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PREFACE. 

Eee 

The sweetness, flexibility and copiousness of the 

Tamil Language are too well known to need an account 
‘ The study of its Grammar provides us with a key to un- 

lock the Cyclopcan gates of the Tamil Literature ; and helps 

us to have a free accses to its most valuable treasures of 
the past. But the beauty, clearness, and nice arrange- 

ment, of its Grammatical works, have been all through, 
mar ‘ed by its elaborate commentaries, which are in them- 

selW s almost unintelligible, 

All the time of my cennection with the Educational 

Departments, both in India and Ceylon, I had been conscious 

of the difficulty the students had to undergo in understand- 
ing the Tamil Grammar, and felt, the need of a work that 

would facilitate its study. And thus I began to prepare 
this work which I suppose is new in its kind and well suited 

to mect the wants of a busy student preparing for the 

University Examinations. 

Any remarks on the work and corrections will be 

most thankfully received. 

JAFFNA, t 

lst October 1898. C. A.





(Ep கவுனை, 

பூமியின்கண்ணே, ௮றிவென்னுஞ் சிம் துப்பொருளானது கால 

நீட்யெலதஇிக மதிகமாயோங்கி வளாக்து வருகின்றலா மென்பதெவர்க் 

குமொத்தத் அணிபேயாம். ஆகவே யொத்த தன்மையின்றி ators 

மேற்று, மூன், பின்னோடு, முரணுமென்ப.து பெத்ராம். இதுபற்றியே 

“பழையன கழிழலும் புதியன புகுதலும் வழுவல காலவலசுயி 

னானே'' என்னு ஈன்னூலாருஞ் சூத்திரமியற்நினபென்க. 

இச்நாலானது மற்றெர்தால் போன்றும் ஈன்னூலாயிராமற், பி 

ழைவிசவிப்பிறற்ஈ்கபோஇனுர், தழை த மதியுடை த்சகண்ணளியோர் 

கள், குழைக்கவன்புடன் குற்றங்களைந்து, விழைசதுகொள்வா வீழு 

மிதாக வென்பதே யென்பூரண ஈம்பிக்கையாம், தமிஜிலனேக விலக் 

கண நால்களிருந்தபோதினு மவை சாதாரணமா யெல்லோர்க்கு மூ 

பயோகப்படா. அது பற்றியே பொதுவா யெல்லோர்க்கு.ம் விசேவூ 

மாயம் கல்லூரி மாணாம்சர்க்கு மெளிதி லணனுகூலப்படும்வகை யெண் 

ணிக் கூடியளவினிதாய Lor nee: சுருக்கிப் பிரசரிக்கப்பட்டது, 

பதமுடி வு - செசல்லிலக்கணம் - சொற்றொடரிலக்கணம் - செ 

ய்யுட்பொருள் கோடல் - அர் நவயஞ்செய்தல் - பஞ்ச லக்கணப்பிர 

யோகமாயெ விவைகளையு மின்னும்மாணாக்க ரறியவேண்டிய வதே 

கங்காரியங்களையு மிச. நாலடக்கியிருக்கின் றது, 

இருச்சிராபள்ளியைச் சேர்க் மூருகூர், பெருமாள் பாளையம், 

சிக்கததம்பூர், சங்ககாதபுசமென்னு மி௨ங்களிலுள்ள தர்மசல தன 

வான்கள் இச்நால் வெளிவசவேண்டுமென்று விருப்புடையவா்களா 

யிருஈ் ச துமல்லாமல தற்கேற்றவுகவியுஞ்செய்தார்களென்று அன்போ 

டுமறிவிச்சனெறேன்: விசேஷமாய்ப் பெருமாள்பாளையம் ம-ஈ-ஈ£ஃபமி 

கனம் மு. வி, அருணாசலசெட்டியாரு மழவர் சகோதசனு மிஇன் 

Gull காட்டிய விருப்பமுஞ் சிரத்தையும் விவரிச்சப்படக்தந்கலும் 

வியக்கப்படச் தக்க.துமாம், 

யாழ்ப்பாணம், 
1699-ஷஹ் அச்டோபர்மி 1-௨, கா. ௮, 

வழியி வதே அமை





அட்ட வவ, 

aera I AE Ci பைகள் 

(1) qpseyenr, V.— அதமாசம், 
(8) சுடவுள்வணக்கம், பு செய்யுட்பொராணடை. 

5) பொருண்்முடிப்பு, (4) அவையடக்கம், 

(9) குருவணக்சம், (| அடைமொழி. 

  

—— ee (4) மொழிமாற்று, 

[---௮ இகாசம். (5) மொழிப்பிரிப்பு. 

(1) மாணாக்கா்மாண்பு, ணை அவை 

(89) ஆரியம், *1--அதிகாசம், 
கதவ 

(3) சமிழ். அவயம், 
. —_—— VIL—.2 Berri. 
1-௮ இகாசம், போருள். 

(1) பதமுடிபு. — 
(2) அரும்பூணர்ச்சிவிதி. 117. அ திகாசம். 
(8) எதிர்மறை, (1) யாப்பு, 

(4) வடமொழிப்புணரியல், | (2) செய்யுள்விசம்பம். 
———¢——— | (3) செய்யுட்பொருச்சம். 

1]. -அதிகாசம், வட்டப் 

(1) பறியாயகாமங்சள், LX அதஇகாசம். 

(2) தொசைச்குறிப்பு. (1) அணி, 
(3) அரும்பதவிளக்கம்,. (2) சொல்லணி. 
(4) மொழிவேற்றுமமை, (3) பொருளணி, 

—¢—. a 

Vim SAT red. 20. -௮.இகாசம், 
ன் சொற்றொடர். (1) பஞ்சலக்சணப்பிரயோசம், 
(2) சொல்லிலக்சணம், (2) பரீகைஷவினாக்கள், 

 





கடவுள் வணக்கம்: 

கருணை யன்பு கடத் உ ஞரனக் 

கருமம் நீதி தளசாப் பொறையே 

உருவா யமாக வொருகனி முதலாய் 

குருவே யிந்தாற் ஞூறுஇ கரே, 

 ௲ைகனைய இழ கைகைமமைக 

கூருவணக்கம. 

சிவ மெனும் பொருளைச் சரக்தையோகுி 

மகமதில் வைக்சே யன்புட னாளும் 

பவமெனும் பெரிய பசவை நீஈதாஞ் 

சுசகமூடை வயித்த லிங்க சுகுணன் 

இதமூனு சங்கை யெழினகர் வமதோன் 

பதமலா கொழுதேன் பன்முறை யுளத்ே. 

அவையடககம. 

பிறக்க லொலியே பேசுங் கள்ளை 

SDB pipe நிறங்ளெ சாடி. 

இறம்பசி மினைய தெரிர்த வான்ரோர 

(2 போற்றுவ ole for Pas 77020 aq சார





க. அகாரம், 

உய்சருமுயிர்போ லுலவி நிறைக்௪ 
Yue Sos ளன்புடனேத்தி 
இலக்கணனவமா யிளையோர் கமக்கே 

வலக்கணாய் விளங்க வகுத்சேேன் புவியே. 

[ாமாணாக்கர மாணாபு. 

] காலை மாலை கடும்பகல் சாமம் 

ஆயவெர் சேசமு மன்புட sume 

பாலைப் பருகும் பான்மையே போன்று 

பசமனை கினைச்து பன்முறை பணி 

நாலை _நவன்றும் நூவலக் கேட்டும் 

பொருளை யறிக்தும் போற்றி ஈடக்தும் 

வாலப் பருவம் வினு படாமல் 

ஆர்வமாயக் கற்ற லாரக்குவ் கடனே. 

2 தெய்வக் தேூகன் மிருக்களு பெரியோர் 

மாசாக் கம் மானிலக் தெவர்க்காம் 

செய்யுங் உடமை செவ்விதாய்ப் Yh gi 
கல்வி மமதை சுருக்க னீக்கி 

மெய்மை பகசர்து மேன்மையோர கூட்டம் 

ஈசடி. யணைக்து காகமே பயின்று 

உய்யும் பேசம மோங்க வைத்தனன் 

மாணாக்கர்க் காகும் மாண்புடைக் கலே, 

3 கற்றன வோம்பன் மற்றவை யுரைக்தல் 

சுலை பலவாய் அலவைகளை க் தேமல்



மாணக்கர் மாண்பு. 

முற்று மேவரப் பணன்முலம் களைதல் 

ஆதியிற் பொருளு மாக்கிய பொருளும் 

ஒற்றுமைப் பொருளு மொன்று வேருய்த் 

இரிஈ்ச பொருளு திசைச்சொற் பொருளுச் 

தெற்றென வுணருக் திறம்பா நிலமை 

ஆரு மிவைக எளறிஞர்க குரித்தே. 

[,-ஞானம் பிறத்தல் ஞாலம் வெறுத்தல் 

இயன கழிம்சல் தூயன சேர்த்தல் 

ஈனர் தவிர்த்தல் ஈசனைத் துஇக்கன் 

மூக்றி பெறுதல் fs SB) wen gen 

மானம் விரும்பன் மாண்டன பயிறல் 

பாவம் விடுத்தல் கோப மொழித்தல் 

ஆன தெசழில்க ளாவன கல்வியாறி 

கனவிலுங் காப்பர் கலை பயில்வோசே, 

இலி டேே கடைசி விரும்புவ 5 gos 

நாளும் பெரியோர் நலிந்து வருந்இயு 

மீடே யில்லா விவ்பப் பெருக்ளை 

மனதி லெண்ணி மதித்தே நிதமுமிக் 

கூடே சதமெனக் கொண்டு திரியார் 

உலக மயக்கை யுள்ளா கெள்ளுவர் 

நாடே கல்வி ஈன்கு மதித்தே 

கல்வியே முத்தி கடைப்பிடி யி.துவே. 
_.. 

ஆரியம், 

3 இிகாலத்கில், மனுஷஞனவன் பூமியின் கண்ணே, அதிகஞ்சிறப்பு 

ற்று விளங்கெய, மத்திய ஆசியாவின் தர் பாகத்தி லுற்பத் இியாய் அங்கே யமர் 

சீதா னென்றும், அ௮தினின்றுஞ் சனங்கள் பல்கிப்பெரு) அயலான தேசங் 

களிற் குடியேறினார்ச ளென்றும், அவர்கள் ஒரு அடி. யென்ழும், பாலை 

பழச்ச வழச்சங்களில் ஒற்றுமையுடையரென்றும் ) பின் ஏதோ தர் சவீன 

மனவெழிற்சி சாரணமாயாண்டுப் பெயர்ச்து வட்பான் நோக்கிப் போயிஞ



ஆரியம். 3 

ரென்றும், அவரே பெயர்பெற்ந ஐரோப்பைமெ ரென்றும், மேலும் எஞ்சியி 

ருந்தோரு மவ்வகை யுணர்ச்சியா லவ்வயினீங்செ் €ழ்பான் சோக்சிப்போயினா 

சென்றும் ௮வரே ஆரிய ரென்றும், ௮வர் பாஷையே ஆரிய மென்றஞ் சரித் 

திரங்கள் கூறும், ஆரியர் என்பதின் கருச்து அறிவுடையோர் என்றும், 

இன்னும் உழுகர் என்றம், அனேகர் மூலார்ச்ச பேசமாய்ச் கூறுவார்கள்” 

அசெப்படியாயினு மாகுக, ஆயிணிவர் ௪நத,சங்சை, ஈதியோரங்களிற் குடி 

யேறினார்ச ளென்றும், ஆதியில் அவரிருர் சவிடம் ஆரியாவர்ச்ச மென்றும் 

சொல்லப்படும், மேலு மாங்காங்கு இலைமறை காய்போற்செறிக்திருர்த புரா 

தீன வாகெள் இவ்வாரியராற்றாஞ் சுதந்தர மிழந்து சுயேட்ட பங்க முறுவ 

திலுர், சணிவழிசேறல் சகுமென வெண்ணிச் தக்சணம் போயினா ரென்றும் 

கடறப்பமம். 

இரேதகர், உரோமர், ஜர்மானியா, ஆரியர் என்னு மிவாகள் ஒரு அடியிற் 

பிறந்தார்கள், ஒரு இடச்இலிருச்சார்கள் என்பதற்கு ௮வ்வப் பாஷையிலுள்ள 

பொதுமொழிகளே போதிய சான்றாம், இவ்வாரிய பாஷையானது மற்றெர் 

சீப் பாலைகளினுஞ் சறச்சதஞ் சருடையதஞ் சச்ச பேதங்களை யறிவிக்குங் 

குறைவில்லீக வெழுச்துக்சளையும், aided, கூட்டெழுகத்௮, முசவியவற் 

றையு மூடையசாம், 
அவவவாவிதயவையயு 

தமிழ். 

சீமிழென்னும் மொழியானது சனிமைப் பொருள் குறித்ச சமியென்னு 

மடியாய்ப் பிறர் த, சனசணையில்லாப் பாஷையென்னும் பொருள் பயக்கு 

மென்றும், அன்றியுஞ் செவிக்ெிமை பயத்தலால் மதுரமென்னும் பொருட் 

பேறுடைத்தாகச் சமிழெனப் பெயர்பெற்ற சென்றும், மேலு மிவைகனளை 

யொழித்துத் திராவிட மென்னும் வடமொழியே தமிழென்றாய தெனப் பல 

வாறு கூறுவர், 
வடமொழியானஅ தமிழ்மொழிக்குச் தசாய்மொழி.பன்று, தமிழ்ப் பாடை 

தற்பாஷையேயாம், இருமொழி உற்பததி யொற்றுமை வெற்றுமைகளைப் 

பற்றி யாழ்ப்பாணம், ம-ஈ-ஈ-7, ச, வை, தாமோதரம் பிள்ளையவர்களரல் வீர 

சோழியப் பதிப்புரையில் விரிவா யுரைக்சப்பட்டமைச் சண்ணெர்க, இப்பா 

வையின் காலவர்த்தமானம் எண்வசைப்படும், அவை யாவன ;-- 

் 1, அபோதகாலம், 

2. அட்சரசாலம், 

3. இலச்சணசங்ம்,



4 தமீமீ. 

4, சருதாயகாலம், 

௦. அ௮காதாரசாலம், 

0, சமணர்சாலம், 

7. இதிசாசசாலம், 

8, ஆ.தினகாலம், 
1. அசத்தியர் காலத்திற்கு முன்னே வரிவடிவின்றி யொலிவடிவுமா் 

,திரமாய் உழங்கெய காலம் அபோ தகாலமாம், 

11. அகத்இயரால் கெடுங்கணக் கேற்பட்டதுமுதல் ௮௪ தியம் நிறை 

வேதிய வரைச்குஞ் சென்றகாலம் அட்சரகாலலாம். 

111. தொல்காப்பியன்மு,சல் வாமனனீராச அசச்தியருடையபன்னிரு 

சஷஒரும், அவரிடத்தே கற்றுச் சேர்ர்சபின் சனிச்சணியாயு மொருங்கு சேர்க் 

திம் தூல்களை இயற்றி ௮ சங்சேற்றியகாலம் இலச்சண சாலமாம். 

LY. மதுசைச்சங்கத்தார் காலம் சமு.தாயசால மெனப்படும், இச்சங்சமா 
தை முதல், இடை, கடை, என மூன்றுவசையாம். 

Usp சங்கத்தார் சாலம்--4500 வருஷ்ம், 

  

இடை ” 38500 4; 
SOL. Ny 2000 4, 

ஆசமொச்சம் 9 10000 வருஷம், 

முசற்சங்கத்சார் அரங்கேற்றிய நூல்கள் தொல்காப்பியம் மு, சலியன, 

இடைச்சங்கச்சார் அரங்கேற்றிப நூல்கள், கலி, குருகு, வெண்டாளிமுசலி 

யன, கடைச்சங்கத்தார் அரங்கேற்றிய தால்சளன் செடுச்தொசை, நானூறு, 

மூசவி.பன, இம்ஞூன்று சங்கங்களிலு மரங்சேற்றிய நூல்கட்கு அகத்தியம், 

தொல்சாப்பியம், மாபுராணம், இசைணுக்சம், புதியானட்பம், சாயித்தியம் 

மூசவியன, மில் நூல்களாம். 

. இசன்பின் 200 வருஷங்களாய்ச் சேர சோழபாண்டியருடைய ஆக 

ரவின்றிம் சமிழிருந்கது, இதுவே ௮சாதகார சால மெனப்படும். 

VI இதன்பின், நிகழ்க்தகாலஞ், ௪மணர்கால மெனப்படும், இச்சமணர் 

புத்த வைஷ்ணவ வித்துவான்௧களைப் போலாது, சிர்தாமணிபோன்ற பெருங் 

காப்பி.பங்களையு மின்னுமயிய, பெரிய, சிறக்த ஈடையைய/டைய வதேகவ் 

இரந் சஙகளையு மியற்றினர், 

711. இசன்பின் சென்ற, 800 வருஷங்கள் இதிகொசசாலமாம், இதில் 
பாரம், நைடசம், இராமாயணம், இரகு வமிசம், ரசவிய நூல்கள், ஈழமண் 

டலம, இட கிபா, என்னு மிரண்டிடங்களிலுமுள்ள விசே;க புலவரா வியற் 

in ப்பட்ட



தமிழ், 

சோசோழி பாண்டியதேசப் புலவர். 

அ.இிலீரராமன், புகழேச்இி, ஒட்டக்கூத்தன், சம்பா, அம்பிகாபதி, 

தீண்டி, வில்லிபுத்தூராழ்வார், வரக்தருவார்,, 

தோண்டைமண்டலப் புலவர், 
கச்சியப்பர், சேச்கிழார். 

ஈழமண்டல வித்துவான்கள். 

இிலப்பிரகாசர், அரசசேசரி, செசாரசசேசான், 

7111. தம்சாலமே அனை சாலமாம் இத ஏறக்குறைய இற்றைஃகு 70) 
வருடங்களின் மூன்றொடங்கயெறு, கல்விக்சழஞ்சியமாகய அ.இன் ச்சை மூதல் 

ஏற்படுத்திப் பெயர்படைத்தவர், கைலாசபரம்பனா, இருவாவடுதுறை ஆத 

னம் ம-ஈ-£-்ரீ ஈமச்சிவாய தேடிகொரம், கல்வியை விருச்சி செய்யும்ப.டியாய்த் 

சீரிழ் சாட்டிற் சிற இனங்கள் ஏற்படுச்சப்பட்டன., 
் னா, அன் 

வீசேஷ ஆ த$ீனவ்களு மவைகளிற்றோன் றிய 

விசிட்டதேடிகர் நாமங்.மளும், 

  

திருவாவதுமை ஆதீனம். 

1, ஈமச்சிவாயதேூகர். 9, சங்கரசமச்சிவாயர், 

3,  உமாப திவொசாரியர். 0, வேலப்பதேூகர், 

3, ஒருணச் இ௫வாசாரியர், 7... சவஞானமுனியர், 

4, சசானதேசிகர், 
—¢——~ 

தருமபுரத்தா இனம், 

1. சம்பந்தசாணாலைய சுவாமிகள், 4, சச்ிதானக்கதேூகர், 

2. சம்பத்தசுவாமிகள், 9, இவப்பிரகாசசுவாமிகள், 

9. வெள்ளியம்பலத்தம்பிரான். 0, வைத்தியகாசசாவலர், 

ens 

இருவண்ணாமலை 2 Fant, 

1, அமிர்தலிங்கசுவாமிசள், 3. ஞானப்பிரகாசசுவாமிகள், 

உ... ருசை சமச்சிவாயர், 1, ஆடியபாதசுவாமிசள்,



தமிழ், 

மதுரை ஆலம், 

1. பரஞ்சோ திமுனிவர், 
வய இயைய 

மஙகலபுரததாதனம, 

  

1, ிவபிரகாசசலாமிசன், 

ee een 

சற்சாலத தில் ௮அரசாட்டயொர் வித்தியாசாலை மாணாக்சாககு அவர் சொர் 

தபாஷையாகய தமிழைச் கற்பிக்கும் கருத்துடையராயும் விருப்புடைராயு 
மிடையரு முயற்சசெய்து வருகின்றனர், நயினு மம்மாணாச்சர், தமிழைச் 
சறியாய்ச் கற்று அதன்பயனைப் பெற்று, மனோவிர்த்தியடைசற் சேற்றவழி 

கசைகளை உபயோகிச்சத் செரியாமலிடர்படுகன்ருர், 'கரமமும் வராயறை 

யுமின்றி, நேர்க்சபடி சிலழால்சளிற் சிற்சில பகுதிகளைப் படிப்பசாலும், 

பரீட்சைக் காயத்தப்படுத்துவதாலும், அரசாட்டியார். சோக்சம், நிறைவே 

மற் போவதுமன்றி அ௮ம்மாணாச்கரும், ஆனையைக்கொட்ட ௮ர்சசர்போல் 

மயங்குவாரென்ச. 

எவ OM 6 A LOD ee
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௨. அ. ககாசம். 

ae CAD TIC ae 

பதம், 

எழுத்துச் சண்த்சேனு மிரண்டு முசலாயத் தொடாக்சேனும் பொருளை 

யமிவிப்பது பதமாம், (௨-ம்) நிலம், நீர், 

பகுசக்சப்படம் தன்மையுடையது பகுபதமாம். (௨-ம்) பொன்னன், ஈடர் 

சான், சொன்று தொட்டுப் பகுச்சப்படாத் தன்மையுடையது பசாப்பதமாம், 

(௨-ம்) மண், மரம், தா.து-பகாப்பதம், ௪,த.இிதம்-பகுபதம், 
ene 

பெயர், 

சாலத்ரைச் சாட்டாது வேற்றுமை யேற்றப் பொறிகட்கும் மனதிற்கும் 

விடையமாகிய பொருளை யுணர்ச்அஞ் சொல்லே பெயராம், [5௦ 1816 1.] 

விடையம் சாரம், 

எவவ *வவை 
பெயா. 

1. பொருட் பெயர் ,., . பொன்னன், 

2. இடப்பெயர் வடட nee nee SORT, 

0.  சாலப்பெயர் ,_ மா௫இயான். 

4. இனைப்பெயர் அட டட nee FORM TROT SE, 

5. குணப்பெயர். 

(௩) வண்ணம் ட... டட படட. கறியன், 

(9) வடிவு டப .. இருசோணம், 

(0) சுவை வட ட்டில் , சைப்பு, 

(மீ): erm MD eee பட ப நிறிகக்தம், 
அவனவன் களைகளை 

6, தொழிற்பெயர், 

(a) முதனிலையோடம் .., .., ... மடி, பிடி. 
ட சயத்து, கேட்டம், b நீணிலையின் மியம் , ( (மீ fad 

படட கேடு, பாடு, (0) நமுததனிலைதிரீச்தும் ....., 

| வர்தபெயர்கள்]



வினை, 

வினையாலணையும் பெயா, 

1. நெரிகிலைவினையால் ... .,. cee ,., BLE FMC, 

2, குறிப்புவினையால் .,. ,.. ட... கூழையன், 

| அணையும் பெயர்கள் |] 

ஒரு பொருளின் குணச்தை யுணர்சஇப் பெயர்ச் சன்மைபூண்டு நிற்பது 

குணப்பெயராம், 

வினையடியாய்த் தோன்றி வினைகிசழ்ச்சியை யீணர்சஇ வேப்றுமை யேழ் 

றுக் சாலம் சாட்டாது நிற்பது சொழிம் பெயராம், 

காலத்தை வெளிப்படையா யல்லது குறிப்பாய்ச் காட்டி. யச்துடன் 

வேற்றுமை யேற்றுவரின் வினையா லணையும் பெயராம், 

வினை, 

ஒரு பெயரினது சொழில் நிசழ்ச்சி, அல்லது புடைபெயர்ச்ி வினையாம் 

(See TablesII.) 
வலவ இகைகைகை் 

(wom) 
1. தெரிகிலை Strap pg—s.6 sre, Curl 5H on, 

5, குறிப்பு வினைமுற்ற-- பொன்னன், குழையன். 
a 

(எச்சம்) 

தெரிரநிலைவினை வினையெச்சம்-- கடந்து, இருச்மூ, 

செரிகிலைவினைப்பெயரெச்சம்- போன, வம்ச. 

குமிப்புவினை வினையெச்சம்-- அன்றி, இன்றி, 

4, குறிப்புவினைப்பெயரெச்சம்- கரிய, பெரிய, 

பால்சாட்டும் விகுதியோடு கூடி நிறைக்து கின்று பெயரைச்சொண்டு 

முடிவதே மூற்ஹெனப்படிம், செய்பவனையுப் கால,ச்சையுர், தொழிலையும், 

முறையே விகு.தியாலும், இடைஙிலையாலும், பகுதியாலுங் சாட்டிநிற்பது 

தெரிகிலை வினை முற்றெனப்படும், 

பொருள், இடம், கால்ம், சனை, குணம், தொழில், என்லு மாறகியா 

லும், பிறரது, செய்பலனைமாத்திரம, வெளிப்படையாயும், எஞ்சியவைச 

ளைக் குறிப்பாயுங் சாட்டுவது குறிப்புவினை முற்றும், 

ஐ
ய
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தெரிகிலை வினைப்பெயரெச்ச வினையெச்சங்சளிலே செயலுங், சாலு 

மாகிய விரண்டும், வெளிப்படையாயும், எஞ்சியவைகள், குறிப்பாயுக்தோ 

ன்றும், 

குறிப்பு வினைப்பெயெச்ச வினையெச்சங்களிலே, வினைமூசன் முத 

லிய வெல்லாங் குறிப்படப்த்தோன்றும், 

பகுபதவுறுப்புகள், 
கடவைகள். 

1. பகுதி, 4. சாரியை, 

2, விருஇ, do. சந்தி, 

3. இடைநிலை, 6, விசாரம், 

புபதங்கவின் மு சலிலே நிற்கும் பசாப்பதங்களே பகுதியாம், அவை 

கிரி தியிலே நிற்கு மிடைப்பசாப்பதங்களே விகுஇியாம். மொழிகளின் 

நடுவிலே நியதியாய் நின்று காலத்தை யுணர்த்துவன இடைஙிலைகளாம். மொ 

ழிகளிற் சார்ச். ௪, தமக்கு ஒருகருத்தின்றி, வருவது சாரியையெனப்படும், 

தோன்றல், திரில், கெடுசன் மு.சலிய விசாரங்களே சச் தியெனப்படும், வவித் 

சீன், மெலிச்சன், மீட்டல், குறுச்சன் மூசலிய விசாரமெனப்படம், 

பெயருக்கு, குறிப்புவினே மூற்றிம்கும், பொருண்முசலாறஞ் சிறுபான் 

மை, சுட்டும், வினாவும், பரு இஈளாய் வரும், (௨-ம்) 

(1) பொருள் பொன்னன், (5) குணம்--கரியன், 

(2) இடம--அம்பலச்சான். (6) தொழில்--நடையன், 

(8) காலம்--சையான், (7) சுட்ெ௮வன், 

(6) Riat— eps a aar, (8) வினா ஏவன். 

வினைப் பகுபழங்கட்குப் பெரும்பான்மை வினையுஞ், சிறுபான்மை, 

பெயா், இடை, உரிகளும், பகு தியாம், (௨-ம்) 

(1) வினையடி--(௪ட) BL. bE, 

(3) பெயரடி--(த்திரம்) சித் திரித்சான், 

(3) இடையடிஃ (போல்) போன்றான், 

(1) உரியடி (சாரல்) சான்றான், 
—g——+ 

1, youw=g-+  [QromO pu wossg.) 

2. Serger Sor + p+ gor (eps apuy] 
3. Ber poner = Bor + p+ yen அன் [சாலு றப்ப]
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4.  சடித்தனன்--கடி ச்] ச அன்ம் go [os ny] 
59, சஈடர்தனன் ஈநட த் த அன் அன். [சக்தியால்வர்த சகரம், 

நகரமானதுடன் நறுறப்ப.) 
enn 

பொறுப்பகுபதம், 

  

ஒரு சொல்லான உறுவமாச் திரையில் விசாரமேலாது உறுப்பா 

லால் வேற்றுப்பொரு எனிக்கும்போது பொ.ுப்பகுபசமெனப்படும். (௨-ம்) 
womenenene Genet 

], சாவான், 

சாவான் எசா வ் அன் உடன் பாட்டும் தெரிநிலை வினை மாற்று, 

சாவான்-சா-1- அ அன் ௭ இர்மறை த் தெரிநிலை வினைஞுற்று, 

சாவான் சா: வான்-.-௪ இதிர்காலவினை எச்சம், 
னை ணை] 

2. தேடிய, 

(ஈ) இழறச்சசால வினைஞுற்று, (௦) இறச்சசாலப் பெயசெச்சம், 
(6) வியங்கோள் வினைமுற்று, (8) எதிசால வினை எச்சம், 

9. தழைப்ப. 

(a) பலவின் பாற்படர்ச்கை வினை முற்று, 

(8) பலர்பாற்படாக்கை வினைஞுற்று, 

(௦) செயயவென்னெச்சம். 
on Geen 

4, ன்ன. 

(௨) குறிப்பு வினைமுற்று. 
(6) குறிப்பு வினைப்பெயசெச்சம், 

மலைகாவகனலவுலைகை 

சொற்மொடரியல், 

பெயர் வினைமுதலிய சொற்சள் கருத்தோடு மொழுங்குபடத் சொ 

டர்ந்து நிற்குந்தசன்மையே சொற்றொடராம் ௮.து சொகைநீலை தொகாகிலைச் 
சொடார்சளென விருவகைப்படும் உருபுசள் மறைந்து நிற்ின் தொகைநிலை 

யென்றும் வெளிப்படையாய் நிற்கின் சொகாரிலையென்றும் கூறப்பூம், 
ane 

[வேற்றுமை.] 

வேற் றுமைத்தொசை,. வேற்றுவைவிரி, 

(2) நிலங்கடச்தான் [ஐ] நிலச்சைச்சடற்சான்,
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(3) கல்லெறிச்சான் [ஆல்] சல்லாலெதிர்சான். 

(4) கொற்றன்மகன் [கு] கொழ்றனுச்குமசன். 

(5) மலைவீழருவி. [இன்] மலையின் வீழருவி, 

(6) சாத்தன்சை [அத] சாச்சனதுசை 

(7) குனரச்கூகை [கண்] குன்றத்தின்சட்கூசை, 
—~¢——-— 

| கொகைகிலைத்தொடர்.] 

(1) வினைச்சொசை உட... சொல்யானை, 

(2) பண்பு, ச்சொசை டட ட கறுவ்குதிரை, 

(3) உவமைச்தொசை வடட மதிமுகம். 
(4) உம்மைத்தொகை tones nee இரரப்பகல், 

(5) அன்மொழிச்சொசை ... பூங்குழல். 

சாலம் மறைந்து நின்றபெயசெச்சம் வினை தொகையாம், பண்பு 

கும், பண்பிச்குமிடையே நஆ௫ூயகஷென்னு மூருபு மறைக்துநிற்கும் நிலையே 

உபமானக்தற்கும் உபமேயச்திற்குமிடையே போ பண்புச் சொகையாம். 

உம் லப்புஜாய வெள்னு முருபுசள் செட்டு நிற்பது உவமை க்தொசையாம், 

மையிடையிலே மறைக்துகிற்பது உம்மைக்சொசை. இயல்பான புணர்ச்சியி 

னீங்கி யல்லாச மொழியைச் சந்து நிற்பது ௮ன்மொழிச்தசொசை, ஆயெ 

வென்னும் பண்புருபு கெட்டு நிறர்கப்பெற்றுப் பொறுப்பெ.பரோடு இறப்புப் 

பெயராயினுஞ் சறப்புப்பெயரோடு பொதுப்பெயராயினும் ஒருபொருண்மெல் 

வர். துசொடர்ம திருபெயரொட்டுப் பண்புச்சகொகையாம், 
meena ene 

[ தொகாகிலைச் தொட்ர்.] 

(1) எழுவாய் .., tea cee FO FSO QUE SGT, 

(2) விளி bee coe FO BAIA, 

(3) செசிகிலேவினை முற்று. ௨ வச்தான் அரசன், 

(4) குறிப்பு வினைமுற்று... உ பெரியன் சாத்சன், 

(5) வினையெச்சம் bes ட. வர்துபோனான் 

(6) பெயரெச்சம் ய ௨ வர்தமணிசன். 

(7) இடை bee ட உ மற்றொன்று, 

(8) உரி வட்டுல wo சணிபேதை, 

(9) ௮09ககு vee பாம்பு பாம்பு. 

1. ஆயன்சாத்தன பொதப்பெயரோ A ouyoQuuias ss, 

2, சாரைப்பாம்பு சிரப்புப்பெயரோடு பொதுப்பெயர்வர்சது.,
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| காலமறியும் வஹி.] 

1. பகுதி யிரட்டியு மிடைகிலை பெநறும் 
விகுதி கின்றும் கிலையிணிற்றிரிச்தும் 

உரிமையாய்ச் சாலமூவசையாய்ச் காட்டுச் 

செரிரிலை வினையின்றிறமசாமே, 

செரிசிலை வினையான௮ பகு இயிரட்டுதலாலு, மிடைகிலை பெறு லாலும், 

கு இியாலும், விகு இ விசாரப்படலாலுங் சாலததைச் காட்டிமெள்க, 

1. பெற்றான் .., ய . பகுதியிட்டல், 
2. ஈடச்தான் ... வ. ௨. இடைகிலை பெறுதல், 
௦, சென்றும் .., bes ட விகுதி சாட்டல், 
1. சழீ இச்சொண்டான் ட விருதிவிசாரப்பட்டுச் காலம்சாட்டல், 

——e—— 
| வினைப்பரு இிசள் விகு இியோடு புணர்தல், ] 

2. பொழுதுகொள் வினையிற் பொருர்.து முறுப்புகள் 

விழுமிசாயத் தம்முளி சையுங்காலை 

ஒழுரூபல் விகாசமுற்றிடப்பெறுமே, 

(1) மூசனீழல் (செல்) சேறல் 

(2) சனிநெடில் குறசல் (சீ) சர்தான் 

(3) முதல் ந. ௪, aw (சா) செத்தான் 

(1) மு,சலய லெழுததுச் குறுெசரமெய் விரிதல்(கொணா) சொணரச்சான் 

(5) கடுச்குறின் நீழல் ves .. (விரவு) விராவிஞன் 

(6) இயல்பும் விசாரமாயு மூறழ்சல் ... (மூழுகு) முழுகனொன், மூழ்கனொன். 
(7) சணிகெடில் குறுயயொருயிர் மெய்விரிதல் (வா) வருஇன்றான் 

(8) ஈற்று மெய்வரு மெய்யாய்ச்திரிசல் (சல்) சற்றான் 

(9) ஈம் தமெய்வரு மெழுத்திற்கெமாய்த் கரிசல் (சொல்) சொன்னான், 

[ இன்னின்ன விகுதி பெஞ்சப்பெறு மென்ப.] 

3. முன்னிலையேவன் மொழியுக்தொழில்ப் 

பன்னிய பெயரும் பகரும் பெயசே 

எஞ்மெகழவி யிணையில் கன்மம் 

விஞசவுணர்ததும் விரு தியாமையும், 

வினைமூதற் பொருளை விளக்குமீயும 

Quen BEE யெஞ்ஈப் பெறுமே. 
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1. நீசட ... ப... ஆய்விகுகி புணர்ச்துசெட்டது 

9, கேடு... ... சொழிர்பெயர் விகுதி கெட்டது, 

3. கொல்சளிற ... பெயரெச்சவிகுஇ புணர்ச்துசெட்ட ௮, 

4, காய், சளிர் ... வினைருசற் பொருளுணர்ச்தும் இ££வி தி செட்டு, 

5, ஊண், நின் ... செயப்படுபொருளுணா்ச்.தம் OSG Hs. wg. 

அன்மம் செயப்படுபொருள், 
antes 

4, ம்மொடை கானாகு மிகசம் 

இம்முறைவிகுதி யிசைக் வ தம்மித 

கன்மம் கருவிகரு தும் வீனையின் 

நன்முதல்காட்டு உடையதாமே. 
அம், ஐ, இ என்னும் மூன்று விகுதிகறம் செயப்படு பொருளையும், கரு 

விப் பொருளையும், வினைமூசம் பொருளையும் காட்டும், 

1. சொல்காப்பியம்-தொடை-ஊருணி செயப்படுபொருள், 

9, கோக்சம்-பார்வை-மண்வெட்டி ... கருவிப்பொருள் 

9, எச்சம்- பறவை அலரி ய வினை மு சற்பொருள். 

5. **கஞ்விடைப்பகுபசு கண்ணலுகெலியே” 

இளை ச 4. இர௭கிளைகா் 
இளை -* ஞ்- அர் இளைஞர் 

ane nent 

அரும்புணர்ச்சிவிதி. 

மாணாக்கரும் மற்றயோரும் பலமுறையும் புணர்ச்சி, விசாரங்கஸிற் றெ 

cha பொருக்சாமவிடர்படுசல் பற்றிச்சில அருமையானவிதிகளை a] Ro 

சஞாபசப்படுச்தும்வசை செய்யுளிற் றறுனெேன். 

் பெயாப்பசு பதம். 

1, ஈவைகீய்குமாருயிர் முன்வலியேற்றி டினன்மிரட்டிச் 

தவையாகு மென்றோடு4 மாங்கதுவே கற்ரோர்க்கனிய 

சுவையா விண்மயக்காமே புமனடைதோற்றுமிந்தக் 

கவையாவுமின்னின்ன வென்றெகித்தேயிங்கு காட்டுவனே, 

(இள்,) குற்றம்ரீங்கெயெ உயிரமுன்னர் வருமொழி Gada a val ari 

வச்சால் ௮௫2 வல்லினம் மிகுமென்று சொல்லப்படும் ஆயின் Rey sear. ser 

ஆரையும்மயங்சக்செய்யம் சன்மையுடையன வாசையால் அவைகளை யிவ் 

விடஞ் சிறப்புப் பொருச்தும்படி சொல்லுவேன் என்பசாம்,
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2, அ௮கரமிறும் பெயரெச்சவிறொன்றுட மைகசப் 

பகருமிழிதீணைப் பன்மைவிளிப்பெயர் பாய்மதமா 

நிகசம் பரிக்குமதர் விழிகீ யென்பொ.துவும் வினைப், 

புகுதொகை முற்றுமியல்பாம் வலிவரும்போ இினலுக்கே, 

(1) அசாலீற்றப்பெயரெச்சம்.ஃசண்டகு இரை, கரியகு திரா, 

(2) அகாவீற்றஃ்றிணைப் பன்மைப்பெய்--லசை : பலபேர், 

9) விளிப்பெயர்-ஃபுஓவபாடு, 

) நீ யென்லும் பொதுப்பெயர்--நீ பெகியை- ரீ குறியை, 

9) வினைமுற்ற--உண்டன கு.இரைகள் ; கறியனகு இினாகள். 

]  வினைத்சொகை-ஃவிரிக இர்- அகெளிர. 

| இவைகளின் முன்வவி யியல்பாம்.] 

. அவ்விறுஞ்சுட்டேடேனீற்று வினவொடுஞ் சொற்றிகிமற் 
அவவிறுமொன்றிரண்டாறேழ் விமாரமுஞ்சொற்பொதுவ 

மொவ்விலுயர் தணைப்பேர்களின் முன்வலியுள்ளபடி. 

செவ்வே யியல்பெனமுன் வருநாலவர் செப்பினசே. 

(1) 9a .ி. .. ௨. அதுகுறிது 
(2) இது ... ... ... ... இதுபெரிது ச றவ்விறுசட்டு, 
(3) BW 1. 0. பட. ட... உதுிழறிது 

(1) வனே .., அவனேகொண்டான்] 
(2) அவனா... ... அவனாசொண்டான் \ ped ey, 
(3) இவனோ  ,.. அவனோேசொண்டான் ] 

(1) ஒரு .. ௨ ட. ஒருக் 

ட் ௮ meets tee tee Oe eam விசாரப்வெண்ணுபெயர், 

(4) எழு ப ப ந எழுசுடா 

], உயர்திணைப்பெ தப்பெயர் - ஈம்பிபெரியன் விடலை சிறியன், சாத்தி 
அபசிபள் ஏன்றொட்டிக்சாண்க, 

[இவைசஸின் முன் வவி யியல்பாம்,] 

4. வேற்றுமை மூன்றாறுருபுகளோ டெ.துவெல்ளெனுமாயச், 

சாற்றும் வினாப்பெயர் தம்மோடிளம்பிறை சார்துதலாய், 

தேற்றும் வினைதொடர் நற்படியாதிய செப்புமொழிக் 

கேற்றமுறும் வலியேயியல்பா மென்பரீ துணரசே, 
3
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(1) ஒர ... மகனணொடுபோனான் மூன்றாம்வேற்றுமை யுரு 

(2) 9@ ... சமந்சையோடுசென்றான் | புகள். 

(8) அது... we ... தனதுகை 
(1) தகு... ... ... சனதுசெவி5 ஆறாம்வேற்றுமை யுருபுகள். 
(6) ௮ வடட. தனகசைகள் J 

(6) எது ... ... எதுபெரிறு , ட 

(7) என்ன... ... எண்னசெய்தான் விஞப்பெயர்கள், 

(3) வினைதொடர் படி” சொன்னபடி செய்தான். 

| இலைமுன் உலி(யியல்பாசல் சாண்க,] 

een lng. (FP oud செங்குமிகுமாம் வலிவரினேோ 

அன்றேவினைததொசை முன்னிலையேவ லவத்றின்முனும் 

மெவ்றொடசல்விச் கண்ணியல்பாம் வல்ிமேற்ஜொடர்கள் 

என்னுமிருவழியு மியல்பாமென்ப சே இமையே, 

(1) வன்றொடர்கருற்றுகாரம்-கொர்குக்சடிது | இருவழியும்மிகும் ] 

(2) வன்றொடர்க்குற்றுகா வினைக்கொகை--ஈட்செனம் |மிசாது] 

(3) முன்னிலை யேவன்மு£ற்று-5டகொளர்று 

(4) மேல்றொடர்ச் குற்றுகரம்-குரங்கு கடிது [ அல்வழி மிகாது | 

| ஏனையசொடர்ச எிருவழியு மியல்பாம்.] 

5. 

  

6, 2icow Quaparuiiar gO aro காசத்துழ்றவந்தம் 
செம்மையிழிஇணைச் மபெய்யியவென்னுச் மெரிகிலையு 

மம்மகடமுறையாமா முதலியவாயழுவ்னும் 

சொம்மை முலைமடமாகே மிசாதென்றுகொள்ளு இயே. 

(1) பரணி கார்த்திகை ,., எழுவாயில் இயல்பு 

(2) யானை குதலை உம்மையில் இயல்பு 

(8) பரிச்திகுதில இழி.திணைப்பேரில் 
(4) யானை பெரிது bee ஈ,யும் ஐ, யும் இயல்பு 

(5) உண்ணிய சென்றான் செய்யியவென்னும் வினையெச்ச மியல்பு 

ப) வறிது (1 ந அலகதி இயல்பு (7) மாரறிது 
——-9—— 

7. செப்புறுஈல்லுயிரீற்பிடைச் சொல்லொடுசோருரிச்சொல் 

தப்பிலுதட்.சியதாகும் கொதுவிவைதன்முலுமே 

ஒப்பில்யரழகுறைமி ஜெஇர்மறை யோங்மிகும் 

வைப்புணசேழின் முனமுமிகாவந்த வல்லினமே
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(1) உயிரிர்றிடைச்சொல் ... அம்மகொற்றா | உறமும்] 

(2) உயிரீ.ற்றுரிச்சொல் ,,, குழச்சன்று க 

(3) Ger .., ves .. சொச்சொற்றா | AG] 

(4) து bee . இிக்கொற்றா ன 

(9) ய, ர, ழ வீற்றப்பெயர்,.. பேய்க்கோள் ௦. ,, 

(6) ஈறுகெட்டவெதிர்மறை... உண்ணாக்குதிரை ,, 

(7) எழாம் வே௱்றுமை) 

யிடப்பொருளுணர %அன்றுசண்டான் | இயலபாகும். ] 
கின்ற இடைச்சொல் ] 

க —?— 

8. ஈ௮குறைர்தகாச்சுடடோ டிருபெயசொட்டுப்பண்புங 

கூறுமுருபும்பயனுர் கதொகுமிடங்கொண்மமிகுக் 

தேறுமவருமொ.தியே வினையாமிடஞ்சேருமியைப் 

பேறுமிழிதிணைக் கண்ணியல்பாம் வலிபெய்வளை யே, 

(1) அ-டசொற்றன்--அ௮சசொற்றன். ) ட்ட 

(2) இ சொற்றன-திக்சொற்றன % Op HOs முச்சுட் 

(3) உ-ட்சொற்றன--உச்கொத்றன. | PCM MOUNOTES 

(4) சாரை -ட்பாம்பு--சரரைப்பாம்பு- திம் ம் 

  

(5) சை சளிறு--கைச்சளிற-பிகும் 

(0) புளி-- தின்றான்-புளிஇன்றான் வருமொழி வினையாய்விடத்து 
(7) அடவி புககான் gal salem சயுமையுமியல்பாம், 

வைடு ஏதம் ன O 

எறிர்மறை, 

வினையானது, உடன்பாடு, எதிமறையென விருவசைப்படும், குறிப்புவி 

ச்கும சன்பிரிவுசளுச்கு”மெதிரமறைவராறு அல், இல், என்னும பண்படி 

யாய் மாத்திரம் குறிப்புவினை எ இர்மறக்கும், உம், 

(1) உண்ணான்--௪ இர்மறைத் செரிரிலை"வினை முற்ற, 

(2) அல்லன் --பண்படியாய்ப் பிறர் த எ.இர்மறை, 

எ,திர்மறை, ௮ல்,இல்,வென்னு மிடைநிலைசளாழ் குமிஃகப்படும், (௨-ம்) 

(1) சடச்சலன், (2) ஈடந்திலன், (3) ஈடவான். 

இவற்றுள் நசாரவிடைநிலை வருமெழுச்து மெய்யாயிற்செடாதும், உயி 

ராயிற்செட்டும்வரும், 

(1) scadgra=o-+ a+ y+ e+ gaa G மெழுத்து மெய்யா 

தானல் ‘a Qa ivr,
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(2) சடவான்--நஉ௮-வ்4 ஐ--]ஆன் - வருமெழுச்து உயிரானபோத 
“ஐ கெட்டது, 

| எ.திர்மழையானது கூன் று வசைப்படும்.] 

(1) மொன்மொழிமறை---உண்ணாமற்போயினான், 

(2) பின்மொழிமறை--உண்டுவரான், 
(9) இருமொழிமறை--உண்ணாமல்வரான். 

| சமிழில் ௪.இிர்மறை சான்கு வசையாய்ப் பெறப்படும், | 

(1) இடைஙிலை உ செய்யான். 
(2) விகுதி ப் செய்வேனோ, 

(8) அவ்வியயம் wee அமலன். 

(4) உபசர்ச்சம் அர்ச்குணம், 

பெயரில் உபசர்ச்சமாம் இடைகிலையு On Binns கும், வினையில் இடை 

திலையும், விகுஇயு மெ.திர்மறுச்கும், எ.இர்மறைச் இடைகிலையின் றென்பர் | 

சொன்னூல் விளச்சத்தார் ௮.து நன்னூலார் முசவியோர்க் குட ஈபாடன்ழ. 

ராக | 
வியங்கோள். | 

இத, (1) அூர்வாசம வாழ்ச, 

(3) சாபம் கெ. 

(3) வேண்டிக்கோடல்... வருக. 

(4) பிரேரணை ee போக, [ பீரோணை--- ஏவல்] 

என்னும் நான்கு பொருளிலும் வரும், எ.இர்மறையும் வேறு எ.திர்மொ ழி 

யும் வேறு, இங்கே கெடுக வென்ப.இன் எதிர்மொழி வாழ்ச வென்பசாம், 
———-9———~ 

வடமொழி உபசர்க்கம், 

(10) கி-ரிவாசம். 
(11) ௮,தி-௮.இிமதுசம், 

(12) அபி-அபிவிருச்.இ. 
(19) ச-௪ு,தினம். 

(14) உற்-உற்பாதம், 

(15) பிசதி-பிர திகூலம். 

(1) பிர-பிரயோசம், 

(2) பரர-புராபவம், 

(8) ௮ப-அபகர்த்தி. 
(4) சம்-சல்கதி. 

(5) ௮.௮-அ.துபவம், 

(0) ௮வ-௮வமானம், 

(2) கிர்-ரிர்ச்குணம். (16) பரி-பரிபாசம், 

(8) அர்-தர்ச்குணம், (17) உப-உபயோசம், 

(9) வி-விசாசம், (15) -ஆசாசம்,



வடமோமிப் புணரியல், 

wd point உபசர்க்கம், 

(1) சை-சைவிசெல், (6) ஒல்லை-ஐல்லையுணரப்படும், 

(2) கால்-கால்யாத்தச மாலை, (7) வல்லை-வல்லைசெடும், 

(3) தலை-தலைப்பிரிர்த வூன். (8) புறம்-புறங்சொடுத்தான். 

(4) மேல்-மேற்சொண்டான், (0) ௮சம்-௮சப்படுச் இனன், 

(9) மீ-மிச்கூறு மன்னணிலம், (10) இலம்-இலம்படு புலவர். 

தமிழிலே உபசர்ச்சங்கன் வினைச் சொல்லோடும் வினைப்பெயரோடும் 

வரும் **சோர்வுபடும்'” “பொ துப்படும்'” என்னும் பெயரடுச்துவரும் **படுவை 

யக்கு'” என்றும் தொழிற்பெய spac. “UO wa ww”? என்றும வட 

மொழி கூறும். 
ee 

[ வடமொழிக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் பேசம், | 

இணையுணர்த்தும் வினைவிகுஇயும் ஆண்பால் பெண்பாலுணர்ததம் வினை 

விகுதியும் வடமொழிச் லெலை. சமிழ் மொழிக்குப் பிரகமாவிபத்தியு மிவிவ் 

௪,ம் இரையமுமில்லை Qua pfs. இதிவே இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபா 

வடமொழிபுனாரியல், 
ene EY penne 

| வடகடைப் பகுபதங்களா மாறுணாத்துதும். | 

  

₹* வடநடைப்பருபதம் வரமொழிமுதற்கண் 

இ எ யென ஐ ஓளவும் ௨ ஒ வென ஐளவும் 

௮வ்வென ஆவுமாம் ஐயிறினீறுபோய் 

ஏயனீட்டீன்ற வெச்சமாமுளபிற,? 

பகு. தியாககிற்கும் பசாமப்பசருதற்சண், உயிராயினும், உயிரமெய்யாயி 

னும் வரின், நிலைமொழி, இ, ௭, என்னுமிரண்டும் ஐயாகத்திரிர்து பருபதங் 
களாம், 

, (1) இச்திரனிருச்குங்குணதிசை. ... ஐந்திரி. 

(2) ரியிலுள்ளன உ கைரிசம், 

(8) கலையாலாயமலை ... சைலம், 

(4) மிதிலேயுட்பிறக்தாள் மைதிலி, 

(9) கியாயதூலுணர்ந்தோன் ... கையாயிசன் 

tee வையாசரணன், (0) வியாகாணமுணர்ச்தோன்
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[இ ஒள வாகத்திரியும்,] 

(1) இரியிற்பிறக்தாள் ... செளரி, 

ம் எனகவ 

[ஏ ஐயாகச் இிரிர துவரும்,] 

(1) வேசவழி நின்றொமுகுவார் வை சர். 

‘ 
ஊவும் ஒவும் ஒளவாகத்திரியும், 

(1) சூரன் என்னுஞ் சூரியன் மசன் சனி ... செரி 

. செளசலை (2) கோசலையிடச்துப் பிறந்தாள் 

[ ஐயாசத்இரிவன அயியென்றும் ஒளவாகத்திரிவன அவுஎன்றும் முடியும். | 

௨-ம், சயிரிகம், சயிலம் என்றும் கவுரி, சவுரி என்றும்வரும், 

—_¢—— 

[௮, ஆவாகத்இரியும்] 

(1) அ திதியின்மச்சள் wes BRST. 

(2) சசரசன்மசணிராமன் vee sare 8), 

(3) சநசன்மகளாஞ் சீமை Frew, 

(1) சனுவின்மக்சளிராச்கதர் ட தீசீனவா. 

சாகரம், (5) சகரன்மக்கடோண்டியகடல் 

[ஜமீற்றுப் பகாப்ப தங்களில் ஐயொழிச்து விகுதியாச ஏயன் என்று 

மேடிக்சால் ஈன்றமகனென்று சாட்டும் பகுபசசங்களாம்.] 

S105 WS ewer. 

தாசேயன், 

சாங்சேயன், 

(1) கார்ச்திகையின்மசன் 

(2) தாரையின்மசன் ல 

(3) கங்கையின் மசன் 
ny Cen 

Gere, 

சொல்லானது சனுக்கிரமென்றஞ் சங்சகமென்றும் அவப்பிரபஞ்சன 

மென்றும், பாகசமென்றும் கான்குவசைப்படும் இவற்றுள் முச்திய மொழி 

யிரண்டுஈ தேவர்மொழியென்றும், அவப்பீரபஞ்சன மிழிசனர் மொழியென் 

௮ம் பாகதமெல்லா காட்டாலு மெல்லார் சம்மாலும் வழங்கு மொழியென்றுங் 

சொல்லப்படும், பாகமம், சற்பவம், ச.ற்சமம், தேசெமென முக்கூறாடு வழங் 

கும் ஆரியச்திற்குரிய ஈறப்பெழுத்தானும், பொதுவுஞ் சறப்புமாயெ வீரெ 

மூத்தானும், வடமொழி தமிழிற்சிசைர் துவருவ.து தற்பவெெமனப்படும், (உ-ம்) 

௬, போடு, ௪௪, ௮ரன்,
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gus Hogs sO Spee OurgGagssiovGu அரியமொழி சமி 

ரில் வழங்குவன தற்சமமெனப்படும். (௨-ம்) அமலம், கமலம், மலையம், 

அன்றிய மாரியவெழுச்துக்கள் சதைக் தம் தமிழில் வச் நுவழங்கும் 

[ஆ - ஐயாயும் ஈ - இயாயும், மொழிக் வையில் ஜ - யசரமாயுச் இரியும். ] 

(5) செளரி செளரி, (4) புஜம்-புயம், 
oni 

(1) மாலா-ுமாலை. 

(ஷீ, மூசலில் ௪ - ஆகவும், இடையிலும் கடையிலும் ட - ஆசவும்திரியும், ] 

(2) விஷம்-எவிடம், (3) பாவை-பாடை, 

[ஸு மூதலிலுங் கடையிலும் ௪- அகவும், இடையிம் சசரமாயேனுர், 

ககரமாயேனுக் இரி௰்துவரும், | 

1) ப்பைசபை, 

(9) அஹி--- ௮௪, 

) a ண்ருகம்--சண் முகம், 

(3) வாஸம்-எறுரசம், 

(1) தஸசம்--.ற சகம், 

[க்ஷ, மூ,சலிழ் சசசமாயும், இடையிலிரு கசரமாயு இரியும். ] 

(1) கூதீரம் எம். (2) அகம் அம்சம், 

  

[w, முன்னின்ற மெய்களோடு இணைச்துவரின் முன்னின்ற மெய் இச 

இசரம்பெறுங்சாற் Rod sg யசரம் செடும்,] 

இியாசம் -- இசரம்பெற்றது, 

விவகாரம் -- ய, கெட்டது, 

ர்ம் பெறும், 

(1) தயாசம் = 

(2 வியகாரம் -- 

[ா, மொழிழுசலில் தன்முன்னின்ற மெயோடணையுக்கால், முன்னின்ற 

Aad gH Baro go. | மெய் இசரம்பெறும், 

(2) கோசம் --ருரோசம், (1) ச்ரமம்-எ- இரமம். 

|, இடையில் அ௮வ்வாறிணைர் ஐவரின், முன்னின்றமெய் இரட்டி. இக 

  

po Ou gu. 
a *] (1) ௫ச்சிரம் (2) வச்சிரம். 

  

[ா, பீன்னின்ற மெய்யோ நணைச்துவரின், உகரம்பெறறு அம்மெய் 

இரட்டிச்கும்.] இது 
(1) 2அருச்சன (2) அருச்சனை. 

[ல, மூதவில் முன்னின்ன மெய்யோடிணைச் நுவரின், முன்னின் ரமெய் 

சிலவிடத்து உகரம்பெறும், ] இசரம்பெறம், 

(1) கிலேசம். (2) சுலோகம், 

அைமராததளஷ 475 0-வது:
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SGD 1 மயக்கம 

யோக்யதை 2 சையுத்தம் 

உல சவழம்கு ] அலவாய்நிலை 

லெசாஇகப் பிரக்ரிய 2 ஆசாகு லை ? 

வினை ரசல் 1 செய்யுள்வழ.்கு 
செய்பவன் 2 வைதிகப்பிரகரியை 
கர்த்தா — 

எழுவாய் 7 செய்பொருள் 

வயம் 2 செயப்படுபொருள் 
கருவி 3 சுன்மகம் 

காரணம் ர். சகண்மம் 

ஏது ப் சருமம் 

கெடுசல் 1 திரிபு 

லோபம் 2 ஆசேசம் 

பெரும்பான்மை ]ழ அளபெடை 

பிராயிசம் 2 புலுதம் 

மேற்கோள் ] பிரோணை 

பிர தி.க னை 2 எவல் 

இ.றஈசசாலம் ] அடைகொளணி 
பூக்சாலம் 2 விசேடியம் 

விகற்பம் 1 கிசழ்வு 
உறழ் 2 வாக் சமானம் 

தன்மை ] உடன்பாட்டுவினை 
உத சமபுருடன் 2 விதிவினை 

ஆண்பால் ] முன்னிலை 
புல்லிங்கம் ௮ மத்திமபுருடன் 

பிரானே 1] பெண்பால் 
முன்னோர் 2 இரிலிங்கம் 

அலப்பிரதானம் 1 இதுணிகர் 
திலைமையின்மை 2 பின்னோ: 

rs மகாரம். 
a CADTICK 

பரியாய நரமங்கள் - பிரஇிகாமல்கள், 
டா 

  

] நெடில் 

தீர்ச்சம் 

acces pee 
ஒருவினை 

இயற்கை 
௪௫௪௪ம் 

செயற்கை 

BEE BED 

குறில் 
2 இசச்சுவம் 
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சையெரசம் 

சேடறிலேசம் 

உம்மைச்தொை 
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0S NSO ee. 

வேற்றுமை, சன்னை யேற்ற பெயரினதுபொருளை வேறுபடுத்சல், இல 

சணை, பெயராக வினையாக நிற்குஞ் சொற்கள் சிச்தம்பொருளை யுணர்த்தாது! 

எம்பக்சப் பொருளையும், தாற்பரியப் பொருளையும், அன்னுவயப் பொறுளையு 

மறிவிப்பத, அஆரோசணம், எறுசல், அவரோகணம், இறங்குதல், பிரே 

Ags, ஏவுசல். பிரத்தியாசரிச்சல், சம்முதனவ்வீராய் நின்றசொற்களை wid 

௧௪ (௪ன) என்றா கிபோல்வது, புரோவாசம், ஒருபொருளை முன்னர் எடுத்து 

கூறுவது, அநுலாசம், ஒருபொருனை யொருகிமித்சக்சாற் பின்னருமெடுத்துச் 

கூறுவது. அகாரியரோபம், பு.ச்தி பூர்வமாகச் இலையைச் தெய்வமாய்ச் சொ 

  

ண்டு வழிபடுசலும் பிறஜனொருவனணைத் சக்தையாய்க்சொண்டு அ௮ன்னசூராத் 

சம் புசப்பிப்பறும் போல்வது, மூசகற்சாரணம், செயப்படு பொருளோடு, 

ஒற்றமையுடையது, மண்ணாற்குடக்சை வனைர்சான் என்புழிமண் என்னும் 

முதற்சாரணம் குடமென்னுஞ்செயப்படுபொருளோடு ஒற்றுமை புடையதாசல் 

சாண்க, .களைக்சாரணம், முசற்கரரணச் கிற்கு துணையாய் அது காரியம் 

படுமளவு மூடணிகழ்வது. இரிகையார் குடச்சை கனைச்சானென்புழி, இரி 

கையானது முதற்காரணச்கிற்குச் ணையாய் அது குடமாகச் கரறியப்ப 

மெளவு ஞாடணிசழ்ச்நு நின்றமை சாண்சக, கிமிக்சசாரணம், துணைச்சார 

பிரயோ௫இத்துச் செயப்படுபெருளைக் காரியப்படுத்தும் வினை ணங்களைப் 

குடம்வனைச்தானென்புழி சண்ட சக்கரங்களென்னுக் துணைச் மசலாம். 

கருவிசளை முசற்காணச்திலுபயோகித்றது அசைக்சாரியப்படுத்தினோன் கிமி 

திதசாரணமா௫ய குசவணும். விண, Quattor புடைபெயர்ச்சி அல்லது 

தொழில் நிகழ்ச்சியாம். சருலி, வினைமுசற்றொழிற்பயனைச் செயப்படுபொரு 

ளிழ்சேர்ப்ப அ.வினைமு சற்பொருள்,ஒருசொழில்கிகழ்ச்சியிலேசன் வயத்தாய்க் 
குறிச்சப்படும் பொருளாம், செயப்படுபொருள், வினைமூசற்றொழிற்பயனுறு 

வத, இடச்சாட£சல், நன்மச்சளிடத்தே சொல்லத்தசாததை மறைத்துச் 

சொல்வது மலஙகழீ இவருதுமென்பசைச் சால்கழீஇவருது மென்ருற்போல் 

வது, மங்கலம், மங்கலமில்லாசதை யொழித்து மங்கலமாய்கச்கூறுவது, GY 

உக்குறி ஒவ்வொரு கூட்டத்தார் யாதேனும் ஒரு காரணம் பற்றி யொருபெர 

ருளினது சொர்குறியை யொழித்து வேறொரு சொற்குறியாற் சொல்வது. 

வேடர் என்னுமொரு சாரார்கள்ளைச் சொல்விளம்பி யென்றாற்போல்வன. 

மர ௨மொழி, சொன்றுதொட்டு வருசலின்றி இடையிலே சலலெழுச்தக்
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டர், லவெழுச்அச்திரிந்துக்,சோன்றிய மிலச்சணச்இற்ுசைக் தானே 

)விவழங்குவது, இலச்கணமடைய த, இலக்சணசெறியால்வருவது, நிலம் 

என்றா ற்போல்வன, இவசணப்போவி, இலக்கண மில்லையாயினும் இலக 
- கணம் போன்றுவருவது, இல்முன் என்றதை முன்றில் என்னும் போல்வன, 

காரகம், ஒன்றைச்செய்து முழடி.ச்சலிற் கூடியபலவும் பொனுபபெயசாற் காரச 

மென.படும், செல்வெண், எண்ணிடைச்சொல் தொச்கு மகிர்சப்பெறுவது, 

சுற்திழமைப்பொருள், சன்னோடு உறறுமையுடையறு, பிறிதி௮் கிழமைப்பொ 

ருள், சனணின்வேருயபொருள், பச்தியம், பாவைக் றம் பாவினம்மூன்னான் க 

மாகப் ப தினைமுவகைச் செய்யுளும் பொதுப்பெயா.ல் வடமொழியிற் பழ 

தியமென்று வழங்கும். சச்தியம், இலச்சணஞ்சிரையின மிலச்சணப்ப1.பி 

| னடையோடொப்பஉருவது, சொன்றைவெச்சன் மு சலாயின, mead, iH 

் ஜொருவன் குறிச்னஅப் பாடுசவெண்றவுடனே பாடிவறு, 2 சாசவி, பொருட் 

பொலிவு, சத்தவின்பங்கள் தோன்றப்பாடுவது, சித் இரசவி, ஈரம் நிட்டினாம் 

போலப் பல அணிகளும் சோன்றுமபடி, செய்யுறில் அமைத் ஐப்பாடுவ து, 

வித்தாரசவி, பலகவிகளிண்லச்சணஙசளை யொரு சிறிதுங்குன்றாது SPs 

அப்பாவெது, சுவி, ஆ௬, மதுரம், ச.ரஇரம், விசாரம், என்னும் சாற்கவி பாடு 

கோன், சம ன, செம்பொருணடையின் எப்பொருஞங் குற்றமின்றி யைப் 

பேரன், வாதி, ஏதுவும் மேற்கோளுமெடுத்துச் காட்டித்சன் காணிமிஇப்பிற 

ன்சோண்மறுப்போன், வாக்கி, உறம், பொருள்,இன்பம,விகி.என்னுச் இறங்கள், 

கேட்போர் வேடப்ப இனிதாய்க்கூத மாற்றலுடையான். உரயுரைவாழ்ச்.து, 

வேம்புவ் கும்போல் வனவாகிய, வெஞ்சொற்சண் முன்னர்த் காங்கக் 

கூடாவாயினும், பின்னர்ப் பெரிதும் பபன்றருமென, மெய்ப்பொருளுற 

வெண்பாமுசலு மாசிரியமிது இயுமாய்ச்கூறுவது, புறநிலைவாம்ச்.௧, வழிபடு 

தெய்வம்கிற்பு நங்சாப்ப, பழிதிர, செல்வமோடொருசாலைச கொருசாற்இறச்.து 

பொலிவாயென வெண்பாமுதலு மாசிரிய மிது இயுமாகப் பாவெனு. மாலை 

மாற்று, மீனவா௫ித்தாலு மதுவேவரப்பாடுவ.து, _சுழிகுளம், செட்டெழுத்திய 

ன்ற சால்வரியாக வெழுதிச்சுழித்து வாசிச்சச்செய்வலு, ஏசபாதம், நான்கடி. 

யுமோர் அடிபோல் வரப்பாடி அடிக்சோறும் வேறுபொருள் விளக்குவது, 

அசல்கொளல், ஒருவன் ஒருவெண்பாச்சொன்னால், அசனீழே யீறாக வசன் 

முதலே முசலாச மற்றொருவெண்பாப் பாடுவது, ஞாற்றி, முச்துறச்கொடு 

தீ வெழுத்துச் பாடிப் பின்னர்ச்கொடுத்த வெழுச் இற் 8ற்றயல் பாடி, 
அசன்பின்புகொடுச்ச வெழுச்திற்சொண்டா மடிபாடிய தன்பின் கொடுத்த
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வெழுச்திம் பாடிமுடிப்பது, கோரூச்திரியாவத, இரண்வெரியாச வெழு 

இக கோத்திரம் விட்டது தோன்றும் வளைவுபோல் வாூச்சப்பாடுவ ௮. 

ஒற்றப்பெயர்ச்சல், ஒருமொழியைப்பாடி, நிறுச்திவைத் அப் பிறிதொருபொ 

ஒருபொருட்பாட்டு, ஒன்றனையே சிறப்பித்துப் பாவ, cor பாவெது, 

விகற்பசடை, வேறு விவைக்சரம், வினாவிற்கு விடையளிச்சப்பாடுவ.த. 

பட்ட சடையுடைசத்தாகப்பாவெழு, வருகச்சம், மொழிகச்குரமுதலாம் வருச்ச 

வெழுத்தினுச்கு ஒவ்வோர், செய்யுட்கூறவது, சாரணைப்பகுஇ, ¢ gras 

தாசணையோடும், பாடுதல், அனச்சம், அனர்தம் பயச்சச் செய்யுட்பாடுவ த, 

சல்லாபம், வினாவும் விடையுல் கூடிவருவது, 
—@——~ 
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ணத (றி ஓம்ப 0020 கையா 

1. இடைநிலை, இடைச்சொல், 

ஒருமொழி, சொடர்மொழி, இருமொழிச்சண்ண மிடைவிராயவற்றைப் 

பொது வசையா விடைநிலையென்ப மேலு மொருமொழிச் இடையே பற்றுக 

போற் பதப்பூர்ச்திப் பொருட்டாய்ச் சாமியை யியலினு ம அஃதொழித் சொ 

ழிச் சகாலக் சாட்டுிகின்றனவும் காட்டாசனவுமாகிய விடைகிலைகளை மாத்திர 

மிடைகிலை யென்பது பண்டையோர் வழக்கென்ச, இடைஙீலைகள் சம் மாத் 

இரையில் கியநிப் பொருளுடையன, இடைச்சொற் சளோவது போலாது, 

மொழிருசல் இடை, கடை, யென்னுமிடங்களில் வருவதுமன்றிச் லெ வி. 

ங்சளில் ஒன்று வேறொன்றாய்த் இரிச் தும், அதுவுமன்றிப் பெயர், வினை, உரி 

களாயும் பிறமுமென்ப, இடைநிலைசள் சொற்களாகா விடினுஞ் சிறுபான்மை 

சொல்லின் சன்மை எய்துமாகையாற் சொல் என உபசரித்தார். அங்ஙகனமா 

யினுங் சாலவிடை நிலைகளைச் சொல் என்பது பொருக்தாதென்௧- 
—_——_—o-~———= 

2. இலக்கணை, ஆருபெயர், 

பெயரும் வினையுமாய் நிற்குஞ் சொற்கள் தத்தம் பொருள்சளையன்றி ௮ம் 

வயம், சம்பந்தம், தாற்பரிய, மென்னும் பொருளவாய் அறிவறுச்தற் கண் 

ணெய்தம். ஆகுபெயரோ அ௮ற்றன்று, ஒருமொழி யினியர்பொருட்கு ௮சனை 

மு*ச்சவரும் மொழிப் பொருளோடு பொருட் பொருச்சமில்லாத விடத் த 

ஆச்சப்பொருள் கொள்ளப்படும், பெயரும் வினையு மிலக்சணையாய் வரும் 

ஒகுபெயரில் பெயர்மாச்திரமே வாப்பெறும், இணி இரண்டுஞ் சம்மச்சப் 

பொரு ளணாத்துவதஇ லொக்குமா செனின், ஈன்று சொன்னாப், இலக்கணை 

சம்பர்தத்தையும் ஆகுபெயர், சம்பந்தம் பற்றிய பிறிதசொன்றையு மூணர்த் 
அம், ''மயில்காள் சொற்றி் தோன்றலுச்சே,”' யென்புழி '*மமில்காள் சொற்
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நிலம்!” என்பது அச் நவயமாத்திரையையும் “ye Merman”? rer Bp 

பழஞ் சம்பர்தச் குறிப்பையும், ''எரியுமீழ் வேலான்!” என்ப. தா.ற்பரியப் 

பொருளையு மதிவித்து நின் றன, 
வெய்ய இவை 

5. செயற்கைப் பொருள், செய்பொருள். 

சற்றவர் கூட்டத்தாற் சாத்சன் குணனல்லன் என்புழி குணமானது 

முன்னிய ற்சையாய்,ச் சோன்றாது கூட்டமென்னுங் காரணத்தாற் ரறோன்றிய 

arp sions. இனி வினைமுசற் ரொழிற்பயனுறலது செய்பொருளாம். 
pent 

4, பதம், தாது, பகுதி. 

பதமாவ.து ஒரெழுத்தாலாயினும் இரண்டு முசவி.ப பலவெழுத்துச்சளா 

லாயினும் ஆச்சப்பட்டு சானே சனித்தும் பிமமொழிசனளோடு சென்றியைர் 

அம் பொருளையுணர்ச். தஞ் சொல்லாம். இஈவானது கருவானகாலத்தின் மூண் 

டமாத்திரையாயிருக்து சாளடைவிற் சர்வாங்க o பெற்றுப் பூணமாசல் 

போலத் தாது முூதணனிலைமாத்இிரையா யுறுப்புகளை யொழித்துப் பதப்பூர்சி 

யின்றி கி.ர்சூம் நிலையாம். பகு,க என்பது மூண்டச்,தணையாய் நில்லாது Kev 

வறப்புகளை மாத் இரஞ் சேர்ச்த நிலையாம். 
—— ae 

2. உரு, உருபு, 

சட்புலனுகச்கு விடையமாகய பொருளை உருகென்றும் ௮இன் காரிய 

மாயெ சோற்றச்தையுமுருபென்றிருவகைப் பூத்துவர் “உருப்பட்டான்!' 

*உருப்போனது”” “Ke ages gi”? என்ப துபொருளையும்'” *உருமைக்சா 

ன் “*குற்றியோமகனோவிவ்வரு'” என்றது தோற்றத்சையு முணர்ச் தியவாற 
சாண்ச, இணி உருபென்பறு, ஒருபெரரளான௫ Osu? சோன்றுதற் குப 

காரமா யுடணிகழுமுறுப்பு. அல்லது வலேச்து ௮7௪ என்றாற்போல் அப்பொரு 

ளையுரு வாக்குக் சன்மையாம். 
eee ene 

6. குணச்தொகை, உவமைச்சொகை, 

குணங்களின் கூட்டமே குணியாம் குணகுணிச ளொன்றிர்கொன்று 

சம்பக்சமுடையன, குணமில் வழிகுணியுங் குணியில் வழிகுணமுமில்லை 

யாம். ஆசபத்திரமானது of Ae தவழி வட்டமாதலும் 9 On Baas சண்டா 

காரமாதலும் போலக்குணி விரிச்தவழிகுணம் விரிச் தும் ஒடுச்யெவழி குறைக் 

அம் நிற்குமென்ச. கருங்குவளை என்புழி பலகுணவிட்டமாயெ குவளை யென் 

னும் பொருளிவிருத்து சருமையென்னு மொருகுணம் பிரிச்து குவளையென் 

புதை வேறுபடுக்கும். தொழிலாகச் குணமாசப் பயனாக வேறுபாடுகள் ௮சேச 

மாம், அவற்றுள் குணவேறுபாடொன்றே விசேடியமாய் நிற்குமென்பசை
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யுணராத சேனாவரையர் மயல்பப் பொதுமையில் வேறுபக்கன் ரவெல்லாம் 

விசேடியமென்றும் குண குணி யொன்றையொன்று விசேடிச்குமென்றுங் 

கூறியதென்னை? உவமைத்தொசகையில் உவமான வுபமேயங்களிலொன்று 

பிரிச்தவழிய மற்றதிற் இடையுறினறெள்க, 
௨” 

7. அன்மை, இன்மை, 

அன்மை என்பது உண்மைக்கு மறுசலை, இன்மை யொருபோது மில் 

லரமை, 

(உரை அன்மை சாண்க” *இருஸின்மைகாணக? 

இதில், ௮ன்மை மறுதலையையும இன்மை ஒருபோது மில்லாமையையு 

மூணர்ச் இன. 
வெய்ய இடப் 

8. உரி, பண்பு, குறிப்புப் பெயரெச்சம், 

பெயர்க்கும் வினைக்கு மூரிமைபூண்டு கிற்றலாணும், பெரும்பான்மை செ 

ய்யுள் வழச்கினும், சிறுபான்மை உலசவழக்கினு முரிமைபூண்டு நிற்றலானும் 

இன்னுமிசை குறிப்புப் பண்பென்னும் பொருள வாய்கிற்றலானும் உரியெ 

இவ்வியல்பாய் வருமுரிச் சொற்கள், னப் படுமென்று பலவாறு கூறுவா. 

பெயருரியாய் பெயருரி யென்றும் விளையுரி யென்று மிருவகைப் பமெ, 

வரும்போது பண்பென்று.ம், விணையுகியாய் நிற்கும் பொது ஆசோபனமென் 

௮ஞ் சொல்லப்படும், பண்புப் பெயர்கள் வேற்்.றுமையேற்கும் உரிச்சொற்ச 

ளோ அப்படியேலா. இவ்வுரிச் சொற்கள் பெயர், வினை, போன்று, கிற்பி 

னும், பெயரையும், வினையையம்போ லீறுபற்றிப் பொருளுணர்த்தா, இ 

ன்னு மிவ்வுரிச் சொற்கள் தொழிற் பண்பை யுணர்ததும் போது வினை 

யுரியென்றும், வினைரு சலிய சாரணங்களாற் புடைபெயர்ச்து தொழிற் 

பண்பின் சாரியமாய்ப் பொருட்புடை பெயர்சியை யுணர்த்து மிடத்து 

வினைச் சொற்ச ளென்றும் பெயர்பெறும், மேலு மிவ்வுரிச் சொற்களா 

னை வினையையும், பெயனாயும் போல நிற்பதன்றியும், வினை, பெயர்க 

சூக்கு, மூ,சணிலைகளாயும் நிற்கும், அன்றியுங் குறிப்புப் பெயரெச்ச த்திற்கும் 

உரிச்சொல்லு£்கும் விச்தியாச மென்னையெனின், முன்னையது பொருள், 

இடம், சாலம், சனைகுணம், தொழில் என்னு மடி.சளாய்ப் பிறக்கும், பின்னை 

பு சொழிலொழிக்த மறறவைகளை யேலாதென்ச, 
ட்ட 

9, ௮அன்மொழிக்சொகை, அகுபெயர், 

அல்லாசமொழி தொச்கவருவன அன்மொழித் தொகையாம், ஒரு 

சமாழியினியற்பொருள் அதனை முடிச்கவரும் மொழிப்பொருளோடு பொருட்



i 
[ 
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பொருத்தமில்லாசவிடத் த அம்மொழியில் ஒச்கப்பொருள் கொள்ளப்படும், 

அதுவே யாகுபெயரெனப்படும், அன்மொழியிற் பொருள் இடையிட்டு மாகு 

பெயரிற்றொன்று தொட்டும், வழங்கும், ௮ன்மொழிச்சொகையிற் பொரு 

ளானது பாடுவோனது வியப்புமுசவிய காரணங்கஸினாம் கொள்ளப்படும். 

அகுபெயரில், வரும் பொருளானது நியதியாயுள்ளது, முன்னையதில் இரு 

மொழிதொடர்ச்து வரும் பின்னையதில் ஒருமொழிச்சண்ணே பொருட்டோ 

ன்றும். ௮ன்மொழிச்தொசையியைபு வேண்டா துபிறபொருளுணர்த்தும் ஆகு 

பெயரோ ஒரியைபு பர்றிப் பிறி சான்றை யுணர்த்தும், இணி இருபெய 

ரொட்டாகுபெயர் இரண்டுமொழிசொடாப் பெற்று அன்மொழித்தொகை 

போல்வருமன்றோவெணின், ௮னமொழித்தொசைபோல் இருமொழியுர்சனிச் 

சனி பிறபொருளுணர்ச்சாது இருமொழியு மொருபொருளையே யொட்டி. நிற் 

ரும். ** மச்சம்சுட்டு'” என்பசைச் சேனாவனாயர் அன்மொழித் சொசை 

யென்றும், ஈச்சினார்க்கினியர் குபெயரென்றுங் சல்லாடாபின் மொழியாகு 

பெயரென்றஞ், சிவஞானமூணிவர், இருபெயரொட்டாகுபெயரென்றும் பல 

ஆயின் அவைகளின் ஒற்றுமை, வேற்றுமை, கயங்கள், 
௪ 

வாறு கூறுவர், 

[Part - IL.) ணிழ் கூறப்படும், 
a ae 

10. பெயா, தொழிற்பெயர், வினையாலணையுமபெயர், 

பெயர்ப்பகுபசம் பகுதி விருஇி யிரண்டாலும் பொருட் சறப்புடைச்2, 

ய்ச் காலங் கொள்ளாது வேற்றுமை யுருபேற்றுவரும், வினையடியாய்த் தோ 

ன்றி சாலச்தைச் சாட்டாது வேற்றுமை யேற்டின் தொழிற்பெயராம். முற் 

றுப்போன் நின்று, சாலச்தை வெளிப்படையாய் அல்ல குறிப்பாய்ச காட் 

டுசலோடு வேற்றுமை யேற்றுவரின், வினையால் ௮ணையம் பெயராம், வீனை 

யாலணையும் பெயர்காலம் காட்டும், தொழிற்பெயரோ காலம் சாட்டாது. 

இதுவே யிரண்டற்கும் வேறுபாடாம். சிறுபான்மை, மைவிகு இயுச் தவ்வி 

'சுதியு மேற்கும் பெயர்கள் மாச் இரம் சாலம் சாட்டும், உ-ம். 
மரம்--பெயர், ஈடையன்--தொழிற்பெயர், ஈடச்தான்-.-வினையாலணை 

யும் பெயர், 
 *லைகா கத கைக், 

11, மூசற்பெயர், பொருட்பெயர், 

ஒரு சனையின் முதலாய் நகிற்பதுமு,தற் பெயராம். பொன்னாதியாம் பொ 

ருட்களைப் பகுதியா யுடையது பொருட்பெயரரம், பல உறுப்புகள் அல்லது 

செைகளை யடக்கித்தானே யொருமுசலாய் கிற்பசால், உடம்பு மு,சற்பெயசெ 

னப் படும், பொன்னன் நிலச் சன் என்பன முறையே பொருட்பெயர், இடப் 

பெயரென்று சொல்லப்படும்,
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12. பன ,த்சொகசை, இருபெயரொட்டுப் :பண்புத்சொகை, குறிப்பு 

வினைப்பெய ( ரசசம், 

ஆூயெ வென்னும் உருபுகெட்டு நிறப் பண்புப் பெயரோடு பண்பிப்பெ 

யர் தொடரார்து நிற்பது பண்புத்தொசையாம். ஐூய வென்னும் பண்புருபு 

கெட்டு கிற்சப் பொதுப்பெயரோடு இறப்புப் பெயராயினும், இறப்புப்பெய 

சோடு பொதுப்பெயராபிறும் ஒரு பொருண்மேல்! வச்து தொடர்வது இரு 

பெயரொட்டுப் பண்புச் சொகையாம், குறிப்பாய்க் காலங் சாட்டுசலோடு 

gS a Bou பெற்றப் பெயரை யொழித்து நிற்பது குறிப்பு வினைப் 

பெயசெச்சமாம், உ-ம், 

கருங்கு இரை--பண்புசசொகை, ஆயன் சாச்தான்--இருபெயர், ஒட்டுப் 

பணபுத்சொசை, கறியகுஇரை--குறிப்பு வினைப்பெய ரெச்சம். 
_—o-———— 

13. தெரிரகிலை வினைமாற்று, குறிப்பு வினைமுற்று, 

தெரிகிலை விணைஞுற்றுப் பருபசம் பகு இியிற் பொருட்சிறப்புடை ச தாயக் 

சாலச்தை வெளிப்படையாகக் காட்டி வேற்றுமை யுருபேலாதுவரும், குறி 

ப்புவினைமுர்.றுப் பருபதம், பகு.தியிற் பொருட் சிறப்புடைசீதாய்க் சால 

த்தைக் குறிப்பாகக் காட்டி. வேற்றுமை யுருபேலா௮ வரும். 

இனித்செரிநிலை வினையாலணையும் பெயரும் குறிப்பு வினையாலணையும் 

பெயரும் மு£ற்றுகளாய் நின்றுமுறையே:சாலத்தை வெளிப்படையாயும் குறி 

ப்பாயுவ்சாட்டி வேற்றுமை யேற்றுவருமென்ச. 
et 

14, எழுவாய்ச்சொடர், வினைமுற்றுத்தொடர்: 

எழுவாய்க்குவினை மூற்றைப் பயணிலையாய் கொள்ளுமி௨ச்து வினை 

மூ.சல் விசேடணமாக, வினை முச்யெப்பொருளாம். வினைஞுற்றிற்குப் பெய 

மாப் பயனிலையாய்ச் கொள்ளுமிடத்து, வினைவிசேடணமாச வினைமுதன் 

மூக்செயெப்பொருளாம். உ-ம். 

சாத தன்வந்சான், வ தான்சாத்தன், 
inne 

15. சொழிலாகுபெயர், சொழிரற்பெயர், 

தொழிலாலுணர்த்தப்படு மியற்பொருளோடு பின்வரு மொழியானது 

பொருட்பொருச்சமின்றி நின்று அம்மொழியில் ௮,ததொழிலாலாச்கப்படு 
மின்னொருபொருளோ டிணங்குமாயின் சொழிலாகுபெயராம் ௮ப்படியன்றி 
இயற்பொருண் மாச்தினாயாய் நிற்னெ @ தாழிற்பெயராம், உ-ம். 

௫்மல் உண்பான், நீர்வற்றல்செய்யும்,
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ர 106. வேற்றுமையருபு, சாரியை, எழுச்துப்பேறு, 

தீம்மையேற்ற பெயரினது பொருளை வேறுபடுத்தலே வேற்றுமை, ஒரு 

சொல்லானது சனச்கோர் பொருளின்றிச் சார்ச்சப்பட்டு நிற்கும்போது சாரி 

யையெனப்படும், மொழியிணிடையில் நின்று சந்திகரணமாய்த் தோன் ரன 

அம்மொழியானது பூணப்பெற்று நடைபெரச்செய்வது எழுத்துப்பேறாம்* 

உமி, 

கல்வியிற்பெரியன் சம்பன் (இல்) வேற்றுமை உருபு. 

வண்டின்சால், வ (இன்) சாரியை, 

நடவாதான் bee (3) எழு ச்றுப்பேறு, 

எழுத்துப்பேறு சாரியைபோ விறுஇிச்சண் வராது- 
 வலணைமவவக்திவாளையளையானை 

17. அசையிலை, இசைஙிறை, உரையசை, 

அசைகிலை யென்பது வேறுபொரு ஞணர்த்காது பெயர்ச்சொல்லோடும் 

“வினைச் சொல்லோடும் சார்ச்சப்பட்டு நிற்பது, இசைகிறையென்பது வேறு 

பொரு ஞணர்ததாது செய்யுறில் ஓசைகிறைத்து நிற்பது, உரை அசையென் 

US கட்டெரச் கண்வரும் அசைநிலை, 
necator 

18. சந்தி, விகாரம், Ma pur. 

தோன்றன் முதவிய புணர்ச்சி விகாரக்சளே சச்.இயாம், வவித்தன் மெ 

விசன் நீட்டல், குறுச்சன், நிலைமாறுசல் மு. சலியன விகாரமாம், மியதியி 

ன்றி யொருகால் யியல்பாயும், ஒருகான் மிகு£தும் வருவது விசற்பமாம், 
eee 

19, சற்பவம், சற்சமம். 

ஆரியச்திற்குர் சமிழிற்கும் பொது வெழுக்தாலாடி விசாரமரறாமற் றமி 

ழில் வச்துலழங்குக் சமிழ்மொழிகள், சற்சமமெனப் படும், ஆரியச் தற்கே 

யுரிய றப்பெழுச்சானும் பொதுவஞ் சிறப்புமரயெ வீரெழுச்சானுமாடத் திரி 

தன் முசலாயெ விசாரங்களைப் பெற்றுச் சமிழில்வர்து வழங்கும் வடமொழி 
aor சற்பவ மொழிசளெனப் ப, 

cn mon 

20, எதஇரமறைவினை, பண்படியான ஏ திர்மறை, 

இல், ௮ல், ௮, வென்னு மிடைநிலைகளைப் பெற்றுவருவம்வினை எ.ர் 

மறைவினையாம், ௮ல், இல் என்னும் பண்படியாய்த் தோன்றி வருவன பண் 

படி.யாய்ப் பிறச்த எஇர்மறையாம், ௨-ம். 

நடவான்..-ஏஇர்மறைவினை, அல்லன் -பண்படியாய்ப் Ipis or git 

மறை,
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21. இன்னிசை அளபெடை. சொல்லிசை அளபெடை, 

இன்னிசை நிறைச்ச வருமளபெடையாவ௫ குற்றெழுச்து செட்டெமு 

த்சாய் நிண்டு அலூடும் பொருட்டும் ஒனாயை நிறைதற் பொருட்டு மளபெ 

டப்ப. சொல்லிசை கிறைச்சவருமளபெடையாவத, பெயர்ச்சொல்வினைச் 

சொல்லி ஸிசையை நிறைதற் பொருட்டு அளபெடுப்பது, உ-ம், 

செடுப்பதூஉட் கெட்டார்க்கு - இன்னிசை அளபெடை, உரனசை இயு 

ள்ளர் துணையாய் - சொல்லிசை அளபெடை, 

ரசையென்னும்பெயர ளபெடுத். து வினையினிசையை நிறைத்துநின்ற. 
nn 

22. Quwit, GPs altar cp Pa. 

சாலத்சைகாட்டா;ு வேற்றுமையேற்றுப் பொறிஈட்கும் மனதிற்கும் 

விடையமாகிய பொருளை உணர்க வதுபெயர். பொருளா இயாறைய மடியா 

ய்ச்சொண்டும் காலச்தைக குறிப்பாய்ச்சாட்டீயும் பெயர்ச்குப் பயணிலையாய் 

நிற்கும்போது குறிப்புவினை Ep hyn, உ-ம், 

அவன்பொன்னன்- குறிப்பு வினைமுற்று, 
ஒட 

93. sore iar, Geral Sar. 

Qu ex er cor——— san, 

எழுவாய்க்கர்க்தாவின் ரொழிலாடி விகு இரு. சலிய பெற்று வேறபடாம 

னிர்கும் முசனிலையடியாகச்சோன்றியவினைச்சொற்சள் சன்வினையாம், செய் 

வினையாவது படுவிகு இ புணசாக மு சணிலை யடியாகத்தோன்றி யெழுவாய்க் 

கர்த்சாவைக் கொண்டுவரும் வினையாம். 
௨.௨௨ 

24, முரல். இனை, பிண்டம், பிண்டிச்கப்பமெபொருள் 

Cre quis சேர்ச் தம் பிரிக்கப்படு$ தன்மையிலவாய் gay sof 

யாகி நிற்பது முசல் எனப்படும், பிரிக்கப்பட்ட இன்மேல் சான் முதலாய் 

விற்குக்சன்மை யொழித்து நிற்பது இனையாம், பலபொருட்டொகு இயாய்ப் 

பிரிச்கப்படம்போத ஊறின்றிசானே சனியாய் நிற்பது பிண்டமாம். அது 

போலாது நிற்பது, பிண்டிச்சப்படும் பொருளாம், ௨-ம். 

உடம்பு மசல், சண்-_னை, நெற்குப்பை--பிண்டம், கெல் - பிண் 

ழம.ச்சப்படும் பொருள், 
—_¢——~ 

25, இரட்டைகெவி, 2. yOsGsQsrers. 

இசட்டைச்சொற்கள் ஒருபொருளையே யுணர்த்தும், பிரித்துத் சணிச் 

தீனிகூறிற் பிஎவுபட்டுப் பபனின்றிச் இசையுமென்ச, அடுக்குத் தொடரோ 
அற்றன்று சொன் முழுமையும் வரும் பிரித்திசைச்னொும் பபன்படிம், ௨-ம்,
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சலசல மும்மசம்--இரட்டைச்சழெவி, நெருப்பு நெருப்பு அடுக்குத் 

தொடர், 
eens 

20. ஒரு பொருட்பல்பெயர், ஒரு பொருட்பன்மொழி, 

ஆரியன் பேருர்கழொன் சாத்சனென்றாற்போலப் பலபெயர்சள் வீசே 

டணமாய் நின்று ஒருபெயரை விசேடிப்பது ஒரு பொருட்பல் பெயராம், 
Got ஒரு பொருட்பன் மொழியாவ ; சாற்கள் விசேடணமாய் 

நின்று ஒருபெயரை விசேடிப்பதரம், 
-..... 

27. #63. ayes, 

ஒருபொருட்குரிய சொல்லாற் சொல்லுதல் நீர்மையன் றெனவ்து சழை 

சசொட்டை நணன்கா 

எங்கன்று, 

நீது தசஈதோர் காய்பாடாற் கூறுவது சகு இயாம், 

டென்றாற் போல்வன, சாரணமின்றி வழங்கற்பாடே பற்றி வருவது வழ. 

காம், இடுப்பின் மீழ்ப்புடை யடுப்பை மீ.படிப்பு என்றாற் "போல்வன, 

௦8, ஜாரணப்பொருட்டெச்சம். காரியப்பொருட்டெச்சம். 

முடிச்குஞ் சொல்லா லுணரப்படுச் தொழிற்கு வினையெச்சத்தா ஓுணர் 

பட் தொழில், கரரணமென்பது படவருகஈல் காரணப்பெருட்டாம், இணி 

முடிச்குஞ் சொல்லா லுணரப்படுச் தொழில் உாரியமாய் வருதல் காரியப்பொ 

ருட்டென்ச, ௨-ம், 

மழை பெய்ய செல் விகாச்சது - காரணப் பொருட்டு, உண்ணவச்சான் 

அதாரியப் பொருட்டு, 
——— இயயவையமை 

50. இயம்சொல், இரிசொல், இரைச்சொல், 

இயல்பாற் பொருளுணர்த்துஞ் சொல் இயற்சொல் எனப்படும், Bt 

சொல்லானது இயற்சொற்போலாது அரிதிற பயனுணரப்படுஞ் சொல்லாம், 

இசைச்சொல்லாறை வேறு சேசப்பாடை மொழியாம். 
wore 

90. இலக்சணப்போலி, மரூ௨மொழி, 

இலக்கண மில்லையாயினு மிலக்கண முடையநுபோற் சான்றோராற் 

ஜென்றதொட்டு வழங்வெருவத இலஃ்கணப்போலி, அப்படி வருதலின் நி 

யிடையிலே ல வெழுத்துச்கள் செட்டுச், இரிறம், தோன்றியும், அன்றியு 

மிலச்சணச்திற் சதைம்தும், தானே மருவி வழங்குவது மர மொழி 

யாம், ௨-ம், 

மேன்றில்--இல்முன், அருமச்சபிள்ளை--அரறுமருக்சன்னபிள்ளை,



34, மோமழிீ வேற்றுமை, 

01. சமுவுசொடர், சமாத்தொடர், 

பொருட் பொருத்சமுறத் தழுவிய தொடர்தமுவு தொடாாம், வந்தசாச் 

தின் என்றாற் போல்வன, நிலைமொழியானது வருமொழியைப் பொருட் 

பொருத்தரமுறத் சழுவாவிடின் sya தொடராம், சைச்சளிறு என்றாற் 

போல்வன. 
னையை இதவமைகளைகை 

93. மூன்னிலைவினை, எவல்வினை, 

தன்மைவினை படர்க்கை வினைகளுச் இனமாய் முன்னின்றான் றொழிலை 

யுணர்கதும், வினை முன்னிலை வினை, இணி இனமின்றி முன்னிலை யொன் 

திற்சே யுரித்சாய் முன்னின்றானை த் சொழிற்படுத்தும் வீனை ஏவல்வினையாம், 

உண்டி, உண்டாய், உண்டனை - முன்னிலைவினை, கொணா - எறி, தாழ் 

ஏவல்வினை, ் 

* கன இரா 

9௦. செய்யா எச்சம், செய்யா முற்று, 

செய்யா வென்னு மெச்சச்தில் ந” வென்னும் விகுதி இறந்தகாலச் 

தைக காட்டி கின்றது. செய்யாவென்னும் முற்றில் 3 வென்பது பல 

வின்பாற் பன்மை விகுஇ, ௨-ம், 

*தாழாத்தளா£ச் தண்டூன்ரு வீழாவிறக்கு மிவள்'' இதில் தாழாமுசவி 

யன, செய்யாவென் னெச்சங்கள், அவை ஈடவா, இதில் ஈ௩டவாவென்பது 

மேற்று. 
Neen ns 

9. ஓழியிசை, பிரிநிலை, எதிர்மறை, 

ஒழிந்தபொருளைக கொடுப்பது ஓழியிசை, படிச்சவோ வந்தாய் என்ப 

இல் படிச்ச வல்லவின்னுமோர் வேலையா யென்பது பெறப்படும், பலபொ 

ருள் ௮ல்லது ப்ல பெயரிணின்றும், ஒரு பொருளை யல்லது ஒரு பெயரைப் 

பிரிச்கும்போறு, பிரிகிலையெனப் படம், இவனோ கொண்டான் என்பதல் 

இவனல்ல, வேறுபேர் என்பது துணியப்படும், இது பலபேர் தொக்கிய 
கூட்டச்தில் ஒருவனைப் பிரித்துக் காட்டியது. இல்லையென்னு மெதிர்மறை 

ப்பொருளைத் தருவது எதிர்மறை அவனோ கொண்டான் என்பதில். அவன் 

கொள்ளவில்லை என்பதுபோ தரும், 
உட 

99. இடவாகுபெயர், தானி ஆகுபெயர், 

இடவாகு பெயரை முடிக்கவருஞ் சொல்லினது தொழிலானது ஏச்சப் 

பொருளோடு எங்கும் வியாபித்து நிற்கும், கானி தகுபெயரில் முடிச்சவருஞ்
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சொல்லினது தொழிலானது ஒறிடத்திலே மாச்திரம்வியாபிதமு நிற்கு மித 

வே யிரண்டிற்கும் வேறபாடாம், 
9 

80. கருவியாகு பெயர், காரியவாகு பெயர். 

இய ற்பொருளோடு மேடிச்கவருஞ் சொல்லானது பொருட் பொருச்த 

மில்லாது அதன் காரியமாகிய ஆச்கப் பொருளைக் கொள்ளுமிடச் துச் கருவி 
யாகு பெயர், இணி இயற்பொருளாகய காரியப் பொருளோடு அதனை மேடி 

கீகருஞ் சொற்பொருட் பொருத்சமுற நில்லாது, ௮ம்மொழியிற் pear al 

யாகயெ அக்கப்பொருளை சொள்ளாம்போது சாரியவாகு பெயர், உ-ம், 

திருவாசகமோ தினான் - கருவியாகுபெயர், இத்தால் அலஙசாரம் - காரி 

யவாகுபெயர், 
any Cannan 

97. எனதுயிர், இம்மாடெனது, எனது போயிற்று, 

இலைகளில் முறையே, *அது” என்பது முசலில் ஆரும் வேற்று 

மைப் பொருளையும், இரண்டில், விகு இயைய மகரச்சாரியையும் பெற்ற குறி 

ப்புவினை முற்றையும் மூன்றாவ இற் குறிப்புவினையாலணையும், பெயலாயுவ் 

சாடடிகின்றது, 

men > ener 

08. பண்பு, விசேடியம், 

குணச்சைக்சாட்டி கிர்கும் உரிச்சொல் பண்பு, இத நியதியாய்ப் பண் 
பைப் குறிசரும் ஆயின் விசேடியத்திற், பெயரா, உரி, வினைகளானத, ஒன் 
௮ம் பலவுமாகவரும், 

கருங்கு திரை - பண்பு, ஆம்பினுங்கூரியசண் - விசேடியம், 
eens 

99, எழுவாய் வேற்றுமை வீனைமுரவ், மூன்றாம் வேற்றுமை al den (yp seu, 

எழுவாய் வேற்றுமையில் கரும் வினைமுசல், தன்வினை விகு தியிஷலே 
மூடியும், மூன்றாம். வேற்றுமையில் வரும் வினைமூச்பெயர், செயப்படு 
பொருள் விகுதி வினையிஞலே முடியும், உ-ம், 

குயவன் குடத்தைவனைர்சான் - எழுவாய் வேற்றுமை வினைருதல், 
குயவளுற் குடமவனையப்பட்டது - மூன்றாம் வேற்றுமை வினைரு தல், 

mented p manana 

40. பசச்சேசம், பகுபத முடிவு, 

புணர்ச்சி விசாரங்சணிக்கிச் சொற்களைச் சனித்சனியே பிரித்தல், பசச் 

சேதமாம், இனிச்சொற்சளின௮, உறுப்புகளைச் தனித்சனியே பிரித்து மூடி 

தல், பகுபச மூடிவாம்,



30 தோகைத்தறிப்பு, 

தொகைக்குறிப்புச் சூத் இரம், 

மைகள் ள். 

பெயரடி, வினையடி, யிடையடி, யுரியம, பண்பி, யோமெடியைச்சா 

கும். (8) முன்னரின்மையும், பின்னரின்மையும் என்று மின்மையும், ஒன்றி 

லொன்றின்மையுமென, சான்கென்பவ பாவலட்சணம்,. (8) மல்விகை, ௫ 

ல்லை, இருவாட்சி, தம்மை, மர் சாரை, பிச்சி, புன்னை, ஊமச்ை கொன்றை, 

வெள்ளெருக்குடன் கூறிப பச்றும ருச்சிக்குமலரே, (1) இயற்கையள 

பெடை, செயற்கையள பெடை, எழுத்துப் பேறள பெடை, யிசைதாலள 

பெடை, யொற்றுப்பேரள பெடை, யொழ்றெழுத்சள பெடை, குற்றெழுத் 

சள பெடை, மெட்டெழுத்சள பெடை, கூறுமிவ்வெட்டேயள பெடைச் 

குறியே. (5) இலக்கம், சருப்பை, இழ்புவிச் சருமம், ஈவமணிப் பீடம, கன்ம 

டன், மர, மிவ்வாறு மாசனமாகும், (0) சப்பாணி தாலஞ், செங்கையுடனே, 

இற்றில் சசைக்சல், சிழதேரோட்டல், சிறுபறை கொட்டல், செழுழ்புன 

லாடல், பந்து பயிலல், பம்பரம் விரிசல், பொன்னாசலாடல், போர்பயிலல் 

வேட்டமென்றிப் பன்னிர2்ி மிறையவ ராடலே, (7) விடையவானசக்சம், 

வித்தையானர்சம், வாசனானச்சம், உரயமையானந்தம், பிரமானந்தம், முத்இி 

யாணர்சம், ணன்மலவானர்சம், அசுவிதவானக்சம், எ வட்டவகதையே 

யானக்தம், (8) நாரம், நித்ரை, மைதுன மூன்று மிர்சைத் சொழிலேனா 

விசைச்சனர் புலவர். (9) மு.சலிலடை. கடையென லிடமுன்றாகும், (10) உய 

ர்ச்தோணிரப்பு, இறிக்சோஸிரப்பு, ஒப்போணிரப்பு, மூன்றேயிரப்பு. (10) சா 

இக்காய், சாதிபத்திரி, சொம்பு, குரோசாணி, சஞ்சாவைக் தேயிலாகரி, 

(11) எச்ஈல் படுச்சல் கவிகல் விலங்கல் கான்கு மெழுத்தஇினெசை, (12) 

இடைச்சணம, வன்கணம், டயிர்ச்சணம், மென்சகணமென்ச் சணம் கான்கா 

கும், (18) அச்கியாரோபம், ௮பவாத மிரண்டும், கற்பிகமென்று சட்டுரைத்த - 

eGo, (14) ஈசன், சீவன், கூச்சன், பிரமமாகிய சான்கும், சசென வரைச் 

தனர். (15) பாசஞானம், பசஞூானம், ப.திஞானம், மூ வசையென்ப ரான 

மூதுணர்ச்சோர். (16) சேட்டல், சிந்திச்சல், செளிதல், சிட்டை, சான்கும் 

ஞானமென ஈவிற்றினருளரே. (17) ஆத்தும சரிசனம், பாசதரிசனம், Ray 

சிசனம் மூன்றுஞ் ஞான சரிசனமே. (18) பசுபதி, பாசம், இம்குன்றையும் 

இிரிபதார்த்தமென்று செப்பினருளரே, (19) எழுச்தின்றிரிபு, சொல்லின் 

திரிபு, பொருளின்றிரி பொடுகிரிபு மூன்றே, (20) மூ, சணிலைத் இீபமிடை 

Bog Siig சடைஙகிலைத் நபமொடு தீபமூன்றே, (21) ஆச்சரியம், விடை 

யமதிசாரி, பிரயோசன சான்கும் நூலின் சம்பசதமாகும், (92) பட்சம், சுப 
ட்சம், விபட்சம் மன்றம் பட்சமென்று பசருவருளசே,
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அபாவம் - இன்மை, சருமம் - சோல், அச் துவிசம் - ஒன்று, மைதனம் 

புணர்ச்சி. 
—+— . 

தொகைக்குறிப்புச்சொல், 

௮.--அணி23, (சொல்லணி, பொருளணி,) அறிவும் 0, அடி 4, அவத்தை 

௦, அலங்காரம் 30. அளவு 4. அளவை 8. (காட்?) அனுமானம், ஆகக்) அன் 

ஹயைவலச்சணம் 6, [காசத்சா, கன்மம், கரியை, விசேடணம், விசே டியம்], 

இ.--இசை 8. (மர்சரம், மத்திமம், சாரம்,) இசை 7. [குரல், Ash, கைச் 
இளை, உழை, இஸீ, விளரி, காரம், ] இடம் 8. [சன்மை, முன்னிலை, படர்ச் 

கை, ] இலக்கணம் ல. | ஏழுக்து சொல், பொருள், யாப்பு, ௮ணி], 

உ--உ௱ 2, (வினையுரி, பெயருரி,) உரை 4, (கருச்துரை, பதவுரை 
பொழிப்புனா, அ௮ாலவுரை,) உளாயிலச்சணம் ம. (பதம், பசப்பொருள், வாக் 

இயம், வினா, விடை), 

௭. எச்சம் 2, (பெயசெச்சம், வினையெச்சம்) எமுச்துச்சானம் 5. (பா 
லன், முமான்டி அரசன், விருச்சன் மரணம்), 

க,--சவி4. (ஐச, மதுரம் இத்திரம், வித்சாரம்) கணப்பொருச்சம் 10. 

கா.--காலம் 8. (இறப்பு, எதிர்ல, நிகழ்வு] காலம் 0, [கார், கூதிர், முன் 

பணி, பின்பனி, இளவேணில், மூ.துவேளரில் ], 

த. குற்றம் 10, குன்றக்கூறல், முசவி.பன, 

சு சட்டு 2. (அண்மை, சேய்மை), 

சா. -சொல் 4, (பெயர், al dcr, Aer, of), 

த.-சமிழ் 3. சமிழ்கிலம் 12, இணை 3, 

நா,-.--நூல் 8. (முசனூல், வழினூல், சார்பு.தால்], 

நி.-கிலம் 5. (முல்லை, செய்தல், குறிஞ்சி, பாலை, மருசம்). 

பா,--பா.4, (வெண்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா, ஐூரியப்பா,) பாலல் 6, 

(ஒருவன், ஒருத்தி, ஒன்று, பலர், பல,) பாலல் ம். | மூடி, சொண்டை, சுருள், 

குழல், பனிச்சை ], 

பி. பிரபக்தம் 00, புணர்ச்சி 2. 

ம.--மணம் 8. (பிரமம், பிரசாபத்தியம், ஆரிடம், செய்வம், சாச்தருவம், 

சுரம், இராக்சதம், பைசாசம்,) மதம், /. முற்று 8. 

வ. வழக்கு 5, வழு 7. வாழ்த்து 2, வசை 2, வடிவு 4, வாசம் 5, 
வண்ணம் 0. 

வி. வினா 6, விடை 8, விசாரம் 9, வினை 2, 

NLD OC Gimme
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௪. Of FEMI. 
meee CF TOS 

சொற்றுட ரிலக்கணம், 

பெயர்வினைமுசவிய சொற்கள் ஓழுங்குப_த் தொடா் துநிற்பது சொற் 

ரொடராம், அது சொசாநிலை தொகைநிலையென இரண்டுவகைப்படும், உரு 

புள் மறைக்துநில்லாமல் வெளிப்படையாய்கிற்பது தொகசாகிலை, உருபுகள் 

0 peas plc தொகைநிலையாம், 

: நந்தையடி பணிர்து கண்டிளவோன்செய்தி 

சிதையுறவெல்லாக தெரிர் துரைத்தான்,”' 

(1) sts ge ... ... ,.. அறாம்வேற்றமைக்தொகை, 

(2) அடிபணிச்து ... .......  இரண்டாம்வேற்றுமைச்சொசை, 

(0) பணிச்து சண்ளெவோன்,.. geval) வினையெச்சத்சொடர், 

(4) சண்ளெவோன் செய்தி .., நருாம்வேற்றுமைத்தொசை, 

(5) செய்திசிச்கை... .., ... இரண்டாம்வேர்றமச்சொசை, 

(0) சச்சையந ... ... ... எழாம்வேற்றமைத்தொகை, 

(7) உறவெல்லாம்... ... ... அல்வழி உரிச்சொற்றொடர். 

(8) எல்லாம்தெரிர்,.. ... ... இரண்டாம்வேற்றுமைத்தொசை, 

(9) செரிர்துரைச்சான் ... ... அல்வழி வினையெச்சச்தொடர், 
—_—~——— 

“மபான்பெற்றமாசரும் போவென்றுசொல்லிப்புலம்பிவிட்டார்,?? 

(1) பொன்பெற்ற... ... ... இரண்- வேற்று - தொகை, 

(2) பெற்றமாதர் ... ... ..., அல்வழி- பெயர் - எச்சச்சொடர், 

(9) மாசரும்போ ... ... ... அல்லழி- இடைச்சொற்றொடர், 

(4) போமயென்றது ,, .., ... அல்வழி - முற்றுத்தொடர், 

(5) என்றுசொல்லி ... ... ௮ல்வழி- இடைத்சொடர், 

(6) சொல்விப்புலம்பி .., ... அல்வழி- வினையெச்சத்சொடர், 
(7) புலம்மிவிட்டார் ... ... அல்வழி- வினை எச்சச்தொடர், 

pean eeremeene 

சொல்லிலக்கணம். 

தொடர்களிற் பசங்கள் ஒல்கொன்றிர்கு முள்ள சம்பக்துத்தையும் 

மேடியையும் கூறு. சொல்விலச்சணமாம்,



(2சால்லிலக்கணம். 39 

**விடுசமக்குத் இருவாலல்காடு விமலர்தக்.த 

ஒ௫ிெமக்குண்டு வற்றாத பாத்திரம்”? 

வசனம்,--], வீடு ஈமக்குத் இருவாலங்காடு, 11, விமலர்௪,த ஐடூகமச் 

குண்டு, 111. வற்றாச பாத் இரம், 
eee 

1. வீடு, கமக்கு, திருவாலங் காடு, 

வீட--பால்பசாவல்மிணை யொன்றன்பாற் படர்க்கைப்பெயர் இருவாலங 

காடு என்பதோடு முடிந்தது, 

நமக்கு,--உயர் இணைப் பலாபாற்பெயர், ஈம் என மூ,சல்குறாடு கின்று கோடம் 

பொருளிற் குவ்வருபெற்றது, 

இருவாலங்காடு,--பால்ப காவஃ்றிணை யொன்றன்பாழ் படர்ச்சைப்பெயர், 

வீடு என்னும் பெயர்ப்பயணிலை யேற்றது. 
armen cern 

11. விமலர், தச்ச, தடு, ஈமக்கு, உண்டு, 

விமலரா்-. உயர் இணை யொன்றன்பாற் படர்சகைப்பெயர் 

பெங்ரெச்சச்தோடு மூஒர்சது, 

தீர்... இறக் சசாலப் பெயரெச்சம், ஓட என்பதோடு முடிச். 

ஓடு.--பால்பசா௨ஃ்றிணை யொன்றன்பாற் படர்ச்சைப்பெயர் 

ஈர்தவென்னும் 

உண்டு என் 

னும் குறிப்பு மு.ரறுப்பயணிலையோடு முடிக்சுு. 

ஈமச்கு.--உயர் திணைப் பலர்பார்பெயர், முதல் குற சம் என நின்று குவவு 

பேற்று, 
உண்டு.--இரு இணை ஐம்பான் மூவிடப்பொதுவான குறிப்புவினைமுற்று, ஐ 

என்பசற்குப் பயணிலையாய் நின்றது, 
வெட்ட டட 

114. அது, வர்றாச, பாத்திரம், 

MAB — அஃறிணை யொன்றன்பாற் படர்ச்கைப்பெயர சோனரா கெழுவா 

யாய் நின்று வற்றாகவென்னு மெதிர்மறைப் பெயசெச்சங்கொண் 

டு மூடிச்சது, 

வற்றாச.-.- எஇர்மரைப் பெயரெச்சம் பாத்இரமென்னும் பெயரோடு முடிச் 

சன. 
பாத்திரம், --பால்பசாவஃ்றிணை யொன்றன்பாற் படர்ச்கைப்பெயர் பயனிலை 

யாய் நின்று அதுவென்னுச் சோன்றா எழுவாய்கொண்ட ௪. 

“பொன்பெற்றமாசரும் போகென்றசொல்லிப் புலம்பிவிட்டார்.”? 

பொன்,--அஃறிணை யொன்றன்பாற் படர்ச்சைப்பெயர், மறைகச்து நின்ற 
இரண்டாம் வேற்றுமை, ஐயுருபேற்றது, 

6
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பெற்ற,-உடன்பாட்டுத் தெரிநிலை வினைப்பெயரெச்சம், மாதர் என்னும் 

பெயரைக்சொண்டு முடிந்தது, 

மாதர்,--உயர் இணைப் பலர்பாற்படர்க்சைப் பெயர் விட்டார் என்னும் பய 

னிலை கொண்டு முடிந்தது, 

போ, முன்னிலை யேவன்மாற்று, என்று என்னும் இடை தடியாய்ப்பிற 

ந்த வினை எசீசத்தோடு முடிர்த.து. 

என்ற,--இடைச்சொல்லடியாய்ப்பிறந்த வினையெச்சம் சொல்லி என்னு, 

வினையெச்சத்தோடு முடித.து, 

சொல்லி --உடன்பாட்டுத் செரிரிலை வினை எச்சம், புலம்பி என்னும் வினை 

எச்சம் கொண்டு மூடிர்த.து, 

புலம்பி, வினையெச்சம் விட்டார் என்னும் மூற்றைக்கொண்டு முடிர்ச.து, 

விட்டார்,--இறந்தகாலச் தெரிநிலை வினைமுற்று மாதர் என்னு மெழுலாய் 

சொண்டு முடிர்த.த,



டு, அ.திகாரம், 
ee CFTC ee 

செய்யுட் பொருனாடை. 
gan 

தமிழ் பாஷையிற் செய்யுளே யிசமாம், ஆகவே செய்யுட் பொரு 
ணடைகளை யெளிதிலறிந்து தனக்கும் பிறர்ச்கு முபயோசப் படுதற்சாச 
வேண்டிய இலட்சணங்களையறிதல் அ.தஇயர்த ஆவசியகமாம், ௮றிதற்பாலன 
௮ச5,தமாயிருப்பினும் விசேஷமா யறியவேண்டிய சலெவற்றை மாத்திர மிங் 
elem econ Bear? max , 

—— 
1, சொல்லே சொல்வோன் சொற்பொருண் மூலம் 

புணர்ச்சிவிகாரம் பொருணனிவிளக்கல் 
புல்லும்வேற்றுமை பொருக்தவுளாத்தல் 

1 எச்சங்கூறல் ஏழுவமுக்களை தல் 
ஒல்காப்பொருள்கள் ஒதியவிடன்கள் 
காசணங்கருத்தூக் கருதியபயனும் 
சொல்லும்பொருணடை சோக் தபுடையுரை 
இற்றையமிதல் எவர்க்குமுரிக்தே, 

(1) சொல்லு, (9) எச்சம்கூறல், 
(8) சொல்லோன், (10) எழுவழுக்களைதல், 
(8) சொற்பொருள். (11) பொருள். 
(5) ,) மூலம், (18) இடம். 
(2) ,, புணாசட9, (19) காரணம், 
(6) விகாரம். (14) கருத்து, 
(7) பொருள்விளச்சல், (15) பயன், 
(8) வேற்றுமை, (16) புடையுமா, 

வய 
| அகம், புறமெனப் பொருளு மிடனு மிருவசைப்ப டம். ] 

2௨ அன்னுவயமும் மரும்பதவனாவும் 
பொருக்துவழக்கம் புகமுமொமுக்கம் 

அனனுமெய்ப்பாடு தொழிலாமுரிமையும் 
கொகையும்வகையுங் தோன்றுமுவமையும்



சேய்யுட் போநணடை, 

பன்னுமெ இர்கிலை பகருங்கருப்பொருள் 

பதசையாக்துணிபுடன் பற்றுதலுமிமை 

மன்னுமீர்பொழுசா ம.இக்குர் இணையும் 

முற்றத்தேறுவர் முழு துணர்க்தோரே, 

(1) அச் வயம், (0) உவமை, 

(2) அரும்பதவரைவு, (10) எதிர்நிலை; 

(9) apse, (11) கருப்பொருள், 

(4) ஒழுக்சம். (12) துணிபு. 

(5) மெய்ப்பாடு, (18) பற்றுசலுமிமை, 

(0) கொழிலுரிமை, (14) சிறுபொழுது. 

(7) தொசை, (19) பெருமபொழு.து, 

(8) வசை. (10) இண, 

 பதத்தின்ருடிபே யவற்றின் நிரிபே 

உற்றவியல்பே பத்றும்விழைவே 

விதமாங்காறிப்பே வீனையேசார்பே 

வேண்டுூமினமிடம் விரும்புவரணியே 

இதமாய் எண்வகைப் பொருளைக்கோடல் 

இன்னோசன்னவை யெகிக்றுக்காட்டல் 

௪தமாய்க்கொ ள்வா செய்யுட்கண்ணே 

வி சமாயமிமின் விரும்புவரிதையே, 

(1) பசமுடிபு, (7) சார்பு. 
(2) சொற்றிரிபு. (8) இனம். 

(9) இயல்பு, (9) இடம், 
(4) விழைவு, (10) அணி. 

(5) குறிப்பு. (li) எண்வசைப்படெபருள்சோடல். 

(0) வினை, (12) இன்னோரன்னவைசாட்டல். 

இவைசளின் விரிவையுமிவைசட் கவலெக்சயெங்களையும், | 28% 11.ணில்] 

சண்டமிச. 
அணைய ித்வ ௭ வரை 

[ அடைமொழி.] 

பெயரும், வினையும், பண்பும், உரியும், சணித்துஞ்சேர்ர்.து மடைமொழி 

களாய்வரும ; ௮டை, பண்பு, விடேசணமென்பன ஒருபொருட்சொற்சள்,



அடைமோமி. 

1, பெயர் ற்கை - சானாப்பாமபு. 

2. வினை ஆபொம்பு - தடுங்குதிரா, 

9. பண்பு கருங்கு இரை . செம்பாம்பு, 

4, aff சனிபேதசை - சமக்சமலம், 

இவைகள் பெயர்ச்கு விசேடணமாய் வரும். மேலும், வினையும் உரியும், 

பெயர்க்கு1விசேடணமாவதன்றி வினைக்கு அடையாய் அல்லது தரோபன 

மாய் வரும், *'கொலைச்சொழில் மறலியைப்பயிற்றுங்சண்'” என்பதிற் பல 

அடைகள் சேர்ந்து ஒருபெயரை விசேடித்து கின்றன *வ*, இருக்கு, சனி 

அயின்றுபோயினான்'” என்பதில் போயினா ளென்னு மொருவினையைப் பல 

அடைமொழிகள் விசேடிச்து நின்றன, இவ்வடைமொழிகள், இனரூள்ளஏ, 

இனமில்லாசன என விருவகைப்படும், 

1. செய்ச்குடம் we... இனமுள்ளன. 

2. உப்பளம் வ வட இனமில்லாசன, 

இனமுள்ள ௮டை (5,8 Bon cow நீக்யெ விசேடணமென்றும், இன 

மில்லாசவடை, சன்னோ டியைபின்மை, நீக்கிய விரேடணமென்றும் பெயர் 

பெறும், அளமென்வே உப்பென்பறுதானே போகரும் உப்பில்லா ௮ளமில்லை 

யாசலால் : இணி கெய்ச்குடமாயெ, வினமுள்ளசை யடைகொடாது கூறிற் 

குறிக்ச பொருள் மயங்கிப் பொதுமையி ணிற்கு மாசையால் ௮டைகொ 

இச்சலே மாபென்ச, அடை மொழிகளிற் சிறப்புப்பெயரை முன்வைத, 

இயற்பெயரைப் பின்வைத்சல் உலசவழக்குச் செய்யுள்வழக்கு இரண்டி 

னுஞ்் இறப்பாம். A ures sow Gu pout பின்னிற்பதன்றி முன்னே 

நிற்குமெணினும் வமுவாகாசென்ச, 

வேற்றுமை, வினை, பண்பு, உவமை, உம்மை, ௮ன்மொழியென்னுக் 

தொகைசளில் அடைமொழி இனம் விலூகின்றால், முன்மொழியிலும் இனம் 

விலகாதுதின்றால், பின்மொழியிலும் விலகியும் விலகாதும்கின்றால், இருமொ 

ழியிலும் ௮ன்மொழியிற் புறமொழியிலும் பொருள் இறக்கும், அடைமொழி 

கள் முன்மொழிப் பண்பு, இருமொழிப்பண்பு, முூன்மொழி விசேடியமெனம் 

புலவாராம்ப் பிரியும். 

கருவ்குவளை ,., ee ட முன்மொழிப்பண்பு 

பெருவெள்ளை ... ... ... ... இருமொழிப்பண்பு- 

தெய்வப்புலவன் நிருவள்ளுவன், முன்மொழி விசேடியம், 

வைக வகை 

| பொருளைமுடிக்குஞ்சொல் நிற்குமிடம்,] 

வேழ்றுமை உருபுகளையும், வினை முற்றையும், வினை யெச்சச்சையும்,



44 மொழிமாற்று. 

மூடிச்சஎருஞ் சொற்கள், மூன்லும் பின்னு மி.ண்டிடத்தினும் நிற்கும். 

ஆயின், ஆறனுரு.பின் சண்ணும் பெயரெச்சத்தின் கண்ணா மப்படியாகா, 

(1) வர்தான் சாத்தன், சாத்தன் வந்தான், எழுவாய் வேற்றுமை, 

(2) வெட்டினான் மாச்சை, மாத்தை வெட்டினான், இரண்டாம் வேற்றுமை, 

(8) வீரினான் வாளால், வாளால் வீ௫னான், மூன்றாம் வேற்றுமை, [.முமை, 

(4) கொடுத்தான் அர்சணர்க்குக் ௮க்சணர்க்கு கொடுத்தான், சான்சாம் வேற் 

(9) கீங்கனொன் ஊரின், ஊரின் நீங்கனொன், ஐந்தாம் வேற்றுமை, 

(6) சென்றான் சாத்தன்கட், சாத்தன்கண் சென்றாள், எழாம் வேற்றுமை. 

(7) வா சாத்தா, சாத்தா வா, விளிவேற்றுமை, 

(8) சாத்தன் போயினான், போயினான் சாச்சன், முற்றுச்தொடர், 

(9) போயினான் வச்.து, வர்துபொயிஞன், எச்சத்தொடர். 

இவைகளில் முன் மொழிசளிற் பொருள் சிற் சன, 

மொழிகள் மாறாது இயல்பாய் நிற்கும்போது பின் மொழிகளிற் பொ 

ருள் சிறச்து நிற்கும், 
“ட 

| மொழிமாற்று, ] 

எண்டு மொழிமாற் ரென்பது ஒரு மொழியானது தன் நிலையிற் பிரிக் 
இன்னொன்றுடன் சேர்ர்து பொருள் கோடலையன்று, பின்னர்ப் பெயர்வினை 

யிடையுரிகள் ஒன்ழ மற்றொன்றாய் மாறி வருதலை யென்சு, 

(1) பெயர் சண்பாய் வரும், - ஆயன் சாத்தான், 

(2) பண்பு பெயராய் வரும், - வெள்ளை வர்க. 

(8) பெயர் வினையாய்வரும், - அவள் மொழிகண்டு பயச்தேன், 

(4) வினை பெயராய் வரும், - கெசெய்யா அுலசம், 

(5) இடைவினையாய் வரும், - ௮ம்மதோழி, 

(6) இடை பண்பாய் வரும், - முன்னணி, 
(7) இடை பெயராய் வரும், - முன்செய்வினை, 

(8) உரிபெயராய் வரும், - வேர்தன் வயமுடையவன், 

(9) உரி பண்பாய்வரும், - ஈனி2பதை, 

(10) உரிவினையாய்வரும், - மாண்ட உயிர்சள், 

(11) செய்யுமென்னச்சம் பெயராய்வரும் - ௮ம் சொன்னான், 

(12) இடைபண்பாகும் - எலவளை, 
(13) சட்டுப்பண்பாகும் - அம்மனிதன் 

கசண்டுபயக்சேன்--கற்கண்டு, பால், தேன்,



மொழித்திரிபு. 45 

[ மொழித்திரிபு..] 
(1) “வீரச்சழல்?”? உடையான குணம் உடமை மேனின்றது" 

(2) 'ஞாயிறுபட்வெர்தான்'' படவென்பதுபட்டு எனத்இரிர்த,த, 

(9) **வரிபுபைபக்து?' வரிக்தலவென்னும் வினையெச்சம் வரியென்னும் 

மூன்னிலை யேவலரன_து. , 

(4) “பொருத்சர்” முன்னிலைத்தாது பெபசெச்சப் பொருட்டாய் கின் 

Ds. , 
(5) “அறிகொன்றறியான்'' அறியென்னும் முன்னிலைத்தாது அறிதல் 

என்னும் பெயர்ப்பொருட்டாய் நின்றது, 

(6) (கொள்வாரும் கன் வரும்சேர்'” முதணிலைத்தாது முற்றாய் மூடி. 

(7) **தேரான்பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை - இராவிடும்பைதரும்'? 

இ.திற்றெளிர்சா னென்னும் முற்று வினைப்பெயரின், சண் 

ணின்றரு,சணிலை தெஸிசலாய் எழுவாயானது, 

(8) “பொருள் செயல்வகை!” - பொருள் செய்யும்வகசை வினை செயல் 

வகை - வினைசெய்யும் வசையெனசத் தொழி த்பெயர்கள் எச் 

சமாய் வந்தன, 

(9) “வெய்யோன் குடதிசைச்சென்றது சென்றதாவி”” இதிற் செல 

வென்னும் எச்சம் சென்றது எனமுற்றாய் மாறிரின்ற த, 

(10) “பெண்ணேவல் செய்தொழுகுமாண்மை'' இதில் ஓழுகுமென்னு 

மெச்சம் ஒழமுகுவாள் என முற்றாய்றின் றது, 

(11) *தேரான்பிறனில் புசல்'” - தேரான் என்பது சேராதவெனப் 

பொருடரும், 

(12 ::பிநப்பென்னும் பேதமை”? காரியங் காரணமானது, 

(13) 8 al Coo Out om Ey GF செருக்கு” சாரணங்காரியமான து. 

(14) “இல்லதெ ஸில்லவள் மாண்பானால்”” குணம் குணியானது, 

(15) “*திந்றினமஞ்சும் பெருமை'' குணவினை குணிவினையான௮. 

(16) “முன்னின்று பின்னேச்சாச்சொல்”' ஒரு பொருஷின்வினை மற் 

றோர் பொருளின் வினையானது, 

(17) ““இச்சப்பானை கானாழி அரிசபொங்கும்'' இடத்து நிசம் பொரு 

ளின்றொழில் இடத்தோடு வர்தத- 

(19) பீலிபெய் சாச்சாமெச்சிறும்'” சனைவினைமுதல் வினையானது, 

* (10) “இன்சொல்?” “வன்சொல்!” பண்பு மாறிவச்ச.௮. 
(20) “செவிசைப்பச்சொற் பொறுக்கும்!” புலன் மாறிவர்த.
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| விகுதி பிரித்தப் பொருள் கோடல்.] 

அருங்கேடன்-கேடரியன், 

அறஞ்சொல்லு கெஞ்சச்சான்- கெஞ்சோடு அறஞ்சொல்வான் செய்த 

கெள்விபர் “வேள்வி செய்தவர். 

enn mene 

[ உம்மை பிரித் ஐப் பொருள் சேடல் | 

புணரிய னிலையிடை குறுசலு முறித்தே என்பதில் குறுசறு மென்ற 

உம்மையை இடையுமென்று சேர்க்க: 

௬லைகவவைஇழலைகையவை 

[பண்பு பிரித் ப் பொருள் கோடல். | 

இணியவளகாக வின்னாகூறல் சணியிருப்பக்காய் சவர்ச்தற்று, இதின் 

'யகணி யின்னைச சாயென்று சேரும், 

| உருபு பிரித்துப் பொருள் கோடல், ] 

நடுவூருள் ஈச்சுமாம், ஊர் நடுவுள் ஈச்ஈமரம். 

யாற்றுநீர் மொழிமாற்று நினிறைவிர் பூட் - டாப்பிசையளை மறிபாப் 

புக் கொண்டு கட்ட் - டறிமமிமாற்மெனப் பொருள் கோளெட்டே,'? 

இந்த எண்வகசைப் பொருள் கோளையும் ஈன்னூல்குத்திரம் (௭௧௧). ற் 

சண்டுணர்க, | 

nomen CRS NO OF ORS Gian ~
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௬. துகாராம், 

அந் ஐவயலக்கணம், 
௨ 

1, எழுத்தே சனிழ்துக் தொடர்ர்தும் வருஞ்சொற்ச ளெண்ணிலவா 

யழுத்தும் பொருண்முறை யுய்த்திடி மென்ப ரங்க சான் 

விழுப்பம் தருமவாவண்மை தகுதியாம் வேம்றுமையி 

லொழுமக்கர் தருலாக்கி யச இவையுற்றிரி மொண்ணுதலே, 

(இ-ள்,) எழுத்துக்கள் சனிது மிரண்டு முதலாய்த் தொடர்ச்தும் பொ 

ருளைச் கொடுக்கும், அப்பொருள் வாக்கியத்தில் அவாய் நிலை ௮ண்மை தகுஇ 

யென்று சொல்லப்படும், **இவாய் நிலை?” யாவது ஒரு சொற்றனக்கு எச் 

சொல் இல்லாவிடின் வாக்கியப் பொரு ரணாரச்சி உண்டாகாதோ, அச் 

சொல்லை யவா£வி நிற்றலாம். **நவைக் கொணா” என்னுமிடத்து இரண்டு 

சொல்லு மொன்றையொன்றவாவிகிற்றலு மதுசாரணம் பற்றிச் கருத்துணர் 

ச்சியுண்டாசலு os, அ௮ண்மையாவது சால மிடையிடின்றியும், வாக்கியப் 

பொரு ளுணர்ச்ரிம்கும் சாரணமல்லாக சொல் இடையிடின்றியும் சொல்லப் 

படுதலாம். ஆவைச் சகொணா என்பதை சாழிகைர் கொன்றாய்ச் சொல்லின் 

பொருள்படாது, இணி மலையுண்டான் நெருப்புடையது, தேவதத்தன் என் 

புழி மலைநெருப்புடைய சென்னும் வாச்கியத்தி னுணர்ச்சிக்குக் காரணமல் 

லாத உண்டான். என்னுஞ்சொல் இடையிடாக நின்றது, [| இடையீடி -௯ 

சுடை.] சருதியாவது பொருட்குத் தடை யுணர்ச்சி யில்லாமையாம்; நெரு 

ப்பானனை என்னாமிடத்து ஈனைத்தற்கு நெருப்புச்கருவியன்று என்ற வுணர் 

சி தடையுணர்ச்சி ஏன்க, 
வெப்ப ஆயவ 

2, ஒன்ரானவக் ந£வயலம்க ணமைக்சென்றோதுவர்காண் 

நன்ருனகன்மம் கரியைகருத்தாவுகல்லடை சான் 

பொன்றாமுதலும்வருமுறை சாற்றுவன் பூமலிதார் 

குன்றாதணியுஞ்சுரிகுமன் மாதைக்கேட்ணெரே, 

(இ-ள்) அன்னுவயவுறப்புகள், கர்த்தா, கரியை, கன்மம், விசேடணம் 

விசேடியமென வைர்சாம், [சண்டுமூதலென்ற து விசேடியச்சை, |
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3. ஆருமூணர்க்காய்க்தறிவாற்றல் பெற்றிடவாங்கருவி 

சாருக்கனிவாக்கெமென்றுனை நனிசாற்றுவர்மை 

யாருக்குழலுமணிமணிப் பூண்டிகமாரணங்கசே 

சேருங்கிரியைவினைமுசல் சேர்வுணர்செய்திடலே, 

(இ-ள்) ஒருபொருளை யுணர்ச்நு கொள்வதற்குச் சருவியானத வாக்கி 

யமாம். அவாக்ெயெமானது பொருள்படுதற்கு எழுவாய் பயணிலைகள் வேண்டு 

மென்பதாம், ஆஐசவேயேனைய கன்மம், விசேடியம் விசேடணமென்னு மூன் 

அறுப்புசளுள் ஒன்றும், பலவும் குறைச்அம், எழுவாய் பயணிலைகளில் ஒன்று 

குறையாமலும், நின்று வாச்சியம் பொருள்படுமென்ச, 

——¢—— 

1, செப்புமெய்வாக்கே மொன்ிசண்டாயிறுஞ் சர்பெறகத்தான் 

றப்பிலடைமொழிசேர்ர்து மில்லாதமெய்த்தன்மையிதே 

அப்புறழ்செவ்வாய்த் துடியிடைமென் மொழித்தோகைநல்லாய் 

ஒப்புடைக்கன்மகம்பொன்னறுமிலை யென்பருய்த் துன ரோ. 

(இ-ள்) வாக்கியமானது விசேடணம் பெற்றும்பெராதுமவரும், மேலு 

மத செயப்படுபொருள் குன்றியுங் குன்றாது மிருபிரிவாய் வருமென்பா். 

reer pmnematenay 

வழங்கும்பொருள்குணஞ்சுட்டுக் தொழிலுடன்வாய்ம் பினு 

மொழுங்கேவினையணைபேர்களு மற்தவுமின்னனவுவ் 

குழம்பாவினைமுதலா மென்றிலக்கணங்கூமிமோத் 

கழங்காஒ$மென்மொழிக்கண்ணே யிவற்றினைக்கண்ட மியே. 

(இ-ள்) பொருட்பெயர், குணப்பெயர், தொழிற்பெயர் சட்டுப்பெயர், 
குறிப்புவினை தெரிநரிலைவினை யாலணையும் பெயர்களும், மற்றுமியவை போன் 
றினவும் எழுவாயாகவருமென்பர் இவைசள் எழுவாயாசவரும்போது விசேட 

ணம் பெற்றும், பெருதும் வரும், என்ஈ, 

சமங்காடல் - பெண்கள் விளையாட்டிலொன்று. 

———o——— 

0, பண்பானசுட்டுிவினாவினை ஈற்பெயா்பார்மிசைதான் 

எண் போயியலும்வியங்கோ ளினையனவேற்றமுறும் 

விண்போனமின்னேபயனிலையா மென்பா்வீதலிலாக் 

கண்போலும்பார்க்இடிற்கற் மோருரைச் கவைகாண்கு இயே, 

5,



அநீிநுவயலசி்கணம் . AD 

(இன்) சுட்டிப்பெயரும், வினாவும், வினையும், பெபரு மதன் பிரிவுக 

ளாகிய, பண்புப்பெயர் முதலியனவும் வியங்கோளாம் பயணிலையாய் வரு 

மென்பார். 
ஆகை கதைகளை 

7. கற்றோருரைகள்கவின்பெறுக் கரரணகர்த்தனையே 

பெத்றபெயரவை கன்மகமாய்வரும் பேசிகிங்காத் 

குூற்றமறுன்யதையீசெனவுரை கூறுவாமேற் 

சுற்றும்வியியரிமாதே சுகமிதுசொற்றிழ.னே. 

(இ-ள்) என்னென்ன எழுலாயாப். வருமோ அவைகள் செயப்பட 

பொருளாயும் வருமென்௪. 
——-o—— 

8, ௮றுதொசையின்னுமை வேற்றுமையாரடையல்லவென்பர் 

மறுதொகையோரச்கான்று மீரெச்சமுற்மிரமோாறனுமே 

புமடையாம்போக்கே சன்மமும்பெத்றிடுிமுள்ளிடும்கா 

லி௮மிடையென்றுகொயிலே வரையாதவேக் திழையே. 

(இ-ள்) வினை, பண்பு, உவ, மஉம்மை, ௮ன்மொழி, வேற்றுமை ஏன் 

னுக்தொசைசளாறனுள், உம்மையும் வேற்றுமையுமடையாசா வொழிச்ச வினை 

மூசலாகச்சொல்லப்பட்ட சான்குதொகைசகஞம் இருவமையெச்சங்களாம், 

ஆறாம்வேற்றுமையும் எழுவாய்ச்சன்றிச் செயப்படிபொருளுச்ரும் விசேடண 

மாய்வருமென்ச, 
உம்மை, இடைகுறைக்து உமையென நின்று. ஆறு, என்பது நரம் 

வேற்றுமையை யுணர்ச்தி நின்ற. 
——¢——~~ 

9, மன்னும்பயனிலைக்காமடை யீசெச்சமன் றி.புமேத் 

றுன்னுமிருமுற்றுமாங்காங்கு வந்திரக்தொன்றுதொட்டே 

யின்னும்பலவுளவாய்ச்கதிதூல் வழியிவ்வசையே 

சுன்னலுங்கைச்திடப் பன்னுங்கொடியிடைக்காரிகையே; 

(இ-ள்) வினைஎச்சம், பெயரெச்சம், சர்முற்று, வினையுி யெ விவை 
யுமிவை போன்றனவும் வினை விசேடணமாய் வருமென்பர், 

———9-——— 

10.வினைதன்விசேடணமீசெச்ச மாய்வரும்வெண்டி ரைகேர் 

கனைகடற்குழ்புவிக்கண்வரு பேருமற்றேமாசினியி 

லினையவுமன்னவிவைசதாம் வனா முறையித்தழி்ேேசே 

புனைய உருங்க;ஸ் பொட்ச் Siva ச்தாம்ருறும்பொரட ராடி டே
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(இ-ன்) வினைவிசேடணம் சனியாய் நிற்பசன்றியு மிரண்டகெ௫யும் 

வரும், பெயருிரண்டு, மூன்று அகெட௫வரப்பெறும் மேலுமிவ்விடஞ் சொல் 

லப்பட்ட வரைவின்றிப் பிறழ்க்துமடைமொழிகள் வருமெனக்கொள்ச. 

ae 

[| ௮5. ந உயஞ்செய்சல், | 

'என்பெற்றசாயாரு மென்னைப்பிணமென்றே யிசழ்ர் துவிட்டார்." 

I. 

சீ 

(1) எழுவாய் தயரா, 

(2) பயனிலை bee bie விட்டார். 

(9) செய்பொருள்'... என்னை, 

(4) விசேடணம் என்பெற்ற, 

(5) ஆரோபனம் இகழ்ச தபிணமென்று, 
மெய்ய ஃய்டடப 

II. 

“gy Bu p pdpgrne 5 Suna Goon Gus மாதொருபாகனை வமழுச் துறும்” 

(1) எழுலாய் [ சாம் தோன்றா எழுவாய் | 

(2) பயணிலை த oes வழுத்து தம், 

(3) செய்பொருள் ... பாகனை, 

ஆ இயில். . உணர்ச்இயம், 

    

(4) விசேடணம் ... 

(5) ஆரோபனம் vee oe 

——_¢———- 

111. 

பபொன்பெற்மமாசரும் போவென்றுசொல்லிப் புலம்பிவிட்டார்'” 

(1) எழுவாய் மாதர், 

(2) பயணிலை bes விட்டார், 

(5) செய்பொருள் என்னை | மறைக்துகின்ற த. | 

(1) விசேடணம் ய. பொன்பெற்ற, 

(௦) ஆரோபனம் 21% போவென்று,..... புலம்பி, 

IV, 

₹தார்சொண்ட பூமல்விசைச் சேச்கசையிற்றும் பிசாலப்பம்பும்,"' 

(1) எழுவாய் vo ம்பி, 

(2) பயனிலை... ,., பம்பும், 
(8) செய்பொருள்.., ..,



(4) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

21 அந்நுவயலக்கணம். 

விசேடணம் தார்கொண்ட பூமல்விகை. 

(5) ஆசோபனம் ட... சால. 

omer monn 

Vv. 

ஈார்கொண்ட கம்பச்சஸியானை முன்னின்று காப்பதுவே.”? 

எழுவாய் ட. ட யானை. 

பயனிலை... ட. காப்பது, 

செய்பொருள் என்னை [தோன்றாரின்று. ] 

விசெடணம் ப... தார்கொண்ட...... களி, 

ஆரசோபனம் முன்னின்ற. (9) 

DP ONT CYR ee



GT. _9) SDT TID. 

பபரருள். 

ஒருவன் சானெடுச்துக்சொண்ட விஷயமானது யாவர்க்கு முபயோசப் 

படும்பொருட்டு இயற்கையின் கன்மைகைளைக் தணையாகச்சொண்டு, அறம், 

பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் சான்கையும் விரித்துரைப்பது பொருளெ 

னப்படும், இர்சான்கனுட் இற்றின்பத்சைச் சருமொன்றை அ௮சப்பொருளென்் 

றம், படைச் சேவகதச்சைப் புறப்பொரு ளென்றும் நூல்கள் கூறும், 

இச்சன்மைகளைச் செவ்வி சாயுணர்ச் து, மற்றையோர்ச்குப் பயனுடன் 

இன்பச்சையு மொருங்கே கொசெசற்குப் பலவிதமான மனிதருடைய சுபாவ 

வியற்கைகளை யறிசலன்றி அவர்கள் சஞ்சரிச்கும் இடம், அவர்களின் சாதி 

தொழில், குணம், பாலை, வேசம், செய்வம் மு,சலான வற்றையும், இன்னும் 

உயர்ச்தோர், இழிச்கோர், புள், விலங்கு, ஊர், நீர், பூ, மரம், உணா, பறை, 

யாழ், பண், காலபேதங்கள் மு, சலிபவற்றையு மாிிகல்மேண்டும். 

இவாராளிருக்குமிடப் பரப்பானது இணையெனப் படும், அற குறிஞ்சி, 

பாலை, முல்லை, மருசம், செய்தல் என ஐவகைப்படும், மலையும் மலைசார்ம்த 

விடமும் குறிஞ்சி, சுரமுஞ் சாரஞ்சார்ர்ச விடமும் பாலை, காடும் காசொர்ந்த 

விடமும் முல்லை, வயலும் வயல்சார்க்த விடரும் மருசம். கடலுங் கடல் 

சார்ந்த விடமும் செய்தல், மேற்சொல்லப்பட்ட பதினான்கு பொருளையும் 

சருப்பொரு ளென்பர், பொருளானது, கருப்பொருள், உரிப்பொருள் என 
இருவகைப்படும் [கருப்பொருள் ] - உற்பத்தியை யவ்வவ்விடத் இலையே பொ 

ரு்திய பொருள், [உரிப்பொருள்] - அவ்வவ் விடச்திற்கு உரிமையைப் 

பூண்டபொருளாம். 
பொருள். 

[ 
௮சப்பொருள். புறப்பொருள், 

| 
| 

ஒருதலைக், பொருக்தாக். அன்புடைக் (1) கெட்டு 
சாமம், சாமம், சாமம். (௮) கரச்தை, 

or or or (8) age 
[சைச்சளை.] [பெருர்இணை,] ஐர்.தணை, (4) சாஞ்சி, 

(1) குறிஞ்சி, (8) சொச்ச, 
(2) பாலை, (6) 200 1S) an @F 
(8) முல்லை. (7) தும்பை, 

(4) மருசம், 
(5) செய்தல்.
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யாப்பு. 

விதியின் வழியே சொற்க ளியைச்து அறம், பொருள், இன்பம், வீடு 

| என்னும் பொருள்களைத் தோற்றுவித்து கிற்பது செய்யுளாம். இம்மை மறு 

மைப் பயன்ச ஞாணர்ச்இீற்றில் மு.த்தியடைதலே இசன்பயனாம், 

செய்யுளானது எழுச்து, அசை, சீர், களை ௮டி, தொடை என்னு மாறு 

௮ப்புகளைப் பொரும் ஐம், எழுச்துள், குறில், நெடில் என இருவசைப்படு2” 

அசை, சேர், நிரை யென்றிருவசைப் படும், £ர், ௮சைச்சீர், இயற்சீர், உரிச் 

£ீர், பொதுச்சிரென கான்கு வகைப்படும், சுளை, கேரொன் ரூூரிய/ களை, 

நிரையொன் ராரிரியத் தளை, இயற்சீர் வெண்டளை, வெண்சீர் வெண்டளை, 

கலித்தளை, ஒன்றிய வஞ்சிக்களை, ஒன்றாக வஞ்சிக்சளை, என எழுவகைப்படும், 

௮டி, குறளம், ச்சடி, அளவம., கெடிலடி, கழிசெடிலடி என ஐவகைப் 

பம, 

சொடையானறு மோனை, இயைபு, எதுகை, மூரண், அளபு என்று 

சொல்லப்படும், இலை யொவ்வொன்று மெண்வசையய்ப் பிரிபுமென்சு. 

குறிலும் நெடிலுர் சணியே நின்று மொற்றடுத்தும் வரின் கேோரசையாம். 

(1) ௮--குறில் சனித்ச சோசை, 

(3) ௮ன்--குறிலு மொற்றும் வச்ச கேசை, 

(3) ஆ--கெடில் தனித்த கோசை, 

(4) தன்--நெடிலு மொற்றும் வகத கேரசை, 

குறிவிணைச்து மொற்றடுச்துங் குறினெடி லிணைச்து மொற்றடுத்தும் 

வருவன நிரையசை யெனப்படும், 

(1) கெலி--குறிவிணச்௪ நிரையசை, 

(8) கிறம்--குறிலிணைர் சொழற்.றடுத்த நிரையசை, 

(3) சுரு -குறினெடி லிணைச் ச நிரையகச, 

(4) விளாம்--குறினெடிலிணைச் தொழற்றடித்த நிரையசை, 

இவ்வசைகள், இரண்டு, முன்று,கான்காயச் சேர்க் துவரிற் ொனப்படும், 

இவற்றுள் சேர் கேர் | நிரை சேர் | நேர் நிரை | நிரை நிரை | இச்சான்கு 

மீரசைச் ரோம், 
னன் கிதை காண்ட



56 யாப்பு, 

உசாரண வாய்ப்பாடு, 
  

ome danei ; இவ்விரண்டும் மாச்£ ரெனப்படும், 

வின்ப கின ன (இவ்விரண்டும் விளச்2 ரெனப்படும். 
இச்சான்கு €ீர்சளும் இயற்? ரெனவு மாசிரிய உரிச்சீரெனவுல் வழங்கும். 

கேர் நேர் கேர் || கிரை கேர் கேர் | கேர் நிரை கேர் | நிரை நிரை கேர் | 

கேர் சேர் நிரை | கிரை கேர் கிரை | நிரை நிரை நிசை | சேர் நினை நிரை | இவ் 

கெட்டும் ஐ.வசைச் சராம். 

  

கவனய த்ணைைகாவைவ் 

உதாசண வாய்ப்பாடு, 

சேமாஙகாய் - கோ்தேர்சீகர் இலைசாய்ச்ச 

புளிமாங்காய் --கிரைகேர்கேர் ரெனவம் வெண் 
கூவிளங்காய் எ நேர்நினாகேர் எெனவம்பமெ. 
சருவிளங்காய்- நிறாகிரைதேர் 

சேமாக்கனி--நேர்கோறினை ] இவை கனிச் 
புளிமாங்கணி---நிஸஜாகோகினா சீரெனவம் வ 
sgslassatensantoniinr (5A @Q) g wor 

கூவிளங்களணி--நேர்நிரைரினா வும் படும். 

தேமா - புளிமா - கருவிளம் - கூவிள - மி௮ற்றுடன், சண்பூ - கறும்பூ 

தண்ணிழல் - ஈறுஙிழல் என்னும் கான்கையு முறழ்ச்தாற் பொதுச்சீர் பதன 

ரூகுமென்க, 

அ௮சைச்சர் லவெண்பாவி ஸீறு இயில் வரும், இயற்சீர் ௮சவலிலும் வெண் 

பாவிலும் வரும். கேரீற்ற வுரிச்சர் வெண்பாவிலும் திரையீற்ற வரிச்சர் வஞ் 

தியிலும் வரும், பொ.துச்சரு முரிச்சோபோன்று நிற்பினும் வெண்பாவினுள் 

வராது. ஆரிய த்துள்ளும் சலியுள்ளும் குற்றுகசம் வந்சாலன்றி வரர, 

காய்முன் னேர் வருவது வெண்சீர் வெண்டளை, மாமுன்னிமையும் விள 

மூன்னேரும் வருவது இயற்சீர் வெண்டளை, கேர் முன்னேர் வருவது 

சேறொன்றாடிரியத்சளை, நிரை முன்னினா வருவது நிரையொன்றாிரியத் 

தளையாம். 

தீளைசள் ஒன்றும் பலவு மூதெ வருவது அடியெனப்படும். அவ்வடிகள் 

இரு€ீரான் லத குறளடியென்றும், முச்ரோன் வக சச சடியென்றும், சாத் 

சீரான் ௨௩5 அளவடியென்றும் ஐஞ்€ரான்வர்,க செடிலமயென்றும் ஐக்இன் 

மேற்படலர்த சழில் ரெடிலடியென்ழும் சொல்லப்படும்,
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தொடுச்சப்படுவது தொடையாம், ௮,த ஏதுசையம் மோனையுமென விரு 

வகைப்படும், அடிசடொறும் 2, சலெழுச் தளவொத்து நிற்க விரண்டா 

மெழுத்தொன்றி வருவதும் மூன்றாமெழுத்து முதலியன Daren Naga gs 

மெஜகைத்தொடையாம். 
ng 

பேதைமடமயிலைச்சூழும் பிணேமான்போற் 

கோதைமடமானைக் கொண்டணைர்த - மாதர்,”” 

இவ்வெண்பாவில் முதலெழமுத் சளவொத்து நிற்க விரண்டாமெழு ம் 
சொன்றிவச்தது. ———— 

“கண்ணாரசர்றிற்க வெறிச்தேன்மணமாலை 

மண்ணரசர்க்கீகத மடமாதின் - எண்ணம்." 

இசில் மூன்றாமெழுக்சொன்றி வக்௪௪. தாடியின் மு,சற்ின் Gos 
லெழுத்தோடு அவ்வடியின் மற்ற இரண்டு, மூன்று, கான்சாஞ்சீர்களின் மூ.௪ 

லெழுச்தொன்றி வருவது மோனையெனப்படும், 

“*தம்பிமர்சள் சற்குழ."'-இரண்டாஞ்சரின் மூதலெழுத்தொன் ரல். 

“செர்சேன் மொழியாள் செறியழச,”--மூன்றாஞ்சரின் முசலெழுச் 
தொன்றல், 

**சந்தக்கழுற்றாமனாயஞ் சசங்சையணி.' "நான்காவது சீரின் முசலெ 

மு.த்தொன்றல், 

சான்கு£ரின் முதலெழுச்து மொன்றிவருவது மூற்று மோனையெனப் 
படும். 

௮, ஆ.ஐ.ஒள, | இ, ஈ.௭,ஏ,௨,.ஊ. 9.9. | ஞ. ஈ,ம, ௨, ௪, த, 
தீம்மூளினமாம். தீம்மூளினமாம். சம்முஸினமாம், 

en 

[செய்யுள்] 
சால்வசைப்பாக்சளோடும் பா, ௮, தாழிசை, விருத்தம் என்னும் சான் 

சய மூறழர்தாற் பாக்கள் பதினாறும், அவற்றுடன் மருட்பா கொன்றையுங் 

கூட்டிப் பாவினம் ப.தினேழாதல் சாண்க- 

இவற்றுள், வெண்பா, கலித்துறை, விருத்தமென்பன, பெரும்பான்மை 

பத்றி வருதலானும், மாணாக்கர் ௮வற்றை அறித லவானுகூலத்திற் Deir Hus 

மையா வஉூயமாயிருத்தலானு மவைகளிணிலக்சணங்களை மாச். மிங்ஙனஞ் 

சருக்இகச்கூ.நுவேன். — 
[வெண்பாவிலச்சணம், ] 

1, முத்தன் மூன்றடிகள் சாற்ரோலி.றம், 

5.  சான்சாமடிமுச் சரோயிறும், ato



யாப்பு, 

3.  உரிச்2ரு மியற்சிரும் பெற்தியலும், 

4, இயற்சீர், வெண்டர், வெண்டளைகளைப் பெறும், 

9.  கரசு, நாள், மலர், பிறப்பு என்னும் வாய்பாட்டான் முமயும், 

0. சணனிச்சொற்பெற்று ஒருவிகற்பமாயு மிருவிசற்பமாயும்வரும், 

[ வெண்பாக்கள். (1) நேரிசை. (3) இன்னிசை, (9) குறள், (4) இந்த 

யல், (5) பஃறொடை என ஐவமைப்படும்.] 
aon னையை. 

| இருவிகற்பமாய் வரச - நேரிசை, வெண்பா,] 

1. மதைஞழுதல்வ | நீயிங்கே | வகத்தருளப் | வெத்றேன் 

பிறவிப் | பெருக், தயச | மெல்லா | மறவே 

பிழைதக்கேன்யா | னவென்றானப் | பேராழி | யானை 

அமைக்கசேவல் | கொண்ட | வரச, 

நிரை நிரை கேர் | கேர் கேர் கேர் | கேர் நிரை நேர் |] சேர் சேர், 

கிரை சேர் | நிரை கிரை சேர் | கேர் கேர் | நிஸா நேர், 

நிரை சேர் கேர் | கேர் நேர் நேர் | கேர் கேர் நேர் | நேர் நேர், 

திரை ரேர் கேர் | கேர் நேர் | நிரைநேர். [பிறப்பென்னும் வாய்பாடு, ] 
அவ்வவ் இமையை 

[ ஒரு விசற்பமாய்வர்ச இன்னிசை மபெண்பா, | 

௦ ஐகமர் | பெருஞ்செல்வ | தோன்றியக்காற் | ஜெட்டுப் HCD 2 (ச 
பகடு | சடச்சகூம் | பல்லாசோ | ண்க 

வகடற | யார்மாட்டு | நில்லாது | செல்வஞ் 

சகடக்காற் | போல | வரும். 

நிரை ரேர் | நிரை நேர் கேர் | கேர் நிரை கேர் | கேர் கேர், 

நிரை கேர் | நிரை நிரை | கேர் நேர் சேர் | கேர் நேர், 

நிரை கிசை | கேர் கேர் சேர் | கேர் கேர் கேர் | கேர் சேர், 

தினா கேர் கேர் | நேர் கேர் | மலர், 
வவ இசையைக் 

[ஒரு விசற்பமாய்வர்த குறள் வெண்பா, ] 

8. மலர்மிசை | யேகினான் | மாணடி | சேர்ந்தார் 

நிலமிசை | கீமிவாழ் | வார். 

நிரை கிரை | நேர் நிரை | நேர் நிரை | கேர் சேர் 

நிரை நிரை | சேர் நிரை | சேர். [சான் வாய்பாடு]
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[ஒரு விசற்பமாய்வக்த சேரிசைச்சிச்தியல் வெண்பா. | 

4, அறிக்தானை | யேற்றி | யறிவாம் | கறிர்.து 

செறிர்தார்க்குச் | செவ்வ | னுணாப்பச் | சிறச்தார் 

சிறந்தமை | யாசாய்ர் ஐ | கொண்டு. 

நிரை கேர் நேர் | நேர் Cri | கிரை சேர் | நிரை நோ, 

நிரை கேர் கேர் | சேர் நிரை | கேர் சேர் | கிரை நேர், 

நிரை நிரை | கேர் கேர் நேர் | நேர் நேர். [காசு] 
ne 

| பல விகற்பமாய் வர்,ச பஃொடை வெண்பா] 

>, வையக | மெல்லாவ் | கழனியாய் | வையகத் துட் 

செய்யகமே | காற்றிசையின் | கேயன்கள் | செய்யகத்துள் 

வானகரும்பே | கொண்டை | வளகா | வான்கரும்பின் 

சாறேயச் | ஈரட்டிற் | றலையூர்கள் | சாநட்ட 

கடிடியே | கசூப் | பறமெல்லாம் | கட்டியும் 

டானேற்ற | மான | சருக்கரை | மாமணியே 
யானேற்றான் | கச்சி | யகம், 

நேர் கிரை | கேர் நேர் | நிரை நிரை | கேர் கிரை சேர், 

சேர் நிரை நேர் [| கேர் நிரை நேர் | கேர் நேர் நேர் | நேர் கிரை ரேர் 

கேர் நிரை கேர் | கேர் கேர் | கிரை நேர் நேர் | கேர் நிரை Car, 

கேர் நேர் கேர் |] கேர் நேர் | நிரை கேர் கேர் | நேர் சேர் கேர், 

கேர் நிரை | கேர் மேர் | நிரை நேர் நேர் | கேர் கிரை, 
கேர் கேர் நேர் | சேர் கேழ் [| நிரை நிரை | கேர் நிரை நேர், 

நேர் நேர் நேர் | நேர் கேர் | மலர், [ வாய்பாடு] 
ener 

கலவிக் தறை, 

கெடிலடியாச வொத்த நான்சடியால்வருஞ் செய்யளெல்லாங், சவித்ு 

றையெனப்படும். ௮௮ விருத்தச் கலித்துறை, கோவைக் சவித்துறை, இல 

தச் சவித்துறை, சட்டளைச் சலிச்துறை யெனப் பலவகைப்படும், 
Ge 

[சட்டளைச் சவித்துற--இலச்சணம், | 

(1) முதற்சீர் சான்கும் வெண்டளை பிழையாமல் நிற்கும், (2) சடைச் 
ர் விளங்காயாய் வரும், (9) இயற்சீரன்றி , இடைகேர் வெண்டூர் விரலும், 

(4) ஐக்தாஞ்ீரின் சண்ணே மோனைவரும், (5) ஈற்றுச்சிரி னிறுதியில் ஈழ்
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சை யேகாரம்வரும், (6) சேோர்மு,சலாய்வரு மடியொற் ரொழிச் தப் பதின 

றெழுச்தும், நிரைமுசலாய் வரின் ஒற்றொழிச்தப் பதினேழெழுத்தும் வரும், 

௩ என்க இவவ 

அயில்கொண்|டவுண்கண்/1மடமாது[செரற்றவை/யஈதரத்தே 

பயில்கொண்[டவர்க்கியசரீரி/யோர்ஈ இனிபி/பையலென 

வெயில்கொண்[டபாணமே।போக்கெ!தென்னாவிமேல்வருந்தாத் 

அயில்கொண்்[டஈன்மை[துணையெனச்!சொத்றிடந[தோன்றலுக்கே, 

நிசை நேர் | நிரை நேர் | கிரை நேர் நேர் | கேர் நிரை | சேர் கிரை கேர், 

நிரை கேர் | நிசை கேர் | கிரை நேர் கேர் | சேர் ரிரை | சேர் நிரை நேர், 

நிரை நேர் | நிரை நிரை | சேர் நிரை | கேர் கேர் சேர் | நேர் நிரை நேர், 

நிரை சேர் | கிரை சேர் | நிரை கிரை | கேர் நிரை | கேர் நிரை நேர், 
வெய்யவ ய இணையை 

[ விரு,தச விலச்சணம்.] 

எல்லாச்சரும், எல்லாத் தளையும், எல்லாவடியம், விருச்சத்தின் சண் 
ணேவரும், இன்னு மோரெதுகையாய் சான்சடியாக வொத்தவடியானுஞ் சோ 
னும் வரும், மாவீற்ற சரீரண்டும், Sorel op சீரிரண்டும், சாயிற்றசீர் சான் 
கும், சம்முளொத்த சீரெனப்படும், அன்றியும் வஞ்ிச் சரம், பொதுச்£ருச் 
சத்சமிடையினின்ற மாவும் விளமும்பற்றி யொப்புமை கொள்ச. gerd 
Conrad அண்ணே சேமாவக்த விடத்து மற்றோரத.ச்சம் டேமா வாயினும், 
புளிமாவாயினும் வரப்பெறினோசை வழுவாது, அன்றியும் கருவிளம் வக்த 
விடச்திற் கூவிளமும், தேமாங்காய் வர விடத்து மற்றைக்சாயும்,' சணிவர்த 
விடச்.துச் சனியும் வரப்பெறினேசை வழுவாதென்௪, 

—_¢-——— 

[ அ௮£ர்ச் சழிரெடி லாசிரிய விருத்தம், ] 

புளிமாக்காய் | புளிமா | தேமா | கருவிளம் | புளிமா | தேமா, 

1. மொழியொன்று புகலா யாயின் முறுவலும் புரியா யாயின் 

விழியொன்.று நோக்கா யாயின் விசகமிக் ருழல்வே ஸுய்யும் ' 

வழயியொன்று காட்டா யாயின் மனமுஞ்சற் ௮ருகா யாயிற் 

பழியொன்று நின்பாற் சூமும் பராமுகர் தவிர்தி யென்றான். : 
—e—— 

[கலிவீருத்தம், ] ப 
கூவிளம் | கருவிளம் | தேமா | கூவீளம், 

2. வாங்கய சிலைநுதல் வள்ளி யென்பவள் 
பூங்குச லேனலம் புனச்.து ளேஏயே 
யாங்கன மிருத்தலு மயற்பு னத்.தமச் 
பாக்வெர் தடிமூறை பணி௰ஈ்து ஈண்ணினள்.
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செய்யுள் விகற்பம், 

ழத்தகம், தொடர்பின்றித் சனியே கின்று ஒரு பொருளைக் சொண்டு 

முடிய ௨. குளகம், பலபாட் டொருவினை கொள்ளும். தோகை நீலைச்சேய் 

யுள், பலவகைச் தொகைப் பாட்டிணைர்து வரும், தொடர்நீலைச் செய் 

யுள், பலபாட்டாகிப் பொருளாுஞ் சொல்லானுச் சொடர்ச்்து ஒருப்படவ : 

gaa, ிச்தாமணி ருசவியன. இணி ப்பொருள்சொல் இரடானுச் சொ 

ரின் அக்சா இயெனப்பூ/, காவியம், அறம், பொருள், இன்பம், வீடு 

என்னும் கான்கு மொன்றும்பலவுங் குறைர்துவருவ2, புமாணம், பல 

சதைகளை விளக்கவருவ.ஐு, பேநங்காப்பியம், நிகரில்லாச பா சாயசனைச் 

சொண்டும், ௮௱ம்பொருள், இன்பம், லீடு என்னும் சான்கையும் விளைவிதச்சற் 

கேதுவாயுள்ளத, ws செய்வவணச்சம், செய்பொரு ஞூரைசத்சல், இரண் 

டையுஞ் இறப்புப் பாயிரமாய்ச் கொண்டு, மலை, கடல், சாடு, ஈகர் பருவம் 

பரு தியுசையம், மதியுசையம் என்னுமிவற்றின் வருணனையும், மணஞ்செய் 

தல், மூடிசூடல், பொழில் விளையாடல், புனல்விளையாடல், சிறுவரைப் 

பெறுதல், சல்வி, புலவி யிலைகளைப் புகழ்தல், மர்திரம், செலவு, போர், 

வெற்றி யிவைகளைச் சொடாச்து கூறலுமாம், பரணி, போர்முசத்தாயிரம் 

யானையைக்கொண்ற வீரனைப் பாட்சொயகளாசச் சொண்டு பாடுசலாம். of 

னுறப்பாவன :;--- கடவுள் வாழ்ச்து, கடை இறப்பு, பாலைநிலம், சாணி 

யில், பேயோடு காளியும், சாளியோடு பேயும் சொல்லுதல், இலைசளால் 
சாயசன் சர்ச்தி விளச்சுலும், ௮வன்வழியாய் வெம்போர் விரும்பலுமாம், 

உலா, மலை, ௮, காடு, கர், சேனை, குதிரை, யானை, கொடி, Gears, 

செங்கோல் ஆய விப் பத்துறப்புகளையும் விளக்கயு மிவைகளையடைய 

குலமசன் கெடுசெரு பவணிபபோம்போது பேதை, பெதும்பை, மங்கை, 

மடச்தை, அரிவை, செரிவை, பேரிளம்பெண் என்ற எழுவசைப் பெண்கரு 

மவனைச் தொமுசலும் புகழ்சலுமான வற்றை யேழுறுப்பாசவிளக்கிக் ச்லி 

இெவண்பாவாற் பாலவ, 

மடல், உலாவழப்போடும் பாட்டுடை சாயகனைச சண்ணுற்றமாசர்ச் செழும் 

பியகாதலை மற்றோருறப்பாசச்கூட்டி அவன்பெயர் எதுசையாசச்சொண்டு ஓ 

செ.துகையோடு பாவெல்லாமவந்து உலாப்போல் கிற்சச் சலிவெண்பாவாற் 

பருவ, அங்கமாலை கலிவெண்பா வாலாயினும் வெளிவிருச்சச் சாலாயினும் 

உடலிலுள்ள உறப்புகளெல்லாச் தோன்ற ஒவ்வொன்ராய் விரித்துப்பாடுவ,த. 

பாதச்தொட்டு மேலேறித்தலை மயிரிருசப்புகழ்ர்து பாவெது பாதாதிகேச மே 

னவும், செச்சொட்டுப்பாத மீருயுள்ளவற்றை புசழ்ர் தபாது கேசாதிபாத 

மேனவும் சொல்லப்படும். ஆற்றுப்படை ஒருஉனைப்பசழ்ர் து?வாழ்ச்சப் புலவ



62 சேய்யுள் விகற்பம், 

ரூம் பாடுவோரும் பொருகஈரும், கூத்தருமாகய இவர்கள் அல்ல அ ஒருபாலா 

வழியெதாப்பட்டசாசப் புகழ்க்து அரியப்பாவாற் பாடுவது, Goes) 

படை--படுச்சல், Capiamadl இரசம், சசம, துசசம், பாதாதி யென 

விருபடை சாற்றானை யெதிர்ச் நசகணை தொடுசலும், வளை, வேல், எறிதலும் 

கைவாள் வீசலும், வலம் இடம் சுழலுச்சேரும், செத்தசளிறம் பாயம் பரியும் 

ஒலிமிகுதக்ச பதா.இியம், இவையுமின்ஸோன்னவுச் சோன்றப் பற்பலவஞ்சிப் 

பாவொடு சொடுச்சசெய்யுளெபாம். வாலாறிறுவஞ்சி அறமபொருள் இன்பம் 

வீடு எனனும் நான்கும் தோன் றவஞ்சிப்பாலான் முடிர்சசெய்யுள். அட்டமங் 

கலம் பாட்டுடைத்தலைவனைச் சவிதோறும், செய்வம் சாப்பவென்று ஆரிய 

விருத்சமெட்டான் முடிவது, பலசநீநமாலை அர்சாஇயாக நாறு ஆூரியவிரு 

சீதம், பாடிப் பத்அ ஓவ்வொரு சந்தமாசககதொடுப்பது, ஊரல் சலைமகனையு 

மவன் சுற்றசசாரையு ௦, ஆந௫ிரியவிருத்சத்தாலாயினும சலித்தாழிசையாலாயி 

னும் பாடுவது, கோவை பொருள திகாரகதின் சண்ணேகாட்டிய சளவு கற்பு 

என்னு மிருபாலையு£டய அகப்பொருட்டிணைக ளேமு௨ வினகூக் கலித் த 

றை காஜலூருற்பாவெது. டரட்டைமாலை எப்பொருண் மேலும் மூறையேஃலச் 

து பத்அவெண்பாவும் பக.துக்சலிச.துறயுமாய் வரத்தொடுப்பதி, மணிமாலை 

எப்பொருண் மேலும் வெண்பா' விருபற ர, கமிச்துறை காற்புதும் வரப்பா 

Aa # ழம்மணிக்கோவை அக்சா கியாகவும் முப்பதுபாட்டாகவும், சுவல் 

ெண்பா, கலிசறையென விாகுரனறும் முமைபே வரததொடுப்பது 

இவ்வொழுங்குமாறி வெண்பா கவிசதுறை அகவலாய்த்கொடுச் துவருவ து 

ழேம்மணிமாலை யெனப்படும், இணேமணிமாலை வெண்பா, கலிதஅறை தயி 

யப்பா, ூரியவிருசசம எனவிந்ரநான்குக, கலந்து நூறுய்வருவது, இந் 

நான்சுமைக்தாய் வருவது, அலங்காச பஞ்சகமெனப்படும, சதகம் அசப்பொ 

ருள், அல்லு புறப்பொருள் ஓண்றன்மேற் சற்பித்து நூறுசெய்யளாற் கூறு 

வது, தூது தலைமசனுச் தலைவியும் தமமுடைய காதலைப்பாணன், பாங்கிமுத 

லிய பேரிடச்திலாவத இனிய சலிய பட்செளிடக்சாவறு தாதுபோவெனச் 

சும் காதலைச்சோல்லிச் சவிலவெண்பா விஷற்பாடெவது, குழமகன் கலிவெ 

ண்பாவால் மாதர்கடங்கையிற் சண்ட விளமைத் தன்மையுடைய குழமகனைப் 

புகழ்ச்து கூறுவது. நயனப்பத்துபயோதாப்பத்து கண்ணையும் முலையை 
யும் விபக்துபததுச் செய்யுளாற் பாவன, 

௨. 

செய்யுள் பொருத்தம். 

(1) மங்கலம் (2) சொல் (8) எழுத்து (4) தானம் (9) பால் (0) உணா 

(7) வருணம (8) காள் (0) கதி (10) ஈணம். இப்பத்௮ஞ் செய்யுட் பொறா 

த்திமாம், சங்கை மலைகலம், கார், புபல்பொன், மணி, சடல், சொல், கரி,



சேம்யுட் போநத்தம், 03 

ull, Bi, yep, எழுது, அலர், இங்சள், இனகரன், சேர், வயல், அமிழ்சம், 
இரு, உலகு, ஆரணம், நீர், என்று சொல்லப்படுவனவு:5, பிறவுமிவற் றின் பரி 

யாய சாமங்களும், மங்சலச்சொல் எனப்படும், சிறுபான்மை அடைமொழிகள் 

முசதலாயும்வரும், £*அகரமு£தல்'” என்றார் இருவள்ளுவர், **கருவிமா மழை? 

யென்று அடைகொரடுத்து நைடதச்சார் கூறினா ; ஈன்னாலில் (மலர்தலை யுல 

கம்?” என்றுஞ், சிர சாமணியில் *'கூவா முதலா வுலகம்!” என்றும், வந சமை 

சாண்ச. 

சொல். -சொன்மங்கலமரயிருப்பினு மையத்தையுமரி துணர் சொல்லையும்? 
சர்திவகையாற்றிரிஈ்க சொல்லையும் வழுவென்பர் **சடறவமுலகம்,” “*தேரு 
Gg. sag,” எனபனவமுவாம். எழுத்து, -மு,சற்றிலொய்று மேயிர்மெய்யும் 
உயிருமொற்மைபட நூன்றுமைக் ூ மேழுமாய் சிற்பின் நல்லதாம், 'இரண்டும் 

சான்குமாறுமாச விரட்டையாய் வரின்வழுவாம், தானம்-ஐகது குற்றெழுத் 
சையு மவற்றவற்றொக்த கெடிலையுங்கூட்டி ௮ம் வருகந்தாணத்இில் ஐயையும் 
உவ்வருர்தான் இல் ஒளவையுஞ்சேர்ச்சால் CTS STMT OIG, பால்-கு. ற்றெழு 

த்தெல்லாம், ஆண்பாலெனவும், கெட்டெழுஃதெல்லாம், பெண்பாலெனவுஞ் 
சொல்வர், ௮வற்றுண் முதலிலே மாச்சரைப்புசழக் குற்றெழுத்தும், மாசரை 

ப்புசழ செட்டுடமுத்தும்வரின் சிறப்பாம், உணவு,--௮. இ, ௨, எ, என நான் 
கும், ௪.௪, த. ௪, ப, ம, வ என்னும் ஏழுயிரும் ௮முதெழுக் செனப்படும், 
இவைமுன்னே சொல்லப்பட்ட தசான்ச த்தின் மூ.தற்சிர்ச்கு மயற்குமாம், ௮ன் 
தியும், யா, போ, ரா, ரேர, லா, லோ, என்பவையும், இரண்டளபெடையும், 
அகரக் குறுச்சமும், ஆய்.கழுமம், ஈச்செழுச்சாகும் இறவை முதற்கீர்ச்சண்ணும் 
தீசால்ச,சஇ னயற்குமாகா, 

எஞ்சிய, சாற்பொருத்தங்களும் விசேஷ மின்மையால் ஈண்டு கராசொ 

  

  

    

  

      
    

    

          

    

    

          

  

மிச்சப்பட்டன. 

பாவினங்களின் சாறி, 

பா, | சாதி. நிலம். | நிறம். நான். இசா. | Boars, 

வெண்பா.|அர்தண ர்.[முலலை, வெள். ee meer Gee சன. 

ஆரியப் . . , மகம், பூரம், மேடம், தனுசு, Gre, 

பா, அரசர், (குறிஞ்சி வெப்பு 0, 050, ௦. 

. . IQ . | yan. Garr, (மி.அனம், துலா.| பு. ௪. 
கவிப்பா, | ௨ணிக், “ரசப் பான். &e. | &e. &o. 

ந் 
ச் 

வ ல . வி, ௪தை, இடபம், சன்னி. ௪௪9 

bern கூத்தர், செய்சலிகருமை 1 go ம | ho 
மகாமகோபாத்தியாய 

டாக்டர். உ. வே. சாமிகாதையா 
2 நிலையம்; 
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அணி, 

wachias மரலையுஞ், சுவர்ச்குச் 2 இரு 'மென்னம் splay coos 
கள் சவின்பெற்று எல்லோர்ச்கு மெளிதில் விளங்கும் பொருட்டு, ஊன்றிய 

வுணர்ச்சி, பொருட்சவை, சொற்சுவை, சத்தவின்பங்கள் தோன்றச் சிறப்ப 
மைத்தச் சொல்வது அ௮ணியெனப்படும். அ௮லவ்வணியானு, சொல் ௮ணி, 

பொருள் ௮ணி யென விருவகையாம். 
een 

[ சொல் ௮ணி, | 

சொன் மாறாறுட னணி கெட்டுப்போ மாயின; சொல் லணீயெ 

னப்பமெ, ௨-ம் முல்லை ஈகைக் ஈன என்பது முல்லை, பூக்சதென்று நிற் 

ருமாயி னணி கெட்டுப்போரும், சொல் ௮ணி- (1) சொன்மறிதல், (3) 
சொன் மிருசல், (3) சொல் ஒழிசல், (1) சோல் ஒப்பல என கான்குவகைப் 

படும், பொருட்பெயர் மாறி யொன்றன் பெயர் பிறிசொன்றிற் குரைப்பது 

மறிரிலேயணி யெனப்பி.௦. 4 பின்வரு மாதிரியாய் கானரு வகுப்பு 

பாரும், 

(8) பண்பு மறிரிலை.. ௨-ம் குவழை விளிப்பன, 

பூரிமற சோலை, றம் பொழில், (0) மூ, கனமறதி! ev ” 

ஏரினன்று எருவிடுதல், (0) eager sdb tev y 

(மி) குறிப்புமறிரிலை ” இங்கள் ஒன்பதுஞ் சென்றன. 

டஇறைசவில் முறையே சண்ணின் ஜரொழிற் பண்பு, குவளைககும, மாமா 

இய மூசுற்பொருள் செய்கிழல், ௮சன் சனையாகிய பூவிற்கும், இன்னும் மலரா 

இய சனைப்பொருஸிண் காரியமாயெ வாசனை, பொழிலாகிய முதற் பொருண் 
மேலும், ஏரின் காரியமாகிய உழுக்சொழில் அதன் காரணத்திலும் **இங்கள் 

ஒன்பத”? என்பது குறிப்பினால் மாசத்இன்மேலு நின்றமை சாண்ச, 

வக கசொல் மறபடியும் வருதல், சொல் மிகுதல் ௮ணியாம், அல்லது 

மடச்சணியாம். அது இடையிடா வரவு மிடையிட் டவரவு மென விரு 

வசைப்படும், 

என்றுணை யென்றுணை நீயே | முசல்யிடை பிடாமடகு.] 

காப்பார் சண்ணிணைபோற் சாப்பார் கரு தியதர்து, [முதல் இடையிட்ட 

மடக்கு] வர்திப்பேனாள”னாளுமே, [சடையிடையிடா மடச்கு] அசசலும்



அணி, 60 

பணியச்,செய்வ.து பணமே உரனையார்ககும் கொடுப்பது பணமே. | கடை 

யிடையிீட்ட மடச்சு] இன்னு மிம்மடக்குகளானவை ௮ இசமாய் வருமெனக 

கொள்க, 

சொல் ஓழிசலாவதுூ உணர்சற் கெளிதாய விடச்துப், பெயர், வினை, 

உம்மை, சொல், பிரிப்பு, என, ஓழியிசை, எ.இர்மறரை, இசை, குறிப்பு, என்ப 

வற்றை யொழிழ் நுரைத்தலாம். 

சொல் ஒப்புமைபற்றி வருவனவற்றை யொப்பணி யென்று சொல்லப் 

படும், ௮௮ இரிபியைபு, ஒழுகசை, இயைபிசை, ௪மநகிலையென சால்லகைப் 

படும், ஒருபெயரு மொருவினையும் பல வேறு உருபு பெற்றும், பலபெயர் பல 

வினையோருருபு பெற்றும், பலவழி வரத்தொடுப்பது இரிபியைபாம். உ-ம், 

*வழுவார்கறா நீநிலையே, மருள்வார்ச்கு, நீசெளிவே அமுவார்க்கு நீசஸியே 

அயர்லார்க்கு நீதிதியே”” என்றும் விரைவினாற் காற்றெனவயும், மூழச்சள்.இ 

ஞ் சடலென்வும், அச்சத்சா விடியெனவும், செய்சொலையாற் கூற்தென 

வும், மதகரிவம் தெ.சிர்த்சப்படை முருக்கினசே. பலபெய ரோருருபுபெர் 

௮த்இரிபியை பானமை சாண்க. 

பெயரு மீரெச்சமும் உரிய மிடையும் பல பல veers லொரத்துவர 

வருமெழுச் தென் ஜஞொன்றுக, ஐ, ஐழுசை, உ-ம். **விடரது நறுகெய்பூசி 

நீங்கா சொரிமணி சேர்த்தி மங்கானு மதுமலாரசூடி, ஒழுடெவகுச்ு வனப் 

புவளைத்துப் புடைப்பெழச் சொர gO BS TTH YD, பி.றர்க்கியிவாக 

௮ம், கள்ளிரும் கூர்சலை அளசமாசச் செர்ச்றுவ பறிவிலைமாஈர். அன்றோ. 

வசனங்களினிஐ:இ. மொழிகள் சம்முள் உழுபிளனெப்புமையா விசை 

ச்துவருலது இயைபிசை யெனப்படும், உ-ம், “கைநீட்டி, இருள் ட்டி, 

யொணிகாட்டி”” எனவரும். 

இருமொழி பலமொழி சம்மூண் மாம கிரை யானும், ஐெழுத்தானும், 

வேறுபாடின்றி யொத்துவருவ,;ு சமநிலையெனப்பிம், ௨-ம், எரியோ வெ 

ரியோ வங்கட் டோன்றுவதா, *பாபவோ, பாடவோ வக்தாய்?? என்பதானு 

மூணர்க, ப 
——¢— 

பொருள் அணி, 

சொல் மாறினும், பொருள் மாறுபடாது நிற்கல், பொருள் அணியெனப் 

படும், சச்.திரமுசம் ஏன்பது மதிருஃமென நினறபொதினும், பொருளு 

மணியுங் கெடாம ணின்றமை சாண்ச, 
9
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உவமை யுருவக மொழிபே யையம் 

எதிர்நிலை இரிபெததுக் காட்டே 

யகமுறு நினைப்பே யாகும் விளக்கே 

கரட்சி வெற்றுமை ௧௬ யர் ஈவிற்டி 

புகழ்பொருளு வமைபின் வருவிளக்கு 

போற்றுக் தற்குறிப் பொப்புமை கூட்டம் 

மிகலாய்ப் பயிலும் பலபடப் புனைவு 

மேவுமியை பின்மையாகும் பலனே, 
a en 

[e.aemo, | 

இரண்டு பொருட் கடம்மூட் குணத்தானும் சொழில் பயன் முதலிய 

வற்ரானும், ஒச்சனவாசச் 21 ட்டலாம், இது விரி, சொகையென விருவசைப் 

படும். உபமானம், உபமேயம், பொதுத் தன்மை, உவமையுருபென வின்னா 

ன்ரும் விசிக துவருவது விரியுவமை, உபமேய மொழிக்த மூன்றனுள் ஒன் 

அம் பலவும் மறைச்து வருவன சொகசை யுவமையரம், ** பாங்போலு மின் 

சொல்” இது கான்குறுப்புகளும் வெளிப்பட நின்ற விரியுவமை, ₹*புயற் 

கருங்குழலான்?” இஇல் போலவென்னு முருபுதொகுதலாற் தொகையுவமை, 
வனைததவைவகலை 

[உருவகம்.] 

உபமானத்தை மிகை, குறை, யொற்றுமை, ௮அவையின்மை மூ£தவிய கார 

ணங்கஸினால் உபமேயத்தில் ஐரோபித்தல், உ-ம், *4இம்மான் முகமதஇியே 

யின்பு செய்யும்” இதில் மதியும், முகழு மபேதமாய் நின்றது. | ஆசோபம்- 

அபேத வணாச்ி, | 
a 

[ஒழிப: | 
உபமான மூபமே.ங்களி லொன்றை இயல்பு, வேறுபாடு, காரணம், 

மயச்கம், சசமாத் தியம் மு, சலிய வேனுச்சனால் மறைத்துச் சொல்வது, உ-ம். 

* பொங்குவெம்மை, பொழிதவினாலிது - திங்களன்று இினகரன்றன்று- 

கங்குலாதலிற் கடணின்றெழீஇத் - தங்குறும்வட வைத்சழலதாகுமே”” இது 

காரண ஒழிப்பு. 
me 

(ஐயம். ] 
ஒப்புமையால் ஒருபொருளைக்கண்டு இதுவோ வெனச்சக்தேூத்தல், 

உ-ம், * தாசளவி வண்டுதமொறச் தாமரைசொன் - மாசர்விழியுலவும் வாண் 

ganar,”
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| எ.திர்கிலை.] 

௮வரணியததை வர்ணியமாக்இயும், வர்ணியத்சையிகழ்ச்தும், அவர்ணி 

யத்சை யிகழ்ச்தும், பலவாறுசொல்லப்படும், இது உவமையணிச்கு மாருய் 

கிற்குமென்ச, ௨- ம, ௮ணங்குமுகம் போல்மஇி, 
Qn 

| எடுத்துக்காட்டு | 

இயல்பிற்பின்னங்களா யிருக்சாலுமொன்றற் சொன்றள்ள கவொப்புமை 

மினால், ௮பிண்னங்சளாகிய, உபமான உபமேயங்களுடைய தருமல்களை இர 

ண்டு வாக்கியெங்களிலே சணித்சனிசொல்லுசலாம், உ- ம், அகரமு.சலவெழு 

திதெல்லாம மாதிபசவன் முசற்றேயுலகு. 
a 

[ நினைப்பு. ] 

ஒருபொருளைக்சண்டு ஓப்புமையினாலே மற்றொரு பொருளை நினைச்ச 

லாம், உ-ம், கரசலுறுகஞ்ச மலர்சண்ட வெனதுமனம், கோதை முகந்தன் 

னைகினைச்கும், 
உ வையக யவை 

| விளச்சணி, ] 

வர்ணியவர்ணியங்சள், ஒருபொருளின்முடிதலாம், உ-ம், ஆதபத்சாற 

சூரியனும் பிரதாப, தினான் மேதகு வேர்தும் விளங்குமே, இ.இிற் சூரியனும் 

வேந்தனும், விளங்குசலாகெய வொருதருமச்தின் முடிந்தன. 

| சாட்சிெயணி. ] 

இரண்டுவாத்கெய அர்த்தங்களி னேக்யெத்தை அரோபித்தலாம். உ-ம். 

வள்எற்குமுனிவின்மை, இங்கட்குக்களங்க மின்மையாம். இங்கே கோபமின் 

மையிற்களங்கமின்மை யாரோபிக்சப்பட்ட த. 
ee 

[வேற்றுமை ௮ணி.] 

உ௨உபமான உபமேயங்களில் ஒன்றை விசேடமுடைசத்தாயச் சொல்வது, 

உ-ம், மதியும் மங்சையின் முகரூமொக்கும், மதிமண்டலத்தி ணிருளேப்போ 

க்கும், மங்கைமுசமோ மனமயக்கத்தையாக்கும், இதில் உபமானமாகயெ மதி 

சக்கு இருள்போச்கு தல் ௮திகமாசச் சொல்லப்பட்ட. 
amen pecewnene 

[உயர்வுஈவிற்சி அணி. ] 

தருபொருளானது தன்னியற்பெயராற் சொல்லப்படாமற் கேட்போ 

ரை ம௫ழ்வித்தற்கு உபமேயத்தை உபமானச் சொல்லா விலக்சணையாகச் 

சொல்லுதல், உ -ம், புயலே சுமர்து பிறையே யணிர்து சயலேமணக Hae
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ணுவகொடி,  புயல்முசலிய உபமானக்கள் கூசசன்ருசவிய உபமேயகங்களை 

யிலக்களைபால் விளச்இற்று, 
சைவ இனனைகைைள் 

[புசழ்பொருள் உவமை அணி. ] 

உபமானமாய் சொல்லப்பட்டதை உபமேயமாகஇியும், உபமேயத்தை 

உபமானமாக்கியும் சொல்லுதல், உ-ம், தாமரைபோன் மலரு நின்றாகம், 

பின்ருசம்போற்றுமரையஞ் செவ்விதரும், 

| பின்வருவிளக்கணி, ] 

மேன்வாச்கியத்தில் வர்தவிளக்சச் சொல்லேனும் பொருளேஜனும் பின் 

னும் வாக்கயெச்தில் வருசலாம், உ-ம், மாரனமுங்கம் பெய்யுமான் சண்ண 

முங்கம் பெய்யும், வீரணின்று ௨உராவிடின்,?” 
வையக கைகைகனை 

(சீம்குதிப்பணி, | 
ஒருபொருளினது சம்பச்சக்தை யின்னொருபொருளினறு ஒற்றுமை 

யால் ௮து இதுவல்லவென நிச்சயித்தறிக்கபோதும், அனுவாயிருச்குமென்று 

ஐயறல், ௨-ம், மேமிப்பெடைத் இரனிவ்கெஞ்சங்களிற்றோன்றுங் - காமத் 

சழலிற்க இிச்மோங்கு - நாமத்தின் - கூட்டமெனவே குறிம்கின்றேன், மேதி 

ணிமே - னாட்டமறை யிருளைகான். 
renner remem 

(ஓப்புமைக்கூட்டம்.) 

வர்ணியங்களாகய பலவற்றையேனும், அவர்ணி.பம்சளாகயெ பலவற்தை 

யேனும், பொதுவா வொருபொருளான் முடித்தலாம். உ. - ம், மாமதிதோ 

ன்றக்கணலர்ச்சீர்ச்ச மடவார்முகமுக் தாமரைப்பூவுஞ் சேரர்ச்சன, டுது சோ 

ர.தல் என்னுமொருபொருட் கொண்டுமுடிர் தற, 

கலைவ prmeneine 

(பலபடபுனையுமணி.) 

ஒருபொருளின்மேற் பலரும் பலபொருளை ஆரோபித்தல், உ-ம். ஆர 

ணங்காணென்பர் அச்தணர் யேசூயர் ஆகமத்தின் காரணங்காணென்பர், கா 

மூசாரனவர் காம சன்னூலிதென்பர், என ஓன்றிற்பலவற்றையாரேர பிச்ச 

மைசாண்க, 
வலவ இரகக 

(இயைபின்மை அணி.) 

ஒருபொருளை உபமானமாகவும், உபமேயமாசவுஞ் சொல்லுதல். உ-ம், 

தேனேயனைய மொழிச்சேயிழையாள்சானே உவமைசனசக்கு இப்பொருளு 

ச்கு ஒப்புவேரொன்றில்லை யெனப்படும், ்



அணி. 

விதியிலம்மேது வீறுகோளே 

வியப்பே கரு. தியொழிக அக்காட்டல் 

அதிகருஞ்சியப்புச துன்பமின்பம் 

பொயத்தற்குறிப்பு பொருக்துசமா தி 

௮இக விகட்சியடையும் பெருமை 

தின்ருணமிகையே மாற்றலாகும் 

அஇதரும் பொதுமை மனத்தின் மலாச்ி 

உய்சதுணர்வென் ஜோதுவசணியே, 
a a 

(விதி ௮ணி.) 
உலகச்திம் பெருகமச்சாகய/கவோர்விதியான இன்னுமோர். அபிப்பிராயத் 

சோடு கூடிவருசலாம். உ.ம், 

கற்றோன் சற்றோனே கலைவல்லார் முற்படின், இதில் சற்றவன் பெரு 

மை மற்றும் ரோசி லறியப்படாம விருப்பினுங் கற்றோர்கூடிய நேரத்தில் 

நன்கு மதிச்சப்பமிமென்பது பெறப்பட்ட 5, 
வையக கவை 

| வீலம ஒரி, ] 

வெளிப்படையாயும், அபிப்பிராயந்தோடும் கூடிய பொருளை விலகச் 

சொள்லுசல். உ-ம். ரூசாெிலாய் ரூசமன்று, சொரிகணைசண், பிதாடு பூசலி 

துமெய், இதும் பொரிற் ரூ.தில்லை மென்பறு வெணிப்படையாயும். அண்தூ 

என்றதால் & Curtin சமர்த்சன் அல்லன் என்பதும், விலக்செமைகாண்சு, 
more வைது 

| ஏன். அணி, 

சாரணகாரியங்கமா யொருச்சோச்சொல்லுதல், ௨-ம், பெருந்திங்கட் 

டோன்றுமே, பெய்வளையார் நெஞ்சிற் பொருக்தூட தீர்த் தற்பொருட்டு 

இதில் சோன்றுதல் காரணம், ஊடல் தீர்ச்சல், சாரியம். 

a 

| வீறுகோள், | 

இத செல்வமிகு தியைம் காட்தெலாம் (௨ - ம்.) குழைசொண்டு கோழி 

யெறிர்சாள் என்பதில் செல்வமிகு இி தோன்றிய, 
nner mene 

[கரவுவெளிப்படுமணி, | 

ஒருவர் மறைத்த செய்கையைத் தானறிர்து தன் செய்கையால் அத 

வெளிப்பதெத,சலாம், உ-ம், சடிமனைக்கும் சாலை௨ரு சாவலற்குச் துஷ்



70 அணி, 

சும். -பழுவிரித்சாளோ ரணங்குபாய் இதற்றலைமகன் இரவில் வீட்டிவில்லை 

யென்பது ௮யள் செய்சையாயெ விரித்தலாற் ரோன்றியது. 
கணவு ணைகல்கையை 

[ சறப்பணி. ] 

ஒப்புமையாற் பொதுமையுற்ற இரண்டிற்கு, ஒர் காரணச்தினால் வேற் 
றுமை வைப்பது. உ-ம், விதுவெழலுஞ் சோர்வுறலான் மின்னார் முகத்திற் 

பதுமமலர் வேறுபடும். [வி - சர்.இரன்.] 
அலலைவதஇவைவயகை 

[பொதுமைஅணி, ] 

ஒப்புமையால் இரண்டு பொருள்களுக்கு விசேஷர் தோன்றாமையாம், 

இசனை உடழாலார், சாமானிய அலங்சாரமென்பர், ௨ - ம், வண்பதுமயாவி 

யடைச்தமடவார் வசனம் - ஈண்பினறியப்படா, 
en 

| வியப்பணி. ] 

ஒருபயனை ௧௬௫ அதற்குப் பசையாகயெ முயற்சசெய்தல், உ-ம். ஒதுக் 

திறச்திலுயர்ந்சோர்கள், தாழ்குவர் எப்போது முயர் வெய்சற் பொருட்டு, 
அவவை 

[,சரு,தியணி. ] 
இதற்கிது சருமெனக்கூறல் ௨ - ம், மகுடம் மன்னர்க்குரித்து, 

a 

[ஓழித்தச்சாட்டணி.] 

ஒருபொருள் ஒரிடத் தில்லையென வொழித்து மற்றோரிடச் 

ன்று நியமித்தலாம், ௨ -ம், இத்து நிகர்தானையாய் £ீத்தொழிலைச் செய்வோர் 

கள் ௮௫்கணரோ வுன்னாட்டகச்.௪. இதில் ஒழிப்புச்சொல் தொக்ரின்ற த. 
Gee 

[| தின்பவணி.] 

விரும்பிய பொருளைத்தேடும்போது விரும்பாத பகைப்பொருள் டைச் 

- ம், சோருஞ் சுடர்விளச்சைச் தாண்டுகையி லவிச்த.து, 
pene 

[இன்ப௮ணி,] 
இது சேடிய பூ சாவில் அசப்பட்டாற்போல் விரும்பியசாரியஞ் ரி 

தல். உ-ம். இரப்போன் கைக்கெடத்த தஇருநிதியம், 

| பொய்த்தத்குறிப்பு, ] 
ஒருபொருளைப் பொய்யாக்குதற்கு மர்றொரு பொய்ப்பொருளைச் சற்பித் . 

தல, ௨-ம், விண்மலர்த்தார் வேய்ச்சோனே, வேசையரைத் தன்வசமாய்ப் ' 

தண்டெ 

நிலாம், ௨ 

பண்ணுதற்கு வல்லனென்பார், 
சவலை கதவ டின்றளை
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[சமாதி அணி.] 

ஒருவன் தான்கினைத்த சாரியத்ை5 யின்னொரு காரணத்தி னுசவியாற் 

பெற்றுச்சொளல். ௨-ம். மதிறுத லாட்யொனூடல் மாற்றத் தொழும்போது 

தவிமு௫ல் செய்தன் ஜறொலிச் து. இதில் மல் ஓவிகேட்டுப் பயச்சோடிச்சமு 

வினாள் என்பதாம், 

| இசழ்ச்சியணி, ] 

ஒன்றின் குணாகுணங்கள் மற்றொன்றைச் சேராமையுணர்த்சல். உ-ம், 

சர் இரனைப்பார்த்து சாய்குமைத்தது, இதிற் குணங்கெட்ட சாயாற் குணவீன 

ஞ் சச்.இரனைச் சாராமை காண்ச, 

ர்.) 

மற்றொன்றின் சார்பினார் மன இயற்கைச் குண மிகு சலாம். ௨-ம், வார் 

செவிசேர்காவிமலர்மானனையாய் நின்கடைக்கட் பார்வையினான் மிச்சகரும் 

பண்பு. 
tn 

(தன்குணமாறுசலணி.) 

“மேரு வடைக்சகாக்கை!” இதிம் சருகிறம்பொருக் கிய சாச்சை மேரு 

வின்சார்பினாற் பொன்னிற மாயிற்றென்க, 
a 

(அகமலர்ச்சியணி, ) 

கு்றமொன்று, இன்னொரு குற்றச்.இிற்கும், குணமொன்.று, இன்னொரு 
குணத்.இற்குங், சாரணமாதல், உ-ம். ௮ணிச்சப்பூச் கால்களையாள் பெய்தானு 

சுப்பிற்கு ஈல்ல படர ௮பறை கால்களையாக் குற்றத்தா வின்னோர் கும்றம் 

வர்சமைசாண்ச, 
யய இவயய 

(உய்,ச்.தணர்வணி,) 

ஒரு காரிய மிவ்வாறு முற்றுப் பெறுமென வத சலாம், இதனை வட 

grant சம்பாவனா அலங்காரமென்பர், ௨-ம், சேடுற நங்சோன் புசழைச் 
சேட னவில ச்சொடங்கற் - பீடுநகே மு.ற்றுப்பெறும், 

30
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en COICO வைய - 

பஞ்சலக்கணப்பிரயோகம். 

பழவுசைசொற்றல், பண்பைவிளக்கல், 

இகமுறமுடிம்ச, லினிதாய்ப் புணர்தல், 

சொற்றொடர்விரித்தல், சொல்லின்பாலுள, 

மற்றிலக்கணமே, மயங்காவைக்தல், 

அன்ணுவயஞ்செய, லடைவேயாப்பை 
யின்ன?ொென்றியம்ப, லிடையேவிரவும் 
கதொல்பொருட்கூறல், துவன்றுமணியைப் 
பல்விகங்மாட்டல், பலருமுணரப் 

பஞ்சக் கணப்பியயோ 
. க ry , a உ சு . n(P . 

கஞ்செயலென்றே, சழறுவாகறஜஷோ, 

செய்யட்கண்ணே, பசவுரைசொல்லுர£ல், பசங்உளின் கன்மையைவிள 
ச்கல், அவைசளை யையக் இரிபறப் புணர்த்தியும் முடிச்துங்காட்டல், சொற் 
ரொடர்சொல்லி லஈசணங்களைச செவ்மேமயங்காது கூறல், அச் குயஞ்செ 
ய். சல்,யாப்பிலச்சணர்தின் பாகுபாடுகளை யியம்புசல், மேலுமகப்பொருள், புற 
ப்பொருள், ௮ணி முதலான வற்றைக் சாட்டுசல் பஞ்சலக்கணப் பிரயோக 

மென்று சொல்லப்படும், பின்னேவருஞ்செய்யுட்சளி லவைகளி னமைவைம் 
காண்ச, 

enn வலையை 

வெங்கஇிசோன்றானும் விதர்ப்பன்றிரு மடரக்தை 
மங்கலரகாட்காண வருவான் போற செக்குமுதம் 

வாயடங்க மன்னற்கும் வஞசிக்குகன்னெஞ்டிழ் 
ஜியடங்க வேறினான்றேர், 

(இள்) [பரை] வெங்கதிரோன்ரானும் - வெம்மையுள்ள சூரியனும் - 
விதர்ப்பன்றிருமடந்தை - வீமராஜன்புச்திரியாகுய தமையக்இயின.து - மங்கல 

சாட்சாண - சவியாண இன த௭ரப்பார்க்க - வருவான்போல் - வருகன்றவனைப் 
போல் - செங்குமூசம் - செவ்வல்லிகள் - வாயடங்க - முகங்குவியவும் - மன் 
னற்கும்- ஈளனுக்கும் - வஞ்டிச்கும் - சமயக்இக்கும் - நன்னெஞ்சில் - சல்லமண 
Bo - இயடங்க - விரசாச்சனி சணிர்து போசவும் - சேர் ஏறினான் - இரதச் 
.இன்மே லேறிஞன். 

( பதவிளச்சம்] வெங்க திரோன் - வெவ்விய செணங்களை யுடையவன் - 
மடச்தை - பத்தொன்பது வயசுப்பெண் - வாயென்னுஞ் சினைப்பெயரீண்டு 

செவ்வல்லியெனும் முதலை யுணர்ச்தி நின்றது - மன்னன் - நிலைபே நுடை 
யவன் - வஞ்சி, நெஞ்சென்பன வீண்டாகு பெயர்சளாய் கின்று முறையே 
பெண்ணையும் மன,ச்தையு மூணர்ச் இன,
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[usage ay | வருவான் - வினையாலணையும் பெயர் - வாவென்னும் பகு, இ 
குறுகி வ, என நின்று வ், என்னுமெதிர் காலவிடை. நிலையும், ஆன் ஏன்னும் 

விகுதியும் upg பகுதி பிடைகஙிலை யிரண்டிற்கும் சடுவில்,௬௪.ர மெய்விரி 
யப்பெற்று முடிச்௪௮, 

[பசப்புணர்ச்சி] “se Corea”? *₹விசர்ப்பன்?” “amas? தி? என்னுஞ் 
சொட்களுள், முூன்னையவிரண்டும், *ணனவவல்வினம்'' ஏன்னுஞ் ரூத் கவிதிப் 
பமயும், ஏஞ்சியவிரண்டும், முறையே **உடன்மேல்”” “இ ஈஜவழி”” என் 
ணுஞ் சூர்இரங்களின் விதிமுறையாயும் புணர்ச் சன. 

| சொல்லிலச்சணம்] இ - பால்பசா ௨ஃ்றிணை யொன்றன்பாம் படர்கி 
கைப்பெயா, அடங்களென்னும் வினைகொண்டு மூடிர்சது, அடங்க - கார 
ணப் பொருட்டாய் நின்ற வினையெச்சம் எறினான் என்னும் வினை முற்றைப் 
பெற்று மூடிச்சறு, ஏறினான் - உயர்திணை யாண்யாக்படர்க்கை விணை முற்று - 

திரோன என்னு மெழுவாய்மெரண்டு முடிச்சு, சேர். அஃறிணை பொ 
ன்நன்பாற் படர்கசைப்பெயர், ஏழனுருபு மறையப்பெற்று நின்றது, 

[சொற்றொடரி லக்கணம் | இயடஙக - ஏழுவாய்ச்கொடர், அடங்கவே 
திறனை - வினையெச்சக்கொடர், எறினன்தேர் - வினைமுற்றுக்கொடா் 

(ஆக்ந௮.யம்.) கதிரோன் - எழுவாய், ஏறினான் - பயணிலை, வெம் (வெம் 
மை) விசேடணம், விசர்ப்பன்றிருமடக்சை,.... Be BOTT, செயப் 
படி பொருள் குன்றிறின் றம, 

(யாப்பு. இல்லவெண்பா இருவிகற்பமாய்த் சணிச் சொற்பெற்று ஒழு 
இகசைச்செப்ப ஒுடைத்சாய்க கடைசி பளெொன்றும் வரய்பாட்டால்மு ௧௪ 
சேரிசையெனப்படும், 

(பொருள்) சதிரோன்சசோ PO OUP ID ot குவிவுங் காலைப்பொழு 

சையணர்ச கின, குமசங்குறிப்பால் மழுசசில கை யணர்ச்திரின்றது, மேலு 

மிம்மணமான து, காக்கருவமண்று பிரசாபச்தியபென்பறு ச இட்ரான்றானுவ் 
ராண ருவான்போல் உனபதசாற்போ சரும. 

(அணி:) * கும சம்வாயடஙுக”” 4 மெஞ்சிற்றியடங் 2” என்பர் குரு 

சஇற்கும் கெஞ்சுச்தீச்கு 0, ௮டங்காவென்னுமொரு பொருள்கொடுறு மூடி 
மென்னும் அலங்சாரமாம, 

recone pwns 

சட்டளைக்சலித்துறை, 

EEN PL and Ga ட்ட 

  

கள்ளர்மகழ்ச்கனர் காவுமூறவ்வெக னாக a oh 

|e Bar ©) ிடப் போதலை Lyon om olor Bar ன வென் தயா சொறறிடப் போதிலையே 

ஈள்ளிருட்போதுமுன்னாவி யகன்் பிடினாயகா தான் 
எள்ளுவரோபாங்கி யென்னாளுே மற்றுவ சென்றனையே 

[பதவுரை - பதவிளச்கம் - பசமுடி.வு - பரப்புணர்ச்சி, | 

(2) - or) கள்ளர்மகிழ்க்கனர்--( (eu Be ew) திருடர் சச்சோஷ முற்றார் 

சுள் - சாவுழமுறங்கின - en லைசளுமசைவின் றியிரு BRET = புள்ளுமொடுிங் 
இண - பட்சசாலஙகள் நூங்கெவிட்டன - என் அயர்சொற்றிட - என்னுடைய 
மனவருத்சத்தைச்சொல்லிச் (தாதபோசச)--போ திலையே - இதுச்கு தியான 

a



74 பஜ்சலக்கணப்பிரயோகம். 

காலமாயிருக்சவில்லையே, ஈள்ளிருட்போதுமுன் - இகச்சவிராச்சாலமான து 
சழியுமுன் - ஆவியசன்றிடின்,--என் பிராணன் போயொழியுமேயாஇல்-.-பா 
ங் சாயகர்தான் எள்ளுவரோ--(என அன்பான) தோழி, பிறிதல்காரணமா யி 
வளிறந்தாளே யென்றென்னன்ப ரிகழ்வாரோ? எக்காளுமேற்றுவ ரென்றனை 
யே - இல்லை யிவள் ௮ன்பின்காரணமாயே யுயிர்துறச் சாள் என்றென்னைப் 
போற்றுவர், கானகம் -- காடு, இது ஒருசொல், எள்ளுதல் -- இகழ்,தல் 
போது சாலம், ஏற்றுதல்--து.இத்தல், மஇழ்க்சனர் == மஇழ் 4 த் s+ அன் 
7/-அர் சகரம்மெலிச்,த கின்றது, ஓடுங்கெ-ஒடுங்கு 4 இன்: ௮, சள்ளர்மகழ் 
க சனர் என்பது, **எண்டூவெழுத்'' என்னும் விதியா லியல்பானது உறங்கெ 
ஏன்னும் மூற்றின்முன் வலியியல்பானது, 

| சொல்லிலக்கணம் - சொற்றொடரிலசக்சணம்..] 

 எள்ளுவரோ பரங்கயெக்காளு மேற்றுவரென்றனையே”” எள்ளு; வரோ 

பயணிலையாயகின்.று நாயகர் என்னுமெழுவாயேற்ற.த.--பாக்கி - பெயர்விளி 
கீகப்பட்டுகின்றது - நாயகர் - பெயர், ஏற்றுவர் வினைமுற்றுப்பயனிலை, 

கள்ளர் ம௫ழ்ர்தனர் - ஏழுவாய்த்தொடர், காவுறங்கெ - எழுவாய்த் 
தொடர். 

emcee emenien 

(96 gars w,) 

வசனங்கள். 

கள்ளர் மூழ்க சனர் 4, போதுஇலை, 
கசா உறங்னெ 6. பாங் (சொல்லாய்) 
Let Oe: Rear 0, காயசர் ஏற்றுவர், 

இந்த ஆறு வாக்கியம்களிலும், கள்ளர் - சா - புன் - போது - பாங்இ - 

நாயகர், என்பன வினை சல்களாயும், ம௫ழ்ச்சனர் - உறங்கெ - ஓடுங்னெ - 

இலை - சொல்லாய் - ஏற்றுவர் ஏன்பன பயனிலைகளாயும் கின்றன. 
eens 

[சாப்பு.] 
முதற்சோகான்கும் வெண்டளை பிழையாமற் கடைச்£ர் விளங்காயாஇயும் 

மூசம்€ருக்கு மோனையாகியும், சற்றிலேசாரம்பெற்று, ஒற்றொழிச்துப் பதி 
னாற யிர்பெற்று நின்ற கட்டளைச்சலித் துறை, 

வலையை 

go 
bo 

(பொருள். ] 
சள்ளர்மகிழ்தலாற் சாமவேளையென்றுங், சானகமென்பதாற் குமிஞ்சுத் 

,தஇணையென்றும், புள் என்ற சாற் இளிமு,சலிய பட்செளென்றும் பொருள் 
கொள்ளப்படும். இது சாமசோயால் மரணாவஸ்சைப்படுக் தலைமகள் சோழி 
யைகசோச்சிச் சொன்னதென்ச௪. 

 ஓவாமைைகதஇவைமிவமைக். 

சாவுமூறங்கெ என்பது ஒருபொருளின் ரொழிற்பண்பை யின்னொன் 
றிற் கேற்றிச்சொன்ன சமசையென்னுமலங்காரம், மேசம், சாமகோகால்



பரிக்ஷை வினாக்கள். vo 

மனம்வருக் இ யுயிர்து றர்தாளே யிவள் பேசையென காயசணிசழ்வாரோ வெ 
ன்றையுற்றுப் பின்னிறச்சலுக்சன்பே சாரணமன்றி வேறின்றாசையா, லிசழ 

மாட்டார் புகழ்ச் நுகொள்வாரெனத் துணிர்தவாறறிக,  ' 

இவ் வகையே செய்யுட்கடோறும் பஞ்ச விலச்சகணங்களையு மொட்டிச் 
காண்ச, * 

80 Om 

பரிக்ஷை வினாக்கள். 
வலைகளை களவாக 

அதிகாரம் ௧. 
மாணாச்சார எடவுளைத் இயானம் பண்ணவேண்டிய௰ய விசேக காலங்களெ 

wa? அவர்க ளெவ்விதமாய் நூலைச் சற்றல்வேண்டும் £? அரை மரியாதை 

செய்யவேண்டும் 2 மாணாக்கர் தபரணங்களென்ன ?£ நூலை யையச் இரிபறச் 
கற்கும் வழியென்ன ? கல்வியாலாகுக குணங்களென்ன ? அதின் பயனெ 
ன்னை 2 ஆதியில் மனுஷர் இருப்பிட மெது ? அதன் பின்னவர் பரக் துபோன 
கியாயமென்ன ? ரியமென்ப இ னர்சதசமென்னை 2 அ.இியிலாரியாச்கு மை 
ரோப்பியருக்குஞ் சம்பக சமூண்டா 2? அதை யச்சாட்டுப் படுத்துவசென்ன ? 
தமிழ் என்ப இ னர்த்தமென்ன 1 ௮து பிறக்த அடியென்ன ? வடமொழி 
தமிழ் மொழரக்குத் சாய் மொழியா 2 சமிழ் வழங்யெ சால மெத்தனை பிரிவு 
களாகும் 2 ௮வையென்ன ? சேரசோழ பாண்டியசேசப் புலவர் யாவர் P 
அவர்களின் காமங்களென்ன? ஈழதெசப் புலவர்கள்யாவர்? அவர்கள் காமங்க 
ளென்ன ? Germs ளெவை 2? அவை மூசலாரா லேற்படுத்தப்பட்டன 2 

ஆதீன விரட்ட தேரின் சாமங்களென்ன 2 

ISTO ௨. 
பெயர், குணப்பெயர், சொழிற்பெயர், வினையாலணையும்பெயர், வினை 

மற்று, எச்சம், பதம், பகுதி, விகுதி, பகுபதம் ' மாப்பதம், இவைகளின் 
வரைவிலச்சண மென்ன $7 பெயர், வினை எனபவற்றின் பிரிவுகளென்ன ? 
பெயர்கரும், குறிப்புவினை முற்றிற்குமென்ன பகுஇிகளாய்வரும் 2 வினைப் 
பகுபதங்கட்டுப் பெரும்பான்மை யென்னவுஞ் சிறுபான்மை யென்னவும் பகு 
இசளாய்வரும் 2? பொதுப்பகுபத மென்பதியாது 2? தொசாகிலை, தொசை 
திலைச் தொடர்ச ளெவை ? வேற்றுமை, வினை, பண்பு, உவமை, உம்மை, 
அ௮ன்மொழி, இருபெயசொம்டுப் பண்பு என்னும் தொகைகளின் வரைவிலக் 
சண மென்ன 1 சாலமெத்தனை வழியாலறியலாம் ? தெரிநிலை விளைப்பகுஇ 
அள் விகுதியோடு புணரும்போது பெறும் விசாரமென்ன ? என்னென்ன 
விகுதி செட்டுப்புணரும் 2 என்னென்னத்தின் முன் வவியியல்பாம் 2 எதிர் 
மறையாவதென்ன ? எதிர்மணற, எதிர்மொழி யிரண்டிற்கும் வேறுபாடெ 
ன்ன 2? எதிர்மறை யிடைகிலைகள் யாவை ? அ௮வற்றுளாகசார விடைகிலையைப் 
பற்றி யென்ன சொல்லப்பட்ட. முன்மொழி, பின்மொழி மறைகளென்ப 
தென்னை 2 எஇர்மறை யெத்தனை வசையாற் பெறப்படும்? பெயரினும் வினை 
Sey Qu Ri மறப்பலைசளென்ன 2 ௮தி என்னென்ன பொருளில்வரும் 2 

உபசர்ச்சக்சளென்றா லென்ன ? வடமொழி தமிழ்மொழி யிரண்டினு முப 
சர்ச்சக்சள் என்னசத்தோ டிணைர் அவரும் 2 பக்கு! என்பதியாது சலுக்கெ



ர் 

கரு
 

கம, சங்கம், அவப்பிரபஞ்சனம், பாசதம், சற்பலம், சற்சமம், என்பலவைச 

ளென்ன 0 வடமொழி சமிழ்மொழி யீரண்டிற்கும் வேறுபாடென்ன 2 
கைவ இழ்வலவைவவ 

அதிகாரம் ௩ 

(106 7௭௨. 19, 14, 15, &௦.] 
வினை முசல் - கசெடுசல் - பெரும்பான்மை மேற்கோள் ௦., இவைசளின் 

பரியாய சாமங்களெண்ன Pr வேற்றுமை ~ Dog a ror ஸ் அரோகணம் - Df a 

சோசணம் - பிமீரரிததல்--பிரச இயாகரிச்சல் - அறு வாசம் - gsnAuConw - 

க சதியம் - பசதஇயம் - ஈவி- கமசன - வாக்கி, 0, 0, - இவைகளின் வரை 
விலச்கணமென்ன £ | இடைகில, இடைச்சொல் ] [ இலச்2ணை, ஆகுபெயர்] 
[| வினையாலணையும் பேயர், சொழிற்பெயா] | எமுவாய்ரசொடர், வினைமுற 
றத் தொடார்| ட, 40, - இவைகளின் விசதியச மென்ன 2 அவத்தை, 

அலங்காரம், நுளவை, அக்நுஉயலஃகணம், இசை - இடை, - உரி- தானம் 
0, 60) இவை யொவ்லொன்றுச் சொகையி லெச்சனை, 

pane ere 

அதிகாரம் ௪. 

பகுப சம், பசாப்பசம, பரு, காறு, பசம் என்பவைஃளொன்ன? தொடர் 
சொகை, என்பன யாவை 2 இலை யெரச்சனை 1? சொற்ொடர், சொல்விலச் 

penne சண மென்பன யாவை, 

அதிகாரம் ற. 
செய்யுள் என்பசென்ன? பொருள் சடையென்ப சென்ன, செய்யுளிழ் 

பொருள் கொள்ளும்போது விசேடிமா யமிய வேண்டிய சென்ன 2 பொருள, 
இடம், புடையுரை, அறுவயம், மெய்ப்பாடு, மொசை, வகை, சார்பு, இ 
னம், இடம், றுபொழு௮, பெருமபொழுகு, எனபவை யென்ஈ? இயை 
மொழி யென்பென்ன ? அசன் பரியாய மாமமென்ன ? என்ன அடையாய் 
வரும், தரோபனமென்றால் என்ன? இனமுள்ள, இனமில்லாக அடைமொழி 
சள் என்றால் என்ன 27 இயசபபெபரையோ இறப்புப் பெயரைமீயா மூன்வைத் 
தல் சறபபு 2 வேற்றுமை, விளை, பண்பு, உவமை, உம்மை, அன மொழி௫ 
ளிற் பொருள் எங்சே சிறக்கும் 2 வேற்றுமை யருபு, வினைமுற்று, எச்சம் 
இவையை மாடிச்சவருஞ் சொல் எங்கே நிற்கும், ஆறனுருபும், பெயரெச்ச 
மூம் முடிஈ்குஞ் சொலலுசகு முன்னோ பின்னோ நிற்கும 2? பெயர், இடை, 
உரி, என்பன ௪௧௪ம மாச இிரையி னிற்பகன்றிச் செய்யுளில் வேறென்ன வா 

ய்ப்பிறழ்ந்துஉரும 2 காரியங் காரணமாயும், காரணம் காறரியமாயும் மாறுமோ 7 

குணவ் குணி.யாயும், குணவினை குணி வினையாயும் வருமே ? செய்யுளிம் 
பொருள் சொள்ளாம்போு:, விகுதி, உமமை, பண்பு, உருபு, இவைசளை பிசித 
அஞ் சேர்த்தங் கொள்ளலாமோ? எண்வடைப்பொருள்கொள் என்பதென்னை? 

கலைவ நிதகைககளகை 

அதிகாரம் சா. 
அச்துவய மென்பதென்ன 2 அசன் பாகு பாடுகள் என்ன ? எழுவாய் 

பயனிலையெனப தென்ன 1 விசேடணம், விசேடியம், கிரியை, என்பன, 
ன்ன 2 பாட்டில் என்ன எழுவாயாய் வரும் ? என்ன பயனிலையாய் வரும் 7 
என்ன விசேடணமாய் வரும 2: என்ன ஆரோபனமரம் வரும் £? என்ன சன்



பரிவஷீம வினைகள் 

முகமாய் வரும் ? வினையின் விசேடணம ஒன்று. கிறபசன்,. 
யும் வருமே 2 ee 

HPD ௭, 
பொருள் என்றால் என்ன 1 அகப்பொருள் புறப்பொருள் என்றாலெ 

ன்ன 1 அவை மூழையே யென்னசசதை யுணரச்சும், மேலும் ௮அவறறின் 

சோச்சமென்ன ? தணையென்ப சென்ன ? ௮.தின் ஒழுசசமுறை யெப்படி ₹ 
வெட்டி, கரசசை, வஞ், சாஞ்சி, கொசசி, ஊழிலஞ, அமபை என்பன ௫ 
யே ஏனைதக்சையுணாகும ? கருப்பொருள் எனன £ ௮று எசசனைகசைப் 
படும ? உரிப்பொருள் யாது ? ஐர்.து திணையுமெனன 7? அவைகளின் எல்லை 
கள் யரவை 2 ௮வற்றின கருப்பொருள்கள முறை7ய யென்ன ? பெருமபொ 
pus? அதின் காலவரையறை, உரிமைகள் எனன * எறபெரமுது 
அ௮.தின் சால எலலை, உரிமையெனபச எனன £? இணைமயகச மென்பது 
என்னை 2 * 

6 4.04 @ 

வெய்ய இயைய 

அதிகாரம் ௮, 
யாப்பு எனபசென்னை, ௮தின்பபனென்னை ? செய்யுள், அசை, எழுத்து, 

2, அடி, சொடை, தளை, எனபவற்றின ஃருசசென்ன ” முறையேங்வை 
யின கடறுசனளெனன ? சோ அசை நிரை அசைகள் என்ன? இயற் சா, உரிச் 
சிர், சனி பொதுசீசாகளினிலசசணங்களெனன 2? ௮வைசளினவாய்பா 
டெனன 2? இச்சோகள விரவஞ்செய்யுட்களெனன? கோ ஒனறு ஆூரியச்சளை 
நிரையொன் ராசியியகசசோ எனபன எண்னை ? ஒன றியவஞ்செதளை, ஒன்றாதவ 
ஞ்செதளை, இயறசாவெண்டளை, வெண்சாவெண்டளை எனபவைசளயாவை 2 
இததளைசள சோசுவரும செய்புட்களெனன ? அடி என்பதென்ன 2 செடி 
லடி, இர்சடி, குறள அடி, கழிநெடிலடி, இவைகளின் விததியாசமென்ன, 
எ,அகை, மோனை எனபசென்ன ? மோனையெழுச.அசசளெவை ? பாவென், 
பதியா, பாவினச.தின் கொகையென்ன £ ஒருவிகறப மிருவிசற்பமாவஷ் 
என்ன ? (மசேரிசை - இன்னிசை) (குறள் - சர்.தியல்) (செடில, கழில் செ] 
டில்) இலைகளின் விசதியாசமெனனை? வெண்பா விலசகணமென்ன ? சவித் 
அிறை யிலகசகணமென்ன? விருசச விலஃசண மெனன? மடல, அ௫ஙகமாலை, 
ஆற்றப்படை, செருசசளவஞ்சி, வரலாற்று வஞ்சி, அட்டமஙசலம், பலசச்,ச 
மாலை, சோவை,மணிமாலை, இரட்டைமணிமாலை, இணைமணிமாலை, ௮.த,குழ 
மசன, இவைகளின் விபாமெனன! செய்யுட்பொருத்சம் யாது, ௮.து எத்தனை 
வ்ஸசப்பமெ, பாவினஙகளின சாதி வகையென்ன 71 

(SOLD ௯௦ 

அ௮ணியென்ன 7 அதஇன்பயனென்னை $/ று எச்சனை வகைப்படும் 7 

சொல்லணி.பாது 2? பொருளணியாது 2 இரண்டிற்கும் வேறுபாடு என்னை 7 
சொல்லணியின் பிரிவுகள் என்ன 2? பண்பு மறிநிலை, சாரணமறிநிலை, முதன் 
மதிரிலை, குறிப்புமறிரிலை, இவைகள் என்ன? மடச்கு என்பதென்ன? இடை 
யிடாமஃககு, மிடையிட்டமடச்கு இவற்றின் வேறுபாயொற? ஐயம் - ௪.இர் 
வீ$ல - ஏடுத்துச்சாட்டு - நினைப்பு - விளக்க - சாட்டு - இவற்றுமை - வி.இ- 
வீலச்கு - ஏ.து - வீறுகோள் இவைசவின் வல்ரவிலக்சணங்களென்ன ! 

௫ ஜக்லளாந்தனவைனை . sy 
“wy we



(GQ Gar} வீறுடன் 

காரம் We 
றங்கணங்கள் யாவை £? பிரயோசமென்ப தென்னை 1? இப்பிஎ பஞ்ச டட 

யோகஞ் செய்வ இற் கருவிசளாய் நிறபன யாவு 2 
கணைய பவை 

இலக்கண நூல்களின் பெயர், 

குமாரம் 

ஜர்திரம் 
அகச இயம் 

(1) 
) 
) 
) சொலசாப்பியம் 

) 
) 
) 
) 

( 
( 
( 
( அரியவிதி 

இலககணத்திரட்டு 
இலைகசணவிளச்சும 

இலககணககொத து 

) இலககணவிளசசச்சூருவ ளி 
10) இறையனா ௮கப்பொருள் 
11) வீசசோழியம 

(12) கேமிசாசம் 
(18) குவலையானந்தம் 
(14) சொன்னூல்விளச்சம் 

(15) சல்லாடம் 

(16) ser are 
(17) காரிகை 
(18) யாப்பருங்கலம 

(19) சாற்கவிரமபியசப்பொருள் 

] 
2 
3 
4 
9 

(6 
(7 
(8 
(9 
( 
( 

(30) புறம்பொருட்பன்னிருபடலம் 
(21) சண்டியலங்சாரம் 
(22) மாறனலங்காசம் 
(23) கிசமபசப்பாட்டியல் 
(21) வரையறததபாட்டியல் 

(25) செய்யுளியல் 

(20) பொரு்சவியல் 
7) வெணபாப்பாட்டியல் 

(58) பிரபசகஇபு ப 
(29) ௮வனியம் 
(30) மயேசசுரம் 

(51) பல்காயம 

(92) உற்றதசம் 
(33) @ sears Baw 
(94) வரமனூல் 

(35) NFU CH) BI 

(86) சாககசைபாடிணியம 
(71 சவிசாகரம 

(3) பிரயேோசுவிவேகம் 

இன்னுமனேச விலகசண ூல்சளூள ; இவைகளின் பெயரையறிதவிலக 
ணம் வாசெகப்புகும்மாணாகசாகக தி யுபயோகமாம, 

பஞ்ச சாவியஙகள். 

சிர்சாமணீ-ரிலப்ப இகாரம்- வளையாப தி-குண்டலகே?ி-மணிமேசலை, 

 




