன்மையையுடையகும்.] 

  

“தளை அவிழ் கறுமலர்த் தண் ணர் தரரிஞன், 
ஈளன் எனப் பெயரிய ராம வேவினன்."” 

[| பெயகிய -, பெயனாயுடைய, வேலினான் - கவேவினையுடையவன்.] 

61௬



1. பக்கு.] 11. சொல்லஇிகாசத்தில் (1.) வினையியல், 
  

“பொரு இலை வேனில் கேள் அனைய பொநற்பினன், 
அருவரை ஆம் என அகன்ற மார்பினான், 
கரை பொரு முடைஇனாக் சடல் ௮ச் தானையான், 
திருகு வஞ் சனக்களி றனைய ற்றத்தான்,”” 

கக டக கசக்க வச்ச சகட்ட ட்ட விசையன் என்பான் 

கை ௮வாஞ் இலையினானைக் சண்வெச் தீருகு சார்ர்தான்."” 
  

“தேம் படு தாரினீர்க்குஞ் செல்வற்குஞ் செய்ப செய்தேன்.” [செய்ப--செய்யத்தகும் கரரியற்சளை. ] 

6 
ததக ககக ளை 060 HB அவ் 

மல்கு கேள்வியவள்எல்............ 
  

“பைர் துழாய்த் தெரியலாய்க்சே ஈல்வினை பயச்ச என்பார்.” 

  

“பின்னவன் பெற்ற செல்கம் அடியனேன் பெற்றதன்றே >” 

(அன் சாரியை.) 

94. VERBAL Nouns. 

௯௪. தொழிற்பெயர் என்பன crenay 2(8N) 

கிறு என்னும் இடைநிலையைப் பெறும் பகுதிகளோடு அல், 
தல், கை, வ, பு என்னும் விகுதிகளையும்; க்கிறு என்னும் இடை 
நிலையைப் பெறும் பகுதிகளோடு த்தல்; க்குதல், கதை ப்பு 
முதலிய விகுதஇிகளையுங் கூட்டினால் தொழிற்பெயர்கள் ஆம். 

  

  

    

(ஈன்னூல் 286.] 

(உ-ம்,) 

பகுதி, விகுதி, தொழிற் பெயர், 

ப van ப்பு... | படித்தல், படிப்பு, டி... வ ச்சூதல் க்கை , .....| படிக்ருதல், படிக்கை, 

தல், ௮ல்....... அறிதல், ௮றியல், 
அறி டவ | வு ய வக்க அறிவு, 

௪. அல், பட வக வடட செய்யல், 

செய். பட (oe செய்கை, 
_ தொடர், மூடி. ௨! Lf ncccenensecvetecs தொடர்பு, முடிபு,       

(௪.) இவை வினைப்பெயர் எனவும் லினையடிப்பெயர் எனவும் படும், 
(௨.) இவற்றுக்கு முதனிலையாயெ வினையின் பொருளே பொருள் ஆகதன்றி வேறே 

பொருளிவ்லை, 

(6,) : சொல், செல், வெல், கொள் என்னும் முதனிலைகளே தல் என்லும் விகுதி 
புணரும்பொழுது முதல் சீளுவதும் அன்றி விகாரமும் படும், 

(உ5ம்.) Oars + gu = Carper, 
செல் + ph = சேறல், 
வெல். + gh = Capa. 
கொள் 4 தல் - கோடல், 

(௪,) மை என்னும் விருநி வினைப் பருதியோடும் போனசால நிகழ்சரல பெயரெச்சல்ச 
ளோடும் எதிர்மறை ஆசார விருஇியோடும் மற்றைய பல விகுதிககோடுந் புணர் 
சொழிற்பெயர்கள் ஆம், 

(மே) “கினைப்பெயர் அனைத்துச் தொழில் எனப் ப0மே.”” [கு௮லயா.] 

௭௭ 
 



லக்கண வினா விடை (PT. 1. 

(உ-ம். தாழ்... தாழ்மை, (வினைப்பகுதி.) 
படிக்ெற ... .., படிக்கன்றமை, (நிகழ்காலம், 
LESS meee cee vee படி.த்தமை, (போனசாலம்,) 
படியா ... ௦௨ படியாமை, ( எதிர்மறை.) 

“சன், cee cee vee ETE, (உரிச்சொல்.) 

௮ப்பியாசம், (91,) 

ர 

எல்லார்க்கும் ஈன்றாம் பணிதல்,” 

  

“நிற்கக் கற்றல் சொற் நிறம்பாமை,"” 
[கற்றல் - கல் 4 தல்,] 

  

பல்லார் பகைகொளவிற் பத்தடுத்த தமைத்தே [வி, 93.] 
ஈல்லார் தொடர்கை விடல்,” 

  

வேண்டுதல் வேண்டாமை இவான் ” 

“அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை; அஞ்சுவ 

தஞ்சல் அறிவார் தொழில்." 

  

“அறவினை யாதெனிற் கொல்லாமை,-- கோறல் 
பிறவினை எல்லார் தரும்,” 

  

**அனையவன் வரவுகேட் டவற்கல் வீரனும் 

இனிசெதர்சொரண்ட தன் விருக்கை எய்நினான்."" 

  

“சொல்லுதல் யார்க்கும் எலிய, அரியவாஞ் 
சொல்லிய வண்ணஞ் செயல்,” 

  
ர 

**சனவினும் இன்னாது, மன்னோ, வினைவேறு 
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு.” 

95. PARTICIPIAL NOUNS, 

௯௫.--பெயரெச்சத்தால் உண்டாகும் விணப்பெயர்கள் எவை? 

போனகால நிகழ்காலத்துப் பெயசெச்சங்களோடும் ஐம்பா 
அக்குரிய விகுதிகளைக் கூட்டினால், அந்தந்தச் காலத்துக்கும் 
பாலுக்கும் உரித்தான பெயர்ச்சொற்கள் உண்டாகும். பகு 
தியோடு ப்ப், ப், வ் என்னும்' இடை நிலைகளையும், ஐம்பாலுக் 
குரிய விகுதிகளையுங் கூட்டினால் வருங்காலத்து வினைப்பெயர் 
கள உண்டாம். 

[ஈன்னூல் 286.] 
84” [இவை வினையால் அணையும் பெயர் எனப்படும்,] 

௭.௮]



Lug.) 17, சொல்லதிகாரத்தில் (1,) வினையியல். 
  

  

  

    

  

  

            

வினைப் பெயர்சள், 
உ-ம், சாலம், பெயர்எச்சம், ட ( ) ‘ ய் ் KF 

ஆண்டால். பெண், பலர், [ஒன்றன்.] பலவின், 

கிகழ்சாலம். | படிக்கற --| படித்தவன், — ear, —aiser, எது, எனகு 

அவுரி, 

போனகாலம், படித்த 4 படித்தவன், வன், அ தர்கள், —g, |—ea, 

[படித்சோன், [படி.த்தோர்.] 
சன், 394.] 

வருங்காலம், | படிப்ப--- Lig. uals, வன், அவர்கள், —g, 1--ப்பவை, 

செய்ப -- 6 | [படிப்போன்.] | , (படிப்போர். ] ௮ ய்பலை, 
செய்வ -- செய்பவன், எரே. வர்கள், —g, ] செய்குப, 

(செய்வோன். ] [ செய்வோர். ] படு ௫, 
. Gai.ge.   

  

GP (4.) படர்க்கை இடத்து வினைமுற்றும் பெயராக வழங்குவது உண்டு, தன்மை முன்னிலை 

இடத்து வினைமுற்றுஞ் றுபான்மையாய்ச் செய்யுவிவே அவ்வாறு apg. 

(உ-ம்,) “மலர் மிசை ஏ௫னான் மாணடி சேர்ச்தார் 
கில மிசை நீடு வாழ் வார்.” 
[எ-தில் ஏஇினன், சேர்ந்தார் 

_ என்னும் வினைமுற்றுகள் வினைப்பெயர்கள் ஆயின, ] 

வந்தேனை, செய்தாயை, 
செய்வோனை, வர்தோயை, எ-ன போல்களனவும் கரும், 

(௨.) எதிர்மறை வீனையெச்சத்தாலும் வினைப்பெயர் உண்டாகும். 

(௨-ம்.) செய்யாதவன், செய்யாதவர், செய்யாதோர், 

இல்லாதவன், இல்லாதான், இல்லாதார், இல்லார், 

(பே வினைப்பகுதியோடு ஞன், ஈன், ச முதவியவை சேர்ந்து வினைப்பெயர்கள் ஆம். [சன், 141.] 

(உ-ம்) அறி ௨... உ அறிஞன் -- அறிபவன், 
உழு vccessseeces உமுசர் -: உமுதுகொள்ளுவோர். 

வரு ப யய GS - வருபவைகள், 

(௪,.) அஃறிணை வினைப்பெயர்களின் சான்காம் வேற்றுமை காரணப்பொருளைக் மிக 
* வழம்கும், 

(உ-ம்) **சரயகன் எனை ஈன்னெறி உப்ப்பதந் 

கேயதுண்டோர் பணி என்றியம்பிஞன்,"” 

[உய்ப்பது + yer + GJ 

  

சிய 

அப்பியாசம். (92.) 

“pert மறப்பது சன்றன்று, கன்றல்ல (வி. 93.] 

தன்றே மறப்பது ஈன்று.” 

கற்றதனால் ஆப பயன் என்சோல், வாலறிவ [வி. 116. 93.] 

ற்று டொழாதர் எனின்.” [கி, 898. 37.] 

[கந்றதஞல் - கற்றது 4 yor + aH.) ன டு 

தின்றனின் ௮ச்தணர் இல்லை, மிழைச்தோய் 7” [சன் 503.][வி. 70, கின் 4 தன்.] 

[கிறைர்தோன் -- கிறைச்தவன். 
நிறைர்தோய் - சிறற்ர்தவனே! [லி. 64.] 

  

௭௯ 

 



(ஊஊ, ர, இலக்கண வினா விடை 

இன்னா எனத் தான் உணர்ர்தவை 
அன்னாமை வேண்டும் பிறன்கட் செயல்,” [இ. 6&.] 

  

படு பயண் வெப் பழிப்படுல செய்யார் 
சவென்மை காணு பவர்,” [பயனிலை: செய்யார்.] 

**திலேயிற் நிரியா sue Durer றோற்றம் 
மலையினு' மாணப் பெரீத,” [வி, 61. 118.] 

[அடங் யொன் -- அடங்ெவன். ] 

  

0-௦ உடதிறியர் (வி. 93. | 

செயற்கரிய செய்கலாதார்.”” [செயல் - கு.] 

(செய்கலாதார் - செய்யாதார். கு; ௮ல்: சாரியைகள்,] 

  

*'அஇவேதம் பயர்தோய் கீ! அலர் பெம் மாரி அமைச்தோய் நீ! 

நீதி நெறியை உணர்ச்தேோய் சீ! நிகரில் காட்சிக் இறை Curd &! 

நாதன் என்னப்படுவோய் மீ! சவை செய் பிறவிக் கடலகத்துன் [வி, 153, 63.] 

பரத கமலந் தொமுவேங்கள் பசை யாப் பவிழட்பணஹாயே! [வி. 6, 89.] 

[பயச்தோய் மூதவியகற்றிலூம் பயச்.த£ய் என்னும் முற்றுவினை பெயராக ஒழங்கேத. தொழு 
வய்சள் என்பதில் தொழு வேம் என்னும் முற்றுவினை பெயராக வந்தது. | 

“தெருஎரதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றாற், நேரின், [.வி, 30.119. 137. 116.] 
௮ருளாதான் செய்யும் அறம்,” 

[ எழுவரய்: அறம், பயனிலை : அற்று, ] 

தவஞ் செய்வார் தம்கருமஞ் செய்வார்,” 

கலகக் இதக் 

“'மடியிலர மன்னவன் எய்தும் [வி, 197,] 

அடி. அளந்தான் ர.அயதெல்லாம் ஓழுக்கு.” 

[சா gqug = srderg. a@ige= ரெமமாக, 

பயனில: எய்தம்.] 

  

“ செவ்வியோர். [வி, 159,] ததத தக ககக தக! 

9 

ஆர்கம் மன்னவற் காயுதம் ஆவதே,” 

  

**செய்கன பிறவுஞ் செய்தான்,” 

  

சன 

  

96. oTHER NOUNS DERIVED FROM VERBAL AND OTHER ROOTS. 

௯௬.--வினைப்பகுதிகளிலைம் மற்றைய பகுதிசளினாலும் ! 
தே பெயர்கள் உண்டோ? 

௮௦



். பங்கு. ] TI. சொல்லசொசத்தில் (1.) வினையியல், 

வினைப்பகுதிகள் விகுதியின்றியும், வி, ஐ, கை முதலிய விகுதி 
களைப்பெதறும், பெயர்களாக வழங்குவதும் உண்டு, மற்றைய 
பகுதிகள் பலபல விகுதஇகளை இறுதியிற் பெற்று விகுஇிப்பெயர் 
களாக வழக்கும். 

[ஈன்னூல் 141.] 

(உ-ம்.) பகுதி, பெயர்ச்சொல், 

தல் என்னும் விருதிகெட்டது... அறி, கெடு, சட்டு, 

“ ற் என்னும் விகுதி Ora தல் என்னு ரு கட் 

கெடு நவ வீகாரப்பட்டது ., Gad. 
பெறு, விகாரம், ,.. see ane வ பேறு, [போர்] 
கொள், விகாரம், cc cae டட கோள். 

படு, விகாரம், வடட. வடட பாடு, 
உண், விகாரம், wae டட ட ஊண், 

இடு, bette ஈடு, 
விடு, நதி, விகாரம். , விடுதி, வீடு, உண்டி. 

[ண் த் ண்ட் ][ கெடுதி. 
இன், Ber, , 

பற, ஐ, பறவை. 
பொறு, பொறை, 
தொல், தொல்லை, 

வரு, ஐ,ப்பு, one see வகை, வகுப்பு, 
தல், Yd, cen sae வட்ட தலம், 
ஓடு, அம், தோனறல்விகாரம். தட்டம், 
ஒழுக்கு, Dy வட வக ஒழுக்கம், [ஆக்கம்] 
உடு, ஐ,க்கை, ப்பு, .... vee உடை, உடுக்கை, உடுப்பு, 
தெடு, தொடி. 
சல், கல்வி, [மனைகவி,] 
ளர், அளி. 

உதவு, இ. eon உதவி. 

மாண், ப ase மாண்பு, 

அறி, Ar, ves அறிஞன், 
ஓர், ச்சி, oc ஓர்ச்சி, 
வீசு, சோன்றல்,, வீச்சு. 
ஆன், க... ஆட்டு, 

ea, . ; ஈன்மை, 

சன்; G, By. ஈன்கு, ஈன்றி. 

இவற்றுள். (௪.) ஐ விகுதி செயப்படுபொருளை உணர்த்திகுரும், 

(உ-ம்.) கொடுக்கப்பட்டது - கொடை, 

(௨2) இ விகுதி வினைமுதற் பொருளை உணர்த்திவரும், 

(உ-ம்.] “*சினம் என்னும் சேர்ச்தாரைக் சொல்லி, 
இனம் என்னும் எமப்புணையைச் ௪0ம்.” 

் [சொல்லுன்றது - சொல்லி,] 

(௪) அம் விகுதி செயப்டடுபொருளைபும், உண்டாச்சப்பட்டதையும் உணர்த்தி 
வரும். 

11 ௮௧



இலச்கண வினா விடை. ர்க, ர. 

(a ம்,) ஆக்கப்பட்டது -- ஆக்கம் 
yes அகத்தியனாற் செய்யப்பட்ட நூல் -: அகத்தியம்,(00) 

* 

-- ஈக ஒத நள 

97. KINDS OF VERBS. 

௯௭.--மேற்காட்டிய வினைச்சொல் எத்தனை வகை ஆம் £ 

தெரிகிலைவினைகள் என்றும், குறிப்புகிலைவினைகள் என்றும் 
இருவகை ge. 

[ ஈன்னூல் 990, 921) 

  

அவை EGP pv 

98. VERBS INDICATING DIFFERENCE OF TIME, 

௯௮.---தெரிரிவலலவிவஊ ஆவசெது ? 

குறிப்புவினை௮ன்றிக் காலந்தெரிகின்ற வினைகளயாவுந் தெரி 
நிலைவினைகள் ௮ம். 

( சன்னூல் 320. ] 

(உ-ம்,) ஈட, வா, சடப்பி, வருகி, 

84” இவை வேற்றுமை கொள்ளாமல், இடைகிலை முதலியவைகளாற் 
காலச் தெரிய நிற்பனவாடிய தெரிரிலைவினைகள் ஆம். 

99. CLASSES OF VERBS. 

௯௯.--அத்தெரிரிலைவினைகள் எவ்வாறு வகுக்கப்படும் ? 

செயப்படுபொருள் குன்றிய வினைகளும், செயப்படுபொ 
ருள் குன்றாத வினைகளும்; தன்வினை, பிற வினைகளும், செய்வினை, 
செயப்பாட்டு வினைகளும்; விதிவினை, மறைவினைகளுமாக வகுக் 
கப்படும். ப 

(00) “முதனிலை: இன்றியுர் தொழிற்பெயர் மொழிகுவர்,” [இலக்கணக்கொத்த,] 
(உம், பூசல், 

  

. **அழம் உறதலால் ஆழி என்றோதக,? 

  

((பறத்தற் ரொழிலாற் பற ல ௫ எனப்படும்,” 
  

(திரையப் 'பதெலாற் நிரை எனச் செப்புக,? 

ஈதேழமை கொளலாற் ரோ ழி எனச் சொலே,” | 

“Qepage Canford Qe yp comiu@Co,” 
1 | 

“வேட்டைக்குப் பருதி வேண், அவா ஆரும்." | 

Mx gtsOspeiep ’ கற் றெனப்படும்." (Cui HB) 

௮௦.



whe.) 77, சொல்லதிசசாத்தில் (௨) வினையியல், 

100. INTRANSITIVE VERBS, wk 

௧௦௦.--செயப்படுபொருள் குன்றிய வினைகள் எவை? 

செயப்படுபொருளை உணர்த்திய இரண்டாம் வேற்றுமையை 
வேண்டாத வினையானது செயப்படுபொருள் குன்றிய வினை தம். 

(உ-ம்.) சடந்தரன; (இதை ஈடக்தான என வாறு 

LOL. TRANSITIVE VERBS. 

௧௦௧.--செயப்படு பொருள் குன்றாத வினைகள் எவை? 

செயப்படு பொருளை உணர்த்திய இரண்டாம் வேதறுமையை 
வேண்டிவரும் வினையானது செயப்படுபொருள் குன்றாத வினை 

ஆம்: 
உ-ம்.) சொனரான்; (மிருகத்தைக் கொன்றான் என எரும்,) 

௫: முடிச்தான் எ-து பகைவரால் முடிர்தான் என்றும், பணத்தை முடிச்தான் என்றும், இரண்ட. 
லும் வழமல்கும், 

102. VERBS DENOTING DIRECT ACTION, TRANSITIVE OR INTRANSITIVE. 

௧௦௨.--தன்வின ஆவதென்ன? 
தன். கருத்தாவாயெ எழுவாயின் செய்கையைக் காட்டுவது 

பம், 
(உ-ம்) சடக்தான், அளித்தான, [அவன் தானாக நடச்தான, அவித்தான் என்றாகும் ] 

103. VERBS CAUSAL. 

௧௦௩---பிறவின ஆவதென்ன ?(₹₹) 

தன் எழுவாய் அல்லாத பிற கர்த்தாவின் செய்கையைக் காட் 
டுவது பிறவினை.ஐம். அது வி, ப்பி, த்து; ச்சு என்லும் விகுதி 
களில் ஒன்றேனும் இரண்டேனும் பெற்று வரும். சில வேகா 
மெல்லெழுத்து வல்லெழுத்தாகத் திரியவும், வல்லெழுத்து இசட் 
டிக்கவும் வரும். 

([ஈன்னூல் 138.] 

(உ-ம்) (௧,) ஈட-ப்பி-க்௫ரான்,  செய்லிக்இறான், ) என ப்பி, வி, த்து, ச்ச, என்னும் விருஇகள் 
. சட-த்து-இறான, பாப்ச்சஇருன், வந்தது காண்க, 

(௨.9) எழு-ப்பு-இருள், என எழும்பு, அடல்கு என்னும் வினைப்பருஇிகளில் லகரம் பகர 
௮ட-க்ரு-இருன், மாகவும், ஐகரம் ககரமாகவும் விகாரப்பட்டது காண்க, 

(«.) அம் oon oor உருரு, அழி என்னும் வினைகவில் சகரம் இரட்டித்தது. 
$ 

(௪.) அகற்று-இருன், என ௮.கவ் என்னும் வினையில் து என்னும் விருதி கர, வ் தத்த, 

(22) “முன்னர் ஒதிய முதனிலை இறுதியின் 
* லிப்பி என்பவற றொப்பதுதினிவின் 

ஏசல் வினைமுதற் றெரிகீலை வினையின் 
மேவருபருஇி ஆம் என மொழிப,” (இலக், வீ.) 

௮௬ 

  

 



)லக்கண வினா விடை [ ஐ, ந, 

அப்பியாசம். (103.) 

**மமுதும் வேள்வியை முற்றுவித்தாசனு" முடிந்தான், 

**மெய்யுணர்ந்தார் பொய் மேற் புலம் போக்கார்.”” 

104, ACTIVE VERBS.* 

௧௦௪.--செய்விவன ஆவதென்ன £ 

எழுவாய்க் கருத்தாவைக் கொண்டுவந்து செய்கையைக் காட் 
டுவது செய்வினை தம். 

(உ-ம்,) கொற்றன் கட்டினான், 

105. Passive VERBS. 

௧௦௫.--செயப்பாட்டூவிவ ஆவதென்ன? 

செயப்படுபொருள் குன்றாத வினைகளின் முக்காலததுக்கும் 

பொதுவான வினையெச்சத்தோடு பட என்னும் வினைப்பகுஇியைச் 
சேர்த்தாற் செயப்பாட்டுவினையாக, மூன்றாம் வேற்றுமைக் கரத் 

தாவைக் கொண்டு வரும். (4. 124.௧] 

(உ-ம்,) ஈடப்பிக்கப்படுஇறான். 
இவ்வீடு கொற்றனால் கட்டப்பட்டத. 
உண்ணப்ப5 

(௪.) உண் என்னும் பகுதி வினைப் பகுதிகளோடே சேர்ந்து செயப்பாட்டு வினையாம், 

(உ-ம்.) அடியுண்டான், 
திள்ஞாண்டான். 

(௨.) இல பெயர்ச்சொற்களாம் படு என்னும் வினையடியோடு சேர்ந்து, வினைச்சொல்லாய் வரும், 

(உ-ம்.) ஆசை படு ஆசைப்பட்டான். 
துனபம் -- படு -- துன்பப்பட்டான், 

(௧,) எனவும்படும் என்பனபோல உம் என்பது சறுபான்மையாய் இடையிலே வரும், 

106, AFFIRMATIVE AND NEGATIVE VERBS, 

௧0௬.--விதிவின, மறைவிவ என்பவை எவை? 

செய்கையை உண்டென்று நிச்சயிக்தறெ வினை 
எனவும், உடன் பாட்டுவினை எனவும் அறைவினை 

எனவும் படும். ௮ச்செய்கையை மறுக்கிற வினை மறைவினை 
எனப்படும். 

(உ-ம்) ஈடர்சேன், ௭-து விழி வினை, 
சட்சேன், எ-று மறை வினை, 

௮௪



1, பங்கு.] 11, சொல்லஇகாசத்தில் (2) இடைச்சொல்லியல். 

HI. PARTICLES. 

111. இடைச்சொல்லியல். 
ne ar tae 

[ஈன்னூல் 11. (117.) இடையியல் 352-373, ] 

107. CLASSES OF PARTICLES. 

௧௦௭.--இடைச்சோற்கள் எத்தனை வகை ஆம்? 

(௧) வேற்றுமை உருபுகளும், (6) விகுதி உருபுகளும், 
(௬.) இடைநிலை உருபுகளும், (௪.) சாரியைகளும், (டூ.) உவ 

மைச்சொற்களும், (௬.) தத்தம்பொருளை உணர்த்திய சொற்க 
ளும், (௭.) இசை நிறைக்கிற சொற்களும்,*(௮.) ௮சை நிறை 
கிற சொற்களும்) ஆக இடைச்சொற்கள் எட்டு வகை ஆம். 

ல் 852.7]. 

208, 103018. (00) 

௧௦௮.--சாரியைகள் எத்தனை? 

அன், ஆன்) இன், ௮ல், அற்று, இத்று, அத்து, அம், தம், ஈம் 
இம், ஏ) ௮, ௨, ஐ, க, ன், இப்பதினேழுஞ் சாரியைகள் ஆம் 

| ஈன்னூல் 249, 241.] 
(உ-ம்.) மூன்று கால் - மூன்றேகால், என்பதில் ஏ சாரியை வர்தது, 

மனிதன் 4 ௬ மனிதனுக்கு, என்பதில் உ சாரியை கந்தது. 

மற்றவையும் இவ்வாறே, 

அப்பியாசம். (108.) 

“nope soorder wrapd, அரசறிய 

வீற்றிருந்த வாழ்வும் விழும், அன்றே?” 

எஞ் உட 

  

109. words OF COMPARISON. 

௧௦௯.--உவமைச் சொற்கள் எவை? 

போல், போல, ஒப்ப, மான, நேர், நேர, நிகர், நிக, அனைய, 

அற்று, அன்ன, புரை, புரைய், உறழ முதலியவும் உவமைச் 
சொற்கள் ௮ம். [கன்னூல் 408.) 

(உ-ம்.) இதைப்போல, அசற்செரப்ப, 

(00) சாரியை ஆவதென்ன ? 

ஒரு பதத்தின் முன் வேறொரு பதமாவது, ஒரு விருநியாலது, வேற்றுமையின் 
உருபாளது ஏச்து சேரும்பொழுத இடையில் அர்த்தம் இ ன்சிச் தோன்றும் 

த இல்டச்சொல் சாரியை என்னப்படும், 

(மோம்,)  சடர்தனன்,  (இன்சாரியை:  விருதிப் புணர்ச்9ி,) 
புளியமரம், (அம்சாரியை: மதப்புணர்ச்சி,) 
மரச்சை, (அச்துச்சாசியை: உருபுப்புளார்ச்சி,)



)லக்கண வினா: விடை CPR 

(௧.) இவற்றுள், வினை எச்சங்சகளாஇ, உவமைச் சொற்களரக வழல்குவன அற்ற வற்றிற்குரிய 
| வேற்றுமைகளைக் கொள்ளம், 

(௨.) ஆங்கு எ-து போவ என்று பொருள் கொடுக்கும். 
(உ-ம்,) “மறை வழிப்பட்ட பழிமொழி தெப்கம் 

பழை அறைச்தாம் சோடிப் பாக்கும்[” 

(s.) போல் என்பதனோடு ஆ என்பது வருவதும் உண்டு, 
வழக்கத்திலே, செய்கிறாப்பேரல, செய்தாப்போல் என வரும். 

(௪. ஆனாற்போல, முதலியவற்றில் போல வருல்காலத்து வினை எச்சத்தோடுஞ் சேரும், 

(@) கடுப்ப, இயைய, ஏய்ப்ப, பொரு௯, ஏற்ப, இகல், எதிர, வண, மலைய 
. துணை, அக்கு, கேழ், செத்து என்பனவுஞ் செய்யுளிலே வரும், 

அப்பியாசம். (109,) 

எமுருர்துமம் ரூரலார்த' மிருதியை மொழியலாமோ?”” 

  

அண்டு தொடர் சறுர் தெரியல் உயிர் அனைய கொழுரர்,"” 

  

“குன்றறழ் வரி லை கொணர்மின் ஈண்டென.” 

  

தொடி. யன மகனிர்,” 
[அன - அன்ன,] 

குழ; 
220. PARTICLES OF VARIOUS MEANINGS. 

௧௧௦.--தத்தம் பொருளை உணர்த்திய இடைச்சொற்கள் எவை ?, 

ஏ; ஓ, ஆ, உம், என, என்று, என்பவன், என்பது, ஆனவன், 
ஆனது, ஆவது, முன், பின், 8ழ், மேல், என்றா, எனா, அந்தோ 
முதலியவுந் தத்தம் பொருளைக் காட்டிய இடைச்சொற்கள 

ஆம். [ஈன்னூல் 358.] 
னே” 6.) இகற்றுள், என, என்று, என்றா, எனா ஆயெ சான்கும் வினை எச்சங்களாம். என்பவன் 

முதலிய ஐந்தும் வினையால் அணையும் பெயர்கள் அம், [வி 57. 80, 90. காண்ச..] 

(௨. தோறும், தொறும், என்பன காலத்தையும் இடத்தையும் குறிக்கும், 

  

(உ-ம்,) “S156 சோலை தோறும், சண்பகக் காடு தோறும், 

போதவீழ் பொய்கை தோறும், பூதுமணற் றடல்௪ டோறும், 
மாதவி வேவிப் பூக' வனர்தொறும், வயல்க டோறும், 

இதிய உடம்பு தோறம், உயிர் என உலரய தன்றே." . 

இத 

  

211. பமா எ, 

௧௧௧.--ஏகாரம் எத்தனை பொருளைத் தரும்? 

ஏ அறு வகைப் பொருளைத் தரும். ௮வையாவன? 
[ ஈன்னூல் 354] 

(௪) பிரித்தல்; (உம்) ae [ஒரு கூட்டற்திலிருச்து ஒருகளைப் பிரித்து Spas 

(௨) கினா: (உ-ம். சீபே தர்தா்? [நீயா தர்தய்தி என விஞவிசிற்ரும்,] 
(.) எண்: (உ-ம்.) நிலமே சலமே நீயே வளியே, [எண்ணி கித்ரும்.] 
(௪,) ஈற்றசை; (டோம்.) பசர்ர்தனனே, [ஒருபொருளும் இன்றி ஈற்றிலே கித்ரும்,] 
(@.) தேற்றம்: ல அன்மார்க்சருக்சே புசழ், (உண்டென்புதற்றாச் சர்தேகம்இல்லை,] 
(௬) இசைகயிறை: (உ-ம்,) எபே இவள் ஒருத்தி, [பொருளின்றி இசைகிறைத்து கிற்ரும்,] 

௮௬ 
பி



  

நபக்கு.] 11. சொல்லதஇகாசத்தில் (ு.) இன்டச்சொல்லியல். 

அப்பியாசம். (111,) 

**எல்லா விளக்கும் விஎச்சல்ல$ சான்றோர்க்குப் 
பெரய்யா விஎக்சே விஎக்கு.”! 

mare 

ச ட்ட வ்ரே 
ர் « 

அழகுக்கழரு செய்கார்?”” 

  

“*செறுப்பு கெறுப்பச் செயினும் பொறுப்பரே 
தாம் வேண்டச் கொண்டார் தொடர்பு. 

  

“ஏண்ணுணர்லினரொ0 கூடி ுகர்வுடைமை . 
விண்ணுலகே ஒக்கும் விழைவிற்று,” [வி, 93, விழைலினையுடையத,] 

cE€SpP7———— -   

112. uses or ஓ. 

௧௧௨.--ஒகாரம் எத்தனை பொருளைக் காட்டும்? 

ஒ எட்டுப் பொருளைக் காட்டும். அவையாவன: 
[நன்லூல் 355.] 

த்தல்: (உ-ம்.) அவனோ செய்தான். [பலசி௦ ம் ஒருவனைப் பிரீர்தல்,] 
(௨,) ஒழியிசை; (௨-ம்) வேலைசெய்யவோ போ௫ருய்? மா இருக்கப்போதஇிறுய் ௭॥ 

பொருளைத் தரும் ஒழிபிசை. 
(s.) எதிர்மறை: (உ-ம்,) சானே சொன்னேன்? [சான் சொல் வவில்லை.] 
(௪.) வின: (உ-ம்.) அவனோ? 
(6.) தெளிவு; (உ-ம்.) என்னே 'அன்று, ததோ அன்று. (அத்தன்மை இவ்லாமை தெரியும் இடத்துத் 

)தளிவு, 
(௬.9) கழிவு: (உ-ம்,) நைதல் இன்றி சல்லஞ் செய்தரலோ, உயிர் உய்யும், [ கழிவிரக்கப்பொருள். ] 
(௭,) சிறப்பு: (உ-ம்) ஐ ஒ பெரியவன்! ஓ ௮. சிறியவன்! 
(௮. அசைரிலை; (௨-ம்.) ஓ ஒ உவமன்! 

  

அப்பியாசம், (112.) 

ஒரோ விடத்து,” [லெ விடத்த, சறுபான்மையாய், ] 

(ஒரு, ஓ; இடத்த.) 

  

**எவ்வுயிரும் காக்க ஒரு ஈசன் உண்டோ, இல்லையோ? 
. இவ்வுயிரில் யான் ஒருவன் அல்லவோ?” 

கருதிய ஆருமோ கருமம்,” 

  

|] 
செல்வனை இன்று சாடிச் சேவடி, தொழுதல் ஒன்றே, 

அல்லதில் வுடம்பு சீய் சேற்றுல கடைதல் ஒன்றோ, . 
எவ்லையில் இரண்டில் (ற இப்பகன் முடிப்பன் யானே," 

“ிப்பீதுஞ் செல்கமூம் ஈனும், 
அறத்தினூஉல் சாச்சம் எவனோ உயிர்க்கு," 

ப க; 
ALS, ses oF உம்... 

௧௧௬.--உம் என்பது எத்தனை பொருளைக் காட்டும்? 

. உம் என்பது எட்டுப்பொருளைக் காட்டும். அவையாவன: 
[கன்னுல் 358-—361.] 

ணை கன் er. 

௮௭ 

 



(s. 
(2..) Apuy: 
(௩.) ஐயம்: 
(௪.) எச்சம்: 

(@.) wpa: 
(௬.) எண்: 
(௪.) செனிவு: 

(௮) ஆக்கம்; 

9) எதிர்மறை; 

) 

3லக்கண வினா விடை (Pr. ர, 

(உம்,) வருததுர் இது, [வாரரமையுர் Bz. | 
(உ-ம்.) குறவரும் ogee Gaps, 
(உ-ம்) பத்தானாலும், எட்டானாலும், 
(உ-ம்,) சாத்தனும் வந்தான். [ கொற்றன் வந்ததும் அன்றி.] 
(உ--ம்.) தமிழ் சாட்டு மூவேந்தரும் வர்தார், [முற்றுப் பொருளைத்தரும்,] 
(உ-ம்.) பொன்னும் வெள்ளியும் ஈயமும், 
(உ-ம்.) அரசனும் அல்லன், மந்இரியும் அல்லன், [இன்னதென்று தெரிந்த இடத் 

இல் நிற்கும் தெரிரிலை.] 
(உ-ம்.) பாலே மருந்தும் ஆயிற்று, [உணவும் ஆயிற்று. ] 

82” (௧.) ஜர்தாம் வேற்றுமையோட உம் சேர்ந்தால் ஒப்புப்பொருளுடன் சிறப்புப்பொருளையும் 
பொருளையும் தரும். 

(உ-ம்.) “அமிழ்தினும் அற்ற இணிதே தம்மக்கள் 
திறுகை அளாவிய கூழ்.” 

௫” (௨ “மற்றவன் தெரன்ன வாசகம் கேட்டலும்,” 

் கேட்டலும் - -*- 5 னே]. 

இல விடத்து உம் என்பது ௨ 'ன்றர்க்தல்கொள்ளும், 

௮ப்பியாச 3.) 

தானந் தவம் இரண்டும்.” 
es eer 

“கணமேயுள் காத்தல் அரிது.” 

  

**நாடெம்கும் ahs கேடொன்றும் இல்லை," 

  

இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்யரக்கால் 
என்ன பயத்ததோ சால்பு?” 

வாத.   

2114. SIGNS OF QUOTATION, Of@T, GTargi. 

௧௧௪.-என, என்று இவ்விரண்டும் எத்தனை பொருளைத் தரும்? 

என, என்று ஏழு பொருத் தரும். அவையாவன: 

(«.) உவமை: 
(௨) எண்: 
(௩.) குணம்: 
(௪.) வினை 
(6) பெயர்: 
(௬.) இசை: 
(௪.) குறிப்பு: 

* [ecreré 356. 360. 361.] 
(௨-ம்,) கொடும்புலி பாய்ச்தெனப் பாய்ந்தான், 
(௨-ம்.) ஒன்றென, இரண்டென இவ்விரண்டும் இங்காறு கழல்கும், 
oe ) வெள்ளென விஎய்இற்று, 
(உ-ம்.) கொள்ளெனக் கொண்டான், 
(உ-ம்,.) உறையூர் என்று சொல்லப்படுவத. [அவரினது பெயர்,] 

(உ-ம்.) ஒல்லென ஒலித்தது, 
(உ-ம்,) பொள்ளென வந்தான், 

் இனி செய்யுவிலே என்றா, எனா, ஓடு என்னும அடைச்சொற்களும் எண்ணுப் பொருலிலே வரும், 

[சன்லூல் 428, 0.] 

அப்பியாசம். (114.) 

“பூசனை கூர்தன் மாதர் பொம்மெனப் புருர்து மொய்த்தார்.?? 

  

“பெய்யெனப் பெய்யு' மறை,” 

  

“rrp பொழுதிற் -பெரிதுனச்குர் தன் மகனைச் 
சான்றோன் எனக் 'சேட்ட தாய்," 

௮௮



  

L ueig.] 1]. சொல்லதிகாசத்தில் (பா.) இடைச்சொல்லியல். 

215. EUPHONIC PARTICLES. 

௧௧௫.--இசைநிறை ஆவசென்ன? 

அர்த்தம் இன்றி ஓசை நிறைப்பதற்கு மாத்திரம் வரும் இடைச் 
சொல் இசைநிறை என்பதாம். 

[ ஈன்னூல் 868.] 

(உ-ம்.) சொல்லேன் றெய்ய” என்பதில் தெய்ய என்பத வெறும் இசைநினற ஆம், 

116. REDUNDANT PARTICLES. 

௧௧௬.--அசைரிஸல ஆவதென்ன? 

அர்த்தம்: இன்றி அசை நிறைப்பதற்கு மாத்திரம் வரும்இடைச் 
சொல் ௮சைநில் ஆம். 

( கன்னூல் 907.] 

(உ-ம்.) “கற்றதனால் ஆப பயன் என் செல்” என்பதில் ெசரல் என்பது வெறும் அசைகிலையாம், 

அப்பியாசம். (116,) 

“பரதானு' நாடாம் ஆல், ஊராம் ஆல், என்னொருவன் 
சார் துணையும் கல்லாத ஆறு?” 

[ஆல் இரண்டும் அசைநிலை, வி. 59, 86. (2) ஒத்தப்பார்க்கும்பொழுத 
ஆல் என்பத சாரணத்தைக்காட்டும் என்று விளங்கும், 
இதிலும் அர்தப்பொருளைப் பெராதோ] ] 

2127. VARIOUS INTERJECTIONS. 

௧௧௭.--இரச்கஇடைச்சொற்களும், ௮ச்சஇடைச்சொற்களும், இகழ்ச் 
சிஇடைச்சொற்களும், அதிசயஇடைச்சொற்களும் எவை ? 

YA] ஓஓ, அர்தோ, ஐயோ, ௮ன்னோ, அச்சோ, முதலிய 
வை இசக்கத்தையும்,; கூ, க.க, ஐயோ, ஐயையோ, முதலிய 
வை அச்சத்தையும், ஏ௪, gr தலியவை இகழ்ச்சியையும்; 
ஓகோ, ஓஓ, ௮௧, அம்மா, முதலியவை ௮இசயத்தையுக் காட்டு 
கிற இடைச்சொற்கள் ஆம். 

( கன்னூல் 379.] 

அப்பியாசம். (117.) 

'சல்லாத புல்லியனேன் 99 சான் geersé காணு' சாட்சள் 
எல்லாம் போயின போம் ஆல் இதவாதொள் றெனு' சன்ரும் எழிஷட் காணேன்.” 

  

12 ட று



இலக்கண வினா விடை (PT. 1. 

IV. QUALIFYING WORDS: ADJECTIVES AND 

ADVERBS. 

17, உரிச்சொல்லியல்,. 
a 

[ sairgyréy II. (IV.) 374-392. ] 

ALLS. KINDS OF QUALIFYING WORDS. 

௧௧.0.--உரிச்சொல் எத்தனை வகை ஆம்? 

பெயாஉரிச்சொல் என்றும், வினைஉரிச்சொல் என்றும், 

வகை ஆம். [நன்ன °"" உ) 

229. ADJECTIVES. 

௧௧௯.--பெயர் உரிச்சொல் எல் 

(௧.) சில விடத்து, பெயர் ._...... ...ரிச்சொல் ௮௧ வரும். 
(உ-ம்.) பெொற்டுலை என்பதில், பெபொன் என்னும் பெயர்ச்சொல்லானத குணத்தைக் 

காட்டிய உரிச்சொல்லாக வந்தது, [வி. 150 காண்க.] 

(௨.) சில விடத்து, உள்ள, ஆன; அகிய என்னும் பெயசெச்சங் 
கள் புணர்வதினாற் பெயர்ச்சொல் உரிச்சொல்லாக நிற்கும்: 

(உ-ம்.) அறிவுள்ள மனிதன், செம்மையான பாதை, கருமையாஇிய மேசம். 

(hm) சில பெயர்கள் ஈறு கெட்டுக் திரிந்தும் உரிச்சொற்கள் 

அகும். [ஈன்னூல் 26. 68.காண்ச. ] 

(உ-ம்.) மரம், மரக்கொம்பு, ஆடு, ஆட்டுக்கால், 

எருது, எருத்துமாடு, 
RS (இவை ஆரும் வேற்றுமையின் தொகை என்று சொல்கதுர் தகும்,] 

(௪.) சில சொற்கள் இயல்பாய் உரிச்சொற்கள் ஆம். 
(உ-ம்.) பல, நல, லெ, புது, 

  

அப்பியாசம். (119,) 

**வளி வழங்கு” மல்லன் மா ஞாலம்," 

  

“கல்லாதவரு" ஈனி ஈல்வர் கற்றார் முறி 
சொல்லாதிருக்கப் பெறின்," 

  

மூணடி,”! 

“கண்ணோட்டம் என்னும்கழி பெரும் காரிகை," 

(RR) “உரிச்சொல் லென்ப உரியபற் குணசொல் 
ஆகிப் பெயர்வினை அணைந்து வருமே," [சொன்.] 

ரன்ன ன் 

௯0



  

1. பக்கு,] 11, சொல்லஇகாரத்தில் av.) உரிச்சொல்லியல். 
  

120. ADVERBS. [sergrd 388.] 

௧௨௦.--விணயுரிச்சொல் எவ்வாரும் ? 

(௧.) சில வினையெச்சங்கள் வினையுரிச்சொற்களாக வழக்கும். 

(உ-ம்.) சாலப்பே௫னான். சனி வருந்தினன். 

(௨.) சில பெயர்ச்சொல்லோடே ஆய் என்னும் வினையெச்சம் 
புணர்வதினால் வினையுரிச்சொல் அகும். 

(உ-ம்.) சச்தோஷமாய்ப் பே௫ினன். 
[ஆக, ஆ என்பவைகளையும் பெற்றுவரும்; 
சச் தோஷமாகப் பேடனான், 
ஈன்மையாச் சொன்னாள், 
சர்தேோஷழமுள் எவஞளாய்ப் பேஷன், 
சசதோஷமுடைய வஞய்ப் பேடன், 

எனவும் வரும், ] 

GS ஆப் - go. [கி, 86.] 

**பாலகஞய் அஞ்ஞானத் தமுர்துகன்; ஈற் காளை யாய்ப் பாவைமாராற் 
சாலவருந்துவன்; விருத்தன் இனக் குடும்பத்தாற் றளர்ச்து சாவன்; 
ஏல இவன் எக்காலத் தென் செய்வான்? மாயக் கூத்திருர்த ஆறே 
சூலம் எலாம் ஆடாம்காய்ப் பொறிமேளமரய் மனப்பேய் சடிக்கும் அன்றே. 

(ர.) சில வினைகளின் பகுதியானது வினை உரிச்சொல்லாக 
வழங்கும். 

39 

(உ-ம்,) af Asad, 

அப்பியாசம். (120.) 

““ஆலய்ந் தொழுவது 
சாலவு' சன்று,” 

  

(தரலை செய்வோம் என்றறத்தைக் கடைப்பிடித்தச் 
சாலச் செய்வாரே தலைப்படுவர்.” 

  

“கடலில் அலைபோல மெய்யாய் இல்லை,” 

  

காப்பே Bmore பழிசாண, கீள்சதலவாச் 
சேர்ப்பார், கிறைத்தாழ் செறித்த,” 

  

**சீடு வரழ்வார்,”” 

  

  

€EEDd> 

121. SOME PECULIAR FORMATIONS. 

௧௨௧,--9று, பெரு, குறு, கரு முதலிய உரிச்சொற்கள் எவ்வாறு 

வழங்கும்? 

(௧.) ல விடத்து, விகாரமின்றி வழங்கப்படும். 

(உ-ம்.) இற சவம் 

௬க்



'லககண வினா விடை. (PT. lL 

(2.) சில விடத்து, ஒற்று இரட்டிக்கும். 
(உ-ம்.) று -- இன்பம் -- இற்றின்பம், 

குறு 4 இயல் -- குற்றியல், 
குறு 4 ஏவல் - குற்றேவல், 
பசு 4 அரிசி 2 பச்சரிசி, 

(௩.) சில விடத்து, குறில் நெடிலாகும். 
(உ-ம்) பெரு 4 இன்பம் -- பேரின்பம், 
: கரு 4 மேகம் :: கார்மேகம், 

Ay +p = Epo. 

(௪.) சில விடத்து, மகரந்தோன்றும். 
(உ-ம்.) அரு 4 பொருள் = god பொருள், 

பெரு 4 கடல் ௪ பெருங் கடல், 
கொடு -- கூற்றம் = கொடும் கூற்றம், 

(௫.) சில விடத்த ஈற்றுகாங்கெட இய என்னும் 
தோனறும். 

(உ-ம்.) இறு 4 தகப்பன் = இிறியதசப்பன், 

(௬.) வேறே விகாரங்களும் உண்டாகும். 
(உ-ம்.) பசு 4 இளி 5 பைல் இளி, 

செம்மை -- ஆம்பல் :- சேதாம்பல், 

[நன்னூல் 136.) 

அப்பியாசம். (121.) 

“ஆருயிர்,” “நுண்ணறிவு,” [அருமையான உயிர், நூண்மையான அறிவு] 

  

“அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் 
பெரும்பயன் இல்லாத சொல்,” 

**திற்றின்பஞ் இன்னீரதாயினும் abot 

மற்றின்பம யாவையும் கைவிபெ; 

முற்றுர் தாம் 
பேரின்ப மாக்கடல் அவொர் வீழ்பவோ, 
பாரின்பப் பாழ்ம் கும்பியில்,” 

[ற 4 இன்பம் - இற்றின்பம், இறு + fr = இன்னீர. 
ம 4 இன்பம் :- மற்றின்பம். பெரு 4 இன்பம் பேரின்பம், 
பாழ் 4: கும்பி - பாழ்க்கும்பி,] 

“பொற்புற செடிய வேற் கட் பூப் சொடி,” 

“பரியது கூர்ம் கோட்டதாயீனும் யானை 

Gages புவி தாக்குறின்."” 

[கூர்ம் - கூர்மையசன.] 

  

“கெவ்கிடம் அனையான்.” 
[ வெமமை.யான Manis | 

“urGleny மகளிர்.” el. 69 157,] 

{ure ௪ பசுமையான] 

  

Ge 2.



1, பங்கு.] 17, சொல்லதிகாசத்தில் (௬.) ஒழிபியல். 

V. APPENDIX TO ETYMOLOGY. 

ஒழிபியல். 

422. COMPOUNDED AND UNCOMPOUNDED WORDS. 

௧௨௨.--மேற் சொன்ன நாலு வகையான சொற்களைப் பகுபதம் என்றும் 
பகாப்பதம் என்றுங் கூறுவஇியாது £ 

பகுக்கப்படாத இயல்பினையுடைய சொல் பகாப்பதம் என் 

இம், பகுதி விகுதி முதலிய உறுப்புகளால் உண்டாகிப் பருக்கப் 

படுஞ் சொல் பருபதம் என்றுஞ் சொல்லப்படும். 

(ஈன்னூல் 128.] 

(௨-ம்.) பொன்,, கட, சல், செல், (எ-ன, பகாப்பதங்களாம்.] 
பொன்னன், ஈடச்தான், ஈன்மை, அந்தில், [எ-ண, பருபதக்களாம், ] 

23௨ THE ELEMENTS OF COMPOUNDED WORDS. 

௧௨௬.--பகுபதங்களின் உறுப்புசள் எத்தனை ? 

பகுதி, விகுதி, இடைகிலை, சாரியை, விகாரம் ஆகிய இவ்வைற் 
அுமே பருபதத்தின் உறுப்புகள் ஆம்: 

[sored 133. 253. 442-144.) 
(உ-ம்.) கூனி, என்பதில், பருதி, கூன்; விருதி, இ எனக்காண்க, 

செய்தான், எனபதில், பகுதி, செம்; விரு௮ி, ஆன்; இடைநீலை த் எனச்காண்க, 
உண்டனன, என்பதல், பருதி, உண்; விருத, அன்) இடைகிலை ப) சாரியை 

௮ன் எனச்காண்க, 

குணத்தான், என்படுல், பருநி, ருணம்; விருதி, ஆன்) erin அத்த; கெடு 
தல் விசசாசாம எனக்காண்க, 

SANSCRIT PATRONYMICS, &C. 

8 (௧.) சில வடமொழிகளின் மூதலசையிலே இருக்கும் இ, 
எ என்பனஐ எனவும்) சில விடத்து இ என்பது ஒள எனவும்; 
உ,ஊ, ஓ என்பன ஒள எனவும், அ என்பது ஆ எனவும், ஈற்றி 

லிருக்கும் ஐ என்பது எயன் எனவுரஈ் இரிந்து பகுபதங்கள் ஆகும். 
(உ-ம்.) இலையால் ஆரும் மலை சைலம் எனவும், 

வே த்தை அறிச்தோன் வைநீகன் எனவும், 

கிரியில் பிறச்தவன் ெ.எரி எனவும், 
ரூரன் மகனைச் செ.எரி எனவும், 
சனகன் மகளைச் சான இ எனவும், 

- காரர்த்நதிகையின் மகன் கார்த்திகேயன் எனலும், 

சோமன் மகனைச் செளமன் எனவும், 
இவை போல்வனும் அட்மொ திசன்லே கரும். 

—_ 

௬௩.
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SANSCRIT PREFIXES. . 

(௨.) வடமொழிகளில் உபசர்க்கங்கள் என்னப்படுஞ் சல இ 
டைச்சொற்கள் மொழிகளோடு சே, வெவ்வேறு பொருளைத் 
தீரும் பகுபதங்கள அகும். 

அவை பிர, பரா, அப, சம், ௮3; அவ, நிர், அர், வி) ௮, கி, ௮தி) 
அபி, சு, உற், பிரதி, பரி, உப, எனப் பதினெட்டாம். 

[166 வினாவங் காண்க.] 

(உ-ம்.) பிரயோகம், பராமுகம், அபதர்த்தி, சம்கநி, அறுபகம், 
அவமானம், நிர்க்குணம், துர்க்குணம், விகாரம், ஆசாரம், 
நிவிர்த்தி, அதிமதுரம், அபிவிருத்தி, சினம், உற்பாதம், 
பீரதியுபகாரம், பரிபூரணம், உபசாரம், 

324 AUXILIARY VERBS. 

௧௨௪. துணலிவஊ ஆவது என்ன? 

தமக்குரிய பற்பல பொருட்களைத் தருவதுமன்றி, மற்ற வினை 
யெச்சங்களைச் சார்ந்து வரும்வினைகள் துணைவினை ஆம். இவற் 
அள? 

PASSIVE VERBS. 

(௧.) பட, உண் என்னும் வினைகள் செயப்பாட்டு வினையை யுண் 
டாக்குர் துணைவினைகள் ஆம்: 

(உ-ம்.) செய்யப்பட்டது, 
உண்ணப்பட்டது. 

[பூ என்னும் பகுதி பிறவினையாஇத் தணைவினையாக எழங்கும்,] 

  

அப்பியாசம், (124, ௧.) 

“அவ்விய செஞ்சத்தான் ஆக்கமுஞ் [el 98.] 
செவ்வியான் கேடு' நினைக்கப் படும்,” 

  

*'பேதைப்படுக்கும் இமஷம்.” 

  

“silo sata அவ்லதல்லழ் புத்தம்,” [கி, 195,] 

  

PERFECT AND PLUPERFECT TENSES. 

(2) Qe crergui வினை முற்காலத்தில் முடிவான செய்கை 
யையுங, குறித்தகாலத்துக்குமுன் முடிவான செய்கையையும் கு 
விக்கும். 

(உ-ம்.) சட்டியிருக்இறுன், என்பதில் இரு என்பதின் நிகழ்காலமானது துணைவினையாடக் சட்டின 
செய்கை முடிவாயிற்று என்று உணர்த்துறெத, 

சொற்றன் இங்கே வருமுன்னே சட்டியி ருச்தான், என்பதில் இரு என்பதின் போன 
காலமானது துணைவினையாடுச், கொற்றன். வந்த காலத்துக்கு முன்னமே முடிலான செய்கை 
யை உணர்த்துகிறது. 

ம் 

் ௬௪



  

. பங்கு.] 17, சொல்லதிகாசத்தில் (ஈ.) ஒழிபியல். 

௮ப்பிமாசம். (124. ௨.) 

் இருந்த கனி ஒழியத் இவளியாரல் 
ஈற் காய் உதிர்தலும் உண்டு,” 

“கான மயில் ஆடக் கண்டிருச்த வான் கோ 
தானும் அதுகாசப் பாலித்த......... .. ” 

அறிச்திருப்பார், ஆதலினால் ஆல் கமல நீர் போற் 

பீறிர்திருப்பார்,--பேசார் பீறர்க்கு,” 

NEGATIVE VERBS. 

(௬) இரு என்னும் வினை எதிர்மறைவினையெச்சத்சைச் சார்ந் 
து எதாமறைவினை முறறு ஆகும, 

(உ-ம்,) செய்யாதிருக்கிருன். 
செ.ப்யாமவிருர்சான், 
செய்யாதிருப்பான். [முதலியவும் அப்படியே.] 

PERMISSION. 

(௪.) ஆம் என்னும் வருங்காலத்து வினைமுற்று மற்றவினையின் 
தொழிற்பெயளாச் சார்ந்து, உத்தரவு கேட்கிறதிலும் கொடுக்க 
திலும் வழங்கும். 

(உ-ம்.) வரலாமர? வரலாம், 

[கசல் ஆகாத. வி. 89 காண்க..] 

னே ஆம் என்பது சலவிடத்து பொருளின்றியும் வரும்,(88) 

(உ-ம்.) “மெலியார் விழினும் ஒரு ஆற்றான் உப்ப, 

வவியார் மற்றொன்றாலும் உய்யார்: கிலைதப்பி 
சொய்ய சழக்சென வீழாவாம், வீழினும் 
உய்யும் ஆல்) உய்யா பிற, 

  

அப்பியாசம். (124, ௪.) 

மறப்பினும் ஒத்தக் கொளல் ஆரும்,” 

சென்ற சாள் எவ்லாஞ் இறகிரல் லைத்செண்ணவாம்,"” 

(88) 45ஆம் என்னும் இடைச்சொல் பெயர் அனைத்திலும் வருமே,” 

(a-d.) மண்ணாம்சட்டி.



)லக்கண வினா விடை [ Pr. I. 

AUXILIARY VERBS WHICH STRENGTIIEN OR MODIFY TITE MEANING. 

(@.) Gandy MG, CUNG, இட, வர, தர; முதலிய விளைகளுக் 
அணைவினைகள் ஆக, அசைகிலைகளாகவுஞ், சிலவிடத்து தமக் 
குரிய பொருளைத் தருவதாகவும் வரும்.) 

உ-ம்.) “*வால்இக் கொண்டேன்,” என்பது எனக்காக வாங் இனேன் என்றர்த்தங்கொள்ளும், , 212, 5 

[இத சற் பொருட்டு வினை எனவும் படும்.] 

ஈருமஞ் செய்துகொண்டு வருறான்,” என்று வழக்கமாய்ச் செய்தான் 
என்றர்ச்தங்கொள்ளும், 

எறிந்துபோட்டான், என்பது தன்னை விட்டு ரீச் இனான் என்றர்த்தம்கொள்ளும், 

வர்திட்டேன், ate? அசைரிலைகளாக 
. Lo. விடு, இடு, என்றும் வினைகள் 

அனுப்பிலிட்டான், | என்பதில், 

(SP [விரி என்பத து ணி பு வினை எனவும்படும். ] 

அப்பியாசம், (124. டு.) 

“gal fig Dim BiDt யாக்கை,” 

தூண்டும் இன்னலும் கறமையுர் சொடர் தரத் துயரால் 

ஈண்டு எந்தனை இரந்தவர் ய் அ கததக ககக ௫ 

[ தொடர்தா -. தோடா, தரு என்பது அர்த்தமின்றி வந்தத ] 

(*ரமர் என்று தாங்கொள்ளப் பட்டவர் தம்மைத் 
தமர் அன்மை சரம் அறிந்தார் ஆயின், அவரைத 

தமரிஞு” ஈன்ரு மதித்து,த் தமர் அன்மை 
தம்முன் அடச்இக் சொல்,” 

225. DEFECTIVE VERRS. 

௧௨௫.--தறைவிவ அவசென்ன ? 

தெரிகிலைவினைக்குரிய சிலவற்றிற் குறைவும்று வழங்யெ வினை 
யானது குறைவினை ஆம். இவைகளின் முறைகளைக் காட்டிய 
அட்டவணை ஆவது: 

[carga 930.] 

(TT) “இட்டு, விட் டிரண்டும் கினையிடைச் சொல்லே." [அசச்.] 

ள்



  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1, பங்கு.] 11, சொல்லதிகாரத்தில (1.) ஒழிபியல். 

பகுதி. விகுஇகளைப் பகுத்துக்காண்க, 

1. (ஓஒ ஒக்கும், ஒத்து, ஒவ்வ, ஒப்ப, ஒத்த, ஒப்பு, ஒவ்வாத, 

2. | போது, | போதும், போதாது, போதாத, போதாமை, 

3. | 3, தீருவேன், ௧௧, சக்க, தகுந்த, சகும், தகுதி, தக்கவன், தக்கது, சகை, தசைமை, தகேன், தசாத, 
தகாத, 

4. வேண்டு, | வேண்டும், வேண்டி௰, வேண்டாம், வேண்டியது, கேண்டுவது. 
[ வேண்டுஇநேன் முதவியவும் வருல்கால் அர்த்தம் வேறே.] 
2 இவ்விரண்டு தேற்ற வினை எனவும் படும், 

3 மாட்டு, | மாட்டேன், மாட்டாத, மாட்டாமல், 
மாட்டாய், மாட்டான், மாட்டாள், 

. wnt, oni Curd, org, or, [Oe walen wel tar எனவும் படும்.] 

டி. கட், "கடவேன், கடமை, கடன், 

கடவாய், 

சடவோம், கடகான், கடவாள், சடவது, சடவீர், கடலார். 

7. | கூடு, கூடும், கூடாது, கூடாத, கூடிய, 

8. Gay, 3) 

9, | இல், | இல்லேன், இல்லாம், இல்லான், இல்லரள், இல்லை, இல்ல, 
இல்லேம், இல்லீர், இல்லார், இல்லை, . 

. , ; வினை இல்லத, இன்றி, இன்று, | Bre திப்பு 
இல்லத, [ முற்ற BOs Per 

339, @, 93 sraive, 

10. | ga, அல்லேன், அல்லை, அல்லான், அல்லீர், அல்லன், அல்லார். 
அல்லத, அல்லாமல், அல்லாது, அல்லாத, அன்று. 

lL. | ae, உன், உள்ளது, உள்ள, உண்டு. 
ஆரு, ஆயிர என்னும் வினைகளே கரும்.     
  

அப்பியாசம், (125.) 

*பொன்னணியும் வேந்தர் புனையாப் பெரும் சல்லி 

மன்னும் அறிஞரைத் தாம் மற்றொல்கார்.” 

“Qos என்று வெஃகுதல் செய்யார் 

புலன் வென்ற புன்மையில் சாட்டியகர்.? 

[இலம் - இல்லாதகர்களாயிருக்கறோம். 

இவ் வினைத்தொகை, 153,] 
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(பேதைமை அன்ற தறிவு,” 
[அன்றது - அன்று -- அது -- அல்லாதது. வி. 98.] 

**சனைத் தக்க மாண்புடையாள்."? 

கக்க உ௨௨௨௨௨௧௨௨உஉ௰ (ற்றி 

மூமு மணிப்பூணுக்குப் பூண் வேண்டாம்! யாரே 
அழருக்கழகு செய்வாச்?”? 

:இருகேறுலகத்தியற்சை; 
இருவேறு, தெள்வியர் ஆதலும் வேறு.” 

் இல சந்றார் கண்ணும் உளக ; பலசற்றார்க் 
கச்சாணி அன்ன தோர் செல்,” 

  

*அன்பினவ்வதோர் ஆக்கம் உண்டாகுமோ!” 

**தெருளூம் ஈல்லறமும் மணச்செம்மையும் 
அருளும் கீத்தபின்னாவதுண்டாருமோ?” 

(அவ்வவர் துறை தொறும் அறச் இறம்பவர்,'? 
[Spdy + அலச், வினைப்பகுதியோடு மறைவினை வந்துசேர்த்தது. ] 

எணக்கு எல்லையும் அல்ல நீ; என்மகன் பாதன் 
தனக்கு சல்லையும் அல்லை; அத்தருமமே சோசக்கில் 

உனக்கு ஈல்லையும் அல்லை; வர்தூழ்வினை தூண்ட 
மனக்கு சல்லன செரல்லினை; மதியிலா மனத்தோய்!”” 

ஒழிபியல் முற்றிற்று. 

௯௮
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ll, SYNTAX. 

மூன்றாவது: சொற்றொடரதிகாரம். 

126: syntax. 

௧௨௬.--சொற்ரெடர் என்பதென்ன? 

பெயர் முதலிய சொற்கள் ஒழுக்குப்படத் தொடாந்து 
குர் தன்மையே சொற்றொடா ௮ம். 

இ இச்தத்தொடர் தொசாநிலைத்தெரடர் எட்ரர், தொகைநிலத்தெொடர் என்றம், 
இரண்டு வகை ரம், 1௦0 காண்ச, 

தொசைகிலைத்தொடர் ஆறு வகையாம். []51. 157. வி, சாண்ச,] 

தொகாநிலைத்தொடர்சள் ஒன்பது வகையரம், எ்ற்றுள், 

(௪, ) எமுகாய்த்தொடர்; (உ-ம்,) சாத்த சுந்தரின், 
(௨) விளித்தொடர்; (உ-ம்,) தம்பி கேளாய், 
(௩.) வேற்றுமைத்தொடர்; (உ-ம்.) மரத்தை கெட்டினன். 
(௪,) வினைமுற்றத்தொடர்: '  (உ-ம்,) செய்தான் அவன். 
(@.) பெயரெச்சத்தொடர்; (உ-ம்) உண்டசாத்தன், 
(௬.) வினையெச்சத்தொடர்; (உ-ம்,) சடச்து ஏச்தான். 
(௭.) இடைச் சொற்றொடர்; (உ-ம்.) மற்றைக் காரியம், 

- (௮) உரிச்சொற்றொடர்; (உ-ம்.) சனிகருர்தினான். 
(௬,) அடுக்குத்தொடர்:  (உம்,) பாம்பு மாம்பு, [சன்னூல் 430,] 

127. A SENTENCE, 

௧௨௭.--வாச்சியம் ஆவதென்ன? 

எழுவாயும் பயனிலையுஞ் செயப்படுபொருள் முதலியவைக 
ளோடு கூடியேலும், கூடாதேனலும், முடிவு பெற்று நிற்பது வாக் 
இயம், 

    <EGDDD 
128. subsecr. 

௧௨ய--எழவாய் ஆவதென்ன? 

வாக்கியத்தின் முதற்பொருள் எழுவாய் தரும். எழுவாய் 
என்பது கர்த்தா, 

[கள்ஜூல் 295. ] 
(உ-ம்,) வீடு இடிர்தத என்பதில் வீடு என்பத வாச்இபுத்நின் முதற்பொருளாகெய எழுவாய் ஆம், 

இ சலவிடத்த வினைமுதல் எனவுஞ் செய்பவன் எனவும் படும், 
  

Sn Se
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129. FINITE VERB, OR ITS SUBSTITUTE. 

௧௨௯--பயனிஷ ஆவதென்ன? 
® 
வாக்கியத்தின் முதற்பொருளின் செயலக் காண்பிப்பது பய 

னிலை ஆம். 

(நன்னூல் 295, 919.] 

129.* றா 00701, 

௧௨௯*--செயப்படுபோரள் ஆவதென்ன? 

ஒரு வினைமுதல் செய்யும் தொழிலை ஏற்கும் பொருளே செ 
யப்படுபொருள் ஆம். இதை வடநூலார் கர்மம் என்பார்கள். 

[சன்னூல் 915.] 

(உ-ம்) (௧,) அரசன் உண்டான்,  [செயப்படுபொருளுடைய -]னைமுதவின் முடிபு.] 
(௨.) அரசன் வந்தான், [ செயப்படு பொருளில்லா வினைமுதலின் மூடிபு.] 

(௩. அரசன் பகைவரைச் சிறைச்சாலையை அடைலித்தான், [செயப்படுபொருள் 
இரண்டுடை வினைமுதவின் முடிபு, ] 

(௪.) அரசனாற் பகைவர் கொல்லப்பட்டார். ['செயப்படு பொருளின் முடிபு.] 
(9.) அரசனாற் பசைவர் இறைச்சாலையை அடைகவிக்கப்பட்டார். [ செயப்படு பொருவீரண் 

டுடைச் செயப்ப பொருளின் முடிபு.] 

(௪.) தச்சன் மரத்தைச் செதக்இனன், 
௮.வன் வாளால் மரத்தை வெட்டினான், 

(௭.) பசவினைப் பாவைக் கறந்தான். [ஈருருபு இணைந்து இரண்டு செயப்படு பொ 
யானையைக் கோட்டைக் குறைத்தான். Ge வந்தன.] 

ன வினைமுதற்பொருள் எழுவாயோ வருஇறதும் அல்லாமற் இவ்வேளை மூன்றாம், சான்கரம், ஆறாம் வேற்று 
மைகணேடும் வரும், 

(உம். [yarn செய்யத்தகும் அக்காரியம். 
அகர்க்குச் செய்யத்தகும் அக்காரியம், 
அவரது வருகை..] 

-EEEPPd- 

130. SENTENCES OF ONE WORD. 

௧௬௦.--ஒரசேசொல் வாக்கியம் அகுமா? 

வினைமுற்றிலே மூவிட எழுவாய் தொக்இருந்து, இணைபால் 
தோன்றுவதால் ஒரு வாக்கியம் ஆம். 

(உ-ம்.) வருகிறான், 

  

௧௦௦
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131, FINITE VERB UNDERSTOOD, 

௧௯௧.--பயனிலையுக் தொக்கு வருதலும் உண்டோ? 

பயனிலையுர் தொக்கு வருவதும் உண்டு, 
(உ-ம்.) சல்லவன் எவன்? [எவன் சல்ல வட 

வேம்பன்றோ காக்கை விரும்புய் சனி, [ஆகும்.] 
அவன் ஈல்லவன். (ஆயினன், ஆயிருச்இறுன்.] 
கல்வி அழகே அழரு. [ஆயிருக்இன்றது.] 

€ED> 

  

  

13Z. DEPENDANT WORDS. 

௧௬௨.--எழுவாய்க்கும் பயனிலைச்கும் ஈடுவே வருவதென்ன? 

எழுவாயக்கும் பயனிலைக்கும் நடுவே பல அடைமொழிகள் 
வருதலும் உண்டு, 

[oor 397.) 

(a-d.) “mda usiger தாழ்மையாய் இருப்பான்” என்பதில் மனிதன் என்பது எழுவாய்; 
இருப்பான் என்டது பயனிலை; சல்ல, தாழ் மையரய் என்பவை அடைமொழிகள், 

சாத்தன் (வயிறார) உண்டான். 
அறத்தை (அழகு பெருகச்) செய்தான், 

வாளன் (மருவரரை மாய) வெட்டினான். 

அப்பியாசம், (139,) 

வண்டுகள் (இனிது) பாடும்.” 

“*செருவந்த போழ்திற் இறை செய்யா வேச்தன் 
வெருவர்து வெய்து கெடும்,” 

[சிறைசெய்யா வேச்தன்-- (செருவக்தபோழ்தில் கெருவர்து வெய்த) கெடும்.] 

233. COMPLEX SENTENCES, (vv) 

௧௬௬.-- எழுவாய் ஒன்றும் பலவும் ஒரு பயணிலையும் பலபயனிலையுங் 
கொள்ளுமோ? 

எழுவாய் ஒன்றும் பலவும் ஒரே பயனிலையுங்கொளளும், 
பல பயனிலையுங்கொள்ளும்; பல பயனிலைகளாகிய வினைகளிற் 
கடைசிவினை மாத்திரம் மூத்றுவினை ஆம். 

[சன்தூல் 319, 396.] 

(vv) “உருபு தொடர்ச் தடுக்க வேற்றுமைக் இளயி 
பொருள் செல் மரும்இன் ஒரு சொலான் முடிதலும்; 
முற்றியன் மொழியும், பெயர் எஞ்சு செவியும், 
தீர்தல் எலி ஆடுக்குற வரினும், 
பன்முறை யானும் வினைஎஞ்ச இளலியுஞ் 
சொன்முறை முடியா தடுக்குற வரினும் 
முன்னது முடிய முடிததுமாபே,"'  [இலக்,. வி.] 

606 
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(உ-ம்.) ஆதாமும் ஏவரஞர் தோட்டத்தஇிவிருர்தார்கள், என்பதில் இரண்டு எழுகாய் 
ஓரே பயனிலையோடே. வந்தன. 

ஆதாம் பாவஞ் செய்து நிர்ப்பாக்கெனாடுப் பசாசின் வல்லமைக்குட்பட்டான், 
என்பதில் ஒரே எழுவாய் மூன்று பயனிலையைக்கொண்டத, 

செ (௪) *'தற்றும் சேட்டுவ் கற்பனைசடச்தான்'' ஏ-ல், அவன் என்னும் எமுவரய் சொச்குகிற்க, 
எண்ணும்மை வச்தது, (ஈன். 962,] 

-(௨.) செய்யுளில் வினைஎச்சம் எரவேண்டிய இடத்தில் முழ்றுவினை வரக்இயத்தின் ஈடுவிலும் 
வருதலும் உண்டு, [ஈன், 851.] 

(உ-ம்,) “*பமுதில் மாதவன் பின்னொன்றும் பணித்திலன் இருந்தான்,” 
தாரண மறுஇனர் வீழும் மாதர்,” ் 

(௧,) எழமுகாயைச் சேர்ந்த அடைமொழிகள் ஒன்றும் பலவும் வருசலும் ஆகும், 
“தெளிந்த வழியே அல்லவை ஒருவி, ஈல்வவை மருவி 

ஒழமுகவே ஒழுக்கம்,” [ எமுவாய்; ஒமுகல், பயனிலை: ஆம். ] 

  

அப்பியாசம், (139,) 

“படை உழ எழுர்த பொன்னும், பணிலங்கள் உயிர்த்த முத்தும், 
இடறிய பரம்பிற் கார்தும் இன மணித் தொகைய” செல்லும், 
மிடைபசுல் சதிருமீனு' மென்றழைக்கரும்பும் வண்டும், 

* கடைடஇியர் முகமும் போதும் சண் மலர்ந்தொளிரு' மாதோ!” 

ய ழு இடட்ட்டட( 

134. concorp. 

௧௬௪.--பயணிலை எழுவாயோடே. எவ்வாறு இசையவேண்டும்? 

பயனிலை எழுவாயோடே இணை, பால், இடம் ய இவை 
களில் மாறுபடாமல் இசையவேண்டும். 

[கன்னூல் 819, 416.] 
(உ-ம்.) சான் வருவேன், 

குதிரை வந்தது. 

மணிதர்சள் வர்தார்கள், 

—— € € € 2 4. அண் 

135. MANY SUBJECTS. 

௧௬௫.---பல எழுவாய் வருங்கால் பயனிலை எவ்வாறு முடியும்? 

உயர்திணையாகிய பலசொற்கள் எழுவாயாக அடுக்கிவரிற் 
பயனிலை பலர்பாலாக முடியும். ௮ஃறிணையாகிய பல எழுவாய் 
வரிற் பயனிலை பலவின்பாலாக முடியும். 

(உ-ம்) மனிதனும் இஸ்தரீயும் வர்தரர்கள், 
மரமுங் சனியுல் கெட்டன, 

  

அப்பியாசம், (185.) 

**கு.தும் வாதும் வேதனை செய்யும்,” 

  

ரை பப ப கொடியேன்பால் [கி 93. 63.] 
வாரரய் ஒரு சாண், மண்ணும் விண்ணு' மகிழவே?” [வி. 89, 86, 140.) 

௧0௨ 
 



1, பங்கு.] 111. சொற்றொடாதிகாசம். 

136. sSuUBJECTS OF DIFFERENT PERSONS. 

௧௩௬.--வெவ்வேறே இடத்து எழுவாய்கள் அடுக்கி வரில் எவ்வாரும்? 

தன்மையிடத்து எழுவாயோடு முன்னிலை படர்க்கையிடத்து 
எழுவாய் அடுக்கிவரில் முற்றுவினை தன்மையிடம் ஆம். முன்னி 
லையிடத்து எழுவாயோடே படர்க்கையிடத்து எழுவாய் அடுக்கி 
வரில் (pin ci Gar முன்னிலையிடம் ஆம். 

[ஈன்னூல் 394.] 

(உோம்,) நானும் நீயும் அவனும் போனோம், 
நீயும் அவனும் போனீர்கள், 

ம 22 

  

  

137. ANOMALIES. 

௧௬௭.---வழவமைதி ஆவதென்ன? 

இலக்கண விதிக்கு வேோபாடாகி வழுவாக இருந்தும், நால்க 
ளிலே வழங்கிவருற நடை ஆம்: சிலவிடத்து, ஒருமையிற் பன் 
மையும் பன்மையில் ஒருமையும், ஒரிடத்திற் பிற இடமும், ஒரு 
இணையிற் பிறஇணையும், ஒருபா ஙிற் பிறபாலும் வருதல் உண்டு, 

[(ஈன்னூல் 26. 851. 421.] 

(உ-ம்.) த எரிந்தன என்பதில், ஒருமையிற் பன்மை வந்தத. பிள்ளைகள் ab sp என்பதில் பன்மையில் 
ஒருமை வந்தது. கீயோ அவனே ஆர் வந்தார் என்பதில், ஓரிடத்திற் பிற இடம்வச்தத. 
அவர் என்று தரும் என்பதில் உயர்திணை ஆண்டாலுக்கு அஃறிணை ஒன்றன்பால் வந்தத, 

எல்லாம் என்னும் பன்மைச்சொல்லோடு அஃறிணைப் பெயர் ஒருமை 
யிலும் பன்மையிலும் வரும். 

(உ-ம்,) எதுரம்பெலா" முத்தர் தத்த” மடையெலாம் பணில'மா நீர்க் 

ors பெலாஞ் செம்பொன், மேதக் குழி எலால் சமுநீர்க் கொள்ளை 

பரம்பெலாம்.............."” 

அப்பியாசம். (197) 

எழன்பகத்தில்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பாற்கண் 

வற்றன் மரம் ahissng.” 

[.தனிர்த்து 4: அற்று - தனிர்த்தாற் போலும்.] 

  

நின்றற்றே - இன்றாற் போலும், 
போயற்று -: போனாற் போலும், 

  

*அக்தணர் என்போர் ௮றவோர்.” 
[ எனப்படுவோர். ] 

  

எண்ணிய எண்ணியாம் கெய்தப எண்ணியார் 
இண்ணியர் ஆசப் பெறின்.” 
(எண்ணி 4 ஆங்கு -- எண்ணினபடியே.] 

  

* கின்று Shep gs 
கறவை ஒப்பக் கனாந்து கலல்இஞன்,” 

[பிரிச்துழி -- பிரிச்ச இடத்த. ] 

SO



  
இலக்கண வினா விடை (PT. 1 

13°7.* INTEROHANGE OF CASAL SIGNS. 

௧௬௭.*--உருபுமயக்கம் ஆவது என்ன? 

ஒரு வேற்றுமைஉருபு வேறொரு வேற்றுமைப் பொருளைத் 
தீருவது உருபுமயக்கம் ஆம். 

[சன்னூல் 817.] 
(உ-ம்,) ஏரின் உழ ௮ர் என்பது 

ஏரினால் எனப்பொருள் சொள்ளும், 

தொடுத்த உருவத்தா னீண்ட உயர் மால்கள், [உருவத்தோடு,] 

  

அப்பியாசம். (197.*) 

“பரசத்தின் வீக்குலார். [பாசத்திஞல்,] 

**தரலத்தினாற் செய்த ஈன்றி” [காலத்தில்,] 

    

**செலியிற் சகலை உணரா, வாய் உணர்வின் மாச்சள் 
௮வியினும் வாழினும் என்?” 

[செலிபிஞல்,] 

குஞ்   

138. 10100710 FORMS. 

௧௩.௮---கொடுர்சமிழிலே மரியாதைப்பன்மை ஆவதென்ன ? 
கொடுந்தமிழிலே மரியாகையாய்ப் பேசும்பொழுது ஒருமை 

யில் வந்த பன்மை மரியாதைப்பன்மை ௮ம். 
[நன்னூல் 420.) 

(உ-ம்.) என் தகப்பனார் வர்தார், 

<EEDd> 

239. SUBJECT AND VERB TO AGREE IN இணை, 

௧௬௯.--வெவ்வேறு இணையாடிய எழுவாய்கள் ஒரே வினையோடே 
வரலாமோ? 

  

  

வரலாகாது. 
[சன்னூல் 948, 416.] 

(உ-ம்,) மணிதர்களம், குதிரைகளும் வர்தார்சள் எ “f Gerbera’, oferaCar® wehlsiad 
aegrisé cargeg; ucisgiad wigtisé, EPeotagd eiger என்றாவது சொல்ல் 
வேண்டும், 

140, Use OF THE THIRD VERBAL PARTICIPLE OR INFINITIVE MOOD. 

௧௪௦.--மூன்னும் விவயெச்சம் எவ்வெப்பொருளைத் தரும்? 

(௧.) பொருட்டுப் பொருளைத் தரும். 
(ஈன்லூல் 344, 345.) 

(ant) gem GerdacCured, என்பது அள் சொரல்தும்பொருட்டுப் 
போனன், என்பதாம், 

உண்சா 'கருளான், ் 

rsa 1 ஒளக - A 

OF த ay



1, பல்கு.] ராரா சொற்றொடாதஇகாசம். 

(௨.) முக்காலத்துப் பொருளையும் தரும். 

(உ-ம்.) ௮.வர் சொல்ல ஆரும், 
ஒனிவர இருள் போயிற்று, 
அப்படியிருக்க ராம் போகவேண்டும், 
சூரியன்பட வர்தான், ் 

(௬.) வியங்கோட் பொருளையும் தரும். 
(உ-ம்.) ஜயா வர, 

(௪.) சாசணப் பொருளையுக் தரும். 

(உ-ம்) அவன் சேட்ச சான் சொடுத்தேன், 
மழைபெய்ய நெல் விஎர்தது, 
Gaur anges ay cars wr. 

(௫) இடைச்சொல்லாக வழக்கும். 
- (உ-ம்) ஒழிப, தலீ, 

அப்பியாசம், (140.) 

**தற்பக் கழிமடம் ௮ஃகு மடம் ௮ஃகப் 

பூற்கச் இர்ச்இில்வுலற் கோள் உணரும்." 

(சற்ப - கற்க.) 

  

சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை,” 

entre 

கண்ட ன்று சண்ணறச் சொல்லிலுஞ் சொல்லந்க 
முனனின்று பின்னோக்காச் சொல்," 

“ஐயனும் ௮ச்சொற் சேனா, ஆபிரமெளவியானைக் 

சை சொழுதாச லென் எல் சடலெனத் தொடர்ர்து, சற்றத் 
தெய்வதேம்கள் பாடத், தேவரு மடழ்ர்து வாழ்ததத், 
தையலார் இரைத்து சோக்கத், தாரணி தேரிற் சென்றான்.” 

சை. 

241. YFORMS HAVING A SUBJUNCTIVE MEANING. 

௧௫௧.--முதலாம் வினையெச்சம் உம் என்பதைப்பெற்றால் 
ளைத் தரும்? 

முதலாம் வினையெச்சம் உம் என்பதைப் பெற்றால் உண்மை 
யோடே நிச்சயப்பொருளும் எண்பொருளுக் தரும். 

(உ-ம்.) சரன் சொல்வியிருச்தும் அன் செய்யவில்லை) என்பது ரீச்சயப்பொருள், 
அவர்கள் கூ.க்ருரவிட்டும் அடித்தும் முத்தியும் எச்தார்சள்) என்பது 

ஏண் பொல், 

14



  

இலக்கண வினு விடை (Pr. 7, 

442. FORMS EQUIVALENT To “ALTHOUGH.” 

௧௪௨.--இரண்டாம் வினையெச்சம் ௨ம் என்பதைப்: பெற்றால் எவ்வா 
ரும்? 

இன்மையோடே நிச்சயப்பொருளாய எதிர்காலத்து முற்று 

வினையைககொளளும். 
(உ-ம்.) சான் சொன்னாலும் அவன் போகமாட்டான், [188 லி, சாண்ச.] 

நீனு எனிலும் : 
end எ-ன, விகற்பப் பொருளில் கரும், 
ஆ 
ஆயிலும் 

(gos, எனும், எனவும் அபபொருஈத்த- ம்.] 
(உ-ம்) “மணி எனினும், பணியெனிலுச் தேடல்வேண்டும்,"” 

  

பத்தானுலும், ஐர்தானலுல் கொடு, 
அவனாலும் இவனாகலும் வர வேண்டும். 

உபிரெழுத்தாவது, மெபயெழுத்தாவது மிகும், 

வல்லெழுததேனும் மெல்லெழமுததேனுச் தோன்றும், 
சாவா மருகதெனினும வேண்டற் ப) ரனறு, 

  

[] 6 

“*ஒன்றானுர் தீச் சொற் பொருட்பயன் உண்டாயின், 

ரன்றாகர தா வீடும் ” 

௮ப்பியாசம், (142,) 

ரநந்திறத்து போயப பெறுவதும் இழப்பதும புகழேல் 7 
நிறச் திறமபினும நியாயமே திறமபினும, செறியின 
இறச இறமபினுஞ் செயதகர் இறமபினுஞ் செயிர்தீர் 
மறச் இறம்பினும, வரனமுறை இறமபுதல் வழக்கோ?” 

  

“ஈன்றாள் படி காண்பான ஆயினுஞ் செய்யற்க 
சான்றோர் பழிச்ரும் வினை," 

  

“அழக்சொண்ட எல்லாம் அழப்போம், 
இழப்பினும் பிற் பயக்கு” சற் பாலவை,"” [ி, 98.] 

சகஞ்த5 

143. THE RELATIVE VERBAL MODE., 

    

௧௪௬.-பெயரெச்சம் எவ்வாறு வழங்கும்? 

(௧.) பெயசெச்சம் ஆன தான் சார்ர்ச பெயருக்கு உரிச்சொல் 
லாக வழங்கும். . 

(௫-ம். பூத்த பையன், Apis wPeno. 

Fase: பெயசெச்சம் தனது தனித்து வழங்குவதுமல்லாமல் 
யும், பலவுமான, ௮அடைமொழிகளோடேயும் வரும். 

" (ani) வாச்டத்தில் அடம்பபிருசதெ பொருச் அணுக்கர் தெரிய/த. 
i so உ அடடா 7 ப்ப்க்கள்கி பு ல்வல்கெலிப ல் 

1௧7 

கம



1, பங்கு. று சொற்றொடாதகொசம், 

(௬.) ௮ரேகம் பெயசெச்சங்கள் ஒரே பெயரைச் சேர்ந்தாற் 
கடைதியெச்சர் தவிர முக்தின எச்சங்களெல்லாம் முதல் வினை 
யெச்சமாகச் திரியும். அன்றியுக் தெளிவின் பொருட்டு முக் 
இன பெயசெச்சங்கள்தொழிற்பெயராகத் இரிதலும் உண்டு, 

(உ-ம்.) அசேகம் மனிதரைக் காப்பாற்றி மிருர்த சத்தரல்களைக் சட்டி, யரவருக்கும் 
அன்பாய சடர்துவச்ச துரை இறச்து போஜர், 

ட ல்லது, 

அ சேசம் மனிதரைக் சாபபாற்றினவருமாய், மிகுர்த சத்திரங்களைக் சட்டினவருமாய், யாகருக்கும் அன்பரய் 
சடர்தவருமாயிருகத தரை இறஈது போனார். 

னே முன், பின், பொழுது, கடை, கால், முதலியவற்றோடு முடிந்து 
வரும். 

(ட-ம்.) “எண்ணித் துணிக கருமம், து ணிச்தபின் 

எண்ணுவம் சிமுக்கு,” 

*தொடம்கும்காற்றுன்பமாய் இன்பம் பயக்கும்,” 

  

*'சன்றாற்றல் உள்ளச் தவறுண்ட வரவர் 
ர் ( 

பண் பறிர்தாற்றாக்க்டை,” 

  

GE மேத் சொல்லிய உதாரணங்களில் வல்லினம மிசாசெனச் காண்க, 
செய்தக்கால், முதவியவும் வினை எச்சங்கள எனறு சனனூவில் [சூத் 549.] சாண்ச, 

(உ-ம்.) “இளம்பிறை ஆடக்கால்."” (ஆய, ௮க்காலம,) 

அப்பியாசம். (143) 

அகழ்காரைத் சாம் ௬" மீலம்போலத் தம்மை 
இகழ்வார்ப் பொறுத்த றலை.” 

அணை 

(மகன் தர்தைச்கு ஆற்றும் உதக,” 
a 

“gials தோறி ன்னும் ரூணும்சர் சாய்,” 

சரவ மருர்து'' -- சாவரமைக்குக் காரணமர்கிய ருச்து, 

“அல் அசன் ற ape.” 

344. DEPENDANT SENTENCES. 

௧௪௪. -இடைவாக்கயெங்கள் எவை? 

எழுவாயும். பயனிலையும், பல ௮டைமொழிகளுமுள்ள வே 
ரூரு வாக்கம் வந்தால், ௮து என்று என்பதினாற் பிரிக்கப்



)லக்கண வினா விடை (PT. 1. 

பட்டு, முதல் எழுவாயையும், பயனிலையையுச் தழுவி, இடை 
வாக்கியம் 'என்னப்படும், 

[கன்னூல் 356.) 

(உ-ம்.) சேவகன் வநது, கள்எர் இவ பொருட்களைக் கொண்டு போனார்கள் என்றம், அடுத்த ஊரிலே 
ஒளித்துக்கொண்டிருக்இறார்கள் எனறும அறிவிச்தான; எனபதில், கள்ளர் இல பொருட்களைச் கொண்டு போ 
ஞர்கள் என்ற வரக்இயமும், அதெத ஊரிலே ஒளிததுக்கொண்டிருக்கறார்கள் என்ற வாக்கியமும் இடைவாக்இ 

யல்களாம், 

145. VERBAL NOUNS. 

௧௪௫.--தொழிற்பெயர் எத்தன்மையாய் வரும்? 

தொழிழ் பெயர் ஆன௫ பெயர்ச்சொல்லின் தன்மையாய் வரு 
வதும் அல்லாமல், வினைச்சொல்லின் தன்மையாயும் வரும். 

(உ-ம்.) *'தீயோரைச் காண்பதச் தீதே,” 

  

(சொல்லுதல் யார்க்கும் refi ) 

சொல்லிய வகையைச் செய்யல் அரிதாம்,” 

௮௨ல் என்னும் விருதியை டடைய தொழிறபெயர் உறு என்றுர் துணைவினை யோடு வருவதும் 

உண்டு, 

(உ-ம்.) **மூம்சையான் பேசல் உற்றான் எனன யரன் மொழியல் உற்றேன்.” 

௮ப்பியாசம். (145.) 

“வரலாறு” - வரவிலுடைய வகை, 

தின்ற நாள் யார்க்கும் உணர்வரிது.” 

[உணர்வு - உணரதல்,] 

és அன் முல்த தொல்லோர் 
ச் 

மறத்தல் செயஇலாசத் தருமத்தை மறப்பதும் வழக்கன்று,”" 

“என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு 
தன்றி பயலா வினை,” 

146. PRESENT TENSE USED INDEFINITELY. 

௧௪௭௬ முச்காலத்துக்கும் உரியதான சொழிலுச்கு நிகழ்காலத்து 
வினைவருமா? 

[ஈன்னூல் 424.] 

(a-d,) சடவுள் எல்றும் இருக்கிறார், 

  கவிகளை 
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ந பங்கு.] 11. சொற்றொடாதிகாசம். 
ஃ ஆ 

2147. PRESENT AND PAS? FOR FUPURE. 

௧௪௭.--ரிகழ்காலவினையும் போனகாலவினையும் வருங்காலச்தையும் 

குறிக்குமா? 
விரை வினாலே செதல்காலலிண்யும் இறந்தகாலவினையும் வருங 

காலத்தையும் குறிக்கும். 

[சன்னல் 425] 
(2.-0.) வருகிறேன், எ-து 9க்இரமாய் வருவேனென்றும் இரித்தல்சொள்ளாம். சான் 

சாப்பிட்டாயிற்று எ-து சரன் சாபபிடுநிறது சீக்கிரமாயாகும் என்றும் அர்த்தம் 
கொள்ளும், 

148. pasr ror FuUIURE. 

-௧௪.0.--போனகாலவினை இன்னும் எப்பொழுது வருங்காலத்தைக் 

குறிக்கும்? 
நிச்சயத்தினுற போனகாலவினை வருங்காலத்தையுங் காட்டும். 

[ ன்னூல் 425.] 

(௨-ம்.) அப்படிச் செய்தாபேயானந் செச்தாய், 
நமக்காக ஒருபாலகன பிறர்தான; என்பவை நிச்சயமாய்ச் 

சாவாப் என்றும, கிசச.பமாயப் பிறப்பான் என்றும, பொருள் கொள்ளும், 

“ES EDI 

249. FUTURE FOR PRESENT AND PAST. 

௧௫௯---வருங்காலத்துவினை நிகழ்காலத்தையும் போனகாலத்தையுப் 
காட்மோ? 

வருங்காலத்துவினை காரணமில்லாத இயல்பினால் நிகழ்காலத் 
தையும் போனகாலத்தைபுங் காட்டும். 

[ஈன்னூல் 425.9 

(உ-ம்.) ௮வன் தருமம் கொடுப்பான், 
முன்னோர்கள் பல காரியல்களைச் சொல்லுவார்கள், 

“நெஞ்சிற் கரவுடையார் தம்மைக் ரப்பர்,” 

150. compounp worps. 

௧௫௦.--தொடர்மொழி *வசென்ன? 

இரண்டு முதலிய சொற்கள் தொடர்ந்து ஒரு மொழியாக 
வருவது தொடர்மொழி ம். 

[ஈன்னூல் 200. 432. 413.] 

(உ-ம்.) இரா, பகல்,,, 4.2 படல இராப்பகல், 

ஆதி, அந்தம், இல்லாதவன், ,,,, ௨௨௨௨௨ ஆதியந்தமில் வரதன். 

௧௦௯
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25h. eLiirricaL AND UNELLIPTICAL PHRASES. 

௧௫௧.--தொகைநிவல அவது என்ன? தொகாநிவ ஆவது என்ன? 

வேற்றுமை உருபுகள் முதலியன தொக்கு நிற்கச் சொற்கள் 
Ost Tog வருவது தோகைரநீலை ஆம. வேற்றுமை உருபுகள 

ழேதலியன விரிந்து நிற்கத் தொடர்வது தோகாரிலை ஆம். 

(நன்னூல் 402-415.] 

152. ELLIPSIS OF CASAL SIGN. 

௧௫௨.--வேற்றுமைத்தொகை ஆவதென்ன ? 

வேற்றுமை உருபு தொக்கு நிற்பது வேற்றுமைத் தொகை 
ஆம 

[ஈன்னூல் 404.] 

(உ-ம்.) மரம் வெட்டினன், [ஐ என்பது தொக்கு ! 
அடி. சேர்ந்தார், ஊர் நீங்கினான், கவ்வெறிந்தான, கைக்களிறு, சாச்சன்கை, 

mm, 

  

PONT 

அப்பியாசம், (152,) 

படட வவ கவ வட்ட மிகச் சுடர்ச்கெலாம் 
சாயகம் அனையதோர் மாலை ஈல் இனம்,” 

அறத்தாறு” -- அறத்தினுடைய வழி, 

**பாம்பிற் கொருதலை காட்டி, ஒருதலை 
தேம்படு செண் கயத்த மீன் காட்டும், ஆங்கு 

ர 
உட . . 9 

ம்லம்கன்ன செய்கை மகளிர் ; eres ere wsae 

(தலையை, சயத்தில், மீனுக்கு, ] 

“.... பித்தி/ நிற் பிறர்த சேயொடும் 
சீ guns ” ae et eee teem oe 

[சித் = உன்னிடச்தில்,] 

*பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல், சிறிய 
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு," [பெருச்சத்து -: பெருக்கத்தினிடத்தில்,] 

. “அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும, அடங்காமை 
ஆரிருள் உப்த்து விம், 

  

[ஏழன் உருபு விரிஈதுர் தொக்கும் வர்தது,] 
—   

மடல் பெரிது தாழை; மடூழ் இனிது கர்தம்,”” 

((சாழையினிடத்தில், மம் பூவில்,] 
தணி உணமை அமைய, 

மகன் அறிவு தச்தை அறிவு," 

  

*சிற்சான் வெருளி, கிறையிலன், எஞ்ஞான்றும் 
யால்கனும் யார்க்கும் எளிது." 

&&O



1, பங்கு.] 117. சொற்றொடாதிகாசம், 
Mme டட வவ. மயம் ட வலது, அமவ க அசலை வகையமைை வணதையவுஸ்வணமயயய யலை 

353. ELLipsis oF THE SIGNS OF PERSON, பற, &0, 

EQh.— Saar sGgnens gaiOgsar co ? 

வினைவிகுதியும் இடைநில்யுக் கொக்கு நிற்க விளைப்பகுதி 
. . ; ‘ 

மாத்திரம் வருவது வினைத்தொகை ஆம்; 

[ஈன்னூல் 405.] 

(உ-ம்) கொல்யானை, [என்பதில் கொல் எ-த சொல்லும், சொல்லுற, கொன்ற 
என்றர்த்தல்கொள்ளும், 

வளர்தெய்கு, கோளில், [எ-தில் இல் எ-து இல்லாத என்றர்த்தல்சொள்ளாம்.] 

~ PPL 

  

அப்பியாசம். (159,) 

“ari aarp pw Qed சொரிந் சென. 

**ஊறு செய் நெஞ்சம்,” 

  

4 
*எண்ணருள் சனச மாரி எழு இராக் சடல்கள் தூர்த்த.” 

அண்ட பாலிப் பொருவிந் அர்த மணித் தேர்.” 

“சேனிரைத்துயர் மொய்வரைச் சென்னியின் [ வி, 40, 93. 152. 65, உயர்ச்த, மொய்த்த. ] 

மேனிரைத்து, விசும்புற வெள்ளி வெண் [ி, 89, 63. 140. 154.] 

கோனினாத்தன போற் கெரமுக் தாரைகள் [வி. 39. 95. 121. எழுவாய: தாசைகள்,] 

வானிரைத்த, மணர்த, சொரிந்தவே."” [வி, 86. 138. 79.] 

154. நாமா818 0௪ ரககம உசா, 

௧௫௪.--பண்புத்தோகை அவதென்ன? 

குணப்பெயர் தொக்கு கிற்பது பண்புத்தொகை ௮ம். 

( நன்னூல் 406, 499, 434.] 

(உ-ம்.) செர்தாமரை, [எ-ஐ செம்மையுள் எ தாமரை, எனவிரீயும்,] 
பெயர்ச் சொல், [எ-து பெயசாஇய சொல், என விரியும்,] 
வேங்சை வரிப் புவி. . 

ஞ்” குணத்தெொகை எனவும் படும், 

௮ப்டியாசம், (154.) 

யாக்கை அகத்தழப் பண்ட 

[ஆம அன்பு] 

௧௧௧௩



இலக்கண வினா விடை (PT. 1. 

ப ன்பானினை வாரதுள் எக் sows,” [லி, 39.95. 02. 24, 92. 27.] 

“gawd serge குன்றேறி நின்றார்” 

[என்னும் எ-து விரிந்து வர்தது.] 

““ஓண்ணுதலார்.” [ ஒள்ளிப அதவினை உடையார்,] 

  

“gpenps scor ௪ண்டான் 

'255. ELLipsis OF PARPICLE DENOTING COMPARISON. 

EQD.—awavgGsrens ஆவதென்ன ? 

உவமைஉருபு கொக்கு நிற்பது உவமைத்தொகை ஆம். 

[சன்ஞூல் 407, 408.] 
(உ-ம்.) பொன்மலர் எ-து பொன்னைப்போறும் மவர், என விரியும், [109 சாண்ச.] 

அப்பியாசம். (155,) 

ஐயர் ஆழி செடும் சடலுட் டுயில்்கெனே.” [வி. 37. 68.] 

156. ELLIPSIS OF THE CONJUNCTION உழ. 

௧௫௬.--உம்மைத்தொகை என்பதென்ன ? 

உம் என்பது தொக்கு நிற்பது உம்மைத்தொகை ஆம். 

[நன்னூல் 409.] 

(உ-ம்) அசனி ஆன் எ-து அவனும் இவலும், என விரியும், 

சசய்த 

  

அம் 

அப்பியாசம். (156) 

**தித்த அஙித்தங்களது Cagur Beanie.” 

  

“இம்மை மறுமை இன்பங்கள்,” 

  

“ண்மா ணுழைபுலம் இல்லான் எழினலம் 
மண் மாண் புனை பாவை அற்று,” 

[எழிதம் சலமும்.] 

  

“மெய் வாம் சண் மூக்குச் செலி எனப்பேர் Qupp 
ஐவாய் கேட்சைஅவாவினைக்-ல்கவாய் 
கலங்காமற் காத்துய்ச்கும் ஆற்ல் உடையான்." 

௧5௨



1, பங்கு.] 111. சொற்றொடாதிகாரம், 

187. ELLIPSIS OF OTHER WORDS. 

௧௫௭ அதுன்மொழித்தொகை என்பசென்ன? 

௮ல்லாத மற்றொரு Guur gag AGE gag தொக்கு 
நிற்பது ௮ன்மொழித்தொகை ௮ம். 

[ஈன்லூல் 410.] 

(உ-ம்) “பூங்குழல்” எ-த லிரியுங்கால் பூவை அ௮ணிர்த குழலாள், எனவரும். 
“Batt வியன் உலகம்” எ-து கடல்சூழ்ச்த பெரியபூமி, என விரியும். (1111) 

அப்பியாசம். (157,) 

*சன்மை புரியாது சாள் உலப்ப விம் டிருக்கும் 
புன்மை பெரிது, புறம்.” 

[புன்மைக் செல்லாம் அப்புறத்தே இருச்து பெரிதாகும்.] 

  

**சாம நீர் கைப்பு.” 

“பொத்த நூற்கல்லு,” [நூலிற் கோக்கப்பட்ட மணி, ] 

  

'ததையு' மவர்த்தார் அண்ணல்,” 
  

'*வரவுமான் தேரிற் செல்வான்,” 

158° THE USE 08 முதல் ற ஆதி ஈ0% &௦, 

௧௫.9.--உம்மைத் தொகையில் முதல், ஆதி என்னுஞ் சொற்கள் எவ் 
வாறுவரும் ? ° 

உம்மைத்தொகையிற் பல பெயர்கள் வர, இறுதியிலிருக்கும் 
பெயர்க்குமாத்திரம் உருபு விரிந்து வரும். சிலவிடத்து wap 
றின்பின் முதலானவை, முதலானவர்கள், முதலியவர்கள், முத 
லியவைகள், ஆதிகள் என்னும் சொற்கள் வருதலும் உண்டு, 

(ட-ம்.) சன்மை இமைகளுக்கு, மரம், வீடு முதவியவைகள். இராசா, மர்திரி முதலானவர்கள் 
வச்தார்கள். 

அன்ன வஸ்இராஇகள், 

(ww) “soQsrece அறைருகர் அறிவுடையார் பலர் 
படுதொசை யொடுதொகை ஏழென் பார்சல்,” 

(a-.) போசாத்தா? போக்கப்படு சாத்தா.) 
செய் சன்று. (செய்யப்பட்டதாகய குன்ற. ) 
பால் கறந்தது, (பால் கறக்கப்பட்டத.) 

உண்ட சோறு. (உண்ணப்பட்ட சோறு.) 

[இலக்சணச் செத்த, ] 
ei eee 4 . eee Sveti பதையும் oe ee amen mal 

15 கக 
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159. NOUNS OF NUMBER. 

௧௫௯.---எண்ணுப்பெயர்கள் எவ்வாறு வழங்கப்படும் 2 

பலவிதமாய் “விசாரப்பட்டு வழங்கும். அவவிகாரங்களைக் 
காட்டிய ௮ட்டவ” 1s | 

[கன்னூல்4188--199, 288, 989.] 

வல்லெழுத்துக்கு மெ LOG SESE ட எழுத்துக்கு 
  

  

  

  

  

உபிருக்குமுன், | முன், முன், முன். 

ஒன்று 6 ஓராயிரம், [1000]. ஒரு (சலம்,) ஒரு (ூல்,) ஒரு (வழி,) 

1, ஓவ்வொன்று. ஒன்றேகால், 
(சன், 189.) தட. ர ரர 
இரண்டு ஈராயிரம், (2000. | இரு (கலம்,) இரு (நால்,) இரு (வழி.) 

2. இவ்விரண்டு 

(சன், 189.) ர ரர 
முள்ள முவ்வாயிரம், [3000. | | முக் (கலம்,) மு (நாழி,) we (யாழ்.) 

மூவாயிரம், மூவ் (வணை,) 
(ஈன். 190) த ப டட... ப ட ட... மூ. (வ) 

நான்கு தரலாயிரம். [4000.] காற் (கலம்,) ரன் (மணி, ) தால். (யானை) 
4. BET COTE, சால் (வகை,) 

(ன். 191) ட்ட ௨.௨... ட்ட. 
ஐயாயிரம். [5000.] ஐங் (கலம்,) ஐம் (மூன்று,) -ஐவ் (வகை,) 

D. ஐவைந்து, 
(ஈன். 192.) க ப டட. ர ரர 

_ ; ஆறாயிரம். (0000.] AD (கலம்,) அறு (மணி,) அற (வழி.) 

6, அவ்வாறு, ட ன சூ 

ஏமு ஏழாயிரம், [7000.] "ஏழு (மாதம்,) 
7. 

எட்டு எண்ணாயிரம். [8000.] எண் (கலம்,) (மணி எண்(வா.) 
8. எவ்வெட்டு, 

(ee ப. 
ஒன்பது தொள்ளாயிரம், [900.] 

(wir 194.) றட. 
பத்து பதிஜென்று. [11.] பதின் மூன்று. 
10. பன்னிரண்றி, [12.] [18.] 

(சன், 197.) பத்தம்சம், 

ஒன்று” முதல் எட்டீராக கின்ற எண்ணுப் பெயருச்குமுன் பத்து வரில் 
பது எனத் இரியும். 

[ ஈன்னூல் 195.] 

(உ௭ம்,) ஒருபது, இருபது, முப்பது, சாற்பத, ஐம்பது, அறுபது, எழமுபற, எண்பது. 

அப்பியாசம். (159,) 

*'விறல் கொள் கேர்தனுச் குரியவர் இருவரில், , , 

**அறம் என்னப்பட்ட யாவும் மன்னுபிர்க்கு ஒர் உயிராகவும், 
மனத்திற் ரு ஓர் அணியாகவும், ரெஞ்சத்திற்கு ஒரு செல்வமரசவும் 

வழக்கும் இயல்பினை உடையன." 

BRP 
 



7: பங்கு.] Ill. சொற்றொடாதிகாசம். 

160. THE CARDINAL POINTS, 

௧௬௦.--திசைப்பெயர்களுக்குரிய சறெப்புவிதி எத? 

திசைப்பெயர்கள் எறகெட்டும், முதல் நீண்டும், மற்ற மொ 
ழிகளோடு புணரும். விகற்பமாகவும் வரும். 

[ சன்னூல் 196.] 
  

வட மேற்கு, ஆடமலை, ' வடழெக்கு. (உ-ம்,) வடக்கு, வட், 

தெற்கு, | தென், | தென்மேற்கு, தென்மொழி, OpzarByse. 
இழக்கு, | Bd, Rips, தீழ்த்திசை, 
மேற்கு, | மேல், | மேல்சடல், மேற்றிசை, 

    

161, NAMES OF TREES. 

௧௬௧.--ரில மரப்பெயர்களுக்குரிய சறப்புவிதிகள் எவை? 

(௧.) உயிரீற்றுச் சில மாப்பெயர்கள் முன் வல்லினம் வா 
சிலவிடத்து வல்லினம் இரட்டிக்கும். 

(உ-ம்.) 4: காய் ௮ அத்திக்காய், 
டு 4 காய் -: கடுக்காய், 

(௨.) சிலவிடத்து இன மெல்லெழுத்துத் தோன்றும். 
(௨-ம்) மா 4 சாய் -- மாக்சாய், 

[ பலா + an = பலாக்கா..., ] 

களர -.& பழம் :- களம்பழம், 

விள 4 காய் - விளம்காய், 

(௩ ஐகாரவீற்றுப் பெயரின் ஈற்றைகாரங் கெட, அம்சா 
ரியை தோன்றும், ச 

(உ-ம்) மாதளை 4 சாப் - மாதஎல்காய், 
பனை 4 காய் - பனங்காய், 

(௪.) இசா, உகர, லகாங்களை ஈற்றிலுடைய மாப்பெயர்கள் 
முன்னுஞ் சாரியை தோனறும். 

(உ-ம்.) புளி + கரய் - புளியம்காம். 
புன்ரு -- காய் -- புன்கம்சாய், 

ஆல் * காய் - ஆலங்காய், 

(௫.) தெங்கு என்னும் மாப்பெயர்கள் மூன் காய வரில், 
ஈத்றுயிர்மெய்கெட்டு, எகரம் ஏகாரம் ஆகும். 

(உ-ம்.) தெற்கு சாய் -- தேம்சாய், 

[கன்னூல் 166. 187. 203.] 

162. 8112000011, 

௧௬௨.--அகுபெயர் ஆவதென்ன ? 

ஒரு பொருளையுடைய இயற்பெயரால் அதற்குச் சம்பந்த 
மான வேறொரு பொருளைத் தொன்று தொட்டு வருமுறையே 
வழங்குவன அகுபெயர் ஆம். இவற்றுள்:



  
ரலக்கண வினை விடை [Pr 1 

(௧.) தாமரையின் பூவை தாமரை என்பது பொருளாகு 
பெயா. 

(a.) .ிகத்இலிருக்கறு மனனத அகம் என்பது இடவாகு 
பெயர். 

(௬.) கார்காலத்துப் பயிரைக் கார் என்பது காலவாகுபெயர். 

(௪,) ெற்றிலை ஈட்டான், என்பதல், வேற்றிலை என்பது 
கொடிக்குப் பெயர்; ஆதலால், சினையாகுபெயர். 

(டூ.) கார் நிறத்தையுடைய மேகத்தைக் கார் என்பது குண 
வாகுபெயர். 

(௬.) இருவாசகம் என்பதில் வாசகம் என்னும் காரணத்தி 
னால் உண்டான நூலுக்கு வாசகம் என்றும் பெயராம். ஆதலால, 
காரணவாகுபெயா. 

(௭.) அலங்காரம் என்பது ௮லங்காசம் என்னும் இலக்கண 
மாய காரியத்தின் பெயர், ௮இன் கருவி.ஆ௫ய லுக்கும் பெ 
யர், ஆதலால், காரியவாகுபெயர். 

(2.) திருவள்ளுவர் செய்த நாலைத் திருவள்ளுவர் என்பது 
காத்தாவாகுபெயா, 

(௬.) தோகை வந்தாள் என்பதில் தோகை என்று பெண் 
க்குப் பெயரானதால், உவமையாகுபெயர். 

( ஈன்லூல் 290. ] 

அப்பியாசம். (168.) 

ட $ 

“srt AC@Qeru Oger grés சஞறு' மார்பன்,” 

(/டிலர்மிசை ஏஇஞன்," 

ணம் பட 5 ௪ கணி 

163. PRESCRIPTION. 

௧௬௬.--மாடி 

. எந்தப்பொருளை, எந்தச் சொல்லால், எந்தவழியால், அறிவு 
டையோர்கள் சொன்னார்களோ, அர்தப்பொருளை, அந்தச் 
சொற்களால், ௮ந்த வழியாற் சொல்லுவது மாபு எனப்படும்: 

( ஈன்னுல் 429.) 

௧௧௬



  

3. பக்கு.] ட 111. சொற்றொடாதஇிகாசம். 

164. THE UsE OF Lib. 

௧௬௪, படி என்னும் சொல் எவ்வாறு வழங்கும்? 

படி என்பது விதம் என்றர்த்தங்கொள்ளும். ஆலும், பெ 

யர் எச்சத்தினிறுதியிலே வருங்கால்; படி, படியாக, படிக்கு என் 
பவை பொருட்டுப் பொருளையும், படியினால் என்பது முகாச் 
தாத்தையுங் காட்டும். 

(உ-ம்.) இதை அறியும்படி. (படியாக, படிச்ரா) வர்தேன். 
தீ இதைச் செய்தபடியால் தண்டிக்கப்படுவாய். 

அப்பியாசம். (164.) 

*இறல் உறும்படி, இயற்றுவர் இடை ௮றா இன்னல்,” 

சண்ணுழையாக் காட்டிற் கருங் கற்றவளைக்கும் 
5 

உண்ணும்படி. அறிக்தூட்டும் அவர்.” 

165. ENGLISH STOPS, AND OTHER SIGNS. 

௧௬௫.---இங்கிலீஷ் இலக்கணத்துக்குரிய நிறுத்தக்குறிப்புகள் முத 
விய அடையாளங்கள் சிலவிடத்துத் தமிழ் நூல்களிலும் வழங்கப்படும்; 
அவை எவை? 

அவற்றுள மிகு வழங்குவன ஆவன: 

) எனபது ஒா மாத்திரை நறுததம. 

; என்பது இரு மாத்திரை 

2 என்பது மூன்று மாத்திரை நிறுத்தம். 

. என்பது கான்கு மாத்திரை நிறுத்தம். 

1! என்பது ௮திசயக்குறிப்பு. 

? என்பது வினாக்குறிப்பு. . 

6 என்பது பிரிவு, ௮இிகாரத்தின் உள்வகுப்பு. 

ர என்பது வேறே விசேலூத்தைக் காட்டுவதற்குச் வக்கம்.



இலக்கண வினா விடட [2 ௩ 
deen 

166, negirive raevixes. 

௧௬௬.--௮) Hid ரிட் என்லும் ரந்த விகுதிசன்,சொல்வின் முதலிலே 
corer wisp கொடுக்கும்?   

பெரும்பாறும் எதிர்த்தல் கொடுக்கும். இவற்றுள் உயிர் 

முன் ௮௬ என்றம், உயிர்டமய்முன், ௮, என்றும், இசண்டின்முன், 
லும் நிர் என்றும் வரும். 

(உ-ம்) கிர்ப்பரக்தியம, சிராசாரம், அரூபம், 

அசடடை, சாதி, 

நிமலன், சூதாக்கம், 

வீயோசம், ஏபுமிசான் 

(இளை எதிர்மறைப பகுபுதம்கள எனபபடும், வி 125 (௨) சாண்ச] 

சொற்றொடரதிகாரம் முற்றிற்று.



வெண்பாவீபற்கருக்கம். 

  

வெண்பர், ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, 6 ஞ்சிப்பா, என ரான் 

௫ பாச்சள் உண்டு, பா- பாட்டு, 

இவற்றுள் வெண்பாலிற்கு அடியிர்கூறுேபடி இலக 

ண்முறை பறியத்தச்சது, ஒருகுறறெழுததாகறும் ஒருகெட் 

டெழுத்சாடிறும் தனித்தாவது ஒற்றடிச்சாவது வரல் 03) 
௮சை என்னப்படும், 

(உ-ம், 

௮, Bs லி, ஆல். 
இரண்கெறிலாவ.த, குதிலு நெடிலுமாலத, முன்போல 

தனிரதம் ஒற்றநித்தும் வதால் நிரை ௮சை என்னபட4ி3, 
(உ-ம். 

கர, கர், கரம், கராம, 

இப்படியறி1தசொளச, 

இவ் சைகள், இரண்டு மூனறு நாகர சேர்டது ௨ருஉறு 
எனப்படும், 

இவற்றுள்-நேர் 77, நிறை Osi, நேர்ரிரை, நிலா சிரை, 
இஈரான்கும் ஈரலசச்சராம், 

இவற்றிற்கு, உசாரணவாய்பா?ி, 
yA ae 
val we = . i | இல்கிரண்டம் மாச்ரர், 

= daria rer இவ்விர்ண்டும் விஎஞ்சீர், 

சேர் நோ ரேர், ரிரை சேர் சேர், நேர். லொ Gar, நீகா 

நேர், நேர் நேர் கிலா, கிலா சேர்கிற, நேர் மீகா 
"நிரா சிரா ரிகா, இல்கெட்டு மூ௨சைச்சரா ம்.



ந
 வெண்டாவிபற்சருக்கம். 

உதாரணவாய்பாடு, 

சேமாச் சாய்- சோரோரோ 
புளி மாங் sou = Renn Gar Cat 
& விளங் காமய்--நோ நினா நோ இவை காய்ச்ச, 

கர விளம் காய்--நிரை நிலா கோ 

சே மாங் சனி-நோ ரேர் நிஜா 
பளி மாங் கனி-நினா கேர் நினா 

& விளங் சனி--நோ நிரா நினா இவை acter. 
கரு விளங் கனி--நிரை நிரை கினா 

இச்சனிச்சர்களும் நாலசைச்சீர்சளூம் வெண்பாவில் வ 

ருவனவல்ல, சிலவெண்பார்சளில் ஒரசையும் €ராயச் கடை 

சிபில் வரும், 

மாச்சீர்முன் நிலாவருவதும், விளஞ்ர் முன்றும் காய்ச் 

£ர் முன்லும் கோவருவதும், வெண்டளையெனப்படும். 

வெண்தளை--வெண்டளை, தளை, சட்டு, பரதம் என்றாதும் 

யாப்பென்றா லும் களையே, வெண்பாவிற்கு உரிய தளை வெண் 
டளை வெண்டையின் தி பவேறுதளை வெண்டாவில் வராது, இப் 

பப்பட்ட தளை தப்பாமல் ஈற்றடி மூச்£ராயும் மற்றையடி 

ராற்ரோயும் ௨ருவ.து வெண்பா என்னப்படும், ஈற்றடியின் 

சடைச்£ர் கரச,பிறப்பு என்இற குற்றியதுகர வாய்பாடாயும், 

ராள், மலர், என்ற தூலசச்சீராயும் வரவேண்டும், 

(௨ம்.) 
வெர்தறுசண் வேழத்தை” என் றெபாட்டின் சடைச்? 

இத-மலர் என்றும் வாய்பாடாய் வர்த்தி, 
“பாண்டவரின் முள்றோன்றல்" என்பதன் சடைச்சீர 

புலர்ர் த-பிறப்பு என்றும்காய்பா்டாழ்௨₹தத. 
*பேரரசமெர்சள்" இப்பாட்டின் சடைச்2 

சேய்-ராள் எனடிரமய்பாடாப் வரி,



வெண்பாவீபற்கருக்கம். 

  

வெண்பர், ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, 6 ஞ்சிப்பா, என ரான் 

௫ பாச்சள் உண்டு, பா- பாட்டு, 

இவற்றுள் வெண்பாலிற்கு அடியிர்கூறுேபடி இலக 

ண்முறை பறியத்தச்சது, ஒருகுறறெழுததாகறும் ஒருகெட் 

டெழுதசாகறும் தனித்தாவது ஒற்றடுத்சாவது வர்த"ல் 
௮சை என்னப்படும், 

(உ-ம், 

௮, Bs லி, ஆல். 
இரண்கெறிலாவ.த, குதிலு நெடிலுமாலத, முன்போல 

தனிரதம் ஒற்றநித்தும் வதால் நிரை ௮சை என்னபட4ி3, 
(உ-ம். 

கர, கர், கரம், கராம, 

இப்படியறி1தசொளச, 

இவ் சைகள், இரண்டு மூனறு நாகர சேர்டது ௨ருஉறு 
91 எனப்படும், 

இவற்றுள்-நேர் 77, நிறை Osi, நேர்ரிரை, நிலா சிரை, 
இஈரான்கும் ஈரலசச்சராம், 

இவற்றிற்கு, உசாரணவாய்பா?ி, 
yA ae 
val we = . i | இல்கிரண்டம் மாச்ரர், 

= daria rer இவ்விர்ண்டும் விஎஞ்சீர், 

சேர் நோ ரேர், ரிரை சேர் சேர், நேர். லொ Gar, நீகா 

நேர், நேர் நேர் சின, நிலா ரேர் கிரை, நேர் மீகா 
"நிரா சிரா ரிகா, இல்கெட்டு மூ௨சைச்சரா ம்.



ஏ வெண்பாயீயற்கருக்கம. 

அ௮ந்தசோறம் இரண்டாமிமழுத்த ஒன்றிய எற 

கையென்றும், அவ்லங்வழகளின் சரகளின் முதல் எழுத்து 

ஒன்றிவருவலர மோனையென்றுஞ் சொல்வார்கள், 

௮-4-ஐ-9ள-இலைசளூம் 
இ-ஈ-௭ - ஏ- இலைகளும், | தம்முள் ஒ்தேடோர் ்் 
நலா ஒ - இ: இவைகளும் | இனமாம், 

௪- த- இயையும் 
5 -ஞ- நிலையும் ; தம்முள் ஒன்ே டான இனமாம் 
ம- _ இவையும் 

மோனையாகய மமய்கள் அவ்வுபிரகளாயிலும் இன ௮.பீர்க 

ளாயிஓ £ ஏறப்பெற்றே? ரவேண்டும். 

(௨-ம.] 

* கொற்ற பேற்றானைக் குருமாடன் பாவ? தாள்." 

! சோலப் பார்காத்ச சேய்." 

வழிபலாரத்தா லன்ன மாகீழ்ரா காசம்,” இவற்றுள் 

உயிரும் மெய்யும் இனங்களாய் மோனையான sy 

ENCORE, 

cgay dianSy QormQmerurdo sarG@sre s, 

எதிகையிலும் முதலெழுச்மு! நெடினே குரிலோ ஒன்றியேவர 

ண்டும், 

(டம்) 
* கொற்றவேற்றானை” என்பதற்கு 

! எற்று ரீர்ஞாலம” என்று வருவசேபல்ல.ு 

' ஏற்றநீர்ஞாலம என்று வரமாட்டாதென௮ி௪, 

தனிச்சொன்பது முன்இரண்டடுகளிக் ௨1௪ எதிசை 

பெந்திருப்பசேயாம்,



தருப்பணம, 20 

ம்படியான வில்.என உபமேயத்தை யதல்்சொல்லாற்சொல் 

லாமல் உயர்வினால் உபமானச் சொல்லால் இலச்சணையாற் 

சொல்வசற்கு, உயர்வு ரவிற்டு யலல்சாரம்அல்ல.து ௨௨௪ 
வுயர்வு ஈவிற்சி யலல்காரம் எனப்பெயர், 

(0) 60-௮.த செய்யுளில் இலங்கைவேர்தலும் என்பதில் 
உள்ளசற்கு நிரல் நிரை என்னு மலக்காரம் எனவும், நிகனி 
ரைப்பொருள்சோள் ஏளவும்பெயர், பொருள்கோள் எட்டு 

வகைப்படும், ஈன்னூல் பெர்.தலியல் ஞ-00-முதல்68-வலா 

யில் இசைக்சாண்ச, Vide notes on the 6°") stanza. 

2 111,1208007 - யாப்பியல் - சம்பராமாயணச்சருப்பொரு 

ளிலுள்ள விருத்சச்செய்யுட்களி னியல், பொதுவாசப் 
பாவினங்கட்கு உறுப்புகள், 

(8) எழுத்து, (9) ௮சை, (0) €ர், (0) சளை, (6) அடி, (1) 
தொடை, என்னும் ரும், ் 

(௨) 41602 - எழுத்து - என்பது எழுத்திலசக்சணத் 

நிற்சொல்லிய முதல், சார்பு என்லு.மிருவகை எழுத்துக்க 

ஞமாம், செய்யுளடிக்கு எழுத்து எண்ணுகையில் மெய்கள் 
எண்ணீப்படா, 

(b) Metrical syllable. அசை - என்பத எழுத்துக் 
களாலாகச்சப்பட்டுச் €ர்க்கு உறுப்பாய் கருவதர்ம், 

௮வ்வசை (1) சேரசை (8) நிரையசை யென இருவ 

கைப்படும், 

(1) சேோசையாவது, ஒரு தற்தெழுத்தாயிலும் ஒரு ரெ 

ட்டெழுத்தாயிலும் தீனித்தாவ.த ஒற்றதெதாவதவருவதாம். 

௨ம், வி) 4) ௮ல், ல்ல. 

(2) forumeutog - இருகுதிலாய த, குதிலம்செடி 

அமாவத முன்போல் தனித்தாயிலும். ஒற்றடுத்தாயிலும் ௨௬ 
, வதம், ௨ம், கர, சரா, சாம், சராம்...
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(c) Metrical feet - சீர் என்ப.த மேற்சொல்லியஅசை 

சிலவேளை தனித்தும் பெரும்பாலும் இரண்டு முதலாகச் 

தொடர்ர்தும் ௨ருதலால் ஒரலச்ச் 24் (3) ஈரசைச்சர், (8) 

மூவசைச்சர், (4) காலசைச்£ர் என ஈரன்கு வகைப்படும், 

இவற்றுள் €கர் நேர், நிரை நேர், நேர் நிரை, கிரை நிரை 

இச்சான்கும் ஈரசைச்ரோம், ௨-ம், 
டன் மா-க் cer} இவ்கிர்ண்டும் மாச்சே, 

சத விலம ட பன் க்கட இங்கிரன்பம்சீஎஞ்! 
மேத்சொல்லிய மாச்ரும் விஎஞ்£ரும் ௮கவற்கே யுரி 

யனவாய் இயற்சொனவும் அகவற் €ரொளவும்படும், 

(9) மூவசைச்சராவத மேற்சொல்லிய கேர் கேர் முத 
லிய சான்சன் இறுதியிலும் சேரசையும் நிலாயும் தனிக்களி 
கூடி வருதலாசிய எட்டுச்சீர்சளூமாம், 
உ.ம், தே மாக் காய் -கேர் நேர் ரேர் 

புளி மால் காய் - கிரை "நேர் நேர் 
கூ கவிளங்காய் . நேர் நிரை ரேர் 
கரு விளய் சாய் . கினா கிரை சேர் 

தே மால்: சனி : நேர் Cor நிரை 
புளி மாலி சனி - கினா சேர் நிரை 
கூ விளல் சனி . சேர் நிரை நிரை 
கரு விளல் சனி - கிலா கிரைரிலா 

மற்றைச்சீர்சஞு மிப்படியே வரும், 

சாலசைச்சீர்க்கு உ.ம், 
Gs wre சண் ye Cart சேர் சேர் சோ, 
புளி மாச் தண் பூரநிரை நேர் நேர் சேர், 

கரு விளர் சண் பூஃரினா, சிலா சேர் ரேர், 
சுட விளர் சண் பூடசேர் கினா சேர் நேர், 
Ga wt சதம் பூஃகேர். கேர் கிலா சேர், 
புளி மா towns der Cat das Cos, 

இவைகாய்ச்சீர* 

இவைகனிச்£ர்,
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சரு விள சறும்பூ-கினா கிரை கிரை நேர், 

கூ ஒள நறும்பூஃ கேர் நிரை கிரை ரேர். 

இத்தன்மைய சாற்சர்கள் கலியி லுள்ளும் ௮கவலுள் 

ஞம் வருவன, 

(0) Connection ௦8 7664. தளை-என்பத கின்ற €ீரின் ஈத் 
றசையோமுி வருஞ் சீரின் முசலசை ஒன்றியாவது ஒனறாம் 

லாவது கூடிகிற்பதாம், சேரசைச் சீர்முன் Copmeyws 
நிரையசைச் சீர்முன் மிலாயும் வருதறகு ஒன்றிவருசல் என் 
௮ம், இவை மாது பட்டு வருதற்கு ஒன்றாததென்றும் சொல் 

லப்படும், (இத் தளைகள் பலவகைப்படுமாகசையின் அவற்றை 
மீங்குசொல்லிற் பெருகும்,) 

(6) 110௦, அடி-என்பது மேற் சொல்லப்டட்ட தளைகள் 
ஒன்றும் பலவும் ௮டுத்,து வருவதாம், ௮வ்வடியான.த, குற 

oo, ர்தடி, அளவடி, நெடிலடி, கழிநெடிலடி. என ஐது 
வகைப்படும், இவற்றுள் இரு2சால் வருவனகுறளடி, யென 

வும், முச்ரால் வருவன இந்தடி. யெனவும், காற்சரால் வரு 
வன அளவடி. அ௮ல்ல௮ சேரடியெனவும், ஜஞ்€ரால் வருவன 
நெடிலடி யெனவும், ஐச்இின் மேற்பட்ட சீரால் வருவன 

வெல்லாம் கழிகெடிலடி. யெனலும் படும், 

(1) 00800௨109, தொடை-என்பது பலவடிகளி லேலு 
ம் பல€ர்சளி வேலம் எழுத்,துக்சள் ஒன். றி வரத் தெர்டுப்ப 
தாம், இத்தொடை (1) எ.தகத் தொடை, (8) மோனைத் 

தொடை என இருவசைப் படும், 

(1) மரம எதுகைத் தொடையாவது - அடிதோறும் 
முதலெழுத்து அளவொத்து கிற்ச, இசண்டாமெழுத்து ஒன் 
திலரத்தொடுப்பசாம் ௨-ம், *கரடுசோசல, சாடு மாஈதிபுன 
ற்சரயு தடுதிண்கொடியயோத்திமாசகர்'! இவ்விரண்டடிக 
ளிலும் முதலெழுச்.அக்சளிரண்டீம் -ரெடிலாசவும், இரண் 

* 1௬ Se அஞர். melee சிஷி 

மதிச்சு வர்ம த்க்



APPENDIX 
CLASS 1, 

ண்ணண்/்களிக 

Idiomatic Tamil sentences translated. 

1, அவர்கள் வழக்கு இன்ஜும் இழுப்பிலிருக92. 
Their (case) suit is still pending. 

2. ௮வன் இளசனெமன.துடையவன், 176 18 8 ற618011 

of a compassionate disposition. 
8. அவன்காரியம் இன்லும் இறக்கச்திலிருக்கிறத. 

His business is not (thriving) prospering. 
4, சோயாளிக்குச் சோற்றிறக்கமில்லை. & 8101 per- 

son has no appetite. 
5. ௮௨ன்இப்போபின்னைக்கென்று போக்குச்சொல்லு 

Swe, He puts things off from day to day. 
0. ஊ௫முனைராட்டும் இடமுங் கொடுக்க மாட்டேன் 

என்று துரியோதனன்சொனனான், Said Duriyodana that 
he would not give any ground, not even so much asa 
needle’s end would cover, 

7. அந்தநியாயத்தில் ஊன்றிப்பேசுறான, 176 1878 
stress on this argument. 

8, அ௮ச்கோட்டைச்ருப் போட்ட முற்றுகை Buu 

Gund pm. The siege of that fort was raised. 
9. உனக்கு எழுச்.துவாசனைசெரியுமா ? 080 701 680 

and write at all ? 
10, ௮ர்சப் பிரயோஜனத்ஜக்கு என்னை ஒப்புக்கு 

அல த்தான். 176 1றா116 me to the ceremony for form’s 
sake, 

11. , என்கையிலிருக்கற,த*ற்றையோ இரட்டையோ ] 

Is*what I have in my hand odd or even ? 
12. இர்தச்சாரியத்தைச் குறித் து கங்கணம் சட்டிக் 

Qsreme.cer, Sho is bent upon carrying out this busi- 
ness,



இலக்கண வினு விடை. 

aber 

[V. PROSODY. 

நான்காவது: யாப்பதிகாசம். 

  

167. POETRY. 

௧௬௭.--யாப்பு ஆவதென்ன £ 

பலவகை மொழிகளை ௮சை, £ர், தளை, ௮டி, தொடை, என்றி 
வற்மூல் யாப்புற இனைத்து, பல அலங்கார வகையாற் சிறப்புப் 
பொருர்தச செய்யப்படுவன யாப்பு என்னப்படும். 

யாப்பு, செய்யுள், பா, பாட்டு, சலி ஒருபொருட் பெயர்கள ஆம், 

[ஈனலூல 208. யாப்பருள், 1] 

> ையையய 

(I.) PARTS OF VERSE. 

(1) யாப்புறுப்பியல், 

9 5. அரசை, 

    

168. METRICAL SYLLABLES. 

௧௬.0.--அசைகள் எத்தனைவசை ஆம்? 
சோசை, நிரையசை என இருவகை ஆம். 

(ஙப்பருங். 5.] 

169. 1/5 ந00 BY NATURE OR PC 

௧௬௯--நரசைகள் எவை? , 
ச் e a ° ல ‘ 6 4 

குற்றெழுத்துச் தனியே வரனும், ஒற்றடுத்து வரிலும், கெட் 
*% Sas é af . ம ் ச ச * றடுத்து வரினும் நேரசை ஆம்: டெழுத்துத் சனியே வரின், ௬2 

(கள்ப்பருக். 6.3 
' a 4 

(கம்) ச் பரசி குறில் தனீயே ats Cor 
சல். எதி, குறில்: ஒத்ததெது wis சேரி 
சா எத), ரெடில் தனியே ets Goi. 
ath சத) செடி Sheba குத்த சேர்,



oss eer விடை (ஐ, ர, 

170. SHORT SYLLABLES. 

௧௭௦--நிரையசைகள் எவை? 

குறில் இணைந்துவரினும், குறில் கெடில் இணைந்துவரிலும், 
குறில் இணைந்து ஒற்றடுத்து வரினும், குறில் நெடில் இணைந்து 
ஒற்றடுத்து வரினும் நிரையசை ஆம். 

[யாப்பருங். 8.] 
(உ-ம்) அறி எ-து, குற்றெழுத்து இணைந்து ats hoor, 

சுறு எது, மற்றெழுத்தும் செட்டெழுத்தும் இணைந்து வந்த நிரை, 
மரம் எ-து, குற்றெழுத்து இணைத்து ஒற்றடுத்து வந்த கிரை, 
விளாம் எ-த, குற்றெழுத்தும செட்டெமுத்தும் இணைர்து ஒற்றடுத்துவர்த கிரை, 

    க ்;2௦௮ 

6 ௨. சீர், 

1971. METRICAL FEET. 

௧௭௧.--சீர் ஆவசென்ன ? 

இருவகை ௮சையுந் தனித்தும் இணைந்தும் வருவது சீர் ௮ம் 

கழுஞ்ஆ நடவ 

172. CLASSES OF METRICAL FEET. 

௧௭௨.--௮௪92ர் எத்தனை வகைப்படும்? 

௮சைச்சர், இயற்சீர், உரிச்சர், பொதுச்சர் என நான்சு 
வகைப்படும். 

  

[யாப்பருங். 10.] 

——-€EGDd>d 

  

173. FEET OF ONE ளை, 

௧௭௬.---௮வற்றுள், அசைச்சீர் என்பதியாது ? 

அசைச்சீர் என்பது ஓரசைச்சோம். Hg, Corns sree 

நின்று நோசைச் சீர் எனவும், நிரையசை தானே நின்று நிரைய 
சைச் சர் எனவும் இருவகை ம். 

கேரசைச் சருக்கு உகாரண வாய்பாடு நாள். 

நிரையசைச் சீருக்கு உதாரண வாய்பாடு மலர். 
இவை பெரும்பாலும் வெண்பாவின் ஈற்றிலே வரும். 
அவற்றோடு முறையே குற்றியலுகாஞ்சேர்ந்து காசு எனவும் 

பிறப்பு எனவும் வருவதும் உண்டு, 
[மாப்பருக், 14.7 

ச் 

௧௨௦



  

I, பக்கு.] 17, யாப்பதிகாசம் (1) யாப்பறுப்பியல், 
  

174, FEET’ OF TWO SG. 

௧௭௪.--இயற்சீர் என்பது யாது? 

. இயற்சீர் என்பது சர்சைச்சீர்றும். அது, கேர் நேர்; நிரை 
ஈர்; -நிரை நிரை; ரேர் கினா, என நான்கு வகை ஆம். அவற் 

றிற்குச் தேமா, புளிமா, கருவிளம், கூவிளம், உதாரண. வாய் 
பாடாம்.   

82: இலை அச வற்சர் எனவும்படும், 

[யாப்பருங். 11.) 

CEEDP>   

  

175. FEET OF THREE oe. 

௧௭௫.--உரிச்சீர் என்பது யாத? 

உரிச்சீர் என்பது மூவசைச்ர் ௮ம். மேற்கூறிய நான்ன் 
ஈற்றிலே நேோரசையும், கிரையசையுச் தனித்தனி கூடிவர எட் 
டுவகை அம். ௮வையாவன: 

(௧.) சேர் ரேர் ரேர் ,.. உதாரண வாய்பாடு... தே மால் காய, 
(2.) கிசை சேர் சேர் ,,. ட கடு புளி மாம் காய்,[ இவை நான்கும் ெ 
௩.) திரை நிரை சேர் ,...... போடு பப கரு வில் சாய். | ண்சீர் எனவும் படும். 
௪,) நேர் கிரை தேர்... ட கடு secccceee & விஎல் காய். 

(6) சேர் சேர் கிரை... ௨-0 பபப தே மாம் கனி. 
(௬,.) கிரை நேர் நிரை........ ௨ காடு seepecees புளி மாம் கனி, [ இளை சான்கும் வஞ்ச 
(எ) நிரை நிரை நிரை..,......... அடு கரு: விஎல் சனி, ( ச் €ர் எனவும் படும். 
(௮.) சேர் கிரை கிரை,... கரடு க கூ விளங் கனி, 

[யாப்பருங். 12.] 

ESEDd>d 

  

  

176. YEET OF FOUR sme. 

௧௭௬.--பொதுச்சீர் என்பது யாது ? 

நாலசைச்€ர் பொதுச்சர் எனப்படும். பேற்சொல்லிய நால் 
வகைப்பட்ட இயற்சரின் ஈற்றிலே, முறையே, 

sory என சேர் சேரும், 
[7 என நினா சேரும், உட . 

தண்ணிழல் என சேர் கிரையும், கூட்டிற் பதினாரும். 

தறுகிழல் என சினை நிரையும், 

EP இவைடாட்டில் மிகவும் கழய்காலாம், 

[யாப்பருங். 13, 

ஒத 

6 ௩. தளை, 

177. CONNECTION OF ஈரா. 

STs —gasr ஆவதென்ன ? 

சோடு சீர் பாட்டிலே தொடர்ந்து வரும் முறையே தளை ஆம். 
[யாப்பருவ். 17.] 

  

  

  ௯ 

16 ௧௨௧



இலக்கண வினா விடை (Pr. 1 

178, THE CONNECTION PECULIAR TO THE @fiuw ywernn, 

௧௭.9.--அசிரியத்தஊ என்பது யாது? 

நேரோடு நேரும், நிரையோடு கினாயும் ஒன்றுவது ரிசி 
யத்தளை ஆம். 

[யாப்பருங். 19.) 

(a6) “Po ome சக்திய, 
இருணிற விசம்பின, 

விண்ணர் இமிழிசை சடுட்பப், 
பண்ணமைத் தவர்தேர் செனற வாறே," 

இதிற், கருவிளங், கருவிளம்; கருவிளம், புளிமா; கூ.விளங், கருவி 
ளம், புள் மா; கூவிளம், புளிமா, தேமா, தேமா; என்று நேர்முன் நேரும், 
நிமைமுன் நிரையும் வந்தது காண்ச. 

  

EEEDd>? 

279. THAT OF THE வெண்பா. 

  

௧௭௯.--வெண்டவஊ ஆவதென்ன? 

மா முன் நிரையும், விளம் முன் நேரும், காய் முன் நேரும் 
வருவது வெண்டளை. 

[பீரப்பருங். 18.] 

(௨-ம்.) '(உருவுகண் டென்ளாமை வேண்டும், 

உருள்பெருர்தேர்க் சச்சாணி யனஞார் உடைத்து ல் 

(இதிற், கருவிஎம், தேமாம்சாப், தேமா, கருவிஎல்சாய, தேமாங்சரய், தேமா, பிறப்பு என வர்தது சாண்க,] 

EEEDD 

6 ௪. அடி, 
Re eae Ne ae ee 

  

  

180. vives, 

F.210-— Hg. gaQserren ? 

sorien@an Oemésiuii.. சீரோடு வருவது ௮டி ௮ம். 

(பாப்பருக், 23.) 

CF அவ்கடி இரு ரோல் கரும் ௬ற ௭௫. எனவும், 
மூன்று ரோல் வரும் Birgu. எனவும், 
சாற் ரால் வரும் ௮ வடி, எனவும், 
gigs ரொல் அரும் செடிலடி என்வும், 
மிக்க ரால் வரும் சழிரெடிலடி, எனஷ்், 

ஆச் இர்து வசை அம்,     
3௧௬௫



  

1, பங்கு.] 17. யாப்பதிகாரம் (௪) யாப்பியல். 

$ ௫. தோடை. 

161, consonance. 

கறக. -தொடை ஆவதென்ன ? 

அடி.களிலுஞ் ர்களிலும் எழுத்துகள் இசையத்தொடுப்பது 
தொடை ம், [பாப்.பருங். 92.] 

ஒவ 5 ஆஆ ் 

  

18Z. RHYME. 

௧.௮௨.---எதுகைத்தொடை அவதெத ? 

அடிகளில் முதிலெழுத்துகள் மாத்திரை ௮ளவில் ஓத்துகிற்க, 
)சண்டாம் எழுத்து இசையச் தொடுப்பது எதுகை. 

(யாப்பருங். 84.] 

(உ-ம்.) *'மலர்மிசை யேஇனன் மாண் அடி. சேர்த்தார் 
- நிலமிசை நீடு வாழ்வார்,” 

வே மல என்பதற்கு கில என்பது எதுகையாம்.] 

82 கட்டென்பதற்கு பட்டென்பது எதுகையாம், பாட்டென்பது எதுதை ஆகாது, 

183, ALLiTeRaTION. 

௧.௮௬.--மோணத்தொடை ஆவதெது ? 

௮டி. முதலெழுத்து மீண்டு வாவும், இன எழுத்து வரவு தொ 
டுப்பது மோனை. ௮வவின “ழுத்தாவ்ன: 

Ms By ௮ oo. ] 

9, Fy st, ஏ ur, 

. ரு a இ: | ஒன்றுக்கொன்று மோனை ஆம். 

சூ, ௪, ‘ 

ம, ௮, J 
(௨-ம்.) மேற்கண்ட குறவில் மகரமோனையும் சகா மோனையும் காண்க, 

[யாப்பருவ். 93.) 

“னை 
(I1.) KINDS OF METRE. 

11. யாப்பியல். 

| 284. METRES ANQ THEIR SUBDIVISIONS. 
௧.௦௪.--மேற் கூறிய உறுப்பினால் உண்டாயெ விசேஷித்த பாவும் 

பாவினமும் எவை? 

வெண்பா, ஆூரியப்பா, கலித்துறை, விருத்தம் முதலியவாம். 
 [யாப்பருக். 52, 53, 54.) 

இ மற்றவை எல்வரம் யாப்பருங்கலத்துவே காண்ச, 

௧௨௩:



லக்கண வினா விடை {PT. 1. 

$ ௧. வேண்பா, 

  

185. THE VENPA. 

௧.9௫. _ வெண்பாவுக்குரிய இலக்கணம் என்ன? 

(&) வெண்பாவிடத்து Qu pF Ge, வெண்௫ரும் வரும், 
(௨) அளவடியாலே ஈடக்கும்; ஆயினும் ஈற்றடி சிந்தடி. 

யாக வரும், 
(௩.9 காள், மலர், காசு, பிறப்பு இர்சான்கில் ஒன்று ஈற்றடி 

யின் ஈற்றுச் சீர தம்; 
(6 அதற்கு உரிய தளைய வெண்டளை௮ன்றிப் பிறத 
வாரா, [யாப்பருங், 55.] 

186. KINDS oF VENPA, 

௧.9/௬.--வெண்பா எத்தனைவகை ஆம் ? 

குறள், சவலை, நேரிசை, இன்னிசை, என கான்கு வகை ஆம். 

(யாப்பருங். 56.] 

187. curaL. 

௧.)௭.--இவற்றுள் குறள் ஆவதெது ? 

நாற்சீர், முச்சர் என இரண்டடியால் வருவது குறள் ௮ம். 

[யாப்பருங், 57.) 

(உ-ம்.) “'சண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர்; முகத்திரண்டு 
புண்ணுடையர் கல்லா தவர்,” 

*உருவுகண் டென்ளாமை வேண்டும்; உருள்பெருந்தேர்க் 

சச்சாணி அன்னார் உடைத்த. 

[ஒரு விகற்பத்தினலும் இரு விகற்பத்தினலும் வர்த.] 

188. savaLer. 

௧.0.0).--சவஷவெண்பா என்பதெது ? 

இரு குறள் ஒரு விகற்பத்தால் வருவது சவலை ஆம். 

(உ-ம்) “*அட்டாலும் பால் soup குன்றாதளவுல்ல 

சட்டாலும் சண்பல்லாரர் சண்பல்வர். 
கெட்டாலும் மேன்மக்சண் மேன்மக்களே : சல்ரு 
சட்டலும் வெண்மை தரும்,” 

  

௧௨௫



  

189. NERISEL, 

&.0\50.—Cailens Qaremun aerugy யாத? 

_.. இரு குறளும் நடுவே தனிச்சொல்லும் வருவது நேரிசைவெ 
GOT LUT UIT LD. [யாப்பருங். 58,] 

(உ-ம்) “தம்மை இகழ்ர்தமை தாம்பொறுப்ப தன்றி மற் 

தெம்மை இசழ்க்த வினைப்பயத்தால், 
உம்மை 

பெருவரய் நிரையத்து வீழ்வர்கொல் என்று 
பரிவதுூஉஞ் சான்றோர் கடன்,” 

190, INNISEI. 

௧௯௦.---இன்னிசை பெண்பா என்பதெது ? 

நாற்சீர் மூவடியும் முச்சீர் ஜடியுமாக வருவது இன்னிசை 
வெண்பாவாம். [ யாப்பருங், 59.] 

(உ-ம்.) “*இன்றுகொல், அன்றுகொல், என்றுகொல் என்னாது 
பின்றையே நின்றது கூற்றம்என் றெண்ணி, 
ஒருவுமின் றீயவை; ஒல்லும் வகையான் 
மருவுமின் மாண்டார் அறம்.” 

CEEP?>d 

8 ௨. ஆசிரியப்பா. 

191. AsiRivam METRE, 

௧௯௧.--அிரியப்பாவுக்குரிய இலச்சணம் என்ன? 

(௧.) இபற்சன்றிச் இலவிடத்து வெண் €ருந, தேமாங்கனி, புளி 
மாங்கனி என்னும் இடை கோசை வஞ்சிம்சீரும் வாப்பெறும். 

(௨.) அதில் தன் தளை௮ன்றி வெண்டளையும் வரும். 
(௬.) மூன்று முதலிய பல அடிகளான் வரும். 
(௪.) ஈற்றடியின் ஈற்றசையின் ஈற்றிலே ஏகாரம் பெரும்பா 

௮ம் வரும். 

  

    

ன ஆசிரியம் எனவும் அகவல் எனவும்படும், 

[ யாப்பருவ். 66. 8௦.] 

(உ-ம்) சரடை நுரையி னேர்கெடும் இளைமையே) 

காரிடை மின்னிற் சடிதிறும் புகழே; 

சேரிடை உருவிற் செல்வ' மாறுமே; 

தாரிடை மதுவினிற் றலிழ்ச்தொழி gone" 

—— € EE HD9——_—_ 

Jim கலித்துறை. 
192. CALITTUREL NETRE. 

௧௯௨. கலித்துறையின் இலக்கணம் என்ன ₹ 

  

(௧) ஒசே எதுகையான கான்கு கெடிலடி வாப் டெறும்)



)லக்கண வினா விடை (PT. 1. 

(௨.) வெண்டளையைப் பெறும்; 
(௩.)' ஒவ்வோரடியின் முசல் நான்கு£ீரும் இயற்ரோகவும் 

இடைகோசைச் காய்ச்சீராகவும் இருக்கும்; 
(௪.) ஒவ்வோரடியின் ஐந்தாஞ்சீர் கூவிளங்காய் என்றாவது, 

கருவிளங்காய் என்றாவது வரும், 
(௫.) ஈற்றடியின் ஈற்றிலே எகாசம் வாப்பெறும்; 
(௬.) நோக்௪ முதலானால் அடி. ஒவ்வொள்றுக்குப் பதினாறு 

உயிர் எழுத்து வரும்; 
(௭.) நிரையரனை முதலானால் ௮டி. ஓவ்வொன்றுக்குப் பதி 

னேழு எழுத்து வரும. ப 

6 இத சட்டளைக்கலித்துறை எனவும்படும், 

[யாப்பருங், 85.] 

  

(உ-ம்.) **எரிஎனக் சென்னும், புழுவோ எனக்கெனும், இர்தமண்ணுஞ் 
சரிஎனச் சென்னும்; பருந்தோ எனக்கெனுர், தான்புடுக்க 

நசிஎனக் கென்னும், புன்னாய் எனக்கென்னும் இர்ரசாறுடலைப் 
பிரிய முடன் வளர்த்தேன்! இதனால் என்ன பேறெனக்சே?” 

6௪. விருத்தம். 

193. VIRUTTAM METRE. 

௧௯௬.--விருத் ன் இலச்சணம் என்ன 8 

(௧.) எல்லாச் ௪ீருந் தழுவும்; 
(௨.) ஐந்து வகையான அடி.களாலுண்டாகும்; 
(௩) தளையின்றி ஈடக்கும்; ஆயினும் அதற்குரிய பொதுவான 

விதியாவது: ஓரடியில் தேமா வந்தால் மற்ற அடிகளிலும் தேமா 
ஆயினும் புளிமாவாயினும் வரும். விளம் வந்தால் மற்ற அடி. 
களிலும் கூவிளமாயிலும் கருவிளமாயினும் வரும். காயிற்றுச் 
இருக்குக் காயிற்றுச்€ரும், கனியீற்றுச்சருக்குக் கனியிற்றுச்சரும் 
வரும மற்றவைகளும் இவ்வாறே. : 

ரர் தம்முள்மாறி வரில் சர் சபேதசமாம், 

[யாப்பருவ். 08. 74. 86, 68.] 

(உ-ம்,) **சமெனன் பேய்கனலிற் கொடிதாகு மலைகளினும் கடத்தற் சொண்ணா 
செடுகுயிரத் தினும்வவிது கடல்பருடு மேருவினை சேரே பேர்த்துச் 

சசனலை லிழும்குகனு” நிறுத்தரித; புலன்முமுதுர் தோன்று மூலம் 

செழுல8 துஸிடெனினுண் டி.லதா9 விலதிதனைச் கெடுத்தல் வேண்டும்." 

யாப்பதிகாரம் முற்றிற்று... 

4௨௬.



ிலக்கண வினா விடை. 

BGP 

V. RHETORIC. 

OF STA ZS: 9 cot O HSETT bw. 

  

194, RHETORICAL EMBELLISHMENT. 

௧௯௪,--௮ணி என்பது யாது? 

மக்களுக்கு அணியும்பூமால்போலவும், பொன் அபரணம் 
போலவும், புலவர்பாடிய கவிகளுக்கு ௮லங்காரமாகச் செய்தன 
வாம். ப 

195. KINDS OF RHETORICAL ORNAMENT, 

௧௯௫.--அவ்வணி எத்தனைவகை ௮ம் ? 

சோல்லணி, போருளணி என இருவகை ௮ம். 

296. VERBAL ORNAMENT. 

௧௯௬.--சொல்லணி ஆவது என்ன? 

எழுத்தானுஞ் சொல்லாளும் பெயாத்து வேறுபொருள் த்ரு 

வது சொல்லணிம். ௮ணியைத் தந்த சொல்லை மாற்றின் ௮ணி 
கெடும் ஆகலால் சொல்லணி எனப்படும், 

(உ-ம்) “முல்லை சகைத்தன” என்புதற்கு “முல்லை பூத்தன” எனிற் சொல்மாறவே ௮ணி 
நில்லாமையாற் சொல்லணி, 

  ககன் 

9 ௧. சோல்லணி, 
On 

197. KINDS OF VERBAL ORNAMENT. 

௧௯௭.--சொல்லணி எத்தனைவசை ஆம் : 9 

மடக்குஞ், சித்திமும் என: இருவகை ௮ம். அவையாவன; 

(௧.) எழுத்துஞ் சொல்லும் யாப்பும் ஆகிய மூவகைழினாலும்' 

.மாதிவருவன மடக்க 
அவை ope. அந்தாதி, அடுக்கு என மூன்று வகை ௮ம். 

க௨௭ 

  

 



9லக்கண விடை (PT. 1. 

(௨. ) இரதம்முதலிய பலவாருன கோணங்களாகச் சித்திரித்து 
எழுத்தாக: ளைமாறி அடைத்துப் பாடுவன சித்திரவணி. இவை பந் 
தனம் என்றும் பெயாடெறும். 

[கண்டி அலம். 111. 1.) 

எழுத்தின். கூட்டம் இடை. பிறிதின்றியும் 
பெயர்த்தும் வேறே பொருடரின் மடக்கே,” 

198, inversion. 

௧௯.0).--மறிநில ஆவது என்ன? 

எழுத்துகளை ௮வது சொற்களையாவது அடிகளை அவது மாறி 

நிற்கும்படி, புணர்ப்பதாம், 

(௨-ம்) இவிறி-- வி௫ிறி, 

Gig = wo. 
இத எழுத்து மறிரிலை என்னப்படும், 

இல்முன் == ¢ 

நகர்ப்புறம் -- Yyopar, 

இத சொனம்றிகிவை என்னப்படும், 

கரையாடக் கெண்டை சயத்தாட மஞ்சை 
சுரையாழ அம்மி மிதப்ப வனாயனைய 
யானைக்கு நீத்த PUPS கிலையென்ப 
கானக நாடன் சுனை. 

இத அடி.மறிநிலை என்னப்படும், [சன்னூல் 419.] 

  

“*தடுக்குற்றுந் தற்சேர்ந்தார் துன்பச் துடையார் 
கொடுத்தத் தான் நுய்ப்பினு' மீண்டுக்கால் ஈண்டும் 
இடுக்குற்றுப் பற்றினு' கில்லாது செல்வம் 
விடுக்கும் வினையுவந்தக் கரவ்,” 

-€€G>>d>- 

199. THE REPETITION OF THE LAST WORD OF THE FORMER LINE, OR VERSE, 
IN THE BEGINNING OF THE NEXT. 

௧௯௯.--அந்தாதி ஆவதென்ன ? 

எழுத்தாவது சொல்லாவது ௮ந்தாதியாகப் பாடுவதாம். 

[ யாப்பருங். 50.] 

(உ-ம்.) “*மரச்தர்ச்செல்லாம் கேள்வியால் அறிவும்; 
௮றிலினாற் சல்லியும்; சல்வியாற் புசமும்; 
புசழாற் பெருமையும்) விரைந்து வளரும்,” 

tom senen vocal, 

*'சல்லியே சற்புடைப் பெண்டிர்) பெண்டிர்க்குச் 
பசக்கப்புதில்வளே ச weed.” 

ட. 52௮



ந பங்கு.] ட ட ரூ அணி ௮இகொசம். 

௧00, REPETITION. 

௨௦௦.--டக்கு அவுது என்ன? : 

சொல்லாலும் பொருளானும் ௮டுக் வருவன ஆம். 

( ஈன்னூல் 436. ] 

(உ-ம்,) “*பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற 
செய்யாமை செய்யரமை சன்று," 

  

**துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்இத் துப்பார்க்குத் 
துப்பாயது௨'மழை,"” 

  

“வைகலும் வைகல் வரச்சண்டும் ௮& தணரார் 

வைகலும் லைகலை வைரும் என் றின்பு றுவர்; 

வைகலும் வைகற்றம் வாழ் காண்மேல் வைகுதல் 

வைகவை வைத்துணரா pri.” 

**ஓக்ருமே ஒக்குமே ஒக்குமே ஓக்கும் 
வினக்கினிற் €ரேறி ஒக்குமே ஓக்கும் 

குஎக்சொட்டிப் பூவி னிறம்." ’ 

201. VARIOUS FANTASTIC MEASURES. 

௨௦௧.--சித்திரவணி ஆவது என்ன? 

இரதபந்தனம், நாகபந்தனம், யானை, குதிரை, ஒட்டகை இவை 
மூதலானவைகளின் ஈடையுடையன அடிபந்தனம் ஆம். 

6” இவை இெச்தவை அல்ல; ஆதலால் உதாரனாம் சாட்டவில்லை, 

$ ௨. போருளணி. 

Z0Z. ORNAMENT DERIVED FROM THE SENSE. 

௨0௨..--பொருளணி ஆவதென்ன.? 

சொல் மாறினும் ௮ச்சொல்லால் வழங்கிய பொருள் மாருது, 

௮ணியுங் கெடாது வருவது பொருளணி ஆம். 

(உ-ம்.) பவளவாய் ௭-௫, சொன் மாறி, துர்போன்ற செவ்வாய் எனில், 
சொன் மாறினும் பொருண் மாருமையாற் ெெபாரு எணி, 

<ESDd>d-—     

203. ESSENTIAL QUALITIES. 

௨௦௬.--தன்மையணி ஆவதென்ன ? 

ஒரு பொருளுக்கு உரிமையுடையது தன்மை ௮ணி அம். 

ர. ௧௨௯ ர் ஞு 
 



ிலககண விடை [Pr ர, 

(உ-ம்.) “அஞ்சாமை ஈகை ஆறிழக்கம் இச்சான்கும் 

எஞ்சாமை Cash இயல்பு, 

த. அரசனுக்கு இவ்விய்கை இன்றியமையா; 
ஆதவில், இதுதன்மையணி,. 

[சண்டி அலங். 11. 2, 39 

எவ்வகைப் பொருளு' மெய்வகை விஎக்குஞ் 
சொன்முறை தொடுப்பத சன்மை ஆகும், 
அதுவே, பொருள் குணஞ்சாதி, தொழிவொடு புலன் ஆம்." 

204. 0010211801. 

௨௦௪.--௨வமையணி ஆவதென்ன ! 2 

இருபொருள் தம்முள் குணத்தானுர், தொழிலானும், பயனா 

னும் ஒத்தனவாகக் காட்டல் ஆம். இவற்றுள், உபமானமும், உப 

மேயமும், பொதுப்பண்பும், போலமுதலிய உவமையுருபுகளுர் 
தொக்கும் விரிந்தும் விகற்பித்தும் வரும். 

(௨-ம்.) புறல்குன்நி கண்டனையர் ஏனும் 
அகம்குன்றி மூக்இற் கருமை யுடைத்து,"” 

எ-து. ருன்றியானது புறத்துச் செம்மையும் மூக்கற் கருமையும் உடையதுபோல, கூடா ஓழுக்கத்தார் 
வேடச்தாற் புறத்துச் செம்மையும் அகத்துக் கருமையும் உடையார், அதலில் பண்பு வமையணி, 

(உ-ம்,) “*அ0த்தது காட்டும் பலில்கேபோ ளெஞ்சம் 
கடுத்தது காட் cpa,” 

௭-2. கண்ணாடியானஜ தனக்கு எதிரிட்ட பொருளின் ருணத்தைக் சொண்டு தோற்றுசல்போல, முகமானது 
தனக்கு எதிரிட்ட மனதின் குணத்தைக் கொண்டு தோற்றுதலாற், தெெொரழிலு வமையணி, 

(௨-ம்.) **மருந்தாடுத் தப்பா மரத்தற்றாற் செல்லம் 

பெருந்தகை யான்சட் படின்.” 

௪-.து, மரமானது பிணிய/ளருக்கு மருந்தாய்ப் பயனாதல்போலப் பெருந்தகையான் செல்வமானது வறுமை 
யாஏருச்குப் பயனாதலாற் பயனு வைமைய எரி, 

(உ-ம்.) “arya எழுத்தெல்லாம் ஆதி 

பகவன் முதற்றே யூலகு,” 
௪-த. அசரத்திற்குத் தலைமை விகாரத்தான் அன்றி சாதமாத்திரையின் இயல்பாற் பிறத்தலானும், ஆதிபக 

வனுக்குத் தலைமை செயற்சை உணர்வான் அன்றி இயற்கை உணர்வால் முற்றும உணர்தலானும்; 
எடுத்தக் சகாட்டுவமையணி, இது திட்டாஈத வணி எனவும்படும். 

(உ-ம்.) “*வலிபி னிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம் 
புவியின்றோல் போர்த்த மேய்ந்தற்று,” 

a-g, ஈல்லார் போல கேடம்பூண்டு பிறரை வஞ்சக்ன்ற கூடா ஒழமுக்சத்தானுக்குப் பசு புவியின்றோலைப் 
போர்த்துக் கொண்டது போலும். எனவே, பச புவியின்றோலைப்போர்த்தச் கொள்ளுதல் இல்லாமை 
wre, இல்பொருளுவமையணி, 

[சண்டி அலங். 11, 4.) 

*பண்புர் தொழிலும் பயனும் என்றிவற்றின் 
ஒன்றும் பலவும் பொருளொடு பொருள்புணர்ர் 

சொப்புமை தோன்றச் செப்பின் ௮& தலமை," 
  

௧௬௦



  

1. பங்கு.] 1. அணி ௮இகாசம். 
  

௮08, FIGURATIVE LANGUAGE. 

௨௦௫.--உருவசவ்ணி' ஆவசென்ன? 

உவமையும் பொருளும் வேறுபடாமற் குணர, தொழில் 

பயன் எனனும் முக்காரணங்களுச் தோனருமலும், உவமை யுருபு 
இல்லாபலும் ஒன்றுபடவரும் உவமையே உருவகவணி ஆம். 

[ஈன்னூல் 451. ஓத்அப்பார்க்க. | 

9 

(உ-ம்.) “*இற்காழி அந்தணன் றாள் சேர்ந்தார்க் கல்லாந் 

பிறவாழி நீந்தலரிது."” \ 

எ-.து. கடவுளுடைய பாதத்தைத் தோணியரக உருலசஞ் செய்தமையால் ஏசாற்க உருவசல ணி; 
இதனை ஏகதேச உருவக வணி எனவும்படும், 

(உ-ம்) “குணமென்னுள் குன்றேறி சின்றார் வெகுளி 
கணமேயும் கரத்தல் அரிது.” 

எ.து. துறந்தார் இருத்தற்கு அசையாமையும் பெருமையும் உடைய மலையைப்போலச் குணங்களை உருககஞ் 
செய்தமையால், இது ஏது ௨௫ வச வணி, 

(உ-ம்) “*சினமென்னுஞ் சேர்ந்தாரைக் சொல்லி 
இனமேென்னும் ஏமப் புணையைச் சடும்,” 

எ-து., நெருப்பு சான் சேர்ந்த இடத்தையே சுடும்; னெமானது தான் சேராத இடத்தையுஞ் சுடுமென்று 
அதிகமாய்ச்சொவ்வி உருலகஞ் செய்தமையால் இது மிகையெரற்றுமை உருவக வணி. 

(சண்டி. அலங். 11, 9.] 

உவமையும் பொருளும் வேற்றுமை ஒழிவித் 

தொன்றன்மாட்டின், அஃதுருவகம் ஆகும்.” 

206. AnTITHESIS. 

௨0௬.---வேற்றுமையணி ஆவதென்ன ? 

இருபொருளைத் தம்முள் உவமித்துப் பின்னா அவற்றுள் 

வேற்றுமை தோன்றக் கூறுதல் அம். 

(உ-ம்) “பின் சட்டபுண்ணுள்ளாறம்) ஆருதே 
சாவினாற் சட்ட வடு,” 

எ.து. இபுய், கொடுஞ்சொல்லுஞ், சடச்தொழிலினால் ஒக்கும்; ஆயினும், இயினற் சுடப்பட்ட புண் ஆற 

தலிஞலும், சாவினாற் சடப்பட்டவடு ஆருததினாலுர் இயீனும் அதிகமானமையால் வேற்றுமையணி. 

  

(தண்டி ௮லங். 11. 22] 

கூற்றின் ருறிப்பினும் ஒப்புடை இருபொருள் 
் வேற்றுமை படவரின் வேற்றுமை அதுகே, 
அதுலே, ரூணம் பொருள் சாதி தொழிவொடு புணரும், 

  

௧௯௧



)லக்கண வினா விடை (ஐ, ந, 

207, RECURRENCE OF THE SAME WORD, 

௨0௭.--பின்வருரிலயணி ஆவதென்ன ? 

முன்னர்வந்த சொல்லும் பொருளும் பின்னர்ப் பல இடத்தும் 
வருவது பின்வருநிலை ௮ணிரம். 

(உ-ம்.) “சோயெல்லா' ரோய் செய்தார் மேலகா” சோய்செய்யார் 
சேசயின்மை வேண்பெயவர்." 

எ-து. சோயென்னுஞ் சொல்லும்பொருளும் பின்னும்வகதமையால் இத பின்வருநிலேயணி, 

  

(தண்டி ௮லங். 11. 15.] 

*முன்வருஞ் சொல்லும பொருளும் பலகயிந் 
பின்வரு மென்னிற் பின்வரு நிலையே,” 

௮0. PROVERBIAL EXPRI SIONS. 

௨0.9)... -ஒட்டணி ஆவது என்ன ? 

கவிகருதிய பொருளை மறைத்து, ௮ வெளிப்படுத்தத்கொத்த 
வேறொன்றை உராப்பதாம். 

(உ-ம்.) **பீவிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டம் 
சால மிகுத்துப் பெயின்.” 

எது. எளியவரென்றெண்ணிப், பலரோடு பகைத்தவன் தான் எத்தனை பல்சாவியாயினும் அவர்கள் ஏக 
மாய்த் இரண்டபோது அழிந்துபோவான், என்பது தோன்ற, மயிவிறருகளை ஏற்றிய வண்டிலும் yee 
மூறியும் என்றமையால், இத ஒட்டணி, 

[சண்டி அலங். 11. 95.] 

**கருதிய பொருடொகுத்ததுபுலப் படுத்தற் 
ர் $ 

சொத்த தொன்றுரைப்பின் ௮& தொட்டென மொழிப." 

  

€EED}dD   

209. CONTRAST. 

௨0௯.--விலக்கணி ஆவதென்ன ? 

ஒன்றைச் சொல்லி மற்றதைச் காட்டிய குறிப்பினால் மறுத்து 

(உ-ம்) "தன்றே Shey சடுகிசர்தாம் ஆச்கத்தை 
அன்றே ஒழிய லிடல்," 

a-g. நியாயம் இன்றித் தேடிய பொருள் என முன்னர்க் கடறி அது ஈன்மையே தரீலும் விசெ எனப்பின் 
னர் விலக்யெமையால் இது விலக்கணி, 

  

[தண்டி ௮லங், 11, 16,] 

*'முன்னத்தின் மறுப்பின் ௮.த முன்னர் விலக்சே 
amas சாலமு' மேவிபதாரும்.” 
  

௧௬௨



  

ர் 7. பக்கு.] V. ௮னி அதிசாரம். 

210. Rony. 

௨௧௦.--மாறுபடுபுகமணி ஆவதென்ன ? 

ஒன்றனைப் புகழ்க்காற்போலப் பழித்தலும், பழித்தாற்போ 
லப் புகழ்தலும் ஆம். 

(&.-ம்.) **தேவர் அனையர் கயவர், அவர௫ந்தா” 
மேவன செய்தொழுகலான்.”' 

எ-த், அறிவீனர்கள் இய வழியின் சடக்இல் இங்கைத் தருமென்றுணராத, தல்கள் விருப்பப்படியே 
சடக்கன்றமையால், தம்மிச்சைப்படி. சல்லவழிபிலொமுருகன்ற சேகருச்கொப்பென்றார்; ஆச 
வில்: மாறுபடு புகழணி, 

  

[சண்டி ௮லங். 11. 99.) 

புகழ்வது போலப் பழீத்திறம் புனைதலும், 
பழிப்பது போலப் புகழ்புலப் பதெதலும், 

அவையும் இன்னவென் றறைகுஈ ருளசே.” 

211. SELF PRAISE, 

௨௧௧--தன்மேம்பாட்ூ்ரா ௮ணி ஆவதென்ன ? 

ஒருவன் தனக்கு மேன்பாடாகத் தன்னைத் கானே புகழ்வதாம். 

(உ-ம்.) **என்னைமுன் னில்லன்மின் தெவ்விர், பலரென்னை 

முன்னின்று சன்னின் per.” 

a-g. பசைவரே, என்னசசன்முன் நில்லாதுபோங்கள்;) கின்றவர்களை எல்லாம் கல்லாககிற்கச் செய்தேன் 
யான்) எனத் தன்னைத் தானே புகழ்ந்தமையால் தன் மேம்பாட்டுரை அணி. 

  

(தண்டி. ௮லங். 11. 44.] 

*தரன்றற் புசழ்கது தன்மேம் பாட்டை," 

212. THE GARLAND. 

௨௧௨,--மாலஉ௨வமை ௮ணி அவது என்ன? 

ஒரு பொருளின் இடமாய்ப் பலபொருள் தோன்றி, ௮வை 
ஒன்றோடொன்று தொடர, ஒவ்வொரு பொருளின் கடையிலும் 
பொருளமுடிவு படுவது மாலை௨உவமை ௮ணிதம். 

(உ-ம்,) ழன்பீனும் ஆரீவம் உடைமை; அது ஈனும் 

சண்பென்னு" ராடரச் இறப்பு,” 
ந் 

எ-து, அன்பானது ஆர்லம் உடைமையை எனும்; அவ்கவார்வமுடைமையானது சண்பென்னும் .ராடாச் 
இறப்பை ஈனும், என்றமையால் மாலை உவமை ௮ணி. 

  

௧௬௩௬



ிலக்கண வினா விடை (PT. 1. 

213. MANY SUBJECTS WITH A COMMON PREDICATE. 

௨௧௩.--ஒப்புமைக் கூட்ட ௮ணி ௮வசென்ன 2 

ஒன்றற்கொன்று புகழினாலேளும், பழிப்பினாலேலும், இசை 
யப்பொருந்தி முடிவுபடுவது ஒப்புமைக்கூட்ட அணி ஆம். 

(உ-ம்,.) “இலை அஞ்சி மெய் லிதிர்ப்பார் கல்லியூம், சல்லரர் 
் அவை அஞ்சா ஆருலச்சொல்லும், நவை அஞ்டு 

ஈத்துண்ணார் செல்வமும், ஈல்கூர்ந்தார் இன்னவமும் 
பூத்தலிற் பூவாமை நன்று,” 

[சண்டி அலங். 11. 58, 54.) 

“கருதிய குணத்தின் மிகுபொருளுடன் வைத் 

தொருபொருள் வைப்ப தொப்புமைக்கூட்டம்..- 
புகழிலும் பழிப்பினும் புலப்படும் அதுவே,” 

௮ணி அதிகாரம் முற்றும். 

௧௬௪



ிலக்கண வினா விடை, 

Vi. THE SUBJECTS TREATED OF IN COMPOSITIONS. 

ஆருவது: பொருள் அதிகாரம். 

214. SUBJECT MATTER. 

௨௧௪ பொருள் ஆவதென்ன ? 

இம்மை மறுமைகளிலுஞ் சீவராசிகளுக்கு உறுதியைத் தருவ 
தென்று வேண்டப்பட்டதும், உயர்ந்தோரால் இலக்கியங்களில் 
விவரிக்கப்பட்டதும் அம். 

  EEEDPD   

215. iTS 1171810116. 

௨௧௫.--அப்பொருள் எத்தனைவகை ௬ம் ? 

அறம், போருள், இன்பம், வீட என ரான்குவகை ஆம். 

[கன்னூல் 10.] 

௮6௩ VIRTUE. 

௨௧௬.--இவற்றுள், அறம் ஆவதென்ன ? 

கடவுள ௮ருளிய வேதத்தில் விதித்தன செய்தலும், விலக்கெய 

ன ஒழிதலும் ம். ப 

னு இஃது ஒழுக்கம், வழக்கு, தண்டம், ஆயெ மூன்று வசையுடையதென்பாரும் உண்டு, 
அன்றியும், இவ்வறத்தை இல்லறம் எனவுர் துற வற ம் எனவுஞ் சொல்லுவர். 

₹ஞ ஆட்ட 

217. POSSESSIONS. 

௨௧௭.---பொரள் ஆவதென்ன ? 

தருமவழியினாலே சேர்க்கப்பட்ட பியோசனமுள்ள பதாரத் 

தங்கள ம். 
  

௧௬டூ



இலக்கண வினா விடை (PT. 1. | 
  

218. Pieasure. 

௨௧.9.--இன்பம் ஆவதென்ன ? 

சிவசாசிகள் ஐம்புலன்களைக்கொண்டு, மகிழ்ச்சியாக ௮னுப 
விப்பதே அம். 

  
  ECEELDDD 

219. HEAVEN. oO 

௨௧௯.--வீடு ஆவதென்ன? 

. கடவுளுடைய அறுக்கரகத்தால் ஈல்லோர் மறுமையில் ௮டை. 
ந்து அனுபவிக்கும் மனோவாக்குக்கெட்டாத நித்திய பேரின்ப | 

மே ஆம். 

  கக ஞீ ஆடட்டும் 

௮20௨ FORTHER 8U DIVISIONS, 

௨௨௦.--இப்பொருளை இன்னும் நூலோர் விரித்துக் கூறுவதும் உண் 
டோ? 

உண்டு, எப்படியெனில்: 

உள்ளத்தின்௧ண் நிகழ்வது அகப்போருள் என்றும், புறம்பே 
நிகழ்வது புறப்போருள் என்றுங் கூறுவர். அன்றியும், ௮வற்றிற் 
குரிய குறிஞ்சி, பாலை, முல்லை, மருதம், நெய்தல், ஆய ஐந்திணை 
நிலங்களையும்; ௮ச்கிலங்களுக்குரிய கருப்பொருளகளையும்) பல 
வகைப்பட்ட காலங்களையும்; மற்றைய விசேஷங்களையும் விதக் 

அ கூறுவார்கள். இவை பெரும்பயன் இல்லாமையால் இந்நூலிற் 
கூறவில்லை. 

  

பொருள் அதிகாரம் முற்றும், 

  

இலக்கண வினா விடை முடிந்தது முற்றும். 

  

கரன்



POPE’S THIRD 

TAMIL GRAMMAR. 
PART IL NATIVE AUTHORITIES. 

lL. NANNUL. 
  

  

இலக்கண நூல், 

இரண்டாம் பங்கு. 

அசிரிய வசனங்கள். 

PD OGTR 

1. பவணந்தி முனிவர் செய்த 

  

மூலமும் பொழிப்புரைாயும். 

அடைக 

இஃது 

oy). யூ: பேரப்பையரால் 

பார்வையிடப்பட்டுப் பதிப்பிச்கப்பட்டது. 

  
கூறு பழஞ சுதீதரத்தின கோள்” an 9] 
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TO THE STUDENT. 

1. The learner may imagine that the assistance afforded to the stu- 

dent in this Ef@ition of the Nannil is less than that given in other 

Editions. It is not really so. The Vocabulary at the end, the prose 
rendering, the summaries, and the references to the foregoing catechism 

afford all the help any real student ought to require. The shortest 

road to Tamil Scholarship is to work independently of verbal com- 

mentaries. 

2. There are many native works on Grammar. But the Nannul 

supersedes them all. The Yolkappiyam and others will not repay the 

labour of perusal. The student of Tamil Grammar may safely end 

his studics here. 

3. The metre is that called dawariew. 500 யாப்பருங், 71. The 

lines are equal, and consist of four feet each. These feet must cor- 

respond in the several lines.





இலக்கண நூல, 

Il. பங்கு. 

ஆ சிரிய வசனங்கள். 

  

I], NATIVE AUTHORITIES. 

  

L 5 GTQ wv. 

PREFACE 

௧. சிறப்புப்பாயிரம். 

1, மலர் தலை உலகின் மல்கிருள் ௮கல [வி. 159. 158.] 

இலகொளி பாப்பி, யாவையும் விளக்கும் 

பரிதியின் ஒருதான் ஆச), முதல் ஈ 

ஜொப்பள வாசை முனிவிகர் துயர்ந்த 

5. அற்புத மூர்த்தி தன் ௮லர் தரு தன்மையின், 

மன இருள் இரிய, மாண் போருண் முழுவதும் 

முனிவற அருளிய மூவறு மொழியுளூல், 
குண கடல் குமரி குடகம் வேங்கடம் 

orgy நான் கெல்லையின் இருர் தமிழ்க் கடலுள் 
pee 

௧௬௯



(.) ஈன்லூல் CPT. IL 
  

10. அரும் போருள் ஐந்தையும் யாவரும் உணரத், 

தோகை வகை விரியிற் நருகெனத், அன்னார் 

இகல் அற அதி, இருநில முழுவதுக் 
தனதெனக் கோலித், தன் மச வாரணம் 

இசை தொறு் நிறுவிய இறல் உறு தொல் சர்க் 

15. கருங் கழல் வெண் குடைக் கார் நிகர் வண் கைத் 

இருந்திய செங் கோற் சீயகங்கன், 

௮ருங் கலை விகோதன், ௮மர். ஆ பரணன், 

மொழிந்தனன்; ஆக, முன்னோர் நூலின் (கே. 7.] 

வழியே, ஈன்னூற் பெயரின் வகுத்தனன், 

20. பொன் மதிற் ச௩கைச் சன்மதி முனி ௮ருள் 

பன்னருஞ் சிறப்பிற் பவணந்தி 

என்னு” நாமத் BOs sas தோனே. 

[இத நால் செய்தோன் பெயர் முதலிய பதினொன்றையும் விளக்கரிள்றது. 
(ஞூ. 47. 48, காண்ச.] 

அவையாவன? 

௪, ூல்செய்தோன்......... 2/0 -2 வ பவணக$ூ; 
௨. அவின் வழி... ய. 2) 2222 வடக்க டக உட்டம முனனோர் நூவின் கழி; 
௬, TOL rece c cece cere ree ree teneens Geri lu srarQadvte; 
௬, நூலின பெயர்... அல 6. BOGOTA 

இ, யாப்பு... ப வட வ தொகை வகை, விரி; 
௬, அல் குறித்த பொருள்... , ... ௨ அரறும்பொருள ஐந்தும்; 
எ, கேட்போன்,.... படட படவ உ சயகல்கன் என்னும அரசன்; 
௮. அற்பயன் ,,ஃ.... ட 22 மரண்பொருள் முழுவதும்; 
௯, காலம் ,,., 2-2 வ ட சய்கல்கன அரசாண்டகாலம்7 
௧0, காரணம் ய ய ய ப ப பகவ கடடடகக யரவரும் உணரும்படி; 

௧௧, அவைக்களம், ய விடய வவட வ வடடடட பலக சியசங்கன் ௮வைக்களம., ] 

ஆச



  

17, பக்கு.] ௨. பொதுப்பாயிரம். 

INTRODUCTION: GENERAL PREFACES. 

நன் னூல. 

LF 

௨. பொதுப்பாயிரம். 

1, NAMES OF A PREFACE. 

[ பாயிரத்தின் பெயர்கள், ] 

க. முகவுரை, LIDS, Pf UGB, Mil Ct (LPS, 

புறவுரை, தந்தமை, புனைநதுரை, பாயிசம். 

[ பாயிரத்திற்கு வருங் காரணக் குறிகளை உணர்த்திற்று, ] 

2» KINDS OF PREFACES. 

(பாயிரம் இத்தனைவகை என்பது. } 

௨. பாயிரம் பொது சிறப் பென இரு பாற்றே, 

[மேல், பாயிரம் என்றது பொதப்பாயிரமுஞ் சிறப்புப்பாயிரமும் என 

1ரு வகையினை உடைத்து. ] 

3, A GENERAL PREFACE. 

[ பொதுப்பாயிரம் இன்னதென்பது, ] 

௬. நூலே, நவல்வோ Hage இறனே, 

கொள்வோன், கோடழற், கூற்ராம் ஐந்தும் 

எல்லா நூற்கும்; இவை போதுப் பாழிரம். 

[தூலினது வாலாறும், அ9ரியனது. வரலாறும், ௮வ்வாடிரியன் நாலை 

மாணாக்கனுக்குச் சொல்லுதவின் வரலாறும், மாணாக்சனது வரலாறும், 
சவ ரனானைவ 

ர 

௧௪௧



1.) ஈனனூல் (Pr. 1. 

அவன் கேட்டலின் வரலாறும், என்னும் ஐந்தும் எல்லா நூற்கும் ஆம்; 

ஆதலின் இவ்வைந்து வரலாற்றையும் விளங்க உணர்த்துவது பொதப்பா 

யிரம் ஆம்.] 

ஆ, A CLASSICAL WORK. 

[நூலின் வரலாறு, ] 

௪. நூலின் இயல்பே அவலின், தர் இரு 

பாயிரந் தோற்றி, மும்மையின் ஒன்ருமய், 

நாற் பொருட் பயத்தோ டெழு மதர் தழுவி, 

ஐ இரு குற்றமும் அகற்றி, ௮ம் மாட்சியோ 

டெண்ணான் குத்தியின் ஓத்துப் படலம், 

என்னும் உறுப்பினிற் சூத்திரங், காண்டிகை, 

விருத்தி, ஆகும் விகற்பஈடை பெறுமே, 

[மேற் கூறிய ஐந்தனுள் நூலினது வரலாற்றைச் சொல்லின், இருவ 

கைப் பாயிரத்தையும் முன்னுடைத்தாதல், முதலாக இங்ஙனம் விகற் 

பித்த பதின்மூன்று விகற்ப ஈடைகளைப் பெற்று வரும்.] 

-EE E33 

5. THREE KINDS OF CLASSICAL WORKS, 

[தல் இத்சனைலகை என்பது. ] 
ர 

௫. முதல், வழி, சார்பென ன் மூன் முகும். 

[ மூதனூல், வழிநூல், சார்புநால் என மூன்று கூற்றதாம் நூல். ] 

  5: டட! 

G. ORIGINAL CLASsics, 

... (முதனூல் இன்னதெள்பது.]. 

௬. விளையி னீம்ெ விளங்யெ அறிவின் 
முனைவன் கண்டது முதனூல் ஆகும். 

  

வினையின் நீங்கு விளங்கெ அறிவினையுடைய முதல்வன், ஆதிச்சண் 

ணே செய்தது யாத அது முதனூல் ஆம்.] 
ட்ட 
 



  
17, பக்கு.] ௨. பொதப்பாயிரம். 

Ze SUPPLEMENTAL CLASSICS. 

[ வழினல் இத்தன்மைத்து என்பு. 
௭. முன்னோர் மாலின் முடிபொரும் கொத்துப் 

* பின்னோன் வேண்டும் விகற்பங் கூறி, 

அழியா மாபினது வழிநூல் கும். 

[ தொல்லாிரியர் நூல்களின் பொருண்முடிவு முழுவதும் ஒத்து, வழி 

தூல் செய்வோன் முதனூலுளதாகவுர், தான் வழி.நூற் செய்தற்குக் காரண 

மாச வேண்டி௰ விகற்பங்களையும் உடன்கூறி, அவ்விகற்பங்கள் உணர்வு 

டையோர் பலர்க்கும் ஒப்ப முடிந்தமையின், அழியாது உலகத்து நின்று 

நிலவு மரபினையுடையது (சூ. 429.) வழிநூல் ஆம். ] 

  குஞ் தடட 

&. DERIVATIVE WORKS. 

[ சார்புதால் இத்தன்மைத்தென்பது. ] 

௮. இருவர் ற்கும் ஒரு சிறை தொடங்கத் 
திரிபு வே றுடையது புடைநூல் அகும். 

| ூதனூல், வழிநூல் என்னும் இரு இிறத்து நூல்கட்கும் பொருண் 

மூடிபு ஒருபுடை ஓத்து, ஒழிந்தன எல்லாம் ஒவ்வாமையை உடையது 

சார்புநூல் ஆம்.] 

9 9. A SPECIAL RULB REGARDING THE TWO LAST: QUOTE THE VERY 

WORDS OF ANCIENT AUTHORS. 

[ வழிசாலுச்குஞ் சார்புநூலுக்கும் பொதுவிதி. ] 

௯ூ..முன்னோர் மொழி பொருளே அன்றி ௮வர் மொழியும் 

பொன்னேபோற் போற்றுவம் என்பதற்கு_-முன்னோரின் 

வேறுநூல் செய்தும்எனு' மேற்கோளில் என்பதற்கும் 

கூறு பழஞ் சூத்திரத்தின் கோள். [ வெண்பா.] 

[முன்னோர் மொழிந்த பொருளே அன்றி, gat மொழியினையும் 

பொன்போலப் போற்றிக்கொள்வோம் என்பதற்கு இலைச்சினையாகவும்; 

முன்னோர் நூலையே கூருத ௮ந்தாலினின்றும் வழிழூல் சார்பு கால்செய் 

தோம் அயிலும், ஆரரியவசனங்களை ஒரோவழி எடுத்து உடன் கூறுதல் 
  

5௪௬



(L) ஈனலூல் (PT. UL 

(ம சாரபுதூற்கும் இலக்கணம், yswlor, Qopgrosgg 

வசனம் இல்லை எனக்கூறுவர்; ஆசலின், ௮க்குற்றம் ஒழிவதற்காசவும் 

பழஜ் சுத்திரத்தின் கோஷாக்கூறு.] 
EESDDD 

10. THE BENEFITS TO BE DERIVED FROM ANY CLASSICAL WORK. 

    

4 

[நாலினது பொருட்பயன்.] 

௧௦. அறம், பொருள், இன்பம், வி ட்டைத னாற்பயனே. 
[வி. 915.] 

[*அறமும், பொருளும், இன்பமும், வீடடைதலும்!? ஆயெ இந்நான்கும் 
நூல் தழுவப்படும் பயன் ஆம்.] 

  

  

C<EEDdd 
11. THE SEVEN OBJECTS CONTEMPLATED BY AN AUTHOR, 

[ல் செய்பவன2 மனத்தின் கொள்கைகள். ] 

௧௧. எழு வகை மதமே: 'உடன்படன், “மறுத்தல், 
பிறர் தம் மதமேற் கொண்டு களைவே, 

சா௮ ஸட்டித் தனாது நிறுப்பே, 
இருவர் மாறுகோள் ஒரு சலை துணிவே, 

பிறர் நூற் குற்றங் காட்டல், ஏனைப், 

"பிறிதொடு படா௮ன் றன் மதங் கொளலே. 

[மேல் எழு வகை மதம் என்று சொல்லப்பட்டன: இங்கனம் “பிறர் 

மதத்தை உடன்படல்'' முதலியவாக விதந்தன .அம்.] 

யவ இ இ; இறு டட 

12. THE TEN FAULTS. 

[தலுக்கு உண்டாகும் பத்.துவகைக் குற்றல்சுள். ] 

௧௨. குன்றக் கூறன், *மிகை படக் கூறல், 

கூறியது கூறன், *மாறுகொளக் கூறல், 

வழுஉச் சொற் புணர்த்தன், மயங்க வைத்தல், 

"வெற்றெனத் தொடுத்தன், *மற்றொன்று விரித்தல், 

Orang Caw Bus னின்று பய னின்மை, 

என்றிவை ஈராம் குற்ற நாற்சே. 

[தற்குப் பத்துக் குற்றங்கள் ஆவன? “குன்றக்கூறன்” முதலியவைக 

ளாம்.] 

™ ஜு 
ந் 
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Ih we.) ௨. பொதப்பாயிசம், 
  

13. THE THN BEAUTIES OF STYLE. 

[ற்கு உண்டாகும் பத்தவகையான அழகு.] 

௧௬. 1சுருங்கச் சொல்லல், "விளங்க வைத்தல், 

ஈவின்றோர்க் இனிமை, (ஈன் மொழி புணர்த்தல், 

ஓசை உடைமை, Soy Lp wp உடைத் தாதல்,. 

1முறையின் வைப்பே, *உலக?மலை யாமை, 

விழுமியது பயத்தல், விளங்குதா ரணத்த 

தாகுத an Ap கழகெனும் பத்தே. 

[ாலிற்கு அழகு என்று . சொல்லப்படும் பத்தாவன: *சுருங்கச்சொல் 
ae,” முதலியவாம், இலக். ௮க.ராதி சாண்ச.], 

    2ஈ ஓ 

14. THE THIRTY-TWO METHODS. 

[ முப்பத்திரண்டு சர்திர உத்திகள். ] 

௧௪. மூதலிப் புகுதல், “ஓத்து முறை வைப்பே, 

தொகுத்துச் சுட்டல், *வகுத்துக் காட்டல், 

முடித்துக் காட்டல், 1முடிவிடங் கூறல், 

தான் எடுத்து மொழிதல், "பிறன் கோட் கூறல், 

சொற் பொருள் விரித்த ரொடர்சொழ் புணர்த்தல், 

இரட்டுற மொழிதல், !ஏதுவின் முடித்தல், 
'ஓப்பின் முடித்தல், மாட்டெறிர் தொழுகல், 
1/இறந்தது விலக்கல், 15எதிரது போற்றல், 

முன் மொழிந்து கோடல், !7பின்னது நிறுத்தல், 

மவிகற்பத்தின் முடித்தல், "முடிந்தது முடித்தல், 
0உமாத்தும் என்றல், *1/உனாத்தாம் என்றல், 

ஒரு தலை துணிதல், “எடுத்துக் காட்டல், 
4எடுத்த மொழியின் எய்த வைத்தல், 

ட 14இன்ன தல்ல இ என மொழிதல், 

எஞ்சிய சொல்லின் எய்தக் கூறல், 

19 கட 
 



(7.5) ஈன்னூால் (PT. It 

1பிறர். நூல் முடிந்தது சான் உடன் படுதல், 

8தன் குறி வழக்க? மிக எடுத் அரைத்தல், 

சொல்லின் முடிவின் ௮ப்பொருள் முடித்தல், 

"ஓன்றின? முடித்தல், 1தன்னின? முடித்தல், 
உய்த்துணர வைப்பென உத்திஎண் ணான்கே, 

[முப்பத்திரண்டு உத்தி ஆவன: **நதவிப்புகுதல்,?? முதலியவாம். இலக் 
அகராதி காண்க] 

  

கக் 

  

25. critica Acumen. 

(அலுக்குரிய மேற்சொல்லிய உத்தி இன்னதெள்பது.] 

ஆற் பொருள் வழக்கொடு வாய்ப்பக் காட்டி, 

ஏற்புழி அறிக்ததற் இவ்வகை ஆம் எனத் 

தரும் வகை செலுத்துதல் தந்திர ௨; 

[ஒர் இலச்சணதாலால் உணர்த்தப்படும் பொருளை நூல்வழக்கோடும் 

உலக வழக்கோடும் பொருர்த உணர்த்தி, அப்பொருளை மற்றோர் இலக் 

இய நூற்கண்ணும் ஏற்கும் இடம் அறிந்து, அவ்விடத்திற்கு இஃதாம் 

எனச் கருதத், தக்கவையாகச் செலுத்துவது தந்திர உத்தி ஆம்.] 

16, பபற; ஒத்து, 

[இதத என்றெ நூலின் உறுப்பு இள்னதென்பத. ] 

௧௬. நேரின' மணியை நிரல்பட வைத்தாங் 

் சோர் இனப் பொருளை தருவழி வைப்ப 

தோச்தென மொழிப, உயர்மொழிப் புலவர். 

[ ஒரு சாதியாய் உள்ள மணிகளை முறையே பதித்தாற்போல், ஒருசாதி 
யாய் உள்ளபொருள்களை ஒருவழிப்படக் கூறுவது ஒத்தறுப்பாம் எனச் 
சொல்லுவர், உயிர்க்கு, உறுதிபயச்கும் மெய்ம்மொழிசளை உடையபுல 

வர்.] 

௧௪௬



11, பக்கு.] ௨. பொதுப்பாயிசம். 

17. SECTION: wie. © 

( படலம் என்னும் ராலுறுப்பின் இலக்கணம்.] 

௧௭. ஒரு நெறி இன்றி, விரவிய பொருளால் 

பொது மொழி தொடரின் ௮௮ படலம் அரும். 

[ஒரு வழிப் படாது, விராய பொருளோடு பொருந்திப், பலபொருளை 

உணர்த்தும் பொதுச்சொற்கள் ஒரோவழி அன்றிச் தொடர்ர்துவரின் 
அது படல உறுப்பாம்.] 

௩௫. ஈரமா: சூத்திரம். 

8ரத்தூக்கு இலக்கணம்.] 

௧.௮. சில் வகை எழுத்தில், பல் வகைப் பொருளைச் 

செவ்வன் அடியின் செறித்தினிது விளக்கத் 

இட்ப' அட்பம் இறந்தன சூத்திரம். 

'ய கண்ணாடியில் பெரிய சரீரமுதலியவற்றின் சாயை செவ்வாகச் 

செறிர்து, இனிதாக விளங்கனுற்போலச், சில்வசை எழுத்துகளான் இ 

யன்ற யாப்பின்சண், பல்வகைப்பட்ட பொருள்க&ை* செவ்வாகச் செ 

றித்த, இனிதாக விளக்க, ௮ப்பலபொருள் இண்மையும் நண்மையஞ் 

சிறந்து வருவன சூத்திரங்கள் ஆம்.] 

“<€EDd>- 

19. THE ORDER AND CONNEXION OF VERSES. 

[சூத்திரம் ஆம் ஆறு உவமையால் உணர்த்துன்றத.] 

௧௯, ஆற்றொழுக் கரிமா நோக்கர், தவளைப் 

பாய்த்துப், பருந்தின் வீழ் வன்ன சூத்திரநிலை. 

[மேற்கூதிய சூத்திரங்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர்ந்து நிற்கும் நி$லகள் 

ஆற்ஜெழக்கு, சிங்கத்தின் பார்வை, தவணயின்பாய்ச்சல், பருந்தின் வீழ்ச், 
என்லும், சான்னையும் போலும்.] 

PET



(5) கன்லூல் (Pt. AM 

20. DIFFERENT KINDS OF VERSES. 

( சூத்திரங்களுச்குக் சாரண வகையால் வரும் பெயர் வேறுபாடு.] 

௨௦. பிண்டர், தொகை,வகை, குறியே, செய்கை, 

கொண்டியல் புறனடைக் கூற்றன சூத்திசம். 

  

[ பிண்டம் எனவுஈ், தொகை எனவும், வகை எனவும், குறி எனவுஞ், 

செய்கை எனவும், இவற்றை அலைவறக்கொண்டு இவற்றின்புறத்து 

அடையாய் வருட் புறனடை எனவுப், கூறுங் கூற்றினை உடையவாம் 

மேற்கூறிய சுத்திரங்கள்.] 

(உ-ம்). பிண்டம். .,, .., ... 58-சுத்திம், 
தொகை... ... ... டர கூத், 
கை... we ween 28--முதவியருச், 
குறி... ae vee டட குத், 
செய்சை. .,. ... soe 298-௬ேத். 

புறனடை... ௨. ப சடைசச்குத்திரம். 

21. THE FOURTREN REQUISITES OF A COMMENTARY. * 

[ உளாயினத பொது இலக்சணம்.] 

௨௧. "பாடங், கருத்தே, சொல் வகை, 4சொற் பொருள், 

*தொகுத்துனா, *உசாரணம், "வினா, விடை, விசேடம், 

9வி.ரி1வதி காசக், துணிவு, பயனோ 
ச . ச . ட 

*டாசிரிய வசனம்,என் நீர்எழ் உரையே. 

(இபபதினான்கு வகையான் உணாக்கப்படும் நூற்குரை. ] 

22, BRIEF COMMENTARY: sramripans. 

[ காண்டிகை உலாயினது இல்க்கணம்.] 

௨௨. கருத்துப், பசப் பொருள், காட்டு, மூன்றினும்; 

அவற்றொடு வினா விடை ச்ச லானும்; 

சூத்திரத் 'தட்பொருள் தோத்றுவ காண்டிகை. 

[ மேற் கூதிய பதினான்ஏனுள் சருத்துமாயும், பதப்பொருளும், உதாரண: 

மும் தூய மூன்றனையும் உரைத்தலானும், ௮ம்மூன்றனோடு வினாவிடை 

என்னும் இண்டனையுவ் சடட்டி உலாத்தலானுஞ், சூத்திரத்தட்பொருளை 
விஎச்குவன காண்டிகை உரைகள் ஆம்.] 

mar அண Pry 

 



I wee] ௨. Qumrgeumr rtd. 

ZS, prvusn commentary: dy s@. 

([விருத்தஉரை இலக்சணம்.] 

௨௩. சூத்திரத் தட்பொருள் அன்றியும் றண்டைக் 

இன்றி அமையாத யாவையும் விளங்கத் 

தன் உரை யானும், பிறர் நூ லானும், 

ஐயம் ௮கலஜஐங் காண்டிகை உறுப்பொடு 

மெய்யினை எஞ்சா நிசைப்பது விருத்தி. 

[காண்டிகை உரைபோற் சூத்திரத்துட்பொருள் விஎக்குதன் மாத்தினா 

யில் நில்லாது, அவ்விடங்கட்கு இன்றியமையாத பொருள்கள் யாவையும் 

விளங்கத், தூன் உரைக்கும் உரையானும், ஆரிரியவசனங்களானும், மேற் 

கூறிய சாண்டிகை உறுப்பு ஐந்தனானும், ஐயந்தீரச் சுருங்காது, மெய்ம் 

மைப்பொருளை விரித்துமாப்பது விருத்தி உரை ஆம்.] 

    

க்ஹைத 

2%. EXPLANATION OF THE FIGURATIVE EXPRESSION JY 6 =thread, 

[நூல் என்னும் பெயர் வந்த ஆறு.] 

௨௪. பஞ்தென் சொல்லாப், பனுவல் இழை அகச், 

செஞ்சொற் புலவனே சேயிழையா, 

எஞ்சாத 

சையே வாய் ஆகக், கதிரே 0H ys, 

மை இலா நூல் முடியும் ௮௮. [வெண்பா] 

(இந்ச தூல்முடியும் ஆறு இதுவாதவின் தூல் என்றது உவமை ஆருபெ 
யா் ஆம்; ] ட



(1) ஈன்னூல் (Pr. 1 
  

2S. A gre@iUsED TO MEASURE yo. 

[நூல் என்னும் பெயர்.] 

௨௫. உரத்தின் வளம் பெருக்கி, உள்ளிய திமைப் 

புசத்தின் வளமுருக்பப் பொல்லா 

மாத்தின் 

கனக் கோட்டம் தீர்க்கு ரூல் ௮ஃதே போல் மாந்தர் 

மனக்கோட்டர் தீர்க்கு. நூல் மாண்பு. [வெண்பா.] 

€ ௮ர்தால்போற் செப்பஞ் செய்தலானும், நூல் என்றது உவமை ஆகு 

பெயர் ஆம்.] 

    EELDd» 

26. THE QUALITIES OF A TEACHER, 

( ஆசிரியனது வரலா) ] 

௨௬. 'குலன்; 3௮ருள்; 3தெய்வங் கொள்கை; *மேன்மை; 

கலை பயில் தெளிவு; கட்டுனா வன்மை; 

நில? மலை, கிறைகோல், மலர், நிகர் மாட்டியும், (27-00. என்க) 

8உலூயல் ௮றிவோ டயர் குணம், இனையவும்; 

அ௮அமைபவ லூல் உரை ஆரி யன்னே. 

[ இவ்வியல்பினை உடையார் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்ஆவார்.] 

27. HOW A TEACHER MUST RESEMBLE THE EARTH, GREATNESS, 

POWER, PATIENCE, PRODUCTIVENESS. 

[ மேற்கூறிய உவமையை விர்ததுக் காட்டியது.] 

௨௭. 'தெரிவரும் பெருமையும், இண்மையும், பொறையும், 

பருவ” முயற்சி அளவில் பயத்தலும், 

மருவிய ஈன்னில மாண்பா கும்மே. 

[ நிலத்தினத மாட்சிமை இது; ஆதலின், இஃது உவமை ஆயிற்று. 

தெரிவருங் கல்வியின் பெருமையும், தெரியவரிய சல்வியின் உள்வலி 

யும், தெரிவரிய சல்லவியின் சனமும், மாணாக்கர் செய்கன்ற சல்வி முயற் 

சிக்குத்சச்சபடி. ௮வர்ச்கு நற்பயன் அளித்தலும் ஆரிரியனது மாட்9,] 

5௫0.  



  

11, பங்கு.] ௨. பொதுப்பாயிரம், 

Z@. HOW THE TEACHER MUST RESEMBLE A MOUNTAIN. GREATNESS, RESOURCES, 

FIRMNESS, REPUTATION, DISINTERESTEDNESS, 

[இகவும் ௮௪.] 
௨௮. 1௮ளக்கல் ஆகா அளவும், பொருளும்; 

துளக்கல் ஆகா நிலையும் (தோற்றமும்; 

ரீ 

*வறப்பினும் வளர் தரூஉம் வண்மையு? மலைக்கே, 

  

[ மலையினது மாட்சிமைஇது; ஆதலின், இஃது உவமை ஆயிற்று. 

மதிக்கச்கூடாத கல்வி அளவும், மதிச்சச் கூடாத பல நூற்பொருளுடை 

மையும், பிறரால் தள்ளி உனாக்கக் கூடாத சல்வியின் உறுதிகிலையும், 

நெடுந்தூரத்திலும் விளங்குன்ற கல்வியின் "உயர்புகழும், பொருள் வரு 

வாய் சுருங்கினும் மனங்கோணாமலே மாளுக்கர்க்கு நூற்பொருள் அளித்த 

லும் ஆரிரியனுக்குப் பொருகர்தின மாட்ச.] 

26325 

29. HOW A TEACHER MUST RESEMBLE A BALANCE. RESOLVES 

DOUBTS, IMPARTIALITY, 

[ இகம் ௮௪.] 
௨௯. ஜயர் Sri பொருளை உணர்த்தலும், 

மெய்ச்ஈடு நிலையு' மிகு நிறை கோற்கே. 
[பயனி: மிகும். ] 

    

[ நிறைகோலினது மாட்டுமை இத; ஆதலின், இஃது உவமை ஆயிற்று. 

மாணாக்கர்க்குத் தான் கற்ற கல்விப்பொருளைச் சந்தேகம் நீங்கும்படி 

அறிவித்தலும், அவ்வாறு அறிவிக்கும்போது மனக்கோட்டம்இன்றி மெய் 

மையோடுகூடி, ஈடுவுகிலையின் பாற்பதெலும், ஆசிரியனுக்கு மிகமாட்ச.] 

c€€H>9——— 
30. WOW A TEACHER MUST RESEMBLE A FLOWER, AUSPICIOUS, NECESSARY, 

HONOURED BUT GENTLE, CHEERFUL. 

(இதுவும் ௮து.] 
௬0. மங்கலம் ௫, இன்றி ௮மையா 

  

Sura ne pigs மேத்கொள மெல்ூப், 

பொழுதில் முக் மலர் லர் வுடையது பூவே. 

[ மலரினது மாட்சிமை இத) 2; ஆதவின், இஃது உவமை ஆயிற்று. 

கல்வியின் ஈத்கருமத்திற்கு இன்னான் என்று யாவராலும் எடுக்கப்பட்ட 

வனா, ௮ச்சருமம் அவனின்றி முடியாததாகி, அவனைச் கண்டமாத்திர



(1) ஈன்லூல் [PT. H. 

மே யாவருர் தலைமேற்கொண்டு வணங்க, அதனாற் செருக்டுச் கனங்சாட் 

டாதவன் ஆடத் தான்கற்ற நூற்பொருளை மாளாச்சர்ச்சாயினும் பிறர்க்கா 

யினும் உணர்த்த வருங்காலத்தில் முகமலர்ச்சி உடையவன் ஆதல் ஆசிரி 
யன் மாட்சி] 

———-- EE EDD 

  

31, WHO ARB DISQUALIFIED FOR THE OFFICE OF TEACHER. 
[Qar gahur gant carugi. } 

௬௧. 'மொழி குணம் இன்மையும்; இழி குண இயல்பும்; 

அழுக்கா றவா;வஞ்சம், அச்சம் ஆடலும்; 

கழற் குடி மடற் பளை, பருத்திக் குண்டிகை, 

(ps தெங் கொப்பன மூரண் கொள் சிந்தையும் 
உடையோர் இலர் சிரியர்.ஐ குதலே. 

[எமு:; உடையோர் swat: Boi.) 

[ இச்குற்றங்களை உடையோர் கற்பிச்கும் ஆரியர் ஆகார். ] 

32, THE IMMETHODICAL TEACHER. A JAR OF MARBLES, NO SETTLED PLAN. 
[ மேற்கூறிய உவமையை விரித்தது. ] 

௬௨. பெய்தமுறை அன்றிப் பிறழ உடன். 

செய்தி கழற்பெய் குடத்தின் சீரே 
[ எழு: செய்தி, பயனி; ர், ] 

[ கழற்பெய்த குடத்தின் குற்றம் இது; ஆதலின், இஃது உவமை ஆயிற்று. 

தாங் கற்கும்போது கற்றதூல் வரிசைப்படி. தம்மாணாக்களாக் கற்பிக்கப் 
புகாமல், பின்முன்னாகவும் முன்பின்னாகவும் விரைந்து கற்பிக்கப் புகுதல் 

ஆரியர் ஆசாதவருடைய மாறுபாடு கொண்ட கருத்து] 

€€EGD>> 

33. THE INACCESSIBLE TEACHER. THE TREE WHOSE FRUIT CANNOT BE OBTAIN- 

ED TILL IT DROPS OF ITSELF. 

[equ 5.) 
௬௩. தானே தரக்கொளின் அன்றித் தன்பால் 

மேவிக் கொளக்கொடா இடத்தது மடற்பனை. 

    

[ மடற்பனையின் குற்றம் இது; ஆசலின், இஃது உவமை ஆயித்று, 

தாமாசவே சொல்லக் கொள்வதல்லது மாணாச்சர் விரும்பிப்போய்ச்



  

11, பக்கு.] ௨. பொதப்பாயிசம். 

கேட்கச்: சொல்லாமைக்கு ஏதுவாகிய இடத்தில் இருப்பது ஆரியர் 

ஆசாதவருடைய மாறுபாடுசொண்ட கருத்து.] 

ne CEL TD D—_—__— 

34. THE HALF-INSTRUCTED TEACHER. THE TINDER BOX WITH SMALL MOUTH: 

HAED TO PUT IN AND HARD TO GET OUT. 

[Daves 5H.) 
௩௪. ௮ரிதிற் பெயக்கொண்' ட்ப்பொருள் தான்பிறர்க் 

கெளிதீ வில்லது பருத்திக் குண்டிகை. 

[ பருத்தி பெய்த குண்டிகையின் குற்றம் இது; ௮ தலின், இஃது உவமை 

ஆயிற்று. தம்முணர்வு சிறிதாதலால் சிறிது சிறிதாகத் தாங் கற்ற வாறே, 

மாணாக்சன் உணர்வு பெரிதாயினும் ஈயப்புகுதல் ஆரியர் ஆகாதவரது 

மாறுபாடுகொண்ட கருத்து.] 

35. THE TEACHER WHO NEGLECTS HIS OWN PUPILS TO ATTEND TO 01115, 

THE COCOANUT TREE THAT LEANS OVER AND DROPS ITS 

FRUIT INTO _ STRANGER’S GROUNDS. 

( இதுவும் ௮த..] 
௬௫. பல்வகை உதவி வழிபடு பண்பின் 

அல்லோர்க் களிக்கும் அது முடத் தெங்கே. 

[ மூடத்தெங்கெது குற்றம் இது; ஆதலின், இலது உவமை ஆயிற்று. 
பல்வகை உதவி வழிபாடு செய்யும் மாணாக்கர்க்கின்றிப் பிறர்க்கு நூற் 

பொருள் அளிப்பது ஆரியர் ஆகாதவரது மாறுபாடுகொண்ட கருத்து.] 

36. THE METHOD OF TEACHING. 

[சிரியன் கற்பிக்கும் அறு. ] 

௬௬. ஈதல் இயல்பே இயம்புப் காலைக்: | 

காலமும், இடனும் வாலிதி ஜோக்கச்; 

Ania இருந்து தன் தெய்வம் வாழ்த்தி; 

உளாக்கப் படும்பொருள் உளளத் தமைத்து; 

, விரையான், வெகுளான், விரும்பி, முக மலர்ந்து; 
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(.) சனலூல் (மா, ர, 

கொள்வோன் கொள் வகை அறிந்சவன் உளங் சொளக், 

கோட்டமில் மனத்தி ane) கொடுத்தல் என்ப. 
[எழு? இயல்பு, பூவகர், பயணி; கொதெ்தல், என்ப,] 

[ கற்பிக்கும்ஆறு இவ்வாறு எனச் சொல்லுகர் பு.லவர்.] 

வவ ௫ பஹு இ ஜு வையை 

37. WHO ARE TO BE TAUGHT: 6IX CLASSES OF PERSONS. 

[ மாணாச்சளது எரலாழு. ] 

௬௭. தன் மகன், சான் மகனே, மனமகன், 

பொருணனி சொடுப்போன், வழிபடு வோனே. 

உசைகோ ளாளற் குராப்பது லே. 

[இவ் ஒறுவர்ச்குஞ் சொல்லப்படுவது நூல்.] 

கஃஆத5 

38. Goon, MIDDLING AND BED SCHOLARS RIGHT VOMPARISONS. 
[மாணாக்கர் குணத்தை உளமையாகக காட்டிய து.] 

௩.௦. அன்னம், ஆவே; மண்ணொடு, கனியே; 

இல்லிக் குடம், டெருமை, செய்யரி, 

ATCT Gen... GEN ior RAR. 

[@: 455 sretrs.) 

    

[ மேற்கூறிய அறுவருள் ௮ன்னமும் பசுவும் போல்வார் தலைமாணாச் 
கச்; டீண்ணுங் சனியும் போல்வார் இடைமாணாச்கர்; இல்விக்குடமும் 

ஆடும் எருமையும். செய்யரியும் போல்வார் சடைமாளுச்சர். ] 

39. WHO MUAT NOT BE TAUGHT: FIFTEEN FAULTS. 

[ கறபிக்கப்படரா இவர். ] 

௬௯. களி, மடி, மானி, காமி, கனவன், 
பிணியன், ஏழை, பிணக்கன், சினத்தன், 

அயில்வோன், மந்தன், OFT OT QTD கஞ்சத் 

தடுமா அளத்தன், துகணன், பாவி, 

படிறன், இன்ஜனோர்க்குப் பகரார் நாலே. 

[ இச்சூத்தங்சளை உடையார்ச்கு நாலை சொல்லார் ஆடரியர்.]



  

11; பக்கு.] , பொதுப்பாயிம். 

+. THE WAY TO LEARN. 
, (orendacr grné epge icra azarg,) 

௪௦. கோடன் மரபே கூறுவ் காலைப்: 
பொழுதொடு சென்று, வழிபடல் முனியான், 
குணத்தொடு பழக, அவன் குறிப் பிற் சார்ந் 

திரு என “இருந்து, சொல் எனச் சொல்லிப், 

பருகுவன் ௮ன்ன அர்வத்தன் ஆடச், 

சித்தப் பாவையின் ௮த்தக an mae 

செவிவாய் ஆக நெஞ்சு Sorex gas, 

கேட்டவை கேட்டவை விடாதுஎச் தமைத்துப், 

போ எனப் போதல், என்மனார் புலவர், 

[கற்கும்ஆறு இவ்வாறு எனச் சொல்லுவர் புலவர். ] 

<ESd> 

41. METHODS OF STUDY. 

[ மாணாக்கன் நூலைக் கற்கும் ஆழ. ] 

௪௧. நூல பயில இயல்பே machen: வழக்கறிதல், 

பாடம் போற்றல், கேட்டவை நினைத்தல், 

    

ஆசாற் சார்ர்தவை அ௮மைவாக் கேட்டல், 

௮ம்மாண் புடையோர் தம்மொடு பயிறல், 

வினாதல், வினாயவை விடுதீதல், என்றிவை 

கடனாக் கொளினே மட ஈனி இகக்கும். 

[ இவ்வாறு நூலைப் பயின்றவரது அறியாமை மிகுதியும்போம். ] 

  ஆஆ 

42. LEARN A SECOND TIME. 

[ இரண்டுவிசை பிழை ௮றக் கேட்கமேண்டும்.] 

௪௨. ஒருகுறி கேட்போன் இருகாற் கேட்பின் 

பெருக நூலிற் பிழைபா டிலனே. 

[ ஒருகால் கேட்ட துணையானே அமையாது, இருகால் கேட்பானாில் 

அர்தூலின்சண் பிழைபாடு மிகுதியும் இலன் ]



0.) ஈன்லூல் (Pr. 1 

4&3. MASTER IT BY A THIRD HEARING. 

([ மூன்றுதரவ் கேட்டால் மற்றவர்க்குச் சொல்லக் தெரியும். ] 

௪௩. முக்காற் கேட்பின் முறை அறிந் தரைக்கும், 

[ மூக்காற் கேட்டானாடுல் ஆ?ரியன் கற்பித்த முறை௮றிர்து உரைப் 
பன்.] 

ஆ, TIUS TO LEARN THE OPINIONS OF OTHERS 18 ONE FOURTH 
PART OF SCHOLARSHIP. 

௪௪. ஆசான் உளாத்த தமைவசக் கொளிலும், 

காற்கூ றல்லது பற்றலன் அகும்; 

யன கற்ப்ததனவற்றைச தன் அறுிவின்கண் ௮அமையககறறான் 

ஆூலும் புலமைத்திறத்தில் காற்கூறல்லது பற்றான்.] 

45. ONE FOURTH MORE 78 GAINED BY ASSOCIATION WITH THE LEARNED, 

THE OTHER HALF BY teaching WHAT HAS BEEN LEARNT. 

௪௫. ௮வ்வினை யாளரொடு :/யில் வகை ஒருகால், 

செவ்விதின் உளாப்ப ஸுவ்விரு காலும், 

மை௮று புலமை மாண்புடைத் தாகும். 

[தன்போலியரோடு பயிலும் வகையாற் காற்கூறும்; அச்சல்வியைத் 

தன் மாணாக்கர்ச்கும் ௮வைச்களத்தோர்ச்கும் உணரவிரித்துமைத்சலான் 

அராக்கூறும்; ஆகக் குற்றம் ௮ற்ற புலமை நிரம்பும்.] 

€EEDP>D 

46. THE RESPECT DUE TO A MASTER, 

[ ஆரிரியனை மாணாக்கன் வழிபடும் வழிபாடு, ] 

  

  

௪௬. ௮ழலி னீங்கான் ௮ணுகான் அஞ்சி, 

நிழலி னீங்கான், நிறைந்த நெஞ்சமோ 

டெத்தறத் தாசான் உவக்கும் அத்திறம் 
௮.றுத்திற் றிரியாப் படர்ச்சிவழி பாடே. 

[இவ்வாறு ஒழுகுதல் வழிபாடாம்.] 

  

பொதுப்.பாயிரம் முற்றிற்று. 

௬௫௬ 

   



  

1. பக்கு.] ௬. சிறப்புப்பாயிரம், 

நன்னூல. 

௩, சிறப்புப்பாயிரத்து 

இலக்கணம், 

47, WHAT A SPECIAL PREFACE SHOULD CONTAIN. 

[ சிறப்புப் பாயிரத்தின் பொத இலக்கணம்.] 

௪௭. ஆச்கியோன் பெயரே, வழியே, எல்லை, 

கற் பெயர், யாப்பே, நுதலி. பொருளே, 

கேட்போர், பயனோ டாய்,எண் பொருளும் 

வாய்ப்பக் காட்டல் பாயிரத் இயல்பே. 

[தெய்வு கணக்கமுஞ் செய் பொருட் டொகையுஞ் 

செப்புகு த்குஞ் இறப்புப் பரயிரம், (தொன்னூல்) ] 

[இவ்வெட்டுப் பொருளையும் விளங்க உணர்த்துவது சிறப்புப்பாயிரத் 

திலக்சணம் ஆம்.] 

48. THREE ADDITIONAL MATTERS 

[Davao ௮௮.] 
5 > 

௪.0. காலக், களனே, சாரணம், என்றிம் 

மூவகை ஏற்றி, மொழிகரும் உளசே. 

[அவ்வெட்டனோடு இம்மூன்றனையும் கூட்டிப் பதினென்றாசக் கூறு 
வாரும் உளர்]



  

கட, 7௦௬ A BOOK 18 TO BE NAMED. 

[தற்பெயர்க்குச் சிறப்புவிதி.] 

௪௯. முத.லூல், கருத்தன; ௮ளவு, 

பொருள், செய் வித்தோன், தன்மை முத ம, 

இடு குறி யானு நூற் செய்தும் பெயசே. 

[“qsara” முதல் *தன்மை?? சறாகக் கூறிய ஏழும் பிறவும் ஆகிய 

காரணங்களானும் இடுகுறியாலும் நூற்குப் பெயர்வரும்.] 

(௨ோ-ம்.) பாரதம், அகத்தியம். சாலடிசாலூற, சள௭வியல், அகப்பொருள், சரதகாகனம, கிர்தாமணி, 

திசண்டு, [பிறவும் அன்ன, ] 

-€EGDd>d- 

$0. FOUR WAYS IN WHICH A BOOK MAY BE COMPOSED. 

[நால் யாப்பிலுக்குச் ரறப்புவிதி, ] 

Go. தொகுத்தல், விரித்தல், தொகை விரி, மொழி பெயாப் 

பெனத் த்கு மூல்யாப் பீர் இசண் டென்ப. 

[தால்யாப்பு இச்கான்கு கூற்ததாம் என்று சொல்லுவர் புலவர்,] 

3, ௭0 நரா ஈனா THE PREFACE, 

[ கறப்புப்பாயிரங் கூறுதற்கு உரியார் இவர்.] 

டக. தன்ஆ சிரியன், தன்னொடு கற்றோன், 

தன்மா ணாக்கன், தகும் உரை காரன், என் 

நின்னோர் பாயிசம் இயம்புதற் கடனே. 

[ஒருவன் கூறிய தூற்கு 'இச்சால்வருள் ஒருவர் ஜெப்புப்பாயிரம் கூறு 

தல் முறைமை ஆம்: J 

56a,



11. பங்கு.] ௯. தெப்புப்பாயிரம். 

௫2. AN AUTHOR MUST NOT PRAISE HIMBELY, 

"மிதப்புப்பாயிரம பிறர் கூறவேண்டிய மூகாந்திரம்.] 

௫௨. தோன்று தோற்றித், அறை பல முடிப்பிலுங் 

தான்தற் புகழ்தல் தகுதி அன்றே. 

[ சோன்றாச அட்பங்களை எல்லார் தோற்றிப் பலதுறைப்பட்டு விரிர்த 

நூலைச் செய்து முடித்தான் ஆயினுர் தன்னைத்தான் புகழ்தல் தகுதி ௮ன் 
ரம். ஆதலின் நூல் செய்தானது புகழாகயெ ப்புப்பாயிரத்தைப் பிறர் 

கூறவேண்டும். ] 

53. WHEN A MAN MAY PRAISE HIMSELF. 

(,த்புகழ்ச்சியும் ஒரோ வழிகுற்றம் அன்று. ] 

௫௬. மன்னுடை மன்றத் தோலைத் தூக்ஜெம், 

தன்னுடை ஆத்றல் உணசார் இடையிலும், 

மன்னிய அவை இடை. Gang பொழுதின், 

தன்னை மறுதலை பழித்த காலையுந், 

தன்னைப் புகழ்தலுர் தகும் புல வோர்க்கே. 

[ இவ்விடங்கள் ஆயின் தன்னைப்புகழ்தலுர் தகுதிஆம் புலவோர்க்கு.] 

ச் 

வகை (1௫ ஒத ஆத இ ஜு வைவவைகை 

$4, NO CLASSIC WITHOUT A PREFACE. 

[ இருலகைப்பாயிரங்களும் SHE இன்றி ௮மையாதன.] 

௫௪, ஆயிர முகத்தான் ௮கன்ற தாயிலும் 

பாயிரம் இல்லது பனுவல் அன்றே. 

[ஆயிரம் உறுப்புக்சளான் விரிந்ததூலாயிலும் பாயிரம் இல்லாதது நூல் 

அன்று.] ட 

ட் ௬௫௯



கக தளமான. எண 

0.) நன்னூல் (PT. IL 

$5. A PREFACE J8 AN ORNAMENT. | 

([பாயிரம்இல்லது பனுவல் அன்று என்பதற்கு உதாரணம்.] 

. மாடக்குச் சித்திர மு' மாஈகர்க்குக் கோபுரமும், 

ஆடமைத்தோ ணல்லார்க் கணியும்போ 

னாடி, முன் 

ஐ.துரையா நின்ற ௮ணிர்துரையை எந்தூற்கும் 

பெய்துரையா வைத்தார் பெரிது. [வெண்பா.] 

[அறிவுடையோர் மாடமுதவிய மூன்றற்குஞ் சித்திரமுதலிய மூன்றும் 
போலச்கருதி, அழதொயெபொருளை உணர்த்தாநின்ற இருவகைப்பாயிரங் 

களையும் உளத்து; எவ்வகைப்பட்ட பெரியதால்கட்கும் முன்னர்ப் பெய் 

து வைத்தார் பெரும்பாலும்; ஆசலில், பாயிரம் இல்லது பனுவல் அன்றாம்.] 

Anuyu பாயிரத்திலக்சணம் முற்றும்,



  

II. பங்கு.] 1, எழுத்ததிகாசத்தில் (1) எழுத்தியல், 

நன்னூல. 

1. எழுத்ததிகாரத்தில் 

(1.) எழுத்தியல். 

( அகத்திலக்கணத்தை உணர்த்திய இயல்.] 

FOF) A a TET 

௫ 
இக. AN INVOCATION. 

[டு௬. பூமலி ௮சோ௫ன் புனை நிழல் அமர்ந்த 

நான் முகற் ரொழுத ஈன் இயம்புவன் எழத்தே.] 

$7. DIVISIONS OF ORTHOGRAPHY: 12. 

[ எழுத்திலக்கணம் இத்துணைத்தென்பது.] 

௫௭. எண்,பெயர், முறை,பிறப் “Ga” மாத்திரை, 

முதல், ஈ நிடைகிலை, போலி, என்றா) 

Lig lb, yom ir பெனப்பன் னிரு பாற் நீதுவே. 

[இப்பன்னிரு பகுதியினையும் உடைத்து ௮வ்வெழுத்திலக்சணம்.] 
ன [இச்குத்திச் தொகுத்துச்சுட்டல், க, 14 காண்ச,] 

5:22 

$ ௧. எழுத்துகளின் எண். 

  

  

NNR MAAN RO 

$8, A LETTER DEFINED: OF TWO KINDS, PRIMARY AND DEPENDANT. 

[எழுத்து இன்னதென்பது.] 

டூ. மொழிமுதற் காணம் அம்௮ணுத் திரள ஒலி 

எழுத்தது முதல்சார் பென இரு வகைத்தே. 

[வி. 11.] 

[மொழிக்கு முதற்காரணமாய் -அணுத்திரளின் காரியமா? வரும் ஒலி 

யாவது எழத்து; அது முதல்எழத்து என்றும், சார்பெழத்து என்றும், இரு 
வகையினை உடைத்து. ] 

9 [வருவன எல்லாம் வகுத்துக் கரட்டல்.] 

21 ௧௬௯௧



செல்க பக பட அதிபதி அவதி டம 

(1.) ஈன்னூல் | (PT. m. 

௫9, 30 PRIMARY LETTERS: VOWELS (SOUL) AND CONSONANTS (BODY.) 

[ மு,தலெழுத்தின் விரி. ] 

jn. உயிரும் உடம்பும் ஆ. முப்பது' முதலே. 

[வி. 11.7] 

[ உயிரும் உடம்பும் ஆகும் முப்பதெழுத்தும் முதல்எழத்துகள் ஆம்.] 

60. 10 KINDS OF SECONDARY OR DEPENDANT LETTERS. 
[சார்பெழுத்தின் விரி.] 

, ௬௦. உயிர்மெய், ஆய்தம், உயிர்அள பொத்றள 
Lic Bus இ,௨,ஐ,ஓள, மஃகான், 

தனிகிலை, பத்துஞ் சார்பெழுத் தாகும். 

[இப்பத்தும் சார்பெழத்துகள் ஆம்.] 

G1. 369 SECONDARY, DEPENDANT LETTERS, THEIR CLASSES AND NUMBERS, 

௬௧. உயிர்மெய் இரட்ோத் ஜெட்டுயர் ஆய்தம் 
எட்டுயிர் அளபெழு மூன்றொழ் நளபெடை 

அதேழ்; ௮ஃகும் இம்முப் பான் ஏழ்; - 

உகரம் ஆரு றைகான் மூன்றே) 

ஒளகான் ஒன்றே; மஃகான் மூன்றே; 

ஆய்தம் இரண்டொடு; சார்பெழுத் sah 

ஒன்றொழி (perp தெழுபான் என்ப. 

[உயிர்மெய் இருதாற்றுப்பதினாறு [19 )6 16], குறுகாத ஆய்தம் எட்டு 

[சூ. 90.], உயிர்ளபெடை இருபத்தொன்று (சூ. 91.1, ஒத்ரளபெடை சாற் 

பத்திரண்டு ஏசூ. 92.], குற்றியல் இகரம் முப்பத்தேழு [சூ. 98.], குற்றியல் 

உகரம் முப்பத்தாறு [சூ. 94.], ஐகாரச்குறுச்கம் மூன்று [சூ. 95.], ஒளகாரச் 

குறுச்கம் ஒன்று [சூ. 95.], மகரக்குறுச்கம் மூன்று [சூ. 96.], ஆய்தக்குறுச் 

சம் இரண்டுடனே (சூ. 97.]: சார்பெழுத்தினது மிகுந்த விரி முந்நூற்றறு 

பத்தொன்பதாம் (870--1.] என்று சொல்லுவர் புலவர்.] 
  

௧௬௨



  

ப. பக்கு.] 7, எழுத்ததகொர்த்தில் (1) எழுத்தியல், 

$ ௨, எழுத்துகளின்-பெயர். 
weer 

  

Poe 

GZ. NAMES OR NOUNS: ARBITRARY AND APPELLATIVE: COMMON AND PROPER. 

[பெயர்க்கெல்லாம் பொது இலக்கணம்.] 

௬௨. இடுகுறி காரணப் பெயா் பொதுச் நறெப்பின. 

[வி. 48.] 

[ இடுகுறிப் பெயரும், காரணப் பெயரும் ஆசய இரண்டும் பலபொ 

ருட்குப் பொதுப்பெயர்ஆயும், ஒருபொருட்குச் சறப்புப்பெயர்ஆயும், 
வருவன3ம்.] 

(போம்,) மரம் .,. ee இடுகுறிப் பொதப்பெயர், [ARBITRARY GENERIC NOUNS. ] 
பனை we. ee eee) = QO GPs AovyQuwut. [ARBITRARY SPECIFIC NOUNS. ] 

HY 4. oo. we. Stem QurpdQuut., [APPELLATIVE GENERIC NOUNS, | 
மூடி ... ee ௨... காரணச் HpinjoQuut, [APPELLATIVE SPECIFIC NOUNS. | 
oper, * 

பல்சயம், vee oe SIT இடுகுறிப்பெயர், [BOTH APPEL. and ARBITRARY. | 

முள்ளி, ் 

63. 4015-12, consonants—18. 

[ஒருசார் எழுத்தினது பெயர்.] 
௬௬. ௮ம் முதல் ஈர Oy மூவி; கம் முதல் 

மெய்ம் மூ வாறென விளம்பினர் புல்வர். 
(வி. 11] 

ச் 

[ அசரமுகல் ஒளகாரம் ஈறாகச் இடத பன்னிரண்டனையும் ஆவி என் 

றும்; ககரமுதல் னகரம் ஈறாகச் இடர்த பதினெட்டனையும் மேய் என் 

அம் நூல்களாற் சொன்னார் அறிவுடையோர். ] 

64. sHorT VOWELS—5. 

[குறுகெ தசையையுடைய உயிர் எழுத்துகள்.] 

௬௪. அவற்றுள்... 

௮), இ,௨, ௪, ஓக்குறில் ஐந்தே, 

[லி. 3.) 

[ ஆவி, மெய், என்றவ்ற்றுள் இவ்வைந்தும் குற்றெழத்துகள் ஆம்.] 

  

௧௬௬



APES 

0) ஈன்லூல் (PT. ln 
  

65. LONG vowELs—7, 

[ரீடி,தச ஒசையையுடைய உயிர் எழுத்துகள்.] 

௬௫. ஆஈ,ஊ, ஏ, ஐ,ஐ) ஒள, நேடில். 

[லி. 4.] 

[ இவ்வேழும் நெட்டெழத்துகள் ஆம். ] 

66. DEMONSTRATIVE LETTERS—S. 

[சுட்டிக்காட்டும் உயிர் எழுத்துகள்.] 

௬௬. ௮ ; உம் முதல் தனிவரிற், சுட்டே. 

“[லி. 5.] 

[ இம்மூன்றெழுத்தும் (மொழிக்குப் புறத்தும், அகத்தும்,) முதற்கண் 
தனித்த(ச் சுட்ப்ப்பொருள் உணர்த்த)வரிற் சுட்டெழத்து ஆம்.] 

(உ-ம்.) மன் (பம LETTERS. jane fe WORDS. 
இக்கொற்றன், ் இவன், 

உச்சொற்றன், | "244 உண, ட அ “த்தம் எந்தன. 

82” அவன் என்பதன்கண் அகரம், ௮.றம் என்பதின்கண் அகரம்போலப், பின் எமுத்தகளோடு தொடர்ச் 
துகின்று ஒரு பொருளை உணர்த்தாது, வேறுநின்று, சுட்டுப்பொருளை உணர்த்தவின் அகத்து வரும்; இதனையுர் 
**தனிவரின்'' என்றார், 

67. INTERROGATIVE LETTERS—5. 

[வினா எழுத்துகள்.] 

௬௭. எய்,யா முதலும்; அ; ஓ சற்றும்; 

ஏ, இரு வழியும் வினு ௮ கும்மே. 
[வி. 6.] 

[ (புறத்தும், அகத்தும், மொழி)முதற்சண் எகாமும், யாவும்; ஈற்றின் 

கண் காரமும், ஒகாரமும்) இவ்விரண்டிடத்தினும் ஏகாரமுக் 

வினாப்பொருள் உணர்ச்த வரின்) வினா எழத்து ஆம்: ] 

(உ-ம்.) எக்கொற்றன் 7 ் 
யாவன்? ௨ முதிற்சண் வச்தன., 111717. | இவையும் ஆகத்தும், புறச் 

கொற்றனா ? சொற்றனோ? ,.. ஈற்றின்சண் வச்தன, 171, தும் வருவது காண்க, 
ஏ௫ன்ரிசொற்றனேரி ... ... ஈசிடத்தும் வச்சன, 0111, 

Sanh



ப. பக்கு.] 1, எழுத்ததிகாசத்தில் (1) எழுத்தியல். 
66, sTRONG OF HARD CONSONANTS—GW® [ TENUES OR SURDS.] 

[வல்லின மெய்எழுத்துகள்.] 

௬.௦. வல்லினம் ௧,௪,ட, த,ப,ற, என. 
[வி. 8.] 

ரம் வல்லினம் ஆம். ] 

69. WEAK CONSONANTS—6. [NASALS.] 

[மெல்லின மெய்எழுத்துகள்.] 

௬௯: மெல் லினம் ௩,ஞூண, ந,மன, எனதே. 

9 £லி, 9] 

[ இவ்வாறும் மேல்லினம் ஆம். ] 

70, MIDDLE consonants. [LIQUIDS.] 

[ இடையின மெய்எழுத்துகள்.] 

௭௦. இடையினம் ய,ர,ல, வ,ழ,ள, என. 
[லி. 10.] 

[இவ்வாறும் இடையினம் ஆம். ] 

71. RELATIONSHIPS OF LETTERS. PRIMARY LETTERS TAKEN IN PAIRS, 

[எழுத்துகளின் இனபேதங்கள். ] 

௭௧. ஐ,ஓள, இ;உச் செறிய, முதல் எழுதி 
> > - . த 

இவ்விரண் டோர் இனம் .ஐய் வால் முறையே. 
[லி. 11, *.] 

[(இனம்இல்லாத) ஐகார ஒளகாரங்கள் (ஈசார ஊகாரங்கட்டெனம் ஆ 

இய) இகர உகரங்களைத் தமக்கும் இனம்ஆகப்பொரு த, மூதல் எழுத்து 

கள் இரண்டிரண்டு ஒரினமாய்வருதல் முறை; ஆதலால், அவை இன எழுத் 

தென்றும் பெயர வாம்.] 

டேம்) அஆஇ) உண) ௪,௭ ஐ, இ; ஓ.ஓ; ஒள,௨) 

5,05 ௪,ர; டண; த, பம; ய,ர) வ,வ; ழ,எ) றன) 
என, இரண்டிரண்டு ஓர் இனமாய் வர்தது காண்க, 

௧௬ட 
 



(1) ஈன்னூல் [Pr. 

72. THE GROUND@OF THIS ARRANGEMENT IN PAIRS—5, 

[இனம் என்றதற்குக் காரணம்.] 

௭௨. தான' முயற்), அளவு, பொருள், வடி. 

வான ஒன் ரதி ஜர் புடை ஒப் பினமே; 

[தானம் முதலிய இவற்றுள் ஒன்று முதலாக ஒருபுடை ஒத்தலால் 
இனம் ஆம்.] 

(உ-ம்.) ௮,;ஆ என்பன இரண்டிற்றார் தானம் கண்டம் [க. 76.] 
முயற்சி, அங்காத்தல் [சூ. 76.] 
குறிலினது விகாரமே நெடில் ஆதலரல் பொருள் ஒன்று; 

வடிவு ௮, ஆ: 

62 இவை மாத்திரையில் மாத்திரம் ஒத்திரா, 

கஞ் ஆ 

6 ௬. எழுத்தின் முறை, 
AAR ARAL AA 

73. WHY THE ALPHABET IS ARRANGED AS IT IS, 

[ எழுத்தினது முறை.] 

௭௩௬. சறப்பினும், இனத்தினுஞ், செறிர்திண் டம்முதல் 

நடத்தல் தானே முறை ௮ கும்மே. 

[சிறப்பினானும், இனத்தினானும் பொருக்கி, இவ்வுலகத்து ௮கரமுத 

லாக வழங்குதல் தானே (எழுத்தினது) முறை ஆம்.] 

(உ-ம்,) குறிலினத விகாரம் செடில், ஆசலால் குறில்முன் நிற்பது ற ப்பினால், 
வலியோர் மெலியோர்க்கு முன்கிற்றல்போல வல்லெழுத்து முன் நிற்பது சிறப்பிஞல், 
செடிலும் மெல்லெழுத்தும் இனமாய்ப் பின்றிற்பது இனத்தினால், 

    

6 ௪, எழுத்தின் பிறப்பு. 
7%. THE PRODUCTION oF LETTER-SOUNDS. 

(எழுத்துகளின் பிறப்பைப் பற்றிய பொதுவிதி] 

௭௪. நிறை உயிர் முயற்சியின் உள் வளி அப்ப, 

எழும் ௮ணுக் இரள் உரம், கண்டம், உச, 

மூக்குற் நிதழ்காப் பல்லணத் தொழிலின், 

வெவ்வே றெழுத்தொலி யாய வரல் பிறப்பே. 
[வி. 18. 7.] 

 [(ஒலிஎழுத்தாயெ காரியத்திற்கு வேண்டுங்காரணங்களின், ஒரு ஆற்றா 
னுங குறைவின்றி) நிறைந்த உயிரினது முயற்சியால் உண்ணின்ற வளி 
  

௧௬௬



17. பங்கு.] 1. எழுத்ததிகாரத்தில (1) எழுத்தியல். 

எழுப்ப, எழுஞ்செவிப்புலன் ஆம் ௮ணுத்திரள் ஆனது உரம் முதலிய நான் 

இடத்தையும் பொருந்தி, இதழ் முதலிய நான்டின்சொழில்களால் வெவ் 

வேறு எழுத்தாகிய ஒலிகளாய்த் தோன்றுதல் அவற்றின் பிதப்பாம்.] 

75, VOWELS AND LIQUIDS FROM THE THROAT; 

NASAL8, THE NOSE; TENUES, THE CHEST. 

[முதலெழுச்துகளுச்கு பிறப்பிடம்.] 

௭௫. அவ்வழி, 

ஆவி இடைமை இட மிட முகும்; 

மேவு' மென்மைமூக் குரம்டெறும் வன்மை; 

[மேற்கூறிய நெறியாற் பிறக்குங்கால்: ஆவி, இடையினம், என்னும் 

இருவகை எழுத்தினது இடம் மிடரறாம்) மெல்லினம்ஞுக்கை இடம்ஆஅகப் 

பொருந்தும்; வல்லினம் நெஞ்சை இடம்௮கப் பெறும். | 

76, ௮, BY THE MERE OPENING OF THE MOUTH. 

[ரில எழுத்திற்கு முயற்சிவகையால் பிறப்பு.] 

௭௬. அவற்றுள், 

முயற்சியுள் ௮, ௮ங்காப் புடைய, 

[மேல் இடம் வகுக்கப்பட்ட முதல் எழுத்துகளுள், ௮௧ர ஆகாரங்கள் 

நால்வகை முயற்சியுள் ௮ண்ணத்தின் தொழிலாகிய அங்காத்தலை உடைய 

வாய்ப் பிறக்கும்.] 

77. இ, இ,எ, ஏ,8 108 PRONOUNCED. 

[ல உயிர் எழுத்துகளை உச்சரிக்கும் முயற்9,] 

௭௭. இ,ஈ, எ,௪, ஐ,௮ங காப்போ 

டண்பல். முதனா விளிம்புற வருமே. 

[ இவ்வைர்செழுத்தும் அங்காப்புடனே முன்னம்பல்லை ௮டி.காவிளிம்பு 

பொருந்தப் பிறக்கும். ] 

௧௬௭



1.) ஈனனூல் (PT. 1. 

78. 2, Sf, , HM, ஒள நர ஈர LIPS. 

[சல உயிர்எழுத்து உதடுகளின் முயற்சியால் பிறத்தல். ] 

௭௮. ௨,ஊ, ஓ;.ஓ, ஓள, இகழ் குவிவே. 

[ இவ்வைச்தெழுத்தும் பிறத்தற்கேதுவாகிய முயற்சி இதழ்குவிவாம்.] 

6 

  

7G. 5:0; F, GF L-, GT HOW PRONOUNCED. 
( சில மெய்எழுச்துகள் உச்சரிக்கும் முயற்சி. ] 

௭௯. க,௪,வும், ச,ஞவும், ட, er, ay முதல் இடை 

Gr ௮ண்ணம் உற முறை வருமே. 

[425 சூத்திரங்காண்க.] 

[சவ்வும், ஙவ்வும், முதல்கா முதல்௮ண்ணத்தையும்) சவ்வும், ஞவ்வும், 

இடைகா இடை௮ண்ணத்தையும்; டவ்வும், ணவ்வும், நுனிசா நுனி௮ண் 
ணத்தையும்;) பொருந்த இம்முறையே பிறக்கும்.] 

80. 4,% DENTALS. 

[ முன்னம்பல் ௮டி.யாயெ இடத்தில் பிறக்கும் எழுத்துகள். ] 

30. அண்பல் அடி,கா முடி உறத் த, ஈ, வரும். 

[அண்பல்அடியை காநுனிபொருர்தத் தவ்வும் ஈவ்வும் பிறக்கும்.] 

83. ப,ம LABIALs. 

[ ப, ம பிறக்கும் மு.பற்ளி. ] 

௮௧. மீ£ழ் இதழ் உறப் பம்மப் பிறக்கும். 

[ மேல்இதழுங் €ழ்இதழும் பொருந்தப் பவ்வும், மவ்வும் பிறக்கும். ] 

52, ய 101 Forme. 

[wu பிறக்கும் முயற். ] 

௮௨. Hi br HO HOM LMU தோனறும். 

[Hyer ௮டி௮ண்ணத்தைப் பொருந்த யகாம் பிறக்கும்.] 
    

1 க்...)



  
17. wig) 1, எழுத்தஇிகாசத்தில் (௬) எழுத்தியல். 

S83. 1: Lrscuars, 

[ர்,ழ் பிறக்கும் முயற்டி,] 

௮௬. அ௮ண்ணநுனிரா வருட 17, tp, வரும். 

[| அண்ணத்தை நுனிநாத்தடவ ரவ்வும், ழவ்வும், பிறக்கும்.] 

84. ©, now PRONOUNCED. 

[ல், ள் பிறக்கும் முயற்சி. ] 

௮௪. ௮ண்பல் முதலும் ௮ண்ணமு' முறையின் 

நாவிளிம்பு af a &, ஓற்றவும், வருட்வும், 

லகார ளகாரமாய இரண்டும் பிறக்கும். 
வும் நிரன்நிறைப்பொருள், ர. 455 காண்ச,] 

[ அண்பல்முதலை நாவிளிம்பு வீங்க ஒற்ற லகாரம் ஆடியும், ௮ண்ணத் 

தை நாவிளிம்புவீங்கி வருட ளகாரம்ஆடயும், இவ்விரண்டெழுத்தும் பிறக் 

ரும்.] 

85. ப HOW PRONOUNCED. 

[a பிறரரும் முயற்சி. ] 

௮௫. மேற்பல் இதழ் உற மேவிடும் வவ்வே. 

[ மேல்வாய்ப்பல்லைச் 8ீழ்வாய்உதடு பொருந்த வகரம் பிறக்கும்] 

86. ன் WOW PRONOUNCED. ROUGH PALATALS. 

[.ற், ன் பிறக்கும் முயற்சி] 

௮௬. ௮ண்ண நுனிகா சனி உறில் த,ன; வரும். 

[ அண்ணத்தை நுனிரா மிகப்பொருந்தில் றவ்வும், னவ்வும், பிறக்கும். ] 
அஸ்லாம். | 
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பெய பலியும் la 

1.) ஈன்னூல் (ற, நர, 

87. THE PRONUNCIATION OF & AND OF SECONDARY LETTERS. 

[ சார்பு எழுத்திற்கு இடம் முயற்9ி.] 

௮௭. ஆய்தக் இடந் தலை; அ௮ங்கா முயற்சி, 

சார்பெழுத் தேனவுற் தம் முதல் அனைய. 

[ஆய்தம் பிறத்தற்கு இடந்தலை, முயற்சிஅங்காத்தலாம்; ஒழிந்த சார் 
பெழுத்துகளும் இடழுயற்சிகள் தம்முதலெழுத்துகளோடு ஒப்பனவாய்ப் 

பிதக்கும்.] 

88. THOUGH GENERAL RULES ARE GIVEN EACH LETTER IAS ITS OWN 

PRONUNCIATION. 

[ எழுத்துகளின் பிறப்பிலக்கணத்திற்குப் புறனடை.] 

௮௮, எடுத்கல், படுத்தல், நலிதல், உழப்பின் 

இரிபுர் தத்தமில் சறிதுள ஆகும். 
லி. 18.7.] 

[ (பல எழுத்திற்குப் பிறப்பொன்றாகச் சொல்லப்பட்டனவேனும்,) எடு 

த்தல் படுத்தல் ஈலிதல் (என்னும் எழுத்திற்குரிய ஒலி) மூயற்சியான் ஒன் 

றற்கொன்று பிறப்புவேறுபாடுகளும் அவ்வவற்றின்கண் சிறிது சிறிது உள 

வாம்.] 

89, VOWEL CONSONANTS. 

[ewWiOnw eringiany ஆறு. ] 

௮௯. புள்ளி விட் டவ்வொடு முன் உரு வா௫யும், 

ஏனை உயிரோ டுருபு திரிந்தும், 

உயிர் ௮ள வாய்,௮தன் வடி. வொழிரத் - இரு வயிற் 

பெயசொடும் ஓற்றுமுன் னாய்வரும் உயிர்மேய். 
[வி. 13.] 

[மெய் புள்ளியை விட்டு அகசரத்தோடுகூடியவழி விட்ட உருவே உரு 

வாஇயும், ஒழிந்த உயிர்களோடு கூடியவழி உருவுவேறுபட்டுர், தன்மாத் 

திரை தோன்றாது உயிர்மாச்திறையே மாத்திரையாய்த், தன்வரிவடி.வினது 
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1. பங்கு.] 7. எழுத்ததிகாரத்தில் (7) எழுத்தியல். 

விகாரவடிவே வடிவாய், உயிர்வடிவை ஒழித்து, மெய் உயிர் என்னும் 

பெயர் ஆகிய இரண்டிடத்தும் பிறந்த உயிர்மெய் என்னும் பெயருடனே, 

ஒற்றொலிமுன்னும், உயிர் ஒலிபின்னும், ஆடவரும் உயிர்மெய்எழுத்து.] 

90. AYTHAM BETWEEN A SILORT VOWEL AND A I[ARD VOWEL CONSONANT. 

[முற்றாய்தம் வரும் ஆறு.] 

HO. ஞூறியதன் முன்னர் ஆய்தப் புள்ளி 

உயிரொடு புணர்ந்த வல் ஆறன் மிசைத்தே. 
[ லி. 19.] 

[ புள்ளிவடிவினதாய் ஆய்தங் குற்றெழுத்தின் மூன்னதாய் உயிரோடு 
கூடிய வல்எழுத்து ஆறன் மேலதாய் வரும்.] 

(உ-ம்.) எஃகு, ௧ஃ௪, ௧&0, இருபஃற, அஃபு, சுஃறு 
[ வல்லினவகையால் ஒருமொழிக் கண்வந்தத. ] | 

அஃகடிய, அஃறிணை, [ புணர்ச்சி விகாரத்தால் வந்தத, ] | முற்றாய்தம் 

| 
| 

எட்டு, 
“விலஃக லீங்இருள் ஒட்டுமே, மாதர் [கு. 61.] 

லஃஃரு முத்தின் இனம்,” (ரி 

| செய்யுள் விகாரத்தால்வந்தத. | J 

91. POETICAL FROLONGATION OF THE SOUND OF VCWELS. 

[செய்யுளில் உயிர் அளபெடை வரும் gm.) 

௯௧. இசை கெடில் மொழி முதல், இடை,கடை நிலை நெடில் 

அளபெமும்; அவதற்றவற் றினக் குறில் குறியே. 

ca. 14.9 

[(செய்யுட்கண்) இசைகுன்றில் மொழிழுதலினும், இடையினும், 

கடையினும்; நின்ற நெட்டெழுத்து ஏழும் ௮வ்விசை கிறைக்கச் தத்த 

மாத்திரையின் மிச்கொலிக்கும்; அவ்வாறு அளபெடுத்தன அறிதற்கு ௮வற் 

நின்பின் ௮அவற்றிற்ெம் ௮ூய குற்றெழுத்துகள் வரிவடிவின்சண் அறி 

குறியாய் வரும்.] 
(உ-ம்.) 1. வா௮கை, ஈஇகை, ஊஉசம், பேஎகன், தைஇயல், தேரஒரை, மெள௨வல், 

[இவை முதனில அளபெடை.] 
  

2, படாஅகை, பரீஇகம், கமூ௨மணி, பரேஏரம், வளைஇயம், 
பரோஜாம், மனெஎ௨சம், 

(இவை இடைரிஸலவள பெடை. ] 
வரைவை கைவ me 
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0) நன்னூல் [ு, 11, 

8. கடாறு, குரிஇ, ருமூ௨, மிலேள, கடைஇ, அரோஓ, அரொளஓ. 

[இலை கடைகிஷல அளபெடை; ஆக, இடவகையால் உயிரளபெடை 

இருபததொன்று.] (ரூ.61.] 

4, மரீஇ, ஆட, மக௦௨, 

[ இவை இயற்கைஅளபெடை; மற்றவை செய்கை௮ளபெடை. | 

92. TIE POETICAL PROLONGATION OF TUB SOUND OF CERTAIN CONSONANTS. 

[ செய்யுளில் ஒற்றளபெடை வரும் 0). ] 

Sn» BI, Gh, GOT, ந,மன; வ,ய,ல, ள, ஆயதம, 
3 

அ௮ளபாங் குறில் இணை, குறித் 2ம், இடை கடை; 

மிகலே அவற்றின் கூறி ௮ம், வேறே. 

[ லி. 11] 

[(செய்யுட்கண் இசைகுன்றின், ) குறில் இணைக்€ழும்; குறிற் கீழுமாய், 

மொழிஇடையினும் ஈற்றினும் கின்ற இப்பத்தொற்றும், ஆய்தமும், (௮.வ் 

வோசை நிறைக்கத்,) தம் மாத்திரையின் மிச்கொலிக்றாம்; அவ்வாறு அள 

பெடுத்தன அறிதற்கு அவற்றின்பின் ௮வ்வெழுத்துகளே வரிவடிவின்சண் 

வேறு அறிகுறியாய் வரும்.] 

(உ-ம்.) 1, அரம்ங்கம், முறஞ்ஞ்சு, முறண்ண்0), பருந்க்து, அரும்ம்பு, 
முரன்ன்று, ருரல்ல்கள், தஇரள்ளகள், விரஃல்0 

[இவை குறிலிஷணக்கீழ், மொழி இடையில் அ௱பெடு2ன.] 

2, மய்ங்கலம், மஞ்ஞ்சு, மண்ண்ணு, பந்ந்து, எல்ஃகு, 

[ இவை குறிற்கீழ், மொழி இடையில் ௮ளபெடு ஈன. ] 

8. பரண்ண், மரம்ம், ஈலன்ன், ரரல்ல், இரள்ள், 

[ இவை குறிலிவக்கீழ், மொழியீற்றில் ௮ளதபடு22ன. ] 

4, மண்ண், ௮ம்ம், பொன்னண், கல்ல், கொள்ள், 

( இவை குறிற்கீழ், மொழியீற்றில் ௮ளபெடுத்தன. ] 

ஆய்தம் மொழியின் இறுஇயில் குறிலிணைக்£ழுங் குறிற் ும்வரா; அவ்விரண்டையும் Ssh 

(496 1144-92-42) ஒற்றஎபெடை சாற்புத்திரண்டாம். [ G61. ] 
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17. பங்கு.] 7, எழுத்ததிகாசத்தில் (..) எழுத்தியல் 

5ஓ3. 61௦௩11] இ. 

( குத்தியல் இகரம் வரும் ga. | 
௬௯௬. யகரம் வரக் குறள் உத்திரி இகாமும், 

அசைச்சொல் மியாவின் இகாமுங் குறிய. 

[ வி. 21.] 

[ யசரம் வருமொழிச்ரு மூதல் ஆகி வா, நிலைமொழிக்கு ஈராஇிரின்ற 

குற்றியல் உகரம் திரிந்த இகரமும், மியா என்னும் அ௮சைச்சொல்லின் 

கண் இகரமுங ரூற்றியல் இகரங்கள் ஆம். ] 
(உ-ம்.) நாரூ 4 யார நாயாறு, | முதவிபவும் அவ்வாறு, சூ. காண்க, ] 

கேண்மியா, செயவமியா, 

  

 [ரூந்றியல் உசரம் முப்பராராறியலும், அசைச்சொல் Burro ருற்தியல் இச௫ரம் முப்பத்சேழாம். 

ரூ.01 காண்க, ] 

_... ஷு) 

94. 8110111811) 2. [See 164.] 

[ குற்கிபல் உதரம் வரும் ஆறு.] 
2 

௬௪. நெடிலோ டாய்தம் உயிர், வலி, மெலி, இடை, 

தொடர்மொழி இறுதி வன்மை ஊர் உகரம் 
௦ ப் ௩ . 

Hoop; In மேல் தொடசவும் டெறுமே. 

[ லி. 15.] 

  

  

[சணிகெடில் ஏழுடனே, அய்தம் ஒன்றும், (மொழிஇடை ஈறுகளின் 

வரப்பெராத ஓளகாரம் ஒழித்து ஒழிந்த) உயிர்பதினொன்றும், வல்லெழுத் 

தாறும், மெல்லெழுச்தாறும், (வல்லெழுத்வகளோடு தொடரரத வகரம் 

ஒழித்து ஒழிந்த) இடை எழுத்தைச்தும், ஆ௫ய முப்பத்தாறு எழுத்தினுள் 

யாதானும் ஒன்று ஈற்துக்கு அயல் எழுக்சாய்த்தொடரப்பட்டு, மொழிஇறு 

இச்சண் வல் எழுத்துகளுள் யாதானும் ஒன்று பற்றுக்கோடாக அதனை 

ஊர்ந்து வரின், அவ்வுகரம் தன்மாச்ிரொயிற் குறுகும்) ௮து தன்மாத்திரை 

யில் குறுகுதற்கும் மொழி நிரம்புகற்ரும் சாரணம்; இவ்வோரெழுத்துத் 

தொடர் தன்மாத்திரையின் அமையாது பிற எழுத்துகளுள் ஒன்றும் பலவு 

மேலே தொடரவும் பெறும்.] 

(உ-ம்) நாகு, காச, ௬௫), காது, காபு, காறி... ய டப செடிந்ரெடர்.... (௬.) 
எரு, ௧௯௪, கஃடு, இருபஃ த, அஃபு, சற... , ஆப்தத்சொடர்,. (௬) 
arg, vere, gO, எருத, அரபு, சயிற........ உயீர்ர்தொடர்...... («.) 

__ சக்கு, கச்ச, கட்டு, கத்த, கப்பு, சற்று... டப. வன்றொடர்..... (௬) 
SEG, UGE, வண்டு, பந்த, த கன்று....... மென்றொடர்......... (௬) 
Yoo, Bue, BUS, HOY. cence cee saesens இடைசத்தொடர்.... . (௪.) 

ஆக, குற்றியல் உகாரம் முப்பத்துசரன்காரும், முப்பத்தாறு என்பது பொதுப்படக் கூறிஞர், 

(ரூ: 01 காண்க,] 
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(1) ஈன்னூல (PT. 0. 

95. SHORTENED @ AND 

[err ஒளகாரக் குறுக்கங்கள் வரும் ஆறு. ] 

தற் சுட் டளபொழி ஐம் மற வழியும் 

ரையும்; ஓளவு' முதல் அற் oor 

[ ஐகாரம் தன்னைச் கருதித் சன்பெயர் கூறும் ௮ளவில் குறுகாது; ஒழிந்த 

மொழிழுதல், இடை,கடை என்னும் மூன்றிடத்தமுன்னும் பின்னும்இரு 

மருங்கும் ஆய எழுத்தின் தொடர்பால் தன்மாத்தியாயிற் குறுகும். ஒளகார 

மூர் சன்பெயர்கூறும் ௮ளவிற் குறுகாது; ஒழிர்தமொழிமுதற்கண் பின் 

வரும் எழுத்தின் தொடர்பால் தன்மாத்தினாயிற் குறுகும்.] 
(டோ-ம்,) 1, ஐப்பசி, மைப்புறம். .., ,,,மொழிமுதவில். 

2. இறைவன், பொறையன். ... மொழியிடையில், 
அ. குகளை இணை. ... ...  .மொழியிற்றில், 

  

4, மெளவல் 

96, SHORTENED 1, 

[ மகரச்குறுக்கம் வரும் .ஐறு.] 

௬௬. ணுன,முன்னும் வஃகான் ிசையு மக் குறுகும். 
[வி. 15. 1.] 

[ ணகார னகாரங்களின் ஒன்று நின்று தொடர்ர்திட, அதன்முன் வரி 

னும்; வகாரம் வந்து தொடர்ச்திட, அதன்மேல் நிற்பினும் மகரம் (தன் 

௮ளாமாத்தியாயிற் ) குறுகும்.] 
(உ-ம்.) 1. மருளினும் எல்லாம் மருண்ம், 

9. திசை. நி மீகாமனும் Sif 120, 341 குத்திரங்கள் காண்க. 
0. தீரும் வளவன், 

97. SHORTENED &. 

| [ தய்தக்குறுக்கம் வரும்.தறு.] 

௯௭. ல,ள,ஈற் நியைபின் ஆம் ஆய்தம் அ௮ஃகும். 
(a. 15. 1] 

[லசார எசார ஈற்றுப்புணர்ச்சியினால் ' வரும் “குறில் வழி ல,ள,த்தவ் 
வணையின் ஆய்தம் ஆகவும் பெதூ௨ம்,?? என்ற ஆய்தம் இருமருங்கும் ஆய 

எழுத்தின் தொடர்பால் தீன்௮மாமாத்தினாயில் குறுகும்.] 
(போம்) சல் 4 தே - சஃநீது, 
a pert Bo = முஃடிது, 

ம் (228 சூத்திரல்சாண்ச,], 

  

BOTH



  

ம, பக்கு.] 1, எழுத்தநிகொரத்தில் (3) எழுத்தியல். 

$ ௫. எழுத்துகளின் உருவம். 

98. and @; AS WELL AS MUTE CONSONANTS, SOMETIMES HAVE A DOT, 

[ புள்ளி வழங்கும் ஆறு. ] 

௯.9. தொல்லை வடிவின எல்லா எழுத்தும்;ஆண் 

டெய்தும் எகாரம் ஓ காரமெய் புள்ளி. 

[எல்லா எழுத்தும் பலவேறுவகைப்பட வரைந்து வழங்கும் பழைய 

வடி.வினை உடையவாம். அவ்வடிவினவாய் வழங்கும் இடத்துத் தனித் 

தும் உடம்பூர்ந்தும் வரும் எகாழும், ஓகரமும், தனிமெய்களும், இயல் 

பாய புள்ளியைப் பிற்காலத்தொழித்து வரைந்து, ஏகார ஓகாரங்களோடும் 

உயிர்மெய்களோடும் ஐயப்படவழங்கும் வழந்தனே உடைய அன்றித், 

துணியப்படும் தொல்லைவடிவினது உறுப்பாய புள்ளியைப் பெறும்கி 
இ *. e ® 

(உ-ம்.) 9,0; 2,9; G8,Cs; Oar,Car; a6; 0,25. 

6 ௬. எழுத்துகளின் மாத்திரை. 

ஆ 

  

~~ 

99, QUANTITY. 

[ ௮க்தந்த எழுத்துகளுக்கு மாத்தினா இவ்வளவென்பது. ] 

௬௯௯. மூன்றுயிர். அளபிரண் டா நெடில்; இன்றே 

குதிலோ டைஐளக் குக்கம், ஒத்றள 

பரை ஒற் றி,உக் குறுக்கம், ஆய்தம்; 

கால் குறள் மஃகான் ஆய்த மாத்திரை. (எழ: மாத்திமை.] 

[லி. 16.] 

[ உயிர்அளபெடைக்கு மாத்தினா மூன்றாம்; நெடிலுக்கு மாத்திரை இ 

ரண்டாம்; குறிலுச்கும், ஐகாரக்குறுக்கத்திற்கும், ஓளசாரக்குறுக்கத்திற் 

கும், ஒற்றளபெடைக்கும், தனித்தனி மாத்திலா ஒன்றாம்) ஒற்றிற்கும், 
சுத்தியல் இகரத்திற்கும், குந்தியல் உகரத்தத்கும், ஆய்தத்திற்கும், சனித் 
தனி மாத்திரை ௮னாஆம்; மசரக்குறுக்கத்திற்கும், 'ஆய்தச்குறுச்கத்திற , 

கும், தனித்தனி மாத்திரை கால்.ஆம்.] 

! ௧௭௫



7.) ஈனனூல் [PT. 1. 

100. a MzAsuRE. 

[CaopQsrodu rorghonrée ௮ளவு.] 

௧௦௦. இயல்பெழு மாந்தர் இமை நொடி. மாத்திரை. 

[ மார்தருடைய இயல்பாகவே எழும் இமைப்பொழுதும், நொடிப்பொ 

முதும், ஒருமாத்திரை என்னும் வரையறைப்பொழுசாம். ] 

௧0% LETTERS LENGTHENED INDEFINITELY, 

[ மாத்திரா Margo sHe சொன்ன எழுக நுகளுக்குப் புறனடை. ] 

௧௦௧. அவியும் ஒற்றும் அளபிறர் தஇிசைத்தலும் 

மேவும், இசை விளி பண்டமாற் முதியின், 

[(மு2தல், சார்பனைத்தும் ஆய) ஆவியும், ஒற்றும், (மேற்கூறிய) அளவி 

றந்து மிச்கொலித்தலையும் பொருந்தும், இசை விளி பண்டமாற்று முதலி 

யவற்றின்கண்.] 

(உ-ம்,) காவல் உழவர் கடுங்களத்தப் போர்ஏறி 
நாவலோ ஓஓஓவென் திசைக்கு நாள் ஓறை-- 

கொல்யானை மேல்இருந்று கூற்றிசைந்தாற். போதுமே 
ஈல்யானைக் சேரக்கள்ளி நாடு, 

$ ௭. மோழிக்கு முதலாகும் எழுத்துகள். 
WO nee டம 

102. INITIAL LETTERS: GENERAL RULE. 

[ மொழிக்கு முதலாகநிற்கும் எழுத்தைப்பற்றிய பொதுவிதி, ] 

௧௦௨. பன்னீர் உயிரும், ௪,௪,கந, ப)ம;வய, 

ஞூ க, ஈர், ஜந்துயிர் மெய்யு' மொழி முதல். 

(வி. 19, 4.] 

[பன்னிரண்டு உமிரம், உயிர்ஊர்ந்த இப்பத்துமெய்யும், மொழிக்கு 

முதல் ஆகும்.] 

௧௭௬



r 7௩ ~ TTT எனத ந நள 

  

ம, பங்கு.] L எழுத்ததிகாரத்தில் (1) எழுத்தியல். 

203. WHEN @ 18 INITIAL: SPECIAL RULE, 

[மேற்கூறிய பொதுவிதிக்குச் Qnciy88.) 

௧0௬. உ,ஊ, ஓ,ஒ, ௮லவொடு வம் முதல். 

  

[ இர்கான்கும் ௮ல்லாத எட்டுயிரோடும் வகரம் மொழிக்கு முதல் கும். ] 

(உ-ம்.) வளி, கரனி, வினி, வீலி, கெளி, வேளை, வைக்கோல், வெளவால், 

104. WHEN w IS INITIAL: SPECIAL RULE, 

[இதுவும் ௮௮௪.] 

௧௦௪. ௮,ஆ, உ,ள, ஓ,ஓள, யம் முதல். 

[ இவ்வாறுயிரோடும் யகரம் மொழிக்கு முதல் ஆம். ] 

(உ-ம்.) யவனர், யானை, யுசம், யூக, யோசம், யெளவனம, 

    ESEDDdD 

105. WHEN 6 18 INITIAL: SPECIAL RULE. 

[ இகவும் ௮து.] 

௧௦௫. ௮; ஆ ௭, ஒவ்வோ LT ஞம் முதல். 

[ இச்கான்கு உயிரோடும் ஞகரம் மொழிக்கு முதல்ஆம். ] 
(உ-ம்.) ஞமலி, ஞாலம், ஜெூழி, ஜொம்கல். 

<EEDd>d 

  

  

106, WHEN 4 1S INITIAL: SPECIAL RULE. 

( இலவம் ௮து. ] 

௧0௬. சுட்டியா, எகர வினா வழி ௮வவை 

ஒட்டி. கவ்வு முதல் ௮ கும்மே. 

[ மூன்றுசுட்டும், யாவினாவும் எகரவினாவும், ஆய இடைச்சொற்களின் 

பின் அகரத்தை ஒட்டி எவ்வும் மொழிக்கு முதல்ஆம். ] 
(உ-ம்,) ௮ம்றனம், இங்கனம், உங்லனம், எப்ஏனம், யால்கனம், 

9 ae ௧௭௭



(0) ஈன்னூல் (PT, I 

§ ௮. மோழிக்கீறாகும் எழுத்துகள். 

207. FINAL LETTERS: [24.] GENERAL RULE. 

  

lresgeer Qunpféese Oud Qossorgosu upsw QurgidP.) 

௧6௭. ; சண ந,ம, னய, ச,ல, Al, Lo, OT, Quy; 

சாயும் உகர ரால் ஆறும் ஈறே,. 

(வி. 18. 7] 

[(சனித்தும் ஒந்றோடும் வரும்) ஆவிமுதல்.ஆச இங்கனம் கூறிய இரு 
பத்துரான்கெழுத்தும் மொழிக்கு ஈரும்] 

(உ-ம,) 1 ஆகூண,ஏ, ஐ,ஓ, ஒள சுடடும் ௮, இ, ௨ வினாவும் எ; ௨௨ம உருபடியாகய 
ஒ; விள, பலா, கரி, ௪0, சே, தை, சே, செள 

2. உரிஞ, மண, பொருர், மரம, பொன, வேய, வோ, வேல், செவ், வீழ், காள், அலகு. 

-. ஆற   

108, WHEN SHORT LETTERS AND Qo? ARE FINAL: SPECIAL RULE. 

[ மேதகதியதித்குச் சிதப்புகிதி.] 
௧௦.9. குற்றுயிர் ௮ளபின் ஈரும் எகர மெய் 

யோடே லாதொர் ஈவவோ டாம்;ஒள 
9 

ககச வகரமோ டாரகும எனபு. 

  

[ குற்றுயிர் தனது ௮ளபெடையின்கண், வரிவடி.வின் அறிகுறியாய்த், 

தனித்து சராம்) எகரம் மெய்யோடு ஈறாகாது; ஓகரம் ஈகரம் ஒன்றுடன் 

ஈரும்) ஓளகாரம் கசரவகரங்கள் இரண்டுடனும் ஈறாம் என்றுசொல்லுவர் 

புலவர். ] 
(உ-ம்.) ௮௮, ஆே; சொ; சென, வெள, 

  ஈக ஞ்“ 

௧09, IN ௭௦11 CONSONANTS, THE CONSONANT I8 FIRST ACCORDING TO THE 

PRONUNCIATION 

(எழு,த்தினது முதலும் இறும் ஆம் ஆறு.] 

௧௦௯. நின்ற நெறி யே உயிர் மெய்ம் முதல் ஈறே. 

[ உயிர்மெய்யினது முதல்யாது, அதன் ஈறுயாது எனின்,-ஒற்றுமுன்னும் 

உயிர்பின்னுமாய் ஒலித்து நின்றரெறியே, மெய்அதன்்ருதல்ஆம், உயிர் 

அதன் ஈரும். ] 

௧௪. ஜ்



  

பங்கு] 7, எழுத்ததிகாரத்தல் (.) எழுத்தியல். 
  

6 ௯. மொழிக்கு இடையாகும் எழுத்துகள். 
nage 

  

2110. LETTERS COMING TOGETHER IN WORDS. க, ௪, த, ப ற௦ NOT COALESCE 

WITH OTHER GANSONANTS, BUT OCCUR DOUBLED. OF THE OTHER 14, ச) ம 

ARE NEYEKTMOUBLED. THE OTHER CONSONANTS OCCUR DOUBLED AND 
IN COMBINATION WITH OTHERS. FOR VOWEL-CONSONANTS THERE 

18 NO RULE. 

௧௧0. ௧,௪,த,ப, ஒழித்தார் ஏழன் கூட்டம் 

மெய்ம் மயக் குடனிலை ச,ழ, ஒழித் தமாட் 

டாகும்; இவ்விருபான் மயக்கு' மொழி இடை 

மேவும்) உயிர்மெய் மயக்கள வின்றே. 

[ வி. 18,4.] 

[(மெய்பதினெட்டனுள்) ௧, ௪, த, ப, என்னும் நான்கையும் ஒழித்த 

பதினான்குமெய்யும், பிறமெய்களோடு கூடுங்கூட்டம் (வேற்றுநிஸல) மெ 

ய்ம்மயக்கம்ஆம். ரகார ழகாரம் என்னும் இரண்டனையும் ஒழித்து ஒழிந்த 

பதினாறுமெய்யுர் தம்மோடு கூடுங்கூட்டம் உடனிஷ (மெய்ம்மயச்கம்) 

ஆம். இவ்விரண்டுபகுதிம௰க்கமும் மொழிக்கு இடையேவரும். இவ் 

வாறு மெய்யுடன் மெய்ம்மயங்குதல் ௮ன்றி உயிருடன்மெய்யும், மெய் 

யுடன்உயிரும் மாறி, உயிருமெய்யுமயங்கும் மயக்கத்திற்கு வனாயறை 

இன்று; வேண்டி௰ ஆறே மயங்கும். ] 

(a.-2.) 1, சுக்கு, கச்சு, பத்த, செப்பு, [தம்மோதொமே மயல்ன, ] 
9. சேர்தல், வாழ்தல், [,சம்மோடு பிறகே மயல் இன, ] 

* 9, அமங்கனம், அங்கு; மஞ்ஞை, மஞ்சு; வட்டம், வட்கல்) 
வண்ணம், வண்டு; வெககீர, வேசது; அம்மை, அம்பு; [தம்மோடு 27 
'வெய்யர், வெயது; வெல்லம், வெல்க; தெவ்வர், தெவ்யாது; மூம் பிறவும 
சொள்எல், கொள்க) கற்றல், கறபு) அன்னை, அனபு. மயல்கன.] 

223. <) MAY PRECEDE 4, AND @ MAY PRECEDE w. 

(வேற்றுகிலை மெய்ம்மயக்கத்தைப்பற்றிய ெப்புவிதி.] 

௧௧௧. கம்முன் கவ்வாம்; வம்முன் யவவே. 
1 

oN 

[mand முன்னர்ச் சகரமும்) வகரம் முன்னர் யகரமும் மயங்கும். ] 

(உ-ம்.) கங்கன்) தெள்யாத. 

௧௭௯ 

  

7 ட % க



7) ஈன்லூல் (எ. ம, 

212. APTER oj AND 6 MAY COMB S, @ RESPECTIVELY; AND / AFTER BOTH. 

[Bava se.) 

௧௧௨ ஞ,க,முன் தம் இனம், யகாமோ டாகும். 

மய முன்னருங தமக்கனமா௫ய சகர தகராஙகளும; யக 

ரழும் மயங்கும்.] 
’ (a-t.) கஞ்சன், உரிஞ்யாது; சச்தன், பொருச்யாத, 

113. &, ¢, MAY COME AFTER L_ AND @. 

[Qa 951.) 
௧௧௬. ட,ற,முன் ௧,௪,ப, மெய்யுடன் மயங்கும். 

[இவ்விரண்டு மெய்முன்னருங் ௧, ௪, ப என்னும் மூன்றுமெய்யும் இண 

ங்கி மயங்கும்.] 

(உ-ம்.) கட்சம், சட்டு, நுட்பம்; aps, spat, கற்ப, 

———<€€392——_—_- 

Lid. AFTER ar AND GF MAY COME L., 0, &, #, @, W, ob, W) AND @, 

[ இதுவும் ௮௮.] 

ய்முன்னருர் தமக்கு இனமாகிய ட, றக்களுங், ௧, ௪, 

5, ப, ம, ய, வ, என்னும் ஏழுமெய்யும் மயங்கும்.] 

உ-ம்.) 1, விண்டு, செண்சலம், வெண்சோறு, பெண்குமலி, செண்பல் My oe, ’ 
கெண்மலர், மண்யாது, மண்லவித, 

2, புன்றலை, புன்கண், புன்செய், புனஞமலி, புன்பயிர், புன்மலர், 
பெரனயாது, பெரனவலித, 

  26 ஒ்ஓ2---- 

௧௧௫, அரா ம்ப ரர ப்,ய், வ், 

[இஅவும் ௮த.] 

மம்முன ப,ய;வ, மயங்கும் என்ப, 

  

( மகரமெய் முன்னர்ப் பகர யகர வகரங்கள் மயங்கும் என்றுசொல் 
லுவர் புலவர்.] 

(உ-ம்.) சலம் பொர்து, சலம் பத, கவும் விது, 

  ~~ * - 

் ௧௮0



1, பல்கு.] 1. எழுத்ததிகாசத்தில் ௫ எழுத்தியல், 

5%6, அாநய், ர் பற & THE 10 INITIAL CONSONANTS MAY COME, [@. 102. ] 

[Dae 6.) 

௧௧௬. ய, ர,ழ, முன்னர் மொழி முதல் மெய் வரும். 

[இம்மூன்று மெய்முன்னரும் மொழிக்குமுதற்கு விதந்து சொண்ட 
பத்து மெய்யும் மயங்கும்.] 

(உ-ம்.) வேய் 
கேர் சடி.த, சிறித, தத, பெரிது, ரீண்டத, மாண்டது, ஞானறத, ய்ரத, வவிது, 

ம் 

கேய்ல்குழல், ஆர்ல்கோடு, பாழ்ம்ணெழு, [சு. 224. ] 

——_-—_€ €E3d9—__——. 

227. AFTER @ AND or ARE FOUND ¢, &, t), a, UI. 

( இ௫வும் 9g.) 

௧௧௭. ல,ள,மூன் ௧,௪,ப,வ, ய ஒன் றும்மே. 

[இவ்விரண்டு மெய்முன்னருங் ௧, ௪, ப, வ, ய என்னும் ஐந்து மெய்யும் 
% 

மயங்கும். 

ம்.) சேல் 
(2 ம்.) ae Rane, Ads, Quig, வலிது, யாது, 

228, At EXCEPT 7 AND {p MAY BE FOUND DOUBLED. [comp. கு. 110.] 

[உடனிலை மெய்ம்மயக்கத்திற்குச் றப்பு விதி, ] 

௧௧.௮. ர,ழ௮ல்லன தம்முன் தாம்உட ஸிலையும். 

[சகார ழகாரம் அல்லன (யெ வேற்றுகிலை மெய்ம்மயக்கத்துள் கூறிய 

பன்னிரண்டுமெய்யும், உடனிலைக்சே உரிய ௧, ௪, த, ப, கான்கும்,) தம் 

மூன் தாம் உடனின்று மயக்கும்.] 

கம்.) அக்கம், ௮ங்வனம், அச்சம், அஞ்ஞானம், அட்டை, அண்ணா, அத்தை, அர்சிலம், 
அப்பம், அம்மை, அய்யன், அள்வி, அல்னை, அள்எல், அற்றம், அன்னை, 

ih 
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(I.) நன்னூல் (Pr. 1, 

419. WHAT DOUBLE LETTERS MAY FOLLOW W, ft, Jp. 

[தனிமெய்யுடன் தனிமெய்யாய் மயங்குவன இவை. மொழிக்கு உறுப்பாக 

மயங்காதன இவை.] 

௧௧௯. ய,ச,ழ ஒற்றினமுன் ௧,௪,த,ப, (Bl, hy By LD, 

ஈர்ஒற் மூம்;ச,ழத் தனிக்குறில் அணையா. 

[ய, ர, ழ என்னுமூன்றொற்றும் இவற்றின்முன் மயங்கும் என விதித்த 

ப்த்தொற்றுள் இங்ஙனம் கூறிய எட்டொற்றுக் தனிமெய்யும் உயிர் ஊர்ந்த 

மெய்யுமாய், மயங்குவன அன்றி, ஈரொற்றாயும் மயங்குவனஆம். ரகார 

ழகார ஒற்றும் தனிக்குறிலும் மயங்குர் தன்மையஆயினும் மொழிக்குறுப் 

பாச வருவதும் நகிற்பதுமாய் மயங்கா. ] 

(உ-ம்) கேய் 
கேர் $ க்குறை, சிறை, த்தலை, ப்புறம், [க, ௪,,த, ப ஈர் ஒற்றாய்நின்றன. ] 

வீழ் 

கேய்ப்ருழல், அர்ல்கோடு, பாழ்ம்ணெறு, [சூ. 224. ] 
தேய்ஞ்சது, கூர்ஞ்சிறை, பாழ்ஞ்சனை, [ம்,ஞ், ச், ம்ஈரொ 
சாய்ச்தனம், கேர்ச்தனம், வரழ்ர்தனம், [ வி, 79, ] ற்றாய் நின்றன,] 
வேய்ம்புரம், ஈர்ம்பணே, பாழ்ம்பதி, 

குஞ் நட்ட   

120. ©, oF WHEN CHANGED IN PORTRY INTO @r AND @F MAY BE 

FOLLOWED BY 10. 

[ செய்யுளில் இர் ஒற்றாய் நிற்பன இவை.] 

௨0, ல,ள மெய் திரிந்த ன, ணமுன் மகார் 

நைந்தீர் ஒற்றும், செய்யுள் உள்ளே. 

[லகார எகார ஒற்றுத் திரிந்த னகார ணகாரங்களின் முன்வரும் மகர 

ஒற்று, மூன்னர்ச்கூறிய ஆறே, குறு, ௮வம்றுடன் ஈரொற்றுடனிலை 4ம், 

செய்யுள் அகத்து] 

(மம) இசை யறி மீகானும் போனம், ['போறும், 
மயிலியன் மாதர் மருண்ம், ( டருஞம், 

[ரூ.96 சாண்ச.] 

௧௮௨ 
எ



— 

3, பங்கு] 7. எழுத்தகொரத்தில் () எழுத்தியல், 

221. WHEN LETTERS EXPRESS THEIR OWN NAMES THEY ARE NOT 

BOUND BY THESE RULES. 

[ மொழியின் முதல் இடை இறு ஆயெ மூன்று நிலைகளுக்கும் ஆவதோர் புறனடை..] 

௧௨௧. தம்பெயர் மொழியில், முதலு' மயக்கமும், 

இம் முறை மாறியும் இயலும் என்ப. 

[ எழுத்துகள் சம்பெயர்களை மொழிந்து, நிலைமொழி வருமொழி ஆகப் 

புணர்க்கும் இடச்தெல்லாம் மொழிழுதற்கும் இங்ஙனம் விதித்தனவும் 

விலக்கயெனவும் ஆய எல்லா எழுத்தும் முதல் ஆம்; மயக்கத்திற்கு இங் 

ஙனம் விதித்தனவும் விலச்கிெயனவும் ஆடிய எல்லா எழுத்தும் மயங்கும் 

என்று சொல்லுவர் புலவர். ] 

(உ-ம்) “அவற்றுள், லலஃகான் முன்னர் யவ்வுர்தோன்றும்,” 

[ என்றதில், லகரம், மொழிக்கு முதலாஇயும், அவற்றுள் என்ற கூன் 

இதுதியிலே நின்ற எகா ஒற்றோ மயங்கியும் சின்றத.] 

  கஞ் 

  

§ ௧௦. எழுத்துகளின் போலி. 

422. FINAL 4) SOMETIMES BECOMES a. 

[மொழியின் சடையில் உண்டாகும் போலி.] 

௧௨௨, மகர இறதி அஃறிணைப் பெயரின் 

னகரமோ டுறழா நடப்பன உளவே. 

[ி, 17.] 

[பால் பகா ௮ஃறிணைப் பெயர்களினிடந்து இறுதி மகரம் னகரதீதோடு 

ஒத்து ஈடப்பன உள ஆம்.] 

(உ-ம்) அசம்௭௮கன், (இது மெொழிஇழுஇப்போலி.) 

௧.0௩



(L) கன்னூல் (உ. 

123. SJ AND Y INTERCHANGED IN THE BEGINNING AND MIDDLE OF WORDS. 

[மொழிமுதற் போலியும், மொழி இடைப்போலியும்.] 

௧௨௬௯. ௮,ஐ மூதல் இடை ஓக்குஞ் ௪, ஞ;ய முன், 

[கி, 17.] 

[மொழி முதவினும், இடையினும், ௮௧ர ஐகாரங்கள் வேற்றுமை 

ன்றி ஒத்து நடப்பன ஆம், சகர ஞகர யகரங்கட்கு முன்னர் வரும் 

ஆயின்.] 

(உ-ம்.) பசல்,,. ,.. 6. பைசல், மச்சு, ,.. ... அமைச்சு, 
மஞ்சு oe. ee ப மைஞசு : 
மயல்,.. .. ௨ மையல், அரமயர்,.. we ௨௨. அரையர். 

(மொழிமுதற் போலி.) (மொழிஇடைப்போலி ) 

124. ம் CHANGED INTO ஞ். 

[மொழிஇடைப் போலி,] 

௧௨௫. ஐகான் யவ்வழி ஈவ்வொடு சில்வழி 

ஞஃகான் உறழும், என்மரும் உளரே. 

(of. 17.) 

[ (மொழியிடைக்சண்) இலவிடத்து ஐகாரத்தின் பின்னும், யகர ஒற்றின் 

பின்னும் (இயல்பாய் வரும்) ஈகரத்தோடு ஞூகரம் உறழும், என்றுசொல்லு 

வாரும் உளர்.] 

(உ-ம்.) ஆர்தூறு toe see eee Sear. 

செய்ர்நின்ற உ. eee செய்ஞ்ஞின்ற . 

ன” [இப்போலி ௮௫ க௫ம்.] 

சண்டெரஞுண்டு, காயிறு-ஞாயிறு, Bo-uip, cer மொழி முதலிறும் போவி வரும். 

கசி 
 



  

1, பங்கு.] 1, எழுத்ததிகாரத்தில் (1) எழுத்தியல். 

128. ௮4இ-௨; ஃய்-8, ௮4௨- ஒள? அர்வ்-ஒள. 

[எழுத்தப் போலி.] 

௧௨௫. ௮ம் முன் இகரம் யகாம் என்றிவை 

எய்தின் ஐ, ஒத் திசைக்கும்; அவ்வோ 

டுவ் வும், வவவும் ஒள ஜர் ௮ன்ன. 

[வி, 17.] 

[ ௮அகரத்தின் முன்னர் இகரமும் யகரமும் (தம்முள்ஒத்து) எய்தின் ஐ 

என்னு நெட்டெழுத்தொலிக்கும்; அகரத்தோடு உகரமும் வகரமுர் (தம் 

முள் ஒத்து ஒருதன்மையஆக எய்தின்) ஒள என்னும் நெட்டெழுத்தொலிக் 

கும்.] 
(உ-ம்.) ௮இ-ஐ. 

“sii வேல் களிந்றொடு பேரக்கி வருபலன 

மெய வேல பநியா நகும்” [கை.] 

அவ்விய செஞ்சததான ஆக்சமுஞ் [ஒஎலியம்.] 

செவ்விபான கேடு' கினைக்கப்படும்."” 

  

  

EEEDDY 

6 ௧௧. எழுத்துகளின் சாரியைகள். 

  

126. TIE PARTICLES ASSUMED BY LETTERS IN NAMING THEM. 

e e 3 e 2 e ட 

௧௨௬. மெய்கள் ௮காமு நெட்டுயிர் காரமும், 

ஓ, ஒளக் கானும், இருமைக் குறில் இவ 

விரண்டொடு காமும் ஆஞ் சாரியை டெறும் பிற. 

[மெய்கள் ௮௧ர ச்சாரியையும், கெட்டுயிர்கள் கார ச்சாரியையும்; அவற் 

றுள் ஐகார ஓளகாரங்கள் கார ச்சாரியையுடனே கான்சாரியையும், உயிர்க் 

குறிலும் உயிர்மெய்க்குறிலுங் காரம், கான், என்னும் இவ்விரண்டுடனே 

கர ச்சாரியையும் பெறும். ] 

(உ-ம்.) சகரம், ஆகாரம், ஐகான், ஒஎசான். 

அகாரம், அல்கான, அகரம். 

  
  

24. ௧.௫



(I.) நன்னூல் (PT. IL 

12°7, LETTERS WHEN TAKEN TOGETHER IN WORDS ARE STILL SUBJECT 

TO THE ABOVE RULES. 

[Des Quseégu ypareor.| 

௧௨௭. மொழி ஆய்த் தொடரினு' முன் அனைத் தெழுத்தே. 

[ இவ்வெழுத்துகள் பதமாயினும், அப்பதர் தம்மோடும் உருபோடும் 

புணரினும் அ௮வற்றாற்பிறழாது, முன்னர்ச்கூறிய அப்பத்திலக்கணத்தை 

யம் உடைய ஆம். ] 

எழுத்தியல் முற்றிற்று. 

&.0௬



  

wig.) 7, எழுத்தஇகாசத்தில் (1) பதவியல். 

நன் தூல. 
வவட 

1. எழுத்ததிகாரத்தில் 

(77.) பதவியல். 

[புறத்திலக்கணத்தை உணர்த்திய இயல்.] 

[க.] தமிழ் மொழி அக்கம். 

$ ௧. பதம். 

  

32௫௩ 100109. 

[ எழுத்தினால் பதம் ஆவதும் ௮தன் வகையும். ] 

௧௨௮. எழுத்தே தனித்துர், தொடர்ந்தும் பொருடரில் 

பதம் அம்; ௮து பகாப் பதம், பகு பதம் என 

இருபால் ௮௫), இயலும் என்ப, 

[எழுத்துகள் தாமே ஒவ்வொன்று தனித்தும், இரண்டுமுதலாகத் தொ 

டர்ந்தும், பிறபொருளைத் தரும் ஆயின், அது பதம்.ஆம்; அப்பதம் பகாப் 

பதம் எனவும், பகுபதம் எனவும் இரண்டு பகுதிய.ஐ௫ நடக்கும் என்று 

சொல்லுவர் புலவர்.] 

129. worps oF ONE LETTER: (42.) 

[ஒர் எழுத்தொரு மொழி இந்த நாற்பத்திரண்டும். ] 

௧௨௯. உயிர், மவில் அறும்; த,ப ஈவில் ஜர்தும், 

sane eau; யவ்வில் ஒன்றும்; 

8S நெடி Ome வாங்குறில் இரண்டோ 

டோர் எழுத் Bue பதம் அறேழ் சிறப்பின.. 

௧.0௭



(0) ஈன்னூல் (PQ. IL 

[ உயிர்வருக்கத்தும் (6), மவ்வருக்கத்தும் (6), ௮வ்வாறும்; தவ்வருக்கத் 

தும் (5), பவ்வருகச்கத்தும் (5), நவ்வருக்கத்தும் (5), ஐவ்வைநதும்; கவ்வ 

ருச்கத்தும் (4), வவ்வருக்சத்தும் (4), சவ்வருக்கத்தும் (4), ஈர்கான்கும்; 

யவ்வருக்கத்தொன்றும் (1); ஆகும் நெட்டெழுத்தான் ஆகெயமொழி நாற்ப 

தும், நொவ்வும், துவ்வும்(2), ஆகுங் குற்றெழுத்தான் தய மொழிஇரண்டு 

டனே ர்எழுத்தான் ஆய மொழி இர்ராற்பத்திரண்டும் றெப்பின.ஆம்.] 

(உ-ம்) (1.) ஆ. ஈ. ஊ, ஏ ஐ. ஓ. =6 

(2.) or மீ. மூ, மே, மை, Cur, =6 

(3.) af இ. தூ. தே. தை... ௬3 

(4) un yy பே, பை, பே... க 

(5.) or சீ. சே, நை, சோ... ௨. 20 

(6) சா. கூ. ams, Car... ee =4 

(5. வா. வீ, Ca, oa............ =4 

(8) ௪, 2, சே, சே... ட se. த. 
(99) யச. ப. ப வவ வலவ ட்டன 

(00.) சொ.து.......... வட ட =2 

42 

130. UNCOMPOUNDED WORDS, FROM 2 TO 7 LETTERS; 

COMPOUNDED WORDS, FROM ‘2 TO 9 LETTERS, 

[தொடர் எழுத்தொரு மொழி.] 

௧௯௦. பகாப்பதம் ஏமும், பகுபதம் ஒன்பறும்; 

எழுத்த ரகத் தொடரும் எனப. 

[வி. 129] 

[ பகாப்பதம் இரண்டெழுத்துமூதல் ஏழுஎழுத்திறாகவும்; பகுபதம் 

இரண்டெழுத்துமுதல் ஒன்பதெழுத்தீராகவுஈ், தொடரும் என்று சொல் 

லுவர் புலவர்.] 

§ 
(உ-ம்,) அணி, a sens, aout, சரப்ப, உத்திரட்டாதி, [பசாப்புதம்.] 

2 

கூனி, a omnes, Ours, அம்பல்கன், 

ச்சந்சான், உத்திராடத்தான், உத்திரட்டாதியான் படவ [பகுட்தம்.] 

௧.௮௮ 
 



veg.) 1, எழுத்தஇிகாசத்தில் (ம) பதவியல், 

9 ௨. பகாப்பதம், 

  

131. UNCOMPOUNDED worps, 

[பசாப்பதம் இன்ன என்பதம், இல்ஏளவின என்பதும்.] 

௧௬௧. பகுப்பால் பயன்௮த் நிமுிகுறி mS, 

முன்னே ஒன்ஞய் முடிந்தியல் கின்ற 

பெயர், வினை, இடை, உரி, நான்கும் பகாப்பதம், 

[பகுபதம் போல் இதனைப் பகுத்துப்பார்க்கின், ௮ப்பகுப்பால் பகுதி 

விகுதி முதலிய உறுப்பின் பயன் விளைவதின்றிக், காரணத்தால் வரும் 

அப்பதம்போலாது, இடுகுறியாய்ப், பகுதிவிகுதிமுசலிய ஆநறுப்பானும் 

பின்பு முடிக்சப்படும் அப்பதம் போலாது; படைப்புக்காலந் தொட்டு 

ஒன்றாய் முடிந்து நடச்கின்ற பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச் 

சொல், உரிச்சொல், என்னும் கான்கும் பகாப்பதம் ஆம்.] 
(உ-ம்.) பனை, கீர்... யப பயக வ பட டக வட உ வகடக கம பெயர்ப்பகாப்பதம். 

சட, வரி, ப. யப ய பய்யிட்ப்ப்ய்ய ட்ட வடட டட வினைப்பசகாப்பதம். 
மன், மற்று. 12 வலய வட க்ட வடட வடிவ வக்க வவ இடைப்பகாப்பதம், 

உற, கழி,ரனி.......... 222 ட பரிப்பகரப்பதம், 

னைக இ இ; இட்டப் 

6 ர. பகுபதம் 

33௮.௨ COMPOUNDED WoRDS, 

(பகுபதம் இன்ன என்பதம், இல்வளவின என்பதம்.] 

௧௬௨. பொருள, இடங், காலஞ், சினை, குணர், தொழிலின், 

வருபெயர், பொழுது கொள் வினைபகு பதமே. 

[இங்ஙனங் கூறிய பொருள் ௮ ஆறுங் காரணம் ஆக வரும் பெயர்ச் 

சொற்களுர், தெரிநிலையாயும் குறிப்பாயுங் காலத்தைக்கொள்ளும் வினைச் 

சொற்களும் ஆய இரண்டும் பகுபதம் ஆம்.] 
(உ-ம்.) (1.) பொன்னன....... (பொன் 4 அன்) ... பொருள், ] 

HASH os (HDF அன்). இடம். | 
ஆதிரையான tenses (ஆதிரை + ஆன) காலம், ? பெயர்ப்பகுபதம், 
கண்ணன்......... கண் அன்) சனை | 
கரியன். (so = + gar) குணம். | 
GOTT eee (ஊண் 4 அன்) தொழில். ] 

(8.) சடர்தான் 
சடக்னெறான், * இலை முக்கால வினைமுற்றுப்பருபதீம், 
நடப்பான் 

[மூதலியவும் அன்ன.] 

௧.0௯ 
 



(1.) ஈன்னூல் (PT. U1. 

133. THE ELEMENTS OF COMPOUNDED WORDS. 

[ பகுபத உறுப்புகள் இவ்வளவின என்பது.] 

௧௬௬. பகுதி, விகுதி, இடைநிலை, சாரியை, 

சந்தி, விசாரம், ஆறினும் ஏற்பவை 

முன்னிப் புணர்ப்ப முடியும் எப். பதங்களும். 

மரட்டெறிசதொழுகல் எனனும் உத்தி, ௫. 14.] 

[லி. 199.] 

[இங்ஙனங் கூறிய பகுதி?! முதலிய ஆறு உறுப்பினுள்ளும், இப்பதப் 

பொருள் அமைதிச் கேற்பனவற்றைச் கருதி, அறிவுடையோராற் கூட்டி 

மூடிப்ப, எவ்வகைப்பட்ட பகுபதங்களும் முடியும். ] 

$ ௪, பகுதி: 

134, THE ROOT: GENERAL RULE. 

[பகுதிகள் இவை.] 

௧௬௪. தத்தம் பகாப்பதம் களே பகுதி அகும். 
(லி. 76.] 

[ பெயர்ப்பகுபதங்களுள்ளும், வினைப்பகுபதங்களுள்ளு், தத்தம் முத 

னிலை ஆய பகாப்பதங்களே அவற்றின் பகுதி ஆம்.] 

26 ஒலை 

135. ABSTRACT NOUNS (USED AS ROOTS) DENOTING QUALITY: SPECIAL RULE. 

[பண்புப்பகுதிகளுக்குச் ஏறப்புவிதி.] 

௧௬௫. செம்மை, சிறுமை, சேய்மை, தீமை, 

    

வெம்மை, புதுமை, மென்மை, மேனமை, 

இண்மை; உண்மை, நுண்மை, இவற்றெிர் 

இன்னவும் பண்பிற் பகாநிலைப் பதமே, 
[வி, 94.] 

[இங்ஙனங் கூறிய பதினென்றும்; இவற்றிற்கெதிரான வெண்மை, 

கருமை, பொன்மை, பசுமைசளும்; (பெறாமை, ௮ணிமை, ஈன்மை, 

தண்மை, பழமை, வன்மை, €ழ்மை, நொய்மை, இன்மை, பருமையும்,) 
  

௧௯௦



77, பல்கு.] I. ‘ern,  @ (1) யல, 

இவை போல்வன பிறவுஞ்; (சொல் நிலையால் பகுபதங்கள் ஆயினும், 

பகுதிய) பண்புப் பொருளினின்றும் வேறுபொருள் பகுச்சப்படாத 
நிலைப்பதம் ஆம்.] ' 

  

EEESD D> 

136. VARIONS CHANGES OF THESE WORDS WIIEN USED AS ADJECTIVES. 

[இப்பண்டிப். பகுதிகளுக்கு உண்டாகும் விகாரங்கள்] 

௧௬௬. றுபோ தல் இடை உகரம் இய் யாதல், 

ஆதிக டல்,௮டி. அகரம் ஐ ஆதல், 
தன் ஒற் றிரட்டல், முன் நின்ற மெய் திரிதல், 

இன மிகல், இனையவும், பண்பிற் கயல்பே, 
(a. 121.3] , 

  

[ மேற் செம்மை, திறுமை, முதலாகத் தெரித்த வாய்பாடுகளின் இறுதி 

விகுதி போதலும்; இடையில் நின்ற உகரம் இகரம் அசலும்; மூதல் நின்ற 

குறில் நெடில் ஆதலும்; முதல் நின்ற அகரம் ஐகாரம் ஆசலும்; இடையே 

தன் ஒற்று மிகுதலும்; முன்பு நின்ற மெய்திரிதலும்; வரும் எழுத்திற்கு 
இன எழுத்து மிகுதலும்; இவைபோல்வன பிறவும்; அப்பண்பினுக்கு 

இயல்பாம்.] 
(௨-ம்.) (1.) சன்மை சல்லன். [ஈறு செட்டது.] 

(2.) Ageno திறியன், [ ஈறுகெட்டு, உகரம் இகரம்ரகத் இரீர்,த. ] 
(8.) பசுமை பாச. (ஈாறுகெட்டு, ஆதி சீண்டது.] 
(4.) பசமை பைங்கண், [இடைநின்ற உயிர்மெய்யும் மைவிகுஇயும் கெட்டு, அசாம் 

ஐகாரமாஇ, வரும் எழுத்திற்கு இனம் மிருர்தத. ] 
(5.) செறுமை,., கெந்றிலை, [மைவிகுதிபோய், இடைபிலே ஒற்று இரட்டித்தத.] 
(6. செம்மை ,,, சேதாம்பல், [ஈறுகெட்டு, முதல் நீண்டு, மகார ஒற்று தசரமாய்த் இரிச்தது. ] 
(7.) செடுமை .., செடுல்காலம், [மைகெட்டு இனம் மிருர்தத.] 

137. SIMPLE ROOTS AND IMPERATIVES. SPECIAL RULE. 

( தெரிரிலைவிளைப்பகுதிகள் சிறப்புவித. ] 

௧௬௭. ஈட,வா மடி,8, விடு,கூ, வே,வை, 

நொப், போ, வெள, உரிஞ், உண், பொரும் திரும், தின், 

தேய், பார், செல், வவ், வாழ், கேள், ௮ஃகென் 

ஹெய்திய இருபான் மூன்றாம் ஈற்றவும், 

செய் என் ஏவல் வினைப்பகாப் பதமே. 

[ஈட, வா, மடி, €, விடு, கூ, வே, வை, நொ, போ, வெள, உரிஞ், உண், 

பொருர், திரும், இன், தேய், பார், செல், வல், வாழ், கேள், அலகு என்று 

க்கை



7.) ஈன்லூல் (ர. 

மூதனிலையாய் எய்திச் கடந்த இவ்விருபத்து மூன்றாகும் உயிரும் ஒற்றுங் 

குற்றுகரமும் ஆயெ ஈற்றினை உடைய இத்தொடக்கத்து வாய்பாடுகள் எல் 

லாஞ், செய் என்னும் ஏவலினது பகாப்பதம் ஆகய பகுதியும், ஏனை வினை 

யினது பகாப்பதம் ஆகிய பகுதியும் ஆம்.] 

2138. CAUSAL IMPERATIVES: SPECIAL RULE. 

( ஏவல்விளை, பிறவினை, சிறப்புவிதி.] 

௧௩௦. சேய் என் வினைவழி விப்,பி, தனிவரில் 

சேய்வி என் ஏவல் இணையின் ஈர் ஏவல். 

[ வி. 103.] 

[ மேற்கூறிய செய் என்னும் வாய்பாட்டு முதனிலைத் தனிவினையின் 

பின் வி, பி என்னும் இவ்விரண்டு விகுதியினுள் ஒன்று வரும் ஆயின் செய் 

என்னும் ஏவல்மேல் ஒர் ஏவலாய்ச், செய்வி என்னும் வாய்பாட்டு ஏவற் 

பகுதி ஆம்; அவற்றின் பின் இவ்விகுதிகள் தன்னோடும் பிறிதோடும் 

இணைந்து வருமாயிற் செய்விப்பி என்னும் வாய்பாட்டேவற் பகுதி ஆம்.] 

(உ-ம்.) ஈடப்பி, aged. 
சடப்பிப்பி, வருவிப்பி, 

போக்கு, பாய்ச்ச, ஊட்டு, சடத்ற, எழுப்பு, பயிற்று, ( பீலிருநிகரும வந்தன. 

239. ROOTS MAY UNDERGO ALTERATIONS: SPECIAL RULE. 

[ வினைப்பகுதிக்கு ஆவதோர் புறனடை.] 

௧௬௯. விளம்பிய பகுதிவே op gin விதியே. 

[ ஏவற்பகுதி வேருதல் போல, அதன் பின்னே விளம்பிய வினைப் 

பகுதி வேறாதலும் விதி ஆம், விலக்கு அன்று] 
(உ-ம்,) சடத்தினன், ஈடப்பித்தான், ஈடப்பிப்பித்தான், ஈடத்தகிப்பித்தான், 

க 

௧௯௨



Il, பங்கு.] 1. எழுத்ததிகாரத்தில் (1.) பதவியல். 

$ டூ. விகுதி. 

140. TIE PERSONAL TERMINATIONS OF VERBS, AND OF A FEW VERBAL 
DERIVATIVES. 

([ விகுதிகள் இனைய என்பது, ] 

GEO. DOT, QOH; YO, BOT ; அர்,அர், பம்,மார், 

௮,ஆ; சூ.டு,து,று, என்,ஏன், ௮ல்,௮ன்; 

Hid, Qld; எம்,ஏம், ஒமோ டும்ஊர் 
கட,த,ற,; ஐ.ஆய், இ,மின், இர்சர்; 

ஈயா) க,ய/;௨ம்; என்பவும், பிறவும், 

வினையின் விகுதி; பெயரினுஞ் சிலவே. 

[வி. 77.] 

  

[ இங்ஙனம் ௮ன், ஆன், முதல் முப்பத்சேழாகச் சொல்லப்படுவனவும், 

இவைபோல்வன பிறவுர், தெரிநிலை வினையின் விகுதிகள் ஆம்; பெயர் 

இடத்தும் இவற்றுள் சில விகுஇ ரம். ] 

EEED dD 

$ ௬. இடைநிலை. 

    

141. PIE MEDIAL FORMATIVE PARTICLES OF NOUNS NOT PARTICIPIAL. 

( பெயர்க்கு இடைஙிலை.] 

௧௪௧. இலக்கியங் கண்டதற் இலக்கணம் இயம்பலில் 

பகுதி விகுதி பகுத்திடை நின்றதை 

வினைப்பெயர் அ௮ல்பெயர்க் இடைநிலை எனலே. 
[வி. 95.] 

[(அறிவுடையோரான் கியமிச்கப்படும்) இலக்கியங் கண்டு, அத 

னுக்கு (அவ்விலச்சயத்தின் அமைதியே) இலக்சணமாகச் கூறவின், மேற் 

கூறிய பகுதியையும் விகுதியையும் பகுத்து, இடையே நின்றது யாது, 

அதனை, வினையால் ௮ணையும் பெயர் அல்லாத பெயர்சட்கு, இடைநிஷ 

என்று சொல்லுக. ] 
* be . ் டநிலை, (உ-ம்) அறிஞன். ,,,ஃசஃ உலவ வ்டகச ஞ் இை 

டஙிலை. புலைச்சி எட்ட வடக தடி க கடக்க வ உடகச ககக ச் இலை 

LUD erer., cece ces cee ences ounce ள் இடைநிலை 

20: ௧௯7



(3) ஈன்னூல் (PT. U. 

a ‘ 
142. THE MEDIAL PARTICLES OB SIGNS OF THE PAST TENSE. 

[Qptgsern Merete Qeordwaa. } 

௧௪௨. த,ட,ற,ஓற் நின்னே ஐம்பால் மூவிடத் 

திறந்த காலர், தருர் தொழில் இடைநிலை. 

[வி. 79.] 

[தகர டகர றகர மெய்களும், இன், என்னுங் குற்றொற்றும், ஐம்பால் 

மூவிடத்தும் இறந்த சாலச்சைச் சரும் வினைப்பகுபத இடைநிலைகள் ஆம். ] 

(உ-ம்.) சடர்தான், சண்டான, சென்றான், அனுப்பினான, 

  EEDD>   

143. TNE MEDIAL PARTICLES OR SIGNS OF THE PRESENT TENSE. 

(நிகழ்கால வினைக்கு இடைநிலைகள்.] 

௧௪௬. ஆகின்று, இன்று, இறு, மூ. விடத்தின் 

ஜம்பா னிகழ் பொழு தறைவிளை இடைகிலை 

[லி. 80.] 

[ஆகின்று என்பதூஉங், கின்று என்பதாஉங், கிறு என்பதூஉம், ஐம்பால் 

மூவிடத்தினும் நிகழ்சாலத்தைத்தரும் வினைப்பகுபத இடைகிலைகள் ஆம்.] 

(உ-ம்.) சடவாகினறான், ஈடகச்ெருன, ஈடக்இறான, 

244. MIDDLE PARTICLES OR SIGNS OF THE FUTURE TENSE 
[ வருங்கால வினைக்கு உரி.ப இடைநில்கள்.] 

௧௪௪. பவ்வ மூவிடத் தைம் பால் எதிர்பொழு 

இசை வீனை இடைநிலை ஆம், இவை சல இல. 
[லி. 81] 

  

( பகர ஒற்றும், வகர ஒற்றும், ஐம்பால் மூவிடத்தும் எதிர்சாலத்தைத் 

தீரும் வினைப்பகுபத இடைநிலைகள் ஆம்; (இம்முக்சாலமும் முறையே 

காட்ட தகர ஒற்றுமுதல் வகர ஒற்றிராய இடைநிலைகள்) சல முற்றுவினை 

எச்ச வினைகட்கு இல ௮ம். ] 

(க-ம்,.) ஈட்ப்பான், வருவன். 

௧௬௪ 

  
 



1. பங்கு.] 7, எழுத்ததிகாசத்தில் (1) பதவியல். 

கக DIFFERENT VERBAL FORMS IN WHICH TIME 18 INDICATED WITHOUT 

THE ABOVE MIDDLE PARTICLES. 
ர் 

[மேலே “ரில, இல'' என்றவை இவை என்பது. 

2 > 

௧௪௫. றவவோ டகர உம்மைநிகழ் பல்லவும், 

தவ்வோ டிறப்பும், எதிர்வும், டவ் வொடு 

கழிவுங், Se Gaur டெதிர்வும்; மின் ஏவல், 

வியங்கோள். இம்,மார், எதிர்வும்; பாந்தஞ் 

செலவொடு, வாவும்; செய்யு நிகம் பெதிர்வும்; 

எதிர்மறை மூம்மையும்; ஏற்கும் ஈங்கே, 

[வி. 93] 

[ஐக.ரத்தோடு கூடிய உகர ஈறும், உம்ஈறும், இறரதகாலமும், எதிர்கால 

மம்; தகரத்தோடு கூடிய அவ்விரண்டீறும் அவ்விருகாலமும்;) டகரத் 

தோடு கூடிய அ௮வ்விரண்டீறும் இறந்தகாலமும்; க.கரத்தோடு கூடிய ௮வ் 

விரண்டீறும் எதிர்காலமும்; மின்ஈறும், ஏனை ஏவலின்வரும் அனைத்தி 

ரம், வியங்கோள் ஈறும், இகரஈறும், மார்கறும், எதிர்காலமும்; பகரகறு 

இறந்தகாலமும், எதிர்காலமும்; செய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு முற்றீறு 

நிகழ்காலமும், எதிர்காலமும்) முற்றுவிகுதி எச்சவிகுதிகளோடு புணர் 

தற்குரிய எதிர்மறை ஆகாராறு மூன்றுகாலமும்) ஏற்கும் மேலைச்சூத் 

இரத்து (இவை சிலஇல?? என்றவற்றுள்.] 

(௨-ம்.) சென்று, செனறும்.... .. ....... போனகாலம், சேறு, சேறும், 24௦ கவட எதிர்காலம், 

வத்து, வந்தும், ....... உ போனகாலம், கருது, வருதம்........ ..- “உ எதிரகாவூம், 

உண்டு, உண்டும்,,,...... போனகாலம், உண்ரு, உண்கும்... வக எதிர்காலம், 

உண்மின், உண், உண்ணுப், , . எதிர்காலம், உண்க, வாழிய, வாழியர்... ப... எதிர்காலம், 

சேறி, உண்மார்., ய டட எதிர்காலம, உண்ணும்......,.... டவ நிகழ்காலமும் 
உண்ப...... நகுடுக க்க கட்டட வடட எதிர்காலமும் எதிர்காலமும், 

இறநதகாலமும், 

உண்ணாண்.,,.. ப 222 ட முக்காலம், 

சலனிப்பு:-- வருதி, பெயர்தி, [நிகழ்காலம்] , வருறெ [கிகழ் ]; வந்த [போன] வரும் [எதிர்]. இலை 

பேசவ்வன வருவனவாம. 

[௨.] வடமோழி ஆக்கம். 

146. LETTERS COMMON TO TAMIL AND SANSCRIT, AND THOSE PECULIAR 

TO TIIE LATTER. 

[ ஆரிய மொழி திரிந்து, தமிழ்மொழியாந்சன்மை. பொதுவிதி.] 

௧௪௬. இடையி Car Gib, ஈற்றில் இரண்டும், 

அல்லா ௮ச்சை வருக்க முதல் ஈ



(1) ஈன்னூல் (PT. IL 

9 ர 

றியவ்வாஇ கான்மை, எளவ்வாகும், ஐயைம் 

பொது எழுத் தொழிந்த நால் ஏழுக் திரியும், 
(a. 18.] 

யமொழியுள் அ௮ச்சென்று வழங்கும் உயிர் பதினாறனுள்ளும், 

இடையில் நின்ற ஏழாம் உயிர்முதல் நான்கும், .ுற்றில் நின்ற இரண்டும், 

ஆன ஆறும் ஒழிந்துின்ற ௮, அ; இ; ௪, ௨, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள, என்னும் 
பத்தும், ௮ல் என வழங்கு முப்பத்தேழு மெய்யுள்ளும், ௪, ௪, ட, த, ப 

என்னும் ஐந்து வருக்கத்தின் இடையில் உரப்பியும், எடுத்தும், சனைத் 

தும், சொல்லப்பட்டு நிற்கு மூன்றும் ஒழிந்த ௧, ௩, ௪, சூ,ட, ண, த, ௩, 

ப, ம என்னும் பத்தும், ய, ர, ல, வ என்னும் கான்கும், எ வ்வும், அகும் 

இருபத்தைரந்தும் தமிழிற்கும் ஆரியத்திற்கும் பொது எழுத்தாம். இவை 

அன்றி மேல் உயிருள் ஒழிந்த ஆறும், ஐந்து வருக்கங்களினும் இடைக 

ளின் ஒழிந்த பதினைர்தும், முப்பதாம் மெய் முதலான எட்டனுள் எகரம் 

ஒழிந்த ஏழும் ஆள இருபத்தெட்டும், ஆரியத்திற்குச் சறப்பெழுத்தாய்த் 

தமக்கேற்ற பொது எழுத்தாகத்திரிர்து வடமொழி ஆம்.] ் 

147, LETTERS PECULIAR TO SANSCRIT HOW EXPRESSED IN TABIL. 

[ மேற்கூதியதற்குச் றெப்புவிதி.] 

௧௪௭. ௮வத்றுள, 

ஏழாம் உயிர் இயயும், இருவும்) ஐவருக்கத் 

இடையில் மூன்றும் ௮வ்வம் முதலும்; 

எட்டே யவ்வு' முப்பது சயவும்; 

மேல் ஒன்று ச;டவும்; இரண்டு ச,தவும்; 

மூன்றே அகவும்; ஐந்திரு கவ்வும், 

ஆச றையும்; ஈயீ நிசாமும். 
(af. 18.) 

[மேல் :*திறியும்'? என்றவற்றுள், RouQuapssr@w apr உயிர் இக 

ரமும், இருவும் ஆம்; ஐந்து வருச்சங்களினும் இடையினின்ற மூன்றும் 

அவ்வவ்வருக்கங்களின் முதல் எழுத்தாம்; எட்டாமெய் ஆன சவ்வருக் 

கத்துள் எடுத்துச் சொல்லுமெய் ஒரோஇடத்து யகரமும் ஆம்) முப்பத் 

தொன்றாமெய் மொழிமுதற்கண் சசரமும் இடைச்சண்டகரமும் ௮ம்; 
    

௧௬௬



17, பக்கு.] 1. எழுத்தஇகாசத்தில்' 1.) பதவியல், 
  

மூப்பத்திரண்டாமெய் மொழிமுதற்கண் சகரமும் இடைக்கண் தகரமும் 
ஆம்) முப்பத்துமூன்றாமெய் மொழிமுதற்கண் அகரமும், இடைச்சண் 

ககரமும் ஆம்; முபபத்தைந்தாமெய் இரண்டு ககரம் ஆம்; பொது எழுத் 

துள் மொழிஇறுதி ஆகாரம் ஐகாரம் ஆம்; மொழிஇறுதி ஈகாரம் இகரம் 

ஆம். ] 

(௨-ம்,) (1) இடபம், மிருகம்; (10) சித்தி, குத்திரம், சேனை; 
(2) சகம், நாகம், ஜகம்; ஆசனம், வாதனை; 

(3) சலவாதி, விசயம், சர்ச்சரை; (11) அரன், அரி, Adan, மேசம்; 
(4) பீடம், பீடை, இடம்; (12) பக்கம், தக்கணம்; 

(5) தலம், தனம், சரை;; (13) மாவை - மாலா, 

(0) பலம், பக்தம், பாரம்; புரி 
(7) பங்கயம்; 

(8) சாலை, சூலை, மயானம்); 
(9) சட்டி, இடபம்) 

= yf 

சபை - சபா, 

சுயம்பு-- சுயம்பூ, 

246. WoRDS WHICH IN SANSCRIT BEGIN WITH 7, G OF us TAKE ௮, இ, 

(இலவம் yg.) 

௧௪.0). சவவிற் கம்முதல் அமூக் குறிலும், : 

லவ்விற் இம்முதல் இசண்டும், யவ்விற் 

இய்யு மொழி முதல் ஆகி முன் வருமே. 

[. ரகர லகர யகரங்களை முதல் ஆக உடைய ஆரிய மொழிகள் வட 

மொழி ஆங்கால் ௮௧ர இகர உகரம் என்னும் இம்மூன்று குற்றுயிரும் 

இங்கனஞ் சொன்ன ஆறே அ௮வ்வடமொழிகட்கு முதலாய் அம்ஜஞூன் 

ஜெழுத்திற்கு முன்னர் வரும். ] 
(உ-ம்.) அரம்கம், [708ரர,] இராமன், [ Rama. ] உரோமம், [71071.] 

Qos, [Libha.] eCard, [Ldb'ha.] 
இயக்கன், | 1'ர4ஃ%ம,] இலங்கை, [ /,4718ம்.] 

  

  >> 

149. SANSCRIT WORDS IN'WHICH ws, 7, &, 10, @, 6 FOLLOW A MUTE CONSONANT, 

[இதுவும் ௮௮.] 

௧௪௯. இனைர்தியல் காலை ய,ர, லக் கொழும், 

மவவக் குகாமு' ஈகரக் ககாமும், 

மிசை வரும்) சவ வழி உவ்வும் ஆம் பிற. 

[ ஆரியமொழியுள் இரண்டெழுத்து இணைந்து ஒழெழுத்து நீர்மையாய் 

ஈடக்குங்கால், பின்னிற்கும் ய, ர, ல ச்சள்மீசே இகரமும்;) மகர வசரங் 
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(1.) ஈனலூல் (PT. 1. 

கள் மீதே உகரமும்; ஈகரமிதே ௮கரமும் வந்து வடமொழி ஆம். இணைந் 

துழுன்னிற்கும் ரகரத்திற்குப் பின்னர் உகரமும் வரும்.] 

(உ-ம்.) வாக்கியம், [7721௭] எக்இரம், [Vakra.] «Bed, [Subla,] 
ugid, [Padma] usgad, [Pakva.] 
oped, [ Ratna.) 

150. LETTERS PECULIAR TO TAMIL, AND THOSE COMMON TO SANSCRIT AND TAMIL. 

[சமிழிற்குச் றப்பெழுச்தூகள் இவை என்றும், சமிழிற்கும், ஆரியத்திற்கும் 
பொது எழுத்துகள் இவை என்றும். ] 

EGO. ற,ன,ழ,எ ஓஒவ்வும், உயிர்மெய்யும் உயிர௮அள 

பல்லாச் சார்புக் தமிழ்; பிற பொதுவே. 

ஐ சார்பும் ஆன சாற்பதெழுத்துள்ளும் றகர, னக, ழகர, எகர, 

ஒகரம் ஆனமுதல் எழுத்தைந்தும், உயிர்மெய்யும் உயிர் அளபெடையும் 

அல்லாத சார்பெழுத்தெட்டும், சமிழிற்கே சறெப்பெழுத்தாம்; ஒழிந்த இரு 

பத்தேழும் தமிழிற்கும் ஆரியத்திற்கும் பொதுஎழுத்தாம். ] 

பதகவியல் முற்றிற்று. 

௧௬.௮)



. பக்கு.] I. எழுத்ததகொசத்இல் ௩.) உயிரீற்றுப்புணரியல், 

நன்னூல. 

1. எழுத்ததிகாரத்தில் 

(117.) உயிரீத்றுப்புணரியல். 

(உயிரீற்றுப்பதம் புணருஜ் சிறப்புப்புணர்ச்சியின் ஆறு உணர்த்துவறி..] 

9 ௧. புணர்ப்பு. 

151. COMBINATION OF LETTERS. 

(புணர்ச்சி இன்னது என்பறு.] 

௧௫௧. மெய் உயிர் முதல்ஈ ரூம்இரு பதங்களும் 

தன்னொடும் பிறிதொடும் அல்வழி வேற்றுமைப் 

பொருளிற் பொருக்துழி நிலைவரு' மொழிகள் 

இயல்பொடு விகாரத் இயைவது பணர்ப்பே. 

[வி. 19--40.] 

[மெய்யையும் உயினாயும்) முதலும் ஈறுமாக உடைய பகாப்பதம் பகு 

பதம் என்னும் இரண்டு பதங்களுர், தன்னொடுதானும், பிறிதொடு பிறிது 

மாய், அல்வழிப்பொருளினான் ஆதல், வேற்றுமைப் பொருளினான் ஆதல், 

பொருந்தும் இடத்த, நிலைமொழியும் வருமொழியும் இயல்போடும், விகா 

ரத்தோடும், பொருந்துவது மேற்கூறிய புணர்ச்சி ஆம்: ] 

(உ-ம்) (1.) மொழிக் காரணம், ,.. ஃஃ வேற்றுமைப்பொருவில் விசாரம். (சூ. 165 ] 

(6.5) பாலொடுதேன். ... we vee கேற்றுமைப்பொருவில் இயல்பு, [சூ. 179.] 

(8) அறச்துபோயிற்ற, ... அல்வழிபபொருவில் இயல்பு, to 

(4.9) கட்டிக்கொண்டான், ... 6s. அல்ஏழிப்பொருளில் விகாரம், [சு.165. 
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7.) ஈன்னூல் ' [1 

252Z. INFLECIED AND UNINFLECTED COMBINATIONS OF WORDS 

[௮ல்வழி வேற்றுமை என்பன இலை என்பது.] 

௧௫௨. வேற்றுமை ஐழுதல் ஆரும், அல்வழி 

தொழில், பண் புவமை, உம்மை, ௮ன்மொழி 

எழுவாய், விளி,ஈர் எச்ச முற் நிடை, உரி, 

தமுவு தெர்டர் 908 கெனளர் ஏழே. 

(வி. 21, 22.] 

[வேற்றுமைப் புணர்ச்சி; பெயரே, ஐ, அல், என்னுஞ் சூத்திரத்து 

(சூ. 292.) ஐமுதலிய ஆறு உருபுச் தொக்கும், விரிந்தும் வரப் பதங்கள் 

பொஷந்துர் தொடர்ச்சி௮ம். அல்வழிப் புசி: வினைச்சொகை 

முதலிய ஐர்துதொகை நிலையும் (சூ. 402.), எழுவாய்முதல் ஒன்பது தொகா 

நிலையும் (சூ. 415), எனப் பதங்கள் பொருந்தும் தொடர்ச்சி பதினான் 

காம்.] 

[ 1. வேற்றுமை, ] 

(௨ம்) (1) பொனனுடையான் [இரணடாம,] ] | (8) பொனனையுடையான, ] 
சல்லெறிச்தான | மூனறாம ] | கேத்றுமை சலலால எநிஈதான | வேற்றுமைத் 
சாததன மசன [சாலாம ] Ge, ச் சாகதனுக்கு மகன, | தொக 
மலைவீழ அருவி [ஐஈதாம ] nee மலையினவீழ அருவி நிலை, 
மலையுச்சி [ஆறாம ] | மலைபினத உச்சி, | [வி, 152.] 

மலை முழை [ஏழரம,] J {I மலையினகண்முழை ] 

[11. அல்வழி. 
கொனற யானை 

(8) சொல்யானை. (லாவ? கொல்னெற யனை [வி 153.) 
ச கொலவதும யானை, 

லீ (4.9) கரும் குவளை, ப கிருமையாகுயருகளை, [பண்புத்தொகை வி 154 ] 
8 4 BUT FOS BT recrersersersecses ஆயனாயெ சாத்தன், [இருபெயா ஒஓட்பெ பணபுத்தொசை ] 

உ [(5.) மதிமுகம், டைவ வட மதியைபபோனறமுசம் [உளமைத்தொகை, வி 165] 
01(6.) இராப்பகல், ,, பபப வவ இராவும் பகவும [ உம்மைத்தொகை, வி, 146 ] 

(5.) பொற்றொடி, ,. வய வவ கவவ பொற்றொடியை அணிர்தசம்.[ அன்மொழீத்தொசை கி,157 ] 
(8.9) கொற்றன கசதான,.. ய எமுவாயததொடர், 
FG.) கொற்றா சொன், பயக விளித்தொடர், 

2 1 (10,) உண்ட்சாத்தன், ட தெரிகிவேபபெயர் எச்சத்தொடர், 
க பெரியசரத்தண், sccsscccvacs வ றுறிப்புபபெயா எச்சத்தொடர், 
RN | (11,) உண்டச்தான், .ஃ eucteeees தெரிநிலைவினை எச்சத்சொடர், 
ஏ விருர்தனறி உண்ணான் ... ௨ றுறிபபுவினை எச்சத்தொடர், 

். | (12.) உண்டான் சரத்சன ௨.௨.௨ தெரிநிலை முற்றுததொடர் 
é குழையன் கொற்றன், , ப ட றேறிப்புமுற்றுக்தொடர், 
க் (13.) அணக்குசொல் ... 2 இயைத்தொடர், 
உ | (04.) சனிபேதை .... டைவ ப SAS BNF, 
ச ((15,) பாம்பு பாம்பு, , யய விடுச்குத்தொடர்,   
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11. பக்கு.] 1. எழுத்ததிகாரத்தில் (ம.) உயிரீற்றுப்புண்ரியல். 

153. NATURAL COMBINATION OF WORDS WITHOUT EUPHONIC CHANGES. 

[ இயல்புப்புணர்௪9.] 
3 

௧௫௬. விகாரம் அனைத்து மேவல தியல்பே. 

(வி. 19.] 

[ மேல்வரும் விகாரவகை அனைத்தும் மேவாதது இயல்புப் புணர்ச்சி ஆம், ] 
(௨-ம) பொன 4 மலை - பொனமலை, 

$ ௨. விகாரம். 

454. THE THREE KINDS OF EUPHONIC CHANGES, 

[ Marociy om 14. |] 

௧௫௪. தோன்றல், இரிதல், கெடுதல் விகாரம் 

மூன்று" மொழிழூ விடத்தும் ஆகும். 

[வி. 20.] 

[மெய் ஏனும், உயிர் ஏனும், உயிர்மெய் ஏனுஞ், சாரியை ஏனும், ஒன்றும் 

பலவுந் தோன்றதலுச், இரிதலுங், கெடுதலும், மேற்சொன்ன விகாரம் 

ஆகும். , இம்மூவகை விகாரமும் நிலைமொழி வருமொழிகளின் முதல் 

இடை கடை. என்னும் மூன்றிடத்தும் ஏற்றபெற்றி வரும்.] 
க்கொடி. 

பக்கல் ் ([தோனறல்.] 

பஃறலை [திரிதல் ] 

நிலவலயம, [ கெடுதல்,] 

|| (உ-ம்) பூ + கொடி, 

use + se 

நிலம் 4 வலயம eo 

158, POETICAL AND ANOMALOUS CHANGES. 

[ செய்யுள் விகாரம்.] 

௧௫௫. வலித்தல், மெலித்தல், நீட்டல், குறுக்கல், 

விரித்தல், தொகுத்தலும், வருஞ் செய்யுள் வேண்' 

(a. 42.] 

[அல்வழி வேற்றுமையான் வரும் மேற்கூதிய மூன்று விகாரமுமே அன்றி, 
ராக இங்கனம் கூறிய விகாரங்களும் வருவனவாஞ் செய்யுளகத்து, ௮டி. 

தொடை (வி. 180. 181.) முதலிய கோக் அமைக்க வேண்டும் இடத்து.] 
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7.) ஈனனூல் (Pr. 1. 

286. BY POETICAL LICENSE WORDS MAY SUFFER THE LOSS OF THEIR 

INITIAL, MEDIAL OR FINAL LETTERS, 

( செய்யுள் Margw.] 

௧௫௬. ஒரு மொழி மூவழிக் குறைதலும் அனைத்தே. 
(aM. 42.) 

[அடி, தொடை, முதலிய நோக்கத் தொகுக்கும் வழிதொகுத்தல் அன்றி, 

வழக்சன்கண் மருஉப்போலச் செய்யுட்கண் மருஉவாய் அடிப்பாடாக 

ஒருமொழி முதல், இடை, கடை, என்னும் மூன்றிடத்துங் குறைந்து வரு 

தீலுஞ் செய்யுள் விகாரம் ஆம். ] 
(உ-ம்) மரையிதழ் புணாயும் அஞ செஞ்ேடி . ... , தாமரை இதழ் [முதறகுறை,] 

வேதின வெரிகினோதிமுதுபேசதறு .... இகத. (இடைககுறை ] 

நீலுண்டுதிலிகை கபெப.... . ௨. ..சீலம, [சடைக்குறை,] 

EEEDD>d   
  

21597. IN THE SAME COMBINATION THERE MAY BE MORE 

THAN ONE KIND OF CHANGE 

[ஒர் சக்தேகம் அுகற்றுகன்றது.] 

௧௫௭. ஒருபுணர்க் இண்டு மூன்றும் உறப்பெறும். 

[ ஒரு புணர்ச்சிச்கண் தோன்றல், இரிதல், கெடுதல், என்ற விகாரம் எத் 

துணை வரும் என்று ஐயுறற்க, ஒன்றே அன்றி இரண்டு மூன்றும் வரப் 

பெறும்] 
(உ-ம்) கிலம் 4 பனை - நிவபபபனை [கெதெலுச தோனறதூம ] 

uke + smu = urns, [மூன்று விசாரலகஞம, ] 

§ m போதுப்புணர்ச்சி. 
Saal n~ 

158. @, 5, 0, W,@ AFTER OTHER LLTIERS. 

௧௫௮. G7 oar etp வெழுத்திற் றெவ்வகை மொழிக்கு' 

(POT A ஞ,க,ம,௰ய வக்கள் இயல்பும்; 

குறில் வழி யத் தனி ஐ,கொ,து மூன் மெலி 

மிகலும் ஆம்; ண,ள,ன,ல வழித் திரியும். 
(வி. 91. 99. 40.] 

[( இயல்பாகவும், விதியாசவும்,) இருபத்துசான்கெழுத்தையும் ஈறாக 

உடைய பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல், 

இசைச்சொல், வடசொல், , என்பன நிலைமொழி ஆசரிற்க, இவற்றிற்கு 

மூன்னர்வரும் ஞகார ரசாரமகரர யகார வகாரங்கள் ௮ல்வழி வேற்றுமை 
_— 

2.02



  
  

7, பங்கு.] I. எழுத்ததிகாரத்தில் (1௩) உயிரீற்றுப்புணரியல். 
  

ஆய இருவழியும் இயல்பாதலும், குற்றெழுத்தின் பின்வரும் யகரஒற்றே 
தரெழுத்தொருமொழி ஆன உயிர், உயிர்மெய், என்னும் ஐசாரமே, நொ,து, 
என்பவற்றிற்கு முன்னர் வரும் ஞகார ஈகார மகாரங்கள் பிறசொற்கள் 
மூன் இயல்பாதல் அன்றி மிக்குமுடிதலும் ௮ம்; ணகார ளகார னகார 
லகாரஙகட்டு முன்வரும் ஈகாரம் பிறவீற்றின்முன் இயல்பாதல் அன்றித் 
இரியும் ] 

(உ-ம்,) (1,) விஎ 4  ரீண்டது [£- விஎஞானற்து, விஎரீண்டது, 800 [ இயல்பு ] 
பலா -- | ஞானறது | - பலா ஞானறது, பலா சீணடது 0, 
yet + } wreirgy ] புளி ஞானறது, புவி நீண்டது. 0, 

jas | 
(2 ) விஎ ? விள ஞாற்டி 

பலா + oh, £29, &e. விள நீட்டு வேற்றுமை, 
80, &e. 

[பீறவும அளன,] 

shang. 

[ மெய்ஞ்ஞான்றது, 
மெயஞஞாறச, 
கைஞஞானறது 
MECCA. 

ஞானநத, சீண்டத, மாணட்து, செயசரீண்டது, 
ஞாற்சி, நீடி %0, -- மெயரசீட்டு 

கசைநீண்டத. 
மெயமமாண்டது 
கைமமாண்டத. 

ட 0, 

—- [இரு வழியும.] 
' சொஞ்ஜெளளா, 
துஞ்ஜெளளா, 

சொ, த, * ஜெள்ளா, நாகர, மாடா = சொரநாகா. 
(அல வழி. ] தசராகா 

| சொமமாடா. 
( தும்மாடா, 

(5.) wae + sary, சனமை - மண்ண்னறு. மண்ணனமை. 
gor + sary, ஈனமை - முண்ணனறு, முணணனமை, 

  

(3) மெய கை, +} 

[ம
ெல

ி 
மி

கு
சத

த 
] 

  N
e
”
 (4. 

[
ம
ெ
ல
ி
ம
ி
க
ு
ஈ
த
த
 

] 

  

Cr, GT, Gr, wv 

  

Qurer + Borg, நனமை - பொனனனறு, பெரனனனமை, முன் 
a + இ சகரச் திரீச்தத. 

நனறு, சன்மை -- கனனனற், கனனனமை, 

[இரு கழியும். ] 

<€€EEP39— 

159. EPICENE NOUNS, AND THOSE OF THE HIGHER CLASS UNITE WITH WORDS 

BEGINNING WITH A HARD CONSONANT WITHOUT CHANGE. 

௧௫௯. பொதுப்பெயர் உயர்திணைப் பெயர்கள் சத்றுமெய் 

வலிவரின் இயல்பாம்; ஆவி ய,ச,முன் 

வன்மை மிகா; ல விகாரம் ஆம் உயர்திணை. 
[வி. 97] 

[இருதிணைப் பொதுவான பெயர்க்கும், உயர்திணைப் பெயர்ச்கும் ஈறான 

மெய்சள் வல்லினமுதல்மொழி வந்தால் இயல்பாம். உயிரே யகரமே ரச 

ரமே என்னும் இவ்வீற்ற இருபெயர்கள் முன்னரும் வரும் ௧, ௪, த; ப 
பத்தன் 

 கலவரகமகவறுவ் 

௨௦௬



(1.) ஈன்லூல் [ஐஈ, 1. 

க்கள் மிகா௮ம். மெய் உயிர்ஈற்று உயர்திணைப்பெயர்கள் காற்கணங்க 

ளோடும் புணரும் இடத்து நிலைமொழி வருமொழிகள் விகாரப்படுவன 

வும் சல உள ஆம்] 
குறித, சிறிது, தது, பெரிது, கை, செவி, தலை, புறம், 
குறியள், இறியன், இயள், பெரியள். 

குறித, சிறித, தீத, பெரிது. கை, செவி, தலை, புறம். 

குறியள், கிறியள், தீயள், பெரியள் . 

[அல்வழி வெற்றுமை இரண்டிடத்தும் வவிவர இயல்பாதல் காண்க,] 

(௨-ம்.) சாத்திதாய் 4- 

  

குமரன் |: கோட்டம் = குமரக்கோட்டம், குமாகோட்டம், 

  

சேரன் + சோழன் 1 பரண்டியன - சேரசோழ் பரண்டியர், 
தி 

160, THE STRONG CONSONANTS NOT DOUBLED AFTER INTERROGATIVES, 

OR VOCATIVES. 

௧௬௦. ஈற்றியா வினா,விளிப் பெயர் முன் வலி இயல்பே. 

[லி. 97] 

[கூன்றீற்று வினா முன்னும், யா என்னும் வினாப்பெயர் முன்னும், 

உயிர் ஈறு ஒற்நீறு ஆய விளிப்பெயர்கள் முன்னும், வரும் வல்லினம் இயல் 

பாம். ] 
(உ-ம்.) சம்பியா கொண்டான்,,சென்றான், தந்தான், போயினான், 

நம்பி யோ கொண்டான, 
யா குறிய, 
சம்பி கொள், செல், தா, போ. 

161. THE SECOND PERSON OF VERBS OR IMPERATIVES ENDING 
IN A VOWEL, OR IN W, ff, &p. 

௧௬௧. அவி ய,ர,ழ இறுதி முன் னிலைவினை, 

ஏவல், முன் வல்லினம் இயல்பொடு விகற்பே. 
[லி. 27.] 

[உயிரையும், ய,ர,ழ என்னும் மூன்றொற்றையும் இறுதியாகவுடை 

விகுதி உருபினவாய முன்னிலை வினைமுன்னும், ஏவல் வினைமுன்னும், 

வரும் வல்லினம் இயல்புடனே விகற்பமாம்.] 

(உ-ம்.) உண்டனை 

உண்ம சொற்ற, சாத்தா, தேகா, பூதா, 

arp 

சடகொற்றா, சடச்சொற்று, 

௨௦9௪ |



  

TL. veg] 1. 'எழுத்ததிகொரத்தில் (ம) உயிரீதறுப்புணரியல், 

$ ௪, உயிரீற்றுப்பதம் புணருஞ் சிறப்புப் புணர்ச்சி, 

௧62. 70000 அற 10; ய். 0௩ வ் ரந. 

[உடம்படு மெய்கள்,] 

௧௬௨. இ,ஈ, ஐவழி யவவும்; ஏனை 

உயிர் வழி வவ்வும்; ஏமுன் இவ் 

உயிர் வரின், உடம்படு மெய் சின்றாகும். 

[வி. 28.] 

[இகர ஈகார ஐகாரங்களின் வழியே, யகாமும்; ௮,அ, ௨,ஊ, ஓஓ, 

ஒள என்னும் இவ்வேழ் உயிர்களின் வழியே வகரமும்; ஏகாரத்தின் வழி 

யே யகரமும் வகரமும், உயிர்முசன்மொழி வந்தால், உடம்படுமெய் 

என்று வரும். ] 

263. INITIAL INTERROGATIVE AND DEMONSTRATIVE LETTERS : 

EXCEPTION TO (162, 158.) 

[ 162. 1589. எய்திய விதிவிலக்ப் பிநிதுவீதி வகுத்தல்.] 

௧௬௬. எகர வினா,முச் சுட்டின் முன்னர் 

உயிரும் யகாமும் எய்தின் வவ்வும்; 

பிற வரின் அவையும், தூக்கிற் சுட்டு 

நீளின் யகாமும், தோன்றுத னெறியே. 
[ லி. 2.] 

[எ என்னும் வினா இடைச்சொல் முன்னும், ௮ இ ௨ என்னும் மூன்று 
சுட்டிடைச்சொல் முன்னும், உயிரும் யகரமும் வந்தால் வகரமும்) ஒழி 
நச மெய்கள் வந்தால் அம்மெய்களுஜ்; செய்யுட்கண் சட்டு நீண்டிசைத்த 

வழி யகரமும் மிகுதல் முறை ஆம்.] 

(உ-ம்.) ]. எவ்வணி? எவ்யானை? 

2, அவ்வணி, அவ்யானை, இவ்வணி, இல்யானை, உவ்வணி, உவ்யானை, 

8. எக்குதிரை? அக்குதிரை, இக்குதிரை. எல் எனம்? இல்மனம். 

& + இடை, எ: ஆயிடை - அவ்கிடம். 

௨௦௫



(0) ஈன்லூல் (PT. 1. 

164, FINAL & BOTH ABBREVIATED AND NATURAL. [EXCEPTION TO 162.] 

[SEE @&- 94.] 

[162-ல் எய்தியது விலகப் பிறிது விதி வகுத்தல்.] 

௧௬௪. உயிர் வரின் உக் குறள் மெய்விட் டோடும்; 

யவ்வரின் இய்யா' முற்றும் ௮ற்றொரோவழி. 
[வி. 24.] 

[குற்தியலுசரம் உயிர்முதல் மொழி வந்தால் சனக்கு ௮.தாரம் ஆன மெய் 

நிற்கத் சான்கெடும்; யகரகீசன்மொழி வந்தால் இகரம் ஆகத் திரியும்; முற் 

றியல் உகரமும் அவ்விரு விதியும் பெறும் ஒரோவிடங்களின். ] 

(உ-ம்) காரு ] 
எஃகு 
வரரு 4 அரிது, சோகரிது, எஃகரிது, கரகரித, கொக்சரீது, குரங்கரீது, தெள்கரித. 
சொக்கு அருமை 4 சாகருமை, எஃ்கருமை, வரகருமை, கொக்கருமை, குரல்கருமை, தெள்க 
erage | &e. ருமை, 

தெஎகு | 

4 அரிது - கதவரித, 
கதவு$ 4 அருமை - கதவருமை * முற்றுகரங் கெட்டதா இரீஈததுட்சாண்க 

4 யாபபு -- கதவியாபபு 

(சன முகமாகத தான அழைபபத வே," 
எ-இில் குற்றியவ உ௧ரம செடாமல் வகா உடம்படுமெப பெற்ற்துசாண்ச, 

$ ௫. உயிரீற்று முன்வல்லினம். 

  

wer 

165. ௧,௪,த,ப AFTER A VOWEL ARE DOUBLED. [GENERAL RULE. ] 

[உயிரீற்நின்முன் வல்லினம் புணரும் ஆறு. ] 

௧௬௫. இயல்பிலும் விதியினு” நின்ற உயிர்முன் 

௧,௪,த,ப மிகும், வித வாதன மன்னே. 
(லி. 27] 

[இயல்பினானும், விதியினானும், இறுதிஆக கின்ற 'உயிர்களின் முன் 

னர்வரும் ௪, ௪, த, ப ச்கள் பெரும்பாலும் மிகும், விதந்து சொல்லாதன.] 

கொண்டான ஆடக்கொண்டான் 
செயதான் ட... ஆட்ச்செய்தான். 

(டோம்.) 1, ஆடர் த்க்சவன் ..... ஆபூத்தக்ககன், அல்கழி. 
போனன் ஆடபபோனான், 

9, வீஎ-- கோடு %0 -: விஎக்சோடு [அல்கழி,] 

3. arp + Card = தூழம்சோக், [ கிதிபிஞக்,] 

௨09௭௬ 
  

 



1, பக்கு.] 1, எழுத்ததிகாரத்தில் (1) உயிரீற்றுப்புணரியல். 

166, names or TREES. [EXCEPTION.—(165.)] 

[ மரப்பெயர்முன் வரும் வல்லெழுத்து. ] 

௧௬௬. மாப் பெயர் முன்னர் இனமெல் எழுத்து 

வாப்பெறு ஈவும்உள, வேற்றுமை வழியே. 
[வி. 161.] 

[ உயிர்கற்று மரப்பெயர்கள்முன் மேலைப் பொதுவிதியான் வல்லெழு 

தீதூ மிகாது, வரும்வல்லெழுத்திற்கு இனம் ஆன மெல்லெழுத்து மிகப் 

பெறுவனவுஞ் சில உள வேற்றுமைச்சண்.] 
(உ-ம்.) விளய்சாய் 

ELEDdd 

$ ௬. அகராற்றுச் சில சோற்கள். 

  

  

167. Exceptions To (165.) [worDs IN ௮.] 

( அக.ரலீற்றுச் சொல்லுள் லவற்றிற்கு எய்தியது விலக்கல்.] 

௧௬௪. “செய்யிய என்னும் வினைஎச்சம், பல் வகைப் 

பெயரின் எச்ச முற் cn mest உருபே, 

௮ஃறிணைப் பன்மை, அம்ம,முன் இயல்பே. 

[வி. 97.] 

[இங்ஙனம் வித்த அகரசற்றுச் சொற்கள் ஆறன் முன்னும் வரும் வல் 

வினம் இயல்பாம்.] 

(உ-ம்.) உண்ணிய கொண்டான....... 2-௨ வினைஎச்சம், 
உண்ட குதிசை.. ,... வடட பெயர்எச்சம, 

உண்டன குதிரைகள.,.. .... ௨ வனைமுறறு, 
தீன கைகள், . ப 2 ஆடக வழறின் உட௫பு, 

பல குதிரைகள், ec cece ௨ பி/கறிணைபபன்மை, 
அம்ம கொத்றா,.,. வக க கவட விம்மி, 

கன; 

  

  

368. Excertion 70 (065.3: வாழிய, 

[ வியங்கோள் முற்றுச்சொற்கு எய்தாததெய்தவித்தல்.] 

௧௬.௮. வாழிய என்பதன் ஈற்றின் உயிர்மெய 

ஏகலும் உரித்தஃ தேனும் இயல்பே. 
[வி, 85.] 

[ (வாழிய?! என்னும் வியங்கோள் முற்றினது ஈற்றுயிர் மெய் குறை 

தலும் உரித்து; குறைந்து, இகர ஈராய் நின்றாலும், ௮ல்லினம் பொது விதி 

யான் மிகாது, சிறப்பு விதியுட் கூறியஇயல்பே ௮ம். ] 
(டோம்.) வாழி கொற்ற, 

௨9௭



  

0) நன்னூல் Cpr, I 

169. EXCEPTION TO (165.9: சாவ, 

[ சாவ என்லும் நிலைமொழிக்கு எய்தாததெய்தவித்தல். ] 

௧௬௯. சாவ என் மொழி ஈற் அுயிர்மெய் சாதலும் வி! 

[வி. 86.] 

[*“சாவ?? என்னும் செய என் எச்சவினைச் சொல்லினது ஈற்றுயிர்மெய் 

கெட்டுப்புணர்தலும் விதிஆம். ] 

(உ-ம்.) சாக் குத்தினான. [சாலக்குத்திஞன் ] 

270. EXCEPTION TO (165.9: பல AND Gov DOUBLED. 

[ வருமொழிக்கு எய்தியது பிறழாமற்காத்தலும், றெப்புவிதியும், நிலைமொழி 

க்கு எய்தாதது எய்துவித்தலும்.] 

௧௭௦. பல,சில, எனும் இவை தம்முன் தாம் வரின் 

இயல்பு மிகலும், ௮கரம் ஏக 

லகசம் நகரம் அகலும், பிற வரின் 

அகரம் விகற்பம் அகலும், உள பிற. 

[பல,சல என்னும் இவ்விரு சொல்லும் தம்முன்னர்த் தாம் வருமாயின் 

இயல்பாதலும், மிகுதலும், ௮அகரங்கெட லகரம் றகரம் ஆகலும், இவற்றின் 

முன் பிறமொழிகளுள் யாதானும் ஒன்று வரின் ௮கரம் நிற்றலும் நீங்கலும் 

உள ஆம். ] 

(கன்ட 1: ப கடட என இயக்பாயின, "பப்லு | எனமிச்சன, 

  

89. பற்பல. } அசாம் ஏச,லசரம் றச பல்பல, 
RpAo. ரமாயிற்று, [வி.3 5.] இல்லெ, சிறபான்மையாய வரும், 

4. ue + சாலை - பல்சாலை, பவசாயை, 

Be + யானை - சில்யானை, இவயானை, 
பல 4 தாழிசை பலதாழிசை, பஃருழிசை, | எனப் பிறகா அரம் விகற்பம் 
பல 4 ஞானம் -- பன்ஞானம், ட. ஆயிற்று, ் 
ue + wre == பன்னாள் [வி. 99.] 

பல + அணி - பல்லணி,பலவணி,[ி.90.] | 

௨0.௮) 
 



ர, பக்கு.] 1, எழுத்ததிகாசத்தில் (ர. உயிரீற்றுப்புணரியல். 

$ ௭. ஆகாராற்றுச் சிலசோற்கள். 

  

27L. EXCEPTION TO (165.): WORDS IN fe 

[ஆசார இம்றுச்சொற்களிழ் சிலவற்றிற்கு எய்தியது ஒருபக்கம் விலச்சல்.] 

௧௭௧. ௮ல்வழி ஆமா, மியா, முற்று, முன் மிகா. 

[லி. 27] 

[அல்வழி (ச்கண்,) ஆ (வும்,) மா (வும் ஆய இருபெயரும்,) மியா 

(என்னு முன்னிலையசை இடைச்சொல்லும், ஆகார ஈற்றஃறிணைப்பன் 

மை எதிர்மறை) முற்று (வினையும் நிற்க, இவற்றின்) முன் (வரும் வல்லி 

னம்) மிகா.] 

(உ-ம்) ஆ 4 குறிது -: ஆருறிது, [சறிது, தீத, பெரீத ] 
மா ர குறிது - மாகுநிது, 
சேண்மியா -- கொற்றா - கேணமியாகொற்றா, [சாததா, தேவா, பூசா | 
உண்ணா 4 குதிரைசள -: உண்ணாருஇரைக௭. [செனனாயகள, தசர்கன், பன்றிசள்.] 

__ 6 உண்ணாதனஆயெ குதிரைகள் இெர்தன [ வினையால் அணையும்பெயர், ச.286 ] 
உண்ணாடடஈதன எ.து உணணாதனவரயக்கரதன, [ வினைமுற்று வினைஎச்சம் ஆயிற்று, ௬. 951 J 

ieee 

உண்ணாககுதிசைகள, [ எதிர்மறைப பெயர்எச்சம், க, 940.] 
உணனணுக்கடந்தன. [ உணடாதன. ௫ 343.| 

172. EXCEPTION TO (165.): FINAL q SHORTENED IN POETRY. 

[ கில்மொழிக்கு எய்தாது எய்துவித்தல். ] 

௧௭௨. கூறியதன் ழ் ஆக் குறுகலும், ௮தனே 

டுகரம் ஏற்றலும், இயல்பும் ஆர் தூக்க. 
[லி, 413) ' 

[குத்றெழுத்தின் £ழ் (கின்ற) ஆசாரம் குறுகலும், அச்குறுகலுடனே உக 

ரம் பெறுதலும், (அவ்விரண்டும் இன்றித் தன்) இயல்பின் நிற்றலும், ஆ௫யெ 

மூன்று: விதியும் பெறுஞ் செய்யுட்சுண். ] 

(டம்]ு *நில விரி கானல் காய்"... ட பட கிலா விரி: (ருறுசல்.) 

கனவு, (யய வடட சட. (குறுகலோடு ௨ பெற்றது.) 
(சிலா வண்டு கெள்மணன். சேவின்ற. * (இயல்பு) 

aT 2.05



(1) ஈன்ஜரல் (PT, 11 

§ ௮. இகராற்றுச் சிலசோற்கள், 

  

173. EXxcEPTION To (165): SPECIAL RULE REGARDING ward, Mars. 

[இகர இற்று விளை எச்சக்குறிப்பிற்கு எய்தாத.து எய்துவித்தல். முன்வரும் 

வல்லினத்திற்கு எய்தியது விலக்கல்.] 

௧௭௬. அன்றி, இன்றி என் வினை எஞ் தரர் 

தொடர்பினுள் உகாம் அய் வரின் இயல்பே. 

  

[**அன்றி,?? (இன்றி? என்னும் வினையெச்ச (ச்குறிப்புக்சொல்லினத- 

கற்று) இசரஞ் செய்யுட்கண் உகரமாய் வரும்.ஆயில் (௧, ௪, த, பக்கள் 

பொது விதியான் மிகாது) இயல்பாம்.] 
(உ-ம். “'சரளனறுபோடு,, 4] 20/02 வடக்க வக சான், ன்றி, 

'விண்ணினறுபொயப்பின் ”, ...,. விண், இனறி, 

26௫௦௦ 

194. excerrion 70 (163) SPECIAL RULE REGARDING காழி வாற உரி. 

    

( எய்தியது விலகப் பிறிதுவிதி கூறுகன்ற௪.] 

௧௭௪. உரி வரி னாழியின் ஈற்றுயிர் மெய் கெட, 

மருவும் டகரம், உரியின் வழியே 

யகர உயிர் மெய் அம், ஏற்பன வரினே. 

(உரி (என்னும் அளவுப்பெயர்) வரின், நாழி (என்னும் ௮ளவுப்பெயரி) 

னது சற்றுமிர்மெய் கெட அவ்வழி டகர ஒற்று வரும்; உரி (என்னும் ௮௪ 

எப்பெயரின்) பின் யகர உயிர்மெய் வரும்; (அவ்வுயிர்மெய் வருதற்கு) 

ஏற்ற ( வருமொழிகள்) வரும்ஆயின்.] ' 7 
சட (௨-ம்) 1. oth + af - சாடுரி [சவுரி என இச்சாலத்து வழய்கும்.] 

9, உரி 4 உப்பு உரிய உபபு, 

275. EXCEPTION TO (165.) SPECIAL RULE REGARDING tefl, soUrness, 

ந. [எய்தியதன்மேற் சிறப்பு லிதி.] 

க௭டு. சுவைப் புளி முன் இன மெனமையுக் கோனறும். 

[வி. 101.] 

  

[புளி (என்னும் மரமும் பழமும் அன்றி, அறு) சவையுள் ஒன்றை 
(உணர்த்தும் பெயர்) முன் (வரும் வல்லினம் மிகுதலே அன்றி gap 

நிற்கு) இனம் ஆய மெல்லினமும் (ஒரோவழி) மிகும்.] 
=f of = ங்கிற, 

(கம்) புல] + Gory = பக்சே. 
ஸர் 

&&0



  

iL பம்கு.] I. எழுத்தகொரத்தில் (111.) உயிரித்றுப்புணரியல்,. 
  

176, EXcEFTION To (165.): @, 2, aT THE END OF IMPERSOWAL NOUR, 

DRFORE STRONG LETTERS. 

[ எய்தியது. ஒருபக்கம் விலக்கல். ] 

௧௭௬. அல்வழி இ,ஐ, முன்னர் ஆயின் 

இயல்பு மிகலும், விகற்பமும் ஆகும். 

_)கர ஐகார ஈற்று (அஃறிணைப் பெயர்) முன் (வல்லினம் ௮ல்வழிக் 

கவரும்) ஆயின் இயல்பாயும், (பொதுவிதியான்) மிகுந்தும், (ஒன்றற் 

சே ஒருகால்) மிகாதும் (ஒருகால்) மிகுந்தும் புணரும். ] 

உ-ம்.) 1, பருத்தி 4 குறிது - பருதி குறித, “ 
( ) unter + oes = பனை குறித, | [இயகப்வின] 

2. ஆடி 4 இய்கள் = ஆடித்திங்கள், 

சித்திரை + Sosa = சித்திரைததிலசர், ( மிக்சன.] 

9. இனி 4 ரூறிந - இனிருநிது,இனிக்குரித, | dee 
தினை 4 குறிது - இனைகுறிது, தினைச்சுறிது, [அிற்பீத்சன.] 

$. ௯. ஈகாராற்றுச் சிலசொற்கள். 
A Et 

297. EXCEPTION To (165.): SPECIAL RULB REGARDING & + 4. 

[ இ குறுகும் என்று எய்.சாச.த எய்.துவித்தல். வல்லினததற்கு எய்தியத பிழழா 

மற் காத்தல்.] 

௧௭௭. மூன பகரஈ அனைததும் வரக் குறுகு 

மேலன அல்வழி இயல்பா கும்மே. 

[ஆ (என்னும் பெயர்) முன் (கின்ற) பகர ஈகாரம் இருவழியும் நாற்க 

ணங்களும் வரில் குறுகும்; குறு, விதி இகர ஈராககின்ற அதன்மேல் 

வரும் வல்லினம் ௮ல்வழிச்கண் (மேலைச் சூத்திரத்துட் கூறிய விதி மூன் 

தனுள்) இயல்பைப்பெதும். ] 
(உ-ம்) ஆ ta ௫ ஆப்பி, அங்கி, 

ஆப்பி 4 அரிது ௮ ஆப்பியரிது, 
ஆப்பி 4: ரனீர்சி - ஆப்பிக்கூவிர்ச்சி வேற்றுமை, 

(பசாஈ என்பத இடச்சாடக்சல், ரூ. 967 சாண்ச,] 

ail லக்கு. .



(1. ஈன்லூல் {Pr. mm 
வண்ணை 

7 017108 10 (166.3 : 020141. நரநக உண்ம) சி, மீ. 

,௧௭௮. பவ்ஈ, நீ,மீ, முன்னர் ௮ல்வழி 

இயல்பாம; வலிமெலி மிகலும் ஆ' மீச்கே.- 

[பகர ஒற்றை ஊர்ந்து நின்ற ஈகார சற்றிடக்கர்ப்பெயரும், நீ (என்னு 

முன்னிலை ஒருமைப் பொதுப்பெயரும்,) மீ (என்னும் மேலாய பண்பை 

யும், அப்பண்பாகுபெயராய் மேல் ஆய இட முதலியவற்றையும் உணர்த்தி 

நிற்கும் பலபொருள் ஒருசொல்லும் கிற்க, இவற்றின்) முன் (வரும் வல் 

லினம்) அல்வழிச்சண் இயல்பாம்) (இங்ஙனம் புணரும்) மீ (என்னும் 

சொற்குமுன் அல்வழிக்கண்) வல்லெழுத்து மிகலும் ஆம், மெல்லெழுத்து 

மிகலும் ஆம். ] 

(போம்) 1, பீ.4 குறிது - பீருறிது, 
சீ 4: குறியை - கீருறியை, [இபல்பாயின ] 
b+ soe அ மீகண். 

2, மீ 4 கூற்று ௭ மீக்கூற்று, 
மீ. தோல் - மீசசோல், (Waser. | 

  எக; டம 

6 ௧௦. உகராற்றுச் சிலசோற்கள். 

279. EXCEPTION To (165.); ௬௦8 ஈ ௨, 

[ முற்றுகர வீற்றுட் ல வற்றிற்கு. ] 
. ச 9 ச ச . . த 9 

௧௭௯ மூன்றா ௮ருபெண், வினைத்தொகை சுட்டீ 

ரூகும் உசர முன்னர் இயல்பாம். 

(of. 97.] 

[(முத்றுகரவீற்று) மூன்றாம் உருபே, ஆறாம் உருபே, (இயல்பாயும் । 
சாரமாயும் வரும்) எண்ணே, வினைத்தொகையே, சட்டுப்பெயரே, என் 

லும் இவற்றின்முன் (வரும் வல்லினம்) இயல்பாம்.] 
(கம்) 1, சாத்தனோடு சொண்டான், மூன்றாம் வேற்றுகை,] 

2, சாத்தனது “os, ஆரும் வேற்றுமை, ] 
9, எழு புவி, 'இயல்பாய வரச எண், 
4, இர் Ged. 'லீகாரத்தால் கரத சண்.) 
8, தரு சோழ. “விளைத்தொசை ] 

| 6. அழ முறித, ( சடடுப்பெயர் அல்கழி ] 
ர. அத கொண்டான், (சட்டுப்பெயர் Capper.) 
 



  
Huby.) 1, எழுத்ததிகாரத்தில் (00) உயிரீற்றுப்புணரியல், 

“ச 

  

480. Excerrion To (165.): 820111 நர நாப. 

S/S) BEFORE SH M IN POETRY. 

௧.௦0. ௮தூமுன் வரும்௮ன் முனறார் அக்கன். 

[அத என்னும் சுட்டுப்பெயர்முன்வரும் அன்று என்னும் வினைக்குறிப் 

புச்சொல் முதல் நீளுஞ் செய்யுளகத்து. ] 

(௨ம்.) அத * அன்று -: அதான்று, 

—_—€€€}p2——_ 

281, EXCEPTION TO (165.): SHORTENED @ IN UNINFLECTED 

COMBINATION. 

[ குற்தியலுகரலீற்றுள் எலவற்திற்கு. ] 

௧.௦. வன்ரொடர் ௮ல்லன முன் மிகா, அல்வழி, 
[வி. 97.] 

[ வன்றொடர் ஒழிந்த ஐந்தன் (பகுதிச் குற்றுகர ஈற்றின்) முன்னும் 

(வரும் வல்லினம்) மிகா, ௮ல்வழிக்கண்.] 

(டோம், சாரு 4 சடிது - சாரு கடிது. [செடித்ரெடச்,] 
எஃகு 4 சிறிது - எஃகு சிறித,  [ஆப்தச்சொடர், ] 
are +85 = ore Bo. உபிர்ததொடர்,] 
orig + Quig= ஞூல்ர பெரீது, [| மென்றொடர்.] 

செள்கு 4 சிறிது 4 தென்கு சிறிது, [இடைத்தொடர்,] 
(சூ. 94 காண்க.] 

யய: இட்ட 

௧௫2. SHORTENED g_IN INFLECTED COMBINATION. 

( இஅவும் அது.] 

௧.0௨. இடைத்தொடர், ஐய்தத் தொடர், ஒற் நிடையின் 

மிசா கெடில், உயிர்த்தொடர் முன் மிகா வேற்றுமை, 
[லி. 97]. 

[ இடைத்தொடர் (முன்னும்), ஆய்தத்தொடர் (முன்னும்), ஒற்நிடை 
யே மிசாத நெடிற்கொெடர் (முன்னும்), உயிர்த்தொடர் முன்(னும்), (வரும் 
வல்லினம்) மிகா வேற்றுமைக்சண். ] 

(உ-ம்) தென்ரு 4 சமை ௮ தென்ரு சுமை, [Ger sent] 
chg + «Goo cig dev. (ஆப்தத்தொடர்.] 
சாரு 4 சமை = IG கமை,  (ஒற்றிடையில் மிசாசெடிற்ரொடர்,] 
erg 4 பெருமை வரரு பெருமை, [உபி'த்தொடர்,] 

[கு. 9% காண்ச.] 

H
u
g
   

௨௧௬ 

 



(I.) ஈன்லூல் (Pr. 1 

183. xexdEPrion 70 (165.): SHORTENED @.IN THE TERMINATIONS @, gy. THE 

FORMER WORD QUALIFIES THE LATTER, AND THE SONANT 18 DOUBLED 

AND 80 CHANGED INTO 4 SURD. 

[ புறனடையும் ஏெப்புகிதியும். ] 
ச டி 

௧௮௬. நெடிலோ 'டுயிர்த்தொடர்க் குற்றுக ரங்களுள் 
3 

ட,ற ஒற் றிரட்டும் வேற்றுமை மிகவே. 

[வி. 26. 68.] 

[செடிற்றொடர்ச் குற்றுகரஈற்று மொழிகளுள்ளும், உயிர்த்தொடர்ச் கு 

நிறுசரஈற்று மொழிகளுள்ளும், $துவ்வுகரப் பற்றுக்கோடாகிய வல்லெழு 

தீதுஆறனுள்) டகார றகாரமான இரண்டொற்றும், பெரும்பாலும், வேற் 

௮மைச்சண் இரட்டும்.] 

(உ-ம்.) ஆ? 4 சால் ஆட்டுக்கால், ? 
பாறு + Ged = umpseQeed. ந கேத்ழுமை, 

  

கரடு 4 அரண் - காட்டாண், [ அல்கழியிலும், ] 
சாடு 4: கம் = aren. [ இயல்பு ] 

-EEDd>?- 

184. EXCEPTIONS TO (165.): A FEW WORDS ENDING IN SHORTENED உ, 

AFTER A BOFT CONSONANT. 

[ மென்றொடர்ச் குற்றுகரலீற்று மொழிகள். ] 

௧௮௪. மென்றொடர் மொழியுள சில வேற் அுமையில் 

தம் இன வன்ரொடர்; ௮கா மன்னே. 

(வி, 26.] 

[மென்றொடர் (க்குற்றுகர) மொழிகளுள் சில வேற்றுமைக்கண் தமக்கு 

னம் ஆன வன்றொடர் ஆதலை ஒழிந்தன பெரும்பால், ] 

(உ-ம்.) 1. சூரல்கு t+ தால் -- ருரம்ருச்சால், 
2, சழஞ்சு 4- கோல் -: சழஞ்சச்சோல், 
3. எண்டு 4 சுட்டி -... எட்ருக்குட்டி, 

4, மருச்து 4 பை ௨ மருத்தப்பை, 
5, கரும்பு + Pa - சருப்புலில், 

06, சன்று ர ஆ எ சற்று, 
  

ns omnnommanes 1 ny 

௨௧௪



7. பக்கு] 1. எழுத்ததிகாரத்தில் (17,) உயிரீற்றுப்புணரியல். 

188. ©excerrion To (165.): FINAL SHORTENED 2. CHANGED INTO 8, 

௧௮௫. ஐயீற் றுடைக்குற் றுகாமும் உளவே. 

[வி. 28.] 

[ ஐ (சாரச் சாரியையை) இறுதியிலே பெற்று வரும் (மென்ஜொடர்க். 

குற்றுசர மொழிகளும் சில ௨௭.] 

(உ-ம.) பண்டு 4 காலம் - பண்டைச்சாலம், 
இனற 4 இின.௦ -: இனறைச்தினம, 
அனறு * கூவி -- அற்றைக்கூவி. 

186. EXCEPTION TO (165): WORDS IN SHORTENED g_ INDICATING 

POINTS OF THE COMPASS. 

[குற்றுகரலீற்றும் இசைப்பெயர்க்கு. ] 

௧.௮௬.,தஇிசையொடு திசையும், பிறவுஞ் சேரின், 

நிலை ஈற் நுயிர்மெய் கவ் வொற்று நீங்கலும், 

றகரம் ன,ல,வாய்த் திரிதலும் அம் பிற. 

[வி. 160.] 

  

[ இசைச்சொல்லோடு இிசைச்சொல்லும், பிறசொல்லும் புணரும் இட 

த்து, நிலைமொழி ஈற்றின்நின்ற உயிர்மெய்யும், (அதன்மேல் கின்ற) சகர 

ஒற்றுங் கெதேலும், (௮ங்கனம் நின்ற) றகர ஒற்று னகர ஒற்றாயும், லகர 

ஒற்றாயும் திரிதலும் ஆம். ] 

(உ-ம்) ono} 4 ஜெக்கு - ; வடகிழக்கு, 

சேற்கு சென௫ழச்சு, 

வடக்ரு 4 திசை :- டடிசை. 
மேற்ரு இசை எ. மேற்றிசை, மேல்திசை. 

மேஃவைத்திசை, £ழ்த்திசை, ஜழைச்சேரி 
வடக்கூர், வட்க்குமலை, த கமலை 

௨௧௫ 

} எனவும் கரும்,



(1) ஈனலூல் (Pr. u. 
  am 

187, EXCEPTION TO (165.): SPECIAL RULE REGARDING OS4/6) FOLLOWED 

31 காய், 

[ தெங்கு என்னும் பெயர்க்கு.] 

௧௮௭. தேங்கு நீண் டீற்றுயிர் மெய்கெடுள், காய் வரின், 
[வி. 161.] 

[ காய் என்னும்சொல் வரும்ஆயின், தெங்கு என்னும் நிலைமொழி முதல் 

நீண்டு ஈற்றுயிர் மெய்கெடும். ] 

(உ-ம்.) செய்கு 4 காய் = தேங்காய், 

கனத 

188. 101118 OF NUMBER wate FORMED INTO COMPOUNDS, 

[ஒன்றுமுதல் எட்டீற்று எண்னுப்பெயர்களுக்குச் சிறப்பு விதி. ] 

௧.௮௮. எண்ணிறை, அளவும், பிறவும் எய்தின் 

ஒன்றி முதல், எட் டீரும் எண்ணுள் 

மதல் ஈர் எண்முத afer மூன் ருறழேழ் 

கு௮கும் ஆலேழ் அல்ல வற்றின் 

ஈற்றுயிர் மெய்யும் எழன் உயிரும் 

ஏகும் ஏற்புழி, என்மனார் புலவர். 
[வி. 159.] 

[ எண்ணுப்பெயரும், நிறைப்பெயரும், அளவுப்பெயரும், பிறபெய 

ரும் வரின் (நிலைமொழி ஆகநின்ற) ஒன்றுமுதல் எட்டீரும் எண்களுள் 

முதற்கண்ணவாய ஒன்று இரண்டு என்னும் இரண்டெண்னும், முதல் 

நீளும்; மூன்றும், ஆறும், ஏழும் முதல்குறுகும்; ஆறும், ஏழும், ௮ல் 
லாத ஆறெண்களின் சற்றுயிர்மெய்யும், ஏழு என்னும் எண்ணீற்றுயிருகங் 

கெடும்; ஏற்கும் இடங்களின் என்று சொல்லுவர் புலவர்.] 

(உ-ம்.) 1, ஒன்று: ஒர்ஆமிரம், ஒர்சழஞ்ச, ஒர்சலம், ஓர்மாம், 
இரண்டு; ஈர்ஆயிரம், சர்கழஞ்சு, ஈர்கலம், ஈர்மரம், 

9. மூன்று: முப்பது, முக்கழஞ்சு, முச்சலம், மும்மாம், 

BO? SOUS, அசழஞ்ச, அசலம், Hpord. 
ஏழு: எழுபது; எழுகழஞ்சு, எழுச்லம், எழுமரம், 

$, ரூ. 189,--193 சாண்ச, 
4, ஏழு! ஏழ்சடல், 

  

FP இரண்டாயிரம், மூன்றுடே,, சான்ருபொரும், எனும் ௪௫ம். 

* ௨௧௭௬



11. பங்கு.] 1, எழுத்கதிகாசத்தில் (ம) உயிரீற்றுப்புணரியல். 

189. EXCEPTION TO (165) AND SUPPLEMENTAL TO (188.): 

11,1010 ஒன்று ௮ம இரண்டு. 

[ இதுவும் ௮து.] 

௧.௮௯. ஒன்றன் புள்ளி ரகரம் ஆக, 
9 

இரண்டன் ஒற்றுயிர் ஏக,_- உவ வருமே. 

(a. 159.] 

[(மேற்கூறிய சால்வகைப்பெயரும் வரும்இடத்து ஈற்றுயிர்மெய் ஏகும் 

என்றமையான், இறுதி உயிர்மெய்கெட (சூ. 188.) நின்ற) ஒன்றென்னும் 

எண்ணினது (னகர) ஒற்று, ரகர ஒற்றாக; இரண்டென்னும் எண்ணினது 

(ணகர) ஒற்று (ம் ரகரசதை ஊர்ந்துகின்ற ௮கர உயிருங்) கெட, (அ௮வ்.விர 

ண்டு ரகரத்தின் மேலும்) உசரம்வரும்.] 

(உ-ம) go ... .......... .. ஒன, தண, ஒர், ஓர், ஒரு. 
Brow. 06... டட. இர சர இரு. 

ணே ட ட்ட 
ஆ 
௬௬% 

190. LxcEPrion To (165) ற SUPPLEMENTAL TO (188 ). 

RLGARDING மூன்று. 

௧௯௦. மூன்றன் உறுப்பழிவும் வந்ததும் கும். 

[லி. 159] 

[(சால்வகைப்பெயரும் வரும்இடச்து இறுதி உயிர்மெய்கெட (சூ. 188.) 

நின்ற) மூன்றென்றும் எண்ணினது (னகர) ஒற்றுக் கெடுதலும், வரும் 

ஒற்றாகத்திரிதலும் ஆம்.] 
(உ-ம.) மூனு ட க ய் 

மூவிடம், முர்சி,,..... ட ழெபபத முமமொழி, 

191. EXCEPTION TO (165.) AND SLPPLEMENTAL TO (188 ). 

RFGARDING கான ௧. 

௧௯௧. நான்கன் மெய்யே ல,ற,ஆ கும்மே. 
[லி. 159] 

[(சால்வகைப்பெயரும் வரும்இடத்து இறுதி உயிர்மெய் கெட 

(சூ. 188,) நின்ற) சான்சென்னும் எண்ணினது (னகர) ஒற்று NET RHF 

யும், றகர ஒற்றாயுச் இரியும்.] 
(உ-ம்) BECP. படக Pree ee eee ee ee கால், நாத், 

  

28 ௨௧௭



(L.) ஈன்னூல் (PT. u. 

192. eXxcEPTION To (165.) AND SUPPLEMENTAL TO (188.): 

REGARDING 26g. 

ES2. PHSATRD pmragiin, Doripa, CaO. 
[வி. 159.] 

[(கால்வகைப்பெயரும் வரும்இடச்து இறுதி உயிர்மெய்கசெட (சூ. 188.) 

நின்ற) ஐர்தென்னும் எண்ணினது (5௧ர) ஒற்று வரும் ஒற்றாஇியும், அதற் 
இனம் ஆட$யுங், கெட்டும் முடி.வதாம்.] 

(உ-ம.) ஐம்மூன்று, ஐவ்வணம், 

ஜஐங்கலம், ஜங்கழஞ்சு, 

ஐயம்பு. யொன்று, 

193. EXCEPTION TO (165.) AND SUPPLEMENTAL TO (188.): 

எட்டு 31818 எண், 

௧௯௬. எட்டன் உடம்பு ணவ வாகும் என்ப. 
[வி. 159] 

[(சால்வகைப்பெயரும் வரும்இடத்து இறுதி உயிர்மெய்கெட (சூ. 188.) 

நின்ற) எட்டென்னும் எண்ணினது (டகர) ஒற்று ணகர ஒற்றாகும், என்று 

சொல்லுவர் (புலவர்.) ] 

(e~ 3.) எண்பது, எண்ருணம், எண்சலம், 

“மே 

194. EXCEPTION 70 (105.): ஒன்பது 1015 பசது றாத. 

[ ஒன்பது என்னும் எண்னுப்பெயபர்ச்கு எய்தாகது எய்துவீழரல்.] 

௧௯௪. ஒன்பா ஞொடு பத்து, நூறும் ஒன்றின் 

முன்னதின் ஏனைய முமணி ஒவ்வொடு 

தகர நிதீஇப், பல் தகற்றி, னவவை 

நிரலே, ண,ள வாத் இரிப்பது நெறியே. 
[வி. 189.] 

[ ஒன்பதுடனே பத்தென்பதும், நூறென்பதும், வந்து புணரும் ஆயின் 
(அர்நிலைமொழி வருமொழிகளுள்) முன்னதாயெ ( நிலைமொழியினின் 
லும்) ஏனைவருமொழியாயெ பத்தையும், நூற்றையும், (நிரனிறை வகை 
யானே நூறெனவும் ஆயிரம் எனவும்) திரித்து, ( நிலைமொழிக்கு முதற்சண் ) 

உக  



  

IL பக்கு.] I. எழுத்தொசத்தில் (௭௩) உயிரீநறுப்புணரியல், 

ஒகர உயிரோடு த௪ர மெய்யை (அதற்காதாரம் ஆக) நிறுத்தி, அந்நிலை 

மொழி இறுதிக்கண் பஃசைக்கெடுத்து, (௮ம்மொழிமுதற்கயல் நின்ற) 

னகர ஒற்றை முறையே ணகர ஒற்றாயும்,ளகர ஒற்றாயுர் திரிப்பது முறை 
ஆம்.] 

_ , * பத்து - (1,) ஒன்பது நூறு, (2.) சொன்பத அற, 
(பம்.) ஒன்பது ; 4 று ௪ (1) ஒன்பது ஆயிரம், (2 ) தொன்பது ஆயீரம், 

(3.) சொன் நூற, (4.) தொண்தாது, (5.) தொண்ணுறு, 
(3.) தொன்ஆயிீசம், (4,) தொள்ஆபிரம், (5.) தொள்ளாயிரம். 

195. EXxcEPTION To (165.): USS) AFTER NUMERALS, 

௧௯௫. முதல் இரு நான்காஜ்ூளண் முனர்ப் பத்தின் 

இடை ஒற் றேசல், ஆய்தம் ஆகல், 

என இரு விதியும் ஏற்கும் என்ப. 

.. [லி. 159.] 

[ஓன்றுமுதலாகிய எட்டெண்களின் முன்னும் (வரும்) பத்சென்னும் 

எண்ணிடை நின்ற (தகர) ஒற்று (ஒருகாற்) கெடுதலும், (ஒருகால் இடை 

யே தசரநின்ற நிலைச்களத்து அதுகெமீ) ஆய்தம் வருதலும், என்னும் 

இவ்விரண்டு விதியையும் ஏற்கும் என்று சொல்லுவர் (புலவர்.) ] 

(உ-ம்.) ஒருபத, ஒரு பஃத, &e. 

196. excertion To (165.): 10, 20, &c., WITH UNITS FOLLOWING THEM. 

௧௯௬. ஒருபஃ தாதிமுன் ஒன்று முதல் ஒன்பான் 

எண்ணும், ௮வை ஊர் பிறவும், எய்தின் 

ஆய்தம் அழிய ஆண் டாகுக் தவ்வே. 

[வி. 159.3 

[ஒருபஃதாதி (ஆய எட்டெண்களின்) முன்னும் ஒன்றாதி ஒன்பதொெண் 

ணும், அவைஊர்ந்த பிறவும், வந்துபுணரும் ஆயின் ஆய்தங்கெட அக்கி$லக் 

களத்து (இயல்பாய) தகரம்வரும்.] 

(a-d.) ஒருபுத்சொன்ற, 

இருபத்திரண்டு, இருபத்தொன்ழேசால். 

மூப்பத்துமூன்று, எண்பத்தெண்சலனே | 

௨௧௯ 
 



1.) நனலூல் [PT u. 

4197. EXCEPTION TO (165.): TEN FOLLOWED BY DiGiTs, &c., TAKES 

இன் ௦௩ இற்று. 

௧௯௭. ஒன்று முதல் ஈாஜர் தாயிரங், கோடி 

எண்ணிறை, அளவும், பிற, வரில் பத்தின் 
, * ௩ 2 ந e e ry 

ஈற்றுயிர் மெய் கெடுத் இன்னும், இற்றும், 

ஏற்ப தேற்கும்; ஒன்பதும் இனைத்தே. 
[வி. 159,] 

[ஒன்றுமுசல் ஆடிய பத்தும், ஆயிரமுங், கோடியும் என்னும் எண்ணுப் 

பெயரும், கிறைப்பெயரும், அளவுபபெயரும், பிறபெயரும், வரது புண 

ருமாயின் (நிலைமொழி௮ய) பத்தென்னும் எண்ணினது ஈற்றுயிர்மெய் 

யைக் கெடுத்து, (அர்றிலைக்சளச்து]) இன்சாரியை ஏனும், இற்றுச்சாரியை 

ஏனும் ௮ண்டைக்கேற்பதேற்று நிற்கும்; ஒன்பதென்னும் நிலைமொழியும் 

இங்ஙனம் விதர்த எண்ணாதஇிப்பெயர்வர்து புணரும் ஆயின் இன் ஏனும், 

இற்றேனும், ௮ண்டைச் கேற்பதேற்று நிற்க” பெறும். ] 
(உ-ம்.) பதினொன்று, பதி5ரென்று, பஇின்மடங்கு, 

ஒனபதிஞயீமம், ஒன்பதிற்றொன்று. 

198. EXcEPTION TO (1gp.): TEN AND ரம பன்னிரண்டு, 

௧௯௮. இரண்டு முன்வரில் பத்தின் ஈற் அுயிர்மெய் 

கரந்திட ஒற்று னவ் வாகும் என்ப. 
[வி. 159. 

[ இரண்டென்பது வரில் பச்சென்னும் நிலைமொழியினது ஈற்றுயிர் 

மெய்கெடத் தகர ஒற்று னகர ஒற்றாகத் இரியும் என்று சொல்லுவர் (புல 

வர்.)] 
(உ-ம்.) பத்து4* இரண்டு - பன்வீரண்டு, 

2199. EXCEPTION TO (165.): NOMERALS REPEATED, DIBTRIBUTIVES. 
2 

௧௯௯. ஒன்ப தொழித்தஎண் ஒன்பதும் இரட்டில் 

முன்னதின் (Por HN ஜட உயிர் வரின் 
. ? ௪ ச க ’ ் 

வவ்வு மெய்வரின் வந்தது மிகனெறி, 
(af. 159.) 

[ஒன்பது (என்னும் எண் ஒன்றனையும்) ஒழித்து நின்ற (ஒன்றா, பத்த 
ரன) எண் ஒன்பதனையும் இரட்டிச்துக்கூறின், (நிலைமொழி) முதலெ 
    

௨௨௦



I. wage] I. எழுத்தஇகொரத்தில் (117.) உயிரீற்றுப்புணரியல்.. 

முத்தொன்று நிற்ச அல்லன எல்லாங்கெட, உயிர் (முதலான எண்) வரின் 

வகர ஒற்று, மெய் (முதலான எண்) வரின் அவ்வந்த ஒற்று மிகுதல், மு 

றைமை (ஆம்.)] 
(உ-ம) ஒவ்லொனறு, இவ்விரணடு, ஐவ்லைஈத, அவ்வாறு. 

மூமமூனறு, ஈனனானரு, 
எவ்கேமு, எவ்வெட்டு, 
பபபதது 

$ ௧௧. ஊகாராற்றுச்சில சோற்கள். 
aOR OF NAR 

200, EXcErTion To (165.): NAMES OF FLOWERS. 

௨௦0. பூப்பெயா முன இன மெனமையுச் தோனறும். 

[வி. 119.] 

[பூ என்னும் (பலபொருட) பெயர்ச்சொல் மூன் (வல்லினம் வரின் 

பொதுவிதியான் க,சத,ப மிகுதலே அன்றி,) அவற்றிற் இனம்ஆகிய மெல் 

லொற்றுகளும் மிகும்.] 

+ Cer = ரலை 

ப + ew _ பூத்தடம் இன மென்மை தோனறியத, 

th + பண - பூம்பண. 

பூ கொடி எ பூக்கொடி, 
பூர சோலை .. பூச்சோவை. 

6 ௧௨. ஓ,ஓரற்றுச்சிலசோற்கள். 

203, ௩008 ௧௦ (165.). 4 ஒ நாக, 

௨௦௧. இடைச்சொல் ஏ,ஐ முன் வலி இயல்பே, 

(லி. 97.] 

[இடைச்சொல் ஆய.(ஆ.ற) ஏகாரத்தின் முன்னும், (எட்டு) ஓகாரத்தின் 

முன்னும், வல்லினம் (வருமாயின் பொதுவிதியான் மிகாது) இயல்பாம்.] 

(உ-ம்) அவனே கெொணடான, 
௮வனே கொண்டான். 

eerie மக கவள வம் 
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7.) ஈனலூல் [PT. 1, 

$ ௧௬. ஐகார ஈற்றுச்சிலசோற்கள். 
NNN Rare, 

202. EXCEPTION TO (165.): AND SPECIAL RULE REGARDING FINAL &. 

௨௦௨. வேற்றுமை ஆயின் ஐகான் இறு மொழி 

ஈற்றழி வோடும் ௮ம் ஏற்பவும் உளவே. 
8. 161] 

[ ஐகார ஈற்றுச்சொல் வேற்றுமைக்கண் வரும் ஆயின், இறுதி ஐகாரங் 

கெடாது, அம்முச் சாரியை பெற்றுமுடிவனவும்; ஐகாரங்கெட்டு, ௮ம் 

மூச்சாரியை பெற்று முடிவனவும் Hever gid. 

(உ-ம்) 1. புன்னை 4 கானல் - புன்னையம்கானல், 

௮, தாழை 4 காய் - தாழம்காய், 

203. EXCEPTION TO (165.): THE WORD பனை IN COMBINATION. 

௨௦௬௯. பனை முன் 

கொடி வரின் மிகலும், வலி வரின் ஐபோய் 

அம்ரு, தரள்வரின் உறழ்வும், அட்” ன 

S66 ogi ம் வேற்றுமை, 

[பவ (என்னும் பெயர்) முன் கொடி (என்னும் பெயர்) வரும்ஆயின், 

வந்தது மிகுதலும்) ௧, ௪, ௪, பக்கள் வரின் (மிலைமொழி ஈற்று) ஐகாரங் 

கெட்டு, அ௮ம்பெறுதலும்; திரள் (என்னும் பெயர்) வரும்.ஆயின் வந்தது 

மிகுந்தும், தம்முள் உறழதலும்; அட்டு (என்னும் பெயர்) வரும்ஆயின் 

ஐகாரங் கெட, வருமொழி அசரம் ஆகாரம் ஆதலும், ஆம்வேற்றுமைச் 

கண்.] 
(உ-ம்.) 1, பனை 4 கொடி - பனைக்கொடி, 

2, பனை 4 சாய்60, -- பனல்சசய், பனஞ்செழம்பு, ti sr ede, பனம்பழம், 
பனை + இரள் =: பனைத்திரன், 

பனை 4 அட்டு = Umea, 

உயிரிற்றுப்புணரியல் முற்றிற்று, 

௨௨௨



  

11. பங்கு.] I. எழுத்ததிகாசத்தில் 1.) மெய்யிற்றுப்புணரியல், 
  

  

நன் னூல. 

ரத் 

1. எழுத்ததிகாரத்தில் 
(1v.) மெய்யீத்றுப்புணரியல். 

6 ௧. மெய்மீற்றின் முன் உயிர். 

204. NATURAL COMBINATION: GENERAL RULE. 

[ மெய்யீற்றின்முன் உயிர்வந்து புணரும் ஆறு. ] 
3 2 

௨0௪. உடல் மேல் உயிர்வந் தொன்றுவ இயல்பே. 

[லி. 19 

[ (நிலைமொழி ஈற்றில் நின்ற) மெய்யின்மேல் (வருமொழிமுசல்) உயிர 

வந்து ஒன்றுபட்டு இணங்க நிற்பது இயல்புப் புணர்ச்சியே ஆம்.] 
(உ-ம்,) தோனறல் 4: அழகன் 2 தோன்றலழகன், [நவ்வி ] 

சேவ் + afsgier = வேலெறிச்தான. [ வேற்றுமை. ] 

    

EESEEDDD 

205. esrrion TO (204.): CONSONANTS AFTER A SHORT 

MONOSYLLABLIC WORD. 

[ எ.ப்திய2ன்மேற் சிறப்பு விதி.] 

௨௦௫. தனிக் குதில் முன் ஒத் அயிர் வரின் இரட்டும். 
(லி, 99] 

[தனிக்குறில் மூன் ஒற்று உயிர்வரின் இரட்டித்து நிற்கும்.] 
(a-d.) மண் 4 அரிது - மண்ணர்று, [தல் வதி.] 

Qurert+ ge 2 பொனனொளி. [கேற்றுமை,]     
    

௨௨௬



(1) ஈனலூல் (Pr. 1. 

9 ௨. மெய்யீற்றின் முன்மேய். 

206. W AFTER A CONSONANT; 4 DOUBTFUL RULE. 

[ ய ஒழிக்த பத்துமெய்முன் வரும் யகரத்திற்கு. ] 

௨௦௬. தன் ஒழி மெய்முன் யவ் வரின் இகரந் 

துன்னும் என்று, துணிஈரும் உளரே, 

[ யகரந்தன்னை ஒழிர்த (ஞ, ண, ஈ, ம, ன, ர, ல,வ, ழ, எ என்னும் பத்து) 

மெய்முன்னும் வந்தால், தன்முன் இகரச்சாரியை பொருந்தும் என்று அரி 

இற்கொள்வாருஞ் சிலர் உளர்.] 
(உ-ம்) மண் 4 யாது - மண்ணியாது, 

207. CERTAIN VERBAL NOUNS AND IMPERATIVES TAKE உ. 

[ முதனிலை2 மகொழிற்பெயர்ம்ரும் ஏவலும்கும்.] 
் 

௨0௦௭. ஞூண,க;ம, ல,வ,ள,ன ஒற்றிறு தொழிற்பெயர், 

ஏவல் வினை, ஈனி யவ்வன் மெய்வரின் 

உவ்வுறும்; ஏவல் உறு சில சில் வழி. 

  

[(ய, ர ழக்களை ஒழி$த) எட்டொற்றும் இறுதி ஆகும் முதனிலைத் தொ 
ழிற்பெயரும், ஏவல்வினையும், (மேல்வித*ச) யகரம் ஒழி*த மெய்வரும் 

ஆயின் பெரும்பாலும் உகரச்சாரியை இறுதிக்கண் பொருந்தும்; சல 

ஏவல்வினை அவ்வுசரச் சாரியையைப் பொருந்தா, சல இடங்களின்.] 
த + 43.9 - இனறுக்கடித. [அல்வ,] 

(உ-ம்) 1. 217 சமை -- நஇினனுக்கமை, [ வேற்றுமை. ] 

2. உண் 4 சாததா ... உண்ணுசசச்தா. 

  

பல், பல்லு; கள், களா? வாழ், வாரு, 

எனபனவம் இவைபோவ்வுனவும் வரும். 

208. CERTAIN RADICAL VERBAL 18 ந, 

[ஈக.ரவீற்று,ச் சொழிற்பெயர்க்குச் செப்பு வீதி, ] 

o 3 ௪ oe ன் * ச ° 6 

௨0.3. ஈவ்விறு தொழிற் பெயர்க் சவ்வும் ஆம் வேிறுமை. 

[நகரம் இறுதிஒகும் முதனிலைத் தொழிற்பெயர்க்கு (உகரச்சாரியையே 

அன்றி) அக.ரச்சாரியையும் ஆம், வேற்றுமைக்கண்.] 
(உ-ம்.) பொருச் 4 சமை - பொருசசசமை, பொருறச்சடுமை, 

கதகையகவராவ கட பதததைவததயகக்வை. வமலுவவவ பயம,     = + 

௨௨௪ 
 



  

ti. பக்கு.] I. எழுத்ததகொரத்தில் (.) மெய்மீத்றுப்புணரியல். 

$ ௬. ணன ஈற்றுச்சோற்கள். 

209, ண AND oF CHANGED INTO AND 9: SPECIAL RULF. 

  

[ணகர arsrmacr Lyomcmin 8510.) 

2.0%. ஸணூனவல் லினம்வாட் ட,றவும்) பிற வரின் 

இயல்பும் அகும், வேற்றுமைக் கல்வழிக் 

கனைத்து மெய் வரினும் இயல்பா கும்மே. 
(al. 34. 35. 37. 38.) 

[ணகார னகாரங்கள் வேற்றுமைக்கண் வல்லினம் வந்தால் முறையே 

டகாரமும், றகாரமும் ஆம், மெல்லினமும் இடையினமும் வந்தால் இயல் 

பாம். அல்வழிக்சண் மூவினம்வந்தாலும் இயல்பே ௮ம். ] 

(உ-ம்.) (1.) சறெகண் 4 களிறு - சிறகட்களிற, 
பேர்அமர்க்கண் 4- பேதை - பேர் அமர்ச்கட்பேதை, [ கேற்றுமைகழி,] 

பொன் + ge = பொரற்றட்டு, 

  

பொன், 
(3.) மண் } + நீட்டு, வன்மை, இயல்பு, கேற்றுமைகழி, ] 

  

3.) மண் ் + டி.ஐ, சீண்டற, வலிது, [ இயல்பு. rans: | 
பொன், 

210. EXCEPTION TO (209.): @r AND Cr DROPPED BEFORE &. 

[ அவ்விரண்டீற்றுள் ஒரு சார்பினவற்றிற்கு எ.ப்தியது விலக௫, 

பிறிதுவிதி வகுக்கள்ற ௮. ] 

௨௧௦. குறில் அணை வில்லா ணனக்கள் வந்த 
நகரச் இரிந்துழி ஈண்ணுங் கேடே. 

[லி. 40.] 

[ (சனிக்) குறில் (ஒன்றனையும்) ஒழிந்து (ஒருமொழி சொடர்மொழிக 
ளைச்) சார்க்ச ணகார னகாரங்கள் (வருமொழிக்கு முதலாக) வரத ஈகரம் 

(மயக்சவிதி இன்மையில்) திரிந்த இடத்து (இயல்பாசாது,) கெடுதலைப் 

பொருர்தும். ] 

(x8) (1) eet eee eae, 
BOO = பயனன்று. 

என்மை- பய்னன்மை, 
(2.9) பயன் 4 ] 

20 ௨௨௫



(1.) ஈனனலூல் [உற. நா, 

211. EXCEPTION TO (209.): CERTAIN NOUNS IN Gor. 

[ணகர இற்றுள்ளே சிலவற்றிற்கு எய்தியது விலக்கலும் பிறிதுவிதி வகுத்தலும்.] 

௨௧௧. சாதி, Owe, பரண், கவண், பெயர் இறுத 

இயல்பாம் வேற்றுமைக் குணவெண், சாண், பிற 

Lor EGY) Ld BL அல்வழி யூம்மே. 

[சாதி (பற்றியுர்,) திரள் (பற்றியும், வரும் பெயர்களும்,) பரண், கவண் 
என்னும் பெயர்களும் ஆனவழ்றின் இறுதி (ணகரம்) வேற்றுமைச்சண் 

ணும் (வல்லினம்வர்தால்) இயல்பாம்) (எண்ணல் அளவை அன்றி) உண 

விற்குரிய (எள்ளின் திரிசொல் ஆய) எண் (என்னும் பெயருஞ், சாண் 

(என்னும் நீட்டல் ௮ளவைப் பெயரும், வல்லெழுத்துகள்வரில் இரிந்து) 

டகரம் ஆகலும் பொருந்தும் ௮ல்வழிக்கண்ணும்.] 
(உ-ம்.) உமண் - குடி. - உமண்குடி, 

பாண் 4 காவல் ௭ பரண்கால். 

சுவண் 4 கால் -. கவண்கால், 

எண் + ape ols [எண்கடிது ரூ. 208. | 
rete 4 கோல் சாட்கோல், [சாண்கோல் | 

2௫25 

212. EXCEPTION TO (208.): CERTAIN NOUNS IN ar. 

    

[ன இற்றுச்சாதிப்பெயர்க்கு எய்நி.பது விலக்கி, பிறிதுவிதி வகுத்தல். ] 

௨௧௨. னஃகான் கலப் பெயர் இயல்பும், '௮ஃகான் 

அடைவும் அகும், வேற்றுமைப் பொருட்கே. 

[னகர (ஈற்றுச்) சாதிப்பெயர் (வல்வினம் வர ஈறு இரியாது) இயல்பா 

தலும், ௮௧. (ச்சாரியை) பெறுதலும் ஆம், வேற்றுமைப்பொருட் (புணர்ச் 

சச்) கண். ] 
(உ-ம்.) எயின் 4 ராடி, -- ஏயின்றாடி,, எயினக்குடி.. 

EEEDd> 

233. EXCEPTION TO (208.): THE WORD ay, 

    

[Bar crargyin Qurfeouwd upsu Roy AP.} 

௨௧௬. மீன்றவ் வொடுபொருடஉம், வேற்றுமை வழியே. 
— வை, 

[மீன் (என்னும் மொழிஇறதி னகரம்) 'வேற்றுமைச்சண் (வல்லெழுத்து 

வரின்) றகரத்தோடு உறழ்ந்து வரும்.] 
(உ-ம்) மீன் 4 சண் ௮ மீன்சண், மீற்சண், 
  

௨௨௭௬



  

1. பங்கு.] 1. எழுத்ததிகாசத்தில் 1.) மெய்மிற்றுப்புணரியல். 

214. EXCEPTION TO (208.): THE WoRD CZar. 

[ தேன் என்னும் மொழியைப்பற்றிய றெப்புவிதி. ] 

௨௧௪. தேன் மொழி மெய் வரின் இயல்பு மென்மை 

மேவின் இறுதி அழிவும், வலிவரின் 

ஈறு போய் வலிமெலி மிகலும் ஆம், இரு வழி. 

[தேன் (என்னும்) சொல் (மூவின) மெய்யும் வரின் (இறுதி னகரம்) 

இயல்பாதலும், மெல்லினம் வரின் அ௮வ்விறுதி (இயல் பாதலே அன்றிச்) 

கெடுதலும், வல்லினம் வரின் இறுதி (இயல்பாதலே அன்றிச்) கெட வந்த 

வல்லினமாதல், அதற்னெமாசல் மிகுதலும் ஆம், இருவழிக்கண்ணும். ] 
ட 4: கடித &%0.- தேன்சடிது, தேன்சிறித, தேன்$த. தேன்பெரித, 40, 

(உ-ம்,) தே ௭1 4 கமை - தேன்கடுமை, தேன்மலிவு, 

  

தேன் 4 மொழி - தேமொழி, 

  

தேன 4 குழம்பு - தேக்குழம்பு, தேல்குழம்பு, தேன்குழம்பு. 

EEEHPDD   

  

215. EXCEPTION To (208.): THE WeRD erBar. 

௨௧௫. மாம் ௮ல் எகின் மொழி இயல்பும், HET 

மருவ வலிமெலி மிகலும் அகும். 

[ மரம் அன்றிப் (பறவை ஆய அன்னத்தை உணர்த்தும்) எகின் என்னும் 

சொல் (வேற்றுமைச் கண்ணும் வல்லினம்வர இறுதி) இயல்பாதலும், (இரு 

வழியும்) ௮கரச் சாரியையைப்பொருந்தவரும், வல்லெழுத்தாதல், ௮வற் 

நிற்ெனமாதல், மிகுதலும் ஆம்: ] 
(உ-ம்) எனன + சால = Berard. [ வேற்றுமை, ] 

  
எ 4 புள் -: எடனப்புள், எ௫னம்புள், [அல்வழி,] 

  

எகன் 4 சால் _ எனனெக்கால், எகனங்கால், 

  

<EGH3>—— 

216. EXCEPTION TO (208.): THE WORDS Gar, eecar. 

[ இவ்விரண்டு மொழிகளைப்பற்றிய Apuy SP.) 

௨௧௬. குயின், ஊன் வேத்றுமைக் கண்ணும் இயல்பே. 

[தயின் (என்னும்பெயரும்,) ஊன் (என்னும்பெயரும், வல்லினம்வரின் 

அல்வழிகச்சண் இயல்பாதலே அன்றி) வேற்றுமைச்சண்ணும் இயல்பாம்.] 
(உ-ம்.) சூபின்கமை. ஊன்விமை, 

௨௨௭



(1.) ஈனனூால [PT. I. 

227. EXCEPTION TO (208.): THE woRrDs War, Jar, War, ear. (comp. 207.] 

[ இக்த கான்கு மொழிசைப்பற்றிய சிறப்பு AP.) 

௨௧௭. மின்,பின், பன், கன் ரொழித் பெயர் ௮னைய,; 

கன், ௮வ வேற்று மென்மையோ டுறமும். 

[இச்சான்கு சொல்லுந் சொழிற்பெயர்போல (யவ்வல்) மெய்வரின் 

உகரச் சாரியையைப் பொருந்தும்; இவற்றுள், “கன்'' என்னுஞ்சொல் 

உகரச் சாரியையே அன்றி, அ௮கரச் சாரியையும் பெற்று, வல்வினம்வர் 

தால் வரும் எழுத்தாதல், ௮தற்னெம்ஆதல், மிகப்பெறும்.] 
(உ-ம்) மின் + so -: மின்னுக்கடித. 

பின் + கடித - பின்னுக்கடித. 

ver + கடிது - பன்னுக்சடி.ஐ. 

கள் * சடித --: கன்னுக்கடித, 

கல் 4 சட்டு - சன்னர்சட்டு, 
Si + BG = கன்னர்துச்ரு, கன்னந்தூக்கு, 

218. EXCEPTION TO (208.): THE WORDS £27, என், நின். 
ஓ e . ௭ 7 4 ° ச , 

2G2|. FT, TU, goaruan Simei ascrmio@ur 

1 Ong’ Rem நியல்பாம் உறவே. 
............ | 

[ (“தான்”' என்பது) '“தன்'' என்றும், ((*யான்?' என்பது) (:என்??என்றும், | 

(வரும் விகார) மொழிகளின் கற்று னகரம் வல்வினம் வரின் (பொது விதி ' 

யானே றகரமாயத் திரிதலும், அவ்விதி ஏலாது) இயல்பாதலும் அம். (**நீ?? : 
॥ 

என்பது “நின்?? (என) நின்ற விகார) மொழி ஈற்று னகரம் வல்லினம் | 

வரில் (தரியாது) இயல்பே ஆம். ] | 
(உ-ம்.) தன் 4 பகை .- தன்பகை, தற்பகை, 

என் - பகை :: என்பகை, எற்பகை, | 

நின் 4 பகை :- சினபகை, | 

9 ௪.ம் ஈறு, 
சட சக்க எனவ 

219. FINAL 10: GENERAL RULE. 

[Wer Op yom Orwens.| 

௨௧%. மவவி ஜொழ்றழிக் துயிர்ஈ ஜொப்பவும் 

வனமைக கினமாத இர்பவும அகும். 
[வி. 92. 93.) 

[மகர (ஈற்றுச்சொற்கள்) இறுதி மகரம் கெட (வி.திஉயிர் ஈருய் நின்ற) 
இயல்புயிர் ஈறுபோல (உயிர்வரின் உடம்படுமெய் தோன்றவும்,) வல்லி 
  

௨௨௮



    

1. பக்கு. ] 1. எழுத்தகொசத்தில் (1.) மெய்யிற்றுப்புணரியல். 

னம் வரின் ௮வை மிகவும், மெல்லினமும் இடையினமும் வரின் இயல் 

பாகவும், புணர்வனவும், வல்லினம்வரில் கெடாது அவற்றிற்கு இனமாய்த் 

இரிவனவும் ஆம்.] 

  

(உ-ம்.) * ஆழி - லட்டகாழி, | ed + கடியம் -: சரல்சடியம், 
வட்டம் * கடல் - அட்டக்கடல், | சம் ப சை = Bes, 

ர tt சேமி -- வட்டசேமி, | Bh + செவி - நுஞ்செவி, 

4 வாரி - வட்டவாரி, | தும் 4 தலை = RAW. 

ர: 

220. EXCEPTION TO (219.): 8OME WORDS IN Lo. 

௨௨௦0. வேற்றுமை மப்போய் வலிமெலி உறழ்வம்; 

அல்வழி உயிர் இடை வரின் இயல் பும் உள. 

[ வேற்றுமைச்கண், மகா இறுதி கெட, (அவற்றின்முன் வரும்) வல்லின 

மாதல் அவற்றிற்கு இனமாதல் மிகுதலும்; அல்வழிச்சண், உயிரும் இ 

டையினமும் வரில் கெடாது இயல்பாதலும் உள.ம்.] 

(௨ தளம் -- கரை - குளக்கரை, முளங்கரை, 

பழம் + ergy - பழச்சாறு, பழஞ்சாறு, 

22%. EXCEPTIONS To (219,): BU, SLL, OTL, Fie. 

௨௨௧. நுக்,தம், எம்.நம், ஈறு Darang CINE 

[ இர்நான்கு (விகார மொழிகள்) ஈற்று மகரம், மேல் வரும் ஞ, ஈச்கள் 
| 

ஆகத் திரியும்.] 
(உ-ம.) ரம்4 ஞாண் அருஞ்ஞாண். | 

தம் 4 நூல். உதத்தூல், | 
ad + சான் ௩. எக்நான், 

ஈம் 4- ஞானம் -. சஞ்ஞானம், 

222, EXcEPTION TO (219 ): THE WORD aL. 

௨௨௨. அக முனர்ச் செவி, சை, வரின் இடை யனகெடும். 

[அகம் (என்னும் இடைப்பெயர்) முன்னர்ச் செவி, கை (என்னும் 

இனைப்பெயர்) வரின் (நிலைமொழி இறுதிமகரம் வன்மைக் செமாத் திரி 

தலே அன்றி, அதன்) இடைகின்ற சகர (ஒற்று)ம் (அதனை ஊர்ந்த Yar 

உயிருங்) கெடும். ] 
* , (2-2) “sd + சை = gbons. 

eb + செவி = - அஞ்செகி. 
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௨௨௦௯



1.) கன்லூல் [Pr ர, 

223, BXxcaPrion To (219.): THE WORDS @id, Sid AND ©.(lD. (comp. 907,] 

௨௨௬. ஈமுங், கம்மும், உருமு, தொழிற் பெயர் மானும், 

முூகலன வேற்றுமைக் கவவும் பெறுமே, 

[ இம்மூன்று சொல்லும் (இருவழியும் முதனிலைத்) தொழிற் பெயர் 
போல (யவ்வன்மெய் வரின் உகரச் சாரியை பெற்று) முடியும்; (இவற் 

௮ள்,) முதற் கணின்ற ஈழமும், கம்மும் வேற்றுமைச்சண் (உகரச் சாரியை 

அன்றி) ௮கரச் சாரியையும் பெறும். ] 
(௨உ-ம்.) ஈம் 4 சடித - ஈமுக்கடித, 

சம் 4 ருடம் - ஈமக்குடம், 

கம் 4 குடம் -: சம்மக்குடம், 

25 

$ ௫.ய்,ர்ழ்ஈறு. 

  

  

  

224. FINAL Wi, A, dp. 

[ப, ர, ழக்கள் ௧,௪, த பக்களோடு புணரும் தழு. ] 

௨௨௪. ய,ர,ழ முன்னர்க் ௧,௪,த,ப அல்வழி 

இயல்பு' மிகலும் அகும்; வேற்றுமை 

மிகலும், இனத்தோ டுறழ்தலும், விதிமேல். 
(லி. 90.] 

[ இம்மூன்று ஈற்றின் முன்னுங் ௧,௪,த, பக்கள் வரின், ௮ல்வழிச்கண், 

இயல்பாதலும், மிகுதலும்; வேற்றுமைக்கண், மிகுதலும், வல்லினமாதல் 

மெல்லினமாதல் மிகுதலும் விதி ஆம்.] 

(உ-ம்.) (1.) கேய் 4 சடித .- வேய்கடிது, மெய் 4 ரத்தி Quis BiB, 
கேர் 4 சிறிற - வேர்சிறித. af + ugend - சார்ப்பருகம். [அல்கழி. ] 
வீழ் 4 பெரிது - வீழ்பெரீது, கூழ் 4 தண்ணீர் - கூழ்த்தண்ணீர், 

| 
1 

(2.) சாய் 4 சால் -- சாய்க்கால், | வேய் 4 குழல் -: வேப்ல்குழல், வேய்க்குழல், 
தேர் 4 கால் - தேர்க்கால், | ஆர் + Car = *ர்ங்கோடு, ஆர்ச்சோடு, [ கேத்றுமை. ] 
பூழ் 4 கால் - பூழ்க்கால், | 

228, 111 10008 தமிழ் ம தாழ். 

[இகத இரண்டு சொற்களுக்கு எய்தாதது எய்.துவிக்றெத. ] 

௨௨௫. தமிழ் ௮வ வுறவும் டெறும், வேற் நுமைக்கே 

தாமும் கோல் வந் துறுமேல் அற்றே, 

[ தமிழ்? என்னும் சொல் காற்கணமும் வரின் 

சச்: சாரியையைப் பொருக்தவும் பெறும்; ('தாழ்?? என்னுஞ் சொல்லும் 

௨௬௦



  
1, பங்கு.] 7, எழுத்ததகொசத்தில் (ஈ.) மெய்மிற்றுப்புணரியல். 

“கோல்” என்னுஞ் சொல்வந்து பொருந்துமாயின் ௮வ்வகரச் சாரியை 

யைப் பெறும். ] 

(உ-ம்,) அரசன் ௮ தமிழரசன், 
பல்ல வதரையர் - தமிழப்பல்லவதனாயர், 

sid + jas - தமிழசாகன். 
வளன் ு தீமிழ வளவன், 

தாழ் 4 Gare  தாழக்கோல், 

€ESDP>d>-   

226. SPECIAL RULE REGARDING THE WORD Sip. 

௨௨௬. €ழின் முன் வன்மை விகற்பமும் ஆகும். 

[*கழ்?? (என்னும் சொல்) முன் (வரும்) வல்லினம் (ஒருகால் இயல்பா 

இியும், ஒருகால் மிக்கும்வரும்,) விகற்பத்தையும் பொருந்தும்.] 
ட் 4 குலம் - இழ்ருலம், இழ்க்குவம், , 

டேம்.) சீழ் ; 1 சாதி = beh, Speers. 

  

ESEEDEo—__ 

$ ௬. ல்ள்,ஈறு. 
OLS LEO OI ம் 

227. @ AND of CHANGED INTO AND L_, OR INTO @ AND @@, OR UNALTERED. 

( ல,ளக்களின் புணாசசி. ] 

௨௨௭. ல,ள,வேற் நுமையில் ற,டவும்; அல்வழி 

அவதற்றோ டுறழ்வும் வலிவரின் ஆ மெலி 

மேவி ஸூண வும், இடை வரின் இயல்பும், 

ஆகும் இருவழி யானும், என்ப. 
(of. 34. 35.) 

[ லகார எசாரம் (ஆன இரண்டீறும்) வல்வினம் வரின், வேற்றுமைக்கண் 

(முறையே) றசார டகாரங்கள் ஆம்; அல்வழிக்கண்ணே றகார டகாரங்க 

ஞடனே உறழவன ஆம்; இருவழிக்சண்ணும் மெல்லினம் வரின் னகார 

ணகாரங்கள் ஆம்; இடைஇனம் வரின் இயல்பாம், என்று சொல்லுவர் 

(புலவர்.)] 
(உ-ம்) (1) சல் * குறை - சத்ருறை, [கேத்றுமை.] 

மூன் + emp 2 முட்ருறை, [வேத்றுமை,] 

() கல் 4 குறித - சல்குறிது, கற்குறிது, [அல்னழி.] 
we + Bip அ முள்சிறிது, முட்டிநித. [அல்கழி.] 

    

  

(8.) சல் 4 மேல் - கன்மேல், 
முன் ப மேல் - முண்மேல், 6032 J 

கல் மலை 2 கன்மலை, 
முன் எ மூடி 4 முண்முடி, [14௧௮௮] 
  

௨௬௧



(1.) ஈன்னூல (PT. u. 

  

(4) சல் 4 யாத - சல்யாது, 
இ முள 4 வலிது -: முள்வலிது, [அல்கரி.] 

சல் + why 2 கல்யாபபு - 

முன் 4 வனமை :- முள்வினமை, $ [கேமை] 

€EGDd>d 

  

  

228. ல் பாற of INTO 9%: SUPPLEMENTAL TO (227 ) 

[ இவ்விரு ஒந்தினுக்கும் எய்தியதன்மேல் சிறப்பு விதி. ] 

௨௨.௮. குறில் வழி ல,ளத்த அணையின் தய்தம் 

ஆகவும் பெழாஉம் அல்வழி யானே. 

[லி. 37. 99.] 

[ (சனிக்) குறிலின், பின் (னின்ற) லகர எகரங்கள் ௮ல்வழிக்கண்ணே 

தகரம் வரும் ஆயின் (றகர டகரங்கள் ஆகத்திறிதலே அன்றி) ஆய்தம் 

ஆகத் திரிதலையும் பொருந்தும்.] 
(க-ம்.) கல் 4 நீத - கஃறீது, 

முன * இது - முஃடித. 

    

CEEDd>D 

229. FACEPTION TO (927.9: ல் எற oF BEFORE & AND 8 

[எ.ப்திய து.விலகஇப் பிறிதுவிதி வருக்கிள்றது. ] 

௨௨௯. குறில் செறி யால,ள; அல்வழி வந்த 

தகரந் இரிந்த பிற் சேடும், ஈர் இடத்தும் 

வரு ஈத் இரிந்தபின் மாய்வும், வலி வரின் 

இயல்பும், இரிபும், ஆவன உள பிற. 
[லி. 97. 99. 99] 

[(தணிச்) குறில் (ஒன்றனையுஞ்) சாராது வரும் லகார எகாரங்கள், 

அல்வழிச்சண் வந்த தகர் திரியும் இடத்துச் செ௫ிதலும்; இருவழிச் கண் 

ணும், வந்த நகரர் திரியும் இடத்துச் கெலும்; வல்லினம் வரின், (௮ல் 

வழிச்சண், உறழாத) இயல்பாதலுர், இரிதலும், (வேற்றுமைக்சண் தரி 

யாது இயல்பாதலும்,) பொருந்துவன ௨௭.] 
(உ-ம்,) (1,) கேல் 4 நீத = Cafe 

@ + 3p — aes. } (அல்லி. 

(3.) சேல் 4 சன்று -: கேளன்று, 
காள் + Bay = வகாணம்று [அல்கி ] 

கேல் 4 ஈன்மை- கேன்ஸ் 6 
ரன் 4 சன்மை - வலாணன்மை [கேத் மை J 

௨௬௨.



  

11. பக்கு.] I. எமமக்ககொரத்தில் (ரா.) மெய்மீற்றுப்புணரியல். 

(மூ. சால். கடிது - சாவ்கடிது. 

தேள் -- இறிது - தேரள்ிறிது, 

  

அழுகல் 4: காய் = == அழுகற்சாம். 
வரன் 4 படைக்கையன் -- வாட்புடைச்கையன், 

பப இத தட்டப் 

230, veRBAL xouns மாடல், ன். [.003%. 207.] 

௨௬௦. ல,ள;இறு தொழிற் பெயர் ஈர் இடத்தும் உவ்வுரு 

வலிவரின்; அல்வழி இயல்பும் ஆவன உள். 

[ லகாரத்தை இறுதி ஆகவுடைய (விகுதி பெற்ற) தொழிற்பெயரும், 

ளகார.த்தை இறுத ஆகவுடைய (முதனிலைதிரிந்த) தொழிற்பெயரும் (முத 

னிலைத்தொழிற்பெயர்போல யவ்வல் மெய்வரின் உகரம் பெறுமோ பெ 

ராலோ என்று ஐ உறற்க?) இருவழியும் உகரம் பெறாவாம்; (வல்லினம் 

வரின்) அல்வழிச்சண் (உறழாது) இயல்பாவனவும் சில௨௭.] 

(உ-ம்) ஆடல் 4 சடிது - ஆடற்கடிது, ஆடல் கடிது, 
Gare + sag = கோட்சடிது, சோள்கடிது, (அல்வழி.] 

+ கமை- ஆடற்கடுமை, 
ழே 4: கடுமை சேோரட்கடுமை, [Cappo] 

அணு, 

    

ஆடல் 4 சனமை -: ஆடனனமை, 

கோன். சனமை - கோணன்மை, 

  சக்த 

231. ExceErtion To (227.): THE WORD ae. [COMP. 207.] 

[ எய்தியது விலகப் பிநிதுவிதி வகுக்ளெறது. ] 

௨௩௧. வல்லே தொழிற் பெயர் அத்திரு வழியும்; 

பலகை,காம் வரிலும் வேற்றுமைக் கவவும் ௮ம். 

[ வல்?! (என்னும் சூதாடு சருவிப்பெயர் ௮வ்வல் மெய்வரின்) சொ 

ழிற்பெயரே போல (இருவழியும் உகரச் சாரியை) பெறும்; பலகை, காய் 

(என்னும் இருபெயர்) வரினும், (பிறபெயர் வரினும், ) வேற்றுமைக்கண் 

௮கரச் சாரியை (யும் உகரச் சாரியையும்) பெறும்] 
(உம். (1.) ot + சடிது அ: வல்லுக்கடிது. (அல்வழி. ] 

வல் 4: கமை ௭ எவ்தூக்கமை, [ கேற்றுமை,] 

(8.) வல் 4 பலகை = அல்லப்பவகை, வல்லுப்பல்சை, 

(89 வல் 4 யம். ௮ சல்லசரப், வல்தூசாய். 

80 ௨௬௩



(1) ஈன்லூல் (PT, 1. 
  

232. Bxcertion To (227.); THE 00% ௭௦௩ கெல், செல், கொல் ற சொல். 

௨௬௨. கெல்லுஞ், செல்லுங், சொல்லுஞ், சொல்லும், 

அல்வழி யானும் றகரம் கும். 

[ இச்கான்கு சொல்லும் (வல்லினம் வரின் பொதுவிதியான் உறழாத., 

அல்வழிச் சண்ணும் வேற்றுமைபோல) ந.உரமாய்த் திரிந்து: மு puto.) 
(உ-ம்.) நெற் சடிது ! கொற்கடித 

செற் கடி.து , சொற்கடிது. 

ல 
233. EXCEPTION TO (227.): @ev FOLLOWED BY @ அம ஆ. 

  

௨௬௬. இல் என் இன்மைச் சொற்கை அடைய 

வன்மை விகற்பமும், ஆகா ரத்தொடு 

வன்மை ஆகலும், இயல்பும் அகும். 

[(இல்லிடத்சை உணர்ச்சாது) இன்மைப் பண்பை உணர்த்தி நிற்கும் 

இல்?! என்னும் சொற்கு ஐகாரச் சாரியை பொருந்த (அவ்வழி வரும்) 

வல்லினம் விகற்பித்தலும், ஆகாரச் சாரியை பொருந்த (௮வ்வழி வரும்) 

வல்லினம் மிகுதலும், (இவ்விரு விதியும் பெரு) இயல்பாதலும் பொ 

ருந்தும். ] 
(உ-ம்) Qe + பொருஎ - இவ்லைபொருள், இல்லைட 'பாருள் 

இல் 1 பொருள - இவ்லாப்பொரு௭, 
Qe + பொருள் 2 இல்பொருள், 

ஆஆ 

234. EXcEPTION TO (227.): THR WORDS Ler AND வன். [003. 207.] 

  

௨௫௪. புள்ளும், வள்ளுர், தொழிற் பெயரு மானும். 

[ இவ்விரு சொற்களும் ( இருவழியும் யவ்வல் மெய்வரின் பொத விதி 

யான் முடி.சலே அன்றித்) சொீழிற்பெயர் போல (உ௧ரச் சாரியை பெற் 

௮ம்) புணரும். ] 
(டம்.) புள் 4 சடித, சமை :- புள்ளூக்சடி த, புள்ளுச்சபமை, 

. கன் 4: கடிது, சமை = அள்ளூச்சடித, “நியம, 

<€GDPn 

§ 6T. வ் ற். 

aon, 

235. DEMONSTRATIVES IN வ்: SPECIAL RULE. 

(கர இந்துச் சட்டுப்பெயர் மூவிளத்தோட புணருள் செய்கை. ] 

  

  

  

௨௬டு. சுட்டு வசா'மூ வினம் உற முறையே 

gusy மென்மையும், இயல்பும் ஆரும்: 

[(* 9s,” “Be, “a” என்னும் அஃறிணைப் பன்மைச்) சுட்டு (ப் 

  

  

2. ing



  

17, பங்கு.] I. எழுததகொரத்தில் (ஈ,) மெய்யிற்றுப்புணரியல், 

பெயர் கற்று) வகரம் வல்லினமும் மெல்லினமும் இடையினமும் 'வரமு 

ஹையானே ஆய்தமும், வரும் மெல்வினமும், இயல்பும் ஆம். ] 

(உ-ம்.) ௮ல் * கடிது - அக்தடிய, 
அவ் 4 ஞூனம் -- அஞ்ஞானம், 

அங் 4 யானை - அவ்யானை, 

  ~-€EGP>>—_——- 

236. THE WORD Oga@: SPECIAL RULE. {comr. 207.] 

[ தென் என்னும் மொழி யவ்வல்லாத மெய்களோடு புணருஞ் செய்கை. 

௨௬௪. Csi baer மொழியே தொழிற்பெயர் அற்றே; 

மவவரின் வஃகான் மவ்வும் ஆகும். 

[**தெவ்'? என்னும் சொல் (யவ்வல் மெய்யோடு புணரும் இடத்துத்) 

தொழிற்பெயர்போல உசரச் சாரியை பெற்று முடியும்; (அவற்றுள்) மக 

ரம் வருங்கால் (உகரச் சாரியை பெறுதலே அன்றி, ஒரோவழி ஈற்று) வச 

ரம் மகரமரகத்திரியவும் பெறும். ] 

(உ-ம்) (1) தெல் 4 கடிது - தெள்வுச்சடிது, 

(8) தெல் 4 மன்னர் - தெம்மனனர், 

237. CHANGES IN THE INITIAL OF THE SECOND WORD IN A COMPOUND. g AnD 

*® AFTER Gf, & AND ORT, oF 

[ ஒருமொழிக்கு முதலாபெ மெய்களுள் இரிதற்கு உரிபன இவை.] 

௨௬௭. ன,லமுன் ற,னவும்; ண,ள,முன் ட,ணவும்; 

ஆகும் த,னக்கள் யுங் காலே. 

(வி. 97. 38. 39.] 

  

[னகர லகரங்கள் முன்னர் வரும் சகரம் றகரமாம்; அவற்றின் முன்னர் 

வரும் சகரம் னகரம்ஆம்; ணகர எகரங்களின் முன்னர் வருச் ககாம்டக 

ரம் ஆம்; அவற்றின் மூன்னர்வரும் நகரம் ணகரம்.ஆம், ஆராயுங்காலத்து. ] 

(a-d.) (Qurdr+ fp, foo வ பொன்தீத, பொற்நீமை,.. ] 
Ql ) at + Sp, இமை = “p58, கற்தீமை, | 

) # war +99, இமை அ மண்கூது, மண்டமை, | 

ye +29, Boo -மூட்கூது, முட்களை, } 
பொன் 4 ஈன்று, சன்மை - பொன்னன்று, பொன்னன்மை 

9 சங் ஆகண்று, சன்மை 4 கன்னன்று, கன்னன்மை, 
(2.) « | மண் 4 ஈன்று, என்மை - மண்ணன்று, மண்ணனமை, 

முள் 4 சன்று, சன்மை 2 முண்ணன்று, முண்ணன்மை. 

ene 

[இரு வழிபிதும்.]



(1) ஈன்னால் 
ar 

$ ௮. புறனடை. 
238. GENERAL RULE IN REGARD TO MBMBERS OF WORDS. THE RULES 

LAID DOWN IN THE NEXT CHAPTER ARB ANALOGOUS TO THOSE IN THIB 

AND THE PRECEDING GHAPTERS, 

* உ , ௩ * ௩ ந 

௨௬.9). உருபின் முடிபவை ஓக்கும் ௮ப்பொருளினும். 

[மேல் உருபு புணர்ச்சிக்கண் முடியும் முடிபுகள் அப்பொருட் புணர்ச் 

இக் சண்ணும் ஓக்கும்.] 

(உ-ம்) எல்லாவற்றதம. ரூ 3153 சாண்ச, [எல்லா 4 அற்று 4 அது 4 உம்,] 
எல்லாவற்றுக்சோடும் எனப் பொருட்சச்தியிறும் அற்று எ-ம், உம் எ-ம். கர்சன, 

  

அய ஆற 

Z39. ANALOGY AND THE “USUS LOQUENDI” TO BE OUR GUIDES IN 

ANOMALIES AND CASES NOT SPECIFIED. 

[ இப்புணரியலுக்கு ஆவதோர் புறனடை. ] 

௨௬௯. இடை, உரி, வடசொலின், இயம்பிய கொளாதவும் 

போலியு' மரூ௨உம் பொருந்திய Brae 

கியையப் புணர்த்தல் யாவர்க்கு" நெறியே. 

[இடைச் சொல்லினும், உரிச் சொல்லினும், வடசொல்வினும், (உயிர் 

ஈறும் ஒற்நீறும் ஆன புணரியலில்) தோன்றல் இரிதல் கெதெல் இயல் 

பென) ஐதிய புணர்ச்சி இலக்கணங்கள் பொருந்தாது வேறுபட்டு ௪ரு 

வனவும், இலச்கணப்போலி மொழிகளும், மரூ௨மொழிகளும், (இருவ 

கை வழகூனும் ஈடக்கும் முறைமை அறிந்து, அதற்குப்) பொருந்தும் ஆறு 
புணர்க்கை அறிவுடையோர் அஜ்லார்க்கும் முழைமை.] 

- (க௩ம்.) ஆன்சன்று [வேற்றுமைப்புணர்ச்சிபிலே இடைச்சொல் இயல்பாவிற்று, கு, 916 ] 
தட்சதோன் [உரிச்சொல் முன் மெவி மிருச்தத்.] 
சனதடம், [வடசொல் முன் வவி இயல்பாயிற்று 
இல்முன் எ-று முனதில், [ இலக்கணப்போலி.] 
சென் தச்தை ௭-௬ சுசெர்தை. [மரு உமொழி,] 

We 

QuuwSppuyerhuer appiip, 

பள



  

11, பங்கு.] 7, எழுத்ததிகாரத்தில் (.) உருபு புணரியல். 

தன்னால. 

1. எழுத்ததிகாரத்தில் 

(v.) உருபு புணரியல். 

[இஃது வேற்றுமை உருபுகள் நிலமொழியோடும் வருமொழியோடும் 
புணரும் ஆறு கூ.றவது.] 

§ & உருபுகள். 

240. THR FORTY INFLECTIONAL PARTICLES. THE TERM OF THE 

NOM, IS COUNTED. 8 x 5=40. 

[ எட்டுருபுகள் சாரும் இடவகையால் இத்துணைததென்பது. ] 

௨௪௦. ஒருவன், ஒருத்தி, பலர்,ஒன்று, பல,என 

வருபெயர் ஐந்தொடு, பெயர்முதல் இருகான் 

குருபும் உறழ்தர நாற்பதாம் உருபே. 
[லி. 55.] 

(இப்பாற் பொருளின என்று கருத வரம் ஐந்து பெயருடனே, (எழு 

வாய் வேற்றுமையான) பெயர்முதலாக (விளி ஈறாக erp) எட்டு உருபி 

னையும், உறழ (வேற்றுமை) உருபுகள் நாத்பதாம். ] 
(உ-ம். சம்பி, சற்பியை, சம்பியால், சம்பிக்றா, சம்பியின், ஈம்பியது, சம்பிகண், சம்பீ, என் 

ஒருவன் என்னும் வாய்பாட்டு உயர்திணை, ஆண்பால் பெயரோ எட் உருபுசளம் 
வர்தன. மற்றலைகஞம் இப்படியே, 

——_— ¢ € Gd 9———_ 

241. SIGNS OF CASE, WHERB PLACED AND FOR WHAT PURPOSE. 
௩ * * ‘ ௩. * க . ன் ௩. 

[ வேற்றுமை உருபுகள் வருதற்குக் காரணமும் வரும் இடமுூம. ] 

é 

௨௪௧. பெயர் வழித் தம்பொரு டா வரும் உருபே. 

[(வேத்றுமை) உருபுகள் தம்பொருளைத் சாப், பெயர்ச்குப்பின் வரும்.] 
  

இ



(1.) ஈன்லூல் (pr. 1. 

242. THESH TERMINATIONS COMBINE WITH NOUNS ACCORDING 
TO THE PRECEDING RULES: GENERAL RULE, 

[ஐம் முதலிய ஆுருபும் சிலைமொழி வருமொழியோடு புணரும் ஆறு. ] 

௨௪௨. ஒத்துயிர் முதல்ஈற் றுருபுகள் புணர்ச்சியின் 

ஓக்கு 'மன் ௮ப்பெயா வேதீறுமைப் புணர்ப்பே. 
வவ அமை 

  

[(தொகாகிலை.ஐய (சூ: 415.) வேற்றுமைப் புணர்ச்சிச்கண், இடையே 

கின்று நிலமொழியோடும், வருமொழியோடும், புணரும்) ஒற்றுயிர்களை 

முதலும் ஈறும் ஆச உடைய (ஜம்முதலிய) வேற்றுமை உருபு ஆறும், 

(இடைச்சொல்லேனும் இயல்பொடு விகாரத்தியையும்) புணர்ச்சி வசை 

யால் பெரும்பாலும் ஓக்கும், (போன இரண்டியல் உள்ளும்) வேற்றுமைப் 

புணர்ச்சிக்கண் (இயல்பொடு விகாரத்தியைந்த ஒற்றுயிர் முதல் ஈற்றுப் 

பெயர்களை) ] 
(உ-ம்.) சம்பிகண் வாழ்வு. [சூ. 169. 209. இயல்பரயின.] 

பழிச்கஞ்சி, (சூ. 1605. கசம் இரட்டித்தத.] 

—— €€EH 99 —— 

§ a. enflenw. 
a ann’ 

243. THE Use op EUPHMWIC INCREMENTS: ¢1feow. 

[ சிறப்புவிதி: erfleu am gp.) 

௨௪௩. பத முன் விகுதியும், பதமும், உருபும், 

புணர் வழி ஒன்றும் பலவுஞ் சரரியை, 

- வருதலும் தவிர்தலும் விகற்பமும் அகும். 
[லி. 108.] 

  

[பதத்தின்மூன் விகுதியேனும், பதமேனும், உருபேனும், புணரும் 

இடத்துச் சரறியை ஒன்றேனும், பலவேனும், வருதலும் வராதொழிதலும், 

இவ்விரண்மொ௫ய விகற்பமும் ம். ] 

யவ ௫ இதுத 
Z@4. 4 LisT OF SEVENTEEN GENERAL INCREMENTS. 

( சாரியை இவை என்டன்றத.] 

௨௪௪. அன், ஆன், இன், ௮ல் அம்ழிற் த்தம் 
Sid, GU, அம்,ஏ, ௮,௨,ஐ, G, a, 

இன்ன பிறவும், பொதுச்சா ரியை€ய. 
[லி. 108.] 

  

[(அன்னும், ஆனும், இன்னும், அல்லும், அற்றும், இற்றும், அத்தம், 
அம்மும், தும்மும், சம்மூம், தும்மும், ஏயும், ௮வ்வும், உவ்வும், ஐயும், 

இ ௨௬௮ 
 



17, பக்கு.] I. எழுத்ததிகாரத்தில் (௬,) 

குவ்வும், னவ்வும், இவைபோல்வன பிறவும், (விகுதி, பதம், உருபு என் 

னும் மூன்று புணர்ச்சிச்சண்ணும், சனிமொழிக்சண்ணும் வருதலிற்) 

பொதுச்சரரியை என்னும் பெயரவாம்.] 

(டோம,) ஒன்றன்கூட்டம். [yer] ஒருபாத்கு. [ஆன.] 
வண்டின்கால். [இன்] தொடையல், [௮ல் ] 

பலவற்றை, [அந்து.] பதித்றப்புத்து. [இந்த] 
மரத்திலை, [அதத.] புனியலகாய், [அம்.] 
எல்லார் தம்மையும், [,சம்,] எல்லார் சம்மையும், [சம்,] 
எல்லீர் நுமமையும், [நும்.] சலனே தூணி, [ஏ] 
ஈடர்தத. [௮.] சரத்தனுக்கு. [௨.] 
பண்டைசசால், [ஐ.] உய்குவாய, [௬.] 
ஆன்சன்று. [ன.] அவன றனனையும், [தன,] 
அவனறான், [தான.] அவர்தாம், [தாம்.] 

புற்ருகுசோற. [ஆம] 

~€EED} 

$ ரூ. சிறப்புவிதிகள். 
DARA OI Te 

245. THE DECLENSION OF எல்லாம். 

[ நிலைமொழியோடு உருபு புணர்தற்கு எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி. ] 

௨௪௫. எல்லாம் என்ப திழிஇணை ஆயின் 
அ௮ற்றோ டுருபின் போம் உறுமே; 

அன்றே னம்மிடை அடைர்தற் ருகும். 
[வி. 67.] 

[*எல்லாம்?(என்னும் பொதுப்பெயர்) அஃறிணைக்கண் ஆனசாலை அத 

னோடு (ஆறு) உருபும் புணரின், இடையே ௮ற்றுச் சாரியையும், உரூபின் 
மேல் முற்றும்மையும் பெறும்; உயர்திணேச்கண் ஆனகாலை இடையே 

நம்முச்சாரியையும் உருபின்மேல் முற்றும்மையும் பெறும்.] 
(உ-ம்,) எலலாம், எவ்லாவற்றையும் முதல், 

எவ்வா சம்மையும் முதல், 

——<€€9d2——— 

246, THE DECLENSION 08 எல்லாரும், எல்லீரும். 

௨௪௬. எல்லாரும், எல்லீரும், என்பவம் pew 

தள்ளி நிரலே தம்,.நும், சாசப் 

புல்லும் உருபின் பின்னர் உம்மே. : 

[லி. 67.] 

(எல்லாரும்? (என்னும் உயர்திணைப் படர்ச்கைப் பெயரோடும்), எல் 

லீரும்?? (என்னும்முன்னி$லப் பொதுப் பெயரோடும் ஆறு உருபும் புண 
  

௨௬௯



(1) சன்னூல் (PT. I. 

ரும் இடத்து) அவ்விருபெயரின் இறுதிகளினின்ற (முற்) றும்மைகளைத் 

தள்ளி, (௮ரஈரிலைக் களங்களில்) படர்க்கைப் பெயர்க்குச் தம்முச் சாரியை 

யும், முன்னிலைப்பெயர்கச்கு நும்முச் சாரியையும் பொருந்த, அவற்றால் 

தள்ஞண்ட ((மற்)றும்மைகள் உருபின்பின்னே வந்துபொருந்தும். ] 

(உ-ம.) எல்லார் தம்மையும், எல்லாரையும், 
எல்லீர் நம்மையும் எல்லீனாயும், 

€E€GD>? 

247, THE DECLENSION OF THE PERSONAL AND REFLEXIVE PRONOUNS. 

௨௪௭. தான்,தாம், காம்,முதல் குறுகும்; யான்,யாம், 

( எமைகத்தேம், இவ்வாறு ஒட்செ, 

  

  

ரீ £ர், என், எம், கின்,ும், ஆம் பிற 

Gare or ௮வ்வரு' நான்கா நிரட்டல். 

[வி. 72-74] 

[(இங்ஙகனம் கூறிய இருதிணைப்பொது ஆய மூவிடப்பெயர் ஏழோடும் 

௮று உருபும் புணரும் இடத்த, )தான்,!? தாம்! “*காம்!? என்னும் மூன்று 

பெயரும் (நெடில்) முதல் குறு, (ர௩றயே :'தன்னை,?? (தம்மை)? :*ஈம் 

மை”? என) வரும்; “யான்,யாம், ஈ, சா (என்னும் சான்குபெயரும் முறை 

யே) **என்னை,?! (*எம்மை,!! “*நின்னை,??:தம்மை'? என வரும்; இவ்வேழு 

பெயரோடும் குவ்வுருபு புணரும் இடத்து இடையே ((*தனக்கு!? என) 

அகரச் சாரியை வரும்; குவ்வுருபின் ௮கரச் சாரியை வரினும் ஆறாம் 

உருபுயிர்கள் வரினும் (இவ்வேழு விகாரமொழிகளின் இறுதிய ஆயதனிச் 

GHA cer) oops ser இரட்டாவாம்.] 

——€€ GP d>___ 

248. THE DECLENSION OF ஷ் tor, GST; EUPHONIC INSERTION OF ன, 

[ இப்பெயர்களைப்பற்றிய ரறப்புவிதி.] 

௨௪.0. ஆமா, கோ,ன அ௮ணையவும் டெறுமே. 

[வி. 65.] 

[**ஆ?? (என்னும் பெயரும்,) மா?! (என்னும் விலங்கெ பொதுப்பெய 

ரும்,) கோ?! (என்னும் இறைவனை உணர்த்திஙிற்கும் பெயரும், உருபுசள் 

புணகும் இடத்து,)ன(சரச்சாரியை) பொருந்தவும் பெறும்.] 

(உ-ல்.) ஆ ஆளை. [ஆகினை.] ஆறுக்கு. (ஆகிலுக்று, ஆரச்ஏ.] 
, Carkr, (Carma, | 

மா, (கை, 

௨௪0



  

11. பங்கு] 7, எழுத்ததிகாசத்தில் (£.) உருபு புணரியல். 
      

2&9. THE DECLENSION OF CERTAIN NOUNS OF NUMBER IN POETRY, 

[ செய்யுளிலே, ஏல எண்னுப்பெயர்களைப்பற்திய சறெப்புலிதி.] 

௨௪௯. ஒன்று முதல் எட் டீராம் எண் ஊர் 

பத்தின் முன் ஆன் வரிற் பவ்வொற் ரொழிய, மேல் 

எல்லாம் ஓடும், ஒன்பதும் இற்றே, 

(a, 159.] 

[ ஒன்றுமுதல் எட்டீறாம் எண்களோடு புணர்ந்த பத்தென்னும் எண் 

மூன்னர் (உருபுகள் புணரும் இடத்து இடையே) ஆன்சாரியை வரின், 

(அப்பத்தென்னும் எண்ணினது) பக ஏ றொன்றுமே நிற்க, மேல் கின்ற 

எல்லா எழுத்தும் கெடும்; ஒன்பதென்ஜ ம் எண்முன்னரும் உருபுகள் 

புணருமிடத்து ஆன்சாரியை வரின், அதன்பகர ஒற்று நிற்ச, மேல் நின்ற 

எல்லா எழுத்துங் கெடும். ] 
டோ ம்.) ஓஈபது, ஒருபானை, | ஒருபதை, ஒருபஃதை.] 

இருபத, இருபானுக்கு, [ இருபதை. இருபஃதை, ] 
ed 

ஒன்பது, ஒன்பானை, [ ஒன்பதை, ஒன்பஃதை,] 

“ஈன 

250. THE DECLENSION OF CERTAIN DEMONSTRATIVE PRONOUNS. 

௨௫௦. வவவிறு சுட்டிற் சற்றுறல் வழியே. 
(லி. 71. 69 

  

  

[(அஃறிணைப் பன்மையவாய) வகர ஈற்று (மூன்று) சுட்டுப்பெயர்ச் 

கும் (உருபுகள் புணரும் இடத்து) அற்றுச் சாரியை பொருந்தல் முறை 

மை ஆம். ] 
(உ-ம்.) ஆவை, அகுற்றை, [அவத்தினை, ] 

இவை, இவற்றை, [ இவற்றினை. ] 
உவை, உவற்றை, [உவற்தீனை,] 

ELD? 

25%. THE DECLENSION 01 அஃது, இக்து 0 உத்து. 

    

௨௫௧. சுட்டின் முன் ஆய்கம் அன் வரிற் கெடுமே. 
[லி. 71.] 

[(௮ஃத, இஃது, உஃ்து எனவரும்) மூன்று சுட்டுப்பெயர்களோடு 

(உருபுகள் புணரும் இடத்து,) இடையே yer சாரியைவரின், (மொழி 

முதற் சுட்டெழுத்துகள் மூன்றின் முன்கின்ற) ஆய்தங் கெடும்.] 

(ட-ம்,) அச, அதனை, (அஃதை, ௮ ச.] 
இஃது, இதனை, [இக்தை, இசை] (அதம வரும், 

உத, உனை, [உஃதை, கதை. 

௮1. ௨௪௧



1.) ஈன்னூல் [ஜ௱, 1, 
  

262. அத்து LOSES ITS INITIAL ௮. [302710 0 (169.),] 

[ பிசி௫ விதி. ] 
௨௫௨. ௮த்தின் ௮கரம் 

(லி. 66.] 

[ அத்தச் சாரியையின் ௮சர உயிர், (இய 

கர (உயிர் ஈற்றின்) முன்வரின், (வகர உடம்படு மெய் பெருது, ) கெடும் ] 
(உ-ம்.) மரத்தக்னுறை [மர * அச்து 4 குறை. அகரம்செட்டது.] 

ஈசனு 

  

2533. THE INCREMENT TO BE DISCOVERED BY ANALYSIS, 

[ சாரியைக்காவதோ புறனடை, ] 

௨௫௬. இதந்த சாரியை எனின்௮ள வின்மையின், 

விகுதியும் பதமும் உருபும் பகுத்திடை 

நின்ற எழுத்தும் பதமும் இயற்கையும் 

ஒன்ற உணர்த்தல் உரவோர் நெறியே. 

  

[(விகுதிமுசலிய புணர்ச்சிச்சண்) இதற்கு இது சாரியை என்று வனா 

யறுத்து விதித்தனவற்றுள்ளும், ஒழிர்சனவற்றுள்ளும், தனித்தனி சொல்லப் 

புன், வரையறைப்படாமையின், விகுதிப்புணா்சசியினையும், பதப்பு 

ணர்ச்சியினையும், உருபுப்புணர்ச்சியினையும், கண்டுழிப் பகுத்து, இடை 

யே கின்ற (ஏகாரம் அகரம் முதலிய) எழுத்துச் சாரியையினையும், (௮ன், 

ஆன்முதலிய) பதச் சாரியையினையும், (இவ்விரண்டு சாரியையும் தோன் 

ர) இயல்பினையும் தெரிய அறிவித்தல் பெரியோரது நெறி ஆம்.] 
(உ-ம்.) என்றிசினோர் -- என்று 4 ஜெ + gt g. 356. 373. 394. 

ஆசலால் இகரம் ஆனது சாரியை எனக்காண்ச, 
தனகை, எனச் சாரியை இன்றி இயவ்பாப வர்தத, 

இழ   

Z25&. THESE RULES TO BE APPLIED WITH DISCRIMINATION. 

(சான்சின் புணர்ச்சிக்கு ஆவதோர் புறனடை.) 

௨௫௪. விகுதி பதஞ்சா ரியை உரு பணைத்திலும் 

உனாத்த விதியுள் ஜார் தொப்பன கொளலே, 
பைல. வ ௮ைனவகக்கிளைஷவவபளையகம், 

[விகுதியே, பதமே, சாரியையே, உருபே என்னு சான்னெ் புணர்ச் 

எச்சண்ணும் (விதிகள் பொதுப்படச் கூறப்பட்டவேலும், yu) SDs 
  

௨௪௨



17, பங்கு.] ], எழுத்ததிசாரத்தில் (ஈ.) உருபு புணரியல், 

eer இவ்விதி இதற்குப் பொருர்தும், இவ்விதி இதற்குப் பொருந்தாது, 

என உய்த்துணர்ந்து, எவ்விதி எதற்குப் பொருந்துமோ, அ௮வ்விதி அதற் 

குச் கொள்க, ] 
(2.-1,) Qe ன்று, சென்றும் என்பன இறக்தகரலமும், 

சேறு, சேறும் எனபன எதிர்காலமும் பொருர்தும் ; 

ஆதலால் “றவ்கொ டு சாவும்ணம சிகழ்பல்லவும்'? (கு. 145.) என விஇத்தார் ஆயினும் 

இவ்விருதி வர்த இடத்தெல்லாம் இச்த இரண்டு காலமும் பொருந்தாது எனக்கொள்ச. 

யை இ இஇடடடடயய 

255. PECULIARITIES IN COMBINATIONS OF THE SECOND CASE: 

EXCEPTION TO (242. ) 

(Cappanu yarrFAsGu yparcor.] 

௨௫௫. இயல்பின் விகாரமும், விகாரத் இயல்பும்; 

உயர்திணை இடத்து விரிந்துக் தொக்கும்; 

விரவுப் பெயரின்' விரிந்து" நின்றும்; 

அன்ன பிறவும்; அகும் ஐ உருபே. 

[ (வேற்றுமைப் புணர்ச்சிக்கு 'விதிச்ச பொது விதியோடு தானும் ஒருங் 

குழுடிதலே அன்றி, அங்கனம் விதித்த) இயல்பின்௧ண் விகாரமாயும், 

விகாரத்தின்௧கண் இயல்பாயும், உயர்திணைக்கண் விரிந்து் தொக்கும், 

விரவுப்பெயர்க்கண் விரிந்தும், விரிதல் ஒழிந்தும், இவைபோல்வன பிற 

வேறுபாடாயும் வரும், இரண்டாம் வேற்றுமைப் புணர்ச்ச.] 

(உ-ம்.) (1.) வழிபடு தெய்கநீற்புறங்காப்ப. (கின் 219.) 
மண் கெரணர்சதான. (மட் 209. 

  

(8.9) சம்பியைக் கொணர்ர்தான், உயர்இணைக்கண் விரிரதுர் தொக்கும் 

சானமுகற்றொழுத. வதன. 
  

(3.) கொற்றனைக் கொணர்ச்தான். ] விரவுப்பெயர்க்கண் விரித்தும் தொச்ரும் 
ஆண்பெற்றுல, வதன. 

  

(4.) சற்கொண்டான், என உறழப்பவெது ॥ 
இசிர்தே கரும், [ரூ. 281.] 

அ: 

286. PECULIAR COMBINATIONS OF THE THIRD CASE. 

௨௫௬. புள்ளியும் உயிரும் ஐய் இறு சொன்முன் 

தம்மின் au தொழின் மொழி eu fi ear, 

வல்லினம் விகற்பமும் இயல்பும் ஆகும். 

  

[(மூன்றாம் வேற்றுமைப் புணர்ச்சியுள்,) ஒற்றும் உயிரும் இறுதி ஆய் 

நின்த சொல்முன்னர் (௪ கருவி கருத்தா உடனிகழ்வு அதன்பொருள்?? 

௨௫௪௫



(1) ஈன்லூல். (PT. mu. 

(சூ. 297.) என்பவற்றுள், கருத்தா ஆகிய நிலைமொழிப் பொருள்) தம்மால் 

ஆய தொழிற்சொல் வரின் (அங்ஙனம் வரும்) வல்லினம் (வேற்றுமைப் 

பொதுமுடிபேலாத) விகற்பமும் இயல்பும் ஆம்.] 
(உ-ம்.) புலி சடிக்கப்பட்டான், [ இபல்பு.] 

பேய் கோட்பட்டான், , 

பேய்க் கோட்பட்டான், ் [சற் பம் ] 

2.57. IN CASES NOT PARTICULARIZED JUDGE BY ANALOGY. 

௨௫௭. இதற்தது முடிபென் றெஞ்சா தியாவும் 

விதிப்பள வின்மையின், ASS 50D றியலான் 

வகுத்துனை யாதவும் வகுத்தனா கொளலே, 
SP இதில் விதிப்ப என்பது அசரம்குறைந்து நின்றது. 

[ இதற்தெ முடிபென்று (இவ்வதிகாரத்தள் விதிச்சத் தருவனவற்றை) 

எல்லாம் தனித்தனி வரையறுத்து விதிக்கப் புன் அதற்கோர் வரையறை 

இன்மையின், வகுத்து விதித்தனவற்றின் இலக்சணங்களை ஏதுவாகக் 

கொண்டு, வகுத்து விதி உராயாதனவற்றையுங் (கருதல்அளவையான) 

வகுத்து விதிஉனாத்துச் கொள்க.] 

SUMMARY OF ORTHOGRAPHY. 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

௮டை எண், பெயா, முறை, தோற்றம்; வடிவள வாதி, அந்தம், 

இடைஙிலை, போலி, என் நீலாச் தெழுக்தும், இருபதமும், 

படு புணர் மூன்றின் இயல்பும், விகாரமுஞ், சாரியையும், 

உடன் உணர் வாரை எழுத்தறிவார் என்பர் உத்தமசே. 

veneer 
உருபு புணரியல் முற்றிற்று. 

OP



  

11. பங்கு.] 11. எழுத்ததிகாசத்தில் (..) பெயரியல். 

நன்னூல. 

11. சொல்லதிகாரம். 

ETYMOLOCY. 

[சொல்லதிகாரம் ௭-த சொல்லினத இலக்கணத்தை 
உணர்த்திய அதிசாரம். இது பெயரியல், வினையியல், இடையியல், உரியியல், பொதுவியல் 

என்னும் ஐர்துறுப்புகளோ0 கூடிரின்றத.] 

(1.) பெயரில். 300058. 

[பெயரிலக்கணத்தை உணர்த்திய இயல்.] 

258. an ixvocation, 

| [ கடவுள் வணக்கம். ] 

௨டு௮. மூச்சக' நிழற்று' முழு மதி முக்குடை 

அச்சுதன் ௮டு. தொழு தறைகுவள் சொல்லே. 

[ மூன்றுலகச்திற்கு கிழலைச்செய்யும் நிறைந்த மதிபோலும் மூன்று 

குடையையுடைய அழியாதவன் அடிகளை வணங்டுச் சொல்லுவன், (மே 

லை அதிகாரத்தில் கூறிய எழுத்தினான் ஆய) சொல்லிலக்கணத்தை.] 

$ 1. சோல். 
Ne NE Nett Ne 

259. DEFINITION OF “சொல்.'' THE SUBJECTS OF THR SUCCEEDING VERSES. 

[சொல் எனப்பட்டது இது என உணர்த்து. 

௨௫௯. ஒரு மொழி, தொடர் மொழி, பொது மொழி, என்று 

இருதிணை; ஐம் பாற், பொருளையு, தன்னையு 

மூவகை இடத்தும், வழக்கொடு, செய்யுளின், 

வெளிப்படை, குறிப்பின், விரிப்பது சோல்லே. 

[ ஒருமொழியும் (சூ. 960.), தொடர்மொழியும், பொதுமொழியும் என 

(மூன்று கூற்றினதாய்,) இருதிணையாகயெ (சூ. 261.) ஐம்பால் (சூ,,202. 

௨௪௫ 
 



(7) ஈன்.லூல் [2ற. 17, 

263.) பொருளினையும், அப்பொருளை அன்றித் தன்னையும், மூன்றிடத்தி 

லும் (சூ. 266.) வழக்சின்சண்ணுஞ் (சூ. 967.) செய்யுட்கண்ணும் 

(சூ. 268.) வெளிப்படையானுங் (சூ. 269.) குறிப்பினானும் விளக்குவது 

சொல்லாம். ] 

பழ 

  

260. SINGLE, COMPOUND AND AMBIGUOUS WORDS. 

(மூவகை மொழிகள் ஆம்.ஆறு. ] 

௨௬௦. ஒருமொழி ஒருபொரு என ஆ, தொடர் மொழி 

பலபொரு என: பாது இருமையும் ஏற்பன. 

[வி. 43.] 

[ஒரு மொழிசளாவன: (பசாப்.பதமேனும், பகுபதமேனும், ஒன்று நின்று 

தத்தம்) ஒருபொருளைத் தருவன.தம். தொடர்மொ...களாவன: (அவ்விரு 

வகைப் பதங்களூர் தன்னோடும், பிறிதோடும், அல்வழி வேற்றுமைப்பொ 

ருள்கோக்கத்சால் இரண்டு முதலியவாகத் தொடர்ச்து நின்று இரண்டு 

மூதலிய) பலபெ ருளைத் தருவன ஆம். பொதுமொழிகளாவன: (ஒன்றாய் 

நின்று, ஒருபொருள் தந்தும், அதுவே தொடர்ந்து கின்று பலபொருள் தர் 

தும்,) இவ்விரண்டற்கும் பொதுவாய் நிற்பன.ம். ] 

(உ-ம்) (1,) நிலம், கிலத்தன, சட, சடர்தான், இல், சனி, [ஒருமொழிகள்.] 

(8) கிலம்வலித, அதசொல், சாலப்பகை, கீலங்சடாதான, [தொட/மொசழிகள்,] 

(3) எட்டு, தாமரை, சேல்சை, [பொத மொழிகள், ] 

(எட் -- ஒர்எண், எள்ளைத் து, தாமரை - ஓர்பூ, தாவுன்றமரை, வேங்கை -: புவி, சேின்றகை, 
ரூ. 891 காண்ச,) 

வய இதற் 

263, THE TWO CLASSES OF PERSONAL [HIGH CLA88] AND IMPERSONAL 

[wor (HIGH) CLAss] NOUNS. 

( இருனை ஆம்.ஆ௮. ] 

௨௬௧. மக்கள், தேவர், ஈரகர், உயர்திணை; 

மத்றுயிர் உள்ளவும் இல்லவும் அஃறிணை. 

| (கி. 52.] 

[மக்களுர் தேவரும் ஈரசரும் உயர்திவண (ஆம்); (௮ வனா) ஒழிர்ச 

(விலல்கு!? முதலிய) உயிர் உள்ளனவும், (((நிலம், நீர்"? முதலிய உயிர்) 

இல்ஓன வும், ௮ஃறிவஊ (ஆம்) ] 

௭௭௬



  

17. பங்கு.] Il. எழுத்ததிகாசத்தில் (,) பெயரியல். 

௧௫6௮-௨ DIVISIONS OF WORDS OF THE HIGHER CLASS‘ SINGULAR MASCULINE, 
SINGULAR FEMININE, AND PLURAL OF BOTH. 

[அம்பாறுள் ல பாலும், அவற்றிற்கு உரியஇினையும்.] 

௨௬௨. ஆண், பெண், பலர் என முப் பாற் றுயர்தினை. 

[வி. 58,] 

[ஆண், பெண்; பலர் என்னும் இம்மூன்று பாலினையும் உடைத்து 
உயர்திணை,] 

Cr ஆடவர் எ-து ஆண்பனமை, 
பெண்டீர் ஏ-ஐ பெண்பனமை, 
மக்கன் ஏ-து இருளர்பனமை. 

  —— _.@>d> 

263. DIVISION8 OF THE LOWER OR IMPERSONAL CLASS: SINGULAR 

AND PLURAL. 

3 

௨௬௬. ஒன்றே, பல என் நிருபாற றஃறினணை, 

[வி. 59.] 

[ஒன்றும், பலவும் என்னும் இரண்டு பாலினை உடைத்து ௮ஃறிணை.] 

னே ௮ஃறிணைக்சண்ணும் சேவல் ௭-த ஆண்பாதுூம, பெடை ஏ-து 
பெண்பாலும உண்டு. 

னக € 9 9>—__— 

264. EPICENES. 

[தணைபால்களுக்கு ஆவதோர் புறனடை] 

௨௬௪. பெண்மைவிட் டாண்௮வா வுவபே டாண் பால்; 

ஆண்மை விட் டல்ல தவாவுவ பெண்பால்; 

இருமையும் ௮ஃறிணை ௮ன்னவும் ஆகும். 

[ பெண்டன்மையினை விட்டு, ஆண்டன்மையினை ௮வாவுவன வாகிய 
பேடுகள் ( உயர்திணை) ஆண்பால்.ஆம்; ஆண்டன்மையினை விட்டுப் பெண் 

டன்மையினை அவாவுவன வாய பேடுகள் (உயர்திணைப்) பெண்பால் 

ஆம்; இவ்விருவகைப் பேடுகளும் (உயர்திணை ஆம் ௮ன்றி,) Seg oer cou 

ஒப்பனவும் ஆம். ] 
(a-d.) “பெண்ணகாய் ஆண்டழச்ச பேடி ௮ணிபாளே, 

we ste sod?” 

% 

  

  

௨௪௭



(1.) ஈனனூல் (PT. I. 

265. THE THRE PERSONS WITH THEIR VARYING Maer AND LITd. 

[மூள்றிடத்துஞ் சொல் தன்னையும் பொருளையும் உணர்த்தும் ஆறு.] 

௨௬௫. படர்க்கை வினைமுற்று நாமம் குறிப்பின, 

பெறப் படுர் இணை பால் அனைத்தும்; ஏனை 

இடத்தவற் ஜொருமைப் பன்மைப் பாலே. 

[லி. 54.] 

(வெளி ப்படைச் சொல்லாயுங், குறிப்புச் சொல்லாயும், வழக்கின் 

சண்ணுஞ், செய்யுட்சண்ணும் நிற்கும்) படர்ச்சைவினைமுற்றுச் சொல் 

லையும், படர்ச்கைப் பெயர்ச்சொல்லையும் முன் குறிச்சால், (பின் ௮ல்வி 

ருவகைச்சொல்லும் சருவியாக) இருஇணையும் ஐம்பாலும் பெறப்படும். 

ஒழிச்ச தன்மை முன்னிலை வினைஞாற்றுச் சொல்லையுர், சன்மை முன்னி 

லைப் பெயர்ச்சொல்லையும் (முன் குறித்தாற் பின்பு ௮ஈ்சால்வகைச் சொல் 

லுங் கருவியாக இருதிணை ஐம்பாலுள்) ஒருமைப்பாலும் பன்மைப்பா 

லும் பெறப்படும். ] ் 

  

  

ம் த் ் (உ-ம்) சடச்தான் (கடத 
கடாதாள், 

சடாஈத்து, நடச்தன 

ச இயை முன்பு தம்மை உணர்தஇிப, பின்பு இரு. இணை 
அ௪ன ் அகர் இமபாலாஇப பொருள்களை உணசததின, 
௮வ௭. 

௮௪: அசை 
சடச்சேன, தடர்தேம், 
சடசதாய, ஈடர்தீர் 

சீ, சீர், 

இவை முனபு தம்மையும், பின்பு ஒருமைப்பாலைடம், 
பன்மைப பாலையும், உணர்ததின, 

-EGDrd- 

266. THE THREE PERSONS, 

[மூகிடம் ஆம்ஆறு உணர்த்துகின்றது. ] 

௨௬௯ தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை விடனே. 

[லி. 54] 

  
pone ஆவன: தன்மையும், முன்னி௰யும், படர்ச்கையும் ஆம்.] 

௨௪.௮



  

1. பங்கு. 1]. சொல்லதிகாசத்தில் (1) பெயரியல். 

267. PROSE. 

[@pésn OarmOsarigy. | 

௨௬௭. இலக்கண முடைய திலக்கணப் போலி, 

மரூஉ, என் றாகு் மூ வகை இயல்பும்; 

இடக்கர் அடக்கல், மங்கலங், குமூஉக் குறி, 

எனு முத் தகுதியோ டாராம் வழக்கயெல். 

[இலச்சகணமுடையது என்றும், இலக்கணப்போலி என்றும், மரூ௨ என் 

றும், வழங்கும் மூவகை இயல்பு வழக்கும்; இடக்கர்௮டகச்கல் என்றும், 

மங்கலம் என்றும், குழூஉக்குறி என்றும், வழங்கும் மூன்று தகுதி வழக் 

குடனே கூடஅறுவகைப்படும் வழக்கலச்கணம். ] 

( -ம்) (1) சிவம ச [இலக்கணம, ] 

(2) வ கட்ட ் | இலசகணபபோவி ] 

(3) அருமாதபிஎளை,) 
(அருமருசதனனபிஎ௭ை.) [we ] 

சோணாடு, (சோழகா0) 

/ இயல்பு கழக்கு, 

| 
] 

(3 ) கால் கழீஇகவருதம், [ இடக்கரடகசல். ] ] 

(5.) தஞசினா, (செததா ) [க்சி] od 
*னகாடு, (௪க0,) , 

(6.) சொவ்விஎமபி, (acres ) ] 
தருதி சழக்கு, 

காசை, (பானைபபாசாஆடை, ) ; [ குமூஉசககுறி.] 

  EEED>D 

268. Prortry. 

[செய்புள் ஆதம் உணர்த்துகின்றது. ] 

  

௨௬௮. பல்வகைத் தாதுவின், உயிர்க்குடல் போற் பல [௮, 137.*] 

சொல்லாற் பொருட்டென் ஆக, உணர்வினின் 

வல்லோர், ௮ணி பெறச் செய்வன செய்யுள். 

(லி. 167.] 

[ (தோல், இரத்தம், இறைச்சி, மேதை, எலும்பு, மச்சை, சுவேதநீர், என் 

னும்) எழுவகைத் தாதுக்களினால் உயிர்க்கெடனாச இயற்றப்பட்ட உடம்பு 

போல, (இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொல் (ச. “271-274. ) 

என்னும்) கால்வகைச் சொற்களாற், பொருட்டென் (வி. 214.) ஆகச், 

கல்வி ௮றிவினாற் செய்யுள் இயற்றவல்லோர் அலங்காரம்பெற (வி. 194.) 

இயத்றுவன செய்யுள் ஆம். ] 
  

92 ௨௫௯



(7) ஈன்லூல் (நற, நர, 

2௫9, AMBIGUOUS AND UNAMBIGUOUS EXPRESSIONS. 

[ வெளிப்படையுவ் குறிப்பும் Bg) 

௨௬௯. ஒன்றரொழி பொதுச்சொல், விகாரந், த்குதி, [வி. 158. 156.] 

ஆகு பெயர், ௮ன் மொழி, வினைக் குறிப்பே, 

முத்றொகை குறிப்போ டன்ன பிறவு, 

குறிப்பிற் ற்ரு மொழி; அல்லன வெளிப்படை. [4.137.*] 

[(இருதிணை ஆண் பெண்ணுள்) ஒன்றனை ஒழிக்கும் பொதுச்சொல் 

லும் (சூ. 898 ), (வலித்தல் முதலிய ஒன்பது) விகாரச் சொல்லும் (சூ. 155. 

156.), (மூவகைத்) தகுதி வழக்குச்சொல்லும் (சூ. 267.), அகுபெயர்ச் 

சொல்லும் (சூ. 290), அன்மொழித் தொகைக் சொல்லும் (சூ. 410), 

வினைக்குறிப்புச் சொல்லும் (சூ. 821.), முதற் (குறிப்புச் சொல்லும்), 

தொகை (க்குறிப்புச் சொல்லும்), (இமமூசரறொகை அல்லாத பலவாந் கருப்பு மதத வரா அலலாத OG 
ao agw) SPuys Osray 4 (G 149.), QaaCurawer Mma, 

குறிப்பினை (இருதிணை ஐம்பாற்பொருளைக) தரும் சொற்கள்ஆம்; இவை 

௮ல்லன எல்லாம் வெளிப்படையான் (௮ப்பொருள்களைத் தரும் சொற்கள் 

ஆம்.)] 
(௨-ம்.) (1.) ஆமிசம் மககள் பொருதார். [ உயர்திணை ஆண்பால்.] 

(2 இபபெந்த௩சஃக்கும 
இபபெற்றம ௨ Jan Seger. 

(3) மரைபுரைச்டி (சா மசை.] 
(4) சனக? [சூகா4] 

(5) புஷித்தினருன.. [அ௱ஈபெயர், புனியம்பழம்.] 

(6.) செசவலவல்வன, | வி க்குரிபபு ] 

(7) அறுத்தாறிதவென வெ ளரக்கழ்பு,. [(மூதத்குறிப்பு, | 

(8.) ஐவர். [தொசசைக்குிபபு, பாணடவா ] 

270. DIFFERENT CLASSIFICATIONS OF WORDS. 

[ சொல் இவ்வளவினை.புடைழ எனபத. ] 

௨௭௦. ௮துவே, 

இயற்சொல், திரிசொல், இய்ல்பிற் பெயர்,வினை 

என இரண் டாகும்; இடை, உரி அடுத்து 

நான்கும் ஆர்),திசைவட சொல்௮ணு காவழி. 
(லி. 43.] 

[ மேற்காட்டிய சொல் இயற்சொல், திரிசொல் என்னும் இயல்பினையு 

டைய பெயர்ச்சொல்லும், வினைச்சொல்லும், என இரண்டாம்; (இவற்று 

டன்) இடைச்சொல்லும், உரிச்சொல்லும் அடுத்து சான்கும் ஆம்) (இவ 

சாகை) இசைச்சொல்லும், வடச்சொல்லும் ௮ணுகாத இடத்து. ] 

்் ௨௫௦ 
 



  

17, wig.) 11, சொல்லதஇகாசத்தில் (1) பெயரியல், 
  

271, UNEQUIVOCAL PURE TAMIL WORDS. 

[ இயற்சொல்லிலக்கணம்.] _ 

acs. Fé shin ஆத்; திரியா தியார்க்குர் 

தம்பொருள் விளக்குந் தன்மைய இயற்சோல் 

[வி. 43.] 

[ செந்தமிழ் (நிலத்து மொழி) ௮௫, (௮க்நிலத்து மொழியுள் மேற்கூறப் 

படும்) திரிசொற்போலாது, கற்றார்ச்குங் கல்லாதார்க்கும் ஒப்பத் தம்பொ 

௫ளை விளக்குர் தன்மையினையுடைய உலக வழக்கு இயற் சொல்ஆம்.] | 
(உ-ம்,) மண், பொன். [பெயரிபத்சொல்,] 

. சடர்தான், [வீனைஇயற்சொல்.] 
அவனை. [ வேற்றுமையுருபு இடைஇயற்செரல். ] 

272. 001001 PURE TAMIL WORDS. 

[ திரிசொல் ஆம்.தறு. ] 

௨௭௨. ஒருபொருள் குறித்த பல சொல் ஆகியும், 

பலபொருள் குறி, ஒருசொல் சியும், 

அரிதுணர்பொருளன திரிசோல் ஆகும்: 
(லி. 43.] 

[ ஒரு பொருளைச் கருதிய பலசொல் ஆயும், பலபொருளைக் கருதிய 

ஒருசொல் ஆ$இயுங, கற்றார் உணரும் பொருளவாய் வருவன திரிசொல் 

ஆம்: ] 
(உ-ம்.) (1.) இளை, சுகம், தத்தை. 

[இ வி என்னும் ஒருபொருள் குறித்த பல பெயர்த்திரீசொல்.] 

  

(2.) காரணம்: 
[பானை, சல்ரு, சோழி முதவியவற்றைச் ருறித்தலால் பல்பொருள் 
குறித்த ஒருபெயர்ச் இரிசொல்.] 

  

(3.) படர்ச்சான், சென்ருன், ஏன், 
[இவை போயினன் என்னும் ஒ௫ பொருளைக் ருறித்தலரல் ஒர 
பொருள் ருற்த்த பலவினைத இரீசொல்.] 

  

(4.9) ஆரத்சான், [கு. 891 சாண்ச.] 

(ஓலித்தான், கட்டினான், என்னும் பொருளைக் குறீத்தலால் 
பலபொருள் குறித்த ஒருவினைத் இரிசொல்,] 

  

(5.) சேறும், வருதும், fe. 145 சாண்ச.] 

றும், தும் என்னும் விகுதிகள் தன்மைப்பன்மை என்லும் ஒ௫' 

பொருள் ராறித்த பலஇடைத் திரிசொல்.] 

(6.) சொல். [ரூ. 307 காண்க.] 

[ஐயத்தையும், அசைகிலையரவ தையும் குறித்து நிதபதால் பவ. 
பொருள் ருறித்த் ஓரிடைத் திரிசொல். ]



(7) ஈனனஜூால (PT. 11, 

(7,) ore, ge, உறு, சனி (௫. 088 காண்ச | 
[மி கல் எனலும் ஒருபொருள்குறித்த பலவுரித்திரிசொல் | 

  

(8) சடி. (க. 389 srewe.] 
[சாப்பு, கூர்மை, விரை, விளக்கம் முதவிய பலபொருள் 
குறித்த ஓர் உரித்திரிசொல், ] 

CEEDd> 

273. WORDS OF LOCAL USAGE. PROVINCIALISMS AND FOREIGN WORDS. 

( இசைச்சொல் வரும்.தழு. ] 

௨௭௩. செதமிழ் கிலஞ்சேர் பன்னிரு நிலத்தினும், 

ஒன்பதிற் நிரண்டி னிற் ஐமிழ் ஒழி நிலத்தினுர், 
தங்குறிப் பினவே திசைச்சொல் என்ப. 

[லி. 43] 

  

  

[ செக்தமிழ் நிலத்தைச் சேர்ந்த பன்னிரண்டு (கொடு£சமிழ்) நிலத்தின் 

கண்ணும் (பதிடெண் மொழியுள், தமிழும் மேற்கூறும் வடசொற்குக் 

காரணம் ஆய ஆரியமும் ஒழிக்க) பதினாறு மொழியும் வழங்கும் பதி 

னாறு நிலத்தின் கண்ணும், (உள்ளோர்) தங்குறிப்பினவாய் (ச் செந்தமி 

ழோர் குறிப்பின் அன்றி, அத்திசைகளின் நின்றுஞ் செந்தமிழ் நிலத்து 

வந்து வழங்குவன) திசைச்சொல் என்று கூறுவர் (புலவா.)] 

GC o est LU TT. 
THE TW FLVE DISTRICTS WHERE INF 51107 TAMIL 18 SPOKEN, 

9 

தென்பாண்டி, குட்டல், குடல், கற்கா, வேண்,பூழி, 

பன்றி, அருவா, அதன் £வடக்கு,__ஈன்ருய 
1௦) 

தேமலாடு, புனனுடு; செந்தமிழ்சோ 

ஏதமில் பன்னிரு நாட்டெண், 

[இவை பன்னிரண்டுங் கொடுக்தமிழ் நாடு] 

கலித்துறை. 
THE SEVENTEEN DISTRICTS LYING AROUND THE TAMIL COUNTRY, 

2 5 6 

Aaserg, சோனகஞ், srs 2 oxi *, அழுக், குடகல், 
12 

கொலங்கணல், கன்னடக, கொல்லர், தெறும்கம், கலிங்கம், வங்கம்; 
13 ர் 15 

கங்க'மசதல், கடாரம், கவுடங், கடுங்குசலக் 
தங்கும் புகழ்த்தமிழ் சூழ்பதி னேழ் புவி தாம் இவையே. 

[முற் குதித்வைகளைச் சுழ்ந்த சமிழ்;ஒழிர்ச பதினேழு சேசங்கள். ] 
(உ-ம்) பகலைப் பெற்றம், [சென்பாண்டி] அச்சோ, [சர்கம் ] 

சோற்றைச் சொன்றி, (aut. | பாண்டில், (Cave ] 
தாயைத் தள்ளை, [குடம்,] மமாச்தைச் சொச்ரு, [ ஐமுகம்,] 

கட அலு ர பதவ on க ay eae on oe ea 
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1, பங்கு.] 11, சொல்லஇகாரத்தில் (1) பெயரியல். 

29%. SANSCRIT WORDS, 

( வடசொல் தம்.ஆறு. ] 

௨௭௪. பொது எழுத் தானுஞ், தறெப்பெழுத் தானும், 

ஈர் எழுத் தானும், இயைவன வட சோல். 
[வி. 43) 

[(ஆரியத்திற்கும் தமிழிற்கும்) பொதுஎழுத்தானும், (ஆரியத்திற்கே உரி 
ய) சிறப்பெழுத்துத் திரிந்த எழுத்தானும், இவ்விரண்டினனுஞ் (செந்த 

மிழ்ச்சொல்லை ஒப்பன ஆக, வடதிசைக்கணின்றுஞ் செந்தமிழ் நிலத்து 

வந்து) வழங்குவன வடசொல் ஆம். ] 
(௨உ-ம) அமலம் [பொது எழுததால்,] AMALAM, 

கததி. [சதெபபெழுததால்,] தறற ரர, 
சலம்,  [ஈரெழுததால,] JALAM, 

[சூ. 146, 147 காண்க. 

$ 2. பெயர்ச்சொல். 
Re யச கு 

275. NOUN. 

[ பெ.பரின் பொது இலக்கணம். ] 

௨௭௫. இடுகுறி காரண மாபோ டாக்கந் 

தொடர்ந்து, தொழில் ௮ல காலந் தோற்று, 

வேற்றுமைக் Brom gis, இணை பால் இடத்தொன் 

றேற்பவும் பொதுவும் ௮வன பெயரே. 

[லி. 44. 48. 49.] 

[ இடுகுறியுங், காரணக்குறியும், மரபினையும், ஆக்கப்பாட்டினையுக் தொ 

டர்ந்து, வினையால் அணையுங் சாரணக்குறி ஆய தொழிற்பெயர் ஒன் 

றுங் காலந் தோற்ற அல்லன காலக் தோற்றாவாய், எட்டு வேற்றுமையுஞ் 

சார்தற்ிடமாய், இருதிணை ஐம்பால் மூவிடத்துள் ஒன்றனை ஏற்பவும், 

பலவற்றினை ஏற்பவுமாய் வருவன பெயர்கள் ஆம்.] 

(உ-ம்.) (1.) மரம், கமுரு. [இடுகுறி மரபு தொடர்ச்துாதன. ARBITRARY-PRIMITIVES. | 

(2.9) பறவை, [காசணக்குதிமாபு தொடாகதலச்சக, DESCRIPTIVE-PRIMITIVES. | 

  

(3.) பாட்டிஓுள் ௬ுமரன பெயர்முட்டை. [இ௫ுருறியாச்சஈ தொடாதகச்கது, 

ARDITRARY*DERIVATIVES. } 

பே பொன்னன. (சசாணக்குறியாக்கச் தொடர்ரதஎச்சத. 
DESCRIPTIVE-DERIVATIVES, | 

2@m



  

  

1.) ஈனலூல் (Pr. ரா, 
  

(5) மரம் [இடுகுறிப்பொதுப் பெயர், காரணமின்றிப்பல்வசை மரங்களைக்குறிக்கும்,] 

* [ARBITRARY-GENERIC. | 

(6.) பனை, [இடுகுறிீச் சிறப்புப்பெயர், காரணமின்றி ஒர்சாதிமரல்களைக்குறிக்கும். ] 

[ARBITRARY-SPECIFIC. | 

  

(7.) ௮ணி, [சாரணப்பெொதுப் பெயர் பலவகை அலஙவ்காரம்களுக்குப்பொது, அணிவதால் அணி,] 

[DERIVATIVE-GENERIC, ] 

(8.) முடி. [சாரணச் சிறப்புப்பெயர் வேந்தர் அணியும் முடிச்சுச் இறப்பு, முடிவதால் முடி..] 

[817,717 6-80201810 ] 

  ——— EE EDD 

276. PERSONAL MASCULINE NOUNS, SINGULAR. 

[ உயர்திணை ஆண்பாறுக்குரி.ப பெயர்கள். ] 

2. 67 Sr அவந்றுள், 

ள், எண், Swe, 6 6 சல், பல பொருள்; இன, தேம், 
2 

ஊர், வான், அகம், புற) முதல நிலன்; பாண் 
11 

OD wb, நாள், கிக். காலம்; 
19 20 17 

சொள், குழல், மார்பு, என் காது, முதல் உறுப் 
531 22 

பளவறி கொப்பு, வடி, வு, Anw, 58, 

சாதி குடி) சிறப், ப பாதிப், பல் குணம்; 

தல், ஈதல், gee பல் வினை; 

இவை அடை சுட்டு வினாப் Op மற்றே 

டுத்ற னவ் வீறு; ஈம்பி, 0௨, 

விடலை, கோ, வேள குர்சி ஜோன்றல்; 

இன்னன; ஆண் பேயர் அகும் என்ப. 

[வி. 52. ஈ.] 

[ (மேல் பெயரே என்றவற்றுள் இங்கனம் பகுத்துக் கூறிய) பொருள் 

ஆச ஆறஜனோடும், இவற்றை ௮டையுஞ் சுட்டினோடும், வினாவினோடும், 

பீற என்பதனோடும், மற்றென்பதனோடும் பொருந்திய னகர சற்றுப்பெயர் 

களும்; '*ஈம்பி?? முதலாசு எடுத்து ஒதிய (ஏழு) பெயர்களும்; இவை 

போல்வன பிறவும்; (உயர்திவ) ஆண்பாற் பெயர்கள் ஆம் என்று சொல் 

லுவச் (புலவர், ] 

௨௫௪ 
 



  

ம, பக்கு.] II. சொல்லதிகாசத்தில் (௩) பெயரியல், 

(உ௭ம்,.) (1.) சமன், சமன், [ளெயால் கருபெயர்,] 

௨௭௭. 

(2.) ஒருவன், [ எண்ணால் வரு பெயர், ] ன எல்லரம் பொரு 
(3.) ௮கையத்தான். [கூட்டத்தால் வருபெயர்.] தக வரு பெயர். 
(4.) பொன்னன், [முதல்என்பவற்றால் வருபெயர்,] 
(5.) வெற்பன், (மலை, பாலை, முல்லை, 

மறவன். | மருதம், செய்தல் ஆயெ 
இடையன், $* ஐாஇணையால் வருபெயர்,] 
கரன், | 

சேர்ப்பன், 11. 
(6.) சோழியன், [சேசத்தால் வருபெயர்.] இவை இடத்தால் வரு 
(7.) நெறாரான்.  [ஊரால் வருபெயர்.] பெயர், [கிலன்.] 
(8.) வானத்தான், அகததான், அத்தான். [ கான், ] 

அசம், புறம், ஆகிய மூறால் வருபெயர், 
(ப் மண்ணகத்தான், [முதல் எனறஇனால் வருபெயர்,] 

] மூவாண்டினன், 

(11.) வேனிலான. [ஆண்டு, இருத, மதி, காள் ஆயெ III. 

(12.) தைபான், Br இனால் வருபெயர், இவை காலத்தால் வரு 
(143.) ஒணத்தான், பெயர், 
(14.) கெருசவான், (ஆ.திஎன்ததினல் வருபெயர். 

te. இணிதோளான,  ] 
16.” செல குஞ்சியான், . a . 

(17.) வரைமார்பான், | ம் சள்தேலிய EPs OG இவை இல்லல வரு 
(18.) செம் சண்ணுன, | படர்..] பெயர், [இனை.] 
(19.) குழைக காதான, 
(20.) குறச் தாஎன், [மூதல் என்பதினால் வட பெயர்,] 
(21.) பெரிபன, 3 

(22.) புவவன். 

(23.) புவியனையன் 

(24.9) கூனன். [அளவு, அறிவு, ஒப்பு, வடிவு, 3. 
(23.) சரியன, நிறம, ௧2 சாதி, குடி, சிறப்பு ஆயே இவை குணத்தால் 
on) மானுடன், ஒனபை தணல் வருபெயர். ] வருபெயர், 
27. ஈசன் 

(28.) சோழன் 
(29.) ஆசியன் 
(30) சல்லன. [ஆதி என் தலை வஈபெபர்.] 
(31.) ஒதகான், ் (ஓதவ ஈதல் எனற இரண்டாலும் ~ VI. 

(32.) ஈகான, வருபெயர்,] இலை தொழிலால் ag 
(94.) சணச்சன், [ஆதி எபைதிஞல் வருபேயச்,] பெயர், [வினை,] 
(01.) இவன 
(95.) எவன் [eo dem, Sp von என்பவற்றால் 
(36 ) Sper வருபெயர்,] 

(34.) மற்றையான். (சூ. 198 காண்க] : 

———€€ E}33—_——_ 

277. FEMININE PERSONAL NOUNS, SINGULAR. 

[உயர்திணைப் பெண்பாலுக்குரி.ப பெயர்கள்.] 

இளை முதல் ஆகக் கிளந்த பொருள்களுள் 
ந 3 

ளவ வொற் றிகரக் கேற்ற ஈற்றவும்; 

தோழி, செவிலி, மகடூஉ, நங்கை, 

தையலோ டின்னன; பெண்பாற் பெயரே. 
(வி. 52. 5.] 

அதீத பெய aetna net are 

[(மே£லச் சூத்திரத்து) கிவாமுதலாகப் பகுத்துக் கூறிய அறுவசைப் 

பொருள்களும் எகர ஒற்றும், இகர உயிரும் உறுதற்கேற்ற ௮வ்விரண் 
  

௨௫௫



(L) 6% spre (PT. u. 

டீற்றவாய் வரும் பெயர்களும்) “Csr” aosars aOsCsrfw (mtg) 

பெயர்களும்) இவற்றுடனே இவை போல்வன பிறவும்; (உயர்திவணப்) 

பெண்பாற்பெயர்கள் ஆம்.] 
(உோம்.) தமன். 

ஒருத்தி, 

  

இகுளை, மாத, அரிவை, அங்சனை, மடர்தை, 

ஒன 

278. PLURAL OF NOUNS OF THB BIGHER, OR PERSONAL CLASS. 

    

[பலர்பாலுக்குரிய பெயர்கள்.] 

௨௭.9. கிளந்த கிளை முதல் உற்ற ரவ விற்றவும், 

கள என் எஈற்றின் ஏற்பவும்) பிறவும்; 

பல்லோர் பெயரின் பகுதி ஆகும். 
[வி. 09. 58. ௨] 

[மேற்கூறப்பட்ட கிவ முதலிய அறுவகைப் பொருளையும் பொருந்திய 

ரகர ஒத்நீற்றுப் டெ.பர்களும்) கள் (என்னும் விகுதியை) ஈறாகவுடைய 

பெயர்களுள் ஈண்டைக்குப் பொருந்தி வருவனவும்; இவை போல்வன 

பிறவும்; பலர்பாலின் பெயர்கள் ஆம், 

(உ-ம்.) தமர், இருவர், 
கோக்க, மனுச்சள், 
forest, அரசர்கள், 

ம்ரததர், மக்கள், 

  ——€€GDp» 

279. SINGULAR OF THE LOWER OR IMPERSONAL CLASS, TAKING THE 

TERMINAIION gy. 

[அஃறிணை ஒருமைக்குறி.ப பெ.பர்கள்.] 

௨௭௯. வினாச்சுட் டெனும், வேறும் ௮ம் பொருள் 

அதி உறுதுச்; சுட்டனை ஆய்தம்; 

ஒன்றென் எண் இன்னன ஒன்றன் பெயரே, 
(கி. 69.] 

[வினாவின் சண்ணுஞ் சுட்டின்சண்ணுங் கரந்து ௮வற்றுடனாயும், 

(வினாவவுஞ் சுட்டவும்படாது) வேறாயும், வரும்பொருளாதி ஆறனையும் 

பொருந்திய திவ்விகுதி ஈற்றுப்பெயருஞ்; சட்டோடு கூடிய ஆய்தத்தைப் 

பொருந்திய திவ்விகுதி ஈற்றுப்பெயரும்; ஒன்று என்னும் எண்ணாகு 

பெயரும்; இவை போல்வன பிறவும்; அகறிவ ஒருமைப் யெயர் ஆம்.] 
oe 

ee



  

17. பூல்கு.] 11, சொல்லஇகாசத்தில் (1) பெயரியல். 

(கம்) (1,) எது, யாது. (கிஷகிலே மறைச்தத.] 
(2.) இ௫, ௮௪, ௨௮: (சட்டிலே மலந்ச்தது.] 
(3.) குழையது, கிலத்தத, மூலத்தது,"சோட்டது, கரியத; oe. (Seranes 

சட்டவும் படாமல், பொருள் முதலான ஆறையும் J 

(4. ) அத, இஃத, உது. (சட்டோடு கூடிய oo) 

(5.) ஒன்ற. 
  

(6.) பிறிது, அனையது, மற்றையது, [ அகைபோல்களன.] 

ணக: இ இ; தது நடவை 

280. PLURAL OF THY LOWER OR IMPERSONAL CLASS, ENDING 

4 வை,௮,வ Y, oer AND NUMERALS, 

[ அகீதினைப் பன்மைக்குரிய பெயர்கள்] 

௨௮0. மூன்னர் அவ்வொடு வருவை,; அவவும், 

சுட்டிறு வவ்வுங்; கள்இறு மொழியும்; 

ஒன்றல் எண்ணும்; உள்ள, இல்ல, 

பல்ல, இல்ல, உளஇல பல,௫ல) 

இனனவும்; பலவின் பெயர்ஆ கும்மே. 

(வி. 69.] 

( முன்னர்க் கூறிய 'வினாச்சுட்டெலும், வேறும் ௮அம்பொருள் ஆதி? 

ஆறனோடும், (ஏற்ற பெற்றி) வரும் வகர ஐகார ஈற்றுப் பெயர்களும்; 

அகர ஈற்றுப் பெயர்களும்; வகர (ஒற்று) ஈற்றுச் சுட்டுப் பெயர்களும்; 

கள் (என்னும் பகுதிப் பொருள் விகுதி) இறுதி ஆயெ பெயர்களும்; ஒன் 

றல்லாத (இரண்டு முதலிய) எண்ணாகு பெயர்களும்) “உள்ள? என்பது 

முதலிய (குறிப்புவினையால் ௮ணைந்த எட்டுப்) பெயர்களும்; இவை 

போல்வன பிறவும்; அஃறிவணப் பன்மைப் பெயர்கள் ஆம். ] 

(உச்) 61.) எக. 
) (2) Gee. 
 (8.) செடியளை 
(4) பொருள, பொருஎன, 

(5.) ௮௭, இல். 

(6.) யானைகள். 

(7.) இரண்டு, மூன்ற; சோடி. 

33, ௨௫௭



ர (௩) சன்னூல் (8௩. M, 

" . oa 

281. OTHER NOUNS OF THE LOWER CLASS ARB EITHER SINGULAR OR PLURAL. 

THEY HAVE NO DISTINCTION OF NUMBER. 

[அஃதினை இருபாுச்கும் உரிய பெயர்கள். ] 

௨௮. பால்பசா அஃறிணைப் பெயர்கள் பாற் பொதுமைய. 

  

[அஃறிணைப் பெயர்களுள், (இங்கனம்) பால் பகுத்தலை ஒழிந்து கின்ற 

பெயர்கள் அனைத்தும், (௮த்தணை இரு) பாற்கும் உரிய பொதுப்பெயர்கள் 

ஆம்.] 
(உ-ம்) யானை லர்தது, 

யானை வச்தன. 

GF சொல்காப. **தெரிநிலை உடைய அகறிணை இயற்பெயர் 
ஒருமையும் பன்மையும் கீனையொடு கரினே 

282. nivipions OF NOUNS COMMON TO BOTH CLASSES. 

[ இருதிணைக்கும் உரிப பொதுப்பெயர்கள், ] 

௨௮௨. முதற் பெயர் கான்குஞ், *சினைப் பெயர் கான்கும், 

3தினை முதற் பெயர்ஒரு ரான்கு!4முறை இரண்டும், 

தன்மை கானக்?! ஈமுன்னிலை ஐந்தும்; 

எல்லார், சார், தான், இன்னன, போதுப்பேயர். 

[*ருதற்பெயர்!? முதலான ஒன்பது கூற்றுப் பெயர்களும், இவைபோல் 

வன பிறவும், (இருதிஷக்கும் உரிய) பொதுப்பெயர்கள் ஆம். ] 

(உ-ம்) சூரியன உதித்தான, குரியன உதித்தது 
ஊமை வர்தான், ஊமைவச்சாள், 

{283 சாண்ச.] 

னு தன்மை சான்கும் முன்னிலை ஐச்தம் சூ. 285 காண்க. 

——~—€Gd>——— 

282. SUBDIVISIONS OF NOUNS (282.) ACCORDING TO GENDER AND NUMBER. 

(முதற் பெயர் முதல், முறைப்பெயர் இருக் டெந்தவற்றைக் சாரணவகையால் 

வ்சூத்தல்.] 

௨௮௦௬. தண்மை, பெண்மை, ஒருமை, பன்மையின் 

ஆம் ௮௫ நான்மைகள்; ஆண் பெண் முறைப் பெயர். : 

[*( நண்மை? முதலிய இந்ரான்கு பாலுங் காரணமாக, முற்கூறிய 
முதற்பெயர், சனைப்பெயர், சனைமுதற்பெயர் என்னும் மூன்றும்) ஒவ்



  

34. பக்கு.] IL சொல்லதிகரசத்தில் (1. பெயரியல். 

வொன்றும் நர்சான்சாம்; ஆண்மை, பெண்மை ( என்னும் இருபாதூக் தார i 

ணமாக) முறைப்பெயர் இரண்டரம்.] , 

  

  

  

  

  

  

      

ந. ee mr சீ 

ஆண்மை, பெண்மை. ஒருமை, | பன்மை, 

1. சாத்தன், சாத்தி | கோதை, கோதைகள். ஆச: 4, 
_ [இளை முதற்பெயம்,] 
2 (மூட்னன, முடத்தி, | செகியிலி, செகியிலிகர், ஆச: 4. 

(இலை சனைபபெயர் ] 

3 'முடக்சொற்றன, மூடச்கொற்றி | கொடும்புறமருஇி, சொரடும்புறமருதிகள், |ஆச: 4, 
[இவை சினைமுதற்பெய _ 

4, சர்சை, தாய, . 2. ன லவ ப்     
  

CF சன் என்னும் விருது அ%றிணைப பளழைக்குச்றெச்தத; ஆபினும், உயர்திணைப் 
பனமையிலும் வீரலி கரும். 

ண 4-௮ கணை 

284. NOUNS COMMON TO BOTH CLASSES (281.) TARE SHE DISTINCTIONS OF wre. 

[ இணைப் பொதுவாய் நின்ற பெயர்கள்.] 

௨0௪. அவற்றுள், 

ஒன்றே இரு இணைத் தன்பால் ஏற்கும். 

[ (முதற்பெயர்? முதலவாகக் கூறப்படும். இருபத்தாறும் (சூ. 282.) 

பிறவும், ஆய பொதுப்பெயர்களுள்) ஒவ்வொன்று இருதிணைச் சண்ணுர் 

தன்றன் பால்களை ஏற்கும். ] 
(உ-ம் ) சாததன இகன; சாத்தி இவன. 

(1.) சாத்தன இவவெருது; சாததி இபப. 
் கோதை இவன்; கோதை இக். 

கோசைசஎ இவா; கோதைகள் இந. 

சாதைஇவன; தகதை இல்வெருது. 
(2.) ; தாய இவஎ; தாய் Guus. 

(8.9 பன சம்பி; யான ச௫சை; யான பூதம். 
யாம் மக்கள்) யாம் பதலச௪, 

-€EGDvd- 

285. THE PERSONS OF PRONOUNS. 

[ தன்மை, முனனில், படர்க்கைப் பெயர்கள.] 

௨௮௫. தன்மை: யான்,நான், யாம்,காம்; முன்னிலை: 

எல்லீர், நீயிர், நீவிர், நீர், நீ 

௮ல்லன படர்க்கை, எல்லாம் எனல் பொது. 

[வி. 72. 78.] 

[*தன்மைப்பெயர்!? சான்சகாவன: யான், நான், யாம், காம்(என்பன ஆம்.) 

முன்னிலைப்பெயா!? ஐந்தாவன: எல்லீர், நீயிர், மீகிர், சீர், கீ(என்பன ஆம்:) 

௨௫௯



(L) ஈன்னூல் (Pt. u. 

(இணை பாலுள் ஒன்றத். Capua Gurgpad g@w Quuisese இவ் 

வீரண்டிடத்து ஒன்பது பெயரும்) அல்லாத பெயர்கள் அனைத்தும் “படர் 

சக்கை? (இடச்திற்குரிய ஆம்). (௮வற்றுள்,] எல்லாம் “என்னும் பெயர் 

(ஒன்று) மூவிடத்திற்கும் உரித்தாம்.] 

வைகை ௫ து இடப 

286. THE FBRIONS OF VERBAL NOUKS. 

[ கிளைப்பெயர்களுக்கும் வினையால் அணையும் பெயர்க்கும் இடம் வருத்தல்,] 

௨௦௬. வினையின் பெயரே ॥ ..ர்க்கை; வினையால் 

அணையும் பெயரே யாண்டும் ஆகும். 

[வி. 94. 95.] 

[(“யான் உண: ,'' நீ உணல்,!' அவன் eau,” coed sg 

ஆயினும் “அங்வுணல், இனல்,? என்றற்றரொடக்கத்து) வினையின்பெயர் 

படர்ச்சைக்சே உரிய தம். அவ்வினையால் ௮ணையும்பெயர் (அவ்வினை 

மின் பெயர்போல் படர்ச்சைகசே உரிய ஆகாது, “உண்டேனை,?? “உண் 

டாயை,? “உண்டானை,”! எனத் சனிச்சனி) மூவிடத்திற்கும் உரிய ஆம்.] 

[சூ. 898 காண்க. 

“<EEDd> 

287. THE NUMBERS OF PRONOUNS. 

[ பன்னிரண்டு பொதப்பெயர்களைப்பற்றிச் சொல்லியது. 

௨௮௭. தான்,யான், கான், ஒருமை; பன்மைதாம், 

யாம்,ராம், எலாம், எலீர், நீயிர், நீர், நீவிர். 

[வி. 72. 74.3 

[தான், யான், சான், மீ, (என்னும் சான்கும் இருதிணை முச்கூற்று, ஒரு 
மை (ப்பெயர் ஆம்). தாம், யாம், ராம், எல்லாம், எல்லீர், நீயிர், நீர், 

சீவிர் (என்னும் எட்டும் இருகிணை இருகூத்றுப்) பன்மை (ப்பெயர் ஆம்).] 

5 (இருதிண முச்கூறு = em, பெண், ஒன்று, 
இருதிசே Qoag <ustuw, -[y. 302. 263.) 

2&0 
 



  

கபக்கு] IL. சொல்லஇிக்சத்தின் (ப) பெயரியல், 
286. sours roku எடும் owners: © 

@ 0} 0}. ஒருவன், ஒருத்தி பெயர் மேல் எண்ணில. ' 
[லி. 159.] 

[(எண்ணான் , உயர்திணை ஆண்பாற்பெயரும், பெண்பாற்பெயரும், 

வருங்காலத்து ஒன்றென்னும் எண்ணானே) ஒருவன்,?? ((ஒருத்தி,?? என 

வருவன அன்றி, இகவற்றின்மேல் “இரண்டு? முதலிய எண்களான் இப் 

பெயர்கள் வருவன இல ஆம்.] 
[இருசர் என குருழீம அன்றி இருக், இருத்தி என ரா ] 

€€GD>> 

289. THE NOUN ஒருவர். 

௨௮௯. ஒருவர் என்ப துயர் இரு பாத்றாய்ப் 

பன்மை வினை கொளும் பாய்கழ் றென்ப. 
[வி. 159] 

    

[*ஒருவர்'? என வழங்குஞ் சொல் உயர்திணை அண்பால் பெண்பால் 

இரண்டற்கும் பொதுவாய், (௮த்திணைப்) பன்மை (வாய்பாட்டு) வினை 
யைச்கொண்டு முடியும் பால்சனை உடைத்து என்று சொல்லுவர் (பு லவர்].] 

(உ-ம்.) (1.) ஆடகருள் eget அறத்தின்வழி மிற்பார். 
(9.) பெண்டிருள் ஒருகர் சொமுசன்வழி கற்பார், 
(3.9) யாத் ஒருவர் உவகததோர் சொல்வில்லார். 

2 

290. 811௩0௦0011. 

[ காரணப்பெயர்கஞள் ஆகுபெயர் ஆம். ஆ. ] 

  

  

௨௯௦. பொருண் முதல் ஆறோ டளவை, சொற், னி, 

கருவி, காரியம், கருத்தன்; ஆதியுள் 

ஒன்றன் பெயரான் அதற்கியை பிறிதைத் 

் தொன் முறை உணாப்பன ஆகு பேயரே. 
[வி. 162] 

[ பொருளே, இடமே, காலமே, சனையே, குணமே, தொழிலே , என் 

லும் ஆறடனே, (இவற்றின் பகுதிய ஆ௫ெ சால்வகை) அசலையே, 
சொல்லே, தானியே, கருவியே, காரியமே, கருத்தாவே. (என்னும் ஆரம்) 

“ale gt 

ஆதியாக வரும் பொருள்களுள் ஒருபொருளின் இயந்பெயரானே அப் 

௨௬௧ 
 



(1) ஈன்லூல்- [Pu m 

பொருளினுச்கு இயைக்த பிதிதொரு பொருளைச், தொன்று சொட்டு வரு 

முறையே, கூறிவருஒன ஆதுபெயர்கள் gto] 
(உ-ம்) (1) தாமரை௮னையதாள். ஆம்பல் அனைய சேம்பொதி செல்வாய், 

[முசற்பொருவின் பெயச் அதின் சனையாபெ மலருக்கும் ஆபிழ்று,] 

(2.) அசன் ஒமர்ச்து, . 
(இடப்பெயர் மனத்தக்காயிற்று, ] 

(3) கார்த்திசை பூச்சத. 
(காலப்பெயர் அக்காவுத்தில் உண்டாகும் ே வச் தோன்றிக்கும் ஆபிற்று,] 

(4.) கார் அறுத்தது. 
[இத மும்மடி அருபெயர்; எப்படியெனில், சார் என்பது நிறம், அது மேகத் 
இற்கும் ஆரும், மேகத்தின் பெயர் பருவத்துச்கும்ஆராம், அப்பருகுத்தின் பெயர் 
அக்காலத்தில் உண்டாகும் பயிருக்கும் ஆரறாம,] 

(5.) புளிமுளத்தது. , 
[சனைபபெயர் முதலுக்கரயிற்று, இது இருமடி. ஆகுபெயர், எப்படியெனில், பு வி 
எனபது சவைபபெயர், அது பழத்துச்ராம் ஆயிற்று, அப்பழத்தின் பெயர் மரத்இிற் 

கும ஆபிற்று,.] 
(6.) புவித்தின்றான. 

[சலையாதிய குணப்பெயர் பழத்இற்கும் ஆயிற்று ] 

(7.) எழுத்தறியத்தரும் இழிதசைமை, 

[ தொழிற்பெயர் அக்காத்திற்கும் ஆயிற்று ] 

(8.) சால், , 
(9.) ௮சை 

(எண்ணல் அளவைப் பெயர்கள் அவயவம்களுக்கும் ஆயின ] 

(10.) செஞ்ச சொச்தது. 
[மனமசூய தரணி அஇன் தானமாயெ மார்புக்கும் ஆபிற்று ] 

1.) திருவாசகம். 
[முதத்கருவிபபெயர் காரியமாக நூதூக்கும் ஆயிற்ற..] 

(12.) இர்சுல் அலல்கராம், 
[காரி.பத்தின் பெயர் காரணத்தச்கும ஆபிற்று ] 

(13. இர்தநால் திருகள்ளுகர், 
[கருத்தாலின் பெயர் நூதுக்கு.2 ஆயிற்று. 

(14) காளை வந்தான். 
[உவமை ஆருபெயர்,] 

க; 

$ 4. வேற்றுமை. 
"மகி அன்ப ol Poet 

291. CASE. 

[மேலே வேற்றுமைக் GLeu cart (275); அவ்வேற்துமை இளைய 

எனவும் இச்துணைய எனஏம் சொல்லியது.] 

  

௨௬௧. ஏற்கும் எவ்வகைப் பெயர்க்கும் ஈ முய்ப் பொருள் 

வேற்றுமை செய்வன எட்டே வேற்றுமை. 
, [லி. 55.] 

சவககைகவை அஃலமையவஷகிகலலையவகவகககு, 

[தன்மை ஏற்றுக் சோடற்குரிய எல்வசைப்பட்ட பெயர்சட்கும் இது 

இயாய், ௮ப்பெயா்ப்பொருளை வேற்றுமைப் படுத்துவன ஆன வேற்றுமை 
'சள், எட்டே ஆம்.] 

உன்ட



  

Ie wg] 1. சொல்லஇகாசத்தில்.(1.) பெயரியல். 

~" "298. கரக பேரம மாற் நேற்ற சர் எரா நாரா பாச. 

(வேற்றுமைகளின் பெயரும் முறையும்சி 

௨௯௨, பெயசே, ஐ, ஆல், கு, இன், ௮ற்,சண் 

விளி என் முகும், அவற்றின் பெயர், முறை. 
[லி. 55. %6.] 

[(மேல் எட்டே வேற்றுமை என்றவற்றின் பெயர் என்னை? டெச்சை 

மூறை என்னை? எனில்) “பெயர்? முதலாக ₹5விளி??ஈறாக இங்ஙனம் கூ 

றிய பெயரும் முறையும் ஆம் ] 

  

ககன் 

293. THESE SIX TERMINATIONS ADDED TO THE NOMINATIVE 

[எழுவா.ப் உருபே ஏனை உருபுகளையும் ஏற்கும்.] 

௨௯௬. ஆறன் உருபும் ஏற்கும் ௮வ்வுருபே 

[ (எழுவாய் வேற்றுமையாவது பெயர் மாத்திரையாய்த் தோன்றி நிற்கும் 

நிலை என்ப; ஆகலின்,) அவ்வெழுவாயாய் நின்ற உருபே (ஐம்முதவிய) 

ஆறு வேற்றுமைகளின் உருபும் ஏற்கும் ] 

29%. THE NouNS நீயி, நீவிர், நான் ஈர NO OTHER CASE [EXCEPTION TO 293. ] 

(இரண்டாவது முசலி.ப ஏழுருடம் எஏலாதன இவை.] 

௨௯௪. நீயிர், நிவிர், கான், எழுவாய் ௮ல பெறு. 
[வி. 72. 73.] 

ree 

  

[இம்மூன்று பெயரும் எழுவாய் வேற்றுமையினை அன்றி, ஏனைஏழு 

வேற்றுமையினையும் ஏலா.] 

2935. THE NOMINATIVE 18 THE NOUN ITSELF’ ITS RELATION TO THE PREDICATE 

, ச் e Bad » 

ஒ[எழுவாயாகய பேயர் வேறறுமையதிலக்கணம்.] 

௨௯௫. ௮வதறுள, 

எழுவாய் உருபு Bide பெயசே, 

விளை, பெயர், வினாச் கொளல் அதன் பய னிலை0். 

[(மேற்கூறிப் போர்த எட்டு வேற்றுமையுள்) முதல்வேற்துமையின்.உரு 
வண்டு we  



(1) ஈன்னூல் (er. ம. 

பாவது திரிபில்லாச பெயரே (அம்). ௮சன் பொருளாவது: வினையையும், 

பெயனாயும், வினாவையும் கொளப் பொகுணிஷயாய் வருதல் ௮ம்.] 

(உ-ம்.) சாத்தன் சர்தான், [[வினை, of, 129.) 
சாத்தன். இவன், க] ளி. 131.] 
ஆயத? de.) 

<€€>>>———— 

  

296. THE SRCOND OR ACCUSATIVE CASE: ITS SIGN AND SIGNIFICATIONS. 

[சீடிருபு: இரண்டாம் வேற்றுமையினதிலக்கணம்.] 

௨௯௬. இரண்டா வதன உரு பையே; அதன் பொருள: 

ஆக்கல், அழித்தல், அடைதல், நீத்தல், 

ஒத்தல், உடைமை, ஆதி, அரும். 

[லி. 58. 199.*] 

[இரண்டாம் வேற்றுமையினது உருபு (மேற்கூறிய) ஐஉருபு ஒன்றுமே. 

அதன் பொருள்களாவன? (தன்னை ஏற்ற பெயர்ப்பொருளை) ஆச்சப்படு 

பொருளாகவும், அழிக்கப்படுபொருளாகவும், அடையப்படுபொருளாக 

வுக், துறக்சகப்படுபொருளாகவும், ஒக்கப்படுபொருளாகவும், உடைமைப்ப 

டுபொருளாசவும், இவைபோல்வன பிறவாகவும், (வேற்றுமை செய்தல்) 

ஆம்.] 

உடைத்தான். [அழித்தல் ] 
கனைச்தான். [ஆக்சல். ] 

| சேர்ச்தான். [அடைசல்,] 
(உ-ம்,) இழச்தான், [ ச ல்.] : (செபப்படுபொருஎ, ] 

ஒத்தான். [ ஒத்தல். ] 
fi .] 
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297. THE THIRD CASE: 1TB SIGNS AND SIGNIFICATIONS. 

[நூன்ரும் வேற்துமையினஇிலக்கணம்.] 

௨௯௭. மூன்றா வதன் ௨௫ பால், ஆன், ஐடொடு; 

கருவி, கருத்தா, உடனிகழ் வதன் பொருள். 
(கி. 89.] 

[மூன்றாம் கேத்றுமையின் உருபு (மேற்கூதிய) ஆலே அன்றி, ஆனும், 

ஒடுவும், ஒடுவும் ஆம். அவற்றின் பொருள்களாவன: (தம்மை ஏற்ற பெயர்ப் 

பொருளைச்)சருவியாசவும், (எதுப்பொருட்டாயெ) கருத்தா ஆகவும், உட 
னிசழ்வதாசவும், (வேற்றுமை செய்தல்) ,ஒம்.]



  

  

ஈ. பக்கு.] 17, சொல்லஇகொசத்தில் (1) பெயரியல், 
(உ-ம்) (1.) அறிகால் ஆய சாட்சி, [சருகி,] 

மண்ணால் ஆக்கிய குடம், 
மண்ணான் இயன்ற ருடம், 
தேவனால் ஆகிய உலசம், 

(2.) ,தச்சனல் செய்யப்பட்ட தேர், [கருத்தா,] 

(3.) சொடியொடு சட்டுண்டான். [உடணிகழ்ச்சி,] 
ஊியொடு குயின்ற தசம பட்டும். 

மநியோடொக்கும் முகம், 

பெண்டகையாற் பேர்அமர்க் கட்டு, [ஆல் உருபால் வந்த உடனிகழ்ச்9ி,] 
“மனத்தொடு கரயமை மொழியிற் றலத்தொடு தானஞ்செய் வரரிற்றவை,”? 

(கேதுவினை உடனிகழ்ச்சியும், ஒருவினை உடனிகழ்ச்சயும்,] 
  

5” மதியோடொ்கும் மூகம். [செயப்படு பொருவிலே ஒடு கச்தது.] 

எனா இறட 

298. THE FOURTH OR DATIVE CASE: ITS SIGN AND SIGNIFICATIONS. 

[ கான்காம் வேற்றுமையினதிலக்கணம். ] 

௨௯௮. நான்கா வதற்குரு பாகுங் குவ்வே. 

கொடை, பகை, நேர்ச்சி, தசவது ஆதல், 

பொருட்டு,முறை, ஆதியின் இதற் செனல் பொருளே. 

[லி. 60.] 

[நான்காம் வேற்றுமைக்கு உருபு (மேற்கூறிய) கு ஒன்றுமே ஆம். அதன் 

பொருளாவது: கொடையும், பகையும், நேர்ச்சியும், தகவும், அது ஆத 

லும், பொருட்டும், முறையும், முதலான பொருள் (தோன்றப புணரும் 

புணர்ச்சிச்சண்,) இதற்குதென (அங்ஙனம் வருதற்குரிய எப்பொருளி 

னையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருளாகத், ) தன்னை ஏற்ற பெயர்ப்பொருளை 

வேற்றுமை செய்தல் ஆம்.] 

(உ-ம்.) (1.) இரப்போர்க் த்தான், [சொடை,] 

(9,) பிணிக்குமருச்து, [[பகை,] 
(3.) விசக்இனுக்கு எண்ணெய், ((சேர்ச்சி,] 

(4.) அரசருக்சே உரத்த, [சகுதி.] 
(5) அகறுச்ருசெல். [அத அத ஆசல்.] 
(6.) கூழிற்குக் குற்றேவல் செய்தான், [பொருட்டு] 

(79) சாத்தனுக்ரு மகன், [முறை,] 

  

அவனுச்ரும் அளளுக்கும் பொருத்தம் இவ்லை. [யாப்பு.] 

இன்றைக்கு வரும். (எல்லை, பல 
அல்லர்ச்ரூம் இவ்கர்ச்னால் காதம், [எல்லை] ஆசி ப வினு 

அவனுக்குச் ெெர்தவன் இன், [[சதப்பு,] 
மனைச்ரு விளக்கு மனையாட்டி,, [உவமை. 

94 ௨௬௫ 
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(1,).ஈன்னூல் (PT. 1% 

299. THE FIFTH CASE: ITs SIGNS AND SIGNIFICATIONS. 
( கக்சாம் வேற்றுமையினது இலக்கணம். ] 

ச 

௨௯௯. ஜர்தா வதன் உரு பிலலும், இனலும்; 
ச் 

நீம்கல், ஒப்பெல்லை, ஏதுப், பொருளே. 

[வி. 61.] 

[ஐந்தாம் வேற்றுமையின் உருபாவன: இல்லும்; (மேற் கூறிய) இன் 

னும் (௮ம்). அவற்றின் பொருளாவன: நீங்கற்பொருளாகவும், உவமைப் 

பொருளாகவும், எல்லைப்பொருளாகவும், ஏதுப்பொருளாகவுர், (கம்மை 

ஏற்ற பெயர்ப் பொருளை வேற்றுமை செய்தல்) ஆம். ] 

1, ரீக்கப்பொருள. அ 

(உ-ம்,) தலையின் இழிர்த மயிர் அனையர் மார்தர், 
[உருபேற்றசொல் தலை; உருபுசோக்கெய செரல் மயிர், ] 

அரசரில் பெரியர் கற்றோர், [ உயர்வு. ] 

ஆவின் இழிச்தது மேதி. [தாழ்வு.] 
  

11. ஒப்பு. 

பசவின் கெளிது கொக்கு, [ வண்ணழ்,] 

அதனிற் பெரிது இது. [அளவு.] 

Ill, எல்லை. 

கருவூரின் இெக்ரு, மருசூரின் மேற்ருச்சோளூ0ு, 

  

119. எதி. 

சள்ளரின் ௮ஞ்ஞென். 
கரணிகத்தின் ஆபிஞன். 

——-<€ GP p2>—___—_ 

300. THE SIXTH CASE: 1T8 SIGNS AND SIGNIFICATIONS, 

[ தரும் வேத்துமையினதிலக்கணம். ] 

௬௦௦. ஆறன் ஒருமைச் கதவும், ஆ௫வும், 

பனமைக் சவ்வும், உருபாம்; பண்புறுப் 

பொன்றன் கூட்டம், பலவின் ஈட்டர், 

இரியின் அச்சம், ௮ர்.கற் ஈழமையும்; 

பிறிதின் மையும், பேணுதல் பொருளெ. 
[லி, 69.] 

- [இரும் கேத்றுமையினது தருமை (ப் பொருண்மை) க்கு (மேற்கூறிய) 

அதி என்பதே அன்றி, ஆது என்பதும்; பன்மை (ப பொருண்மை) ச்கு 

௨௬௬,



    

17. பன்கு.] 11. சொல்லஇகாசத்தில் (1.) பெயரியல், 

அகரமும் உருபாம். அவற்றின் பொருளாவன: (குணமுச் சொழிலுமாயெ) 

பண்பும், சினையும், ஒருபொருட்கூட்டமும், பலபொருட்கூட்டமும், 

ஒன்று திரிர்தொன்றானதும், ஆயெ (ஐந்து) தற்ழெமைப் பொருளினையும்; 

பிறிதின் இழமைப்பொருளினையும்; (உடையதாகத் சம்மை ஏற்ற பெயர்ப் 

பொருளை) வேற்றுமை செய்தல் ஆம். ] 

(உ-ம்) 1. தற்ழெமை. 
(1) 

நிலத்தது ௮சலம. . 
சாத்தனது இயல்பு, i [.பண்டுத்தற் கிழமை. | 

(in) 
சாத்தனது கண். [உறப்புத்தற் கிழமை. ] 

சீ (1) 
மக்களது தொருதி, on 
செல்வினது oF [ஒன்று பல கூடிய garper x. spp Sper. ] 

    

(1v.) 
விவல்கெத கூட்டம். [Cag us கூடிய பலவின் ஈட்டத்தற்திழறை.] 

  

(¥.) 
செல்லினது பொரி. [.திரிபினாக்கத்தற் கிழமை, ] 

  

11. பிறிதின் இழமை, 

சாத்தனது வில், [[பொருட்பிதிதின் இழமை..] 
சாத்தனது தோட்டம், [இடப்பிறிதின் இழமை, ] 

பிறவும் அன்ன, 
  

எனாதுகை, தனாததாள்.  [ஒருமை,] 
எனகைகள், தனதாரகள், [ பன்மை.) 

—_—€€@ >> 

301. THE SEVENTH CASE: IT8 SIGNS AND SIGNIFICATIONS. 

(ஏழாம் வேற்றுமையினதிலச்கணம். ] 

௬௦௧. ஏழன் உருபுகண் ௮ ஆகும்; 

பொருள் முதல் ஆறும் ஒர் இரு ழெமையின் 

இடன் ஆய நிற்றல், இதன்பொருள் எனப. 

[லி, 63.] 

[ஏழாம் வேற்றுமையின் உருபு (மேற்கூறிய) கண்ணே அன்றி, (வருஞ் 

சூத்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட) பிறவும் ஆம். இவற்றின் பொருளாவன: 

(தம்மை ஏற்ற பெயர்ப்பொருளாகயெ) பொருள்முதலிய ஆறும் (சூ. 192) 

(மேற்போர்த) இருகழமைப்பொருட்குக் (சூ. 800.) இட.மாூகித்ச, அவற் 

தினை வேற்றுமை செய்தலாம், என்று சொல்லுவர் (புலவா).:] 

௨௭௭



(1. ஈன்னூர்ல் (Pq. 

502. VARIOUS NOUNS USED A® SIGNS OF THE SEVENTH OASE. 

( மேல் (801) “ஆதி'' என்றார். அவை இவை என்பத. ] 

௬௦௨. கண், கால் கடை, இடை, தலை, வாய், இசை, வயின், 

முன், சார், வலம், இடம், மேல், ழ், புடை, முதல், 

பின்.பா dar, கேம், உழை,வமி, உழி, உளி, 

உள; அகம், புறம், இல் இடப்பொருள் உருபே. 
[லி, 63.] 

[இங்ஙனம் “கண்?! முதலாக, (இல்? ஈறாக, எண்ணப்பட்ட இருபத் 

தெட்டும் இடப்பொருளாக வேற்றுமைசெய்யும் உருபுகள் ஆம்.] 

—_—_€€EPpo—_——_ 

303. THE EIGHTH CASE: METHODS OF FORMATION AND SIGNIFICATIONS. 

( எட்டாம் வேற்றுமையினதிலக்கணம்.] 

௬௦௬. எட்டன் உருபே எய்துபெயர் ஈத்றின் 

திரிபு, குன்றல், மிகுதல், இயல்பயந் 

திரிபும் தம்; பொருள், படர்க்கை யோரைத் 

தன் முகம் ஆகத் சான் ௮ழைப் பதுவே. 

(வி, 64.) 

[எட்டாம் வேற்றுமை ஆயெ விளிக்கு வேறுஉருபின்று, (அவ்விளி 

அடைந்த) பெயர்ரற்றின் திரிபும், கேடும், மிகுதலும், இயல்பும், ஈற்றயல் 

நின்றதன் திரிபுமே உருபாம்; இவற்றின் பொருளாவன: இவற்றினை ஏற்ற 

படர்ச்சைப் பெயர்ப்பொருளை ஒருவன் தனக்கு எதிர்முகமாக அழைக் 

கப்படுவதாக வேற்றுமைசெய்தல் ஆம்.] 

-¢€Ed>- 
304. NoUuNs WHICH ADMIT OF THE VOCATIVE. 

[ பெயருக்குள்ளே விளிச்சப்படுவன இலை.] 

௩௦௪. இ,உ௨, , வேரடை, ஒன, ள,ச,ல, 

WFD Qs, » BT, YN 
9 

ணலஃகான், ஆஈ முகும் பொதுப்பெயர்) 

ஞ,ஈ, ஒழி அனளைத்திற் 305 Sg விளிப்பன. 
Serene 

  

(இ, உ, ளெ, ஐ, ஓஒ; Om, OF, 7, W, a என்னும் பத்திழ்றுயர்திணைப் பெய 

ரூம்; இவற்றுள் ஒசாரமும், ரச ரமுமான இரண்டும் ஒழித்துகின்ற எட்டு 

ட ௨௬.௮) 
 



1௩ பக்கு.] 11, சொல்லஇகாசத்தில் (1) பெயரியல். 

னே ணகாரமும், ௮காரமுமான இரண்டும் கூடிய பத்தீற்றுப் பொதுப் 

பெயரும்) நாலாறுமீறே (சூ. 107.) என்றவற்றுள் ஞகரமும், ஈகரமும், 

ஈறாகாதென மேலை ௮இகாரத்து விலக்கெ 

எகரமும்) ஒழிந்த (சூ. 108.) இருபத்சோர் ஈற்றஃறிணைப்பெயரும் விளிச் 

கப்படுவன ஆம்.] 

DIY 

305, GENERAL RULE REGARDING THE TERMINATIONS OF THE EIGHTH CASE. 

[மூவகைப் பெயர்க்கும் பொதுவாடு.ப விளியுருபு.] 

௬௦௫. இம்முப் பெயர்க்கண் இயல்பும், எயும், 
e e ‘ 3 க 

இகா நீட்டியும், உருபா மன்னே. 
[வி. 64.] 

[மேல் (விளிக்கப்படும் என்ற) மூவகைப் பெயர்ச்சண்ணும், இயல்பா 

தலும், எகாரமிகுதலும், இகர ஈறு ஈகாரசருய்த் இரிதலும், விளி உருபாம் 

பெரும்பாலும்.] 
(உ-ம்.) முனி, வேர்த [இயல்பு ] 

முனியே, [ஏகாரம மிகுதல் | 
Bos, [இகரம் ரீஞதல், ] 

306, 1 83% ௭0018 ர ௪. 

(aan வீற்றிற்கு எ.ப்)ிபதன்மேற் ிறப்புவித. ] 

௬௦௬. ஐஇறு பொதுப்பெயாக் காயும், ௮வும், 

உருபாம்; ௮லலவற் ரூயும் அகும். 

[ஐகார ஈற்றுப் பொதப்பெயர்க்கு (இயல்பும், ஏகாரமிகுதலும் அன்றி) 

ஐகாரம் ஆயும் அவுமாய்த்திரிதலும், உயர்திணை ௮ஃறிணைப்பெயர்க்கு 

அவ்வுருபுகள் ௮ன்றி ஐகாரம் ஆய்எனத் திரிதலும் உருபாம்.] 
(உ-ம்.) அன்னை, அன்னாப, 

307. THE VOCATIVE CASE: RERSONAL NOUNS IN GT, 

[ ஊகரவீற்றுயர் இணைப்பெயர்க்கெய்தியதள்மேற் றப்புவிதி.] 

௩௦௭. தருசார் னஈீத் அயர்தினைப் பெயர்ச்சண் 
அளமி றழிவயல் நீட்டு) அதனோ 

டிறு போதல், ௮வற்றோ டோஉறல், 

    
emer ete 

௨௬௯



(1.) ஈன்னூல் (PT. 1, 

role Core pa; இறுதிய ஆதல்; 

அதனோ டயல் இரிர் தே உறல்; ஈறழிர் 

தயல் ஏ ஆகலும்; விளிஉரு பாகும். 

[(பொதுவிதி ௮ன்றி,) னகரசற்று உயர்திணைப்பெயர்களுள் சல gar 

பெழுசலுஞ்) "சில ஈறுகெடெலுஞ்) ல ஈற்றயனீடலுஞ்; 39ல ஈற் 

றயனீண்டு, ஈறுகெட்டு, ஓகார மிகுதலுஞ்; 4*ல ஈறுகெட்டு, ஓகாரமிகுத 

லும்; *சில இறுதி னகர ஒற்று யகரஒற்றாய்த்திரிதலுஞ்; *சில இறுதி 
னகர ஒற்று யகர ஒற்றாய்த் இரிந்து, அயலில் அகாரம் ஒகாரமாய், ஏகார 

மிகுகலுஞ்; சல ஈறுகெட்டு, ௮யவில் ௮கரம் ஏகாரம் ஆதலும், விளி 

யுருபாம்.] 

(உ-ம்.) ௮ம்பர்திழாஅன், [ அஎபெடை..] 

தோழ,  [ஈறழிச்தத ] 
பெருமான, [அயல் சீண்டது.] 

இறைவா, [அயல்.சீட்டுயேடு ஈறழிசதத,] 

ஜயாவோ, [அயல் சண்டு, ஈறு செட்டு, ஓ மிக்கது] 

வாயிவாய, [ன யவ்வாயிற்று ] 

வாபிலோபே, [இழஇியலவ்வாடு, ஈத்றயல் ஓ ஆட), ௭ மிச்சத.] 

ஐயே, [ஈறுசெட்டு அசாம் ஏகாரம் ஆயிற்று ] 

அவவை ஆற 

  

308. Tile SAME -PERSONAL NOUNS IN ன. 

[ளகர இற்று உயர்திணைப்பெயர்க்கு எய்தியதன்மேற் ஏறப்புவித,. ] 

௬௦௮. ளஃகான் உயர் பெயர்க் sor Tp Pare 

ரீட்) இறுதி ய ஒற் sa; 

அயலில் அகரம் ஏ பண் விளித தனு. 

(ளகரஈற்றுயர்திணைப் பெயர்க்கப் (பொதவிதியன்றி) wor ip grin, 

ஈறுகெடலும், அயல்நீடலும், இறுதி எசரஒற்று யகரஒற்றாதலும், ஈற்ற 
Wwe ger ஏகாரமாதலும் விளி உருபாம்.] 

(உ-ம்,.) விறன் மிரு வேளம், [அஎபெடை,] 
தனி கொள்ளல் எல்லா ரீ. [ஈற செட்டத.] 
சமர்கள்! [சற்றயல் சீன்டத.] 
குழையாய்/ [எசரம் பசரம் ஆயிற்று,] 
தலைமீது சொள்கேம் அடிகேள், [அயல் ரின்ற ௮, ஏ ஆயிற்று,] 

  es எனககக 

2.610



17, பங்கு.] 17, சொல்லதகொசத்தில் (.) பெயரியல். 
  

309. THE VocATIVE CASE: PERSONAL NOUNS IN ff, 

[சகர இற்று உயர்தணைப்பெயர்க் கெய்தியதன்மேற் ிறப்புகிதி. ] 

௬௦௯. சவவீற் ௮யர்பெயாக் களபெழல; ஈறறயல் 

அகரம் இ,ஈ, ஆதல்; அண்டை ௮ 

ஈ ஆதல்; அதனோ டேஉறல்; ஈற்றே 
மிக்சயல் யாக்கெட் டதன் அயல் நீடல்; 

ஈற்றின் ஈர உறல; இவையும் ஈண்டுருபே. 

[(பொதுவிதியன்றி,) ரகார ஈற்று உயர்திணைப் பெயர்க்கு அளபெழ 

லும்; சற்றயல் ௮கரம் இகரமாதலும், ஈசாரமாதலும்; அவ்விடத்து ஆசாரம் 

ஈகாரமாதலும்; அதனோடு ஏகாரம் ஏற்றலும்; ஈற்றில் ஏகாரம் மிக்கு, அய 

லில் யாச்கெட்டு, அதன் ௮யல்இகரம், ஈகாரமாதலும், ஈற்றின்்ஈராதலும், 

விளியுருபாம். ] 

(உ-ம்) சிறாஅர், [அளபெடை.] 
சஈல்லன்மின் தெவ்விர், [ தெவ்வர் என்பதில் ௮ர் என்பதுஇர் ஆயிற்று.] 
வணி£ர், (௮, ஈ ஆயிற்று. ] 
சான்றீர், [ஆ, ஈ ஆயிற்று. ] 
சான்றீரே, (ஆ, ஈ ஆட, ஏ மிக்கத.] 
சம்பீரே, ['சம்பியார் என்பதில் ஏ மிக்கு, யர கெட், இ, ஈ ஆபிற்ற, ] 
oft, [rope * i wes. | 

  கன்ட 

310. THE SAME PERSONAL 80018 0ல் கற ம். 

[ லகார யகார இற்றுயர்திணைப்பெயர்க், கெய்தியதன் மேற் இறட்புவிதி. ] 

௬௧௦. லகாரஈற் ுயர்பெயர்க் களபயல் நீட்சியும்; 

யகார ஈற்றிற களபுமதம உருபே. 

[(பொதுவிதி ௮ன்றி,) லகாரஈற்று உயர்திணைப்பெயாக்கு ௮ளபெழ 

லும், ஈற்றயனீடலும்; யகாரகற்று (உயர்திணை) பபெயர்க்கு அ௮ளபெழ 

இம், உருபாம்.] 

(டோம்,) மாஅல், [அஎபெடை.] 
தோன்றா ௮ல், [ஈற்றயல்சீட்?ி.] 

சேஎய், ['யகாசற்றித்கு ௮௭பெடை.] 

௨௭௧



(I.) னஞூல் . (PT. 1. 

SUL. THE SAME NOUNS IN a. 

[ னவ்வீற்று ௮ஃறிணைப்பெயாக்கும், விரவு பெயர்க்குஞ் ஈறப்புவிதி.] 

௬௧௧. னஈற் அயர்தினை அல் இரு பெயர்க்கண் 

இறுதி ௮ ழிவத ஷேடையல் நீட்சி. 
rere tet ne sec 

[பொதுவிதியன்றி, னசாகற்று ௮ஃறிணைப் பெயர்ச்சண்ணும், விரவுப் 
பெயர்ச்சகண்ணும், இறுதிகெடுதலும், அதனோடு ஈற்றயல் நீடலும், விளி 
உருபாம்.] 

(உ-ம்.) அலவ. (அஃறிணைபபெயர்,) 

mss. . 7 சாத்தா, (பொதப்பெயர்,) 

  கனக. — 

342. 1118 70017௩ 048; 11800௫ ராச ரா ல், ள். 

[ல, எ, வீற்றுப் பெயர்களுக்குச் சிறப்புவிதி.] 

௬௧௨. லள,ஈற் றஃறிணைப் பெயர் பொதுப் பெயர்கண் 

ஈற்றயல் நீட்சியும் உருபா கும்மே, 

[(பொதுவிதி ௮ன்றி,) லகாரளகார ஈற்று அஃறிணைப் பெயர்க்சண் 
ணும், விரவுப்பெயர்க்கண்ணும்ரதற்றயல்நீடலும், விளியுருபாம்.] 

உ-ம, ய்ரவ், * 

(ew) Deharce (அஃதிணை.) 
மக்கான, (பொதுப்பெயர்) 

ரன; 

313. DIFFERENT FORMS OF VOCATIVE ADAPTED TO DIFFERENT 

KINDS OF CALLING, 

[ வினி உருபுகளுக்கு ஆவதோர் புமசடை.] 

௬௧௬. ௮ண்மையின் இயல்பும்,ஈ றழிவுஞ்; சேய்மையின் 

அளவும்; புலம்பின் ஓவும் அகும். 

[(மேற்போந்த' விளியுருபுகளுள்) இபல்புகளும், ஈறழிவுகளும் ௮ண் 
மை விளிக்கண்ணும்) அளபுகள் சேய்மை விளிச்சண்ணும்; ஒகாரங்கள் 
புலம்பல் விளிச்சண்ணும் வரும். ] 
  

௨௭௨



  

1. பக்கு.] 17, சொல்லஇகாசத்திழ் (,) பெயரியல். 

34%, EXCEPTION TO (304.): VOCATIVE WANTING IN CERTAIN 

PRONOUNS AND OTHER NOUNS, 

[ஒர் புறனடை.] 

௬௧௪. நுவ்வொடு வினச்சுட் Opp Gor, oT, T, 

வை,துத்) தார், தான், இன்னன 

[ (மேல்விளிக்கப்படும் . என்றவற்றுள்,) நுவ்வுடனே (மூன்றுமுதல்) 

வினாவையும், (மூன்று) சுட்டையும், (வரன்முறையேபொருர்திய) ன,௭, 

ர என்லு மூன்றீற்றுயர்தணைய பெயர்களும், வை, தி என்னும் இரண்டீற் 

றஃறிணைப்பெயர்களுர, தாம், தான் என்னும் பொதுப்பெயரும் விளிக் 

கப்படா.] 

  —— €€ EdD 

315. 800141 RULE ABOUT THE TERMINATIONS 2, Seer, gg). 

[முதல் சனைத்தொடர் பின்கண் இரண்டாம் உருபு இரண்டன் பாறும் 

வாராது எனப் புறனடை. 

௬௧௫. முதலை ஐஉறிற் இனையைக் கண் உறும்; 
ச் > . 

௮து முதற் காயிற் சனைக்கை அகும். 

[ மூதலினை (ஐ? உருபு பொருக்தில் சினையினைக் கண்'!'ணுருபு பொ 

ருந்தும்; “அது”! உருபு முதலுக்கு வரிற் னைக்கு '*ஐ"! உருபு வரும். ] 

(டோம்.) யானையைச் காலின்சண் கெட்டிஞன 
யானையது சாலை செட்டிஞள், 
யானையின்௧ண் சாலை வெட்டினான. 

பானைச் கால் கெடடிஞன எ-த குழு 

னே [ஞூதல், சனை, இரண்டிடத்தம ஐஉருபு சாராத ] 

  

5 ௨௭௬



(1) go Dred (PT. UL 

316. FURTHER ILLUSTRATION OF (315.): THE BODY AND ITS 

MEMBERS. THE AGGREGATE AND ITS COMPONENT PARTS, 

[மேலே கூதியதற்குக் காரணம். பிண்டப்பொருள்.] 

௬௧௬. முதல் இவை, சினை இவை, எனீவே றுள இல, 
* 

உணாப்போர் குறிப்பின; அற்றே பிண்டமும். 

t [சூ 428. 282.] 

[(கடங்கள்இவை, படங்கள்இவை, என்றாற்போல) முதற்பொருள் 
கள்இவை, சினைப்பொருள்கள்இவை, என வேறுள்ளன இலவாம், ஒரு 

பொருளையே இரண்டாகப் பருத்துக்கூறுவாரது குறிப்பின் மாத்திரைய 

வே ஆம்; பிண்டப்பொருளும் அத்தன்மைத்தாம். ] 

ee enn og. ஒன்றத்குச சனை மந்செனறற்கு முத், 
செல்லைப் பொலியின்சண் அாரிளுன், 

செவ்வினது பொலியை வாரிஞன், ; (பிண்டப்பொருள்,) 

செல்லைப் பொவியை காரினான, எனபத வழு, 

செல்லினது குப்பை, குப்பையினத செல், [இவையே முதல், இவையே 
சனை என வேறறிபச்கூடாத. ] 

317. ANOMALOUS INTERCHANGB @F CASES, THE CONTEXT 18 THE GUIDE 

( உருபு ம.பக்கம்:; புறனடை. ] 

௩௧௭. யாதன் உருபிற் கூறீற் முயினும் 

Gur Hit Gea மருங்கின் வேற்றுமை சாரும். 

[கி. 197. *] 

[ ஒரு வேத்துமைப்பொருள் மற்றொரு வேற்றுமை உருபால் கூறப்பட்ட 

தாயினும், (௮வ்வுருபு மயங்கி வந்தமையின், அவ்வுருபு சென்ற வழியே 

பொருள் சாராது,) பொருள்சென்றவழியே அவ்வுருபு சாரும். ] 

(கம்) (1,) சாகுகேயொசெக்கு வீல்ரு சோஎ 

[ஒடகை ஐபுருபாசத் இரித்தக் சொச்ச ] ் 

(2) மணற்ேன்ற முளை 

(குள்சைச் சண்ணுருபாச்ருச | 

  

௨௭௫



நூ பக்கு 17, சொல்லஇிகாசத்தில்' (.) பெயரியல். 

(8.) செய்யவடெஎகையைச்காட்டி வீடும், 
[ஐபுருபைக் குவ்வுருபாக்காக,] 

௮.ராற் செய்யத்தரும் அக்காரியம், 
௮கர்க்ருச் செய்யத்தரும் அக்காரியம், 

nner ass sours. 
மதுரையை சீல்இஞன், 
MESS cater, 

318. POETICAL INSERTION OF < IN THE 2p, 3D AND 4TH CASES. 

[ சில வேற்றுமை உருபு செய்யுட்கண் திரிந்துவரும்: புறணடை.] 

் த e > ° ௬ ° 

௬௧௮. ஐ,ஆன், குச் செய்யுட் கவுவும் அகும்; 

ஆகா அ௮ஃறிணைச்' கான் ௮ல் லாதன. 

[“ஐ;” “ஆன்,” “சூ? (என்னு மூன்றுருபுஞ்) செய்யுளகத்து (ஒரோ 
வழி) அகரமாகத் திரிந்து வரவும்பெறும்; ௮ஃறிணைச்சண்ணெனின் 
அன்?! ஒன்றுமே திரியும், ஐயுங் குவ்வுர் இரியா.] 

(௨-ம்) (1.) காவவோனக் சலிறஞ்சம், [(சாவலோனை. ] 
புலவரான, [புலவரான்.] 
கடிநிலைஇன்றே ஆிரியற்க. [ ஆ?ரியற்கு.] 

(9,) புள்ளீனான., [புள்விஞன். ] 

-€€EP>- 

319. THE GOVERNING, OR SUPPLEMENTARY WORD FOLLOWING SUCH 
OF THE CASES. 

[எட்டு வேற்றுமைகளுக்கும் முடிக்குஞ் செரல்.] 

௬௧௯. எல்லை இன்னும், அதவும், பெயா கொளும்) 

௮ல்ல வினை கொளு கான்கேழ் இருமையும் 

புல்லும் பெரும் பாலும், என்மனார் புலவா. 

[வி. 129. 131.3] 

[(“*நீவ்கல், ஒப்பு, எல்லை, எதுப்பொருளே”' என்னும் கான்குபொருள் 

களுள்) எல்லைப்பொருட்டாகயெ ஐக்தாம்வேற்றுமையும், ஆரும்வேற்று 

மையும், பெயமாைச்கொண்டு முடியும். ஒழிந்த (எழுவாய் முதலிய வேத்று 

. ௨௭௫ 
 



(1) ஈனனூக். (en 11, 
ஸ்ஸ்ஸ் 
எல 

- மைகளெல்லாம்) வினையைச்சொண்டுமுடியும். (அவற்றுள்) சான்காம் 

- வேற்றுமையும் ஏழாம் வேற்றுமையும் வினையினையே௮ன்றி வினையொடு 

"பொருந்தும் பெயரையுங்கொண்டு முடியும் பெரும்பாலும், என்று 

சொல்லுவர் புலவர்.] 

(உ-ம்.) (1.) கருவூரின்கிழச்ரு, சாத்தனதசை, [பெயர்கொண்டன.] 
(9) சாத்தன் வச்தான், 3] 

குடத்தை களைந்தான். 
வாளால் வெட்டினான். 
சாத்தனுச்குக் கொடுத்தான்.  * [இவை வினைசொண்டன.] 
Carder Fa Decor. 
அசையின்சண் இரர்தான். 

சொற்று கொள், 

pear } [இவை பெயரும் கொண்டன.) 

சாத்தன் வருதல். ருடத்தை கனைதல், | [தொழிற்பெயரும் வினையால் அணையும் 
சாத்தன் வந்தவன், குடத்தை வனைந்தவன. $ பெயருவ் கொண்டன, வி, 145.] 
சாத்தன் வாகன் ? [ வீஷப்பெயரும் விஜலினைச்குறிப்புஞ் சட்டுப் பெயரும் 
சாத்தன் யார், சொண்டன.] 
சாத்சன் அகன். | 

பெயரியல் முற்றிற்று. 

௨௭௬



  

பூ பக்கு.] 11, சொல்லதசொசத்தில் (11) வினையியல், 

நன் ணூல, 

ll. சொல்லதிகாரத்தில் 

(11.) வினையியல், 
[இஃது விண இலக்கணத்தை உணர்த்திய இயல்.] 

320. DEFINITION OF ? VERB. 

(தெரிதிலை வினைச்சொல்லின் பொது இலக்கணம்.] 

௬௨௦. செய்பவன், கருவி, நிலஞ், செயல், காலஞ், 

செய்பொருள், ஆறுந், தருவது வினையே. 

(A. 45.) 

[கருத்தாவுங், கருவியும், இடமுஞ், செயலும், காலமுஞ், செயப்படு 

பொருளும் (ஆகிய) அறுவகைப்பொருளையுர் தருவது (தெரிரிஷ) விணச் 

சொல்லாம். 

(உ-ம்) கனைச்தான், [ எனபதில் செய்பவன, ருயஅன்; கருவி, தண்டசக்காமுதவியவை; மலம், னையும் 
நிலம்; சாலம், இதர்தகாலம்; செயபொருரி, குடம் முதவியவை ] 

  

  

CEEPD 

321. CONJUGATED APPELLATIVES. 

|குநிப்புவிளை* சொல்லினது பொது இலக்கணம்.] 

௬௨௧. பொருள் முதல் ஆறினுந் தோற்றி, முன் ஆறனுள 

ரல் மாத்திரை விளக்கல் 
[லி. 93.] 

[பொருளாதி ஆறும் அடியாக ௮வற்றின்கண் தோன்றி, மேல் (கருத்தா 

முதலாகச் சொன்ன) ஆறனுள் கருத்தா ஒன்றையுமே விளக்குதல் வினைக் 

குறிப்புச் சொல் (வினது இலக்கணம்) ஆம்.] 

௨௭௭



(1.) ஈனனூல் [ ஜா, 1, | 

(உ-ம்,) ருழையன், [பொருள்,] 
௮கத்தன். [ இடம். ] 
ஆதிரையான, [காலம்,] 
குறுர்தாஎன், [ னை, ] 
கரியன். [குணம் ] 
ஊணன..... [தொழில்.] 

[@. 276 சாண்ச.] 

(ஜு இவை “குழையை புடையன ஆயினான்,” “அகத்தின் சண்ணிருச்தான,"' என அர்த்தப் கொடுப்ப 
தால் வினைச்குறிபபு முற்று என்று செரல்லுவார்கள, ஆடலும் இவை எல்லாம் பெயர்ச் சொற்கள் என்றும்; ஆயி 
னன, ஆபிருச்தான எனகற வினைமுற்று அவற்றினபின தொச்ரு கிற்கதிறதெனறுக கூறுவது தீரும், ] 

ESEDDd 

322. FINITE VERB AND INCOMPLETE FORMS. 

  

  

[வினைசசொற்களை வகுதது உணர்ததுஇன்றத.] 

௬௨௨. அவைதாம்; 

முற்றும், பெயர்வினை எச்சமும், ,தூ 

Harp குமியவும் பொதுவும் அகும்: 
[வி. 77.] 

[(மேல் இரண்டு சூத்திரத்தானுங் கூறிய தெரிகிலையாயுங் குறிப்பாயும் 

வரும்) வினைச்சொற்கள் தாம் முற்று வினச்சொற்களும், பெயரெச்ச விவ 

ச்சொற்களும், வினயெச்ச லிவச்சொற்களும் ஆடத், (கணை பால் இடங் 

களின்) ஒன்றற்குரியனவும், பொதுமையில் நிற்பனவும் அகும்.] 
(ரூ 142-145 சாண்ச,] 

323. THE FINITE VERD 

ஷம் ஆறு.) 

௬௨௬. பொது இயல் பாறையுக் தோற்றிப் பொருட் பெயா 

முதல் ௮று பெயர் ௮ல தேற்பில முற்றே. 
[லி. 77.) 

[(தெரிநிலைமுற்றும், குறிப்புமுற்றும், பெயரெச்சமும், பெயரெச்சக 

குறிப்பும், வினையெச்சமும், வினையெச்சக்குறிப்பும் ஆயெ) ௮றுவசை 

வினை வினைக்குறிப்புச்கும்(பொது இலக்கணமாகிய செய்பவன் முதலிய) 

ஆறனையும் தோற்றுவித்துப், பொருட்பெயர் முதலிய ௮அறுவகைப்பெய 

ராயும் பயணிலையாச ஏற்பனவா௫, அல்லது ஒன்றனையும் ஏலாதன முற் 

றுவிவ, விவக்குறிப்புகள் ஆம்.] 
(உம்) செய்தான் ௮௧ன், 

wind அவன், 

௨௭.௮



1. பங்கு.] 11. சொல்லஇகாசத்தில் (.) 

324. THE TWENTY SEVEN VARIATIONS OF THE FINITE VERB, IN 1T8 THREE 

TENSES, THREE PERSONS AND FIVE LUT). 

(தெரிநிலை வினைமுற்று காலவிகற்பவ்கள் பற்றி இவ்வளவாம் என்பத.] 

௬௨௪. ஒருவன் முதல் ஐந்தையும் படர்க்கை இடத்தும்; 

ஒருமை*ப் பன்மையைச் தன்மை முன்னிலையிலும்; 
முக்காலத்தினு முரண, முறையே 

மூவைர் இரு மூன் மாறாய் முற்று 
வினைப் பதம் ஒன்றே, மூவொன் பான் ௮ம். 

[வி. 77.] 

[ஒருவன், ஒருத்தி, பலர், ஒன்று, பல என்னும் ஐம்பாலவாகய வினை 

மூற்றுக்களைப் படர்ச்கைக்கண்ணும்; ஒருமை பன்மை (என்னும் இருபா 

லவாூய வினைமுற்றுச்களைத்) தன்மைச்சண்ணும், முன்னிலைச்சண்ணும், 

(வைத்து) முக்காலங்களானும் மாற, முறையே (படர்க்சைவினைமுற்றுப்) 

பதினைந்தும், (சன்மைவினைமுற்று) ஆறும், (முன்னிலைவினை முற்று) ஆறும் 
(ஆய) முற்றுவினைச்சொல் ஒன்றுமே இருபத்தேழாம்.] 

  

(உ-ம்) (1.) சடர்தான், எ், ர், தன [ போனகாலம்.] 
சடக்னெருன். ள், துன. [ நிகழ்காலம், ] படர்ச்கைவினைமுற்று 

சடப்பான், எ, ர், த, ன [ எதிர்காலம்] 5 கடு, 

(2.) ஈடந்தேன், ம், (போனகாலம். ] HS, 
சடக்கிறேன, ம், [dagasrad.| தன்மை வினைமுற்று 
நடப்பேன், ம். | எதிர்காலம். ] 

  

(3.) சடந்தாம், ஈடச்தீர், [போனசாலம்.] ) ௮௪, 

சடக்இருப், ஈடக்கறீர், | சிசழ்காலம், ] | புன்னிலை வினைமுற்று 

சடப்பாப், சடப்பீர், [எதிர்காவம்.] 

ஆக, வகை மூன்றுக்கும் 

முற்றுவினை ae, 

*[ப் சரத இன்பப்பொருட்டு திரித்தல் விகாரமா.ப் லச்;தத..] 

கனக 

325, THE FINITE VERB: THE THIRD PERSON SINGULAR, MASCULINE, 

(OF THE HIGHER CLASS.) 

[இருவசை முற்றுகள் திணை, பால், இடங்களில் ஒன்ற்குரிபவாம் ஆறு. ] 

௬௨௫. ௮ன், ஆன், இறு மொழி ஆண்பாற் படர்க்கை; 

[௮ன், ஆன் (என்னும் இருவிகுதியும்) குதியும்) இறுதியாயெ மொழிகள் ( உயர்தி 

ணை) ஆண்பால். படர்ச்கை (வினைமுற்றும், வினைசிகறிப்புமுற்றும் ஆம்).]. 

    

(உ-ம்.) *சடந்தனன்;  ஈடச்தான்,  [ போனசாலம்.] 
*சடக்கன்றனன்; சஈடக்கறுன். நிகழ்காலம். ] 
*ீசடப்பனன்;; சடப்பான். எதிர்காலம். ] 

*குழையினன்;  ருழையான், (குறிப்புவினைமுறற ] 
*[அன் சாரிழையும் கச்தத சாண்ச.] 
  

  

௨௭௯



(1.) கன்லூல் (PT. 1. 

326. THE FINITE VERB: THE THIRD PERSON SINGULAR, FEMININE, 
(OF THE HIGHER CLASS.) 

௬௨௬. ௮ள், ஆள், இறு மொழி பெண்பாற் படர்க்கை. 
[வி. 77.] 

[அள், ஆள், (என்னும் இருவிகுதியும்) இறுதி ஆய மொழிகள் (உயர் 
இணைப்) பெண்பாற் படர்ச்கை (வினைமுற்றுங் குறிப்புமுற்றும்) ஆம். ] 

(உ-ம்,) *சடச்தனள்) சடர்தான், போனசாலம் ] 
* சடச்செறனள்; சடச்கஇன்றுள், [கிசழ்காலம.] 
* சடப்பள்; சடப்பாள், தணலை, 

*குழையினள்; ருழையாள், குறிபபுமுற்று. ] 
*(அன் சாரியை வர்தது காண்ச,] 

——-€EG Pov 

327. THE FINITE VERB: THE THIRD PERSON PLURAL, EPICENE, 

(OF THE WIGHER CLASS.) 

௩௨௭. அர், ஆர், பவவூர் அ.கா மார் ஈற்ற 

பல்லோர் படர்க்கை, மா வினையொடு முடிமே. 
[லி 77 

  

[அர், ஆர், ப, மார் (என்னும் கான்கு விகுதியினையும்) இறுதியாகவு 

டைய மொழிகள் உயர்திணைப்பன்மைப் படர்க்கை (வினைமாற்றும், 

குறிப்புமுற்றும் ஆம்). (இவற்றுள்) மாரீற்று வினைமுற்றுப் (பொதுவிதி 
யால் பெயருடன் முடிவதன்றி) வினையுடலும் முடியும்.] 

(உ-ம்) "சடர்தனர், சடச்தார். 
*ஈடச்னறனர், சடக்கன்றார். [தெரிகிலை.] 
தடபபர், ஒடப்பார், சடமார். 

ஈடபப, சொழிப. 
குழையினர், குழையார், [esi வினை ] 

  

ஆர்த்தார், கொண்றார், அர்தரர், [கினைபுடன் முடிச்தத,] 
  

(ஆள் சாரியையும் வச்தது சாண்ச ] 

அடகுக் தடட 

3௮, THE FINITE VERB: THE THIRD PERSON SINGULAR, NEUTER, 

(OR OF THE LOWER CLASS.) 

௬௨.௦. ௮,௮, டுக் குற்றியல் உ௧ர ஈற்ற 

ஒன்றன் அடர்க்கை;டுக் குறிப்பின் ஆகும். 
(லி. 77.] 

[இம்மூன்று குற்றியலுகர ஈற்று விகுதிகளையும் இறுதியாசவுடைய 

மொழிகள் ௮ஃறிணை ஒருமைப்படர்ச்சை (வினைமுற்றும் குறிப்பு முற்றும் , 

௨௮0



  

11. பல்கு.] 11. சொல்லஇகாசத்தில் (1.) வினையியல். 

ஆம்). (இவற்றுள், ) டுவ்விகுதி குறிப்பின்சண் அன்றித் செரி நிலைக்க 
வாராது. ] 

(8) te உதகை பக ட்ப 
அணித்து, அற்று, பொருட்டு, ['ருறிப்பு.] 

*['௮ன் என்பது சாரியை..] 

329. THE FINITE VERB: THE THIRD PERSON PLURAL, NEUTER, 

(OF THE LOWER CLASS. ) 

௩௨௯. ௮,, ஈற்ற பலவின் படர்ச்கை; 

'வ எதிர்மறைக் கண்ண தாகும். 

[வி. 77.] 

[இவ்விருவிகுதியினையும் இறுதியாகவுடைய மொழிகள் ௮ஃறிணைப் 

பன்மைப் படர்ச்சை (வினைழுற்றும் குறிப்புமுற்றும் ஆம்). (இவற்றுள்) 
ஆகாரம் எதிர்மறை வினைச்சண்ணதாம் அன்றி, உடன்பாட்டுவினைக் 

கண் வாராது. ] 

(௨-ம்.) (1) *சடச்தன, ஈடர்த. 
*சடவா கின்றன, “சடக்கன்றன, % ['தெரிகிலை உடன்பாடு. ] 
*்சடப்பன, ஈடப்ப, 

(2.) *ehuer, சரிய, [குறிப்பு உடன்பாடு, ] 
(8.) சடச்தில, சடவகின்றில, *இல்லன, இல்ல. 
(4.) சட்வா. 

*[அன் சாரியையும் எச்தது காண்ச, ] 

330. VERBAL FORMS ADMITTING NO DISTINCTION OF GENDER (OR CLASS.) 

[ இருணைக்கும் பொதுவினை, இவை.] 

௬௩௬௦. தன்மை, முன்னிலை, வியங்கோள், வேறிலை 

உண்டீர் எச்சம், இருஇனைப் பொது வினை. 

[தன்மை (வினை வினைக்குறிப்பு மூற்றும்), முன்னிலை (வினை வினைக் 
குறிப்புமுத்றும்)), வியங்கோள் (வினைமுத்தும்), வேறு, இல்லை, உண்டு 

(என்னு மூன்று வினைக்குறிப்புமுற்றும்), பெயரெச்ச (வினை வினைக் 

குதிப்பு)ம், வினையெச்ச (வினை வினைச்குறிபபு) ம் இருதிணைக்கும் 

பொதுவினை (ம்).] 

36 ௨05 
 



(1.) ஈன்னூல் (PT. 11 

3323, THE FINITE VERB: THE FIRST PERSON SINGULAR, 

(,சன்மை ஒருமை வினைமுத்று. ] 

௬௬௧. கு,0,து,று என்னுங் -குன்றியல் உகரமோ 

டல், அன், என, ஏன், ஆகும் ஈற்ற 

முக்கூற் ரொருமைத் தன்மை. 

[வி. 77.] | 

'யாகவுடைய மொழிகள் 

கண்ணவா$ிய (ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்றென்கிற மூன்று) பால்களுக்கும் 

ஒருமைத்தன்மை (வினைமுற்றுங் குறிப்பு முற்றும் ஆம்).] 

      

(உ-ம்.) உண்ரு, (- உண்பேன்.) | am f ௪ சென்றேன்.) 
உண்டு, (- உண்டேன.) | சேறு. ு செல்லுவேன்.) 

௭ வநது. (௪ வச்சேன்.) திருமு. ட் - திருமுவேன்,) 

வருத. (- வருவேன்.) 
உண்பல், 

உண்பென், *உண்டனேன். } (- உண்ே   
        

*[அ ன் சாரீபை கச்சத காண்ச,] 

கு: 

332. THE FINITE VERB: THE FIR8T PERSON PLURAL, 

    

[தன்மைப் பன்மை வினைழாற்று. ] 

௬௬௨. ௮ம், ஆம் என்பன முன்னிலை யாராயும், 

எம்,ஏம், ஓம்இவை படாக்கை யானாயும், 

உம்,ஊா ௪,ட,த,ற, இருபா லாளாயும், 

தன்னொடு படுக்கும் தன்மைப் பன்மை. 

(க. my 

[(சன்னிலையில் சிற்பதன்றி) Hid, கம். என்னும் 

யும் இறுதியாசகவுடைய மொழிகள் முன்னிலையானாயும்; எம், எம், ஒம் 

என்னும் இம்மூன்று விகுதியினையும் இறுதியாகவுடைய மொழிகள் படர்ச் 

கையாரையும், கும், டும், தும், றும் என்னும் இர்சான்கு விகுதியினையும் 

இறுதியாசவுடைய மொழிகள் (முன்னிலை படர்க்கை என்னும்) ஈரிடச் 

தாரையுர், தன்னுடன் கூட்டும் உளப்பாட்டுத் தன்மைப்பன்மை (வினை 

மூற்றுங் குறிப்புமுற்றும் ஆம்). ] 

9 00 ட்டு கணனைகியும். உண்ணல் ந [சொர்க] (ர்ச் சர) 
தாரினம், தாரிமை, [கினைக்ருநிப்பு,] 

௨.0௦. 
னனிகள்மலவமை?



  

17. பங்கு. ] II. சொல்லஇகராத்தில் (10) வினையியல். 

(2.) *உண்டனெம், உண்டேம், உண்டோம்.  [தெரிரிலை,] 
சாரினெம், தாரினேம், தாரினேம்.  [கினைச்குறிப்பு.] (erp gage.) 

  

(3.) உண்கும், உண்டும், கந்தும், சேறும், (சோமும், சீரும், ௮கரும்,) 
*[அ௮ன் சாரியை வச்தது சாண்ச.] 

333. SPECIAL RULE: ௪038 நாமா செய்கு பாற செய்கும் MAY ALSO 

BE USED AFTER THE MANNER OF GERUNDS. 
3 

௬௬௬. செய்கென ஒருமையும, செய்குமஎன பனமையும; 

வினையொடு முடியினும், விளம்பிய முற்றே. 

[செய்த என்னும் (சனமை) ஒருமைஞுற்றும், செய்கும் என்னும் (தன் 
மைப்) பன்மைமுற்றும், (பெயருடனே அன்றி) வினையுடனேயு முடியும்; 

அங்ஙனம் முடியினும் மேற்கூறிய முற்றே ஆம். ] 
(௨-ம,) உண்கு வச்தேன். 

௨. , என வி%! எசசமாக வரும், 
உண்டும் வநதேம் 

334. “tite SECOND PERSON IS MORE WORTHY THAN THE THIRD.” 

உ டி > . 

௩௬௪. முன்னிலை கூடிய படர்க்கையு முன்னிலை, 

[(சன்மையோடு கூடிய முன்னிலை படர்ச்கைகள் தன்மையானாற் 

போல (சூ. 380.)) முன்னிலை (யோடு) கூடிய படர்ச்கையும் முன்னிலை 

ஆம்.] 
(உ-ம்) உண்டீர் சீயும் அவனும். 

  

ஒண் வோ சாராப், கின் சேகு" சீயுமாய் 
ர 

வண்தேம் பூல் சானல் கைகனுஞ் சென்றீரால் ' 

335. THE FINITE VERB: THE SECOND PERSONS SINGULAR INDICATIVE 

AND IMPERATIVE. 

[ முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று.] 

௩௬௫. ஐ.ஆய், இகர ஈற்ற மூன்றும்; 
ஏவலின் வரூஉம் எல்லா ஈற்றவும்; 
முப்பால் ஒருமை முன்னிலை மொழியே. 

[லி 77.7 

[ஐ, ஆய், இ (என்னும் மூன்று ஈற்று) மொழிகளும், (விகுதிகுன்ருதுங், 

குன்றியும், கிர்பனவாசயெ) ஏவற்கண்வரும் இருபத்து மூன்தீற்று மொழி 

௨௮%



(1.) சன்னூால் [PT நூ 

களும், (ஒருவன், ஒருத்தி, ஒன்று என்றெ) மூன்றுபால் (களுக்கும் பொது 

வாயெ) முன்னிலை (ஒருமை வினைமுற்றும் குறிப்பு முற்றும் ஆம்).] 
(உ-ம்) (1) *உண்டனை, *உண்ணாகின்றனை, உண்பை, 

கண்டாய், உண்ணாசின்றாய், உண்பாய், 5 [தெரிநிலை முற்றுவினக௭்,] 
உண்டி,  உண்ணாசிற்றி, சேறி, 

(3.) *கில்வினை, வில்லாய், வில்லை, [(ுறிப்பு,] 

  

(8.) சட்காய், சட, உண், ஆ. [ஏகல்.] 

*[௮ன் சாசியையும், இன் சாரியையும் கச்சன.] 

  

336. @ AND @ ADDED TO CERTAIN IMPERATIVES, IN POETRY. 

[ ஏவன் முற்றிற்கு எய்தியசன்மேழ் சிறப்பு வித. ] 

௬௬௬. முன்னிலை முன்னர் ஈயும், ஏயும், 

அந்நிலை மாபின்மெய் ஊர்ந்து வருமே. 

[முன்னிலை (ஏவல் முற்றென மேற்கூறியவற்றிற்கு) முன்னே ஈகார 

மும், ஏகாரமும், ஆண்டு வந்து நிற்றற்குரிய மரபினையுடையமெய் (யாதா 

னும் ஒன்றை) ஊர்ந்து வரும்.] 
(க-ம்.) சென்றீ, 

கின்மே, 

-€€GD>>- 

337. SECOND PERSONS PLURAL, INDICATIVE AND IMPERATIVE. 

[ முன்னிலைப்பன்மை விசைமுற்து. ] 

௬௬௭. இர், ஈர், ஈற்ற இரண்டும் இருதினைப் 

பன்மை முன்னிலை; மின், ௮வற் றேவல். 
(@. 77.) 

[இர், இர் (என்னும் இரு விகுதியினையும்) இறுதியாகவுடைய மொழி 
கள் இருதிணைப் பன்மைமுன்னிலை (வினைமுற்றும் குறிப்புமுற்றும் ஆம்). 

மின் என்னும் விகுதியை இறுதியாகவடைய மொழிகள் இருதிணைப் பன் 
மை முன்னிலை ஏவல் முற்றாம்.] 

° ஸ்ட (1) * , உண்ணாரின்றனீர், O°) CO) Tree அஅசைகறிட உணவுட (சர்ச) 
 ௭வனான்கை்ாவூ 

(2.) சுழையினிர், ஞுழைபீர். [குறிப்பு வீனை,] 

(8) ௩ண்மீன், [ஏகல்] 

ள் (உண்ணும், இன்னும், உண்ணுங்கள், இன்றும்சள். இலை முதவிய புநிபன ] 

*[அன் சார்யை எச்தது காண்ச,] 

௨0௪ 

 



௩. பஸ்கு.] 17, சொல்லஇகொரத்தல் (1) வினையியல். 

338. THE OPTATIVE: ONE FORM COMMON TO ALL PERSONS, NUMBERS 

AND GENDERS. 

, ச் 7 ° ‘ e ‘ 

௩௩௮௦: க)யவொடு சற் தீழ்ற வியங்கோள்; 

இயலும் இடம் பால் எங்கும் என்ப. 

- [கி, 85.) 

[க, ய என்னும் இரண்டுயிர்மெய்யினையும், ரகர ஒற்றினையும் இறுதி 

யாக உடையன வியங்கோளமுற்றாம். (அவை) மூவிடத்தினும் ஐம்பா 

லினுஞ் செல்லும் என்று சொல்லுவர் (புலவர்).] 

(உ-ம்) கரழ்ச, வரழிய, காழியர், 

செல்க, காழி, மின் வென்றி வார் கழல், 
செல்க யன, றெக்க கின் புகழ்.” 

“ose எனல்; மக்கட் பதடி, எனல்,” [அல்.] 
இவை புதியன,   

“மரீஇய சொல். (ஆல்.] 

  

  ₹க ௫௦௦ 

339. THE DEFECTIVE VeRBAL FORMS Cag, @ok, 2-awQ@. 

[ இவ்வினைக்குறிப்பு முற்று மூன்றும் பாலிடங்களுக்குப் பொது. ] 

ச . ல் 

௩௬௯. வேறில்லை உண்டைம் பால்மூ விடத்தன. 

[லி. 125.] 

[வேறு, இல்லை, உண்டு (என்னும் மூன்று வினைக்குறிப்புமுற்றும்) ஐம் 

பாற்கும் மூவிடத்திற்கும் உரியனவாம்.] 

'(உ-ம்.) அன்... 
அவள்... 

 



(1.) கன்னால (PT. ou 

340. xitarive, (OR ADJECTIVAL) PARTICIPLES: COMMON FORMS, 

[ பெயர் எச்சம் yoyo.) 

௬௪௦. செய்த, செய்கின்ற, செய்யும், என் பாட்டிற் 

காலமுஞ் செயலுந் தோன்றிப் பாலொடு 

செய்வ தாதி ௮ஹனு பொருட் பெயரும் 

எஞ்ச நிற்பது பெயர் எச் சம்மே. 

[வி. 87.] 

[செய்த, செய்இன்ற, செய்யும் என்னும் மூவகைப்பட்ட சொல்லின் 
கண் (முறையே இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு என்னும் மூன்று) சாலமுஞ், 

செயலுக் தோஷ்றி, (வினைமுற்றுதற்கு வேண்டும்) பால் ஒன்றும் தோன் 

ரது, (௮ப்பாலுடனே) செய்பவன், கருவி, நிலம், செயல், காலம், செய் 

பொருள் என்னும் ௮றுவகைப் பொருட்பெயரும் ஒழிய நிற்பன பெய 

செச்சவினை வினைக்குறிப்புகள் ஆம். ] 

இறப்பு. நிகழ்வு, எதிர்வு, | சலம், 
een } aches, .. 4 இடம், . (றுவகைப் பொருட்பெ 

(உ-ம்.) கு உண்ட, se ண்டன்ற, [௮ 

  

உண், யரும் எஞ்ச கின்றன..] 
ery, 

சோறு, J 

(2.) Carcurer qpaag sclig. 
மூ விலைய சேல், (உடன்டாட்டுக் குறிப்புப் பெயர் எச்சம்,] 
உள்ள பொருள், 

  

(3) ஒடாச சாத்தன், [எதிர் மறைப் பெயர் எச்சம்,] 

——-<€Gd>—_—_ 

343, POETICAL CHANGES OF THE FORM QeWujio. 

[ செய்யும் என் எச்ச,த்திற்கு, எய்தியகன்மேற் ஜெப்புலிதி, ] 

௬௪௧. செய்யும் என் எச்ச ஈீற் அுயிர்மெய் சேறலும், 

செய்யுளுள் உம் உ£ தாதலும், முற்றேல் 

உயிரும் உயிர்மெயயும் ஏகலும் உளவே. 

[*செய்யும்?? என்னும் வாய்பாட்டுப் பெயரெச்சத்தின் இறுதி உயிர் 

மெய்கெடுதலுஞ், செய்யுளகத்து (௮தன் இறுதி) உம்மை உந்து எனத்திரித 
. | _ 

௨௮௦௬ 
 



1. பங்கு.] 17, சொல்லதிகாரத்தில் (ய) வினையியல். 

லும், அது முற்றாயின் அதன் இறுதி உயிரேனும், உயிர்டெய்யேனுவ, செ 

டுதலும் உளவாம்.] 
(உ-ம்,) (1,) ஆகும் பொருள்..,..... ஆம்பொருள், 

போகும்பொருள், , . ,.. ௨ போம் பொருள், : [உயிர்மெய் கெட்டத.] 
eur yh LTO, டட வரம் புரவி, 

(5.9) பாயும், "பகவ வவ வ கக பாயுந்து, [உம் ௭-து உச்து எனத்இரிச்தத.] 

(3.) இவை மேோகும்........ ... இவை போம், 7 [முற்றுவினையில் உயிர்மெய்யும், 

சதுமும் 2 வட apiee. உயிரும் கெட்டன, ] 

3௧2, THE VERBAL (ADVERBIAL) PARTICIPLE, OR GERUND. 

( வினை எச்சம் .தம்.ஆறு. ] 

௬௪௨. தொழிலுங், காலமுர், தோனறிப் பால் வினை 

ஒழிய நிற்பது வினைஎச் சம்மே. 

[வி. 86.] 

[(பின்னர், செய்து?” *செய்பு? மு.தலியவாய் விதந்துகூறும் வாய்பாடு 

களின் ஈண்) தொழிலும், (இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு என்னும் முக்) காலங் 

களும், (முறையே) தோன்றி (வினைமுற்றுதற்கு வேண்டும்) பால் ஒன்றும் 

தோன்றாது (அப்பாலுடனே) வினை ஒழிய கிற்பன வினையெச்சவினை 

வினைக்குறிப்புகள் ஆம்: ] 

  

  

ESEDDD 

343. DIFFERENT FORMS OF THE VERBAL (ADVERBIAL) PARTICIPLE 
OR GERUND. 

[ விள எச்ச வாய்பாடுகள்.] 

௬௪௬. செய்து, செய்பு, செய்யாச், செய்யூச், 

செய்தெனச், செயச், செயின், செய்யிய, செய்யியா, 

வான், பான், பாக்கன வினைஎச் சம், பிற 

ஐந்தொன் CD! (ps காலமு' முறை தரும். 

(லி. 86.] 

(செய்து? என்பது முதலிய ஒன்பது வாய்பாட்டான் வருவனவும்; 

வான், பான், பாக்கு என்னும் மூன்று விகுதியவாய் வருவனவும்; இவை 

போல்வன பிறவும்; வினையெச்ச வினைகளாம்; (இவற்றுள்,) முன்னைய 

ஐந்தும் இறந்தகாலமும், (*செய? என்பது) ஒன்று நிகழ்காலமும், 

(ஒழிந்த) ஆறும் எதிர்காலமுங் காட்டுவன வாம்.] 

ஆ. 
௨௦0௭



(a.-0.) 

10) weer aged: 

  

  

          
  

(22, 11 

| rr A கிக்காலம், அல்லத முச் எதிச்சாலம் எதி/ம, | 
' காலத்துக்கும் பொது. ் Pe 

(1) சடர்து, Wut, (7.9) சட்ச்ன், செய்யாது. 
க உண்ண, சடச்தால், சடலாது. 

சென்று, (6) செய்ய, சடச்தச்சால், | செய்யாமல், 
கீற்று, சட்த்தற்று, சடலாமல், 
— செய்ப, (8.) ஆடிய, செய்யா. 
ஆடி, stu, (9.) ஆடி.பர், see, 
ஆய், (10.) வீகொன், — 

(2.) aeirgy, (.) கப்பான், ௮ன்றி, 
(3.) உண்ணா, (12.) விபொச்ரு, இன்றி, 
(4.) உண்ணு, செய்யில், 
(5.) உண்டென; சரண்டறும், 

சீமீஇ; 

yao, 
விட்டு, | 

பெற்று, 

-€€EGDd?- 

ஏ இவ்வெச்சங்களுக்கு ஆவதோர் புறனடை.] 

344. THE WORDS BY WHICH THESE ARE FOLLOWED AND 8UPPLEMENTED. 

௬௪௫. A Pa, 

முதலி ஞன்கும் ஈத்றின் மூன்றும் 
வினை முதல் கொள்ளும்; பிறவும் ஏற்கும்பிற, 

[மேலைச் சூத்திரத்து முதற்கட்( கூறிய செய்த,செய்பு, செய்யா, செய்யூ 

என்னும்) நான்கும், இறுதிக்கண் (கூறிய வான், பான், பாக்கு என்னும்) 

மூன்றுந் தன் கர்த்தாவின் வினையைக்சொண்டு முடியும்; இடை நின்ற 

(செய்தென, செய, செயின்; செய்யிய, செய்யியர் என்னும்) ஐந்தும், 
(இன்னவென்றதனால் வருவனவும், வினையெச்சக்குறிப்புகளும் வினை 
முதலையும் ௮ஃதல்லாத) பிற கர்த்தாவின் வினையையுங் கொண்டு மூடி 

யும்.] 
(a.-2.) (1.) 

(2.) 

அன் உண்டு சர்தான். 
அன் உண்பு வச்தான், 

“ed உண்ணாச் சளிப்பான். 
அவன் உண்ணு மூழ்வான். 
“ade Qardard எழுச்தான். 
அன் அலைப்பான் சென்றான், 
அன் உண்பாச்ருச் சென்றான். 

வீனைமுதலச் கொண்டன, 

  
அகன் உண்டென ம௫ழ்ர்தான். 
அன் உண்டென மடூழ்ச்தான் இன், 
Side உண்ண எச்தான். 

[அ௭ன் உண்டால் &௮ப்பான். 

அன் உண்ண கர்தான் இவன், அீனைமுதலையும் பிறவினை மு 

அவன் உண்ணின் மழெகான் Bede, 
அன் உண்ணரிப மடழ்கான். 
அன் உண்ணிவ ம௰ழ்கான் இன், 

। உகப்பான் இகள்.] 

௨௮௮



  

1, பக்கு] IL சொல்லஇகாரசத்தில் (௩) வினையியல், 

348. THE SAME: A SPECIAL RULE REGARDING A VERB WHOSE 

SUBJECT 18 A MEMBER. 

௬௪௫. சனை வினை சனையொடு' முதலொடுஞ் செறியும். 

[(முததலினான்கும், ஈற்றின் மூன்றும் என்ற வினையெச்சங்கள்) சனை 

வினையாயின், (௮வை தன் கர்த்தாவின் வினையைக் கொள்ளும் என்ற 

விதியானே) சனையொடுமுடிதலே அன்றி, முதலுடனும் முடியும்: (ge 

ஙனம் முடியும் ஆயினுஞ் சனையொடு முடிதழற்கு ஒற்றுமை உண்மையின் 

வினைமுதல் கொண்டசே ஆம்).] 
(உ-ம்,) கால் ஓடிர்து இற்று வீழ்ந்தத. [[இனையொடு முடிர்தத,] 

கால் ஒடிரது வீழ்ர்தான், [வினைமுதலேடு முடிர்தது.] 

346. AN ANOMALY: FORMS OF THE ADVERBIAL PARTICIPLE INTERCHANGED. 

௬௪௬. சொற்றிரி யினும் பொருள் திரியா வினைக் குறை. 
[வி. 137.] 

[('“ழேதலினான்கும் ஈற்றின் மூன்றும் வினைமுதல் கொள்ளும்”? என்ற 

வினையெச்ச வாய்பாடுகளாகப்) பிறவினையெச்ச வாய்பாடுகள் தஇிரியினும், 

அவற்றின் பொருள் திரியா. ] 
(உ-ம்) ஞாயிற பட்டு வந்தான்." [பட.] 

யான் சொள்லான் பொருள் கொடுத்தான், [ சொள்ள,] 

347. WHEN A CONJUGATED APPELLATIVE [321] IMPLIES ACQUISITION 

IT MUST NOT BE CONSTRUED WITHOUT A VERB IMPLYING THIS. 

[வினைக்குறிப்புக்காவதோர் புறனடை.] 

௬௪௭. ஆக்க வினைக் குறிப் பாக்கம் இன றியலா. 

[ஆச்கத்தால் வரும் வினைக்குறிப்புச் சொற்கள் ஆக்கச் சொல்லின்றி 

வாரா.] 
(உ-ம்.) சாத்தன் சல்லன் ஆயினன், 

சாத்தன் சல்லன், (ஆக்கச் சொல் வீரிக்தச் தொக்கும் கின்றது. ] 
கல்வியாற் பெரியன் ஆபிஞன், 
கல்வியரற் பெரியன், 

கு சாத்தன் சல்லன் என்பத இயற்கை வினைக்குறிப்பரயில் ஆக்கச் சொல் இன்றிகரும், 

ECED dD 

348. THE FINITE VERBAL FORM Qewujld CANNOT BE USED WITH 

THE PLURAL OF THE MASCULINE OR FEMININE. 

௬௪.௮. பல்லோர் படர்க்கை, முன்னிலை, தன்மையிற், 

செல்லா தாகுஞ், செய்யும் என் முற்றே. 

    

    

    
[உயர்திணைப் பன்மைப் படர்க்கையினலும், முன்னிலையினுக், தன்மை 
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(1) ஈனலூல் : (Pr. u. 
  

யினுஞ், செல்லாத செய்யும் என்னும் எச்சத்தானாகுஞ் செய்யும் என்னும் 

won). 
(உ-ம்,) ௮வன் 

அள் உண்ணும் 
அது ஷு 
அவை 

தரம், சீர், அவர் உண்ணும்,” எ-ன வழு ; 

€EEDd»> 
349. THE INTERROGATIVE W/77 RESTRICTED TO THE HIGHER இணை, 

( தணைப்பொது அன்றிப், பாற்பொதுவினை. ] 

  

  

௬௪௯. யார்என் வினாவினைக் குறிப்புயர் முப் பால். 
[லி. 6.] 

[விடை பொருண்மையைத் தரும் யார்" என்னும் வினைக்குறிப்பு முற் 

௮ உயர்்தணைமுப்பாற்கும் பொதுவினையாம்.] 
(உ-ம்,) அவன் ர 

அர் அவர் 

—— € €EPd9—__ 
350, THE INTERROUATIVE GTC RESTRICTED TO THE LOWER இணை, 

(இதுவும் ௮௮.] ் 

௫௦. எவன் என் வினாவினைக் குறிப்பிழி பால். 
(வி. 6.] 

[வினுப்பொருண்மையைத் தரும் “எவன்'' என்னும் வினைக்குறிப்பு 

முற்று oop டம் பொதுவினையாம். ] 
(உ-ம்.) அஃ்தெகன் 2 

BOM OT 

ட: றல   

351. FISITE VERBS USED AS VERBAL PARTICIPLES, OR GERUNDS. 

APPELLATIVES USED AS VERBAL AND RELATIVE PARTICLPLES. 

௬௫௧. வினைமுற் றேவினை எச்சம் அகலுங், 

குறிப்பு முற் தீர் எச்சம் ஐகலும் உளவே. 
[லி. 95.] 

[வினைமுற்றே வினையெச்சம் ஆ வருதலும், வினைக்குறிப்பு முற்றே 

வினையெச்சமாஇயும், பெயரெச்சமாக வருதலும், உளவாம். ] 
(உ-ம்) (1.) சடர்தான் வர்தான், - சடச்து கச்தான், 

(2.) சரன் அன்று போடு :- அன்றி, 
*இச்திறவினன் வீறல்முதியொடு -- இறவினபெ, 

இரண்டாவது விசையியல் முற்றிற்று. 

BO



  

11. பக்கு.] 11. சொல்லதிகாசத்தில் (1ஈ.) இடையியல். 

நன்னூல. 

11. சொல்லதிகாரத்தில் 

(111) இடையியல். 

[இஃது இடைச்சோல்லிலக்கணம் உணர்த்துவது.] 

332. PARTICLES IN GENERAL, DIFFERENT KINDS. DEFINITION. 

[இடைச்சொல் இவ்வளவினையுடையன) இவ்வியல்பினையடையன என 

அவற்றின் பொது இலக்கணம்.] 

௬௫௨. வேற்றுமை, வினை,சா ரியை, ஓப புருபுக' 

டத்தம் பொருள, இசைநிறை, அசைகிலை, 

குறிப்பென் எண் பகுதியித், றனித்தியல் இனறிப், 

பெயரினும் வினையினும், பின் முன் னோரிடத் 

தொன்றும் பலவும் வ தொன்றுவ இடைச்சொல். 

(வி. 107. 46] 

[(எழுவாயுருபு முதலிய எட்டு வேற்றுமையுருபுகளுள், பெயரும் பெ 

யரது விகாரமும் ஆகிய எழுவாயும் விளியும் ஒழித்து, ஒழிந்த) ஐம்முத 

லிய ஆறு உருபுகளும்; (பகுதி, விகுதி, இடைநிலை, என்னும் தெரிநிலை 

யும் குறிப்பும் ஆய வினையுருபுகளுள், முதனிலை தனிவினைப்பெயரும் 

பொருளாதி அறுவசைப்பெயருமாகய பகுதி ஒழித்து, ஒழிந்த விகுதிமுத 

லிய) வினையுருபுகளும்; (௮ன், ஆன், முதலிய) சாரியை உருபுகளும்) 

(போலப், புரைய, முதலிய) உவம உருபுகளும்; (பிறவாறு) தத்தமக்குரிய 

பொருளை உணர்த்தி வருவனவும்; (வேறுபொருள் இன்றிச் செய்யுள்) 

இசைகிறைத்தலே பொருளாக வருவனவும்; அசைத்தலே பொருளாக நிற் 

பனவும்; (வெளிப்படையின்வரும் இவைபோலாது) குறிப்பின் வருவ் 

னவும்; என்னும் எட்டுவகையினை யுடையவாய்த், தனித்து ஈடத்தல் இன் 

  

உஞ்கு



(1.) ஈன்லூல் (PT. u. 

fu, Quuflagssgu StearWarsgg0, (gapperypurGw) Sear 

லும் முன்னும், (இவ்விடங்கள் ஆறனுள்) ஒரிடத்து, ஒன்றேனும் பலவே 

னும் வந்த, (௮ப்பெயர் வினைகட்கு அகத்துறுப்பாயும் புறத்துறுப்பாயும்) 

ஒன்றுபட்டு ஈடக்குர் தன்மையது இடைச்சோல் ஆம்.] 

  வ 332 

383. FOURTEEN SIGNIFICATIONS OF PARTICLES. 

[*தததம் பொரு௭'' என்றார்; ௮ப்பொருளாவன இவை.] 

௬௬. தெரிநிலை, தேற்றம், ஐயமுற் றெண்,றப் 

பெதிர்மறை, எச்சம், வினா,விழை வொழிஇசை, 

பிரிப்புக், கழிவாக்கம், இன்னன இடைப்போருள். 
[வி, 110.] 

[*தெரிகிலை!? முதலாக விதந்த பதினான்கும், இவை போல்வன பிற 

வும், (மேல் “தத்தம் பொருள”? என்ற) இடைச்சொற் பொருள்கள் ஆம்.] 

₹க “௫52 

. 33. 8s8IX USES OF THE PARTICLE ஏ. 

  

  

[ஏகார இடைச்சொல் இலக்கணம்.] 

௬௫௪. பிரிகிலை, வினா, எண், ஈற்றசை, தேற்றம், 

இசைநிறை, என௮ றேகாரம்மே. 
(வி. 111.) 

[₹4('தெரிகிலை'? முதலிய பதினான்கும், அவைபோல்வன பிறவும் ஆய 

பொருள்களுள்ளும், இசைகிறைத்தல், ௮சைத்தல், குறிப்பு என்னும் மூன்று 

பொருள்களுள்ளும்,) பிரிநிலை முதலிய ஆறு பொருளையுர் தரும் ஏகார 

இடைச்சொரல்.] | 
——_—- CEG Pd9——— 

335, xIGHT USES OF 6. 

(pan இடைச்சொல் இலச்கணம்.] 

௬௫டு. ஒழியிசை, வினாச்,றப் பெதிர்மறை, தெரிஙில், 

சழிவசை நிலை, பிரிப் பென எட் டோவே. 
[f. 112.) 

வ அடதத அதுத 

[ஒழியிசை முதலிய எட்டுப்பொருளையுச் தரும் ஒகார இடைச்சொல்.] 
  

௨௬௯௨



1. பக்கு.] 11, சொல்லதிகாரத்தில் (1ப.) இடையியல். 

356. vses oF என மற என்று, 

[என, என்று, என்லுமிவ்விரண்டு இடைச்சொல் இலக்கணம்.] 

௬௫௬. வினை, பெயர், குறிப்பிசை, வண், பண் பாறினும் 

என எலு மொழிவரும், என்றும் அற்றே. 

[வினைப்பொருள் முதலிய ஆறு பொருளினும் :என?' என்னும் (இ 

டைச்) சொல் வரும்; **என்று?? என்னும் (இடைச்) சொல்லும் ௮வ்வாறு 

வரும்.] 
    ் 5௧௫3௦௫ 

357. EIGHT USES OF 21. 

(உம்மை இடைச்சொல் இலக்கணம்] 

௩௫௭. எதிர்மறை, இறப்பையம், எச்ச முற் றளவை, 

தெரிநிலை, ஆக்கமோ டும்மை எட்டே. 
[வி. 119.] 

[எதிர்மறை முதலிய எட்டுப் பொருளையும் தரும் உம்மை இடைச் 

சொல்.] 
<€E932——_   

388. sreciAL RULE REGARDING உம் WHICH INDICATES A TOTAL. 

( மூற்றும்மைக்குச் Apuyd 9. } 

௬௫.௮. முற்றும்மை ஒசோவழி எச்சமும் அகும். 
(வி, 118.] ~ 

[முற்றும்மை ஒரோ விடங்களில் எச்ச உம்மையும் ஆம்.] 

(உ-ம்,) எல்லாரும் இதசெய்யார், 
ஆறுச் தருவத வினையே, 

—_—¢€€ GPa» 

389. 22d INDICATING AN ELLIPSIS, 

  

[ எச்ச உம்மைக்கு ஆவதோர் விதி.] 

௬௫௯. செவவெண் ஈற்றதாம் எச்ச உம்மை. 

[வி. 119] 

[எச்சஉம்மை செவ்வெண்ணின்கண் வரும்ஆயின் ஈற்றின்கண் வரும்.] 
(உ-ம்) செய்பளன், கருவி, கிலஞ், செயல், காலஞ், 

செய் பொருஞுச் தருச்திறத்தது வினையே. 

௨௯% 
 



(I.) ஈன்லூல் (81, 11, 
  

360. WHEN PARTICLES OF ENUMERATION ARE USED THE NOUN OF 

NUMBER SOMETIMES INSERTED, AND SOMETIMES OMITTED. 

(சில எண்ணிடைச் சொற்களுக்கு ஆவதோர் புறனடை] 

௬௬௦. பெயர்ச்செவ வெண்,ணே, எனறு, எனா, எண் 
9 > 

ணுனைகுர் தொகை பெறும், உம்மை, என்றெனவோ 

டிர்நான் கெண்ணும்௮ஃ தன்றியும் இயலும். 

[(பெயர்களினிடையே எண்ணிடைச்சொல் தொக்கு நிற்ப வருஞ்) 

செவ்வெண்ணும், (பெயரோடு தொகாது வரும்) :*ஏ?? (எண்ணும்,) “என் 

௫” (எண்ணும்,) எனா? எண்ணும், ஆயெ சான்குர் தொகைபெற்ற 

நடக்கும்) “உம்மை?! (எண்ணும், ) “என்று?! (எண்ணும்,) *என?! (எண் 

ணும்,) “ஒடு? (எண்ணும் ஆய) இச்சான்செண்ணும், (தொகைபெற் 

௮ும்,) பெருதும் ஈடக்கும்.] 

(உ-ம.) (1) சாத்தன், கொற்றன, தேகன், பூதன், சால்கரும வாதார் 

[தொசை பெற்மே வச்தத ] 

(2) சரச்தனும சொற்றனுர் தேகலும் பூதனும் சச்சார், 
சாததனும் சொற்றனுச் தேவனும் பூதனும் சரல்லரும் ஒர்தார் 

[தொசை பெற்றும் பெருதும் குர்தத ] 

(பிறவும் அன்ன) 

யய * இதத டட 

363, என்று, எள, ஒடு TO BE UNDERSTOOD, THOUGH NOT ALWAYS REPEATED 

AFTFR EACH NOUN IN THE ENUMERATION 

[ிதப்.புவிதி.] 

௬௬௧. என்றும், எனவும், ஒடுவும், ஒசோவழி 

நின்றும், பிரிர்தெண் பொருடொறு நேரும். 

[கி. 1]4.] 

[இம்மூன்றெண்ணும் (எண்ணும்பொருளோடு கிற்றலே அன்றி,) ஒரி 

டத்து நின்றும், பிரிர்செண்ணும் பொருள்தோறும் பொருந்தும்.] 

(ட-ம்,) விளைபசை என்றிரண்டிள் எச்சம், 

பசை பாகும் அச்சம் பழி என சான்ரும்,-- 

பொருள், கருகி, காலம், வினை இடஜேடைச்தம்,



    

1. பக்கு.] 17, சொல்ல$இகாரத்தில். ரா.) இடையியல், 

36Z. THESE ENUMERATING PARTICLES USED WITH VERBS FOLLOW 

THE SAME RULES AS WHEN USED WITH NOUNS. 

[ பெயரோடு வரும் எண்ணிடைச்சொற்கள் வினையோடும் வரும்.ஆழு. ] 

௬௩௬௨. வினையொடு வரினும் எண் இனைய ஏற்பன. 

[எண் (ணிடைச்சொற்கள்) வினையோடு வரினும் (மேற்பெயரோடு வம் 

தாற்) போலவும் ஏற்பன. ] | 

(உ-ம்,) (1.) மண்டில” மழுங்க, மலை Ape Bers, 

வண்டின" மவர் பார்தத, மிசையே 

கண்டலல் கானவ் குரும் ஓவிப்ப. 

[உம்மை இடைச்சொல் தொக்கு நின்றது, செவ்கண், சூ. 860.] 

  

(2,) கற்றுய் கேட்டும் கற்பனை கடர்தான், [உம்மை எண், சூ, 357.] 

  

(3) உண்ண சென்று உடுக்கவென்ற பூசவென்று முடிக்ககென்று we sre, [ என்தெண். கு.356.] 
(4.) ஆடல் பாடலொடு வர்தான். (சூ. 361.] 

னை இ € GH 9d 9—_—_—— 

363. THE THREE Uses oF Me (iN POETRY.): 

£ ௬௬. விழைவே, காலம், ஒழி இசை தில்லே. 

[ இம்மூன்று பொருளையுந்தரும் “தில்” (என்னும் இடைச்சொல்). ] 

(உ-ம்) (1.) அரிவையைப் பெறுகதில் லம்மயானே, [.விழைவு, பெறதல் கேட்சை, ] 

(2.) பெற்றால்கறிக இல் லம்ம இவ்ஷரே, ['காலம். பெற்ற கரலத்த,] 
(3.) eqs Pe லம்ம வெஞ் சேரி சோ, [ஒழிபிசை, வந்தால் ஒன்று செய்சேன். ] 

  
  ௪:25 

36%. THE SIX USES OF wor (IN POETRY.) 

௬௬௪. மன்னே ௮சைகிலை, ஓழியிசை, yest, 

கழிவு; மிகுதி, நிலை பே ரூகும். 

[இவ்வாறு பொருளையுக் தரும் “மன்'' (என்னும் இடைச்சொல்.) ] 

(e-d.) (1.) அதமற் கொண்கன் ழேரே, [[அசைகிலை,] 

கூதிய சோர் காண் மன். ['ஒழியிசை. ] 

கெ௫யன்மன், [ஆக்சம்.] 

சிதியகட் பெறினே எமச்ிபுடன்னே, [சழிவு. ] 

எர்தை coda’ ar! [மிருதி.] 

மன்னு உலகத்து மன்னிய புரிமே, [சிலை பேறு. ] 

௨௬௫



1.) ஈன்னூல் (PT. UL. 
  

365. THE THREE USES OF மற்று, 

[ மற்றென்லும் இடைச்சொல்லிலக்கணம். ] 

௬௬௫. வினைமாற்ற சைநிலை, பிறிதெனு மற்றே. 

[இம்மூன்று பொருளையுர் தரும் மற்று? (என்னும் இடைச்சொல்),] 

(உ-ம்) இனிமத் றென்றுரை, [ வினைமற்ற ] 

அதுமற்றம்ம, [அசைகிலை,] 
மற்றொன்று குமிலும், [பிதித,] 

₹க 32௦௦ 

366. மற்றை INDICATES SOMETHING ALLIED TO 6OME OTHER THING 

BEFORE CONTEMPLATED. 

  

  

[மற்றை என்னும் vend pg இடைச்சொல் பொருள் படும்.ஆறு.] 

௬௬௬. மற்றைய தென்பது சுட்டி அதற்னெம். 

[பெயர்ச்கு முதணிலையாய் வரும் மற்றை"! என்னும் ஐசார வீற்று 

இடைச்சொல்லானது மூன் சுட்டப்பட்ட பொருள் ஒழிய ௮தற்ெ 

மாகிய பொருளைக்குறித்து நிற்கும்.] 

(உ-ம்) மற்றையதங் காண சேண்டும். [முன்சண்டதெசழிப அசற்னெமாயெ ஒன்றையும் சணகேண்மெ,] 

  

<EGDv> 

  

367. TWO USES OF Gare IN PORTRY. 

(கொல் எள்லும் இடைச்சொல் இலக்கணம். ] 

௨௬௭. கோல்லே ஜயம், ௮சைகிலைக், கூற்றே. 

[ *கொல் என்பது இவ்விரண்டு பொருளையுக் தருஞ்சொல்லாம். ] 

(உ-ம்.) (1,) இங்வுருக்குற்றி கொல்லோமசன் சொல்லோ, [ஐயம்,] 
(3.) சென்ற சங்காதவ/ வருகர் சொல், [அசைநிலை] 

€€GDo>——   

368. ஒ0ு-பற தெ.ப்ய 08% TO FILL UP THE METRE. 
[ஒடுஎனவுக் தெய்ய எனவும் வரும் இடைச்சொல் இலக்கணம்.] 

௬௬.0). ஒடுவுர் தேய்யவும் இசைநிதை மொழியே. 

[இவ்விரண்டும் இசைஙிறைத்தற் பொருளைத் தருஞ்சொற்களாம்.] ற 

(உ-ம்.) (1,) கிதைச்குறு எட்டில் போதொ பொத, 
(2.) சொல்லேன் நெய்ய நின்ன பெயர்ச்சே, 

௨௭௬



  

£, பக்கு.] 11, சொல்லஇிகாசத்தில் (0) இடையியல், 

S69, 68H AND .ye/G SOMETIMES REDUNDANT, SOMETIMES CONVEY- 

ING THE MEANING OF “PLACE.” 

[ ௮ந்தில், ஆங்கு என்ற இடைச்சொல் இலக்சணம்.] 
e e o ? . ° » 

௬௬௬௯. அந்தில், ஆங் சசைநிலை, இடப்பொருள் அ௮வ்வே. 

[இவ்விரண்டு இடைச்சொல்லும் ௮சைகிலைப்பொருளவாயும், இடப் 

பொருளவாயும் வரும்.] 

(ே-ம,) (1,) அசநிற் கழலினன சச்னென, [அசைநிலை ] 
அருமே சேயிழை அ௮சதிற் கெொரமுசற் காணிப, [இடம,] 

  

(2.) ஆககத இறனல்ல யரலகழற, [அசைகிலை,] 
ஆகாமகாயீனுமாக, [இடம,] 

370. USES OF .9/1DlD REDUNDANT AND WITH THE MEANING OF “HEAR !” 

[௮.ம்.ம என்னும் இடை? சொல் இலக்சணம். ] 
9 

௩௭௦. அமம உரையசை, கேள்மின்,” எனராகும். 

[*௮ம்ம?? என்பது உரையசைப் பொருளதாயும், :'ஒன்றுசொல்வன், 

கேண்மின்” என்னும் ஏவற்பொருளதாயும் வரும்.] 

(உ-ம்) அது மற்றம், (உரையசை.] 
அமம வாழி தோழி [கேளமின ] 

ய: ஆல 

  

371. ஈர ரா மாரா THE OPTATIVE MOOD. 

(மா எள்லும் இடைச்சொல்லிலக்கணம்.] 

௬௭௧. மாஎன் களவி வியங்கோள் ௮சைச்சொல். 

(மா?? என்னுஞ் சொல் வியங்கோளின்சண் வரும் ௮சைச்சொல்லாம்.] 

(உ-ம்) மாயச் சடவுடகுயாச மா கலனே. 

ESEpP2——— 

372. POMPICAL USE OF SUNDRY VOCATIVE PARTICLES 

[ மி.பா முதலிய இடைச்சொற்களின் இலக்கணம்.] 

௬௭௨. மியா, இக, Gur, மதி, அத்தை, இத்தை; 

வாழிய, மாள,ஈ, யாழ, முன் னிலையசை. 

    

[ இங்கனங் கூறிய பத்து இடைச்சொற்களும் முன்னிலைக்கண் வரும் 
அசைகநிலைகள் ௮ம்.] 

38 ௨௯௭ 
,தததமகமிச்சே.



0.) ஈன்லூல் (PT. ந, 

(உ-ம்.) லையன் செழுந்தழையன் சென்மியா, [மியா,] 
சண்டுறையூா காணிக, [இச.] 
காமஞ் செப்பாது சண்டது மொழிமோ. [மோ,] 
சென்மதி பெரும. [மதி,] 
சொவியரத்தை நின்கெருளி,  [அத்தை,] 

சீ ஒன்றுபாடித்தை, [இத்தை,] 
காணியனா வாழியமலைச்சரரல், [லாழிய, | 
இறித தவர்ச்தக, மான, நின்பரிசிலர் உய்ம்மார், | மஎ.] 
சென்றீ, பெரும நிற்றசைக்குசர் யாரே, [ஈ.] 
செயவினை மரு௨டற் செலகயர்ச்இி, யாழ,  [யாழ.] 

  கஞ் 

373. REDUNDANT PARTICLES. 

[..பா முதலிய இடைச்சொற்களின் இலக்கணம்.] 

௬௭௬. யா,கா, பிற,பிறக் கரோ,போ, மாதிகும், 

சின், குரை, ஒரும், போலும், இருக்திட் 

டன்றாம், தாம்,தான், இன்று,நின் றசைமொழி. 

)டைச்சொல்லும் முன்னைய போலாது, எல்லா இடத்தி 

னும் எல்லாச் சொல்வினும் வரும் ௮சைச்சொல்லாம். ] 
(உ-ம்) பர, பனவிருவர் பாளாக்கர் அகதநியனார்க்கு.. [..ச,] 

புறசிழத் பட்டாளோ இவள் இவட்சரண்டி, ௧, [௪] 
ஆயனை அல்லைபிற,  [பீற, ] 
பிறக்தெறுட் செல்லான பெருச்சசம் பட்டான்,  [பிறச்ரு, ] 
இருககுவிவாறும், அசோ. [அரோ ] 
பிரிபன வாழாதென, போ, [போ] 
விபிச்தன்று, மாதே, தெளிச்சகெம் கண்ணே, [மாதோ ] 
கரண்டிருமல்லமே கொண்ச, (இரு.,] 
ஈங்கா௫ெய சால்என்றிசன.  [இன.] 
அத பெறல் இருல்குரைத்தே, (குரை, ] 
அஞ்சகதோரும் அறனே. [ஒரும, 
௬ெவென்ற சண்ணாய் கருச் தினை, போறும், (பேத, ] 

எழுர்இிருச்தேன. [இருச்த.] 
கெஞ்சம் பிஎச்திட்டு, [இட்டு] 
தேவாதி தேவன் அ௫னசேகடி, சேர்தம் அன்றே, [அன்று] 
பணியும் ஆம் எனறும் பெருமை, Agen. 
அணிபும் ஆர் தனனை வியந்து, [ஆம் ] 
நீர்தரம், கீதான்,  [ தாம், தான் ] 
யான்பிறன அளியன் காழ்வான் ஆசைப்பட்டிருச்டன்றேன. . [இன்று] 
அழல் அடைச்த மன்றத்தர.த்தையாரப கின்றார் கிழல் அடைர்தே 

கினனை என்தேத்த, [சின்று,] 

இடையியல் முற்றிற்று. 

௭௫௮)



  

1. பங்கு.] 1]. சொல்லதிகாரத்தில் (ஈ.) உரியியல். 

நன் னூல. 

11. சொல்லதிகாரத்தில் 

(iv.) உரியியல். 

[உரிச்சொல் இலக்கணம் உணர்த்துவது.] 

374. QUALIFYING WORDS IN GENERAL 

[ உரிச்சொல்லின் பொது இலச்சணம்.] 

௬௭௪. பலவகைப் பண்பும் பகர் பெயர் க, 

ஒருகுணம் பலகுணந் தழுவிப், பெயர் வினை 

ஒருவா, செய்யுட் குரியன உரிச்சோல். 

[வி. 47] 

[(பண்புகள் குணப்பண்பும் தொழிற்பண்பும் ஆகிய இரண்டனுள் 

அடங்குமாயினும், இசை குறிப்புப் பண்பெனப் பலவேறு வகைப்படுத 

லின்,) பல (வேறு) வகைப் (பட்ட) பண்புகளையும் உணர்த்தும் பெயர் 

ஆ), (அங்ஙனம் உணர்த்துழி ஒருசொல்) ஒருகுணத்தை உணர்த்துவன 

வும், பலகுணத்தை உணர்த்துவனவுமாய், ஏனைப்பெயர் வினைகளை விட்டு 

நீங்காவாய்ச், செய்யுட்கு உரியனவாய்ப், பொருட்கு உரிமை பூண்டு 

வருவன உரிச்சொல் ஆம்.] 

375. DEFINITION OF “QUALITY”: பண்பு. 

[பண்பு இல எள உணாக்தியது.] 

௬௭எட. உயிர், உயிர அல்லதாம் பொருட் குணம் பண்பே. 

[உயிராகுயபொருளும், உயிர்௮ல்லாத ( பொருளும் என இருவகையுள் 

அடங்கும் உலகத்துப்) பொருள்களின் குணங்கள் பண்பு ஆம். ] 

௨௯௯



(L) கனலூல் [Pr. 1. 

376. FIVE-FOLD DIVISION OF LIVING CREATURES. 

[ewWsrGu பொருள் இவை என்பது.] ௪ 

௬௭௬. மெய்,கா, மூக்கு, காட்டம், செவிகளின் 

ஒன்று முக OTS Sips கொண்டு மேல் உணர்தலின் 

Qt 0) வாதியா உயிர் ஜர் தாகும். 

[(இங்ஙனம்) மெய் முதலாகச்கூறிய ஐம் பொறிகளானும், (பரிசம், 

இரதம், கந்தம், உருவம், சத்சம் என்னும் ஐம்புலனையும் உணருங்கால் 

மெய்யாற் பரிசத்தை உணரும் உணர்ச்சி) ஒன்று முதலாகக் €ழ்ப்போன 

உணர்ச்சியுங் சொண்டு மேல்வரும் புலன்களை ஒன்றோடொன்றாக உணர் 

தலின் தரறிவுயிர் முதலாக ஐந்தாம் அவ்வுயிர். ] 

377. CREATURES OF ONE SENSE: GRASS, TREES, &c. 

[ஒர் அறிவுயிர் இவை என்பத..] 

௬௭௭. புல்மா' முதல உற் தறியும் ஓர் அறிவுயிர். 

[ புல்லு, டிரம், முதலியன (மெய்யாற்) பரி௫த்து (ப் பரிசத்தை) அறியும் 

ஒரறிவுயிர் (கள் ஆம்).] 

  

  €€GpP> 

378. CREATURES OF TWO SENSES: SHELL-FISH, &C 

[இர் அறிவுமிர் இவை என்பத.] 
3 ச ச . ச் 

௬௭.௮. முசணசர் தாதிகா வறிலோடீர் ௮றிவுயிர். 

[ இப்பி, சங்கு முதலியன (&ழ்ப்போன மெய்யறிவே அன்றி) கா 

(வால் இரதத்தை அறியும்) அறிவோடு ஈரறிவுயிர் (கள் ௮ம்).] 

—_——_ €€ G9 

379. CREATURES OF THRER SENSES: INSECTS, &C. 

[நூவறிவுயிர் இவ என்பது] 

௬௭௯. தல் எறும் பாதிமூல் கறிவின் ழூ வறிவுயிர். 
கெடில. யம கடம் 

[சறையான், எறும்பு முதவியன (2ழ்ப்போன இரண்டறிவுசளே அன்றி 

மூக்சால் சந்தத்தை அறியும்) ௮றிவினோடு மூவறிவுயிர் (கள் ஆம்).] 

் ௬௦௦



1. பக்கு.] 11, சொல்லஇகாசத்தஇல் (1.) உரியியல். 

380. CREATURES OF FOUR SENSES: WINGED INSECTS, &C. 

(சாலறிவுயிர் இவை என்பத.] 

௩.௮0. அம்பி,வண் டாதிகண் அறிவினால் அறிவுயிர். 

  

[தும்பி, வண்டு முதலியன, (£ழ்ப்போன மூன்றறிவே அன்றிக்) 

ணல் உருவத்தை அறியும்) அறிவினோடு காலறிவுயிர் (கள் ஆம்).] 

364. CREATURES OF FIVE SENSES, ALL OTHER ORGANIC BEINGS, 

[2udauwt Qea erarugy.} 

௬௩.௦௧. வானவா, மக்க ணசகர், விலங்கு, புள், 

"செவி ௮றிவோ டை அதி வுயிசே. 

[வானவர், மக்கள், நரகர், விலங்கு, புள் முூதவியன, (£ழ்ப்போன 

காலறிவே அன்றிச்) செவி (யாற் சத்தச்தை அறியும்) ௮றிவினோடு ஐயறி 
வுயிர் (கள் ஆம்).] 

382. THINGS WITHOUT LIFE 

[உயிரல் பொருள் இவை என்பது] 

௬.9௨. உணர்வியல் ஆம் உயிர் ஒன்றும் ஒழித்த 

உடல் முதல் அனைத்தும் உயிர் ௮ல் பொருளே. 

[அறிவு மயமாம் உயிர் ஒன்றுமே அன்றி, ௮வ்வுடம்பு ர.தலிய (உலகத் 

துப் பொருள்கள்) எல்லாம் உயிர் ௮ல்லாத பொருள்கள் ஆம்.] 

383. BODY AND SOUL, ONE AND YET DIVERSE, 

(புறனடை) 
௬௮௬. ஒற்றுமை நயத்தின் ஒன்றெனத் தோனறினும், 

வேற்றுமை நயத்தின் வேறே உடல், உயிர். 

[(எவ்வுயிர் எவ்வுடம்பெடுத்ததோ அவ்வுடம்பின் மயமாய் திற்கும்) 

ஒற்றுமை ஈயங்கருதியவழி ஒன்றுபோற்றோன்றுமாயினும், (உயிர் சித்தா 

௬௦௧



ம) நன்னூல் [PT. 1. 

யும், உடம்பு சடமாயும் நிற்கும்) வேற்றுமை ஈயமாகய உண்மை சருதிய 

வழி அவ்விரண்டுர் தம்முள் வேறும்; (ஆசலின் உயிரோடு கூடி நின்ற 

காலத்தும் ௮வ்வுடம்பினை உமிரல்பொருளென்றாம்).] 

38%. QUALITIES OF THE EMBODIED LIVING PRINCIPLE. 

[உயிரின்குணம் இமை என்பது.] 

௩.௦௪. அதிவருள், ஆசை, ௮ச்௪ மானம், 

நிறை, பொறை, ஐர்ப்புக், கடைப்பிடி, மையல், 

நினைவு, வெறுப்புவப் பிரக்க ராண், வெகுளி, 

அணிவழுக் காறன் பெளிமை, எய்த்தல், 

அன்பம், இன்பம், இளமை, மூப்பிகல், 

வென்றி, பொச்சாப் yas மத மறம், 

மறவி, இனைய உடல் கொள் "உயிர்க் குணம், 

[**அறிவு'? முதலிய முப்பத்திரண்டும், இவை போல்வன பிறவும், உட 

லோடு கூடிய உயிர்ச்குணங்கள் ஆம்.] 

385. FACULTIES OF THE EMBODIED LIVING PRINCIPLE. 

[ உயிரின் தொழில். ] 

௬.௮௫. துய்தீதல், துஞ்சல், தொழுதல், அணிதல், 

உய்த்தல், இ உடல் உயிர்ச் தொழிற்குணம். 

[ ஐம்புலனையும் நகர்தல் முதலிய இவ்வைர்தும், இவைபோல்வன பிற 

ம், உடலோடு கூடிய உயிரின் தொழிற் குணங்கள் ௮ம்.] 
  

௬௦௨



  

1, பங்கு.] IL சொல்லஇகாரத்தில் (௭) உரியியல், 
  

386. QUALITIES OF LIFELESS MATTER. 

[உயிர் ௮ல்லாத பொருள்களின் குணம்.) 

* ? ° 4 . e உ 

௬௮௬. பல்வகை வடிவிரு காற்றம், ஐவண்ணம், 
? 2 * e ௪ ௮று சுவை, ஊலெட் டுயிரல் பொருட் குணம், 

[(வட்டம், இருகோணம், முக்கோணம், சதுரம், முதலிய) பலவகை 

வடிவும், (ஈற்கந்தம், துர்க்க்தம் என்னும்) இருமாற்றமும்; (வெண்மை, 
செம்மை, கருமை; பொன்மை, பசுமை என்னும்) ஐந்துவண்ணமும்; 

(கைப்பு, புளிப்பு, துவர்ப்பு, உவர்ப்பு, கார்ப்பு, இனிப்பு என்னும்) 

ஆறு இரதமும்; (வெம்மை தண்மை, மென்மை, வன்மை, நகொய்மை, 

சீர்மை, இழுமெனல், சருச்சரை என்னும்) எட்டூறும், உயிரல்லாத பொ 

ருள்களின் குணங்கள் ௮ம்.] 

387. FACULTIES AND QUALITIES COMMON TO BOTH, 

[இருபொருட்கும் பொதுவான தொழிற்குணம்.] 

௩௮௭. தோன்றல், மறைதல், வளர்தல், சுருக்கல், 

நீங்கல், ௮டைத னடுங்கல், இசைத்தல், 

ஈதல், இன்னன, இருபொருட் டொழிற்குணம். 

[*தோன்றல்,?? முதலிய ஒன்பதும், இவை போல்வள பிறவும், உயிர்ப் 

பொருள் உயிரல்பொருள் என்னும் இரண்டற்கும் பொதுவான தொ 

குணங்கள் ஆம்.] 

388, 81% worpDs IMPLYING “EXCESS.” 

[ஒருகுணச் தழுவிய உரிச்சொற்கள் இவை என்பத.] 

௩.9௮. சால, உறு, தவ, ஈனி), கூர், கழி, மிகல். 

[லி. 120.] | 

[சால என்பது முதல் கழி என்பதீறாகச் கூறிய: ஆறு உரிச்சொல்லும் 

மிகுதியாயெ ஒருகுணத்தை உணர்த்தும் சொற்கள் ஆம்.] 

(உ-ம்,) பருகுச்து சாலப் பலசொலென்றெண்ணி, [சால.] 
உறு வளி துரக்கும் உயர் சினை மாலின், [ உற. ] 
pas Cod சாட்டார் ஆயினும், [.தல.] 
சனி பேதையே, [சனி,] 

பொறை கில்லா சோய் கூரப் பூல்லென்றிரினே, “ [கூர்]. 
சாமம் சழிகண் ஹணோட்டம், [சழி,] 

௬௦௬ 
 



1.) ஈன்னூ ல் (PT. IL. 

' 389. THIRTEEN MEANINGS 02 கடி. 

(ப லகுணர் கழுவிய உரிச்சொல்லுள் ஒன்றனை உணர்த்துவத.] 

௬.௦௯. கடி என் ளெகி: காப்பே, கூர்மை, 

விரையே, விளக்கம், அச்சம், சறெப்பே, 

விரைவே, மிகுதி, புதுமை, அர்த்தல், 

வரைவே, மன்றல், கரிப்பின் அகும். 

[கடி என்னும் உரிச்சொல் காப்பு முதலிய பதின்மூன்று குணத்தையும் 

உணர்த்தும்.] 

(உ-ம்.) ஒண்சுடர் சல்விரும் கடி. சீலி, [காப்பு] 
கடி.நுனைப் பகழி, [ கூர்மை: கடுமைபொருர்திய நுனியையுடைய கணை, ] 
கடி. மாலைகுடி. [ஈரற்றம்: வாசனைபொருந்திய மாலையை அணிந்து. ] 
கண்ணாடி.யன்ன சடிமார்பன், [ விளக்கம்: சண்ணாடி,போன்ற பிரகாசத்தை உடைய மார்பன்,] 
கடி. அரமகளிர், [ அச்சம்: அச்சர்தவ்செய தெய்வப்பெண்சள், ] 

சடி.மாமிசைப் பூத்துக் கம்புளோடன்னம் ஆர்க்கும், [ சிறப்பு; சிறப்புபொருர்திய மரமரம் மிகப்பூத்த,] 
எம்மம்பு கடி. வீடுத' நம்மரண் சேர்மின், [[விரைவு: அம்பைச் சிக்இரம் விடுவோம், 1 
கடிஊண் சடவுட்டுட்ட செழும் கூரல், [மிகுதி: மிருதியாகிய உணவு, | 
கடிமணம், [பூதுமை: புதிதாகய கலியாணம். ] 
கடி முரசு. [ஆர்த்தல் ; ஒலிக்இன்ற£முரச.] 
கடித்துக் கரும்பினைக் கண் டகர நூறி, [ வரைவு; இங்கே நீக்கு என்று வினை ஆயிற்று,] 
கடி.வினைமுடிஇனி, [மன்றல்: கலியாணத் தொழில், | 
கடி. மிளகு இன்ற கல்லா மந்தி, [கரிப்பு ; காரமாக மிஎகு,] 

390. SIXTEEN SYNONYMES OF O&70). 

[ஒருகுணச் தழுவிய உரிச்சொல் உணர்த்திய௫.] 

௩௯௦. மாத்த” நவற்சி, செப்புரை, கரை, நொடி, 

இசை, கூற்றுப், புகறல், மொழி, கிளவி, 

பாட்டுப், பகர்ச்ட, இயம்பல், சொல்லே. 

[மாற்றம் முதல், இயம்பல் ஈரறாகச் கூறிய பதினாறும் சொல் என்னும் 

ஓர்குணத்தை உணர்த்தும் உரிச்சொற்கள் ஆம்.] 

(உ-ம்,) கேரவலர் சாய் மாற்றம், புகன்றவன்றியும் பூமி கவருமே, 
பொழுதறிந்து நவல, கண்டது மொழிமோ, 
செப்பலுற்றேன், இளக்கும் பாண, கேளினி, 
உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம், விஎம்பினர் புலவர், 
அறங்கரசை நாலின், ௮றைகுகன் எண்ணே. 

ஆபிழையாடானொடியும், [9 37.] அறம்பாடின் Sp. 
வாயிலிசை யெனப் புச்ரு, வார்த்தை பகர் குற்றேன். 

உற்றது சரங்கள் கூற, இடிபோல இயம்பினான், 

  

௬௦௪



  

1 பங்கு.] IL. சொல்லதிகாரத்தஇல். (ர.) உரியியல். 

391, TWENTY-TWO SYNONYMES OF ஒசை. 

௬௩௯௧. முழக்காட் டொலி, கலி, இசை,துவை, பிளிறிரை, 

இசக்கழுக் இயம்பல், இமிழ், குளி றஇர், குரை, 

கனை, லை, சும்மை, கவ்வை, கம்பலை, 

அரவம், தரப்போ டின்னன, ஓசை, 

[மூழச்கு முதலிய இருபத்திரண்டும், இவை போல்வன பிறவும்; 

என்னும் ஒருகுணத்தை உணர்த்தும் உரிச்சொற்கள் அம்.] 

(௨உ-ம்.) முழக்கு முச்சீர், கடல், 
' ம், 

குடிஞை இரட்டும் கோடுயர் செடு வ குஷ் ore 
ஒல்லென ஒஓவிக்கும் ஒவி புனல், சளிய களித்த திரும் சார், 
கவி கெழு மூதூர், குசை புனற் கன்னி, 
பறையிசை அருவி, கனைகடற் சேர்ப்ப, 

' ; இிலைத்தார் முரசங் சறப்ச, 

Capeesae, [arse] தள்ளாத சம்மை மிரு தக்கண சாடு, 
‘ ° ; சவ்வைசீர் கேலி, 

இலாக்கும் அஞ் இறைப் புறலைகள்... ஒஹக் சம்பலை மனைச் ிலெம்பவும், 
இரன்கும் மாரினம், அறை சட லாலத் தானை, 

ort proeBuiu ஆர்த்த பல்வியச் குழாம், 

392, DICTIONARIES TO BE CONSULTED FOR PARTICULAR WORDS. 

[ இன்வியலுக்காவதோர் புறனடை. ] 

ச 2 a ச * ° 

௬௯௨. இன்ன தின்னுழி இன்னணம் இயலும் 
3 . * e ° 

என்றிசை நூலுள் குணகுணிப் பெயர்கள் 

° . . ௪ . 9 

சொல்லாம் பரத்தலில், பிங்கல முதலா 
3 

ஈல்லோர் உரிச்சொலி னயந்தனர் கொளலே. 

[ (பெயர் வினை இடை உரி என்னும் கால் வகைச்சொல்லுள்,) இன்ன 

சொல் ((சன்மை முன்னிலை படர்ச்சை என்னும் முன்றிடத்துள்ளும், வழக் 

குச் செய்யுள் என்னும் இரண்டிடத்துள்ளும்,) இங்விடத் இவ்விலச்ச 

39 ௬௦௫ a 
 



  

  

(1) ஈன்னூல் . [ந ந, 
  

ணத்ததாய் ஈடக்கும், என்று: சொல்லக் கடவதாகிய இந்நூலுள், (அவ்வி 

லக்சணங் சாட்டுதற்கு வேண்டிய மாத்தினாயே கூறுவதன்றி, உரிச்சொல் 

'லாயெ) குணப்பெயனாயும், ஏனைச் குணிப் பெயனாயும் நிகண்டிலுட் 

கூறிஞற்போல விரித்துச் கூறச்சடவம் '௮ல்லம்; விரிச்சின், *மற்றொன் 

று விரித்தல்? என்னுங் குற்றம் வரும்; ஆதலின், ௮வற்றினைச் கண்டறிய 

| வேண்டினார் இவ்விலக்சணம் அறிதற்கு முன்னரே ஏனைப் புலவராற் கூ 

றப்பட்ட பிங்கலந்தை, திவாகரம், சூடாமணி, முதலிய நூல்களுள் வகுக் 

கும் உரிச்சொற் றஜொகுதியுள் விரும்பிக் கொள்க.] | 

உரியியல் முற்றிற்று. 
ிவவரயாவவ்களிவ 

  

௬ 

  

 



  

11, பக்கு. ] 11. சொல்லஇகொசத்தில் (7) பொதுவியல். 

நன் னூல,, 

11. சொல்லதிகாரத்தில் 

(1.) பொதுவியல். 

393. FORMS COMMON TO BOTH GENDERS. 

[பெயர்க்கும் விளைக்கும் உரியகோர் இலக்கணம். 

௬௬௯௬. இருதிணை ண் பெனுள் தன்றனை ஒழிக்கும் : 

பெயரும் வினையுங் குறிப்பி னானே. 

[உயர்திணை ஆண்பால் பெண்பால் என்னும் இருபாற்கும் பொதுவான 

பெயர்ச்சொல்லும், வினைச்சொல்லும்;) ௮அஃறிணைஅண்பால் பெண்பால் 

என்னும் இருபாற்கும் பொதுவான பெயர்ச்கொல்லும், வினைச்சொல் 

ஓம், அவ்விருபாலுள் ஒருபாலை ஒழிக்கும் குறிப்பினான்.] 

வா; இறட 

39%, THE CHANGE OF ஆ INTO @ IN CERTAIN POETICAL FORMS. 

[பெயர்க்கும் வினைக்குஞ் செய்யுட்கண் ஆவதோர் இலக்கணம்.] 
ச 

௬௯௪. பெயர் வினை இடத்து ன,ள,ர,ய ஈற்றயல் 

ஆ ஓ, ஆகலுஞ் செய்யுளுள் உரித்தே. 
[லி. 95.] 

[பெயர்ச்சண்ணும், வினைக்சண்ணும், னகார ளகார ரகார யகார சற்ற 

யல் (கின்ற விகுதிமுதல்) ஆகாரம் ஒகாரம் ஆசலுஞ் செய்யுளிடத்து உரித் 

தாம்.] 
(௨-ம்) (1.) வில்லான் என்பதித்ரா வில்லோன் எனவும், 

(2.) தொடியாள் எ-இற்கு தொடியோள் எனவும், 
(3.9 சல்லார் எ-.இிற்ரு சல்லோர் எனவும், 
(4.) சொடியாய்' எ-இிற்கு கொடியோய் எனவும் ஏரும், 

  

வண்ணான் முதலிய வண்ணோன் என ர, 
இழகேவோன் என அசரமும் ஓகாரம்: ஆபிற்று. 

௬௭௮௭



(1) ஈன்லூல் (PT. 1 
  

395. TERMINATIONS COMMON TO AFFIRMATIVE AND NEGATIVE FORMS. 

௬௯ட. உருபும், விளையும், எதிர் மறுத் துரைப்ப 

யா தத்தம் எற் ௮ருபின் என்ப, 

[வி, 89.] 

[( எட்டுவேற்றுமை) உருபுகளும், (மூவகை) வினைச்சொற்களும், oft 

மறுத்துச் சொல்லுமிடத்தும், தத்தம் ஈற்றினின்றம் அ௮வ்வவ்வுருபினின் 

௮ம் வேறுபடா என்றுசொல்லுவர் (புலவா்).] 

(உ-ம்.) செய்யான், செய்வான் என்பவற்றில் அன் என்னும் விருதியைக்சாண்ச, 
Bangs, நடக்கறெ என்பவற்றில் ௮. என்னும் விருதியைக் காண்க, 
இன்மை, உண்மை என்பவற்றில் மை என்னும் விருதியைக் காண்ச, 

396. HOWEVER COMPLEX THE SENTENCE THERE CAN BE BUT ONE 

SUPPLEMENTARY OR FINITE WORD. 

௬௬௬. உருபு பல அடுக்கனும், வினை வே றடுக்கனும், 

ஒருதம் எச்சம் ஈறுற முடியம். 

(ef. 198. 195.) 

[(வேற்றுமை) உருபுகள் (விரிந்து தொக்குர், தம்முள் விரவிப்பல) 

௮டுக்கி (வரினும், வெவ்வேறு பல௮டுக௫) வரினும், (வகை) வினைச் 

சொற்களுக் (தம்முள் விரவி ௮டுக்கும் தன்மையவன்றி வெவ்வேறு பல) 

அடுக்இவரினும், ததீதம் எச்சம் இறுதியில் ஒன்று ௨ர அதனோடனைத்தும் 

மூடிவனவாம்.] 

- (உ-ம்.) (1.) சாத்தன் யாஜையத கோட்டை நூனிக்சட் பொருட்ரு காளாற் குறைத்தான், , 

[உருபுகள் விரலிப், பல 3948, ஒருவினை சொண்டன,] 

(2.) சாத்தனையும் கொற்றனையுர் தேலனையும் பூதனையும் வாழ்த்தினான், 

" [தாண்டாம் உருபு கேறுபல ௮059 ஒருவினை கொண்டன. ] 

(8.) சாத்தலுச்கும் கொற்றலுச்குர் தேகனுக்கும் பூதனுச்குச் தர்தை, 

[சான்காம்-கேற்றுமை வேறுபல ௮0 ஒருபெயரைக் கொண்டன.], 

(4.) காள் கைக்கொண்டான், (உருபு தொக்கு வர்தத.] 

(5.) உண்டான், இன்றான், ஒடி.ஞன், பாடி.ஞன் சாத்தன். 
  

௬௦.0]



  

1, பக்கு.] 11. சொல்லஇகாசத்இல் (.) பொதுவியல், 

397. WORDS MAY BE INTERPOSED BETWEEN THE GOVERNING (SUPPLEMENTING) 

AND GOVERNED (SUPPLEMENTED) FORMS, CO. 319. 340. 344. 

௩௯௭. உருபு முத்தீர் எச்சங் கொளளும் 

பெயர் வினை இடைப்பிற வாலும் நம் ஏற்பன. 

[வி. 132.] 

[ (வேற்றுமை) உருபுகளும், முற்றுக்களும், பெயரெச்சங்களும், வினை 

யெச்சங்களுங் கொண்டு முடியும் பெயர்க்கும் வினைக்கும் இடையே 

பிற (சொற்கள்) வருதலுமாம், ஆண்டைக்குப் பொருந்துவன.] 

(உ-ம்.) சாத்தன் (வயிறார) உண்டான். 

அறச்தை (அழகுபெற) செய்தான், 
விருச்தின்றி (ஒருபோதும்) உண்ணான், 
பகைவரை (மாய) வெட்டினான். 
சாத்தா (வினைர்தோடி) வா! 
கொல்துங் (சாட்ளெ) யானை, 

  

  

€EEDD>D 

398. DEPENDANT WORDS MAY AL8O FOLLOW TIEIR PRINCIPALS. 

௬௯.௮. எச்சப் பெயர் வினை எய்தும் ஈ£ 

[வி. 80, 87.) 

[(உருபுகளும், முற்றுக்களும், பெயர் எச்சங்களும், வினையெச்சங்க 

ஞுங் கொண்டு முடியும்) எச்சமாகிய பெயரும் வினையும் (அவற்றிற்கு) 

சற்றினும் வரும். சூ. 919. 340. 844 காண்ச.] 

(உ-ம்,) (1,) சாத்தன் வந்தான், [முதவில், ] 
வந்து போனான், மரததைக் குறைத்தான், 

(2.) வர்தான் சாத்தன், போயினான் வந்து, [சத்தில் ] 
குறைத்தான மரத்தை, 

399. worDs WHICH INCLUDE OTHERS BY IMPLICATION. 

[கால்வகைச் சொற்களுச்கும் ஆவதேள் இலச்கணம்.] 
¢ 3 

௬௯௯. ஒருமொழி ஒழின் இனங்கொளற் குரித்தே. 

[(பெயர், வினை, இடை, உரி என்னும் கால்வகைச் சொற்களுள்) ஒவ் 

வொன்று, எஞ்ச கின்ற தன்றன் இனங்களைக் கொள்ளுதற்கு உரித்தாம்.] 

(உ-ம்.) சோற்றை ஈனி உண்டான், (கறியை சனி நின்றான்.) 
சஞ்ச உண்டான் சாவான், (உண்டாள் சாவான், உண்பது சாம்,) 

௬௦௯ 

  

 



(௩) ஈகன்லூல் (ற, 17, 

400. THE GENDER &¢. OF COMMON NOUNS AND VERBAL FORMS DETERMINED 

BY THE SUPPLEMENTING WORD. 

௪௦௦. பொதுப் பெயர் வினைகளின் பொதுமை நீக்கு 

மேல் வருஞ் இறப்புப் பெயர் வினை தாமே. 

[(இணை பால் இடவ சகாலங்கட்கும்) பொதுவாஏயெ பெயர் வினைகளி 

னுடைய பொதுத்தன்மையினை நீக்கி, ஒன்றற்கு உரிமைசெய்யும் மேல்வ 

ருஞ் சிறப்புப்பெயர் வினைகள் தாமே, சூ. 982, 984. 330. 338. 339 

காண்க.] 
(உ-ம்,) சாத்தன் இவன், சாத்தன் இது, [றப்புப்பெயர்.] 

ஒருவர் என் ஐயர், ஒருவர் என் தாயர், [இறெப்புப்பெயர், ] 
மரம் வளர்ந்தது, மரம் வளர்ந்தன, [தறப்புவினை. ] 

  

[ எல்லாம் என்பது மூவிடத்இற்கும் பொதுமையைச் 
நீர் எல்லாம் போமின். சிறப்புப் பெபராலும் வினையாலும் ரீக்னெ, ] 

யாம் எல்லாம் வருவம், 

௮லர் எல்லாம் வருவர், 

  

உண்டு வர்தான், (வந்தாள், வந்ததது, வர்,சர், வந்தன.) 

401. IMPERFECT AND ELLIPTICAL FORMS ARE FOLLOWED BY THEIR 

APPROPRIATE SUPPLEMENTARY WORDS, 

௧௦௧. பெயட்வினை, உம்மை, சொற், பிரிப்பென, ஒழி இசை 

எதிர்மறை, இசை, எலுஞ் சொல் ஒழி பொன்பதும், 

குறிப்புக், தத்தம் எச்சங் கொள்ளும், 

[பெயரெச்சமும் (940.)) வினையெச்சமும் (344.), உம்மையெச்சமும் 

(857. 359.), சொல்லெச்சமும், பிரிகிலையெச்சமும் (858.), எனவெச்ச 

மும் (861.), ஒழியிசையெச்சமும், எதிர்மறையெச்சமும், இசையெச்ச 

மும் ஆகய சொல்லெச்சம் ஒன்பதும், குறிப்பெச்சம் ஒன்றும், தத்தம் எச் 

சங்களைச் கொண்டு முடியும்.] 

(உ-ம்.) (1,) செய்த சாத்தன். [பெயர் எச்சம், செய்பவனது பெயர், ] 
(9.) செய்து கந்தான். '[லினை எச்சம், வினை, 
(9,) சாத்தனும் வந்தான், [முன்னர்ச் கொற்றன் எந்தன் என உம்மை எச்சம், ] 
(&.) இல்லன்றல் யார்க்கும் வசைஅன்று.. [இல்லென்று, சொல்லுதல் சொல்லெச்சம்,] 
(5.) சாத்தனே சொண்டான், [பிறர் கொண்டிலர் எனப் பிரிநிலை எச்சம், ] 

(6.) சடல் ஒல்லென ஓலித்தத, [என எச்சம்,] 
(7.) உண்ணுதற்சோ வந்தான், [ஒழிபிசை எச்சம்.] 
(8.) யானோ செய்தேன், [எதிரமறை. ] 

(9.) இப்பட்டுச் னம், [இசை எச்சம்; ீனத்தள்எத. | 
  

2 அகுபெயர், அன்மொழித்தொகை முதவியன குறிப்பெச்சமாம், [கு. 909.] 
  

௬0...



11, பல்கு.] I. AerdaBerrsBe (v fy.) பொதுவியல். 

௧02. coMPoOUNDS WHERE THERE 18 ELLIPSIS. (ANALOGOUS TO THR 
_ BANSCRIT SAMABA.] 

( தொசை நிலைத்தொடர் wow g. 

௫௦௨. பெயசொடு பெயரும், வினையும், வேற்றுமை 
மூதலிய பொருளின் அவற்றின் உருபிடை 

ஒழிய இரண்டு முதீலாத். தொடர்க் தொரு 

மொழிபோ ன்டப்பன தொகைகிஷைத் தொடர்சொல், 

(கி. 151.] 
eee ete 

[ பெயர்ச்சொல்லோடு பெயர்ச்சொல்லும், பெயர்ச்சொல்லோடு வினைச் 

சொல்லும், வேற்றுமை வினை பண்பெனப் பின்னர் வகுத்துக்கூறும் ௮று 

வகைப் பொருட்புணர்ச்சிக்சண் அவற்றினுருபுகள் இடையே தொக்கு 

நிற்ப, இரண்டுமுதலிய பலசொற்கள் தொடர்ந்து ஒருமொழிபோல் 

நடப்பன யாவை yea தொகை நிஷத் தொடர் சொற்கள் ஆம். 
(சூ. 152 காண்க).] 

403. rie six KINDS of ELLIPTICAL EXPRESSIONS OR COMPOUNDS. 

௪௦௬. வேற்றுமை; வினை, பண் புவமை, உம்மை, 

Hours, cron ys தொகை மாகும். 
(a, 151] 

[ வேற்றுமை (தீதொகையும்), வினை (த்தொகையு), பண்பு (த்தொகை 

யும்)) உவமை (தீதொகையும்)) உம்மை (த்தொகையும்)) ௮ன்மொழி 

(ச்தொகையும்) என மேற்கூறிய தோகை (கிலத்தொடர்சொல்) ௮றுவ 
கைப்படும்.] 

  2௫322 

40%. நாயா08]8 09 THE CASAL SIGN. [8ANS, lat-purusha.] 

[வேற்றுமைததொகை.] 

  

௪௦௪. இரண்டு முதலா" இடையா இுருபும் 
வெளிப்படல் இல்லது வேற்றுமைத் தொகையே 

(லி. 152] - 

[( எழுவாய்க்கும் விளிக்கும்) இடையே நின்ற இரண்டாவது முதலிய 

ஆறுவேற்றுமை உருபு சொச்ச சொடர்சொற்கள் வேற்றுமைத் தொகை 
கள் ஆம்.] 

(உ-ம்,) நிலல்சடந்தரன். [இருமொழித் தொசைரிலைத்தொடர், ] 
யானைச்கோட்டு அனிச்குறைத்தான், [பன்மொழித்தொசை கிலைத்தொடர், ] 

  

[பொற்குடம், உருபும் பொருஞம் உடன்றெச்சது,] 

ES 
 



  

(7.) ஈன்னூல் ப (PT. 11, 

405. ELLIPSIS IN VERBS OF THE SIGNS OF TENSE, PERSON, &c. 

[Maar gs Os rane.) 

௪௦௫. காலங் காந்த பெயர் எச்சம் வினைத்தொகை. 

[லி. 158.] 

[சாலம் பற்றிப் புடைபெயர்ச்சிவினைஉருபாகய தம்மிறுதிக்கண் தொக் 

குநிற்ப (ச்செய்வதாதி அறுபொருட் பெயராகிய) (சூ. 920.) தம் எச்சங் 

கொண்ட. பெயர்எச்சங்கள். வினத்தொகைகள் ஆம்.] 

(உ-ம்.) ஆடுவேல், (1.) நெருரல் 
ஆடிடம், இன்று அடுகளிறு, [செய்பவன்.] 
நிரிதொழில், சாளை 
உண்சோறு, (8.) அடுவேல், (கரு.வி.] 
புணர்பொழுது, | (8.), ௮அகெளம், [இடம்.] 
செய்நன்றி, (4.) அடுதொழில். [செயல்.] 

(5.) அடுபொழுது, [காலம்.] 
(6.) அசந்து, , (செய்பொருள்.] 

A 

406. =LLivsis oF THE ADJECTIVE SIGN: AProsiTION. (SANS. bahubrihi 

OR KARMAD’HARAYA. | 

(பண்புத்தொகை ஆம்.கறு.] 

௪௦௬. பண்பை விளக்கு! மொழிதொக் கனவும், 

ஒருபொருட் சிருபெயர் - வந்தவும், குணத்தோகை. 

[வி. ]54.] 

[(குணப்பெயரோடு குணிப்பெயர் புணருங்கால் ௮5) குணியோடு 

குணத்துக்கு உண்டாகிய ஒற்றுமைநயத்தை விளத்குதற்கு ஆண்டு வரும் 

(ஆயெ என்னும்) மொழி (யாய பண்புருபு) தொக்குமிற்பனவும், (௮ப் 

பண்புருபு தொக்குநிற்பப் பொதுப்பெயருஞ் சறப்புப்பெயரும் ஆய்) 

ஒருபொருட்கு 'இருபெயர்வந்தனவும் ஆய இவ்விரண்டும் பண்புத்தொ 

கைகள் ஆம்.] , 
(உ-ம்) (1,) செச்தாமரை, ['செம்மையாஇிய தாமரை,] 

கருங்குவளை, | கருமையாபெ குவளை, [இகை இரு மொழி்தொடர், ] 

  

(2.) ஆபன் சாத்தன், [இருபெயர் ஒட்டெ்பண்புத்தொசை.] 

(8.) செச்கிறக்குகளை, [இத பன் பெரழித்சொடர்.]



  

i. weg.) IL. சொல்லதிகாரத்தில் (௫.) பொதுவியல். 

407, ‘ELLIPSIS OF PARTICLE OF COMPARISON. [A SPECIES OF THB SANS, 

உணர வா] 

( உ௨மைத்தொலக ஆம்.ஆறு.] 
9 

௪௦௭. உவம உருபில துவமத் தொகையே. 
(வி. 155.) 

[(வினை, பயன், மெய், உருவு, என்பன பற்றிவரும்) உவம உருபுகள் 
தொக்க தொடர்சொற்கள் உவம்த்தொகைகள் ஆம்.] 

(உ-ம்) (1.) குருவி கூப்பிட்டான், [குருவிபோற்கூப்பிட்டான், வினைபுகுமைத்தொசை,] 
(9.) மழைக்கை, [மழைபோலுங்கை, பயனு வமைத்தொகை,] 
(3.) மதிமுகம், [மதிபோறும் முசம். மெய்யுவமைத் தொகை. 
(4) பகளகாய், [பவளம் போலும் வரம், உருவு உவமைத்தொகை, ] 

€EGD>d 

408. PARTICLES OF COMPARISON, 

[திரிசொலால் வரச உவமை உருபுகள்.] 

  

  

௪௦௮. போலப், புரைய, ஒப்ப, உற, 

மானக், கடுப்ப, இயைய, ஏய்ப்ப, 
நேர, நிகர) அன்ன, இன்ன, 

என்பவும், பிறவும்; உவமத் துருபே. 

[வி. 109.] 

[போல என்பத முதலிய (செய ஏன் எச்சம்) பத்தும்; அன்ன, இன்ன, 

(என்னும் பெயர்எச்சக் குறிப்பு) இரண்டும்; இவை போல்வன பிறவும்; 

உவம் உருபுகள் ஆம்.] 
  ——< EGP” 

409. ELLIPSIS oF 21, THE CONJUNCTIVE PARTICLE. (sans. Dwandwa.) 

[ உம்மைத்தொகை .தம் ஆறு. ] 
> இ * 

௪௦௯. எண்ணல், எடுத்தல், முகத்த attr, 
’ . ; ச ச >, 

எனு நான் களவையுள் CU QO G5OSTOS. 
[லி. 156.] 

[எண்ணல் (௮ளவை), எடுத்தல் (௮ளவை), முகத்தல் (அளவை), 8ீட் 

டல் (அளவை) என்னும் (சால்வகை௮ளவைகளாற் பொருள்களை gard 

குங்சால் தொடரும்) ௮வ்வளவைப்பெயர்களுள் உம்மையாகிய உருபு 

தொக்கு நிற்பன உம்மைத்தொகைகள் ம்.] 
(உ-ம்) சபில பரணர், [எண்ணல்,] (கபிலனும் பாணனும்.) 

சழஞ்சே சாரல், [எடுத்தல்] ((கழஞ்சல் சாறும்.) 
கலனே தூணி, [முசத்தல்,] (சலனுர் தூணியும்.) 
சரணண, [சீட்டல்,] (சரனும் அணாயும்,) 

40 ௬௧௬



(1.) [PT. I. 

410. THE ELLIPS!8 OF OTHER WORDS: METONOMY. 

50. MEOSTAS CGuTiACuH Bpasran gion Gums. 

fa. 157.] 

[வேற்றுமைத்தொகை முதலிய ஐவகைத் தொகைகிலைத்தொடர் மொழி 

களுக்கும் புறத்து, அவை அல்லாத பிறமொழிகள் ஆய உருபுசள் தொகு 

தல் அன்மொழித்தொகை ஆம்.] 
(உ-ம் (1) பூங்குழல் -- பூவையுடைய குழலினை உடையாள், , [ வேற்றுமைத் தொசைப் புறத்து 

் சீ ॥ பொற் றலி - பொன்னினாகிய தாவிபினை உடையாள். வர்தத.] 

(2.) தாழ்குழல் -- தாழ்ந்தகுழவினை உடையாள். [ வினைத்தொகைப் புறத்து வர்தது.] 
(8.) கருல்குழல் - கருமையரகய குழவினை உடையாள், | குணத்தொசைப் புறத்த வந்தது.] 
(4.) துடியிடை .துடியன்ன இடையினை உடையாள். | உவமத்தொகைப் புறத்து வந்தது, ] 
(5.) தகர ஞாழல் -: தகரமும் ஞாழலும் விராய்ச் சமைந்த சாந்து, [ உம்மைத்தொகைப் புறத்து வர்தது. ] 

411, THE WORD WHICH RENDERS THE ELLIPTICAL EXPRESSION 

INTELLIGIBLE. 

௪௧௧. மூன் மொழி, பின்மொழி, பன் மொழி, புறமொழி, 

எனு கான் இடெத்தஞ் சிறக்கும் தொகைப் போருள். 

[(தொகைநிலைத்சொடர் மொழிகளின்) முன்மொழிக்கண் எனும், பின் 

மொழிக்கண் ஏனும், அனைத்து மொழிக்கண் ஏனும், (அனைத்து மொழிக் 

குப்) புறத்துமொழிச்கண் ஏனுஞ், இறெந்துகிற்குர் சொகைநிலைத்கொடர் 

பொருள்.] 

(உ-ம்.) குடம் வனைந்தரன். [முன் மொழிச்சண், சட்டி முதலானவைசளையும்.] 
நிலம் உழுதான், [ பின் மொழிக்கண். ஐ.வேற்றுமைத்தொகை,] 
புலி விற் செண்டை. [அனைத்து மொழிகள், உம்மைத்தொகை, | 
தாழ் குழல், | புறமொழிக்கண், அன்மொழித்தொகை.] 

௧32. 10 ELLIPTICAL FORMS DISTINGUISHED. 

(கயம் அகற்றுதற்கு ஒர்குறி.] 
௪௧௨. வல்லொதறு வரினே இடத்தொகை கும்; 

மெல் ஒற்று: வரினே பெயர்த் தொகை அகும். 

[வல்லொற்றிடையே வந்துழி இடத்தின்்சண் சொக்க தொசை ம்; 

மெல்லொற்றிடையே வர்துழிப் பெயரின்கண் தொச்ச தொசையாம்.] 

(உ-ம்.) வசெக்கண்ணன், ([வகெராட்டிற் பிறந்த சண்ணன்..] 
வடுகக்கண்ணன், [ வசஷூய கண்ணன்,] 
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ர பக்கு.] 11. சொல்லஇகாசத்தில் (7.) பொதுவியல். 

413. THE PLURAL TERMINATION AFTER THB LAST NOUN. 

[ உம்மைத்தொகைக்கு ஆவதோர் புறனடை. ] 

௫௧௬. உயர்திணை உம்மைத் தொகைபலர் ஈறே. 
[வி. 156.] 

[உயர்திணை (ஒருமைப்பாலின்௧கண் வரும்) உம்மைத்தொகைகள் (ரவ் 

வீறுங், கள்ளீறம் ஆசய) பலரீற்றனவே ௮ம்.] 

(உ-ம்.) கபில பரணர், தேவன் தேகிகள், 

  

நிலநீர் இ காற்றாசாயங்கள், ? ௮அஃறிணையிலே பன்னமாநற்ருலும், இயல்பான ஒரு 
Daudi £ காற்றாகாயம், மை ஈற்றாலும் வர்.சன, 

414. AMBIGUOUS ELLIPSIS: FROM TWO TO SEVEN DIFFERENT METHODS 

OF SUPPLYING THE ELLIPSI9. 

௪௧௪. தொக்குழி மயங்கு இசண்டு முதல் எழ் 

எல்லைப் பொருளின் மயங்கும் என்ப, 

[(வேற்றுமைஉருபு முதலிய உருபுகள்) தொக்கு நின்ற வழிப், (பொ 

ருள்களான் மயங்கும் இயல்பினவாஏய தொடர்சொற்கள்) இரண்டுமுதல் 

'ய பொருள்களால் மயங்கும் என்று சொல்லுவர் (புலவர்),] 

(உ-ம்,) தெய்வ வணக்கம், [இரண்டுபொருள்: தெய்கத்ன த லணய்ரும் வணக்கம் 
எனவும்; தெய்வத்துக்கு வணக்கம், எனவும் விரியும், ] 

தற்சேர்ந்தார், [மூன்றுபொருள்: தன்னைச் சேர்ச்தார் தன்னோ சேர்ர் தரர்; 
தன்சண்சேர்ந் தார் என விரியும் ] 9 

சொல்லிலக்கணம், [சான்குபொருள்,] 
பொன்மணி, [ஐந்துபொருள்,] 
மாவேலி, [ஆறுபொரும்.] 
சொற் பொருள், [ஏமுபொருள்,] 

415. UNELLIPTICAL EXPRESSIONS. 

[ தொகாநிலைத்தொடர் ஆம்.ஆறு. ] 

௪௧௫. முற்றி செச்சம், எழுவாய், விளிப் பொருள், 

BOG பிடை, உரி, ௮டுக்கெவை தொகாரிலை. 

[மூத்றும், பெயர்எச்சமும், வினைஎச்சமும், எழுவாயும், விளியும் (ஆய 

ஐவகைப்) பொருளின்சண் பெயர்வினைகள் புணரும் புணர்ச்சியும்; வேற் | 

றுமைப்பொருளின்சண், ௮வற்றின் உருபாகிய இரண்டாவது முதலிய | 
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(1) ஈனனூல் [PT. I 

ஆறும் 'ய விரிந்துகிற்ப பெயர்வினைகள் புணரும் புணர்ச்சியும், 

ஏனை. ச்சொற் புணர்ச்சியும், உரிச்சொற் புணர்ச்சியும், ஒரு சொல் 

௮0௧ ம் புணர்ச்சியும் ஆயெ ஒன்பதும் தொகாரிஷத்தொடர் ஆம்.] 
(டோம்.) (1.) உண்டான் சரத்தன். ['தெரிரிலை வினைமுற்று,] 

குழையன் கொற்றன், [குறிப்புலினை முற்று, ] 
(9.) உண்ட சாத்தன், [பெயர் எச்சம், ] 

சரிய குதிரை, [குறிப்பூப் பெயர் எச்சம், ] 

(3.) ௨ண்0 வர்தான், [வினைஎச்சம், ] 
இன்றி வந்தான், [குறிப்பு வினைஎச்சம், ] 

(4.9) சாத்தன் வர்தான், ['எமுகாய்,] 

(5.) eager. [set] 
(6.) குடத்தை வனைர்தான், [கேற்றுமை உருபு.] 

(7.) அதுசொறோமி, [ இடைச்சொல், ] 

(8.) ஈனிபேதையே, [உரிச்சொல்,] 

(9.) பாம்பு பாம்பு, [அடுக்குச்சொல்.] [சு, 192 காண்ச,] 

416. GRAMMATICAL ERRORS. 

(வழு இவை ௭ 

௪௧௭௬. திணையே, பால், இடம், பொழுது, வினா, இறை, 

மரபாம் ஏழு மயங்கின் ஆம் வமுவே. 

(லி. 194] 

[ இணை”? முதலாக “மரபு?? ஈறாக வரும் ஏழுர் தத்தம்நெறி மயங்கின் 

வழுவாம்.] 

(௨-ம்) 8.) அகன் கர்தத, [2ணகமு.] 
2.) ௮வன் வந்தார், [பால்வழு,] 

(8.) யான் வர்தான், [இடவழு.] 
(4.9) சேற்று வருவான், [காலவழமு.] 
(5.) சறச்ன்ற எருமை பாலோ, இனையோ. [வினாகமு.] 
(6.) சடம்பூர்க்கு வழியாது? என்றால், இடம்பூணி என்னாவின் கன்று. [விடைலமு. ] 
(5.) ஆடு மேய்ப்பானைப் பாகன் என்பது, [மரபுவழு.] 

E€EEGH>> 

417. IN QUESTIONS, WORDS OF COMMON GENDER, &C. TO BE USED. 

[திணை பால்களோடு வினாவிடை. வரின் வழுவாது காத்தல்.] 

    

௪௧௭. ஐயர், திணை, பால் ௮வ்வப் பொதுவினும் 

மெய்தெரி பொருள்மேல் அன்மையும் விளம்புப. 

[தணைஜய்த்தனை ௮வற்றின் பொதுச்சொல்லாலும், பாலையத்தினை. 

அவற்றின் பொதுச்சொல்லாலுர், துணிந்து ௮ப்பொருண்மேல் ஏலாத 

தன்மையினை வைத்துங் கூறுவர்புலவர்.] 
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I. wig.) 11. சொல்லதிகாசத்தில் (1,) பொதுவியல். 

[குற்தியோ,மசனஷேே ௮ப்௪னச சோன்றுறத? 
' சோன்றுஇற வன்? என்பது வழு, 

குறறியேச,மகனே ௮ம்கனச் தோன்றுற ௨௫? 
(உ-ம்) (1) எனப் பொதுச் சொல்லாற் கூறுக, [இணேஜயம், | 

  

ஆண்மகனோ, பெண்மகளோ, ௮ம்லனர் தோன்றுறெவர் ஆர்? [பால் ஐயம் ] 

  

( ஒன்றே, பலலோச, இச்செய்புக்ச பெற்றம்? [அஃறிணைப்பால் ஐயம் ] 

(3.9) ஆண்மகன் எனிற், பெண்மகள் அல்லன, 

குறறிஎனின், மகன் அனறு, 

பல் எனின, ஒன்றல்ல. 

418. A NEUTER FOLLOWED BY MASCULINE OR FEMININE: ANOMALY 1. 

[தணைவழுவமைதி.] , 

௪௧.9. உயர்திணை தொடாந்த பொருள் முதல் அறும் 

அதனொடு சார்த்தின் ௮த்திணை முடிபின. 
[வி. 137.] 

[உயர்தணையைத் தொடர்ந்த ௮ஃறிணைப்பொருள் ஆகிய ஆறும் உயர் 

தஇிணையோடு சார்த்தி முடிப்பின் ௮வ்வெழுவாய்க்குரிய உயர்திணை முடி 

வினவாம்.] 
[பொன் ) 
| சாடு | பெரியன், 

. . | வாணாள் | சூரியன, 
டோம்.) சம்பி * மூக்கு சல்லன. 

| குடிமை | கடியன். 
(நடை | 

[ஈம்பிக்ருப் பொன் பெரிது என்பத சிறப்பு. | 

419. WIGH AND LOW CLASS NOUNS SOMETIMES TAKE A COMMON 

VERB: ANOMALY II. 

[தினை, பால், மரபு வழுலமைப்பு.] 

௪௧௯. இணை பால் பொருள் பல விரவின இறப்பினும், 

மிகவிலனும், இழிபினும், ஒரு முடி பினவே. 

[வி. 199] 

[திணையும் பாலும் வேறு வினைப் பலபொருள்களும் விரவிரின்ற வழி 

யவை பலவுஞ் சிறப்பினாலும், மிகுதியினாலும், இழிபினாலும் ஒருமுடி 
பினவாம்.] 

(உ-ம்,) '*இல்களும் சான்றோரும் ஒப்பர்.” “ஆமையும் பெரீயரும் ஐர்தடச்கி விற்பார்," [தெப்பு,] 
பார்ப்பார், தவரே, சமச்தார், பிணிப்பட்டார், மூததோர், குழவி எனும் இகர்சட்ரு, [மிருதி.] 

மூர்க்கலும் முதலையும் கொண்டது விடார். ([இமிபு. ] 
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(1.) ஈன்லூல் (PT. 1. 

420. GENDER AND NUMBER CONFOUNDED, FROM JOY AND 

OTHER CAUSES: ANOMALY III. 

[திணை, பால், வழுவமைதி. 

௪௨0. உவப்பினும், உயர்விலுஞ், சிறப்பிலும், செறலினும், 

இழிப்பினும், பால்திணை இழுக்கும் இயல்பே. 

[வி. 199. 198] . 

[*உவப்பு?? முதலிய ஐந்தினும் பாலுந் இணையும் வழுவி வரினும் இயல் 

பாம்.] 

(உ-ம்.) தன் புதல்கனை, “என் அம்மை வர்தாள்'” என்பது உவப்பின் ஆண்பால் பெண்பர்ல் ஆயிற்று, 
  

ஆகவினை “என் அம்மை வந்தாள்” என்பதில், மஇழ்ச்சிபினால் அஃறிணை உயர்திணை ஆயிற்று, 

  

ஒருவனை, 'அவர் வந்தார்.” [உயர்வு.] 

  

“4தாதாய் 7 மூவேமுலருக்குர் தாயே,” | நெப்பு,] 

  

*எனைத் துணையர் ஆயினும் என்னாம்? 
இனைத் துணையுர் தேரான், பிறன்இல் புகல்,” [சேரபம்,] 

பெண்கழிச் செல்வானை நோக்க, *இகன்பெண்.” [இழிவு,] 

  
  EEESD D>? 

421. NUMBERS AND PERSONS INTERCHANGED: ANOMALY IV. 

[பால், இடம், வமுவமைதி.] 

௪௨௧. ஒருமையிழ் பன்மையும்; பன்மையின் ஒருமையும், 

ஓர் இடம் பிற இடர் தழுவலும், உளவே. 

[வி. 197.] 

[ஒருமைப்பாலின்கண் பன்மை (ச்சொல்லைத் தழுவி) க்கூறுதலும், பன் 

மைப்பாலின்சண் ஒருமை (ச்சொல்லைச் தழுவி) ச்கூறுதலும், ஒரிடத்தின் 

சண் பிறவிடச்சொல்லை (ச தீழுவி) க்கூறுதலும் உளவாம்.] 

(உ-ம்.) (1 ௮ இக்குசத்து நீர் எல்லாம் கொண்டுய்த்தான் இவன், ['ஒருமையிற் பன்மை] 
2.) இரண்டு கண்ணுஞ் இவந்தது. [பன்மையில் ஒருமை, | 

(8.) ௮ஃதைத் தர்தை அடும்போரிற் செறியர், , [ஒருமையில் பன்மை.] 
(4.9) சாத்தன்தாய் இகை செய்கேனோ? [படர்ச்சையில் தன்மை.] 

(5) சியோ, அவனோ, யார் இதுசெயதார்? [ விரலி ஒரிடச்திற்குரிய முடிபு ஏற்றது] 

௩௧.௮] 
 



  

17. பக்கு.] 17, சொல்லதிகாசத்தில் (ஈ,) பொதுவியல். 

222. CERTAIN UNVARYING USES OF THE PERSONS. 

[ இடம் வழுவற்க எனக்காத்தல். ] 

௪௨௨. தரல், வரல், கொடை,செலல் சாரும் படர்க்கை; 

எழுவாய் இரண்டும் எஞ்சிய ஏற்கும். 

[இர்ரசால்வகைச் சொற்களையும் படர்க்சை சாரும்; இவற்றுள், முதற்சண் 
நின்ற 4(தரல்,?? “வரல்? என்னும் இருவகைச்சொற்களையுக் தன்மை 

மூன்னிலைகள் ஏற்கும்.] 

(உ-ம்,) அவனுக்குத் தர்.தான், அவனுக்குக் கொடுத்தான். 
அவன்பால் வாதான், அவன்பால் சென்றான், 

  

எனக்குத் தர்தான், [ஏனக்குக் கொன். 
என்பால வந்தன, எனபாவ் சென்றான்.] [e.] 

  

நினக்ரூத் தரதான், [நினக்குக் கொடுத்தான், 
நின்பால் வச்தான். நின்பால் செனறான,] [ow.] 

€EED>D 

423. THE THREE TENBES. 

[காலத்தின பெயரும் முறையும்.] 

    

௪௨௩. இறப்பெதிர்வு நிசழ்வெனக் கால மூன்றே. 
[வி. 78.] 

[முன்னர்ச் கூறிய காலம் இறந்தகாலமும், எதிர்சாலமும், நிசழ்சாலமும் 

என மூன்றாம்.] 
  

  

€EED>?> 

424. THE PRESENT EXPRESSES ANYTHING SUBSISTING IN THE THREE 

TIMES: ANOMALY V. 

[சால வழுவமைப்பு.] 

௪௨௪. முக்கா லத்தினும் ஓத்தியல் 

செப்புவர் நிகழுங் காலத் தானே. 

[வி. 146.] 

[(தந்தொழில் இடை அறாது,) முச்சாலத்தினும் ஒருதன்மையவாய் இய 
லும் பொருள்களை நிகழ்காலத்தாற் கூறுவர் (புலவர்).] 

(உ-ம்.) அகனியைத் தால்கி அரசர் இருச்இன்றார். 
, லை சிற்கெறது, தெய்சம் இருக்கின்றது. 

௬௧௯ 

 



(I.) ஈன்னூல் (Pr. 1. 

42.5. INTERCHANGE OF TENSES: ANOMALY YI. 

[கால வழுவமைப்பு.] 

௪௨௫. Bent fey மிகவினு£், தெளிவினும், இயல்பினும், 

பிறழவும் பெதாஉமுக் காலமும் ஏற்புழி. 

[லி. 146-149] 

[விரைவு, மிகுதி, தெளிவு என்னும் மூன்றுசாரணங்களினாலும், கார 

ணமின்றியும், முச்சாலங்களையும் ஒன்றை ஒன்றாகச் கூறப்படும் ஏற்கும் 

(உ-ம்,) (1) “உண்டேன், உண்டேன்.” [என்பான் விரைவினால்.] 

  

  

(9.) களவு செயிற் சை அறுப்புண்டான் [மிகுதி.] 
ஓ 

(3.9) ஏம்பு முட்டை கொண் திட்டை ஏறின் மறை பெய்தது, [ தெளிவு.] 
(4.) கரம் பண்டு விளையாடுவதஇிச் சாய், [இயல்பு.] 

426. SEVEN DIFFERENT KINDS OF QUESTIONS. 

[வினாவின் பெயரும் முறையும் கொகையும்.] 
3 

௪௨௬. அறிவறி யாமை, ஐயுறல், கொளல், கொடை, 

ஏவல், தரும் வினா அறும் இழுக்கார். 

[*அறிவு'? முதலியன தருதலான் வரும் வீ ) ஆறனையுங் களையாது 
கொள்வர் பலவா்.] 

(உ-ம) **இசசூததிரத்தகருப் பொருள் யாத?” 
(1.) ஆ௫ரியன மாணாக்சனைசோச்டுக் கேட்பது, அ றிவினா. 
(9) மாணாக்கன ஆ௫ிரியனைரோக்இ அவ்வாறு கூறுவது, அறிய வினா, 
(3.) குற்றியோ, மகனோ? [ஐயவிஞா.] 
(4) பொனனுளதோ, மணியுஎதோ? [சொளல்கினா,] 
(5.) சாத்தனுக்கு ஆடையில்லையே? [ கொடைவின, ] 
(6.) சாத்தா உண்டாயோ? [ஏவல்வினா, ] 

427. DIFFERENT MODES OF ANSWERING. 

[விடையின் பெயரும், முறையும் WsrmauyLd Mapaenn sui.) 

௪௨௭. சுட்டு, மறை, கேர்; ஏவல், விஞதைல், 

உற்ற துனாத்தல், உறுவது கூறல், 

இன மொழி, எலும் எண் இறையுள், இறுதி 
3 

நிலவிய ஐந்தும் பொருண்மையி னோப. 

[இவ்விறை எட்டனுள் (முன்னைய மூன்றும் செவ்வனிறைஆம், ) பின் 
  

௬௨௦



  

11, பங்கு.] 17. சொல்லதிகாரத்தில் (ஈ.) பொதுவியல். 

னைய ஐர்தும் இறைப்பொருள் பயத்தவின் இறையாகத் தழீஇச் கொள்வர் 

(புலவர்).] 

(டேம்,) (1,) “கருவருச்கு வழியாது”'? இது, [சட்] 
(2.) செய்வாயோ? செய்யேன், [மறைவிடை.] செவ்வனிறை, 

செய்வேன், (Carrs ocr, 

  

[ரீ செய், [ஏவல்.] 
| செய்வேனே, ['விஞதல் விடை] 

4 உடம்புரொந்தது, [உற்றதுரைத்தல்,] 
| உடம்புகோம், [உறுவது KPH, | 

(மற்றையதைச் செய்வேன், [இனமொழி ] 

குறிப்பிஷஞ்லே 
இழைபயப்பது, 

428. THE PERSON AND THE MEMBERS NOT TO BE CONFOUNDED, 

௪௨௮. வினாவிலுஞ் செப்பினும் விரவா சனைமுதல், 

[சூ. 915. 316. 282 காண்க. 

[வினாவுதற் கண்ணுஞ், செப்புதற் சண்ணுஞ் சினைமுதல்கள் ஒற்றுமை 
ரத மயங்கக் கூறப்படா.] 

(உ-ம்.) (1.) சாத்திகண் பெரியவோ, கொற்றி கண் பெரியகோ? 
சாத்தன் ஈல்லனோ, கொற்றன் சல்வனோ? 
சரத்திகண் பெரிய, சொற்றிசண் பெரிய, 
சரத்தன் ஈல்லன், கொற்றன் சல்லன், 

[வினவுசதும் விடைகொடுத்தலும் வழாறிலை. ] 

  

(8.) கண்ணல்லவோ, அவள் ஈல்ல்ளோ? 

கண்கல்ல, அவள் சல்லள். [வழு.] 

429. CLASSICAL USAGE, 

[மரபு ஆம் GSM] 

௪௨௯. எப்பொருள் எச்சொலின் எவ்வா ுயர்ந்தோர் 

செப்பினர் அப்படிச் செப்புதன் மரபே. 

* [வி. 163.] 

[(தொன்று தொட்டு, உலகவழக்கிலுஞ் செய்யுள்வழக்கிலும்) யாதொரு 

பொருளை, யாதொரு சொல்லால், யாதொரு நெறியால் அறிவுடையோர் 

சொன்னார்களோ, அப்பொருளை, ௮ச்சொல்லால், ௮ஈ்செறியாற் சொல்லு 

தீல் மரபு ஆம். ] 
(உ-ம்) (1.) யானை மேய்ப்பன் பாசன், [வழாநிலை.] 

(9,) குதிரைச் சன்று, ('கழமு.] 
ந் 

Al ௬௨௧.



(1.) ஈனனூல் [ந௱, மூ, 

430. A NOUN OF MANY SHADES OF MEANING SHOULD HAVE A VERB 

THAT MAY AGREE WITH ALL. 

௧௬௦. வேறு வினைப் பல் பொருள் தழுவிய பொதுச் சொலும், 

வேறவற் றெண்ணும்,ஐர் பொது வினை வேண்டும். 

[வெவ்வேறு வினைகட்குரிய பலபொருள்களையும் (ஒழுங்கு) தழுவி 

நிற்கும் ஒர் பொதுச்சொல்லும், அவற்றின் சிறப்புச் சொற்களாய் எண்ணி 

நிற்கும் பலசொல்லும், (ஒன்றற்குரிய சிறப்புவினைவேண்டாது, எல்லா 

வற்றிற்கும்) உரியதோர் பொதுவினை வேண்டுவன ஆம்.] 

(உ-ம்.) அடிசில் [எ-த.] உண்பன, தின்பன, ஈக்குவன, குடிப்பனவ, ப் பொது, 
ஆதலால், அடிசில் அயின்றார், மிசைந்தார், என்க. 
௮ணிஅணிந்தார், படை apoB wi. 

431. மா EQUIVOCAL WORD DETERMINED BY A WORD IN THE CONTEXT. 

ங் 3 . 3 a e 

Fins வினைசார் பினம்இட மேவி விளஈகாப் 

பல பொருள் ஒருசொல் பணிப்பரா் றெப்பெடுத்தே. 

[(குறித்த பொருளை விளக்கும்) வினையினையுஞ், சார்பும், இனமும், 

இடமும், முதலியபெயரினையும், பலபொருள் ஒரு சொற்பொருக்கி விளங் 

இச் இடந்ததேல், (அதனை வாளாகூறி அவ்வினை பெயர்களைப் பொருச் 

தாமையால்,) விளங்காது இடந்தசனைச் றபபொடு கூட்டிச் கூறுவர் 

(புலவர்).] 
(உ-ம்.) மா, [பலபொருள் ஒருசொல்.] 

மாப் பூத்தது, [மரம். வினையால் விஎய்ூற்று.] 
மாவீழ் மலர், [வண்டு, சார்பால்,] 
காலாஸ் கரி, மா, இரதம், சாலல்கம், [குதிரை, இனத்தால்,] 
மா மறுத்தமலர் மார்பன், [இருமகள், இடத்தால், ] 

432. COMPOUND WORDS CAPABLE SOMETIMES OF A TWO-FOLD 

DIVISION AND INTERPRETATION. 

௪௬௨. எழுத்தியல் இரியாப் பொருடிரி புணர் மொழி 

இசைக்திரி பாற் நெளி வெய்தும் என்ப. 
[வி. 150.] 

[எழுத்தினதியல்பு வேறுபடாது பொருள் வேறுபட்டுச் சொல்லும் 

பொருளும் ஐயுற நிற்குர் சொடர்மொழிகள் (௮ங்களங் குறித்துச் கூறுஞ் 

௬௨௨



  

12. பல்கு.] 11. சொல்லஇிகாசத்தில் (v.) பொதுவியல். 

சொற்களின் இறதியும் முதலுக் தோன்ற) இசை அறுத்துக் கூறும் வேறு 
பாட்டால் துணியப்படும் என்று சொல்லுவர் (புலவர்).] 

(உ-ம்.) செம்பொன் பதின்றொடி. 
“* செம்பொன் பதின் றெடி ௪ செம்பொன் பத்தப்பவம், 

செம்பொன்பதின் றொடி. - செம்பு ஒள்பது பலம், 

433. WORDS IN APPOSITION MAY HAVE A COMMON VERB, OR EACH ITS OWN, 

[2ரபு வழுவற்க எனக் காத்தலும், ௮கன் வழுவமைப்பும்.] 

௪௬௬. ஒருபொருள் மேற் பல பெயர் வரின், இறுதி 

ஒருவினை கொடுப்ப; தனியும் ஒரோவழி. 

[லி. 135.] 

[ஒரு பொருள் மேல் பலபெயர் வரும் ஆயின், (பொருள் ஒன்றே என் 

பது தோன்ற) இறதிக்சண் ஒருவினைகொடுத்துக் கூறுவர், (ஒருபொருள் 

ஆதல் தவரறாச வழிப) பெயர்தோறுங் கொங் கூறுவர் (புலவர்).] 

(உ௨-ம்,) ஆகிரியன், பேரூர்கிழான், இளங்கண்ணன், சாத்தன் வந்தான், 

ஆசிரியன் வருக, பேருர்இழானவருக, இஎங்சகண்ணன்வருக, சாத்தன் கருச, 

  CESGDdd 

  

434%. EPITUETS BHOULD PRECEDE THE NAME, 

௪௬௪. இணை, நிலம், சாதி, குடியே, உடைமை, 

குணம், தொழில், கல்வி, சிறப்பாம் பெயரோ 

டியத்பெயர் ஏற்றிடில் பின் வரல் சிறப்பே. 

[6இணை”? முதலாகச் '*சல்வி!! ஈறாக விதந்தன முதலிய பற்றிவருஞ் 

ஜறெப்புப்பெயருடனே இயற்பெயனா ஒருபொருள் ஒருங்கு ஏற்கும் ஆயின் 

அவ்வியற்பெயர் பின்வருதல் சிறந்த மரபாம்.] | 

(உ-ம்.) (1,.) குன்றவன் Qarppadr, [ft] 
(2.) அதிவாஎன் அழசன், [கிலம்,] 
(3.9) பார்ப்பான் பாராயணன், [சாதி,] 
(4.) ext@prer gener, ([ருடி.] 
(5.) பொன்னன் பொறையன், [உடைமை.] 
(6.) கரியன் சம்பன், [குணம்,] 
(7.) சாட் செம்பி, [தொழில்] 
(8.) செய்வப்புல வன் இருவள்ளுவன், (சவ்கி,] 

௬௨%



1.) நன்னூல் [ 2, 17, 

435. <A DEMONSTRATIVE PRONOUN AFTER THE NOUN; THE VERB BEFORE 

OR AFTER. THIS ONLY TO IN PROSE. FOETRY IS UNFETTERED. 

௪௬௫. படர்க்கை முப்பெயரோ டணையித் சுட்டுப் 
பெயர்பின் வரும்; வினை எனிற் பெயர்க் செங்கும் 
மருவும், வழக்கிடை; செய்யுட் கேற்புழி. 

[படர்ச்கை (இடத்தவாகிய உயர்திணைப்பெயர், அஃறிணைப் பெயர், 

விரவுப்பெயர், என்னும்) மூவகைப் பெயரோடு (சுட்டுப்பெயர்) சாரின் 

(94) சுட்டுப்பெயர் (௮ம்மூவகைப்பெயர்ச்கும்) பின்வரும். (அவ்வி 

டத்தே) வினை (யாகிய முடிக்குஞ் சொல்வரும் ஆயின், அம்முடிக்குஞ் 

சொல்லில்லை ஆயின்) அப்பெயர்ச்குப் பின்னும் முன்னும்வரும்; இம்மரபு 

வழச்சன்கண்ணவாஞ்; செய்யுட்கண்ணே (எனின் நியதி இன்றி) வேண் 

டியஆறே வரபபெறும்.] 

(உ-ம்.) ஈம்பி வந்தான், அவனுக்குச் சோறு இகெ, [உயர்திணை] 
எருது லர்தது அதற்குப் புல்விகெ, [அஃறிணை.] 
சாத்தன் வர்தான் அவனுக்கு பலியீகெ, [ விரவுப்பெயர், ] 
வச்தான் ஈம்பி சோறு இக, 

  

ஈம்பி அவன், அவன் ஈம்பி, 

அவன் அணங்கு ரோய் செய்தரன், ஆயிழாய், வேலன்.” [செய்யுள்.] 

  

- ௫2௦ 

  

436. WORDS REPEATED, 

[அடுக்குத்தொடர் தம்.ஆ.ு.] 

௪௩௬. ௮சைகில்ை, பொருணிலை, இசைகிறைக் கொருசொல்் 

இரண்டு, மூன்று, நான் கெல்லைமுறை அடுக்கும். 

[அசைகிலைக்கும், (விரைவு வெகுளி உவகை அச்சம் ௮வலம் முதலிய) 

பொருள் நிலைக்கும், இசை நிறைக்கும், ஒருசொல் இரண்டு மூன்று நான் 

களவும் முறையே அடுக்கும்.] 

(உ-ம்) (1.) அன்றே, அன்றே, [அசைகிலை,] 
(௪.) வந்தேன், வந்தேன், ' [ விராவு பொருணிலை..] 
(3.) சல்குமே, ஈல்குமே, ஈல்குமே சாமகள்! ([[இசைகிறை.] 
(4.) உய்யேன், உய்யேன், ['அவலம்,] 

(5.) $3948. [அச்சம் மூம்முறை,] 

௬௨௪



  

1. பக்கு.] 11, சொல்லதிகாரத்தில் (ஈ.) பொதுவியல், 

437. REDUPLICATED WORDS MUST NOT BE DIVIDED. 

[மரபு வழுவற்க எனக்காத்தல்.] 

௪௩௭. இரட்டைக் Sard இர£ட்டிற் பிரிந்திசையா. 

[ இரட்டைச் சொற்கள் அவ்விரட் டிப்பிற் பிரிந்து சனித்து ஒவியா. ] 

(உ-ம்.) சருசுருத்தது. [இத இரட்டித்துப் பிரீயாத நின்றத.] 

CEEDdD 

438, ESSENTIAL ADJUNCTS NOT TO BE SEPARATED FROM A NOUN, | 

    

௪௩௮. ஒரு பொருட். பல் பெயர் பிரிவில வராயார். 

[ ஒருபொருள் (மேல்) பலபெயர் (கூறுங்கால் ௮ப்பொருளினின்றும்) 

பிரிதல் இல்லாதன (வற்ற நீக்காது) கூறுவர் (புலவர்). ] 

(உ-ம்) ஆசிரியன் பேரூர்ழொன் இளல்கலசணன் சாத்தன் வந்தான். 
ஈளுக்கருக்கு நூற்பொருள் உணர்ச்தலால் அசிரியத்சன்மையும், 

ஊஊருரிமையம், கண்ணின் வேறுபாடும் உடையவன் சாத்தன் ஆதலால் பிரிவில்லன்.] 

439. REDUNDANT WORDS AND PLEONASMS SANCTIONED BY CUBTOM: 

ANOMALY VII, 

[வழுவமைப்பு.] 

௪௬௯. ஒரு பொருட் பன் மொழி சிறப்பி னின் வழா. 

[ ஒருபொருளையே குறித்துவரும் பலசொற்கள் (அவ்வாறு வருதற்கு 

ஓர்சாரணம் இன்றேனும் சொல்லின்பர் தோன்றச்) சிறந்து நிற்றலின் 

௮/வை வழுவென்று நீச்சப்படாவாம். ] 

(உ-ம்,) மீமிசை, [மீஎன்பதும், மிசை என்பதும், மேல், ] 
உயர்ச்தோய்ரும் மலே. [உயர்ந்து, ஓய்கும், இரண்டும் ஒன்று, ] 
சாூெற்கமுகு, [சாரு, இஎமை, இரண்டும் ஒன்று. ] 

€ESPPD 

4240. 2.1.5 TO BE USED IN CERTAIN CARES. 

    

[மரபு வழுவற்ச எனக்காத்தல்.] 

௪௪௦. இனைத்தென் நறிபொருள், உல் இலாப்பொருள், 
வினைப்படுத் துரைப்பின் உம்மை வேண்டும். 

[வி. 118.) 

[ இத்தனைஎன்று வரையறை உணரப்படும் பொருளும், எக்காலத்தும்



(1.) ஈன்னூல் (PT. u. 

எவ்விடத்தும் இல்லாத பொருளும், அவற்றை வினைப்படுச்துக் கூறுங் 

கால் முற்றும்மை (சூ. 9859.) வேண்டி ரிற்கும். ], 

(உ-ம்.) (1.) தமிழ்சாட்டுமூவேந்தரும் வர்தார், ['இனைத்தென்றறிபொருள், ] 
(3.) பவளஎக்கோட்டு நீலயானையென்றும் இல்வை, [உலஇன் இவாப்பொருள்,] 

ஓளிமுன்னிருள் எல்ரும் இல்லை, 

441. THE OBJECT SOMETIMES MADE THE SUBJECT: ANOMALY VIIL 

(மரபு வழுவமைப்பு.] 

௪௪௧. செயப்படு பொருளைச் செய்தது போலத் 

தொழிற்படக் பளெத்தலும் வழக்னொுள் உரித்தே. 

[லி. 129.4] 

[ செயப்படுபொருளையுங் (கருவியையும் இடத்தையும் செயலையுங் 

காலத்தையுங்) கருத்தாவைப் போல வைத்து, அதன்மேல் வினைமுதல் 

வினைஏற்றிக் கூறுதலும் வழக்கன்சண் உரித்தாம். ] 

(உ-ம்) இம்மா? கான் கொண்டது, 
இச்சோறு கான் கொடுத்தது, [செயப்ப 'பொருள்.] 
இவ்வெழுத்து ரான்: எழுதினது. 

இவ்வெழுத்தாணி நான் எழுதியது, [கருவி.] 
இவ்வீடுயான இருந்தது, [இடம்.] 
இசக்தொழில் நான்செய்தத, [செயல்,] 
இச்சாள் சான் பிறந்தது, [காவம்,] 

442. THE FIRST MEMBER OF A COMPOUND NOUN MAY BE EITHER 

COMMON, OR PECULIAR TO THOSE WORDS. 

௪௪௨. பொருள் முதல் ஆறாம் ௮டை சேர் மொழி இனம். 

உளளவும், இல்லவும், ஆம் இரு வழக்கனும். 

[வி. 150.] ப 

[பொருள் ஆதி ஆறாகிய அடைகள் அடுத்து வருமொழிகள் இனம் உள் 

ள்னவே ௮ம் அன்றி, இனம் இல்லனவும் ஆம்) உலகவழக்கனுள்ளுஞ், 

செய்யுள் வழக்இனுள்ளும். ] 

(௨ம்) (1) செந்த. [இனம் உள்எத.] 

ம வட ப மடநத யவை அப தலனிகவி 
a 

௬௨௭



  

17, பக்கு.] 11. சொல்லதிகாசத்தில் (1.) பொதுவியல். 

443. svUcH EPITHETS,AND PHRASES MAY ALSO SUGGEST THE OPTOSITE. 

* ? > 

௪௪௬௯. ௮டை மொழி இனமல் லதுந்தரும் ஆண்டுதின். 

[(மேந்கூறிய) அடைசேர்மொழி இனச்சைத் கருதலே அன்றி, ௮௪ 

னாடு இனம் ௮ல்லதனையுர் தரும், ௮வ்விடசத்திற்குப் பொருந்தும் ஆயின்.] 

(உ-ம், “'அறஞ்செய்தான் மோட்சம் புருவான'' எனின் 
'*மதஞ் செய்தான ஈரகம் புருவான்'' என வரும், 

கக்கு, suctl MEMBERS OF COMPOUND WORDS MAY BE ACCUMULATED. 

PRE, 9. Aor (PFN (PMY ML FgHlb, MT en 

முதிலோ டாதலும்; வழக்யெல்; ஈர ௮ுடை 

ரனையொடு செறிதலு' ம௰ங்கலுஞ் செய்யட்கே. 

[சூ. 282. 283 மாண்க.] 

[(மேற்கூறிய) அடையானது முதல் இனைகளை அடுத்து வருங்கால், 

ஐரடையும் ஒருசினையும் ஒருமுசலும் ஒன்றை ஒன்று விசேடித்து வருத 
லும்; இரண்டடை முதலை விசேடித்து வருசலும், வழக்கு ஈடையாம்; 

இரண்டடை சினையை விசேடித்து வருசலும் இவ்வரம்பிறந்து வருத 

லுஞ் செய்யுள் நடைஆம்.] 

(உ-ம்.) செங்கானாரை, 
பழக்ருலை வாழை, (ஒர்அடை, ஒருசனை, ஒருமுதவ்.] 
முழங்குதிரை கடல், 

மனைச்சிறு இணறு, [இசண்டு அடை ] 
இறுகரும்காக்கை, [இரண்டடை முதல், ] 

இறெபைர்தூவி. [ஈரடை, இனை. ] 

  

பெருச்தோட் ஹொமரும்குற் பேரமர்ச்கட்பேதை, [மயங்இகர்தது.] 

445. LET NATURAL QUALITIES BE 80 EXPRESSED, 

. ஏ ச ப் ௪ 9 

௪௪௫. இயற்கைப் பொருளை இற்றெனச் கிளத்தல், 

[(இயற்கைப்பொருள், செயற்கைப்பொருள், என 

பொருள்களுள்) இயற்கைப்பொருளை இத்தன்மைதீது என்று கூறுக.] 

(உ-ம்,) சிலம் வலிது. 
  

௬௨௭



(1) ஈன்லூல் [PT. 1, 

246. WHEN ARTIFICIAL QUALITIES ARE SPOKEN OF THE CAUSE MAY BE 
EXPRESSED OR UNDERSTOOD; 80 MAY THE WORD IMPLYING THE 

ACQUISITION OF THE QUALITY. 
' > e இ ° e 

௪௪௬. காரண முதலா அ௮ககம பெற்துக, 

காரணம் இன்றி அக்கம் பெற்றும், 

ஆக்கம் இன்றிக் காரணம் அடுத்தும், 

இருமையும் இன்றியும் இயலுஞ் செயும் பொருள. 
4, 

[(முூதல் துணை நிமித்தங்களாற் செய்யும் பொருளாகிய செயற்கைப் 

பொருளைக் கூறுங்கால்) காரணச்சொல் முன்வர ஆக்கச்சொல் பின்வரப் 

பெற்றுங், சாரணச்சொல் தொக்குநிற்ப ௮க்கச்சொல் வரப்பெற்றும், ஆச் 

சச்சொல் தொக்கு நகிற்பச் காரணச்சொல்வரப் பெற்றும், இவ்விருவகைச் 

சொல்லுச் தொக்கு நிற்கவும் நடக்கும்.] 

உ-ம்.) கடுவுங் கைபிழி எண்ணெயும் பெற்றமையான் மயிர் ஈல்லவரயின, 
[காரணமுத்லா ஆக்கம் பெற்றது. ] 

  

மயிர் ஈல்லவாயின, [[காரணச்சொல் தொக்கு ஆக்கம் பெற்றது.] 
  

கடுவுய் கைபிழி எண்ணெயும் பெற்றமையான் மயிர்ரல்ல, ['ஆக்கச்சொல் 
தொக்கு வந்தத,] 

  

மயிர்சல்ல, [இரண்டும் தொக்கு வந்தது.] 

PD   

447. DIRECT AND INDIRECT METHODS OF NEGATION AND AFFIRMATION. 

3 

௪௪௭. தம் பால் இல்ல இல்லெனின், இன்னாய் 
e 3 . se e 

உளளது கூறிய மாற்றியும், உளளது 

சுட்டியும், உரைப்பா சொற்சுருங் குதற்கே, 

[(ஒருவன் வினவியது) தம்பக்கல் இல்லையாயின் (அதனை) இல்லை”? 

என்னல் உறின், (௮வன் வினவியதற்கு இனமாய்த், தம்பச்சல்) உள்ளத 

னைக்கூறி ௮க்கூற்றானே ௮தனை இல்லை என்றும், உள்ளதாயின் இத்துணை 

உண்டென்றும் கூறுவர் (புலவர், வினவுதலுஞ் செப்புதலும் ஆகய) 

சொற்கள் சுருங்குதற் பொருட்டு] 

(உ-ம்.) பயறுஎதோ., வணி£ரே ? 
உமழுச்துண்டு, 
உண்டு, 
இவ்வளவுண்டு, } 

௬௨.௮



  

ர, பங்கு.] 77, சொல்ல$கொசத்தில் (.) பொதுவியல், 

428. tHE THREE SYNONYMES Page any QerQ, 

௪௪.௮. ஈ,தா, கொடுஎலு' மூன்று' (ipso po @w 
் 9 

இழிர்தோன், ஒப்போன், மிக்கோன் இசப்புனா. 

[*₹ஈ?? என்பது இழிந்தோன் உயர்க்தோன் மாட்டு இரச்குஞ் சொல் 

ஆம். **தா?? என்பது ஒப்போன் ஒப்போன்மாட்டு இரக்குஞ் சொல் ஆம். 

“கொடு!? என்பது உயர்ர்தோன் இழிர்தோன் மாட்டு இரக்குஞ் சொல் 

ம்.] 
(உ-ம்) தர்தைஈ[ 

தோழா தா! 
மைச்தர கொடு! 

€EEEDD?- 

449. WORDS THAT SUGGEST AN IDEA. 

௫௪௯. முன்னத்தின் உணரும் இளவியும் உளவே. 

[(வெளிப்படையான் அன்றிக்) ருறிப்பால் பொருள் உணரப்படுஞ் 

சொற்களுஞ் சில ௨௭ ௮ம்.] 

(உ-ம்.) செஞ்செகியர் -- செவிஎல்லாஞ் செம்பொன் ௮ணிர்த செல்கத்தினர். 

  வை; ஆத 

௧30, PERSONIFICATION: WHEN FACULTIES AND ATTRIBUTES ARE POETICALLY 

ASCRIBED, USE THE FINITE WORDS PROPER TO THE LOWER 

00488 (NEUTER). 

eGo. Gs_ Ge Curmaa, இளக்குக போலவும், 

Quage போலவும், இயற்று போலவும்; 

அஃறிணை மருங்னும் ௮றையப் படுமே, 

[[கேளாதனவற்றைச்) கேட்குவன போலவுஞ், (சொல்லாதன௮வற்றைச் ) 

சொல்லுவன போலவும், (ஈடவாதனவற்றை) சடப்பன போலவும், (இச் 

தொழில்கள் ௮ல்லன பிறசெய்யாதனவற்றைச்) செய்வன போலவும், ௮ஃ 

நிணைஇடத்தும் சொல்லப்படும்.] 
(உ-ம்.) இரசெல்லாம் சின்றாப் ஆல் ஈர்ற்கதிர்த்தில்சள்! 

பகைமையும் சேசேண்மையும் சண்ணுரைச்ரும், 
இவ்கழி ௮ங்வருக்குப் போம், 
தேன் தேசரீச்ேபு ம் மலை, 

  

42 ௬௨௯



(1.) ஈன்னால் (PT. 17, 

451. 1 POETICAL AND RHETORICAL FIGURES GENDERS AND CLASSES ARE 

CONFOUNDED. [PERSONIFICATION. ] 

௪௫௧. உருவக உவமையில், இணை, சனை முதல்கள், 

பிறழ்தலும், பிறவும் பேணினர் கொளலே, 
[வி. 205.] 

ின் சண்ணும், உவமைச் கண்ணும், (இரு) இணை (தம்முள் 

மயங்குதலுஞ்,) சினைமுதல் (தம்முள்) மயங்குதலும், (இவ்வியலுள்) சொ 
ல்லாத ஒழிந்தனவும் போற்றிக்கொள்க. ] 

(உ-ம்.) “மன்னர் மடங்கன், மறையவர் சொன மாலை, 

அன்ன ஈடையிஞர்க் arrange, துன்னும் 

பரிசிலர்க்கு வானம், பனிமவர்ப்பூம் பைந்தார் 
எரிசன கேறறானை எஐகேர?” 

6 பொருள் கோள். 

452. THE EIGHT METHODS OF ARRANGEMENT AND CONSTRUCTION OF WORDS 

IN SENTENCES, 

[ பொருள் கோளின் பெயரும் தொகையும் உணர்த்திற்று, ] 

௪௫௨. யாற்றுடீர், மொழி மாற்று, நிரனிறை, விற்பூண், 

தாப்பிசை, ௮ளைமறி பாப்புக், கொண்டுகூட் 

ட்டி.மறி மாற்றெனப் பொருள்கோள் எட்டே. 

[ யாற்றுநீர்ப் பொருள்கோளும், மொழிமாற்றுப் பொருள்கோளும்; கிர 

னிறைப் பொருள்கோளும், விற்பூட்டுப் பொருள்கோளுர், தாப்பிசைப் 

பொருள்கோளும், அளைமறி பாப்புப் பொருள்கோளுங், கொண்டுகூட் 

டுப் பொருள்கோளும், அடிமறிமாற்றுப் பொருள்கோளும் எனப் பொ 

ருள்கோள் எட்டாம். ] 
  ERED Od 

453." (1.) NATURAL CONSTRUCTION: WHEN THE CONSTRUCTION FLOWS LIKE 

A RIVER UNINTERRUPTEDLY ONWARD. 

  

௪௫௬. மற்றைய கோச்கா தடிதொறும் வான்பொருள் 

அத்றற் னொமுகும் ௮ஃ தியாற்றுப் புனலே, 

[ (மொழிமாற்று) முதலிய போல் பிறழ்ந்து செலவேண்டாது, யாற்றுப் 
aad 

ae 

௬௬௦



  

1. பக்கு.] ID. சொல்லஇிகாசத்தில் (1.9) பொதுவியல். 

  

புனல் ஒழுக்குப்போல் கெறிபட்டு, அடிதோறும் வான்பொருள் அ௮ற்றற் 

றொழுகும் அப்பொருள்கோள் யாந்றுநீர்ப் பொருள்கோளாம். ] 

(ட-ம்.) “சொல்லவரும் ர் பசம் பாம்பின் தோத்றம் பேரல், 

மெல்லவே கரு இருச் இன்று, மேல் அவார் 
செல்வமே போல், தலை நிதுவித், தேர்ச்த நூற் 
சல்லிசேர் மாச் சரின் இறைஞ்சச் சாயத்தவே."' 

[சொல்லானது .. எனறு . நிறுவி . .இறைஞ்டிச்சாயத்த, இஇன்பொருப் ஒழுயெது ஆந்துசீர் ஒழுக்குச்ரு 
உவமை, சொரல்--செர்செற்கதர்.] 

    CEEDd>D 

4254. (17.) TRANSPOSED CONSTRUCTION: WHEN A DISTINCT CLAUSE 18 
INTERPOSED BETWEEN TWO WORDS CLOSELY CONNECTED IN SENSE, 

௪௫௪. ஏற்ற பொருளுக் தியையு' மொழிககை 

மாற்றி, ஒர் ௮டியுள் வழங்கல் மோழிமாற்றே. 

[(இரண்டு மொழியும் ௮வை கொள்ளும் இரண்டு பயனிலையுமாய் வரக் 

கூறுவார் ௮ர்சான்கனுள்) ஏற்ற பயனிலைகட்கு, இயையும் மொழிசளைத் 

தனித்தனிச் கூட்டிக் உறுதேலாத பயனிலைகட்கு இயையாச மொழிகளைத் 

தனித்தனிக் கூட்டி. ஒரடியுள்ளே கூறும் பொருள்கோள் மொழிமாற்றுப் 

பொருள்கோள் ஆம்.] 
(உ-ம்.) “சரைஆடச் (கெண்டை சயத்தாட) மஞ்ஜை, சரை (ஆழஅம்மி) 

மிதபப, வரை அனைய யாளைக்கு (நீத்துமுயற்னா) நிலை, என்ப 
சானக சாடன் சனை.” 

[கரையில் மஞ்௭ளை ஆடும்; கயத்தில் செண்டை ஆடும்; சுரை மிதக்கும்) அம்மி ஆமும்; யானைக்கு 

கிலே) முயலுக்கு சீத்து.] 

    €EEDP>? 

455. (IIl.) aAgtiFIciALLyY ARRANGED CORRESPONDING CONSTRUCTION: 
WHEN SEVERAL SUBJECTS ARB STRUNG TOGETHER, AND THEN THEIR 8BVERAL 

PREDICATES FOLLOW IN CORRESPONDING ORDER. 

௪௫டூ. பெயரும் வினையும்௮ம் சொல்லையும் பொருளையும் 

வேறு நிரனிதீஇ, முறையினும் எதிரிலும் 

கேரும் பொருள்சோ ணிரனிறை மொழியே. 

[பெயரும் வினையும் ஆயெசொற்களையும் (௮வைகொள்ளும் பெயரும் 

வினையும் ஆய) பயன் நிலைகளையும் வேறு வேறு நினாயாக நிறுத்தி, 

முறையாய் ஏனும் எதிராய் ஏனும் இதற்இது பயன்ரிலை என்பது படக் 

கூறும்பொருள்சோள் நெறிப்பட்ட நிரனிறை ப்பொருள்சோள் ம். ] 

௬௬௧



0.) நன்னூல் | (PT. IL 

(உ-ம்.)' “கொடி, குகனை, கொட்டை, அுசப்புண் சண், மேனி; 
மதி, பவளம், முத்தம்; முகம், வாய், முறுவல்; 
பிடி, பிணை, மஞ்ஜை; ஈடை, சோக்குச், சாயல்; 
வடி.வினளே லஞ்ூ மகள்,” 

(௪௧-ம், சூத்திரமும் இதற்கு உதாரணம்,) 

    

செடி... அசப்பு மதி......... முசம் பிடி......... டை 
ருகள்...... .. சண் பவளஎம்..,.... வாய் பிணை...... .,சேசக்கு 
கொட்டை,, மேனி முத்தம்...... முறுவல் 'மஞ்ஜை..... .. சாயல் 

EESD}>? 

456. (IV.) THe sTRUNG-BOW CONSTRUCTION: WHEN THE FIRST 

AND LAST WORDS CORRESPOND. 

௪௫௬. எழுவாய் Bop நிலைமொழி தம்முள் 

பொருணோக் குடையது உடையது பூட்டு வில் ஆகும். 

[( செய்யுட்சண்) மேதலினும் ஈற்றினும் & திற்கும் மொழிகள் தம்முள் பொ 

ருள் கோச்சமுடைய பொருள்கோள் பூட்ூவிற் (பொருள்கோள்) ஆம்.] 

(உ-ம்.) “'இறச்இிடுமின், தீயவை பிற்சாண்டு' மாதர் 
இறந்து படிற் பெரிதாம் ஏதம், உறச்தையர்கோன் 
திண்ணார மார்பிற் றமிழர் பெருமானைக் 
கண்ணாரக் சாணக் கதவு,” 

[கதவைத் இறத்தவிடுல்கள்!] 

<CEEGHP>> 

457. (V.) THE DOUBLE-FACED CONSTRUCTION: 

WHEN THE SUBJECT I8 IN THE MIDDLE. 

௪௫௭. இடைகிலை மொழியே எனை ஈர் இடத்து, 

நடந்த, பொருளை ஈண்ணுதல தாப்பிசை. 

[இடை நிற்கும் மொழி ஒழிந்த முதலினும் ஈற்றினுஞ் சென்று, பொரு 

ளைக் கூடும் பொருள்கோள் தாப்பிசைப் பொருள்கோள் ஆம்.] 

(டோம்) உண்ணாமை உள்ள தயிர் சிலை, ஊன், உண்ண 

  

  

௮ண்ணாத்தல் செய்யா soy,” 

[ஊன் எ-து இடையிலே நின்றது. ] 

—€EEDPDD 
458, (VI.) THe INVOLVED CONSTRUCTION. 

௪௫௮. செய்யுள் இறுதி மொழிஇடை முதலினும் 

எய்திய பொருள்கோள் அளைமறி பாப்பே. 

[செய்யுட்கண் ஈற்றின் கின்ற சொல் இடையினும் முதலினுஞ் சென்ற 

பொருள்கோள் ௮வளம்றிபாப்புப் பொருள்கோள் ஆம்.] 
(உ-ம்.) “தாழ்ச்த உணர்வினராய்த் தாள் உடைந்து தண்னேோறித் தளர்வார் தாமுஞ் 

சூழ்ர்த வினை யசச்கை சட விளிர்து சாற் கதியிற் சழவ்வாரர் தரமும் 
மூழ்ச்த பிணி சவிய முன் செய்த வினை என்றே முனிவர் தாமும் 
லசழ்ச்த பொழுஇனே . வான்எம்து. நெறி முன்னி முயலா தரசே.” 

௬௬௨ 

  

 



  

  

1, பக்கு.] 17, சொல்லதிகாசத்தில் (7,) பொதுவியல். 

459. (VII) rae ENTIRELY DISARRANGED CONSTRUCTION. 

௪௫௯. யாபபடி. பலவினுங் கோப்புடை மொழிகளை 

ஏற்புழி இசைப்பது கோண்டு கட்டே. 

[செய்யுள் ௮டிபலவினும் இயல்பாடிய யாற்றுநீர்ப்பொருளுச் சேலாது, 

கோத்துக் இடந்த மொழிகளை எடுத்து, ௮ப்பொருளுக்கேற்ற இடத்துச் 

கூட்டும் பொருள்கோள் கோண்டு கூட்டுப் பொருள்கோள் ஆம்.] 

(உம்) (ஸை போலத் இரண்டொண்ட) (ms aish) 

(வெண்டேமி ட்டை உடைத்தன்ன) (மாமேனி) 

(அஞ்சன் தன்ன) (பசலை தணிவாமே,) 

(கங்கத்துச் சென்றார் வரின்) 

<EGPd>D 

460. (VIII) rae construction IN WHICH THE ORDRR OF THE LINES 
MAY BE CHANGED WITHOUT INJURY TO THE SENSE OR THE METRE. 

    

௪௬௦. ஏற்புழி எடுத்துடன் கூட்டம் அடியவும், 

யாப்பி றிடை முதல் அகலும் பொருள இசை 

மாட்சியு' மாறா அடியவும், அடி.மறி.- 

[(பொருளுக்கு) ஏற்கும் இடத்தெடுத்து நீங்காத: கூட்மெ ௮டியினை 

உடையவும், யாதானும் ஒரடியை எடுத்து ௮ச்செய்யுட்கண் மூதல் இடை 

ஈறுகளின் யாதானும் ஒரிடத்துச் கூட்டினும் பொருளோடு ஒசை மாட்சி 

யும், ஒசை ஒழியப் பொருள் மாட்சியும், வேறுபடாத அடியினை உடைய 

வும்; யெ பொருள்கோள் அடி.மறி மாற்றுப் பொருள்கோள் ௮ம்.] 

(உ-ம்,) ரடுக்குற்றுத் தீற்சேர்ச்தரரி துன்பச் துடையார், 

கொடுத்துத் தான் நுயப்பிலும் ஈண்டும்கால் ஈண்டும், 

இடுச்சுர்றப் பற்றிறும் நில்லாது செக்கம், 
விடுக்கும் வினை உலர்தச் கால்,” 

பொதுகியல் முற்றிற்று, 

 



7.) ஈன்னூல் [PT. 0, 

461, ALL THINGS OMITTED ARE TO BE INFERRED FROM WHAT 

HAS BEEN LAID DOWN. 

௪௬௧. சொற்றொறும் இற்றிதன் பெற்றி என் றனைத்தும் 

Yop மொழிகுறில் முடிவில; ஆதலிற் 
சொற்றவற் றியலான் மற்றைய பிறவுந், 

தெற்றென உணர்தல் தெளிவோர் திறனே. 

, [சொற்றொறும் இச்சன்மைத்து இதன் இலகச்சணம், என்று முற்ற மொ 

ழியப் புன் வரம்பில ஆம்$ ஆதலின் எடுத்துச் கூறிய சொற்களின் இலக் 

சணத்சைக்கொண்டு, சொல்லாதனவற்றின் இலச்சணங்களையும் ஒப்புமை 

கருதி, இதுவும் ௮துஎன முற்ற விளங்க உணர்தல் நூல் ஓதித் தெளிதற் 

குரிய மாணாக்கர்திறன் ஆம்.] 

:462Z. OBSOLETE FORMS TO BE REJECTED AND NEW ONES RECEIVED. 

௧௬௨. பழையன கழிதலும், புதியன புகுதலும், 

வழுவல; கால வகையி னானே. 

[ழேதிகாலத்துள்ள இலச்சணங்களுள் சில பிற்சாலத்திறத்தலும், மாற் 

காலத்தில்லன சில பிற்சாலத்திலச்கணமாய் வருதலுங், குற்றம் ௮ல்ல 

வாம், காலவேற்றுமையது ஆசலான்.] 

SUMMARY OF QerawRensn. 

இருதிணை, மூவிட' கான்மொழி, ஐம்பால், ௮றுதொகை,ஏழ் 

௮ரு வழு வெட்டுரு பொன்பான் தொகாகிலை, ஆய்ந்தஎச்சம் 

ஒரு பது, கோள எட்டு, முப்பொழு தர்இடம், ஓர் இயல்பாய் 

வருமொழி மூன்றும், உணசச் சொல் வன்மை வருர்திருவே. 

  

சொல்லதிகாரம் poe பெற்றது. 
; 

தன்னூல், முடிந்தது முற்றும்.



இலக்கண நூல், 

[[. பங்கு. 

ஆ ரிரியவசனங்கள். 
NENTS MiMi 

I]. NATIVE AUTHORITIES. 

[II.}] THE ELEMENTS OF PROSODY. 

(1) யாப்பருங்கலம். 

Note [This work is the most practically useful of all those that have been written on Tamil 

Prosody. The kfrigei quoted here is an able work; but adds nothing really important. Much of 

Tamil prosody has fallen into deserved desuetude. The more important rules have an asterisk 

affixed, } 

(1.) THE COMPONENT PARTS OF VERSE. 

(1.) உறுப்பியல், 

*1, VERSE: ITS ESBENTIALS, 

[ இயாப்பு இன்னது எள்பது.] 

க; எழுத்தசை, சர்,தளை, ௮டி,தொடை, தூக்கோ 

டிமுக்கா நடைய Burnes Quer படுமே. 
[ லி, 167.] 

6 ௧, எழுத்து. [காரிகை 1. 4] 
CRRA AA ee 

*2.. FIFTEEN DIVISIONS OF LETTERS CONSIDERED AS THE ELEMENTS 

OF METRICAL SYLLABLES. 

௨. உயிரே, மெய்யே, உயிர்மெய் என்றா; [லி. 2.7.13. 

குறிலே, நெடிலே, அளபெடை என்றா; (4, 3. 4. 14] 

வன்மை, மென்மை; இடைமை எனறு; [கி, 8-10.] 

சார்பிற் மோன்றுர் தன்மைய எனறு; [வி. 18. 15. 24.] 

ஐ, ஒள, மகாக் குறுக்கம் என்றுங் [லி. 15. (1.)] 

சைம் மூ எழுத்தும் ஐம் ௮சைச் குறுப்பே. 
எனைன 

௬௬௫ 
 



7.) சன்னூல் (Pr. 1. 

3. AYTHAM AND CONSONANTS HAVE XO DEFINITE QUANTITY. 

9 ச் 

௩, தனிரிலை ஒற்றிவை, தாம் ௮லகலவே, 

அளபெடை. அல்லாக் காலை யான, 1.16] 

  €ESP? 

&, THE QUANTITY OF SHORTENED @) AND &, AND OF PROLONGED VOWELS, 

  

௪. தளை சீர் வண்ணர் சாங்கெட வரினே 

குறுயெ இகாமுங், குற்றிய லுகாமும், , 
அளபெடை அவியும், ௮லகியல் பிலவே. 

[வி, 16. சாரிகை. 111. 1.] 

—_—€€ GP» 

  

§ ௨. அசை. (காரிகை. 7. 5.] 

*§. METRICAL SYLLABLES OF TWO KINDS. 

டூ. கேரசை என்று, நிரையசை என்றா, 
eo e 3 e 2 ° 

Hu Oren. rB அடங்கு மன் அசையே, 

[வி. 168.] 

—€EEPd?>— 

*6. Ceres: SINGLE LONG METRICAL SYLLABLES: WHEN THE VOWEL 

18 LONG BY NATURE OR POSITION; OR WHEN THE SYLLABLE 
STANDS ALONE AT THE END OF A FOOT. 

3 ச 

௬. நெடில் குறிற னியே நின்றும்ஒற் நடத்தும், 

நடை பெறு கேசை நால்வகை யானே. 

4 கணா   

7, A SHORT MONOSYLLABLE DOES NOT FORM A SYLLABLE EXCEPT IN THREE 04483, 

௭. குறிப்பே ஏவ poe. டலவழி 

தனிக்குறின் மொழி முத ற்னியசை இலவே, 
[காரிசை. 111, 2.] 

ey ioe 

். ந௭௬



  

11. பவ்கு.] [11.] யாப்பருஙகலம் (1) உறுப்பியல், 

*8. Gearume: TWO SHORT, OR A SHORT AND LONG SYLLABLE. 

2. GAA Dea GAery. தனித்தும், ஒத்றடத்தும், 
கெறிமையி னான்காய் வருகினை அ௮சையே. 

[வி. 170.] 

—_——€€ ED po—_— 

9. & OCCURRING IN THE MIDDLE AND END SYLLABLES, 

௯. ஈறும் இடையும் இணைந்தும் இணையசை 

ஆரும் ஐ எனப அறிந்தி னோசே. 

[கரரிகை 111. 1, 

<€EDPd> 

ட ௬. சீர், [காரிகை 1. 6,] 

    

NN ete ty சப, 

*10,. METRICAL FEET. 

[ சீர்களது பெயர் வேறுபாடு. ] 

௧௦. இயற்2ர், உரிச்சீர், பொதுச்சர் என்றும் 

மயக்கற வகுத்த Fr aper ரூகும். 
[வி. 172.] 

ta Tho system of technical names for these feet such as Téma, &c., is of an 

origin later than this work. Co. {aréeos I. 7, 8.) 

கக்கு 

*31, FOUR KIND OF FEET OF TWO METRICAL SYLLABLES. 

{— மைய. மெ செக, 00] 

  

  

௧௧. ஈரசை கூடிய Fr uw Fr, sonar 

ஈரிசண் டென்ப இயல்புணா்க் தோரே. 
[கி. 174] 

ஈகை 

*4Z. ‘EIGHT KINDS OF FEET OF THREE METRICAL SYLLABLES. 

[—, 08 OO ADDED TO EACH OF THE FORMER.) 

க௨ட்மூவசைச் சீர்உரிச் சீர்இரு சான்கலுள் 

Coty சான்கும் வெள்ம்£, அல்லன. 

பாவினுள் வஞ்சியின் பாற்பட் டன வே. 
{@. 175. 

  

  

கட ௬௬௭



[11.] யாப்பருங்கலம் (7.) உறுப்பியல், LPT. UL 

  

13. SIXTEEN FEET OF FOUR METRICAL SYLLABLES. (—-OU,——. OO og 

OOUOU ADDED TO EACH OF THE FEET IN 11. ] 

௧௬. சாலசைச் சீர்பொதுச் சீர்பதி னாறே. 
[வி. 176.] | 

*14%. FEET OF ONE METRICAL SYLLABLE. 

௧௪. ஓரசைச் F pido தோரிரு வகைத்தே. 
[வி. 178. காரிகை 17, 5.] 

25. ANOMALOUS UL..cE. 

௧௫. விரவியும் அ௮ருகியும் வேறும் ஒரோ வழி 

மருவியும் பெருது வழங்கு மன் அவையே. 

ECELDDD 

16. FEET OF THREE METRICAL SYLLABLES IN WHICH THE SECOND 18 A Car. 

௧௬. நிரைஈடு வியலா வஞ்சி உரிச்சர் 

    

கவியினோ டகவலிற் கடி வரை யிலவே 

[“மாஞ்சீர் கலியுட் புகா; கலிப்பாவின் “*விஎங்கனி”” வந்த 
BIG; சீர் அடையா, அகவல் அகத்தும்; அல்லாத எல்லாம் 
தாஞ்சர் மயக்கும் * | oe ஒடி 

டு ௪, தளை. [காரிகை I. 10,] 
. 

Nee 

"17. THE SEVEN MODES OF COMBINING METRICAL FEET. 

௧௭. சீரொடு சீர்தலைப் பெய்வது தளை; ௮வை 

  

ஏழென மொழிப இயல்புணர்ந் தோரே; 
[வி. 177.] 

18. Two MODES OF COMBINATION PECULIAR TO Q@a@euur, 

[1. காய் 4- நேற் 2. மாட்நிரை, விளம்-/- நேர்] 

௧.௮. வெண்சா ஒனமலும், இயற்சா விகற்பமும், 
ந் 2 ° 

என்றிசண் டென்ப . வெண்டனாக் கியல்பே. 
[வி. 179.) ் 

௬௬௩௮



I. wae.) (IL) யாப்பருங்கலம் (1.) உறுப்பியல், 

19. TWO MODES OF COMBINATION PECULIAR TO அகவல். 

[1. கேர்-கேர்; 2. Door Bar.) 

௧௯. ஈரசைச் EF Oost றினிவருஞ் சீசொடு 

கேரசை Herp னிரையசை ஒன்றல் என் 

றாயிரு வகைத்தே ஆசிரி யத்களை, 

[வி. 178.] 

20. COMNINATION PECULIAR TO &@aLu4r, 

௨0. நிறாஈ நில்லா உரிச்சீர் முன்னர் 

நிரைவரு கரலைக் கலித்தளை அழும். 

-EECPDd 

Zi. TWO MODES OF COMBINATION PECULIAY TO @¢59: TIE OPPOSITES OF 18 

௨௧. தன்சீர் இறுதி நிறையொடு நேர் வரின் 

வஞ்சித் தளையின் வகை இரண் டாகும். 

  

  

22. TIF LAWS OF COMBINATION STRICTLY OBSERVED ONLY 1 வெண்பா. 

௨௨. வெள்ளையுட் Gn sar Arar; அல்லன 

எல்லாத் தளைய மயங்கியும் வழங்கும். 

$௫. அடி. (காரிகை 1. 12. 13.] 

23.) FIVE KINDS OF METRICAL LINES. 

௨௬. குறளடி, இந்தடி,, அளவடி, நெடிலடி, 

கழிநெடி. லடி. எனக் கட்டுமாச் தனே. 

(a. 180.) 

EEDP>? 

THE NUMBER OF METRICAL FEET IN EACH, FROM TWO TO FIVE, 

ag, Gpory., சிந்தடி... இருசர், முச்சீற் 

அளவடி, நெடிலடி, நாற்சீர், ஐஞ்சே; 
> ௬ 

நிரனிறை வகையா ஸிறுத்தனர் கொளலே. 
[லி. 180.] 

  

  

24, 

௬௩௬௯௬



[11.] யாப்பருங்கலம் (1.) உறுப்பியல், (௩. 
  

ZS. LINES OF FROM SIX TO TEN FEET. 

௨௫. கழிரெடி. லடியே கசடறக் Geren Der, 

௮று சீர் முதலா ஐயிரண் டீரா 

வருவன பிறவும் வகுத்தனர் கொளலே. 

[லி. 180.] 

26, LINES ர8ற ரா வஞ்சிப்பா, 

௨௬. சந்தடி, குறளடி, என்றிரண் டடியான் 

வஞ்சி கடக்கும் என்மனார் ,புலவர். 

[ சாரிகை 11. 1. “வஞ்சி என்னும் ஒண்பா அடி. குறள் சிஈ்சென்றுளைப்ப."!] 

EGP? 

27. FEET ற8ாம 18 கலிப்பா, வெண்பா கற அகவல். 

    

௨௭. கலியொடு வெண்பா ௮சகவல் கூறின் 

அளவடி தன்னால் நடக்கும் என்ப, 

[ சாரிகை 11, 1. “வெண்பா அகவல் கலிப்பா ௮ளவடி.''] 

28. ALL LINES USED IN THE (INFERIOR) SPECIES OF METRE. 

௨௮. பாவினம் எல்லார் அடியினும் நடக்கும். 

~€EGDPdd- 

29. 1N .9/4@6 LINES ARE FOUND BELONGING TO OTHER METRES. 

௨௯. இயற்சீர் வெள்ளடி., வஞ்சி யடி, ௮வை 

அகப்பட வரூஉம் அகவலும் உளவே. 

€E€GD>> 

30. in கலிப்பா அற வஞ்டிப்பா ALSO OTHER LINES ARE FOUND. 

    

௬௦. வெள்ளடி கலியினுள் விரவவும் பெறுமே. 

வஞ்சியுள் ௮கவன் மயங்கினும் வரையார். 
ei 

  அமைவதை 

௬௪௦



17. பல்கு.] [11] யாப்பருங்கலம் (1.) உறுப்பியல். 

32. THE MINIMUM NUMBER OF LINES IN EACH KIND OF VERSE. 

௬௧. ஈரடி வெண்பாச் ஹுமை; மூவடி. 

ஆசிரி யத்தொடு வஞ்சி; எஞ்சிய 

இரண் டடியே இழிபென மொழிப. 

€€éGD9——— 

  

$ ௬. தொடை. (காரிகை 1. 16-20. 

  

32. DIFFERENT KINDS OF CONNECTION BETWEEN LINES, 
(பா காரிகை STATED TO BR 85.] 

௬௨. தொடையே அடி இரண் டியையக் தோன்றும்; 
9 

மோனை, எதுகை, _ ஊ,இயை பளபெடை, 

பாத மிணையே, பொழிப்போ டொரூ௨ச் தொடை, 

சரியன் முற்றொடு, சிவணும் ர் அவையே. 
[வி. 181.] 

€EGDd>P 

*33. RECURRENCE OF THE FIRST LETTER IN EACII LINE. 

(அடி மோனைத் தொடை ஆம்.ஆ.று.] 

௬௬. அதி எழுத்தே அடிதொறும் வரின்அடி 
மோனைத் தொடை என மொழிமனார் புலவர். 

    

(உ-ம்.) “மாவும் புள்ளும் வுதுவையிற் படா, 
orét லிரிர்த பூவுய் கூம்ப, 
மாலை தொடுத்த கோதையும் சமழ, 
மாலை வரத வாடை 

மாயோன் இன்னுயிர்ப் புறத்நிறுத் தற்றே." 

(௮௩. தேறும் முதல் எழுத்து ஒன்றி கரத் தொடுத்தது. ] 
[கி, 189, சாரிசை I. 16.) 

€EEDD? 

*34&. INITIAL RHYME, 

[௮டி எதுகைத் தொடை ஆம்.ஆரு.] 
9 ‘ 3 

௩௪. இரண்டாம் எழுத்தொன் றியைவதே எலுகை. 

    

(உ-ம்.) “*குடி.ஏர்சண் ணீரமல்ச வான்பொருட்சட் சென்றார், 
கடி.ஆர் சனல்குழாய், காணார்கொல் சாட்டின் 

இடியின் மழச்சக்சி எக்கர் வேழம் 

, பிடியின் புறத்தசைத்ச சை," 

[அடி தோழம் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி கரத் தொதோத.] 
[ லி, 199, சர்சை ], 10. 

  

௬௪



  

[11] யாபபருங்கலம் (1,) உறுபபியல், | (PT. m1. 

35. DIFFERENT KINDS OF CONSONANTS ADMISSIBIE IN INITIAL RHYME 

௬௫. வருக்க' நெடில் இனம் வாயார அ௮ண்டே, 

[வருக்க எழுத்தும், நெடில் எழுத்தும், இன எழுத்தும் எதுகை (யும் மோ 

னையும) £ய் வந்தால் அவற்றை வருக்க எதுகை, (வருக்க மோனை,) கெ 

டில் எதுகை, (நெடில் மோனை,) இன எதுகை, (இன மோனை) என்று 

பெயரிட்டு வழங்கப்படும். ] 
(உ-ம) **சாடாது ஈட்டலிற் கேடிலலை, ஈடட்பின 

வீடிலலை ஈடபாள பலாக்கு '” [வருக்கம் ] 

  

“*அயநதாயரது கொளளாதான கேணமை கடைமுறை 
தான சாஈதுயரஈ தரும” [கெடில ] 

_... பட்புண உளளாறும, ஆருதே 
'வினாற் சுடடஎடு ” [இனம இடையினம | 

36. ANTITIUSIS IN THE INITIAL WORDS. 

[ அடி முரணடெொடை ஆம.தறு. ] 
> . 

௩௬. மொழியினும் பொருளினு மூரணுதன் மூரணே. 
(உம) **இருளபரச தனன மா நீர மரும்ல், 

நிலவு குவிததனன கெணமணல ஒருசிறை, 
இருமபின ௮னன கரல கோடபெ புனனை, 

பொனனின அனன நணடரச இறைககுஞ 
இறு குடிப பரதவா மட மகள 
பெருமதா மழைக்சணும உடையகால் அண௩கே ” 

[அடி. தோறம முதற்கண்ணே மறதலைபபடத் தொதெதத ] 

| காரிசை I 16 ] 

37. DIFFERENT KINDS OF ANTITHETICAL COMBINATION, 

௬௭. கடை, இணை, பின்முரண், இடைப்புணர் முரண் என 

இவையுவ கூறுப ஒருசா சோசே, 

- 322 

*38. CONSONANCE IN THE LAST FOOT FINAL RH1ME, 

[௮டி: இயைபுததொடை ம்.ஆறு ] 

௩.௦. இறுவாய் ஒப்பின்௮ஃ தியைபெனப் படுமே. 

(உ-ம) மஇனனகைத் துவாவாயக் இளவிடம் அணககே, 
ஈனமா மேனிச் சுணககும ஆர அணககே, 
ஆடமைத தோளி கூடதும ௮அண௫கே, 

௮ரிமதா மழைக்கணும அணலகே, 

Hosep பொறித்த இலதமும ௮ண்ககே” 

[அடி. தேர்றும் இறுிச் 8ர ஒனறி வரததொடுத்தது | 
[காரிகை 1 16] 

  

௬௪௨



11. பக்கு.]  [11.] யாப்பருங்கலம் (1.) உறுப்பியல், 

39. CORRESPONDENCE OF PROLONGED LETTERS. 

(௮டி ௮ளபெடைத்கொடை.] 

3 

௬௯. ௮ளபெடை Hoya தளபெடைத் தொடையே. 

(உ-ம்) “ஆ! அளிய அலவன்றன் பார்ப்பினே' 
இர் இரையும் சொண் டீர்அளைப்பள்வியுட் 

Cow இரைஅலைப்பத் நஞ்சா இிறைவன்றேோள் 
ச் 

Cost வலைப்பட்ட ஈம்போ னறறதரவ்/ 
ஓஓ உழச்ருந் துயர்,” 

[அடி தோறும் முதன்மொழிக்கண் உயிர் அ௭எபெடுத்தொன்றிவரத் தொடுத்தது. | 

[சாரிசை 1. 16.] 

௧0, LITERAL COINCIDENCE OR CONSONANCE IN THE FIRST AND SECOND FEET. 

[ இணைமோஃ தம் ஆம்ஆ..] 

௧௦. இரு€ர் மிசைவாச் தொடுப்ப திணையே. 

[ மதல் இரு£ர்ச்கண்ணும் மோனைமுதலாடிய ஐந்தும் (32.) aug 

தொடுப்பது இணமோண.] 

(உ-ம்,) *கேண்தெல் வேண்டாமை இலான்அடி. சேர்ந்தார்க் 

யாண்டும் இடம்பைஇல.” ் 

[ காரிகை . 19.) , 

41. LITERAL COINCIDENCE OR CONSONANCE OF THE FIRST AND TINRD ராந்நற, 

[ பொழிப்பு மோனை ஆம்.ஆறு. ] 

௪௧. முதலொடு மூன்னாஞ் சீர்த் தொடை பொழிப்பே. 

[ சூதற்£ீர்க்கண்ணும் மூன்றாஞ் சீர்ச்கண்ணும் மோனை முதலாகிய ஐந் 

தும் (32.) வரத்தொடுப்பது பொழிப்புமோவ..] 

(௨-ம். “தரனின் இுலகம் வழம்இ வருதலால் 
தான் அமிழ்தம் என்றுணாற் பாற்று,” 

[சாரிகை 1. 19,] 
  

சிர



[17.] யாப்பருங்கலம் (1.) உறுப்பியல், இப 

42, LITERAL COINCIDENCE OR CONSONANCE IN FIRST AND FOURTH FERT. 

[ ஒரூ௨சதொடை ஆம் Boi] 

௪௨, சீரிரண் டிடைவிடத் தொடுப்ப தொரூஉத் தொடை, 

[ ஈடு 8ீர்க்கண்ணும் இன்றி முதற் ாக்கண் 

ணும் மோனை முதலாய ஐந்தும் (82.) வரத்தொடுப்பது (ஒருவும்) ஒரு௨த் 

தொடை. ] 

(உ-ம்.) **அசா முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி 
பகவன் முதற்றே உலகு, 

[காரிகை ], 19.] 

43. LITERAL COINCIDENCE OR COINCIDENCE IN THE THREE FIRST FEET. 

| [கூழை ஆம் ஆறு.] 

௪௩. மூவொரு £ரு' முதல் வரத் தொடுப்பது 

கூழை என்மனார் குறிப்புணர்ந் தோரே. 

[ இதுதிச்€ர்க்கண்ணின்றி ஒழிந்த மூன்று சீர்க்கண்ணும் மோனை முத 

லாய ஐந்தும் (89.) வரத்தொடுப்பது கூமை.] 

(உ-ம்.) “தானர் தவம் இரண்டுர் தங்கா, வியனுலசம் 

வானம் வழங்கா தெனின்,” 

[சாரிகை ], 19.] 

€CEED >? 

44. WHEN ALL BUT THE SECOND HAVE THE COINCIDENCE [ = THE UPPER Gar. | 

    

. 

[ மேற்ததுவாப் மோனை ஆம்.ஆறு.] 

௪௪. முதலஅ௮யற் சா ஓழித் தலலன மூன்றின 

மிசை வாத் தொடுப்பது மேற்கது வாயே. 

[ முதல் அயற்சர்ச்சண்ணின்றி ஒழிர்த மூன்று சீர்ச்சண்ணும் மோனை 

முதலாகிய ஐந்தும் (92.) வ.ரத்தொடுப்பது மேற்கதுவாய்.] 

(உ-ம்) “விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிசீர் வியனுலசத் 

துண்ணின் ுடற்றும் ue” 
[ காரிசை 7. 19.] 

௬௪௫



1. பக்கு.] [11.] யாப்பருங்கலம் (1.) உறுப்பியல், 
  

45. WHEN ALL BUT THE PENULTIMATE FOOT HAVE THE 

COINCIDENCE. [=THC LOWER gap ] 

[Epsegann Cuords gio wy.) 

௪௫. ஈற்தயற் Fr oils asaaré தொடுப்பது 

உம்க்கது வாயின் கிழமைய தாகும். 

[ ஈற்றயற்சீர்க்கண்ணின்றி ஒழிந்த மூன்று சர்ச்கண்ணும் மோனைமுத 

லாகிய ஐந்தும் வரத்தொடுப்பது &ழ்க்கதவாய்.] 

(உ-ம்) “சொல்துக சொல்லிற் பயனுடைய; சொல்லற்க 

சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.” 

[சரரிசை ], 19.] 

46. WILEN EVERY root HAS TIE CONSONANCE 

[ மூற்றுமோனை ஆம் ஆறு. ] 

௪௬. சரதொறுக் தொடுப்பது முற்றெனப் படுமே. 

[ வருசீர் முழுவதும் ஒன்றின் முற்றாகும்.] 

(2-0) **தபபார்க்குத துப்பாய துபுபரக்இுத் தப்பராக்குத் 

தபபச யதூ௨ மழை,” 

[காரிசை I, 19,] 

47. THREE OTHER KINDS OF COMBINATION. 

? 

௪௭. செந்தொடை இரட்டையோ டந்தாதி எனவும் 

வந்த வகையான் வழங்கு மன் பெயரே. 

[48. 49. 50 சாண்க.] 

44 ௬௪ட 
 



[17.] யாப்பருங்கலம் (1.) உறுப்பியல், (உற. 1. 

4&8. [BLANK VERSE:] SIMPLE COMBINATION WITHOUT நாறா மோனை 0% எதுகை, 

[ செந்கொடை Kogp | 

௪.௮. செற்தொடை ஓவ்வாத் திறத்தன அகும். 

[ மோனை முதலான சொடையுர் தொடை விகற்பமும் போலாமை வே 

படத் தொடுப்பது செந்தொடை.] 

(உ-ம.) “பூதத வேங்கை வியனஏனை ஏறி 
மயிவீனம் ௮கவு” காடன, 
ஈனனுதற் கொடிசச மனததகததோனே'” 

[காரிகை ], 17, 18.] 

49. DOUBLE COMBINATION. 

[ இரட்டைச் தொடையாம் ஆறு. ] 

௪௯. TL அடி முழு தொரு சர் இயற்றே. 

[ஒர் அடி முழுதும் ஒருசொல்லே வரச் தொடுப்பது ரட்டைத்தொடை,] 

(உ-ம) “ஒக்குமே, ஓக்குமே, ஒக்குமே, ஓக்கும் 
விளக்இினிற் றெரி ஒக்குமே ஒகரும 
ரக் கொட்டிப பூவினிறம.”் 

[காரிகை 1, 17. 18,] 

50. THE END OF ONE LINE BECOMES THE BEGINNING OF ANOTHER, 

[ ௮ந்தாதித்தொடை ஆம் .ஆறு.] 

௫௦. ஈறு முதலாத் தொடுப்பதங் தாதி என் 

ஜோனர் மாதோ உணர்ந் தின ரே. 

[அடிதோறும் இறுதிக்சண் நின்ற எழுத்தாகிலும், அசையாகிலும், €ர் 

ஆலும், ௮டி.ஆ௫லும் மற்றை அடிக்கு ஆகியாகத் தொடுப்பது அந்தாதித் 
தொடை எனப்படும். ] 

(உ-ம்) “*உலருடன் விஎக்ரும் ஒளிதிகழ் ௮வி£மதி, 
மதிசலன் அழிக்கும் வளங்கெழு முக்குடை, 
முக்குடை சீழற் பொற்புடை ஆசனம், 
ஆசனத் திராத இருஈதொளி அறிகனை 
அறிவுசேர் உள்ளமோ டருர்தவம் புரிந்து 
தன்னிய மாசதர் ஈதெனப் 
பன்னருஞ் நெப்பின விண்மிசை உலகே. 

[காரிசை ], 17. 18,] 

௬௫௬



3. பக்கு.] [11] யாப்பருங்கலம் (2) செய்யுளியல், 

51. IN MINGLED COMBINATIONS THE NAME OF THE FIRST 18 GIVEN, 

டக. தொடைபல தொடுப்பினுர், தளாபல விசவினு, 

முதல்வர் ததனான் $மோழிர்இ௫ற் பெயரே. 

(2.) KINDS OF METRE. 

(2.) செய்யுளியல். 
Ae 

இஃ KINDS OF VERSR, 

௫௨. செய்யுட் டாமே மெய்பெற விரிப்பிற் 
9 

பாவே, பாவினம், எனஇரண் டாகும், 

$3. ரமா. [காரிகை I. 15.) 

௫௬௩. வெண்பா, ஆசிரிய, கலியே,வஞ்சு, 

பண்பாயந்துராத்த பா நானகும்மே. 

[லி. 184.] 

[வெண்பா செப்பலோசையான் வரும், ஆசிரியப்பா ௮சவலோசை 

யால் வரும், கலிப்்பாதுள்ளலோசையான்வரும், வஞ்சிப்பா தூங்கலோ 

சையான் வரும். ] 
[காரிசை 11. 1.) 

§4. SUBORDINATE METRICAL COMPOSITIONS. 
> 

, தாழிசை, துறையே, விருத்தம், என்றிவை 
> 

பாவினம்; பாவொடு பாற்பட் டியலும், 

ta" These names seem to be given to indicate respectively, (1.) a kind of metre 

resembling the principal metre, but inferior to it in melody, (2.) a composition 
following the same general methods, and (3.) one freer and more flowery.) 

  

௬௫௪௭



  

[11.] யாப்பருங்கலம் (6) செய்யுளியல். (PT. u. 
  

§ க. வேண்பா இலக்கணம். [காரிகை 11. 9.] 

ee 

§5. THE METRE CALLED Q@omru. [= THE CLEAR (SOUNDING) VERSE. ] 

. * .? 
செபபல இசையன வெண்பா; மறறவை 

௮ந்தடி சிந்தடி அகலும், அவவடி. 

அந்தம் ௮சைச்சீர் அகவும் பெறுமே, 
[வி. 185.] 

e % ந . உ ௪ ச் ச * 

[ செப்பலோசை ஆனது ஏந்திசைச்செப்பல், தூங்கசைச செப்பல், 

இசைச்செப்பல் என மூன்றுவகைஆம்; இவற்றுள்: ] 

[1.] வெண்டர் வெண்டளை யான்வரும் யாப்பை 
ஏர்திசைச் செப்பல் என்மஞர் புலவர், 

(உ-ம்) *யாதானு' நாடாம்ஆல், oar gd ஆல், என்னொருவன் 
சரந்துணையுங் கல்லாத ஆறு," 

[11.] இயற்சீர் வெண்டளை யான்கரும் யாப்பை 
தூங்கசைச்செப்பல் என்மனார் புகர், 

(உ-ம்,) “இருமை வகைதெரிர் தண்டறம் பூண்டார் 

பெருமை பிறங்டற் லகு.” 

[IIL] வெண்டூர் ஒன்றலும், இயற்?ர் விகற்பமும், 
ஒன்றிய பாட்டே ஓமுகிசைச்ெ சப்பல், 

(உ-ம்.) “சடன் என்ப ஈல்லவை எல்லாங் கடன் 
சான்றாண்மை மேற் கொரள்பவர்க்கு,"” 

83” வெண்பா, கெள்ளெரத்தாழிசை, வெண்டுறை, வெளிவிருத்தம் என ரான்கும், 
ஆ௫ுரியப்பா, ஆசிரியத்தாழிசை, ஆரியத்துறை, ஆிரியவிருத்தம் என நான்கும், 
கலிப்பா, கலித்தாழிசை, கலித்துறை, கலிவிருத்தம், என நான்கும், 
வஞ்சிப்பா, வஞ்டுத்தாழிசை, வஞ்சுத்துறை, வஞ்ிவிருத்தம் என நான்கும், 
மருட்பா என ஒன்றும், ஆக புதினேழுவகையானசெய்யுள் உண்டென்பார், 

2 

56. FIVE KINDS OF Q@eorur. 

  

௫௬. குறள், Be நின்னிசை, நேரிசை, பஃறொடை, 

எனஜந் தாகும் வெண்பாத் தானே. 

[வி. 186] 

57. THE Ger AND Gog. [=THE SHORT VERSE, AND THE DEFECTIVE. ] 

௫௭. ஈர்௮டி. குறள்;சிச் திருதொடை இயற்தே. 
[வி. 187. காரிசை. 11, 9. 5.] 
  

௬௪.௮



ஈ. பங்கு.] ([11.] யாப்பருங்கலம் (2) செய்யுளியல். 

$8. THE Calms. [=PO8SESSED OF CORRECT HARMONY.] 

மு. காலஜா அடியாயத தணனிச்சொற பெறறுட€ 

ஈஜொரு வாய் முற் நிருவிகற் பொன்றினு' 

நேரிசை வேண்பா எனப்பெயர் ஆகும். 

[வி. 189, காரிகை 11. 3,] 

59. rie @areilms. [= THN FUPUONIC.] 

விகற்பொன் many மிக்குர், தனிச்சொல் 

இயற்றப் படாதன இன்னிசை வேண்பா. 

[ வி. 190. சாரிஸஈ 17. 4.] 

60. THE WdoO~aml. [-: MANIFOLD COMBINATION. ] 

eo ௩ ஓ + ௩ 

௬௦. பாதம் பலவரிற் பஃமரொொடை' வெண்பா. 

[ காரிகை 11. 4.] 

-₹2ஆ22- 

61. CaarGsigeny. [METRE NEARLY ௦ ரா வெண்பா ஈருற 

AND PARTAKING OF IT8 EXCELLENCE. | 

௬௧. ஒழுயெ ஓசையின் ஓத்தடி. இசண்டாய் 

விழுமிய பொருளது வெண்செற் துறையே. 

[(௪.) இக வெண்பாலிற் இனம் ஆம், 
(௨.9 ,சளை தட்டும், ஒழுகிய ஓசை, 
(கடி வெள்ளைச் செந்றுறை எனவும், வெண்செர்துறை எனவும் படும், 
(௪,) எனைத்துச் ?ரானும் ஒத் தஅடியாய் காப்பெறும். 

(உ-ம்.) **ஆர்கலி உலகத்து மச்சட் செல்லாம் [லி, 157.] 

ஓதவிற் இறர்தன்றொமுக்கம் உடைமை, 

  

நீ அடிஇரண்டாய், அளஎகொத்து விமுமிய பொருளின்றாயும், ஒழுகிய ஐசையின்றாயும் வருவ 
எல்லாஞ் செசர்துறைச் சதைவுத்தாழிசைக் ரறள் எனப்படும், ] 

(்சாரிசை 11, 6.] 

௬௪௯



ரதி யாப்பருங்கலம் (2) செய்யுளியல், (PT. IL 

62, ராஈ தாழிசைக்குறள். [78898 LIKE THE Gor BUT WANTING ITS RHYTHM. ] 

3 

௬௨. ௮ந்தடி குதைநவுஞ், செந்துறைச் சிதைவுஞ், 
7 * 

சந்தழி குறளுந் தாழிசைக் குறளே: 

உளாத்த இரண்டும் குறட்பா வினமே. 

2” [(௪.) இதசாற் ரின் மிக்க பல?ரரல் வரும். | 
(௨.) இசண்ட்டியில் ஈற்றடி. குறைந்துவரும், 

(௩.) குறட்டாழிசை எனினும் தாழிசைக்குறள் எனினும் ஓக்கும், 

(உ-ம்.) *'சண்ணுவார் வினைரைய நாடொறு ஈற்' றவர்க்கரசாம் ஞானாற் 
கண்ணினன் அடியே அடைவார்கள் கற்றவரே,””] 

[ காரிகை 11. 6,] 

63. Tun Omang smfoor. [—WANTING IN THE SMOOTHNESS OF ற வெண்பா.] 

ந் 

௬௩. அடி. ஒரு மூன்று வர் தந்தடி. சிந்தாய் 
விடின், ௮து வெள்ளொத் தாழிசை அகும். 

GP வெள்ளத்தாழிசை, வெண்டாழிசை, வெள்ளொத்தாழிசை எனினும் ஓக்கும், 

(உ-ம்.) **சண்பி தென்ற $ய சொல்லார், 
முன்பு நின்று முனிவு செய்யார், 
அன்பு வேண்டுபவர்,” 

[ காரிகை 17. 7. ] 

ப் 
6&, THE QaawWmn [=AN IMITATION OF THE METHOD OF Q@amur.] 

ச . 3 3 e e 

௬௪. மூனற்டி முதலா எழடி BTMIWUG 

3 3 

் தீற்றடி Goo சீர்தப நிறபினும் 
3 

வேற்றொலி விரவினும் வெண்டுறை அகும். 

(உ-ம்) “தாளாளர் அல்லாதரர் தரம்பலர் ஆயக்கால் என்னாம்? என்னாம்? 
யாளியைக் கண்டஞ்சி யானைதன் கோடிரண்டும் 
பீவிபோற் சரய்த்துவிமும் பிலிற்றி ஆம் சே,” 

[ சரிகை 17, 7.] 

௬௫௦



7. பக்கு.] [11.] யாப்பருங்கலம் (9,) செய்யுளியல். 

65. THE வெளிவிருத்தம். {[=EXPANDED METRE ANALOGOUS TO வெண்பா,] 
ந .? 9 . > 

.நானக ் டி. யானு நடைபெற றடிதொறுற் 

தான்றனிச் சொற் கொளின் வெளிவிருத் தம்மே. 

(உ-ம்.) “அலா என்றே அஞ்சினர் ஆழ்ந்தார் ஒருசாரார்) 
கூச. என்றே கூவிளிசொண்டார் ஒருசாரார்; 
மாமா என்றே மாய்க்தனர் சீர்தார் ஒருசாரார்; 
ஏ௫ூர் நர£ர், என் செய்றம் என்றார் ஒருசாரார்"! 

[ வி. 193. காரிகை 17, 7.] 

$ ௨. ஆசிரியப்பா இலக்கணம். 

f:The master’s metre (?)] 

wns No oneere 

66. VERSE CALLED gysa@ov. [-TUM PEACOCK'S DANCE.) 
9 

௬௬. அகவல் இசையன அகவன், மற்றவை 

ஏ,ஒ,ஈ, என ஐ என்றிறுமே. 

[லி, 191.] 

[ ௮சவல் ஒசை ஆனது ஏந்திசை அகவல், தூங்கசை அகவல், ஒழுகி 

சை ௮கவல் ஏன மூன்றாம். இவையாவன? 

சேர்சேர் இயற் றளை யான் வரும் அகலும் ; 

நிரைநிரை இயற்றளை யான் கரும் அககலும் ) 

ஆப் இரு தளையும் ஒத்தாயெ அககதும் ; 

ஏந்த நூல்கல் ஒழுகல் என்றிலை 
ஆய்ர்த நிரனிறை ஆகும் என்ப. ] 

67. FOUR KINDS OF கவல். 

௬௭. நேரிசை, இணைக் குறண், மண்டில நிலைப்பெயர் 

YS மண் டிலம் என் Maal Gas. 

[காரிகை 11, 8.] 

௬௫௧ 
 



[71.] யாப்பருங்கலம் (£,) செய்யுளியல், {PT. u. 

6S, THE VERSE CALLED Caoflme ஆரியம், 

௬.௮. ௮௪ அடியின் அயல் அடி. சிர்தடி 
வந்தன நேரிசை ஆகிரியம்மே. 

(உ-ம்) “நிலத்தினும் பெரிதே, வானினும் உயர்ந்தன்று, 
நீரினும் ஆர் அளவினறே, சாரற் 
கரும்கோற குறிஞ்டுப் பூக்கொண்டு 
பெருந்தேன இழைக்கு” காடனொ0 ஈட்பே.” 

[ காரிகை 1]. 8. ] 

69. THE VERSE CALLED Qimregpar. 

2 

௬௯. இணைக்குறள் இடைபல குறைந்திறில் இயல்பே. 
(உ-ம்) **நீரின தன்மையுர் இமின வெம்மையும் 

சாரச் சார்நது 

இரத தரும்) 
சார டன சேண்மை 
சாரச் சாரச் சார்ஈது 

தரத் இரத் தரப் பொல்லாதே!” 

[காரிகை 1]. 8.] 

70. THE நாற ரா மண்டிலம், [1 ௦011.] 

௭௦. மனப்படும் ௮டி முதல் ஆய் இறின் மண்டிலம்; 
7 

நிலைக்குரி மாபின் நிற்கவும் பெறுமே. 

ஜே” மண்டிலம எனினும் நிலைமண்டிலம் எனினும் காரிகையில் ஓக்கும். 

[ சரரிசை ]], 8.] 

ESEDD>D 

"JL. THE VERSE CALLED AQ Loomripevio. 

    

நீ” சாரிகையில் இத அடி. மறிம ண்டி. லம் எனப்பமெ. 

௭௧. ஒத்த அடியின தா௫யும், ஒற்றி 
நிற்பவும் என்னும் நிலைமண் டிலமே. 

[எல்லா அடியும் ஒத்து, முதல் ஈடு இறுதியாக உச்சரிப்பினும் ஒசை 

யும் பொருளும் பிழையாது வருவது அடிமறிமண்டிலம்.] 

[ இக்நூலின் குத்திரங்களை இசற்குதாரணம் எனக்கொள்ச..] 

[ காரிசை 17. 8,] 

௬௫௨ 

 



  

1. பங்கு.] [17.] யாப்பருங்கலம் (2.) செய்யுளியல். 

2. 11௦ ஏற ரர அகவற்றாழிசை, 

௭௨. மூன்றடி ஒத்த முடிபின வாய் விடின் 

ஆன்றடி அகவற் ருழிசை அகும். 

[ மூன்றடியாய்த் தம்முள் ௮ளவு ஒத்துவருவன ஆரியத்தாழிசை. ] 

[சாரிலச [1], 9.] 

    

<ESPdp 

73. THE VERSE CALLED ssQ,Dgenp. 

௭௬. கடையதன அயல் அடி. கடைதபு ஈடையவு ; 

நடு அடி மடக்காய் நான்கடி ஆ 

இடை இடை குறைஈவும் சவற popu. 

ste 

[சான்கடியாய் ஈற்றயலடி. குறைந்து வருனவும்; கான்கடியாய் ஈற்ற 

யலடி. குறைந்து இடை மடச்காய் வருனவும் எல்லாம் ஆசிரியத்துறை. ] 

[காரிகை 11. 9.] 

* த, TUG VERSE CALLED ரிரியலிருச்தம், 

° ௬ ? ச 2 ம ௪ ச © 

௪௪. கழிநெடில் அடி.கான் கொத்திறின் விருத்தம்) ௮ஃ 

தழியா மரபின தகவல தாகும். 

[கழிகெடில் ௮டி. கான்சாய்த், தம்முள் அளவு ஒத்து வருவன ஆரிய 

விருத்தம். ] 
(வி. 198. காரிகை 11, 9] 

  

45 ௬௫௩



ட் , 
[18.) வாப்பருங்கலம் (2) செய்யுளியல். [Pr it. 

.. $ ௯. கலிப்பா இலக்கணம். 
rt 

  

f ஏ 
“7%. THE METRE CALLED Sau. [= THE RESOUNDING VERSE | 

௭௫. துளளல் இசையன கலியே; மற்றவை 

/ம் அகவலும் ஆய்விளை ஈ திறுமே. 

[ ஏந்திசைத்துள்ளல் கலித்தளை இயையின்; வெண்டளை தன்றளை என் | 

நிரண்டியையின் ஒன்றி அகவற்றுள்ளல் என்றோதுக; சன்றளை பிறதளை | 

என்றிவை அனைத்தும் பொருந்தி வரினே பிரிந்திச சத்தள் எ ல். ] : 

கன்டு 

"76. THREE KINDS OF sue. 

    

௭௬. ஒத்தா ஹிசைக்கலி, வெண்கலிப் பாவே, 

கொச்சகக் கலியொடு கலிமூன் ரூகும். 

[காரிகை II. 10.) 

97. THREE KINDS or OSsrPescacd. (sen 79-81.) 

௭௭. நேரிசை, ௮ம்போ தரங்கம்,வண் ணகம்என 

Cau மூன்றே ஓத்தா மிசைக்கலி. 
[காரிகை 11. 10.] 

78. 801017781018 0 வெண்கலி ஈம கொச்சகம். (8 82-86.] 

௭.௮. வெண்கலி ஒன்றே, கொச்சகம் ஐர்தெனப் 
5 

பண்பறி புலவர் பாற்படும் தனரே, 

[காரிகை 11. 11] 

EESD>>P 

79. THE VERSE CALLED நேரிசை ஒத்தாழிசை. 

  

  

௭௭. தரவொன்று, தாழிசை மூனறுஞ் சமனாய்த், 

தரவிற் சுருங்கத் தனிகிஆச் தாகச், 
சுரிதககஞ் சொன்ன இசண்டிலுள் ஒன்ருய, 

நிசழ்வது நெரிசை ஒத்தா ழிசையே. 

( மூன் ஒருதரவு வந்ததன்பின் மூன்று தாழிசை வர்ததன்பின் ஒரு 

௫௫ .



  

ea ne manta Bale 

ப i. Hae] [11.] யாபபருங்கலம் (2) செய்யுளியல். 

| தனிச்சொல் வந்ததன்பின் ஆிரியத்தாலும் வெண்பாவானுஞ் சுரிதச உறு 

Hy ong சொன்ன பெற்றியிற் நிரியாது வருவது நேரிசை ஒத்தாழிசைக் 

கலிப்பா. ] 
[காரிலக 11. 10.) 

EEEPD 

80, rie verse caliRp gdCungsas gsenpone. 

    

௮0. முக்திய தாழிசைக் ரப் முறை முறை 

ஒன்றனுக் கொன்று சுருங்கு முறுப்பின 

தம்போ தரங்க ஒத்தா ழிசைக்கலியே. 

(காரிகை 11. 10.) 

ECEPo 

Bl. ராம 10% மாற வண்ணச ஒத்சாழிசை. 

    

அத அவற்றொடு முடுகியல் ௮டி௨டை அராகம் 

அடுப்பது வண்ணக இத்தா ழிசையே. 

9, அடுக்பெல், போச்இிபல் எனவும்படும்.] 

AL.) 

[>>o-— 

ez. THE verse vALLED ool வெண்பா, 

op. தன்றளை ஒசை தழீஇயரின் Sipe 
வெண்பா இயலது கலிவெண் பாவே. 

[ கலித்தளை தட்டு கலிறசை தழுவியும், வெண்டளை தட்டு வெள்ளோ 

சை தழுவியும் வர்து; ஈற்றடி முச்ரோன் இறும் எனின் சலிகெண்பா 

வாம்.] 
[செண்சலிப்ப7 ஈனவும்படும் ] 

[ காரிசை If. 11] 

66 இற கை 

@3. THE VERSE CALLED கொச்சகம், 

௮௬. தரவே, தரலிணை, தாழிசை தாமுஞ் 

்- இலவும் பலவுஞ் திறந்து மயங்கயு' 

மற்று விகற்பம் பலவாய் வருரவு் 

கொச்சகம் என்லுல் குறியின ஆம்: 
ளே (சட்டன்ச்சலித்துழைக்க (85 சாண்ச) சொச்சசச்சலிப்பா என்ற பெயரிளொர் உள்0)] 

[ சர்சை 11, 19] 
te 
mo 

 



  [Ih] பாப்பருங்கலம்:(9.), செய்யுளியல், [Pr ௩, 

ஒத், *ஈஈ ராப பும்ரா சஜித் சாழினச. 

௮௪. அடி! எனைத் தாயும் ஓத்து வற் தளவினிற் 

கடை௮டி மிகுவது கலித்தாழிசையே. 

  

[ இரண்டடியாலும், பல அ௮டியாலும் வந்து, ஈற்றடி மிக்கு, அல்லாத 

அடி தம்முள் ஒத்துவருவன எல்லாங் கலித்தாழிசை. ] 

[சாரிகை 11, 13.] 

இ, THE VERSE CALLED sel sgvenp. 

௮௫: நெடில் அடி. சான்காய் நிகழ்வது ௧ 

[ ஒரு சர் ௮டி. சான்காய் வருவது கலித்துறை. ] 

5 சட்டச் சலித்துறைக்கு இலச்சணம்; 

மூதற்2ர் சான்கும் வெண்டளைபிழையா, 
சடைச்சர் ஓன்றும் விஎங்காய் ௮6), 
சேர்பதினறே கிரைபதி ளேழென் 
ரோஇனர் சலித்துறை தூடிக் கெழுத்தே, 

[ வி. 199, சாரிசை 11. 13.] 

  ஆற 

*86. tue -vERsE catty dlls gs. 

௮௬. ௮ளவடி ரான்னெ 'கலிவிருத் தம்மே. 

[சாற்சீர் ௮டி. சான்காய் வருவது கலிலிதத்தம். ] 

(உ-ம்.) “என்பு தோல் உடை யார்ச்ரும் இ லார்க்குச் தம் 
ஒன்ப சைப்புலன் மரசற மாய்ப்பதென் 
முன்பு பின் பின்றி மூவுல கத்தனும் 
அன்பின் அல்லதோர். ஆக்கம் உண் டாருமோ]”” 

[4ி. 198. சாரிசை 11. 18,] 

௬௫௬ 

 



nu. பல்கு] [11,.] யாப்பருங்கலம் (8) ஓழியியல், 

$ ௪. வஞ்சிப்பா இலக்கணம்.. 
ear This is now entirely disused. 

G7. THE METRY CALLED acy. 
e 4 e e 9 

௮௭. தூங்க&ல் இசையன வஞ்சி; மற்றவை 
$ ட உ ; 4 

Quis தனிச்சொலோ டசகவலின் இறுமே. 

[ஒன்றிய வஞ்சித் தளையே வரினும்; 
ஒன்றா வஞ்சித் தளையே வரினும்; 
என்றிவை இரண்டும் பிறவு' மயங்இனும் ; 
ஏந்தல், அசவல், பிரிச்திசைத் தூல்கல் என் 
றய்ர்த சிரனிறை ஆரும் என்ப. 

[ சாரிகை II. 14. ] 

கனை 

88. THE VERSE CALLED @¢ 

௮.0. இந்தடி. நான்காய் வருவது வஞ்சி 

எஞ்சா விருத்தம், என்மனார் புலவா. 

  
  

[ மூச்டி கான்காய் வருவது வஞ்சி எஞ்சா விருத்தம். ] 

(லி, 193. காரிகை 11, 14.] 

ES ED? 

(3.) SUPPLEMENT. 

(3.) ஒழிபியல். 

  

  

ர 

G9. ANALOGY TO BE THE GUIDE IN CASES NOT SPECIFIED, 

௮௬. மிக்குங் குறைந்தும் வரினும் ஒருபுடை 

ஒப்புமை நோக்க ஒழிந்தவும் கொளலே. 

€€EGPd>? 

90. ரா தனிச்சொல். 

௯௦. அடிமுதற் பொருள்பெற வருவது தனிச்சொல், ௮ 

திடையினும் வஞ்சியுள் இயலும் என்ப. 

நீனு சனிச்சொல் எனினும் சடன் எனினும் இச்சும். 

[சாரிசை 111. 8.] டட 

௬௫௭ 

    

9 
௦௦



[11.] யாப்பருஙகலம் (8.) ஒழிபியல், இட்து!" 

91. THINGS TO BE OBSERVED BY A POET. 

௯௧. நிரனிறை முதலிய பொருள்கோட் பகுதியும்; 

௮று வகைப் பட்ட சொல்லின் விகாரமும்; (வி. 41.) 

எழுத்தின் இசையை அசை பெறுத் தியற்றலும்) 

வழுக்கா மரபின் வகையுளி சேோரத்தலும்; 

வும்மை முதலிய ஐயிரு சான்மையும், 

வண்ணமும் பிறவு" மரபுளி வழாமைத் 

இண்ணிதி னடத்த றெளிந்தோர் கடனே. , 

GS gion = gue. [காரிசை 111. 9,] அண்ணம் அத்தம், [காரிசை 111, 9 ] 

[சன்னுல் 401, 80, 155, 441. 388. ] 

€EGDd>? 

* 

92. POBTICAL ABILITY 18 THE TEST. 

  

  

வெண்பா. 

௬௯௨. செந்தமிழ்ச் செய்யுட் டெரிந்துணாந்து, செந்தமிழ்க்கண் 

வத 'வட்மொழிய' orp es, 

சந்தம், 

வழூவாமற் கொண்டியற்று மாண்பினூாக் குண்டோ 

சழூவாமை, சிற்குர் தமிழ்? 

  

ed 

யாப்பருங்கலம் முடிந்தது முற்றும்.



VOCABULARY AND CONCORDANCE 

. OF GRAMMATICAL TERMS: 

லக்கண அகராதி, 

Sufticient is given here to enable the student to write out an explanation In prosg, (which be should 

always do) of the postical portions of the Grammust and the exereines, References in brackets 

refer to tho analysis of the word, . 

oJ refers to the foregoing Catechism; @ tu the NannQl; and wu; to the Yapparurgalam, 

A line thus | is mtended to shew the rout, or the parts of the compound word. 
ஆட ௮ ஆகை ~ ~” - 

௮ ! விச | தீதிலக்சணம் - எழுத்தால் வேது 
__ | பொருளை உணர்ச்சாது, எழுத்தின்தள் 

௮, வினா 9, 3. 5. சூத். 68, 64. 66, 78. வமயை உணர்த்துவது. [அசத்த கி, 
125, ஆறள் உருபு. “சூ. 68. சூ. 800. 119] 

பலலினபடர்க்சை விகுதி. சூ. 329. அ/கத்த- உள்ளே, லி, 08, 

சாரிஷய. கு, 108, 140. 244247. 318. | 3/சப் | படுதல் -ளெடத்ல், யர்ப்ப9. 
தி 0 ன் [வி. 124.] ் 

எதிரர்ததம் ஜி. 100. | அ'சப்ர்பொருள், கி:328.- 
.... விகாரத்தால் இடையீற்றோன்றுவது. அகம் தடம், சூ. 222. ஏழள் கண்பு 

G98 pu (ater, hh வி. 08, 
| வி/ககான்-அசர௭ழுத்தி, (தரன்) எழுதிப்" , உ. + 976. லி.160. 

cert க 126212 1 72 e007. ig 176.4102 
\ 

௮கசாள், அடை -அகரச்' சாரியைபெ அகரம் - டய்யெழுச்ரிள் சாரியை..' 

~ 

ye 
6 

      
றுத்ல்? சூ. 212. [94. 97. | சூ. 196. (25. . 

௮/ககு | சல்-குழகுசல், கி, 28. சூ. 60.] ௮கர| மு$-அசரஉயிரீ்திள்முள், ரூ 
AY hd RAG 251. oD} 506) = SS OD ஆதில், லி, 98, 148, 

அ்றிணே!- [அன்மையாயதினை. கி. /த்சல், கி, 61, 81. 
39, சூ. $96.] மிருகமுதலிய உமிருள்| அகவல். வி, 178. 191. யாப், 19, 89, 

எனவும் உயிரில்்லனவும் ஆயெ தரநர் | 08, ௦. மயிகிள் சடை... வி, 01, 

ச்சாதி, சூ. 261. லி. 58. a soy | 8ர், கி. 174. . 
அதினை இருபாற்று-தாழ்ந்தசாதி ஒன் அகவற் ரழிசை. யாப். 72. 

தன்பாலும், பலவின்பாலும், என இ ௮/கவற் | ஹை, பாட 78. 

ரண்டு பிரிவுடையது. சூ. 203. அகழ் தல் -தோண்தெத், கி, 143, 

அதறினை | பபன்மை-௮௧7 இற்று ௮ | அகழ் | நுதல் - நீக்கல், விரிவாக்கல். 

நிணைப்பலபெயர், சூ. 280. வி. 28. லி, 89, [௮கலல். கி, 103] 

வ௮/கதிணை |ப்பெயர் - தாழ்ந்தகுலப்பெ | ௮/சள்-௮சம். க: 290. [வி. 17, சூ.122.] 

  
  

  யர், சூ. 991, லி. 52. ௮9ல் - ஈல்ல வாசளையுளள மரம், கி. 

1 ட்ட, லி. 8. (93. 96] சூ. 68.1 68, | 

ச்ட் லி, 79, /ச்கரம்- எழுத்த. (அஷ்ரம்,) கூ, 290. 

சவர்ந்தக்ள்   | “Bj Gu, d).1,5,6,27.56.62.96,124.' [கி. 18.] 

me 
 



அடி. 
அங்கம் உறுப்பு, வி, 66. 

௮ங்களை- பெண்.சூ. 277. [8. கறக. 
அ/ங்கா-வாயைத்திறத்தல். சூ. 87. 
௮ங்கா| த்தல் -வசயைத்திறத்தல். 
அங்கா |ப்பு-வாயைத்திறச்தல். சூ. 76. 

77. [வி. 94.) 
௮ல் | கனம்-௮ப்படி, அங்கே. [அவ 

னம். வி, 25. சூ. 106.] 
௮*சை. வி. 168. [வி. 96.] 
அசை |ச்2ர். வி. 178. 
௮/சை|த்தல்-அசையச்செய்தல். யாப். 

94 

௮/௯௪ | நிலை-௮அசையாக அ௮சைத்தலே 
பொருளாககிற்பவை. வி. 116. சூ. 955. 
364. 367. 436. 

அசை | மொழி-அசைச்சொல், சூ. 99, 
378. 

அ/சோகு-ஒர்மரம். சூ. 56. 
௮ச்சம்--பயம், ௮ஞ்சிக்கை, அவைக்கு 

அஞ்சுதல். சூ. 91, 984, 
௮ச்சம |ாடல்-சேட்போர்க்கு ௮ச்சமு 
ஊடாகப பேசுதல், சூ. 51. 

௮௪௪ | ாணி-கடையாணி, தேரின் அச் 
சுக்குரிய ஆணி, லி. 91. [அச்சு ஆணி. 
வி. 119.] 

௮ | ச்சதன் - அழிவில்லாசசடவுள். சூ. 
959. [வி. 166.] 

அஞ்சனம் -கண்ணுக்டு மை, சூ. 4509. 
அஞ்ச | சல் - பயப்படல், வி. 89. 92. 

213. 
அஞ் | சேஞ்| றடி-அழடய சிவந்த 9 

திய ௮டி. சூ. 156. [வி. 121.) 

அடக்கம் விளையம். வி, 86. 

அட க்கு |,சல்-வணவ்கல், வி. 95. 
மனம் வாய மெய்களை அடக்குதல். 
சூ. 40, 

அடி-ூழ், பாதம். சூ. 80. முதல். சூ. 
82. மூதல்கின்ற. சூ. 136. யாப். 28. 
850 வி. 180. பகுதி. வி. 760. 

அடிகள்-குருவே/ வி. 94. 85, 
அடி (9ல் -உணவு, சாதம். சூ. 430. 

அடி (ரா- முதல்நாக்கு. சூ. 62. 

விடி legate வி. 76. [அடியாக 
ப்படுவது. வி. 96.] 

அடி | மறி| மாற்றுப் | பொருள் | கோள், 
460. 

அடி மதி| மண்டலம். யாப். 71. 
அடி | யணம்-மேல்வாய் அடி. சூ. 82. 

அண் 

அடி|யளந்தான்- விட்டோ. வி, 95. [வி. 
152.] 

அடி | யேன் - அடியனேன்- அழுயான். 
அ௮டிமையாகியகான். [வி. 93.] 

அடுக்கு ௪ ஒருசொல் பலதரம் ௮0௫ 
வருதல். சூ. 436. வி. 200. 

அ௮டு]க்கு]ப்புணர்ச்9. ஞீ. 415. வி.126. 
அடு தல் - சமைத்தல், காய்ச்சுதல். வி. 

188. கொல்லல். சூ. 421. 
அடு |தீதல்-சேருதல். வி. 94. 94, சூ. 

270. 
அ௮டை--விசேடணம். [வி. 96.] 
அடை | சேர் | மொழி = அடை மொழி 

கள் சேர்ந்து வருஞ்சொல், சூ. 442. 
443. 

அடை | தல் - சேருதல். சூ. 987. 444, 
அ௮டையப்படுபொருள். சூ. 296, 

அடை | மொழி - ஒருமொழியை விசே 
டித்துவருவது. வி. 192. சூ. 449, 444, 

அடை |வ-அடைதல், பெறுதல்.சூ.212. 
அட்டு - பழ இரசம் முதலியவை gi 

ட்பாகு. சூ. 209. 

அணங்கு - பெண். யாப். 96. கொல், 
சூ. 432. 

அணம் - மேல்வாய்ச்கட்டை, சூ. 82. 
௮/ணி - அலங்காரம். சூ. 268, வி, 194, 

சூ. 490. 
ணி ௮தகொரம். வி. 194-213, 
அணி | கலம் - ஆபரணம், வி, 70. [வி. 

153.] 
அ/ணி[சல்-௮ணியாக உடுத்துக்கொள் 

ளுதல். வி. 29. 59. சூ. 985. 480. 
௮ணித்து- சமீபம். [வி.98. ௮ணிமை.) 

அணிந்துலா - அலங்கறித்துச் சொல் 

வத புளைந்துளா என்றதுபோல், ௮ 
ணிர்துரைப்பது. சூ. 1, 55. 

அணி(வகுத்தல்-௮ணி௮ணியாக வகுச் 
தல். வி. 27. 

அ௮னு-குலிறுட்பம், சூ. 58, 
அனுகா| வழி- சேராதஇடம். சூ. 270. 

[கி. 91.] 
அணுகு [சல் உ ௫இட்டல், சேருதல், சூ. 

270. 
அணுத் | திரள் - செவிக்கு விடயமாயெ 

நாதம். சூ. 58. 74. [வி. 159.] 
அனளை][தல்- சேருதல். வி. 24.96, 99. 68. 

சூ. 279. 435. 
அண்ட | கூடம்-உலகம், லி. 17. 

1௬௦



  

. அ 

அண்ணம்- மேல்வாய்பசம், சூ. 7498, 
௮/ண்ணல்--௮ரசன். வி, 157. 
அண்ணாத்தல் - மேனோக்கல், அங்காத் 

தல். சூ. 457. 

பல் - முன்னம்பல், மேல்வாய்ப் 

பல். சூ. 77. 80. 
அ௮ண்மை-சமீபம். ரூ.918, வி. 5. (ற.) 

அதர்-.ஆட்டின் கழுததிலிருக்கும் அதர் 
வி. 68.-- வழி. வி. 86, 

த. வி. 129, (௨) 
௮/திகார(உமா) - அதிகாரத்தால் வரு 

விச்கப்பட்டுக் தன் அதிகாரத்தோடு 
பொருக்தக்காட்டி எழுதுவது. க. 21. 

௮/9 | சாரம் - அதிகரித்தல், முறைமை. 
சூ. 21. 

அ௮திரல்-ஒசைஇடல். சூ. 991. 
௮/ஐ-சட்டுப்பெயர். வி.71.சூ.180.298. 

ஆரும்வேற்றுமைஉருபு.வி.62.சூ.292. 

விகுதி. வி, 77. 93. 
௮ | வாதல்-முதற்காரணப் பொருள். 

சூ. 298, 
அ௮த்தி--ஐர்மரம். வி. 161. 
௮ச்த-- சாரியை இடைச்சொல்,சூ.24ம. 

252, வி. 66. 108. 

த்தை -முன்னிலை௮சை. சூ. 972. 
/ஈவரதம் - 

117. [வி. 166.] 
Herp எழுத்து ஒலி எழுத. 

று. வி, 123, (௨) 
ந். வி, 166. 
அர்தடி-சடைவுடி. யாப், 50. 
௮ச்சணன்- பெரியோன். வி.94.95.197. 

[௮ம்* சண்டி ௮ன். வி, 99.] 
Hisd= Os, முடிவு, யாப். 08. 
வி/க்சாதி. கி. 199. யாப். 50. [அச்சம் 
ஆ. வி. 42.] 

அச்தில்- இடைச்சொல், சூ. 969, 

ந்தோ. வி. 79. 117. 
ப. வி. 128. (&.) 

அபி. வி. 123. (௨) 
wot = ert, வானோர். (சாவில்லாத 
arf.) of, 159. [168.] 

அமாஃயுத்தம். ற. பா. 17. 
அமர்தல் -அலமதல், இருத்தல், இளை 

ப்பபாதிதல், சூ. 56. 
by Digs st a hagiowaisic eran விரு 

மருர்து. வி. 119, [168.] 

அமுதம்-அமிழ்தம்? சூ. 421. 
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AG 
வி/மைபவன் 4 பொருந்ி இருப்பவள், 

4 ட சூ, 96. [வி, 96] 
அமைதல். வி, 94, ‘ 
அமைத்தல் -சிறைத்தல், சளிப்படசிச் 

நித்தல். சூ. 96, 40. | 

அமை | த்தோள் - மூக்கில் பேன்ற 
தோள். சூ, 85. [வி 155.) 

அி/மைவரல்-தன் அறிகினிடத்த நிறை 
தல். சூ. 41.44, [ வி, 184, (6. ]: 

௮ம் - சாரியை இடைச் சொல், ரூ. 
202. 244. 

விளைப்பெயாவிகுஇ லி. 96. தன்மைப் 
பன்மை விக). வி.77.அழகு.லி.61. 
91. 98. 

வி! பாதரங்கம். (கட்ல்லை.) யாப், 80. 
(அம்பல் , சரங்கம். 

அம்ம இடைச்சொல், லி. 117. உலா 
யசை ஏவல். சூ, 8970. 

அம்மா -அதிசயக்குறிப்பு, வி. 95, 117, 
விம்முசல்-அசரமுதல், ஞூ 69, 78. 
௮/ம்மை-அழகு. யாப், 91,தாய். ரூ.480, 
அயல் - அருடெம். கவி. 41. 04. ஏழன் 

உருபு. கி. 63, 

அயற் | நிரிபு - இற்றயல் எழுத்துச் நரி 
தல். சூ. 909. 507. 
யிலல் உண்ணல். சூ, 490, ் 

௮/ரக்- இராட்சத, வி, 94. ் 
விரசு-௮_ரசன், கி, 108. [17] 
௮ி/ரமகளிர்-தேவமகலிர். சூ. 889, 
ரம். வி, 76, 
௮/ர| வம் இசை, சூ.991,. பாம்பு (சரிப் 

பம்.) 
௮7 [த்து |,சல்-ஒகித்தல். லி. 81. . 
அரி - சண்வரி, யாப். 96. (செவ்வி 

கருவரி,) 
அரிது, அரிய - அருமையானத், ௮௬ 
மையாளவை. கி, 92. 

வி/ரிதின்-௮அரிதாக, சூ. 94. 
அரிதணர்பொருளிபைரிதாசக் கற்ஜோர் 
அறினெறபொருள். சூ, 272. [ி. 98, 
158] 

அரிப்பரித்தல் - சொழித்தல், வி, 86, 

அறி | மா[சோச்சம்- முள்லும் பின்.தம் 
பார்ச்னெற ரிங்சசதின்பார்கை:சூ. 19, 

விரி [வை -பெண். சூ உரச. | 
அரிய. கி, 99. [ அருமை, ரூ, 6, 

195. லி. 121.) . 
௮ருகு- சமீபம். el. 41. 98, 

௬௪௪



அவ 

அ(ருகுதல் உ அருவெருசல். யாப். 15. : 
விருல்களை - அருமையான சாத்திரம், 

ற. பா. 17. [வி. 121) 

விருத்தாபத்தி-அருத்தத்தின் வரிசை, 
விருமர்சபிள்ளை 4 அருமருச்தன்ள. பிள் 

௯. சூ. 907. 
ரும் -அருலமயான. [வி.121.] சூ,463. 

| விவிழ்[தல்-கட்டவிழ்தல். வி, 26. மல அருட்ப = ரும்பர், மூகை, மொட்டு. 
17. | 

அரும்புதல் -மலர்தல், வி. 64, | 
அருவா, அருவாவடத்தலைகாடு, (அதன் 

வடக்கு) - கொடுஈதமிழ்காடுகள். சூ. 
279, 

அருவி மலையின் எீ* -ருவி, வி. 61. 64. 
அருள் -இருபை. வி. 70. 82, 93. சூ. 26, 

984. (அரிய உள்ளம்.) [ருள். 

௮ிரூபப்பொருள் - வடிவில்லாப்பொ 
வினா உயிர், வி. 23. 

அ்சோ-௮சைநிலை. வி, 79. 116. சூ. 975. 
ர்-பல்லோர் படர்ச்சை விகுதி, சூ. 
140. 997. கி. 77. (யாப். 8.4. 

௮ி/லகு- செய்யுள் ௮லகு, எண் ௮ளவு, 
அலங்கல் --மாலை. வி, 94. 
வி/லவ்[காரம். வி. 162. 
வி/லர்-மலர், றப. 5. 
௮/லர்தல் - மலர்தல், பூத்தல். வி. 34. 
அ/லவன்-ஈண்டு. யாப். 39. 
அ/லறுசல் -புலம்பல், ஸி. 79, 
வி/லி எழுத்த - ஆய்தம் யெ எழுத்ச. 
அலைதசல்-௮ளையச்செய்தல்.யாப். 99. 
௮அல்-மெய்யெழுத்து, வி.ர.இரவு. வி.70. 

விளைப்பகு9. வி. 120. தொழிற்பெயர் 
"விரத. கி. 94, சாரியை, 108. சூ. 244 
ஒருமச் சன்மை"லிகுதி. சூ. 991. வி 
யங்கோள் விகுதி. சூ. 338, 

வில்ல, ௮ல் | லவை - இயலை, (அறன 
ஸ்லாசவை.) வி. 79, 61. 96. 

அல்ல்க்டஅல்கை லி. 91. 79, 
௮ல்[ஜால்- அல்லாமல். வி. 41,125. 
அ|லவழி- (ஏல்லாதகழி.] வேற்றுமை 

அல்லாத்வழி. [வி. 125. 158] 1176. 
Moos eae. வி, 32: சூ. 159, 173, 

அல்] வழி [ப்புணர் [ ௪9. ரூ.156. 
Sar, வி.128. (௨4 * ”' 
அவயம் - அங்கம், உறுப்பு, ரூ. 275. 

அவ | ற்றுள் - முள்சொல்லிப பூலவற் 
ஜில். [லி. 63. 71 ர 

அள 

௮/வனி- பூமி. வி. 86. சூ. 424. 

௮வா-ஆசை. பொருளின் மேல் ௮8௧ 
மாக வைக்கும் சை, சூ. 91. வி. 97. 

வி/வா|கிலை-ரில சொற்களை வேண்டிரிற் 
கூகிலை. (அவாகியகிலை, வி. 168.) 

Harlese = gAss0. A. 87. 93. 
Ad l se = 9S se. வி. 187. 

ர்தல், வி. 93. 
அ சபை, லி, 26. 219. சூ. 58. 

௮ஃறிணைப்பன்மை, சூ.250.கி.7 1.213. 

அவை(யம்-ுவை. வி. 86. சூ. 276. 
[வி. 108.] 

அ௮ல்வத--அுவ்வகை, வி. 24, 
வ்வியயம் - வடமொழி இடைச் 
சொல. வி, 128. (௨) 

அழல் - இ, குளிர் காய்வோன் விட்டு 
நீங்காமலும் கெருங்காமலும் இருக்கி 

ன்ற நெருப்பைப்போல. சூ. 46, 
அழி[த்தல்-௮ழிக்கப்படு பொருள். சூ. 
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அ௮ழீ[இ-௮ழித்த. வி. 79. 
(ழு கல்-அழமுகயத, சூ. 229. 

முக்காறு - பொறுமை, சூ. 91. 984. 
[வி. 89. (ஈ.)] பிறருக்கு வருங் கல்லி 

யைக் குறித்துக் கொள்ளும் பொ 

ருமை. 
வி/முக்கு--ஒசை. சூ. 591. 

அழு|ங்க|ல்- ஒலித்தல். சூ. 991. 
அழைத்தல் -விவித்தல். சூ. 909. 
௮/ளத்தல், ௮ளச்சல்-அளவுசெய்தல். 
“8.73. G28. (807. 808. 310. 

௮ளபு-மாத்திரை, அளபெடுத்தல். சூ. 

அள | uy |d=pes நிரம்பத் தத்தம் 
மாத்திறாயின் மேற்பட்டொலித்தல். 

௨91. 
அளவடி. வி. 180. (௮ளவு +s.) 
அ/ஞலில் -அளவுச்சுத்தக்கபடு.. சூ. 27. 
அளவு - (அளபு,) மாதிதினா, வி, 25. 

சூ. 72. 89. 101. 
பெருமைறுமைமுதலிய பிரமாணக் 

களால் வருபெயர். சூ, 276. 
அளவை-எண்ணல், எடுத்தல், முகத் 
,தல்,ரீட்டல், ஆசய அளத்தல்..கு 290. 

அளபெடை. வி. 14. சூ. 91, 92. வி. 79. 
([அளபுட எடை. வி. 94, 96.] 

  

௬௩



அனை 

  

வி/எறு-சாகம், கிரயம், சூ. 457. 
அிர்ளாவுல் -கலத்தல். வி. 119, 

ளி - ஏனிமை. வி. 72. தயவு. வி, 84, 
அவித்தல் - கொடுத்தல்.லி.37.84.சூ.96, 
வி/னிய--எளிய. யாப், 99. [வி. 99. 121.] 
அ௮ளை-ஏழன் உருபு.வி.03.வரை.யாப்,89. 
அளை | மறி பரப்பு. சூ. 458. [வளையில் 

மறியும் பாம்பினுடைய, வி, 26.] 
ள்-பெண்பாற்படர்க்கை விக. சூ. 
140. 826, லி. 77, 

௮/ள்|ளல்-குழை சேறு, வி. 81, 
௮/ற- இல்லாமல், மங்க. வி.82. [வி.140.] 

யாப். 25. 

8S 

அள்- சாரியை இடைச்சொல். ர. 941, 
வி. 65. 108. ந் 
ஆண்(பாற்[படர்க்கை விகுதி, சூ. 140. wom Oe 
RGus serenw Pes. @,38l. 

அன்பு-.ஆர்வம். சூ. 984. ல் » 212. 
யாப், 03, (சூ. 417. 

அள்|மை - அல்லாத தன்மை. லி. 96, 
[அல் மை. வி, 94.] 

அன்|மொழி - அல்லாதவார்த்தை தொ 
க்கு நிற்பது, சூ. 162. 410. வி. 167. 

அள் நி-௮ல்லாமல், வினை எச்சக்குறி 
ப்பு. சூ.178. வி. 99. 125. 

அறத்திற்[நிரியா|ப்படர்|ச9 - தருமத்தி அன்றில் -ஒர் பட்டி, வி. 69. 
ன்றும் வேறுபடாத நடை, சூ. 46, 

அதம், அறன் - தருமம். வி. 39, 59, 60. 
216. சூ. 443, 
]ஞன். வி. 94. 

... (யாமை. சூ. 426. [வி, 94] 
௮தி;பொருள்-௮ளவறியப்படுறெபொ 

ருள். சூ. 440. 
.]ஏ. வி.95. சூ. 384. 426. [வி. 94.] 

அதி/வாளன்- (அறிவு 4 ஆள் 4 ௮ன்.) 
௮றிவை யுடையோள். சூ. 434, 

அறு-றீன்ளெ. வி. 25. - ஆற். வி. 159, 

அறு[சுலை, சூ. 986. வி, 27, 
அது|சல்-ரீங்கல்,ஒழிதல். வி.26.79.82. 
அறுத்தல் நீக்கல், வி. 72. 
அறை[தல்-சொல்றுதல். வி. 81. 85. ச. 
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அத்[கு[தல் - நிலைபெறுதல். லி. 93. 
அற்பு. வி. 26. 

்பகம்-அசெயம், ற. பா. 5. 
Sieg தபல, லி. 41. 70. 108, 

109. 137. சூ. 95. 
௮,த்தன்மைத்து.கு.164.231.230. [92. 
ஒர் சாரியை,சூ.244.245.250.8ீக்்க. லி. 

அற்றம் ஜொழுகுதல் - அறுபட்டு அறுப 
ட்டு ஈடக்குதல்.சூ. 459. [௮று. 86.) 

அ்ரூர் - இல்லாதவர், வி. 82. [அறு.] 

அள பன்ன. கி. 109. 
அனாள். வி. 93. 
அசைபபளவு. வி. 9396. 

அனை[சஅ-அத்தள்மைத்த, அவ்வளவு. 

வி,03, சூ. 156. : 
எல்லாம். ஞூ. 209. 

அனைய போல. கி. 59. 70. 99, 109. 

அன்று அல்ல என்றும் விளைக்குறிப்பு. 
வி. 125. சூ. 180. அன்றைக்கு. கவி. 81. 

வின்றோ-௮ல்லவோ, கி. 93, [லி, 99. 
112. 125.] (408. 

ஹான்ன - ஒப்பன. வி. 69, 109, சூ. 19, 
௮ின்ளம்-அள்னப்பட்ி, வி. 29. சூ. 99. 

451, 
[அத பாலையும் சீரையும் கேத பிரித்துப் பாலைமாத்தி 

ரம் உண்ணும் என்று பாகீத்தச் சொள்வர்சள்,] 

அன்னாள். வி, 99. 

அ. பசு. வி. 61. 65, சூ. 171. 248, 

( பசவானத மேய்ததும் மெங்நுததுமே முச்சியமான 
சொழிவாசச் கொண்டதுபோல் இடையிடின்றிப் 
பசடல் சேம்டதுஞ் செதித்ததூமே முச்யெயன 
சொழிஸாப்ச் சொள்ளுதலால் தலையாள மாளுச் 
«gag page. | 

வினை எச்ச விகுதி. வி. 86. (செய்யா,) 
எதிர்மறை வினைமுற்றுகினுதி. வி, 99. 
வடமொழிச் ௪ச்தியில் ௮4௮ எ ௮. 
வி. 42. ஆசாரம் அகரம் ஆகும், வி. 41, 
விளி வேற்றதுமையின் இறுதி. ai. 64. 
ஐடமொழி அவ்கலியயம், கி, 129, 

(௨) கிளைப்பகுரி, லி. 99, (ஆகு) 
அசரச் சுட்டின் நீட்டல், சூ. 163, 

fs. @, 60, 120. 140. 
ஆசார இறுகள். சூ. 171. 172. 
ஆசாரகீற்று விளைமு்றுமுகலிய. ரூ.171, 
யென. பண்பு௫பு. ரூ 406, 

87. 119. (gy &@-) 
ஆதம். லி, 142. 

பெயர் - ஆருபெயர்சிசொல், கு, 
269. 290. வி. 163. 

ஆகுலம் -.ஆரலாாரம்/ ஒலி. கி. 99, 319, 

௬௬௬



ஆண் 

bolo = ஆக்கப்பாடு, சூ. 275. 300. 
347. 357.364. 446. பொருள். வி. 79. 
86, 96. 112. 

தமிழ்மொழி ஆக்கம், சூ. 128. 
வட்மெரழி ஆச்கம். சூ, 146. 

ஆசச்சுய்பாடு - விருதிகள் சேர மொழிஉ 
ண்டாககப்படுர் சன்மை. சூ. 275. 

ஒர்க்சம் பெறுதல் - ஆக்கச் சொல்லைப் 
பெறுசல். சூ. 460, 

ஆச்சல் -ஆக்கப்புடு। பாருள். சூ. 296, 
எடுத்துச் கூட்டல், சூ, 460. 
கயோன்-கர்த்தா, மூல்செய்தவன். 
@. 47. 

ஆங்கு - அசைநிலை, இடப்பொருள் ஆ 
இய இடைச்சொல். சூ. 969. 
போல. லி. 109, 

அவ்விடம். வி. 99, [44 
ஆசான் - ஆசிரியன். குரு. சூ. 97. 41, 

அசிரியத்தளை. வி, 176. யாப். 19. 
அிரியப்பா. வி. 19]. யாப். 06-74, 

... ]ய/வசனம்-.தரரியவசளங்களை எ 
டுத்தெழுதுவது. சூ, 21. 

பன் குரு. சூ. 276. (384. 
சை, (8. ஆசா)-ஆவல், இச்சை. சூ. 
டமை-ஆடும்மூவ்கில். சூ. 55. யாப். 

98. (வி. 159.] 
ஆடாரக்கு-.தடும்படியான அரங்கம். வி, 

120. [153.] 
ஆடல்: கூத்தாடல். வி. 79. 120. வரவு 

தீல். வி, 80, சமக்கு உரில்மயாக ஆ 
ளுதல், சூ. 91. 

ஆடி கண்ணாடி. சூ. 19. 

ஆ. க. 38. 
[ ஒரு செடிபிலே தானே தன் கயிறு கிரம்பும் படி. த 

ழைசள் இருபபினும், அசைச் சிறிது கடி.த்ச மாத்தி 
சமே விட்டுக், சாடெல்லாளு சென்று செனறு மே 
ய்தலால், கடைமாளுச்சருக்கு உவமை, ] 

ஆே-ஆண்மகள்பெயர், சூ. 276. (ஆ 
டுவோன. வி, 94.] [99. 

ஆட்டி. [ஆள் 9. வி. 96.] உரிமை, வி, 
ஆண்டு-அவ்விடம். சூ. 196. 448. 

வருடம், ரூ. 276, 
ஆண்டை-வ்விடம், சூ. 2&. 
ஆண் | பால். வி. 58, சூ, 276. 
ஆண் [பெயர் -உயர்தினே ஆண்பாற் பெ 

யர். சூ. 276. 

தண்[(மை-ஆண்டன்னம. G 264. 283. 
தைரியம். லி. 99, [கி. 94.) 

ர் 

ஆதி - முதல். சூ. 19. 186. முதலாள். 
வி. 198, சூ. 78. சட்வுள். வி. 27.70. 
[162.] - ஆகு. வி. 84. 

ஆசதியெழுச்து--வடிவெழுத்து. 
ஆக-ஆறன் உருபு. வி, 62. எதிர்மறை 
விளை எச்சவிகுதி. வி. 90. 

ஆத்திலாயன் - பேரா9ரியன், தொல் 
காப்பியன். 

அரின்று-கிகழ்கால இடைநில். லி. 80. 
சூ. 143. 

ஆபரணம்--ஈகை. வி. 59, 
ஆமை--கூர்மம், வி, 28. சூ. 419. 

எதிர்மறை விகுதி, வி, 90. 91. 
ஆம்பல்-அல்லி,செவ்வாம்பல்.சூ. 290. 

ஆம். வி, 87, 124. [30. 

| யிடை. சூ. 169. 
Shai, 3. 64. [ஆய் இழை, வி, 

159. 157.] 
ஆயிழையாள்- தெரிந்தெடுத்த ஆபரண 

ங்களை யுடையவள். (ஆய்ந்த இழை 
ஆள. வி. 159. 157.) 

ஆயிலும். வி. 142, 
ஆயதம்-தனிநிலை எழுத்து. சூ. 235. 

வி. 12, சூ. 87. [90. 251, 
மூப்புள்ளிஆ௫யெ தய்தவெழுத்து. சூ. 
(அதின வடி.வு சூலாயுசத்தின் வடிவு எனக்காண்ச ) 
உயராய்தம் - குறுகாத ஆய்தம். சூ. 
60. 61. 97. 

ஆய்தக் குறுக்கம் - தன்மாத்திராயிற் கு 
றைந்த௫. வி. 12. (6.) சூ. 97. 
ய்தல்-ஆராய்தல், தெரிச்தெடுத்தல். 
யாப். 35. 87, வி. 121, சூ. 237. 

ஆரியம் -வடமொழி, 
ர் - அருமையான, வி. 121. விளைப்ப 

குதி (ஆர்தல்.) பலர்பால் விகுதி, கவி. 
41. 77. சூ. 827. 

ர் | கலி-கடல். யாப். 61, [நிறைந்த 
ஒசை (உடையது.) வி. 159 156.] 

ஆர் | க்கோடு - ஆர்ங்கோடு -.ஆத்திமரத் 
'தின்கொம்பு, (ர் * ல் 4 கோடு.)சூ. 
116. 224, 

Bi | so=Rapse. J. 152. 
Yi | sso = ௪ச்தித்தல், ஒலிஜ்தல். கி, 

27. 79. சூ. 991. கட்டல். சூ. 272. 
ர்வ | த்தள்-விருப்பமுடையவன். சூ. 

40. [ர்வம். வி,98]  . 
ஆர்வம்-ஆசை, அன்பு, வி. 95. 219. 

௬௭௬௮



  

இக 

ஆலயம்-தேவர் ஆலயம், வி, 03. 
ல் - மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு. சூ. 
999. 297. வி. 59, 96. (௨.) © 
ஓர்மரம், வி. 161, ௮சைகிலை, வி. 116, 

193. சூ. 450. 
ஆவது. வி. 142. [95.] 

வி-உயிரெழுத்து, வி. 2, சூ. 03. 75, 
101. 159. உயிர். வி. 194. 

ஆழமுடைத்தாதல் -அழமானகருத்தை 
உடையதாதல், சூ. 13. 

ஆழி - சமுத்திரம். வி. 155. 205, [வி, இ 
96, (௦.)] 

அழ்தல் - அமிழ்தல், வி, 26, ஆழமா 
oo. வி. 79, 

ஆளுதல் -ஆண்டுகொள்ளல், gy Sur 
த்தல், லி. 70. 

ஆள்-ஆண்மகன், [வி. 77. 
பெண்பாற்பட, கைவிகுதி, சூ. 920, 

| 
அளன் - உடையவன். வி, 63. சூ. 44. 
ஆற ுருபு-ஆறுவேற்றுமை உருபுகள், 

சூ. 293. 

ஆருவத வேற்றுமயின் உருபு. சூ. 300. 
வி, 66. 159. 

ஆரும்வேம்றுமை, வி, 62. 65. சூ. 300. 
அஆறு-வழி. 124. விதம். 5. லி. 26, 70. 

94. 87, ஒர்எண். வி.159, (415, 
ஆருபு-சமுதலிய அறுருபு, சூ. 404. 
ஆற்ற-மிகவும். வி. 118. 

ஆமற்றங்களா. வி. 109. 
Doe = வலிமை. சூ, 58. செய்தல், 

லி. 81, 96. 90, 143. 
ஆற்று | ப்புனல் -.ஆற்றுகீர். சூ. 459, 
ஆற்றொழுக்கு - நடுவில் விடாத, செல் 

௮இன்றஆற்றினத நீரோட்டம், சூ. 19. 
ஆனாதும். வி. 142, 
அன்-பசு. வி. 90. சூ. 248, 

மூன்றன் உருபு, சூ. 297. கி, 59, 
ஆண்பாற் படர்க்கை விகுதி. சூ. 929. 
வி, 77. 
இர்சாரியை. வி, 108. ஞூ. 214. 
எண் பெயர்களோடு வருஞ் சாரியை. 

சூ. 249, 
ஆன்ற - மாட்ரிமையான. வி. 79. (௮ 

சன்ற.] ப 

9௧ - முன்னிலை அசை இடைச்சொல், இ 

சூ. 972. 

ணாக கரு, 

இடு, 
இசத்தல்- போகுதல். ரூ.41, கடத்தல் 

el, 89. Ao. wir. 4. - 
கரக்கு - இகர எழுத்துக்கு, சூ. 277. 
[வி. 66.] [வி. 94. 

இகரக்குறுக்கம்-குற்தியல் இகரம்.சூ.93. 
இசரரீட்9- இகரம் இகாரமாதல்.சூ.905, 
இகல். வி. 109, 
இகல் பகை, சூ. 39ம், 
இகழ் | தல்-சிச்ஜித்சல். கி, 169. 
இகுை-- தோழி. ரூ. 977. ' 

சின் - இறர்சகாலத்து இடைகிலை. 
யாப். 9. 51. 
[இ சாசியையுஞ் இன் இடைச்சொல்லும் எனச்சா 

ண்ச, ரூ, 978.] 

இசை | நிறை-ஒசையை நிறைத்து நிற் 
பவை, வி. 115. சூ. 852. 954, 866, 

இசை பாட்டின் ஓசை, சூ. 91, இரா 
கம், சூ. 101. சேர்வு. சூ. 499. 
சொல், சூ. 401, 

இசை எச்சம்-பெயர் விளை இடை உரி 
என்லும் நால்வகைச் சொல்றுள் ஒன் 
றும் பலவுந் தனித்து சொடாந்தம் 
வரவேண்டுவது. வி. 62. சூ. 401, 

இசை | தல் - ஒலித்தல். சூ. 124. கூறு 
தல். வி,89. சூ. 397. சேர்த்தல். சூ. 459, 

இடக்கர் அடக்சல் - சொல்லத்தசாத 
சை மழைத்தச்சொல்வது, சூ. 207. 

இடத்தில். வி. 63. 
இடத்க, இடத்தே- இடத்தில். கி. 63, 

ட | த்தொகை, சூ. 412, 
| 

இடப்பொருளுருபு - தம்மை எற்ம'பெ 
யரப்பொருளை இட்ப்பொருளுக்சாசச் 
செய்கின்ற ஏழாம் வேம்றுமையின் ௨ 

. @ 302, aff. 63. 
Qe | ப்பொருள் - விளமுசலின் சொ 

ழிழ்சாயினுஞ் செயப்படு பொருட்சா 
யினும் இடமாகிய பொருளாம். 
டம் -சொல் நிற்ச்ற மூன்று கானம். 
சூ. 266. 416. வி. 54, இடத்தால்வரு 
பெயர். சூ. 182, ஏழன் உருபு. கி, 68, 

  

இருதலைக்கும் ஒத்திருக்கும்படியான 
டம். சூ. 86. ) 

எழுச்.து பிறக்கும் இடம். 76-87, - 
Qu வழு சூ. 416. உ டர 

இட்டு பணக் லி. 168. சூ. 280, 
இடி-௮௪ க யாப். 34, ‘ 

@ | ep = இடப்பட்ட அடையாளம். 

சூ 275. &. 49. (ரூடி) 

௬௫



நீ 

  

இடை 
= 

  

இடுகுறிப்பெயர். சூ, 68 
இடுகுறிப் பொதுப்பெயர் ஃ பலபொ 

ருனாக்குப் பொதுவாய் வரும்பெ 
யர். சூ. 62. 

இடுகுறிசறெப்புப்பெயர்-ஒருபொரு 
ஞக்குச்சிறப்பாய்வரும்பெயர், சூ, 
62. 

இக்சண்-தன்பம், மி, 94. 
இடுக்கு-கெருக்சம், துன்பம். சூ. 460. 
இடுசல்- இதல், விடுதல். கி. 82. 124. 
இடும் -பொல்லாக்கு. கி. 99, யாப். 

40, [சூ. 57. 91. 958, 
இடை - இலடைச்சொல், சூ. 999, ஈடு, 

இடம் கி, 28, 61. 69, சூ, 58, 302, 
இடை (நிலை)-எழுத்தகள் சொல்லின் 

நடுவில் நிற்கும் இலக்கணம் சூ. 57. 
110-121. 
டை | எழுத்த, கி. 10. சூ. 94. 

இடை [கள் - ஈடுத்தரமானவர். வி, 86, 
இடை [கணம் - இடை எழுத்துகள். 

லி. 10 
டை 
டை [ச்சொல் - பெயர் வினைகளுக்கு 
அகத் தறுப்பாயும் புறத்துறுப்பாயும் 
ஒன்றுபடுந் தன்மையது. லி. 107. ஞூ. 
352—873. 239. 

[முன்னும் பின்னும் வரும், ஆயினும் பெரும்பாலும் 
இடைபிலே வருதலால் இடைச்சொல்,] 

  

seep. வி. 41. 

  

இடை | த்தொடர்- இடைச் சொற்கள் 
கூடிறிற்பது. சூ. 152. 182, 415. 

இடை நிலை- முதனிலைப் பகுதிக்கும் 
இறுதிநிலை விகுதிக்கும் இடை Apu 
தால் இடைநிலை. , 
பெயர் இடைநிலை-பகுபதப் பெயர்ச் 

சொற்களின் இடையில்கிற்பது. சூ. 
14]. வி. 95. (வி. 193. 

விளை இடைகிலை. சூ. 199, 142-144. 
இடை | மை - இடை எழுதசாகள். சூ 

75, வி. 10. 
இடை [யர = இடைவிடாமல். சூ. 

424, லி, 164. 

இடை | யினம் - வல்லெழுத்திற்கும் 
மெல்லெழுத்திற்கும் பொதுவாய் உச் 
சரிக்கப்படுசிற. எழுத்துகள். சூ, 70. 
வி. 10. 

இடை | பூது-உபத்திசம். வி.78, சடை. 
(இடையில் உறுவது, வி. 96, 

| இடை [ட்பிற]கரல் -சடுவிலேபெயர் லி 
ளைகளுக்குரிய பிறசொற்கள் வருதல். 
கு. 997. வி, 189, 
இடைப்பொருள் எட்டு, சூ. 859. 

இடை[மாளுக்கர்-ஈமோணாக்கர்.கூ.38. 
டையன்- இடைச்சாதியான்,எவகைகி 
லத்தில் ஈவொயெ முல்லை நிலத்தில் 
இருப்பவன். சூ. 276. (தணைகாண்ச.) 

இட்டு-தந்.த. லி, 86. விட்டு, 72. 

இணை- இரண்டு. யாப். 40, 
இணை ]க்குதள். யாப். 69, 
இணைக்தியலல் = இரண்டெழுசத் தோரெ 

மூத்தாய்ச்கூடி ஈடத்தல் சூ. 149. 

Qsp=-e 50 சூ. 74. 79. 

இதற்தெமுடிபு - இவ்விலக்யெத்திற்கு 
இவ்விலக்கணந்தாள் முடிபு, சூ. 257. 

இதன்பெற்றி - இசன் இலக்கணம். சூ 
461. 

இத்தை - முன்னிலை ௮சை இடைச் 
சொல், சூ, 972. 

இப்பி-ப்பி, வி. 23. 
இமிழ் | தல்-ஒலித்தல், சூ. 391. 

மை - நிமைக்கொட்டுதல். சூ. 100. 
கி. 16. 

இயகங்யெற்பொருள்- இிரிகறதாயெ சரப் 
பொருள். 

இயங்கு |சல்-ஈடத்தல். சூ. 450. 
இயம்பு | தல்-சொல்லுதல். சூ. 36, 51, 

56, வி. 95. 

இயறுதல்-வருதல். சூ. 121, 196. 181, 
நடச்சல். சூ. 360. 392. 446. யாப். 90, 

இயல் - ஒரு சாதிப்பொருள் கொண்ட 

௫, அங்கம், ஒத்து, உறுப்பு, சன்மை. 
லி. 84, 

விகாரமாதல் சூ. 255. 
இயல் | பு-சுபாவம். வி, 92. சூ. 31. 100. 

136. 151. ‘ 

இயல்புப்புணர்ச்9 சூ. 158, 204. 
வரலாறு சூ. 4. 96. 160. 105, 172. 
178, 176. 178. 170.201. 

இயல்பு | ச்சக்தி * விசாரமின்றிப் புண 
ரும் புணசள். சூ. 188; 204. கி. 19, 

' இயற்|கை-சன்மை,சுபாகம். வி.59, 99. 
சூ. 268. [வி. 98] 

இயற் | சை-அ௪பெடை*விசாரத்தால்   வராத அளபெடை, சூ. 912. 

௬௭௭௬ 

  

' இயல்பின்விகாரம் - விதித்தஇயல்பிலே | 

 



  

இரு 

இயற் | கைப் | பொருள் - தொன்றுதொ 
ட்டுஇயல்பாய் வழல்கெவருன்றபொ 
குள். சூ. 448. 

இயற் 19ம். கி. 174. 
இயற் | சொல் - யாவருக்கும் வழக்க 

மாய்ச் தெரியுஞ்சொல். சூ. 970.வி.43. 
இய்ற் | பெயரீ- றெப்பில்லாதஇயல்பா 

னபெயர், 

இயற்]தமிழ்- சுத்ததமிழ், 
இயற்று | சல் - செய்தல். சூ. 450, கி, 
. 164. யாப், 92, 

தை வவணந்தான் ௭-ல் குலாலன் 
௭-தி இயற்றுதற்கருத்தா, ட 

இயற்றும் | வினை | முதல் - செய்யுவ்கர்த் 
தா, கருவியயத் தொழிற்பட வத. 
யை | தல் - பொருந்தல் சூ. 274. 
(இசை. 

இயை!பு-புணர்ச்9. க. 97. (இசைவு. 
யாப். 98, 

இயைய. வி. 109. 
இயைய |ப்புணர்த்தல் - பொருந்தும்ப 

டி. புணர்ச்கை, சூ. 299. 

இயைவன- வழங்குவ. சூ. 974. 

இர | சசம்-உருக்கம் சூ. 984. 
இர [க்கு-ஒசை. சே. 991. 
இர [க்கல் -ஒலித்தல். சூ. 891. 
இசிட்டெமமொழிதல்- ஒருவாக்யெத்தில் 

இரண்டுபொருள் படச்சொல்றுதல், 
சூ, 14, 

இச[ட்டைகளெலி- இரட்டைச் சொல், 
சூ. 487. ஒலிக்குறிப்பில்வரும் இரட் 
டைமொழி. 

(உ-ம்.) மொடுமெகத்த்து, சறுகறத்தத. 
இர|ட்டல்- ஒலித்தல். சூ. 891. இரட் 

“ டையாதல்;இரட்டித்துரிற்றல்.சூ.130. 
இச [ட்டு- இருமடங்கு. இரட்ழோது-இ 

ருது. சூ. 01. [@ 448. 

| இச[|த்தல்-யாசகஞ்செய்தல். A. 

இர | ப்புலா-இரத்தற்கு வருெ சொற் 
கள், சூ. 449, 

இர | - இராத்திரி. சூ. 480. 
இரி தீ ஓடுதல். Ap, tit. 6. 

ரீஇ. கி. 70. [இருச்தல், 96.] 
a பெரிய. 3 157 இரண்டு: லி. 

1992 ஞூ, 189. 
ஒர்கினைப்பகுதி. வி. 24. (௨, 6.) 99.92. 

Penmaes 

    

  

இயற்றுதற் | கருத்தா, குலாலன்குடத் இரு 

  

இல 

இருகால் -இரண்சம்.கு.43.[லி.189.] 
இருக்கு. வி, 84, 
இருளை -உயர்தனை அஷிதினை. ரூ.300. 

337. 
ota. fl. 61, 
Osi = ugeanos, @ 276 (8. Rita.) 
பருவத்தால் வருபெயர், சூ. 276, 

இருத்தல் - இருப்புச்செய்தல், கி, 70, 
. [லி. 103] 

உட்காருதல். சூ. 40. 
இரு | பால்-இரண்டேசை, கூ. 196, 

பாற்று - இருபாலையுடையது. சூ, 
289. [வி. 99.] [சூ. 57. காண்ச.] 

இரு]பான்- இருபது. சூ. 137. 249. இர 
ண்டு பகுத, சூ. 110. 

  

இரு | பெயரொட்டுப் பண்புத் தொ 
கை-இரண்டுபெயர்கள் கூடும் இடச் 

கு ஆய எனலும் பண்புருபு தொக் 
கு நிற்பவை, சூ. 406. 

இரு|பெயர்-பொதப்பெயர், Apuyw 

பெயர். சூ. 406. (55. 
இரு | மை-இம்மை மறுமைகள், யாய், 

இருதன்மை, [வி. 94. 159.] 
இரு|மைக்[குறில் -உயிர்க்குதில், உயிர் 

மெய்க்குறில். சூ. 126. [வி, 184.] 
இருவர் |தால்-சடவுள், பின்னவன் என் 

வும் இருவராழ் செய்யப்பட்ட முத 
லூல் வழிதல். சூ. 8, [வி. 152.] 

இருவர்|மாத[கோள |ஒரு[சலை[ தணிவு - 
இருவராலே மாறுபட்ட இரண்டலுள் 
ஒள்றைரீக்டு தன்மைச் சணிர்து எடுத் 
குக்கொளளுசல், சூ. 11. 

இரு|வழக்கு-உலகவழக்களஞ் செய்யுள் 
வழக்கம், ரூ. 442, 

இரு|வழி-வேழ்றுமைவழி, அல்வழி.கு, 
214. 297. (சூ. 152.] 

இருளல்-அச்தசாரமாதல். கி, 82, [இ 
ருள் லி, 76.] 

ச இருள் = அந்தகார, இருட்டு. லி, 49. 

99, (இரகில் உள்ளத.) 
இரை - ஆகாரம். யாப், 99, ஒசை, சூ, 
891, ° 

இசா [த்தல் -சத்ரித்சல்இலித்தள். சூ. 
$91. ் 

இர்-பள்மை கிகு$ி, லி. 69. : 
முள்னிலை கிருதி. கி. 77, சூ 160,984, 

இல|சல்-லிஎல்சல். 8. பா. 2 

௬௬௭ 

‘ 

 



| இழ   

wor 

இழை இன 
  

இலக்கணம்-.இலக்கெத்திள்அமைத. 
சூ. 141,207. வி, 1,(&) முகவரை. (௪) 

ட தேவலட்சணம்,. (சாப்பு. 
இலக்சணப்|போலி- இலக்கண மூட் 

ய அபோல்வருவத. சூ. 267. 

9யம் க, அறிவுடையோராலே நிய 
_மபிபட்ட புராணகாவியங்கள். சூ. 
141, முகவுனை, (௪) 

இலங்கு]சல்-பிரகாசஞ்செய்தல். மூக. 
வி, 87. 69. 

இம், இலள். லி, 93. 126. 
லி[காள்-இல்லாதவரே. வி, 86. [லி 
64. 96. 195.] [401. 

இல்-ர் விளைப்பகுத. வி. 125. சூ. 288. 
வேற்றுமையுருபு. வி. 61, 69. சூ. 299. 

விளை எச்சலிகுநி, வி, 86, சூ. 843. 
வீடு, சூ. 420. ் 

இல்|பொருள் உவமை. வி. 204. 
இல்|லம்- வீடு. (இல்.) வி.£6. [வி. 96.] 
இல் | ஐறம்- வீட்டிற்குரிய கடமைகள். 

வி. 916. ் 
இல்லி|க்குடம்-ஒட்டைப்பாளை, சூ.88. 

di வார்ச்குந்தோறுங் ம்.இழிகத் 
சிரம்பா்த்த. [இல்லி-9ல்லி.] 

வறு| தல்-உலோபமுடைமையாதல். 

இவண்-இவ்கிடம். லி. 89. 
இவ்|கிரண்டு - இரண்டிரண்டு. சூ 71. 

இழ | த்தல் - வீணாகப்போக்கடிதீத்ல், 
ரி 

இழி[இரு [பால் - ௮ஃசினையில்வரும் 
இசண்பொல். சூ. 350. 

இழிகுணம் - தாழ்க்த[குணம். சூ. 31. 
இழி | தல் - விழுதல். வி. 61. தாழ்தல், 
இழி | எனை - அஃறிணை, சூ. 245, 
இழி | தோள் - தாழ்க்தோன்ஈசூ. 448. 

[வி. 95.] 
இழி|பு-தாழ்வு. யாப். 31. (all. 94.] 
இழிபப்பு - பழிப்பு. சூ. 480, [வி. 94.] 
இழு | ச்சம்-இ வு. வி. 66, 
இழுக்சல்--வழுவுதல், சூ. 420, யாப், 1. 
“வமுக்கரிலம். வி.41. [சூ.426. 

க்கார் ௩ வழுவாது கூறுவார்கள். 

க்கு- வழு, தப்பு. வி. 149, 

      

இழு 
1 இழை-பஞ்ன்ழால். சூ. 24. 

ஆபசணம். லி. 191, 
இழை)த்தல்-நியமித்தல். கி.,89. ஒழு 

சல், யாப், 68. 

[லி. 153.] இ 

  

இள - இளைய - இளம்- இளமையாள. 
லி, 19] 

இளங் | கண் | ணள் - இளையகண்ணையு 
டையவள். சூ. 438. [வி. 93, 121.] 

இச | மை - இளைமை - இளைமைப்பரு 
வம். வி, 29, 191, சூ, 384. 

த்தல் -அயாசப்படுதல், வி. 79. 
இத | ச்சல்-சடத்தல். வி. 17. சூ. 10]. 

மரித்தல், 

இற ந்த|[காலம்-போனகாலம். சூ, 149. 
21௧௫ விலக்கல் -முன்புள்ளதாய்ப் 
பின்பு வழங்காதர்யின் ௮தனைவிலக்கு 
தல், ன. 14. [லி. 94.] 

Be - போனகாலம். சூ. 145. 499. 

  

இற !ல்-சாகு. வி. 164. 
இத்து|ப்போதல்-அழிதல், வி. 191, 
இத[|சல்- முடிதல். யாப். 87. சூ. 250. 
இழ[ச--கடை9, வி. 17. சூ. 94. 122. 

கடைறில். சூ. 256, 

இத[|9|௮ழிவ - இறுகெடுதல். சூ. 311. 
இத(ிரிஓ்- இறறிலே நிற்ப. [வி. 96.] 

(செய்யும் எனபதில் இறஇிரிலை சாலக் காட்டு) 

இறிப்போலி-கடைப்போலி. சூ. 128. 

இற | த்தல் -செலுதசல், ஒடித்தல், சே 
ரல், யாப், 98. 

இறை - கடவுள். வி. 05, 
விடை. சூ. 427. 

  

[சூ. 458, 

இறைஞ்சுதல் - தொழுதல். (சாப்பு) 
இறை | த்தல் -இதறல், யாப். 86, 
இறை | வழு. சூ. 416. விடைவழு. 

ஹை [வன் - கடவுள். வி, 69, அரசன். 
புருடன். யாப், 39. [Geno + gar. 

லி. 99.] 
Dolo = ஒர்சாரியை. சூ. 244. இச்சள் 

மைத்த. சூ. 444, 401, 

  

இம் வி, 96. 

இன இளவபோல்வன பிற, (இன்ன. 
வி. 41.] சூ. 848. 

இள | க்குதில் - நெட்டெழுத்திற்செமா 
இய குற்றெழுச்சு. சூ. 91. 

இன[மணி- [தரு] சாதிமணி. சூ. 16. - 
இச [மிசல் & வருமெழுச்திற்கு இனமா 

ன எழுத்து மிகுதல். சூ: 136. 
இள மொழி. சூ. 487. (ஓர் இமை: இ 

தைச்செய்யேன், எஃசூ. இவெரொன் 

ஹைச் செய்வேன்.) 

௩௬.௮ 
  

பன்னக



    

  

    

  

உகு 
  

௬ 

நறு , ட, ் இனம்--சேர்க்கை, கூட்டம். சூ.71. 78. Drives. @: 448., 
வி.11. (௪) நெட்டெழுத்து. சூ, 65. கி. 4, 
பச்துக்கள். வி, 76. 00. 

i 

இனிய - இன்பமான. வி. 84, 94, 118. 
(93.] 

இளை |5௪-இப்படி. சூ. 197. [லி. 98.] 
இளை|ய- இவவபோல்வன பிற, சூ. 96, 

136, 984. [லி. 98.] [292. 
இள்-ஈந்தாம்வேற்துமைஉருபு.லி.61 சூ. 
இனிமையான. வி. 80. 86. யாப். 99, 
இறந்தகாலத்து இடைநிலை, வி. 79, 
விஜைஎச௪௪விகுதி, வி. 86. சூ. 943, 
சாரியை. வி, 66. 98, 108. சூ. 244, 

இன்|ப.ம்-தாற்பயன் ஒன்று. வி. 95. 218, 
சூ. 10, 984. ar.) 

இன்முள் - முன்றில், வி. 41, [இல் + 
ன்மை--இல்லாமை, வி, 92, [இல் * 
மை. கி, 96.] சூ. 31. 

இன் | நி-இல்லாமல். வி. 99. 125, 
இன் | தி௮மை | யாத- இல்லாமல் Bra 

5. ரூ.28, யாதொரு ஈற்சருமமும் ௮௮ 
வில்லாமற் கூடாதா, சூ. 30. 

இன் |௮- இன்றைக்கு. வி. 95. 99. 
இல்லாதது. வி, 125, [கி. 5. 

இன்|எ- இவைபோல்வன. சூ. 185,290. 
இன் | எணம்-இவ்வகையாய். சூ. 992. 

இள் | னதல்லநித | வெள | மொழிதல் 
சந்தேகப்பட வர்தவிடத்து (இது 
அன்று, இததான்'' எனச் துணிந்து 
சொல்லுதல். சூ. 14. 

இன் [னல் - துன்பம். வி, 124, 164. 
(இன் 4௮ல்.) 

இன்|னலம்- இனியஈன்மை. வி. 218. 
இள் | னன- இவைபோல்வன. சூ. 276. 

277. 279, 282. 314, 353, 
னா-இமை. வி, 98, 93.95, 113. 
னாத-இமையுள்ளத. வி. 94. 
ஞய்- இல்லாததாக, சூ. 447. 

ar fc. வி. 5. 
னிசை. கி. 190. யாப். 59. 
னிசை | வெண்பா. யாப், 69, 
னினி| யே-உடனே. வி. 39. 
'ஞர்- இவ்வகசையோர். சூ. 99. 

ச் 

௬ அமுன்னிலை அலசயாசெ இடைச் 
சொல், ரூ. 972. 
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ம் 

ஈஇர்- இர்- இரமான.யாப்.00, [கி.121.] 
ஈ [ கை-தானம். வி, 208. [94.] 
ஈ | ஃகு- இங்கிடம், கி. 79. 
*௪ன்- ஆகெடவுள். கி, 112, 
ஈட்1டம்-கூட்டம், ரள், தேட்டம், கூ. 

900. [இட்டல். வி. 96.] , - 
ஈன் [டல்-சேர்தல், சூ, 460, 
ஈண்[8 - இண்டை- இவ்வுலகம். இல் 

கு. வி, 109, சூ. 79. யாப், 58. இதற் 
கு. சூ. 309. 

ஈ | சல்-கொடுத்தல், ச. 34, 987, 
கற்றுக்கொடுத்தல். கற்பித்தல், சூ,96, 

ஈத்த-.இந்த, வி. 219, [கி, 42.] 
, ஈம்சுடுகாடு, சூ. 229, 

|   ஈரடை- இரண்டு அடைமொழிகள். ஞூ. 
444. (378. 

சுரதிவுயிர் - இப்பி, சல்குமுதலிய, சூ. 
ஈரெச்சம் - பெயரெச்சம், விளைஎச்சம். 

@ 351. 397, 415, 

ஈரேவல் - இருவளா ஏவுதல், சூ. 199. 
ஈாங்குற்றம் - பததுக்குற்றம். சூ. 12. 
ஈர் இரமான, [லி, 121.] யாப். 89. 

இரண்டு, வி, 189, சூ, 189, 487. 
ஈர்ங்-இரம். சூ, 924. யாப். 84, சூ, 460, 
ஈர்த்தல்- இழுத்தல். கி, 27. , 
ஈறழிதல்-சடைசியில்கெடுசல். 807. 

308, 919. (197, 
௬து- இறு, சகடை, சூ. 07. 99.97, 107, 
எற (கிலை)- எழுத்துகள் சொல்லின் ௪ 
டையில் சிற்கும் இல்ச்சணம், ௫. 
97, 107-109, 

ஈறு | போதல் - சொல்கின் சடரியில் 
கெதேல். சூ, 007. 

) இதுதிலிகுத ரீல்கல். சூ. 196. 

ஈற்றசை சொல்லிள்சடைசியில்கித்கும் 
அசை இடைச்சொல், சூ, 354, 

(முதற்கண்வரா௫.) 
ஈளல்--தரு,தல். லி, 112, 312, சூ. 448, 

பிறப்பித்தல், கி. 82. சூ. 817. 
2. 

உசரக்குறச்கம் - சூற்தியல். உசரம்; ரூ. 
$0, 94, கி, 46, 

|     
ஸம Lr. 

உகுதல்-உஇர்தல், லி. 116. 

(nth Bn



உயி 
  

உச 

உச்சுறள் - குற்தியல் உஃரம். சூ. 164. 
வி. 19, சூ. 94. 99. 

உச்ச, சூ. 74, சிகரம். சூ. 152, 
உருற்றல் - முயற்சிசெய்தல், வி, 79, 
உடம்படுமெய் - கில்மொழி இற்றிறும் 

வருமொழிமுதலிதும் இருக்க உயிர் 
ser உடம்படுகம் பொருட்டு இடை 

யே ஒரும் டெய், கி, 23, சூ. 162, 
உடம்பு (உடல்) தேகம். சூ. 868.. 

மெய்யெழுச்சு. சூ. 59. 195. 
உடதுசல் -வருத்சப்படுத்தல், யாப். 44. 
உடலுயிர் - உடல்கொள்.. ஷயிர் - உட 

லோடு கூடிய உயிர். சூ. 984, 396. 
(வி. 157) 

உடல் -மெய்யெழுச்து. சூ. 204. 
உடனிகழ்ச9-வினைகொண்டு மூடி 
பொருளினது "தாழில்போன்ற தொ 
ழிலைத் சன்னிடத்நிறும் உடனிகழ்றெ 
தாச உடையது. சூ. 297. கவி, 59, 
[உடன் 4 ரிகழ்4 ௪9, கி. 96.] 

உட மெய்டீயச்சம் = எழுத்துகள் 
தன்னொதொன் கூடுவ் கூட்டம், சூ. 
110. 118, 

உடன், மூன்றன் உருபு, வி. 59. 
உடன்படல்- பிழர்மதத்திற்குத் தான் உ 

ட்ன்படல், il. 
உடன்-விரிகிலே, சூ. 92. 
உடைதல் -ஒடிதல். கி. 69, ரூ.-458. 
உடைத்தல் -ஒடித்தல். சூ. 459, 
உடைமை - உடைமைப்பொருள். ரூ. 

890.-உடத்தாதல், கி, 09, 
செல்வம். கி. 90. சூ. 494. 

உடைய, உடை, உட. கி, 62, 93, 
உணையார்- இல்லாதவர், லி, 79. 
உணங்கல் உலர்தல். ஸி. 89, 
உணர |ல்-உணர்தல் - அறிதல். கி, 79, 

86. 98. ரூ. 272. 449. 

உணர் | தத:சல் - HAS 5H. சூ. 20. 
உணர் | வியல் -அறிவுமயம், சூ. 992, 
உணர்ட்கின்றேற்றள் - அறிவில்லாமற் 

ட கொள்ளல். - 
ல்்ண்ர்]'வு எ உள்ள்ர்ச்9ி, கல்வி, அறிவு. 

வி. 5, 39, சூ.968, 456. - 
உண்ஃ விரைப்பு, கி::100, 

உள் -என்படின் விசாரம், வி, 86. 09. 
உண பூ-உணவு, கி, Wes » 

உன்ர்ண்ல்-பெர்சிதறல், கி.74௫ூ.407. 
உதலி- உபகாரம் சூ. $ற். 

உசாசணம்- இருட்டார்தம், மேற்கோரு 
ரை, காட்டுலா, எடுத்தச் காட்டுமா. 
சூ. 21. 

உத்தி-யுத்தி, புத்றெட்பம். சூ. 4, 14. 
உப. லி, 123. (௨.) 

உபசர்க்கம், சூ, 123. (௨) 
உமண்- ஒர்சாதி. 
உமி, வி, 60. 
உம் உர்தாகல்-உம்விகுதியானது உது 

எனத்திரிதல். சூ. 941, 
உ ம்மை - மறுமை. வி, 189, [வி. 5.] 
உம்மை எச்சம். சூ, 958, 359. 

உம் | மை எட்டு-உம் என்லும் இடைச் 
சொல் எட்டுவகைப்பொருளைத்தரும். 
சூ. 152. 857. 960. 409. 440, வி. 113. 

உம்-| மைத் | தொகை. சூ. 409. 419, 
வி. 156. 

உயராய்தம் = ser அமாமாத்திரையிற் 
குறுசாசசு. சூ. 61. 97. (உயர்ந்த, 
லி, 128.] 

உயர் | தல் -மேலாதல், வி, 72. 80. 
உயர் | திணை - வ்£ளவர், மனிதர், ஈரக், 

யெ மூன்றுதிறத்தாரும் உயர்ச்ச சா 
நீ சூ. 261, 419, 418. 

உயர் [திணைப் | பெயர் - உயர்த்தகுலப் 
பெயர் சூ, 259. 

உயர் | முப் |பால் -உயர்திணையில்வருமூ 
ன்றுபால்கள். சூ, 949, 

உயர் | உயர்ச்சி, மேம்பாடு, வி, 93, 
[வி. 94.] சூ. 420. 

உபல்-மிகுந்திருத்தல். வி. 85, 

உயிரல்பொருட்குணம் - வட்டம் சதுர 
முதலியவாம். சூ. 986. 

உயிரல்பொருள் - அறிகுமயமாம் உயிர் 
ஒன்றுமேயன்றி உடம்புமுதலிய உ௰ 
கத்துப்பொருள்சகளெல்லாம் ஆம். சூ. 
882. 386. 

உயிரஎபு-உயிரள்பெடை, உயிர் எழுச் 

கள் அளபெழுறெத. சூ. 00. 91. 
கி. 14. [எடை, எடுத்தல். வி, 90.] 

உயிர்இற்றுப்புணரிபல் - உயிர்எழுத்த 
ச்ள் சொல்லின்கடை$ியில் சேர்ந்து 

" நிற்குர் சன்மையைச் சொல்வ. கூ. 
162-209. ஜி., 28-29. 

உயிர்- உயிரெழுத்து. சூ. 59. 204. 905. 
வன். சூ. 968. மனிதன், லி. 86, 

உயித்ிஅமுச்ச-ரச்ச. ஆகி, லி. ௨௫.63. 
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உயிர் | ககுணம்-அதி௮முசலிய முப்பத் 
ட சூ. 384. “ ow 

உயிர் | த்சல்-மணஞ்செயதல். வி, 66 
பிறப்பித்தல், வி. 81. 

உயிர் | சிசொடர்-உயிரெழுத்தைத் தொ 
டர்ச்துவருல௪. சூ. 18%, 

உயிர் | கிலை-2வன். கூ. 457. உடல், உ 
யிர்ரிற்கும் நிலை, 

உயிர் | மெய் - உயிரெழுத்தும் மெய் 
யெழுத்தல்கூடி இருக்றெ எழுத. 
சூ. 60. 89. 169. வி. 18. 

உய் | சல் - சுகத்தோடிருத்தல். தப்பு 
தல். வி. 119. 194. 

உய் | த்தல் - செலவழித்தல், வி, 86, 
சூ. 42], 

செறுச்தல். வி. 9 385. 
உய | தீதுணரவைப் iP 

ளைக்கொண்டு ௨௨ சால் 

ஓதல். சூ. 18: 

உரம்-மாரபு. சூ, 74. 75, வலி. சூ, 25, 
உரவோர் பெரியோர். சூ. 259. வல்ல 

மையுள்ளவர். வி, 86. 
உரன். வி. 63. வல்லமையுள்ளவள். 
உரி- உரிச்சொற் புணர்ச்9. சூ. 415. 

பண்புச்தொடர். சூ. 152, 299. உரி 
என்லும்௮ளவுப்பெயர், சூ. 174, 

உரிஇயல்--உரிச்சொல்லானது பொரு 

ளினத; குணப்பண்பு தொழிற்பண்பு 
களை விளக்கிற்றலால், உரிஇயல், வி. 

118-121. சூ. 8974-3902. 

உரிச€ர், வி. 175. 

உரிச்சொல் - பொருட்குரிமை பூண் 
டூ வருஞ்சொல். சூ. 974. கி. 47. 

உரிச்சொழ் பசாப்பதம். சூ. 19]. 
உரித்த--உரியது, வி. 99. சூ. 168. 
உரிமை, லி, 62, 
உருபு, வேற்றுமை உருபு. சூ. 241. 

உருபுப்புணர்ச9ி, 259. 254. 
வேற்துமையின் அவயவம். சூ. 293. 

$95. 396. 
உருபுப்புணரியல் - வேற்றுமை உருபு 
“ கள் நிலை மொழியோடு வருமொழிபு 
_ணருஞ் செய்கையைக் தாட்டுவத. 
ரூ. 240-227. , 

புமயக்கம். of, 187. @ 317. 
“pt உருபின் பொருளோ. தீன் பொருள் வீர் 

துத் swisha.” 
| (arb) மக்துள்ளள்ற அ-ரு.மனற்தன்ற, 

உவ 

உரும்- இடி, ௫95, 
உருவசஉவமை -உரூவகமும், உவமை 

யும் என இரண்டும். சூ, 481, 
உருவகவணி, வி, 205, 
உருவம்- [எழுத்தின்] வடிவ. ரூ. 57. 98, 

(உரு, உருவு.] x8 . 

உருவு-உருவம். வி, 91. சூ, 407 
உருவு உவலம,ச் தொகை. சூ, 607. 
உருளுதல் -உருண்டையாதல், ௬. 499, 
உருள்-௪க்ரெம், வி. 91. 191, [970, 
உளை அசை-உலாயலசப்பொருள, க, 

(செய்யுட கண் வரிதுஞ் செய்புளின் பொருட்டு 
il அடைர்சசொல்வின் பொருட்வெரு 
ag. 

உளாகாரன் - தள்லுறுக்கு உலாசெய்த 
வன். சூ. 51. 

உஸாகோளாஎன் - செரல்தும் உலாமு 

மையம் மனத்துட்சொள்ளவல்ல ௮ 
வாளன். ௫, 97. 

உளாச்தல் சொல்லல், கி. 91. சூ, 46. 
உலாச்தாமென்றல் - இது முள்சொள் 

ஹோமென்றல். சூ. 14, 

உரைத்து மென்றல் - இவ்விதி பின்பு 
சொல்கோமென்றல், சூ. 14, 

உரையாிரியச் ஈ அதுக்கு உரை எழுது 
வோன். 

உளாயிற்சோடல் - மூலித் சொல்லாத 
ருந்தும் உரியபொருளை உளாயிம் கொ 
ள்ளுதலஸ். 

உலகமலையாமைஃஉயுரக்தோர் வழக்குச் 
தோடு மாறுகொள்ளாமமை, அல்லத, 
உலகமலைவில்லாழற் சொல்லல், சூ, 

கி, 26, 72, 99. (கு. 148.] 
உதியல் அறிவு - உலசரடையை 

யும் அதி௮. சூ. 2ம். 
உலகு-உலசம், (கி. 17.] லி. 60,78..99. 
உல | சசல்ஈகெதல். கி..167, சூ.40% 
உலாம். கி, 87, ட்டு 
உலாவசல்காடச்சுசல்,சித்துதல்.கி,81. 
உ௮ | ததல்-ம£ழ்சல்.லி.92.114,ளூ40. 
உவப்பு ௩ சர்தோஷ்ம்.. ௫. 964.8, 

(கி. 94.] 
உ.௫மஉருபுஈகிளை, பயன், மெய, உரு 

ஏன்பவம்றைப்பற்றி வ தும 
உருபுகள். சூ. 4075 

%வடிச்தருபுசபோல முச்சி. உ௨௮ஐம 
உருபுகள். சூ. ,808, 

Tes
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உ.வமத்தொகை 3 உவமையுருபுகள் ம 
வறர்த நிற்பவை. சூ. 407, 

உவமப்பொருவு - ஒன்றினொன்று ஈம 
மாச உணர்த்துவது. 

உவு[மன், லி, 112, 
உவ|[மை அணி, வி.,204, 
உவமை-ஓப்பளை. வி. 98. 
உவ[மை]ஆகு|பெயர் - உவமை௰ினால் 

வருறெ ஆகுபெயர், சூ.290, வி, 162. 
உ.வரி-கடல். [உவர். லி. 96.] 
உவா -.கடல். வி. 81, | 
உவ்வுரு-உசரம்பெருவாம். சூ. 230. 

உள்வறும்-உகரச் சாரியைபொருக்தும். 

சூ. 207. 
உழத்தல் -துன்பப்படுத்தல். துன்பப்ப 

டல், வி, 79. யாப். 39. [109.] 
உழப்பித்தல் -தன்பட்படுத்தல். வி, 81. 
உழப்பு-(எழுத்திற்குரியமூவகை ஒலி) 

(pupa. @ 88. ‘ 

உழுதல் -உழுதுகொள்ளல், வி. 82. 
உழுசர். வி, 95. (உழு.) 
உழை, உழி-ஏழன் உருபு. வி, 69. 86. 

இடம். வி. 99. சூ. 96, 
உளர்- இருக்இருர்கள். லி. 00, 

உளி--ஏழன் உருபு. வி. 63. சூ. 902. 
உள் ஏழன் உருபு, வி, 68. 

வினைப்பகுதி, வி, 25. 1205. 
உள்வளி - உள்ளேகின்ற உதானன் என் 

அவ் காற்று. சூ. 74. (உள் வளி.) 
உள்ளம்--மனம்,௮ரதக்கரணம்.வி.81.93. 

கருத்து. சூ. 56. 
[உள்சே இருப்பத. வி, 96.] 

உள்ளுதல் நினைத்தல். சூ. 25. Ay 8l. 
உறக்சல் -நித்திரைசெய்தல், வி, ' 
உறைச்தை தரகர், கூ. 436. 
உறழ-5 வி, 109, சூ. 409. 
உறழ்சி9-- விகற்பம். 
உறழ்தசல் பபெருக்சல், சூ. 240. 
உ௰ழ்தல்- பொருக்தல். சூ. 217. 
gaa. @. 122, 124. 408, 
விசற்பித்தல், 224. 
ன்தினொன்று மிச்குச் சமமாசாமல் 

LOT MLL. Vs i 

உழ்பொருவு --. உயர்வு தாழ்வுகளை உ 
ணாத்துவது, . 

உறழ்வு- விகற்பம். ரூ.203. . 
உற மிகுதி. ஞூ. 272.986. மிரர்த. ச. 

63 உண்டாகும். [வி. 159.] வி. 121, 

OF 

உ௮சல்- பொருக்தல். சூ.70:74.77.81. 
சேருதல். வி. 87. வி. 145. 121, சூ. 
443. 

உறப்பு-அங்கம், அவயவம். சூ. 4, 900. 
சினைப்பெயர். சூ. 276. 

உறைதல் இருத்தல். வி, 92. ஈடச்தல், 
வி. 95 a 

  

உறைபூ--தங்குமிடம், வி, 41. 
உம், வி, 123. (௨,) 

உம்றதுரைச்சல்-ஒர் இறை, சூ. 427. 
(உண்டானதைச்சொல்லுதல். ) (977. 

2 badge - பரிசத்தை உணர்தல். சூ. 
. 73. 

2 உன்னை வி, 124, 

Dar 

ஊ- தசை, மாமிசம், வி, 65, 
ஊக்கம் - மனஉறுதி, முயற், வி, 79. 

86. சூ. 884. 
ஊச்குதல்- ஏறுதல், வி. 17. 
ஊல்கு- மிகுதி. வி, 112, 

ஊொங்குதல்-மிசூதல். வி. 76. 
ஊண்-உணகு, வி. 88. [லி, 96.] 
ஊருணி ஊரார்க்குப் பொதுவான ஊழ் 

று. வி. 87. [ஊர் உண்.,இ. வி. 96.] 

ளெர் - ஊரால் வருபெயர். சூ. 276. 

ஊத. சூ. 140. 

ஊோகிழான்- [ஊர்தழவன்.] மருககிலத் 
தலைவன். சூ. 484, , 

ஊர்தல் -லறுதல். சூ. 94. 140. 196. 336. 

ஊழ்வினை--விதி, தெய்வம், வி, 125, 
ஊது--இமை, இடையூறு. வி. 159. 

பரிசம். சூ. 986. 
ஊய்றுச்கோல் - ஊன்றுகோல், வி, 41, 
ஊன்-மாமிசம். சூ. 216. 457. 
ஊெொனறல் - ஊன்திநிற்றல். வி. 27. 34. 

சூ. 498, 

or 

GT. of.2.3.6. @. 64. 67.77. 106. 168. 
எஃகு-௭கு, கூர்மை. சூ. 90. 94, 

௪கர|வினா-௭-என்.லம் விஞச்சொல். 

சூ. 169. 
என். சீ215. (451. 
எக்கு - ஏங்கே- எவ்விடம். கி. 6, 
எச்சம் -குறைவு, சூ. 922. 951. 340-948. 

353. 357. 397. 398. 
சொல்லொழிபு. சூ, 401. 

பப்டி



எண 
  

சொல்லெச்சம், குறிப்பெச்சம் என 
இருவசை. சூ. 401, 

எஞ்ச |ல்-சுருங்கல். சூ. 29-24, 257. 
ஒழிதல்: வி, 85, சூ. 340. 499. 
குறைதல், யாப். 86. ' 
தொச்குகிற்றல். வி, 97. (1.) 

எஞ்ச[ாமை-'குறையாமை. வி.209.[94.] ப 
எஞ்சிய - மற்றவைகள். சூ. 422. [95.] 

எஞ்சிய சொல்லின் எய்தக்கூறழல்-சொ 
ல்லாதனவழ்றிற்குச் சொல்லியவற் 
ரூல் இலக்கணம் பொருந்தச்சொல் 

தல். [அருத்தாபத்தி.] சூ. 14, 
எஞ்சு-எச்சம். சூ. 179. 

எடுத்ச மொழியின் எய்தவைத்தல்-௭ 
டுத்தச் சொன்ன சொற்களிலேதானே 

தான் சொல்லும் இலக்கணம் பொருந் 
திவைச்தல். சூ. 14. 

எடு| ததல்- எடுத்தல் ௮ளவை. சூ. 409. 
உயராத்திக்கூறுதல். சூ. 88, (409, 

எடுத்தல் ௮ளவை”- தூக்கிநிறுக்குதல். 
எடுத்தசக்சாட்டல் - தான் சொல்லப்ப 

டும் இலக்சணம் ௮மைர்த சொற்களை 
எடுத்துக்சாட்டுதல். சூ. 14, 

எடுசச்சாட்மொ-உசாரணம்.கூ.211, 
ஏரடுத்துக்காட்டுவமை. வி. 204. 
TLL gm = எட்டாம் வேற்றுமையி 
Bow 2H ysSer. &. 303. (a. 65.) 

எட்டாம்வேற்றுமை. வி. 04,சூ.903-314. 
எட்டுக்கோள்-- ஆற்றுரீர், மொழிமாற்று, 

கிர னிறை, விற்பூட்டு, சாப்பிசை, ௮ 
ளைமறிபாப்பு, கொண்டுகூட்டு, அடிம 
றிமாற்று என்பனவாம், சூ. 452, 

எட்டுருபு - பெயர், ௪, ஆல், கு, இன், 

அது, கண்,லிளி என்பனவாம். ஞூ.292. 
எண் - எட்டென்லும் எண். சூ. 158. 

199, of. 82. 159. [எண்டி.சா- எட்டுச் 
Pons.) [54 
எழுத்துகளின் கணகலெக்சணம், சூ. 
எண்ணிடச்சொல், சூ. 999. 360. 362. 
என்னின் திரிசொல். சூ. 811. 
எண்மையரன-- எளிய வி, 94. [121.] 
எண்ணிரிற்றெபலசொற்கள். சூ. 480. 
எண்ணால்வருபெயட் சூ. 9276, 

எண்ணிறை- எட்டுகிலட_.. சூ. 427. 
எண்னுப்பெயர்சள். கி, 189, சூ. 188 

109, ' 
என்பொருள் - எண்ணப்பட்ட பொ 

ர். சூ. 861. 

எழூ 

எண்டூவெழுத்து ப இருபத்துசான்கு எ 
முக்கள். (எண் 4 மூ. எழுச்சு.) ரூ. 

எ]ிர். லி. 109, 
 எதிரதுபோற்றல் - முள்பில்லாசதாய்ப் 

பின்பு வழக்வெருமாயின், அசளைத் 
தீழுவிக்கொள்ளுதல், சூ, 14, 

எதிர்-பசை, சூ. 139. எதிரிடை, ரூ.456. 
உத்தரம். வி, 64. 

எதிர்மதத்தல்- எதிர்தடத்சல். சூ. 896, 

எதிர்மறை - எதிர்மறைவினை, எ.$ர்ச 
டுத்தல். சூ. 829, 959, 355, வி. 99-93, 

எதிர்மறை எச்சம், சூ. 401, 
எதிர்மறைவிகுதி- எநிரேரின்று அவ்வினை 
யை மறுப்பவைகளின் கடைநிலை, 

எதிர்வு- எநிர்சாலம்.வருல்காலம்.சூ.429, 
எத, வி.6, 71, 
எதுகை. வி, 182, 

எந்தைதந்தை, சி 74, 
எம், வி. 72. 
எம்பி-தம்பி. வி, 74, 

எயிறு பல், லி. 79. 

எயினர்- வேடர், [எய்.] 
௭ 

எயின் -வேடர்சாதி, gS 212. 
எய்தல் - பெறுதல். வி, 79, 95, சூ, 98. 

பொருந்தல். சூ. 124, 
அடைதல். சூ. 498, 
வருதல். சூ. 49. 

ஏ.ப்துபெயர்-ஏற்கும்பெயர்கள்.சூ.308. 
எய்த்தல் - இளைத்சல், கி. 86. 
எரி-£, ah. 82, 192. (ef. 96.) 
எரிதல் -வேதல், சூ. 401, (கி. 159.] 
6௬.2. வி. 26. 
எழுமை. சூ. 98. 

(எருமை சேற்றின்மேல் ரின்று சீர வீமுச்து ௪ 
040, அருர்துதவால் சடைமாணாக்கர்ச்று உவமை, ] 

எல்லாம் - மூள்றிடத்நிற்கும் பொதுப் 
பெயர், சூ, 245. 285, af. 67. 

CTH OTH, THAD. @ 246. 

எல்லை- அளவு, சூ. 696. 
எல்லைப்பொருள். லி, 64, ரூ 209.610, 

வராயிறும். சூ. 414, 
பொருளடச்சம். ரூ. 47, 

எலன்-௪ன்ன, கி, 6. 80. ரூ.300; 
எவ்வத-எவ்வசை, கி, 4. 
ஏழில் LPG லி, 184... 

எழுசல்-எழும்புதல், சூ. 74, 100.



ஏ ஏழ் 
  

எழுத்ததிகாரம்- எழுத்தில் -அகத்திலச்ச 
ணம் புறத்திலக்கணமா௫ இரண் 
டையும் உணர்த்திய அதிகாரம். * 

எழுத்தியல் -எழுத்தின் ௮கத்திலக்கண 

ததை யுணர்த்திய இயல், சூ. 50. ' 
எழுத் [து- எழுதப்படுவது, இே 

வரி, பொறி, இலேகை, அக்கரம் 

தன்னையுணர்த்தினால் எழுத்து? பிற 
பொருளையுணர்த்தினால் சொல், சூ, 

128. எழுத்ததிகாரம், சூ. 56. 

எழுச்[த]முறை[மை. சூ. 56. 
எழு பான்- எழுபது. சூ. 61. 249, 

எழு]|மதம்-எழுவகைமதம். சூ. &. 11. 

எழு | வாய், சூ. 295. 415. வி. 128, 
முதல் ஆரி. சூ. 429, 456. [295 
முதல்வேற்றுமையினது வடிவம். சூ. 
**பெயர்முமுவதூ உம் உருபாய எழுவாய்,” 

எழு|வாயுருபு - இிரிபில்லாத பெயர்ச் 
சொல். சூ. 291. 294. 

எழு]வாய்|ச்சந்தி. வி, 27. [௩] 

எளிதலில்லத- - எளிதாகக் கொடாதது. 
க. 34. [எளி * இவு4 இல்ல... J 

எளிமை - ₹ வறுமை, ஞ். "384. [வி. 94.] 

எள்|ஞூதல்-- இகழ்தல். வி. 91. 
எற்றே- எவ்வளவு. வி. 85. [எற்று + a] 
என. சூ. 3௦0. of. 86. (m.) 72. 

எனா- இடைச்சொல். சூ. 360. 

எனிலும். வி, 142, 
எனைத்[தணை- எவ்வளவு. சூ. 420. [218. 
என்-யானென்பதுதிரிந்தஎன்.வி.72.சூ. 

வினைப்பகுதி- சொல்று. 
ஓர் விகுதி. வி. 77. 

வினாச்சொல்- என்ன. 
என்ப-- என்றுசொல்லுவர். சூ. 36. 199. 

195.198. 414. 432. af. 81. (81. 
என்மர்- எள்றுசொல்லுவார்.சூ.124. வி. 

என்மனார் -என்றுசொல்லுவர் (புலவர்) 

வி. 81, சூ. 919, (356. 361. 

என்று, என்றா. வி. 114. 86. (௧.) சூ. 349. 
எண்ணிடைச்சொல். சூ. 860. 

OT ait Con = என்ன. சூ. 292. 

oy 

ஏ ஓர் எழுத்து. வி, 2.6. 23. சூ. 64. 
67, 77. 98. 
ஒர்சாரியை. சூ. 244. இடைச்சொல். 

வி. 111, 65. ௩.) சூ. 201. 354. 

எட்டன் உருபு. சூ. 305. 907. 308. 
909. வி, 64, 

ஏகல் -கெடுதல், சூ. 168. 341. போகு 
தல், செல்லல், வி. 69, 79. 91, 

ஏகதேச உருவகவணி, வி. 205. 
ஏகாக்க | உருவசவணி, வி. 203. [ஏக 

அங்கம். வி. 49] 

ஏக்|கல்-மனமடிதல். வி, 79. 
ஏதம்-- குற்றம். வி. 80. சூ. 456. 

ஏதிலார்-௮யலோர். வி. 80. [சூ. 219. 
ஏது-காரியப்படுபொருள். வி. 59-01. 
ஏதுப்பொருள்-காரணப்பொருள். வி. 

61. ஞூ. 299. 
'ன்முடித்தல்- முடிவுபெராதசைக் 

காரணத்தால் Pps Be @- 14. 

ஏதுவருவகவணி., வி. 9 

ஏந்தல் -ஏந்திசை. யாப். 55, 87. 
ஏமம்--களிப்பு. வி. 90. 

ஏமா |த்தல்- களித் தல். வி. 82. 

ஏமரர்த்தல்- -காப்புச்செய்தல், வி. 70. 
Tug cong. BD. 95,.-இயைவ2. 
ஏயும்-ஏகாரமிகுதல். சூ. 305. 

ஏயுறல்--ஏகாரம் ஏற்றல், சூ. 909. 
ஏய்ப்ப. வி. 109. 

ஏூயத்தல்- இளைத்தல். சூ. 984. 

r= “அழகு. யாப். 94. 
ஏலல் - பொருந்தல், சூ. 108. (இய 

லல்) ஏற்றுசக்கொள்ளல். வி. 89. 

ஏல் - ஏற்றுக்கொள். வி. 89, ஆனால். 
இருந்தால். வி. 60. 66. (௨) 

ஏவல் - ஏவுதல்- - எழுப்பல், தூண்டல். 

ஏவல்]வினா. சூ. 426. 
ஏல் | வினை, - கட்டளைப்பொருளுள்ள 

சொழில். சூ. 161. 207. 
ஏவற்[கருத்தா. அரசன் ஆலயஜ் செய் 

தான் எ-ல்௮ரசன் எ-தஏவற்கர்ததா. 

ஏவும்[வினை[மு,தல் - - இயற்றும் வினைமு 
ஐ தொழிலையுண்டாக்குர் தொ 

ழிலையடையது. ஏவுங்கரத்தா. வி, 103. 
சூ. 198. : 

ஏழருபு ௪ ஏழாம் வேற்றுமையினது 
உருபு. இ. 501. [லி. 159. 65.] 

ஏழாம் வேற்றுமை, வி. 63. சூ. 301.8. 
ஏழு, வி, 85, 159. 
ஏழை- அறிவில்லாதவன். சூ. 99. 
ஏழ் | வழுவு. சூ. 416. 

௬ எச



  

  

லய 

ஏறி-ஏறினவன். வி. 23. [வி. 96.] 
ஏற் | குதல் - தாங்குதல். சூ. 293, 
ஏற் | கும்- பொருந்தும். சூ. 195. 

ஏற் (ப-.ஏற்க, வி. 86. (௩.) 109, 
ஏற் | பன-ஏற்றமொழிகள். சூ. 174,-ஏ 

ற்கும். சூ. 962. 

பொருகதுவ்ன. சூ. 997. 

ஏற் | பில-ஏலாதன. ( 323.  [460. 

ஏற்புழி-ஏற்குமிடம். சூ. 188, 425. 435. 
ஏம் | புச|கோடல்--ஏற்குமிடதது வருவி 

தீதககொள்ளல். 

ஏற் | றல்- ஏற்றுக்கொள்ளுதல், பெறுத 
ல். சூ. 172. [ஏல். வி, 92. (௭.)] 

ஏற்றுதல் -கூட்டல். சூ. 48. 

ஏனும். வி, 76. 142. (194. 
ஏனை - மற்ற. வி. 59, சூ. 11. 89. 162. 
ஏனை | யவும், ஏனவும், மற்றையவும். சூ. 

97. [லி. 93.] 

2£- இரண்டாம் வேறறுமையினுருபு. சூ. 
255. 292, of. 58. (203° 
Bango. வி.2,4. 11. (௩,) சூ. 202. 

முன்னிலை ஒருமை விகுதி. லி. 77. 
வினைப்பெயர்விகுதி. வி, 9. 

ல | காரக | குறுக்கம் -தன்மாத்திரையிற் 

குறை சாரம். சூ. 60. 95. 
ல | கான்-ஐகாரக் (குறுக்கம்.) சூ. 61, 

ஐகாரம். சூ. 124. 126. 

ங் | சாண்டிகை|புறுப்பு - காண்டிகை 
யுரையின் ௮வயவமாடி ஐந்து.சூ.24. 

8B gs = ip Qu QU CHEN. சூ. 55. [வி.93.] 

8%தடக்கல் = தம்பொறிகளையடக்கல். 
LEG உறுப்புகளை அடக்கல். சூ.419, 
[லி. 152.1], 

élite = ஐந்துவகையாள நிலம். [நி 
ணைகாண்கசு, வி. 159.] சூ. 276. 

06௪. வி. 159. சூ. 192. 
84[தொகை|மொழி- வேற்றுமைத் தொ 

கை முதலிய வகைதொகை நிலைத் 
தொடர்சொல். சூ. 410. 

லீப்ப9- ஒர்மாதம். சூ. 9ம். 
லீம்[பால்-ஒருவன், ஒருத்இ பலர், ஒன் 

ல, பல, கூ. 142. லி. 53. 

ஓப் 

உ ்பம்-சச்சேசம், வி, 89, சூ. 417, 
393. 357. 

8B Ju Day uit = மக்கள், வானவர், நரகர், 

விலங்கு, புள்மு, சலியவை. சூ. 9891, 
| பரு | குற்றம் - பத்தச்குற்றம். சூ. 

ஸீ | றல் சயுருபுபொருக்சல், சூ. 315. 
சந்தேசப்படல். சூ. 426. 492, 

OB | ex er aor i. சூ. 9906. 

வாய்-ஐநது இடம். வி. 156, 

Y 
ஓ. லி, 125. சூ. 76. 108. [கூ. 297. 
ஒடு -மூன்றாம்வேற்றுமை உருபு. வி. 59, 
இசை நிறை சொல். சூ. 366, 
எண் பொருள். சூ. 361. 

ஓட்டாம்- ஒட்டை. வி, 17. 89, 

ஒட்டணி, வி. 208, 

ட்டல் சேரல். வி. 91, லி, 90.] 
ஒட்பம் -ழுகு. வி.87. [ஒள் 4 புரமும். 
ஓண் ஒளியுள்ள. [ஒண்மை. வி. 121.] 

வி. 31. யாப். 20. 

ஒதுக்கல gow nee. of), 95. 
ஒத்தல் -ஒக்கப்படுபொருள். சூ, 296. 

இசைவாக ஈடததல், லி, 24. 59. 125, 
யாப், 74. 81, 

தாழிசை. யாப். 77, 79. 81. 

[ சாழிசை ஒத்து ஆழச்டிறின ஓச்சாழிசை, ] 
ஒத்தியல் பொருள தமது தொழிலில் இ 

டையருத ஒத்த நிகழுனெறபொருள் 
கள். சூ. 424.   

  ஐய்] தீரப்|பொருளை | புணர்த்தல் - பிற 
ருக்குச் சந்தேகம்றீங்கப் பொருத் | 
தெரிவித்தல். சூ. 29. | 
  

mere 

ஒப்ப-ஓக்க. வி. 59, (36.] 
ஓப்பல் ஒச்கசுதல். சூ. 254. 419. 

ஓப்பின்முடித்தல் - ஒன்றம்குச் சொல் 
லப்பட்ட இலக்கணம் வேறொன்றம் 
ரம் ஒத்துவருமாயின் அதறகும் ௮2 

வே இலக்சணமாக முடிவுசெய்தல்." 
சூ. 14. 

ஒப்பு-ஒத்தல். கூ. 72, 
ஒப்புப்பொருள். லி.01. ரூ. 299, அதா 

வது: புகழ்பொருளிதுர் தன்னிறும் 
இருக்ற பொதுத்தீன்மையால் உப 

மானமாமறெபொருள். உவமிக்கப்படு 
பொருளால் வருபெயா, சூ. 276. 
ப்புமை - ஓத்திருக்குக்கன்மை. கி. 
213. யாப். 89, (வி. 96.) 

ஒப்புமைச்கூட்ட அணி. கி. 213. 
  ewe கண வஅலைக்கும் 
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உருபுகள். சூ. 352. (448. 

ஒஇப்போன் - சமானமுடையோன். சூ. 
ஒரா ௮ல-ஒருவுதல். வி. 81. 
ஒரீஇ- ஒருவி, விட்டுநீங்கி. வி. 81. 79. 

[86.] 
ஒரு(குதி-ஒருதரம், சூ. 42, 
ஒரு்கு-முழுவதம். சூ. 7. 
ஒருசார்“ ஒருபுடை. சல. சூ. 907. 
ஒரு | சலதணிதல்- இருவராலே மாறு 

பட்ட இரண்டனுள் ஒன்றைத் அணிக் 

தெடுத்துச்கொள்ளல். சூ. 14. 
ஒரு|தலை- ஒருபட்சம், சூ. 11, 
ஒரு | பஃத- = CHL SB சூ. 196. 249, 

ஒரு|பான். சூ. 249, 

ஒரு] புண்- ஒருபுணாசச, @ 157. 
ஒரு|மை- ஆண்பால், பெண்பால், ஒன் 

றன்பால், வி. 53, 

ஒருமையிழ் | பன்மை-ஒருமைப்பாலிற் 
பன்மைப்பாழ் சொல். சூ. 421. 

ஒரு|மொழி - ஒருபொருளைச் தருஇன்ற 
ஒருசொல், வி. 48. சூ. 259. 399. 
பசாப்பதமாயிலும் பகுபதமாயிலும் 

ஒன்று நின்று தத்தம் ஒருபொருளைத் த 
ருவன, சூ, 200. 

ஒரு|வந்தம்- சம்பந்தம். வி. 79. (ஒரு 
4 பந்தம்.) 

ஒரு|வர்-உயர்திணை ஆண் பெண் இவ்வி 
ருபாற்கும் பொதுப்பெயர். சூ. 280. 

ஒருவன், ஒருத்தி, ஒருவர். சூ. 268. 2809. 

ஒரு | வன் - ஆண்பாற்பெயர், சூ. 240, 
ஒன்றென்லும் எண்ணால்வரும் உயர் 

திணை ஆண்மைப்பெயர். சூ. 288. 324. 
ஒருவு[சல் - விட்டுநீங்கல். சூ. 974. வி, 

87. 145. 

. தொடை.) 
ஒருஉம். a. 87, 

ஒரசோ[வழி--ஒரோர் இடங்கள. சூ. 938. 
90]. லி. 112, 

ஒலி-அணுத்திரளின் காரிய ஓலி. சூ. 58, 
991. சப்தம், 8லி. 23. 

ஒலி | த்தல்- சத்தித்தல். சூ. 891. 
ஒலி[வடிவெழுத்த- செவிப்புலனால் ௮ 

தியப்படுகிற நாத.மாத்திராயாற் பிறக் 
கும் எழுத்து. கி. ], (8) 

ஒல்கு]தல் தளர்தல். வி. 86.       

ஒப்புருபுகள் - போலமுதலிய உவமை 

ஒருஉதகொடை. யாப், 42. (ஒருவுக் 2       

இ 

ஒல்லு[தல்-கூடுதல். வி. 84. [ஒல்வத. 
afl, 95.) 

ஒழி[தல்- தொக்குகிற்றல். மறைதல், சூ. 
342, 999, 409. நீங்குதல். வி, 91. 

ஒழிநத்தல்- நீக்கல், வி, 69, 

Rp | as = ஒழிக்சிருப்பள. [வி. 95.] 
யாப், 89. 

சிப எச்சம் பறைவ சூ. 401. 

ஒழி (ய 
ஒழி ட ‘ods இசை. ஒழிந்த 

சொல், சூ, 955, 959, 909, வி. 112, 
ஒழுகல் -5டத்தல், வி, 59. 86. 

ஒழு இசை. யாப், 55, 
Ry |au ஒசை- தளைதட்டுவதால்வரும் 

ஒசை, யாப், 01, 

ச்கம் - கடை. நல்லொழுக்கம். வி, 

41. 86. 216. [ஒழுகு. வி. 96.] 
ஒழுிங்கு- வரிசை, வி. 95. 
Pe (ஒண் ஒட்) - பிரகாசம், அழகு. 

    

ஒற்றளபு- ஒற்றளபெடை - - மெய்யெழு 

தீது ௮ள்பெடுப்பது. சூ. 60. 92. 
Rog = மெய்யெழுத்து. சூ. 69. 101, 

198. வி.7 

ஒற்றுதல் - நெருங்சல், தொடுதல். சூ. 

84, யாப். 71, 
ஒற்றுமைஈயம் - ஒருமைப்பாடு, ஒன்று 

பட்டுநிற்குந்கன்மை, சூ. 889, 406. 
ஒன்பதிற்றிரண்9-பதினெட்டு, சூ. 273. 

249. 
[ ஒன்பது விசை இரண்டு, ஒன்பத -- இன் 4 த, 

௮, 93.] 
ஒன்|பான்- ஒன்பது. சூ. 194, 196.249. 

ஒன்ற] உணர்த்தல்- தெரிய அறிவித்தல். 
சூ. 258. 

ன்றன் | கூட்டம் - ஒரு பொருட்கூட் 

டம். சூ. 900. [வி. 65. 159.] 
ஒன்றினமுடித்தல் - ஒன்றைச்சொல்லு 
மிடத்த அதற்னெமான மற்றொன்றை 
யம் அதனோடு முடித்தல். சூ. 1. 

ஒன்று -ஒன்றன்பாற்பெயர், சூ.240.279.. 
ஒன்று[சல்-கூடுதல். சூ, 117. 204. செ 

ரிதல். சூ. 253. 

ஒள்றொழி- ஒன்று oie ஒன்றுகுறை 
ய. சூ. 61. (கி. 1 

& 
ஓ. வி. 112. சூ. 65. 201. 955, 

௬௭௬ 

110.393. 
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தாயிருததல. சூ. 14. 

ஒடல்--கெடல். சூ. 249. 
ஒடு, மூன்றாம் வேற்றுமையின் உருபு, 

லி, 59. 

ஒணம்- ஒர் கட்சத்திர இரா?ி, சூ. 276. 
ஓதல்--வா௫த்தல். புகழ்தல், பயிழ்சிசெ 

ய்தல். வி. 70. 93, 
ஒஓதி--ஒந்தி, சூ. 150. 

ஒதது- இயல், உறுப்பு. அங்கம். சூ. 4. 
16. நால். வி. 124. (pa. லி. 96.] 

ஒச்துமுறை வைப்பு- இயல்களைக் கார 

ணகாரிய முறைப்படிவைகத்கல்.சூ.14. 
ஒம்புதல்-பாதுகாத்தல். வி. 86. 

ஒரறிவுமிர்- புல் மரமுதலியவை. சூ. 977. 
ஒரன்ன - ஒருசன்மையன. ரூ. 125. 

ஒரா௮ல்- ஒருவுதல். வி. 81, 
ஒரிருிழமை-தற்ழெமை, பிறிதின் இழ 

மை. சூ. 901. வி. 62. 
ம், அசைநிலை. வி. 93. 

ஒரெழுத்தியல்பதம் - ஒரு எமுத்தாப்ப் 
பொருளைச்காட்டுகிற சொல். சூ. 129. 

ஓர். -எண். வி. 159. விருதி. ரூ. 391, 
ஓர் |சல்- உய்த்துணர்தல். சூ. 251. 
ஒர்ப்பு-ஆராய்தல். சூ. 881. 
ஓலை பனையின்தலை. வி. 23. 
ஒலைததாச்ரு- ஈட்டுக்கவி, ரூ. 54. 
ஓவல் -ஒழிதல். நீங்கல், 

ஒள 

ஓளகாரக்| குறுக்கம்- தன்மாத்திராயிற் 
குறைந்த ஒளகாரம். சூ. 00. 95. 

ஒள(கான்- ஒள, த௱கார [க்ருறுக்க] ம். 
சூ. 61. 196. (17. 

ஒளவியம்- அவ்வியம். பொருமை. வி. 

Bb 
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சூ. 338. 
கஜசு-காற்பலம், சூ. 90, 94. 
கங்கம் -ஒர்தேசம். சூ. 273. 
க௪டு--குற்றம். கயம். வி. 52, யாப். 24. 
கஜம். வி. 18. 
கஞலுதல்--ஒளிர்தல். வி. 162. 
கட. வி. 125. 
கடம்பூர் - ஓர் ஊர், [கடம்பு ( gil 

ரம்.) ஊர்.] 
கடல்- சமுத்திரம். லி. 22. 

48 

கதி 
சடன் -கடமை. யாப். 55, 91. (கட, 

வி. 96. 121.] மூலை. சூ. 41. 51. 
கடாரம் -தர்தேசம். சூ. 973, 
கடி - வாசனை, வி. 81. சடித - விலாவு. 

வி. 79. கடியென்னும் உரிச்சொல். 

சூ. 272. 980, பிரகாசம், யாப். 84, 
அடிதல்- கண்புததல். வி. 90, (08. 

கடி-கடுககாய். சூ.440, கடுமையான,வி, 

கடு | கசல் -கோபங்கொள்ளல், வி. 63. 
கடு|ப்ப -போல, வி. 109, சூ. 150. 
கடை -கடை?, சூ. 91. இடம். வி, 86, 

61. 63. 

கடைகள் -இழிவானவர்கள். லி. 80, 
கடை]க்குறை. வி. 41, 

கடைய - பள்ளச்தியர், வி, 193. 
டை | நிலை-கடையில் நிற்பது. வி, 18, 

(3.) விகுதி, வி, 77. 

கடைபப்பிடி | கசல் : தனராமுயற்டிசெ 
ய் தல். வி. 190, 

கடை|ப்போலி இறுதிப்போலி, சூ.122, 

கடைமுறை -ச௩ட?, யாப், 94. 
ட் -௪ண், வி. 70, 

கட்ட ரோக்கலிக்துமை - ஒருலிதப பா. 
யாப், 85, வி, 1092. 

ட்டு கட்டே. வி. 99, 

கட்ஸொசசல் இர்மானிசதுச் சொல் 
லல். சூ. 26. யாப், 24, 

கணமொழி பன்மையைக்காட்டுவது. 

கணம் ஆணம். நிமிஷம், வி, 119, [18] 
வர்க்கம், விதம், வி, 8, 9, 10, 
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இரண்டாம். 
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கருப்பொருள் -உரின மப் பொருள். லி. 
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வி. 199. 

கலி |ப்பா. யாப், 75. 76, 

கலி | ப்பு-மிகுதி, வி. 85. 
கலி | விருத்தம். யாப். 86. 
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Gif | கெடில் | அடி. யாப். 25. 
கழி | வ.- இறக்சகாலம். சூ. 145. கழிதற் 
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காண்டிகை சுருக்கமானஉலா. ரூ. 22. | ic 
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ஒர்சாரியை. சூ. 241. 
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என்னும் மேல் நாடு, சற, பா. 
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குடல்--குடர். வி. 17. 
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(42.0 
'குணத்தொகை. சூ. 400. வி. 194. 

இனப் - கருமைமுதலிய குணம். சூ. 

குணவாகுபெயர். வி. 162. சூ. 290. 
குணி - குணத்தையுடையது. சூ. 406. 
குணுங்கர்- நாய். வி. 143, 
குத்துதல் - கொத்தூதல்,. வி. 34. 

குமரி - இந்தியாவின் தென்முனை. ஈன். 
சற. பா. 8, 

குமிழி--ரீர்மேற்குமிழி. பற்புதம். வி, 23. 

கும்பி-சேறு. வி. 121. 

யின்- மேகம்.சூ. 216. (குயில். வி. 17.] 

Gre: வி. 26. 
கூரம்பு- செய்கலா, வி. 137. 
கூரிசில்- -௮ரசன். சூ. 270. 

"| குரைதல்- ஒலித்தல். வி. 08. சூ. 991. 
கூலன், குலம்-சாதி. நல்லசாதி. சூ. 26. 

மு்புதல்- -நடுங்கல், வி, 86, 

குவலயாகர்தம், Qe Bre. (455. 

(abr = நெய்தல். உற்பலம். வி. 81, சூ. 
குவி | சல்- குவியலாகச்சேரல். யாப்,30. 
குவி வ- குவிதல். உருண்டையாதல். 

70. 
ர | ல்-மாதர்தலையின்மயிர், வி. 81. 

கூநதலால் வருபெயர். சூ. 276. 410. 

கும | வி--சிறுபிராயம். வி. 63. [குழ வி..- 

வி. 96.] 
குழ[ஈம்-கூட்டம். வி. 66, 86. 
குழு வப் | பெயர்- ிரள்புத்திவரும் பெ 

யர். சூ. 211. 270 
குழூ௨- கூட்டம். கூட்டத்தால் வருபெ 

யர். சூ. 270. 
குழூஉ। க்குறி- ஒரு கூட்டத்திலுள்ளோர் 

யாதாயினும் ஒரு காரணத்தால் ஒரு 
பொருவினது சொற்குறியை யொழி 
தீ, வேறொரு சொற்குறியாற் கூறு 

வது, சூ. 207. 

கூழை-காதணி. சூ. 152. 276. 
குழாய் - சாதணிய/டையவளே? [வி. 

64. 157.] 
குளிறல்- ஒலித்தல் @ 391. 
குறடு-மரச்கட்டை. of. 32. 113. 
Gpar= ஒர்சாதி. குறிஞ்சி நிலத்தார். வி. 
குறள் = குறைந்தது. சூ. 99. யாப், 57. 

69. வி. 137. 

௬.90



குத 

ட “மகரக்குறுக்சம், சூ.99, 
குறி - சூற்றெழுத்து. சூ. 172. பலவற் 

றையுவ் குதித்த௮மியவருக் குறிச் சூத் 
திரம. சூ. 20. தரம். சூ. 42. குறிப்பு. 
சூ. 91. 

குறிஞ்சி - ஐந்நணையில் ஒன்று. சூ. 276. 
மலையும், மலைசார்ந்த இடமும், 
ஒர் மரம். யாப். 68, 

குறிப்பின - குறிப்பின்படியே உண்டா 

ஓெ. சூ, 910, [வி. 93.] 
கூதிப்பின்-வரலாம் என்டின்ற கருத்து 

றிந்த. சூ. 40. 
குறிப்பு - மனத்தால் உணரப்படுவது. 

குறிப்புவினைஞாற்று. சூ. 928. குறிப்பி 
னால் வருபவை, ஞூ, 353. குறிப்புச் 

சொல். சூ. 269. குறித்தல். சூ, 265. 
எண்ணம். சூ. 272. நூல். யாப். 419. 
(சிறிது பொழுது நிசழ்வதோர் மெய்ப் 

பாடு.) 
குறிப்புப்பொருள் 

பொருள். 

குதிப்புமுற்று - விரைக்குறிப்பு முற்று. 
சொல், சூ. 951. 

குறிப் பெச்சம் : ஒன்றொழிபொதுச் 
சொல் முதலிய குறிப்புச்சொற்கள். 
கூ. 209. 401. 

குறிய = குறைந்சவைகளாம். ரூ. 99. 

(வி. 93.] 

குதியதன்-குற்றெழுத்தின். சூ. 90. (கு 
றுமை. குறியது. [வி 93.] 4 அன். 
[வி. 65.) 

கூறிலிணை- இருகுறில் கூடினது. சூ. 72. 
கல் குற்றெழுத்து சூ. 64. குறுமை. 

 தரிதாபுணரும் 

குறில்வழிலள - தனிக்குறிலின் பின்னி 
ன்ற லகர எகரங்கள். சூ. 2286. 

குறு(கு[கல்:--சேருதல். வி. 41. தன் மாதி 
இராயிற் குறைதல். ரூ, 96. 172.-௪ 
ருங்குதல். சூ. 177. 

குறு |க்கல்-கெட்டெழுத்தைக் குற்றெ 
முத்தாக்கல். சூ. 155. வி. 41, 

கூறை - இனம், (குறைபப்படுவத. வி. 

94.] சூ. 119. 
குறைபொருள். லி. 62. 
குறை | வினை. வி. 125. 
குறை[தல்-எஞ்சல். சிறுகல், யாப். 89, 

குற்றம்- பிழை. தப்பு. வி. 86. (96.] 

குத்றி-தறி. சூ. 426. 

கெண் 

குற |அகரம்-,சன்மாத்திராயிற் குறை 

ந்த உகரம். சூ. 183. வி, 15. 
குதி ழயிர்-உயிர்க்குறில், வி, 106. 
கும் | யிர் | மெய, வி, 18, 

குற்றியலிகரம். சன்மாத்சொயிழ் ர 

ுயெ இகரம். வி. 15, 94, சூ. 93, 

குற் [ஜியல்உகாம். குழ்துகரம்.வி.15. 
(குற .. இயல். வி. 119] 

குற்ழேவல், வி, 191, 

(ூன்றச்கூறல் -- பொருள்குறை படச் 
சொல்லல். 

மூன்றவன். குன்றின்மேல் வ9ப்பவன். 
சூ. 494. [வி. 98) 

முன்றி-. குன்றிமணி. கி. 61. 

கூன்று- குன்றம்: இரி, மலை. ol. 35. 61. 

119. (லி. 96.] 
Gans -: குறைதல், வி. 27. (௩) 

61. 80. இழிசல். 

oh. 

கூடு, லி, 1245, 
கூட்டம் உடுங்கூட்டம், ரூ. 110. 
ூர்மல். பெண்டிர் தலைமயிர், வி, 114. 

ரூ. 4599, 
கூம்புமல் குவிதல். வி, 39, யாப். 33. 
கூர் நிறைக்க. வி, 89. சூ.384.[வி.59..] 

கூர்மையான, [வி. 121.] 
கூரம். வி. 12], 
கூடாமை, வி, 76. 
கூழை, யாப். 43. 
கூழ் குழம்பு. வி. 118. 

கூறியதுகூறல் : சொல்லியசை மறுபடி 
யஞ் சொல்லல். சூ, 12. 

கூறு : பங்கு. பகுதி, சூ. 20, 287. வி. 125. 
கூறு[கல்-: சொல்லுதல். வி. 84. சூ. 40. 

கூற்றம் - சாவு, யமன். ஸி, 38. 73. 82. 
கூற்று இடைச்சொல், சூ. 307-வர 

லாற. சூ. 9. வி. 90. (௦.) 
கூனி. வி. 124. 

கூன் :- தனிச்சொல், சூத்திரத்தின் மச 
லில்நிற்கும் அவற்றுள், அவ்வழி மூ 
தலிய மொழிகள். சூ. 121, யாப். 90. 
பொருள் ஒட்டி முதனிற்பது கூன், 

கெக் - இருக்றெ எழுத்த ஒழிதல். 
சூ. 154. வி. 20. அழிதல், கி. 182. 
கண்டை ஒர்மீன். சூ. 454, 
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கொட் கோதை 
  

கே 
கேடு. லி. 96. 124. கெடுதல் விகாரம். | 0 

210. 

கேட்டி, வி. 8ம், 
கேண் | மின் - கேளுங்கள். ஏவற்பொ 

ருள். சூ. 970. வி, 84, 

கண் | மை-9கேகம், வி. 27. 92, (1.) 
யாப். 35. 

கேழ், வி. 109, 
கேள்|வி- கேள்விப்பட்டத. வினா. கல் 

வி. வி. 79. 93. [96.] 

தை 

கை கரம். பொருள். வி, 34. 79. 99. 

140. தொழிற் பெயர்விகுதி, 94, யானை 
யின் துதிக்கை. யாப். 34, 

கை | கீதல் ௫ கச௪த்தல், வி, 30. 

கைித்த-கையிலுள்ளது. பொருள். ஆ 
ல்தி. வி. 35. 79, [வி. 93.] 

கை இர்கொடி - கையினால் கொடித்தல். 
லி. 10. 

கைம்மாறு - பிரத்தியுபகாரம். லி, 91, 

கை ।யல்லகன்௧ண் [கை.ஃல்லது 

wor 4 சண். வி, 63. 108. 125.]-உறு 
தியில்லாதவைகளிடத்தில். 

கை | வாயாக-ழூல்தூற்குங்கை புலவன் 
வாயாக, சூ. 24, 

கொ 
கொக்கு. சூ. 273. 

கொங்கணம் ஒர் தேசம், சூ. 273. 

கொர்கு-- தர்மரம். லி, 86. 
கொச்சகம். யாப். 78. 89, 
கொடாஇடம்- இடுகாடு, சூழவும் முள் 

ளுள்ள இடம் முதலிய. சூ, 95. 

காடி- படர்கொடி. வி. 70, 109. 121. 

சூ. 203. 456. 
காடிய-கொடுமையானவை. வி. 98. 
காடியை. வி, 93. 

கொடு, சூ, 448, 
கொடுந்தமிழ்-வழக்சமானதமிழ். (மூ 

கவுரை.) 

கொடு--கொடும். வி. 18]. 
கொடை. வி. 96. சூ 420. 422. 

கொடைப்பொருள்- இகைப்பொருள். 

சூ. 298. 

BIT tp = Hires.   
. 3 

கொட்டை- பஞ்சுக்கொட்டை.சூ.455, 
கொணர்தல்-கொண்டுவரல். வி. 109, 
காண்டான் - புருடன். வி. 74. [95.] 

காணடியல் புறனடை - இவற்றை 
எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு இவற்றின் 
புறத்து அடையாக வருவது. சூ. 20. 

கொண்டு கூட்டுப்பொருள்கோள். சூ. 
459. 

கொண்டு, மூன்றன் உருபு. லி. 59. 72. 

காம்பு-மரக்கொம்பு. வி, 93. கொம் 
பர். வி. 17. 

கொல் - அசைகிலை, வி. 95. 116. சூ. 

272. 907. கொல்லன். சூ, 292, 
கால்லம்-ஒர்தேசம். சூ, 978. 

கொல்லல் - கொல்செய்தல், வி. 82. 

கால் .லி,96, 

[சேர்கதாரைக் கொல்லி - நெருப்பு.] 
காழு- பெரிய. வி. 158. 

கொழுசகன்- புருடன். லி. 109, 
காள்கை- கருத்த. எண்ணம். ரூ. 26. 

[வி. 94.] 
காள்வோன்-மாணாக்கன். சூ. 3. 36. 

[லி. 945.) 
காள்ளல்-தன்னுள்ளே கொள்ளுதல், 
ரூ. 34. பிடித்துக்கொளல். வாங்குசல். 
வி. 124. சூ. 419. 426. (31. 
காளுவசல்-கொள்ளச்செய்தல், வி. 

கொள்-மிகுதி. வி. 137. 
கொள்வகை = கேட்கும் அறிவின் சன் 

மை. சூ. 36. 

கோ 
கோ-ரசன், தேவன். வி. 06. சூ. 276. 

கரடல் - கொள்ளல், வி. 94. கற்றுக் 
கொள்ளல். பாடங்கேட்கை. சூ. 9. 40. 
காடற்பொருள் - கொடுத்ததொழி 
லின் செயப்படு பொருளைத் தனக்கு 
உரியதாகக் கொள்ளுதலையுடைத்து. 
காடாய் - செவிலித்தாய், வி, 63. 

(Carer + தாய். வி, 97.] 
கோடி. வி. 84. 

காடு - மரக்கொம்பு. [கோட்டுப்பூ. 
வி. 26,] வஞ்சனை. கோணல். வி, 38. 
விலங்ளெகொம்பு. வி. 121. 
காட்டம்-மாறுபாடு. சூ. 36. 
காணல். சூ. 2௦. 
காசை - சேரன். பெண். பூமாலை. சூ. 
4. 989. யாப். 93. 
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சாத தில 
  

கோப்புடைமொழிகள் - கோக்கப்படு , 

தீஜியுடைய சொற்கள். சூ. 459, 
காமான்-பூரசன். வி. 81. | 

கோமகன் - அரசர் குமாரன். வி. 84. 
fel. 152.) 

கோஜுதல் - சூழ்ந்திடல், சற. பா, 18. 
கோல் - தடி: துலாக்கோல். மரக்கொம்' 

பு. யாப், 68. வி. 153. [390. 
கோவலர் - கோபாலர், இடையா. சூ. 

கோள் - கொள்ளல். கோட்பாடு, வி, 
140. உதாரணம். சூ. 9. [வி. 96.] 
காளாளன்:-மனத்துள் கொள்ளவல்ல 

௮றிவாளன், சூ. 97, 

காறல்-கொல்லல். வி. 94. 

கோதி, லி. 81, 

| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
॥ 

| 

கெள : 
Qéar-suaw. பற்றல். வி. 29. 

ங் 

8. சூ. 106. 

நனம் - இடம், தன்மை, (சூ. 106. தனித் 

துவராத..] 

F 

சங்கம் சங்கு. லி, 23. 

சடப்பொருள்: சரீரப் பொருள் , உயிரல் 

லாதபொருள். சூ. 992. 

சண்பகம். ஒர்மரம். லி, 11.     சிதை தசை, வி. 11, | 

நகை --ஒர்னா, இற. பா. 20, 
சந்தனம் ஒர்மரம், 92. | 

சந்தி - நிலைமொழி வருமொழி சந்தித்த | 
லால் உண்டாகிய தோன்றல் திரிதல் 
கெடுதல் சந்தி. சூ. 193. கி. 21, 22. 

சம். வி, 128. (௨.) ர 
சம்பந்தப்பொருள். லி. 62. 
சர்ச்சலா-ஏட்டறுகளில் ஒன்று. ரூ. 980." 
சலம்--நீர். நடக்கை, வி. 70. | 
சழக்கள ஒலிக்குறிப்பு. லி. 124. 
சனகன்-ஐர் ரசன. லி. 123. 

சள்மதி-ஒர்முனி. ற. பா, 20, 

சீர 

சா. வி. 82. சூ. 109. 
சாகாடு-வண்டில். வி. 209. 

சாண். சே. 211. 
சாதல் - இறத்தல். 

தல். சூ. 169. 

  
லி. 89. 143, கெடு) 

சாத--௮கசணர்முதலிய நால்வகைச் சா 
திகளால் வருபெயர். குலம். சூ. 211. 

276. 436. (283. 284. 
சாத்தன் -வைரவள். எருதின்பெயர், சூ. 
சரம், லி,87, 

சாம்பல், சாம்பர் நீறு. வி. 17. 
சாயும் உகரம் குற்றியிறுகாம். சூ. 107. 

சாரியை - பகுதி விகுநிகளைச் சார்ந்து 

இசைந்த நிற்பது சாரியை. சூ. 194. 

வி. 109. (விகுதிமுகலிய புணர்ப்பைச் 
சார்ந்து ஆண்டைக்கயைந்து கிற்றலிற் 
சாரியை, ) 

சரரியையருபுகள் ms அன் அள் pel ws 

~~ 
= 

சாரியையுருபுகள். சூ. 214, 914. லி, 

108, 

சார்-ஏழள் உருபு, வி, 63. 
பி:ரீரிசல் “சேர்தல், வி. 93. சூ. 40. 216. 

சாரிபு-புடைழால். சூ. 98. 

ஆமமவு, லி, 60. 
ஏ ரீர்பெழுத்து உயிறாயு மெய்யையுஞ் 

சார்ச்துவருவது. ர, 58.61.150. வி. 11. 
சால மிய, வி, 83, [150.] சூ. 979. 398, 
சாகல் நிறைதல், வி, 7. 

சால்பு -னுறிவு, மேம்பாடு, வி, 113. 

Tila. (௫, 169. 

A agin ஒர்தோம, ரூ. 273. 

Tilak சிகை. வி, 191. னா.) 

ஏாரன் [து - சாட்டி, உதாரணம். (முகவு 
சான்] பேர். (அறிவால்) நிகூறக்ஜோர். 

வி, 111. 142. [சால், கி, 96.] 
2) 

இங்களம் - ஓாதேசம், இலங்கையின் 
தெள்பங்கு, சூ. 273. 
சல் எ கறையான். சூ. 970. 
கை [சல் : கெடல். கி. 90. 

இத்நிரவணி, வி, 197. 
இத்திரம்- எழுதிய ஏித்நிரம். ரூ. 40, 58. 
இஃநிரித்தல். வி. 70, ஈத்திரஞ்செய்தல். 
த்தப்பொருள் - த்துமப்பொருள். 
உயிராதுபபொருள். சூ. 976, 

Ries கருத்து. நினைப்பு, கி. 79, 

(சு. 147.] 
Bar சூ. 170. 
இலம்பிஃரிலந்திப்பூச்சி. வி. 34, 
இலம்பு - பாதத்தின் அணி, கி. 81. 

| சிலம்புதல்:-சத்தித்தல், சூ. 991. | 
4 
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சத சூது 
  

சிலிர்த்தல்-புளதெமாதல். மயிர்பொடி. 
sao. வி, 79. 

சிலை - வில். வி. 26. 93. கல். வி. 129, 
ஒசை. சூ. 991. [சூ. 147.] 

இல் | த்தல் -சத்தித்தல். வி. 991. 
இல்வழி-ரிலவிடம். சூ. 207. 
இவணல் - பொருந்தல். வி. 28. 109. 

Gp | gsa=Acralsse. &- 36. Sis 

திபெறுதல்,. சூ. 18, 938, 
ம]ப்பு-உயாவு. மேன்மை. வி. 59. 82, 
சூ. 73. 129. 276. 955, 957. 484. 
இடைப்பொருள் ஒன்று. சூ. 953. 

சிறப்பு|ப்பாயிரம் - ஆக்யோன் முத 
லிய பதினொருவகையும் உடையது. 

சூ. 2. 47. 4, 
இறிப்பு[ப்பெயர் - ஒருபொருளை விசே 

த தச் காட்டுவது, வி. 48. 

Ap|sougpses - ஆரியத்திற்கே உரிய 
றெப்பெழுத்துத் திரிந்த எழுத்து. சூ, 
974. 

சிறப்பு | விதி-விசேஷிக்கும் வித. 
இறு. வி. 191. 121, 
Ay | பான்மை - ௮ருகல்விதி. ஒரோவி 
டதத, அரிதாய். வி. 119, [சிறு 4 பால் 
(லி, 191.) 4 மை. வி. 94.] 

றை - புடை. பக்கம். சூ, 8, இறகு, 
சூ. 991. காவல். வி. 61, 

இத். சூ. 170. 
இந்] நின்பம். வி. 121, [39 

னத்தள்-கோபததை யுடையவன். சூ. 
இள | த்தல்- கோபித்தல், வி. 90, [76.) 

னம்-கோபம். வி. 35. 96. 

இனை- உறுப்பு, அவயவம், சூ. 262. 515, 

316, 388. 
இளை | ப்பெயர் - சனையைப் பற்றிவரும் 

பெயர், சூ. 132. 262. [277. 
இன ப்பொருள்-உறுப்புப்பொருள். சூ. 
இனை மூதற்[பெயர்-ஏனையையும் முதலை 

யும் பற்றிவரும் பெயர். சூ. 282. 
Bild gae வி, 162. சூ. 291, 

  

இக|விளை-அவயவத்தின் ரெழிலாயெ 
விளை. சூ. 345. 

இன்னீர - ஏறியதன்மையுடையன. வி, 
35. (Ag + சீர் ௮. வி. 99. 121.] 

ரீ 
இதம்-தமிழ்காடுகளில் ஒன்று, சூ. 273.   

2, குணம். குழ்றம். வி. 171, சூ. 82. 

ர்மை-ஈல்ல?€ர். வி. 59. கனமாயிருப் 
பத. [எட்டூறில் ஒன்று, சூ. 360.] 
யகங்கன் -ஓா அரசன். ற, பா. 10, 

F nig. a. 121. 

இறுதல்-கோபித்தல். வி. 82. 89, 
ற்தம்-கோபம்,. வி. 93: 
னம்-ஒர்தேசம். சூ. 273. 

ன் 

௬-ல், சுய, வி, 123. (௨.) 
சுடிர்-ஒளி. வி. 31. சூரியசக்திரா்- இரு 

சுடர். வி. 85, 
சுடுதல். வி. 96, 
சுட்டு--சுட்டெழுத்துகளால் வருபெயர், 

சூ. 280. 200,251. 276. 279. 314. 427. 

புறச்சுட்டு - மொழிப்புறத்துச் சுட்டு 
தல், சூ. 5. 

௮ண்மைச்சுட்டு-சமீபச்சுட்டு, 
சேய்மைச்சுட்டு-தூரச்சுட்டு. 
பொதுச்சுட்டு-தூரஞ் சமீபம் இரண் 

டிற்கும் ஈடுவான சுட்டு, 
சட்டு [தல் - குறித்தல். குறித்துகசாட் 

டல். சூ. 360. 

சுட்டெழுத்து- சுட்டிக்காட்டு er 

முத்து. சூ. 66. 179. வி. 5, [வி. 153.] 
சும்மை, ஓசை. சூ. 991. 

சரன் சுரம், பாலைநிலம். வி, 63. [வி. 17.] 

சுரிதகம் - மடக்கியல், வாரம், வைப்பு. 
யாப். 79, 

[குனிதிரை நீர்ச்சுழி போல நின்று சுரிர்நிறுத 

லால் சுரிதகம், ] 

சுரு [ங்க | ச்சொல்லல்-சொற்சுருங்கச் 

சொல்லுதல். சூ. 13. 
௬௫ | ங்கல். சூ. 987. 

சுவேத | நீர்-சுக்இலம். சூ. 268, 
௬௮-௨௬. அறுசுவை. சூ. 175. 586. 

af. 82. 137.* 

(ஆறு: இனிப்பு, புளிப்பு, துவர்ப்பு, 
உவர்ப்பு, கார்ப்பு, கைப்பு.) 

சுழ|லல்--சுற்றுதல். வி. 82. 
சுற்று | தல் - சூழவருதல். வி, 69. 

& 
ரூடி--சூடினவள். சூ. 389. (19, 20. 

சூத்திரம் = சூத்திரயாப்பு. சூ. 4, 18 

Cha. வி. 31. 89, 

Tn YP 
             



  

செய் 
    

the 

செவ 
  

சூத்திரகிலை - சூத்திரங்கள் ஒன்ரோடொ 
ன்று தொடர்ந்து நிற்கும் நிலைகள், 
ரூ. 19. க 

ரூலம்-சூலாயுதம். வி, 70. 

ச 

செ, (செம், செக, செக், செல்) செவ் 
விய, செவந்த. வி. 70. 

செிவ்/கோல்:-அரசர் செலுத் ரொம் 

மையானகோல்., ற. பா, 10. [வி. 121. 
சூ. 185. 186.] ரூ. 21. 
ழீ [ஞி[சொல் * செவ்வியசொல். [வி, 

செத்த. வி, 109, 
செ |சமிழ்- செக்தமிழ் கிலத்தமொ 

ழி. கூ. 271. 

செ |5 |தமிழ் | கிலம்-பாண்டி காடு, 
** சர்தனப் பொதியச் செந்தமிழ் முனியும் 

சவ்தா பாண்டியன எனு தமிழ் நாடனும் 

சங்கப் புலவருச் தழைத்நினி இருந்த 

ஈங்கலப் பாண்டி வளசா டென்ப," 

(கருூரின் ழக்கு மருஷரின் மேற்கே, 

வைகையாற்றின்தெற்ரு பருஈயாற்றின் 
aie உள்ளசீமை.) ரூ. 271. [uf 

121.] 
ரெப் | புதல்- சொல்லல், வி, 89, 

மெம், (செஞ், செந், 2: செம்மையான, 

லி. 121. 

செயப்படுபொருள் 2. விளைமு கற் 

றொழிற் பயனுருவசாகய இரண்டாம் 

வேற்றநுமைப்பொருள். வி. 08, ரூ.920. 

செயிப்பாட்டு[கினை- மூன்றாம் வேற்று 

மைக்கர்த்தாவைக்கொண்டு முடிவது. 
லி, 105. 121. 

செயற்கை - செயல். விகாரம், விதி, 

செயற்கைப்பொருள் = ஒரு பொருளை 
மற்ரொருபொருளாகச் செய்யப்படு 

பொருள். 

செபற்கை|அள பெடை 5 பாட்டின் இ 

ene | Alarm Lgl. சூ. 94, 

செயிர் - குத்தம், லி, 80. 119. 
செயும்[பொருள்- செயப்படு பொருள். 

சூ. 446, 
செய்கை தொழில். வி. 79. 

புணர்தல், முடிதல் ௫சலிய செய்கை 

ப்பட நிற்கும் செய்கைச் சூத்திரம், 

|. சூ.20. 
பப்ப. mere ca வலம யசவமளைவ அடணனிடை யவை அல் கூட வலுவைக் ட. 
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செய்க | அ௭பெடை - விகாரத்தால் 
வந்த அளபெடை, சூ. 91, 

செய் | ச = வினையாலணையும் பெயர். 
சூ. 441. 

செ.ப்நி- செய்கை, சூ. 32. 

செய்|௫-செய்த என்பது முதலியவை 
கள் விளைஎர்சவாய்பாடு, சூ. 944, 

செய்|பவன்-:கர்த்தா. சூ. 920, 

இயற்றுகற்கருக்கா, 
ஏவற்கருக்சா. 
சய்|பொருள்-செய்யப்படுபொருள. 
ரூ. 320. 
Fw | waver = செய்யாள். இலகருமி. 

சூ. 917. 

செய் பாள்... இலகருமி, வி. 23. | லி, 93.] 
செப்|யிய - அசரவீற்றுவிளையெச்சவாய் 

பாடு, ரூ. 167, 

ரீய்ி[புமெளெச்சம் அருங்காலப் பெ 

ய/பெர்ர வாய்பாடு, ரூ. 941. (259. 
மெய் புளிடம் shaker வழகசம், சூ. 

ிய்பயுள்- பாட்டு, சூ. 120, 164. 288, 

374, 

Or adsfaj.i | வழ.ஈகும் கவிகளில் © Ip 

கும் வழக்கம், 

சய]யுள் [விகாரம் .கலிகளில்உ ள்ள ஸி 

காயம். வி, 11, சூ. 142, 120. 

    

ய் | «fl | யென்னேவல் ~ QeniQuier 
ம்ஏவலின் மேலோரேவல், வி. 103. 

1405. 

Oxgy. cunt. லி, 192. 
செரு க்கு அகங்காரம். வி. 72. 89, 

‘Fah (5 | 8 60 -களித்தல். வி. 82. 

சலுுு.- போனகாலம். ரூ.144. | செல், 
லி. 01.) (31. 89. 

செகல்[ஐசல்- போகுதல், கடத்தல். கி, 
0௪ல். மேசம், சூ. 232. 

Féeventh <Baeahinup, வி. 94, 112. 
சல்வள் :: செல்வத்தைய/டையோன், 

மான், வி, 03, 

செலி.காத. வி, 89. சூ. 40. 
சகியறிவு ... செலியாற் சத்தத்தை யறி 
சல், சூ. 981. 

Orde காத. ரூ.227. (சூ.427. 
செெல்வனிறை- நேரான பிரதயுத்தரம். 

Flaaad செவ்வையாக. சூ. 19. 
ச | வ்லாய் : சிவந்தவாப். லி. 121. 

சூ. 290.  



  

    

சொல் டு 
  

செ]வ்வி- செம்மை. தகுதி. வி, 99. 95. 
@ 45. (124. 

OF | ar Surat - செம்மையானவன். லி, 
[செவ்வி4 ஆன். வி. 93.) [959. 
சவ்வெண்- செவ்லிதாகிய எண். சூ. 
சழு - செழுமையான. செழித்த. வி. 

99. 81. [121.] 
செறல்-கோபம். சூ. 420. 

செறி|தல்- பொருதல். சூ. 71. 75. 

மூடிதல். சூ. 345. [18. 
செறி்தல்- ௮டக்கல், சேர்த்தல்.க. 

சற[தல்-கெருக்குதல். வி. 82. 
சறும்பு- ராய். சூ. 209. 

சென்றுசே நீதிறுசல் - செல்லச் செல் 

லச் செ vad பொருள்வலி இரண் 
டுந்தேயந்து முடியச்சொல்லுதல். சூ. 
12. 

சென்னி-9ரசு. 153. 

சே 
சே இரிடபம். வி. 98, 

சிவந்த, வி. 191. 
சேண்-தூரம். வி, 17. 

சேதாம்பல், லி, 121, 
சேயிழை -ழூல்நூற்கும் மடந்தை, சூ. 

94. [வி. 157.] 
சேய்-மகன். வி. 152. 

தூரம். நீளம். சூ. 988. 
சேய்|மை-ூரம். சூ. 318. 

சர் | க்கை - சேர்வு. திரட்டி, லி. 17. 
[வி. 94] (a. 63. 

சேர்| தல். வி. 96. சம்பர்தப்படுதல். 
சரிப்பன்-கரை.தளும்காதன். சூ.391. 
சரிப்பு-கமா. 

சே|வடி-வந்த அடி. வி. 118, [121.] 

சேறல்-கெடுதல். சூ. 8341. செல்லல். 
வி. 94. 

சை 

சைலம். வி. 123. 

சொ 
சொரி சல்- பொழிதல். வி. 153. 
சால் -மொழி. வி. 49, (2.) சூ. 999. 
சொல்லதிகாரம். - சொல்லினது இல 

க்கணத்தை யுணர்த்துறெபங்கு, சூ. 

2௦8. 259-274. (அகுபெயர். 162.] 

  
  

சொல் லெனப் பவெ பெயரே, வினை யென் 
றய் இரண் டென்ப அறிர்திசினி னோரே; 
இடைச்சொற் இளவிடும் உரிச்சொற் இனவியும் 
அவற்று வழி மருங்கிற் றோன்றும் என்ப." 
(தொல்காப். 

சந்நெற்கதிர். சூ. 453. 
சொல்|லணி. வி. 196. 7. 
Fro | லாகு | பெயா. சூ. 290. 

சால் | லிசை யளபெடை - சொல்லி 

சையை நிறைக்கவருவது. சூ. 91. 

சாற்ி)பொருள்- சொல்லுக்குப் பொரு 
ளெழுதும் உரை; விதனை, சொற்பொ 

ருளுூரை, பதப்பொருளுளை, பதவலா 
எனவும் வழங்குவர். சூ. 21. 

சொற் | பொருள் விரி | தீதல். சூ. 14. 
சாற்றுக - சொல்லுவாயாக, வி. 84. 

சால்வகை (உமா) -குன்றியக்கால் 
எ-த குன்றிக்கால் என் விகாரப்பட் 
டுநின்றது என்றாற்போலச்சொற்களைக் 

குறித்தெழுதும் உலா. சூ.21. 

சோ 

சோணாடு சோழகாடு, சூ. 239. 
சோமன்-சந்திரன், வி,193.  [லி.27. 
சோம்பு | தல் - சேரம்பலாகத்திரிதல். 
சோர்1ஏ-மயச்கம். வி. 74. [94.] 
சோல - வனம், பூஞ்சோலை. லி. 110. 

சோழியன்- சோழதேசக்தான். சூ.276. 
சானகம்-ஒர்தேசம். சூ. 273. 

ப 
செளமன். லி. 193. 

@h 
ஞகரம். சூ. 105. 107. 
ஞஃகான்-ஞூகரம். ” 
ஞண்டு-ஈண்டு. வி. 17, 
ஞமலி-காய். மயில். சூ. 14, ரூ. 158. 

ர 

ஞாலம்- பூமி. வி. 35. 

ஞாலுதல்- தொங்கல், சூ. 158. 

ஞாழ்9- தொங்குதல். சூ. 158. 

ஜெ 
ஜெள்ளன்-ஒர்காமம். சூ. 158. 

டு 
டு-- ஒன்றன் படர்க்கை விகுதி. சூ. 328. 

ஒருமைத்தன்மை விகுதி. சூ. 831. 

௬.௮௬ 
 



தமி 

டும்-தளன்மைப்பன்மை AGS. G. 332. 

த் 
தக- தகும்படியா.ப், தகு பானபடி., வி. 

89. [10. 
தகவு தகுஇிப்பொருள். 298. சகு. சூ. 
ச்கு-- வி. 79,1195, 
ம்குதி-மூவகைத்தகுதி வழக்குச்சொல், 

சூ. 209.- பொறுமை, வி. 23, 

ஜீகை- தகுதி, வி. 74, [வி, 96.] 
தகைமை -தனமை. சூ. 190. 

தக்கணம்--தென்னாடு. சூ. 391. 
தீங்கு | தல்- தரித்தல். லி. 84, 
தீங்கை- இளைய சகோதரி. வி. 74. 
இசை. வி. 41. 

இஞ்சம்-வடைக்கலம், வி, 84. 
தடம் -பாசை, வி. 80. 

ஜீடி. | த்தல் -வீங்கல், கனத்தல். வி. 79, 
தமொறுளக்சன்.-(அதிநாலின் பரப்பை 

கண்டு கற்கப்பயந்து) ஒன்மினும் நிலை 
ககொள்ளாச மனசை உடைப/வளன். 
சூ. 99. 

குணிசல் -ஆறுஈல். லி.01,96. [[121.) 

தண் குளிர்ச்சிபொருக்திய. வி, 70. 99, 

அண்டம் சண்டமா. வி, 210, 

மண்டி -போறஜூராசன் காலத்தில் இருகச 
தர்புலவன், இவன் அலங்காசதைப் 
பற்றி.பழாலைச் செய்தீவன். 

திண்மை குளிர்ச்சி, (எட்டூறில் ஒன்று.) 

சூ, 980. 
கதை]தல் -கெருங்குதல். வி, 157. 
த்தம். வி. 74. 

தித்தம்பொரு.ர் சக்சமக்குரிய பொரு 

௭ உணர்த்திவருபவை.சூ.352.வி.110. 
கத்து] தல்-சாண்மிசல். வி. 137. 
இித்ை- இளி, சூ. 172. 

தந்தம். லி. 74. 
தந்திர | வுத்தி- துத்தி. சூ. 15. 

கத்துனா நூலிற்சொல்லிப பொருளல் 

லாதவற்றை அதற்குத் தந்துரைம்தல் 
சூ. 1. 

தந்தை-தகப்பன். வி. 30, 74. 90. 
மர் - தம்முடையவர். சுற்றத்தார். வி. | 

14. (74. 98. 74] 

தமிழொழி[கிலம்- தமிழ்நிலம் அல்லாத 
நிலம். சூ. 273. 

தமிழ். சூ. 225.   
  

ap 
திமிழ்[ப்பாஷை. முகவலா. 1, 
தமிழ் |மொழி | ஆக்கம். சூ. 126. 
தீம். வி, 74 சூ, 944, 240, 947, 
ஜீம்மின், வி. 9, 
தம்பால் -சம்மிடம். சூ. 447. [வி, 74.] 
கும்[பி. லி, 74, 
கீரவு- எருத்தம். [சந்தமுன் னிற்மலில் 

தீரவு.] யாப். 79. (448. 
ஜீரு[சல்- காட்டல், சூ. 343. இதல், சூ. 
Baar= gh. &. 225. 

அலம்-ஸ்சலம், இடம். வி. 97, 
தலை-சிரச. கி.01. இடம். தலம். வி, 

69, ற. பா. 1, தலைமை. கி, 81, 143. 
தவ- மிக, சூ. 273. 988, 
வம். தவச. வி. 04. 
அவம் |தல் -பரவுசல், வி, 03. 

  

  
தவச்ப்[பாய்த்து இடம் விட்டுக் கூதிக் 

இன்ற சவளையின்பாயச்சல், சூ. 19, 
விர்] தல் வாராதொழிதல். சூ, 244, 

தில் [வணைசல் அகரம்வந்து புணாமல், 
ரூ. 229. 

கில்லை செள்வை, மூதேவி. ரூ. 317. 

ஜீ [வுசல் அங்கேரி ல். வி, 87, 
உணர்த்தும். சூ. 974, 

தமை. சளி லி. 193. இலை, வி. 04, 

Fur go Korn gi Curae. வி, 90. 

நளிர் சழை, வி, 30. 
மிளிர் | கீதல் . திளிரவிடுரல், லி, 197. 

தளை பாசம், பந்தம், வி. 20, 98, யாப். 
17. 92. வி. 177. 

தீள்ளை. சூ. 279. 
yam அஞ்ஈழ்சக்கவைகளை பஞ் 

சாசவன. ரூ. 99. 
ற் | ழெமைப் | பொருள்-- தன்னோடொ 

நிறுமையுடையது. ஷி. 09. 

கற் | பவம் - தரியரிறப்பெழுத்தானும் 
பொதுவுஞ் சறெப்புமாயெ இரண்டெ 

முதிதானுக் சமிழிறரிறந்து வருவது, 
ஸி, 43. (॥.) 

தற்பொருட்டுவிகை. லி. 124, 

தற் | சமம்- ஆரியத்திற்கும் தமிழுக்கும் 

அ
வ
த
்
த
ை
.
         பொதுவெழுத்தால் வருவது. வி. 43. 

(P.) ர | 

தற் | சட்டஎபு - தன்னைக் குறிக்கும் ௮ | 
ளவு. சூ. 99. | 

தற்புகழ்தல் - தன்னைப் புகழ்க்துகொள் | 
ளுதல். சூ, 52. ப 

ச ஆவிக்கு அடிக —



  

  

தாறு இண் 
  

ஜனம்-.ஆஸ்த. லி, 32, 86. 

தீனி[க்குதில்-தனித்துவருங் குற்றெழுத் 
அ. வி. 29. சூ. 205. 

தீனி[க்குதில் ௮ணைக்தஒற்று-தனித்தவ 
ருங்குதிலைச் சேர்ச்ச மெய (௨-ம்.) 
மண் எ-ல் ண் என்னும் மெய்ம என் 
அவ் குறிலைச்சேர்ந்தது. 

தனிச்சொல் - விட்டிசை, சனிகிலை. 
யாப், 59. 606. 

தனித்௪ - சனியே. சூ. 128. 
தனிகிலை-ஆய்தஎழுத்த. (உயிரின்கண 

தீதிலுந்சேராது, மெய்யின் கணத்தி 
அ௮ஞ்சேராது சனியே நிற்பதால்.) (௮& 
இய) தனிகிலை, சூ. 60. தனிச்சொல். 

யாப், 79. ் 

தனை-புளவு. வராக்கும். வி. 87. 
தீன் - தானென்பதூ இிறிந்தது. வி, 

சூ. 218. 
தள் குறி வழக்க மிகவெடுததுரைத்த... - 

தான்புதொகச்சொல்லி வழங்குவசை 
இடமிடக்தோறும் ௮திகப்பட. எடுக் 
துச் சொல்லுதல், சூ. 14. 

தன்முகம்-தனக்கெதிர்முகம். தன்னிட 
த்தில். சூ. 803. 

இன் மேம்பாட்டுரை ௮ணி. வி, 211. 
கன்மை - யான்முதலிய தன்மைப்பெ 

யர். வி. 54.79. சூ. 289. 285, 891, 930. 
தத்துவம் -இயல்பு, வி, 25, 
இன்ழைணி. வி. 203. 
தூன்மைச்சொல்-சோல்வோன் றன்னை 

க்குறிக்குஞ் சொல். வி. 54. 
தீன்மைப்பன்மை - தன்மைப்பெயரில் 

அகேகம். வி, 54. 
தன்மைப் பன்மை வினைமுற்று = sar 

னோடுசேர்ர்ச பலர்பால் முற்றுவினை. 
லி. 77. 

தன்மைப் பொருள்-கன்மைஇடப்பொ 
ருள், வி. 54, [109. 

, தன்வினை-தன்கர்த்தாவின் தொழில், வி. 
தன்னின முடித்தல் - ஒன்றைச் சொல் 

ஓமிடத்த ௮தற்தெமானதையும் ௮2 
னோடு முடித்தல். சூ. 14, 

DT 

தாச்கு-பாயதல். போர். லி, 121. 
தாக்கல் -பொறுத்தல். வி. 17. 94, 

தாது-பூர்தாது. வி. 110. 
எழுவகைத்தாதுக்கள், சூ. 208,   

I 

தாப்பிசை. சூ. 457. (தாம்பு இசை.) 
( ஊஞ்சல் போல் இடைநிலைச் சொல் இருமருல் 

குஞ் செல்வது, ) 

தாப்பு-ஊஞ்சல்; தாம்புஎன்பதின்விகா 

ரம். சூ. 407. (தாம்புக்கயிறு.) 

தாமரை-கமலம், வி. 29. 162. 
தாம். வி. 74. சூ. 247. 
தாய் - அன்னை. வி. 72. [காவி] 

! 

தா௮னாட்டி | த்தனாத | கிறுப்பு-தானொ 
ருபொருளையெடுத்துகாட்டி. ௮தனைவ 

ருமிடந்தோறும் நிறுத்துதல், சூ. 11. 

இாரை-துளி. வி. 158. 

'தார்-மாலை. வி. 99, 89, 09. 157. 
கா] வுதல்-தாண்டல். வி. 94. 

தீரள் - பாதம். அடி. சரணம். வி. 88, 
41. 95, 

தரழிசை- இடைநிலைப்பாட்டு. யாப்,54, 

Bp. சூ. 2252 

Slaw = ஸ்தானம். கால்வகைப்பிறப்பி 

டம். சூ.72. வி. 18. (1.) இகை. லி. 113. 
காரணி - தானத்தையடைய ஆகுபெயர், 

290. 
| 

கானெடுத்து [மொழி | சல்-தான் பழை 

URS BT ao எடுத்துச் சொல்லுதல். 

. 14, 

தானை- சேனை, . 93. 

தரன். வி. 74. சூ. 247. 

தி 
இகை [ தீதல்--ஈடுநடுங்கல். வி. 79, 
திங்கள் சந்திரன். வி. 97. 
'இசா-இசை, வி. 89. (சூ. 147.] 
இசை ௪ திக்கு. திசைச்சொல். சூ. 270. 

ஏழன்உருபு. வி, 63. 
இசை|ச்சொல். சூ. 273. 

கொடுந்தமிழ் மொழியாஇயும் அகரிய மொழியாகி 
யும் வருவது, 

இசைப் | பெயர்கள், வி. 160. 
Be | பம் - சொல்வலி பொருள்வலி. 

சூ. 18. 

இணி-பலன். சூ. 270. | 
இணை - குறிஞ்சி, பாலை, முல்லை, மரு 

தம், நெய்தல், என இந்துகிலம். சூ. 
276. 434, 

உயர்திணை ௮ஃ நினையா இரண்டு. 
சூ. 416, 

தஇண்|ணியர்-வலிமையுடையர். லி, 197. 
  

கூறு பு



  

அவை 

  

திண் | மை--களமாயிருப்பது. எட்டில் 

ஒன்று. 368. பெரிய பாரஞ்செப்து, 
தன்மேலே நெருக்கெவைகளாற் கல 

ங்காதுவலிமை, சூ. 27. 

இரள் - கூட்டம். சூ. 58. இரட்ரியென் 
னும் பெயர், கு. 203. 

இரி | சொல் ் இயல்பில்லாமழ் நிரியுஞ் 
சொல். கு, 270, 972. வி. 43. 

Bn |சல்--மாறுதல். வி, 20. சூ. 89. 93, 
154. 158. 271. 

விகாரப்படுதல். சூ. 136, 

வேறுபடுதல். வி. 95, (அ.) 

இரிபினாக்கம்- ஒன்றுதிரிர் தொள்றாசல். 
சூ. 900. (திரிபினாலாயெே ஆக்கம்.) 

இரி | பு-ஒவ்வாமை. சூ. 8. வேறுபாடு, 
சூ. 88. 

திரிதல், மாறுதல். சூ. 903. 

நரி [wre திரிசொறபோலாகாமை, 
௫.2. . 

இிரு- செல்வம். வி. 31. 87. 
இரிகுதல் முறுக்குகல். வி. 99. 
அரு | ந்து | av O 4 LosMLD.LIT GF பிற. 

பா. 10. [வி. 87] 
இரு | வள்ளுவன், வி. 102. 
சிரு|வாசகம், வி. 162. 
கிலா பூல், வி. 97. 79. 153. கொடி 

ao. of. 37. af. 69. (0.) (364. 
நில் திங்லென்னும் இடை ல். ரூ. 

கிறம் தன்மை, சூ. 40, 

இற ம்பு [சல் -மாறுபடல். வி. 91. 112. 
i 

இறல்- வலி. இற. பா. 11, 
! 

இறன்-.கடன். ரூ.461, வரலாறு. ரூ. 4. 

தீ 
இ - இங்கு. இமை.பான. வி. 08. திரதிப்பு 

இ ங்கு இனிமை. வி. 81. தீமை, 

வ ன வன்களாள் லி. 

32. 94. 

இ | மை | வளம் -அறி.யாமையின் மிகுதி. 
சூ. 25. 

திம்[புனல்- இனிமையான தறு. வி. 27. 
(தமையான, வி, 121, சூ. 186.] 

Bu. வி, 95. 
தீர்க்க | சக்தி -வடமொழிச்சக்தியில்ஒன் 

று. வி. 42, 
தீர் | க்கும்- க்கும். சூ. 24.   

  

  

  

தீ] வளி சுழற் | காற்று, 124, [மையா 
ன. வி, 121] 

{hat = உண, வி, 96. 

இரு] தல்-ரீக்குசல். வி. 99. 

BI 
Bl = My gsnCune. (aae.) ரூ.108... 

விகுரி. சூ. 140. 970, 
ஒன்றனபடர்£&கை விகுதி, சூ. 928, 
ஒருமைச்தள்மை விகுதி, சூ, 331, 

ூகள்-குற்றம். வி, 97. 
arf, 70. 

ஆ/இல்- வஸ்திரம். 34, 

துகிலிகை. சூ. 156. 
Wl Ga சல் அஞ்சல், நிரரைசெய்ரல், 

2 றங்கல். சாதல், சூ. 167. 995. 985, 
நூணிதல் -இர்மானிசதல். வி. 143. 

Hed ed அரிதிற்மொளுவார். சூ. 206. 

(afl, 95.) 

துணிபுகிகா. வி. 195. (0ு.) 
plostla; துணிதல். ரூ. 11, 21, 
சமானம், ig otfey. மே. 

அணிவுப்பொருள்.. நிர்சயப்பொருள், 
பூணிபுமிம. வி. 121. 

ணி (வா) ச௩்போப்பட நின்ற வி 
LF DAO Qa Fey பொரு ளெனத் 
வூணிக்பொழுதும் உ, ரூ.21, 

Lien உதவி, வி. 23, 60. 70. அளவு. 

லி, 70. ® 

போல், வி, 109, 
து/ணைமொழி கொடர்ர்துவருலது. 

நுணைவிளை, வி, 121, 
/ப்பு, வி, 87. 
/ப்]புதல் உண்ணன். பனுபலிம்சல், 

ஸி. 87, 
தூம் தன்மைப் பன்மைலிருநி, ரூ. 802, 

நூம்[பி வண்டின்பேசும. சூ. 980, 
நுபா துன்பம, வி. 95. 80. 155. 

துயிலல் - நிததிலா செய்தல், வி, 15, 
துயில்வோன் - மிகத் தூங்குவோன். 

ரூ. 599. 

இய] த,தல், சழுபவித்தல், வி, 79, 
உண்டம். சூ, 4845. 

Gla | soo = எழுப்புதல். சூ. 74. 988. 
bit (தும், துன்) கெட்ட. வி. 123, (௨.) 

துவை | தீதல்-வாத்தியம் வாடத்தல். ஒ 

லித்தல். சூ. 991. 
- ஆச கவட வ 

௬௮௯ 
 



  

  

தெலு தொகை 

      

துல் | வுதல்- அழுபவித்தல். வி, 86. 
துழாய் -துள?, வி. 93. 
அள [க்கலாகா - நிலை ௮சைகச்கப்படாத 

நிலை. சூ. 28. 
தள |ங்கல் - ௮சைதல். வி. 79. 90. 
அளி. வி. 01. 
துறத்தல் - விட்டுரீக்குதல். வி..தீ3. 
துற | வறம்--நீத்தோர் தர்மம். [துறத்தல் 

விட்டு நீங்கல், வி, 94.] 

Bop = வழி. மதூல். சூ. 52.-நீர்த்துறை, 
ஆறு. வி. 23. 43. 

துள்னார்-பகைவர். 8ற. பா. 11. லி, 95. 

துன் | னுதல்-சேர்தல். வி. 96. 206. 

வர் 
தூக்கு-செய் ' "= 779) 172. 

தூக்ருஈல்-நி 3. 
போல. வி. 

தூண்டில் -து 

தூய்மை- பரி வி. 96,] 
தூர் -தூர்லை, Wai, air, wu. 

தூர்] த்தல் -நிறைத்தல். வி.70, 79. 84, 

தெ 
தெக்கு-- தென்னமரம். வி. 101, 

தங்கங்காய்-தேங்காய், சூ. 187. 
தெண், கெள்- தெளிவான. வி. 97. 

PUL = இடைச்சொல். சூ. 808, இசை 
நிறை. வி. 115. 

தெய்வம்-இவ்வியமுள்ளத. வி. 94. வ 
ழிபடுகடவுள். சூ. 96, 
'தய்வங்கொள்கை - கடவுள்வழிபாடு. 
சூ. 20. 

தெரிகில் - இடைப்பொருளுள ஒன்று. 

சூ. 353. 355. 857. (தெரிந்த வழி நிற் 
pore Ost fas.) 

தெறிநிலைவினை-காலக்தெரிய நின்ற வி 
“Sher. வி, 98. சூ. 920. 

தெரிகிலை | விளைமுற்றாலணையும் [பெ 

யர்ப் | பகுபதம் - காலங் காட்டுதலு 
டனே வேற்றுமை யேற்றுவருவது. 

வி, 95. 
தெரியல்-மால், வி. 93. 109, 

தெரிவரும் காண்டுறைதற் கரிதாகெ. 
சூ. 27. [வி. 159. 191] 

தெருஎல்- தெளிதல். வி, 94. 
'தலுங்கம்- தெறுங்குதேசம், Ho RID. 

சூ. 275. 

— 

0 

தெல்-பகை. சூ. 236. 

'தீவ்விர்--பகைவர். வி. 211, (77.] 
தெளிதல் “மெய்யுணர்தல். வி. 40. 

தளிவெய்தல்-துணிவுண்டாதல். சூ, 
433. 

தெளிவோர் = அலோதித் தெளிதற்கு 

ரியமாளுக்கர். சூ. 461; 
'தள் | எல் -தெளிவாதல், வி. 89. 

தெள், தென்-தெளிவான. வி. 97. 

தன் | பாண்டி - கொடுந்தமிழ் நாடுச 
ளில் ஒன்று, சூ. 274. 

தன் - தென்றிசை. வி. 94, 160, 

தே 
தே9கம்-நிசைச்சொல். 

தேம்-சேசம். சூ. 276. 

வி, 65. 

இனிமை, [தேன். சூ.214.] வி.99.152. 
தீய்தல் -குறைதல். வி. 92. 

தேரு| தல் 
70. 95, 

தெளிதல். ஆராய்தல், வி. 

தேற்றப் | பொருள்-நிச்சயப்பொருள். 
லி. 117. [354. 

தேந் | றம்- தெளிவு. நிச்சயம். சூ. 953. 

குற்றவினை. வி, 125. 
தேர்- இரதம். வி. 72. 

தன் மது. வி. 154, சூ. 214. 

தை 
தையல்- பெண். சூ. 277. 

தொ 
தொக|/[கிலை. சூ.415. வி.151. [வி. 91.] 
தாகு]த்தல்- எழுத்தாயினுஞ் சாரியை 
wri gue குறைத்துச் சருக்குதல். வி. 

41. @, 155. 
At 65055 தொகுத்து மு 

டித்தல், வி. 79. சூ. 50. 
தொகுத்தச[கட்டல் - பலவற்றையும் 

தொகையாக்கச் சொல்லுதல், சூ. 14. 

தொகுத் | தலா. = வேற்றுமை சாரியை 
முதலிய உறுப்புகளைத்: தொகுத்செழு 
தும் உலா, இதைப் பொழிப்புமையெ 
ன்றும் வழங்குவர். சூ. 21. 
'தாகை - உருபு மறைதல், தொகைக்   குறிப்புச்சொல். சூ. 269. 

  

௩௯௦ 

 



  

அனவ a ae உட a — 

LIV UD 60 LY % தொகுத்துக் கூறுந்தொ தொள் |முறை- தொல்ர மு 
கைச் சூத்திரம். சூ. 20, 

மறைக்தழிற்பவை. சூ. 403. 
தொசைக்குறிப்பு-தொகுத்துக் குறிக் 

குங் குறிப்பு. சூ. 269, 
தொகை | சீசூத்தரம் - காரியங்களைக் 

தொகுத்துக்கூறுவத. 

தொகை|3௮. சூ. 409. வி. 151, 

தொகை |ிலை. சூ. 409. வி. 151. 
தொகை ப்பொருள் - தொகைநிலைத் 

தொடர்பொருள். சூ. 111. 
தொகை] an = தொகுத்தும் விரித்தும் 

முடித்தல். சூ. 50. 
தாட | க்கம்- ஆ. (தொடு. ) என்றம் 
ரொடக்கத்து : என்று சொல்வது போ 

லவரும். 
தொடர். வி. 126. [11. 94. 
காடா | மை தொடர்பு, சிநேகம். வி, | 

காடர் | சசொற்புணர்சல் - ஒன்றம் 
சொன்று சம்பர்தமுடைய சொல்லு 

ளைச் சேர்த்துவைக்தல். ரூ.11. 

ATLA FIM. OKT BO. லி. 191, 

கெ ர்டா ர ல்:-இற்றெழுச்திற்கு அயலே 
முச்சாகள் கொடர்சல், லி, 109, (ர். 

91. இரண் மிமுசலியவாகதி கொடா 

தூவருசுல். ரூ. 128. 
ராட/ | பு.:செய்யுள். ரூ. 173, ௨௪௦ 

யம். வி. 91, 
தொடர் | மொதி. வி. 150. ரூ. 250. 200. 
தொடி 2 வம். வி. 96. (பைந்கொடி. 

லி. 121. 157.) 
TOKEN - கட்டல். அம்புகளைகா 

ணினமேல் தொடுத்தல். வி, 19, 
கொடை - மோனைமுதலிய தொடை. 

யாப். 32. வி. 181, 

கொய்தல்: தொடுதல். வி. 37. 
தொல்லை-பழமை. சூ. 98. 

துன்பம். வி, 96, 
தொல்லோர் -முள்னோர். வி. 145, [93.] 
தொல்--பழமை. வி, 60. 
தொழில் உவமை. வி. 204. 
தொழில்- விஷ. செயல். வி, 312. 

தொழித்|பெயர்- விசைப்பெயர்.சூ.217. 
2906. லி. 155. (256. 

Olam Sex | மொழி - விசைச்சொல். சூ. 
தொழு[தல்- பணிதல், சூ. 385. ஊழி , 

யஞ்செய்தல், வி. 92, | 
நொதும். லி. 110. 
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மையானமூறை. சூ. 290, 

தொன்று | தொட்டு - பூர்வம் முதற் 
கொண்டு. கூ. 290, 

தொள் | னூல் - பழமையான ge. 
சூ. 39. 

தோ 
தாகை- மயில், லி, 93, 109. 

கோட்ட... [பகுதி தோடு, லி. 82. (௭.) 
ட கோண்டின.] 

மரப் | ல் -சரச்சல். வி, 37. 
மாரை - சரமணிக்சோர்வை. சூ. 91, 

௮மாழி.-சோழமையுடையவள்.௬ூ. 277. 
fal. 96.) a. 96. (0.) 

கோள்- புயம். வி. 60. புயத்தால்வரு 

பெயா். (ths 276. 

(நாறும். வி. 110. (15. 
(Pd pana - உருவம், பார்வை, வி, 90, 

நெடுர் தூரம் ழோன்றுகன்ற' உயரம். 
(“hye 2h. 

மி.நாற்றுமல் ய் வெளிப்படுத்துகல், ரூ, 

22, 52. 
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டாதல், (ye LOA. «ff 20. இராசா. சூ, 

276. 
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மைத்தொகை, [லி. 91.) 

தெள 
ர ள்வை..தவ்வை, மூசேகி, 317. 

ச் 
நகு]தல் சிரித்தல், நகை 7தல்.வி.76.79. 
குதிர் 6 6015 BT. லி, 76. [72.] 

நகை : ிரிப்பு, நகைததல். வி, 70. 
[வி. 96.] 

நகை | cho a. ரி தல். 
நக்கு. [க. வி. 82. (௬.)] சூ. 417. 

நங்கை பெண்ணிய்ிறம்தாள். [லி. 47.) 

சூ. 277. 

'நஞ்சு- விஷம். வி. 42. 

நடி | ததல்-.கூத்தாடல். லி. 120. 
நடுக் | ow. சூ. 987. 

நடு | தல்-பயிர் ஆச்சல். வி,* 82, 
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நடு [சிலை - தராசமுள்ளு ஒருபுறத்தஞ் 
சாயாமல் நடுவாக நிற்பது, ௮துபோ 

ல, மாணாக்கன் அறிவுசிறிதாகில் பெ 
ரிதாகவும் பெரிகாகில் சிறிதாகவும் உ 
ணர்த்தப்புகாமையும், ஒருவனிடத்தி 

ல் விருப்பாகவும், ஒருவனிடத்தில் 

வெறுப்பாகவும், உணர்ச்தப்புகாமை 
யுமாம். சூ. 29. 

நடு | வன்மை--ஈடுவ* ுன்மை-நீதியல் 
லாதது. வி. 94. 

நடுவு- நீத. லி. 81, 

நட்டல்--ரிநேகஞ்செய்தல், வி. 93. 188. 
[கள். 76.] 

நட்பு - சிநேகம் [கள் ;பு.வி.06.] வி. 

20. 33. 

நடை-- வழக்கம், 
நணியது- சமீபமுள்ளது. வி. 40. 

நண்டு-ஞண்டு. கற்கடகம். வி. 17. 

ஈண்பு-ஈட்பு. வி. 212, 
நண்ணல்-இட்டல்,உண்டாதல். வி.89, 

ரூ. 210. 

நந்து -- சங்கு, 378, [74. 

நம்பி.-.அணிற்ிறர்சவன். சூ. 276. [வி, 
நம். வி. 72. 
நயத்சல்-- விரும்புதல். வி. 33. 

நயம்--நியாயம். தருதி, சூ. 388. 
நரகர் - நரகவாசிகள், சூ. 261. 381. 
நலம். வி. 96. 

ஈலி,சலோசை-சலக்தவோசை. சூ. 88, 
நலி | தல்-வருந்திக்கூறுகல். சூ. 88. 
நல் |கு|,தல் - அளித்தல், வி. 73. 152, 
நல்கூர்ந்தார். தரித்திரா. வி. 213. 

நல்லாள்-பெண். [வி. 98.] 

நீல் | லினம் - நல்லோர் உறவு. லி. 76. 
நவின்[ரோர்க்சனிமை - படித்தவருக்கு 

இன்பந்தருதல். சூ. 13. 
ரவை-குற்றம். வி, 95. 219. 
நளன்--ஒரரசன்பெயர், வி. 99. 
நற, ஈறவம்-ஈறவு-ஈல்லவாசனை. வி.65. 

79, 93. 109. 

ஈனி-மிக. வி. 35 சூ. 87. 41. 86. 272. 
988. பெரும்பால். சூ. 207. 

நனை-அரும்பு. லி, 114, 
நன் கன்றாக. சூ. 26. 90. 

நன்காடு. சூ. 207. (5ல்ல.) 

நன்கு. வி. 96. 

"நன்மை. வி. 06. 
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௪ சோததுவைத்தல், சூ. 19. 

நன்றி-உபகாரம். வி. 86.02. 06. 
நீன்று-நன்மையானது, வி, 88. 93. 
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நாகன்--தர்காமம். சூ. 199, 
நாஃநரக்கு. வி, 89, சூ. 74, 376. 

நாகம்-இிருஷ்ணசர்ப்பம். வி. 92. (817. 
நரகு-இளைமை, இள மரம். வி, 93. 94. 
நாடு | தல் - தேடுதல். வி. 70.72, 219. 
நாட் | டம்-கண். சூ. 376. 
நாட் (டல்-தாபித்தல். சூ. 11. 
நாணு | தல்-வெட்குதல். வி. 95. 

நாரதன் - ஆண்டவன். வி. 95, 

நாமம். -படர்ச்கைப் பெயர்ச்சொல், 
125. 205. பயம். லி, 93. 157, 

நாமுடி - காக்கு அனி, 80, 

நாயகம் -சிரேட்டம். லி. 159. 

நாயகன் -அண்டவன். வி, 95. 

நாய-சூ. 231. 

நால்.. சூ. 191, [சூ. 980. 

நாலறிவுயிர்-தும்பிவண்டு முசலியவை. 

நாழி-ஒர் ௮ளவு. வி. 89. சூ. 174. 

நரள- நட்சத்திர இராசி, சூ. 270. வாழ் 

நாள். வி. 73. ஒர்வாய்பாடு, வி. 174, 
௮க்காளில் மலர்ந்த. வி. 79. 84. 

நாற்கணம்-வன்சகணம் மென்கணம் இ 
டைக்சணம் உயிர்க்கணம், என்னும் 

நால்வகைக் கூட்டம், 
நாற்றம்-கந்தம். சூ. 980. [291. 
நான் - தன்மையொருமைப்பெயர். சூ. 

நான்கு. வி, 159, சூ. 191, 

நான் | மூகன்: நான்கு முகங்களையடை 

ய அருகன். சூ.௦6. 
நான்|மை--கான்கு, 
நாள்|மொழி- பெயர் வினை இடை உரி 

என்லும் கான்குசொற்கள், வி, 49. 

தி 
நி, லி. 199. (௨) 
நிகர் - நிகர்க்ளெற, ஒத்த. சூ. 26. வி. 

109. சிற. பா. 15. 
நிகர் (ிகர)-ஒப்பு. வி. 76, 95. 109. 

கர் | ae. லி. 76. 
கழ்காலம், வி. 80, 

நிகழ்|பல்ல-கிகழ்காலமல்லாத இரண் 

டுகாலம். சூ. 245. 
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நிகழ் | -நிகழ்தாலம். சூ. 423. 
நிதி-.இரலியம். வி, 79, 
நிச்தியப்பொருள் - அழிவில்லாப்பொ 

ரூள். 

நிமித்தப்பொருள். வி. 60. 140, 16. 
சிமிக்கு - கிமித்சம், காரணம். கு. 49, 
கிமிர்கல்- கெருக்குகல். வி. 64. 
நியதி-கியமம், நிச்சயம், 

கியதிப்|பெயர் - திய்மமூடைய பெயர், 
நிரல்- முறை, வரிசை, வி. 19.1, சூ. 218, 

நிரல்[பட- வரிசைப்பட. சூ. 16, 
| 

நிரனிறை. சூ. 455, 

நிறரா-வரிசை. லி. 61. 153, 

நிரைத்தல்--வரிசைப்படுச்தல், வி. 133. 

Deon | ய்சை, லி, 170, 
நிர். லி. 193. 166. (௨.) 

David: காடு, வி, 73. ரூ. 278. பூமி, வி. 

03. (ரூ. 20. 27. [லி. 96.] 

கிலமளதிறைகோல் nomen wir 
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லயும், பூவையும் ஒதும மேன்மை, (ர, 

20. 

கில[வதல்--விளங்குரல். ரூ. 427. 17. 
[ 

கிலள்- இடப்பெயர். சூ.270. [ நிலம். மி. 

Bia - இருத்தல். சூ. 456. நிலமை, வி. 
61. 74. உறுதி, வி, 14. வாரல் மலை, 
வி. 120. [வி. 96] 

நில் | தீதல் - நிலைபெறுதல். 

நிலை | பாமை -- நிலைபெறாதிருக்குந்தன் 
மை. வி. 89. 

நிலை | யியற் | பொருள் -: நிற்பன வாடிய 

௮ சரப்பொருள். 
நில்லுதல் நிற்றல், வி, 86. 

நிவத்தல்:-எழும்புதல். வி, 63. 

நிழல் - சாயை, வி. 29. 
i 

நிழற்றல்-நிழலைத்தருதல். சூ. 258. 
நிறம் - வெண்மை கருமை முதலிய 

வண்ணங்களால் வரும்பெயர், சூ.276. 
வருணம். வி, 60. 70. 

நிறீஇ-கிறுத்தி. சூ. 194. (eB. 79. 86.] 
நிறு|த்தக்|குதிட்பு ௪ முற்றுச் சொல்லின் 
அடையாளம். வி. 164. 

 நிறு|ப்பு-கிலைரிறுத்தல். சூ. 11. 
நிறுவுதல், நிறுத் தல்-ஸ்தாபித்தல். Ap. 

பா. 14. 74. 
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மன அடக்கம், சூ. 994, [26, 29 
நிலை[சோல் 5 துலாக்கோல், தராசு, சூ. 
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தல். வி, 121. 
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சூ. 316. 

| a. . ta. 
iD ait pl] Lis oot am eo > Qer neo Marg, னதி 

ற்குப் பயனிலாதொழியளச் சொல்லல், 
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6 திண்னிடச்நிலுடைய பொருள், சூ. 
299, 387. 

Dekh, eine. வி, 01, 86. 

உல் -செடில் அறல், ரூ. 190. 
Sa. செடுிங் பாலம், என்றைக்கும். 09. 

(லி, 120.) 
மட்டம் நீட்டி, விடில். 

நட்டல் நீய்டலளலை, ரூ.10). குற் 

றெழு 2 நெட்டெழுத்தாக்கல், சூ. 
155. ஸி. 11, 

நீரி நியாயம். வி, 9], 

ந்ழ்தம் வெள்ளம், வி, 89, 
,கசல்..துறக்கப்படுபொருள. ரூ. 200, 

நீத்து a, ஸி. 37. நீர்துவரும்மிலை, 

(௬. 454. 

நீந்தல், வி. 805, 
லிட்டு, (8.) லி. 121. 

நீப்பினும், வி. 86. (204. 
நீயிர் .- முன்னிலைப்பன்மைப்பெயர், ரே. 

hit -- சலம். ஸி. 28, 60. 70, ருணம், ஸி. 
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முள்னிலைப்பன்மை, லி, 74. 

நீல்-சீலம், சூ. 156. [லி. 41.] [294 
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கர்ிவ-அனுபலித்தல்.இன்பம்.வி.111. 
அசுப்பு-இடை. சூ. 455. 
ட் ண். வி, 34, 

அட்[பம் - பொருள்றனுக்கம். சூ. 18, 
Blom | geo = அுட்பமாதல். வி. 87. 
இண்-ுட்பமான. வி. 32. 84.37. [மண் 

மை. வி, 121) 
அதலிப் | புகுதல் - இதனைச் சொல்றது 

வேன் என்றுசொல்லிப் புகுதல். [eu 
தஞ்செய்தல்.] சூ. 14. 

அதல்--கெற்றி. வி. 154. 
ுதலல்-சொல்லல். வி. 28, 1. சூ. 47. 
ம். வி. 73. 

நுூவலல் - பாடஞ்சொல்லலின் வரலா 

௮. சூ. 3. சொல்லல். சூ. 41, 990. 
வல் வோன் - ஆடிரியனது வரலாறு. 

சூ. 5. 

ஆ/வற்|8- சொல். சூ. 990. 

றை. வி. 60.: 

அனி-முனை. வி. 17. 99. 

BT 

| * oo 

A vrAhucr agro Qrugseresn. 
! ந e 

ஆரலுமை|யாிரியன் ௪ நூலைச் சற்பிக்கும் 

ஆரியன். சூ. 20. 
ூல்-தூல்வரலாறு. சூ. 3. 

சாஸ்திரம், சூ. 24. எற்றுநூல். சூ. 25, 

நூல்யாப்பு-நூற்கட்டு, சூ. 47. 50. 
நூறு|தல்- பொடியாக்குதல்.சற, பா.12. 
தூள் முகம் - முகவுரை.நூதுக்குமுகம் ௦ 

போற் இறந்திருத்தல், சூ. 1. 

நெ 
| 

கெஞ்சம்--கெஞ்சு.மார்பு. மனம்.அந்தக் 
கரணச்சாட்ட9ி. வி, 40, 81, 80. 124. 

கருத்த. சூ. 46. 

நெடிய- கெடுமையான். வி. 121. 

ச் 

— நெடிலஎபெடை 

பெடுத்தல். 
ஈடிற்ரொடர். சூ. 94. 

கெடில்-செட்டெழுத்த. சூ. 65. 129. 
நெடுமை, தீர்க்கம். வி. 4. 

கெடு, செடும். கெட்டு. வி. 35. 84. 121. 
கெட்|டுமிர் - உயிர் நெடில், சூ. 126. 

[வி. 121.] 

நெட்டெழுத்தள 

கெய். வி. 63. 

நெய்[சல்-ஈச்தனையில் ஒன்ற. சூ. 376. 
கடல்சார்ந்தஇடம், வி. 920, 
நய்|யரி-பன்னாடை. சூ. 39. 

(செய்யை உருக்கு வடிசட்டும்பொருட்டு இதன 

மேல் விடும்போது சாரமான தெய்யை ஒழுகலிட்டுக் 
கசட்டைப்பற்றிக்கொள்ளும், ஆதலால் கடைமர 
ளுக்கர்க்கு உவமை,) 

நெரு]கல் - தேற்று. வி. 95. 
செல், கெல்து. வி. 60. 89. சூ. 932. 
நெறி - வழி. வி. 92. 80. 95. முறை. சூ. 

194, 199. கடன். சூ. 253. 

தே 
நேரசை. லி. 169. 

தேர்- நேர. வி. 109, உடன்படல். சூ. 
427. சமமான, சூ. 16. 

தேர்[௪9 - நட்புப்பொருள். சூ. 208, 
Cink தல்-பொருந்தல். சூ. 961. 

நர)ப- சழுவிக்கொள்வர் புலவர். சூ. 

427. 

தை 
நை[கல்-பலவீனம். தளர்ச்சி, வி. 112. 
தன்மாத்திரையிற்குறுகுதல்.சூ.05.120. 

தொ 
கொடி-.ஒருமாத்லொயினளவு. சூ.100. 

வி. 16. சொல். சூ. 890. 

கொடி[தல்-சொல்லல். சூ. 990. 
நாயிமை-கனமில்லாதது. இலேசு. 
[ எட்டூறில் ஒன்று. சூ. 3860. ] 
நாய்.ய - நொய்மையானவை,. வி. 

194. [93.] ப 
நோ 

நோதல், கோகு] தல் ௫ வருத்தமடை 

தல். வி, 66. 62, 

மகாகிகு - சண். வி. 97. 
நோக்கு[தல் - பார்க்குதல். வி. 37. 

தோய்-பிணி. வி. 96. 91, 
துன்பம். வி. 95, 

Carla, = வருத்தம். லி. 89, 

| நோற்|றல்- பொறுத்தல். வி. 27. 

| ப 

ப--பல்லோர்படர்க்கை, விகுதி, சூ. 927. 
| பகரு[தல் - கற்பித்தல். சூ. 99. சொல் 

ee. சூ. 390. 

ப. சூ. 170. 

          
 



  

  

படு 

  

பதிக 
  

பஃ|ரொடை. யாப், 00. 

பீகா(சச--சொல். சூ. 390. 

பழ கன ம்பு. சூ. 989, 

பகாபபதம் - பிரிக்கப்படாத பதம். 
வி. 122. சூ. 128. 130. 131. 

பகுஇி-முழனில். வி. 70.சூ. 133.இ 

யல்பு என்றர்த்தங்கொள்ளும் பிரூரு 
தி என்னும் ஆரியமொழிததிரிவு, ௮௮ 

தன்னியல்பினால் நீற்கையால் பகுதி 
யாம். சூ. 199, 191, 

பகுத்தல் - பிரிதல். சூ. 28]. 

பகு[ததணர்தல் -,தராய்ந்ததிசல். 
பகு]பத|உறுப்பு.- பகுக்கப்படும் பதம் 

தின் அவயவம், வி. 1235, 
பகு |பகம்- பிரிம்சப்படும் பசம். வி, 

193. ரூ. 128, 130. 139. 
ப்கை-பகைதொடர்பொருள். ரூ. 808. | 

பக்கம் Sg. aes. utr. al, 32. 
பச--பசம். பசுமையான. வி. 70. (121, 

பச்சு, பாசு, பைம்.] 

பசை அசை, லி. 11,925. 

| | 

| 

| 
Ui ria. லி. 121, 

!்ஞ்சி பஞ்சானது. ஸி. 01.ரூ. 21. 

tin gens படாக்கை பிடம். ர. 200. 

921. பேசுவோனையும் அவன் மூன் 

னிழ்போமாயும் ௮ல்லாற மற்றப்பொ 
ரளைக்குறிக்குஞ் சொல். ரூ, 285 

படார்கை|முப் |பெயா படர்கறை யிட 

FO SY MLW Rush pwr sisi, of 

கறிணைப்பெயா, விரவுப்பெபர் என் 
இற மூவகைப்பெயர்மள், சூ. 195. | 

படாக்கை[யோர்- படர்க்கை பிடம்கோ 

மை, மூ. 303. 

படர்க்கை[வினைமுறறு. 

மமுறறுச் சொல். சூ. 204. 
பீடா) டை, ரூ. 10. 
படர7ல் - ஏகுசல். 80. சூ. 272. 

பரவிப்போகுதல், வி. 68. 

QL amie 

ப.டலம்- அதிகாரம். ரூ. 4, பலபொருள | 

கொண்டது. சூ. 17. 

படாகைலவிருது. சூ. 91. (11. 

படா௮ன-உடன்படான், கலலான். ச. 

படி,படிக்கு, படியாக, படியால், வி.101. 
படிறன்-பொய்சொல்பவன், சூ. 09. 

படு. வி. 105. 124, 

படு|தொகை. வி. 157. (ஈ.) 

  
| 

ஆ. 
> 

  

UGlssa = sIpsPsapse. |, 88. 
ட ஆக்குதல். வி. 124. 
படு[த்த|கல் 5 வி, 12], 

படை | ககலம் - ஆயுதங்கள். வி, 84. 
பணி- தொழில். வி, 96, 

பணிதல் -வணக்கம். லி, 94, 
பணி।;கதல் - சொல்றுதல், உரைத்தல், 

ட சூ.491. வி.05. 193, 
பணிலம் சங்கு, வி, 81, 187. 
(பணை பெருமை. வி, 27. 

வபல். வி. 81, 

பணை[தக்சல்- பெருக்சல், லி, 32, 

பண்ண மிகவும், வி. 92. 

பண்டமாற்று - விலைகூறுதல். சூ. 101, 
பண்டம் -பதார்க்கம். வி, 208, 

  

| பண்(டு, பண்டை-:பழமை, வி, 26, 87. 

[ண் [பிர் |பகா|கிலைப்பதம்.சூ. 135.136, 
(செம்மை முதவியவை சொல் நிவையாற் பகு 

சம) ஆய்னும் பொருஏகிலையாத் பகாபபதம், இசை 

மை விருநி இன்றி ஈடக்சாதஇளுவ் இஙவ்கிருதியை 
யும பருதியாக வைக்ரும் ) 

பணை (கணா தோடி ருணிம்குண்டா 

ரம் ஒரறறுமைக பம், வண்ணம், வழு 
வ, வுட சுவை முதலியவைபம்றி 
வருவது. ரூ. 100, குணம், லி, 90, 70. 

190. 114. 

(ம்பொறிசளால் உணரப்பகெது ) 

(்ண்|பு12,சற்1ழமை: குண சம்பந்தப் 
பொருள. 

ரண்[புர|சொகை யெ! முதலிய 

பண்புருபு தொக்குநிற்பவை, சூ, 152. 
406. வி, 134. 

  

  

| 
(ண்]புருபு, பதிய." ரூ, 406. 

பண்டு வமை, லி, 901, 

172/2 -பதா. வி, 92. ரூ 399, 
/பச[ப்புணர்|/9ி - பொல்லொடு சொல் 

கூடுதல், 

//௪ம். ரூ. 2539, 951. எழுத்சாலாயெ 

பர.த்திலச்கணம். ரூ.57. 
எழுத்துகள் பிமபொருளைச் aD by 

சொல். ரூ.129. பாரம். வி,41,79, 

பத[வரை சொற்பொருள். பசப்பொ 
ருள். சூ. 21, 22. 

பதி. இடம், வி. 11. 
பதிகம்... தொகுத்து / சொல்றுதல், சூ.1. 

பதிகக் இளலி பல்வகைப் பொருத் 
தொருதியாகச் சொல்றத ருனே," 

பத்து. சூ. 195-197. 

௬௯௫ 

  

 



பலா பாக்கு 

பததினீற்றுயிர்மெய்-பத்தென்னும்எண் பலவகைத்தாது - தோல், இரத்தம், இ 
ணின் நில்மொழியினது இற்றிலுள்ள 

துகர உயிர்மெய்யெழுத்து, சூ. 198, 
பக்கனம்-கட்டுதல்,. வி, 197, 901, 

ப்தி- ஒழுங்கு, வி, 61. 
பயத்தல் -கிளைதல், வி. 95, 145. 

உண்டர்க்கல். வி, 90, 

பயம், புயன் - பலன். சூ. 10, 47. வி, 

27.1. 01. 92. 118. 

பயனிலை- பொருள்கிலை. சூ. 295. வி.129. 

பய(ுரை)- இப்படிச் சொன்னதினாலே 

் வந்தபயன் இதுவெனசக்காட்டி எழுது 
மூலா. சூ. 21. 

பயலுவ்மை, வி. 204, 
பயிறல் - கற்றல், சொல்துதல், பழ்கு 

தல். சூ. 41. 45. 

பரண் -பரணென்லும் பெயர். சூ. 211. 

(ra பரண்.) 

பரதன்-பரதராசன். வி. 99, 
பரத்தல்-விரித்தல். வி.81. சூ. 872. 
(பரத்தை - வேட, வி. 64, 
பர்ம்-பாரம், வி. 17.[பரவுதல், வி.96.] 
பரவை - கடல்.வி.37. 
ப்ரா. வி. 129, (௨) 

பரிசம்- ஊறு. சூ. 386. 
(வெம்மை, சண்மை, மென்மை, வன்மை, நொய் 

மை, ரர்மை,சருச்சலா, பருபருச்கை, ஆக ; எட்டு,) 

பரிதல்--லிரும்பல். வி, 86. 

பரிதி- சூரியன். சற, பா. 3. [121. 

பரியது - பெரிது. [பரி வி. 93.] வி. 

பருகுதல்--உண்ணுதல்.' சூ. 40. 
பருத்திச் குண்டிகை - பருத்தியடைதத 

கரகம். பஞ்சுபோட்டகுடுக்கை. சூ.34. 

பருந்தின் வீழ்வு - தலைழோக விழுகின்ற 

பருந்தின் வீழ்ச்சி, சூ. 19. 
பருபருக்கை - திண்மை, பருத்துக் 

கொள்ளல்.[எட்டூமில் ஒன்று.சூ. 586.] 
பருவமுயற்டி-காலத்தோடு பொருந்தச் 

செய்யுமுயற். சூ. 27. 
பருவரல் -வருக்தல், சூ. 388. 

Lin=@. 170. பலவின்பாற் பெயர். சூ. 
940, 

பலகை. சூ. 281. 

புலபொருளெர்ரு சொல் - பலபொரு 

சத் தரு ஒருசொல், சூ. 481. 
பலர்-பலர்பாற்பெயர், சூ, 240. 

பலர்பாற்சொல் பலாக் குறிக்குஞ் 

சொல். 

வத 

ஹஜைசசி, மேதை, எறும்பு, மச்சை, 
சுவேதநீர் என்கிற ஏழுவகைகத் தாதுக் 
கள். சூ. 266. 

பலவினீட்டம் - பலபொருளின் கூட் 
டம். ஞூ. 300. 

பல்லவம். ஓர்தேசம். 

பல்லியம்--ேவாத்தியம், சூ. 891. 
விரிந்துர் தொக்குந்தம்முள் விரவிப்ப 

லவடுககிவருதல். 

பல்லோர்பெயர் - பலர்பாலின் பெயர். 

சூ, 278. 

பவணந்இ-ஒர்மூனி, நன்னலைச் செய் 

தவன். சற. பா. 21. 
பஉம்-பாவம். வி. 87. [41.) 

ட் ழகுதல்-பயிலல், சூ. 40. 

பழஞ்சூத்திக்கோள்- மேற்கோள். த 
ரியவசளம். சூ. 81. 

(பழி-ரிந்தை. வி, 910. குற்றம். கொலை. 

லி, 89. 95, (210. 
பழித்தல் - நிர்தித்தல். தாஷித்தல். வி. 
பளிங்கு, பளிக்கு. வி. 26. 

பறவை. வி. 96. (௦.) 

பாறை சாற்றும் பறை. வி. 109. 
பற். சூ. 170. 

பாட்டு. சூ. 205. 
பனுவல் - செய்யுள். நூல். சூ. 24. 54, 

பனை. சூ. 208, 

பன்--பன்னல்: சூ. 217. 
பன்மைப்பொதுப்பெயர் - உயர்திணைப் 

பன்மை, ௮ஃறிணைபள் மப் பொதுப் 

பெயர். [287. 

பன்மையிருதிணை- இருபாற்பன்மை.சூ. 
பன்மொழிச்தொடர் - பலசொற்கள் 

தொடர்ந்து நிற்பவை. பன்மை. பன் 

மைப்பால். சூ. 265. 300, 
பன்றி-தமிழ்காடுகளில் ஒன்று, சூ. 274. 
பன்னரும்- சொல்லுதற்கறிய, சற, பா. 

9], [வி. 191. 158.3] 
பன்னுதல்- சொல்லுதல், 
பன்னிரண்டு. சூ. 198. 

பா ் 

LUT, பாவினம். வி. 184. 
பாகதம் ௮ எல்லாகாட்டிலும் வழங்கு 

வத. (பிராக்ரெதம், ) 
பாக்கு - முச்காலங்களுக்கும் பொது 

வானவினைஎச்சவிகுத. வி, 86. சூ. 943. 

indie Sir



LIT oor 

பாங்கிற்று-பாகளைய/டையது.சூ.280. 
(பாக்கு. வி. 93.) 

பாசம் கயிறு, வி. 137. 

பாசிமை. வி, 19], 

பாடம் -உரைசெய்தற்பொருட்டு எநத 

கெழுதிய மூலம். “மன்றுபறித்தண் 

ணேல்,"' என்பசை ''மணபறித் துண் 
ணேல்,'” எனட்பாடமோதுவாருளர் 

என்ரும்போல்வன பாடவுலா. சூ. 21. 
பாடல் - சொல்லல், ஒதல். வி. 80. 

சூ. 990. 

பாடு -ஏழன்உருபு. வி. 683. மேன்பாடு, 
வி. 79. 

வாய்பாடு, சூ. 840, வி. 96. 

பாணள்- புகழ்க்துபாடுவோள். சூ. 390. 
பாணி.-கை. வி. 80. 

பாண்-பாட்டு, வி. 81, 

பாண்டிமா பாண்டியனாடு. சூ. 250, 
273, 

பாண்டில். சூ. 274. 

பாதம்--அடி. வி. 94, 
(பாந்தம் பகழலிகுதி. சூ. 145, 

பாயி.ம்- வரலாறு. சூ. 1. 47, 
பாரம். வி. 17. 
பரராட்டல் -காட்டுமல், வி. 92. பார், 

ஆட்டல்.] 
பார்பூமி. வி. 61. 121. 
பாலகன்-குழக்தை. வி, 120. 
பாலது [பால (பன்)] பாறறு, பால்யு 

டையது, தன்மையுள்ளது. லி.093.[95.] 
பாலை௰ந்திணையில் கன்று. டூ. 276, மி 

ரூம் நிழலுமல்லாக இடம். லி, 990.] 
பால்- பகுப்பு, சூ. 128. 181, தண், 

பெண், பலர், ஒன்று, பல, எனலும் 

ஐம்பால்கள், வி. 53. சூ. 342. 960 
416. ஏழன்உருபு. வி. 63. 

பாலி-பாவஞ்செ.ப்வோன். சூ, 99, 
பாவித்தல் -எண்ணல். வி. 194. 

பா வை:- பிரதிமை. வி. 40. 
பாவைமார்- பெண்கள், வி. 120. [69.] 
பாழ்-பாழ்ங். வெறுமையான. வி, 121. 
பாற- பருந்து. சூ. 183. (99. 

பாற்று-பான்மையுடையது. சூ. 57. வி, 

பான - முக்காலங்களுக்கும் பொதுவர 

ன விளை எச்சவிகுத. சூ. 949. 
சிலவிடத்து பத்து என்றும் (௨-ம்.) 

ஒன்பான் - ஒன்பது, முப்பான்-- 

முப்பது. சூ. 61. 194, 

பிற 
ஆணலஹைனவககளவகவவைவமையய் aay ee — 

பி 
பி, வி. 96. 

பிக்கலம்- பிங்கலந்தை என்னும் தல். 
சூ. 392. 

பிணக்கம் - வேறுபாடு, வி, 99, 

பிணககன்.மாறுபாமிடையவன். « 99. 
பிணக்கல் = வேறுபடல், ஜி. 69, 
பிணி - வியாதி, வி. 96, 
(ரிணியன் - கோயாளி, ரூ.80. 

பிண்டம் - பலகொகைகளையும் உள்ள 

டக்க்கொண்டு, பொதுப்பட நிற்கும் 

பிண்டச் சூத்திரம். சூ. 20. பிண்டப் 
பொருள், சூ. 916. 

பிண்டி. - அசோகுமரம், லி, 03, 

பித்தி-பித்தததையுடையவள். யி. 109, 
[64. 96] 

(ர. வி. 123. (௨.) 
(ரதி. வி. 123, (௨.) 
பிரி] 1. இடைப்பொருளுள் தன்று, பி 

ரிஈ்கும்பழு. நிமபது, @. 354. 

(௨-ம) சாத்தனே கொண்டான் எல், 
கொளளுதல் வினையாற் சாததனில் நின்றும் பிறர் 
எவ்லாரும பிரிக்கபபட்டார், 

(பிரிப்பு பிரிகிலை, சூ. 961. 958, 055. 
(ரிழை]பாடு த்ப்பு, ரூ.42. 

பிளிறல் - ஒலிசுதல். ரூ. 991. 

(நெ கொத்லாதொழிர்சவை, சூ. 451. 
பிற மால் ஆிரியவசனம். ரூ. 23. 

பிற ப்ட் ஏழுததுகளின் பிறப்பிலக்கண 

ம். சூ. 57. 74. கி. 18, (1.) தர்வாய் 

பாடு, 173. 
பிற|முதல் - ஒன்றை மற்றொன்றாகர் 

சொல்லப்படுதல், 426. 
| ?நா| சம்[மசம் [மேற்கொண்டு] களவு = 

பிறாமதததை அவங்கெரித்துச் தள்ளி 
விடுதல். சூ. 11. 

பிதர்|தத்]குத்தக்[சாட்டல் - பிறருடை 
யழாலிலுள்ள குழம்றக்களை எடுத்துச் 
சாட்டுதல், சூ. 11. 

[ 
பிதர[தூன்|முடிக்தத | சானுடன்பதேல் 

௪ பிழழாலிலே சொல்லப்பட்ட கிகுநி 
களுக்குத்தான் சம்மதப்படுதல்.சூ.14. 

பிறகிஃபிறப்பு. வி. 95. 96, 
பிற|லிஃட|கிலை - வேது இடைகிலை, ௮ 

தாவது விசாரப்படல், 
பிற|வினை- பிற கர்த்தாகின்றொழில். வி. 

103. 
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புண் புதம் 
  

பிறழ்[கல்-மயக்குதல். சூ. 92, 451, 
பிறன் -மற்றொருவன்.௮டுத்தவன்.சூ.34. 
பிறன்|கோட்|கூறல் - தன்னூலின் பிற 

னது கோட்பாட்டைச் சொல்லுதல். 

சூ. 14, 

பிறிதல்- பிரிதல். 
பிறிதின்[ழெமை' - தன்னில்வேறாயது. 

சூ. 306. வி. 62. 

பிறித - மற்றையது, வி. 35. பிறர்மதம். 
சூ. 11. (No. ofl.) 

பிறிஐ [விதி- எய்தியஐ விலக்கும்விதி, 

பரிழிதொடு | பட, அள் (றன் | மதங்[கொ 
எல் - பிறர் மதத்தோடு கலவாதவனா 

இத் தன் மதத்தைத்தான் தண்டுகொள் 
வத. சூ. ll. 

ன் - ஏழன் உருபு, வி, 03. சூ. 217. 
பின்வருநிலை ௮ணி. வி. 207. 

பின்னது நிறுத்தல் = முறை பிமழாமல் 

முன்வைக்கவேண்டியதைப் பின்வை 

தீதல். சூ. 14, 
ன்னவன் - மகள். வி, 93, 

பின்னோன்-வழிநால் செய்வோன். சூ. 7. 

[ர 
Lf, சூ. 177. 

Ga = மயிற்றோகை. வி. 208, 

ழை - துன்பம். வி, 35. 

புகறல்- புகலல். சூ. 990. [புகல்*தல். 
வி. 98.] 

புகு[தல்-உட்பிரவேடத்தல். வி. 82. 
புடை சார்பு, எல்லை, சிறை. சூ. 8. 72. 

ஏழன் உருபு. வி. 69. 
புடை[ழால்- சார்டதூல். சூ. 8. 

ப [கவச அலது 

புணரி-கடல். லி. 27.86. [வி. 96.] 

புணரியல் - பதங்கள் ஒன்றோடொன்று 

புணரும் ஆறு உணர்த்துவது, [வி. 
153.) 

புணர்|ச்9 - புணர்ப்பு, சந்தி, சூ. 151. 
[வி. 96. ] விகாரம் இயல்பு என இரு 
வகை. 19. விகுதி பதம் உருபு எனமூ2 
ன்றுவகையும் தம். 

புணர்[தல்-கூடுதல். சூ. 90. 
புணை-மரக்கலம். வி, 96. 
புண்- இரணம். காயம். வி, 99, 

புண்டரீகம் -தாமலா. வி. 79, 

புதியன |புகுதல் - முற்காலத்தில் இல் 
லன சல பிற்காலத்திலக்கணமாதல். 
சூ. 462. 

ப.த|மை = @ 389. 
புர|த்தல்-பாதுகாத்தல். வி. 79, 
ப/.ர[த்தின்-உடம்பினுள்ளிருக்கன்ற. ரூ. 

25. (புரம் -சரீரம்.) 

புரவி-குதினா. வி. 61. 153, 
புரிதல் - செய்தல், வி, 69, 81. 157. 
புரை - புரைய, போல. வி. 109, தவா 

ரம். வி, 87. 

புனா[சல்-போலுதல். சூ. 196. [210. 
பு£உ ப்படுத்தல்-உணரச்செய்தல். வி. 
புட. சூ, 495. 

புலம்பல்-அமுதல். சூ. 913. 
பூல|வன் - ௮றிவுடையோன். சூ. 276. 

[வி. 93.] 
புலவேசர்-புலவர் கூட்டம். சூ. 53. 

புலன், புல * - அறிவு, வி. 156. திசை. 
இடம். ௨ ல், சம்புலன். வி. 34. 103. 

218. 376. 

புலுதம்-௮அளபெடை. வி, 14. 
புல், புல்லு-திரணம். கோளா, வி. 39. 

புல்லல் - பொருந்தல். கொண்டு முடி 

தல். சூ. 246. 319. 

புல்|லிசழ்-புறவிதழ். வி. 60, [117. 

- லியன்-புன்மையடையோன்.வி.99. 
= yd. வி. 70, (229. 

புழுங்கல்- புழுங்கற்கறி,சோறு,பயறு.சூ. 
புள்- பறவை. வி. 17. சூ. 981. 

புளி - சூ. 175. 

புள்ளி - மெய்யெழுத்திற்குரிய புள்ளி. 
சூ. 89, ஒற்றெழுத்து. சூ. 189. 

புறச்சுட்டு, வி. 5. 

புற[ச்திலக்கணம் - எழுத்தாலாகியப 

தம், பிறடொருளைத் சருன்றமையால் 

புறத்திலக்கணம். சூ. 57. 

புற]ப்பாட்டெல்லை - வேறுமொழியினி 

புற ப்பொருள்- சூ. 220. 
Lio மொழி - புறத்தவருதெசொல். சூ. 

411. பதப்பொருள். சூ. 220. 
புறம், புமன் - இடம், பக்கம். புறத் 

தால் வருபெயர், சூ. 276. ஏழன் ௨ 

ரூபு. வி. 62, 

௬௭௮)



பெண் 

புற[வுலா-ூல்சொல்லியபொருள் அல் 

லாசவைகளச் சொல்லுதல். சூ. 1. 
புறனடை, புறகடை - [புறன்*சடை. 

சூ. 210. ௮ல்லது புறன்*௮டை. சே. 

204, அல்லத, புறம் சடை. சூ. 219. 
வேறு விதமான நடககை, அல்லது 
புறத்து அடையாய் வந்தது, சூ. 20. 

புறன்|௮ழிதல் - மற்றவரை திந்தித்தப் 

பேசுதல், வி, 79, 
புற்கம் - ஈறுமை. வி. 140. 

புனல் = கடல், வி. 64, 

புளனாடு- புனல் காடு.சண்ணீருள்ளதே. 
சம். தஞ்சாவூர்சீமை. கமிழ்சாடுகளில் 

ஒன்று. சூ. 273. 

புனிதம் - பரிசுததம், வ். 87. 
புனை -- அலங்கரிக்கப்பட்ட. சூ. 56. 

[வி. 159 ] 
புளை]்தனா ௪ அலங்கரிக்துச் சொல் 

லல். சூ.], வி. 96.) 

Ljar|enw=.B pent, வி. 157. [பூல்ரமை. 
புன்னை - ஓர்மரம். சூ. 202. 

ழ் 
பூ. வி. 60. சூ. 30. 900. 
பகம் கழுமரம். வி. 110. 

பூங்குழல், வி, 197. 
பூசல். வி. 96. (௦.) 
பூட்டு வில். சூ. 456. பூட்டுவிற்பொருள் 

கோள். 

பூண்-- ஆபரணம். வி, 125, 
(த்தல் மலர்தல். வி, 82, 913. 

கனை-மொக்குள். (பூ-ஈனை.) வி.114, 
ந்தடம். வி. 86. சூ. 200. 
ய்பெயர் - பூவெள்லும் பலபொரு டு 
ளொருசொல். சூ. 200. 

பூழி-,தமிழ் நாடுகளில் ஒன்று. சூ. 273. 

பூழ் ௫ சாடை. வி, 30, 

பெ 
பெண். வி. 74. 
பெண்|டீர் - மனைவி, வி, 62, 
பெ ணெழுச்சு- கெடில். 
Oise 'யாற்[பெயர்- உயர்திணை பெண் 

பால்பெயர். சூ. 277. வி. 52. (6) 
பெண்|மை-பெண்தன்மை. சூ. 264. 
பெண்மை முதற்பெயர், பெண்மைச் 
சனைப்பெயர். சூ. 283. 

போ 

பெண்|மை|ச்சிளை|முதற்|பெயர். சூ, 
89 

பெண்|மை]மூறைப்|பெயர். க. 283. 
| 

பெயரியல் - பெயர்ச் சொற்பொருளை 

விளக்குதலால் பெயரியல், [சூ. 258- 
919.] 

பெயரினெச்சம்-முகரகீழ்றுப் பெயர்க் 
குறைவு, சூ. 107. 

பெயரெச்சம் -பெயரெச்ச வினைச்சொ 
ல். சூ. 823. 
பெயரைக்கொண்டு முடிபவை. சூ. 

340. வி. 87. 143, 

பெயர்எஞ்சு இளவி, 
சாலமும வினையுச தோனறிப பாறோன்றாது 
பெயர்சொள் ஞம்மது பெயா எச் சம்மே "' (அகத்,) 

பயர்ச்செல்[வெண் - பெயர்களிடத் 

தேவரும் செவ்விய எண்ணிடைச்சொ 
ல். சூ. 360. 

பெயர். எழுத்துகளின் பெயரினிலக்க 
ணம். ரூ.57. முதல் வேற்றுமை. சூ.292. 
பெயர்பபகாப்பதம். சூ. 131, 
ப.பர்[சசொகை - இரண்டு பெயர்கள் 

சேர்ந்து நிற்பலை. சூ. 192. பெயரின் 

கண்ணே தொக்சுதொசை. 
(பயர்(பபகு]பதம் = எட்டுவேற்றுமை 
களிலொன்றை யேற்றுவருவது, 
பய்தல் “ஏற்றுசல். வி, 208. தன்னுள் 
ளேபோடுதல், சூ. 92. தணித்தல், சூ, 

94. போடுதல். சூ. 5ம், பொழிதல், 
லி. 70, 95. 
பருமை - மாட்சிமை, வி. 25, 

பெரும்--பெரிய. பேர். வி, 79. 12]. 
புபற்றம் ~ US. @& 273. 

பற்றி-குணம். தன்மை, சூ. 260. 

பே 
பகன் - தவளை. ஆண். சூ. 91. 

படு - அலி, ரூ. 264. 

பபேனுதல் காப்பாற்றுதல். லி. 30. 74. 

பதை- பேதைமையுடையவள. 
பெண், சூ. 988. 

பதைப்படுக்கல் - பேதைமை க் 
கல். வி. 124. [96. 

(பதைமை- அறிவின்மை, வி. 84, 94, 
பேர்... பெரிய, பெரும். வி. 121, 919. 
Ligh = போகல். வி. 82. பேர்ந்து- 

போய். 

௬௩௬௯௯



  
i te rt etn ce ene 

cortices 

  

  

பொரு பொன் 

பேறு-பெறுதல், வி. 89, 96. பொருண்மை பொருள் கொள்ளுந் 

பை தன்மை, சூ. 427, [வி. 94.] 19. 

பைம் - பசுமையான. வி, 93. 121. _.ரரு,தல- சண்டை செய்தல், வ. 27, 
9 பொரு ஈர் - கூத்தாடிகள், [வி. 95.] 

பா 

பொக்கு-பொங்குதல். வி. 89, 

பொச்சாப்பு - மறப்பு. சூ. 984. 

பொதல்- மூடுதல். சூ. 290. 

பா... பொதுவில். சூ. 299. 
பொத-பலவற்றினையேற்பது, சூ. 275. 
பொதச்சாரியை- விகுதி, பதம், உருபு 

என்இறெழூன்று புணர்ச்சிகளிலுந் தனி 
மொழிகளிலும் வருதல். சூ. 244. 

பொத். வி. 176. 
பொதுப்படக் கூறல் 

சொல்லல், 

பொஜப்பெயர் - இருதணைக்கும் உரி 
யபொதுப்பெயர். சூ. 159, 282. விரவு 

பெயர், 

ஒர் இனத்தக்கெல்லாம் உறியது. வி, 
48, 

பொதமை-பொதுத்சள்மை. சூ. 400. 

பொதமொழி ு ஒருசால் ஒருபொ 

ரூளையும் ஒருகால் பலபொருள்யும் த 

ரற பொதுச்சொல். சூ. 259. 

பலபொருள்களை உணர்த்தும் பொது 

ச்சொல். சூ. 17. 

பாதம்பர் - சோலை. வி. 68.8], 
பொதுகியல் - பெயர், வினை, இடை, 

உரிஎன்னும் கால்வகைச் சொற்களி 

ள் ஒழிபையும் பொதுமையையும் ௨ 

ணர்த்தி நிற்றல். [சூ. 399--460.] 
பாதுவெழுத்த - ஆரியத்திற்குக் சமி 

முக்கும் பொதுவெழுத்து. சூ. 274. 

பாதளல் - கெருங்கல். தழைததல். 

சூ. 968. 

பொம்மென - ஒலிக்குறிப்பு. லி, 114, 

பொய்கை - குளம், வி. 110, 
பொரய்|ததல் ௪ பொய்சொல்லல். வி, 

40. 79. ஏமாத்தல். வி. 86. 
பாரி[தல = பொரிந்திடுதல். வி. 41. 

பொருட்டு- நிமித்தம். வி. 60. சூ. 298. 
பாருட்டுப்பொருள். வி.60. 140. 164. 
பாருட் புணாச்ச - பதத்தோடுபதஞ் 
சேருஞ் சேர்க்கை, 

பொருனில் ௫ விரைவு, வெகுளி, உவ 

கை, அச்சம், அவலம் முதலாய 

பொருணில்கள்,. சூ. 436. 

— 
— பொதுவாகச் 

வெவவ பலய aa 

  

Qurglase - ஒத்தல். ஒருவர் மற 

ரொருவர் போல வேடங்கொள்ளும் 

பொருகர் தொழில். சூ. 208, 
பாரு]5தல் - ஒன்றுதல். அமைதல், 

பொருவ. லி, 109, 

பொருவு எ உவமை. ஓப்பு. வி. 153, 
பொருவுதல் - உறழ்தல். சூ. 219. 

பாருள - பொருளன - பொருளையு 

டையள. வி. 94, 03, சூ. 272, 
பொருஎணி ௪ லி, 909, 

பொருளரகு|பெயர். லி. 169, 

பொருள [ரியர் ௪ மூறுக்கு அர்த்தஞ் 

செய்பவன். 

பொருள் ௪ காரியம், வி, 25, உண்மை, 

வி, 6. பெயர்ப்பொருள், சூ. 291. 

ஆல். லி, 79, 82. 86. சூ. 97. 
பொருட்பெயர். சூ. 276. அர்த்தம். 

சூ. 10, 72. 198. வி. 214, 917, 

பொருள்௫ந்து ௪ எழுத்து, சொல், 

பொருள், ௮ணி, யாப்பு, [சிற. பா, 

10.] 
பொருள்|கோள அம்மம், சொற் 

கள் பொருளைக்கொள்ளுங்குணம். சூ. 

459. 460. [வி. 96.] 
பாருள் | மயக்கம் - பிறிதொன்றள் 
பொருளொடு தன்பொருள் விடாது 
தலைமயங்குதல். சூ. 917. 

வவ 

(உ ம,) கோட்டினசண குறைத்தான--. 
கோட்டைக ருறைததான. 

பொலி-தூற்றாகெல்லின் குப்பை, சூ: 

316 

பொழிப்பு. யாப். 41. 
பொழிப்புளா-தொகுச்துமா. சூ. 21, 

பொழில்-சோல. வி. 29. 64. 
பொழுதில் - தப்பாமலே அதன்காலத் 

தில். சூ. 90. 

பாழுத-- காலம். சூ. 416. 

தீகுங்காலம், சூ. 40. 
பொறி-ம்பொறிகள். வி. 120. சூ. 876. 

பொஜை - பாரம். வி, 96, பொறுமை. 
சூ. 27. 988. 

பொற்பு-அழகு. லி. 93. 

ிபான்றல்- சாதல், வி. 89. 87. 

  

#00 

  

   



  

    

* 

மநு 

பொன் - தங்கம். இரும்பு. லோகம். 
வி, 8 

போ 
Gur, of. 81. 
CGurés=Qurer. of. 84. 
Curésa=Curs|dOse. வி. 103. 

போத - பூ. அலர். வி. 110. சூ. 968, 
பொழுது, வினைட்பகுதி. வி. 1225. 

போம், வி. 7. 
போர்-கெற்போர். வி. 29.78. யுத்தம். 

(பொரு. வி. 96.] 
பாா[த்தல் ௪ மூடுதல். வி. 79. 

போல், லி.17. சூ. 57. 192. 123. 239. 
267. 
முதற்போலி - முசலிலே ஐழெழுத் 

தூக்கு மற்றோயெழுத்து வந்துமாறி 
ஒத்துஈடப்பது. சூ. 123. 

இடைப்போலி - நடுவிலேமற்றோரெ 
முத்துவந்து ஒத்து௩டப்பது. சூ. 

123. 124. 
சடைப்போலி-சடையிலேமற்றோரெ 
முத்துவர்துஒத்துடப்பத. சூ.122. 

போலு[தல்-.ஓத்தல். வி. 76. 
பால், போல. லி, 109, 

போத்று|தல் ௫ காத்தூச்கொள்ளுசல். 
எண்ணுதல். வி. 35. சூ. 9, பலகால் 
சிந்தித்தல். சூ. 41. 
பான[|காலம், வி, 79: 

LD 

மஃ[கான்-மகரக்குறுக்கம், சூ. 60. 61, 
99. வி.15. (௩) 

மகள் - பெண். வி. 109. 
ம. - குழந்தை, வி. 23. 
மகன் மனிதன். வி, 92. 
மச|8உ- பெண். சூ.217. 
ம[கரக்|குறுக்கம் - தன்மாத்திரையிற்கு 

றைந்த மகரம். சூ. 96்வி. 15. (1.) 
மூ[தலம்- பூமி. வி. 64. 

ம௫ூழ் - ஒர்மரம். வி. 152. 
ம$ழ்(தல்-சந்தோஷித்தல். லி, 85, 
மக்கள்-மனிதர். பிள்ளைகள். லி, 59.76. 

92. [69.] 
மக்கலம்-சுப செய்கைக்குரியத. சூ. 

90, சுபமாக சொற்களைச் சொல்லு 
தல். சூ. 267.   

yh 

(a லமானத முயற்சி ௮அளலிற்பயன்தருவது போல் 
ஆரியன் கற்பிக்கும் முயற்சி அளவிற்ருத்தச்ச கவ் 
விபபயன விளைவுதற்கு இடமாதலால் இடையான 
மாணாக்கர்க்கு உவமை ) 

மச்சை மூளை, சூ, 268. 
Lo Gren ep = woul er. சூ. 494, 

ம|டக்கு-மடக்கணி, கி, 197. 

ர் 

மடக்தை-பெண். சே. 277. 
மடம் ுறிலீனம். வி. 22, 
மடல் - இலை. வி. 159. பனைஏடு, Ger 

மட்டை. சூ. 33. 
மடற்பனை-மடற்கொண்டபனை, சூ. 99. 

மடி. - சோம்பல். வி. 95. சோம்பேறி, 
சூ. 99. 

மணத்தல் - சேருதல். வாசனைஆதல். 
வி. 153. 

மணி. லி, 68. 84. 
மண் -மணல். லி. 70. பூமி. வி. 70. சூ.38, 
மண் [ஸணாவ் (கட்டி. வி. 124. (8.) 
மசம்-மனச்தின்கொளகை, சூ. 11, 
மதி-புத்தி. வி. 125. மாதம், சூ. 276,- 

திங்கள், வி. 157. 
இடைச்சொல். சூ. 972. 444, 

மதியம் -சந்திரன். வி. 69. 
ம - தேன். லி. 79, 

(மந்தன் - புத்ததட்பமில்லாதவன். சூ.99. 
(மந்தி-குரங்கு, வி. 989, 
மய] கம், மயக்கு - இணக்கம், கூடுவ் 

கூட்டம். சூ. 110. 113. 
(உபிருடன உயிர் மயல்கதும், மெய்புடன் மெய் 

மயங்கலும், இவ்விரண்டும் மாறி மயங்கதும், என 

மூனறு, இவற்றுள், முதலாவது வராது.) 
மயங்கல் - இணங்குதல், கூடல். ஒன்று 

தல். சூ. 114. 
வரம்பு கடந்து வருதல். சூ, 444, 

மயங்கவைத்தல் - இதுவோ அதுவோ 

எனத் துணியப்படாமற் சொல்லல். 
சூ. 12. 

மயல் -மயக்சம் (மையல்), வி, 17. 
மயில் -தோசை. வி. 81. 
மரபு-தன்மை. சூ. 7. பழமை. சூ. 275. 

(ஆக்கப்பாடின்றி பழமையாச இருப் 

பது.) வழி. சூ. 40.416. 429. கி. 165, 
மரிப்பெயர்கள், வி.161. , 
மரியாசைப்|பன்மை. வி. 198, சூ. 420. 
மருக்கு- இடம். சூ. 450, 
மருதம் = ஏர்திணையில் கன்று, சூ. 270. 

வயலும் வயல்சார்க்தஇடமும்.லி,220. 
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மனை மரா 

  

மருத்த. கி. 26. | 
மருத்துவர்-வயித்தியர், வி, 26. 
மருவுசல்-வருதல். சூ. 174. தழுவுதல். 

வி. 199, 
மருளல் - மயங்குதல். லி. 119. சூ. 96. 
மருள் -மயக்கம். வி, 39, சூ. 96. 
மரூ௨- மரு ௨மொழி. இலக்கணமில்லா 

மற் சொல்லைக்குறைத்தப் பெரியோ 
ரால் வழங்குஞ்சொல். கூ 239. 267. 

(மருவுசல்: ) 
ஒருவர் செய்யகேண்டாது தானே இரீசதஞ் 
தஇிதைர்தும் கிற்பதொரு செய்கை,” 

(மரை-தாமனா, வி. 48. சூ. 156, 
மலங்கு- விலங்கு. வி, 152. 
மலர்-௮லர். பூ. வி, 84, ஒருவாய்பாடு 

வி. 178, ட் 
மலர்தல்- விரிதல். ற, பா. 1, 
மலர்வு -மலர்ச்9ி, சூ. 30. 
மலாடு - மலைகாடு, [மலையமாகாடு, சூ. 

299.] மலையாளம். தமிழ் காடுகளில் 

ஒன்று, சூ.வி, 9, 

மலி--ரிறைந்த. சூ. 56. [வி. 158.] 
மழை. வி. 60. 
மலைய, வி. 109. 
ம்க் தல்-நிறைதல், ற. பா.1.வி.93. 
மல்|லல்-செழிப்பு, வி. 119. 
மறம் -வறுமை. வி. 60. வீரம். சூ. 394. 
மற | வன்-பாலைநிலத்தான். படைவீரன். 

சூ. 2760. 
ம2]வி-மறக்த செய்யுக்குற்றம். சூ.384. 
மறி கசல் “கடத்தல்: லி, 79. 
mays வி, 198, [மறிதல். வி. 159.] 
ralleo= =pumese, of. 133, 
மறு | தலை- எதிரி. சூ. 59. 
மறு [க்கக் இல்லையெனல். வி. 

81. 209. 
மறை-எதர்மறுத்தல். வி, 89. சூ. 427. 

இரகடயம். வி. 109, 
மறை | தல். சூ. 897. 
மறைத்தல் மூடுதல், 
மற்று - இடைச்சொல். வேறு. வி. 99. 

99. சூ. 966. 
மற்றையது. சூ, 306. 
மழற்ரொன்றுவிரித்தல் - சொல்லத் தொ 

டங்கயெது சிறுச,மற்ரொன்றை இடை 
யிலே விரித்துச்சொல்லுசல், சூ. 12. 

மனச்கோட்டம்-மனக்கோணல், சூ.24. 
மீ, வி, 125. ச் 

  

  
  

மனையாட்டி மனைவி, கூ, 298. [மனை 
தள. வி. 99. 

மன- பெரும்பான்மை. சூ. 105. மிகுதி, 
சூ. 184. 952. 804. 
(சிறுபான்மை ஒவ்வாத.) 

இடைச்சொல். சூ. 904., (37. 
மன்|மகன்-௮ரசலுடைய குமாரன், சூ, 
மன்றம் -௪பை, சூ. 59. 
மன் இல்- கலியாணம். சூ. 989. 
மன் | னன்-௮ரசன். வி, 79. [53. 

மன் அடை | மன்றம்- இராச௪பை, சூ. 

மன்|னுதல்- நில்பெறுசல்.. வி, 250௫. 53. 
மன்னோ-சைநிலை. வி. 9 

மா 

மா - குதிரை. வி. 65, இடைச்சொல், 

-. 87], பெரிய, லி, 70, 
மாசகள், வி, 25, 09, 

மாசு-குற்றம், வி. 99. 99. 
மாடக்கு-மாடத்திற்கு. சூ. ௦2. 
மாடம் மாளிகை, வி, 68. சூ. 54. 
மாடா-மாடனே. சூ. 158. 
மாடி--மாட்டு, வி, 63. 

மாட்[8-௮ழகு. பெருமை. சூ. 4.19. 26. 
[வி. 96.] 

மாட்|9- இடத்த. வி, 69, 126, 
மாட்டெறிச்தொழுகல்- இது இதற்கும் 

ஆம் என மாட்டுதல். இதுவும் ௮2 
வென எடுச்கேதிக்த போதல், சூ. 14. 

மாண-மிக, வி, 9 
lola wuoee@eou, a. 63. 91. 156. 
மாண்பு-மாட்ரிமை, வி. 90. சூ.41, 44. 

மாதர்- பெண்டிர். வி. 114. 
மாதவி-வசந்தகாலமல்லிகை, வி. 110. 
மாத- பெண். லி, 277. 

மாதோ-சைநிலை, வி, 81. 116. 
மாத்திரை - அளவு, வி, 16. 70. மிதம். 

மட்டு, வரை. எழுத்தின் ௮ளவிலக்க 
ணம், சூ. 57, 99. 100, 

மாந்தர் மனிதர், வி, ௦. 01. 99, 
மாயம்-மாய்சை.. வி. 120. 
மாய்தல்- கெடுதல். சூ. 229, 
மாய்ததல்- கெடுத்தல். 
மாரி-மனழை, மேகம். வி, 70, 95. 

மார், உயர்திணைப் பன்மைப் படர்ச்கை 
விகுதி, வி. 69. சூ. 927. 

மார்பு-கெஞ்சத்தால்வருபெயர். வி, 99. 
சூ. 2760. 

ene 

௪0௨ 

 



  

  

மின் 

மாலை-பலவற்றுல் தொடுத்ததொடை. 
லி. 79. 212, 

மாள- இடைச்சொல். சூ. 975, 

மாளுசல்- இறத்தல். வி, 81, 
மாறு|கொளக்கூறல்-முன்சொள்னதமழ் 

குப் பின்?சொால்லுவத விரோதப்படச் 
சொல்லல். சூ. 12. 

மாறு | கோள் - விரோதமாகச் கொள் 

எல். சூ. 11. 
மாறு]தல்-மயங்குதல். சூ. 121, 

மாறு | படு| புகழனி, வி, 210, 
மாற்றம்- சொல், சூ. 990. 
மாற்றான் - சத்துரு. வி, 23. 

மான. வி. 109. 
மானல்- ஓத்தல், சூ. 229. 
மானி-அ௮பிமானமுடையவன். சூ. 99, 
மான் - மிருகத்தின் பொதுப் பெயர், 

லி. 157. 
மாற்றல், மாற்றுதல்- வேருக்குதல். பதி 

லாசக்கொடுத்தல், நீக்குதல், வி. 60, 

மி 
! 

மிசல் - அதிகரித்தல், வி, 79, ரூ. 186, 
170. 178 388. 

மிகு9 - மிகுரிப்பொருள். சூ. 364.-வீ 
ண்பெருமை. வி.23. பெருமை. வி.109. 
சூ. 989. [வி. 96.] 

கை|பட]க்கூறல் - அதிசப்படச் சொ 
ல்லல். சூ. 12. 

மிகை|யொற்றுமைஉருவகவணி. வி.205, 
க் | கவை - குற்றங்கள். வி. 29, [82, 
&. 95. 

We [குமுடிதல். சூ. 92. 158. 
க்கோன் - உயர்ந்தவன், சூ. 448. 

சை - மேல். வி, 03.72. 162. சூ. 
90. 96.149. 111.] 
[மிசைத்சே-மிசை தத ஏ. வி.08, 
டறு - கண்டம். சூ, 7த், 

Mem = ஒர்சேசம். வி. 91, 171, 
மியா - முள்னிலை இடைச்சொல், சூ. 
அசைச்சொல், சூ. 93, 972. 

மிழற்றல் - பாடுதல், கி. 81, 
மிலீர் | தல் - கதர்வீகதல். கி. 91. 
மின் - மின்னல், சூ. 217. 

பன்மை முன்னிலை ஏவல் வினைமுற்று 
விகுதி. சூ, 337.   

யூஷ்ட 

ey 

a ழுூடை 

மீ 
மீ-மேல், சூ. 81. 178. 
சண்-கண்ணினத மேலிடம். சூ. 176, 

( இலச்சணப்போலி,) 
காமன் - மாதுமி, சூ. 96, [176, 
ச்கூற்று - புகழ்மேலாயெசொல். சூ 
க்தோல்-மேற்றோல்.சூ.178. [வி.154.] 

மீளுதல் = நிரும்பிப்போதல், வி, 89, 
மீன் - மச்சம். ஈட்சத்திரம். வி. 82, சூ. 

219. [மின்னு. வி. 96.] 

மூ. சூ. 190. 
முச]த்தல் - முகத்தலளவை, லி, 409, 

மொண்டுகொரள்ளல், வி, 89, 
முகத்தால் - உறுப்புகளால், 'சூ. 54. 
(ழுகம்-வதனம், பக்கம், வி, 98, சூ. 30, 
ழுூக|வுமா- துக்கு முகம்போலச் றந் 

திருப்பது, முன்னுமாக்கப் படுவது, 
wl 

முக் - மேகம். வி, 03. 
(மூிச்சாலம்- இறந்தகாலம், எதிர்காலம், 

சிசழ்சாலம் என மூன்றுநேரம். வி. 78, 
429. 

முிச்குடை-பொன் மணி முத்து இவை 
களாலாூய குடை. சூ. 2569. 949. 

முிச்கூற்று - ஒருவன், ஒருத்தி, ஒன்று 
என்றெ மூன்று பால்கள், சூ. 391. 

முிச்சாம்-மூன்று உலகம். சூ. 258. 

12 ச்சுட்டு - ௮, இ, ௨ என்னும் மூன் 
றுசுட்டிடைச் சொல், சூ. 169. 

மூட | த்செங்கு - முடங்யெதெங்கு, 
௨94, 

  

வழி௮ருகே, வேலிக்கப்புறம் வளைந்த 
தென்னமரம், 

முடி சல்-சாதல், வி. 103, 

முடி] த்தல் - முடிவாக்கல். உண்டாச் 
கல். ம் 

முடி[த்தக்காட்டல் - தான் சொல்லிய 
இலக்கணவிதிகள் இருக்கும்படி இல 

கயெவ்களை முடித்துக்காட்டல். சூ, 14: 
முடிச்சதமுடித்தல் - சொல்லி முடிக் 

தீதத் தொகுத்துமுடிச்தல். சூ. 14, 
முடி(பு-சொல் பொருள் முடிவு. சூ, 7. 
முடி[லிடங்கூறல் -தான் சொல்தும் இ 

லக்கணத்திற்கு இலக்கயெர் தோன்றும் 
இடத்தைச் சொல்லுதல். சூ. 14, 

(மூடை - கந்தம். வாசனை, வி, 99, 
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முல் முனை 
  

முதலெழுத்து - சார்பெழுத்துக்குச் 

காரணமான தலைமையானவெயழுத்து. 

சூ. 71. 
மதல, மூதற்று. வி. 93. 

மூதல் - ஆதி. சூ. 98. 91.95. exper 

உருபு. வி. 68, 
அ௮டைமொழிகளைக் கொள்ளும்பெயர். 

ofl. 282. 283. 444. (345, 
மூசல்வினை - கர்த்தாகின்றொழில். சூ. 
மூததற்கருவி - செயப்படு பொருளோ 

டொற்றுமையுடையது. 

முதற்காரணம் - ஆதிகாரணம். சூ. 58. 

(மீதற்குறிப்பு-ஒருபாட்டிலே முதல் நி 
ற்குஞ் சொல்லைமாத்திரங் குறித்தத், 
ஒருசொல்லில் முதல்நிற்கும் எழுத் 
தைமாத்திரங் குறிச்ததும். சூ. 269. 

(pspemp = வி, 41... 
(மூதம்பெயர் - முதலைப்பற்றிவரும் பெ 

யர். சூ. 262. 

முதற்பொருள் - ததிகாரணப்பொருள். 
முசனாவிளிம்பு-அடி.காவின்ஐரம்.சூ.77. 
மூதனில் - எழுத்துகள் மொழிக்கு மு 

ன்னிற்கும்இலக்கணம். சூ. 57. பு த. 

வி. 71. 
மு£தனுல் - ஆஜழால், சூ. 56. 
மூ௫போத்து = gitar. சூ. 156. 

(த்தகுதி-மூன்றுதகுதிவழக்கு.சூ. 207. 
1. (தத. வி, 8 

மூர்கீர் - கடல், சூ. 391. 
முப்பான்ஏம் - முப்பத்தேழு. சூ, 01, 

| மும்மை - மூன்று. சூ. 4, 
, ழூயற்சி-கால்வகைத் தொழில், சூ. 72. 

மூம். இது இடைநிலம். வி. 290, 
மூழ]க்கு - ஓசை. சூ. 891. 

மூழிங்கல் - ஒலித்தல், சூ. 89]. 
(Pep = எல்லா. பழுதற்ற, வி. 63, 
முழுமதி - பூரணசந்திரன். சூ. 258, 
முழை-குகை;மலையிலுட்சூகை.சூ.152. 

மூள = wil far மூளை, வி, 92. 

மூறுவல் - ஈகை. சிரிப்பு. முறுவலித் 
தல். வி. 76. 

றஃ வி இரமம், சூ. 92. 

வரிட் ஈ, ஒழுங்கு. சூ. 71. முறை நிர 
னிஎ சூ. 79. 

மூறைப்பெயர் முறைமையைப் பற்றிவ 
ரும்பெயர். வி. 74. சூ. 282. 

மூறைமைப் பொருள். சூ. 298.- எழுத் 
க்கள் முன்பின்னிற்கு முறையிலக்க 

ணம். சூ, 57. 

மூறையடைதல் = ஒன்றையொன்று வி 

சேடித்து வருதல். 444, 
முறையின்வைப்பு - அதிகாரமுதலான 

வைகளைக் காரணகாரிய முறையாக 
வைத்தல். சூ. 14. 

(மூத்றல் - பழுத்தல். வி. 124. ௨. 
முடித்தல். வி.81. 103. 

முழுதல். 
முறற்றிழாய-பூணமான அபரணங்களை 
யுடையவளே. [ரூற்று, 153. இழை. 

லி. 64. 157.] 
(மூற்று- முடிவு. முற்றுகரம் சூ. 164, 

மூற்றுகினை. சூ. 167. 171. 997. 415. 
இடைச்சொல்லின் பொருளில் ஒன்று. 

. 353. 
(தமிழ்சாட்டு மூவேர்தரும் வர்தார்) எல்லாரும் 

மூயால் = (pre. வி, 68. 

| மூ£யிறு-மந்தி, 

(Pre = முரசு - பழை. சூ. 391. 
| (ரண - மாற, சூ. 824. 

வந்தா,” எ-து முற்றுப பொருவில்வாத உம 

முற்று] ச்தொடர்- தெரிகிலைதெரியாகிலை 
யாகிய முற்றுத்தொடர், சூ. 152. 922. 

323. 
- மூீரனூதல் - திரிக்குதல். சூ. 194. மாறு 

தல். சூ. 324. 

முரண், மு.ரணுதல் - விகாரப்படல். 
யாப். 30. 

முரண்கொள் சிந்தை - மாறுதலுள்ள ம 
னம். மாறுபாட்டு நினைப்பு. சூ. 91, 

ழூரள் = இப்பி. சூ. 378. 

முருச்குகல்-கெடுத்தல்.சூ. 25. [109. 

(தருச்த- இதன் அடி.யிற்குருத்து. லி. 
மூ£ல்லை-ஒர் பூ வி. 76. அஈதிணையில் ஓஒ 

ன்று, சூ. 27. சாடுங் காசொர்க்த இட 

மும் தும் ௫ முழுதும். வி. 79. 
மு£ற் |றும்மை - முழுவும்மை. சூ. 958. 
(மற்று | விகுதி - முடிர்தசொல்லின் ௧ 

டைநில், 

முறற்று|வினை. வி. 77. 

மேற்றேல் - முற்று ஆன். [முக்று4 
ஏல்.] சூ. 941. . 

மூனியாள்- வெறுப்பில்லாதவன்.(ஆ௫). 
சூ. 40. 

முனிவு--வெறுப்பு, வி. 89. ஜெ. பா, 87. 
(மூனைவன் கடவுள். சூ. 6. 
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மூவி 

(Per = ஏழன்உருபு, வி. 63. 
முன்மொழிந்து கோடல் முன் ஒரிடத் 

தொன்றைச் சொல்லிப் பின்வேண்டு 

மிடத்து அதனை எடுத்தக்கொள்ளு 
தல். சூ. 14. 

மூன்னதிலுணர்தல் - குறிப்பிளற் பொ 
ருளறிதல், சூ. 449. 

மூன்னம்-எண்ணம். குறிப்பு, சூ. 449. 
வி, 209. முன்பு. வி. 91. 

முன்னில்-முன்னிலையிடம். 266. 282. 
285. 324. 330. * 

முன்னிலைச்சொல் - மூன்னிற்பவனைக் 

குறிக்குஞ்சொல், 
முன்னிலைப்பொருள் = முன்னிலையிடப் 

பொருள. 
முன்னிலையசை = முன்னிலையிடத்தவ 

ரூற அசைச்சொல், சூ. 372. 

முன்னிலையேவலொருமை = (par en ne 

ன்ற ஒருவனைப்பார்த்து ஏவுதல். வி. 84, 
முள்னில் யேலல்|விளை-முள்னிற்பல 

னுச்குச்கட்டளையிடுர்தொழில்.வி, 81. 
முள்னின்ற[மெய்|திரிதல் - முனனிருச் 

தமெய்மற்றொரு மெய்யாக விகாரப்ப 
Ose. சூ.136. 

முள்னுருவு-பழையவடிவம். சூ.69. 

ழூ 
மூ. சூ 190. 

மூரக்கறிவு - த்ப்போன இரண்டதிவுக 
ளேோயன்றி மூக்காற் கச்சத்சையறிதல். 

சூ. 979. 

CLps@= ark. சூ, 74. 75. 376. 379. 

மூூங்கை|யான் ஊமையன், வி, 145, 
மூட்டு | தல் - எழுப்புதல். வி. 81. 
மூ |.தார் - பழமையாளஊர். சூ. 99]. 

(வி. 121] 
ரல் - பல். வி. 109. 

மூரர்த்தி- உருவம். கடவுள். சிற. பா. 5. 
மூ2]வழி-முதல் இடை கடை. சூ. 95. 

156. 

மூர[வதிவுயிர் - கறையான் எழும்பு முத 
லியவை. சூ. 379. 

aplapaurs = பதினெட்டுப் பாஷை 

கள். சற. பா. 7. சூ. 273. 

மூ | விடத்தன - மூன்றிடல்களுக்கும் 
பொதுவானெ, மூன்திடங்களிலும் வ 

ரும். சூ. 999. 

மேதி 

| மூலீடம்-சன்மை, முன்னிலை, படர்ச் 
| கை.கூ, 142. 266. 

, மேவீனம்-வல்லினம், மெல்லினம், இ 
| டையினம், சூ. 299. 

| Cp|Pareruires~ @ missy. @. 324. 

மிழ்(குகல்- முழுகுதல், வி, 41. 
| மளு]தல் - எழும்பல், வி. 18. 895, 
யூபன்றாம் வேற்றுமைக் கர்த்தா, செயப் 

பாட்டு 4ளையையாளும் விசைமுதல், 
மூனு சூ. 190, 

மெ 
மெய்க்கடுநிலை -. உண்மை பெறத்தான் 

இரண்டு கட்டுகளுக்கும் நடுவேநிற் 
கை. சூ. 29. 
(2 ௩-உண்மை, நிச்சயம், கி, 625. 95, 
ஒற்றெழுத்து, சூ. 199. 214. மெப்யெ 

மத்து, ரூ. 69, சரீரம், ஸி, 26, 79, சூ. 

மெய்ம் மயக்கு - பிறரிலை மெய்ம்மயக் 
கம். வேற்றுகில் மெய்ம்மயகிரம். தம் 

மோடு பிமமெய்கள கூடுங்கூட்டம், 
சூ. 110. 

மெய்[யீத்றுப்புணரியல் ௩ மெய்யீறறுப் 
பதம் புணருகற இயல்பு. கி, 99, (0. 
சூ. 801. 937. (168. 178. 

மெலி- மெல்லெழுத்து. லி, 0, சூ. 94. 

மெல்லித-மெக்லியது. வி, 61. 

மெலி|த்தல் -வல்லொற்றை மெல்லொ 
றநிறாக்கல், சூ. 150. லி. 11. 
Loe |= களஞ்செய்யாநிருந்து. (%-30. 

மெல்லிய - மென்மையான, கி, 19], 
மெல்கியார், மெக் [ஜியர் -- சிறியோர். 

லி. 85. [93] 

    
மென்சணம். மெல்லினம். வி, 9. 

மெல்லினம் - மென்கணம், மெலிவா 

ய்ச்சரிச்சப்பட்ட எழுத்துக்கள். சூ, 
69. வி. 9, 

மெள்|மை- மெல்கினம். சூ. 124. மெல் 
| லெழுத்ச. சூ. 74. வி. 9. மிருது, மெ 

மெள்[ரொடர், ௭. மெல்லெழுத்தைத் 
தொடருர்தோடர்ச்ரி, கி. 15. சூ. 94. 
மன் - மெல்லி.ப. வி. 79, (மெல், 121] 

மே 
| மேதினி-பூலோகம்..வி. 79. 
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கு.த்சன்மை, எட்டறில் ஒன்று. சூ. 986. 

மெல்|௦லழுத்த - மெலி, மென்மை:



ஓமளலி 

மேதை-சரம்பு. . 268. 
மேதி-- எருமை. லி. 29. 61. 137. 
மேல்-மிசை, மீ. ஏழன் உருபு. வி, 63. 

Cuaeg = பொருகதாதது. சூ. 1௦3. 
(மேவு ௮ல௫.] 

ம.உல்--பொருநக்தல். சூ. 75, பிறத்தல், 
சூ. 94, 101. வருதல். சூ. 110. 
விரும்புதல். வி, 210. 

விடல் - உண்டாதல், சூ. 84, [வி. 
124. (6.3] 

மமம் = ஐர்வாத்தியம். வி, 120. 

மற்கோள் - ஆரிரியவசனம். சூ. 9. 
உசாரணம். சூ. 21. 

மை 

மை - ம௫. கறுப்பு. லி, 81. மாசு, 

சூ. 43. 
ஒர்விகுதி, வி, 91. 94, 

CD LD G GON = LO SGM. வி, 84, 

மைபல்--காமமயக்கம். வி. 17. சூ. 984. 

மொ 
மொய்த்தல்-கூடுதல். வி. 91. 114.153. 
மாழி - சொல். சூ. 91. 94. 299. 

மொழி சல் -சொல்லல். வி. 91. சூ. 48, 

மொழி குணம் - மேற்சொல்லிய நற்கு 
்..' சூ. 91. அல்லது, பாடஞ் 

ww os gaps ae apes mare 
மொழிகர் - சொல்லுவார். சூ. 48. 
மொழிபெயர்ப்பு - ஒருபாடைமொழி 

யை மற்றொரு பாடைமொழியாகத்தி 
ரப்பி முடு.த்சல். சூ. 50. 

மொழிமாற்று - எட்டுப் பொருள்கோ 

ளில் ஒன்று. சூ. 454, 

மொழிமுததிபோகி- மொழிக்கு (Ys 

லில்வரும்போலியெழுத்தூகள்.சூ.123. 

மொழி|பிடைப்|போலி- மொழிக்குகடு 
வில்வரும்போலியெழுத்துகள்.சூ.123. 

மொழிமமீத்து - மொழியின் கடையில் 

சின்ற. [வி. 26. 152.] 

மோ 
மோ- இடைச்சொல். சூ. 372. 

மோளை- முதற்றொடை. வி. 188. (மூ 
கனை.) யாப்பரு. 92. 99. 

மெள 
மெளவல் - வளமல்லிகை. G95. 
மெளலி - முடி. வி, 140. 

வகை 

uy 

யகரம். சூ. 104. 

யகரவுடம்படுமெய்- வருமுயிர்க்கு 

யகரம் உடம்படுவது. வி. 99, 

யார் 

யா. வி. 6. (௩) 

யாக்கை - சரீரம், வி. 151. [யாத்தல். 
வி. 96.] 

யாங்களலும்-எவ்விடமும், (யாங்கு oy 

ன்உம். வி. 108. 118.] 
யாண்டு-வருடம். சூ. 276. 

எந்தவிடம், சூ. 286. [286. 
யாண்டும்- எங்கும். மூவிடத்திலம். சூ. 
யாது - எத. வி, 71. 

யாதானும் - யாது னாலும். வி, 116. 
யாப்[படி - செய்யுளடிகள். சூ. 459: 

யாப், 23. 

யாப்பருங்கலம்--ஒந்ரால். [யாப்பு 4 

அ௮ருமைஃகலம். வி, 121. 152. 162.] 

யாப்பு ௩ கட்டு, வி, 93. [யாத்தல். 
வி. 94.] (இன்னது முற்றியபின் இத 
கேட்கச் தகுமென்னும.) இயைப. சூ. 

47. 50. செய்யுள் யாப். 1. வி. 167. 
யாம் - காம். வி, 72, 81. 

யார். வி. 6, 41, சூ. 349. 
யாழ - யாழவென்லும் இடைச்சொல், 

சூ. 872. 
யாற்றுட்(புனல் - யாற்று மீர்ப்பொருள் 

கோள், சூ. 453. 
[ஆது. வி. 119,] 

யாள். வி. 72. 

ou 

வ, சூ. 103. 250, வி. 25. 
வ்கான்- வகரவெழுத்தா. சூ. 96, 236. 

வகரவடம்படுமெ.ப-வருமுயிர்க்கு வக 
ரஒற்றுச் ௪ம்பந்தப்படுவது, வி. 99. 

வகு[இத்தல்-தூழ்ெெெய்தல். சி. பா. 19, 

வகுத்துக் காட்டல். பிரயோத்தல், 

வி. 70. 
வகு[ததக்[காட்டல்- தொகுத்ததை ஒவ் 

வொன்ருய்ப் பிரித்துச் சொல்லுதல், 

சூ. 14, 
வகை - வகைச்சூத்திரம்- கொசையினை 

வேறுவேறுவகைப்படச்கூறும் வகைச் 

சூத்திரம். சூ. 20. 
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வலம் 

வஞ்சம் - வஞ்சனை. மெய்ப்பொருளை 

மறைத்தப்|பொய்ப்பொருளைக்காட்டி. 
வஞ்டித்தல், லி. 84, சூ. 81, 

வஞ்சனம். வி. 99. 

வஞ்9!ச2ர். வி. 176. 
வட|சொஷ்-வடமொழி. சூ. 239, 290. 
வட।ரால்-ரந்தம். 
வட(மாபு]ப்பெயர்கள். வி. 123. 
வட|மொழிஆக்கம். சூ. 146. 150. 

வட|மொழி।எதிர்;மறை -- எதிர்மறைப் 
பகுபதம், வி. 160. 

வட|மொழி[ச்சந்தி. வி. 42. அதுதீர்க்க 
குண விருத்திஎன மூவகை ூம்.வி.27. 

வட]வெழுத்த - சிரந்தவெழுத்த. வி. 
18. சூ. 146. 147. 

வடிவு-உருவம். சூ. 72. 386, வட்டஞ் 
ego (peau உருவங்களால் வரு 

பெயர். சூ. 276. 
வட்டில் - கூடை. சூ. 308. 

வணிகம் - வியாபாரம். வி. 84. 
வண் - இகை, ற. பா. 15. [சூ. 134. 

196. வி. 121.] 
வண்டு, வி, 29, 79. 109. சூ. 880. 
வண்ணம் வகை. வி, 94, வர்ணம். சூ. 

386. (28. 
வண்மை - கொடை, வளளன்மை. சூ. 

வம்மின். வி. 84. 

வயின். லி. 69. 81. சூ. 89. 
வய்யம் - வையம். லி. 17. 

வரலாறு, வி. 145. 
வரவு - வருங்காலம். 144. 
வரிசிலை = ates Ad. வி. 109. 

வரிவ௨ வெழுத்த-வட்டஞ்சதரமுதலி 

யனவாகவெழுதிக்கொள்ளப்பட்டது. 

கட்புலனாலறியப்படுவத. 

வரிவடிவு - எழுதியவடிவு. வி. 1. (5.) 
வருக்கம் - கூட்டம். உயிர்வருக்கம். 

மெய்வருக்கம். உயிர் மெயவருக்கம். 

சூ. 147. 

வருடல் - தடவல். சூ. 84. 84. 

வருணம் - குலம், வி. 74. 

வரு[தல் பிறத்தல். சூ. 86. 

வருரச[தல் - பிரயாசப்படல். 
வருங்காலம். வி. 81. 
வஜா- மலை. வி. 63. 64. 93. 158. 

வளையாத கூறல் - குறியாதுசொல்லல். 

வரைவு - நீக்கல். பிரிவு. சூ. 389. 

வலம்- ஏழன்உருபு. வி. 03. 

லி, 86. 

  

  

- 

வளம் 

வலாய்-வலனளே!வலிமையுடையவனே' 
வி. 64. 72. [எலன்] 

வலி--வல்லெழுத்த. சூ. 15, 94. 178. 

203.214. வி.3. 27.1.-வல்லமை, கி. 
23. 

வலித்தல் - மெல்லொற்றை வல்லொற் 
ரக்கல். சூ. 155. வி, 41. 

வலிமைவிை, வி. 195, 
வலியுறுத்தல் -வல்லமைப்படுத்துதல். 
வல்-சூதாடுகருவிப்பெயர். சூ. 291. 
வலல-, வி, 28, 
வல்லாறு-வல்லெழுத்தாறு,சூ. 90.வி.. 

வல்லினம் - வன்கணம், வல்லமையா 
யுச்சரிக்கப்படுற வெழு3துகள. சூ. 

68. 209. வி.8. 

வல்லூற்று -வலிமையானஊற்று. வி, 61. 
வல்லெழுச்சு வலி. வன்மை. வனக 

ணம். பரிசம், வல்லினம், வி.8, 
வல்லோர் செய்யுள் செய்யவல்லவர், 

சூ. 268. 

arp |s@ue - வழக்கு௩டை. சூ. 207. 

444. 

வழிக்கு - உலகவழக்கு செய்யுள்வ 
ழக்கு. சூ. 15. 41. 259. 441, விவசா 

ரம். வி.210. 

வழிங்கல் -இதல்,வி.79. வழக்கமாதல். 
சொல்லல். வி. 119. 

வழாநிலை- வழுவாதநிலை. இலக்கண வி 
இியின்படியே நிற்பது, இலக்கணம். 

வழி - வழிநால். சூ. 5. 7. உண்டான 

வகை, சூ.47. இடம். சூ. 150. பின். 

(& 174.241. 

apubse = series. வழிபாடு 

செய்தல். சூ. 35. 37. 40. 

வழிபாடு, சூ, 40, 
வழு- கூற்றம். சூ. 462. இலக்கணக்குற் 

றம். 

வழுஉச்சொற்புணர்்தல் குற்றமுள்ள 

சொற்களைச்சேர்த்து வைத்தல். சூ. 12. 

வழுவமை$. வி. 197. இலக்கணக் குற் 

றம் ஆயிலும் இருக்கலாம் என ஓத 

துக் கொண்டது, 

வழுவு- வழு. குற்றம். ரூ. 416. 

வழுவுதல் - நீக்சடி Ose. 439. 

வழை-- சுரப்புன்னாகமரம். வி. 64. 

வளம் - நன்மை. செல்வம், சூ. 25. 28. 

செழிப்பு. லி, 81, 
ee eel 

௪௦௭ 

 



வளர்|கல் - பெருகுதல். மிகுதல். கு. 
9987. வி. 26. 70. 90. 

வளவன் - இவோன. சூ. 96. 
வளி - காற்று, வி. 60. சூ. 388. 
வளை--சங்கு. வி, 81, 
Gu dar | Lud. வி. 93. 157. 
வளளல் -.அரசன. வி. 94. கண்ணம். 

லி, 81, 
“ வள்ளவாய் war’ = தாமா. [வி. 
159. 155.] 

வறததல் - காய்தல், வி. 86. 
வறப்பிலும் - மழைபெய்யாது உலர்ர் 

துவிடிலும. சூ. 28. [வி. 86. 142.] 

வறி|யார் - தரித்திரர். வி. 60. [வறுமை. 
லி. 93.] 

வற|மை-தரித்திரம். வி. 92. 94. [வெ 

றுமை. வி. 94.] (137. 
வற்றல் - காய்தல், வி. 24. காய்ந்த. வி. 

வனம் - காடு. வி. 110. 

டல் : குடசதைவ 

வனைஇ. வி. 79. 

கணம் .. வல்லெழுத்துக்கள் 
பால்-பாலைநிலம். பாழ்கிலம். 

137. (வல்.) 

(8. 

Ou ait | ene = வல்லெழுத்து. சூ. 75, 94. 

159. வி. 8, கனமாயிருப்பது, எட்ட 

றில் ஒன்று. சூ. 368. திறமை. வலிமை. 
ரூ. 26. 

வன்|ரொடர் - வல்லெழுத்தின்றொடர்ச் 
9. சூ. 94. 181. 184. 

வா 

வாக்யெம். வி. 126. 
வாசக)த்தமிழ் - கொடுந்தமிழ். 

வாது - வாக்குவாதம். வி. 134. 
வாம்--வாவும். வி. 87. 
வாய். வி. 63. 

வாயில் -வாசல். வி. 72. 
வாய்(பாடு-உதாரணம். வி. 178, [வாய் 

படுதல். சூ. 340.) 
வாய்|ப்ப- பொருந்த. சூ. 47. 

வாரணம் - ஆனை. சிற. பா. 189. சங்கு. 

கோழி. சூ. 272. 

வாரம் - அன்பு. வி, 93. 
வாராய். வி. 84, 

வாரி- வெள்ளம், வி. 25. 
வார் - பதையின்வார். சூ. 391. see. 

கீளம். சூ. 998. 

விசே 

வாலிதின் - அய்தாச. சூ. 96. 

வால் - பரிசுத்தம். வி. 81, 

'வாவல் - வவ்வால். 

வா]ஏதல் - தாண்டல். வி. 157. 
{ 

வாழி, வாழிய - இடைச்சொல், 372, 
வியங்கோள். சூ. 168. 988. லி, 85. 

வாழி, வாழ்க. வி. 86. சூ. 388. 

வாழுதல - செழித்தல். வி, 34. 

வாழை - வாழைப்பழம், 

வர்ழ்த்துதல் - புகழ்தல். வி, 79. 85. 

வானகம் - பரலோகம், விண். லி. 60. 

(வான்* அகம்.) 
வானம் - ஆகாசம். மேசம். வி. 86. 

வாளவர்,வானோர்-வானவாிகள்.வி.72. 

சூ. 361. [வி. 93.] 

வான் - வானம். வி, 86. 189. வானக் 

தால் வருபெயர். சூ. 276. 

முச்கால விளைஎச்சவிகுதி. சூ. 349, 

வான।|கோழி- ஐர்புள். வி. 1941. (453. 

| வான பொருள் = சிறந்தபொருள். சூ. 

வான் முளை-சறியமுளை. (வால்.) வி.65. 

் வான்(யாறு- ஆகாயகங்கை. சூ. 20. 

வி 
வி- ஒர்விகுதி. வி. 96. 108. 
விகற்பத்தின் முடித்தல் - தலைதமோற்ற 

மாகச் சொல்லிமுடித்தல். சூ. 14. 

விகற்பகடை--வேறுபாட்டுஈடை. சூ. 4. 
விகற்பப்பொருள். வி. 142, 

கற்பம் -ஒன்றற்கே ஒர்கால் மிகாமை 

ஓர்கால் மிகுத்தல். சூ. 170. 176. 226. 

விகற்பு ௪ வேறுபாடு, சூ. 161. 
விகாரம் -மூவகை விகாரம். சூ. 154. 

வலித்தல் முதலியசெய்யுள் விகாரங் 
கள். சூ. 154. 155 வி. 19. 41. 

விகாரப்புணர்ச்சி - வி. 19. சூ. 154. 
விகு9-கடைகிலை. வி. 77. சூ. 183. 140. 

(விசாரம் எனறர்ததலகொள்ளம, விரு ர். இ என 
லும ஆரியமொழித இசிவு: பகுதிப பொருளைத் தன் 

னகப்படப் பினனின்று விகாபபடுததலால் விகுதி 

ஆம) 
விக்குள் - விக்கல், வி. 82. 

-விசும்[பு ௫ மேகம், வி, 61. 153. 
விசேடம் ௫ (உளா.) சூத்திரத்தட்பொ 

ருளன்தி ௮ங்கே வேண்டியிருந்தால் 
பெய்துனாப்பத விசேடவுளா. சூ. 21. 

௪௫௦௮



விர 
eae 

ர் 

விசேடித்துநித்றல் ஒரு பொருளுக் 
குரிமையாப் நிற்குகல். 

விசையன்- செயச்தையடையவன்; ஒர் 
பெயர், வி. 93, 

விடலை- ஆண்மகன். சூ. 270. 
| 

விடாச ஆகு]பெயர் - சக்சம் பொருளை 
விட்டு நீங்காது நின்று FIDO LIT aff car 

வேறல்ல)க பொருளை.புணாச்தல். 
விடு|9. வி. 96. 

விடு|தகல்-உதக்சரஞ்சொல்லுதல்.சூ.41. 

டை-உத்தரம். சூ. 21. எதிர்மொழி, 

விடை(உா.) - எதிர்மொழி எழுதும் 
உலா. சூ. 21. 

விட்ட|தகு|பெயர் - பொருச்சமில்லா 

தமொழியாய் நின்று பிறிது பொருளு 
ணர்ழ்தல். 

| 
விட்டிசை[4௧ல் -வெவ்வேருகவொலிம் 

97. 70. 82, 86. 

ண்[ணவர்-வாஜோர். ஷி, 92, 93. 
வித|கல்-செப்புவிதி கூறுதல். சூ. 165. 

'ச|ப்பு- பின்பு கூறப்படுஞ்சிறப்புவிதி, 

சூ. 165. (விசம். விதிககசல. விதப்பு, 
வி. 76. 91.] 

வித[வாதன - எடுத்துச் ரொல்லாசன, 

சூ. 160. 
வி9- செயற்கை, சூ. 165. முறை, ழூ. 

139. 169. 22k. 
விஜி[த்தல் - வகுத்தல். ரூ. 257. 
Bigs - நடுங்கல், வி. 213. 

  
Asani = deagsserraor. oh. 85. 
வி|கோதன்-பெர்முதுகழித்தூ விளையாடு 

பவன். ற. பா. 17. [வி. 93.] 
விபத் - வேற்றுமை. வி. 27. (1..) 56. 

(T.) 
விமானம் -தேர். லி. 86. (91. 
விம்மு[தல்- விம்மி ௮ழுதல், வி. 79.91. 
வியல்[கோள் - மரியாதையேவல். சூ. 

338. 971. சீ.27. 85. சூ. 168. வி.140. 
விபள்- விஸ்தாரமான. வி. 157. 

விரவா[சிளை முதல் -சிசையுமுகலும் ஒல் 
றுமை கருநிமயங்கச் சொல்லப்படா 
லாம். 428. (17. 

| விரலிய/பொருள் -கலஈதபொருள. ரூ 

விரவு[தல் - கலத்தல். & 419. 

og 

  
வெணகதுவததகயய அடு a 

  

i கக்கல் 
சி ப 

தில், 

விண், விண்டு-அகாசம். வானம், வி.) வி 

எவை. Serpe ee 

|விரவு[கணை - பொதுதநணை. 
விரி வி விரிவு, 

91. [வி. 96.] 
ரிசல் - பரம்புதல். லி, 70, 

விரி தீசில் - தொகுசதுக் டெர்தவத வி 
ரிது முடிதல். சூ. 50. 
ஒசைகுறைஈகால் எழுத்தாயிலுஞ் சா 
ரியையாயினும் பெய்து வீரிப்பது. வி. 

ப.ரூ. 155, 
AAA oy (௨உனா.) மோறுமையருபு மூக 

லிபன கொக்குகிற்பின் அவற்றை லி 
ரிந்தெமுதுவது லிரி.புரை. கூ. 21. 

விருத்தம். வி, 193, 
முக்தன். இழவன், லி. 120. 

விருத்தி சர்தி வடமொழிச் சந்தியில 

ஒன்று, லி, (2, 

தொகையின் விரிவு, சூ. 

விரிச்சி ஜா விரிவான உலா. பழி 
பன்ரு உறுப்புகளைக் கொண்டுவர 

வறு. சூ. 23. [272, 

ரை வாளே. மணம், லி. 61. சூ. 
விரையான் துரிபுப்படாதவன், ௬, 90. 

[ விரைதல் ] 
வில மல். ஸி. 11, 

வில[ககணி. வி, 209. 
விலகல் - நீம்கல். வி. 70, 

    
oo a) Ronen நரமடஙகல், என்பா, 

காரம் ூவ்வோசைபுா ளது, 

விலங்கு மிருகம். வி. 59, சூ. 981, 
வில் - துன். லி, 70. 

விழுங்கல் பட்ரித்சல். வி. 89. (79. 
விழுதில் ஈழேவிற்தல்,124.சாகுதல் கி. 
விழுமிய | பயத்தல் - றாதபயனைத் 

தருதல். சூ. 19. 

விழுமியார் - நல்லோர். வி. 89. [Bap 

GOLD + gph ef, 93. 121.) 

aD eo ip |e “ஆரை. லி.111. விருப்பம், சூ. 

353. 363. (158. 
விள. விளாமரம். வி. 41 70. (1) சூ. 

alten க்கு தீபிகை. வி. 111. 
விளக்குதல் விளங்கசேய்தல்.சூ.271. 

  

  விஎக்க|வைத்தல் யாவருக்கும்பொ 
ருள்விளங்தெதோன்றவைத்தல்.சூ.13. 

| விஎ[ங்கல் - பிரகாசம். சூ. 6. 

விள ங்கு 

| தககவுதாரணங்க 
13. 

் 

[தாரணததா। தல். ஈ தெரியத் 

ளை.புடையதாதல், சூ. 
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vw 
விஎ[ம்புசல்- சொல்லுதல், வி, 9 
விளி - விளித்தொடர், ௮து ஏட்டாம் 

வேற்றுமைத் தொடர், சூ. 153. 292. 
விளி'த்தல்- அழைத்தல். சூ. 304. 314, 

ளி[ப்பெயர் - எட்டாம் வேற்றுமைப் 
பெயர். சூ. 160. 

விளி | வேந்றுமை-அழைத்தலாயெ 

எட்டாம் வேற்றுமை, சூ. 101, 292, 
afl or ஞூதல்-வேறுபடல், சூ. 88. 

விறல- வெற்றி, கி, 159, 
விம் | பூண். சூ. 459, 456, 
வினா- கேள்வி, சூ. 416 கேள்வியைக் 

கொண்டு முடித்தல். சூ. 294. 
வினாவெழுத்துகளால் வருபெயர். சூ. 

276. 279. 
வினா | தல் -கேள்விகேட்குதல், விசாரி 

தீதல், சூ. 41, வி. 86. 

விஞய். வி. 86. 
வினாவெழுத்த- மு. தலிலும்கடையிலும் 

நின்று கேள்விசெய்கறவெழுத்து. சூ. 

67. வி. 6. [2], 
விஞ(வலா.)-வினாவிஎழுதும் உர. சூ. 
விளை, (வினைச்சொல்) மூவகைவினைச் 

சொற்கள், வி. 75, சூ. 996, 9396.-வி 

னைச்சொற் பசாப்பதம்: சூ. 181, - 

தொழில், இரியை, வி, 23, 63. 82. 86. 
வினை[இடை]ச்சொல். கி, 124. (1) 
விளை க்குறிப்பி- வினைக்குறிப்புச் சொல் 

லிலக்சணம். சூ. 921. 
வினை[க் குறிட்பு|முற்று-குறிப்பாகக் கா 

லங்காட்டுஞ்சொல். சூ. 921. வி. 93. 
விளை[க்குறிப்பு[முத்ராலனையம் பெயர்ப் 

பகுபதம் முக்காலங்களுள் ஒன்றை 

க்குறிபபாசச்காட்டி. எட்டுவேற்றுமை 
யுள் ஒன்றையேற்றுவருவத, வி. 94, 

விஷ க்குறை - வினையெச்சம். சூ. 946. 
விள|ச்தொசக சூ 159.179,405,லி.159. 
வினை|ப்பெயர்- தொழிற்பெயர், சூ. 141, 

286 லி 94. 
வினை|மாற்று- தொழிலைமாற்றுவது. வினை 

மாற்றுப்பொருள். சூ. 960. 

(வினை ஒழிவு தேரனற மாறறலுூம, 
ஒழிவு தோன்றாது மாற்றதூம, என இரு 

வகைப்படும், 

(உ-ம்,) மற்றறிவாம் ஈல்கினை'' எல். லிரைச 
தீறிவாம, எனனும வினையைமாறறி, வினா 
யாதநி வோம் என்பத லினையைத்தரும் ) 

விளை|முதல்-காத்தா. 821. செய்பவன். 

544. வி. 128. 
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விளை முதற்] பொருள் “தனத புடைபெ 
யர்சசியாிய தொழிலில் சுதந்தரமு 
டையபொருள். 

வினை | முற்று - தெரிரில்வினைமுறறுச் 
சொற்கள், வி. 77. சூ. 925. 351. 

| விளையாலணையும்பெயர- காலம் நின்றவி 
ளையால் உண்டாகுபெயர், வி, 96. சூ. 
286. 

' வினையியல் - வினைச்சொல்லின் பக்கு, 
சூ. 990-351, all. 76-106. 

விளையிள்விகு9 --வினைப்பகுபதங்களின் 
கடைநில். சூ. 140. 

விளையுருபு - விகுதிமுதலிய விளையுருபு 
கள. 852. 

ளையெச்சம் - விளைக்குறை. சூ. 925. 
வினையைக்கொண்டு முடிபவை. சூ, 

342, 343. 351. al. 86. 140. 

வீ 
விசகுசல்-கட்டல். வி. 137. [84, 
வி[ங்கு|சல்- வீங்பப்போகுதல், வி. 79, 

விசு-லீச்சு. வி. 96, 
விசு |தல்-எறிதல். வி. 70. 
விதி தெரு. வி. 844, 

விட-மோட்சம். சூ.10. வி. 219. [வீடு. 
வி. 96.] 

வீரன்- சூரன். வி. 70, 
விம்|தல்-விழுதல். வி. 84. 61. 80. 90. 
ele |கீசல்- எழுக்தருளியிருத்தல். 

வெ 
வெ (வெம், வெஞ், வெங்,வெந்,வே,)- 

வெம்மையான. வி. 70, 82, 
வெஃகசுதல்-விரும்புதல்,வி 61.95.195. 
வகுளான்- கோபஞ்செய்யாதவன். சூ. 

96. [வெகுளுதல்.] 

வ/குளி-- கோபம். வி. 152. 
வெண் வெண்மை, வி, 181. ஜெ, பா. 

15. சூ. 185. 136. 
வெண்சீர். வி. 175. 

Cove ur. வி. 176. 185. 190. 

வெம்-வெம்மையான, வி. 17. [121.] 

வெய்து-லிரைவாக, வி. 19, 

வெரிம்-முதகு. 156. 

வெருகு- பூனை. வி. 26. 

வெருக்கு. வி. 96. 
வெருவரல்-அஞ்சல். கி, 189. 
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வெல்|லல்-செயிததல். வி. 98. 82. @. 
சூ. 388. 

வெல்|ஓறுதல்-வெல்லல். செ.யங்கொ 

ள்ளல். சூ. 53. 

வவ்-வெம்மை.பான. வி, 89, 15], 

வெளிப் | படலில்லத ௩ மறைந்துநிற்ப 

து. சூ. 404, 

வெளிப்|படை- விரி.விரிவாயெசொல் 

சூ. 250. [வி. 96] 
/வள்- வெண்மையான. வி. 70. 

வெள்|கு|சல்-அஞ்சல். வி. 8], 

வள்ளம். வி. 93. 

வெள்ளி - பஞ்சலோகங்களில் 

வெள்(ளதல். வி. 76. 
வெற்பு -மலை, சூ. 276. 

வெற்றிலை. ஸி. 169. 
வெறறெனததொடுத்தல் ு பொருளொ 

ன்றுங் கருதிக்கொள்ளாமல் வெளிறுப 

(153. 

ஒன்று. 

  

டச் சொற்கமா£ச் சோத்துவைக்தல, 

சூ. 12. 90.] 

வென்தி-செயம். சூ. 938. [வெல். வி. 

வே 
வேகுதல்- எரிதல், வி, 87. 
வங்கடம்-வடவேங்கடம், திருப்பதி, 
நன், ற. பா. 8. 

வங்கை-ர்மரம். வி. 03. 79. 

வேட்டல் - ஆசைப்படுதல். வி, 33, 

(95.] 
ேட்டை-வேண்-வா. வி. 96. (0.) 

வேண்டுழி - வேண்டுமிடம். சூ. 155. 
(a). 63. 153.) 

வேண்டல்- விரும்பல். வி. 96. 82. 

வேண்டு. வி. 126. 
வேண்-தமிழ்காடுகளில்ஒன்று. சூ. 273. 

வேதனை-உபததிரவம். லி. 136. 

வே - கத்தியைப்போன்ற. சூ. 156. 

வத்தவை - வேந்தலுடைய சபை. 

லி, 26. 
வேந்தள்-௮ரசன். வி. 29. 65. 159. 
வக்த.-அரசன். லி. 26. 65. [கி. 17.] 

வேந்தோன்றி--கார்த்திகைப்பூ. சூ. 290. 

டட. ட - 

வேம்பு, வேப்பு, வி, 26, 

வேம். வி, 87. 

வய மூகஇல். சூ. 11. 
வபங்குழல் -வேயக்குழல், [சூ. 116, 
224.) மூஙகிலாலாள ஊ$டுகுழல், 

வர்சுதல் - வியாசசல். வோவைஎடல், 

வி. 79, 

வேல் - கைவேல், ஒர்ஆயுதம். 2,39. 93. 

(8வள்-காமன். லி, 93, சூ. 276, 

ேளவி-யாகம், பலி. லி, 81. 109. 

வேறல் -வெலலல், வி. 94... [195, 
வறு, வி. 125, சூ. 999. விதம். கூறு, வி, 

(ேறறகிளை. வி. 195. 

வேற்| ௮] மை -வேற்றுமைப்பொருட் 
புணாசசி, சூ, 155, 

வேறுப்பமிதது.வத சூ. 291. 202. 203. 
204. of. 55. 

  

  

  

    வேற்று. Cag. of. 112. 
வெதழு|கிலை[மயகசம்- பிழமெய்ம்மயக் 

கம், சூ. 110, 
(வறுமைச் சந்தி, வி. 21, சூ, 182, 

வேதறு|மைத|தொகை. சூ. 142. 404. 

லி, 152. 

வேநது|மை]புருபு சிருசலிய வேற்று 

மையுருபு. சூ 352. 

(2வனில் வேனிழ்காலம், அறுபருவத் 
இல் ஒன்று, கோடைக்காலம், வி. 99. 

சூ. 276. 

வை 

கலும்--இனந்தோறும். வி, 73. 
கு[தல்--,தங்குதல், வி. 63. 
சல நிகதிததல், வி: 92. (79. 
ததல்-இட்டல். சோககுதல், வி, 
ப்பு இடம். வி, 157. [லி. 60. 

வையகம் பூலோகம், (வை4௮சம்.) 

வையயம்--பூமி. லி. 17, 40. 99. [லை 

௮ம். வி, 96] 

G0) OV 

வை 

வை 

வை 

வை 
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அ, றும், விகுதிகள். லி.77. சூ. 145, 272, 

னக்கான் ளகரம், சூ. 212. 

முடிர்தது முற்றும். 
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