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INTRODUCTION. 

In these evil days for Pandits who have fallen upon evil 

tongues and who are branded as old-world men and walking 

cyclopedias devoid of historic sense and comparative know- 

ledge, none but scholars of either extraordinary pluek and 

unquestioned assiduitv or original force and intrinsic worth can 

tower above the heights of unmerited obloquy and gratuitous 

calumny, of narrow prejudices and supercilious contempt encir- 

cling them. Of these two classes, some are like cadgers ever 

hent on collecting the products of ancient literary delvers, 

putting them ship-shape, and selling them in the best market, 

while others are like badgers at all times burrowing in the musty 

rolls of the past, spending their midnight oil, and worrying 

their brains until they garner in their dark dens little 

cornshoards of precious truth. These cadgers and badgers 

are wanted if intellectual life is to be worthily lived. The 

patient indefatigable labours of a Swaminatha Ayar are’ 

as necessary for the Tamil world as the tireless researches of 

a Karthikeya Mudaliar. If the former has unearthed and 
exposed the embalmed treasures of the ancient classics, the 

latter has traced the history of the forces that had gone to 

make yp these priceless gems and of the soil where those 
formative forces had their gallant play. The benign rulers of 

this peninsula, who are ever on the alert to appreciate work 

and worth wherever found, have crowned the plodding politic 

pedagagie with the sparkling diadem of Mahamahopadhiyayar, 

or the Teacher of Teachers, a mark of distinction and honour 

well hecoming the genteel scholar. They will not be slow to 

recognise the value of this magnificent enterprise and honour 

him aflequately whose whole life has been devoted to this 

intelligent work of original research Though these typical
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pandits are apparently of the old school and agree in their 

blissful ignorance of the language of the ruling race, the 

works which are their out-turn show how remarkably they 

have grasped the western method, how laboriously they have 

consulted the western authorities, and how eagerly they have 

imbibed the western spirit. Their works are before the 

world, and it is for the republic of letters to appraise and 
award them. 

This Mozht Nool, or Tamil Philology, is in three parts, 

entitled Exordium, Grammar, and Derivation respectively. 

The first part contains the author's arguments for the hoary 
antiquity of the Tamil language and for its priority to Sanskrit 
and embodies his relative estimate of the two languages in 
respect of their general nature, of their grammatical natural- 
ness, and of their mutual influence and characteristic excellence. 
It may be said that the substance of the whole work lies here 
in a nutshell. Vide pp 32et seq. In the second part the author 
gives the history of sounds and letters, their genesis, formation 
and combination, their triliteral origin, and the evolution of 
words, and illustrates these and other points akin to them 
with a lavish hand The third part is at once the most 
astonishing and the most admirable of all. As in the second 
part the author has emphasized the existence of one natural 
form (the circle of the sun) and three natural sounds (a, k, m) 
which multiplied and metamorphosed in the process of the 
suns, so in this third part he has derived all Tamil words from 
the primal significant sound-letter (si) and its derivatives 
(sud etc.,) and has brought home to the reader in his characte- 
ristic style that all words, nouns and verbs, are causal and are 
traceable to the heat of the sun, the life and light giver of the 
universe. 

On the whole, the Mozhs Nool, which is but a prelude to 
the author’s magnum opus which he has mapped out, is a
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veritable mine of rare and useful information and publishes the 

fruits of a life study It is a work sure to set a thousand 

minds a-thinking, ten thousand tongues a-talking, and at least 

a century of able pens a-writing. Such a wonderful activity of 

minds, tongues, and pens, if induced -by this epoch-making 

production, as it is anticipated it will, cannot but raise a 
plentiful crop of literature on the subject and eternize the 
name and fame of this precedent-breaker, this fearless thinker 

and original researcher, this assertive and positive character 

on the bead-roll of dutiful champions, able expositors, acute 

critics, and sincere adorers of their mother tongue. 

M.S. PURNALINGAM PILLAI,* 

PURASAIPAKAM, | 
bath April, 1913 ] 
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* B.A. L.T., Principal, Camisis College, Vepery ; Secretary to the 
Dravidian Research Institute, Madvas ; Secretary to the Madras Zamindari 
Ryots’ Association ; and author of A Primer of Tamil Literature (in English), 
Seyyul Kovai (Tamil Anthology), Viveka Vilakkam, etc,
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மட்டைச்சொழ் காரணம் வந்தது மனக்கண் 

மடைமுத லாய வழக்கும் விளங்கெ 

இடைவிடா திங்ஙன மெல்லாச் சொல்லையும் 

௮றிவுறல் வேண்டுமென் றகத்துக் கொளீஇப் 

பொறிமிகு சாமகட் போற்றெடுச் தனமே 

 



மொழிநூல் 
பாயிரவியல் 

  

௧. கடல் புடைசூழ்ர்த இப்பாவை யுலசன்கண்ணே யிற்றை 
ரான்றுள்ள ஆராய்ச்சி பலவற்.றுள்ளும் மொ[நியாராய்ச்9 செய்தல் 

ல சிறந்த தொன்றாக நிற்றலின், பலவாண்டுகளாகத் தமிழ் முத 
ப மொழியாராய்ச்சி செய்தலையே மேற்கொண்டு முயன்றதிறத்தி 
மை சொல்லெல்லாம் காரணச்சொல் என்பது திண்ணமாயிந்று. 

ஒவ்வோர் பொருளின் தன்மையறிக்த மருத்.துவன் நல்லதோ 
ருந்து கூட்டுிமாறுபோல, ஒவ்வோர் சொல்லின் கரரண முணர்ந்த 
/லிவன், நல்லதோர் பாஈடையும், உரைநடையும், அமைத்தல் 
கூடுமாதலின்; அனைத்துச் சொற்களுக்கும் காணமுதலியன கூறத் 
துணிந்தனன், 

| இனி, இடுகுறிப்பெயர் ஒன்றேளலும் இன்றாம்; உண்டெனில் 

பூகோளம், ககோளம், சாமுத்திரிகம், தயுளவேத (முதலிய னைத 
ஐ நூல்களையும் நுணுகியுணர்க்த பெரியார், ஒருபொருட்குப் பெய 
1டவேண்டின், பலகுணமமைந்த ௮ப்பொருட்கு ஏதேனும் ஓர் 
நுணத்தாற பெபரிடாது வாளா இடுகுறியாகப் பெயரிட்டனரெ 
னில்; ௮.து பொருட்டன்மை யுணராதார் கூற்றுதலுமனறி அவர் 
தம் நுண்ணறிவுடைமைக்கும் பெரிது மிழுக்காகற்பாலது, 

“மொழிப்பொருட்காரணம் சிழிப்பத்தோன்றா"" என்ற சூத் 
ச த்தையுனாரின், தொல்காப்பியர்க்கும் இடுகுறிப்பெயரில்லை யென் 
தே துணிபு. 

பவணந்தி முனிவர்மாத்திரம் வடபொழியார் மதம்பற்றி யிடு 
குறிப்பெயர் உடன்படுவாராயினர், 

பழைய நூல்களிறக்.து பட்டமையின், காரணம் அறியும் வழி 

மறைந்தமையாலோ வேறு எக்காரனத்தாலோ வடமொழியார் இடு
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குறிப்பெயர் ஒன்றுண்டென வுடனபட்டனர், வடமொழியார் கார 
ணம் விளங்காது மறைந்த கொற்களை ரூடமென்பர்; ஈன்லூலார் 
இடுகுறியென மொழிபெயர்த்துச் கொண்டனர், ரூடம் மறைவு. 

“பகுப்பாற் பயனற்றிடுகுநியா9'' 

என்ற சூத்திரத்தால் பவணந்தி முனிவர் இடுகுறியைப் Quai 
படுத்.துவர், 

யாமையென்பது ஆமையாயிற்றோ! ஆமையென்பது யாமை 
யாயிற்றோ * 

போதும் போதாது, ஆனு முதலிய சொற்களுக்கு. மற்றைய 
வினைவிகற்பங்களென்ன 2 

போதல், நனை தல் முதலிபவற்றுக்கு முசற்சொந்க ளென்னை? 
சில்.மு.தலிய சொற்களுக்கு வட்டமுதலிய பொருள் வந்த 

காரண மென்னை ₹ 

எனப் பலமுறை ஞாபகம் வர தமையின், ஒவ்வோர் சொல்லுக் 
கும் எங்கனமேனும் உண்மைக்காரணம் அ.றிகல் வேண்டுமென் 
றெண்ணுற்று, அல்லும் பகலும் இடைவீடின்றி வருந்தி வருக்தி 
யாராயச்த பின்னரே யிவ்வழி புலனாயிற்று. அங்ஙனம் வருர்தியும் 
சில சொற்களுக்குக் காரணம் புலப்ப... மையின் அப்பொருளை 
கேரிற் கண்.ணுற்றாசாய்க்துழி ௮க்காரணமும் இனிது aber 98H gy, 
இன்னும் காரணம் புலப்படாத சொற்சளுமுள, ஒர்சொள்லார 
யுங்கால், மற்றோர் சொற்காரணம் புலனாயின; இல, வாளா Days 
Gaara புலனாயின; பிறரோடு பேசுங்காற் இல புலனுயின; லெ 
சனவிற் புலனாயின; கற்குங்காற் லெ புலனாயின) கற்பிக்குங்காற் 
சில புலனாயின; அவற்றையெல்லாம் ௮ப்போதப்போது குறித்து 
வைச் தனன்; கனவிற் புலஸனாவனவற்றைப் பலகையிலேனும், சவரி 
லேளும் குறித்து வைப்பல்; அங்கன fy குறிப்பதற்குள் மறர்தனவு 
முள; அம்மறக்தவற்றுக்குச் சாலவும் வருக்இனன்; வருக்.து்கால் 
அவற்றுள் சில புலனாயின; வாளா இருச்குங்காற் லெ. புலனாயின; 
புலனாகா ௮. போயினவுமுள. ட
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இக்காரண வாராய்ச்ச, முதலாவது இசண்டாவ.து மூன்றாவதி 
னும், சான்காவது ஐந்தாவது “மூ கறமையில் OTOH BIG oF SOO SS 

sarésn, எளிதாக இனிதாக இழுத்துச் செல்லுந் தன்மைத் 

தாயிற்று, 

பிற்பட்ட ஆராய்ச்சயொலுள தாய மகழ்ச்சி, கடலினும் பெரிய 
வானினும் பெரிதாய் நிலைபெறலின்; முர்பட்ட ஆராயச்சியாலுள 

தாய துன்பங்களனைத்தும் மறந்தேபோயின. 

முற்பட்ட இராய்ச்சியிற் சில மூலதாதுக்கள் தோன்றின; 
அவற்றுள், வட்டத்தையுணர்த் துர் பெயர்களும், திரட்சியையுளா 
ர்த்தும் பெயர்களும், சி5இரக்சையுணர்த்தும் பெயர்களும், பிற 
வும் ௮டங்காமையின், பிற்பட்ட ஆராய்ச்சியில் அவற்றினுஞ் சிறந்த 
சுல்லெனு மோர் மூலதாது தோன்றிற்று, இதன் தோற்ற முத: 
யன), இலக்கண வியலில் பதங்கூறுமிடத்.துக் கூறப்பட்டுள்ளன, 

இதனானே தமிழ்மொழி, உலகத்தியற்கையறிந்து செய்யப்பட் 
டதோர் மொழியெனக் கொள்ளல்வேண்டும், 

௨. இர்நாலுட் கூறப்படுலன வெல்லாம், உண்மை கூறல், 
,பொருக்தக்கூ.றலென்னுமிருவகை யுத்திகளுட் பெரும்பான்மையும் 
உண்மை கூறலென்னும் உத்தியேயாம், இலக்கண முதலிய நூன் 
முகத்தான் ஒப்பக்கூறலின், பொருந்தக் கூறலென்னும் உத்தியும் 
பெரிதும் குற்றமுடைத்தாகா.து. 

உழர்துழந்துண்மை கூறலும், சிறவாத காரணம் பலவற்றினும் 
சிறந்த காரணம் சில கூறலுமே சிறந்தன. பின்னர்ச் சிறந்தது பொ 

ருக் தக்கூறல். 

“ஒன்றுமுத லீரைர் தாயிரங் கோடி 

யெண்ணிறையளவும் பிறவரிற்பத்தின் 

ஈற்றுயிர்பெய்கெடுத் தின்லுமிற்றும் 

ஏற்பதேற்கு மொன்பது மினை ததே” 

என்பது முதலியன உண்மை கூறலென்லும் உத்தியாம்,
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ஓன்பா னெடுபத்து நாறுமொன்றின் 

முன்னதினேனைய முரணியொவ்வொடு 

தகரறிரீஇப் பஃதகற்றினவ்வை 

நிரலேணளவாத் திரிப்பது தெறி bay” 

என்பது முதலியன பொருந்தக் கூறலென்னும் உத்தியாம். 

“ஈறு போத லிடையுகா மிய்யாதல் 

ஆதி நீட லடி.யகர மையாதல் 

தன்னெற் றிரட்டன் முன்னின்ற மெய்திரிதல் 
இனமிகலிளையவும் பண்பிற்கெல்பே” 

என்பது இரண்டுத்தியுமுடையது. ஈறுபோதன் முதலியன, 
உண்மை கூறல்; முன்னின்ற மெய்திரிதல், பொருர் சக்கூறல். 

௩ தமிழ்ச்சொற்களை மாத்திரம் ஒருவன் நன்கு ஆராய்ச்சி 
செய்கலைத்தலைக்கொள்வனாயின், ஏனையமொழிகளை யெல்லால் 
ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு இதுவே கருவியாகுமென் பதிற் சிறிதும் 
ஐயுறலில்லை. 

தமிழ்ச் சொற்களெனவே சிறுபான்மை ௮தன் வரிமொழிக 
ளாகிய கன்னட முதலியனவு மடங்கும், 

௪. எல்லா வுலகங்களுக்கும் Herm ஒளிர் தலைச் செய்கின்ற 
சூரியனது காரியமாகிய ல என்னும் தர் வியாபக இயற்கைத்தா 
அவினின்றும் பிறந்து, தன்னிடத்தே மாத்திரம் அவ்வியைபு பெற்றி 
ருத்தலின்; தமிழ், தரியத்திற்கு மூற்பட்டதென்பது துணிபு, கன் 
னடம், தெலுங்கு முதலியனவும் ௮தன் வழிப்பட்ட சிதையேயாம். 
தமிழ் ஆரிபத்திற்கு முற்பட்ட தென்பது தீமிழ்விடு தாது முதலிய 
தூல்களாலும் விளக்கமாகும். 

் செயற்கைப் பொருள்கள் செய்வான் வேண்டின் 
இயற்கைப் பொருளினின் நியக்கல் வேண்டும் 
இயற்கைப்பொருள்க ளிலவேல் 
செயற்கைப்பொருள்களு மிலவேயாகும் 
குட ம்வே ண்டின் மண்வேண்டும்
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படம் வேண்டின் பஞ்சுவேண்டும் 

மண்ணின்றேற் குடமில்லை 

பஞ்சின்றேற் படமில்லை. அதுபோல் 

செயற்கையோசை தெரிக்கவேண்டின் 

இயற்கை யோசையினின் நியக்கல் வேண்டும் 

இயற்கை யோசையிலவேல் 

செயற்கையோசையு மிலவேயாகும்' 

இதனை இலக்கணவிபல் முதற்கண்ணும், முதனிலையியல் முத 

ந்கண்ணும் ஞாபகப்படுத்திக்கொள்க. 

இன்னும் இயற்கை வடிவம் செயற்கை வடிவம், இயற்கை 
மணம் செயற்கை மணம், இயற்கையறிவு செயற்கையறிவு, இயற் 
கையுடம்பு செயற்கையுடம்பு முதலியனவு முணர்க்துகொள்ச. 

“ தொன்மைதானே 

யுரையொடு புணர்ந்த பழமைமேற்றே” 

“ இழுமென் மொழியான் விழுமியது ந.வலினும் 

பரந்தமொழியானடி௰ிமிர்ந்தொழுனும் 

தோலென மொழிப தொன்பொழிப்புலவர் ?” 

என்று தொல்காப்பியர், ஆ௫ிரியர் ௮கத்தியனார் கூறியபடியே 
கூறலின், ௮வ்வகத்தியஞார்க்கு முன்னும் செந்தமிழ் வளர்ந்த கால 
தீது ௮த்தொன்மை தோலென்னு மிருவகை யழகுகளும் உண்டா 
யின என்பது புலனாகின் ற.து. 

“முத்தமி ழடைவினை முற்படு இரிதனில் 

முற்படவெழுதிய முதல்வோனே? (திருப்புகழ்) 

“பரிவுடனழகய பழமொடு கடலைகள் 

பயரொடு சலவகை--பணியாரம் 

பருகிடு பெருவயி நுடையவர் பழமொழி 

எழுதியகணபதி--பிளையோனே” (இருப்புகழ் ௨௨௩) 

“அறத்தை வளர்த்திடு பரசிவைகுலவதி 

திறத்தமிழைத்தரு பை தயவளருளிய--(சிநியோனே?)



௬ பா,யிச.வியல் 

“மரு மிடனனலெலு மொருவடிவுடை 

யவனிலுரையவன் முது சமிழுடையவன் 

அரியொடயனுல கரியவனடரவில்--ஏவன் 'வாழ்வே" 

[ (௨௪௮) 
“மூதியமா தமி ழிசையதாகவே--மொழிசெய்தே 

நினை ஈ்-இடுமா று” (௫௩௬) 

என்பவற்றுள் முற்பட எழுதிய முதல்வோனென்றமையானலு 
ம், பழமொழி, பழையவள், முதுதமிழ், முதியமாதமிழ், என்ற 
மையாளும் தமிழ், ஆரியத்திற்கு முற்பட்டெெெனல் வேண்டும். 

“முதிதமிழடைவிளை முற்படுசரிதனில் 
மூற்படவெழுதிய--முதல்வோனே" 

என்பது, ஆரியத்துக்கு மூன்னமேயே தமிழுண்டென்யது 
வலியுறுத் துன் ற.து. 

முற்படவெழுதிய முதல்வோனென்பது முதல் முதலுண்டா 
ய ஆதிவிகாயக னெனக் சொளல்வேண்டும், 

“மறவர்காயக அதிவிகாயகர் 

இளை.யராயக .காவிரிராயக” (திருப்புகழ் ௨௧௬) 

என்பதனால் தெளிக்துகொள்ச. 

“கொன்றைச் சடையார்க் கொன்றைத் தெரியக் 

கொஞ்சித்தமிழாற் பகர்வோனே" (இருப்புகழ் ௧௩௭) 

என்பதனாற் கடவுண்மொழி, தமிழ் என்பு பெறப்பட்டது. 
அதாவது தெய்வமொழியென்பது. 

“தொண்டர் ராதனை தீதூதிடை விடுத்தது முதலை 

யுண்டபாலனை யழைத்த.து மெலும்புபெண் ஹுருவாக் 
கண்டதும்மறைக் கதவினை த் இறந்ததும் கன்னித் 
தண்டமிழ்ச்சொலோ மறுபுலச் சொற்களோ சாற்.தீர்'' 

என்னுர் திருவிளையாடற் புராணச் செய்யுள் தமிழ், தெய்வ 
மொழி பென்பதனை வலியுறுத்துனெ.த.௮,
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(9. guar, ure, சிவன் முதலோரும் தமிழ் பேசுவா இந்தி 
ரன், குபோன் முதலோரும்; தாருகன் இரணியன் முதலோரும் 
அன்னர்; அகத்தியர், மார்ச்சண்டேயர், வான் மீசர், சவு தமர், சுகர், 

வசிட்டர், காசிபர் மு.சலிய முனிவர்களும்; தமிழ்நூல் செய்தவரா 

வா. சனகர், சனக்குமாரர் முசலோரும் தமிழ் நூலாமாய்ந்தவர், 

“வ௫ிட்டர் காசிபர் தவத்தான யோ௫யர் 

அகதயமாமுனி யிடைக்காடர் ரேனும் 

வகுத்சபாவினிற் பொருட்கோலமாய்வரு--முருசோனே? 

(திருப்புகழ் ௩௬௨) 
என்பதனால் ௮வவுண்மை தெளிந்து கொள்க, 

“புகலரியகான தமிழ் முனிவரோது புகழிமலைழேவு 

பெருமாளே" (திருப்புகழ் ௬௧௯) 

என்பது ஈன்கு தெளிவிக்கன்றது, பிறவும் தொல்சாப்பிய 
முதலியவற்றாலுணர்சு, 

“அம்புவி தனக்குள்வளர் செந்தமிழ்வழு த் தியை 

அன்பொடு துதிக்கமனம்--அருள்வாயே 

(திருப்புசழ் ௩௬௪) 

என்பதனால் ஓர்காலத்தில் தமி3ழ உலகத்திருந்த தென்பது 
பெறப்பூகின்றது 

*சனகற்கும் ௮சத்ய புலத்யசனற் 

குமரர்க்கும் ௮னுக்ரக மெய்ப்பலகைச் 

சஅபத்து ஈவப்புலவர்க்கும்--விபத்தியில் ஞான 

UL ASS py லக்கண லக்யதமிழ்த் ” 

தீரயமத்திலகப்பொருள் விர்த்தியினைப் 
பழுதற்றுணர்வித் தருள்வித்தகசற்னகுருநா தா? 

(திருப்புகழ் ௪௩௩) 

வன்பதனாற் புலத்தியர் முதலோரும் தமிழ் கற்றவசென்ப,து 
பெறப்பகேன்ற.து. 

௬. “ஈசருடன் ஞானமொழி பேசுமுகமொன்றே'! 

(திருப்புசழ்)
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அறுமுசக்கடவுளுக்கு விசாகனென்லு மோ பெயருள்ள து. 
விசாக ஈட்சத்திரத்திற் பிறந்தமையின் விசாகன். விசாகம், ஆறுமீ 
னுடையதொன்றுகலின், அறுமுசக் கடவுளாக்த் தோன்றினன். 

அவ்வறுமீனும், முன்காறன்று பின்மூன்று என இருபிரிவு 
டையது; முன் மூன்றுள் ஈடுவிலுள்ளது ஒளி மயமானது; ஏனை 
யிரண்டும் வெண்மையலாம்; பின்மூன்றும் கருமையலாம். 

அ௮வகவிசாகத்திற் பிற*்த அறுழமுஈக்கடவுள் தனது முன்மூன் 
னு மூகத்துள் நடுவிலுள்ள ஒளிமபம யெ முகத்தினால் சயபெரூமா 
லுக்குத் தமிழாலுப ?த9த் சமையின். “ஈசருடன் ஞானமொழி 
பேசுமுகமொன்றே" என்பர், 

இதனால் தமிழது மெய்ஞ்ஞான மேம்பாடுபெறப்ப$ிசன்ற து. 
“ஞானத்தமிழ் நூல்க”ளென்பா், (திருப்புகழ் ௭௧௮) 

நம்மாழ்வாரும், கெளதம புத்தரும், விசாகத்திற் பிறந்தவ 
ராவா. ௮து ஞான ஈட்சத்தி,மாம். மந்திராப?தச த்திற்கும் 
அதுவே ஐம். 

எ. பாஞ்சால நாட்டு மன்னவன் பிரவாகன சைவலி பென் 
போன் தமிழனே, அவன கல்லிக்கழகத்தில் செள தமர் முதலிய 
பல ஆரிய முனிவர்சள், தமிழருடைய ௮ரியகத்துவ ஞானங்களைக் 
கற்றுணர்ந்தனர். இஃது சாக்தோக்கயெ உபடூிடதம் (௫-வது, பிரபா 
டகம் ௩-வது, கண்டச்திலுள்ள து. சுதரம் பிள்ளை முதலோர், 
தமிழரும் ஆரியரும் ஒருப்பட்ட பின்னரே உபநிடதங்களுண்டா 
யின. என்பர், 

௮ த்தினபுரியை இராசதானியாகக் கொண்ட குருகாடும், தரி 
தாட்டி ரன், ஆரியனான கார் தார தேசத் ரசன் மகளாயெ காந்தாரி 
யை மணம் செய்யுமுன், தமிழ் நாடாக? யிருந்தது பிறகு ௮க் 
கார்தாரியின் குலமோ ழியே அரண்மனை மொழியாகி காளடைவில் 
வளர்ச்சிபெற்றமையின் ௮.து ஒர்சார் ஆரிய காடுபோல்வதாயிற்று, 

மன்னர் மன்னனாபெ சனகன், தன்னையடைந்த சுவேதகேது, 
ஆருணேயர், சோம ௬௪௬ம சத பபஞ்ஞர், யாக்ஞவல்க என்னும் ஆரிய 
முனிவர்களை ரோக்க, நீமிர் அக்னி ஐத்தாத்சை யெவ்வாறு-
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செய்கின்றீர்கள் என வினவி நிற்ப, ௮தற்கு யாக்ஞவல்க றிது 

பொருத்தமாகவும், ஏனைய மூவரும் சிறிதும் பொருந்தாமலும், 

விடைகூறக்கண்டு இவ்வளவுதானோ என்றிகழ்ந்து ௪ன்சன் சேர் 

மீத சென்ற போழ்து, அம்மூவரும் இராசன்னிய வகுப்பைச் சேர் 

ந்; இவன் ஈம்மை ௮வமதித்தனனே யென்று நின்றுவிட, யாச்ஞ 

வல்சி மாத்திரம் ௮த்தேசோடு சென்று ௮.கன் உண்மைப் பொருள் 

செகியுற்றுத் தெளிர்தனரெனவும், ௮௮ முதல் சனகன் பிராமண 

ணக அவரால் மதிச்சப்பட்டன னெனவும் சதபாதப் பீரமணம் 

௧௪-ம் புத்தகம் கூறுவதால் ௮ச்சனகபூபதி தமிழ் மன்னவனென்ப 
தும் ௮ன்னோன்சாடும் தமிழம் நாடே யென்பதும் பெறபபட்டமை 
காண்க, அதனையமித்த கோசலராடு முதலிபனவும் தமிழ்காடுகளே. 

இவை அறிவு விளக்கம் ௨-வ.ஐ, புத்தகம், ௪-வ.து, சஞ்சிகை 
யில் தமிழ் மொழியும் பிறர் கொள்கையும் என்னும் உரை ஈடையி 
QUAM an sar. 

இவறருல் தமிழும் சமிழரும், ஆரியத்தினும் ஆரியரிலும் 
தொன்மையும் தலைமையும் பிறவும் பெறப்படடமை காண்க, 

ஒர் பரிட்சாபட்டம் அளிக்கும் சமயத்திற் செய்த பிரசம்கத் 
தில் “ தமிழர்களுடைய பழமையை சோக்குங்கால் ஆரியருடைய 
பழமையானது சணப்பொழுதிற்கு முன் பெற்றரூட்டர் தந்திச்செ 
பதியை ஓக்கும்” எனச் சென்னையிலிருக்த கவர்னர் ரொண்டப் 
அவர்கள் எடுத்துக் கூறிய கூற்று, தமிழருடைபழமை முதலியவை 
களைப் பசுபரத்தாணிபோல் வலியுறுத் தூன்றது. 

௮. தமிழிற் பழங்காப்பியமாயெ சிலப்பதிகாரத்திற் சாடுகா 
ண்காதையில், ஆசரியர் இளங்கோவடிகள். 

“வடிவேலெறிந்த வான்பகைபொருது 
பஃறுளி யாற்றுடன் பன்மலையடுக்கச் ஐ! 
குமரிக்கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள” என்பர் 

இனி வேனிற் காதையில் 

“கெடியோன் குன்றமும் தொடியோள் பெளவமும்” 
என்புழி, உரையாசிரியர் அடிமார்க்கு சால்லார் 
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௧௦ பாயிரவியல் 

“அக்காலத்து அ௮வர்ரகாட்டுத் தென்பாலி முகத்துக்கு வட 

வெல்லையாகிய பஃறுளி யென்னும் ஆற்றுக்கும், குமரி யென்னும் 

ஆற்றுக்கும், இடைபே எழு ழாற்றுக்காவத ஆறும், இவற்றின் நீர்ம 

லிவானென மலிந்த ஏழ்தெங்கநாடும், ஏழ்மது ரைகாடும்,ஏழ்முன்பா 

லைராடும், ஏழ்பின்பாலை நாடும் ஏழ்குன்ற நாடும், ஏழ்குண காரை 

நாடும், ஏழ்குறும்பளைகாடும் என்னும் இர்காற்பத்தொன்பது காடு 

ம்; குமரி, கொல்ல முதலிய பன்மலை நாடும் நதியும், பதியும், தடகீர் 

க்குமரி வடபெருங் கோட்டின் காறும், கடல் கொண்டொழிதலால் 

குமரிப் பெளவமென்றார்”, என்று கூறுவர், காவதம் ௭ 9-நாழி 
கை வழித்தூரம் “கச்சியிற் றிருத்தணிகை முக்காவதம்” இன் 
னும் “கோடிக்கும் வேதிக்குங் காதம்; வேதிக்கும் கள்ளிக்குள் கா 

திம்) கள்ளிக்கும் பூண்டிக்கும் காசம்; பூண்டிக்கும் நாகைக்கும் காத 

ம்) நாகைக்கும் காரைக்குக் காதம்; காரைக்கும் கடையூர்க்குங் காத 
ம்) கடையூர்க்குங் காழிக்கும் காதம்; ari Daas தில்லைக்குங் காதம் 

தல்லைக்குங் கொல்லைக்குங் சாதம்; Maw we ae கூடற்குங்காதம்; 
கூடற்குங் கன்னிக்குங்காதம்; கன்னிக்குஞ் சேரிக்குப்சாதம்; சேரி 

ககுங் கூனிக்குங் காதம்; கூனிக்குஞ் சூனைக்கும் காதம்; சூனைக்குக் 
தேலுக்குல்கா தம்" 

என்பவற்முல் சாதம் என்பது எறசைகாழிசைவழித் தாமெ 
னத தெளிர்துகொள்ச, 

கோடி கோடிச்களை, வேதி-வேதாரண்ணிபம். 
கள்ளி--கள்ளி?மடு, பூண்டி -- இிருப்பூண்டி 
கொல்லை மஞ்சக்கொல்லை, சேரி-புதுச்சே ரி, 
KON = கூனிமேடு, சூனை -சூனாம்பேடு, 

இங்ஙனங் காசிவரையிற் கூறுவர், 

அப்பல்௮ுளியாறு, புறகாலூற்றில் நெட்டிமையார் பாண்டி 
யன் பல்யாகசாலை முதுகுடிமிப் பெருவழுதஇியைப் பாடிய பாட்டில் 
வடிம்பலம்பன் என்ற பாண்டியனால் உண்டாக்கப் பட்டதசென்பர், 
ஆறுதோண்டாத அரசன் அ௮ரசனாகசா ளென்பது அக்காலத். 
மூஜைமை பென்ப,



ப் ரயிரவியல் ௧௧ 

தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரத்தில் “குமரியாற்றின் தெற்கு 

நாற்பத்தொன்பது நாடு கடல் கொண்டதாகலின்"” என நச்௫னர்க் 

இனிபர் கூறுவர். 

“கடல்கொள் வதன்மூன்பு பிறகாடு மூண்மையின் தெற்கும் 

எல்லை கூறப்பட்டதென்பர்” உரையாசிரியர், பிறரும் ஒப்பக்கூறு 

வர். 

இன்னும் ௮வ்வெள்ளப் பெருக்கின் வரலாற்கற அதர்வவே 

தம், சதபாதப்பிரமணம், மச்சபுராணம் முதலிய வடால்களும்; 

பாரசீக பாழையிலெழுதப்பட்ட ஜெச்தாவஃ்தமென்னும் நூலும் 
கூறும், என்பர், 

இர்.து மகா சமுத்திரமென மிகப் புகழப்பெற்று விளக்கும் 
மாகடல், பல்லாயிரவாண்டுகளுக்கு முன் நிலனா யிருஈ்கதென்பது 
ஆங்கெழால் வல்லார்ச்கூம் இனிது விளங்கும். அவர் பல்வேறு 
வகைப்பட்ட தேயங்களிலுள்ள மக்களின் உருவமைப்பும், உறுப் 
பமைப்பும் ஓத்து நோக்கி அவர்தம்முள் இனங் கண்டிரைப்பசாயெ 

மக்களின நூலாலும்) இயங்யெழ்பொருள் நிலையிபற்பொருள்களைப் 
பகுத் தக்கொண்டு ஆராயும் நூல்களாலும், அ௮வகிந்லு சமத்தாத் 
திலுள்ள சல இவுகளில் கண்டெடுக்கப்பட்ட SDA wip sgl war 
எழுதிய செப்பேகெளானும், சிலா சாசனங்களாளும், ெச்கே சர் 
தத்தீவுகள் வரையிலும், மேற்கே மடகாஏிகர் இவுவரையிதும், 
அகன்று டெந்த இலெமுரியா என்னும் நிலன், தர்சாலச்தெழுக்க 
பெருவெள்ளத்தால் ஆழ்ர்து போயிற்றென்றும்; இங்கனம் Bios 
துபோன பெருகிலன் இந்நில வுலகமுழுவசதற்கும் நடிவிற் டெர்ச 
பெரும்பரப்பாகலான் இறைவனாற் படைச்சப்பட்ட மக்கள், முதல் 
முதல் இங்கிலத்திருந்து பின் நாற்றிசையிலும் பிரிர்துபோப் வேறு 
பட்டனரென்றும், ௮ங்வாறு இதிலிருர் 5 தொல்லோர் வழங்வெ 
மொழி தமிழ் மொழிபாமென்றும், பொருரினிது கிளக்கச் சொல் 
௮நச்தோறும் சாரணக்காட்டி ௮.றிஞர் ஹேக்கலென்பவர் கூறுவர், 
தமிழெழுத்துக ளெழுதிய செப்3பகெளும், சிலாசாசனம் சளும், 
சடலாழத்திற் படைச் சன. என்பர் இலர்,



௧௨ பாயிரவியல் 

இதனால் எழு.தூற்றுக்காவதம் ௮கன்.று பக்த காற்பத்தொ 
ன்பது தமிழ் ஈசகெள் கடல் கொள்ளப்பட்டன என்பது புலனாம், 

இந்தியா அபாலிகா, தென் அமரிக்கா, ஓளத்திராலியா என்பவை 

ஒர்காலத்தே ஒர் நிலனாகவே யிருந்தன எனக்கூறுவர் புடவிதத்.து 

வ நூல் வல்லார், 

இக்காளசாவைப்படி ஒருகாவதமென்பது பத்.துக்கல்லாக எழு 
நூறு காவதமும் எழாயிரங் கல்லுள்ள எல்லையளவாம். இந்து மகா 
சமுத்திரம் இப்பொழு.ஐ ஆங்லெ நால்வல்லார்௮ளந்தறித்த aur pay 
ன இரு,நாற்றைம்பது இலட்சம் ச.துரக்கல் உடையதென்பது யாவ 

ருமறிவர். இதனால் சிறிதேறக்குறைய ஐயாயிரங்கல் நீளமும், ஐயா 
யிரங்கல் அகலமும் உடையதென்பது பெறப்படும். பெறவே இவ் 
லைம்பது இலட்சம் கல்.லுள்ள நீளத்தில் ஏழாயிரங்கல் நிலனாயிருக் 
து உடல் கொள்ளப்பட்டதென்பது, 

கல்லென்....து ஒருமைல் தூரம், 

இப்பொழுதுள்ள மோரீசு இவுக்கும் வேம்பா ஈகரத்திற்கும் 

இடையிலுள்ள நீர்ப்பவை இசண்டாயிரத்து ஓர் நாறுகல் நீளமூ 
டைப்.து. இனிமோரீசு தீவுக்கும் தெற்கேயுள்ள கெர்க்ூலன் என் 
அம் தீவுக்கும் இடையிலுள்ள நீளமூம் அவ்வளவினதேயாம். ஆக 
வே நீளத்தில் இப்பொழுதுள்ள குமரிமுனையிலிருந்து கெர்க்பயூல 

ளென்னும் தீவுக்குச் தெற்கு வரையும், ௮சலத்தில் மடகாகெர்திவு 
முதல் சுமத்திரம் சாவகமுதலிய தீவுகளை யுள்ளடக்கெ சந்தத்தவு 

கள் வரையும் ரண்டு விரிந்து கடக்.த குமரிகாடு (| இலெமுரியா) சட 
ல் கொண்டொழிந்த தென்க. 

சோழமென்பது தென்றிசைக்கோர் பெயராதலால் இந்நிலப் 
பரப்புக்கெல்லாம் முன்னம் சோழகரடென்று யெயரிருந்த து, இப் 

பொழுதுள்ள சோழகாடு கடல்கொண்ட பின்னர்த் தாபிக்கப்பட்ட 
தென்க 

“செங்கோன் சுரைச் செலவைச் சேம்தன் கனியூரான் 
திங்கள் தமிழ்த்தாப் புலித் கொடரால்-.அல்கெைக்தான்



பாறிச்வியல் | ௧௩ 

சக்காச்கோ முன்னின்று சாற்றும் பெருவழி 

௮ச்சரக்கோ காமஞ்சுவாம்” 

என்பது செங்கோன் தரைச்செலவென்னுநால், இர்.நால் முத 
gps தனியூர்ச் சேந்தன், அவ்வூழியிலுள்ள தலைச் சங்கத் 
தார் சாலத்தில் குமரியாற்றுக்கும், பஃறுளி யாற்றுக்கும், இடை 

யேயுள்ள் பெருவள காட்டாசனாயெ செங்கோவைப் பாடினானென் 

பது. 

மேற்செய்புளால் பஃறுளியாற்றுத் தலைப்பாய்ச்சல் விளங்கு 
கின்றது, இன்னும் அர் நாலானும், உரையாலும், எழ்தெங்க நாடு 
முதலிய நாடுசளைச் சார்ர் து பெருவள காடுமு தலிய காடுகளும், மணி 
மலைமுதலியவைகளும், பிறவும் விளங்கும். 

“ இற்றைக்கு ௨௩௦௦ ஆண்டுகளுக்கு முன்னே மெசஸ்தனீஸ் 
என்னும் கிரேக்சர், இலங்கைக் தவைப்பற் றி எழுதிய தம் குறிப் 
யில் “இத்தீவு இந்தியாவினின்று ஒரு நதியால் |9ரிக்கப்படுசன் 
றத” என்றெழுதி யிருக்கன்ருரெனவும், மெகஸ் தனிசக்குநான்கு 
நாற்றுண்டுக்குப்பின் இந்தியாவிற்கு வந்துபோன (ரிளீரிமு கலிய சே 
க்ச பண்டிதர் காலத்தில் இக்கதி அழிந் துவிட்டதென அ௮வர்களெ 
முதியுள்ள குறிப்புகளால் புலப்படுமெனவு ம், அக்குமரியாற்றி 
னழிவு ௨௧௦௦ ஆண்டுகளுக்குமுன் நிகழ்க்ததெனவும் கூறன் றனர். 

இ.த கடைசியாக வுண்டான கடல்கோளாகும். இர்தியாவிற் 
கும் சிக்கள த்திற்கும் இடையிற் கடலிருந்தசென்றும், இராமசர்இ 
ரமூர்த்தி ௮ணைகட்டினரென்றும், பெறப்படின்றமையால்) அவ் 
விராமசக்இரமூர்த்திக்கு முன்னேயே பெரிதொரு கடல்கோள் நிக 
ழ்ந்துள்ளது என்க, 

சிதாவாகை வில்லூன்றி முகலிய ௮.றிகுறிகளால் இராமசக்தர் 
மூர்த்தி சென்று பொருத்து சிங்கள தவே யெனல் வேண்டும். 

இதத்குத்தென் திசையில்தான் பரந்து டெந்த இலங்கை மிரு 
க்க்து. ௮௮ சடல்கோளால் அழிந்து பட்டது. அ௮க்சடல்சோள் 

ஓர் சாலத்தே யுண்டாயதன்று. தவ்வோர் காலத்தே சிறிது சிறி
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தாக வுண்டாயுப் பின் பெரிதாக நிகழ்ச்சதென்க. (ஈன்னூல் நுட்ப 

விளக்கம்) 

அப்பாந்துகெடர்த இலங்கையைத்தான் குமரி காடென்ன்ற 

னர். இதில் தாருகன் சூரபன்மன் முதலோரும் அரசு புரிந்தனர். 

இரண்டாற்றுக்கும் இடையிலுள்ள நிலப்பாப்பை இலங்கை : 
யென்பர், 

“மலிதிரையூர்ர்து தன் மண்கடல்வெளவலின் 

மெலிவின் றி மேற்சென்று மேவார்நாடிடம்பட 

புலியொடு வின்னீக்கிப் புகம்பொறித்த ளெர்கெண்டை 

வலியமுன் வணக்கிய வாடாச்£ர் த்தென்னவன்” (கலித் 

தொகை--௧௦௪) 

ஈண்டுக்கூறியது ஒர் காலத்தே யுண்டாய சறிதொரு கடல் 

கோளாம், : 

புதுச்சேரிக்கு மேற்கே ஐர் காததூரத்திலுள்ள பாகூர்ப்பா 
றையில், பாகூருகுக்கிழக்கே கடல் கான்கு காதம்; மேற் இருவண் 
ணாமலை சான்கு காதம்; தெற்கே சிதம்பாம் நான்குசாசம்; வடக்கே 
மதுராந்தகம் நான்கு காதம்; எனக்கல்வெட்டிருக்கின் றசெனவும், 
'இப்பொழுது ௮ப்பாகூருக்குக்கிழக்கே கடல் ர் காததூசத்தி 

லிருக்கெ றசெனவும் கூறுவர், இதனால்மூன்று காதம் கடல் கோள் 
நிகழ்ந்துள்ள தென்பது புலனாம். 

பாகூரென்ப.து ஒரூரின் பெயர். 

.... கடுக்கும் இருவண்ணாமலைக்கும், சிகம்பர த் க்கும், மது 
சாந் தகத் துக்கும், கடுமையத்திலுள்ளது பாகூரென்ச. 

கடல் ராடாவதும், நாடு கடலாவதும் இயற்கை, கடலொ.துக் 

கத்தால் கடல் சாடாகிவிடும்; கடல் கோளால் நாடு கடலாடுவிடும். 

இக்கடலொ துக்கமும், சடல்கோளும், சிறிது Adsce A518 

னும் சிசழும், பொள்ளெனப்பெரித;க Osi) gop நிகழும். 

ஆபாலிகா என்பது, கட்லொதுக்கத்தாலாய 

சண்டமென்பர். ஐவகைச்இிணையுட்
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பாலைத்திணை, சகடலொதக்கத்தாலாயதேயாம்,' 

அபாலிகர-- - இப்ரிகா, 

மணனிலமெல்லாம், நீரின் காரியத்தாலாய செயற்கை நில 

மென்ச௪, 

இக்சடலொ.துக்கம் இப்பொழுது சென்னையிலும் நிகழ்க்த 

கொண்டிருக்கின் றத. 

இமயமலக்கும் விந்தயமலைக்கும் இடையிலுள்ள நிலப்பரப்பும் 

கடலொதுக்கத்தாலாயதாம். 

பூமி, வெடிப்பு முதலியவற்றால் தளர்ந்இருக்குங்கால், பெரு 
நிலவதிர்ச்சியும் வானின் கட்பேரிடி முழக்கமும் உடனிகழின், 

கடல் கோளுண்டாட விடும். என்பர், 

நிலவதிர்ச்ச-- பூகம்பம் 

இடிமுழக்கம் சிறிது மிகுமாயின் பூமியும் ௮திர்வதைக்காண 
லாம், இதனால் நில முதலிய ஐவகைப்பூதங்களும் ஒன்றற்சொன்று 

இயைபுடையசென்ப.தி தெளிந்து கொள்க, 

“காற்று மழையுங் கடுகடூச்தோர் காளுற்றின் 

வேற்றுமை கொள்ளும் வெறு நிலத்தின்” 

என்பதும் விளக்கற்பாலது 

இலங்கையைப்பூமியின் மையமாக வைத்துக்கணன விதியை 

யெழுதத்தொடங்கயெ நமது சாட்டுக்கோள ல் வல்லார், “இலங் 

கை மையத்திலும் யவகோடி. கீழ்ப்புறத்திலும் உரோமகம் மேற் 

புறத்திலும் அடியில் சித தபுரியும் இக்கோளத்திலமைந்திருச்சன் 

றன” என்று எடுத்து வெளியிட்டனர். இலங்கையின் கேர் இழ்ப்பா 

கத்திலிருக்கும் நாடு சித்தபுரியெனின் ௮ஃது இச்சாலத்து வழங் 
கும் ௮மெரிக்கா என்றே போதரும். 

பழைய பூகோள படத்தில் குணகாளார்த்தத்தின் மையத் 
தில் இலச்கையும், குடகோளார்த்தத்இன் மையத்திற் இத்தபுரியும் 
குறித்திருத்தலை கோக்கன், இலங்கையின் சோர் சீழ்ப்பாகத்தில் 
சான சச்சபுரி ௮மைர் துள்ள ௮.
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இலங்கை சித்தபுரி இவ்விரண்டும் முறையே குணகோளார்த் 

சூத்திலும் குடகோளார்ச்தத்திலும் ௪70 வது பாசையிலேயே 

இருக்கின் றன. 

உத்சாகுரு, சித்தபுரி, அமரிகா, சாகபுரி, காகருலகம் என்பன 

ஒருபொருட் களவி. 

யஉகோடிபெனினும் சாவகமெனிலும் ஓக்கும். சாசப்பட்டி 

னத்துச்சோழன் சாகருலகம் சென்று ௮ச்கன்னிபை மணந்து 
ஆசொண்டச்சக்கரவரத் தியைப்பெற்றனன். ௮ச்சோழன் காகருல 

சம்போய் வர்தமையின் நாசபட்டினமெனப் பெயர் பெற்ற. 

காவிரிப்பூம்பட்டினக்தில் பர்தனென்னும் ஓர் வணிகச் செல் 
வனும் காகருலகம் சென்று அ௮க்கன்னியை மணந்து, ஓர் பொற் 
படாமும் ஓர் கருகெல்லிக்கனியும் பெற்று சாகனென்னும் பெயர 
ft DOU Ub SAK STRUT உணார்து கொள்க, 

அப்பொற்படாம் போர்த்துக்கொண்டார்க்கு இளமை மாரு 
மையும், ௮க்கருகெல்லிக்கனியுண்டார்க்கு நீூறி வாழும் ஆயுட் 
பெருக்கும் உண்டாம். 

“இனியவுளவாக இன்னாதகூறல், 
கனியிருப்பக் சாய்கவர்ர் தற்று” 

என்னும் திருக்குறளுரையில் “இனிய சனிகளென்றது ஒளவை 
யுண்ட கெல்லிக்ஈனி3போல அ௮மிழ்தாவனவற்றை'" என்றனர். பரி 
மேலழகரும் ஓளவையார் பொற்படாமும், செல்லிக்சனியில் ஓர் 

பாதியும் பர்தனாற் கொடுக்கப் பெற்றனர், 

இதனா 2ல ௮க்காலத்தார் மரக்கலவழியாகவும் நிலவழியாகவும் 
அமரிக்கா சாட்டிற்குப்போய் வக்சமை புலனானெற.த. போய்வக் 
தார் சிலரே என்க. முதல் காயகமனமாகச்சத்தர்கள் போயிருக் 
கலாம். கரிகாற்பெருவளவன் காலத்தே சாரமாமுனிவன், ஈர்சருல 
கம் சென்று செவ்வந்தி சொடுவர் சனன்) சூரவாதித் சன் அரசாக 
ரூலகம் சென்று வெற்நிலைக்சொடி சொண்டேோரது அருவசாட்டில் 
பரவச்செய்தனன்.,. 'காசருலசம், உச்தர்ஞருலில். தர். பிரிவென்பர்
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சிலர். “காமம் ஈன்முமாறுமுண்டு, சுவர்க்கத்தின்கட்சென்று போகம் 

துப்ப்பலென்றும், உத்தரகுருவின்கட். ரென்று போகர் துய்ப்பலெ 

ன்றும், ஈன்ஞானங்கற்று வீடு பெறுவலென்றும், தெய்வத்தை வழி 

படுவலென்றும், எழுந்த காமங்கண்டாயன்றே” என்று இறையை 

கப்பொருஞூரையில் கூறுகன்றமையின் அவ்வுத்தாகுருவிற்குப் 

போக நுகரல் வேண்டி ௮க்காலத்தார் போய்வந்தனரென்பது துணி 
பாகின்றது. 

உத்த குருவிலுள்ள காசு கன்னியர் போகமகளி ராவர். தங் 
குள்ளோர் நாகராசனை வணங்னெமையின் சாகருலகமெனப்பட்ட. 

அமரிக்காவில் மெக்சிகோ ஈகரத்தல் மாண்ட்டிளுமா என்னும் ௮ர் 
சன் காலத்தில் ராகராசலுக்கு இரதோச்சவ முதலியன ஈடந்தன 
எனச்சரித்திராசிரியர் கூறுவர், ௮க்காலத்துத்தமிழர் ஆங்காங்கு 
சர்ப்பவணக்கம் செய்தனர். இக்காலத்தும் செப்சன்றனர். மற்றும் 
பிற்கூறுதும், 

1841ல் வட அமெரிக்காவில் சனூரரட்டியென்னும் நகரத் 
தில் ஒர் சிலாசாசனம் இடைச்தது, அதனை இப்பொழு.து ஆராய்ச் 

சிசெய்ததனால் ௮ங்கு முன்னே இந்துக்கள் இருர்தார்கள் என்பது 

புலனாகின்றது. 9-10-13. இரந்து பத்திரிகை 11-வது பக்கம் 

பார்க்க. 

மேற்கூறிய கணனவிதி வயலைச்சோதிடர்பாலறிரதது, பிரம 
வித்தியா பத்திரிகையிலும் எழுதி யுள்ளது. “இங்வனம அழ்ந்த 
போன பெருநிலன், இக்சிலவுலக முழுவதற்கும் நடுவித கடந்த 

பெரும்பரப்பாகலின்'”? என்ற ஹேக்கலென்பவரதம் ஆராய்ச்சியும் 

கணனவிதியெழுதத்தொடங்யெ கோள நூல்வல்லவர தம் ஆராய்ச்சி 

யும், ௮க்கோள_நூல் வல்லார்தம் ஆராய்ச்சிக்குப் பண்டைப்பூகோள 

படம் சான்ற பகர்தலும் சாலவும் பெருமையாகவும் அழகாகவும 

வியப்பாகவு மிருக்கின்றன. அத் துணையோ 

சிலப்பதிசரா வுரையாிரியர், அடியார்க்கு நல்லார்தம் மூக்க 
னையும், முன்னுக்குக்கொண்டு வருகின்றன. இவவாசிரியர்சள், ஐர் 
கரலத்தவராய் ஒரிடத்தவாயிரரத, வேறுவேறு காலத்தவாரய்- 

8
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சேறுகேதிடத்தமராகிருத்தலின் அரித்த வுண்மை. வகியுறகின் 
றத். பி 

இலர்சளெல்லாரி.ஐம் சணனலிதி யெழுசத்தொடங்கயெ சோ 

ளழால்வல்லார்தம் ஆராய்.ச்சிக்சாலம் மிசப்பழமையானெென்ன 

கரம். 

சலப்பதிசா அரும்பதவுகரகாரர்சம் ஆராய்ச்டியிலும் அடி 

யார்க்கு ஈல்லார்தம் ஆராய்ச்சி, திட்பமுள்ளது, 

இறையனார் அசப்பொருளுரையா ரியற் என்ப என்னும் முற்றுச் 

சொல்லானே தவ்வோர் தொடரும் கூறலின், ௮௮ர் கூறுவன (வெல் 

லாம் செலிவழச்கென்பர் சிலர், ெசலிவழக்குககர்னபரம்பரை, 

அவ்வுரையாரரியசே, மடைச்சல்கத்தைப்பற்றிக் கூறுங்கால் 

“எற்பதிதொன்பதின்கரென்ப” “பாடினாரென்ப” “சர்க்குதால் 

அச்த்திபமுக் தொல்காப்பியமுமென்ப”” எனக்கூறலும் செகிவழக் 

குத்தானோ ! 
““எஞுத்தெனமப்படுப-- வகர cep தல் னகரகிறுலாய் முப்பல்தென் 

பூ எ்ப்தும் செவிலழக்குப்போதும், செவிவறக்கு வலிவில்ல.த 
என்பது அலர்தல் கருத்தாம். அற்றன்று; தர் நாட்டிலேலும் ஒளுரி 
லேதும் ஓர் பு.துமையுண்டாயின் செவிவழக்வலேயே சல.சாலம் மிக 
ழ்ர்துகொண்டிருக்கும், பின்னர் அால்வழக்காம், ௮ நால்வழக்குப் 

பல ஆசிரியர்களுக்கும் மேற்கோளா கற்பாலது, 

இச் துணையாராய்ச்சியானே குமரிக்குத்தென்பால் 'பெரு நிலப் 
பரப்பு இருந் தசென்ப.தும், அது 2.0806 ஈணைையமென்பதும், 
ஆண்டிருங்தோர் சமிமரென்பதும் 'சறர்த பலகாரணகங்களாற்பெறப் 

ப்ய்ய்மை காண்க 

இலத்தின். பாழையில் இலங்கைக்கு டாப்ரோபேன் (Tapro- 
batre) என்னும் 'பெயரிருக்கள் றமையாலும் அறு தாம்பிரபர்ணி யெ 
ன்பதன் சதை வென்று மொழிநால் வ்ல்லார் கூறுகின் றமையாலும் 
இக்கு தேசமூம் கடல்கேோட்பட்ட சமிழ்கிலைமும் ஒர் சாலத்து 
ஒன்றுகிருக்த்தென்யுகற்கு இ.துவும் ஆர் :சான்றுகன்றது. -இப் 
பேசுத்துளள சாம்கிரயர்ணி யென்னு ஈதி சடங்கசோட்படா முன்



பரயிரவியல் ௧௯ 

னம் இலங்கக் முழுதும் சென்று பயன் பட்டிருக் சமையின் இலத் 
இன் பாழைக்காரர் ௮வ்விலங்கைக்கு டாப்சோபேன் எனப்பெயர் 
வைத்தனர், 

௮ர்றிலப்பாப்பு, கடல்கோட்பட்ட சால வெல்லையைக் கூறு 

வதில் சரித்திசவாசிரியர் முண்படுன்றனர். ௮ஃது இன்னும் ஒப்ப 
வர் தில. ௮கத்தியத்தை இலக்கணமாகக் கொண்வாராய்க்த முதற் 
சங்க மிருந்தகாலம் ஆதிகற்பத்தில் சிர்தயுசச்அுப்பிற்பகுதி யெ 
வும், அகத்தியம் தொல்காப்பியமென் லு மாண்டிளையும் இலக்கண 
மாக வுடைய இடைச்சங்க மிருந்த காலம் ஆஇ கற்பத்தில் இரேதா 
யுகத்து முற்பகுதியெனவும் கூறுவர், 

இவகிரு சல்கமும் கடல்கோட்பட்ட நிலத்திருக்தனவாம், வே 
தவியாசர் வேதங்கூறு செய்தகாலம் ஆஇகற்பத்துத் அவாபாயுச 
மென்பது கந்தபுராணத்தா! கருத்து. இவ்கியாசருக்கு முற்பட 
டது கொல்சாப்பியம்,. 

௯ இனிச்சாவக முதஃிய ஐவகைத்தீவிலுள்ள மொழிகளும், 

இம௰யமலச்சார்பில் ஒர் வகைச்சாதியார் பேசுன்ற மொழியும், விட் 
சய மலையின் கிழக்கு முனையிலுள்ள சூடிய காக.புரியில் ஒர் வசைச் 

சாதியார் பேசுகன்றமொழியும், அம்மலையில் அ௮ம்பரமென்னுஞ் 
சிகரத்தில், (181. கட்ஸ் வப்பவர்தம் மொழியும், இபேச்து நாட்டு 

பொழியும், பெஓு ஜிஸ்டான் தேசத்தில் சவுச்புச்ரெ என்னுஞ் சா 

தியார் பேசுகின்ற மொழியும், ஐசேரப்பாச்சண்டத்துள் ஆஸ்டி.ரியா 
சாட்டு மொழியுப், பிறவும், தமிழின் சிதைவெனச்சரிதவாராய்ச்ச 
யில் வல்ல பெரியோர் கூறுவார், தவுத்பு5இர என்பது திசாகிட புத் 

திர என்பதன் தைவ, 

''அப்சகானஸ்சான் என்னும் மகம்மஇய சாட்டில் ஓர் ஈசரூச்சூ, 
தமிழச் என் லும் பெயர் வழக்வெருவதோடு அர்சகரில் குடியேதிய 
மசம்மதியரும் தமது பாழையோடு தமிழையும் சலர்து ேபச9ன்ரூர் 

கள?” என்பர், 

சமிழர்க்குப் பிரமபுத்தாரெனவும், காளீ புத்தரெளவும் pi 
பெயர் கூறுவர். ஜாமன் தேசத்.த ஆசிரியர்கள்,
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“Grin 80 நதிக். சனாயிஓள்ளோர்; காளீசட்டத்ஓள்ளோர் 
சன்பது அகன் பொருள், 

பாண்டி. நாட்டு சாணயங்களும் பிரமபுத்திரஈதியி் கிடைச்ச 
சாணயக்களும் ஒத்துள்ளன 

* பில், * பார் முதலிய ஐர்மன் தேச த்தாசரியர், தில்லியில் 
ஆரியம் வளர்ச்சி பெற்றது; ஆரிபத்துக்கு முன்னேயே சமிழுள் 
ளது; ஆரிபத்துக்கு மேலானது தமிழ் எனக்கூறுவர், 

பெரும்பான்மையும் எல்லாப்பாஜைகளிலும் ௮ம்மை அப்ப 
னென்னும் கமிழ்ச்சொல் வழக்குள்ள.. ஆரியர்க்குமுன் நாகரிக 
மடைந்த எத்து மாட்டு நால்களும் தமிழாது நாகரீகத்தை எடுத் 
அக்கூறுமென்பர். ஈயில்' ஈதியின் பள்ளத்தாக்கில் அகப்படும் பண் 
டைக்காலத்து நாகரீசப்பொருள் களினால், 

அந்ஈதியோடும் எ௫த்து கேசமானது யூதர் கூறும் உலக சிருட்டி 

வருடம் (ந௮௬௯௪ க்கு முன்னமேதானே நாகரிக மடைந்திருந் க 

தென்பது புலனாம், 

“ஆசியொக்கண்ட த்திலும், ஐரோப்பாச்கண்டத்திலும் ஆரியம் 
வருமுன், தமிம் போன்றதோர் மூலபாமை பரவியிருச்சதென்பது 

மொழியாராய்ச்சியில் வல்ல ஐரோப்பிய பண்டிதர் தங்கருத் து”? 
என்று அறிஞர் சுந்தரம்பிள்ளை யவர்கள் கூறுவர், 

“ச தமறையாரியம் வருமுன் சசமுழுது நின தாயின் 

முதுமொழிரீயராதியென மொழிகுவதும் வியப்பாமோ?? 

என்பது மனோன்மணீயம் 

“ஆசியாவில் சைபீரியா நாட்டில் ௮க்9ரின் சாதியார் மொழி 
யும், வட ஐரோப்பாவில் பின் சாதியார் மொழியும், மீட்டியா காட் 
அள்ள பிஹிஸ்ட்டன் சாசனங்களில் எழுதியுள்ள மொழியும்,தரா 
விட சம்பந்தம் பெற்றுள்ளன; பால்டிக்கடல்முதல் மலையாளம் 
வரையில் திரவிட சம்பந்தமாம்) - திரவிடம் தொன்றுதொட்டஅள் 
ஒன் று; ஆரியற்கு முன் நாகரீகமடைக்தவர் திரவிடர்; வடபால், 
மேல்பாலுள்ள ஒளஏஸ்ட்டிராலியா : Caesars மொழியுள் கான் 

* Boele, f Baur, 
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நாம், நீ, நீங்கள், ௮வனென்னும் சொற்களொத்்.துள்ளன; மலையா 
எம், தெலுங்கு, கன்னடம், துளுவம், குடகு, தோடம், கோட் 
டம், காண்டி, ஊரான், முதலிய பாழைகள் தமிழ்ச்சிதைவு?? என்று 
சரித்திரப்புலவா் % ஹண்டரென்பவர் கூறுவர், 

பாலி, பிராகி, திமல், என்னும் பாழைகளும் தமிழ்ச்சதைகவாம் 
என்பர். மொழி-பாழை, 

உலகத்திலுள்ள பாழைகள் ஒவ்வொன்றிற்கு முள்ள இயைபு 
களை அறிஞர், 1 சால்டுவெல் எடுத் துக்கூறியபடி ஆராயின், ஒரு 
பாழையிலிருந்தே எல்லாப்பாழைஈளும் தோன்றின என்பது விளம் 
கும். எனவும், இந்தியாவினிடையிலுள்ள prams மொழி சிறிஐ 
திருந்தி வடபால் பாளியெனவும், கென்பால்தமிழெனவும், பெ 
யா பெற்றது; பழையபாளியிலிருக்.து ஆரியந்தேோன்றி 
யது; என்னலும் அறிஞர் 1 டெய்லர்தம்கூற்றை யெொட் டி, 
பாளி முற்பட்டது அதன் திருத்தம் ஆரியமெனவும்; வடமொழி 
யெழுத்துள்ள நாணமங்களினும் கல்வெட்டுகளிலும், பாளிபாகதங் 
களினெழுத்துள்ள நாணயங்களும் கல்வெட்டுகளும் கானூறு 
வருடங்கள் முற்பட்டன என்பது அறிஞர் | சைகேஸ் கூற்றென 
வும்; ௮றிஞர் வின்சிலோ என்பவர் கூறுவர். (Rev.Winslou) 

இன்னும் வடமொழிக்குத்தமிழ் முற்பட்டது எனவும், இச் 
தாலியா தேச.த்திற் பலநாற்றாண்டுகளுக்கு முன்னே SD pi sens 
குச் சம்பந்தமான சாதியார்கள் இருந்தார்களெனவும், ௮ றிஞர் 
1 கால்டுவெல் கூறுவர். $ எட்வொர்ட் களார்டு என்பவர் தரம் எழு 
திய யூதருடைய சரித்திரத்தில் மங்கோலியர், பீனிஸ் என்னும் 
இச்சாதியார்களுக்கு மூல புருடர்களாக இருந்தவர்கள், ஈழசாட்டி, 
லிருர்.து பாரசசவளைகுடாவைச்சூழ்ச்து குடியேறி யிருந்சார்க 
ளெனவும்; 

  

  

one, 

  

  

* Hunter. f ‘Rev. R. Caldwell,1t.p’  f{ Rev, William Taylor. - 

| Colonel. Sykes. J Rev, R. Caldwell, 11, p, § Edward Claurd,
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சமேரியரென்லும் சாயொருக்கு முன்னும், எத்து சேசத் 
தார் திலையெடுப்பதற்கு முன்னும் அவர்கள் சகரங்களையும் இராச 
தானிசளையும் உண்டாக்னொர்களெனவும்; அவ்விராசசானிக்கு 
ஊொனவும், அவ்வூர் சோமர்தரக்கடவுளுக்கு உறையுளெனவும், 
வெற்றி வேற்குமான் அவர் ௮ கடவுளெனவும், கூறுவர், 

“பதினாயிரம் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட தமிழெழுத்துள்ள 

கல் வெட்டுகள் இடைக்திருக்கெறன?” என்று தமிழ்மொழி வரலா 
சென்னு நால் கூறும், 

பல் பர்ழைகளிலுள்ள மாப்பெயர்சளும், எண்ணுப்பெயர் 
ச்ளும், ஒன்றற்கொன்று இ, யைபுபெற்திருத்தலின் ன்றிஞர் கால் 
டூவெல் என்பவர் கூ ற்றி வலியுறுகின்ற ௮. 

குறிஞ்சி முதலிய ஐவகைத்இணைக்கும் கருப்பொருள் கூறு 
வ், அவ்வகநிலத்து மொழியையுங்கூரு மையின் அக்சாலத்து 
அவ்ஸைவைவகைத்திணைக்கும் சமிம் பொதுப்பட்ட வழக்காக இருர்க 
O sats தெளிதல் வேண்டுப, 

பதினேழு யுகப்பிரளயக்துக்கு முன்ன மே தமிமுள்ள௪; வே 
தங்களுக்கு முன்னரே தீமிழுள்ளது; என்று. சித்தர் நால் கூறன் 

றன. என்பர் பூதலூர் போகியார் முத்.துசாமி ஐயரவர்கள். 

இருக்குவேதம், குமரிசாடு கடல்கொள்ளப்படுமுன் உண்டா 
யிற்று; அச்கடல் சொண்ட. வரலாற்றினை ௮தர்வவேதம் எடுத்துக் 
கூலும். என்றலின் வேதங்ஃ-ஞக்கு முன்னரே சமிழுள்ளா தென்ப 
வ்ண்மைக் கூற்றே, 

“ஆரியமும் ஆல்கெழும் எம்மட்டில் ஒத்திருக்வெறனவேர் 
women தமிழும் னெழமும் ஒத்நிரக்கெறன தமிழில் ரீ பென் 
தும் மொழிக்குச்'8னஇல் ரீ யென்றே வழங்றாவர்) ரான் என்ப 
திற்கு ரூன் என்றும், யாம் என்பதற்கு யாம் என்றும், பெண் என் 
பதற்கு பெண் என்றும் எஃகு என்பதற்கு எல என்றும்) மை 
யென்பதற்கு மை யென்றும், கண் (இடம்) crushes sei 
என்றும், இரலி0.என்பதற்கு ஈர் capi, apagserd; தமி 
ற்றும். சினரும் பண்டைக்காலத்திலே ஐரே குலத்தலரென்றும்
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ஒரே ஈாட்டிலிருச்சவசென்றும், புலப்படும்." இவ்காராய்சி 
முற்றுப்பெற்றதாகாது. “இங்கனம் ஊரின் பெயசும், பலமர 

மினர் செயரும், ஒள்காளத்திலும் தமிழ் நாட்டிலும் ஒத்திருப் 

பதால்; சமிறர் வல்தாள த்திலிருக்து vie Oster» 5902 
யதற்கு யாதோர் ஐயமுமில்லை” ் ப 

“உதயணன் கதையில், மகதராட்டு இராசதானியாகயெ இசா 
சக்சரகமென்னும் பட்டணத்தின் சிறப்பை உரைக்குமிடத் தப் 
பின் வருமாது ரியர் கூறுகின் ஞர், 

விண்்ணுறடிவக்த பண்ணமை .படைமதில் 

வாயிலு மருங்கினுக் .தாவல் கண்ணி 
வேந்.து பிமைத்தொழுகனு:் காய்ந்து கலக்கமு௮ 
முழுப்பரிசார முதற்க ணெயது 
விமுப்பெருஞ் செல்வமொடு வென்றிதாவ்யெ 

ஐம்பதினிரட்டி யவனச்சேரியும் 

எண்பதினிரட்டி யெறிபடைப்பாடியும் 

மன்பெருஞ் கிறப்பினாயிரமாகிய 

தலைப்பெருஞ்சேனை த் தமிழச்சேனையும் 

கொலைப்படும் கடுர்திறற் கொல்லச்சேரியும் 

மிலைச்சச் சேரியும் தலைத்தலை சிறது” 

என்பதனால் .ஆவிரஞ்சேரியிலிருக்த தமிழர் மகதத்தரசனுக் 
குத் ,தலப்பெருஞ்சேனையாக இருக்தார்சளென்பதனால், அக்காலத் 
திலே மற்றைச்சாதியாரைப்பார்க்லும் தமிழே மிக்சு .போர்லீர 
TESA, அரசனுடைய புரிவாரங்களில் முதன்மையான.வராகவும் 
இருக் னர் என த்தோன்றும்,"' 

“வகங்காளத்துக்கு வடக்கே, நேபாளத்துக்குக் இழக்கே இடல் 
என்னும் ஓர் சாதியார், மிகுதியாக வ௫ூக்கின்ருர். இத்திமலருடைய 
பாழை தமிழ் மொழிக்குப்பலவாறு ஒத்திருக்னெற த. கங்கைச் 
கரையிலே முற்சாலத்துள்ள முக்கிய து:-றமுகமாய ,கமிமுக்கு என் 
அம் பட்டணத்துச்கு அப்பெயர் அமைந்தது” என்பர் அறிஞர்
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வி. சனச௪பைப்பிள்ளை யவர்கள் (செந்தமிழ் தொகுதி ௩--பகுஇ 

௮ தமிழ்ப்பெருமை காண்க ) 

“ஈண்டு வழங்கும் பாழை சொங்கணமெனவும், கொங்கணி 

யெனவும் ௮து தமிழியைபுடையதெனவும், ௮க்கற்கோட்டைசளி 

அள்ள கல்வெட்டுகள் மிகப்பழையனவெனவும் அவையும் தமிழி 

யைபுடையனவெனவும் கூறுவதும்; நிலங்கடந்த செடுமுடி யண் 
ணல், வேளிர்) ௮ருவாளர், என்பவை தமிழ்ச்சொற்களாக இருப்ப 
அம் உணரின், அகசுத்தியனார்க்குமுன் நெடிது காலமுதல் இக்காள் 

வரையில் கொங்கணத்தில் தமிழ் வழக்கென்பது பெறப்படன் 
ற. தமிழ் வழக்கென்பது தமிழியைபினை.?? 

(செந்தமிழ் தொகுதி ௪ பகுதி டு வேளிர் வரலாற்று மறுப்பு) 

“கொக்கணநாட்டுக்கொங்கணம் ௮ல்லது கொங்கணி யென்ற மொ 
ழியும் தமிழியைபுடையதாகவே யிருச்தலானும், அர்காட்டின் 

கோட்டை மதிலில் தமிழியைபுடைய கல்வெட்டெழுத்துகள் கா 
ணப்படுதலாலும், அர்காடும் பூர்வம் தமிழால் வியாபிக்சப்பெற் றிருந் 
தீதாகவே விளங் த௫ன்ற.து.” 

(வேளாண்பரபுண்மை விளக்கம்) 

“வேழ்றுச்சார்பின் றியே மிகவும் சசெய்யப் பெற்றுயர்ச்த தமி 

ழொன்றுமே கூமொனால் தன்னிடங்கொண்ட வடசொற்களனைத் 

தையும் ௮கற்றி விட்டுத்தனித்து நின்றியலும் ஆற்றலுடையது மா 

த்திமே யன்றி, வ மொழியின் றியே மேம்பாடடையத் தக்கதென 

வும், ௮தன் ஒளியைபழுக்9) நீதிநூலில் டமொழியை வென்றதெ 
னவும்” அறிஞர் கால்டி9வல் கூறிப கூற்றும்; இவ்வாறு கூறிய 
இவர், தமிழ் துரானியவகுப்பைச் சேர்க்ததெனக்கொண்டிருந்த 

தீப்பபிப்பிராயத்தை மறுத்து, “நடுவு கிலைமையாசப்பார்க்கு De a 
அ உலகத்தார் இ.துவரை யறிந்தவற்றுள் மிகவும் மேன்மையான 
சலைஞானங்களில் ஒன்றைத்தமிழர் பெற்றிருக்னெறனர்'” என அறி 
ஞர் * பெர்சிவல் வேதபுருடனென்னும் தமது சிறந்த நாலில் குறி 

ப்பிடுவதை மேலே கூறிய துரானிய இலக்கணத்தோடு ஒப்பிட்டு 

ட Rev. C, Percival. 
ee carpet
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நோக்குக. சுருங்கக்கூறலென்னும் ௮ ழூல் விரிந்த பொருட்பொதி 

வை அ௮டக்கிக்கொண்டிருக்குந்தன்மை, தமிழொழிந்த வேறு எங் 

தப்பாழைக்கும் இலது. மனதின் தோற்றங்களை வெளியிடுவதில் 

தமிழிலும் அணுச்கமாசவும், தத்துவமாசவும், சொல்லத்தக்க பிற 

மொழிகள் இல்லை யென்று உறுதிபடச்சொல்லலாம்; இப்பா yp 
மனோ பாவளைச்கேற்ற வலிமையை மன திற்குத்தருவதுடன், அதன் 
செம்பாகமும் தார்க்கே வழக்கும் ௮வ்வண்ணமே மனத்தோற்றத் 
தைத் தெளிவாகக் கூறுவதற்கும் ஏற்ற வலிமையையும் 55 Sar 
றன என அறிஞர் & சார்லெஸ் கோவர் என்பவர் தாமெழுதிய 

“தென்னிந்தியாவின் சாதாரண ஈனப்பாடல் என்னும் நாலின் ( மூக 
வுரையில் கூறிய கூற்றும்” “திராவிடமொழிகளுக்குப் பிரதி கிதியாக 
நிற்தத்தக்க தமிழ்மொழியைப்பற்றிச் சொல்லுமிடத்து மக்களாற் 
பேசுதற்கு, மிகப்பொலிவும், திருத் தமூம், சீரும், உடையமொழி 
களுள் இஃது ஒன்றென ஒரிடத்தும்; ஆர்திர திராவிடச்செய்யுள்க 
ளின் சிறப்பினை ஐரோப்பாவில் ஈன்கு அறிதல் வேண்டும். அங்கன 
மாயின் இரீக்கு, இலத்தின்செய்யுள் களுக்கு ஈடானவை உலகில் 
இல்லயென்பதுபோல அ௮வைகளுக் குண்டான &ர்த்இ முற்றும் சரி 

தானா? என்று தகுதியான நடுநிலைமை.பு4். Fa ar Capi முன்னிலை 

யில் ௮தன் பின்னாத்தீர்மானிக்கத்தக்கத,” என மற்றரோரிடத்தும் 

அறிஞர் "1 டெயிலர் கூறியகூற்றும் வலியுறு,க்தாறிற்கும். 

அறிஞர் வி. கனகசபைப்பிள்ளையவர்களியற்றிய ௧௮00 வருட 
தீதுக்கு முற்பட்ட தமிழர் என்னும் தங்லெ நாலும் தமிழரெனப் 

படுவோர் யாவரும் ௮றிதற்பாலது, 

௧௦, ஆரியர் இந்து தேசத்துக்கு வருங்கால் பெரும்பான்மை 

யும் காடாகவே யிருந்தது. 

ஆமபொடுகளின் ஈன்மை நோக்க ஆரியர் இந்து நதிக்கரையில் 

முதல் முதல் குடியேறினர். 

* Charles Gover. 

t Rey. William Taylor. 
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உ௭௬ பாயிரவியல் 

இருக்கு வேதத்தில் சந்து, கங்கை, சரசுவதி யென்னும் நத 

களின் பெயரிருத்தலின், இருக்குவேதம் அர்நதிக்கரைகளில் முற் 

mua mgs, 

தமிழருடைய ௬௦ கோட்டைகளையும், ௬௯ நகரங்களையும் 

ஆரியர் ௮ழித்தனர், 

என்று * மாக்ஸ் மூலர் முதலோர் வேதத்தினின் று விளக்குவர். 

பிறவுங்கூறுவர், ௮றிந்து கொள்சு. 

இருக்கு வேகத்தில் வரும்தாசர் என்போர் தமிழராவர். 
தீசாங்கத்திற் றர. த ௮ரசரென்பது பொருள். 

தசம் பத்து, தாசர், 

தசம்--தசார்--தயார், நீவிர் தயாராக இருத்தல் வேண் 
டும் எனின் தசாங்கக்தோடு இருத்தல்வேண்டுமென்பதே பொ 
ருள். 

“தேசாங்க சூரன் தோற்க மயிலேறி? (திருப்புகழ்) 

என்பதால தெளிக, 

தசாக்கமாவன :-- 

மலை, யாறு, நாடு, ஊர், மாலை, பரி, கரி, முரசு, சொடி, செங் 

கோல் என்பனவாம், 

, “களிறு கங்கை நீருண்ண மண்ணையிற் 

காய்சின த்கொடெ கலவு செம்பியன் 
குளிறு தெண்டிரைக் குரைகடாரமும் 

கொண்டு மண்டலம் குடையுள் வைத்ததும்? 

(கலிங்கத்துப்பரணி) 

ஓர் சோழன் கங்கையாற்று வரையும் சென்று மண்ணையும், 
சடராத்தையும் வென்று நிலமெல்லாம் தீன் வயப்படுத்தினன் 
என்பது பொருள். 
  

* Mox Muller Professor.



பாயிரவியல் ௨௭ 

மண்ணூர் மண்ணையாயிற்றென்பர், 

பிநவும் கலிங்கத்துப்பரணி இராசபாரம்பரிபத்இற்காண்க, 

பர்மா தேசத்தைக் கரிகாலன் ௮ண்டனன் என்ப 

“இசைக்குமிக் குலவுசீர்த்இத்தில்லைக்கூத் துக் துதிய 

நரிக்கவெண் ணீறதாடு ஈமர்களை நாணுகா நாய்கள் 

௮ சிக்கவா ரியங்களோது மாதரைப்பேகவாதப் 

பிசுக்கரைக்காணா கண்வாய் பேசாதப்பேப்களோடே." 

என்பது திருமாளிகைத்? தவர் திருவிசைப்பா. இகள் கண் 

ஆரியங்களென்ற து ஆரியமொழியென்பர். தரியங்களெனப் பன்மை 
யாற் கூறினமையின் ௮து பொருச்தாது, மற்றென் எனில்? சித் 
தாந்த சைவத்துக்கு முரண்பாடாய ஆரியதழால்களெனல் பொ 

ருந்தும். 

இச்செய்யுள் ஈண்டைக்குப்பொருர் துமென்பாரை மறுத் 
தபடி. 

தமிழில் சைவசித்தாக நால்கள் பொருட்பொதஇிவோடு 
நிறைந்திருப்.., அ௮ப்பொருட்பொதிவில்லா அரிய நூல்களை ஓதும் 

௮தரை எனலும் பொருந்தும். 

இன்லும் அச்சிற் பதிப்பியாத சைவ$த்தாந்த மால்கள் (௦௦ 
வரையிலுள்ளன என்பர், 

“ஆதியிற்றமிழ் நாலகத்தியற் குணர்த்திய மாதொரு பாகனை 
வணங்குதும். 

போதமெய்ஞ்ஞான ஈலன் பெதற்பொருட்டே” 

(ெ தா--சேனாவசையம்) 

“சுடர்க்கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான்” (க--ராமாயணம்) 

இவை தமிழ் சிவபெருமான் வழியதென்பதுணர்த்தும். 

௧௧. “பாவில் தமிழ், எ.துகை, மோனை, ஒசை, இன்றியமையா 
தினவும்? தளையிற் சறந்தனவுமாய பாக்களையுடையது. வட 
மொழி, லத்தின் சரேக்கு முதலிய பாழையின்பாக்கள் ௮ங்கனம் 
சிறந் தன அல்ல; ஆதலால் பரவில் இனியது.”



டே] பாரயிரவியனல் 

“தமிழில் பகுதி விகாரப்படிலும் முற்றும் மாமுது நிறகும், 

பிறபாழைகளில் வினைப்பகுதிகள் இயல்பாலும் கால இடங்களா 

இம் பகுதி வடி.வத் துக்குச்சம்பர்த மில்லாத வடிவமடை.இன்றன."' 

“நீதிதூல்--மனிகானை வருக்கும் ஒருவர் மற்றொருவரின் உடல் 
பொருள் மனங்களுக்கு ஊறின்றி நடந்துகொள்ளும் வழிகூறும் 
நூல், இனம்பற்றி ஞாயம் பிறழ்ந்து நடக்கும் நடக்கையைக் 

கூறுவதன்று, ௮து திருக்குறள், நல்வழி, ஈன்னெறி, நீதி நெறி 

விளக்கம், இன்னா காற்பது, இனியலை நாற்பது, நாலடியார், கான் 
மணிக்கடிகை, இரிஈடுகம், சிறுபஞ்சமூலம் முதலிய தமிழ் நால்க 
ளிற் காணலாம்." 

“வடமொழியில் தரும சாத்திரங்களென்ற மிருதிகளில் குந் 
றங்களுக்குத்தண்டனை இனம்பற்றி ஓரமாய் விஇித்துளது, ஈன்மை 

தீரு மார்க்கங்களைக் கூறலிலும் ஜாம் உள,” 

“தமிழ் மொழியில் எல்லாப்பொருள்களும் இரண்டு திணைக 

ளாகப் பருக்கப்பட்டிள. பகுத்தறிவுடைய உயிர்களை உயர்திணையா 

கப்பகுத்து, உயர் திணையில் ஆணுக்கு ஆண்பாலும் பெண்ணுக்குப் 

பெண்பாலும், பலருக்குப்பலர்பாலும், பகுத்தறிவற்ற விலங்கு, 

பற்வை, நீர் வாழ்வன முதலிய உயிர்களையும், மரம், கொடி, செடி, 

சல், மண் முதலிய சடப்டொருல் களையும் ௮ஃறிணையாகப்பகுத்து, 
அவற்றுள் ஒன்றுக்கு ஒன்றன்பாலும், பலவற்றுக்குப் பலவின்பா 

அம் கூறப்படுகின்றன, தமிழில் விலங்கு, பறவை, மீன்களின் அண் 

பெண்களுக்கும் வெவவேறு பெயர் கூறப்படிலும், அவைகள் பகுத் 
தறிவற்ற தாழ்ந்த சாதியிற் பட்டனவாதலால், ௮லஃ்றிணையாகவே 

கூறப்படுகின்றன. ஆங்லெமுதலிய பாழைகளில் இல ௮ஃ றிணை 
யுயிர்களுக்கும், பொருள்களுக்கும் ஆண்பால் பெண்பால் கூறிலும் 

அகிஙனங்கூறப்பட்ட ஒன்றையே பலபால்களில் கூறுவதும், உயர் 

திணை ஆண்பாலுக்கு பெண்பாற் பெயரும், பெண்பாலுக்கு ஆண் 
பால் ஒன்றன்பாற் பெயரும் முறை பிறழ்ந்து கூறுவது மில்லை, 

வடமொழியிலோ பால் வரம்பின்றிப்பலவாறு கூறுவதுண்டு 

அவவை வருமாறு;--



பரயிமவஷியல் ௨௯ 

under of பெயா் 

ச பார்யா--பெண்பால் (ஒருமை) 

ட. தாரா: ஆண்பால் (என்றும்பன்மை) 

௩, களத்ரம்--ஒன் றன்பால், 

சல்லின் பெயர் 

௪, பாஷாண:;--அ௮ண்பால் 

௨, சிலா:--பெண்பால் 

௩. உபலம்---ஒன் றன்பால் 

ஆதலால் தமிழ் பால்திணையில் இனியது.” 

ஒலியும் எழுத்தும் ஒன்று படல் 

“ஒரு பாமையிலுள்ள சொற்களினொலிகளை வரிவடிவிற் காண் 
பித்தற்கு இன்றியமையாத கருவியாயுள்ளது எழுத்து, ௮ங்கனமே 
தமிழ்மொழியின் ஒலியும் அதற்குரிய எழுத்தும், ஓற்றுமை 
பெற்றுள்ளஅ, வேறு சில பாழைகளைப்போல் அவை ஒன்றுக் 

சொன்று வேற்றுமை யுடையன அல்ல, 

வடமொழியில் 

பசஹ்ம என்றெழுதி ப்ரம்ஹ என்றொலிக்கெறனர். 

சிஹ்ம , Goan , ,, 
ean’: » ono, ,, 
விற்ஞானம் , விச்ஞானம் , » 

விசர்ச்கம்:---118, ஜிஹ்வா மூலியம் ஹ்ச [1168, 

உபத்மானீயம் [ என்ற மூன்றெழுச்துசளுக்கும் விசர்ச் 

சம் ஒன்றையே எழுதி யொலிக்கெறனர். 

உதாரணம், 

PSG TAA naps, துஹ்க்சம் என்றொலிக்கின்றனர், 
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வி ap சசணம் ” அர்த ஹசாணம் ” ”



௩௦ பரயிரவியல், 

வினை ச்தெளிவு 

“வினைச்சொல், ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்றன்செயல்களைக் குறிக் 
குஞ்சொல், தமிழ்மொாழியில் வினைகள் அவற்றைக் கெளிவு பெறக் 
குறிக்கின்றன, 

பிற பலமொழிகளிலுள்ள வினைச்சொற்கள் ஆண் பெண் ஒன் 
றன் பால்களின் வேறுபாட்டை விள ச்ருன் நில, 

௨ தாரணம், 

ஆங்கலம் வடமொழ£ 

செல்கின்றான் (116) 066 (ஸ) கச்ச 

செக்கின்றாள் (5116) 2005 (ஸா) சச்சதி 

செல்கின்றது (14) 065 (தத்) கச்சதி 

ஆங்கிலம் இலத்தீன் 

கேசிக்கெமுன் (He) loves (Ille} amat 

நேசிக்கன்றாள் (116) 10785 (111௨) ௨௯௮0 

CaGé@pg (11)104 (Illud) amat 

இயலொலி 

* (கசடதப) முதலிய எழுத்துகளுக்கு இயல்பிலுண்டாம் 

ஒலியுள த. வடமொழி முதலிய ஏனையமொழிகளில் இவ்வொவ் 

வொரு இனத்திலும்; மிகுத்து மூன்று ஒலிகளை முயன்றொலிக்கக் 

கற்பித்ததுண்மை காண்க. 

சொற்றொடாழகு 

. “சொற்றொடர்--வாக்கயெம். ௮.து எழுவாய், பயனிலை, செயப் 

படுபொருள் என்பன கூடி ஒரு கருத்தை விளக்குவது, அவற் 

ரோடு அவற்றின் உரிச்சொற்களும், இடைப்பிறவரலாய் வரும் 
வாக்கியங்களும் சேர்ந்து குழூடச்சொற்றொடராயும் வரும். பெயர் 
வினைகளின் இயலை உரிச்சொற்களாளலும், பல பெயர்களை : இடைச் 

சொற்களாலும், பல வினைகளை .எச்சத்தாலும்! பெயர்க்கும். வினைக் 

கும் உள்ள சம்பந்தத்தை வேற்றுமை யுருபாலும், புணர்த்த சமி
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ழில் விளக்கப்படுகின் 0.து. ஆம்லெத்தினும் சமிழ் போலவே சொற் 
ஜொடருளது. 

வடமொழி, இலத்தின், இரீக்கு, முதலிய பாழைகளில் அங் 
msm அழகு பெறுது விசேடணங்களுக்கும் ௮வை தழுவும் பெ 

யர்களின் வேற்றுமை பால்களை யேற்றல், இடைச்சொல் இன் றிக் 

கூறல், முதலிய ௮ழூன்மை உள்ளன. 

உதாரணம். 

(௧) கரிய பெரிய குயிலை வஞ்சகமுடைய காக்கையாக எண் 
ணினஞன். 

“க்ருஷ்ணம் UT Ns Fb வஞ்ச ஈம் காகம் பேனோ” 

கரியதை பெரியதை குயிலை வஞ்சகமுடையதை காக்கையை 
அ ண்ணிஞனன், 

(௨) மதுரையிலிருக்கும் இசாமனமகன் புலவனாகிய சுக 

னான இலக்குமணனால் இது எழுதப்பட்டது 

“மதுராவாசிகா, ராமபுக்ரேண, பண்டிதேர, சுமுகேர, vasa 
ணே, இயம் லிக்யதே.” 

மதுரையில் வசிப்பவனால் இராமன் பு; தரனால் சுழுஈனால் 

லடசுமணனால் இது 6) முதப்பட்ட து,” 

(இந்திய மன்னிறை முடி ரூட்டு வாழ்த் தப்பா) 

இ௫ அறிஞர், விருதை, சவஞானயோககளியற்றியது. 

இத்துணையானே அரியத்திலும் தமிழ் வியாபகமுடைய சென் 
பதும், ஆரியம் வருவதற்கு முன் சகமுழுதும் கமிழிருர் தசென்ப 
தும், ஆரியத்திற்கு முன்னேயே தமிழ்திருத்துப்பாடுள்ள தென்ப 
தும், தமிழ்ச்சொற்கள் பற்பல பாழைஈளிலும் கலந்துள்ளன என் 
பதும், வேதங்களுக்கு நெகொள் முன்னரே தமிமுள்ளதென்ப 

தும், தமிழரிற்போர்வீரர் மிக்கருந்கனசென்பதும், தமிழில் நீதி 
நூல்கள் நடுவுரிலைச்சிறப்புற்றுள்ளன என்பதும், தமிழ்ச்சொல் 
லில் பொருட்பொதிவுள்ளசென்பதும், தமிழரசு நெடொளிருந்ச 
தென்பதும், வடமொழி முதலியவற்றிலும் தமிழ், பாவிலினிய
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சென்ப௮ம், சமிழ் இணை பால் முதலியவற்றால் சிறந்ததெனபதும், 
தமிழ் ஒலியும் எழுத்,தும் ஒன்றுபட்டுள்ளதென்ப.தும், வடமொழி 
முதலியவற்றிலும் தமிழ்ச்சொற்றொடர் ௮ழகுடையதென்பதும், 
பிறவும் பெறப்பட்டன, 

௪௨. உலகத்து முதல் முதல் ஏற்பட்ட இயற்கைநிலப்பாகு 
பாடாகிய குறிஞ்சி முதலிய இணைகளுக்கும், இயற்கைச்சாலப்பாகு 
பாடாகிய பெரும்பொழுது றுபொழுதென்னும் முதற்பொரு 
ளுக்கும், இலக்கண மின்மையானும்; ககோள நூலுக்குப்பின்னபேற் 

பட்ட அசுவனி முதலிய எல்லா நாள்களுக்கும், மேட முதலிய 

எல்லா இராசிகளுக்கும், ௮மா முகலிய வடமொழி நிகண்டுகளில் 

வேறு பெயர் கூருமையாளலும், செயற்கையிற் செயற்கையாய கனைத் 

திலோசையும் உரப்பலோசையும் மிகுக்இருக்கனெறமையாலும், செ 

யற்கையாய ஐச ஒளகா.ரயகார முதன் மொழிகளால் இறந்திருக் 
கின்றமையாலும், பிற்காலத்துண்டாய உபசர்க்கச்சொற்களும், 
தொடர்மொழிகளும், நிரம்பியிருக்கெ றமையானும், ஒன்று முதலி 

ப் எண்களுக்கு வரிவடிவும், நு ணுகயுணர்வதற்கு முந்திசை, இம்மி 
சுவடு முதலிய ௮ளவுப்பெயர்களும், மிளா, பூட்டு, சாவி முதலிய 
வற்றுக்குத் தனிச்சொற்களும், இன்மையாளும்; ஆகுபெயரிலக் 
கண மின்மையாலும்; உரை வழக்கனெமையாளும்; தமிழ் முதலிய 

மொழிகளில் பல்வீ' முதலிய பெயர்களும், ஆண்குறி பெண்குறி 
முதலியவற்றை யுணர்த்.துஞ் ல பெயர்களும், ௮வையல் ளெலி 
யாயினமைபோலக்கடி தடம் நிதம்ப முதலிய பெயர்களும் அங்க 
னம் ஆசாமையாளும், காவிற்குக்கடினமாகய வல்லின Quoc? i ore 
சொற்களுண்மையாலும், செபற்கையெழுத்துகள் மொழிமுதலில் 
-வருசன்றமையாலும், மூவசைச்சொற்கள் மிகுதிப்பட்டி.ருக்ன்ற 
மையானும், சாமின்செபற்கைநிகழ்ச்சியொாயெ மயக்கம் பெரிதுண் 
மையாலும் பிறவாற்றானும். ஆரியம் தமிழ்க்குப் பிதகுண்டாய 
தென்பதே துணிபு. 

அவையபல் ளெவி-- இடச்கரக்கடல், 

மயக்கம்*ுசையோகம்,



ப.ரயிரஷியல். ௩௩ 

எடுத்தலும்: கனைத்தலும் ' உப்பலுமாயெ செயற்கையோசைகள், 
இயற்கையோசையினின்றுண்டாயினவாம். ஒவ்வோர் வர்க்கத்இன் 
முதற்கணுள்ளது இயற்கையோசை, 

காமம், பத்மம், பக்வம், ஆத்மா முதலியன காவின் செயற்கை 

நிகழ்ச்சியாகெய மயக்கங்களாம். சமிழெழுத்துகள் ஒவவொன்றும் 
வெவ்வேறிடத்தப் பிறப்பனவாம். சாவிற்கு எளிமையாதல் வேண்டி 

மெய்கள் சாரியை பெற்றே வரும். 

ஐயான்குச் செயயுட்கவவுமாகும்” என்னுஞ்சூத்த.த்தை யுண 
ரின் நாவினியற்கைநடை விளங்க நிற்கும், ௮ங்காத்த லெளிதாக 

லின் ௮வ்வுமாகுமென்பர். ஐகாரத்தினும் ௮கரம் எளிது, இதமழ்கு 
விக்கவேண்டியிரு த்கலின் குற்றியலுகரம் ராவிற்குக்கடினமா கும், 

“erate pes பாலி மொழியுல்கர் வாணமும் 

தன்னும் கருப்பையிலே தோய்வதற்கு--முன்னரே 

பண்டைக்கா லத்தே பரவைகொண்ட முன்னூழி 

மண்டலத்தி லேபேர் வளசாட்டின்--மண்டுநீரப் 

பேராற் றருஇல் பிறங்கு மணிமலையில் 

சீராற்றுஞ் செக்கோற்றிறற்செங்கோ--நேராற்றும் 

பேரவையி லேநாற்பெருமக்கள் சூழ்க்தேத்தப் 

பாராசு செய்ததமிழ்ப் பைந்தேவி? 

என்னும்: தமிழ்விடுதூதினால் பாலி, €ர்வாணமென்னு மிரண் 
Cure py தமிழ்க்குப் பிறகுண்டாதென்பது, தெள்ளிசானன் 
றத. முன்னிகழ்ர்த பாலி யென்பதனால் சர்வாணத்துக்கும் பாலி 
முற்பட்டதென்க, 

பாலியென்பது பண்டைத்தமிழாசச் சங்கத்தின் பெயர். 

பிறகு புத்தசங்கத்திற்காய்ப் பாழையின் பெயர்க்காயிற்று, புத்த 

சங்கத்தார் பாளிபாழை வழங்குவராயினர். 

“குறிஞ்சிபாலை முல்லை மருதம் 

கெய்தலைச்தணைக் கெய்தியபெயரே'” 

“காரே கூஇர் முன்பனி பின்பனி 

'சீரிளவேளில் வேனிலென்றாங் 
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இருமூன்று திறத்தது தெரிபெரும் பொழுதே” 

“மாலையாமம் வைகறை யெற்படு 

காலை வெங்கதிர் சாயுகண்பகலெனக் 

சைவகைச்சிறுபொழு தைவகைத்தாகும்'” 

என்பன அகப்பொருள் விளக்கம். இர்.நால் தமிழ்மொழி யொன் 
ற்ற்கே யுரியது. 

௧௩, முன்னை மு.தலாசிரியர், பின்னை முதலாசரியர், எனத் 

தமிழாசிரியர் இருவகைப்படுவர், 

அ௮கத்தியனாரும், மார்க்கண்டேயனரும், வான் மீகனாரும்,கெள 

தமனாரும், தலைச்சங்கத்துச்சான்றோர்களும் பின்னைமு தலாிரியர் 
அகத்தியனுருக்கு முன்னுள்சா சான்றோர் முன்னைமு தலாரியா்.. 
முன்னை மு.தலாசிரியர் வழக்கிற்கும் பின்னை முதலாசரியர் வழக் 

ற்கும் உள்ள மு£ண்பாடு ஏறுபான்மையேயாம். 

சிவபெருமான் விசாயகன் மூதலோர், முன்னைமுதலாசரி 
யார்க்கும் ஆசிரியராவர் 

௧௪, தமிழினின்று பஞ்சத்திராவிடமும், பாலி காண்டி, முத 

லிய பாழைகளு முண்டாயின, இவவெல்லாவற்றினின்றும் பாகதம் 

பிரிந்தன. இப்பாகதங்களுக்குப் பின்னரே செந்தமிமுண்டாயத, 
பஞ்சத்திராவிடமும் முதற்பாகதமேயாகும். 

ஆரியம் வேதமுதலியன நிறைந்துள்ள தெய்வமொழி என்று 
அடிப்படுகின் றமையின், தெலுங்கு முதலியன அதினின்று பிறர் 

கன எனின் அவ்வம்மொழியார் சனிவு காட்டுதலும்; தமிழினின்று 
அவை பிறர் தன வெனின் முனிவுகாட்டுதலும், பற்றுள்ள மேயன் நி 
முறைமையாசா.து. ௮ப்பற்றுள்ள சஇனின்றும் நீக்ெயுண்மை Ou g 

வென ஆராய்ர்து தெளிதல் வேண்டும். 

பற்றுள்ளம் அபிமானம், 

ஆரியம் வேதமுதலியன நிறைந்துள்ள சாரணத்கானே ௮.து 

முற்பட்டதென்பது பொருந்தாது. 

திமிழிலு௮ள்ள அல்களழிச்து ௮தன் புதுமை முதலாயின 
"வேறு பட்டமையரலும், ஆரிய நூல்கள் அழிவு படாது அதன்
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பு.துமை முதலாயின வேறுபடாமையாளும் ஆரியம் தமிழ்க்குப் 

பிற்பட்ட தென்பது பொருந்தும்.” 

மூதல்முதல் தமிழ்மொ.நி, தளிர்த்தப் பூத்தப்பமுத்து 
மணங்கமழப் பெற்றிருந்தது. 

பிறகு ஆரிய மொழி, தளிர்த்துப்பூத் துப்பமுத்.து மணங்கம 
ழ்ப்பெற்ற.து. 

இப்போழ்து ஆக்லெமொழி தளிர்த்துப்பூத்தப் பழுத்து 
மணக்கமழப் பெறுகின்றது, இம்மணாமே கண்கூடாக மூக்கற்கும் 
இன்பமாகின்றதென்பர், நின்ற மாத்தில் செடுமரம்போனால், நின ற 
மசமே கெடுமரமாயினும் ௮ளவைமுகத்தான் அவ்விடமுதலிய 
வற்றை ஆராயவல்லார்க்கு இர்நெடுமரத்தின்முன்னே oT Loo bb 
இருந்து கமழ்ர்தசென்பது பெறப்படுமன்றோ ? 

‘Srl gs லுவத்த லகற்றி யொருபொருட்சண் 
ஆயத லறிவுடையார் கண்ணதே--சாய்வதன்கண் 
உற்றகுணந் தோன்று தாகு முவப்பதன்கட் 

குற்றமுக் தோன்றாக் கெடும்.” 

க௫. செந்தமிழ் செவ்வைபடத்திருத்தப்பட்ட தமிழென்பது, 
ஈண்டுத்திருத்தமாவது பாகதத்இற் இதைச் கனவற்றை முதழ்றமிழப் 
படி. செய்தலும், நாவின் முதிர்ச்சிக்கேற்பச் சிறிது வேறு படுத்த 
அம. 

். எங்கனமெனின் குதிரையை யுணர்த்தும் கோடாமென்பது 

முதற்றமிம்; ௮.த பாகதத்திற் கோடா வென்றாயிற்று; செந்தமிழிற் 

கோடாமென முதற்றமிழப்படியும், .துவே குதிரையென வேறு 

பட்டும், வருதல் (பேலா வன, 

மளை--மழை, இளிவு -இழிவு, ஒண்டு--ஒன்று, மூட--மூன் 
௮, ராலுகு--தான்கு, முதலியனவும்; ஈகார ஏகாரங்கள் ஐசாரமாக 
வும், ஊகார ஒகாரங்கள் ஓளகாரமாசவும், ௮௧7 ஆகாரங்கள் ஐகார 

ஒளகாசங்களாகவும் வருதலும், அல்வேறு படுத்கலுளடங்கும். ல 

வின் முதிர்ச்சக்கேற்பத்சாமே வேறு பட்டும் வரும்.
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செவ்வைபடத் திருத்தப்பட்டது செந்தமிழெனவே san 

னம் திருத்தப்படாததற்கு முன்னுள்ள பாகதங்கள், இன்னா வொலி 

யுடையனவாசக இருத்தலின் ௮வை கொடித்தமிழெனப்பட்டன ௨ 

தென்பாண்டி குட்டமுதலிய நாட்டுமொழிகஞம் பாசகதத்துள 

டங்குவன் வாசலின் அலையும் கொடுந்தமிழே, guider, oer, 

பெற்றம், கிழார், எலுவன் முதலியன கொடுந்தமிழாகா. என் பெற் 

றமுதலியன ௮க்காலத்தே சன்னடம் தளுவமுதலியனபோல உச்ச 

ரிப்பில் வேற பட்டிருப்பின், கொடுந் தமிழெனலாம். அரவம் அத் 

அவானம் தெலுகுதேட்ட என்பதும் ௮க்கொடுச் தமிழையேயாம். 
அரவமென்பது கொடுந்தமிழ்காட்டுளொன்றாய ௮ருவா என்பதன் 
மரூஉ. தெலுங்கு, அருவாகாட்டுமொழியினும் திருத்.துப்பாடு 
டைய தென்பது அதன் பொருள். இனிக்கொடுந்தமிழ்நாடாவது 

செந்தமிழ்சாட்டைச்சூழ்ர்த தமிழ் ராடெனலும் பொருந்தும். 

கொடுமை--வளைவு--௮ தாவது சூழ்தல், 

“குஞ்சி யழகுங் கொடுக்தானைக் கோட்டழகும்” 
என்பதுள் கொடுந்தானை யென்பதாற்றெளிக, 

செந்தமிழ்காடு கொடுந் த.மிழ்நாடுகளுக்கு நடுவிலுள்ள தமிழ் 
நாடென்பு பொருந்தும். செம்மை, செப்பமென்பன நடுவினை 

யுணர்த்தும், 

செம்பாகம்- ஈடுவுிலைமை, 

செங்க திரோன்-- சூரியன். கோள்களுக்கு ஈடுவிலுள்ளோ 
ளென்பது பொருள். , 

“செந்தமிழ் நிலமாவன:--வைகை யாற்றின் வடக்கும், மருத 
யாற்றின் தெற்கும், கருவூரின் கிழக்கும், மருவீரின் மேற்குமாம்” 

“பன்னிரு நிலமான:--பொக்கர் காடு, ஒளி நாடு, தென்பாண் 
டிராடு, குட்டசாடு, குடராடு, பன் நிகாடு, கற்காநாடு, சீத௭டு, பூழி 
நாடு) மலைகாடு, அருவாகாடு, அருவாவடதலை, யெனச்செந்தமிழ் 
நாட்டுத்தென்£ழ்பான் முதலாக வட$£ழ்பாலிறுதியாக எண்ணிக் 
கொள்க.” என்பர் சேனாவரையர்; இவை கொடுர்சமீழ்சாடு,



பாயிசவியல் கள் 

சிங்களம், பழந்தீவு, கொல்லம், கூபம்; கொங்கணம், அளுவம் 
குடகம், கருஈடம், கூடம், வடுகு, தெலுங்கு, கலிங்கம் என்பன 
௮ப்பன்னிரண்டையுஞ்சூழ்ர்த காடென்பர் ஈச்சினாக்கனியர், கும 
ரிக்கும் சிக்கள த்திற்கும் இடையேயுள்ள பழச்தீவு, கடல்கோட் 

  

  
  

  

  

      

பட்டது. 

# 5510, பூழிகாடு. மலைநாடு, அருவா 
நாடு, 

அருவா 
, வட தலை 

கற்காநாடு, மருதயாறு. 

வட£ழ் 
. பால். 

the “kb 

ee செர்தமிழ்கிலம். 8 

. 3 | பொங்கர் 
நரடு, 

பன்றிராடு, 
வைகையர ற. தென்சீழ் 

பால், 

குடநாடு, குட்டகாடு. தென்பாண்டிகாடு, | ஒளிசாடு,     
  

சில்களம், சோனகம், சாவகம், சேம், துளுவம், குட்கம், 

கொக்கணம், கன்னடம், கொல்லம், ெ தீலுங்கம், கலிங்கம், வங்கம், 

SBS, மகதம், கடாரம், கெளடம், குசலம் என்பனவுமாம். 

“சிங்களஞ் சோனகளஞ் சாவகஞ் சினந்.துளுக்குடகம் 
கொள்சணக்கன்னடல் கொல்லர் தெலுக்கல் சலிங்கம்வங்கம்
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கங்கமகதக கடாசங் கவுடக் கடுங்குசலர் 

தங்கும்புகழ்த்தமிழ் சூழ்பதி ளேழ்புகிதரமிவையே” 

என்னலும் கட்டளைக்கலித் துறையாற் Opals. 

செர்சமிழ்கிலம் ஈடுகிதும், ௮தளைச் சூழப்பன்னிஈண்டு கொடுந் 
தமிழ்காடும் ௮க்கொடுர்கமிழ்சாட்டைச் சூழச்சங்களம் சோனக 
முதலிய நாடுகளும் வவ)த்.தக்கூறினதை யுய்த் துணரின் செர்தமிழ்க் 
குப் பன்னிரண்டு கொடுக் தமிழ்மொழியும் ௮ணுச்சககியைபுடையன 

என்பதும், சிங்களம் சோனக முதலியன சேய்மையியைபுடையன 

என்பதும் பெறப்பட்டமை காண்க. 

ஏனைய கோள்களுக்கும் ௮க்கோள்களினடுவிலுள்ள சூரியனுச் 
கும் இயைபுண்மைபோல, ஏனையமொழிகளுக்கும் ௮ம்மொழிகளி 
னடுவிலுள்ள செந்தமிழ்க்கும் இயைபுண்மை பெற்றும். 

சூரியன் கோளாசென்பதுபோலத்தமிழ் மொழியரசென்ப.து 
பெறப்படுனெறது. 

கோளரசு--ரெசபஇ 

ஈடுவிலுண்மையில் ௮ரசெனப்பட்டது 

வலம்புரியும், சலஞ்சலமும், பாஞ்சசன்னியமும், நடுவிலுண் 
மையின் தலைமையாயின, கல்லூரிலே தலைமையாரியர், எனைய ஆசி 
ரியர். தம் ஈடுவிலே நின்.று கற்பிப்பர், 

சல்லூரி மு.தலியவற்றின்்௧ண் தலைமையாயினார், ஈடுவிலிருந் 
தால்தான் ஏனையோரையும் ஆராய்தல் கூடும். இங்கனமாய தலைமை 
இயற்கை மூறைமையாம். சாவசம் சீன முதலியவைகளும், மொழி 
யாராய்ச்சியில் வல்ல பெரியார் தமிழ்ச்சிதை வென்பர். 

இச்செர்தமிழ், அகத்தியனார்க்கு முன்னும் உள்ளதாகலின் 
அச்சாலத்தும் ஆண்டும் இம்முறைமைப்பாடிருர் ததென த். துணிதல் 
வேண்டும். 

செர்.தமிழ்காடு ஈடுகிருத்தலின், ஈடுவிலுள்ள தமிழ் சாடென 
அம், இனியனவாக இருத்தலின், செவ்வைபடத்தஇிருத் தப்பட்ட 
தமிழென௮ம் அழயெ உரையேயாம், ஆயின் எ.து உண்மை பெ 
வின் ஏனைய காசெளுக்கு ஈகொருத் சலின் Ori sO persia Dug



பாயிரவியல் ௩௯ 

ஒர் காலமாம். செவ்வை படத்திருத்தப்பட்டிருத் தலின் செந்தமி 
ஜெனக்கூறியஅ ஓர் காலமாம். ஆதலின் இரண்டும் உண்மைகூற 
லென்னும் உத்தியேயாம். பொருள் வேறாயிலும் எழுத்தொப்புமை 
யான் இரண்டும் ஒன்றுகற்பாலன, 

“ செந்தமி ழியற்கை வணிய நிலத்தொடு 

முர்துழூல்கண்டு முறைப்பட வெண்ணி," 

என்பதுள், முந்து நூலென்பதற்கு உரையாசிரியர் முதனூல்க 
ளென்பர்; ஈச்சினார்க்னெயர் முன்னை யிலக்கணங்களென்பர். as 
னால் ௮கத்தியனார்க்கு முன்னும் இலக்பெ இலக் சகணங்களுண்மை 
பெற்றாம். சேனாவரையரும் “அகத்திய முதலான எல்லா இலக்கண 
மும் கூறலின் பல்வேறு செய்தியினூலென்றார்'” என்பர். மற்றும் 
பிற் கூறப்படும், 

நான்கு வேதங்களிலும் முதல் வேதமாயெ இருக்குவேதத்திற் 
குத் தலைவர்களாகிய முனிவர்தம்முள், ௮வ்வகத்தியனாரும் ஒருவ 
ராகலின் செந்தமிழ் இருக்கு வேதத்திற்கு முன்னமேயுள்ளதென்ச, 
இனி வேதங்களுக்கு முன்னமே தமிழுள்ளதென்பதற்கு ஐயுற 

வென்னை ? 

இக்காரணங்களால் தலைச்சங்கம், செந்தமிழை யிரண்டாவது 
முறை இருத்தி வளர்ப்பதற்கு நிறுவப்பட்டதென்னலாம் இக்கா 
லத்தின்தான் பிறலிடை நிலைகளும் காலங்காட்டும் கிகுதிகளும் பிற 

வும் உண்டாயிருத்.தல் வேண்டும், 

தமிழ்ச்சங்கம் இடைவிட்டு வர்தமையின், இரண்டாவது 
முறை யேற்பட்ட சங்கத்தினால் சலைச்சங்சமெனவும், மூன்ருவது 
முறை யேற்பட்ட சங்கத்தினால் இரண்டாவதற்கு இடைச்சங்க மெ 
னவும், மூன்றாவதற்குச் கடைச்சங்கமெனவும் வழிவழிப்பட்ட பிற் 
காலதத்வராற் பெயரிடப்பட்டது. தமிழ்ச்சங்கம் இடைவிடாது 
வச்திருப்பின், தலை இடைசடையென்லும் பாகுபாடுமின்றாம். 

தமிழ்க்ரும், செர்தமிழ்க்குமுள்ள வேறுபாட்டையுணரின், 
சர்ல்ரீசோறும் பாழைகள் சிறிது வேறு பன்றன. என்பார் கூற் 

னம் பொருக்கற்பர்லசே, பஞ்சச்தொலிட்முதலிய பிறபாழைகள்
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சமிழினின் று வழிவழியாக வேறு பட்டன வன் நிச்செந்கமிழினின்று 

வேறு பட்டன அல்ல, 

முன்னமே தமிழின் தருத்தம் செர்தமிழென்றமையின், இனி 

ச்செர்தமிழ்மொழி ஓலிவடிவில்வேறுபடு மென்பார் கூற்றுப்பொ 

ருந்தற்பாலதன்று, ஈறு.பான்மை சுருக்க முதலியவற்றால் வேறு 

படல் கூடும், 

செச்சமிழ்காடு இடையிலும், கொடுக்சமிழ்சாடு அதனைச் 

சூழவும், ஏனையமொழிகள் ௮க்கொடுக்தமிழ் சாட்டைச் சூழவும், 

அழகுபடப் பாகுபடுத்தி வைத்சமையும், சீத்தலைச்சாத்தனார் முத 

லோர் தமிழின்கண்வைத்துள்ள பற்றுப்பாடும், உணரின் அற்றை 

ஞான்றுள்ள செந்தமிழின்மேம்பாடும், இிருத்துப்பாடும், எத் 

துணைப்பெருமையவாகின்றன காண்க. இம்முறைமையும் பாழை 

தஇருர்துவசதற்குத் தலைசகர்த் தக்கொண்டமையும் ஏனைய எப்பா 
ழைசளிறுமில, 

பற்றுப்பாட--௮பிமானம் 

௧௬. ஐம்பத்தாறு தேயங்களுள், சோழகாடு முதலிய தமிழ் 
நாடுகூறி த்திராவிடமென வேறுகூறலின், தமிழ் வேறு திராவிடம் 
Cai sir ajtd; 

“ஆரியமுர் தமிழு முடனே சொலிக் 

காரிகையார்க்குங் கருனை செய்தானே” 

என்றவர் 

“பண்டிகராவார் பதினெட்டுப்பாடையும் 

சண்டவர் கூறுங் கருத்தறிவாரென்க"! 

னச்கூறலின் தமிம் பதினெண்மொழியுஎடல்யெ தன்றெனவும் 
தெளிக, பதினெண்மொழியுள் தமிழும் ஒன்றாயின் ஆரியமும் ஒன் 
ரூ.தல் வேண்டும், ஆகவே பதினெட்டென்பது பொருக்தா.த; பத் 
தொன்பது பாடையுமெனல் வேண்டும். ஆரியம் தமிழென்னலும் 

இரண்டு மு.தற்பாழை தால்களை அறிந்தவர், தேசபாழை அூல்களை 
பிம் ஆதிதல் வேண்டுடெள்புத. திருமூலர் கருச்சு,
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. உடனே சொலியென்றது அப்பாழைகளை யன்று; அப்பானழ 

தூல்களை யென்.க. ஏங்கனமெனின், ஆ*மச்சிெப்பென்ற அகச் 

தாலென்க, ன ட 

திரவிடம், கன்னடம், ஆந்தாம், மராடம், கூர்ச்சாம், என்பன 

பஞ்சத்திராவிடமாகும், 

மேற்கூறிய கா; ணங்களால் திரவிடம் தமிழென்பது ஒரு சிறி 

அம் பொருந்தாத; தமிழ்வேறு; இரலிடம் வேமென்பசே அுணிபு. 

அளஞுவம், மலையாளமும் கன்னடமும் சலக்கப்பெற்றதொன் 

ரூகலின், ௮துவும் திரவிடமாகா.து, மலையாளத்தில், தமிழின். முற் 
பட்ட நிலைமையுள்ள சொற்களுண்மையானும், தெலுங்கற் ல 
சொற்களுக்கு முதற்சொல் அரன்கண் உண்மையானும், : பதி 
னெண்பொழியுள் மலையாளமென்பதொன்றில்லாமையானும், இர 
விடமென்பது மலையாளமெனல் பொருகச்தும். மலையாளமென்பது 

பிற்காலத்துண்டாயதெனப்படலால், இல் தமிழர் குடியேறிய 
பின் திராவிடரும் குடியேறிக் கலச்கப்பெற்றனரெனல் வேண்டும். 

வடவேங்கடம் தென்குமரியென்றவர், மேற்றிசைக்கு மலைய 
மாசாட்டைக்கூருது கடலெல்லை கூறினமையின், அக்காலத்து மலை 
யாள மென்பதோர் பாழையில்லை யெனின், ௮.து தாவிடமென்னும் 

ஓற்றுமை நயத்தான் கடலெல்லை கூறினாசென்க. 

மலையாளத்திலுள்ள தல, தர, இல, வல, புள; பலக, முசலிய 
௮கா வீற்றுச்சொற்கள், சமிழின் முற்பட்ட நிலைமையுள்ள சொற் 
திரிபுகளாம். பின்னர் நாவின் முஇர்ச்யொல் அவை ஐகரசவீருய்ச் 
திரிந்தன ஐகாரம் செயற்கை யெழுத்தாகலின், சாகிற்குச்சிறிது 
சடினமாகும்; அகாம்போலெளிதாகசாது, ' 

மலையாள முதலிய பரழைகளுள், ஒவ்வொன்றும் சொன்மை 
ய; புதுமைய௮; என இருவகைப்படும். ௮வை தமிழ்ச்சர்தம் 
பெற்றுள்ள. சாலம் வசையில் சொன்னமைய ௪னவும், ஆரியசர்சம் 
பெற்றன முதல் புதமைய வெனவும் கொள்க. : ் 

் தமிழ்ச்சந்தமாவது' எடுத்தல் படுத்தலொலீசளாற்" சறர்௮ 
யாழிசை போன்று மெல்லிசை மின்பம்' பயப்பது; ஆரிய சர்ச 
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மாவது சனை த,சல் உபபலொலிகளாஅஞ் ஜெர்.த) பல வாச்சியல் 
களினிசையோன்.று வல்லிசையின்பமும் பயப்பது. 

மலையாளபாழையில் gee ss எழுத்தச்சனியற்றிய பாரத 
பாசவத முதலியன, று பான்மை ஆரியசர்தம் பெற்றுள்ளன 
என்னலாம், 

எழுத்தச்சன் - தசிரியன், எழுத் த-1-௮ச்சன், 

அச்சன் தந்தை, ஆசிரியன் எனல் முறை. 

ஒர் சோழன், மாச்சலவ்சள் போக்கு வசவு நிமித்சம், சழ்கட 
லிஅயர்ச் சகன் நிரு த பெரிதொரு பூசந்தியை வெட்டியெடுத்த 
arose, Siow கடலிலிருந்து நீர், சழ்சடலில் வடிர்தமையின் ஆண் 
டுமூழுகயிருக்க நிலம தோன்றி மலையாள மென்னும் பெயர் Que 
றஅ. ௮.இல் சமிழர் குடியேறினர். இசனைப்பாரதத்தஇல் பாசராமர் 
சாசபருக்குப் பூமியைத்தத்தம் செய்தபின் ௮வசா லுண்டாக்கப்பட் 
uA sort, அவர்சாலத்தும் மேலகடலொ.து ௨௫ யிருககலாம். 
இப்பரசுராமர்காலததில்கான் மலையாளத்த ஐர் பாகத்தில் இரா 

வீடரென்போர் குடியேறி யிருத்தல் வேண்டும் 

அப்பூசர்தி பாசுராமருக்கு முன்னேயே வெட்டி யெச்சப்பட் 
ட. பூசந்தி உயர்ந்திருரதமையின் €ழ்கடல் மட்டத்துக்கு மேல் 
கடலுயர்ர்திருஈத.து 

“புணரியொன்றினிடை யொன்ழுபுச கிட்டவவளும்'' 

(சலிக்க அப்பாணி) 
“மேல்கடலில் விக்குரீர் 8ழ்கடலில் Cus gah” 

(விக்செமசோழனுலா) 
“மேல்கடல் ழ்கடற்கு விட்டகோள்? 

(குலோத்,தஸ்சு சோ yp gue) 
சன்பவுற்மூல் தெளிக்து சொள்க. 

(தீரத், சடிலில். விங்ளு ஏர்? என்பதனால் மேல் கடத், ழ் கல் 

HH ABE உயர்க்திருக்சமை புலனுன்றகு. 
, . ஸிிவாஷம், வ்ஷயாள மசித்து ஆலம்சாகடிரி 

பரப்பி ழ் ந்ற் சார்பூற்.
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க்டலொதுக்சத்தாலாய் மலைசாடெனலும் ஐக்கும். 
கன்சாடர் தாமே பழக்கன்னடத்தை ஹளசன்னடமெனவும், புதுச் 
சன்னடச்சை ஹொசகன்னட்மெனவும் கூறுவர். & hh at நால்கள் 
பழக்சன்னடத் திலேயே யுள்ளன. 

தெலுல்கில் ௮ச்சதெலுகென்ப.து பழைய தெலுங்கெனப் 
படும், அச்சதெலுகெனிலும் சுத்ததெலுங்கெனிலும் ஓக்கும், 
ஈண்டுச்சு த்தம் தமிழ்ச்சக்தமே யென்பது. கலப்பில்லதைச் சுத்த 
மென்பர். சுத்ததமிழ், சத்த பொய்யன் என்பவற்றானும் தெளிக, 
தெதுங்கு திரிலிங்கமென்பசன Genser. பீமசாலேசமுதலிய 
மூன்று சிவ தலங்களினிடையில் வளர்ச்சி பெற்றமையின் அப்பெ 
பாத்து, இதன் முதற் பெயர் அந்தரம். | 

ஈன்னய பட்டரென்பகர், தமிழின் வ;நிமொழியாயெ தெஜலுக் 
கிற்குத் சமிழ்வழக்குப்படி யிலக்சகணம் செய்யாது ஆரிய வழக்குப் 
படி.யிலச்கணம் செய்தனர், ௮.௪ பொருர்காது, 

அச்சதெலுங்கில் இராமாயண முள்ளு, இது சமிழ்ச்சந்த 
லின்பமுடைய து. 

மலையாளம், தமிழின்வழிமொழியென்று ஈன்கறிந்திருந்தும் 
இலக்கணமாத்திரம் ரிய வழக்குப்படியே செய்தனர், 2 gaye 
பொருந்தாது. 

சூரிய சமயிகள், தர்க்கையின்சமயிசள் என்றிருவசைப்பட் 
Der or குருவிச்காரரென்னும் தர் வகைச்சாதியார் பேசுனெற மரரட 

மே பழையமராடமெனப்படும். ஆயின் அதன் ஓலி வடி.வுகள் முன் 

ளையினும் இப்போழ்து வேறு பட்டுள்ளன எனல் வேண்டும், 

*"கூர்ச்சாம், மராட முதலியவற்றின் சைவாம. இனி பராட 
முதலிய மொழிகள், வடமொ ழிச்சலப்பைப் பெற்றன. மலையர்ளம் 

ன்னட்முதலியன் அகிகளப்பைப்பெறுன்றன. பர்சச்ளொகிடத் 
Bi Ce gis an Our Pesci முதல் முதில் பெற்ற, 
தெ௮்கர், ஆரிவாகர்த் தச்ைள்சார்ர்இருர்ச.தம் அதற்குச் சாண 
மாகும்,
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பிறமொழிகளிற் போந்ச தமிழ்ச்சொற்கள் றிது வேழ பட் 

டமையின், ௮வவக்காலத்துள்ளார் அவற்றை ஒதுக்கக்கொண்டே 

யிருர் தமையின், வேறு வேறு மொழிகளா “ப்பரவின, வீகம் வீய 

முதலிய சொற்கள் பிங்கலரிகண்டி லுண்ணைபின் அவை அக்காலத் 

துதீதமிழ்க்கண் வழங்கி யிருத்தல் வேண்டும் இக்காலத்துத் தெ 

அல்கல் வழங்குகின்றன என்பார் கூற்றும் மறுக்கற்பாலதன்று, 

௧௪, இனிப்பாழைகளின் வளர்ச்சி, இயற்சைகளர்ச்ச செ 

யற்சை வளர்ச்சி யென்றிருவகைப்படும். 

சழக முதலியன இல்லாமலே நாவினியற்கை ஈடையின்படி 
உசை வழக்காய மாத்திரம் வளர்வது இயற்கை வளர்ச்சியாம். சழக 

முதலியவற்றால் சாவானது இயற்கையினும் றிது திருக்.அும்படி 

உசை வழக்காலும் செய்யுள் வழக்காலும் வளர்ப்பது செயற்கை 

வளர்ச்சிபாம், மு. சனிலைபோலவும், சொற்கள் போலவும் பாழையும் 
வளர்ச்சி Quad peu. 

செந்தமிழ் இயற்கைவளாச்சியோடு செயற்கைவளர்ச்சி பெ 

ரிது முடைய௫. ஆரியம், சரேச்கு, இலத்தின் முதலியன பெரிதும் 
செயற்கை வளர்ச்சி யுடையன. ஆங்லெம் செயற்கை வளர்ச்சியைப் 

பெறுகின்றது. தெலுங்கிற்குச் செயற்கை வளர்ச்சி சறிதேயாம். 

மலையாள முதலியன இயற்கை வளர்ச்சி யுடையன, பழைய மராட 

முதலியன இயற்கை வளர்ச்சி யொன்றே யுடையன. பாழைகள் 

வேறு படுதற்குக் காரணம் அறிக. 

கழகம்--கல்விச்சங்கம். 

௪௮. தமிழ், ஆரியமென்பன பாழையின் பெயர், பின்னர் 

அவை அவவர்ராட்டிற்காயின. மலையாளம், கன்னடம், தெலுக்கு, 

சாவசம், ன முதலியன இடப்பெயர், பின்னர் Hou gages 

பாழைச்காயின. பாழையின் பெயர் கொண்டவை முதன் மொழி 
ஈச்ம், இடம்பெயர் கொண்டவை அ௮வற்தின் வழிமொழியாம். sy 50 

அதிப்தமிழ் ஆரியம் என்பலை மொழியின் பெயராகும். இடப்பெய 

ரால் வர்த பெயராகா, ' மலையாளம் கன்னடமுதலியமொழிகளின்
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பெயர், அவ்வவ்விடப்பெயரால் வந்த பெயராகும் என த்தெளிதல் 
வேண்டும். 

இதனால் தமிழும் தரியமும் முசன்மொழி யென்பதும் 
ஏனைய மொழிகள் சனை மொழிகளென்பதும் பெறப்படும். 

சினைமொழி யெல்லாம் wa pda apf ui gar வாகும். 

சினை மொழியெனிலும் தேசயமெனிலும் ஓக்கும், 

தமிழ் ஆரியமென்பன மொழியின் பெயரெனின் பாலி, ஜூது என் 
பனவும் மொழியின் பெயராசாவோ எனின் ஈன் ற? 

பாலி யென்பது சங்கத்தின் பெயர். அது புத்த சங்கத்திற் 
காய் ௮ச்சங்கத்தார் பேசும் பாழைக்காயிற்று. பாலி--பாளி--பள் 

ளி ஆ?ேசப்பள்ளி, பள்ளிச்சக்தம்--சைனபெள த்தகோயில்கட்கு 

அளித்தது, சந்தம்--௪ந்தா. 

பல்--பாலி. பல் இசையாகலின் ஆராய்ச்சிமணியின் gears 
குறிப்பால் குற்றந்தெரிர்தாராய்வதென்பது. 

பாலி--௮ரசச்சங்கம்; ௮காவது 'கச்சேரி 

“ஆூக்கடைமணி நாவசையாம லூலமெக்கும் 

நீடுங்குடையைத் தரித்தபிரான்'” என்பதால் தெளிக, 

கச்சேரி யென்பதந கும் அ௮ப்பொருளே. கச்சம் -மணியிசை, மணி 
யோசை எல்லோர்ககும் புலனாகுமாகலின் குற்றம் ஒருவராலும் 
மறைக்கப்படமாட்டாது. ஜூடலு என் பதுசா தியின் பெயர். சாதியார் 

பேசும் பாழைக்காயிற்று, 

௧௯, இயற்கையொலி, பழந்தமிழில் ஓர் சிறிது இரிஈ்தம், au 

மில் ௮தனிற்றிரிர்தும், மலையாள சன்னடல்களில் ௮.தனிற்திரிக் 
தும், பாகதங்களில் அதனின் மிகத்திரிஈ தம், உருக்குலைக் துள்ள ௮, 
ஆகலின் பிறமொழிக்கனுள்ள எல்லாச்சொ ற்களுக்கும் காசணம் 

அதிந்து கூறலரிது. | 
. தீமிழ்மொழிக்கணுள்ள புணர்ச்சி முதலியவைகளும், ௮இற் 

பிரித்த மலையாள மு.தலியவற்றில சோபான மூறைமையி லருகி.யுள் 
இரத;
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புணர்ச்சி மூசலியன மிகுச்துள்ள பாழையே முற்பட்ட தென் 
யார் கூற்று ஈண்டு ஞாபசங்கொள்ளற்பால.து, 

wt te பீ சமொழிச்சனுள்ள ஜெர்தாவஸ் மென்னும் வேதச் 
தித்கும், 9) றை ஞான்.றுள்ள வழக்கிற்கும்; அாருட்டைக்கு முன் 
துள்ள ஆக்கெமொழிச்கும் இப்பொழுஅதயுள்ள ஆங்கில மொழிக் 
கும் பெரிதும் லேறுபாடண்மை யறிந்தவர், மற்றைய மொழிகள் 
வேறு பட்ட மைக்குங்காரண மறிவர். 

— அவ்வேறுபாடு ரான்முறைமைக்க ஒத்தது ஐவ்லாதது என. 
இருககைப்படும். 

சாகம் சாகளம், சங்கம் கங்கதம், விழல் விண், தருக்கு தன்கு 

MOG சான்கு, முதலியன ான்முறைமைக்கு ஓத்த வேறு 

பாடாம், 

தேகம் திரேசம், விமானி பேமானி, வேசறல் பேசாறல், இத்து 

ஜித்து முசலியன தூன்முறைமைக்கு ஓவவாத வேறுபாடரம், 

இக்ஙனம் நான்டமுறைமைக்கு ஒவ்வாத வேறுபாடுகள், பல்ப் 

பெருகுதல் இயற்கைய?தலும் ௮து சிறப்பன்று, தூளவினதா 

யிருத் சல் வேண்டும் என்று பெரியார் எண்ணுற்றுத் தொன்மை 

புள்ள பனுவல்களையும் ஆராய்ந்து செவ்வை செய்து செக்தமிழும் 

சீமஸ்சருதமும் என ஒலித்திறத்தானே இருவேறு வசைப்படுத்து 

இலக்கணலாம்பும் அமைத்திட்டனர், 0 தகமுகலியன திரேச 

மூதலியனவாகத்தஇரிர்்து வருதல், காலின் முதிர்ச்சியினஅ இயற் 

சையசேனலும் ஆன்றோர் ௮வ்வாம்பு கடக்க ௮ஞ்சுகன்றனர். 

“எப்பொருளெச்சொலின் எவ்வாறுயர்ந்தோர் 

செப்பினாப்படி செப்புதன் ம.ர2ப”? 

ஏன்ற ஈன். லூற் சூத்இரமும் அவ்வரம்பிற்குச் காவலாடின்ற ௮. 

சொன்முறைமைக்கொத்த வேறு பாடுகளை .பெதிரதுளோ 

ந்றலென்லும்- உத்தயொற்கொள்க,. சாகம்சாகள முதலியன்லர்க் 
sont 'பிப்டசைலை ' தருபொருளே யுணர்த்தலின், ஒரு பொருட்கு 
திருளோல் வேண்டாவெளச்சருதி, :சர்சளம்! சங்கத முதலிய்செசற் 
சக்க்காகு ny டுசாற்சள் ச்சர். சரசம்* தள்கும். எழ்திதியா இனத் 
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களையு மீக். விடாது இறர்தஅசாத்தலென்லும் உத்தியாற் 
சாத்துக்கொள்க. இறக் சதுவிலக்கலென்னும் உத்தியால் Kase 
விடின் சொற்களினியைபுபோய்கிடும். பொருண்முரண்பாடின்றிச் 
சொர களை யியைபோடு ஆராய்ந்து கொண்டு போதலை சத்த நூற் 
பயனாம். ஆகலின் இறர்த.த விலக்கலென்னு், உத்தியை இப்படிப் 
பட்ட அமையத்திற் கொள்ளற்க. அக்காலத்து வழங்கி வந்த கா 
விக்கொண்டு, போலிப்பம், ஆயிட்டு என்பன இக்காலத்து வழங்கா 
மையின், அவவுத்தியை இப்படிப்பட்ட அமையத்தில் கொள்ளல் 
வேண்டுமெனின் இப்பொழுதுள்ள அக்காலத்து நூல்களுக்கு ௮ச் 

சொற்களும் ஆவயெசுமாசலின் இறர்த.-விலக்கலென்னும் உத்தி 
யினும் இறந்தது சாத்தலென்னும் உத்தியே இறந்தது, 

“பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் 

வழுவலகால வகையினா னே” 

என்ற சூத்திரத்தை யுணரின் பவணந்தி முனிவர்க்கு இறர்சது 
விலக்குவதில் பெரிதும் உடன்பாடென்பதே புலனாகின்றது. நாவி 
னதியற்கையை முற்றுந்தடுப்பதரிதாகலின், ௪.தரதுபோற்றலில் 
இருவரு முடன்பட்டனர். சவெஞானமுனிவர், “புதியனபுணர்த் 
தல் பழையவற்றோடு முணாதவழி3யபே யெனவுணர்க” என்பர். Ops 
5.௪ விலக்கலென்னும் உத்தி பண்டைக்காலத்திலேயே தோன்தி 
யிருப்பின், இடுகுறிப்பெயரே யன்றிக்காணப்பெயருமுள்ளன என் 
னுக்கருத்தால் “இடுகுறிசாரணப் பெயர்பொதுச் சிறப்பின? 

* என்று சூத்திரம் செய்வதற்குப் பவணர்தி முனிவர்ச்டெர் 
தீரா௮. எல்லாப்பெயரு மிடுகுறியாகும் என்றே சூத்திரம் செய்ய 
வேண்டி வரும். 

பண்டைச்சாலத்துள்ள சொற்களின் தன்மையும் அச்சொற்க. 
ளால் சரிதத்தசோற்றங்களும் கிளல்கு மாசலாலும் 6s நாலாராய்ச் 

சிக்றுள் றச். சாசலாலும் இறச்ச.அசாத்தலென்றும். உர்தியே 
வண்டற்பாலது.. பண்டைக்காலத். துன்ள சொற்களின் தன்மையும் 
சரித்சென்சளும் வறையுமாகலாலும். ௪,ச் ச ாலாராய்ச்க்கூப்பெசிது 
மூல்டுள்பகடகைலாலும் இறக்க துவிலக்சலென்னும்: அதிசிய 
வேஷ்டித்கதைன்கு.. பழையன கழிதல் அ்ளனமே,



௪௮ பாயிரவியல் 

இனித்திசேச முசலியவற்றை உண கடையி3ல.லும் பாரடை 

யிலேனும் கொள்ளின், வழுஉச்சொற்புணர்த்சலென்் லுங் குற்றர் 
தீங்குமாசகலின் அவற்றைக் கொள்ளற்க. இவைபோல்வனவெல் 
லாம் ஆன்றோரமைத்திட்ட வரம்பு சதையாவண்ணம் காக்்றன. 
ஈன்மொழிபுணர்த்தலென்னும் ௮ழகு போல்வன வெல்லாம் அவ் 
வரம்பினைப்பூசி யழகுசெய்செறன. இவை, நாவின் முதிர்ச்சி 
யாலும் முதிர்ச்சியின்மையாலும் உண்டாகும் அளவிறந்த இயற் 
கைச்சதியைத்தடைசெய்யுமாறென்சு. 

மேற்கூறிய சாகம் சாகளமென்பன வெள்ளாட்டினையும், கங் 
கம் கங்ககமென்பன சப்பையும், தருக்கு தன்கு என்பன செருக் 
கையும், விழல் விண் என்பதையும் உணர்த்இிநிற்கும். சாகள 
மென்பதை யுரிச்சொன்னிகண்டிலும், கம்கதம், தன்: ச என்பன 

வற்றைச் சூடாமணி நிகண்டிலும், விழலென்பதைப் பிங்கலநிகண் 
டி. லும் காண்க, விழலின்திரிபே வீணென்பது. நால்கன் திரிபே 
நான்கென்பது, 

கடற்கரையை யுணர்த்தும் புலம்பென்ப.த ஐங்குற,நூற்றிலும் 
கரடியையுணா தம் வெண்பல்லமென்பது உரிச்சொன்னிசண்டி. 
அம், திரட்சியை யுணர்த்தும் ௮வையம் என்பது ம கரைக்காஞ்சி 
யிலும், மேலிடத்தை யுணர்த்,தும் மேதகமென்ப.து சம்பந்தர் தே 
வாரத்திலும், குளிர்ச்சியை யுணர்த்தும் ஓமமென்பது சுந்தரர் தே 
வாரத்திலும், மயிலிறகை யுணர்த்தும் புத்தகமென்பது Loh Sgr au 
மூலிலும், மூங்கிலை யுணர்த்தும் சாலென்பது சுப்பிரமண்ணியவைத் 
இயவெண்பாகவிலும், தென்னையையுணர்த்தும் சாலியென்பது போ 

கர்றிக ண்டி.லும், மூங்ஜெல்லினை யுணர்த்தும் ஞாங்க லென்பது 

மஞ்சென் ஐந் இணைச் று 8ண்டித4ம் உள்ளன, 
இங்கனம் ஒவஃவார்சொல் ஓவ்வோர்நூலினால் அறிதல் 

போல ஒவ்வோர் சொல் ஒவ் லார் பாழையாதும், ஓவவோர் நாட்டு 
வழச்சாதும், உளர்வழக்காலும், சாதி வழக்காலும் ௮.றிதல் வேண் 
டிம் அக்கனமறியாக்கால் சத்ததூலாராய்ச்ச செல்லாதென்பது. 
அவற்றைவெல்லகம் ஈண்டுகிரிப்பிற்பெருகும் வேண்டுழிக்க. ௮ தம்,



பரயிரஷியல் ௯ 

பாசதங்களி னின்றும் : சமஸ்கஇிருதமாயிற்மென்பர். பாகத 

வையாகரணிகளும் இங்கனமே கூறுவர். ஐரோப்பிய பண்டிதர் 

%* விபர் என்பவர்தம் கருத்தும் அதுவாம். 

பாளி மொழிச்சொற்களெல்லாம் வடமொழிச்சொற்களுக்குத் 

சாதுவகன்றன என்பர் அறிஞர் 1 டெய்லர் என்பவர், 

௨௦, திருஞான சம்பக்தர் தேவாரம் 

௮ச்சிறுபாக்சம். பண், குறிஞ்சி, 

-தீம்மல ரடியென்றடியவர் பரவக் தமிழ்ச்சொலும் வடசொ 
௮ தாணிழல்சேர? 

திருமழபாடி. பண். கொல்லி, 

“அற்தனார் வேள்வியும் அருமறைத்துழனியும் 

செகர்தமிழ்ச்சீதமும் சீரினால் வளர் sr” 

திருகாவுக்கரசுகள். 

திருமறைக்காடு, இருக்காண்டகம் 

“ஆரியன் கண்டாய் தமிழன் கண்டாய் 

அண்ணா பலையுறை அண்ணல் கண்டாய்” 

திருக்கடம்பந்துறை திருக்குறுந்தொகை, 

“அரியந்தமிழோ டிசையானவன்” 

திருவாவடுதுறை இருத்தாண்டகம். 

“செர்தமிழோடாரியனைச் சரியானை? 

திருவாசகம் 

தண்ணார் தமிழளிக்கும் சண்பாண்டி நாட்டானை? 

திருமந் Bru. 

தமிழ்ச்சொல் வடசொல் லெஜுமிவ் கிரண்டும் 
உணர்தீ.துமவளை யுணர ஐுமாமே,, 

*அங்கிமிசாமை வைச்சான் உடல்வைத்தான் 

எங்குமிகாமை வைத்தானு லகேழையும் 

தங்மிகாமை வைத்தான் தழிழ்சாத்திரம் 

பொர்கமிசாமை வைத்தான் பொருடா.ுழே” 
q



௫௦ பாயிரவியல் 

நம்மாழ்வார், 

“இன்றமிழ்ப்பாடிய வீசனையாதிபாய்” 

“என்னெஞ்ச த்துள்ளிருந் இல் ரக் 

தமிழ் நாலிவை மொழிந்து” 

திருமங்கைமன்னன் 

'*செர்திறத்த தமிழோசை வடசொல்லாஇத் 
திசைநான்கு மாய்த்திங்க ணாயிஞுக” 

திரும(நிசையாழ்வார் 

கணிகண்ணன் போவென்ரான் காமருபூக் சச்சி 

மணிவண்ணா, நீயிங் கிராதே-- அணிவுடனே 

செந்காப்புலவன்யான் செல்கன் றேன் நீயுமுன்றன் 

பைந்ரநாகப் பாய்சுருட்டிக் கொள்” 

திருப்புகழ் 

“வண்டமிழ் பயில் வோர்பின் தரிகின் றவன்”" 

மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் 

“பழமறைகள் முறையிடப்பைக் தமிழ்ப் பின்சென்ற 

பச்சைப்பசுங்கொண்டலே”? 

என்பன முதலாக இவ்விரு மொழியையே பெரியார் சிறப்பித் துள் 

ளார். இவையே முனிவர்களால் திருத்தப்பட்ட மொழிகளாம். 

ஏசகாட்சரமக்தீரம் இவ்விருமொழியிலேயே யுள்ளது, சிங்களத் 

தில் தமிழ்மந்திரங்களே யுள்ளன. மணிப்பிரவாளமும் இவவிரு 

மொழிக்கே யுரியது. இவ்விருமொழிக்கும் இலக்கணமொன்றே, 
வாரம், மாசம், திதி, ஈட்சத்திரம், ஐம்பூதம், சூரியன் சந்திரன் 

முதலிபவற்றின்பெயர்கள், இவ்கிருமொழிக்கண்ணே நிறைந் 
துள்ளன, மற்றைய மொழிகளிலுள்ள வாரமு தலியவற்றின்பெயர் 

கள், ' இவற்றின் சதைவே யாகும். 

“வடமொழி தமிழ்மொழி யெனுமிருமொழியினும் 

இலக்கணமொன்றே பென்றே பெண்னூுக”



பாயிரவியல் Ga 
(இலச்சணச்கொத்து) 

“சாற்ற தெய்வப் புலவோர் மாழிக்குர் தமிழ்மொழிக்கும் வேற்றுமை கூறிழ் றிணைபா MMT § Bid Ader I 5B 
மாற்றருக் தெப்வ மொழிக்கில்லை பேர்க்கெழு வாயுருவுக் 
தேற்றிப லிங்க மொருமூன்று மில்லை செழுச்தமிழ்க் கே"! 

(பிர யோக வி2வகம்) 

என்பவற்முல் இருமொழிக்கும் இலச்சண மொன் றென்பசும், 
வேறுபாடு சிறிதென்பதும், பெற்ம், 

வடமொழி வல்ல அரசாணிப்பாலை வேர்கடாசாரிய/ மச லோர் இத்துணைர்றர்த தமிழ்க்குக் குற்றம் உறி ஈரெனின், ஈன்று வடகலையார்க்கெல்லாம் பரமகு நவா வேதாக்தாசாரிபர் இயற்றிய 
பாதுசாசகசாம் என்னலும்தாலுள் arg SAG SLIM glo” 
என்னும்சு லோகத்தில் சென்ஈலைப்பாகரம் வடகலை வேசம்போல 

நித்தியமும் உயர்வும் உடைய ென்றமையின், அவர்குற்றங் கூறல் 
தகாதென்ச, தென்கலையார்க்கு இளிவர வெய்ச அ௮ங்கனம் கூறினா 
மென்பது, மதாற்பயனான் னுள் மூன்றனை ப கூறுது Anois 
Ore im Bars gp கூறலின் தென்கலைவேதமே |சிதக்ததென் ௧. 
அசனாலன்றோ அஃது வடகலை 2வதத்துக்கு முற்பட்டு முழங்கு 
சென்ற. மகான் அழூயெ மணவாளப்பெருமான் அரியம்போலத் 
சமிழும் அகதி பென்ப பிறவும் ஆராரியஇ த கபமென்று 
BY gn கண்டு கொள்ச. 

மணிப்பிரவாளம். 
"௨௭, தமிழரும் ஆரியரும் ஒருப்பட்டு நெடி. ஐ ராளாயினபன் 

மணிப்பிரவாளஈடையுண்டாயிருத் சல்வேண்டுட் மணிப்பிரவாள 
மென்பதில் மணியென்பது தமிழ்கடைக்கும் ர வாளமென்பது 
ஆரியஈடைக்கும் அமைநர்திருத்தலின, ௮ச்சொற்களே அப்பாழை 

“களை முறைமைப்படுத்துனெறன. மணிப்பிரவாளம் செய்யுணடைக் கேயுரியது. நான்கடி யுள்ள ஐர் சுலோக த்.தில்முன்னிரண்டடி, தமிழ்ச் 
சந்தமும் பின்னிரண்டடி ஆரியசந்தமுமாய் வரலேமணிப்பிரவாள
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நடையாப, ego உரைநடைக்குச் சிறிதும் பொருந்தாது, 

மணிப்பிரவாள மென்பதில் மணியென்பது முத்து. பிரவ. எமென் 
பத! பவளம். | 

siding ட்பன்னிரண்டுயிரெழுத்துகளும் சூரியன தூ பன்னி 

ரண்டு கலையும்; ஆரியத்தின் கட்பதினாறுயிர்களும் சர்தரனது பதி 

னாறு கலைகளுமாகலின் தமிழும் ஆரியமும் முறையே செளரமான 
மொழியும் சாந்திரமான மொழியுமாய் ஆண் பெண் என்னும் நீக் 
கமில் இயைபுடைமை பெற்றாம். சூரியனும் சந்திரனும் முறையே 
ஆண் பெண் என்பது சோதிடதால் வழக்கு சூரியகலைபாகிப வலப் 

பக்கத்து ஆணும், சந்தி கலையாசிய இடப்பக்கத்துப் பெண்ணும் 
கருத்தரித்தலானும், சூரியவோரையிலாணும், சர்திரவேோரையிம் 
பெண்ணும் பிறக்கன்றமையாலும் தெளிந்து கொள்க. இம்முறை 
மை பற்றியே தமிழர் ஆண்பாலையும், ஆரியர் பெண்பாலையும் மூற் 

கூறுவர். மணிப்பிரவாள மென்பதில் மணி, வெண்மையும் பிரவா 

ளம், சிவப்பு மாசலின் ஆண் பெண் என்னும் நீக்கமில் இயைபுடை 
மை வலியுறுகசன்ற.து. 

மணிப்பிரவாளமென்பது முறையே சுக்கில சோணித மெனப் 
படும். “௮ வனவள. து” என்னும் தமிழ் வழக்கே “ஸ்த்ரிபும் நபும் 
சகம்” எனச்சைவாகமம் ஆரிய வழக்குப்படி. கூறிற்று, 

தமிழர்க்கு நட்சத்திர முக்யெமும், ஆரியர்க்குத்திதி முக்க 
முமாம். 

மணிப்பிரவாள நடை முதலிய வற்முல் தமிழ் ஆரியத்துக்கு 
முற்பட்டதென்பது ௮ங்கைக்கனிபோல் விளங்குகின்ற து. தமிழ் 
ஆரிய,ச்துக்கு முற்பட்டது முற்பட்டது, எனச்கூறுவனகெல்லாம் 
உண்மை கூற வக்ததன்றி ஆரியத் துக்குக்குறை கூறவந்ததன் று, 

இன்னும் மணிப்பிரவாளமென்னும் தொடரில் மணியென் 
பதில் செயற்கை பெழுத்தொன்று; பிரவாளமென்பதில் செயற் 

கை யெழுத்து மிகுதி; மணியென்பது ஓரசை; பிரவாளமென்பது 

மூவசை. மணியென்பதன் முதலில் இயற்கை Quip 5. Haren 5; 

வரர் மென்பதன் முதலில் . செயற்கை யெழுத்துள்ளது) மணி
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யென்ப.௮ இயற்சைக்சொல்;) பிரவாளமென்பத செயற்சைச்சொல் 

மணியென்பதில் நாழுயற்சி சிறிது; பாவாள மென்பதில் நாமுயற்சி 
பெரிது. இதனானே தமிழில் இபற்கை பெழுக்தும், தாசைச்சொழ் 
களும், மொழிமுதலி.பற்கை யெழுத்தும், இயற்கைச் சொற்களும், 
எளிய வுச்சரிப்பும், உள்ளன என்பதும்) ஆரிபத்தில் செ.பற்கையெ 
மு.நீதஅம், பலவசைச்சொற்களும், மொழிமுதற்செயற்கை யெழு 
தும், செயற்கைச் சொற்களும், கடினவுச்சரிப்பும் உள்ளன என்ப 
தும் இவை தமிழில் இல்லன என்பதும் பெறப்பட்டமை காண்க, 

கமிழ் இயற்கை மொழி யென்பசையும், ஆரியம் செயற்கை 
மொழியென்பதையும் இவவாராய்ச்? வர்புறுத்துகின்ற.து. ஆசலின் 

தமிழ், ஆரியத்துக் கு முற்பட்ட தென்பதற்கு ஐயுறவென்னை? 
இவவிருமொழியும் சுக்லெசோணிதத்தாலாய ஆண் பெண் எனலும் 
நீக்சநில் இயைபுடைமையானும் ஆன்றோர்தம் வழக்கும் ௮ங்கனமே 

யி.ுக்தமையானும், ௮க்காலத்துத் தமிழரும் தரியரும் கிழவனும் 

கிழ த்திபம்போல ஒருப்பட்டிருக்கனசென்பது புலனானெறது, 

இனி இக்காலச்தாரையும் ஒருப்படுத்துவ£த இக்நாலின் பயனாம், 

த.மிழ் சிவமும் ஆரியம் சத்தியும் என்பது மணிப்பிரவாளத்தி 

னுட்கருத்து. 

சிவத்துக்கும் சத்இக்கும், வேறுபாடு கூறுவாரிலர், Rag 

துக்குச்சத்தி “மனை விதாய் தங்கைமகள்” 

இருக் 2கரவையார். 

இயைபெடுத்துசைத்தல். 

'மின்றொத்திரழலூபுரம் வெள்ளைசெம் பட்டுமின்ன 

வொன்றொத் இடவுடையாளொடொன்றாம்புலியூானென்றே 

ஈன்றொத்தெழிலைத்தொழவுற்றனமென்னதோர்ஈன்மைதான் 
குன்றத்திடைக்கண் டனமன்னை நீ சொன்ன கொள்கையரே” 

என்பதால் ௮வவொருப்பாடுகண்டு கொள்க, வெள்ளை செம் 

பட்டும் என்றலின், மக்களுள் ஆணாயினார் வெண்பட்டும், பெண்ணா 

மிஞர் செம்பட்டம் உடுத்தல்வேண்டுமென்பது. மணிப்பிரவான:
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மெ லுஞ் சொற்றொடரின் கருத்துக்கும் இத்திரக்கோவையா? 

செய்யுட்கருத்துக்கும் இயைபுண்மைகாண்சு. 

இன்னும்விரிப்பிற் பெருகும். 

2.2. பாளி, 

பாளியிலுள்ள எழு,ச்.துகளில் சாவின் முஇர்சசியாற் பிறகேற் 

பட்ட ஐச ஓளராரங்களும், ழகர றகர னஈாங்களும் இல்லா 

மையின் அது பழந்தமிழினின்று பிரிக்தவோர் சிறுபிரிவென்ன 

லாம், மிகுதியும் சொற்குறைவுடைமையின் பிற் பலத்தேற்பட்ட 

பாகதங்களும் சிறுபான்ஸை ஆரியமும் சலக்ஈப்பெற்றதோர் பாழை 

யாயிற்று. இதன் சந்தம் தமிழ்ச்சக்தமும் ஆரிய சந்தமும் கலந்த 
கலைச் சந்தமாம், ஆரியச் சொற்களுக்கு முற்பட்ட நிலைமைய 

வாய சொற்களுள்ள காரணத்தான் பாளி, ஆரியத்துக்கு முற்பட்ட 

தென்பர், 

இக்சாலக்துப் பாளியிலுள்ள படம், பியம், இனம், தானம், 
திதி, தலமு.சலியன ப்?ரதம், ப்ரியம், தருணம், ஸ்தானம், wae, 
ஸ்தல முதலிப அரியச் சொற்களுக்கு முறையே முதற்சொற்க 

ளென்பர் 

பேடம்-பிணம். தினம்-புல், பியம்அவிருப்பம், மகழ்ச்சி. 

௨௩ தமிழிலும், இரியத்திலும், பின்பு ஓர் தாதுவழியாகப் 

பிறந்த சொற்பாகுபாடுகள், பஞ்சத்திராவிட முதலியவற்றிலில. 
கிரேக்கு முதலியவற்றில் ௮ச்சொற்பாகுபாடுகள் உள்ளன பின்பு 
ஓர். தா.துவழியாகப் பிறந்த சொற்பாகுபாடாவது காலவமைதிக் 

கேற்றபடி புதிப சொற்கள் /9ரித் காளுவ.து. இதற்குக் காரணம், 
தமிழ்முதலிப வற்றுக்கு அரசுரிமை நெடிதுகாலம் வளர்க்தமை 
யேயாம். 

ஒர் வியாபச இயற்கைச் தா.துவினின்று வருத்தமின்றி யெளி 
அபட் ஈடைபெறுவதாய், பகிழ்வுபெருக்குவதாய், மூன்முறைமை 

முதலியலத்றக்கு ஒத்ததாய்,. இருத்தலின்) இச்சொற் சாரணம்
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Sura பண்டையவான்றோர் co@udspeQeon pC srr 

வழியேயன்றிப் புதுவ?தார் வழியன்று. 

ஒரு வழியுங்கூறுது விடைமாத்திரம் கூறப்பட்டுள்ள தர்கணி 
தீதூற்கு, முயன்றறிர்த ஈல்வழியானே அவ்விடைகளெல்லாம் ஒத் 
துவருமாயின் அ௮வ்வழியும் ஒப்பக்கூடியதுபோலத் தமிழ்மொழிக் 
கணுள்ள அகரமுதலிய எழுத்துகட்கும், ஆய் தவெழுத்தக்கும், 
குற்றிய லுகாத் துக்கும், இச த்துக்கும், மொழிமுதல் வருமெழுத் 
துக்கும், வாராவெழுத்துக்கும், மயக்கத் துக்கும், புணர்ச் முதலி 
யவற்றுக்கும் காரணம் யாம் கூறும் வழியானே DS BUH Ss meow 
யின்; ௮வவழியை எங்கனம் ஒப்பா தொழிதல் கூடும். 

பழந்தமிழின் இயற்கை அமைதியே பஞ்சத்திராவிடமுதலி 

யன எளிதிற் பிரிவதற்குக் காரணமாயிற்று. 

ar பொருட்கு ஓர்குணமேயன்றி sy sons apie or பலகுண 
மும் ௮வ்வோர்சொற்சகொண்டேகூறுவதற்கும் இத்தாது இடந் 
தீருகிற்கும். வடமொழித்தா துக்கள்போல வருந்தி வலிந்து பொரு 
ள்கொள்ளுமாறு போன்றிராமு எளிதே இனி3த பொருள்கெரள் 

ளக் கடத்தலின் வருத்தமின்றி எனிதாக ஈடைபெறுவதா யெனப் 
பட்டது. இதனானே செந் தமிழ்க்குப்பின்னும் சொற்காரண மறி 

தற்கேற்ற சத்த நாலொன்று இருத்தல் வேண்டுமெனப் புலனாகன் 

Os. 

தமிழ் முதலிய மொழியாசாய்ச்சி செய்தற்கு இக்காலத்தியற் 
கைபோலறுச்சகாலத்தியம்கை துணைப்பட்டிலதாகலின், தொல்காப்பி 
யர் முதலோர் இவ்வழி கூருதுவிட்டமைக்கு௮வர் தம்மேற் குற்றஞ் 
சார்த்தாது, ௮க்காலத்தின்மேற் சார்த்தல்வேண்டும். 

இஞ்ஞான்.று இங்கில மொழியின் வியா பகத்இனால் ஆரியமொ 

ழி முதலியன ஓடும் நிற்றல்போல, அஞ்ஞான்று ஆரியமொழியின் 

பெருக்கத்தினால் செந்தமிழ் ஒடுக்கித் தன்னிலை குலை*த காலமே 

அகத்தியனார் இலக்கணம் செய்த காலமாம்..பெருக்கம் வியாபக
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சொற்களுக்செல்லாம் அகத்தியனார் காரணம் கூருமையை 
“ மொழிப்பொருட் சாரணம் விழிப்பத்தோன்றா ” என்ற தொல் 
காப்பிப சூத்திரமே விளக்கற்பாலது. அவர் கூறியிருப்பின் தொல் 

காப்பியர் இங்கனம் சூத்திரம் செப்தற்குஇடக்தராது. ௮ச்சூக் 

தரத்துக்கு ஈச்சினார்ச்சிளியர் கூறிய உரை, இறந்த பொரு 

ணோக்குடைய து. 

௨௪. அச த்தியனார் கூறிப் ௮முதகலைஞான முதலிய நால்களை 

கோக்கன், ௮வா இலக்கணம் சல்லாததற்கு முன்னம் செந்தமிழ் 

தீன்னிலைகுலைக் திருந்த சாலத்தில் ௮வை அ௮வராற் செய்யப்பட்டி 

ருத்தல்2வண்்ு4. அகத்தியனார் பல மருத்துவநால் பாடித்திருந்தி 

இலக்கணக்சற்று அகத்தியம் செய்கனர். ௮தனால் தொல்காப்யெர் 

முதலோர் திருந்தி யிலக்சணம் செய்தனர் பின்னர்ச் சங்கத்தில் 

செர்தமிழ்திருத்தமடைர்தது. இத்திருத்தத்ை நோக்க ௮முதகலை 
சூரன முதலிப _நால்களும் எனைய இத்தர் நால்களும்செய்யுட்றெப் 

பில்லனவாய்விளக்னெ, ௮தனல் அ௮வைகள்பிரமாண நால்களாகாவெ 

னத்துணிசல் கூடாது. அக்காலத்தில் கழுசைகள் அரசர்களுக்கு 

வாகனமாயின. பின்னர்க் குதிரையின் பெருமையால் கழுதையேற் 

தம் இழிபாயினும் ௮ச்சரிகம் பொப்படுமாநில்லை. கழுதை ge 
சர்க்க வாகனமா யினமையின் கோவேறு கழு) யெனப்பட்டது. 

சித்தர்.நூல்கள் இலக்கண வன்மைபெற்றில வேனும், பொருள்வன் 

மைபெற்றனவாகலின் அவற்றை யிகழற்க. 

உடு. முன்னம் ஆரிபச்தினின்றே தமிழ்பிறந்த தென்பார்பலர்; 
ஈச்சினா்க்பர் வீட்டின் தன்மை தமிழாற்கூறுரென்பர், அவரே 
காலம் உலகமென்பன வடசொல் ௮ன்மென்பர்; ஈசானதேசிகர் 

அன்றியுச் சமிழ்நூற்களவிலையவற்றுள் 

ஒன்றேயாயிலுர் சனித்தமிழுண்டோ 

அன்றியுமைர்செழுத்சாலொருூயாடையென் 

நிையவேகானுலா நிடையோரடே, .
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என்று முழங்குவர். 

சுப்பிரமண்ணிய தீட்சிதர் தொல்காப்பியமுதலிவற்றுக்கு முத 

னூல் பாணிநீயமென்பர், 

சிவஞானமுனிவர் ௮தனைப் பலகாரணங்கூஜி மறுத்து த்தமிழ் 

கனிமொழி யென்பர். இது பலர் கோட்பாடு, 

அருணகிரிகாதர், கயிலைமலையும் விராயகச்கடவுளும் முற்பட் 
டமைபோல உல௫ூல் தமிழ் முற்டட்டதென்பர். திருத்தக்கதேவர், 
கம்பர் பவணக்திமுனிவர்முதலோர் தமிழ் பதினெண்மொழியுள் 

ஒன்றென்பர். இட்இிதர்க் தம் அவைமேற்கோளாயின. திருமந்திர 
முதலிவற்றால் தமிழ் தேசியமாகாதென்பது புலனாகின் ற.து. சேன 

வரையர் தமிழ்ச்சொல் வடமொழிக்கட் செல்லாகென்பர். சத்த 

நூல் வல்ல ஐரோப்பிய பண்டிதர் தமிழ்ச்சொற்களுட்பல வட 

மொழியிலும் சில இ3ரக்கு, எபிரேமுதலிய மொழிகளிலும் கலக் 

துள்ளன என்பர். கால்டுவெல்துை அக்கா, அடவி, அணி, கடி, 

கடுகு, மீனம், வலை முதலிய பல கமிழ்ச்சொற்கள் வடமொஜழியிற் 

கலந்துள்ளன என்பர். 

மீனமென்பது பழைய வடமொழி நிகண்டுகளிலில்லை, 288௦ 

என்பது பிற்காலத்திலேற்பட்ட அமரநிகண்டிலுள்ள.து. 

தாமோதரம்பிள்ளையவர்கள் முகம் தாமரைமுதலிய சொற்கள் தமி 

ழ்ச்சொல்லென நிறுவினர். ஓர் வடமொழிப்பூலவர் தமிழில் முக 

மென்பதற்கு ஏற்றசொல் இல்லை யென்பார், ஆசிரியர் வ. சணபதி 

பிள்ளையவர்கள், வாயென்பதற்கு முகமென்பதேபொருள் எனக் 

கூறி ஆலாசய மென்பதை ஆலவாய் என்றுமொழிபெயர்,க்த தனால் 
தெளிக என்பர். சேஷூரிசா ஸ்திரியாரவர்கள் தெ.ஓங்கு முதலியன 

தமிழின் வழிமொழியென்பர். இ.து பலர் கோட்பாடு 

சூரிய சாராயண சாஸ்இரியார் அவரிலும் பலவுண்மைகளை 
யெடுத்,துக் கூறுவர். வி. சனச௪பைப்பிள்ளையவர்கள் தமிழ்ச்சொற் 
கள் சன முதலிய மொழிகளிலும் சலர் தள்ளனஎன்பர். ஹண் 
ட்டென்பவர் மலையாளமுதலிய பத்துப்பாழைவனையும் தமிழ்ச் 
சை தவென்பர். சுந்தாம்பிள்ளேயவர்கல் ஆரியம் வருமுன் தமிழே 

$
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யிருக்த தென்பா. சரிதவாராய்ச்ச வல்லார் ஒளஸ்டிராலியா தேசத் 
தாரது மொழியுள் நான் நி முசலிய சமிழ்ச் சோற்கள் ஒத்துள்ளன 
என்பர். சலாமென்னும் தமிழ்ச்சொல் எபிரேய முதலிய பாழையிற் 

கலந்துளள.து, 

உரிச்சொல்நிகண்டு 

“வர்தனைகாணல் வணங்கல் பணிதலே 

தர்தலைதாழ்கல் சலாஞ்செ.ப்தல்--முக்இத் 

தொழுதலே சண்டன் தொடர்ந்து முயங்கல் 

தழுவ2ல விள்ளுதலும் சாற்று” 

அது தமிழ்ச்சொல் அல்லாக்கால் நிகண்டு நூலார் இங்கனம் MT. 

திருப்புகழ் முதலிய நால் வழச்கு முளளது, இிமரக்கர்கள் கனு 

வென்னுநர் தமிழ்ச்சொல்லை ௧.நு என்பர் 8ல் கநு-முழக்தாள். 

இனி கால்வெல் தரை முதலோர் தமிழ் ஆரியத் அக்கு முற் 

பட்டதென்பர். மதுரைத்தமிழ்ச்சம்கத் தலைவராயெ ஸ்ரீமான் பாண் 
டித்துரைத் தேவாவர்களும் மொழியாசாயச்சியைப்பற்றி உரையா 
டுக்கால், தமிழ் ஆரியத்துக்கு முற்பட்டதே யெனபர், 

ஐர்மன் தேசத்து அசிரியர் கருத்தும் அதுவாம், வங்காள 

சாட்டாருள் சிலருடைய ஆராய்ச்சியில் தமிழ் ஆரியத்துக்கு முற் 
பட்டதென்பது இப்பொழுதுதாலுண்டாசன்றது. இக்கருத்தி 
னைச்சிறந்த பலகாரணங்களால் இந்நூல் ot ps spurs gi. Sam 

கனம் காலத்துக்குக்காலம் சத்த. நாலினது உண்மை, சூரியனது 
தோற்றத்தால் மறைக் கிடந்த உலகத்துப் பொருள்களின் வடிவம் 

சிறிது சிறிதாசவிளங்கு மாறு போல விளங்குதல் காண்க. 

திங்கள், மதி, இல், ஏழில், ஒல்லை, ஞாயிறு, ஊழி ஈத்தம் முத் 

லிய சொற்களால் தமிழ் மிசப்பழமையதென்பது தெளிந்து கொள் 

ளலாம். ௮வை தனிமொழியானமையின், 

திங்கள்--சந்திரன், மாசம், சந்திரனாலாவ.து, 

மதி 92 97 99 

இல் இராசிகின் பொ௫ப்பெயர்,



பாயிமவியல் (இ௯ 

@ Hams & 5 இருடி ஈட்சத்திரம். 

ஒல்லை வீசமாத்திரை, 

65709 p= சூரியன், கோள்களுக்கு நடுவிலிருப்பவனென் 

ஊழி--யுகமுடி வு [uo 
ஈத்தம்--கடிகரா வச, 

மாசத்தை்திங்களொன்பது சாந்திரமானிகள் மதமென ஓம் ஐக்கும். 

௨௯. ஆங்கிலம், சர்மனி, பிராஞ்சு இப்பாழைசகளுக்கு முன் 

இல,ச்.தன் இறந்திருக்க. அதற்கு முன் இரீக்கு இறந்திருந்தது. 
அதற்கு முன் எபிரேயம் சிறந்திருக்கது. ௮தற்கு முன் எ௫த்து 

நாட்டு பொழி இறந்திருந்கது. அதற்குமுன் பினியயமொ)நி இறந் 

திருந்தது. அதற்குமுன் பின்ஸ் ஜெக்கிருக்த த, அதற்குமுன் ௮ 

கேடிய பாழை சறந்திருந்தஅ. 

அக்கேடியரிடமிருந்து மங்கோலியம், பின்ஸ் என்னும் இரண்டு 

வமிசங்கள் பிரிந்தன, 

அ௮ச்சேடியரெனின் குறிஞ்சிநிலமக்களென்ப.து பொருள். 

ஈழகாட்டிலிருக்து பாரசிகவளைகுடாவைச்சுற் றிலும் முற்கா 

லத்தில் குடியேறியமக்களுக்2க அக்கேடியரென்று பெயர், பினீ 

சிய மொழியெனிலும் சோமேரிய பாழையெனினும் ஓக்கும் 

௨௪. இஞ்ஞான்று திரிசரபாம் பண்டிதர், சவரிராயப்பிள்ளே 
யவர்கள் ஆராய்ச்சியும், சென்னை மகா கோட்டத்து வக்கல் இ, வீர 
பத்திர முதலியாரவர்கள் ஆராய்ச்சியும், பண்டிதர் சூரிய சாராயண 
சாஸ் இரியாரவர்கள் ஆராய்ச்சியும், பண்டிதர். நாகை, வேதாசலம் 
பிள்ளையவர்கள் ஆராய்ச்சியும், ஒவ்வோர் வகையில் எமது ஆராய்ச் 
சியை ஒத்துள்ளன. ஜி,யு. போப்பு ஐயர் காலடியாரிற்கூறிய சொற் 
காரணவழி எமது ஆராய்ச்சியை ஓக்கும். ஆங்லெ சத்தநாலிலுள்ள 
சொற்பாகுபாடு முதலியனவும் எம ஆராய்ச்சியைப் போல்ல 
னவே. 

௨௮, தொல்காப்பியரக்கு முன்னுள்ள அகத்தியமுகலிய 
அல்சனாம், அகத்தியனார்க்சூ முன்னுள்ள செர்தமிழ்ுல்களும்,
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செந்தமிழ்க்கு முன்னுள்ள தீமிழ்நால்களும், தமிம்க்கு மூன் 
னுள்ள பழக்தமிழ் ரால்களும் இறக்தூ பட்டமைக்குக் Syn Aue, 
தொல்காப்பிய முதலிய நூல்களும் பிறவும் இறந்து படாது நிலை 
பெற்றமைக்கு மஇழ்ச்சியும் ௮டைன்றனம். 

௨௯, இலக்கியமே யில்லாதகாலத்து இலக்கணம் கூறல் 

கூடாது, கூறினும் பயனில்லை, ஆகலின் ௮கத்தியனார்க்கு முன்னம் 

Aes eh Sa Ani gs got பமுதனூலிருத்தல் வேண்டும். 

“இலக்கியம் இருந்தன் றோ இலக்கணம் எழுதலாகும். அகத் 

தியம் தமிழிலக்கணமாயின், அதற்கு முர்திய தமிழ். நால்களும் 

இன் றியமையாதிருத்தல் வேண்டும்” என்பர் சனக சபைப்பிள்ளை 

our sar. 

Ges gh ip தொகுதி. ௩௨ பகுஇ. ௮. சமிழ்ப்பெருமை காண்க 

“இலக்கிய மின்றி யிலக்கண மின் ற 

இலக்கண மின்றி யிலக்கிய மின்றே 

எள்ளினின்றெண்ணெ யெடுப்பதுபோல 

இலக்கியததினின் றெடுபடு மிலக்கணம்” 

என்ற அகத்திய சூத்திரத்தாலும், 
“வினையினீம்கி விளங்கிய வறிவின 

மூனை வன்கண்டது முதனூலாகும்” 

என்ற தொல்காப்பிப சூத்தாத்தாலும், “முர்து நூல்கண்டு” என்ப 

தற்கு உரையாசிரியர், முகனூல்களிற் சொன்னவற்றினைக்கண்டு 

எனக்கூறலாலும், ௮மமுதனூலுண்மை பெறப்படுகின்றது. 

அகத்தியம் இலக்கண நூலாகலின் முதனூலுண்மை பெறப் 

படுகின்றது. 

“சழுன கன்னி குமரியே காவிரி 

வேரு ஈவதீர்த்ச மிக்குள்ள வெற்பேழுட் 

பேரான வேதா கமமே பிறத்தலான 

மாருத தென்றிசை வையகஞ் சுத்தமே” 

இத்திருமர் தாரத்தால் வேதம் பிறந்தசாடு தமிழ் காடே யென விளங் 

oars.
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தமிழ் சாட்டிலுள்ள பார்ப்பனர் செய்யும் ஆரிய வேதாத்திய 
யனம் தமிழ்ச்சந்த முறைமையும், ஆரிய காட்டிலுள்ள பார்ப்பனர் 
செய்யும் ௮வவத்தியயனம் ஆரிய சந்த முறைமையும், பெற்றமை 
யின் முன்னதிலும் பின்னது சர்தச்சுவை வேறு பட்டுள்ள து, முன் 
னதே சிறப்புடையது. 

“பதஙிமை பாழிசாகை யாரணம் பணைத்த வேதம்” 
என்னுந் திருவிளையாடற்புராணச் செய்யுளுட் பாழி, முதலிய 
சொற்களும், ஓத்து, ஒத்துரைப்போர். இடை முதலிய சொற்களும், 
அத்தமிழ்வேத முண்மையை விளக்கற்பாலன. பாழி, கிடை, சடை 
யென்பன ஒருபொருட்ளெவி. படனமுறைமையென்பது. 

“மெய்த்தமிழ் மறையோர்வாழ்” என்பர், 

(௬௮௪ திருப்புகழ்) 

திருமறைக்காட்டில் தமிழ்2வதம் அடைத்த கதை அத் 

தமிழ் வேதம் த)மே திறக்த ென்கின்றனர். ரியர் ஈண்டு கேற்று 

வந்தவர், முற்கணத்தில் வர்தவர் என்றலின், இராவணன் கயிலைக் 

கட்தேம் செய்தது தமிழ் வேதமென்னெறனர். தமிழ், பண்முறை 

பிற் நந்த சாகலின் ௮ஃதொக்கும். 

“சதாசிவர் தத்.துவம் முத்தமிழ் வேதம்” (திருமந்திரம்) 

“ஒங்கலிடை.வர் துயர்ந்தோர் தொழவிளங்கி 

ஏங்கொலிநீர் ஞாலத் திருளகற்று-.-மாங்கவற்றுள் 

மின்னேர் சனியாமி வெங்கதிரொன் றேனையது 

தன்னே ரிலாத தமிழ்” 

என்பதுள் ஓங்கலென்பது இமயகூ முதலிய சத்தகூடங்களை, 

இமய முதலிய மலைச்செரங்களில் நிறுவிய கழசக்களில் அருந்தமிழ் 

நூல்கள் வளர்க தோங்கினரமையின் அங்கனம் கூறினார் என்பது. 

அம்மலைச்சிசரங்களிலுள்ள தமிழுலகங்களையே விஞ்சையருலகென் 

பர். தொல்காப்பியரும் முல்லை, குறிஞ்சி, மருதம் செய்த லென்ப 
வற்றை முறையே காடுறையுலகம், மைவரையுலகம், இம்புனலுல 

கம், பெருமணலுலகம் என்பர், பெரும்பயன் விளை த்தலின் ௨ல்



௬ பாயிரவியல் 

சென்றனர், உலகம் உயர்ச் தோரென்பதும் அவ்கிஞ் சையருலக அள 
ளோரை யென்சு, 

ஒதி, கழகம், கல்லூரி, சாடு முதலிய தமிம்ச்சொற்களால் 
இமய முதலிய சத்த கூடங்களில் வளர்ந்தோங்பெது SD ip fies 
சையே யென்பது விளக்குனெ்ற.து, 

(௧) ஓதிமலை, கல்வி. மலையில் வளர்க்கதென்ப.து. 
(௨) கழகம். கல்லகம்--களசம்--ஈமுசம். 

(௩) கல்லூரி--உரி-முை; மலைச்செரத்ில் உண்டாய 

தென்பது. HOV Da, 

5M gy i= soured Gp 

(௪) சாடு - புலமை 

சாடுவர் காவலர். 

“சாரதியெனவும் சாடுவரெனவும் 

சூரியரெனவும் சொல்லுவர் புலவர்” 

  

(பிகர) 

சாடென்பது மலையினியைபுடைச்சொல் 

(தெலுங்கு). 
மூன்று மலைகளினிடையில் வளர்க்க தென்பது, 

  

சாட ௪துவு--படிப்பு - 

சாடு--சட்டம்-- தத்துவ நூல், நீதிநூல் முதலியன, 

“சட்டசலை யெட்டும் மருவெட்டும்” —(¢—G 5) 

சட்டக்கல்லி, சட்டம்பிள்!ள. 

சட்டகாதன் இவன், 

சீர்காழியில் சிவபெருமான் பெயர் சட்டராதர், yur ஆலயத்தின் 
ஜர் புறத்தில் மேலடுக்கல் இருக்கின்றனர். அவ்விடத்தை VAT 
வர் மலையெனச்சொல்வர். பெருமான், விகாகயக்கடவுள், முரு 
சச்சடவுள் கு?பான் முதலோர், விஞ்சையரலூற்கு இறைவராவர். 

இமயமலையில் உயர்ந்து விளங்கும் கயிலையில் தமிழ்த்தத். துவநூல் 
வழக்குண்மையின் அக்கயிலைப்பெருமான் சட்டநாசரென்னும் 

பெயர் பூண்டனன், “முத்தமிழடைவினை முற்படுரிதனில் (pp 

டெவெழுதிய முதல்லோனே” என்பது ஈண்டு மேற்கோளாதற்பா
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ஐது சேரமான் பெருமாணாயனார் பொன்வண்ணத்தர்தாதி இவ் 
விடத்தில் சான் ௮ரங்கேற்றினர், 

திருக்கேகாரத்திற்கும் கயிலைக்கு மிடையில் பெருந்தடையா 
கக்கங்கையின் கடுங்கடு யுண்மையின், ௮க்காலத்தார் விமான த்தி 
லேறிக்கயிலைக்குப்போய் வந்தனர் என்க. 

“திரள்விமானமது வான்மிசையுயர்த் ச வவனும்” (௧--பரணி) 
என்பதால் அக்க/லத்தில் ஆகாய எந்இரம் இருர்கதென்பது பெ 

றப்படுகின் றது. 

இதனா வெற்பேழுட் பிறந்த வேதாகமங்கள் தமிழ்வே 

தாகமஙகளென்பது பெறப்பட்டது. 

பழைய திருவிளையாடற்புராணவுசையில் தமிழ் ஆகம சூத் 

தரங்கள் மேற்கோளாக வத்திருந் தன. 

“விஞ்சையர் கேசர் வித்தியாசரர் பெய்” 

சேணி, சேடி, விஞ்சைப்பதி, யாணர்ஈகர், என்பன விஞ்சைய 
௬லகன் பெயராம். 

சேணி-உயாத்திலுள்ளதென்பது. 

யாணர் அறிஞர். 

கேசரர்--அ மாயகபனரென்ப.து, 

விஞ்சையர் மலைச்சிஈரவாசிகள் 

“மன்னுமாமலை மதேந்திர மதனிற் 

சொன்னவாகமர் தோற்றுவித்தருளியும்” 

“கேவேடராகிக் கெளிறது படுத்து 

மாவேட்டாகயெ வாகமம் வாங்கியும் 

மற்றவைதம்மை மகேந்திர த்திருச் | 

அற்றவைம்முகங்க ளாற்பணித்தருளியும்" 

எனத்திருவாசகத்தில் மாணிச்கவாசகசுவாமிகள் கூறியருள்வர், 
மகேந்தாமலை, தமிழ் காடாயெ தென்னாட்டிலிருர் தமையாலும் 

௮து சித்தார்ச இசையாகலாலும் குமரிகாட்டினைக்கடல் கொள்வ 

தன்முன் அதன்கண் ஆசமம் பிறர்சமையாலும் அலை தமிழாச
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மல்களென்றே அணிதல் வேண்டும். இசனால் ம3சக்திரமலையிலும் 

ஒர் தமிழ்க்கழக மிருந்ததென்ப.து பெறப்படுகின்றது. 

“சடர்க்கடவுள் தந்த தமிழ்தர்கான்?” (௧--ரா) 
“சண்ணுதற் பெருங்கடவுளுங் கழகமோ டமர்ந்து” 

“ஆதியிற்றமிழ் நூலகத் தியற்குணர் த்திய 

மாதொருபாகனை வணங்குதும்” 

முதலியவற்றால் தமிழ் சில | நமான் வழியதென உறுஇப்படுகின் 

றமையின் வேதாசமல்கள் தமிழிலிருந்தன வென்பதே துணிபு, 
“தங்க மிசாமை வைத்தான் தமிழ் சாத்திரம்” என்னுந்திருமக்தாத் 

தானும் தெளிக, 

௩0. சிறுவர்கள் தே முறைமையைதக் தொடக்கத்தி?2லயே 

பயில்வதற் குத் சமிழ்கெடுங்கணக்கலுள்ள எழுச்துகளை அன, 
PO) என்னுஞ்சாரியைக ளோடு கூட்டிக்கற்பித்தலும்; படனம், படி த் 
தல், மாணவன் முதலிய சொற்காரணமும்; அத்தமிழ்வேசம், 

இசைப்பிழம்பென்பதற்குச்சான்ரும். 

அச்சொற்களுக்குப் பண்ணொடு கற்றல், பண்ணொ கற்போன் 

என்பது பொருள். 

இவற்றால் இசைக்ஈல்வியே முதல்முதலுண்டாயதென்பது 

பெறப்படும். ௮.து பின்னால் விளங்கும். 

குறிஞ்சி, பாலை, முல்லை, மருதம், கெய்தலென்னும் ஐவகை 
நிலங்களில் ௮வ்வக்காடுகளில் இளி, மயில், பருந்து, கோழி, அன் 
னம், காக்கை முதலிய ௮ ங்வந்கிலத் துப் பறவைகளும்; வண்டினங் 
களும் மகழ்ந்தினிது பாடுவதும் அப்பாட்டினானே மகிழ்வுபெருகு 

வதம் இயற்கையாகலின், ௮வ்வங்நிலத்துள்ள மக்கள் மஇழ்க்து 
செவியுற்று ௮ங்கனமே தாமும் மெல்ல மெல்ல இசைத்துப் பழ 
இனனையின், உலகத்து மு.தல் முதல் தோன்நிப்பெருயெ.து இசை 
க்கல்வியேயாகும். ௮வ்விசைக்கல்வியானே சாவான.து மெல்ல மெல் 

லத்இருத்து முறலால் ஒர்சார், ஒலிவடிவெழுத். துகளும் ல புலனா 
வின, பிறகு பாழைவின் தோற்றத்திற்கு அலையும் சாரணமாயின,



பாஜி ரவலியல் ௬௫ 

வண்டினையுணர்த்தும் தேனென்னுஞ்சொல்லினின்று இசை 

யையுணர்த்தும் தென் என்னுஞ்சொல்லுண்டாயிற்று. “தென்னா 

தெஞா” முதலியனவும் “தெனந்தெனக் Oza oh தெர்தெனானா” 

முதலியனவும் ௮தினின்றே யுண்டாயினவாம். சங்தேப்புலவர்கள் 
அவையிடதீதே ஆலாபனம் செய்வன வெல்லாம், வண்டினது 
இன்னிசை போல்வன ஆசலின், ௮வவாலாபனச்சொற்களும், அத் 

தென் என்னுஞ்சொல்லின் சதைவேயாம். பிறவு முணர்ந்து கொ 

on &. 

Huns s grorar புட்களினொலி, வேறுபட்டிருக்தலின் 
குறிஞ்சிப்பண், பாலைப்பண் எனப்பண்களும் வேறு பட்டன. 

இவையே இடப்பண்ணாம். 

“பண்களாவன பாலையாம் peed ாற்றுமன்றென்ப. ஐவ 

கை நிலங்காரணமாசக எழுந்த அகப்பொருளும், புறப்பொருளும், 

அவற்றின் பாகுபாடுகளும் ௮வ்விரண்டன் இயைபுகளும் தமிழ்க் 
கே யுரியன. 

சரிகமபதநி என்ற சத்த சாங்களும் குறிஞ்சி முல்லை கெ 

ய்தலென்னு மூன்ற பண்களிலே அடங்கும். எங்கன மெனின்: 

மயிலும் குயிலும் யானையும் குறிஞ்சிக்கருப்பொருளும், எருதும் 

ஆடும் குதிரையும் முல்லைக்கருப்பொருளும், இரவுஞ்சம் கெய்தற் 
கருப்பொருளுமாசலின் என்க. 

சத்த சுரங்களினெழுத்துகள் சட்ச முதலியவற்றின் முதலெ 

முதீதாகலின், ௮வ்வவற் றிலெலி அவ்வல்வெழுத்துக்குக் கொள்ள 

ப்படும், 

௪, சட்சம்-மயிலொலி 

ரி, ரிடபம்-எருத்தொலி 

௧, காந்தராம்-யாட்டொலி 

ம; மத்திமம் -கரவுஞ்சவொலி 

ப, பஞ்சமம் -குயிலொலி 

த, தைவதம்--குதிரையொலி 

நி, நிடாதம்-யானையொலி 
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௭௭ பாரயிசவியல் 

மூற்கூறப்பட்ட அம்மூன்று பண்களிலே உதாத்தம், ௮ுதாத்தம், 

சரிதம் என்னும் இசை வேறுபாடுள்ளன. எங்கனமெனின்:- 

நிடாத காந்தாரங்கள் உசாத்தமும், ரிடப தைவதங்கள் gy wi 
தாத்தமும், உட்ச மத்திம பஞ்சமங்கள் சுரிதமும் ஆகலின். இவை 
முறையே ரோகண ௮வரோஈண மத்திம சந்த மாகலின் இவற் 
௮ுக்குக்குறிஞ்சி, முல்லை, நெய்த லென்பவையே பிறப்பிடமென்க. 

எடுத்தல், படுத்தல், ஈலிதல், விலங்கல் என்னும் ஒலிகளை 
முறையே உதாத்தம், அநாதாத்தம், சரிதம், பிரசயம் என்பர், குறி 
ஞ்சிக்கருப்பொருளாயெ மயில்கள், ஆரோகண அ வரோசணமாக 
இசைப்பதியற்மையாகலின் குறிஞ்சியினின் ற அனைத்துப் பண் 

களும் பிறச்தன என்பது திண்ணம். ௮து எனைய சுரங்களுக்கெல்் 

லாம் உயிர் போன்று மூதற்கணிற்பதே சான்றென்க, காளிதாச 

ரும் மயிலினையுணர்த்தும் கேகா என்னுஞ்சொல்லுக்குக் கே--கா 
என முறையே ரோகண ௮வசோகண ௧இ கற்பிப்பர். 

சட்சம் என்பது மயில்; சடு- சம் -௪சட்சம்; எனைய ஆறு 

சாரங்களையும் உண்டாக்குவதென்பது பொருள். 

௩௧. குறிஞ்சி யென்பது மலையும், மலைச்சார்புமாம், குறிஞ்சிக் 

கருப்பொருள்களுட் சிறந்த மூக்கிற்புதர்கள் ௮க்குறிஞ்சியிற் செ 
மூமையாக வளர்கின் றன. 

யானை முதலியன துரத்தினும் சப்பியுப்வதற்கு மூ£ங்கிற்புத 
ரிடனாகும், ஈள்ளிருளில் மயங்குங்கால் மூங்கிற் புதர்கள் உரைக்தெ 
ரிர்து ஒளிர்தலைச்செய்து வழிசாட்டா நிற்கும், குறிஞ்சியிலேறி 
நாற்றிசையோடு மேலுக 8மும் கோக்கன் தெய்வபத்தியுண்டாவ 
தியல்பு. முதன்மக்கள் குறிஞ்சயிலேயே தெய்வ வழிபாடு கொண் 

டனர். வ௫ிப்பதற்குச்குகையும், பருகுவதற்கு அருவிநீரும், சுனை 

நீரும்; உண்ணுதற்கு மூங்கிலரிசியும், தனையும் தேனும் பலவகைக் 

கனிகளும் 8ரைகளும் கிழங்குகளும் வித்துகளும்; சமைப்பதற்கும் 

குளிர் காய்வதற்கும் மூங்களனெருப்பும், சர். சனம் ௮9ல் முதலிய 
வாசளைப்பொருள்களும்; பொன்னும் மணியும் பிறவும் HEG DEA



பரயிரஷியல் ௭௪. 

யினகணுளளன, எவ்வசை வெள்ளத்திலும் குறிஞ்சியிலுய்தல் 
கூடும். பிறப்புக்கு நிமித்தமாயெ புணர்ச்சி, குறிஞ்சியுரிப்பொரு 
ளாகின்றது. மூகூற் சொல்லினின்றே நெருப்பின் பெயர், நெல் 
லின் பெயர் அரிசியின் பெயர் முதலியவைகளும் பிறக்கன் றன , 
கோய் கொண்டுழி அதனைத்தீர்த்தற்கும் பற்பல ஒளடதங்கள் குறி 
ஞ்சியின்கண் மலிக்துள்ளன, 

தண்ணீர், பால், தயிர், மோர், நெய், எண்ணெய், தேன், கடுகு 

மிளகு முதலியன வைத்தற்கு மூங்கிற் .குழாய்களே இயற்கைப்பாத் 
திரங்களாம், 

மரக்கால், படி, நாழி, உழக்கு, அழக்கு, முதலிய அளவைக் 
கருவிகட்கும் மூம்இற்குமாய்களே ஏற்றனவாகும். பலவகைக்கூட் 
டுகளுக்கும் ஊறுகாய்களுக்கும் மூங்கிற்குருத் துகள் பயன்படுகன் 

றன. மூங்கன்மடல்கள் உண்கலமுமாம்; கல்லையுமாம்; எழுத்துப் 
படங்களுமாம். 

வீடு வேலி பெட்டி கட்டில்' பாய் கூடை முறம் கடிதம் தாரி 
யக்கோல் முதலியன அமைப்பதற்கும் மூங்கிலே தகவதாகற்பா 
லஅ. இன்னும் மக்களுள் வறியவர்க்கும் செல்வர்க்கும் வேண்டிய 

அளவிறந்த கருவிகள் அழகாகவும் உறுதியாகவும் மூங்லொல் 
செய்தல் கூடும். ௮க்காலத்தும் செய்தனர்; இக்காலத்தும் செய் 
கின்றனர். ௮றுபது வகை மூக்கில்களுள்ளன என்பர், இன்னும் 

முங்கிலின் விசித்திரம் ௮ளவிறர்தன. அக்காலத்துப் போர்க்கருவிக 

ளெல்லாம் மூங்கில்களாலேயே செய்து வந்தனர். தமிழர் மூங்கில் 

வேலையிலும் ஆரியர்தோல்வேலையிலும இறக் தவராவர். 

இங்கன மாய முக்கிய காணங்களால் கடல் சொண்ட எழு 

அறு சாவத நிலப்பரப்பில் நூறுகாவத வளவினதாய எழ்குன்ற 

காட்டில் மணிமலையில் வேணு வனத்தில் பழக்தமிழ்மொழி பிறந்த 
தென்பர். ௮க்குன் றகாடு வெம்மை மிகுந்துள்ள குறிஞ்சியாகலின் 

முதல் முதல் எல்லா வுயிர்களும், அவ்விடத்தே பிறந்து பெருடிப் 
பின் பல விடங்களிலும் பிரிந்தன. உடம்பின்௧ண்ணும் வெம்மை 
மிகுந்துள்ள ஈவெணதாய வயிற்றிடத்தே கருத்தரிக்க் ற ௮. Gas



௬௮ பாயிரவியல் 

துகளும் நடுவிலேயே யுண்டாஇன்றன. ஐப்பசி கார்த்திகை மாதங்க 
ளாகிய கூதிர்ப்பருவம் குறிஞ்சியின் பெரும்பொழுதும், இடையிர 
வாகிய யாமம் இறு பொழுதுமாம்; ஐப்பசி மாதத்திற் சோதிராளில் 
முத்துகள் பிறக்கின்றன, ஐப்பசி கார்த்திகை மாதங்களில் ஆடு 
முதலியன ஈனுகன்றன. அம்மாதங்கள் வேறொரு செயலில்லாத 
குளிர் காலமுமாம். கோள்களுக்கெல்லாம் ஈடுவிலுள்ள சூரியலுக்கு 

அ௮ண்டயோறி யென்னும் பெயருள்ள து. கூதிர்ப்பருவம் கருக்கொள் 
கின்ற பருவம் என்பது பொருள், இச்சறந்த காரணங்களால் “இக் 
கனம் ஆழ்ந்துபோன பெருடிலன், இக்நிலவுலக முழுவதற்கும் நடு 
Op Bis பெரும் பாப்பாகலான், இறைவனாற் படைச்கப்பட்ட 
மக்கள் முதன் முதல் இர்நிலத்திருந்து பின் சாற்றிசையிலும் பிரிக் 

அபோய் வேறு பட்டனர்” என்ற ஹேக்கல் சாஸ்திரியார் கூற்று, 
மிகவும் வலியுறுசின்றது. எல்லா வுயிர்களும் உடம்பின்கண் ஈடுவிற் 

கருக்கொண்டு பிறத் தல்போல மன்னுயிர்கள், இக்கிலவுலகத்தில் 

நடுவிலுண்டாயினவென்சு. சொர்க்க மத்திய பாதாள மென்னு 

மூன்றுலகங்களில் மத்தியமாயெ நிலவுலஈத்திலே பிறப்பு. முதலி 

யன வுண்டாகின்றன. 

இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களையும் மூன்று பாகுபாடு செய்ய, 
ஒவ்வோர் பாகு பாட்டிற்கும் ஒன்பது ஒன்பது ஈட்சத்திரங்களாம்; 
அவற்றுள் நடுவிலுள்ள ஒன்பது நட்சத்திரங்களில் குறிஞ்சியின் 
பெரும்பொழுதாகிய ஐப்ப௫ கார்த்திகை மாதங்கள் நிகழ்கின்றன. 

ஐங்குறுதூற்றிலும் மதுரைக்காஞ்சியிலும் பெருங்கதையி 

௮ம் குறிஞ்சித்தணையை ஈடுவில் வைத்துக்கூறியது இக்கருத்தெ 

னு மொக்கும். 

அக்காலத்து சாற்பத்தெட்டியாண்டிற்குமேல் மசட்கொண் 
டமையின், அ௮வ்வயது மச்கட்குரிய மூற்றிருபது யாண்டுகளில் 
நடுவண தாரகன் ற.து. 

கர்ப்பமென்பது (மதல் கருவையும், பிறகு ஈடுவையும் உணர்த் 
இரிற்கும். கர்ப்பக்ரெகம், எரிகர்ப்பத்தலுடைர்தது என்பவற்றுலுர்
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தெளிக, கர்ப்ப கரொன்பது மயிர்கடுவிற் சூட்டு மாலையை யுணர்த் 

Bip, 

“கள்ளி வயிறறி லஇல் iF me etn” 

“அம்திசைச்சட லசடுசீண் டொழுகய தன்றே” 

என்பவற்றுள் வயிறு, அகடு என்னுஞ்சொழ்கள் ஈடுவினை யுணாத் 
இன. 

விண்ணின் கட் சூரியனும் மண்ணின்ண்ஏம்குன்றநாடும் ௨௨ 
ம் சின்கட்கருப்பையும் குறிஞ்சியின் பெரும்பொழுதுசிறுபொழு 
அகளும் ஈடுவின்ஈ௦ண் இருத்தலின், அக்குன்றநாட்டில் நாற் 

பத்தெட்டியாண்டிற்குமேல் ஐப்பசி கார்த்திகை மாதங்களில் 

இடையாமத்தில் சுபவோசையில் கருக்கொள்ளின் அஃது ஆயுண் 
முதலியவற்ராற் சிறந்திருக்கு மெனக்ஈருதல் வேண்டும் இக்காலத் 

தில் ௮வ்விடமும் அவ்வ.பதும் அமையாவேனும் குறிஞ்சியின் பொ 

முதூகளும் சுப?2வாரையும் ௮ைைதல் கூடும். இதனை? அண்ட 

பிண்டங்கள் தன்மையில் aor ப௫மோறு காண்க. 

மகாசங்காரத்தின்பின் மச்கள் பிநத்தற்கு அத்தென்பெருங் 
கடல் நிலனாதல் வேண்டும். மகா சங்காரத்தின் பின்என்பது மறு 

முறையில். 

“அவற்றுள், கூதிர்யாமம முன்பனி யென்றிவை ஓதிய குறிஞ் 

சிக்குரியவாகும்”” 
என்பது அ௮கப்பொருளிலக்சணம்,. 

கூதிரென்பது பிறப்பினையுணர்த்தும் கூசுமென்னுஞ் சொல் 
லிற் பிறந்தது, 

“இருபுனலும் வாயக்த மலையும் வருபுனலும் 

வல்லரணு சாட்டி௰் குறுப்பு”? 

“மணிநீரு மண்ணு மலையு மணிநிழற் 

காடு முடைய தரண்” 

“இட்மெனப் படுபவை மலைநாடியாறே” 

இச்செய்யுள்கள்; குறிஞ்சி நிலத்தைத் தலைமையாக வைத்துச் fee 
பிச்சன் றன,
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“குறிஞ்சி பாலை முல்லை மருதம் 

கெய்தலைந்திணைக் செய்திய பெயரே? 

என அஈப்பொருளிலக்கணத்துக் குறிஞ்சியை முதற்கட் கூறுவர். 

இது பெரும்பான்மையோர் கருத்து. அது எல்லா வுயிர்கட்குர் 

தலை. சறக்ததோர் இடகை நிற்றலின், பொருத்தமுமுளஅ. ௮௧ம் 
புறமென்லும் இருவசைப்பொருட்கும் குறிஞ்சிபே தலை Anis 
இடமென்க. திணையென்பது குறிஞ்சிக்கேபெயர், வலிவுடைய தெ 

ன்பது பொருள். 

திண் --ஐ-- திணை. 

“அன்பின் பெருமையும் ௮ருளின் பெருமையும் 
அம்பின் பெருமையும் அனை த்தங்குறிஞ்சியொம்'? 

௩௨. வடமொழிக்கண் எல்லாக்கலைகளும் நிரம்பியிரு த் சலின் 
புலவர்கள், ௮.துவே முன்னுண்டாய மொழியென வும், ஏனையவெல் 
லாம் ௮தன் வழிமொழியெனவு। இன் துங்கூ றுவர், ஆங்கிலமொ 
ழிக்கண் இஞ்ஞான்று எல்லாக்கலைகளும் ரிரம்பியிருத்தலின், ௮த 
ளை முன்மொழி யென்னல் கூடுமோ? தர் மொழிக்கு அரசுரிமை 
வரின் எல்லாக்கலைகளுந் தோன்றலும் ௮வவுரிமை போயின், வருந் 
தஇக்கற்பாரின்மையின் ௮க்கலைகளுள் அரியன அ௮ழிதலும் இயற் 
கை. ஒர் மொழி கலைகள் நிரம்பப்பெற்றிருத்தல், ஒர் காலத்து ௮து 

வளர்ச்சி பெற்றமையை யுணர்த்தற்பாலதன்றி முன்மொழி யென் 
பதை யுணர்த்தற்பாலதன்று. 

முன்மொழி யிதுவெளன த. துணிவதற்கு நாவினது இயற்கை 

யாராய்ச்சி செய்தல் வேண்டும் அ௮வ்வாராய்ச்சயே அதனை யுணர்த் 

தீற்பாலது. 

௩௩. வடமொழியும், கிசேக்கு, இலத்தீன் முதலிய மொழி 

களம் ஆங்கிலமொழிக்கு ௮ணுக்கவியைபு கொண்டிருத்தலின் 

ஆங்லெ பண்டிதர்கள் ௮வற்றைச்சற்பதிலேயே ஆயுளொடு மனத் 

இட்பமுமிழக்கின் மையின், தமிழ் முதலிய பாழைகளைக்கற்பதில் 
அவர்தல்கருத்து இறக்றெறிலது. இலர் கற்பிலும் பாரண முதலி
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யனவே சற்பர். தொல்சாப்பிய முதலிய இலச்சணங்களைச்சற்பா 

ரல்லர். 

கடல் கொண்டமையின் தருக்கமுதலிய பலகலைகளையிழர்து 

மையானும் பிறமொழியார் கொள்ளை கொண்டமையின் சொற்கு 
றைவுடைமையானும் தமிழ், ஒர் சிர மொழியென்பது gent ge 
கருத்துமாம். 

அவவக்காலத்துத் தமிழ்மொழிக்கு நேர்ந்த இடையூறுகளை 
அறிந் தாரில்லை. உண்மையை ஆராய்ந்தறிந்து மகிழ்வது ஆல்லெொ் 

தம் இயற்கைப்பண்பாகலின் இர் நூலை யறிந்தபின் ௮்கனங்கூரு 

செனக்கருதுகின்றனன். 

௩.௪. ஆரியர், தீம்மொழி யொன்றினுள்ளை தாது ஆராய்ச்டி 

செய்வர்; தெலுங்கர் முதலோர் அரியத்தைச்சார்வர். ஐசோப்பிய 
பண்டிதர் தம்மொழிக்கு ௮ணுக்கவியைபு கொண்டவற்றுள்ளே 

ஆராய்ச்சி செய்வர் தமிழர் தனித்தனர், இங்கனம் பிரிவது ஞாய 

மாகா.து. தெலுங்கர் முதலோர் தாது தமிழிலும் தராய்தல் வேண் 
மிம், 

EQ. சித்திரமாவது ஐவகை வருணங்களாலா தல், எழுவகை 

வருணங்களாலா தல், எழு சப்படுவசோர் உண்மைக்காட்டிப்பேராக 
லின், ௮ச்சித்திமென்னுஞ் சொற்கு அப்பொருள், ௮வவருணக் 

களையுடையசூரியன் காரியமாகிய Fr VO war gov தாதுவினின்று 

தான் பெறல் சேேண்டும், 

சேர். த்தலென்பது கரட்டலையுணர்த்தம், ௮தாவது குவித்தல், 
இப்பொருள் சேர்த்தலென்னுஞ் சொல்லில் எங்கனம் ௮மைந்துள் 
ளது என ஆரரய்வார்க் க ௮அளூத சம்பந்தத்தின் உண்மை வலி 
வுரு நிற்கும், இங்கனமே வளை தல், கோணல், நடு, பொது, துளைத் 
தல் முகலிய சொற்களையும் ஆராயதல் வேண்டும். வட்டமென் 
னுஞ்சொல்லுக்கும் 0 இவ்வடிவமாகய வட்டப்பொருட்கும் இயை 

புஎவ்வாறெனின் வட்டவடிவுடைய சூரியன் காரியமாயெ சல் 
லென்னுர் தாதுவினின்றுதான் அளத சம்பந்தத்தால் அவ்வி 
வபைபுபெறல் வேண்டும், சூடென்னுஞ் சொல்றுக்கும் வெப்பமாட
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தியினது தன்மைக்கும் இயைபு எவ்வாறெனின் தியினது தன்மை 

யுடைய சூரியன் காரியமாயெ சுல்லென்னுந் தாதவினின்றுதான் 

௮வ்வியைபு பெறல் வேண்டும், பிறவு மன்ன, 

அற்றேல் சுல்லென்னுந் தா.அவிற்கும் சூடென்னுஞ்சொல் 

லுக்கும் இயைபுள்ள௫. வட்டமென்னுஞ் சொல்லுக்கு அவ்வியை 

பில்லையேயெனின், ஈன்று? சூடென்லுஞ்சொல் அத்தா.தகிற்குச் 
சமீப சம்பந்தம்; வட்டமென்னுஞ்சொல் தூரசம்பந்தமென்க. 

ஒர்மாத்தினது வித்தையும், பூவையும் தனித்தனிக்காட்டின் ௮ச் 
சம்பந்தம் புலப்படாது; வித்இனின்று மூளையும் முளையினின்று 

செடியும், செடியினின்று பராரையும், பராரையினின் று கவடும்) 

க௨ட்டினின்று கோடும், கோட்டினின்று வளாரும், வளாரினின்று 

இலையும், இலையினின்று அரும்பும், ௮ரும்பினின்று மலரும் தத் 

தீம் இயைபுவிடாது உண்டாவதைக்கண்ணிற்குக் காட்டிப் பிறகு” 

அவவித்தையும் பூவையுங்காட்டின் அச்சம்பந்தம் ஐயமறப் 

புலப்படும். ௮ துபோல் சுல்லென்னுக்தா துவினின் று வ(நிவழமியாகப் 

பிரிந்து வருஞ்சொற்களையும் அராய்ச்து கொண்டே செல்லின் ௮த் 

தாஅவிற்கும் வ.ட்டமென்லுஞ்சொல்லிற்கும் உள்ள சம்பந்தம் 

நன்கு புலப்படும், இவவையப்பாடெல்லாம் மேலை முதனிலையியலை 

ஆராயுங்கால் இல்லாத! போய் விடும், 

௩௬, நாட்க நூல்களுட் கூறப்பட்டுள்ள ௮.த்தபேத விரிவை 
யும், கயனபேத விரிவையும், உணரின், அவை பழகந்தமிழ்க்குமுன் 

ஓர் பாழையு மின்மையானும் நாவாலிசைக்க வலியின்மையாலும் 

மக்கள் தத்தங்கருத்துகளைக்கையாலும் சண்ணாலும் புலப்படுத்இ 
யதை விளக்கற்பாலன, இக்காரணத்தானே நிகண்டுநாலார் தமிழ்க் 
கூத்தருக்கு வாயிலோர் எனக்கூறுவர் போலும். முன்னர்க்கைக் 

குறிப்பும், பின்னர்க்கட்குறிப்பும், ௮.௧ன் பின்னர் ஒலிக்குறிப்பும் 
உண்டாயின. 

௩௭. உலகத்தில் முதன்முதலுண்டாயெ சமயமும் சூரிய 
சமயமே, இச்சமயத்திலிருந்தே யேனைய சமயங்களெல்லாம் பிறந்து 
பெருசன. இகச்காலத்தில்கான் யோகம், பூகோளம், ககோளம்,



பரயிசவியல் ௮௯, 

சோதிடம், வைச்தியம், சாமுத்திரிகம், அங்கசணித முதலிய நூல் 
ஞூண்டாயின, ஈண்டுவைத்தியமென்பது காடி நால், 'அங்ககணிதம் 

உடம்பின் உறுப்பளவை கூறுங்கணிதம். 

௩௮. ஞாயிறென்னுஞ்சொல், கோள்களுக்கு கடுவிலுள்ள தெ 
னப்பொருள் தருன்றமையானும் சூரியனை. யுணர்த்தும் பொழு 

தென்லுஞ்சொல்லில் நடுவினை யுணர்த்தும் பொதுவென்னுஞ்சொ 

ல், பிறக்கன்மையாலும் கோள்களுக்செல்லாம் சூரியன் ஈடுவின 

னென்பது பண்டைக்காலத்துக் கோட்பாடேயாம். பழைய: வால 
யங்களிலுள்ள ஈவக்ரெகபிரஇிட்டையில் சூரியனை நடுவிலும் ஏனைய 
கோள்கள் ௮வனைச்சூழவும் வைத்துப்பூசிப்பதே அ.தற்குச்சான் 
றென்சு, 

“இருந்தனர் €ழ்த்திசை கோக்க யிட்டதோர் 

கருந்.துகி னடுவுமிர் திராதி காவலர் 

அருந்திசை யெட்டினு மடைவிற் செம்மணி 

பெருக்தண்முத் தாதியெண் மணியும் பெய்தரோ”? 

(ஜிருவிளையாடல்) 

என்பதில் சூரியனுக்குரிய மாணிக்கத்தை ஈடுவிலும், எனைய கோள் 
களுக்குரிய முத்துமுதலியவைகளை ௮ தனை ச்சூழவும் பெய்தெனக் 
கூறலினாதர் தெளிக. 

இன்னுஞ் சூரியமூர்த்தியினது தன்மையைச் சுல்லென் லர் 
தாதுவின் தோற்றாவு கூறுமிடத்துச் சிறிது கூறுதும், 

௩௯. பிங்கல நிகண்டு, சூடாமணிரிகண்டு, உரிச்சொன்னி 
கண்டு, ஆடரியகிகண்டு, கயசகரநிகண்டு, Basra, we, Seer 
ஐர்.திணைச்சிறுறிகண்டு” போசர்நிகண்டு, சட்டமுனிநிகண்டு, தன் 
வர்தரி கிகண்டு, பஞ்சகாவியகிசண்டு, பேரகராதி, வைத்திய 
அகராதி, மலையகராதி, கன்னடறிகண்டு, ஆர்தாராமசங்கசெசம், 
ஆர்.தா.தீபிகை, அமாமுதலிய வடமொழி நிசண்டுகள், : சங்கச் 
செய்த், திருக்குறள், திருக்கோவையார், தேவாரம், ஆழ்வார்பிர 
பந்தல். சக்தாடணி, லெப்பதிசார முதலிய. பல தால்களையும்] உலக 
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எச் பர்யிசவியல், 

வழக்கையும், வேடர், குறவர், முதலோர் பேசுஞ் சொற்களையும் 

ஆராயந்தமையால், ஒவ்வோர் சொற்குள்ள இயைபு முதலியன 

புலப்பட்டன, ௮ வற்றுள் வைத்இியநால்களை ஈன்கு ஆராய்ந்த 

பின்னரே மருதோன்றி, புலிதொடக்9, புனுகுசட்டம், பொடு 
தலை, ஆடாதோடை, பங்கம்பாளை, கக்கரிக்காய், கத்தரிக்காய், 

சிறியாஈங்கை, முதலிய சொற்களின் உண்மைக்காரணமும்; பரணி 

உசோசணி, விசாக முதலியவற்றின் காரணமும் புலனாயின. 

௪௦, உலசத்தில் அறியப்படுவனவெல்லாம் அ௮றிந்தபின்னும், 
எல்லாத்தொழிலும் முற்றிய பின்னும், சாகரிகத்தை யெதிர்நோக்க 
அண்ணறிவுடையோராற் ஆக்கும் வழியறிந்து ஆக்சப்பட்டமொழி 

பழந்தமிழ்மொழி பென்பது தெள்ளிதாசன்றது. ஆயின் அதற்கு 
முன் நெடிது காலமாக ஏதோ ஓர் ஒலிக்குறிமொழி யிருத்தல் 
வேண்டும். ௮து நீலரியில் தொதவரென்லும் ஓர் வகைச் சாதியார் 
பேசுவதுபோன்று பின் ௮தனிற் றந்த மொழியாக இருக்கலாம். 
தொதவரென்னுஞ் சொற்குப் பால்கறப்பவரென்பது பொருள். 

Kren Gi, aut $56 முதலியன ஈடாத்துவதற்கும் சரித்திர 
முதலியன எழுதுவதற்கும் ௮ம்மொழி துணைப்படாதிருந்தமை 
பற்றி ௮க்காலத்தறிவுடையோர் தர்மொழி யுண்டாக்னெரெனல் 

வேண்டும், மொழி--பாழை. 

ஒர்மொழியுமில்லாத காலத்து ௮றியப்படுவன எல்லாம் அறி 

தீம், எல்லாத்தொழிலும் முற்றுப்பெறலும் கூடுமோ எனின் 

எறும்புகள் தொடுகுறியாலும், ஒலிக்குறி முதலியவற்ரானும் தமக் 
குள் ௮ரசு, ௮மைச்சு முதலிய எல்லாப் பாகுபாடுகளும் குறைவற 

அமைத்து ஒழுங்குபெற ஈடாத்துகன்றமையின் மக்களாக வந்த 

வர்க்கு ௮.து பெரிதன்றெனத்தெரிக. பறவை முதலியவற்றுக்கும் 

ஓர்பாழையுள்ளத. கைக்குறி, கட்குறி, ஓலிக்குறி யென்னும் மூவ 

' சைப்பாழையும் எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் உயிர்சளிடத்துள்ள 

னவென்றே தெளிதல் வேண்டும், 

ஆயின் மச்சட்கு மனவறிவு மிக்கருக்கெ றமையின் அதற்கேற் 

தலாறு அவர்தம் மூவகைப்பாழையும் இருத் தமுற்நிருக்னெதன.



பாயிரவியல், ஏட 
௪௪. சுகோளமும், சோதிடமும் முற்றுப்பெற்ற பின்னர் ஏற் 

பட்ட ஞாயிறு முதலிய ஏழுழெமைகளின் முறைமையும், மாசங்க 
ளின் தேதி முறைமையும், ஐரோப்பா முதலிய தூரசேசங்களில் 
சிறிதும் குலையாமல் ஈடைபெற்று வருகன்றமையின், எல்லாத் 
தொழிலும் சாகரீகமும் முற்றுப்பெற்ற பின்னரே ஒன்றுபட்டிருர்த 
மக்கள், பல்வேறிடங்களிற் பிரிந்து ௮வ்வவ்விடங்களி ஸியல்புக் 
கேற்றபடி. வேறுபட்டி ரு த்தல் வேண்டும். 

ஞாயிற்றுக்கிழமை முதலியன, சூரியன் முதலிய ஏழுசோள்க 
ளுக்கும் முறையே யுரிமையுடைமையின் ௮ப்பெயரிடலாயிற்று. 
இது சோதிடழால்வழக்கு. இக்காணம் என்னென்று இன்னும் 

மேனட்டறிவுடையோர் ஆராய்ந்தாரில்லை. 

௪௨, கன்னூற்காண்டிகையுரையேனும் ஈன்கு கற்றுணர்ந்த 
வர்க்கு இர்.நால் பயன் தருமேயல்லாது ஏனையோர்க்குப் பயன்தரு 

வதரிது. முதன்முதல் இர் நூற்கண், தமிழ்ப் புலவர்க்கும் காலஞ் 
செல்லச்செல்ல வடபொழிப் புலவர் முதலோர்க்கும் கருத்திறங்கு 
மென்பது திண்ணம். ஆயின் :;தமிமுணர்ர்த ஐரேரப்பிய புலவர் 
கள்” இந்.நூலை யுடன் ஆராயாது விடுலெர். , இக்.ூன் முற்றும் gir 
முறையாவது ஈன்கு அராய்க்தவர்க்கே இப்பாயிரவியலும் விளங்கழ் 
பாலது. 

Qe pr or பெரும்பான்மையும் நிலம், நீர், முதலியன போன்ற 
ஒரு மொழிக்கும் சிறுபான்மை ஐயானனம், QT RL. (Lp SEN ws sor 
போன்ற தொடர்மொழிக்கும் சாரணங்கூறப்படும். இனிக் சாலக் 
துக்கேற்றபடி பு.துவதோர் சிறு சொற்களும் படைத் துக்கொள்ள 
லாம். 

மொழியாராய்ச்சியொற் பய.னுண்டோவெனின் தவவோர் சொற் 
காரணமுமேயன்றிப் பண்டைச்சாலத்துச் சரித்தி முதலியனவும் 
விளங்கலின் பெரிதும் பயலுண்டென்க. 

,, ஈல்லாரென்பது பல பொருஞுணர்த்திலும், சொற்காரணம் 
வெவ்வேறுகும்,



ஸ்ர: பரயிசவியஃல் 

“சல்லாரைச் சாண்பதுவுகன்[ற? 
நல்லார் -ஈற்குணமுடையார் மகிழ்ச்சியை வளர்ப்போ 

சென்பது, 
நால் வளர்ச்சி. நால்-ஈல்லார். 
“கொடுக்குழை--ஈல்லாரை ஈல்லவர் நாணுவப்பர்” 

(நான்மணிக்கடிகை) 

நல்லார்--மகளிர்; கருக்சொள்வோரென்பது. 
நால் -முளை; முளையெனினும் கருவெனினலும் ஓக்கும். 

கருப்பொருள், கருக்காய். 

“கலலாரிடைப்புக்கு சாணாது சொல்லித்தன் புல்லறிவு 

காட்டிவிடும்” (காலடியார்) 
நல்லார் நுண்ணறிவுடையோர். 
நால் நுண்மை. நால்--நல்லார். 

“ஈற்பொருணன்குணர்ந்து? (திருக்குறள்) 
நற் பொருள் -உறுதிப்பொருள். 

நால் வேர்; உறுதியாவது மாத்திற்கு ஆணிவேர்போ 

லிருப்பது. 
“நல்கூர்ஈதார் சொற்பொருள் சோர்வு படும்?” 
நல்கூர்ந்தார்--வறியர். இறுபை மிகுக்தவரென்பது. 

நால் திறுமை. நால்--நல், 

நல்கூர் தல்-- சி. றுமைமிகுதல். 

“நல்லிந்திரியமெலாநீத்து” 

நல்லிர்திரியம்--சிறுமை பயக்கும் இந்திரியம் என்க, 
நால்-வேர், முளை, வளர்ச், கூர்மை, நுண்மை, சிறுமை, 

முறைமையிற் பொருகோளென்னு மிலக்கணத்தால் காலென் 
பது வேர் முதலிய பொருளுணர்த்தின. 

நால்-- முளை. நால்-1- து--ரா.று- முளை, 

கா.று--சாற்று---நாற்றக்கால். 

ரா௮-- சாறல் எ முளை த்தல், தோன்றல்.



பரயிரவியல் ள்ள 

சாறு -நாற்றம் வாசனை, மூக்குப்புலனுச்குத் தோன் 

றுவதென்பது. 

“பொன்மலர் நாற்றமுடைத்து” 

நால் வளர்ச்சி, நாற்சே-ஞாற்கி 

மாஞாற்ச--மாத்தது வளர்ச்சி, 

நாலென்பது வேர் முதலிய பொருளை எங்கன முணர்த்திற்றோ 

எனின் இலக்சணவியலில் விளக்சப்படும். 

இங்கனமே ஐவ்வோர்சொற்கும் முதனிலை கூர்ந்துணாந்து 
பொருள் கூறல்வேண்டும். இங்கனங் கூராக்காற் பயனென்னை 8 
இங்கனம் பொருள்கூற வல்லோனே சொல்லிலக்கணக் தெரிந்தவ 
னாவன. 

“கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்குங் க௪டறச் 

சொற்றெரிதல் வல்லாசகத்து? 

“எழுத்தறியத்தீரும் இழிதகைமை தீர்ந்தான் [ தின் 

மொழித்திறத்தின் முட்டறுப்பானாகும்--மொழித்திறத் 
முட்டறுத்த நல்லோன் முஅநாற்பொருளுணர்ந்து 

கட்டறுத்து வீடுபெறும்” 

நல்லோன்-- நுண்ணறிஞன். 

௪௩. ௧௦௬௬-ல் ஆங்லெராட்டில், பிராஞ்சுபாழையின் வியாப 

கத்தால் ஆங்கிலபாழையொடுக்கித் தன்னிலை குலையும்கால் அக்கா 

லத்துள்ள ங்கிலபண்டிதர் தம்பாழையிற் பற்றுள்ளம்வைத்து 
௧௩௭௨ ம் வருஷமுதல் பண்டைய நிலைமைக்குக் கொடுவரழுயன்ற 
னர். அ௮தனாலன்ரோ ஆங்லெபாழை யிக்காலத்து வியாபகப்படலா 
யிற்று. இவ்வியாபகத்தால் தமிழும் தடுக்கத் தன்னிலை குலைன்ற 
மையின் தமிழரும், தமிழ் கற்றோரும் ௮வர்போல் பற்றுள்ளம் கவ 
த்து இச்சமயத்தில்தான் ௮தனை முன்னுக்குக் கொடுவரல் வேண் 
டும். இக்காலத்தில் ௮ரசாட்சியார் மூலமரயும் தமிழை வளர்த்தல் 
கூடும். ஆங்கெ அரசு நடுவுநிலையுள்ளஅ. எத்தால் வாழலாம் Qs 
தால் வாழலாம். அழுசுபிள்ளை தான் பால்குடிக்கும். தாயிழர்௪ Gps 

தைகளையும் பெலங்குன்நினவர்களையும் கோயாளிகளையும் காப்பது



எது பர்யிரவியல் 

வே தலையாய ௮அறமாவதுபோலப் பலவசையிலும் குன்றிய நிலையி 
அள்ள தலைசிறந்த தமிழை இத்தருணத்இிழ் சாப்பதுவே தமிழிலே 
பிறர்.து தமிழிலே வளர்ச். து தமிழையேபேசுர் திமிழ்ப்பெருஞ் செல் 
வாகஞச்குத் தலையாய ௮றமாஇன்றது. தீமிழர்க்குத் தங்கல்வியே 
சற்புடைப் பெண்டிராகலின், ௮ப்பெண்டிர்க்கு ஓர் குறையும் நேரா 
தீபடி காப்பதுவே காதற்கணவளுக்கு உரிமைப்பாடாஇன்றது 

“கல்வியே கற்புடைப் பெண்டிரப் பெண்டிர்க்குச் 
செல்வப்புதல்வனே மீர்ங்கவியாச்--சொல்வள 
மல்லல் வெறுக்கையா மாணவை மண்ணுறுத்துஞ் 

செல்வமுமுண்டு சிலர்க்கு” 

என்றபடி. கல்வியே யொருவற்குக் கற்புடைப்பெண்டிரென்பது 
உண்மையே. ஈற்றாயெனினும் சணவனை விட்டுப்பிரிந்து தன்மக 
னிடத்திருத்தற்குடன்படாள். கற்புடைப் பெண்டிர்க்கு ஒரு Ap 

அம் மானக்கேடு முதலியன நேராதபடி காதற்கணவனே காத்தற் 
குரியோன், அன்னோன் இறந்து பட்டுமி, ௮க்கற்புடைக்காதலியும் 
இறச்து பட்டு ஒருக்குசெல்லுக் அுணிபுடையள். கற்புடைக்காதன் 
மகளிர் ஒருங்குசெல்லுதலில் தவறுபடினும் கல்வி ஒருங்குசெல்லு 

தீலில் தவறுபடா௮. செல்வத்திற்கு இத் தன்மைகளில்லன. ஆகலின் 

சல்விகற்புடைப் பெண்டிரென்னாது பிரிநிலைப்பொருளும் தேற்றப் 

பொருளும் ஒருங்கிட்டுக் கல்வியே சுற்புடைப் பெண்டிரென்றார். 

இச்செய்யுள் தம் கற்புடைப் பெண்டிரிலும் தலைசிறந்த தமக் 

குரிய சல்விக்கு ஒர் சிறிதும் குறைகேராதபடி. காத்தல்வேண்டுமென் 
பதை விளக்கற்பால.து. சடைச்சங்கத்தில் தமிழையே கற்புடைப் 

பெண்டிராச மணர்திருந்த த் தலைச்சாத்தனாசை யித்தருணத்திலே 
தான் பலமுறையும் நினைந்து நினைந்து தமிழின்சட் பற்றுள்ளம் 

குறைவறப் பெற்று மகழ்ர்திருத்தல் வேண்டும், 

“சிந்தி நீர்க்கண்டர் செறிசுக்குச் தேனளாய் 

மோர்தபின் யார்க்கும் தலைக்குத்தில்---காக்இ 
மலைக்குத்து மால்யானை வள்ளுவர்முப் பாலால் 

தலைக்குத்துத் நீர்வுசாத்தற்கு?”



பரயிசவியல் ௪௯ 

எனச் திருவள்ளூவமாலையில் மருத்துவன் தாமோதரனார் கூறிய 

வெண்பாவால் ௮ச்சரிதம் உண்மையெனக் கொள்ளப்படும், 

௮ச்சரிதமாவது 

கடைச்சங்கத்திருந்த சத்தலைச்சாத்சனார், தமிழ்.தால்கள் சம் 
பார்வைக்கு வரும்போழ்தெல்லாம் அவற்றுள் குன்றக்கூறன் முத 
லிய குற்றங்கள் பொருக்தியும் சுருங்கச்சொல்லல் முதலிய HPS 
கள் பொருந்தாமலும் இருப்பின், இனி யின்னரல்களைச் செகியு 
துவதிலும் உயிர் துறப்பதே சாலவுஈன்றெனத் துணிபுற்றுத் தம் 

கையிலுள்ள உபலத்தால் கெற்றியிலறைர்.துகொண்டே வருவர்; 
அதனால் நெற்றிப்புண் தருமே சீழ்பெருசக்கொண்டிருக் தமையின் 
அவர்க்குச் சத்தலைச்சாச்சனாரெனப் பெயருண்டாயிற்றென்பது 

உபலம்-- திரண்டகல். 

௪௪. இத்துணையானே உலகத்தில் முதல்முதல் கைக்குறி 

யும், ஓலிக்குறியும் இருந்தனவென்பதும், அவ்வொலிக்குறியி 
னின்று இயற்கையாக உண்டாயது இசைக்கல்வியென்பது௩* அவ 

வியற்சையாய இசைக்கல்வியினின் றுண்டாய இயற்கைமொழி தமிழ் 
மொழியென்பதும் பஞ்சத்திராவிட முதலியனவும் தமிழின் வழி 
மொழிகளென்பதும் எடத்து பாரசீகம் எபிரேயம் அரபி Brae 

இலத்தின் முதலிய பாழைகள் தமிழர் ராகரீகத்தை யெடுத்துச் 
கூறுகன்றமையானும் பல்வசைச் சிறந்த சாரணங்களாலும் அத் 
தமிழ் ஆரியத்துக்கு முன்னேயே யுள்ளதென்பதும் பெறப்பட் 
ட்மை காண்க. 

௪டு. இயற்கை நிலப்பிரிவும், இயற்சைக்காலப்பிரிவும், ரா 
விற்கெளிதாய இயற்கையொலிவடிவெழுத்தும், கைக்கு எளிதாய 
இயற்கைவரிவடிவெழுத்தும், இயற்கைச் சொற்களும், இயற்சைப் 

புணர்ச்சியும் ௮ன்றி வேறு செயற்கையில்லாத காலம்வரையும் இரு 
ந்த தமிழ் பழர்தமிழெனப்படும். 

௪௬, மொழிமுதலெழுத்தையும், மயக்கத்தையும், சக்தி யெ 
மு.த்.தகளையும், ௮ய்இ ௮வ்௨ முதலிய வாய்பாடுசளையும், குற்றிய 
௫சர குற்றியலிகரல்களையும், சொற்களின் தோற்றத்தையும், ௪௦



    
அத்தி பாயிரவியல் 

லையில்கின்று நன்கு ,ஆராய்க்தவர்க்கே தமிழ் இயற்கைமொழியென் 

பதும் ௮து நரியத் துக்கு முற்பட்டதென்பதும் விளங்க நிற்கும். 

  

௪௪௭. கடலொலி, காற்றொலி, தீயொவி, வண்டொலி, பறவை 

யொலி, விலங்கொலி யென்பவையே உலக துச் செவிப்புலனாகும் 

இயற்கையொலிகளாம். 

எழுத்தோசை பறவை விலங்குகளினொலிகளா லும், பொரு 

ளோசை காற்றொலி தியொலிகளாலும், வேதம் கடலொலியாலும், 

ஆலாபனம் வண்டொலியாலும், சரிகமபதநி யென்னுஞ்சத்த சுரங்க 
ஞம் பறவை விலங்கொலிகளாலும் உண்டாயின. இவ்வொலிகள் 

பல், இதழ், நா முதலியவற்மால் வேறுபடும். வேறுபட்டனவெல் 

லாம் இயற்கையொலியேயாம். ஆரியத்துள் ஒவ்வோர் வர்க்கத் இல் 

முதலிலுள்ள எழுத்து இயற்கையொலியும், மூன்றாவதெழுத்து 

செயற்கையொலியும், இரண்டாவதும் நான்காவதுமாயெ எழுத்து 
கள் செயழ்கையுட் செயற்கையொலியும் பெற்றுள்ளனவாம். 

இயற்கைப்பொருள் செயற்கைப்பொருள், இயற்கைவடி.வம் 

செயற்கைவடிவம், இயற்கையறிவு செயற்கையறிவு, இயற்கை 
யுடம்பு செயற்கையுடம்பு, இயற்கைவலி செயற்கைவலி, இயற்கை 
யுடை செயற்கையுடை, இயற் கைஙிறம் செயற்கைநிறம், இயற்கை 
மணம் செயற்கைமணம், இயற்கைவாசனை செயற்கைவாசனை, Qu p 
கைப்பொன் செயற்கைப்பொன், இயற்கையூண் செயற்கையூண், 
மூதலியவற்றுள் இயற்கைப்பொருள் இயற்கைவடிவ மூ தலியவற்றி 
னின்றே செயற்கைப்பொருள் செயற்கைவடிவ முதலியன உண்டா 

வதுபோல இயற்கையொலியினின்றே செயற்கையொலிகளுண்டா 
யின என்பது திண்ணம். இது நினைவுகூட்டலென்னுமுத்தி. பழச் 
தமிழ், இயற்கையொலியொன்றேயுடையது) செந்தமிழ், ௮வவி 
யற்கையொலியோடு செயற்கையொலியுடையது; அரியம், அவ்வி 
ரண்டனோடு செயற்கையுட் செயற்கையொலியும் உடையது. 

ey ஒதிதென்பது வேதம்; ஒதப்படுவதென்ப.து. பொருள்: 
*தம் ஒதலாயிற்.று; ஒதம்-சுடல். 

மகாமகோபாத்யாய, டாக்டர் 
உ. வே, சாமிதாதையர் நால் திலையம்



Un a to tr ey ae 
ஒ.சமென ஒவென ஓஒ.துவத ஒத்தெனப்படும் என்ச, தோற்றஞ் 

சால் ஞாயி.று எழுங்கால், ௮கன்ற கருக்சடற்கனைக்கண் நிற்பின் 
தெய்வபத்தியுண்டாவதியல்பாகலின் முதன்மச்கள் அக்சடல்போ 
லவே ஐவென்று இரை தெய்வவழிபாடு கொண்டனென்க, 
சூரிய மூர்த்தியையும் ௮ல்உனம் வழிபட்டனரென்க, 

“தரங்கமுரல்வேதக்காகத புராரி”? 

(திருப்புகழ் ௧௦௯டு.) 
என்பதனால் வேதத்தை ஓதமென ஒவென ஓகல்வேண்டுமென்ப த 
தெளிர் துகொள்க. 

௪௯. F என்னும் உச்சரிப்பு, தமிழிலின் மையாலும் ஒரோ 
வழி தமிழிற்கு வேண்டியிருத்தலாலும் பக.ச்தின்8ம் இரண்டு 
புள்ளிவைத்து அவ்வுச்சரிப்புக்கொள்ளப்படும் இஃது கன்னட 
வழக்குமாம். 

உ-ம், ou, guider seu, 

இராண்டப் துரையவர்கள்! 

புள்ளடி, முற்றுப்புள்ளி முதலியனவும் சவனித்தல்வேண்டும், 
புள்ளடி -சாசுபாதம். தமிழில் ஆரியஎழுத்துகளைக் கலந்து எழு 
தற்க. அங்ஙனம் எழுதின் தமிழின் இயற்சைச்சர்தம் குன்றும், 

(@o; தமிழ் 

தமிழென்பது இனிமை; அது இனிமைமிச்ச பாழைக்சா 
யிற்று, பண்பாகுபெயர், 

தமில் தமிள் தமிழாயிற்று. 

“திமிழ்தமீஇய சாயலகர்” என்னுஞ் சிர் தாமணிச்செய்யு 
சூரச்சூ ஈச்சினார்க்சனியர் இனிமை தீழூவிய சாயலவரென்றலின் 
SQ pair gues சொல்லுக்கு இனிமையென்லும் பொருளுண்மை 
பெற்றும், ஈண்டு இனிமையாவது யாழிசைச்சொப்ப இயந்சையோ 
சையுடைமை. 

திமிழில் வல்லேர்சையும், மெல்லோசசையும், , இடைப்பட்ட, 
கோகசையும் றர்திராத்கலின் அம்மூகினத்தால். சமிலாலித்தென்க 

|



தி பர்யிரவியல் 

த வல்லினம், 

மி- மெல்லினம். 

ம்--இடையினம். 

முதில் வல்லினமும் பின் மெல்லினமும் அதன்பின் இடையி 
னமும் உண்டானமையின், அ௮ம்முறைமையும் ௮மையத் தமிழா 
யிற்றென்க 

தமிழில் பெரும்பான்மை இயற்கைச்சொற்களும், சறுபான் 
மை செயற்கைச்சொற்களும் உண்மையின் ௮வ்விலச்சணமும் ௮மை 
யத் தமிழாயிற்றென்க, 

த)மி இயற்கையெழுத்து ௨. 

ழ். செயற்கையெழுத்து ௪. 

தமிழில் ஜூசைச்சொற்கள் மிகுதிப்பட்டிருத்தலின், தாசை 
யால் தமிழாயிற்றென்க, 

இயற்கையோசை, செயற்கையோசை, செயற்கையிற் செயற் 
கசையோசை யென்பவற்றுள், தமிழ்ச்சொற்கள் இயற்கையோசை 
யுடைமையின், இயற்கையோசையால் தமிழாயிற்றென்ச, 

பாசதர் செயற்கையோசையால் தமிளோ என்பர். 

வல்லினமும் மெல்லினமும் சேர் சலாலாய செயற்சையோசை 
யும் சமிழின்கண் உண்மையின் வன்மைமென்மையால் தமிழாயிற் 
Q pers. 

பக்கம், ஈண்டுச்ககாம் இயற்கையோசை, 

பக்கம். ஈண்டுக்ககாம் செயற்கையோசை. 

ஆண்பால் பெண்பாலென்னும் இரண்டலுள் தமிழ் ஆண்பாஷ 

மொழியாக நிற்றலின், ஆண்பாலெழுத்தாபெ குற்றெழுத்தால் 

தமிழாயிற்றென்ச. 

தமிழ், அமிழ்தம்போல மொழிக்குமொழி தித்திப்பாக ௮மைர் 

இருத்தலின் அமுத எழுத்.துகளால் தமிழாயிற்றென்சு. 

சிமிழ், தெய்வமொழியாக விளங்கி நிற்றலின் தெய்வகதிக் 

குரிய எழுத்து முதலில்வாத் சமிழாயிற்றென்ச.



பசயிரவி௰ல் ௮௩ 

தமிழ்கற்கும் மக்கள், தெய்வத்தன்மை அடைதலின் தெய்வ: 
கதிக்குரிய தகாத்தோடு மக்கட்கதிக்குரிய மகரமும் பொருர்தச் 
தீமிழாயிற்றென்க 

சமிழில் தகரவித்தை சறந்திருத்தலின், தசாவிந்தையென் 
பதன் முதலெழுத்கமையத் தமிழாயிற்றென்ச. 

தமிழ் சூரியனுலுண்டானமையாளும், தமிழெழுத்து வட்ட 

வடிவாக இருக்தமையாலும், தமிழ் மற்றைய பாழைகளுக்கெல் 
லாம் கடுவினின்று இயற்கைத்தலைமை பெற்றமையானும், வட்ட 
வடி.வாய சூரியனாற் படைக்கப்பட்ட மகரம் நடுவில் நிற்பத்சமிழா 

யிற்றென்க, 

அம்காச்தலெளிதாகலின், ௮ங்காத்தலாலாய அகாரம் முதலில் 
வாச் தமிழாயிற்றென்க, தமிழ், சோதிபோலவும், சோதிமின்னல் 
போலவும், சொதிமுத்துப்போலவும், விளங்கலின் சோதிகாளுச் 
குரிய தகசம் முதலில்வரத் தமிழாயிற்றென்சு, 

சோதி, நீர்சாளாய் வாயுவை ௮இதேவதையாசவுடைய நாளா 
யிருத்தலின், தமிழ் கற்போர் நீர்வளம் சாற்றுவள மிகுர்தவளாகத் 
தேவடித்துக் கற்றுணர்ந்து ஆசனமஞ்செய்தல் வேண்டுமென்பது. 

தீமிழென்பது மன்றெழுத்தால் விளங்கலின் 

௧. உலக மூன்று ௮ பாக மூன்று 
௨. சுடா மூன்று ௯. கால மூன்று 
௩. நிறம் மூன்று ௧௦, குண மூன்று 
௪. தொழில் மூன்று ௧௧. சத்தி மூன்று 
(டு. தமிழ் மூன்று ௧௨, கடுக மூன்று 
௬, பூல் நூன்று ௧௩, பலை மூன்று 
௪. போதப்பிரகாரம் மூன்.று   
முதலியன எல்லாம் கொள்க, 

பிறவும் தமிழ்ச்சொல் விளக்கத். துட்சாண்ச, 

தமிழ்ப்பாழை சூரிபனாலாயெ gi வியாபக இயற்கைத்சா.துவி 

னின்றே ஒன்நிலிருர்தொன்று ௮ற௬ூத சம்பந்தம்பெற்று உண் 
வானகமையின் ஞூரிவளையுணர்த்தும் சாமமென்பது தமில்-- தமிஸ்டீம்



௮௪ பாயிரவியல் 

தமிழெனத் தஇரிர்ததெனலே உண்மைகூறலென்னும் உத்தியாம். 
தாமம்-- ஒளி, இங்குச்சூரியன்மேல் நின்றது. 

மூங்கில் ஒன்றோடொன்று உரைந்து எரியுங்கால் மழைபெய் 

யின் சு என்னும் ஓசை இயல்பாக உண்டாகின் றமையின் இயற்கை 

யோசையாயிந்று, ஆகாயமொரிகச்த மற்றைய பூதங்களுக்கு முன் 

னேயே சூரியன் படைக்சப்பட்டமையானும், ௮ச்சூரியனிடக்தே 
வட்டமு கலிய பொருட்டன்மை நிறைந் இ.ருக்கின்றமையானும், ஜம் 

பெரும்பூ தங்களுள் ஒன்ர௬ுபதேயுவிற்குச் சூரியன் ௮ணுக்க இயை 

புடைமையானும், தேயு அப்பூகங்களுள் நடுப்பட்டமைபோலக் 
கோள்களுள் சூரியன் ஈடுப்பட்டமையானும், அதுவே பொருளோ 
சையுமாயிற்று, ௬ என்பது லகரமெய்பெற்றுச் சல்லென்ருயிற்று, 
பகரமெய்பெற்றுச் சுய்யென்ராயிற்று, இச்சிறந்த காரணங்களால் 

சுல்லென்னும் இயற்கைப் பொருளோசை சூரியனிடத்தினின்றே 

உண்டாயதென்பது தண்ணம் இதனை இலக்கண Qu gir Qu w 

கைப்பொருளோசை கூறுமிடத்து ஞாபகப்படுத்இக்கொள்க, 

பாழையென்பது மொழி. போகர் பரிபாழையென்பர், இ.து 

பல் என்னும் தாதுவிலுண்டாயது. பல்-இசை, குழலிசைபோ 
லினிதாவது. மணிமல்யில் தான் றியதென்பதுமாம். பல்-மு.ள, 

தோற்றம். 

தமிழர்கள் பெரிதும் பந்றுவைக்துத் தமிழ் நாலைக் கற்றல் 

வேண்டும் ஏனையோரும் அதனையிகழா நு கற்றல் ஈன்றே. புகழ் 

நிமித்தமாகவும் பொருள்றிமித்தமா கவும் தமிழ்நூல் EN DVL HI. 

பதிபசுபாச இலக்கணங்களை அ௮றிதற்பொருட்டே கற்றல் வேண்டும். 
தமிழ்கற்றோர், கற்றோர், கற்போர் இவர்கள்பால் அன்புடைய 

குக. வறியனாயினும் தமிழ்கற்ஷ கற்பிக்க, செல்வளுயினும் கற்க) 

கற்பிக்க. தமிம் முன்னே நீ கற்௨, பின் மகனுக்குக் கற்பிக்க; அதன் 

பின் உரைகோளாளன் முத லார்க்குங் கற்பிக்க, தீமிழ்கற்க விரும் 

புவோன் பகைவனாயினும் பகை தணித்துக்கொண்டு கற்பித்தல் 

வேண்டும். எவ்வெவ்விடங்களில்' கூடுமா ௮வ்வவ்விடங்களிலெல் 

லாம் கற்பித் சல்வேண்டும், எவ்வளவு கூடுமோ அவ்வளவுசற்க; கற்
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பிக்க. கேட்க; கேட்பிக்க, ஆங்கில சங்கமொழிக்த மற்றைய சங்கம் 

இளிலெல்லாம் தமிழே பேசுக; ஆங்கிலம் பேசற்க. இடைஇடையே 
ஆங்கிலங்கலந் தம் பேசற்க. ஆங்கெப்பெரியோர்க்கு உண்மையெ 
மித்தினிது கூறி சாட்டிற்கு ஈன்மை செய்யும்பொருட்டு அங்கிலங் 
கற்றல்வேண்டும். புகழ்சிமிக் தமாகவும் பொருள் நிமித்தமாகவும் 

ஆங்கிலங்கற்றல் அவவளவு சிறப்பாகாது. முன்னே தமிழும், பின் 

ஆரியமும், அதன்பின் ஆங்கலை முதலியனவும் கற்க; கற்பிக்க, 

௮. சசனாகவரினும், ௮மைச்சதசைவரினும், மடபதியாகவரினும், 

கஈ இடங்களில் தமிழ்க்கல்லூரி நாட்டி. ஈடாத்துக, இச்சூழ்ச்சி 

யைச் சிறிதுமறவற்க. 

மக்களில்லையென்று கவலையின் ரூழ்க் கண்ணீர்விடற்க. அப் 

பொருளை ஓர் முதலாகவைத்து, ஒர் தமிழ்க்கழகம் நிலகாட்டி 

நடாத்திவரின் ௮ம்மாணவூெல்லாம் நினக்கு வழிவழி நன்மக்களா 

வர். ஸ்ரீமான் பச்சையப்பமுதலியார் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆனுமுககாவலர் 

முதலோர் இத்தகையோராவர். இச்சூழ்ச்சியைச் சிறிதுமறவற்க. 

தமிழ்ப்புலவர்க்கு இயன்றவசை பொருளுதவிசெய்க; செய் 

பாதிருக்கற்க. கலியாணமுதலியவற்றில் தமிழ்ப் புலவர்க்கு மரியா 

தைசெய்க, 7 

எப்பொழுதும் தமிழையே தெய்வம்போலவும், ஈற்டுய்போல 

ayn Rasa; நீ சமிழ்மயமாவை, நின்மக்களும் தமிழ்மயமாவர், 

ின்குடியும் கமிழ்மயமாகும். உளரும் தமிழ்மயமாம். 

“உள்ளுவதெல்லா முயர்வுள்ளல்” 

இச்சூழ்ச்சியைச் சிறி துமறவற்க. 

நின்கை தமிழ்நூல் எழுதுக. நின்வாய் தமிழையே பேசுக, 

நின்மனம் தமிழையே சிந்திக்க நோய்கொண்டு மெலியனாயின் மருந் 
அண்டு வலியனாகத் தமிழ்கற்க. 

நீர்க் குமிழிக்குப்பொற்பூண்கட்டமுயல்வதுபோலயா சக்கைப் பய 

னென்றே கருதி அலையற்க, | 

ஃலகணமேலும் தமிழ் நூல் கற்க. 

சிலகணமேனும் கடவுளைப்போத்றுக,
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“ தவத்துக்கொருவர் தமிழுக்கிருவர்” 

இச்சூழ்ச்சியைச் சிறி துமறவற்க, 

திருமுறைக்கூடம் நாட்டித் தமிழ் நாலையும் பிற நூல்களையும் 

போற்றுக, மற்றைய பாழைகளையும் இகழற்க, 

“நசையீசையின்சொல் இகழாமை கான்கும் 

(திருக்குறள்) வகையென்ப வாய் மைக்குடி க்கு? 

    

சுவனிப்பு. 

இம்மொழி.நூலில் இலக்கணவியலுள் எழுத்தோசை பொரு 

ளோசைகளையும், சர்தியெழுத்தையும், சந்தியெழுத்தின்படியே 

யுண்டான பதசந்திகளையும், மொழிமுதல் வருமெழுத்து வாரா 

வெழுத்துகளையும், வகாமுதன்மொழி முதலியவற்றையும், பிறப் 

பிடத்தால் இயல்பாக ஒத்துள்ள உடனிலைமெய்ம்மயக்க முதலிய 

வற்றையும், மூசனிலைப்பே.று ஓற்றினிக்கம் நிலைமாற்றம் இனர்தழு 

உல் முதலியவற்றையும், நெருப்பின் பெயர் முதலியவற்றையும், 

உலகவியற்கையும் பிறவும் நன்கு ஆழ்ந்து நுணு ஒரு? ஆராய்ந்து 

ணரின் தமிழ், உலூல் முதல்முகலுண்டான இயற்சைமுதன் 

மொழியென்பது விளங்குதலாகும், 

ஆரியத்துக்குமுன் தமிழ் இருந்ததென்பது கடுக்கலுக்குமுன் 

பொன் இருந்ததென்பது போலக்கொள்ளல்வேண்டும். இனிப்பா 

ளியும், பஞ்ச த்திராவிடமும் தமிழின் வழிமொழிகளாம். இரந்தும், 
இவவெல்லாவற்றினின்று முண்டான சார்புமொழியாகும். சந்தத் 
துக்குப் பிறகு .ஐரியமென்லும்பெயருண்டாயது, ஆரியத்தின் 
திருத்தம் சவஷ்ூருதம். 

மொழிழமுதலில் வராத லகர ரகரமுதலிய செயற்கையெழுத் 

துகள், முதல் தெலுங்கில்தான் வரலாயின, அகரவிஇயி றுமலையா 

யாளத்திலுண்டாய.து. &, ல என்னும் செயற்கையிற் செயற் 
கையுச்சரிப்பு, கன்னட முதலியவற்றிலுண்டாயின. * 3, 3 என் 

லும் உச்சரிப்பு, சகாத்தின் செயற்கை யுச்சரிப்பாம். ஹ எனலும் 

உச்சரிப்பு சன்னடத்திலுண்டாய து,
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௪. பாலு--ஹாறு. a, Si gy—@ am gp 
௨. பல்லு--ஹல்லு. ௭, பொட்ட--ஹொட்ட-ஈவயிறு 
ஈ. புல்லு--ஹுல் லு, ௮. பர்தி--ஹந்தி, 

ச், பத்து--ஹத்து, ௯. பவ--ஹவ-ுகாற்று, 

ட. பள்ளி---ஹள் ளி ௧௦. பொன்லு---ஹொன்னு, 

இங்கனம் .கன்னடர் பகரத்தை ஹகாரமாக உச்சரிப்பதியற் 

கை யாகலின் அ௮வ்வழக்கனின்று ஹகாரம் உண்டாயது. Slr i gS 

இல் வரிவடி.விலும் ஹகாரம் பகரத்தை ஒத்திருத்தலின் பகரத்தி 

னின்றே ஹசாரமுண்டாயதென்பது அணிபு. உ-ம். OLS ஹு, 

தெலுக்கிலும் ௮து ஒத்திருத்தல் காண்க. 

உ-ம், ப 900 

வேறுபாடுதோன்ற வரிவடிவில் சிறிது இரித்துக்கொண் 

டனர். பகாததுக்கும் ககரத்துக்கும் இயைபுண்மையின் ககரமும் 

ஹகாரமாயது. பிறகு அகரமுதலியவற்றுக்கும் ௮வவுச்சரிப்புண் 

டாயது. ஹகாரவுச்சரிப்பு முதல் சன்னடத்திலும், பிறகு ஆரியத் 

திலும், ௮தன்பிறகு தெலுங்கிலுமுண்டாயிற்று. தெலுங்கில் வரி 

வடி.வுண்டாய பிறகுதான் கன்னடத்தில் வரிவடிவுண்டாயத, 

காட்சி மாட்சி முதலிய தமிழ்ச்சொற்களில் ட்௪ என்னும் உச் 
சரிப்பிருத்தலின் தமிழிலிருந்துதான் க்ஷகாரமுண்டாயது, தமிழி 
௮ம் அவவுச்சரிப்பு, பிற்காலத்துண்டானமையின் ரியத்திலும் 
எல்லாவுச்சரிப்புகளும் உண்டான பிறகே க்௩கராவுச்சரிப்புண்டா 

யிருத்தல் வேண்டும் ஆரியத்தில் எழுத் துமுறைமையில் க்ஷகா 
சம், ஈற்றிலிருப்பதே அதற்குச் சான்றாகின்றது, 

“பச்சம்முடைய அடிகள் திருப்பாதம் பணிவாரே”? 

(திருகின்றியூர்-௪-தே) 
“பச்சமும் வலியும் கருதிய அரக்கன்” (திரு அச்சிறுபாக்கம் 

ச-தே) பக்கம்--பச்சம்--பட்சம், சகரம் சகரமாகும். பகு--பக் 

கம். வலம் இடமென்லும் இருபிரிவுடையது. பட்சமென்பது 
பாகதங்களில் பச்ஷமெனவேறு பட்டது. பட்சம்--பக்ஷம்; டக
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ரம் ஷகாமாசவும், சகரம் சுகரமாகவும் திரிந்து நிலைமாறிய து. டக 
ரத்தில் தகரமுண்மையின் ஷகரமாயிற்று. பக்ஷமென்பதில் க்ஷ 
என்னும் எழுத்திருத்தலின், அவவிரண்டெழுத்துகளால் க்ஷ ஏன். 

னும் எழுத்துண்டாயது, தெலுங்கிலுள்ள &காரத்திலும் ₹கா 

ழம் அஇதன்£மழ ௨ கரமும் இருத்தல்காண்க, ட்ச என்னும் 

உச்சரிப்பே நாவிற்கெளிது. த--௪--ஷ, இங்கனம் எழுத்துகள் 

திரிதல் நாவினியற்கையாகும். 

இயற்கைச்சொற்கள் செயற்கசைச்சொற்களாக வேறுபட்ட 
பின்னர் % ல் ஹ முதலிய எழுத்துகளுண்டாயின, 

தமிழ்ப்பாழைக்குமா த்திரம் நாவினியற்கையின்படியே இலக் 
கணமுண்டாயது. மற்றைய பாமைகளுக்கு அவ்வப்பாழைகளின் 

அமைதிக்கேற்றபடி இலக்கண முண்டாயது. வரிவடிவில்லாத பா 
ழைகளில் விடயங்களும் நூல்களும் குறைவே. எல்லாச்சொற்களுக் 

கும் எளிதாகக்காரணம் கூறுதற்கு ௮மைதியுடைய பாழையே முத 
றபாழையாம். அரியத்துக்கு முன்னிருக்ச கிரந்தம், பெரும்பான் 

மையும் தமிழை ஒத்திரு ச்கலின் அதை வடதமிழ் என்றனர். 

யாழப்பாணம்துப் போகராதியில் வடதமிழ்-இரந்தம். என் 
றிருத்தலினால் தெளிக, 

பாயிரவியல் முற்றுப்பெற்றது. 

wren அட்டை ளகக னைக் 
ச்



மொழி நூல் ௮௯ 

மேற்கோள் குறிப்பு விளக்கம். 

அப்பர் தேவாரம், D—S §. 

சம்பர்தர் தேவாரம். ¢—Cg. 

சுந்தரா தேவாரம். சுக, 

சிலப்பதிகாரம். F— wy, 

Rib Brie, &—tn. 

மஞ்சிகன் ஐந்தணைச் சிறுகிசண்டு. ம-நிதண்டு, 

ஆசிரியஙிகண்டு, ஆ--நிகண்டு, 

கம்பராமாயணம். OT. 

மலையகரா இ. மலை. இ, 

பொருகராற்றுப்படை. பொழு பமை. 

வைக்இய வெண்பா. வை வெ. 

திருப்புகம். இ--ழ் 

பிரமபுராணம். ரமப. 

KOT OTS. Bod. 

தாயுமானவர் பாடல். த்யு--ல். 

BB HM) நூறு. இ Mi. 

புதகாணூறு, பு--தா. 

தொல்காப்பியம். தெொல்்---௬ 

BEST BIVmws. B— bb. 

போகர் நிகண்டு, போ_.நி, 

சோமுவமிச சரித்திரம். 2-௪. 

பெரிய திருமொழி. பெ-ழி 

பத்துப்பாட்டு ப-டு, 

கலிங்கத்துப்பரணி, ௧-- பரணி, 

ஆர், கரகாம சங்கிரகம். ஆ--கம், 

புறப்பொருள் வெண்பாமாலை. ..--வெண்பாமாலை 

குறிஞ்சிப்பாட்டு. கு-- பாட்டு.



மொயதிநூல 
e ஓஒ இலக்கணவியல். 

ஆக்கை 

நாமகள்வணக்கம் 
கண்ணாளுயிர்த் துணையாள் கண்ணுடையார் நாவன்றி 
ஈண்ணை பெருக்தூயாள் நாமகள்வெண் டாமரையாள் 
மண்ணா OTT Fir மருங்கிருக்துந் தமைசெய 

வொண்ணாளெம் முள்ளக் துவப்பு. 

ஆசிரியர் வணக்கம் 
பேறை புலோலி பெருகு வடகோவை 
தேறிய சான்றோரைச் இஇது வீறிய 
ஞானம் பெறுக நலம்பெறு சல்விய0 

மானம் பெறுக மகிழ்க ஓ. 

காலம் 

பொய்யாத சத்தப் புது. நா னிகழ்கலியாண் 

டையா யிர.த்தைந்தி லாயிற்றால்---நசையாமே 

கத்றுணார்தா ர௬ுள்ளத் துக் காலூன்றியெஞ்ஞான்றும் 

வெற்றி பெறுக மிளிர்ந்து 

உலகு பொருளெலாம் வட்ட மாகவும் 

உலங்கொளும் வடி.வ மாகு மொளிர்வன 

உட்டுளை சுணுமுத லுடையன வாகவும் 

தொட்டொளிர் கின்றன சூழ்வுறிந் சில்பொ.ரள் 

உப்பொருட்கெலாம் பெயரிடல் வேண்டின் 

வட்டக் திரட்சி யுட்டுளை க ணுமு.தல் 

உடையன வாய வியற்கைப் பொருளினின் 

அண்டா யினதோ ருரையும் வேண்டும் 

அவவுசை யானே பெயரிட லொன்தே 

எளிதா வினிதா விருக்கு மென்ப 

எழுத்தின் தொடர்பா லியைதலி னுவ்வுை 
எழுத்து களெல்லா மியற்கை யோசையினின் 

ரெழுபாக் காயி னெளிதா கும்மே



௨ இலக்கண வியல், 

க “மக்சடாமே யாறறிவுயிரே 

பிறவுமுளவே யக்களைப்பிறப்பே” 

என்னுந் தொல்காப்பிய சூத்திரப்படி ஆறறிவினையுடைய மக் 

கட் பிறப்புடையார்க்கு இன்றி யமையாததாகய மொழியை முதன் 

முதலாக்குங்கால், அவர்தம் நாவிற்கு வருத்தமின்றி யெளிதா 
இருப்ப மொழிக்கு முதற்காரணமாயெ உலகத்தியற்கை யோசை 

யையும், பொருட்டன்மைக்கு முதற்காரணமாகிய இயற்கைவடி. 
வினையும், ஆய்ர்து, அவ்வியற்கை யோசையின்படியே யெழுத்து 

களும் ௮வவெழுத்துகள் செல்லுமியற்கையின் படியே சொற்களும் 

அமைத்தல் வேண்டும். அங்கன மமைக்கப்பட்ட சொற்கள் சிறி 
யனவாய், பெரும்பான்மையும் தன்மைக்காரண (Lp POL Ws SOT UT WL) 

ஈடைபெறற் பாலன. ௮ளவைகளுட் காண்டலும், ௮ணிகளுட்டன் 
மையும் சிறந்தன வாகலின், அவ்வந் நூற்கண் அவற்றை முதற்கட் 

கூறுவர், காண்டலெனினும், பீரத்இயட்சமெனினும், தன்மையெனி 

னும் சுபாவமெனினு மொக்கும். 

உ செவிப்புலஎனாமியறகையோசை மூன று 

கட்புலனா மியறகசைவடி வம் ஒனறு. 

௮வவியற்கை வடிவமாவது வட்டம். இவவட்டமே தரட்சியு 

மாம். வட்டு திரட்சியென்பகனாலும் கெளிக, வட்டமும் திரட்சியும் 
பேதமோ ௮பேதமோ எனின் பேதாபேத மென்க. 

''பர்தமு மாழையும் வட்டும் பிண்டமும் 

வழியுஞ் சேடுஞ் சேவு இரளே”' (பிங்கலர்தை) 

ஆகாயமும், சூரியலும், சந்திரனும், நட்சத்திரங்களும், கட 
லம், நிலமும், மலையும், கற்களும், மரங்களும், யாக்கையும், வட்ட 
(மும் திரட்சியு மாகலானும் ஒர் நீர் நிலைக்கண் முக்கோணமுடைய



இலக்கண வியல், ௩. 

கல்லையேனும், காற்கோணமுடைய கல்லையேனும், எறியின் ௮வ்வடி 

வமின்றி வட்டவடிவம் தோன்றலானும், உலர்ர்சவெள்ளியதுலின் 

கண் விழுக்த மழைத்துளியும் நீரின்கண் விட்ட எண்ணெய்த்து 

ளியும் வட்டமாகப் பரவுகின்றமையானும், ஒர் சக்கரத்தில் நேர்க் 
கோடேலும் முக்கோண மேனும் நாற்கோணமேலும் வரைந்து 

விரைவுபடச் சுற்றின், ௮வை வட்டமாகவே புலப்படுகின் றமையா 
னும், அதுவே இயற்கைவடிவாம். நேர்க்கோடு முதலியன மறைத 

லின் ௮வை செயற்கை வடிவாம். பலகர்வத ஈளமுள்ள நால்முதலி 
யவற்றைத்திரட்டி.லும் மிகநெடிய பிரம்பு முதலியவற்றை வட்டிக் 
கிலும் ருருங்கிவிடும். 

இசட்டல்--பர் துபோற் சுற்றுதல் 

வட்டி தல: வளை த்தல் 

மலர்களும், கனிகஞம், வித் அகளும், கருவமைதியும், வட்ட 
மூம் திரட்சியுமாம். காற்றுவட்டித்தே விரும், நீரின்கட்குமிழியும், 

நிலத்தின்கட் புற்றும், தண்டுமதான்றும், பொன்முதலியவற்றை 
வேறுவடிவமாக வைத்துருக்கினும் வட்டித்தேயுருகும், திகரியின் 
கட் குடமுதலியன வட்டித்கே தோன்றும், கடிகாரவூயும் வட் 

டி.த்தே நடைபெறும். பெரியதேர் முதலியவற்றைத் தருப்பவேண் 

டின் வட்டி தீதே திருப்பல்2 வண்டும். கருடனமுதலிய பறவைகளும் 

வட்டமிட்டேயிறங்கும், பாம்பு காய் பூனை மான்முதலியன வட்டித் 

தே கண்டுஞ்சும். 

இவவடிவம் வட்டமும்! தரட்சியுமாதல் 

காண்க. இதுவேவளைவாம். இவ்வளைவே சாய் 

வும் கோணமும் மூலையுமாம். திரட்சியினின் று 

கூட்டமும், சூழ்தலும், குவிதலும், நெருக்க 
மும், உண்டாம், மணல்' முதலியவற்றைத் 

திரட்டின் குவிந்துதோன்றும். மக்கள் திரண் 

டாசெனின் கூடினார், குவிக் தார், நெருங்கனொர் என்பதுபொருள், 

௮க்குவிதலே ஒடுங்குதலும், சுருங்குகலுமாம்.



ச இலக்கண வியல். 

குவிதலென்னும்சொல் இிரளல், கூடல், சேரல், கெருக்கல், 

ஒடுங்கல், என்னும்பொருளை யுணர்த்தலினால் ௮வ்வுண்மை தெளிக. 

வணங்கல், திரும்பல், குனிதல் முதலியனவும் வளைதலில் 

அடங்கும். வணங்கினானெனின் தலைகுனிர்தானெனவும், திரும்பி 

னானெனின் வளைந்தானெனவும் பொருள்படும். சவிழ்தல் திரும்பலி 

லடங்கும். குடம் களிழ்ந்ததெனின் திரும்பியகென்பதுபொருள், 

வளை வுமறைத்தலையும் செய்யும், 

அ 

இதில் ி/ என்பவன் இ என்பவனை க 

கா ஞதைபடி.வளை வு, மறைத்தல் காணக. 

இ 

வளை தக குவிதல் முதலியவற்றுக்கெல்லாம் இயற்கையாகிய 

வட்டவடி.வம் காரணமாக இருக்கன் றமையின் , ௮வவசைோ தல், குவி 
தல் முதலியவற்றை யுணர்த்தும் சொற்களுக்கும், அ௮வ்வட்டவடி. 
வென்லும் பொருள் தும் ஐரிபற்தைச் சொல் காரணமாக இருத் 
தல்வேண்டும். அன்றியும் பிரிதல் கூடுதல் முதலியனவும் இயற்கை 
யவாகலின், அவற்றை யுணர்த்கற்கு மூக்கில் pt காட்டாகற் 
பால.து. 

காட்டு--உசாசணம். 

பொன்மை முதலிய ஐவகை நிறமும், தண்மை வெம்மை 
வாசனை முதலியனவும், இயற்கைப் பண்பாகலின் ; நில நீர்மு கலிய 
வற்றிலுள்ள இயற்கைப்பொருள்களும், செயற்கைப்பொருள்களும் 
இப்பண்பிலும் ௮வ்வட்டவடி.விலும் பெரும்பான்மையு மடககும், 
இவற்றின் விரிவெல்லாம் பின்னர் விளக்கப்படும்.



இலக்கணவியல்; ௫ 

௩ இனி செவிப்புலனா மியறகையோசை 
மூன்று என்பதவீ விளக்குவாம். 

எழுத்தோசை, இசையோசை, பொருளோசை என ௮வவி 
யற்கையோசை மூன்றுவகைப்படும். எழுத்தோசையினின்றெழுத் 
துகளும், அவவெழுத்துகளி னியைபாலும் ஞாபகச த்தியாலும் 

பொருளோசையினின் று சொற்களும், பிறக்கும். 

இசையோசையாவது கடலோசை, யாழோசை, முூழவோசை 

முதலியன.  ங்சாப்புமுகலிய அ௮கழுயற்கியாற் புலப்படுவது 

எழுத்தோசையெனவும், அதனைப் புலப்படுப்பதாய் எடுத்தல் படு 
த்தல் முகலிய புறமுபற்சியாற்பிறப்பது இசையோசையெனவும், 
தம்முள் வேறுபாடு தெரிர்துகொள்க. 

எழுத்தோசைக்கு விக்து, முதுகாரணம். இசையோசைக்கு 
ஆகாயம், முதறகாரணம். பொருளோசைக்குச் சூரியன் முதற்கார 
ணம். விந்து--சுத்தமாயை. காரசசத்திமுதலியனவும் சிவஞான பாடி 

யத்திற்கண்டுகொள்க. 

௪ ஞாபக சத்தியாவது. 

“கால் என்புரிக் ககரவாகார லகரவெழுத்துகளையன்றி அவற் 
நின் வேருய்ப்பகமென்பது ஒன்று இன்மையானும் ௮வவாறே சால் 

கிடந்தது என்புழி அப்பதங்களின்லைரய் வாச்யெமொன்றின் 
மையாலும் எழுத்தின்வே௫ப்ப் பதவாக்கயெங்கள் பொருளுணர்த்து 

வன ௮ல்லஎன்பது பெறப்படும். படவே கையாயிசர் மதம் பற்றிக்க 

கரவாகார லசரவெழுத்துகளே அப்பொரு ஸுணர்த்துமெனக் 

கோடல்வேண்டும், ௮ங்கனம் கொள்வுழி, அவை ஒஓருங்குகூடிப் 

பொருளுணர்த்துமோ ஒரோவொன்றே பொருளுணர்த்துமோ 

எனக்கடாயினார்க்கு ஒசை யுணர்வு தொழில் மூன்று முற்கணப் 
பொழுதே நிலைபெறுமென்பது கையாயிகர் மூதலோர்க்கு உடம் 
பாடாகலின், முறையிற்பிறந்து நின்று கெடுமெழுத்துகள் ஒருங்கு 

கூடிநின்று பொருளுணர்த்துமென்பது கூடாமையின்; ஒசோ



on இலக்கணவியல். 

வொன்றே பொருளுணர்த்துமெனல்வேண்டும். ௧ என்ற மாத்திரை 
யானே கம்பலமென்னும் பொருளுணர்த்தாமையாலும் உணர்த்து 
மெனிலும் ககரமொழிக்த எழுத்துகளை யுச்சரித்தல் பயனிலவாய் 
முடியுமாகலாலனும் ஒன்றொன்றே பொருளுணர்த்து மென்பது 

பொருந்தாமையின் எழுத்துப் பதவாக்கெங்களின்வேருய்ப் பொரு 
ளறிவுறுப்பதாம்”” என்ப, ஞாபகசத்தி சொல், பொருளுணர்த்து 
வதற்கு உபகாரமாவது என்பது கருத்த. 

டு. இயற்கையெழுத்தோசையாவன, 

௮. ௧. ம். என்பனவாம். 

மக்கட்குழசியும் ஆவின்கன்று முதலியனவும் வாய் திறக்குங் 

கால் இயல்பாகப் பிழக்குமோசை ௮, என்பதாம். காக்கை முத 
லியனவும் கூகையும் வாய்திறக்குங்கால் இயல்பாகப்பிறக்குமோசை 
முறையே ௧,ம் என்பனவாம். இவை குழர்தைகளிடத்தும் இயல் 
பாகப்பிறப்பன. இசை வல்லுநரும் மகரவொற்றுமுதலாக இலாப 

னம் செய்வர். ஈண்டுக்கூறப்பட்டகூகை ஊமன் என்னும் கூகை 
யாம், காக்கையும் கூகையும் இக்நாட்டில், மிக்கனவாகும். இனி 
௮ம்மூன்றெழுத்துகளையும் கூட்டுறவுசெய்ய அகம் என்னாகும். 

அகம் என்பன இயற்கை யெழுத்தாகலாலும், இயற்கையும் 

செயற்கையின் நி விளங்காமையானும், ௮வ்வியற்கை யெழுத்தினக 
ண்ரகாவது முபற்சியின்மையாலும், ம, பல், இதம், அண்ணம் என்ப 

வற்றுள, அ௮க்காவது முயற்சி கல்விக்கு முதன்மையகாசலாலும், 
லகர மென்னும் செயற்கை யெழுத்தொன்ற கூட்டுறவுசெய்து 

அகலம் எனப்பட்டது. பின்னர் இவ் விீகல மென்பதே 

PAF TOTS pp. புள் விலங்குமுதலிய அஃறிணை யுயிர்களி 

டத்தும், குழந்தைகளிடத்தும், இயல்பாகப் பிறக்கக் காணாமையின் 

லகரம் செயற்கை யெழுத்தெனப்பட்டது. 

ஒர் மொழியுமில்லாத பண்டைக்காலத்து முதனமக்களுடைய 

நாவானது இயற்கையினு மெல்ல மெல்ல வளைந்து திருத்தமெய்



இலக்கணவியல். எ 

தம் பொருட்டுப் புள்விலங்குமுதலிய மற்ையவுயிர்கள் இசைக்கக் 

கூடாமையாகிய வோர்செயற்கை யெழுத்தினை ௮ஞ்ஞான் றுள்ள 

சான்றோர் ஆராய்ந்தறிந்து கூட்டுறவுசெய்தன செனத்கெளிக. 

லகாமே ௮ச்செயற்கையெழுக் தென்பதெங்கன மெனின் எளி 
SUL நாநுனியாலிசைத்தற்குரியது ௮ துமவயாகலினென்ச. ரகர 

மும் எளிதாமெனின், சிறார்கள் ராமனென்பதை லாமனென வுச் 
சரித்தலின் ௮து பொருக்காது, பிறவும் சிறுர்தங்குழாத்துள் 

கெளிக் துகொள்க. மயிரை மயிலென்பர். 

அற்றேல் லகரமென்னுஞ் செயற்கையெழுத்தினை யியற்கை 

யெழுத்துகளுக் கெல்லாம் இறுதிக்கண்வையாது இடைச்கண் 
வைத்ததென்குறித்ததெனின் ௮ ச என்பனபோல?வ மாத்திரை 
ஒப்புமைகுறித்தசென்ச. ௮லகமென லும் கூடும்; அ௮கலமென்பதென் 
னெனின், ௮கம் என்பவற்றுள் ககரம் ௮ண்ணகத்திற் பிறக்தலின் 
நாநுனியானது அண்ணத்தைத் கொடலால் பிறப்பகாகிய லக 
ரத்தையும் ௮க்ககரத்தோடு?சர்த்.த அ/கல மெனப்பட்டது. 

அகலம்போலவே சொற்களும் இடையிடையே செயற்கையெ 

முத்தினைப் பெற்றுவருமெனவும், ௮ச்செயற்கையெழுத்து முதற் 
கண்வாராமையின், சொற்கண்ணும் முதற்கண்வாராதெனவுங் 
கொள்க. 

உயிர், மேய், உயிர்மேய். 

அகம் என்பவற்றுள் ௮ என்பது காதமாத்திரையாய் நிறை 

ந்தெழுக்து முதற்கண் நிற்கின்றமையின் உயிரும், ம் என்பது BAG 
திசைக்கின் றமையின் மெய்யும், க என்பது ௮வ்விருதன்மையும்பட 

இசைக்கிறமையின் உயிர் மெய்யும் அகலமென்பவற்றுள், கல 

என்பவை மசாமெய்யின் சார்பால்மெய்யும், ௮ம்மூன்றுமெய்களும் 

அகரவுயிரின் சார்பால் உயிர்மெய்யுமாம். 

இவற்றிற் பிறர்ஈ எழுத்.துகளுக்கு மிங்கனமே. மெய்யெழுத் 

துக்கு ௦ இக்குறியே ௮டையாளம். இக்குறி, ஓலிரிரம்பாமையை



௮] இலக்கண வியல், 

உணர்த்தற்பாலது. கணித நாற்கண்ணும் ௮ஃது ஓர் எண்ணாகரது, 

இன்மையைக் குறிச்கற்பாலகாம், 

or எழுத்து. 

அ௮ங்காத்தலும் அதன்பின் இகம்குவித்தலும் மக்களுக்கு 

இயல்பாக உண்டாகலின் அங்காத் லால அசரமும், இகழ்குளித்த 

லால் உகரமும், பிறக்கும் அ௮ங்காந்த பின்னரே இகழ் Hall 5 சலின், 

அகாத்தினின்றே உகாம்பிறந்ததாகும், 

9] — 2. 
௮ங்காப்பு இகழ்குளி Ay 

இயற்கை செயற்கை 

ஆண் பெண் 

ஓசைநிறைந்தது BD TOF (FEO Oi HHI 

ஆற்றலுள்ள I ஆற்ற லிலலை து. 

HET FOG SGA PHT DF Us VO BIT (iD. DGGE SB இங் 

கார்து பழகியபின்னரே இத் குவிக்கும் ஆற். றுலுண்டாகற்பாலது. 

அகரத்தினின் று இகரம் பிறக்க. _அகரஇகரங்களினின் றம் 

முறையே ஆகார ஈகாரங்கள் பிறந்தன. 

9. 

உகரத்தினின்று ஊகாரம் (ரிறந் குது, 

க 

ககரத்தினின்று சகரமும், சகரத்தினின் ற திகரமும் பிறந்தன. 
சகரத்தினின்று யகரமும், யகரத்தினின் ற ஞகரமும், ஞகரத்தி 

னின்று ககாமும் ககாமும் பிறந்தன, 

ov 

லகாத்தினின்று ரகரமும் எகரமும், ளகரத்தினின்று ழகர 
மும் பிறந்தன. 

ம் 

மகரத்தினின்ற பகரமும், பகரத்தினின் று வசமும் பிறர் தன.



இல்க்கண வியல். ௯ 

உயிர்ச்சந்தி மேழுத்து. 

SF ஓ, ஐ லள, என்பனவாம், 

அகரமும் இசரமும் தம்முளொத்திசைத்தலால் ஏகாரமும், 

அகரமும் உகரமும் தம்முளொத்திசைத்தலால் ஓகாரமும் பிறந் 

கன, 

ஏகார ஓகாரக்களின் குறுக்கமே எகர ஒகாங்களாம். 

அகரமும் யகரமெய்யும் இகாமும் தம்முளொத்திசைத்தலால் 
ஐகாசமும், அகரமும் வகரமெய்யும் உசரமும் தம்முளொத்திசைத் 
தலால் ஓளகாரமும் (ிறந்தன ௮ய் இ, அ௮வஉ என்பன ஐ, ஒள 
என வோரெழுத்தாயின. இவ்வரிவடிவு பிற்காலத்து வழக்கு. 

a+Q=c. gtaxg 
அய் இ-ுஐ. 2+a-+e=gor. 

அய்இ, ௮வஉ என்ற உயிரெழுத்துகளினிடையில் மெப் 

யெழுத்து வாலாமோ எனின் ௮ஃதெக்கும், அசகாரஇகரச் சேர்க் 

கையால் எகாரமும், ௮கர உகரச்சேர்க்கையால் ஓகாரமும் பிறத்த 

லின், இடையில் யகாமெய்யும் வகரமெய்யும் வந்தாலன்றி ௮ய்.இ, 

௮வ்உ என்னும் உச்சரிப்புகளுண்டா காவாம். 

௮ய்இ, ௮வ௨ என்னு மூன்றெழுத்தின் சேர்ச்சையினலேயே 

ஐகார ஒளகாரங்களுண்டாயின என்பது திண்ணம், அய்இ-௮யி, 

<2] HB வு. 

அய்இ. 

இதன்கண் ௮கரம் அகங்காப்பும் இகரம் அங்காப்பியைபுமாக 

லின், அங்காப்பியைபாகயெ யகரமெய், பிறப்பிட முறைமைபற்றி 

இடையில் வைக்கப்பட்டது, யகரமெய், இகரவுயிர்போல் ஒர்சார் 

ஒலிவடி.வுடைமையின் அ௮ங்காப்பியை பாயிற்று, 

DUD. 

இதன்கண் அகரம் அங்காப்பும், உகரம் இதழ்குவிவுமாகலின், 

இதழ்குவிவினியைபாகிய வகரமெய், பிறப்பிட முறைமைபற்றி 

இடையில் வைக்சுப்பட்டது, 

2



௧௦ இலக்கணவியல், 

“ஆவியிடைமை யிடமிடருாகும்” 

இன்றும் ஐசாரம் மூன்றெழுத்தின் சேர்க்கையென்பது 

௪. குழை குழாய் 
௨. சுமை கழாய் 

௩. பிள்ளை Don ew mis 

௪, நாரை நாராய் 

என்பவற்றானும் கெளிக. 

குழை, குழய்இ--குழாய், இகாங்கெட்டது. இதனால் இடை 

யில் யகரமெய்யுண்மை பெற்றாம். 

கழாய மூங்கில், கழாயா-சழைக்கூத்கர். 

அகர இகரம் ஐகாரமாகும் 

அகா உசரம் ஓளகாரமாகும் 

எனக்கூறி, 

அகர கநும்பர் யசரப்புள்ளியும் 

ஐயெனெ௫ஞ்சினை மெய்பெறத்தோன்றும் 

இகர யசரம் இறுதி விரவும் 

எனமாட்டேற்றுன் விளக்குவர் தொல்காப்பியர். சூத்இர விரு 
Shy grave. 

“அம்முனிகாம் பகரமென்றிவை 

எய்தி னயொத்திசைக்கு மல்வோ 

டுவ்வும்வவ்வும் ஒளவோரன்ன? 

என்பர் பவணர் த முனிவர். 

தொல்காப்பிய சூத்தாத்தையுணரின் ஐ ஒள ஆூய தமெழுத் 
அ வடிவு தொல்காப்பியர்க்கு முன்னும், ௮வர் ஆசிரியர் ௮கத்தியர் 
க்குமுன்னும் உள என்பது பெறப்படும். யகாவகரங்கள் உண்டாய 

பின்னரே ஐகார ஒளக ர ம்களுண்டாயின.



இலக்கண வியல், க்க 

௮இஉஎ௭ஓ எனக்குற்றெழுத்துகளைந்தும், த ஈஊ ஏ ஒ 
என மகெட்டெழுத்துகளைந்தும் ஆகிய பத்தெழுத்துகளுமே முதன் 
முதலுண்டாயின. ஐகார ஒளகாரங்கள் பினனருண்டாயின, 

) ஆஇஈஎஎஜஐ அங்காப்பு, 

ய (அய்இ;, - 
உள ஒ.ஓ ஒள இதழ்குவிவு 

(அவ்உ). 
௮ய்இ-௮யி, ஐ; Dy UO == Myo], San. 

“இச ௪௭ ஐயென விசைக்கும் 

அப்பாலைந்து மவற்றோரன்ன 

அவைதாம், ௮ண்பன்முகனா விளிம்புறலுடைய” 

“அண்ணஞ்சேர்ந்த மிடற்றெழு வளியிசை 

கண்ணுற்றடைய யகாரம்பிறக்கும்” 

“உஊ ஓஓ ஒளவென விசைக்கும் 

அப்பாலைந்து மிதழ்குவிர்தியலும்” 

“பல்லிதமியைய வகாரம் பிறக்கும்” 

என்ற தொல்காப்பிய ரூத்தரங்களால் அனவவொற்றுமையுண் 
மை காண்க, 

“மெய்யினிய ற்கை fara) யாடு நிஓயல்” 

“எகர ஒகரத்தியற்கையு மற்றே” 

என்ற தொல்காப்பியர் கூற்றையுணரின் ஏகார ஓகாரங்களின் 

பின்னரே எகர ஒகரங்களுண்டாயின வெனப் புலனாகின்றது, 

அகாமுதலிய குற்றெழுத்துகளைந்தும் ஒர்காலத்தே யுண்டா 

யிருப்பின், எகர ஓகரங்களுச்கு மாத்திரம் புள்ளிகூறல் என்னை? 

அது அறிகுறியெனின் ஏனைய குற்றெழுத்துகளுக்கும் ௮வ்வறி 

குறிவேண்டும். பாளியிலும் ஆரியத்திலும் ௮வவெகர ஓகரல்களின் 

மையே சான்றென்சு.



௧௨ இலக்கண வியல். 

இடச்சார்பு. 

இனிப்பன்னிரண்டுயிரெழுச் துகளில் ௮௮, இஈ, ௨௦; என் 

பன ஒரிடந்தாக்கியும்; எஏ, ஒஓ, என்பன ஈரிடக்தாக்கயும்; ஐஒள, 

என்பன மூவிடர்தாக்கியும்வரும். ௮வை அங்கனம் தாக்கிவருதலை 

அணுகியுச்சரித்துணாக. ௮கரமுதலியன சமனிலையிலெழுமெழுத் 

துகளும், ஏகார காரங்கள் மேனிலயிலெழுமெழுத்துகளும், 

ஐகார ஓளகாரங்கள் 8ழ்நிலையிலெழுமெழுத்துகளும் ஆம் என்பர், 

௧0. மெய்ச்சந்தி யேழுத்து. 

டண,றன, என்பனவாம், 

ளகரமெய்யும் தகாமும் ஒத்திசைத்தலால் டகாரமும், ளகர 
மெய்யும் நகரமும் ஒத்திசைத்தலால் ணகாமும், லகரமெய்யும் தகா 
மும் ஒத்திசைத்தலால் றகரமும், லகரமெய்யும் ஈக.ரமும் ஒக்திசை 
தீ.தலால் னகரமும், பிறந்தன. 

ள:1-த-ட, ள்--ந-ண, ல-- துற. ல் நன. 

ளகர தகர முதலியவற்றின் சர்தியால் டகாமுதலியன தோன் 
௮மாறெவ்வாறெனின் ௮கர இகர முதலியவற்றின் சந்தியால் ஏகார 
முதலியன தோன்றுமாறுபோல, ளகர SET psu Yaa aap 
த்துகளினிடையே அவ்வவற்றின் சந்தியால் கோன்றுவன அவ 
வொலிகளே யாகலின் என்சு. ஈண்டுச்சந்தியென்பது நின்றவெழுத் 
து குறித்து வருமெழுத்துகளது தொடா புடைமை. சந்தியெழுத் 
தெனினும் செயற்கையெழுத்தெனினு மொ கும். உண்டாக்கப் 
பட்ட எழுத் துகளென்பது. 

௧௧ உயிரெழுத்தும் மெய் யெழுத்தும் மேலங்கூறுது பன்னி 
ரண்டு, பதினெட்டு என்னு மிவ்வளவிலே நிறுத்திய தென்னெனின், 

நாவினது இயற்கை முயற்சியும் செயற்கை முயற்சியும் முற்றுப் 
பெற்றமையின், இவவளவின்மேற் கூறலொண்ணாது. இவவியற்கை 
செயற்கையலாய வொலிகளே பண்களுக்கு முரிமையாதற் பாலன. 
செயற்கையுட் செயற்கை யொலிகள், தீமிழ்க்கு வேண்டா.



இலக்கணவியல். ௧௩ 

௧௨ மாத்திரை. 

ஏகார ஓகாரஙகள், இவ்விரண்டு குறில்களால் தனித் தனி 
யிரண்டு மாத்திரை கொண்டமையபோல ஐகார ஓளகாரங்களும் 

இசண்டு மாத்திரைகோடற்கு அலவவவெழுத்துகளிலுள்ள குறில் 
களே போதும். இடையிலுள்ள யகர வகர மெய்கள் மாத்திரை 
கோடற்குத் தோன்றியன அகில வாகலின், ௮வை மாத்இரையிற் 
கொள்ளப்படா, 

உயிர்மெய் யெழுத்துகள் மெய்ம் மாத்திசையொழிய உயிர 

மாத்திரையவாதல், இவவிலக்சணம் பற்றியேயாம் தனித் னி 

பிரண்டு மாத்திரைபெற்ற ஏகார காரங்கள், ஒருமாத்திரையிற 

குறைந்து எகர ஒகரங்களாயின. 

௧௩. முறையின் வைப்பு. 

பன்னிரண் டுயிரெழுக்துகளும் உயிர் போலத்தாமீம Ques வும் 
இயக்கவும் ஆற்றலுடைமையின், உயிரெழுக் தெனப்பட்டு முதற் 
கண் வைக்கப்பட்டன. பதினெட்டு மெய்யெழுத்துகளும் அகரத் 

தோடன்றித் தனித்தியங்கு மாற்றல்பெரு த கிறப்பின்மைபற் றி 
மெய்போகதலின் மெய்யெழுத்தெனப்பட்டு, அவவுயிர்களுக்குப்பின் 
வைக்கப்பட்டன. மெய்--உடம்பு, நாகமாத்திரையாயெ அகரம் 
முதற் கண்ணும் அன்பின் இகரமும் ௮ தன்பின் உகரமும் பிறத் 

தலின் அவை அப்பிறப்பிடத்து முறையே முறையாக லவக்கப்பட் 

டன. அகர இகர உகரங்களினின் று ஆகார ஈகார ஊகாரங்கள் முறை 

யே பிறத்தலின், அவை அவ்வவற்றுச்கு இனமாகச் சாரவைக்சப்பட் 

டன. ஏகார ஓகாரங்களின் இறுதிக்கண், முறையே இகர உகாங்க 

ணிற்றலின் ௮வை அவற்றின் பின்னும், எகர ஓகரங்கள் அவற்றின் 

குறுக்கமாகலின் ௮வை ஏகார ஓகாரங்களின் முன்னும் முறையே 

வைக்கப்பட்டன. யகா வகரங்களின் முறைமைபற்றி ஏகாரத்துக் 

குப்பின் ஐகாரமும் ஐகாரத்தக்குப்பின் ஒள காரமும் வைக்கப்பட் 

ன. இகர உகரங்களின் முறைமை பற்றியுமாம். இவை ஒலியள 

வால் குறில் கநெடிலெனப் பிரிதலின் குற்றெழுத்துகள், கத்தம் திரி 

பாகிய கநெட்டெழுத்துகளுக்கு முன் வைக்சப்பட்டன



௧௪ இலக்கண்வியல். 

கச தமபவ என்னும் இவ்வெழுத்துகள் ௮ண்ண முதலிய 
வற்றினின்று ஒன்றன்பின் ஒன்று பிறத்தலின், ௮வை அம்முறை 

மையே வைக்கப்பட்டன. ய ஞ.ந க என்னும் இவவெழுத்துகளுள் 
அம்முறைமையின் முற்பட்டது சாரமும், பிற்பட்டது ஞகாரமும், 
அதின்பிற்பட்ட து நகரமும், AMT DEKE என அம்முறையில் 

SQ; ௧௪த என்னும் வள்லிசைக்கு மெல்லிசையாஇப் பிறப்பிடத் 

தானு மொத்தலின்; ௧௫, சஞ, ௧௩, என அவ்வவற்றுக்கு இனமாகச் 

சாரவைக்கப்பட்டன. 

இனி அவை ஒழித் கொழிர் த யகரம் இனமா தற்குப் பொருத் 
தின்றேனும் முறைமையின் மழுற்பட்டிருக்தலின் ௮ தனினமாகிய 

வகரத.துக்கு முன வைக்கப்பட்ட து. 

ல ரள ம என்பன அம்முறைமைபற்றி ரல மூள எனவைக் 

கப்பட்டன. இவை செயற்கை யெழுத்தாகலானும், இயற்கையின் 

றிச் செயற்கையின்மையானும் இயற்கையெழுத்தாயெ யகர வகரங் 

களுள், யகஈரத்தோடு முன்னிரண் டெழுத்துகளும் வகரத்தோடு 
பின்னிரண் டெழுத்துகளும் லாந்து சாவைக்கப்பட்டன. 

டண க்கள் தநக்களின் திரிபாயினும் முறைமையின் பஸூற்பட 

லின் த ஈக்களுக்குமுன் டணக்கள் வைக்கப்பட்டன, பிற்காலத் தாக் 

கப்பட்ட எழுத்துகளாகலானும் தந க்களின் கிரிபாகலானும் Dom & 

கள் இறுதிக்கண் ௮ம்முறைமைப்பட வைக்கப்பட்டன. 

மெய்யெழுத்துகளுள் வலிந்திசைப்பன வோரினமாகவும் 

மெலிந்திசைப்பன வோரினமாசவும் இடை. கிகரனவாக இசைப்பன 

ஐரினமாகவும் பிரிதலின், ௮வை யானைப்போக்கசென்னு மழகுபற்றி 
அம்முறையில் வைக்கப்பட்டன, 

இக்கனம் பாகுபடுத்த பின்னர் இனமா தல்பற்றி மகரத்துக்கு 

முன் பகாம் வைக்கப்பட்டது. நாவானது நன்குவளைந்து பெலம் 

பெறும்பொருட்டு இங்கனம் முறைமைப் படுத்தியதென்க. ௩ட 
ண ரழள ற க்கள் அடி.நாவிற்கு வருத்தந் தாலின், பயிற்சிவயச் 

தான் எளிதாதலே ௮ம்முறைமைக்குப் பயன். நாவிற்குக் கடினமாக



இலக்கணவீயல். ௧௫ 

இருத்தலின் சிலளக.ர ணகர மொழிகள் இஞ்ஞான்றும் லகர னகர 

மொழிகளாகத் திரிர்துள்ளன. 

அக்கடின வெழுத்துகளுள் ஆரியத்தில் மகர ளகர றகரங் 

களும், ஆங்கில முதலியவற்றில் ணகர ழகர ளகர றர சளும் இல. 

சடினவெழுத்துகளுண்மையின், கமிழ்ச்சொற்கள் பல, வாயினுள் 

ar ஒவ் 2வாரிட.த்தும் நன்கு தாக்குகின் றன . 

'ஞண மன யரல வழள வென்னும் 

அப்பதினொன்றே புள்ளியிறு இ?? 

எனத் தொல்காப்பியா தமிழ்ச்சிறப் பெழுதக்தாகிய னகர 

மிருப்ப, ககரவிறுதி கூறியது குற்றமாமோ எனின்; வெகச், வெரிக், 
பொருர், முதலிய ஈசரவிற்றச் சொற்கள் உண்டா யிருந்த காலத்து 
னகரமில்லை யெனப் புலனாகின் றமையின் குற்றமாகாது. னகரம் ஆரி 

பதிதுக்குப்பின் செந்தமிமுண்டான காலத்து ஆர்கப்பட்டது. செர் 

கிமிற்க்குமுன் ஈகரவிறுதியே ஈடைபெற்றது, 

BP ஆய்த வெழுத்து. 

௦9 க . ச ச அகம் என்னும் இயற்கை யெழுத்தோசை அக்கமெனமிகுந்து 

அம்மிக்க வல்லின மெய் ஆய்தவெழுத்காகத் இரிதலின் அஸ்க 
மெனவாயிற்று. இவ்வொலி இயற்கையோ செயற்கையோ எனின் 

ஒருவன் இருமுங்கால், காறியுமிழுங்கால், &௧ என்னும் ஒலி 

இயல்பாக வுண்டாதலின் இயற்கையேயாம. ஆடு மாடு முதலியன 

செருமுங்காலத்தும் இவ்வொலி இயல்பாக உண்டாதலைக் காண 

லாம், ஆயின் மக்களிடத்லுப் புஎனாவதுபோலப் புலனாகா து. 

அதன்கணுள்ள முப்புள்ளி பல்பொருள் கோக்காய் Qu pans 
யெழுத்து மூன்றென்பதைத் தெரிக்கும். இயற்கை யெழுத்துப் 
போலவே ஒலி வடிவுபெற்று ௮ஃகமெனச் சிறிது வேறுபட்டுவரும். 

அவவொலிவடி.வில் இயற்கையெழுத்து மூன்றும் புலப்படுதல் காண் 
௧. ௮தனால் இயற்கையாகிய ஆய்தவெழுத்தான து இயற்கையெழுத் 
துக் வெமாதலின், ௮ஃ௧-1- இனம் என விதியீ றபடறின்று ௮ல்கேன



௧௬ இலக்கணவியல், 

மெனக் குணசம்தியாயிற்று. இக்குணசந்தி முதலியன செக் 
தமிழ்க்குமுன் தமிழில் ஈடைபெற்றன. பிற்கூறுதும். ௮ஃகேனமெ 

னிலும் ஆய்சவெழுத் தெனினுமொக்கும். மாணிக்கத்துக்கும் மர 

கதத்துக்கு மிடையேயுள்ள படிகமானது மாணிக்கவொளியால் 
மாணிக்கம்போலவும் மாகசதவொளியால் மரககம்போலவும்காட்டி , 

அவவிரண்டு மாகாமை நின்றது போல, அ௮வவாய்தவெழுத்து அகர 
ககாரங்களென்னும் இரண்டெழுச்.துகளின் இயைபால் தோன்றிய 

ககரத்தின் திரிபுபோல் நிற்றலின், உயிரியைபுபற்றிச் சிலவிடத்.து 
உயிர்போலவும் மெய்யியைபுபற்றிச் சீலவிடத்து மெய்போலவும் 
தோன்றி; அ௮வ்விரண்டற்கு மிடையே வந்த மெய்யெழுத்தின் திரிபு 
போறலின் உயிருமாகாமே மெய்யுமாகாமே தனிரிலையாய் வருமோ 

ரெழுத்தென்பர், ௮து அசரத்துக்கு அந்தத்திலும் ககரத்துக்கு 

ஆதியிலும் நிற்கின்றமையின், பன்னீருயிருக்கும் அர்தத்திலும் 

பதினெண்மெய்க்கும் ஆதியிலுர் வைக்கப்பட்டது. அ௮வவாய்தம் 

குற்றெழுத்துக்கு முன்னும் உயிர்மெய் வல்லெழுத்துக்கு மேலும் 

வாலின், இவ்ளிலக்கண வமை திய சொல்லிலும் வரர்பாலனு. 

'குறியதன் முன்னர் ஆய்சதப்புள்ளி 

உயிசொடு புணர்ந்த வல்லாறன் மிசைத்தே!? 

(நன்னூல்) 

உகாசணம், 

௪. அச்சம் ௮ம் | ௧௩. ௮௪இ அஃசை 
௨. வெச்கல் வெல்சல் | ௧௪. ௮ HOS 
௩, எக்கல எல்கல் | ௧௫, இது இஃது 

௪, ஒக்கல் ஒல்கல்--ஒதங்கல் | ௧௬, எது எஃது 
டு: மக்கான் மஃசான் | ௧௭. ௮ப்போதம் அஃபோதம் 
௬. அச்சம் ௮ல்கரம்--வெள்ளெரு ! ௧௮. பட்டி பஃறி ஒடம் 
௭. அக்குள் அல்குள் [க்கு ௧௯. சுற்று சுஃ்று--இசைக்குறி | 
௮. எக்கு 6100 | ௨௦, அற்றிணை ௮ஃறிணை 
௯, சச்குல்லி சஃகுல்லி ௨௪. பற்றாழிசை பஃராழிசை 
௧0, சச்சு கஃசு | ௨௨, ற்றாழிசை சிஃராழிசை 
௧௧. பத்து பஃது ௨௩ ,பற்றொடை பஃறொடை 
௧௨, ௮ற்கல் அல்கல் ௨௪. பற்றேர். பஃதேர். ஓ



இலக்கணவியல். ௧௪ 

ககரத்தின் சார்பால் தோன்றும் ஆய்தம் இயற்கை யெனவும், 
ஏனைய வல்லெழுத்துகளின் சார்பால் தோன்றும் ஆய்தம் செயற்கை 

யெனவும் கொள்ளல் வேண்டும். 

முதல் முதல் இயல்பாய், ககரத்தின் சார்பாலுண்டாய் நாமு 
திர்ச்சி பெற்றபின் ஏனைய வல்லெழுத்துகளின் சார்பால் உண்டான 
மையின் செயற்கையாயிற்று. இயற்கை யாய் தத்தில் நாமுயற்சியின் 

மையும், செயற்கை யாய்தத்தில் நாமுயற்சி யுண்மையும் காண்சு, 

HU SHU என்பது கடைக்குறையாய் ௮ஃகடிய எனவாயிற் 
றெனல் வேண்டும். ௮ல்லரக்கால் ஆண்டு ஆய்தம் தோன்றற்குக்'கா 
ரண மின்றாம். அரியத்திலும் பாகதங்களிலும் இவவாய்தவுச்சரிப் 

புக் காண்க. 

“அற்றா லளவறிந்துண்க வஃதுடம்பு”” இவ்வாய்தம் உயிர் 

போல வந்தது, 

“சேரினு மஃதேதுணை” இவ்வாய்கம் மெய்போல வந்தது, 

ap குற்றியலுகரம். 

மெய் யெழுத்துகளுள் வல்லினமெய் அறும் மொழியிறுதியில் 

வாராமையாலும், வரினும் மெல்லின இடையின மெயயீற்று மொழி 

கள்போல கா முதலியவற்றுக்கு எளிமையாகா த கடினமாக இருக் 

கின்றமையானும் ௮வ்வல்லின மெய்களும் மொழியிறுதியில் வர 
வேண்டிக் குற்றியலுகா மொன்று கொண்டனர், 

தனிக் குறிலொழியாத மொழிகட்குக் குறுக்கம் தோன்றாமை 
யின் தனிக் குறிலொழிர்தவற்றுக்கேகொள்க. கொக்கு, கச்சு, 
பட்டு, பத்து முதலியவற்றின் இறுதி மெய்யீறுபோறலின், குறுக்க 
மாயிற்று. இனிக் குற்றியலுகாமொழியெனின் அவற்றை வல்லின 
மெய்யீற்று மொழியெனக் கொள்ளல் வேண்டும், 

“அவற்றுள் மெய்யீறெல்லாம் புள்ளியொடு நிலையல் 

குத்தியதுசாமும் அத்நென மொழிப”. 
8



கம்) இலக்கணவியல், 

எனத்தொல் காப்பியர் கூறியவாற்றானும் தெளிக. ௮ற்றெனக் 
கூறினமையின் மெப்ம் மாத்திரையின் மிக்கும், குற்றிய லுகாமென்ற 
மையின் உயிர் மாத்திரையிற் குறைர்தும் வரும். 

குற்றியலுகரம் மெய்யிறோ உயிரீரோ எனின் மெய்யீறு மன்று 
உயிரீறு மன்ற; குற்றியலுகாமென்க. மெய்யிறு போல்வது உயி 
ரீறு போல்வதெனலு மொக்கும். 

மடு முதலிய சொற்களைப்போலவே மாடு முதலிய சொற்களை 

யும் உச்சரிக்கின், ௮து குற்றியலுகர உச்சரிப்பாகாது, றிது வேறு 

பட வுச்சரித்தல்வேண்டும். 

குழந்தைகள் மாடு என்பதை மாட என்றாவது மாடி யென்றா 
வது உச்சரிக்குமே யன்றி, மாடு என்று உச்சரிக்கமாட்டா. கொம்பு 

என்பதையும் சொம்பா என்றே யுச்சரிக்கும். குற்றியலுகரம் இதம் 
குவித்து உச்சரிக்க வேண்டியிருத்தலின்,கடின மா வதுணர்க.கொக்கு 

என்னும் குற்றியலுசா வுச்சரிப்பினும் கொக் என்னும் வல்லின 

மெய்யிற் நுச்சரிப்புக் கடினமாகும்; ஆகலின் தமிழில் வல்லின 
மெய்யிற்று மொழிகளேயில. குழந்தைகள் குரங்னேக் கொங்கு 
என்னும். ஒகரத்தில் ௮கரமுண்மையின், எளிதாயிற்று. பாக்குப் 

பாக்குப் பழம்பாக்கு, பூட்டுப் பூட்டுப் பு. அப்பூட்டு என்னுந் தொட 

ரை விரைந்து கூறின் குளறுபடையாம். என்? அ௮ங்காந்து இதழ் 
குவிவதரிதாகலின், என்ஈ. குற்றியலுகரம் சொற்குறுக்கத்தை 

யுணர்த் துவதன்றிச் சொல்லொடு பொருட்கு இயைபுண்மை பற்றிப் 

பொருளின் குண வடி.வுகளின் குறுக்கத்தையு முணர்த்தும். 

உ-ம். 

க. பாத சிறுதுருச்தி, பரதம்--பெருஈ துருத்தி, 
௨, மாடு அரைவராகன், மாடை--ஒருவசாகன், 

௩, பூட்ட இந்பூட்டு, பூட்டை--செக்கு, 

௪. மறுகு--குறுச்செரு, மன ௰ம்-- பெருந்தெரு. 

௫. கழுது: வண்டு, சழமுசை--சத்தபம். 

௬. எறும்பு-- எறும்பு, - எறும்பி--யானை,. 

௭, அ௮ளகு--பறவைப்பெண் அளகம்--பன்றிமுள், 

௮,  கக்சு-சாற்பலம், SEF மரக்கால்,
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கச்சு--௧ஃ௪, 

௯, கடுகு-கடுகு, கடுசம்--- கார்ப்பு, 

௧0, மார்பு--உரம், மார்பம்-- அகலம், 

நாகு, புனிற;, கன்று, ௮௪று, கொசுகு, முதலியனவு முணர்க. 

குணத்திலேலும், வடிவிலேனும் சிறிது பெரிதென்பசைக் குற் 

றியலுகாமும் குற்றியலுகர மன்பையுமே யுணர்த்லம். 

ஆராய்ச்சியிற்றோன் றினமையின் எழுதினன். ௮ளகு--பற 

வைப்பெண். குறுகிய மூச்குடைய தென்பதுபொருள். ஆண்பறவை 

யினும் பெண்பறவைக்கு மூக்குக் குறுகியிரு த் தலின் அதனை ௮ள 

கென்பர். குறுகிய மூக்குடையதென்லும் பொருளை ௮ளகென்னும் 

குற்றியலுகரத்தினால் தான் கொள்ளல் வேண்டும். ' 

௮ளகு--குறுகய கூரிய மூக்குடையதென்க, 

அள கூர்மை, 

இக்குற்றியலுகாப் பாகு பாடு தெலுங்கு மு.தலியவற் நிலில்லை, 

அகத்தியனார்க்கு முன்னரே செக்தமிழிலுண்டாயிருத்தல்வேண்டும். 

இது தமிழ் ஈடைக்கு இன்றியமையாததே. தொஞல்சாப்பியர் 

குற்றியலுகரப் புணரியலென ஓரியல் வகுத்துக் கொண்டதே Sy BI 

இன்றியமையாத தென்பதற்குச் சான்முன்றது. 

௧௬ குற்றியலிகரம். 

மண்-[-யாது--மண்ணியா து 

வேள--யாத--வேளியாது 

என இகரம் வரும். இது நாவி னி௰ற்கை. மெய்ம்முன் யசாம் 
வந்து புணருங்கால் மண்யாதெனின் நாவிற்கு ஓர் சிறிது கடினமாத 
௮ம் மண்ணியா தெனின் எளிசாதலு முணர்ச, இகரமும் யச்ரமூம் 
அங்காப்பினது இயைபாகலின் மண்ணியாதென்ப௮! எளிதாயிற்று, 
சாரியைபெறாத மெய்யெழுத்துகளை உச்சரிப்பது ௮ரிதாகலின் ஜர் 
சார் ௮ங்காப்பியைபு பற்றி மண்ணியாதென இகரம் தோன்றியது.
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இனிக் குற்றியலுகரமும் மெய்யீறுபோல்வதாகலின், யகாரம் 
வரின் அந்த உகரம் இகரமாகத் இரிந்துவிடும், அதுவே குற்றிய 
லிகாமாம், 

2.— ம், 

நாகு--யாது--நாகியா த, 

| எறும்பு--யாது--எறும்பியா து, 

ராகு யாதெனின் நாவிற்குச் றிது கடினமாகின்ற.து. நாக 

யாதெனின் எளிதாஇன்றது. உச்சரித்துக் காண்க. 

மெய் யெழுத்துக்குச் சிறிதும் இதழ்குவிவு வேண்டாமையின் 
மண்--யாது--மண்யா தெனினும் காவிற்குப் பொருந்தும். குற்றிய 

அகரத்துக்கு இதழ்குவிவு வேண்டியிருத்தலின், 
நாகு [-யாது -சாகுயாது என்றுகாது நாயொது என்றேயா 

ரும். என்னை* இதழ்குவித்து ௮ங்காத்தல் ௮ரிதாதலின் என்க, 

கதவு--யாஅ--கதவியாது முதலியனவும் ௮ன்ன. ௮ இஉ 
என்பவற்றில் உகரம் இதழ்குவிப்பசா லுண்டாவ steer gud gai 
விதம் குவித்தல் ௮ங்காத்தல் போலெளிதாகாது கடினமாக இருத் 

தலானும் ௮௧ர இகரங்களிலும் உசாம் மாத்திரையிற் றிது குறை 
வுடையதென்றே கூறல்வேண்டும். யகரத்தினும் வகரம் கடினமாக 

லின் ஐகாரத்திலும் ஓளசாரம் கடினமாகும். ௮ய்இ எனின் 38 
காப்பும் ௮ங்காப்பியைபுமாகும். ௮ வ் உ எனின் அகரம் ௮ங்காப் 
பும் ஏளைய இரண்டும் இதழியைபுமாம். இவ்வாராய்ச்யோல் அகர 
இகரங்களிலும் உகாத்துக்குக் குறுக்கம் புலனாகின்றது. ௨, மடு, 

மண்ணு, நெல்லு, என்பவற்றிலுள்ள உகரத்தினும் நாகு, எறும்பு 
முதலியவற்றிலுள்ள உகரத்துக்குக் குறுக்கம் சிறிது மிகுதியாக 
லின் குற்றிய ஓசாரமாயிற்று. இக்குற்றிய லுகரத்தைநோக்க (pp 
நியு ௮கரமெனப்பட்டது. ௭-வது எழுத்துக் காண்க... 

முந்தை யென்பதிலுள்ள உகரத்தினும் நுந்தை யென்பதி 

லுள்ள உகரத்துக்கு ஒரு சிறிது குறுக்கம் தோன்றலின், ௮.துவும் 
குற்றிய அகரமாம்,
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இக்குறுக்கம் நாவினியற்கையை ஒட்டியதாகலின் குற்றிய 
gb இயற்கையென்பார் கூற்றுப் பொருக்தற்பாலதே. து 

இயற்கையாகலின் குற்றுகாமென்னாது குற்றிய லுசரமென்றனர். 

குறு-1- இயல்-1-உகாம். 

இயல்-- இயற்கை, மற்றும் சூத்தாவிருத்தியுட் காண்க, 

அழைப்பதுலே, இந்துவை, விண்டுவை முதலிபனவும் யகாம் 
வரின் இகரமாகத்திரிந்து விடும். 

ப உ-ம், 

அழைப்பது (யாத: அழைப்பதியாத. 
இர்து 4 யாத--இக்தியாத, 

விண்டு -யா.த--விண்டியாது, 

இந்திரவிகூடல் என்பதில் உகரக்கேடும் காண்க, வாயு தேயு 
முதலிய சொற்களிலுள்ள யகரம் ௮ங்காப்பினது இயைபுடைமை 
பற்றி நாவிற்குக் கடினமாசாமையின் யகரம்வரினும் இகரமாகத் 
திரியாது. 

உ-ம் 

வாயு யாத: வாயுயாது, 

தேயு-டயாத--தேயுயாத. 

இவையெல்லாம் காவினியற்சையா லாவனவேயாம். அவ்வியற் 

கசையை நுணுகியுணர்வதும் அரிது, 

யகரமெய், ஒர்சார் இகரவுயிர்போல்வதோர் ஓஒலிவடி வுடைய 
தாசலின் ௮ங்காப்பியைபு எனப்பட்ட. இ, ப் என்று உச்சரித்துக் 
காண்ச௪, இவ்வியைபு பற்றியே ௮ய்இ என ௮௧7 இகரங்களிடையே 
யகாமெய் வைக்கப்பட்ட. யகரமெய்யும் இசரவுயிரும் அுங்காப் 
பியைபாயின் சமமாமோ எனின் மாத்திரைவகையான் பெரிதும் 
வேறுபாடுளது, அங்காப்பியைபால் ஒர்சார் சமமாதலுமுள து, 

“யகரம் வரக்குறளுத்திரி யிகாமும் 

௮சைச்சொன் மியாவி னிசாமுக் குறிய,” 

மியா என்பது தனிபொழிக் குற்றிய லிசரம்.
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௧௮ மகரக்குறுக்கம். 

மகரம், ஒன்று, ௮ரை, கால், அரைக்கால் என்னு மாத்திரை 
Gu p றுவரும், 

உ-ம், 

எம்ம்மகவூங்கினி த, ௮ளபெடையில் ௪. 
மசம்பெரிது ற. 
போனம் வ். 

லு, புலிபோன்ம் வளவன் .., 

மகரம, மீ€ழிசமுறப் பிறப்ப, 

வகரம், மேற்பல் லிசமுறப் பிறப்பது, 

ணகர னகர மெய்சளுக்குப்பின் மகரமெய் வரினும், வகரத் 

அக்கு முன் மகாமெய்வரினும், இதழ்பொருக்துவது கடினமாகலின் 

மகர மெய்யின் ஒலிவடிவு முழுக்கவும் புலப்படா தாயிற்று. 

௧௯ மோழிமுத லேழுத்து, 

மெய் யெழுத்துசளுூள் ௧௪ தநபமவயஞங என்பவை, இயற் 

கை யெழுத்துகளும் இயற்கை யெழுத்துகளின் வ(நிவர்தனவு மாக 

லின்) ௮ச்சிறப்புடைமையும் காவிற் கெளிமையுடைமையும் நோக்க 
௮வை மொழி முதலெழுத்தாகக் கொள்ளப்பட்டன. லரள மட 
ண றன என்பவை, செயற்கையெழுத்தும் செயற்கை யெழுத்தின் 
வழிவந்தனவும் அவற்றின் சந்தியெழுத்துகளும் ஆகலின் ௮ச்சிறப் 
பின்மையும் சாவிற்குவருத் த முண்மையும் நோக் மொழி apse 

முத்தாகக் கொள்ளப் படாவாயின. 

ல என்பது முதன்முதலுண்டாகய செயற்கை யெழுத்தாம். 
ரள ழ என்பவை லகரத்தின் வழி வந்தனவாம். ட ண றன என் 
பவை எ ல என்பவற்றின் இயைபாலாபெ சந்தி யெழுத்துகளாம். 

லகாமுதலிய ௮ச்செயற்கை யெழுத்துகளெட்டும் சாவானது 
வளைந்து ௮ண்ணத்தைத் தொடலால் பிறப்பனவாகலின் ௮ச்செ
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யற்கை யெழுத்துகளுக்கு காவினது மூயற்டி மிகவும் வேண்டுமென் 
பது. 

பாற்றிரளையுள் மருந்திள மறைத்துண்பித்துக் குழந்தை 
களை வளர்ப்பதுபோல, அச்செயற்கையெழுத் துகளை யியற்கை யெ 
முத்துகளி னிடையிலேனும் கடையிலேனும் அமைத்து முதன்மக் 
கள் நாவினது வன்மையை மெல்லவளர்த்தனரொன்க. 

உலகத்து முதன்மக்கள் தமது கருத்துகளை, மபைமுரலியவற் 

றின் குறிப்பாலும் பின்னர் அவற்றோடு கட்குறிப்பாலும் ௮.தன் பின் 
னர் ஒலிக் குறிப்பாலும் அறிவித்தும் அறிந்தும் மழ்வாராயினர். 
புள் விலங்கு முதலியவற்றின் ஒலிக் குறிப்பினும் முதன் மக்களது 
ஒலிக் குறிப்புகள் பன்மடங்கு சிறப்புடையன வெனக் கூறல்வேண் 
டும், ௮வ்வொலிக் குறிப்புகளே உலகத்து முதன் மக்கள,து பாழை 

யாம், SST SiO உலகத் துக்கு குழந்தைப் பருவமாகும். குழந் 

தைகளினாவிற்கு உயிரெழுத்துகள் எளிமையும், மெய்யெழுத்து 

கள் கடினமுமாம். 

உயிசெழுத்துகளுள்ளும் ௮சரமுதலியன எளிமையும் ஐ ஒள 
என்பன கடினமும் ஆம். ஐ ஒள ௮ன்பவற்றுர் ஐகாரம் எளிமை 

யும் ஒளகாரம் கடினமுமாம். 

௮ ௮ என்பன அங்காப்பும், இ ஈ முதலியன அ௮ங்காப்பியை 

பும், உ ஊ முசுலியன இதழ்குவிவு முடைமையின்; ௮வைமுறையே 

எளிமையும் கடினமும் ஆ௫ன்றன, ௮ ஆ என்பனபோல இ ஈழமுதலி 

யன எளியன ஆகா. இதழ்குவித்தல் கடினமாகலின் குழந்தைகள் 

கொம்பு, சொம்பு, பாம்பு முதலியவற்றைக் கொம்பா, சொம்பா, 

பாம்பாஎன வுச்சரிக்கும். 

HUQ என்பவற்றுள் அகரம் அங்காப்பும் ஏனைய இரண்டும் 

அங்காப்பியைபும்) 

௮வ௨ என்பவற்றுள் ஏனைய இரண்டும் இதழ்குவிவும் 

உடைமையின், ஒளகாரம் ஐகாரம்போல் எளிதாகாமல் கடின மான் 

ற. ஐகாரம்உண்டாய் நெடி துகாலம் பின்னரே ஒளகாரம் உண்டா 

யிருத்தல் வேண்டும். ௮ ௮ முதலியவற்றுள் ஐகாரம் கடினமாகலின்



௨௪ இலக்கணவியல், 

அடை குடை முதலியவக்றைக் குழந்தைகள் ௮ட குட முதலியன 

வாக உச்சரித்தலைக் காண்க, 

௪௪ தஈ பம வய ஞக என்பன இயற்கை யெழுத்.அகளாசலின் 
எளிமையும், லன ழள டண றன என்பன செயற்கை யெழுத்து 
களாகலின் கடினமும் ன்றன. 

குழந்தைகள் சட்டியைச் சச்சியென்லும். இவ்வியற்கை யெழுத் 
அள்ளும் செயற்கை யெழுத்துளளும், ஒன்றற்கொன்று எளிமை 

யும் கடினமும் உடைமையைக் குழந்தைக் குழாத்துளே oi ans 

ஆராய்ந்து கொள்ச. 

இன்னும் குழந்தைகள் ராமன் என்பவனை ஆமா என்றும், 

சிறிதுகாவு முதிர்ந்தபின் லாமா என்றும், மற்றும் சிறிதுராவு மூதி 

ர்ந்தபின் ராமா என்றும் ௮ழைத்தல் கூடும். 

ராம: 588 எனின் குழந்தைகள் நாவன்மைக்குத்தக்கவாறு 

ஆமா என்றேனும் லாமா வென்றேனும், ராமா வென்றேனு அழைத் 
தல் கூடும். ராம: என்றுச்சரிக்கவே மாட்டா, கற்றுப்பழயெ நாவிற் 
கே ௮வவுச்சரிப் பெளிதாகும். 

5 58 8௬6 6௪6 முதலியனவும் ௮ங்கனமே, 

நாகார்த்த ரத்தினமாலை யென்னும் நிகண்டில் நாய: என்றுள் 
ளது, விசுவமேதினி நிகண்டில் ஈ௩38 என்றுள்ளது, உலகவழக்கில் 

நாயம் என்றுள்ளது. 

ஞாயம் காயத்தின் திரிபு. 

இவ்வுச்சரிப்புள் காயம்என்பது நாவிற்கெளிதாகவும் நாய: என் 
பது கடினமாசவும், 119058 என்பது அதனினும் சடினமாசவும், 
90508 என்பது அதனினும் கடினமாகவும் இருத்தலின்; எளிதாய 

ரசாயமென்பதே இயற்கைச்சொல் என்பதும் எனைய செயற்கைச் 

சொல் என்பதும் பெறப்பமிம். 

ராமுதிர்ச்சிபெருத முதன்மக்கட்குக் கடினமாயெ வுச்சரிப்பு 
களை எடுத்துச் சொல்லின், அவர்கள் அறிதலு மொண்ணா௫; இன் 
புறுதலும் ஒண்ணாது; ௮து கற்பிக்கு முறைமையு மாகாது,



இலக்கண வீயல், உடு 

ட ண முதலிய செயற்கை யெழுத்துகள் எட்டும் நாவிற்குக் 

சடினமாசலின் அவை மொழிமுதல் ஆகாவாயின. 

ட்டடம் 5. ௬. ழழழம் 
...ணணணம் ௪, றறறம் 
௩. சரரம் ௮. னனனம 

௪. லலலம் ௬௯ டண ரலம் 

@. of or or w | 50. Y OW of w 

இங்கனம் சொற்களிருப்பின் காவன்மை யுடையார்க்குங் கடி.ன 

மாகும், 

& கட டம் ௪, நலலம் 

௨. சணா ணம் | டி. பள ளம் 

௩. தரரம் ௬. கழழம் 

இங்கனம் இயற்கை யெழுத்து முதற்கண்வரின் ௮த்துணைக் 
கடினமாகா, 

கடலோரத்திலுர லுருள்சன்ற ௮ 

கழவனுமுக புழுதியி ல 

கிண்டி முளைத்த பனையோலை 

கீழேழோலை மேலேழேழோலை, 

இவற்றில் செயற்கை யெழுத்துகள் மிகவாஃலின் மெல்லச் 

சொல்லினும் குழறு படையாம். 

௧. மகம் நதம் 

௨. கயம் வசம் 

இக்கனம் முற்றும் இயற்கை யெழுத்தேவரின் எளிதாகும். 

௧. ஆகம் ஏகம் 

௨. ஏமம் ஓமம் 

இ்கனம் உயிர்வரின் பெரிதும் எளிதாகும். 

௧. வாரிசம் ௩. வாகடம் 
௨. தாமரை ௪. லயம் 

இஙனம் இசண்டும் கலந்துவரின் சமஙிலையாகும், ௮௦ காவது 

கடினமும் எளிமையும் ௮ன்மை.



௨௬ இலக்கணவியல், 

இதனானே கனைத்தல் உரப்பல்களும், 9 8 5 முதலிய சம்யுத் 

தங்களும் வீசர்க்சல்களும், பிறவும் கற்றுப்பழத முதிர்க்த நாவிற் 
சே எளியனவாமென்பது தேற்றம். ௩கரம் பிறப்பிற் கடைப்பட்ட 

எழுத்தாகலின் ௮ம்முதன் மொழி சலவாதலும் இறுதிமொழியின் 

YEON காண்க, 

a Cur Pesan ami mer முதன் மொழி சலவேயாம். 
“viet ot (hu mln & FE Bw iD ow Ww 

ஞூ௩ வீரைந்துயிர் மெய்யு மொழி முதல்” (ஈன் னூல்) 

இவவொரு சூத் தரமே தமிழ், அரியத்திற்கு முற்பட்ட தென்பதை 

வலியுறுத்தற்பாலது. 

இஃது தமிழ் மொழி யொன்றற்கே சிறப்புச்சூத்திரமாம், 

ஒர் சிறப்புச்சூத்தாம் ஆயிரம் பொதுச்சூத்திரங்களை த் தள் 
ளும். 

“லரளழடண றன என விவை மெட்டும் மொழி முத 

லாகா எழுத்தென மொழிப” ஏன்ப.து உரைச்சூத்திரம். 

௧, இலைக்கறி லைக்கறி 

௨. நிரம்பல் ரம்பல 

௩. திருப்புரல் ருப்பு£ல் 

௪, தோலி டோலி 

நி. இறக்கை றெக்கை 

௬. இரட்டு செட்டு 

௪. தேவணி டேவணி- முதற்பணம் 

ay. கராசம் ராகாசம்--ஒர் கற்றாழை 

௯, தோள் டோளி--தோள் (கொங்கணம்) 

௧௦. உரலு சோல (தெலுங்கு) 

௧௧. இலது லேது 

௧௨. ஆலால லால--சவப்பு (மசாடம்) 

௬௩. கூடாரம் , டேரர 

௧௪, குலாரி சேகுலா-ர் வண்டி, 

6@. sale டவுல்



இலக்கண வியல். ௨௭௪ 

இலைக்கறி முதலியன ராமுதிர்ச்சியால் லைக்கறி முதலியன 

வாக வந்தன. 

வாரணமென்பது லவணம் என நிலைமாறி உப்பினை யுணர்த் 

apm 
வாரணம்--கடல், கடனீராலாவ தென்பது, 

பிறவு முணர்ந்து கொள்க, 

2.0 மோழியிறுதி, 

மலையாள முதலியவற்றில் ௮கர ஈற்றுச் சொற்கள் பல வாம். 
தமிழிலும் ௮வ்வீற்றுச் சொற்கள் லெவுளவாம். 

ஐகார ஈற்றுச்சொற்கள் தமிழின் மாத்திரமுள்ளன. ஏனைய 
மொழிகளில் அவ்வீற்றுச் சொற்களில. ஐகாரம் செயற்கையெழுச் 
தாகலின் ௮வவீற்றுச் சொற்களும் செயற்கைச் சொற்களேயாம், 

உ-ம் 

புழ ஈதி, மலையாளம், 

மச மரம் சன்னடம், 

மூசல-- உலக்கை, மராடம், 

விள-- விளா. தமிழ், 

௨௧ ஒலி வடிவு 

௮ச்சம், கச்சு என்பவற்றுள் சகரத்தினொலி இயற்கையொலிவடி. 

வாம். பசி, கசிவு என்பவற்றுள் சகரத்தினொலி செயற்கை யொலி 

வடிவாம். உகுதல். செய்பவன் என்பவற்றுள் சகர தகர பகரங்களும் 
ஒலி வேறு படல் காண்ச. 

தங்கம், பஞ்சு, வண்டு, பந்து, கம்பு, ஈன்று, என வன்சணம் 

மென்கணனத்தோடு சேரும்பொழுதும் ஒலி வேறு படும். 

“தத்தந்திரிபே சிறிய வென்ப” 

என்பர் தொல்காப்பியர், 

“எடுத்தல் படுத்தல் ஈலிசலுழப்பிற 

றிரிபுந்தத்தமிற் சிறி.துளவாகும்” 
என விளக்குவர் பவணந்தியார்.



௨௨௮) இலக்கணவியல், 

இலவ்வெடுத்தல் படுத்தல் ஈலிதலாய சந்தங்களே தமிழ்க்குரி 

மையாவன. 

படுத்தல் இயற்கையும், எனைய ௮ணுக்க வியைபுடைய செயற் 
கையு மாகிய சந்தங்களாம். 

௨௨. வரிவடி வு. 

அகல மென்பவற்றுள் முதற்கணின்ற ௮ என்னும் எழுத்த 
னின்றே, மற்றைய உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர்மெய்யெழு 
தீது என்ற எல்லா வெழுத்துகளும்; வரிவடிவு பெற்றன. 

புள்ளிபெறுதல், புள்ளியுஙக்கோடுமுடன் பெறுதல், கால் பெ 
அதல், மேலுங்கீமும் விலங்கு பெறுதல், கோடுபெறுதல் முதலியன 

௮வ்வரிவடிவிற்கு ௮றி குறிகளாம், 

“புள்ளியில்லா வெல்லாமெய்யும்” என்ற தொல்காப்பிய சூத்தி 
ரத்தின்சீம் 5ி.€ முதலியன மேல்விலக்கு பெற்றன. கு கூ முதலி 

யன 8ழ் விலங்கு பெற்றன. கெ கே முதலியன கோடு) 1 peor. 
கா ஙா முதலியன புள்ளிபெற்றன. ௮ருகேபெற்ற புள்ளியை யிக் 
காலத்தார் காலாக எழுதுவார், மகரத்துக்கு இரண்டு புள்ளியுள் 
உட்பெறு புள்ளியை வளைத்தெழுஇனார். கொசோ கொ கோர முத 

லியன புள்ளியுங் கோடு மூடன் பெற்றன; என்பர் நச்சினார்க்கி 

னியர். 

பண்டை வடி.வம்,| இற்றை வடிவம். 
புள்ளிபெரா தன ௮ ஆகக! og wan 
புள்ளிபெற்றன எஓக்ங்। ௭ ஒக்ங் 

மேல் விலங்கு பெற்றன BES ர் ததஜ 

சீழ் விலங்கு பெற்றன குக, GH 

கோடு பெற்றன /a | w,| Cs Se 

புள்ளியுங்கோடும் உடன் பெற்றன je, a Os Om 

கோடும் பக்கப்புள்ளியுமுடன் பெற்றன /௧. /a.| Gar Gar 
புள்ளியுக்கோடும்பக்கப்புள்ளியுமுடன் பெற்றன   | சக, கொகோ
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பக்கப்புள்ளி பெற்றன. ச. ௩,|காஙா 

முன் இரட்டைப்புள்ளி பெற்றன. ..க..ங/கைகலை 

பின் இரட்டைப்புள்ளி பெற்றன. ‘a. !ஐு.. (கெள கெள 

மேலிரட்டைப்புள்ளி பெற்றன. ப், ம் 

இங்கனம் ௮ றிஞர் யாழ்ப்பாணப் ஆ முத்துத்தம்பிப்புலவர் 

கூறுவர், 

“உட்பெறு புன்ளியுருவாகும்மே? (தொல்காப்பியம்) 

என்னெனின் பசரத்தின் மகாத்தினிடை வரிவடி.வு வேற்றுமை 
செய்தனுதலிற்று. 

புறத்துப் பெறும்புள்ளியொடு உள்ளாற் பெறும்புள்ளி மகாத் 
திற்கு வடிவாம். ௮ஃதின்மை பகரத்திற்கு வடிவாம். 

உ-ம் ப் ப் எனக்கண்டு கொள்க என்பர் உரையா தரியா, துஃ 

தின்மை- புறப்புள்ளி யின்மை. 

ம. இதா USO) seo apo எண்ணுப்பெயரின் வரிவடிவு. இக்கா 

ஓத்து ம இங்கனம் Ad gp வேறுபட்டுள்ள த. ௮ வவரிவடிவு பத் 

தென்பதன் முதலெழுத்காகலின் அக்காலத்துப் பகரம், இக்கால 

த்து மசாம் போன் றிருந்ததென்பது Aarne sso gn. விளங்கவே 

இப்பொழுறு இகரந்சத்துள்ள மகரத்தின் வரிவடி வுணர்த்தற்கு 

அ௮ச்சூத்தாம் எழுர்த தென்பது. 

2 --இது புறப்புள்ளி 
இது உட்புள்ளி 

இப்பொழுது ௮ச்சூத்திரத்தின்பொருள் விளங்குதல் காண்க 

அப்புறப்புள்ளியின்மை பசாத்திற்கு வடிவாம். ம இதிலுள்வளைந் 

திருத்தலின் உட்புள்ளியென்ரார். புறப்புள்ளியின்றேல் 'ம) usr gs 

திற்கும், மகாத்திற்கும் வேறுபாடின்மையின் “உட்பெறு புள் 

ளியுருவாகும்மே” என்றனர். உரையாசியர் காலத்தும் அ௮வ்வரிவடி. 

விருந் சுமையின், ௮றிர் துரை கூறினர். உதாரணத்தைப் பிற்காலத் 

தார் ௮க்கால வழக்குப்படி. வேறு படுத்தனர்.



௩௦ ் இல சகணியல். 

௮ என்னும் எழுத்தைத் திருநீற்றின்சண்ணேனும், மைப்பல 

கைச்சண்ணேனலும், உண்மை வடிவு குலையாது பெரியதோர் வடி. 

வரக வரைந்திடின், எல்லா வெழுத்துகளுக்கும் ௮வ்வவற்றுக்குள்ள 

வரிவடிவு தோன்றுதல் காண்க, 

ஆயின் சில எழுத்துகள் தம்முகலெழுத்தினது வடிவே வடி. 

வாகப்பெற்றுள்ளன. நகாரம் தன் (1 கலெழுத்தாகிய ஞாாத்தினது 

வடிவு பெற்றுள்ள! ௪௬௪ த, ஞ ௩ ௩௩ என்பவற்றுள் முதலெழுக் 

தினது வடி.வு காண்க. 

போத லால், தமி அகரத்தை யெழுசக்தொடங்குங்கால் வலம் 

ஜெழுத்துகள் வலம்புரி யென வும், அவையே திறக்கன வெனவும் 

கொள்க. 

இடம்புரிச்சங்காயிரத்து நடு2வ வலம்புிச்ச்கிருக்கலானும், 

வாழைக்குருசக்து நந்தியாவட்டப்பூ ாகலியன வலமாக றக்க 

விழ்கன்றமையானும், கோள்கள் அம்கடை பெறுகன்றமையானும், 

பாம்பு முதலியன வலம்பட வட்டித்தூக்கண்டுமில் செய்கின்றமை 

படனும், வலம்புரியே சிறக்கதென்க. 

அ௮வவலம்புரியாற் பயன் என்னெனின் ௮ இயற்சை நிகழ்ச் 

சியாகலின் எழுதுதற்கு ஏளிதாதலே பயனென்௪ு, 

~¥ DS me தமிழெழுத்துகளுட் சிறுபான்மையும், தெலுங் 
கெழுத்துகளுட் பெரும்பான்மையும், இ_ம்புரிபாயவாறென்னெ 

னின் வலம்புரியாக எழுதி எழுதிப்பயின்றபின், அ௫ஙனமாயிற்று 

இவவரிவடி. வு, ஒலிவடி வுண்டாப மெடிது காலத்துக்குப் பிற 

குண்டாயிருத் கல் வேண்டும். 

அற்றேல் எல்லா வெழுத்துகளுக்கும் வரிவடி. வு ௮அகரத்தாலு 

ளவாகின்றன. அவ்வகரத்துக்கு வரிவடிவு எங்கன முண்டாம் பிற 
வெனின், ஆய்தவெழுத்தினின்றே ௮கரத்துக்கு வரிவடி. வுண்டா 
இன்றதென்க! 

௮ற்றேல் 000 இங்ஙனம் கேர்படவாவறு 2 இங்கனம் &ழ் 
நோக்கவாவது எழுதாமே & இங்கனம் முக்கோண வடி.வுபட எழு 
திய தென் குறிப்பெனின்
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அம்முப்புள்ளி யியற்கை யெழுத்துகளுக்கு இனமென்று 

முற்கூறலின், ௮வ்வியற்கை யெழுத்துகளாகய அகம் என்பவ 

ற்றை ஒலிக்குங்கால் ௮சரம் கண்ட தீதினின்றெழுந்தும், சுகரம் 

௮ண்ணத்து மே?னோக்கியும், மகரம் இதழினிடத்தும் வரலின், அக் 

ஈடையினைக்குறித்ததென்க. அம்மூன்றெழுத்துகளையும் முறையே 

உச்சரித்துப்பார்த் து, ௮ந்நடையுண்மை காண்க. எனவே டியி 

னின்றெழுர்து மேஜேச்டக் சழிநங்குவதென்பது. 

இயற்கையெழுத்துகளுள் கசரமானது மேலிருந்துண்டாத 

லால் அ௮க்ககாத்தின் திரிபாகய ஆய்தவெழுத்துக்கும் மேலிடம் 
பிழப்பிடமாயிற்று, மாத்திரையும் கசரமெய்ம்மாத்திரையாம். ஆய் 
தவெழுத்து HAT SHES முூன்னிற்றலால், அகரம்போல் முயற் 

சியுள் ௮ல்காப்புடையதாயிற்று, “ஆய்தக்கிடர் தலை யங்காமுயற்ச? 
(கன்னூல்) ஆய்தவெழுத்தினது வடிவே வடிவாக அகரவெழுத்துப் 

புலப்படலான், எல்லா வெழுத்துகளும் வட்டெழுத்தாய், பின்னர்க் 

கோலெழுத்தாய், அதன் பின்னர்ச்சதுரெழுத்தாய் வேறுபட்டன 
என்பர்! வரியென்பதற்கு வட்டெ.ழுக்தென்பதே முதற்பொருள். 
வரிதல் வரைதல் என்பனவும் ௮ப்பொருளன. வட்டெழுத்து 

விரைவு முதலிய காரணத்தால் கோலெழுத்தாயிற்று, வட்டெழுத் 
திலும் கோலெழுத்திலும் சதுரெழுத்தெழுதுதல் கடினமாகும். 
முடங்கலில் ஆணிசகொண்டெழுதல் ௮தனினும் கடினம். இக்கடி, 
னப்பாடு நெடிதுகாலமாக எளிதுபட ஈடை பெறுகின் றமையின், 

௮து தொன்று தொட்ட பயிற்சியை விளக்கு்றது, இவையெல் 

லாம் தமிழ் பழமையான தென்பதற்குச் சான்றாம் 

தெலுங்கெழுத்துகள், வட்டவடிவமாக அமைந்திருத்தலே 

௮க்காலத்துத் தமிழெழுத்துகள்-வட்டமாக ௮மைந்திருந்கன/என் 

பதற்கு ஒர்அறிகுறியாம், 'எனவே தமிழெழுத்துகள் வட்டவடிவ 

மாச அமைந்திருத்த காலத்துத்தெலுங்கெழுத்தாக்கப் பட்டதெ 
ன்ச. கன்னடவெழுத்தும் தெலுங்கெழுத்துப்போலாம்; மலையாள 
வெழுத்.து, கன்னடத்தையொக்கும்; தமிழின் மரூ௨வாயெ பாளி



he இலக்கண வியல், 

யெழுத்தை கோக்கன், எழுத்தெல்லாம் முதலில் ஆயதவெழுத்துப் 
போலவே வட்டவடிவாக இருந்தனவென்றே கொளல்வேண்டும், 

முதல் முதல் ௮, இ; ௨ என்பவை முறையே ஃ, ௦ 0, ௦ இங் 
கன மிருத்தல் கூடுமெனக் கருதுகின்றனம், ஃ, ௦/௦, 0--முறையே 
ஆகார ஈகார ஊகாரமாம். பிறகு ஈகாரம் ஈ இங்கனம் வேறு பட் 

L gi. பிறவு முணாந்து கொள்க, 

அற்றேல் ஆய்தவெழுத்து அவ்வடிவு பெறுமாறென்னையெ 
னின்* நன்று. அகரத்தினது பிறப்பிடமாயெ உர்தித்கானத்தினது 

வடிவும், ககரத்தினது பிறப்பிடமாகிய அகாயத்தினது வடிவும், 
மகரம்போன் மோனமாய் நிற்கும் சூரியனது வடிவும், வட்டவடி.வா 

கலின் ௮வற்றைக் குறித்தற்கு அவவடிவைப்பெற்ற தென்க. மகரம் 

சூரியனை யுணர்த்தல் இக்காரணமாம், அல்லதூஉம் விச்சாதிபதியா 
சிய சூரியன் தோன்று திசைழெக்காகலின், அகம் எனின் 
இறுதிரின்ற மகரம் நேர்படச் சூரியனைக்குறித்தலும் ஒன்று, கிழக் 
கே முதற்றிசையாம். எல்லா வுயிர்களும் ௮த்திசையே கோக்கா கிற 

கும். ௮ண்ணம் வட்டவடிவாகலின், ககரத்தினது பிறப்பிடமாயெ 
௮ண்ணத்தினது வடி.௮மெனலு மொக்கும். 

௨௩. வரிவடிவின் விளக்கம். 

மக்கள் முதல் முகல் எழுத்தாணி கொண்டெழுதுதல் கூடா 

தாகலின், மூங்கன் மடலைச்செவ்வனஞ் செய்து, அதன்கண் இற 

னாலே சித்தாவெழுத்துகள் எழிதியெழுதிப் பயின்ற பின்னே யெ 
முத்தாணியால் பனையோலையிலெழுதத் தலைப்பட்டனரென்க. மட 

லென்பது மூங்கின் மடலையும், இனமாகிய பனைமடலையு முணர்த் 

தும், 

நெடுங்கணக்கு, ஒலைக்கணக்கு முதலிய சொற் காரண முண 
ரின், சீனக்கடி தம்போலகன்றுள்ள மூங்க் மடல் அக்காலத்திருத் 

தீல்வேண்டும். ௮ம்மடலுடைய .மூங்கலை ஒலைமங்கலெலன்பர், ஒலை 

மூங்கலெனிலும், மடல்சிறந்த மூங்கிலெனினுமொக்கும். இக்கா 

லத்தும் அதுபோன்ற மூக்லெுளது,



இலக்கணவியல். ௩௩ 

கெடு -கணக்கு-நெடுக்கணக்சென்றாயிற்று, நெடு மூங்லெ; 

சணக்கு-- நால்; மூங்கன் மடலின்க ணெழுதப்பட்ட நூலென்பது 

பொருள். மூங்கிற் கடிதத்தி லெழுதப்பட்ட நாலெனலு மொக்கும்: 

எழுத்து, வருண முதலிய சொற்களால் HERING BEF தித் 

திரவெழுச்திருந்கமை பெறப்படும், 

சூரியனை யுணர்த்தும் எல் என்னுஞ் சொல்லினின்று எழுத் 

தென்பது பிறந்தது. 

எலத்து.--எளுத்து--எழுத்து. 

து-பெயர் விகுதி 

சூரியனிட த்துள்ள பஞ்சவருணங்களால் சித்திரிக்கப்பட்ட தென் 

பது பொருள். 

எழுத்து--சித்திரம். எழுத்துப்புடவை-- த் இரப்புடவை. 

வருணமென்பது ஐந்து நிறம்; அ௮ர்ரிறங்சொண்டெழுதப்படும் 

எழுத்அக்காயிற் று, ஓலைக்கணக்கரொன்பது, மாணவரையும் புல 

வரையு முணர்த்து நிற்கும், இலை யென்பது மூ.ஐ்ின் மடலாகலின் 

அதன்கணுள்ள செய்யுள்களை ,இராய்வாரென்ப.து பொருள். 

ஒலைக்கணக்கரென்பது மாணவரை யுணர்த்துங்கால், மேல்கின் 

மடலி லெழுதப்பட்ட எழுத்தினைக்கற்போர் எனலும் ஓக்கும். 

ஒலைக்கணக்கு--அய்யரென்ப.து ஒலைச்கணக்காயரெனவாய்ச் 

கற்பிக்கும் ஆசிரியரை யுணாத்தும். ey sisi = yale. 

“கற்றதூஉமின்றிக் கணக்காயர் பாடத்தால் 

பெற்றதாம் பேதையோர் சூத்திரம்” 

என்பதில் சணக்காயர் என்பது ஒலைக்கணக்காயரென்பதன் முதற் 

கூறை, 

முடங்கலென்பது மூங்கிலையும், மூங்கின்மடலையும் பளை 
யேட்டினையு முணர்த்தும். சுவடி யென்பது சுவடென்னும் சொல் 

லிற் பிறர் ததாகலின், பனைபேட்டின்சட் சுவடுபட எழுதப்பவெ 
தென்பது பொருள்.



௩௪ இலக்கண வியல், 

இன்னும் அக்காலத்தில் பூர்சபத்திரத்தில் குங்குமம், பச்சைக் 
கற்பூரம் முதலியவற்முற் கூட்டப்பட்ட குழம்பினாலே எழுதி வந்த 
னர். 

காளிதாசர், ஒர் நாடகத்தில் ஊர்வசி புரூரவச்சக்ரவர்த்திக்குப் 
பூர்சபத்திரத்திற் சேதி தெரிவித்தனளென்பர். பூர்ச பத்திரமாவ து 
ஒர்மாத்தின்பட்டை. ௮து மஞ்சணிற நார்மடி போன்றுள்ள௮, 
அபரகம்போலப் பிளவு படத்தக்கது; சனக்கடி தம்போலே மெல் 
லியதன்மையுமுடைய.து; கங்கை நீர் பெய்தகுப்பிக்கு oy Kor SHOU 

சமாக்குவர். மந்திர முதலியன அ௮தன்சண் எழுதிற் இத்தியாம். 
போகர் பூசபத்திரமென்பர். மஞ்ச ணிறமுடையதென்பது பொருள். 

முச்சிலிக்கை யென்பது மூங்னெமடற்சாசனமெனவும், பட்டா 

பட்டயம் என்பன தாம்ரசாசனமெனவும் பொருள் படும். 

௨௪ மயக்கம். 

செயற்கை யெழுத்தாகிய லள ஊனனச்கள், இயற்கை எமுத் 

தாகிய தாக்களோடு இருவழிக்கண்ணு மயங்கர; லளக்கள் இயற்கை 

யெழுத்தாகிய மகா ஞகரங்களோடும், யகரம் யகரத்தோடும் இரு 

வழிக்கண்ணு மயங்கா. 

HOES, WET ஞகரங்களோடும், ல ளஎனணக்கள் வகரத் 

தோடும், இருவழிக்கண்ணு மயக்கும்; க ௪ ட த ப.றக்கள் தத்தம் 

இனத்தோடு மயங்கும், யரலளணனக்கள், ௧ ௪ பக்களோடு 

அல்வழி வேற்றுமைப் பொரு ஸணேக்குப்படி. போகும். ழகரழும் 

அற்று, ஈண்டு யகரம் தனிக்குறிலைச் சாராத யகர வீறு. 

௧. கல்திது எனின் சாவிற்குக்கடினமாகும். 

கற்.மீ.து எனின் நாவிற்கெளிதாகும். 

௨.  கல்மலை எனின் சாவிற்குக்கடினமாகும். 

கன்மலை எனின் நாவிற்கெளிதாகும். 

௩௨, சேய்யாவன் எனின் காவிற்குக்கடினமாகும். 

சேயாவன் எனின் நாவிற்கெளிதாகும்.



இல்க்கணவியல். ௩௫ 

இதனானே மயங்காதன சாவிற்குக்கடினமும், மயங்குவன நா 

விற்கெளிமையுமாதல் காண்க. 

தமிழ்ச்சொற்களும் சொற்றொடர்புகளும் இந்ஈடை பெற் 

றுள்ளன, 

௪. சக்தி (இ. பத்மம் 

௨. புஸ்தகம் ௬, கல்பம் 

௩. சப்தம் ௪. ச்க்லம் 

௪. அத்புதம் HA, வக்ரம் 

இவை யெல்லாம் மயங்காதனவாகும், இந்ஈடை நாவு முதிர்ச் 
பெற்றபின் உண்டாயின. அக்கம், அச்சம், ௮ண்ணன், அத்தன், 
அப்பன், ௮ம்மை, ௮ய்யன் முதலிய உடனிலை மெய்ம்மயக்கச்சொற் 
கள் காவிற்கெளிமையா தலும்; கங்கன், கந்தன், வெட்கம், வண்டு, 
கன்று, கம்பம், வீழ்ச்சி முதலிய வேற்று நிலை மெய்ம்மயக்கச்சொற் 

கள், அத்துணை யெளிமையாகாமையு முணர்ச. 

தமிழிலுள்ள அம்மை, அப்பன், அண்ணன், ௮த்தை Ys 
லிய முறைப்பெயர்கள், உடனிலைமெய்ம்மயக்கச் சொற்களாக 

அமைந்திருக்கின்றன. 

இவை யெல்லாம் தமிழ், உலகம் குழக்தைப்பருவமாக இருந் 
தகாலத்து உண்டாயதென்பதை வற்புறுக்துனெறன. 

  

ஆத்மா ஆஃ! (றா 

காமம் அவவை கன்மம் 

ச ne கருமம் 

பதீமம் —_—~— பனமம் 

ச —_——— பதுமம் 

வாக்யம் வ வாக்கியம் 

அம்சம் —— ௮ஞ்சம் 

» one அமிசம் 

மயங்காதன நாவிற்குச் கடினமாகலின், எளியனவா ம்படி தமிழில் 
மயங்குவனவாக எழுதுவர்.



௩௬ இலக்கணவியல். 

மயங்குவன இயற்கை யுச்சரிப்பெனவும், மயங்காதன செயற் 

சை யுச்சரிப்பெனவும் அறிந்து கொள்க. 

ஆரியத்துள் மயங்காதன அளவிறந்தன. மயக்க மெனிலும், 

கூட்டமெனினு மொக்கும். 

“ச௪ த பவொழித்த வீரேழன் கூட்டம் 

மெயம்மயக் குடனிலை ர ழ வொழித்தீரெட் 

டாகுமிவ விருபான் மயக்கு பொழியிடை 

மேவுழுயிர்மெய் மயக்களவின்றே” (ஈன்னூல்) 

௨௫, விளங்கவைத்தல். 

௮ இ,௮ன௨, ௮ஈரஊ௯ ௧௪த,௪சயஞ, Gh, Gh ay VT, 

லள ழ;மப வ. 

உயிர்ச்சந்தி 

௮--இ-ஏ, ௭ 

H+L= ஓ, ஓ 

அ௮ய்--இ-௮ய்இ 
Qa pe = ga 

மேய்ச்சந்தி 

ள் தட 

a + தண 

o-- 5=p 
a+ 5 = sor 

இயற்கையேழுத்து 

௮௮ இஈஉள,கச௪தயஞநகமபவ, ௧௭௬, 

சேயற்கையேழுத்து 

லரளழ, ௪, 

உயிர்ச்சந்தியேழுத்து. 

T a PH WM Hew, gr.



இல்ச்கணவியல். ள் 

மேய்ச்சந்தி யேழுத்து 

டட ன் மன, ௫, 

ஆய்தவேழுத்து. ௧, 

Soe set she எழுத்துகள். 

  

  

  

௨௭ எ முத்தியைபுவிளக்கம். 

அ/கலம, 

po | | 
௮ க ல ம 

| 1 fo | 
1 ர ர F J or Lj 

| இ உ] | | | 
| | ய po 

ஆ ௪ gor Ee 

| 
Ly ௪ 

(௮2,இஈ, ௨௯) (௪௨, ஐ, ஒ ஓ, ஓள) (௮ஃசேனம்) 

௧கு,சஞ்டண)தசபமயரல)(வழள) (றன) 

௨.7. 

௮ ஆஜஜள, இஈஎ௪எ, ௨௯ ஓ. என்னு மிய்வினப்படி 

யும், க ௪ த முதலியவற்றின் பிறப் பின்படியும், சொற்கள் இரிந்து 
வரும். 

ஒத்த இனமாகலின் ககரம் பகர மாகும். 

அகரம் ஏகாரமாகவும், ஓசாரமாகவும் வரும். சிறுவர்கள் ௮ம் 

மா மம்மே, ௮ம்மோ என்பர். 

“பெயர்வினை யிடத்து னள ர ய விழ்றயல் 

ஆ ஒ வாகஓஞ் செய்யுளு ளூரித்தே” (ஈன் ஜூல்) 

உ-ம். 

சான்றார் சான்றோர் 

செழெவன் சழவோன்



௩) இலக்கணவியல், 

பாகதங்களில் இவவழக்கு மிகுதி 

௮--மந்தரம் -குதிரைப்பந்தி 

இ--மந்திரம்-- 7 

௨--மந்துரம்- ட 

௮. அம்ப்லி- புளி 

இ. இம்ப்லி-- 3 

௨. உம்ப்லி- (cord tb) 

பதங்களில் ௮கரம், இகரமுதலாகத் திரிர்சனமைகாண்க 

(அப்பக்கம்) 

“ஊழையுமுப்பக்கங்காண்பா்” 

(உப்பக்கம்) 

    

oy ௮--இ--ஏ வாய்பாடு, 

அகரமும் இகரமும் சேர்ந்து ஏகாரமாயினமையின், ௮கார முதன் 

மொழிகள், ஏகாரமாகவும் எகரமாகவும் வாம், 

உதாரணம், 

சண்பகம் செண்பகம் கல்லல் கெல்லல் 
கடகம் கெடகம் கந்தகம் கெர்தகம் 

பலம் பெலம் பர்சம் பெர்சம் 

கடுவு கெடுவு சகம் செகம் 
சதி கெதி சருமர் செம்மார் 

கவிப்பு கெலிப்பு பணை பெணை: 

வாய்மை மெய்மை தீதீ.தல் தெச்தல் 

“சடசட விடுபெணை” (ச--தே) 

“நெருங்கிய நெடும்பெணை” (௪--தே) பணை பனையாயிற்று, 

பெனை--பெண்ணையாயித்று.மூங்கலின மென்பது.பணை -- மூ.்கல். 

௨௯ 

HE ஆகாரங்கள் எகர ஏகாரங்களாயினமையின். எகா எசா 
ரங்களும் ௮௧கர அகாரங்களாகும்.



இலக்கண வீயல். 

உதாரணம், 
செண்டு நண்டு 

செருக்கு தருக்கு 
செப்பட்டை சப்பட்டை 

எவன் யாவன் 

Rh. Fo 

ஏடா அடா 

பெருசல் பல்சல் 

சேளல் களிறு--பன்றி 

வேளா வாளா- சும்மா 

௩௦ ௮-௨--ஓ வாய்பாடு. 
அகரமும் உகரமும் சேர்ந்து ஐஒகாரமாயினமையின், Sr 

ஆகாரமொழிகள், ஒசர ஓகாரக்களாகும். 

உ தாரணம், 

சண்டன் சான்றோன் 

சிறியார் சிறியோர் 

தம்மன் தம்மோன் 

SE gy Oars 

கறி தல் கொறித்சல் 

Qs sore இர்தோளம் 

மனதிலை மனோசிலை 

சுண்ணம் சுண்ணோ 

ars = sips gi, (தெலுங்கு) 
சுண்ணே சுண் ணாம்பு, (பாளி) 

அ௮யஇ-ஜஐ, வாய்பாடு, 

இவவாய்பாட்டின்படி. ௮கா அசார இகர ஈகார எகர ஏகா 

ரங்கள், ஐகாரமாகும். மொழிமுதல் இடைசடைகளிலுக்கொள்க. 

௮யஇ என்பதைப்பிரித் துக்கூட்ட ஏகாரமாகும். 

உதாரணம், 
் அய்யன் 8 wear 

ச்சப்பு கைப்பு 

பிணவு பிணைவு 

மதாலம் மதலை கொன்றை 

கடமா கடமை 

ஏவம் சைவம் 

gall se தளைதல் 

சயெனல் சையெனல் 

Career io ரசரைவளம் 

பயல் பையல் 

SUTIN சைத்தல் 

சேணம் சேணை-- அறிவு 

குடா குடை 

தயா தயை 

Gere சைலாசம் 

முசலி முதலை 
9ம் சைதீதியம் 

வேரியர் வைரியர்



#0 இலக்கண வியல், 

துளிதல்-- துளைதல்-- துளி துளியாக நீரரும்பல் 

“துன்பக்கண்ணீரிற் நுளைந்தேற்கு” (தா--பராபாம்) 

கிலாசம்--பனிக்கட்டி 

அகர இகரக்கூட்டுறவால் எகாரமானமையின், ௪௧7 ஏகார 
மும் கொள்க, 

௮௧ இகரங்களுக்கு ஆசார ஈகாரங்கள் இனம். 

௩௨ ௮யஇ-ஜஐ வாய்பாடு, 

இவவாய்டாட்டின்படி. ஐகார வீற்றுச்சொற்கள், ஆய் கும். 

அகும்போழ்து இறுதி இகரம் நில்லாது. 

உ-ம், 

சழை கழாய்-- மூங்கில் செவ்வை செவ்வாய் 

குழை குழாய் நாரை நாராய் 

சழுவை கமுவாய் நேரிழை CoA pris 

தீம்மை தம்மோய்-- தாய் உரைசதல் உராய்தல் 

சழை--கழாய்இ எனவுச்சரித்தல் சாவிற்குக்கடி னமாகலின், 

இகரம் நில்லாது போயிற்று. தம்மோய் ௮, ஓ ஆயிற்று. 

௩௩  ௮வஉ--ஒள் வாய்பாடு, 

இவவாய்பாட்டின் படி. ௮கர கார உகார ஊகாம ஓகாரங்கள், 

ஓளகாசமாகும், 

உ-ம், 

அவ்வை ஒளவை சுண்டி செண்டி 

பவ்வம் பெளவம் மூஞ்சி மெளஞ்ச9 

வவ்வால் வெளவால் சூரம் செளரம் 

சவ்வி ரெளவி பூழியன் பெஎழியன் 

Care Qeerg=Oi wr ஒவியம் ஒளவியம் 

ஒவியம்--ஒளவியம்--பொருமை. சித்திரக்கல்வியாலுண்டாவ 

தென்பது.



இலக்கணவியல். re 

ஒவியம்--த்திரம், 

“புரனே பஞ்சவன் பெளழியன் சோழன்” ஐகார ஒளகாச 

முதன் மொழிகள் செயற்கையாவன அன்றி இயற்கையாகா, 

ஆகாரத்துக்குப் பாகதங்களிற் காண்க. 

௮௨௨. என்பதைப்பிரித்துக்கூட்ட தகாரமாகும், 

இளா இளை, மாலா மாலை என இறுதி ஆசாரம் parton eH 

போல ஒளகாரமாகாக தென்னை யெனின். ஜகாரம்போல் ஒளகாரம் 

நாவிற்கு எளிமையாகாமையின், இளா, மாலா என்பன இளெள 

மாலெள என ஒளகாரமாகாமல் இளை மாலை யென ஐகாரமாயின. 

இலை யெல்லாம் நாவினது இயற்கையின்படியே அமைந்துள்ளன. 

தண்ணீர், முட்டுப்பட்டுமிச்சிறிது சாய்விடத்தை நோக்கத் 
தரும்புவதுபோல, நாவும் எளிமை நோக்கித்திரும்பிவிடும். தண்ணீ 

ரின் இயற்கைநிகழ்ச்சியைச் சிறிது தடை செய்து ஆளுவதுபோல , 

நாவினியற்கை நிகழ்ச்சியைச் சிறிது தடை செய்து அளல்வேண்டும். 

தண்ணீர்க்குச் சிறிது போக்கும் விடல் வேண்டும்; Ly VOTE 

கால் துன்பம் விளையும். 

mer அஜ முதலிடையொக்குஞ் சஞய முன்” சகரத்தினின் று 

யகரமும், பகாத்தினின்று ஞகாழும், பிறந்தமையானும்; ஜகாரத் 

தில் ௮காமும், யகரழும் இருக்கின்றமையாலும் அல்ளியைபுபற்றி, 
சஞ ய முன் உளள அகரம் ஐகாரத்தை யொத்து நடக்கும். 

௮யஇ-ஐ 
சயஞ முன் ௮ ஓ ஓக்கும். 

௪ யஞ முன் (௮ய்இ-ஐ) ஓக்கும். 
உ-ம். 

பசல் பைசல், மயல் மையல், மஞ்சு மைஞ்சு. 

௮யஇ-ஐ 
ஐகாரத்திலுள்ள யகரத்தின்முன், ௮கரம் ஐகாரமாகவே யக 

ரத்தை யொத்த சகர ஞகரங்களுக்கு முன்னும் அகரம் ஐகாரமா 
6



௪௨ இலக்கணவியல், 

யிற்று, உய ஞ முன் எனின் நாவிற்குக் கடினமாடன் றமையின், 

எளிது படச் ௪:ஞ ய என்பர். 

இவலாராய்ச்சியால் நாவின தியற்கை விளங்கு மாறுகாண்க, 

அல 

யம்முன் ௮--ஐ ஓக்கும். 
சம்முன் 66 ce 65 

ஞம்முன் $6 

௪யஞ எனபது பிறப்பு முறைமை. 

ச௪ஞய என்பது உச்சரிப்பு முறைமை. 

ae ce 

  

௩ட ககரம் சகரம ரத லகாவினியற்கையாகலின், Ger 

களிலும் ௮ங்கனமே யாகும், 

உ-ம், 

சவரி சவரி கந்தன் சேந்தன் 

சங்கு சழக்கு கவடி FO. =U NEED 
கணு சாணு தூங்கல் அஞ்சல் 

சவனன் சவனன்--வேட எச்கட எச்சட (தெலுங்கு) 

கூலவண்டி. சூலவண்டி. அக்கரம் ௮ச்சரம்-- ஒர்நோய் 

காவி சாவி பளிக்கெனல் பளிச்செனல் 

காவல் சேவல் அருக்கன் ௮அருச்சனை--சூரியபூசை 

இட்டம் ட்டம் மாகி மாசி 

சாம்பு சாம்பல் வைசாக வையாசி 

GA சீரி (சன்னடம்) விளக்கம் வெளிச்சம் 

காவடி. சாவடி பங்கம் பஞ்சம் 

கணு--சாணு--சாணளவு. மூங்கிலில் ஒர் கணுமுதல் மற்றோர் 

கணுவரையென்பது. 

சூலவண்டி--பலசரக்கு வண்டி. (பஞ்ச தந்திர -காவியம்) 

கூலம்-- பலசரக்கு 

காவி சாவி. காத்தற் கருவி யென்பது.



இலக்கணவியல். ௪௩. 

காம்பு--சாம்பல். 

காம்பு மூங்கலொகலின், இயல்பாக மூங்கலெரிவதாலுண்டாவ 

தென்பது. 

காவடி - சாவடி 

வழிக்கா என்பது சாவழி யென நிலைமா நிந்.று. மகரம், டகர 

மாகத்திரிர்தது. வழியிற் காவல் செய்வதென்பது. 

“கவனன் ௪வனன் வேகமுடையோன்"' (பிங்கல-நி) 

கவடி--சவடி (சித்தியார்-பம்.) 

“சேடகம் கடகந்தட்டி சேரும்வே கையே வட்டம் 

கேடகந்தோலினோடு இடுகெட்டும் பலகையின்பேர்” (சூடாமணி-நி) 

கேடகம்--சேடகமாயிற்று. 

“கரகமுங்கோரமும் வள்ளமுஞ் சகடமும் 

சிகரமுஞ் சாகையும் வட்டி.ற்பெயரே? (பிங்க-நி) 

கடகம் --சகடமாயிற்று, கடகம்-வட்டம். 

வட்டவடிவுடையகென்பது. 

“சகடும் பண்டியும் சகொமுஞ் சகடம்” (பிங்லை-நி) 

“சகடக்கால் போலவரும்” 

சகடம்---௪௧ட--சாகாடு. FE0—F GGL. 

சகடம்--சகடி- வட்டில் 

OME FSG SOM UF EL. 

FEQ—FL_1g. 

“கண்பனிவடர்தை ௮ச்ூரம்” 

“அரும்பனியளைஇய ௮ச்சிரக்காலை” 

அச்சிரம்--முன்பனிக்காலம் (ஐங்குறு நாறு) 

அக்ரம் --ுச்சிரமாயிற்று. 

௮க்கிரம்-- முன், ௮க்ரொசனாஇிபதி, 

ஆடகம்--ஆடசம்-- கண்ணாடி 

ஒளிர்வது. 

  

(பாளி)



௪௪ இலக்கணவியல். 

ஒருவன் முனிந்து பேசுங்கால், நீ மூர்ச்சனோ என்றனன். 

மூரக்கன்--மூர்ச்சனாயிற்று 

இவவிலக்கணம், எல்லாப் பாழைகளுக்கும் பொ.துவேயாம். 

௩௬ ககரம் சகரமாயினமையின், 

சகரமும் ககரமாகும். 

உ-ம், 

சந்தம் கந்தம் சிறுக்கன் இிறுச்சன் 

சண்டி சண்டி F TCDA) & DENA 

ச்மூகர் காமுகர் சேடு கேடு 

செழுமை கெழுமை சரி கரி 

செடி இட முசலி முகரி--செர்தாழை 

(சன்னடம்) 

சந்தம், கந்தம் இவவிரண்டும் வாசனையை யுணர்த்தும், 

“சந்தமாரகிலோடு” 

  

(௪--தேவாரம்) 

சண்டி--கண்டி-- அணெருமை, 

“எருமையாணினைக் கண்டியென்றலும்” (தொல்காப்பியம்) 

சமுகர்--காமுகர் ஈநகரப்பதிவாழ்வோர். 

HOF சமுககத்திலுறைவோரென்பது. 

சுரவை--கறவை பாற்சுரப்புடைய௫. காவை கறவையா 

யிற்று, 

பிரிவு பிறிவு, முரிவு, முறிவு என்பனபோல. 

சேடு... கேடு (Qs gag) 

“செதுமதி மிகுசமணர்” (திருச்செபு£ம் ச- தேவாரம்) 

சேடு-செ.௮௫ வாயிற்று, 

சரி--கரி- சாட்சி; ஒத்திருப்பது. 

“உய்த்தீட்டுந் தெனீக்கரி? : (காலடியார்)



இலக்கண வியல். ௪௫ 

உ-.சகரத் தினின்று யகரம் பிறத்தலின், 
சகரம் யகரமாகும். 

D —IDe 

சமன் யமன் AFD அயம்--: ஆடு 

சாமம் யாமம் கசம் கயம் 

சேசம் நேயம் வசம் வயம் 

ஈசல் ஈயல் சூசி சூயி (கன்னடம்) 

ஊசல் ஊயலு (செலுஈகு) தந்த வாசர் தர்துவாயர், 

வாசசண்டம் வாயசண்டம் காசா காயா 

AUT Lt FH SOOT LLB == LIL LOT LD 

« ஞி —_ e (35 ° 

தந்துவாயா்-கெய்வோர், 

“பயலைகொள்ளப்பலி” 

பசலை--பயலையாயிற்று 

(௪--தேவாசம்) 

    

bs , | ட ட PP) ஒய்யவொரு & BUNS CHO (க ராமா) 

ஓய்யல-- செலுத்தல், 

ஒச்சல் ஒய்யலாயிற் று. 

௩௮. சகரம் யகரமாகவின், 

யச ர்மும் சகரமாகும். 

D — LD, 

வாயில் வாசல் கசழியாடை சழிசாடை 

். வியாழம் விசாழம் இவமங்கசல் இசங்கல் 

உயா உசா ஸமயணி மைச்சணி 

மைதல் wh ge கொய்யசம் கொய்சசம், 

“உயாவுத் துணையாக வயாவொடும்போது” (மணிமேகலை) 

உயா-- வினா 

கழிசாடை-- ஓர் முட்டுத்துகில் 

“இசங்கும் பிறப்பு” —_—_— (௪--தேவாரம்) 

“மைச்சணி வரி யரி நயனி?? வெய் க்



௪௬ இலக்கண வியல், 

mo மகரத்தினின்று ஞகரம் 
பிறத்தலின் யகரம் ஞகரமாகும். 

உ-ம், 

யமன் (Chin eer உராய்சல் உராஞ்சல் 
கெய்- நின்ற கெள்னின்ற காயா காஞா(மலை,௮-இ) 
மண் --யாத்த மண்ஞாத்த இந்திரசாலம் இக்இிசஞாலம் 
டொன் -- யாத்ச பொன்ஞாத்தஏழரையாட்டைச்சனி ஏழரைஞாட்டைச் 

[சணி. 

இர்தரஞாலம் தவளைப்பாய்த் து, 

“இந்திரஞாலங்காட்டிய வியல்பும்” (திருவாசகம்) 

ஏரழரைஞாட்டைச்சனி ஏழனசைநாட்டைச் சனியென்பர். 

மண்ஞாத்த, பொன்ஞாத்த. 

“ணனவென் புள்ளிமுன்யாவு ஞாவும் 

வினையோரனைய வெனமனார் புலவர்” (தொல்காப்பியம், ) 

௪௦.ஞகரத்தினின்று ககரம் பிறந்த 

மையின், ஞகரம் நக ரமாகும்;. 

2 —ID. 

ஞமன் நமன் விஞ்ஞானம் விண்ணாணம் 
ஞானம் நானம் விஞ்ஞாபல ம் விண்ணப்பம், 

ஞான---நானம்-- அறிவு, 

“கனமிகுதொண்டர்” (திருஈனிபள்ளி, ௪-6 தீவாரம்) 

ஈனம்--௮றிவு, 

நானம் ஈனமாயிற்று, 

ணகரத்தில் ஈகா முண்மையின், ௮வ்வியைபு பற்றி ஞகரம் 
ணகரமாயிற்று, 

நனம்---நனா--நனவு--நனவல்



இலக்கண வீயல், ௫௪௪ 

rs. ஞகரம் நகரமாயினமையின் 

குகரமும் ஞகரமாகும். 

உம்மி, 

கயம் சூயம் or OR rT DA 
செண்டு ஷஸெண்டு நாழல் ஞாழல் 
நாயில் ஞாயில் நன்னை ஞ்ஞ்ஞை 
நாளி Ora) பூனை பூஜை | 
ராட்பு ஞாட்பு பின்னை SI Gane இரு 
நாயர் Grunt தந்தை காலம் ஞாலம். 

நரயா நாயன் என்பதன் பன்மை. 

மாயன் தந்த, நச்இனார்க்ொியர் இந்தாமணியில் நாயனார் 
என்பதற்குத் தநர்தையென்பர், 

நாழல் -குங்குமமரம், 

“பைந்தணாழல்கள் சூழ்” 

ஞஞ்ஞஷை- இன்பம். 

”௨.ச்கரதீ தினின் நு த்கரம் பிறத் திலின 

  

(௪--தேவார ம்) 

சக்ரம் DD TOT ALD. 

  

உ-ம், 

செருக்கு தருக்கு முசலி முதலை 
சந்தம் இர்.தம்--புளியமரம் டஞ்சம் சிர்சம்--புளியமசம் 
இத்இரம் இத்திரம்-௮ரத்தை anew’, வாதம்-- வில்வம் 
எச்சு சல் TS SO கொச்சை சொச்சை-- அறிவி 

(ன்மை 

“எச்சுமடியார்” அக்கலை (௪--தேவாசம்) 
“கொத்தைவேள்” —_— ண் தீ வாரம்) 
சிந்தபண்டு-- புளி, (தெலுங்கு) 

இயைபுண்மையிற், சகரத்துக்குத் சசரம் மோனையாகும்.



FD 

PR. 

இலக்கணவியல், 

சகரம் தகரமாகலின், 

தகரமும் சகரமாகும். 

சேறல் 

கொதுகு 

இசழ் 
HS Sor 

உமி, 

CF n= sor 

Qsrae 

சல் 

௮ச்சன் 

ஈசல்--ஐர் ஒலிக்கு றி 

இதம்குவிப்பதாலாவ தென்பது. 

மீது 

பித்து 

நிதி 

இத்தி 

மீசு 

பிச்சு 

= Quer 

gee 

“துவராடை, மீச பிறக்க மெய்யனார்” (௪. தேவாரம்) 

௪௪, இனமாதல் பற்றிக் கக ரம்-- 

கூவல் 

கைமை 

கோங்கம் 

கசல் 

கூரையில்லம் 

காம்பு 

வாணிகம் 

பலகம் 

சக்கரம் 

ஓங்கல் 

தீருக்கு 
திருகல் 

பகரமாகும். 

உதாரணம், 

பூவல்--இணெறு தந் தகம் 

பைமை செருகு 

போங்சம் MOG 

Quah se இருக்ச 

பூரில்லு (தெலுங்கு நினைச்ச 

பாம்பு மூங்கில் செகுக்க 

வாணிபம் ௮ணைகச்க 

பலபம் சிகுசம் 

சப்பரம் கலகம் 

உம்பல் யானை, ஏங்கலித்தல் 

தருப்பம் அங்கு 
திரும்பல் இங்கு 

கைமை-- -பைமை- தவப்பெண் 

தந் தபம்: கடுகு 

செருப்பு 

அஃபு 
இருப்ப 
நினைப்ப 

செகுப்ப 

அணைப்ப 

சிம்புரி--சும்மாடு 

கலபா 

ஏம்பஸித்தல் 

அம்பர் 

இம்பர், 

௮க்காலத்தில் கைம்பெண்டிர் தவம்செய்வது வழக்காகலின், 

கைமை பைமை யென்ஞளாய், தவப்பெண்ணை யுணர்த்திற்று. கைமை 
ஜகம் பண்.



இலக்கணவியல், ௪௯ 

காம்பு--பாம்பு-- மூங்டுல் 

இஅ பெங்காளியிலுள்ள ௮. பாம்பு நீட்சியுமாம். 

தீருக்கு--தருப்பம்-- கருவம். 

“தருப்ப மிகுசலந்தான்றன்'” ———- (௪--தேவாசம்) 

சிகுரம்--சம்புரி-சும்மாடு, 

சிகுரம் மயிர்ப்பொதுவாகலின், கவரிமயிர், எலிமயிர் முதலிய 

வற்ருற் செய்யப்பட்ட தென்பது, 

ஏங்சலித்தல்---ஏம்பலிக்தல்-- இரங்கல். 
“நின்றாள் சாணென்றேம்பலிப்பர்'” (௮--தேவாரம்) 

“ஏம்பலிப்பார்கட்டுரங்கு கண்டாய்” (--தேவாரம்) 

நினைக்க இருக்க முதலிய செயவென்னலு௩ வாய்பாட்டுவினையெச்சம் 

பகரமாகத் திரியும். 

சட: ககரம் பகரமாகலின், பகரமும் 

BH TUT Ue. 

உதாரணம், 

புளவி குளவி அருப்பம் அருச்சம்-- ரீர்க்சாச்கை, 

பாப காசு பசும்புல் பைங்கூழ் 

கடி.ப்பிணை கடுக்கன் சிலம்பு Flav mens 

புளவி--குளவி--ஓர் வண்டு 

புழுவைத்தன்னிற மாக்குவதென்பது. புளு--புளவி. வி--விகு த. 

கடிப்பிணை காதணி 

பாப--காக-ற்றப்பன் கை. (கன்னடம்) 

பாப-- தம்தை, தந்தையொடு பிறந்தானென்பது. பசும்புல்- 
பயிர், — படம் (பிங்கல--டி) 

“அன்னே யுன்னையல்லால் இனியாரை நிளனைக்கேனே” நிளப் 

பேன்--நினைக்கேன் ஆயிற்று. 

  

சிறுவர்கள் பாக்கை, கக்சா என்பர். 
4



௫௦ இலக்கணவியல். 

௪௬, பகரம்- மக ரமாகும். 

உதாரணம், 
பாணிக்கட்டு மணிக்கட்டு பண் மண் --மார்ச்சனை. 

பாணிபர்தம் மாணிபர்தம்- மணிக்கட்டு, பண்ணல் மண்ணல் 

௪௭: பகரம்-வகரமாகும். 

உ--ம். 

பகுப்பு வகுப்பு பன்றி வன்றி 

பேகம் வேதகம் பிங்கம் விங்கு 

பயம் வயம் நீர் பிம்பம் விம்பம் 

பீடம் வீடம் இடபம் இடவம் 

இறும்புளர் இறவுளர் கபோலம் கவுள் 

“விடமாக மறையோர் நறையூரில்” (௪--தேவாசம்) 

“விங்கு விளை சழனிமிகு” (௪--தேவாரம் திருமாகறல்) 

விங்கு-- மஞ்சள. 

இறும்பு--மலை, இறவுளா -குறிஞ்சிரிலமாக்கள் 

௪.௮. வ்கரம்-- பச ர்மாகும். 

உ-ம், 

வண்டி. பண்டி விறப்பு பிறப்பு-- அச்சம், 

வெள்ளி பெள்ளி(கன்னடம்) வைரி பைரி--வல்லூ oy. 

வைசாக பை ரக உவரி உபரி 

கூவிடல் கூப்பிடல் வாவா பாபா. 

உவரி--கடல். உபரி-மிகுதி. 

“தண்ணென்---கதிர்வரவாற் பொக்குங்கடல்” 

வகரம் பகரமாதல் கன்னடத்திலும் பெங்காளியிலு மிகுதி. 

௪௯. மகரம்--வகரமாகும். 

உ-ம். 

மீசை வீசை . தமனம் தவனம் 

குங்குமம் குங்குவம், ' செம்மை செவ்வை 

தமிடம் தீவிடம், 

இயைபுண்மையின் மகரத்துக்கு வகரம் மோனையாகும்,



இலக்கண வியல், ௫௧ 

டு0. வகரம்--மகரமாகும். 

உ-ம், 

வாவெனல் மாவெனல் al oa மிறல் 
வேலி Ld) Cert == காவல் வானம் மானம் 

சிறுவி சிறுமி பாவி பாமி--ணெறு 

௮த்துவம்--௮ கதுமம்- சித்தரத்தை. (கன்னடம்) 

“செம்மான வொளிகொண்மேனி” ௮-- தேவாரம்) 

வகரத்துக்கு மகரம் மோனையாகலும் காண்க. 

6 $ 

(இச. லு ரம--ரகரமாகும,. 

உ-ம், 

தாலாட்டல் தாராட்டல் குடல் குடர் 

At snow அரிதாரம் சீலை சிரை 

வியல் வியர் --பெருமை. மாலி மாரி 

நாவி நாரி 

நாலி--தென்னை an (போகர்--தி) 

நாரி--தென்னை. காரிகேளம். ளை உ--பதம் 

மாரி--கள். மயக்குவதென்பது 

மால்--மயக்கம். 

Ba. ரகரம்-லகரமாகும். 

உ.ம், 

இருவேரி இருவேலி சக்கிரி ச்க்டிலி 

இருவேலி--வெட்டிவேர். மிக்கமணமுடையதென்பது, 

இருமை பெருமை. வேரி--மணம். 

சக்கிலி--தோல்வினைஞன் 

இரண்டசொலையும்வட்டித்துவைக்துத்தொழில்செய்வோனென் 

பதி,



Ge. இலக்கண வீயல். 

௩. லகரம்--ளகரமாகும், 

உ-ம், 

மாலிசை மாளிகை காலம் சாளம்- கருமை 

பிங்கலம் பிங்களம் சாலி நாளி 

காசோலம் சகாகோளம் மஞ்சல் மஞ்சள், 

அண்டங்காக்கை. நாலி--நாளி-- தென்னை 
“நீளவளர்சோலைதொறு நாளிபல அன்றுகனி நின்றதுதிர” 

(திருவைகா ௪--தே வாரம்) 

நாலி-..நாளி, நாலி-- நாரி. 

நாரி நெய்யரியுமாம், தென்வே யிலுண்டாவதென்ப.து. 

Be. ளாகரம்--முகரமாகும். 

உ.ம், 

இளிவு இழிவு கு௮ும்புள் குறும்பூழ்--காடை 
ogre முக்தூழ்--மூங்கில் புளை புழை 
மேளி மேழி தமிள் தீமிழ் 

“புளேகயப் போர்வைபோர்த்து”” 

  

(௮--தேவாரம்) 

6. ளகரம்-டகரமாகும். ள்-டத-ட, 

உ-ம், 

அளவு அடவு வளம் வடம் 
சோளசேசம்” சோடசேசம் குடதாளி குடதாடி. 
கூற்கெளிறு சூற்செடிது (சிக்காமணி) விளை விடை 
Geeine விடிதல் சளி சடி-- இன்பம் 

அளவு அடவு 

தாளத்தி னிசையளவுக்குத்தக ௮டிபோடுவ௮. 

வளம்--- வடம். 

“வடமார் தமிழின்வல்லவர் ஈல்லவரே” (¢—G தீவாரம்) 

குடதாடி--குடப்போதிகை. குடம்போன்று தாக்குவதென் 
ப.து. (சிக் தாமணி)  



இலக்கண வியல். On. 

௫௬. மகரம்--டகரமாகும். 

உ-ம். 

குழல் குடல் புழலை புடலை 
உட்டுளையுடைய. உட்டுளைச்சனியுடைய து. 

ஈழம் இடம் பொன் ப, நெகிழி மெலடி 

இகழ்சரு Hae கழி சடி--மிகு.இ 
மேழகம் மேடகம்--வெள்ளாடு சைப்புழை சைப்புடை--சைக்கவ 

சாவழி காவடி. தீ! ழி சாடி. [ சம். 

  “திகடரு சடைமுடியடிகள்” (ச--தேவாரம்) 

காவடி வழிப்போக்கிற் கெளிதாய சாத்தண்டென்பதது, 

(௪, தகரம்-டகரமாகும். ள்--த-ட. 

உ.ம், 

புகுத சல் புகட்டல் உவர்த்தல் உவட்டல-- வெறு 

முகத்தல் மூட்டல்--மொள்ளல் அ௮திர்த்தல் அதட்டல் [ப்பு 

சங்காச்சன் சட்டசன் கப்பு கடும்பு 

சட்டசன--சகலபாடி, 

தோளின்மேற் கைபோட் றெவாடு வோனென்ப,.து. 

சங்கம்--தோள். தோட்கோப்பினைச்சங்க தாளமென்பர், 

கடும்பு; கதுப்பு மயிராகலின் 

கடும்பு மயிர்ச்சும்மாடென்பது, 

௫௮. றகரம் -டகசமாகும். 

உ-ம், 

& (0 tear சட்டளை ஒ்றைச்சாண் ஒட்டைச்சாண் 

குறத்தியர் கொடிச்சியர் குடிப்பாத்றல் குடிப்பாட்டல் 
தேற்றாமரம் தேட்டாமசம் (மலை:பாளம்) 

உறைவான் உடைவாள் சுற்றம் சுட்டமு (தெலுங்கு) 

புத்து புட்ட (தெலுங்கு) வெறி ். வெடிமணம் 
ஆ ஆடல் சற்று சட்டு



Ox இலக்கணவியல். 

கட்டளை அ.கல்லறுக்கும் கருவி. 

கல்லுருவமாசத் தளைவதென்பது. 

குடிப்பாற்றல்-- குடி த்தலைச்செய்வித் தல் 

ஆடல்-- அற்றுநீரிற்குளித் தல் 

“சட்டோறினைக்க மனத்தமுதாஞ் சங்கரனை” (திருவாசகம்) 

௦ ் e 
‘am, ts TiO— Og LOT ALD. 

உ-ம், 

கடுப்பு கறுப்பு--கடுச்சாயம். பிடவு பிறவு 

கொடுச்கை கொறுச்கை மூடம் மோறை 
மூட்ட முற்ற கோடி கூறை: அடை 

அடி. அறை: தண்டனை கவடு சவறு--சூதாகெருவி 

பசண்டை பகன்றை-சவதசை, ஒட்டு ஒற்று 

கொறுக்கை-கொறுக்கைப்புளி. 

வளைர்க காயினை யுடையது. 

  முட்ட — (9. 50—d) ) 

(Foy —L9 a] = opr Low Lo 

“பிறவு கள்ளியினீள்கவடு” (௪--2தவாரம்) 

பிடா--பிட வு. 

மூடம்--மோறை- வு றியாமை. 

“மோறை வேடுவ” (சு---தேவாசம்) 

ஒற்று--மெய்யெழுக்து, உயிரையொட்டி நடைபெறுவது. 

௪௦ ளகரம்-ணகரமாகும். ள்-ட ந-ண. 

உ-ம். 

அளில் ௮ணில் எள் எண் 

நீளம் நீணம் பெள் பெண் 

ஈள்ளல் நண்ணல் . விள் விண் 

தாவளம் சாவணம் சுளை ஈணை ௨7௪௯௪. 

idler saw மெணசினகாய், 

(கன்னடம்)
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அவளில்--அளில்--அணில்; வெளிய து. அளில் கன்னடம். 
“நீணமார் ண் வண்டினம்” ௪ச- தேவாரம் மிருகு டு. கீ 
தவளம்--தாவளம் வெண்மை. 

  

“தாவணவ விடையினால்” (௪--தேவாரம்) 

பெள்--பெண்; சணவன்பால் ஈட்புள்ளவள். 

விள்--விண்-- வான். சத்தகுணமுடைய து.விள -- இசை. 

நகு, லகரம்-னகைரமாகும். 

உ-ம், 
நால்கு நான்கு நல்லன் நன்னன் 

தருக்கு சன்கு வியல் வியன் 

அகல் அகன் HFN அயன் 

அழல் Dy Lf OOF சாலி சானி 

“பால்புரைபுரவி சால்குடன் பூட்டி.” (பொகு--படை) 

அ ழன்-- (பணம்; சுடப்படுவது, 

சாலி-- அருந்ததி; கற்புகிறைந்தாள். 

நங்கைச்சானி, துரைசானி, பூபிசானி 

௬௨. டகரம்-ணகரமாகும், 

உ-ம், 

மடக்கு மணங்கு மூடக்கம் (UP CON BIG 

SIL BES நுணங்கல் திட்டை இண்ணை, 

ஆடு ஆணு சாறடை சாறணை -- ஐர்கூஸி 

கவடர் கவணர். 

ஆ0ை-.ஆ0௨ 

“கஞ்சியுங் கவளமுண் sort” (௪--தேவாசம்) 

கவணா கபடமுடையோர். 

௬௩. ண்ட- ந்த ஆகும். 

உ-ம். 

சண்டளம் & 6 ger இருண்டை இருஈதை-- கரி 

தண்டு தந்தி மாண்டல் மாந்தல் சாவு



Gan இலக்கணவியல். 

மண்டோதரி ws? gr gif சண்டு செந்த 

பிண்டி.பாலம் பிர்திபாலம் வைருண்டம் ஸைகுந்தம் 

கர்தளம்--கவசம் கழுத்துவரை தரிப்பது. 

தண்டெயாழ். தர்தி-யாழ்சரம்பு. 

தண்டு--செர்அ-யாழ். 

“செந்து மொழியாரவர் 

சேருந்திருக்களருள்” ———— (௪--தேவாசம்) 

௬௪. னற-ந்த ஆகும். 

உ-ம், 
மூன்றல் முக்தல் மூன்றை முர்சை 
பின்றல் பிர்தல் சன்றல் காந்தல் 

௬௫, பல .திரிபுகளுமுள. 

உ-ம்: 

சண்டு செர்து கச்சம் சத்தம் 

விளக்கம வெளி/சம் பருவதம் பருப்பதம் 

புட்டில் மூற்றில்-- முறம் ஆசுவீசம்: அய்ப்பச 
களங்கு சழக்கு இரவியம் திரப்பியம் 

பிங்கம் வேங்கை பொன் பிரலாபம் விலாவணை-- அழுகை 
REA SS இகஇரி பகந்தரம் பவித்திரம் 

உவளித்சல் உமிழ்தல் சகஸ்.ரா.ரம் சாசாரம் 

வெளிறல் விடி.தல் (pee வனகே (கன்னடம்) 

௧. தண்டு -செந்து-யாழ். 

ண்ட--ந்த ஆனது ஒன்று, 

தகாம்--சகரமானது ஒன்று 

அகரம்-- எகரமானது ஒன்று, 

இதுவே ஒருக்கு திரிதலாம். 

௨. வெளிறல்---விடி தல்--இழக்கு வெளுத்தல் 

ளகாம்--டகரமானது ஒன்று 

ற்கரம்--தகரமானது ஒன்று 

எகரம்--௮அகரமானது ஓன்று,



இலக்கண வியல், (௫௪ 

௩. கச்சம்--௪த்தம் HO 

சகரம்--தகரமானது ஒன்று 

ககரம்--சகரமானது ஒன்று 

கச்சம் ௮ளவாக்லின் தொழிலளவுக்குத்தகக் கொடுப்பதென்பது. 

கச்சம் மாக்காலுமாம் 

கச்சம் --கர்ச்சு- கூலி ல (தெலுங்கு.) 

. . ரூ * ௪ ச ° a . LIDI5 BTID pl 06 TIL. Us & Bev உண்டாவதென்ப.து, tLISLa 

குதமுமாம், 

பிறவு முணர்ரநதுகொள்க. 

௬௬. எழுத்துகள் இரியுமிடக்.து, அற்பெழுக்காகவேலும், 

தவளைப் பா.ப்த்தாசவேனும் இரிந்து வரும். 

உ-ம், 

(௧.) ஆற்ஜொழுக்குத்திரிபு. 
௪, வழி--வட்டை--வாட்டை--பாட்டை-- வழி, 

௨. அச்சோ--௮த்தோ-- அதோ 

பல-.-பள்--பண், 

4 LJ COO —- 0 GBT — Lo cosh , 

௫, மால் -மளை--மழை, 

எழுத்அகள் பிறந்த முறையே Bis wom, 

(௨) தவளைப் பாய்த் துத்திரிபு. 

௧, படக்கு- பாசாங்கு 

a. திட BOF 

௩.  இந்திரசாலம்---இந்தி ஞாலம் 

௪. வீங்கல்--விம்மல் 

(௫. குருக்து--கொழுந்து 

௬, அமிர்தம்--அமிழ்தம் 
8



(நி இலக்கணவியல். 

or. கார்த்தல---சாழ்த்தல் 

வி. இரஙகல--இளகல் 

  

  

௯... இரற்றல்- அழைத்தல் 
௧௦. கருகூலம--- கருவூலம். 

க, படங்கு--பாதாங்கு பாசாங்கு 

2. 59 — BD Fi — B OOF 

௩. குருந்து--கொலுந்து--கொளுக்து 

௪, வீ£ல்கல்--விம்பல்---விம்மல் 

என இம்முறைமைச்கண்வாராமே இடை விட்டுத்திரிந்து 

வந்தன. 

சிறுமகார், மூப்புற்றார், கோய் கொண்டார், பெலமில்லார், கல் 

லாதார், விரைந்து பேசுவார், முனிந்து பேசுவார், கவனியாது பேசு 
வார், மூதலோரிடத்தும் ஒரெழுத்.து, இயைபுடைய மற்ரோரெழுத் 

தாகத்திரிர்து வருவதைக் காணலாம். கவனித்தல் வேண்டும். 

திருமறைக்காடு முதலிய பக்கங்களில், வலைக்கயிற்ருற் கட்டிய 

சருகு மூட்டையைச் சிக்கம் என்பர். 

பழனி முதலிய பக்கங்களில் புகையிலைமூட்டை முதலியவற் 

றைச் சிப்பம் என்பர். மூட்டையென்னும் ஒப்புமைபற்றிக்சிக்கம்..- 

சிப்பமாயிற்று. 

ஐர்முறை தேவாரத்தை விரைந்து படனம் செய்யுக்கால், 

“உடைய தமிழ்பத்து முணாவாரவர்கள்” என்பதனை உளையகமிழ் 

என்மோதி விட்டனன். பின்னர் நாவினியல்பைக்கவனித்தனன். 

சில மகளிர் பாசம்--பாஷம் என்பர், விதாஸ்தா, விபாசா என் 

னும் நதிகளைக் கிரேக்கர், இதாஸ்பிஸ், இபேஷீஸ் என்பர், 

ச. பு. தச்சேரி--பாண்டிச்சேரி 

௨, வாரணாசி--பெனாரிஸ் 

௩.  பாடலிபுரம்--பாட்னா 

௪, சங்களம்--சிலோன் 

௫. பழவேற்காட்டேரி--புலிக்காட்
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முதலியன ஆங்கிலேயர் வழக்காம். 

புதுச்சேரி முதலியன நாவிற்குக் கடினமும், 

பாண்டிச்சேரி முதலியன எளிமையுமாதல் காண்க. 

ஆங்கில மொழியில், ரகர டகர எழுத்துகளுள்ள ல சொற் 

களை யுச்சரிக்குங்கால், ௮வைமறைந்து போகின்றன. நாவிற்குக் 

கடினமாகலின். 2-ம். Often, Birdg, Iron. 

௭௬௭. ஆரியரும் 

5௮௦ யோர பேதம் 

o—is Curr Gu gin 

8-2 யோர பேதம் 

88 யோர பேதம் 

9-௩ யோ பேகம் 

8-2 யோர பேதம் 

கூறுவர். இவையெல்லாம் நரவினியற்கை யென்க, பிறவும் வாச 

வதத்தா என்னும் _நாலிற் கண்டுகொள்க. 

ஏனைய பாழைகளிலும் இவவியற்கையை அராய்தல் வேண் 

டும். இங்கனம் ஆராய்ச்சி செய்யாதவர்க்குச் சொற்களின் மூலம் 
புலனா வதில்லை. 

௬௮. ஈற்றில் யகரமெய் வருவதியல்பு. 

உ.ம், 

சுகம் சுகாய ரூபா ரூபாய 
தூ தூய் கோ கோய் 

பஞ்சம் பஞ்சாய் ஏ எய் 

நா நாய் சே சேய்--இவப்பு 

சுறு றில் லகரமெய்யும் வருவதியல்பு 
உ-ம். 

பக்கம் பக்கல் Lip படி.சில் 
வண்டி வண்டில் மன்றம் மன் 2ல்--வாசனை 
சுண்டி சுண்டில்-நீர்ச்சண்டி வெள்ளி வெள்ளில்--விளா



இலக்கணவியல். 

செருஞ்சி நெருஞ்சில் ஓதம் த.தல்-.அலை 

பாய் பாயல் மருங்கு மருங்குல் 

அல்லம் அல்லல் மாஞ்சி மாஞ்சில்-- சடாமாஞ்சி 

சயம் கயல் அழிஞ்சி அழிஞ்சில் 

குழிசி குழிசில்--பானை நித்தம் நித்தல் 

சாடி. சந்தில் தெப்பம் செப்பல் 

உக்கம் RSE அவையம் அவையல்- இரட்சி 

ஆயம் ஆயல் த்தம் ததல்-- நிலை 

பீதம் பித்சல்-- பித்தளை ஏழ் ஏழில்--யாழ் 

கொடிஞ்ச Gary GAA கூபம் கூவல் 

௮ரி ௮ரில்-- மூங்கில் உ o Fa Fea h 

வெப்பம் விக்கல் பரிசம் பரிசில் 

அழம்  ஆழல்--செல் அயம் அயில்-- இரும்பு 

மறம் மறல் மா மால்-- ஒரளவுஈருவி 

இடி. நிடில்-- மாவு ௮] ௮ல்--வியங்கோள்விகு இ 

மரீசம் Awe குடி. குடில் 

அலல கண்டம் துன்பம், உ--பதம்,. 

அல்லம்-ட்சண்டம் 

சர்தில்--சனி, கும்பராசிக்குரியோன் 

சாடி-- கும்பம், 

ஆயம்--மகளிர் கூட்டம், 

அகார முதல வெழுத்தெல்லாமாதி 

பகவன் முதற்றே யுலகு” 

எழுத்தோசை முற்றுப்பெற்றது,



௭0, இனி, இயற்கைப் பொரு 

ளோசையாவது:-- 

௬. என்பதாம், 

வாயு, தேயு, அப்பு என்னும் பூதங்கள் மூன்றும், முறையே 
வீசுதற்கண்ணும், எரிதற்சண்ணும், பெய்தற்சண்ணும்; மக்களும், 
பாம்பு எருதுமுதலியனவும்; எறுதற்கண்ணும், இரும்பினப் பழுக் 

க்க்காய்ச்டி நீரின்கட்டோய்த்தற்சண்ணும்; பால்கறத்கற்கண்ணும்; 

இயல்பாக வுண்டா selon, 4 என்பது இயற்கையோசை யாயிற்று. 

பொருட்டன்மை தன்னிடத்தே நிரம்பப்பெற்ற சோதிப் பரிதி 
யழற் பெருமண்டிலச்தின்கண்ணே ஒளிசிடும் வெங்கதிர்க் கற்றை 

யானது, நுண்ணிய அரியமெல்லிய கருவிகளெல்லரம் நிறையக் 

கொண்டு, அறிவாற்சிறக்கு மகன் தனது மெத்தென்லும் உடம்பின் 

கண்ணோ தாக்குங்கால்) அன்னோன் ௮.துபொருனாகிச் சூரியன் சுடு 
கன்றானென்னும்பொருள்பயக்கச்சுரீர் எனக்கூறலின், அதுவே 

பொருளோசையு மாயிற்று, 47-௪ல்-சலில்- ௪7. எனத்திரிர்த து. 

மொழிக்கறுடியில் லகரமெப் இயல்பாக வர் கடைதல் இவவிலக் 
சணமேயாம். 

6 

இயரகையெழுத்தோசையாயெ அம் என்பவற்றில் ராவி 

னது முயற்சி இல்லையாதல்போல, இயற்கைப்பொருளோசையா 

திய 4 என்பதிலும் ௮ர்ராவினது (மயற்டு ஓர்சார்இல்லை யாதலின், 

அகம் என்பவற்றோடு லகாம் சேர்ச்சமைபோல, Fr என்பதோடும் 
ஓ 

லகாமெய் சேர்த்துச் ௬ல் எனப்பட்டது. 

௮ச்சுல் என்பது தவவிகுதியோடுசேோநஐ து, சுற்று, சுஃறு 
எனத்திரிந்து இசைக்குறியை யுணர்த்தி நிற்கும் “உருவிலுமிசை 
யினும்” (௦ தால்சாப்பியம்,) 

உ-ம், சாண்ச.



௬௨ இலக்கண வியல். 

தேயு முதலியவந்ராலுண்டாகும்௮வவியற்கையோசை இதழ் 

குவிவிற்கு ௮மைந்திருத்தலின், 4 எனப்பட்ட௮. 

௮ச்சுல் என்னும் சொல்லுக்குச்சூரியன் காரணமாய் அது 

௮ வன் காரியமாய் நிற்றலின், காரண காரியவியைபு பற்றிப்பொருட் 

டன்மை யுணர்த்தற்குக் கருவியாம். 

சூரியன் பத்துத்திசையும் வியாபக முடையனாகலானும், அவன் 
69 

காரியமாக சல என்பது இயற்கைத் தோற்றமாகலானும், ௮ஃ& 

தொன்றே பொருட்டலைமைப்பெருந்தகைச்சிறப்பழகுடைய வியா 
பக வியற்கை முகனிலைபெனத் தெளிக. 

உலகத்து, எல்லாவுயிர்களும் கண்கூடாக விரும்பிம௫ழ்நது 
காண்பது சூரியனை யேயாம்; ௮வ?னவிளங்கி விளக்குபவனுமாம்; 
எல்லாவுயிர்களின் கண்களையும் கவர்ர்துசொள்வோ லும் அவனே 
யாம்; பிறவும் ௮ச்சூரியனே. இக்கூற்றைத்தடைசெய்வார் ஒருவரு 

வ 

மின்மையின், ௮வன் காரியமாபெ ஏல என்பதனையும் தடைசெய் 

வார் ஒருவருமிலர். 

௦ 

Fr எனபத, யகரமெய்யோடு yours UI என்மாகும். 

நெருப்பு விமுக்கால் சுப் என்னும் PF LOOT LT (Hid, 

Seon ரதி) 
சில சொற்களினிறுதியில் யகரமெப் இயல்பாக வந்தடைதல் 

இவவிலக்கணமேயாம். 

சுப் என்பதை யிக்காலத்தார் சொய் என்பர், 

ஒலிக்குறிப்பை யுணர்த்தும் சோ என்பது 

சு என்பதன் திரிபு; “சோவென மழைபெய்தது” 

இன்னும் சூரியன் புறத்திருளை யகற்றல்போல, அவன்காரிய 
மாகிய சுல் என்பது, ௮கத்திருளை யகற்றும்; எல்லா அ௮ண்டங்களுக் 
கும் சூரியன் ராயகறுதைல்போல, எல்லாச்சொற்களுக்கும் சுல் என் 
பது காயகமாகின்ற து.



இலக்கணவியல், ௬௩. 

உலகத்துக்குச் சூரியனே கண்; எல்லாச்சொழ்சளுக்கும் சுல் 
௭ன்பதே கண்; எல்லாப் பொருளும் சூரியனுலே யுண்டாகன் றன; 

எல்லாச் சொற்களும் சுல் என்பதனா?ல யுண்டாஇன் நன. 

வேண்பா. 

“ஒங்கலிடைவர் து.பர்ந்தோர் தொழவிளங்கி 

எங்கொலிநீர் ஞாலத்திருளகற்ற--மாங்கவற்றுள் 

மின்னேர் தனியாழி வெங்கதிரொன் நேனையது 

தன்னே ரிலாத சுமிழ் “ 

ஒ௫ஙகல்- இம௰யகூடம். 

அந்தர காமசங்கிரக மென்னும் தெலுங்கு நிகண்டில் சூரியன் 
பெயருள் [PPP Sos 0 என்னும் ஐர்பெயர் வந்துளது; உரை 

காரர் BB re DE என்பர், சூரியன் வேதங்களுக்குப் பெட்டக 

மாகின்ரான் எனின், பொருளோசைக்குக் காரண மாகன் முனென் 

ப.து உள்ளுறைப்பொருளாம். 

“அகாரோவை சர்வாவாக்” எனவேதமும், 

“௮௮ இதி” எனப்பாணினீபமும் கூறலின், அகரத்தினின் று 
எழுத்துகளெல்லாம் பிறக்தன என்பதொக்கும், சல் என்பதொவ் 
வாதெனின், ஈன்று: 

சுல் என்பதன் தோற்நரவு கண்கூடாசலின் வேதங்கூருதது 
பற்றிக்குற்றமாகா து. மற்றும் உத்திக்கும் அனுபவத்துக்கும் லத் 

துள்ளது. காண்டலளவையை ஒப்பாதார் எவர்? அல்ல தூஉம் எழுத் 

தோசையைத் தொடர்ந்தல்லது பொருளோசை நிகழ்ச்சி பெருமை 
யின், ௮வவொற்றுமை நயம்பற்றிக் கூறியெ தனலும் ஒக்கும். எழுத் 
தோசையானது, பொருளோசையைச் தொடர்ந்து செல்லாக்கால், 
சொற்களே யிலவாம்; அதன்கட்பொருட்டன்மையின்மையின், 
௮ஃது கடலொலி, காற்றொலி, போல்வதோர் வெற்மொலியேயாம், 

தருக்க, நூல், சோ திடநால், கணிதநூல் இலக்கண நால் முதலி 
யன; முன்னோர் கூறிய அளவைகளுள் றில்லாதுஉத்தியானும் 
௮னுபவத்தாலும் மேன்மேலும் பெருகிக்கொண்டே போகுமென் 
பர். இஃது யாவரும் ஒப்பற்பாலதே.



௬௮ இலக்கணவியல். 

சுப், சொய் என்லும் ஒலிவடி.வு நெருப்பின்கண் உண்டாகின் 

றமைபின் பொருளாோசைக்குக்காணம் கெருப்பாகாதோஎனின், 

பஞ்சபூதக் கோள்களில் தேயுவுக்குக் கோள், சூரியனாகலானும், சூரி 
யனிடத்துக் கண்கூடாகவுள்ள குணங்கள் நெருப்பின்௧ண் இல்லா 

மையானும் பிறவாற்றானும் ௮து பொருந்தாசென் 5, 

  

பஞ்சபூதக்கோள், 

பிருதிவிக்செகம் YET EET. 

௮ப்புக்கரகம் ———— சந்திரன், சுக்கரன். 

தேயுக்சரகம் எவை சூரியன், குரு 

வாயுக்ரெகம் ட்ட புதன் 

ஆகாயக்கரகம் —_——— சனி, இராகு, கேது. 

"தேயுவுக்கும் சூரிபனுக்கும் ௮ணுக்கவியைபாகின்றது, இவ 

வுண்மை பஞ்சவர்ணவிசாரனை செய்வார்க்கு ஈன்ருபுலப்படும். 

அற்ேேல்) சுல் என்பது, காரணகாரிய வியைபுபற்றிப் பொருட் 
டன்மையுணர்த்தற்குக் கருவியாமென்பதொக்கும். பொருளோ 
ரிடத்தும் அதன் தன்மையோரிடச்தும் இருத்தல் கூடுமோ எனின், 

சூரியன் வியாபசுவொளியுடையனாதலின், குணகுணியியைபுபற்றி 

அன்னோன் ஓளிவழமி.பானே வருக்தன்மையும் பொருஷஞம் வேறு 

பாடின்றி ஒற்றித்து நிற்குமென்ப து. 

எங்வனமெனின், சாலவும்பெரிதாய அப்பரிதி மண்டிலவடி 

வம், தன் ஒளிவ(நிபானே சாலவும்சிறிதாய STE GS Dora 
டோன்றுமாகலின் என்க, சூரியனிடத்துள்ள ஐவகைநிறங்களும், 
புன்னுனியில்கங்கும் சிறுபனித் துளியிலும் உள்ளன. கருப்பையிற் 
பாயும் சுக்கெத்தின் சிறுதுளியிலுமுள்ளன. அ௮தளைச்சூக்கும பஞ் 
௪காண மென்பார், “சிறங்களோரைந்துடையாயப்”, (திருவாசகம்) 

சூரியனிடத்துள்ள வட்டமும், இரட்சியும், பொன்மைமுத 
லிய வண்ணங்களும், வெம்மையும், பிறவுமாய குணங்களெல்லாம்; 

ட] 

அவன்காரியமாகிய ௬ல் என்னும் வியாபக இயற்கை முதனிலையி 

டத்தும் பொதிந்துள்ளன. காரணத்திஓள்ள து காரியத்திலுமுண்டு,
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eo 

௬ல-- சூரியன், எழு தல், வட்டம், இரட்௪, வண்ணம், அழகு, 

வெம்மை முதலியன. 

எல்லாச்சொற்களும் ௮ச்சுல்என்னும் ஓர் வியாபக வியற்கை 

முதனிலையினின்றே பிறந்து விரீந்து அழகுசெய்கின்றமையின், விச் 

சாதிபதி சூரிபீனயாுன்; அசனம் நாமகள் இழ்த்திசைநோக்க 

வீற்றிருக்கின்றனள்; வேதங்கள் அவனைப்போற்றுகன்றன$; அனு 

மான் ஒன்பானிலக்கணங்களையும் ௮அவன்பாற் செவியுற்றனன்; தமிழ் 

முனிவன், இராமசந்திரமூர் த்திக்கு அவன் மந்திரோபதேசம் இயம் 
பினன்; கணித நால் சப்ப நால் முதலியன, அவனையே தலைமையாகப் 

பெற்றன; பல சமயத்தாரும் ௮வனை முதற்கட்போற்று்றனர்; 

அவனுக்குப்பூசையும், திருவிழாவும், முற்காலத்துச் சாலவும் நடை 

பெற்றன; அருச்சனை முதலியசொற்கள், அவனுக்கே யுரியனவாய் 

நிலவுசன் றன) கற்றல்முதலிய எல்லாத் தொழில்கட்கும் 8ழ்த்தி 

சையே நன்றென நாூல்கள்கூறம்; கெருஞ்சிமுகலியன சீம்க்திசை 

யேதநோக்கி மலர்கின்றன; அதுவே யியற்கைத்இசையாம். பிறவு 

முணாநர்துகொள்க. 

அ௮ருக்கன்--அருச்சன அ ரூரியபூசையென்பது, 

“அசலே சுரர்புத் தினேகுணதிக் 

கருணேதயமுத் தமிதோனே” (திருப்புகழ், ௮௪௬.) 
“சந்தன மும்புழுகுர் தண்பனி நீருடனே 

கொந்தணர் சண்பகமுங் கொண்டுவணங்கிடுவேன் 

வந்இடும் வல்வினை நோய் மாற்றுவ துன்பதமே 

செர்கமிழாகானே சிவசிவ சூரியனே” 

என்பவற்றுள் அருணோேதபமுத்தமிழோனென் பதும், செக் 

சமிழாகானென்பதும் சூரியனே விச்சாதிபதியென்பதை விளக்கு 

கற்கும். இச்செய்யுள் சூரியனா தோத்திரத்துளொன்று. இச் 

தோத்திரம் தொன்மைய ௮. 

விலங்கு புள்முதலியவற்றின் உடம்பின்கண்ணே, சூரியனது 

வேனில் வெங்கதர்க் கற்றைதாக்குழி, அதனைஅறிந்தும், தம்பிறப் 
9 மகாமகோபான்ராற, டாக்டர் 

௨. வே. சாமிசாை தயர் நரல் நிலையம்



௬௬ இலக்கணவியல், 

பில் உடற்கருவிகள் சிறையப்பெருமையின், உரைக்கக் கூடாமையா 
னும், நுண்ணிய கருவிகள் நிறையப்பெற்ற மக்களுரையை யுட் 
கொண்டறிய ஆற்றல்பெறாமையாலும், கல்வி மச்கட்கே உரித்தாகற் 
பாலது. கருவிகள்றிறைந்து முதிர்க சமக்கட்கும் தவத்தான் முதிர்ந்த 
வுணர்ச்சிவேண்டும். ஆன்மா அ௮வ்வுணர்ச்சியைப் பெருக்வெளர்க்க, 
மெய்ப்பொருள் பொய்ப்பொருள், உள்பொருள் இல்பொருள், 
கருத்துப்பொருள் காட்சிப்பொருள், உயிர்ப்பொருள் உயிரில்பொ 

ருள், அறிவுப்பொருள் அறிவில்பொருள், நுண்பொருள் பருப்பொ 

ருள், முதற்பொருள் சனைப்பொருள், காரணப்பொருள் சாரியப்பொ 

ருள், ௮(ரிவுப்பொருள் ௮ழிவில்பொருள் முதலிய பல்வகைப்பொ 
ரள்களையும் உள்ளந்துணையாக ஆராய்வான் வேண்டில், அ௮வ்வுள்ள 

மானது நாவையும் கண்ணையும் செவியையும் துணைக்கொண்டால 

ன்றி அவ்வாராய்ச்ச செல்லாமையின், அஃது செல்லுதந்பொ 
ருட்டு, அக்காவின் வழித்தாகிய இயற்கையொலியாலும், கடையின் 
றிக்கண்ணாற் காணப்படும் சூரியன் காரியவொலியா லும், செவியாற் 

கேட்கப்படும் பூதவொலியாலும், உய்த்துணார்து கூட்டப்பட்ட 

கூட்டுறவாகிய கல்வியென்னும் கேடில்விழுச்செல்வம் இன்றியமை 

யாததாம். ௮வவொலிகள் முறையே எழுத்தோசை, பொருளோ 

சை, இசையோசையெனப் பெயர்பெறும்; அவைமுற்கூறபட்டுள் 

ளன. 

“கேடில் விழுச்செல்வங் கல்வியொருவற்கு 

மாடல்ல மற்றையவை” 

“sro மென்னு ஈலனுடைமை யக்ராலம் 

யாரலத் துள்ள தூஉமன் று” 

“கண்ணுடைய ரென்பவர் கற்மோர் முகத்திரண்டு 

புண்ணுடையர் கல்லாதவர்” 

“செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வ மச்செல்வஞ் 

செல்வத்து ளெல்லாந்தலை” 

என்பவற்றால் கா, கண், செகவியென்பன சல்விக்கு இன்றி 

யமையாமையென்பது விளம்கற்பாலது, இதனால் எழுத்தோசை
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பொருளோசை இசையோசைகளின் உண்மையும், பொருளோசை 
யதின்றியமையாமையும், புலப்படல்காண்க, மக்கட்குக்கண், எங்க 

னம் இன்றியமையாததோ, அங்ஙனமே கல்விக்குப்பொருளோசை 
யின்றியமையாததாம். 

இன்னும் ௮க்சல்விஇயல், இசை, கூத்து, எனமுவகைப்படும், 

அவைமுறையே மனமொழிமெய்கட்குரியனவென்பர். கூத்துக் 
கல்விதான் உலகத்து முதல்முதலுண்டாயது. பாயிரத்துட்காண்க, 

இயல இலக்கணம். இசை: இலக்கியம். இலக்சணஇலக்கெயங 

களைத் தனித்தனிப் பிரிக்சக்கருதுவது, மணியினின்று ஒளி பிரிக் 

கக்கருதுவதுபோலாம். ௮து கூடாமையின், குண குணியென்லும் 

நீக்கமில் இயைபுடையதாகும். ௮ தனால், அவை ஒன்றனையொன்று 
இன்றியமையாவேலும், பொருட்குப் பொருட்குணம் வியாப்பிய 

மாகலின் இலக்கியமுக்தியதென்க. அதுமிற்க, 

சொல், பொருட்டன்மையுணர் த் துமெனின் 

சொல்லும்பொருளும் பேதமோ அ௮பேதமோ 

பேதாபேதமோ எனின், ஈன் று: 

சொல்லால் பொருளினதுதோற்றம் 
A c Ye 9 

கண்கூடின்மைமுதலிய காரணங்களால் பேதமாசவும்; தரு 

மதருமிசளின் இயைபால்பொருளும் நண்ணுடுக் கொண்டிருத்த 

லின், ௮பேதமாகவும்கூறுதல் பொருந்தாது மட்றென்துணிபெ 

னின்? பொருட்குப் பொருட்குணம் வியாப்பியமா தல்போலப் 

பொருட்டன்மையுணர்த்தும் சொல்லும், பொருட்குலியாப்பய 

மாதலால், பேதமெனவும், ௮வையொன்றனையொன்று விட்டுப் 
பிரிந்து நில்லாமையின், அபேதமெனவும், சொல்லொணாமைபற்றிப் 
பேதாபேதமெனலே பெரியார்தங்கருத்து. காளிதாசரும், “வாகா 

ர்த்த” மென்னும் சுலோகத்தானே யிங்ஙனமேகூறுவர், 

இனி வித்தையென்பது காண்டலளவையாலரும்பிப் பழுக் 

- இன்றமையானும், அவ்வளவை சூரியஞைன் றிப் பெழுமையாளும், 
சொற்கள், முதல்மூதல் உலகத்து ௮ரும்பெரும்பொருளாயெ
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சூரியனிடத்திருந்தும், பிறகு குறிஞ்சிக்கருப்பொருள்களு:். 
சிறந்.து, சூரியனுக்கு௮ ணுக்க இயைபுடையதாய், ஏனைய பொருளி 
லக்கணங்களைத் தன்னிடத்தேவிளங்க அமையப்பெற்ற மூங்கிற் 

சொற்களிடத்திருக் தம், மூங்கிலியைபுடைச்சொற்களிடத்திருந் 

தும், ௮னுசூத சம்பந்தம் பெற்றுண்டாகன் றன. 

ஒர்சொல், மூங்கலென்னும் பொருளை யுணர்த்திலதேலும் 

மூங்கிலிலக்சணங்களுள், எதேலும் ஒன்றனையுணர்த்தினும் ௮து 
நூ ககிலியைபுடைச் சொல்லாம். 

கணுவுடைமை, திரிகணுடைமை, கணுத்தொறும் வேருடை 
மை, உட்டுளையுடைமை, பொருத்துடைமை, பிரிவுடைமை, நீட்ட 

யுடைமை, வட்டமுடைமை, பசுகிறமுடைமை முதலியன மூங்கலி 

லக்கணங்களாம். 

“இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார்புலம்வென்ற 

புன் மையில் சாட்சியவர்” 

காட்சியென்பதுமுதல் பார்வையையும் பிறகு அறிவையும் 

உணர்த்தலால், காண்டலளவையிலிருந்து அறிவுண்டாகின்ற தென் 

பதைத்தெளிர்துசொள்க, 

குறிஞ்சிிலத்தில்தமிழர் வத்தமையானும், ௮தன்கண்ணே 

மூங்கில் செழமித்திருர் தமையாளும், அம்மூங்கிலின்பயனை நுகர்ந்து 

கண்டமையாலும், வீறியமூங்கில்களில் காற்றுநுழையும்போது 

இசையறிந்தமையானும், விளக்கமுறும் பல்குணமுடைய மூங்கலைச் 

சொற்பிறப்புக்குக் காணமாகக் கொண்டனர், 

மூங்கில் வன்னிகர்ப்பமாகலின், ௮ழலவனாய சூரியனுக்கு அணுக் 

கவியைபாயிற்று. 

சூரியன் சொல்லிலிருந்துண்டாய 

சொ ற்களாவன:-- 

(௧) சுல--சியன், எழுதல், வட்டம், ஈடுமுதல், 

உ சுலா- தாட்டு; சூரியன்போல்வது
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உ சுரி கொளுத்தல் 

உசுருகு--சுருக்கு-- வெப்பம் 

சூரி--சூரியன் 

யூ. சுல 

சுள்-- வெப்பம்; சூரியனிடத்துள்ள.து. 

39 சுள்ளாப்பு--வெயிற்சுருக்கு, 

rT சுளுக்.து--நெருப்புறுகுற் றி, 

உசுண்ணம்--சுன்னம்; சுட்ட. 

1) சுண்ணாம்பு-நீ.று. ——- பு-- விகுதி 
Kolo Faris «Oa gp. 

(ஐ) சுன் 

சூள்--அணை; வட்டமிட்டுத் தடுப்பது. 

சூளை --செங்கற்ளுளை; தரண்டிருப்ப.து. 

அனலை சுழல. 

சுழல-- வட்டம் 

சுழலல் 

சூ வெப்பம் 

சுடல்--சுடுதல் 

சுண்டா--ந0; Caren sone சூரியன்போல்வது. முதலி 

| யனவாம். 

மூங்கிற சொல்லினின்றுண்டாய 

சொறகளாவன:.-- 

(த) அரி-- 
.. மூங்கில் 

உட்டுளைப்பொருள் 

கள். உள்ளிருந்து கவெது 

Ss 
P
P
 8
 

AF. மூங்லொலாவது
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ஓ 
P
o
l
 8 

இலக்கணவியல். 

மலை. மூங்கின்மிக்கது 

த. மூங்கிலிலுண்டாவது 

புகை 

நெற்கதிர். மூங்களெற்கதிர் 

௮ரிசி, மூங்லெரிச 

(௨) ஆம் (ப ல... 

(௩) லு 
உட
 

இ 
ஓ
ட
 

உட
டி
 மூங்கில் 

யான, உட்டுளேயுடையை தும்பிக்சையுடைய அ. 

கள். உள்ளிருற்து க௫வது, 

இசைக்குழல், மூங்கிலாலாவ.து. 

பண். இசைக்குழலிலுண்டாவ.து 

ஊ திடுகொம்பு, உட்டுளையுடைய து 

* 

a SN torte 

மூங்கில் 

சணு, மூங்கிலிலுள்ள து 

௩. நுங்குக்கண். உட்டுளையுடைய து, 

கணம் சூடு, மூங்கெலிலுள்ள து, 

9 BOT LOT I FU 

KOON IL = GO. டட பு-விகுஇ 
கணப்புச்சட்டி. 

கணம் 

கனல் இ, மூங்கிலிலுண்டாவது 

 கனலம்---கனலல் 

(௪) தால; 

கு, 

ல. 

மூங்கில், “நாலின்குருக்தம்” (வை--வெ) 
உட்டுளை. மூங்கலிலுள்ளது 

2, முளை. சுணுக்கள்தோறுமுண்டாவது
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௪, சிறுமை. முளைபோல்வது 

௫. வளர்ச்சி, முளையினின்றுண்டாவது 

“நாற்க.- ஞாற்சி- வளர்ச்சி 

நாறு முளை. கால்-- து. 

நல்கூர்தல்-சிறுமை மிகுதல் 

நல்குரவு--வறுமை 

Bree biden, ஊதுகுழல், தண்டு, சாம்பு. 

மூங்கிலியைபுடைசீ சொற்களாவன;_- 

(க) கரல: 

ஏ. உட்டளே 

௨... முலைக்கண். உட்டுசொயுடையது) 

௩. மரக்கால், மூங்கின்மரக்கால் 

௪. வோ. சுணுவிலுண்டாவது 

இ. முளை. வேரின்பின் உண்டாவது 

“அங்கான் முலையினரும்பால் வரப்பாயினாரும்” (சி-மணி) 

BI == முலைக்கண் 

கான்மாம்-- ஆலமாம். விழு அவிடுவது 

கால் வோ, 

காலை--உதயம், சூரியன்முளைப்பது, 

கால் மாளை 

கால்வாய் 

கால் உட்டுளை 

ம (2. ) Slav= Gane. ©. Oden u9 69 15m gi oie aay go 

கிலுகிலுப்பை 

இிலுக்கு-- இசை 

#915 G5 519- 

(m.) பல் இசை. 

பல்லியம் வாச்சியம். ௨--பதம்.
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பள இசை 
. உ ரூ ௪ )ூபள்ளா-- இசைடாடியுமுவோர் 

பண-- இசை 

உ பாண்--பாணி இசை 

மண் --மார்ச்சனை, இசை தருவது 

மணி-கைம்மணி. இசைப்பது. 

மணியம்--மணியகாரன்-- மணிப்படி வேலைசெய் 

வோன். 

பொருளோசை முற்றுப்பெற்ற,



ors: பகுதி. 
ஒரு சொல், எத்துணையெழுத்துகளான் முடிவுபெறிலும் 

௮தன௮ விகுதிமுதலியவற்றைப் பிரித் துவிடின், முதற்கண் நிற்பது 

எது? ௮து பகுதியாகும், 

உம், 

5. நடத்தல், நட-ட்தல்; நடத். துவித்தல், ஈடத்துவி. 

௨. பகை, பகு 8) பகைத்தல், பசை - தல், 

௩, saad, சவல்4-அல்; சவலித்தல், sae + 56. 
௪, நகை, 6G +B; BOSE FE, ஈகை தல், 

@. (musth, முயல்) மூயற்ூத்தல், Cpu oe, 
௬. THEM, THIS + ௮ல்) ஏம்பலித்தல், ஏம்பலி, 

௭, £550, தத்து--அல்; தத்தளித்தல், த.த்சளி, 
௮. மறுத்தல், மறு தல்; மறு தளித்தல், மறுசளி, 
௯, உள்ளல், உள் -- அல்; உள்கல், உள்கு, 

௧௦, ஆதல், ஆ -- தல்) ஆகுதல், ஆகு. 

௭௨, முதனிவு. 
மோனை முதனில், எ துகை முதனிலையென இருவகைப்படும். 

2 —ID. 

௧. மேல்--மேளி--மேழி--மேழியர், 

மேல்--மேசை--மதிப்பு, குடிமக்கள் மேசை, 

மேல்---மேடு--மேடை, 

ஏர்--ஏர் சல் எழுதல், 

ஏர்--ஏரி---நீர்கிலே. ஊரினையெழச்செய்வத. 

ஏர்--௪௬--மட்சினசாணம், பயிரையெழச்செய்வத. 

௨. அச்சன் ய இிதிதை, ஆத்தாள் 

அச்சன் --- அச 
| 

அய்யன் ---- அய்யை 

| , 
அஞ்ஞன் ----- ௮ஞ்ஞை:- சாய் 

gorercr —— அன்னை 
10
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௮ண்ணன்-....- அண்ணி 

அச்சன் 
| 

அச்சன் ---. அச்சை, அக்சாள் 
| 

அப்பன் - அப்பி 

௮கதன் -அன்புடையான் 

சங்காத்தன்--தோழன் 

சங்க-- அத்தன் -சங்காத்தன். 

சங்க தோள், தோண்மேற் கைபோட்டுப்பேசும் அன் 

புரிமையுடை யோன். 

மேசை யென்பதன் முதனிலை அதன் (ம தலிலிருக்கின்்றமை 

யின், மோனை முதனிலை யெனப்பட்ட து, 

௮.ப்யன் என்பதன் முதனிலை முதலில் ௮ய் என்பதாகாது; 

௮ச்சன் என்பதன் இரிபாகின் றமையின், எதுகை முதனிலையெனப் 

பட்டது. 

இ௫னமே சொற்கள் திரிந்து ஈடைபெறும். 

௪௩. விகு இ 

தளிர், மலர் முதலியன வித்தினது திரிபாதல்போல, ஓர் 

சொல்லினது இயைபாகியதிரிபே விகுதியாகும், அத்தளிர்மலர் 

முதலியன போல விகுதிகள் சொற்களை ௮லங்கரிக்கன் றன. 

சாரியை முதலியனவும் ௮ன்ன. 

௪௪ த் ன்மை விகு தி 

யானென்னும் தன்மையொருமைச் சொல்லினின்றே ஏனென் 

னும் தன்மை யொருமை விகுதி யுண்டாயிற்று. ஏன் என் ஆயிற்று, 

என்--அ௮ன் ஆயிற்று. ௮ன்--அல் ஆயிற்று. 

உ-ம், 

யான் வர்தேன் 

யான் வர்தெனென் 

யான் வந்தனன் 

உ
ட
 ற 
ஆ 

மான் வருவல்
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V-- Gor, gs — 0. 

யாம் என்னும் தன்மைப்பன்மைச்சொல்லினின்று, ஏம் என் 

னும் தன்மைப்பன்மை விகுதி யுண்டாயிற்று. ஏம் எம் ஆயிற்று; 

எம் ௮ம் ஆயிற்ற; ௮ம் ஆம் ஆயிற்று; ஆம் ஒம் ஆயிநறு, 

D — LP. 

௧, யாம் ase go 

௨, யாம் வர்தனெம் 

௩, யாம் வந்தனம் 

௪, யாம் வந்தாம் 

டு, யாம் வந்தோம். 

யகாத்துக்கும், ஏகார முதலியவற்றுக்கும் இயைபுண்மையை 

யகரத்துக்கு ஏகாரமுதலியன மோனையாய் வாலால் அறிக, 

திருச்செந்தினிரோட்டகயமசவந்தாதியில் யானைக்கண்டங்கரி 

யென்னும் செய்யுளே உதாரணமாகும். மற்றும் புணாச்சிக்கண் 

விளக்கப்படும். 

௭௫, முன்னி விகு இ. 

நீ யென்னும் முன்னிலை யொருமைச்சொல்லினின்றே ஈ என் 

னும் முன்னிலை யொருமை விகுதி யுண்டாயிற்று, 

ஈ-இயயாயிற்று; இ-ஜஐயாயிற்று. “இகா ஏகரரமைகாம மாகும்” 

ஐகாரம் ௮ய்இ என மூன்றெழுத்தாலாகிய எழுத்தாகலின், ஐ ஆய் 

ஆயிற்று, 
உ-ம், 

நீ உண்ம, நீ உண்டி, நீ உண்டை. 

நீ உண்டனை, நீ உண்டாய், 

உன்டை-----௨உண்டய்இ ---- உண்டாய், 

உண்டாய்இ எனின் நாவிற்குக்கடினமாகலின் இறுதி இசரம் 
போயிந்று, 

புக்க, உண்டீ முதலிய ௨ தாரணங் காட்டுவர் ஈச்சினா்க்கியா. 

நீ--ஈ. இஃது ஒற்றினீக்கமென்னு மிலக்சணம்,



௪௬ இலக்கணவியல். 

bt என்னும் முன்னிலைப்பன்மைச்சொல்லினின்று, ஈர் என் 

னும் முன்னிலைப்பன்மை விகுதி யுண்டாயிற்று. 

ஈா--இர் யிற்று, 

உ-ம், 

நீர் உண்டீர், மீர் உண்டிர், நீர் உண்டனிர்.யான் வரேன், யாம் வர்தேம்) 
நீ உண்டி, நீர் உண்டீர், என்பவற்றுள் எழுவாய்போலவே பயனிலை மூடிர்த 
மையும், அவ்வப்பயணிலைகள், அவ்வவ்வெழுவாய்சளினியைபாய் வந்தமையுங் 
காண்க, எனவே ஒப்புமை கூறியபடி, 

௭௬: பெயா் விகு தி. 

கு, சு, ௮, பு, உ என்பவை பெயர் விகுதிகளாகும். 

குவ்வில் சுவவும், சுவவில் துவ்வும்; குவ்வில் புவ்வும், உவ்வும் 

உண்டாயின, 

உ-ம், 

புறம் 4 DG நாலம் நாலுகு 

கால் கருக்கு மணம் மணங்கு 

குரு GGG ௮சம் HIEG 
௮லம் அலகு குடம் குடகு 

கால் கூர்மை 

குரு-வாசனை, குருகு--குருக்கத்தி 
குருவேர் வாசனை யுள்ளவேர். 

அலம் கூர்மை. ௮ லகு--பறவைமூக்கு 

நிலம் நான்காகலின், காலம் காஓுகு யிற்று, 

மணக்கு-- இருவாட்சி 

௮ரம்--வப்பு. அரக்கு-- வந்தது 

௮ரம்--௮ரன் மஞ்சள் 

குடம்--மறைவு. குட்கு--மேற்கு ' 

சே 

yh ரசு கொல் கொலுசு 

முரம் முரச தரம் தராசு,
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அ௮சம் வம்பு. அரசு -ஜாமாம் 

செந்நிற முடையது. பால் பட்டை 

முதலியன இவெர்௮ விடும், 

௮ரசு வேர்துமாம். குற்றவாளிசளைச் 

Rat ga தண்டிப்பது, 

முரம்- ஒலி. முரச-ஓர் வாச்சியம் 

முசம்-- முயல். முரலல்- ஒலித்தல். 

கொல்-- இசை. கொலுசு இசைப்பது 

கொலுசு சங்கிலி 

கொல்லி ஓர் பண், கொல்-- இ. 

தீராசு--முள்ளுாடையது. 

ஆப் 

கால் காற்று நால் நாறு 

தோள் தேர0-- துணை கால் காறு 

சால் சாறு வில் வீறு 

பாண் பாட்டு வள் வண்டு, 

சால்--நிறைவு. சாறு 

நால் முளை. கால் கூர்மை 

வீறு--மேன்மை, விற்போராலாவஜு. 

வள-- வட்டம், வண்டு சுழல்வது 

வண்டு அம்புமாம். வள் கூர்மை 

ட 

வாரம் வரம்பு வாசம் வசம்பு 

சுண்ணம் சுண்ணாம்பு வலம் வலம்பு 

வேல் வெற்பு செம் செம்பு 

வேல்-- மூங்கில், வெற்பு--மலை. மூக்கன் மிக்கது 

செக்குவலம்பு வலமாகச் சுற்றுவது.



GT 9) இலக்கணவியல், 

உ. 

மக (OS oY குழி GLa 

இதம் Bsa மழ மழவு 

௮க்குவவிகுஇயும் ஐர் சொல்லினின்றே 

உண்டாகின் றது. 

இனனும் ௮ம், மை, மி, வி, வை, இ,லஐ, பை, கை, எனனும் 

பெயர் விகுதிகளு முள்ளன. 

உ-ம், 

௮ம் 
கால் காலம் நீள் நீளம் 

நால் நாலம் நல் நலம் 

நால் வளர்ச்சி. நகாலம்--பூமி;) வளர்வது. 

௯ம் 

வளம் . வளமை நீர் நீர்மை 

தண் தண்மை ஜ் ஐமை. 

மி 

கோடு-குடுமி. உச்சயில்வைப்பது 

கரட--௨௪9. 

குடுமி--மருத்துவனுமாம். மலையுச்சியிலுள்ள மேலிகை 

களை யறிர் சவன் 

வி 
பதம் பதவி குரு குருவி 

அரி ௮ரிவி-- அரிக திர் புரம் புரவி 

கால் கருவி ஆர் அருவி 

கால-- கூர்மை; கருவி-- ஓயும். 
குரு--சிவப்பு; குருவி--மூலநாள்; வந்தது.
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பாவி நகரத்திலுள்ள து. பும் நகரம், 

ஆர்--ரிறைவு. அருவி புனல் நிறைவுடைய து. 

வவ 

பதம் Li genau ay) கடம் கடவை பூமி 

DJ FLD அகவை உள் உரி உரிவை 

மரம் மாவை அறம் ௮றவை 

“அ௮றவைப்பிணஞ் சுடுதல்” 

இ 
பாண் பாணி இசை மால் மாலி கள் 

அ.ழம் அதி நாளம் நாளி 

நால் நாலி முக்கால் முக்காலி 

பல் பாலி கால் காலி 

நால் மூக்கில். நாலி-தென்னை. மூங்கலினமென்பது 

பல இசை, பாலி--சலோகம் 

நாளம் -உட்டுளை. நாளி-- நாழி 

கால்--உட்டுளை. காலிகள். உளளிருக்துகசிவது 

பே 
2! 

வார் வாரை சூர் ” சூரை 

புழல் புடலை நூணல் நுணாலை 

பால் பாலை கால் காலை 

சூர் முள். சூரை ஓர் முட்செடி. 

கால் முளை. காலை உதயம். சூரியன் முளைப் ௮, 

டா 

செம் செம்பை கோடு கொடும்பை 

௧௬ சருப்பை--காரெலி, கலம் கலப்பை 

கூரம் குரம்பை குதம் குதம்பை 

குடம் குடம்பை உடு: உடுப்பை--2இரிமரம்,



வி/௦ இலக்கணவியல். 

செம்பை--ர் மரம்; சவந்தபூவுடையது, 

குரம்பை--உடல்; கருவில் முளைப்பது. 

குரம்-முளை, வளர்ச்சி, 

குடம்பை நீர்நிலை. குடம்--- நீர். 

சொடும்பை--மலையருவி, கோடு-மலை, 

குடம்--குதம்-- இரட்சி; குதம்பை காதணி, 

கை 

கோடு கொடுல்கை (lpr air முரட்கை 
கோடு கொடுக்கை இலவந்தி இலவர்திகை, 
குண்டி குண்டிகை சுரி சுரிகை 

மூட்டி முட்டிகை முசு ழேசுமுசுக்கை, 

கோடு வளைவு. கொடுக்கை--வளைவான ௮, 

ல 53 கொடுக்கை---கொறுக்கை, 

மூரள--இசை; முரட்கை- கலிப்பா. 

குண்டி கமண்டலம். முட்டி சம்மட்டி, 

முசுமுசுக்கை, சுனையுடையது. ௨--பதம், 

இவவிகுதிகளுக்கும் முதற்சொல் உள்ளது. 

கண் கால் கடைமுதலிப ஏழனுருபுகள் முதலிற் பெயராய்ப் 

பின்னர் உருபுகளாயின. 

கண் இடம், இடச்தையுணர்த்தும் உருபாயிற்று, 

௭௭. பெயர் விகுதிகளினின்றே தொழிற்பெயர் முதலிய விகுதிக 
ளுண்டாயின. வினையடி, பெயர் விகுதி பெற்றமையின், விளைப் 

பெயராயிற்று, 

| வினைப்பெயர் தொழிற்பெயர், 

பகுதியளவில் வினையாகவும், விகுதியளவில் பெயராகவும் நிற் 

ப.து தொழிற் பெயசென்பது.. 

உ-ம், 
செய்வங்சொள்கை; ஈண்டு இசண்டாவது 

பகுதியவவாயெ வினையைச் சமுவியத.
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சா,ச்சன.து கொள்கை; ஈண்டு ஆராவது விகுதியளவாயெ பெயரைத் 

தழுவியது. 

கு, து, பு,௨, கை, ௮ம், வி, வை, ஐ எனலும் இப்பெயர் 

விகுதிகளே தொழிற்பெயர் விருதிகளாயினமை காண்சு, 

உ--உள$ ௮ம்--; ஆயிற்று. 

பெயர் விகுதியே பண்புப்பெயர் விகுதியாயின. உண்டான் 

வர்தான்--உண்டு வர்தானெனவும், உண்டான் மனிதன்--உண்ட 
மனிதனெனவும், வரலின்; முற்றினின்றே எச்சங்கள் தோன் றின, 

௮வவெச்ச ஈகளினின் று எச்சவிகுகிகளுண்டாயின. ஈன் னூல் விரித் 

அரை காண்க, 

oT Hy. இடை நிவா. 

ட் என்பதில் த் இடை நிலையும், ற் இடை நிலையும் உண்டா 

யின. உ.ம், 

உண்டான், வந்தான், நின் மரன், 

இல--இன் யிற்று. 

பாடினான்; பாடற்ஜொழிலின் மை ஆனான் டஏன்க. 

கண் முதலிய இடப்பெயர் உருபாயினாற்பபோலஇல் இன் என 

தீதிரிர்து இடை நிலையாயிற்று. 

ப் என்பதில் வ் இடைநிலை யுண்டாயிற்று. 

உ-ம். சற்பான், செய்வான். 

முன்னர் நிகழ் காலமும், பின்னர் இறந்த காலமும், அதன் 

பின்னர் எதிர்சாலமும் உண்டாயின. ஈண்கூடாகயெ நிகழ்காலந்தான் 

முதல் முதலுண்டாயது, 

“இதனானே நிசழ்காலமின்றென்பாரும், நிகழ்காலமொன்று 

மேயுண்டென்பாரும், எனப்பலப.குதியர் ஆசிரியர் என்பது கொ 

ளக” எனநச்௫ஞார்க்கினியர் Sr. oul, (தொ--வினை--ல்) 
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௮௨ இலக்கணவியல். 

எதர்காலம்போல் முற்றும் மறைதலாகாமல், நிகழ்ந்த காரி 

யத்தால் உண்மைபெறப்படலின், இறந்தகாலம் நிகழ் காலத்தின் 
பின் உண்டா யதென்சு. 

சிறிது மறையாமல் விளவ்கி நிற்பது நிகழ் காலமெனவும், 
மறையாமல் விளங்குவது இறந்த காலமெனவும், முற்றும் மறைக் 
திருப்பது ௨ இர் காலமெனவும் கொள்ச. 

௭௯. உபசர்க்கங்கள். 

GR gi திருரி ஐ. 19 BED 

IP BE n= Alp din a வும் ஓர்நோய். ஈசம்-- மூக்கு 

வி 

வியாளன் வியாளம் 

விசாலம். விமானம் 

A+ gar on = Mur ar on 2) 8. பொன்னிற முடையோன் 

வியாளன்---வியா மன் 

வியாளம்-- புலி; மிகச்சிவந்க கண்ணுடையது, 

ஆலம் (சிவப்பு)--அளம், 

ஆலம்--ஆலத்தி--மஞ்ச ணா. 

விமானம்--அகாயத்திற் செல்வது, 

மானம்--அகாயம்; செம்மானம் 

விசாலம், சால-நி றைவு. 

மிகுண்டம். மிகுந்கவனம் 

மைதானம். மிகுத்தியல் வில்வம் 

ண்டம் நீர். மிகுண்டம்-- சா றணை. கு G 2 
மி--குண்டம்-- வனம், Her in== GT
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மிகுந்தவனம்- தண்ணீர் விட்டான் கழங்கு. 

மிதானம்---ை மதானம்--விசாலமான இடம். 

மி-- தானம் 

oy 

ஏகாலியர் வண்ணார் எக்களித்தல் மகிழ்த ல 

ஏக்கல்-மலை எக்காளம் ஜர் aul RW 

எசாரவல்லி-பாகல் eT on நிகுன் றி. 
* ௬ 3 உ rd e 

oy] AN rr WILD OP STUUOUMT 

பரி 
பரிமாறல் பரிசுத்தம் 

பரியாசம் பரிகரித்தல் அகர த்தல் 

ஆசம்சிரிப்பு 

D_ 

உதம்பரம்-- த்தி உத்துங்கம் 

உய்யானம் உத்தண்டம் 

உளமத்தை--ஐர்செடி உயர வினா 

௨-1 தும்பரம் ௨--யா எனப்பிரிக்க. 

தும்பரம்-வப்பு. 

“உயாத்துணையாக வயாவொடும் போக” (மணிமீமகலை) 

& 
நக்கன் நப்பசலையார் 

நப்பூதனார் நப்பின்னை இரு. 

நபுலன் நப்பாலத கனார். 

நச்செள்ளையார் ஈச்சென்னை 

நபாபு 

பார பு தந்தை, (LMT புநற்றந்தை, 

பாப பாபு



அசி இலக்கண வியல். 

ஈச்செள்ளையார். அதர் புலவர். 

செல்லை செள்ளையாயிற்று. 

செல்ல தங்கை, (தெலுக்கு) 

நி 
டிரா தம்-- ஒலி நிகாலம்-௮ முத்து 

நிபடம் படி த்தல் நினன் அ£ழ்மகன் 

இவவுபசர்க்கங்கள் மிகுதிப்பொருளன, 

ந 

நாத்திகம் ககம மலை 

நங்கூரம் நாத் தீனார். 

கூரம் அசைவு. முயற்சியுமாம். 

நங்கூரம், மரக்கலத்தை ௮சையாது நிறுத்துவது, நங்கூரம் 

பாய்ச்சல், b+ mow cronies, 

BGG BOT நாத்தனார் ஆயிற்று. 

இி- நிர் 
நிமலன் நிர்வா ணம் DY LD LD SOT LO. 

அமலம். அம்மணம் ஆடையின்மை 

இவை மறைப்பொரு ளன, 

G 
குத்தொகை (GS Lov 

குதனையரிசி குவளை 

குத்தொகை௭று தொகை 

குதனை-சிறிய அளவு



இலக்கண வியல். ௮௫௫ 

குதட்டல்--சிறிதுதட்டல், நாக்குதட்டல், 

குவளை--சண்ணுட்குவளை, சிறிது வளைந்தறு, 

த் வலை 
தலைப்பெயல் தலைப்படல் 

தலைக்கொளல் தலைதடுமாற்றம் கலக்கம் 

தலை நிற்றல் தலையளித்தல் 

கை 

கைவிடல் கையறியாமை 

கைப்பற்றல் கையறல் 

கைவிலக்கு கைகூடல் 

6 
௮0. Ly ணாக 

௮யஇ- யி முதலிய உயிர்ச்சந்தியின் படியும், ள்-- தட 

மூதலிய மெய்ச்சக்இயின்படியும், பதசச்திகளுண்டாயின. சந்தி 

பிடையறவு படாத வாக்கியங்களையும், செய்யுள்களையும், படித்தல் 

கடினமாகலின் ௮வை பிற்காலத்தனவாகும், உயிர்ச்சக்தி முன்னும் 

மெய்ச்சந்தி பின்னும் உண்டாயிருத்தல் வேண்டும். நாவிற் கெளி 

தாய இயலபுப் புணர்ச்சிதான் முதல்முதலுண்டாயது, திரிபுப் 

புணர்ச்சியுள் முதல் தோன்றலும், பிறகு திரிதல் கெடிதல்களு 

முண்டாயின. திரிபுப்புணர்ச்சவிகாரப்புணர்ச்சி, 

நஞ்சு நச்சு 

இக்கல் தங்கல் 

புரி பூரி-- நாணி 

நேயம் கெய் 

பெணை பெண்ணை-பனை 

மருமகன் மருகன் 

ஓங்கல் கல் - மலை 

Sati தோர் 

நேசம் Cra gory



௮௬ இலக்கணவியல். 

என்பனவும் அத்திரிபுளடங்கும். நச்சு, சிங்கல் முதலியன, 

நாவினியற்கைப்படி யுண்டாயினமையானும், அவ்வியற்கைச் சொற் 

களைச்செய்யுளில் வேண்டுமி, வலித்தல் மெலித்தல் முதலியனவாக 

உண்டாக்கப் பட்.டமையானும் அத்திரிபு வேற; செய்யுள்விகாரம் 

வேறெனக்கொள்ச. 

நஞ்சு-- நச்சுமு ஈலியன நாவினியற்மையாலுண்டாயினவாம், 

“போத்தருர் புல்லறிவினார்? என்பதுள் 

போத்தரார். என்பது செய்யுட்கண்வேண்டுழித்திரிர்தது. 

பிறவு முணாந்து கொள் ௪. 

மருர்து--பை--மருக்துப்பைமுகலிபன செய்யுள் விகார 

மாகா. நாவினியற்கையாலுண்டாயின, 

௮௧. இனி அடியில் வரும் வாய்பாடுகளை யுய்த் துணர் தல்வேண் 

டும் 

எழுத்தின்படியும், எழுத்துப்புணர்ச்சியின்படியும், பதப் 
புணர்ச்சியும் வரும், புணர்ச்சி சந் தி. 

௮ ஆ வாய்பரடு, 

இவவாய்பாட்டின் படியே நிலைமொ[நி யிறறிலுள்ள அகரம் 

ஆகாசமாகும். உ.ம், 

மர--அ௮டி-மராடி 

Ga + ஆம்பல்--குளாம்பல் 

கமுக 4 ௮சலம்--கழுகாசலம். 

பிற ஆண்டும்-- பிருண்டும், 

குட -- ஆகாயம்--குடாகாயம் 

சில - ஆவிரை--கிலாவிரை, 

பெரிய -)- அகங்ை-- பெரியா ஈங்கை, 

சிறிய | ஆஈங்கை--ஏறியா ஈங்கை 

சேவ -- ஆரிரிய மண்டபம்--சேவாசிரிய மண்டபம் 
FHS + YS SOT = Fas J ser



இலக்கண வியல். ௮௭ 

Cus+ ௮சதை--மேகாத்சை 

SIO + Dav Ld = SM ONT CO tb, 

ஆசிரியமண்டபம்-- இயிரக்கான் மண்டபம். 

ஆசிரீயம்--௮௪சலம். 

ஆசிரியப்பா அகன்று செல்லும்பா என்பது. 

௪ சாத்தன்--தோழன். சங்க தோள், 

மமேகாத்தை- பெருக் தலைவி. 

காளாணம்--- காளான் குழம்பு, 

மராடி. முதலியவற்றைச்காலவியற்கையால், தொல்காப்பியர் 

வறபயடக் கூறுவர். “வாளாங்கிருப்பிர் திருவாசூரீர்”.-(௬--தே | 
௦ 

HQ இ pf வாயபாடு, 

இவவய்பாஃட்டின் படியே நில்மொழியிற்றிலுள்ள இகரம், 

ஈகாரமா கும். இஃ], 

திருப்புலி -- ஈசுரன்-- இருப்புலீக.ரன், 

இரி-ட் ஈசன் --இரீ சன். 

௮-௩. உ ஊா வாய்பாடு, 

இவ்வாய்பாட்டின் படியே நிலைமொழியிற்றிலுள்ள உகாரம், 

ஊகாரமாகும் உ-ம், 

குரு |- உபதேசம்--குரூபதேசம் 

தரு -- ஊனம் தரூனம் 

HET இகர உகரங்கள், ஆசார ஈகார ஊகார மாகுங்கால்; வரு 

மொழி முதல் கெடும். 

௮௪. ௮-இ-ஏ. வாய்பாடு, 

இவ்வாப்பாட்டின்படியே நிலைமொழியிற்று அகரமும், வரு 

oar yf) முதல் இகாமும், ஏகாரமாகும். ஐம்.



௮/௮] இலக்கணவியல் 

அஸ்க + இன ம அல்சேனம் 

தேவ -- இர்திரன்--தேவேர்திரன் 
. மூருக 4 ஈசன் முருகேசன், 

௮. ௮-௨--ஓ. வாய்பாடு, 
இல்வாய்பாட்டின் படியே நிலைமொழியிற்று அச்ர(ுறம். வ, I 

மொழி முதல் உகரமும், ஓகாரமாகும், உ-ம். 

கருப்ப--உதகம்--கருப்போசகம், 

பாத-- உசசம்--பாதோசகம், 

கருப்ப -- ஓட்டம்--கருப்போட்டம், 

ஒப்புமையால் ஓகாரமுபாம், 

முதல் முதல் ௮ ௮ முதலிய வாய்பாடிகளின் படியே பதப் 
புணர்ச்சகளுண் டாயின. 

அ௮வவவவாய்பாடுகளுக்கு, இன மாகிய பதப்புணர்ச்சிகள், ற 

குண்டாயின. 

அவையாவன... 

FST BGG SLE STG Bb | BON + RF oT தரேசன் 

BBA. pea RE oo | தயா-1-ஊர்ச்செதன்-- தயோர்ச்சி 

சுயம்பூ-ஊர்ச்சிதம் சுயம் [ தன். 

(சர்ச்சீதம் 
முதலியனவாம். 

௮ ஆ முன், ௮ ௮ வந்தால், இரண்டுங்செட, ஆகாரம் தோ 

ன்றுமென்பர். வேல்-1- ௮ழகு--வேலழகு என்பதில் லகரமும் ௮கர 

முங் கெட, லகரம் தோன்றுமென்பது போலாம். பிறவு மன்ன. 

௮௬. அயதஇ வாய்பாடு, 

அ௮ய்இ- அயி. ஐ. 

இவ்வாப்பாட்டின் இடையிலே யகரமெய்தோன்றி, அகர 

இகரங்களை உடன் படுத்தினமையின், ௮ உடன் படுமெய்யெனப் 

படும், நிலைமொழியிற்றில் காரமும், வருமொழி முதலில்” இக?



இலக்கணவியல்,. ௮௯ 

மும் வர, இடையிலே யகரமெய்தோன்றி அவ்விரண்டனையு முடன் 

படுத்தும். இரத், 

பா + Broun ru. 

மா 4 இருஞாலம்--மாயிருஞாலம். 

சும்மா -- இருக்சான்--சும்மாயிருக்தான், 

வாளா -- இருஈ்கான்--வாளாயிருக்தான். 

ஆ * இடன்--ஆயிடன், 

ஆ 4 இடை-- தயிடை 

பா இருஞ்சிகரம்--பாயிருஞ்சிகொம். 

மூன, ௮, இஈ, ௨௨௦, என்னும் வாய்பாடுகளில் நிலைமொழி 

பிற்றில் ஆகாரம் வாராமையின், வாய்பாட் yay. wT san 

ளாது ஐகார ங்கொள்ளல்ம வண்டும். 

கொ. இல் காயில், 

yard oun) wag eo கோன் றியது. 

௮-௨--ஓ. 
by அங்காப்பும கரம் அங்காப்பியைபுமாகலினீ ் ஆரம, அங்காபபும, இகரம் அங்காப்பியைபுமா ன, அவ 

விரண்டனிடையிலே அ௮ங்மகாப்பியைபாகிய யகர மெய்? சான்றியது, 

இவவக்ராப்புப்புணர்ச்சியே சாவிற்கு வளி. 

பாயிரம் -- நாலிற்கு முன னிரப்பது, 

பான நூல், 

ய் ௪ ஓ உ, டு ௪ 

படைப்பவன் படைத்திலானேல் 

௨. ௯ ச ச ச 

பா யிருஞ் FETS Hoo Nd 

  

ப a ௫ ட் - ஸ் 57 

(FON CLIC IT SOT YT Fe SLT MILO (197 1o—1)) 

௮யஇ-௮யி என்றாய், ஐயென்ழுயிற்று. ஐகுட்டெழுத்து. 
ஈன்செய், ஈனு என்றெழுதல் குட்டெழுத்.து. குட்டெழுத்தாவனு 

சுருக்கிபெழுதுவது. இக்காலத்தார் கூட்டெழுத்தென்பர். சுருக் 
காது உள்ளபடியேயெழுதுவது OO ap sg. இக்காலத்து 

முறியெழுதுவோரும் cep BG an ஈற்றில் செட்டெழுத் வைப்பர், 
12



FO இல்க்கணவியல், 

௮௪7, ௮யஇ வாய்பாடு, 

௮ய் இ) இம்முன் ய எனக்கொள்க. கொள்ளவ இகரத்துக் 

குப்பின் ய் என்றாகும், நிலைமொழியிற்றில் இகாமும், ௮தனினமா 
ய ஈகாரமும், சந்தியெழுத்தாகய ஐகாரமும்; வருமொழி முதலில் 
உயிரும்வா, இடையில் யகாமெய்தோன் றி அளவிரண்டனையுமுடன் 

படுத்தும். 
8 

2 
& 

8.
 

&.
 

& 
& 

& 

உ.ம், 

மணி -- ௮ழகு--மணியழகு. 

B + அணை நீயணை, 

மனை -- அழகு--மனையழகு, 

இப்புணாச்சி, ரிறகுண்டாய து, 

௮௮. அய இ. 

பாயிர மு.தலியவத்றுக்கு ௮ய்இ, இம்முன் ய்௮ என நிதீஇக் 
காலமுன்னாகக்கொளக, 

மனணியழகு முதலியவற்றுக்கு இடமுன்கசைக்கொள்க, கரல 
முன், இடமுன் என்னு மிலக்கணமும் முதல் முகல் இங்கிருந்தே 

யுண்டாயின, 

கங,கம்முன்௧. 

இதில் ககசம், ஙகாத்துக்கு முன்னுண்டாயதென்னும் பொ 

ருள் தரலின், இ.துகாலமுன்னாயிற்று; அக்கசரமே ககரத்துக்கு 
முன்னிடத்தேயிருக்கின்றதென்னும் பொருள்தரலின் இடமுன்னா 
யிற்று. இடமுன் எல்லாம் பின் என்னும் பொருளில் வரும். 

மூன்னிடமாவது எதிர் முகமாகறிற்பது, 

“அஜ முதலிடையொக்குஞ் சஞயமுன்” 

ஈண்டு முன், காலமுன்னெனக்கொள்க.



இலக்கணவியல், Ba 

“கம்முன் கவவாம் வம்முன்யவமவ” 

ஈண்டுமுன், இடமுன்னெனக்கொள்க. 

௮௯. ௮வஉ வாய்பாடு, 

௮வஉ--அவு, ஒள. 
இவவாய்பாட்டினிடையிலே வகரமெய்தோன்றி, ௮௧7 உகரங் 

களை உடன்படுத்தினமையின் HH உடன்படுமெய்யெனப்படும். 

இ; ௬) ஐ என்னும் எழுத்துகள் முற்கூறப்பட்டமையின், 
அவை ஓ.[ழித்தொழிக்த மற்றைய எழுத்துகள் நில்மொழியிற்றி 
௮ம், வருமொழி முசுலில் உயிரும், வ, இடையிலே வகாமெய் 

தோன்றி அவ்விரண்டனையும் உடன் படுத்தும், 

உ-ம், 

மக 4 ௮மகு--மகலழகு, 
பலா -- இலை--பலாவிலை, 

திரு -- ௮டி-- திருவடி. 
பூ  அழகு--பூவழகு, 

Car + இல்-- கோவில். 

கெ௭ - ௮ழகு--கெளவழகு, 

ஒளகாரமுண்டாயபின் கோ-(இல்--கோவில் என்ுயிற்று, 

கோயில் என்பது பழஞ்சந்தியாகலின், ௮துவே சிறந்தது. அவ்உ- 

௮வு, ஒள, ஓளகுட்டெழுத்து. 

அகரம் வுங்காப்பும், உகரம் 'இதழ்குவிவுமாகலின் இதழ்கு 

விவினியைபாகய வகாமெய் இடையிலேதோன் றியது. இவ்விதழ் 

குவிவுப்புணர்ச்சி சாவிற்குக் கடினமாகலின், பாயிர முதலியனவும், 

மணியழகு முதலியனவும் ஆகிய இருவசை அங்காப்புப்புணர்ச்செ 

ளும், ஈடைபெற்று காவுபயின்நபின், இப்புணாச்சி சடைபெறலா 

௯0, ௮--இ-_ஏ வாயபாட, 

எகாரத்திலுள்ள அ௮கரவியைபுபற்றி வகாமும், இசாவியைபு 

பற்றி யகாமும், உடன்படு மெய்யாக வரும். உ-ம்.



௯௨ இலக்கணவியல், 

ஏ -- அழகு--ஏவழகு, 
அவனே -- ௮ழசன்--௮வனே யழகன், 

தனித்து வரும் ஏகாரத்தில் அகரம், முதலில் ௮ண்மைகத்தாய் 

நிற்றலின் வரமும், தொடர்ந்துவரும் எகாரத்தில் ௮சரம் சேய் 
மைத்தாயும், ஈற்றில் இகரம் ஆண்மைத்தாயும் மிற்றலின் யகரமும், 
தோன்றும். 

எவழகு அசாரளியைபரல் வகரம் தோன்றியது; அவனேயழ 

கன் இ.ஈரவியைபால் யகரம் தோன்றியது. 

தவித்துவரும் ஏசாரம் ஓரெழுத்தொருமொழியெனவும், 

தொடர்ந்துவரும் ஏகாரம் இடைச்சொல்லெனவும்-படும், ஈண்டு 

நரவினியற்கைநிகழ்ச்சி மிக,ந ணுக்கமாகன்றது. 

“Qe ஐவழியவ்வுமேனை 

யுயிர்வரிி வவவு முனிவ எி.ருமையும் 

உயிர்வரினுடன்படுமெய்யென் டரும்” ——_—» (5-ல்) 

௬௪, ௮யஇ வாய்பாடு, 

இவவாய்பாட்டின் ஈற்றிலுள்ள இகரம், ஒலிவடி.லில் யகரத் 

தோடு கூடாது பரிந்து நிற்கின் மையின் அமக இசரமும், அதனி 

னமாூயெ ஈகாரமும், சர்தியெழுத்துகளாகிய ஏசார ஐகாரங்களும், 

யகாத்தோடு மொழிழு தலில் வாரா$; தனித்து வருமென்ப.து. 

உ-ம். இடம், ஈடு, ஏடு, யம். 

எகரம் பிறகுண்டாய எழுத்து, எடை, 

இவவாய்பாட்டில் எகாரம் வருதற்குக்காரணம் என் எனின் 1 

௮ய்இ என்பவற்றைக்கூட்டி. யகாமெய்யைப் .9ரிக்கினும் எசா 

ரமாகும்; யகரமெய்யைப் பிரித்துக் கூட்டிலும் GT SAT LOT (SLD. 

கூட்டிப்பிரித்தல், பிரித் துக் கூட்டலென்னுமிலக்கணமும் முதல் 

முதல் இங்கிருர்£ேக யுண்டாயின. 

கூட்டி ப்பிரித்தல்--யோகவிபாகம். 

பிரித் .துக்கூட்டல்-விபாகயோ சம்.



இலக்கணவியல். ௬௩ 

“படைகுடி கூழமைச்சு சட்பரணாறும் 

உடையானரசருளே_ற” 

இன கூட்டிப்பிரித்தம் பொருட்சண் வந்தது. 

“வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையுக் 

மிதய்வத் துள் வைக்கப்படும்” 

இ.த பிரித துக்கூட்டற் பொருட்கண் வக.து. 

௯௨. yu) வாய்பாடு, 

இவவாய்பாட்டின் முதலிலுள்ள அகரம், ஒலிவடிவில் யசாத் 

தோடு கூடி நிற்கின்றமையின்; அகரமுகலிய உயிரெழுத்துகளுள், 

இ, ஈ, எ, ஐ என்பன ஓழித்கொழிந்த உயிரெழுத்துகள், யகரத் 

தோடு மொழி முதலில் வரும். 

உ-ம். 

அட்டி--யட்டி--௮.இ மதுரம். 
ஆனை--யானை 

உகம்--யுகம்-- நுகத்தடி 

ஊ இகை--மூ.தஇிகை-- முல்லை. 

ஓசனவல்லி--யோசனவல்லி--வல்லாரை 
யோகம்--யெளகெம். 

க U 3 உ 

ஒளகாரம், ரர யசரமெய்யோடு வாராரு. 

அவ்வாறுவருவது, யகாமெய்யோடுவந்கத உசர ஓகாரங்களின் 

இரிபென்க. 

ஒற்றினீக்கமென்னு மிலக்கணத்தால் நகம் உகமாயிந்று. 

HST, பிறகுண்டாய எழுத்தாம். 

  

ஆ ண்டு--யாண்டு அம்கு- யாங்கு 

ஆற--யாறு ஆசன்-யாதன் 

அமை--யாமை ஆணர்-.-யாணர்--நன் மை, 
ஆடு-- யாடு ஆக்கை--யாச்கை 
ஆழல்--யாழஉ- கறையான் ஆய் --யாய் 
ஆளி--யாளி ஆனம்--யானம்--ஞானம். 
ஆவம்--யாவம்--அம்புப்புட்டில்



௬௭௪ இ.லக்கணவியல், 

“நாடாவண்ணஞ் செருச்செய்து யாவராழி நிலையருள்செய்” 

(௪--தே) 
“தூங்கயொங்கு” “இல்லாத யாங்கு'' 

“அங்கொப்பப்புரையப்போல” 

'சே£மான் பெருஞ்சேரலாதன்" 

:கநெடுவேளாதன்” 

'ஓய்மானல்லியா தன்” 

'வீரயாதவளவதிரையன்? 

“உரைத்தனன் ௮ஃதென்யாய்க்கே?? — a (ஐ--ற) 

“ஆடல்புரியீசர்தந்த---களிகூர, 

ஆனமொழியேபகர்ந் து சோலைமலை மேவுகந்த 

ஆதிமுதலாகவஃத பெருமாளே” (தி--கழ் ௬௩௯௪) 

ஆன மொழ்-ஞானமொழி 

பல்பொருட்கேற்பின் நல்லது கோடலென்னும் உத்தியால், 

ஈண்டு ஆனமென்பது ஞானத்தை யுணர்த்இற்று. 

ஆனம்--யானம் ஞானம் 

யானம்--யாணர்- விஞ்சையர் 

யாணா்ரகர்-விஞ்சையருலகு, 

யாணாஃதச்சர், சித்திரகாரர். 

யாணா--யவனர்அதச்சர், 

எழ்--யாழ்--வீணை. எழ்ஈரம்புடையது. 

எங்கணும்--யாங்கணும், 

ஏகாரத்தில் ௮கர முண்மையின் ௮ வவியைபுபற்றி ஏழ் யாழா 
யிற்று. ௮-4-இ--௪. இவ்வியைபுபற்றியே யகாத்துக்கு ஏகாரமுத 
லியவற்றை ?மானையெழுத்தாகக் கொள்ப. 

“ யானைக்கண்டங்கரி சென்றேத் தெழிற்செர்திலின்றடைந்தே 
யானைக்கண்டக்கரி யற்கல் கயிலையை யேத்தககை 
யானைக்கண்டங்கரி சேரெண்டிக் சாக்னெற் நேலிசை 
பாணைக்கண்டங் ஈரிதாகிய சீர்க்கதியெய் இன sami Qe Bi gr BR) 
“என்றைக்கும் வேண்டுவனேயான்" (தாயு--ல்) 

 



இலக்கண வியல். ௯(௫ 

என்பவற்றால் தெரிந் தகொள்க. 

இ; ஈ, எ, ஏ என்பன அங்சாப்பியை பாகலின், அும்காப்பியை 
பாகிய யகரத்துக்கு மோனையாக வந்தன. 

“ , oo. DH Be a ஓஒ ஓள யம்ழுதல்” ——. (ஈன்னூல்) 

9 ஓ ௬௩, ௮ வ௨ வாய்பாடு, 

இவவாய்பாட்டின் இறுதியிலுள்ள உகாம், ஒலிவடிவில் வகரத் 
தோடு கூடாது பிரிந்து நிற்கின்றமையின், அந்த உகரமும், அதனி 
னமாகிய ஊகாரமும், சந்தியெழுத் தாகிய ஒகர ஓகா£ ஓளகாரங்க 
ளும், வகரத்தோடு மொழிழமுதலில் வரசா. தனித்து வருமென்பது. 
உ-ம். உடை, ஊர், ஒளி, ஓடு, ஒளவை. ௮வ்௨ என்பவற்றைக் 
கூட்டி, வகரமெய்யைப் பிரிக்கனும் ஓகாரமாகும். வசரமெய்யைப் 

பிரித் துக்கூட்டி னும் ஒசா£மாகும். 

௯௪. ௮ வ. வாய்பாடு, 

இவவாய்பாட்டின் முதலிலுள்ள அகரம், ஒலிவடிவில் வகரத் 

தோடு கூடிறிற்கன்றமையின் ௮கரமுதலிய உயிரெழுத்துகளுள் 

௨, ஊ, ஓ, ஓ; ஒள என்பன ஓழித்தொழிந்த உயிசெழுத்துகள் வக 

ரத்தோடு மொழி முதலில் வரும். 

உ “ம். வளி, வாளி, விளி, வீடு, வெளி, வேலை, வையம், வெளவால். 

எ, ஓ என்னும குற்றெழுத் துகள், ஒளகார முண்டாய பிறகு 

தான் உண்டாயின. 

  

“உ ஊ ஒ ஓ வலவொடு வம்முதல்” -- (ஈன்னூல்) 

. ௪ _ உடு டு ° க 

௮, இ, ௨, ஊ, ஓ, ஒள எனபன யக தீமதாமிம்; ௮, ௮, இ, 

ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒள என்பன வகரத்தோடும்; மொழிமுசலில் வரு 

மெனவும்; 

இ,ஈ, ஏ, ஐ என்பனவும், ௨, ௨ஊ, ஓ, ஐ, ஒள என்பனவும், 

வருமொழி முதலில் முறையே யகரவுடன்பட$மெய்யோடும், வகர 

வுடன்படு மெய்யோடும் வருமெனவும் உணர்க,



௬௬ இலக்கணவியல். 

இஈ எஜ என்பன யகரத்தோடு மொழிழுதலில் வாரா; வக 

ரத்தோடு வரும். 

௨ ஊ ஓ ஒள என்பன வகரத்மூதாடு மொழிழுதலில் வாரா; 

யசரத்தோடு வரும், 

௮ ௮ என்பன யரர வகரங்களோடு மொழிழமுதலில் வரும், 

GP FT Lo பிறகுண்டாய எழுத்து. 

௦ 

௬௫. ஓய 9; 

. டி; அ? த அட்டி--யட்டி;) ஆனை--யானை,. 

அசுர காரங்கள் அங்காப்பும, யகரம் ஐர்சார் அங்காப்பியை 

பும், ஆகலின் ௮வை யகரத்2தாடு மொழிமுதலில் வருதலினால் ௩ 

விற்குக் கடினமாகாது) எளிதேயாகும் 

உகம்--யு5ம், ஊஇகை--யூஇகை. 

ஒசனவல்லி--யோசன வல்லி, 

ஈண்மி உகரமுகலியன இதழ் தவிவெழுச்தாகலின், இர் சார் 
௮ ங்காப்பியைபுடைய யகரத்ததோடு மெயழிமுதலில் வருகலினால் 

நா al DHEA தெளிதாகும். 

இஈளஎஎல என்பன ௮ ஐகசாப்பியைபுடைய எழுத்காகலின், 

ஒர்சார் ௮ஈகாப்பியைபுடைய பகரத்ததோடு மொழிழுகல் வரின் லவ 

வுயிர்முதல்மொரிபோல காவிற்கெளிசாகமாட்டாது. 

௮, அங்காப்பு 

இ ஈ, முதலியன அங்காப்பியைபு 

யகரம், ர்சார் ௮ங்காப்பியைபு. தம்முள் வேறுபாடு காண்க, 
9 

௯௬" அவ 

வளி, வாளி--9ெெளவால்., 

௮௧7 முதலியன முறையே அங்காப்பும், அசகாப்பியைபும 
ஆகலின், இதழ்குவிவெழுத்தாகிய வகரத் S690 gan மொழி 
முதலில் வருதலிஞல் நாவிற்கு ௮த்துளைக் கடினமாக மாட்டாது.



இலக்கணவியல், ௬௭ 

உ ௨௭ ஓஒ ஓ என்பவையே இதழ்குவிவெழுத்தாகலின், அவை 
இகழ்குவிவினியைபுடைய வகரத்தோடு மொழிழுதலில் வரின், 

நாவிற்குக் கடினமாகும். 

ஈண்டு நாவினியற்கைநுணுக்கம், மிக விளங்குமாறு காண்சு. 

நாவினியற்கை நிகழ்ச்சி, நீரினியற்கை நிகழ்ச்சிபோல்வ௮, 

அங்காப்பும் இதழ்குவிவும் கம்மாள் றோணாலின் அதற்கேற்ற 
வாறுகான், காவு ஈடைபெறும். 

ஓ 

SGT குறு றிய அகரம். 

குற்றியதுகரத் அக்குப்பின் உயிர் வர நெடி.தூகாலமாக உடன் 

படுமெய்யே வர்தனு. go — Lp. 

பந்தமும் வீடு மாயினார்க்கு 

வாதியுமக்தமுமாயினார்க்கு 

வாடப்பொற்சுண்ண மிடித்து நாமே (இிருவாசகம்”) 

“Cur sé aha gh wy பன்மை தவிர்ப்பது நீறு 

வோதத்தகுவ.து நீறு வுண்மையிலுள்ளது நீறு” (கேவாரம்) 

நெடிது காலத்துக்கு முன் உடன்படுமெய்யே வரத); பிறகு 
சிறுபான்மை உகரக்கெட்டு வந்தது; இப்பொழுது பெரும்பான் 
மையும் உகரக்கெட்டு வருகின்றது. 

“உயி£வரிலுக்குறண் மெய்விட்டோடும்” (ஈன்னூல்) 

ஏரிகரை, குழவிகை, பலை கிழபோன், தனபதி, பஞ்சபாத்தி 

ரம் முகலிய இயல்புப்புணர்ச்சகளே முதல் முதலுண்டாயின, 

௯௮ மெய்ய றறுப்புணர்சசி, 

அய இ வாய்பாடு. 

௮யஇ--௮யி 
இவ்வாய்பாட்டில் மெய்யின்மேல் உயிரேறினமையின் சொற் 

களும் இங்கனமே வரும். 
18



௯௮) இலக்கண வியல், 

உ-ம், 

வேல் -- அழகு--வேலழகு 
“உடன்மேலுயிர்வந்தொன்றுவதியில்பே”” (சன்னூல்) 

௯௯, ட கரவாயபாடு, 

ள-1-த-ட. 

ளகரமும் தகரமும் டகரமாயினமையின், நிலை மொழி யீற்றில் 
ளகரமெய்யும், வருமொழி முதலில் தீகரமும் வரின், ௮வை யிரண் 

டும் டகாமாகும். உ.ம். 

கள் தி.த--கட்டீத. 

500, ணகசவாய்பாடு. 

ள-1-ஈ-ண. 

ளகரமும் ஈகரமும் ணகரமாயினமையின், நிலைமொழியீற்றில் 
ளகாமெய்யும், வருமொழி முதலில் நகரமும் வரின் ௮வை யிரண் 
டும் ணகாமாகும். உ-ம், 

எள் --நெய- எண்ணெய். 

௧௦௪. றக ரவாயபாடு, 

ல்-- த ற. 

லகரமும் தகரும் றகரமாயினமையின், நிலைமொழியிற்றில் 
லகரமெய்யும், வருமொழி முதலில் தகரமும் வரின் ௮வை யிரண் 

டும் PST Lor Ged. உ.ம். 

சல் 1 தி.த--சத்தீ.2. 

௧௦௨ னகரவாய்பாடு 

ல4- ஈன, 

லகாமும் ஈசரமும் னகரமாயினமையின், நிலைமொழியீற்றில் 
லகாமெய்யும், வருமொழி முதலில் ஈகரமும் வரின், அவை யிரண் 
டும் னகரமாகும்.



இலக்கணவியல். ௯௯ 

2 — IP, 

சல் நெறி-ஈன்னெறி, 

இப்புணர்ச்சிகள், வாய்பாடுகளின்படியே வந்தன. 

௧௦௩. டக வாய்பாடு, 

ள்-1- தட 

உ-ம், 

கள் -- தி.த--சட்டீது 

aor + குடம்--சட்குடம் 

சள -ட சாடி--சட்சாடி 

கள் |- பானை--சட்பானை 

இனம் பற்றிக்கசர சகர பகரங்கள் வரினும் நிலைமொழி யிற்று 

ள சுரம், டகரமாகத்திரியா நிற்கும். 

௧௦௪. ணகரவாயபாடு, 

on + == oor. 

உடம், 

எள் -- நெய்: எண்ணெய் 

முள் - ஜெரி முண்ஜெரி 

புள் 1- மாட்டி புண்மாட்சி 

இனம்பற்றி ஞா மசுரங்கள் வரினும் நிலைமொழி மீற்றுளகரம் 

ணகரமாகத்திரியா நிற்கும். 

௧௦௫. ற கரவாயபாடு, 
ல்4- தற. 

உ-ம். 

சல்-- தூண்--சற்றாண் 

கல்-குடம்--சத்குடம் 

௧ல-- சட்டி--சற்சட்டி 

கல் 4 பாழை-கற்பாறை



௧௦௦ இலக்கண வியல், 

௧0௬. னகர வாய்பாடு, 
ல்-4-ஈ-ன. 

உ-ம், 

மல் கெறி--ஈன்னெறி 

கல் ஜெரி--கன்ஜெரி 

புல் -- மாட்ி--புன்மாட்சி 

லசாமும் இனம்பற்றித்இரியா நிற்கும். 

௧௦௭. ணகரவாயபாடு, 

ள--ஈ--ண, 

ணகாத்தில் எசாமுண்மையின், ௮ வ்வியைபுபற்றி நிலைமொழி 

யிற்றில் ணகரமெய்யும், வருமொழி முதலில் வல்லினமும் வரின் 

டகரமாகும். 2 _—LD, 

மண் - தாண்--மட்டூண் 

மண் பானை: மட்பானை 

௧0௮. னகரவாய்பராரடு, 

னகரத்தில் லகரமுண்மையின் ௮வ்வியைபுபற்றி நிலமொழி 
யிற்றில் னகரமெய்யும, வருமொழி மு,கலில்வல்லினழும் வரின் 

றகரமாகும். உ.ம், 

பொன் -- தூண்--பொற்றூண் 

பொன் -- பானை --பொ ற்பானை 

  

Qeoh, Caer + தீயன்--வேட்டீயன் 

எனின் நாவிற்குக் கடினமாகவும், வேடீயன் எனின் நாவிற்கு 
எளிமையாகவும் இருத்தலின், 

(ஞுறில்செறியாலள என்லும் சூத்திரம் எழுந்தது, 

௧௦௯. முதல் முதல் மராடி முதலிய புணர்ச்சியும், 

பின் பாயிர முதலிய புணர்ச்சியும், 

அதன் பின் மணியழகு முதலிய புணர்ச்சியும்,



௮ தன் பின் 

அதன் பின் 

௮தன் பின் 

உண்டாயின. 

௧௧0. 

இலக்கணவியல், ௧௦௧ 

மகவழகு முதலிய புணர்ச்சியும், 

மெய்யீற்றுப் புணர்ச்சியும், 

இனம் பற்றிய புணர்ச்சியும், 

IF mo (pata gi கொள்க, 

வெண்பா. 

நாவினியல்பால் நடைபெற்ற நல்லோசை 

பாவி னியல்புக்குப் பாங்காகும்--நாவின் 

இயற்கையே வேண்டி யியலுத லொண்ணா 

செயற்சையும் வேண்டல் சிறப்பு. 

விரித்தானை நால்வர்க்கு வெவ்வேறு வேதங்கள் 

புரித்தானைப் பதஞ்சந்திப் பொருளுருவாம் புண்ணிய$ை 

என்மனத்தே வைத்தேனே” 

(திருவேகம்பம். ௮-தே' 

புணர்ச்சி முற்றுப்பெற்றது 

  

Oe 

 



௧௧௪, சொல். 

கண்முதலிய பொறிகளாலும், மனத்தாலும் அறியப்படும் 
பொருள்களின் பெயரே முதற்சொல்லாம், ௮ப்பெயரினின்றே 
வினைகள் பிறந்தன. இடைச்சொல்லும், உரிச்சொல்லும், ௮வ்விர 
ண்டனது சார்பிற்றோன்றும். 

'“சொல்லெனப் படுபபெயரேலிகாயென் ரயிரண் டென்ப வறி 
ந்திசிீனோரே”? 

“இடைச்சொற்கிளலியு முரிச்சொற்களெலியும் yop pars) 
மருங்கிற்றோன்று மென்ப” ( தொல்காப்பியம்) 

பெயரே யென்ற தேற்றேகாரம், அதன் தலைமைச்டறெப்பிளை 
விளக்கற்பாலது. வினையே முதலாயின், வினையே பெயென்றா 
யிரண்டென்ப: எனக்குச்சூத்்இரிப்பர். பயனிலையானது தன் வினை 

முதிலுண்மை காட்டல்போல, வினையானது தன் பெயருண்மை 
யைக் காட்டுமென த்தெளிக. சூரியன் காரியமாயெ சுல் என்பது 

என் சொல்லோ எனின், சொற்களுகச்கசெல்லாம் தலைமையுடைய 
பெயர்ச்சொற்களுக்கும் தலைமைப்பெருஞ்சிறப்புடையதோர் வியா 
பக இயற்கை முதனிலைச்சொல்லென்க, 

எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் இல்லாத பொருள்களுக்குச் 

சொற்களு மிலவாம். 

“உலூஜலுள்---இல்லதற்இல்லை பெயர்” (பழமொழி) 

௧௧௨., பெயரினின்றே வினைகள் பிறக்கன என்பதற்கு 

உதாரணம், 

பெயர் — வினை 

சண் ௭ தாணல் 

காய் -- காய்த்தல் 

ஆறு — ஆடல் குளித்தல் 

குசங்கு 4 குரங்கல் 

கோல் (அம்பு) — கொலை 

கோல் (யாழ்சசம்பு) -- சொளுத்தல்-- வீணைவா?த்தல்



இலக்கணவியக், ௧௦௩ 

ஆழம் — S248 
Gee (@was:d) — செல்லல் 

வழி (திரட்) ௭ வழித்தல் இரட்டவ் 

நீறு ௮ நீறல் 

ஆலம் (கடல்) ௮ அலல்: அசைதல் 

கோடு (சொம்பு) -- கொட்டல் 

தோயம் (கீர்) - தோய்தல்--குளித்தல் 

சோயம் (பனிக்கட்டி)--தோய்தல்-- உறைதல் 

கோள் (கை) -- தொழல் 

கதம் (சொல்) — காதல் சொல்லல், ஆச்தைச்சாதல் 

சதம் — 5558 

பழம் ௮ பழுத்சல் 

பழம் — Lapse 

அசனம் — அடித்தல் பு௫த்தல் 

சேதம் (ஞானம்) -- செத்தல்--அறிதல் 

உரு (மூளை) -- உருத்தல்--மூளை த்தல் 

உருமு -- உருமித்தல்--வெப்பமாசல் 
சால் (முளை) ௮ சலி ச்தல்--வளர்சல் 

“கருவாகக்குழம்பிருந்து கலித்து மூளை” (௮:தெ) 

உரை (பொன்) -- உரைசல்-- தேய்தல் 

உறை (வாணாள்) --- உறைதல்--வூத்தல் 

san (057) — 5A SN—sQL go 

சலி (கடல்) -- கலித்தல்- ஒலித்தல் 

கப்பம் (௪லை) — சப்புதல் போர்ச் சல் 

பொறை (பூமி) பொறுத்தல் 

வாசம் (சுரை)  வாரிச்சல்- தடுத்தல் 

ஆசனம் -- அசைதல் இருச்சல் 
சகோ (௨உட்டொளை) -- சோச்தல் 

கொஞ்சம் — சொஞ்சல் 

இஞ்சம் -. செஞ்சல் 

கசம் (கீர்) — sAse 

ஆலி (கன்) -- அலிச்சல்--சளித்தல் 

சலம் (படை) 4 தலித்தல்--செலித்சல்



௧௦௫ இலக்கணவியல். 

ஓதம் (வீக்கம்) ௩ ஊதல் mse 

அல்லம் (துன்பம்) -- அல்லரத்சல் 
மூகம் 

சிச்சம் (சிறை) 

ஒடம் 

போதம் (கலம்) 

2 » 

உரு (அட்டை) 
பாணி (கை) 

பாணி (4 

பாணி 

ஏ (அம்பு) 
பார் (பூமி) 

— மூசாச்சல்- மெளனம் 

--. இக்கல்: இளை த்தல் 

— இடல் 

௮ போதல் 

— ae ra செல்லல் 

— om rev 

— பண்ணல் 

— பூணிதல் 

-- பணித்தல்--ஈசல் 

— ஏய்தல் 

-- பரித்தல் சுமத்தல் 
கொட்டு (சளைக்கொட்டு) கொத்தல் 

கக 

செய் (கை) 

செப்பம் (இசை) 

கால் (முளை) 

வடி. (கூர்மை) 

நால் (முளை) 

வாள் (கத்தி) 
இடம் (பொன்) 

மருந்து 

கும்மாளம் 

மூளை (சிறுமை) 

முளி (2) 
உறை (மருது) 
வரை (குறிஞ்) 
௮9 

மை (அஞ்சனம்) 

டெச்கை (பூமி) 

yea. (AG) 
அழுந்து 

௮ கைத்தல புனை தல் 

அ செய்தல் 

௮ செப்பல் 

-- கல்லல் சோண்டல் 

-- வடித்தல் -காரமையாக்கல் 

நாறி வளர்ச்சி 

-- வழித்தல் -சசைத்தல் 

— இடத்தல்--ஒளிசல் 

௮ முந்தல் 

-- கும்மலித்தல்--மஇழ் தல் 

-- ழேடை.தல்-- இளைத்தல் 

— முளிதல்--வாடல் 

௮ உறைச்தல் 

-- வரைதல்--மணத்தவ் 

— VAs sU=AN ssa 

_—— மைதல் 

௮ இடத்தல் 

-- புடைதீதல்--பறவை இறகடித்தல் 

-- அழுத்தல் 
தோட்டி (அங்குசம்) -- தோண்டல்



இலக்கணவியல். ௧௦௫ 

பொருளினது புடைபெயர்ச்சி வினவையெனின், ஒவ்வோர் 

பொருளினுடைய பெயர்ச்சொல்லினின்றே வினைச்சொல் பிறக்கு 

மென்பது துணிபு. உ-ம் 

நீரிற் செல்லுவதோர் பொருளின் பெயர் ஓடம். அப்பொருளின் புடை 
பெயர்ச்சி செல்லுவது, .ஐசலின் அவ்வோடமென்னும் பெயர்ச்சொல்லில் 
ஒடலென்னும் வினை பிறர்தத, ஒடலென்பதே ஒடசத்தின் புடைபெயர்ச்9ி 
யாகின்றத. 

இச்ிறப்புப் புடைபெயர்சச, குதியையோட்ட மு,சலியவற்றிற்கும் 
வழங்கலின் பொதவாயிற்று, பிறவுமன்ன. 

அதகரண வோசையும், ஈரடுக்கொலியும் பிறவும் தத்தமச்கோர் மு.தீந்சொல் 
லையுடையன; அவை யியற்கைய வல்ல, 

2.—— iD. 

சண்டம் (மணி)--சணீெனல் கறுப்பு--சோலெனல் 
சரம் (௮ம்ப)--சேலெனல் சிவட்பு--செவேலெனல் 
புசி (தீ)--புசு எனல் விளி (இசை) விடேலெனல் 
வெண்சலம்--சல்லெனல் Gara , கொல்லெனல் 
வெள்--வெள்ளெனல் சலம்---சில்லெனல் 

வெண்பா. 

“இம்மென்னுமுன்னே யெழு. நூறு மெண்ணூறும் 

அ௮ம்மென்றா லாயிரம்பாட் டாகாதா--ஈம்மா 

இருந்தாலிருர்தேன் எழுக்தேனேயாயின் 

பெருக்காள மேகம் பிளாய்” என்பதுள் 

இம்மெனல், அம்மெனல் என்பவற்றுக்கு 

முகற்சொல் என்னோ எனின்? 

HEC MIMO Mar ௮ம்என்பது இயற்கையெழுத்தோசையா 

கலின் அதினின்று ௮ம்மெனல் என்பதுவந்தது. 

பிறகு ௮ம்மெனல் இம்மெனலாயிற்று, இம்மெனலென்பது 

சிறிது ௮ங்காததலையுணர்த்தற்பாலது. 
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௧௦௬ இலக்கணவியல், 

௧௧௩, ஈரடுக்கொலிக்குறிப்பு. 

உ-ம், 

சண்டம் (மணி)-- கணகணெனல் சூரம் சிருசுருப்பு 
சரம் (௮ம்பு) --சரசரெனல் களை (இசை) --இஞூளுத்தல் 
௧௪ம் (ஊற்றுநீர்கிலை)--சசசசெனல் | ஈகை (ஒளி) -௩நகநசெனல் 
வெண்கலம் —& ee Gaver & வில் —Sadag gw 
சலம் (கீர்) -சலசலெனல் பசுமை -பசபசெனல் 
குளம் -குளுகுளெனல் | பசத்தல்(காமு.றல்)--பசபசெனல் 
பலம் (சனி) --பலபலெனல் வாழை -வழவழெனல் 
கரம் (கத்தி) —arsQroare | Gawd (ஒலி) —<aprap@ rere) 
சணம் (த) -கனகனெனல் | பு9 (தீ) அபுசிபுசெனல் 
மல் (சண்டை) --மலமலெனல் சீர் (ஒலி) ர் £ரெனல் 
வறம் (pA) --வறவறெனல் இல் ,, --இலுஇலுத்தல் 
ளமை --இளஇளவெனல் | சோடை --சொட சொடெனல் 

மிரியல் (மிளகு) --விருவீருப்பு பளிக்கு --பளபளெனல்   
வியர்வையா லுடம்பு கசசுசென்றிருக்கின் ற௮, 

முகங் குளுகுளென் றிருக்கின்ற து. 

போரில் கரகரென வெட்டினான், 

பயிர் இள இள வென்றெழுகின் DS, 

கள்ளன் பசபசென விழிக்கன் முன், 

நாற்றுப் பசபசென முளைக்கன்றது. 

மோர் முமுசெனப் புளித்து. 

பஞ்சு புசுபுசென எரிந்துபோய்விட்ட து. 

பசபசெனலென்ப.த--மசமசெனல்எனவும், 

வழ வழப்புஎன்ப--மழமழப்பென வும் 

திரியும் பிற வுமுணர்ந்துகொள்க. 

௧௧௪ ஒருமை, சின்மை, பன்மை. 

ஒருமை, சின்மை, பன்மையென்பன தமிழில் ஒருமொழியா 
லமைந்துள்ளன. இவற்றைவட நூலார் ஏகவசனம் , அவிவசனம்,பகு 
வசனம் என த்தொடர்மொழியாற் கூறுவர். 

  

ஒருமை ஒருவன் 
சீன்மை ஏவ வய இலர் 

பன்மை ——. — பலா



இலக்கணவியல். ௧௦௭ 

ஒருமை, சின்மை, பன்மை யென்பவற்றைநோக்? ஏகவசனம், 
தவிவசனம், பகுவசனம் என்பவை வந்தனஎன்பர், நச்சினார்க்கி 

னியா. கொடர் மொழியாக இருத்தலே அதற்குச்சான்று, 

௧௧௫, இடம். 

தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கையென்பன ஒரு மொழியாத 
அம்; உத்தமபுருடன், மத்திமபுருடன், ௮தமபுருடன்' என்பன 
கொடர்மொழியாதலும் உணர்க. தன்மையும், படர்க்சையும் உண் 
டாயபிறகுதான் முன்னிலையுண்டாயது. பேசும்பொழுள் தன்மை; 
பேசப்படும்பொருள் படர்க்கை. இவையே முதல்முதலுண்டாயின 
வாம். 

௧௧௬. பால். 

தமிழில் ஆண்பால், பெண்பால் முதலியவற்றைச் சொல்லாலே 
யறிதல் கூடும். வடமொழியில் பொருளுணர்ந்த பின்புதான் பாலறி 

பலாகும், 

வர்கான்; இதில் ஆன்விருஇியே ஆண்பாலையுணர்த்திற்று, பிறவு 
முணர்ந்துகொள்க. 

நாயன் — நாய்ச்சி, 

நம்பி — (5 1B) 5) Gi 

சாயினன் ப ஏயினி, எயிற்றி, 

அத்தன் — அத்தை, ஆச்தாள், 
முல்லான் — முல்லை 

கண்ணன் — கண்ணை, கண்ணி 
நரகன் —— நாகை, நாகு, 

பூதன் — பூதி 
காலன் ன காலி 

௮ப்பன் -— அப்பி 

பரத்தன — பாரத்தை 

பாதன் — பாத்திஃநெய்தனிலப்பெண் 
தவன் _ தவை 

புலவன் — புலசச



௧௦௮ இலக்கணவியல். 

பனவன் — பனவி 

குறவன் — குறவி, குறத்தி. 
மடவன் — மடவி 

வேடன் — வேடிச்௪, வேட்டிச்சு. 

வலன் — Gael 

ஐயன் — ஐயை 

ஐகாரம் செயற்கை யெழுத்தாகலின்; ௮வ்விற்றுப் பெண்பாற் 

சொற்களெல்லாம் பிற்காலத்தனவாகும். பெண்பாஓணர்த்தும் இக 

ரவிகுதியே ஐகாரமாயிற்று. 

ஜபதியென்பது சயித்தான், சயித்தாள், சயித்தது: என முப் 

பாலுக்கும் பெொ.துவாகலின், குறிப்புணர்ச்சியாலன் றி இன்னபாலெ 

னத் தூணிதல் கூடா. 

௮ஃறிணைக்கண்ணும் ஆண்பால் பெண்பால் உள்ளன. 

உ-ம்: 

களிறு ஆண்யானை — Sig = Quen win Yor 

கேழல்--ஆண்பன் றி — பிணவு-பெண்பன்றி 

இரலை: ஆண்மான் — பிணவு-பெண்மான் 

தீகர்-- ஆண்யாடு -. மூடு-பெண்யாடு 

சண்டி--௮ணெருமை — நாகு--பெண்ணெருமை 

கடுவன் -- ஆண்காய் — மூடுவல்--பெண்ணாய் 

சடுவன் -ஆண்குரங்கு — wi B= Quem erie 

சேவல் ஆண்கோழி --  ௮௭எகு--பெண்சோழி 

Guns = gee wwe — gare Cuew we 

Carrer = 960 B.S — ௮ளகு--பெண்கூகை 

சுரு ஆண்மீன் -. நாகு-பெண்மின் 

இக்கூறப்பட்ட ஆண்பாற பெயருட்பெரும்பான்மையும், ௧௬ 

வுண்டாக்குவதென்னும் பொருளிலும், சிறுபான்மை உயர்புடைய 

தென்னும் பொருளிலும் வரும். 

பெண்பாற் பெயருட்பெரும்பான்மையும் ஈனுவதென்னும் 

பொருளில் வரும். பிறவும் தொல்காப்பிய மரபியலட் காண்க, இல
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வஃறிணை யாண்பெண்பாகுபாடுகளெல்லாம், வரையறைப்பசித்தற் 

கரிய பண்டைக் காலத்தனவாம் 

குஞ்சசம்--ண்யானை — குஞ்சரி-பெண்யானை, 
சுனகம்--ஆண்காய் ௪ சனி-பெண்ணாய், 

பேகம்--,அண்டவளை — பேச--பபெண்டவளை. 

கமடம்-- அண்யாமை — கமடி-பெண்யாமை. 

சுரி-- ஆண்யானை ௨ கரீணி-பெண்யானை, 

பிகம்்- ஆண்குயில் —~ FE = பெண் குயில். 

சடகம்-- ஆண்ணர்ச்கு ரவி சடகை--பெண்ணரக்குருவி, 

கண்டுபதம்-- ஆண்மண் ணுணிப்பா ம்பு--கண்பதி--பெண் 
| மண்ணுணிப்பாம்பு, 

காகம்--ஆண்சாக்கை,. ௪... காகிுபெண்காக்கை (பாளி) 

இவை பிற்காலத்து வழக்கு. கேழல், பிணவுமுதலியன, தமி 
ழில் ஆண்பால், பெண்பால் முதலிய விகுதிகள் உண்டாவதற்கு 

முன் உண்டாயினவாம், 

கேழல் பிணவு முதலியவற்றுக்கு ஆண்பாற் பொருள்வேறு 

பெண்பாற் பொருள்வேறு. 

குஞ்சாம் குஞ்சரி முதலியவற்றுக்கு ஆண்பாற்பொருளே 

பெண்பாலுக்குமரம். 

இதனானே தமிழ் ஆரியத்துக்கு முற்பட்டது என்பதுணர்ந்து 

கொள்க, | 

நம்பி 36௨ மூதலியனவும், தோழி செவிலிழமுதலியவும் உயர் 

திணைக்கண் ஆண் பெண் பாகுபாடுகளாம். இவையும் பண்டை 

க்காலத்தனவாம், நாயன் நாய்ச்சி முதலியன பிற்காலத்து வழக்கு, 

பறவைகளில் ஆண் பெண்ணென் றறிதற்குரிய அறிகுறிகள் Aps 

அளளன, 

௮ வைவருமா.று:-- 

மயில், கோழி, காட்டுக்கோழி, கவுதாரி இவைஆணுயின் பின் 

காலில் பெரியமுள் ஒன்றுள்ளது. பெண்ணுாயின் சிறியமுள் ஒன்று 

ள்ளது. அ௮ரிக்கவுதாரி, ஆணாயின் பின்சாலில் ஐந். அுமுள்ளும், பெண்



௧௧௦ இலக்கணவியல். 

ணாயின் கான்குமுள்ளுமிருக்கும். மலைக்காடையுள் ஆணிற்குப்பின் 

காலில் ஒர்முள்ளுண்டு; பெண்ணிற்குமுள்ளில்லை, கூகையுள் ஆணிற் 

குத் தலைபெரிது; கண்டத்தில் கிறமுண்டு; பெண்ணிற்குத் தலை 

சிறிது; கண்டத்தில் நிறமில்லை, 

ஊர்க்குருவி ஆண்பெரிது; கழுத்தில் கறுப்புண்ட; பெண் 
சிறித; சாம்பல் நிறம். 

அண்டங்காக்கையுள் அண்பெரி*ு; பெண்டிறிது. ஆண்கொக் 

இற்குப் பிடரியில் கருவரி கூன்றுண்டு; பெண்கொக்கிற்குச் சாம்ப 

லான கருவரிமன்றுண்டு. கருடன் ஆணாயின் தஃபெரிது; கழுத் 

தில் வெண்ணிறமுண்டு; பெண்ணினும்பெரி.து. பெண்ணாயின், தலை 

சிறிது; கழுத்தில் மக்கல்வெண்ணிறமுண்டு, ஆண்கிளிக்கு மேன் 

மூக்கும் சழ்மூக்கும் சிவப்பு; கண்டத்தில் நிநமுண்டு; பெண்கிளிக்கு 

மேன்மூக்குச்சிவப்பு; கழ்மூக்குக்கறுப்பு; கண்டத்தில் நிறமில்லை. 

ஆண்குயிலுக்குச்கமுத்தில் வெள்ளையுங் கறுப்புமாம்; பெண்குயிலு 

க்குக்கறுப்புமாத்திரமுண்டு, வாத்து, ெவை,பூஞ்சிட்டு இவற்றுள் 
ஆணிற்கு மூக்குப்பெரிது; பெண்ணிற்குச்சிறிது. காட்டுச்சட்டு 
ஆணாயின் மூக்குவெளித; பெண்ணாயின்கரி ஐ. வல்லூறு ஆணயின் 
கழுத்தில்கிறமுண்டு; பெண்ணாயின் நிறமில்லை. நிறம்-.வண்ணம், 
பொதுப்பட ஆண்பறவைகளுக்கு மூக்குப்பெரிது; பெண்பறவை 

களுக்குச்சிறிது. 

அளகென்பது குற்றியலுகரமாகலின், ஆண்மூக்கிற் சிறிதெ 
னப் பொருள் கொள்க. கொள்ளவே பெண்பறவைகளுக்குப் பொ 
அப்பட ௮ளசெனலமையும். பிறகு ௮ன்னப்பெடைக்கும், கோழி, 
கூகை, மயில் இவற்றின் பெடைக்கும் சிறப்புவழக்காயிற்றென்சு. 

அள கூர்மை 

அளம்--கூர்மை 

௮ளகம்-பன் றிழுள். கூரிய து: 

அளகு -பெண்பறவை.
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5 ௪ ௪ . “கோழியுல் கூகையுமாயிரண்டல்லவை 

ரூழுங்காலை யளகெனலமையா? 

“௮ப்பெயர்க்கிழமை மயிற்குமுரித்தே”" (கொல்காப்பியம்) 

“கோழியுங் கூகையு மல்லாப் பெண்பெயா் ஆயுங்காலை யள 
கெனற்குரிய” (பிங்கல--நி) 

“அயர்வுறுகோழிகூகைய ல்லாப்பெண்௮ள சென்றோதா” 
(சூடா மணி--நி) 

அளசென்றோதும் என்று பாடஞ்சொல்லுவாருமுளரென் 

பர், நாவலர். இங்கனம் முரண்படுவர். 

இனி, கோழி, கூகை, மயில் இவற்றில் பெண்ணினது மூக்கு, 

தத்தம் ஆணின து மூக்கிற் சிறிதாக இருத்தலின், தொல்காப்பியர் 
HM MID IT (HH BOUT gH. 

௧௧௭. இடையிற் பிறவெழுத்துவரல் 

ஓரசையாகிய வோர்தாது இடையிற் பிறவெழுத்துகளை யேற் 

நபெற்றி பெற்று ஈரசை, மூவசை, நாலசைவரை நீளினும் அவ் 
வோரசைப் பொருளை3ய பயக்குகிற்குமென்பதை இயற்சர், உரிச் 
சீர், பொதுச்சீர் வரையுள்ள அப்பாகுபாடே யுணர்த்தலின், நால 

சையின் மிக்க தனிர்சொற்கள், இலவாமெனக் கொள்ளல் வேண் 

டும், 

அற்றேல், ஏனைய அசைகள் நின்று பயனின்மையோ வெ 

னின், அ௮வவோரசைப்பொருளே யேனைய gy one earl gyi வியாபித்து 

நிற்றலின் நின்று பயனின்மை யென்னுங் குற்றமாகாது. எது போ 

லெனின் உலைக்களத்திற்காயும் பற்றிரும்பிலும் ௮னலம் வியாலிப் 
பற போலென்க. 

இடையிற் பிறவெழுத்துகளைப் பெறுங்கால், பெரும்பான் 
மையும் இயற்சையெழுத்தின்பின் செயற்கையெழுத்தும் செயற் 

கையெழுத்தின்பின் இயற்கையெழுத்.தும் வரும்.



கக ௨ இலக்கண வியல், 

இயற்கை யெழுத்து உச்சரித்தற்கெளிதாய வெழுகத்து; செ 
யற்கை எழுத்து உச்சரித்தற்கரிதாய வெழுத்து. இயற்கை யெ 
முத்தொன்றானே சொற்கள் வளர்ச்சி பெறின், நாவுதிருந்தி வன் 
மை பெருதாகலின், அது பெறும்பொருட்டு இடை இடையே 
யேற்ற பெற்றி சேர்த்தல் வேண்டும், சேர்ந்தும் வரும். 

  

உதாரணம், 

சதம் சதகம் சத்தி அ சருத்தி--தேரிடக்கி 
பாலன் பாலகன் சீரம் தாரம் [யம் 
சானம் கானகம் கங்கம் கங்கதம்--£ப்பு 
பாற்குசம் --பார்க்குநிகம் சாகம் --சாகளம்-- வெள்ளாடு 
சீதம் தளம் சாகளம் -சசலசம்--வெள்ளா 
வசீகரம் வசீகரணம் யுகம் - யுகளம்- [ட்டுக்சடா 
வஞ்சம் வஞ்சகம் மால் மயல் [இரண்டு 
நாசம் நாசனம் சாம்பு -தீரும்பு. மூங்இலின 
காதம் அகாவதம் இதல் --ஐர் தல் [மென்பது 
கம்பம் -சம்பிதம்-ஈடுக்கம் ஓதல்(பி.ரிதல்)--ஒழிதல் 
அன்றல் ---துவன்றல்-நெருங்கல் | ஈதல் இடுதல் 
பச்கம் பழக்கம்: துப்பற்கல | கோளம் --கோளகம் 
பாரம்-கவசம்--பரணம்- கவசம் [ம் | காச்தல்--கரித்தல்--பரிகறித்தல்-- 
பயம் பாயசம் ஆழ்தல் இகழ்தல் (காத்தல் 
திந்தம் இர்சகம்- புளி சரம் சீவரம் லை 
இர்தினம் --இர்திரணம்- ,, பிரகாசம் --பிரகாசனம் 
இசலம் --இசலயம்-- தளிர் பானம் ஊபானசம் 
சமம் சமானம் வடு லுகடு- குற்றம் 
துருணம் --அதருனகம்-- முள் ௮த்தி-- (யானை)-- அத இனசம்-- 
அருனகம் --துருமனகம்--'( கோபுசவாய் Hui Fa Cher 
தாடம்-- (நீர்முள்ளி)--தாடகம்--நீர் | நட்டம் நட்டணம்-- நடம் 
கந்தம் கந்தகம் [முள்ளி | 8ீஎம் --.நிகளம் 
காதல் கவர்தல் விரும்பல் | சகடை — F ECON COL 
இலஞ்ச —Goas 8 களம் ட்ட 27 
அத்தம் — WS Fi உலம் -- உபலம்-- இரண்டசல் 
அலத்தம் .:-அலச்சகம் சந்தம் --இந்தனம் 
sae — an sara கலம்--(கழு த்து)--சாலேயம்--சழு 
ஆய்தல் ஆராய்தல் ஆலம்: (சிவப்பு)--ஆலாலம் [த் சணி 
சயந்தம் —F WI SOR 10 [மஞ்சள் 

  

சதம்---௪தகம் ஈண்டு தகாத்திலும் சுகரம் சாவிற்கெளிது, 

பாலன்--பாலகன், லகரத்தினும் ககரம்எளிது. சீதம்--சதளம் தக 

£த்தினும் ளகரம் காவிற்குக்சடினம். துன்றல்--துவன்றல், னகரத் 

தினும் வகரம் எளி௮, உலம்--உபலம். லகத்திலும் பகாம் எளிது.
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இங்ஙனமே இடையில் தோன்றும் எழுத்து, உள்ள எழுத்தி 

லும் கடினமாகவேனும், எளிதாகவேனு மிருக்கும், முழுக்கவும் 

நாவிற்குக் கடினமான எழுத்துவரின், வருத்தமுண்டாகும். முழுக் 

கவும் எனிமையான எழுத்துவரின், காவுதிருந்தாது. ஆதலின் 

இரண்டும் கலந்தே வரல்வேண்டும். முதனிலை வளர்ச்சி, சொல்வளர் 

ச்சி, பாழைவளர்ச்சி என்பவற்றுள், இதுவே சொல் வளர்ச்சியாம். 

ஆலாலம், சலிலம் எனச்சிறுபான்மை ௮வ்வெழுத்தே வரினும் 

வரும், இவை பிற்காலத், தன. 

ஈடடடடம், சளளளளம், வராராம் என இங்கனம் செயற்கை 

நிரம்பிய சொற்களும் இருப்பின் நாவிற்கு எத்துணை வருத்தமாகு 

மென்பதுணர்ந்து கொள்க. கடடடடம் என்பதன் முதலிலுள்ள 

இயற்கை யெழுத்தாகிய சுகாத்தை யெடுத்துவிடின் உச்சரித்தல் 

சடினமாதலும், வேறொரு ட.காஞ்சேர்ப்பின் மற்றும் சகடினமாத 

லம், சாண்க,. 

கடலோரசத்திலூலுருள்கின்றது. என்பதுள் ஒவ்வோர் சொல் 

லிலும் செயற்கையெழுத்துண்மையின் விரைந்து சொல்லும் 

போழ்து தடைபடுகன்று. ஆதலின் இயற்கை யெழுத்தும், செ 

யற்கையெழுத்தும் ஏற்றபெற்றி வரல்வேண்டும். 

பக்கம்--படிக்கம்--பக்சத்திலுள்ளரெெென்ப௮. இலஞ்சி---இல 

வர் தி--நரீராவியைச்சூழ்ந்த வயந்தச்சோலை, இலஞ்சி வாவியாகலின் 

இலஞ்சி இலவந்தியாயிற்று. நீராவி- நீர்நிரம்பிய வாவி, 

வசந்தச்சோலை--வயந்தச்சோலை, 

“பன்மலரடுக்திய ஈன்மரப்பந்தர் 

இலவந்திகையி னெயிற்புறம்போகி” (சிலப்பதிகாரம்) 

கை-பெயர்விகுதி, 

௮ததி--௮.த்இனகம் -- கோபுரவாயிற்படிச்சுருள், யானைத் 

துதிக்கைபோன்நிருப்பது. 

௧௧௮. சொற்கள், “தர் தாதுவினின்று பிரிந்து திரியுங்கால், 

அப்பொருளையேலும் இயைபாகிய வேறொரு பொருளையேலும் 

பயக்கும். 
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௧௧௪ 

மேழகம் -- 

கசம் — 

சரசம் அவை 

வாலம் — 

நீளம் — 

கலம் — 

சதம் — 

வடு — 

அரி — 
இலங்கு — 

இலக்கண வியல் 

> —ID 

மேடசம்-- வெள்ளாடு 

சயம் -ஊ .ற்றுநீர்கிலை, 

நேயம்-- அன்பு. 

வாலகம்- வால், 

நிகளம்-- நீட்டு, 

கலசம்--பாத்இ.ம், 

சீசளம்- குளிர்ச்சி, 

வசட குற்றும், 

அலி--யமன், 

இலக? குளம் 

இ. விகுதி 

மேழக முகலியன மேடக முதலியன வாகத்திரிந்து, ௮ப்பொ 

ரூளே பயக்தன. இிரியுமெனவேயிடையிற் (றவெழுத்துவான் முத 

லியனவுங் கொள்க, 

மேழகம்--யாடு 

கலம்--கமுத்து 

கரகம் தாதுமா களை 

காலிதம்--படி.காரம் 

ஓதல்---வாகித் தல் 

கசகம்-- வெள்ளரி 

ஆலம்--சடல் 

கலி-கடல் 

வில் 

சமாலம்-- (பச்சிலை) 

— மெழுகு-யாட்டுக்கொழுப்பு 

தா லேயம்--கமுத்தணி 

--. கரசம்-புலிதொடக்கி 

௨... தரமசம்--வெக்சாசம் 

— இர்தல்- உணர்தல் 

௮... கசகரீயம்--கக்கரி 

௪. அகலம் விசாலம் 

— கரிப்பு-உப்புச்சுவை 

“அவ விறல்--வெற்றி 

— LOT VLD (H GI(HLOLD. 

மேழக முதலியன மெழுகு முதலியனவாகத் திரிந்து, இயை 

பாகய வேறொரு பொருளைப் பயந்தன. 

கரகம்---கரசம், - 

மாலம்--குங்குமம், 

முளளுளளதென்பது. 

வாசனையுள்ள து. 

சொற்கள், ௮ப்பொருளை யுணர்த்தலும், இயைபாகயெ GaQ@ 

ருபொருளை யுணர்த்தலும் ஆற்றொழுச்காகும். இன்னும் தவளைப்
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பாய்த்தாகவும் பருந்தின் வீழ்வாகவும் சொற்கள் தம் பொருளை 

யுணர்த்தும். முதனிலையியலுட்காட்டப்படும்! இங்கிருந்தே இவ 

விலக்கணங்க ஞண்டாகின்றன. 

௧௧௯. சொற்களின் இரிபு, உறுப்புத்திரிபு, முற்றுத்திரிபு என 

இருவகைப்படும். உ-ம் 

களி ௪. நடி பெருமை 

அத்தம் -- அலத்தம்--வப்பு 
கிளி —  இள்ளை--திளி 

ஈழம் - இடம் பொன் 

மாலி — மாரி-ுமேசம் 

இவையுறப்பு க்திரிபு 
சித்தாம்--ச2 திரி--ரச்சிலி-இக்கரி. 

சமம்--சமன்--பமன்--ஞமன்--நமன், 

பஃ---பள்---பண்--மண், 

இக்கிரி, ஈமன், மண், என்பன (pp pg Billy, 

கக்கிரி--மீன்குத்திப்பறவை 

சித்தி வடிவ முள்ள.து. 

மண் -முழவின்மண். இசை துவது. 

மன் கூற்றன். நடுநிலையுள்ள வன். 

சித்தாம்--இக்ூரி, சமம்--நமன் 

பல்--மண், இவற்றுள் முதற் சொல்லுக்கும் 

இறுதிச் சொல்லுக்கும் நேர்பட இயைபின்மையின். மாற்றுத் 

திரிபாயின, சேனாவசையரும் தொல்காப்பியம் எச்சளியிலுள் இவ் 

விலக்கணம் கூறுவர். நேர்பட இயைபின்மையெனவே வி வழி 

யியைபுண்மை பெற்ளும். 

நமன் ஓர்சார் முற்றுததிரிபெனலாம் 

கமம்--சமமாயிற்று. கம் நீ, 

சமமாவது நீர் மட்டம் போல்வதென்பது, 

௧௨0, ௮ங்கனம் ஒர்தாதுவினின்று பிரிந்த சொற்கள், பத்து 

வகையாகப் பிரிந்து நடைபெறும். அவையாவன:



௧௧௭௬ இலக்கண வியல், 

முூதனிலை்ப்பேறு, இறு திகிலைப்பேறு, இருகலைச்சுருக்கம், ஒற் 

நினீக்கம், நிலைமாற்றம், பரிவர்த்தனைமாற்றம், இனந்தகழுவல், மு 

ஹைமையிற் பொருள்கோள், இருசொற்கூட்டம், உபசர்க்கப்பேறு, 
என்பனவாம். 

முதனிலைப்பேறாவது இல சொற்களின் முதனிலை பிரிந் தோர் 

சொல்லாதல், 

இறுதிநிலைப்பேருவது இல சொற்களினி றுதி நிலை பிரிந் தோர் 

சொல்லா தல். 

இருதலைச்சுருக்கமாவ.து இரு தலையுஞ்சு ருங்கி ஓர் சொல்லா தல். 

ஒற்றினீக்கமாவது ஒற்றினீங்கயோர் சொல்லாதல். 

நிலைமாற்றமாவது நிலை மாறி யோர் சொல்லாதல், 

பரிவர்த்தனைமாற்றமாவது பரிவர்த்தனையாய் நிலை மாறியோர் 
சொல்லா தல். 

இனந்தழுவலாவது இனநக்தழுவியோர் சொல்லாதல், 

முறைமையிற் பொருள்கோளாவது மூறைமையிற் பொருள் 

கொண் டோர்சொல்லா தல், 

உபசர்க்கப்பேருவது உபசர்க்கம் பெற் ஜோர் சொல்லாதல், 

(க) முதனிவஙப்பே றறுக்கு 

உதாரணம். 

பசமை ணப சேசம் —Ca= gery 
படம் பை பொலிவு --பூ-அழகு 
பாட்டு அபர ஈயல் எக் 
மாடு மர செல்வம் தெய்வமச்திரி (கு௬)--செய்வம்-- 
ஆடகம்  --அடை--கனம் கயில்(சோள்)--கை--சரம் [ஆண்டு 
ஞாங்கர் (வேல்) --மாம்--௮ச்சம் 

புல்கம் (அம்பு) -போம்-- அச்சம் 

  
மூன்னாள்கேற்று--மொன்ன-- நேற் 
சக்த பானம---ரக் சபா-- அட்டை (a 

Caw றவை KB EDD நகம் — 6S = 860 (இக்.த) 

இதைப்புனம் --இதை--புதுக்கொ | Saw இல் ச 
மீன்சோாட்பறை--மீன்--கெய்த[ல்லை | மகரம் அழகர் வ 
gens த மஇழ்ச் [(ந்பறை | சட்சம் ௪ 
ரசம் — Fan (சிக்குறிப்பு | ரிடபம் —A 
போது அரு மலர் கார்சரரம் ௧
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மானம் ௮ மரன் மததிபம் --ம 
காத்றுகாள் --காற்று-சோதி பஞ்சமம் --ப 
தம் —8= இத்இப்பு தைலசம் த 
ஐயன் —B= g ner நிடாதம் நி 
அள் ௮09௨ நுண்மை பாவம் பூ 
ஏர் —8= HG சாகம் —Zs 
ஓதம் —e= bir தாளம் த, பாதழால் 
கோல் சோ அம்பு 

பாவ ராக தாளங்களை விரித்துக்கூறலின், பாகமெனப்பெயர் வந் 

த்து. 

இன்னும் பால்விரபோனைப்பாலெனவும், தயிர்விற்போனைத் 
தயிசெனவும் விளிப்பர், சண் ணீர் கொண்டுவா மோர் கொண்வோ 

என்பதற்குத் தண்ணீர் கண்ணீர், மோர் மோர் என்பர். 

செளபாக்கியவதி வள்ளிபம்மை, செள வள்ளியம்மை. சிரஞ் 

சிவி, தம்பி, சிவபாதன், 5. த. செவெபாதன் எனவும் எழுதுவர். 

இவை யெல்லாம் ௮ம்முதனிலையுளடக்கும். 

(௨) இறு திநிவுப்பேற்றுக்கு 

  

உதாரணம். 
தீமாலம் அமாலம் மறுமாள் நாளை 
தக்கோலம் --கோலம் தீதைக்குமுற்பட்டான்-பாட்டன் 
EI SOW --தானம்--கல் பூரட்டா திராள் - சாழி-- பூரட்டாதி 
ஈறுவலி -வலி-ஈறுவலிமரம் | பூரகாள் நாடன் பூம் 
காகோடியர் --கோடியர்அநரடகர், | சார்த்திசைகாள்--நாடன்--கார்த்.இ 
ஆம்பல் பள் இசை கானசகாடன்--நாணன் குறி [சை 
கட நசரையார்---சரையார். துவைத்தல் --மத்தல்[ஞ்டித்தலைவன் 
கடந்சேர்ப்பன்--சேர்ப்பன் மேகலை --௧ 
கடற்பக்கம் --பாச்சம்--நெய்தஸி | Bea --திலி-:௮சசம் 
மருதப்பச்கம்--பாச்கம்--ம[லத் தூர் | சூசுசம் சுகம் மூலைக்சகண் 

[ரு.தகிலச் தூர் | கஞ்சுசகம் --சுகாய்--சொச்காய் 
கடற்கரைமேலன்---மெல்வன்-- நெ | கூவிளம் --விஎம்-- வில்வம் 

[ய் சனிலத்தலைவன் | சாகாடு தாழி வண்டி 
மீன்கோாட்பறை--கோட்பறை ஈசானமூலை--சனிஞூலை 
தூற்பொருர்தர்--பொருச்தர் இசட்டல் --அட்டல்-- இரட்டல் 
பைங்கூழ் --கூழ்-பயிர் குறுமபுள் --பூம் 
ஒங்கல்(மலை)--சல்-- மலை . பாசாங்கு --சாக்கு 
மசகம் அச்சல்்௩்சொசுகு ் புச்திரசாமேட்டி--சாமாட்டி 
கருங்சொல்லன்--கொல்லன் _ பிரதம் (வேம்ப)--சேத--சசப்பு 
கோற்றுன்னர்-- துன்னர் . பகடு -சடா(தெலுங்கு) 
ஒக்சாளம் --கரளரம்:---வார்திஇக் | பகடு அசா: அண் யானை 
௪சடு (ஐயம்) --கடுப்பு--லயம் | சபலம் பாலம் சூதம்



க்கு 

ஒல்லைழெனல்--8யெனல் 

[ விசைவுக்குறிப்பு 
செய்கை --கை- செயல் 
தாமதம் மந்தம் 
சைவசல் -- வருடல் 
ரிச்சேணி(செலுங்கு)--சேணி-ஏணி 
மாயோனாள்--ஈள்ஞ-- இருவோண 
பிணிமுசம் -- மொகாம்--மயில் [ம் 
வெண்பல்லம்--பல்லம்-- சாடி. 

எரிசாள்--நாடன் எனலுமாம். 

  

இலக்கண வியல், 

| முசுமுசுக்கை சுக்கை -முசுமுசுக் 

காபாலம் --பால்--மயிர் இக் [கை 
காலவ லவ: இரும்புமசாடம் 
ஆலால லால இவப்புமராடம் 
வாராய் --ராதெலுங்கு 
வரைதல் --சாத--செலுங்கு(ஆ-த) 
ஆகாது காது (தெலுங்கு) 

நாடன் என்பது நாவிதன் என்ராஇப்பூரகாளையும் கார்த்திகை 

நாளையும் உணர்த்தும், 

கானக நாடன் 

திருத்தொண்டர் புராணத்தில் 

—— 6 1 GOT eat 

கண்ணப்பநாயனார் சரிதை 

யில் வரும் ராணன் குறிஞ்சி நிலத் தலைவன். 

“ஏ Dine) கொன்றையாவிந்துவிள வன்னி” (௪---தேவாசம்) 

கூவிளம் 

இரட்டல் 

— விளம் 

/ 

— ௮ட்டல் 

“ஆளிலையெம்பெருமான் அவை அட்டி த் தரப்பணியே” 

(௩) 

௮ சவிதள் 
புறவிதள் 
பசுமை 
மருமகன் 
அளாவல் 
மகரமீன் 

AR sae 
பாதகடகம் 
தொகுப்பு 
கமலாலை 
சாஇப்பாய் 

(௪--தே) 
தைவரல — வருடல். நிலைமாற்றுமாம் 

இருதஷசசுருக்கத் திற்கு 
உதாரணம்: 

— இல்லி Farr சேர -சைனர் 
புல்லி வசையாடு --வருடை 
அபைமை குறும்பொறையாடு...-கு.றும்பாடு 
மருகன் கொண்டுவரல்--கொணரல் 

— Hae . சவாபு சாபு 
மான் -மகாமின் । அஞ்ஞான்று--அன்று 

Pas Deere oD — Dero 
பாடகம் எஞ்ஞான்று --என்று 
தோப்பு சாலவட்டம் --தாலவம் 
சவலை ஒதுச்டெம் --தச்சில் 
சரப்பை சசகரணம் ---சாசரணம்--சாசரம்  



இ லக்கணவியல் ௧௧௯ 

  

இடச்சர் --எச்கர்-- மறைத்த Qs pur --சேம்பு 
உவளகர் --உமணர்-ு [சொல் : o 8A ஊர: வடக்கு. பு-ரா 

[உப்பமைப்போர் | சுதந்சரம் --சொர்தம் 
சசசணம் --இ.ராணம்-- குல்லாய் பருங்கி பங்இ 
சயந்சனம் --சந்தனம்--தேர் ஒசனப்பை --ஓதப்பை:-- இரப்பை 
sed தேர் சாதிபத்திரி --சாபத்திரி 
இமையாகாட்டத்தார்--இமையார்-- | ௬சனம் -சுனம்--காற்று 
வலம்பு --வம்பு--நிலை (தேவர் : ஆமிலக்ஷீரம் --அமிக்ஷா-- தயிர் 
பரப்பு பப்பு (யின்மை | கானககாடன்--சாடன் 
பஞ்சாய் (கோமை)--பாய் ஆயுதபாணியாச இரு--அயுதசமாகஇ 
உவளஎகமண் --உழமண் பூசனிப்பளம்--போபள(மாசாடம்[௬ 
அம்படலம் --அம்மி அன் பிலாலர் துரையானை---அன் பி 
அகன்றோர் --அன்றோர் [லானை 
அசலக்கரண்டி--அலக்கரண்டி 

“அன்பிலானை அ௮ம்மானையளளுறிய” (௮--தே) 

கமல-|- ஆலை-- கமலை- நீர்ப்பொறி 

கமலம் நீர். 

வலம்படு — வம்பு--நிலையின்மை 

வலம்பு — செக்குவலம்பு. அது போலச் 

சுறறுவதென்ப.து. 

சீவரா் தேரர் -சைனம்--மரவுரிதரிக்தோர் 

சீவாம் மரவுரி, 

ஒஅக்கிடம் --துச்சில் 

ககரம் சகரமாயிற்று 

சககரணம் 1௮ன்மா கரணங்களோடு கூடுவது. ௮௮ விழித் 

திருக்குங்காலம். 

சககரணம்--சாகாணம்--சாகரமாயிந்று. 

சாகரம்-- துயிலொழிதல்); 

பருங்கி--பங்கி 

பருங்கி- பருகி 

“ஈஞ்சினைப் பங்கி யுண்டதோர் தெய்வ முண்டோ” (௮--தே) 

GT EST PHO எந்தை 

அன்றந்தை ௪. நுர்தை 

கொற்றன்றர்தை -- கொற்றந்தை 

முதலியனவும் ௮ன்ன.



  

௧௨௦ இலக்சணவியபல். 

௦ ௦ 9 ட்ட 

(5) ஒற்நினிக்கத்திற்கு 
உதாரணம். 

வாவி — gal = bir 8 ev சமர் அமர் 
நாவி (சத்தூரி)--அவீ--வாசனை சாவகாசம் --அவகாசம் 
பெருமை -- இருமை-பெருமை | மேழசம் --ஏழகம் 
சமயம் -அமயம் தட்கல் —HNEN= SHED 
குளிறல் --௨ளறல்--ஒலித்தல் | சோடு -- ஓடு 
குளறல் — oT M6: தணிசல் — gent sa) 
மூடச்சம் ஒடுக்கம் சமணர் அமணர் 
மடக்சம் -ிடச்சம் கந்தளம் — Hb SOT w= sew 
சலிப்பு அலுப்பு குலுச்சல் --உலுச்சல் 
விசைப்புனம்--இசைப்புனம் செகுத்தல் --இகுத்தல்-- கொல் 
வளாவல் --அளாவல் நுகம் உகம் [லல், 
செல்லல் --இல்லல்--செல்லல் முன்னம் -- உன்னம்--கருத்.த 
தவல் இதல் சவுதாரி கன்றினார் --ன்றினார் 
மொகரம் --ஓகாரம்--மயில் சேணி ஏணி 
A se -இதல்-- ஈசல் புலர்தல் உலர்தல் 
விசை --இசை--சாசாமணி. | தாலவட்டம் --அலவட்டம் 
அளம்பு --உலங்கு--கொசுகு, ! செட்டியர் --எட்டியர்--செட்டிக 
மரல் — 9/0 %ev = Hire Hop தட்டல் --அட்டல் தடுத்த [ள் 
திசைசல் --இரைதல்--ஒஓ (ey, | fare —Qara=ane ‘Te 
Sanrsso --Qorssa (Ngan பிலித்றுதல்--இலிற்றுதல்--சரதச 
விரை --இரை--ஊ [க்தல் | முர்தூழ் --உந்தூழ்-- மூங்கில் 
சுணு அனு: பிரம்பு (ண் | கசடு --௮௪0-- குற்றம், 
சத்தி -இருத்தி-இத்தி சகடு கடு - வயிறு 
மிளை — 9)tar காவல் சவரி (தேர்)--அரி-- தேர். 
கோன்றல்(சள்எல்)--ஊன் றல்-- சள் புளு -- உளு 
சங்காளம்மை--அங்சகாளம்மை [எல் | சிறை இறை: வருத்தம் 

மூதி. சாபலம் --உச்தாபலம்--இசங் | மிதலை --இதலை--சொப்பூழ், 
தாய் ஆய் [கு, | மயம் --அயம்-- ஒட்டை 
மூதி சானம் --௨உத்தானம்-- அடுப்பு | குளி -- உளை: ௮ண்மயிர் 
தீழல் முல் பஞ்சானனம்--௮அஞ்சானனம்-9ங்கம் 
வன்னபேதி -அ௮ன்னபேதி நீசம் — OW 
அத்தி . --௨ச்தி--தேமல் த்டி -- அடி 
தில்லம் இல்லம் -தேற்ராம | சுற்றல் --ஓ.ற்றல்--உடுத்தல், 
காலன் --இகலன்--ஈரி [ரம் | இந்துப்பு இந்துப்பு 
சிப்பி இப்பி Gi Me -அரற்றல்-- ஒலித்தல் 
மூசல் அளசல் மாதளை அ அசளே 
வலி -அலி-கறுவலி சிந்துமாடு --இந்து ராடு 
சேயம் அயம் வெண்ணெ | a ௮: கூர்மை, 
சுழலல் -உழலல் [ய் | வள் — Hor “1 “ 
சேமம் ஏமம் பொன் பறைதல் --அறைதல்-சொல்லல் 
சவை அவை மாஞ்சி 4 அஞ்சி 
கொப்பளித்தல் -௨வளித்தல் பின்னும் --இனலும் 
சட்டி த்தி முடியணி கொண்டி --ஒண்டி  



இலக்கணவியல். ௧௨௧ 

கணிமை --அணிமை:- அருகு மூச்ச உச்சி 
விலாமிச்சை --இலா.ரிசசை குடைவேல் ---உடைவேல் 
விலங்கல் --இலங்சல் சரதம் -இந்தம்-- புளி 
சக்கு — YEE — seam அப்புரவு(ஒப்புசவு)--ஒப்பு ரவு 
சல்குல்லி -- அுல்குல்லி முச்சந்தி --அரதி-முச்சந்தி 
மடைப்பள்ளி--- அடுக்களை | அப்புமாவு --உப்புமாவு 
முயந்று உஞற்று எ முயம்ி, : தப்புமணி --உப்புமணி 
சிறகு —3£6 Carers --ஓராய் 
திறப்பு -இதப்பு--மிகுஇ டஈயன - அயன: கண்(மராடம்) 
தன் —2_ or தாறுபிண்டி --உளறுபிண்டி (செலு 
சொட்டர் --ஒட்டர்-- தோண்டு ங்கு 
குளியம் --உளியம்--௪௪ [வோர் | விஸ்து (2) --இஸ்திரி-- இப்பெட் 
செரியாமை எய்யாமை [டி [டி 
வெளில் -—- Hat] V—= அணில் । (மராடம்) --யால்துணியைத்தேய் 
மாதி --அதி- வட்டம் | [sa 
வரி அரி வரி . கங்காளம்மை---௮அங்காளம்மை 
இரட்டல் --அட்டல் ! சங்காளம்--பலிச்சலம் [ணவு 
சென்பு இன்பு ட விரை--இரை--உணவு, பறவையு 

பறவைகளின் உணவு வித்துவசையாகலின், விரை இசையா 

op». 

விரைத்தல்--இரைத்தல்--இக்கல். விதைத்தல் போல்வது. 

முத்தானம்--உச் கானம் அடுப்பு 

மூன்று - தானம் -மு.த்தானம் 

தானம்--கல், தூ. தனம்---தானம்- HH 

தூ கனம்---தூ து கல், BM GIO LoL AP 

மூட்டும்--ஒட்டும்-- முழுதும். 

“பூனை, பால் ஒட்டும் Gy. 24g)" 

தியங்கல்--அயங்கல்- ஒளிரல் 

“பல்லயங்குகலையேக்இினன்'? --4 (ஈதே சோழி ) 

கந்கரம்--௮ந்தரம்- “கழுத்து 

“அக்கரத்தேயணியாகஞ்சண்டார்போலும்”” (௮.--2--௩ 

[4-இ) 
பெருழுட்டைப்பிகாறி--எருமுட்டைப்பிராநி-றரமுட்செடி 

மிக்கமுள்ளுடைய து. 

கன்றி--௮ன்ி- பகைத்து 

“ுன்றிநின்ற அவுணர்பு£ம்”” (௪ச--தே இருகறையூர்) 
16



௧௨௨ இலக்கணவியல். 

கதாலவட்டம்--அலவட்டம்-- விசிறி, 

தாலம்--பனை, பனைமட்டையாலாயவட்டமாயதோ ர்கருவி 
தட்டல்--௮ட்டல்-- தடுத்தல் 
“மணத்துளட்டி,, ஷி ட (காஞ்டபு கழு--ப) 

நணிமை---அணிமை 

“வானசணியதுடைத்து”? னவை (இருக்குறள்) 

குளியம்---உளியம் ௮ ௧7 19. 

“வெண்பல்லாங் கெளளீயம்'?--ம (போகர்--நி) 

குளியம்--கெளளீயம். 

தெரியாமை---எய்யாமை அறியாமை, 

“எய்யாமையே யறியாமையே” (தொல்--ம்) 

வெளில்---அளில்---அுணில்--வெளிய து. 

(கன்னடம்) 

உயிர் முதன்மொ காவிற்கெளிமை யாகலின் GOT, SPN VO ook 5 GD 

இப்பட்டன. 

இவை குழக்தைக் குழாத்துள் மிகுதியாக விளைகற்பாலன. 

(9) நிவஸமாற்றத்திறகு. 

  

உதாரணம். 

சசடு (வணடில்).-சசடு-- அசைவு வாசணம்(௧கட ல்)--லவணம் (குருவி, 
(உரிச்சொல்--கி) | சடகம் ச்சடம்-- ஊர்க் 

உவர்ச்சளம் --உவளசம்--௨ப்ப | பத தோல: வழி 
[எம் (செலுங்கு) 

உகம் --உவளகம்-- இரண்டு | குலாரி —CIgon= ஒர்வ 
சோடசம் -சகோடம் [ண்டி 
கராசம் ரீர்சாசம்-- ஒர் கபடம் --பகடம்-- வஞ்சம் 

[+ Dey coy Gp sab —5 (0p Sib == வாசனை 
இங்குலிசம் --இலிகுசம்--எலு | பேதாதார் —sCu sri s% 

[மிச்சை [¢@raser 
Rares —Racra=—Gur | உதானேபாஷை--சேபாஷை (மலை 
பில்கலம் கிமிலம் [Gad [யாளம்) 
சற்பறை --பகன்றை--இலு தீடியடிபடல் --அடி தடிபடல் 

[கலப்பை | இடைவெளி --வெள்ளிடை 
காளகம் கரகளம்-- று கொடி.று குது: ஒர்கருவி 

த் [சின்னம் | சேதகம் (சே௮)--சசதி--பொல் 
சாசம் அரசம் இனிமை [லாலிலம்



இலக்கணவியல் BE 

சனகம் சிசானம்-- பொக்கு | குமட்டல் அஃடவெருட்டல் 
{eo | Ques —@ se 

$0 560 ரஜன் வண்ணான் | K Geb — Gras 
சலசன் அ சராகலன் வண் ' தலைபோடம் --பொடுதலை 

[ணான் (தெலுங்கு) | வைரம் ரவை 
சபலம் சலபம் விட்டில் வரம் (உப்பு) --சிவம்--உப்பு 
காவி வீசம் சாவி | சலம் அரசம் சூதம், 
வழிச்கா காவடி, | [Fela gy 
FEST 5 SOT —FL_L_ SEN — FG VET |Crr_sao —eCsrn_w=aiwiry. 

பதினாறு ஈரம்புடையது, சகரம் ககாமாயிற்று. 

(Lp BED --  கழமுதம் at & Cor 

“கழுதமுல்லை கமழ்கின்ற கருகாஷூர்"” (ச--தே) 

கூ குலம் — குரங்கு-ரீண்டவாலுடையது. 

கூகுலம் — Ga: குலம் குரங்கு 

குமட்டல் — ளெகுட்டல் 

குமட்டல---மகுட்டல்--மெகுட்டல்--வெகுட்டல். எனவ 
வழித் இரிந்து வச்.ரதன்று, 

Cea d+ gor என்பது சென்றான் என ஒருங்காயினமை 
போலக் குமட்டல்--வெகுட்டல், ஒருங்கு இரிக்கது. செல்-ற்.-- 
ஆன் -செற்முன்--சென்முன் என ஆபின தன்று. இவை நாவினி 

பல்பு. பி/ரவுமன்ன. 

(௬) பரிவரீத்தவளை மாற்றத் திற்கு. 

    

  

உதாரணம், 

தசை சை & pare அகுவு தாரி 
தீவிர இவ Cash சேவல் அண் 
சுரா ரோசா [கு. திசை 
வேசாளம் —@ gsanarw வசையாடு -- வருடை 
சகவாசம் சீர்வகாசம் தடவை - திவுணை 
sured --மதாலம்--சொன்றை ! வாகை (கை) அகவை காரியம் 
வாசசம் STU T= குடி கோபு வேலை -பேோகுரவேலை 

(யிருப்பு (தெலுங்கு) இகொடினி -இடாடினி 
Ler of ௮ அ ரணி, த --இிச--யாழ்ரசம் 
சுமத்தல் --மூசல் (y, Gan. (செ லங்கு) 
மூட்டாக்கு முக்காடு 1@ சாகு (சோலி), —Carg 
பகடு அபய பாசம் சரபம் கொண்



௧௨௫ இலக்கண வியல், 

தசை--௪தை. தகரத்திலுள்ள அகரம் சகாத்திலும், சகாத்தி 
௮ள்ள ஐகாரம் தகரத்திலும் பரிவர்த்தனையாய் நிலைமா றிற்று, 

தவிர--சவ. ககரத்திலுள்ள ௮சரம் வகரத்திலும், வகரத்தி 

௮ள்ள இகரம் தகாகத்திலும், பரிவர்த்தனையாய் நிலைமா றிற்று, 

தகரம் சகரமாயிற்று 

சரா--ரோசா- குலாமல்லி, சகரத்திலுள்ள உகரம் ரகரத்தி 
அம், ரகரத்திலுள்ள ஆகாரம் சசரத்திலும் பரிவர்த்தனையாய் நிலை 
மாறிற்று. உகரம் ஒசாரமாயிற்று, 

குலாமல்லி-முட்செவ்வந்தி. குலா சுராவாயிற்று. மிக்க மண 

முடையதென்பது, 

குலாந்தம்--தர் சாடகப்பெண் , குலாமல்லி?பா லுமழகுடை 

யாள் 

குலாபு-௭பனிறீர். குலாமல்லியாலாவது, குல்கந்து--ஒர்மரு 

ந்த. இதன் தாயச்சரக்குக் குலா மல்லி, 

“குலாமாலை வேற்கண்ணாய்”? 

  

(ஒளவை--பா) 
“கொம்பான குலாமல்லிச் சாற்றாலாட்டி (போகர்-ஏழாயிரம்) 

வேதாளம்--தேவாளம். வகரத்திலுள்ள ஏகாரம் தீகரத்திலும், 
தீகரத்திலுள்ள ஐகாரம் வகரத்திலும் பரிவர்த்தனையாய் நிலைமா 

Ppp 
தேவாளம்--தெவ்வா- பேய், ௨. (மசாடம்) 
சுமத்தல்---மூசல்--மோகுட ௪... (தெலுங்கு) 
“ரூசிடுமால் விடையானை?? -- (சு தேவாசம்) 
பாகம்--சாபம்-- ஊண் 

சாபம்--சாப்பாடு, சாபம்--சமைத்தல், 

வேசரி--சேவல்-- ஆண் குதிரை. 

வேசரி-- அண்குதிரை, ஆண்கமுதகை, கழுதை. 

வாகை (கை) -சவை- காரியம் கையினாலாவது 

போகுரவேலைஎ௫ித்திவேலை இது பொற்சொல்லர்



இலக்கண வியல், க௨டு 

இ௫கொடினி--இடாகினி--பிணந் இன் லும் பேய். இடுகாடா 
வது பிணத்தைக்குட த் இிலிட்டுப் புதைச் இடுங்காடு, 

“இடுபிணந்தின் னு மிடாகஇனிப்பேய்? (சில---௮தி) 
டி கெட்டது. 

குலா--சுரா. 

சு சாக௭துளகி மணமுள்ள (மலை) 

சுரபி---சாதக்காய், (மலை--ு) மணமுள்ள து. 

சரபு துளசி, மல்லிகை. ( indov— gy ) 

ஸே) இன நதழுவலுக்கு 
உதாரணம், 

ஆமம் துவரை, சடலை) அவரை, | இத்தம்-- வெம்பு, மலைவேம்பு, 
முசலி ஒணுன், உடும்பு, பல்லி, .ஆகு--பெருச்சாளி, எலி, 

(மதலை. ' ஆகு--பெருக்சாளி, பன் நி, 
எலி--பெருச்சாளி, எலி, Serf ape id= wu, Ls mena. 
புல் மூங்கில், புல். பு.தீ.தகம்--மயிலிறகு, இறகு. 
நெல்-- மூங்கில், செல். சஏிவை-:அருகெல்லி, கெல்லி, 
வேழம்-- மூக்கில், கரும்பு, சொறுச் | ஓசணம்-- மூட்டுப்பூச்ி, பேன், 
வேணு மூங்கில், கரும்பு, [கை பிங்கம்--எலி, மூஞ்சூது, 

  சேகம்-- மூக்டல், கரும்பு. 55௮-- சங்கு, ஈச்தை 
காம்பு (ரூசங்கில்)--சரும்பு--கன்னல் | வேசரி--ஆண்கு இல £, BOS Ap 
மறி-மான், ஆடு, [on *, 
ஆமமென்பது முதல் அுவரையையும், (பிறகு இனமாகிய + Ava 
யும், ௮அவரையையும் தழுளி யு௱ார்த்தும். 

முசலியென்பது முதல் இணுனையும், பிறகு இனமாயெ உடும் 
பையும், பல்லியையும், மு.தலையையும் உணர்த்தும் முசலி சிவர்* 
நிறமுடைய தென்பது 

எலி யென்பது முதல் பெருச்சாளியையும், பிறகு இன மாய 
எலியையும் தழுகி யுணர்த்தும், 

புல் ௨ன்பது முதல் முங்கிலையும், பிறகு இனமாகிய புல்லை 
யும் உணர்த்தும். 

கெல்லென்பது முதல் மூங்கலையும், பிநகு இனமாசிப நெல் 

லயு முணர்த்தும்.



2.5% இலக்கணவியல்;. 

ரெல்வேலிமூங்கின் மிக்ககாடென்பது 

சாமிபெயர், வேணுகாதர், விண்கொதர், 

வேழமென்பது முதல் ep aS aru LD, பிறகு இனமாகிய கரும் 

பையும், கொறுக்கையையு முணாத்தும், 

நெல், புல், கரும்பு, நாணல், தென்னை, பனை, கமுகு முதலி 

யன மறங்கலினங்களாம். மூங்கில்போற்கணுவும், கூூங்கலிலைபோல் 

நெடுக்கு நரம்பும் உடையனவெல்லாம் மூக்கலினமெனக்கொள்ளல் 

வேண்டும், 

(௮) முறைமையிறபொருள்கோளுக்கு 

  

உதாரணம், 

கார்--சருமை, மேசம், நீர், குழி--கடல், குளம், சுனை, 
கார்--மேசம், கார்காலம், கார்செல், | குவிதல்-- இரஎல், கூடல், சேர்தல், 
பயசம்--பால், தயிர், வெண்ணெய் [ஒடு wae, 
கூலம் பொன், பாகல், [செய். | குடம் இரட்டி, குடம், நீர், உடசரா 
கூலம்--பொன், கடைவீதி, பலபண் ]௪, பூசராள். 

| டம். | சயம் இளமை, 9.றுமை, சேய்வு, 
கஞ்சம் வெண்கலம், தாளம், வட் (கேடு, ௮ழிவு. 

டம், ௮ப்பவர்க்கம். | வேலி-- முள்வேலி, எல்லை, சரை, 
சயம்--*நீர், நீர்கிலே, ஆழம், அகழ். [Saw das se cow, 
செருக்கு கரும்பு, கருவம், வேலி-- எல்லை, காவல், மதல், ஊர். 
சடம்: “பு குளவி, வண்டு, தி.தீதம்-- வேம்பு, கசப்பு, ஈஞ்சு, ஈச 
௮,ச்சம்--வப்பு, பொன், ஒளி, கண் : [சம்பு. 

| [ணாடி சொற்பொருள். | கரவு--ஒளிக்தல், வஞ்சம், ஈயாமை. 

காரென்பது கருநிறத்தையும், ௮்நிறமுடைய மேகத்தையும், 

மேகத்திலுள்ள நீரையும், மேகம் பெய்யுங்காலத்தையும், அக்கா 

லத்தில் விளையும் நெல்லையும் உணர்த்தி நிற்கும். 

காசென்பது கருமை, மேகம், நீர், கார்காலம்) கார்நெல் என் 

லுமிம்முறைமையிற் போருஷ்ணர்த்தினமை சாண்க, 

கஞ்சம் என்பது முதல் வெண்கலத்தையும், ௮ வவெண்கலத் 

தாலாய தாளத்தையும், ௮த்தாளத்தின.து வடிவம் வட்டமாகலின் 

வட்டத்தையும், அவவட்டவடிவுடைய அப்பவர்க்கத்தையு முண 

ர்த்தி நிற்கும்.
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குடமென்பது முதல் இரட்சியையும், ௮அவ்வடிவுடைய Gus 

தையும், அக்குடத்துள்ள நீரையும், ௪லராயொயே கடகத்தையும், 
௮க்கடகத்திற்குரி.ப பூசநாளையும் உணர்த்தி நிற்கும், குடம் கும்ப 
ராசியுமாம். பிறவுமன்ன. வேல்-- மங்கல், வேலி. மூங்கின்முள்ளா 

லாவது. முறைமையிற் பொருள்சோளெனினும், ஆகுபெயர் முறை 

மையெனினும் ஒக்கும், 

சஞ்சம்-- வெண்கலம், வெண்கலத்தாலாவது தாளம்) தாகத் 

இன் வடிவு வட்டம்; வட்டவடிவுடை.யது அப்பவர்க்கர்; என்னும் 

இம்முறைமையால் அக்கஞ்சமென்னும் சொல்லுக்குப்பொருள் 

பெரு. பிறவு மன்ன, இங்கனம் பொருள்வளர்ச்சியாமாறு 

*) இருசொற்கூட்டத்திறகு 

உகாரணம், 

சண்டம் | சார்கம்--சண்டகாரிகம்-- கண்டங்கத்தரி 

க௫--கெரி--கருநெறி-- இ 

நாகணம் -- பொன்வாய்ப்புள்மாகணவாய்ப்புள்--பூவை 

அல்லம்-- கண்டம் அல்லகண்டம்-- துன்பம் 

ஐயம் -- கவீனம்--ஐயங்கவீனம்--வெண்ணெய் 

கோகுலம் -- கூலம்--கோலாங்கூலம்-- குரங்கு 

புனுகு - சட்டம்--புலுகுசட்டம்--ஒர்வாசனைப்பொருள் 

பாலம் சசம்--பாலரசம் சூதம் 

கரா --பூ--சாரம்பு-- இலவங்கம் 

மடைப்பள்ளி---அடுக்களை 

காரி --கேளம்---சாரிகேளம்-- சென்னை 

செரி -- ௮ஈதம்--சிகரியர்தம்-- புல் லுரு வி 

ஈர், ஆவட்டம்--ஈர்தியாவட்டம் 

பொற்கோசம்---பொக்குசம் 

பல் -- இயம்--பல்லியம்--வாச்சயம் 

தாலம் 4 போ.தம்-- சாலபோ தம் ஆவிரை 

சரு 1- கூலம்--சருகூலம்--பொச்குசம் '
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வாசம் -- வராம் வாரவராம- sew 

யுகம் 1- £லசம்--யுச€லகம்-- ஐகத்தடி. 

மொய் -- தாய்--மொய்த்தாய்-- தாய். 

கண்ட காரிகம்--கண்டங்கத் தரி. 

Smt. Coat! mb காரிகமெனினும் கண்டங்கத்தரியாம் gay 

விரண்டும் ஒருச.ற்போல மின்று அப்பொருளையே புணர்த்த 

நிற்கும். 

ஐபங்சகவீனம்-வெண்ணெய் 

கேபம்--லயம் SUD FOS or 

கவத்காலாயது, சவம் -மது.து 

பிங்கல நிகண்டி £.காண்க, 

பா லாசம்--சூதம் 

ச பலம்--பாலம், சலம்---ரச௪ம், 

கராம்பு-- இலவங்கம். 

கரா-|-பூ--கராம்பூ--கராவின துபூ 

சிகரியந்தம்-புல் ஓுருவி, 

சிகரி--மாத்தின் நுனியிலுள்ள ௮. அந்தம் 

காலபோதம்-- ஆவிரை 

காலம்-- விரை. போதம் விரை 

கருகூலம்-பொக்குசம் 

௧௬: நடு கூலம்-- பொன் 

கருகூலம்- கருவூலம் 

நா ரீகேளம் தென்னை. 

நாரி-- சென்னை. கேளம்--தென்னை 

(௧௦) உபசர்ககப்பேறறிற்கு 

உதாரணம், 

சாதம் — கிராதம் ஒலி, 

பாடம் — நிபடம்--படி.த்.தல் 

கதம் ட டவ நிகாசம்-- சொல்
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கலம் — ரிகொலம்--கமு.த்.து 

கலம்(கழுத்து) — நிகலம்-- தோண்மேல் 

காளம் (இரும்பு) -- நிகளம்-- இருப்புச்சங்இலி 

கூடம் — நிகூடம்-- மறைவு 

தனம் — நிகனம்-- பொன் 

மூட்டி — ஆமுட்டி-- ஒர்மூலி 
Giro (cs) அவ உகுரு--உ௫ர் (சன்னடம்) 

காரி (௩ஞ்சு) — ஈசாரி- எட்டி 

மாணம் — அம்மணம- ஓரளவு 

நங்கை — ஆநங்கை-- oir elpalens 

சண்டம் —. அகண்டம்- முள்ளில்லாகது 

சம் நன்மை 

சம்பவம் — சம்பந்தம் 

சம்பூரணம் — சாகம் 

சமாசாரம் — ௫ஞ்சாரம் 

சம்வச்சாம் — FLD SUIT BID 

அம்புகம் — காமந்தம் 

வாதம் — வாரிதம் 

வசக்கம் — BIUG Bid 

தரம் தரித்தல் 
சலதரம் — தராதரம் 

பயோதாம் — கந்தரம் 

(GSI wey 2 பூதாம் 

சர ம்வவகித்தல் 

௪லசரம் — GUST FI LD 

ஈதிசரம் — நிதிசரர் 

நிசாசாரா் — பூசரம் 

இரிசசம் — தலசரம் 

ருகம்-- முளை 

பங்கேருகம் — நீரோருகம் 
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சலோருகம் — உரோருகம் 

கரோருகம் — சரோருகம் 

சிரோருகம் —— வனோருகம் 

சம்-பிறப்பு 

பங்கசம் — வனசம் 

௪லசம் — இரிசம் 

வாரிசம் சிலாசம் 

கஞ்சம் — 

தலைச்சன் — ௮ண்டசம் 

இடை ச்சன் — SD LIF OT. 

ஆளை பெருமை 

ஆனைக்கால் அனை தீதிப்பிலி 

ஆனை நெருஞ் இல் அனை த்தும்பை 

ஆனைவா தம் அனை ச்சிரங்கு 

  

௮ம்மையரர்கூர்தல்--கொடி யார்கூ.ந்தல் 

பூனை வணங்க-- குப்பைமேனி 

தெருவிலழக:-- “ 

ஆனைவணங்கி-தேட்கொடுகக 

கண் ணுக்கனியான்--பொன்னாங்காணி 

கம்பளிகொண்டான்--முசுக்கட்டை 

தாரயைக்கொன்றான் --வாழை 

காட்டுத்திருடி. கள்ளி 

அனெய்திருடி பூனை 
பூகெய்திருடி வண்டு 

சத்தியகீதின்மேலெய் கான-மெய்யிலெய்தான் 

இவவாறெல்லாம் சொற்கள் நடைபெற்று வசற்பாலன. பிற 
வும் உணர்ந்து கோள்க.
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௧௨௧. முன்பின் உள்ள . இயைபினால் 

மறைந்த பொருளும் புலட்படும், 

பாசம் 

பொகுட்டு 

தோரை 

ஆரை 

அத்தம் 
சீப்பு 

தோயம் 

af 

தூதனம் 

தானம் 

குண்டு 

உறை 

காடி 

கழமல் 

அருவம் 
சிகரிகை 

ஞாங்கல் 

இதல் 

Fis isles 

வழி 

॥ 

(பொன்) 

| 

— 

— 

உ-ம், 

௦ ஊசி 

தாமரை 

ழந்கினேல் 

Garenir 

ஒளி 

வாழைக்தலை 

பனிக்கட்டி 

(2நல் 

மலே 

கல் 

[ரம் 

(மழைத்துளி) பனிச்சட்டி 

— 
— 

{I 
|| 

| 
டி 

| 
| 

மதன் 

கெழுமல் 

மலை 

சிகழிகை 

ழங்கில் 

இதல 
சாமாலை 

iP HS 

க்க 

மறைந்த சொற்களும், 

— pen FF gy Gor 

— சாமரைச்சொட் 

— மூங்கிலரிச [டை 

ஸை புற்பாய் 

ன கண்ணாடி. 

ம சீப்பு 

— தீயிர் 

_ அறி 

னை கல (ப்பு, 

௭2 மூ.த்சானம்-- அடு 

-.. ஆண்குதிரை 
ன பாலிடுபிசை, 

— கெய் 

— கற்றல் 

எரா HOOF wit Yay 

—_ மயிர்முடி 

— மூங்கனெல் 

— Fev 

— மாலை 

பின்--மின் னாள் 

பாசம். ஊசி ஊசித்துளை. வாளாதுளையென்னாது ஊசித்துளே 

யென்றமையின், பாசமென்பது ஊசியையுணர்த்திப்பிறகு oa A 

துளையை யுணர்த்தல் வேண்டும். 

அத்தம் பொன், ஒளி கண்ணாடி. கண்ணாடி ஒளி நிரம்பிய பொ 

ருளாகலின், பொன்னை யுணர்த்தும் ௮த்தமென்பது, தன்னியை 
urea ஒளியையுணர்த்திப் பிறகு ஒளி நிரம்பிய கண்ணாடியை யுண 

ர்த்தல் வேண்டும். தூதனம்--மூங்கில் மலை கல், 
  

௦ இதன் €முள்ளவை மறைர்தவையாம் 
i a amma I ere க யவை த ஹயவைவனதுக்
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தானம்--கல். முத்சானம்-- அடுப்பு. மலையில் வளர்வதியல்பா 

சலின் மூங்கிலையுணர்த்தும் தூசனமென்பது முன்னே மலையையுண 

ர். த்திப் பிறகு கல்லினை யுனர்த்தல் வேண்டும், 

முத்தானம் அடுப்பு. மூன்று கல்லாலாயசு. மூன்று-- தான 

மெனப்பிரிக்க. மூன் று என்பது போக, தானமென்பது கல்லினையு 

ணாத்தும். இத்தானமென்பது தூதனமென்பதன் இறுதி நிலையா 

ம். தூதணம்புமு. தூதனம்--தூது-ஓர்கல், காடி-தேன்--நெய், 

கள்--காடியாயிற்று. சாடி-புளிப்பு. சள்ளினது இனம் தேனும், 
தேனினது இனம் நெய்யுமாம். காடியினினம் நெய்யாகாது. ஆக 

லின், கள்--காடி. தேன், நெய். என்னல் முறைமை. 

சிதல்--இதல்--ஈசல், சிதலென்பது செல். காலம் செல்லச் 

செல்லச்சிதலே இறகுபெற்று ஈசலாகப் பறக்கக் காண்டலின், ஒற் 

றினீக்கமென்னு மிலக்கணத்தால் சிதல் இதலாயிற்று. இதல்---ஈ௪ 

லாயிற்று, இதல் சிவலுமாம். செல்லினைத் தின்பதென்பது பொ 

ருள். 

சிதல்--சிதலை. சதல்--செல். முன்பின் உள்ள இயைபினால் 

தூதனமென்னுஞ் சொல்லுக்கு மறைந்து போன மலையென்னும் 

பொருளும், கானமென்னுஞ் சொல்லும், அதற்குக் கல்லென்னும் 

பொருளும் புலப்படுகின்றன. பிறவு முணர்க்துகொள்க, 

“ஞாங்கலுந்தோரையு ஈாங்கினெல்லாகும்” (மஞ்சென்--நி) 

௧௨௨. சொற்கள் சிறி துசிறிதாகத் தரிஈ்துகொண்டே வருகின்றன 

  

உதாரணம், 

மூசர் (,சயிர்) மோர் அடுச்களை அடுப்பு 
குவலயம் குவளை அடுப்பு அடுதல் 
கபோலம் கவுள் இகரிசை -௫கழிகை- ர 
கோடசம் கு. இரை [(சமாலை 
நேயம் யம் வெ. ' பகல் வைகல் 

[(ண்ணெய் | கடித்தல் குறித்தல் 
சீசம் ஈயம் குறித்தல் அகொறித்தல் 

மிங்கம் --விங்கு--மஞ் | ஓதனம் உணா 
கூபம் கவல் [சள், | அருச்சன் அல்கல் காள் 
தளவம் துழாய் தட்கல் அல்கல் தங்கல் 
ஒடுக்கம் —2. MEE அடுக்களை -அடுப்பங்கடை 
மடைப்பள்ளி ௮ இடுக்களை அடுக்களை அடுப்பங்கரை



இலக்கணவியல் ௧௩௩ 

“வில்குவிளை கழனிமிகு” (௪--தே) திருமாகறல். 
௧௨௩, உயர்ச்த சொற்கள், தச்கோரல்லார் மேற்கொண்டமையா 

னும், வழக்கு மிகுதிப்பாட்டானும் இழிர்த சொற்களா தலு முண்டு. 

உதாரணம். 

ஆண்டி--௮ண்டவன், பிச்சைச்காரன், 

போசம்--ஞானம், மயக்கம், 

பண்டாரம்--மெயயறிவு, பிச்சைக்காரன், 

ஒச்சன்---வைஇககுரு, பூசாலி, 

வேடன்--வில்லோன், ஓர்சா இயான், 

வில்லி--வில்லோன், வேடன். 

பந்தியின்்கண்ணே சோறிடுக, சாறுவிடுக எனல் குறைவென் 
௮ம்; அன்னம் இடுக ரசம்விடுக எனல் உயர்வென்றும் கூறுவர், இல 

ர் ரசம்விடுக எனலுமிழிவாக் எனத்தவிர்த்துச் சாற்றமுது சாதிக்க 

என்பர், 

கடி சடம் நிதம்பமுதலிய சொற்களை ௮வைக்சண்ணே கூசாது 

கூறுவா, ௮ப்பொருள்பட இழிஞர் கூறுஞ்சொற்களை அவையல்இ 

ளவியென வொதுக்இவிட்டனர். இவைபோல்வனவெல்லாம் வழக் 

கு மிகுதிப்பாட்டா லிழிசொற்களாயின 

கடி தடம், நிதம்பம்--பெண்குறி, புலாலுண்போர் புலா 

லைக் கறியென்று கூறுகின் றமையின், சைவர்கள் அதனைத் தவிர்த்து 

விட்டுப் பதார்த்த மென்கின்றனர். சோறு, சாறு, கறி, யென்பன 

செய்யுள்வழக்கிற்கு இமழுக்காகா 

இழிர்த சொற்கள் உயர்ந்த சொற்களாதலு முண்டு, உ-ம், 

சள்--களி--களி.த்சல்-- ம௫ழ் தல், 

ஆலி (கள்)--அலி்கல்--மூழ்தல். 
கள்--களி--களிப்பு. கள்ளுண்ப,சாலாவ.து. 

௮து படிழ்தலென்னு முயர்வழக்கிற்கு முரித்தாயிற்று, 

௧௨௪. உரைவழக்கில் அரிய சொற்களுமுள்ளன. உ.ம். 

கொஞ்சநஞ்சமல்ல, நஞ்சம் குறைவு, 

நஞ்சானுங் குஞ்சானும் நஞ்சான்-- இளங்குழர்தை,



௧௩௮ இலக்கணவியல்; 

குஞ்சுங் குளமானும், குளமான்-- இளங்குட்டி., 

வேர்க்கடலை போத துவிட்டத, போச் த-- வேர் 

சன்னபசங்கள். பசம்- இளமை, 

பச்சைக்குழமை. பச்சை: ,, 

உவாக்குழந்மை,. Lar ,, 

பாயக்காரி, பாயம் முளை, பயிர், 

மறுதாம்புப் புசையிலை, சாம்பு--போச். 

மூன்றாங்கொம்பில்விரைச்சான் சாம்பு-- முளை 

சாம்பு கொம்பாயிந்று, 

குளிகுளி,க்சல்-- பிள்ளைபெறல். குளி-- பிள்ளை. 

இடையன் -கொம்புப்பூச்டி 

இலையன் இடையனாயிற்று, இலைகிறருள்ள ௮. 

பத்திற்பசலை பசலை-- இளமை, 

மோரி--சலதாரை 

தோட்டர்தூர-- செவிடு 

சதகோட்டம்--கா.து. தொளையுடையது. 

களைகாம்பாயிற்று. காம்பு-- முளை. 

வானம்--சடுகால். வருணதாலாலெற்றிவெட்வெது 

கடகால்--வாளி, ௨---பசம், கால்--மரக்சகால். 

குணுக்கு-- மணை. வட்டவடிவுடைய து. 

FET Io =F snus. BIT WILD == புண் 

சசகாயம---அசகாயமாயிற்று, 

மாப்பு--யானைக்கூட்டம், கூட்டம், 

காப்பு வீரார்கூட்டம், கூட்டம். 

தாட்டோட்டக்காரன்--சேனை ஈடச்துவோன். 

சண்டோட்டுக்காரன் என்பதன் இரிபு, 

பிண்டிக்கல்-- இிரண்டகல், 

பிண்டிமழை- பொடி மழை, 

ஆளி ப்பி. 

சங்காக்சம்-- தோழமை; 

பறிலல்-- ஓடம். 

இருவாழி-- பிரபை. 

குளம்--இளமை. குளஎமான்--இளக்குட்டி. 

குளச்சை--குழர்ைச-- மசவு, சைவிகுதி,



இலக்கணவியல், க-ூடு 

குளம்-- குளி--மகவு, குளிச்சல்--மகப்பெறல். 

குளம்--குழ--குழகு--குழகன்--மசன் 

கல்குளம்-- ஒரூர். ௨--பசம், 

சால்--மகவு, குளம், மகவு. 

அ௮த்தலத்து உமாதேவியார் பெயா் குழந்தை யம்மையாகலின் , 
கல்குளமெனப்பெயர் வந்தது, இங்ஙனம் ஒவ்வொன்றற்கும் கூறப்பு 
இன்விரியும். 

௧௨௫. சொற்களுக்கு உள்ளதோர் பொருளைக் கூழுது அப்பொ 

ருளமைதியை வேஜோர் வகையாற் கூறுவதுமுண்டு, உ.ம், 

பூசை--குறைவின்மையெனின், பூரணமென்பது, 

உத்தானம்--அழமின்மையெனின், மேடென்பத, 

புலம்பு: சனிமையெனின், பிரிக்தசென்ப.து. 

பொலி: தூ.ற்றாநெல் எனின், பசரொடு சலர்ததென்பது. 

மூகரி-- மூக்கனடியெனின், புருவத்தின் £ழென்பத. 

மத்தகம் பொல்லா நிலம் எனின், மேட்டு நிலமென்பது, 

கருநிலம்--வெறுகிலமெனின், மேட்டு நிலமென்பது. 

அதாவது விளைவில்லா நிலம். 

௧௨௬. உலகத்துள்ள ஒவ்வோர் பொருளும் ஐர் குணமேயன்றிப் 

பல குணம் பெற்றிருத்தலின், சல சொற்களுக்குத் தாதுப்பொரு 

ளேயன்றிப் பொருந்துமாறு வேறுபொருளும் கூறல் கூடும், 

உ-ம். 

உயிர்--ஆன்மா, உணர்வது. 

இனிவளர்௨2, ஒளிர்வசெனலும் பொருந்தும். 

நாட்டம்--சண், நுணுகோக்குவ௫. 

இனிம௫ழ்ச்சியுண்டாச்கு வதெனலும் பொருந்தும். 

ஆகமம்--கல்வி, மு,தல்வின்வாக்கு. 

இனி ஆ--௪--ம எனப்பிரித்துப்பொருள் 
கூறலும் பொருச்தும். 

வண்டு அளி, இனிதிசைப்ப த. 

இனிசென்று சென்று சுழல்வதெனலும் பொருந்தும் 

வளி-- காற்று, பரிசமோடிசைத்தன்மையுடையது. 

இனிவளைர்து சுழல்வசெனலும் பொருந்தும்,



BiG. Sir இலக்கணவியல், 

௧௨௭. ஓர்காதுவின்கட் பிறக் தனவேனும், ஒன்றை யொன்ஜொவ் 

வாத உலகப் பொருள்களின் வேறுபாட்டினை விளக்கும் பொருட்டுச் 

சொற்களும் சிறிது வேறுபட்டு வரும். உ-ம், 

காம்பு கரும்பு 

௮ம்பு அரும்பு, அம்புபோல்வது 

கந்தம் தந்தகம் 

16 --அத்தினசம் 
ஆலம் --அலாலம்--மஞ்சள் 

அற்நேல் நீரின் பெயர் முகலியனவெல்லாம் வேறுபட்டும், 
நீர் முதலிய வோர்பொருளையே யுணர்த்தற் பாலன எனின், அற்ற 
ன்று. கயமென்பது ஊற்று நீரையும், தீர்த்தமென்பது யாற்றுநீரை 
யும், ஆலமென்பது கடனீரமையும், காரென்பது மழைநீரையும், கா 

ண்டமென்பது சுனை நீரையும், உணர்த்தி நிற்கும் 

காண்டம் கவர்தமெனவும், ஆலம் அளகமெனவும் இரிக்தன. 
இங்கனமே யேனைச் சொற்களுக்கும் காரணமிருத்தல் வேண்டும், 
அவைபெரும் பான்மையும் மறைந்து விட்டமையின், இப்போழ்து 

அறிந்து கூறலரிது, முயலிற்கூடும். 

“அன்பினு மார்வமுடை,மை யதவினும் 

நண்பென்னு மாடாச்றெப்பு” 

“ஈகையு முவசையுங் கொல்லுஞ் இனத்திற் 

பகையுமுளவோபிற” 

“இகலின் மிகலினி தென்பவன் வாழ்க்கை 

தவலுங் கெடலுஈணித்து” 

“அருளொடு மன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம் 

புல்லார் புரள விடல்” 

“சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும்பயனில 

நீர்மையுடையார் சொலின்” 

“உள்ளக் களித்தலுங் காணமூழ்தலும் 

கள்ளுக்கில் காமத்துக் குண்டு? 

“காலையரும்பிப் பகலெல்லாம் போதா



இலக்கணவியல், ௧௩௭ 

மாலை மலருமிந்நோய்” 

“பருவாலும் பைதலுங் காணா சொல் காமன் 

ஒருவர்கணின் ரொழுகுவான்”” 

என்பவற்றுள் அன்பு ஆர்வம், நசை உவகை, Sunde, 

ரூள் அன்பு, சீர்மை சிறப்பு, களித்தல் ப் Bp ov, Cum மலா, 

பருவரல் பைதல், என்ற இவவிரண்டிற் கும் அக்காலத்துப் பொருள் 

வேறுபாடுண்மையறிக, இக்காலக்கார் இரண்டொன் றவ, (றவற 

றையோர் பொருளாகவே கொல்வர். 

“எள்ளலிளபை DU RD BLN மடனென் 

இளளப்பட்ட. ஈசைகான்சென்ப” 

“கல்விதறகண் இசைமை கொடையெனகச் 

சொல்லப்பட்ட பெருமிதரான் 257 (தொல்--ம்) 

என்பவற்றுள் பேதைமை 3 றிளின்மையெனவும், மடமை 

பெரும்பான்மையும் கொளுத்தக்கொண்டு கொண்டதுவிடாமை 

யெனவும், கொடையென்பது ௨ யிரம் உடம்பும் உறுப்புயு தலாகிய 

எல்லா ப்பொருளுங் கொடுத் கலென வட 

௩ 78 . ச 

“மயிலு மெழாலும் பயிலத்? சான் றும்? 

என்ற சூத்திரத்தின்£ம் (தலையும், இடங்கரும், கராமும், 

தம்மின் வேறெனக்கூறப்பட்டன. எனவும் ஈச்சினாரக்ளெயர் கூறு 

வா். 

“தொடலையு மாலையும் படலையுஞ்சூட்டி? (செயிற்றியம்) 

என்பதனால் தொடலை?வற மாலைவேறு படலை?வறெனவுவ் 

கொள்க, 

“சனிகொள்் வாமைக்காட்டுிட் சருமைமெழுயே வைபோன் 

றினியவல்லாமுகச்த முசுவுங்குரம்குமிரிய” 

“மாழ்குபு மயங்கிவிழ்த மாபெருக்தேவி” 

“மங்கைநல்லரர் கண்ணும் மனமும்போன் 

றெங்குமோடி யிடறுஞ் சுரும்புகாள் 

18



௧௩௮ இலக்கண வியல், 

வண்டுசாள் மகிழ்சேனினங்காள் மது 

வுண்டுதேக்கடு மொண்ஞிமிறீட்டல்காள்"' 

எனக்கூறலின், முசு£வறு கூரங்கு2வறெனவும், மாழ்கல்வேறு 

மயங்கல்வேறெனவும், சுரும்புவண்டு தேன் ஞூிமிறு தம்மின்வேறெ 

னவுங்கொள்க. 

காண்பு--கேரிற்பார்த்தல்; அறிவு--பொ நோக்கு; 
உணர்வு கல்வியறிவு; வாவி-- ஆற்றிலோடை; 

பொய்கை மானிடராக்காத நீர்நிலை; 

சாணம்--பழங்காச; வல்சி -பகற்சோ று; 

ஆர்ப்பு--௮ளவிறந்திசைக்கல்) ௮இர் வு-சிதறியுரைத்தல்; 

ஆர்வம்--பெறக்கடவதன்மேற் று; 

சினம் -கோபத்தின் பின்சைச்சிறிது பெரமுது நிற்பது; 

சீற்றம்-பெருங்கோபம்; 

செற்றம் வைராக்கியம்; சரம் றுமூங்கல்; 

முந்தூழ்-பெருகூ£ங்கில்) அமை-- கன்மூங்கில்; 

வேய் -போலிமூங்கில்; மூரல் -சலுத்தசோ று; 

இயம்பல் சிலர்க்குக்கூறல்; 

அறைகதல்--பலர்க்குக்கூறல்; 

“சதாகொடுவெலு மூன் றுமுறையே 

இழிந்தோ னொப்போன் மிக்கோனிரப்புரை” 

பிறவுமுணர்ந்து கொள்சு, 

௧௨௮, ஒர் காதுவிற்பலசொற்கள் பிறந்தனவேலும் ஏற்றபெற்றி 

சொல் வருவித்துப் பொருளுரை த்தல்வேண்டும். உ-ம், 

வள் வளி காற்று, வளைர் த சுழல்வது, 

வள்--வண்டு, சென்றுசென்று சுழல்வது. 

கந்தம்--கநதசம், ஒர்வகை மணமுள்ள 2, 

ஏர்--ஏரி, ஊரினையெழச்செய்வ gy. 

ஏர்-- எரு, பயிசையெழச்செய்வது. 

இல்--ஏளி, மழ$லபோற்பேசுவது. 

இல்--சளைகூட்டல், ஓர்வசையாசப்பேசல்



இலக்கணவியல் ௧௩௯ 

Bros Horas, oH ipa soz. 

பண்--மண்--முழவின்மண். ஒர்வசையாகஇசைப்ப.௮. 

ஏர்--எழுச்சி, இல்:-- இசை, 

இதுவேயிசையெச்சம். இங்கிருந்தே யிவ்விலக்கண முண்டா 

கின்றது. 

ஓர் சொற்டெக்கது சொல்லெச்சம் 

பலசொற்றொக்கது இசையெச்சம், 

௧௨௯. தன்மை, பலவாதலால், ஒரு பொருட்கு ஒரு சொல் ௮ன் 

றிப்பல சொல்லும் வரும், உ-ம், 

Ho 

he 

பூனை, மண்டலி, பில்லி, 

அடுப்பு, உத்தானம், காமாம். 

. உயிர், சேசனன், பசு. 

எருது, சோ, துரியம், 

கடல், ஆழி, தெண்டிரை, 

அத்தம், சண்ணாடி, ஒளிவட்டம், 

கரடி, வெண்பல்லம், செங்கண்மா, 

. காற்று, சதாகதி, சந்தவகன். 

பாமபு, சச்சரி, அரவம், P
L
A
S
D
A
 

P
P
S
 

௧0, சங்கம், மடங்கல், வயப்புலி. 

பூனை--கூரியககமுடையத. பூனைச்சாஞ் சொறியென்பதல் 

பூனை--றுமுள் என்பது பொருள், 

மண்டலி--மண்டலாசாரமாகக் இடப்ப.து. 

பில்லி-- பிளந்தகவாயுடையது. பில்--பிளவு. 

அடுப்பு-- மடை ப்பள்ளியிலுள்ள ஐ, 

உத்தானம்--மன்றுகல்லாலான து. 

காமரம்-- சூடுள்ள து. 

உயிர ஒர்தலுடை. யத, 

சேதனன்--சற்றறிவுடையது. 

UF UNF Ape Wg. 

அத்தம் ஒளிரிரம்பியத. 

சண்ணாடி-- சண்ணாடுவது. 

ஒளிவட்டம்-- பிம்பங்களை த் திருப்பிவிஎ க்சச்செய்வத.



SHO இலக்கண வியல், 

௯. பாம்பு--நீண்டிருப்பது. பாம்புவிரல்--நீண்டவிரல் 

சக்கிறி-- குண்டலி, ௮ரவம்--ஈஞ்சுடைய து. 

இங்கனம் ஒரு பொருட்குத்தன்மை பலவாதல் பற்றிப்பல 

சொல் வந்தன. (ஈவு மன்ன. 

௧௩௦, பல பொருள் ஒரு சொல், எழுத்தொப்புமையால், ஒரு 

சொற்போலத்தோனறினும் அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் முதற்சொல் 

வேருகலின் ௮ச்சொல்லும் மவ கும். a —Ip. 

கொங்கு (மணம்)--சொக்கு--மாமரம். 

கோசம் (செர்5ய்)--கொக்கு-- செந்நாய், 

குருகு (வெண்மை)---கொக்கு--ர்புள். 

கோடகம் (கு.திரை)--சொக்கு--கு திரை, 

குருகு (மூலம்)--கொக்கு-- மூலம், 

இப்பல பொருளொருசொல் பகுஇி3ேறு பாட்டாலும், சொற் 
Fon gait gh. ஆகுபெயர் முறைமையாலும் வரும், மேற்கூறப்பட் 

டவை Ceti Gan foi ab amr. கடி. முதலியவை பகுதி வேறு 

பாட்டால் வந்தன, கார் முதலியவை ஆகு பெயர் முறைமையால் 
வந்தன. 

இப்பல பொருளொருசொல் உரை வழக்கிலும் வரும். 

உ-ம், 

போடல-- ஏனல், எறிதல். 

ஊதல்--பருத்தல், குழலூ தல், குஸிர்காத்று, 

இவ்வேறுபாணெர்த்தற்கு யமகமென்னும் சித்திகவி வகுத் 
தனர். 

௧௩௧. சொற்கள் உரைவழக்கு, LT VO D&G என இருவகைப் 

படும். உ-ம், 

மாம், மலை, ஆறுமுசலியன எல்லாம் உரைவழக்கெனப்படும், பொசு, 

பகல், பிசமம், தங்கள், மதியம், சன்னி, சகடு, மீகாமன், இருள், பிறர்சை 

முதலியன ால்வழச்செனப்படும், 

பொழுது என்பது சூரியனாகலாலும் சூரியன் கோள்களுக் 

, கெல்லாம் ஈடுவே யிருப்பதினாலும் பொழுது பொதுவென்ருய் நடு



இலக்கணவியல் ௧௪௧ 

வினை யுணர்த்திற்று, இங்கனமே பகல் பிரமமென்பவை சூரியனை 

யுணர்த்திப்பிறகு ஈடுவினை யுணர்த் இன. 

மாசம் சந்தினாலாவதாகலின் இங்கனென்பது சந்திரனை யுண 

ர்த்திப்பிறகு மாசத்தை யுணர்த்திற்று. 

மதி மதியமென்ஞயிற்று, மதி-- சந்திரன் 

நிலா மெல என்ளுயிற்று கெல-மாசம் (தெலுங்கு) 

கன்னி யென்பது அழிவின்மையையுணர்த்தும். LT wT GOS 

களுக்கு அழிவில்லை யென்பது தருக்க நாற்றுணிபாகலின் அப்பர 

மாணுவை யுணர்தீதும் காலென்பது சன்னியென்றாய் அழிவின் 
மையை யுணர்த்திற்று. காலென்பனு நண்மையையும் மிகு நுண் 
மையும் உணர்த்தும். 

ஒர் முள்ளினை அடியிலிருந்து நோக்கக்கொண்டே போயின் 
வரவர நுணுகி ௮தன் முனை கட்புலனுக்கெட்டாமற் போன்றது, 
சாலவும் நுணுக்கமாகிய ஆகாயமென்னும்பூதம் தடை செய்யா 

இருத்தற்பொருட்டு முன களெல்லாம் மிகக்கூர்மை யுடையன வாட 

ஆகாயத்தை யுருவிக்கொண்டு?பாய் மெல்ல மெல்லப்பருத்து வளர் 

ச்சி பெறு்றன. 

சகட: உரோகணி, 

'உரோகணியூற்றால் பன்னிரு மீனாம்” 

உரோகணியையுச்சத்திற்சாணுங்கால், இல விளங்கியும், Rev 
விளங்காமலும் சந்தேகத்துக்டெக்தரலின்; சகடென்பது உரேர 

கணியை யுணரத்திப்பிறகு சந்தேகத்தை யுணர்த்திற்று. 

மீகாமன் --மரக்கலமோட்டுவோன். 

மேலே யுள்ள ஈட்சத்திரங்களை நோக்கும் விருப்ப முடையோ 

னென்பது. மீகாண்பான் மீகாமனென்௫யிற்றெனலு மொக்கும். 

ஈட்சத்திரங்களினுச்சத்தினால் தஇக்குகளையும் காடுகளையும் 

அறிந்து சலஞ்செலுச் அவது மாலுமிகளின் வழக்கு. 

இருள் 
உள்பொருட்கே சொற்களுமுண்டாகலின் இருளென்னுஞ் 

சொல்லால் ௮து நுணுகியதோர் பொருளென்பறு,



௧௪௨ இலக்கணவியல், 

பிறந்தை- பாவம், 

உடன்பிறந்ததென்பது, 

அக்சாலத்துப்பெரியார். யோகக்காட்சி முதலியவற்றால் 
அணு யொருகி யுணர்ந்து எழுதி வைத்த நான்முகத்தாலறித 

லின் இவை நால்வழக்காயின. 

௧௩௨. உண்மைப்பொருள் மறைந் தமையால், பொருள் Gey mi 

பட்ட சொற்களுமுள. உ.ம், 

தொண்டு (௯) சொன்பது (௯௦) தொண்ணுறு (௯௦௦) தொள்ளாயிசம் 
(௯௦௦௦) என்னல் முறைமை, இவை பெரிதும் வேறு பட்டன. 

சொண்டு--பச்.த--தொன்பது. 

தொண்டு -- நாற தொண்ணூறு 

தொண்டு -- ஆயிரம்--தொள்ளாயிசம். 

தொண்டு, தொன்பது முதலியன தெலுங்கில் முறைமையாக 
வழங்குகின்றன. இக்கருததஇனை த் திமிழ்மொரழிவாலாறென்னு நா 
லங்கூறும். 

தெரியாமை யென்பது ஒற்றினீக்கமாய் ஏய்யாமையாயிற்று, 

எய்யாமை-௮.றியாமை, இதனுடன்பாடு தெரிதலென்பது, இய 

ஙனமிருப்ப எய்த்தலுடன்பாடென்பர். 

குறவனென்பதற்குப் பெண்பால் குறத்த; குறத்தியின் திரிபு 
கொடிச்சி) கொடிச்சி யென்பதழ்கு ஆண்பால் கொடியனாகாதது 
போல எய்யாமை யென்பதற்கு உடன்பாடு எய்த்தலாகாது,. கொ 
டிச்ச பென்பதற்கு ஆண்பால் குறவனாதல்போல எய்யாமை யென் 

பதற்குடன்பாடு தெரிதலாகும். 

“எய்யாமையே யறியாமையே” 

என்ற தொல்காப்பிய சூத்திரத்தின்£ம் “அறிதற் பொருட் 
டாய் எய் தலென்ருலும் எய்த்தலென்றாலும் சான்றோர் செய்யுட்கண் 
வாராமையின், எய்யாமையென்பது எதிர்மறையன்மையறிக” என் 
பா,
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சேனாவரையர். மறைச்சொல் என்பர் நஈச்சினார்ச்சினியர். எய்தக் 
தீலென்னுஞ்சொல் அறிதற்பொருளில் அக்காலத்திருப்பின் தொல் 

காப்பியர் ௮ச்சொல்லையே கூறியிருப்பர். 

பிரபுலிங்க நாலாஇரியரும் எய்த தலென்பர், 

இனி எய்யாமை யென்பது மறைச்சொல்லேயாம். தெரித 

லென்பது ௮கன் உடன்பாடாம் 

செங்கதிர்நாள்--உத்திரராள், செங்க திரை ௮திதேவதையாக வுடை 

ய சாளென்பது. செங்கதிர் பிற* தநாளென்பர், 

ஈசனாள்-- ௮ Bong we air. ஈசனை ௮ திதேவதையாக வுடைய 

நாளென்பது. ஈசன் பிறந்த நாளென்பர், 

௧௩௩. சறப்புச்சொற்கள் வழக்கு மிகுதியால் பொதுச்சொற்க 

ளாய் வருதலுமுண்டு, உ-ம், 

எண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், ஈல்லெண்ணெய். 

காலி, கருங்காலி, வெண்கருங்காலி, செங்கருங்காலி, 

பரத்தை, வெண்பர,ச்சை, செம்பரத்தை, 

பஞ்சு, வெண்பஞ்சு, செம்பஞ்சு. கோபுசம். 

எண்ணெய் எள்ளின௮ கெய்யிற்கே யுரிய.து. பிறகு பொதுப் 

பெயராயிற்று, 

காலி கருநிறமுடைய gi. வெண்ணிறமுடையதை வெண்காலி 

யெனவும், செந்டிறமுடையதைச் செங்காலி யெனவும் கூறினர், 

கூறவே காலி பொதுவழக்காயிற்று, பிறகு கருங்காலி யென்றனர். 

கருங்காலியும் பொது வழக்காகவே வெண்கருங்காலி செங்கருங் 

காலி யெனலாயிற்று, 

பாரத்தை ர் பூஞ்செடி. செம்பூ வுடையதென்பது. வெண் 

பரத்தையால் செம்பரத்தையெனலாயிநறு. 

பஞ்சு--இலவமரம், சிவந்த பூக்கஞசுடையதென்ப௮, வெள் 

ளியபூக்களுடைய இலவினாற் செம்பஞ்செனலாயிற்று. 

கோபுரம் நந்திக்கு முன்னுள்ள தென்பது 

கோ-நந்தி புரம்--முன்
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பொது வழக்காயிற்று, 

௧௩௪. இரிசொற்கள், பிறமொழிகளில் இயற்சொற்களாய் ஈடை 

பெற்றுவரும், உ.ம், 

ஆம்பிரம்--புளி, அம்ப்லி-- புளி, [மசாடம்) 
உரோணி-- கடை தல், லோணி--வெண்ணெயஐ C55] 

சச: முளை, #@ = முளை |] 

UME DST HM, amas op. |, 
தூசனம்--கல், தோண்ட-- கல். [55] 
சங்கர: சுபம். சாங்கல--5ஈல்ல. [+5] 
சந்தம் புளி, சிர் தபண்டு-- புளி. [தெலு] 

கொக்கு-- மாமரம், சொக்கு--மாமாம், [ அளுவம்] 
இங்கள்--சஈஇரன், இங்களு-- சந்திரன். [5] 

HA= WAP, ௮ரி-- அரிச, [ மலையாளம்] 

கச்சளம்--இருள், கச்தளே--இருள் [சன்னடம்] 
௮க்கம்-- யி, ஹச்ச--கயிறு, Ly] 

  

௪௫, தோற்றரவு 
மக்கட்கு முதல் முதல் இயற்மைப்பொருள்களின் தோற்ற 

முண்டாய் அறிவு பெருகயெபின், செயற்கைப்பொருள்களிள் தோற் 
றமுண்டாயின, ் 

எங்கன (o) Ln ooh sar 2 —~ 

சூரியனது தோற்றத்தால் ௮ழகு வண்ண முதலியனவும், சக் 
சர முதலியனவும்; கடற்கரையின் தோற்றத்தால் ஏரிகரை, குளக் 
கரை முதலியனவும்; கடலின் தோற்றத்தால் எரி, குளமுதலியன 
வும்; ஆற்றினது தோற்றத்தால் கால்வாய், தெரு முதலியனவும்; மலை 

யின் தோற்றத்தால் மேடு, கூரை முதலியனவும்; பூசனிக்காய் முத 
லியவற்றின் தோற்றத்தால் பந்த முதலியனவும்; யானை ததுஇக்கை 
யின் தோற்றத்தால் நீர்த் தூம்பு முதலியனவும், ஊசன்முகலியன 
வும்; அதன் காதின் தோற்றத்தால். விசிறி முதலியனவும்; ep wa 
லின் தோற்றத்தால் உட்டுளை, நீட்டு, உயரம், ஒழுங்கு முதலியன
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வும்; நெருப்பு முதலியனவும்; தருப்பையின் தோற்றத்தால் சத்தி 
முதலியனவும்; முட்களின் தோற்றத்தால் ஊட ஆணி முதலியன 
வும்; கருக்கு மட்டையின் தோற்றத்தால் வாள் முதலியனவும்) கரா 
சத்தின் தோற்றத்தால் அம்பு முதலியனவும்; சீந் தில்விழுதின் 
தோற்றத்தால் நால்முதலியனவும்;) மாவுரியின் தோற்றத்தால் 
ஆடை முதலியனவும், கமெர முதலியவற்றின் தோற்றத்தால் கறுப் 
புச்சாய முதலியனவும்; தமாலத்தின் தோற்றத்தால் வாசனைப்பொ 
ருள் முதலியனவும்; உண்டாயின, பிறவு மிக்கனமே யுணர்ந்து 

கொள்க. 

சூரியனிடச் ள்ள ஐவகைநிறங்களால் மன த்திற்கு மகழ்ச்சி 
புண்டாகின் றமையின் இங்கனமே ஐவகை நிறங்களால் சித் திரிக்க 
அம்மகழ்ச்சியுண்டாமெனவும், கடற்கரையிக்கன மிரு க்தலால் இத 
2பாலோர்கரையமைப்பின் நீர்நிலபெறுமெனவும், ஈன்மழைபெய்த 
பின் காய்த்த கடுமாத்தின்&ழ்க் கருநிறம் பூக்திருத்தலால் இதனால் 
கறுப்புச்சாயமுண்டா மெனவும் முதன்மக்களறிந்தனர்.பிறவுமன்ன 

கராசம்-ர்கற்னாழை, 

இவவிருவகைப் பொருள்களின் தோற்றமும் பயிற்சியு மூண் 
டாயபின், ௮ப்பொருள்களினிமித்தம் சொல்லின து தோற்றமுண் 
டாயது. 

சொன்னிமித்தம் பொருளுண்டாயிற்றில்லை, பொருணிமித்த 
மே சொல்லுண்டாய. 

என்எனின் சொற்பிழம்பின்றி மக்கள் நெடி. துகாலமுய்தல் 
கூடும், பொருட்பிழம்பின்றி ஒரு சிறிதுமுய்தல்கூடாது. 

பொருள்வியாபகம், சொல்லவியாப்பியம், 

இதனானே உலகமூுண்டாய் மக்களும் இயற்கைப்பொருஞ 
ணர்ச்சியும், செயற்கைப்பொருளுணர்ச்சயும் பெருகியபின் னரே 
அப்பொருள்களினிமித்தம் இயற்கையோசையாலும் செயற்கை 
யோசையானும் ௮மைர்தவோர் சொற்கூட்டமுண்டாபசென்பது 
துணிபு. 
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சொற்பிழம்பு-பாழை. பொருட்பிழம்பு-- சூரியன், நிலம், 
நீர்முதலியன, 

௧௩௬, சொற்களின் தோற்றரவு வருமாறு :-- 

சொற்கள் முதல் முதல் உலகத்து அரும்பெரும் பொருளா 

Sw சூரியன் சொ ல்லினிடத்இருந்தும், பிறகு குறிஞ்சிக் கருப்பொ 

ருள்களுட் சிறந்து சூரியனுக்கு அணுக்கவியைபுடையதாய், ஏ 

னப் பொருளிலக்கணங்களைத் தன்னிடத்தே விளக்க அமையப் 

பெற்ற மூங்கற்சொற்களிடக்திருதும், மூங்கிலிபைபுடைச்சொற் 
களிடத்திருந்தும், அனுருதசம்பகரமாயுண்டாகின்றன, 

மூங்கில் வன்னிகருப்பமாகலின அழற்பி,நம்பாயெ சூரியனுக்கு 
அணுக்க வியைபாயிற்று. உலச குப் பொருட்டன்மையெல்லாம் 

சூரியனிடத்தும் மூங்கினிடக்தும் அடங்கு மென்க, ஓர் சொல் 

மூங்கிலென்னும் பொருளை யுணர் க்கில2தனும், மூங்கிலிலக்கண 

ங்களுள் எதேனும் ஒன்றனை யுணர்த்தினும் அது மூங்கிலியை 

புடைச்சொல்லாம், 

* ௩ கணுவுடைமை, திரிகணுடைமை, கணுத்தொறும் வேரு 
டைமை, உடளேயுடைமை, பொருததுடைமை, (ரெவுடைமை, 
நிட்டுபுடைமை, வட்டமுடைமை, பரநிறமுடைமை முதலியன 

இவலல்லாம் மூங்கிலிலக்கணங்களாம். 

Qa sani GMM Qld psn IF ay! விருத்கலால் மூங்கிலுக் 
குத் திரிகணென்னும் பெயருண்டாயது இது பிங்கல நிகண்டிற் 
கண்டது. 

மூங்கிற் புதர் வட்டித்தே போத்து விட்டுக்கொண்டு வளரும். 
உலகத்துப் பொருள்கள் ஓர் காலத்தே யுண்டாயின வாகாது 

ஒவ்வோர் காலத்த ஒவ்வோர் பொருளாக வுண்டானமையின், 
சொற்களும் ஓர் காலத்தே யுண்டாயின வாராது ஒவ்வோர் காலத் 
தே ஒவ்வோர் பொருணிமித்தம் QU Same சொற்களாக வுண்டா 
யிருத்தல் வேண்டும். உண்டாய சொற்களுமுள; உண்டாக்யெ 
சொற்களூமுள.



இலக்கணவியல். ௧௪௭ 

பொருள் இயற்கைப்பொருள் செயற்கைப்பொருளென விரு 

வகைப்படும். 

(2) சூரியன் சொல்லினின் நஐுண்டாய 

சொற்களாவன:.- 
சுல் சூரியன், எழுதல், நடுமுவலியன. 

உ சுரீரெனல் 

» சுரி-்கொளுத்தல் 

சுலா- திரட்சி, சூரியன் போல்வது 

சூரி சூரியன். 

சுல்--சுள-- வெப்பம். 

சுள்ளாப்பு--வெயிலின்சுருக்கு, 

ச்ஞூர் த--நெருப்புற:குற் றி, 

சுண்ணம் சன்னம், சுட்டது. 

54 Foor om b= bmi. 

Gi SOOT GV) Lb Lf = உ ட பு-விகுத, 

goa = Foor to, 

சூள் அணை. வட்டமிட்டு தடுப்பது. 

சூளை --செங்கற்றாளை, Bu ain wy pci gs, 

சுளல்--சு மல் 

re LPO வட்டம் 

சுழலல், 

சூசை வெப்பம். சூரியனிடத்துள்ளது 

5» சுடல் சுடுதல், 

சுண்டா-நடு, கோள்களுட்சூரியன்போல்வது. 

(௨) மூங்கிற சொல்லினின் நுண்டாய 
சொறுகள்ாவன:;_- 

க, அ௮ம்பு:-- 

க, மூவ்கில் 

௨. கணை, மூல்லொலாவது
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4, 

௨ 

௩. 

இலக்கணவியல். 

அரி:-- 

மூங்கில் 

உட்டுளைப்பொருள். ரூங்கல்போல்வது 

கள். உள்ளிருந்து ௧௫ஏவ.2, 

விச, மூங்கிலாலாவது, 

கட்டில், விசிப்போல்வது. 

படுக்கை, ல 

மலை. மும்இன்மிக்க து. 

இ. முங்கிலிலுண்டாவது 

புகை. தயிலுண்டாவது 

நெற்கதிர். மூங்கனெ ற்கதிர். 

அரிசி, மூ்லெரிசி 

ஆம்பல:- 

மூங்கில். 

யானை, உட்டளையுடையதும்பிக்கையுடை து. 

கள். உள்ளிருந்து கவெது 

இசைக்குழல், ரூங்லொலாவது, புல்லாக்குழலென் 

பண். இசைக்குழலிலுண்டாவது [பது 

ஊதுிடுகொம்பு. உட்டுளையுடையது. 

கண: 

மூங்கில், 

கணு. மூக்கிலிலுள்ளத 

அங்குக்கண், உட்டளேயுடையது. 

கணம் சூடு, மூங்லுள்ளது 

59 கணமாந் தம். 

கணப்பு--சூடு, பு-- விகுதி, 

கணப்புச்சட்டி



ஓ 
இலக்கணவியல் ௧௪௯ 

கண் 

கனல் தீ, மூங்கலிலுண்டாவது. 

ன கனலம்- தீ, 

கனல்--௮னல்--௮னலம்-- இ, 

கண்--கணு 

கணை: 

க. வம்பு. மூங்கிலாலால து, 

௨.  கிவிகைக்கணை. ,, 

கணையாழி--அம்டுக்குறியுள்ள மோதிரம், 

௩. கணம்--கானம்--கானவாழை 

FP. கானம்--கானல்-- வெப்பம், 

திவா: 

ச. மூங்கில் 

௨.  ஓர்பண். யேய்ங்குழலிலுண்டாவது. 

சந்தி: 
௧. மூலக். 

5... இசைப்பு, கணுப்போலப் பொருக்துவ௪ 

௩.  பலதெருக்கூடுமிடம். சந்திப்பது. 

்' சந்திப் சந் இத்தல் 

தூவா: 

க,  மூறறுகில் +3 

௨. தோம். உட்டுளையென்பது. 

௩. வாயில், உட்டுளையுடையது. 

துளைத்தல்--தோரமிடல் 

தூம்பு:-- 

௧. மூக்கில் 

ஸ், உட்டுளே



௧டு௦ 

or. 

இலக்கணவியல், 

wo pulp. உட்டுளையுடையது. இது புதர்ச்காட்டி 
[ஓள் ளது 

வழி 

அருகெறி, நழைவழிபோல்வது. 

வாயில், துளையுடையது 

சலதாரை. ,3 

மரக்கால், மூங்கிலாலாவது. 

கால:... 

மூங்கில் “சாலிவ்குருந்த நறுக்கிய துண்டுகள்” 

(வை--வெ) 

உட்டுளை, யூ ஙடிலிலுள்ள.து. 

முளை, கணுக்கள்தோறுமுண்டாவதி 

சிறுமை. முளைபோல்வது 

கூர்மை, ys 

வளர்ச்சி, முளையினின் றுண்டாவது. 
வி ஒ o « $ 9) ச விண்மீன், உச்சமாவது, முளைப்பது. 

நால் மூங்கில் 

நால்--நாலி-தென்னை. மூங்கிலின மென்பது (பேர--நி) 

நாளி தென்னை, (௪- தேவாரம்) 

நாளிகேரம்--தென்னை உ--பதம். 

நாலி-- நாரி நெய்யரி. தென்னையிலுண்டா 
ஒ ராலிகை-- மூங்கில், தொளை. [ வது. 

நால் -உட்டுளை 

கரலம்:--- 

௧. உட்டளை, 

ஆண்குறி.. உட்டுளையுடைய து. 

௩.. ஊதுகுழல், ல 

4, தண்டு 99 

௫. காம்பு, ் 5



௧௦. 

இலக்கண வியல். 5௧ 

கால் முளை 

நாறு மூளை, நால் தூ 

» நாறல் முளைத்தல், தோன்றல், 

நாற்று--நாற்றங்கால் 

நாற்றம் மணம். மூக்கிற்குத் தோன்றுவது 

ரால்--௫றுமை, 

ஈல்கூர் தல்--சிறுமைமிகுதல், 

சல்குரவு-- வறுமை 

சால் கூர்மை 

நல். லுஓு-- ரூ. கூரியமூக்குடைய௮, (தெலுங்கு) 

நால் வளர்ச்சி 

சாற்சேை-ஞாற்ச-- வளர்ச்சி 

நாலம்--ஞாலம். வளர்வது 

நால் - விண்மீன் 

நால்--நாள்-விண்ரரின், இனம். 

ம நான்று நாள், (சேர--வு.௪) 

ஞான்று 99 

3 எஞ்ஞான்றும் 

ஞான்றை நாள் 

நால் -உட்டுளே 

ராளி--நாழி--படி, மூங்கற்படியென்பது. 

நாடி: 

௪. உட்டுளை 

௨. சூழல் 

௩. நரம்பு-உட்டுளையுடையது 

ச், ஈரம்புச்சலெர்தி 

G) நல: 

௧, ங்கில் 

௨. நெல், மூங்கலினமென்பது 

நெல்வேலி--ேவேணுவனம். உ--பதம்



௧௫௨. 

BS, 

HQ 

௧௩. 

௧௪ 

கடு 

இல-க்கணவியல், 

(வ :-- 

& மூங்கில், 

௨, விலங்கின்படுக்கை. வட்டமாக இருப்பது 

௩. Lider. ap wes cori. 

பனை பனைமரம், 

பெணை௯ ,, (௪--தேவாசம்) 
பெண்ணை, 

பெண்னையம்பூ-பனம்பூ 

பணை--பனை --ஜரளவு. ஆவ, முக்குறுணி, 
பணை--பானை-முக்குறுணிசொண்ட Cp aH Riper. 

LIT Fy: — 

௧, முக்கில் 

௨. பசுமை, மூக்கினிறமென்ப து. 

பசு--பசுமை, 

புவ... 

௧. மூங்கில் 

2., மரக்கலம். உட்டுளையுடையது 

௩. தெப்பம் 

மூட ங்க ev :— 

௧, epaBe 

முடங்கல் மூங்கில். 

மேவா: 

௧, மூங்கில் 

௨. முளை. கணுவிலுண்டாவது, 

முளைத்தல் -சோன்றல், 

மகாமகோபாதீராள, டாகடர் 

௨. வே. சாமீசாறையர் நால் நிலையம்



௧௬. 

௧௮. 

இலக்கணவியல் ௧௫௩. 

வேல் 

௧. மூங்கில் 

௨. ஓர் பாடி, 
97 

Cavell = அடைப்பு. மூங்கின் முள்ளாலாவது. 
5 DOT தூர். கணுவிலுண்டாவது. 

வேல்--வேள் -கொறுக்கை. ரூங்கிலினமென்பு. 

வேழம்:-- 

மூங்கில். 

கரும்பு, மங்கிலினமென்பது, 

கொறுக்கை. ,, 

ஜ
ை
 

யானை, துளைக்கையுடைய ௮, 

வேள்--வேளம்--வேழம், 

ட ௦ 

G an) Uj :-— 

க. மூங்கில் 

உ... உட்டுளை. 

மூங்கிலியைபுடைசீ சொறக 

OW 7 a cot :— 

Bir ov :— 

௧. வட்டம், மூங்கிற்புதர்போல்வது 

௨. தேருருள். வட்டமுடைய து. 

௩. காற்று, சுழல்வது, 

௪. ஊன்றுகோல், மூங்கிற்கோல், 

(ட. தூண். மூங்கிலாலாவது, 

௬. உட்டுளை. மூங்கிலிலுள்ள து. 

எ, பூந்தாள். உட்டுளையுடைய து, 

௮. வழி. தூம்பு என்பது. 
20



Fn, 

௧0, 

௧௧, 

௪௨. 

௧௩. 

௪௪. 

௧௫. 

௧௬. 

Bor. 

EY. 

இலக்கணவியல், 

முலைக்கண், உட்டுளையுடையது. 

மரக்கால். மூங்கொலாவது, 

பாதம், கணுவரையுள்ள து, 

பின்னவெண், றியது. முளைபோற்கிறிதென்பது. 

கால்வாய், மூங்கிற் குழலாலாவது, 

வேர். சணுவிலுண்டாவது, 

முளை, வேரின்பின் உண்டாவது, 

கூர்மை, முளைபோல்வ. 

பொழுது. சூரியனாதுண்டாவ.அு, 

காலன். காலக்கடவுள், 

பலகால் -பலவட்டம், பலமுறை. 

தேர்க்கால், சகடக்கால், 

கால்-4-து-காற்று, து, விகுதி. 

பந்தற்கால். கால்-- நூண், 

கால்--சாலி--கள். உள்ளிருந்து கசிவது. 

அங்கான்” முலையினரும்பால் (௪--மணி) 

கால்--முலைக்கண். 

கால்வாய். மூங்கிற் குழலாலாவ.து. 

மலையூற்றிலிருந்து மூக்இல்களை ஒன்மராுடொன்று பொருச் 

தி அரண்மனை முதலியவற்றுக்கு நீர்கொண்டு வர்தமையின் கால் 

வாய் எனப்பெயர் வந்தது. வாய்--வாய்ப்பச்செய்வது. இங்கனம் 

சீன ையகத்தாரும் செய்வார். நீலகிரி sr sour oem ஓர்சார் இங் 

கனமே செய்வார். 

கால்--வேர். கான்மரம்-- ஆலமரம். விழு துவிடுவ.து, 

கால்-- முளை. தோட்டக்கால்--தோட்டப்பயிர், 

Git GQ) == Gn. GOLD, கால்--கலுழன் கருடன், கூரந்து பார்ப்பது. 

கூரிய மூக்குடையது. 

கால்--பிள்ளை. கான்முளை-- மகவு, | OL BLD. 

கால் முளை, கால்--காலை--௨ தயம். சூரியன் முளைப்பது,



இலக்கணவியல் க௫டு 

சால் கூர்மை, INET OT QT முட்செடி, கூரிய முள் 

ஞடையது. 

கால்--காளம்-- சூலம். கூரிய. 

கால்-மூளை, காலி-பசு, ஈனுவது, 

-. இல்-இசை, வேயங்குமுலி 

Door tw as Kl. 

“கிலுகிலுப்பை -கற்பறை 

கிலுக்கு-- இசை. 

“கிலுக்குத்தடி 
இரி-ரறங்ூல். (ஆ--நி) 

௩. பல்- இசை. வேயங்குமுலி 

அ௮ண்டாவது., 

“பல்லியம்---வாச்சியம், உ-பகும், 

Liat = Bone, 

“பள்ளு ர்பாட்கு. 

பள்ளர் இசைபாடியுமுவோர். 

“மல்ளர் ட ” ப 

பண்-- இசை.--பன்--பண். 

“பாண்--பாணி- இசை, 

மண்--மாரச்சனை. இசைதருவ.து, பண்--மண். 

மணி கைம்மணி, முதலீயனவாம். 

கணுவுடைமை, திரிகணுடைமை, கூட்டுறவுடைமை, பிரிவு 

டைமை, உட்டுளையுடைமை, நீட்சியுடைமை, ஒழுக்குடைமை, 

கணுத்தொறும்வேருடைமை, முதலிய இலக்கணங்கள் மூங்கெின் 
கண்ணே தெளிவுபடக் கண்கூடாக இருக்கன்றமையின்; கூட்டுற 
வுடைமையி னிலக்கணம் இத்தன்மைத் து; பிரிவுடைமையினிலக்க 
ணம் இத்தன்மைத்து; நீட்சியுடைமையினிலக்கணம் இத்தன்



௧(ந௬ இலக்கணவியல். 

மைத்து' எனச் சிறுவர்களுக்கும் தெளிவுபடக் கண்கூடாகக் கற் 

பித்தல் கூடும், இங்கனம் கற்பித்தலே மிகச் சிறப்புடையதாகும். 

காண்டலளவைதான் புலவர்தம் அறிவினையும் உறுதி செயற்பாலது. 

எல்லாம் பின்னா விளக்கப்படும். 

விளக்கம் 

Bikol, சுண் டா- நடு 

சுண்டாவென்னுஞ் சொல் ஈடுவென்னும் பொருளை எவ்வாறு 

ணர்த்தியதெனின், சுண்டாவென்பது சுள்ளினின் றுண்டாவது; 

சுள் சுல்லினின்றுண்டாவது; அச்சுல்லென்பது சூரியனாலுண்டா 

வ, சூரியன் கோள்களுக்கெல்லாம் நடு நிற்றலின் ௮வன் சொல் 

லிற் பிறந்த சுண்டாவென்லுஞ் சொல்லும் நடுவென்னும் பொரு 

ளை யுணர்த்திற்று. 

சூரியனடுரிற்றலுன் ௮ச்சொல்லும் நடுவினை யுணர்த்திற்று, 
பொருளிலுள்ளது சொல்லில முள்ளது, இயையுண்மையின், 

அரி-ரெருப்பு. 

௮ரியென்னுஞ் சொல் நகெருப்பென்னும் பொருளை யெல்வா 

றுணர்த்திய தெனின், ௮ரியென்பது மூக்கை, மூங்கில் ஒன் றோ 
டொன்று உரையும்கால் கெருப்புண்டா தலின் மூல்லை யுணர்த்தும் 
அரியென்னும் சொல்லும் கெருப்பினை யுணர்த்திற்று, மூங்கிலில் 
கெருப்புண்மையின் ௮ச்சொல்லும் நெருப்பினை யுணர்த்திற்று. 

கால்-- முளை, 

காலென்லுஞ்சொல் எவ்வாறு முளையை,யுணர்த்தியதெனின், 

மூங்கிழ்கணுக்கடோறு முளையுண்டாகின்றமையின் குற்லெனியை 

புடைச்சொல்லாகிய காலென்பதும் மூளையையுணர்த்திற்று, 

பொருட்சண் உள்ளதெது! ௮து ௮ச்சொல்லிலு முளளது. 

இங்கனம் சொற்கள் பொருளுணர்த்தல் காண்க. பிறவு மன்ன.



இலக்கணவியல், ௧௫௭ 

௧௩௮, சூரியன் சொல்லிற்பிறப்பன 

வட்டம் திரட்சி முதலியவற்றின் பெயர், கடலின் பெயர், நடு 
வின் பெயர், வருணத்தின் பெயர், சித்தத்தின் பெயர், திக்கன் பெ 
யா, தெற்கின் பெயர், நாளின் பெயர், காலத்தின் பெயர் முதலி 
யனவாம். உ-ம், 

௪. சுல்-- சூரியன்; sar Br, சுள்--சழி--வட்டம். 

சுள--குளி--சூழி--கடல். வட்டமுடையது. 

சுள்--சூளி--குடுமி, உச்சியிலுள்ள த. நடுவிலுள்ளதென்ப.து, 

ரூளி--சூழி--நடு, உச், உச்சிக்கொண்டை, 

௨, பகல்--- சூரியன், ஈடு. பிரமம்--சூரியன், நடு 

௩, எல்-(சூரியன் )-- எழில்--வருணம், நிறம். 

எல்--எளுத்து--எழுச்து--த்திரம், குரியனிடத்திலுள்ள 

[Sig நிறத்தாலாவ.த. 

எழுத்துப்புடவை-- த இிரப்புடவை. 

௪, கோ-சூரியன், திசை. குரியனாலறிவ.து, 

ஜ்
 

. எல்-சூரியன் நாள், கூரியனாலாவது, 

சு. எல்லை-- சூரியன், நாள் 

௭. எல்--ஏல்வை-நாள், பீ சூரியன், காலம். 

“சலாமாலை- இரண்டமாலை, 

“சலாவெூண்குழையானை?” சலா திரட்சி, 

வட்டமுதலியன சூரிபன் சொல்லிற் பிறந்தமை காண்க, சூரி 

யன், கோள்களுக்கு நடுற்றலின் சூரியன் சொல்லில் ஈடுவின்பெயர் 

பிறந்தன. 

தெற்கின்பெயர் பின்னர் விளக்கப்படும், 

௧௩௯. கடலின் சொல்லிற் பிறப்பன. 

ஆழத்தின் பெயர், ௮கலத்தின் பெயர், பாத்தலின்பெயர் முத 

லியனவாம், 2 —ID. 

௪, ஆலம்: (கடல்)--அளம்--ஆழம், 

ஆழம்--அழுக்து--அமுக்தல், 
ஆலம்--௮சலம்--௮சலல்,



கடு_௮ இலக்கணவியல். 

உ பசவை--பரவல், 

ப. ரலை-- கடல். 

கடல்போல ஆழமுடையதும் அசகலமுடையதுமாய மற்றோர் 
நீரரிலையில்லாமையின் ஆழத்தின் பெயர் முதலியன கடலின் 
சொல்லிற் பிறந்தன, 

௧௪௦. நீரின் சொல்லிற் பிறப்பன 
குளிர்ச்சிமின்பெயர், தணிதலின்பெயர், ஆற்றின்பெயர், மண 

லின்பெயர் பனிக்கட்டியின் பெயர். சேர ன்பெயர், தாமரையின் ட- 9 2 > ¢ 
Quwr, மாக்கலத்தின்பெயா, அளவின்பெயர், சமானத்தின்பெயர், 
உவமையின்பெயர், முசுலியனவாம். உ-ம் 

4. குளம்--குளிர்--குிர்ச்சி, குளம்--குளுமை, 
குளம்--குளுப்பை--தள கோய், 

௨, நீரம்--ஈரம்--குளிர்ச்சி, 

௩, பாணி--பனி--குளிர்ச்சி, பாணி: £ீர், 

௪, அறல்--ஆறல்-- தணிதல், அறல் -- நீர், 

௫, புனல்--நீர், ஆறு, 

௬, ஓ.சம்--ஓடம்--படகு, நீரிற்செல்லுவ2. 

ஒடம்--ஒணம்-- அறு, ஓதம் நீர், 

இசிம்--ஓடம்-- ஓணம், 

௭. அறல்--நீர், கருமணல், 

A, சோயம்-- நீர், பனிக்சட்டி, 

௬, தோணி--$ர், சேறு, 
௧௦. ௮ம்பு--அம்பி--மரச்சலம். நீரிலோடுவ.த. அம்பு--நீர், 
௧௧. சோணி-- நீர், மரச்சலம், 
௧௨. வனசம், அம்புசம்-- சாமரை, 

நீரிலுண்டாவ.த. வனம்-- நீர், | 
௧௩. ஆலம்--௮லகு-- அளவு, 

ஆலம்--அலவி-: , 

ஆலம்---அளவு. ரீர்மட்டம்போற் சமமாச இருப்பத. 
௧௪, கமம் -சமம்-- சமானம், ரீர்மட்டம்போன் றிருப்ப த. 

சும்---சமம். கம்--நீர்,



இல்க்கணவியல், கடக 

௧9, ஒதம்--ஓத்தல்--சமமாதல் 

௧௬, நீர்--கேர்--கேர-- ஒப்ப, 

நீர்-நிகர்--நிகர்க்க--,, 

நீரின் சொல்லிற் குளிர்ச்சியின் பெயர் முதலியன பிறந்தமை 
சாண்சு. 

ஒதம்---ஒடம்--ஓணம் 

கம்--கமம்--சமம். கமம் நிறைவு 

ஓதம் ஓடமென த்திரித் து படகினையுணர்த்திற்று, உடம் ஓண 
மெனத்திரிந்து ஒதத்தினியை பாய ஆற்றை யுணாக்திற்று. இது 
தவளைப் பாய்த்கென்னு மிலக்சணம். 

௧௪௧, பூமியின் சொல்லிற் பிறப்பன 

பொறுத்தலின்பெயர், நிலைபேற்றின்பெயர் முதலியனவாம். 

உ-ம் 

௪. பொறை--பொறுத்தல். பொறை-பூமி 

௨ தாலம்--சாளல், தாலம்--பூமி, 

௩, நிலம்---நிலை--நிலை ச்,சல், நில்கிலையுமாம். நில் ஒளி 

௦ ° ௦ ௦ ௦ 
௪௪௨. யங்கிலின் சொல்லிற் பிறப்பன 

கூட்டுறவை யுணர்த்தும் பெயர், கட்டலின்பெயர், சார்தலின் 

பெயர் முதலியனவாம் 

மூங்கிலின்கணு உறுதியாய பொருத்துடைத்தாதலின் கூட்டு 

றவை யுணர்த்தும் பெயர் முதலியன ௮ச்சொல்லிற் பிறப்பனவாம். 

உ-ம் 

. தோல்--தொறு--கூட்டம், தோல்--மூங்கல், ஆ 

சோல்--தன்--துன்னல்--இட்டல், நெருங்கல், 

. நால்--நாட்பு--ஞாட்பு--கூட்டம், 

கால்--5ள்.ஃரளி-- கூட்டம், செழிவு, 

௨ கள்--6ள்ளி-- உறவு. சள்--ஈட்பு, 

CO -ரண்--ஈண்பு. ஈண்--ரண்ணல்--டண்ணுசல், 

ட ரண்ணூதல்-௮ண்ணுசல் FIT FS, h 
D
r
 Pp 
p



௧௬௦ இலக்கணவியல். 

௭, நஈண்--ஈணுகல--இட்டல், சார்தல், 

௮, ஈண்--கணிமை:- ௮றாகு,. 

“Carer கணியதுடைத்து” 

பொருந்தல், கட்டல், ஈட்டல், நெருங்கல், மூட்டல், சேர்தல் 
சார்தல், உறவாடல் முகலிபனவெல்லாம் கூட்டுறவிலடங்கும். 

மூங்கலின்கணுவெனினும் சந்தி யெனினும் பொருகெளி 

னுமொக்கும். 

மூங்கிலின் கணுப்பொருக்து, மிகவலிவுடைய தாய்ப் பிரித்தற் 
கரிதாயுள்ள து. 

சால்--நள்--நட்பு-- கேசம், உறவு, சுற்றம். 

நட்பாவது இருவர் கூடி மசழ்வ த. 

அக்கூட்டம் மூங்டற்கணுப்போல உறுதியாய்ப் DES 50 a 
தாயுள்ள பொருத்தமாகலின் மூங்லையுணர்க்தும் நாலென்பது 

ஈள்--ஈட்பென்றாப் ௮க்கூட்டத்தை யுணர் ர்இற்று, 

நாலென்பது மூங்கிற்பொருளில் சுப்பிரமண்ணிய வைகிய 

வெண்பரவில் ஊறுகாய் வகையில் வருகின்றது. “நாலின் குருந்த 

  நறுக்கியதுண்டுகள்” தோல்-மூங்இல் கைக (102) — 91 

௧௪௩. மூங்கிலின்சணு அடி முதல் நுனி வரை பிரிந்து பிரிந்து 
காட்டலால் பிரிவினையுணர்க்தும் பெயரும், நீங்கலின் பெயரும், 

தீர்தலின் பெயரும், பங்கின் பெயரும்; புதர் வட்டித்திரு தலால் 

வட்டத்தை யுணர்த்தும் பெயரும்; உட்டுளை பெற்றிருத்தலால் 

உட்டுளையின் பெயரும், துளைத்தலின் பெயரும், யானை தும்பி கள் 

தேன் மு.சலியவற்றின் பெயரும், இசையின் பெயரும், நாவின் பெய 

ரும், பண்ணின் பெயரும், வாச்சிய முதலியவற்றின் பெயரும் ௮ம் 

மூங்ற் சொல்லிற் பிறப்பனவாம். உ-ம், 

ச. வரை--வரசைதல்--மீங்கல், வரை--மூங்இல், 

௨. சண்--சட்?ி- பிரிவு, சண் மூங்கில் 

_ ௩, சண் -சாணம்-பிரிவு, மாசாணம்--பெரும்பிரிவு 

௪. கண்--சணு-பிரிவு, கை ( இருமந்திசம்) 

டு, சண்--கணம்--வட்டம், இரட்ட, சண்-- மூங்கில், 
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(க) உட்டேயின் பெயர் 

௧. அரி மங்கல், உட்டுளை. 

௨. நால்-(மூங்கில்)--நாளம்--உட்டுளை. 

௩. காளம்--காளி--நாழி- உட்டுளை. 

௪. வேய்--ரூங்கில், உட்டுளை. 

(ட. வேணு-மூங்கில், உட்டுளை. 

௬. துளை--ஈறங்கில், தோசம், 

துளைத்தல்--தோரமிடல் 

துளை வாயிலுமாம். தோரமுடையதென்பழு. மூங்கிலிலுட் 

டுளை யியற்கை, ௮.து நோக்கிச்செயற்கை யுண்டாயிற்று. 

(௨) யானை அம்பி முதலியவற்றின் பெயர். 

௧. ஆம்பல் --ரூரங்கில், யானை, மூங்கில் போலுந்து!ளக் 
| கையுடையது 

[் . ஒங்கல்- மூங்கில்) யானை. 53 

, Csr a மூங்கில், யானை. ‘3 

+ PBSN—O_ WU = Ue Goon. | 
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௩. 

௪ 

௫. வேழம் மூங்கில், யானை. 

௬. தூம்பு--அும்பி-ஐர் வண்டு, 

தூம்பு மூங்கில், உட்டுளை 

௭. அரி மூங்கில், வண்டு, ன 

உட்டுளை செய்வது; உட்டுளையில் வசிப்பது; உட்டுளையுடைய 

மூக்குடையது: பூவினுட்டேனை யுண்ணுவது எனப்பல பொருள் 

படும், 

(௩) கள்ளின் பெயர் 

௧. ுரி-மூங்கில், உட்டுளை, கள். உள்ளிருந்து ௧௫ 

[வது 
௨. ஆம்பல்-- மூக்கில், கள. 6 

௩. நாளம்--நாளி--ஞாளி- சன். 53 

27 
௪. தூம்பு--ரூங்கில், உட்டுளை. 

al ப



௧௬௨ இலக்கண வியல், 

தூம்பு--- தும்பிகள். 

®. நால--ந னை கள். நால் முரங்கில், 39 

(௪) இசை முதலியவற்றின் பெயர் 

௧. நால்--நரம்பு:-- ் 

௧, மாடி உட்டளெயுடையது 

௨. யாழ்காரம்பு. நரம்பு போல்வது 

௩, இசை. யாழ்நரம்பிலுண்டாவது 

௨. அம்பல் --ர£.ஙல், இசைக்குழல், பண். 

௩. களை-- மூம்கில், ஓரபண், 

௪. நால்--மூங்கில்-ஈரக்கு. இனிதிசைப்பது 

௫. நால்--நாலு-- நாக்கு எல 

௬. நால்--நாலிகம்--., 95 

eT, நால்--நாலுகம்--., eens 

ரூ உ உட . . . 
வேயங்குழல் போலினிதுரைப்பதென்பது. 

௮. நால்---நா-.நாலு, நா-- நாக்கு. 

நா-ுநாக்கு, நடு, மிடற்றுள் நாப்போல் ற்ற பால்வது, வாயுள் 

நாப்போல்வதுமாம். 

கால்--நள்-கடு, FTV GT HS. வாயுள்காக்குப் பால் 
நள்ளிருள்; நண்பகல். | வது, 

கள்--நட-- நடுவு, 

௯. அரிகழூங்கில், உட்டுகா. 

ரியம்--வாச்சியப் “Da ல் இஃ அரியம---வாசசுயம. உடமினாயால இசை தருவது, 

வேய்ங்குமலுமாம். 

௧௫௫. மூங்கில் நீண்டிருத்தலால் நெடுமை யுணர்த்தும் பெயரு 

ம், அதுவே தூரமாயிருத்தலால் தூரத்தையுணர்த் அம்பெயரும், 
அதுவேயுயர்ச்சியாயிருத்தலால் உயர்ச்சியையுணர்ச் அம்பெயரும், 
௮தன்போத்து ஒழுங்குபெற்றிருத்தலால் ஒழுங்கு, ஒழுக்கம் Car 
முதலியவற்றின் பெயரும், தன் இனமாதலால் கரும்பு சோளம் பிர 

ம்பு காணல் கொறுக்கை நெல் புல் தென்னை பனை கமுகு ஈந்து
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முதலியவற்றின் பெயரும், அவற்றின் ஒலை முதலியவற்றின் பெய 

ரும், உரையும்போ.து செருப்புப் பிற தலால் மெருப்பின் பெயரும், 

தீப்பொறியின் பெயரும், வெப்பத்தின் பெயரும், நெருப்பின்பின் 

சாம்பலுண் டாதலால் சாம்பல் முதலியவற்றின் பெயரும், நெருக்கி 

யிருக்தலால் நெருக்கத்தின் பெயரும், பசுமை இறந்திருத்தலால் 

பசுமையின்பெயரும், வன்பையும் வளையுந்தன்மையு முடைமை 

யின் வில்லின் யெயரும் அம்மூங்கிற் சொல்லிற் பிறப்பனவாம். 

உ-ம், 

௪. நெல்--சேர்--நேர்பு-- ரீம். 

 செல்--நீள்--நீளம், நீள் நீட்டி, 

நீளம்--நிசளம்-- மீட்டு. நெல்-- மூங்கில், 

௩. நெடு--மெடில், மெடு--கமெட்டை. 

நெடு--மெடுமை. நெடு-- மங்கல், 

௪. நெல்--நீள்--நீளம்--நீட்டு, தூரம். 

நீள்--ரீட--நீடல், நெடு- -நெடுவல், 

ட, ஒங்கல்-- மூங்கில், உயர்ச்சி, 

fo
 

ஒங்கல்--உம்பல்--எழுச, 

உம்பல்--உம்பா-- உயர்க்சி, 

௬. செல்--மேர்-- ஒழுங்கு, மூங்கிற் போச்துப்போல்வ.த. 

(௧) கரும்பு முதலியவற்றின் பெயர் 

க. கண்--கன்னல்--கரும்பு. சண் மூ.ஙஇல், மூங்கிலின 

| மென்பது 

ட கழை-- மூங்கில், கரும்பு. 

காம்ட--கரும்பு, 

வேணு-- மங்கல், கழும்பு, 

72 

1) 

சீசகம்--மூரங்இல். கரும்பு, 

9 
ல
ு
 

4 
9 

, வேல்---வேலை--- கரும்பு. Dalai lp HEY. 

௪. வேழம்--கூங்கில், கரும்பு, கொறுக்கை, 

௮, சந்தி--சாதி--பிரம்பு. சந்தி மூங்கில், 

௯. சொல்- சோளம். சொல் நெல், 

௧௦. சரம் மூங்கில், நாணல்.



௧௬௮ இலக்கண வியல். 

௧௪, புல மூல்கில், புல், மூங்கலின மென்பது, 

புல் அரங்கில், பனை. 

புல்லாங்குழல் வேய்ங்குழல். 

௪௨.. பணை--பனை. பணை--பெணை-- பெண்ணை. 

௧௩. நால்--ராலி--நாளி- தென்னை 

௧௪. கண்--கனல்- தீ, கண் மூங்கில் 

௧௫. ௮ரி-மூங்கில், தீ. மூங்கிலுண்டாவது 

௧௬. மெல்--நெருப்பு. கெல்-- மங்கல். 

௧௭. காம்பு--சரம்பல். மூங்கிற்சாம்பலென்பது 

(௨) நெருக்க முதலியவற்றின் பெயர். 

. gf =apaRa, Os maain. மூங்கிற்புகர் போல்வது, 

கண்--சனை =O) (iH LD 

நால்--ஈளி-- நெருக்கம் 

நளி--நனி-கெருக்கம் 

களை--களை த தல்-நெருங்கல் 

1 
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. வேணு-மூஙூல், வில். கூங்லொலாவது. 

எ. பாசு--பசுமை, மூங்கினிறமென்பத. 

மூங்கில் நெருக்கி வளர்தலின் நெருக்கத்தின் 

பெயர் அ௮திற்பிறந்தன. 

க௪டு மூங்கிலின் கணுக்களில் வேருண்டா தலால் வேரின்பெய 

ரும்,'வரின்பின் முளையுண்டாதலால் முளையின் பெயரும், முளேவெ 
ள்ளிதும் புதுவ.துமாதலால் வெண்மையின் பெயரும், பு.துமையின் 

பெயரும், ௮ம்முளை கூர்மையும் நுண்மையும் பெற்றிருத்தலால் 

கூர்மையின்பெயரும் அுண்மையின்பெயகும், முளைசறுத்திருத்த 

லால்றுமையின் பெயரும் குறுமையின்பெயரும், முளைஉள்ளிருர்,து 

வெளிப்படலால் வெளிப்படலின் பெயரும், பிறத்தல் தோன்றல் 

உண்டாதல் முதலியனவும் வெளிப்படலா தலால் பிறத்தன் முதலிய 
வற்றின்பெயரும், உடல் உறுப்பு தோல் முதலியனவும் தோற்றத் 

சாலாதலின் உடன்முதலியவற்றிண்பெயரும், உளர் பிள்ளைமுத்
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லிபவற்றின்பெயரும், முளையினின்று வளர்ச்சிதோன்றலால் வளர் 

தீல் முவலியவற்றின்பெயரும், அம்மூங்கற் சொல்லிற் பிறப்பன 

வாம, உ-ம். 

க, வேல்-வேர், மூங்கின்கணுவி லுண்டாவது. 

௨. கால்--வேர், கான்மாம்--ஆலமசம், 

௩. செொல்--வேர். சொன்மரம்--ஆலமாம். 

விழுது விடுன்ற மரமென்பது. 

விழுஅ-- வேர். சீழ்கநோக்குகன் றமையின் வேராயிற்று, £ழ் 

நோக்குவது வேர். மேனேக்குவது முளை, வேர்முன்னும் முளை 

௮.தன் பின்னுமுண்டாகும். 

நென் முதலிய விதையில் முன்னுண்டாவ.து வேர், இழங்கெல் 

லாம் வேராம். பச்சை மூறங்கிலை நீர்ச்சார்பிற் புதைத்து வைக்இன் 

கணுக்கடோறும் வேரிநங்கப்போத் துவிடும். வைக்கோற் புரி சுற்றி 

நீர் விட்டுக்கொண்டு வரினும் கணுவிற் போ தீதுவிடும். அலரி, கொம் 

புக்கள்ளி, அறுகு, கானாங்கரை, பொன்னாங்கண்ணி முதலியன 
வும் கணுக்கடோறும் வேர் விடும், 

(௧) முளையின் பெயர் 

க, கால் வேர், முளை. 

௨. முளை-- மூங்கில், அ௮ங்குரம். 

௩, கால்--காலி-கற்ரு, காலிமாடு, 

௪. பல்-வேர், முளை. 

பல்--பளு--பளுமரம்--பழுமரம்-- ஆலமாம்.விழு.து 

[ விடுவது, 

பல்--பாலி-- முளை 

பாலிப்பாய்--படுக்கைப்பாய், கருக்கொள்ளற்டெமாவ ௮. 

பாலி நிலம்-- விளைநிலம், 

பாலிகை--முளை, முளைக்கலம். 

முளைப்பாலிகை, கால் பல் என்பன மூங்கிலினியைபுடைச் 

சொல்;
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வெண்மையின் பெயர். 

க. குரு-மூளை. வேர்க்குரு. வேர்வையாலுண்டாவது, 

குருரோய் -௮ம்மை கோய் 

௨. குரு--குருகு-வெண்மை. முளை நிறமென்பது. 

குரு--குருத்து--முளை, இளமை, வெண்மை, 

குருத்துக்குழந்தை-- இளங்குழர்ைத 
௩, நால் - மூங்கில், பாளை, நால்--நரை- வெண்மை, 

புதுமையின் பெயர், 

௧, கால் (வேர், முளை. கால்--கலி-- எழுச்சி, முளையி 

[(னின்றுண்டாவது 

கலி--களி.-க(நி-மிகு 9, எமுச்சிய(லாவ.த. 

௨. களி--கடி- பு. தூமை, 

கால்--கலி--களி--த[நி, களி--கடி-- பு. துமை. 

சுடியென்பன முளையினியைபுடைய த, 

முளை கணுவினியைபுடைய து, 

கண மாங்கிலினியைபுடையது. 

மூங்கிலினின்றுண்டாய முளை முன்னர்க்கா நஷைகொன்ருாக 

லின் புதுமையாயிந்று. 

(ஐ) கூர்மையின் பெயா. 

௧, கால்--காலம்-- தூண்டின்முள். கூரிய என்பது, 

(சத்திர இபிகை) 
கால்-முளை, கூர்மை. 

௨, கால--கார-- கூர்மை, அச்சம். 

௩. கார்--காரி- கண்டங்கத்தரி. கூரியமுள் மிக்கது, 

4, கார்--காரை--ஜாமுட்செடி. 

மூளை வரவர நணுகிக்கூர்மை பெற்றிருத்தலின் கூர்மையை 

யுணர்த்திற்று, கூர்மையின் பெயரெல்லாம் இங்கனமேவரும். கூர் 

மையே அண்மையுமாம்.
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சிறுமையின் பெயர், 
. . . 9 கால்--சன்று-சுறுமை, கால்-(ுளை 

கால--சன்னி-சறுமை, கன்னிக்கால்-இறுகால், 

நால--ரல் கூரல் --திறுமைமிகல், நால் முளை 

முளைபோற் சிறிதென்பது 

வெளிப்படல் முதலியவற்றின் பெயா். 

உ௬--உரு த்தல் முளை க்கல், மகுற்றல், 

உ௫௬- முளை. குரு--உ1ு 
2 ச fo . - ந. . . a ‘ . 3 . 

தால -மதாறறம- (LPO F Hod, ॥ற்ததல. மதால 

[மூ ங்லை். 

கால நாறு முளை. கூம்கிற்கணுவிலுண்டாவதென் 

[பது 
ட. ச் . ௪4 . . 

நாறு--நாறல்- முளை ததல், ம்தான் றலை. 

. மேளை மூங்கில், அங்குரம், pws oF smal gow 

(as 
முளை முளைத்தல் -௮ங்குரித்தல், தோன்றல், பிறத் 

(தல். 
உடல் உறுப்பு முதலிய வற்றின் பெயர். 

உ௫- முளை, உடல். கருவில்முளைப்பதென்பது, 

குரம்--குரம்பை உடல், வ 

Gl wh = முக, பை---விகுதி, 

குரம் மூங்கிலி யைபுடைச் சொல்லாம். 

. சினை முங்டல், ௧1௬, முட்டை, பூவரும்பு, உறுப்பு, 

மரக்கிளை. மூ£ங்கிற்கணுவில் முளையுண்டாவது போல் 

வதென்பது. 

தோல்மயிர் முதலியவற்றின் பெயர், 

தோல் மங்கல், தோல். உடம்பில் முளைப்பது. 

. குரம்--குரல்- இறகு, பயிர்க்கதிர், பெண்மமயிர், 
மூளைப்பதென்பது, 

௩. குரல்--கூரல்- இறகு, பெண்மயிர்,
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௪ கால---௧௬-சனை.முளைப்பதென்பது. கருப்பொருள். 

கால்: முளை. 

(௮) ஊர் முதலியவற்றின் பெயர், 

சு. உ௫௬---ஊர்- பாக்கம். பயிரிடப்படுவ.து. 

உ௬- முளை. 

௨, முூளை-ரூங்டுல், அங்குரம், பிள்ளை, 

சானமுளை-பிள்ளை, (உ--பதம்) 

முளையான்-- இளைஞன் 

௩. கால்--கன்னி-- இளமை. கால்: (முளை. 

௪. குரம்-குருகு-- இளமை. குசம் முளை. 

௫. கால்--காற்சி-.-ஞாற்சி- வளர்ச்சி, 

நால் அ முளை, 

“புறக்காழனவே புல்லெனமொழிப 

அகக்கா ழனவே மாமெனமொழிப” 

“தோடே மடலே யோலை யென்று 

ஏடே யிதழே பாளை யென்ரு 

ஈர்க்கே குலையே நேர்ந்தன பிறவும் 

புல்லொடுவருமெனச் சொல்லினர் புலவர்” 

என்ற தொல்காப்பிய சூத்தத்தாலும் தென்னை பனை மூத 
லியன மூங்கிலினமென்பது பெற்றாம். 

புல்--மூங்இல். புல்--போல் -கூக்கில் (மலை--௮) 

மரம் சிவந்து வயிரங்கொண்டது என்பது 

மரவு--மரம் “wre சேர் கடவூரின் மயானத்தார்' 

(அ--தே) 
மாம் சிவப்பு. மரவட்டை. மரம்-|-அட்டை, சிவர தவரி 

யுடைய அட்டை யென்பது. 

மரவை-௭செவ்வயிரத்தாற் செய்யப்பட்ட சலம். 

மூங்கில்போல் புரையில்லாமல் முழுக்கவும் செவ்வயிரவ் சொ 

ண்டமையின் மரம் ௮சக்சரழாயிற்று,
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புசை--உட்டுளை 

புரை--போரை ட | 

புல்லிலைச் தெக்கினூடு” (திருவாய்மொழி) 

புல்--மூங்லல். 
“கண்ணார்கமுகு பவளம் பழுக்குங்கலிக்காழி” - (ச-தே) 

கண்-- மூங்கில், மூூங்கிலின மென்பது, 

உலகத்துள்ள தாவரவகைகள், நெடுக்குஈரம்புள்ளவை குறுக் 

கு நஈசம்புள்ளவை யென இருவகைப்படும், மூங்கிலிலை நெடுக்கு wr 

ம்புள்ளது. தென்னோலை பனையோலை முதலிபனவும் ௮ன்னவாக 

லின் மூங்கிலினமாபின. 

ஆல் அரசு முகலியவற்றினிலைகள் குறுக்கு கமம்புள்ளவை. 

நீரின்கணுள்ள பாசியும் இவளிருவசையுளடங்கும். 

௧௪௬ கரும்பின் சொல்லிம் பிறப்பன, 

வெல்லத்தின் பெயர், சருக்கலையின் பெயர், 

கருவக்.இன் பெயர், உ-ம், 

ச, வேலம்- கரும்பு. வேலம்---வெல்லம், 

சருட்பஞ்சாத்றாலாயசென்பது. 

வேலம்--வேலை:-சரும்பு. 

கொசலிற்றச்சொற்கள் பிற்சாலக்சனவாம். 

௨, அங்காசம்--அக்சாரம்-- சருக்கரை, 

அங்காசம்--சரும்பு, | 

௩., சன்னல்--சரும்பு, சருக்கரை, 

௪. செருக்சென்பது கரும்பையும் கருவச்சையும் உணர்த்தி நிற் 
கும். கரும்புபோல் நிமிர்க இருப்பதென்பது. செருக்கு தருச்சாயித்று. தருச் 
கு தன்காயிற்ற, ப 

செருக்கு--கரும்பு, செருஇப்பயிர் செய்வத. (தெலுங் த.) 

௧௪௪. கூர்மைச்சொல்விற் பிறப்பன, 

முள்ளின் பெயர், கத இயின் பெயர், படையின் பெயர்,
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உ-ம். 

௪, கால--கூர்மை, சால்--கள்-- கூர்மை, 

சள்--கள்ளி--ஒர் முட்செடி. 

கள்--ஃ0-- முள். 

௨. சூர்--சூரி-௪த்இி, கூரிய. 

சூர்-- கூர்மை. 

உ, சால்--கருவி--படை, கூரியத. 

கால்--கூர்மை, 

௧௪௮ அம்பின் சொல்லிலும், வில்லின் சொல்லிலும் பிறப்பன. 
HFEF 5 Bom பெயர், கொலையின் பெயர், 

போரின் பெயர், விரைவின் பெயர், 

வெற்றியின் பெயர், அடையாளத்தின் பெயர், குற்றத் 

இன் பெயர். ஐம், 

& அம்பு--அடுப்பு--௮ச்சம். ௮ம்பினுலுண்டாவசென்ப 2. 

௨சீ£ம்--விசரம்- கொலை, சஞ்சரம்-- கொலை, fo
 

ரி ௨ கோல்--சொலை. ௮ம்பினாலாவது. 

கோல்: அம்பு, 

௪. கசோல்--குறி-- அடையாளம், 

௫. கோக்--குற்றம்--பழி 

அம்பு தைத்த வடிவு முன்புறத்த தாயின் அடையாளமும், பின்புறத்த 
தாயின் குற்றமுமாம், 

யா. 

சு. காண்டம் -சண்டைபோர், காண்டம்-- அம்பு. 

௪. வில்---வி.றல்-- வெற்றி, வில்லாலாவ து, 

௮. வில்--விரைவு. வில்லிலெய்யும் அம்புபோற் செல்வசென்பத, 

கருமைச்சொல்லிற் பிறப்பன. 

இருளின் பெயர், இரவின் பெயர், கஞ்சன் பெயர், மாரின் பெ 

இ ழ்ம், 

௪, கருள்--கருமை, இருள், 

௨, கங்குல் -- இருள், இரா. 

௩, நீலம் --சருமை, ஈஞ்சு, 

2, களங்கழ்ஃ கருமை, மாசு,
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BF Fa, கமாலச்சொல்லி றி பிறுப்பன . 

வாசனையின் பெயா், குங்கும முகலியவற்றின் பெயர். 

கமாலமென்பது பச்சிலை. இது மணமுள்ள காகலின் மணமுள் 

ளவையெல்லாம் இச்சொல்லிற் பறக்கும். 

இவைத், 

௧. தமாலம் -பசசிலை 

௨. தீமாலம்--மாலம் குங்குமம், ஒர் வசை மணமுள்ளது. 

௩, மாலம்--மலம் -சத்பூரம் ” 
௪. மாலம்--மளம் வாசனை, பரிமளம் -மிச்சவாசனை , 

இ, மளம்--மணம்-- வாசனை, 

௬. மணம்--மணம்கு- இருவாட்சி, » 

௭, தமாலம்--மாதலம்--மாதளை, » நிலைமாறிற்று 

௮. தமாலம்--௦தாலம்--சொன்றை, ர 

௯, மதாலம்--மதலை ” ” 

இலச்சணவியல் மும்புப்பெற்றத. 

 



மோழி தால் 

மு தணிலையியல். 

I PS ட டையை - 

சகேரிசையாசிரியப்பா, 

கமிழ்க்கே காளுக் சகவஞ்செய்து செய்தா க 

கமிழ்தெனெ வுண்ணு மரும்புல வீர்காள் 

ஒவவோர் சொல்லின் ஒளிர்முூக னிலையைச் 

செவ்வன மோரித் ரிகமுமக் காசணம் 

வசையனைக் கல்லி மணிிபெ) லெளிகாம் 

உரைபினைக் சல்லி யணரவசேசோ வரிகே 

மற்றது கல்லின் வறப்பினும் வறக்கும் 

சொறுரொறு வ் காரணக் கோன்ரு இருக் இல. 

கல்வினை வல்மசேல ஈல்லு உலா கும் 

சொல்லினைக்கல்லப் பல்லவா தான்கன் 

பலல வாயிலும் படுபயன் 

எல்லை யில்லவா மின்பழும் பெரிே 

SISA ORS ee



மொழிால் 

முதனிஷஹயியல். 

ர்க Nee 

(2) சு 
சுல்- சூரியன்; வட்டம், திரட்டி, வெப்பம், நிறம், உதயம் 

ஒளி, நடு, முதலியன, | 

சுலீல்--சரீர --சுரீரெனல், 

(2) சு 

சுயஅசய்யெனல் 

சொய் சொய்யெனல் 

(௩) சல் 

சுர-- வெப்பம். சூரியனிடத். துள்ள து. 

சுருகு-- வெப்பம். ——- (g— 3) 

சுருக்கு:-- 

& வெப்பம் 

௨. கோபம் 

௯, விரைவு 

சுருக்செனல். 

சுறுக்கெனல். 

நீர்ச்சுருக்கு. 

தேள் சுருக்கெனக் சொட்டிற்று, 

சுருச்சில் வருக௭விரைவில் வருக. 

௮ஃதாவ.து ௬ட மணலில் வருவது போல் வருக என்பது. 

சூரியன் கதிர்கள் விரைவது போல விரைந்து வருக எனலும் பொ 

ருந்தும். 
  

* இயற்கைப்பொருளோசை.



௧௪௪ முதனிலையியல். 

(௪) சுல 
சுலா- வட்டம், திரட்சி, சூரியனிடத்துள்ள 2, 
“சோதிச்சுலா வெண்குழையானை”! (௮--தே--௩--இ) 

“சுலாவாய தொன்னெறியே யென்றேனானே” (.4—Gs) 

MO) Sz AIL LD 

சுலவல்௭சூழ்தல் 

சுலாவல்--சூழ்தல். வளைவ3 

சுலவு மாமதிலும்” (௪--தே. திருத்தண்டலை நீணெதி) 

(ட) சுல் 
சுல்ஓ-- வெள்ளி, வெண்ணிறமுடைய து, 

சுல்லம்:-- 

௧. செம்பு. இவக்த.து. 

௨. கயிறு, முறுக்குவது. வட்டிப்பது, 

சூரியனிடத்தில் ஐவகை நிறழுழுண்டு, 

(a) சுல 

சுஓுப்பு--மரக்கலம். வளைவானது, சுற்றுவது. 

சுஓகம்--கலகம், புழுக்கம் செய்வது. 

  

(or) சல 

சன்: — 

௧௪, வட்டம், : சூரியன் போல்வது 

௨. விந்து, 

௩, வெண்மை, சூரியனிடத் துள் து 

௪. சனி, செளரி பென்ப, 

FOV FO ff as FON, (சோதிடவழக்கு) 

௮) சுன் 

சுன்னம் சுழி, விந்து; 
ட்ட 

சுன்லுக்கட்டி. தாரட்டுப்பாற்சட்டி ,



மு.தீனிலையியல்; are 

(௯) சுல் 

Fs 

௪. அடுப்பு, வெப்பமுள்ள து, 

௨. மடைப்பள்ளி 

௩. புகைத்தூம்பு. 

சள்ளிக தடுப்பு, (பாளி) 

சுலிசை அடுப்பு. 

(௧௦) | சுல 
சூலை-ஜர் நோய். வெப்பத்தாலாவ.து. 

(௧௧) Fev 

சொலிப்பு-- ஒளிர்வு. சூரியனிடத்துள்ள ற, 

சுல்--சுளுக்கு--சுளுக்கல்--நரம்பு திரும்புவது. 

சுல்--சுறு--கருகுதலா லுண்டாகய மணம் 

“கூறுமங்கையர் ஈறுங்கூந்தலின் சந” ——(«—79} 

(௧௨) Fev 

சுரம்:-- 

ச, காய்ச்சல். வெப்பஞ்செய்வ.து, 

௨. பாலை நிலம், சுடுவது 

௩., அருநெறி, 

௪. ஒருப்பு--காய்ச்சுவதாலாவல, 

“சுராளம்--௮திவேகம். 

சுரன்: சுல---சுரன் 

க. சூரியன் 

௨. அறிஞன், சூரியன்போல் விளச்குலோன், 

(௧௩) Trev 

Gi தெய்வம். சூரியபகவானென்பழு.



௧௪௭௬ ழுதீனிலையியல். 

(௧௪) சுல் 

சுரும்பு:-- 

ச, மலை--இரண்டிருப்பது 

௨. வண்டு, சுழல்வது, 

(௧௫) நோ 
சூரி:-- 

சூரியன், வ 

௨. எருக்கு, சூரியசமிதையென்பது 

௩. ஞாயிறு திரும்பி, 

௪. புலவன், விளக்குகோன். 

சூரி--ஒரி--ஆண்மயிர். உச்சிக்குடுமி யென்பது. 

சூரியன், கோள்களுக்கு நடுவிலிருப்பதுபோலத் தலைகடுவிலிரு 

ப்பதென் ப. 

(௧௬) சூர் 

“சூர் த்தல் சு ழலல் 

சூரன்-- சூரியன். சூர்--சூரன் 

(ser) சூர் 

சூரல் -ஞாயிறுதிரும்பி 

“சூரல் சூரி ஞாயிறுதிரும்பி” 

  

(ம--கிகண் க) 

(௪௮) Hav 
சுள் 

௧. வெப்பம் 

௨. உறைப்பு 

௩. உலர்ந்தமீன். 

“கள்ளைச்சட்டுக்கொண்டு கள்ளைக்குடி.”



(௧௯௬) 

(2.0) 

மூதனிலையியல். ௧௪௪ 

“சுள்ளினைக்கறிக்கனர் துற்றுவாகையங் 

சள்ளினைக்கொட்பொடு களிக்கு கெஞ்டினா”” 

(காக்கம்-- இச J காண்டம்) 

ஓ 

சுன 

சுள்ளு வெப்பம், கோபம், ஐர் பூச்சி. 

““சுள்ளுப்பூச்சி- சுள்ளான் 

சுள்ளான் Sit பூச்சி, KGB GOBBI Is chy. 

சுள்ளெறும்பு--கொள்ளியெறம்பு. 

சுள்ளிவொன் மிளகாய். 

சள்ளம்-- சனம், சுடுவது. 

சுள்ளக்கரய்- மிளகாய். 

சுள்ளக்கம் கோபம். 

சுள்ளக்கன் கோபி. 

சுள்ளாப்பு--வெப்பம், தீவிரம், பழிச்சொல் 

“சுள்ளாப்பெல்லாம் பொல்லாப்பு”? 

சுள்ளாத்தல்௭ஈடுதல், எரிதல், உறைத்தல், வீசல், வே 

| கங்கொள்ளல். 

சுள்ளிடல்-உறைத்தகல், கோதல், 

௦ 
Fr ovl 

சுளி-- கோபம், சுடுவது. 

சுளிவு--கோபம், 

சுஸிதல்--கோபித்தல். 

“சுனையுணீலஞ் சுளியு நெடுங்கணாள் (௮--தே) 

சுளித்தல்--கேரபித்தல் 

சுளிப்பு-கோபம், சுடுமுகம். 

சுள் 

சுளுக்து- கொள்ளி. எரிவது, 

சுழுந்து ஒ 

49



(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௪) 

முதனிலையியல், 

9 

Fr OW 

சுள்ளை-ளூளை. சவப்பது. 

சூளை-- செங்க ற்சூளை. 

சுள் 

சூள் சுஞந்து, கோராங்கொள்ளி. 

சுள் 
சூடு :-- 

௧, தலை. கருவில் திரண்டு வளர்வது. 

௨, உச்சிக்குடுமி. தலை நடுவிலுள்ள து. 

௩. மூடி. தலையில் தரிப்பு, 

௪. நூனி, 

(௫, மயிற் சூடு, தலையிலுள்ள து. 

௬ எருத்துத்தஇமில். இரண்டிருப்பனு, 

el. அரிக்குவியல், 

௮... சுண், ஒளிர்வது, வலக்கண்ணுமாம், 

௯, வெப்பம். சூரியனிட ததுள்ள ௮, 

சுட்டு--குடுமி. உச்சியிலுள்ள.து. ரூடு_-௪ட்டு, 

ஜுட்ட (தெங்கு) 

சூடி-- தவஸ 
சூடல்--முடி.தரிக் தல், கரிக.தல், 

சூடி. புடவை, 

சூட்டு -முடி.மாலை, 

சூட-கண் 
சுட்டல்-- காட்டல், குறித்தல், கருகல். 

சுட்டெழுத்.து. 

சூடு-வெப்பம் 
சுடல் கொளு த்தல். 

சுடலைகசுகொடு,



(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௪) 

முதனிலையியல், ௧௪௯ 

FLT = சூரியன், சந்தின், அக்னி, ஒளி. 

சுடர், 

சடரோன், 

சூரி-வெப்பம் 
சுவடு: 

இப்புண். 

கழும்பு. 

. அடிச்சுவடு, 

வண்டி த்தடம். 

சுவறு--வறட் சு. சுவட-- சவறு, 

3 
இ
 

0
 

௬ 

FU DU a Mars, 

“சுவறிடு சடையாபோலும்” —_— (௮--தே) 

சுவடு 

வட தழும்பு, குற்றம். 
“நாவினாற் சட்டவடு? 

சுவறல் 
வறல்-வறட்.௫. 

வறளலஃ- 

வறட்சி ,, 

வறட்டல் 

வறட்டி எருமுட்டை, வறண்டது. 

வறல 

வறு 
“வற்றம்--வறட்ட 

வற்றல்--வற்.றுதல், 

வறம் வறட்சி எனவ (பு--ஈ) 

வறத் தல” 
வறன வெம்மை, வறட்காலம்



௧௮௦ 

(௩௨) 

(௩௧) 

(௩ ௪) 

(௯௭) 

முதனிலையியல். 

வறளல் 

வடிதல் வாடல். இரிந் துநிலை மாறிற்று. 

“உடம்பு வடிந்தது” 

வடி.வு- வறட்டு, 

வடி.வுகால். 

வ 

OM Mev 

வாடல:-உலர்தல். றகாம் டகரமாகும். 

வா ட்டம்--சோர்வு, சாய்வு, 

வருட்டம்-- வருத்தம். 

“வருத்தம் சோர்வு, துன்பம். 

வருட்டல்- வற்புறுத்தல். 

விறு 

வறை: வறுப்பு, 

வறையல்--வறுத் தல். 

au 9) 
வறுப்பு--வறுத்தல். 

வறள் 

வறடு-- ஈனாமை. பாலவறண்டது. 

“வறட்டுப்பசு--ஈனாப்பசு,? 

“மற்றைப்பசுக்கள் வறள் பசு தானே.” (திருமந்திரம்) 

மலட-- ஈனாமை, வறடு--மலடு: 

மலடன---மலடி,, 

சுடுவல்--உதிரம். உதராக்கனியாலாவது. 

சுன்: ,, 

சுடுவன ம-- 6



(௩௮) 

(௩௯) 

(#0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

முதனிலையியல் குக 

சுவடு 

சுவடி நெடுங்கணக்கு, புத்தகம். சுவபெபட எழுதுவது. 

° 
Fr OV 

சுணக்கம் சோர்வு, தாமதல். வெயிலாலுண்டாவது, 

,சணங்கல்--சோர்தல், சென க்தல். 

சுணக்கன் நாய், கோபிப்பது. 

J CON (EIB GOT = 9 

சுணங்கு 4, 

Cer cor a&— ,, 
5 5 

சுணக்கம் 

உணக்கம்--வாட்டம். 

உணங்கல்---வாடல். 

சுள் 

சுண்டு--வறட்சி, தலையிற்கண்டு, அடிப்பற்றல், 

சுண்டு நிலம். 

சுண்டாங்க--சுண்டற்க றி, 

சுண்டல--வறளல், சுண்டற்கறி, சுண்டிய சுடலை முத 

[லியன. 
சுண்டுதல்--வறளல். 

சுண்டு 

சுண்டி--தொட்டல்வாடி, சுக்கு. நீர்சுண்டியது. 

சுண்டில்-- 5 

சுண்டை--ஓர்வற்றல். உலர்ந்தது, 

சுண்டைக்சாய். 

சுண்டு 
சுவண்டு- ஒளி, வெப்பம். 

சுவண்டன் இவன், 

“தூகீறணியுஞ் சுவண்டர்தாமே” (௮-0 தட இ)



௧0௨ 
( ௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭) 

மூதகனிலையியல். 

சுண்டு 

தொண்டு--௯. சூரியன் முதலிய கோள்சளின் தொகை. 

9 

சுன 

சுண்டா--ஈடு, கோள்களுட் சூரியன் போல்வது, 

சுள் 

சுண்ணம் நீறு, சுட்டு. 

சுண்ணாம்பு” பு--விகுதி. 

சுள் 

சுருள் திரள், மடிப்பு, 

சுருளை திரட்சி. 

சுருணை-- ” 

கணக்குச் சுருணை. 

சுருளல்--மடி தல். 

சுருட்டல், 

சுருட்டு. 

சுருட்டை, 

சுருட்டைப்பாம்பு. 

சுருட்டைமயிர், 

w 

சுள் 

சுளல- சுழல், 

“சூளல்--சூளுதல், 
“சூளுதல்-குடைகல். சுழற்றுவது. 

சுழல்:-- சுளல்-- ச ழல். 

௧. சுழற்சி, வட்டமாகவருவ.து. 

௨, எந்திரம், சுழல்வது. 

௩. கா்ற்முடி



முதனிலையியல் ௧௮௩ 

சுழலன் எத்தன். 

சுழலை-- சுழற்சி, 

சுழலல:--- 

(௪௯) 

(Go) 

௧. உருளல். 

௨, கலக்கல், மனச்சுழற்சியென்பது. 

சுழற்றல். 
சுற்றல். 
சுற்று. 

சுற்றம்--உறவு. சூழ்வது. 
“சுற்றத்திற்சழகு சூழவிருத்தல்,” 
சுற்றல்--சூழல், உடுத்தல், 
சுற்றல்--ஓற்றல்--உடுத்தல். 
சுல்-சுற்று--சுற்றம் எனலும் பொருக்லும். 

சல் வட்டம், இரட்ட, 

சுழூலல் 

உழலல்--சழலல், வருந்தல். 

“உழன்றி--சுழலகத்தக்க து, 

உ ழலைவேலி--- சு ழல்வேலி. 

உழற்றல்--சுழற்றல், வருத்தல், 
உழத்தல்-- வருந்தல். 

உழப்பு--வருத்தம், முயற்சி, 

உழவு வளைப்பு, வருத்தம். 

“உழவர் மருதநில மக்கள், வளைத்து வளை த். துழுவேர 

[ சென்ப.து., 
உழல், 

உழுதல். 

சுள் 

சுழங்கு so F PH SO,



முதனிலையியல். 

சுள் 

சுளி-சுழி 

சுளிகம்--அப்பவருக்கம். வட்டமாக இருப்பது. 

சுழி:-- சுளி-- ழி. 

௧. வட்டம், சூரியன் போல்வது. 

௨. விந்து, 

௩. நீர்ச்சுழி, வட்டிப்பது. 

௪. கபடம், நீர்ச்சுழிபோல்வ.2. 

@. E500, suuoreéQewa gi. 

௬. மூர்க்கம், கபடமேகொள்வது. 

சுழிப்பு--சுழித்தல். 
சுழியல்--சுரள். ஆண்பெண்மயிர், சுருண்டிருப்ப.து. 

சுழியன்--வஞ்சகன். 

தன்கண் ௮சப்பட்டதோர் பொருளைமெல்லச் சுழற்றி விரை 
விலிமுத்து மறைப்பது நீர்ச்சுழியின் தன்மை. 

(௫௨) 

(௫௩) 

சுழி 
உழிதரல்--சுழலல், திரிதல், 

உழி வட்டம். 

ஓ 

சனி 

சூழ் ச௪.ற்று, வட்டமென்ப.௮. 

சூழல்:-- 

க. சுற்றுப்புறம். 
௨. இடம். சுற்றுப்புறக். துள்ளது, 

௩, கூட்டம். சூழ்வது, 

௪. ஆராய்தல். ஒன்றிலேயே சுழல்வது, 

(இ. யோசனை, 

௬, கருத்து, 

௭. சூறிப்பு,



மூதனிலையியல், ௧௮௫ 

சூழ்தல் - யோசனை செய்தல், 

சூழ்ந்திடல்-வளைந்துகொள்ளல். 

சூழ்ந்தோர்--அடுத்தோர், உற்வோர், மந்இரிகள். 

(Ge) சுள் 

சூள் அணை, வட்டமிட்டுத் தடுப்பது 

சூளுறல்-- gy Gover uF av, சபதஞ்செய்தல். 

சூளை 3வ௫ி. சூள்செய்து வசப்பரித்துவோள். 

ஓஒ 

(B® ) சுன 

oh = சூழி, 
சூழி:-- 

௧, கடல், வட்டமான து. 

௨. குளம், 

௩. சுனை, 

௪. நடு, கோள்களுட் சூரியன்போல்வது 

(தி. உச, 

௬. உச்சிக்கொண்டை. 

(௫௯) சூனி 
சூடி ௪.௪, 

சூடிகை--உச்ி, முடி, மயிர்முடி, சட்டி. உச்சியின் 

ப (முடிப்பது 
(௫௪) சுள் 

சுட்டி: 

௧, ௨௪9. கோள்களுட் சூரியன் போல்வது. 

௨. நுதலணி. 

௩. நூதலணிமாலை, 

௪. தலையணி, 

சுட்டி--உத்தி-- முடியணி, தெய்யவுத்தி 

24



௧௮௬ முதனிலையியல். 

(௫௮) சுள் 
சோளம் குடுமி. உச்சியில் வைப்பது, 

94 Qeer en in == a” 

சோளகம்-- குடுமி 

சோழகம்- ,, 
1] ௪ ச ச e ச * « நாமகரணம், காதுகுத்தல், ஊட்டல், சோழகஞ் செய்தல், 

(உள்சாமூடைய சூடாமணி.) 

(௫௯) சுள் 

சோளி: சூரியகாக்தக் கல், (பஞ்சகாவியஙிகண்டு) 

ந்து 

(௬௦) சள 

CFT. = அலங்காரம். பஞ்சவாணத்தாலாவத, 

சோடித்தல் அலங்கரித்தல். 

சூரியனிடத்துப் பஞ்சவர்ணமுள் என. 

(௬௧) சள 

சோடம்-- வாட்டம். ee mee 2_—D— அகும் 

சோடை ,, 

“சோடை கொண்டுளக சான மங்கைமயல்”' (திருப்புகழ்) 

தாப்ச்சோடை- தாய்ப்பாலில்லா வாட்டம், 

“குழந்தை தாய்ச்சோடையால் மெலிந்தது,” 

சொடசொடெடெனல், 

“மழையின்மையால் பயிர் சொடசொடெனப் போயி 

(த்து? 
சோடகம்-- வைசூரி. வெப்பத்தாலாவ.து, 

(அகத்தியர் வைசூரி வாகடம்) 

(௬௩) சுல்-சூரியன் 
௬ * . 

GEV = தெற கு 

“சோல தேசம்"



முதணிலையியல். ௧௮௪௭ 

ஆ ச . 
சோளம் -சோளதேசம், 
ர ௩ . 

சோளதேசம்--சோடமேசம். 
“ey . ச உ உ ச ௫ ௪ 

சாலன லள வன். தென்றிசை நாட்டுக்காசன் என்பது 

சோளன் “9 . 94 

3 5 

(௬௩) | சோளம் 

சோளகம் -சோழகம். 

சோழகம்-தெற்கு, தென்காற்று. 

அரசாட்சி முதல் முதல் சென்றிசையினின் றுண்டானமை 

யின், சோழனென்பகற்குத் தென்றிசைநாட்டுக்காசனெனப்பட் 

டி, 

சூரியன் -ஞாயிற, சோழன், 

சூரியன் என்பது தென்றிசையை யுணர்த்தி நிற்குமாகலின் 

தென்றிசை நாட்டுக்காசன் என்பதே பொருள். 

எல்லா வுயிர்களும் இயல்பாக நோக்;தக்திசை இமெக்காகலின் 

அதுவே முதற்றிசையாம். நற்றிசையுமாம். ஒருவன் இழ்த்திசை 

யை கோக்க வீற்றிருக்குங்கால், ௮வன் வலப்புறம் சூரியகலை யாக 
லின் சோலம் சோழம் சோழகமென்பன சென்றிசையை யுணர்கு 
இன, 

சூரியன் சொல்லிற்றெற்இின் பெயா் பிறக்கும், ௮வனிடப்புறம் 

சந்திரகலையாகலின் நிகண்டு தாலார் வட திசையை மதிதிசையென்பர். 

“உதக்கே உச யுக்தரம் பிங்கலம் 

வடச்சன் பெயரே மதிதிசையுமாகும்," (பிங்கலை நிகண்டு) 
வலப்புறம் பிங்கலையும் தென்றிசையுமாசலின் சூரியனென்பது 

தென்றிசையை யுணர்த்திற்று. இடப்புறம் சந்திரசலையும் வடதிசை 

யுமாகலின், மதிதிசையென்பது வடதிசையை யுணர/த்திற்று, வலப் 

புறம் தெற்காகலின், வலவன் வளவனென்ஞயிற்று, 

சூரியன், சோழன், வளவள் முதலியவற்றுக் கெல்லாம் தென் 

நிசையில் முதல் முதல் உண்டான ௮சசனென்றே பொருள் கூறல் 

வேண்டும்.



ச௮௮ ேசுனிலையியல், 

வேண்பா, 

aon Glan oar றெரிக்குஞ் சுடரேோன்பால் தோன்றியுயிர் 

உளளந் துலக்கி யுலாவலின்--0 கள்ளுபுகழ்ப் 

பண்டைப் பெரியார்தாம் பைஃ தமிழை ஒண்டமிம் 

ஒண்டமி ழென்மனு Crore ge.” 

“உரைதெரிந்துணரும் சம்பந்தன் ஒண்டமிழ்வல்லார் 

ஈரைதிரையின் றியே ஈன்னெறிசேர்வரே,” 

(இருவுசாத்தானம்) 
“வண்ண வொண்டமிழ் ஒன்பகொடென்றிவை” . 

(பெரியதிருமொழி) 

(௬௪) சலா 

குலா :-- சகரம் கசரமாகும், 

க. திரட்சி, 

௨. வளைவு- 

௩. பட்சம். தழுவுவசாலாவது “ஈப்போல்வளை ” 

- ௪. கொண்டாடல். திரண்டுமழ்வது. 

(இ. ஆடம்பரம், 

“குலாவெண் ணெடுமாலை யென்புமுண்டு” (அதே) 

“உறைவிற் குலர் து.தலாள்?? (இருச்கோவையார்) 

“குலாவு-கொண்டாட்டம், 

குலாவல்--வளை தல், கொண்டாடல், பாராட்டல், 

குலவு அ வளைவு 

“குலவுச் சனைப்பூக்கொய்.து” emia (yar) 

குலவல்- வளை தல். 

(௬௫) குலா 

குலை--கரை, வளைவான, திரள்வது.



(௬௭௬) 

(௬௮) 

(௬௯) 

முதனிலையியல் ௧௮௯ 

குலா 

குலம் :-- 

க. கூட்டம். இரள்வ.த, 

௨. விலங்கின் கூட்டம் 

௩. குளம். நீர்த்தாட்சியுடையத. (சத்த ரழ்நாகரம்,) 
குளாம்--கூட்ட ம், குலம்--குளாம் 

குழாம் 5, 
குழுமல்- ,, 

(Gipsy = ன 

“கொன்றையுக் அளவமுங்குழுமக்தொடுத் த” C= 

குளாம் 

குளு குழு. 
குழு--கூட்டம். 

குழுஉக்குறி 

குலம் 

குலை:-- 

௧, கொத்து. இரள்வது. 

௨. பூங்சொத்து. 

குலம் 

கூலம் 

௧. குவியல், திரள்வது. 

௨. கடற்கரை, “இயல்பாசக்குயிவத, 

௩. கரை. 

௪. நீர்நிலை, கரையுடையது. 

௫, வால், சுழல்வ.௮. 

sr. Hamed ar ev.



௧௯௦ 

(௪௦) 

(சோக) 

௪௯) 

(௪௩) 

(௪௪) 

மூதனிலையிய ல். 

CT. (LPH. ann ss Bs. 

௮. பாரை. 52 

ஓ 

Fr. 60 UD 

கூவம்? 

௧, குவியல். 

io . கறையான்புற்று. குவிவகென்ப.தா. 

a ட e 

(OULD = (AON LO 

கூரம் தருப்பை. நீர்ச்சார்பிலுள்ள து. 

கூரகம் -நீர்வா ழ்பறவை, 

545hS*— 

௧. நீர்ப்பறவை. 

௨. தாரை 

௩. கைவளை, வட்டமான தூ, 

In_6v lp 

கூசம்-- ஒலி. கடலிலுண்டாவது 

குரை... 

குசைத்தல்-- ஒலித்தல். 

சூரம் 

ரசூசவை:--- 

க. கடல் 

௨. பேசொலி. கடலிலுண்டாவ து. 

௩.. கூக்து. சாரிவருவது. 

௫. கைகோக்காடல். 

கூசவையிடல்--:ஒஓலி கீதல், கூப்பிடல், 

சூரம் 
குசம்பு--சசை, செய்க, வம்பு.



முதனிலையியல் ௧௯௧ 

புலஃ்புகடங்களை, கமை. (ஐங்குறு--.ர) 
உ ப/லம்பன்-கெய்கனிலக் தலைவன்.சகலசயானென்பது, 

தேரம்பு 

௧, உப்பளம். கடற்கபைச் சார்புள்ளது, 

2௨. பரலடித்துயர்கிலம். கரையோல்வ ௮. 

௩. பாளை. பரலியைபுள்ள து. 

௪. மேடி, கபையபோல்வது 

குசம்பு-- புலம்பு மு ம்பு ப்பனம். 

குசம்பு. 

குழம்பு குழம்புத்துபை சடப்கரைச் சரரபுள்ளது, 

அமிர ஈம் அமிழ்தம், சிகரிகை கடிகை பயென்பன போலக் 

குரம்பு குமம்பாயிற்று, 

(௨) குலம் குளம் 

சூல மு 3 

௧. தடாகம். 

2. நீர், 

௩. ஆம்பல், மீரிலுண்டாவது. 

குளகெல் 

Yom ar Pare , 2 குளுவைஃ ஜா நீர்ப்பறவை, (Fi— .2y) 

3) Gh ove! = 29 

குளித்தல் நீராடல், குளம்--குளித்தல் 

குளம்-குளா--குழா- வட்டம். 

“*குழாவரி வண்டிசை பாடும்பாடல் கேட்டு” 

(பெரியதிருமொழி) 

சுழன்று இரிகன்ற வரிவண்டென்பது பொருள். 

குழா--குழகவட்டம். குமமணிதா ம், 

கூடக்தாபோல ஆடுகின்றோம் குழமணிதூரமே” 

(பெரியதிருமொழி)



டநட. இ 

் (௪௬) 

(௪௭) 

(௭௮) 

௭௯) 

(௮0) 

முதனிலையியல். 

குழமணிதாரம்- தோற்றார் ஆடுவதோர் கூத்து. 

கூதி சாவது வளைத்து சாரிவருவ.து. 

குளம் 

குளிர்:-- 

௧. குளிர்ச்சி. 

௨. பனிக்காற்று 

“௩. நண்டு, நீரிலுண்டாவது, 

குளிரல்- குளிர்,தல் 

“குளிரம் நண்டு, குளிா--குளிரம் 

குளிரி--பனிதா &ப்பூண்டு” 

குளம் 

  

(ம--.கிகண்டு] 

குளி- குழி 
குழி குளம், கிடங்கு, கணெறு, பள்ளம், வயிறு 

“குழிதல்- தழமாதல் 
குழிசி-பானை, மிடா, தரண்டிருப்பது, 

குழிசில்-,, ” 

குளி 
குளிடம்-- திரட்டு, உ.ரண்டை. 

Pui திரட்சி, 

சுழியம் -ஒர்பண்ணிகா£ம், இரண்டிருப்பது 

ககரம் சகரமாகும் 

குலா (திரட்ச)--குலம்--குளம்--குளி, 

குளம் 

குளவி-குழகவி. , வி--லிகுதி 
குழி ௮ம்மிக்குழவி. திரண்டி.ரப்பது, 

குளம் 
குளம்பு:---



(45) 

(௮௨) 

(௮௩) 

மூத்ணிலையியல். Sho m, 

௧. சேறு, நீராலாவது, 

a. கஞ்சி. ‘3 

குழம்பு Se wi, கஞ்சி. 

 குழும்பு-- குழி —— (மதுரைக்காஞ்சி) 

குழம்பல் சேருதல், கலக்கல். 

“உ ஓம்பல் குழம்பல், 

குழப்பம் கலக்கம்” 

மழுப்பல் கலக்கல் 

உ க்கல் 

குளம். 

குளை குழை 

குழை: 

5. குண்டலம். இரண்டிரப்ப.௮, 

மசறு, டீராலாவது. 

Sr. OD LP குத in. 69 LP 

Fe Gowan, 

9 

௨... பாம்பு. சுருண்டிருப்பது. 

௩. கூன், வளைவானஜது. 

“உ ழைவானாம்”” enone (சுக) 

குழை. 
குழைவு வளைவு, சோர்வு, வாட்டம். 

குழைதல் வளைதல் , வாடல். 

குழைத்தல்--மஇத்கல், கடைவது. 

குளம். 

குடம் :-- 

௧, இரட்சி, 

௨. கும்பம். இருண்டிருப்ப.. 

க. கும்பராசி. 

25



௧௯௪ முசனிலையியல். 

௪. நீர், 

டு, கடகராசி. சலராச யென்பது. 

௬. பூசம் கடகராசிக்குரியது. 

எ, மறைவு. குடத்தாலாவது. 

௮. மேற்கு. சூரியன் மறைவது. 

“குடக் குன்றிலிட்ட விளக்கதுவாமே”? (Sis Bota) 
குளம்-- குடம் நீர், 

(௮௪) குட ம் 

குடா வளைவு, கோணல், மூலை. 

“குடாவடி கரடி 

குடை கவிகை, மறைப்பது. வளைத் திருப்பது. 

இயற்கைவடிவாகிய வட்டம், இரட்சியும் வளைவும் கோணலு 

மாமென முற்கூறப்பட்டுள்ளது. சுல் முதலாக ௮வ்வியற்கை வடி 

வம் வருதல் காண்க, 

இது சுருங்கிய நாலாதலால் இங்கனம் முற்றும் ௮னுசூத சம் 

பத்தமாக விளக்கப்பட மாட்டாது. இனி ஒரோவோர் முதனிலை 

யெடுத்துக் கொண்டு விளக்கப்பமிம். 

தனி மூதனிவல. 

(௪) குவம்-இரட்சி 
“குவப்பெருந்தடக்கை'” ௮-தே (இருச்சாய்க்காடு) 
“குவை Br, கூட்டம், குப்பல், மேடு 

குவல்--கூட்டம், குவிதல், மேடு. 

*குவால் மேடு, கூட்டம், 

்“வரிவரால்குவால்சாய---அமராடி..” எல வ( இருப்புகழ்) 

சுவல் மேடு 

சுவரவிட்டுச்சுவர், உயர்த்துவது,



க, குவம் 

குவிவு அகுவிதல், சூப்பை. 

குவிகல்-- இரளல், கடடல், சேர்,சல், கெருங்கல், ஓடுங்கல். 

௨. Haw 

குவா இரட்சி. 

குவவு:--- 

௧, இசட்சி, 

௨. கூட்டம். இரள்வது. 

கூ. பூமி, இரண்டிருப்பது, 

௪. பருமை, பூமியின் கன்மை. 

௫. பெருமை. பூமியாலாவது. 

(2) Gar@:— 

௧. வட்டம். 

௨. வளைவு, 

௩, கூட்டம், இரள்வது, 

௪. மலையுச்சி, குவிக் இருப்பது, 

௫. அரணிருக்கை, குறிஞ்சியிலுள்ளது. 

௬. வெற்றி. மலையரணாலாவ து. 

எ. சுழி. வட்டமானது. 

௮. நீர்க்சமை. இரண்டிருப்பது 

௯, வரம்பு, கரையபோல்வது, 

௧௦. பக்கம், குறிஞ்சிச்சார்பு, 

௧௪. மரக்கொம்பு, வளைவான து, 

௧௨, வரி. ” 

௧௩. வரிசூழ்க் க இடம். 

க, கோடு 

கோட்டை- முரண், மலையுச்சியிலுள்ளது - 

2. கோடு 

&, 

முதணிலையியல், ௧௯௫ 

குடுமி:--- 

வெற்றி 6 ம்லையாணாலாவ Hi.



4௭௭. மூதனிலையியல், 

௨. கை, உச்சியிலுள்ள து. 

௩. விடவைகத் இயன், மலையுச்சியிலுள்ள மூலி: 

| அறிந்தவன், 

கோடுமக்சொம்பு 

கொடுஇ-மரவாணி, மசரக்கொம்பாலாவது, 

கோடு--மலையுச. 

கொடும்பை-- மலையருவி--உச்சியின்விழ்வ த. 

பை- விகுதி, 

கோடு 

குவடு-- மலையுச்சி, மலை. 

கோடு: வளைவு, 

கொடு வளைவு, கொடுமை, அநீதம். 

கொடுவாள் 

*கொடுமை- கொடுங்கோன்மை முதலியன. 

கொடுகு-- வளைவு. 

'கொடுகு வெஞ்சிலை' 

கொடுக்கு--- வளைவு. ே தட்கொடுக்கு. 

கொடுவை---கொடுமை, 

கொடுமாம்- வில், வளைவது. 

  

(சத) 

கொடு௮கம்-மகநாள், முடஅகமென்ப து. 

கொடு இ- வளைப்பு த்தொழில் 

கொடுங்கை- உள்வளைகத்ககை, தேர்க்கொடுங்கை, மண்ட 

ர பக்கொடுங்கை 

கொடுங்கு அ வளைவு. 

கொடுக்கு தல் வளை தல் 

கொடுப்பு கதுப்பு, வட்டமானது 

கதுப்பு அ கவுள். 

'கொடுக்கைனவரைவு. 

கொடுக்சைப்புளி. 

கொடுஃஃ வளைவு, 

Gar iy வளைவு, சுழற்சி, .இரிவு.



முதனிலையியல் ௧௯௭௪ 

த கொடுஅவளைவு 

கொடி: 

௧. காக்கை, சாய்ந்து பார்ப்பது 

௨. படர்கொடி. வளைந்து படர்வது 

&.. நீளம், கொடி டே Te QI ZB 

G i (௯) காலம -ஓட LD 

குலம்-ரேவஇநாள். ஒடம்போல்வது 
சூலம் 39 22 

'ோவதி மொய்ம்மீன் தகதோணிபோல, 

(௪) ஓதம்-கடல் கடற்றிரை 
ஈரம், பெருக்கு, வெள்ளம். ஒலி. 

ஒதை--பேரொலி, கடலிலுண்டாவது. 
PON == sp ot, 

௧, ஓதம் 

ஓ.தல்:-- 
௧. வா௫ிலக்கல். கடல்போலிரைவது 

௨. இசைத்தல் 

௩. போஇத்தல் 

௪. சொல்லல் 

௫, வாழ்த்தல் 
௬, மக்இரம் செபித்தல் 

௭, வைதீகநாலோதல் 
ததுவான்--வேகமோதுவான், ஆசான், மாணவன், 

தி ஒதல் | 

ஓத்து--வேதம். கடலொலிபோலோதுவதென்பது. 

“கடலொலியதான மறைதமிழ்களோது 

“சதலிவனமேவு- பெருமாளே”: (திருப்புகழ் ௩௯௭,) 

தச்சன் குரு. வேசப்பொருளுணர்த்துவோன் 

இச்சர் கணக்கர், வேசுமோது மளவினை a Mise 

(சென்பது



௧௯௮) மூதனிலையிய ல. 

மாணவர்கள் எக்.நூல் கற்பினும் முதல் முதல் ௮ தனை உரப்பி 
யோதப் பழகல் வேண்டும் அங்ஙனம் பழகுவதால் குரலுடைத்து 
பிசங்கம் செய்வதற்குச் தகு இயாகம்பாலது. 

ஞாயிறு எழுங்காற் கடற்காட்டியால் தெய்வபக்தி யுண்டாவ 
இயல்பு. ஆதலின் ஓ.கலென்பதற்கு கடல்போலிசைத்து கற்றலெ 
னவும், வைஇக நூலோதலெனளவும் கூறல் பொருக்தற்பாலதே, 

“ஓ இமாமலர்கடூவி? (அஃதே) 

'வேகமோதஇலென் சாத்இரங் கேட்டுலெல்' (அதே) 

:ஓ.இயவேதகாவா” (கே) 

DP BINT FENN கன்னெறிக்குய்ப்பதும்' (௪--த) 

என, ஓ.கலென்பதைப் பெரியோர் வைஇக வழக்காசக் கொண் 

டி. ருப்பதறிக, 

இன்னும் ஐஓதலென்ப கற்குக்கடல்போலாழ்க்கசன், கருத்து 

ள்ள நாலினைக் கற்றலெனலும் பொருக்து 

௩.. P GOV 

ஓர் கல்:-- 

க. உணாதல, துவ சாலுண்டாவது. 

௨. தெளிதல். 

“*ஓாப்பு-- ஆராய்வு, ஆேச்சூண நான்கிலொன்று, 

ஜா்பு--.ஆராய்வு, 

ஓர்வு- 

ஓாமை- துணிபு, ஆபாய்வசாலாவது, 

ஓர்மம்--மனவுறு இ, 

ஓர்மிப்பு- வ 

ஓரச்ச- யோசனை, 

௪. BT SH 

உணர்தல் எானுறிதல், கெளிதல், நிளை சதஸ். 

உணர்ச்சி-- ௮றிவு, கல்லி, நினைவு, 

உணர்த் அறிவு, உணர்வு, 

உணாத்தல்-- அறிவித்தல், கற்பித்தல்,



(௫) 

க. 

(௬) 

மூதினிலையியல் ௧௯௯ 

குவி-கடல் 

Habla 51H, 

“மளியா- நெய்தனிலமாக்கள் 

௭ உப்பளம், உவர் ரை, 

“கடி கரிப்பு”? 

கிசிலம் அ உவர்க்தரை. 

“கறிய நெய்.சனிலமாக்கள்? 

கா. நி-கோழி, கடற்சார்புள்ளது. 

FO FLO 

கரிப்பு உப்பு, 

கரி சல்அஉப்பாகல், 

° 
கலம்-இசை, யாழ். 

சமக்கலம் ௪ ரிமணி. இசைப்பது 

வெண்கலம் கஞ்சம் » 

“சலவிங்கம்- ஓரிசைப்புள், 

கலமார்-பாணர். யாழ்வல்லுக சென்பது. 

கலம் ௭ இசை 

BY; as (DIONE 

“கலிப்பா, BOS Bry. 

காரி களி. இனிதுபேசு வது. 

காரிகை :-- 

௧, கலித்துறை. ஒர்வகையிசையுள்ளது. 

௨. பெண். இசைவல்லாள். 

௩. அழகு, பெண்ணின் கன்மை. 

கலம்--களம்- இசை. “களனெனக் கரை யுமல்குல்'? 

(@—u) 
கலம்-இசை 

சல் கல்லென்னுமிசை. 

சன் -வெண்கலவேலை.



௨௦௦ முதனிலையியல், 

“கன்னுவா-கஞ்சகாரர்?” 

“கன்னா”? ப 

கன்னந்தட்டு--சிறு கராசு$்கட்டு. வெண்கல ிறுத்தற் 

[குரிய த, 
5.. கல்டுசை 

கருவி :-- A, Ae fal. 

க. யாழ், வை. இசைப்பது. 

௩. யாழ்க்கருவி. 

௩. விணை 

௪, வரச்சியம், 

(er) காசம்--கறுப்பு 

"தரளக்கடலில் விடமுண்ட.கண்டத்திசன்"” 

(௪--தே.-- இருவேணுபு (6) 

  

“தாசு குற்றம் 

Se? — 

௧, piGey.. கறுப்புப்பூ மிக்கது 

௨. எருமை. ———— கரியது. 

“காயா௬காசாஞ்செடி. 

காகா” 

காளை, 

(௮) காணம்:-- 

௧. மலை 

௨. பொன்-_மலையிலுண்டாவது 

௩. கொள்--குறிஞ்சியிற். பயிர்செய்வது 

௪. செக்கு--கற்செக்கு. 

மரக்காணம் மரச்செக்கு. 

தற்காணம்--கற்செக்கு 
ச . , ௪ ப ‘ + 

கொண்காணம்- அ இரமலைகாடு. Dn! J BIBS



முதனிலையியல், 2.05 

““கொங்கணம்-- > 

“கொங்கணி-கொங்கணப்பாழை, 

கொண்காணன், 

கொண்கன் குறிஞ்சிக் சலைவன், கலைவன், 

கெய்தற்சொண்கன்- கொண்கன் கரையான் . 

கொண்கானம் Gls, ரங்கணம். 

கொண்கானங்கிழான். (பு-- தர) 

௪. காணம் 

கானம் மலை. “கானக்குறவர்கள்?? (இகோ) 

கானவன் வேடன் 

கானவா-- குஙிஞ்சிகிலமாக்கள், வேடர். 

உ, கானம் மலை, 

கானகம்-- மலை 

சானகநாடன்--குமிஞ்சிநிலக் கலைவன், 

நாடன் சோழன், > 

நாணன்- சூறிஞ்சுகிலத் தலைவன், 

கொண்கானம்- சுர ங்கமுடைய மலை 

கோண்: சங்கம், 

“ஓன்று தன்சூடைய பிநர்குன்றமென்றும் 

இசண்டுஈகன்குடைகதே கொண்பெருங்கானம்? (பு-நா) 

(௯) சகடம் 

௪0: 

௧, வண்டி. வட்டமானது 

௨, உசோகணி, ப 

௩, சந்தேகம் 

*உரோகணியூற்றல் பன்னிருமீனாம்” 

உளற்முல்-- வட்டவடி வுள்ளது, 

அப்பன்னிரு மீனுள் இரண்டு மூன்று விளங்கியும் ஏனையவிள 
காது மங்கனிறமாகவுங் காட்டிப் பன்னிருமீனும் உளவோ இல 

3. |



௨௦0௨ முதனிலையியல், 

கோ என்னும் உணர்வை விளைத்தலின், உசோகணியை யுணர்த் 

அம் சகடு என்பது சந்தேகத்தை யுணாத் இற்று. 

&. 

8. 

௪ இ: 

(௧0) 

௪கடு 

கடுப்பு ஐயம். 

BD + SV ஐயுறல். 

F&G) 

சாகாடு--வண்டி, உபோசணி, 
ee காடி வண்டி.” 

சாடு வண்டி. 

சாடு. 

ச. வட்டம் 

௨, தாளம். ——.. வட்டமானது 

௩, தாளவொத்து 

௪. உரோகணி, வட்டமானது 

சதா தாளவொத்து. 

ச இர்ப்பந்தல்- காடகப்பந்தல், 

௪.இரன்--சவன். இசையின் ம௫ழ்பவன். 

“சடையார் சஇரன் மு.இிராமதி சூடி.” (ச-தே) 
சகடம்--சகடு-சாகாடு-சாடு-௪.இ, 

BT Lp:— 

மசவயிரம் கரியது 

. இரும்பிலிமரம். ,, 

, வயிரக்கல், மாவயிரம் போல்வது, 

ஒளி 

பளிங்கு ஓ
ர
 ற 

உ 
$ பருக்கைக்கல் 

௪. மணிவடம். 

sr ம்ப்பு-வயிரம்



(௧௧) 

கணு : 

(௧௨) 

முத்னிலையியல். ௨௦௩ 

“காழம்த்தல்-வயிரமேறல். 

காடு-- வனம், வமிரங்கொள்வது. 

காடுகிழாள்-- ௫0 தணங்கு 

காடுகாள் 4 ப 

காழ்-- து காடு, 

காழ்: ஓளி 

கண் விழி, ஒளிர்வது. 

“கண்ணாள்-- (BIT LD Sail 

கண்ணு தல்--இவன் 

சண்காணம் ஃமேல்விசாரணை, 

கண்காணா-- மேல்விசாரணைக்காசர். 

கண்ணுள் கூ து. 

“கண்ணோட்டம் தா [ "அணியம். 

காண்--காணல் ௪ தெரியல், 

காட்டி பார்வை, அறிவு. 

கட்ளெவி- பாம்பு 

சண்மை- காட்சணியம், 

a. 2 9 e 

சண்-மூஙஇல் 

க, மூங்கில் 

உ, கணு 

௩. பிரிவு. கணுப்போற் காட்டுவது 

“கணுவறகின்ற கலப்பதுணரார,”? (இருமக்இரம்) 

ககடுமாம். கருநிறமுள்ள ௮, 

“கடுக்காய் 

கடுப்பு கோபம். கறுப்பது, 

கடுததல்--கோபித்தல், 

“கறுப்புஞ்சிவப்டும் வெகுளிப்பொருள” 

கறுப்பு, தாமதகுண க சாலுண்டாவ ௮௪,



௨௦௪ முதனிலையியல். 

௧, கடு 
கறு--கருமை 

கறுப்பு ” 

“*கறுத்தல்-கருமையாதல், கோமித்தல் 

கறுவல்--சினக்குறிப்பு 

*கறுவு னம்.” 

கறை: 

கு, கறுப்பு 

௬. உரல், கருஙகல்லாலாவ.து. 

கறு-[-ஐ-- கறை, ஐ--விகு இ, 

௨, கடுப்பு 

கதுப்பு: 

௧. மயிர். கரியது, 

௨. பெண்மயிிர். 

&., பின்னல், 

“தும்பு -சும்மாடு. மயிர்ச்சும்மாடென்பது 

கதுப்புவாலி 

சுதுவாலி-கவுதாரி. பின்னலவிட்டதுபோல் வாலு 

[| டையது, 

Sy sri ஐர்புள். பரிவர்த்தனையாய் நிலைமாறிற்று, 

கெளசாரி- ,, 

(௧௩) கால்-காம்பு. 
கர்ழ்- காம்பு 

*'கயத்துவாழ்யாமை காழ்கோத்தன்ன”? (புத) 

(sr) க்ர்ல- மு vin 
சாழ்- வித்து.



(௧௫) 

முத்னிலையியல் ௨௦ ல்
 

கால கூர்மை. 

“காலம் அ தூண்டின்றுள், கூறியது. 

(ஆத! 
கற்றாழை-குமரி, கூரியமுள்ளுடையது. 

காறு அகொழு, கால்-- து 

“கலம் எபடைப்பொது.”? 

படைக்கலம் 

கலி-- அம்பு, கூரிய து 

(4 _ . ட ச a 

கலினம் அமுட்சடிவாளம் 

சுலிகம்--வன்னிமரம் முள்ளுடையது 
$3 

  

கலிசம்-- சால் லி---5லின ம். 

கமைு படைக்கலம். 

களம் = GUTTER wD 

“சளகம் கழகம் 

கழகம் -படைபயிலிடம் 

கடம் உளி, கூரிய. 

“கடப்பாரை -ஓராயுகம்,. 

கடாம் கட்கம் 

கடாரி-. ஓரா யுதம். 

சுடம்--கூர்மை, 

கடி. 

௧, கூர்மை 

௨. அச்சம், ௮ம்பினுலுண்டாவது 

௩ விரைவு, அம்பின் கதிபோல்வது, 

கடிவாளம் -கலின ம். முளளுடையது. உ-- பதம். 

3.டி.கல்- ன த்தல். வெட்டல். 

கடித்தல் துண்டாக்கல் 

குறித்தல் கி 

கொறித்தல்



௨௦௪ 

(se) 

மூத்னிலையிய ல். 

கால--கூடரீமை. 

கார் gy FFW 

“BT BBD, ௮ச்சக்தாலாவது, 

“காரர் அ௮ஞ்சுவோர். 

காரி கண்டங்கத்தரி, முண்மிக்க து. 

கார்கோணிேேட்கொடுக்குச்செடி. 

காரை ஜாழமுட்செடி 

மருக்காரை = 

கால்--கள் கூர்மை, கள்--கள் ஸி--ஒர் முட்செடி. 

கள்--களா- ஜர் முட்செடி 

க, கால் 

களு கழு 

கழு கழுமரம், சூலம். கூரியது. 

கழுமுள்:-- 

௧, ஆயுதப்பொது 

௨. ஈட்டி 

௩ சஈருறமரம். 

*. சூலம் 
“ae J * 

ij Lod gon = (PW HEL UI HI, 

.  கழுக்களம்- - கொலைக்களம் 

கழமுத்தலை- வாள், 

கடுத்தலை- , 
சுமுூகு--ஒர்புள், கூரிபஞூக் குடை.ப ௮. 

கா 

கரம் கூர்மை 

“கரமஞ்சரி- நாயுருவி, முண்மிக்க த. 

கரம்பை ௬கிறுகளா . 
a4 

கரசும்- தாது மாதளை. 
9 

Tet = 40 S052, 
33



முதனிலை யியல் 2.0961 

கரா சம் கற்றாழை 

ரா காசம்--ஓர்கற்மாழை. 

(௧௪) கரல-சறுமை, 

கால் 

“கன்று குறைவு. சிறுமை. 

SED 0 FRAME EM, பகனழிதல் 

சன்னி-- இளமை 

சன்னிச்கால்--இறுகால். 

சாக ுசிறமை 

காம் குடியிரை. சிறிகளவென்ப.து. 

EUS HON OT Lb, 

கரளை - 
99 

(௧௮) bon = குடை 

“களி-- கழி. தடை. 

“தழிச்சறை நீரிர (றைக்கலஞ் 2சர்சுருதாரவனை 

( திருவாசகம்) 

“தள ளல்அகடுத்தல் 

களை :-- 

ஈக, தடை 

2. கால் விலங்கு 

௩... வரப்பு 

“தளை கல் அதடுத்தல் 

காள் சுக விடுகாள் தடுப்பது, 

  

தாழ் எ. 

தாழக்கோல் al ப்பா ள். 

& தள் 

தட ம்ுமலை 

தடக்கு-- தட. பல்பரணாலாவனு,



௨.00] 

க ௯) 

ஐ 

முதனிலையியல். 

தீடக்கல்--தடுத் தல், 

தடங்கல் தடை, தாமதம். 

தள் 

தடை 

தடுப்பு 
தடுத்தல் 

தள: தடை 

தட்டு-- விலக்கு 

தட்டம்:--- 

ச. சச்சு. தடுப்பது 

௨. நீர்நிலை 

கூ. வயல், 

தட்டல்--மறுத்தல், ஆணையிடல். 

தள---தட்கு- தடை. 

தட்கல்: 

௧, தடுத்தல் 

௨. தங்கல் தடைப்பட்டிருப்பது 

“தட்ப-தடுக்க, (பு--நா) 

தக்கல் தங்கல், மருந்து தக்சவில்லை. 

*தக்கின்றிருந்திலன்” (திருக்கோவையார்) 

தங்கல்- இருத்தல், காழ்த்தல், 
தாங்கல் தடுத்தல், காத்தல், (பு--வெண்பாமாலை) 

காம்பு-மூங்கில். 

சாம்பு--வாட்டம். முங்கிலெரியும்போ துண்டாவது. 

சாம்பல் | 

சாம்புதல் வாடு தல். 

சாம் ல் -செம்பல் ௮ பழம் பூ. வாடியது 

சாம்பல் 

தேம்பல்:--



(௨0) 

(௨௧) 

முதனிலையியல், ௨௦௯ 

வாடல் 

இளைத்தல் 
மெலிதல் 

௪. உலர்தல், 

“கொழும்பதிய குடிதேம்பி?? (மதுரைக்காஞ்சி) 

அம்பு 
அசம்பு குறும்பு, அம்பினாலாவது 

“வலியவர்கொண்டுமேலை வாம்பிகந்தாம்புசெய்யும்” 

BP
S 

(௪--மணி) 

அம்பு 

அழும்பு-கேடு, அம்பினாலாவது 

“அழிவு 
“அழிதல் 
அழுங்கு-மடி, கெடுப்பது, 

அழுங்கல் 
அழல் BSN, அம்பினாலாவு, 

“Hp sas” 

அமுக்கம் CaO 

பன த தழுக்கம்--பொழுமை. 

அழுங்கல் 

“அழுகல் -கெடுதல். அம்பு தைப்பதாலாவது 

அழுங்காறு, ௨--பகும், 

அழுக்காறு பொருமை, 

அழுக்கறுத்தல். 

கோல்... 

க. பம்பு, கூரியது 

“. தூண்டில். முள்ளுடையது. 

௩. துலாக்கோல், 

திரி



2.49 - 

2., 

(௨௨) 

முதனிலையியல். 

௪. துலாராசி 

டு. செங்கோல். துலாக்கோல்போல்வது. 

கோ-வும்பு, வச்சிராயுதம் 

கோசண்டம்--நெருஞ்சில். ௨--பதம் 

கோல் 

“கொளு கொழு 

“கொழு-காறு. கூரியது. 

“கோள் -கொலை, அம்பினாலாவது. 

“கொள்ளை--பாதீடு, 

கொல்-வருத்தம் 

கொன்-றுச்சம் 

  “மற்கொல்--பகை. —— உ-பதம் 

கொலை- கொல்லல், அ௮ம்பினாலாவது, 

  

கொலவு- ,, 

கொல்லல் கோறல் 

கோல் ம்பு 

குலைவு-அழிவ 
உலைவு: 

கோல் ம்பு 

“கோல் 

“குற்றம் வடு. அம்பு புறத்தில் தைப்பதலாவது, 

கொற்றம் வெற்றி. அம்பினாலாவ.௮. 

Font =F MEM Lp. 

gener Tent @ Du phon! 

gor ofl = சிறுவிறகு. - 

“soohes: ” 

FOR (Ga Fy wow 
“Senay ? 

ecm O== & pianur



மூதனிலையியல். உ௧க 

சுண்டுப்புளியஙகாய். 

சுண்டுவிரல் இறுவிரல். 

சுண்டெலி மூஞ்சூறு. 

சுண்டன்-- 3 

(2.1m. ) LIQ = pura, & pi eto. 

“புல்லன்-இறியன், 

புன்மை--இறுமை. 

“புல்வாய்-- மான். 

புள் புள்ளு, சிறுகுணில், 

“புள்ளடி த.தல்-ஒர் விளையாட்டு, 

பொடி சிறுமை முதலியன. 

“பொடியன்-டறியன். 

பொடி கதல்-- தூளாக்கல், 

புடைத்கல்--தெள்ளல். மாப்புடைத்தல், 

(௨.௪) அதும்பம்-- ரை. உட்டுளையுடையது 

தம்பு: 

& சுரை. உட்டுளைக்காயுடைய ௪, 

௨. கரும்பு, மூங்கிலினம். 

௬. புழுகி. மூக்கினுள்ளே செல்வது. 

தூம்பு: 

௧. மூங்கில் 

௨, உட்டுளை. 

௩. இடுக்குவழி, நுழைவழி. 

auf 
பாதை 

வாயில். துளையுடையது, 

சலகாரை, உட்டுளையுடையது. 

௩
3
 

8
9
5
3
 

௨ மரக்கால், மூஙகற்படி. 

௪, அம்பு



2. 52_ மு.தன்லையியல், 

௪. கரும்பு. மூங்கலினம் 

௨, சுரை. உட்டுளையுடைய து, 

௩. யானை. துளைக்சையுடைப.த. 

௪. ஓர்வண்டு. உட்டுளையுடைய வாலுடையது. 
அம்ரிக்கை- துதிக்கை. 

இம்பம் 

தும்பல- தும்மல், 

“தும்மல் -தும்முதல், மூக்கிலுள்ளிருந்து வருவது 

ST WLIN== oor 

தூங்கல்: 

௪. யானை. துளைக்கையுடைய து. 

௨. அசைவு, யானையினியற்கைத்தொழில் 
௩.. தூங்குமஞ்சம். யானையின் துதிக்கைபோலசைவ 2, 

F, P_ PHN, OGEE SH give oa gi. 

“துஞ்சல் -உறங்கல், சர தல், 

“கண்டுஞ்சல் 

GN EBL: — 

&. நித்திரை 

௨. தணிவு 

தாகல. 

ஊஞ்சல் ஊசல். அதிக்கைபோலசைவது, 

Pel FV அடல் 

» (G59) 
துரங்கல்--- அஞ்சல் 

தூங்கல்-- தூக்கம், 

(ிதால்-வேர். 

ஊயல்:-- 

“தொன்மரம்--ஆலமரம், விழு துவி௰வ.து, 
e க ௨ e a _ ட 

தொலுபக்கம் வளர்பிறை, (௮--இ) 

தொலுகாரு--மாரிகாலம். முளைக்கன்ற காலமென்பது 

($—#)



மூதனிலையியல், ௨௧௩ 

க, தொல் 

தொலு-- புறணி. முளையோடுண்டா வது 

“தொலும்பு--தோல் 

“தொலுவல்- | 

OF 

௪, புறணி 

௨. உமி 

௩. தூளை. (ஆ--இ) 

தொலித்தல் -உமிபோக்கல், 

௨ தொலி 

ஒலி மீதால் 

“ஒலிக்கல்-தோல்போக்கல் (தெஓய 

ஒலிய m= GO Kev 

க. ஒலி 

உரி தோல் 

“உரிவை தோல் 

உரித்தல்--கதோல்போக்கல் 

௪, கொல் 

2கால்:-- 

௧. உரிவை 

௨. புறணி 

௩. தோற்பரிசை 

௪. துருத்தி. தோலாற் செய்தது. 

தோல்---தெளல்---தவுல்-- தவில்--ர் வாச்சியம். 

“தமிலைகரடிகை பதலைசலரிதவில் 

தமாமுாசுகள் குடமுழவொடு துடி.” (திருப்புகழ்) 

௫. தோல் 

தோடு, 

தோடு புறணி



௨௨௧௪ முதனிலையியல். 

௬, தொல் 

தொள்ஃ துளை. தொள் ளல் துளைத்தல், மூங்கிலிலுள் 

“டு தாளு--தொழு. [ள து 

தொள்கு-- ப (௧-ரா) 

“தொள்ளம்:-- 

௧. தெப்பம். உட்டுளையுடையது 

௨. சேறு, உள்ளிழுப்பது, 

தொள்ளை;--- 

&. துளை 

௨, துளையுடைப்பொருள் 

௩, மரக்கலம் 

டு தாள்---தொள் ளை 

or, தொல் 

தோல்: 

க, மூங்கில் 

௨, யானை, துளைக்கையுடைய து 

, உ. வார்த்தை, வேய்ங்குழல்போலினி௫சைப்ப.து. 

கோற்றம்:-- 

க. முளைத்தல். வேரின்பிலுண்டாவது 

௨. பிறப்பு 

௩. உதயம் 

௮, தோல் 

தோரள்:-- 

க. புயம். பக்கத்தேமுளைப்பது 

‘2. GOB. 

தோட்கோப்பு-- கட்டுச்சோறு 

தோண்மேல்--டரி 

௯, தோள் புயம் 

தோளம்--தோழம்



௧0, 

க்கு, 

52. 

௧௩. 

be. 

௧௫. 

முதனிலையியல். உக. 

கோளம்-தோழம்--ஈட்பு, கோண்மேற் கைபோட்டுப் 

| பேசுவது. 
“தோழமை ௦, 

தோழன் அசங்காத்தன் 

தோழி ௪௫ 

தோள் கை 

தொளல்- தொ ழல் 

தொழல்--கைகூப்பல். வணங்கல். 

தோள் கை 

“தொழில்--செயல். சையாலாவது, 

“தொழும்பு--௮டிமைக்தொழில் 

“தொழும்பர அடிமைகள். 

“தொழுவார் தொழில் செய்வோர், 

கோள் கை 

தொண்ட பணி, அடிமை. சையாழ்செய்வது, 

தொண்டன் அடிமை செய்வோன். 

*தொண்டிச்செ அடியாள். 

திருத்தொண்டு... திருத்தொண்டர். 

தொண்டு 

சொண்டு --உத்தியோகம். 

சொண்டி-- ” 

தொண்டு 

தொத்து--அுடிமை. 

தொத்தன்--அடியைக்காரன். 

தொத்தி- அடியாள். 

தோள் 

தோட துணை. தோள்போல்வது, ௨.௨. (Q 5 91) 
“தோடா-கைக்காப்பு. 

தோடு 

சோடு இரண்டு, தோளின் தொகையென்பசு. 

“சோடம் -கைச்சட்டை, மார்ச்சட்டை



& _S5ir 

Bane 

SOT, 

முதனிலையியல், 

தோள் 

தொடுவு--உணவு. கையாஓழந்துண்பது 

“துறவு, 
துறுவல்--,, 

துறுதல்--,, 
தொடல் உண்ணல் 

தொடுதல் ,, 

தொட்டல்- ,, 

“இரவாரிரப்பார்க் கொன்றீவர் காவாது 

கை செய் தூண்டுமாலையவர்” (திருக்குறள்) 

தோள் 

தொடுவு-:தொடல். 

தொடல்- தீண்டல், கை யாற்பரிசப்பது. 

தொடுதல்:-- 

௧௮. 

௧௯, 

௨௨0. 

உ, 

க, தீண்டல் 

௨. அணிதல். கையாற்செய்வது 

௩. உதவியாதல் 

தோடு 

தொடுவை கூட்டாளி. சங்காத்தியென்பது. 

தோடு 

தோது-- துணை 

ோதுபடா தஅ-- துனைப்படா து, 

தோது 

தூது- சந்து. துணைப்படுவதென்பது 

தூ.தன்-- ஒற்றன். ர 

gt B= 
தூதிகை- 

ம்தாடு 

துணை:-- 

௧, சகாயப்.



உடை, 

௨௩.. 

(௨௬) 

மு. அனிலையியல், 

௨. இரண்டு. தோளின்தொசையென்பது 

தோடு 

Lae 

தூணின் குமாக்கால். தேவர் தோளின் தொகையே 

இருதூணி. 

தோடு 

[ன் பு 

தொறு-தொழிற்பயில்வு. கையாற்செய்வெெ தென்பது, 
92 “தொறுவு- 

தோறும் டு 

உண்ணுந்தோறும் 

நாடோறும்--நாடொறும். 

புல:- 

௧, மூறங்கில். 

௨. பனை, மூங்கிலின மென்பது 

௩. புல்லு. 7? 

௪, புல்லரி௫, 

(இ. உட்டுளை. மூங்கிலிலுள்ள go. 

புல்லாங்குழல்--வேய்ங்குழல் 

புல்பதர், புரைபட்டதென்பது 

“புன்மை: இறுமை 

புல்லா --சழ்மக்கள், 

புற்கு--புல்லரிசி, புல்லரிசக்கூழ். 

LU pena புல்லரிசிக்கூழ். 

உப்பின் றபுற்கையுண்கமா”?? 

புற்கை--குக்கைஃநொய்யரிசிக்கூழ். 

குக்கைமாவு. 

புத்று--வன்மீகம். பலஉட்டுளையுடைய து 

புற்றும் 

புல் 1-௮. து பெயர்விகுதி 
98



Re LD முதனிலையியல், 

Ly fis Bm Ucar 
புரளி ” 

பற்பாய் கோரைப்பாய், 

“புறக்காழனவே புல்லெனமொ ழிப 

௮கக்காழனவே மரமெனமொழிப” (தொல்) 

பனை தெங்கு முதலியன புல்லென்பர். புரையுடைய 

[தென்பது. 

புரை--போரை--உட்டுளை. 

5, புல 

புலலம்:.-- 

௪, கரும்பு, மூங்கிலின மென்பது, 

௨. ஆண் குறி, கருவுண்டாக்குவ.து 

OO = அண் குறி, (தல) 

௯. எருனு 

௪, இடப ராச, 

புல்லசண்டம்அசர்க்கரை. கருப்பஞ்சாற்றுலாவது. 

உ-- பதம், 

௨. புல்லம் 

புல்லல:--- 

௧. புணர்தல், சேர்தலென்பது 

௨. கூடுதல் 

௩. சார்தல் 

௪. மைதல் 

புலலுறுதல-புணா தல், இணங்கல், தழுவல். 

புல்லு அ நண்பா. 

புல்லல் 

ஒல்லல்--கூடல் , விரும்பல், 

ஒல்லுகா 3 ஈண்பர், 

ஒல்லார்- பன்கவர்.
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புல் 

புள் வளையல், உட்டுளையுடையதென்பது | 

“புட்கைபோ௫ய புன் நலைமசாரொடு"” (மலைப௫கடாம்) 

புளு-- புழு. உட்டுளை செய்வது 

“புழு--கிருமி 
்ழுத்தல் 
புளவி- குளவி (போகர்) 

“குளவி -ர்வண்டு புழுவிலுண்டாவது. 

உளு--உளுர் -- உளுர்விழு தல், 

'"உளுவான் -- உர 

உளுத்தல்--புமுக்களாற் புரபடல் 

புல்--புளு என்றுப பிரிக்கலாம். 

Lyon ofl — jar aff பகரம்ககரமாயிற்று. 

வி. பெயர்விகுஇி. 

L] C5 —2_F . ஓற்றினீக்சம். 

  

புளா 

புள ஞூ வம்:-- 

| க, பொய். புரைபடுவதென்ப.து 

௨. விசித்திரம். பொய்யினாற்புளை வது. 

“புள்ளுவம் பேசா?தபோகுகம்பி” (பெரியாழ்வார்) 

புள்ளுவன் அபொய்யன், FS Bo os , 

புளம் | 

Lyon = 6 &. உட்டுளைப்பதென்ப.௮. 

பழு 4, (மலையாளம்) 

பளம 

புளல்-உட்டுளை. 

புழல் -உட்டுளை, துளையுடைப்பொருள், சலதாரை, 

புனல் ௭ஏண்ணெய்ப்புனல். 

புடலைஅபுடலங்காய், உட்டுளையுடைய து. 

மகாம்--டகரமா யிற்று,



௨௩௦ முதினிலையியல், 

புளம் 

புளை- புழை, 
“புளைஃயப்போர்வைபோர்த்து”' (௮--தேவாரம்) 

புழை--உட்டுளை, ஏவஃற, சில்வழி, சறுவாசல். 

9 புழைக்கை- துதிக்கை, யானை, 

99 

புழக்கடை புறவாயில். 

பூம்க்கை--புழைக்சை, பாளை, யாளி, 

பூழை துளை, கோபுரவாயிழ் கதவு விட்டுப்புகும்வழி. 

புழல் புழை முதலியவற்றிற்கு முதற்சொல் புளமென்பதே 

யாம், அசாவிற்றுச் சொற்களும், ஜகாரவீற்றுச்சொற்களும் செய 

நகைச் சொற்களாகும். புளமென்பதற்கு ஓர் முதற் சொலுள. 

கன்னடத்தில் மரம் மா என்னதுபோல, மலையாளத்தில் புளம்-- 

புழ என்ருயது. புளம், பழந்தமிழ்ச்சொல், 

௮: புமை 

புடை--உட்டுளை 

“புடைவைத்தல் -உட்டளை செய்துகொண்டே 

| போதல். 

“புற்றாம்புடை--புற்றுவளை. 
புடைக்கிழல்கு-வள்ளிக்கிழங்(க, 

மண்ணுட்புடை வைத துக்கொண்டு பருப்ப.து. 

புடைக்களளர் -மண்ணுட் புடைசெய்து கரந்திருக்குக் 

கள்ளர் (ிரிசிரபுரவழக்கு) 

புல 
புளுதி-- புழுதி. மூக்கினுட்புகுவது 
புழுதி--மண் தூள், பராகம், 

புழூதிக்கால் 

புழுதியாடல் 

பூற்தி-புழுதி, 
புல் பூளி--பூழி-புழுஇ, பாகம்
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௧௦. புல் 

bp ota phone. வேய்ங்குழலிலுண்டாவ.து. 

“பெளளி-ஒரிசை க் 

பூழி: 
க. சேறு உள்ளிழுப்பது. 

௨. குமழைசேறு: 

௩. சேற்றுக்குமிழி, 

BE. புல் 

பூரி ஒரிசை. வேய்ங்குழலிலுண்டாவ து. 

பூரிகை-ர்வாச்சியம், 

புல் என்பது மூங்கில் மூதலியவற்றையுணர்த்தும், 

(௨௭) பொய். 

ஃ. மரப்பொந்து, புரையுடையது 

௨, புள்ளூவம். “மறைப்பது, 

“பொய்மை 

பொய்த்தல். 

பொய்க்குழி-விரைநடுங்குழி. 

சு, பொய் 

பொய்கை.-- 

௧. மறைவு. 

௨ கோட்டரன். Qué Aw won ps DRI gH 

௩. குளம். மறைவிலுள்ளது, அந்தப்புரத்திலுள்ள ௮. 

பொய்தல்:-- 

௪. மகளிர்விளையாட்டு, மறைவிற்செய்வது. 

௨, மகளிர்கூட்டம், 

“பொருச்,ஐ பூம்பொய்கைப் பேரர்வைனயப் Curt sg” 

Gur wien & == Lm pay. 

௨ பொய் அடுப்பு (செ.ஓ) மறைவிலுள்ள தென்பது



2.8.2. 

(௨௮) 

(௨௯) 

மூதனிலையியல். 

போ அ - 

௧. பிறப்பு 

௨. சூரியன். தோன் றுவதென்பது 

௩. காலம், சூரியனாலா வ.து. 

போதுகாலம்-பிரசவகாலம். 

போத சூரியன். 

பொது நடு கோள்களுட் சூரியன் போல்வது. 

பொதுவு- 

பொதுமை ,, 

பொதுவில் நடு, ௮ம்பலம் 

பொதியில் ,, 

போது 

பொழுது சூரியன், காலம் 

போம்து-- காலம். 

தாவளம்-மருத நிலத் தூர். 
[ளைக் கொண்டுபோவது. 

தாவளமாடு௭பொதிமாடு, மருதநிலத்துப் பண்டங்க 

தாவளக்காரா-பொிக்காரர். 

(GTM = FED. OSHS ST ovr a gy, 

தாவிளை--௪காயம், ஈன்மை, 

தாவெளை---கன்மை. 

தாவளம்--மருதநிலத்தூர். 

வளம்--பலபண்டம், மருதத்திலுண்டாவது. 
வளமை-அவளப்பாடு, 

வளமையர்- வேளாளர், பூவைசியர். 

வளம் 

வாள்வு-- வாழ்வு. மருதகிலத்தாலாவது, 

வாழ்வு வாழ்தல்.
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வாழ்க்கை: 

(௩௦) 

(௬௧) 

௧. மருதநிலக்.தார். 

௨ உளர. 

௩, FMS BA. 

௪. செல்வம். 

ம. மனைவி. 

வாழ்தல்--சவித்தல். 

சம்- பிறப்பு. 
கலைச்சம்பிள்ளை. 

இடைச்சம்பிள்ளை 

க்ம்- மூவா, பிறப்பு. 

கமம் விளைநிலம், மூளையாந் இறப்பது, விளையும் பயிர் 
“*“கழுக்காரியம்--- பண்ணைக்காரியம், | முளையிலே 
கமக்காசர்-ு பயிரசெய்வோர், 

கம்மவார் -ர்சாஇயார் பயிரிடுவோசென்பது, 

கமதம் பயிர்த்தொழில். | ——. (3-2) 

கம்பத்தம் பயிர்த்தொழில் 

கஞ்சம் பயிரீடு வதற்குரிய நிலம், 

௦233 
எவ. (ஆதி) 

கசம்௭இளமை, தோன்றல். 

சச்சம்--கச்சா-இறுமை, (இக்து) 

கச இளமை, கொஞ்சம். 

₹%-- இளங்காய் (தெலு) 
கசா றுமை. 

கச்சல்-பிஞ்சு. கச்சம்--கச்சல், 

வாழைக்கச்சல் 

கசை-வின்ர, தோன்றுவது



Rae முதனிலையியல், 

கசையடி ததல--கால்பிடி தீகல் விசைகசுக்கல் 

கச்சம்--கஞ்சன் -- உலோபி, 

௨. கசம்: இளமை. 

கயம் இளமை, தோன்றல் 

“*கயத்தலை-யானைக்கன்று. 

கயம்--பயம். 

பயம் பிறப்பு, பயன், மன்னர் விழைச்9, விருப்பம். 

பயம்:-- 

௧. பிறப்பு. 

௨. பயன, உண்டாவது. 

பயன - பலன் 

பயத்தல--உண்டாதல், எனல், 

பயந்தாள் - தாய், 

“சூதகம் பிறநக்தை பயஞ்சனிப்புச் உனனம் ஓதிய தோற்றம் 

யோனிபலவம் பிறப்பே”? (திவாகரம்) 

(௪-௮) 
Ge ° e * உந்டு 

பரதர் மலிரஈ,த பயங்கெழுமாககர் 

  

பயம் விருப்பம் 

௩, பயம் 

LIT 

௧, இளமை 

௨. சீவியகாலம் அவவை (அஆஇ) 

௩, புணர்ச்சியைக் கருதுங் கருத்து. 

௪. விருப்பம், 

“பாயம்பாடி”? 

  

(கு-பாட்டு) 

(பாயக்காரி-பயிர் செய்வோன். முளைக்கச் செய்வோ 

பாயினார்--கருக்கொண்டார். [| னென்பது 

பாயம்--பாயதல்--கருக்கொள்ளல். 

“அங்கான் முலையினரும்பால் வரப்பாயினாரும்'? (9-ம) 

“முலையிலே பால் வரும்படி சூன் மு.இர்க்தாருமாயெ மகளிர்”? 

என்பர் ஈச்சினார்க்கினி௰ர்.



ல்
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பயம் 

பயல்-- இளையவன். முளையானென்பது, 

COMI gg 

பைய (மல்ல. 

பயல் 

பயில் குருத்து. இளையகதென்பது 

பயின்-, 

பபிர்- இனை, நெற்பயிர். 

பசபயிர்பட்டது. சனைகொண்டகென்பது. 

பயம் இளமை. 

/சம்ு இளமை. 

LF gy Bor == இளையவர், nee ore கள்-விகு இ. 

பட. இளமை 

ப௫ிவாடு-- இளையவன். 

பகுங்கருக்கு--மு.கற்கருக்கு. இளங்கருக்கு 

“இந்த அரிவாள் பசுங்கருக்கு”” 

LIF LD 

  

(கெலு) 

பசல் இளமை 

பசலை குழந்தை. 

LUFT மூலிகை, உண் டாவ. ந, 

பசாக்கட்டு, 

ப்ரா 

பசரு--கருப்பம். உண்டாவதென்பது ட் கன்னடம்) 

(சம் 

LIF CAF == இளமை 

SIF OEE (FH LPO OO B= (HD HIF (F LP 5H. 

பச்சடிசில்- இளஞ்சூடேறஅடுவது 

பச்சடி ” . 

UF ET குழந்தை. | (Dea) 

LITFFT=  ,, 

29 
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&. 2° Fir மூதனிலையியல், 

2௦. பயம் 

வயம் இளமை. முளையுமாம். 

₹“வயல்:-- 

௯. மருதநிலம். படிர்செய்வது 

௨. கழனி 

௩, வெளி 

வயம்--- வயா 

வயா: 

BG. ஆசை. காமமென்பது. உண்டாவது. 

௨ சருப்பதோய் 

௩. ஈடுக்கம். கருப்பகோயாலாவ.து 

“வயாவுயிர க, சல்---கருவீனல், வருக்தக்தீரல். 

வயாப்பண்டம்-- பேவள்வு. 

வய ச்வு 

க. ஆசை. முளைப்பது 

௨ கருப்பம், உண்டாவது 

௩. வருத்தம் 

வயவு-* ஆசை, 

வயா--- அயா வருத்தம் 

BH LIFLD 

WFiD= 60h. உண்டாவதென்பது 

“மசக்கை கருப்பம், கை. பெயா் all @ 5). 

[DF EONEF CHEM my. 

மசக்கைக்காளான் அ லாகாளான் 

௧௨, ம்சம் 

மசகம்--- 

௧. மயக்கம் 

உ. மயிர், முளைப்பதென்பது,



முதனிலையியல் ௨௨௭௪ 

  

“NF SAS LDS) 

““மசங்கற்சமண்” (௪-தே) 
“முூறைமசங்கிகளாசா வே௫கள்?? -.-(இ.புகம்.) 

LOWE ELD மசக்கையாலாவது. 

மயங்கள்-- மயக்கு. 

௧௩. மம் 

மூர் மயிர், மளைப்பெென்பது 

மயிர்க.,, 

BF, IDE 

௦சம்- இளமை 

Nha 2? 

மகவு, 

மசன்-- பிள்ளை, 

Ge BED BU LD tT LID. 

௨. பயம்-- பயல் 

௩. பயம்---பசம் 

௪. பயம்---வயம்--- வயா, 

(இ. பஎம்--மசம்--மகம்--மக, 

இவற்றுள் சொல்லியைபும், பொருளியையும் ௮லித்துகொள்கு, 

பிறத்தலெனினும், தோன்றலெனினும், உண்டாதலெனினும் 

முளைத்தலெனினும் ஓக்கும், கசமென்பதற்கும் at முதற்சொலு 

ளது. 

(௩௨) தாய. ஆய- தாய, 

ஆய் 
ஆயி தாய் வாலை புசாரியிடந்தரு உமையாயி?” 

ஆய்ச்சி ,, (இி-புகம்) 
யாள் 

யாய் தாய் 

“உரைத்தனன் அல்லனோ ௮ஃதென் யாய்க்கே'?  (ஐ- ௮)



உஉ௰௨௮ முதனிலையியல். 

௩௩) தன்வா-தாய, மூத்தோன். 

அன்னை தாய், தலைவி. 

என்னை-- தலைவன் 

“ன்னை முன்னில்லன் மின்”? ௮௭. (இருக்குறள்) 

“அன்னை என்னை யென்றலு முளவே தொன்னெறி மூறைமை 
சொல்லினுமெழுத்தினும் கோன்ரும7பின வென்மஞார் புலவர்”? 

(தொல்்-ம்) 

தின்னை--அன்னை.  ஒற்றினீக்சம், 

அன்னை-- என்னை. அகரம் எ கரமாயிற்று, 

௩௪) புல்-மூங்கில், உட்டுவா. 

பொல்:-- 

௧, பொல்லு 

௨. துளை. மூங்கலிலுள்ள ௮ 

௩. தடி, மூறங்கிற்றடி 

௪, ஊன்றுகோல் 

கு, பொல் 

்“பொல்லு-பதர், Yoru. sou gy 

“பொல்லம்- கத்தல், ஊசியையுட்புகுத்துவதென்பது 

பொல்லார் -தையர்காமர், சக்கலியர், 

'பொலிதூற்றுகெல், பசரொடு கலக்ததென்பது, 

௨, பொல் 

பொல்லல்அதுளை த்தல் 

ிபால்லாமணி- துளையாதமணி, 

பொள்ளாமணி-- ச் 

பொல்லாப் பிள்ளையார், 

௩, பொல் 

பொல்லான்--பொல்லாதவன், புரை படுப்போனென்பது, 
(பொல்லார் இயா.



முூத்னிலையியல், உ௨௯ 

பொல்லாதவன் புசைசெய்வோன். 

பொல்லாப்பு தீமை. 

பொல்லாங்கு, 

பொல்லாமை-௪ ,, 

பொல். 

பொல் அனதுளை **இர்குழனு மி தூய ம் தூம்புபுழை புரை 
வேப்வேணு வட்டொளைபொச ளே? (பிங்--நி) 

“மபாளி?? 

பொளிடபு-- 

“பொளிகல்-: துளை தல். 

பொள்ளல்:-. 

௧. துளைத்ரல், “பொல்ளலிவ்வுடலைப் பொருளென் து?” 

  

(௪--தே) 
௨. பொத்தல், 

௩. கத்தல், 

௪. மரபப்பொந்து, 

(௫. பொன். 

பொட்டம்:-- 

௪. தெொம்பைக் உண்டு, 

௨, வயிறு, உட்டுளையுடையசென்பது. 

பொட்ட தொம்பைக்கூடு, (தெல) 

ஹொட்ட- வயிறு. (கன்னடம்) 

௬, பொட்டம் 

பொட்டணம்:-- 

௧. ஓர்பை. உட்டுளையுடையது 

௨. சோளி: ள் 

பொட்டணி௰ 

ள் பொட்டல் 

பொத்தல்:



௨௩.௦ மூதனிலையியல். 

க, துளை 

௨ துளைத்தல் 

“ ௩ பொக்குதல், உட்செல்லுவதென்பது 

பொத்து:-- 

& பொந்து. உட்டுளையுடையது 

௨. புரைவு “பொத்திலாந்தைகள் பாட்டமுப்புன வா 

  

யில? (சு--தே) 

௩. பொய் 

௪. தவறு 

௫. மறைவு. பொத்திலிருப்ப.து 

பொத்தை -தொம்பைக்கூடு, பருமை. 

௮. பொத்து. 

பொந்து -புமை 

“பொந்தை? 

“பொத்த? (தெலு) 

பொக்தி:- உடல், பல வுட்டுளையுடையது, 

௯. பொல், 

போனு-:கூடு, புரையுடையது 

  

எலிப்போனு. 

௧௦. பொல் 

பொடு 

௧. உயர்ச்சி, மூங்கில்போல்வது 

௨, உட்டுளை, 

பொடுகு உயர்ச்சி, —— (தெலு) 

பொடுசல்--பொக்கு தல் —enemees 

பொடுசுட . (தெலு) 

சக, பொடு 

பொது துளை, இசை, வேய்ங்குழலிலுண்டாவது. 

''பொதுத்தல்-- துளைத்தல்,



முதனிலையியல், உ்௩க 

பொது பொதென்ல்-- ஒலிக்குறிப்பு 
௬ e e ௫. ணை > 

பொக்துப் பொத்தெனல்- 

G2. பொது 

பொதும்பு:-- 

௧, மரப்பொந்து 

௨. பொத்து, 

பொதும்பா-மாப்பொக்து. 

௧௩, பொல். 

பொரு--மலை மூங்இல் மிக்கதென்பது. 

“பொரு BOI GI GAS HF BOUT, DMT For. 

Dua ai அரசர். 

பொருப்பு:-- 

௯. மலை. பு--விகு இ 

௨. கொல்லிமலை. மூங்கில் மிக்கது 

BP, பொல் 

பொருகு--சோறு. மூங்லெரிசியாலாவது 

பொருக்கு- , 

௧௫. பொல் 

பொரி கரிநாடு, 

ொரிதல்:--- 

௧, இதல், மூங்கில் எரியும்போ ௪ண்டாவது 

௨, எரிச்சற்படுதல். 

௬... பொரியா தல். 

ச், பொருக்கு வெடித்தல். 

GH. பொல் 

பொருத்து சர் த. மூங்கற்கணுப்போல்வது 

௭ இ, விகுதி 

பொருத்தம்--சந்து, இணக்கம். 

பொருந்தல் இணங்கல், கலத்தல், சம்மதித்தல், 

பொருகர்தர் -நெய்வார்,



௨௩௨ மு.தனிலையியல். 

(ஈட) புல- மூங்கில், D> « Qaim. 

Cura:— 

௧, மூங்கில் 

௨, பொந்து, உட்டுளைபுடையது 

௩., பகா. ட 

பல் 

போர் வைக்கோம்றிரட்டி, 

வைக்கோற்போர். 

வைக்கோல் மூங்கிலினம். 

௨, பொலி 

பொற்றை;-- 

௪. மலை, ep HB a மிக்கது 

2.. Fomiunen 

௩ Fog or. 

தை, பெயர் விகுஇ. 

பற்றைடிறுதூறு, காந்தள், குறிஞ்சிக் கருப்பொருளெ 

ன்பது. 

௩, பொல் 

பொறி: 

௧. தீப்பொறி. மூங்லெரியும்போதுண்டாவது. 

எந்திரம். தீயாலியங்குவது. 

டபுலப்பொறி, உட்டுளையுடையது. 

அறிவு. பொறியாலாவது. 

தேர். எந்திரமுடையதகு. 

மரக்கலம், $ 
Q
a
 pr 
P
 

௭. மதிலுறுப்பு. பொறிவைத்தற்டெனாவத, 

பொல்- இ. தி--பெயர் விகுதி, 

௪. பொல் 

  

Qurep:— 

௧, பூமி, மூங்கில் போலும் வெப்ப முடையது.



முதினிலையியல், ள்ள 

௨. பொறுமை. பூமிபோல்வ.த. 

௩. பாசம், 

௪, சமை 

௫. மலை. பூமியிலுண்டாவது, 

௬, சலகாரை முதலியன அ௮டைக்குங்கல், 

உட்புகு த்துவதென்பது, 

ure கை. தை பெயா் விக இ. 

பொறைசாலிபொறுமையுள்ளவன். 

பொறையன் சேன், கருமன்! 

குறும்பொஜறையாடு-குறும்பாடு- வபையாடு. 

பொறை-பூமி 

பொறுப்பு பொறுமை, பாசம், 

பொறுமை -பொறுஇ 

பொறுத் BN தாங்கல் 

பொறுஇ-பொதுமை, காமகதம். 

பொறிபொறுப்பு 

பொறு-[- இ 

பொல் 

போற்று து இ. வேய்வ்குழல்போலினி இசைப்பகென் 
து, பெயர் விகு இ. | பது 
“போற்றி து இ. 

போத்தல்: 

க. துஇத்தல் 

௨. வணங்கல் 

௩. புகழ்தல் 

௪, வளர்த்தல். புகழ்ந்து வளர்ப்பது, 

டு. காத்தல். 

௬, பேணல் 

போற்றரவு-துஇஅ்தல். 
80



2. 4. 

(௬௩௬) 

மூதனிலையியல். 

முரம்--ஓவி. 

வேயங்குழலி லுண்டாவது. 
இது மூங்கிலியைபடைச்சொல். 

ழூசமுசெனல்- ஒலிக்குறிப்பு, 

“மு சமுபென வேபுளித்தமோரும்” 

முருமுசெனல்- ஒலிக்குறிப்பு. 

மொசயு-தொனிசெய் (ஆ) 

ழோம் முசம்--மும்முபம்-ஆசவாசம். 

C7 te 

(pr v= ope 

மூசற்கை:-- 

சிடி 

௯, தாளம் இசைப்பது (மலைபடு) 

௨. கலிப்பா , 

முசலி முரளி 

௨ மூரலிதான் கண்ணன். 

முரனி-- வேய்ங்குழல், மூக்கால் வாசிககுங்குழல், 

முரல் 

முரலல்௭ ஒலித்தல், பேசலா லெழுமொலி, கதறல், 

உழேரல்வு-ஃஉள்ளோசை. 

மு த்றல்--ஐலித்தல். 
மோல் 

முரள ஒலி 

ரட்கைகலிப்பா. இசைப்பது, ழி i 

(ipo on 

முருடு:-- 

௯, ஓர் வாச்சியம். இசைப்பதென்பது. 

௨. மத்தளம், 3 

௩. பறைப்பொது. ட



முதனிலையியல். ang 

௪. விறகு. மூங்கிற் சுள்ளி யென்ப. 

முருடர் வேடர், குறிஞ் சிப்பறையடிப்போர். 

டு, ழேரம் 

மூரல் - சோறு, கூங்லெரிசியாலாவது. 

மூங்கெரிச்சோற்றுக்குச்ரோண சத்தி யுண்மையின், தத் 

தவங்கள் பெலம் பெறவேண்டி முதன் மக்கள் ௮கனையே யுண் 

டனராவர். கெல் முதலியனவும் மூங்கலினங்களேயாம். மூங்கிற் 

குருத் துகளை ஊறுகாய் போடுவர், யானைகளுக்கு மூங்கிற் குருத்து 
மிச இனியது, 

௬, மரம் 

மூலம்: ஒலி. வேய்ங்குழலிலுண்டாவது. 

““முூலமுலெனல்-- உரடுக்கொலி க்குறிப்பு, 

முலம் முளையுமாம். 

மூலவேயு. ——— (கெலு) 

(Lp ws முளை ee (கெலு) 

“horas” ,, 

GT. முலம் முளை 

மூலை கொங்கை. மார்பில் முளைப்பது அதாவது 

[| தோன்றுவது 

A, (லம் 

முூளம்:-- 

௧, மூங்கில் 

௨. கணு. மூங்கிலிலுள்ள து 

௩. இ, மூங்கலிலுண்டாவது. 

௪. முளை, கணுக்கடோறுமுண்டாவது 

௯. முளம் 

மூள மூங்கில், முளை. (மலையாளம்) 

முளம்--முள. செயற்கையிறு,



௬௭௬௭ 

௬0. 

BSE, 

முதணிலையியல். 

முூளம் அளை. 

முளவன்இறுவன் 

முளவிடுறுமி. 

மனம் 

Cipter :—— 

‘Eo. 

௧. pene 

2. MBIGHLIN 

௩. பிள்ளை, கருவில் முளைப்பது 

௪. அப்பு. முளையபோல்வது 

கான் (ip don = பிள்ளை. வகை இணை] Hh. 

முளையான்-- பிள்ளை. 

முளைப்பு தோற்றம் 

மூளைக்தல்-- அங்குரித் தல், 

முூளம் கணு 

முளக்கை எ முழுக்கை 

முழங்கை & ap) Hon s 

முளம் கணு 

மூளி;-- 

௪. 

GH. 

௪, கணு 

௨...மாததின் மூளி. 

ஒரு முளிப்ம்பு-ஓர் கணுவுள்ள யிரம்பு, 

(por n== BF 
ரூளல் எரிதல். 

மூட்டல்-- எரிதல், கோண்டூட்டல், 

மூட்டம் -உலைமுகம், or flay gi. 

முளம்- தீ 

முளினவற்றல். வறண்டசென்பது. 

முளிதல் காய்தல், வத்தல்,



மூதனிலையியல், ௨௩௭௪ 

௧௫ முளம்- தி 
முளரி:-- 

& கெருப்பு 

._ ௨ சடைக்கொள்ளி 

BR முளம் முளை 

முளசி:-- 

க. காம. கானே முளைப்பது 

௨ விறகு. காட்டிலுள்ள து. 

௩. நண்மை. முூளையபோல்வ.து, 

2௭. (Lp con = ep TIM ay 

முணை எ ஓலி, வேய்ங்குமலிலுண்டாவது, 

ளகரம் ணகாமாகும், 

“முணையினாற் கடலக முழக்க மொக்தவே?? (சம) 

௧௮, (Lp or Lo = முளை 

தேளுபபைர(ுதழுப் டை 

CLP (lpi sents == Fi wily GA, முளைப்பது, பை--லவிகு இ. 

௧௯. முளம்- க்கில் 

(Lpor T= (Lp Ler 

முழா- மேளம். வேய்ங்குழல்போலினிதிசைப்ப௮. 

முழவு பறைப்பொது, 

முழவம் குடமுழா, மூரச. 

௨0, முூளம் 

முளக்கு-முழக்கு 
முழக்கு-- ஒலி. கு விருத. 
முழக்கம் , 
முழங்கல்-- ஒலித்தல் 

௨௪. முூளம் 

முழை குகை. உட்டுளையுடையது, 

* முழைத்தல்--எழுத்திலாவோசை, குசையிலுண்டா 

மூழைஞ்சு- மலைக்குகை, ச i 5 9). [| வதென்பத:



௨௩௮ முதனிலையியல், 

உட்டுளையுடைமை முதலியன மூங்வலெிலக்கணங்களாம். முற் 
கூ றப்பட்டுள த. 

௨௨, முளம் மூங்கில் 

முழை: 

௪. சப்பை, மூங்கிற்காம்புடைய த. 

௨. அடுப்பு, நூல்கலொலாவது 

CLP 5 Lp 

அசுப்பை 

. துடுப்பு 

DSB. APBBm நாம்புடைய து. 

சோறு. மூங்லெரிசிபாலாவது, sa
 

Pe
 

௨௩. ளம் ரூங்கில் 

மூளி பெட்டி. சூங்ரிலாற் செய்வது. 

மூழி:-- 
க. அகப்பை 

௨, துடுப்பு 

௩. மத்து 

௪, சோறு 

௫. குளம். உட்சுரப்புடைப து. 

மூழி மூழையுமாம். 

௨௪, முளம் 

முணு- ஓலி. வேய்ங்குழலிலுண்டாவது. 

முணுமுணெனல்- ஒலிக்குறிப்பு. 

மொண௫மொணெணல் 
39 

(௩௪) முழு-பூரணம், 
முழுப்பூசை. 

முழுது எலலாம் 

முழுகும் ,, 
முழுவதும் ,



முதினிலையியல். ௨௭௨௯ 

GY 

முழுவல்-பூரணம் 

CLD (Lp au av atin Ly == (Lp Bit tb dy OM LY. 

உழுவலன் பு 

முழி 

முழுமை: ௮லலாம் 

முழுமையும் -- 

மழு 

மூழுக்கு-- தல்முழ்க௯, 
குறையின்றி நீராடலென்ப.து, 

ச முழுக்காட்டு, 

முழுகல்--சரகர னஞ்செய்தல் 

மூழ்கல் ௮ ” 

முழுக்கு 
முழுக்கல்-- முழுமையா தல் 

3 முழுக்கவும் வாதிக்க 

(ழி 

முூழுத்தல் - முழுமையா தல் 

ழ் முழுகுவிசக்கல். 

முழுத்தல் 

முத்தல் -முற்றல் 
» PSSUY=Ys Roms 

முத்திக்கை-- ௮ரண் வளைப்பு. 

முதீதல் 
முட்டல் முற்றல். தகாம் டகரமாகும் 

 மூதற்கோணல் மட்டக்கோணல் 

முட்டுத Vail oo au per. ் 

முட்டு - ௮ரண்வளைப்பு, தடை.



௬௪ம் முதனிலையியல். 

“தெரு முட்டப்பாளை சிதறவளர்பூகத் 

தீருமுட்டச் செவ்வாளை சாவுர்--இருமூட்டத் 

தூரிலே கண்டேன் ஒரு புதுமை பன்றிக்கு 

மாரிலே கொம்பானவாறு.' 

“முழுவது முற்றும் சமத்தமும் முட்டவும் 

எவையும் எல்லா மென்றலின் பெயரே” (பில்--நி) 

மூட்டல் 

முற்றல் -பூரணமாதல 

உ முற்று பூரணம். 

முற்றும்-- எல்லாம், 

முற்றுகை ஓாண்வளைப்பு 

முத்து தல்-முடி தல், முதிர்தல், 
டகரம் றகரமாகும். 

முரம்---முலம்--முளம்-- முளை 

முரம்--முறரல்--மாரல்ல, 

முளம்--முளா-- (7. ம7-- முழவு. 

என்பவற்றுள் சொல்லியைபும், பொருளியைபும், அறிந்து 
கொள்க. 

தமிழர்கள் தமக்கு வேண்டும்பொருள் களை மூங்கிலினாலே பெ 
ருக்கக்கொண்டமைபோலச் செரற்களையும் மூங்கிற் சொல்லினாலே 
பெருக்கிக்கொண்டனரென்பதை அறிந்து கொள்க. 

மு.தீனிலையியல் முற்றுப்பெற்றது, 

கறசை$ூழோரியற்றிய மொழிநூற் சுருக்கம் 

முற்றுப்பெற்௦த. 

ey 
 




