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Lig Loud தி துணை. 

இலக்கணச்சுருக்கம் 
PN INI Ell 

  

முூகலாவது 

எழுத்த இகாசம். 

எழுத்தியல். 

இலக்கண நூலாவது உயர்ந்தோர் வழக்கத்தை 

யும் செய்யுள் வழக்கத்தையும் றிந்து விஇப்படி. 
எழுதுதற்கும் பேசுதற்குங் கருவியாகிய நூலாம். 

௨. அந்நூல் எழுத்ததிகாரம், சொல்லதிகாரம், 

கொடாமொழியதஇிகாரம் என மாூன்றதிகாரங்களர்க 

வகுக்கப்படும். 

  

எழுத்துக்களின் பெயா. 

௩. எழுத்தாவது சொல்லுக்கு முதற்காண 
மாகிய ஒலியாம்.



TOERYS 

wadapsg wG@rapss1, மெய்யெழு 
Sly உயிர்மெய்யெழுத்து, ஆய்தவெழுத்து என 

கான்கு வகைப்படும். 

டு. உயிரெழுத்துக்கள் அடி ௮ இ, ஈ, உ, ஊ, 

எ, எ, ஐஐ, ஓ ஒள என்னும் பன்னிரண்டெழுக் 
துக்களுமாம், இவை ஆவி எனவும் பெயா பெறும்: 

௬. உயிமெழுத்துக்கள் குற்றெழுத்து, கெட் 

டெழுத்து என இரண்டு வகைப்படும். 

௭. குற்றெழுத்துக்கள் ௮, இ; உ, ஸூ ஓ ௭ 

ன்னும் ஐந்துமாம். இவை குறில் எனவும் பெயர் 

பெறும், 

௮. நெட்டெழுத்துக்கள் ௮, ௫ ஊ, ஏ ஐ, 

ஓ, ஓள என்னும் ஏழுமாம், இவை நெடில் எனவு 

ம் பெயர் பெறும். 

௯. மெய்யெழுத்துக்கள் கங், ச, ஞ், ட், ண், 

தடிப் ம்,ய் ரூல் வ Dy Oy Dy oF என்லும் பதி 

னெட்டெழுத்துக்களுமாம், இவை உடல், உடம் 

பு, உறுப்பு, ஒற்று, புள்ளி எனவும் பெயர் பெறும். 

௧0. மெய்யெழுத்துக்கள் வல்லெழுச்து, மெல் 

லெழுத்து, இடையெழுத்து என மூன்று வசைப்ப
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௧௪. வல்லெழுத்துக்கள் ௬, ச, ட், த ப்,ற் 
என்னும் அறுமாம்.-இவை வல்லினம், வன்கணம், 

வலி எனவும் பெயர் பெறும். 

௧௨, மெல்லெழுத்துக்கள் ங், ஞூ, ண், நி, ம், 

ன் என்னும் ஆறுமாம். இவை மெல்லினம், மென்க 

ணம், மெலி எனவும் பெயர் பெறும். 

௧௩. இடையெழுத்துக்கள் யர்,ல்,வ்ழ், ஸ் 

என்னும் ஆறுமாம். இவை இடையினம், இடைகக 
ணம், இடை எனவும் பெயர் பெறும். 

௧௪. அ, இ, ௨ என்னும் மூன்றும் மொழிக்கு 

முதலிலே சுட்டுப்பொருளில வரும்போது சடடெ, 
மூத்துக்களாம். 

உ-ம், அவன், இவன்; 2 a) RT. எ-ம், 

அக்கோறறன, இக்கொறறன், உச்கொற்றன். எ.ம். 
க 

வரும். 

கடு. எகரம் மொழிககு முதலிலும், ஆகாரமும் 
ஓகாசமும் மொழிக்குக் கடையிலும், ஏகாரம் மொ 
ழிக்கு முதலிலும் கடையிலும, விபைபொருளில் வ 

ரும்போது வினுவெழுத்துக்களாம். 

உ-ம், எவன், எக்கொற்றன், எ-ம். 

கொற்றனா, கொற்றனோ, எ-ம். 

ஏவன், கொற்றனே. ௭-ம். வரும், 

யா என்னும் உயிர்மெய்யும் மொழிச்கு முகலி



எழுத்தியல். 

லே வினாப்பொருளில் வரூம்போது வினாவெழுக் 
தாம். 

உ.ம். யாவன், யாங்கனம் என வரும், 

௧௬. அகரத்துக்கு ஆகாரமும், இகாத்துககு ஈ 

காரமூம், உகரத்துக்கு ஊகாரமும், எகரத்துக்கு ஏ 
காரமும், ஜகாரத்துக்கு இகரமும், ஓக்ரத்துக்கு ஒகா 

ஈழமும், ஒளகாரத்துக்கு உசரமும், ககரத்துக்கு ௪௧ 

மும், சகாத்துக்கு ஞகரமுல், டகரத்துக்கு ணகாமு 

டி தீகாத்துக்கு நகரமும், பகாததுக்கு மகரமும்) 2 

சரததுக்கு னகாரும் இனவெழுச்துக்களாம். இடை 

யெழுத்தாறும் ஒரினமாகும், அவை இவ்விரண்டோ 
ரினமாகாவாம். 

௧௭. உயிர்மெய்யெழுத்துக்களாவன பன்னிசண் 

டுயிரும் பதினெட்டுமெய்மேலும் தனித்சனி ஏறி 
வருதலாலாகிய இருதாற்றுப்பதினாறுமாம், 

“அவை ௧, கா, ௫, £ முதலியவைகளாம். 

உயிர்மெய்க்குற்றெழுத்துச் தொண்ணூறு; ௨ 

பிர்மெய்நெட்டெமுத்து அற்றிருபத்தா.று; ஆக உயி 

ர்மெய் இருநாற்றுப்பதினாறு: 

உயிரமெய்வலலெழுச்து எழுபத்திரண்டு, உயிர 

மெய் மெல்லெழுத்து எழுபத்திரண்டு; உயிர்மெ/ 

யிடையெழுத்து எழுபத்இசண்டு; ஆக உயிர்மெய்



எழுத்இயல், ஒ. 

௧௮. ஆய்தவெழுத்தால்,அ குற்றெழுத்தக்கும் ௨ 
பிர்மெய்வல்லெழுத்துக்கும் நடுவே ஞூன்று புள்ளிவ 
டிவையுடையதாய் வரும் ஒசெழுத்தாம். 
© : உடம், எல்கு, சக, அஃது, பஞ்தி என வரும். 

௧௯. மேற்சொல்லப்பட்டி உயிர் பன்னிரண்டிம், 
மெய் பதினெட்டும், உயிர்மெய் 'இருதாற்றுப்பதினு 

௮ம்) ஐய்தம் இன்றும் ஆகிய இருநூற்று நாற்பதகே 

ழெழுத்அச்களும் தமிழ் கெடுங்கணக்கில் வழங்வெர௫ு 

தல் கண்டுகொள்க, 

எழுகதுந்களின மாத்திரை 

௨0. குறமெழுத்துக்கு மாத்திசை ஒன்று; கெட 

டெழுத்துக்கு மாகததிசை இரண்டு 

மெயயெழுத்துக்கும் ஆய்தவெழுத்துக்கும் த 

னிதீதனி மாத்திரை அசை. 

உயிர்மெய்க்குற்றெத்துக்கு ஏதிய உயிரின 

வாயே மாத்திரை ஒன்று; உயிர்மெய்கெட்டெமுக் 

துக்கு ஏறிய உயிரினளவாகய மாத்திரை இரண்டு; 

ஒருமாத்திசை என்னுங் காலவளவையாவது ௧ 

ண்ணிமைப்பொழுது அல்லது கைர்நொடிபபொ 

ழி 
௨௧. உயிரெழுத்துக்களள்ளே உகரமும் இகர 

மும் சிலவிடங்களில அரைமாத்திரை ஒலித்து நிற்



Sr எழுததியல. - 

கும். அவ்வுகாத்துக்குக் குற்தியலுகாமென்றும், ள். 
வ்விகரத்துக்குக். குற்றியலிகாமென்றும், பெயராம், 

௨௨. குற்றியலுகாமாவறு தனிக்குற்றெழுத்தல் 

லாத மற்றையெழுத்துக்களுக்குப் பின்னே மொழிக 
விஸிுஇயில் வல்லினமெய்கவில் ஏறி நிற்கும் ௨௧ 

மாம். 

அக்குறநியலுகசம், ஈற்றெழுத்தாகிய தன்னைக் 

தொடாகின்ற அயலெழு த்தின் வகையினாலே, கமெடி. 

ற்ஜரெடர்க்குற்நியலுகரம், அய்தத்தொடர்க்குற்றிய 

லுகரம், உயிரத்தொடர்க்கும்மிபலுகரம், வன்றொடர் 

கருற்நியலுகரம், மென்மொடாக்குற்றியலுகரம், இ 

mi go தாடர்க்குற்றியலுகசம் என ஆறுவகைப்படி 

ம். அவைகளுள், கெடிய்மெடர்மாத்இரம் இரண்டெ, 

ரூச்துமொழியாகியும், மற்றையைந் துதொடரும் மூ 

ன்றெழுத்து முதலிய பலவெ ததுமொழியாசியும 

வரும், 

உ-ம் ராது கரிய ரெடிறறொடர்க்குற்நியலுசரம். 

எஃகு, க... .தட்சிதிதொடர்க்குற்நியலுகரம். 

வரகு, பலாச..,உயாத்தொடர்க்குற்தியலு காம், 

கொக்கு, கச்சு... ௨ன்றொடர்க்குற்நியலுசரம். 

சகு, வண்டு...மென்்ு..ர்ச்குறநியலுகரம். 
௮லரு,  எய்து....இடைத்தொடாக்முறறிய காம் 

௨௩. தனிக்கும்றெழுத்துச்ருப் பின் வலல்



எழுத்தியல். எ 

மெய்களில் எதி நிற்கும் உகரமும், மெல்லினமெய் 

களிலும் இடையினமெய்களிலும் ஏறி நிற்கும் ௨௪7 

மும் முற்றியலுக்சமாம். 
ர் 

உ ட ம், கு கொசு, கடு, வி. எ-ம், எணு, இரு, வழு. 

எ-ம், பூணு, வாரு, எ-ம், உருமு, கதவு, எ-ம், 

நெல்லு, கொள்ளு. எ-ம், வரும், 

௨௪. குற்றியலிசரசமாவது யகரம் வந்து புணரு 
மிடத்துக் குற்றியலுகரர் இரிர்த இகாமாம்; 

உ-ம். சாகு + யாது ு நாசியாது, 

எஃகு + wig - எஃ்ியாது, 

வரகு 4 யாது 5 வரசயாது. 

கோக்கு 4 யாற - கொக்கியாத, 

FPG 4 யாது ௪ சககியாது, 

௮லகு + wig ருலகியாது, 
oA ச ர . ௬ ச 

அன்றியும் மீயாவென்னும அசைசசொல்லி 

லே மகரதழஇின்மேல ஏறி ரிமகும இகரமும் குற்றிய 

லிகாமாம். 

௨௫. பாட்டில ௨சை குறைக்சவிடத்து, உயிரெ 

முதிதுககளுளளும, ஓ௱றெழு ததுககளுளளும், சில 

ஈல தம்மாதடஇுரைகளின் அ௮இிகமாக ஒலிக்கும். அவ் 

வுயிபெழுக்துககு உயிரளபெடையென்றும், அவ 

லொ௱ூெெழமததுககு ஒற்றளபெடை என்றும் பெய 

ராம்.



௮ எழுத்தியல். 
௨௬, உயிரளஎபெடையாவன மொழிக்கு முதலி 

லாயினும் இடையிலாயினும் கடையிலாயினும் தம் 

மாத்திரையின் அதிகமாக ஒலித்து வருகின்ற நெட் 

டெழுத்துக்களேமுமாம். அ௮ளபெடுக்கின்றா கெட் 

டெழுத்துக்குப் பின் அதற்கெமாகிய குற்தெழுத்து 
அறிஞுமியாக எழுதப்படும். 

உ-ம். அ௮டை, ஈஇ, ஊஉமை, ஏஎடு, ஐஇயம், ஒடு, 

ஒளஉவை, எ-ம், பலாச, ௭. ம். பலா௮. எ.ம் 

வரும், 

சிலவிடங்களிலே குற்றெழுச்து நெட்டெழுத் 
தாகிப் பின்னளபெடுக்கும், 

௨-ம், எழுதல் - எரூஉதல், வரும் - வரூஉம், குரி - ஞூரீஇ 

என் வம, 

௨௭. ஓஒற்றளபெடையாவன மொழிக்கு இடை 

யிலாயினும் கடையிலாயினும் தம்மாத்திரையின் ௮ 

இகமாக ஒலீத்து வருகின்ற ய், ஞீ, ண்டிந௫ம் ன, வ், 

ய்,ல், ள் என்னும் பத்துமெய்களும் ஆய்தமுமாம், 

அளபெடுக்கின்ற ஒழ்றெழுத்துக்குப் பின் ௮வ்வொ 

ற்றெழுக்சே அறிகுறியாக எழுதப்படும். இவ்வொம் 

றளபெடை குநிற்கீழும் குறிலிணைக&ழும் வரும், 
உ-ம். சக்ங்கு, பிஞ்ஞ்சு, சண்ண்டம், பரற்லு, ஒம்ம்பு, அன் 

ன்பு, தெவ்வ்வர், மெய்ய்யர், செல்ல்க, கொள்ள ச, 

எஃஃறு. எ.ம். ௮.ரல்க்கு. எ-ம். ௮க்ங்கனிஈத, எ-ம். 

மடங்ங்கலத்த, *எ-ம், வரும்.



எழுததுயல,. 

௨௮. குற்றியலுகாத்துக்கும் குற்றியலிகரத துக் 

கும் தனித்தனி மாத்திரை ௮ரை; உமிரளபெடைக் 

கு மாத்திசை மூன்று; தற்றளபெடைக்கு மாத்திரை 
ஒன்று. 

௨௯, பண்டமாற்றலிலும், அழைத்தலிலும், புல 

ம்பலிலும் இராகத்திலும், உயிசெழுத்தும் மெய்யெ 

முத்தும் தமக்குச் சொல்லிய அளவைக் கடந்து நீ 

ண் டொலிக்கும். 

முதனிலை, 

௩0, பன்னிரண்டுயிரெழுத்துக்களும், உயிேறி 

யகிகூக,ரகப,மவ௰,ஞ என்னும் ஒன்பது மெய 

யெழுத்துக்களும் மொழிக்கு முதலில் நிற்கும் எழுத் 

துக்களாம். 

உ-ம், ௮ணி ஆடை, இலை, ஈரல், உரல், ஊர்தி, எழு, 

கரி, சரி, தலை, ஈனமை, பர்து, மணி, வயல், 

யமன், ஞமலி, ௭-ம். வரும, 

௩௧ இவைகளுள்ளே ௪, ௪, த, ௩, ப,ம என் 

லும் ஆுமெய்களும் பன்னிரண்மசியிரோடும் மொ 

ழிக்கு முதலாகி வரும். 

உ.ம். களி, காளி, சளி, &ரை, களிர், கர, செண் 

டை, கேழல், கைதை, கொண்டை, கோடை, 

கெளவை, எ-ம்,



40 முத்தியல். 

சட்டி, சார்.த, இனம், Fi, GEG, HIN, Ore 

கு,சேவல், சையம், சொன்றி, சோறு, செள 

Musi. எ-ம் 
தகை, தார், இதலை, தீமை, சுளை, அச, தெளி 

வு, தென், தையல், தொண்டு,சோ0ு, தெள 

வை, எம், 

ஈஞ்சு, காரி, நிலம், று, அகம், ல், நெல், 

கேர்மை, சைதல், தொய்்௮, சோய், கெளவி, 

௪-ம், 

பரத, பால், பிட்டு, பிட, புள், பூண்டு, பெரு 

மை, பேடு, பையல், பொன், போத, பெள 
வம். எ-ம, 

மனை, மா?, மின்னல், மீன், முள், ஜூரி, மெய் 

ம்மை, மேதி, மை.பல், மொட்டு, மோகம், 

மெளவல், எ-ம், வரும், 

௩௨. வகரமெப் டி அ, இ, Fy Ty Ty My Hon 

என்னும் எட்டுயிரோடு மொழிக்கு முகலாக வரும். 

ம். வளி, வாளி, பிளி, வீரி, பெண்மை, வேலை, வை 

உம், வெளவால என வரும், 

௬௩. யசுரமெய் ற, அட உ, ஊ, ஓ, ஒள என்னு 

ம் ஆ. நுபிரோடு மொழிக்கு முதலா வரும். 

உ-ம். மவனர்,யானை,யுகம், யூகம், மோசம், யெள 

வன்ம என வரும, 

௩௪. ஞகரமெய் ௮, ௮, ௭, ஓ என்னும் நான் 

குயிசோடு மொழிக்கு முதலாட வரும்.



எழுத்தியல், கக 

உ - ம். ஞமலி, ஞாலம், ஞெஏழி, ஜொள்சல் என வரும். 

 ஒணைதகைககனைன், 

இறு திகில், 
௩௩டு. எகரம் ஒழிக்க பதி? ஒருயிர்களும், ஞு 

ண், ரூம், ன்,ய் ர், ல் வ்ழ்,ள் என்னும் பதினொ 

ரூ மெய்களுமாகிய இருபத்திண்டெழுத்துககளும 

மொழிக்கு இயில் நிற்கும் எழுத்துக்களாம். 

உ.ம், விள, பலா, இளி, த, ௪0, பூ,சே, கை, நொ, 

போ, வெள, உரிஞ், மண், வெரிந, மரம, 

பொன, காய், வோ, ஷேல், தெவ, யாழ. வா 

ள் என வரும். 

எழுத்துக்களின் சாரியை, 

உச... உயிெட்டெழுத்துககள் காரச்சாரியை 

பெறும், அவைகளுள் ஐ ஒள இரண்டும் காரசசாரி 
யையேயன்றிக கானசாரியையும் பெறும், 

- ம். தசாரம, காரம், ஊகாரம, ஏகாரம், ஐகாரம், 

ஒசாரம், உர காரம், ௭-ம், ஐகான், Era eB. 

எ-ம், a ரும்; ° 

உயாககுறறெழுத்துககளும் உயிரமெயககுற்றெ 

ழு.கீ.துககளும் கரம், காரம், கான் என்னும மூன்று 

சாரியைகள பெறும்,



௧2. பதவியல், 

உ.ம். அகரம், ஐகாரம், அஃகான், ௭-ம், சகரம், ககா 

ரம், சஃ்கான், ௭-ம், வரும். 

மெய்யெழுத்துக்கள் ௮ என்னுஞ்சாரியையும், 

அதனோடு கரம் காரம் கான் என்னுஞ்சாரியைகளும் 
பெறும். 

உ-ம். ௪, ௬. எ.ம். சசரம், சசாரம், கஃ்கான்; நகரம்? 

காரம், கஃகான், எ-ம். வரும். 

உயிரமெய்கெட்டெழுக்துக்கள் சாரியை பெற் 

வும், மெய்கள் சாரியை பெருமலும், இயங்காவாம். 
அலசவும். 

போலியெழுத்துக்கள் 

௩௭. ௮கரத்தோடு யகரமெய் சேர்ந்து ஐகார 

ம் போன்றும், ௮அகரக்தோடு வகரமெய் சேர்ந்து 

ஒளகாரம் போன்றும், ஒலிக்கும், 

உ-ம். ஐய.ர்- அய்யன். எ-ம். ஒளவை அவவை, 

ரஃப வரும், 

எருச்இயன் முற்றிற்று, 
eters   

பதவியல். 

௩௩௮. பசமாவது ஐெழுச்தாலாயினும் இரண் 

டு முதலிய பலஃவெருத்துககளாலாயினும் அக்க பப. 

டுப பொருளை அமிவிப்பதாம். ௮து பகாபபதபுழம் ப 

குபதமுமென ,இருவகைப்படும்.



பதவியல், Sih. 

௩௭. பகாப்பதமாவது பகுக்கப்படாத் இயல் 
பையுடைய பதமாம். அது பெயர்ப்பகாப்பதம், வி 

னைப்பகாப்பதம், இடைப்பகாப்பதம், உரிப்பகாப்பத 

மென கான்கு வகைப்படும். 

உ.ம், கிலம், நீர, மாம்... பெயர்ப்பசாப்பசம். 
நட, வா, உண்... vrseee வினைப்பகாப்பதம், 

மற்று, ஏ; இஃ க இடைப்பகாப்பதம், 

உற, சவ, சனி... ves உரிப்பகாப்பதம், 

௪0. பகுபதமாவது பகுக்கப்படும் இயல்பைபு 

டைய பதமாம். ௮.து பெயர்ப்பகுபதம் வினைப்பகுப 

சுமென இருவகைப்படும். அவற்றுள் வினைப்பகுப த 

ம் தெரிகிலைவினைப்பகுபதமும் குறிப்புவினப்பகுபத 

முமென இருவகைப்படும்; 

  

உ.ம், பொன்னன்..... பெயாப்பகுபதம். 

நடர்தான்....... .தெரிகிலைவினைப்பகுபதம், 

பெரியன........ .குதிப்புவினைப்பகுப தம். 

பகுபதவுப்பு. 

௪௧. பகுபதத்துக்கு உறுப்புக்கள் பகு௫, விகு 

தி, இடைநிலை, சாரியை, சந்இ, விகாரம் என ஆரும்: 

பகுபதம், இவ்வாறுறுப்புக்களுள்ளும் பகுதி விரகு 

He தெரிகிலைவினையும் குறிப்புவினையும் பகுபதமாகும ௭ 

னவே, அவ்விருவகைலஷ்னையாலனையும்பெயர்களும் பகுபத 

மாம் என்பது பெறப்படும்,



௧௪ பதலியல். 

தி என்னும் இசண்டு முகலியவைகளினால், முடிவு 
Gu gw. 

உ-ம். கூனி... கூன், இஎனப் பகுஇ விகுதி என் 

னும்' இரண்டுறப்பால் முடிர்த்து, 

உண்டான்...உ௨ண், ட், ஐன் எனப் பகு; விகுதி, 

இடைகிலை எனலும் மூன்றுறுப்பா 

ல் முடிர்தஐ, ் 
உண்டனன்..௨உண், ட், அன், அன் எனப் பகுதி, 

விகுதி, இடைகில், சாரியை ௭௬ 

ஐம் கான்கு றப்பால் முடிஈத.ஐ- 

பிடித்தனன்...பிடி, 2, த, ௮ன், ௮ன் எனப் பகுதி, 

விகுதி, இடைகிலை, சாரியை, ௪௪ 

BH என்றும் ஜர்.றுறப்பால முடி 

6B 

ஈடர்தனன...ஈட, த, தீ, ௮ன், ௮ன் எனப் பருகி 

மூதலிய ஐ தம் பெற்று, சந்தியா 
ல் வரச தசரவல்லொற்று ஈகரமெ 
ல்லொத்ருதலாகிய விகாரமும் பெ 
ற்று, நறுறுப்பால் முடிந்து. 

பகுதி, 

௪௨. பகுதிகளாவன பருபதங்களின் முதலிலே 

நிற்கும் பகாப்பதங்களாம். 

௪௩. பெயர்ப்பகுபதங்களுக்குப் பெரும்பாலும் 

பொருள், இடம், காலம், சினை; குணம், தொழில் ௭



பதவியல், 

ன்னும் அறுவகைப் பெயர்ச்சொற்களும், சிறுபான் 

மை சுட்டிடைச்சொற்கள், வினாவிடைச்சொற்கள், 

பிற மற்று என்னும் இடைச்சொற்களும் பகுதிகளா 

ய வரும். 

உ.ம். பொன்னன், நிஎத்தன், தையான், பல்லன், கரி 

யன், நடையன். எ-ம். அவன, இவன், உவன்; 

எம். எவன், ஏவன், யாவன். எ-ம், பிறன், 
மற்றையான... எ-ம், வரும். 

௪௫. வினைக்குறிப்புப்பருபதங்கஞுக்கு மேற் 

சொல்லப்பட்டனவாகிய அநுவகைப்பெய)சசொற 

களும் பகுதஇிகளாய் வரும். 

௨-ம். பொன்னன், சிலத்தள், நையான், பல்லன், சரி 

யன், ரடையன் என வரும், 

௪௫. மைவிகுதி புணர்ந்து கின்ற செம்மை ௧௫ 

மை முதலிய பண்புப்பெயர்கள் விகுடு புணரும்பொ 

முனு பெரும்பாலும் விகாரப்பட்டு வரும். இவை வி 

காரப்படுகல் பதப்புணர்ச்சிக்குங் கொள்க, 

உ.ம், ௮ணியன்..... அணிமையின். மைலிகுதி கெ. 

lL. Ge 

கரியன்...... ..சருமைபின் மைவிகுதி கெட்), 
நடுவசரம் Oars Hits gs. 

பாசி. Lenn Ter oondG@ கெட்டு, 

முதல் சீண்ட,



௧௬ பதவியல், 

பேரறிவு... பெருமையின் மைவிகுதியோடு ௪ 
டுகின்ற உகரவுயிர் கெட்டு முத 

ல் நீண்டது... ் 

கருங்குதினா.. ,கருமையின் மை விகுதி கெட்டு, 
வரும் வல்லெழுத்திற்கு இன 

மெல்லெழுத்து மிகுச்த2. 

பைந்சார் ... பசுமையின் மை விருதியோடு நடு 

தின்ற சுகரவுயிர்மெய் கெட்டு, 

முகலகாம் ஐகாரமாய்த் திரிர் 
௮, வரும் வல்லெழுத்துக்கு இ 

னமெல்லெழுத்து மிதுஈசத. 
வெற்திலை... ,வெறுமையின் மைவிகுஇிகெட்டு, 

தமிகின்ற மெய் இரட்டித்தது. 

செதாம்பல், ,செம்மையின் மைவிகுதி கெட்டு, 
முதல் நீண்டு, ஈடு நின்ற மக, 

ரமெய் தகரமெய்யாய்த் இரிக 

௪௬. தெரிரிலைவினைப்பகுபதங்களுக்குப் பெரு 

ம்பாலும் நட வா முதலிய வினைச்சொற்களும், கிறு 

பான்மை பெயாச்சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொற் 

சஞம் பகுதிகளாய் வரும். 

௨-ம். ட, நடந்தான் 
வா, வாதான் 

“ எ . விஃ “wile. Be, நினருன் ஊடு 
சாண், கண்டான்



பதவியல். oO 

சித்ரம், இத்திரித்தான் ் பெயரடி., 
கடைச்சண், கடைக்கணித்தான் 

போல், பொன்ீபானருன் t 
Asm, புலிகிகர்த்தான் இடைய 

சால், சான்றான் உரியடி. 
மாண், மாண்டான் 

௪௭. தெரிநிலைவினைப்பகுஇகள் விகுதி முதலி 

யவற்ஜோேடு புணரும்போது இயல்பாடியும் விகாரமா 

இியும் வரும்: 

உ.ம். (2) OFT ap, தொழுதான இயல்பாகி வந்தன. 
உண், உண்டான் 

(௨, சேறல்... ஃ.செல்லென்பகுஇ முதல் நீண் 

டன, 

தந்தான்....... .தாவென்பகுதி முதல் குறுகி 

யது. 
தருகின்றான்......சாவென்பகுதி முதல் குற), 

ருகரவு.பிரமெய் . விரியப் 

பெற்றது. 
செத்தான்... ....சரவெனப்குஇ முதலாசாம 

ம் எகரமாய்த் இரிஈத.த. 

விராவினான்..... .விரவென்பகுதி நடுக்குறில் நீ 
ண்ட்மு, 

கொணர்ச்சான்.கொணாவென்பகுதியீற்த ரெ 

ல் குறு, ரகரமெப் வி 
ரிர்ச௮, 

நீ



‘ey பதவியல், 

SOYA wire wna பகுஇியீற்று மெ 
வருமெழுத்தாய்த் Bis 
a 

செனறான்... ... செல்லென்பகுதியீற்று மெ! 

வருமெழுத்துக்கு இனம 

ws des g. 

௪. தெரிநிலைவினைப்பகுஇகள் வி, பி மு;தலி௰ 

விருதி பெற்றேனும், விகாரப்பட்டேனும், விகார. 

பட்டு விகுதி பெற்றேலும், பிறவினைப்பகுஇகளா ம 
வரும், 

உ-ம், (௪.) செய், செய்கி, செய்வித்தான், 

ஈட், நடப்பி, ஈடப்பிதீதான். 

(௨.) திருச்ச, Bass,  திருத்தினான். 
ஆடு, ஆட்டு, ஆட்டினான். 

Gsm, சேற்று,  தேற்றினான. 
உருகு,  உருச்கு, உருச்கினான். 

(௩.) திருத்து, திருச்துவி, இருத்துவித்தான். 
gO, ட்டுவி, அட்டுவிச்தான். 

தேற்று, தேற்றுவி, தேற்றுவித்தான். 

உருக்கு, உருகீகுவி, உருச்குவித்தான. 

௪௯. பொன்னன், கரியன் மு. கலானவை எட் 

டுவெற்றுமைகளுள் ஒன்றையேற்கும்போது பெயர் 
ப்பகுபதங்களாம்; முக்காலங்களுள் ஒன்றைக் குறிப் 

பாசக் காட்டும்போது விணக்குதிப்புமுற்துப்பகுபச



பதவியல். ௪௭ 

ங்களாம், காலங்காட்டுகலோடு வேற்றுமையேத்கு 

ம்போது குறிப்புவினையாலணையும் பெயர்ப்பகுபதங் 
களாம். இவையே இம்மூன்றுக்கும் வேறுபாடாம். 

௫0, ஈடக்தான், வந்தான் முகலானவை கால 

ங்காட்டும் போது தெரிநிலைவினை முற்றுப் பகுபதம் 

களாம, காலஙகாட்டுகலோடு வேற்.நுமையேற்கும் 

போது தெரிகிலைவினையாலணையும் பெயர்ப்பகுபதங் 
களாம். இவையே இவ்விரண்டுக்கும் வேறுபாடாம். 

ன: 
௫௧, விகுதிகளாவன பகுபதங்களின் இதுஇியி 

லே நிற்கும் இடைப்பகாப்பதங்களாம்: 

௫௨: பெயர்விகுதிகள் அன், ஆன், மன், மா 

ன், ன், அள், அள், இ,ள், அர் ஆர, மார், கள்) 

ர், து; ௮, வைவ் தை, கை, பி, முன், ௮ல் என் 

னும் இருபத்துஞன்றும் பிறவுமரம், 

உ- ம். குழையன், வானச்சான, வடமன், கோமான், பிற 

ன், குழையள், வானத்தாள், அரசி, பிறள், கு 
ழையா, வானத்தார், தேவிமார், கோக்கள், பிற 

ர், ௮௮, குறுந்சாளன, அவை, அவ், எந்தை, 

எங்கை, எம்பி, எம்முன், தோன்றல் என வரும்: 

டு௩, சொழிற்பெயர்விகுதிள் தல், ௮ல், ர 

ம், ஜகை வை குபு, ௨” இ, ௪ வி, உள், காடு,



௨0 பதவியல், 

பாட, அரவு, ஆனை, மை, ௮ என்னும் பத்தொன்பது 
ம் பிறவுமாம். 

உ- ம், நடத்தல், அடல், வாட்டம், கொலை, ஈடக்கை, பா 
ர்வை, போக்கு, ஈடப்பு, வரவு, மற, புணர்ச்சி, 

புலவி, விக்குள், சாக்காடு, கோட்பாடு, தோற்ற 

ரவு, வாரானை, ஈ௩டவாலம, பாட்த்ற என வரும், 

மைவிருதி,செட்தமை செய்கன்றமை என இறத! 

காலவிடைகிலை கிகழ்காலவிடைகில்களோமி கூ 

டியும், வரும் 

துவ்விகுஇ, அவர் செய்சத, செய்கிள்றது, செய் 
ag என முக்சாலவிடைநிலைகளோட் கூடியம் 

வரும். 

டு௪. பண்புப்பெயர்விமுகுகள் மை, ஐ, ௪, பூ, 

DG Dy My mld, ஈர் என்லும் பத்தும் பிறவுமாம். 

உ. ம். சன்மை, தொல்லை, மாசி, மாண்ட, மழவு, ஈன்கு, 
நன்றி, கன்று, நலம், ஈன்னர் என வரும், 

டுடு, தெரிநிலைவினைமுற்றுவிகு இகள் அன், ஆ 

ன், அள், ஆள், அர, ஆர, ப, மரா, Ws Bo Ds டு, gi, 

று, என், ஏன், ௮ல், ௮ம், ஆம், எம், ஏம், ஒம், கும், 

டும், தும், அம், ஓ ஆய், இ, இர, ஈர, க, இய, இயா, 

உ, ஆல், ஏல், காண், மின், உம் என்லும் நாற்பது 
ம் பிறவுமாம்



பதிவியல, ௨௧ 

உ - ம், ஈடந்தனன், ஈடந்தரன், ஈடர்தனள், ஈடச்தாள், ஈ 

டந்தனர், ஈடக்தார், கடப்ப, நடமார், நடர்த 

ன), ஈடவா, உண்கு, உண்டு, நடக்க, கூயிற்று, 

ஈடர்தனென், ஈடர்?தன், ஈடப்பல், நடப்ப 
ம், ஈடப்பாம், ஈடப்பெம், சடபபேம், ஈடப்போ 

ம், உண்கும், உண்டும், வருதும், சேறும், நடக 

தனை, ஈடசதாய், ஈடத்தி, ஈடர்தனிர், ஈடர்தர், 
வாழ்க, வாழிய, வாழியர், அருளு, மறாஸ், ௮ 

ழேல், சொலலிச்சாண், தீ௩மின், உண்ணும் எ 

ன வரும், 

டு. குறிப்புவினைமுற்று விகுதிகள் ௮ன், ஆன், 

Dog DRM, DT, BT, அடி ட, து, ௮, என், ஏன், Pf 

ம, ஆ, எம, ஏம, ஒம, ஐ, ஆய இ, இரு FT என் 

வும் இருபத்துரண்டும் பிறவுமாம் னும் இருபத்இரண்டும் பிறவுமாம் 

௨-ம். கரியன், கரியான், கரியள், சரியாள், கரியர், கரி 

யார், கரியன, குறுந்தாட்டு, கரிஐ, குழையிற் 

௮, கரியென், கரிபேன், கரியம், கரியாம், கரி 

யெம், கரி3யம், கரியோம், கரியை, கரியாய், 

வில்லி, கரியிர், கரியா என வரும், 

௫௪. தெரிசிலைவினைப்பெயசெச்சவிருஇிகள் oy, 
உம் என்னும் இரண்டுமாம். 

உ-ம். செய்த, செய்கின்ற, செய்யம் என வரும்: 

குதிப்புவினைப்பெயசேச்சவிகுதி ௮ ஒன்றேயா 

ம். உம் விருது இடைநிலையேலாது தானே எதிர்கால



2.0. பதவியல, 

ங்காட்டலாற் குமிப்புவினைப்பெயசெச்சத்துக்கு | 
சாது. 

உ-ம். கரிய என வரும், 

டு௮. தெரிகிலைவினையெச்சவிகுஇிகள் ௨, இ) 

1) ஆட னே, என, டி இன், ஆல், கால், ஏல், எனி? 

ஆயின், ஏனும், கு, இய, இயா, வான், பான், பாக 
சடை, வழி, இடத்து, உம், மல், மை, மே என்லு 

இருபத்தெட்டும் பிழவுமாம். இவற்றுள், இறுதிம் 
கூறிய மல, மை, மே ரன்னும் ஞான்று விகுதிகள 

எ.தரமறையில் வரும். 

உ. ம், கடந்து, ஐடி, போய், உண்குபு, உண்ணா, உண்ஜ 

உண்ணென, உண்ண, உண்ணின், உண்டால், 

ண்டச்சால், உண்டானேல், உண்டாளெனி௦ 

உண்டானாயின், உண்டா?னலும், உணற்கு, 

ண்ணிய, உண்ணியர், வருவான், உண்பான், 
ண்பாச்ரு, செய்தக்கடை, செய்கவழி, செம 

விடத், காண்டலும், உண்ணாமல், உண்ணாை 

உண்ணாமே என வரும். 

குறிப்புவினையெச்சவிகுதிகள் ௮, நி, து, ஆ6 

மல், கடை, வழி, இடத்து என்னும் எட்டும பிற; 
மாம். 

உ-ம். மெல்ல, அன்றி, அல்லத; அல்லால், அல்லாம£ 

அல்லாக்சடை, ௮ல்லாவழி, ௮அல்லாவிடத்து 

ன வரும்,



பதவியல், ௨௪. 

(௯, பிறவினைவிகுஇிகள் வி, பி) கூச, iy 
டிஸ் என்னும் எட்டுமாம், 

உ.ம், செய்வி, ஈடப்பி, போக்கு, பாய்ச்ச, உருட்டு, ஈட 

தீத) எழுப்பு, அயிற்று என் வரும். 

௬0. இ, ஐ; ௮ம் என்னும் மூன்று விகுதிளு 

ம் வினைமுதற்பொருளையும் செயப்படுபொருளையும் 

ஈருவிப்பொருளையும் உணர்த்தும். 

௨-ம். அலரி, பறவை, எச்சம் என்பன வீனைமுசற்பொ 

௬ளை உணர்த்தின. இறவ முறையே அலர் வத, 

பறப்பது, எஞ்சுவத எனப் பொருள்படும். 

ஊருணி; தொடை, தேட்டம் என்பன செயப்படு 

பொருளை உணர்தஇன, இலை முறையே ஊரா 
லண்ணப்படுவ.ஐ, தொடுத்சப்படுலத, தேடப்! 

படுவது எனப் பொருள் படிம், 

மண்வெட்டி, பார்வை, கோக்கம் என்பன கருவி 

ட்பொருளை உணர்த்தின, இவை முறையே மண் 

வெட்டற்கருலி, பார்த்தற்கருவி, சோச்கற்கரு 

வி எனப் பொருள்படும், 

௬௧. இதுவரைபுங்கூறிய விகுதிகளேயன்றிப் பி 
றவிகுஇகளும் உண்டு, அவை வருமாறு: 

விடு, ஒழி, விகுதிகள் துணிவுப்பொருளை உண 
Tb BILD. 

உ.ம், வர்துவிட்டான், கேட்டொமிந்தான் என வரும்.



௨௪ ப்தவியல், 

கொள்விகுதி தற்செயலுணர்த்தும். 

உ-ம். அடித்துக்சொண்டான் என வரும். 

படு, உண் விகுதிகள் செயப்பாட்டு வினைப்பெ 

ருளுணர்த்தும். 

உ.ம். கட்டப்பட்டான், கட்டுண்டான் என வரும். 

மைவிகுதி தனமைபபபொருளுணாக்தும. 

உ.ம். பொன்மை, அண்மை என வரும். 

இரு, இடு என்ப தமக்கென வேறுபொருளி 
ன்றிப் பகுதிப்பொருள் விகுஇியாய் வரும், 

உ.ம். எழுந்திருச்சன்றான், உரைத்திடுகனறான் எனவ 

ரும். 

புணர்ந்து கெடும் விருத. 

௬௨. முன்னிலையேவலொருமை ஆய்வி கு.இயுப 

பெயசெச்சவிகுஇியும், தொழிற்பெயர்விகுஇடிம், வீ 

னைமூதற்பொருளை உணர்த்தும் இகரவிகுஇயும், செய 

ப்பகிபொருளை உணர்த்தும் ஐவிகுதியும், பகுதியோ 

டுபுணாந்து பின் கெடுதலும் உண்டி. கெடினும், புண' 

ர்ந்து நின்ருற்போலவே தம்பொருளை உணரத்தும், 

உ-ம். நீ ஈட, நீ நட்ப்பி., பப இவைகளிலே அய விஷ 
இ Ly ear Tt gy கெட் 

hn ils



, பிதிவியல், உடு 

கசொல்சளித, ஓடாச்சுதிரை..இலைசளிலே பெயொ 

ச்சகிருதிசள் புணர் 

ந் கெட்டன; 

அடி, கேடு, இடையீடு ,., ...இவைகளி?லே தல்லென் 

gis தொழிற்பெயர் 
விகுதி புணா்ர்து கெ 

ட்டது, 

சாய், தளிர், பூ; சனி.........இவைகளிலே வினைமுத 

ற்பொருளை உணர்தி 

2ம் இசரலிகுதிபுண 
TE Ogu 

ஊண், இன், எழுத்து... .இவைகளிலே செயப்ப 
நுபொருளை உணர்த் 
wb OER) Yeu is 

அ கெட்டது, 

இடைட நிலை, 

௬௩... இடைநிலைகளாவன பகுபதங்களி?லை ப 

கஇக்கும் விகுதஇிக்கும் நடுவிலே நிற்கும் இடைப 

பகாபபதங்களாம். ௮வை காலங்காட்டாவிடைநிலை 

பும், காலங்காட்டுமிடைகிலைடமென இரண்டுவகை 

௬௪. காலங்காடடாவிடைநிலைகள் பெயர்ப்பகு 

பதங்களக்கு வரும்.



உள பதவியல், 

உ-ம். ௮திஞன்.... ப. [௫ இடைகிலை.] 
ஓதுவான்........ [வி இடைநிலை 
வலைச்சி,.., ட வய [சீ இடைகிலை] 

வண்ணாத்தி... ௨ பதி. இடைகிலை] 

௬௫. காலங்காட்டுமிடைகிலைகள் தெரிநிலைவ 
னைப் பகுபதங்களுக்கு வரும். 

அவை இறந்தகாலவிடைநிலையும், நிகழ்சாலவீ 
டைகிலையும், எதிர்காலவிடைநிலையமென மூன்று 

கைப்படும். 

௬௬. இறக்தகாலவிடைநிலைகள் த, ட், ற, இன் 
எனலும் நான்குமாம். 

உ-ம். செய்தான், உண்டான், இனறான், தடிஞன் என 

வரும், க 

சிறுபான்மை இன்னிைகிலை போனான் என இசர 

ங்குறைஈ ஐம், எஞ்சிய என ன.கரமெய கு 
றைந்றும் வரும். 

போயது என யகரமெய் இறர்தகாலவிடைறநிலையா 

யும் வரும், 

௬௭. நிகழ்காலவிடைநிலைகள் அநின்று, கன்று, 

இறு என்னும் மூன்றுமாம். 

உ-ம். ஈநடவாகின்றான், ஈடக்கின்றான், கடக்கிறான் என 

வரும்,



பதவிபல், oer 

௬௮. எதிர்காலவிடைநிலைகள் ப், வ்.ூன்னும் 
இ.சண்டுமாம். 

1 உ ad e * $ * 

உ - ம். ஈடப்பான், செய்வான் என வரும். 

எம 

௬௯. இல், ௮ல், ஆ என்னும் மூன்றும் எதிர்ம 

9மிடைநிலைகளாம். இவற்றுள் ஆகாரவிடைநிலை 

/ருமெழுத்து மெய்யாயிற்:) ?சடாதும், உயிராயிழ் 
ர ௫ * e 

கெட்டும், வரும். 

உ-ம். நடச்இலன், ஈடச்்இனறிலன், ௭-ம். BLS SVT. 

எ-ம். கடவாதான், ஈடவான், ஈடவேன்; ௭-ம். 

வரும். ஈடவாதான் என்பதிலே சகரமெப் 

எமுதீ௮அப்பேரு, 

சாலங்காட்டும் விகுதி. 

௭0 சிலவிகுதிகள் இடைஙகிலையேலாது தாமே 

காலங்காட்டும். ௮வை வருமாறு: 

அ, தும், று, றும் என்னலும் விகுதிகள் இறந்த 
காலமும் எதிர்காலமுங்காட்டும். 

உ.ம், வந்து, (௨ வர்?தன்.) வந்தும், (- வரதம்.) வரு 

௮,( - வருவேன்,) வருதும், ( _ வருவேம்.) எ-ம். 

சென்று, ( - செனறேன்.) சென்றும், (- சென்றே 
ம்.) சேறு, ( - செல்வேன்.) சேறும், ( செல் 

வேம்.) எ-ம், வரும்.



௨௮ பதவியல், 

குடலும் என்னும் விகுதிகள் எதிர்காலங்காட் 

டும். 
டட! 

உ. ம். உண்டு, ( உண்பேன்.) உண்கும், ( 2 உண்பேம்.) 

என வரும். 

டு, டும் என்லும் விகுதிகள் இறக்தகாலங்காட் 

டும். 
| ப ட லில் 

௨-ம். உண்டு, ( உண்டேன்.) உண்டும், ( = tae 

என வரும், 

. ச ~ ர : ட 9 இ என்னும் (105 ிலைவினைமுற் pial a Gos 

ன்றும், ப, மார் என்னும் LN San BA eT Lp Dw ata, 

தியிசண்டும்; ௧, இய, இயர், அல் என்னும் வியங்கோ 

HYD LY DG) நான்கும், ஆய், உ, ஆல், ஏல, கா 

ஸ், மின், உம் என்னும் முன்னிலையேவன்மூற்றுவி/ 
* ௩ ச . \ குதியேழும், யே பநிஞன்கு விகுஇகளும் எ.இிர்கா 

Amaru. 

2 = 1D, சேதி, ( - செல்வாப்.) எ-ம். நடப்ப, 2 ஈடட்பா 

7.) நடமார், ( ௩ ஈ௩.ப்பார்.” எம். வாழ்க, வா 

ழி, வாழிடர், உண்ணல், எ-ம், ஈடவாம், 2௫ 

மாட மாரல, தமேல், சொல்லிச்காண், கடமின் 

உண்ணும். ௪ ம். வரும், 

உம் என்னுஞ் செய்யுமென் முற்றுவிகுஇி ve 

ழ்காலமும் எதரசகாலமுங்காட்டும். 

உ.ம், உண்ணாம் என ௨ம்.



பதவியல். ௨௯ 

எச்சவிகுதிகள் காலல்காட்டல் ல்னையியலிற்கண்டு 

'கொள்ச, 

லங்காட்டும் பகுதி. 

௪௧. கூடு, று என்னும் மூன்றுயிர்மெய்களை 

இறுதியாக உடைய சில குறிலிணைப்பகுதஇிகள விகார 
பெட்டு இறக்தகாலங்காட்டும். 

௨-ம். புக்கான், விட்டான், பெற்றான் என வரும். 

F he ag’ 

௭௨. சாரியைகள் அன, ஆன், ௮ம், ஆம்; அல், 

அத்து, அற்று, இன், இற்று, கன், தான், தம், தரம், 

நம், ம், ௮, ஆ, உ, ஏ, ஐ, சூட ௬ ன் என்னும் இ 

(பத்துமூன்றும் பிறவுமாம். ் 

உ.ம். கஈடர்தனன், ஒருபாற்கு, புளியங்காய், புறறுஞ் 
சோறு, தொடையல், ஐகத்சன், பலவற்றை 

வண்டினகால், பதிற்றுப்பத்து, ௮அவன்றன்னை,, 

அவன்றான், அவர்தம்மை, ௮வர்தாம், எல்லாக 

_ம்மையும், எல்லீர் நஐம்மைபும், கடந்தது, இல் 

லாப்பொருள், உண்ணுவான், ஒன்றேகால், இர 

ட்டைப்பிள்ளை, உண்குவான், செய்துகொண் 

டான், ஆன் என வரும்: 

& & §). 

௭௯௩. சந்இகளாவன புனரியலிம் சொல்லப்படு



கூ௦0 புணரியல், 

வனவாகிய தோன்றல் முகலிய புணர்ச்சிலீகாரங்க' 
ளாம்; 

nema, 

விகாரம், 

௪௪. விகாசங்களாவன மெல்லினமெய்யை வல் 
லினமெய்யாக்கலும், வல்லினமெய்யை மெல்லின. 

மெய்யாக்கலும், குற்றெழுத்தை கெட்டெழுத்தாஷி 

கலும், நெட்டெழுத்தைக் குற்றெழுத்தாக்கலும், க 

WATE எழுத்தை விடீத்தலும், உள்ள எழுத்தைத் 

தொகுத்தலும் Qld. ° 

பகவியன்முற்றிற்று. ர 

னை of 

புண் ரிய ல். தா 

எ௫. புணாச்சியாவது நிலைமொழியும் வருமொ 

ழியும் ஒன்றுபடப் புணர்வதாம். 

௭௭௬. அப்புணர்சசி வேற்றுமைப்புணர்ச்சயும்,” 

அல்வழிப்புணர்ச்சியுமென இரண்டு வகைப்படும். 

௪௭. வேற்றுமைப்புணர்ச்சியாவது ஐ, ஆல்,/4 
ரூ, இன், அது, கண் என்னும் அனுருபுகளும் இடை 

யில் மறைந்தாயினும் வெளிப்பட்டாயினும் வரச் 
சொற்கள் புணர்வதாம்,



புணரியல். As 

உ-ம், வேற்றுமைத்தொகை, ேற்றுமைவிரி, 

மரம்வெட்டினான்... (ஐ மரத்தைவெட்டி ஞன். 
சல்லெறிர்தான்... [தல்] கல்லாலெறிர்தான், 

கொற்றன்மகன்... [கு] கொற்றனுக்குமசன், 

மலைலீழருவி...... [இன்] மலையின்வீழருவி. 

சாத்தன்கை...... [௮௫] சாச்சனழுகை, 

மலையெல்......... [கண்] மலையின்கணெல், 

- எலு. அல்வழிப்புணர்ச்சியாவது வேற்றுமைய 
ல்லாக வழியிற்புணர்வதாம். ௮து வினைத்தொகை, ப 

னைபு.த்கொகை, உவமைத், கை, உம்மைத்தொகை, 

அன்மொழித்தொகை என்னும் ஐந். துதொகைகிலைத் 
தொடரும், எழுவாய்த்தொடர், விளிக்தொடர், தெ 
ரிநிலைவினைமுற்றுத்தொடர், குறிப்புவினைமுற்றுச் 

தாடர், பெயசெச்சத்தொடர், வினையெச்சத்தொ 
ர் இடைச்சொற்றொடர், உரிச்சொற்மொடர், அடு 

'க்குத்தொடர் என்னும் ஒன்பது கொகாநிலைத்தொ 
Le ருமாகப் பதினன்குவகைப்படும். 

கொகைகிலைத்தொடர்களுக்கு உதாரணம். 

07% (௪) கொல்யானை.........வீனைத்தொகை. 
(உ. கருங்குதிரை...... பண்புத்தொகை, 

சாரைப்பாம்பு......இருபெயரொட்டுப்பண்புச் 
தொகை, 

(௩௮) மதிமுகம்... உவமைத்தொகை, 

(௪) இராப்பகல். உப ப உம்மைத்தொகை,



௪௨௨ புணரியல், 

(௫) பொற்றொடி...... .௮ன்மொழிச்சொசை. 

தொகாநிலைத்தகொடர்களுக்கு உதாரணம், 

(௧.) சாத்தன்வர்தான்...எமுவாயத்தொடர். 

(௨.) சாத்தாவா......... விளித்தொடர். 

(௩.) வாதான்சாத் சன். செரிகிலைல் னைமுற்றுத்தொடா 

(௪.) பொன்னனிவன... குறிப்புவினை முற்றுத்தொடர், 

(௫.) வக்சசார்தன்..... பெயரெச்சத்தொடர், 

(௬.) வர்துபோனான்... வனையெச்சத்தொடர், 

(௭.) மற்ளொன்று...$ச இடைச்சொற்மொடர், 

(௮, ஈனிபேதை .......உரிச்சொற்றொடர். 

(௯.) பாம்பு பாம்பு,.....அடுக்குத்தொடர், 

௭௯. இப்படி. மொழிகள் வேழ் நுமைவழியாஆ, 
ம் அல்வழியாலும் புணருமிடத்து இயல்பாகவாயி4 ் 

ர 
ம் விகாரமாகவாயிலும் புணரும். 

௮0. இயல்புபுணர்ச்சியாவது நிலைமொழியழ் 

வருமொழியும் விகாரமின்றிப் புணா்வதாம். ir 

உ-ம். பொன்மணி, சாச்தன்னை என வரும், ரீ 
ய். 

௮௧. விகாரப்புணார்ச்சியாவது நிலைமொழ்! r 

னும், வருமொழியேனும், இவ்விருமொழியுமேனும், 

தோன்றல், திரிதல், கெடுதல் என்னும் மூன்று விகா 

சங்களுள் ஓன்றையாயிலும் பலவற்றையாயினும் பெ 
ற்றுப் புணர்வதாம்.



புண ரியல், ௩௩ 

|| ௨-ம், வாழை 4 பழம் வாழைப்பழம் தோன்றல். 

மண் 4 குடம் 5 மட்குடம் திரிதல். 

மரம் 4 வேர் - மரவெர் கெடுதல், 

| சிலம் 4 புனை நிலப்பனை கெடுதல், தோ 

[ன்றல். 
பனை 4 emu = பனங்காய் கெதெல், தோ 

[ன்றல், திரிதல். 

௮௨. தோன்றல், இிரிதல், கெடுதல் என்னும் இவ் 

விகாரமூன்றும், மயக்கவிதி இன்மை பற்றியும், அல்வ 

ழீ வேயறுமைப்பொருணேக்கம் பற்றியும் வரும். 

மயங்கா எழுத்துக்கள். 

௮௩. உயிரோடு உயிர்க்கு மயக்கவிதி இன்மை 

யால், உயிரீற்றின்முன் உயிர் வரின், இடையே உடம் 

படு மெய்யென ஒன்று தோன்றும். 

உடம்படுமெட்யாவஸ் வந்த உயிருக்கு உடம்பாச Oh 
ரும் மெய். நிலைமொழியிற்றினும் வருமொழி முதலினும் கி 

ன்ற உயிர்சளை உடம்படுத்தும் மெய் எனினும் பொருந்தும். 

உடம்படுத்தலெனினும் உடன்படுத்தலெனினும் ஓக்கும். 

௮௪. மெய்யீற்மின்மான் மயங்குதற்கு உரியதல் 

லாத மெய் வரின், நிலைமமொழியீறேனும், வருமொழி 

முதலேனும், இவவிரண்டுமேனும் விகாரப்படும்.



௩௪ புணரியல். 

அடு. மொழிக்கு ஈறாகுமெனப்பட்ட பதினொரு 

மெய்களின் முன்னும், மொழிக்கு முதலாகுமெனப்ப 

ட்ட ஒன்பது மெய்களும் புணரும்போது, மயக்குதற் 

கு உரியனவல்லாத மெய்களைச் சொல்வாம். 

லகர ளகரங்களின் மூன்னே த ஞ ௩ ம என்னும் 

நான்கும் மயங்கா, ணசர னகரங்களின் முன்னே த ௧ 

என்னும் இரண்டும் மயங்கா. மகரமெய்யின்ழமுன்னே க 

௪ த ஞ ௩ என்லும் ஐந்தும் மயங்கா. ஞகரததின்முன் 

னே சகரமும் யதரமுமல்லாக ஏழும் மயங்கா. நகரத் 

தன்முன்னே ககரமும்யகரமு மல்லாத ஏழும் மயங்கா. 

வகரத்தின்முன்னே யகரமல்லாத எட்டும் மயங்கா. 

மெய்யிற்றின் முன் உயிர் புணர்தல். 

௮௬. தனிக்குற்றெழுத்தைச் சாராத மெய்யீற்றி 

ன் முன் உயிர்வர்தால், வந்தவுயிர் ௮அ௩்தமெய்யின மேல் 

ஏறும். 

i உ-ம். ஆண் + அழகு ஆணழரா, 
மரம் + உண்டு -- மரமுண்டு, 

௮௪. தனிக்குற்றெழுக்தைச் சார்ந்த மெய்யிறமி 
ன முன் உயிர் வந்தால், ௮நதமெய் இரட்டி க்கும்; இர 

ட்டி.த்த மெய்யின்மேல் வந்தவுயிர் ஏறும்.



புணரியல். உட 

உ-ம். கல் 4 எறிந்தான் = கல்லெறிந்தான். 

பொன் அழுது = பொன்னழகூது. 

உயிரீம்றின் முன் உயிர் புணர்தல். 

௮௮. இ ஈ ஐஎன்னும் மூன்றுயிரீற்றின் முன் 

னும் உயிர்முதன்மொழி வந்தால், இடையில் யகரம் உ 

டமபடுமெய்யாக வரும். 

உ-ம். களி + அழகு = சிளியழகு. 

8 4 எரிந்தது = இயெரிந்தத, 

புனை 4 தலை = புனையோலை. 

௮௯. ௮; ஆ, உ,ஊண, ஓ, ஓ; ஒள எனனும் ஏழு 

யிரீற்றின்முன்னும் உயிர்முகன்மொழி வந்தால், இ 

டையில் வகரம் உடம்படுமெப்யாக வரும். 

உ-ம். பல + அணி = usa, 

uer 4 இலை = பலாவிலை. 

திரு + அடி 5 திருவடி, 
பூ 4 அரும்பு 5 Yager. 
நொ... 4 அழசா ௨. நொவ்வழசா. 

Car ஃ& அடிகு ம கொவழசு. 

கெள 4 அழகு = Gamage. 

கோ என்பதன்முன் இல் என்னம் பெயர் வந்தால், இடை 

யில் வச.ரம் வராது யகரம் வரும்,



௨௬ புணரியல் 

உ-ம். Gad + Qa 3 கோயில், 

ஓசோவிடத்துச் கோவில் எனவும் வரும், 

௬௦. ஏகாரவுயிரீற்றநின்முன் உயிர்முகன்மொழி 

வதால், இடையில் யகரமாயினும், வகரமாயினும், ௨ 

டம்படுமெய்யாக வரும். 

உ-ம். வனே 4 அழசன் = அவனேயழசன். 

சே... * உழுதது - செஏழுதது x 

  

குந்தியலுகரவீத்தின் முன் 
உயிரும் யகரமும் புணா்தல. : 

௯௧. குற்றியலுகரம் உயிர்வந்தாம் முனேறி நின் 

ற மெய்யைவிட்டுச் கெடும்; யகரம் வந்தால் இகரமாக 

க் திரியும். 

உ-ம். got ரிது 5 ஆடரிது. 

நாகு4 யாது - நாயொது. 

குந்றியலுசரஞ் சம்ஸ்கிருதகபாடைமில் இல்லாமையால், ௪ 
மப, இந்து மேதலிய வடமொழிகளின் ஈற்றுகரம் உயிர் வரி 

ந் கெடாது நிற்க, உடம்பரிமெய் தோன்றும். 

உ-ம். சம்ப * ௮ருளினன் - சம்புவருளினான் 

Diet உதித்தது - இந்தவுதித்தது 

சில முத்தியலுகரலீந்தின் முன் 
உயிரும் யகாமும் புணர்தல். 

௬௨. சில முற்றியலுகரமும், உயிர் வரின் மெய்



புணரியல். ௩௭ 

யை விட்டுக்கெடுதலும், யகரம் வரின் இசரமாகத் இரி 

தலுமாகிய இவவிருவிதியையும், பெறும்: 

உ-ம். சதவு * அழகு - கதவழகு 
கதவு -- யாது - கதவியாது. 

எல்லாவீர்றின் முன்னும் மெல்லினமும் 

இடையினமும் புணர்தல். 

௬௩. உயிரும் மெய்யுமாகிய எல்லாவீற்றின் up 

னனும் வரும் ஞ ஈ மய வக்கள், இருவழியினும், இய 

ல்பாம்; ஆயினும், இவற்றுள், ண ள ன ல என்னும் 

நான்ன் முன்னும் வருககரந் திரியும், இத்திரிபு மேற் 

கூறப்படும். 

விள, பலா, புளி, இ, ௧௦௮, பூ, சே, பனை, கோ, கெள, 

உரிஞ், மண், பொருக், மரம், பொன், வேப், வே 
ர், வேல், தெவ், யாழ், வாள் என்னும் நிலைமொழி 

களோடு, அல்வழிப்புணர்ச்சிக்கு உதாரணமாச, 

ஞான்றது, நீண்டது, மாண்டது, யாது, வலிது ௪ 

ன்னும் வருமொழிகளையும், வேற்றுமைப்புணர்ச்சி 

க்கு உதாரணமாச, ஞாற்9, சீட்டு, மாட்டு, யாப் 

பு, வன்மை என்னும் வருமொழிகளையுங் கூட்டிச் 

கண்டுகொள்க, 

உ-ம். விள 4 ஞான்றது  விளஞான்றது 

aie + ஞான்றது - உரிலுஞான்றத



௩௮... புணரியல். 

விள 4 ஞாத்சி - விளஎஞர்ற்9 
உரிஞ் 1: ஞாற்சி - உரிலுஞாற்டி 

நிலைமொழியீற்றுட் ல விசாரப்படுதல், பின்பு ௮வ்வவற் 
நிற்கூறும் விதியார் பெறப்படும். | 

௯௪. தனிக்குற்றெழுத்தைச் சார்ந்த யகரமெய்யி 

ன் முன்னுந் கனி ஐகாரத்தின் முன்னும் வரும் மெல 

லினம் மிகும். 

உ-ம். மெய் 4 ஞானம் -: மெய்ஞ்ஞானம். 

செய் 4 ஈன்றி - செய்ச்ஈன்றி' 

சை + org கைம்மாறு. 

௯௫. கொ, து என்னும் இவ்விரண்டின் முன் வ 

நும் ஞ௩மய வக்கள மிகும். 

உ-ம், நொ ஆ ஜெள்ளா - நொஞ்ஜெள்ளா | 

wae 5 கொய்யவனு 

S 4 ஜெள்ளா - துஞ்ஜெள்ளா 

wae 5 துய்யவனா 

கொ- துன்பப்படு, து - உண், 

மெய்யீற்றின் முன் யகாரம் புணர்தல். 

Fr, யகரமல்லாத மெய்கள, தம்முன் யகரம் வ 

௩தால், இகரச்சாரியை பெறுதலுமுண்டு. 

உ-ம். வேள் -; யாவன் -: வேளியாவன் 

மண் 4 யானை - மண்ணியானை,
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வேள்யாவன் என இகர்ச்சாரியை பெருது வருதலே 
பெரும்பான்மையாம், 

௬௭. தனிக்குற்றெழுத்தைச் சாராத யகரமெய் வ 
ருமொழி யகரம் வர்தாற் கெடும், 

உ-ம். வேய் ஆ யாது வேயாது, 

மூனறு சுட்டின முனனும் எகரவினா முன்னும் 

நாற்கணமும் புணர்தல். 

௯௮. ௮, இ, ௨. என்னு மூன்று சுட்டின் முன் 

னும், எகரவினா முன்னும், யகரமொழிந்த மெய்கள் வ 

தால், வந்த வெழுத்து மிகும்; யகரமும் உயிரும் வர் 

தால், இடையில் வகரர் தோன்றும். 

உ-ம். ௮ச்குதிரை இக்குதிரை உக்குதிரை எக்குதிரை 

௮ம்மலை இம்மலை, உம்மலை எம்மலை 

௮வ்வழி இவ்வழி உவ்வழி எவ்வழி 

௮வ்யானை இவ்யானை உவ்யானை எவ்யானை 

அவ்வுயிர் இவ்வுயிர் உவ்வுயிர் எவ்வுமிர், 

௬௯௯, அந்த, இந்த, 205, எநத என மரூ௨மொ 

மிகளாய் வருஞ் சுட்டு வினாக்களின் முன் வரும் வல் 
லினம் மிகும். 

உ-ம். அந்தக்கல் இந்தக்சல் உர்சக்கல் எந்தக்கல்,



புணரியல். 

உய்ர்தணைபட்பெயர் பொ.துப்பெயர்களின்முன் 

| வல்லினம் புணர்தல். 

௧00. உயரதிணைப்பெயர் பொதப்பெயர்களினீ 
ற௮ உயிர் முன்னும், யகர ரகரமெய்களின் முன்னும் 

வரும் வல்லினம் இருவழியிலும் மிசாதியல்பாம். ௨-ம்., 

அல்வழி, வேற்றுமை, 

சம்பிகுறியன் நம்பிகை 
விடலைசிறியன் விடங்செலி | உயர்திணைப் 
சேய்பெரியன் சேய்படை பெயர் 
அவர் இயர் அவர்தலை 

சர்தீ wher ‘ க 
ச eee i சாத்திகால் 

தந்தைசிறியன் } தீந்தைசெவி பொதுப் 

தாய்கொடியள் 
தாய்கொடிது i BINS 

ரகரமெய் பொதுப்பெயர்க்கு ஈராசாது, 

நம்பிக்கொற்றன், சாத்திப்பெண், செய்க்சடவுள், தாப்ப் 

பசு என இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகையினும், தாய்க் 
கொலை, ஒன்னலர்ச்செருத்தான் என இரண்டாம்வேற்றுமை 
தீதொகையினும், செட்டித்தெரு என ஓஒரோவிடத்து ஆறாம் 

வேற்றுமைத்தொசையினும், வல்லின மிருமெனச் கொள்க, 

மகப்பிறந்தத, மகப்பெற்றாள். ௭-ம். பிதாச்கொடி.யன், 

பிதாக்கை. ஏ-ம், ஆூச்ரிறியன், ஆூச்செவி. ௭-ம். கோத்த
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ன், சோத்தலை. எ-ம். ௮௧7 ஆகார ஊகார ஐகாரங்களின் மு 

ன்வரும் வல்லினம் இருவழியினும் மிகுமெனச் கொள்க. “ 

௧௦௧. உயர்தணைப்பெயர் பொதுப்பெயர்களினீ 
ற்று லகர ளகர ணகர னகரமெய்கள், வல்லினம் வக் 

தால், இருவழியினுக் இரியாதியல்பாம், ௨-ம். 

அல்வழி. 'வேற்றுமை, 

தோன்றல்குறியன் தோன்றல்கை ் . 
quer ASuwer ௮வள் செவி ain சேப் 
௮வன் பெரியன் ௮வன்பொருள் னல் 

ணகாமெய் உயர் தணைப்பெயர்க்கு ஈறாகாது. 

தூங்கல் குறியன் I 

தூங்கல் குறிது 

மக்கள ஈறியர் i .. மச்கள்செவி [ 

தூங்கல்கை ] 

மக்கள் சிறிய பொதுப 

ஆண் பெரியன் ன்பறம் பெயர். 
ஆண் பெரிது அன்பு 

சாத்தன் இறியன் . 

சாத்தன் இது] “ர்சன்செலி 
உயர்திணைப்பெயரீற்று ல௪.ர ளகரங்கள், மர்ற்கடவுள், மக் 

கட்சட்டு என இருபெயரொட்டுப்பண்புத்தொகையினும், ல 

சர எகர னகரங்கள், குரிசிம் கண்டேன், மகட்கொடுத்தான், 

தலைவற்புகழ்க்தான் என இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகையி 

னுர் திரிடமெனக் கொள்க, 

லகர ளகரங்களின் முன்னும், ணகர னகரங்களின் முன்



#2. . புணரியல். 

ஜும், தகரம் மயங்குதற்கு விதியில்லாமையால், வரும் விகார 
ம் மேற்கூறப்படும். 

  

சிலவுயர் திணைப் பெயர் முன் 

நாற்கணமும் புணர்தல். 

௧0௨. னகர ரகரவிற்றுச் சிலவுபர்திணைப் பெயர் மு 

ன் நாறகணமும் புணருமிடத்து, உம்மைத்தொகையி 

னும், இருபெயரொட்டுப்பண்புத்தொகையினும், ஆ 

மூம்வேம்றுமைத்தொகையினும், நிலைமொழியேனும், 

வருமொழியேலும், இவ்விருமொழியுமேனும் விகார 

ப்படும், ௨-ம். | 
உம்மைத்தொகை, : 

கபிலன் 4 பாணன் - கபிலபரணர் 

இருபெயரொட்டுப்பண்புத்தொசை. 

சிவன் 4 பெருமான் = இிவபெருமான் 

முருகன் 4 கடவுள் ு முருகக்கடவுள் 

சதாசிவன் 4 சாவலன் = சதாரிவராவலன் 
கந்தன் + Goer = கக்தவேள் 

வெலாயதன் -- உபாத்தியாயன் - வேலாயுதவுபாத்தியாயன் 
இயாகராசர் 4 செட்டியார்.  இயாகராசச்செட்டியார் 

வீரநாயகர் 4 முதலியார் : விநாயகமுதலியார் 

வேற்றுமைத்தொகை. 

குமரன் 4 கோட்டம் - குமரகோட்டம் 

குமரக்கோட்டம்
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வாணிகர் 4 தெரு 

வேளாளர் , வீதி 

வாணிக த்தெரு 

, வேளாளவிீதி 

வீளிப்பெயர் முன் வல்லினம் புணர்தல். 

௧௦௩. விளிப்பெயரீறறு உயிரமுன்னும் யரழ 
வொற்றுக்களின் முன்னும் வரும் வல்லினம் மிகாதிய 

ல்பாம். ௮ப்பெயரீற்று லகர ளகர ணகர ஸனகரங்கள் 

வல்லினம் வந்தாம் ஜிரியாதியல்பாம். 

உ-ம், புலவபாடு சாத்தா கேள் 

ஈம்பிசெல் தம்பீ தா 

வேந்துகூறு மகனே படி. 

விடலைபோ நங்காய் பார் 

நாய்சர்சென்மின் குறும்பூழ் போ 

தோன்றல் கூறாப் மக்காள் சொல்லீர் 

ஆண் கேளாய் கோன் பேசாய் 

விளக்கொடியை, பிதாக் கூறாய், ஆ€ச் சொல்லாய், சே 

ச் செல்லாய், கோப் பேசாய் என ௮கர.ஆகார ஊகார ஏகார 

ஓகாரங்களை இயல்பீறாகவுடைய விளிப்பெயர் முன் வரும் வ 

ல்லினம் மிகுமெனச் கொள்க. 

ஈற்று வினமுன்னும் யாவிஞ முன்னும் வல்லினம் 

புணர்தல். 

௧௦௪. ஆ, ஏ, ஓ என்னும் மூன்றிற்று வினஞமுன்னு 

ம் யாவினாமுன்னும் வரும் வல்லினம் மிகாவாம்,



௪௪ புணரியல், 

உ-ம், அவனா கொண்டான் ௮வனேசென்ரான் 

அவனோ தந்தான் wiry Bus 

Hour 

மூன் வல்லினம் புணர்தல். 

௧௦௫. வினைமுற்று வினைத்தொகைகளினீ௰்று உயி 

ர் முன்னும், ய ர ழ வொற்றுக்களின் முனனும் வரும் 

வல்லினம் மிகாதியல்பாம். ௮சசொற்களி னீற்று லகர 
ளகர ணகர னகரங்கள் வல்லினம் வஙந்தாற் நிரியா 

தியல்பாம். ௨-ம், 

உண்டன குதிரைகள் உண்ணாகுதிரைகள் 

வருதி சாத்தா வந்தனை சரத்தா 

வந்தது புலி வச்தாய் பூதா 

உண்டீர் தேவரே உண்டார் தேவர் 

உண்பல் சிறியேன் உண்டாள் சாத்தி 

வக்தேன் சிறியேன் வந்தான் சாத்தன் 

குறிப்புவினை முற்று, 

கரியன குதிரைகள் வில்லிசாத்தா 

கரியது தகர் கரியை சேவா 

கரியாய் சாத்தா கரியீர் சாத்தரே 

கூயிற்றுக் குயில், குறுந்தாட்டுக் களிறு என வன்ரொட 

ர்க் குற்றியலுகரவீற்றுத் தெரிரிலைவினைமுற்றின் முன்னும்,
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குறிப்புவினைமுத்றின்' முன்னுமாத்திரம் வரும் வல்லினம் 

மிருமென£4 கொள்க. | 

ஏவலொருமை வினைமுற்று; 

ஈட கொற்று வா சாத்தா 
எறி சேவா கொடு பூதா 
ஒடு கொற்றா , வெல்கு சாத்தா 

பரசு தேவா நடத்து பூதா 

அஞ்சு கொற்றா ்... எய்துசாத்தா 
வனை தேவா செய்கொற்றா 

சேர் சாத்தா வாழ் பூதா 
நில் சொற்றா கேள் சாத்தா 

உண் கொற்மூ — தின் சாத்தா 

கொ, து என்னும் ஏவலொருமை வினைமுற்றிரண்டின் 
- மூன்னும் வரும் வல்லினக் மிகும். 

உ-ம். நொச்கொத்றா geen ese. 

" வினைத் தொகை. 

விரிகதிர் ஈபொருள் 
Os of) gy வனைகலம்: 

அடுபாம்பு அல்குபிணி 
- பெருகுபுனல் ஈட்டுதனம் 

விஞ்சுபுசழ் மல்கு சுடர் 
உண்கலம் இன்பண்டம் 

கொல்களிறு கொள்சலம் 

செய்கடன் சேர்பொருள் 
வீழ்புனல்



௪௬ புணரியல், 

ஏவலொருமைவினைமுற்றும், வினைத்தொகையும் வள் 
ஜொடர்க்குற்றியலுகரவிற்றனவாயிலும், அவற்றின் முன் 
வரும் வல்லினம் மிகாமை சாண்க, 

எகர ழகரவீறுகள் வினைத்தொகைக்கும் ஏவன்முழ்று 
க்ருமன்றி, மற்றை வினைமுற்றுக்களுக்கு இல்லை. லசர வீறு 
ருறிப்புவினைமுற்றுக்கு இல்லை. 

பெயரெச்சத்தின்முன் வல்லினம் 

புணர்தல். 

௧0௬. அ௮கரவீற்றுப்பெயரெச்சத்தின் முன் வரு 
ம் வல்லினம் மிகா. ஈற்றுயிர்மெய்கெட்டு ஆகாரவிறு 
தியாக நின்ற எதிர்மறைப் பெயசெச்சச்இன் முன் வரு 
ம் வல்லிளம் மிகும். 

உ-ம், உண்ட கொற்றன் கரிய செறன். 
உண்ணாத குதிரை இல்லாத குதிரை. 
உண்ணாக் குதிரை இல்லாக் குதிரை. 

  

வினையெச்சத்இன் முன் வல்லினம் 

புணர்தல். 

௧௦௭. இ,ய், ௮, ஊ, என,௮ என்னும் விருதிகளை 
புடைய தெரிகிலைவினை வீனையெச்சங்களின் முன்னும், 
௮, இி என்னும் விகுதிகளையுடைய குறிப்புவினை வீனை 
யெச்சங்களின் முன்னும், வழி, கடை எனனும் விகுதி



புணரியல்; 

களையுடைய இவ்விருவகை வினையெச்சங்களின் : முன் 

ஆம் வரும் வல்லினம் மிகும். 

உ-ம். தேடிச்சொண்டான் போய்ச்சொண்டான் 

உண்ணாச்சென்றான் உண்ணாச்சென்றான் 

உண்டெனப்பர்ர்தது உண்ணப்போனான் 

Quai Gunes நாவின்றிப்போனன் 
உண்டவழித்தருவான் உண்டக்சடைத்தருவரன் 
௮வனில்லாவழிச்செய்வான்௮வனில்லாச்சடைச்செய் 

[வான் 

௧௦௮. இய, இயர், மே, மை எனலும் விகுதகளை 

யுடைய வினையெச்சங்களின் முன் வரும் வல்லினம் 
மிகா, 

௨-ம். உண்ணியசென்றான் உண்ணியர்சென்றாச் 

உ௨ண்ணாமேபோனான் உண்ணாமைபொனன் 

௧0௯. வனறொடர்க்குற்றியலுகரவீற்று வினையெ 
சசத்தின் முன் வரும் வல்லின மிகும்; மற்றைக் குற்றி 

யலுகரவீறறு வினையெச்சங்களின் முன் வரும் வல்லி 
னம் மிகா. 

உ-ம். அடித்துக்கொன்றான் உண்பாக்ருச்சென்ருன் 

பொருதசென்ரான் ஈடச் துடோனான் 
எப்துகொள்றான் ௮வனல்லதுபேசுவார்யார் 

துவவிகுதி செட நின்௦ எதிர்மறைத் தெரிகிலை வி 
னையெச்சக " ரனவரும் வல்லினமிகும்.



௪௮ ட புணரியல். 

உ-ம். உண்ணாப்போனான். 

௧௧0. வினையெச்சத்தீற்று. னகர லகரங்கள் றகர 
மாகத் தஇரியும்; வான் பான் இரண்டுந் திரியா. 

உ-ம். வரிற்கொள்ளும். உண்டாற்கொடுப்பேன் 
௮றிவான்சென்றான் உண்பான்போனான் ஈ 

இ உ ஐயொழிகர்த உயிரிம்றஃறிணைப் 
பெயர்முன் வல்லினம் புணர்தல். 

EEE, ௮, அ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ என்னும் ஆறுயிரீம் 

றஃதிணைப் பெயர்முன்னும் வரும் வல்லினம இருவநி 
யினும் மிகும். உ-ம். | 

அல்வழி. வேற்றுமை, 
விளக்குறிது விளக்கோடு 
தாராச்சிறிது தீரீராச்றை 

இச்சுடும் தீச்சுவாலை 
கொண்மூக்சரிது கொண்மூக்கருமை 
சேப்பெரிது சேப்பெருமை 
சோச்சிறிது சோச்செவி , 

௧௧௨. ௮கரவீற் றஐஃமிணைப் பன்மைப்பெயர் மூ 
ன்னும், வகரவைகாரவீற்றஃமிணைப் பன்மைப்பெயர் 

முன்னும் வரும் வல்லினம் இருவழியினும் மிகா, ௨-ம். 

| அல்வழி. 'வேற்றுமை, 

பல போயின பல படைத்தான 
சில சென்றன சிலசொத்றான்



Lent asa. ௪௬ 

உள்ளன குறைந்தன உள்ளன் சொத்தான் . 
உள்ளவை தசர்ர்கன உள்ளவை தந்தான் 

பல, சில என்னும் இரு பெயருச் திம்முன்னே 

தாம் வரின், வருமொழிமுதலெழுத்து' இயல்பா௫யும், 

மிக்கும், நிஷிமொழி யீத்றின் ௮கரஙல் கெட லகரம் ற 

கரமாகத் இரிர்துக் இரியாதும் வரும். 

௨-ம். பலபல. பலப்பல பற்பல பல்பல 
Raha  சலெச்லெ AiR Rake 

பல, சில என்னும் இருபெயர் முன்லும் பண்புத் 

தொகையிற் பிறபெயர் வரின், கிலைமொழியீற்றின் ௮ 

கரங் கெடாதும் கெட்டும் வரும். 

உ-ம். பலகலை பல்கலை சிலகலை Reem 
பலமலை பன்மலை இலமலை அின்மலை 

பலயானை பல்யானை சிலயானை சில்யானை 

பலவணி பல்லணி இலெவணி சில்லணி 

௧௧௩. ஆ, மா, ஆமா, பீ, நீ, என்னும் பெயர்களி 

ன் முன் வரும் வல்லினம் .௮ல்வழியின் இயல்பாம். 

உ-ம். அதிண்டிற்று மாரிறிது ஆமர் பெரிது 

பீடெந்தது நீ பெரியை | 

மா - இங்கே விலங்கு, ஆமா - காட்டுப்பச, 

௧௧௪. பூ என்னும் பெயர் முன் வரும் வல்லெழு 

se மிருதலே யன்றி இனமெல்லெழுத்தும் மிகும். ,



@o புணரியல். 

உ-ம். பூம்கொடி பூங்கரும்பு. 

பூ என்பது மலருக்கும் பொலிவுக்கும் பெயர், மலர்ப் 

பொருளில் வேற்றுமை; பொலிவுப்பொருளில் அல்வழி. 

மூற்றியலுகர விற்றுப் பெயர் முன் 
வல்லினம் புணர்தல். 

௧௧௫. முற்றியலுகரவீற்றுப் பெயர் முன் வரும் 

வல்லினம் இருவழியினும் மிகும். உ -ம் 

௮ல்வழி, வேற்றுமை, 

பசுக் குறிது பசுக்கோட 

௧௧௬, முற்றுகரவீற்று ௮, இது, உது என்னு 
ஞ் சுட்டுப்பெயர் முன்னும், எ.து என்னும் வினுப்பெய 
ர் முன்னும், ஐரு, இரு, ௮று, எழு என்னும் விசாவெ 

ணணுப்பெயர் முன்னும் வரும் வல்லினம் மிகாவ1ம, 
உ-ம், 

௮ல்வழி, வேற்றுமை. 

அதுகுறிறு அது கண்டான் 
Bn Fig இது சொற்றுன் 
உது தீது உதி தந்தான் 

எத பெரிது எது பெற்றான் 
௮ல்வழி. 

ஒருகை, இருசெவி, ௮றுகுணம், எழுகடல்,



புணரியல். @s 

® ep ur yp Bo moo dents பெயர்முன் 
வல்லினம் புணர்தல். 

௧௧௭. இகர ஐகாரவுயிர்களையும், ய ['ழ வொற் 
பும் இறுதியாசவுடைய ௮ஃறிணைப்பெயர்களி 

ன மூன் வரும் வல்லினம், வேத்றுமையினும, அல்வ 
ழியிலே பண்புத்தொகையினும், உவமைத்தொகையி 
னும், மிகும். எழுவாய்த்தொடரிலும், உம்மைத்தொ 
கையினும் மிசாவாம். ௨-ம், 

கரிச்கோடு யானைச்செவி . 
நாய்ச்கால் பூழ்ச்செவி } வேற்றுமை 

டரிங்கள் சானாப்பாம்பு பண்பும் 
மெய்க்£ர்த்தி கார்ப்பருவம் பூழ்ப்பறவை தொசை. 
காவிக்கண்  குவளைச்சண் உவமைத் 
வேயத்தோள் கார்க்குழல் காழ்ப்படிவம் | தொகை, 

பருத்திகுறிது 
நாய் வேர்சிறிது யாழ்பெரிது “வாய: 
பரணிகார்த்திகை யானைகுதினா உம்மைத் 
பேய் பூதம் நீர்கனல் இகழ்புகழ் தொகை. 

இரண்டாம்வேம்றுமைத்தொகையிலும், ஏழாம்வேந்று 
மைத்தொகையிலும், வருமொழி வினையாயவிடத்து வல்லின 
ம் மிகா, ௨-ம். 

இரண்டாம்வேற்றுமை, ஏழாம்வேற்றுமை. 
புளிதின்றான் ௮டவிபுச்சான் 
GO Bor Oe ids gir Gir வரைபாய்ந்தான் 
வேய்பிளந்தான் வாய்புருக்கது



Ge. புணரியல். 

தேர்செய்தான் .... ௪. ஊர்சென்றான் 
தமிழ்கத்றான் அகழ்ருதித்தான் 
காவித்தடம், மனைத்தூண் என உருபும் பயலும் உடன் 

ரொக்கதொகையாயின், வல்லினம் மிருமெனக் கொள்க. பு 
ளிதன்றான், அடவிபுக்கான் என்பன, புளியைத் இன்றான், 
அடவியின்கட்புக்கான் என விரிதலின், உருபு மாத்திரம் 
தொக்கதொகை. காவித்தடம், மனைத்தூாண் என்பன, காவி 

பையுடைய தடம், மனையின்கண்ணதாகயெதூண் என விரித 
லின், உருபும் பயனும் உடன்றொச்சதொசை, ் 

எரிகனை, குழவிகை, மலைழெவோன் எனச் தெபான் 
மை ௮ல்றிணைப்பெயரிடத்து வேற்றுமையில் வல்லினம் மி 
காமை சாண்ச. 

ஓசோவிடத்து, வேய்ங்குழல், ஆர்ங்கோடு என வேற்று 
மையில் யகர ரகரங்களின் முன்னும், பாழ்ங்ணெறு எனப் 
பண்புத்தொகையில் ழகரத்தின்முன்னும், இனமெல்லெழுச் 
து மிகுமெனக்சொள்ச. : 

பேய்சோட்பட்டான், பேய்க்சோட்பட்டான். ௭-ம். ஞு 

ர்கோட்பட்டான், குர்ச்சோட்பட்டான். ௭-ம், தரோவழிச் 

செயப்பாட்டுவினை முடிக்குஞ்சொல்லாக வருமிடத்து, யகர 
ரகங்களின் முன் வரும் வல்லினம் ஒருகால் இயல்பாயும், ஓ 

ருகாற் நிரிக்தும் வரும்... 

இலெமரப்பெயர்முன் வல்லினீம் புணா.தல. 

௧௪௮. உயிரீற்றுச் சில மாப்பெயர் முன் வல்லி 
னம் வரின், இனமெல்லெழுத்௫ மிகும்.



புணரியல், இட 

உ-ம். மா + சாய் 2 மாங்காம் 

லிள ஆ சாய் விளங்காய் 

௧௧௯. இசர உகர லகரவித்றுச்'லெ மாப்பெயர் 

மூன் வல்லினம் வரின், ௮ம்முச்சாரியை தோன்றும். 

உ-ம், புளி 4. சாய் - புளியங்காய் 
புன்கு காய் -- புன்சங்காய் 
ஆல் + காய்  அலங்காய் 

௧௨0. ஐகாரவீற்றுச் சில மாப்பெயர் முன் வல் 
லினம் வரின், கிலைமொழியபீற்றைகாரம் கெட்டு அம்மு 

சசாரியை தோன்றும். 

௨-ம். எழுமிச்சை + காய் 2 எறுமிச்சங்காய் 

மாதுளை + காய் ௨ மாதுளங்காம். 

  

சில வேற்றுமை புருபின் முன் 

" வல்லினம் புணர்தல், 
௧௨௧. ஒடு, ஒ என்னும் மூன்றாம்வேற்றுமை யு 

௬ுபுகளின் முன்னும், ௮௮, ஆத, ௮ என்னும் ஆரும் 
வேற்றுமையுருபுகளின் முன்னும் வரும் வல்லினம் 

மிகா, ௨-ம், 

மகனொடுபோனான் மகனே போனன் 

தீனதுகை தீனாதுகை தீனசைகள்.



Ge புணரியல், 

குத்தியலுகா வீறு. 
௧௨௨. வன்றொடர்க்குற்றியலுகாலிற்று மொழி 

களின் மூன் வரும் வல்லினம் இருவழியினும் மிகும். 

உ-ம், 

அல்வழி. வேற்றுமை. 

கொக்குக்கடி..து கொக்குச்சிற 
சுக்குத்திப்பிலி சுக்குசக்கொடு 

௧௨௩. மென்றொடர்க்குற்நியலுகரவீற்று மொ 
ழிகளின் முள் வரும் வல்லினம் ௮ல்வழியில் இயல்பா 
ம்; வேற்றுமையிலே மிகும். உ-ம், ப 

அல்வழி. வேத்றுமை. 

குரங்கு கடிது ருரங்குக்கால் 

அம்பு நீது அம்புத்தலை, 
குரங்கு பிடித்தான் என இரண்டாம்வேற்றுமைத்தொ 

கையிலும், அரங்குபுக்கான் என ஏழாம்வேற்றுமைத்சொகை 

யிஓம், வருமொழி வினையாயவிடத்த, வல்லினம் மிசாவெ 

னக் கொள்க. | 

௧௨௪. ஏழாம்வேற்றுமையிடப்பொரு ஞூணரகி 
ன்ற அன்று, இன்று, என்று, பண்டு, முந்து என்னும் 
இடைச்சொற்களின் முன் வரும் வல்லினம் மிகா.உ-ம். 

௮ன்றுகண்டான் பண்டு பெற்றான் 

இன்றுசந்தான் மூர். துகொண்டான் 
என்றுசென்றான்



புணரியல். இ 

ஏழாம்வேற்றுமை பிடப்பொரு ரூணச. கின்ற ௮ 

ஸ்ர, ஆங்கு, இங்கு, ஈங்கு, உங்கு, ஊங்கு, எக்கு, யா 
ங்கு, யாண்டு என்னும் இடைச்சொற்களின் முன்வரு 

ம் வல்லினம் .மிகும். ௨-ம். 

அங்குக்கண்டான் ஆங்குக்கண்டான் 

இங்குச்சென்றான் ஈங்குச்சென்றான் 

உக்குத்தந்தான் ஊங்குத்தச் தான் 

எங்குப்பெற்றான் யாங்குப்பெத்ருன் 

யாண்டுப்பெத்றான். 

க௨டு. நெடி.ற்ரொடர், ஆய்தத்தொடர், உயிர்த் 

தொடர், இடைத்தொடர் என்னும் இக்கான்கு கொட 

ர்க்கூற்றியலுகரவீற்றுமொழிகளின் முன் வரும் வல்லி 

னம் இருவழியினும் இயல்பாம். ௨-ம. 

அல்வழி, வேற்றுமை. 

நாகு கடி.து நரகு கால் 

எல்கு கொடிது எலஸ்கு கூர்மை 

வரகு சிறித வ.ரகு சோறு 

தெள்கு பெரிது தெள்குபெருமை ,, 

௧௨௬. டுவ்வையும் ௮ுவ்வையும் இறுதியிலுடைய 

நெடி.ற்ரறொடர் உயிர்த்தொடர்க் கூற்றியலுகரவீத்று 

மொழிகளின் முன் ஈாற்கணமும் வரின், உசாமேறிய



இச் புணரியல், 

டகர தகாமெங்கள் வேற்றுமையிற் பெரும்பாலும் 
ட்டும். உ-ம், 

ஆட்டுக்கால் ஆற்றுக்கால் 
மயிர் ர அமணல் 

ஆட்வொல் “we [ட் டர். 
ஆட்டசர் ஆற்தாறல் 

பகட்டுக்கால் வயிற்றுக்குடல் 
பகட்மொர்பு வயிற்துடீயிர் os . 
பகட்கொல் வயித்றுவலி ரை தாடா, 
பகட்ட்டி, வயிற்தணி 

காட்டான், ஏற்றுப்பன்றி, வாட்டரடு, வெளிற்றுப்ப 

னை எனச் சிறுபான்மை ௮ல்வழியிலே பண்புத்தெரகையில் 
இரட்டுதலும், வெருக்குச்சண், எருத்துமாடு எனச் சிறுபான் 

மை இருவழியிலும் பிரிவெற்றிரட்தெலும் உளஎவெனக் சொ 

ong. 

ஆடுகொண்டான், ஆறுகண்டான், பகதேச்தான், பய.று 

இன்றான் என இரண்டாம்வேற்றுமைத்தொகையிலும், காடு 

போந்தான், பாய்ந்தான், அகடுபுக்க,து, வயி௮புக்கது ௭ 
ன ஏழாம்வேத்றுமைத்தொசையினும், வருமொழி வீனையா 
யவிடத்து, வல்லினம் இரட்டாவெனச் சொள்ச, 

௧௨௭. மென்றொடர்க்குற் நியலுசாலீற்று மொழி 

கஞள்ளே லெ, கரம்கணமும் வரின், வேறறுமையிலு 

ம், அல்வழியிலே பண்புக்தொகையிலும், உவமைத்



புணரியல். Ger 

தொகையிறும், வன்றொடர்ச்குற்றியலுகசரமாகலுமு 

ண்டு. ௨-ம். 

மருர்து 4 பை - மருத்துப்பை-, 
சுரும்பு * சாண் : சுருப்புகாண் 
சரும்பு 4 வில் - கருப்புவில் > வேந்துமை. 
சன்று 4 ஆ கற்று J 
அன்பு 4 தளை = அற்புத்தரை ) ன்பச்சொ 
என்பு ஆ உடம்பு எற்புடம்பு கை. 

குரங்கு 4 மனம் - குரக்குமனம் ] “அமைச் 
இரும்பு 4* செஞ்சம்-- இருப்புகெஞ்சம் ] தொகை, 

௧௨௮. சில மென்றொடர்ச் குற்றியலுகரவீற்று 

மொழிகள், இறுதியில் ஐகாரச்சாரியை பெற்று வரும். 

உ-ம். 

பண்டு 4 சாலம் பண்டைக்காலம்), 2 
Brgy + காள் -இறழ்றைகாள் ] அல்வழி. 
அன்று 4 கூலி = அறிறைக்களி | 
Sap + கலம் 53 இற்றைகலம் வேற்றுமை. 

ல மென்றொடர் மொழிசள், வருமொழி சோக்காத, 

ஒற்றை, இரட்டை எனச் தனிமொழியாக கின்றும், ஈராட் 

டை, மூவாட்டை எனத்தொடர்மொழியாக கின்றும், ஐகார 

ச்சாரியை பெறுதலு முண்டு, 

கேற்று 4 பொழுது கேத்றைப்பொழுது. எ-ம். Cap 

D+ aol = ரெற்ரைக்கூலி. எ-ம். வன்றொடர் ஐசாரச்சா 

ரியை பெறுதறுமுண்டு. 
 



டு௮ புணரியல். 

குற்தியலுகர வீற்றுத்திசைப்பெயர்களோடு இசைப் . 

பெயர்களும் பிறபெயர்களும் புணர்தல், 

௧௨௯. வடக்கு குணக்கு, குடக்கு என்னுஞ்சோ 

ற்களின் ஈறறுயிர்மெய்யுங் ககரவொத்றுங் கெடும். உ-ம். 

வடக்கு 4 இழைக்கு 3 “வடக்கு, 

மேற்கு ~ =. வடமேற்கு. 

இசை = வடதிசை, 

மலை =. வடமலை. 

வேங்கடம் = - வடவேங்கடம். 

குணச்கு 4 இசை = குணதிசை. 

. கடல் = குணகடல், 

குடக்கு 4 இசை = குடதிசை, 

நாடு ௮  சுடராடு, 

கிழக்கு என்பது, ஈற்றுயிர்மெய்யுங் ககரவொற்று 

ம் ழகரமெய்யின்மேனின்ற ௮கரவுயிருங்கெட்டு, முத 
னீண்டு வரும்; ௮ங்கனம் ami $i, வல்வெழுக்க 

இயல்பா௫ியும், ஒரோவிட sgl egw, புணரும். உ-ம் 

இழக்கு:4 பால் = £ழ்பால், 

இசை -: இழ்த்திசை 

ழைச்சேரி, $ழைவீதி ஏன ஐசாசம் பெறுதலுமுண்டு, 

தெற்கு என்பது, ஈற்றுயிரமெய்கெட்டு, றகரம் 

னகரமாகத் இரிந்து, வரும், உ-ம்.



புணரியல். டுஃ 

தெற்கு : 4 இழைக்கு -: தென்மெச்ரு, 
மேக்கு! ௩ தென்ழேற்கு, 

மலை 5: தென்மலை, 

மேற்கு என்பது, ஈற்றுயிர்மெப் கெட்டு, .றகரம் 

லகரமாகத்திரிக தவரும். தகரம் வரிற் நிரியா.அ.உ-ம். 

மேற்கு 4 srw = :மேல்கடல். 
வீதி 5 மேல்விதி. 

Boat 5 மேற்றிசை. 

மேலைச்சேரி மேலைவீதி என ஐகாசம் பெத்து முண்டு. . 

இத்சைப்பெயர்கள், வடக்கூர், தெற்கூர், இழக்கூர், 

மேற்கூர், வடக்குவாயில், தெற்குமலை, ழெக்குத்திசை, மேற் 

குமலை என, இங்கனம் காட்டிய விகாரமின்றியும், வரும். _ 

வடழெக்கு என்பது வடக்குவ் இழக்குமாய தொருகோ 

ணம் என உம்மைத்தொகைப்புதத்துப் பிறக்” அன்மொழித் 

தொகை, 

வடதிசை என்பது வடக்காகிய திசை எனப் பண்புத் 

தொகை, 

வடமலை என்பது வடக்கெகண்மலை என ஏழாம்வேற் 

அமைத் தொகை, 

உகரவீற்றெண்ணுப் பெயர்களோடு எண்ணுப் 

பெயாகண் முதலிய பெயர்கள் புணர்தல்.



௬௦ புணரியல், 

௧௩6. ஒன்றென்னும் எண்ணின் ஈற்றுயிர்மெய் 
கெட்டு, னகரவொற்று ரகரமாகச் இரியும். வஈ்தது"மெ 

ய்யாயின், சகரம் உகரம் பெறும்; உயிராயின், உகரம் 

பெரூது ம.தனீளும், உ-ம், 

cag + சோடி = ஒருகோடி 

கழஞ்சு - ஒருகழஞ்ச 
நாழி = garg 

வாழை = ஒருவாழை 
gure = இராயிரம் 

இரண்டென்னலும் எண்ணீன் சந்ழயிர்மெய்யும், 
ணகர வொத்றும், ரகரத்தின்மேனின்ற அகரவுயிருங் 

கெடும். வர்ததுமெய்யாயின், ரகரம் உகரம் பெறும; 

உயிராயின், உகரம் பெரா முதனீளும். ௨-ம், 

இரண்டு 4 கோடி - இருசோடி 

கழஞ்சு - இருசழஞ்ச 
சாறி 3 இருராழி 

யானை 5 இருயானை 

gird = ஈராயிரம் 

மூன்றென்னும் எண்ணின் ஈற்றுயிர்மெய் கெடு 

ம். கின்ற னகரமெய் வர்தது உயிராயிறறாலும் உடன் 

கெடும்; மெய்யாயின், முதல் குறு, னகரமெய வரு 
மெய்யாகத் இரியும். ௨-ம,



புணரியல். as 

way + gird = மூவாமிசம் 

கழஞ்சு: முச்சுழஞ்சு 
நாழி 4 முர்சாழி. 

நான்கென்னும் எண்ணின் ஈம்றுமிர்மெய் கெடு 

ம். நின்ற னகரம், வந்தவை உயிரும் இடையபெழுத்து 

மாயின், லகரமாகத் திரியும்; வல்லெழுத்தாயின், றக 

ரமாகத் திரியும்; மெல்லெழுத்தாயின், இயல்பாம்.உ-ம். 

நான்கு 4 ஆயிரம் -- சாலாயிரம் 
் யானை = தால்யானை 

Spee -' காற்கழஞ்சு 
மணி 5 கான்மணி, 

ஐநதென்னும் எண்ணின் ஈறுயிர்மெய் கெடும், 

நின்,௦ஈகரமெய் வர்சவை உயிராயிற் ரனும் உடன் 

கெடும்; வல்லெழுத்தாயின், இளமெல்லெழுத்தாகத் 

திரியும். மெல்லெழுத்தும் இடையெழுத்துமாயின், ௮ 

வ்வந்தவெழுத்தாகத் திரியும். உ-ம், 

ஐந்து 4 ஆயிரம் 2 ஐயாயிரம் 
கழஞ்சு 3 ஐங்கழஞ்சு 

மூன்று == இம்மூன்று 
வட்டி 3 ஐவட்டி 

ஈகரமுச் தகரமும் வரின், ஐக்.தூறு, ஐர்தூணி என ஈற் 
௮யிர்மெய் மாத்திரம் கெடும்,



௬௨ புணரியல், 

ஆகென்னும் எண் உயிர் வரிற் பொதவிதியான் 

முடியும்; மெய் வரின் முதல் குறுகும். ௨-ம். 

ஆறு 4 ஆயிரம் -- அளுயிரம். 

கழஞ்சு -- அறுகழஞ்சு. 
மணி 3 அறுமணி, 

வழி = spay. 

ஏழு என்னும் எண்ணின் முன் உயிர் வரின், ஈம் 

அுகரங் கெடும்; மெய் வரின் முதல் குறுகும், ௨-ம். 

oy + ஆயிரம் -- ஏழாயிரம் 

கழஞ்சு - எழுசழஞ்சு 

மணி = எழுமணி 

வகை 5 எழுவசை 

ஏழ்கடல், ஏழ்பரி என வருதலுமுண்டு, 

எட்டென்னும் எண்ணின் ஈ..றுயிர்மெய் கெடும்; 

நின்ற டகரமெய் காற்கணத்தின் முன்னும் ணகரமெய் 

யாகத் திரியும். ௨-ம். 

எட்டு 4 gerd = எண்ணுயிரம், 

ECE == எண்கழஞ்சு 
மணி 5 எண்மணி 

வலை 5 எண்வளை 

இவ்விசாரங்களின்றிப் பொதுவிதிபற்றி, இரண்டுசழ 

ஞ்சு, மூன்றுபடி, ரான்குபொருள், ஐந். துமுகம், ஆறுகுணம்,



புணரியல். ௬௩. 

ஏழுகடல், எட்டுத்திக்கு எனவும் வருமெனக் கொள்ச. 

௧௩௧, ஒன்பதென்னும் எணமுன் பத்தென்னும் 

எண் வரின், பது கெட்டு, முதலுயிரோடு தகரமெய 
சேர்ந்து, நின்ம னகரம் ணகரமாகவும், வருமொழியா 

யெ பத்து நூருகவுர் திரியும், உ-ம். 

ஒன்பது -- பத்து == தொண்ணூறு. 

ஒன்பது என்னலும் எண்முன் நாறு எனனும் எ 

ண் வரின், ப கெட்டு, முதலுயிரோடு தகரமெய சே 
ர்ந்து, நின்ற னகரம் ளகரமாகவும், வருமொழியாகிய 

நூறு ஆயிரஷாகவுக் இரியும். ௨-ம். 
ஒன்பது + gry -- தொள்ளாயிரம். 

இத இக்காலத்துத் தொளாயிரம் என வழங்கும். 

௧௩௨. ஒன்று முதல் எட்டீருக கின்ற எண்ணு 

ப்பெயர்கண்முன் பத்தென்னும் ஏண்ணுப்பெயர் வரி 

ன், ௮ப்பத்தின் நடு நின்ற தகரமெய், கெட்டாயினும், 

ஆயதமாகத் திரிந்தாயினும், புணரும். உ-ம். 

ஓன்று 4 பத்து ஒருபது, ஒருபஃது. 

இரண்ட ” இருபது, இருபஃது, 

மூன்று க முப்பது, முப்பஃது, 

நான்கு s நாற்பது,  காற்பஃது. 

BiH ” ஐம்பது, ஐம்பஃது. 
ஆற் ட அபத, அறுபஸ்து.



௬௪ புணரியல். 

ஏழு க எழுபது, எழுபஃது, 

எட்டு ட எண்பது, எண்பஃது, 

௧௩௨. ஒருபது முதல் எண்பது ஈருயெ எண்க 

ளின் முன் ஓன்று முதல் ஒன்பதெண்ணும் அவற்றை 

யடுத்த பிறபெயரும் வரின், சிலைமொழியீற்றுக்கு அய 

லிலே தகரவொரற்றுத் தோன்றும். ௨-ம், 

ஒருபது * ஒன்று -  ஒருபத்தொன்று 
இருபது + இரண்டு ு இருபத்திரண்டு 

மூப்பது 4 மூன்றுகழஞ்ச - முப்பத்துமூன்றுகழஞ்ச. 

மற்றவைகளு மிப்படியே. 

௧௩௪. பத்தின்முன் இரண்டு வரின், உம்மைத் 

தொகையில் ஈத்றுயிர்மெய் கெட்டு, கின்ற தகரமெப் 

னகரமாகத் திரியும், ௨-ம், 

பத்த 4 இரண்டு - பன்னிரண்டு, 

பத்தின் முன் இரண்டொழிந்த ஒன்று முதல் ௭ 

ட்டீருகிய எண்கள் வரின், உம்மைத்தொகையில் ஈற் 

அயிர்மெய் கெட்டு, இன்சாரியை தோன்றும், ௨-ம், 

பத்து 4 ஒன்று - பதினொன்று 
மூன்று -- பதின்மூன்று 
BIAS = பதினான்கு 

gig = ugg 

த பதித



பூணரியல். 

எழு 5 பதினேழு 

எட்டு - புனெட்டு, 

கடு. பத்தின் முன்னும், ஒள்பதின் முன்னும், 

தன்று முதலிய ஏண்ணுப்பெயரும், கிறைப்பெயரும், 

அளவுப்பெயரும், பிறபெயரும், வரின், பண்புத்தொ 

கையில் இற்றுச்சாரியை தோன்றும்; ௮ங்கனர் தோன் 

றுமிடத் அப் பத்தென்பதின் ஈற்முயிர்மெய். கெடும். 

உ-ம, 

பத்து 4 ஒன்று : புதிற்றொன்று, 
இரண்டு - புதற்றிரண்டு, 
மூன்று - புதிற்றுமூன்று 
பத்து - பதிற்றுப்பத்து 
தாறு உ பதிற்றுழாறு 
ஆயிரம் :: பதிற்றாயிரம் 

கோடி. 5 பஇற்றுக்கோடி. 
சழஞ்சு - -- பஒற்றுக்கழஞ்சு 

க்ல்ம் ு பதிற்றுக்கலம் 

மடங்கு 2 :பதிற்றுழடங்கு, 

ஒன்பது 4 ஒன்று 5 ஒன்பதிற்றொன்று 
இரண்டு - ஒன்பதிற்றிண்டு 

மூன்று = ஒன்பதிற்றுமூன்று 

பத்து = ஒன்பதிற்றுப்பத்து 

sp - ஒன்பதிற்றுதூறு 
டு



Sethe புணரியல். 

gird = ஒன்பதிற்றாயிரம் 
‘Cary. = அன்பதிற்றுக்கோடி 
கழஞ்சு - ஒன்பதிற்றுக்கழஞ்சு 

3 இன்பதிற்றுக்கலம் 
மடீங்கு = இன்பதிற்றுமடங்கு, 

பத்தின் முன்னும், ஒன்பதின் முன்னும், ஆயிரமு 
ம், நிறைப்பெயரும், அளவுப்பெயரும், பிறபெயரும் வ 

ரின், பண்புத்தொகையில் இற்றுச்சாரியையேயன்றி இ 

ன்சாரியையுந் தோன்றும்; ௮ங்ஙனக் தோன்றுமிடத்து 

ப் பத்தென்பதின் ஈற்றுயிர்டெய் கெடும். உ-ம். 

பத்து 4 ஆயிரம் -- பதினாயிரம் - 
Spee = பதின்கழஞ்சு 
கலம் - பதின்கலம் 
மடங்கு -: பதின்மடங்கு 

ஒன்பது + gre = ஒன்பஇனாயிரம் 
சழஞ்சு -: ஒன்பதின்கழஞ்சு 
கலம் = ஒன்பதின்கலம் 

WLW = ஒன்பதின்மடங்கு. 

௧௩௬. ஒன்பதொழிந்த ஒன்றுமுதற் பத்திருயெ 
ஒன்பதெண்களையும் இரட்டித்துச் சொல்லுமிடக்து, 
நிலைமொழியின் முதலெழுத்து மாத்திரம் நிற்க, அலல 
னவெல்லாக் கெட்டு, முதனெடில் குறுகவும்; வரத 
வை உயிராயின் வசகரவொற்றும், மெய்யாயின் வ௩தவெ 
முத்தும் மிகவும், பெறும. உ-ம்,



பூணரியல். Sor 

ஒன்று 4 ஒன்று = gaGarag 
இரண்டு 4 இரண்டு - இவ்விரண்டு 

மூன்று 4. மூன்று = மும்தூன்று 
நான்கு 4 கான்கு = தர்கான்கு 

ஐந்து + ஜந்து = ஐவைந்து 
ஆறு + ஆறு 5 , அவ்வாறு 

ஏழு + ay = எவ்வேழு 
எட்டு - எட்டு = எவ்வெட்டு 

பதீத 4 பத்து = பப்பத்து. 

சிறுபான்மை ஓசோவொன்று, ஒன்னென்று என வரு 

Saupe. 

மெய்மீத்று முதனிலைத் தொழிற்பெயர் முன்னும் 

ஏவல்வினைமுன்னும் மெய் புணர்தல். 

௧௩௭. ஞ்,ண்,ந்,ம்,ல், வ்,ள்,ன் என்னும் இ 
வ்வெட்டு மெய்யீறது முதனிலைத்தொழிம்பெயகும், ஏ 

வல்வினைமுற்றும், தம்முன் யகரமல்லாத மெய்கள வ 

ரின், உகரச்சாரியை பெறும். தொழிஜ்பெயரின் சாரி 

யைக்கு முன் வரும் வல்லினம் மிகும். ௨-ம். 

அல்வழி. வேற்றுமை. 

உரிலுக்கடி.து உரிஐுக்கடுமை. 

உண்ணுஞான்றது உண்ணுஞாற்ரி



சர புணரியல். 

பொருதவலிது பொருவன்மை, 
உரினுகொற்றா 

உண்ணனுராசா 

பொருறுவளவா, 

திரும், செல், வவ், தள், இன் முதவிபவத்றோடும் இவ் 

வாறே யொட்டி.க்கொள்க. 

முதனிலைத்சொழிறழ்பெயராவது தொழிற்பெயர் விகுதி 

குறைந்து முதனிலைமாத்திர கின்று தொழித்பெயர்ப்பொருளை 

த் தருவதாம். 
இவ்வெட்டீற்று ஏவல்வினைகளுள்ளே, உண்சொத்ரா, 

தின்சாத்தா, வெல்பூதா, துள்வளவா என ண னல என் 

னும் இக்கான்8றும் உகரச்சாரியை பெருதும் நிற்கும். 

பொருதுதல் மற்றொருவர்போல வேடங்கொள்ளுதல். 

பொருச் என்௩ிது தொழிற்பெயராவசன்றி அத்தொழிலினனா 
உணர்த்துஞ் சாஇப்பெயருமாம். 

பொருறுக்கடிது என ஈகரவீற்றுச் சாஇப்பெயரும், வெ 

ருறக்கடி.து என ஈகாவீற்றுச் சனைப்பெயரும் உகரச்சாரியை 

பெறுமெனவும் கொள்க. 

  

ணகர னகர வீற்றுப் புணர்ச). 

௧௩௮. ணகர னகரங்களின் முன் வல்லினம் வரி 
ன், ௮ல்வழியில் அவ்விரு மெய்களும் இயல்பாம். வே 

றறுமையில் ணகரம் டகரமாகவும், னகரம் ஐகரமாக



வுட் இரியும், ௮வவிருவுதியிலும், வருர்சசரம் ணகரத் 

தின் முன் டகரமாகவும், னகரத்தின் முன் றகரமாகவு 
ந திரியும், ௨-ம். 

அல்வழி. வேற்றுமை. 

மண்டிறி௫ மட்சாகி 

மண்டீது மட்ண் 

பொன்ருறிது பொற்கலம் 

பொன்றீது பொற்றாண் 

சட்பொறி, பொற்கோடு எனப் ப்ண்புத்சொகையினும், 

பட்சொல், பொற்சணங்கு என உவமைத்தொகையினுக் இரி 

தீலும் உண்ட, 

மண்சுமந்தான், பொன்கொடுத்தான் என இரண்டாம் 

வேற்றுமைத்தொகையினும், விண்பறந்தத, கான்புகுர்தான். 

என ஏழாம்வேற்றுமைத்தொகையினும், வருமொழி வினையா 

யவீடத்துத் திரியாதியல்பாம். மண் உடை, புண்கை என ஓ 
ரோவிடத்து இரண்டனுருபும் பயனும் உடன்றொக்கதொகை 

யினுச் இிரியாமை கொள்க. 

௧௩௯. ணகர னகரங்களின் முன் மெல்லினமும் 

இடையினமும் வரின், இறுதி ணனக்கள் இருவழியினு 

ம் இயல்பாம். ௮வ்விருவழியிலும், ணகரத்தின்முன் வ 
ரு 5கரம் ணகரமாகவும், னகரத்தின் முன் வரு ஈகரம் 

னகரமர்கவுக்தரியும். ௨-ம்.



௭௦ புணரியல். 

அல்வழி. வேற்றுமை, 

Lb Goat (GH GIT ge wert esr DA 
மண்ணீண்டது மண்ணீட்ட 

மண்வலிது மண்வன்மை 

பொன்ஞான்றது பொன்ஞாற்டி 
பொன்னீண்டது பொன்னீட்டி 
பொன்வலிது பொன்வன்மை 

௧௪௦. தனிக்குற்றெழுத்தைச் சாராத ணகர னக 

ரங்கள், வரு ககரர் இரிர்தவிடத்து, இருவழியினுங் கெ 
டும். ௨-ம். 

௮ல்வழி. வேற்றுமை. 

Si COU GT Lp! தூணன்மை 
அ௮ரணன்ழு ௮ரணன்மை 

வான்ன்று வரனன்மை 
செம்பொனன்று செம்பொனன்மை. 

௧௪௪. பாண், உமண், ௮மண், பரண், கவண் or 

ன்னும் பெயர்களின் இறுதி ணகரம், வல்லினம் வரின், 

வேற்றுமையினுந் இரியாதியல்பாம். ௨-ம். 

டாண்குடி. உமண்சேரி ௮மண்பாடி. 
பசண்சால் கவண்சால் 

பாண் - பாதேற்றொழிலுடைய தொருசாதி, உமண் - ௨ 
ப்பமைத்தொற்றெழிலுடைய தொருசாதி. ௮மண் - ௮ருகனை 
வழிபவெதொருகூட்டம்.



புணரியல். ௭௧ 

௧௪௨. தன், என் என்னும் விகாரமொழிகளின் 

இறுதி னகரம், வல்லினம வரின், ஒருகாம் திரிந்தும் 

ஒருகாற் நிரியாஅம் நிற்கும். கின் என்னும் விகாரமொ 

ியின் இறுதி னகரர் இரியாதியல்பாம். ௨-ம். 

தன்பசை தீற்பகை 

ஏன்பகை எழ்பகை 
கின்பகை 

தழ்கொண்டான், ஏற்சேர்ர்தான், சிற்புறங்காப்ப என 
இரண்டாம்வேற்றுமைத்தொசையிற் நிறிர்தே நிற்கும். 

௧௪௩. சூயின், ஊன், எயின், எ௫ன், தேன், மீ 

ன், மான், மின் என்னுஞ் சொற்களின் இறுதி னகரம், 

வ்ல்லினம் வரின், வேற்றுமையினும் இரியாதியல்பாம: 

உம, 

குபின்சமை தேன்பெருமை 
ஊன் ஈறுமை மீன்கண் 
எயின்குடி. மான்செவி 
எ௫ன்ிறுமை Webra Bento 

குயின் - மேசம், எமின் - வேட்வெச்சாஇ, எ௫ன் - ௮ 
ன்னப்புள். தேன் என்பது, தேக்குடம், தேங்குடம் என இ 

றுதி னகரங்கெட, ஒருகால் வரும் வல்லெழுத்தும் ஒருகால் 

அதற்னெ மெல்லெழுத்தும் மிகப்பெறுதலும், தேமொழி ௭ 
ன மெல்லெழுத்து வருமிடத்து சறுகெதெலுமுண்டு,



௭௨ புணரியல். 

மகரவீற்றுப்புணா்க்9ி. 

௧௪௪. மகரத்தின் முன் வல்லினம் வரின், வேற் 
அமையினும்) ௮ல்வழியிலே பண்புத்தொகையினும்,௨ 

வமைத்தொகையிலும், இறுதி மகரக் கெட்டு, வரும் 

வல்லின மிகும், எழுவாய்க் தொடரினும், உம்மைத் 

தொகையினும், செய்யுமென்னும் பெயசொச்சத்தொட 

ரினும், வினைமுற்றுத்தொடரிலும், இடைச்சொற்றொ 

டரிலும், இறுதி மகரம் வரும் வல்லெழுத்திற்கு இன 

மாகத் திரியும். ௨-ம். 

மரக்கோ } வேற்று 
நிலப்பரப்பு தமை, 

வட்டக்கடல் தர 
ச.துரப்பல்கை ] பண்புத்தொகை. 

கமலக்சண் உவமைத்தொசை. 

மரர்ருறிது . 
யாங்கொடியேம் } எழுவாய், 

திலர்த உட. 
பணம்காச } உம்மைத் Cares. 

செய்யுங்காரியம் . 
உண்றுஞ்சோறு } பெயசெச்சம், 

உண்டனஞ்சிறியேம் உட் 
இன்றனம்குறியேம் ] வினமுத்து



புணரியல், on. 

ee Oe ee eee} ws iouSen 20ers. 
மகரம்பெரி;து எனப் பகம் வருமிடத்து இறுதிமசரம் 

இயல்பாம், 

திவஞ்செய்தான் என இரண்டாம்வேற்றுமைத்தொசை 

யிலும், நிலங்டெச்சான் என ஏழாம்வேற்றுமைத்தொகையி 

லும், வருமொழி வினையாயவிடத்து, இறு மகரங் கெடாது 
வரும் வல்லெழுத்திற்கு இனமாகத் திரியும், 

௧௪டு. தனிக்குற்கெழுத்தின் £ழ் நின்ற மகாரம், 
இருவமியினும், வரும் வல்லெழுச்இத்கு இனமாகத் இ 

ரியும். உ-ம், 
அல்வழி. வேற்றுமை, 

சங்குறிது சங்குறுமை 
அஞ்சிறிது அஞ்சிறுமை 
செங்கோழி கங்கை 

தீஞ்செவி 

ort gto, 

௧௪௬. மகரத்தின் முன் மெல்லினம் வரின், இது 
இமகரம், இருவழியிலுவ் கெடும். ௨-ம். 

௮ல்வழி, வேற்றுமை, 

மரஞான்றது மரஞாற்ி 

ம்ரரீண்டது மசரீட்சி 

மரமாண்டத மரமாட்டி,



௪௫ புணரியல, 

௧௪௭. தனிக்குறிலின் €ழ் நின்ற மகரம், ஞ ஈக 
கள் வரின், ௮வ்வெழுத்தாகத் திரியும். உ-ம். 

அஞ்ஞானம் துஞ்ஞானம் 

TG BIG தீக்நூல் நத்நால். 

௧௪௮. மகரத்இன் முன் உயிரும் இடையினமும , 
வரின், வேற்றுமையினும், ௮ல்வழியிலே பண்புத்தொ 

கையினும், உவமைத்தொகையினலும், இறுதி மகால் செ 

டும். ஏழுவாய்த்தொடரினும், உம்மைத்தொகையினும், 
செய்யுமென்னும் பெயசெச்சத்தொடரிலும், வினைமுற் 
அத்தொடரினும், இடைச்சொத் ரொடரினும், இறுதிம 

கரங் கெடாது நிற்கும். ௨-ம். 

மரவ 
ரவர் } வேற்றுமை 

வட்டவாழி எப 
வட்்&வடிவம் பண்பு திதாக 

பவளவித ட ் உவமைத்தொளச 

மரமரித . 
மரம்வலித } எழுவாய் 

வலமிடம் த்தது 

க i" 

geponorwe on } பெயரெச்சம்.



புணரியல். எட 

உண்டன மடி.யேம் | வினைறுந்று 
உண்டனம்யாம் 

அவிம்மானேடும் ந “ம்மமையிடைச்சொர். 

செயமடைச்தான், மாம்வெட்டிறான் என இரண்டாம் 

வேற்றுமைத்தொசையினும், மாயூமேனொன், சிதம்பரம் வா 

ழ்ந்தான் என ஏழாம்வேற்றுமைத்தொசையிலும், வருமொழி 

வினையாயவிடத்து, இறுதிமஉரங்கெடாது நிற்கும். 

வினையாலணையும் பெயரின் ஈற்று மகரம், வேற்றுமையி 

னும், உயிரும் இடையினமும் வரின், சறியெமன்பு, சிறியேம் 

வாழ்வு எனச் கெடாது நிற்கும், வல்லினம் வரின், சிறியேங் 

கை என இனமெல்மெழுத்தாகத் இரியும், 

  

லகர எகர வீற்றுப் புணர்ச்சி, 
௧௪௯. லகர எகரங்களின் முன் வல்லினம் வரின், 

வேற்றுமையினும், ௮ல்வழியிலே பண்புத்தொகையினு 

ம், உவமைத்தொசையினும், இறுதி லகரம் றகரமாகவு 

ம், ளகரம் டகரமாகவும் திரியும்; எழுவாய்த்தொடரினு 

ம, உம்மைத்தொகையிலுர் இரியாதியல்பாம். ௨-ம். 

பாற்குடம் அருட்பெருமை ... வேற்றுமை 
வேற்படை ருட்செல்வம் ... பண்புத்தொகை 

வெற்சண் £ட்சண்.......... ௨வமைத்தொசை 
குயில்கரி) பொருள்பெரிது ... எழுவாய் 
சால்கை பொடுள்புகழ்... அம்மைத்தொசை.



௪௬ புணரியல். 

பால்குடி.த்தான், அருள்பெத்றான் என இரண்டாம் வே 

ந்றுமைத்தொசையினும், கால்குதித்சோடிஞன், வாள்போழ் 

ச்ிட்டான் என மூன்றாம்வேற்றுமைத்தொகையினும், வரு 
மொழி வினையாயவிடத்துத், திரியாவெனச் கொள்க. 

கடு௦. தனிக்குற்றெழுத்தைச் சார்ச்த ல எக்கள், 

வல்லினம் வரின், எழுவாய்த்தொடரினும், . உம்மைத் 

தொகையிலும், ஒருகால் இயல்பாகவும் ஒருகாம் நிரி 

யவும் பெறும். ௨-ம். 

ee tee நித ] எழுவாய், 

அல்பகல் ௮ற்பசல் 

உள்புறம் உற்புறம் 
நெல், செல், கொல், சொல் இகந்சான்ே்றின் லக.ரவொ 

ற்று, நெற்கடி.த, செற்சரி௫, கொற்சிறி௫, சொற்பெசித என 

எழுவாய்த்தொடரினும் உறழா.த திரிந்த வரும். 
சை: 

} உம்மைத்தொகை, 

  

செல்--மேசம். கொல்--கொல்லன், 

உறழ்ச்சியாவ.து ஒருகால் இயல்பாடூயும், ஒருகால் விகா 
சப்பட்டும் வருதல், உறழ்ச்சி பெனினும், விகற்ப மெனினும், 

ஒக்கும். 

சற்கறித்தான், கட்ுடி.த்தான் எணம் தனிக்குற்றெழுத் 
தைச் சார்ந்த ல எக்கள், -இரண்டாம்ளேற்றமைத்தொகையி 

ன் வருமெரழி வினையாயவிடத்தும், இயல்பாகாது திரிந்த 
நிற்கும்,



புணரியல், ௪௭ 

௧௫௪. ௮ல்வதி வேற்றுமை இரண்டிலும், லகர 
த்தின் முன் வருர் தகரம் றகரமாகவும், எகாரத்தன் மு 

ன் வருர் தகரம் டகரமாகவு£ இரியும், உ-ம். 

அல்வழி, வேற்றுமை, 

கற்றீது கற்திமை 
Coie gy மூட்டீமை 

கட௨, தீனிக்குத்றெழுத்தைச் சார்ந்த ல எக்கள், 

அல்வழியில், வருக் தகரர் திரீர்த விடத். த, றகர டகர 
ங்களாகச் திரிதலன்்கி, ஆய்தமாகவுக் இரியும், ௨-ம். 

சற்றீது Soot BI 
முட்டீது முஃநிது 

கடு. தனிக்குற்றெமுத்தைச் சாராத ல எக்க 

ள,வருட் தகரர் இரிந்தவிடத்து, ௮ல்வழியில் எழுவாய் 

த்தொடரினும், விளித்தொடரினும், உம்மைத்தொகை 

யினும், வினைமுற்றுத்தொடரினும், வினைத்தொகையி 
னுங் கெடும், ௨-ம். 

வேறீது வாடீது வ 
தோன்றறீயன் வேடீயன் } எழுவாய்த்தொடர். 

தோன்றாளொடராா் வோய். விளித்தொடர், 
சாறலை Trt எ. உம்மைத்தொகை, 
உண்பறமியேன a... Margen seri. 
பமிரோகை * னீ வினைத்தொகை.



௭௮ புணரியல். 

குயித்திரள், அருட்டிதம் என வெற்துமையினும், காற்று 
ணை, தாட்ணே எனப் பண்புத்சொகையிலும், பிறங்கற்றோ 

ள், வாட்டாரை என, உவமைத்தொகையிலும் கெடாது தி 
ரிர்து நின்றமை காண்சு, பிறங்கல் - மலை, தானா - கண். 

வேறொட்டான், தாடொழுதான் என, இரண்டாம்வே 

ந்றுமைத்தொகையின், வருமொழி வினையாயலிடத்துச் கெடு 

மெனக் கொள்க. 

மிலைமொழி உயர்திணைப்பெயசாயின், தோன்றராள், 
வேடோள் cer Capponi em செடுமெனவும், குரிசித்ற 

ழூந்தான், அவட்டொடர்ந்தான் என இரண்டாம்வேற்றுமை 

த்தொகையின் வருமொழி வினையாயவிடத்துக் செடா த இ 

ரியுமெனவுங்கொள்ச. 

கடு௪. லகர எகரங்களின் முன் மெல்லினம் வரி 

ன், இருவழியினும், லகரம் னசரமாசவும், ளகரம் ணக 
ரமாசவும் திரியும். வரு ஈகரம் லகரத்தின்முன் னகரமா 

கவும், ளகரத்தின் முன் ணகரமாகவும் இரியும். உ-ம், 

அல்வழி, வேற்றுமை, 

சல்--கன்ஜெரிந்தது சன்ஜெரி 
வில்----வின்னீண்டது வின்னீட்டு 

புல்... -புன்மாண்டது புள்மாட்ி 

முள்--முண்ஜெரிர்தது. முண்ஜெரி 
புள்----புண்ணீண்டது புண்ணீட்டி 
EO mn FMT LDA GUN La . சண்மாட்டு,



புணரியல். ௭௯ 

௧௫௫, சனிக்குற்றெழுத்தைச சாராத ல சாசகள, 

இருவழியிலும், வரூ ஈகரர் இரிர்சகிடத்துக் தெடும், 
உம், 

அல்வழி, வேற்றுமை. 

வேனன்று வேனன்மை 
பொருணன்று பொருணன்மை 

௧௫௬, லகர எகரங்களின் முன் இடையினம் வ 
ரின், இருவழியினும், இறுதி ல எக்கள் இயல்பாம. 

உ-ம். 
அல்வழி. வேற்றுமை. 

சல்யாது கல்யாப்பு 

விரல்வலிது விரல்வன்மை 

மூள்யாது முள்யாப்பு 

வாள்வலி ௪ / வாள்வன்மை, 

  

வகாரவீய்றுப் புணர்ச்சி, 

௧௫௭. அவ, இவ், உவ என்னும் ௮ஃமிணைப் பல 

வின்பாலை யுணர்த்இி வருஞ் சுட்டுப்பெயர்களின் ஈற்று 
வகரம், அல்வழியில், வல்லினம்வரின் ஆய்தமாகத் இ 
ரியும்; மெல்லினம் வரின் வந்தவெழுத்தாகத்திரிபும்; 

இடையினம் வரி. இயல்பாகும். உ-ம், 

௮கடி.யன பண் உஃபெரியன 
HCG CH TOT MC _ன் உம்மாண்டன 
௮வ்யாத்தன தன்... உவ்வாழ்ந்தன



௮0 புணரியல், 

கடு௮. தெவ் என்னுஞ் சொல்லீற்து வகரம், யக 

சமல்லாத மெய்கள் வரின், உகரச்சாரியை பெறும்; ம 

கரம் வருமிடத்து, ஒரோவழி மகரமாகச் திரியவும் பெ 

னம். ௨-ம், 

அல்வழி, வேற்றுமை. 
தெவ்வுக்கடி.து செவ்வுக்கடமை 
தெவ்வுமாண்டது தெவ்வுமாட்டி 
தெவ்வுவந்தது ௬ தெவ்வுவன்மை 

தெவ்வுமன்னர் } தெவ்வுமுனை } 
தெம்மன்னர் தெம்முனை 

  

எண்ணுப்பெயர் நிறைப்பெயர் ௮ளவுப்பெயர்கள் 

சாரியை பெறுதல். 

௧௫௯. : உயிரையும் மெய்யையும் ஈரூகவுடைய எ 
ண்ணுப்பெயர் கிறைப்பெயர் ௮ளவுப்பெயர்களின் மு 

ன் ௮வ்வ்வற்றிழ் குறைந்த ௮வ்வப்பெயர்கள் வரின், 

பெரும்பாலும் ஏ என்னுஞ் சாரியை இடையில் வரும், 

உ-ம். 
ஒன்றேகால் காலேகாணி 

தொடியேசஃச கழஞ்சேருன்் நி 
கலனேபதசக்கு உழக்கேயாழாக்கு, 

ஒன்றரை, கழஞ்சரை/௫றுணிரானாழி எனச் சிறுபான் 

மை ஏசாரச்சாரியை வராதொழியமெனச் கொள்க,



புணரியல், லக 

இடைச்சொஞற்களின் முன் வல்லினம் 

புணர்தல். 

௧௬0. உயிரீற்றிடைச்சொற்களின் முன் வரும் வ 

ல்லினம் இயல்பாயும் மிக்கும் முடியும். உ-ம், 

  

    

அம்ம அம்மகொற்றா 

அம்மா. -அம்மாசாத்தா 

மியா கேண்மியாபூசா 

மதி --சென்மதிபெரும 

என- -பொள்ளெனப்புறம்வேரார் 

  

இணி-....-இனிச்செய்வேன் 

ஏ. அவை வினெகண்டான் 

ஓவ விவோ போனான் 

௧௬௧. வினையை அடுத்த படி. ஏன்னும இடைச 

சொல்லின் முன் வரும் வல்லினம் மிகா. சுட்டையும் 
வினாவையும் ௮டத்த படி. என்னும் இடைச்சொல்லின் 

முன வரும் வல்லினம் ஒருகால் மிக்கும் ஒருகால் மி 

காதும் வரும். உ-ம், 

வரும்படி சொன்னான் 

, அப்படி. அப்படிச்செய்தான் 

எப்படி. ~ எப்படிப்பேசினான் 

௧௬௨. டே . நட்புணர்ச்சியில் வல்லி



Ja. புணரியல். 

னம் வரின், சாரியை இடைச்சொல்லின் இதி னகரம் 

திரியா தியல்பாம். ௨-ம். 

ஆன்சன்று வண்டின்கால். 

உரிச்சொற்களின்முன் வல்லினம் புணர்தல். 

௧௬௩. உயிரீற்றுரிச்சொற்களின் முன் வல்லினம் 

வரின், மிக்கும், இயல்பாசியும், இனமெல்லெழுத்து மி 

க்கும் புணரும். ௨-ம். 

            

ga மவப்பெரியன் 

குழை ழிக்கின் து 
கடி கடி.ச்சமலம் 

” சடிகா 
இட வையை இயக் லகி ் 
ஒவ கடர்சோள்   

ED —— ELEM. | 

நனி. 5 BO OLIGO S 

கழி -கழிகண்ணொட்டம். 

      

உருபு புணர்ச்சி, 

௧௬௪. வேற்றுமை யுருபுகள், நிலைமொழியோடும். 

வருமொழியோமெ புணருமிடத்து, ௮வ்வுருபின் பொ 

ருட்புணர்ச்சிக்கு முற்கூறிய விதிகளைப் பெரும்பான் 

மை பெறும்; "அபான்மை வேறுபட்டும் வரும், ௨-ம்,



புணரியல். Sf. 

நம்பிசண்வாழ்வு.., ,.. உயர்திணேப்பெயரீற்று உயிர்மு 
ன் வேற்றுமைப்பொருளில் 
வரும் வல்லினமிசா என்று 
ம், ணசரம் இடையினம் வ 

சின் இருவழியினும் இயல் 

பாம் என்றும், விதித்தபடி. 

யே, சண்லூருபின் முதலு* 
மீறும் இயல்பாயின. 

உறிக்கட்டயிர்..... . .இகரவீற் ஐஃறிணேப் பெயர்மு 

ன் வேற்றுமைப்பொருளில் 

வரும் வல்லினம் மிகும் எ 
ன்றும், ணக.ரம் வேற்றுமை 

ப்பொருளில் வல்லினம் வ 

ரின், டக.ரமாகத்” திரியும் ௭ 

ன்றும், விதித்தபடியே, ௧ 
ண்ணுருபின் முதலு மீறும் 
விசாரமாயின. 

சம்பிக்குப்பிள்ளை....... உயர்திணேப்பெயரீற்று உயிர் 

மூன் வேத்றுமைப்பொருளி 

ல் வரும் வல்லினம் இயல் 

பாம் என்று விதித்தபடி. இ 
யல்பாகாமற் குவ்வுருபு மிகு 
ச்த்து. ்



சி புணரியல். 

இங்கனம் உருபு புணர்ச்சியொனது பொருட்புணர்ச்சி 

யை ஒத்து வருதலும், அதின் வேறுபட்டு வருதலும், சான் 
மேசாட்சியால் ௮றிர்துகொள்ச,. 

உறித்தயிர் என்பத, சண்ணென்னும் ஏழாம்வேற்றுமை 

யுருபின்றி ௮வ்வுருபின்த: இடப்பொருள்படப் பெயரும் பெ 

யரும் நிலைமொழி வருமொழிகளாய் நின்று புணர்ந்த புணர்ச் 

சியாதலின், பொருட்புணர்ச்சியெனப்பட்டது. உறிக்கட்டயி 

ர் என்பது, ௮வ்வேழனுருபு வெளிப்பட்டு நின்று நிலைமொழி 

வருமொழிகளோடு புணர்ந்த புணர்ச்யொதலின், உருபு புண 

ர்ச்சியெனப்பட்ட 2. 

விதியில்லா விகாரங்கள. 

௧௬. விதியின்றி விகாரப்பட்டு , வருவனவுஞ் 

சிலவுள. ௮வை மருவி வழங்குதல், ஓத்துநடத்தல், 

தோன்றல், திரிதல், கெடுதல், நீளல், நிலைமாறுதல் எ 

ன எழுவகைப்படும், 

அ௮வைகளுளளே, மருவிவழங்குகலொன்றுமாத் இ 

ரஈ தொடர்மொழியிலும், மற்றவை பெரும்பாலுச் த 

னிமொழியிலும வரும். 

௧௬௬. மருவிவழங்குதலாவ விதியின் பிப் பல 

வாறு விகாரப்பட்டு மளுவி வருகல். உ-ம்.



புணரியல். அடு 

அருமருந்தனனபிளகளை .... அருமந்தப்ளளை 

பாண்டியனாடு ... வாண்டிகாடு 

சோழனா... உ... சோளுடு 

மலையமானா ... oe eure, 

தொண்டைமானாடு ... தொண்டைநாடு 

தீஞ்சாவூர் வட்ட en eGR ODE 

சென்னபுரி .., உ சென்னை 

குணக்குள்ளது ... .ஃ௫ணாது 
தெழ்குள்ளது...  ... தெனாது 
வடக்குள்ளது os வடாது 

என்றந்தை... oe ள்ர்தை 

SCT DEOE , ver BOS 

1 ௧௬௭. ஓத்து நடத்தலாவது ஜரொழுத்து நின்ற 

விடத்து மற்றோரொழுத்து வந்து பொருள் வேறுபடா 

வண்ணம் நடத்தலாம்.” ௮வை வருமாறு:-- 

அ௮ஃறிணையியற்பெயருள்ளே, சூறிலிணையின்£ழ் 

மகரரின்றவிடத்து னகரம் வந்து பொருள் வேறுபடா 

வண்ணம் ஓத்து நடக்கும். ௨-ம், 

HS OT 

மேகன் 

நீலன்



௮௬ ணரியல், 

மொழிமுதலிடைகளிலே sar Ger usecase 
ன் முன் ௮கரகின்ற விடத்து ஐகாரம் வந்து பொரு 

ள் வேறுபடாவண்ணம் ஐற்.து ஈடக்கும். ௨-ம். 

பசல் ... பைசல் 
மஞ்சு ... மைஞ்சு மொழிருதலில் 
மயல் ,.. மையல் ஒத்தி சில: 

அ௮மச்சு ... அமைச்ச 

இலன் ...இலைசூடி ( மொதியிடையில் 
GSH StS gi. அரயர் ..... அரையர் 

ஒரோவிடத்து மொழிக்கு முதலிலும், சிலவிட 

த்து ஐகாரத்தின் பின்னும் யகரவொய்றின் பின்னும், 

நகர நின்றவிடத்து ஞகரம் வரது பொருள் வேறுபடா 

வண்ணம் ஒத்து ஈடக்கும். ௨-ம். 

ஈண்டு... ... சூண்டு - . 

கெண்டு ... ... ஜெண்டு (செதிலாக 
நமன் .. ௨... ஞமன் PESO OHS. 

QED oe 1 BO BIL } ஐகாரத்தின்பின் 
மைந்நின்ற கண் - மைஞ்ஞின்றகண் ) ஓத்து ஈடக்த. 

சேய்நலூர் ... சேய்ஞலூர் were Gow Soo 
செய்ர்நின்றநீலம்-செய்ஞ்ஞின்றநீலம் | ஒத்தாடர்தது. 

ஒரோவிடத்து அ௮ஃறிணைப்பெயரீற்றில்  லகரறி 
ன்றவிடத்து ரகரம் வந்து பொருள் வேதுபடாவண்ண 

ம் ஓத்து நடக்கும், உ-ம், ்



புணரியல். ௮௭ 

சாம்பல் evn eae சர்ம்பர் 

பந்தல் :... ௨௨. பந்தர் 

குடல் .. பர் 

௮ஃறிணைப்பெயர்களுள், ஓரோவிடத்து மென் 
ஜொடர்ச் குற்றுகசாமொழிகளினிறுதி உகரகின்றவிடச் 
அ ௮ர் வந்து பொருள் வேறுபடாவண்ணம் ஓத்து ௩ 
டக்கும். ௨-ம். 

௮ருமபு...... ௨௨... இருமபா 
சுரும்பு on see FORUM 

கொம்பு. 6. — Qaemauit 
ever... vas வண்டர். 

ஒரோவழி லகரநின்றவிடத்து ளகரமும், எகரஙி 
ன்றவிடத்து லகரமும் வந்து பொருள் வேறுபடாவ 

ணணம் ஓத்து நடக்கும். உ-ம். 

௮லமருகுயிலினம் ... ௮ளமருகுயிலினம் 
பொள்ளாமணி ... ..பொல்லாமணி 

௧௬௮. தோன்றலாவது எழுத்துஞ்சாரியையும் வி 
ின்றித் தோன்றுசலாம். ௨-ம். 

யான ee யாவது. 

or ~ ௨ குன்றம் 

செ செல்வுழி 

வி. ட விண்வத்து



AS புணரியல். 

௧௬௯. இரிதலாவது ஒரெழுத்து மற்றோரொழுச் 

தாக விதியின்றித் இரிதலாம். ௨-ம், 

மாடி... டட ட மார 

மழைபெயின் விளையும் ... மழைபெயில் விரையும் 

கண்ணசல் பரப்பு ...  சண்ணசன்பாப்பு 
உயர்தணேைமேல .,. ... உயர்தணேமேன, 

௧௭௦. கெடுதலாவது உயிர்மெய்யாயினும் மெய் 

யாயினும் விதியின்றிக்கெடுகலாம். ௨-ம், 

யாவர் ene ee ute 

யார் eee ட ஆர் 

யானை ves us அனை 

யாட oes wee ஆடு 

யாறு vee ves , ஆறு! 

எவன் என்னுங் குறிப்புவினை, என் என இடைஙகி 

னீ உயிர்மெய் கெட்டும், என்ன, என்னை என உயிர் 

மெய் கெட்டு இறுதியில் உயிர் தோன்றியும் வழங்கும். 

௧௭௧, நீளலாவது விதியின்றிக் குற்றெழுத்து 

நெட்டெழுத்தாக நீளலாம், உ-ம். 

பொழுது .. ௨. போழ்து 

பெயர் vee nee பேர்



புணரியல், ௮௯ 

௧௭௨. மில்மாறுதலாவது எழுத்துக்கள் ஒன்று 

நின்றவிட தது ஒன்று சென்று மர்றி கிற்றலாம். ௨-ம். 

வைசாடி வைசாட 

நாளிகேரம் நாரிகேளம் 

மிஞிற '... ஞிமிறு 

சிவிறி ... 1. SAS 

SDF சதை 

இந்நிலைமாறுதல் எழுத்துக்கேயன்றிச் சொற்க 
ஞக்கும் உண்டு: ௮ங்கனஞ் சொன்னிலைமாறி வழக்கு 

வன் இலக்கணப்போலி எனப் பெயர்பெறும். ௨-ம். 

சண்மீ மீசண் 

நகர்ப்புறம் ... புறககர் 

புறவுலா ... உலாப்புறம் 

இன்முன் முன்றில் 

பொதுவில் பொதியில் 

முன்றில் என்பதில் விதியின்றி mare தோன்றி 

ற்று, பொதியில் என்பதில் விதியின்றி இகரமும் யகர 

மெய்யுச் தோன்றின, 

முற்றிற்று. 
எழு - ஈற்றுப்பெற்றது,



இரண்டாவது 

சொல்லகிசகாரம், 

பெயரியல். 

௧௭௩. சொல்லாவது ஒருவர் தங்கருத்தின் நிகழ் 

பொருளைப் பிறர்க்கு ௮றிவித்தற்கும், பிறர் கருத்தின் 
நிகழ் பொருளைத் தாம் ௮றிதற்குங் கருவியாயெ ஒலி 

யாம், 
RE RENEE 

pedi இணை, 

௧௭௪. ௮க்கருத்தின் நிகழ் பொருள் உயர்திணை, 

௮ஃறிணைஎன இருவகைப்பம். 

இணை - சாதி, உயர்தணை - உயர்வாயெ சாதி, ௮ஃறி 

ணை - உயர்வல்லாத சாதி. ௮ல் திணை என்றது அஃறிணை ௭ 
னப் புணர்ந்தத. இங்சே தணையென்னும் பண்புப்பெயர் ஆ 

குபெயராய்ப் பண்பியை உணர்த்தி நின்றது. ச£தி பண்பு. சா 

தியையடையபொருள் பண்பி. 

கஎடு, உயர்தணையாவன மனிதரும், தேவரும், 

நரகரும் ஆகிய மூவகைச் சாதிப்பொருள்களாம்.



பெயரியல். ஆக் 

௧௭௬. ௮ஃறிணையாவன மிருகம், பறவை முதலி 

ய உயிருள்ளசாதிப் பொருள்களும், நிலம், நீர் முதலி 

ய உயிரில்லாத சாதிப் பொருள்களுமாம். 

  

பால், 
ந ட் ச ம் ve 

௧௭௭. உயர்திணை: ஆண்பால், பெண்பால், பல 

ர்பால் என மூன்றுபிரிவையடைய. ௨-ம். 

HU or, வச்தான்...உயர்தணையாண் பால், 

அவள், வந்தாள்... உயர்திணைப் பெண் பால், 

அவர், ' வந்தார் ... உயர்திணைப் பலர்பால், 

பலர்பால் என்நத, ஆடவர், காளையர் என்பன முதலிய 
ஆண்பன்மையும், பெண்டீர், மங்கையர் முதலிய! "8யனபன் 

மையும், மக்கள், ௮வர் என்பன முதலிய ௮வ்விருவர்“பன் 
மையும், அடக்கஇிகின்றது, 

௧௭௮. ௮ஃறிணை: ஒன்றன்பால், பலவின்பால் ௭ 

ன இரண்டு பிரிவையுடையது. ௨-ம். 

அது, வந்தது. -அஃ்றிணையொன்றன்பால், 

அவை, வந்தன... -அஷ்றிணைப்பலவின்பால். 

ETH. பாசிய ஐம்பாற்பொருளை ௨ 

ணர்கத்துஞ் ! மை, முன்னிலை, படர்க்கை



௬5. பெயரியல், 

என்னும் மூவிடக்தையும் பற்றி வரும். 

௧௮0. பேசும் பொருள் தன்மையிடம்; பேசும் 

பொருளினால் எதிர்முகமாச்சப்பட்டுக் கேட்கும் பொ 

ருள் முன்னிலையிடம்; பேசப்படும் பொருள படர்க் 

கையிடம். 

ன வகை, 

கறக. சொற்கள், பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல, 

இடைச்சொல், உரிச்சொல் என கால்வகைப்படும். 

பெயர்ச்சொற்களின் வகை. 

௧௫௨, பெயர்சசொல்லாவது பொறிகட்கும் மன 

த்துக்கும் விடயமாகிய பொருளை உணர்த்துஞ் சொல் 

லாம். 

பொருள், இடம், காலம், சனை என்னு நான்கும் பொ 

ருளென தன்றுப் அடங்கும், பொருட்கு உரிமை பூண்டு நிற் 

பனவா$ூய பண்புச்தொழிலம் பொருளெனவும்பமோகலின், 

அவைகளை உணர்த்துஞ் சொல்லும் பெயர்ச்சொல்லெனப் 

படும், பொருளினது புடைபெயர்ச்சியெனப் படும் வினைநி 

கழச்சியை உணர்த் தஞ் சொல்லாகிய வினைச்சொல்லும், பெ 

பர்த்தன்மைப்பட்டு, அப்பொருளை உணர்த்தும். இங்கனமாக 

வே, பெயர்களனைத்தும், பொருட்பெயர், வினையாலணையும்



பெயரியல், ௯௩. 

பெயர், பண்புப்பெயர், தொழிற்பெயர் என்னும் சால்வகையு 
ள் அடக்கும். 

௧௮௩. பெயர்ச்சொற்கள்; இடுகுறிப்பெயர், கார 

ணப்பெயர், காரணவிூகுறிப்பெயர் என மூவகைப் 

படும். 

௧௮௪. இடுகுறிப்பெயராவது ஒருகாரணமும் பற் 

ருது பொருளை உணர்த்இ நிம்கும் பெயராம். 

; ° , 
உ-ம். மரம், மலை, கடல், சோறு, 

இவை ஒரு காரணமும் பற்றாது வந்தமையால், இூகு 

றிப்பெயராயின, 

க௮ி. காரணப்பெயராவது யாதேனும் “ஒருகார 

ணம் பற்றிப் பொருளை உணர்த்தி நிற்கும் பெயராம். 

உ-ம். பறவை, : ௮ணி, பொன்னன், கணக்கன், 

பறப்பதாதலிற் பறவை எனவும், ௮ணியப்பவெதாதலின் 

அணி எனவும், பொன்னையுடையாஞசலிற் பொன்னன் என 

qb, கணச்கெழுதுவோனாதலிற் கணக்கன் எனவும் காரண 

ம் பற்றி வந்தமையால், இவை காரணப்பெயராயின,. 

௧௮௬. ம்... அவி. பபிப்பெயராவது, காரணங் க 

ருதியபொரு - நதையுடைய பலபொருள் 

சஞூக்குஞ் 0 rem கருதாதபொழுது



பெயரியல், 

இடுகுறியளவாய் நின்று ஒவ்வொரு பொருட்கே செல் 
வதாயும், உள்ள பெயராம், 

உ-ம். முக்கணன், அந்தணன், முள்ளி, கறங்கு, 

மூக்சணன்......காரணங் கருதிபபொழுது விராயகக்க 

டவுள் முதலிய பலர்க்குஞ் செல்லுத 

லாலும், காரணம் கருதாத பொழுது 

இடுகுறியளவாப்ச் வெபெருமானுக்கு 

ச் செல்லுதலாலும், சாரணவி௰ரறிப் 

பெயராயிற்று. 

௮ந்தணன்.... காரணங் கருதியபொழுது அழயெ தண் 

ணளியையடையோர் பலர்ச்குஞ் செ 

ல்லுதலாலும், சாரணம் கருதாதபொ 

மூது இடுகுறியளவாய்ப் பார்ப்பானுக் 

குச் செல்லுதலாலும், கா.ரணவிகுறி 

ட்பெயராயிற்று, 

மூள்ளி......சரரணங் சருதியபொழுது முள்ளாயுடைய 
செடிகள் பலவற்றிற்குஞ் செல்லுதலா 
லும், காரணம் கருதாதபொழுது இடு 

குறியளவாய் முள்ளி _என்னும் ஒரு 

செடிக்குச் செல்லுதலாலும், காரண 
விடுகுமிப்பெயராயிற்று, 

கறங்கு... காரணங் கருதியபொழுது சுழலலையடைய 
பலபொருள்சட்ருஞ் செல்லுதலாலும்,



பெயரியல். கூடு 

காரணங் சருதாதபொழுது இடுகுறிய 

ளவாயச் காற்றாடி. என்னும் ஒருபொ 

ருட்குச் செல்லுதலாலும், கா.ரணவிடு 

குறிப்பெயராயிற்று, 

௧௮௭. இப்பெயர்கள், பொதுப்பெயர், சிறப்புப் 

பெயர் என இருவகைப்பமெ. 

௧௮௮. பொதுப்பெயராவது பல பொருளகளுக் 
குப் பொதுவாக வரும பெயராம். 

உ-ம், மரம், விலங்கு, பறவை, 

இவற்றுள், மரம் இகெறிப்டொ துப்பெயர், விலங்கு பற 
வை என்பன கா.ரணப்பொதுப் பெயர், 

௧௮௯. சிமப்புப்பெயராவது ஒவ்வொரு பொருஞு 
ககே சிறப்பாகி வரும் பெயராம் 

உ-ம். அல், சரி, காரி, 

இவற்றுள் ஆல் இூகுறிச் ஏிறப்புப்பெயர், கரி, காரி எ 

ன்பன காரணச் இறப்புப் பெயர்.கரி-யானை, காரி-கரிக்குருவி. 

௧௯௬௦0. பெயர்கள், இடவேத்றுமையினாலே, தன் 

மைப்பெயர், முன்னிலைப்பெயர், படர்ச்சைப்பெயர் எ 

ன மூவகைப்படு - 

UT Eo, 

௧௯௧, “TOT: கான், பான, நாம்,



Sader பெயரியல். 

யாம் என நான்காம். இவைகளுள், நான், யான் இவ்விர 

ண்டும் ஒருமைப்பெயர்கள; நாம், யாம் இவ்விரண்மெ 

பன்மைப் பெயர்கள். 

இத்தன்மைப்பெயர்கள் உயர்திணையாண்பால் 

பெண்பால்களுக்குப் பொதுவாகி வருவனவாம். % 

உ-ம். யானம்பி, யானங்கை....தன்மையொருமை... 

யாமைந்தர், யாமகளிர். ...தன்மைப்பன்மை, 

உலசவழக்குச் செய்யுள் வழக்ெண்டினும், காம், யாம் 

இரண்டும், நாங்கள், யாங்கள் எனவும் வரும். 

முன்னிலைப் பெயர்கள். 

௧௯௨. முன்னிலைப்பெயாகள: நீ, நீர், நீயிர், நீவி£, 

எல்லீர் ஏன ஐாதாம். இவைகளுள், நீ என்பது ஒருமை 

ப்பெயர்; மற்றவை பன்மைப்பெயர்கள், 

இம்முன்னிலைப்பெயர்கள் இருநிணையாண்பால் 

பெண்பால்களுக்குப் பொதுவாகி வருவனவாம. 

உ-ம். நி நம்பி, நீசங்கை, நீபூதம் ... முன்னிலையொருமை, 

நீர் மைந்தர் நீர்மகளிர், ீர்பூதங்கள்-முன்னிகூட ப்பன்மை, 

    

cereale ent tee emit spate 

* தன்மைப்பெயர்களை உயர்தணைப்பெயர்கள் என்பர் 
தொல்காப்பியர், இருதிணைப்பொதுப்பெயர்கள் என்பர் ஈன் 
லார்,



பெயரியல், ௬௭ 

இருவழக்கினும் நீங்கள் என்பதும் முன்னிலைப்பன்மை 

யில் வரும். 

  

படர்க்கைப் பெயர்கள், 

௧௯௩. படாக்கைப்பெயர்கள்: மேற்சொல்லப்பட் 

ட தன்மை முன்னிலைப்பெயர்களல்லாத மற்றைய |r 

ல்லாப் பெயர்களுமாம். 
ச 

உ-ம். அவுன், ௮வள், வர், பொன், மணி, நிலம், 

௧௯௪. அன், ஆன், மன், மான், ன் என்னும் விகு 

Bator இறுதியில் உடைய பெயர்கள் உயர்தணையாண் 
பாலொருமைப் படர்க்கைப் பெயர்களாம். 

உ-ம். பொன்னன், பொருளான், வடமன், சோமான்; 

பிறன். 

௧௯௫. ௮ள், ஆள், இ, ள் என்னும் விகுதிகளை இ 

௮ுதியில் உடைய பெயர்கள் உயர்திணைப்பெண்பா 

லொருமைப் படர்ச்கைப் பெயர்களாம். 

உ-ம். குழையள், முழையாள், பொன்னி, பிதள். 

௧௯௬. ௮ர், ஆர், கள், மார், ர் என்னும் விகுஇிக 

ளை இறுதியில் _.பட.ப... ..பர்கள் உயர்திணைப்பலர்பா 

படர்க்கைப் 

உ-ம், குழை சோச்கள், தேவிமார், பிறர் 

er



௯௮ பெயரியல், 

தச்சர்கள், தட்டார்கள் எனக் கள்விகுஇி, விகுடிமேல் வி 

குதியாயும், வரும், 

௧௯௭. ,துவ்விகுதியை இறுதியில் உடைய பெயர் 
கள் ௮ஃமிணையொன்றன்பாற் படர்க்கைப் பெயர்க 

ளாம். 

உ-ம். குழையது. 

௧௯௮. வை, ௮, கள், வ எனனும விகுதிகளை இ 

றுதியில் உடைய பெயர்கள் ௮ஃறிணைப்பலவின்பாற் 

படர்க்கைப் பெயர்களாம். 

உ-ம். குழையவை, குழையன, மரங்கள், அவ், 

௧௬௯. விகுதி பெரு.து உயர்திணை ௮ஃறிணைகளி 

ல் ஆண்பால் பெண்பால்களை உணர்த்தி வரும் பெயர் 
களுஞ் சில உண்டு, அவை வருமாறு:-- 

ம்பி, விடலை, கோ, வேள், ௮0௨ முதலியன உயர்்இ 

ணையாண்பாற்பெயர்கள், 

மாது, தையல், மக6௨, ஈங்சை மூதலியன உயர்திணைப் 

பெண்பாற் பெயர்கள், 

“கவன், ஒருத்தல், போத்து, கலை, செவல், ஏறு முதலி 
யன ௮ஃறிணையாண்பாற்பெயர்கள். 

பிடி, பிணை, பெட்டை, மந்தி, பிறா முதலியன ௮ஃறி 

ிணைப்பெண்பாற்பெயர்கள்,



பெயரியல். ௬௯௬ 

இருதிணைப் பொதுப் பெயர். 

௨௦0. தந்ைத, தாய்; சாத்தன், சாத்தி; கொற்ற 
ன், தொற்றி) ஆண், பெண்; செவியிலி, செவியிலிகள்; 

தான், தாம் என வரும் படர்க்கைப்பெயர்கள் உயர்தி 

ணை ௮ஃறிணை இரண்டற்கும் பொதுப்பெயர்களாம். 

பொதுப்பெயரொனினும், விரவுப்பெயொனினும், பொ 

ரூக்தும். உ-ம், 

தந்தையிவன் | தர்தையென்பது இருதணையாண்டா 
தந்தையிவ்வெருது .. ற்கும் பொதுவாமிற்று, 

தாயிவள் இ தாயென்பது இருதிணைப் பெண்பா 
தீரயிப்பசு ற்கும் பொதுவாயிற்று, 

சாத்தனிவன் | சாத்தனென்பது இருதிணையாண்பா 
சாத்தனிவ்வெருது... ற்கும் பொதுவாயிற்று, 

சாத்தியிவள் ot சா.த்தியென்பது இருதிணைப்பெண் 
சாத்தியிப்பசு பாற்கும் பொ,துவாயிற்று, 

கொற்றனிவன் ் கொத்தனென்பது இருதிணையாண் 
கொற்றனிவ்வெருத- பாற்கும் பொதுவாயிற்று. 

கொற்றியிவள் of கொற்றியென்ப.து இருதிணைப்பெண் 
கொற்றியிப்பசு Tago பொதுவாயிற்று, 

ஆண் வந்தான் ] உண்பது இருதிணையான்பாற்கு 
ஆண் வந்தது பொதுவாயிற்று, 

பெண்வரந்தாள் ணன்பது இருதணைப்பெண் 

பெண்வந்தது .ந்கும் பொ.துவாயிற்று.



500 பெயரியல். 

செவியிலியிவன் > 
செவியிலியிவள் செவியிலியென்பது இருதணேையொ 
.செவியிலியிவ்வெருது ர ருமைக்கும் பொதுவாயிற்.று. 
செவியிலியிப்பசு 

செவியிலிசளிவர் ... | செவியிலிகளென்ப.து இருதிணைப்ப 
செவியிலிகளிவை .., ன்மழைக்கும் பொதுவாயிற்று, 

sono - (ன்ப இருதணையொரு 
அததான் மைக்கும் பொதுவாயிற்று, 

அவர்தாம் oes } தாமென்பது இருதிணைேப்பன்மை 
HOU SMD க்கும் பொதுவரயிற்று, 

தாம் என்பது தாங்கள் எனவும் வரும். 

இருதிணை மூவிடப் பொதுப்பெயர். 

௨0௧. எல்லாம் எனனும் பன்மைப்பெயா இருதி 

ணை மூவிடங்கட்கும் பொதுப்பெயராம். 

உ-ம். காரமெல்லாம், நீரெல்லாம், அவரெல்லாம், ena 

யெல்லாம், 

உயர்திணையிற் பாற் பொதுப்பெயர், 

2.02. ஒருவர், பேதை, ஊமை என வரும் பெய 
ர்கள உயர்தணையாண் பெண்ணென்னும் இருபாற்கு 

ம பொதுப்பெயாகளாம். ௨-ம்,
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ஆட்வருளொருவர், பெண்டிருளொருவர், 
பேதையவன், பெதையவள். 
ஊமையிவன், ஊமையிவள். 

ஒருவர் என்னும் பாற்பொதுப்பெயர் பொருட்சேற்ப ஓ 
ருமைச்சொல்லைச் கொள்ளாது, ஒருவர் வந்தார் எனச்சொற் 
கேற்பப் பன்மைச்சொல்லையே கொண்டு முடியும், இன்னுஞ் 
சாத்தனார், சேவனார் என்பனவும், பொருட்சேற்ப ஒருமைச் 

சொல்லைச் கொள்ளாத, சொற்கேற்பப் பன்மைச்சொல்லையே 

கொண்டுமுடியும், 

அஃறிணையித் பாற் பொதுப்பெயர். 

௨௦௩. து என்னும் ஒருமைவிகுதியையாயினும், 
வை, ௮, கள் என்னும் பன்மையிகுதிகளையாயினும் பெ” 

ரூ.௮ வரும் ௮ஃறிணைப்பெயாகளெல்லாம், ௮த்தணை 
ஓன்று பல என்னும் இருபாற்கும் பொதப்பெயர்களா 

ம். இவை பால்பகாவஃறிணைப்பெயர் எனவும், ‘soe 
ணையியற்பெயர் எனவுயங் கூறப்படும், 

உ-ம், யானை வந்தது, Winer eum gen. 

மரம் வளர்ந்தது, மரம் வளர்ந்தன. 
சண் சிவந்தது, ear Aas ser, 

QT, "பயர். 

௨௦௪. ஒருடெ we. - பற்பெயர்,அப்பொருளோ 
டு சம்பக்தமுல ு பொருளிற்குத்தொன் 

தொட்டு வழ .. அகுபெயரொனப்படும்.



௧௦0௨ பெயரியல், 

2.09. ௮வவாகுபெயர் பதினாறுவகைப்படும். ௮ 
வயாவன: பொருளாகுபெயர், இடவாகுபெயர், கால 

வாகுபெயர், சனையாகுபெயர், குணவாகுபெயர், தொ 
மிலாகுபெயர், எண்ண்லளவையாகுபெயர், எடுத்தல 
ளவையாகுபெயர், முகத்தலளவையாகுபெயர், நீட்ட 

லசாவையாகுபெயர், சொல்லாகுபெயர், "தானியாகு 
பெயர், கருவியாகுபெயர், காரியவாகுபெயர், கருத்தா 
வாகுபெயர், உவமையாகுபெயர் என்பனவாம். உ-ம், 

(௪) தாமராபோலுமுசம் .,. இங்கே தாமமாயென்னு முதற் 
பொருளின் பெயர் அதன் 
சனையாகியமலருக்காதலாற் 
பொருளாகுபெயர். 

(௨) ஊாரடங்கிற்று......இல்கே ஊரென்னு மிடப்பெயர் ௮ங் 
இருக்ற மணிதருக்காதலா 

ல் இடவாகுபெயர், 

(௩) காரறுத்தது... இங்கே சாரொன்னும் மழைக்காலப் 
பெயர் ௮ச்சாலத்தில் விளை 
யும் பயிருக்காதலாற் கால 
வாகுபெயர், 

௪) வெற்றிலை ஈட்டான்...இங்கே வெற்றிலையென்லுஞ்சனை 
"ப் பெயர் அதன்முதலாயெ 
கொடிக்காதலாற் இனையாகு 
பெயர்.
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(௫) சீலஞ் குடினள்... ...இங்கே நீலமென்னும் நிறச்குண 
,ப்பெயர் அதனையுடையகுவ 

ளைமல்ருக்காதலாற் குணவா 

குபெயர். 

(௬) வற்றலோனெடான்... இங்கே வற்றலென்னுந்தொழிற் 

பெயர் ௮தீனைப்பொருந்திய 

உணவிற்காதலாற்றொழிலா 

குபெயர். 

(௭) காலாலே ஈடந்தான்...இங்கே காலென்னும் எண்ண ல 

ளவைப் பெயர் ௮வ்வளவை 

ச்கொண்ட உறுப்பிற்சாத 

லால் எண்ணலளவையாகு 

பெயர். 

(௮) இரண்வெசை சம்தான்...இங்கே வீசையென்னும் எடு 

தீதலளவைப்பெயர் ௮வ்வ 

ளவைச்சொண்ட பொரு 
ட்சாதலால் ஏதெத்லளவை 

யாகு பெயர், 

(௯) சாழியுடைச்ச,௪ . இஙகே நாழியென்னும் முகத்தல்ள 

வைப்பெயர் ௮வ்வளவைக் 

ஈருவிக்காதலால் முசத்தல 

ஏவையாகுபெயர்.



௪௦௪ பெயரியல், 

(௪௦) சழைத்தடி. விளைக்தது...இந்சே தடி.யென்னும் சீட்டல 
எவைப்பெய்ர் அதனால் ௮ 

எச்சப்பட்டவிளைநிலத்திற் 

காதலால் நீட்டலளவை 

யாகுபெயர், 

(௪௧) இர்நூற்குா செய்தான்...இங்சே உணாயென்னுஞ்சொ 
ல்லின் பெயர் தன் பொ 
ருளுச்காதலாற் சொல்லா 

குபெயர், 

(௧௨) விளக்கு முரிர்தத......இங்கே விளச்கென்னுச்தானி 
யின் பெயர் அதற்குத் தா 
னமாயய . தண்டிற்சாதலா 
ற் ரூனியாகுபெயர், தானி- 

தானத்தினுள்ளது. தான 
ம் - இடம், 

(௧௩) இருவர்சகமோதினான்.. .இங்கேவாசகமென்னும் ௧௬ 

விப்பெயர் ௮அதன்காரியமா 

இய ஒருநாலிற் காதலாற் 
கருவியாருபெயர், 

(௧௪) அலங்காரங்கற்றான்......இங்கே ௮லங்காரமென்னுங் 
சாரியத்தின்பெயர் அதனை 

யணர்த்துதற்கு கருவியாக 

ய தூலிற்காதலாழ் காரிய 
வாருபெயர்,
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(சட) திருவள்ளுவர் படி.த்தான்...இங்கே திருவள்ளுவ்சென் 
னுள் கருத்தாவின்பெயர். 
அவராற் செய்யப்பட்ட நூ 
லிற்காதலாற் சருசத்தாவா 
குபெயர், 

(கச) பாவை வந்தாள்......இங்கே பாவை யென்னும் உவ 
மையின்பெயர் ௮தனை யுவ 
மையாசக்கொண்ட பெண் 

னுச்காதலால் உவமையாகு 

பெயர், 

கார் என்னுங் கருகிறத்தின் பெயர், அதனையடைய.மே 
சத்தை உணர்த்தும்போது அகுபெயர்) அம்மேகம் பெய்யும் 
பருவத்தை உணர்த்தும்போது இருமடி.யாகுபெயர், ௮ப்பரு 
வத்தில் விளையும் நெற்பயிரை உணர்த்தும்போது மும்மடியா 

குபெயர். 

வெற்றிலை நட்டான், திருவாசகமோதினான் என்பவற்று 

ள், இலையென்பது வெறுமையென்னும் அடையினையும், வா 

சகமென்பது இருவென்னும் அடையினையம் அடத் த, அகுபெ 
யரரய் வருதலால், அடையடுத்தவாகுபெயர். 

  

வேற்றுமை, 

௨௦௪. அம், முூதல்வேற்றுமை, இ 

ரண்டாம்வே 'மூம்வேற்றுமை, சான்காம் 

வேற்றுமை, நமை, ஆரும்வேற்றுமை,
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ஏழாம்வேற்றுமை, எட்டாம்வேற்றுமை என எட்டுவே 

த்றுமைகளை யேறகும். 

இவற்றுள, முதல்வேற்றுமை எழுவாய் எனவும்; 

பெயர்வேற்றுமை எனவும், பெயர் பெறும். எட்டாம் 

வேற்றுமை விளியெனவும் பெயர் பெறும, 

௨௨0௭. முதல்வேற்றுமையின.து உருபாவது தரி 

பில்லாத பெயரேயாம். 

இது வினையையும், பெயனணாயும், வினாவையுங் 

கொள்ளும். 

உ-ம். சாத்தன் வந்தான், சாத்த னிவன், சாத்தன் யார். 

வேற்றுமையுுபினாலே கொள்ளப்படுஞ் சொல், 

முடிக்குஞ் சொல் எனவும், பயனிலை எனவும், பெயர் 

பெறும். 

இத்திரிபில்லாச பெயர் தன்னைச் தானே வினை 

முதற்பொருளாகவேறுபடுத்தும். அப்படி. வேறுபட் 

ட வினைமுதம்பொருளே இதன்பொருளாம். 

வினைமுதல், கருத்தா, செய்பவன் என்பன ஒரு 

பொருட் சொற்கள், 

இவ்வெழுவாய்க்கு வேறுருபு இல்லையாயினும், ஆ
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னவன, ஆகினறவன, ஆவான, எனப்வன முசு்ய ஓம் 

பாற்சொற்களுஞ் சிறுபான்மை சொல்லுருபாக வரும், 

உ-ம். சாத்தனானவன் வர்தான். 

சாத்தியானவள் வந்தாள், 

சாத்தரானவர் வந்தார். 

மரமானத வளர்ந்தது, 

மரங்களானவை வளர்ச் தன. 

மற்றவை களும் இப்படியே. 

௨0௮. இரண்டாம வேற்றுமையினது உருபு ஐ 

யொன்றே யாம. 

இது வினையையும், வினைக்குறிப்பையுங் கொள 
ளூம,. 

இவ்வையுருபு தன்னையேற்ற பெயர்ப்பொருளைச் 

செயப்படுபொருளாச வேறுபடுத்தும். அப்படி. வேறு 

பட்ட செயப்படு பொருளே இவ்வுருபின் பொருளாம. 

செயப்படுபொருள், கருமம், காரியம் என்பன 

ஒருபொருட்சொற்கள. 

௮சசெயப்படுபொருளானு, ஆக்கப்படுபொரு 
ள;, ௮ழிக்கப்பட-” _,டையப்படுபொருள், நீக் 

கப்படுபொருள . பாருள, உடைமைப்பொ 

ரள முதலி.பன /படும.



- ௪0௮) பெயரியல், 

(உதாரணம்) 

குட்திதை 'வீனைர்சான் ப... ஆக்சப்பபபொருள். 

கோட்டையை யிடி.த்தான்...  அழிச்சப்படுபொருள். 

ஊரை யடைந்தான் ட அடையப்பபபொருள். 
உ டட ர் மணைவியைத் துறந்தான். ... பொ 

புலியை யொத்தான் ... ..  ஓச்கப்பபொருள். 
பொன்னை யுடையான் .., உடைமைப்பொருள். 

௨௦௯. மூன்றாம் வேற்றுமையினுடைய உருபுச 

ள்ஆல், ஆன், ஓடு, ஓடு என்பவைகளாம். 

இவை வினையை 

இவ்வுருபுகளுள், ஆல், ஆன் என்னும் இரண்டுரு 

புகளுஈ தம்மையேற்ற பெயர்ப்பொருளைக் கருவிப்பொ 

ருளாகவும் கருத்தாப்பொருளாகவும் வேறுபடு,.தும். 

அப்படி. வேறுபட்ட க்ருவிப்பொருளுங் கருத்தாப்பொ 

ருளும் இவவுருபுகளின்பொருளாம். கருவி, காரணம் 

என்பன ஒருபொருட்சொற்கள். 

கருவி முதற்கருவி துணேைக்கருவியென இருவ 

கைப்படும். கருத்தாவும் இயற்௮ுதற்கருத்தா ஏவுதற் 
கருத்தா என இருவகைப்படும். 

ஓடு, ஒட என்லும் இரண்டுருபுகஞம் தம்மையே 

றம பெயர்ப்பொருளை உடனிகழ்ச்சிப்பொருளாக வே
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அபடுத்தும். அப்படி வேறுபட்ட உடனிதழ்ச்சிப்பொ 
ருளே இவ்வுருபுகளின் பொருளாம், 

(உசாரணம்,) 

மண்ணாலாயெ குடம் _ 
மண்ணானாகயெ குடம் } மூதற்கருவி, 

இிரிசையாலாயெ குடம் 

திரிசையானாயெ குடம் ] துணைச்கருவி, 

தீச்சனாலாயெ கோயில் ர ரர 

தீச்சனானாகயெ Camda இயத்றுசற்கருத்தா. 

அசசனாலாயெ ல seman 

௮சசனானாயெ கோயில் ] VAG 

மகஜனோதெந்தைவந்தான் 
மகனொதெர்தைவர்தான் i உடனிகழ்ச்சிப்பொருள். 

இவ்வுருபுகளுள், ஆல், ஆன், உருபுகள் கித்றத்கு 
ரியவிடத்துக் கொண்டென்பதும், ஓடு, ஓட உருபுகள் 

நிழ்றம்குரிய விடத்து உடனென்பதுஞ் 'சொல்லுருபு 

களாகவரும். 

௨-ம். வாள்கொண்ு வெட்டினான். 

தந்தை = ARMINIA eb) வந்தான். 

௨௧0. நாள மமினது உருபு குவ 
வொன்மலேயாம்
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இது வினையையும் வீனைமயொடு பொருர்தும பெ 

யாயும் கொள்ளும், 

இக்குவ்வுருட, தன்னையேற்ற பெயர்ப்பொருளைக் 
கோடற்பொருளாகவும், பகைதொடர்பொருளாகவும், 
நட்புக்தொடர்பொருளாகவும், தகுதிபுடைப்பொருளா 
கவும், முதற்காரணகாரியப்பொருளாகவும், நகிமித்தகா 
சணகர்ரியப்பொருளாகவும், முமைக்கியைபொருளாக 
வும, வேறுபடுத்தும். அப்படி. வேறுபட்ட கோடற் 
பொருண முதலியன இவ்வுருபின் பொருளகளாம். 

(உதாரண்ம்.) 

இரப்பவர்ச்குப்பொன்னைச்கொடுத்தான்... கோட்ற்பொருள். 

பாம்புக்குப் பகை கருடன் ... பகைதொடர்பொருள். 

சாத்தனுக்குத்தோழன்கொற்றன்.. .ஈட்புத்தொடர்பொருள். 

௮ரசர்ககுரித் தருங்கலம் .,, தகுதியடைப்பொருள். 

குண்டலத்திற்குவைத்தபொன்-ரதற்கா.ரணகாரியப்பொருள். 

கூலிச்குவேலைசெய்தான்..... .நிமித்தசாரணகாரியப்பொருள். 

சாத்தனுக்கு மகனிவன்....... தேறைக்ளயைபொருள், 

டொன் முதற்காரணம்: ௮தன் காரியங் குண்டலம், வே 

ல நிமித்தகா ரணம்) அதன் காரியங் கூலி. 

குவ்வுருபு நிற்றத்குரிய சிலவிடங்களிலே, பொ 

ரட்ட, நிமித்தம் என்பனவும், குவ்வுருபின்மேல் ஆக 
வென்பதுஞ் சொல்லுருபுகளாக வரும்,
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and.  கூழின்பொருப்டு வேலைசெய்தான். 
கூலிபினிமித்தம் வேலைசெய்தான். 
கூலிக்காச வேலைசெய்தான். 

௨௧௪. ஐந்தாம்வேம்றுமையினுடைய உருபுகள 
இன: இல் என்பனவாம், ் 

இவை வினையையும், வினையொு பொருந்துமபெ 

யராயுங் கொள்ளும். 

இவ்வுருபுகள், சமமையே பெயர்ப்பொருளை, 
நீச்கப்பொருளாகவும், ஓபபுப்பொருளாசவும், எல்லைப் 
பொருளாகவும், ஏதுப்பொருளாகவும், வேறுபடுத்து 
ம். ௮ப்படி. வேறுபட்ட நீக்கப்பொருண் முதலியன இ 
வவுருபுகளின் பொருளகளாம். ௨-ம. 

மலையின்வீழருவி wo . 
மலையில் வீழருவி ் நீச்சப்பொருள், 

பாலின்வெளிது கொக்கு பப்பொளக் 
பாலில்வெளிது கொக்கு i ஒப்புபபாருள்- 

சீர்காழியின்வடக்குச்சிதம்பாம் வ ன 
சீர்காழியில் வடக்குச் பட்டாம் எல்லைப்பொருள், 

சல்வியி யர்ந்் பய் னை ட a 

2 “ ஏதுப்பொருள். கல்வியிலுயர்£ - 

பாலின்லெள “மிடத்து, உயர்வு கருத 

ன், எல்லைட்பொர,
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நீக்கப்பொருளிலும், எல்லைப்பொருளினும், இன், 
இல் உருபுகளின், மேல், சின்,று, இருர்.து என்பவை, உ 

ம் பெத்றும், பெருதுஞ் சொல்லுருபுகளாச, வரும். 

உ-ம், நீக்கப்பொருள். 

ஊரிணின்றும் போயினான், ஊரினின்௮ு போயினான் 

ஊரிலிருர்தும் போயினான், ஊரிலிருந்து பேர்யினான் 

எல்லைப்பொருள். 

சாட்டினின்று மூர்சாவதம், சாட்டினின்றூர் கர்வதீம் 

கஜலிருந்து மூர்காவதம், காட்டிலிருந்தூர் காவதம் 

ஒரோவிடத்து எல்லைப்பொருளிலே, காட்டிலும் 
பார்க்கிலும் என்பவைகள், முன் ஐகாரம் பெற்றுச் 

சொல்லுருபுகளாக வரும், 

உ-ம், அவனைக்காட்டிலும்பெரியனிவன் 

இவனைப்பார்க்லுஞ்சிறியன்வன். 

௨௧௨. ஆரூம்வேற்றுமையினுடைய உருபுகள் ௮ 

௮, ஆது, ௮ என்பனவாம், 

இவைகளுள், ௮௮, ஆது உருபுகள் ௮ஃமிணை 
யொருமைப்பெயரையும், ௮ உருபு ௮ஃறிணைப்பன் 
மைப்பெயரையுங் கொளளும். 

௨-ம். சாத்தனது கை, தனாது கை, தன சைகள், 

இவ்வுருபுகள, தம்மையேற்ற பெயர்ப்பொருளை, 
வருமொழிப்பொருளாகய தம்சிழமைப்பொருளோடும்
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பிறிதின்சிழமைப்பொருளோடுஞ் சம்பந்த முடைய 

பொருளாக, வேறுபடுத்தும். ௮ப்படி. வேறுபட்ட ௪ 
ம்பர்தப்பொருளே இவ்வருபுகளின் பொருளாம். 

த,.ம்மெமைப்பொருளாவது தன்னோடு ஓயம்றுமை 

யுடைய பொருள். ௮து: உறுப்பும், பண்பும், சொழிலு 

ம், ஒன்றன்கூட்டமும், பலவின்கூட்டமும், ஒன்று இ 
ரிந்தொன்றாயதும் என ௮னுவகைப்படும். 

(உதாரணம்,) 

சாத்தனதுகை ... .... உறுப்புத்தற்கிழனம. 

சாத்தனது கருமை ... பண்புத்தற்ுமை. 

சாத்தனது வரவு ... ... தொழிழ்றற்தெமை. 

நெல்லது குப்பை ...  ஒன்றன்கூட்டத்தற்ழெமை, 

சேனையது தொகுதி ... பல்வின்கூட்டத்தற்கிழமை, 

மஞ்சலது பொடி. ... ஒன்று இரிந்தொன்ராயதன் 
[றற்தெமை. 

பிறிதின்ிமமைப்பொருளாவது தன்னின் வேறு 

ய பொருள். ௮.து: பொருள், இடம், காலம் ஏன மூவ 

கைப்படம. 

ராரணம்,) 

PBEM, பொருட்பிறிதின்்ழெமை. 

மூருகனஃ இடப்பிறிதின்ெமை. 

மாரனது சாலப்பிமிஇின்ழமை. 
Hf
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இவவுருபுகள்  ரிம்ஐம் ஒரிய விடங்களில், - உடை 

ய என்பது சொல்லுருபாக வக்.து, இருதணையோரு 

மை பன்மைப்பெயர்களையூல் கொள்ளும். 

உ-ம். சாத்தனுடைய புதல்வன், சாத்தனுடைய புதல்வர், 

சாத்தனுடைய வீடு, சாத்தனுடைய வீசெள். 

சறுபரன்மை ௮தவுருபு, அரனது தோழன், நினதடி.யா 
ரசொடல்லால் என உயர்தணையொருமை பன்மைப்பெயர்ச 
ளையும் கொள்ளுமென வறிக, 

இவ்வீடெனத, ௮த்தோட்டமவனது என வருவனவற் 

றில், என்து, அவனது என்பன, துவ்விகுஇியும் அ௮கரச்சாரி 

யையும் பெற்று நின்ற குறிப்புவினைமுற்று. எனது போயிற் 

BD, அவனதை வால்டன் என வருவனவற்றில், எனது, 

அவனது என்பன, மேற்கூறியபடி. வந்த குறிப்பு வினையால 

ணையும்பெயர், இங்கனமன்றி, இவ்விடங்களில் வரும் ௮ 

என்பது ஆராம்வேற்றுமையருபன்று. 

௨௧௩. ஏழாம்வேற்றுமையினுடைய உருபுசள; க 

ண், இல், உள், இடம் முதலியனவாம். 

இவை வினையையும், வினையொு பொருஈதும் 

பெயனாயுங் கொள்ளும். 

இவ்வுருபுகள், தம்மையேற்ற பொருள, இடம, 

காலம், சினை, குணம், தொழிலென்னும் அறுவகைப் 

பெயர்ப்பொருளையும், வருமொழிப்பொருளாயெ தற்
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திழமைப்பொருளுச்காழிலும், பிறிதின்ிபமைப்பொ 

ருளுக்காயிலும், இடப்பொருளாக, வேறுபடுத்தும். ௮ 

ப்படி. வேறுபட்ட... ' இடப்பொருளே இவ்வுருபுகளின் 

பொருளாம். | 
(உதா.ரணம்.) 

மணியின்சணிருக்னெறதொளி வ தீற் } பொருளிட் 
பனையின்சண்வாழ்னெநதன்றில் ... மிறி] மாயிற்று 

ஊரின்சணிருக்குமில்லம் ய 2) இடமிடமா 
ஆகாயுத்தின்சட்ப்றக்வ்றதபருக்த we SBS Sg. 

நாளின்களாழிகையுள்ள த fe காரலமிடமா 
வேனிற்கட்பாதிரிபூக்கும் பிறி) யிற்று. 

கையின்சணுள்ள தவிரல் ன தீற்) சளையிடமா 
சையின்கண்விளங்குகன்றகடகம்... 5} யித்று. 

கறுப்பின்சண்மிக்குள்ளதழகு ய தற் குணமிடமா 
இள்மையின்கண்வாய்த்ததுசெல்வம்... பிறி] யிற்று, 

ஆட்ற்ச்னுள்ளதசதி ப்ப } O57 Pel. 
HEGEL UT AVI BULA os, பிரி) மரயிந்ற., 

மற்றவைசளூம் இப்படியே, 

௨௧௪. எட்டாம்கே* mmm epics உருபுகள், 

படர்க்கைப்பெ. ar. 0d AN 5.0, ௮வ்வீறு இ 

ரிதும், கெடு - ் ஈதலும், ஈத்தயலெழுச் 
அத் திரிதலும் .



௧௪௬ பெயரியல், 

இவை ஏவல்வினையைக் கொள்ளும். 

இவ்வுருபுகள, சம்மையேற்ற பெயர்ப்பொருளை, 

மூன்னிலையின் விளிக்கப்படுபொருளாக, வேழுபடுத்து 

ம. அப்படி. வேறுபட்ட விளிக்கப்படுபொருளே இவவு 

ருபுகளின் பொருளாம. விளித்தல்--அழைத்தல். 

(உதாரணம்) 

சாத்தனே கேளாய் ஏ மிகுந்தது. 

அப்பனோ வுண்ணாப் ஓ. மிகுந்தது. 
Castors ami ஈறு திரிந்தது. 

தோழ சொல்லாய் ro செட்டது, 
பிதா வாராய் ஈறியல்பாயிற்று, 

மச்காள் கூறீர் ஈற்றயலெழுத்துத் இரிர் தத. 

௨௪௫. நமன், அமள், நமா என்னுங் கிளைப்பெ 

யர்களும, எவன் முதலிய வினாப்பெயர்களும், ௮வன் 

முதலிய சுட்டுப்பெயர்களும், தான், தாம் என்னும 

பொதுப்பெயாகளும், மற்மையான், பிறன் முதலிய 

மற்றுப் பிற என்பன அடியாக வரும் பெயர்களும் 

விளிகொள்ளாப்பெயாகளாம, 

௨௧௬. சறுபான்மை ஒருவேற்றுமையுருபு நிற்ற 

ந்குரியவிடத்தே, மற்றொருவேற்றுமையருபு மயங்கி 

வரும்; வரின்; ௮வ்வுருபைப் பொருளுக்கியைந்த உரு 
பாகத்திரிததுக்கொளள வேண்டும். ௨-ம்.



பெயரியல், 5௧௭ 

ஆலத்தினாலமிர்தாக்யெகோன்.. ,இங்சே ஐயுருபு நிற்றற்குரிய 

, விடத்தில் ஆஓருபு மய. 
we bp. 

கால்த்தினாற்செய்தான்றி......இங்சே சண்ணுருபு நிற்றற்குரி 

யவிட்த்தில் ஆலுருபு ம 

யங்கிற்று, 

, சாகுவேயொரக்கு வீங்கு தோள்-இங்சே ஐயுருபு நிற்றற் 

குரியவிடத்தில் ஒவெரு 
பு மயங்கிற்று. 

ஈசற்யொன் வைத்தவன்பு......இங்கே கண்ணுருபு நிற்றற்கு 

ரிய விடத்திற் குவ்வுரு 
புமயங்கிற்று. 

௨௧௭. ஒருவேற்றுமைப்பொருள் மத்றொருவேற் 

றுமை யுருபோடுக் தகுதியாக வருதலுமுண்டு, ௨-ம். 

சாத்தனோ சேர்ந்தான்......இங்சே செயப்படுபொருள் மூ 

ன்ம2ுருபோடு வந்தத. 

மதுனாையை நீங்கனொன்......இங்கே நீக்கப்பொருள் இரண்ட் 

னுருபோெ வந்தது, 

சீர்காழிக்கு வடஈஃ... வட ௩, இங்கே எல்லைப்பொருள் 
மான்கனுருபோட வந்தது. 

வழியைச் கெல், இடப்பொருள் இரண்ட 

அருபோடு வந்தது.



BSS பெயரியல், 

இன்னும் இப்படி. வருவனவற்றையெல்லாம் - ஆரரீயர்ச 

ona துகொள்ச. 

பெயர்கள உருபேத்கு முறை. 

௨௧௮. ஐ முதலிய உருபேற்குமிடத்து, யான், நா 

ன் என்னுஈ தன்மையொருமைப்பெயர்கள், என் என 

 க்ணவ்கைகங்கர்பகை். 

வும், யாம், நாம், யாங்கள், நாங்கள் என்னும் தன்மைப் 

பன்மைப் பெயர்கள, எம், ஈம, எங்கள், ஈங்கள் எனவு 

ம், விகாரப்பட்டு வரும. 

உ-ம். என்னை, எம்மை, ௩ம்மை, எங்களை, ஈங்களை. 

மற்றையுருபுக்ளோடும் இப்படியே யொட்செ. 

நீ என்னும் முன்னிலையொருமைப்பெயர், நின், 

உன் எனவும், கீர் முதலிய முன்னிலைப்பன்மைப்பெ 

யர்கள், அம், உம் எனவும், நீங்கள் என்னும் முன்னிலை 

ப்பன்மைப்பெயர், நுங்கள, உங்கள் எனவும், விகாரப் 

பட்டு வரும். 

உ-ம், நின்னை, உன்னை, நும்மை, உம்மை, தங்களை, உங்களை. 

மற்றையுருபுகளோமம் இப்படியே யொட்கசெ, 

தான், ம, தாங்கள் என்னும் படர்க்கைப்பெய 

ர்கள், தன், தம், தங்கள் என விகாரப்பட்டு வரும். 

உ-ம், SOV, Fev, | 

pomnucguaCerr@s Ocuy.Cu Qur ba.



பெயரியல். ௧௧௯ 

இவைகளுள்ளே, தனிக்குற்றொற்றிறுதியாக நின்ற பெ 
யர்களோடு குவ்வுருபு புணருமிடத்த, ஈடிவே அசாச்சாரியை 
தோன்றும், இச்சாரியை அசாத்தின்முன்னும், ஆறனருபு 
களின்முன்னும், சனிக்குற்றொற்று இரட்டாவாம்.. 

உ-ம். தனக்கு, தனத, தனாது, தன, 

௨௧௯. உயிரையம மெய்யையும், குற்றியலுகரத் 
தையும் ஈறாகவுடைய பெயர்ச்சொற்கள், இன்னுரு 
பொழிந்த உருபுகளை ஏற்குமிடத்துப், பெரும்பாலும் 

இன்சாரியை பெறும். உம். 

இளியினை பொன்னினை ரானை 
சளியினால் பொன்னிஞல் ar Gene 
இளியித்கு பொன்னிற்கு நாூற்கு, 
ளியினது பொன்னினத st@erg 
சளியின்சண் பொன்னின்சண் st@arace 

இப்பெயர்கள்,குவ்வுருபேத்குமிடத்துச்,ளியிலுக்கு,கா 
இனுக்கு என இன்சாரியையோடு உசரச்சாரியையும், பொன் 
லுச்கு,மண்ணுக்கு என இன்சாரியைமின்றி உகரச்சாரியையு 

ம்,பெறுமெனவுங்சொள்ச, மற்றவைசளூம் இப்படியெ வரும். 

௨௨0. ஆ மா, கோ என்னும் இம்மூன்னு, பெயர் 

களும், உருபேஈகஈகி. - ர, : இன்சாரியையேயன்றி, 

னகர்ச்சாரிடை குவவுருபிற்கு னசரச்சாரி 

யையோடு ௨- ...னகரச்சாரியையின்றி ௨ 

கரச்சாரியைம



௧௨0 பெயரியல். 

௨-ம், ஆவினை அனை 

வினால் ஆனால் 
ஆவிற்கு YEG, YEG 
ஆவின் ஆனின் 
ஆவினத் ஆனது 

ஆவின்கண் ஆன்சண் 

மா, சோ என்பவற்றோடும் இப்படியே யொட்ச. 

இங்கே மா-- விலங்கு, கோ-அரசன், 

௨௨௪. ௮௮, இது, உது என்னுஞ் சட்டுப்பெயா 

களும், எது, ஏ.து, யாது என்னும் வி௫ப்பெயர்களும், 

உருபேற்குமிடத்து, ௮ன்சாரியையும், சிறுபான்மை 

இன்சாரியையும் பெறும். 

உ-ம். அதனை, அதனால், அதினால். 
இதனை, இதனால், இதினால், 
எதனை, எதனால், எதிஞல். 

மற்ற்வைசளும் இப்படியே, 

இவை சிறுபான்மை, ௮தை, இதை, எதை என்ச் சாரி 

யைபெருதும், வரும். ் 

௨௨௨, ௮வை, இவை, உவை, எவை, கரியவை, 

கெடியவை முதலிய ஐகாரலீற்மஃநிணைப்பன்மைப் 

பெயர்கள, உருபேற்குமிடத்து, ஈத்றைகாரங் கெட்டு, 

௮ற்றுசசாரியை பெறும். நானகலஓருபும் ஏழனுருபும ஏ



பெயரியல், ௧௨௧ 

த்குமிடத் த, அற்றுச்சாரியை மேல் இன்சாரியையும் 

பெறும். ௨-ம், 

அவற்றை எவற்றை கமியவற்றை 
அவற்றால் எவற்றால் சரியவற்றால் 

அவற்றிற்கு எவற்றிற்கு கரியவற்றிற்கு 
அவற்றின் எவற்றின் கரியவற்றின் 

அவற்றது எவற்றது கரியவற்றது 
௮வற்றின்சண் எவற்றின்கண் கரியவழ்றின்கஸண் 

மற்றவைகளும் இப்படியே. 

௨௨௩, பல, சல, சிறிய, பெரிய, ௮ரிய முதலிய 
அகரவீ௰்றஃநிணைப் பன்மைப்பெயர்களும், யா என் 

னும் அ௮ல்றிணைப்பன்மைவினப்பெயரும், உருபேற்கு 

மிடத்து, அ௮ற்றுச்சாரியை பெறும், நான்கலுருபும்; 

ஏமனுருபும் ஏற்குமிடத்து, ௮ற்றுச்சாரியைமேல் இன் 

றம், 

உ-ம், பலவற்றை சிமியவற்றை யாவற்றை 

பலவற்றால் சிறியவற்றால் யாவற்றால் 

பலவற்றிற்கு... இறியவத்றிற்கு யாவத்திற்கு 
WIAD « » யவற்றின் யாவற்றின் 

பலவற பவற்றது யாவற்நது 

பலவற (வற்றின்சண் யாவற்றின்சண் 

மற்றவைகளும் இப்படியெ,



௧௨௨ பெயரியல், 

௨௨௪. மகரவிற்றுப்பெயர்ச்சொற்கள், 'உருபேற் 
குமிடத்து, அத்துச்சாரியை பெறும்; பெறுமிடத்து 
ஈறு மகரமுஞ் சாரியை முதல் அகரமுங் கெடும். 9 
லவிடத்த அவவத்துச்சாரியையின்மேல் இன்சாரியை 
யும் பெறும், 

  

உ-ம். மரத்தை மரத்தினை 

ம் ரத்தால் மரத்தினால் 

மரத்துக்கு மரத்திற்கு 
மரத்தின் 

மரத்தது மரத்தினது 
மரத்துக்சண் மரத்தின்கண் 

உஉடு. எல்லாமென்னும் . பெயர், ௮&றிணைப் 
பொருளில் உருபேற்குமிடத்த, ஈதறு மகரக்கெட்டு, 
அத்றுச்சாரியையும், உருபின்மேல் மூறற்றும்மையும் 

பெறும்; உயர்தணைப்பொருளில் உருபேற்குமிடத்து, 
ஈம்முச்சாரியையும், உருபின்மேல் முற்றும்மையும் பெ 
னும், 

உ-ம். எல்லாவற்றையும், எல்லாவழ்முலும் 

எல்லாஈம்மையும், எல்லாசம்மாலும் 

எல்லாஈம்மையும் என்பது உயர்திணேத்சன்மைப்பன் 
மை, 

௨௨௭, உருபேறகுமிடத்த, எல்லாரொன்பது, த 

மமுச்சாரியையும், எல்லீரொன்பது அும்முச்சாரியையும்



வினையியல், ௪௨௩. 

பெற்று, உருமின்மேல் முத்றும்மையும் பெறும். 

உ-ம், 'எல்லார்தம்மையும் எல்கீர்.த்ம்மையும் 

எல்லார்தம்மாறும் எல்லீர்.அம்மாலும் 

எல்லானாயும், எல்லாராலும், எ-ம். எல்லீனையம், எல் 
லீராலும். ௭-ம். சாரியை பெருதும் வரும். 

௨௨௭. இவ்வாறு உருபு புணர்ச்சிக்குக் கூறிய மூ 
டபுகள் உருபு தொக்க பொருட்புணர்ச்சிக்கண்ணும் 
வரும், 

௨-ம், என்கை, எங்கை, எங்கள் சை, ஈங்கை, ரங்கள் 
சை, நின்னை, உன்கை, நங்சை, நுங்கள் கை, 

உங்கை, உங்கள் சை, தன்கை, தங்கை, தங் 

கள் சை, எ-ம். இளியின் சால், சொக்ன்ச 

ண், தவின்செர்ம்பு, பலவற்றுக்சோடு, மாத் 
அச்சை, எல்லாவற்றுக்கோமம், எ-ம், வரும். 

பெயரியன்முற்திற்று, 
(paperanian 

வினையியல். 
௨௨௮. வினைச்சொல்லாவது பொருளினது பு 

டைபெயர்ச்சியை உணர்த்துஞ் சொல்லாம். 

புடைபெயர்ச்சியெனினும், வினைநிகழ்ச்சியெனிலும் 
“பொருந்தும், வினை, தொழில் என்பவை ஒருபொருட்சொற் 
& Or,



௧௨௪ வினையியல், 

வினைநிகழ்ச்சிச்குக் காரணம். 

௨௨௯. வினையானது, வினைமுதல், கருவி, இடம், 

செயல், காலம், செயப்படுபொருள் என்னும் இவ்வா 

௮ுங் காரணமாகவேனும், இவற்றுட் பலகாரணமாக 

வேனும், நிகழும், ௨-ம், 

வனைந்தான்....... பஇத்தெரிரிலைவினை, வீனைமுசன்முத 
லிய ஆறும் காரணமாக, வந்த 

த: வினைமுதல் குயவன்; முத 
ற்கருவி மண்) துணைக்கருவி த 

ண்டசச்சரமுதலியன; இடம் வ 
னைதற்கு ஆசாரமாயெ இடம்; 

செயல் வனைதற்கு முதற்காரண 

uri செய்கை) காலம் இறந்த 

_ கீர்லம்) செயப்படுபொருள் குட 

முதலியன. 

இருக்தான்.... ப... இத்தெரிரிலைவினை, செயப்படுடொரு 

ளொழிக்த ஐர்.துங் காரணமாக 

வந்தது. 

உடையன்... ..இக்குறிப்புவினை, வினைமுதன் முதலிய 

- ஆறுங் காரணமாக, வந்தது. 

குழைபன்....... .இக்குறிப்புவினை, கருவியுஞ் செயப்ப 
டுபொருளுமொழிச்த நான்குங் 
சா.ரணமாக, வந்தது.



வினையியல். இ 

௨௨0. வினைமுதன் முதலிய ஆமனுள்ளே; தெரி 
நிலை வினைமுற்றின்௧ண், வினைமுதலுஞ் செயலுங் கா் 
லழுமாசய மூன்றும் வெளிப்படையாகவும், மற்றை 
மூன்றும் குதிப்பாகவு£ தோன்றும். 

தெரிரிலைவினைப்பெயரொச்ச வினையெச்சங்களின் 
கண், செயலுங் காலமுமாகிய இரண்டும் வெளிப்படை 
யாகவும், மற்றைரான்கும் குறிப்பாகவு௩ தோன்றும். 

வினைமுதல் பால்காட்டும் விகுதியினாலும், செய 
ல் பகுதியினாலும், காலம் இடைநிலையும் விகுதியும் வி 
காரப்பட்டபகுதியு மாகிய மூன்றனுள் ஒன்றினாலுஈ 
தோன்றும், ஏச்சவினைகட்குப் பால் காட்டும் fe Gud 
ன்மையால், ௮வற்றில் வினைமுதல் வெளிப்படத் தோ 
ன்ராதாயிற்று, 

௨-ம். உண்டான். 2ல், ப 

குதியாற் செயலும், இடைஙி 

லையாற் காலமும், விகுதியால் 

வினைமுதலும் வெளிப்படை 

யாகவும், மற்றவை குறிப்பா 

சவுர் தோன்றின, 

உண்ட, 
லே, பகுஇயாற் செயலும், இ 

டைநிலையாற் காலமூம் வெ 

ளிப்படைபாகவும், மற்றவை 

குறிப்பாகவுந்தோன்றின.



SOs விளையியல். 

உண்டு... பபப. இத்தெரிநிலைவினையெச்சத்திலே, 
பருதியாற்செயலும், Qe. 
லையாற்சாலமும் வெளிப்ப. 

டையாகவும், ற்றவை குறி 

ப்பாகவுர் தோன்றின. 

௨௩௧. வீனைக்குறிப்புமும்றின்சண் வினைமுதன் 
மாத்திரம் வெளிப்படையாகவும், மற்றவையெல்லாங் 

குறிப்பாகவும் தோன்றும். 

வினைக்குறிப்புப் பெயொச்ச விளையெச்சங்களின் 
கண், வினைமுதன் முதலியவெல்லாங் குறிப்பாகவே 
தோன்றும். 

உ-ம். கரியன்....... இக்குறிப்புவினைமுற்றிலே, விகுதி. 
் யால் வினைமுதல் வெளிப்படை 

யாசவும், மற்றவையெல்லாம் கு 
இிப்பாசவுந்தோன்றின. 

கரிய... (பட ,இச்குறிப்புவினைப் பெயரொச்சத்தி 

லே, வினைமுதன்முசலியவெல் 
லாங் குறிப்பாசவேதோன்நறின. 

இன்றி..... . ..இக்குறிப்புவினை வினையெச்சத்தி 
லே, வினைமுதன் முதலியவெ 
ல்லாங் 'குழிப்பாசவே தோன் 
Der,
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காலம, 

௨௧௩௨. காலம் இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு என மூ 
வகைப்படும். 

இறப்பாவது தொழிலது கழிவு. நிகழ்வாவது 
தொழில் தொடங்கப்பட்டு முற்றுப்பெறாத நிலைமை, 
எதிர்வாவது தொழில் பிற்வாமை, 

வினைச்சொற்களின் வகை. 

௨௩௩, இச்காலத்தோடு புலப்படுவனவாகசிய வி 
ளைச்சொற்கள்,தெரிகிலைவினையுங் குறிப்புவிளையுமென், 

இருவகைப்படும். 

  

௨௩௪. தெரிகிலைவினையாவது, காலங்காட்டும் 'உ 

௮ப்புண்மையினாலே, காலம் வெளிப்படத் தெரியும்ப 
டி. நிற்கும் வினையாம், ௨-ம், 

£டந்தான்......இது, தகரவிடைகிலையினால் இறந்தகால 
ம் வெளிப்படத்தெரியும்பழ. நிற்ற 
லிஞாலே, தெரிரிலைவினை. 

உண்கும். ப இ, கும்விகுதியினால் எதிர்காலம் வெ 
ளிப்படதச் தெரியும்படி. நிற்றலிஞ 
லெ, தெரிரிலைவினை, 

பெற்றான்... ves இது, பெறு பெற்று என விசாரப்பட்டு 

நின்ற பகுதியினால் இறந்தகாலம் 
வெளிப்படச் தெரியும்படி. நிற்றவி 
மே, தெரிகிலைவீனை.



E29 விளையியல், 

தெரிரிலைவினைகள் தோன்றுதற்குரிய முதனிலையடி.கள் 
இவையென்பது பதவியலில் காற்பத்தாரூம்வசளித்திற் கூறப் 
பட்டது. 

௨௩டு. குறிப்புவினையாவது, காலங்காட்டும் ௨ 

அப்பின்மையினாலே, காலம் வெளிப்படத் தெரிதலின் 

றிச் கொல்லுவோனது aides தோன்றும்படி. 

நிற்கும் வினையாம். உ-ம் We 

பொன்னன்........இது, பொன்னையுடையனாயினான் 
என இறர்தகாலங் கருஇயாயி 

னும், பொன்னையுடையனான் 

ரான் என நிகழ்காலங் சருதியா 

யினும், பொன்னையுடையனவா 

ன் என எதிர்காலங் கருதியாயி 

னுந் தன்னை யொருவன்சொல் 

ல, ௮ச்சாலம் ௮வன து குறிப்டா 

ற் கேட்போனுக்குத் தோன்றும் 

படி. நிற்றலினாலே, குறிப்புவினை. 

பொன்னன் என்பது, பொன்னுடைமை காரணமாக ஓ. 

ருவனுக்குப்பெயராய் நின்று எழுவாய்முதலிய வேற்றுமையு 

ருபேற்கும்போது பெயர்ச்சொல்,முச்சாலம்பற்றிப் புடைபெ 

யரும் ஒருவனது வினைநிகழ்ச்சியை உணர்த்திப் பெயர்க்குப்" 

பயனிலையாய் வரும்போது குறிப்புவினைமுற்றுச்சொல்,௮ங்ங 

னம் வினைஞுற்றாய் நின்று பின் ௮வ்வினைநிகழ்ச்சி காரண



வினையியல், ௧௨௬ 

மாக் அவுனுக்ருப் பெயரா எழுவாய் முதலிய வேற்றுமையு 

ருபேற்கும்போது குறிப்புவினையாலணையும்பெயர், 

குதிப்புவினைசள் தோன்றுதற் குரிய மூதணிலையடி.கள் 
இனவையென்பது பசவியலில் காத்பத்துமான்சாம் வசனத்திற் 
கூறப்பட்டது, 

௨௩௬: 
ரணிடும், முத்தும், பெயசெச்சமும், வினையெச்சமுமெ 

ன மும்மூன்றுவகைப்படும். எனவே, தெரிகிலைவினை 

முற்றும், தெரிரிலைவினைப்பெயரெச்சமும், தெரிகிலைவி 

னைவினையெச்சமும், சூறிப்புவினைமுத்றும், குறிப்புவி 

னைப்பெயசெசசமும், குறிப்புவினைவினையெச்சமும் எ 

ன வினைச்சொம்கள ௮றுவகையாயின. 

௨௩௭. இவவறுவகை வினைச்சொற்களும், உடன் 

பாட்டிலும் எதிர்மழையிலும், வரும், 

உடன்பாட்டுவினையாவது தொழிலினது நிகழ்ச: 

சியை உணர்த்தும் வினையாம். உடன்பாட்டுவினையெ 

னினும், விதிவனையெனினும் பொருகதும. 

௨-ம். ஈடர்தான் நடர்த நடந்த 

பெரியன் பெரிய மெல்ல 

எதரமறைவினையாவது தொழில் நிகமாமையை 

உணர்த்தும் வினையாம். எதர்மறைவினையெனினும, ம 

ஹைவினையெனி- விம்.



௧௨௦0 வினையியல், 

உ-ம். SLO ஈடவாத நடவாது 
இலன் இல்லாத இன்றி 

௨௩௮. வினைச்சொற்கள, இருஇணையைம்பான் 

மூவிடங்களுள ஒன்றம்கு உரிமையாசியும், பலவற்ி் 
குப் பொதுவாகியும், வழங்கும். 

௨௩௯. முற்றுவினையாவது பால்காட்டும் விகுதி 

யோடு கூடி நிறைந்து நின்று பெயரைக்கொண்டு மு 

டியும் வினையாம். 

இம்முற்றுவிளகொள்ளும பெயர்களாவன: பொ 

ருட்பெயர், இடப்பெயர், காலப்பெயர், சனைப்பெய 

ர், குணப்பெயர், தொழிற்பெயர் என்னலும் ஏறுவகைப் 

பெயருமாம். 

௨-ம், செய்தான் சாத்தன் நல்லன் சாத்தன் 
ருளிர்ந்தது நிலம் நல்லது நிலம் 

வந்தது கார் BONS) sti 

குவிந்தது சை நல்லது கை 

பசக்தது பசப்பு நல்லது பசப்பு 

ஒழிந்தது பிறப்பு நல்லது பிறப்பு, 

படர்க்கைவினைமுற்று, 

௨௪0. படர்க்கைவினைமுற்று, உயர்திணையாண் 

பாலொருமைப்படர்க்கை வினைமுற்றும், உயர் இணைப்



வினையியல். வ 

பெண்பாலொருமைப்படர்க்கைவினைமுற்றும், உய்தி 

ணைப்பலர்பாதபடர்க்கைவினைமு௰்றும், ௮ஃமிணையொ 

ன்றன்பாற் படர்க்கைவினைமுற்றும், ௮ஃறிணைப்பல 

வின்பா,ம்படர்க்கைவினைமுற்றும், என ஐர்துவகைப்ப 

டும், 
௨௪௧. ௮ன், ஆன் என்னும் விகுதிகளை இறுதியி 

ஸ்*டைய வினைச்சொற்கள் உயர்தணையாண்பாலொரு 

மைப்படர்க்கைச் தெரிரிலைவினைமுற்றுங் குறிப்புவினை 

மூற்றுமாம். ௨-ம், 

இ. தெரி. நி. தெரி. ௭. தெரி, குறி. 

ஈடச்தனன் டக்ெறனன் ஈடப்பன் குழையன் அல் 
ஈடந்தான். நடச்சின்றான் ஈடப்பான்: குழையான் | ன். 

௨௪௨. ௮ள், ஆள் என்னும் விகுதஇகளை இறுதியி 

ல் உடைய வினைச்சொற்கள் உயர் இணைப்பெண்டா 
லொருமைப்படர்க்கைச் தெரிகிலைவினைமுத்றுங் குறி 

ட்புவினைமுற்றுமாம். ௨-ம். 

இ.தெரி. நி.தெரி, எ,தெரி, குறி. 
CL SOT ஈடக்ன்ெறனள் ஈடப்பள் குழையள் த் 
நடந்தாள் 'ஈடக்சன்றாள் நடப்பாள் யாள் | அள. 

௨௪௩. அர், ஆர் என்னும் விகுதகளை இறுதியில் 

உடைய வினைச்சொற்கள் உயர்திணைப்பலர்பாற்படர்க 

கைத்தெரிரிலைவினைமுற்றுங் குறிப்புவினைமுற்றுமாம, 
கடற்,



௧௩2: வினையியல், 

இ.தெரி. நி.தெரி, எ,தெரி. குறி, 

ஈடக்தனர். ஈடக்சின்றனர் ஈடப்பர்  குழையர் 
ஈடந்தார்.. நடக்னெளார் ஈடப்பார் ais அவர். 

செய்யுளிலே பலர்பாற்படர்ச்கைத தெரிகிலை வி 
னைமூற்றுக்கு இவவிகுதிகளன்றி, ப, மார் என்னும்: வி 

குதிகளும் வரும. ௮வை இடைகிலையின்றித் தாமே எ 
இர்காலங்காட்டுகல் பதவியலிம் பெறப்பட்டது. 

உ-ம், நடப்ப நடமார் —- அவர். 

இவவிரண்டற்கும் ஈடப்பார் என்பது பொருள், 

௨௪௪ ு.,௮ எனனும விகுதுகளை இறுதிபில ௨ 

டைய வினைசசொற்கள ௮ஃறிணையொன்றன்பாற்படா 

ககைத்தெரிகிலைவினைமுற்றுங் குறிப்புவினைமுற்றுமாம. 

இவற்றுள, நுவவிகுஇி, இமா தகாலவிடைகிலையோடன் 

றி நிகழ்கால வெதிர்காலவிடைகிலைகளோடு, கூடி. வா 

ராது ௨-ம 

இ. தெரி நி. தெரி, எ.தெரி. குறி 

நடந்தது நடச்ன்றது ஈடப்பது குழைபது 
கூயித்று த்த Soe 

அவ்விகுதி, வந் தன்று, உண்டன்று, சென்றன்று எனத் 

தடற வொற்றிடைநிலைகளின்முன்னும், புக்கன்று விட்டன் 
று, பெற்றன்று என விகாரப்பட் டி.றக்சசாலங்சாட்கெ ௬ 9 
அ விற்றுப்பகுதிளின்முன்னும் ௮ன்சாரியை பெற்று வரும், 

 



வினையியல், ௪௩௩ 

இவை, முறையே வந்தது, உண்டது, சென்றது, புக்கது, வி 
ட்டது, பெற்றது எனப் பொருள்படும். றுவ்விகுதி, கூறிற்று, 
ஓடிற்று என இன்னிடைஙிலையின்முன்மாத்திரம் சாரியைபெ 

ருது வரும். 

அற்று, இற்று, எற்று என்பலைவ, சட்டிலும் வினாவிலும் 
வந்த வினைக்குறிப்பு முற்றுச்கள். இவை முறையே அத்தன் 
மைத்து,இத்தன்மைத்து,எத்தன்மைத்த எனப் பொருள்படும். 

டுவவிகுதியை இறுதியில் உடைய வினைச்சொல் 
௮லஃ்நிணையொன்றன்பாற்படர்க்கைக் குறிப்புவினைமு 

ந்ராம். இவ்விகுதிதெரிரிலைவினைமு௰்றிற்கு இல்லை. 

௨-ம். பொருட்டு (-பொருளையுடையத) 
ஆதினாகாட்ூ(- ஆடனாராளினிடத்தது) ag 
குண்டுகட்டு (-- அழமாபெசண்ணையுடையது) 

௨௪டு. ௮ என்னும் விகுதியை இறுதியில உடை 

ய வினைச்சொல் ௮ஃறிணைப்பலவின்பாற்படர்க்கைத் 
தெரிகிலைவினைமுற்றுங் குறிப்புவினைமுற்றுமாம். 

இவ்விகுதி ௮ன்சாரியை பெற்றும் பெறாதும வ 

ரும். உ-ம். 

% தந்தின்று என அவ்விகுதி தகரவிடைரிலையின் மூன் 
இன்சாரியை பெழ்றதன்றோ எனின்; அன்று: அது தந்தன்று 
என்னும் உடன்பாட்டுவினையை மறுத்தற்குத் தீகசவிடைகிலை 
க்கும் றுவ்விருடிச்ரம் இடையே இல்லென்னும் எதிர்மறை 
யிடைகிலை ஏ! ans வ_௱றவினையென்றநிக, தர்இன்றுதர் 
தீதில்லையெஃ -



Shs விசையியல், 

இ.தெரி, நி.தெரி, எ,தெரி, குறி 
ஈடர்தன . ஈடக்கன்றன நடப்பன சரியன 

{aca கட்ச்னெற Siu கரிய | அவை. 

ஆ என்னும விகுதியை இறுதியில் உடைய 

சசொல் அ௮ஃறிணைப்பலவின்பாழ்படர்க்கை யெதாம 
றைத் தெரிரிலைவினைமுற்ரும். இவ்விகுதி குறிப்புவினை 

மூற்றிற்கு இல்லை. உ-ம். 

கவர் - அவை. 

௨௪௬. தன்மைவினைமுற்றுத், தின்மையொருமை 
தன்மைப்பன்மைவினைமுத்றுமென இ 

ருவகைப்படும். 

௨௪௭. என், ஏன், ௮ன் என்னும் விகுதிகளை இ 
௮இயில் உடைய விளைச்சொற்கள தன்மையொருமை 

த். தெரிநிலைவினைமுற்றுங் குறிப்புவினைமுற்றுமாம். 

உ-ம். 
  

& ஈடப்ப என்னும் உயர்திணைப்பலர்பாற்படர்க்கைத் 
தெரிகிலைவினைமற்றும் வேறு; ஈடப்ப என்னும் ௮ஃறிணைப் 
பலவின்பாற்படர்க்கைத்தெரிரிலைவினை முற்றும் வேறு, முன் 
னையது, ஈட என்னும் பகுதியும், ப என்னும் எதிர்காலப் பல 
ர்பாற்படர்ச்கைவிகுதியுமாகப் பகுக்கப்பட்டு, வரும். பின்னை 
யத, ஈட என்னும் பகுதியும், ப் என்னும் எஇர்காலவிடைஙி 
லையும், ௮ என்னும் பலவின்பாற்படர்க்சைவிகுதிடுமாகப் பகு 
க்கப்பட்ட, வரும்.



வினையியல். கூடு 

இ, தெரி, கி. தெரி. 
உண்டனென் உண்டின்றனென் *) 
உண்டேன் உண்கின்றேன் 
உண்டனன் உண்டுன்றனன் 8 

௪. தெரி. குறி, 8, 
உண்குவென் குழையினென் , 
உண்பேன் குழையினேன் 
உண்பன் குழையினன் 

செய்யுளிலே, தன்மையொருமைத்தெரிநிலைவினை 

முத்திற்கு, இவ்விகுதிகளன்றி, ௮ல், கு, 0, ௮, ௮௭ 
ன்னும விசூதிகளும் வழங்கும். 

இவைகளுள், ௮ல் விகுதி எதிர்காலவிடைநிலைசளோடு 
மாத்திரம் வரும், மற்றை நான்கு விகுதிளும் இடைரிலையி 

ன்றிச் தாமே சாலங்காட்டெல் பதவிபலிற் பெறப்பட்டது. 

  

        

(உதாரணம்.) 

விகு, இ. தெ. ௭. தெ. 

௮ல்---.- உண்பல் 

கு உண்கு 
டு உண்டு - சியான், 
g———~ Qué gi agg | 

அட்ட சென்று egy J 

௨௪௮. -௮ம், ஆம், ஏம், ஏம், ஓம் என்னும் விகு 
Hater இறுதியில் உடைய வினைச்சொய்கள் தன்மைப் 
.ன்மைத்தெரிரிலைவினைமுக்றுங்குறிப்புவினை முற்றுமா 

ம &-ம



fide 

இ. தெரி. 

வினையியல், 

உண்டனம் 
உண்டாம் 
உண்டனெம் 
உண்டெம் 
உண்டோம் 

G7, தெரி. 

உண்பம் 
உண்டாம் 
உண்பெம் 

உண்பேம் 
உண்போம் 

செய்யுளிலே தன்மைப்பன்மைத்தெரிரிலைவினை 

நேற்றுக்கு, : இவ்விகுதிகளன்றி, கும், டும், அம், ௮ம், 

கி, தெரி, 
உண்டுன்றனம். ~ 
உண்டின்றும் 
உண்டுன்றனேம் 
உண்டெ்தேம் 
aera Cor 
GP 

குழையினம் 
குழையிஞம் 
குழையினெம் 
குழையினேம் 
குழையினேம் J 

என்னும் விகுதிகளும் வழங்கும். 

இவை இடைநறிலையின்றித் தாமே காலங்சாட்டுதல் பசவிய 
லிற்பெறப்பட்டது. 

விகு, 
கும் sve 
டும் 
தம் 

DID a. 
abe 

(உதா.ரணம்.) 
இ, தெரி, 
  

உ உண்டும் 

வந்தும் 
சென்றும் 

௪. தெரி. 

  

  

மூன்னிலைவினைமுத்று, 
௨௪௯. முன்னிலைவினைமுற்று, முன்னிலையொரு 

மைவினைமுற்றும், முன்னிலைப்பன்மைவினைமுற்றும் 
என இருவசைப்படும், 

> 

  

. ரம். 
வருதும் 

சேறும்



வினையியல், தூ௭ 

௨௫0. ஐ, ஆய், இ என்னும் விரூதிகளை இறுதிமி 
ல் உடைய வினைச்சொற்கள் முன்னிலையொருமைத்தெ 
ரிநிலைவினைமுற்றுங் குறிப்புவினைமுற்றுமாம், உ-ம். 

இ, தெரி. நி, தெரி. எ, தெரி, of. 
உண்டனை உண்டுன்றனை உண்பை ஞாழையினை )' 
உண்டாய். உண்ணனெருய் உண்பாய் குழையாய் 
உண்டி. உண்ணாரின்றி சேறி வில்லி 

இகரவிகுதி எதிர்காலத்தை இடைகிலையின்றித் தானே கா 
ட்தெல் பதவியலிழ் பெறப்பட்டது, 

௨௫௧, இர, ஈர் என்னும வ்குதிசளே இறுஇயில 
உடைய வினைச்சொற்கள் முன்னிலைப்பன்மைத்தெரி 
சிலைவினைமுற்றுங் குறிப்புவினைமுற்றுமாம். ௨-ம், 

இ,தெரி, நி.தெரி, எ,தெரி, குறி, 
உண்டனிர் உண்டுன்றனிர் உண்பிர் குழையினிர்) 2. 

க க ச ‘ ச + Be . ரர் 
உண்டீர் உண்டுன்றீர் உண்பீர் குழையீர் } 

எதாமறை 

உடு௨. எதிர்மறைக்குறிப்புவினைமுற்றுக்கள், ௮ 
ல்) இல் என்னும் எதிர்மறைப்பண்படி. யாகத் தோன்றி 

ப் பால் காட்டும் விகுதிகளைப் பெற்று, வருவனவாம், 

உ-ம், 
படர்க்கை மல்லன்) அல்லள்) அல்லர்) ஓன்று) ௮ல்ல) 

[௮ல்லன.] 

இலன்) இலள்) இலர்) இன்று) இல; 
[இல்லன]



தன்னம ——giCosr; அல்லேம். இவன். இலம், 
மூன்னிலை.அல்லாய்;. அல்கீர், Bering Belt. 

இன்மை என்பது ஒருபொருளின.து உண்மைக். 

கும் ஒருபொருளை உடைமைக்கும் மறுதலை. உண்மை 

"தாதல். ௨-ம், 

, உண்மை, இன்மை, 

திங்கே சாத்தனுளன். இங்கே சாத்தனிலன். 

இவனிடத்தே ௮றமுண்டு, இவனிடத்தே ௮றமின்று. 
உடைமை. இன்மை, 

இவன் பொருளுடையன். இவன் பொருளிலன். 

இது குணமுடையது. இத குணமில்ல. 
௮ன்மை என்பது ஒருபொருள் சுட்டியதொரு 

பொருளாதற்கு மறுதலை: பிறிதுபொருளாதலைக் காட் 
டும் என்றபடி... ௨-ம். 

இவன் சாத்தனல்லன்; (கொழற்றன்.] 

இஃசதறனன்று; [மதம்] 

௨௫௨௩. எதிர்மறைத் தெரிரிலைவினை முற்றுக்கள், 
இல், ௮ல், ஆ என்னும் எதிர்மமை இடைடிலைகளோ 
டி% பால் காட்டும் விகுதிகளைப்பெற்று, வருவனவாம். 

* இல், ௮ல், ஆ இம்மூன்றையும் எதிர்மறைவிகுதியென் 
பர் ரிலர். எதிர்மறை யிடைநிலையென்பதே சேனாவரையர் ஏவ 
ஞானமுனிவர் முதலியோர் துணிவு, ஈடவா என்னும் ௮ஃறி 
ணைப்பலவின்பாற்படர்ச்சைவினைமுற்றில் ஆகாரம், வேறுவி 
குதி வேண்டாது, தானே எதிர்மறைப் பொருளோடு பலவி 
ன்பாற்படர்ச்கைப்பொருளையும் ந்து நிற்றலின், ௮ங்குமாத் 
திரம் விகுதியேயாமென்றமிக. 

 



வினையியல், ௧௩ 

இவ்த்றுள,இல் இடைநிலை இறர்தகாலவிடைமிலை 
யோடும், விகாரப்பட்டிறந்தகாலற்காட்டும் பகுதியோ 
டும், நிகழ்காலவிடைகிலையோடும் கூடி. வரும். இனி இ 
டைநிலையோடு கூடாது, இல் இடைகிளை குச்சாரியை 
பெற்றும், ௮ல் இடைநிலை குச்சாரியை பெற்றும் பெறு 
அம், ஆசாரவிடைரிலைச॥ பெரறா.தும், எதிர்கால 

மூணர்த்தி வரும். 

உ-ம். நடர்திலன், பெற்றிலன், ஈடச்சன்றிலன், ஈடக்லெ 

ன், எ-ம். 6டச்சலன், உண்ணலன், ௭-ம். ஈட் 

வான். ௭-ம், வரும், மற்றவிகுதுளோடிம் இ 

ப்பழியே யொட்டி. ச்சொள்க, 

ஆகா. ரவிடைநிலை வருமெழுத்து உயிராயவழிக் கெடுதல் 
பதவியலிம் பெறப்பட்ட. 

இங்கனமன்றி, உடன்பாட்டுத் தெரிகிலைவினைமு 
ந்றுக்களே, ௮ல் என்னும் பண்படியாகத் தோன்றிய 
எதாமன்சசிறப்புவினைக்குநிப்போடாயினும், இல்லை 
யென்னும எதிர்மறைப்பொதுவினைக்குறிப்போடாயி 
லுங் கூடி. ஒருசொன்னீரமைப்பட்டு எதிர்மமைத்தெரி 
சிலைவினைமுற்றுக்களாயும், வரும். 

௨-ம். உண்டானல்லன், உண்டேனல்லேன், உண்டாய 

ல்லை. எ-ம். வர்தானில்லை, வர்தேனில்லை, வ 

ந்தாயில்லை. ௭-ம். வரும். 

 



ero ~~; 
மூன்னிலையேவல்வினைமுற்று. 

௨௫௫௮. முன்னிலையேவல்வினைமுற்று, முன்ஷிலை 
யேவலோருமைவினைமுற்றும், மூன்னிலையேவற்பன் 
மைவினைமுற்றும், என இருவகைப்படும். , 

௨௫௫. ஆய், இ, ௮ல், ஏல், ஆல், என்னும் விகு 
இகளை இறுதியில் உடைய வினைச்சொற்களும், ஆய் 
விகுதி"புணர்ர்து குன்றிப் பகுதிமாத்தினாயாய் நிற்கு 
ம் வினைச்சொக்களும், முன்னிலையேவலொருமைத் செ 

இவம்றுள், ௮ல், ஏல், ஆல், என்னும் மூன்றுவி 
குதிகளும் எதிர்மறையிடத்,து வரும். 

உ-ம், உண்ணாய் உண்ணுதி உண் ந் 
உண்ணல் உண்ணேல் மரால் 

ஏவல்விகுநிகள் இடைஙிலையின்றித் தாமே எதிர்காலங் 
காட்டல் பதவியலிற் பெறப்பட்டது. 

எதிர்மமையேவலொருமை வினைமூற்றுக்கள், ௨ 
ண்ளுதே, உண்ணாதி.என, எதிர்மறை ஆகாரவிடைகி 

* உண்ணாய் என்னும் முன்னிலையொருமையெதிர்மறை 
தீதெரிரிலைவினைமுற்றும் வேறே, உண்ணாய் என்னும் முன் 
ஷிலையேவலொருமைத்தெரிநிலைவினைமுற்றும் வேறே. முன் 
னைய, உண் என்னும்துருஇியும், ௮ என்னும் எதிர்மறையி 
டைநிலையும், ஆய்விருதியம் பெற்று, ஆகாரவிடைகிலைகெட்டு 
முடிந்தது, பின்னையது, உண் என்னும் பகுதியும், ஆய் வி 

குதியும் பெற்று, முடிச்தத.. 

 



விளையியல். wae 

லையின்முன் தகசரவெழுச்.துப்பேம்ரோடு ஏகாரவிருஇ 

இனவிகுஇிகளுள ஐன்று பெஞ்றும், வரும். 

உடு௬ எ, ௨ம், மின் என்னும் விகுதிகள் இறு 
தியில் உடைய வினைசசொற்கள முன்னிலையேவற்பன் 
மைத்தத்ரிகிலைவினைமாற்றுக்களாம, 

உ-ம், உண்ணீர்ர் உணணும் உணமிண் நீர், 

எஇாமறையேவற்பன்மைவினைமுற்றுக்கள, உண 
ணன்மின, ஈடவன்மின எனபபகுதிக்கும் மின்விகுஇி 
ககும இடையே எதிரமறை ௮ல் இடைகிலை பெற்று, 
வதம், 

  

விபங்கோளவினைமுற்று. 

௨௫௭. ௧, இப, இயா, ௮), ௮ல் என்னும் விகுதி 

களை இறுதியில் உடைய வினைசசொற்கள் வியங்கேர் 
ளவினைமுறறுககளாம. 

வியங்கோளாவது இருதணையைமபான் மூவிடங் 
கட்கும் பொதுவாகய ஏவல். 
  

ர உணணீர் என்னும் முன்னிலைப்பன்மை யெதிர்மறை 
த்தெரிநிலைவினைமுற்றும் வேறே; உண்ணீர் என்னும் முன்னி 
லையேவறபன்மைத்தெரிநிலைவினைமுற்றும் வேறே, முன்னை 
யது, உண் என்னும் பகுதியும், ஆ என்னும் எதிர்மறை இ 
டைநிலையும், ஈர்விருஇியம் பெற்று, இடைநிலை ஆகார; கெ 
ட்டு, முடிர்தத, பின்னைய, உண என்னும் பகுதியும், ஈர் வி 
குதி.பும பெற்று, முடிந்தது.



௧௪௨ வினையியல். 

சக£விருதி--வாழ்க உண்க ட யான்,யா: 
இயவிருசி--வாழிய உண்ணிய | bo, Eyer, wal 
இயர்விகுதி--வாழியர்  உண்ணியர் ஆன், அவள், 
கவிகுதி--வர உண்ண அவர், அது; 
அல்விகுதி..-ஒம்பல் எனல் J SDM, 

வாழிய என்பது, ௮வாழி, ௮ சணர்வாழி எனப் பெரு 
ம்பாலும் ஈற்றுயிர்மெய் கெட்டு, வரும், 

ar 5 வருக, உண்ண : உண்க. 

ஓம்பல்: ஓம்பு, எனல், = cere. 

சிறுபான்மை இவை, இக்காலச் துலகவழக்கலே, ஈட 
ச்சக்கடவன், ஈடச்சக்கடவள், ஈடக்கக்கடவர். எ-ம். ஈடப் 
பானாச, ஈடப்பாளாக, ஈடப்பாராக, எ-ம். பாலிடங்களுள் ஓ 
ன்றற்குரியவாய் வருமெனவுங்சொள்ச, 

எதிர்மறைவியங்கோள்வினைமுறறுக்கள், மறவற் 
௧, உண்ணறக ஏனப்பகுதிக்குங் ககரவிகுஇக்கும் இ 

டையே எதிர்மறை ௮ல் இடைகிலைபெந்று, வரும். 

... அன்றியும், 'மசனெனல்' என்லுமிடத்து மகனென்று 
சொல்லற்க எனவும், 1(மரீஇயதொரால்' என்னுமிடத்து மரீய 
தொருவற்க, ௭-ம். பொருள்பட நிற்றலால், ௮ல் ஆல் இரண் 
டும் எதிர்மறை வியங்கோள் விகுஇிகளாப் வருமெனவும் ௮. 

௪. 
* மேற்கூறிய ஏவல் விகுதிசளும் இவ்வியங்கோள் விகுதி 
களூம் இடைநிலையின்றித் சாமே எதிர்காலங்சாட்டல் பதவி 
யலிற்பெறப்பட்ட.



வினையியல. 

செய்யுமென்மூற்று. 
௨௫௮. செய்டமென்னும் வாய்பாட்டுத் தெரிகிலை 

வினை முற்றுச்சொற்கள், படர்கதையிடத்தனவாகய 
ஐம்பால்களுள்ளே பலர்பாலொழிந்த சரன்கு பால்களு 
க்கும் பொதுவாய், வரும். ் 

உ-ம், அவனுண்ணும், அ௮வளுண்ணுர். 

அறுவுண்ணும் ௮வையுண்ணும். 
இம்மூற்றுவினைச்சொல்லில் உம் விகுதி நிகழ்காலமும் 

எதர்சாலருங் காட்டுதல் பதவியலிற்பெறப்பட்டது. 

பொதுவினைக் குறிப்பு. 
௨௫௬. வேறு, இல்லை, உண்டு, என்னும் இம்மூ 

ன்று வினைக்குறிப்பு முற்றுச்சொற்களும்,யார் என்னும் 
வினாவினைக்குறிப்பு மு.ற்றுச்சொல்லும், இருதிணை யை 
ம்பான் மூவிடங்கட்கும் பொதுவாக, வரும. ௨-ம. 

அவன் ௮வள் அவர் 
HZ! அவை யான் See இல்லை, 
யாம் நீ நீர்... ’ 

னஸ் என்பது 'எஞ்ஞான்றுமில்''எனக் சகடைக்குறை 

க்துவருதலு முண்டு, 
௮ஃறிணையொருமைக் குரிய வெவிகுதி பெற்று நித்கும் 

உண் என்னும் வினைக்குறிப்பு முற்றும்வேறே; 
விகுதியின்றிப் பொதுச்சொல்லாயேகிந்கும் இவ்வ 
ண்டென்னும் வினைக்குறிப்பு முற்றும் வேறே. மூ 
ன்னையது இன்று என்பதற்குமறுதலை; பின்னைய 

து இல் என்பதற்கு மறுதலை,



தச்சி வினைமியல். 

யார் என வகரங்செம் நிற்கும் பூகிர்பரீத்படிற்க்கை வீ 
ஞப்பெயரும் வேறே; யார் என்றும் இவ்வினுவினைக்குறிப்பு 

- ம் வேறே, 

யாரென்பது ஆரென விசாரப்பட்டும் வரும்... 

௨௬0. எவன் என்னும் வினாவினைச்குறிப்பு முற் 
றுசசொல் ௮ல்நிணையிருபாற்கும் பொதவரகி வரும். 

உ-ம், ௮௯ஃதெவன் ௮வையெவன் 

எவன் என்னும் உயர்இணையாண்பாழ்படர்க்கை 
வினப்பெயரும் வேறே; எவன் என்னு 
ம்,இவ்வினாவினைச் குறிப்பும் வேறே, 

எவன் என்பத, என், என்ன, என்னை என விசாரப்ப 
ட்டும் வரும். __ 

பெயசெசசம். 

௨௬௧. பெயரெசசமாவது பால் காட்டும் முற்று 
விகுதி பெருத குறைச்சொல்லாய்ப் பெயரைக் கொ 

ண்டு முடியும் வினையாம். 

இப்பெயரெச்சங் கொளளும பெயர்களாவன வி 
னைமுதந்பெயர், கருவிப்பெயர், இடப்பெயா, தொழி 
நீபெயா, காலப்பெயர், செயப்படுபொருட்பெயா என 
தும ௮றுவகைப்பெயருமாம். உ-ம். 

உண்டசாத்தன் (வ வினை முதற்பெயர் 

உண்ட கலம் -ைதிருவிப்பெயர் 
உண்ட வீடு ப இபுப்பெயர்



ஆ
 

வினையியல்: இ 

உண்டாள். வை SLO LIT 

உண்ட சோறு செயப்படிபொருட்பெயர் 

௨௬௨. தெரிரிலைவிளைப்பெயசெச்சம், செய்தவெ 

ன்னும் வாய்பாட்டி.றந்தசாலப்பெயரெச்சமெனவும்;செ : 

ய்ளெறவென்னும்வாய்பாட்டு நிகழ்காலப்பெயசெச்ச 
மெனவும்,செய்யுமென்னும்வாய்பாட் டெதர்காலப்பெ 
யொச்சமெனவும், மூவசைப்படும். 

  

௨௬௩. செயதவென்னும்வாய்பாட்டி.றநதகாலப் 

பெயசொச்சங்கள், இறகதகாலவிடைகிலையோடும், விசா 

ரப்பட்டி.றந்தகாலங் காட்டும் பகுதியோடும், ௮காவி 

குதி பெய்து வருவனவாம். 

௨-ம், வந்த குதினா போய குதிரை 
உண்ட ருதினா புக்க குதினா 

தின்ற குதிரை விட்ட குதினா 
வருர்தின குதிரை உற்ற குனா. 

௨௬௪. செய்கின்றவென்னும் வாய்பாட்டு நிகழ் 

காலப்பெயரெச்சங்கள், நிகழ்காலவிடைரிலையோ ௮ 

கரவிகுதி பெம்று வருவனவாம். 

உ-ம், உண்ணாரின்றகுதிரை உண்ட்றகுதிரை உண்டு 

[ஐகுதிரை. 
௧௦ ்



Rage வினையியல், 

௨௬, செய்யமென்னும் வாய்பாட் டெ.நிர்காலப் 

பெயசெசசங்கள், இடைநிலையின் றித் தானே ஏ.திர்கா 

லங்காட்டும் உம் விகுதி பெற்று வருவனவாம். 

உ-ம். உண்ணுங் குதிரை ஈடச்குங்குதிலா, 

௨௬௬, எதிர்மறைத் தெரிகிலைவினைப் பெயரெச்ச 

ங்கள, எதிர்மறை ஆகாரவிடைஙிலையும் தசரவெழுத்து 
ப்பேற்றோ கூடிய ௮கரவிகுதியும் பெற்று வருவன 

வாம். 

செய்யாத என்பது, செய்த, செய்டின்ற, செய்யும் என் 

னும் சூன்றற்கும், எதிர்மறையாம். இவ்வெதிர்மறைப் பெய 

சொச்சம், செய்கலாத, செய்கலொத என ௮ல், இல் என்னும் இ 

டைநிலைகளை அசாரச்சாரியையோடு பெற்றும், வரும், 

௨-ம். உண்ணாத குதிரை ஈடவாஆகுதிரை, 

உண்ணுக்குதினா, ஈடவாக்குதிறை என ஈற்றுயிர்மெய் 

கெட்டும் வரும். 

௨௬௭. குறிப்புவினைப் பெயரெச்சங்கள் eral 

குதி பெற்று வருவனவாம். 

உ-ம். கரிய குதிரை பெரிய களிறு நெடிய வில் 

செய்ய மலர் தீய சொல் புதிய நட்பு 

உள்ள பொருள் முகத்தயானை படத்த பாம்பு 

௨௬௮. எதிர்மறைக் குறிப்புவினைப்பெயரெசசங் 

கள், ௮ல், இல் என்னும பண்படியாகத்தோன்றி ஆ



வினையியல். Seer 

கக்சாரியையுர் அதகாகெழுச்துப்பேற்ரேரடு கட்டப் 

அகரவிகுதியும் பெற்று வருவனவாம், 

உ-ம். அல்லாத குனா இல்லாத பொருள். 

௮ல்லாக்குனா, இல்லாப்பொருள் என ஈற்.றுயிர்மெப் 
கெட்டும் வரும். 

௨௬௯. பெயரொசசங்கள் இருதிணையைம்பான் 

விடங்கட்கும் பொதுவாகவரும். ௨-ம். 

உண்ட யான், யாம் 

நீர், 
அவன், ௮வள், அவர், அது, அவை, 

௨௭0. வினையெச்சமாவ,ஐ, பால் காட்டும் முற்று 

விகுதி பெராத குறைசசொல்லாய் வினைசசொல்லைக 

கொண்டு முடியும் வினையாம். 

இவ்வினையெச்சங் கொள்ளும் வினைச்சொற்களா 

வன: உடன்பாடும எதிர்மறையும் ப்ற்றிவருர் " தெரிரி 

லையுங் சூறிப்புமாகிய வினைமுற்றும, பெயரொசசமும, 

வினையெசசமும், வினையாலணையும்பெயரும், தொழிற் 
பெயரும ஆயெ ஐவகைவிளைச்சொற்களுமாம். உ-ம், 

(௧.) தெரிரிலைவினையெச்சச் தெரிகிலைவீனையிசற்பங்க 
ள் கொள்ளுதந்ரு உதா. அம்:



GFA 

உண்லெச்தான்; உண்கோராள் ---செரிகிலவீனேறுற்று 
உண்டெந்த; உண்டு வரராதா-தெறிரிலைப்பெயரேச்சம் 
உண்டுவந்து,  உண்ெ வாராது --தெரிரிலைவினையெச்சம் 
உண்டுவர தவன், உண்வொராதவன்-தெரிகிலைவினையாலணை 

[யூம்பெயர் 

உண்வெருதல்; உண்டேவாசாமை-தெரிகிலைத்தொழித்பெயர் 

(௨) தெரிஙிலைவினையெங்சம் குறிப்புவினைவிகற்பம்கள் 
சொள்ளுதற்கு உசாரணம்:.- 

சற்றுவ்ல்லன்...._குறிப்புவினை முற்று 
கற்றுவல்ல கு றிப்புவினேப்பெயரொச்சம் 
சற்றுவல்லவன் ------குறிப்புவினையாலணையும்பெயர் 
கற்றுவன்மை -----..குறிப்புத்சொழிற்பெயர் 

(௩.) குறிப்புவினையெச்சம் தெரிநிலைவினைவிசற்புங்கள் 
கொள்ளுதற்கு உதாரணம்: 

  

ஆமமன்றிச்செய்தாள்; அறமன்றிச்செய்யான்--தெரி வினை 

[மூத்து 
௮றமன்றிச்செய்த; ௮றமன்நிச்செய்யாத-- தெரி பெய 

[சொச்சம் 
௮றமன்றிச்செய்து, . ௮றமன்றிச்செய்யாது--தெரி வினை 

[யெச்சம் 
அமன்றிசசெய்தவன்; அறமன்றிச்செய்யாதவன்--தெரி வி 

[னையாலணையும்பெயர் 

௮மன்றிச்செய்தல்;  அநமன்றிச்செய்யாமை--தெரி தொ 
[ழிற்பெயர்,



வினையியல: 5௪௯ 

(௪) குறிப்புவினையெச்சங் : குறிப்புவினைளி-*' “சன் 
சொள்ளுத்ற்கு உதாரணம்: 

அறமன்றிமிலன் அருறிப்புவினமுத்று 
அறமன்றியில்லாத --குறிப்புவினைப்பெயடரச்சம் 
அறமன்றியில்லாது --குறிப்புவினையெச்சம் 
அற்மன்றியில்லாதவன்-ருறிப்புவினையாலணையும்பெயர் 

அறமன்றியின்மை -குறிப்புத்தொழிற்பெயர். 

உளக, பதவியலிற் கூறப்பட்ட விளையெச்ச விகு 

இகளுள், உகரவிகுதி இறக்தகாலவிடைகிலையோடுகூடி. 

வரும். என விகுதி இறர்தகாலவிடைநிலையோடும் வி 

காரப்பட்டிறக்தகாலம் காட்டும் பகுதியோடும் கூடி. வ 

ரும். மற்றை விகுதிகளெல்லாம் இடைநிலையினமித் 

தாமே காலங்காட்டும். 

௨௭௨, செரிரிலைவினையெச்சங்கச், செய்து என் 
னும் வாய்பாட் டி.றர்தகாலவினையெசச மெனவும், செ 

யவென்னும் வாய்பாட்டு மூக்சாலத்திற்கு முரிய வினை 

யெசச மெனவும், செயின் என்னும் வரய்பாட் டெதிர் 

காலவினையெச்சமெனவும் மூவகைப்படும். 

௨௭௩. செய்த என்னும் வாய்பாட்டு இறந்தகால 
வினையெசசங்கள், ௨, இ, ய் என்னும் விகுதிகளை. இறு 

அியிக்பெத்துத் தீன்கருத்தாவின் வினையையே கொண் 
டு முடி. வனவாம்.



ago விர்யியல் 

இங்கே இழந்தகாலமென்ற,த். பூடிக்குஞ் சொல் 
லால் உணரப்பட தொழித்கு வினையெச்சத்தால் ௨ 
ணரப்பகெ தொழில் முன்னிகழ்தலை. 

(உதாரணம், 

நடந்து தேர்ந்து 
உசரவிகுதி--2 உண்டு கேட்டு வர்தான். 

சென்று கற்று 

இசரவிகு----ஆடி. எண்ணி)... 
யகரவிகுநி அய் போய் | Ue sre. 

இ௫்சே வினையெச்சத்தால் உணசப்படுர் தொ 
ழிலைநிகழ்த்னெ வினைமுதலே முடிக்குஞ் 
சொல்லால் உணரப்படுந்தொழிற்கும் வி 
னைமுதலாதல் காண்க, 

விகுதி விகாரப்பட்டும் விகுதிபெராது சில பகுதி 
யே விகாரப்பட்டும், இசசெய்தென்வாப்பாட்டிறந்தகா 
ல வினையெசசங்களாய் வரும். உ-ம்." 

தழுவிக்கொண்டாள் -தழீஇக்சொண்டான் } விகுதி விகாரப் 
மருவிவந்தான் -மரீஇவர்தான் பட் வர்தன் 

SiS, beste Seri 
பெறு----  பெற்றுவந்தான் ] வெந்தன 

இசசெய்தெனெச்சம ஒரோவிடத்துச் சாரணப் 
பொருட்டாயும் வரும். 

௨-ம், கற்றறிந்தான். 

அறஞ்செய்அ புகழ்பெற்றான்.



வினையியல், as 

 செய்யுளிலே,-இச்செய்தெஷ்வாய்பாட் ‘yb Sar 
ல வினையெச்சங்கள்; பு, ஆ, ஈ2: என்னும் விகுகெளைப் 
பெற்றும் வரும். உ-ம், 

சசவிகுதி--.-உண்குபு தேயு 
அவிகுத் உண்ணா சேடா 9 வந்தான். 
விகுதி --உண்ணூா தே 

௨௭௪. செய என்னும் வாய்பாட்டு முக்காலத்இிற் 
கும்,உரிய வினையெர்சம், அ௮கரவிகுதியை இறுதியிற் 
பெற்றுத் தன்கருத்தாவின் வினையையும், பிறகருத்தா 
வின் வினையையுங் கொண்டு முடி.வதாம். - 

(௧) செயவென்வாய்பாட்டு வினையெச்சம், இற 
ந்தசாலத்திலே கார்ணப்பொருளில் வரது, தன்கருத் 
தாவின் வினையையும் பிறகருத்தாவின்வினையையுங்கொ 
ண்டு முடியும். 

காரணப்பொருளில் வருதலாவது, முடிக்குஞ் 

சொல்லரீல்| உண்ரப்படுர் தொழிற்கு வினையெச்சத் 
தால் உணரப்படு௩் தொழில் காரணமென்ப௮ பட வ 

(GEO. 
௨-ம். மழை பெய்யப் புகழ் பெற்றது--தன்சருத்தாவின் 

[வினை 
மழை பெய்ய நெல் Moré 2.த-பிறகருத்தாவின்வினை, 

மழை பெய்பப் புகழ்பெற்றது என்றவிடத்து, வி 
னையெச்சத்தால் உணரப்படுந் தொழிலை நிகழ்த் 
இன வினைமுதலே முடிச்குஞ் சொல்லால் உண 

ரப்பிந் தொழிற்கும் வினைமுதலாதல் சாண்ச.



  

கவு பத்த கிர்ப் 

மழை:பெய்யு செல் விரைந்த ன்ஜவிடித்து, வி 
அனமெச்சத்தால் உணரப்படிர் தொழிலை சிசழ்த் 
இன வினைமுதறும் வேறே; 0:9-க்ரஞி சொல் 
லால் உணரப்படுர் தொழிலை ரிகழ்தீதின வினை 

* 

௫,சறும் வேறேயாதல் காண்ச, 

செய்புளிலே, இச்செயவென்வர்ப்பாட் டிறந்தகா 

ல வினையெச்சம், என என்னும் விகுதியைப் பெற்றும், 
வரும், 

௨-ம். மழைபெய்தெனப் புசழ் பெத்த சன்கருத்தாகின் 

மழைபெய்தென கெல் விளைந்தத--பிறகருத்தாவின் 

[வினை, 
(௨.) செயவென்வாய்பாட்டு வினையெச்சம், எதி, 

ர்சாலத்திலே காரியப்பொருளில் வர்.ஐ, தன்கருத்தா 

வின் வினையையும் பிறகருத்தாவின் வினணயங் கொ 
ண்டு முடியும், 

காரியப்பொருளில் வருதலாவது முடி.ககுஞசொ 

ல்லால் உணாப்படுந்தொழிற்கு வினையெச்சத்தாலுண 

சப்படுக் தொழில் காரியமென்பது படவருதல். 

உ-ம், தானுண்ணவந்தான் -- தன்கருத்தாவின்வினை, 
யானுண்ணத்தர்தாளன்--- பிறகருத்தாவின் வினை. 

இச்செயவெள்வாய்பாட் டெதிர்கால வினையெச் 
சம், கு என்னும், விகுதியைப் பெதறும், வரும்,



  

கம், சாதுணற்குறந்தான். —- சன்கருத்தாவின்கீளை, 
யானுணற்குத்சந்தான் -- பிறகருத்தாலின்வினை. 

உண்ணும்படி, உண்ணும்பொருட்டு, உண்ணும் வண் 
ணம், உண்ணும்வசை என்பன உணற்கென்னும் பொருள்ப 

ட வரும், 
செய்யுளிலே இச்செயவென்வாய்பாட் டெதர் 

காலவினையெசசம், இய, இயர், வான், பான்; பாக்கு 
என்னும் விகுதிகளைப் பெற்றும், வரும். இவற்அள், மு 
ன்னைய: இரண்டுவிகுதி பெற்றவை தன்கருச்சாவின் லி 
னையையும் பிறகருததாவின்வீனையையுங் கொண்டு மு 
ஓயும். பின்னைய மூன்று விருதிபெற்றவை தன்கரும் 

தாவின்வினையைக் கொண்டு முடியும். ௨-ம், 

கீரிவைசாணியவம்மின் --தன்கருத்தாவின்வினை 
இபலிகு6- ‘ar காணிய வம்மின்--பிறகருத்தாவின்வினை 

my a * இயர்விகு $ சாமுண்ணியர்வர்தேம்---தன்கருத்தாவின்வினை 
இ | நீருண்ணியர்வ ழங்குவேம்-பிறகருத்தாவின்வினே 

தன்கருத்தா பான்விகுதி--சானலைப்பாள் புகுக்தான் வின்லினை. 
'வான்விகு)--தான் சொல்வான் சென்றான் | 

பாக்குவிகுதி--தான்றருபாக்கு வருவான் 

(௩) செயவெள்வாய்பாட்டு வினையெச்சம், தன 
க்கென நியமமாக உய கிகழ்காலத்திலே, இது கெழா 
நிறக இது கிகழக்தது என்னும் பொருள்பட வம்.த, பி 
றகருத்தாவின் வினயைக்கொண்டு முடியும்,



«Qe tetas 

இல்சே ரிசழ்காலமென்,௦௮, முடிக்குஞ்' சொல் 
லால் உணாரப்பர் தொழிலோடு விளையெச்சச்தால் உ 
ணரப்படுக் தொழில் மும்பித பாடின்றி உடனிகழ்தலை. 

உ-ம். ” குரியனுதிக்கவர்தான் -- பிறகருத்தாவின்வினை. 

௨௭டு. செயின் என்னும் வாய்பாட்டு எதிர்சால 
வினையெச்சங்கள், இன், ஆல், கால், சடை, வழி, இட 
த்து, உம் என்னும் விரூதிகளை இறுதியிம் பெற்றுக் கா 

ரணப்பொருளில்வம்று, தன்கருத் சாவின் வினையையும் 
பிழகருத்தாவின்வினையைடுங் கொண்டு முடிவனகாம். 

இவ்வினையெச்சம் எதிர்காலச்சொல்லையே முடிக் 
குஞ்சொல்லாகக்கொள்ளும். இவவினையெச்சத்தால் உ. 
ணரப்படுர் தொழில், ஒருதலையாகவே சொல்லுவான் 
சொற்குப் பின்னிகழ்வதாயும், முடிச்குஞ் சொல்லால் 
உணரப்படுர் தொழிந்குக் காரணமாக முன்னிகழ்வதா 
யும, உள்ளது; ஆகலால், இவவினையெச்சம் எதிர்கால 
ம் பறதிக் காரணப்பொருளில் வருவதாயிற்று, ஒருத 

  

  

(உதாரணம்,) 
இன். யானுண்ணி னுவப்பேன்_ வை தனக (௫. 

உணணிற் பீரும் பிறகரு, 

லட { நீ வந்தால் வாழ்வாய் ப தன்கரு, 
ட் ரீ வர்தால் யான் வாழ்வேளீ பிறகரு, 

ரீ சற்றச்சாலுவப்பாய்....-- SOT ECG. 

  

are-- \ genders பசிஇரும்- men mn LS ௧௫,



வினையியல்! oO 

சடை { ர்ல்வினை் திர்னுற்றச்கடையுதவும்- டப ழன்சரு, 

| கல்லினை சா்ஜுற்றச்சடைத் சயினைவரர்ழு-பிறச்க 
_ நீரல்வினை 'தானுற்றவ ழியுதவும்---- வவைவைதன் ௧௬௫ 

வதி [சல்வினை தீரனுற்றவ ழித் வினைவரா.த----பிறக்ரு 

    

._ ரீஈல்வினை தானுற்றவிடத்ததவும் SOME 
இடத்து | ஈல்வினை தானுற்றவிடத்தத் தீவினைவ.ராது-பிற்கரு 

“ban உண்டது முவப்பாய் அவலை BOTS (09 
ம 1 உண்டலும் பசிதீரும் —— Ingo.   

வந்தால் என்பது துச்சாரியை பெற்றது. உண்டக்கால் 

என்பது தச்சாரியையும் ௮கரச்சாரியையம் பெற்றது, உற்றக் 
கால், உற்றக்கடை, உற்றவழி, உற்றவிடத்த என்பன Her 
ச்சாரியை பெற்றன. உணடறும் என்பது ுச்சாரியையும் ௮ல் 

லுச்சாரியைடம் பெற்றது, 

உணபானேல், உண்பானெனின், உண்பானாயின், 

உண்பானேனும என, முற்றுவிளைகள, ஏல், எனின், 

ஆயின், ஏனும் என்னும் கான்கனோடும் இயைந்து, ஒரு 
சொன்னீர்மைப்பட்டுச் செமின் என்னும் வாய்பாட்டு 
வினையெச்சங்களாய வருமெளவும் ௮.நிக, 

௨௭௬. எதிர்மறைத்தெரிகிலைவினையெச்சங்கள, எ 
இர்மறை ஆகாரவிடைகிலையோடு ௨, மல், மே, மை, 

மைக்கு, கால், கடை, வழி, இடத்து ஏன்லும் விகுதி 
களைப் பெற்றுவருவனவாம், 

செய்யாஜ என்பது, செய்து, செப்பு, செய்யா, செய்யூ 

என்பனவற்றிற்கு, எதிர்மறையாம், செய்யாது என்பதிலே த
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கரம் எழுத்தப்பேறு,, செட்யாது எள்பழ்,'செய்கலாது, செ 
யலா எனில் இல் என்னும் இடைகிலைசளை ஆசாரச்சா 
நியையோ? பெத்ழம், வரும், - 

செய்யாமல் என்ப, 'செய என்பதத்கு, எதிர்மறையாம். 

செய்யாமல், செய்யாமே, செய்யாமை, செய்யாமைக்கு 
என்னு சான்ரும், செயற்கு, செய்யிய, செய்மியர் என்பனவ 
த்றித்கும், செயற்கு என்பது பட வருஞ்செயவெனெச்சத்தி 
ற்கும், எதிர்மறையாம். 

செய்யாச்சால், செய்யாக்கடை, செய்யாலழி, செய்யா 

விடத்து என்னுகான்கும், செயின் என்பதற்கும், ௮ப்பொரு 
ள்பட வருவனவாயெ செய்தால்,செய்தக்கால், செய்தக்கடை, 
செய்தவழி,; செய்தவிடத்து என்பனவற்றிற்கும், எதிர் மறை 
யாம். 

(உதாரணம்.) 
விதிவினையெச்சம். மறைவினையெச்சம், 

உண்டு வந்தான்........ பண்ணாது வந்தான், 
மழைபெய்யப் பயிர் தழைத்த து--மழைபெய்யாமற் பயிர் வாடி. 

(த்௮. 
இங்கே பெய்யாமல் என் 

பதற்குப் பெய்யாமை 
யால் என்பது பொரு 
ள். 

அவன் சாண வர்சேன்...... . அவன் சாணாமல் வக்தேன், 
இங்கே காணாமல் என்ப 

தீற்குக் காணாதிருக்க 
என்பது பொருள்,



செளைமியல், Sp 

சீ வீடெய்தற்கு வணங்கு :, 8 ரரசெய்தரீமல் வணக்கு, 

யர்னுணற்கு விதித்சர்ன்..... 

பானுண்ணின் மூழ்வேன்., 

நீ ஈர்செபப்தாமே வணங்கு, - 

நீ ராகெய்தாமை வணங்கு. 
நீ நரசெய்தாமைக்கு வணங்கு. 

இங்கே எய்தாமல் என்பது 
முதலியரான்டுற்கும் ௭ 
ய்தாதொழியும் பொரும் 
9 என்பதுபொருள். 

பானுண்ணாமல் விதித்தான் 

யானுண்ணாமே விதித்தான். 
யானுண்ணாமை விதித்தான், . 
யானுண்ணாமைக்கு விதித்தான் 

இங்சே உண்மைல் என்ப 
௮ மூதலிய மான்ற்கும் 

உண்ணாதொழிதற் பொ 
ருட்டு என்பதுபொருள். 

பாறுண்ணாக்சான் மஏழேன். 
WT Brom ess GOL. LAC poi 
யானுண்ணாவழி மகிழேன் 

யானுணணாவிடத்த மேன். 

இங்கே உண்ணாக்காளல் ௭ 
ன்பது முதலிய கான்டி 
ற்கும் உண்ணாதொழியி 
ன் என்பது பொருள்,
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௧௫௮ வினையியல், 

உண்ணிற்.புசிிரும் vvsrseeee உண்ணாக்காற் பசி தராது 
உண்ணாச்சடைப் பட இராது 

உண்ணாவழிப் பச இராது 
உண்ணாவிடத்துப் பிராது, 

௨௭௭. உடன்பாட்டுக் குறிப்புவினையெசசங்கள் 
பண்படியாகத் தோன்றி ௮கரவிகுதியைப் பெற்று வ 
ருவனவாம். ் 

௨-ம். மெல்லப் பே௫னான். சாலப்பல 
பையகஈடர்சான். றச் சிரிது 
வலியப் புகுந்தான். மாணப் பெரிது, 

மெல்ல என்பது, லளவொற்றுமை பற்றி மெள் 

ளவெனவும், வழக்கும். 

௨௭௮. எதிர்மறைச் குறிப்புவினையெச்சங்கள ௮ 

ல் இல் என்னும் எதிர்மறைப் பண்படியாகத் தோன்றி, 

றிது மல் மேமை ஆல் கால் கடை வழி இடத்து ௭ 

ன்னும விகுதிகளைப் பெற்று வருவனவாம். உ-ம். 

றி. -அறமன்றிச் செய்யான் அருளின்றிச் செய்தான், 

  

௮றமல்லா தில்லை அ௮ருளில்லாத செய்தான் 
a eres : 
மல்----அறமல்லாமலில்லை யானில்லாமல்வந்தான் ' 
மெ---.-அறமல்லாமேயில்லை யானில்லாமே வர்தான் 

மை ---இறமல்வாமையில்லை யானில்லாமை வந்தான் 
ஆல் -௭நியல்லாலில்லை  



டர் . 

ear Gi, கு 

கால்... அவனல்லாச்சானியார்.. மானில்லாச்சர்கில்குவா 
ன். 

சடை---அவனல்லாக்சடைசீயார் யானில்லாச்சடைவருவா 

வழி அவுனல்லாவழிரீயார்.. யானில்லாவழி வருவான். 

இடத்.த--அவனல்லாவிடத் தரீயார் யானில்லாவிடத் தவரு 
[வான், 

_இவ்வினைபெச்சக்குறிப்புச்களில் வரும்" ஆகாரமு 
ம் ௮சரமுஞ் சாரியை, 

௨௭௯. வினையெச்சங்கள் இருதிணையைம்பான்மூ 

விடங்கட்கும் பொதுவாக வரும். ௨-ம். 

நடந்து-- வந்தேன், வந்தேம். 
வந்தாய், வந்ரீர், 
வந்தான், வந்தாள், வர்தார், வர்த.து, வந்தன. 

௨௮0. தன்கருத்தாவின் விசையையே சொள்ளுத 
குரிய வினையெசசங்கள் சினைவினையாயின், அவை ௮ 
ச்சனைவினையைக் கொண்டு முட தலுமன்றி, ஒத்துமை 
பற்றி முதல்வினையையுங் கொண்டுமுடியும். ௨-ம் 

சாத்தன் சாலொடிந்து வீழ்ர்தான். இங்சே ஒடி.தல் சனைவி 
ளை, விழ்தல் முதல்வி 

*ன. ஆதலின், ஒழர் 
தி! என்னுஞ் னைவி 
னை யெச்சம் வீழ்ந்தா 
ன் என்னும் முதல்வி 
னை கொண்டு முடிர் 

த்து.



௧௬0 

சாலொடர்து “மீழ்ச்க இங்கே ஒ௲தறுகு Hard 
னை) வீழ்ததுஞ் சனைவி 
னை, ஆதலின், ஒடிர்து 
என்னுஞ் சனைவினையெ 
ச்சம் ஷீழச்தது என்னுஞ் 
சினைவினைசொண்டுமுடி. 

ர்த்து, 

மாரு சாலொடிர்து வீழ்ந்தது...இங்சே வீழ்தல் மாட்டின் 
வினை யாதலிற் எனைவி 

னையெச்சம் முதல்வினை 
கொண் முடி.ந்தத. 

  

௨௮௧. பிறகருத்தாவின் வினையைக்கொள்ளும் வி 

னையெச்சங்கள், தன்கருத்தாவின் வினையைச் கொள்ளு 
ம வினையெச்சங்களாகத் இரிகதும், வரும். திரியிலும், 
அவற்றின் பொருளகள் வேறுபடாவாம். உ-ம். 

ஞாமிறுபட்டுவந்தான்...... இங்கே பட என்னுஞ் செய 
வென்வாப்பாட்டு வினையெ 

ச்சம் பட்டு எனத்திரிந்து நி 

ன்றது. 

மழைபெய்து நெல் விளைந்த.த-இங்சே பெய்ய என்னும் சார 
ணப்பொருட்டாயெ செய 
வென்வாப்பாட்டி.றந்தகால 
வினையெச்சம் பெய்து என 

த்.திரிர்து ரின்றது,



வினையியல். ௬௮.௪ 

முற்துவினை எச்சப்பொருளைத் 
தருதல். 

௨௮/2, தெரிநிலைவினைருற்.றுல் கு.றிப்புவினைமும் 
அம்; தம்ச்கூரிய பயனிலை சொளளா.௮, விளையெச்சத் 

இற்குரிய பயனிலை கொளளுமிடத்து வினையெச்சம் 

பொருளையும், பெயசெச்சத்திம் குரிய பயனிலை சொள் 
ஞமிடத். ஐப் பெயரெச்சப்பொருளையுர் தரும். உ-ம். 

கண்டனன் வணங்கென் ...இங்கே சண்டனன் என்னும் 
அட சண 

9 என வினையெச்சப்பொரு 

எண்டாள்சாத்தலூர்க்கம்] இங்கே "உண்டான் என்னுந் 
போயினான்] தெரிநிலைவினைமுற்று, உண் 

- எனப்பெயரொச்சப்பொரு 

உச்சிக் கூப்பிய கையினர் } இங்கே சையினர் என்னுங் கு 
தற் புகழ்ந்து றிப்பு வினைமுற்று, கையையு 

டையவ. ராடி என வினையெச் 
சப்பொருளைத் தர,௧.௮. 

வெந்திறலினன் விறல் வ இல்கே திறலினன் என்னுங் கு 

முதியொ [ நிப்புவீனைமுற்று,இறலினனு 
இய எனப் பெயரெச்சப்பொ 

Gans sess. 

இருவகைவினைக்குறிப்பு. 

௨௮௩. வீனைக்குறிப்புச்சொற்கள், ஆக்கவினை4( 
aa



sae. விளையியுல், 

றிப்புட் இயற்கைவினைக்குறிட்பும், என, இருவ்கைப்ப 
டும். 

அவற்றுள், ஆச்சுவினைக்குமிப்பாவது சாரணமப 
வரும் வினைக்குறிப்பாம், அதற்கு ஆக்கச்சொல் 

விரிஈதாயினுர் தொக்காயினும வரும். 

உ-ம், கல்வியாற் பெரியனாயினான். கல்வியாற்பெரியன், 
கற்றுவல்லராயிஞார் சற்று வல்லர். 

இயற்கைவினைக்குறிப்பாவது காரணம் ப்ருது 
இயற்கையை உணர்த்தி வரும வினைககுறிப்பாம, ௮து 
ஆகசசசொல் வேண்டாதே வரும். 

உ-ம். மீர் தண்ணிது, 
த வெய்து. 

ரட் பகுப்பு. 

௨௮௪, தெரிரிலைவினைச்சொற்கள, செயபபடுபொ 
ரள குன்றியவினை, செயப்படுபொருள் குன்றாதவினை. 
எ-ம். தனவினை, பிறவினை. எ-ம். செயவினை, செயப 
பாட்டுவீனை. ௭-ம. வெவவேறுவகையிற பிரிவுபட்டு 
வழங்கும். 

௨௮௫. செயப்படுபொருள குன்றியவினையாவது, 
செயப்படுபொருளை (வேண்டா வரு முதனிலையடியா 
கத் தோன்றிய வினையாம. 

உ-ம். நடந்தான், வந்தான், இருந்தான், உறங்கினான்.



Bir Mid. ௪௬௩ 

இவை, இதை ஈடர்தான், இதை வந்தரின் எனசி செய 
ப்பபொருளேற்று, வாரால்ம் காண்க, 

௨௮௬, செயப்படுபொருள் குன்ருதவினையாவது, 

செயப்படுபொருளை வேண்டிிற்கு முதனிலையடியாக 
தீ தோன்றிய வினையாம். 

உ-ம், உண்டான், கொதத்தான், கண்டான், படித்தான். 

இவை, சோற்றையண்டான், பொருளைக்கொடுத்தான் 
எனச் செயப்படிபொருளேற்று, வருதல் சாண்ச, 

௨௮௭. தன்வினையாவது தன்னெழுவாயக்கருத் 
தாவின்றொழிலை உணர்த்தி நிற்குமுதனிலையடி யாசத 
தோன்றிய வினையாம். இத்தன்வினை இயக்றுதற்கருத் 

தாவின் வினையெனப்படும். 

செயப்படுபொருள் குன்றிய முதனிலை, செயப்படுடொரு 
ள் குன்றாத முதனிலையென்னும் இருவகைஞமுசனிலையும், த 
ன்வினைக்கு. மூதனிஃஷையாக, வரும். 

௨-ம். சாத்தனடம்தான், தச்சன் கோயிலைக் கட்டினான். 

இவைகளிலே, ஈடக்கையும் “சட்டலுமாயெ முத 

னிலைத்தொழில்கள் எழுவாய்க் சருத்தாவின் 
ரொழிலாதல் காண்சசி 

௨௮௮. பிறவினையாவது தன்னெழுவாய்ச்கருத்தா 

வல்லாத பிறகருத்தாவின்றொழிலை உணாத்தி நிறகும் 
மூதனிலையடியாகத தோன்றிய வினையாம். இப்பிறவி 
னை ஏவுதற்கருத்தாவின் வினை யெனபபமெ,



See 

  

. செயப்படுபொருள் குன்றிய முதனிலை, செயப்படிபொ 

ருள் குன்றாதமுதனிலை என்னும் இருவகைநு தனிலைகளும், 
பிறவினைவிகுதி பெற்றேனும், தாம் விசாரப்பட்டெனும், “வி 
சாரப்பட்டு விகுதி பெறநேனும், பிறவினைப்பகுதிகளாய், வ 
ரசல் பதவியலிற் கூறப்பட்டது 

௨-ம், கொற்றனடப்பித்தான், ரசன் கோயிலைக் கட் 
டிவித்தான் 

இவைகளிலே, ஈட்க்கையுங் சட்டலுமாயயெ மு 
தீனிலைத்தொழில்கள் எழுவாய்க் கருத்தாவி 
ன்ரொழிலாகாது பிற கருத்தாவின்றொழிலா 
நீல் காண்க, 

செயப்பபொருள் குன்றிய முதனிலையடி.யாகத் தோன் 
திய பிறவினைகள் அம்முதனிலைச் சருத்தாவைத் தமக்குச் செ 
யபபடுபொருளாகச கொண்டு வரும். 

உ-ம், கொற்றன் சாத்தனை நடப்பித்தான் 

செயப்படுபொருள் குன்றாத முதனிலையடியர்சத் தோ 
ன்றிய பிறவினைகளுள்ளே, சில ௮ம்முதனிலைக்கருத்சாவைத் 
தமசருச செயப்படுபொருளாசவும், ல தமக்கு மூன்றாம்வே 
றறுமைக் கருத்தாவாசவுங் சொண்டு வரும், 

உ-ம், கொற்றன் சாத்தனைச் கடப்பித்தான். 

அரசன் நச்சனார் சோயிலைச் கட்டுவித்தான். 

௨௮௯. தனவினைக்கும பிறவினைக்கும் பொதுவா 

ய நிறகும முதரைிலைகளுஞ சிலவுளவாம். ௨-ம,
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முத்றிலை, தன்வினை, பிறவி, 
ag om #8 ang சாட்டை யழி, 
செ — சீ கெடு அவன்குடி.ஷய்ச் கெடு, 
வெளு -- நீ யடம்புவெளு துணியை வெரு, 
கரை -- & seor Lyetleniuid een, 
Csi — நீ தேய் சட்டையைத் தேம், 

இம்மூதனிலைகளால் வினைச்சொற் பிறத்தல் வருமாறு: 

மூதினிலை, தன்வி?ன், பிறவினை, 

அழிந்தான் அழித்தான். ) 
அழி — {gee ௮ழிக்சின்னான , | 

அழிவான் அழிப்பான் 

கெட்டான் கெடுத்தான் _ 
கெடு கெடன்றான் கெசச்ரன்றான் 

கெடவோன் கெடுப்டான். 

வெளுத்தான். வெளுத்சான் 
வெளு வெளுக்கன்றான் வெளுச்சன்முன் 

வெளுப்பான் : வெளுப்பான் 

SCONE ET OT சாத்தான் 
கரை — {saree கரைக்கனெருன் 

சரைவான் காப்பான் 

தேய்ந்தான் தேப்த்தான் 5 
தேய் -- தேய்னெருன் சேய்க்கின்றான் 

சேய்வான் தேய்ப்பான் 

௨௯௬௦0. பிறவினைகள் தசோவிடத்துப் பியவினைவி 
குதி தொக்கும் வரும் ௨-ம்.



சுகு விளைரிமல்:' 

அரசன் செய்த தேர்... இதிலே செய்வித்த-என்னு 
ம் பிறவினை செய்த என 
விவ்விகுஇி தொக்கு கின் 

2௮. 

சோழி கூவிப் Surge} இதிலே.கவுவித்து என்னு 
புலர்ந்தது ) ம் பிறவினை கூவி என விவ் 

விகுதி தொக்கு நின்றது. 

௨௯௬௧. செய்வினையாவது படு விகுதி புணராத மு 

தனிலையடியாகத் தோன்றி, எழுவாய்க்கருத்தாவைக் 

கெண்டு வரும் வினையாம். 

உ-ம். சரத்த னடம்தான், நடப்பித்தான். 
சாத்தன் கட்டினான், . சட்டுவித்தான். 

௨௬௨. செயப்பாட்புவினையாவ.து படு விகுதி — 
ணர்ந்த முதனிலையடியாகத்தோனறி, வினைமுதல் மூ 
ன்ரும்வேற்றுமையிலும், செயப்படுபொருள் எழுவா 
யிலும் வரப் பெறும் வினையாம். - 

பிறவினைமுதனிலைகளும், செயப்படுபொருள் கு 
ன்ருத தன்வினை முதனிலைகளும், படுவிகுதியோடும், 
இடையே ௮கரச்சாரியையேனலும், குச்சாரியையும் ௮௪ 
ரச்சாரியையுமேலும், பெற்றுச் செயப்பாட்டுவினை மு 
தனிலைகளாக வரும். 

உ-ம், சாத்தனா லிம்மாரி ஈடப்பிக்சப்பட்டது. 
கொற்ற லிச்சோ றுண்ணப்பட்டது.
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௨௯௩. செயப்பாட்டுவினை ஒரோகவிடத்துப் படு 
விகுதி தொக்கும் வரும். ௨-ம், 

''இல்வாழ்வானென்பர்ன்”,..இங்கே எனப்பவொளன் எ 
ன்னஞ் செயப்பாட் 

டுவினை என்பான் எ 
orth படிவிகுதி தொ 

க்கு நின்றது, 

உண்டசோறு...... பஃபாஇங்சே உண்ணப்பட்டஎ 
ன்லுஞ் செயப்பாட் 
டுவினை உண்ட ௭ 
னப் படுவிகுதி தொ 
க்கு ிஸ்ற.து- 

வினையாலணையும்பெயர் 

விகாரப்படுதல். 

  

௨௯௪. விளையாலணையும்பெயர்கள், சிறுபான்மை 
இயல்பா௫யும், பெரும்பாலும் விகாரப்பட்டும், வரும். 

உ-ம், நடந்தானை, குழையானை, குழையினனை, ௭-ம். 

ஈடந்தோன், குழையோன், ஈடர்தவன், குழைய 

வன். எ-ம். 

நடந்தன, குழையன. எ-ம். கடந்தவை, குழைய 
வை, எ-ம். வரும், 

வினையியன்முற்றிற்று. 
 லைக்ைகையுகளைகு, 

இடை பியல். 
௨௯௫. இடைசசொல்லாவது, பெயரும் வினையும்
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போலத் தனித்து கடிக்கும் ஆத்தல் இளலாததாய்,அப் 

பெயரையும் விளைமைர்புஞ் சார்ஈீது வறீஞ் சொல்லாம். 

இடை. ச்சொற்களின் வகை. 

௨௯௬. இடைசசொற்கள்: (௧) வேம் அமையுருபுக 
ஞ்ம், (௨) விகுஇயுருபுகளும், (௩) இடைகிஃையுருபுகளு 

ம, (௪) சாரியையுருபுகளும், (௫) உவமவுருபுகளும்,(௬) 
பிறவா தத்தமக்குரிய பொருளகளை உணர்த்தி வருப 
வைகளும, (௪) ஒலி, அச்சம், விரைவு இவற்றைக் குதி 

ப்பால் உணர்த்தி வருபவைகளும், (௮) இசைரிதையே 
பொருளாக வருபவைகளும, (௯) ௮சைநகிலையே பொரு 

ளாக நித்பவைகளும ஏன ஒன்பது வகைப்படும, 

இவைகளுள், வேந்றுமைபருபுகள் பெயரியலிலும், விகு 
தியுருபுசளும் இடைநிலையுருபுகளுஞ் சரரியையுருபுகளும் பத 
வியலிலுஞ் சொல்லப்பட்டன. 

இசைகிறை என்பது, வேறுபொருள் உணர்த்தாது செய் 
பூளில் ஓசையைகிறைத்து நிற்பது, 

அசைநிலை என்பது, வேறு பொருள் உணர்த்தாது பெய 
ர்ச்சொல்லோடும் வினளைச்சொல்லோடுஞ் சார்த்திச் சொல்லப்ப 
ட்டு நிற்பது, அசைத்தல்--சார்த் ததல், 

ஷை 

உவமவுருபிடைச்சொய்கள. 

௨௯௭, உவமவுருபிடைசசொற்களாவன, போல, 
பூரைய, ஓப்ப, உழ, மான, கடுப்ப, இயைய, ஏயப்ப, 
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, கேர, நிகர, பொருவ, அன்ன, அனைய முதிலியன வாம். 

இலைசளுள்ளே, போல என்பத முதலிய பதிஞென்ற 
ம், இடைச்சொல்ல்டியாகப் பிறந்த வினையெச்ச வினைகள். ௮ 
வைகளிலே, போல், புரசை, ஓ, உறழ், மான்; ௧9, இயை, ஏ 
ய், நேர், நிகர், பொரு என்னு முதனிலைசளே இடைச்சொற் 
For, 

அன்ன, ௮னைய என்பவைகள், இடைச்சொல்ல்டி.யாச 
ப் பிறந்த பெயரெச்சவினைச் குறிப்புக்கள், ௮வைகளிலே,௮ 
என்னு முதனிலையே இடைச்சொல், ௮ன்ன என்பதில் னகர 
மெய் சாரியை, ௮னைய என்பதில் னகாமெய்யும் ஐகாரமூஞ் 
சாரியை. 

  

தத்தம் பொருளை உணர்த்தும் 
இடைச்சொற்கள், 

௨௯௮. பிறவாது தத்தமக்குரிய பொருள்களை ௨ 
ணர்த்தி வருமென்ற இடைச்சொற்கள், ஏ, ஐ, உம் மு 

தலியவைகளாம், 

௨௯௯. ஏகரரவிடைச்சொல், தேற்றமும், வினா 

வும், எண்ணும், பிரிநிலையும், எதிர்மறையும், இசைகி 
றையும்; ஈற்றசையுமாகய ஏழுபொருளையும் தரும். 

தேற்றம் அ உண்டேகடவுள். இங்சே உண்டென்பதற்கு 
ஐயமில்லை என்னும் தெளிவுப்பொருளை ச் ௪ 

ருதலாத் தேத்றம். 
நீயே கொண்டாய், இங்கே நீயாசொண்டாப் 

என்னும் பொருளைத் தருமிடத்து வின. 
விஞ.-  



௪௭௦ இடைபியல், 

TC emir HG ECT இியே வளியே, இங்கெ சில்மும் 
நீருந் இயம் வளியும் எனப் பொருள் பட 
எண்ணிநிற்றலால் எண். 

பிரிநிலை... அவரு ளிவனே சள்வன், இங்சே ஒருகூட் 
டத்தினின்றும் ஒருவனைப் பிரித்து நிற்ற 
லாழ் பிரிநிலை, " 

எதிர்மறை... நானே சொண்டென். இக்சே நான் கொள் 
இலேன் என்னும் பொருளைத் தருமிடத்து 
எதிர்மறை. 

இசைகிறை,--..-'ஏயே யிவளொருத்தி பேடியோ வென்றார்'” 

இங்கே வேறுபொருளின்றிச் செய்யுளில் 
இசைகஙிறைத்து நிற்றலால் இசைகிறை, 

ஈற்றசை -.1என்றுமேத்தித் தொமுவோ மியாமே.! இங 
கே வேறு பொருளின்றி இறுதியிலே சார் 
த்சப்பட் நிற்றலால் ஈற்றசை, 

௩௦0. ஓகாரவிடைச்சொல், ஓழியிசையும், வினாவு 

ம், சிறப்பும, எதிர்மழையும், தெரிகிலையும, கழிவும், 

பிரிரிலையும், ௮சை௰ிலையுமாகய எட்டுப்பொருளையுக் த 

ரம, 

சிறப்பு உயர்வுரிறப்பும் இழிவுிறப்பும் என இருவகைப் 
பிம். உயர்வுறப்பு ஒருபொருளின து உயர்வைச்சிறப்பித்சல், 
இழிவுறப்பு ஒருபொருளினது இழிவைச் சிறப்பித்தல், இங் 

சே இறப்பித்தல் என்றது, உயர்வேயாயினும் இழிவேயாயினு 

ம் அதனது மிகுதியை விளச்குதல.



இடைபியல், கச 

(தாரணம்) 
ஓழியிசை.-- படிக்கவோ வந்தாய், இங்செ படித்தற்கன்று 

விளையாதெற்கு வர்தாய் என ஓழிக்த சொற் 
சளைத் தருதலால் ஒழியிசை, 

குற்தியோ மகஜோ,, இங்கே குற்றியா wae 
என விஞப்பொருளைத் தருதலால் வினா. 

உயர்வுரிதப்பு--ஒஓ பெரியன், இங்கே ஒருவனது பெருமை 
பா௫யெ உயர்வின் மிகுதியை விளச்குதலால் 
உயர்வு இறப்பு, 

இழிவு சிறப்பு --ஒஓ கொடியன். இங்கே ஒருவனது கொடு 
மையாக இழிவின் மிகுதியை விளக்குச 
லால் இழிவுடிறப்பு. 

எதிர்மறை. -அவலே. கொண்டான், இங்கே கொண்டில 
ன் என்னும் பொருளைத் தருமிடத்து எதிர் 
மறை. 

  

வினா. 

தெரிகிலை,--அஅணோ அதுவுமன்று பெண்ணோ அ௮தவுமன் 
௮. இக்கே அத்தன்மையில்லாமையைத் 
தெரிவித்து கிற்றலாற் நெரிநிலை, 

சழிவு, 0 உறுதியண்ராது செட்டாரை og தமக்சோரு 
அ௮தியுணராரோ என்லுமிடத்துச் கழிவிர 
க்சப்பொருளைத் தருதலாற் சழிவு. கழிவிர 
க்கம்--கழிர் ததற்செங்குதல், 

இவனோ சொண்டான். இகட்சே பலருணின் 
௮ம் ஒருவனைப் பிரித்து சிற்குமிடத்தப் பி 

Ae cov. 

  

பிரிநிலை.



  

கிர 

௮சைரிலை, தரணி வம்மினே.”” இங்சே வேறுபொரு 
ளின்றிச் சார்த்தப்புட்டு நிற்றலால் ௮சை 
நிலை, 

௩௦௧. உம் என்னுமிடைச்சொல், எதிர்மறையும, 

இறப்பும், ஐயமும், எசசமும், முற்றும், எண்ணும, 

தெரிநிலையும், ஆக்கமுமாயெ எட்டுப்பொருளைய ௪ 

ரம, 
எச்சம் இறந்தது தழீஇய எச்சமும், எது தழீஇய எச் 

சமும் என இருவகைப்பமம். 

(உ-ம்) 
எதிர்மறை,---களவு செய்யினும் பொய் கூற்லை யொழிச, இ 

ங்சே களவு செய்யலாசாது என்னும் பொ 

ளைச் தருதலால் எதிர்மறை. 

உயர்வதறெப்பு--'குறவருமருளுங்குன்றம்.”” இங்கே குன்மிலு 
யர்வைச் சறப்பித்தலால் உயர்வுரிறப்பு. 

இழிவதப்பு.--!(புலையனும் விரும்பாப் புன்புலால் யாக்கை." 

இங்சே உடம்பினிழிவைச் சிறப்பித்தலால் 

இழிவுசிதப்பு. 
அவன் வெல்லிஜும் வெல்றும். இங்கே துணி 

யாமையை உணர்த்தலால் ஐயம். 

  

* ச் 

ஐயம் 

எச்சம்,__சரத்தனும் வந்தான். இங்கே கொத்றன் வந்த 

தன்றி என்னும் பொருளைச் தந்தால் இறர் 

og தழீநிய வெச்சம், இனிச் சொத்றனும் 

வருவான் என்னும் பொருளைத் தந் தால ௭ 

இரது தழீஇயவெச்சம்.



பியல், ௧௭௩. 

மூற்று, வை எல்லாரும் வந்தார், இங்கே எஞ்சாம்பெர்ருளை 
தீ தருதலால் முற்று, 

TEE emer DISD US Hd. Hus எண்ணுத்த்சண் வ 
ருதலால் எண். 

தெரிநிலை... அணுமன்று பெண்ணுமன்று, இங்கே இன் 
சதெனத் தெரிவித்து நிற்றலாற் நெரிகிலை. 

பாலுமாயிற்று, இங்கே அதுவே-மருர் துமாயிற் 
௮ என்னும் பொராளைத் தருதலால் ஒச்சம். 

௩௦௨. எதிர்மமைவினை அடுத்து வருமிடத்து, மு 
2௮ும்மை எச்சவும்மையுமாம், ௨-ம், 

ஆக்கம். 

  

எல்லாரும் வந்திலர், ௮வர் பத்துங் கொடார், 

இங்கே, சிலர் வந்தார், சில கொடுப்பார் எனவும் பொ 
ரூள் பதெலால், எச்சவும்மையுமாயிற்று, 

௩௦௩. எசசவும்மையாற் மழுவப்பிம் பொருட 
சொல்லில் உம்மை இல்லையாயின், ௮ச்சொல் எச்சவு 
ம்மையோடு கூடிய சொற்கு முதலிலே சொல்லப்படும். 

௨-ம். சாத்தன் வந்தான்; கொற்றனும் வந்தான், 

இங்கே சாத்தன் எச்சவும்மையாற் நதமுவப்படுபொ 
ருள். 

௩௦௪. என, என்று, என்னும் இரண்டிடைச்சொ 
றகளும, வினையும், பெயரும், எண்ணும், பண்பும், கூ௰ி 
பபூம, இசையும, உவமையும் ஆய ஏழுபொருளிலும் 
வரும், உம்,



௧௭௪ இயைனியல, 

வினை டஃனம்ந்தன் பிறர்தானெனச் த்தை யுவந்தான். . 
இங்சே வினையோடியம்தது. 

'“அழுச்சாறென்வொரு ural” இங்கே பெ 
யரோ ச.யர்தது, ் 

TR வைநிலமென நீரெனச் யேன வளியென வா 

னெனப் பூதங்களைந்து, இம்சே எண்ணொ 
ந.யைந்தது. 

பண்பு,-- வெள்ளென விளர்த்தது. இங்சே பண்டோடி. 
யைந்தது, 

குறிப்பு பொள்ளென வாங்கே புறம் வேரார்.” இங் 
கே குறிப்போடி.யைந்தத, 

பெயர், 

  

் இசை. ---பொம்மென்ன வண்டலம்பும் புரிகுழலை.!* 

இங்கே இசையோடியைந்தது. 

புலிபாயர்செனப் பாய்ந்தான். இங்கே உவ 

  

உவமை, 

என்று என்பதையும், இப்படியே இவைச 
ளோடும் ஒட்டி.க் சொள்ச. 

௩.௦௫, மேற்கூறிய ஏ, உம், என, என்று என்னு 
நான்கிடைச்சொத்களன்றியும், என்றா, எனா, ஜட என் 

லும் இம்மூன்றிடைச்சொற்களும் ஏண்ணுப்பொருளி 
ல் வரும். 

உ-ம். நிலனென்றா நீரென்றா நீயென்று. 
நிலனெனா ரீரெனாச் தீயெற, 
நிலனொ நீரொடு தீயொடு,



இடைரியல், கஎடு 

௩௦௬.பெயர்ச்செவ்வெண்ஜ்ரம், எண்ணிடட்ச்செர் 
த்கள் ஏழனுள்ளும் எள், என்றா எனா என்னு ஞூன்றுர் 

தொகைர்சொய் பெற்று வரும். உம், என்று, என ஓடு 
என்னு கான்குர் கொசைசசொற்பெத்றும் பெருதும் 
வரும், 

பெயர்ச்செவ்வெண்ணாவது, பெயர்களினிடத்தே எண் 
ணிடைச்சொழ்றொக்கு நிற்ப வருவது. 

(உதா.ரணம்.) 

செவ்வெண்.---சாத்தன் சொற்ற னிருவரும் வந்தார். 
ஏசாரவெண்...-சாத்தனே கொற்றனே யிருவரும் வந்தார். 
என்றாவெண்.--சாத்தனென்றா சொற்றனென்றா விருவரும்வ 

ந்தார். 

எனாவெண்...--சாத்தனெனாக் கொற்றனெஞு விருவரும் வர் 
தார். 

உம்மையெண்-சாத்தனுங் கொற்றனு மிருவரும் வந்தார். 
என்றெண்--.-சாத்தனென்று சொற்றனென் நிருவருளர் 
எனவெண்.-..--சாச்தனெனக் கொற்றனென விருவருளர். 
ஒடுவெண்..-....-சாத்தனொடு கொத்நஜெ் டி.ருவருளர், 
உம்மையெண், -சாத்தனும் சொற்றனும் வந்தார். , 

என்றெண்.---நிலனென்று நீரொன்று தயென்றுகாற்றென்ற 
ளவறுசாயமென் ரூயெ,வுலசம். 

எனவெண்...---நிலனென சீசெனத் இயெனச் சாற்றென வ 
ளவு காயமென வாஇய வுலகம். 

ஓவெண்....---நிலனொடு ரீரொடு $யொடு சாழ்றொடளவறு 
சாயா டாய வுலசம்,



SGT he இடைனியல், 

௯.௦௪. என்று, என, ஐடி "என்னும் இம் 

டைச்சொற்களும், எண்ணப்படும் பொருடோறு கிறத 
லேயன்றி, ஒரிடத்து கிற்கவும் பெறும்; அப்படி நித்பி 
னும், பிரிந்து மற்றைப்பொருடோறும் பொருந்தும். 

உ-ம். 

என்றெண் ---4வினைபகை யென்றிரண்டி, னெச்ச நினையும் 
காற் நீயெச்சம் போலத் தெறும்.” 

இங்கே 'என்றென்பது, வினையென்று 
பகையென்று, என நின்றவிடத்துப் 
Msg பிறவறியுஞ்சென்று பொருக் 

தியது. 
எனவெண்.---!(பகைபாவ மச்சம் பழியென நான்கு மிகவா 

வா மில்லிறப்பான் சண்:*? 

இங்கே எனவென்பது, பகையெனப் 
பாவமென அ௮ச்சமெனப் பழியென 
என்று நின்றவிடத்துப் பிரிந்து பிறவ 
ழியுஞ் சென்று பொருந்திய. 

ஓூவெண்.----**பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொ டைர் 
ந்து மிருடர வெண்ணிச் செயல்,"" 

இங்கே ஒடுவென்பத, பொருளொடு ச 
ருவியொட காலத்தொடு வினையொடு 
இடனொடு, என நின்றவிடத்துப் பிரி 

bg பிறவழியஞ்சென்று பொருந்தி 
யத.



இடைபியல ater 

Lod விலிபெர்சஙிகள், எண்ணைப்பிடிமிட தஜ் 

ஏற்பனவாடுய எண்ணிடைசசொல் வீரியப்பெற்,நுமி 
தெர்தப்பெற்றும், தரிடத்து சின்னு பிரிர்* கூடப்பெ 

தீ௮ிம், வரும். அவை தொல்கபெறிதலி20 உ-ம். 

உம்மையெண்---கற்றுங் சேப்டும் கற்பனை கடந்தான். 
என் நெண்டடட்டடன்ண்வென் தடுச்சவென்று வந்தான், 
எனவெண்டடடபடஉண்ணவென வுக்கவென வந்தான் 
செவ்கவெண்்_-லகிற்றும் சேட்டுக் கற்பனை கடந்தான், 
பிரிர் து கூடுமெண--உண்ண் ஏசெசவென்று வர்தான். 

௩0௦௯. ௮, இ, ௨ எஷ்னுமூன்றிடைசசொற்களுஞ் 

சுட்டுப்பொருளையும, ௭, ஆ; யா என்னு மூன்றிடை௪ 
சொறகளும வினாப்பொருளையுர் தரும், 

உ-ம, அுச்சொற்றன், இச்சொற்றன், உச்சொற்றன் 
எச்சொற்றன், கொற்றனா, யாவன், 

௩௧௦. கொல் என்னும இடைசசொல், ஐயமும 
அ௮சைநிலையுமாயெ இரண்டு பொருளையும் தரும். ௨-ம 

HuUp———$ Haare குற்றிகொன் மகன்கொல். இங்கே 

குற்றியோ மகனோ என்னும் பொருளைத் த 
ருதீலால் ஜயம், 

அசைஙிலை.--!'தந்றதனா லாய பயனென்சொல்.”” இங்சே 
வேறுபொருளின்றிச் சார்த்தப்பட்டு son 
லால் ௮சைகிலை. 

௩௧௧. மற்று என்லும் இடைச்சொல், வினைமாற் 
௪௨



wer இடைஃியல். 

௮ம், பிறிதும், அசைரிலைபுமாயெ மூன்றுபொருளையுர் 
திரும். 

இங்கே வினைமாற்றென்றது கருதியதற்கு இனமாதிய ம 
அுதலைவினை; திதிதென்றது கருதிடதற்கு இனமாகிய பிதித, 

(உம்) 
வினைமாந்று,-*ழற்றநிவா ஈல்வினை யாமிளைய மென்னாது."! 

இங்கே கருதியவினையாவது நல்வினை 
யை விலாந்தழிவாம், என்பது. அதற்கு 
இனமாயெ மறுதலைவினையாவது கல்வி 
னையை விரையாதறிவாம் என்பது, மற் 
நென்றது, இங்சே, விரைந்தறிவாம் என் 
னும் வினையை ஒழித்து, விரையாதறிவா 
ம் என்னும் மறுதலைவினையைத் தருதலா 
ல், வினைமாற்றுப்பொருளில் வந்தது. 

பிறிது... ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று.” இ 
ங்கே கருதியதாவது ஊழொன்றென்ப 
த. அதற் ளெமாகயெ பிறிதாவது ஊழல் 
லதொன்றென்பது, மற்ழென்றது, இஸ் 
சே, வழல்லதொன்றென்னும் பொருளை 
த் தருதலால், பிறிதென்னும் பொருளில் 
வந்தது. 

அசைநிலை. 'மற்றென்னையாள்க.”? இங்கே வேறு பொ 
ரளின்றிச் சார்த்தப்பட்டு நிற்றலால் ௮ 
சைநிலை, 

௩௧௨. மன என்னும் இடைச்சொல், ஓழியிசையு
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ம், ஆக்கமும், கழிவும், மிகுதியும், அசைகநிலையுமாகியி 
ஐச்துபொருளையம் தரும். ௨-ம். 

ஓழியிசை. --*கூரியதோர் லாண்றன்.!? இங்சே இரும் 

பை அறத் அணித்தது , sti gia ois 
சொற்களைச் தருதலால் ஒழியிசை, 

ஆச்சம்.---- பண்கெரமென்,"” இங்கே இன்று வயலாயி 
ற்று என்னும் அச்சப்பொருளைத் தருத 
லால் ஆக்கம், 

கழிவு. --திறியசப்பெறினே யெம்ச்யே மன்னே." 

இங்கே இப்பொழுது அவன் இறந்ததனு., 
ல் எமக்குச் கொடுத்தல் கழிச்சு என்னு 
ம் பொருளைத் தருதலாற் கழிவு. 

BEB mam! ors 60,5 Qunésmeswer,” இங்கே மிகுதி 

யும் அருளுவன் என்னும் பொருளைத் ௪ 
ருதலால் மிகுதி. 

௮சைகிலை,--::அதமற் கொண்சன்றேரே.!? இங்சே வேறு 
பொருளின்றிச் சரர்த்தப்பட்டு நிற்றலால் ௮ 
சைநிலை, 

௩௧௩. கொன் என்னும் இடைச்சொல், ௮ச்சமு 
ம், பயனின்மையும், காலமும், பெருமையும் ஆய ௩ 
ன்கு பொருளையுர் தரும். ௨-ம். 

HEF mee Oe rcrearen.” இங்சே அஞ்சும் வாளி என் 
னும் பொருளைத் தருதலால் அச்சம்,



௧௮0 இலடையியவ. 

பயனின்மை-*சொன்னே கழிச்தன் Pere.” இங்கே ப 

யனின்றிச் சழிர்தது என்றும் பொருளைத் 
தீருதலா்த் பயனின்மை. 

சாறம் -- (கொள் வால் வாடைப்! இங்கே காதலர் நீங் 
கிய சாலம் அறிர்து வருதலையுடைய வா 
டை என்னும் பொருளைத் தருதலாழ் காலம். 

பெருமை.--.!*கொள் லூர் தஞ்சினும்.” இங்கே Outing 

ருறங்ினும் என்னும் பொருளைச் தருதலா 
ற் பெருமை. , 

௩௧௪. ௮ந்தில் என்னும் இடைச்சொல், ஆங்கெ 
ன்னும் இடமும், அசைநிலையுமாகிய இரண் டுபெ்ருளை 

யும் தரும். ௨-ம், 

ஆங்கு---வருமே-சேயிழை யந்திற் கொழுஈற் சாணி 
ய.” இக்கே ௮வ்விடத்து வரும் என்னும் 

பொருளைத் தருதலால் அம்ரு. 

௮சைரிலை.--1அந்திழ் கழலினன் கச்சீனன்.?இங்கே வே 
௮பொருவின்றிச் சார்த்தப்பட்டு நிற்றலா 
ல் ௮சைநிலை. 

உகடு, மன்ற என்னும் இடைச்சொல், தெளிவுப் 
பொருளைத் தரும், ௨-ம், 

தெளில.----இரத்சலி னின்னது மன்ற?” இங்சே ஒருத 
லையாக என்னும் பொருளைச் தருதலாற் 
தெளிவு,
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ககக. ௮மம என்றும இடைச்சொல், ஒள்று 
சொல்வேன் கேள என்னும் பொரூவிலும், உலாயசை 
ப்பொருளிலும வரும், 

உளாயசை.----சட்ஜோக்சண் வரும் ௮அசைகிலை, 
ஒன்.றுசொல்வேன்கேள்.---1அம்ம வாழி தோழி? 
உரையசை. *அதுமற்றம்மி.!* 

௩௧௭, ஆங்க என்னும் இடைசசொல், உரைய 
சைப்பொருளில் வரும், ௨-ம, 

உமையசை.....இஙகத்திறனலல யாஙசழற,”? 

௩௪௮. ஆர் என்னும் இடைசசெொல், உயர்த்தற் 
பொருளிலும், ௮சைநிலைப்பொருவிலும் வரும். 

உயாததற்பொருடடு வருமபோது தருமைச்சொ 
ல்லீறறில் வரும அ௮சைநிலையாகுமபோ,து உமமை மு 
னனும, உமமீ௰று வினைமுனனும, வரும. 

(உதா.ரணம்.) 

உயாத்தறபொருள்.----தொல்காப்பியனார் வந்தார், 
தந்தையார் வர்தார். 

௮சைநிலை 4 பெயரினாய தொசையுமா ௬ 
ளே.” இங்கே ஆர் ௮சை கி 
லையாக உம்மைமுன் வர்த.து. 

  

*எலலா வயிரொூிஞ் செல்று 
மார் முதலே,” இங்சே ஆர் 
அ௮ண்சரிலையாக உம்மீற்றுவி 

Cer par Gy FF.



௧௮௨ இடையியல். 

௯௧௯, தொறும், தோறும்.என்னும் இவவிர்ண்டி. 
டைச்சொற்களும், இடப்பன்மைப்பொருளையுக் தொ 

ழிற்பயில்வுப் பொருளையுந் தரும். ௨-ம். 

இடப்பன்மை---- சோழகாட்டி. லூர்தொறுஞ் சவொல 
[யம், 

தொழிற்பயில்வு---படி.ச்குர் தொறு மறிவு வளரும். 

தோறும் என்பதையும் இப்படியே இவைகளோடு 
ம் ஒட்டிக்கொள்க, 

௩௨0. இனி என்னும் இடைச்சொல், காலவிடங் 
களின் எல்லைப்பொருளைத் தரும், ௨-ம். 

சாலவெல்லை.---இனி வருவேன். 

இடவெல்லை.--இனியெம் மூர். 

௩௨௪. மூன், பின் என்னும் இடைச்சொற்கள,, 
காலப்பொருளையும், இடப்பொருளையுர் தது, ஏழாம் 

வேற்றுமைப்பொருள் பட வரும். ௨-ம். 

காலம்.--முன் பிறக்தான். பின்பிறக்தான். 
இடம்--முன்னிருக்தான், பின்னிருக்தான். 

மூன், பின் என்பவைகள், முன்பு, பின்பு. ௭-ம். 
முன்னை, பின்னை. ௭-ம். முன்னர், பின்னர். 
எ-ம். விகாரப்பட்டும், வழங்கும், 

௩௨௨. வாளா, சும்மா என்னும் இடைச்சொற்க 
ள், பயனின்மைப் பொருளைத் தரும். 

உ-ம். வாளா விருந்தான். சம்மா வந்தான்.



இடையியுல். ௧௮௩ 

கூ.௨௩. ஆவது, ஆதல், ஆயினும், தான் என்னும் 
இடைச்சொம்கள் விகற்பப்பொருளைக் தரும், 

விகந்பமாவத, அது அல்லது இது என்னும் பொருள் 
பட வருவது, 

வடி, 

அவது,--சேவாரமாவது திருவாசசமாவது தொண்வொ. 
ஆசல்:*--சோரறாதல் கூழாதல்,கொடு, 
ஆயினும்.-வீட்டிலாயிலுங் கோயிலிலாயினும் இருப்பேன். 

தான் ---பொன்னைச்தான் வெள்ளியைத்தான் கொடுத் 

தானா. 
௩௨௪. அந்தோ, ௮ன்னோ, ஐயோ, ௮௪சசோ, ௮௮, 

ஆ௮, ஓஓ என்ருற்போல வருவன இரக்கப்பொரு 
ளைத் தரும் இடைச்சொர்சளாம். 

௩௨௫, €, 88, ௪௪6, சை என்றாற்போல வருவ 

ன இகழ்ச்சிப்பொருளைக் தரும் இடைச்சொற்களாம். 

௩௨௬. கூ, கூகூ, ஐயோ, ஐயையோ என்றாற் 
போல வருவன ௮ச்சப்பொருளைக தரும் இடைச்சொ 
ற்களாம். 

௩௨௭. ஆ௮, ஆகா, ஓஓ, ஓகோ, அம்மா, அம்மம் 
மா, அச்சோ என்றுற்போல வருவன ௮திசயப்பொரு 
ளைச் தரும் இடைசசொற்களாம், 

  

குறிப்பின் வரும் இடைச்சொற்கள். 

௩௨௮. ௮ம்மென, இம்மென, கோவென, சோ



Cae இடையியல், 

வன, துமென, ஒல்லென, Bove peor, ade) marr. 

௭-ம். கடகடென, களகளெொன, இடுதிடென், நெறுகெ 

தன, படபடென. ஏ-ம். வருவன ஒலிக்கூறிப்புப் 

பொருளைத் தரும் இடைச்சொற்களாம். 

௩௨௬. துண்ணென, துணுக்கென, திட்சென, இ 

டுக்கென என்றாற்போல்வன அச்சக்குறிப்புப் பொரு 

சச் தரும் இடைச்சொற்களாம. 

௩௩௦. பொள்ளென, பொருச்கென், கதுமென, 

ஜஞெோலென, சரோலென என்றாற்போல்வன விரைவு 

க்குறிப்புப் பொருளைத் தரும் இடைச்சொழ்களாம். 

இசைகிமை. 

௩௩௧. ஓடு, தெய்ய என்பன இசைநிஹை Wen 

சசொற்களாம். 

  

அசையிலை. 

௩௧௩௨. மா என்பது வியங்கோளைச் சார்ந்து வரு 

ம அசைநிலை யிடைச்சொல்லாம். 

௩௩௩. மியா, இக, மோ, மதி, அத்தை, இத்தை, 

வாழிய, மாள; ஈ, யாழ என்னும் பத்தும, முன்னிலை 

மொழியைச் சார்ந் துவரும் ௮சைகிலை யிடைச்சொய்க 

ளாம். 

௩௩௪,யா, கா, பிற, பிறக்கு, அசோ, போ, மா 

த, இகும், சின், குரை, ஒரும்; போலும், ௮ன்று, ஆ



உரியியல். SAD 

ம், தாம், தான், இசின், ஐ, ஆல், என், என்ப என்னும் 

இருபத்தொன்றும், மூவிடத்தும் வரும் ௮சைநிலை யி 
டைச்சொற்களாம். 

இடைபியன்முற்றிற்று, 

உரியியல். 
௩௩டு. உரிச்சொல்லாவது பொருட்கு உரிமை 

பூண்டு நிற்கும், பண்பை உணர்த்துஞ் சொல்லாம். 

௩௩.௬. உலகச்துப்பொருள், உயிர்ப்பொருளும், 

உயிரல்பொருளும் என இருவகைப்படும். 

௩௩௭. இப்பொருளகளுக்குரிய பணபு, குணப்ப 
ண்புஈ தொழிழ்பண்பும் ஏன இருவகைப்படும், 

௩௩௮. உயிப்பொருளகளின் குணப்பண்புகளா 
வன: ௮.றிவு, ௮சசம், மானம், பொறுமை, மயக்சம, 

விருப்பு, வெறுப்பு, இரக்கம், ஈன்மை, தீமை முதலிய 

ன்வாம். 

௩௩௯ உயிர்ப்பொருளகளின் றொழிற்பண்புக 
ளாவன: உண்ணல், உடுத்தல், உறங்கல், ௮ணிதல், 
தொழுதல், நடத்தல், ஆக்கல், காததல், அழித்தல் மு 

தலியனவாம். 

௩௪௦. உயிரல்பொருள்களின் குணபபண்புகள்ா£ 
வன பல்வகை வடிவங்களும், இருவகைகாறறங்களும், 

ஐவகை நிறங்களும, அறுவகைச சுவைகளும, எணவ 
கைப பரிசம்



‘ 

BATH உரியியல். 

பல்வகை வடி.வங்களாவன: வட்டம், இருகோண 

ம், முக்கோணம், சதுரமுதலியன, 

இருவகை நாற்நங்களாவன: ஈறுகாற்றம், Ser op 
ம் என்பவைகளாம். 

ஓவகைநிறங்களாவன: வெண்மை, செம்மை, ௧ 

ருமை, பொன்மை, பசுமை என்பவைகளாம். 

. அறுவகைச் சுவைகளாவன: கைப்பு, புளிப்பு, i 

வர்ப்பு, உவர்ப்பு, கார்ப்பு, இனிப்பு என்பவைகளாம். 

எண்வகைப் பரிசங்களாவன: வெம்மை, தண்மை, 

மென்மை, வன்மை, கொய்மை, €ர்மை, இமுமெனல், 

சருச்சரை என்பவைகளாம். 

௩௪௧. உயிர்ப்பொருள், உயிரல்பொருள் என்னு 

ம் இருவகைப் பொருள்களுக்கும் உரிய தொழி௰் பண் 
புகளாவன: தோன்றல்,மறைதல், வளர்தல், சுருங்கல், 
நீங்கல், அடைதல், ஈடுங்கல், ஒலித்தல் முூதலியவைக 
ளாம். 

௩௪௨. மேற்கூறிய குணப்பண்பும், உண், உறங் 
கு முதலிய முதனிலையளவிற்பெறப்படுந் தொழிந்ப 
ண்பும், ஆகிய பொருட்பண்பை உணர்த்துஞ் சொற் 

கள் உரிச்சொற்கள் எனப்படும். தொழிற்பண்பின் கா 
ரியமாசிய பொருட்புடைபெயர்ச்சியை உணர்த்துஞ் 

சொற்கள் வினைசசொர்கள் எனப்படும், பண்புக் தொ 

ழிலும் பொருளெனவும்படும் ஆகலால், ௮வைகளை ௨,



உரியியல், ௧௮௭ 

ணர்த்தும் உரிச்சொற்களும் ஒரோவிடத்துப் பெயர்ச் 
சொற்கள் எனப்படும். 

௩௪௩. இவவுரிச்சொற்கள் ஒருகுணத்தையும் ப 

லகுணச்தையும் உணர்த்தி வரும். 

௬௩௪௪. சால், உறு, தவ, நனி, கூ, சழி என்பன 

மிருதி என்னும் ஒருகுணத்தை உணர்சத்தும உரிச்சொ 
ற்களாம். ௨-ம். 

சால்.--(சென்மலை யிருக்ச சர்சான் முனிவரன்.!? 

உறு.--*உறுபுனறர் துலகூட்டி.," 

தீவ---!(ரயாது வீய முயிர் தவப் பலவே," 
ஈனி--வந்து கனி வருந்தினை வாழிய நெஞ்சே.” 
கூர் -- 'துனிகூ ரெவ்வமொடு,?? 

சழி--கழிசண் Cem.” 

௩௪௫. செழுமை என்பது வளனுங் கொழுப்பும 

என்னும் இருகுணத்தை உணர்த்தும உரிசசொல்லா 
ம். உ-ம். 

வளம்.----*செழும் பல் குன்றம்.?? 
கொழுப்பு.-**செழுச் தடி.தின்ற செந்காய்,! 

இவ்வாறே ஒருகுணத்தையும் பலகுணத்தையும 
உணர்த்தி வரும் உரிசசொற்களெல்லாவற்றையும் நிக 
ண்டு வாயிலாக அறிந்து கொளக. 

உரியியன் முற்றிற்று, 

சொல்லதிகார முற்றுப்பெற்றது.



மூன்றாவது 

தொடர்மொழியதிகாசம். 

  

தொகைநிலைத்தொடரியல். 

௩௪௬. தொடாமொழியாவது ஒன்றோடொன்று 

பொருள் படத் தொடர்ந்து நிற்கும் இரண்டு முதலிய 
சொற்களின கூட்டமாம். 

௩௪௭. சொல்லோடு சொற்ரொடருச் தொடர்ச் 

சி தொகைகிலைத்தொடர், தொகாகிலைத்தொடர் என 
இருவகைப்படும். 

௩௪௮. தொகைநிலைத்தொடராவது வேற்றுமையு 

ay முதலிய உருபுகள் ஈவே கெட்டு நிற்ப இரண்டு 

முதலிய சொற்கள் ஒருசொறறன்மைப்பட்டுத் தொட 

ர்வதாம், 

ஒருசொற்றன்மைப்படுதலாவது பிளவு படாது நிற்றல். 

  

தொகைநிலைத்தொடர்ப்பாகுபாடு. 

௩௪௯. ௮த்தொகைநிலைத்தொடர் வேற்றுமைத் 

தொகை, வினைத்தொகை, பண்புத்தொகை, உவமைத் 

தொகை, உம்மைத்தொகை, அன்மொழித்தொகை or 
ன ௮றுவசைப்படும், 

  

வேற்றுமைத்தொகை, 

௩ட0. வேற்றுமைத்தொகையாவது ஐ முதலிய



தொகைநிலைத்தொடரியல். ௧௮௯ 

ஆதுவேற்றுமையுருபும் இடையிலே கெட்டு கிற்கப் பெ 

யரோடு பெயரும் பெயரோடு வினை வினைக்குறிப்புப் 
பெயர்களுந் தொடர்வதாம். ௨-ம். 

நிலங்கடந்தவன் ---இரண்டாம் வேற்றுமைத்தெர்கை. 
தலைவணங்கெனவன்-மூன்றாம் வேற்றுமைத்தொகை. 

சாத்தன்மகன் ----கான்காம் வேற்றுமைத்தொகை, 
ஊர்நீங்கெனவன்-----ஐ௩காம் வேற்றுமைத்தொகை. 

சாத்தன்கை---- அரும் வேற்றுமைத்தொகை. 
குன்றக்கூகை ஏழாம் வேற்றுமைத்தொகை. 

கையையுடைய களிறு என்பது கைக்களிறு எனவும், 

பொன்னாற்செய்த குடம் என்பது பொற்குடம் எனவும், வரு 
வன, உருபும் பொருளும் ஒருங்கு செட்ட வேற்றுமைத்தொ 
கை எனக்கொள்க. 

௩டுக. ஐயுருபுங் கண்ணருபும், தொடர்மொழியி 
ன் இடையிலன்றி, இறுதியிலுங்கெட்டு நிற்கும். ௨-ம. 

கடர்தானிலம்-----ஜயருபு தொக்கது. 

இருக்தான்மாடச்து--கண்ணுருபு தொக்கது. 

இவ்வாறு வருவனவெல்லாம், உருபு கெட்டு நிநஇனும் 
ஒருசொத்றன்மைப் படாது பிளவுபட்டு நிந்றலினலே,தொகா 
நிலைஃதொடரென2வே, கொள்ளப்படும். 

௩௫௨. வேம்றுமையுருபுகள், விரிஈது கிற்குமிட 

தீது எப்பொருள்படுமோ ௮ப்பொருளபடுமிடத்தே, 
தொக்கு நிற்கப் பெறும்) அட்பொருள படாவிடத்தே 
தொக்கு நிற்கப் “வா. உ-ம்



௧௯௦ தொகைநிலைச்சொடரியல். 

சாத்தனையடித்தான்----என ஐயுருபு விரிந்து நிற்குமிடத் 

சாத்தனொடு வர்தான்--என 

அச் செயப்படுபொருள் படித 

ல்போலச் சாத்தனடித்தான் 

என ஐயுருபு தொக்குநிந்குமி 
டத்து அப்பொருள் படாமை 
யால், இங்சே ஐயருபு தொகச் 

கு நிற்கப்பெராுதென்றறிக, 

ஒடுவுருபு விரிச் த நித்குமிட 
தீத உடனிகழ்ச்ரிப்பொருள் 
பதெல்போலச் சாத்தன் வந் 
தான் எனத் தொக்கு நிற்கு 
மிடத்து அப்பொருள் படா 
மையால், இங்கே ஓ0வெருபு 

தொக்கு நிற்கப்பெறாதென்ற 
De. 

வினைத்தொகை. 

௩௫௩. வினைக்தொகையாவது பெயசெச்சத்தின் 
விகுதியுங் காலங்காட்டும் இடைகிலையு் கெட்டு நிற்க 

அதன் முதனிலையோ பெயர்ச்சொல் ரொடர்வதாம். 
2. - Ww. 

நேற்றுக் கொல்களிறு 
மூன் விரி கணை 

இன்று சொல் சளிறு 
இப்பொழுது விடு கணை 

நாளைக்கொல் களிறு 
பின் விடு கணை 

i இ௰ச்சகாலவினைத்தொகை, 

} நிகழ்காலவினைத்தொமை. 

i எதிர்சாலவினைத்தொசை.



தொகைரிலைத்தொடரியல். கக 

இயை, விரியுமிடத்துக் கொன்ற, சொல்கின்ற, சொ 
ல்லும், எ-ம், விட்ட, விடுசன்ற,-விடும், ௭-ம். விரி 
யும் எனச் கொள்க, | 

கெர்ல்களிறு, விரசணை என்றாற்போல்வன, முக்கா 
லமூம்பற்றிவரின், மூச்சாலவினைத்தொசை என 
ப்படும். 

வருபுனல், தருசுடர், ஈடந்திரகுதினை என வினைப்பகுதி 
விசாரப்பட்டும் வினைத்தொகை வரும். 

பண்புத்தொகை, 

௩௫௪. பண்புத்தொகையாவது ஆடிய என்னும் 

உருபு கெட்டு நிற்கப் பண்புப்பெயரோடு பண்பிப்பெ 
யர் தொடர்வதாம். ௨-ம். 

பண்பு வண்ணம், வடி.வு, ௮ளவு, சுவை முதலிய 
னவாம். 

ஆகிய என்பது பண்புக்கும் பண்பிக்கும் உளதா 

சிய ஒற்றுமையை விளக்குவகோரிடைச்சொல், 
(உதா.ரணம்.) 

செந்தாமனை 
கருங்குதிரை 

வட்டக்கல் 
ச.துரப்பலகை 

i வண்ணப்பண்புத்தொசை, 

i வடி.வுப்பண்புத்தொசை, 

oon } ௮ளவுப்பண்புத்தொசை, 

இன்சொல் | சவைப்பண்புத்தொசை,



௧௬௨ தொகையிலைத்தொடரியல். 

இவை, விரியுமிடத்தச் செம்மையாயெ தாமரை, வ: 
ட்டமாகய சல், ஒன்றாயெ பொருள், துவர்ப்பாகி 
ய காய் என விரியும், 

இருபெயரொட்டுப்பண்புக்கொகையாவது ஆகி 
ய என்னும் பண்புருபு கெட்டு நிற்கப் பொ.தப்பெய 
சோடு ிறப்புப்பெயராயினுஞ் சிறப்புப்பெயரோடு 
பொதப்பெயராயினும் ஒருபொருண்மேல் வரது தொ 
டர்வதாம். ௨-ம். 

ஆயன் சாத்தன்----பொதுப்பெயரோடு இறப்புப்பெயர். 
'சரணாப்பாம்பு------இறப்புப்பெயரோடு பொதுப்பெயர். 

இவை, விரியுமிடத்து ஆயனணாயெ சாத்தன், சாரையாயெ 
பாம்பு என விரியும், ஆயன் சாரை என்பன பண்பல் 
லவாயினும், பண்புதொக்கதொகைபோல விசேடிப் 
பதும் விசேடிக்கப்பருவதுமாகய இயைபுபற்றி, இ 
வையபோல்வனவும் பண்புத்தொசை எனப்பட்டன. 

- உவமைத்தொகை, 

ஈடடுடு. உவமைத்தொகையாவது போல முதலி 
ய உவமவுருபு கெட்டு நிற்க உவமானச்சொல்லோடு 
உவமேயச்சொரழ் ஜொடர்வதாம். 

இவ்வுவமை வினை, பயன், மெய், உருவு என்பன 
பற்றி வரும். 

(உதாரணம்.) 

புலிக்சொற்றன்--வினையவமைத்தொசை, 
மழைசக்னச ------பயனுவமைத்தொகை, 
தடி.யிடை------மெய்யுவமைகத்தொசை, 
பவளவாய் உருவுவமைத்தொசை.  



தொசைநிலைத்தொடரியல். ௧௯௩. 

இவை, விரியுமிடத் தப் புலிபோலுங்சொற்தன், ம 
ழைபோலுங் சை, அடி போலுமிடை, பவளம் 
போலும்வாய் என விரியும். 

உம்மைத்தொகை. 

உட. உம்மைத்தொசையாவது எண்ணல், எடு 

த்தல், முகத்தல், நீட்டல் என்னும் சால்வகையளவை 
களாம் பொருள்களை ௮ளக்குமிட த்து, எண்ணும்மை 

இடையிலும் இறுதியிலுங் கெட்டு நிற்கப் பெயரோடு 
பெயர் தொடர்வதாம். ௨-ம். 

இராப்பகல் ஒன்றேகால் [ எண்ணலளவையும்மைத்தொசை, 

Oe வக்க } எடுத்தலளவையும்மைத்தொகை. 

கலனேதாணி 
நாழியாழாக்கு 

ET OR COT 
சாணம்குலம் 

மூகத்தவலளவையும்மைத்தொகை. 

} நீட்டலளவையும்மைத்தொகை, 

இவை, விரியுமிடத்து இராவும் பகலும், ஒன்றுங் கா 
லும், கற்ஞ்சுங்சாலும், சலனுந்தூணியும், சாணும 
ராயும் என விரியும், 

௩௫௭. உயர்தணையொருமைப்பாலில் வரும் உம் 
மைத்தொகைகள் ரகாமெய்யுங் கள்விகுதிபுமாசிய ப 
லர்பால் விகுதியையடையனவாய் வரும், 

உ-ம். சேசோழபாண்டியர். 

தேவன்லெவிகள்,



௬௪ தொசைகிலைச்தொடரியல். 

.... அலஃதிணையொருமைப்பாலிலும் பொதுத்தணே 
யொருமைப்பாலிலும் வரும் உம்மைத்தொகைகள் 
ன்மை விகுதி பெருதும் பெற்றும் வரும். 

உ-ம். நன்மைமை; நன்மை தீமைகள், 

தந்னைதாப், தந்தைசாய்கள். 

அன்மொழித்தொகை, 

உடு௮. ௮ன்மொழித்தொகையாவது வேற்றுமை 

தீதொகை முதலிய ஐந்து தொகைநிலைத்தொடரு£ த 
தீதம் பொருள்படுமளவிற் ரொகாது தத்தமக்குப் பூம 
தீதே தாமல்லாக பிறமொழிப்பொருள் படத் தொகு 
வதாம், ௨-ம். 

(௪.) பூங்குழல்------இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகைநிலைச் 
களத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொ 

கை. இது பூவையுடைய குழலினை 

பூடையாள் என விரியும். 

பொற்றொடி----மூன்றாம் வேற்றுமைத்தொகைநிலைக்ச 
ளத்துப் பிறந்த ௮ன்மொழித்தொ 
கை. இது பொன்னாலாகிய தொடி. 
மினையுடையாள் என விரியும், 

கவியிலக்கணம்--நான்சாம் வேற்றுமைத்தொகைநிலைக் 

களத்துப் பிறர்சத ௮ன்மொழித் 
சொசை, இத கவிக்கிலச்கணஞ் 
சொல்லப்பட்ட் மூல் என விரியும்.



தொகைகிலைத்சொடரியல். aD 

பொற்றாலி-- ஐந்தாம். வேற்றுமைத்தொகைகிலைக்ச 
ளத்துப் பிறந்த ௮ன்மொழித்தொ 

கை, இது பொன்னினாூயதாலிபி 
னையுடையாள என விரிழம். 

அலைக இம் வேற்றுமை) - 

த்துப் பிறந்த அன்மொழித் தொ 
கை, இது கிள்ளியினத குடியிரு 
ச்குமூர் என விரியும். 

தீழ்வயிற்றுத்சழலை-ஏழாம் வேற்றுமைத்தொகைநிலைக்ச 
ளத்துப் பிறந்த ௮ன்மொழித்தொ 
கை. இது £ழ்வயிற்றின்கண் எழு 
ந்த கழலைபோல்வான் என விரி 
யும். 

(௨) தாழ்குழல்----வினைத்தொகைநிலைக்களத்துப் பிறந்த 
அன்மொழித்தொகை, இத தாழ் 
ந்த குழலினையுடையாள என விரி 
யம், 

(௩.) கருங்குழல்-----பண்புத்தொகைகிலைக்களத்தப் பிறந்த 

அன்மொழித்தொகை, இது ௧௫ 
மையாயெ குழலினையுடையாள் எ 

ன விரியும். 

(௪.) தேன்மொழி-- -உவமைத்தொகைநிலைக்களத்துப் பிறக் 
த ௮ன்மொழித்தொசை. இது சே 

ன்போலு மொழியினையுடையாள் 

௭௦ விரியும்,



௧௧௭ தொகைஙிலைத்தொடரியல், 

(டூ.) உயிர்மெய்-----உம்மைத்தொகைகிலைக்களத்துப் பிறக் 
தீ அன்மொழித்தொகை, இது உயி 
ருமெய்யங் கூடிப் பிறர்த எழுத்து 
என விரியும், 

தொகைநிலைத் தொடர் மொழிகள் 

பலபொருள் படுதல். 

௩௫௯. தொகைகிலைத்கொடர்மொழிகளை விறித் 
அப் பொருள்கொள்ளுமீடத்,த, ஒருபொருளைத் தருவ 
னவன்,றி, இரண்டு முகல் ஏழெல்லையாயெ பலபொரு 

ள்களைத தருவனவும் உளவாம். உ-ம். 

(௧.) தெய்வவணக்கம்...இரண்டுபொருள். 
(௪.) தெய்வத்தை வணங்கும் வணச்சம், (௨.) தெய்வத் 

திற்கு வணங்கும் வணக்சம். 

(௨.) தற்சேர்க்தார்...மூன்றுபொருள். 

(௧.) தன்னைச் சேர்ந்தார், (௨) தன்னொடு சேர்ந்தார், 
(௩.) தன்கட் சேர்ந்தார். 

(௩.) சொல்லில்க்கணம்...கான்கு பொருள், 

(௧.) சொல்லினதிலச்கணம்,(௨.)சொற்லெக்சணம்,(௩.) 
சொல்லின்சணிலக்கணம், (௪,) சொல்லினதிலக்கணஞ்சொ 
னன மால், 

(௪.) பொன்மணி......ஐர்.துபொருள். 
(௧.) பொன்னாலாகிய மணி, (௨.) பொன்னாயெ மணி, 

(௩.) பொன்னின்கண் மணி,(௪.) பொன்னொ சேர்ந்த மணி, 
(டு,)பொன்னு மணியும்,



தொகசைஙிலைத்தொடரியல். ௧௬௭ 

(ட.) மாவேலி......ஆறுபொருள், 

(௪.) மரத்ஜைச் காக்கும் வேலி,(௨,) மரத்திற்கு வேலி, 

(௩.) மரச்தினது வேலி, (௪.) மரத்தின்புறத்து வேலி,(டூ.) ம 

ரத்தாலாகயெ வேலி, (௬.) மாமா வேலி, 

(௬.) சொற்பொருள்......ஏமுபொருள், 

(௧.) சொல்லாலறியப்படும் பொருள், (௨.) சொல்லின 

த பொருள், (௩.) சொற்குப் பொருள், (௪.) சொல்லின்கட் 

பொருள், (௫.) சொல்லும் பொருளும்,(௬.)சொல்லாய பொ 

ருள், (௪.) சொல்லானது பொருள், 
  

தொகைஙநிலைக்தொடர்மொழிகளிற்பொருள் 
சிறக்கும் இடங்கள். 

௩௬௦. தொகைநிலைத்தொடர்மொழிகளுள்ளே, 
வேற்றுமைச்தொகையிலும், பண்புத்தொகையிலும், 
முன்மொழியிலாயினும் பின்மொழியிலாயினும் பொ 

ருள் சிறந்து நிற்கும்; வினைத்தொகையிலும், உவமைத 
தொகையிலும், முன்மொழியிற் பொருள இறந்து கி 

ற்கும்; உம்மைத்தொகையில் அனைத்துமொழியிலும் 

பொருள் சிறந்து நிற்கும் ௮ன்மொழிததொகையில் 

இருமொழியுமல்லாத புமமொழியிற் பொருள சிறந்து 

நிற்கும். ' 
(உதாரணம்,) 

வேங்கைப்பூ,வெண்டாமரை என வரும் வேற்றுமைத்தொ 

கை பண்புத்தொகைகளிலே, மூன்மொழிகள் இனம் வி 

லக்இ நிற்றலால்,௮ம்முன்மொழிகளிழ் பொருள் சிரர்தன.



௧௯௮ தொகாநிலைத்தொடரியல், 

கண்ணிமை,செஞ்ஞர்யிறு என வரும் வேற்றுமைத்தொ 
கை பண்புத்தொகைகளிலே, முன்மொழிகள் இனம் 
விலக்குதலின்றி நிற்றலால், பின்மொழிகளிற் பொரு 
ள் சிறந்தன 

ஆடுபாம்பு, வேற்கண் என வரும் வினைத்தொசை உவ 

மைத்தொகைகளிலே, முன்மொழிகள் இனம் விலச் 
இ நிற்றலால், ௮ம்முன்மொழிகளிற் பொருள் நர் 
தன. 

இராப்பகல், சேரசோழபாண்டியர் என வரும் உம்மை 
த்தொகைகளிலே, னைத்து மொழிகளும் இனம் வி 
லக்கலும் விலக்காமையுமின்றி நிற்றலால், ௮வ்வனை 
தீதுமொழிகளிலும் பொருள் சிறந்தன. 

பொற்றொடி , உயிர்மெய் எனவரும் ௮ன்மொழித்தொ 
கைகளிலே, சொல்ஓுவோனுடைய கருத்து இவ்விரு 
மொழிட்பொருணமேலசாகாது, இவ்விருமொழியும 
ல்லாத உடையாண்முதலிய புறமொழிப்பொருண் மே 
லதாதலால், ௮ப்புறமொழிகளிற் பொருள் சிறந்தன. 

தொகைஙிலைத்தொடரியன் முந்றிற்று. 

தொகாநிலைத்தொடரியல். 

௩௬௪. தொகாகிலைச்தொடராவச இடையே வே 
ற்றுமையுருபு முதலிய உருபுகள் கெடாமலும், ஒரு 
சொம்றன்மைப்படாமலும், சொற்கள பிளவு படத் 

தொடர்வதாம்.



தொகாகிலைத்தொடரியல். — ௧௬௯: 

தொகாகிலைத்தொடர்ப்பாகுபாடு, 

௩௬௨. ௮த்தொகாறிலைத்தொடர் எழுவாய்த்தொ 
டர், விளித்தொடர், வேற்றுமைத்தொகாநிலைத்தொடர், 
வினைமுற்றுத்தொடர், பெயரொச்சத்தொடர், வினையெ 

ச்சத்தொடர், இடைச்சகொற்றொடர், உரிச்சொம்றொட 

ர், அடுக்குத்தொடர் என ஒன்பது வகைப்படும். ௨-ம். 

(௧) 
(௨) 
(௩) 

(௭) 
(௮) 

சாத்தன் வர்சான்........ எழுவாயச்தொடர், 

சாத்தாவா.... பட ட விளித்தொடர், 
குடத்தை வனைர்சான்" 
வாளால் வெட்டினான் | 
இரப்போர்ச் கந்தான் வேத்றுமைத்தொகாரிலைத் 

: மலையினி ழிச்தான் | தொடர். 

சாத்தன. தூ கை. | 
மணியின்க ளொளி J 
உண்டான் சாத்சன் து 
குழையன்கொற்றன் } வினைமுற்றுத்சொடர், 

உண்ட சாத்தன் ் பெயரெச்சத்தொடர். 
கரிய சாத்தன் 

உண்டு வச்சான் து . இன்றி வந்தான் } aldsn Quée SO grit. 

மற்றொன்று இடைச்சொற்றொடர். 
கடி.ச்சமலம் உரிச்சொற்றொடர். 

பாம்புபாம்பு அடுக்குத்தொடர். (a) 
௩௬௩. வேற்றுமைத்தொகை விரிர்தவிடத்து வே 

நறுமைத்தொகாகிலைக்தொடராம். வினைத்தொகை வி 
ரிந்தவிடச்துட் பெ... 7சழ்தொகாகிலைத்தொடராம்.



2.00 தொகாநிலைத்தொடரியல். 

பண்புத்தொகையும் உம்மைத்தொகையும் விரிர்தவிட 
நீது இடைச்சொற்றொடராம். உவமைத்தொகை விரி 
ந்தவிடத்,து முன்னது இடைச்சொய்ரொடரும், பின் 

னது இடைச்சொலடி யாகப் பிறந்த பெயரொச்ச வினை 
யெச்சத்கொடருமாம். ௮ன்மொழித்தொகை விரிந்தவி 
டதத வேற்றுமைத்தொகாநிலைத்தொடர்முதலேற்ப 
னவாம். 

  

எழுவாய் ததொடர்க்கும் வினைமுற்றுத் 

தொடர்க்கும் வேற்றுமை. 

௩௨௬௪. எழுவாய்க்கு வினைமுற்றைப் பயனிலையா 
கச் கொள்ளுமிடத்து, வினைமுதல் விசேடணமாக வி 

னை முக்கெப்பொருளாம். வினைமுற்றிற்குப் பெயரைப் 
பயனிலையாகக் கொள்ளுமிடத்,து வினை விசேடணமா 
ச வினைமுதல் முக்கியபபொருளாம். ௨-ம, 

சாத்தன்வந்தான்--இங்கே சாத்தன் மிது செய்தான் எ 
ன வினைமுதல் விசேடணமாக வி 

னை மூக்கெப்பொருளாயிற்று. 

வந்தான் சாத்தன்--இங்கே இத செய்தான் சாத்தன் ௭ 
ன வினை விசேடணமாக வினைமு 

தல் முக்யெப்பொருளாயிற்று, 
  

இடைப்பி௰ வரல். 

௩௬௫. வேறனுமையுருபுகளும், வினைமுற்றுக்களு 

ம், பெயரெசசங்களும்,வினையெச்சங்களுங் கொணடு மூ



தொகாநிஃைத்தெர்டரியல். 2௨0௧ 

டியும் பெயாக்கும் வினைக்கும் இடையே, வருமொழி 

யோடு இயையத்தக்ச பிறசொற்கள்' வரவும் பெறும். 
"உ-ம். 

(௧.) சாத்தன் (வயிருர) உண்டான், 

அறத்தை (அழகு பெறச்) செய்தான். 
வாளான் (மாய) வெட்டிஸன். 
தேவர்ச்குச்(செல்வம்வேண்டிச்)சறப்ே பெடுத்தான். 
மலையினின்.ற (உருண்டு) வீழ்ந்தான், 
சாத்துனது (இத்தடக்கை) யானை. 
ஊர்க்கண் (உயர்ந்த வொளி) மாடம். 
சாத்தா (விரைந்து) ஒழ. வா, உ

ட
்
ட
ப
ட
.
 

ப
 

வே
 
ற்
று
மை
யு
ரு
பு
. 

(௨.) வந்தான் (அவ்வூர்க்குப் போன) சாத்தன் வினைமுற்று. 

(௩.) வர்த (வடகாசி) மன்னன்... டய பெயரெச்சம். ' 

(௪.) வந்து (சாத்தனின்தவலூர்க்குப்) போயினன் வினையெ 

[ச்சம், 

உண்டு விருந்தோடு வந்தான் என்னுமிடத்து, இடையி 

ல் வந்த விருச்தென்னுஞ் சொல் வருமொழியோடு இயைதல 

ன்றி, விருந்தோரண்டு வச்சான் என நிலைமொழியோடும் இ 

யைதலால்,இதுபோல்வன இடையில் வரப்பெறாவென்றறிக. 

முடிக்குஞ் சொன்னி௰்கு மிடம். 

௩௬௬. ஆமனுருபொழிஈ்த வேற்றுமையுருபுகளை 

யும், வினைமுற்றையும், விளையெச்சத்தையும் முடிக்க 

வருஞ் சொற்கள், அவைகளுக்குப் பின்னன்றி முன்வ 

ருதலு முளை.



௨0௨ ஒழிபியல். 

(௧.) வந்தான் சாத்தன், >) 
வெட்டினான் மரத்தை, | 
வெட்டிஞனன் வாளால், | 
கொடுத்தானம் அணர்க்கு. 9 வேற்றுமையுருபு. 

  

நீங்க லூரின். 
சென்றான் சாச்சன் சண் 
வா சாத்தா 

(௨.) சாத்தன் போயினான்......! வினைமுற்று. 

(௩.) போயினான் வந்த........... வினையெச்சம், 

தொகாநிலைத்தொடரியன்முற்றியறு. 

ஓழிபியல். 

தொடர்மொழிப் பாகுபாடு... . 

௩௬௭. தொடர்மொதி முறறுத்தொடர்மொழியு 
ம் எச்சத்தொடர்மோழியும் என இருவகைப்படும். 

௩௬௮. முற்றுத்தொடர்மொழியாவது எழுவாயும் 

பயனிலைபுஞ் செயப்படுபொருண் முதலியவைகளோடு 
கூடாதாயினும் கூடியாயினும் முடிவு பெற்று நிற்கு 
தொடர்மொழியாம். வடநூலார் இம்முற்றுத்தொடர் 

மொழியை வாக்கியமென்பர், 

உ-ம். சாத்தன் வந்தான், 
சாத்தன் சொற்றை யுண்டான். 

௬௩௬௯. எச்சம்தொடர்மொழியாவது முடிவு பெ 
௫௮ ௮ம்முறறுத்தொடர்மொழிக்கு உறுப்பாக வருக 

தொடர்மொழியாம்.



ஓழிபியல். ௨௦௩. 

உ-ம், யானைக் கோர), 
யானையது கோடு, 

வாக்கியப் பொருளுணர்வுக்குக் 

காரணம். 

௩௭௦0. வாக்கியத்தின் பொருளை உணர்தறகுக் கா 

ரணம் ௮வாய்நிலை, தகுதி, ௮ண்மை, கருத்துணர்சசி 

என்னு கான்குமாம். 

௩௭௧. அ௮வாய்கிலையாவ.து ஒருசொற் றனக்கு எ 
ச்சொலில்லாவிடின் வாக்கெயப்பொருளுணர்ச்சி உண் 
டாகாதோ அச்சொல்லை ௮வாவி நிற்றலாம. ௨-ம், 

ஆவைக்கொணா என்னுமிடத்து ஆவை என்பதுமாத்தி 
ரஞ் சொல்லிக் சொனாவென்பது சொல்லாவிடி.னும், 
கொளு வென்பதுமாத்திரஞ் சொல்வி ஆவை என்ப 
து சொல்லாவிடினும் வாச்கெப்பொருளுணர்ச்சி உ 
ண்டாகாது. அவைக்கொனா என இரண்டுஞ் சொல் 
லின் அவாரய்நிலை சாரணமாக வாக்யெப்பொருளுண 
ர்ச்ரி உண்டாதல் ௮றிக. 

௨௭௨. தகுதியாவது பொருட்குத தடையுணர்ச் 
ச இல்லாமையாம். ௨-ம். 

நெருப்பா னனை என்னுமிடத்து ஈனைத்தலின் நெருப் 

புக் கருவியன்று என்கிற உணர்ச்சி தடையுணர்௪9, 

இவ்வுணர்ச்சி இருத்தலால் வாச்ெப்பொருளுணர்ச் 

சி உண்டாகாது,
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நீரா னனை என்னுமிடத்து ஈனைத்தலின் நீர் கருவியா 
தீலாற் றடையுணர்ச்சி யில்லை; ஆசவே தகுதி கார 
ணமாக வாச்கயெப்பொருளுணர்ச்சி யுண்டாதலறிக, 

௩௭௩: அ௮ண்மையாவது காலமிடையீடின்றியும் 
வாக்கியப் பொருளுணர்ச்சிக்குக் காரணமல்லாத சொ 
ஷலிடையீடின்றியுஞ் சொல்லப்படுதலாம். உ-ம். 

ஆவைக்கொணா என்பது யாமத்துக்கு ஓவ்வொரு சொ 
ல்லாகச் சொல்லப்படின் வாக்யெப் பொருளுணர்சட 
யண்டாகாது. ஒருதொடராச விரையச் சொல்லப்ப 
படின் வாக்கெடெப் பொருளுணர்ச்ரி யுண்டாதலறிச. 

மலையுண்டானெருப்புடையது தேவதத்தன் என்னுமி 

டத்த, மலைகெருப்புடையது என்னும் வாக்கபெத்தா 
ல் உண்டாகும் பொருளுணர்ச்சிக்குக் காரணமல்லாத 
உண்டான் என்னுஞ் சொல் அச்சொந்கட்ரு இடை 
ப்டாக நின்றது; உண்டான் றேவதத்தன் என்னும் 
வாக்கியத்தால் உண்டாரும் பொருளுணர்ச்டிக்கும் கா 
ரணமல்லாத நெருப்புடையது என்னுஞ் சொல் அர் 
சொற்சட்ரு இடையிடாச நின்றது, இப்படி. யிடை 
யிட்சிச் சொல்லாலு, மலை நெருப்புடையத; உண்டா 
ன் தேவதத்தன் எனச் சொல்லின், ௮ண்மை காரண 
மாக, வாக்யேப்பொருளுணர்ச்டு யுண்டாதலறிக. 

௩௨௭௪. கருத துணர்ச்சியாவ.து ஒருசொல் எப்பொ 

ருசைத தரல வேண்டும் என்னுங் கருச்தாற் சொல்லப் 

பட்டதோ ௮க்கருத்ரைச சமயவிசேடத்தா லறிதலா 
ம். ௨-ம்
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மாவைச் கொண்வொ என்னுமிடத்து, மாவென்பது 
பலபொருளொருசொல்லாதலால் வாக்யெப்பொருளு 
ணர்ச்சி யண்டாகாத. இது புசித்தோனாற் சொல்லப் 
படி.ற் நின்னுமாவெனவும், கவசம் பூண் நிற்பானாற் 
சொல்லப்படி.ற் குதிரை யெனவும், சொல்லுவான் ௧௬ 
தீ.தச் சமயவிசேடத்தால் அறியப்படும்; அப்போது ௮ 
க்சருத்துணர்ச்சி காரணமாக வாக்யெப்பொருளுணர் 
ச்ச யுண்டாதலறிக. 

உருபும் விளையும் அடுக்கி 

முதல். 
௩௭௫. வேற்றுமையுருபுகள் விரிக்தாயினும் மமை 

நதாயினும் ஒன்று பல வடுக்கி வரினும், கலகது பல வ 
டுக்கி வரினும், வினைமுற்றும் பெயசெச்சமும் வினையெ 
ச்சமும் ஒன்று பல வடுக வரினும், அப்பலவுக் கம் 
மை முடித்தம்குரிய ஒருசொல்லைக்கொண்டு முடியும். 
உ-ம். 

சாத்தனையுங் சொற்றனையும் வாழ் த்தினொன். உருபுகள் வி 
சாத்தனுக்குங் கொற்றனுக்கும் தந்தை. tases wens 
௮ருளற முடையன், தும் ஒன்று பல 

வடூககல். 

அரசன் பசைவனை வாளால் வெட்டினான். உருபுகள் வி 
௮ரசன் வாள் கைக் கொண்டான். ரிச். தும் மறைந்த 

ம் கலந்து பலவ 
டுக்கல், 

நம.னான் பாடினான் சாத்தன், | வினைமுற்று ஒன்று பல 
ுசயண் மெல்லியண் மடந்தை. ) வடுக்சல்,
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கற்ற கேட்ட பெரியோர். பெயரெச்சம் ஒன்று ப 
நெடிய கரிய மனிதன். } ல் வடுக்கல். 
கற்றுக் கேட்டறிந்தார் } வினையெச்சம் ஓ 
விருப்பின்றி வெறுப்பின்றி யிருக்கார் | ன்று பல வடுக்கல், 

௩௭௬. வேற்றுமையுருபு ஓன்.றுபலவடுக்கி வருமி 
டத்,௫, ஒருதொடரினுள்ளே இறுதியினின்ற பெயரின் 
மாத்திரம் விரிந்து நின்று மற்றைப் பெயர்களெல்லாவ 

ற்பினும் தொக்கு வருதலு முண்டு. 
உ-ம். பொருளின்பக்களைப் பெற்றான். 

சேசசோழபாண்டி.யர்க்கு ஈண்பன். 
sites gr of Gener. 

௩௭௭. ஒருகொடரிலுள் ஒருபொருளுக்கே பல 
பெயர் வருதலும, ௮ப்பெயர்தோறும் ஒருவேத்றுமை 
யுருபே வருதலும் உளவாம், வரினும், போருளொன் 
ஹே யாதலால் எண்ணுமமை பெறுதலில்லை. ௨-ம். 

சங்கரனை யெண்குணனைச் சம்புவைகால் வேதனொரு 
கங்கரனை கெஞ்சே கருது, 

தணைடாலிடமுடி பு, 

௨௭௮. முடி.க்கப்படுஞ் சொல்லோடு முடிக்குஞ் 
சொல்லானது திணைபால் இடங்களின் மாறுபடாது இ 
யைக்து கிற்றல்வேண்டும். இயைந்து நில்லாதாயின் வ 
முவாம். 

உ-ம், கம்பி வந்தான் 
நங்கை வந்தாள் \ 
AHigseur asset pariprite. 
நான் வர்தேன் 
கீ வந்தாய்
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நம்பி வந்தது... ட இணை வழு 

தங்கை வந்தான்... ..... பால் வழு. 

அவன் வர்தேன்...... .., இட வழு. 

௩௭௯. இரண்டு முதலிய உயர்திணைப்படர்ச்கை யெ 
முவாய் அடுக்கிவரின், பலர்பால் படர்க்கைப் பயனிலை 
கொண்டு முடியும். இரண்டு முதலிய ௮ஃதிணைப்பட 
ர்க்கையெழுவாய் ௮டுக்? வரின், பலவின்பாஜ் படர்க் 
கைப் பயனிலைகொண்டு முடியும். 

உ-ம். தம்பிய நங்கையும் வந்தார். 

யானையங் குதிரையும் வந்தன. 

௬.௮0. முன்னிலையெழுவாயோடு படர்க்கையெழு 
வாய் அடுக்கி வரின், முன்னிலைப்பன்மைப்பயனிலை 

கொண்டு முடியும். ௮.து உளப்பாட்டு முன்னிலைப்பன் 
மை எனப்படும். 

உ-ம், நீயு மவனும் போயினீர், 

௩௮௧. தன்மையெழுவாயோடு முன்னிலையெழுவா 
யேலும் படர்க்கையெழுவாயேனும் இவ்விரண்டெழு 
வாயுவேணும் அடுக்கி வரின், தன்மைப்பன்மைப் பய 
னிலை தொண்டு முடியும். இது உளப்பாட்டுத் தன்மை 
ப்பன்மை எனப்படும். 

உ-ம், யானு நீயும் போயினோம், 

யானு மவனும் போயினோம். 

fe wre Su vagy Curd Cee.



௨௦௮ ஜ்ழிபியல். 
௩௮௨. இணைலையயர் தோனறியவிடத்த உருவு வ 

டவு என்லும் பொதுசசொற்களாலும், உயர் இனைப்பா 

லையக தோன் நியவிடதது ௮த்தணைப்பன்மைச் சொல் 

லாலும, அல்றினைப்பாலையக கோன்றிபவிடததப் பா 

ல்பசாவஃறிணைச்சொல்லாலும் கூ௰ல்வேண்டும். ௨-ம். 

wir OO arate ae படட சினைக் 
(௨) ஆண்மசஜே பெண் veer} உயர்தணைப்டா 

அங்கே தோன்றுறெவர்!... | லையம். 

(௩) ஒன்றோ பலவோ அங்கு வந்த | அஃற்ணைப்பாலை 
குதிரை7.. ...,,. டவ யம, 

௩௮௩. இருதணையில on Bier gels SB og, 
இருபாலில ஒருபால் துணிஈதவிடத.தும், மற்றொன்ற 

லலாத தன்மையைத துணிஈ க பொருண்மேல் வைத 

அதுக்கூறல்வேணடும இது சுருங்கசசொலலல் ஏன்னு 

ம அழகைப் பபபபித்தலாம் சறப்புடைத தாம 

(குற்றிபெனின்)  மனுடனன்று. எ-ம், 

(மனுடனெணின்.) குற்றியல்லன். எ-ம் 
(௨) (ஆண்மகனெனின்) பெண்மகளல்ல ஸ்! ஏ-ம் 

(பெண்மகளெனீன்) ஆண்மசனல்லன்.. எ-ம். 
(௩) (ஒன்றெளின்) பலவன்று. எ-ம், 

(பலவெனின்) ஒன்றல்ல. எ-ம் 
கூறுச, 

உ-ம், (௧.)
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திணைபாலிடப்பொதமை 

நீங்குநெமி. 

௩.௮௪. இணை பாலிடங்கட்குப் பொதுவாகய பெய 

£ வினைகட்கு முன்னும பின்னும வருஞ் சிறப்புப்பெய 
ரஞ் சிறப்புவினையம, ௮வற்றின் பொதுத்தன்ழையை 
நீக்கி, ஒன்றனை புணர்தீதும். ௨-ம். 

சாத்தனிவன்; சாத்தனித. ௪-ம். சாத்தன் வந்தான்; சா 

சீசன் வந்தது. ௭-ம். பெயர்த்சணைப்பொதுமையைப் 

பின் வரத சிறப்புப்பெயரும் வினையும் நீக்கு ஒருத 
ணையை யுணர்த்தின. 

ஒருவரொன்னையர்; ஒருவரொன்றாயர். எ-ம், மரம் வளர்ச் 
தது; மரம் வளர்க்தன. எ-ம், பெயர்ப்பாற்பொதுமை 

யைப் பின் வச்த இறப்புப்பெயரும் வினையும் மக்கி ஓ 
ருபாலை யுணர்த்தின. 

யாமெல்லாம் வருவம்; நீயிரொல்லாம் போமின்; ௮௨ரொ 

ல்லாமிருக்தார் எனப் பெயரிடப்பொதுமையை முன் 
வந்த சிறப்புப்பெயரும் பின் வந்த சிறப்புவினையும் 
நீக் ஒவ்வோரிடத்தை யுணர்த்தன. 

வாழ்ச அவன், அவள், அவர், ௮2, அவை, யான், யா 

ம், நீ, நீர் என வினைத்தணேபாலிடப் பொதுமையைப் 
பின் வந்த றப்புட்பெயர்சள் நீக்கு ஒருதிணையை.பம் 
பாலையும் இடத்தையும் உணர்த்தின. 

௩௮௫. பெயர் வினை யிரண்டும் உயர்திணை யா 
ண்பெணிரண்டத்கும பொ.துவாகவேலும், அஃறிணை 

பாண்பெணிரண்டல்கும் பொதுவாகவேனலும் வருமிடச்



௨௧௦ ஒழிபியல். 

௮, அப்பாலிரண்டலுள் ஒருபாத்கே யுரிய தொழின் 
முதலிய குறிப்பினால், ௮ப்பாலானது துணியப்படும். 

உ-ம். ஆயிரமக்கள் போர் செய்யப் போயினர் என்னுமி 
டத்த, மக்களென்னும் பெயரும் போயின் 
ன்னும் வினையும் உயர்திணேயாண் பெணிருபாற் 
கும் பொதுவாயிலும்,போர்செயலென்னுந்தொ 
ழிற்குறிப்பினலை ஆண்பால் துணியப்பட்டது. 

பெருக்தேவி மகவீன்ற கட்டிலினருகே கால்வர் 
மக்சகளுளர் என்னுமிடத்.த, மக்களென்னும் பெ 
யரும் உளர் என்னும் வினையும் உயர்திணேயா 
ண்பெணிருபாற்கரும் பொதுவாயினும், ஈனுதலெ 
ன்லுர் தொழிழ்குறிப்பினார் பெண்பால் துணிய 
ப்பட்டது. 

இப்பெத்ற முழவொழிக்தன என்னுமிடச்சு, பெற் 
மென்னும் பெயரும் ஒழிக்தனவென்னும் வி 
னையும் ௮ஃறீணையாண்பெணிருபாற்கும் பொது 
வாரயினும, உழவென்னுக் தொழிற்குறிப்பினால் 
எருது துணியப்பட்டது. 

இப்பெற்றம் கறத்தலொழிச்தன என்னுமிடத்துப், 
பெற்றமென்னும் பெயரும் ஓழிச்தனவென்லும் 
வினையும் ௮ஃறீணையாண் பெணிருபாற்கும் பொ 
துவாயினும், கறத்தலென்னும் தொழிந்ருறிப்பி 
னத் பெண்பசு துணியப்பட்டழ. ் 

உயர்திணை தொடர்ந்த அல்றிணை, 
௩௮௬. உயர்தணையெழுவாயோடு சழமைப்பொ 

 



ஒழிபியல். ௨௧௪ 

ருள் படத் தொடர்ந்து எழுவாயாக நிற்கும் அலறி 
ணைப் பொருளாதியாறும் உயர்தணைவினையான் மூ 

டியும். 
௨-ம், கம்பி பொன்பெரியன் இங்கே உயர்திணை 

ம்பி சாடுபெரியன் \ . யெழுவாயின்ப 
ஈம்பி வாழ்நாள் பெரியன் ( யணிலையோடு ௮ 
நம்பி மூக்குச் கூரியன் றிணை யெழு 
ஈம்பி குடிமை ஈல்லன் வாயும் முடிந்த 
தம்பி ஈடை கடி.யன் J SDE. 

மாட கோடு கூரிது என்னுமிடத்தும், மாடு என்னும் ௮ 
௯றிணையெழுவாயின் பயனிலையாயெ கூரிது என்னு 
ம் வினையோடு ௮தன் ழெமைப்பொருள்பட எழுவா 
யாக நின்ற கோடு என்பது முடி.வதறிக. 

  

கலநத திணைபால்களுக்கு 

ஒருமுடி பு: 

௩௮௭. இருதிணைப்பொருள்கள் கலந்து ஒரு தொ 
டசாக வருமிடத்தும், ஆண் பெண்ணென்னும் இருபா 
ற்பொருள்கள் கலர்.து ஒருதொடராக வருமிடத் தும, 
சிறப்பினாலும், மிகுதியினாலும், இழிவினாலும், ஓருமு 
பைப் பெறும். ௨-ம். 

இங்களுஞ் சான்றோரு மொப்பர்'' என இருதிணைப் 
பொருள்கள் கலர்.து சிறப்பினால் உயர்திணே முடிபை 
ப் பெற்றன, சான்றோர் திங்கள்போல மறுச் தாங்க 
மாட்டாமை இங்கே இறப்பு.



௨௧௨ ஒழிபியல். 

பார்ப்பார் தவரே கூமக்தார் பிணிப்பட்டார் மூத்தோ 
குழவியெனு மிவர்கள்!? என இருதிணைப் Qurgers 
ள் கலந்து மிகுதியால் உயர்இணைமுடி.பைப் பெற்றன. 
௮ஃறிணைப்பொருள் ஒன்றேயாக உயர்திணைப் பொ 
ருள் ஐர்தா.தல் இங்சே மிகுதி, 

'சர்க்கனு முதலையும் கொண்டது விடா! என இருதி 
9ணைப்பொருள்சள் கலக்து இழிவினால் அஃறிணை மு 
டிபைப் பெற்றன, மூர்ச்ககுணமுடைமை இங்கே 

B fla. 
தெவதத்தன் மனைவியுச் தானும் வத்தான் எனப் பாற் 

பொருள்கள் சலக்து சிறப்பினால் ஆண்பான்முடிபை 
ப் பெற்றன. பெண்ணினும் ஆண் உயர்ச்தமை இங் 
கே இறப்பு. 

ணெ 
கணவன் அணைககவளையவ வவ வை 

திணைபால்வழுவமைதி, 

௩௮௮. ம௫ழ்ச்சி, உயர்வு, சிறப்பு, கோபம், இழி 

வு என்னும இவைகளுள் ஒருகாரண த்தினால்.ஒருதிணை 
ப்பொருள் வேறுதிணைப்பொருளாகவும், ஐருபாற்பொ 
ரள வேறுபாற் பொருளாகவுஞ் சொல்லப்படும்.௨-ம், 

ஒ.ராவினை என்னம்மை வச்தாள் என்றவிடசத்த, உவப்பி 
னால் ௮%றிணை உயர்திணேயரசச் சொல்லப்பட்ட.த. 

பசங்ளெொயார் தூது சென்றார் என்றவிடத்த, உயர் வின 
ல் அஃறிணை உயர்திணையாகச் சொல்லப்பட்ட த. 

“தம்பொருளென்ப சம்மக்கள்!! என்றவிடத்தச், சிறப் 
பினால் உயர்ணை ௮ஃறிணையாசச் சொல்லப்பட்ட த.



ஒழியியல். ௨௧௩ 

பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லும் ஒருவனை இச்ராய் 
குனாச்சின்றது என்றவிடத்து4், சோபத்தினல் உய 
ர்தணே ௮ஃறீணையாகச் சொல்லப்பட்டது. 

நாங்கடவளுடைமை என்தவிடத்து, இழிவினால் உயர்இ 
ணை ௮றிணையாகச் சொல்லப்பட்டது. 

தன்புதல்வனை என்னம்மை வந்தாள் என்றவிடத்து, ம 
கிழ்ச்சியினால் ஆண்பால் பெண்பாலாகச் சொல்லப்ப 
ட்டது. 

ஒருவனை ௮வர்வந்தார் என்றவிடத்்த, உயர்வினால் ஒரு 

மைப்பால் பன்மைப்பாலாகச் சொல்லப்பட்ட த. 

சேவன் மூவல&றகு௩ தாய் என்றவிடத்தச், Rou 
னால் ஆண்பால் பெண்பாலாகச் சொல்லப்பட்டது. 

“எனைத்தணைய ராயினு மென்றார் தினைத்துணையு* தே 
ரான் பிறனில் புகல்”! என்றவிடத்துக், கோபத்தின 
ற் பன்மைப்பால ஒருமைப்பாலாகச் சொல்லப்பட் 
ட். 

பென்வழிச்செல்வானை. இவன் பெண் என்றவிடத்து, 
இழிவிஞல் ஐண்பால் பெண்பாலாகச் சொல்லப்பட் 

டது, 

ஒருமை பன்மை மயக்கம். 

௩௨௮௯. ஒருமைப்பாலிற் பன்மைசசொல்லையும, 
பன்மைப்பாலில் ஒருமைச்சொல்லையும் ஓரோவிடத்து 

தழுவிச சொல்லுதலும உண்டு. உ-ம். 
f



௨௧௪ ஒழிபியல். 

வெயிலெல்லா மறைத்தது மேகம் என்னுமிடத்த, வெ 
யில் என்னும் ஒருமைப்பாலில் எல்லாமென்னும் பன் 
மைக்சொத்சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டது. 

6 

இரண்டு கண்ணுஞ் சிவந்தது என்னுமிடத்து, இரண் 
டென்னும் பன்மைப்பாலிழ் சிவந்தது என்னும் ஒரு 
மைச்சொற் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்ட 

இட வழுவமைதி, 

௩௯௦. ஓரிடத்திற் பிறவிடச்சொல்லை ஓரோவிட 
த்தத் தழுவிச் சொல்லுதலும் உண்டு, ௨-ம். 

eraser Wow செய்வேனோ என்னுமிடத்த, யா 
னெனச் சொல்லல்வேண்டுர் தன்மையிலே சாத்தன் 
ரூயெனப் படர்க்கைச்சொற் சேர்த்துச் சொல்லப்பட் 

டது. சாத்தன் ருயாயெ யான் என்பது பொருள். 

எம்பியை யீங்குப் பெற்றே னென்னெனக் கரியசென் 
றான்'' என்னுமிடத்து, நின்னையெனச் சொல்லல்வே 
ண்டு முன்னிலையிலே எம்பியையெனப் படர்க்கைச் 
சொற் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டது. எம்பியாெ உ 
ன்னை என்பது பொருள், 

யானே வவனோ யாரி செய்தார்; 
ரீயோ வவனோ யாரிது செய்தார், 
நீயோ யானோ யாரிது செய்தார்; 
ரீயோ வவனோ யானோ யாரி செய்தார். 

என ஒரிட்த்திற் பிறவிடம் விரவி வருதலும் உண்டென 
க் கொள்ச.



ஒழிபியல். அடு 

காலவழுவமைதி. 

௩௯௧. முக்காலத்தினு£் தந்தொ,திலிடையமுமல 

ஒருதனிமையவாய் நிகழும் பொருள்களின் வினையை நி 
கழ்காலத்தாற சொல்லத்தகும். 

உ-ம், மலை நிற்கின்றது, 

தெய்வ மிருக்கன்ற து. 

கடவு எளிக்னெரார். 

மலைக்கு நிற்றலும், தெய்வத்திற்கு இருத்தலும், கடவுட் 
கு அளித்தலும் முக்சகாலத்தினும் உள்ளனவாதல் கா 

ans. 

௩௯௨. விரைவு, மிகுதி, தெளிவு என்னும் இமழூ 

ன்று காரணங்களாலும், இக்காரணங்களில்லாமலும், 

ஒருகாலம் வேறொருகாலமாகச் சொல்லவும் படும். 
உ-ம். 

உண்பதற்இருப்பவனும் உண்டுன்றவளும் விரைவிலே 
தம்மை யடன்கொண்டுபோக அழைப்பவனுக்கு, உ 
ண்டேன் உண்டேன்; வக்தேன் வசர்தேன் என்றவி 

டத்து, விரைவுபற்றி எதிர்காலமும் நிகழ்காலமும் இ 
றர்தகாலமாகச் சொல்லப்பட்டன, 

களவு செய்ய நினைப்போன் கையறுப்புண்டான் என்ற 
விடத்துச், களவுசெய்யிற் சையறுப்புண்ணல் மிகுதி 
யாதலால், எதிர்காலம் இறந்தகாலமாகக் சொல்லப்ப 

ட்டது. கையறுப்புண்ணல் தவறினுந் தவறுமாதலா 
ல் மிகுதியெனப்பட்டத.



௨௪௪ ஓழியியல். 

எறும்பு முட்டைசொண்டு திட்டையேறின் மழைபெய் 

தது என்றவிடத்து, எறும்புமுட்டையெடுத்த மேட் 
டி.லேறிஞல் மழைபெய்தல் தெளிவா தலால், எதிர்கா 
லம் இறந்தசாலமாகச்சொல்லப்பட்ட.து. 

யாம் பண்டு விளையா இச்சோலை, யாம் பண்டு விளை 
யாடிறெஇிச்சோலை இவைகளில்,௮க்சாசணங்களில்லா 
மலே, இறக்தகாலம் எதிர்காலமும் நிகழ்சாலமுமாசச 
சொல்லப்பட்டன. 

ஐலலனவறை வினைமுதல் 

போலச சொல்லல, 

௩௯௩. செயப்படுபொருளையும, கருவியைபும, இ 

டததையும, செயலையும், காலத்தையும், வினைமுதல் 

போல வைத்து, அவ்வினைமுதல்வீனையை ௮வைகளு 

க்கு ஏற்றிச சொல்லுமலும் உண்டு. உ-ம், 

  

இம்மாழயான் சொண்டது........ செயழ்படுபொருள் 
இட்வெழுத்தாணியானெழுதியழ... கருவி, 

இய வீடியாணிருந்தது..... ட இயம், 

இத்தொழில் யான் செ.ப்தது.........செயல. 

இர்நாள் பான் பிறந்தது... வ கரலம். 

அடைமொழி 

௪௨௯௪. பொருள், இடம், காலம, சினை, குணம, 

கொழீல எனனும ஆறும இன(மளள பொருளகளுக் 

கேபன்றி இனமில்லாப பொருளகளுக்கும ஒடைமொ 
மிகனாப் வரும



a Gue. ௨௧௭ 

அ௮டையிழுூல் அ௮டுக்கப்பட்டது அடைகொளியெனப்படு 
ம். ௮டையெனிலும் விசேடணமெனினும் பொருந்தும். ௮ 
டைகொளியெனினும் விசேடியமெனினும் பொரு$தும் . 

(உதாரணம்.) 

இனமூள்ளன. : இனமில்லன, 

கெய்க்குடம் உப்பளம் பொருள். 
குளமெல் ஊர்மன்று இடம். 

கார்த்திகைவிளக்கு சாளரும்பு சாலம். 

பூமரம் இலைமரம் னை. 

செந்தாமனா செம்போத்து ருணம். 

_ ஆடுபொம்பு தோப்தயிர் தொழில், 

சிறப்புப்பெயர் இயற்பெயா. 

௩௯௫. ஒருகாரணம் பற்றி வருஞ் சிறப்புப்பெய 

ரினாலும காரணம் பற்றாது வரும் இயற்பெயரினாலும 

ஒருபொருளைச் சொல்லுமிடத்துச் சிறப்புப்பெயரை 
முன்வைத்து இயற்பெயரைப் பின் வைத்தல் றப் 
பாம. 

௨-ம். சோழியன் கொற்றன். 

பாண்டியன் குலசெசரன், 
தமிழ்ப்புலவன் கம்பன். 

இனிக் கொற்றன் சோழியன் என இயற்பெயர் முன்னு 
ம் வருதல் காண்க, இன்னும் இயற்பெயர் முன் வரு 
மிடத்து வைத்தியராதநாவலன் கச்ரியப்பப்புலவன் 

என இறுதி விகாரமாக வருததுங்காண்க,. 

கடு



௨௪௮ ஒழிபியல். 

வினாவிடை. 

௩௬௬. வினாவாவது அறியக்கருதியதை வெளிப் 
படுத் துவகாம். விடையாவது வினாவிய பொருளை ௮ 
ிவிப்பதாம். 

விறா, உசா, சடா என்பன ஒருபொருட்சொற்கள். வி 
டை, செப்பு, உத்தரம், இறை என்பன ஒருபொருட் சொ 
peor, 

௩௨௯௭. வினாவையும் விடையையும் வழுவாமற் கா 

த்தல்வேண்டும். 

உ-ம். உயிரொத்தன்மைத்து eS ene ipl fe). 
உயிருணர்தற்றன்மைத்த விடைவ ழாநிலை, 

சறக்கன்ற வெருமை பாலோ சினையோ? வினவழு 
இல்லைக்குவழியாது? எணின் 
சிவப்புக்காளைமுப்பதுபணம்என்பது 

௩௯௮. வினா அறியாமை, ஐயம், அறிவு, கொள 
ல், கொடை, ஏவல் என அ௮றுவகைப்படும். ௨-ம. 

i விடைவழு 

(௪.) அடிரியரே, இப்பாட்டிற்குப் பொருள் யாது? .... அறியா 
[மை வி. 

(௨.) குற்நியோ மகஜோ....... பவடய வவட படவக வக உ ஐயவினா. 
(௩.) மாணாக்கனே,இப்பாட்டி.ற்குப் பொருள் யா.து?அறிவினா. 
(௪.) பயறுண்டோ செட்டியாரே?....... கொளல்வின. 
(௫.) தம்பிச்காடையில்லையா?............ ......கொடைவினா. 
(௬ ) தம்பீ யுண்டாயா?, (வ யபப பப வவவவ, ஏவல்வினா, 

௩௬௬. விடை சுட்டு, ஏதிர்மறை, உடன்பாடு, ஏ 

வல், வினாவெதிர்வினாதல், உற்ததுனாததல், உறுவது



ஒழிபியல். ௨௧௯ 

கூறல், இனமொழி என எட்டுவகைப்படும். இவற்று 

ள, மூன்னையமூன்றுஞ் செவ்வனியை; பின்னையவைஈ 

அம் இறை பயப்பன. 
(உதா.ரணம்.) 

வினா. விடை. 

(௪.) தில்லைக்கு வழியாத? இது சுட்டு, 

(௨.) இது செய்வாயா? செய்யேன் எதிர்மறை. 
(௨.) 1 செய்வேன் உடன்பாடு, 

(#.) “6 நீ செய் ஏவல். [னாதல். 
(௫.) செய்யேனோ வினாவெகிர் வி 
(௬.) ய் உடம்புரொந்தது உற்றதரைச் 

[தல் 
(௪.) 6 உடம்புகோம் உறுவதுகூறல். 
(௮.) ங் மற்தையதுசெய்வேன் இனமொழி, 

  

சுட்டு, 

௪௦௦. படர்க்கைப்பெயரோடு கட்டுப்பெயர் சேர் 
ந்து வரின், அ௮ப்படர்க்கைப்பெயர் முடிக்குஞ்செரற் 
கொள்ளுமிடத்து அதற்குப் பின் வரும்; முடி.க்குஞ் 
சொற் கொள்ளாவிடத்து அதற்குப் பின்னு முன்னும் 
வரும். உ-ம், 

(௧.) ஈம்பி வந்தான்; அவனுக்குச் சோதிசெ. 

எருது வந்தத; அதற்குப் புல்லி. 
(௨.) ஈம்பியவன்; yeu ori), 

  

மாபு 

௪௦௧. மரபாவது உலகவழக்கிலுஞ் செய்யுள் வ



௨௨௦ ஒழிபியல். 

ழக்கிலும் எப்பொருட்கு எப்பெயர் வழங்கவருமோ 

அப்பொருளை ௮ச்சொலலாற் கூறுதலாம். 

உ-ம், ஆனைமெய்ப்பான் பாசன் கு.இனாக் சுட்டி. 
ஆடிமேய்ப்பான் இடையன் பசச்கன்று. 

அனை யிலண்டம் £ரிப்பிள்ளை, 

ஆட்டுப் புழுக்கை கோழிக்குஞ்சு, 
யானைக் குட்டி தென்னம்பிள்ளை. 

யானைச்கன்று மாங்கன்று, 

முற்றும்மை. 

௪௦௨. இத்தனையென்று தொகையுற்று நிற்கும் 

பொருளும்; எக்காலத்தும் எவ்விடச்.தும இல்லாத 

போருளும, முடிக்குஞ் சொல்லைப பெற்று வருமிடத 

து, மூற்றுமமை பெற்று வரும. ௨-ம். 

(௪.) தமிழ் சாட்டு மூவேந்தரும் வந்தார். 

(௨) ஓளிமுன்னிருள் எங்குமில்லை. 

  

ஒருபொருட் பன்மொழி. 

௪௦௩. சொலலின்பக தோன்றுதற்பொருட்டு ஓ 

ருபொருண் மேல் இருசொற்கள தொடர்நது வருதலு 
ம உணடு, 

உ-ம். காடளங்கமுகு மீமிசைஞாயிற 
புனித்பிளங்கன்று உ.பர்ந்தோங்குபெருவசை 

  

அடுக்குசசொல். 

௪௦௪. ஒருசொல் விரைவு, வெகுளி, உவகை, ௮



ஒழிபியல். ௨௨௧ 

ச்சம், துன்பம் முதலியகாரணம் பறறி, இரணட ips 
ல்ஃமூன் ளவு அடுக்கிக் கூறப்படும். உ-ம். 

(௪.) உண்டேனுண்டேன்,போபோபோ... விரைவு. 
(௨.) எய்யெய், எறியெறியெறி..... ட வ கோபம். 
(௩.) வருக வருக; பொலிக பொலிக பொலிச உவகை. 
(௫,) பாம்பு பாம்பு) இத்தீதீ இ...) கடவ அச்சம், 
(டூ.) உய்யேனுய்யேன், வாழேன் வாழேன் வாழேன் 

[துன்பம். 

அசைநிலைக்கு இரண்டளவும் இசைகிறைக்கு இ 
ர்ண்டு முதல் கான்களவும் அடுக்கிக் கூறப்படும்.௨-ம். 

(௪.) அன்றேயன்றே....., (2 கட வ வவ வவ ௮சைகிலை. 
ஏயேயம்பன் மொழிக்தனள் யாயே இசைகி 

(௨.) 4 ஈல்குமேஈல்குமே ஈல்குமே சாமகள் * 
பசடுகோபரடுகோடபாரிகோபாடுசோ 

சலசல, கலகல என்பவை முதவியன பிரியாத இரட் 
டைச்சொல்லாகவே கின்று பொருள்படுதலால். ௮0க்யெசொ 

றை 

ல்லல்ல. 

  

சொல்லெச்சம். 
௪௦௫. சொல்லெச்சமாவது வாக்கியத்தில் ஒரு 

சொல் எஞ்சிரின்று வருவித் துரைக்கப்படுவதாம்.உ-ம். 
பிறவிப் பெருங்கட னீத்தவர் நீக்தா 
ரிறைய னடி.சேரா தார்.” 

இதிலே சேர்ந்தார் பிறவிப்பெருங்கடல் மீர் தவர் என 

ச் சேர்ந்தார் என்னும் ஒருசொல் வருவித்துமாக்கப் 

படுதலாற் சொல்லெச்சம்.



௨௨௨ பருபதழுடி.பு. 

இசையெசசம். 

௪௦௬. இசையெச்சமாவது: வாக்கியத்தில் அவ்வ 
வவிடத்திற்கு ஏற்ப இரண்டு முதலிய பலசொற்கள் 
எஞ்சிகின்.று வருவித்துரைக்கப்பவெதாம். ௨-ம். 

“அந்தாமனாயன்னமே நின்னையானகன்றுற்றுவனோ. 

இதிலே என்னுயிரினுஞ் Ames Setter ser 

பலசொற்கள் வருவித்துலாச்சப்பதெலால் 
இசையெச்சம். 

ஒழிபியன்முற்றித்னு. 
தொடாமொழியதிகாரமுற்றுப்பெற்ற௮. 

பரமபதி.துணை, 

பெயர்ப் பகுபதங்கள். 

அவன் என்னுஞ் சுட்டுப்பொருட் பெயர்ப் பருபதம் ௮ 

என்னும் பகுதியும் ௮ன் என்னும் ஆண்பால் விகுதியும் பெ 

po, இடையில் வசரமெய் தோன்றி, ௮ம்மெய்மின்மேல் 

விகுதி ௮கரவுயிரோறி முடி.ச்தத. 

தமன் என்னும் ளெப்பொருட் பெயர்ப் பகுபதம் தாம் 

என்னும் பகுதியும் ௮ன் என்னும் ஆண்பால் விகுதியும் பெற் 

௮, பகு முதல் குறு, இறுதி மசரமெய்மின் மேல் விகுதி ௮ 

சரவுயிரேறி முடிச்தது. ்



பகுபதமுடிபு. ௨௨௨ 
பொன்னன் என்னும் பொருட் பெயர்ப் பருபதம் பொ 

வ், என்னும் பகுதியும் ௮ன் என்னும் ஆண்பால் விகுதியும் பெ 
தனு, பகுதியீற்று னகரமெய் இரட்டித்த, இர்ட்டித்த னகர் 
மெய்யின்மேல் விகுதி ௮கரவுயிரேறி முடி.க்தது. 

நிலத்தன் என்னும் இடப்பெயர்ப் பகுபதம் நிலம் என்று 

ம் பகுதியும் ௮ன் என்னும் ஆண்பால் விகுதியும் ௮வைகளுச் 

ரு இடையெ அத்துச்சாரியையும் பெற்று, பகுதியிற்று ம௪.ர 
மெய்யுஞ் சாரியையின் முதல் அகரமும் ஈற்று உகரமும் செ 
ட்டி, உச.ரங் கெடநின்ற தகரமெய்யின்மேல் விகுதி ௮சசவு 
யிசேறி மக்தத. 

பிரபவன் என்னும் காலப்பெயர்ப் பகுபதம் பிரபவம் எ 
ன்னும் பகுதியும் ௮ன் என்னும் அண்பால் விகுதியும் பெற்று, 
பகுதியீற்று ௮ம் குறைந்து வகரமெய்மீரறாக நின்று, ௮வ்வச 
சமெய்யின் மேல் விகுதி ௮க.ரவுயிபேறி முடிந்தது. 

இணிதோளன் என்னுஞ் சனைப்பெயர்ப் பகுபதம் இணி 

தோள் என்னும் பகுதியும் ௮ன் என்னும் ஆண்பால் விருதிய 
ம் பெற்று, பகுதியீற்று எகரமெய்யின்மேல் விகுதி ௮கரவுயி 

பேறி முடிந்தது. 

நல்லன் என்னும் குணப்பெயர்ப் பகுபதம் ஈன்மை என் 

னும் பகுதியும் ௮ன் என்னும் ஆண்பால் விகுதியும் பெற்று, 
பருதியீற்று மைவிகுதி கெட்டு ஈல் என நின்று, லகரமெய் இ 
ரட்டித்து, இரட்டி. த்த லகரமெய்யின்மேல் விகுதி அசரவுயி 

ரேறி முடிந்தது. 
கரியன் என்னுங் குணப்பெயர்ப் பகுபதம் கருமை என் 

னும் பகுதியும் ௮ன் ஏன்னும் ஆண்பால் விகுஇியும் பெற்று,



௨௨௪ பகருபதமுடி.பு. 

பகுதியீற்று மைவிகுதி கெட்டு இடை உகரம் இகரமாகத் திரி 
சத, யகரவுடம்படுமெய் தோன்றி, ௮ம்மெய்மின்மேல் விகு 

இ ௮கரவுயிரொறி முடிந்த. 
செய்யன் என்னும் குணப்பெயர்ப் பகுபதம் செம்மை ௭ 

ன்னும் பகுதியும் ௮ன் என்னும் அண்பால் விகுதியும் பெற்று, 
பகுதியீற்று மைவிகுதி கெட்டு, இடை நின்ற மசரமெய் யச 

சமெய்யாகத் இரிந்து, ௮.த இரட்டித்த, இரட்டித்த மெய்யி 
ன்மேல் விகுதி அகரவுயிரேறி முடி.ச்தது. 

ஓதுவான் என்னும் தொழிற்பெயர்ப் பகுபதம் ஓ.த என் 
னும் பகுதியும் ஆன் என்னும் ஆண்பால் விகுதியும் ௮வைக 
ளுக்கு இடையே வக.ரவிடைஙநிலையும் பெற்று, இடைநிலை மெ 

ய்யின்மேல் விகுதி ஆகாரவுயிபேறி முடிந்தது. ஓததலுடை 
யவன் என்பது பொருள். 

நன்மை என்னும் பண்புப்பெயர்ப் பகுபதம் ஈல் என்னும் 

பருதியம் மை என்னும் பண்புப்பெயர் விகுதியும் பெற்று, ப 
குதியீற்று லச.ரமெய் னகரமெய்யாகத் இரிந்து முடிந்தது. 

வருதல் என்னும் தொழிற்பெயர்ப் பருபதம் வா என்னும் 

பருதியும் தல் என்னும் தொழிற்பெயர் விகுதியும் பெற்று, ப 
குதி முதல் குறு ரகரவுகரம் விரிந்த முடிக்தத. 

உடுக்கை என்லுக் தொழிற்பெயர்ப் பகுபதம் உ0 என்னு 

ம் பகுதியும் சை என்னும் தொழிற்பெயர் விகுதியும் பெற்று, 
விருஇக் க ககரமிகுந்து முடிந்தது. 

ஒதுவான் என்பத எதிர்காலத் தெரிகலைவினைமுற்று 
ப் பகுபதமாயின் ஒ.து பகுதி, ஆன் விகுதி, வசரமெப் எதிர்கா 
லவிடைகிலை. எதிர்காலவினையெச்சப்பகுபதமாயின், ஒத ப 
குதி), வான் எதிர்சாலவினையெச்ச விரு.



பருபதமுடிபு. 22.8 

உடுக்கை என்னுஞ் செயப்படுபொருட்பெயர்ப் பகுபதம் 
உடு-என்னும் பகுடியும் ஐ என்னுஞ் செயப்படுபொருள் விகு 
இயம் அவைகளுக்கடையெே குச்சாரியையம் பெற்று, சாரியை 
க் ககரம் மிகுந்து, சாரியையீற்றுகரங்கெட்டு, உசரங் செட்கி 

ன்ற ககரவொற்றின்மேல் விகுதி ஐகாரவுயிரேறி முழுந்தது. 

எழுத்து என்னுஞ் செயப்படுபொருட் பெயர்ப் பகுபதம் 

எழுது என்னும் பகுதியோடு ஐ என்னுஞ்செயப்படுபொருள் 
விகுதி புணர்ந்து, ௮வ்விகுதி கெட்டுக், செட்டவிடத்தத் த௪ 

சமிரட்டித்து முடிந்த. 

ஊண் என்னுஞ் செயப்படுபொருட் பெயர்ப் பகுபதம் உ 

ண் என்னும் பகுதியோடு ஐ என்னுஞ் செயப்படுபொருள் வி 

குதி புணர்ந்து,௮வ்விகுதி கெட்டு, பகுதி முதல் நீண்டு முடிச் 
த்து. 

காய் என்னும் வினைமுதற்பொருட் பெயர்ப் பகுபதம் சா 

ப் என்னும் பகுியோடு இ என்னும் வினைமுசற்பொருள் வி 
குதி புணர்ந்து, அவ்விகுஇு கெட்டு முடிந்தது. 

வினைமுற்றுப் பகுபதங்கள். 

உண்டான் என்னும் இறந்தகாலத் தெரிநிலைவினைமுற்று 

ப் பகுபதம் உண் என்னும் பகுதியும் ஆன் என்னும் ஆண்பா 
ல் விகுதியும் அவைகளுக்கு இடையே இறந்தகாலம் காட்டும் 
டசரவிடைகிலையும் பெற்று, இடைநிலை டகரமெய்மின்மேல் 

விகுதி ஆகாரவுயிரோறி முடிந்தது. 

உண்டின்றான் என்னும் கிகழ்சாலத் தெரிநிலைவினைமுற் 
௭ப் பகுபதம் உண் என்னும் பகுதியம் ஆன் என்னும் ஆண்



௨௨௭” பகுபதமுடிபு. 

பால் விகுதியும் அவைகளுக்கு இடையே இன்று என்னும் சி 
சழ்சாலவிடைஙிலையும் பெற்று, இடைஙிலையிற்று உகரம் கெ 
ட்டு, உகரங்கெட கின்ற நகரமெய்யின்மேல் விகுதி ஆகாரவு 

யிரேறி முடிந்தது. 
உண்ணுவான் என்னும் எதர்சாலத் தெரிரிலைவினைமுற் 

௮ப் பகுபதம் உண் என்னும் பருதியும் ஆன் என்னும் ஆண் 

பால் விகுதியும் அவைகளுக்கு இடையே எதிர்சாலம் காட்டு 

ம் வகரவிடைகிலையும், பகுதிக்கும் இடைநிலைக்கும் இடையே 
உகரச்சாரியையும் பெற்று, பகுடியீற்று ணகரமெய் இரட்டி 
த்த, இரட்டித்ச ணகரமெய்யின்மேற் சாரியை உகரமேறி,இ 
டைகிலை வகரமெய்யின்மேல் விகுதி ஆகாரவுமிரோறி முடிச் 

த்தி: 

கடர்தனன் என்னும் இதச்தகாலத் தெரிநிலைவினைமுத்று 
ப் பருபதம் ஈட என்னும் பகுதியம் ௮ன் என்னும் ஆண்பால் 
விகுதியும் அவைகளுக்கு இடையே இறந்தகாலங்காட்டும் தச 
சவிடைகிலையும் இடைகிலைக்கும் விகுதிச்கும் இடையே அன் 
சாரியையும் பெற்று, இடைநிலைத் தசரமிகுக்.த, மிகுக்2 தகர 
வல்லொற்று மெல்லொற்றாக விகாரப்பட்டு, இடைநிலைத் தக 
சமெய்யின்மேற் சாரியை ௮சரவுமிரேறிச், சாரியையீற்று ன 
கரமெய்யின்மேல் விகுதி அகரவுயிரரறி முடி.ர்த2. 

வருகின்றனன் என்னும் நிகழ்காலத் தெரிநிலைவினைமுற் 

௮ப் பருபதம் வா என்னும் பகுதியும் ௮ன் என்னும் ஆண்பா 
ல் விகுதியும் அவைகளுக்பையே இன்று என்னும் சிசழ்கா 
  

* உண்ணுவான் என்பது எதிர்கால வினையெச்சப் பருப 
தமாயின், உண் பரு); உ சாரியை, வான் எதிர்கால வினை 
யெச்சவிகுதி.



பகுபதமுடி-ு. ௨௨௭ 
ல்விடைகிலையும் இடைகிலைக்கும் விகுதிக்ரும் இடையே அன் 
சாரியையும் பெற்று, பகுதி முதல் குறுக, ரக.ரவுசரம் விரிர் த, 
இடைகிலையீற்று உகரங்கெட்டு, உசாங் செடகின்ற றகரவொ 
த்தின்மேற் சாரியை அசரவுயிரோஜிச்,சாரியையீற்று னகரமெ 
ம்யின்மேல் விகுதி அகரவுயிரோறி முடிச்தத. 

கடப்பான் என்னும் எதிர்காலத் தெரிநிலைவினைமுற்றுப் ப 

குபதம் ஈட என்னும் பகுடியும் ஆன் என்னும் ஆண்பால் வி 
குதியும் அவைகளுச்கு இடையே எதிர்காலக்காட்டும் பகரவி 
டைஙிலையும் பெற்று, இடைநிலைப் பசரம் மிகுந்து, இடைறி 
லைப் பகரமெய்யின்மேல் விகுதி ஆகாரவுயிரேறி முடிந்தது. 

நடந்தது என்னும் இறந்தகாலத் தெரிரிலைவினைமுற்றுப் 

பகுபதம் ஈட என்னும் பகுதியும் து என்னும் ஒன்றன்பால் வி 
குதியும் அவைகளுக்கு இடையே இறந்தகாலங் காட்டுக் தக 

சவிடைநிலையும் இடைகிலைக்கும் விகுதிக்கும் இடையே Har 
ச்சாரியையும் பெற்று, இடைநிலைச் தரம் மிகுந்.த, மிகுக்ச 
திசரவல்லொற்று மெல்லொற்றாக விகாரப்பட்டு, இடைகிலை 
த் தகசவல்லொற்றின் மேற் சாரியை அகரவுயீரேறி முடித்தது. 

ஈடப்பித்தான் என்னும் பிறவினைப் பருபதம் ஈட என் 

னும் பகுதியும் பி என்னும் பிறவினைவிகுதியும் பெற்று, விகுதி 
ப் புகரமிகுக்து அனைத்தும் ஒருபகுதியாய் நின்று, ஆன் என் 

னும் ஆண்பால் விகுஇயம் பகுஇிக்கும் விருதிக்கும் இடையே 
இறந்தகாலங்காட்டுத் தக.ரவிடைகிலையும் பெற்று, இடைய 
லத் சகரம் மிரும் து, இடைகிலைத் தகரமெய்யின் மேல் விகுதி 
ஆகாரவுயிரேறி முடித்தது. 

அடி.க்கப்பட்டான் என்லுஞ் செயப்பாட்டு வினைமுந்து 

பகுபதம் ௮டி என்னும் பகுதியும் படு என்னுஞ் செயப்பா



௨௨௮ பகுபதமுடிபு. 
ட்ஏவினை விருதியும் அவைகளுக்கு இடையே குச்சாரியையும் 
அக.சச்சாரியையும் பெற்று, சாரியைக் கரம் மிகுந்து, சாரி 
யையீற்று உச.ரங்செட்டு, உசரங்கெட நின்ற ககரமெய்யின் 

மெலே சாரியை அகரவுயிரேறி, விகுதஇப் பக.ர மிகுந்து, அடி 
க்சப்படு என அனைத்தும் ஒரு பகுதியாய் நின்று, ஆன் என் 
லும் ஆண்பால் விகுதி பெற்று, படு என்பதனுடைய உக.ரமூ 
ர்க்த டகரமெய் இரட்டித்து, உகரவுயிர் கெட்டு உசரங் கெட் 
ட டசாமெய்யின்மேல் விகுதி ஆகாரவுயிோறி முடிந்தது. 

நடவான் என்னும் எஇர்மறைச் தெரிரிலைவினைமூற்றுப் ப 

ருபதம் ஈட என்னும் பகுதியும் ஆன் என்னும் விகுதியும் 
அவைகளுக்கு இடையே எதிர்மறை அசாரவிடைகிலையம் பெ 
ற்று, அவ்விடைகிலை கெட்டு, வசரவுடம்படுமெம் தோன்றி, 
அம்மெய்யின்மேல் விகுதி ஆகா.ரவுமிரொறி முடிந்தது. 

ஈடக்கின்றிலன் என்னும் எதிர்மறைத் ெெரிநிலைவினைமு 

தீ௮ப் பகுபதம் ஈட என்னும் குதியும் ௮ன் என்னும் விகுதி 
யம் அவைகளுக்கு இடையே இன்று என்னும் நிகழ்காலவி 
டைகிலையும் இல் என்னும் எதிர்மறையிடைகிலையும் பெற்று, 

இன்றிடைநிலையின் சகரம் மிகுந்து ஈற்றுகரங் கெட்டு, உ௧ர 
ங்கெட நின்ற றகரமெய்மின்மேல் எதிர்மறையிடைநிலை இக 

சமேறி அவ்விடைகிலையீற்று லசரமெய்யின்மேல் விகுதி ௮ 
கரவுயிரோறி மடிந்தது. 

எழுகந்திட்டான் என்னும் இறக்தகாலத் தெரிரி$லைவினை 
மூற்றுப் பகுபதம் எழு என்னும் பகுதியும் இ? என்னும் பரு 

திப்பொருள் விகுதியும் அவைகளுக்கு இடையே துச்சாரியை 
யும் பெற்று, சாரியைத் தகர மிருர்,த, மிருந்த தகரவல்லொத் 

௮ மெல்லொத்றாக விகாரப்பட்டுச் சாரியையீற்றுகரங் செட்



பகுபதழுடிபு. ௨௨௨௯ 

0, உகரங் செட நின்ற தசரமெய்யின்மேல் விருதி இசரவுயி 
பேறி எழுக்திடு என அனைத்தும் ஒருபகுதியாக கின்ற, ஆன் 
என்னும் ஆண்பால் விகுதி பெற்று, இடு என்பதனுடைய ௨ 
சரமூர்ந்த டகரமெய் இரட்டி, உகரவுயிர் கெட்டு, உகரங் செ 

ட நின்ற டகரமெப்யின்மேல் விகுதி ஆகாரவுயிரேறி முடிச் 

த்தி. 

கழிந்தன்று என்னும் இறக்தகாலத் தெரிநிலைவினைமுற் 

றுப் பருபதம் கழி என்னும் பகுதியும் று என்னும் Horner 
பால் விகுதியும் ௮அவைகளுச்கு இடையே இறந$்தகாலங் சாட் 
டுந் தகரவிடைரிலையம் இடைநிலைக்கும் விகுஇஃ்கும் இடை 
யே அன் என்னுஞ் சாரியையும்பெற்று, இடைநிலைச் தகரமி 
குந்து, மிகுந்த தகரவல்லொற்று மெல்லொற்றாக வீகாரப்ப 

ட்டு, இடைநிலைக் தகரவல்லொற்றின்மேற் சாரியை sere 
யிரேறி முடிச்ச. கழிந்தது என்பது பொருள். 

கழிகஇன்று என்னும் எதிர்மறை இறந்தகாலத் தெரிநிலை 

வினைமுற்றுப் பகுபதம் கறி என்னும் பகுதியும் று என்னும் 
ஒன்றன்பால் விகுதியும் ௮அவைகஞக்கு இடையே இறந்தகா 

லங்காட்டும் தகரவிடைஙிலையும் ௮வ் விடைஙிலைக்கும் விகுடக் 
கும் இடையே இல் என்னும் எதிர்மறையிடைகிலையும் பெற் 
று, காலவிடைகிலைத் தகரம் மிருந்து, மிகுக்த தசரவல்லொ 

ற்று மெல்லொற்றாக விகாரப்பட்டு, இடைநிலத் தகரமெய்யி 
ன்மேல் எதிர்மறையிடைகிலை இசரவுயிரேறி இடைகிலையீற் 
அ லகரமெய் னகரமெய்யாசத் இிரிக்த முடிந்தது. கழிந்தில 
து என்பது பொருள். 

கோடும் என்னும் எதிர்காலத் தெரிநிலைவினைமுற்றுப் ப 

பதம் சொள் என்னும் பருகியும் தும் என்னும் தன்மைப்ப



௨௩0 பகுபதமுடிபு. 
ண்மை எதிர்காலவிகுதியும் பெற்று, பருஇமு.தல் நீண்டு பரு) 
யீற்று எகரம் கெட்டு விகுநித்தகரம் டச.ரமர்சத் Siew மு 
ஓர்தத. 

அற்று என்னும் குறிப்புவினைமுற்றுப் பகுபதம் ௮ என் 
னும் பகுதியும் ௮ு என்னும் ஓன்றன்பால்விகுதியும் பெற்று, வி 
குதி றச£வல்லொற்று மிகுந்து முடிந்தது. 

. ரயர் என்னும் குறிப்புவினைமுற்றுப் பகுபதம் ௮௭ 

ன்னும் பகுதியும் ௮ர் என்னும் பலர்பால்விகுதியம் அவைக 
சூக்கு இடையே னகரச்சாரியையும் ஐகாரச்சாரியையும் பெ 
ற்று, சாரியை னகரமெய்மின்மேற் சாரியை ஐகாரவுயிரேறி 
யகரவுடம்பிமெய் தோன்றி அம்மெய்யின்மேல் விகுதி ௮௧ 

வுயிரேறி முடிந்தது. 

இன்னு என்னும் குறிப்புவினைமுற்றுப் பகுபதம் இல் ௭ 

ன்ஜம் பகுதியும் ௮ என்னும் ஒன்றன்பால்விகுதியும் பெற்று, 
பருதியீற்று லகரமெய் னகரமெய்யாகத் இரிந்து முடிந்தது. 

உணர்த்துகிற்பன் என்னும் எதிர்காலத் தெரிநிலைவீனை 
முற்றுப்பகுபதம் உணர்த்து என்னும் பகுதியும் ௮ன் என்னும் 
ஆண்பால்விகுதியும் அவைகளுக்கு இடையே எதிர்சாலங்கா 
ட்டம் பக.ரவிடைஙிலையும் பகுதிக்கும் சாலவிடைநிலைக்கும் இ 

டையே இல் என்னும் ஆற்றல் இடைநிலையும் பெற்று, ஆற்ற 
லிடைகிலையிற்று லகரமெய் றகரமெய்யாகத் இரிந்து இடை 
நிலைப் பசரத்தன்மேல் விகுதி அக.ரவுபிரேறி முடிம்,22. 
  

HDD என்பது இறர்தசாலவினையெச்சப்பருப தமாயீ 
ன், ௮று பகுதி; உகரமூர்ச்த ரசரமெய் இரட்டி த்து முடிந்த 
எனக்கெரள்ச,



பகுபதமுடி பு. ens 

செய் என்னும் முன்னிலை யேவலொருமை alter ap hg 

ப் பகுபதம் செய் என்னும் பகுதியோடு ஆப் என்னும் முன்னி 
லையெவல்விருதி புணர்ந்து, அ௮வ்விகுநிகெட்டு முடிச்தது. 

பெயரசேச்சப் பகுபதங்கள். ' 

அடித்த THB Ops sara பெயரெச்சப் பகுபதம் 

௮. என்னும் பகுதியும் ௮ என்னும் பெயரெச்சவிகுதியும் ௮ 
வைகளுச்கு இடையே இறந்தகாலம் காட்டும் த௪ரவிடைகிலை 
யும் பெற்று, இடைநிலைத்தக.ரம் மிகுர். து, இடைநிலைத் தசா 

மெய்யின்மேல் விகுதி ௮கரவுயிரேறி முடிந்தது. 

௮டி.கிகின்ற என்னும் நிகழ்காலப் பெயரெச்சப் பகுபத 

ம் ௮டி. என்னும் பகுதியும் ௮ என்னாம் பெயரெச்௪ விகுதியும் 
அவைகளுக்கு இடையே இன்று என்னலும் கிசழ்சாலவிடைகி 
லையும் பெற்று, இடைநிலைச் க௪ரம் மிகுந்து. Ben Mauls 

௮கரங் கெட்டு, உகரங் செட் கின்ற றநசரமெய்யின்மேல் வி 

குதி ௮கரவுயிரோறி முடி.்சது. 
அடிக்கும் என்னும் எதிர்காலப் பெயரெச்சப் பகுபதம் 

அடி. என்னும் பகுதியும் உம் என்னும் எதிர்காலப் பெயரெச் 
சவிகுதியும் அவைகளுக்கு இடையே குச்சாரியையும் பெற்று, 
சாரியைக் சகரம் மிகுந்து, சாரியையீற்றுகரல் கெட்டு, உகரவ் 
கெட நின்ற ககரமெய்யின் மேல் விருத உகரவுயிரேறி முடிக் 

வினையெச்சப் பகுபதங்கள். 

நின்று என்னும் இறந்தசால வினையெச்சப் பகுபதம் கில் 

னம் பகுஇயும் உ என்னலும் வினையெச்ச விகுதியம் vena



af. பகுப்தமுடிபு. 

களுக்கு இடையே இறகந்தகாலங் காட்டும் றகரவிடைஙிலையும் 
பெற்று, பகுதியீற்று லகரமெய் இடைநிலை நகரமெய்க்கு இ 
னமாகய னச.ரமெய்யாசத் இரிந்து இடைநிலை நிசரமெய்யின் 

மேல் விகுதி உகரவுயிரோறி apy.é sg. 

நிற்க என்னும் முக்சாலத்திற்குத் உரிய வினையெச்சப் ப 
குபதம் கில் என்னும் பகுதியும் ௮ என்னும் வினையெச்ச விகு 
தியும் அவைகளுக்கு இடையே குச்சாரியையும் பெற்று, பகு 

தியீந்று லகரமெப் நகரமெய்யாசத் இரிக் து, சாரியையிற்று உ 

கரங் கெட்டு உகரங் செட நின்ற கசரமெய்யின்மேல் விகுஇ 
௮கரவுயிரேறி முடிந்தது. 

நிற்கின் என்னும் எஇர்காலவினையெச்சப் பகுபதம் நில் 

என்னும் பகுதியும் இன் என்னும் எதிர்காலவினையெச்ச விருஇி 
யும் அவைகளுக்கு இடையே குச்சாரியையும் பெற்று, பகுதி 

யீற்று லகரமெய் றகரமெய்யாகத் திரீர்.து, சாரியையீற்று ௨ 
கரங் கெட்ட உ௧ரம் கெடரின்ற ககரமெய்யின்மேல் விகுதி 

இகசவுயிரேறி முடிச்தது. 

'தோன்றி.பக்கால் என்னும் எதிர்கால வினையெச்சப் பகு 

பதம் தோன்று என்னும் பகுஇபும் சால் என்னும் எதிர்கால 
வினையெச்ச விகுதியும் அவைகளுக்கு இடையே இன்சாரியை 

யம் ௮அக.ரச்சாரியையும் பெற்று, பருதியிற்று உகரம் கெட்டு 

உசரங் செடரின்ற றகரமெய்யின்மேற் சாரியை இகரவுமிரோ 
றி சாரியையீற்று னசாமெய் குறைந்து யகரவுடம்படுமெய் 
தோன்றி அ௮ம்மெய்யின் மேற்சாரியை ௮சரவுயிரேறி விகுதிக் 

ககரமிகுந்து முடிந்தது, 

* நிற்ச என்பது வியங்கோள் வினைமுற்றுப் பருபதமா 
யின், நில் பகுதி; ௪ வியங்கொள்விகுதி.



பருபதமுடி பு, ௨௩௩ 

பின் வரும் பொதுப்பகுபதங்களை முடி.க்க:-- 

"சாவான்; 

செய்யார்; 

செய்யீர்: 

தழைப்ப: 

அன்ன: 

செவ்விய: 

வேட்கும்: 

வரது: 

(&.) 

(2.) 
(௩.) 

(௪) 
2. 

வ
ு
 

P
 

ய
ச
 

(௪) 
(&:) 

உடன்பாட்டுத் தெரிரிலைவினைஞுற்று. 

எதிர்மறைத் தெரிஙிலைவினைமுற்று. 

எதிர்சால வினையெச்சம். 

முன்னிலையேவலொருமை வினைஞந்று. 

) முன்னிலையொருமை யெதிர்மறைவினைமு 

2௮. 

முூன்னிலையேவற் பன்மைவீனைமுற்று. 

முன்னிலைப்பன்மை யெதிர்மறைவினைமு 

ற்று. 
பலர்பாற் படர்க்கை வினைஞுற்று, 

பலவின்பாற் படர்க்கை வீனைஞுற்று, 

செயவெனெச்சம். 

ருறிப்புவினைமுற்று, 
குமிப்புவினைப் பெயரெச்சம். 

குறிப்புவினைமுற்று. 
குறிப்புவினைப் பெபரெச்சம். 

எதிர்சாலவினை முற்று. 

எதிர்காலப் பெயரெச்சம். 

தீன்மையொருஎம வினைமுற்று, 

இறர்சகாலவிக, யெச்சம்,



உ௩௪ பகுபதமுடிபு. 

உண்டு: (௧.) தன்மையொருமை வினைஞுற்று, 

(௨.) இறச்தகால வினையெச்சம். 

(௩.) அறிணையொன்றன்பாற்படர்க்சைச் குறி 

ப்புவினைஞுற்று. 

தேடிய: (௧.) இறந்தசால வீனைமுற்று, 

(௨.) வியங்கோள் வினைஞுற்று. 

(௩.) இறந$்தகாலப் பெயரெச்சம், 

(௪.) எதிர்கால வினையெச்சம். 

சொல்லிலக்கணங்கூறுதல். 
அவன் வந்தான். 

அவன் ௭-து உயர்திணையாண்பாலொருமைப்படர்ச்கை 

ச் சுட்டுப்பெயர்; திரிபின்மையாயெ எழுவாயுருபேற்றது; ௮ 

அ வந்தான் என்னும் வினைப்பயனில கொண்டது, 

வந்தான் ௭-து உயர்தீணையாண்பாலொருமைப்படர்க் 

கை யிறந்தகால உடன்பாட்டுத் தெரிநிலைவினைமுற்று; ௮.து 
அவன் என்னும் எழுவாய்ச்குப் பயனிலைபாய் கின்றது. 

கொலை செய்தவன் நரகத்தில் வீழ்ஈது வருஈது 
வான. 

கொலை ௭-து தொழிற்பெயர்; ஆக்சப்படுபொருளில் வந் 

தீ ஐ என்னும் இரண்டனுருபேற்றது; ௮து செய்தவன் ௭ 
ன்னும் வினைகொண்டது. 

செய்தவன் ௭-து உயர்தணையாண்பாலொருமைப்படர்க் 

கையிறர்தகால உடன்பாட்டுத் தெரிநிலைவினையாலணையும் பெ



பகுபதமுடி பு. ௨௩௫ 

யர்; திரிபின்மையாயெ எழுவாயுருபேற்றத; ௮து வருந்து 

வான் என்னும் வினைப்பயனிலை சொண்டது. 

நரகம் ௭-து பால்பகாவஃறீணைப்படர்க்கைப்பெயர்; பி 

றிதின்ழெமைப்பொருட்கு இடமிடமாக நிற்கும் இடப்பொ 

ருளில் வந்த இல் என்னும் ஏழனுருபேற்றத; ௮. வீழ்நது 

என்னும் வினை சொண்டது. 

அத்து ௭-௪ சாரியையுருபிடைச்சொல். 

வீழ்ந்து ௭-து செய்தென்வாய்பாட்டிறந்தசால உட்ன் 

பாட்டுத் தெரிநிலைவினை வினையெச்சம்; வருக துவான் என் 

னும் வினை கொண்டது, 

வருந்துவான் ௭-து உயர்திணையாண்டாலொருமைப்பட் 

ர்க்கை யெதிர்கால உடன்பாட்டுத் தெரிகிலைவினைமுற்று; செ 

ய். தவன் என்னும் எழுவாய்க்குப் பயனிலையாய் நின்றது, 

கொற்றனானவன் தன்னை யெதிர்க்க பகைவனா 

வாளான்மாய வெட்டினான். 

கொற்றன் எ-து உயர்தணையாண்பாலொருமைப்படர்க் 

கைப்பெயர்; ஆனவன் என்னும் எழுவாய்ச்சொல் ஓருபேற் 

றத; ௮௮ வெட்டினான் என்லும் வினைப்பயனிலை கொண் 

டது. 

தான் எ-து ஒருமைப்படர்க்கைப் பொதுப்பெயர்; அடை 

யப்படபொருளில் வந்த ஐ என்னும் இரண்டனுருபேற்றது; 

௮௮ எதிர்த்,த என்னும் வினை கொண்டது.



உ௩௬ பகுபதமுடிபு. 

எதிர்த்த எ-து ( செய்தவென் பாட்டிறந்தசால உடன் 
பாட்டுச் தெரிநிலைவீனைப் பெயரெச்சம்; பகைவர் என்னும் 

வினைமுதற்பெயர் சொண்டது. 

பகைவர் எ-து உயர்திணைப்பலர்பாற்படர்ச்சைப்பெயர்; 

அழிக்கப்படுபொருளிம் வந்த ஐ என்னும் இரண்டனுருபேற் 

றத: ௮௪ வெட்டினான் என்லும் வினை கொண்டது... 

வாள் எ-து பால்பகாவஃறீணைப்படர்க்கைப்பெயர்; கர 

விப்பொருளில் வந்த ஆல் என்னும் மூண்றனுருபேற்றது; ௮ 

அ வெட்டினான் என்னும் வினை கொண்டது. 

மரய ௭-2 செயவென்வாப்பாட்டு முக்காலத்திற்குமுரிய 

தெரிகிலைவினை வீனையெச்சம்) இம்கே சாரியப்பொருளில் வ 
ந்தமையால் எ£ர்காலக்சத; வெட்டினான் என்னும் வினை 

கொண்டது, 

வெட்டி ஞன் ௭-௮. உயர்திணையாண்பாலொருமைப்பட 

ர்க்கையிறம்தசால உடன்பாட்டுத் தெரிநிலை வினைஞாற்று; 

கொற்றன் என்னும் எழுவாய்க்குப் பயனிலையாயப் நின்றது. 

சு ஆ] கூ ௪ ச. ச 
OF TD 2: டடாலக்கணங்கூ றுதல. 

அவன் வந்தான் அல்வழிச்ச்தியில் எழுவாய்த்தொடர். 

கொலை செப்தவன்--.வேற்றுமைச்சர்டியில் இரண்டாம் 

வேற்றுமைத்தொகை, 

செய்தவன் ஈரகத்தில்--௮ல்வழிச்சக்தியில் தமாத்தொ 

won Bus எழுவாய்த்தொடர்,



பருபதமுடிபு ௨௩௭ 
நரகத்தில் வீழர் து. வெற்றுமைச்சந்தியில் ஏழாம்வேற் 

றுமை விரி, வீழ்க து வருக துவான்--௮ல்வழிச்சந்தியில் வி 

னையெச்சத்தொடர். 

தழாத்தொடராவது நிலமொழியானது வருமொழியை 

ப் பொருட்பொருத்தமுறத் தமுவாத தொடர். பொருட்பொ 

ருதீதமுறத் தழுவிய தொடர் தழுவதொடர். 

பரமபதி துணை.



பிழை திருத்தல். 
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௭௧) சடஉற்புறம் 
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