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ரீ 
ப சடவள் துணை. 

நன்னூறகாண்டிகையுரை, 

சிறப்புப்பாயிரம், 
( காலாசிரியர் பெயர் மு,சவியவை, ) 

மலர்தலை யுலகின் மல்கிரு ளகல 

இல கொளி பரப்பி யாவைபும் விளக்கும் 
பரிதியி னொருகா னாக முதலி 

ஜொப்பள வாசை முனிவிகர் இயாச்த 
அற்புத மூர்ச்தின் னலாதரு தன்மையின் 

மனவிரு ளிரிய மாண்பொருண் முழுவதும் 

முூணிவழ வருளிய மூவறு மொழியும் 
குணகடல் குமரி குடகம் வேங்கடம் 

எனுகான் கெல்லையி னிருர் தமிழ்ச் கடலுள் 

௮ நமபொரு ளைக்தையும யாவரு முணரக் 

சொகைவகை விரியிந் ற்ருகெனத் இன்னார் 

இகலற நூறி யிருகில முழுவதும் 

தனதெனக் கோலிச் தன்மக வாரணம் 

இசை தொறு நிறுவிய இறலுறு தொ?ர்க் 

கருங்கழல் வெண்குடைக் கார்நிகர் வண்கைச் 

திருந்திய செங்கொற் யே கங்கள் 

YRS விமனாக னமரா பரணன் 

மொழிர்தன னாக முன்னோர் நாலின் 

வழியே ஈன்னூற் பெயரின் வகுச்தனன் 
பொன்மதிழ் சனகைச் சன்மஇி மூனி.டரு தி 
பனனருஞ் சிறப்பிற் பவணர்தஇ “Dep 
என்னு காமச் திருக்தவச் தோனே, 
(இசன்பொருள்.) மலர் சலை உலூல் - பரச்ச இட. தையடைம 

உலகத்திலே, மல்கு இருள் அசல - நிறைக்த இருள்கெட, இலகு 
pat பரப்பி - விஏல்கும் ரெண த்தை விரித்த, யாகை யம் விளக்கும். 
“ண்சளுச்குச் தெரியதசக்க உருவங்கள்) ஏல்லாவற்றையுங் சாட்டு 
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2. சிமப்புப்பாயிரம், 

இன்ற, பரிதியின்-பூரியனைப்போல, ஒரு சான் ௮9 - (உலகங்களுச் 
செல்லாம்) தானொரு மு,தலா௫, முதல் ஈறு ஓபபு௮ளவு ஆசைஞுனிவு 

இகச்.து உயர்ச்த - பிறப்பும் இறப்பும் உபமானமூம் அளவும்விருப்பும் 
வெறுப்பும் (யெ இலைகளிற் சபாவமாக) நீங்இ நிற்சையினாலே 
சீலைவனாயெ, அற்புத மூர்த்இ - ஞானமே திருமேனியாக வுடை.. 

வன, தன் ௮லர் தரு தன்மையின் - சனதமலர்ச்ச குணமாகிய IHC 
ளினாலே, மனம் இருள் இரிய - (உயிர்சளின்) மனத்திருளாயெ அஞ் 

ஞானங் செட், மாண் பொருள் முழுவதும்-௪றக்த (அறம், பொருள், 

இன்பம், வீடு என்கிற) சான்கு பொருளையும், முனிவு ௮ற அருளிய - 
ஆசையுடன் அருளிச்செய்ச, ரூவறு மொழியுளும் - பதினெட்டு நில 

த்து மொழிகளுள்ளும், சுணகடல் குமரி குடகம் வேஙகடம் எணும் 

நரன்கு எல்லையின் - கிழக்கே கடலும் செற்கே சன்னியாகுமரியா 
gw மேற்சே குடகநாடும் உடக்கே திருவேங்கடமும் ஒடிய நான் 

செல்லையினையுடைய நிலத்து மொழியாகயெ, இரு சமிழ் கடலுள் - 

(இயல் இசை நாடகம் எனப் பெயர் பெர்.ற) மபரிய சமிழென்னும் 

கடலுள், ௮ருபொருள் ஐந்தையும் - (௮வ்௨௰ முசலாகிய நான்கு 

பொருளையும் அறிசற்குக் காரணமாகி) அருமையாகிய (இயற் £மி 
ழென்னு மிலச்சணத்தின் கூரான எழுச்து சொல் பொருள் பாப்பு 

ணி என்னும்) ஐந்து பொருளையும், யாவரும் உணர - இலக்கியப் 

பழச்சு த்.இல் வல்லவர் மாத்திர மல்லாமல்) எளியவறாமறிய, தொ 

கைவசை விரியின் சரக என - தொகுச்தும் வகுத்தும் விரித்தும் 

செய்யப்படும் யாப்பினாலே பாடித் சருசகென; துன்னார் இகல் 
௮ற் நூறி - பகைவரது பகைகெட வரை யழித்து, இரு நீலம் 

மேருவதும் தனது என கோலி - பெரிய பூமி முழுவசையுர் gem zy 

டையதாச்ப் பற்றிக்கொண்டு, தன் மதம் வாரணம் திசைசொறம் 

'நிறுவியஃதன் மச யானைகளை எட்டுத் இக்கிலும் ( இிச்யொனைசளைப் 

Cure) Kp saw, திறல் உறு சொல் சர் - (தன்னைப்பற்றி மாத்திர 
மல்லாமல் தன்னுடைய தகப்பன் பாட்டன் முூதலானவரைப் 
uppla gir) Qo pideis €ர்ச் இயையும், கருங்சதழல் - பெருமை 
பெ ஜி. ய வீரச்கழலையும், வெள் குடை - வெள்ளைச்குடை௰யயும், 

‘BaP dak ear கை-மேகம்போலப் பிரதியுபசாரத்தை நினையாது 
சொடுக்குங் கையினையும், திருந்திய செங்கோல் - கோணாச செங் 

கோலையும் (உடைய), சய சங்கன் - சிங்கம்போன்ற கம்சன், அருங் 

சலை வினோதன் - அரிய நூல்களை (ஆராய்தலே பொழுது போச்கும் 

விளையாட்டாக வுடையவன், அமர் ஆபரணன் - (தன்மேலே பெறிய 

சாயம்படப்) போர்செய்தலையே ௮பரணமாக வடையவன், மொழிச்



ரிறப்புப்பாயிரம், 8. 

சனன் ஆச - சொன்னானா, முன்னோர் நூலிஸ்வழியே - முன்னோ 

ரிலக்சுண நூலின் வழியே, ஈன்லூல் பெயரின் வகுச்தனன் - ஈன் 

னூலென்னும் பெயரினற் செய்தனன், பொன் மதில் சனகை- பொ 

ன்மதில் குழ்ர்த சனகாபுரத்துளிருக்கும், சன்மதி முனி ௮ருள் - 

மதி முனிவன் பெற்ற, பன் ௮௫ செப்பின் பவணந்தி என்னும் 
சாகத்து - சொல்லுதற் கரிய ஞான கொழுச்சச் சிறப்பீனையும் பவ 

ணந்தி யென்னும் பெயரினைபு மூடைய, திரு சவத்சோன் - பெரிய 

தீவசத்தினையுடையோன், ஏ-.று, 

பவணந்தி யெனவே நூல்செய்தோன் பெயரும், முன்னோர் 

நூலின் வழியெனவே நால்வர்த வழியும், நான்செல்லை யெனவே 

தூல்வழங்கு நிலமும், நன்னூலெனவே நூலினது பெயரும், அரும் 

பொருளைந்செனவே நூலிற் சொல்லப்பட்ட பொருளும், யாவரு 

முணரகெனவே நிகண்டு கற்று இலச்செ ௮ராய்சசி செய்ச பின்பு 

இந்தநூல் கேட்சத் சகுமென்னும் இயைபும், அவை யாராய்ச்சோர் 

இந்நூல் கேட்டற் குரியா ரென்னும் அதிகாரிகளும், ௮வர் ௮ப்பொரு 

ளைந்சையும் அறிர்து சொற்களின் முட்டுப்பாட்டை நீச்குதலாலே 

மொழித்திறத்தின் முட்டறச்சலென்னும் பிரயோசனமும், சீயசங் 

சன் மொழிர்சனனாக ஈன்னூற் பெயரின் ௨குச்சன னெனவே 
அன் சாலத்திலே பாடப்பட்டு ௨னது சபையிலே "அரங்கேற்றி 

யதெனச் செய்த காலமும் அரங்கேற்றிய இடமும் மேசங்கள் 
சொன்னதினாலும் யாவரிடத்ழம் உண்டாயெ இரச்சத்தினாலும் வகு 

தீதமையால் சாரணமும் பெறப்பட்டன; 

ஆக்கியோன்பெயா, வழி, எல்லை, நூற்பெயர், யாப்பு, நுதலிய 
பொருள், கேட்போர், பயன், சாலம், சளன், சாரணம் என்னும் பதி 

ஜொன்றையு முணர்ச்தலால் இ.ஜ இர்நூற்குச் சிறப்புப்பாயிர மெள் 
றணர்ச, 

சரப்புப்பாயீர முதிர், 
Eee



பொதஅப்பாயிரத் இலக்கணம், 
  

[ பாயிரதீ.தின் பெயர்கள்.] 

1].  மூகவுரை பதிக மணிர் துரை ரான்முகம் 

புறவுரை தந்துரை புனைந்துரை பாயிரம், 

(இ-ள்) முசவரை-(பாயிரச்தி ஸிலக்கணங்களை முன்னே யறி 

யவேண்டி தூலிற்கு முன் சொல்லப்படுசலிஞலே) மூசவுரை யென் 

றும், பதஇசம் - (ஐந்த பொதுவும் பதினொரு சிறப்பும் ஆய பலவ 
கைப் பொருள்களையுஈ் தொகுத்துச் சொல்லுசலினாலே) பதிகமென் 

றும், அணிந்துரை - (நூலினதபெருமை முதலானவைகள் விளங்க 

அலங்கரித்தச் சொல்லுகைமினாலே) ணிர்துரை யென்றும், நூன் 

மூகம் - (முகவுரை யென்றதுபோல) நான்முகமென் றம், புறவுமை - 

(நால் சொல்லிய பொருளல்லாசவைகளைச் சொல்லுசலினாலே) புற 
வுரை யென்றும், தந்துரை - (நாலிலே சொல்லப்பட்ட பொருல் 

லாதவைகளை அதற்குத் தந்து சொல்லுகையினாலே) தர் தரை யென் 

தும், புனைர்துரை - (௮ணிர்துரை பென்றதுபோலப்) புனைந்துரை 

யென்றும், பாயிரம் - பாயிரத்திற்குப் பெயர்களாம். எ-று, (௧) 

பாயிரம்-வரலா..று, 

(பாயிர தின்வசை,) 

2. பாயிரம் பொதுச்சிறப் பெனவிரு பாற்றே, 

(இ-ள்) பாயிரம் - பாயிரமானது, பொது சிறப்பு எஏன-பொது 
ப்பாயிரமும் சிறப்புப்பாயிரமும் என, இருபாற்று - இரண்டு பிரிவை 

யுடைச்தாகும், எ - று, ஓ- சுற்றசை, (௨) 

(பொதுப்பாயிரத்தின் வரலாறு.) 

3. நாலே நுவல்வோ லுவலுக் திறனே 

கொள்வோன் கோடற் கூற்று மைந்தும் 

எல்லா நாற்கு மிவைபொதப் பாயிரம். 

(இ-ள்.) நூல் (இறன்)- நூலினது வரலாறும், நுவல்கோன் 

(திறன்) - ஆரியனது வரலாறும், நுவலும் இறன் - பாடஞ் சொல் 
லுதலினத ஊரலாறும், கொள்லோன் | திறன்) - மாணாச்சனது வர 

லாறும், சோடல் கூற்று-பாடங்கேட்கையினத வரலாறும், எல்லா 

அரற்கும் ஆம் - எல்; லுக்கும் ஆகும், (ஆசலால்), இவை - இவ் 

லைச்து வரலாற்றையும் (விளங்கச் காட்டுவது), பொதுப்பாயிரம் - 

சொழப்பாயிரமாகும்/' - து, (௩)



பெொதப்பாயிர த்திலக்காளம், 

[தாலின் ரலா.று.] 

4. ராலி னியல்பே.நவலி னோரிரு 

பரயிரந் தோற்றி மும்மையி ஜொன்ருய் 
நாம்பொருட் பயத்தோ டெழுமதம் தழுவி 

ஐயிரு கு.ற்றமு மகற்கியம் மாட்சியோ 

டெண்ணான் குத்தியி னோத்துப் படலம் 

என்னு முறுப்பினிம் கசுத்திரங் காண்டிகை 

விருச்தி யாகும் விகம்பகடை பெறுமே, 

(இ-ள்.) srl இயல்பு - நூலினது வரலாற்றை, ுவலின்- 

சொன்னால், ஓர் இரு பாயிரம் தோற்றி - (பொதுவுஞ் சிறப்புமாகெ) 

இருவகைப்பாயிரச்சையு மூன்னுடை,ச,சாக, மும்மையின் ஒன்றாய் - 

(ந கலூல்கு சலாகயெ) மூன்றனுள் ஒன்றா, நாற் பொருள் பயத் 

சோடு - (தறமுதலாகிய) நான்கு பொருளாூய .பிரயோசனச் தட 

னே, எழு மதம் தழுவி- (உடன்படல் முதலாகிய) எழுவகை மதத் 

தையும் சழுவி, ஐயிரு குற்றமும் அகற்றி-(குன்றக்கூறல் முதலாகிய) 
பத்துக் குற்றங்களையும் ஒழித்து, ௮ மாட்டியோடு - (சருங்கச்சொ 
ல்லல்) மு.தலாகிய பத் சழகுடனே, எண்ணான்கு உத்தியின் - (றதலிப் 
புகுதல் முதலாகிய) முப்ப, இரண்டு உச்தியைக்கொண்டு, ஓச்.தூபட 

லம் ஏன்னும் உறுப்பிணில் - இயல் அதிசாரம் என்னும் ஐஙயவங்க 
ஞூடனே, சூச்திரம் - சூத்திரம், காண்டிகை - காண்டிசையுரையும், 

விருத்தி-விருத்தியுரையும், ஆகும் - ஆன்ற, விசற்ப ஈடை - (பின் 
மூன்று) வேறுபாட்டு நடையையும், பெறும்-பெற்றுவரும், எ-று, 

[ நூலின் வகை | 

0. முதல்வி சார்பென நூன்மூன் ராகும், 
(இ-ள்,) மூசல் வழி சார்பு என - மூசனூல் வழிநூல் சார்பு 

நூல் என்று, நூல் மூன்றாகும் - நூலானது மூன்று பிரிவை யுடைச் 

தாகும், எ-று, (இ) 

[மேசனுஃ்.] 
ட. அ௮வற்றுள்--வினையி னீங் விளக்யெ வறிவின் 

முனைவன் கண்டது மு. சனூ லாகும், 

(இள்., அவற்றுள் - அம்கமூவகசைழாலுள், வினையின் நீங்கி - 
வினையினின்று கீல், விளங்க அறிவின்-பிரகாசகனெற அறிவினை 
யு டய, முனைவன் - கடவுள், சண்ட - உயிர்களுக்கு அதிசாலச் 

இலே செய்ச.த, ர,தல் நால் அகும் - மூதலூலாகும், ஏஈறு. (௬)



ட்ப பொஃ்ப்பாயிரத்திலக்கணம், 

1. மூன்ஜோர் பூலின் மூடி.பொருக் கொத்துப் 
(செனோன் வேண்டும் விக்பவ் கூறி 
விழியா மரபினது ad) gr லாகும், 

(இ-ள்) முன்னோர் தாலின் முடிபு - கடவுளும் அவனருள் 
வழிப்பட்டோருஞ் செய்த நூல்களினுடைய (பொருள்) முடிபுகள், 
ஒருங்கு ஒத்து - முழுவதும் ஒத்து, பின்னோன் - வழிழால்செய் 
வோன், வேண்டும் - (மு,சலூலிருக்கவும் தான் வழிதால் வேறே 
செய்வதற்குச் சரரணமாக) வேண்டு, விகற்பம்கூறி - வேறுபாடு 
களையும் உடன் சொல்லி, அழியா - அழியாமல் (உலகத்திலே) நிலை 

பெத்த விளங்குகின்ற, மரபினது - குணச்சை படைய, வழிதால் 

ரும் - வழிழாலாகும், ௭ ஃ நு, (௪) 
மூசினூாலை முழுவதும் ஒத்த, சிறித வேறுபட்டிருப்பது வழி 

நூல் என்பது கருத்து, 

[சார்புதால்.] 
8. Dow gr ps மொருசிறை தொடங்கித் 

இரிபுவே றுடையது புடைதா லாகும், 

(இ-ள்.) இருவர் நூற்கும் - (முசனூல் வழினூல் என்னும்) 
இருவசை நூல்களுச்கும், ஒரு சிறை தொடங்க - ஒரு பக்ஷம் (பொ 
ருண்முடிபு) ஒச்து, வேறு-மற்றவைகளெல்லாம், திரிபு உடையது - 

ஒவ்வரமையை உடைச்சரகெயது, புடைதூல் அகும் சார்புநாலாகும், 

மதனூல் வழிால்களுக்குச் சிறுபான்மை மொத்துப் பெரும் 
பாலும் வேறுபட்டிருப்பது சார்பு. சால் என்பத கரு,ச்.த. (௮) 

[வழிதாலுச்கும் சார்புநாலுக்கும் சிறப்புவிதி. ] 

9, முன்னோர் மொழிபொருளே யன் தி யவர்மொழியும் 
பொன்னேபோம் போற்றுவ மென்பதத்கும்--முன்னோர் 

வேறு நால் செய்துமெலு மேற்கோளி லென்பதற்கும் 

கூற௮ுபழஞ் சூதீஇரத்இன் கோள், 

(இ-ள்) முன்னோர் மொழி - மூசனூலோர் சொன்ன, போரு 
ளே ௮ன்றி- பொருளைமாச்திர மல்லாமல், ௮வர் மொழியும் - அவ 
ரத சொல்லையும், பொன்னேபோல்- பொன்னைப் போலவே- போ 
நீறும் என்பதற்கும்- சாப்பாற்றிச்கொள்வோ மென்பதற்கு அடை, 

யாளமாசவும், முன்ஜோரின்- மூன்னோர் நூலையே சொல்லாமல் 
௮ர்தாலி னின்றும், வேறுநூல் செய்தும் எனும்- வழிநூல் சார்பு 

அால்களைச் செய்சோமாயினும், மேற்சோள்- ஆ£ரிய ௨சனமானது,



பொதப்பாயிர த்திலக்கணம், er 

இல்" என்பதற்கும் - (இர்.ச தூலினிடத்த) இல்லையென்று சொல்லுங் 
குத்தம் ஒழிசற்காகவும், பழமை சூத்திரத்தின் சோள்-முன்னோர்சொ 

ல்லிய (பொருளையல்லாமலும் அவர்) சூத்இரச்சையும், கூ.று-(ஒரோ 

விடச்திலே) சொல்லு, ௭ - று, 

எனினுமென்பத எனுமென விகாரமாயிற்று, மேற்கோள,பழஞ் 
சூச்திரக்கோள், ஆரிரியவசனம் என்பவை ஒருபொருட் சொற்கள்: 

[ அத்பயன், ] 

10. அதம்பொரு ளின்பம்வீ டடைதனூ ற் பயனே, 

(Q-or.) அறம் - தருமமும், பொருள்-பொருளும், இன்பம் 
கரமழும், வீடு ௮டைதல் - மோக்ஷ மடைதலும், gre - நாலித் 

சொல்லப்படும், பயன் - பிரயோசனமாம், ௭- று, (௪0) 

[| எழுவசைமசம். ] 

1]. எழுவசை மதமே யுடன்படன் மறுத்தல் 

பிறர்தம் மதமேம் கொண்டு களைவே 
தா னாட்டிச் தனாது கிறுப்பே 
இருவர் மாறுகோ ளொருதலை அணி2வ 

உபிறர் நாற் குற்றங் சாட்ட லேனைப் 
பிரிதொடு படா௮ன் மன்மதங் கொளல, 

(இஃ ள்.) எழுவகைமதம்-எர௫ுவகைமசமாவன, உடன்படல்- 

(பிறர்மதத்திற்குச்சான்) உடன்பசெலும், ம.ற.ச்தல்-(பிறர்ம,ச,ச்சை) 
மறுத்சலும், பிறர் சம் மதம் மேற்கொண்டு களைவு - பிறாமதத்திற்கு 

உடன்பட்டுப் பின்புமறுத்தலும், சான்காட்டி சனத நிறுப்டு-தான் 

ஒருபொருளை எடுத்துராட்டி ௮,சனை (வருமிடக்சோறும்) நிறுத்துத 

லும், இருவர் மாறுகோள் ஒருதலை தணிவு-இருவர் ஒன்றற்கொன்று 
விரோசமாசச்சொண்ட(இரண்டீனுள்) ஒன்றனிடத்துச் அணிசஓம், 

பிறர்நால் குற்றம் காட்டல் - பிறர் நால்களிலிருக்ின்ற குத்கூச்சைக் 

சாட்டுசலும், பிறிதொடு படான் தன்மம் சொளல் - பிறா்மதச் 

திற்கு உடன்படானாடுத் சன் மக. த்சையே கொள்ளுசலுமாம், 4 - று, 

[பத்தச்குத்தம்.] 
12. குன்றக் கூறன் மிகைபடக் கூறல் 

கூறியது கூறன் மா.றுகொளக் கூறல் 
வழுஉச்சொ.ற் புணர்த்தன் மயங்க வைத்தல் 
வெற்றெனத் தொடுத்தன் மன்ஜொன்று விரித்தல் 
சென்றுதேய்ஈ இறுத னின்றுபய னின்மை 
TH Oma Work Fo proce,



ஷி] பொதுப்பாயிரத்திலக்கணம், 

(இ-ள்.) குன்ழக் கூறல்-(குதிச்த பொருளைக் காட் தெற்ஞுரி.ப 
சொத்சளில்) குறைவுபடச் சொல்லுதலும், மிசைபடக் கூறல்-அ.இிக 
ப்படரச் சொல்லுசலும், கூறியது கூறல்-(முன்சொன்ன ஒரு பொரு 

ளையே) பின்னுஞ் சொல்லுதலும், மாறுகொளக் கூறல்-(முன்சொ 
ன்ன பொருளோடு பின் சொல்லும் பொருள்) விரோசப்படச் செல் 
ஓதலும், வழுஉச்சொல் புணர்சிதல் - குற்றமான சொற்களைச் சேர்த் 

கீலும், மயங்கவைத்தல் - (ஒன்மை மற்றொன்றாக) மயங்கவைச் 

கீலும், வெற்றெனச் சொடுத்சல் - பொருள் வெளிப்படையாகத் 
சோன்ச் சொற்களைச் சேர்ச்சலும், மற்றொன்று விரிச்சல்-(சொல் 

os தொடங்கியதை விட்டு) மற்ரொரு பொருளை இடையிலே 

விரிச்சலும், சென்று தேய்ந்து இ.றுதல் - (சொல்லின் முடி.பும் 

பொருளின் (Upp. Lo முன் சிறப்பாக) ஈடஈ.து ௮ர்நடை பின்னே 

தேய்ச்து முடிதலும், நின்று பயன் இன்மை - சொற்களிருர் தம் ஒரு 
பிரயோசனமு மில்லாமற்போதலும், ஏன்ற இவை - என்று சொலல 
ப்பட்ட இவை, நாற்கு - நூலுக்கு, ஈரைங் குற்தம - பத்துச்குற்றக 

களாகும், எ- று, (௧௨) 

[பதி துவசை அழகு.] 

13. சுருங்கச் சொல்லல் விளங்? வைத்தல் 
ஈவின்றோர்ச் இனிமை ஈன்மொழி புணர்த்தல 

ஓசை யுடைமை யாழமுடைச் சாதல் 

முழையின் வைப்பே யுலகமலை யாமை 

விழுமியது பயச்தல் விளங்குதா ரணம் ச 

தாகுத னூலிர் கழகெளும் பத்தே, 

(இ-ள், சுருக்சச் சொல்லல் - (சொற்கள் வீணாக விரியாமல்- 

சுருங்கி மிற்சச் சொல்லுதலும், விளங்க வைச்சல் - சர்சேசத்திற்கு 
இடமாசாமல் பொருள் விளங்க வைச்சலும், சவின்ஜோர்க்கு 
இணிமை - வா௫த்தவருக்கு இள்பத்சைச் சருசலும், சன்மொழிபுண 

ர்த்.தல்-ரஈல்ல சொற்களைச் சேர்த்சலும், தசை உடைமை-சச்சவின்ப 

மூடைச்சாசலும், Hipd உடைச்சாதல் - அழ்ர்௪ கருச்தை யுடைதீ 

தாசலும், முறையின் வைப்பு - (அதிகார மு. சலானவைகளைக் கார 

ணகாரிய) முறையாக வைத்தலும், உலகம் மலையாமை - உயாக் 
சோர் வழச்சச்சோ மாறுகொள்ளாமையும், விழுமியது பயச்.தல்- 

சிறப்பாகிய பொருளைச் தீருசலும், விளங்கு உதாரணச்சது BG 

தல் - விளல்யெ உதாரணத்தை யுடையதாதலும், நூலிற்கு - தாலி 

னுக்கு, அழகு எலும் - அழகென்று சொல்லப்படும், பழ்.த-பத்தாம்,



பொதப்பாயிர த்திலக்சகணம்; 

[முப்பத் திரண்டு உச்சி. ] 

14. நதலிப் புகுத லேரத்துமுறை வைப்பே 

தொகுத்துச் சுட்டல் வகுத்துக் காட்டல் 

முடித்துக் காட்டன் முடிவிடங் கூறல் 

தானெடுத்து மொழிதல் பிறன்கோட் கூறல் 

சொற்பொருள் விரித்த ரொடரச்சொம் புணாத்தல் 

இரட்டுற மொழித லேதவின் முடி த்தல் 

ஒப்பின் முடிச்சன் மாட்டெறிகந் தொழுகல் 

இறகர்கது விலக்க லெதிரது போற்றல் 

முன்மொழிர்து கோடல் பின்னது நிறுத்தல் 

விக்பத்தின் மூடித்தன் முடிக்தது முடித்தல் 
உரைக்து மென்ற லுரைக்தா மென்றல் 

ஒருதலை துணிக லெடுத்துக் காட்டல் 

எடுத்த மொழிய னெய்க வைத்தல் 

இன்ன தல்ல இதுவென மொழிதல் 

”எஞ்யெ சொல்லி னெொப்தம் கூறல் 
பிற_நான் முடிந்தது தானுடன் படுதல் 

தன்குஜி வழக்க மிகவெடுச் துரைத்தல் 

சொல்லின் மூடி வி னப்பொருண் முடித்தல் 

ஒன்றின் முடிச்ச றன்னின முடித்தல் 
உய்த்துணர வைப்பென வுச்தியெண் ணான்கே, 

(Q-or.) அசலிப் புகுசல் - (இசனைச் சொல்லுவேனென்ற) 

கருஇப்புகுதலும், ஓத்து முறை வைப்பு - இயல்களைக் தாரண 

சாரிய முறையால் வைத்தலும், தொகுத்துச் சுட்டல் பலவுக் தொகு 

SHEEHY, ககுச்துச்சாட்டல் - (அப்டடித் சொகுச்றுச்சாட் 

மூயலைகளை) வேறுவேறு விரிச்துச்காட்டுசலும், மூடிச் தச்காட்டல்- 

தான் மேலோர் முடிச் சவா.று முடிச் துச்சாட்மிசலும், முடிவு இடங் 

கூறல்- சாண்சொல்லும் இலச்சணச் இற்கு) இலக்சிெயந் தோன்றுமிட 

திசைச் சொல்லு சலும், சான் எச்துமொழிதல்-தான் (பழையசு, சகி 

ச,ச்தை) எ௫6,7தச் சொல்லுதலும், பிறன்கோள் ,கூறல்-(சன் லூவிற்) 

பிறனதகோட்பாட்டைச் சொல்லு,சலும், சொர ர்பொருள் விரித்தல். 

சொல்லினதபொருள்(விஎங்குதற்குஉருபுடு சலானலைகளை)விரிச் ஐ



௪௦ பொதுப்பாயிர த்திலக்கணம், 

ச்சொல்லுசலும், சொடர் சொல் புணர்தசல்-ஒன்றர்சொன்ற சம் 

பந்சமுூடைய சொற்களைச் சேர்த்துவைத்தலும், இரட்டிறமொழிசல்- 

(ஒருவாக்கியச் கில்) இரண்டுபொருள்படச் சொல்லுசலும், ஏறுவின் 

மேடிச்சல் - முன் காரணம் விளங்காததசாசச் சொல்லப்பட்ட ஒன் 

றிற்குப்) பின் சாரணம் விளஙசக்காட்டி முடி.வுசெய்சலும், ஒப்பின் 

மூழித்சல் - (ஓன்தற்குச் சொல்லப்டட்ட இலககணம் வேறொன்தற் 

கும்) ஓ*ீது வருமாயின் அதற்கும் ௮துவே இலக்கணமாக முடிவு 

செய்சலும், மாட்டெறிந்து ஓஒழுசல் - (ஓஒன்றற்குச் சொல்உப்பட்ட 

இலச்சணச்சை அசனைப் பெறுதற்குரிய மற்றொன்றர்கு, மாட்டிச் 

சொல்லி ஈடச்சலும், இறர்சது விலச்சல் - (முற்காலச்து வழங்கிய 

இலக்கணங்களுக்குள்ளே பிற்காலத்து) வழங்காமற்போனதை நீச்குத 

லும், எதிரது போற்றல்-!முற்காலச்துவழங்காமற் பிற்காலத்து) ay 

ங்கவருகின்ற இலக்சணச்சைச் சழுவிக் கொள்ளுசலும், முூன்மொ 

ழிச்து சோடல் - முன்னே ஒன்றனைச் சொல்லி (ப்பின்பு அ௮சனை 

வேண்டு மிடந்தோறும்) எடுச்துகொள்ளாசலும், பின்னது நிறத் 

தல்-(ஒருபொருளுக்குச் கருவியாக மூன் வைக்சற் குரிபது இங்கே 

வைச்தற்கு இடம் பெருதாயின் அப்பொருளின்) பின்னே ௮,சனை 

வைச்சலும், விகற்பத்தின் முடித்தல் - விளங்குசற்பொருட்டுப் பல 

வேறுபாடுகளின் சிறப்பு வாய்பாட்டான் மூடிச்சலும், மூடிரசது 

மூடி.தீசல் - சிறப்பு வாய்பாட்டால் மூ£டி.ர்சசைப் பொதுவாய்பாட் 

டால் முடிச்சலும், உளாத்தும்” என்றல் - (பின்னே சொல்லப் 

படுவதை முன்னே ஒரு நிமித்தச்தினாலே சொல்ல வெண்டின் 

இசனைப்) பின்னே சொல்லுவோ மெனபது சோன்ற அங்கேசுரு 

கச் சொல்லுசலும், உரைத்தாம் என்றல் - முன்னே ஒரு நிமித் 

சத்திஷலே சொல்லப்பட்டசைப் பின்னே சொல்ல வேண்டிய 

விடத்து இதனை) முன் னை தானே சொல்லின மென்பது சோன்ற 

ச் சொல்லாது விடுதலும், ஒருதலை துணிதல் - (ஒன்றற் கொன்று 
மாறுபாடாகச் சொண்ட இரண்டு பகஷத்தள்) Quays Hoos 

லும், எடுத்துச் காட்டல் - (சான் சொல்லும் இலச்சணச்திற்குதி சா 

னே இலக்கியத்தை! எடுத்துச்காட்டுசலும், எடுச்சமொழியின் aug 

வைச்தல் - (சான்சொல்லும் இலச்சணச்சைச்) சானெடச்தச்சாட் 

டய இலக்கியத்தில் இருச்கலைச்சலும், இன்னது அல்லது இது 

எனமொழிசல் - (சந்தே௫க்க நின்றவிடச்த) இப்படிப்பட்டசல்லா 

தத இதவெனச் சொல்லுதலும், எஞ்சிய சொல்லின் எய்தக்கூறல்- 

சொல்லாத விடப்பட்டவற்றிற்குர் சொல்லப்பட்ட தனால் இலக்க 
ணம் பொருந்தச் சொல்லுதலும், பிறநூல் முடிர்சது தான் உடன் '



பொதுப்பாயிரத்திலக்கணம், ES 

பஙுதல-பிஈநூலிலே முடிஈசமுடிபைத் தான் அங்சேரிச்சலும், சன் 

குறிவழக்கம் மிக எடுத்து உரைத்தல் - தான் (நா.சனமாசக்) குறி 
SHO po GD வழக்சத்தையே பலவிடங்கசளிலும் எடுச்.த.ச் சொல்லுச 

லும், சொல்லின்முடிவின் அட்பொருள்முடிச்சல் - சொல்லின்மூடி. 

விலே அதன் பொருளைய முடிச்சலும், ஒன்றினமுடிச்சல் - ஒன் 

றைச் சொல்லுமிடத்தில் அதற்கு இனமா இய மற்றொன்றையும் விரி 

யாதிருச்ககேண்டி அ௮சனுடன் முடிசசலும், தன்னினமுடிச்சல் 

என்பசறர்குப் பொருள் அதுவே, உய்த்து உணரவைப்பு - (இல சூத் 

இரவிதிகளைச்சொண்டு) ஆராய்ச்சறிய ஒரு பொருளை வச்ச ஓம், 

என உத்தி எண்ணான்கு - எனச் தந்திரவுத்திகள் முப்பச்திரண் 

டாம், எ-று, ° 

ஒன்றின முடித்தல், தன்னின முடித்தல் இரண்டும ஒருச்தி, 
மூன்சொன்ன மசங்களு£கும் இவ்வுச் ளுக்கும் உதாரணம் இந் 

நூலுள்ளே பின்௨ரு மிடந்சோறம் சாட்டப்படும், (௧௪) 

[உத்தி.] 

15. நாம்பொருள் வழக்கொடு வாயப்பக் காட்டி. 

ஏற்புபி ய3ி5.௪ற் கிவ்வகை யாமென.ம் 

Agnus Or gigs pt aif. 

(இ-ள்.) நூஷ்பொருள்- [இர் இலச்சண) நாலாலறிவிச்சப்படுகி 

ன்ற பொருளை, வழக்கொடு - உலகஉழக்கோடுஞ் செய்புள் வழக்கோ 

டும், வாய்ப்பக்காட்டி-பொருந்தசக்காண்பித்து, ஏற்புழி ஆறிச் த-ஏற்கு 

மிடச்சை மற்றோர் இலச்கெய நாலிலும் அறிந்து, இசர்கு-இவ்விட ச்இ 

ற்கு, இவ்வகை ஆம் என - இவ்வகை யாகுமென்று நனைத்த, தகும் 

வகைசெலு,சஐ,தல-சகக வகையாக ஈடத்தவது, தந்திர ௨2. 9-நூலு 

தீதியாம், எ.- று, 

தந்திரம் நூல், உத்தியா லமைச்சப்படுபொருளை உச்தியென் 

2௫ ஆகுபெயர், (s@) 

[ose] 

16. கேரின மணியை நிரல்பட வைத்தாங் 

கோரினப் பொருளை யொருவழி ஃவப்ப 

கோத்தென மொழிப வுயர்மொழிப் புலவர்.



௧௨ பொதுப்பாயிரத்திலச்கணம், 

(இ-ள்.) கேர் இனம் மணியை - ஒருசாதியாயுள்ள! மணிகளை, 
நிரல்படவைச்து அங்கு - வரிசையாகப் பதித் தாற்போல, ஒர் இனம் 
பொருளை - ஒருசாதியாயுள்ள பொருள்களை, ஒருவழிவைப்பது _ 
ஒருவழிபடச் சொல்லுவ, ஒத்து என - இயலுறுப்பென்று, மொ 

ழிப - சொல்லுவர், உயர்மொழி புலவர் - (உயிர்ச் கு.றுதியைத் ௪௫ 
கின்ற) உண்மைச் சொழ்களையுடைய வித்துவான்கள், எ - று. (௧௬) 

[ படலம். ] 

17. ஒருெறி யின்றி விரவிய பொருளால் 

பொதுமொழி தொடரி னதபடல மாகும், 

(இ-ள்.) ஒருநெறி இன்றி - ஒருகமிப்படாமல், விரவிய'பொரு 

ளால் - கலக்க பொருள்களோடு (பொருந்கி), பொதுமொழி - (uc 

பொருள்சளோம் சராம்) பொறுச்சொற்சள், சொடரின் - உரோலிடச 

சன்றிச் தொடார்துவக்தால், ௮3 படலம் அரும் - அது படலவறப் 

பாரும், எ - று, (ஈஏ) 

(GAR ri | 

18. Grams On 39H udarms Ovsra lors 

செவ்வ னாடியிற் செறித்செனித விளக்கி é 

Blu glug Apr ger ரசூதஇிரம், 

(இ-ள்.) அடியின் - (டெரிய சரீர மூசலானவைசளின் சாய 
யைச் சனச்குள்ளே செங்வையாச ௮௨29 டஇணிசாசக் சாட்டுகெ ற) 

சண்ணாடியைப்போல, சில்வ௯௪ எழுச்தில்-சலவசை மெழுதீதுசளா 

லாய சொற்களில், பக்வசைப்பொருளை - பலஉசைப்பட்ட பொரு 

ள்களை, செவ்வன் செறித்து-செவ்லையாச ௮டச்சி, இனிதுவிள£க - 

இனிதாகக் காட்டி, இட்பம் நுட்பம் - (பல பொருளினுடைய) 

இண்னைபும் நுண்மையும், சிறந்சன - றக்துவருவன, குத்இிரம் - 

கசூச்திரங்களாகும், எ - ற, (௧௮) 

[சூத்திரநிலை.] 
19. ஆத்றொருக் கரிமா கோக்கர் தவளைப் 

பாய்த்துப் பருந்தின்விழ் வன்னளுத் இரகிலை, 

(இ-ள்) ஆறு ஒழுக்கு - (இடையரூது செல்லுகின்ற) ஆக்.று 
வெள்ளத்தினது செல்லுசையையும், ஹூரிமா நோக்கம் - (முன்னும் 

பின்னும் பார்க்னெற) சிங்கத்தினது பார்வையையும், தவளைப்பாய் 

த்து-(ஈடுவேயிடம் விட்டுச்குதிக்கன்.ற) தவளையினது குதித்தலையும்,



பெொதப்பாயிர.த. இலக்கணம், ௧௨. 

பருநஇன்வீழ்வு - (நெடுர்தாரத்திவிருந்து ஒன்றை வெளவிப்போவ 
சீ.ற்கு வீழ்கின்ற) பருர் தனது வீழ்ச்சியையும், ௮ன்ன - போலும், 

சூ.த்திரநிலை (முன்சொன்ன) சூச்சிங்கள் (ஒன்றோடொன்று சொ 

டர்ர்துநிற்கும்) நிலைகள், er - று. (௧௯) 

| சூதிதிரங்களுக்குக் சாரணவகையால் வரும்பெயர் வேறுபாடு] 

20. பிண்டர் தொகைவகை குறியே செய்கை 

கொண்டியல் புபனடைக் கூற்றன சூத்திரம், 

(இ-ள்.) பிண்டம்-(பலதிறப் பொருள்களையும் உள்ளடக்கசெ 

கொண்டு பொதுப்படவரும்)பிண்டச் சூத்திரமும், தொசை-(அப்பல 

இறப்பொருள்களையும் வே. வேராகச் தொகுச்துச்சொல்லும்) தொ 
சைச்சூர்இரழும், வகை - (௮ச்சொருச் தக் சொல்லப்பட்டவைகளை 

வகுத்தச்சொல்லும்) வகைச்சுச்திரமும், குறி - (இவை உயிர் இவை 
மெய்யென அறியவரும்) குறிச் சூச்தாழும், செட்கை-(புணர்ச்சிவிதி 

யறிந்து புணர்த்தலையும் முடிபுவிதியறிர் து மூடி ச்சலையும் செய்யும்] 
செய்கைசருச்இரமும், கொண்டு இயல் புறன் ௮டை - ( இவைகளை) 

ஏற்றுச் சொண்டு இவைகளின் புறச்.து அடையாக வருகின்ற பூம 

டைச் சூதி.திரமுமாகயெ, கூதறன-(ஆ.றபிரிவையுடையன, குத்திரம்- 
சூத்திரங்கள், எ - று, 

| உசாரணம்.] 

 பிண்டச்சுத்திரம் - நன்செம்புவனேமுத்தே (ஈன்-௬-50) 
2. தொசைச்சரூக்இரம் - பன்னிருபாற்றதுவே (சன்-சூ-57) 

9. வசைச்ரசூத்திரம் - மொழிமுதற்சாரணமாம் . (சன்-சூ-58) 

1. குறிச்சூச்இிரம் - அம்மு, சலீராராவி (சன்-சூ-68) 
். செய்சைச்ருச்சிரம் - னணவல்லினம்உரட்டறவம் (கன்-சூ-209) 

6. புறனடைச்சூத்திரம் - மொழியாய்ச்தொடரினும் (ஈன்-சூ-197) 

விரி வகையிலே சேரசலால் வேறு சொல்லவில்லை. “YD x 
மாகச் சொன்னாலும் குறிச்ருததிரமும் செய்கைச் சூச்இரம் என்னு 
மிரண்டனுள்ளே மற்றை நான்கும் அடங்கும், (௨௦) 

| உரையினது பொது இலச்சணம். ] 

21. பாடங் கருத்தே சொல்வகை சொற்பொருள் 
தொகுதீதுளை யு. தாரணம் வினாவிடை விசேடம் 
விரிவதி காரர் துணிவு பயனோ 

டாசிரிய வசனமென் தீரே முரையே, 
2



BF பொதுபபாயிர தீதிலக்கணம், 

(இ-ள்.) பாடம் - மூலமும், கருத்து - கருத்துரையும், 
சொல் வகை - பதம்களைப் மிரித்துரைத்சலும், சொல்பொருள் - 

ப,தவுரையும், சொகுத்து உரை - பொழிப்புரையும், உசாரணம் - 

உதாரணமும், வினா - வினாவும், விடை. - உத்தரமும், விசேடம் - 

(வேண்டியவைகளைத்) தந்துரைத்சலும், விரிவு - (வேற்றுமைத் 

சொகை முசலானவைகளை) விரித்துரைச்சலும், ௮இிசாரம் - ஐ.இ 

கசாசச்சோடு பொருர்சு உரைச்சலும், அணிவு - இதற்கு இதுவே 

பொருளென வுரைச்தலும், பயன் - பயனை உரைம் தலும், ஆரிரிய 

வ௪னம் - மேற்கோள் காட்டுசலும், என்றீரேழுரை - எனப்பஇனான் 

குவகைப்படும் நூலுக்கு உரை, எ- று. (௨-௪) 

| சாண்டிகையுரை. | 

99. கருத்துப் பகப்பொருள் காட்டு மூன்றினும் 

௮வய்ளொ வினாவிடை. யாக்க லானும் 

சூத்தாம் துட்பொரு டோழற்றுவ சாண்டிமை. 

(இ-ள்.) கருத்த - கருத்துரையும், பதப்பொருள் - பதவுரை 

யம், காட்டு - உகாரணமும், மூன்றினும் - ஆய மூன்ரனையுஞ் 

சொல்லுதலானும், அவற்றொடு - அம்மூன் றோடு, வினா - வினாவும், 
விடை - உத்தரமும், ஆக்கலானும் - (அகிய விரண்டனையும்) கூட் 

டூ.ச் சொல்லுதலாலும், சூச்திரத்கள் - சூத்திரச்நிவிருச்ளெற, 

பொருள்-பொருளை, தோற்.றுவ- காட்டுவன, காண்டிகை-காண்டிக 

யுரைகளாம, ஏ று. (௨௨) 

[விருத்தியுரை] 
28. ரூ,ச்.$ிரச் தூட்பொரு என் ஜியு மாண்டைக் 

இன்றி யமையா இயாவைபயும் விளங்கத் 

தன்னுரை யானும் பிற நா லானும் 

ஐய மகலவைங் காண்டிகை யுறுப்பொடு 

மெய்யினை யெஞ்சா திசைப்பது விருத்தி, 

(இ-ள்.) குத்திரத்துள் - குத்திரத்திலுள்ள, பொருள் அன்றி 
யூம-பொருளையல்லாமல், ஆண்டைக்கு - அவ்விடஙசஞச்கு, இன்றி 

அமையா யாவையும் - இல்லாது நிறையாத எல்லாப்பொருள்களும்; 
விளங்க - விளங்கும்படி.யாக, தன் உரையானும் - தானுரைக்கு முரை 

மாலும், பிறநாலானும் ௭ ஆரியவசனம்களாலும், ஐங்காண்டிகை 
உறுப்பொடு - (மூன்சொன்ன) சாண்டிகையுரையின் உறுப்பு ஐந்த



பொதுப்பாயிரத்திலக்கணம், கடு 

னாலும், ஐயம் அகல-சந்தேகர்.2ர, மெய்யினை - உண்மைப்பொருளை, 

எஞ்சாது - குறையாமல், இசைப்பது - விறித்துரைப்பது; விருத இ- 
விருத இயுரையாகும், எ- By. 

குச்திர,ச் தட்பொரு என்றியு மென்றதனால், முன்சொன்ன 

பதினான்கு உறுப்புக்சளையம் கொண்டுவருவது விருத்தியுரை யென்ற 

சாயிற்று. (௨௧) 
[ தூலென்னும் பெயர்ச்குச்காரணம், | 

24. பஞ்சின் சொல்லாப் டனுவ லிழையாகச் 
செஞ்சொற் புலவ னை சேயிழைபா--- எஞ்சா த 
கையயேவா யாகக் கதிரே மதியாக 

மையிலா நான்மாடியு மாறு, 

(இ-ள்.) சன் சொல் - சனது சொல், பஞ்சு அக - பஞ்சாக 

வம், பனுவல் - செய்யுள், இழை௫க - இழையாகவும்) செஞ்சொல் 

புலவன் - செவ் வையாஇப சொற்களை யறிரந்த புலவன், சேயிழை 

ஆக - நூற்கன்ற பெண்ணாசவும், எஞ்சாத- குறையாத, வாய் கை 

5 - வாய் கையாகவும், மதி கிர் ௪ - அறிவு கதிராகவும், மை 

இலா - குற்றமில்லாக, நால் - கல்விதாலானத, முடியுமாறு-மூடுயும் 

af (Bg argo), எ - று. (௨௪) 
நூல் உவமையாகு பெயராமாறு 2» a 

(இதுவுமது. ] 
22. உரத்தின் வளம்பெருக்க புள்ளிய திமைப் 

புரத்தின் வளமுருக்கப் பொல்லா-மரத்தின் 
கனக்கொட்டக் தீர்க்கு. நா லலஃ்தேபோன் மாகதர் 
மனகச்கோட்ட தீர்க்கு. நூன் மாண்பு, 

(இ-௭.) புர,ச்தின் - உடம்பினுளிருக்கன்ற, உரச்தின் வளம்- 
அமிவின் வளத்தை, பெருச்ி - வளர்லித்து, உள்ளிய - நினைக்கப் 
பட்ட, தஇமைகளம் - அறியாமையின் மிகுதியை, மாருக்கி 2 கெடு 

க், பொல்லா மரத்தின்-பொல்லாத மரச்தினத, சனம்கோட்டம்- 

மிருயாயெே சோணலை, நூல் - ஏற்று நூலானது, திர்ச்கும் - 
ரீச்கும், தஃதேபோல் - அதுபோலவே, நூல் மாண்பு - சல்விராலி 

னது மாட்சிமையானது, மாந்தர் - மனிசரத, மனம்சோட்டம்-மன 
சீதினது கோணலை, இர்ச்கும் - நீக்கும், எ - று, (௨௫) 

[சல்லாசிரியரிலச்சணம். ]) 

20. குலனரு டெய்வய் கொள்கை மேன்மை 
கலைபயி ஜெளிவு கட்மிரை வன்மை 

*MAHAMAHOPADHY VYA



௧௬ பொழப்பாயிரச்திலக்கணம், 

Howe நிழைகோன் மலர்கிகர் மாட்டிடம் 

உலகிய லறிமவா மயோ்குண மினையவும் 
அமைபவ னூலுரை யாசிரியயன்னே. 

(Q- or.) குலன் - நல்ல சாஇயும், அருள் - கருணையும், செய் 

வம் கொள்கை - சடவுள்வழிபாமிம், மேன்மை - மேன்பாடும், கலை 

பயில் செளிவு - நூல்களிலே பழகிய செளிவும்,கட்டு உரை௨ன் மை- 

சொடுத்தச் சொல்லுன்ெத உரைவலிமையும், நிலம் மலைநிறைகோல் 

மலர்-நிலதீதஜையும் மலையையும்? ?லாக்கோலையும்மலரையும், நிகர்-நிகர் 

கின்ற, மாட்சியும் - குணங்களும், உலகு இயல் - உலசுடையை, 

அறிவு - (அறியும்) அறிவும், உயர் குணம் உயர்வா௫ய ரணங்கள், 

இனையவும் - இவை போல்வனபிறவும், அமைபவன் - நிறைக்திருப்ப 

வன்) நூல்உரை ஆஈரியன்- நால் கற்பிக்கும் ஆசிரியனாவான், எ- று, 

[ நிலமாட்சி.] 

27. தெரிவரும் பெருமையுக் திண்மையும் பொலழையம் 
பருவ முயற்சி யளவிழ் பயத்தலும் 
மருவிய ஈன்னில மாண்பா கும்மே. 

(இ-எ்.) தெரிவுஅருபெருமையும்-பிறரால் அறியப்படா,ச (௨௫ 

வத்இின்) பெருமையும், இண்மையும் - (பெரியபாரஞ் செய்து தன் 
மேலே நெருங்கெவைகளாற் சலங்காத, வலிமையும், பொறையும்- 

(சன்னையடச்,ச மனிதர் சோண்டுச லாதியாகய குற்றங்களைச் செய் 

யினும் பொறுக்கின்ற) பொறுமையும், பருவமுயற் அளவில் பய 

தீதலும்-பருவச்திலே (உழவர் செய்கிற) முயற்ரி யளவிற்குச்,சக்க 

பயனை அவருச்சுத்சருசலும், ஈல் நிலம் - ஈல்ல நிலச்தி னிடத்து, 

மருவிய-பொருச்இய, மாண்பு ௮கும் - குணங்களாகும், ஏ - று, 

பிதராலறியப்படாச சல்வி யறிவின் பெருமையும், பெரியவா 

தீஞ்செய்து தன்மேலே செருங்னெவரால் சகலங்காதவலிமையும், சன் 

னையடச்ச மாணாக்கர் இசழ்்சலாதியாகிய குற்றங்களைச் செய்யினும் 

பொறுக்கின்ற பொறுமையும், பருவச்திலே மாணாக்கர் செய்கிற 

மூயற்டி யளவிற்குத்சசக அவர்ச்குப் பயனைச்தருசலும், ,தரிரியனிட 
த்.துப் பொருர் திய குணங்களாசலால் நிலம் ௮வனுச்கு உவமானமா 

யிற்று. (௨௭) 
| மலைமாட்௪, | 

£8. அளக்க லாகா வளவும் பொருளும் 
அளக்க லாக நிலையக் தோழற்றமும் 
வறப்பினும் வளக்தரூம் வண்மையு மலைக்சேஃ



பொதுப்பாயிரத்திலக்கணம், ௧௭ 

(இ ~ or.) அ௮ளக்கல் அகா அளவும் - ௮ளவுசெய்யப்படாத (தன் 

வடிவத்தின்) அளவும், (௮ளச்சல் ௮காப்) பொருளும் - ௮ளவுசெய் 

யப்படாத பலவசைட்பொருளும், தளக்கல் அகாநிலையும் 4 (எப்படிப் 

பட்டவலிமை யுடையவராலும்) ௮சைக்சப்படாச உருவச் இணிலை 

யும், தோற்றமும் - (கெடுக்தூரச்சிலுள்ளவராலும்) காணப்படும் உயர் 

ச்சியும், வறப்பினும் வளம் சரம் வண்மையும் - மழை பெய்யாமல் 

வறர்சகாலத்திலும் சன்னைச் சேர்க் த உயிர்களுச்குக் குளிர்ச்சியைக் 

கொடுக்கிற கொடையும், மலைச்கு-மலைச்குள்ள குணங்களாகும், ஏ-.ற% 

அளவு செய்யப்படாத தன் கல்வியினளவும், அளவு செய்யப் 

படாச பலவகை நூற்பொருளும், எப்படிப்பட்ட புலமையை யுடை 
மோராலும் அசைக்கப்படாத கல்வி யறிவினிலையும், நெடுக்தூரத்இ 
லுள்ளாராலும் அறியப்படும் உயர்சியும், பொருள்வருவழி வறந்.த 
காலத்திலும் சன்னைச் சேர்ர்ச மாணாக்கருச்குச் ada பொருளைக் 
கொடுக்கின்ற கொடையும், ஆடிரியனுச்சுவள குணங்சகளாதலால் 
மலை அவனுக்கு ௨உவமரனமாயித்று, (௨௮) 

| கிறைகொல் மாட்டு, | 

99, ய தீரப் பொருளை புணர்தலும் 

மெய்க்கடு நிலை மிகுசிறை கோரற்கே, 

(இ-ள்.) ஐயம் தீரப் பொருளை உணர்த்தலும் - சந்தேசந்திர 
(கிறுச்சப்பட்ட) பண்டச்தினளவைச் காட்டலும், மெய் நடு நிலை 
யும் உண்மைபெறச் (தான் இரண்டு சட்டுகளுர்கும்) நடுவே நிற்கை 
யும், நிறை கோற்கு - சராசுக் கோலின்கண், மிகும் - (குணங்களாக) 
மிரு, ஏ- று, 

சந்தேகம் வினாவப்பட்ட சொற்பொருளி ஸணியல்பைக்சாட் 
டலும், புலவரிருவா மாறுபட்டா ராயின் உண்மைபெறச் சான் 
அவ்விருவருக்கும் ஈடவாக நிற்கையும் ஆ௫ரியன்கட் குணங்சளாச 
மிகும் ஆகலால், நிறைகோல் ௮வனுக்கு உவமான மாயிற்று, (௨௩௯) 

| மலர்மாட்சி, | 

30. மங்கல மாடியின்கி யமையா 
தியாவரு மகழ்ஈ்து மேற்கொள மெல்ூப் 
பொழுதின் முகமலர் வுடையது பூவே, 

(இ-ள்.) மங்கலம் ஆூ - சுபச்செய்கைச் குரியசாக, இன்றி 

அமையாது - (யாசொருசெயலும் அலங்கரிச்குர் சான்) இஃ்லாது 

மூடியாசாச, யாவரும் மகிழ்ந்து மேற்கொள - சண்டோர் wrayer 

களித்து மேலாசச் தன்னைச் சூடிக்கொள்ள, மெல்ூ-மெல்லியகுண 

மூடையதாட, பொழுதின் முகமலர்வு உடைய-மலர்தற்குரிய கால 

சி.௫ஃல முகம்விரிதலை யுடையத், பூ - பூவாகும், ஏ - று,



SD பொதுப்பாயிரத்திலக்-ணம், 

சுபச்செய்சைக்குரியனாகு யாசொரு செயலுஞ் இறப்பிச்கும்,சா 
னில்லா௫ மூடியாதாகக் சண்டோர் wren களித்து மேலாசச் 
தன்னைவைச் தகசொள்ள மெஷ்லியகுண. மூடையகனாடப் பாடஞ் 
சொல்லு கற்குரிய சாலச்திலே மூசமலர்தலை யுடையவன் ஆசாரிய 
ஞாசலால், பூ ௮வலுச்கு உவமானமாயிற்று. (௩௦) 

| ஆசிரியராகாதலர்,] 

31. மொழிகுண மின்மையு மிழிகுண வியல்பும் 

அமுக்கரா றஐவாவஞ்௪ மச்ச மாடலும் 

ELOGL மடற்பனை பரு ச்திக் குண்டிகை 

முூடத்தெங் கொப்பன முரண்கொள் இர்தையு க் 

உடையோ ரிலரா சிரியரா குகலே, 

(இ-எ்.) மொழிகுணம் இன்மையும்-பாடம்சொல்லுங் ருணமி 

ல்லா மையையும், இழிகுண இயல்பும் - இழிகுணமாடிய சுபாவத்தை 

யம், அழுச்சாறு-(பிறருச்கு வருங் சல்வியைர்குறிக்துக் கொள்டுரம்) 

பொருமையையும், ௮அவா-பொருளின்மே லதிசமாக வைக்கும் ஆசை 

யையும், வஞ்சம்-மெய்ட்பொருளை மறைசகப் பொய்ப்பொருளைக்கா 

ட்டி) வஞ்சித்தலையும், அச்சம் ஆடலும்- (கேட்போர்க்கு) அச்ச௫ுவண் 

டாகப் பேசு, சலையம், சழற்குடம் மடற்பனை பருச்சிச்குண்டிகைமுட 

திதெங்கு-கழர்குடமும் மடற்டனையும் பருச்திககுண்டிசையும் மூடச் 

தெங்கும் யெ நான்கனையும், ஒப்பு என-ஒப்பென்று சொல்ல, Ops 
ண்கொள் சிர்தையும்-மாறுபாடுகொண்ட கரு. ச்சையம், உடையேசா- 

தம்மிடத்திலுடையவர், ஆரியர் அகுதல் - கற்பிக்கும் ஆசிரியராகு 

சல், இலர் - இலராவர், எ-று, (௯௧) 

இணி, மொழிகுணமின்மை என்பதற்கு மேலே ஈல்லாசரியருக் 
குச் கூறிய ஈற்குணங்க ஜில்லாமை என்றும், ௮ச்சமாடல் என்பதற் 
குச் சடைச்கு ௮ஞ்சுசலுடைமை என்றம், பொருள்கூறுவர், 

| கழற்குடத்தின் தன்மை, ] 

3௮. பெய்தமழறை யன்றிப் பிறம வுடன்றரும் 

செய்தி கழழ்பெய் குடத்தின் எரே, 

(இ-ள்.) பெய்த முழையன்றி - சன்னுள்ளே போட்டமுறை 
யினா லல்லாமல், பிறழ - (முன் போட்ப்பட்டவையும் பின் போடப் 

பட்டவையும் அம்முறை) பிறழ் துபோக) உடன்சரும் - விரைவிலே 
(சன்னுள்ளேகொண்ட கழற்காய்களைக்) கொடுக்கின்ற, செய்தி-செய்
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. ஓ 

யானது, கழல்பெய் குடத்தின்சீர் - சழற்காய்போட்ட குடத்தி 
னது குற்றமாம், எ-று, 

தீமக்குக் சற்பிச்ச குறையினாலல்லாமல் மூன் கற்பிக்சப்பட்ட 

வையும், பின் சற்பிக்சப்பட்டவையும் அம்முறை பிறழ்ர்துபோச 

விரைவிமில தம்முள்ளே கொண்ட நூற்பொருள்களைச் சருன்ற 
செய்கையானது ஆரிய ராசாசவாத குற்றமாதலால் கழற்குடம் 

௮வருச்கு உவமானமாயிற்று, (௩௨) 

| மடற்பனையின் தன்மை | 

33. தானே தாச்கொளி னன்றிச் தன்பால்” 
மேவிக் கொளக்சகொடா விடச்ச௫ மடற்பனை. 

(இ-ள்.) தானே சர-சானே (தன்னி_த்துள்ள பழங்களைச்) 

சர, கொளின் அன்றி - கொண்டார்கொள்ளலாமேயல்லாமல், சன் 

பால் மேவிகொள - (ஒருவர்) சன்னிடச்.ஐ நெருங்க வந்த பறித்துக் 

கொள்ள, கொடாத இடத்சது-தப்பழங்களைச் கொடாச இடத்தை 

யுடையது, மடல்பனை-(,சன்வடி வரம.) மடல் விரிக்க பனை, எ-று. 

சாமே சம்மிடச்திலுள்ள நாூற்பொருள் களைச் சொல்ல அநிர்து 
கொண்டார்கொள்ளலாமே அல்லாமல், ஒருவர்சம்மிடதீது செருக்கி 
ait Anal தறிஈ்துகொள்ள ௮ர்நாற் பொருள்களைச் சொல்லாக 
இடச்சை யுடையவர் ஆரிரியராகாசவ ராசலால் மடற்பனை அவரு 
க்கு உவமானமாயிற்று. (௩௧) 

| பருத்திக்குண்டிகையின் சன்மை.] 

34. அரிதிற் பெயக்கொண் டப் பொரு டான்பிழாரக் 
கெளிதீ வில்லது பருத்திக் குண்டிகை 

(இ-ள்.) அரிதின் பெயக்கொண்டு - (பஞ்சைக்சொண்டபோ 
தம்) வருச்சச்சோடு (சறி.தறிசாக) அடைச்சச்சன்னுள்ளே கொ 

ண்டு, அப்பொருள் சான்பிறர்ச்கு எளிது ஈவு இல்லத-(கொடுச்கும் 
போதும்) ௮ப்பஞ்சைச் சான் பிறர்க்கு எளிதிற்சொடாகு குற்ற 

டையறு, பருத்தி குண்டிசை - பஞ்சுபோட்ட குடுக்சையாகும்,ஏ-.று. 

கல்வியைச் சற்றபோதும் வருச்ச,ச்சோடு சிறிஐ சிறிதாசச்கற் 
Sees தம்முள்ளே சொண்டு, பரஉஞ்சொல்லும் போதும் HEE VAM 
யைச் தாம் பிறர்க்கு எளி இற்சொடாத குத்தமூடையவர் ஆசிரியரா 
சாதவ ராசலால் பருச்திக் குண்டிசை அவர்க்கு உல மானமாயிற்று 

[மூச்செற்இன் தன்மை.] 

. ஒழ, பல்வகை யுதவிவழிபடு பண்பின் 
௮ல்லோர்ச் சளிக்கு மதுமுடத் தெக்கே,
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(இ-ள்.) பல்வகை உதவி-(நீர்விடுகை முதலாசய) பலவஉ.க 
உபகாரங்களையுஞ்செய்து, வழிபபெண்பின் தனக்கு வழிபாடு செய் 

யுங் குணச்தினின்றும், ௮ல்லோர்க்கு - ஆல்லாசபிறருச்கு, ௮ளிக்கு 

ம௫-தன்னிடச்தள்ள காய்களைச் தருங் குற்றமுடையத, முடத் 

செங்கு - வேலிக்கப்புறம் வளைர் ச சென்னமரமாம், எ-று 

பொருள் சொடுத்தல்மு. லாய பலவகை யுபகாரங்களையுஞ் 
செய்௫ தமக்கு வழிபாடு செய்யுஙகுணச்தினின்றும் ௮ல்லாச மாணா 
க்சருச்குச் சம்மிடத்துள்ள கல்விப்பொருளைத் தருங் குர்றமுடையவ 
ராரியராகாதவ ராதலால், முடதிதெங்கு அவருக்கு உவமானமா 

யிற்று, ் (கடு) 
| பாடஞ்சொல்லும் வசை. ] 

26. ஈ௪ லியல்பே யியம்பூஙி சாலைக் 
காலமு மிடனும் வாலிதி னோக்கச் 
சிறந தழி யிருந்துதன் தெய்வம வாழ்த்த 
உரைக்கப் படும்பொரு ஞூள்ளத் தமைதீறு 

விரையான் வெகுளான் விரும்பி முகமலாச் து 
கொள்வோன் கொள்வகை யறிச்கவ னுளங்கொளக் 
கோட்டமின் மனச்டஇுனூல் கொடுத்த லென்ப, 

(இ- ன்.) ஈசல் - பாடஞ் சொல்லுதலினத, இயல்பு-வரலாற் 
றை, இயம்பும்காலை - சொல்லும்போது, காலழும்-(உரிய) காலச்சை 

யும், இடலும் - (உரிய) இடத்மையும், வாலிதின் - தூாயனவாக, நோ 

SH-uligg, சிறர்ச உழிஇருர்து-றர்த இடத்திருர் து, சன்தெப் 
வம்-தான்வழிபகெடவுளை, வாழ்த்தி - வாழ்சீதுசல் செய்து, உரை 

க்கப்படும் பொருள் .. பாடஞ்சொல்லப்படும்பொருளை, உள்ளத்து - 

தன்சருச்தின்கண், அமைச்து-நிறைத்து, விரையான் - விரையானா 

இயும், வெகுளான் - கோபஞ்செய்யானாகஇியும், வீரும்பி - இச்சிச்து, 

மூகமலர்ர்து - மூகமலர்ச்சியை அடைந்து, கொள்வோன் - சேட்ப 
வனது, (சொள்வகை-கேட்்குமறிவின்வகையை, ௮றிச்து-உணர்ர்து, 

௮வன் உளம் - அவனது மனம், கொள --ஏற்றுச்கொள்ள, சோட் 

டம் இல் - மாறுபாடில்லாச, மனத்தின் - மனத்துடனே, நூல் - 

நாலை, கொடுச்சல்-கொடுச்சலாகும், என்ப-என்றுசொல்லுவர் (புல. 

உர்), ஏ- gr (௯௭௬ 

[ மாணாச்சராகார்,] 

5. தன்மக னாசான் மகனே மன்மகன் 
பொருணனி கொடுப்போன் வழிபடு வேன 
உரைகோ ளாளற் குரைப்பது நால,
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(இ-ர்.) தன்மகன் -சன்புசல்வனுக்கும், METH மகன்-தன் 

னாரியன் புசல்வனுக்கும், மன்மசன் - தரசன் புசல்வனுக்கும்; 
பொருள் ஈனி கொடுப்போன் - பொருளை மிகுதியாகச் கொடுப்போ 

னுக்கும், வழிபடுவோன் - வழிபாடுசெய்வோனுக்கும், உரைசோள் 

அளற்கு - (சன்னாற்சொல்லப்பட்ட) உரையை விரைவிலே கற்கும் 
அறிவுடையோலனுக்கும், உரைப்பது - சொல்லப்படுவது, நூல்-நூலா 

கும், ஏ-று, (௩௪) 

38. அன்ன மாவே மண் ணொடு Ball ou 

இல்லிக் குடமா டெருமை கெய்யரி 

அன்னர் தலையிடை. கடைமா ணுக்கர், 

(இ-ள்.) அன்னம் - அன்னதச்தையும், ௮ - பசுவையும், அண் 

னர் - போவார், தலை (மாணார்கர்) - முதன்மாணாச்கர், மண் - மண் 

ணையும, கெரி - இளியையும், ௮ன்னர் - போல்வார், இடை (மாணா 

க்கர்) - நமோணுக்கர், இல்லிச்குடம்-சில்விச்குட *்சையும், ஆடு-ஆட் 

டையும், எருமை-எருமையையும், நெய்யரி-பன்னாடையையும், அன் 

னர் - போல்வார், கடைமாணுக்கர் - கடைமாணாக்கர், எ-று, 

ம சல்மாணாக்கர்: அன்னம் பாலையும் நீரையும் வேறுபிரித்தப் 

பாலைமாத் நிமட்குடித்தல்போல், முதன் மாணாக்கர் குணச்சையுங் 

குர்றச்தையும்வேற பிரித்துக் குணச்சைமாச்திரங்கொள்ளுசலாலும்) 

பசு மிகுந்த புலலைடடைய இடதச்சைக் கண்டால் அப்புல்லை வயிறு 

நிறையமேய்ந்து பின்போரிடச்சிற் போயிருர்து சிறிது சிறிசதாகவா 

யில் வருவித்துக்கொண்டு மென்றுதின்ஐஉபோல, மு,சன் மாணாக்கர் 

மிகுந்த கல்வியுடைய ஆடூிரியனைச் சண்டால் அர்சல்வியைத் சன் 
உள்ள நிறையக் கேட்டு/சொண்டு பின்போரிட த்துப் போயிருக்து 

சிறிது சிறிசாச நினைவிற் கொண்டுவந்து சிர்.இச்சலாலும், அவருக்கு 

இவ்விரண்டும் உடமானமாச லழறிச, 

இடைமாளுக்கர்:--மண் உழவர் வருர்இப் பயிர்செய்யுமுூயற் 

யளவு விகாலைச் சன்சட் காட்டல்போல, இடைமாளுச்கர் 
ஐூரியன் வருர்.இச் கற்பிச்கு மூயற்சி யளவு சல்வியறிலைச் சன்சண் 

பிட்டுசலாலும், இளி சனக்குக் கற்பித்த சொல்லையல்லாமல் வே 
அருன்றையும் சொல்லமாட்டாமைபோல, இடைமாளாச்கர் தமக் 
தச் கற்பித்த தூற்பொருளை அல்லாமல் வேரொெரு நாற்பொருளை 

ரீ சொல்லமாட்டாமையாலும், அஙரறுச்கு அவ்விரண்டும் உபமான 

pon pe.
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சடைமாணார்கர்.-பொள்ளர்குடம் நீரை உார்ச்குந்தோறும் 

ஓழுசவிடுதல்போலக் கடைமாணாச்கர் தூற்பொருளைக் கற்பிக்குர் 
சோறும் மறந்து விடுசலாலும், ஆடு ஒரு செடியிலே தழை கிறைக்தி 

ரு்.சாலும் வயிறு நிறைய மேயாமற் செடிசோறும்போய் மேய்சல் 

போல, சடைமாளாச்கர் ஐராசிரியனிடத்து மிகுந்த சல்வியிருக்தா 

ஓம புலமை நிறையச் கற்றுக்கொள்ளாமற் பலஙிடச்திலும் போய்ப் 

பாடங சேட்கையாலும், எருமை குளத்து நீரைசக்சலக்கிக் குடித்தல் 

போல, கடைமாணாக்கர் ஆசிரியனை வருத்திப் பாடக்கேட்கை 

யாலும், பன்னாடை தேன் மூசவிபவற்றைக் இீழேவிட்டு அவற்றி 

தள்ள குற்றககளைப் பற்றிக்கொள்ளுசல்போல, சடைமாணா?சர் 

நல்ல பொருளை மறந் தவிட்டுச் தீயபொருளைச் சதி தப் பற்றிக் 

கொள்ளு லாலும், அவருர்கு இ்சான்கும் உபமானமாத லநிக. . () 

[ மாணாச்கராகாதவர். , 

39. களிமடி மாணி காமி கள்வன் 

[ணிய னேழை பிணக்கன் சினச்தன் 

அதயில்வோன் மந்தன் ரொன்னூம் கஞ்சித் 

தமா ுளத்தன் றறுகணன் பாவி 

படி.றணின் ஜோர்க்குப் பகரார் நாலே. 

(இ-ள்,) களி - கட்குடியனும், மடி. - சோம்பேறியும், மாணி - 
அபிமான முடையகனும், சாமி - கீமமுடையவனும், கள்வன் - 
திருடனும், பிணியன் - சோயாளியும், ஏழை - ௮றிவில்லாசவனும், 

பிணக்கன் - பிணச்குடையஙயலும், செனச்தன் - கோபமுடையவ 

னும், துயில்வோன்- (மிகத்) தூங்குவோனும், மக்தன் - புச்திநட்ப 

மில்லாசவலும், சொல் நாற்கு அஞ்சி தடுமாறு உளச்தன் - பழைய 

MNES SH CHS தடுமாறும் உள்ளச்சை யுடையவனும், த.று 

கணன்'- அஞ்சச்சக்கவைகளை அஞ்சாதவனும், பாவி - பாவஞ்செய் 

கோலும், படிறன் - பொய்பேசுறெவனும், இன்னோர்ச்கு-ஆ௫ய இப் 

படிப்பட்ட குற்றச்தை யுடையவருச்கு, நூல் - நூலை, பகரார் - சொ 

ஸ்ஜார், எ ௨ று, (௧௨) 

[(பாடங்கேட்டலின் வரலாறு 

40. கோடன் மரபே கூறுக் காலைப் 

பொழுதொடுசென்று வழிப&ன் முனியான் 
குணச்தொடு பழூ யவன்குளறிப் பிற்சார்ச்



பொதுப்பாயிரத்திலக்சகணம்;. ௨௪ 

திருவென விருர்து சொல்லெனச் சொல்லிப் 
பருகுவ னன்ன வார்வத்ச னாகிச் 

As Bre urmand ன்ச்தக வடங்கிச் 

செவிவா யாக கெஞ்சுகள னாகக் 

கேட்டவை கேட்டவை விடாதுளச் தமைத்துப் 

போவெனப் போத லென்மனார் புலவர், 

(இ-ள்.) கோடல் மரபு-பாடங்சேட்சையினது வரலாற்றை, 

கூறும் காலை - சொல்லும்பொழு௪, பொழுதொடு - தகுங்காலச்தில், 

சென்று - போய், வழிபடல் - வழிபாடு செய்தலில், மூணியான் - 

Qa gitia arga es, குணக்தொடு - (நூரியன்) குணச்சோகி 

(பொருச்,ச, பழடு - பயின்று, அவன்குறிப்பின் - அவன் ருறிப்பின் 

(வழியி 2ல), சார்ச்து - சோர்ற, இரு என - இுருவென்று சொன்ன 

பின், இருர்து - Barge, சொல் என - படியென்ற சொன்ன 

பின், சொல்வி - படி.தீ௮, பருகுவன் ௮ன்ன-(பரித்து) உண்பவன் 

விருப்பத்தைப்) போன்ற, அர்வச்சன் ௮ூ - மிச்ச விருப்பதை 

யுடையவனா௫, சித ரெப்பாடையின் - சிச்கிரப்பாகை யைப்பொல, 

அச்சு அடங்கி - (2வ்வசைவற) முணச்தினோ டடங்கு, செவி - 

சாதானது, வாய் ஆக - வாயா வும், நெஞ்சு - மனமானது, sores 

ஆ௪ - சொள்ளுமிடமாசவும், கேட்டவை - (முன்) கேட்கப்பட்ட 

வற்னற, கேட்டு - (இரும்பக்) கேட்டு, அவை - அட்பொருள்களை, 

விடாத - மறச்துவிடாமல், உளீச்து- உள்ளத்தின் சண், அமைத்து - 

றிறைத்துச்சொண்டு, போ என - போவென்று சொல்ல, போசல் - 

போகுதலாகும், என்மனார் - ஏன்று சொல்லுவர், புலவர் - அறிவு 
டையோர், எ-று. (௪௦) 

என்மனார - , இர்கால வினைமுற்று, எதிர்காலவிடைநீலை-மன, 

4] சால்பயி லியல்பே நுவலின்வழக் கறிதல் 

பாடம் போற்றல் கேட்டவை நினை த்தல் 

ஆசாற் சார்ர்கவை யமைவரக் கேட்டல் 
அ௮ம்மாண் புடையோர் தம்மொடு பயிறல் 

வினாதல் வினுயவை விடுச்த லென்றிவை 
கடனாச் கொளினே மடகனி யிசக்கும். 

(இ-ள்.) நூல் பயில் இயல்பு - தூலைக்கற்றவினியல்பை, pau 
லின்,- சொல்லினால், உழக்கு - (௨௬சவழச்குஞ் செய்யள் வழச்குமா



௨௪ பொதுப்பாயிர ச்திலக்கணம், 

இய இருவகை) நடையையும், அறிதல் - ஆராய்ச் சறிதலும், பாடம் - 
மூல பாடத்தை, போற்றல் - (பலகால்) சிந்தித்சலும், சேட்ட 
வை - (சான்) சேட்ட பொருள்களை, நினைக் சல் - எண்ணுதலும், 

சான் - ஆசிரியனை, சார்ந்து - அடுத்து, அவை - அவற்றை, ௮மை 
வர-குறைவதர, கேட்டல்- மிண்டுங்கேட்டலும், அம்மாண்பு-அ௮க்கல்வி 

மாட்சிமையை, உடையோர் தம்மொடு - உடையவரோடு, பயிறல் - 

பழகுகலும், வினாதல் - (சான் ஐயுற்றபொருளை) வினாவுதலும், வினா 
யவை விடுத்தல் - (அவர்) வினவியவைகளுச்கு உத்தரங் கொடுத்த 

லும், என்ற - என்று சொல்லப்பட்ட, இவை - இச்செயல்களை, 

கடன் ஆக- முறையாக, கொளின் - மாணாக்கன் கொண்டால்; 
மடம் - அறியாவமயானத, ஈனி-மிகவும், இகக்கும் (அவனைவிட்டு) 
நீங்கும், எ-று. (௬௧) 

42 ஒருகுறி கேட்போ ஸிருசாற் கேட்பின் 

பெருக _நாலிம் பிழைபா டிலனே, 

(இ-ள்.) ஒரு குறி - ஒருதரம், கேட்போன் - ஒரு நூலைப் 
பாடங் சேட்பவன், இருகால் - இரண்டுதரம், கேட்பின் - சேட்டா 

னாயின், நூலில்பிழைபாடு - அர்.நாலிற் பிழைபடெல், பெருக - மி௫ 

தியும், இலன் - இலனாவன், ஏ-று, ™ (௪௨) 

43 முக்காற் பேட்பின் முறையதிர் துரைக்கும், 

(இ-ள்,) மூச்கால் - மூன்றுசரம், கேட்பின்-கேட்டானாயின், 

முறை - (ஆசிரியன் கற்பித்த) முறையை, அறிக்து - உணர்ந்து, 
உரைச்கும் - சொல்லுவான், எ- று (௬௩.) 

44 அசானுரைத்த தமைவரக் கொளிஞும் 

காற்கூ நல்லது பற்றல னாகும், 

(இ-ள்) ஆசான் - ஆரியன், உரைத்தது - கற்பித்த பொ 

ருளை, ௮அமைவர - (சன்னறிவினிடத்து) நிறைய, கொளினும் - கற் 
ரூனாயினும், சால் கூறு அல்ல - (புலமைத் இற,ச்திற்) காற்பங்சல் 

லத, பற்றலன் ஆகும் - ௮சற்கதிகமாசப் பெரு தவனாவான், எ - று, 

45 அவ்வினை யாளரோடு பயில்வகை யொருகால் 

செவ்விதி லுரைப்ப வவ்விரு காலும் 
c க் ர » 

மைய புலமை மாணபுடைத் தாகும்,



பொதுப்பாயிரத்திலக்கணம், உடு 

(இ-ள்.) அவ்வினை யாளரொடு - ௮ச்சல்விச் சொழிலை யாளு 

சலுடையாரோடு, பயில் வகை - பழகும் வகையால், ஒருகால்-சாற் 

கூறும், செவ்விதின் உறைப்ப - (சன்மாணாக்கருக்குஞ் சபையாருக் 
கும்) உணர விரித்துரைத்தலால், அ௮வ்விருசாலும் - அரைச்கூறுமாக, 

மை அறு - குற்ற மற்ற, புலமை - அறிவானது, மாண்பு உடைத்து 

ஆகும்-நிரம்புசலுடையதாகும், எ-று, (௪௫) 

40. ௮ழலி னீங்கா னணுகா னஞ்சி 

நிழலி னீங்கா னிறைர்க கெஞ்சமோ 

டெத்திறச் தாசா னுவச்கு மத்திறம் 

அ.ற,தீ.இி.ற றிரியாப் படர்ச்சி வழிபாடே. 

(இ-ள்.) அழலின் - (குளிர்க ய்வோன்விட்டு நீங்காமலும் றெ 

ரூஙகாமலும் இருக்கற) செருப்பைப்போல (ஆ௫ிரியனை நினைத்த), 

அஞ்சி - அச்சமுற்று, நீங்கான் - (விட்டு) நீங்கானாகஇியும், ௮ணுசான்- 

கெருங்கா னாடுயுமிருர்.த, கிழலின் - (விடாது பின்செல்லு) நிழலைப் 

போல, நீங்கான் - தொடர்ச் த சென்று, நிறைச்ச ரெஞ்சமோ6-(அன் 
பு) சிறைச்த கருச்சடனே, எத்திறத்து-௪.ச் சன்மையினாலே, ஆசான்- 

அறீயனான ௨ன், உவக்கும் - மகிழ்வான், அ,சீதிறம் - ௮,ச,சன்மை 

யோடு (பொருச்தி), 20h if - அறத்தினின்றும், இரியா - வேறு 
படாச, படர்ச்சி - நடச்சலசீன.௮, வழிபரடு - (மாணாக்கன் செய்யும்) 

வறிபாடாகும், எ-று. 

அழலி னென்பதற்கு ஆரியன் கோபிச்சா லெனப்பொருள் 

கூறினும் பொருர்.தம், (௬௬) 

பொதுப்பாயிரத் லக்கணம் ஸாற்றிற்.று, 

 



சிறப்புப்பாயிரத் திலக்கணம்; 

[தெப்புப்பாயிரச்தின் பொதவிதி, ] 
47. அச்ியோன் பெயரே வழிமய யெலலை 

 'நாற்பெயர் யாப்பே ஐ.கலிய பொருளே 
கேட்போர் பயனோ டாயெண் பொருளும் 
வாய்ப்பச் காட்டல் பாயிர இயல் பே. 

(இ-ன்.) அசகயோன் பெயர் - நூல்செய்சோன் பெயரும், 
வழி - (நூல்வந்த) வழி.பும், எல்லை - (நால்வழ௩கு) கிவம£ம், நால் 
பெயர் - நாலினது பெயரும், யாப்பு - (இர்.நூல் முடிக்சபின பு இந் 
நூல்சேட்ஈச் சகுமென்னும்) இயைபும, அசவியபொருள் - BASH 
சொல்லப்பட்ட பொருளும், சேம்போர் - (நர்ஸ்) சேம்டர்கு 
ரி.ப அகிசாரிக ளிவரொன்ப.தம், பயன் - (நூல்சட் சையாற் பெப், 
படும்) பயனும், யெ எண் பொராருரம்-அ௫ய லெட்டுப்் ட 
யூம்; வாய்ப்பச்காட்டல் - விளங்க வணர்ச௪௨, பாயிரச்சு றப் 
புப் பாயிரச்தினத, இ.பல்பு - இலக்சணமாம், எ-று, 

ஆூயெ வென்பது ஆப் என்றாயிற்று. (௪) 

46, காலங் களனே காரண மென்றிம் 

மூவகை யேற்றி மொழிஈரு மூள ?ர, 
(இ-ள்! காலம் - (நூல்செய்ச) காலமும், சன் - (அரவக் 

Gap Bu) சபையும்,சாரணம்-(று ரால்செய்தர்கு) சாரணமும்,௪ என்று - 
என்.று, இம்மூகை - இம்மூன்றையும், ஏறிறி-( அவ் 8௨. C98) 
TLD, Qompegu - பதிஜனென்றாசச் சொல்ல லாரும், உளர் 5. 
(சிலர்) உளர், எ - று, (௨) 

[ நா.ற்பெயருக்குச் இறப்புவிதி. ] 

49. மூசனூல் சுருக்த னளவு மிருதி 
பொருள்செய் விச்தோன் றன்னமமுத னிமிச்இலும் 

இடுகுறி wl opto கெய்தும் பெயரே, 
(இ-ள்.) CPS ENN - CPF GON G0, கருச்சன் - (நால்) செய்ச 

வனும், அளவு- yt gu ober ௮ளவும்,மிகு,9-அச்தூலிற் சொல்லப்டட்ட 
மிகுதியான கூறும், பொருள் - அ௮ர்நூலின் பொருளும், செய்வித் 

சோன் - (gre) செய்விதீ2௨ wo அர்தூலின் கு குணமும், 
ee - முதீலாகிய, த்தா சின்க். காரணங்களாலும், “இங்குறி 

யானும்- இற்கு றியா லும், ஆர்ட் - பெயரான, 

எய்தும் - வராம், எஃறுதி. 
ேசீனூலாற் Gui : 

ஞற் பெயா்பெற்றவைர் தெல் 
பெயர்பெற்றவை srg, oe 
பெற்றவை சளவியல் ழு லி னி 

    

  

சீலியன ; சர்ச 
யன ; gor as GM 

Sigs பெயர் 
யர்பெற்றவை கப் 

  



சிறப்புப்பாயிர தீதிலக்கணம், ௨௭ 

பொருள் மூசலியன; செய்விச்சோனாந் பெயா்பெரிறவை சாசவா 
சனம் ம,299யன; சன்மையாற் பெயர்பெற்றவை ஈன்னூல் முதலிய 
ன, இடுகுறியாற் பெயர்பெத்றவை கலைச்கோட்டுத் சண்டு முதலியன, 

[ தல்யாப்பினுக்குச் இெப்புவிதி..] 
௦0. தொகுத்தல் விரிக் ச ஜொகைவிரி மொழிபெயர்ப் 

பெனத்தகு growin பிரிரண் டென்ப, 
(@-or.) சொகுச்சல் - (விரிந்து இடக்சன்றவைகளைத் தொகு 

தீதச் சொல்லுதலும், விரித்சல்- சுருங்கக் இடெச்சன்றவைகளை) விரி 
சச் சொல்லுசலும், தொகைவிரி - தொகுத்தும் விரித்தஞ் சொல் 
ஐ சலும், மொழியெய/ப்பு - (ஒருபாலஷையி லிருக்கன் உ பொருளை) 
மற்ரென்றுள்ளே இருப்பிச் சொல்லுதலும், எனச்சகரும் - என்று 
சொல்லச்சகும், சரிசணடு-கான்குபிரிவை யுடைதக்தாகும், தால்யாப் 
பு-தூல்யாப்பானறு, என்ப - எனறுசொல்லுவர் புலவர், ஏ-று. 

[| உசாரணம். | 

சொகுச்சலும் மொழுபெயர்த்சலும் கம்பராமாயணம் முசலீயன, 
விரிச்சல்-ரிவஞான சித்தியார் மு, சவியன. 

சொகைவிரி-நன்னூல் முதலியன, 
:மலர்சலை' என்னுஞ் சூத்திரச்துள்ளே (தசொசை வசை விநி!? 

யாப் ன்று சொல்லியது, இர்ரான்கு பிரிவினுள் இல்லையே யென் 
ரூல், நடுநின்ற ௨கை பின்னின்றீ விரிமைச் குறிக்கும்போது சொ 
சையர்கவும், மு ஈ்னின்றதெொலிகயைச் குறிக்கும்போது விரியாசவும் 
நிற்கையால் (தொகை வகைதீரி'' என்றது சொசைவிரி யென்பத 

னுள் அடங்கு aries ama (௪) 
[சிறப்புப்பாயிடஞ் செய்தற்குரியவா,] 

51. தன்னா சிரியன் றன்னொடு கற்ரோன் 

தீன்மா ணாக்கன் றகுமுரை காரனென் 
தின்னோர் பாயிர மியமபுதல் கடனே. 

(இ - ள்) தன் ஆரியன் - தன்னுடைய அடரிமனும், தன் 
னாடு கற்றோன் - தன்னோடு பாடங்கேட்டவனும், தீன் மாணாக் 
ஈன் - சன்னுடைய மாணாக்சனும், சகும் உரைகாரன் - தன்னூலுக் 
கீ தகும் உரையைச் செய்தவலும், என்ற - என்று சொல்லப் 

ட்ட, இன்னோர் - இச்சால்வருள் ஒருவர், பாயிரம் - சறப்புப்பாயி 
தசை, இயம்புதல்-சொல்லுசல், கடன் - முறையாகும், ஏ - று. () 

| சிறப்புப்பாயிரம் பிறர் செய்தற்குச் சா.ரணம்.] 

)2. தோன்று? தோற்றிச் துழறைபல முடிப்பிலும் 

தரன்றம் புகழ்த றகுதி யன்றே, 
(இ-ள்.) Cana - தோன்றுத fume ter Queer, Csr 

a காட்டி, அழை பல - பஜதுறைப்பட்டு (விரிர் சநூலை), முழுப் 
னும் - செய்து மூடித்சாலும், சான்-தாே ,தீற்புசழ்தல்-சன்னைப் 

e 
சழந்து கொள்ளுசல், த்ருதி அன்று - SG Gus pw, எ-று, (௬)



2. சிறப்புப்பாயிரத்திலக்கணம், 

| சற்புகழ்ச்சி குற்றமாகா இடம்கள்.] 
53. மனனலுடை மன்றத் தோலைச் தூக்இிலும் 

கன்னுடை யாம்ம ௮ணரா நிடையிலும் 
மன்னிய வவையிடை, வெல்லு பொழுதினும் 
தன்னை மறுதலை பழித்த காலையும் 
தன்னைப் புகழ்தலும் தகும்புல வோர்கே, 

_(இ-ள்.) மன்னுடைய மன்றத்து - அரசனது சபைச்கு, தலை 
தூக்கனும் - (எழுதம்) சீட்டுக் கவியிலும், தன்னுடைய ஆற்றல் 
உணரா இடையினும் - தனது (சல்வி) உலிமையை அறியாதாரிட 
தீதிலும், மன்னிய அவையிடை வெல்லுறு பொழுதினும் - பெரிய 
சபையில் (வாசஞ்செய்து) கெல்லும் பொழுதும், தன்னை மறுதலை 
பழித்சகாலையும் - தன்னை எதிரி பழித்த காலச்திலும், தன்னைப்புக 
ழ்த்லும் - தன்னைத்தான் புகழ்ர்து கொள்ளலும், புலவோர்கு - புல 
வனுக்கு; தகும் - சகுஇயாம், எ-று. 

புகழ்கலும் தரும் என்ற இழிவு சிறப்பும்மையால் இவ்விடங் 
சளிலும் தன்னைப் புகழ்தலாகா செள்பது கருத்து, (௪) 

[ பாயிரம் நூலுக்கு இன்றியமையாத த.] 

54 ஆயிர முூகச்தா னகன்ற தாயிலும் 

பாயிர மிலலது பனுவ லன்றே, 
(இ-ள்,) ஆயிரம் முகத்சான்-யிர மு.றுப்புச்சளால், நுசன்ற 

தாரயிலும் - விரிர்த,சாயினும், பாயிரம் இல்லது - பாயிரமில்லாத.த, 
பனுவல் அன்று - நூலன்றோகும், ௭ - ழீ (௮) 

[பாயிரம் நூலுக்கு இனறியமையாத.து என்பதற்குக் காரணம். ] 
5. மாடக்குச் சித்திரமு மாககர்க்குக் கோபுரமும் 

அஆடமைத்தோணல்லார்க் கணியும்போல்-- ஈரடி முன் 
ஐதுரையா நின்ற வணிந்துரையை யெக்நூற்கும் 
பெய்துரையா வைக்தார் பெரிது. 

(இ-ள்.) மாடச்கு - மாளிகைக்கு, சித்திரமும் - சித்திரமும், 
மாசகர்ச்கு-பெரிய பட்டண த்திற்கு, கோபு ரமும்-கோபுரமும், ஆடு- 
ஈரட்டியஞ்செய்கன்ற, அமைதோல் ஈல்லார்க்கு - மூங்கில்போன்ற 
சோள்களையுடைய மங்கையருக்கு, அணியும் - ஆபரண்மும், போல - 
போல, நாடி - நினைத்து, ஐது - ௮ழயெ பொருளை, உரையாநின்ற - 
சொல்லுகின்ற ௮ணிர்துரையை - இருவகைப்பாயிரங்களையும், உரை 
யா - உரைத்து, எர்தூற்கும் - எவ்வகைப்பட்ட பெரியதாலுக்கும், 
முன் - முன் னே, பெரித பெய்து - மிசவம் சேர்ச்து, வைச்தார் - 
(இசிரியா) வைத்தார், எ-று, 

மாட்தீதுச்கு என்பது மாடக்கு என அத .துச்சாரியை குறைர் து 

நின்றது; (ச) 
சிறப்புப்பாழீரத் இலக்கணம் முற்றுப்பெற்றது.



எழுத்ததிகாரம், 

  

எழுத்தின் (௮கத்திலககணம் புறத்திலக்கணம் என்னும் இரண் 
டையும் உணர்த்திய) அதிகாரம் எனவிரியும், இந்த, ௮திகாரமானது 

எழுத்தியல், பதவியல், உயிரீற்றுப் புணரியல், மெய்மீற்றுப் புணரி 

யல், உருபுபுணரியல் என்னும் ழர்.து ங்கங்சளோகடி, நின்றது, 

அகாரம் என்றது இங்கே பெரும்பிரிவு, 

எழுத்தியல். 

  

எழுத்தின் (௮க;த்திலக்கணத்தை யுணர்,ச்திய) இயல் என விரி 

யும், இயல் என்றது இங்கே 8றபிரிவு. 

| கடவுள் வணச்சமும் ஓ.இிகாரமும். ] 

௦0 பூமலி யசோ௫ன் புனைகிழ லமர்ந்த 
சரன்முகம் ரொழுலுகன் கயெம்புவ னெழுதீதே 

(இ-ள்.) பூமலி- மலர்கள் நிறைர்த, அசோகன் - அசோசமர 

தீதி, புனை-அலங்கரிக்கும், , நிழல்-நிழலின்சண், ௮மாஈத-எழமுர்த 

ர௫ளியிருச் ச, நான்முகன் தொழுது - சான்கு திறாமுகங்களையுடைய 

கடவுளை வணங்கி, நன்கு ஜீழுத்து இயம்புவன்-ஈன்ராக எழுச்திலக் 

கணச்சைச் சொல்லுவன், ௭-௮, 

எழுத்திலக்கணத்தை எழுச்து என்றது அகுபெயர், 

வல்ல கடவுளை வணங்சலால் இனிது மூடியுமென்பது கருதி cara 
யம்புவனென்று புகுர்சமையின் இத நுதலிப் புகுசலென்னு முத. 

| எழுத்திலச்கணத்தின் பகுதி.] 

014. எண்பெயர் முழைபிறப் புருவ மாத்திரை 
(pad Den hv Cure யென்ரு 

பதம்புணர் பெனப்பன் னிருபாழ் றதுவே, 
(இ-ள்.) எண் - (எழுத்தின்) எண்ணும், பெயர் - பெயரும், 

மேஹை-முறையம், பிறப்பு - பிறப்பும், உருவம் - வடிவமும், மாத்தி 

ரை-அளவும், முதல் (நிலை) - முதனிலையும், ஈறு (நிலே) - கடைநிலை 
யும், இடைநிலை - இடைநிலைபும், போலி - போலியும், பதம்-பதமும்) 

புணர்பு - புணர்ச்சியும், என 2 என்று, பன்னிருபாற்று - பன்னிரு, 

பகுதியினை யுடையதாகும், ௮.த-.றவ்வெழுச் நிலக் த்சணம், எ-று, 

எல்லாம்



௪.0 எழுத்தியல், 

இச்குச்சிரம் சொகுசு சுட்டலென்லும் உத்தி, மேல் வருவ 

னவெல்லாம் வகுத்தக்காட்டல், 

எண்மு,தலிய பத்தும் எழுக்சன் முகத்திலக்கணம் என்பதும், 

Usd emily amen இரண்டும் புறச்திலக்சணம் என்பதும 

தோன்ற (என்று என்னும் எண்ணிடைச்சொற் கொடுத்துப் பிரித 

கோதினார். எழுத்தின் ௮௪.த்திலக்கணம் பத்தையும் எழுத்தியல் 

எனவும், புிதீதிலச்சணம் இரண்டனுள் ௮வ்மெமுக்தால் அம் டத 

தைப் பதவியல் எனஏம், ௮ப்பசம் புணரும் புணர்ப்பை உயிரீற்றப் 
புணரியல், மெயயீற்றுப் புணரியல், உருபு புணரியல் எனவும் வைச் 
தீமையால் இது ஓத்து முறையைப்பு என்னு முத்தி. (௨) 

க. எண், 

[ எழுச்.தும் ௮தன் வகையும். ] 

58. மொழிமுசம் காரண மாமணுச் தரளொலி 

எழுத்தது முதல்சார் பெனவிரு வகைச்தே, 

(இ-ள்.) மொழி மூசல் காரணம் ஆம் - சொல்லுச்கு ஆ௫கொ 

ரணமாட வருன்ற, அ௮ணுகிரள் ஒலி- அணுக்கூட்டச்தின் (காரிய 
மாரக) ஒலியானது, எழுத்து - எர ச்சாம், அத - அவ்கெழுச்து, 

மதில் சார்பு என-முதவெழுச்சென்றட சார்டெழுச் தென்றம், இரு 

வகைச் - இரண்டு வசையினை படையதாகும், ஏ-று, 

மேதற்காரணமாவது காரியத்இத்கு மூன்னுள்ளசாய், அகீகாரி.ப 

தீதோ ஒற்றுமையுடையது, ௮ணுச்திரள்-ஓலிநுட்பம்,மொழிஞா சற் 

காரணமா மொலி யெழுத்தென்றால் நா வீமுசலியவை எழுச்,2ரகா 

வென்றும், ௮ணுச்கிரளொலி எழு,ச்தென்றால் தம்மல் இருமல் முத 

லியவை எழுச்சாமென்றுங் கொள்ளவேண்டுதலால், 'மொழிமுதற் 

காரணமா மணுச்திரளொலி யெழுசத்து” என்றார். மொழிக்கு முதற் 

காரணம் எழுச்தானாற்போல, எழுத்துக்கு. முதற்காரணம் அணும் 

ரள் என்றறிக, 

59, உயிரு முடம்புமா முப்பது மு;,தல. 

(இ- ள்.) உயிரும் உடம்பும் - உயிரெழுத்துப் பன்னிரண்டும் 

மெய்யெழுதீதப் பதினெட்டும், ஆம் முப்பதும் - ஆகிய முப்பசெழு 

திதகளும், மதல் - முதலெழுத்சாகும், எ-று, 
உயிரெழுத்தம் மெய்யெழுச்தம் உயிர் மெய் முதலிய சார்பெ 

முத்துச்சளுக்குக் சாரணமாதலால் முதலெழுச்செனப்பட்டத. (௩)



எழுத்தியல், 8.௧ 

[சார்பெழுத்தின் வகை.] 
60. உயிர்மெய் யாய்த மூயிரள பொற்றள 

பஸ்யெ இஉ ஓள் மஸ்கான் 

தனிநிலை பத்துஞ் சார்பெழுச் தாகும், 

(இ-ள்,) உயிர்மெய்-உயிர்மெய்யும், ஆய்,சம் - ஆய்தம், உயி 
ரளபு - உயிரளபெடையும், ஒற்றளபு - ஒற்றள்பெடையும், (௮ஃூய) 
இ - குற்றியலிகரமும், (அஃ) ௨ - சகுற்றீயலுசரமும், (௮ஃகிய) 

ஐ - ஐகாரக்குறுக்கமும், (௮அஃ்யெ) gar - ஒளசாரக் குறுக்சமும், 
(௮ஃ்கிய) மஃகான் - மசரரக்குறுக்சமும், (அஃகிய) தணிநிலே - ஆய் 

தீச்ருறுக்கமூம், பசீதும் - ஆகயபத் தம், சார்பெழுத்து அகும் - சார் 

பெழு,ச்த அகும், எ-று. ஆஃகுசல் - சுருங்குதல், 

ஆய்தம்-உயிரோடும் மெய்யோடும் கூடாது தனிநிற்றலால் தள்ரி 

ரீலையெனப்பட்டு. உயிர்மெய் முதலிப பத்தும் முசலெழுச்சைச் 

சார்ந்து வருசலால் சார்பெழுச்செனப்பட்ட த. (௪ 

| ச/ர்டபெழுச்தின் விரி.] 

01. உயிரமெய் பிரட்டுநாம் ஜெட்டுய ராய்தம் 

எட்டுயி ரளபொம மூன்றொம் மளபெடை 

ஆமே ழல்கு மிமழுசி, பானேம் 

உகரமாரு காதி மூன்றே 

ஒளகா ஜொன் 2 மல்கான் மூன்றே 
ஆய்த மிரண்டொடு சார்பெழுச் துறுவிரி 

ஒன்ரொழி மாச்.நாழ் ஹறெழுபா Den cits 

(இன் உயிர்மெய் இரட்டு நாற்றெட்டு - உயிமெய் இரு 

நூற்றுப் பதினாறு, உயர் ஆய்தம் எட்டு - முற்ராய் சம் எட்டு ; 

உயிரளபு எழுஞூன்று - உயிரளபெடை இருபத்தொன்று ; ஒற்றள 

பெடை ஆஅசேம் - ஒரிமளபெலட நாழ்பசத்திரணடு ; (அஃகும்) இ 

முப்பானேம் - குற்றியலிகரம் முப்பச்சேமு, (௮அஃகும்) உகரம் ஆரூ 

௮. - குற்றியலுகரம் முப்பத்தாறு, அஃகும்) ஐசான் மூன்று - ஐகா 
ரக்குறுச்கம் மூன்று, அ௮ஃ்கும் ஒளகான் ஓன்று - ஓக ரகு 

அச்சகம் ஒன்ற, (அலகும்) மஃகான் குன்று - மசரச்குறுச்கம் மூன் 

று, (அஃகும்) ஆய்தம் இரண்டொடு - அய்தச்குறுச்சம் இரண்டுட 
னே, சார்பெழுத்து உறு விரி - சார்பெழுச்தின.து மிகுர் சவிர், ஒன் 
ரழி முக்நூற்றெழுபான் - முர்.ஜூற்றறுபுச் தொன்பது, என்பு - 
என் றுசொல்லுவர் (புலவர்) ஏ-.ற.



8௨௨ எழுத்தியல், 

இவை இத்தனையாதல் அவ்வவற்றின் பிறப்பிலச்சகணச்இற் 

காண்ச,ஃ (௫) 

௨ - பெயர் 
[பெயரின் பொ.தவிலச்சணம் | 

08. இடுகுசி காரணப் பெயாபொதுச் சிறப்பின, 

(இ- ள்.) இடுகுறிகாரணப்பெயர் - இடுகுறிப்பெயரும் காரணப் 
பெயருமாய இரண்டும், பொதுசூறைப்பின - பலபொருளுக்குப் 
பொதுப்பெயராகியும் ஒருபொருளுச்கே சிறப்புப் பெயராகியும் வரு 

அனவாம். எ-று, 

இடுகுறிப்பெயராவது ஒறாகாரணமும் பற்றாது வழங்கெவரும் 

பெயர். 

காரணப் பெயராவ௫௪ யாதேனும் ஒரு காரணம்பற்றி வழங்கி 
வரும் பெயா். 

(உசாரணம்.) மரம்--இடுகுறிப் பொதப்பெயர், 
பனை--இடுகுறிச சிறப்புப்பெயர். 
௮ணி.-- காரணப் பொதுப்பெயர். 
மூடி--சாரணச் சிறப்புப்பெயர், 

Paper அட 

tie tes 
ட்டுறமொழிசலென்னு முத்தியால் இச்சூத்திச்இற்கு 

CaQe@ SNe உளாச்சப்படும், ௮.சாவது--இூகுறி காரணப் 

பெயர் - Pas 8Quai pe காரணமென்றஞ் சொல்லப்படு மிலச்ச 

செந்தி பெயர்கள், பொது - இடுகுறி சாரணமென்னு மிர 

COT L.A சதுவரதியும், சிறப்பின - இடுகுறிக்கே சறப்பாடுயுங் 

ahs க சிறப்பாடயும் வருவனவாம்ஃ 

ரண விடுகுறிப்பெயராவது சாரணம் கருதியபொழுது ௮௧ 
சாரணங்களையுடைய பலபொருள்களுக்கும் செல்வதாயும், காரணம 
கருதாசபொழுத இடுகுறியளவேயாய் நின்று ஒவ்வொரு பொருளு 
க்கே செல்வதாயும் வரும்பெயராம், 

(உ - ம்) பொன்--இடுகுறிப்பெயர். 
பொன்னன்--கா.ரணப்பெயர், 

மூச்சணன்,௮ர் சணன்,முள்ளி.-காரணவிடுகுறிப்பெயர், 

மூக்சணனென்பது காரணவம் கருஇியவழி மூன்று கண்ணை 

யுடைய விநாயசகஜூர்ச்தி மூசலாயெ பலர்ச்குஞ் செல்லுதலாலும்; 

சாரணங் கருசாசவழி இடுகுறி யஎவேயாய்ப் பரமசிகனுச்குச் செ 
ல்லுசலசலுங் காரண விடுகுறிப் பெயராயிற்று, ௮ச்சணனென்பதும், 

இப்படியே ௮ழகயெ சண்மையையுடைம பலர்க்கும் பார்ப்பாருச்குஞ் 
சசல்லுசலால் சாரண விடுகுறிப் பெயராயித்று, 

   

  

   

 



எழுத்தியல, ௩௩, 

வடதூலார் இடுகுறியை ரூடி என்றும், காரணச்சை யோக 

மன்றம், காரண விடுகுறியை யோகளுடி. மென்றும் வழங்குவர், 

03. அம்மு லிரா மருவி கம்மு தல் 

மெய்மமூ வாலென விளம்பினர் புலவர். 

(இ-ள்) அம்முதல் ஈராறு - அகரமுதலாகய பன்னிரண்ட 
னையும், ஆவி (என) - உயிரெழுச்சென்றம், ஈம்நூதல் ரூவா,ற-௪௧ர 

மூதிலாகிய பதினெட்டனையும், மெய் என - மெய்யெழுத்தென்றும், 
விளம்பினர் புலவர் - தறிவுடையோர் சொன்னார். எ - று, 

(உ-ம்.) உயிர்-௮௮இஈஉ௰எ ஏஐஒ ஒஓள, 

மெம் - கீங்ச்ஞ்ட்ண்் ச்ர்ப்ம்ய்ர்ல் வ்ழ்ள்ற்ன். 

உயிரும் உடலும்போல இருக்கையால், இவ்விருவசை யெழுச் 

இற்கும் அவி மெய்யென உவமையாகு பெயராய்ச் காரணட்பொதுப் 
பெயராயின. பிறெழுத்தசளும் இவ்வாறே வருதல் காண்க, (௮) 

[eae] 
04. அவற்றுள், 

௮ இ உ எ ஓக்குறிலைக்தே, 

இ-ள்.) அவற்றுள் - (ஆவியு மெய்.புமென்ற) அவற்றுள், ௮ 

இஉஎ௭ஓ-௮இஉஎஏஓ ஏற்ற, ஐச்து - ஐந்தும், குறில் - குற்றெ 
முத்தாம், எ-று, (௯) 

[செடில். | 
65. ஆ ஈஊ வ ஐ ஓ ஒள் நெடில். 

(இ-ள். ஆரஊஏறஒள - ௮ஈஊஏஜ ஓஹள என் 

இற ஏமும், நெடில் - நெட்டெமுச்தாம். எ - று. (௧௦) 

[ சுட்டு, ] 

06. ௮ இ உம்முதற் றனிவரிற் சுட்டே, 

(இ-ள். ௮இ௨-௮இ௨ என்கிற மூன்றும், மு,சல்-சொல் 

லுக்கு முதலில், தனிவரின் - சனிச்து (சுட்டுிப்பொருளைக் காட்ட) 

வந்சால், சுட்டு - சுட்டெழுத்தாம், எ - நு: 

முதலெனப் பொதப்படச் சொன்னசனால் புறச்தம் அ௮சச்தம் 

வருமெனச்கொள்ச, 

(உ- ம், 
௮க் சொற்றன் அவன் 

இச் சோக் | புறத்த வந்தன gua | arte வர். தக, 
உச் கொற்றன் உவன்



௩7 எழு.த்திபல், 

சரம் தூரத்திலிருக்ெ பொருளையும், இசரம் சமிபத்கி விரு 

சீற பொருளையும், உசரம் எதிர்முசமின்றிப் பின் நிற்கும் பொருளை 
YC சுட்டுதற்கு வரும், (௪௧) 

(வினா.] 
67 யா ம. சலும் அ ஓ விற்றும் 

ஏயிரு வழியும் வினாவா கும்மே, 

(இ-ள்,) எயா முதலும் - எகரமும் மாவும் சொல்லுக்கு மு.க 
லிலும், ஆத சற்றும் - அகாசழாம் ETI LW சொல்லுக்கு ஈற்றினும், 

ஏ இருகழியும் - ஏகாரம் அவ்விரண்டிட ச்திலும், (சனிவரின்) 

வினாவாகும் - தணித்து வினாட்பொருளைக் சாட்டவர்தால் வினாவெ 

(PATEL. or = று. 

மூன் சூத்திரச்தில் சனிவரினென்றது இதர்கும் கூட்டப்பட் 

௨. ஒன்றினமுடிச்ச ஈன்னின முடிச்சலென்னு முச்தியால் உயிர் 

மெய்யாகிய யா வினாவு முடன் கூறப்பட்டது, இவை புறத்தும் 
அகச்தும் கருசல் ஏற்றபடி கெரள்ச. 

எ, யா, முதலிலே புறத்தம் 
(௨-ம்.) எக் கொற்றன் 

யாங் னம் 
எவன் அகத்தும் வரசன, ௨ 
யாவன் ழ் 

௪ ஷ் e 6 a 

Osn poe 2, ஓ ஈற்றிலே புறத்த வர் 
கொத்றனோ தன. 
ஏவன் ஏ மூசலில் ௮சத்தும் ஈற்றில் 
கொற்றனெ புறத்தும் வச்ச.து, (௧௨) 

[ வல்லினம். ] 

08. வல்லினங் ௧சட தபறவென வாதே. 

(இ-ள். கசடசபறஏஎனதறு-சசடதபற என்றெ 
அறும், வல்வினம் - வல்வினமாம், ஏ - று, 

இவை வன்சண மெனவும் பெயர்பெறும், (௧௯) 

[மெல்லினம்.] " 

09. மெல்லினம் ௩ஷண கமனவெனவாறே, 
(இ-ள். ௩ஞணஈசமனசனஆறு-ங௩ஙஞ்ணாசமன ஏன் 

றெ ஆறும், மெல்லினம் - மெல்வீனமாம். ஏ - று, 
இலை மென் சண மெனவும் பெயர்பெறும், (67} 

[ இடையினம். | 

70. இடையினம் யரல வழஜுவென வாறே,



எழுத்தியல், A.B 

ஓ 

(இ-ள்) பரலவழள என ௮று-யரலவழள என்கிற 
$ ௬ 

தறம், இடையினம் - இடையினமாம். எ - று, 

இவை இடைச்கண மெனவும் பெயர் பெறும், (௪௫) 

இணைக்க t =, | 
Le 

V1. ஐஓள இஉச் செறிய மூகலெருக் 

இவ்வீரண் டோரின மாய்வரன் முமையே, 

(இ-ள்.! ஐ - (இனமில்லாச) ஐகார ஒளசாரங்கள், இ ௨. 
செறிய - (ஈகார ஊகாரருசளுச்கு இனமாகிய) இகர உகாரங்கள் 

(சமஈ்கு இனமாகப்)' பொருக்ச, முசலெழும்ற - முதலெழுச்துச்ச 
ளானை, இல்விரண்டு - இரண்டிரணடு, ஒர் இனம் அய்உரல் « 

கரினமாடி ஒருசல், மூறை - மூறையாதலால் (இவை இனகெழுச் 

செனப் பெயாபெரறும் , எஃ று, 

சுருங்கச் சொல்லல் என்னும் ஒழகுபற்றி முகலெழுச் செனச் 
கூறினாரோனும், ஏ.ர்புழிம் கோடல என்னும் உச்இியால், இவ்விரண் 

டோரினமாய் உருசல் இலடயின மொழிர்ச மற்றவை களச்சே 

சொள் ௪, ஓ 

௭-ஏ, ஐ-இ, ஒ-ஐ, ஒள-உ௨ எனஷம், (ad) arg, 6-0 of 
நீ -ன எனவும் இரண்டிரண்டு ஓரின ௪-௩, சரா, டண, இஃ, பா 

மாய் ௨ நமை சாண்ச௪, eer) 

[GarQucrus hee arp em Ww. | 

72 தான முயற்சி யளவு பொருள்வடி. 

வானவொன் ரூதியோர் புடையொப் பினமே. 

(இ-ள். சானம் - பிறப்பிடமும், முயற்சி-சொழிலும், ௮௭௨- 

மாச்திரையும், பொருள் - பொரும், வழுவு- உறுவமும்த அன 2 

ஆூெ இவற்றுள், ஒன்று ஆதி - ஒனறு முதலாக, ஒர்புடை ஒப்பு - 
ஒருபுடை யொச்சலால், இனம் - இனமாம், ஏ -..ு. 

வடிவு - ஓலிவடிவு வரிஉடிவு இரண்டு மெனச்கொள்க, ஆய் 

தீம் சனிகிலையாதலாலும் மற்றைச் சார்பெழுச்துச்சளுக்கு அவ்வவ் 

நின் மு, சலெழு,ச்தச்சளின் பெயர்களே பெயர்களா யடங்கலாலும்; 

சார்பெழுத்துச்குப் பெயர் சொல்லாது விட்டார். இச்சூத்திரம் 

ஏ.தவின் முடி த்சலென்னு மூதி, (௧ஏ) 

UAHAMANOP ADHYATA 
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8௩௬ எழுதீதியல், 

௩ - முறை, 

74. சிறப்பினு மினத்தினுஞ் Vedi Bam wiped 
நடத்த ருனே முழையா கும்மே, 

(இ- ள்.) சிறப்பினும் இனத்திலும் - ெப்பினாலும் இனத்தி 
னாலும், செறிந்து - (ஒன்றின்பின் ஒன்று) பொருந்தி, ஈண்டு - இவ் 

வுலகத்திலே, ௮ம்மு,சல் நடத் சல்தானே - ௮கரமு,சலாச வழங்குச 

லே, முறையாகும் - (எழுச்துுளத) முறையாம், எ- று, 

குறிலினது விசாரமே நெடிலாதலால் குறில் முன்னிற்றல் பற் 

றிச் ஈறப்பினுமென்றார். ௮ம்முறையை நெடுல்சணக்கில் சாண்ச, 

௪ . பிறப்பின் பொதுவிதி, 

74. நிறையுயிர் முயற்சியி லுள்வளி தரப்ப 

எழுமணுத் இரஞரங் கண்ட முச்சி 

மூக்குற் றிதழ்சாப் பல்லணச் தொழிலின் 

வெவ் 3வ மெழுச்சொலி யாய்வரல் பிறப்பே, 

(இ-ள்.) நிறை உயிர் - (ஒலியெழுச்திற்கு வேண்டு காரணங் 
களிற் குறைவின்றி) நிழை/ச உயிரிசாது, மூயற்யின்-முயற்சியால், 

உள் வளிதுரப்ப - உள்ளேகின்ற சாற்டுனது எழுப்ப, எழும் அணுத் 
இரள் - எழுகின்ற (செவிப்புலனாம்) ௮ணுச்கூட்டம், உரம் கண்டம் 
உச்சி மூக்கு - மார்பும் கழுத்தும் தலையும் காசியும், (அய ora Os 

தையும்,) உற்று - பொருர்தி, இசழ் நா பல் ௮ணம்-உதடும் ஈாக்கும் 
பல்லும் மேல்வாயும் (அய சான்கனுடைய), தொழிலின் - முயற்சி 

களால், வெவ்வேறு எழுத்து ஒலி ஆய் - வெவ்வேறு எழுத்தாகிய 

ஐசைகளாய், வரல்-சோன்றுதல், பிறப்பு - (வற்றின்) -பிறப்பாம், 

[மேசலேழு,ச்துச்களுச்குப் பிறப்பிடம்.] 

15. அவ்வழி 7 

அவி யிடைமை யிடமிட மாகும் 

மேவு மென்மையூக் குரம்பெறும் வன்மை; 

(இ-ள்.) அல்வழி - முன்சொன்ன வழியாற் பிறச்குமிடத்த 

ஆவி இடைமை இடம்-உயிரெழுச்துச்சளுச்கும் இடையின த்திற்கும் 

இடம், மிடறு அகும் - சழுத்தாகும்; மென் மை - மெல்லினம், 

மூக்குமேவும் - சாழிவ்ய இடமாகப் பொருர்தும்; வன்மை உரம் 

பெறும் Aaa ey Hy Ur Qu gid, or = gis (௨9) 

i oA, Ore டே ee



எழுத்தியல், ள் 

[முதலெழுத்து பிறசத்தற்கு மூயத்சி.] 

40. அவற்றுள், 

ழேயத்சியுள் ௮ ஆ அ௮ங்காப் புடைய, 

(இ-ள்.) அவற்றுள்-(மேலிடம்வகுத்த) மூதலெழுத்துசஞள் 
௮ ௮ அங்காப்பு உடைய - ௮ ௮ இரண்டும் (௮ண்ணத்தின் சொழி 

லாய) அங்காத்தலை யுடையனவாய்ப் பிறக்கும், ஏ-ு/ 

அங்காத்தல் - வாய்திறச் தல், (௨௪) 

77, இஈ௭எஏஐ ௮ங் காப்போ 

டண்பன் மு.தனா விளிம்பு,ற வருலே, 

(இ-ள்) Qra@g g- இஈ௭எ ஏ ஐ. ஐசர்அம், ௮ங்சாப்போடு, 

தங்காப்புடனே, அண் பல் - முன்னம்பல்லை, சாமு,தல் விளிம்பு 

நாச்சடியினது ஒரமானது, உற-பொருக்க, வரும் - பிறக்கும், எ-று, 

73. 2 ca ஓ ஒளவிதம் குவிவே, 

(இ-ள்) உஊள ஓ ஐஓள-௨௨ஊ ஓ ஒ.ஐஎ ஐந்தும் (பிறத்தற் 
கேதுவாகிய முயற்சி), இசம் குவிவு - - உதடுகளின் குவிதலாம். (௨௩) 

70. கஙவுஞ் சஞவும் டண மு. தலிடை 

நுனிகா வண்ண-மு.றழுறை வருமே, 
(இ-ள்.) சஙவும்-சவ்வும் நலனும், (ரா) மதல்-ராச்னெடி, (௮ண் 

ணழு.தல்) - மேல்வாயடியையும், சஞவும் - சவ்வும் ஞவ்வும், (கர) 
டை-நாக்கன் ஈட, (அண்ண இடை) மேல்வாய் நடுவையும், உண 

௮ம் - யவ்வும் ணவ்வும், காறுணி - நாக்கின் சடை, ௮ண்ண (னி) 

'மல்வாய்க் கடையையும், உற - பொருர்த, முறை - இம்முறையே, 

வரும் - - பிறக்கும் 6T- He (௨௪) 

80. அண்பல் ல..சா முடியுற. கவரும், 
(இ-ள். ௮ண்பல் ௮டி.- மேல்வாய்ப் பல்லின.து அடியை, 

ரமுடி, உற - நாக்குறுனி பொருந்த, ச ஈ - தவ்வும் கவ்வும், வரும் - 

9றக்கும், எ று. (உடு) 

1. மீத ழிதமுறப் பம்மப் பிறக்கும். 

(இ-ள்) மி ழ் இசழ் உற - மேலுதடும் €முதடும் பொருச்ச, 

ம - பவ்வும் மவ்வும், பிறக்கும் '- பிறக்கும், எ 3 ற: (௨௯) 

3. ௮ வடியண முறயத் தோன்றும், 
4



௩.௮ எழுத்தியல், 

(இ-ள்,) கா ௮டி. - சாச்னெடியானத, அண்ணம் அடி. உற 

மேல்வாயடியைப் பொருச்ச, ய-யசரமானது, தோன்றும்- பிறக்கும் 

83. waren mater am space. 

(இ-ள்.) ௮ண்ணம் (நுனி) - மேல்வாய்ச் கடையை, சா gost 
வருட - சாச்கு நுனியானது சடவ, ர ழ - ரவ்வும் ழவ்் வும், உரும் 

பிறக்கும், எ இ 

64. அன்பன் முலு மண்ணமு முறையின் 
கரவிளிம்பு வீங்கி யொற்றவும வருடவும் 

லகார ளகாரமா யிரண்டும் பிறக்கும், 

(Q- or.) அ௮ண்பல் முசல் - ௮ண்பல்லடியை, நாவிளிம்பு - 

நாவோ ரமான, வீங்கி - தடிச்சு, ஒற்ற-நெருங்க, லகாரம் (ஆய், 

avert Bui, ௮ண்ணம் - மேல்வாயை, (௪ £விளிம்பு வருட ௩, 

கவோரமானது ௪டவ, எகரமாய் - எகரமாஇியும், இரண்டும் - இரண் 

டெழுத்துச்சளாம், முறையின் - இம்முறையே, பிறக்கும் - பிறக்கும், 

65. மேற்பல் விதழுற மேவிடும் வவ்வே, 

(இ-ள்.) மேல் பல் - மேறிபல்லானத, இசழ்உ௱ - இழுசட் 

டைப் பொருச்த, வ - வசரமானது, மேவிடும் - பிறக்கும், எ - று. 

86. ௮ண்ண நுனிகா ஈணியுறிற் ஐனவரும், 

(இ-ள்.) அண்ணம்-மேல்வாயை, கா நனி ஈணி உறின்-நாக் 

குறளி மிசப்பொருக் இன, ற ன-றவ்வும் னவ்வும், வரும் - பிறச்கும். 

[சார்பெழுச்தப்பிறச்ச.ற்கு இட மும்டுயற்சியும், | 

87. ஆய்தச் டெ்தலை யங்கா முயற்சி 

சார்பெழுச் தேனவுமச் கம்மு.த லனைய,. 

(இ-ள்.) அய்தச்கு இடம் - ஆய்தம் பிறச்தற்கு இடமானது 
தலை - தலையாம் ; மூயற்சி ங்கா . தொழிலானது வாயைத் 

இறத்தலாம், சார்பெழுத்து ஏனவும் - இய்சம் நீஙகலாகய (மற்றைச் 

சார்பெழுச்துகளும், சம்மு, சல் ௮னைய - தம்ருத லெழுத்துச்களேோ 

டொப்பனமாய்ப் பிறக்கும், எ-று. 

[பிதப்புக்குப்,புற்னடை.] 
e ௩ ச e e 

88. எடுத்தல் படுத்த னலித ௮ழப்பின் 
இரிபுர் தத்தமிற் சிமிஜள வாகும்,



எழுத்தியல், BR 

(இ-.ள்.) (பலவெழுச்திற்கும் பிறப்பு ஒன்றாகச் சொல்லப் 

பட்டாலும்) எடுத்தல் - உயர்த்திச் கூறுசலும், படுச்சல் - சாழ்த் 
இச் கூறுதலும், ஈவிதல் - வீருச்திச் கூறு சலும் ஆகிய, 'உழப்பின் - 

( எழுச்திர்குரிய) ஒலி முயற்சிவகையால், திரிபும் - (ஒன்றற்கொ 

ன்று பிறப்பு) வேறுபாடகளும், தச் சமில்-அவ்வவற்றின் சண், சிறித 
உள அகும் - இறிது சிறிது உள்ளனவாம், எ - று, 

| உயிர்மெய், | 

809. புள்ளிவிட் டவ்வொடு முன்னுரு வாகியும் 
ஏனை யுயி2ரா டுருவு BAe gw 

உயிரள வாயதன் வடி.வொழித் இருவயின் 

பெய2ொடு மொழ்றுமுன் னாய்வரு முயிரமெய். 

(இ-ள்.) புள்ளி விட்டு - (மெய்) புள்ளியை விட்டு, ௮வ்வொ 

டு - அகரதச்தோடு கூடியவழி, முன் உரு ஆ௫யும் - அவ்விட்டி ௨௬ 

வே உருவாடயும், ஏனை உயிரோடு - ௮து நீங்கலாயெ உயிர்களோடு 

கூடியவழி, உருவு இரிர்தும் - உறாவு வேறுபட்ட, உயிர் ௮ளவு.ஆய்- 

(தன்மாத்திரை தோன்றாது) உயிர்மாத்திரையே மாச்திரையாய், 

அதன் வடிவு ஒழித்து - (சன்வரி வடிவின் விசாரவடிவேவடி.வாய் 

உயிர்வடிவை யொழிச்து, இதிஉயின் பெயரொடும் - (உயிரும் மெய், 

யும் யெ) மபற்ற இன்க் (உயிர்மெய் யென்னும்) பெயரு 

டனே, ஒற்று முன் gt) - ஒற்றொலி முன்னும் உமிரொலி பின்னு 
மா), உயிர் மெய் - உயிர்மெய் யெழுசத்து, வரும் - வரும், ஏ-ு, 

க ௮-௪, E> ஆகா, ச்-ட்இணடு, 4-1 ௪-6) 4- உணரு, 

E+ otter m, &-+o== Ge, சக. ஏஅகே, கீ ஐ.கை, ச-ட ஒக, 

க்4- கோ, ச்4-ஓள-௬சொள ) இப்படியே மற்றை மெய்களின் 

மேலும் பன்னிரண் டுயீர்களும் சனித் சனி யேறிவர உயிர்மெய் இரு 
தூற்றுப் பதினாருசல் காண்சு, 

[தூற்ருய்தம்.] 
90. குறியதன் முன்ன ராய்தப் புள்ளி 

உயிரொடு புணர்க் தவல் லாறன் மிசை த்தே, 

(இ-ள் ) ௮ய்தப் புள்ளி-புள்ளிவடி.வினசா௫யெ ஆய்சம், குறிய 
தன் முன்னர் - குற்றெழுத்இன் முன்னதாய், உயிரொடு புணர் - 
உயி2ராடு கடிய, வல் ஆறன் மிசைத்து -'ஏல்லெழுத் தாற்லு ளொ 
ன்றன்மேலசதரய் வரும், எ-று.



#0 எழுத்தியல், 

(உ-ம்.) 
9 ௦ உட ௬ 

ர இருக் அல்ப, வல்லின வகையால் இயல்பா 
oe eo 3 ச ச் 

Bec MD, “ஒரு eis BD 
திரிதல் என்னும் 

ந பண்சல்வ் . 
வரும் ஆய்தம் ஒன்று, 

| விரிச்சல்என்னும் செ 

௮வ்-- சடிய௭ ௮ஃசடிய 

* ய்யுள் விகாரச்தால் 
வரும் ஆய்தம் ஒன்று. ] 

ல் இச்சூச்சரம் மேற்கோளாதலால் சானெடுத்து மொழிசல், 

” என்னு முத்தி. (௩௫) 
[ உயிரளபெடை. ] 

91. இசைகெடின் மொழிமுத லிடைகடை நிலைகெடில் 

௮ள பெழு மவற்றவற் நினக்குறில் குறியே, 

(இ-ள்.) இசை கெடின் (பாட்டில்) ஓசை குறையின், மொழி- 
(அவ்வோசை குறைசர்த) சொல்லுக்கு, முதல் இடை சடை - முசலி 

லாலும் ஈடுவிலாகலும் இறுஇயிலஃடலும், நிலை - நின்ற, நெடில் - 
கெட்டெழுச்சேழிலொன்று, ௮ளபெழும்-(அவ்வோசையை நிறை 

ச்சதி) சன்மாச்நிரையின் மிகுர்சொலிக்கும்; அவற்.று-அவற்றின்பின், 

அவற்று இனச்குறில் - ௮ததற்கு இனமாகிய குந்தெழுச்து, குறி - 
அ௮ளபெடுச்்சமையை அறிதற்கு வரிவடிவில் அறிகுறியாய் வரும். 

உயிரளபெடை செய்யுளிசை யஎபெடை, இன்னிசை யஎபெ 

டை, சொல்லிசை யளபெடை. எண மூன்று வசைப்படும், 

செய்யுளிசை wer Quen, 

(உ-ம்,) 'தஓதல் வேண்டு மொளிமாழ்குஞ் செய்வினை 
௮௮௮ மென்னு மவர்”” 

£உருர்ச் குறுரோ யுரைப்பாய் சடலைச் 

செரா௮௮ய் வாழிய செஞ்சு” 
£அனிச்சப்பூச் சால்களையான் பெய்தா ஹுசுப்பிற்கு 

ஈல்ல படாஅ பறை'' எனவரும், 

(ஒ.தல்'என்பதில் த முதலிலும், உருர்'என்பதில் ந இடையிலும், 

படா! ஏன்பதில் ஆ இதுதியிலும் அளபெடுத்தன. மற்றைநெட்டெ 

முதீதுசளும் இப்படியே அ௮ளபெடுக்கும், (செருய்' என்பதில் ஆகாரம் 

ஈரளபெடுத்த வரத, 

௮ -- சான்--௮ஃசான்  



ச்ச Tips Bue. 

இன்னிசை யளபெடை, 

இன்னிசையஎபெடையாவது குற்றெழுச்து நெட்டெழுச்சாக 
ரீண்டு ௮அளபெடுத்து இன்னிசை நிறைத்து ஒருவதாம். 

(உ-ம்,) கெடுப்பதூஉற் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் ரங்கே 

ஏடுப்பதாஉ மெல்லா மழை, 
இதில் கசெடுப்பதம், எடுப்பதும் என அளபெடாது நிற்பினும் 

செய்யுளிலச்சகணம் கெடாதாயினும் இன்னிசை நிறைச்சற்பொருட் 
டுக் குறில் கெடிலாய்,கெடுப்பதாஉம்,எடுப்பதூஉம் என அ௮ளபெடுத்த 

சொல்லிசையஎபெடை, 

பெயர்ச்சொல் வினையெச்சத்தன்மை அடைதற் பொருட்டு 

அளபெடுப்பது, 

(உ-ம்) உரனசைஇ யுள்ளர் தணையாசச் சென்றார் 

வ. ரனசைஇ யின்னுமு ளேன். 

இதில் உரனசை, வரனசை என அளபெடாது நிற்பினும் செ 

ய்யுளிலச்சணம் கெடாசாயினும், விருப்பம் எனப் பொருள்படும் 
ஈசையென்னும் பெயர்ச்சொல் ரும்பி என வினையெச்சப்பொருள் 

படும் பொருட்டு, வினையெச்சீமாசற்கு ஈசைஇ என அ௮ளபெடுச்த 

மை அறிக, ஒளசாரம் சொல்லுக்கு நடுவிலும் கடையிலும் வா. ராமை 
யால், ௮வ்வவ்விடங்களில் ௮து” நீங்கலாக நின்று அளபெடுச்சின்ற 
செய்யுளிசை யளபெடை பச்சொன்பதகோடும் இன்னிசையளபெ 

டை சொல்லிசையளபெடை இரண்டும்கூடி. உயிரளபெடை இருபச் 
தொன்ரறாதல் அறிக, 

இனி ஆ, மக6௨, குமூ௨, குரீஇ என அளபெடுத்சே நிற்கு 
ம் சனிமொழிகளை இயற்கையளபெடையென்றும், இசைகிறைத்தற் 

பொருட்டுச்செய்யுளில் ௮ளபெடுத்து வரும் மேற்கூறிய அளபெடை 
களையெல்லாம் செயற்கையளபெடையென் ழம் கூறுவர், (௯௬) 

[ஒற்தளபெடை..] 

02. கஞண ஈமன வயலள வாய்தம் 

௮ளபாய் குறிலினை குறிம்£ ழிடைகடை 
மிசலே யவழ்றின் குறியாம் வேறே. 

(இ-எ்.) (இசைசெடின்) - பாட்டிலோசைகுறையின், குறி 

லணைச் (€ழ்)-குறிலீணேயின் ழோவது, குறில் ழ் - குறிலின் ழோ



௬௨ எழுத்தியல், 

வது, மொழி இடை கடை-மொழிக்கு ஈடுவிலும் கடையிலும், ௩ EF 
ஊச ஈமனவயலள ஆய்தம்-ஙம்முதலிய இப்பச்தும் ஆய்தமும் 

ஆய பதினோ மெழுச்துளொன்று, அளபு மிகல் ஆம் - (௮வ்வோ 

சையை நிறைச்கச் தன்மாச்திரையின்) மிகும் சொலிக்கும்; ௮வற் 

றின் வேறு குறி ம் - (அப்படி. ௮ளபெடுத்சமையை யறிதர்கு) 

அவற்றின்பின் ௮வ்வெழுத்துகளே(வரிவடிவில்) அறிகுறியாய் வரும். 

மேன் சூத்திரச்தில் 'இசைகெடின்” என்றது இசர்குங் கூட்டப் 
பட்டத, 

(௨-ம் ) *இலங்ங்கு வெண்பிறைஞகு டீசனடி யார்ச்குக் 

கலங்கு நெஞ்சமிலை காண்,” 

:எங்ங் இகறைவனுள னென்பாய் மனனேயா 

ளனெஙீங் கெனச்தஇிரிவா ரின் ”” 

மடங்ங் கலர்ச மனனே களத்து 
விடங்ங் சலந்தானை வேண்டு? 

அங்ங் சனிர்ச வருளிடத்சார்ச் கன்புசெய்த 

நங்ங் களங்க றுப்பா காம்?” என வரும், 

இலங்கு'--குறிலிணைச் 8ழிடையிலும், 'எட்கு oe Sis} 
டையிலும், 'மடங் '--குதிலீணைச் தந்க்டையிலும், அங்” ு.றிற் 
கழ்ச்சடையிலும் ௩சரம் ௮ளபெடுச்.௪௮. 

விலஃஃகி வீங்கிரு ளோட்டுமே1ம 188 
இலஃஃகு மேச னினம்.”? 
எஃலஃஇ லங்கிய சையரா யின்னுயிர் 

வெஃஃகுவார்க் இல்லை SO.” குறில்ணைக€ம் இடையிலும், 
குதித்£ழ் இடையிலும் ஆய்த மளபெடுத்தது, 

மற்ற மெய்களும் இப்படியே அ௮ளபெடுக்கும். ஆய்,சம்குறிலிண£ 
கீழும் குறித் மும் மொழிக்கிறுகியில் வாராமையால் ௮சனை 96.2) 
ரண்டிடத்தும் விலக்ச, ஒ.ற்ரளபெடை நாற்பதிதாண்டாசல் ஆறிக. 
நகரம் குறிலிணைக£ழும், குறிற்சேம் விதியீராக நின்று அளபெடுச் 

கும், (௩௪) 

[ குத்றியலிசரம். ] 

93, யகரம் வரக்குற ளூத்திரி யிகரமும் 
அசைச்சொன் மியாவி னிகரமுய் குறிய, 

(இ-ள்.) யகரம்வர-யகரத்தை முசலிலே யுடைய சொல்வ, 

குறிள் ௨ திரி இகரமும் - குற்றியலுகரம் இரிச்ச இகரமும், தசைச் 

சொல் - ௮அசைச்சொல்லாயெ, மியாவின் இகரமும் - மியாவென்ப 

இன் (ம5ரச்தின்மேலிருக்ற) இகரமும், குறிய - குற்றிய லிகரங் 
களாம், எ-று,



எழூத்தியல, FR. 

(2-0) சாகு --யரத rung) 

Tox WGP எஃியாது 
வரகு tug வரடியொது 
கொச்கு--யாது- கொக்கியாறு எனவும், 

  

குரங்கு --யாது-- குரங்ிகியாத 

அல்கு யாத. அல்தியாது 
கேண்மியா எனவும், 

பொருப்படச்சூ றிய குற்றியலுசரம் முப்பச்சாறாலும், அசைச் 

சொனமியாவினாலும் குற்றியலிகரம் முப்பத்சேழாய் வருமாறுகாண் ௪. 

[குத்தியலு£ரம்.] 
94. சபெடிலோடாய்த முயிர்வலி மெலியிடை 

தொடர்மொழி யிறுதி வன்மையூ ரகரம் 

அலகும் பிறமமேம் ஜரெடரவும் பெறுமே, 

(இ-ள், கெடிலோடு - சணனிநெடிலேமுடனே, ஆய்தம்-ஆய்,த 

மொன்றும், உயிர் - (சொல்லுச்கு நடுவிலும் சடையிலும் வாராத 

ஒளகாரம் நீங்கிய) உயிர்பகினென்றும், வலி - வல்லெழுச்சாறும், 

மெலி€ மெல்லெழுத்தாறம், :'இடை-(வல்லெழுச்துகளோடு சொட 

ரரச வசரம் நீ௩்கிெய) இடைவெொழுச்தைர் தும் (நய முப்பத்தாறு 

ளொன்றால்), தொடர் - (ஈறீறுக்கயலெழுத்தாசத்) தொடாப்பட்டு, 

மொழி இறுதி - சொல்லினி.றுதியில், வன்மை ஊர் உகரம் - வல்லெ 
முதி.அகள் யாதாயினு மொன்றன்மேல் ஏறிவருகன்ற உகரமான த, 

ஆஃரும் - (தன்மாச்சிரையிற்) குறுகும், பிற - பிறவெழுச்துசளுள் 

ஒன்றும் பலவும், மேல் தொடரவும் - (குறுகுசற்கும் மொழி நிறை 
சற்குங் காரணமாக) மேலே சொடசவும், பெறும் - (சனிமெடி 

லொழிசர்த ஐந்த தொடரும்) பெறும், எ - று, 

(உ-ம்.) நாகு, காசு, நீறு--நெடிற்ரொடர்; 

எரு, ஈசு, ௮ஃ்து--ஆய்்சத்தொடர்; 

வரகு, பலாச, கரிது--உயிர்த்தொடர், 
சொச்கு, சச்சு, பற்ற -வன் ஜொடர், 

குரங்கு, மஞ்சு, கன்று--மென்றொடர்; 

செள்கு, சேர்பு, வீழ்த--இடைச்சொடர். 

நெடிலோடு என நெடிலை "தடு கொடுத்த) பிரிச்தது பிறமே௫ 

Seis ௮ர்நெடிற் ரொடர்ச்கு இல்லை என்பது தோன்றுசர்கு 

இங்கு உயிர் என்றது குறில் செடில் இரண்டையும்,



௪௫ எழுத்தியல், 

இங்கே ஈற்றயலெழுச்தைச் கொண்டு ஆறுவசையாகச் சொல் 

லிப் பின்னே புணரியல் மு,சலான இடங்களிலே எடுத்தாளுதலால் 

இத (முன்மொழிச்து: கோடல்' என்னு ef, 

மொழிர்த பொருளோ உவ்வயின் மொழியாததனையு :'முட் 

டின்,று முடித்தல்!” என்னு முத்தியால், (ந்தை என்னு முறைப் 
பெயரின் முன்னின்ற ஈகரமெய்யி லிருச்கிற உகரமுங் குறுகுமெ 

ன்று கொள்ச, 

8?” சனிச்தும் சனிச்குறிலைச்சேர்ச் தும் வராம் வல்லின மெய் 

யின் மேலும், மெல்லின இடையின மெய்களின்மேலும் வரும் உகரம் 

மூறீறியலுசரம் என்னப்படும், (௩௯) 

[ ஐசார ஒளகாரச் குறுச்கங்கள், | 

05. கற்சுட் ._ ளபொழி யைம்ஜ வழியும் தி மூ வழியு 
நைய மெளவு முதலம் மூகும். 

(இ-ள். ஐ- ஐசாரம், தற்சட்டு ௮ளபு - சன்னைக்குறி,ச் றத் 
சன்பெயர் சொல்லு மளவில் (குறுகா.ஐ), ஒழி - ஒழிச்ச, கூவழியும்- 

(சொல்லுக்கு) முதல் இடை சடையிலே எங்கே நின்றாலும், கை 

யும் - (தன்மாத்திரையிற்) குறுகும்; ஒளவும் - ஒளகாரமும், ர௩சல்- 

(சொல்லுக்கு) மூ.தலில், அற்று ஆகும் - சன்மாத்திரையிற் குறுகும். 

தீற்சுட்டளபு என்றது எழுத்தின் சரியை தொடர்ந்து ஐகாரம் 
ஒளகாரம் ஐகான் ஓளகான் எனவரினுட் என்றற்கு. 

(உ -ம்.) ஐப்பசி, வலையன், குவளை; மெளவல். 

இடவசையால் ஐகாரக் குறுக்கம் மூன்றும், ஒளகாரக் குறச்சம் 

ஒன்றும் வருசல் காண்க, (௯௦) 

| மகரக்குறுக்கம்.] 

96. ணன முன்னும் வஃகான் மிசையுமக் குறுகும். 

(இ-ள். ணன முன்னும் - ணசர னகரங்களி லொன்று (நின் 

ன்று சொடர அதன்) முன்னின்றாலும், வஃசான்மிசையும் - வகீரம் 
வந்து சொடர (அதன்) பின்னின்றாலும், ம குறுகும் - மகரம் (தன் 

மாத்திரையிற்) குறையும், எ - று, 

(உ-ம்.) *வெருளினு மெல்லாம் வெருளு மஃதன்றி 
மருளினு மெல்லா மருண்ம்” எ-ம், 

ஈதிசையறி மீசாமனும் போனம்" எ-ம், 

*சரும்உளவன்”' எ-ம், வரும்,



எழு தீதியல், சுடு 

இவஜ்றுள் 'மருளும்' மருண்ம், (போலும்' போன்ம் என்றாகலால் 

செய்யுமென்னும் வாய்பாட்டு முற்றுச் சொல்லிலே எகரம் ணகர 
ப மாசவும் லகரம் னகரமாகலும் கிரிக் ௨௫ சன என அ௮றிச. 

இச்சூத்திரச் கருத்தைப் பின்வருஞ் ல ரசூத்திரங்களைக் கொ 

ண்டு உய்ச்தணர வைச்சலால் இது (உய்த்துணர ஸவப்பு' என்னு 

மேத்தி, (௪௧) 
[ஆய்தக்குறுச்கம். | 

917 லளவிழ் நியைபினா மாய்த மல்கும், 

(இ-ள்.) லள ஈற்று இயைபின் ஆம் - லகார எசா. வீற்றுப் 
புணர்ச்சியில் வரும், ஆய்தம் - ('(குறில்வழி லளத்தவ் உணையினா 

ய். ச மாகவும் பெறாஉ மல்வழி யானே”? என்ற) ஆய்தம், அலகும் - 

(தன்மாச்திரையிற்) குறுகும், எ - று, 

(உ-ம்.) சல் இத சஃறீது 
மூள்- தீது--மூஃடீது 

இ௫ “முடி விடங் கூறல்" என்னுழுசக்தி, 

[aged 
08. தொல்லை வடி.வின நிவல்லா வெழுத்துமாண் 

டெய்து மெகா வொகரமெய் புள்ளி. 

(Q - ar.) எல்லா எழுச்தும்-ஏல்லாவெழுசி.துகளும், தொல்லை 
கடிவின - (பல வேறுவகைப்பட எழுதி வழம்கும்) பழையவடி 

வினை யுடையவாம்; ஆண்டு - அவ்வடிவையுடையவாய் வழங்குமிட 
த்த, எசரம் ஓகரம் - எகரமும் ஓகரமும், மெய் - மெய்களும், புள்ளி 
எய்தும் - புள்ளியைப் பெறும், எ- று, 

(உ-ம்.) எஒக்ங்ச்ஞ்ட்ண்த்ச்ப்ம்ய்ர்ல்வ்ழ்ள்ற்ன், 

| எழுச்தின்மாத்.திரை. | 

99. மூன்றுயி ரளபிரண் டாகெடி லொன்றே 

குசிலோ டையெளக் குறுச்ச மொற்றள 
பரையொற் Dé Gee wri gid 

கால்குறண் மஃகா னாய். த மாத்திரை, 

(இ-ள்) மாத்இிரை-ஒலிக்கு மளவு, உயிரளபு மூன் ற1(அம்)- 

உயிரஎபெடைக்கு மூன்றாகும்; செடில் இரண்டு ஆம் - செட்டெழமு 
சீதிற்கு இரண்டாகும்; குறில் - குற்றெழுச்திற்கும், ஐ (கு.றுக்கம்)- 
ஐகாரக் குறுக்கச்திற்கும், ஒள (குற க்கம்) - ஒளகாரச் குறுச்சத்திற்



Go, phpary - ஒற்றளபெடைக்கும், ஒன்று (அம்) - (,சனிச்சனி) 

ஒன்றாகும்; ஒற்று - மெய்யெழுத்திற்கும், இ (குறுக்கம்) - குற்றிய 
விகர,த்.இற்கும், ௨. (கு.றுக்சம்) - குற்றியலுகரத் திற்கும், ஆய்தம் - ஆய் 

தத்திற்கும், ௮ரை (அம் - (தனித்தனி) அரையாகும் ; குறள் மஃ 
கான் - மகரக்குறுக்கச்இற்கும், (குறள்) ஆய்தம் - ஆய்தக்குறுக்கத் 

இற்கும், சால் (௮ம்) - (தனித்தனி) காலாகும், எ- று, 

“செரு ௮ அய்வாழியகெஞ்சு'” என உயிரளபெடை இறுபான் 

மை கான்கு மாச்திரையாய் வருசலுமுூண்டு, மேல் 'உயிரள வாய்'என் 

Peer இங்கே உயிரமெய்ம்கு மாச்திரை சொல்லவில்லை, இதுஉரை 

Fern’ என்னுமுச்தி, (we) 

(| மாச்திரை இன்னசென்ப.து ] 

100. இயல்பெழு மாக்த ரிமைகொடி. மாத்திரை. 

(இ-ள்,) மாந்சர் - மணிசருடைம, இயல்பு எழும் - இயல்பாக 
உண்டாகின்ற) இமை நொடி - சண்ணிமைப்பொழுதும் கைக்கொ 

டி.ப்பொழுதும், மாச்திரை - ஒரு மாத்திரை யென்னும் வரையறைப் 
பொழுதாம், எ-று, 

(பின்னது நிறுத்தல்” என்னு மேதீதியால் மாத்திரையினள 
வைப் பினனாகச் சொன்னா. (௪௫) 

[மாத்திரைக்குப்;புற எடை. “| 

101. ஆவியு மொதற்று மளவிற6 'இசைத்தலும் 

மேவு மிசைவிளி பண்டமாம் ரதியின், 

(இ-ள்.) அவியும் ஒற்றும் - (முசலுஞ் சார்புமாகெய) உயிரெமு 
சீதுசளும் மெய்யெழுச்துசளும், அளவு இறந்து - (முன்சொன்ன) 
௮ளமலைச்சடச்து, இசைத்சலும் - (அதிகமாக) ஒலிச்தலையும், மே 

வும் - பொருந்தும், இசை விளி பண்ட மாற்று நதியின் - இரா 
கமும் ௮அழைச்சலும் பண்டமாற்றலும்முசலானவைசளிடச்.2,௭-.ற, 

‘98 என்றதனால் புலம்பல்மு.தலானவைகளும் கொள்ச, இரா 
கதீதில் ௮தஇிகமாக ஒலிக்கும்போது உயிர் பன்னிரண்டு மாத்திரை 
மீருகவும், மெய் பதினொருமாத்திரை மீராசவும் ஒலீச்குமென்பார் 
Gorse, Og Soma முடிந்தது தானுடன்படுசல்” என்னு 

மச்சி, இச்சூச்திரம் தவளைப்பாய்த்து; (௪௬) 

[மொழிக்கு தூசலில்வரும் எழுத்துசள். ] 

108. பன்னீ ௬ுயிரும் ௧௪த௦ பமவய 
ஞி ரைர் தயிர் மெய்யு மொழிமுதல்,



எழுத்தியல். ௪௭ 

(இள்.] பன்னீருயிரும் - பன்னிரண்டு உயிரெழுச்துகளும், 

சுசதநபமவயஞங- சகரமுதல் நுகரமிராசச் சொல்லப்பட்ட, 
ஈரைந்து உயிர்மெய்யும் - பத்து உயிரேறிய மெய்யெழுச்துச்சளும், 

மொழிமுதல் - சொல்லுச்கு முதலாகும், எ .- று. 

(உ-ம், அடை, ஆடை, இயை, ஈடு, உடை, ஊடல், எடு 

ஏடு, ஐயம், ஒதி, ஒதி, ஒளவியம், எனவும்; களி, சவடி, சிர், ஈலம், 
படை, மலை, வளம், யவனர், ஞமலி, ஓங்கனம் எனவும் வரும், 

உயிர்போலத் சனிச்து மூசலாக மாட்டாமையால் “உயிர்மெய் 

Gwen” இது *இன்னதல்ல இதுவென மொழிதல்” என்னு 

wes, (௭௪) 

[மொழிச்கு மூரலாரும் வகரச்துக்குச் நெப்புவிதி,] 

103. ௨ஊ ஓ ஓ வலவொடு வம்முதல். 

(இ-ள். ௨௨ ஓ ஓஒ ௮லவொடு- ௨௨ ஓ ஓ என்கின்ற சான் 

குமல்லாத எட்டூயிர்க0 ளாடும், உ முதல் - வகரமெய் (சொல்லுக்கு) 

மூசலாஞும், எ-று. 

(உ-ம்.) வளி, வாரி, வரி, வீறு, வெளி, வேலை, வைகல், 

வெளவால் எனவரும், (௪௮) 

(Quon lag yp தஏா்கும் WEIS HEGE Dory A. | 

104. ௮ஆ உஊஇஓ ஒள யம்முசல். 

(இ-ள்) ௮ஆ௨ ௯ ஐ ஒள (ஓ)-௮ஆ ௨௦௭ த ஒள என் 
கற ஆறுயிரோடும், ய முசல் - யகரமெய் (சொல்லுக்கு) மூதலாகும்; 

மூன் சூத்திரத்தின் (ஓடு! இங்கே வருவிக்கலாயிற்று, 

உ-ம்.) யவனர், யானை, யுகம், பூ, Cun), Carer cor ite 

[மொழிக்கு மூ சலாகும் கரத் துக்குச் சிறப்ப விஜ ] 

105. ௮ ஆ எ ஒவ்2வா டாகு ஞம்ழு.தல், 

(இ-ள். ௮௭ ஒவ் வோடு- ௮௮ ௭.ஒ என்கிற நான்குயி 
ரோடும், ஞ.மூதல்-சூ௩ரமெய் (சொல்லு்கு) மு, சலாகும்,௪ - று.(௫௦) 

(உ-ம்.) ஞூமல, ஞாலம், ஜெூழி, ஞொள்ற்.று. 

மிஞிறு என்பது ஞிமிறு என இலக்கணப்போலியாக வருதலா 

ல், ஞக.ரம் இகர ச்தசோடும் மொழிக்கு மூதலாதலறிக. ஞமலி, நரம், 

மயில், கள்; ஞாலம்- பூமி; ஜெ௫ழி- -சிலம்டணி, லெம்பு, 2; ஜொள் 

சல்-இளைச்சல்,



? Sy எழுத்தியல், 

[| மொழிக்கு முதலாகும். ௩க.ரச்.தக்குச் ஜெப்புவிதி.] 

106. சட்டியா வெகர வினாவழி யவ்வை 

ஒட்டி கவ்வு முதலா கும்மே. 

(இ-ள்.] சுட்டு - மூன்றுசுட்டூம், யா எகர வினா - யாவினாவும் 
எகரவினாவும் (யெ ஐர். சண்டைய, வழி-பின்னே, அவ்வை ஒட்டி. - 
அகரத்தைச் சேர்ந்து, கவ்வும் மு.சல் அகும் - ங௩கர மெய்யும் (சொல் 

லஓுச்கு) மூதலாகும், a - M, 

(௨-ம்) அ௮ங்கனம், இங்கனம், உங்கனம், யாற்ஙனம், உங்க 
னம், ௩னம் - இடமு தன்மை, 

ஒரறுவிசச்தினாலே முதலாகையால் (ஈவ்வம்? என இழிவு சிறப் 
பும்மை கொடுத்துக் கூறினார். முதலாகா செனபவர்ச்கு உடன்படு 

தீலு மறுத்தலு மாதலால் இது ₹பிறர் தம்மகமேற் சொண்டு களைவு" 

என்னுமசம், 

மு, சீலாமென்ற பச்.ஐயிர் மெய்யுள் வகாமுதலிய கான்டற்கும் 

சிறப்புவிதி கூறவே, ஒழிச்ச உ௨௪த௩பம என்னும் ஆறு மெய் 

களும் பன்னிரண்டு உயிரோடுங்கூடி. மொழிக்கு மூதலாமென்பது 

௮ருத்சாபத்தி' என்று முத்தியாற் கொள்ளப்படும், 

டமொழிகச்கு இறு தியில் வரும் எழுதி களுக்குப் பொதுவிதி] 

1017. ஆவி ஞணாமன யரல வழளமேய் 
சாயு முகர நாலாறு மீறே, 

(Q - or.) yal - (சனித்தும் மெய்யோடும் வரும் பன்னிரண்டு) 

உயிர்களும், ரண ஈ மன யரல வழ எ மெய்-ஞுண ஈமனமுசலிய 

பதினொரு மெய்களும், சாயும் உசரம் - குற்றியலுசரமும் (ஆய), 
நாலாறும் - இருபச்துசான் செழுச்தும், ஈறு-மொழிக்கிறுகும், ௭- 

(௨-ம்) ஆச, ஊ)௭ ஐ, ஓ, ஒள, எ-ம்; வின, பலா, கரி, த, 
சட, பூ, சே, தே, தை, கொ, போ, கெள எ-ம், உரிஞ், மண்; 

பொருச், மரம், பொன், வேய், வேர், வேல், தெவ், வீழ்) வாள், 

அல்கு எ- ம், வரும், 

குற்றுசரமும் உயிரீறா யடங்குமாயிலும் புணர்ச்சி வேறுபாடு 
தோன்ற வேறு எடுத்துச் கூறினார். — (௫௨) 

[ஈருகும் ல எழுத்துக்களுச்குச் சறப்புவிதி, ] 

108. Gems son oot (19 மெகாம் 

மெய்யொடே லாதொர் ஈவ்வொ டாமெள 
ககர வகரமோ டாகு மென்ப,



(இ-ஷ்) குற்றுயிர் - (௮இஉ எ.ஒ என்றெ) குத்.றுயிர்கள், 
அளபின் - ௮அளபெடையிலே, ஈறு ௮ம் - (வரிவடிவில் அறிகுறி 

யாகச் சனித்து) ஈறாகும்; எ&ரம்-எச.ரமான2, மெய்யொடு ஏலாது - 

மெய்யோடு ஈராகாது; ஓ - ஓஒகரமானத, ஈவ்வொடு ஆம் - ஈகரமெய் 
ஒன்றுடன் ஈரூகும்; ஒள-ஒளசாரமானத, ௧௪ர வகரமோடு அகும் - 

சகர வசரங்களிரண்டு மெய்களுடன் ஈறாூகும், என்ப - என்று 
சொல்லுவர் (புலவர்), ௭-௮, 

(உ-ம். பலா, இஇ, பூக, சே௪, கைஇ, கோஓ, செள௨ 
எ-ம், கொ எ-ம், கெள, வெள எ-ம் வரும், (௫௩.) 

[உயிர் மெய்யெழுச்துச்கு முதலும் ஈறும்.] 

109 கின்ற கெறியே யுயிர்மெய் முதலி. 

(இ-ள். கின்ற நெறியே - (மெய்முன்னும் உயிர் பின்னுமா 
alsa) நின்றவழியே, உயிர்மெய் - உயிர்மெய்ச்ரு, மூ,சல் - (மெய்) 

மூதலாகும், ஈறு - உயிர்) ஈறாகும், எ-று. 

எனவே உயிர், உற்று, ஆய்சம் மு.சலிய ஒன்பது சார்பெழுத்து 
சளும் ஒரெழுத்சாகையால் அவற்றிற்கு மூ.சலும் ஈறும் ௮அவையேயா 

மென்பதை அருச்சாபத்தியாற் கூறினர். இத எஞ்சிய சொல்லி 
னெமிசக்கூறல்' ; இப்படிச்.சொல்லாதவையெல்லாம் *'சொல்லின் 
மூடிவினப் பொருண்முடித்சல்”' oe gar ss. (Ge) 

௯ - இடைநிலைமயக்கம். 
110. சசதப வொழித்தவி சேழன் கூட்டம் 

மெம்ம்மயக் குடனிலை ॥மவொஷழிகத் தீரெட் 
டாகுமிவ் விருபான் மயக்கு மொழியிடை 
மேவு மூயிர்மெய் மயக்கள வின்றே, 

(இ-ள்) ௪ ௪ தப ௮ஒழித்,-௪௪ ௪ ப வென்னு நான்சையும் 

நீச்ச, ஈரேழன் கட்டம் - (மற்றைப்) பதினான்கு மெய்சளம் (பிற 
மெய்களோடு கூடும்) கூட்டம், மெய்ம்மயச்கு (அகும்) - (தேற்று 
நிலை) மெய்ம்மயக்கமாகும்; ர ழ ஒழித்து - ரழ என்னும் இரண்டனை 

wo £88, ஈரெட்டு (கூட்டம்) - (மற்றைப்) பதினாறு மெய்சளும் 
(சம்மோடு கூடும்) கூட்டம், உடனிலை (மெய்ம்மயச்கு) ஒகும்-௨ட 

னிலை மெய்மமயக்க மாகும்; இ இருபான் மயச்கும் - இவ்விருவகை 

மயக்சமும், மொழி இடைமேவும் - ஒருமொழிச்கும சொடர்மொழிக் 
கும் ஈடுவில் வரும் ; உயிர்மெய் மயச்கு - உயிருடன் மெய்யும் மெய் 
யுடன் உயிரும் மாறி மயல்கு மயச்சத்திற்கு, அளவு இன்று - ளவ 

இன்று (வேண்டியவாறே மயங்கும் என்றபடி,) ௭-.று. 
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Go எழுத்தியல், 

உயிரும் மெய்யும் மயங்குதற்கு உசா.ரணம்-அல், வில், மெய்பும் 
உயிராம் மயங்குதற்கு உசாரணம் - கா, பூ: மெய்யுடன் மெய்மயங்கு 
சீம்கு உதாரணம் பின் வருஞ் சிறப்புச் சூ,ச்திரங்களுட்சாண்ச, 

இங்கே மொழி என்றது ஒறாமொழி சொடர்மொழி இரண் 

னையும், 

மொழியிடையன்றி ஒரெழுத்தினு மயங்கு சலால் உயிரும் மெய் 
யம் மகங்குசற்கு இடங்கூறு தொழிர்சார். இச்சூச்திரச்சால் மெய் 

யுடன் மெய் மயங்குங்கால் க ச ச ப என்னுநான்கும் சம்மொ௫சாமே 
மயங்கும் எனவும், சழ என்னு மீரண்டும் சம்மொடு பிறவே மயங்கு 
Quarta, apes பன்னிரண்டு மெய்களும் சம்மொடு சாமும் பிற 
வும் மயங்குமெனவும் பெறப்பட்டன; 

(கூட்டம் என்றாலும் £மயக்கம்' என்றாலும் '/சையோகம்' என் 
ரூலும் ஒரு பொருள், பின் (உடனிலை' என்றதனால் முன் 'பிறமெய்" 

என்பது கொள்ளப்பட்டது. (@@) 

[Capper Quinones sHHSs Spiral. | 

11]. கம்முன் கவ்வாம் வம்முன் யவ்வே, 

(இ-ள்.) மம்மூன் ௪ - ஐகரத்இன்றான் EST (YD, OWGPET ய - 
வகரதிஇன்ருன் யச௪.ரமும், ௮ம் - மயங்கும், ஏ-று, 

(உ-ம்) கங்கன்--செல்யாது, (Gs) 
]]12 ஞமுன் றம்மினம் யகரமொ டாகும்; 

(இ-ள்.) Ge More+ ஞகரசகரங்களின் முன், சம்மினம் - 
அவற்றிற் செமாகிய சகர சகரல்களும், யகரம் - யகரமும், அகும் - 
மயங்கும், எ-று. 

(உ-ம்) கஞ்சன், உரிஞ்யாத-- சர்தன், பொருர்யாது, (௫௭) 

113. ௨தமூன் க௪ப மெய்யுடன் மயக்கும், 

(இ-ள்.) டற முன் - டகர றசரக்சளின்முன், ௪ ச ப மெய்- 

ச சப என்கிற மூன்று மெய்களும், உடன் மயங்கும்-இணங்கி மயம் 
ரும், ஒர உத். 

(உ-ம்,) கட்சம், சட்டு, இட்பம்;--கற்ச, கற்றார், கற்ப, (ட௮) 

114. ணனமுன் னினங்கச௪ ஞூபமய வவ்வரும், 
(இ-ள்) ணன முன் - ணசர னகரல்களின் மூன், இனம் - 

(அவற்றிற்கு) இனமா டகர றகரர்களும், ௪.௪. ஞூபமய வ - 
கீகர முதலிய இவ்வேழு மெய்சளும், விரும் - மயக்கும், எ-று,



எழுத்தியல், Qe 

(உ-ம்) : விண்டு, வெண்சலம், வெண்சோ௮; வெண்டமலி, 

வெண்பல், வெண்மலர், மண்யாத, மண் வலிது, 

புன்றலை, புன்கண், புன்செய், புன்ளுமலி, புன்பயிர், புன் மலர், 

பொன்யாத, பொன்க&வித, 

115. மம்முன் பயவ மயங்கு மென்ப, 

(இ-ள்.) மம்முன்-மகரச்தின்டுன், பய வ- பய வ என்னு 
மூன்று மெய்சளும், மயங்கும் என்ப - மயங்குமென்று சொல்லுவர், 

(உ-ம்,) கம்பன், கலம்யாது, கலம்௨லிஐு. (௬௦) 

116. யர ழ முன்னர் மொழிமுதன் மெய்வரும், 

(இ-ள்.) யரழ முன்னர் -ய.ரழ என்னு pag Guus 

ளின்முன், மொழி முதல் மெய் - மொழிக்கு முதலாக நின்ற பத்து 
மெய்களும், வரும் - மயங்கும், எ-று], 

லேப்) 294) சிறி, தீது; பெரிது, நிண்ட, 
(உ-ம்.) வேர் மாண்டது, ஞான்றத, யாது, வலிது, 

லட் இவற்றை வேய்முகலிய மூன் 2லுடன் 
2 கூட்டிப் Lip. as 

9உய்ங்குழல், தரீங்கோடு, பாழ்ங்ணெறு - ஐசரம் மயக்னெது, 

சுருங்கச் சொல்லல் என்னும் அழகுபதற்றி இவ்வாறு கூறினாராயி 

னும், யகரத்தின்முன் யகரம் மயம்குதல் உடனிலை மயச்சமாசலாரல் 

அ௮,சனை இங்கே விலச்குக. (௬௪) 

111: லளமுன் சசப வயவொன் அம்மே. 

(இ.ஃஞன்.) லளமுன் - லகர எகரக்களின் முன், கசபவ ய 
சகர முசலிய இவ்வைகச்.தும், ஒன்றும் - மயக்கும், ஏ. று, 

(உ-ம். வேல் கடி து,சிறித,பெரிது, வலித,யாது இவற்றை 
்/ வாள் வேல்,வாள்என்பவற்றுடன்கூட்டிப்படிக்ச, 

[உடனிலை மெய்ம்மயச்சச்.துச்கு.ச் ப்பு விதி, ] 

1186. சழவல் லனதம்மும் ருமுட னிலையும். 

(இ-ள்) சழ அல்லன - ரகர ழகரம் அல்லாத மற்றைப் பதி 
னா.ற மெய்களும், சம்மன் தாம் - சமச்குமூன் தீரம், உடன்நிலையும்- 
உடனின்று மயங்கும், எ-று, 

(௨-ம். அச்சம், அங்கனம், அச்சம், அஞ்ஞானம், அட்டு, 

அண்ணம், அத்து, அக்நீர், அப்பு, அம்மை, அய்யம், அல்லி, அவ்வை 

அள்ளல், அற்றம், அன்னை, (௬௯)



௫ எழுத்தியல், & 

{ தணிமெய்யுடன் தனிமெய்யாய் மயங்கும் எழுத்துகளும், 
மொழிக்கு உறுப்பாக மயங்காத எழுததுகளும், 

119. யரழவொம் மின்முன் கசதப ந.ஞ௩ம 

ஈரொழ் மும்ரழத் தனிக்குறி லனையா. 

(இ-ள்.) யரழ - யரழவென்டுற மூன்று மெய்களும், மூன் - 

இவற்றின்றுன் மயங்குமென்ற, ஒற்றில் - பச்துமெய்களுள், சசச 
பஙஞசம - சக.ரரு,தலாகய இவலெட்டு மெய்-ளும், ஈரொற்றும் - 

சீனிமெய்யும் உயிர்மெய்யுமாகி மயங்குச லன்றியும் ஈரொற்றாயுமயங் 

கும், ரழ- ரகரழகர மெய்கள், தனிசகுறில் ௮ணையா - தனிக்குறி 

லின் கீழ்வர்.து மயங்கா, எ-று. 

(உ-ம்.) வேய்ச்குறை - கேர்க்குறை - வீழ்ச்குறை 

வேய்ச்சிறை - வோசிறை - வீழ்ச்சிறை 

வேய்ச் தலை - வேர்த்தலை - வீழ்ச்தலை 

கேய்ப்புறம் - வேர்ப்பு£ம் - வீழ்ப்புறம் 

வேய்நருழல் - அர்ங்கோடு - பாழ்ங்கிணெறு 

சேய்ஞ்ச.து - கூர்ஞ்சிறை - பாழ்ஞ்சுனை 

காய்$சனம் - கேர்ச்சனம் - வாழ்ர்சனம் 

லேய்ம்புறம் - ஈர்ம்பளே - பாழ்ம்பஇ, 

இணையா!” என்ற ரகர கரங்களுக்கு உதாரணம் காட்ட 
லாகாமை அறிக. 

இனி உரையிற் கோடல்என்னும்*உச்தியால் ரச.ரவொற்று சனி 

க்குறிலைச்சேர்ர்து மொழிக்கு உறுப்பாக விகுதி இடைச்சொஷ்லாய் 

வரும் எனக்கொள்க. ௨-ம், வந்தனர், வாழ்க் தனர், (௬௪) 

[செய்யில் ஈரொற்ளுய் கிற்கும் எழுத்துகள், | 

120. லளமெய் தஇிரிக்த னணமுன் மகாரம் 

கைந்தீ ரொக்றுஞ் செய்யு ஞள்ளே. 

(இ-ள்) லளமெய்திரிர்த - லகார எசார வொற்றுத் திரிச்ச, 

னணமுன் - னகார ணகார முன்வரும், மகாரம் - மசரவொற்று, 
கைந்து - மூன் சொன்னபடியே குறு, ஈரொற்றாம் - ௮ர்.தமெய்க 

ஞடனே மீரொத்.றுடனிலையாம், செய்புளுள்்ளே-பாட்டிலுள்,௪-.ற, 

(உ-ம்.) 4: இசையறிமிகானும் போனம்”'--*(மயிலியன் மாதர் 

மருண்ம்", 

மேலே மக்குறுசும்”' எனக்கூறி," இசனுள்ளும் 'மச.ரரைர்து” 

car gusset, அதற்குப்பயன் லகர எகர மெய்கள் திரிர்ச



எழுத்தியல், Gu 

ஆன கர ணகநங்க ளென்பதும், மகரக்குறுச்சம் செய்யுளிடத்து வரு 

மென்பதும் தெரிதலாம், அறுவதித்சல்-ழமுன் சொன்னதை வற் 

புறத்தும் பொராட்ட மிண்டும் கூறுதல், 

இணி மூன் பின் என்பவை காலம்பற்றியும் இடம்பற்றியும் 
மாறிவரும், ௨-ம். ௧௩ என்றதில் சசரம் முன்னெழுதப் பத 
லால், சாலம்பற்றி முன்னாயிற்று, ௮தவே சனச்கு எதிர் முகமாக 
சரத்தின் முன்னிருத்தலால் இடம்பற்றி பின்னுமாயிற்று, இச்சூத் 

இரத்தில் முன் என்றது இடமுன், (௬௫) 
| ம,சணிலை, இ. இரிலை, இடைநிலைகளுகச்குப் புறனடை.] 

121. தம்பெயர் மொழியின் மூதஅ௮ மயக்கமும் 

இமருமை மாறியு மியலு மென்ப, 

(இ-ள்.) தம்பெயர் - தம்முடைய பெயர்களை, மொழியின் - 
சொல்லி நிலைமெ£ழி ௨ருமொழிகளாசப் புணர்ச்குமிடச் த, மூ.சலும்- 

மொழிழுசலுக்கும், மயக்கமும்-இடைநிலைமயக்கத்திற்கும், இம்முறை 

இப்படி விதிச்சப் பட்டனவும் விலச்சப் பட்டனவுமாகய வெல்லா 

வெழுச்துகளும், மாறியும் இயலும் - மு.சலாடுயும் மயங்கியும் வரும், 
என்ப - என்று சொல்லுவர் (புலகர்), எ-று. 

4இப்படி யெல்லா பெழுச்துசளூம் சனித்சனி ௮,சற்ச தவே 

மூ.சுலாமெனவே ஈற்றிற்கு விதிக்சப்பட்டனவும் along rue! Ler ay 

மாகயெ வெல்லாவெழுச்துசளும் சனித்சனி ௮௪ற்கதவே ஈறாமெனச் 

தானே விளங்குதலால் ஈறும் எனமிகைபடக் கூரூமல் விட்டார்.) 

(உ-ம்.) **அவற்றுள்-௨ளஃகான் முன்னர் யவ்வுக்சோன்றும்??, 

இதிலே லகரமானது மு,சலாஇயும் எக.ரமெய்யோடு மயங்கியும் வர் 

சத, (கெப்பெரித' இதில் எகரமானது மெய்யோடு ஈருய் வர்.௪.த. 
பிறவு மிப்படியே வரும், (௬௬) 

௧௦ - போலி. 
| மொழியி.ற.திப்போவி.] 

192. மகா விறுதி யஃ்றிணைப் பெயரின் 
னகரமோ டுறழா ஈடப்பன வுளவே. 

(இ-ள்,) அ௮ஃறிணைப்பெயரின் - பால்பகாவஃறிணைப் பெயர் 
soso, இறுத - ஈற்றிலேநின்ற, மகரம் - மசாமெய்யானது 

னகரமோடு - னகரமெய்யோடு, உறழா - ஓத்து, நடப்பன - நடப் 
பவை, உள - உண்டு, ஏ - று, 

போலியரவது ஒருமொழியில் ஒர் எழுச்து இருச்கு மிடச்தில் 

௮௪ எழுச்துக்கு ஈடாக மற்றோர் எழுத்து வர் தாலும் பொருள்



Qe எழுத்தியல், 

வேறுபடாமல் இருப்பது. போலி- ஒத்திருப்பது, 299- Buen 
யால் மு,.தற்போலி, இடைப்போலி, கடைப்போலி ஏன மூவசைப் 

படும், இங்கு மசரம் குறிவிணையைச் சேர்ர்து வருவசென்றறிச, 

(உ-ம்.) ௮ம் - ௮கன், நிலம் - நிலன், 

(இவ்விறுதிப்போலியை முன்னே சொல்லுதலால்,சரும்பு-௪ரும் 

பர், வண்டு - வண்டர், சிறகு-ிறகர், இடச்கு - இடச்கர், எனச் சில 

குற்றியலுகரப்பெயரிற.இி உகரம் ௮7 என்பசனோடொச்துவருதலும், 

பர்சல்-பர்தர், சாம்பல்-சாம்பர் எனச் சில லக.ர மெய்யீர்றுப் பெயரி 

ணிறுதி லகரமெய் ரசரமெய்யோடொத்து வருதலுங்சொள்க.) (௬௭) 

[ மெ£ழிரமு,சம்போவியும், இடைப்போலியும்.] 

123. ௮ ஐ முதலிடை யொக்குஞ் சஞயமுன், 

(இ-ள்) ௮ ஐ.- அகரமும் ஐகாரமும், முதல் - சொல்லுச்கு 
ம2தலிலும், இடை - நடுவிலும், ஒச்கும் - வேறுபாடில்லாம லொதது 

நடக்கும், சஞயமுன்-௪௧.ர ஞ.ர யகரங்களுச்கு முன்வந்தால், எ-று, 

(உ-ம்.) பசல் - பைசல், மஞ்சு - மைஞு௬, மயல்-மையல், ௮ம 

சீசு - அமைச்சு, இலஞ்சி - இலைஞ்சி, ௮ரயர் - அரையர், (௬௮) 

[ மொழி இடைப்போலி ] 

124; ஐகான் யவ்வழி ஈவ்வொடு சில்வழி 
ஞல்கா னுறழு மென்மரு முளரே, 

(இ-்.) சில்லழி - சொல்லுக்கு *ஈடுவே லவிடச்.௪, ஐகான் 

(வி) - ஐசாரத்தின் பின்னும், யவ்வழி - யகரமெய்யின் பின்னும், 

நவ்வொடு - இயல்பாய்வரும் ஈ௧ர மெய்யினோடு, ஞஃகான் - ஞ£ர 
மெய்யான, உறமும் - ஒத்து ஈடச்கும், என்மரும் - என்றுசொல் 

வாரும், உளர் - சிலருண்டு, ஏ-.று. 

(௨-ம்.) “Qewacdap நீல மலர்கின்ற தில்லைச் சிற்றம்பல 
வன், மைஞ்ஞின்ற வொண்சண் மலைமகள் சண்டு மஒழ்ந்து நிற்ச, 

நெய்ஞஞின் தெரியும் விளச்சொத்த நீல மணிமிடற்றான், meg 
ஞின்ற வாடல் கண்டாற் பின்னைச்சண்கொண்டு சாண்டசென்னே, 
ஐந்தாறு - ஐஞ்லூ௮ எனவும் வரும், “ 

மண்யாத்ச - மண்ஞாத்த, பொன்யாச்ச - பொன்ஞாத்ச என 

சர னகர மெய்களின் முன் யசரத்துக்கு ஞ௪.ரம் ஒ.ச்.நுவரும், 

போலிக்கு ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் இலச்சணஞ் சொன்னபடி. 
இர்தாலாரிரியர் சொல்லாமல் விட்டது இறந்த விலச்கல்'' என்னு 

மத்தி, (௬௪)



எழுத்தியல், டுடு 

இனி உரையிற்சோடல் என்னு முத்தியால், ஈண்டு - ஞூண்டு, 

'9ஞண்டு, சயம் - ஞயம், சாயிறு - ஞாயிறு, நமன் - ஞமன், நேயம் - 
“Grud, TEED; MEM - ஐஞ்சி, உய்ர்சனன் - உய்ஞ்சனன், பித்து- 

சச்சு, வைச்ச- வைச்ச, சைச்ச- தைச்ச எனவும் வருவனவும் 

கொள்க, (௬௯) 

| சஈதியக்கரம்.] 

125. அம்மு afar war Ons Dena 
எய்தி னையொச் இசைக்கு மவ்வோ 

டமவ்வும் வவ்வு மெளவோ ரன்ன, 

(இ-ள்.) அம்முன் - அகரத்தின் முன், இசரம் - இகரமும், 
யகரம் - யகரமெய்யும், என்றஇவை - என்று சொல்லப்பட்ட இலை, 

ஒத்து - சம்முளொத்து, எய்தின் - பொருந்தினால், ஐ இசைக்கும் - 

ஐயென்ூற நெட்டெழுத்து ஒலிக்கும், ௮வ்வோடு - ௮அகரச்சோடு, 
உவ்வும் - உக.ரமும், வவ்வும் - வகரமெய்யும், ஓச்து-சம்நுளொத்து, 
ரன்ன - ஒருசன்மையனவரக, (எய்தின்) - பொருந்தினால், ஒள 

(இசைச்கும்) - ஒள வென்கின்ற செட்டெழுத்து ஓவிச்கும், எ-று. 

ட்யகரவசர மெய்கள் சடுவிலே சலச்குமெனச்கொள்க, “மொழி 
*சபொருளோ டொன்ற ௮வ்வீயின் மொழியாதசனையு முட்டின்று 
முடி.த்சல்'” என்னுமுத்தியால் - ௮கரச்கூறும் இகரச்கூறும் தம்௫ 

சொச்து எகரமொலிக்கும், *அசரச்கூறும் உகரச்கூறும் சம்முளொ 

த். அ ஒசரமொலிக்கும் எனக்கொள்க.] இனி இச்சூத்திரம் எழுத்துப் 
போலி யுணர்த்துவசாகக் கொண்டு வைத்தியன் - வயிச்இியன், 

ஒளவை - அவ்வை என ௨தாரணங் சாட்கொருருளர். (௭௦) 

[எழுத் *சளின் சாரியைகள். ] 

126. மெய்க ளகரழு மெட்டுயிர் காரமும் 

ஐூயெளக் சானு மிருமைக் குதிலிவ் 

வீரண்டொடு கரமுமாஞ் சாரியை பெறும்பிற, 

(இ-ள்.) மெய்சள் - ஒற்றுசள், ௮சரமும் - ௮அகரச்சாரியையும், 
செட்டுயிர் - உயிர் நெடில்கள், சாரமும் - சாரச்சாரியையும், ஐல - 

௮வற்றுள் ஐசார ஒளசாரங்கள், சாலும் - சாரச்சாரியையுடனே சான் 

சாரியையும், இருமைச்குறில் - உயிர்க்குறிலும் உயிர்மெய்ச்குறிலும், 
இவ்விரண்டொடு - காரம் சான் என்றெ விரண்டடனே, சரமும் - 

கரச்சாரியையும்) ௮ம் - ஆனெற, சாரியை - சாரியைகளை, பெறும் - 
பெறும், ஏ-.று,



௫௬ எழுத்தியல், 

(உ-ம்) ௧க- ஐகாரம் - ஐகாரம் - ஒளசாரம், ஐசான் =, 
ஒளகான்;--அகாரம் - ௮ஃசான் - அகரம்) மகாரம் - மஷ்சான் - 
மகரம், 

குற்தெழுத்தோடு கான் சாரியை புணரும்போது இடையே 
ஆய்தம் தேரன்றும். ௨-ம். அஃகான், மஃகான், 

மெய்கள் அவ்வும் என்னாது அகரமும் என்றதனால் இப்படியே 

கரம் காரம் கான் வந்தால், சாரியை ௮சரத்தினது சாரியையென்று - 

சொள்ச, மெய்கள் சாரியைபெராமலும் உயிர்மெய் செடில்கள் சாரி 

யை பெற்றும் வருசலில்லை. (௭௧) : 

[“விகற்பத்தின் முடித்தல்!” என்னுமுத்தியால் மேல் விரிந்து 

டெர்சனவ.ர்றை விளச்சவேண்டி இங்கே சொசகுச்ற் முடிச்சலால் 

இச்ருத்திரம் “முடிந்தது முடி.தீதல்'' ஏன்னுமுத்தி. ] 
| இவ்வியலு£குப் புறனடை. ] 

127. மொழியாய்த் தொடரிலு முன்னனைத் செழுத்தே, 

(இ-ள்.) எழுத்து - இவ்வெழு,த்துகள், மொழியாய் - பசமா௫ு, 

தொடரினும் - ௮ப்பதர் தம்மோடும் உருபோடும் புணர்ந்தாலும், 

மூன்னனைத்து - முன் சொல்லப்பட்ட அப்பத்திலக்கணச்தையு 

ஜூடையனவாகும், எ-று. (௭௨) 

எழுத்து என்றது சாதி யொருமையாசலால், அனைத்து என் 

னும் ஒருமையோடு முடிர்த.த, 

எழுத்தியல் முற்றுப்பெற்றது.



இரண்டாவது 

ப,த வியல்: 

[பதம் இனனதென்பதும் ௮தன்வசையும்.] 

126. எழுத்தே தனித்துர் தொடர்ந்தும் பொருடரின் 

பதமா மதுபகாப் பதம்பகு பதமென 

இருபா லாகி யியல மென்ப, 

(இ-ள்.) எழுச்தே - எழுத்துகள்சாமே, சனிச்தம்-ஓவ்வொன் 

ரூகச்தனித சாடுலும், கொடர்ந்தும் - இரண்டுமுதலாகச் தொடர்க் 

சாகிலும், பொருள் - பிறபொருளை, சரின் - காட்டுமேயானால், பச 

மாம் - பதமாகும், ௮து - ௮ப்பசமானது, பசாப்ப,ச (மென) - பகாப் 

பச மெனவும்), பகுபதமென - பகுபதமெனவும், இருபாலாடி - இர 
ண்வேசையினை யுடையசா௫, இயலும் - நடக்கும், என்ப - ஏன்று 

சொல்லுவர் (புலவர்), எ-று, (௧) 

(ஒரெழுச்சொருமொழி ] 
12% உயிர்மவி லாறும் Bune dev gp lb 

கவசவி னாலும் யவ்வி லொன்றும் 

ஆகு கெடினொ௮ வா்ங்குறி லிரண்டோ 

டோரெழுச் Budva மாழேழ் சிறப்பின, 

(இ-ள்.) உயிர் மவில் - உயிர்வருக்கச்திலும் மவ்வருச்சத்திலும், 

ஆறும்-அவ்வாறும், தபகவில்-தவ்வருக்கச்திலும் பவ்வரு*ச,ச்இலும் 

நவ்வருக்சத் இலும், ஐர்தும் - ஐவ்வைந் தும், கவசவில் - கவ்வருக்கத் 
திலும் வவ்வருக்சத்திலும் சவ்வருச்சுத்இலும், சாலும் - ஈன்னான்கும், 

யவ்வில் - யவ்வருக்கத்தில், ஓன்றும் - ஒன்றும், அகுரெடில் - AEG 
பெட்டெழுச்சாலாகய மொழிகாற்பதும், கொ - நொவ்வும், த - ga 

வம், ஆம்குறில் - ௮குங் குற்றெழுத்தரலாக மொழி, இரண்டோடு- 

இரண்டெனே, ஒரெழுத்தியல்பசம் - தரெழுச்சாலாகய மொழிகள், 
ஆறேமழ்-கா,பத்திரண்டும், சறம்பின - ஜெப்பினவாம், எ-று, 

(உ-ம்.] ஆ- ஈ- ௨ -ஏ-ஐ.- ஓ-மா.- மீ - மூ. - மே-மை- 

மோ;--சா- தீ-தா-தே-தை;பா- பூ-பே-பை- பேர; 5 

கா- நரீ-ரே- நை- சேர--கா- கூஃ- கை - கோ; வா- வீ- வை 

வெள;--௪॥-8-சே-சோ;--யா--கொ-த;-- இவற்றுள், ஊ-- இறை 
ச்சி, ஒனமதகுநீர்சாங்கும் பலகை, பே--றுரை, நே௭அன்பு, சோ



@ 1 BALI 

மதில், நொ. துன்பப்படு, து-௮௨ண், [இவை ெறப்பின வென, 
வே, கு-கெள- பீ- வே எனச் சிறப்பில்லாசவைகளு ஞ் சிலவுள 

வென்றறிக, ] (௨) 
[சொடர்எழுச்சொருமொழி.] 

130. பகாப்பத மேழும் பகுபத மொன்பதும் 
எழுத்தி ரக,ச் தொடரு மென்ப. 

(இ-ள்.) பகாப்பதம் - பசாப்பதங்சள், எழெழுச்தீறாகவும் - 

இரண்டெழுச்.த மு, லேழெழுச்தீராசவும், பகுபதம் - பகுபதங்கள், 
ஒன்பதெழுச்தீறாகவும் - இரண்டெழுத்து மு, சலொன்பதெழுச்திறாச 
வும், சொடரும்-சொடரும், என்ப-என்றுசொல்லுவர்'புலவர்),௪-று, 

(உ-ம். அ௮ணி- அறம் - அருணம் - அருப்பம்-தருப்பணம்-உத் 
திர டாதி. ; கணி - கூனன் - குழையன் - பொருப்பன் - ௮மபல 
வன் - ௮ரங்கத்சான் - உச்இிராடத்தான் - உச்திரட்டாதியான், 

ஈடத்துவிப்பிக்சிரான் எனப் பகுதி மு,சலியவுறுப்பு வேறுபட்டு 
ஒருகின்றவைசகளுச்கு இவ்வரையறை யில்லையென்றறிச, (௯) 

[ பகாப்பதம்.] 

131. பகுப்பாற் பயனற் நிடுகுறி யாசி 
முன்னே யொன்ருய் Cpu. Bue கின்ற 
பெயர்வினை யிடையுரி கான்கும் பகாப்பதம், 

(இ-ள்.) பகுப்பால் - பிரிச்சப்படுசலினாலே, பயனற்று - பகுதி 
விகு9 முதலாய பயனில்லாமல், இங்குறியாக - சாரணமில்லாமல் 

இடப்பட்ட குறியாக, முனனே ஒன்றாய் - படைப்புக்காலர் தொ 
LO pacers, (pei gn - முடி.ச்.து, இயல்கின்ற-ஈடக்கின்ற, பெயர் - 
பெயர்ச்சொலலும், வினை - வினைச்சொல்லும், இடை - இடைச் 

சொல்லும், உரி - உரிச்சொல்லுமாயெ, சான்கும் - நான்கும், பகாப் 
பதம் - பசாப்பதங்களாகும், எ-று 

(உ-ம்.) சிலம் - நிர் - நெருப்பு - சாற்று என்பன பெயர்ப்பசாப் 
பம், ட -வா- உண் - தின் என்பன வினைப்பசாப்பதம், மன் ~ 

சொல் - போல் மற்று என்பன இடைப்பகாப்பதம், உற - சுழி 

என்பன உரிப்பசாப்பசம். (௪) 

[ச௫ுபசம்.] 
132 பொருளிடக் காலஞ் சனை குணம் தொழிலின் 

வருபெயர் பொழுதுகொள் வினைபகு பதழே. 

_ (ger) பொருள் - பொரும்," இடம் இட்முசஞ் னாலம் - 
சால்மும், சனை - உறுப்பும், குணம் - குணமும், சொழிலின்-சொழி



பதவீயல், ௫௯௬ 

லுங் காரணமாக, வரு - வருசன்ற, பெயர் - பெயர்ச்சொற்களும், 

பொழுது கொள் - தெரிகிககூயாகவுங் குறிப்பாசவுக காலத்தைக் 

இதொள்ளும், வினை - வினைச்சொற்களும், பகுபதம்-பகுபதங்களாகும்ஃ 

பொழுதுகொள்வினைபகுபதம்'' எனவே அவ்விருவகைவினை 

ரலணையும் பெயர்களும் பருபதமா மென்பது ௮ருச்சாபத்தியாற் 

சொன்னாரெனவறிக, 

(உ-ம் பொன்னன் - அசத்தன் - அ௫ிசையான் - சண்ணன் - 
கரி.பன் - ஊணன் எனப்பெயர்ப்பகுப,சம் வர்.த்ன, 

ஈடச்சான் - ஈடக்ொன் - ஈடப்பான் ;--5டர்ச - நடகிதின்ற - 
“ நடச்கும் ;--சடந்து - நடச்ச - ஈடச்னெ ,_-ஈடர்இவன் - ஈடக்கின் 

* நிலன் - நடவான் - நடவசத--ஈடவாமல் என உடன்பாட்டிலும் 

எதிர்மறையிறுல் கூடிய முற்றும் பெயரெச்சமும விளனையெச்சமுமா 

இய செரிகிலை வினைப்பகுசம் வர் சன, 

பொன்னன் - ஊணன் ,--சரிய - பெரிய ,--அன்தி - இன்றி 

என முற்றும் பெயரெச்சமும் வினையெச்சமுமா௫ய குறிப்புவினைப் 

பகுபதம் வர் தன. 

$டர் தானை - ஈடந்தவனை ; எனத் தெரிநிலை வினையாலணையும் 

பெயர்ப் பகுபதம் வ5,தன, ° 

பொன்னனை - பொன்னவனை எனச் குறிப்பு வினையாலணை 
யும் சிபயர்ப்பகுபதம் வர், சன." 

தெரீரிலே வினைமுற்றுப் பகுபசமாவது செயலும் காலமும் 

செரிய நிற்பது. (௨-ம்) இராமன் ஈடர்தான், 

தெரிந்லை வினையாலணையும் பெயர்ப்பருப,சமாவத மேற்கூறிய 

வினைமுற்று வேற்றுமை யுருபு ஏற்று வருவது, (௨-ம்) ஈடர், 
தானைக் சண்டேன் இது ஈறு இரிர்.த நடர் சவன் எனவும்-வரும்ஃ 

, குதிப்பு ort ob Be ்குப்தமாவது பொ arn Buia Seo ip. as 
sulpss பெயர், னையமைச்சொண்டு நு.டியும். க சொற்களுக்குப் பய 

னிலையாய் நின்று 'குறிப்பாசக் காலத்தைக் சாட்டுவது, (௨-ம.) இவ 
ன சேற்றுப் பொன்னன், (பொன்னையுடைய ஞயினான்.) 

ப்ப வினையாலணைபும் பெழர்ப் பகுபசமாவத மேற்கூறிய 
அச்குறிப்பு மற்று வேற்றுமையுருபேத்றுவருவது. (உ-ம்) நேற்றுப் 
பொன்னை (சேற்றுப் பொன்னை யுடைச்தா யிருர் தவனை) “39 
படர, 

செம்மை, சருமை, ஈட தல், ,வருசல் உழு சலியபண் புப்பெயர் 
களும் செறிற்பெமர்சளும் பகுதி விகுதியாசப் பருச்சப்படிலும்



௬௦ பதவியல், 

விகுஇிச்கு வேறுபொராள் இன்றிப் பகுதிப்பொருள் விகு இயாய் நிற்ப, 

இனாலே சொல் நிலையால் பகுபசமென்றும் பொருள் நிலையால் பகாப் 

பதமென்றும் கூறுவர், 

[பகுபசவுறப்புகள் | 

133.பகுதி விகுதி யிடைநிலை சாரியை 
சந்தி விசார மாறினு மேற்பவை 
மூன்னிப் புணர்ப்ப முடியுமெப் பசங்களும், 

(இ-ள்.) பகுதி - மூசனிலையும், விகுதி - இறுதிம்லையும், இடை 
நிலை - இடைநிலையும், சாரியை - சாரியையும், சச்.தி - சந்தியும், விசா 

ரம் - விகாரமும், ஆறினும் - ஆடியுலிவ்வாறு உறுப்பினறுள்ளும்; ஏற் 

பவை - பொருளமை,இக்கு ஏற்பவைகளை, முன்னி - நீனைச்து, புண 

ர்ப்ப - அறிவுடையோர் கூட்டி முடிச்ச, எப்பசங்சளும்-எவ்உகைப் 

பட்ட பருபதங்சளும், மூழ்யும் - மூடிவுபெறும், ஏ-று. 

(௨-ம்.) கூனி ne og கூட - இ எனப் பகுதி விகுதியான் 

முடிச்ச, உண்டான் என்பது உண்-ட்-௮ன் என அவ்லிரண்டு 

டன் இடைநிலைபெத்று “மூ.டி6தீஐ, உண்டனன் என்பது உண் - 

- அன் - ஓன் என நும்மூன்றுடன் சாரியைபெற்று முடிந்தது. 
டித் என்பத பிடி- த் -த்.- ஒன் - அன் என அந்ரான்று 

டன் சர்.திபெற்று Rise. நட்தனன் என்பது ஈட-தீ-தீ 

அன் - அன் என அவ்வைந்தும் பெற்.றுச் சந்தியால் வந்த சசரவல் 

லொற்று மெல்லொர்ருசலாகய விசாறமும் பெற்று முடிந்சது. 

பிரகிருதி, விகருதி என்னும் ௨டமொழிசள் பகுதி, விகுதிஎன ச் 
இரிந்து நின்றன. 

தன்னியல்பினால் கிர்பதபற்றிப் பகுதியென்றம், அவ்வாறு நிற் 

கும் பகுதிப்பொருளைத் சன்னகப்படப் பின்னின்று விகாரப்படுச்த 

லால் விகுதியென்றும், பகுதி விகுதிசளின் இடையில் நிற்பதால் 

இடைகிலையென்றும், பகுதி விகுதெளைச்சாரர்து இயைந் தநிற்றலால் 

சாரியை யென்றும், நிலைமொழி வருமொழி சந்தித்சலால் உண்டா 

Bu சோன்றல், இரிதல், செசெல்களைச் சர்தியென்றம், செய்யுள் 

௮டி தொடை முதலிய வற்றால் வலித்தல் மெலிச்சல் மூதலியவிகார 

ப்படுசலால் ௮வற்றை விசாரமென்.றும் காரணச் குறியால்கறினமை 
காண்க, 

ப.தப்புணர்ச்சிச்கு விதிச்சப்பட்ட சோன்ரல் மு.சலாகயெழூன் று 
புணர்ச்சி விகாரங்களையும், வலித்தல், மூசலாகயெ ஒன்பதசெய்யுள் 
விகாரக்களையும், அதுபெழமென மாட்டுதலால் இது '(மாட்டெறிர் 

தொழுசல்'' என்னு முத்தி, (௪)



பதவியல், மோ ரட். (௬௧ 

fuse. ]. ப ஞி 
154.த.த்சம்--பீசாப் பசங்களே பகுதி யாகும். 

(இ-ள்.), 1, சித்தம் பகாப்பதங்களே - பெயர்ப் பருபசல்கிளுள் 

ளும் வினைப்படுப்தங்களுள்ளும் Dj FOF BEDI COW Gnsiteel 5B sir p 
sere gmaCers ug Awrgib - ப்குககளாகும் ஏது, 

சாரியைசர்தி விசாரம் மூன்.றும்புணரியலில் சொல்லப்படுதலால் 
ne Sse UGB, SGD, Qo Ma cash wate wef 
Sor இப்படிப்பட்டனலகளென்.று இச்சூச்திரம் உணர்த்துகின்றது; 

பெயர்ப் பகுபதங்களுக்கும், குறிப்புவினைப் பருபதங்களுச்கும் 
பெரும்பான்மை பெயர்ச்சொற்சளும் ஆட இடைச்சொல் 

 ரிச்சொற்சளும் பகுதிகளாம். coe 

(௨-ம்.) பொன்னன், பிறன், ae ட்கள் 
களுச்கு முறையே பொன், பிற, ஜெ 

இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல்ும். மூரி AC re. < 

ன் பொன்னன், ௮௮ ௮றறு, ngs ARG Itc வினைம் 
பகுபதங்களுச்கு பொன், ௮ன்,* கடி லு மீ 

இடைசொல்லும் உரிச்சொல்லும் 

தெரிநிலை வினைப் பரும சம்களுக்குப் பெரும்பான்மை வினைச் 

சொற்களும், ச.றுபான்மைபெபர்ச்சொல், இடைச்சொல்,உரிச்சொற் 
களும் பகுஇிசளாம். 

(௨-ம்.) சடர்தான், சடைச்சணிச்சான், வேரன்றுன், சான் 
ரூன் எனமுனையே ஈட, கடைச்சண், போல், சால் என்னலும் வினைச் 
சொல்லும், பெயர்ச்சொல்லும், இடைச்சொல்லும், உரிச்சொல்லும் 
எ காண்க. (er) 

க் (பண்புப்பெயர்த்குச் சிறப்புவிதி.] 

13நிதிசம்மை இி.றுமை சேய்ஸ்ம தீஷை 
திவம்மை Hane மென்மை மேன்மை 
தண்மை பூண்மை அண்மை 0130 Bi 

aor sit 9 con uae the 
we 

io டட று அண்மை யீரூ 

    

   
      
   

 



௬௨ ப.தீவியல், 

பொருள் பகுக்கப்படாதது, நிலை - நிலையையுடைய, பதம் - பதங்க 
ளாகும், எ - று, 

இங்கேசொல்லிய பதங்கள் மு.தலாயினவெல்லாம் சொன்னி%உ 
யாற் பகுபசமரயினும் பொருணிலையால் பசாப்பதமென்,று சொல்ல 
வர்சவர் பண்பிற் பகா என்றும், இப்பதங்கள் மைவிகுதியின் றி ஈடக் 

காததினாலே இந்த விகுதியையும் பகுதியாக வைத்த மேல்வரும் 

விகுகஇிசளோடு சேர்க்கப்படும் என்.று சொல்லவக்தவர் நிலைப்பசமென 

Qe கூறினர். பண்புப் பகாப்பதம்' என்னாது (பண்பிற் பகா நிலை 
ப்பசம்' என்றது சொற்பொருள் விரித்தல்!” என்னுமுச்தி, செம் 

மை-சிறுமை-சேய்மை- தமை முதலிய வாய்பாடுகள் (எடுத்துக் 

காட்டல்!” என்னுமுச்தி, (௮) 

[மையீற்றுப் பண்பூப் பெயரின் விகாரம், ] 

180. ஈ௮ போத லிடையுகர மிய்யாதல் 

அதி நீட லடியகர் மையாதல் 

sor Oey DB திரட்ட்ன் முன்னின்ற மெய்இரிதல் 

இனமிக லினையவும் பண்பிம் பெல்பே, 

(இ-ள்.) ஈறு-இறுஇயிலுள்ள மை விகுஇியானது, போசல் - 

கெடுதலும், இடை. - ஈடுநின்ற, உகரம் - உகரமானது; இ ஆதல் 

இகரமாதலும், ஆதி - முதினின்ற குமிலான, நீடல் - நெடிலாத 

லும், ௮. அகரம் - மு,சனின்ற ௮கரமான்று, ஐயா.சல்-ஐகார மாத 

லும், தன்ணொற்று - சன்மெய்யானத, இரட்டல் * ஈடுவேமிகுச லும், 

மூன்னின்ற மெய் - முன்னின்ற மெய்யானது, தஇரிசல் - வெரொரு 

மெய்மாதலும், இனம் - வருமெழுத்திற்கு இனவெழுத்து, daw - 

மிகுதலும், இனையவும் - இவைபேரல்வனபிறவும், பண்பிற்கு - அப் 
பண்பினுக்கு, இயல்பு - இயல்பாகும், எ-று, 

9காரங்கள் பத்ப்புணர்ச்ச்கும் சொள்க, இது- ப்பின் 

முடிசசல்” என்னு முத்தி. 

(௨-ம்) சல்வன் - ரன்மையில் மை விகுதிகெட்டது, சரிர்பன்- 
கருமையில் மை- விகுதிசெட்டு, ஈடிதின்ற உசரம் 'இதரமாயிபர்௮ு ; 
பாி- பசமையில் மை விகுதிசெட்டு தரி. ௮; பைர்தாரி-ப௪ 
மையில் மை விகுதியும், சடிகின்ற உயிர்மெயியும் சட்டி அருவயெமுழ் 

திற்கு இனவெழுத்துமிகுக்து நூதலிலிருர்த அசாம் 'ஐசாசமாயி) ந்த; 
வெற்றிலை - வெறுமையில் மை விருதிசெட்டுத் சன்னொத் திரட்டி



பதவியல், ௭1௨ 

யது; சேதாம்பல் - செம்மையில் மை விகுதிபோய், ஆ௫ிடீண்டு, முன் 
னின்ற மகசமெய் தீசரமெய்யாசச் இரிர் ௪௮2, 

உரையிற்கோடல்'? என்னும் உத்தியால் சிறுபான்மை இவ்வி 

சாரங்களைப் பெறாமல் செம்மையன், சருமையன் என இயல்பாய்ப் 

புணர்சலேய மமைத்துச் சொல்க, 

பைச்தார் என்பதில் பசுமையில் இடைநின் ௦ ச கெட்டதற்கும், 
கார், ஆர்முதலிய சொற்களில் கருமை ௮ருமைகளின் இடைநின்ற 
உகரம் கெட்டதற்கும் இனையவும் என்று கூறியதை விதியாசக் கொ 

ள், இவ்விசாரங்கள் அன்பு - அழகு முதலிய வாய்பரகெளுச்சு 

அடையாமல் செம்மைமு,சலிய வாய்பாகெளுக்சே அடைய வைத்த 

லால் “:எடுத்த மொழியி னெய்தவைத்தல்"” என்னுமுத்தியாம். (௯) 

| தெரிகிலை வினைப்பகுஇச்குச சறப்புவிதி. | 

137 .ccan wp? GOs. Carma 

கொப்போ வெளவுரி ஐுண்பொருக் திருந்தின் 

சேய்பார் செல்வவ் வாழ்கே ளஸ்கென் 

ஹெய்திய விருபான் மூன்று மீற்றவும் 
செய்யெ னேவல் வினைப்பகாப் பதமே. 

(இ-ள்.) ஈட... a2 Os 9-61. ar ne FAQ கூ, Ca wa 
Dan போ வெள் உரிஞ் உண் 'பொருச் திரும் இன் தேய் பார் செல் 
வல் வாழ் கேள் ௮ஃகு என்று, எய்திய, சனிலையாகப் பொருச் 
இய, இறுாபான் மூன்ரும்-இருபத்து மூன்றாகும், சத்றவும் - உயிரு 
மடக. குத்திய ஓசரமுமாகய ஈற்றையுடைய இவை முதலாய 
வாய்பாடுகளெல்லாம், செய்யென் - செய்யென்ின்ற, ஏவல் - ஏவ 
லினத, பகாப்பதம் - பசர்ப்பசமாயெ பகுதியும், வினை - ழற்றை 

வினைகளுக்கு, பசாப்பதம்-பசாப்பசங்களாெ: பகுதியும் ௮ம், எ-று. 

விசர்பத்தின் முடித்தல்!" ஏன்னு முத்தியால் இருபத், மூன் 
ரீற்றனவாக, வீகற்பித்து எட்.தக்காட்டும் வாய்பாசெ ளெல்லாம், 

இப் பொதுவாய்புசட்டில் அடிங்குமென்பார் 'முடிச்சது Esse” 
என்னுமு;த்தியால் செய்" னதும் MCD ps Caus@ wet வினைப் 
அசாப்பதம்!. ஒன் தல்எவிலே செய்யெதின்கற் பசாப்பசமும் அடங்கு 

முதலில் ‘ape tas Cor ஏவற்பொரு ளுணர்ச்சா. 
2ல். ஆய் வி௫ுதியோரி, புணர்ர் ஓகின்அ உணர்தீதுமென் மறிவித்தற்கு' 
2வறுகூதினார்,.



௬௪ பதவியல். 

(ஏவற்பகுஇக்கு உசாரணம்) ஈடவாய், வாராய், உண்ணாய், இன் 
னாய், அஃகாய் எனவும், ஈடமின், வம்மின், உண்மின், இன்மின் 
அஃகுமின், என்வும் வரும். முன்னிலை ஏவலொருமை வினைச்சொர் 

கள் அய் விகுதி குன்றி, ஈட, வா, உண், இன், ௮ஃகு எனவும் நிற்கும். 
நிற்தனும் விகுதியோடு புணார் சவைகளே யாம். இப்படி விகுதி புண 

ர்ர்து கெட்டு வறாஞ் சொற்கள் பலவுண்டு, அவையெல்லாம் பகுபத 

மடிக்கும்போத சாட்டப்படும், 

மற்றை வினைட்பகுஇகளுக்கு உசாரணம்:--ஈடந்தான், வர்.தரன், 

மடிர்சான, ௪ச் ஜான், விட்டான், கூவினான், வெக்தான், வைச்சான், 
கதொர்்,சான், போயினான், வெளவினான், உரிஞினான், உண்டான். 

பொருகினான், இருமினான், தின்றான், தேய்ச்சான்,பார்த்தான், சென் 
ரன், வவ்வினான், வாழ்ர் சான், கேட்டான், ௮ஃடினான். 

இச்தாலாசிரியர் வடநூன் மேற்கோளாக ஒருமொழிகளை விதந்து: 

பகரப்பதம்,பருபசமெனக் சாரணப்பெயர் சாமே இட்டு எழுத்தே?! 
என்னுஞ் சூத்திரமுதல் இதுவரைச்கும் பகாப்பதம் பகுபதமெனப் | 

பலதரஞ் சொல்லுதல் *: சன்குறிவழச்ச மிச வெடுத்துரைத்தல்” 

என்னு முத்தி, 

இத்செரிகிலை வினைப்பகுஇிசள் விசுதியோடு புணரும்போது தொ 

மூசான்- உண்டான் எனச்சில இயல்பாதல் அன்றியும், செல் - சேறல் 
என முசனிண்டும், தா தர் சான் எனச் சணிநெடில் குறுகியும், சா- 

செத்சான் என முதல் சாரம் ஏகரமாகியும், கொணா - கொணர் 

நீ சான் என மு சலயலெழுத்துச் குறுகி ரகரமெய் விரிக்தும், விரவு- 

விராவினன் என நடுச்குறில் நீண்டும், முழுகு - முழுகினான், 

மூழ்கனொன் என இயல்பும் விசாரமுமாக உ௱ழ்ச்தும், ௨ர - வருகிருன் 

எனச் சணிகெடில் குறுகி ஒருயிர்மெய் விரிச்தும், சல்-கற்ரான் ஏன 
ஈற்றுமெய் வருறெ செய்யாகத் திரிந்தும், செல் - சென்றான் என 

ஈற்றுமெய் வருமெழுத்திற்கு இனமாகச்ரிர் தும், இன்றும் பலவாறு 
விகாரப்பட்டும் வரும். 

சாஃதா இவைமூறையே - செத்தான். சம்.சான் எனவும், கல்- 

நில் - சொல் இவை கற்முன் - - நின்றான்- சொன்னான் எனவும், ஒரு 
நிகராகெ பகுதிகள் பலவிமாசகிசர்ரப்பமசலாலும் தலையெல்லாம் 

,சனித்சனிச் சொல்லப்புகுக்சால்விரியுமாசலாலும், செய்யுள்வழக்ச,த் 
தையும் உலச வழச்சச்சையும்பார்ச்து, செய்யுள் விசாரமும் புணர் 
ச்சி விசாரமும் கொண்டு ௮மைத்துச்சொள்ச,



பதவியல், ௬டு 

இச்சுத்திரத்திற் கூறிய ஈடவாமுசலிய வாய்பாகெளெல்லாம் 

சன்வினைப்பகுதிகள், பிறவினைப்பகுஇிகள் வருஞ்சூத்திரத்திழ் கூறப் 
பமிம், 

தன்வினையாவது சானே நேராகச் தொழிலைச் செய்வத: 

பிறவினை யாவது மற்றொருவனைக் கொண்டு தான்தொழிலைச் செய் 

விப்பது, (௧௦) 

| பிரவீனை ஏவற்பகுஇிகளுக்குச் சிறப்புவிதி, ] 

136. செய்யென் வினைவழி விப்பி தனிவரின் 

செய்வியென் னேவ லிணையி னீரேவல், 

(இ-ள்.) செய்யென்-செய்யென்னும் வாய்பாட்டு, வினைவழி - 

30 சனிலை.ச் சனிவினையின்பின், விப்பி-விவ்விகு இியாவது பிவ்விகுதி 
யாவது, சனிவரின் - சனித்துவருமாயின், செய்வியென்னேவல் - 
செய்யென்னு மேவலின்மேல் ஒரேவலாய்ச் செய்வியென்னும் வாய் 
பாட்டேவற் பகுதியாம், இணையின் - அவ்வினையின்பின் இர். விகு 

Dacor தன்னொடும் பிறிதொடும் இணைந்து வருமாயின், ஈரேவல் - 
செய்விப்பியென்னும் வாய்பாட்டேவற் பகுதியாம், ௪-2. 

(உ-ம்) நடப்பியாய்-வருவியாய் வி-பி தனித்து வந்தன. 
ஈடப்பிப்பியாய் பி-தன் Cho Qtans o as sg. 

வருவிப்பியாய் வீ-பிறிசோடுஇணைந்த args. 

றுபான்மை உரையிற்கோடல்?? என்னு முத்தியால் கு - 

ச-டு-து. பு- று ஏன்ற அறுவிகுதிகளுள் ஒன்.றுபெற்றும், சில 

பகுதிசள் இடையிலுள்ள மெல்லினமெய் வல்லினமெய்யாகத் இறிர் 
அம், சடுவே ஐர்மெய்சோன்றியும் பிறவினையாய் வருமெனச்கொள்ச. 

[௨-ம்] போ - போக்கு, பாய் - பரய்ச்சு, உருள் - உருட்டு, ஈட - 
ஈடத்து, எழு-எழுப்பு, துயில்-தயித்று பிறவிகுதிபெர்றன; இயங்கு - 
இயக்கு, திருச்.த-திருச்து,சோன்று-சோற்று மெல்லினம் திரிர்சன; 
ஆடி-ஆட்டு, தே.று-தேற்று, உருகு-உருக்கு ஓர் மெய் தோன்றின, 

இகையன் றி, சல வினைப்பகுதிசன் தன்வினை பிறவினைகளுச் 
குப்பொ.தவாய் வினைமுற்று முதலியவற்றின் விகுதிளோடு புணரும் 
போதா இடையில் வல்லெழுச்.து Jorg பிறவினையாசவும்) மெல் 
வினமெய் மிகுந்தும் இயல்பாயும் தன்வினையாகவும் வரும். 

பிறவினை, ...* தன்வினை, 
சராத்சான் - சராந்தான் ஈ சன்வரன் 
மறைச்தான் - மறைர்தான் - மறைவான் 
சேய்த் சான் - சேய்க்சான் - சேய்வான் 
அலைத்சான் - அலைச்சான் - அலைவான் 
சேர்த்தான் - சேர்ச் சான். - சேர்வான்



St Sir ப.தவியல், 
€ 

[வினைப்பகுதிச்குப் புறன். 

139, விளம்.பிய பகுதிவே ர,த.லும்விஇ3ய. 
ச்சீ 

(இ-ள்.) விளம்பியபகுதி - ஏவற்பகுதி வேராசல்போல அரன் 
பின்னே சொல்லப்பட்ட மற்றைவினைப்பகுதிகள், வேருதலும் - 

வேறுபடுதலும், விதியே - விதியே யாகும், எ - ற; 

(௨-ம்.) சடத்தினான் - coud gare - சட ச்திவிப்பித் தான். 

இங்கே சன்வினைப்பகுஇகள் பிறவினைப்பகுதகளானமை காண்ச. () 

[விகுதி.] 
140. ௮ன் ஆன் அள் அள் அர் ஆர் பம்மார் 

௮ ஆகு டுதுூறு என் ஏன் ௮ல் அன் 

௮ம் ஆமி எம் ஏம் ஓமொ டும்மூர் 

Sl. FDP ல் இம் மின்.இர் ஈர் 

rit sue மெவ்பவும் பிறவும் 

வினையின் விகுதி பெயரினுஞ் சிலவே, 

(இ-ள்) ௮ன்,,,என்பவும் - அன்மு,சல் முப்பச்சேழாசச் சொல்" 
லப்பட்டவைகளும், பிறவும் - இவைபேரல்வன பிறவும், வினையின் 
விகுதி-வினைப்பகுபதங்கஸின் விருஇசளாகும், பெயரிலும் - பெயாப் 
பகுபதங்களிலும், சல - சிலவிகுஇகளகும், எ-று. 

௮ன்விகுதி சன்மைக்கு :எதிரதுபோத்றல்'' என்னு Gs Buss 
சேர்ச்சப்பட்டதாதலின் வலியறுச்தற்குப் பின்லுங்ஆ.நினார். 

உம்ஊாசடதற- என்பது உம் ஊர்ச்ச [ame] eer or 
sar ஐசர மெய்கள்; அவை - கும், டும், தும், ௮ம், என்ன். 

(a. gas emo.) 

அன்) தன், --ஈடந்தனன், ஈடர்தான் -- ஆண்பர்த்படீரீச்சை. 
அள்) ஆள், --ஈடிர்சனள், ஈடர்சாள் —Queirur pur tien. 

si gi Yacisard, ebart, — Y  stindur tions, 
ப, மரர் நடப்ப, ஈயமார் 

௮, அ — Gln FOU, Chan lf பலவின்பாற்படர்க்சை, 

கு, 0 உண்கு, உண்டு, 
By Ds ட டடச்து, சேறு, a 

ஏன், என், - சடச்தனென், சடச்சேன், அன்மை ஒருமை. 
௮ல், ௮ன் ஈடப்பல், ஈடப்பன்,



ப.தவியல், ௬௭ 

எம், ஏம்) சடப்பெம், ஈடப்பேம், 
அதன் மைப்பன்மை, 

அம்; ஆம், . ] சட்ப்பம், நடப்பாம், 

ந ையப்போம், 
| 

தர Buse, 5 
கும், மே, உண்கும், உண்மை, | 

அம், அம், J சடச்தும், சேறும், J 

ஐ, ஆய ட கட்ச்சி » GLB SMW, net 

இ } சேறி [செல்வாய்] t முன்னிலைஒருமை, 

மின், சடமின், . ன டு 

இர், Bi, , ர்உக்சனிர், Chante OT i —— Cp a ent Reus பன மை, 

rast, &, _ நிலீயர்; நடக்க, டட ளி , 

ய வாழிய 1 Swe Carer. 

உம நடக்கும் -இசய்யுமென் முற்று. 

இவையெல்லாம் செரிகிலைவினைமூறீறுச்சள். ; 

வினைச்குறிப்புமுற்றுக்கள் குறிப்பாகச் கால்ங்காட்டுவனவாத 

லால்) இர்,௪ விகுதிகளுள்ளே ,சாமே காலக்சாட்டும் விகுதிகளொழி 

BF HOM, BOT, HoT, Yor, Ht, ஆர், ட, ௮, ௮; என், ஏன், ௮ம், 
ஆம், எம், ஏம், தம்; ஐ, ஆய், இ, இர், ஈர் என்னும் விகுதசளோடு 

_வருமெனக் கொள்க. 

(உ-.ம்.) குழையன், குழையான் ; குழையள், குழையாள், 

குழையர், குழையார், குறுந்தாட்டு, குழையது; குழையிற்று; க 
ழையினென், சகுழையினேன் ; குழையம், குழையாம்; குழையி 
னெழ், குழையினேம், குழையினோம், குழையினை, குழையாய் 

வில்லி; குழையினிர், குழையீர், 

‘Quatre; Re’ என்ற தனால், இவ்விகுதிசளுள் அன், ஆன், 
அன், ஆன்; அர், ஆர், மார், ஐ, ௮; இ என்பவைகளுடனே, மன், 
மான், eat atid, தை, BOS, மி, மூன், ௮ல், ன், ள், ர் வ் என்பனவும் 

பிறவும் பெயர் விருஇசளாம். 

(உ.ம். குழையன், வானத்தான் ; குழையள், வானச்தாள் 
குழையர், வானத்தார், சேவிமார், யாது, குழையன; பொன்னி, 

வடமன், சோமான், சோச்கள், அவை, எந்தை, எங்கை, ஏம்மி, 

எம்முன், சோன்றல், பிறன், பிறன், பிறர், ௮வ்- 

தெரிதிலைப்பெயரெச்ச விகு.திகள்:--௮, உம் என்பன, 
6 

(உ-ம். ஈடச்ச, சடீச்சன்ற, சட்வாத; ஈடச்சும், 

குறிப்புப் பெயரெச்ச விகுி:--௮, (௨ -. ம்.) சல், பெரிய.



௬ ௮ ப.தவியல், 

உம் விகுதி இடைநிலையை ஏற்காமல் ,சரினே எதிர்காலங் காட் 
டுதலால், குறிப்புப் பெயரெச்சத்திற்கு வராது, 

கள்: இய பு, ளெ, என 
௮, இன், ௮ல், கால், கூ, இய, இயர், வான், பாண், பாக்கு, கடை. 

வழி, இடத்து: உம்: மல், மை, மே, என்பனவும் பிறவுமாம் 

இகறி.றுள் இறுதியிற் கூறிய மல், மை, மே, ஏன்னும் விகுதிகள 

எ.இர்மறையில் மாச்திரமே வரும். 

(உ-ம்.) நடர்து, ஐடி, போய்; உண்குபு, உண்ணா, உண்ணா, 

உண்ணென: உண்ண : உண்ணின், உண்டால், உண்டச்சால், உண 

ற்கு, உண்ணிய, உண்ணியர், வருவான், உண்பான், உண்பாக்கு, 

செய்தக்கடை, செய்தவழி, செய்தவிடத் து : காண்டலும் 2 உண்ணா 

மல், உண்ணாமை, உண்ணாமே, 

குறிப்பு வினையெச்ச விகுஇிகள்?---௮ : றி, த, ஆல், மல், சால் 

கடை, வழி, இடத்து என்பனவும் பிறவுமாம். 

(உ-ம்.) மெல்ல : அன்றி, ௮ல்ல ஆ, அல்லால், அல்லாமல், ௮ல் 
லாச்சால், அல்லாச்சடை, அல்லாஉழி, அல்லாவிடத்து. 

சொழிற்பெயர் விகுதிகள்:--தல், அல், ௮ம்) ஐ, கை, வை, கு, 
பு, ௨, இ, 9, வி, உள், காடு, இல், அரவு, ஆனை, மை, ௮, ௮ல் என் 

பனவும் பிறவுமாம். 

(உ-ம்.) ஈடத்தல், ஆடல், வாட்டம், கொலை, ஈடச்கை, பார் 

வை, போக்கு, நடப்பு, வரவு, மறதி, புணர்ச்9, புலவி, விச்குள்; 

சாக்காடு, எட்டில், தோற்றரவு, வாரானை, நடவாமை, பாய்ச்2, 
FYTR. 

மை விகுதி - ஈடர்தமை, ஈடக்செறமை என இறந்தசால நிகழ் 

கால இடைஙிலைசளோடு கூடியும், து விகுதி - ஈடர், தது, ஈடகஇன் 

றது, நடப்பது என முச்கால இடைநிலைகளோடு கூடியும் வரும், 

இனி இவ்விருநிகளில் ஒன்று புணர்ந்துகசெட்டுப் பகுதி மாத்தி 
ரையாய் நிற்குர் தொழிற்பெயர்களும், விகுதிபணர்ந்து கெடும் 
போது பகுதி விசாரப்பட்டு நிற்குர் தொழிற்பெயர்களும், விகுதி 

களைப் பெறாமலும் மற்ற வினைவிகற்பங்கள் பிறவாமலும் தொழிலைச் 

சாட்டும் பெயர்களாகயெ மூ சனிலைபெருச தொழிற்பெயர்களும் உண் 

ட; அவைமுறையே மு சணிலைச் சொழிற்பெயரென்மும், மு,சணிலை 
திரிந்த தொழிற் பெயரென்றும், மு, சனிலைபெருத சதொழிற்பெய 
ரென்றும் கூறப்படும்,



பதவியல், ௬௯ 

(உ-ம். ) அடி,” சொல், மொழி.--முதனிலைத் தொழிற்பெயர். 
கோள், கேடு, இடை யீடு--மு.சனிலை திரி, ச தொழிற்பெயர், 

வேட்டை, சண்டை, கூத்த முசனிலைபெருத தொழிற்பெயர். 

பண்புப்பெயர் விகுதிகள் : -- மை, ஐ, 9, பு; இல், கு, Bs D; 
௮ம், சர், பம், என்பனவும் பீறவுமாம். 

(உ-ம்.) சன்மை, தொல்லை, மாட், மாண்பு, குறில், ஈன்கு, 
நன்றி, சன்.று, ஈலம், கன்னர், இட்பம். 

இ, ஐ, ௮ம் என்னும் மூன்று விகுதிளும் வினைமு,சற் பொரு 
ளையும், செயப்படு பொருளையும், சருவிப்பொருளையும் உணர்த்தும். 

4 

(o.-00.) god, - பறவை, எச்சம் --வினைமுதற்பொருள், 

ஊரணி) சதொடை,ீத்சம் செயப்படுபொருள், 

மண்வெட்டி, பார்வை, கோக்கம் --கருவிப்பொருள், 

வினைமு,ச.ற் பொருளை யுணர்ச்தும் விகுஇயும், செயப்படு பொ 
௬ளை யுணர்ச்தும் விகுதியும் பகுதியோ புணர்ர்து பின்கெடுதலும் 

உண்டு. 

உ/௨-ம்.) காய், தளிர், பூ, கணி, திரை, நுரை, அலை என்பவை 

களில் வினைரு,தற் பொருளுணர்,த்தும் விகுதி புணர்ர்தகெட்டத. 

ஊண், உரி, துணி, x ஏன்பவைகளில் செயப்படு பொருளு 

ணர்த்தும் விகுதி புணர்ர்துகெட்டது. 

விடு, ஒழி விகுதிகள் - துணிவுப்பொருளை உணர்த் தம், 

(௨-ம்.) செய்துவிட்டான் - செய்சொழிச்சான், 

கொள் விகுதி - தற்செயலை உணர்ச்இவரும். 

(உ-ம்) ௮டி.ச்தக்சொண்டான், 

படு, உண் விகுதிகள் - செயப்பாஷ்டு வினப்பொருளை உணர்த்தும், 

(௨-ம்,) சட்டப்பட்டான், சட்டுண்டான். 

மை விகுதி - தன்மைப்பொருளை உணர்த்தும், 

(௨-ம்,) பொன்மை, அண்மை, பெண்மை, 

இரு, இடு என்பன-,சமக்கென Cay பொருளின் றிப்பகுதிப்பொருள் 

விகுதியாய் வரும்; இவற்றைச் தணைவினை டயன்பர், 

(௨-ம்,) எழுர்.இிருக்கன்றான், உரைச்திடுகின்றான்,



௭௦ ப.தவியல், 

விகுதிஒன்மே வினைவிகற்பங்கள் பலவற்திலும்வருமா.று:-- 
விகுதி. 

௮.--௧. வினையெச்சவிகுஇி: செய்ய, வர. 
௨, பெயசெச்சவிகுஇி: செய்த, வருகின்ற, 
௩. பலவின்பாற்படர்ச்சைவிகுதி; வந்தன, சொடியன. 

௪, வியங்கசோள்விகுதி: எழுந்தறாள [.-எழுந்தரள்ச, | 

௮ம,-௧.. சன்மைப்பன்மைல்கு 8; சடச்சனம். 

௨, தொழிற்பெயர்விகுதி: அட்டம், 
௩, பண்புப்பெயர்விகுஇி: கலம். 

௫. வினைமுசற்பொருள்விகு5% எச்சம், 
ட. செயப்படபொருள்விகுதி: தொல்காட்பிமம். 
௭. சருவிப்பொருள்விகுஇி: ரோச்கம், 

௮ல்---௪. தொழிற்பெயர்விகுதி: செயல். 
௨, தன்மைஓஒருமைவிகுதி: சடப்பல் [.அஈடப்பேன் ] 
௩. வியங்கோள்விகுதி; எனல் [௭-என்க. | 
௪. எதிர்மறைவியங்கோள்விகரு தி: கொளல் | -கொள்ளற்க. | 
௫. எதிர்மழறையேவலொருமைவிகுஇி: படியல் [௭-படி.யாசே. | 

௮ன்--௪. ஆண்பாற்படர்க்சைப்பெமர்விகுதி: அறிஞன். 

௨, வினைவிகுதி: ark sere, 
௩. சன்மைஒருமை விகுதி: செய்வன் [செய்வேன். | 

௮-௧. பலவின்பாத்படர்ச்கை விகுதி வாரா, sar. 
௨. வினையெச்சவிகுதி: செய்யா [அசெய்து.] 

ஆல்--௪. தொழித்பெயர்விகுதி: ஓரால் [அஒருவுதல்.] 

௨, தெரிரிலைவினையெச்சவிகுதி: ' உண்டால், 

௩. குறிப்புவினையெச்சவிகு தி: அல்லால். 
௫. எதிர்மழறைஏவலொருமைவிகுதி! மறுல் [-மறுச்சாசே | 

இ--௧. அண்பாற்படர்ச்கைவிகுதி: வில்லி, 
௨. பெண்பாற்படர்க்கைவிகுதி: பொன்னி. 

௩, ஓன்றன்பாற்படர்க்சைவிகுதி: நாற்காலி, 
௪. முன்னிலைஹருமைவிகுதி: சேறி (௭செல்வாய், || 

டு. வினையெச்சவிகுஇி: ஓழ், ஆறி, 

௬, வினைமு.த்பொருள்விகு.இி: அலரி. 

௪. செயப்பபேபொருள் விகுதி: * ஊருணி, 

௮. கருவிப்பொருள்விகுதி; மண்வெட்டி. 
௯. ஏவலொருமைவிகுதி: காட்டுதி [௭சரட்டு.]



ப.தவியல், ௪௮ 

வித்தி, 

ams, வினையெச்சவிகுதி; ஈடக் ஐ, 

௨, தொழிற்பெயர்விகுஇி: வரவு. 
உம்--௪. ஏவற்பன் மைவிகுத: வாரும், 

௨, படர்க்கைவினைமுற்றுவிகுஇி: செய்யும், 

௧, பெயரெச்சவிருதி: சடக்கும் (மணிதன்,) 
௯. வினையெச்சவிகுதி: செய்தலும் (போனான்.) 

ஏல்,--௪, ஏதிர்மறைஏவல்விகுதி; படியேல், 
௨. தெரிநிலைவினை யெச்சவிகுதி: உண்டானேல், 

ஐ. க, மேன்னிலைஒருமைவிகுதி: செய்தனை. 
௨, சொழிற்பெயர்விகுதி: கொலை, 
௩. பண்புப்பெயர்விகுதி; தொல்லை, 
௪, வினைமு,சற்பொருள்விகுி: பறவை. 

௫. செயப்படுபொருள்விகு5ி. தொடை, 

௬. கருவிப்பொருள்விகுதி; படை. 

கு--௪, பண்புப்பெயர்விகுதி: cere. 
௨, பிறவினைவிகு 9; போக்கு, 

௯. சொழிற்பெயாவிருஇ: போக்கு | அ பேசதல் | 

௪. தன்மைஒருமைவிகுதி: உண்கு [௭உண்பேன, | 
கை--௧, தொழிற்பெயர்விகுி: வருகை, 

௨, முறைப்பெயர்விர 9: தீங்கை, 
தி..௪, பண்புப்பெயர்விகுதி: மாட்டி, 

௨, தொழிற்பெயர்விகுதி சாட்ட, 
௫-௧. ஒன்றன்பாற்படர்ச்சைவிகுதி: ஈடந்தத. 

௨, பிறவினைவிகுதி; நடத்து. 

௩., தொழிற்பெயர்விகுதி: பாய்த் து [பாய்தல்.] 

௪. தன்மைஒருமைவிகுி: வருத [அக்ருவேன், ] 
பு ௧. பண்புப்பெயர்விகுதி: மாண்பு, 

2.. தொழிற்பெயர்விகுதி: நட்பு, 

௩, வினையெச்சவிகுதி: செய்பு [செய்து.] 
மார்.--௪. பலர்பாற்படர்ச்கைப்பெயர்விகு*ி: குருமார், பாட்டன்மார். 

௨, பலர்பாற்படர்ச்கைவினைமுற்றுவிகுதி: கொண்மார், 

மை,--௧. பண்புப்பெயர்விகுஇி: நன்மை. 
உ. தொழித்பெயர்விகு9: செய்தமை, 

௩, வீனையெச்சவிகுதி; செய்யாமை [அசெய்யாமல்.] 
௪, தன்மைப்பொருளுணர்ச்தும்விகுதிபெண்மை,பொன்மை.



௭௨ பதவியல், 

வி.--௪,. தொழிற்பெயர்விகுதி: கேள்வி, 

௨, பிறவினைவிகுதி: செய்வி. 

௮-௧. ஒன்றன்பாற்படர்க்கைவிகுதி: போயித்று, 
௨. பண்புப்பெயிர்விகுதி: நன்று, 

௩. சன்மைஒருமைவிகுஇ: சேறு [௭செல்வேன். | 

௪. பிறவினைவிகுஇ:; பயிற்று, (௧௯) 
[ பெயரிடைகிலை. | 

1471, இலக்கியங்கண்டதற் கிலக்கண மியம்பலின் 

பகுதிவிகுதி பகு,க்திடை Sos peng 

வினைப்பெய ரல்பெயாக் இடைநிலை யெனலே, 

(இ-ள்.) இலக்கியம் - அறிவுடையோராலே நியமிக்சப்பட்ட. 

இலக்கியச்சை, கண்டு- பார்த்து, அதற்கு - அவ்விலக்இயத்திற்கு, 
இலக்சணம் - அவ்விலச்யெச்சினனமைதியே இலக்கணமாக, இயம 

பலின் - சொல்லுதலால், பகுதி - முன்சொல்்லப்பட்டபகுதியையம், 

விகுதி - விகுதியையும், பகுத்து - பிரித்து, இடைநின்றதை - ஈடு 
நின்றதை, வினைப்பெயரல்பெயர்ச்கு-வினை யாலணையும் பெயரல்லாத 

பெயர்கதரக்கு, இடைநிலையெனல - இனடைஙிலையென்று சொலலு(ி, 

இலக்கியம், இலச்சணம் என்பன லக்ஷியம், லக்ஷணம் என்னும் 
வடமொழித்திரிபு. 

(உ-ம்.) அறிஞன் - ஞாகரவிடைநிலை. ஒதுவான் - வசரவிடை 

நிலை. வலைச்? - சகரவிடைநிலை. வண்ணாச்தி-சகரவிடைநிலை. (௧௪) 

| இர் சசாலவிடைகிலை. | 

142. சடறவொரம் மின்னே யைம்பான் மூவிடச் 

Bots soe Sib sr) Bence. 

(Q- or.) சடறவொற்று - சகர டகர றகர மெய்களும், இன்- 
இன்னும், ஐம்பால் மூவிட ச்.து-ஐம்பால் மூவிடங்களிலும், இறந்தகா 

லம் - இறந்சகாலச்சை, தரும் - சாட்டுகின்ற, சொழில் - வினைப்பகு 

பதங்சனினுடைய, இடைநிலை - இடைநிலைகளாகும், ௭ - று, 

| (உ-ம். நடர்தான் - நடந்தாள் - நடந்தார் - நடந்தது - BL 

தன - நடந்தேன் - நடர்தேம் - ஈடக்சாய் - ஈடந்திர் - உண்டான்-- 

இன் இடைசிலை *எஞ்செது" எனக் சடைக்குறைந்தம், (போ 

னது” என முதல் குறைர்தம்வரும், (௪௫)



ப.தீவியல், 

[சிொழ்சாலவிடைநிலை.] 

143. ஆகின்று இன்று இறுமூ விடச்தின் 
லம்பா னிசம்பொழூ சறைவினை யிடைநிலை, 

(இ-ள்,) கின்று - அகின்றென்பதும், இன், றன் றென்பதும, 

சிறு - இறுவென்பதும், ஐம்பால் மூவிடத்கின் - ஐம்பான் மூவிடங்க 

ஏரிலும், நிசழ்பொழுத - நிசழ்காலத்தை, அறை-காட்டுகின்ற, வினை- 
பியைப்பகுபசங்களினுடைய, இடைநிலை - இடைநிகை களாம். 

(௨-ம், ஈடவாகின்றான் - நடக்கின்றான் - நடக்கிறான். (௧௬) 

| ஏஇர்சாலவிடை நிலை, ] 

14. பவ்வ மாவிடத் தைம்பா லெதிர்பொழு 

இசைவிளை யிடைகிலை யாமிவை சிலவில, 

(இ-ள்.) பங்வ - பகரமெய்யும் வசரமெய்யும், ஐம்பான் மூவி. 

கீ் - றம்பான் மூவிடங்களிலும், எதிர்பொழுது - எதிர்சாலச்சை, 

சை - கரம்டுன்ற, வினை - வினைப்பகுபதங்களினுடைய, இடை 

ச்லேயாம்-இடைநிலைசளாகும், இவை-இம்முக்கால விடைகிலைசளும், 

எல-௫ில மூற்றெச்சங்களுக்கு, இற-இல்லை, எ - று, 

€.-ம்.) ஈடப்பான் - வருவான். 

'இவை சிலவில' என்றதனால் விருதியாவது பருஇியாவது Caw 

டர WIA காலங்காட்டுமென்பது பெற்மும். ௮வை பின்வருஞ் 

ஒர்இரசுகிற் கரண்க, (or) 

| சாலங்காட்சம்விகுதி, ] 

145 றவ்வொ டுகர வும்மைகிகம் பல்லவும் 

தீவ்வொ டி.றப்பு மெதவும் டவ்வொடு 

கழிவுவ் கவ்2வோ டெடுிர்வு மின்னேவல் 

வியங்கோ ளிம்மா ரெதிர்வும பாந்தம் 

செலவொடு வாவுஞ் செய்யுநிகம் பெதிவும் 

எதிர்மறை மும்மைய மேற்கு மீங்கே, 

(இ ள்.) றவ்வொடு - றசரமெய்யோடு கூடிய, உசரவம்மை - 
உகர விகுஇயும் உம்விருதியும், நிகழ்பல்லவும் - இறர்தகாலத்தையும் 

எ திர்சாலச்தையும், சவ்லொடு - தகரமெய்யோகூடிய, (உகர வும் 

மை) - உகரவிகுதயும் உம்விருதியும், இறப்புமெதிர்வும்-இறர்தகாலத் 

சையும் எதிர்காலத்தையும், டவ்வொடு - டீகரமெய்யோடு கூடிய 
7



Gt 7 பதவி.பல், 

(உகரவும்மை) - உகரலிகுதிபும் உம்விகுதியும், கழிவும்-இற* சகாத் 
ஊதயும், கவ்வோடு-சகரமெய்யோடு கூடிய, (உசரவும்மை) உகரவி௫ு' 

இ.பும் உம் விகுதியும், எதிர்வும் - எதிர்ராலச்சையும், மின்-பரின்விரு 

அியும், ஏவல் - (ஏனை) முன்னிலையேவல் விகுஇகளும், வியங்கோள 
வியங்கோள் விகுதிகளும், இ-இகரவிகுஇயும், மார் - மார்விகுதியும், 

எதிர்வும் - எதிர்சாலத்தையும், பார்.தம்-பகாவிகுதி, செலவொடு வா 

வும் - இறந்த காலத்சையும் எஇர்காலச்சையம், செய்யும் - செய்ப 

மென்னும் வாய்பாட்டு முற்றுவிகு3)) நிசழ்பெதஇர்வும் - நிகழ்கால 

தைம் எதிர்காலத்தையும், எதிர்மறை - எதிர்மறை அகாரவிகுதி, 

மூம்மையும் - மூன்று சாலதசைபும், ஏற்கும் - ஏற்றுவரும், ஈங்கு - 

£இ றவ சிலவில' என்௱வைகளுள, எ-று. 

இகரலிகுகி சனிச௫ இயலாமையால் யாதாயினும் ஜா மெய் 

பிட ஊர்ச்தே வருமென்பதும், அம்மெய் சாலங்சாட்டாசென்ப அப 

2 ர சாலங்காட்டின் இஈர விரு சாலம்சாட்டா சென்பதம், சொயடி 

மென்னும் வாய்பாட்டுப் பெயரெசசமும் இடைநிலையின்றி ஈறு காஉங் 

காட்டவதாயினும், ௨௮ எஇர்காலங் சாட்டுமென மேல் வினையியவி : 

கூறு தலால், இங்கு 'செய்யும்” என்ந எடுத்சோதியத மூர்ரென்ப 
அம பெறப்பட்டன, 

ப 

(௨-ம்) 
ஊொன்ரு. (சென்றேன்! சென்று சென்னோம | இபைபு 

சேற | செல்வேன் | சேறம் செல்கோம்! , Arey 

கூர்த, | வரேன் | © % gy | வர்தோம்] இறப்பு 

வருது | வருவேன் ], a Hw ப வருவோம்! ,,, 6 Bra 

உண்ட (உண்டேன்) உண்டும [| உண்டோம்] இறப்பு, 

உண்கு (உண்பேன்) உண்ரும் உண்போம்] or Bia, 

உண் பின, உண்ணீர், உண்ணும், உண்ணாய் 

வாழ்க, வாழிய, வாழியர் ட. எதிர்வு 
சேறி | செல்வாய் | 
உண்மார் [௨ ண்பார் | 

உண்ப [உண்டார்], என்ப என்னார்]. செலல, 

உண்ப [ உண்பார்), என்ப என்பார்] ,,, வரவு 

6 நிகழ்பு, 

உண்ணும் 1 எதிர்வு. 

இறப்பு. 
eos நிகழ்பு, உண



ப.தவியல், எடு 

சென்றி, செல்லாறின்றி என வருமாயின், இடைநிலை a xy 

காட்€சலால், இசரவிகுதி சாலங்காட்டவில்லை என்றறிச. 

,. $இவை சிலவில' என்றவைசளுள்ளே சாலங்காட்டும் விகுஇிகளை 

மாச்திஞ் சொல்லிச் சாலங்காட்டும் பகுதிகளையும் பிற இடைநிலேக 

ளயுஞ் சொல்லாமையால், ,அவை சிறுபான்மையன ; வந்த இடங்க 

சரி.ற் கண்டுகொள்க என்ருயிற்று, அவை வருமா.ற-- 

ருடு ற என்னும் மூன்.ற உயிர் மெய்யீறறுச் ல குறிவீணைப் 

பகுதிகள் சம்மொற்றிரட்டி இறக் தகரலங் காட்டும். 

(௨-ம்.) புக்கான், ஈக்கான் ; தொட்டான், விட்டான்; உற்றான், 

பெற்றான், 

யகர இடைகிலை இதச்சசாலமும், ஆடடச்.௫, ஆவிருக்து என்னும் 

இரண்டு இடைநிலைஈரரம் கிகழ்காலழுங் காட்டும். 

(உ-ம்) பேரயது; உண்ணாூடர்தான், உண்ணாவிருர் தான். 

இன் என்பது இறக்சகால இடைநீலையாயும்; மசாமெய்யும், 

மன் என்பதும் எதிர்கால இடை. ரிலைகளாயுஞ் செய்யுளில் வரும். 

(உ-ம்.) என்றிசினோர், என்மர், என்மனார், 

ரங்கே! என்றமிசையால்? வருகி (வருகருய்) என இகரவிகுதி 

?கழ்காலங் சாட்டுதலையும், இன்னுஞ் லெ வினைஞுற்றுசளிலும் பெய 

மொச்ச வினையெச்சஙசளிலும் இடைநீலையின்றி விகுதி காலங்காட்டு 

சீலையும் அமைச் துக்கொள்ச, 

பகுடி விகுதி” என்னுஞ் குத்திரம் மூ.சல் இச்சு, திரம் வரை 
யும் பருபதங்சளை மேலோர் முடிச்சவாறு மூடிச்துக் காட்டினமை 

யால், முடித்துக் காட்டல்' என்னும் உத்தி, முன்னைச் தமிழ்ழால்ச 

ரில் இல்லாதவைகளை இவ்வாடிரியர் தாமே பகாப்பசம் பகுபசமென 
முன்னேகாட்டி இச்சூச்இிரம் வரையும் அவற்றிற்கு இலச்சணங் கூறி 

சிறு தீ கினசனால், இது, சாஅனாட்டிச் தனாது நிறுப்பு' என்னும்மசம். 
| இணிப்பகுதிவிகுதி முசலிய வுறுப்புகளாற் பகுபத முடிக்குமாறு. 

பொன்னன் ஏன்ற உயாதணை யாண்பா லொருமைப் படர்£ 
சைப் பொருட்பெயரா்ப் பகுபச த்தை முடிச்குமிடத்து ''பொருஸிடப் 

காலம்” என்னுஞ் சூத் இரவிகுதியால் பொன்-என்னும் பகுதியைமு,ச 

லில் வைச்து, அசன்பின் (அன் ஆன், அள் ஆள்'' என்னுஞ் சூத்திர 
விதியால் உயர்திணை யாண்பரலொருமைப் படர்ச்சையைக் சாட்டு 

அன் விகுதியை வருவித்து, பொன் - அன் எனவைக்து, (சனிக்கு 

நின் முல் ளொற்றுயிர்'' என்னுஞ் சூச்திர விதியால் அர்,ச னகரமெய்



௭௬ பதவியல், 

யை இரட்டிசத்து பொன்-ன்-௮ன் எனவைச்து, *உடன்மேலுயிர'' 

என்னுஞ் குச்சிரவிதியால் ௮சரவுயிரை மிகுந்த னசரமெய்யின் மே 
லேற்றி, பொன்னன் எனமுடிக்க, ஈடர்சனன் என்கிற 2 ui Serer 

யாண்பா லொருமைப் படர்க்கை யிறம்சகால இயற்றும்வினைமுதற் 

தெரிநிலை வினைமுற்றுப் பகுபசசத்தை முடிச்குமிடத்து :ஈடவா” 

என்னுஞ் சூத் கிரவிதியால் நடவென்னும் பகுதியை முதலில்வைத்று 
“அன், அன், அள், ள்” என்னுஞ் சூச்திரவிதியால் உயர்கிணே 

யாண்பா லொருமைம் படர்க்கையைச் காட்டுறெ அன் விகுதியை 

அசன்பின் வருவிச்து ஈநட-௮ன் எனவைத்து, ((தடறவொற்றின்னே 

என்னுஞ்'' சூச்திரவிதியால் இறந்சசாலங் சாட்டும் ௪௧ர விடைநிலை 

யை அவ்விரண்டிற்கும் நடுவில வருவித்து, ஈட-ச-அன் எனவை 

சீறு, இன் அன் இன் தல்'' என்னுஞ் சூதிதிரவிதியால் இடைகிலைக் 

கும் விகுடிக்கு மிடையே ௮ன் சாரியையை வருவித்து, ஈட-த்-அன்- 

௮ன் எனவைகச்த, “உடன்மேலுயிர்வர் து” என்னுஞ் சூச்சிரவிதி 
யால் இடைநிலைச் சகர மெய்பின்மேலே சாரியை அஃரவுயிரையே 

DO, ஈட-தன்-௮ன் என வைச்து, இன்னும் அச்சூச்திரவிதியால் 

சரரியை னகரமெய்யின்மேல் விகுதி அசரவுயிரை யேற்றி, நட - 

தீனன் எனவைத்து, *இயல்பினும் ” என்னுஞ் சூச்திர விதியால் 

இடைநிலைச் கசரத்சை மிகுவித்த, நட்ச்சனன் எனவைச்து, (வலித் 

தீன் மெலித்சல்'” என்னுஞ் சூக்இிரவிதியால் மிகுந்ச தகர வல்லொ 

இறை மெல்லொற்றூக்கி, ஈடர்சனன் ௭௭ முடிக்க. 

நட - உண் எனவருகிற முூன்னிலையேவல் வினைகளிலே gti 
விகுதியும், ஈடவான்-நடவேன்-ஈடவாய் என்கிற எதிர்மறை வினைக 

ளிலே ௮ என்னு மெதிர்மறை விகுதியும், கொல்சளிறு - ஓடாஃ4 

கு.இஅரை என்பவைகளிலே கொன்ற-கொல்கின் ஐ - சொல்லும், ஒடாத 

என ருறெ பெயரெச்சவினை விருஇசளும், *வரிப்புனைபர்.து” இதில் 

வரிந்து எனவருகறெ வினையெச்ச விகுதியும், கொள்வாருங சள்வரு 

Cat” இதில் சேர்வர் என வருறெ முற்று வினைவிகுதியும், மூடி - 

௮டி ஏன்பவைசளிலே முடித்தல் - அடி.ச்சல் ஏனவருறெ தொழிற் 

பெயர் விகுதியும், காய் - சளிர் இவைகளில் வினைமுதற் பொருளு 

ணர்த்தும் இசரவிகுதியும், ஊண் - எழுத்து இவைசளிலே செயப் 
படு பொருணர்க்தும் ஐவிகுதியும் புணார்துகுன்றின. ௮வ்விகுஇ 

கள் புணர்ந்து குன்றினாலும் புணர்ந்து நின்றாற்டோலவே பொருளு 

் (௧௮) ணர்ச்தும்,



பதிவியல், ௭௭ 

வடமொழி ஆக்கம், 
| ஆரியமொழி சமிழில் வருசல்.] 

140. இடைபினான்கு மீற்றி லிரண்டும் 
அல்லர வச்ச வருக்க மு தலீறு 

. 5 . ம் 
யவ்வாஜு BT oI SLD ளவ்வாகு மையைம் 

பெ!நு9வழக் தொழிர்தமா லேழுக் இரிபும், 

(இ-ள்) இடையில் நான்கும் - (அரிமமொழியுள் ௮௬ ஏன்று 

OED SRA உ உயிர்பதினாணள்) நடுவிலிருகனெற (8023 9005 ரூ ஸு 

பன்னும்) நாலெரு ரு க்களும், ஈற்மில் - கடையிலிருக்செ ற, இரண் 

ht (0 9.௭ எறும்) இரண்டெழு,ச்துக்களும், அல்லா-ரீங்கலா கிய, 

இசசு- (௮.3௫ ரஉ௰எ ஏஐ ஒஒள என்னும் பரர்து) உயிர்களும, 

உவுறாகிமம் - (ஒல் ஏன்டிற மெய முப்பச்சேயாள் ஈட தப என் 

அம்] ஐ .ர வருச்கஙகளின், முதல் - மூசலிலிருக்கின்ற (ஈஈட் தப 

ன்னும்) ரக்துமெய்களும், ஈறு-கடையிலுள்ள (ங௩ஞ ண நம என் 

னும்) முர்துமெப்களும், ய-றுடி யகரமுகலிய, சான்மை-யரலவ என் 

௮ம் நான்கு மெய்களும், ள-ளகரமெய்யும், அரும்-௮கய, ஐயை எழு 
“25 இருப,ச்சைர்து எழுச்னுக்சளும், பொது-அறிழிர்ரம் அரியத் 

ற்கும் பொது வொழக்றுககளாரும் ; ஒழிச்ச-அவையொழிக் ௩, wr 

'லழூம்-இருபத்செட்டு எழுச்சுச்சளூம், இரியும்-(அறியச்திற்குச் சிற 

Muay ரிதுக்களாய்சி சரிழில் சமக்கேற்ற பொது Gaps seers 

| திரிர்துவரும், எ-று, 

மேல் 4ஏழாமுயிர்' என விதந்து கூறுவராசலால், (இடையிஞ 
a, aor J rang) கூறினார். ஐயைந்து பொ கவெழுச் ஜூ ஏனவே, 
£லேழ் சிறப்பெழுத்து என்பது பெறப்பட்டது, சறப்பெழுச்துச் 

Atha @ neo Gan, பொது வெழுச்து இயல்பாய் தமச்கேற்ற விகாரமா 
பம் வருமென் பதாயிற்று, 

ஆரிய மொழியுள் உயிரெழுத்துப் பதினாருவன:--மூ£மூ ஐ 35 

க. ஓ QI YT AO 2 B vo ws, 

இவற்றுள், 200 2,001 ர Yr vo ப$ என்னும் ஆறும் ,நரியச்தற் 

குச் சிறப்பெழுத்றச்கள். மற்றைப்பத்தும் அரியத்திற்குர் சமிழிற் 
கும் பொதுவெழுத்தக்கள். 

மெய்யெழுத்து முப்பத்தேழாவன:--ஈ ஐ Ko a 4 ஓ மஜ 

"OS SS aAS SSS SSS oF Sooo se Ss PB 

ந, ஐ டிவி



௭௮ பதவி,பல், 

இஉற்றள்ம ம 4 உல ஜீ.2.3. எல... 

க, ௦55 என்னும் இருபத்திரண்டும் ஆரியத்தித்குச்சிறப்பெழுத்துக் 

எர... மற்றைப் பநினைந்தும் அரியத்இுற்குர் சமிழிர்கும் பொத 

கெழுச்துகசசள், 

ஐவருக்கமாவன?-- 

கவர்ச்சம்-- ஓ K 95 5 

சவர்க்சம்--ஜ 5 ஐ Mp ஓ 

டவர்ச்கம்--6௦ 6 6.4 rr 

தவர்க்கம்--ஜ % கட 3 

பவர்க்சம்--த 5 க. 

ஆரியத்திற்கு் சமிழிற்கும் பொது வெ.ரச்சாலா? விகார ரின 

ரிச் சமீழில்வர்து வழங்கும் வடமொழி சற்சமம் எனப்படும், 

(உ-ம்.) அமலம், கமலம், காரணம், குங்குமம், 

ஆரியத்திற்கே உரிய ஈறப்பெழுச்சாலும், பொதவுஞ் சிறப்பு 

மாயெ ஈபெழுத்தாலுமாகிச் இரிதல் முதலிய விகாரம்பெற்.ற ச் த. 

மில்வர்து வழங்கும் .டமொழி த.ற்பயம் எனப்படும், 

(உ-ம்.) “இழ்-௬௫, sFR-Cu1), 20-௪ததி இவை - சறப்பெர 

த் சாலாடி விகாரம்பெற்றுத் தமி.ழில்வம் ஐ வழங்குர் சற்பவமொழி, 

HOH HID, 3393 சயம், 278௦ - ஞானம், 93 - அரி இலை 

பொதுவுஞ் சிறப்புமாகிய ஈரெழுத்சாலுமாகி விகாரம்பெற்றுச் சமி 

ழில் வர்து வழங்குச் தற்பவமொழி, 

[ ஆரியமொழி வடமொழியாதற்குச் சிறப்புவிதி. | 

147. ௮வற்றுள்,--ஏழாழுயி ரிய்யு மிருவுமை வருக்கச் 

இடையின் மூன்று மவ்வம் முதலும் 

எட்டே யவ்வு முப்பது ச௪யவும் 

மேலொன்று சடவு மிரண்டு ௪தவும் 

மூன்மே யசவு மைர்திரு சவ்வும் 
Ye op biG றிகரழும், 

(@-0r.) gappor-qenCar ((திரியும்'? என்ற எழுத்து 
களுள், எழாமுயிர் - ரப்பெழுத்தாயெ வேழாமுயிரானத, இய்யு 
மிருவும்-இச.ரமாசவானாலும் இருவாசவானாலும் வரும், ஐ.ருச்ச,ச்.த-



பதவியல், ௭௯ 

௮ர்து வருக்தங்களிலும், இடையின் மூன்றும் - நடுநின்ற மும்ரூன் 
றெழுத்துச்சளும், ௮வ்வம்மூதலும் - அவ்வவ்வருக்சங்சளின் முதலெ 

முதிதிகளாகும், எட்டு-எட்டர்வசாயெ சகரவருக்சத்த மெட்யானது, 
யல்வும் - ஒரோவிடத்தில் யகரமுமாகும், முப்பது - முப்பசா மெய் 

யானது, சயவும் - மொழிக்கு முதலிலே சகரமும் சடுவிலே யகரமு 
மாகும், மேலொன் ற-முப்பச்தொன்றா மெய்யான, சடவும்-மொழி 
க்கு மூசிலிலே ஈகரமுமம் ஈடுவிலே டசரமுமாகும், இரண்டு - முப்பசி 
இரண்டா மெய்.பான, சதவும் - மொழிக்கு முதலிலே சகரமும் ஈடு 
விலே தீகரமுமாகும், மூன்று - முப்பத்து மூன்றாமெய்யானது, தக 
வம் - மொழிக்கு மு.சலிமில அகரமும் நடுவிலேககாமுமாகும், ஐர்.ஐ- 

சூப்பத்சைர்சா மெய்யான து, இருசவ்வும் - இரண்டு ககரமாகும், 
ஆாறு.-பொது வெழுச்துகளிலே மொழியிறுதி ௮சாரமானது, ஐயும் - 
சாரமாகும், ஈ ஈறு - மொழியிறுமி ஈசாரமானது, இசாமும்-இ௫௱ழு 
மாரும், எ-று, 

(உ-ம்.) இடபம்,--மிருகம்:--ஏழாமுயிர் இகாமும் இருவுமா 

யற்று. ஈகம் - நரசம் - மேகம்:--சலவாதி - விசயம் - சருச்சரை:-- 

டம். பிடை - இடம்: --சலம் - இனம் - தரை:-பலம் - பந்தம் - 

பாரம்: — ஐந்து வருக்கங்களிறும் உரப்பியும் எடுத்துங் கனைத்து 

சொல்லப்படுகிற மும்மூன் றும் ௮வ்௮வ் வருக்க முசலெழுத் தாயின. 

பங்கயம் எட்டாமெய் யகரமரயிற்று, சாலை:--மயானம்:--முப்பசா 

மெய்முதலிற் சசரமும் நடுவில் யகரமுமாயிற்று, சட்டி.--இட பம்? 

முப்பத்சொன்றா மெய் முதலிற் சசரமும் நடுவில் டகரமுமாயிற்ற, 
௪ச்ிவாசனை:--முப்பத்திரண்டாமெய் முதலிற் சகரமும் ஈடுவில் 

சசரமுமாயிற்று, அரன்:--மோசம்:-- முப்பத்து மூன்றாமெய்மு லில் 

அகரமும் ஈடுவிழ் சசரமுமாயிற்று. பச்சம் என முப்பத்தைந்தா மெய் 
இரண்டு சகரமாயிற்று, மாலை என ௮ ஈறு ஐயாயிற்.ந, புரி என 

rare go Dard cpus pg (௩௦) 

148. ரவ்விழ் கம்முத லாமுக் குறிலும் 

லவ்விழ் இம்முத லிரண்டும் யவ்விற் 
தய்ய மொழிமுத லாகிமுன் வருமே, 

(இ-ள்.) ரவ்விற்கு-ரகரத்திற்கு, அம்முசலாம் முக்குறிலும் - 
அகரமு,தலரகய மூன் ற குற்றெழுத்தக்சளி லொன்றம், லவ்விற்கு - 

லசரத்திற்கு, இம்முசலீரண்டும்-இகரமு,சலாயெ இரண்டிலொன்றுட் 
யவ்விற்கு - யசரத்திற்கு, இய்யும் - இசரமும், மொழி முதலாக -



40 Lu saue, 

(அவ்கெழுச் துகளைமுசலிலுடைய' வடமொழிசளுக்குழு தலா, முன் 
வரும் - அம்மூன்றெழுத்துகளுச்கு முன்னேவரும், எ - று. 

(உ.ம்.) அரங்கம் - இராமன் - உரோமம்: fee 
பம். இயக்கன், சிறுபான்மை யகரத்திற்கு உகரமும் வரும். (௨-ம். 
யத்சம் - உயுத்தம், (௨௪) 

149, இணைந்தியல் காலை யரலக் தகரமும் 

மவ்வக் குகரரு ஈகரச் ககரமும் 

மிசைவரும் ரவ்வழி யுவ்வு மாம்பிற, 

(இ-ள்) இணைர்து - அரியமொழியுள் இரண்டெழுச்து இணை 
ஈ௯) இயல்காலை - ஒரெழுச்சைப்போல நடக்கும்போது, யாலக்கு - 
பின்னின்ற யகர ரகர லகரங்களுக்கு, இகரமும் - இகாரமும், 
மல்வக்கு - மகர வகரவ்சளுக்கு, உகரமும் - உகாரமும், நகர்க்கு - 
ஈஈரச்தற்கு, ௮சாமும் - காரமும், மிசை - மேலே, வரும் - வந்து 
வடமொழிகளாகும், வ்வழி - இணைந்து முன்னின்ற ரசச்திற்குப் 
பின், உவ்வுமாம் - உகாரமும் வரும், ஏ - று, 

வாசயம் - வாக்கியம் 
வகரம் - வக்கிரம் யாலக்கு இசரம் 
சகலம் - சுக்கிலம் 

RO OBO i மவ்வக்கு உகரம், 
WSL « பக்குவம் 

தீரம் - ௮ர.தாம் - ஈகரத்துக்கு அகரம், 
அர்ச்சம் - அருத்தம் - ரகாத்துக்கு உகரம். 

பிரவென்ற சால்: --சத்தி-காட்தி-சாப்பியம் - - பருப்பதம் இவை 
முதலாகிய திரிபும், தூலம் - அத்தம் - ஆதித்தன் இவை முதலாகயெ 
கேடும், மற்றம் விகாரத்தால் வருவனவு&் சொள்ச. (2.0 ) 

[சமிழெழுச்திற்குச் ஈறப்பெழுத்தம் பொதுவெழுச் தம். ] 

150. ௨னழஎ ஓவ்வு முயிர்மெய்யு முூயிரள 
பல்லாச் சார்பு தமிழ்பிற பொதுவே. 

(இ-ள். ற னழஎவ்வும்- முதலுஞ் சார்புமாயெ சமி 

ழெழுச்து நாற்பதுகளிலே றகர சர ழகர எகர ஓகரங்களைந்தும், 

உயிர்மெய்பு முயிரளபல்லாச் சார்பும்-உயிர்மெய்யும் உயிரளபெடையு 
மல்லாத சார்பெழுத்தெட்டும், சமிழ் - சமிமுச்கே சறட்பெழுச்து 

களாம்) பிற - ஒழிர்ச இருபச்தேழெழுத்துசளும், பொது - பொது 

கெழுச்துசளாம். (௨௧) 

ப,சலியல் முற்றுப்பெற்றது.



மூன்றாவது 

உயிரீற்றுப்புணரியல். 

191. மெய்யுயிர் முதலீ ரூமிரு பதக்களும் 
தன்னொடும் பிரிசொடு மல்வழி வேற்முமைப் 

பொருளிதழ் பொருக்துழி நகிலைவரு மொழிகள் 

இயல்பொடு விகாரத் இயைவது புணர்ப்பே, 

(D-or.) மெய்யுயிர் - மெய்யாவது உயிராவறு, மூ.சலீரும் - 
சலு மிறுமாயெ, இருபசங்களும் - பகாப்ப,சம் பகுபசம் என்கிற 

விரண்டு பதங்களும், சன்னொடும்பிறிதொடும் - சன்னொடுசானும் 

பிறிசொடுபிறிதமாய், அல்வழிவேற்றுமைப் பொருளின் - gee 

மிப்பொருளினாலாவது வேற்றுமைப் பொருளினாலாவ*ு, பொருக் 

குழி - பொருக்துமிடச்து, நிலைவருமொழிகள் - நிலைமொழியும் வரு 

மொழியும், இயல்பொடு விசாரத்து - இமல்போடாயினும் விசாரத் 
Lawn அகூளை l \ man CO meme iden Granwins me (Noam me mmm 

லப்பட்ட புணர்சீசிபாம், எ-று, 5 

(மெய்யுயிர்முதலீரும்' எனவே மெம்ம்முதன்மெய்யீறு - உயிர் 

முசலுயிரீறு - மெய்ம்முதலும்ளீறு - உயி/மு.தன்மெய்மீறு எனநான்கு 

வகையாம். 

இவ்வியலுள் புணர்ச்சி இன்னசென்பதும் பொதுப்புணர்ச்சி 

யும், உயிரீற்றுப்பசம் புணரும் சிறப்புப்புணர்ச்சியும் கூறுவோர் இவ் 

வியலை உயிரீரீ.றப் புணரியல் என்றது என்னையெனின் அவை சிறு 
பான்மையாசலால் சமுகந்தோட்ட மென்றாற்போல மிகுஇபற்றிய 

குறியாய் இர்ச இயலுச்கு உயிரீரிறுப் புணரியல் ஏனப்பெயர் சர் 

ont TOS, 

[வேற்றுமை அல்வழிப் புணர்ச்சகள். ] 

192. வேற்றுமை மைம்முச லாருமல்வ/நி 

தொழில்பண் புவமை யும்மை யன்மொழி 

எழுவாய் விளிமீ ரெச்சமுற் நிடையுரி 

தழுவு சொடாடுச் கெனவி ரேழே. 

(இ-ள்.) வேற்றுமை - வேர்றுமைப்புணர்ச்சியாகது, ஐம்ம௫ 

லாராம் - ஐ ஆல் கு இன் ௮த கண் என்ன்ற ஆறருபுசளும் மறை



2. உயிரி ற்றுப்புணரியல், 

ர்சாகிலம் வெளிப்பட்டாலும் வரப்பத௩சள் பொருர் த தொடா 

ச்ரியாம், அல்வழி - அல்வழிப்புணர்ச்சயாவத, தொழில் - விளை ௪ 

தொகையும், பண்பு - பண்புச்சொ) ௪.பும், உ௨மை- உ௨உமைக் 

தொகையும், உம்மை - உம்மைச்தொகையும், ௮ன்மொழி - மன் 

மொழித்தொகையும், எழுவாய் - எழுவதயும், விளி - விளியும், 

ஈச்சம் - பெயரெச்ச வினையெச சங்களும், (ஈர்) மூதிறு - தெரிரீலை 

வினைமுற்று குறிப்பு வினைமுற்று சளும், இடை - இடைச்சொல்லும், 

உரி - உரிச்சொல்லும், அடுக்கு - அடுக்கும், என - என்று, தழுவு 
தொடர்-பதங்கள்பொருச துந்தொடர்ச், ஈரேழ் - பதினான்கு வகை 
யாம், ஏறு, 

| உதாரணம்.] 

[| வேற்றுமைப் புணர்ச்சி]. 

1 ஐ நிலங்கடர்தான் நிலத்சைக்சடர் சான் 

2 அல் சல்லெறிச்சான் கல்லாலெறி* சாண் 

8 கு. கொற்றன்மகன் கொற்றனுச்குமசன் 

இன் மலைவீழருவி மலையின் லீழருவி 
0௮௮ சாத்சன்கை சாத்சனது கை 

0 சண் குன்றக்கூசை. முன்றத்தின்சட்கூ.சை 

[ அல்வழிப்புணரசசி, ] 

தொகைகிலைத்தொடா - ௦, 

1 வினைச்சொகை கொக்யானை; ஆடுகளிறு, 

? பண்புச்தொகை கருங்குதிரை, செந்தாமரை 

இருபெயரொட்டுப் வட்ட உட...) 
பண்புத்தொகை i சாரைப்பாம்பு; ஆயன்சாச் சன். 

8 உஙவமைத்சொசை மதிமுகம், பவளவாய், 

4 உம்மைத்தொகை சேரசோழபாண்டியர் ; இராப்பகல், 

2 அன்மொழிசத்சொகை பொற்றொடி; சாழ்குழல், 

[தொசாகிலைத்தொடர். - 9.] 

எழுவாய்ச்சொடர் சாத்தன்வந்தான், சொரறனசண்டான், 
7 விளிச்தொடர் சாத்தாகாந்சொற்றுகேள் 

பெயரெச்சச்தொடர் வர்சசாச்சன்; வருகின்ரசர்,ச்௪ன், 

வினையெச்சத்தொடர் வந்துபோனான்; வரப்போனான். 

10 தெரிகிலைவினைமுற்று கந்தான்சாச் சன்; சண்டான்்சொதற்றன். 
1] குறிப்புவினைமுத்று குழையன்சொத்ரன்; பெரியன்சாத்தன். 
12 இடைச்சொற்றொடர் மற்றொன்று; கொன்னே சழிர்தன்று, 

S
s



உயிரீம்றுப்புண ரியல். ரம, 

15 உரிச்செரற்மொடா சனி Cums; SF Sov. 

[1 அடுக்குச்தொடர் பாம்புபாம்பு; கெருப்புகெருப்பு. 

.... இவை தழுவுசொடர் எனவே அவ்விருவழியிலுச்தழாத்சொட 
ரஞ் ரிலவுண்டென்ப தாயிற்று, கைச்களிறு என்பது சையைபுடைய 

சளிறு எனவிரிச்கப்படுசலால் கை என்பது களிறு என்பசைச் ௪ 

வாமையால் இப்படி. வருன்றவைகளெல்லார் சழாத்தொடராகிய 
வேற்றுமைப் புணர்ச்சியாம். சுரையாழ அம்மிமிசப்ப என்பது சுரை 

'மிதப்ப ஓம்மியாழ எனச் கூட்டப்படுசலால், சர என்பது அழ 

என்பசையும், அம்மி என்பது மிதப்ப என்பதைபுந் சமுவாமையால் 

இப்படி வருகன்றலைசளெல்லார் தழாச்சொடராகிய gears 

புணர்ச்“யரம், 

சீழுவு சொடராவது நிலைமொழியானது வருமொழியைப் பொ 

ரூட் பொருச்சமூறத் சமுவும் தொடராம். சழாச்சொடராவது 

ரீலை மொழியானது வருமொழியைப் பொருட் பொருகத்சமுற்ச்தமு 

உ௱த தொடராம், 1, 

எட்டு வேற்றுமைகளில் முதல் வேற்றுமைச்சும் எட்ட்ரம் 

வேற்றுமைச்கும் உருபு பெயரும் பெயரின் விகாரமூமே யன் 
றிச் கமச்சென வேறு உருபு இல்லாமையால், அ௮வ்விரண்டை 

பும் எழுவாய், விளி என்று அல்வழியில் சேர்ச், ௮வையொழி 

6s அறையும் வேற்றுமைப் புணர்ச்சியென்றுூர், வேற்றுமை யல்லாக 

வி அல்வழி என்க, 

| இயல்புப்புணர்ச்சி, ] 

153. விசாரமனைத்து மேவல தியல்பே. 

(@- or.) விகாரமனைத்தும் - மேல்வரும் விகாரவ்கசை யனைத் 
அம், மேவலது - அடையாசறு, இயல்பு - இயல்புப்புணர்ச்சியாம் 

(உ.ம், பொன்மலை - புசுழழசித - ஒளிமணி. (௩) 

| விசாரப்புணா்சசி. | 

1594. தோன்ற திரிதல் கெடுதல் விகாரம் 

மூன்று மொழிமூ விடத்து மாகும், 

(இஃன்.) தோன்றல் - எழுத்தாவது சாரியையாவது தோன் 
௮.சலும், இரிதல் - வேறுபடுதலும், கெடுதல் - கெடுதலும், விகா 

ரம், முன்சொன்ன விசாரமாகும், மூன்றும் - இம்கூவசை விகார 

மூம், மெரழி - நிலைமொழி வருமொழிசளுஒடய, மூவிடத்தும்-ருடச 

லிடைசடை என்கின்ற மூன்மிடச்தும், அகும்-ஏற்றபடிவரும், ஏ-று!



He உயிரீற்றுப்புணரி.பல், 

[ உதாரணம், ] 

பூ கொடி பூங்கொடி, வருமொழி முசலில் மெய்சோன். 

| b DD. 
Wo 4 தலை -ப்றலை, வருமொழி மு,சலிலும், நிலைமொ 

ழி மீற்றிலுமுள்ள மெப்சள 

Ale ses 

60 4-வலயம்--கிலவலயம். நிலைமொழி யிற்றுமெய் கெட்டது 

GU பத்து அ நறுபது, நிலைமொழி மு.தலுயிரதிரிர்து, வரு 

மொழியிடை ஒற்றுக்கெட்ட ௧ 
- பொருள் பல்பொருள் நிலைமொழி பபீற்றயிர்கெட்ட gs. 

சாமி - உரி-நாடுரி, நீலைமொழியீற்றுயிர் மெய்செட்டு, டகர 

மெய் தோன்றிற்று. 

- காய் பனங்காய், சாரியை தோன்றிற்று. 

| செய்யுள்விசாரம், ] 

155: வலித்தன் Gund 6 னீட்டல் குறுக்கல் 

விரித்த ஜெருத்தலும் வருஞ்செய்யுள் வேண்டுமி. 

(இ-ஊ்) வலித்தல் - மெல்லொற்றை உ௨ல்லொர்ராசசலும் 

மெலித்சல் - வல்லொர்றை மெல்லொற்றுக்கலும், நீட்டல் - குற் 
றெழுச்சை நெட்டெழுச்சாச்சலும், குறுக்சல் - நெட்டெழுத்தை ' 

குற்றெழுச்சாச்சலும், விரித்சல்-இல்லாதவெழுச்தை வருவிச்சலும், 

தொகுத்தல் - உள்ளவெழுச்சை நீகச்சலும், வரும் - வருவனவாம், 

செய்புள் - செய்யுளிட,ச்து, டேண்டுழி - ௮டி. சொடை முதலான 

வைகளை நோக்க அமைக்க மேண்டுமிடத்து, ௭... று, 

(உ-ம்) *குறுத்தாட் பூதஞ்சுமந்த வறக்கதிராழியெம் மண் 

ணலைத்தொழினே?' குறுச்தாளில் - ககரமெல்லொற்.று வல்லொற் 

gists, சண்டையின் அகி கடிவோள் பண்டைய 
ளல்லண் மானோச்கினளே'' சட்டையில் - டசரவல்லொற்று மெல் 
லொற்றாச்சப்பட்டது, தீச்தொழிலே சன்றித்திரி சர்தெருவை 

பேரற் போச்தரார் புல்லறிவினார்'” பொத்தில் - குற்றெழுத்து நெட் 

டெழுச்தாச்சப்பட்ட து. (யானை-யெருத்தச் இரு, விலங்கலேவேற் 

றென்னன்றிருச்தார் சன்றென்றேன்றியேன்'' தீயேனில் - செட்டெ 
முத்துக் குற்றெழு,ச்சாக்கப்பட்டது. சிறியிலை வெதிரி னெல்விளை 

மம்மே'” விளையும்மே என்பதில் - மகரமெம் விரிச்சப்பட்டது ; சிறிய 

விலையில் - ௮கரவுயிர் சொகுச்சப்பட்டது, .



உயிரி றறுப்புணரியல்: அடு 

புணர்ச்சி விகாரச்துச்கும் செய்யுள் விகார, ஐக்கும் வேறுபாடு 

ப.சவியல் ,6-அம் சூத்திரத்கிற் கூறப்பட்ட. (௫) 

1.56. ஒருமொழி மூவழில் குறைகலு மனைத்தே, 

(இ-ள்.) ஒருமொழி - ஒருசொல்லினுடைய, மூவழி - மூசு 

விடைசடையென்சிற மூன்றிலோரிடதீ த, குறைதலும் - குறைந்து 

வருசலும், னைத - அச்செய்புள் விசாரமாம், எ - று, 

(உ-ம்) ““மரையிதழ்புரையு மஞ்செஞ்ேடி”” தாமரையில் முத 
வழுத்தூர் குறைக்சத. (வேதன் வெரிரி னோட முது போத்து? 

௨ச்தியில் இடையெழுசத் துச் குறைர் தது, “நிலுண்டுகிலிகைகடுப்ப'? 

ரீலத்திற் சடையெழுத்துக் குறைந்தது. 

இன்னும் (*(குறைசலும்'? என்ற எச்ச வும்மையால் விஇயின்றி 

வைருறெ விகாரங்களுஞ் ஈிலவுண்டு, அவைவருமாழு: யாது - wt 

வஐ எனத்தோன்றலும், மாகி - மாசி எனதச்திரிதலும், யார் - ஆர் 

எனச்கெடுசலும், பொழு - போழ்து என சீஎலும்,மிஞி.ர-ஞிமி.று, 

சசை-௪ை எனவெழுத்தும், ஈகர்ப்புறம் - புறககர், இன்முன் - 

மன்றில், இல்வாய் - வாயில், சண்மீ - மீசண், எனச்சொல்லும் நிலை 
மாறுதலும் நய இவை மூ சலாயினவாம். (௬) 

[புணர்ச்சி விகாரத்சால் வருவதோர் ஜீயமொழித்சல்.] 

157. ஒருபுணர்க்சரண்டு மன்று முறப்பெறும். 

(இ-ள். ஒருபுணர்க்கு-ஒருபுணர்ச்சிச்கு, இரண்டும் மூன்றும்- 
ஒன்றே யல்லாமலிரண்மெஞுன்றும்,உறப்பெறும்-வரப்பெறும், ௪-2. 

| உதாரணம், ] 

பானை -- சோடு --யானைக்கோடு, சோன்றல். 

மிலம் பனை -கிலப்பனை, கெடுசலும் தோன்றலும், 

பனை --காய் பனங்காய், கெடுகலும்சோன்றலும்திசிசலும். 

ப எல்லாஜிீற்றின்முன்னும் மெல்லினமும் இடையினமும் புணர்சல்.] 

1௦8: எண்மூ வெழுத்திற் மெவ்வகை மொழிக்கும் 

மூன்வரு ஞா௩மய வக்க ளியல்பும் 

குறில்வழி யக்.சனி யைஈ்கொது முன் மெலி 

மிசலுமாம் ணளனல வழிகத்திரியும், 

(இ-ள்.) எண்மூவெழுத்து-இருபச் துநான் செழுத்துகளையும், 

ஈறு - இயல்பினாலாயினும் விதியினாலாயினும் ஈருசவுடைய, எவ் 
வகைமொழிச்கும் - பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல் இடைச்சொல் 

8



விஸ் உயிரீ.ற்றுப்புணரியல், 

உரிச்சொல் இசைச்சொல் வடசொல் என்ிற பலவகைப்பட்ட 

சொற்களுக்கும், முன் - மூன்னே, வரும் - வருற, ஞாமயவச்சள்- 

ஞசர ஈ௧ர மகர யகர வகரங்கள், இயல்பும் - அல்வழி வேற்றுமை 
யிரண்டிலு மியல்பாதலும், குறில்வழி ய - குற்றெழுகதின் பின் 

நின்றயகரமெய்யும், தனி ஐ - உயிர் உயிர்மெய் என்கிற ஐகாரமும்; 
சொ .- நொவ்வும், து - தவ்வும், மூன் - ஏன்பவைகளுச்கு முன் 

வருற, மெலி - ஞூகர ககர மகரங்சள், மிகலும் - பிறசொற் 

களுக்கு மூன் இயல்பாதலன்றி மிகுக்துமுடிசலும், ஆம்-ஆரும், ணள 

னல வழி - ணளனலக்களின் முன்வருறெ, ௩ - நகரமானது, திரி 

பும் - மற்றையீறுகளுக்கு முன் ி.பல்பாசலன்றிக்இரிபம், எ-று, 

புணரியலிலெங்கும் அல்வழி வேற்றுமைகளிலொன்றைச் கூறி 

ப்பாச வானாலும் வெளிப்படையாக வானாலுங் காட்டாமற்போஞால் 

அவ்விரண்டையுங்கொள்ச. 

(உ-ம்.) விள, பலா, இளி, த, ௧௫), பூ; சே, பனை, கோ, கெள, 

உரிஞ், மண், பொருந், மரம், பொன், வேம், வேர், வேல், செல், 

யாழ், வாள், எஃகு-இவற்றின் மூன் ஞான்றத-நீண்டது-மாண்டத- 

யாது - வலிது:--ஞாற்ள் - நீட்சி - மாட்டி - யாப்பு - வலிமை இவர் 

றை வருவிதீது:-- 

( அல்வழி.) (வேதிறுமை.) 

விளஞான்றது விச ஞாநி, 

விளரீண்டது ler Fle. 

விளமாண்டறு லிளமாட்சி. 

விளயாது விளயாப்பு, 

விளவலிது lara adie... 

என முறையே கூட்டு, எல்லாவீற்றன் முன்னும் ஞ EMU VEE 

ஸி.பல்பாரல் காண்க, 

உரினு ஞான்று, வாண்ஞான்ற த, 

பொருநஞான்ற த. மரஞான்றத, 

வேண்ஞான்றது. 

என நிலைமொழியீறுகள் விசாரப்படுதல் ௮வ்வவ்கீச்றுச் சிறப்பு 

cal Be off காண்க, 

(அல்வழி.) 
கைஞ்ஞான்றது, 'மெய்ஞ்ஞான்றது. 
கைச்ரீண்டது, மெய்ர்நீண்டிழ;. 

கைம்மாண்டிது. மெய்ம்மாண்ட த.



உயிரீ.ந்றுப்புணரியல், விள 

(Capp மை.) 

சைஞ்ஞார்சி, மெய்ஞ்ஞா9, 

கைக்நீட்டி் மெய்க்நீட்சி, 

கைம்மாட்சி. மெய்ம்மாட்ி. 

எனச்குறின் முன்னின்ற யசரச்சின் goes சனி ow 
மேன்னும் மெவிமிருசல் காண்ச, 

*நொது மூன்மெலி மிசலுமாம்'” என்ற எச்ச வும்மையால் ௮வ் 

விரண்டன் முன்னும் இடையெழுச்து மிகலுமா மென்றதாயிற்று. 

சொர்ளெள்ளா. அஞ்ரெள்ளா, 
கொரச்காகா, அர்காகாஃ 
சொம்மாடா, அம்மாடா. 

சொய்யவனா. துய்யவன. 
Qeraa oran அவ்வளவா. 

இவை வினைச்சொற்சளாசலால் அல் வழியிலே மிகுர் சன. 

டண ளன ல வழிகத்திரியும்'” ஏன்றது பின்வரும் ''னலமுன்றன 
வும்?? என்னுஞ் சூச்திரச்திலே சாண்ச, இச்சூத்தொ மு,தலாக 

வொள்றற் சொன்று சொடர்ச்ரியாகப் புணர்ச்சலால், (தொடர்ச் 

சொற்புணர்த்சல்? என்னுமுத்தி. (௮) 
[ பொதுப்டுங்யர் உயர திணைப்பெயர்கசோடு நாற்சணமும்புணர்சல், | 

150 “பொத௫ப்பெய ருயாதிணைப் பெயர்க ளீ.ற்றுமெய் 
வலிவரி னியல்பா மாவி யாரரூன் 

வன்மை மிகாசில விகாரமா முயர்தஇிணை, 

(இ-ள். பொதுப்பெயர் - இருதிணைகளுச்கும் பொதுவான 

பெயர்களுச்கும், உயர்திணைப் பெயர்கள் - உயர் ,திணைப்பெயர்களுக் 

கும், ஈற்றுமெய் - ஈற்றிலுள்ள மெய்கள், வலி- வல்லெழுத்து மூதீன் 

மொழிகள், வரின் - வந்தால், இயல்பாம் - இயல்பாகும், அவி - 

உயிரையும், யர - யகர ரகர மெய்களையு மிரூசவுடைய அவ்விருவ 
கைப் பெயர்சளுக்கும், முன் - முன்வருற, வன்மை - வல்லெழுத் 
கள், மி.சா - மிசாவாம், உயர்திணை-உயிரீறு மெட்மீ.றுமாயெ உயர 

இணைப்பெயர்கள் காற்சணம்களோடும் புணருமிடத்து, சிலவிசார 
மாம் - நீலேமொழி உருமொழிசகள் விகாரப்படுவனவுஞ் சலவுளலாம். 

பொதுப் பெயராவது - உயர்தீணே ஆஃறிணை _யிரண்டுக்கும் 

பொதுவாய் உரும்பெயர். பொதுட்பெயர் விரவுப்பெயர் என்பன 

ஒரு” ப-ருட்சொற்கள், விர்வட்பெயர் - கலகத்சலுடைய பெயர்,



௮௮ உயிரீ.த்றுப்புணரியல்: 

வவி என்றது - மொழிச்கு முதலில் உரம் ௧௪ .த பச்களை, 

காறசணமாலன - வன்சணம், மென்கணம், இடைக்சணம், 

உயிர்க்கணம், 

அல்வழி, வேற்றுமை 
(உ-ம்.) [சாச்சன் குறித | சாச்சன் கை 

| சாச்சன் சிறிது | சாச்சன்செவி 
[| சாத்தன்றீது | 9 சாச்சன்றலை 

சாச்சன் | சாத்தன்பெறிது | சாச்சன்புறம் 
கொற்றன் i ¢{ #12506 Buss 

அண் | சாத்தன் சிறியன் 
| சாச்சன்றியன் 

| சாச்தன்பெரியன் | 

L 
எனப் பொதுப்பெயரீற்று மெய் வலி வர இயல்பாயின, 

அல்வழி. வேற்றுமை, 

உரன் ஊரன் குறியன் ஊாரன்சை. 
ஊரன்சிறியன் , ஊரன்செவி 

கூனன் . ர 
. ஊரன் நீயன் ஊரன் நலை 

அவனை ஊரன் பெரியன் ஊரன்புறம் 

என உயர்குணைப் பெயரீற்று மெய் வலி ௨ர இயல்பாயின. 

அல்வழி, வேற்றுமை. 

சாத்திகுறித சாச்திகை 

#75 §) ens IAD g சாத்திசெவி 
தாய் சாத்தி. ௫ சாத்திதலை 

சாச்கிபெரிறு சாதிதிபுறம் 

ஆல்லழி, 

சாத்இகுதியள் big BUS 
சாத திரிறியள் ர நீர்சிறிமீர் 
erg 88 wer eae 
£08 BQuilwer Erodes a 

எனப் பொதட்பெயரீறிறு ஆவியசரமுன் வன்மை we nar uS sar. 

அல்வழி. வேரிற மை. 

நம்.பிகுறியன் of swing 
ம்பி ஈம்பிரிறியல் சம்பிசெவி 

Bu ஈம்பிதீயன் ஈம்பிதலை 
ஈம்பிபெரியன் நம்பிடிதம்
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அல்வழி, சேற்றுமை, 

அவர்குறியர் YR TDS 

gar Janine அவர்செவி 
HOUT Swit அவாதீலை 

௮ வர்பெரியர் ( அவர்புறம் 

என உயர்திணைப் பெயரீற்று ௮வி ரசரமூன் வன்மை மிகா 
© Taller. 

(சிலவிகாரமா மு.பர்கணை' என்றசற்ரு ௨ருமொழி apseQs 9 

ச்சைச் சொல்லாமைபால், நாற்கணமுங் கொள்ளப்பட்ட: 

(௨-ம்.) சகமிலன் -- பரணன் 5பிலபரணர் 
வடுகன் -- நாதன் --வடசகாதன் ல்வழி 
௮ாசன் -- வள்ளல் --அரசகள்ளல் 

ஐ£வகன் . பள்ளி--- அ வகப்பள்ஸி 
குமரன் -- கோட்டம் குமரகோட்டம் உ வேறறுமை 

குமரக்கோட்டம் 

என இருவழியும் உயிர்திணேபுள சில சமக்கு ஏற்றபடி விகார 
மாயின. 

' வினப்பெயர் விளிப்பெயர்முன் வல்லினம் இயல்பாசல்.] 

[60 *ஈற்றியா வினாவிஷிப் பெயாழமுன்வலி யியல்பே. 

(இ-ள்) ஈறு யா வினா - இறுதியில் வருகிற (௮ ஏ ஐ என்னும் 
மூன்று வினாச்சொற்சஈரம் யா என்னும் வினாச்சொல்லும்,விளிப்பெ 
யர் - (உ மட்தும் மெய்மீறுமீகிய) விளிவேந் றுமைப்பெயரும், முன் - 
ஆகிய இவற்றின் முன் வருகிற, வலி - வல்லெழுத்துகள், இயல்பு- 
இயல்பாகும், ஏ று, 

(2. 6) 
கொண்டான் -- அவனாகொண்டான் 

a உ டர உ. 
கொர்றன 1 சென்ருன் = அவனாசென்றான் 

ர் ட் னெ SE ETE = MM CY) SE SMCT 

சசி போயினை - அவனாபோயினான் * 

யா * குறியன  யாகுறியன தீயன -யாஇயன 

சிறியன == wag Swe பெரியன--யாபெரியன 

எனாற்று வினாமுன்னும், oe வலி இயல்பாயின. 

நம்பீ கொள் ௮ நம்பிசொள் === LOL) ee 
விடலாய் செல் - நம்பிசெல் | * போ -சம்பீபோ 

என விளிப்பெயர் முன் ௨லி இயல்பாய், . 

[ மூன்னிலைமுன்னும், ஏவல்முன்னும் வல்லினம்புணர்சல்:] 

161% அவி யரழ விறுதிமுன் னிலைவீனை 

ஏவன் முன் வல்லின மியல்பொடு விகற்பே,
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(இ-ள்.) ஆவி - உயிரையும், யர ழ- ய £ ழ என்னும் மூன்று 
மெய்களையும், இறுதி - ஈரூகவுடைய, முனனிலை வினை - முன்னிலை 
வினைகளும், ஏவல் - ஏவல் வினைசளும், மூன் - ஆயெ இவற்றின் 
மூன் வருறெ, வல்லினம் - ௧ ௪ ௪ பச்கள், இயல்போடு - இயல்புட 
னே, விகற்பே - விகற்பமுமாம் (இய& பாயும் மிகுர் தம்வறும்), ௭-௮. 

மூன்னிலைவினை - குழன்றுகாலத்துச்கும் உரியசாய் மூன் நிற் 

ரும் பொருளினது தொழிலை உணர்ச்துவ சென்மம், ஏவல்வினை - 

எதிர்சாலதீதுக்கு மாக்இிரமே உரிய ய் முன் நிற்கும் பொருளைக் 

கட்டளை யிடுவசென்றும் வேறுபாடு அறிக. ஏவலெல்லாம் முன் 

விலையாம்; முன்னிலை யெல்ல7ம் ஏ௨லாகா. 

விசற்பமாவது - ஒருபுணர்ச்சிச்சே ஒருகால் ஒருலகையா..ம், 
மற்னறொருகால் வேறு வகையாயும் வருவத; விகற்பம், உ௱ழ்ச௪ி), 
பொருசல் என்பன - ஒருபொரு.் சொற்கள், 

(உதாரணம் 

உண்டனைசேவா உண்டனை உண்டனைகொற்றா 
உண்டாய் உண்டனைசாச்சா உண்டனைபூகா 

உண் உண்டனிர்கொற்றரே 'உண்டனிர்சேவரே 
ட்னிர் | உண்டனிர்சாச்தரே உண்டனிர்பூசரே 

என அவிய ர இறதிமுன்னிலை வினைமுன் வலி இயல்பாயின: 

ழகரமெய் முன்னிலைவினைச்கு ஈராசாமையால், உதாரணம் 
சாட்டச்கூடாமை அறிக, 

மூன்னிலை வினைமுன் விகர்பித்தல் வர்சவிடத்தக் காண்க. 

வர -. சொதீரு.-வாகொந்ரா | சேர் தேகா சேர்சேவா 
பாய் -- சாத்தா பாய்சாத்தா | வாழ் 4பூகா - வாழ்பூசா 

என அவிய ரழ இறுதி ஏ௨ல் வீனைமுன் வலி இயல்பாயின, 

ஈட-கொற்று-ரடகொற்றா, ஈடக்கொற்று. 1 ஏவல் வினைமுன் 
எய்][-சொற்றா-ஏய்கொர்றா, ஏய்சகொற்றா | விதற்பிச்சன, 

aif Ope சிறப்புப்புணாசச, 

| உயிர்முன் உயிரபுணர்சல் | 

162 இஈ ஐவழி யவ்வு மேனை 

. உயிர்வ!? லகும் ஏழுனிவ் விருமைபும் 

உயிர்வரி னுடம்படு மெய்யென் முகும். 

(இ.ள் இ ஈஜஐவ,நி- இகர ஈகார ஐகாரங்களின் பின்னே, 

மவ்வும் - யகரமெம்பும், ஏனை உயிர் வழி- (௮.௮௨ ஊ OHH ar 

 



உயிரித் றுப்புணரியல், ௬௧ 

என்னும்] , இவ்கேழு உயிர்சளின் பின்னே, லவ்வும் - வகரமெய்யும் 

ஏ முன் -ஏகாரச்தின் பின்னே, இ இருமையும் - இவ்விரண்டும் |யசர 

மெய்பும் வகரமெய்யும், | “உயிர் வரின் - (வருமொழிரு£சீலில்) உயி! 
௨ச்சால், உடம்படுமெய் என்று அகும் - உடம்படு மெய்யாச வரும். 

உடம்படுமெய் - நீலேமொழி மீற்றிலும் உருமொழி மு.சலிஓம் 
ஈ்ன்ற உயிர்களை உடம்படுச் தம் மெய், உடம்படுத்த லென் ரு.லும், 
உடன்படுத்ச லென்றாலும் பொருள் ஓச்கும்: *(உடம்பாடிலா,சவா'' 
என்றார். திருவள்ளுவரும், உடம்பு அடு எனப் பிரித்து, வரும் 
உயிர் ஏறுசற்கு உடம்பாக அடுக்கும் மெய் என்றாலும் பொருக்தம். 

அல்வழி, (உ-ம்.) வேற்றுமை 

penal) + அழத. மணியழதஜெ ட் அழகு மணியழகு 
F + ape og Eu pag * அழகு தயழகு 

டனை - அழகித-பனையழது -- அழகு--பனை யமக, 

இ ஈஜஐழுன் யகரம்வர்த௮, 

விள -- அழடது-விளவழது - அழகு -விளவழகு 

பலா -- அழத பலாவழடித 4 அழகு-பலாவ ழகு 

கடு --அழூ--கடுஉழகிது 4 தழகு--கடுவழகு 

ற. ர்அழகிச-பூலழகத... * அழகு-பூக தகு 
சொ அழ௫த- -கொவ்வழதத - அழகு--சொல்ம ழகு 

கோ -டழச௫.-சோஉழப oye கோவழகு 
கெள- அழகித-செளகழகிது * அழகு--செளவழகு. 

ற்ற உயிர்களின் மூன் வகரம் வரச, 

அவனே 4 அழகன்: அவனே மழசன், என இடைச்சொல் 

மூன் யகரமும், 

ஏர எலாம் -ஏவெலாம், சே - உழவு--சேவழவு என தரெ 
முத்சொரு மொழியாகிய உயிர், உயிர் மெய என்னும் ஏ முன் இரு 

வழியும் வகரமுமம், 

சே-- தடி. -சேயடி, சேவடி எனச் செம்மை யென்னும் பண் 
புப்பெயரின் விசாரமாகிய சே என்பதன் முன் யசரமும். ௮.சரமும் 

உடம்படு மெய்யாக வந்சன, 

[ வினாச்சுட்டுச்களோடு கார்சணமும் புணர்சம் ] 

163. 6T SO வினாமுச் சுட்டின் முன்னர் 

உயிரும் ய௩௨ரமு மெய்தின் வவ்வும் 
பிறவரி னவையு தூகிஇழ் சுட்டு 

நீளின் யகரமும் தோன்றுக னெறிழிய, 

(இன், எகரவினு (முன்னர்) - ஏச ரவின Ran. சொல்லின் 

முன்னும், முச்சுட்டின் முன்னர் ப மூன்று சுட்டிடைச் சொல்லின்



௬௨ உயிரிற்றுப்புணரியல். 

முன்னும், உயிரும் - உயிரும், யகரமூம் - யசரமும், எய்இன் - வர் 

தால், வவ்வும் - வகரமும், பிற - யகர மொழிர்,ச மெய்கள், வரின் - 
வர்,சால், அகையும் - அவ்வர்த மெய்சளும், தூச்சில்-செய்யுளிட்ச் ௪, 
சட்டி - சுட்டுக்கள், நீளின் - நீண்டு வருமிடத்த, யகரம் - யகாமும்; 

சோன்று தல் - தோன்றுதல், நெறி - முறையாம், ௭ - று. 

எ 4 தண் — FT a Were ௭ + Gow - எஞ்ஞாலம், 

எ 4 யானை -எவ்யானை. எ 4 நாடு -ந்நாடு 
a +t குறிரை --எக்குதிரை எ 4 மனை அ௭எம்மனை 

சு சேனை -எச்சேனை | எ... வளை எடஎஏவ்வளை 

a + சண்டு அ எச்சண்டு ஏ. .. நனம் எங்கனம் 
எ -௩ படை எப்படை, | ௮ + இடை அழயிடை. 

ஏன வகரமும் வர் சமெய்சளா ம் யகரமுச்சோன்றினமை காண்2: 

௮ இஉ இவற்றின் முன்னும் அப்படியே கூட்டுச. 

ஈறி” என்றமையால் யாங்ஙனம் எனயா வினா முன்னும், 

MY DLO LD = ஈங்ஙனம் - நளற்ஙுனம் - ஏன நீண்டசுட்டின் முன்னும் 

ஙசரமிகுசலும், ஈத - அங்கு - ஈங்கு - உஎங்கு-௮ண்டு- ஈண்டு எனச் 
சட்டிப்பெயரீளலும், 'விண்வச்துச்கொட்கும்'“செல்வழிச்செல்க”' 

என மெய்பீற்றின்முன் உயிர்வர இப்படி. உடம்பி மெம்யல்லாச 

வசரம்பெற சலுங் கொள்க. இவ்வாறுவரும் உடம்டடு மெய்யல்லாச 

வரத்தை மெய்மீர்றடம்டரி மெய்யன் மர் ஈச்சினார்ச் இனியார். 

கு ச்நியஹுசாருர்றிய லுஃரங்களோடு உயிரும்யகாமும் புணர்சல். 

104. "உயிர்வரி னுக்குறண் மெய்விட்டோடும் 

யவ்வரி ஸரிய்யா முற்றுமம் ரொரோவழி. 

(இ-ள்.) உக்குறள் - குற்றியலுகரமானத, உயிர் - உயிர்மு 

தன்மொழி, வரின்-வர் சால், மெய்விட்டு-சனச்டடெமாகிய மெய்யை 

விட்டு, ஒ௫ம் - கெடும், ய- யகரமு,சன்மொழி, ரின் - வச்சால், 

இய்யாம்-௮ ஐ இகரமாகச்திரிபும், மூத்றும்-மு.ற்றியலுகரமும், அதி.ற- 

அங்விருவிதியும்பெறம், ஒ 2ராவழி - ஒல்வோரி௨த்து, ௭ - று, 

[ உதாரணம் | 

eng + அரிது நாரகரிது இருவழியும் உய௰ிர்உரச் குற்றி 

GIEG + ௮ருமை-குரக கருமை யலூகரம் கெட்டது. 

. — று இருவழியும் யகரம்வரச்குர் BiG - யாது ராகயொது நிய லகரம் இகரமாகச் 
சாகு 4 யாப்பு ராகியாப்பு 'திரிக்சது



உயிர் ற் ற. ப்புணரியல். ௬௩. 

சதவு + யாது -கதவியாது முற்றியலுகரம் அவ்விருவிதி 

அது +t ஐ அதை. யும் பெற்றது. 
கெடும் என்னாது ஒடும் என்றமையால குற்றியலுசரமும் ஒரோ 

விடத்து இ .ஈ ஐவழி”? என்னும் சூச்தாப் பொது விதிப்படி வசர 

ல.ம்படுமெய் பெறுசலும் கொள்ச, 

(௩-ம். அழைப்பதுவே, காண்பதுவும். 

1 உயீரீறீறின்னான் உல்லினம் பெரும்பாலும் மிகும் எனலும்? 

சதவ 4, அழடிதுகதவழஇது | 

பொதுவிதி, 

165. 'இயல்பினும் விதியினு கின் த வுயிர்முன் 
கசதப மிகும்வித வாசன மன்னெ, 

(இ-ள்) இ.பல் பினும் - இபல்பினாலும், விதியினும் - விதியி 

னாலும, நினற - இறுஇயாக நின்ற உயிரமுன - உயிர்சளின்முன், 5௪ 
சப - வருறசசசபச்கள், மன்மிகும் - பெரும்பாலுமிகும், விதஉா 

தன - இறப்பு விதியிற் சொல்லாசவைகள், ஏ- ற. 

(உதாரணம.) 

ஆடச் குறியன், ஈமபிக்கொற்றன். அஆேச்கை, சம்பித்தரு 

ஏன உயர் தீணைப் பெயர் முன் இருவழியும் வல்லினம் மிகு, சன. 

சாத்திப்பெண் - எனப்டொதுப் பெயர்முூன் அவ் (நிபில் உல் 

லினம் மிகுர்.௪.த. 

விளச்குறிஐு, தாராச்சடிது, தீப்பெரித, வடச்சிஐ, கொச்குக் 

சடிது, கொண்மூக்கரித, சேச்சிறிது, சோப்பெரிது, ஒற்றைச்கை, 

வட்டச்சல், சாழக்கோல் - என அஃறிணைப் பெயர்முன் அல்உழி 
யில் வல்லினம் மிகுஈசன, விளக்கோடு, பலாக்காய், கிளிச்சிறை, 

இச்சடுமை, சடுக்காய், கொச்குக்கால், குரங்குக்குட்டி, சொண்மூக் 
குழாம், சேக்கொம்பு, இனைத்சாள், சோப்பெருமை - என Mood 

ணைப் பெயாமுன் வேழ்.றுமையில் வல்லினம் மிகுக் சன, 

ஆடிச்சொண்டான், Bons கொண்டான், கச் கொண் 

டான், அடெனக் கொண்டான், அடக்சொண்டான், உ௨ண்பாக்குச் 

சென்றான், பூச்துச் காய்சக்சத, பொள்ளெனப் பறர் சத, சாலப் 

பகைச்தத - எனச் செரிநீலை வினையெச்சச்சின் முன் கஃலினம் 

மிக்கன. ° . 

_. இருளின்றிச் சண்டார், பொருளின்றிச் காணார் - எனச் குறி 
ப்பு வினைமெச்சச்இின் முன் adders Jes sen, 

இக்ப்க்க்க ர்க்க AYA 
Pee. FALE ரு. ரர) றற ந ராடி ஐ மர



GP 2.uSP Bingen Aus ov. 

கூவிற்றுக்கோழி, நால்வாய்ச் தக் சளிறு - ஏனத் தெரிந்? 

வினைஞ.ற்றின் முன்னும் குறிப்புவினைநூற்றின் முன்னும் உல்லினம் 

மிகு சன, 

இனிச் தருவேன், மற்றைச்சாகு- என இடைச் சொல்லின் 

மூன் வல்லினம் மிகுர்,தன. 

சழ ச்சமலம், சவப்பெரியன் என உரிச்சொல்லின் முன் வல்லி 

COD MS SOT. 

சொன்றிச் குழிசி - எனச்நிசைச்சொன் முன்னும், கங்கைச் 

சடை. எனவடசொன் முல்னும் வல்லின மிரு$சன, சொன்றி - 

சோறு, குழிசி - பானை. 

விசவாசன பெறும்பாலும மிகுமெனலே, விசர்சன சிறபான் 

மை மிகுமெனவும், விதவாசன சிறுபால்மை (பிசா எனவும் கூறினா 

oT ogy. 

(2-0. GsraGargm, துக்சொற்றா, சாச்சா, தேவா, 

பூசா என்பன :'ஏவன்முன் வல்லினம் இயல்பொடு விகற்பே'' என 
மூற்கூறிய சிறப்பு விதிபெறாது வல்லினம் மிகுக்தே wi ger. 

ஏரிகரை, குழவிகை, குழர்சைகை, ழலை கிழவோன் எனவும், 

கூப்புகரம், ஈட்டுசனம், சாட்டுபுகழ், எனவும் முறையே வேற்றுமை 
யிலும், அல்வழியிலும் பின் விசலாசன மிகவாயின, 

வல்வினம் உயிரீற்று உயர்திணைப் பெயர்,-பொதப் பெயர்சளூ 
க்கு மூன் மிகுமென்றத :*அவியரமுன் வன்மை மிகா”? என எய்கி 

ய,சன்மேற் செப்புவிதி, ஃறிணைப் பெயர்சளுச்கு முன்னும் வீனை 

முசலி யவைகளுக்கு முன்னும் மிகுமென்றது எய்தாசசெய்து 
வித்சல். 

| உயிரீற்றுச் சிலமரப்பெயர்களோடு உல்லினம் புணர்சல்.] 

160. மரப்பெயர் முன்ன ரினமெல் வெழுத்து 

வரப்பறு னவுமூள வேற்றுமை வழியே. 

(Q-@.) மரப்பெயாமுன்னர் - உயிரீற்றுச்சலெ மாட்பெயர் 

சளுச்குழுன், இனமெல்லெழுச்து௨ர - முன்சொன்ன பொதுவிதி 
யால் தருறெவல்லெழுதீ2 மிசாமல் ௮வற்றிற்சினிமாயெ மெல்லெழு 
சிதமிக, பெறுனவும் - பெறுவனவும், உள - ரிலவளவாம், Copp 
மைஉழி - வேத்றுமைலழியில், or - yi. 

(௨-ம். விள tan -விளந்காய், மாச் துளிர், 

மா “(கொம்பு ஐமாங்சொம்பு, சாயாம்பு,



உயிரிற்றுப்புணரியல், ௬௫ 
e 

Qo SOuperas” என்ற எதிர்மறை யும்மையால், பலாச் 
காய், வாழைப்பழம் எனப் பொதவிதிப்படி வல்லினம் மிகுந்தும் 

ரும். 
|அகாவிற்றுச் சிறப்புவிதிகள்.] 

[இன்னின்ன அகரவீற்மின் முன் வல்லினம் ௫யஃபாம் என்பது. | 

167. செய்பிய வென்னும் வினை யச்சம் பல்வகைப் 

பெயரி சனச்சமும் ரூம ணு சுபே 

அஃறிணைப் பன்மை யமமமுன் னியலபே. 

_[(இ-்.) செய்யியவென்னும் வீனையெச்சம் - செய்பியவென் 

னும் வினையெச்ச வினையூம், பல்வகைப் பெயரி னெச்சம் - டலவ 

கைம்பட்ட பெயரெச்ச வினையும், (பல்வலக) மூறறு - பலவசைப் 

பட்ட முற்றுவிளையும், ஆரனுருபு - அரும் வேற்றுமை அ௮கரவுருபும், 

அஃறிணைப்பன்மை - ஃறிணைப் பன்மைப் பெயரும், அம்ம - அம்ம 

வெண்டிற உரையசை டடைச் சொல்லும், முன்-அ௫ய அகரவீற்ற ச் 

சொற்சளாறன் முன்னும், இயல்பு - வல்லெழுதீதச்க ஸியல்பாம், 2 

(உ-ம். 

உண்ணிப சொண்டான் * --செய்யிய என்னும் வினையெச்சம். 

உண்டகுஇரை, உண்கிற ot 
பல் வகைப் பெயரெச்சம். 

ச் 

ரை, பெரியபொருள், உண் 

முரச குதிரை, 

சென்றன குதிரைகள், வாழ்க டட 
சொற்ற, பெரியன குதிரைகள் i SUN DEG PB 

சனகைகள், சனதாள்கள் இ ரினுருபு 

பலகுஇரைகள், பலகற்றார்.. --இருவழியிலும் அஃறிணைப்பன் உம. 

௮ம்மகொற்றா ம்ம என்னும் இடைச்சொல், 

உரையிற் கோடலால் அம்ம என்னும் உரையசை இடைச்சொ 
ல் “அம்மாபெரிது?” என நீண்டு வரினும் வலி இயல்பாசல் காண்ச. 

இச்சூத்திரத்தின் முசலிலும் ஈற்றிலும் ௮கர வீற்றுச்சொல் 
வைச்சுதினாலே இடைகின்றனவும் ௮கரவீறு என்பதும், பல்வசை 
என்றதனால் வினையடிமு,சலிய சான்இனும் பிறர், த பெயரெச்சமென் 

பதம், அவ்வாறு பிறர்த முற்று வினைகளென்டதும், மு.ற்றெனவேறு 

கூறினமையால் அஃறிணைப் பன்மை யென்றது பெயரென்பதழ் 
பெறப்படும். 

வினையடி சாள்சாவன - இங்ல்பாயெ வினையடி ஒன்றும், பெயர், 

இடை, உரி அடியாகப் பிறச்த செயற்கை வினையடி 'மூன்றுமாம்.



௬௯௭௬ உ.பிரி,மி௮ுப்புணரியல், 

மூற்றின் முன் இயல்பாமெனவே அருத்தாபத்தியால் உண்ட 

சண்டன; அமர்முகச்ச குதிரைகள், MOISES க௨ச்ன் ஏஎனவினை 

முற்று வினைபெச்ச மா௫யும், குறிப்பு முற்றீரெச்சமாடியும் வர்.த 

விடச்.தம் இயல்பா மென்றறிக, 

| வாழிய என்னும் வியங்கோளின் ஈற்.றயிர்மெய்செடுசல்.] 

108. வாழிய வென்பசு of BD னுபிர்மெய் 

ஏகலு முரிச்சல் ேகனு மியல்பே. 

(இ- ள்.) வாழிய - என்பசன வாழிய வென்னும் alum 

கோண் மேற்றினைடைய, ஈற்றின் - இறுதியிலுள்ள, உயிர்மெய் - யகர 

வுயிர் மெய்யானது, ஏசலும் - குறைதலும், உரித்து - உரித்தாகும், 

௮ஃதி - அவ்ஓயிர் மெய்பானது, ஏகினும் - குறைந்து இகரவீருய் 

நின்றாலும், இயல்பே - வல்லினம் பொதுவிதியினாலே மிசாமத் இற 

ப்புவிதியிற்கூறிய இயலபேயாம், எ-று. 

(உ-ம். அவாழி ஏன ஈற்றுயிர் மெய் குறைந்தது. வாழி 

சொற்றா - சாச்சா - தேவா - பூசா, எனக்குறைர்ச விடத்தும் கல்லி 

னம் இஃல்பாயின. 

“சாவஎன்னுஞ்செயவெனெச்சம்ஈற்றுமிர்தெய்செட்டும்வ௫மெல்பத 

169. சரவவென் மொழியிற் ௮ுயிர்மெய் சாதலும்விதி, 

(இ-ள்.) சாவ வென்மொழி- சாவ, வென்னுஞ் செயவெளெசீச 

வீனைச் சொல்லினுடைய, ஈறு - இறுதியிலிருக்கின்ற, உயிர்மெய் - 

வர வயி/மெய்யானறு, சாசலும் - கெட்டுப் புணாசலும், விதி-விதி 

யாரும், ஏ று. 

(உ-ம்.) சாவ-குச்தினான்--சாச்குத்திஞன். 

இப்புணர்ச்சி சாலக்ருதினான் என்னும் புணர்ச்சிபோற் சிறந்த 

,தீல்லானமயால் 'சாதலும்விி” யென்றார், (௪௯) 

[பல சில என்பவற்றின் புணர்௪9,] 

17/00, பலசில வெனளுமிவை தம்முன் ரூம்வரின் 

இயல்பு மிகலு மகர மேக 

லகரம் றகர மாகலும் பிறவரின 

அகரம் விகற்ப மாகு முளபிற. 

(@) - ar.) பலசில வெனுமிலை - பலல என்றெ இவ்விரு 
சொல்லும், தம்ரன் - சமக்குமுன்னே, தாம்வரின் - 2 சாம்வருமாயின், 

இயல்பும் - இயல்பாசலும், மிகலுழ் - விகுதலு., ௮௪.ரம் - அகரமா



உயிரீ றறுப்புணரியல், ௬௯௭ 

னத, ஏக -,கெட, லகரம் - லகரமானது, றகரமாசகலும்-றகரமாகத் 

இரிசலும், பிற - இ௫ற்றின்ருன் பிறமொழிகளுள் யாதாயினு மொ 

ன்று, வரின் - வந்தால், அகரம் - அகாமானது, விகற்பமாதலும் 5 
நிற்றலும் நீங்கலும், உள - உளவாம், எ-று. 

(௨.தரரணம்.) 

பலபல, சிலை இயல்பு. 
பலப்பல, சிலச்சிவ --மிகுசல். 
பற்பல, சிற்ெ -அுகரங்செட லகரம் றகரமாதல், 

பலகலை, பல்கலை 

சலசாள், இன்னாள் ட, . He 
ல வளை, @aa%rr, பிறசொற்கள் வர அகரம் விசத்பிச்ச2, 

பல௮ரயம்,பல்லாயம்; 

பிற” என்றமிகையால் பல் பல, சில், சில ௪ன அகரங்கெட 

லசரம் றகரமாகாமல் ஒரோவிடத்து வருசலும் இன்னும் அகரவீற் 

௮ப் புணர்ச்சியுள் அடக்காது வருவனவுக கொள்க, (௨0) 

ஆகாரவிற்றுச் சிறப்புவிதிகள். 

{# மா, மியா, எதிர்மறைப் பலவின்பால் வினைமுற்று யெ 
இவற்றின் புணர்ச்சி, } 

1/1] அல்வயி ஆமா மியாமுாற்று முன்மிகா, 

(இ-ள்.) அ௮ல்வழி-அல்வழியில், ஆமா - ௮வுமாவுமாய இரு 

பெயரும்; மியா - மியாவெனனு முன்னிலையசை யிடைச்சொல் 

லும், முற்று - சார வீற்றஃமிணைப் பன்மை யெதிர்மறை முற்று 

வினையுமாகய, முன் - இவற்றின் முன், மிகா - வருறெ வல்லினம் 

இயல்பாகும், எ-று. 

(உ-ம.) குறித, மாரிறிஜஐு. --௮ மாருூன்வலி இயல்பு. 
கேண்மிபாதேவா -மி.பாமுன்வலி இயல்பு, 
உண்ணாகுஇரைகள் --தே.ரீற முன்வலி இயல்பு. 

இரட்டுற மொழிதலால், காட்டுப்பசு என்னும் பொருளைத் SG 

கறி ஆமா என்பதன் முன்னும் மா குறிது, நமா ஏிறிது என இயல் 
பாம் எனச்கொள்க, 

முற்றுமுன் மிசா' எனவே, அருத்சாபச்தியால், அவ்வீனையா 

லனையும் பெயர்மூன்னும், ௮வ்வினைமுற்று வினையெச்ச மானவ்ற் 

தின் முன்னும் அவ்வாறு மிசாமையுங் கொள்க. [அருத்தாபத்.இ 
ராவத - ஒருபொருளக் கூறிய மாச்இர,ச்சால் ௮,௪ன் குறிப்பைக் 

சொண்டு கூறப்படாத wha o Qungteruys 9 Peg.) 

(anh) coven Giger, Qearper, sisor, Cundon, 
9



௬௮ உயிரீ.ற்ற௮ுப்புணரியல், 

இங்சே, உண்ணா என்றது வினையாலணையும் பெயராயின் 
உண்ணா சனவா$ிய குதிரைகள் டெர்சன எனவும் ; விசைமூற்று 
வினையெச்சமாயசெனின், உண்ணாசனவாய்க் டெர்சன எனவும் பொ 
ர௫ள்படும். 

இவ்வ(ப்பாட்டுச்சொல் ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்ச 
மாயின் 'உண்ணாக்குதிரை' என்றும், ஈறசெட்ட எதிர்மதை வீணை 

யெச்சமாயின் “உண்ணாக் ெர்சான்' என்றும், உடன்பாட்டு இற 

ந சசால வினையெச்சமாயின் 'உண்ணாக்ர்தான்' என்றம் பொல 

விதியால் வலிமிகுர்து வருமென அறிக, இவற்றிற்கு முறையே 
உண்ணாச, உண்ணாமல், உண்டு எனப் பொருள்சொள்க. (௨௧) 

[குதிலணைச்ச ஆகரரவீற்று ௮ ஃறிணைப்பெயரின் புணர்ச்சி.) 

குதிய,கன் கீழாக் கு.றுகஓுட மகனோ 

டுகா மேம்.ற௮ மியல்புமார் தூககின், 

(இ-ள்.) குறியசன் த - குற்தெழுச்தின் £ழ்ரின்ற ஆகா 
ரம், குறுகலும் - அகரமாதலும், அதனோடு - அவவசரமாசலுடனே, 

உகரமேற்றலும்-உசரம்பெற சலும், இயல்பும் - அவ்விரண்டுமிஷ்லா.ம 
வியல்பாசலும் ஆ௫ய மூன்று விதியும், காச்னெ-பாட்டினிடச்த, 

ஆம் - ஆகும், எ.று, 

(உ-ம்)*நிலவிரிகானல்'”? --குறியசன்டழ் ௮ குறுகிற்று, 

'என்செயுமோநிலவு"'-கு.ஐ. உசரமேத்ற்த. 
('நிலாவணங்கு”” —Bwaundip ge 3 

செய்யுளிலே இம்மூன்றுமா மெனவே இர்ர-இரவு, புழூ-புறவு, 
சுரூ - சுறவு என இயல்பும், குறுகி உசரமேற்றலும் வழச்லெ வரு 
மெனக்கொள்க. (௨௨) 

டுகாவிற்றுச் சிறப்புபித்கள், 

[ அன்றி, இன்றி என்னும் வினையெச்சங்களின் emt sh. | 

179. அன்றி யின்றியென் வினையெஞ் சரம் 
தொடர்பிலு ளகர மாய்வரி னியல்பே, 

(இ-ள்.) அன்றி இன்றி என் - அன்றி இன்றி என்ற, 
வினையெஞ்சு இகரம்-வினையெச்சச் குறிப்புச் சொற்சளி னீர்றிலீருக் 

இன்ற இகரம், சொடர்பினுள் - செய்யுளில், உசரமாய்வரீன் - உச 
மாய்,த்திரிர்துவரின், இயல்பு - வரு க௪,சபச்சுள் இயல்பாகும், 

(உ-ம்) ராளஎன் போட” ் oe B+ மோ, ன 

(உப்பின்றுபுற்சையண்சமா இன்றி பந்தா.



உயிர் ௮பபுணரியல, ஸ்ஸ் 

உசரமாகச் இரிாதாயின், நாளின்றிப் போகு, உப்பின்றிப் 
பூற்கை எனப் பொதுவிதியால் வல்லெழுத்து மிகும், (௨௩) 

[காழி, உரிஎன்பவைகளின் புணர்ச்சி] 

174. உரிவரி னாழியி னீ.த்றுயிர் மெய்கெட 

மருவும் டகர முரி.பின் வழியே 5 ]. 

யகரவுயிர் மெய்யா மேற்பன வரினே. 

(@-ar ) உரிவரின்-உரியென்னும் அளவுப்பெயர்வர் சால், ரசாழி 
யின்-ராழியென்னு மளவப்பெயரின ௫, ஈற்றுயிர்மெய் - ஈற்றிலுள்ளு 

ழுிகரமான,த, செட - நீங்க, டகரம் - டசாரமெய்யானது, மருவும் ௮௨ 

வரும், உரியின்வழி-உரியென்னும் ௮ளவுப்பெயரின்பின், யகரவுயிர் 
மெய்யாம் - யசரவுயிர்மெய்வரும், ஏத்பன-அவ்வுயிர்மெய்வருவசற்கு 

ஏற்றமொழிகள், வரின்-வர் தால், ௭-.று. 

(௨உ-ம்.) காழி - உரிஆநாடுரி, உரி -- மிளகு -௨உரியமிளகு, 

ef --உட்பு அஉரியவுப்பு. உரி - வரகு உரியவரகு. 

உரி --பயறு அ உரியபயறு, 

1ஏற்பனவரின்'” எனவே எலாசன௨ரின் உரியரிசி எனப் பொது 

வி பெறுசல் கொள்க, தாகிரி என்பது நரவுர என இக்காலத்து 

மருவிற்று, (௨௪) 

[ புளி என்னும் மொழியின் புணர்ச்சி, ] 

1/9. சுவைப்புளி முன்னின மென்மையுச் தோன்றும், 

(இ-ள். சுவை - அறுசுவையுளொன்மை உணர்த்துன்ற, 
புரிமுன் - புளியென்னும் பெயாமுன், இனமென்மையும் - வருத 
வல்லெழுச்துகள் மிசதல் அல்லாமல் அவற்றிற்கு இனமாகிய மெல் 
லெழுத்துகராம், தோன்றும் - ஓரோவிடச்தமிகும், எ-று, 

ர 
(உ-ம்.) புளிக்கறி - புளிஞ் சோறு - புளிர்தயீர் - புளிம்பா 

ளி.சம் எனவரும், 

புளிப்பாயெசறிஎனவும்; புளிப்பையுடையகறியெனவும்,விரிக்ச 
IG Bove ev இருவழிச்கும் இவையே உதாரணமா மென்ச. உம்மை 

யால் புளிச்சறி எனப் பொ துவிதிபெறுதலே £றட்புடைத்தாகும்: 

[இகர ஜசார்க்சளோட வல்லினம் புணர்தல்.] 

176. அவ்வழி இ ஜம் முன்ன ராயின் 

இயல்பு மஃஒம் விகற்பமு மாகும்,
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(இ-ள்) இ ஐ முன்னா - இசுர ஐசாரவீற் றஃறிணைப்பெ 

யா்முன், அல்வழி - அல்வழியிளிடத் த, ஆயின்-வல்வினம் வருமா 

யின், இயல்பும் - இயல்பாதலும், மிகலும் - பொதுவிஇியால் மிகு 
அம், விகற்பமும் - ஒன்றற்கே ஒருகால் மிகாமையும் ஒருகால் 

மிகுசலும், அகும்-௮கும், எ-று, 

ஒப்பின் முடிச் சலால் ஐசாரவீறு மூடன் கூறினார். 

இயல்பு எழுவாய் ச்சொடரஉம்மைச்சொசைசளிலும் மிகு திடக் 

பு,சிசொகைஉவமைச்சொசைசளிலும், விசர்பம் இரண்டுகுறிலாவ.த 
குறில் செடிலாவ.து இணைச்து வரும் சொற்களை நிலைமொழியாகக் 

சொண்டசில எழுவாய் த்சொடரிலும் சொள்ச, 

(உ-ம்.) பருச்திகுறித, யானைகரிஐ-- எழுவாயில் இயல்பு. 
ணி பாட்டா, யானை குதிரை--உம்மைச்சொசையீல் இயல்பு, 

} பண்டித் தொகை முன் மாச.ச்இ.ங்கல் பாம் தி.இங்கள், சாரரைப்பாமபு மிகுதல். 

சாரவிச்சண், பனைச்சை [த்க் சொசை மூன் 
மிகு,சல். 

இளி குறித, கஇளிக்குறிது எழுவாய்ச் தொடரில் 

இனை குறித, இனைக்குறித் கற்பம் 
rota Hs Focal gs sar. 

[| ஆப்பீமுன்காற்கணமும் புணர்தல்.] 

117. ஆமுன் பகரவி யனைத்தும்வாக் குறுகும் 
மேலன வல்வஜி யியல்பா கும்மே, 

(இ-ள்.) ஆமுன்பகரஈ - அழமுன்னின்றபதர ஈகாரம், அனைச் 
தும-நாற்கணமும், வர-வந்தால், குறுகும் - குறுகும், ஆல்வழி- ௮ல் 
வழியில், மேலன - மேலைச்சூத்திரத்துட்கூறிய விதி மூன்றனுள், 

இயல்பாகும் - வருறெவல்வினம் இயல்பைப்பெறும், ௭-ற , 

(உ-ம்.) அப்பியரிது-அப்பிகுளிரும்-௮ப்பிசன் ற-அப்பிவலிது:-- 

ஆப்பியருமை - ஆப்பிச்குளிர்ச்டி - ஆட்பிரன்மை- அப்பி வன்மை, 
1 அல்வழிஇயல்பாகும்””எனவே வேற்றுமையில் பொ.தவிதியர்ல் வவி 
மிகுர் ௪.2. இச்சுத்திரத்தில் (பசரலீ'” என்றதும், வருஞ்சுச்திரச் 
இல், vad, cong Oe sara. (௨6) 

| [பீ, சீ, மிச்சளோடுவல்வினம்புணர்சல்,] 
11/8. பவ்.வி மீமீ முன்ன ரல்வழி 

இயல்பாம் வலிமெலி மிகலுமா மீக்?
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(இ_என்.] பவ்வீ - பசரமெய்யின் மேலேறி நின்ற ஈகாரவிற் 
நிடக்சர்ப்பெயரும், நீ - நீ என்டெ முன்னிலைப்பெயரும், மி - மி 
ஏன்ற மேலாய பண்பையும் மேலிடத்சையும் உணர்த்தும் பெயரு 

மாகிய, மூன்னர் - இம்மூன்றன் முன்னும், அல்வழி - அல்வழியில், 
இயல்பாம் - வருற்வல்லின மியல்பாகும், மிக்கு - இ௫த்றள்ளே 
மிஎன்னுஞ் சொல்லுச்சு, வலி - வல்லெழுச்,௪, பிசலுமாம் - 

மிகுகலுமாகும், மெலி- மெல்லெழுத்து, மிசலுமாம் - மிகுசலுமாகும். 

[a sree. | 

5-68 sede, Fila, Bs, Quilg. + 
நீ குறியை ஃநீகுறியை, றியை, தியை, பெரியை, | இயல்பா 
மிகண் மிகண், செவி, தலை, பு.௰ம், i 

சி கூற்று எமிக்கூற்று- asides gr. 

மெலிமிக்ச த, மீ தோல் -மிந்தோல்-- 

நீ என்னும் இரு கணைட்பொதப்பெயர் அல்வழியிலே நீ? என்று 

உயிரீருசயும், வேற்றுமையிலே 'நின்' என்.றமெய்யீறா சியும் நிற்கையி' 
னாலே “பொதப்பெயருயர் தீணைப்பெயர்'”' என்னுஞ் சூத்திரத்துள் 
அடங்கவில்லை. (௨௮) 

PETA igs சிறப்பு விதிகள். 

(சில முற்றிய லுகரங்களோடு வல்லினம் புணர்தல், ] 

179. மூன்று ௮ ௬பெண் வினைச்தொகை சுட்ட 

ருகு முகர முன்ன ரியல்பாம், 

(இ-ள்.) ஞான் (ருபு) - ஒளென்னும் மூன்றாம் வேற்றுமை 

யுருபிற்கும், ஆறுருபு-௮அதஎன்னும் அரும் வேற்றுமை யுருபிற்கும், 
எண் - இயல்பாயும் விகாரமாயும் வருகிற எண்ணிற்கும், வினை ச்சொ 
கை - வினைத்சொசைக்கும், சுட்டு - சுட்டுப் பெயருக்கும், ஈறாகும் - 

ஈருகிய, உகரமுன்னர் - மூற்றியலுசரத்தின் முன்னே, இயல்பாம் - 

ஒரு வல்லினம் இயல்பாகும், 6 - று, 

(உம். 
அவனொ?.- சொண்டான்*துவனொடுசொண்டான்-- மூன்றலுருபு. 
சாத்தனத- செவிஃசா.ச்சனதுசெவி--.நற்னருபு. 

ஏழு-(-தலை--ஏமுதீலை---இயல் பெண்ணுப்பெயர், 

ஒரு, இரு, அறு, எழு புறம் அஒருபுறம்--விகார எண்ணுப்பெயர், , 
விடு-ட்கணை--விடுகணை, விரவு 1 படை -விரவுபடை: வீனைச்சொசை, 

சுட்டுப் ௮த--கண்டான்.-அதகண்டான் வேற்று மை, 
பெயர், இது, *குதிதஅ ௭ இதகுறிது அல்வழி,
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சட்டீருகும்! என்றதன் உபலக்ஷணத்தால், எதுகண்டான், 

எதுபெரிது என வினாவீராகும் முற்றியலுகரச்தின் முன்னும் இயல் 
பாதல் சொள்க, 

உது.ட்சாண்-உதுகாண், உதுச்சாண்என விகற்பித்து௨ருவ.து) 
**இயல்பின்விகாரமும்”' என்னுஞ் சூத்திரத்தில் (அன்னபிறவும்? என் 
LIS Cv அஜுமயும், (௨௯) 

[| ௮௫ என்னும் மொழிப்புணர்ச்9.] 

180. அதமுன் வருமன் முன்றும் தூக்கின். 

(இ-ள்.) அ௮துமுூன் - அதுடென்னுஞ் சுட்டுப்பெயர் முன்? 

வரும் - வருகிற, அன்று - அன்றென்னும் குறிப்புவினை முற்றான து, 
தச்சன் - பாட்டினிடத்து; ஆன்றாம்-௮ன்ற எனமுதல்நீளும், எ-று. 

(உ-ம்.) அ௮தான்று, [ தன்றேயாமென இயஃபை விலக்கரலுஈ 

யால், தன்று - ௮தவன்று எனரீளரமலும் வரும்.] (௩௦) 

| குநிதியலுகர,ச்சோடு வல்லினம் புணர்தல்.] 

16]. வன்றொட ரல்லன முன்மிகா அல்வழி, 

(இ-ள்.) வன்ஜொடர் அல்லனமுன்-வன்ரொடரொழிர்ச ஐது 

குற்றியலுகர வீற்றின் மூன்னும், அல்வழி - gree, wha 

வருஇற வல்லினம் இயல்பாகும், எ று, 
(உதா.ரணம்.) 

நாகுகடிது, அறு தாண் .. எநெடிற்தொடர். 
எஃரகுசிறி௪ு, ௮ஃகுபிணி -அற்கச்சொடர், 

வரகுத$ீது, பொருதசென்றான் --உயிர்த்தொடக் 
வர் துபோனான், சென்றுகொடுச்சான் --மென்னொடர், 
எய்துசொன்றான், செய்துகொடுச்சான் --இடைச்சொடர். 

'ஊன்றொடர் தல்லனழுன்மிசா?? என்றதனால் வன்றரொடர்முன் 

£சரச்குப்பெரிது' என அல்வழியில் வலிமிகும், 

எழாம்வேற்றமை இடப்பொருளுணர்த்தும் அங்கு, இங்கு, உங் 
கு, எங்கு, யாங்கு,அண்டு,ஈண்டு,யாண்டுஎனனும் மென்றொடர்க்குறி 
றியலுகர வீற்று இடைச்சொற்களின்முன் வரும் வல்லினம் மிகும். 

(௨-ம்.) அங்குக்சண்டான் ) இக்குச்சென்றான், உங்குச்தந் 
தான், எங்குப்போயினான்," யாங்குக்கண்டான், அண்டுச்சென்றான், 
ஈண்டுச்சர் சான், யாண்டுப்போயினான், 

ஏழாம்வேற்றுமை இடப் பொருளுணர்த்தும் அன்று, இன்று, 
என்று, பண்டு, முர்.து என்னும் மென்னொடர்க்குற்திய gerd ign .
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இடைச் சொற்களின் முன்வரும் வல்லினம் அன்றுசண்டான், 

இன்று சென்றான், என்றுதந்தரன், பண்டுபோயினான், முக்துபெற் 

ரூன் என, இயல்பாயே முடியும். (௧.௧) 

182.. இடைத்தெரட ராய் தத் தொடரொழ் மிடையின் 
மிகாகெடி ஓயிர்த்தொடர் முன்மிகா வேற்றுமை, 

(இ-ள்,) இடைத்தொடர் (மூன்) - இடைத்சொடர் முன்னும், 
ஆய்சச்தொடர் (மூன்) - ஆய்சச்தொடர் முன்னும், ஓற்றிடையின் 
மிகாரெடிற் (ரொடர்முன்) - ஒற்றிடையே மிகாதரெடிற் ஜொடர் 

முன்னும், உயிர்த்சொடர்நூன் - உயிர்த்தொடரா்முன்னும், வேற்று 

மை - வேற்றுமையில், மிகா - வருரிற வல்லினம் இயல்பாம், ௭-5 

(உ-ம்.) செள்ருகால் - இடைத்தொடர்முன் உலியியல்பு. 

எஃகுகடுமை - ஆய் சச்சொடர்முன் உலியியல்பு. 

நாகுகால் - செடிற்றொடர்முன் வலியிடல்பு, 

வரகுகதிர் - உயிர்ச்சொடர்முன் வலியியல்பு. 

எனவே மென்றொடர் முன்னும், வன்றொடர்நமுன்னும் 6% OF 

கால், குரச்குச்குட்டி ஏன வேற். நுமையில் உலிமிகுமென்சு,. (௩௦) 

'6டகரறுகரவீற்றுக் ருற்றியலுஈரப் புணர்ச9, | 

183. கெடிலோ டுயிர்த்சொடர்க் குற்று சாங்சளுள் 

டறவொறழ் நிரட்டும் வேற்றுமை மிகவே, 

(இ-ள்.) கெடிற் (ஜொடர்) - நெடிற்ரொடசர்ளும்; உயிர்த் 
சொடர் - உயிர்ச் சொடர்களுமாயெ, குற்று சரங்சளுள் - குற்றிய 

ஓகரமெழிஈஞள், டற ஒறு - அவ்வுகாமேறிநின்ற Lar par 
மெய்சள், வேற்றுமை - வேற்றுமையில், (சிக - பெரும்பாலும், இர 

ட்டும் - இரட்டும், எ- று 

ங்ருமெழுச்சைச் சொல்லாமையால் நாற்சணமுங்கொள்ச. 

(௨.- ம்-) டு-( கால் -ஆட்டுக்கால், urpten பாற்றக் 

கால், முரு. சால் எமுருட்டுக்கால், முயிறு-| கால் -முயிற்றுக்சால், 
எனவரும்; செவி- தலை - புறம் - ஞாற்டு - நிறம் - மயிர் 5 மாப்பு 
வவிமை - ௮டி. என்பவற்றையும் ஓட்டிச்சாண்ச. பாழ-பருர்து. 
மூருசெழர் வாத்தியம். முயிறு அர் எறும்பு, 

இவ்விரண்டொற்றும் வேற்றுமையி லிரட்டுமெனவே 4*நரடு$ 

இழலோனே' எனச் சறபான்மை வேற்றுமையி லிரட்டாமையும்; 
சா அரண்உசாட்டாண்,' சளிறு4 ய/ ளை-களிற்றி யானை, என 
ச்சிறுபான்மை அல்வழியி லிரட்செலும், வெருகு4 கண்-ஃவெருச்.,



௧௦௪ உயிரீ.ற்றுப்புணரியல். 

ருக்கண் என் வேற்றுமையிலும், எருது மாட: எருத்துமாடு, என 

௮ல்வ ஞ் ஈறுபான்மை பிழ வொற்றிரட்டஓங் கொள்க, (௩௩) 

164 ரீமென்றொடர் மொழியுட் சில வேற்றுமையில் 

தீம்மின வன்றொட ராசா மன்னே. 

(இ-்.) மென்ஜொடர் மொழியுள் - மென்றொடாக் குற்றிய 
லுசரமொழிசளூள், ல - சிலமொழிசள், வேற்றுமையில் - வேற்று 

மைக்கண், தம்மினம் - தமச்செமாகிய, வன்௫ொடர் - வன்டெறாூர்ச் 
குற்றிய லகர மொழிகளாச, ஆசா - ஆதலை யொழிர்சன, மன் - பெ 

ரும்பாலன, எ.ஃ.று, 

வருமெழுசீசைச் சோல்லாமையால் காற்சணமுட் கொள்ச. 

(உசாரணம்,) 

மருந்து பை அஃ 0ருததுப்பை 
சுரும்பு-டராண் eam FIL ear ேற்றுமையில் வன் 
கரும்பு-டவில் ஊகிருப்புவில் ளொடராயின. 

கன்று 4-௮ mb DY 
வண்டு -- கால் அுவண்டுச்கசால் 

பரத +600) -பர்தறலம் வேற்றமையில் வன் 
ஜெண்டு-வளை -ஜெண்கெளை ரொடராகாதன். 
எறும்பு -- ஒழங்கு--எறுமபொழுங்கு 

சல வன்றொடரா மெனவே, ௮சாசன பலகசென்பது சானே 

வந்து இயையவும், (மன்' என்ற மிசையாலே, அல்வழியிலுஞ் Fp 
பான்மை வன்ரொடராசலும், இருவழியிலும் விசற்பித் துவருச லுங் 

சொள்க, 
(உசா.ரணம்,.) 

ஈஞ்சு -பகசைமை-ரச்சுப்பசைமை அல்வழியில் கன்றொ 
இரும்பு மனம் இருப்புமனம் டராயின, 

குரம்கு குட்டி அகுரங்குக்குட்டி 
அஅகுரக்குச்குட்டி வேற்றுமையில் விகற் 

பாம்பு -தோல் -பாம்புத்தோல் பித்து வர்சன, 
ஊபாப்புச்தோல 

அன்பு-டதளை--அன்புத்தளை, அற்புத்தளை. அல்வழியில் விசற்பம், 
[ குத்தியலுகரம் ஐகாரச்சாரியை பெறுவ. ] 

185 ஐயிம் ௮டைக்குற் mara முளவே, 

(இ-ள்.) ஐ- ஐகாரச்சாரியை, ஈறுஉடை. - இறுதியிலே பெ 
தீறுவருகற, குற்.றுகரமும்-மென்னொடர்ச் குற்றியலுகர மொழிசளும், 

உள - சல வண்டு எ-று,
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வருமெழு,ச்சைச் சொலலாமையால் காற்கணமுங் கொள்ச, 

௨-ம்.) பண்டு --காலம்--பண்டைச்சாலம், 
் இன்று ப ரான். எ இத்தையான். ் அல்உழ்- 

ன்று-்கூலி --அறிறைக்கூ வி 
இன்று கலம் — ber mee வேற்றுமை. 

மேலைச் சூச்சிரச்தைச் சாரவைச்சலால் மென்றொட ரென் 

௮ம், ஆயினும் குற்றுசரம் எனப் பொதப்படச் சொன்னமையால் 
கேற்றைப்பொழுத, நேர்றைக்கூலி, என வன்ஜொடர் ஐகாரச்சாரி 

யை பெறுசலும் :(ஐயீற்தடைக் குர்றுகாருமம்'” என உடைமையா 
ககக கூறினமையால் ஒற்றை, இரட்டை, 

ஏராட்டை, ஈராட்டை என கருமொழி நோக்காது ஐகரச்சரரியை 

பெறு சலுங் கொள்ச. தராட்டை- ஒருவருடம், (௩௫) 

[குறிநுகாவீற்றுத் திசைப்பெயாப் புணர்ச9. | 

186. ' இசையொடு இசையும் பிறவுஞ் சேரின் 
நிலைமீம் நுயிர்மெய் கவ்வொற்று நிங்கலும் 
றகரம் னலவாச் இரிதனு மாம்பிற, 

(இ-ள். இசையொடு - திசைச்சொல்லோடு, திசையும்-இிஏ௪ 

ச்கொல்லும், பீறவும் - பிறசொல்லும், சேரின்-புணருமிடத் த, நிலை 
மீற்று - நிலைமொழி யீற்றிஸே மின்ற, உயிர்மெய் - உயிர்மெய்யும் 

சவ்வொற்று - ௮சன் பின்னின்ற ககரமெய்யும். நீங்கலும் - கெடுச 

லும், றகரம் - அவ்விடச்துநின்ற றசாமெய், னலவா - னகரமெப் 

யாசவும் லகர மெய்யாசவும், தஇிமிசலும் - இரிதலும், ௮ம் - அகும். 

(உ-ம்.) வடச்கு-இழக்கு--வடடிழச்கு: உடமேற்கு- வட திசை - 

வடம$ல-வடவேங்சடம் என உயிர்மெய்யுங் சசரமெய்யுவ் செட்டன. 
குடச்கு- இிசை--குட இசை, குணக்கு கடல் -குணகடல், இகைய 

மப்படியே. செற்கு4 மெச்கு-தென் கிழக்கு சென் மேர்கு, சென்மலை, 

எனஉ௰ீரமெய்செட,றகரமெய்னகரமெய்யாயிற்று. மேற்குப் ETD Hi oe 

மேல்காற்று, என உயிர்மெய்கெட, றகரமெய் லகரமெய்யாயிற்ற, 

ஏற்றை, Caren, 

“Ne” என்றசனால் மேற்கு சேரிஈமேல்சேரி, மேத்சேரி, 

மேலைச்சேரி; கிழக்கு இசை--கீழ்திசை, £ழ் ச்சை, Gays Boe 
எனவும், £ழ்மேற் றென்வடல் எனவும், விசாரப்பட்டும், பான் 

மை இழச்கு மேற்கு, மெற்கு வடக்கு, வடச்கூர், தெற்குமலை என 
இவ்விகரர மில்லாமலும் வரும், (௩௬) 

[செக்கு என்னும்மொழிப் புணர்சச9ி,] 
1817. தெங்குறீண் டித்௮யிர் மெய்கேடும் காய்வரின், 
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௧0௬ உயிரிம் ஓுப்புணரியல்: 

(இ-ன்) காய் - காயென்னுஞ் சொள், வரின் - வந்தால், தெ 

ங்கு-செங்கசென்னும் நீலைமே ழி, நீண்டு-நு. சனிண்டு, ஈற்றுயிர்மெய்- 
சற்.மிலுள்ள வுயிர்மெய், செடும் - நீங்கும், ஏ - று, 

(௨ -ம்.) தெங்கு காய்-தேங்காய் எனகரும். Os Cie G 

மென்னாமையால் தெங்கங்சாய் என உருசலுங் சொள்ச. (௩௭) 

| ஒன்றுமு,சல் எட்டிருமெண்ணுப் பெயர்களின் புணர்ச்சி.] 

186. எண்ணிமை யளவும் பிறவுமெய்தின் 
ஒன்று மு.சலெட் டீரு மெண்ணுள் 

முதலீ ரெண்முத னீளு மூன்று 
கேழ்குறு கும்மா ஹேழல் லவற்றின 

ஈம்றுயிர் மெய்யு மேழ ஸனுபிரும் 

ஏகு மேற்புழி யென்மனார் புலவர், 

(Q- a.) எண் - எண்ணுப் பெயரும், நிறை - நிறைப்பெய 

ரும், ௮ளவும்-அளவுட்பெயரும், பிறவும் - பிற பெயர்களும், எய்தின்- 
வந்தால், ஒன்றுமு.கல - ஒன்றுமுசல், எட்டீராகும் - எட்மராகும், 

எண்ணுள் - எண்களுள்; மு;தலீமரண் - மு.தவிலுள்ள இரண்டெண் 

களும், மு,சல்$ளும்-மு.தற்குறில்சீளும், மூன்றாறேழ்-மூன்றும் ஆஐ.ம் 
apo, (sr) குறுகும் - முசனெழுல் குறுகும், அறேழல்உவற் 

றின் - அறுமேழு மல்லாத அறெண்களினுடைய, ஈற்றுயிர்மேய் 

யும் - இறுதியிலுள்ள உயிர் மெய்களும், ஏழன் - ஏழனுடைய, (ஈறு) 
லுயிரும் - இறுதியிலுள்ள உயிரும், ஏகும் - கெடும், ஏற்புழி - ஏற்கு 

மிடங்களில், என்மனார்-என்று சொல்லுவர், புலவர் - புலவர், ஏ-று, 

இவ்விசாரம் பண்புச்சொகைக்சே யுரியவாகும், ஏழு” என்பது 

முற்றியலுசர வீருயினும் 'ஒன்றினமுடிச்ச மன்னினமுடிச்சல்' என் 
பதனால் இங்க சொல்லப்பட்டது. 

(உசாரணம்.) 

Bo + Ups = HDS. [எழு பதித அ௪ழுபது, 

4 கழஞுச் == YDELCHF] ,, . ப7ழஞ்சு -எழமுசழடு ௪. 
” காழி = Hf). 97 tong eps 

4 மின் அறுமின், 4 மீன் அ ழுமின் 
3} 

என றும் ஏழும் குறுகின, 

ஏழு *-கடல்எஉழ்கடல், என எழனீற்றுயிர்செட்டது. மர் றவவ 
சளுக்கு உசா.ரணம் பின்னே சாட்டப்ப்டும், 'ஏற்புழி! என்றதனால் 
பொழதுவிதியால் இரண்டாயிரம், ஏழாயிரம், இரண்செழஞ்ச, கூரன்று



உயிரி நிறுப்புணரியல், ager 

படி, கான்குபொருள், ஏழுகடல் என நிற்பனவும் உண்டென்று 

கொள்ச, (௬௮) 
[ஒன்ற, இரண்டு என்பவைகளின் புணர்ச்சி.) 

189. ஒன்றன் புள்ளி ரகர மாக 
இரண்ட ஜொ,ம்.றுயி ரேகவுவ் வருமே, 

(இ-ள்.) ஒன்றன் - ஈற்றுயிர்மெய்கெடகின்ற கொன்றென்னு 

மெண்ணினது, புள்ளி - னகரமெய்யானத, ரச ரமாச - ரசர மெய் 

யாச, இரண்டன் - இரண்டனுடைய, ஒறிறு - ணகர மெய்யம், 

உயிர் - அகரவுயிரும், ஏக- கெட, ௨ வரும் - அவ்விரண்டு ரசரமெய் 
மேலும் உகரம் வரும், எ - று, 

(உ-ம்) ஒன்று -அயிரம் -ஒராரிரம், இரண்டு !.ஐயிரம்--ஈரா 

யிரம், என உயிர்வர மூசனீண்டு ஈற்.ஈயிர்மெய்கெட்டு உகரம் பெற்று 

ு0ர்.றுமற் ரரொரோவழி'” என்பசளணால் தவ்வுசரமுங் செட்டிஉர்சன, 

ஒன்று. பத்து-ஒருபத, இரண்டு 4-பத்து இருப, என மெய்கர 

முதனீளாத, ஈற்றுயிர் மெய்செட்டு உகரம் பெற்ற வர்சன, இங்கே 

சொல்லியபடி. மற்றதிரிபு முதலானவை வருசலுங் காண்ச, இறு 

பான்மை ஓராயிரம், இராயிரம் என ௨ருசலுமூண்டு, (௩௯) 

[மூன்று என்னு? மொழிப்புணர்சச,. | 

190. மூன்றனுறுப் பழிவும் வந்தது மாகும். 

(இ-ள்.) மூன்றன் - இறுதியயிர்மெய்சகெடறின் ற மூன்றென்னு 
மெண்ணின௪, உருப்பு - மெய்யான, அழிவும் - கெடுதலும், வந்த 
gn ane மெய்யாகச் இரிசலும், அகும் - அகும், எ - ற, 

(உ-ம். மூன்று--ஒன்று--ரரவொன்று என உயிர்வரமுசல்குறு 

காது ஈற்றெழுத்தும் னகர மெய்யும் கெட்டன. epee m--usg gas 

முப்பது என மெய்வர ஈறுகசெட்டு னகரமெய் வர் சமெய்யாய்ச்ிரிர் 

2௮. மற்றவைகளு மிப்படியே, (௪6) 

[ நான்கு என்லும் மொழிப்புண[ச6.] 

191. கான்கன் மெய்யே லறவா கும்மே, 

(இ-ள்.) சான்சன் - இறுியயிர்மெய்கெட கின்ற சான்கென்னு 
மெண்ணின௪, மெய் - னசரமெய், ல ற அகும் - ல5$ரமெய்யாசவும் 
கர மெய்.பாசவுர் இரியும், எ - று: 

(உ-ம்.) தான்கு.. ஆயிரம் சரலாயிரம், நான்கு, வழில 
வழி, ஏன உயிரும் இடையெழுச்தம் வர ஈற்றுயிர் மெய்கெட்டு னகர



௧0.4 உபிர் றுறுபபுணரியல் 

மெய் லகரமெய்பாயிற்று, நான்கு 4 மணி-ரான்மணி என லகரமெய் 
யோகி மயங்காச மெல்லெழுச்து வரின், னசரமெய் இயல்பாமென்ச, 

கான்கு[பச்துகாற்பது, என வல்லெழுதிதுவர ஈற்றயிர் மெய் 

கெட்டு னகரமெய் றசரமெய்யாயிற்று, (௪௪) 

[ஐது என்னும் மொழிப்புணர்ச்சி.] 

192. ஐரதகனொற் உடைவது மினமுங் கேடும். 

(இ-ள்.) ஐர்தன் - இறுதியுயிர் மெய்செடறின்ற ஐர்சென்னு 
மெண்ணினத, ஒற்று - சசரமெய்யானது, அடைவதும் - வருகிற 

மெய்பாஇபும், இனமும் - அதற்கெமாடூயும், கேடும் - கெட்டும் 
வரும், எ- று, 

(உ-ம். ஐச்து-|- கூன். று ஐம்மூன்று, என மெல்லெழு,ச்.அ.வர 

ஈற்றுயிர் மெய்கெட்டு ஈகாமெய் வச்ச மெய்யாய்த் இரிஈத.து. ஐது. 

சழஞ்சு-ஐங்கழஞ்சு, என வல்லெழுச்துவர ஈர்.நயிர் மெய்கெட்டு 

ஈகரமெய் வர் சலெழுச்திற்கு இனமாய்ச்இரிஈ் சத. ஐது. ஆயிரம் 

ஐயாயிரம், ஐநத 4- வழி, ஐவழி என உயிரும் இடையெழுச்தும் வர, 

ஈற்றுயிர் மெய்புடன் ஈசாமெய்புங் கெட்டது. 

ஒ?ராவிடச்து ஜஐவண்ணம் என வரும், “அடைவது மினந:ம்" 

என்றமையால் ஆருத்சாபத்தியால் ஜாநாறு, ஐர.தாணி என, Ces 

மெய் இயல்பால் கொள்க, (௪௬௨) 

[ எட்டு என்னும் மொழிட்புணர்£9, | 

193. எட்ட லுடம்பு ணவ்வாகு மென்ப, 

(இ-ள்.) எட்டன் - இறுதியுயிர் மெய்கெட நின்ற எட்டென்னு 
மெண்ணீனது, உடம்பு - டகரமெய்.யானத, ணவ்மாகும் - ணகர 

மெய்யாகும், என்ப - என்று சொல்லுவர் புலவர், எ- று, 

(௨-ம். எட்டு அயிரம் எண்ணாயிரம், என ஈரறுயிர் மெய் 
செட்டு, டகரமெய் ணசரமெய் யாயிரிறு, மர்றகவைஞா மிப்படி.மே, 

ஒன்பது என்னும் மொழியோடு பத்த, நாறு என்னும் 
எண்கள் புணர்சல், 

194. ஒன்பா னொடுபதீது _நா௮ு மொன்றின் 
முன்னதி னேனைய முரணி யொவ்வொடு 
தசர கிறீஇப் பல் தகற்றி னவ்வை 
நிரலே ணளவாத் திரிப்பது செறியே, 

(இ-ள். ஒன்பாறொடு - ஒன்பஃதுடனே, பத்தும் - பச்சென் 

ப்தும், நூறும் - நாரென்பதும், ஒன்றின் - கர்.து புணருமாயின்,



உயிரீற்றுப்புணரியல், ௧0௯ 

முன்னின் - முன்னதாக நிலைமொழியி னின்றும், ஏனைய-மற்றை 

் வருமொழிகளாகயெ பத்தையும் நூத்தையும், மேரணி - முறையே 

நூறெனவும் அபிரமெனவுழ் இரித்த, ஒவ்வொடு - நிலைமொழி 

மூதலிலுள்ள ஒகர வுயிரோடு, சகரம் - சகரமெய்யை, நிறீஇ - 

அதற்கு ஆசாரமாக நிறுத்தி, பஃ்து ௮ர்நிலைமொழி இறுதியிலுள்ள 
பஃதை, ௮கற்றி-கெடுத்து, னவ்வை-அம்மொழிழமுதற்கு அயனின்ற 
னகாரமெய்யை, நிரலே - முறையே, ணளவா - ணசச மெய்யாசவும் 

ஏகரமெய்யாகவும், திரிப்பது - இரிப்பத, நெறி-முறையாகும், ௭-றுஃ 

(நெறியே! என்ற இலேசானே தனிக்குறின் முன்னொற்றிரட்டித் 

சலுங் கொள்ச. 

(உ்-ம்.) ஒன்பஷ்து -- பத்து -தொண்ணூறு, ஒன்பஃது -- 
நூறு தொள்ளாயிரம் எனவரும். தொளாயிரமென இக்காலச்தில் 

வழங்குகின்ற து. 

'பஃதகற்றி என்பதனோடு பொருர்த ஒன்பசனோ டென் 
னாத 'ஒன்பானொடு' என்றமையால் ஒன்பது நின்று புணரினு மிவ் 

விதியே பெறுமேன்றறிக, (௪௪) 

[ஒன்றுமு லிய எட்டு எண்களோடு பச்து என்னும் எண் புணர்தல், ] 

199: மு,சலிரு கான்கா மெண்முனர்ப் பத்தின் 
இடையொறழ் றேகலாய்த மாகல 
எனவிரு விதியு மேற்கு மென்ப. 

(இ-ள்.) மு.தல்-ஒன்று மே.தலாடிய, இருஈரன்சா மெண்முனர்- 

எட்டெண்களின் முன்னும் வருக௮, பச்இன் - பச்சென்னு மெண் 

ணினது, இடை - நடுநின்ற, ஒற்று - தகர மெய்யானது, ஏசல் - 

செதெலும், ஆய்தமாசல் - சசர நின்றவிடச்து ௮தஐகெ.௨ ஆய்தம் 
வருதலும், என இருவிதியும் - என்னுமில்விரண்டு விதியையும், ஏற் 

கும் - ஏற்கும், எனப-என்று சொல்லுவர் புலவர், ஏ-.ு, 

(உ-ம்.) ஒன்று 4 பத்து- ஒருபது, ஒருபஃது; இரண்டு. 
பத்த--இருபது, இருபஃது, மற்றலைகளு மிப்படியே, («@) 

[பத, பஃது ஈற்று எண்ணுப் பெயர்களின் புணர்ச்சி] 

190. ஒருபஃ் தாதிமுன் னொன்றுமு,2 லொன்பான் 
எண்ணு மயையூர் பிறவு மெய்தின் 
ஆய்த மழிய வாண்டாகுச் தவ்3வ, 

(இ-ள்.) ஒருபஃசாதிழுன்-ஒருபஃத, ர,சலாயெ எட்டெண் 
களின்முன், ஒன்றுமுசல் - ஒன்றுமூசலாகிய, ஒன்பானெண்ணும் - 

10



SEO உயிரிம்றுப்புணரியல், 

ஒன்பசெண்களும், அவை-அவ்வெண்களை, ஊர்-ஊர்ந்ச, பிறவும் - 

மற்றவையும், எய்இன் - வர்.து புணருமாயின், ஆய்தம்-ரிலைமொழி 

யிடையிலே நின்ற ஆய்தமானத, அழிய - செட, ௪.- இயல்பாகயெ 

சகரம், ஆண்டு - அவ்வாய்சம் கின்றவிடத்.த, அகும் - வரும், எ-று 

(உ-ம்.)  ஒருபஃ்து-[ஒன்று௭ஒருபத்சொன்று, இருபஃது-ட 
மூன்றரை இருபத்து மூன்றரை எனவரும். 

ஒய்தக்செடத் தகரம் வரும்” என்றமையால் அருத்தாபத்தி 

யால் அய்தமில்லாச ஒருபது முசலானவைகளும் சசரம் பெறமென்ற 

தாயிற்று, (ea) 

[பத் த, ஒன்பது என்னு மெண்சளோடு மற்ற எண்சள் புணர்சல்] 

1917. ஒன்றுமுூத லிரைக் தாயிரவ் கோடி. 

எண்ணிறை யளவும் பிறவரிற் பத்தின் 

ஈதிறுயிர் மெய்செடுச் தின்னு மிற்றும் 

ஏற்ப தேற்கு மொன்பது மினைததே, 

(இ-ள்.) ஒன்று முதலிரைந்து - ஒன்று முதலாகிய பத்செண் 

Fen, ஆயிரம் - ஆயிரமும், கோடி - கோடியுமாயெ, எண் - எண் 

ஆப்பெமரும், நிறை - நிறைப்பெயரும், அளவும் - gaat Guu 
௫ம், பிற - பிறபெயரும், வரின் - வ$து புணருமாயின், பச்இின் - 
நிலைமொழியாகெய பச்தனத, ஈற்றுயிர்மெய் - இறுதியிலுள்ள தசா 

வுயிர்மெய்யை, கெடுத்து - அழித்த, இன்னும் - இன்சாரியை யாயி 

னும், இற்றும் - இற்றுச்சாரியை யாயினும், ஏற்பது - அவ்விடத்திற் 

சேற்பறு, ஏற்கும் - ஏற்றுநிற்கும், ஒன்பதும் - ஒன்பசென்னும் நீலை 
மொழியும், இனைத்து - இப்படியே எண்ணுப்பெயர் மு. சலானவை 
வச்து புணருமாயின் இன்னாயினும் இற்ருயினும் ௮வ்விடத்இற்கு ஏற் 

பத ஏற்.றுநிற்கப் பெறும், எ-று, 

(உரம்.) பத்து ஒன்று--பதினொன்று, பதிற்றொன்று, ஒன் 

பது ஆபிரம்-ஒன்பதினாயிரம் ஒன்பதிற்றாபிரம் எனவரும்: 

பதினொன்று - உம்மைதீதொசை, பதிற்ரொன்று - பண்புத் 

தொசை; ஒன்பதினாயிரம், ஒன்பதிற்றாமிரம் இவ்விரு தொடரும் 
பண் பு.ச்தொகை, ஏற்ப தேற்கும் என்,௦,சனால் பதீதுக்கோடி, ஒன் 
பதுகோடி எனப் பொதுவிதிப்படியே முழிர்து நிற்றலும் கொள்க, () 

[பசது என்பசனோடு இரண்டு வர்.த புணர்சல். ] 

198. இரண்டு முன்வரித் பத்தினித் ௮ுயிர்மெய் 
கரக்இிட வொழற்.௮ு னவ்வாகு மென்ப.
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(இ-ள்) இரண்டு - இரண்டென்பத, முன்வரின் - முன்வர 
மாயின், பதீதின் - பத்தென்னு நிலைமொழியின, சற்றுயிர்மெய் - 

ஈற்றிலுள்ள துசர வுயிர்2டூய்யானது, கரக்திட - கெட, ஒற்று - 
சகரமெய், னவ்வாகும் - னசரமெய்யாகத் இரியும், என்ப - என்று 

சொல்லுவர் புலவர், எ-று. 

(உ-..) பத்து இரண் செபன்னிரண்டு எனவரும், இவ்விதி 

உம்மைச் சொகைக்கே கொள்ச. (௪௮) 

[ஒன்பசொழிர்த மற்ற எண்கள் இரட்டிச்துப் புணர்தல். 

199 ஒன்ப தொழிதச்சவெண் Canmug Ary or 

முன்னதின் மூன்னல வோட வுயிர்வரின் 

வவ்வு மெய்வரின் வர்.தது மிகனெறி. 

(இ-ள்) ஒன்பது - ஒன்ப சென்ற எண்ணொன்றனையும், 

ஒழிச்ச - ஒழித்துகின்ற, எண் ஒன்பதும் - ஒன்றுமுதற் பதி தீரு 
இய ஒன்பசெண்ணினையும், இரட்டின் - இரட்டிச.த.ச் சொன்னால் 
மூன்னதின் - நிலைமொழியினது, முன்னல - முதலெழுச்சல்லாத 

வைகளெல்லாம், ஓட - கெட, உயிர்வரின் - உயிர்முதலானவெண் 
வரின், வவ்வும் - வசரமெய்யும், மெய்வரின் - மெய்முதலான 

எண்கீரின், வர்சதும் - வர்தமெய்யும், மிகல் - மிகுகல், நெறி ~ 
மூறையாம், ௭-௮, 

(உ-ம்) ஒவ்வொன்று, இவ்விரண்டு, மும்மூன்று, நர்சான்கு,' 
ஐவைச்து, அவ்வாறு, ஏல்வேமு, எவ்வெட்டு, பப்பத்த, 

“கெறி' யென்றமையால், சச்சான்கு என நான்்இத்குச் குறுக் 
கமும், ஓரோவொன்று - ஒன்றொன்று - சழச்சழஞ்சு என இரட்டித் 
தலும், இன்னும் குற்றியலுகரப் புணர்ச்சியுள் அடங்காசனவுப் 
கொள்ச, (௪௯) 

ஊகாரவீநீறுச்சிறப்புவிதி, 

[பூ என்லும் மொழிப்புணர்ச9.] 

200. பூப்பெயர் முன்னின மென்மையுர் தோன்றும், 
(இ-ள்.) பூப்பெயர்முன் - பூ என்னும் பலபொரு ளொரு 

சொன்முன், இனமென்மையும் - வருத வல்லினமிகுதலல்லாமல் 
அவற்றிற் செமாயெ மெல்லினமும், சோன்றும் - மிகும், எ-று, 

(உ-ம்) பூங்கொடி - பூர்சோலை - பூர் சடம் - பூம்பணை, 
மலராயின் இரண்டாம்" வேழ்றுமைத்தொகையும், அழசாயின் 

பண் புஇததொகையுமாம், (௫௦)
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ஏகாரஒகாரவி்றுச்சிறப்புவீதி, 
[ஏசார ஐகார இடைச்சொழ்களின் புணர்ச்சி] 

201.இடைச்சொல் லேயோ மூன்வரி னியல்பே. 

(இ-ள்,) இடைச்சொல் - இடைச்சொல்லாகயெ, ஏ (மூன்) - 
ஆறேகாரச்தின்முன்னும், ஒ முன் - எட்டோகாரச்தின் முன்னும், 
வரின் - வல்லினம் வர்தால், இயல்பு - பொதவிதியால் மிகாது 

இயல்பாகும், எ-று. 

(உ-ம்.) அவனே கொண்டான்-.-இத பிரிகிலையும் வினாவும் 
சற்றசையும் தேற்றமுமாம். அறமே பொருளே சாமமே துறவே-- 

ஏண், ஏயே தனை யென்ன ரிருடிவினவ--என்பது இசை நிறை. 

அவனோசொண்டான் என்பது ஒழியிசைமுதலிய எட்டுமாம். (௫௪) 

ஐகாரவீழ்றுச்சிறப்புவிதிகள், 

[ஐகார வீற்றின்ரான் சா.ற்கணமும் புணர்சல்.] 

202.வேத்அுமை யாயி னைகா னிறுமொழி 
ஈத்றழி வோடுமம் மேற்பவு முளவே. 

(இ-ள்.) ஐசானிழமொழி - ஐசாரவீற்றுச்சொற்கள், வேற்று 
மையாயின் - வேற்றுமைச்சண் வருமாயின், ஈற்றழிகோடும்-ஈ$றை 
சாரக்கெடுதலுடனே, ௮ம் - அம்முச்சாரியை, ஏற்பவும் - பெற்று 

ழே ;வனவும், உள;.ஏிலவுள, எ-று. 

அழிவோடு மென் றமையால் அழியாமையோடும் ௮ம் ஏற்பவு 
முளவெனச் சொள்ச, வருமெழுச்துச் சொல்லாமையால் நாற்கண 

மூங்கொள்க. 

(உ-ம். புன்னை-- கானல் ௭புன்னையங்கானல், முல்லை புற 

கம்௭ழுல்லையம்புறலம், வமுதுணை--காய்-வழுதுணங்காய், ஆவி 
ரை-வேர்--அவிரம்வேர், சாழை-(பூ--சாழம்பூ எனவரும், 

ஏற்ப்வு மூள வென்றசனால் முல்லைப்புறவுஎனவரினுங் கொள்ச, 

(பனை என்னுமொழிப்புணர்ச்சி. ] 

203.பனைமுன் கொடி.வரின் மிகலும் வலிவரின் 
ஐபோ யம்முச் திரள்வரி ஓு.தழ்வும் 

OD னைசெட்ட* நீள்வுமாம் வேற்றுமை, 

(இ-ள், பனைமுன் - பனையென்லும் பெயாமுன், Ganga 
ரின் - கொடியென்லும் பெயர்வருமாயின், மிசலும் - வர்த.து மிச 

இம், வலிவரின் - ச ௪,ச பச்கள் கருமாயின், ஐபோய் - நிலைமொழி



உயிரிறறுப்புணரியல், ௧41. 

பீத்றைகாரங் கெட்டு, அம்மும் - அம்முப்பெறுதலும், இரள்வரின் - 

இரளென்னும் பெயர்வருமாயின், உறழ்வும் - வந்தது மிகுந்தும் 
tur அம்முப்பெற்றும் விகற்பித்தலும்; அட்டுறின் - அட்டென் 

னும் பெயர்வருமாயின், ஐசெட்டு - ஐகாரக்செட்டு, ௮ நீள்வும் - 

வருமொழி அகரம் ௮காரமாதலும், ஆம்-அகும், வேற்றுமை - வேத்று 
மைச்சண், எ-று, 

(டம்) 
பனை 4 கொடி பனைக்கொடி--மிகுந்தது, 

பனை.டகாய் -பனங்சாய் 
பனை-செறும்பு--பனஞ்செறும்பு . 
பனை தாண் ஃபனர்தாண் 8 கெட்டு ௮ம் பெற்றது. 
பனை--பழம் பனம்பழம் 

பனை. திரள் -பனைசத்திரள், பனர் திரள்-- உறழ்ர்தத, 
பனை 4 அட்டு--பனாட்ட-- ஐ கெட்டு ௮ மீண்ட; 

உயிரீற்றுப் புணரியல் முற்றுப்பெற்றது,
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மெய்யீற்றுப்புணரியல், 

வவ ஓததமையயமை 

... [மெய்மீற்தின்முன் உமிர்புணர்சல்.] 

204. உடன்மே அயிர்வர் தொன்றுவ இயல்பே, 

(இ-ள்.) உடனமேல் - நிலைமொழி ஈற்றினின்ற மெய்யின்பே 
ல், உயிர் - உருமொழிழுதலுயிர், வந்து - வந்த, ஒன்றுவத-ஓன்ற 
பட்டிணங்கிரிற்ப து, இயல்பே-டுயல்புப்புணர்ச்சியேயாம், ஏஃ.ற. 

(௩-ம்)தோன்றல் -- அழகன் எ தன்தத்கள் | ல்லழி 
புசழ் 4 அழத =a pS sg fee 
வேல் 4 எறிச்சான் ுேலெறிச்சான் வேற்ற 
வாள் 4 எடுத்தாள் எவாளெடுசத்சாள் ( மை 

205.கனிக்குறின் முன்னொ் அயிர்வரி னிரட்டும். 

(இ-ள்.) சனிக்குறின் முன் - சனிக்குற்றெழுச்தின் முன்னி 

ன்ற, ஒற்று-மெய்யானது, உயிர் - உயிரெழுத்து, வரின் - aig, 

இசட்டும்--இரடி.த்து நிற்கும், எ-.ற, 

(உ-ம்.) மண் -*- அழகிது கர அல்வழி, 
பொன் அரிது அ பொன்னரிது 

கண் + அழகு -சண்ழைகு 
பொன் + get! பொன்னணி | ேற்றுமை 

[பசரம் ஒழிர்ச மெய்களின்முன் யசரம்புணர்சல்,] 

206.தன்னொழி மெம்ம்முன் யவ்வரி னிகரம் 

துள்னு மென்று தணிரஈரு முளசே, 
ச் 

(Q- or.) சன்னொழி - தன்னையொழிர்ச, மெய்முன் - ணா 

நமனரலவழள என்கிற பச்து மெய்களின் முன்னும், ய - யசரமா 

ன, வரின்- வந்தால், இகரம்-இச.ரச்சாரியையை, அன்னுமென்று - 
தன்முன் பொருர்துமென்று, ஆணிகரும் - தரிதிம் சொள்லாரும், 

உளர் - சிலருஎர், எ-று. 

(உ-ம்) கேள் 4. யாவன் -வேளியாவன்-- அல்வழி, 

மண் 4 யாப்பு எமண்ணியாப்பு வேற்றுமை,



மெய்யீத்றுப்புணரியல், க்கடு 

அணிரருமென்ற எதிர்மறையாகிய இழிவு சறப்பும்மையால், வேள் 
யாவன்; மண்யாது எனப் பொதுவிதி பெறமென்பார் பல்ருளர், (௩) 

® 

| மூசனிலைச் தொழிற்பெயரும், ஏவலும் உகரம் பெறுதல்,] 

207. ஞணசம லவளன வொ்திது தொழிற்பெயர் 

ஏவல் வினைனி யவ்வன் மெய்வரின் 

உவ்வுறு மேவ லுருசில சில்வழி, 

(இ- ள்.) ஞணரம லவளன - ஞணஈம லஉளன என்கற, ஒத் 
று - எம்டு மெய்களும், இ௮ - இறுதியாயெ, சொழிற்பெய ர்- மூத 

னிலை,ச் தொழிற் பெயர்களும், ஏவல்வினை - ஏவல் வினைகளும், ய 
ஆல் மெய் - யகரமொழிர்ச மெய்கள், வரின் - வருமாயின், ஈணி - 

பெரும்பாலும், ௨ , உகரச்சாரியையை, உறும் - இறுஇிச்சட் பொருச் 
அம், சில ஏவல் - சில ஏவல்வினைகள், சில்வழி - சிலவிடங்சளிலே, 

உ - பவ்வுகரச்சாரியையைப் பொருர்சாவாம், ஏ - gy. 

(உ-ம்) உரிலுச்சடித, உண்ணனுர்கடித, பொருறுச்சடி த, 
இருமுக்கடிது, வெஷ்லுச்சடி.த, வவ்வுக்கடி.ஐ, துள்ளுக்சடி.ஐ, இன் 

665; சீண்டது - வலிது எ-ம்; கடுமை-நீட்ட - வன்மை எ-ம்; 
தொழிற்பெயரிருவழியும் உசம்பெற்ீறன. மற்றவையும் இப்படியே. 

alg Gang, உண்ணுகொற்றா, பொருநுசொற்றா, இருமூ 

கொற்ரு, தின்னுசொற்றா-நாகா - வளவா - என ஏவல்வினை உகரம் 
பெத்றன, மற்றவையு மிப்படியே, 

உகரச்சாரியை பெற்றும் பெறாமலும் ரும் ஏ௨ல்வினைகள் ண 
ன லள என்னும் சான்£€ற்றனவுமாம். (௨-ம்) உண்கொற்ரூ, 
இன்சாத்தா, வெல்பூதா, துள்வளவா எனப் பெரூமல் வர்சன, G 8 
ம ஐ என்னும் நான்றோம் உகரம்பெற்றே வரும், 

சிறுபான்மை உண்ணு, தின்னு என வருமொழி சோச்சாமல், 
உகரம் பெறுதலும், வாரு சாத்தா, வாழுகளவா எனப்பிற ஈறுசள் 
உகரம் பெறுதலும் உண்டு, (௪) 

[ரசரகீத்று முசனிலைச்சொழித்பெயர் ௮சரம் பெறுசல்.] 

206. சவ்விறு தொழிழ்பெயர்க் கவ்வுமாம் வேற்றுமை, 

(இ-ள்) shal py - ser p Swn Bw, தொழித்பெயாச்கு 
முச்ணீலைச் தொழிற்பெயர்ச்கு, அல்வுமாம் - உசரச்சாரியை அல்லா 
மலும் இசர்ச்சாரிகையுமாகும், கேம்தமை-கேற்றுமைச்சண், ஏ-.று.



௧௮ மெய்யிற்றுப்புணரியல்ஃ 

மைப் பொருட்கு - வேற்றுமைப் பொருட் புணர்ச்சிக் கண், அகும் 

YOY, oT - 

(௨-ம். எயின்-4 குடி-எயினக்க்டி, சேரி, சோட்டம், பாடி, 

பொருட்கேயென்ற மிகையால் எயினமரபு, எயினவாழ்ல,எயின 

வணி, என மற்ரைச்சணம் வரினும் அசரச்சாரியை பெறுதலும்- 

எயினச்கன்னி என அல்வழியில் அகரச்சாரியை பெறு சலு௩கொளக, 

[மீன் என்னும் மொழிப்புணர்ச9, | 

213: மீன்றவ்்வாடு பொரூஉம் வேற்றுமை வழியே, 

(இ-ள்) மீன் - மினென்னு மொழியிறுதி னகரம், வேற்று 
மைவழி - வேற்றுமைக்கண் (வல்லெழுசத்துவரின்,, றவ்வொடு 

றகர ச்சோடு, பொரூஉம் - உறழ்க்துவரும், எ - று. 

(உ-ம்) மீன் கண்-மிற்சண், மீற்செவி, மிற்தலை, மிற்புறம், 

[சேன் என்லும் மொழிட்புணர்ச்9, ] 

214. தேன்மொழி மெய்வரி னீயல்பு மென்மை 

மேவி னிறுதி பழிவம் வலிவரின் 

ஈறுபோய் வலிமெலி மிகலுமா மிருவழி, 

(இ-்.) தேன்மொழி - சேனென்னுஞ்சொல, Qiow afer - 

மூவின மெய்களும் வரின், இயல்பும் - இறுதினசர மெய் இயல்பாச 
லும், மென்மைமேவின் - மெல்லினம் கரின், இறுதி - ௮ம்மெய், 
அழிவும் - இயல்பாதலே யன்நிக் செடுசலும், வலிவரின் - வல்லி 

னம்வரின், ஈறு - அம்மெய், போய் - இயல்பாதலே யன்றிக் கெட, 

வலிமெலி மிகலும் - வரத வல்லினமாவது அ,சற்னெமாவது மிகுச 

லும், ஆம் - அகும், இருவழி - இராழிச்சண்ணாம், ௪ - று. 
அல்வழி. (2-0) வேற்றுமை, 

சேன்கடித தேன் சடுமை 
சேன்மாண்டது சேன்மாட்சி இயல்பு, 
தேன்யாது சேன்யாப்பு 
சேன்மொழி தேன்மலர் $)யல்பும், அழி 
சேமொழி தேமலர் வும். 
சேன்குழம்பு தேன்குடம் 1 )யல்பும், வலி 
சேக்குழம்பு சேக்குடம் (மிசலும், மெ 
தேங்குழம்பு சேங்குடம் lide gy, 

[எ௫ன் என்லும் மொழிப்புணர்ச்ச, ] 

215. மரமல்லெ௫ன்ெமொழி யியல்பு மகரம் 

மருவ வலிமெலி மிக௮ மாகும்.



மெய்யிற்றுப்புணரியல், ௧௧௯ 

(Q- 67.) மரம்௮ல்-ம்ரமல்லாச, எகன் மொழி - ௮ன்ன,த்மை 
உணர்த்தும் என் என்னுஞ்சொல், இயல்பும்-வேற்றுமையிலும் வல் 

வினம்வர இறுதியியல்பாதலும், ௮கரம்மருவ - இருவழியிலும் ௮கரச் 

சாரியைபொருச்ச, வலிமெலிமிகலும் - வல்லெழுச்தாவது ஓற்கு 

இனமாவது மிகுசலும், ஆகும் - அகும், எ- ற, 

(௨-ம்.) எடின்சால், சிறை, தலை, புறம், என வேற்றுமையிலு 

மிபல்பாயிற்று, எனெட்புள் - எனெம்புள் எ-ம்; எனெச்கால் - எெ 
ங்கால் ஏ-ம்; இருவழியிலும் ௮சரம் வர, வலிமெலி மிகுர் சன. 

அசரம் வருவதற்கு வருமெழுச்சைச் சொல்லாமையால் நாற் 

சணமூங்கொள்க, எனெமாட்சி - எனெவாழ்ச்கை - எெவழகு, 

் [குயின், ஊன் என்னும் மொழிகளின் புணர்ச்சி ] 

216. குயினான் வேற்றுமைக் கண்ணு மியல்பே, 

(@- ar.) குபின் - குயினென்னும் பெயரும், ஊன்-ஊளென் 
னும் பெயரும், வேற்றுமைக்கண்ணும் - வேற்றுமையினிடச்தம், 

இயஃபு - இயல்பாகும், எ ௩ று, 

(உ -ம்.) குயின்கடுமை- குயின் ௪.றுமை - ஊண்கடுமை - ஊன் 

இிறமை - தமை - பெருமை எனவரும், குயின் மேசம், (௪௧) 

(மின், பின், பன், சன் என்லும் பெயர்களின் புணாசசி, | 

2177. மின்பின் பன்கன் ரொழி.ம்பெய ரனைய 

கன்னவ் வே.ற்௮ மென்மையோ டுறழும், 

(Q- or.) மின் பின் பன் சன் - மின்மு, சலிய சான்குசொற்க 
ளும், சொழிற்பெயானைய - சொழிற்பெயர்போல ய௪ர மல்லாச 
மெய்கள் வரின் உகரச்சாரியை பொருந்தும், சன்-இவற்றட் சன்னெ 
ன்னுஞ் சொல், ௮ ஏற்று - அகரச்சாரியையும் பெற்று, மென் 

மையோறமும் - உருகற வல்லெழுத்தாவது ௮தீற்கு இனமாவ.த 

மிகப்பெறும், எ று, 

(உ-ம்.) மின்னுச்சடித, பின்லுச்கடி௫, பன்னுக்சடிஐ, சன் 

னுச்கடிது, ஈன்று, வலித, எ-ம்; கடுமை, நன்மை, வன்மை எ-ம் 
கன்னத்தட்டு, சன்னர்தட்டு ஏ - ம்; சன்னத்தாக்கு, கன்னர்தாக்கு 

எ-ம்; அல்வழி கவேற்றுமைசளில் முறையேஉர் தன, மற்றவகைசளு 

மிப்படியே, சன் சிறுதராசத்சட்டு, (ae) 

[சன், என், நின் என்பவற்றின் புணர்ச்சி. ] 

218. தன்னென் னென்பவம் றி.ந்அனிவ் வன்மையோ 
டுறழு நின்னீ ியல்பா மு.றவே,



5௨0 மெய்யீிறுப்புணரியல். 

(இ-ள்) தன்னென் னென்பவற்று - சன் என் என்பலைகளி 
னுடைய, ஈறு - இறுதியிலுள்ள, ன - ணகரமெய்யானது, வன்மை 

யோடுறழும் - வல்வினம்வரிற் பொதுவிதியால் றகரமாகச் இரிதலும் 

அவ்விதியேலாதியல்பாசலுமாம், நின் - நின்னென்பஇன், ஈறு - 

இறுதியிலுள்ள னக ரமெய்யானது, இயல்பாம் - வல்லினம்உரிற் றிரி 
மாஇடல்பேயாகும், எ று. 

(உ-ம்.) தன்.டபபசை:- சள்பசை, ௪ற்பகை | . து 
என பசை: என்பகை, எ௮்பகை னகரம் உறைந்தது, 

கின்--பன-நின்பகை--னகரம் இயல்பாயிற்று, 

உறவே யென்ற மிகையால் மின் பின் முதலியவை மின்கடி ௮, 

(மின் கடமை, என இருவழியும் சாரியைபெறுதலுச் தஇிரிதலுமில்லா 

மல் வருதலும், மான்குளம்பு, ௮ழன்கை யென வேற்றுமையிலே 
சிறப்புவிதிசொல்லப்பெரறு, சனவகள் இயல்பாசலும்; வரிற்கொள்ளும் 

எனச் செயிளென்னும் வாய்பாட்டு வீனையெச்சம் பொழச் குதிர 

சீதால் இயல்பாகாது திரிதலும், இன்னும் னக. மெய்யீற்றள் ஆட 

வ்கா,சவை யிருர்தால் ௮வையுங் சொள்ச, 

(௧௫) 
on 

அழன் ௬ பிணம், 

| மகரமெய்யின்முன் சாற்சணமும் புணர்தல். | 

2109. மவ்.4ீ ரொ.ற்றழிர் துயிரீ ரொப்பவும் 

வன்மைக் கனமாச் இரிபவு மாகும். 

(இ.எ்.) மவ்லீ.ர - மசரவீற்றுச் சொற்கள், ஒற்று - இறுதியி 
லுள்ள மகரமெய், அழிச்.து - செட, உயிரீஜொப்பவும் - விதியுயிரீரூய் 
நின்று இயல்புயிரீறுபோலப் புணர்வனவும், வன்மைக் கினமாச் திரி 

பவும் - வல்லினம் வரிற்செடாது அவற்றிற்கு இனமாகத் இரிவன 

வும், ஆகும் - ஆகும், ௭ - று, 
உயி£ரொத்தல்-உயிர்வரின் உடம்படு மெய்பெறவும், வல்லீனம் 

வரின் மிசவும், மெல்லினமும் இடையினமும் வரின் இயல் பாசவும் 
புணர்சல், 

அல்வழி, (e+) வேற்றுமை. 

வட்டம். அழி வட்டவாழி மரம். ௮டி௭மரவடி. 
» சல் வட்டச்சல்  கால்கனமரக்கரல் 
5 Crf=arreGod .,, நார்மரதார் 

Wifes aenh » Set=wrCet ? 

இருவழியிலும் மவ்வீறுகெட் உயீரீறு ஒச்சது,
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மெய்மீ.ற றுப்புணரியல், ௪௨௪ 

சாம்- ட கடியம் -சாங்கடியம்--சம்]-கை ௭ நஙகை--இனமாயிற்று, 

6 இனமாத் 'இரிபவும்” என் றமையால், நாம்--பெரியம்--காம பெரி 
யம் எனப் பகம் வருமிட$த்து மகரம் பகரத்துக்கு இனமாசலின் 

'இரியாது நிற்கும். (௪௭) 

[சில மகரமெய்மீற்றுக்குர் சறப்புவி இ] 

920. வேற்றுமை மப்போய் வலிமெலி யுதழ்வும் 
அல்வழி யூயிரிடை வரினியல் பும்முள. 

(இ-ள். வேற்றுமை- வேற்றுமைக் சண்,ம.- மக "விறு இ, 

போய் - கெட, வவிமெவி உறழ்வும் - வல்லினமாவது அவற்றிற்கு 

இனமாவது மிகு்துவிசற்பிர்தலும், அல்உழி - அல்வழி $ண், உயிர்- 

உயிரும், இடை - இடையினமுமம், வரின் - வந்தால், இயல்பும் - கெ 

டாஇ.பல்பாசலும், உள - உளவாம், ஏறு, 

(உ-ம்) குளம்-ட்கரை  குளச்சனை | வேற்றுமையில் மப்போய் 
GOT wsons ௨லிபெலி உறழ்ச்சு து. 

குளம் -- அழகிது -- குளமழகிது அல்வழியில் உயிர் இடைவர 
குளம் -- யாது அ குளம்யாது இயல்பாயிற்று, 

[அம், தம், எம், ஈம் என்னும் மொழிஈளின் புணர்ச்சி.] 

291. ந்தம், எம்ஈம் மீழு மவ்வரு ஞாவே, 

(இ-ள்.) ம் தம் எம் நம்-நும்முசவிய நான்கு விகா॥ மொழி 
களுக்கு, ஈரும் - இறு இயரகி.ப, ம - மகர மெய்யானது, வரு ஞ 5- 

வருகிற ஞகர ஈகரஙகளாகச் இரிபும், எ - று, 

(உ-ம்.) gro-+ ஞாண்-துஞ்ஞாண், நம் +- தால் - He ET 

எனவரும். தம் மூரலி.ப வற்றோடும் இப்படியே கூட்டு, 

சூஈ வரின் ௮பையாகள் இரிபுமெனவே, ஒழிர்ச மகரம் வரின், 

அம்மணி என இயல்பாமென்பது பெற்றாம், ஞாண் - கயிறு, (௧௮) 

[அசம் என்னும் மொழிப்புணர்ச்சி,] 

229. அ௮கமுனர்ச் செவிகை வரினிடை யனகெடும். 

(இ-ள்.) அகழமூனர் - அகமென்னு மிடப்பெயராமுன், செவி 
கை - செவி ை என்கிற சினைப்பெயர்கள், வறின்-வந்தால், இடை 

யன - நிலைமொழி நடுநின்ற ௧௧ர மெய்யும் ௮சன்மேலேறிய அகர 

வுயிரும், கெடும் - அழியும், எ-று, 
(உ-ம்.) அகம்--செவி--அ௮ஞ்செவி, அசம்-கை அங்கை, 

கெட்டேவரு மென்னாமையால், ௮௧௭ செவி, அுகங்சை என 
வருவனவுவகொள்க, (சக) 
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f2> மெய்யிற். றுப்புணரியல், 

[ஈம், கம், உரும் என்னும் மொழிகளின் புணர்ச்சி,] 

225, ஈமு கம்மா மூருமுந் கொழிற்பெயர் மானும் 

முதலன வேற்றுமைக் கவ்வும் பெறுமே, 

(இ-ள்.) ஈழுவ சம்மு முருமும்-ஈம் கம் உரும் என்றெ ஞான் 
றம், தொழிந்பெயர் மானும் - இ. ழியிலுக் தொழிற்பெயர் போல 

யகர மல்லாக மெய்கள் நீரால் உக_க்சாரிபை பெற்று முடிபும், 

மூதலன - இவற்றுள்ளே முதற்கணிஎ்ற ஈழமும் கம்மூம், வேற்றுமை 
5G - வேற்றுமைச்சண், ௮ஃவும் பெறும்-உக_ச்சாரியை யல்லாமலும் 

ye seer Menu பெறும், org, 

(2-0.) ஈருக்கடிது, கர்முக்கடிது, உ௱முக்கடிது; நீண்ட ற, 

வலிது, எ-ம்) ஈழுக்கடுமை, நீட்டு, வலிமை, ஏ- '; ஈமச்சுடம், கம்ம௫ 

கும், எம்; வரும், மற்றவைகளு மிப்படியே 

ஈம்னசுகொடு, கம்-கம்மிய து தொழில், உறாம்-இழி, (௨0) 
ச ச e a a e ச் ௪ ௬ 

ழ்ய், ர, ழ மெய்மீற்றின்முன் eral oro Your ger. | 

BLAS WIT Lp முன்னர்க் கரசப வல்வயபி 

இயல்பு a gy Lo 1 (Glo வேற்றுமை 

மிசலு மினத்ோ மிறம்கலும் விதி2மல், 

(@-sr.) யபரழமூன்னர் - யஈப ரகர ழசர மெய்களின் முன், 

சசசப- ககர சகர சகர பகரங்கள் ரின், அல்ஃழி - அல். பியி, 

இயல்பும - இபல்பாலும், மிமஓம்-மிகுகலும், வேற்றுமை - Gu ry 

மையில், மிகலும் - மிகுகலும், இனததோடுறழ்5லும் - பல்லினமா 

வது மெல்லினமாபது மிருதலும், விதியாகும் - விதியாகும், ஏறு, 

(உதாரணம்,.) 

“ ய் sip g அுயேய்சடிது மெய்-6ரத்இி --மெய்ம்சர்த இ 
வோ] சிறிது வேர். கார் “பருவம் அுரார்ப் பறாவம் 
op Kg =A ps si யாழ் கவி உபாழ்ச்க நவி 

என அல்உழியில் இயல்பும் மிகலும் ஆயின. 

நம் கால் அகாய்ச்சால் 7 

தோ 1 சட்பெதேர்த்தட்டு வேற்றுமையில் வலிமிச்ச து. 
ஊழ் பயன் அ றஎழ்ப்பயன் ட 

டேய் --ஞூழல் -வேய்க்குழல், வேய்ஙகுழல் வேற்றுமையில் இ 
ஆர் --கோட-ஆர்க்கோடு” ஆர்ஙகோடு - னத்தோடு உறம் 
குமிழ் சோடு ௭குமிழ்க்கோடு, கு.மிழ்ஙகசோடு ந்தன, 

2மல்' ஏன்ற மினகயால் - வாய்-புகுவது-அவாய்புகுவ.து என 

ேந்றுமையில் இயல்பாதலும்; பாழ்-|-கணெறு-பாழ்க்செறு, பாழ்



மெய்யிற்றுப்புணரியல், ௧௨௩ 

டணறு என அ௮ல்.உழியில் விகற்பித்தலும்; லேய்--யாது--டேயாது, 

வேய்-டயாப்பு--வேயாப்பு எனத் சணிக்குறிலைச் சாராத யகரலீறு 

war shaper Brainy கெூதலும்; இன்னும் அடங்காத 

வைகளிருந்தால் அையுங்சொள்க. (௨௧) 

[சமிழ், தாழ் என்னும் மொழிகளின் புணர்சச.] 

225. தமிழவ் வுறவும் பெறும்வேற DIODES SH 

தாமுங் கோல்வர் துறுமே லற்றே, 

(இ-ள்.) சமிழ்--மிழெம்கிற சொல், வேற்றுமைக்கு - டேற 

றமைக்சண்ணே நாற்கணமுமம் வந்தால், அவவுறவும்-அக7ச்சாரியை 

பொருந்தவும், பெறும் - பெறும், தாழும் - சாழென்னு ஞ் சொல் 
லும், கோல் - கோலென்னு௩ சொல்லானது, உந்து -வந்து, உறு 

மேல் - பொருந்துமாயின், அற்ற-அ௮ந்த அகரச்சாரியை பெறும், 

(உ-ம்) தமிழ்ப்பிள்ளே, சமிழராகன், சமிழவளவன், silo 

வர்சன், ஏம்) சாழக்கோல், எ-ம்; வரும். 

அவவுறவுமென்ற எதி-து சழீஇய வெச்சவும்மையால் தமிழின் 
சுவையென இன் சாரியை பெறுசலுய கொள்க, (௨௨) 

[£ழ் என்னும் மொழிப்புணர்ச்சி.] 

996. கீழின்முன் வன்மை விகற்பமு மாகும், 

(இ-ள்.) €ழின் முன் - கழென்கிற சொல்வின்முன் வருகிற, 

வன்மை - வல்லினம், விசற்பமுமாகும் - ஒருகாலியல்பாகிபும் ஒரு 

சான் மிக்கும் வருகிற விகற்பத்தையும் பொருந்தும், எ-று. 

(உ-ம்.) ழ்குலம் - €ழ்க்குலம், €ழ்சா தி - £ழ்ச்சா இ, 

விகற்பமு மென்னுமிழிவு சிறப்பும்மை பால், இவற்று ஸியல்பே 

சிறப்புடைத்தென்றறிக, (௨௧) 

லகர எகர மெய்களின்முன் ௨ல்லினமும் மெஃலிஏழும் 
இடையினமும் புணர்தல், 

9977. லளவேற் அுமையிழ் றடவு மல்வழி 

yu poy டுறழ்வும் வலிவரி னாமெலி 

மேவி னணவு மிடை வரி னியல்பும் 

AG மிருவழி யானு மென்ப, 

(இ-ள். லள - லகர ளகர மாகிப விரண்டு மெய்யீறுகளும், 
வலிவரின் - வல்லினம் வந்தால், வேற்றுமையில் - வேற்றுமைக்கண், 

இடைவும் - முறையே றகர டகர மெய்களும், அல்வழி - அல்வழிச்



2௨.௪ மெய்யீ ற்றுப்புணரியல், 

கண், அவற்றோடுறழ்வும் - றகர டகரங்களுடனே யுறழ்வனவும், 

ஆம் - அகும், இருஉழியானும் - இருஉழிச்சண்ணும், மெலிமேவின்- 
மெல்வினம் வந்தால், ன்ணவும் - முறையே னகர ணக. மெய்களும், 

இடைவரின் - இடையினம் வந்தால், இயல்பும் - இயல்பும், அகும் - 
ஆரும், என்ப - என்றுசொல்துவர் புலவர், எ-று, 

(உ-ம்.) கல்-குறைகர்குறை, முள்-குறை-மூட்குறை, 
என வல்லினம்வர வேற்றுமையில் றகர டகரங்களாகத் இறிர்சன. 

கல்4-குறித--கல்குமித, கர்குரிது, முள்- (குறித = HAG 
ஜி.ஐ, முட்குறிது என வல்லினம்௨.ர அல்௨ழியில் ஒருகால் இயல்பா 
இ.பும் ஒருகார்றிறிர் தும் உறழ்ஈ்சன. 

கல்--ஜெரிர்சது--சன்ஜெரிச்சது, முள்-/-ஜெரிர்ச து -முண் 

ஜெறிக்தது; கல்--ஜஞெகன்ஜெரி, முள் -ஜெரி--முண் ஜெரி; 

என மெல்லினம்வர அல்வழுியிலும் வேற்றுமையிலு.ம் னக7 ணகரங் 

களாகத் இரிந்தன. 

கல்யாத, மூள்யாது; கல்யாப்பு, மூள்யாப்பு, என இடையினம 

ர இருவழியிலும் இயல்பாயின , 

அல்வழி யவற்மோ பிறழ்வு மென்றாலும் இவற்றோடு மயங்காத 

தீசரம்வரின் ஏற்புழிக்கோடலால் கற்றீத, முட்டீது, எனச் இிரிபொ 

ன்றுமே கொள்க, (௨௪) 

[லகர ளகர மெய்கள் ஆய்தமாகச் இரிதல்.] 

929. குறில்வழி லளத்தவ் வணையி னாப்தம் 
அகவும் பெ.றாஉ மல்வழி யானே, 

(இ-ள்) குறில் உழி- சணிச்குதிலின் பின்னின்ற, லள - 
லகர ளகர மெய்களானலவை, அல்உழியான்-அல்௨ழிக்கண், தஃசக 

மானது, புணையின் - வருமாயின், ஆய்தமாசவும் - றசர டகரஙக 

ளாகத் இரிதலல்லாமலும் ஆய்தமாசத் இரிதலையும், பெறூஉம் - பொ 

ருர்தும், எ-று. 

(உ-ம். கல்-திது-கல்றீது, மூள்--திது-முலஃ்டீது. (௨௫) 
ith சாராத லகரளக._ மெய்கள் கெடுதல் முதலியன. ] 

229. குதில்செறி யாலள ava) ans 
தகர் இரிர்தபிற் கேடு மீரிடத்தும் 

வருஈச் இரிர்தபின் மாய்வும் வலிவரின் 

இயல்புச் திரிபு மாவன வுளபிற,
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(இ-ள்.) குறில் செறியா - தனிஈ்குறி லொன்றனை.புஞ் சாராச, 

ல ள-ல5ர எர மெய்களானலை, அல்வழி - அல்வழிர்கண், வந்த- 
வருமொழிஃகு மு;சலாய்வத்த, தகம் - தசரமானது, இரிந்தபின் - 

இரிபுமிடத்து, சேடும் - கெசெலும், ஈரிடத்தும் - இருவழிர்சண் 

ணும், வரு - வருமொழிக்கு மூசலாய்வந்த, ஈ-சகரமானது, திரி 

பின்- இரியுமிடத்து, மாய்வும் - கெடுதலும், வவி-வல்லெழுத்துரு தன் 

மொழி, வரின் - வந்தால், இயல்புச்.இிரிபும்-௮ல்வழிக் கண்ணாறழா 

,இி.பல்பாசலுர் இரிசலும் வேற்றுமைச்சண்ணே இரியா தியல்பாதலு ம, 

அவன உள - பொருந்துவன உண்டு, எ-று, 

(உசா.ரணம்,) 

சோன்றல் *-இயன் -தோன்றறீயன் ) அல்வழியில் வந்த தகரத் இரி.ப 
Ca art Bw ara GC ae. sor லள கெட்டன. 

தோன்றல்-/-ஈல்லன்:--0ே தான்றனல்லன் 
வேள்--நல்லன்--வேணல்லன் 

அல்வழியில் வந்து GEIR 
இரி.பல ள கெட்டன. 

வேற்றுமையில் வரச நகர தோன்றல்-ஈன்மை--பசோன்றனன்மை 
ர் இரிய லள கெட்டன. Causr-+ ஈசன்மை-வேணன்மை 

கால்-கடி நு-கால்கடி.து அல்வழியில் வலிவா லள 
மரஙகள்--கடி.ப-மரயகள்கடிய பொதுவி இப்படி 
௫யல்-|-படை-- வேற்படை உறழாமல் இயல்பு 
வாள் --படை-.பாட்படை இிரிபுமாயின, 

கால்--குஇித்து -சால்குதிர்து ) வேற்றுமையில் வலிவ/பொது 
வாள் போழ்ந்த பாள்போழ்ந்து உ விஇப்படி, இரியாமல் இயல் 

பாயின, 

பிற வென்ற மிசையால் தோன்றறீமை, வேமீமை என வேற்று 
படையிலும் ௪௧.௬ இரியுமிடத்துச் கெடுதலும்) சாற்றுணை, தாட்டுணை, 

என அல்பழியில் கெடாமையும்; விற்படை விற்புருவம் எனப் பண் 

பு.த்தொகையிலும் உவமத்தொசையிலும் உறழாது இரிதலும்; கொல் 
சளிறு, கொள்பொருள், நில்சொற்றா, சொள்பூதா என கினைத்தொ 

கை, வினைமுற்றுத் தொடர்களில் இயல்பாதலும் இன்னுமிவ்விரண் 
மற்றுள் அமையாதன பிறவுயகொள்க, 

உயர். திணையிற் காட்டிய உசாரணங்சள் மயச்ச விஇியில்லாவி 

டதீது வருதலால் “Kalan tur out Gem” என் Dai DY oF Lol 
காவாம், 

(௨௬) 
[லளவீற்றுத் தொழிற்பெயர்களின் புணர்ச்சி] 

2209. லளவிறு தொழிற்பெய ரீரிடத்து முவ்வுமு 
வலிவரி னல்வழி யியல்புமாவன வுள,
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(இ.ள்.) லளவிறு தொழிற்பெயர் -லகரத்தை Wo Bure 
வுடைய விகுதிபெற்ற சொழிற்பெயரம் ளகாச்தை யிறுஇியொாக 
வுடைய முசசனிலைஇிரிர்ச தொழிற்பெயரும், ஈரி_த்தும் - இருஃ ழி 
யிலும், உவவுறா-யகரமல்லாச மெய்சள்வர்சால் ௨௪ ம் டெறாவாம், 

௨லி- வல்லினம், வரின் - வந்தால், அல்வழி - அல்வழிர்கண், இயல்பு 

மாவன - உறழா இ.பல்பாவனவும், உள - சிலவுள, எ-று, 

டம்.) ஆடல் சிறந்தது; ஆடற்சிறந்சது, ஆடனன்று, ஆடல் 
பலிது, எ-ம்; ஆடற்கிறப்பு, றடனன்மை, ஆடல்வன்மை, எ-ம்; கோள 

கடிது, கோட்கடிது, கோணன்று, கோள்வவிது, ௭-1; கோட்கடிமை; 

கோணன்மை, கோள்பன்மை, எ-ம்; இரு௨ழிபும் உகரம்பெரறாது 
பொது விஇயரன் மூடிர்சன, நடத்சல் கடி.து, நடட்பித்தல் கடி.து 
எனச்சில உறழாது அல்வழியி லியல்பாயின. 

இயல்புமென்ற வும்மையால் பின்னல் கடிது, பின்னற்கடி.து, 

உன்னல் கடிது, உன்னற் கடி.ஐ, எனப் பொதுவி௫.பா னுறழ்ஃலே 
பெரும்பாலன யென்க, (௨௪) 

[வல் என்னும் மொழி.ப்புணர்ச்சி.] 

&91. வல்லே தொழிற்பெய ரற்திரு வழியும் 

பலகைகராய் வரிலும் வேற்றுமைக் சகவ்வுமாம். 

(இ-ள்.) வல் - ௨ல்லென்கிற சூகாடு கருவிப்பெயர், இருஃ ழி 

பும் - இருவழிக்கண்ணும், தொழிற்பெயரற்று - யக[மல்லாத மெய் 

கள் வசால் சொழிற்பெய] போல உகரச்சாரியை பெறும், பலகை 

நாய் வரினும் - பலகை நாய் என்கிற இருபெயர்உரினும் பிறபெயர்கள் 
வரினும், வேற்றுமைக்கு - வேற்றுமைச்சண், அவவுமாம் - உகரச் 

சாரியை யல்லாமலும் அகரச்சாரியையும் பெறும், எ-று, 

(உ௩ம்,) வல்லுச்சடிது, ஈன்று, உலிது, எ-ம்; வல்லுச்சடிமை, 

உன்மை, வன்மை எ-ம்) வல்லப்பலகை, நாய், புலி, குதிரை, ௭-4) 

வல்லுப்பலகை, நாய், புலி, குதிரை, எ-ம்) வரும். 

வல்வினது அறை வடைந்த பலரை, வல்லினுள் காய்) என 

விரியும், (௨௮) 

(நெல், செல், கொல், சொல் என்னும் பெயர்களின் புணர்ச்சி,] 

இ39. செல்லுஞ் செல்லுங் கொல்லுஞ் சொல்லும் 

அல்வழி யாலும் றகர மாகும், 

(இ-ள்.) செல்லுஞ்செல்லுவ் சொல்லுஞ் சொல்லும் - ரென் 
முதலிய ரான்கு சொற்களி னீற்று லகரமெய்யானத, அல்வழியா 
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னும் - அல்வழிக் கண்ணாம, றகரமாகும் - பொதுவிஇி.பா லுறழாது 

* வேற்றுமைபோல றகரமெய்யாகத் திரிபும், ௪ -று, 

உ-ம்.) நெற்கடிது, "செற்கடிது, கொற்கடிது, Der pang ; 

சிறித, தீ.ஐ, பெரிஐ, எனவரும். செல மேகம், சொல் கொல்லன். 

[இல் என்னும் பண்புப்பெயறின் புணர்ச்சி] 

290. இல்லெ னின்மைச் சொற்கை யடைய 

வன்மை விகழ்பழு மாகா ரத்தொடு 

வன்மை யாகு மியல்பு மாகும், 

(இ.-ள்.) இன்மை - இன்மைப் பன்மை யுணர்த்துடன்ற, இல் 
லென்சொர்கு . இல் என்ிற சொல்லுக்கு, ஐ - ஐகாரச் சாரிபையா 

னது, அடைய - பொருந்ச, வன்மை - அஃ விடத்துவருகிற வல்லி 
னம், விகற்பமும் - விகற்பித்சலும், ௮சாரச்சொடு - அகாரச்சாரியை 

பொருக்ச, வன்மையாகலும் - அவவிடத்துவருகிற வல்லின மிகு 

தலும், இயல்பும்-இஉவிருவி இபு௦ பெரு இ.பல்பாதலும், அகும்-பொரு 

BID, ST = Ol 

சாரியை பெறுரற்கு வருமெழுர்சைச் சொல்லாமையால் நாற் 
'கணருப்கொள்க, 

(உ-ம்) இல்--பொருள் இல்லை பொருள் ஐகா-ச்சாரியை வர 
அ இல்லைபொருள் வன்மை விகற்பித்தது, 

இல்லாப்பொருள்--. அகா ரச்சாரியை பெற வவிமிக்கது. 

இல்பொருள்---இருவி இபு.ம் பெறாமல் இயல்பாயி நீறு, 

சாரியைஃ்கு வருமெழுத்தைச் சொல்லாமையால், காற்கணமுங் 

கொள்க, 

இல்லைஞானம், இல்லாஞானம் t மற்றை முச்சணமும் 
இல்லைவன்மை, இல்லாவன்மை வரச் சாரிஐய 
இல்லையணி, இல்லாஉணி பெற்றது, 

இல்பொருள் என்பதுபோல இல்லைபொருள், இல்லாட்பொருள் 
என்பனவும் பண்புத்சொசையேயாம்) இவற்றுள் ஐகாரமும் ௮கார 

மூஞ் சாரியை, 

இல்லைபொருள் என்பது - பண்புத்தொகை நீலைத்தொடராக 

வும், குறிப்பு வினைமுற்றுத் தொகா நிலைத்தொடராசவும் ;) இல்லாப் 
பொருள் என்பது - பண்புத் Srpcnstlte g தொடராசவும், ஈறுசெ 
ட் எஇர்மறைச் குறிப்புப் பெயரெச்சச் தொசா நிலைத்தொடராக 

வுய் கொள்ளப்பமொதலால், இவற்றுள் ஒன்றற்கு ஒன்று வேறுபாடு



BO Ly மெய்ரீ ற்றுப்புணரியல், 

என்னெனின், தொசை நிலைகள் ஒரூ மொழிபோல விட்டிரையாம 
விருத்தலும், தொகா நிலைகள் தொடர்மொழிபோல விட்டிசைத் 

தலும் வேறுபாடென ௮றிச, (௬௦) 

(புள், வள் என்னும் பெயர்களின் புணர்ச்சி] 

234. புள்ளும் வள்ளுர் சொழிற்பெயரு மாலும், 

(இ-ள்.) புள்ளும் வள்ளம் - இ௨விருசொற்களும், சொழிற் 
பெயருமானும் - யச ஈமல்லாச மெய்கள் வந்தாற் பொதுவிஇ.பான் 

மூடிதலல்லாமலும் தொழிற்பெயர்போல உகரச்சாறியையும் பெற்றுப் 

புணரும், எ று, 

உ-ம்.) புள்ளுர்கடிது, வள்ளுச்சுடிது, நன்று, வலிது, ௭ - ம்) 
புள்ளுச்சமை, வள்ஈரச்சருமை, ஈன்மை, வன்மை எனவும் வரும், () 

| அவ், இவ, உவ என்னும் சுட்டுப் பெயர்களின் புணர்ச்சி] 

235.௬ட்டு வசரமூ வினமுற முறையே 

ஆய்கமு மென்மையு மியல்பு மாகும். 

(இ-ள்.) சுட்டெகரம் - அவ இவ உவ என்டுற அஃறிணைப் 
பன்மைச் சட்டுப்பெயர்க ளீ ற்று வகரமெய், மூவினம் - வல்லினமும் 

மெல்லினமும் இடையினமுர், உற * வா, முூறை-முறைபாக," ஆய்த 

மூம் - தணிநிலை.பும், மென்மையும் - மெல்லினமு், இயல்பும் - இயல் 

பும், ஆகும் - ஆகம், ஏ -.று, 
(உ-ம்.) ௮வ--சடி.ய--அல்கடிப, ௮4-/-ஞானம்--அஞ் ஞானம், 

அவ்-1-யானை௮வயானை, எனவரும். இவ உவ என்பைகஞடனே 
யம் இப்படியே கூட்ட, (௬௨) 

[தெவ் என்னும் மொழிப்புணர்ச்சி,] 

236. தெவவென் மொழியே தொழிற்பெய ரத்றே 

மவவரின் வஃசான் மவவு மாகும், 

(இ-ள்.) செவ்வென்மொழி - தெவ என்ற பசையையுணர் 
தீதும் பெயரானது, தொழிற் பெயரற்று-பக -மல்லாச மெய்களோடு 
புணருமிடத்துச் தொழிற்பெயர்போல உச... ச்சாரியை பெற்று முடி. 

பும், ம- மகரமெய்யானது, வரின் - வந்தால், வலஃ்கான் - வகரமெய் 
யானது, மவ்வுமாகும் - உகரச்சாரியை பெறுதலல்லாமலும் ஒரோ 

விடத்து மச மெய்யாசவுற் இநியும், a று, 

(௨-ம்.) தெவ்வுச்சடித, செவ்வுமாண்ட, தெல்வுவவிது, 

ஏ - ம்) தெவ்வுச்சஸை, தெவவுமறட்டி; செவ்வு௨விமை, எம்): தெ



மெய்மீற்றுப்புணரியல், ௧௨௯ 

உ௨வுமன்னர், தெம்மன்னர், ௭-ம் ; செவ்வு முளை, தெம்ருனை, எ-ம்) 

வரும், (௬௩) 

[வருமொழிமுத்ல் தசராகரங்கள் இரிதல்.] 

237) னலமழுன் றனவும் ணளமுன் டணவும் 

அகச் தாக்க ளாயுங் காலே, 

(இ-ள். னலமுன் - னகர லகாமெய்களின் முன், த ஈச்கள்- 
(வராகிற) சகர நச ங்கள், றனவும் - (முறையே) றகர னகரங்க 

resid, ண எ முன் - ணகர எக மெய்களின்முன் (சகர நகரஙக 

ar), டணவும் - (முறையே) டக, ணக அகளாகவும், ஆரு 4-ஆம், 

ஆயுங்கால் - ஆராயுமிடத்து; (ஏ - று] 

னகர லகரங்களின் மூன் வறாகிற தக ம் றகரமாகவும், னகர 
லக பஈளின்முன் வருகிற நக-ம் னச_மாகவும், ணகர எளகரங்க 

ளின்முன் வருகிற தசரம் டக மாகவும், ணகர எகரங்சளின் முன் 

வருகிற நகரம் ண.க.மாகசவுர் இரிபு மென்றபடி, 

உ-ம்) 
'பொன்-டதீது -பொன்றீது--அல்வழி னகரத்.தின்முன் தச 

, *. திமை-பொற்றீமை- வேற்றுமை | ரம் றக. மாயிற்று, 

டொன்-டஈன்ற--பொன்னன்று---அல்2 ழி னகரத்இன்முன் ஈ௧ 
, ஈன்மை-பொன்னன்மை--வேற்றுமை | ரம் னக_மாயிற்று, 

கல்--இது அகற்றீது --அல்உழி லகரத்தின்ரான் தகரம் றகர 
» திமைஎகற்றிமை- வேற்றுமை ) மாயிற்று, + 

சல்--நன்று--சன்னன்ற-- அல்வழி | லகரத் இின்முன் ஈகரம் 
. நஈன்மை-சன்னன்மை- வேற்றுமை $ னகரமாயிற்று, 

மண்-|-திது மண்டீது --அல்வழி ணகரத்தின் முன் தகரம் 
. திமைமட்டிமை- வேற்றுமை ) டகர்மாயிற்று, 

மண்-[-ஈன்று--மண்ணன்ற---௮ல்௨ ழி ணகரச்இன்முன் ஈச 
, நன்மை மண்ணன்மை-- வேற்றுமை 1 ரம் ணசரமாயிற்று, 

Gar + தீது-முட்டது.-அல்வழி எசரத்.இன்முன் சகரம் 
» #£ மை: முட்டீமை-ஃவேர் DH டகரமாயி று, 

மேள்--ஈன்று--முண்ணன்று-அல்வழி rears Reaper ஈகரம் 
ஈன்மை--முண்ணன்மை-வேழ் |) ணகரமாயிற்து, 

'ஆயுக்காலே' என்றசனால், அல்வழி வேற்றுமைப் பொருள் 
சோக்சத்தா லல்லாமல் மயக்சவிதி மில்லகலையால் இப்படிப் புண 

ரூம் சல் ஈறு இரண்டனுள் ஒன்ருவது இரண்மொவது விசாரப் 
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௧௩௦ மெய்யீ த்றுப்புணரியல், 

பட்டு மயய்குதற்கு உரியனவாக நின்று புணரு மென்பதும், மயக்ச , 
வி.தி உள்ளனவர்றிற்கு வரும் விகாரம் அல்௨ழி பேற்றுமைப் பொ 
ருள் நோச்கத்தால் வருமென்பதும் பெறப்பட்டன. (௬௪) 

| உயிரீப்று மேய்யீப்று வேற்றுமைப் போரநட் 
புணர்ச்சிக்குச் சிறப்புவிதி. 

299. உருபின் முடிபவை யொக்குமப் பொருளினும், 

(இ-ள்.) உருபின் முடி /வை - மேல் உருபு புணர்ச்சியில் முடி. 

யும் முடிபுகள், அப்பொருளினும் - அப்பொருட் புணர்ச்சியிலும், 

ஒக்கும் - ஒத்துமுடிபும், எ - று. 
(உ-ம். எல்லாவற்றதும்--உருபுபுணர்சசி, 

எல்லாவற்றுக்கோடும்--வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச்சி, 

உருபு புணர்ச்சியில் So Mor அற்றும் உ௱பின்மேல் உம் 
மும் பெற்றாற்போல, உருபுதொக்க பொருட் புணர்ச்சியிலும் பெற் 

எல்லாநமதும்--உருபுபுணர்ச்சி, 
எல்லாநங்கையும்--வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச்சி, 

உருபு புணர்ச்சியில் உயர் இணையில் ஈம்மூம் உருபின்மேல் உம்: 

மூம் பெற்றாற்போல உருபுதொக்ச பொருட் புணர்ச்சியிலும் பெற் 

றன, 

எல்லார் தமதும், எல்லார் தங்கையும் ; எல்லீர் நமதும், எல்லீர் 

அங்கையும்; தனத, சன்கை) ஈமது, நங்கை; ஆனது, அன்கோடு ; 

அவற்றது, அவற்றுக்கோடு ; ௮சனத, அ௮சன்கோடு என உருபு புண 

ர்ச்சிபோலப் பொருட் புணர்ச்சிபும் சாரியை ஏற்றும், தன் முசலிய 

வாச விமாரப்பட்டும் முடிந்தவாறு காண்க, (௬௫) 

, [புணரியலகளுக தப் புறனடை.] 

989. 'இடையுரி வடசொலி ஹியம்பிய கொளாதவும் 
போலியு மரூசீம் பொருர்திய வாற்றிற் ( 

 இயையப் புணர்தல் யாவர்க்கு கெதியே, 

(@ - or.) இடை - இடைச் சொற்களுள்ளும், உரி-உறிச்சொற் 
களுள்ளும், வடசொலின் - வடசொஜற்களுள்ளூம், இ௰ம்பிய - (உயி 
ரீற்றுப் புணரியல் மெய்யிற்றுப் புணரிபல்களிலே தோன்றல் திரி 
தல் செடிதல் இயல்பாதல் எனச்) சொல்லிய புணர்ச்சி யிலக்கணங் 
கள், சொளாதவும் -:-பொருர்தாமல் (வேறுபட்டு) வருவனவும், 
போலிபும் - இலச்சணப்போலி மொழிசஞம், மறாஉவும் - மரூ” மொ



மெய்யி ற்றுப்புணரியல், ௧௩௪ 

முிகளும், போருர் திய ஆற்றிற்கு - உலக வழக்குர் செய்யுள் வழக்கு 
களில் நடக்கும் முறைமைக்கு, இயைய - பொருந்தும்படி, புணர்த் 

தல் - கூட்டி, முடித்தல், யாகர்ச்கும் - (அறிவுடையோர்) எல்லாருக் 

கும், நெறி - முறையாம், ௪ - று, 

(உசாரணம்,) 

சன்றட- சன்சன் வேற்றுமையில் சாரியை இடை 
அன் + னஃ. ஆன ச்சொற்களின் ஈற்று னகரம் 
வண்டின் --கால் அவண்டினகால இயல்பாயின, 

ல் a 

மழ. களிறு அமழகளிறு 
் சட “தோள் தடந்தோள் வலி பர இடல்பாயும், மெலி 

உரிச்சொல் லீற்று உயிர் முன் 

மிகுந்தும் வந்தன. 

அளி குலம் எஈஅளிகுலம் வடசொல்லீற்று உயிர்முன்..லி 
-பகவன் ௮ இ.சவன் வர மிகாது இயல்பாயின, 

இல் மூன் அுழமுன்றி௦ இலக்கணப்போவி மொழிகள் 
டொது இல் :பொதியிழ் மூன் விதிபெருமல் சமக்கேற் 
ஷேட்கை-ட௮அவா அவேண்வா றபடி. விசாரம் பெற்றன. 

அருமருந்தவ் ன அருமந்த 
குணக்கு உள்ளது--குணாது மரூஉமொழிகள் முன்விதி பெ 
சோழ நாடு சோணாடு pine திமகீகேற்றபடி விசா 
சஞ்சாஷூர் SH GHOOF © ரம் பெற்றன. 
ஆதன் தந் ந -றுந்றை 

வடமொழிப்புணர்ச்சி 
௨டமொழித் சொடர்கள், சமிழில்வறாமிடச்துப் பெரும்பாலும் 

அவவடதூற் புணர்ச்சியையே பெறும், அது - தீர்க்சகசந்இி, குணசச் இ, 

விசத்இிரந்து என மூ மைப் படும். 

[தீர்க்கசந்தி.] 
1. ௮௧ர அகாரங்களில் ஒன்றன்முன் அவற்றில் ஒன்று வந் 

தால், அவ்விரண்சிங் கெட ஆகாரம் வரும், 

உதாரணம்,) 

பத --அம்புயம்-பதாமபுயம் | சங்கா- அமிர்தம் -சங்காமிர்தம், 
பரம-|-ஆந்தம் அபரமாநீநீதம் | சதா --அநந்தம் ௭ தாநந்தம், 

2. இகர ஈகாரங்களில் ஒன்றன்முன் அவற்றில் ஒன்று வர் 
தால், ௮௭விரண்டெகெட ஈகாரம் வரும், 

உதாரணம்.) 
இரு [இந்கிசன்--சவிர்திரன் ம£-[-இர் இரன்--ம£ர் இரன், 
நிசசன் அரசன் ஈத ஈசன் அநதிசன்,



௧௩௨ மெய்யிற் அப்புணரியல, 

o. உகர ஊராரங்களில் ஒன்றன்முன் அவற்றில் ஒன்று ar 

தால், அுல்விரண்வெ கெட ஊகாரம் வரும், 

(உதா.ரணமி.) 

குரு -1-உதயம்-குரூதயம் | சுயம்பூ-டஉபசேசம் அசுயம்பூபதேசம், 
சிரது-டஊர்மி ௭ சமார்மி | சுயம்பூ-டஊர்ச்சிசம் --சுயம்பூர்ச்சிதம். 

[தணசந்த்.] 
1. ௮௧ர அகாரங்களில் ஒன்றன்முன் இகர எகாரஙகளில் 

ஒன்றுவர்தால், அவவிரண்டுங் கெட ஏகாரர் தோன்றும், 

தேவ-|-இர் திரன் தேயேக்இரன் | தரா--இச் திரன்--தரேர் இரன். 
சேவ-|-ஈசன் அதேவேசன் ரமா-ட ஈசன் அரமேசன், 

2. அகர அசாரங்களில் ஒன்றன்முன் உசர ஊகாரங்களில் 

ஒன்றுவர்தசால், ௮வ்விரண்டுங் செட ஓகாரர் தோன்றும், 

  

(உசா. ரணம்.) 

பாத-உதகம்-பாதோதகம் [தன் கமலா-உத்சவம்-சமலோச்சவம், 
ஞான-ஊர்ச்சிசன்-ஞானோர்ச்சி தயா-ஊர்ச்சிசன்-தயோர்ச்சிதன், 

[விநத்திசந்தி.] 
1. அசர அகாரங்களில் ஒன்றன்முன் ஏகார ஐகாரங்களில்: 

ஒன்று உந்தால், அ௨விரண்டுங் கெடஸகாரர் தோன்றும். 

(உசா.ரணம்.) 

பரம-ஏகாச் தி-பரமைகாக் தி தேவதா-ஏசச்வம்-தேவதைகத்வம், 
சர்வறச்வர்யம்-சர்வைச்வாயம் | சேவதா-றக்யம்-தேவசைக்யம், 

2. ௮௧ர அகாரங்களில் ஒன்றன்முன் ஓகார ஒளகாரங்களில் 

ஒன்று வந்தால், ௮ல்விரண்டும் கெட ஓளகாரர் தோன்றும். 

(உதாரணம்.) 

as -4ஐஇடதி அுவநெளட்திம் | மகா--ஓடஇி--மகெளட இயம். 
இவ்ய-டிஒளடத.ர- இவயெளடத | மச7-(-ஒளதார்யம்--மகெளசார் 

தத்திதாநீதம். 
செெனைத்சொழுவோன்--ரைவன்,கோசலன் புத்திரி -கெளசலை, 
வீரத்தின் தன்மை௭யைரம். சசரசன் புத்தின்--தாசர தி, 
சேவலத்தன்மை-கைவல்லியம், [இருத் இசை.பின் புச்இரன்-சார்ச் 
புத்தனைச் தொழுவோன்-பெள| இகேயன். 

த்தன். இவைதத்இதார்தம் எனப்படும், 
ரு. ரன்சன்மை-செளரியம், 

மெய்ழீழ்றுப் புணரியல் ழற்திறிறு. 

   



ஐர்சாவது 
உருபுபுணரியல். 

  

[எட்டுருபுகளு.ம் சாரும் இடவகையால் இத்தனையாம் ஏன்பது.] 

240. ஒருவ னொருத்தி பலரொன்று பலவென 

வருபெய ரைர்தொடு பெயாமுத லிருரான் 

குருபு மூறழ்தர நாற்பதா முருபே. 

(இ-ள்.) ஒருவன் - ஒருஃனும், ஒருத்தி - ஒருத்தியும், பலர் - 
பலரும், ஒன்று - ஒன்றும், பல - பலவும், என - என்றுகருத, வரு - 

வருகின்ற, பெயரைந்தொடு - ஐந்து பெயரடும், பெயர்முசல் . 
எழுவாய் வேற்றுமையான பெயர்முதல் விளி.பீறாகநின்ற, இருரான் 

குருபும் - எட்டுருபுகளை.பும், உறழ்தர - பெருக்க, உருபு - வேற்றுமை 
யு நபுரளானலவை, நாற்பதாம் - நாற்பதாகும், எ-று, 

(வரலாறு) நம்பி, சாத்தி, மக்கள், மரம், மரங்கள், என்கிற 
இவற்றுள், நம்பி, ஈம்பியை, ஈம்பியால், ஈம்பிக்கு, ஈம்பியின், ஈம்பி 

யீ, ஈம்பிமண், நம்பி என,ஒருவனென்னும் வாய்பாட் டயர் இணை 

யாண்பாற் பெயரோடு எட்டுருபுகளம் வக்கன) மற்றை நான்கு பெ 
யார்களோ?ம் இப்படியே கூட்டுக, (௪) 

[வேற்றுமை யுருபுசள் வருதற்கும் சா.ரணமும் வருமிடமும்,] 

24]. பெயர்வழித் தம்பொரு டரவரு முருபே, 

(இ-ள்.) உருபு - வேற்றுமை யுருபுகளானவை, தம்பொருள் - 

தம்பொருளை, த.ர-கொடுக்க, பெயர்வழி - பெயருக்குப்பின், வரும் - 

வரும், எ-று, 

(உ-ம்.) ஈம்பிபெற்றான், ஈம்பியைப்பெற்றான். (2) 

[ ஐம்முதவிய ஆறுருபும் நிலமொழி வருமொழிகளோடு புணருமாறு.] 

942, ஒற்றுயிர் முதலிற் நுருபுகள் புணர்ச்சியின் 

ஒக்கு மன்னப்பெயர் வேற்றுமைப் புணர்ப்பே, 

(இ-ள்.) pods மூதலீறு - நிலைமொழியோடும் வருமொழி 

யோடும் புணருற மெய் உயிர்களை மூதலுமிறுமாக் வுடைய, உருபு 
கள் - ஐம்முதலி.ப ஆறுருபுகளும் (இடைச்சசொல்லாயிலும்), புணர்ச்சி 
யின்-(இயல்பொடு விசாரத் இியையும்”?) புணர்ச்சவெசையால், மன் - 

12



௧௩௪ உருபுபுணரியல், 

பெரும்பாலும், ஒக்கும் - ஒக்கும், வேற்றுமைப் புணர்ப்பு - போன 
இரண்டிய லுள்ளும் வேற்றுமைப் புணர்ச்சிச்சண், அப்பெயர் - இயல் 
பொடு விகார். தியைந்த மெய்உயிர் முசலீற்றுப் பெயர்களை, ௪-று, 

மன்னென் றமையால் சிறுபான்மை ஓவவா வென்பதாம். 

(உ-ம்.) ஈம்பிசண் வாழ்வு--இங்கே ₹ அவி.ப மூன் வன்மை 
மிகா” என்றும், * ணனவல்லினம் வரட்டறவும் பிறஉரி னியல்பு 
மாகும் வேற்றுமைக்கு” என்றும், சொல்லி.பபடியே சகணணுருபின் 

மூசேலுமீறும் இயல்பாயின. 
உறிச்சட்டயிர்--டுங்கே **இயல்பினும் af Mey Germ aud 

(yer சசதப மிகும்” என்றும், ண ன வல்லினம் வரட்ட றவும்” என் 

றும், சொல்லி.பபடி.யே கண்ணுரபின் முதலுமிறும் விசாரமாயின. 

பழிச்சஞ்சி--இபகே :(இயல்பினும் விதியினு நின்ற வுயிர்முன் 

சசதப மிகும்” என்றும், முற்றுமற் ரொரோவழி” என்றும், சொல் 
லி.பபடியே குவவுருபின் முதலு மீறும் விகாரமாயின. 

நம்பிக்கு பிள்ளை--இஙய்கே :அவி.ப, முன் வன்மை மிகா” 
என்ற விர ஒவ்வாமற் குவ்வுருபின் முகல் வல்லொற்று மிக்கது. 

ம.ற்றடையு மிப்படியே வருதலை ஆராய்ந்தறிக, (௬) 
[சாரியை வருமாறு,] 

243. பதமுன் விகுதியும் பதமு மூருபும் 

புணர்வழி யொன்றும் பலவுஞ் சாரியை 
வருதலுர் தவிர்தலும் விகற்பமு மாகும். 

(இ- ள்.) பஆமூன் - பதத்தின் முன், விகுஇபும் - இறு. நிலை 
யா௨து, பதமும் - பதமாவது, உருபும் - உருபாவது, புணர்உழி - 
புணருமிடத்து, சாரியை ஒன்றும் - ஒருசாரியை யாயினும், (சாரியை) 

பலவும் - பலசாரியை யாயினும், வருசலும் - வருதலும், சவிர்தலும் - 

வரா சதொழிதலும், விகற்பமும் - இ.விரண்டுமாகிப விகற்பமும், 

ஆகும் - ஆகும், எ-று, , 
(உ-ம்.) நடந்தனன், எ-ம்) நடந்தான், எ-ம்) நடந்தன, நடரச, 

எம்) விகுஇப்புணர்ச்சியுள் சாரிபை வேண்டிபும் வேண்டாமலும் 
விதற்பித்தும் வந்தன. 

புளி.பங்காய், எ-ம்) புளிக்கறி, எ-ம்; நெல்லின் குப்பை, நெற் 
குப்பை, எ-ம்; பதப்புணர்ச்சிபுள் சாரியை அவ்வாராயின. 

அவற்றை, எம்; தன்னை, எ-ம்; ஆனை, அவை, எ-ம்) உருபு 

புண்ர்ச்1/ள் சாரியை ௮வ்வாறாயின. 

வினுச்கு, மரத்திலுக்கு, இலவைசளிலே சாரியை பலவர்தன,



உருபுபுணரியல், ௧௩.௫ 

[சாரிபைகள் இயையென்பது.] 

244 அன் ஆன் இன் ௮ல் அத்திற் றத்தம் 
தம்ஈம் ம் ஏ௮/உஜகுன 

இன்ன பிறவும் பொதுச் சாரிஜயயே. 

(இ-ள்.) ௮ன்...ன - அன்முதல் னகர மெய்மீறாகச் சொல்லப் 
பட்௨பதினேழும், இன்னபிறவும் - இபைபோல்வன பிறவும், பொது 

ச்சாரியை - விகுதி..ச முருபென்சற மூன்று புணர்ச்சிகளிலுர் தனி 
மொழிகளிலும் வருதலினாலே பொதுச்சாரியையாகும், எ-று, 

(உ-ம்.) ஒன்றன்கூட்டம் - அன்; ஒடபார்கு - ஆன்) வண்டின் 

காஃ-இன்) தொடையல் - அல்; பலவற்றை - அற்று) பதிற்றுப்பத்து - 

இற்று; ம சீ திலை - அச்து; மன்றம் - ௮ம்) எல்லார் தம்மை.பும் - gu; 

எல்லார் நம்மையும் - நம்) எல்லீர் நு.மமையும் - நும், கலனே அணி - 

ஏ; நடந்தது - ௮; சாத்தனுக்கு - ௨) ஏற்றை ஐ; உய்குவை- கு) 
ஆன் 5 ன்) என முறையே காண்க, 

இன்னபிறவு மென்றதனால், அவன்றனை - தன்; அவன்ருன் - 

கான்; அவர்தாம் - தாம்; புற்றாஞ்சோறு - ஆம்; இல்லாட்பொருள் - 

ஆ? என வருகின்றவையும் மற்று மிப்படியே வருபவைகளையுய 

'கொள்*, (6) 
[எல்லாம் என்பசனோடு உருபுபுணர்தல்.] 

246. எல்லா மென்ப திழிதிணை யாயின் 

அற்னோ டுருபின் மேலும் முற௮ுமே 
௮ன்றே னம்மிடை யடைந்தற் முகும். 

(இ-ள்.) எல்லா மென்பது - எல்லாமென்னும் பொதுப் பெயர், 

இழி திணை யாயின் - ௮ஃறிணையில் வரும்போது (அதனோூ ஆறுருபு 

களும் புணரின்), (இடை) - இடையிலே, அற்று - அத்றுச் சாரியை 
யும், உருபின்மேல் - உடிபின்மேல், உம் - மூ ந்றும்மையும், உறும் - 

பெறும், அன்றேல் - உயர் இணையில் வழும்போது, இடை - இடை 

மிலே, ஈய் - நம்முச்சாரியை, அடைந்து - அடைந்து, அற்றாகும் - 
உருபின்மேல் முற்றும்மையும் பெறும், எ - று, 

(உ-ம்.) எல்லாவற்றையும், எல்லாசம்மையும் என வரும், மற்ற 
யைகளோடும் இப்படி.யே ஒட்கெ, 

எல்லா நம்மையும் - உயர் இணைச் சன்மைப் பன்மை, 

இரட்டுற மொழிதலால் இழி இணையாய் இன் ௮ற்றோ? . எனக் 

கொண்டு எல்லாவற்றினையும் ஏனவரு மெனினுமாம், (சு)



கட்சு உருபுபுணரியல், 

[எல்லாரும், எல்லீரும், என்பவற்ரோடு உருபுபுணர்தல்.] 

240. எல்லாரு மெல்கிரு மென்பவற் நும்மை 

தள்ளி நிரலே தமம் சாரப் 

புல்லு முருபின் பின்ன ரும்மே, 

(இ-ள்.) எல்லாரு மெல்லீரு மென்பவற்று - (இறுருபும் புணரு 

வி_த்.த) எல்லாரும் எல்லீரும் என்கற இருபெயர்களினுடைய (இறு 
,இியிலுள்ள), உம்மை - முற்றும்மைகளை, தள்ளி-தள்ளி, நிரல் முறை 
யாச, தம் - தம்ஞச் சாரியையும், நும் - நம்முச்சாரியைபும், சார - 

அஷையி நர்த விடங்களிலே பொருந்த, உம் - அவற்றினாலே தள்ளு 
ண்ட முற்றும்மைகள், உருபின் பின்னர் - உருபுகளின்பின்னே, புல் 
HYD - வந்து புணரும், எ-று, 

(ட-ம்.) எல்லார் தம்மையும், எல்லாரையும் ; எல்லீர நம்மையு 2, 
எல்லீரையும் ,) என விகற்பிசது வந்தன, 

சச்தம்மை, அந்தம், எனப் படர்க்சைக் குரிய தம்முச்சாரிபை, 

தன்மை சூன்னிலைசளி௰் வருதல் *(தரிடம பிறவிடச் சமுவலு மூள 
ளே! என்னும் வழுவமை இ, (ar) 

[யான், யாம், , நீர், என்பவற்றோ உருபுபுணர்தல்.] 

247, தான்தாம் நாமுதல் குறுகும் யான்யாம 

நீ நீர என் எம் நின்றும் மாம்பிற 

குவ்வி னவவரு சான்கா மிரட்டல, 

(இ-ள்.) தான்தாம் நாம் - தான்முதலிய மூன்று பெயர்களும், 

மூதல்குறுகாம் - உருபுகள் புணருமிடத்து கெடின் முசல்குறுகி முறை 

யே தன்னை தம்மை ஈம்மை எனவரும், யான் யாம் நீ நீர் - யான் முத 

வி.ப சான்கு பெயர்களும், என் எம் நின் றம் ௮ம் - உருபுகள் புணரு 

டதீ.து முறையே என்னை எம்ை நின்னை நும்மை எனவரும், குவ 

வீன் - இவவேழு பெயரோடு குவவுருபு புணருமிடத்த, அவவரும் - 

நவவே தனக்கு என ௮௧.ரச்சாரிபயை வரும், நான்கு - குவவுருபின் ௮௧ 

ரச்சாரியை ௨ரினும், அறு, ஆருமுருபுசள் வரினும், இ. ட்டல - அவ 

வேழு சொற்களிலு மிறுதிபாடுப சனிச்சுறின் முன்னொற்றுக்கள் 
இரட்டாவாம், எ-று, 

ஓழிர்.ச உருபுசளோடும் இப்படியே ஒட்கெ, 

பீறவென்றஸ்மயால், நீ -உண்னை எனவும், £8ீர் - உம்மை எனவும் 
இரிர்து வருசலுயசொள்ச,



உருபுபுணமியல், ௧௩௭ 

[ஆ, மா, கோ, என்னும் பெயர்களோடு உருபுபுணாதல்.] 

"948. ஆமா கோனவ வணையவும் பெறுமே, 

(இ-ள்.) ௮ - ஆவென்ூற பசுவின் பெயரும், மா - மாவென்டுற 
விலங்கிள் பொதுப்பெயரும், கோ - கோவென்கிற இறைவனை யுண 

ர்த்தி நிற்கும் பெயரும், னவ்வணையவும் - உருபுகள் புணரு மிடத்து 
னகரச்சாரியை பொருந்தவும், பெறும் - பெறும், எ-று, 

(உ-ம்.) னை, ஆவை; மானை, மாவை) Carter, Catena; crew 

விகற்பித்து வருதல் காண்க, 

அணையவும் என்ற உம்மையால், குவ்வுருபு புணரும்போது அணு 

க்கு என உகரச்சாரியையு மூடன் பெறுசலும், அவுச்கு என உகரச் 

சாரிைப யொன்றே பெறுதலும், ஆவினுக்கு என இன்சாரியையுடன் 
உ௧..ச்சாரியை பெறுதலும், வினை என மற்றை உருபுகள் புணரும் 

போது இன்சாரிபை யொன்றுமே பெறுதலும்; இரட்டுற மொழி 
லால் ஆமா என்பது ஓ நசொலலாய்க் காட்டுப்பசுவை யணர்ச்தி கின்ற, 

விடத்தும், அமானை, ஆமாலுக்கு, ஆமாவினுக்கு என இவ்விதி பெறு 

கீலும், ௮ணையுமென் ரொழிபாது, பெறுமென்றமையால் ஆன், மான், 

கோன், எனத் சனிமொழிர் கண்ணும் னகரச்சாரியை வருதலுப 

கொஷ்க, (௧) 

[பத ஈற்று எண்ணு டெயர்சளோடு உருபுபுணர்சல்.] 

249. ஒன்று முதலெட் டீரு மெண்ணார் 

பத்தின்்முன் னான்வமிழ் பவ்வொற் ரொழியமேல் 
எல்லா மோ மொன்ப.ூ மிம்றே, 

(இ-ள்.) ஒன்றுமுதல் - ஒன்றுமுரல், எட்டீராம் - எட்டீரூயெ, 
எண் - எண்களோடு, ஊர் - புணாச்ஈ, பச்இன்முன் - பத்தென்சிற 

ஏண்முன் (உருபுகள் புணஈமிடக்து), அன் - ஆன்சாரியை, வரின்- 

வருமாயின், ப... பாற்று பக பெய், ஒழி.ப ஃ நிற்க, மேஷ்- அதன் 
மேலேகின்ற, எல்லாம் - எல்லாயெழுச்தும், ஒடும் - செடும், ஒன்ப 
தும் - ஒன்பரென்ற எண்முன்னும், இற்று - (உருபுகள் புணருமிட 

தீது) ஆன்சாரியை வரின் அதன் பக, மெய் நிற்க மேலேரின்ற ஏஜ்லா 
வெழுச்துப கெடும், எ.று, 

(உ-ம்) ஒருபானை, ஒருபதை, ஒழுபஃதை, எ-ம்) ஒன்பானை, ஒன் 
பதை, ஒன்பஃதை, எ-ம்; விகற்பித் துவரம், 

ஒருபது, ஒருபல்து என விகாரப்பட்டு வருகிற பத்தென்பார் 
எண்ணூர் பத்தென்றார்,



HRD உருபுபுணரியல், 

ஆன்வருதலை.ப் பராமுகமாகச் சொன்னமையால் உசரச் சாரியை, 
இன்சாரியைகளும் வேண்டிய விடத்து வருமெனக் கொள்க, 

[௮ல், இவ், உவ் என்னும் சுட்டுப் பெய/களோடு உருபுபுணர்தல்.] 

250. வவ்விறு சுட்டிற் கற்றுறல் வழியே, 

(இ-ள்.) வவ்இறு சட்டிற்கு - வகர மெய்யீற்று மூன்று சுட்டுப் 

பெயர்களுக்கும், அற்றுறல் - உருபுகள் புணருமிடச்து அற்றுச்சாரின ப 

பொருந்தல், உழி - முறைமையாம், எ-று, 

(உ-ம். அவற்றை, இவற்றை, உவற்றை என அற்றுச்சாரியை 
வேண்டியே வருந்ல் காண்க, 

வழியே யென்ற மிகையால் அவற்றினை, இவற்றினை, என 

இன்சாரியை வருசலும்) **தனிம்குறின் முன்னொற்று உயிர்... ரின்” 

இரட்டாமையங் கொள்க, மற்றையைகளு மிப்படியே, (sa) 

(அஃது, இஃது, உஃது என்னும் பெயர்களில் ஆய்தம் கெதெல்.] 

251. சுட்டின்மான் னாய்த மன்வரிற் கெடுமே, 

(இ-ள்,) சுட்டினமுன் = அஃது இஃது உ தி! என்ற LA 

பெயர்களின் மொழிமுதற் சட்டெழுத்தின் முன்னின்ற, ஆய்சம் - 

ஆய்சமானது, அன்..ரின் - (அச்சுட்டுப் பெயர்களோட உருபுகள் 
புணருமிடத்த) அன்சாரியைஃ௨ரின், கெடும் - கெடும், ௪ - ற. 

(உ-ம்) ௮ஃதுஐ-அதனை, அஃதை எனச்சாரியை விகற் 

பித்து வருதலும் உந்த. ழி ஆய்தய் கெதெலுப் காண்க, 

௮ன்சாறிபை வருதலைநோக்கி ஐய்தங் கெட்டவழி ௮2, இது, 

உது, என ஆய்தமில்லாச் சுட்டுப்பெயர்களாய், பின்பு அன்சாரியை 

பெறுதலால், ஆய்தமில்லாச் சுட்டுப்பெயர்களுக்கும் இதுவே விதி 
யெனச் கொள்க, 

அன் வருதலை பராமுகமாகக் கூறலால், குவவுருபு புணரும 
போது, அதற்கு என ௮ன்சாரியை தணித்துவருத லல்லாமலும், அத 
னுச்கு என உகரச்சாரிபை யுடன்வருதலுய கொள்க, (௪௨) 

[அத் துச்சாரியையின் ௮௧. ம் செடுநல்,] 

958, அதத னகர மக.ந.முனை யில்ல், 
(இ-ள். த்தின் - அத்துச்சாரியையினது, ௮௧ம் - அகர 

வுயிரானது, ௮௧ மூனை - **இயல்பினும் விதியினு கின்ற” அக_வுயி 
ரீற்றின் மூன்வரின், இல்லை - வக.ரவுடம்படு மெய்பெரறாது கெடும், 

உ-ம்.) மக--அத்து[-மை ௮ மகத்துக்கை; மர-1-அத்து + 

குற ௯ மரத்துக்குறை; என விரண்டு ௮கரவிறலின் முன்னு 
செட்டு. (௧௩)



உருபுபுணரியல், ௪௩௭ 

[சாரியைகளை அதி.பும வசை.] 

958. இதற்குது சாரியை யெனினள வின்மையின் 

விகுதியும் பதமுழூருபும் பருத்திடை 

நின்றவெழுத்தும் பகழு மிபற்கையும் 

ஒன்ற வுணர்த்த லுரவோர் நெறியே, 

(இ-ள்.) இதற்கு சாரியை யெனின் - விகுதி முசவி.ப பணர்ச் 
Aisar இதர்கு இது சாரியையென்று அளவுசெய்து விதித்தன 
வற்றுள்ளும் ஒழிர்தனவற்றுள்ளும் சனிக்சனி சொல்லப்புகின், அள 

வின்மையின் - தஅளவுபடாமையால், விகுஇபும் - விகுஇப்புணர்ச்ரி 
யையும், பதமூம் - பதப்புணர்ச்சிஐ.ப.பு.ம், உருபும் - உருபுபுணர்ச்சியை 
பும், பகுத்து - சண்_விடத்துப் பகுத்து, இடைஙின்ற - நடுவேகின்ற, 

எழுத்தும் - ஏகாரம் அகரம் முதவிப எழுச்துச்சாரியைபும், பசமும் - 
அன் அன் முதலிய பதச்சாரிபையிணபும், இயற்கையும் - இ௨்வி 

ண்டிசாரியைபுர் தோன்ருச இயல்பினையும், ஒன்றவுணர்த்தல்-தெரிப 

அறிவித்தல், உரவோர்-பெரியோரத, நெறி-சடனாகும், ௪ -ற, 

(வரலாறு) ஆனகெய்தெளி 5 a7 நான£வி--என வி Has Our 

ருடிபுணர்ச்சிம்சண் “உருபின் q மூடி.பவை யென்பதனால் அமைந்த 
ணம மெய்ச்சாரியை யன்றிபும், அகரச்சாரியை.பு மூடன்வந்தது. 

இனி விதியாசொழி/*த வற்றின்கண், பாட்டின் பொருள் எனச் 

குற்றிய லச. த்திற்கு இன்சாரியை வந்தத, 

தன்கை எனச் சாரியையின்றி யி.பல்பாக வந்தது. 

இப்படியே மூவமைப் புணர்ச்செளையும் பகுத்துணர்ச்துகொள்க. 

விகுதி, பதம், சாரியை, உரபு என்னும் நால்வகைப் புணர்ச் 
சிர்கும் புறனடை. 

2௦4. விகுதி பதஞ்சா ரியையுரு பனைத்தினும் 

உரைத்த விதியினோர் கொப்பன கொளலே, 

(இ-ள்) AGH - விகுஇபும், பதம் - பதமும், சாரியை - சாரி 
யையும், உருபு - உருபும் ஆ௫.ப, அனைத்தினும் - நான்கின் புணர்ச்சி 
ளிடத்தும், உ, தத - பொதுப்படச் சொல்லப்பட்ட, விதியின்-வி.தி 

களுள், ஒர்க்து-இவ்விதி இதற்குப் பொருந்தும் இவவி.இ இதற்குப் 
பொருந்தாது என உய்த்துணர்ந்து, ஒப்பன - எவ்விதி எதற்குப் 
பொருந்துமோ ௮வ்விதியை, சொளல் - ௮ரதற்குச் கொள்க, எ-று,



௪௪௦ உருபுபுணரியல், 

(வரலாறு.) விகுதஇப்புணர்ச்சியுள் “றவ்வொகெர வும்மை நிகழ் 
பல்லவும்” எனப் பொதுப்பட வி.இத்தாரேோனும், சென்று என்றெவிட 
தீத இறர்தகாலமு...; சேறு என்கிறவிடத் த ௪ .இர்சாலமும் பொருந்து 
மென்று கொள்ச, 

பதப்புணர்ச்சிபுள் அல்வழி இ ஐ முன்னராயி ஸியல்பு மிக 
லும் விகற்பமுமாகும்”” எனப்பொதுப்பட. விஇத்தாேேனும், பருத்தி 

குறிது எனவருகிற எழுவாய்ப்புணர்ச்சிச்சண் இயல்பாமெனவும்; 
ஆடி.த்தியகள் எனவருகிற பண்புத் சொசைச்கண் மிகுமெனவுய 
கொள்க, 

சாரியைப்புணர்ச்சிபுள் ''பசமுன்விகு இ.பும் பதமுழுருபும், புண 
ர்வழியொன்றும் பலவு. ஞ்சாரிை, வருதலுக் தவிர்தலும் விசஈற்பமுமா 

கும்” எனப் பொதுப்பட விஇிர்தாரேனும், நாட்டின்சணி நந்சான் 

எனச் சண்ணுருபிற்கு இன்சாரியை உருமென்று./; நாட்டினீயகினா:ஃன் 
என இன்னுரூபிற்கு இன் சாரியை வராதென்றுப் கொள்க, 

உருபு புணர்ச்சிபுள் *'ஒற்றுமிர் மூ.தலிற் றுருபுகள் புணர்ச்சியி 

ஜெக்கு மன்னப்பெயர் வேற்றுமைப் புணர்ப்பே'” எனப் பொதுப் 
பட விதித்தாே னும்; ஈம்பிரண் எனச் சண்ணுருபு மிசாசென்றும், 

ஈம்பிச்கு எனச் குங்வுரபு மன்னென்றமையால் மிகுமென்றுங் கொ 

ள்ச, மற்றவைகளு மிப்படியே, (௧௫) 

ரண்டாம் பேற்றுமைப் புணர்ச்சிம்குப் புறனடை. 

255. இயல்பின் விகாரஃழம் விகாரத தியல்பும் 
உயர் இணை யிடதீத விரிந்துர் தொக்கும் 

விரவுப் பெயரின் விரிர் தின்றும் 

அன்ன பிறவு மாகும£யுருபே, 

(இ-ள். இயல்பின் விா மும் - பொதுவிதியோ? மூடிசலே 
யன்றி அட்படிவிதி$த இயல்பிலை விமா ஈமாகிபும், விசாரத் இ.பல் 
பும்- விசா[த்திலல மி.பல்பாகிபு.ம, உயர் திணையிடத்து - உயர் இணை 

யினிடத்த, விரிர்தும் - பெளிப்பட்டும், சொக்கும் - மறைந்தும், 
விரவுப்பெயறின் - பொதுப்பெயரின்கண், விரிந்தும் - வெளிப்பட் 
டும், நின்றும் - மறைந்தும், ௮ன்னபிறவும் - அவைபோல்வன பிறவே 

றுபாகெளும், அகும் - இவரும், ஐயுருபு - இரண்டாம் வேற்றுமைப் 
புணர்ச்௪, எ-று. 

1* 2 ழுிபடு தெய்வ நிற்புறங்சாப்ப, எ-ம், மசட்கொடத்தான், 
தலைவற் புகழ்ச்சான், தாய்ச்கொலை, ஒன்னலார்ச் செகுத்தான், எம், 
இயல்பாக வேண்டியவிடச்து விசாரமாயிற்று,



உருபுபுணரிபல், ௧௪௧ 

2.  சணி இன்றான், வரை பிளர்தான், பச்து தந் தான், எ-ம், 
மண் சுமந்தீன், பொன் கொடுத்தான், ௭-ம், காய்இன்றான், தேர் 

செய்தான், சமிழ் படித்தாஷ், எம், பால்குடித்தான், வான் பிடித் 

தான், எ-ம், வரம் பெற்ரூன், செயழுற்றான், மரம் வெட்டினான், 
௭-ம், விசாரமாக வேண்டியவிடத்து இயல்பாயிற்று, 

8. கம்பியைச் சொணர்ந்தான், அரசனை வணங்னொன், என 
உயர் திணைப் பெயரிடச்சே விரிர*ச.ஐ. ௮6 வறிசொல், மக€ே வறி 
சொல், பல்லோ றி.புஞ் சொல், கான்முகற்றொழுது என உயர் இணை 
ட்பெயரிடச்தே தொக்கது. 

4... சொற்றனைச் கொணர்ந்தான் எனப் பொதுப்பெயரிடத்தே 

Miss. ஆண் பெற்றாள், பெண் பெற்றாள் எனப் பொதுப்பெய 

ரிடச்தே தொக்கது, 

5. அன்னபிறவும் என்றசனால், தற்சகொண்டான், எற்பணி 
யான் என உறழவேண்டியவிடச்துத் இரிர்சே வருசலும், விளச்கு 

றைத்தான் என இனமெல்லெழுத்து மிசவேண்டிபவிடத்து வல்லெ 
மூத்து மிகுதலும், ம,ங் குறைத்தான் என மவ்வீறுகெட்டு வல்லெழு 

த்து பிசவேண்டியவிடச்து மகரம் இனமெல்லெழுத்தாகச் Sills 

லும், மாடு கொண்டான், பயநு தின்றான் என டற வொற்திரட்ட 
வேண்டிடவிடத்து அங்ஙவன மாசாமையும், வேரொட்டான், தாடொழு 

தான் என லச எகரங்கள் சகம் வரத் இரியவேண்டி.யவிடச் துச் 

கெ?தலும், குரிசிற்றடிந்தான், ௮வட்டொடர்ர்தான் என உயுர். இணை 
க்கட் கெடாது இரிந்து நிற்றலும் பிறவுங்கொள்க, 

6. இன்னும் எண்ணின்சணின்ற இறந்தது சழீஇய இழிவு 
சறப்பும்மைகளால், வேற்றுமைக்சென வி.இத்த பொதுவிதியோடொ 

ருட்கொத்து, தெள்கு பிடித்தான், எல்கு தொடுத்தான், நாகுகட்டி. 

னான், வாகு தர்தான் என இயலபில் இயல்பா௫ிபும், மசட்டிபற்றான், 
பலாச் குறைத்தான், வடுப்பெற்றான், சுக்குச் இன்றான், பூத்தொடுத் 

தான், சேப்பெற்றான், கோச் சறர்தான் ஏன விகாரத்தில் விசாரமா 
சி.பும் வருதலே பெரும்பாலனவென்ச,. (௪௬) 

[ன்றாம் வேற்றுமைப் புணர்ச்சிக்குப் புறனடை. ] 

256. புள்ளிய முயிரு மாயிறு சொன்ழுன் 

கம்மி ௭ிய தொழின் மொழி வரினே 
வல்லினம் விகற்பமு மியல்பு மாகும்,



௧௪௨ உருபுபுணமியல். 

(இ-ள்.) புள்ளிபு முயிரு மாயிறு சொன்முன் - ௫0௨ 

வேற்றுமைப் புணர்ச்சி யுள்ளே மெய்யும் உயிரும் இறு இயாக | 
சொஜ்களின்முன், தம்மினாபெ - கருத்சாவாகய நிலைமொழி 
ள்களாலாகய, சொழின்மொழி - தொழிற்சொல், வரின் - வந், 

வல்லினம் - அஃவிடத்து வருகிற வல்லினம், விகற்பமும் - உற 
யூ, இயல்பும் - இயல்பும், ஆகும் - அகும், எ-று. 

இஃவிதிபும் இ,ண்டாம் வேற்றுமைப் புணர்ச்சிபோல ஒட் 

கொள்க, 

(வரலாறு) பேய்கோட் பட்டான் - பேய்க் கோட்பட்ட 

சூர்கோட் பட்டான், சூர்; கோட்பட்டான், என வியற்பித் 

பேய்பிடிக்ஈப்பட்டான், புவி கடி.ச்மப்பட்டான், என இயல்பாயில 

உம்மையால் ௮..ஈத் திண்டப்பட்டான், சுராப்பாயப்பட்டா 

என வேற்றுமைப் பொத விதஇிபான் முடிவனவே பெரும்பாலன.(4 

(எழுத்த திசாரத்துக்குப் புறனடை.] 
257. D268 மூடிபென் றெஞ்சா தியாவும் 

விதிப்பள வின்மைீபின் விதித்தவற் நியலான் 

வகுத்துரை யாதவும் வகுத்தனர் கொளலே, 

(இ-ள்.) இதர்கித முடி.பென்று - இதற்கு இது முடி. பென் 
யாவும் - இவவ இசா. த்துள் விஇக்கத் சகுவனவற்றையெல்லாம், ௪ 
சாது-குறையாமல், விதிப்பு-சனிக்சனி அளவுசெய்து விஇம்கப்பு 
அளவின்னையின் - அதற்கு ஓ.ரளவில்லாமையால், வி.இத்தவற்று 

வகுத்து விதி;சவர்றினுடைய, இயலான் - இலச்சணங்களை ஏ.து௦ 
சம் கொண்டு, வகு்துை - யாதவும்-2 குத்து விதியுரையாசனவற்ன 

யும், வகுத்தனர் சொளல் - கருதலளனயைால் வகுத்து வி.இ.புரை 

துக் கொள்க, எ-று, 

(வஃலாறு) 1, எழுத்தியலுள் ''மொழிமுதற் காரண மாமணு 

இரளொலி யெழுத்து”” என உரைத்தமையால், ':சட்புலனில்லா 

கடவுளைக்காட்டுஞ், சட்டகம்போலச் செவிப்புலவொலியை, யுட்செ 
ள.ந்ூ முருபாம் ௨டிவெழுத்தே”” எனப் பிறர் கூறியவாறு இ௨ஃவெ, 
விவடியைக் சாட்தெற்கு ஐர் கறாவியாக எழுதிக்கொள்ளபபட்டத 
வரி௨டி.ஃவெழுத்செனச் கொள்க, 

2, பதவியலுள் “ger, yer, ser, yor” என்னுஞ் குத்.இர- 

திலே முறையே ௮ன், gor, MSR ஆண்பாற்சென வுரைத்தபை



உருபுபுணரியல், ௧௪௩ 

“யால் பெருமாள் என்ிெறபதம் பெருமையை யுடையா னென்னும் 
பொருள் தோன்ற கின்றபெருமான் என்ற பதத்.தினது ஆன் விகுதி 
ஆள்விகுஇ.பாக ஒரோவிடத்து இரிந்து ௮ண்பாலையே யுணர்த் இ 

நின்ற செனக்சொள்ச, 

8. உயிரீற்றுப்புணரியலுள் :*இயல்பினும் விதியினுநின்றவு 
யிமுூன் கசசபமிகு:ம்” என்று சொன்னமையால் :4ணனவல்லினம் 

வரட்டறவு4” என்றவிடத்து டக-மும் வல்லினமாதலின் மிகுந்த 
செனக்கொள்க, 

4, மெய்யீற்றுப்புணரியலுள் நந்தம், எம் நம் மீருமவ்வரு 
ஞூவே? எனவுை 7தீதமையால் ௮ம்மென்கிற சொல்லிறு இ மகரம் 

குற்றொற்றாசலின் சன்னொ? மயங்காத மெல்லினம் வரின், அது 

வாய்த் இரிர்து ௮அர்ரலம் என அழகினது ஈலமென்னும் பொருளதாய் 
..ருமெனக்கொள் ச. 

5.  கருபுபுணரிபலுள் *வவ்விறுகட்டிற் சற்றுறல்உழியே” 

என வுரைத்சமையால், ௮துபோலும்வினாவும், எவற்றை என ௮ற் 

றுச்சாரியை பெறுமெனவும்; இரண்டாம் வேற்றுமைக்கும், மூன் 

'ரூம்கேற்றுமைக்கும் புறனடை உரைத்சமையால் ஏழாம் வேற்று 
மையும், “மண்புகுர்தும் விண்பறக்தும்”” என வேற்றுமைப் பொதுவிதி 

யேலாது சிறுபான்மை வருமெனவுங கொள்க, 

இன்னும் இவவைர் தியலுள்ளும் ௨குத்துரையா சனவற்றையெ 
ல்லாம் இடர்ப்படாமல் இதுவே இடமாக முடித்துக்கொள்க, (54) 

PESTO உருபுபுணரியல் முற்றுப்பெற்றது. 

  

எழுத்ததிகார முத்திற்று, 

௫ 
wes



இ-ண்டாவது 

சொல்ல இகாரம், 

e000 

(psore g7 

பெயரியல், 

[கடவுள்வணக்கமும் ௮ இிகாரமும்.] 

958. முச்சக நிழற்று முழுமதி முக்குடை 

௮ச்சுச னடிகதொழு தறைகுவன் சொல்லே, 

(இ-ள்.) முச்சகம் - மூமன்றுலகச்தஇற்கும் கிழற்றும் - கிழலைச் 
செய்கின்ற, முழுமதி - நிறைந்த மதிபோலும், முச்குடை - மூன்று 
குடையை யுடைய, அர்சுதன்-அழியாச கடவுளுடைய, ௮டி-அ1ழு. 
களை, தொழுது-வணட்டு, அறைகுபன்-சொல்லுவேன், சொல்-முன் 

ன.ிசாத்துட் சொல்லிய வெழுத்தினாலாகப சொல்லிலக்சணத்ரை 

(5) எ-று, ஏகாரம் - ஈற்றரை, 

[சொல்லின் பொது விலச்சணம்,] 

250. ஒருமொழி தொடர்மொழி பொது மொழியென்றா 
இருதிணை யைம்பாற் பொருளையுர் தன்னையும் 

மூவகை யிடத்தும் வழச்கொடு செய்யுளின் 

வெளிப்படை. சுஙிப்பின் விரிப்பது சொல்லே, 

(இ-ள்) ஒருமொழி-ஒருமொழி.ும், தொடர்மொழி- தொடா 

பொழியும், பொதுமொழி-பொதுமொழிபும், என்றா-எனமுன்று பிர் 
al cor, gh BI, இரு திணை - இரு இணையாகிய, ஐம்பாந்பொருளையும்-ஐம்பா 

ற்பொருளையும், தன்னையும்-௮ப்பொருளையன்றித் தன்னையும், ௫0௨ 

கையிடச்தும் - மூன்றிடச் இல, வழச்கொடு - வழக்கினிடத்தும் 

செய்யுளின் - செய்யுளிடத்தும், வெளிப்படை-வெளிப்படையாலும் 

குறிப்பின் - குறிஃபினாலும், விரிப்பது - விளச்கு௮.து, சொல் - சொ 

சொல்லாகும். எ-று, 

பொருளையுக் தன்னையு மென்றதனால், உயிர்க்கு அறிவானத 

கருவி.யாய்கின்று, தன்னையும் பொருளையு மூணர்த்து மாறுபோல 
ஒருவரும்குர் சொல்லானது சருவியாய் கின்று, தன்னையும் இரு இணை 
யைம்பாற் பொருளையு மூணர்த்து மென்பது பெற்றாம். (௨



[மூவகைமொழிசள்.] 

60. ஒருமொழி யொருபொரு எனவார் தொடர்மொழி 

பலபொரு ளனபொது விருமையு மேற்பன, 

(இ-ள்.) ஒருமொழி - ஒருமொழிசளாவன, ஒரு பொருளன 
வாம் - பசாப்பதமாவது பகுபதமாவது ஒன்றுகின்று சத்தமொருபொ 
ரளைச் தருவனவாம், தொடர்மொழி - சொடர்மொழிசளாவன, பல 

பொருளன - அட்விருவகைப் பதங்களுர் தன்னோடும் பிறிதோடும் 
அல்உழி வேற்றுமைப் பொருறணோக்கத்தால் இரண்டு முதலியவாகத் 
தொடர்ந்து நின்று இரண்டுமுசலிய பலபொருளைத் தருவனவாம், 

பொது (மொழி)-பொது மொழிகளாவன, இருமையுமேற்பன - ஒன் 
ரய்கின்று ஒருபொருளைத் தந்தும் அதுவே தொடர்ந்து நின்று பல 

பொருளைத் தர்.தும் இ௨விரண்டற்கும் பொதுவாய் கிற்பனவாம். 

(வரலாறு) 1. நிலம், நிலச்சன் ; ஈட, ஈடந்தான்) இல், மண். 

தீய, ஈனி என வருவன ஒருமொழிகள், 

2. நிலம்வலிது, ௮துசொல், சாலப்பகை, நிலங்கடச்தான், நிலச் 

சைக்கடந்தான், நிலத்தைக்கடர்சத நெமொல் எனவருவன தொடர் 

. மொழிகள். 

"3. எட்டு, தாமரை, வேங்கை, எழுந் இருந்தான் என வருவன 

பொதுமொழிசள். 

இவை ஒருமொழிசளாய் ஒரபொருளைத் தருதலன்ியும், எள்-- 
து அ எள்ளைத்து, தாம்--மரைதாவுஏன்றமலைா, வேம்-(-கை- வே 

இன்ற கை, எழுந்து--இருந்தான்--எழுந்து பின்னிருந்தான், எனத் 
தொடர் மொழிகளாய்ப் பலபொருளைசத் தகுதலுங் காண்க, து- உண் 

ணென்கிற ஏவல். (௬) 

[ இருதிணை. ] 
261. மக்க டேவர் ஈரக ருயர் திணை 

மற்றுயி ர௬ுள்ளவு மில்லவு indo Geer, 

(இ-ள்.) மக்கள் - மக்களும், சேவர் - தேவரும், ஈரகர் - நரக 

ரும், உயர்திணை - உயர் இணையாகும், மற்றுமிருள்ளவும் - அவரொழுி 

ந்த விலங்கு மூசலாயெ உயிருள்ளவையும், இல்லவும் - நிலம் நீர்முத 
லாஇய உயிரில்லாதடையும், அஃறிணை - ௮ஃறிணையாகும். எ-று, 

Quep. சையோருடைய உடம்பையும் உயிரையும் வேரூகக் 
குதிச்கும்போது அடையும் ௮ஃறிணையாம், ,உயர் இணை - உயர்வாகிய 

குலம். ௮ஃறிணை - அதுவல்லாத குலம், 

13



௧௪௬ பெயரிபல், 

இனி-சூரியன் உதித்சான், சூரியன் உதிர ஈது, சந்திரன் Bow F 
மித்தான், சந்திரன் அஸ்சமித்சது, சலி$யனென், கலி£கற்ற , 
சுயாமி இருக்கிறார், சுவாமி இருச்செதுஉனச் சூரியன் முசலிப பெயர் 
களை உய/ இணையாகவும் ௮ஃீறிணையாகவும் பழங்குவதுண்டு, (a) 

(உயர் திணைக்குரிய பால்கள் .] 

202. அண்பெண் பலசென முப்பாற் நுயர் இணை, 

(இ-ள்.) அண் - ஆண்பாலும், பெண் - பெண்பாலும், பலர் - 

பலர்பாலு.ம, என-என்று, முப்பாற்று-மூன்றபாலினை யபுடைத்தாகு2, 
உயர் இணை - உயர் இணை, ௪ - று, 

ஆடவர் என்றது மூசலாகிப ஆண்பன்மைமைபும், பெண்டிர் 
என்றது மு,சலாக.ப பெண் பன்மையையும், மக்கள் என்றது முத 
லாசிப அவ்விருவர் பன்மையையும், அடக்கிப் பலரென்றார். பின் 

பல வென்பதும் அது, (௫) 

[அஃறிணைக்குரியபால்கள்.] 

203. ஒன்றே பலவென் மிருபாற் ஐஃ ஜிணை, 

(இ-ள்,) ஒன்மு -ஒன்றன்பாலும், ப..2- பஃவின்பாலும், என்ற - 

என்று, இருபாற்று - இரண்டுபாலினை புடைச்தாகும், அஃறிணை - 

அல்றிணை, ஏறு, 

அஃதிணையிலே சேவல், களிறுமு,.லிப ஆண்பாலும் ;) பேடை 

பிடிமூதலி.ப பெண்பாலும் இருந்தாலும், உயி நள்ளவைகளிலே புழு 
தூசலிய சிலவற்றிற்கும், கல் முசலி.ப உயிரில்லாதவைகளுக்கும் 
ஆண், பெண் என்றெ டகுப்பு இல்லாமையால் gies பொழித்து 

எல்லாவற்றிற்கும் பொருந்த ஒன்றென்ளுர், (=) 

[,திணைபால்களுக்குப் புறனடை.] 

264. பெண்மைவிட் டாணவா வுவபே டாண்பால் 
அண்மைவிட் டல்ல தீவாவுவ பெண்பால் 
இருமையு மஃதிணை யன்னவுமாகும், 

(இ-ள்.) பெண்மை-பெண்டன்மையை, விட்டு-விட்டு, ஆண் - 

ஆண்டன்மையை, Hanya - அவாவுவனவாஇப, பேடு - பேடுகள், 
ஆண்பால்-உயர் இணை யாண்பாலாகும், ஆண்மை - ௮ண்டன்மையை, 

' லிட்டு - விட்டு, அல்லது - பெண்டன்மைபை, அவாவுவ - அவா வவன 

லாகிய, பேடு - பேடுகள், பெண்பால் - உயர் திணைப் பெண்பாலாகும், 
இருமையும் - இ௨விருவகைப் பேகெளும்,. ௮ஃ்றிணை அன்னவும் - 
& 

A> Kom யொப்பனவும், அகும் - அகும், எ-று,
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பெண்மைவிட்டு அண் அஃாவுவ பேடு - ண்டி மூரவியோர், 
அண்மைவிட்சிப் பெண் அவாவுவ பேடு - பிருகக்களை முரலியோர். 

(உஃம்.) “அலி பந்சான்” அணிலச்சணஞ் சறர்தமையால் ஆண் 
சிகண்டி இவன்? பாலாகச் சொல்லப்பட்டன. 

பெண்ணிலர்கணஞ் ௫ 
“டேடி ௮ணிபாளே? றந்சமையால் பெண் 
“சேரூர்க்சாள் அர்சமெய்ப்டேடி” பாலாகச் சொல்லப் 

பட்டன. 

லி ந்தது, டேடி.க்சது - ௮ஃறிணையாகச் சொல்லப்பட்டன. 

[மூன்றிடச்துஞ் சொல் தன்னையும் பொருளையும் உணர்ச்சல்.] 

265. படர்க்கை வினைஞாற்று காமங் குறிப்பின் 

பெறப்பட தணைபா லனைத்து மேனை 

இட,த்தவற் மெொருமைப் பன்மைப் பாலே. 

(இ-ள்.) படர்ச்கை வினைமுற்று-படாக்கைவினை மாற்று சொல் 

லையும், (படர்க்கை) நாமம் - படர்க்கைப் பெயர்க் சொல்லையும், குறி 

ட்பின் - முவ்குறித்தால், இணைபாலனைத்தும் - இரு, இணை யைம் 
பாலுல், பெறப்படும் - பின் ௮௨்விருவகைச் சொல்லாலும் பெறப் 

படும், ஏனையிடச்து - ஒழிர்த் தன்மை முன்னிலைகளின், (வினை 
வற்று) - வினைஞாற்றுச் சொல்லை.பும், (நாமம்) - பெயர்ச்சொல்லைபும், 

(குதிப்பின்) - முன்குறித்தால், அவற்று - ௮ல்விரு இணை யைம்பா 
Har, ஒருமைப் (பால்) - ஒருமைப்பாலும், பனமைப்பால் - பன் 

மைப்பாலும், (பெறப்படும்) - ௮ந்ரால்வகைச் சொல்லாலும் பெறப் 

படும், or - YY. 

1. (உ-ம்.) ஈடச்தான், நடந்தாள், நடந்தார், நடந்தது, GLH 
தன, எ-ம்) அவண், அவள், அவர், அது, அவை, எம் படர்க்கை 

வினைஞுற்றுச் சொல்லும், படர்க்கைப் பெயர்ச் சொல்லுமீ, முன்பு 

தம்மை யுணர்த்திப் பின்பு இரு இணையைம்பாற் பொருளையு முணர் 

5 Bir. 
2. நடந்தேன், நடர்சேம் எ-ம்) யான், யாம் எ-ம்; தன்மை 

வினைமுற்றுர் சொல்லும், தன்மைப் பெயர்ச் சொல்லும், நடந்தாய், 

நடந்திர், எ-ம்) நீ, $ர், எ-ம்; முன்னிலை வினைமுற்றுச் சொல்லும், 

முன்னிலை. பெயர்ச்சொல்லும், முன்னே தம்மை யுணர்த் தி, பின்பு 
இருதிணை யைம்பாலுள் ஒருமைப் பாலையும் பன்மைப் பாலை; 
மேணர்ச் இ.ன.



EPH பெயரியல், 

மூவிடங்களி லொன்றற்குரிய வினைமுற்றும், பெயரும், தம்மை 
யும் பொருளையும் இப்படி யுணர்சத்து மெனவே, இவவிடல்களுக்குப் 

பொதுவாகயெ வினைஞுற்றுகளும் பெயர்களும் பொதுமை நய), ஒரிட 
த்திற் குரியவாகிபும், எச்சவினை முசவியனவும் இடைச்சொல்லும் 
உரிச்சொல்லும் பெயர்வினைகளைச் சார்ந்தும், இப்படியே தம்மையும், 

பொருளையும் உணர்த்து மெனக்கொள்க. (௮) 

[மூவிடம்.] 
200. ,சன்மை முன்னிலை படர்க்கைமா விடனே, 

(இ-ள்) மூவிடன் - கூவிடமாவன, தன்மை - தன்மையும், 
முன்னிலை - முன்னிலை.பும், படர்க்கை - படர்க்கையுமாம், எ - று, 

(வரலாறு.) யான், நீ, ௮வன், எ-ம்; வர்தேன், வந்தாய், வந் 

சான், எனவும் வரும். (௯) 

[வழக்கு.] 
201. இலக்கண முடைய திலக்கணப் போலி ம 

மரூஉ வென்றாகு மூவகை யியல்பும் 

இடக்கு ரடச்சன் மங்கலக் குழமூஉக்குறி 

எனுமுக் தருதியோ டாருாம் வழக்கயெல், 

(இ-ள்,) இலக்சணமுடையது - இலச்சகணவழியால் வருவதும், 
இலக்சணப்போவி-இலக்சண மில்லையாயினும் இலச்சண முடையது 
போலவருவதும், மரூ௨ - இலக்கணஞ் சிதைந்து மரீஇயதும், என்றா 

கும் - என்று வழங்குகிற, மூவகை இயல்பும் - ரூரவகை இயல்பு வழக் 
கும், இடக்கரடக்சல் - சொல்லச் தகாததை மறைத்துச் சொல்வதும், 
மங்கலம் - மங்கலமில்லாசசை யொழித்து மங்கலமாகக கூறுவதும், 

குழூ௨ச்சுறி - ஒரு கூட்டச்திலுள்ளோர் யாசாயினு மொருகாரணச் 
தால் ஒரு பொருளினது சொற்குறியை யொழித்து வேறொரு சொற் 
குறியாற் கூறுவதும், எனும் - என்று வழங்குகின்ற, மூத்தகு இியோடு- 

மூன்று தகு.தி வழக்குடனே, ஆறும் - ஆறாகும், வழக்கெல் - வழக் 
திலக்சணம், எ-று, 

இலச்கணமுடையத - இலக்கண உழியால் வருவது. 

(உ-ம்) த) நீர், நிலம், பொன்னன், ஈன்னிலம் (0தலியன. 

இலச்சணப்போலி - இலக்கண மில்லாதாயினும் இலச்சண 
முடையதுபோலச் சான்றோரால் தொன்றுதொட்டு வழங்கப்பவெ.து.
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(உதாரணம்.) 
இல்முன் - மூன்றில் பொதுவில் - பொதியில் $ தசை - சதை 
நகர்ப்புறம் - புறககர் மிஞிறு - ஞிமிறு கோவில்-கோயில் 
இல்வாய் - வாயில் வைசாக - வைகாசி சண்மி - மீசண் 

மரூ௨ - தொன்று தொட்டு வருதவின்றி இடையில் எழுத்துச் 

கள் தோன்றியும் இரிந்தும் செட்டும் இலக்சணஞ் Pasig தானே 
மருவி வழங்க வருவது, 

(உதாரணம்,) 

அருமருந்தன்ன - அருமந்த மாவடி. - மராடி 
மலையமானாட - மலாடு பெயர் - பேர் 
சோழனா? - சோணாடு தஞ்சாவூர் - சஞ்சை 
பாண்டியனாூ - பாண்டிநாடு ஆற்றூர் - அறை 
குணக்குள்ளது - குணாது உறையூர் - உறந்தை 
தெத்குள்ளது - தெனாது WS poy ௫ ஆச்சு 
வடக்குள்ளது - வடாது யார் ௨ அர், எவன் - என், 

ஆதன்தர்தை - ஆந்தை ௮, இ, ௨, அந்த, இரச, உஈ௪, 
பூசன்தரதை - பூர்தை ௭ - எந்த, யானை . துனை, 
வ௫கன்தர்தை - - வடுகர்சை யாடி - டு, யாக்கை - அக்கை, 
குளவாம்பல் - குளாம்பல் பாறு - அறு, யாமை - ஆமை, 

் பொழுது - போழ்து, போது ஏங்குகிறது - ஏங்குது, 

இம்மூன்றும் எப்பொருளுக்கு எந்தப்பெயர் ஏற்பட்டதோ௮ப் 
பெயராலேயே அப்பொருளைக் கூறுதலால், *இயல்பு வழக்கு” எனப் 

பட்டன. 

இடக்கரடக்கல் - இடச்சான [சொல்லத்தகாத] வார்த்தைகளை 
மறைத்துச் சொல்லுதல், (இடக்கர் - இடக்கு என்பதற்குப்போலி.) 

(உ-ம்.) மலங்கழுவிவந்தான் - கால்கழுவிவந்தான். பீ - பவ்வீ, 

பக. வீ. 

மங்கலம் - மங்கலமில்லாத சொல்லை ஒழித்து மங்கலமுள்ள 
சொல்லாற் கூறுவது, [மஙகலம் - சுபம்] 

(உதா.ரணம்;,) 

செத்தான் - துஞ்சினான் | காராடு - வெள்ளாடு 
சுகொடு - ஈன்காடு )மஃ மங்களவாரம் 

துலை - திருமுகம் தாவி அறுந்தது - தாலிபெருகிற்று 

SESH - ஒரு கூட்டத்தார் ஒரு காரணத்தால் ஒரு பொரு 

ளின் சொற்குறியை ஒழித்து வேறொரு சொல்லால் அப்பொருளைச 

கூறுவது,



SHO பெயரிபல், 

(உ-ம்,) பொன் - பதி-தட்டார் சொல்வது, 

கள் - சொல்விள2பி---வேடர்சொல்வது, 

ஆடை - காரை--யானைப்பாகர் சொல்வது. 

இம்மூன்றும் பொருள்களுக்கு இயல்பாய் அமைச்ச பெயர்சளை 

ஒழிச்துத்தகுஇி.பான வேறுபெயர்களால் அப்பொராளைக் கூறு சலால், 

“சகு. தியழக்கு* ஏனப்பட்டன., 

[செய்யுள் இன்னசென்பது,] 

206. பல்வகைத் தாதுவி லுயிர்க்குடல் போற்பல 

சொல்லாற் பொருட்கிட னை வுணர்வினின் 

வல்லோ ரணிபெறச் செய்வன செப்புள். 

(இ-ள்.) பலவகைச் தாதுவின் - தோல், இ ச்சம், இறைச்சி, 

மேதை, எலும்பு, மச்சை, சுவேதநீர் என்றெ எழுஃகைக் காதுக்களி 
னாலே, உயிர்க்கு - உயிர்க்கு இடமாகச் செய்யப்பட்ட, உடல்போல்- 

உடம்புபோல, பலசொல்லால்-இயர்சொல் இரிசொல் இசைச்ரொல் 

வடசொல் என்கிற நால்வகைச் ரொற்களால், பொருட்கு - பொரு 
ளுக்கு, இடனாக - இடமாக, உணர்வினின் - கல்வியறிவினால், ல் 

லோர் - செய்யுள் செய்யபல்லவர், ௮ணிபற - அலங்கா_ம் பெற, 

செய்வன - உண்டாக்குவன, செய்யுள்-செய்யுளாம், எ-று, ் 

இப்படிசொல்லவே எழுச்சாலானது சொல்லாதலால், எழச் த 

சொல், பொருள், ௮ணிசான்கினாலும் உண்டா௨து செய்யுளொன்பதா 

யிற்று, 

(உரலாற) 
வருங்குன்ற மொன்றறித் தோன்றில்லை யம்பலவன்மலயச் 
இருங்குன்றவாண ரிளங்கொடியேயிட ரெய்தலெம்ஜூர்ப் 
பருங்குன்றமாளிகை நஅண்களபத்தொளி பாயம்தூர்க 

கருங்குன்றம்வெண்ணிறச் கஞ்சுசமேய்க்குங் சனங்குழையே” 

இக்கட்டளைக் கலித்துறை இடமணிச் சென்கிற பொருளுக்கட. 

மாசித் தன்மையுவமை யுருவச௨ணிகளும் பிறவு முடைத்சாய் வரு 

தல் காண்க, 

(வெளிப்படைச்சொல்லும் குறிப்புச்சொல்லும்.] 

269. ஒன்றொழி பொதுச்சொல் விகாரந்தகுதி 
கு பெயரன் மொழிவினைச் குறிப்பே 
மூதரொகை குறிப்போ டின்ன பிறவும் 
குறிப்பிற் (ருமொழி யல்லன வெளிப்படை.



பெயரியல், க௫க 

(இ-ள்) ஒன்றொழி பொதுச்சொல் - இரு இணை யாண்பெண் 
அற ளொன்றனை யொழிக்கும் பொதுச்சொல்லும், விசாரம் - வலித் 

தில் மூதலாகிப விசாரச் செஈற்களும், தீரு. இ- மூவகைத் சகு.இி ழம் 

குச் சொற்களும், அகுபெயர் - ௮குபெயர்ச் சொல்லும், ௮ன்மொழி- 

அன்மொழிச் தொகைச்சொல்லும், வினைக்குறிப்பு - வினைக்குறிப்புச் 

சொல்லும், முதல் - மூசர்குறிப்புச் சொல்லும், தொகை - தொகைக் 
குறிப்புச் சொல்லும், குறிப்பு - இம்மூகறொகை யல்லாத பலஃழி 

யாலும் வருவ குறிப்புச் சொல்லும், இன்னபிறவும் - இவைபோல் வன 

பிறவும், குறிட்பின் - குறிப்பினால், தரு - இருதிணை யைம்பாற்பொ 

ருள்களைச் தருகிற, மொழி - சொற்களாம், அல்லன - இவை ௮ல் 

லனவெல்லாம், வெளிப்படை - வெளிப்படையால், (௧௫) - ௮ப்பொரு 

ளைச் கருகிற, (மொழி) - சொற்களாம், ஏ - று, 

[. (௨-..) ஆயிரமக்கள் பொருதார் - இதில் மக்கள் என்கிற 

பொதுப்பெயரு ம, பொருதார் என்கிற பொதுவினையும் உபர் இணைப் 
பெண்பாலை பொழுரிந்து அண்பாலைம் காட்டின. 

2. குறுச்தாட் பூசம், மரைமலா-இவவிகாரச் சொற்கள் குறு 

காள், தாமஸ, என்பவற்றைக் குறிட்பினாற் காட்டின. 

8. கால்கழீடு வரு தும், இருமுகம், பறி-இச்சரு இி.பழக்குகள் 

பலல்கழுவிவருதும், தலை, பொன், என்பவற்றைக் குறிப்பாலுணர்த் 
இன, 

4. புளிஇன்றான் - இபவாகுபெயர் ௮சன் பழத்ரைச் குறி 

ப்பாலுணாத் இற்று, 

5. *பொற்றொடி, சந்த புனைமடல்'-இயகே பொற்றொடி. என் 
சிற அன்மொழிசதொரை அதனை யுடைய௨ளை யுணர்க் இற்று, 

0. இவனிப்போது பொன்னன் - இங்கே பொன்னன் என் 
பது பெயர்ப்பொருளை யொழித்துக் குறிப்பு வினைப்பொருளை 2 

ரூறிப்பா லுணர்த் இற்ற, 

7, “அறத்தாதிதவென வெள்ளைச்கிழிபு” - இயசே இம்முதற் 
குறிப்பு “அறதச்தாறிதுவென வேண்டா சிவிகை, பொறுத்தானோ 

டீர்ர்சானிடை” என்கிற பாட்டைக் குறிப்பா லுணர்ச்திற்று, 

8. 'அலங்குளைப்புரவி யைவரொடு சள. இங்கே ஐவர் 

ஏன்ற தொசைக்குறிப்பு பாண்ட௨உரைச் குறிப்பா லுணர்ச் இற்று,



௬௫௨ பெயரியல், 

9. கற்கறித்து ஈன்கட்டாய் (சன்றாய்ச் சமைச்சவில்லை), பாயா 
வேங்கை (வேங்கைமரம்), உவர்சக்சட லன்னசெல்வர் (லோபிகள்), 
“பல்சான்றீரே பல்சான்தீரே” (மூடரே மூடரே), இவை மூதலான 

வை மெல்லாம் பலவழியாலும் வருங்குறிப்புச் சொற்கள், 

இன்னபிறவு மென்றதனால் தெரிநிலை வினையாலணையும் பெயர் 
களும், குறிப்டு வினையாலணையும் பெயர்களும், தெரிநிலை வினைமுற் 
ரூலும், குறிப்பு முற்றாலும் வருமெச்சங்களும், செய்யு மென்மாற்றும்; 
கேட்குநபோலமுசலியவாக அ௮ூறிணை யிடச்துச் சொல்லப்படுவன 

வும், ஆய விவை முதலானவை குறிப்பாற் பொருளுணர்த்துமெனச் 
கொள்க, 

இப்படி யல்லாமல், நிலம், ர், இ, காற்று, வானம், என வருவன 

வெளிப்படையாற் பொருளுணர்த்து வனவாம். (௧௨) 

[சொல்லின்வகை,] 

270. அதுவே, இயற்சொற் திரிசொ லியல்பிற் பெயர்வினை 

எனவிரண் டாகு மிடையுரி யடுத்து 

நான்கு மார்திசை வடசொ லணுகாவமி, 

(இ-ள்.) அது - முன்னே காட்டியசொல், இயற்சொல் - இயற் 

சொல்லும், இரிசொல் - திறிசொல்லு மென்டிற, இயல்பின் - தன்மை 
யையுடைய, பெயர் (ச்சொல்)-பெயர்ச்சொல்லும், வினை (ச்சொல்) - 

வினைச்சொல்லும், என - என்று, இரண்டாகும் - இரண்டாகும், 

இடை (ச்சொல்) - இடைச்சொல்லும், உரி (சொல்) - உரிச்சொல் 
லும், அடுத்து - அவற்றுடனடுத்து, சான்குமாம் - நான்குமாகும், 

,தசைவடடூசால் - இசைச்சொல்லும் வடசொல்லும், ௮ணுகாவழி - 

அவற்றுடன் சேராத விடத்து, எ- று, 

எனவே, அதுவேயெனசக் குறித்தசொல், பெயரியற் சொல், 

பெயர்த் இரிசொல், வினையியற் சொல், வினைத் திரிசொல், இடையி 
யற்சொல், இடைகத்திரிசொல், உரியியந்சொல், உரித் திரிசொல், என 

எண்வகைப்படுமென்றும், இசைச்சொல்லும், வ௨டசொல்லும் சேர் 

க்சவிடத்தும் பச்துவகைப்படு மென்றுமாம். 

உரியியற்சொல் இல்லையெனக் கொள்வாரு முளர், (௧௩) 

[ இயற்சொல்.] 

21]. செர்தமி ழாடுத் திரியா தியார்க்கும் 

தம்பொருள் விளக்குச் தன்மைய வியற்சொல்,



பெயரியல், ௧௫௩. 

(இ-ள்.) செந்தமிழாட - செந்தமிழ் நிலத்து மொழியாக), இரி 
யாது - திரிசொற் போலாகாது, யார்க்கும் - கற்றோருக்குங் கல்லா 
தோருக்கும், தம்பொருள் -சம்பொருளை, விளக்கும் - ஒப்டவிளக்கு 
இன்ற, தன்மைய - சன்மையையுடைய வுலசவழச்கே, இயற்சொல் - 

இயற்சொல்லாகும், எ-று. 

இயற்சொல்லாவது யாவர்க்கும்பொருள் விளங்குஞ்சொல், 

(வ.ரலாறு,) மண், பொன், மரம், இவை முதலான்வை பெயரி 

யற்சொல், %& ] 

நடச்தான் வந்தான் இபை முசலானவை வினையியற்சொல், 

அவனை, ௮.௨னால் - இவைகளிலே வந்த ஐ, ஆல் என்பன 

இடையியற்சொல், 

அழகு, அன்பு - இவை முதலானவை உரியியற்சொல், 

செந்தமிழ் நாடாவது பாண்டிவள சாடென்றறிச, (௧௪) 

[திரிசொல்] 

2/2. ஒருபொருள் குறிச்ச பலசொல் லா$ியும் 
பலபொருள் குறித்த வொருசொல் லா௫ியும் 
௮ரிதுணர் பொருளென திரிசொல் லாகும், 

(இ-ள்.) ஒருபொருள் -"ஒருபொருளை, குதித்த - கருதிய, பல 
சொல்லாூிபும் - பலசொற்களாயும், பலபொருள் - பலபொருள்களை, 

குறித்த - கரு. திய, ஒரு சொல்லாகியும் - ஒரு சொல்லா௫ியும், அரிது 

அரிதாக, உணர் - கற்றோர் ௮றிஏன்ற, பொருளன - பொருள்ன 

வாய் வருவன, இரிசொல்லாகும் - இரிசொல்லாம் cry, 

இரிசொல்-இயற்சொல்லி ணின்று இரிர்த (வேறுபட்ட) சொல். 

வேறு பதெலாவது இயற்சொல் போலச் சுலபமாகப் பொருளுணரப் 
பிட... 

அ௮ரிதணர் பொருளன வென்றசனால் ஒருபொருள் குறித்த 
பலசொற்களிலும், பலபொருள் குறித்த ஒரு சொற்களிலும் இயற் 
சொல் லொழியக்கொள்ச. 

(வாலாறு,) சள்ளை, சுகம், தத்த--இவை Gall என்கிற 

வொரு பொருள் குறித்த பலபெயர்ச் இரிசொல், 

வாரணம்--இதுயானையுங் சோழியுஞ் சங்கு முதலிய பலபெஈ 
ருள் குறித்ச ஒருபெயர்த் திரிசொல், 

படர்ர்தான், சென்றான். இவை போழினான் என்ற ஒரு பொ 
எள் குதித்த பலவினை த் இரிசொல்,



௧(இ௪ பெபரியல், 

௨ரைக்தான்--இது நீச்னொன், மபொண்டான் என்ற பலபொ 

ருள் குறிச்ச ஓ “வினைந் இரிசொல், 

சேறும், ச௱ஈதும்--இம் ஈத்தன்மைப் பன்மை விளைஞுற்றுகளில், 
நும், தும், விகு2. “னமைப்பன்மை யெதிர்சாலம் என்ற ஒரு 

பொருள் குறி : பல இடைச் திரிசொல், 

கொல்... ஐ ஐயம், ௮அரைநிலை என்தற பலபொருள் குறிசு 

தர் இடைச் திரிசொல், 

சால, உற, சல, நனி, கூர், கழி--இவை மிசல் என்கிற ஒரு 
பொருள் குறிக பல உரி இரிசொல். 

கடி-என்சிறகு காப்ப, கூர்ை ட, அச்சம், கரிப் ,) விளம்நம், ற 

ப்.) மணம், மூ வி.ப பலபொருள் குறிர்த ஒர் உரிச் திரிசொல். (௧௫) 

[,இரைஈ்சொல்,] 

273. செந்தமிழ் நிலஞ்சேர் பன்னிரு நிலத்தினும் . 

ஒன்பதிற் திரட்டினிற் றமிழொழி நிலத்தினும் 

தங்குறிப் பினவே திசைச்சொ லென்ப, 

(இ-ள்.) செர்மிழ் நிலம் - செந்சமிழ் கிலச்சை, சேோ-சேர்ந்ச 

பன்னிரு நிலத்தினும் - பன்னிரண்டு கொடுந்தமிழ் நிலங்களிலும், 
ஓன்பதிற் றிரண்டினில் - பதினெண் மொழிளுள், தமிழ் - சமிழ் 
நிலமான, ஒழி - ஒழிர்ச, நிலச் இனும் - நிலங்களிலு முள்ளோர், 

சங்குறிப்பின - தங்குறிப்பினவாய் (அச் இரைகளிணின்றுஞ் செந்த 
மிழ் நிலத்துவர்து) வழங்குவன, இசைச்சொலென்ப - திசைச்சொல் 
லென்று சொல்லுவர் புலவர். எ.று., 

(கொடுந்தமிழ்காடு பன்னிரண்டாவன.) 

சென்டாண்டி. குட்டங் குடங்கற்சா வேண்பூழி 

பன்றி யரூவா வதன்௨டச்கு--ஈன்றோய 

சசமலாடு புனனாட செர்சமிழ் சேர் 
ஏசமில் பன்னிரு சாட் டெண், 

தென்பாண்டி நாட்டார் பசுவைப்பெற்ற மென்பர்; குட்ட 
சாட்டார் சாயைத் தள்ளையென்பர் ; குடகாட்டார் தந்சையை 

௮ச்சனென்பர்; சற்காநாட்டார் வஞ்சகரைச் கையரென்பர்; வேண 

ட்டார் தோட்டத்ரைக் கிழாரென்பர் ; பூழிராட்டார் சிறுகுளச் 
ரைப் பாழியென்பர்; அருவாநாட்டார். வயஜைர்,*செய்யென்பர் ; 

௨, கட ௯ 
௮ரூவாவடதலையார் புளியை எ௫னென்பா்) the iF சோழனை 

ஏலுவனென்பர்-இவை முசலானலையும் தமிழும் மேற்கஷ்ம் 'பட



பெயரியல், ERE 

மொழி.பும் ஒழி$த பஇினறு நிலச்து மொழிகளுள் ஏற்பனவுஞ் செந் 
ஈ.மிழோடு கலந்து வருசல் காண்க, 

இனி இவற்றைச் சூழ்ந் சமிழ் ஒருப இி?னழ் நிலமாவன. 

சவ 1சஞ் சோனகஞ் சாஙகஞ் னம் தளுச் குடகம் 

மெ: பசணங் சன்னடங் கொல்லர் தெலுங்கம் கலிங்கம் வங்கம் 

௧௨௧ மகதங் கடாரங் கவடங கூப் குரலம் 

தஙகும் புகழ்த்சமிழ் சுழ்பதி னேழ்புவி தாமிவையே, 

அ௮ர்கோ என்பது சிங்களச்சொல்; எ ஈச்சைப் பாண்டிலென்பது 

செலுஙகுர்சொல்) மாமரச்ரைச் கொக்கென்பது துளுபச்சொல் ) 

கழிந்தன வந்த இடங்களிற் சாண்க, (௧௬) 

(உடசொல்.] 

2/4. பொதுவெழுச் தானுஞ் செறப்பெழுச் தானும் 
ஈரெமுக கானு மியைவன வடரொல், 

(இ-ள்) பொது வெழுத்தாலும் ஆரியத்திர்குர் சமிழிந்கும் 
மிபொது வெழுத்தாலும், சிறப்பெழுத்தானும் - அரியக்.இற்கே யுரிய 
சாப்டுபரு த்துச் இரிர்க யெழுத்தாலும், ஈரொழுத்சானும் - இவவிர 

ஸண்டெழுச்இிறலும், இயைபன - (செர்சமிழ்7 சொல்லை யொப்பன 

டாகி ௨டதிரையி விந்து செர்சமிழ் நிலச்துவந்து) வழ Gu xm, 
டசொல் - வடொல்லாம், எ-று, 

(௩ரலாறு,) அமலம், சமலம், சாரணம், காரியம்-இபை பொது 

0பழுத்சா வியைர்சன, 

௪௫, டோடு, சதஇ-இல ப சிறப்பெழு, ரா வியை*சன, 

அரன், ரி, கடினம், சலம்-இைப ஈரெழுத்தாலு மிபை ரன. 

[பெயரின் பொக விலக்கணம்.] 

975. இகொறி காரண மாபா டாக்கம் 

தொடர்கது தொழிலல காலச் தோறு 

வேற்றுமைக் பெனாய்த் தணைபா லிடக்தொன் 

றேற்பவும் பொதுவு மாவன பெய, 

(இ-ள்) பூமகிகுறி - இடுகுறிபும், காரண (க்குறி) - சாரணக்கு 

தி.பும், மரபு - மப பினையும், ஆக்கம் - அக்ரப்பாட்டினையும், தொடா 
ந்த-தொடர்ந் து, தொழில் ௮ல-வினையாலணையுங் சரரணக்குறியல் 
WO. காலம் - சாலச்சை, தோற்றா - கரட்டாமல், வேற்றுமை



& (Giga பெயரியல், 

க்கு - எட்டு வேற்றுமையுஞ் சார்தற்கு இடனாப் - இடமாக, இணை- 

இருதிணையிலும், பால் - ஐம்பாவிலும், இடத்து - மூவிடத் இலும், 
ஒன்று - ஒன்றனை, ஏற்பவும் - ஏற்பனவும், பொதுவும் - பலவற்றினை 
யேற்பனவும், ஆவன - ஆகவ வன, பெயர்-பெயர்களாம், 

(வரலாறு) மரம், விள, பனை - இவைமுதலானவை இ௫குறி 
மரபு, 

அவன, அவள், பறவை, விலங்கு-இவை முதலானவை காரணக் 

குகிமரபு. 
வெண்டா, 

பொன்போலுங் கள்ளிப் பொறிபறக்குங் சானலிலே . 
என்பேதை செல்லற் கியைந்தனளே--மின்போலும் 

மானவேன் முட்டைக்கு மாருய செவ்வர்போம் 

கானவேன் மூட்டைக்குங் காடு, 

இப்பொய்பாமொழிப் புலவன் பாட்டில் வேட்டுச்குமரன் சன் 

பெயர் முட்டையென்று பாடச் சொல்லுதலால் இது முதலானவை 
இடுகுறியாக்சம், 

பொன்னன், பூணன், :மலைமகண் மகனே மாற்றோர் கூற்றே” 

இயை முதலானவை காரணக் குறியாக்கம், | 

ஈடர்தவனை, நடந்தோனை இவைமுதலாகப வினையாலணைபு 2 

காரணக்குறி காலங்காட்டும், 

தசொழிலல காலந்தோற்றா” எனப் பொதுவாகச் சொன்னத 
னால் வினையாலணையும் பெயர்கள் சாலங்காட்டுவ தமாச் இர மேயல்லா 

மல், சில தொழிற் பெயர்களும் சாலங்சாட்டு மென்பது பெறப்பட 
i- Dl). 

ஈடந்தமை, ஈடக்கன்றமை) செய்தது, செய்றெது, செய்வது. 

தொழிற்பெயர் காலங்காட்டின, 

மரம், பனை, முதலாக.ப விஏ௮குறிட் பெயரும்; அவன் அவள் முத 
லாகி.ப காரணப்பெயரும்; அவ்விலக்கணங்களோடு தோற்றிய பொரு 

எ்களுச்செல்லார் தொன்றுதொட்டு மரபுபற்றி வருவன, 

மூட்டை முதலாகி.ப விசிகுறிப்பெயரும், பொன்னன் முூதலாபெ 
காரணப்பெயரும், நடுவிலே ஒருவரால் ஆச்கப்பட்டு வருவன, 

(உயர். இணை அண்பாற்பெயர்,] 

214/0. அவற்றுள், கொயெண் குழூ௨முதற்பல் பொருடிணை 
ஊர்வலா னசம்புற முதல கிலன்யாண் தேம் 
hg wher ளாதிக் காலம்



பெயரியல், ௧௫௭௪ 

தோள்குழன் மார்புகண் காது முத் gigi 

பளவறி கொப்பு வடிவு Apis 

சாதி குடிசிறப் பாதிப் பல்குணம் 

pes fs லாஇிப் பல்வினை 

இவையடை சுட்டு வினப்பிற மற்றோ 

டுற்றனவ் வீறு ஈம்பி wit Ce. 

aha CarCacr GR Caper mo 

இன்னன வாண்பெய ராகு மென்ப, 

(இ-ள்.) அவற்றுள்-மேற்பெய ரென்றவற்றுள், இளை-சுற்றமும், 

எண். எண்ணும், குழுஉ-கூட்டமும், முதல் - முதலா இய, பல்பொரு 

(ளோடு) - பல பொருள்களோடும், இணை - ஐர்.தணையும், தேம் - 

தேயமும், ஊர் - ஊரும், வான் - வானும், அகம் - அகமும், புறம் _ 

புறமும், மூ;தில் - முசலியனவாகிப, நில (னோடு) - இடங்களோமம், 

யாண்டு - வருடமும், இருது - பருவமும், மதி - மாதமும், நாள் - 

நாண்மினும், அ.தி - முதலாய, கால (மோடு) - சாலஙகளோடும், 

தாள் - புயமும், குழல் - மயிதம், மார்பு - மார்பும், சண்-சண்ணும், 

உது காதும், முதல் - முதலாகிய, உறுப் (போட) - அவயவங்க 

னோடும், அளவு - அளவும், அறிவு - அறிவும், ஒப்பு-ஒப்பும், வடிவு - 

வடிவும், நிறம் - நிறமும், ௧.இ.- சாற்கியும், சா.இி - குலமும், குடி. - 
குடியும், சிறப்பு - சிறப்பும், ஆ.இி - முதலாகிய, பல்குண (மோட) - 

பஉ௫ுணங்களோடும், ஓதல் - ஒதுதலும், ஈதல் - கொடுத்தலும், ௮. - 

தே.சலாகய, (பஷ்வினை யோடு) - பலதொழில்களோடும், இவை - இஃ 

ற்றை, அடை - அடைந்த, சுட்டூவினாப் பிறமற்றோடு - சுட்டும் வினா 

வும் பிறவும் மற்றும் ஆசய சான்சனோடும், உற்ற - பொருந்திய, ன 

வீறு - னகர மெய்மீற்றுப் பெயர்களும், நம்பி யாே விடலை கோ 

வேள் குறில் தோன்றல் - ஈம்பி முதலாகச் சொல்லப்பட்ட இட்ட. 
யர்களும், இன்னன - இவைபோல்வன பிறவும், ௮ண்பெயராகும' 

உயா் இணை யாண்பாற் பெயர்களாகும், என்ப - என்று சொல்லுஃர் 

புலவர், எ-று. 

வரலாறு.) 

1. (பொருளால்வரு பெயர்சளாவன.) 

ச் a e ச் உ 4 ‘ o . 

தமன், ஈமன், நமன், எமன், சமமான, ஈமமான, நுமமான, 

எம்மான்-இளையால் வருபெயர் ;) ஒருவன்-- எண்ணால் வருபெயர் ;



கடு௮ பெயரியல், 

அவையச்தான்--குமூ௨ வால் வருபெயர்; பொருளன், பொன்னன். 
மூடியன்--இவை முசலானவை முதலென்றசனால் வருபெயர், 

2. (இடத்தால்வரு பெபர்களாவன.) 

வெற்பன், பொருப்பன் குறிஞ்சித் தணையால் வருபெயர் ) மத 

வன், எயினன்--பாலைச் இணையால் வருபெயர்; இடையன், ஆயன்-- 

ழூல்லைச் இணையால் வருபெயர்); ஊரன், மகிழ்கன்--மருதத் இணை 
யால் வருபெயர்; சேர்ப்பன், துறைவன்--நெய் தற்றிணையால் வரு 

பெயர்; சோழியன், கொங்களன்--தேயத்தால் வருபெயர் ; கருஷூரான், 

மதுரையான்--ஊரால்வருபெயர் ; வானக்தான், அகத்தான், புறத் 
தான் என்பன வான் முதலாகிய கூமன்றாலும் வருபெயர் ; மண்ணக 

தீதான், பாதலத்தான் இவை முசலானவபை முதல வென்றது.” 
வருபெயர். 

8. (காலத்தால் வருபெயர்களாவன.) 

மூலாட்டையான், பிரபவன்---.பருடத்தால் வருபெயர்; வேணி 

லான், காரான்--பருவத்தால் வருபெயர்; தையான், மாசி.பான்--மாத 

த்தால் வருபெயர்; ஆதிரையான், ஒணச்தான்--நாண்மீனால் வருபெ 

யர்; கநெருநலான், காலையான், மாலையான் ௮ தியென்றசனால் வருபெ 

யர், 

4,  (சனையால்வரு பெயர்களாவன.) 

இணிதோளான், செங்குஞ்சியான், வரைமார்பான், செங்கண் 

ணான், குழைச்காசான், என்பன சோள்முசலிய வைந்துறுப்பாலும் 

வருபெயர், குறுந்தாளன், நெடுங்கையான் முதலெணன்றசனால் வரு 
பெயர். 

5. (குணத்தால்வரு பெயர்களாவன.) 

பெரியன், சிறியன்---அ௮ளவினால் வருபெயர்; அறிஞன், புல 
உன்--அ[திவால் வருபெயர; பொன்னொப்பான், மணிபனையான்-- 
ஒப்பால்வருபெயர்; கூனன், குறளன்---௨ட.வால் வருபெயர்; கரியன் 
செய்யன்--நிறச்சால் வருபெயர்) மானுடன், தேவன்---௧ இயால் ௨௫ 

பெயா்; ௮ந்தணன், ௮ரசன், ௨ணிசன், வேளாளன்---சா தியால் வரு 
பெயர்; சேரன், சோழன், பாண்டியன்--குடியால் வருபெயர்; ஆசிரி 

யன், படைத்தலைவன்--இறப்பால் வருபெயர்; ஈல்லன், தியன் இயை 

முதலானவை ஆ.இியென்றதனால் வருபெயர், 

6, (தொழிலால்வரு பெயர்களாவன.) 
ஒதுவரன், ஈவான்--ஐசன் மேதலாகய விரண்டாலும் வருபெயர்; 

கணக்கன், தச்சன் என்பன ஆ.தியென் றசனால் வருபெயர், 
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பெயரியல், ௧௫௯ 

7... (சட்டால்வருயெயர் மூதலானவை,) 

அவண், இவன், உவன் - சட்டிடைச் சொல்லால் வருபெயர், 

எவன், ஏவன், யாவன்-வினாவிடைச் சொல்லால் வருபெயர், பிறன்- 
மத்றையாண் - பிற மற்று என்பவற்றால் வருபெயர், 

8. ஈம்பிருதலால்ப வேழுபெயர்களும் உலரச்சடையிற்சாண்க. 

இன்னன வென்றதனால் வில்லி, வாளி, கள்ளி, சென்னி ஏம் 
தல், செம்மல், ஏனாதி, காவிஇ, கு9மி, தோன்றல், அண்ணல் என 
உயர் திணை யாண்பாற் பொருள் குழித்து வருவன வெல்லாங்கொள்க. 

wd சுட்டுமுசலிய கான்கு இடைச்சொநற்காம் தமக்கென ஒரு பொரு 
அன்றிப் பொருளாஇ யாறனுள் யாதாயினுமொன்றைச் சொல்பவன் 
குறிப்பின் உழிஙின்று உணர்ச்தும். (௪௯) 

[உயர் இணைப் பெண்பாற்பெயர்.] 

917. கொழுத லாகக் சொந்த பொருள்களுள் 

ளவவொற் திகரக் கேற்ற விற்றவும் 

தோழி செவிலி மக ஈங்கை 

கையலோ டின்னன பெண்பாற் பெயரே, 

(இ-ள்) இளைஞுதலாக - *ற்றமுதலாக, இளந்த - மூன்சுத்.இ.ர 
தீ.திலே பகுத்துச் சொல்லப்பட்ட, பொருள்களுள்-௮றுவகைப் பொ 
முள்களுள், எவ்வொற் றிகரக்கு - ளக மெய்யும் இகவுயிரும் பொ 
ருந்துதற்கு, ஏற்ற-தகுந்த, ஈற்றவும்-ஈற்றுப்பெயர்களும், தோழிசெவி 
லி மக€௨ ஈங்கை தையலோ-தோழிழுசலாக வெடுத்துச் சொல்லப் 
பட்ட பெயர்களும் ஆ௫ய விவற்றுடனே, இன்னன - இவைபோல் 

வ௨னபிறவும், பெண்பாற் பெயர் - உயர் இணைப் பெண்பாற் பெயர்க 

ளாம், எந, 

(வரலாறு. 

பொருளால் வருபெயர்---தமள், ஈமள், தமள், எமள்--ஒருத்.தி, 

அவையத்தாள், ௮வையத்தஇ---பொன்னாள், பொன்னி--என்பன. 

இடத்தால் வருபெயர்--குறச்.இ, எயிற்றி, ஆய்ச்சி, உழச்,ி, 
ட.ரத்இ--சோதிச்கருவூராள், சுருவரி--வானத்தாள், வானத் தி, 

அகத்சாள், ௮கத்.இ--புறத்தாள், புறத்து மண்ணகத்தாள் - மண்ண: ௨ 
கத்தி, 

காலத்தால் வருபெயர்:-மூவாட்டையாள்.-வேணிலாள்--தை 

யாள் அ திழரையாள்--நெருகலாள்--என்பன, 

MAHAMAHOPADSY AYA 
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௪௬௦ பெயறரீயல், 

சினையால் வருபெயர்-- இணிதோளாள், திணிே சாளி--சுரிகுழ 
லாள், சுரிகுழவி--நெடுமார்பாள், செடுமார்பி.-சடவசண்ணாள், சடங் 
சண்ணி--குழைக்காதாள், குழைக்கா இி.குறுந்தாளாள்; குறு்தாளி- 

குணத்தால்வருபெயர்:--பெரியள்--புலமையள்--பொன்னொப் 
டாள்--கூனள், கூனி--கரியள்--மானுடத்தி-பார்ப்பினி- படைச் 
தீலைவி-ஈல்லவள், 

தொழிலால் வருபெயர்:--ஒதவாள்--எவாள்-தச்சச்சி, 

சுட்டு மூசலியவற்றால் வருபெயர்:--௮வள், இவள், Laucr— 

எவள், ஏவள், யாவள்--பிறள், மற்றையாள், 

சோழிழுதலிய வைந்துபெயரும் உ ச்கிடையிற் காண்க, 

இன்னன வென்றசனால் பேசை, பெதும்பை, செவிலி, இகுளை, 

மாது என உயர் இணைப் பெண்பால் குறித்து வருவன வெல்லாங 
கொள்க, (2.0) 

[உயர் திணைப் பலர்பாற்பெயர்.] 

2709. கிளந்த கமுக லுற்றரவ் வித்றவும் 
கள்ளெ னீற்றி னேற்பவும் பிறவும் 
பல்லோர் பெயரின் பகுதி யாகும். 

(இ -ள்.) சந்த - முன்னே சொல்லப்பட்ட, சளைமுதல்-கற்ற 
மேதலாகயெ ௮றுவகைப்பொருளையும், உற்ற-பொருர்திய, ரவ்வீற்றவும்- 
ரகர மெய்யிற்றுப் பெயர்களும், சள்ளெனீற்றின் - சள்ளென்னும் 

விகு.தியை யீறாகவுடைய பெயர்களுள், ஏற்பவும்-இஃவிடத்துக்குப் 
பொருர்தி வருவனவும், பிறவும் - இவைபோல்வன பிறவும், பல் 
லோர் பெயரின் பகுதியாகும் - பலர்பாலின் பெயர்களாம். எ-று. 

கள்விகு.தி அஃறிணைப் பன்மைக்கும் வருதலால் ஏற்பவு மெ 
ன்ரார், 

(வரலாறு,) தமர், ஈமர், மர், , எமர், ஒருவர், எனப்பொருளா இ 

யாநனோடும் ஒட்டுக, 

கோக்கள், மனுச்சள், எனப் பகுதிப்பொருள் விகு இயாசவும், 

தமர்கள், ஈமர்கள், என விகுதிமேல் விரு.இயாசவும், கள்விகுதி வரு 
மென்றறிச, 

பிறவென்றமையால் மாந்தர், மக்கள், சிருர், மகார், எனப் பலா 

பாலைக்குறித்து வருவனவெல்லாங் கொள்ச, ் ் (௨௪)



பெயரியல், 

[ஒன்றன்டாற் பெயர்.] 

279. வினச்சுட் டனும் வேறு மாம்பொரு 

ளாதி uj ge சுட்டணை யாய்தம் 
ஒன்றனெண் ணின்னன வொன்றன் பெயரே. 

(இ-ள்.) வினாச்சுட்டெலும் - வினாவிலுஞ் சட்டிலு won pt ge 

அவற்றுடனாடிபும், வேறுமாம் - வினாவவுஞ் சுட்டவும்படாது Cag 

யும் வருகிற, பொருளாதி-பொருளா.தி யாறனையும், உறு - பொருர் 

இய, து - து௨்விகு இ யீற்றுப்பெயரும், சட்டணை யாய்தம் - சுட்டோ 
கெடடிப வாய்தத்தைப்பொருச் இய துவ்விகு இ யீற்றுப்பெயரும், ஒன்ற 
னெண் - ஒன்றென்டிற எண்ணாகு பெயரும், இன்னன - இைபோ 
ல்வன பிறவும், ஒன்றன்பெயர் - ௮ஃறிணை யொருமைப்பாற் பெயரா 

கும், எ-று. 

(வரலாறு) எது, ஏது, யாது, எ-ம்; அது, இது, உது, எப்) 
குழையது, கிலத்தது, கூலத்தது, கோட்டது, குகியது, ஆடலது எ-ம், 
அஃது, இஃது, உஃது, எ-ம்) ஒன்று எ-ம் வரும், 

இன்னன வெண்றமையால் பிறிது, மற்றையது என ௮ஃறி 

ணைப் பொருளைச் குறித்து வருவனவெல்லாங் கொள்க, (௨௨) 

[பலவி ன்பா ற் பெயர்,] 

260. முன்ன ரவ்வொடு வருவை யவ்வும் 

சுட்டிறு வவ்வுங் கள்ளிறு மொழியும் 

ஒன்ற லெண்ணு முள்ள வில்ல 

பல்ல சில்ல வுளவில பலசில 

இன்னவும் பலவின் பெயரா கும்மே, 

(இ-ள்.) முன்னர்-முன்னே சொல்லப்பட்ட, அவ்வொடு-வினார் 

சுட்டெடனும் வேறுமாம் பொருளா தி யாறனோடம், வரு-ஏற்றபடி. வரு 
இற, பை (யும்) - வை விகுதி மீற்றுப் பெயர்களும், அவ்வும் - ௮௪7 
வீற்றுப் பெயர்களும், சுட்டிறு வவ்வும்- ௨௧7 மெய்மீற்றுச் சுட்டுப்பெய 

ர்களும், சள்ளிறு மொழியும் - சள்ளென்னும் பகுதிப்பொருள் விகு,இ 
யீ.ற்றுப் பெயர்களும், ஒன்று௮ல் எண்ணும்-இரண்டு முதலா எண் 

CH பெயர்களும், உள்ள இல்ல பல்ல ல்ல உள இல பல சில-உள்ள 
வென்பது முதலாகிய குறிப்பு வினையாலணை;த எட்டுப்பெயர்களும், 
இன்னவும் - இவைபோல்வன பிறவும், பலவிஸபெயராகும் - ௮ஃறி 

ணைப் பன்மைப்பாற் பெயர்களாகும், ௭ - ற், 

தி பரி க காக் 

Dr. U.V.S. YER LIBRARY 
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S Gr2. பெயரியல், 

1, (வரலாறு,) எவை, ஏவை,யாலை ,எ-ம்; அவை,இலை,உயை, 

௭௩ம், நெடியவை, கறரியவை, எ-ம்; வை விகுஇப்பெயர்கள் வரும், 

2. பொருள, பொருளன, ௮கத்த, ௮கத்தன, கூமலத்த, மூலத 
தன, சோட்ட, கோட்டன, கறிய, கரியன, ஒதுவ, ஓதுவன, என 
அன்சாரியை பெற்றும் பெருதும் ௮௪ விகுஇப் பெயர்கள் வரும். 

3. Sa, Qa, ao, என வகர மெய்யீற்றுச் சுட்டுட்பெயர்கள் 

வரும், 

4, யானைகள், குதிரைகள்; எனக்கள்விகு இப்பெயர்கள் வரும். 

௦, இரண்டு, மூன்று, பத்து, தூறு, என எண்ணாகு பெயர்கள 

வரும், 
0. உள்ள முூசலாகிய வெட்டும் உரைக்கடையிற் சாண்க, 

இன்னவு மென்றமையால், யா, பிற, மற்றைய என அஃறிணை. 
பன்மைப் பொருள் குறித்து வருவன வெல்லாங் கொள்க, 

இவலைம்பாற் பெயர்களுள் ஆண்பாற் பெயர்க்கு **னஉ௨வீற”' 

எனவே அன், ஆன், மன், மான், ன், இ௨வைந்தும் அண்பாற் பெயா 

க்கும்; *ளஉவொற்று” எனவே அள், ஆள், ள், இம்மூன்றும் பெண் 

பாற் பெயர்க்கும்; ரவவீற்றவும், எனவே மர், அர், மார், ர், இர்சான் 
கும் பலர்பாழ் பெயர்க்கு மடஙகுதலற்க, (௨௩) 

[பால்பகா வஃறிணைப்டெயர்,] 

281. பால்பகா வஃறிணைப் பெயர்கள்பாற் பொதுமைய, 
(இ-ள்.) ௮ஃறிணை - அஃதிணைப் பெயர்களுள், பால் பசா-பால் 

பகுக்கப்படாத, பெயர்கள் - பெயர்களனைத்தும், பால் - அத்திணை 
மிருபாலுக்கும், பொதுமைய - பொதுப்பெயர்களாம், ௪ - று, 

(வ.ரலாறு,), பறவைவர்சத, பறவைவர்சன, மரம் வளர்ந்தது, 

மம் வஏர்ர்சன என வரும், இவை பறவை அலரி எனப் பகுபதமும், 
மரம் பனை எனப் பகாப்பதமுமாக வரும், (௨௪) 

[இரு,திணைப் பொதுட்பெயர்.] 

262. முதற்பெயர் சான்குஞ் சனைப்பெயர் ரான்கும் 
சினைமுதற் பெயரொரு சகான்குமுறை யிரண்டும் 
தன்மை நான்கு முன்னிலை யைர்தும் 

எல்லாந் தாந்தா னின்னன பொதுப்பெயர், 

(இ-ள்.) முதற்பெயர் சான்கும் - மூதற்பெயராமெ கான்கு பெய 
ரும், சனைப்டெயர் நான்கும் - சனைப்பெயராகிய சான்சு பெயரும்,



பெயரியல், ௧௬௩. 

சினைமுதற்பெயரொரு சான்கும்-சினைமுதற் பெயராகிய சான்கு பெய 
"ரும், முறைப் (பெயர்) இரண்டும் - மூறைப்பெயராசி.ப விரண்டுபெய 
ரும், சன்மைப் (பெயர்) நான்கும்-தன்மைப்பெயராகிய நான்கு பெய 

ரூம், முன்னிலைப் (பெயர்) ஐர்தும்-மேன்னிலைப் பெயராயெ வைந்து 

பெயரும், எல்லாம் தாம்தான் - எல்லாம் தாம் தான் என்கிற மூன்று 

பெயரும், இன்னன-இவைபோல்வன பிறவும், பொதுப்பெயர் - இரு 
இணைக்கும் பொதுப்பெயர்களாம், ௭ று, 

இன்னன வென்றமையால், குறியனு இத்தான், சூரியனு இத்த 

என வொருபொருளே இரு இணையிலும் வரும் பொதுப்பெயர் முத 

லானவையும், ஊமை வந்தான், ஊமை வந்தாள் என உயர்திணை 

யிருபாலிலும் வரும் பொதுப்பெயர் மூதலானயையும் ; சன்மை முன் 
னிலை வினையாலணையும் பெயர்களுங் கொள்க, (௨௫) 

(ரதற்பெயர் முதலியவற்றை வகுத்தல்,] 
283. ஆண்மை பெண்மை யொருமை பன்மையின் 

அமர் சான்மைக ளாண்பெண் முழைப்பெயர், 

(இ-ள். ஆண்மை பெண்மை ஒருமை பன்மையின் - ௮ண் 
மை மூதலாகி.ப விர்நான்குபாலுய காரணமாக, அவ் - அம் மூதற்பெய 

ருஞ் சனைப்பெயருஞ் சினைமுதற்பெயரும், சான்மைகளாம் - நந்நான் 

காகும், ஆண்பெண்-ஐண்மை பெண்மை என்ற விருபாலுப் காரண 

மாக, முறைப்பெயர்-முறைப்பெயர், (இரண்டாம்)-இரண்டாகும். 

(வரலாறு) 

1, சாத்தன் - ஆண்மை முதற்பெயர், சாத் தி - பெண்மை முதற் 
பெயர், கோதை-ஒருமை முதற்பெயர், கோசைகள் - பன்மைழுத்ற் 

பெயர் ஆச ௪, 

2. மூடவன் - ஆண்மைச் சினைப்பெயர், மூடத்தி - கெண்மைச் 
இனைப்பெயர், செவியிலி-ஒருமைச் சினைட்பெயர், செவியிலிசள்-பன் 

மைச் சனைப்பெயர் ஆச ௪, 

9, மூடக்சொற்றன் - ஆண்மைச் சனைமுதற்பெயர், முடச்சொற் 
நி-பெண்மைச் சனைமுதற்பெயர், கொடும்புற மருதி - ஒருமைச்சினை 

மூரற்பெயர், கொடும்புற மருஇிகள் - பன்மைச் சினைமுதற் பெயர் 

ஆக ௪. 

&, தந்தை - ஆண்மை முறைப்பெயர், தாய்-பெண்மை முறைப் 

பெயர் ௮௪ ௨,



௪௬௫ பெயரியல், 

[,தணை.... பொதுப்பெயர்கள் பாற்பொதுஙாதல்.] 

294. அவற்றுள், ஒன்றே யிருதிணைச் தன்பா லேற்கும, 
(இ-௭.) அவற்றுள்-முதற்பெயர் 'முதலாகச் சொல்லப்பட மிரு 

பத்தாறும் பிறவுமாகய பொதுப்பெயர்களுள், ஒன்றே-ஒவவொன்றே, 
இரு,தணை - இரு இணையிலும், சன்பால் - தன்றன்பாலை, ஏற்கும் - 

ஏற்றுவரும், எ உறு, 

எனவே அண்மைப் பொதுப்பெயர் இரு இணை யாண்பாலை.பம், 

பெண்மைப் பொதுப்பெயர் இரு திணைப் பெண்பாலையும், ஒருமைப் 
பொதுப்பெயர் உயர் இணை ௮ ணொருமை பெண் ணொருமைகளையும் 

அஃறிணை ஒருமையையும், பன்மைப் பொதுப்பெயர் இரு இணைப் 

பன்மையையும் ஏற்குமென்றா ரென்றதாயிற்று, 

(உதாரணம்,) 

உயர் இணை, அஸ்றிணை, 

சாத்தன் இவன் சாத்சன் இவவெருது--.அண்மைப்பொதுப்பெயர். 

சாத்திஇவள் சாத். இப்பசு--பெண்மைப் பொதுப்பெயர், 

கோதை இவன் | கோதை இது--ஒருமைப் பொதுப்பெயர், கோதை இவள் 

கோதைகள் இவர் கோதைகள் இவை-ஃபன்மைப் பொதுப்பெயர், 

தீர்தை இவன் தர்தை இவவெருது-- அண்மை முறைப்பெயர், 
தாய் இவள் தாய் இட்பசு---பெண்மை முறைப்பெயர், 

யான் நங்கை 

UST LDN BE AT 

யான் ஈம்பி . ; . ; 
யான்பறவை--தன்மை ஒருமைப் பொதுப்பெயர், 

யரம்பறவைகள்--சன்மைப் பன்மைப் பொதுப் 

பெயர், 
நீ ஈம்.பி, நீ ஈங்சை, 8 பறை--முன்னிலை ஒருமைப் பொதுப்பெயர். 

நீர் பறவைகள் முன்னிலைப் பன்மைப் பொதுப் நீர் மக்கள் 
பெயர், 

அவரெல்லாம் அலையெல்லாம்--எல்லாம் என்னும்பெயர். 
அவர்தாம் ௮வைசாம்--தாம் என்னும் பெயர், 

eae ன் அதுதான்--தான் என்னும் பெயர், 

" நற்றவைகளையும் இப்படியே இரு இணையிலுங் கூட்டு, (௨௭) 
[சன்மை முன்னிலை படா்கீைப் பெயர்கள்] 

28%. தன்மை யானான் யாரா முன்னிலை 

எல்லீர் நீயிர் நீவிர் நீர் நீ 
அல்லன படர்க்கை யெல்லா மெனல்பொது,



பெயரியல், ௧௬௫ 

(இ-ள்.) தன்மை - தன்மைப்பெயர் (சான்சாவன), யானான் 

யாநாம்-யான் நான் யாம் நாம் என்பனாம், முன்னிலை - முன்னிலைப் 
பெயர் (ரந்தாவன), எல்லீர நீயிர் நீவிர் நீர் நீ - எல்லீர் நீயிர் நீவிர் 

£ர் நீ என்பனவாம், அல்லன இவவொன்பது மல்லாச பெயர்களெல் 
லாம், படர்கதை-படர்ச்கையி_சதுச் குரியனவாம், எல்லாம் எனல் - 
அவற்றுள் எல்லாமென்னு.ம் பெயரொன்றும், பொது - மூவிடச்இ 
ற்கு முரித்தாம், ௪ - று, 

எல்லா மென்பது மூவிடத்திலும் வருமாறு;:--யாமெல்லாம், 
$0_ல்லாம், அவரெல்லாம், ௮ையெல்லாம். (௨௮) 

(தொழிற்பெயர்க்கும் வினையாலணையும் பெயர்க்கும் இடம்ஃ குத்தல்] 

296. வினையின் பெயரே ப._ர்க்கை வினையால் 

அணையும் பெயரே யாண்டுமாகும். 

(இ-ள். வினையின்டெயரே-சொழி நபெயர்களே, படர்க்கை - 
படர்க்கை O65 குறியாகும், வினையா லணையு பெயர் - வினை 
முற்ராலணை.ும் பெயர்களானலை, யாண்டமாகும்-தனிச்தனி மூலிட 
தீதிற்கு முரியஙாகு ம், எ - று, 

வினைப்டெயர் எனினும் தொழிந்பெயரெனினும் ஓக்கும், 

உணல் ஈன்று, இனல் ஈன்று, வருகை ஈன்று - தொழி ந்டெய/ 
கள் படர்க்கை யிடத்திற்சே உரிமையாய் வந்தன. 

உண்டேனை, (உண்ட என்னை), உண்டாயை (உண்ட உன்னை), 

உண்டானை (உண்டவனை) என வினையாலணையும் பெயர் மூன்றிடச் 
GID Ub SCT, 

யானுண்டேன், நீயுண்டாய், அவனுண்டான் என இடத்தால் 
ஒன்றுபட நின்ற நிலைமொழி வருமொழிபோல, தொழில் பயனிலை 
யாக, யானுணல், நீயுணல், ௮அ௨னுணல் என ஒன்றுபட்டு நிற்பிலும், 

அத்தொழிற் பெயர்கள் எனதுணல், நினதுணல், அவன.துணல் 

என்றும், உணல் என்றும், வேறுபட்டு நிற்கும் தொழிற் பெயர்கள் 
போல படர்க்கைச்சே உரியனவென்று கொள்ளவேண்டு மென்டார் 

எய்.திய இடம் பிறழாமற் காத்தற்கு *வினையின்பெயரே படர்ச்கை” 

என்றார், 

தொழிற் பெயர்க்கும் வினையாலணையும் பெயர்க்கும் தம்முள் 
வேற்றுமை 'யென்னெனின், தொழிற்பெயர் தொழிலை யுணர்த்தம்? 
பெயராய்ப் படர்ச்கை யிடத்திற்சே உரியதாம். வினையாலணையும் 
பெயராவது வினைமுற்று தன்தொழிலை.புடைய பொருளுக்குப் பெய 
ராய் மூன்றிடங்களிலும் வரச்கூடியசாம். (௨௧)



௧௬௭௬ பெயரியல், 

[சான் முதலிய பொதுட்பெயர்கள்.] 

287. தான்யா னானீ யொருமை பன்மைசாம் 

யாதா மெலா மெலீர் நீயிர் நீர் நீகிர். 
(Gi- or.) சான்யானானீ-தான் யான் நான் நீ என்கிற சான்கும், 

ஒருமை - இருதிணை முச்கூற்றொருமைப் பெயர்களாம், தாம்யாநா 
மெலா மெலீர் நீயிர் நீர் நீவிர் - தாம் யாம் சாம் எல்லாம் எலலீர் 

நீயிர் நீர் நீவிர் என்கிற வெட்டும், பன்மை - இரு இணை யிருகற்றுப் 
பன்மைப் பெயர்களாம், எ - று, 

இருதிணை முக்கூற்றொருமை என்றது-அண்பால், பெண்பால், 
ஒன்றன்பால்களை, இரு இணை இருகூற்றுப் பன்மை என்றது பலர் 
பால் பலவின் பால்களை, (௬ ௦) 

[எண்ணால்வரும் உயர் திணைப் பெயர்ச்குப் புறனடை.] 

288. ஒருவ Aen Rs Sid பெயர்மே லெண்ணில. 

(Q - oF.) ஒருவனொருத்தி - ஒன்றென்னு மெண்ணால் ஒருவன் 
ஒருத்தி என வருவனவன்றி, மேல் - இவற்றின்மேல், எண் - இரண்டு 
மூ,தலாகயெ வெண்களால், பெயர் - இவ்வாண்டாற் பெம்ரும் பெண் 
பாற் பெயரும், இல - வருவனவிலவாம். (௩௧) 

289. ஒருவ சென்ப அயரிரு பாதராய்ப் 
பன்மை வினைகொளும் பாங்கிற் றென்ப, 

(இ- ள்.) ஒருவரென்பது - ஒருவரென வழங்குஞ்சொல், உய 
நிரு பாற்றாய் - உயர்திணை யாண் பெண் இஃவிருபாற்கும் பொது 

வாய், பன்மைவினை - ௮2. இணைப்பன்மை வாய்பாட்டு வினையை, 

கொளும் - கொண்டு முடி௫ன்ற, பாங்கிற்று - பாங்கினை யுடைச்தா 
கும், என்ப - என்றுசொல்லுவர் புலவர், எ - று, 

(வரலாற), ஆடவருளொருவ ரதத்தின் ஒழிசிற்பார். 
» பெண்டிரளொருவர் கொழுசன் வழிநிற்பார். 

:_. இங்சே ஒருவர் நிற்பான், ஒருவர் நிற்பாள் என எழுவாயின் பகு 
இக்சேற்ப ஒருமைப் பயனிலை கொள்ளாது விகுதிச்கேற்பப் பன்மைப் 
பயனிலையைவே சொண்டு முடி.தல்காண்க, (௬௨) 

(அருபெயர்.] 
890. பொருண்மூத லாறோ aoneere ரூனி 

கருவி காரியக் கருச்ச 
ஒன்றன் பெயரா or pions pee 
சான்முறை யுரைப்பன வாகு



பெயரியல், ௧௯௭ 

(இ-ள்.) பொருண் முதலாரோ௦ஃபொருள் இடம் காலம் சனை 

குணம் தொழில் என்னுமாறுடனே, அளவை - இவற்றின் பகுதிய 
வாகிய நால்வகை யளவையுழ், சொல் - சொல்லும், தானி - தானிபும், 
சவி - காரணமும், காரியம் - காரியமும், கருத்தன்-வினை முதலும், 
ஆ.திபுள் - ஆதியாகவரும் பொருள்களுள், ஒன்றன் - ஒரபொருளி 
னது, பெயரான் - இயற்பெயரால், அதற்கு - அப்பொருளுக்கு, 
இயை - இயைந்த, பிறிசை - பிறிதொரு பொருளை, தொன்முறை - 

தொன்றுதொட்டு வருமுறையே, :உரைப்பன - சொல்லப்பட்டு வர 
வன, ஆகுபெயர் - அகுபெ.பர்களாம், எ - று, 

(வரலாறு) 

1. *சதாமரைபுரையுங் சாமர்சேவடி! என்கிற விடத்தே தாமர 
ன்கிற முதற்பொருளின் பெயர் அதன் மல_£ச.ப சினைப்பொருளு 

மகு ஆசலாற் பொருளாகு பெயராம். 

2. “அகனமர்ந்து செய்யாளுறையும்' என்ற விடத்தே ௮சம் 

என்கிற உள்ளிடப்பெயர் ௮ங்கிரச்ற மனச்திற்கு அதலால் இட 
வாகு பெயராம். 

ல சாரறுத்தது என்கிற விடச்சே கார் என்கிற மழைச்சாலப் 
பெயர் அக்சாலத்து விளையும் 1. யி நக்கு ஆதலாற் சாலவாகு பெயராம். 

4. வெற்றிலை ஈட்டான் என்ரெவிடத்தே வெற்றிலை என் 
இன்ற சினைப்பெயர் ௮தன் முதலிய கொடிச்கு ஆதலாற் சனை 

யாகு பெயராம், 

9. நீலஞ்சூடினாள் என்கிற விடத்தே நீலம் என்கிற நிறப்பெயர் 
அதனையுடைய குவளைமலருக்கு ஆதலாற் குணவாகு பெயராம், 

6. வற்றலுட னுண்டான் என்கிற விடத்தே வற்றல் என்ற 

தொழிற்பெயர் ௮தனையுடைய உணவிற்கு ஆதலால் தோழிலாகு 

பெயராம், 

7. சாலாலே நடந்தான் என்றெவிடத்தே கால் என்கிற எண்ண 

லளவைப் பெயர் அவ்வளவைக் கொண்ட உறப்பிற்கு ஆதலால் 

எண்ணலளஷவ யாகுபெயராம். 

8. ஒருவீசை கொடுத்தான் என்றெ விடத்தே வீசை என்றெ 
எடுத்த ல்ளவைப்பெயர் His அளவைக்கொண்ட பொருளுக்கு BS 
லால் ஏதெ2 லனயைம்ரகு பெயராம்,



௧௬௮ பெ.பரியல், 

9. நாழிபுடைர்தது என்கிறவிடத்தே காழி என்டுற முகத்த 

லளவைப்பெயர் அவ்வளவைச் சருவிக்கு ஆதலான் முகத்தலளவை 
யாகு பெயராம், 

10. சீழைச்சடி. விளைந்தது என்கற விடத்தே ழைச்சடி. 
என்கிற நீட்ட லளவைப்பெயர் அதனா லளக்கப்பட்ட கழனிக்கு 
ஆதலால் நீட்டலளவை யாகுபெயராம், 

11. இக்நூலுச் குரைசெய்தான் என்ற விடத்தே உரையெ 
oy சொல்லின் பெயர் நூற்பொருளுச் காதலாற் சொல்லாகு 
பெயராம். 

12. விளக்கு முரிர்தது என்கிற விடத்தே விளக்கு என்ற 
திபத்.இன்பெயர் (தானியின் பெயர்) அதர டெமாசப (சானமாகிய) 

தீண்டினுக்கு ஆதலால் சானியாகு பெயராம், 

19. திருவாசகம் என்கிரவிடத்தே ௮டையடுத்த வாசகமென் 
கிற முதற் கருவியின்டெயர் அதன் சாரியமாசப நூலுக்கு ஆதலாற் 

கருவியாகுபெயர், கர வியாகுபெயர் - காரணவாகுபெயர், 

14. இந்நாலலஙகாரம் என்டிறவிடத்தே அலங்கார மென்ற 
காரியத்தின் பெயர் அதையுணர்த்துதற்குக் கருவியாகிய நூலுக்கு 

ஆதலாற் காரியவாகு பெயராம், 

19. இந்நூல் இரவள்ளுவர் என்றவிடத்சே இரவள்ளுவர் 

என்ற கருத்தாவின்பெயர் ௮வராரற் செய்யப்பட்ட நூலுக்கு ௮ 
லாற் கருத்தாவாகு பெயராம், 

ஆதியென்றசனால்:--காளைவந்தான், பாவைவந்தாள் எனவரும் 

உவமையாகுபெயர் முதலானயையுக் தேவர் முதலியோர் பெயரை 
மக்களுச்கு இட்டு வழங்குவனவுங் கொள்க, 

இன்னும் இவ்வாகு பெயர் இருமடியாகு பெயர், முமம்மடியாகு 

பெயர், அடையூத்த வாகுபெயர் இருபெய ரொட்டாகு பெயர் 
எனப் பலவகைப்பட்டு வழபளும், 

அவை வருமாறு:---சார்என்டிற கருகிறச் இன்பெயர் அதனையுடைய 
மேகத்தை யுணர்த்தும்போது ஆகுபெயராம். அம்மேசம் பெய்யும் பரு 
வத்தை யுணர்த்தும்போது இருமடியாகு பெயராம், ௮ப்பருவச்இல் 
விளையும் பயிரை யுணர்த்தும்போது மும்மடியாகு பெயராம். இப்ப 
டயே நான் மடியாகுபெயர் மு,சலானயையும் வருதல்கீரிண்ச, 

வெற்திலைஈட்டான் - இதில் இலை என்சிற சனைப்பெயர் வெறு 
மை என்இிற அடையடுத்து முதலா கொடிச்கு ஆசையால் ௮டை 
யூத்த வாகுபெயராம். மருக்கொழுந்து சட்டான், அிறுபதம் Apr gro



பெயரியல், B Ti Fa 

என்பவைகளிலும் கொழுந்து பதம் என்னும் சினையாகு பெயர்களில் 
முறையே மரு, ஆறு என்னும் ௮அடையடுத்து வந்தமையதிக, அறு 

பதம் - வண்டு, மூரலல் - கீத்.இத்தல், 
வகரக்செவி - இதில், வகரமாகப அடை மொழியானது ளெ 

லிமியன்பசன் இயற்பொருளாகி,ப சொல்லை விசேடித்து நில்லாத 
எழுததாகப ஆகுபெயர்ப்பொருளை விசேடித்து நிற்கச் சளெவியென் 

பதே அ௮குபெயர்ப்பொருளை யுணர்சத்ச அ௨விநபெயரு மொட்டி. நிற் 

சை.பால் இருபெயரொட்டாகு பெயராம். இது பின் மொழி யாகு 
பெயர், 

௮குபெயரும் அன்மொழித் தொகையுச் தம்பொரு ஞூணர்த 
சாது பிறிது பொருரணர்த்துதலால் ஒக்குமாசலின், சம்முள் வேற் 

இமை பயென்னயென்றால் அகுபெயர் பொருள் இடம் காலம் முத 

வி.ப சம்பந்தச்தால் வேறு பொருளை உணர்த்தி ஒருசொல்லாய்வரும், 
அன்மொழிசதொகை வேற்றுமைச் தொகை மூசலிய ஐ௨சைத்தொ 

கை யாற்றலால் வேறுபொருளை உணர்த்தி. பலசொல்லாய் வரும். 

ஏகுடெயர் நிய திப்பெயராய்ச் சொன்றுதொட்டு வரும், ௮ன்மொழிக 

தொகை தொன்றுதொட்டு கியதிப்பெய £ய் வராமல் பாக்கிற புல 

பணி வியப்பு மு_லி.ப காரணத்தால் சொல்ல அங்கா௩கு வரும். 
யையே ஒன்றற்கொன்று பேறபாடாம். (௩௯) 

[வேற்றுமை.] 

201. ஏற்கு மெவவகைப் பெபாக்கு மீழுய்ப்பொருல் 

வேற்றுமை செய்வன வெட்டே வேற்றுமை. 

(இ-ள்.) ஏற்கும் - தம்மை யேற்றுச் சொள்ளுதற்குரிய, எவ்வ 

கப் பெயர்க்கும் - ஏவவகைப்பட்ட பெயர்களுக்கும், ஈராய் 4 இறு.இ 

யாய், பொருள் - அப்பெயர்ப்பொருளை, வேற்றுமைசெய்வள-வேற் 

றுமைப் படுச்துவனவா௫ி.ப, வேற்றுமை - வேற்றுமைகள்,” எட்டே - 
எட்டேயாகும், ஏறு, 

தன்னையேற்ற பெயர்ப்பொருளை வேற்றுமை செய்க உருபை 

வேற்றுமை யென்றது காறியஙாகுபெயர், (௩௪) 

[Ga ற்றுமையின் பெயரும் மூறையும்.] 

292. பெயசே 8 ல் கு. இன் ௮௮௫ சண் 

விளியென் ராகு மவற்றின் பெயர்முறை, 

(இ-ள்) அவற்றின் - மூன்னே யெட்டுவேற்றுமை யென்னப் 

ட்டவைகளினுடைய, பெயர் -' பெயர்களும், முறை - மூறையுமா 

15
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வன, பெயர் - பெயரும், ஐ- ஐயும், அல் - அலும், ௫. - குங்வும், 

இன் - இன்னும், ௮ - அதுவும், கண் - சண்ணும், விளி - விளி 

யும், என்றாகும்-என்றிப்படிர் சொல்லப்புட்டவையாகும், எ-று, (௬௫) 

[எழுவாயுருபு மற்றையுருபுகளை, யேத்றல்.] 
293. ஆற னுருபு மேற்குமவ் வுருபே. 

(இ-ள்.) அவ்வுருபே - பெயராய் நிற்கிற அவ்பெழுவாயு 
ருபே, ஆறனுருபும் - ஐம்முகலாகிய ஆறு வேற்றுமை யுருபுகளையும், 

ஏற்கும் - ஏற்கும், எ-று, (௬௬) 

[இரண்டாவது மூசலிய உருபுகளை யேலாத பெயர்கள்.] 

204. நீயிர் நீவிர் சா னெழுவா யலபெரு, 

(இ-ள்.) நீயிர் நீவிர் சான் - நீயிர் முரலாஇப இம்முன்று பெ 

யர்களும், எழுவாயல - எழுவாயல்லாத பே.ற்றுபைகளை, பெரு - 
ஏலாவாம், எ..று, (௬௭) 

(எழுவாய் ஜேற்றுமை.] 

295. அவற்றுள், எழுவா புருபு திரிபில் பெயரே 

வினைபெயர் வினாக்கொள லதன்பய னிலையே. 

(இ-ள். அவற்றுள் - மூன் சொல்லப்பட்ட எட்டு வேற்று 
மைகஞள், எழுவாய் - முதல்வேற்றுமையினது, உருபு - உருபாவது, 

இிரிபில்-றம்முதலாகி.ப உருபேற்றுத் இரிரலில்லாச, பெயரே - பெய 
ரேயாம், வினை - வினையையும், பெயர் - பெயரையும், வினா-வின 
மையும், கொளல் - கொள்ளவருசதல், அதன் - அவவுருபினது, பய 

னிலை - பொருணிலை.பாய் வருதலாம், 

எனவே இச்இரிபில்லாத பெயர் தானே சன்பொருளை விளை 

(ps ற்பொருளாக வேற்றுமை செய்யுமென்பதாயிற்று, வினைமுசல், 

செய்பவன் என்பன ஒருபொருட் சொற்கள், இதனை வடநூலார் 

கருத்தா வேன்பர், 

(உதாரணம்.) 

சாத்தன் வந்தான், கொற்றன் வாழ்க, தெரிரிலையும் குறிப்பு 
அவன்பெரியன், ௮ உண்டு, மாகி.ப வினைகொள வர் 

தீன, 

பெயர்கொள் வந்தன, ஆவொன்று, ௮ அரசனின். 
வினாக்கொள வந்தன. அவன்யார், ஆயாது. 

வினைமூதற் பொருளாவது தனது புடைபெயர்ச்சபாசிப தொ 

ழிலிற் சுதந்தீர்ழூடைய பொருளாம், சாத்தன் வந்தான் ஏன்ற



பெயரியல், GSTS 

| விடத்தே சாத்தனென்ற பெயர்ப் பொருளாகிய ஒருவன் சன் புடை 

பெயர்ச்சிபாப வருகைச் தொழிவிலே #5657 முடையனாதல் 
காண்க, 

இவவெழுூவாய்க்கு ஐம்மூதலானவை போன்ற உருபில்லா இரு 

ந்தாலும் உரையிற் கோடலென்கிற உச்.இ.பால் ஆனவன், ஆனவள், 
ஆனவர், ஆனது, ௮னவை என ஐம்பாலிலும் வருகிற சொல்லுரு 
புக ஞண்டெனக் மொள்க, 

அவை :-- சாத்சனானவன், ச, த்இபானவள், சாத்தரானவர், 

ஆவானது, அக்சளானபை எனச் சிலவிடங்களிலே வரும், அல்லா 

மலும் சிறுபான்மை, சாத்த னென்பவன் என வருவதுங் கொள்க, 

இன்னும் இஃவுத்திைப் பின்வரும் வேற்றுமைகளிலே காட்டப் 

படுஞ் சொல்லுருபுகளுக் கெல்லாய்சொள்க, (௬௮) 

[இ ஈண்டாம் வேற்றுமை.] 

206. இரண்டா USB பையே யதன்பொருள் 

ஆக்க லமித்த லடைத னீத்தல் 

PEE லுடைமை யாதி யாகும், 

(இ-ள்.) இரண்டாவதன் - இரண்டாம் வேற்றுமையினது, 
உருபி-உருபாவது, ஐயே - முன்சொல்லப்பட்ட ஐயொன்றுமே யாம், 
௮.சன் - அசனுடைய, பொருள் - பொருள்களாவன, ஆக்கல் - அக்க 
ப்படி பொருளும், அழித்தல் - அழிக்சப்பளு பொருளும், அடைதல் - 
அடையப்படு பொருளும், நீத்தல் - துறச்கப்படு பொருளும்,*ஒதீதல் - 
ஓக்சப்படு பொருளும், உடைமை - உடைமைப் பொருளும், ௮.இ.பா 
கும் - முூதலி.பனவாசக அவவுருபையேற்ற பெயர்ப் பொருள்கள் வேறு 
பட்ட செயப்படு பொருள்களாம், ௭ - று, 

(உதாரணம். 

குடச் தை வனைக் கான் ஆக்சப்படுபொருள். 
மரத்தை வளர்த்தான் 

கோட்டைபை யிடிச்தான் ழிச்ச.ப்படபொருள் 
வேலியைப் பிரித்தான் அ on: 
ஊரை யடைந்தான் ‘ , 
தேரை பூர்க்தான் அிடையப்படுபொருள், 
மனைவியைத் துறர்த ன் நீச்சப்படு பொருள், 
பதியை நீத்தான் 

வியை யொத்தான் உம . 
வேளை நிதர்தீதான் ஏச்சப்பபபொருள். 
பொன்னை யுடையான் ல! ் 
புலி யுையான் | உடைமைப்பொருள்,
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செயப்படு பொருளாவது வினைமுதற் ரொழிற்பய ஞுறுவ 2, 
செயப்படுபொருள், செய்பொருள், கருமம், சாரிடம் ஏன்பன ஒரு 
பொருட் சொற்கள், 

குடத்தை வனைந்தான் என்கிரவிடத்தே - மண்கூட்கை திரி 
கை சுழற்றுகை முதலானவை வினைமுதவலின் தொழிலாம்; குட 
தீ.நினது தோன்றுசல் அத்தொழிலின் பயனாம்; அப்பயனுறுவ து 

குடமாதலால் குடம்செயப்படு பொருளாம், 

கோட்டையை யிடிச்தான் என்கிற விடத்தே - கோட்டைைப 

Wo sso செய்பவனது தொழிலாம், ௮சனது உடி.வுகுலைதல் அச் 

தொழிலின் பயனாம், ௮ப்பயனுறுவது கோட்டையாதலால் கோட் 
டை செயப்படு பொருளாம், 

ஊரையடைந்தான் ஏன்கிற விடத்தே - ஈடந்துசெல்லுதல் ௧௫ 

தீதாவினது தொழிலாம், ஊரைச்சேர்தல் அத்தொழிலின் பயனார், 
அப்பயனுறுவது ஊராதலால் ஊர் செயப்படு பொருளாம், 

மனைவியைத் துறக்தான் என்கிற விடச்தே--வெறுத்து aD 

தல் வினைமுசலின் ரொழிலாம், உரிமைக்சேடு அசன்பலனாம், அப்ப 

யனுறுவது மனைவியாதலால் மனைவி செயப்படு பொருளாகும். 

புலியை யொத்தான் என்கிற விடச்தே--அஞ்சாதூ பாய்ந்து 

கொல்லுதலாற் புலியை உபமானமாகக் கொள்ளுதல் வினைமூவி 

னது தொழிலாம். உவமானமாகக் கொள்ளப்பதெல் அ௮த்தொழி' 
லின்பயனாம், அப்பயனுறுவது புவியாசலால் புலி செயப்படு டொரு 

ளாம், 

பொன்னையுடையான் என்ூறவிடத்தே--ரம்பா இந்தல் வினை 
முதலின் ளொழிலாம், தனதாகுகை அத்தொழிவின் பயனாம், 2 

படனுறுவது பொன்னாதலால் பொன் செயப்ப? பொருளாம். 

இன்னுஞ் செயப்படு பொருள் குன்றாத முசனிலைகளின் மேல் 
விபி முதலி.ப விகுஇிசள்சேர்ர்.து வருவனவாகப பிறவினைகளிலேசல 
வற்றிற்கு இயற்றும் வினைமுதல் இரண்டாம் வேற்றுமையில் வருத 

ன்ல், ௮ரசன் பகைவரைச் சிறைச்சாலையை யடைவிச்சான் என 

இரண்டு செயப்படு பொருள் வரும், கலைவற்றிற்கு அது மூன்றும் 
வேற்றுமையிலே வருதலால், சாத்தன் கொற்றனாற் பசுவைப் கறப் 

(அத்தான் எனச் செயப்படு பொருள் ஒன்றேவரும், இரண்டு வாரா: 
செயப்படு பொருள் குன்றாத தன் வினைகளில் எங்கும் இரண்டு 
செயப்படு பொருள் வருதவில்லையோ வென்றால், பசுவைப் பாலைக் 

சறந்தான், யானையைச் சோட்டைச் குறைத்தான், எனச் சில விடய



பெயரியல், ௧௭௩. 

Sense வருதலு முண்டு, ஆனால் இப்பசுடமையும் யானையையு 0 

செயப்படு பொருளாகச் குறி.பாமல், நீச்சப்பொருளாகச் குறித்தால், 
பசுவினின்றும் பாலை£கறட்தான், யானையினது கோட்டைக் குறை 

-த்சான் எனவும், சம்பந்தப் பொருளாகக் ருறித்தால் பசுவினது 

பாலைக்கறந்தான், யானையினது கோட்டைச் குறைத்தான் எனவும் 

வருதலால், முன்னின்ற செயப்படு பொருள் சிறப்பில்லை யென் 

மிச, 

ஆதி யென்றசனால் வீட்டை விரும்பினான், நூற்பொருளையதிச 

சான், என வி நம்புதலும் ௮றிதலுமாகிய a) Jour ps ளொழில்களு 

க்ரு விஷயமா௫ிய வீசிம் நூற்பொருளும் செயப்படு பொருளாகுமை 

முதலானயையுங் கொள்க, அல்லாமலும் அச்செயப்படு பொருள் 

கரச்கும் செயப்படுபதும்) கருத்தின்றிர் செயப்பவெதும் ; இருமை 

யிற் செயப்பவெதும் என மூன்று வகை.பாம், அவை முறையே 

சோற்றையுண்டான், சோற்றைச் குழைந்தான், பதரையு மெல்லை 
யும் பணச் இர்கும் கொண்டான் என வரும், (௬௯) 

[மூன்றாம் வேற்றுமை] 

201. மூன்றா as au பாலா னோடொடு 

கருவி கருச்தா ௮டனிகழ் வதன்பொருள், 
(இ-ள்.) ஞூன்றா வதன் - மூன்றும் டேற்றுமபையி னுடைய, 

உருபு - உருபுகளானலை, அலானோ டொடு - முன்சொல்லப்பட்ட 

ஆலேயன்றி geod Pb Gilad YS, அசன் - அவ்வுருபு மளா 
டைய, பொருள் - பொருள்களானறை, கருவி - கருவிப்பொருளும், 

கருத்தா - வினைமுதற் பொருளும், உடனி௰ழ்வு - உடணி௰ழ்ரசிப் 
பொருளும் ஆ௫.ப அவவுருபுகளை யேற்ற பெயர்ப் பொருள்கள் வேறு 
பட்ட. மூன்றுமாகும், ஏ - று, 

இந்த கான்குருபுசளும்கும் மூன்று பொருள்சளுமாமெனசக் கூட் 
டூர் சொன்னாராயினும், ஏற்புழிம் கோடலென்கிற ag Bune gua, 
ருபுகளுள் ஆல் ஆன் உருபுகளுக்குச் கருவி.பும் கருத்தாவும், PG Gs 
உருபுமளுச்கு உடனிஈழ்ர்சிபுஞ் சிறந்தன பென்று கொள்க, 

(உதாரணம்.) 

வாளாற்பகசையவனை வெட்டினான் ப 
வாளான் பகைவனை வெட்டினான். ,, கருவி, 
அ ரசனாலாடு.ப கோயில் பட ப்ப ட 
௮ ரசனானாடிய கோயில், ற த கருத்தா, 

மைந்தனோூ தரை வந்தான் , உ, 
மைர்சனொடு தந்ைத உந்தான், உடனிகழ்ச்சி,



௧௪௪ பெயரியல். 

கருவியாவது வினைமுதற் ரொழிற்பயனைச் செயப்படு பொருளிற் 
சேர்ப்பது, கருவி, காரணம், ஏது என்பன ஒருபொருட் சொற்கள். 

வாளாற் பகைவனை வெட்டினான். என்டிற விடத்தே வாளைட் 

பற்றி வீசுதல் வினைமுசவினத தொழிலாம், பரைவனுடம்பு அறுதல் 

அ,த்தொழிர்குப் பயனாம், வாள் ௮ப்பயனைப் பகைஃனாடி.ப செயப்படு 
பொருஸிலே சேர்ச்சையால், அது கருவியாம், 

இன்னும் ௮க்கரவிப்பொருள் முதற்கருவி.பும் துணைச்சருவியும் 
என விருவசைப்படும், அவற்றுள் மூதற் கரவியாவது செயட்படு 

பொருளோ டொற்றுமை யுடையத, 

(உ-ம்.) மண்ணாற் குடத்தை வனைந்தான். 

துணைச்கருவிபாவது முதற்கரவிர்குத் துணையாய் அதுசா ரிய 

படமளவு முடனிகழ் பத, 

(உ-ம்.) தண்ட சக்க_ங்களாற் குடத்தை வனைந்தான். 

கருத்தா என்கிற வினைமுத விப்டடிப்பட்டதென்று முன்னே 

யெழுவாய்ச் சூச்இரவுரையிற் காட்டப்டட்டது. ௮. வெழுவாய் வே 

ற்றுமையில் வருகிற வினைமுசற்பெயர் சன்விகுதி வினையினாலே 
முடியும், இம்ஞமூன்றாம் வேற்றுபையில் வருகிற வினைமுதற் பெயா 
செபப்படு பொருள் விகுதி வினையினாலே முடி.பும். இதுவே ௮ஃ௨வி 
ண்டற்கும் வேறுபாடாம், 

(உ-ம்.) கு.பவ.௮் குடத்தை வனைந்தான் என்கிற விடத்து குப 

வன் என்டிற எழுவாய்ச்கருத்தா சனச்குரிய ஆன்விகு தி வினையி 
னாலே முடிந்தது, குயவனாறகுடம் வனையப்பட்டது என்கிற விட 
த்து குயவன் என்னும் மூன்றாம் வேற்றுமைக் கருத்தா தனக்குரிய 

ஆன் விகுதி வினையினாலே முடியாமல் செய்ப்படுபொருட்குறிய 

துய் விரு திவினையினால் முடிந்தது. 
இன்னும் கர்த்தாவாக இஉவினை முதற்பொருள் இயற்றும் 

வினைமுதும் (இயற்றுதற் கருத்தாவும்) ஏவும்வினைமுதலும் (ஏவுதற் 
கருத்சாவும்) என விருவசைப்படும். அவற்றுள், இயற்றும் வினைமுத 
லாவது கருவியைச் தொழிற்படுத்துவ த. 

(உ-ம்) தச்சனாற் கோவில் கட்டப்பட்டது. 

ஏவும் விரனமுதலாவது அவவியற்றும் வினைமுசவினது தொ 
ழிலை யுண்டாக்குக் தொழிலை யுடையது. அது ௮7சனாலே சோயில் 
கட்டுவிச்சப்பட்டது எனவரும், இடஉவியற்றுதற் கருத்தாவையும் 
ஏவுதற் சருத்தாலையும் நிமிச்தசாரண மென்றங் கூறுவர்,



பெயரியல், ௧௭௫ 

உடனிகசழ்ச்சிப் பொருளாவது வினைகொண்டு முடிகிற பொரு 

org தொழில் போன்ற சொழிலைம் தன்னிடத்து முடணிஃழ்கற 
தாக வுடையது, 

(உ-ம்) மைந்தனோ? தந்தைவக்தான் என்கறெவி_ச்சே தந்ைத 

வினைகொண்டு முடிஏறபொருளாம். வழுதல் அப்பொருளின் சொழி 
லாம், அவவருதற் ரொழிலைச் சன்னிடச்து முடனிசழ்கிறசாச 

வுடைய பொருள் மைச்சனாசலால் மைர்சனு_னிசழ்ச்சிப் டொரு 
ளாகும், அவவுட னிகழ்ச்சிப் பொருள் தலைமைப் பொருளும், தலை 

மையில் பொருளும் என இருவகைப்படும், அவற்றுள் தலைமைப் 

பொருளாவது வினைகொண்டு முடிகிற பொருளினு.பர்வுடையது ; 
அது மன்னவனோூ மர்இறிபந்தான் எனவரும், தலைமையில் பொரு 

ளாவது வினைகொண்டு முடிகிற பொருளி ஸிழிவுடையது; அது 
மாணாக்கனோ டாசிரியன் வந்தான் எனவரும். 

சிறுபான்மை, ௮ல் ௮ன் உருபுகள் - உடனிகழ்ர்சிப்பொரு 

ளிலும், ஓடு உருபுகள்-வினைமுதற் பொருள் கருத்தாப்பொருள்சளி 
லும் வராம, 

(உசா.ரணம்,) 

தூவகுரையாலோங்குநடைய,” !'உறழ்மணியானு.பர்மருப்பின” 

“இவற்றில், ஆல் அன் உருபுகள் உடஸிகழ்ர்சிப்பொருளில் உற் 

சன) கையால் - சைபோட, மணிபான் - மணியோடு என்பன 

பொருள், 

“கொடியொடு துவக்குண்டான்' (ஊசியொடுகுயின்ற தாசம்பட்டும், 

இவற்றில், கெ௱டியொடு என்பதில் ஓ௫உருபு வினைமுசற்பொரு 
ஈரிலும், ஊசயொ0 என்பதல் ஓஒ உருபு கருவிப்பொருளிலும் உர் 

சீன; கொடியொடு - கொடிபால், ஊசியொடு - ஊ௫.பால் ஏன்பன 

பொருள், 

சிறுபான்மை ௮ல், ஆன் உருபுகள் முதற்பொருளின மேலேற 

றி4 சொல்லப்பட்ட விகாரச்தையுடைய சினைப்பொருளிலும்வரும், 

(உ-ம்.) கண்ணாற் குருடன், சாலான் முடவன், 
௮ல்லாமலும் ஒரோ விடத்துச் தோறும் என்கிற பொருளையுச் 

தீரும், ஊ ஈலொருகோயில் என்டிறவிடத்து, ஊர் தோறும் ஓய 
வொரு கோயில் எனப் பொருள்படுதல்காண்க, 

சிறுபான்மை ஐடு, ஒடு, உருபுகள் வேறவினைப் பொருள் 
முதலாகிய பிற பொருள்களிலும் வரும், சொடியொடுதொல் சவின் 
வாடிய தோள் - தொடிச்குச் கழலுதலாக.படிவேறுவினை யுடனிகம் 
தலால் வேறு வினை யுடனிகழ்*சிபொருளாம், மலையொடு பெர்ருத



௧௪௭௬ பெயரியல், 

மால்யானை-பொருதல் யானைக்சல்லது மலைக்கில்லாமையால் வினை 
யில் உட ஸி;ழ்ர்சிப்பொருளாம். பாலொடு தேன்கலந்தற்றே - 

சேனைக் கலச்கப்பதேலால் பால் கலப்புறு பொருளாம், எழுத்தொலி 

புணர்ந்தசொல் - எழுத்சானது சொல்லுக்கு முதற்கழுவி யாதலால் 
ஒற்றுமைப் பொருளாம். கோபத்தோடு வச்தான் - வருதற்கு விசே 
டணமாசலால் கோபம் ௮டைமொழிப் பொருளாம், ம.திஓயாடு 

ஓச்குமுகம் - முகத்துக்கு உவமான மாகை.பால் மதி ஒப்புப் பொரு 
ளாம். விலஙகொடு மச்சளனையர் - ஒப்பல்லாத விலங்கு ஒப்பாகச் 

சொல்லப் படுதலால் விலங்கு ஒப்பலொப்புப் பொருளாம், 

இச்நான்கு நபுகஞம் சனித்தன்றி ஏகா [ம்பெற்றும் வராம்; Hu 
ற்றுள் அல், ௮ன் உருபுகளிலொன்று நிற்றற்குமிய விடத்தே சொ 

ண்டு என்பதுசனக்கு மூன் ஐகா.ம் பெற்றும் டெராமலுர சொல்லு 

நேபாகவரும், ஐ, ஓ௫ உருபகளிலொன்று நிற்றறர்குகிய விடத்தே 

உடன் என்றது சனித்தும் ஏகாரம்பெற்றுஞ் சொல்லு நபாகவரும், 

அமை:--பாளாலே வெட்டினான், வாளைக்கொண்டு வெட்டினான், 

வாள்கொண்டு வெட்டினான், மகனோடே தந்தைவந்தான், மகனுடன் 

சீர்மைவந்தான், மகனுடனே தந்தைவந்தான் எனவரும், (௪ 0) 
[சான்காம் பேற்றுமை.] 

208. நான்கா US DH பாகுங் ருவ்வே 

கொடை பகை நேர்ச்சி தகவது வாதல் 
பொருட்டு psn out Bul னிதங்கிகெனல் பொருளே. 

(இ-ள்.) நான்காஉதர்கு - நான்காம் வேற்றுமைக்கு, உருபு 

உருபாவது, குப்டேயாகும் - முன்சொல்லப்பட்ட குப்வொன்றுமே 
யாகும், பொருள் - ௮ம்வுஈபின் பொருள்சளாவன, சொடை - மொ 

டையும், பரை - பகைபும், ரேர்ச்சி-ரட்பும், தகவு-சகு.இி.பும், அதுபா 

தல்-முசற்காரணமும், பொருட்டு-கிமி2சசா.ரணமும், முறை-முறை 
யும், ஆதியின்-முசதலான பொருட்சொற்களின் புணர்ச்சியில, இதற்கி 

செனல் - இதற்கு இதுவென்பது பட வருகன்றையாகிய அவவுரு 

பேற்ற பெய/ப்பொருள் வேறுபட்ட பலவுமாம், எ-று, 
கொடை யெனவே கோடற் பொருளும் |) பகையெனய 

பகசைதொடர் பொருளும், நேர்ச்சயெனவே நட்புத்தொடர் பொரு 
ளும், சகு கியெனவே குதி யுடைட்பொராளூம், அதுவாதலெனவே 
முதற் சாரண காரியட்டொருளு$; பொருட்டெனவே நிமித்தசாரண 

காரியப்பொருளும் ; முறையெனவே முறைச்சியை பொருளும் கு.ப 
வரபின் பொருள்சளா மென்பது பெற்றாம்,
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(உசாரணம்.) 

இரவலர்க்குப் பொன்னைச்கொடுச்சான். .., கொடை, 

பாம்புக்குப் பரை கருடன் ய பகை, 

சாத்சனுச்கு ஈட்பாளன் கொற்றன் த நேர்ச்சி, 

குண்டலத்திர்குபொன்.. அதுவாதல். (மூதற்காரண க:ரியம்.) 

கூலிக்கு வேலைசெய்தான் .பொருட்டு, (நிமித்சசாரணகாரியம்.) 

சாத தனும்கு மகன் கொற்றன் முறை. 

கோடற் பொருளாவது கொடுச்சற் செழிலின் செயப்படு பொ 

Ging தனக்குரியதாச்கிக் கொள்ளுதலைபுடைய பொருளாம். இர 

வலர்க்குப் பொன்னைக் சொடுத்தான் என்கிற விடத்தே - கொடுத்த 
வின் செயப்படு பொருள் பொன்னாம், அதனைத் சனைக்குரியசாக் 

இச் கொள்ளு லை யுடைய பொருள் இ௨ல3ாதலால் இரஃலர் கோ 
டற்டபொருளாகுர், 

இன்னும் மாணாஃ£கனுக் கறிவைம் கொடுத்தான் என்கிற விடச் 

தே-அறிவாகி.ப செயப்படு பொருள் கொடுப்போன் பொருளாய்க் 

கொள்வோனிடச்துச் சொல்லாமற்போனாலும் அதனைத் சனக்குரி.ப 

தாக்கிம் சொள்ளுசலால் மாணாக்கன் கோடற் பொருளேயாம். ௮ல் 
லாமலம், மாணாக்கனுக்கு நூற்பொருஷன, ச்சான் என்இரவி_ச்தே- 
சொல்லுசலின் செயப்படு பொருளாகிய நாற்பொருளை அறிதலை யு 

டைய பொருளாடப மாணாக்சனுப கோடற் பொருளேயாம், இன் 

னும் அவரகொடுத்தற் குடம்பட்டார் என உடம்படுதற்கு விடயமான 
பொருளும் ஒரு கோடற்பொருளாசவே வரும். 

கோடல் பலவகைப்படும், அவை ஆவிற்கு நீ:விட்டான் எனக் 
கேளா தேற்றலும், உறியவர்ச்ேதான் எனச் கேட்டே யேற்றலும், 

மாணாக்கனுக் சறிவு கொடுத்தான் என ஏலாதேற்றலும், தனக்குச் 
சோறிட்டான் என ௪வோ னேற்றலும், அரனுச்குச் சண்ணலர் சொ 
டுத்தான் ௮ரி என உயர்ந்தோன் ஏன்றலும், ௮ரிக்குர் சக்கரம் கொ 

டித்தான் ௮ரன் என இழிர்தோ னேற்றலும், சோழனுக்கு விருர் இட் 

டான் சேரன் என ஒப்போ னேற்றலும், சோற்றிற்கு நெய்விட்டான் 

என உணர்வின்றி யேற்றதும், மாணுக்கனுக்குச் சசையடி கொடுத்தா 

ளசிரியன் என விருப்பா யேற்றலு:், கள்ளனுக்குக்கசையடி, கொடு 

தீதா னரசன் என வெறுப்பா யேற்றலு முதலியன. 

கொடுச்சலும் பலவசைப்படும், ௮ை:--மருமகனுக்கு மகளைக் 
கொடுத்சான் என வழச்கச் இற் சொ்சலுடி மசனுக்கரசு கொடுத் 

தான் ஏன உரிமையிற் கொடுத்சலும், அரசனுக்குத் இறை கொடுக்
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தான் என அச்சச்இற் கொடுத்தலும், தர்தைசாய்க்குத் இதிகொடுத் 

தான் எனப் பாவனையிற் கொடுத்தலுமாம், . 

பகைப்டொருளாவது ஒரு பொருளினிடச்துள்ள பசை தொடர் 

தற்கு இடமாக)ப பொருளாம், பாம்பிற்குப் பை குடன், cro Bra 
ட்ள்தேரருடனிடத்துள்ள பசை சொடர்தற்குப் பாம்பு இடமாத 
oes, 

தேர்ச்சிப் பொருளாவது ஒரு௨னிடத்தள்ள ஈட்பு தொடர்தர்கு 

இடமாகிய பொருளாம். சாச்சனுக்கு ஈட்பாளன் கொற்றன் என்கிற 
விடத்சே - கொற்றனிடத்துள்ள ஈட்பு தொடர்சர்குச் சாத்தன் இட 

மாதலறிச, அனுக்கு தீயஉணியன், ௮.) னுக்கு நல்லவன் இவன் என் 

இறவைகஈரம் அவைபோல்வனவாம். அன்தறிபும் தீயோர்க்கும் கே 

டண்டாகுச என வைவின்£ை௦ சொடர்பொருளும், ஈல்லோர்க்குர் 
செல்வமுண்டாகுக என வாழ்ர்தின் ஈன்மை சொடர் பொருளும் 
இப்பகைரேர்ச்சிரளில் அடங்கு மெனக்கொள்க, 

தகுதிப் பொருளாவது ஒருபொருளோடு பொருந்துதர்குத் 
சரு.திபுடைய பொருளாம். அ௮ரசர்க்குரியது அருங்கலம் என்ற 

விடத்தே - அருங்கலமானது ௮ரசரோடு பொருந்துதர்குத் சகுதி 
யுடைய பொருளாதல் காண்க, 

அ௮துவாசற் பொருளாவது (முதற்காரணகாரியம்) முதற்சாரண 

த்தாலாகும் பொருளாம். குண்டலத்துக்குப் பொன் என்கிற விட 
த்தே-பொன்னாக.ப முசற்காரணத்தால் குண்டலமாகி.ப மூதற்காரண 
காரியம் உண்டாதலறிக, 

பொருட்டுப் பொருளாவது (கிமித்தசாரணகாரியம்) கிமிதீசகார 
ணத்தால் அரும் பொருளாம். கூலிர்கு வேலைசெய்தான் என்கிற 

விடத்தே - வேலைபாடிப நிமித்தகாரணத்தால் கூலியாகிய நிமித்த 

சாரணகாரியம் உண்டாதலறிக, 

மூறப்பொருளாவது பிறப்பினு லொருபொருளின் முறைக்கு 
தானியைச்து நிற்கும் பொருளாம். சாத்சனுக்கு மகன் கொற்றன் 

என்றெ விடத்சே, மசனாசலாகயெ மூறைக்குச் சாத்சணியைதலறிக, 

ஆ இ௫லயன்றசனால், மழைக்கு மின்னல் என உற்பாதத்தாற் குறி 
ச்தப்பவெதம், ௮அவனுச்கது போதும் எனச் குறைவில்லாமையைகச் 
கொள்வதும், பிறவுங்கொள்க, உற்பாதம் - மேல்லவிளையும் ஈன்மை 

இமையை அறிவிக்கும் குறி, 

இங்வுருபு நிற்றர்முறிய கலெவிடங்கிளிலே பொருட்டு, நிமித்தம், 
என்ற சொல்லுருபுகள் வரும், அவை:-கூழின் பொருட்டு சேலை
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செய்தான்; கூவியினிமித்தம் பேலை செய்தான் எனவரும்; அல் 

லாமலும், கூலிக்காக வேலை செய்தான் எனச் குப்வுருபிற்குப் பொரு 
ட்டுப் டொருளிலே ௮௧ சென்டிறதுஞ் சொல்லுருபாக அ௮வ்வுருபின் 
மேல் வரும், (௪௧) 

[ஐந்தாம் வேற்றுமை,] 

299. ஈசா வத.௮ரு பில்லு மின்னும் 

நீங்க லொப்பெல்லை யேதுப் பொருளே. 

(இ-ள். ஐர்தாஉதன்-றக்சாம் வேற்றுமையினுடைய, உருபு - 

உருபுகளானமை, இல்லு மின்னும் - இல்லும் முன் சொல்லப்பட்ட 
இன்னுமாம், பொருள் - அவ்வுருபுகளின் பொருள்களாவன, நீங்கல்- 

$க்கப் பொருளுர், ஒப்பு-ஒப்புப் பொருளும், எல்லை - எல்லை. பொழு 

ளும், ஏது - ஏதுப்பொருளுமாகிப அம்வுரூபுசளை யேற்ற டெயர்ப் 
பொருள்கள் ேே றுபட்ட இந்நான்குமாம், எ-று, 

(உதாரணம்.) 

மலையின்வீழருவி , ,. நீக்கப்பொருள். 

காச்கையிற்கறிது சளம்பழம் , , J. ஒப்புப்பொருள். 

மதுரையின் வடக்குச் தம்பம் வ... எல்லைப்பொருள். 
சஃவியிற் பெரியன் கம்பன் எ.துப்பொருள். 

நீக்கப்பொருளாவது பிரியை யுண்டாக்கும் சொழிலின்றிப் பிரி 
வைமட்டுந் சன்னிடச்இி லுடைய பொருளாம். மலையின் வீழரூவி 
யென்கிநவி_ச்சே - அ௱வியின்வீழ்ர்சி பிரிவை யுண்டாக்குர் தொழி 

லாம், அது தன்னிடத் இல்லாமல் அவவீழ்க்ிபாலாடப பிரியொன் 
றையே சன்னிடத்துடையது மலை.பாதலால் மலை£ச்சப் பொருளா 

மெனக் சொள்க, 

ஒப்புப் பொருளாவது உ௨மேயப்பொருளிலுர் தன்னிலு மிக் 
கின்ற பொதுத்தன்மையால் உபமானமாகிற பொருளாம், காக்கையிற் 

கரிது களம்பழம் என்கிறவிடத்தே - உவ௨மேயப் பொருளிலும் தன்னி 

இமுள்ள பொதுத்தன்மை கருமையாம்; அசனா ஓ.பமானமாபெ 
பொருள் காச்சையாசலாற் சாக்கை யொப்புப் பொருள், 

எல்லை படொருளாவது ஒரு பொருளினது இரை யளயைக் குறி 
ட்பித்தற்கு எல்லையரக நிற்கும் பொருளாம், மதுை யின் வடக்குச் 
சிதம்பரம் என்ற விடத்தே-௮றியப்படாத பொருளாகி. சிசம்ப £த்.இ 
னது தஇிசையைச் குறிப்பித்தற்கு ௮றி.பட்பட்ட பொருளாக.ப மதுரை 

எல்லைப் பொருளானமை யறிக,



௧௮0 பெ.பரியல், 

“சாக்கையிற் சரிது சளம்பழம்' ஏன உபமானமும் உபமேயமு 
மாக வருமிடத்தில், காக்கையின் - காச்கைபோல எனப் பொருள் 
சொண்டால் ஒப்புப் பொருள் ;) காக்கையின் - சாக்கையைச் சாட்டி 

ஓம் எனப் பொருள் கொண்டால் ஏல்லைஃபொருளாம்; இதனை உறழ் 
பொருள் என்றுப் கூறுயர், 

இன்னும் கச்சியிற் நிருத்கணிகை முக்காவசம் என வழி.பளவி 

இம், gach» ஸணிரண்டாண்டு மூச்சவன் எனச் சாலஃளவிலும் 
எஷ்லைப்பொருள் வருமெனச் சொள்க, அல்லாமலும் ௮ சரிற் பெரிய 
ரந்தணர், அவினிழி*ததுமே.தி என்றாற் போல உயர்வு தாழ்வுகளைப் 

பற்றிபும் எல்லைப்பொருள் வரும். இவற்றுள் அந்தணரது பெருமை 
க்ரு அரசரும், மேியினிழிவிர்கு ஆவும் எல்லைகளாதல் காண்க, இவ 

வுயர்வு தாழ்வுகளை நீக்கப் பொருளென்பாரு மூளர், 

ஏதுப் பொருளாவது ஒரு பொருளின் சிறப்புக்கு ஏதுவாகும் 

பொருளாம், கல்லியிற் பெரி.பன் கம்பன் ஏன்றெவிடச்சே - கம்பன் 

பெரி.பனாதற்குக் சல்வி ஏதுவாத லறி2, இன்னும் கடவுளிற் ரோன் 

றிய துலச.ம், என முதற்கா .ணப் பொருளாகுசை முசலானடையுங 

கொள்க, 

இன்னும், மண்ணுஃ௨கின் Crag விண்ணுலகம், திவிரையி 

வெறுக்கின்றான் என விப்.டி. இசணிணிற்றிது என்பதுபட வர௫.௨ன 

வெல்லாங் கொள்ச. இல், இன்-உரூபுகள் சலவிடங்களிலே உர்மை 
பெற்றும் வரும். ௮பை-அ௨ணிலும் பெரியனிவன், இவனினு் சிறி.ப 
AUCH என வருதல் காண்க, நீக்கப் பொருளிலே இல், இன் - உருபு 

களின்மேல் சின்று இருந்து என்னப்பட்டவை தனிச்சாவது உம் 

பெற்றாவது ஒரேவிடத்துச் சொல்லுருபுகளாக வரும், 

(உ-ம்,) ஊரினின்று நீயகினான், ஊரிலிருந்து போனான், ஊரி 

னின்றும் வக்சான், ஊரிலிருந்தும் போனான், (po 

300. அற னொருமைக் கதுவு மாதுவும் 
பன்மைக் கவ்வு முருபாம் பண்புறுப் 
பொன்றன் கூட்டம் பலவி னீட்டம் 
தஇரிபி னாக்க மாந்தற் கிழமையும் 
பிலிதின் கிழமையும் பேணுதல் பொருளே, 

(இ-ள்.) ஆறன் - அரும் வேற்றுமையினது, ஒருமைக்கு - வரு 
மொழியி னொருமைப் பொருண்மைக்கு, அதுவுமாதுவும் - முன் செ 
ல்லப்பட்ட ௮துவேயன்றி ஆதுவுமாம், பன்மைக்கு - வருமொழியின்



பெயரியல், க௮௪ 

பன்மைப் பொருண்மைக்கு, அவ்வும் - ௮சரமும், உருயாம் - உருபுச 

“ளாகும், பொருள் - அவற்றின் பொருள்களாவன;, பண்பு-குணமும், 
உறுப்பு -அவயவரழும், ஒன்அன் கூட்டம் - ஒருபொருட் கூட்டமும், 
பலவினீட்டம் - பலபொருட் கூட்டமும், இரிபினாக்கம் - ஒன்று இரிர் 
சொன்ருதலும், ஆம் தற்தழமையும் - ஆகிய வைர்து தற்கிழமைப் 
பொருள்களையும், பிறிதின் தெமையும் - அவையல்லாத பிறிதின் கிழ 
மைப்பொருள்களையும், பேனூதல் - உடையனவாக அவ்வுருபுகளை 
யேற்ற பெயர்ப்பொருள்சள் வேறுபட்ட இவ்விருவகைச் சம்பந்தப் 

பொருள்களுமாகும், எ - று, 

சற்திழமைப் பொருளாவது தன்னோ டொற்றுமையுடையது ) 
பிறிதின் சழமைப் பொருளாவது சன்னின்வேருயது ; தழ்ழமைப் 

பொருளிவை யெனவே இவையல்லாத பொருளு மிடமுங் சாலமுமா 

கி.ப மூன்றும் பிறிதின்டிழமைப் பொருளென்றாகும். அகவே இப்ப 
டிப் பல வகையாலும் வருகன்ற சம்பந்தப்பொருளே இவ்வேற்றுமை 

புருபுகளின் பொருளென்பதாயிற்று, 

உ-ம்) 1. தற்திழமை, 

ரத்தன. து கருமை குணப்பண்புச்சற்கிுழமை, 
"சாத்தனது வரவு தொழிற்பண்புத்தற்தெுமை, 

சாத்சனது கை 
புலியது வால் உறப்புத்தத்சிழமை, 

கெல்லது குப்பை 

படைகளது தொகு தி 
பறவைகளது கூட்டம் 

மாந்தரது தொகுதி ் ஒன்றன்கூட்டச்சற்கிழமை, 

பலவினீட்டத்தற்துழமை. 

பல்வித oa ரி இரிபீனாக்கத்தர்சிமை, 

9, (பிதிஇின்ழெமை,) 
சாத்தனது ue ் பொருட்பிதிதின்ெலை, 

சாந்தனை ல் றிக் 3 இடப்பிறி இன்ழெமை, 

னது Gao $ COS PAR 
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௧௮௨ பெயரியல். 

இன்னுஞ்சறுபான்மை எனதயிர் என உடையதும் உடைமைப் 
பொருளும் ஷேறாகாத ஒற்றுமைட்பொருளில் வருதலுங் கொள்க, 

அது உருபு - எனாதுகை, ரினாதுசெவி எனவும், அகரவுருபு என 

கைகள், நினகைகள் எனவும் வருதல் சாண்க, அஃறிணை ஒருமை 
பன்மைகளுக்கு இவவுருபுகள் வருமெனவே, உயர் இணைப்பெ.பர்களு 

கீகு இவ்வுருபுகள் வ.ரா என்பது பெற்றாம். உயர் இணைப்பெயர் வரும் 

போது சாத்சனுக்கு மகன் எனச் கு...வுரபு வருமென் றதிக) 8 
பான்மை ௮ரனது தோழன் என உயர் இணை யொருமைப் பொருண் 

மைக்கும், நினதடி.பாபோ டல்லால், எனது கைகள் என இரு திணை 
ட்பன்மைப் பொருண்மைக்கும் ௮௮ உருபும் வரும், 

இவ்வாறனுருபுகளி லொன்று நிற்றர்குரியவிடச்தே உடைய 

வென்றது சொல்லுருபாசவரும், 

உ-ம், என்னுடையவீடு, என்னுடையசபபி, இஉவீடு எனது, 

ச்சொட்டம் அவனது என வருவனவரற்றில் எனது, அவனது என் 
டன துவ்விகுஇபும் அகரச்சாரியையும் பெற்றுசின்ற குறிப்பு வினை 

(ற்றுக்கள். எனது போயிற்று, அவனதை வா௩கினேன் என வ 

லன வற்றில், எனது, ௮வனத என்பன மேற்கூறியபடி. வர்சகுறிப்பு 
வினையாலணையும் பெயர்கள். இற்றை இவ்வாறு கொள்ளாது அற 

ஓருபெனச் கொள்ளற்க, (௪௩) 

(எழாம்வேற்றுமை.] 

201. எழ லுருபுகண் ளூதி யாகும் 

பொருண்முத லாறு மோரிரு கிழமையின் 
இடனாய் நிற்ற லிகன்பொரு ளென்ப, 

(இ-ள்.) ஏழன் - ஏழாம் வேற்றுமையினுடைய, உருபு - உ௫புக 
ளானவை, கண்ணாதியாகும் - முன்சொல்லப்பட்ட கண்ணே யன்றி 

அது முதலாகிய பிறவுமாம், இசன் - இஃவுருபுகளுடைய, பொருள் - 
பொருளாவது, பொருள்முதல் - பொருளா தியாகிய, ஆறும் - அறும், 

ஒரிருகிழமையின் - அறாம்வேற்றுமைச் சூத்திரத்திலே சொல்லப் 
பட்ட இருகிழமைப் பொருள்களுக்கும், இடனாய் நிற்றல் - இடமாய் 
கிற்டுற வுருபேற்ற பெயர்ப் பொருபர் வேறுபட்ட ௮வ்விடப் பொரு 
சாம், என்ப - என்று சொல்லுவர் புலவர், எ - று, 

(உதா.ரணம்.) 

மணியின்கணிருக்சின்றதொளி.... தற்கிழமை | பொருளிட 
பனையின்சண் வாழ்கின்ந்தன்றில்.. ,பிறிதின்ழெமை மாயிற்று,



பெயரியல், ௧௮௩ 

ஊரின்ச ணிருக்கு மில்லம் ட, தீறிகிழமை இடமிடமா 
ஆகாயத் இின்சட் பறச்கின்றது பருந்து ... பிறி, ன் யிற்று, 

நாளின்க ணாழிசையுள்ளதுஈ ... .., தற்தமை காலமிடமா 
வேணிற்கட்பாதிறி பூக்கும்... பிறிதின்தழுமை யிற்று, 

கையின்கணுள்ளது விரல் .., , , தர்ழமை | சினையிட. 
கையின்கண் விளங்குகின்றது கடகம், பிதிஇன்ழெ மாயிற்று, 

கறுட்பின்கண் மிச்சசமகு டிப பதக குணமிடமா 
இளமையின்சண்வாய்ச்சதுசெல்வம் ... பிறிதின்ழெ யிற்று, 

தற்திழமை] தொழிலிட ஆடற்கணுள்ளது FF 
மாயிற்று, அடற்கட் பாடப்பட்டது பாட்டு ,., பிறிதின்கிழமை 

இடப்பொருளாவது - வினைமுதற்றொழிற்காயினுஞ் செயபபூ 
பொருட்கீரயினும் இடமாகி.ப பொருளாம், மணியின்கணிருக்கின்ற 
தொளி என்கிற விடச்சே ஒளி வினைமுதலாம், இருத்தல் அசன் 

வினையாம், மணி அச்சொழிலுச் மாம், Bearer, Ag இடப் 

பொருளா மென்றறி?. கழுவின்கட் கள்ளனை யேற்றினான் என்கற 

விடத்தே, கள்ளன் செயப்படு பொருளாம், அஃனுயிர்ப்பிரிவு அதன் 

பயனா 2, கழு அப்பயனுர் ெமாம், ஆதலால் ௮து இடப்பொருளா 
Quo phe, 

அஃலிடப்பொருள் ஊர்ச்சணிருந்தான் எனத் தன்னிற் சிறிநிட 
மாவதும், go எகணுள்ளது சூடு எனச் தான் முழுது மிடமாவதும், 
கல்வியின்ச 54 பத்தான் என விடயமிடமாவதும், ஆக மூன்று 
உசைப்படும்.. இன்று ம :வுரபுகள் குறி லைர்சனுள் ௮ இஉ இ£ 

மூன்றுஞ் சுட்ட HME 84 வல்லவன்? எனக் கூட்டிப்பீரி 
க்கு மெல்லை3் பொருளிலுர், “௨௦ ட ிவில்லாதவனை விலங்னள் 
பைத்தெண்ணு பார்கள்” எனப் பிரித்த. உட்டு கூட்டப் பொருளி 
லும், பால்கறச்சையில் வந்தான் என ஒரு ப. .ிற சாலத்ைக்குறில் 

கும் பிறிது தொழிலிலும் சிறுபான்மை வரும். °°" ் oN 

[சண்டுசலிய ஏழனுருபுகள் | 

302. சகண்கால் கடையிடை தலைவாய திசைவயின் 

முன்சார் வலமிட மேல்8ழ் புடைமுதல் 

பின்பா டசதே முழைவழி யுழியுளி 
கர்ட் , 

உள்ளகம் புற்கில் லிடப்பொரு ஞருபே,



௪௮௪ பெயரியல், 

(இ-ள்.) சண்,.,இல்-சண்முதலாக இல் ஈருசச் சொல்லப்பட்ட 

இஃவிருபத்தெட்டும், இடப்பொருளுருபு-சம்மையேற்ற பெயர்ப்பொ 
ரளை இடப்பொருளாச வேற்றுமைசெய்இன்ற வருபுகளாம், எ ௨.று. 

(சண்ணல்லாச வுருபுகளுக்கு உதாரணம்,) 

ஊெர்க்கானிவந்தபொதும்பர் , வ சால், 

வேலின்சடைமணிபோற் நிண்ணிபான் ட, சடை, 
ஈல்லாரிடைப் பக்கு ப்ப டட இடை. 

வலைச்தலை மானன்னநோச்கியர் 
குரைகடல் வாயமுதென்சகோ .,., ves வாய், 
சேர்த் இசையிருஈசான் bes bee இசை, 

அவர்௨௰ிற் செல்லாய் பட பட வயின், 

கற்றார் முற்றோன்றாகழிவிரக்சம் .,, பட மூன், 
சாட்செ சாரோடுங குறுமூயால் ,., பட சார். 

சைவலத்துள்ள்து கொடுச்கும் ,,, bes avin. 
இல்லிடப்பாத்தை vee இடம், 
தன்மேற்சவெரை நீரிற்க?த்து வரச்சண்டும் மேல். 

பிண்டிச்சண்ணார் நிழற்£ழ் bes vee 
எயிற்புடை நின்றான் ய use புடை, 

சுரன்முதல்வர்த வுரன்மாய் மாலை. படி தேதல், 

சாதலிபின் சென்ற தம்ம வட பிசி, 
நம்பாடணையாதநாள் ப bee பாடி, 
கல்லளைச்சுனைநீர் ட 

சோழிக்குகியவை கோடாய் Ose ve தேம், 

HU BOY as SM உழை, 

சின்றதோர்ஈறவேங்கை நிழ சவழி யசைர்சன்ன வழி, 

உறையுழியோலை போக reyes உழி. 
குயில்சேர்குளிர் மரவுளிசேர்ச் துறையும் உளி, 

முல்லையங் ஜவட்டிள்வாமும் உள், 

பயன் ௪ 77ப் பண்பில்சொல் பல்லாரகத்து HED, 

ே லலுமென்னுயிர்ப்புஐ,ச் இறுத்தமருண்மாலை புறம், 
தார் ve ee இல், 

இனி சண்-சால் மூதலானவை இடவெறுபாடுகளை யுணர்க்தும் 
போது உருபாசாது பலவசைப்பட்ட இடப்பெயர்களாம், (உ ஃம்,) 
சண்ணகன் ஞாலம் - அசச்.இலவிருர்சான் - - விப்டின்புறத்திலிருர்தான்- 
மேலிடச்திருர்சான்-முன்னிருர்சான்-அயநீச்ண்ணிரர்தான் - இடை



பெயரியல், கறு 

ச்சரம்-சென்றிசை என்படலைகளில் சண், அரம் முதலி.பறை பெயார் 
சொல்லாதலறிச, (௪௫) 

[எட்டாம்வேற்றுமை.] 

303. எட்ட ௮ருபே பெய்துபெய ரீற்தின் 
இரிபு குன்றன் மிகுத லியல்பயல் 
திரிபு மாம்பொருள் படர்ச்சையோரைச் 

தன்முக மாகத் தான்ழைப் பதுவே, 

(இ-ள்.) எட்டன்-எட்டாம் வேற்றுமையினுடைய, உருபு - உர 

புகளானவை, எய்துபெயரீற்தின் - விளிபடைந்த பெயரீற்தினுடைய, 

திரி./-திரிதலும், குன்றல்-கெடுதலும், மிகுதல்-மிகுதலும், இயல்பு - 
இயல்பாதலும், அயற்றிறிபும் - ஈற்று ௮யலெழுத்துச் இரிதலும், ஆம்- 
ஆகும், பொருள் - அவற்றின் பொருளாவது, படர்ச்கையோன_ -படா 
ஈக்கைப்பெயர்ப்பொருளை, தன்முகமாக - தனக்கெ திர்மூகமாச, ௮ழை 

ப்பது-௮ழைப்பசாலாகிய விளிச்சப்படுபொருளாம். ௪ ௨.று., 

விளித்தற்குக் கருவி.பான உருபை விளியென்றது காரிய வாகு 
பெயா, (௪௬) 

[விளியேந்கும பெயர்கள்.] 

304. இஉஊவோ டையோ னளரல 

யவ்வீற் றுயரதஇணை யோரவல் லிவற்றொடு 

ணலஃ்கா னாவி முகும் பொதுப்பெயர் 

ஞ௩வொழி யனைத்திற் றஃறினை விளிப்பன, 

(இ-ள்.) இஉ ஊவோ டையோ னளரலய - இகரமும் aos 
மம் ஊகாரமும் ஐகாரமும் ஒகாரமும் என்கிற உயிர்களும் எள் ர ல 
ய என்கி ற மெய்களும் ஆகிய பத்தெழுத்துச்களையும், ஈறு-இறு இயிலு 

லுடைய, உயர் இணைப்பெயர் - (உயர் திணைப்பெயர்களும்) ஐ ர ௮ல் - 
ஓகாரவுயிரும் ரகரமெய்யும் ஒழிர்த, இவற்றொடு - இவவெழுத்துச்ச 
ஞூடனே, ணஃசான் ௮-ணகரமும் அவும் ஆரிய பத்தேமுத்துகளும், 
ஈராகும் - இறு தியாயெ, பொ தப்பெயர் - பொதுப்பெயர்களும், ஞா 

கொழி - ஞகரரக.ரங்களும் (ஈராசாத எசகரமும்) ஒழிர்த, அனைத்து - 
இருபத்தொரு எழுத்.துச்சளையும், ஈறு - ஈற்றிலுடைய, அஃறிணைப் 

(பெயர்) - ௮&சிணைப்பெயர்களும், விளிப்பன - அழைக்சப்பபெென.



க்வி பெ.பபரியல், 

[பொதுவாகிப விளி.புருபு.] 

805. இம்மப் பெயர்க்கண் ணியல்பு மேயும் 
இதர நீட்சியு மூருபா மன்னே 

(3 - or.) இம்முப்பெயர்ச்சண் - முன் விளிக்மப்படிமென்ற 

மூவகைப்பெயர்களிடச்தும், இயல்பும்-இயல்பாதலும், ஏயும்-ஏகார 

மிகு,தலு.ம், இகரநீட்சியும்-இகரம் ஈசாரமா தலும், உருபாம் மன்-பெரு 

ம்பாலும் விளிபுருபுசளாகும், ௪ -.று, 

(வரலாறு) மூனிகூறாய், வேர்துகூறாய், ௮டேச்கூறாப், விடலை 
கூறுப், கோக்கூராய், மோன்கூராய், வேள்கூறாய், மாந்தர்கூநீர், 

தோன்றல்கூரூம், சேய்கூராய் எனவும்) மூனியேகூறாய், வேர்தே 
கூறா எனவும்; நம்பீகூறா.ப் எனவும் உயர் இணைப்பெயர்களிலே மூன் 

அருடுகளாம் வர்சன, 

பிசாக்கூறாப், அண்கூருய் எனவும், பிதாவேகூரூய், ௮ணே 

கூ.ராய எனவும், சாச்தீகூறாய் எனவும் பொதுப்பெயர்களிலே மூர் 

ுருபுகளும் வந்தன, 

விளக்கொடியை, புல்வாய்கொடியை எனவும், விளவேகொடி 

யை, புல்வாயேகொடியை எனவும், மர்கொடியை எனவும் அஃறி 
ணைப்பெயர்களிலே கூமன்றுருபுகளும் வந்தன. 

காட்டாதொழிர்த பெயர்களும் "இப்படியேவரும், பெரும்பாலு 

மென்றதனால் இவ்வுருபுகள் சிலவற்றிற்குப் பொருர்சாமை யுளவேற் 
சொள்க. (௪௮) 

( ஐகாரவீற்றுப் பொதுப்பெயர் உயர் இணைட்பெயர் அஃறிணைப் | 
பொதுப்பெயர்களுர்குச் சிறப்புவி திகள், 

800. ஐயிறு பொதுப்பெயர்க் காயு மாவும் 

உருபா மல்லவற் யு மாகும், 

(இ-ள்) ஐயிறுபொதுப்பெயர்க்கு- பொதுவிதியால் இயல்பும் 

ஏகாரமிகுதலுமன்றி ஐகாரவீற்றுப் பொதுப்பெயர்க்கு, ஆயும் ௮வும்- 
ஜீசாரம் ஆய் அதலும் ஆ ஆசலும், உருபு ஆம்-உருபாகும், அல்ல 
௨ற்று-உயர் இணை யஃறிணைப்பெயர்களுக்கு, ஆயும்-அவ்விரண்டல் 
லாமல் ஐகாரம் ஆய் ஆதலும், உருபாகும் - விளியுருபாகும். எ-று, 

(வரலாறு,) ௮ன்னை-அன்னாய், ௮ன்னா எனப் பொதுப்பெயர் 
க்கு ஆயும் ஆவும் வந்தன. விடலை-விடலாய் எனவும், நாரை-சாராய் 

எனவும் உயர் இணைட்பெயர்க்கும் அஃறிணைட்பெயர்ச்கும் அய்வர்சது,



பெயரியல், 

அன்னை யென்னும் பொதுட்பெயரினீற்றைகாம் ஏகா ரமாய்ச் 

இரிந்து ருசலுமூண்டு, உ-ம். (அன்னே யுன்னை.பல்லா வினி.பாை 
நனை னே.” (௪௧) 

[னகரவீற்று உயரீதிணைட்பெயர்களின் விளிபுருபு.] 

307. ஒருசார் னவ்விற் றுயர்திணைப் பெயர்க்கண் 

அள றழிவய னீட்சு யகனோ 
மீறு போத லவற்றோ டோவுறல் 

ஈறழிர் சோவுற லிறுஇபவ் வாதல் 
அ௮;தனோ டயஜிரிஈ் தேயுற லீறழிர் 

கபலே யாதலும் விளியுரு பாகும். 

(இ-ள்.) னஃவீற்றுயர் இணைப்பெயரக்சகண் - பொதவிதியன்றி 

னகரமெய்மீற்று உயர் இணைப் பெயர்களுள், ஒருசாரளபு - சில ௮ள 

பெடுச்தலும், (ஒருசா) ரீறழிவு-சிலவீறு கெடுசலும், (ஒருசா) ரயனீ 
ட்சி-சிலஈற்றய னீளுசலும், (ஒருசா) ரசனோமடீறுபோதல் - சில ஈற்ற 

யனீண்டு ஈறுகெடுசலும், (ஒருசா) ரவற்றோடோவுறல் - கல ஈறுகெ 
ட்டி ஈற்றயல் நீண்டு ஓகாரமிகுசலும், (ஒருசா) ரீறழிர்தோவு றல்-சில 

ஈறுகெட்டு ஓசாரமிகுதலும், (ஒருசா) நிறுஇ.பவ்வாதல் - சில இறுதி 

னக... மெய் யகரமெய்யாதலும், (ஒருசா) ரதனேடய திரிதேபு றல் - 
சிலள்ற்றுனகரமெய் யக மெய்யாகத் இரிந்து அயலில் ஆசாரம் ஓசா 

மாய் ஏகாரமிகுசலும், (ஒரசா) ரீறழிர் தயலேயாதலும் - சில ஈறு 

கெட்டு அயலில் ௮௧ம் ஏகாரமாதலும், விளிபுருபாகும்-விளி உருபுக 
ளாகும், எ று, 

(வரலாறு,) gout கிழான் - அம்பர்கிமானன் என அளபாயிற்று. 

புலவன்-புலவ என ஈறழிந்தது. பெருமன்-பெருமான் என ௮/யனீண் 
டது. மன்னன்-மன்னா என அ௮யனீண்டு ஈறுகெட்டது. ஐயன் - ஐயா 

வோ என அயனீண்டு ஈறுகெட்டு ஓகாரமிக்கது. இறையன் - தரைய 
வோ என ஈறுகெட்டு ஐகாரம்மிக்கது. வாயிலான் - வாயிலாய் என 
இறு தியவவாயிற்று, வாயிலான் - வாயிலோயே என இதுஇயவ்வாய் 

ஈற்றயல் ௮சாரம் ஒகாரமாய் ஏகாரமிக்கது, ஐயன் - ஐயே என ஈற 

ழிர்து அயல் அகரம் ஏதாரமாயிற்று, 

இவ்வொருசாரென்றைதை விளிய இிசொாரமூழுதுங் கூட்ட (௫௦) 
[ளகரவீற்று உயர் திணைட்பெயர்களின் விளி.ுருபு. ] 

808. எஃகா ஓயர்பெயர்க் aor? ஐஹிவயல் 
நீட்சி யிறுதி பவ்வொற் ராதல் 
௮யலி லகரமே யாதலும் விளிக்களு,



EMS பெபயறீயல், 

(இ-ள்.) எஃகானுயர் பெயர்க்கு - பொது விதியன்றி எகரமெ 
ய்யீற்றுயர் இணைப் பெயர்களுள், (ஒருசா) ரளபு - சில அளபெடுத் 
தலும், (ஒருசா) ரீறழிவு - சில ஈறுசெடதலும், (ஒருசா) ரயனீட்சி - 
சில ஈற்றயனீளுதலும், (ஒருசா) நிறு. நி யவ்வொற்றாதல் - சில இறுதி 
ளல்வொற்று யவ்வொற்றுதலும், (ஒருசா) ரயலி லகரமேயாதலும் - 
சில ஈற்றயல் அகரம் ஏகா ரமாதலும், விளித்தனு-விளியு நபுசளாகும். 

(வரலாறு) வேள்-வேஎள், ௮ள்பெடுச்தது. எல்லாள் - எல்லா, 
ஏறுகசெட்டது. மக்சள் - மக்காள் ஈற்றயனீண்டது. குழையாள் - 
குழையாய், எவ்வொற்று யவ்வொற்ளுயிற்று, அடிகள் - ௮டி.யேன், 

ஈ.ற்றயல் ௮௪ம் ஏகாரமாயிற்று, (௫௮) 

[ரசரவீற்றுயர் இணைப்பெயர்களின் விளிடருபு.] 

309. ரவ்விற் அயர்பெயர்ச் களபெழ லிற்றயல் 

அகரம் இ ஈயாத லாண்டையா 

ஈயாது லதனோ டேயுற லீற்றே 

மிக்சயல் யாக்கெட் டதனய ஸனீடல் 

ஈற்மி னீருற லிவையுமீண் டுருபே. 

(இ-ள்.) ரவ்வீற் றுயர் பெயர்க்கு - (பொதுவிதியன்றி) ரகர 
மெய்யீற்று உயர் இணைப்பெயர்களுள். (ஒருசா) ரளபெழல் சில 

அளபெடுத்தலும், (ஒருசா) ரீற்றயலகம் இ ஈ யாதல் - சில ஈற்றயல் 

௮சரமானது இகரமாதலும் ஈசாரமாதலும், (ஒருசா) ராண்டையா 
ஈயாதல்-சில அவவீற்றயல் ௮காரம் ஈகாரமாதலும், (ஒருசா) ரதனே 

டேயுறல் - ல அதனோடு ஏசாரம் ஏற்றலும், (ஒருசா) ரீற்றே மிக்க 

யல் யாச்செட்டசனய ஸீடல் - சில ஈற்றில் ஏசாரமிக்கு அயலில் 
யாச்செட்டு ௮அசனயல் இகரம் ஈசார மாதலும், (ஒருசா) ரீ.ற்றி னீருறல்- 

சில ஈற்றில் ஈர் ஆதலும், இயையும் - ஆகிய இவையும், ஈண்டு - இவ 

விடத்து உருபு - விளியுருபுசளாகும், ௭ ஈ று, 

(வரலாறு,) ரூர் - சிறாஅர், அளபெடுத்தது, தெவ்வர் - தெவ் 
விர், ஈற்றயல் ௮கரம் இக.ரமாயிற்று, ராய்கர் - நாய்£ர், ஈற்றயல் ௮௪ 
ரம் ஈகாரமாயிற்ழு, சான்றார் - சான்றீர், ஈற்றயல் காரம் ஈகாரமா 
யிற்று, கணியார் - சணியீரே, ஈற்றயல் ஆசாரம் ஈகாரமாய் ஏகார 
மிக்கது, ஈம்பியார் - ஈம்பீரே, ஈற்றில் ஏசா.ரலிக்கு அயல்யாக்செட்டு 

அ.தனயல் இகரம் ஈசாரமாயிற்று, எமர் - எமரீர்-ஈர் ஏற்றத, 

ஈண்டென்றமிகையால் சடலாரே - சடலீே,சாச்தியொாே-சாத் 

இமீே, ௭-ம், ௮ஃ்திணைப்பெயர் பொதுப்பெயர்களைச் சிறப்பித்து



பெயரியல், ௧௮௯ 

ரவ்வீற்று உயர் இணைப் பெயர்போலக் கூறினும் இவவுருபேற்றல் 
கொள்ச. (௫௨) 

[லகா.ர யகரவீற்று உமர் திணைப் பெயர்களின் விளிபுருபு.] 

510. லகரவிழ் அயர்பெயர்க் களபய af Aun 

யகார வீற்றிற் களபுமா முருபே, 

(இ-ள்.) லகாரலீற்றுயர் பெயர்க்கு . பொதுவிஇ யன்றி லகா 
மெய்யீற்று உயர் திணைப் பெயர்க்கு, (ஒருசா) ரளபு - சில ௮ளபெடு 
்சலும், (ஒருசா) ரயனீட்டுபும் - சில ஈற்றயனீளுதலும், யகாரவீற் 

றுயர்பெயர்க்கு - ய. ரமெ.ப்யீற்று உயர் இணைப்பெயர்ச்கு, அளபும் - 

அளபெடுத்தலும், உருபாம்-விளியுருபுகளாகும். எ - று, 

(வரலாறு,) மால்-மாஅல், எ-ம், தோன்றல்-தோன்றால், எ-ம், 

சேய்-சேஎய், எ-ம், ௮ம்தூன்றுருபுகளும் வர் சன. (௫௩) 

[னக ரவீற்று அஃறிணைப்பெயர் பொதப்பெயர்களின்விளியு நபு.] 

5911. னவ்வீழ் அு.பர்திணை யல்லிரு பெயர்க்கண் 

இறுதி யழிவச௪ னோடய of iG, 

(இ-ள்.) னவலீற்றுயர் இணை அல்லிருபெயர்ச்சண் - பொதுவிதி 
யன்டி னர மெய்மீற்று அஃறிணைப் பெயர் பொதுப்பெயர்சளிடத 
த, (ஒருசா) ரிறு.இி யழிவு - சில ஈறுகெடுதலும், (ஒருசா) ரதனோேட 

யனீட்டு-சில ஈறுகெதெலுடனே ஈற்றய னீளுதலும் விளிபுருபுசளாம், 
or = wy, 

(வரலாறு.) ௮லவன்-அலவ, எ-ம்; சலுழன்-சதுழா, oF - 14; 

சாத்தன்-சாத்த, எம்; கொற்றன்-சொற்று, எ-ம், முறையே ௮ஃறி 
ணைப் பெயறிலும் பொதுப்பெயரிலும் ௮வவிரண்டும் வந்தன, (௫௪) 

[லகரளகரவீற்று ௮ஃநிணைப்பெயர் பொதப்பெயர்களின்விளியுரறுபு.] 

312, லளவீற் றஃ நிணைப் பெயா்பொதுப் பெயர்க்சீண் 
ஈற்றய னீட்சியு முருபா கும்மே, 

(இ-ள்,) ல$ர£லீற் நஷமிணைட் பெயர் பொதுப் பெயர்ச்சண் - 
var rar Quins pg ௮ஃதிணைட்பெயர்ச்குமம் படொதுப்பெயர்ச்கும், 

ஈற்றயனீட்ரியும்பொதுவிஇயன்தீ ஈற்றயலெழுத்து நீளுதலும், உரு 
பாகும்-விளியுறாபாரும், எ-று, 

(வரலாறு.) மூயல்-முயால், கிளிசள்-இிளிசாள், ௭-4; தங்கல் - 
சங்கால், மக்சள்-மச்சாள், எ-ம்; வரும்,



௪௯௦ பெயரியல், 

தூங்கல் என்பது ௮ஃறிணை உயர் இணைகளாக)ப யானையையு 0 
சோம்பலுடையபனையும், மச்கள் என்பது இருஇணைப் பன்மைபை 
யம் உணர்ச்சலால் இபை பொதுப் பெயடென்க, (௫௫) 

[விளிபுருபுகளுக்குப் புறனடை. 
313. அ௮ண்மையி னியல்புமீ றழிவுஞ் சேய்மையின் 

அளபும் புலம்பி னோேவு மாகும், 

(இ-ள்.) (முன்சொல்லப்பட்ட விளி.புரபுகளுள்) ௮ண்மையின்- 
சமீட விளிகளுக்கு, ,இயல்பு மீறழிவும்-இயல்பாசலும் ஈறுகெரிெலும், 

சேய்மை.பின்-தா. விளிஃளுக்கு, அளபும்-௮ளபெடுத்சலும், புலம்பின் - 

புலம்பல்விளிகளுர்கு, ஒவும்-ஓகாரமிகுதலும், ஆகும்-பரும், 

எனவே மற்றை விளிவேற்றுமை யுருபுகள் இம்மூன்திடங்களி 
லஓுய கலந்து வருமென்பது பெற்றும், (௫௬) 

[விளி ஏலாதபெயர்சள்.] 
214. அவ்வொடு வினாச்சுட் டுற்ற னளர 

வைதுச் தார்கா னின்னன விளியா, 

(இ-ள்,) துவ்வொு-நுவ்வுடனே, வினா - முன்றுமுசல் : வின 

வையும், சுட்டுழூன்றுசுட்டையும், உற்ற - முறையே பொருர்இ.ப, 
னளர-ன,ள, ர மெய்யீற்று உயர் திணைப்பெயர்சகஞம், பை து _ 
வை, து என்சிற இரண்டு ஈற்று ௮ஃறிணைப்பெயர்களும், தாம் சான் 

இவ்விரண்டு பொதுப்பெயர்களம், இன்னன - இவை போல்கின்ற 
பிறவும், விளியா-விளிச்கப்பவென ௮ல்ல, எ-று, 

லை, “த என்கிற இரண்டும் நுவ்வொர பொருந்தாசென்பார் 

ஒ௫ச்கொத்றுப் பிரித்தார். தாம் என்பதை இஃவி_த்தும் கூறி.பது 

தொடர்பு தோன்றற்கு, 

HLT, HLM, HOT ௭-ம்; எவன், எவள், எவர், எது, எலை, 
யாவன், யாவள், யாவர், யாது, யாவை, இலன், ஏகள், ஏவர், ஏது, 

ஏவை எ-ம்; அவன், ௮வள், அவர், அத) அவை; இவன், இவள், 

இவர், இது, இவை) உவன், உவள், உவர், உது, உயை, எ ௩ம், தான் 
எ-ம்; தாம் எ-ம் வருகின்ற இப்பெயர்கள் விளியேலாவாம், 

இன்னனவென்றசளுல், பிறன், மற்றையான், முதலானமையுப 
கொள்ச, (௫௪)



பெயரியல், ௪௯௬௪ 

முதற்பெயர் சினைப்பெயர்களில் ஐ து கண் என்னும் 
மூன்றுருபுகளும் வரும் விசம், i 

315. முதலை யையுதிற் இனையைச் கண்ணுறும் 

ABS காயிற் சனைக்கை யாகும், 

(இ;ள்.) மூ;தலை - முதலினை, ஐயுறின்-ஐயுருபுபொரும் இனால், 
சினையை - சினையினை, கண் - சகண்ணுருப, உறும்-பொருந்தும், ௮.த- 

அது உருபு, மதர்கு - முதலுக்கு, ஆயின் - உரின், னைக்கு - சனையி 
னக்கு, ஐ - ஐயுரபு, அகும் - வரும், எ-று, 

இன்னும் இரட்டுறமொழிதல் என்ற உத்தியால் - அது முதற் 

காயிற் சனைச்கையாகும் என்கிற வாக்கியத்தில், ௮து என்பதர்கு அக் 
சண்ணுஈபு எனவும் பொருளுரைத்துச் சொள்ச, 

(வரலாறு, யானையைச் காலின்சண் டெட்டினான், யானையது 

காலைடெட்டினான், யானையின்கட் சாலைவெ.ஃடினான் எனவரும். 

ஈனவே முதல் சினையிரண்டிலும் ஐயுருபு.ருவது சிறப் பன்றென்ப 

சாயிற்று, (௫௮) 

ல்யுருபு முதல்சினை இரண்டிலும் வ.ராமைக்கு்கரரணம்,] 

316. முதலிவை Agr Wana Ouest Car அளவில 

உரைப்போர் குறிப்பின வற்ற பிண்டமும். 

(இ-ள்) முதலியவை சினையினவயென - (கடங்சளிவை படங 

சளியை யென்சறெதுபோல) முசற்பொருள்களிவை சினைப்பொருள் 
களிவை என்டறதற்கு, வேறுள இல-இரண்டாகவேறுள்ளன இல 

வாம், உரைப்போர்-ஒருபொருளையே இரண்டாகப் பகுத்துச்சொல் 
வோரது, குறிப்பின - குறிப்பின் மாத்திறஐ யனவேயாம், பிண்ட 
மூம் - பிண்டப்பொருளும், அற்று - அத்சன்மைச்தாம். எ-று, 

யானையைச் குறித்தபோது யானையுண்டாக அசனுடைய கை 
கால் சொம்புமுதிவியவை வேறில்லைய “ம், அவ்வவயவத்தைச் குறித்த 
போது அடையுண்டர்க யானை டேறில்லையாம், ஆதலால் இப்படிச் 
சொல்லப்பட்டன. இனிப் பிண்டப்பொருள் - நெல்லைட்பொலியின் 

சண் வாறிஞன், நெல்வினது பொலியை வாரினான் எனவரும். பிண் 
டட்பொருளாசய பொலிச்குப்டையும், பிண்டிச்தபொருளாசிய நெல் 
லும் வேராகாமையால் ௮௨விரண்டனிடத்தும் இபுருபு வருவது சிறப் 
பன்றென.றிக, (௫௯)



௧௯௨ பெயரியல். 

(உருபுமயச்சம்.] 

317. யாத ஒருபிற் கூறிழ் ரயிலும் 

பொருள்சென் மருங்கின் வேற்றுமை சாரும். 

(இ-ள்,) யாதனுருபின்-மற்றொருவேற்றுல.௦ யுரூபால், கூறிற் 
ரூயினும்-ஒரு வேற்றுமைப்பொருள் சொல்லப்பட்டதாயிலும், பொ 
ருள்செல்மருங்கின் - அப்பொருள்சென்ற வழியே, வேற்றுமை - 

அவ்வுருபு, சாரும் - சேரும், எ-று, 
எனவே வேற்றுமை யுருபுமயங்கிவர்தால் ௮ப்பொருணோக்கித் 

இிரித்துக்கொள்க வென்றதாயிற்று, 

(வரலாறு) *நாகுவேயொகுகக்கு வீங்குதோள்” என்கிதவிடத் 
தே மேய் உடனிகழ்ர்சிப் பொருளாகாமல் செயப்படுபொருளாய் நிந் 
றலால் ஓடு உருபை ஐயுருபாகச் இரிச் துக்கொள்ச, 

மணற்€ன்ற நாணந்தெங்கின் முளை” என்டிரவிடத்தே மண. 
கோடற்பொருளாகாது இடப்பொருளாய் கிற்கசையால், குவவுருபைக் 

சண்ணுருடாகச்திரித்துக்கொள்க. 

இனி உரையிற் கோடலென்ூற வுச்.இயால் ஒரு வேற்றுமைப் 
பொருள் மற்றொரு வேற்றுமையுருபோடு சகுஇயாய் வருதலும் உண, 

டெனக்கொள்க, இது பொருண்மயக்கம் எனப்படும், 

1. வினைமுதற்பொருள் எழுவாயுருபு, மூன்றனுருபுகளோடவ! 
றி, றுபான்மை சான்கனுருபு ஆறனுருபுகளோடும் வரும். 

சூத்திரம், ஒன்று மூன்று சான்காரெனு முருபொடு 
வருமே வினைமுசலென உகருச்தனரே. 

2. செயப்படுபொருள் இரண்டனுருபோடன்றி, சிறுபான்மை 
எழுவாய் வேற்றுமை யுருபுமுதல் ஏழாம்வேற்றுமை யுருபீராக.ப உ3 
புசள் எல்லாவற்றோடும் வரும். 

குத்.இரம், ''எல்லாவுருபொடுஞ் செயப்படு பொருளெழும்,” 

உ-ம், சோறடப்பட்டது - எழுவாய், ௮ரிசியாற்சோறாச்கனொான்- 
மூன்றனலுகுபு, ௮வட்குக் கொள்ளுமிவ் ௨ணிசலம் - கான்சனுருபு, 
பழியினஞ்சும் - ஐர்சலருபு. த லது குத்தங்கூநினான் - ஆறனுருபு. 

தூணின்கட் சார்ந்தான்-ஏழலுறுபு, 

8. கருவிப்பொருள், மூன்றனலுருபு ஐர்சனுருபுசளோ டன்றி, 
சிறுபான்மை எழுவாயுருபு ரான்கனுருபு ஆற லுருபுகளோமெ 

வரும்.



பெயரியல், ௧௯௩. 

சூத். இம். ஒன்று மூன்று நான்சைந்தா றுருபொடு 
கருவி வருமெனக் கரு. இனர் பெரியோர். 

உ-ம். கண்காணும் - எழுவாய். சண்ணிற்குக் சாணலாம் - நான் 2 

லருபு, சண்ணதுசாட்ி-அறனுருபு, 

4, சோடற்பொருள் நான்சனுருபோடன்றிச் சிறுபான்மை எட் 
டாம் வேற்றுமை யொழிர்த எல்லாவருபுசளோடும் வரும், 

குத்.தரம், எல்லாவுருபொடுங் கொள்வோனெழுமே, 

உ-ம். இரப்பவ ரென்பெறினுங் கொள்வர் எழுவாய். செய் 

யவ டவவையைக்காட்டிவி?ம்-இரண்டனுருபு. காகராற்பலி - மூன்ற 

னுருபு. சாகரினன்பு செய்தான் ஐர்தனுருபு. சாகரது பலி-ஆ றனுருபு 
சாகர்ச ணன்புசெய்தான் - ஏழனுருபு. 

9. நீச்கப்பொருள் ஐர்சனுருபோடன்றி, இரண்டனுருபோமம 

மான்கனுருபோடும் வரும். 

ரூதிஇிரம், இரண்டு நான்கைந்தொடு மெழுமேரீச்கம். 

உ-ம். மதுரையை நீங்கினான் - இரண்டனுருபு. மதுரைக்கு வட 
£குச் சிதம்பரம் - சான்கனுருபு, 

0, சம்பர்சப்பொருள் ௮ றனுருபோடன்றிச் இறுபான்மை நான்க 

னுருபு ஐந்தனுருபு ஏழனுருபுசளோடும் வரும், 
சூச்.இரம். சான்கைச்சாறே ழொடுகுறை நடக்கும். 

உ-ம். சாத்தனுர்கு மகன் - ரான்கனுருபு, மரத். இனியன மொ 
ம்பு-ஐந்தனுருபு. உயிரின்சணுணர்வு-ஏழனுருபு, 

7. இடட்பொருள் ஏழனுரபோடன்றிச் சிறுபான்மை எழுவா 

புருபு இரண்டனுருபு சான்௧னுருபுசளோடும் வரும். 

சூத்திரம். ஒன்றிரண்டு நான்கே ழோடிடமெழும், 

௨-ம். தூண் போஇகை தொட்டது - எழுவாய், தாணைச்சா£ஈ 
சான்-இரண்டனலுருபு, இன்றைக்கு, நாளைக்கு, பகலைக்கு, ௮ இக் 

சந்.இக்கு, மாலைக்கு, கரலைக்கு, ஊர்க்கு-வீட்டிற்கு-சான்கலுருபு, 

[ஏல வேற்றுமை யுருபுகள் செய்யுளில் இரிர்துவருதல்.] 

918. ஐயான்குச் செய்யுட் கவ்வு மாசூம் 

ஆசா வஃிணைக் கானல் லாதன, 
17



GH பெயரியல், 

(இ-ள்.) ஐயான் கு - ஐயும் ஆனும் குவ்வும் ஆகி மூன்றுருபு 
கஞம், செய்யட்கு - செய்யுளிடத்து, ௮வ்வுமாகும் - ஒரோவழி ௮௧7 

மாகத் இரிந்து வரவும் பெறும், ௮ஃறிணைக்கு - அஃறிணையிடச்த, 
ஆனல்லாதன - அனல்லாத ஐயும் குவ்வும், ஆகா - ௮௧7மாகத் இழி 
யாவாம், எ று, 

எனவே உயர் இணையிலே மூன்று உருபும் இரியுமென்றதாயிற்ற , 

[வ-று,] சாவலோனை என்பது - காவலோனச் களிறஞ்சும்மே - 

எ-ம், புலவரான் என்பது - புலவரான எனவும் - அசிரியற்கு என் 

பது-கடி.கிலையின்றேயாசிரியற்க - எனவும் - உயர் இணையிலே ஸூமன்று 

உருபுகளுர் இரிர்தன. புள்ளினான் என்பது-புள்ளினான என ஆனுருபு 

ஒன்றும் ௮ஃறிணையிலே தஇரிர்து௨ந்தது. ௮வ்வுமாமென்னும் இழிவு 

சிறப்பும்மையால் இப்படிச் இரிரல் நியமம் அன்றென்க. (நியமம் - 
நியஇ - நிச்சயம் என்பன ஒருபொருள்,) இரியுமென் றசனாலே-௮னு ய 

குவ்வுர் இரிர்சடோது, முன்னின்ற ஆனும் குப்வுஞ் சாரியை எனப் 
படும், அல்லாவிடின் - ஐயுரூபு ௮க பாகத்இிரியவம் ௮னுரபுங் குவ 

வுருபும் அசத்தினைச்சார்ந்து நிற்கவும் ப றமெனட்பொருள் கொள்க, 

[எட்டு ஷேற்றுமைக்கும் மூடிக்குஞ்சொல்,] 

519. எல்லை யின்னு மதுவும் பெயர்கொளும் 

அல்ல வினைகொளு நான்கே மிருமையும் 

புல்லும் பெரும்பாலு மென்மனார் புலவர், 

(இ-ள்.) எல்லை இன்னும் - எல்லைப் பொருட்டாகி,ப ஐச்தாம் 

வேற்றுமையும், அதுவும் - ஆறாம் வேற்றுமையும், பெயர் - பெயரை, 
கொள்ளும் - கொண்டுமுடிபும், அல்ல - Gig எழுவாய் முசலிய 
வேற்றுமைகளெல்லாம், விளை - வினையை, கொள்ளும் - கொண்டு 

மூடியும், நான்கு ஏழ் - நான்காம் வேற்றுமையும் ஏழாம் வேற்றுமை 
யும், இருமையும் - வினையையே யன்றிப் பெயரையும், புல்லும் . 

கொண்டி முடியும், பெரும்பாலும் - மிகவும், என்மனார்-என்று சொல் 
வர் புலவர், எ ஈறு, 

பெரும்பாலு மென்றசனால் வினைகொள்ளுதற் குரியலை Fay 
பான்மை தொழிற்பெயரையும் வினையாலணையும் பெயரையும் கொ 
ண்டு முடிசலும், அவற்றுள் எழுவாய் வேற்றுமை வினைகொண்டு 

முடிதலே யன்றிச் சிறயான்மை பெயரைச் கொண்டு முடிதலும் 
கொள்க,



Quuhue. ௧௯௫ 

(வரலாறு,) கருவூரின் நெக்கு, சாத்தனது சை என எல்லை இன் 
னும் அதுவும் பெயர்கொண்டன. 

சாத்தன் வந்தான், குடத்தை வனைந்தான், வாளால் வெட்டி, 

னான, சாத்சனுக்குக் கொடுத்தான், நோயினீஙகனொன், ௮அவையின்க 

ணிருந்தான், கொற்றா கொள் என அல்லவை தெறிகிலை விளை 

கொண்டன. 

சாத்தன் ஈல்லன், பொன்னை யுடையான், வாளால் வலியன், 
சாத்சனுக்கு நல்லன், நோயிற்கொடிபன், ௮யையின்கட் பெரியன், 
சாச்சா கொடியை என அல்லவை குறிப்பு வினகொண்டன. 

பிணிச்குமருர்.து, மணியின்கணொளி என நான்காம் வேற்றுமை 
யும் ஏழாம் வேற்றுமையும் வினையேயன்றிப் பெயருங்கொண்டன. 

சாக்சன் வருதல், குடத்தை வனைந்தவன் என வினைகொள்ளு 
தீற்குரியவை தொழிற்பெயரும், வினையாலணையும் பெயருங் கொண் 
டன. மரம் ஒன்று, சாத்தன் அவன், சாத்தன் யாவன் என வினை 
கொள்ளுதற்குரிய எழுவாய் வேற்றுமை எண்ணுப்பெயரும், சுட்டுப் 

பெயரும் வினப்பெயரும் கொண்டது, (௬௨) 

பெயரியல் ழற்றிற்று,



டூரண்டாவது 

வினையியல். 

  

[தெரிநிலை வினையின் பொதுவிலச்சணம்.] 

320. செய்பவன் கருவி நிலஞ்செயல் காலம் 

செய்பொரு ளாறுர் தருவது வினையே, 

(இ-ள்.) செய்பவன் - சருத்தாவும், கருவி - காரணமும், 
நிலம் - இடமும், செயல்-செயலும், கரலம்-சாலமூம், செய்பொருள் - 
செயப்படுபொருளும் ஆயயெ, ஆறும் - அறு௨சைப் பொருளையும், தரு 

வது கொடுப்பது, வினை - தெநிரிலை விளைச்செரல்லாம், ௭ - று, 

ஈட வா முதலிய வெல்லார் சதழுவுசற்குச் செய் என்றார், செப் 
ப௨னென ஆண்பாவிலே சொன்னாரேனும், ஒருமொழி யொழிசன் 

னினங்கொளற்குரித்தே” என்பசனால் ஐம்பாலுய கொள்ச, 

(வரலாறு,) வனைந்தான் என்கிறவிடத்சே, குயஉனாகிய செய் 

பவனும், மண்ணாகயெ முதற் காரணமும், தண்ட சச்சர முதலாக 

துணைச்சாரணங்களும், வனைந்த இடமும், வனைதற் செயலும், இறந்த 
சாலமும், குடமுதலிய செயப்படுபொருளுந் சோன்றுதல் காண்க, 

ஆறும் என்ற உம்மையை உயர்வு சிறப்பும்மையாக்கி, இழிஈதன 
சிலவுள, ௮வை வேண்டுமேற் கொள்ச வெனப் பொருளுரைத்து, 

இன்னதற்கு, இது பயன் என்பவைகளுங கூட்டிக்கொள்ச, 

(உ-ம்.) பிறர்ச்கு வனைந்தான், பொருள் கரு இிவனைந்தான். 

இவவிரண்டும் கருவியில் அடஙசவும் பெறுமாதலால் இழிர்சன 

வாயின, 

இன்னும் ஆறுர் தருவது வினை என்றதற்கு “முற்றும்மை யொ 

ரோ வழி பெச்சமுமாகும்'” என்கிற சூச்இரத்தால் இத்தொகையிற் 
இல குறைந்துவரவும் பெறுமெனப் பொருளுரைத்துச்சொள்க. 

கொடியாடிற்று - என்றெ விடச்சே, ஆடுதல் வினைக்குச் செயப் 

படுபொருள் குறைரது வருசல்சாண்க, 

மற்று வினைகளிலே பகுதியாற் செயலும், விகு.தியாந் செய்பவ 

னும், இடைநிலை முதலியவற்றாற் சாலமும், பெயரெச்ச வினையெச் 
சங்களிலே இம்முறையே செயலுய காலமும் வெளிப்படையாச தீ 

சோன்றுதலால், மற்றவை குறிப்பாற் ரறோன்றுமெனக்கொள்க, (௧)



வினையியல், ௧௬௯௪ 

[குதிப்பு வினையின் பொதுவிலக்சணம்.] 

321. பொருண்முத லாறிலுர் சோற்றிமுன் னாத ஓள் 

வினைமுதன் மாதீதிரை விளச்சல் வினைக்குறிப்பே. 

(இ-ள்.) பொருண்முதலாறினும் - பொருளா தியாறுய் சாரண 
மாக, தோற்றி - அவ்விடத்தே பிறந்து, முன்னாறனுள்-மூன் சொல்ல 

ப்பட்ட செய்பவன் முதலாகிய ஆறனுள், வினைமுதல் மாச் இரை - 
சருத்தாவொன்றையே, விளக்கல் - விளக்குதல், வினைக்குறிப்பு - 
வினைச்சுறிப்புச் சொல்லி னிலக்கணமாம், ௪ - று, 

பொருண்முதலாறும் பசவியலிலே ஐந்தாவது சூச்இரச் இல 
சொல்லப்பட்டன. 

(உசாரணம்,) 
குழையினன் ... , GHbsronsar  ,., ர 
பொன்னினன் பொருள். | பண்ணன் vf சினை, 
௮கச்தினன். ,, கரியன் ப 
புறத்தினன் இடம். நல்லன் பட்ட 5 
ஆதியைரான் ,, கரெடையன்  ... 
ஒணத்சான் லன இன்சொல்லன் ..., தொழில், 

, இவற்றுள் விகுதிபாற் செய்பவன் விளயூற்று, மற்றவைகள 
குறிப்பாச உண்டெனச்கொள்ச. ஒன்றைச் குழையினன், ஒன்றாற் 

குழையினன் என வராமையால், குழையினன் என்பதற்குச் கருவி 

யுஞ் செயப்படு பொருளு மில்லை யென்றும், ஒன்றை உடையன், 

ஒன்றாலுடையன் என வருதலால் உடையன் என்பதற்கு YM v 

உண்டெனவுங் கொள்ச, 

இவை பொருளாதியாறு பெயர்சளினடியாகப் பிறந்தாலும் ஒரு 

பொருளைச்சாட்டும் பெயராகாமல், குழையையுடையனாயினான், ஆன் 

ரன், ௮வான் எ-ம், அகத்இன்சணிருந்சான், இருக்கின்றான், இருப் 
பான் எனவும் வருதலால் குறிப்பு வினை ஆயின, (௨) 

[வினைச்சொற்களின் வகை,] 

392. அவைதாம், முற்றும் பெயர்வினை யெச்சழு் மாகி 

ஒன்றற் குரியவும் பொஹுவு மாகும், 

(இ-ள்.) ௮வை தாம் - முன்னீரண்டு சூச்இரங்களாலுக்* தெரி 

நிலையாயும் குறிப்பாயும் வருமென்ற வினைச்சொற்கள், முற்றும் - முற் 
றுவினைச் சொற்களும், பெய (ரரச்சமும்) - பெயபெச்ச வினைச் 
சொற்களும், (வினை) யெச்சமும் - வினையெச்ச வினைச்சொற்களு.ம்,



௧௬௮ வினையியல், 

ஆசி - ௮௫), ஒன்றற்குரியவும்- இணைபா 'விடங்களுள் ஒன்றற்குர் இறப் 
பாய் வருவனவும், கவும் - பலவ ற்திற்குப் பொதுமையி ஸனிற் 
...னவும், அகும் - BSL, ore 

இவற்றிற்கு உதாரணம் தத்தஞ் சிறப்புச் சூத்திரங்களிற் 
சாண்க, 

இணி “ஒருமொழி யொழிதன் னினங்கொளற் குறித்தே?” எள் 
ப।சனால், பிறவழியால் ஒன்றற்குரியவும் பொதுவுமாய் கிற்பனவுஞ் 

சிறவள வெனச்கொள்க, 

அவை வருமாறு;:--நடந்தான் - சன்வினை, ஈடச்.தினான் - பிற 

வினை. வெஞச்தான் அட்விரண்டிர்கும் பொதுவினை. 

தடர்தான் - விதிவினை, நடவான் - மரைவினை, சாவான், வே 
வான்-௮வவிரண்டற்கும் பொதுவினை, விதிவினை-உடன்பாட்டுவினை. 

உண்பான் - செய்வினை, உண்ணப்பட்டது செயப்பாட்டு வினை. 
புலிசொன்ற யானை அ௮வவிரண்டிற்கு.ப பொதுவினை, 

இன்னும் தேடிய சாத்தன், சேடிய வர்சான் எனச் சொல் 
லொணன்றே ஈரெச்சங்களுச்ரும் பொதுவாகுகை முதலானபைபுப் 
சொள்க, (௧) 

[வினைமுர்றின் இலச்சணம்.] 
823. பொதுவியல் பாறையுச் தோற்றிப் பொருட்பெயர் 

முதலது பெயால தேற்பில Yas. 
(Q- or.) பொதுவியல் பாறையும் - பல..கை வினைகளுக்கு. 

௦ பாதுவிலச்கணமா௫ெ செய்பயன் முதலாறையும், தோர்றி-தோன்ற 
ச்செய்து, பொருட்பெயர் முதல் - பொருட்பெயர் முதலாகிய, அறு 
பெ.பரலத-அறுவகசைப்பெயரல்லாத மற்றொன்றையும், ஏற்பில-ஏலா 
சன, முற்று-தெறிநலை வினைழுற்றும் குறிப், வினை முற்றுமாம், எற, 

(உதாரணம்.) 

செய்தான் அவன் ௮ செரிநிலை | பொருட்பெயர் 
நல்லன் ௮௨ன் -- குறிப்பு கொண்டன. 
குளிர்ந்தது நிலம் -- தெரிநிலை இடப்பெயர் 
நல்லது நிலம் ௮௨ குறிப்பு கொண்டன, 
௨ந்தத கார் — தெறிநிலை காலட்பெயர் 
நல்லது கார் குறிப்பு கொண்டன. 
குவிர்ததுகசை -- தெரிரிலை சினைட்பெயர் 
நல்லது கை 4 குறிப்பு கொண்டன, 
பரந்தது பசப்பு — oa குணட்பெயர் 
மல்லது பசப்பு -- கொண்டன, 
ஒழிச்தது பிறப்பு -- Syst {Cae 
நல்லது பிறப்பு -- குறிப்பு கொண்டன. (2)



வீனையியல், ௪௯௯ 

[தெரிநிலை வினைஞுற்தின் விசற்பம்.] 

394. PDUM LPs 46005 on 5 4b படர்ச்சை யிடதீதும் 
ஒருமைப் பன்மையைத் தன்மை முன்னிலையிலும் 

முச்கா லத்தினு முரண முறையே 

மூவைர் திருமுன் முறுய் முற்று 
வினைப்பச மொன்றே மூவொன் பானாம். 

(இ-ள்) ஒருவன்மு சல் ஐர்தையும் - ௮ண்பால் மூசலா௫ிய ஜம் 

பால் வினை முற்றுக்களையும், படர்க்கையிடத்தும் - படர்க்சையிடச் இ 

லும், ஒருமை - ஒருபைவினை முற்றையும், பன்மையை - பன்மை 
வினை முற்றையும், தன்மை - சன்மையிடச் இலும், முன்னிலையினும்- 

முன்னிலையிடகச்திலும் வைத்து, முக்காலச்இினு.2 - முக்காரலங்களா 

லும், மூரண-மாற, முறையே-சொல்லப்பட்ட முறையே, மூவைந்து- 
படர்ச்கைவினைஞுற்றுக்கள் பஇினைந்தும், இருஞூன்று-சன்மை வினை 

மேற்றுக்கள் றும், அறு - முன்னிலை வினைழுற்றுச்சள் ஆறும், அய் - 

ஆகி, முற்றவினைப் பசமொன்று - செறிரிலை வினைழுற்றுப் பத மொ 

ன்துமே, மூவொன்பானாம் - இருபத்சேழாகும், ௪ - று, 

(a sur.) 

இழர்தசாலம், கிெெழ்காலம், எ.இர்காலம், 
நடர்தான் - நடக்கின்றான் - நடப்பான். படர்க்கை, ஆண்பால், 

பெண், ஈடர்தாள் - நடக்கிள்றாள் - நடப்பாள், 
பலர், ஈடச்சார் - ஈடக்கின்றார். - நடப்பார். 

ஒன், ஈடர்தது - நடக்கின்றது - ஈடப்பது, 

பல, நடந்தன - நடக்கின்றன - நடப்பன, 
சன்மை, ஒர, நடர்தேன்- நடகச்கின்றேன்-நடப்பேன், 

பன், ஈடந்தேம் - நடக்கின்றேம் - நடப்பேம், 

முன்னிலை, ஒரு, நடந்தாய் - நடக்கின்றாய் - நடப்பாய், 
பன், ஈடர்திர் - ஈடக்கின்றீர் - நீடப்பீர், 

எனச் ரெரிரிலை வினைமுற்று ஒருபகுதியு2ம இருபத்தேழா.ப 

வாறு நாண்ச, (௫) 

[ஆண்டாற் படர்க்சை வினைமுற்று, ] 

925. அன் ௮ னிறுமொழி யாண்பாற் படர்க்கை, 

(இ-ள்.) ௮ன் ஆன் இறமொதி - ௮ன் ஆன் என்கற இருவிகு 

தயையும் இது திபிலுடைய மொழிகள், ஆண்பாற் படர்க்கை - உயர் 

,இணையாண்பாற் படர்க்கை வினைஞாற்றுய் குறிப்பு முற்றுமாம், எ -று,



2.00 வினையியல், 

(வரலாறு.) 

வி. தெரி--இற, நிக, எதி, குதி. ன் 
அன், CLK SEW OT நடக்கின்றனன்-ஈடப்பன் - குழையன். 
அன். ஈடர்தான் - நடச்சன்றான்-ஈடப்பான் - குழையான். 

(பெண்பாற் படர்க்கை வினைஞுற்று,] 

326. ௮ள்ஆ ளிறுமொழி பெண்பாற் படர்க்கை, 

(இ-ள்,) ௮ள் ஆள் இறுமொழி-௮ள் ஆள் என்கிற இரண்டுவிகு 
இயையும் இறு இபிலுடைய மொழிகள், பெண்டாற்படர்ச்கை-உயா இ 
ணைப் பெண்பாற்படர்க்கை வினைஞாற்றும் குறிப்பு முற்றுமாம், எ -று, 

(uu லாறு .) 

வி, Ogsh—G . aa. எதி, குறி, 
HOT, நடந்தனள்-ஈடக்சின்றனள் - நடப்பள் - குழையள் 3 
அள். நடச்சாள் -ஈடக்கின்றாள் - நடப்பாள் - குழையாள் a 

[பலர்பாற் படர்க்கை வினைஞாற்று.] 

324. பர் ஆர் பவவூ ரகரமா ரீற்ற 

பல்லோர் படச்கைமார் வினையொடு முடிமே, 

(இ-ள்.) ௮ர் ஆர் பவ்ஷாகரம்மார் ஈற்ற-௮ர் ர் ப மார் என்கிற 
ரான்கு விகு. களையும் இறு இியிலுடைய மொழிகள், பல்லோர் படா 

க்கை - உயர் இணைப் பலர்பாற்படர்ச்கை வினைஞாற்றுப் குறிப்பு முற்று 
மாம், மார் - இவற்றுள்ளே மாரீற்று வினைமுற்று, வினையொடு மூடி. 

யும்-பொதுவி இ.பாற் பெயருடன் முடிவசன்றி வினையுடனுமுடியும். 

மார்விகு இ.பும் டவவிகு இ.புர் தாமே காலங்காட்டுமெனப் பதவிய 
லுள் 18-வது சூத்இரத்தில் கூறுசகலால் ௮வை குறிப்பு வினைக்கு 

வருதலில்லை. 

(வரலாறு.) 

வி, தெரி-இற. நிக, ௭.தி, குறி. >) 
ஆர். ஈடந்தனர் - நடக்கின்றனர் நடப்பர், குழையர் | 
ஆர். ஈடந்தார் - நடக்கின்றார் - ஈடப்பார். குழையார் $ 3 

ப, — _— நடப்ப, —_— | ¥& 
மார், — அஸ்மின் கொண்மார். ணை J 

இர்ச்சார் கொண்மார் வந்தார்” என மார் ஈற்று வினைஞுற்று 

வினையொடு முடிந்தது. சொண்மார் கொள்வார். இமமார் விகுதி 
எ.இர்சால வினையொன்றையு மறுத்து எதிர்மறை முற்றிலும் வரும். 
உ-ம், 'பீடின்மன்னரைப் பாடன்மா பெமரே (௮)



விளையியல், 2.08 

[ஒன்றன் பாற்படர்க்கை வினைஞாற்று.] 

328. அறுடுச் குற்தியு லுகர விற்ற 
ஒன்றன் படர்க்கைடுக் குறிப்பி னாகும் 

(இ-ள்.) துறுடுக்குற்றிய ஓுகரலீற்ற - துறுடு என்கிற இம் 
மூன்று குற்றியலுகர விகுதிகளை யிறுதியிலுடையமொழிகள், ஒன் 
றன் படர்ச்சை - அஃறிணை யொன்றன்பாற் படர்க்கை வினைமுற் 

றங் குறிப்புமுற்றுமாம், டக்குறிட்பினாகும் - இவற்றுள் ெவிகு இகுறி 
ப்புவினை முற்றிற்கல்லது செரிகிலைவினைழுற்திற்கு வருவ இல்லை.எ-று. 

நுவவிகுதி இறந்சசால விடை.நிலையோடு மாச் திரங்கூடி வரு 

மெனச்கொள்ச. 

  

(வரலாறு,) 

வி, தெரி-இற, நிச. எதி, குறி, 
அ... நடந்தது - நடக்கின்றது - நடட்பது, குழையது. ட் 

று. KWo — இற்று! ஆ 
@, ey, பொருட்டு (௧) 

    

[பலவின்டாற் படர்க்சை வினைஞாற்று.] 

929: ௮/ ஆ ஈற்ற பலவின் படர்க்கை 
ஆ வே யெதிர்மஸ்ச் கண்ண தாகும் 

(இ-ள்) ௮ ஆ ஈற்ற - ௮.௩ என்றெ விருதிகளை இறுநியி 
லுடைய மொழிகள், பலவின்படர்க்கை-பலவின்பாற் படர்க்கைவினை 
மூற்றுங குறிப்பு முற்றுமாம், ௮ - அவற்றுள் சாரம், எ.இர்மறைக் 

கண்ணதாகும் - எதிர்மறையினிடச்து வருமேயன்றி உடன்டாட்டினி! 

டத்து வாராது எ-று, 

ஆவே யெதிர்மறைச் சண்ணதாகும் என்றமையால், ௮க.ரவிகு தி 

உடன்பாட்டிலும் எதிர்மறையிலும் வரும் எனக்சொள்ச, இந்த HFT 
AIGA gar சாரியைபெற்றும், பெறாமலும் வரும். ஈடப்பீ- உண்ப 
முதலியவற்றைப் பலர்பால் வினைஞாற்றாசச் கொள்ளும்போது டக. 

விகு தியென்றும், பலவின்பால் வினைமுந்ராகக்கொள்ளும்போது ப௪.7 
விடைநிலையும் அகர்விகு இயம் என்றும் கொள்ச. 

(வரலாறு) 

வி. தெரி-இற, நிக, or i. குதி, 3 
௮. ஈடர்தன - நடக்சன்றன - ஈடப்பன, பெரியன, 8 

665 - நடச்இன்ற - ஈட்ப்ப. பெரிய, ல் 

நடர்தில - ஈடவாநின்றில ----.. வெ 

(௧0) நடவா என ௮.ா.ரம் ௪ திர்மறைச்சண் வர.த.த.



௨0௨ வினையியல், 

(இரு திணைப்பொ தவினை.] 

330 தன்மை முன்னிலை வியங்கோள் Car Doo 

உண்டீ ரெச்ச மிருதினைப் பொதுவினை, 

(இ-ள் 9 தன்மை - சன்மையிடத்துத் செரிறிலை குறிப்புவினை 
மேற்றுக்களும், முன்னிலை-முன்னிலையிடச் துத் செரிரிலை குகிப்புவினை 
மற்றுச்களும், வியய்கோள்-வியயகோள்வினைமுற்றுக்களும், வேறிலை 
யுண்டு - வேறு இல்லை உண்டு என்கிற மூன்றுவினை க்குறிப்பு முற்றக் 
SOR i, FO ச்சம்-தெரிநிலையும் குறிப்புமாசிய பெயபெச்ச வினையெச்ச 
வினைகளு 4,இ ₹ தஇணை-உயர் இணை ௮ஃறிணைஎன்இற இரு இணைக்கும், 
Oneal? பொதுவினை களாம். எ-று, 

செய்யுமென்னும் பெயரெச்சமே செய்யுமென்னு மூற்றாதலால் 
அம்முற்றும் இரு திணைப் பொது வினையா மென்பது தானே சோன் 
றுதல் காண்க, (௧௧) 

[சன்மையொருமை வினைஞாற்று..] 

9891. குதுறு வென்னும் குன்றிய _ காமமோ 

டல்ல னென்னேோ னாகு மீற்ற 

இருதிணை முக்கூற் மெருமைத் தன்மை, 

(இ-ள்.) GVH DQ ver ap குன்றியலுகரமோடு -குடுது 
று என்கிற குற்தியலுசரவிகு திகளும், அல்ல னென் னேன் - ௮ல் 
அன் என் ஏன் என்டிற நான்கு மெய்மீற்றுவிகு இஈளும், YS - 
ஆகிய, ஈற்ற - இஃ்வெட்டு விகு இகளையும் இறு,திபிலேயுடைய மொழி 
Sar, இருதிணை - இரு திணை யிடத்தனவாகிய, மூக்கூற்று - ஓருவன் 
ஒருத்தி ஓன்று என்கிற மூன்றுபால்களுக்கும் பொதுவாடுப, ஒரு 
மைத்தன்மை - தன்மை யொருமையாகிப செறிநிலை வினைழுற்றுப 
குறிப்புழுற்றுமாம் எ - று, 

குடு து.று என்றெ ரான்குச் தாமே சால சாட்டுதலாற் குறி 
ப்பு வினைக்கு வாபா... ௮ல் - எதிர்காலத்தே மாத்திரம் வரும். பத 
வியல் 18; வது சூத்திரச்இிற்காண்க, 

  

  

  

(வாலாறு.) 

வி. செரி-இற நிச, or fi. குதி. 3) 
6 —— —— 22g 
@, உண்டு இணைவகைவ கத். வனை ee லைம வாமை ணகி 

து. வந்து —— குசு —— |, 
ஹு, சென்று am தேதறு ‘ 6 

te coma உண்பல் a 00, mmm — 
அன். ௨ண்டனன் - உண்ணாரின்றனன்-உண்பன்-தாரினன் 
என்,.உண்டனென்-உண்ணாகின்றனென்-உண்பென்-தாரினென் 
ஏன், உண்டேன்-உண்ணாரின்றேன்-உண்பேன்-தாரினேன். |  



விளையிபல், ௨0%. 

உண்ைஉண்டேன், வந்து வந்தேன், சென்று சென்றேன், 

'உண்கு--உண்பேன், வருது வருவேன், சேறு-செல்வேன், உண் 
பல் உண்பேன், உண்ணாபிறிபல் எனச் சிறுபான்மை ௮ஃவிகு இரிகழ் 

காலத்தும் வரும், (௪௨) 

டசன்மைட் பன்மை வினைஞற்று,] 

3௮2. அம்மா மென்பன மூன்னிலை யாரையும் 

எம்மே மோமிவை படர்க்கை யாரையும் 

உம்மா கடதற விருபா லாரையும் 

தன்னொடு படுக்குக் தன்மைப் பன்மை, 

(இ-ள்) ௮ம்மாமென்பன - அம் ஆம் என்கிற விரண்டு விகுதி 

,இளையு மிறு இயிலுடைய Gur) sar, முன்னிலை.பாரையும் - சன்னி 

படி னிற்கையன்றி முன்னிலை யிடத்சாரை.பும், எம்மே மோமிவை 2 

எம் ஏம் ஓம் இம்மூன்று விகு இசளை.பு மிறுதியிலுடைய மொழிகள், 

படர்ச்சையாரமை.பும் - தன்னிலையி எிற்கையன்றிப் படர்ச்கை யிடச் 
சாரை.பும், உம்மூர் சஉடதற-கும் டும் தும் றமின்றெ நான்கு விகுதி 

களையு மிறுதிமிலுடைய மொழிகள, இருபாலாரையும் - தன்னிலையி 

னிற்கையன்றி அஃவீரிடத்தார்களை.பும், தன்னொடு ப௫க்குந் தன்மை 

ப் பன்மை - தன்னுடன் கூட்டதிற சன்மைப் பன்மை வினைஞுற்றுய் 

குறிப்புமுற்றமாம எ-று, 

கும்டும் தும் றும் ஏன்கிற நான்கு தாமே சாலங்காட்டுதலாலே 
குறிப்பு வினைச்கு வருவனவல்ல, பதவியல் 18-வது சூச்.இ, த்தால் 

காலமும், மேல் இரண்டு சூச்இிரய்களால் இடமும் உணர்ச. 

வி. தெரி- இற, ங்க. ol குறி, யாம், ) 
௮ம். உண்டனம் - உண்கின்றனம்-உண்பம் - தாமினம், யானும் 
ஆம், உண்டாம் - உண்கின்ரும் - உண்பாம் - தாரினாம் நீயும். 5 

எம். உண்டனெம்-உண் சநனெம்-உண்பெம்-சாரினெம் யாம், ) 
ஏம், உண்டேம் - உண்கின்றேம் - உண்பேம்-தாரினேம் ௨ யானும் 
ஒம், உண்டோம்-உண்கின்றோம் பண்பன்) அவனும் [] 

“உண்கும், ed யாம, 

  

கும, —— 

  

  

  

  

சிம், உண்டும் —_———— யானும் 
தும், வந்தும் கடக வடை வருதும் j Sy 
௮ம், சென்றும் தேறும் Loa Spin 

உண்டும--உண்டோம். உண்கும் உண்போம், 
வந்தும் வந்தோம் வருதும் வருவோம். 
சென்றும்--சென்றோம். சேறும்-- செல்வோம். 

இவை சிறுபான்மை இம்முறையின்றி மயங்கி வருதலுமுண்ூ,



௨௦௪ வினையியல், 

[வினையுடனு.ம் முடிகிற தன்மை வினைஞாற்றுக்கள்.] 

333. செய்கெ ஜனொருமையுஞ் செய்குமென் பன்மையும் 

வினையொ௫ முடியிலும் விளம்பிய முற்றே. 

(இ-ள்.) செய்கென் - செய்கு என்கிற, ஒருமையும் - தன்பை 

யொருமை மாற்றும், செய்குமென் - செய்கும் என்ற, பன்மையும் 
தன்மைப்பன்மை முற்றும், வினையொடு முடியினும் - (பெயருட 

னேயன்ி) வினையுடனேமுடி.யிலும்,விளம்பிய-முன்சொல்லப்பட்ட. 

மூற்றே - முற்றுச்சளேயாம் ௭-று, 

(வரலாறு.) உண்குவச்தேன், உண்கும்வர்தேம் எனவரும், (௧ ௪) 

(உளப்பாட்டுமுன்னிலைப்பன்மை.] 

334. முன்னிலை கூடிய படர்க்கையு முன்னிலை, 

(இ-ள்) முன்னிலை - முன்னிலையோடு, கூடிய-சேர்ந்ச, படர்க 

சையும்-படர்ச்மையும், மூன்னிலை-முன்னிலை.பாம். ஏறு, 

தெரி, குறி, 
உண்டனிர் குழையினிர் 
உண்டர் குழைமீர் நீ.புமஉனும். 
உண்மின் ————— 

இச்சூத் இரம் முன்னிலைப் பன்மை கூறியவழியே கூரூது, (ஒன் 

நினமுடிச்சல் தன்னினமுடித்தல்” என்ற உச்தியால் இங்கே 

சொல்லப்பட்டது. 
(௪௫) 

[முன்னிலை யொருமை வினைமுற்று. 

335. ஐயாயிகர விற்ற மூன்றும் 
. ஏவலின் ene. Queer of ima 

முப்பா லொருமை முன்னிலை மொழியே, 

(இ-ள்.) ஐயா யிசலீற்ற மூன்றும் - ஐ ஆய் இ என்கற 
மூன்று விகுஇகளை இறு.தியிலுடைய மொழிகளும், ஏவலின் வர௨ 
மெல்லாவீற்றவும்-விகு தி குன்றாதங் குன்றியு நிற்பனவாட ஏவவிலே 
வருகிற இருபத்து மூன்றீற்றுமொழிகளும், முப்பால் - ஒருவன் ஒரு 
த். தி ஒன்று என்கிற மூன்று பால்களுக்கும் பொதுவாடுப, ஒரு 

மை முன்னிலைமொழி - முன்னிலை யொருமைத் தெரிரிலைவினை 

முற்று குறிப்புமுற்றுமாம், எ-று,



விளையியல், ௨௦௫ 

இக.ரவிகுதி எதிர்காலச்தை யிடைநிலை Weep சாட்டும் 
ஏவல்வினை முற்றுச்கள் குதிப்பு வினையில் இல்லை என்று அறிவித் 
தற்கு உம்மை கொடுத்துப் பிரித்தார். 

(வரலாறு) 

வி, தெரி. இற, நிச, எதி, குதி, 
ஐ. உண்டனை.  உண்ணாரின்றனை-உண்பை, வில்லை 
ஆய், உண்டாய், உண்ணாரின்றாய் - உண்பாய், வில்லாய் 
இ. உண்டி, உண்ணாகின்றி - சேதி, வில்லி 

ஏவல் வினைகள் ௩ஈடவாய், வாராய், கேளாய், ௮ஃகாய் என 

விகுதி குன்றாமலும், ஈட, வா, கேள், ௮ஃ்கு என விகுதி குன்றி 
யும் வரும், ஏவலெனப் பொதுப்படச் சொல்லியதனால், செய்வி - 

செய்விப்பி என ஏவன்மேல் ஏவ௨லாச வருவனவும், செய்யல், செய் 
யேல், மறால், நடவாதே என எதிர்மறையில் வருவனவும் ) சொல் 
லிக்காண், ஈடச் இ, எழுக்இரு, அருளு என உடன்பாட்டில் வருவன 
வுங கொள்க, (கச) 

[சில ஏவல் வினைஞாற்றுக்குச் சிறப்புவிதி.] 

336. முன்னிலை முன்ன ரீயு மேயும் 

அச்சிலை மரபின் மேய்யூர்க்.து வருமே, 

(இ-ள்,) முன்னிலை முன்னர் - முன்னிலையேவன் முற்றென 
முன்சொல்லப்பட்ட வற்றிற்கு முன், ஈ.பும் - ஈகாரமும், ஏயும்-ஏகார 

மும், அச்நிலை மரபின் - அவ்விடத்து நிற்றற்குரிய மரபினையுடைய, 

மெய் - யாதானுமொரு மெய்யை, ஊர்ந்து - ஏறி, வரும் - வரும், எ-று, 

(வரலாறு.) :* சென்றீ பெரும நிற்றகைக்குரர் யாரே?” (அட்டி 

லோலை தொட்டனை நகின்மே” என வரும். 

இங்கே ஈகாஈமும ஏகாரமும விகு களல்ல, ஆய 

வந்த ஏவவில் வரும் முன்னிலை ௮சையாம், இந்த அசைகள் ஊர்ந்து 
நின்ற றகரமெய்யும் மக, மெய்யும் எழுத்துப் பேறென்றுணர்க, (௪௭) 

[முன்னிலை பபன்மை வினைஞாற்று,] 

991. இரச ரீற்ற விரண்டு மிருதிணைப் 
பன்மை முன்னிலை மின்னவற் றேவல், 

(இள்.) இர் ஈர் ஈற்ற இரண்டும்-இர் ஈர் என்டெ இரண்டுவிகுதி 
களைய மிறுதியிலுடைய மொழிகள், இரு இணை-இரு இணைக்கும் பொ 
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௨0௬ வினையியல், 

அவாடப, பன்மைமுன்னிலை - பன்மைமுன்னிலை வினைஞுற்றுங் குறி 
ப்பு முற்றுமாம், மின் - மின்விகு இயை யிறு இியிலுடைய மொழிகள், 
௮ வற்றேவல் - முன்னிலை ப்பன்மை யேன்முற்றாம், எ - று, 

மின் விகுதி யன்றி, ஈர் - உம் விகுதிகள் முன்னிலைப்பன்மை 
யேவலுச்கு வருமெனச் கொள்க, 

(வ.ரலாறு,) 

வி, செரி-இற, நிக, ௭.தி. குறி, 
இர். உண்டனிர் - உண்டுன்றனிர் - உண்பிர், குழையிர், + Br. 
ஈர். உண்டீர் - உண்டின்றீர - உண்பீர், குழையீர், 

மின் _.. உண்மின் ௨. 
ளார் — oe உண்ணீர் —- 

“e உண்ணும் (௧4) 
[விய கோள்வினைஞுற்று.] 

338. கயவொடு ரவ்வொற் நீற்ற வியங்கோள் 

இய மிடம்பா லெங்கு மென்ப, 

(இ-ள். கயவொடு-௧ யஎன்கிற இரண்டுயிர் மெய்யினையும, 
ஈவ்வொற்று - ரகரமெப்யினையும், ஈற்ற-இறு இயிலுடைய Quon year 

வியப்கோள்-வியஙகோண்முற்றுச்களாம்,[(அவை) இடமெங்கு .-eyp sor 
நிடங்களிலும், பாலெங்கும் - ஐம்பால்களிலும், இயலும் - செல்லு.) 

என்ப - ஏன்று சொல்லுவர் புலவர், எ-று, 

(வரலாறு,) 

உரக யான், யாம், நீ, நீர், அவன், அவள், அவர், அது, 
ர் மை என இவை வாழ்த்துப் பொருளில் வந்தன. 

இவை - அவன் உண்சு, நீவருக என உயர்க்தோ னிழிர்தோனை 
வி.தித்சற்டொருளிலும், எம்மைக் சாத்தருள்க, ஒருசொற்கேட்க, என 
வேண்டிக் சோடற்பொருளிலும், அத்தீயன் கெடுக என வைதற் 

பொருளிலும் வரும், இப்பட. சொன்னவர் தாமே *குத்துரை யாச 

வும் வகுத்தனர் கொளலே” என 'அல்லீறும் உடன்பட்டுப் புணர்ச் 

சமையால் அதனுடன் *நான்மறை யறங்களோங்க” என ௮௧ர 

வீறும் கொள்க. gor Pues, சிறுபான்மை இச்சால வழக்கத்தில் நடச் 
சக் சடவன், ஈடப்பானுக எனப் பாலிடஙகளுள் ஒன்றைச்சேர்ந்து 
வருவனவுங் சொள்க, (௪௯)



வினையியல், ௨0௪ 

[பால் இடஙகளுக்குப் பொதுவான குறிப்பு வினைஞாற்றுக்கீள்.] 

3398. வேஙில்லை யுண்டைம் பான்முா வி._தீகன. 

(இ-ள்.) வேதில்லை.புண்டு-வேறு இல்லை உண்டு என்கற மூன்று 

வினைச்குறிப்பு முற்றுக்களும், ஐம்பால்-றம்பாலுக்கும், மூவிடத்தன - 
மூவிடச் இற்கு முரியனவாம், எ-று, 

பே அன், அவள், அவர், அது, அவை, யாள, யாம, 

ட soar Qe 6, Bi. 

மொழிர்த பொருளோ டொன்ற வல்வியின் மொழியாத 
சனையு முட்டின்று முடித்தல்” என்கிற வு.ச்.தி.பால்-வேண்டும், தகும், 
படும் என்ற சொற்களும் ஜம்பான் மூவிடத்திற்கும் பொதுவா 

மெனக்கொள்க, 

(வரலாறு) அவரோதல் வேண்டும், நீ போசகல்வேண்டும், இர் 
சோறுண்ணத்தகும், இவரா லிச்காரி.பஞ் செய்யச்சகும், வஞ்சரை யஞ் 

சப்பமெ, கற்றறிர்சோரைத் தலைரிலத்து வைக்கப்படும். 

இம்மூன்று மொருபொருட் சொற்களாய்த் தொழிற்பெயராய்த் 
தேற்றப்பொருள் பட்டே நிற்குமென்றறிக, (௨௦) 

[பெயசெச்சம்.] 

540. செய்த செய்்ற செய்யுமென் பாட்டில் 
காலமுஞ் செயலுர் தோன் பிப் பாலொடு 
செய்வ காதியறுயொருட் பெயரும் 

எஞ்ச நிற்பது பெயரெச் சம்மே 

(இ-ள்.) செய்த செய்கின்ற செய்யுமென்- - செய்த என்றும் 
செய்கின்ற என்றும் செய்யும் என்றும் சொல்லப்படுகிற, பாட்டில் - 

epuesé சொற்களிலே, காலமும் - முறையே இறப்பு நிகழ்வு எதி 
ர்வு என்கிற மூன்றுகாலங்களும், செயலும் - தொழிலும், சோன்றி - 

தோன்றி, பாலொடு - பாலுடனே, செய்வதாதி - செய்பவன் கருவி 
நிலம் செயல் காலம் செயப்படுபொருள் என்ற, ௮றுபொருட் பெய 
ரும் - அறுவகைப்பொருட்பெயர்களும், எஞ்சநிற்பது - ஒழிய நிற்பன, 
பெயரெச்சம் - பெயரெச்சவினை லினைக்குறிப்புச்சளாம். எ-று, 

ஏற்புழிச்கோடலால், தோன்றி என்பது வரைச்குர் தெறிநிலைம் 
கும், ஒழிச்சவி.இ செரிநிலை குறிப்பு இரண்டிற்கு சொள்க, நிற்ப,வ 
தொகுதஇியொ மை. செய்யும் என்னும்பெயரெச்சம் விகு இயால் கால 
ஙசாட்டும்,



௨0௮ விசையியல், 

(வரலாறு. 

[ சாச்சன் செய்பவன். 
| கலல் - கருவி, 

இற. நிகழ், எஜிர், 6 வீடு - நிலம், 
உண்ட, உண்கின்ற,உண்ணும். » ஊண் - செயல், 

| பகல் - காலம். 
(சோறு - செயப்படுபொருள், 

உண்ணாத சிறுவன், உண்கலாத சிறுவன், உண்கிலாச சிறுவன், 

என எதிர்மறைச் தெரிரிலைப் பெயரெச்சம் வரும். 

சரியகு திரை, உள்ளபொருள் எனப் பெயசெச்சச் குறிப்பு வரும்; 
இல்லாதபொருள், ௮ல்லாசபொருள் என ௭ .திர்மறைக் குறிப்புப் பெய 
செச்சம் வரும், ௮அறுபொருட் பெயருமென்ற உம்மையால் களைகட்ட 

பயிர், களைகட்டகூலி என இன்னதற்கு, இதுபயன் என்னும் பெயர்க 

ளெஞ்ச நிற்பனவும்; உண்ட இளைப்பு, ரடிபோன ஊர், பூத்தசண்ணி, 
பொன்பெரிய ஈம்பி எனப் பிறபெயரெஞ்ச கிற்பனவுங் சொள்ச.(௨௧) 

[செய்யும் என்னும பெயசெச்சச் இற்குச்சிறப்புவி தி.] 

34]. செய்யுமெ னெச்சவீம் ௮ுயிர்மெய் சேறலும் 

செய்யுளு ளும்முத் தாகலு-முற்றேல் 

உயிரு முயிர்மெய்யு மேகலு முளவே, 

(இ-ள்.) செய்யுமெனெச்சம் - செய்யும் என்னும் வாய்பாட் 
டுப் பெயசெச்சத்தினுடைய, ஈறு - இறு இயிலுள்ள, உயிர்மெய்-உயிர 
மெய்யானது, சேறலும்-கெடுதலும், செய்யுளுள் - செய்யுளிடத்த, 
உம் - உம் விகுதியானது, உர்தாகலும் - உந்து எனத்திரிதலும், முற் 

றேல் - ௮2 முற்றாமின், உயிரும் - ௮சனிறு இபுயி யிலும், உயிர் 
மெய்யும் - உமிர்மெய்யாயினும், ஏகதும் - கெடுதலும், உள - உள 

வாம், ஏற, 

(வரலாறு,) வாவும்பு ரவி - வாம்பூரவி, ஆழும்பொருள் - ஆம் 

பொருள், போகும்பொருள் - போம்பொருள், எனச் செய்யுமெனெச் 
சத்திற்று உயிர்மெய்செட்டது. * 

கூட்பெயர்க்குக்.து நீர்க்சோழி - இதஇல் கூப்பெயர்க்கும் என்பது 
கூப்பெயர்க்குக்து எனச்செய்யுளில் உம் உரு யிற்று, 

சோழியும் கலுழ்மே, அவனோ? மொழிமே எனமுற்ருயவிடத்து 

கலுழும், மொழியும் என்பவைகளில் உயி நம உயிர்மெய்யுங் கெட்டன.



பொதுமையின் முற்றேல் என்றதனால் - கேளும், உரையும், 

என்னும் ஏவல் முற்றுக்கள் - கேண்மோ, உரைமோ என உயிரும் 
உயிர்மெய்யும் கெட்டு வருதலுப்கொள்க, இவை இங்ஙவனமாதல[.. 

“சொற்றொரு மிற்நிதன்பெற்றி” என்றதனால் ஆவொமோ என்னு ப 
சன்மைப் பன்மை வினைஞுற்றும்,'பொன்லூசலாடாமோ' என எதி! 
கால இடைறிலை கெட்வெருசலுப்கொள்ச, ் (௨௦) 

[வினை பெர்சச் இினிலக்கணம்,] 

242. தொழிலும் காலமும் '2சான்பிப் பால்வினை 

ஒழிய நிற்பது வினையெச் சம்மே. 

(இ-ள். தொழிலும் - செயலும், காலமும் - பொழுதும், தோ 

ன்றி - விளங்கி, பால் - பாலுடனே, வினை - வினையானது, ஒழி.ப - 
எஞ்ச, நிற்பது --நிற்பன, வினையெச்சம் - தெறிரிலை Per uFseeup i 

குறிட்பு வினையெச்சமுமாம். எ-று, 

வினையெனப் பொதுப்படச் கூறுதலால் - வினைஞாற்றும், பெப 
ெ ச்சமும், வினையெச்சமும், வினையாலணையும் பெயரும், தொழி 

பெயருமாகிப ஐவகை உடன்பாடும் எதிர்மறை.பும் பற்றிவரும் உ செரி 
சிலை.பும் குறிப்புமாசிப வினைச்சொற்களுங் சொள்க,. 

(உ.ம்) 4 

தெரிநிலை வினையெச்சம் ஐவகைத் தெரிநிலைவினை விகற்பங்கள் 
கொள்ளுதற்கு உதா. ரணம்:;-- 

செய்துவந்தான்---செய்துவாரான்--தெரிலலைவினை முற்று, 
செய்துவர்த -செய்துவாராத---தெரிசிலைப்பெயரெச்சம், 

செய்துவர்.து----செய்துவாராமல்--தெரிரிலைவினையெச்சம், 
செய்துவந்தவன்-செய்துவ.ராதவன்தெரிரிலைவினையாலணையும்பெயா 
செய்துவருதல்---செய்துவாராமை--தெரிஙிலைத்தொழிற்வெயர், 

  

  

தெரிரிலைவினையெச்சம் குறிப்புவினை விகற்பங்கள் கொள்ளு 

சற்கு உதாரணம்: 

சுற்றுவல்லன்---- ௮௫ இப்புவினை முற்று, 
கற்றுவல்ல-----வைகுதிப்புப்பெயரெச்சம், 
கற்றுஇணித.----ுறிப்புவினையெச்சம். 
கற்றுவல்லவன்-----குறிப்புவினையாலணையும்பெயர், 
கற்றுஇன்ை;----ுறிப்புத்தெழஹிற்பெயர்,



2 30 வினையியல், 

குறிப்புவினையெச்சம் தெரிநிலை வினைவிஈற்பங்கள் கொள்ளு 
ற்று உதாரணம்: 

1 மன்றிச்செய்தான்; அறமன்றிச்செய்மான் - Oxf Reval lar ap ho. 

rons Beets,  அறமன்றிச்செய்யாச-செரி-பெயரெச்சம். 
rome Oetie, . அறமன்திச்செய்யாமஃ்-செரி-வினையெர்சம், 

அறமன்றிச்செய்தவன்; அறமன்றிச்செய்யாசவன் - தெரி - வினையா 
[ லணையு ம்பெயர்: 

3றமன்றிச்செய்சல்; அறமன்ிச்செய்யாமை-செரி-தொழிற்பெயா. 

குறிப்புவினையெச்சம் குறிப்புவினை விசற்பங்சள் கொள்ளுதற்கு 
காரணம்; 

அறமன்றியிலன் --குஇிப்புவினை மாற்ற, 
அறமன்றியில்லாச --குறிப்புவினைப்பெயசெச்சம், 

அறமன்றியில்லாமல் --குறிப்புவினையெர்சம், 

அறமன்றியில்லாசவன்--குறிப்புவினையாலணை.பு.பெயர், 

அறமன்றியின்மை --குறிப்புக்தொழிற்பெயர், 

இங்கே செரிரிலைவினைபெச்சர் தொழிலுய் சாலமு*் தோன்ற 
அிற்றலும், இருவமைவினையெச்சமும் பால் வினை ஒழி.ப கின்றபை 

LLY IB TOOTS ப 

ஏற்புழிக்கோடலால் - தொழிலுப காலமுர் தோன்றுசல் தெரி 
ஈ்லைக்கும், பால் வினை ஒழிய நிற்பது.தெரிரிலை குறிப்பு இரண்டும் 

குய்கொள்க, (௨௩) 

[வினையெச்சவாய்பாடுகள்.] 

343. செய்௫ செய்பு செய்யாச் செய்ய 

செய்தெனச் செயச்செயின் செய்யிய செய்யியர் 

வான்பான் பாக்க வினையெச் சம்பிற 

ந்கொன் முறுமுக் காலமு முறைதரும், 

(இ-ள்.) செய்து... .செய்யியா்-செய்து என்பதுமுதல் செய்யிய/ 
என்பதிராகய ஒன்பது வாய்பாட்டால் வருவனவும், வான் பான் 
பாக்கு-இம்மூன்று விகு இரளைச்பொண்டு வருவனவும், இன - இவை 

போல்வன பிறவும், வினையெச்சம்-வினையெச்ச வினைகளாம், ஐர்து _ 
மூன்னைய. ஐந்தும், ஒன்று - நடு நின்ற ஒன்றும், ஆறு - பின்னைய 3 

றும், மூச்சாலமும் - இறந்தசாலமும் நிகழ்சாலமும் எ.இிர்காலமும், 
முறை - முறையாசு, தரறாம்-சாட்வெனவாம், எ-று,



வினையியல், 2&5 

இவற்றுள், செய்து என்பது இடைநிலையினாலும் மற்றவை 

விகு இயினாலுங் காலங்காட்டுவன வென்று அறிக, 

3.) இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு. 
, நடந்துபர்தான் ௧, ஈடச்ச வருவான் ௪, வரிற்கொள்ளும். 

(ட 
ச் 
௨. உண்குபு போனான் ௨. ஆடிய தந்தான், 

௬. பெய்யாக் கொடுக்கும் ௩, உண்ணிபர் வருவான், 
௪, காணு ம௫ிழ்ந்தான் ௪. கொல்வான்சென்ற2,. 

௩, உண்ணெனப் போனான் ௫. இன்பான் புகுர்சறு. 

௬. செய்பாக்கு வந்தான். 

“இன்ன”: என்றசனால்-இறக்சகாலத் இரகு இ-.ப்-௨உம் என்பனவும், 

௪ இர்காலத் இற்கு-அல்-கால்-கு-கடை-ழி-இடத்து என்பனவும்,௪ இர் 

மறைக்கு மல்-மை- மேது என்பனவும், குறிப்பு வினையெச்சத்துக்கு 

அ௮-0ி-அல் முதலியனவும், பிறவும் விகு இ௦ளாய் வருமெனச் சொள்ஈ. 

உரையிற்கோடலால், செயவெனெச்சம் நிகழ்சகாலமன்றி, இறக்ச 

சால் எதஇர்சாலங்களிலும் வருமெனச்கொள்க, இச்செயவெளனெச்சம் 
சாரணகாரியப் பொருளின்றி ௨ரும்போது மிகழ்சாலமும், சாரணப் 

பொருளுணர்த்தும்போது இறக்சகாலமும், காரியப் பொருளாணர்த் 

கும்போது எதிர்காலமும் காட்டுமென்றுணர்க. 

உம், சூரியன் உ இக்சலத்தான். நிகழ், 

மழைபெய்ய செல்விளைந்த து, இற, 
நெல்விளைய மழை பெய்தது. ௭ இ, 

இன்னும் வான், பான், பாக்கு என்னும் மூன்றும் சிறுபான்மை 

சொழிற்பெயர்ப்பொருள் பட்9வருமென்றும் கொள்ச, 

உ-ம், நீ வருவான் ஏன்) 

யான் உரைப்பான் ஏன்; 
ஏதம்படுபொக்கு அறிந்து, 

இவைகளில் வினையெச்சங்கள் வருதல், உரைத்தஞ், படுதல் 

எனத்தொழிற்பெயர்ப்பொருள் பதெலறிச, (௨௪) 

[வினையெச்சஙசளின் முடிபு வேறுபாடு,] 

944, அவற்றுள், முதலி னான்கு மீற்தின் மூன்றும் 
வினைமுதல் கொள்ளும் பிறவுமேற் கும்பிற, 

(இ-ள்.) அவற்றுள் - (முன் சூத்இிரத்துட் சொல்லிய) வினை 

யெச்சங்களுள், முதலில் - மூசவிலுள்ள, நான்கும் - (செய்து செய்யு 
செய்யா செய்யூ என்றெ) நான்கும், ஈற்றின்- இறு இயிலுள்ள, மூன்



௨௪௨ வினையியல், 

றும்: (வான் பான் பாக்கு என்கிற விகுஇகளைய/டைய) மூன்றும், 
வினைமுதல் - தன் கர்த்தாவின் விசயை, கொள்ளும்-கொண்டு. முடி. 
யும், பிற - (டவிலுள்ள செய்தென செய செயின் செய்யிய செய் 
யியர் என்கிற ஐர் தும் இவைபோல்வன பிறவு மென்றசனால் வருஞ் 
செய்தால் முதலியயையும் வினையெச்சச் குறிப்புகளும் யெ) இவை 
கள், பிறவும் - (சன்கர்ச்தாவின் வினையையே யன்றி) பிறகர்த்தாவின் 
வினையையும், ஏற்கும் - கொண்டுமுடியும், ௭ - று, 

(உதாரணம்) 

[க தானடரது வந்தான் 
பு தானுண்குபு போனான் மூசலில் நான் 
௮. தான்கல்லாச் கழித்தான் கும் ஈற்றின் 
ஊ. தான்சாணூ ம௫ிழ்ச்தான் மூன்றும வினை 
வான், தான்கொல்வான் செல்வான் முதல்கொண்கி 
பான், தானலைப்பான் புகுந்தான் மடிந்தன. 
பாக்கு, தான்றருபாக்கு வருவான் 

தானுண்டென மகிழ்ந்தான் என 1௮௦ தான 
றனுண்டென ம௫ழ்ந்தான் 

தானுண்ண வருகிருன் 
A பிறலுண்ணகச் காண்கின்றான் இடையி னைந் 

இன் தாலுண்ணின் மட௫ழ்யான் தும் வினைமுக 
5 பிறனுண்ணிற் கொடுப்பான் லும் பிறவுங் 
இய தானுண்ணிப வருவான் கொண்டன. 

பிறனுண்ணிய கொடுப்பான் 
இயர் | சானுண்ணியர் போவான் 

பிறனுண்ணியர் வழப்குவான் J 

உண்டால் உவக்கும் இன என்றதனால் வருகிற செய் 
உண்டால் பூரம் தால் முதலியவையும், வினையெச் 
மழையின்றிப் பொய்ப்பின் சக்குறிப்பும், இப்படி.யே வினைமுத 

விருந் இன்றி யுண்டான் லும் பிறவு மேற்றன. (௨௫) 

[வினைமுதல் கொள்ளுமென்றவற்றிற்குப் புறனடை,] 

949. சினைவினை சனையொடு முதலொடுஞ் செயும், 

(இ-ள்.) சனைவினை - (மூசலினான்கு மீற்றின்மூன்றுமென்ற 
வினையெச்சங்கள்) சினைவினையாயின், (அவை) சனையோடும் - (மூன் 
வினைமுதல் கொள்ளு மென்ற வி தியினாலே) சினையுடனே யன்றி, 

மூதலொடும் - முதலுடனும், செறியும் - முடியும், எ ஈறு, 

(உ-ம்,) 

ஒ௫ிசல், வருதல்சனைவினை; சாலொடிர்து விழுந்தான் " 3 ் ் 

கண்வருவான் we i sopnegars foo சொழமுசல் கே)



விளையியல், ௨௧௩ 

[வினையெச்ச வாய்பாகெளின் திரிபு.) 

940. சொற்றிரி யினும்பொரு டிரியா விளைக்குறை, 

(இ-ள்.) சொல் - (முத்லிஞன்கு மிற்றின் மூன்று மென்ற) 
வினையெச்ச வாய்பாகெளாக, வினைக்குறை - பிற வினையெச்ச வாய் 
பாடுகள், இரியினும் - வேறுபடினும், பொருள்-(௮வநற்றின்) பொருள் 
கள், இரியா - வேறுபடாவாம், ௭ - று, 

(2-0.) சோழி கூவிப் பொழுது புலர்ந்தது, 

யான்கொள்வான் பொன்கொடுத்தான். 

இவற்றில் கூவ என்னும் காரண காரியங்களைக் குறிக்காத நிகழ் 
காலச் செயபெனெச்சம் கூவி என்றும், கொள்ள என்னும் காரி 

யப் பொருட்டாகிய எதிர்காலச் செயவெனெச்சம் கொள்வான் 
என்றுந் இரிரந்தன. 

“தேதலில் நான்கும் ஈற்றில் மூன்றும்” என்ற வினையெச்ச வாய் 
பாடுகள் தன் வினைமூசலின் வினையைக்சொண்டு முடியாமல், வேறு 

வினைமுதலின் வினையைக் கொண்டு முடிந்தால், ௮வவிடங்களில் 
அவற்றை வேறு வினைமுதலின் வினையைச்கொண்டு முடிதற்கு ஏற்ற 
வினையெச்சஙகளின் திரிபாகக் கொள்க. 

மழை பெய்து நெல் விளைந்தது, சண்வருவான் கதிரவனைத 
தொழுதான்--இவற்றில் பெய்து, தொழுதான் என்பவை வேறுவிளை 

கொண்டு முடிதற்கு ஏலாமையால், அவற்றை முறையே பெய்ய, 

தொழ என்னுஞ் செயவெனெச்சச் இன் இரிபாசகீசொள்க, 

இணி *வினைக்குறை” எனப் பொதுப்படச் கூறியசனால் - எவ 

ங்கை வினையெச்சச்சொல்லும் பொருளுக்கு இயையாமல் மாறிவரு 

மாயின், அதனைப்பொராளாச்கு இபைர்த வினை யெச்சச்சொல் தஇிரிர்து 
பந்ததாகக் கொள்க, 

(உ-ம்.) *கொழுஈற் ஜெழுது எழுவாள்” - தொழாரின்ற என் 
னும் நிகழ்கால வினையெச்சம் தொழுது எனத்திறிந்து நின்றது. (௨௭) 

[வினைக்குறிப்புச்கு வோர் சறப்புவிதி.] 
947. அக்க வினைக்ருறிப் பாக்கமின் தியலா, 

(இ-ள்,) ௮க்கம்-(அசல் என்னும்) ௮ச்சச் சொல்லைச்சொண்ட, 
வினைக்குறிப்பு - வினைச்குறிப்புச் சொற்கள், ஆக்கம் இன்று - (௮ந்த 

ஆக்கச்சொல் இல்லாமல், இங்லா - வா ran,



௨௧௪ வினையியல், 

சில இடங்களில் வேற்றுமை உருபுகள் போல ஆக்ச வினைச் 

குறிப்பிற்கு ஆச்சச்சொல் தொக்கும் வரும். 

(உ-ம்.) சாத்தன் ஈல்ல௰னாயினான் 1 அக்கசச்சொல் 
சல்வியிற் டெறியனாயினான் விரிந்தது. 

சாத்தன் ஈல்லன் | ஆக்கச்சொல் 
கல்வியிற் பெரியன் தெரக்சத, 

எனவே ஈல்லன் பெரியன் என்பன இயற்கை வினையகுறிப்பாயி் 
அக்சீச்சொல் சொகு£லும் விரிதலுமின்றிச் சாத்தன் நல்லன், கலி 

யிற் பெரியன் என்றே வருமெனச் கொள்க, (௨௮) 

[செய்புமென் முற்றுவினை களுக்குச் சிறப்புவிதி.] 

346. பல்லோர் படர்க்கை முன்னிலை தன்மையில் ' 

செல்லா தாகுஞ் செய்யுமென் முத்றே, 

(இ-ள்.) செய்யும் என் முற்று - செய்யுமென் முற்றானது, பல் 
லோர் படர்க்கை (யில்) - உயர் இணைப்பன்மைப் படர்ச்கையிலு.், 
மூன்னிலை (யில்) - முன்னிலையிலும், சன்மையில் - தன்மையிலு:் 

செல்லாது அகும் - செல்லாது, எ-று, 

எனவே இச்செய்யுமென்முாற்று--பலர்பால் giles oho uci 

க்சை நாற்பாலிலுஞ் செல்லுமென்பது பெற்றாம், 

உ-ம்.) அவனுண்ணும், அவளுண்ணும், அது வுண்ணும், ௮ை 
யுண்ணும். (௨௧) 

[யார் என்னும் குறிப்பு வினைஞுற்றுக்குச் சிறப்புவி தி.] 

340, பாரென் வினாவினைக் குறிப்புயர் முப்பால், 

(இ-ள்.) வினா - வினப்பொருளைத் தருகிற, யார் என் - யா; 
வினைக்குறிப்பு - வினைக்குறிப்புமுற்று, உயர் முப்பால் உயர 

் மூன்று பால்களுச்கும் பொதுவினையாம், ௭ - று, 

(உ-ம்.) அவன்யார், ௮வள்யார், அவர்யார், 

இத ஆர் எனவும் மருவி ,வழங்கும். சிறுபான்மை அதுயார், 

அவையார் என ௮ஃதிணை யிருபால்களிலும், கான்யார், நாம்யார் 
எ-ம், நீயார், நீர்யார், எ-ம், தன்மை முன்னிலைகளிலும் வருதல் பு.தி 

யன புகுதலாம், (௬௦) 

(எவன் என்னும் குறிப்பு வினைஞுற்றுக்குச் சிறப்புவி தி.] 

2௦0, எவனென் விஞவினைக் குறிப்பிழி யிருபால்,



விலை யியல். ௨௧௫ 

(இ-ள்.) வினா - வினாப்பொருளைத் தருற, எவன் என் - எவன் 
என்கிற, வினைக்குறிப்பு - வினைக்குறிப்புமுற்று, இழி இருபால் - ௮ல் 

நிணை இரண்டு பாலுக்கும் பொதுவினையாம், எ - று, 

(௨-ம்) அல்செவன், ௮வையெவன். 

இது என், என்னை, என்ன எனவும் மருவி வழங்கும், (௬௧) 

(இரு௨சை முற்றுக்களுக்கும் சிறப்புவிதி.] 
2௦1. விண்முற் றேவினை யெச்ச மாகலும் 

குறிப்புமுற் நீரெச்ச மாகலு முளவே. 

(இ-ள்) வினைமுற்றே-(தெரிகிலை) வினைமுற்றே, வினையெச்சம் 
ஓ -வினையெச்சமா? வருதலும், குறிப்புமுற் (றே) - குறிப்புவினை 

முற்றே, ஈர் எர்சம் ஆகலும் - வினையெச்சமாடிபும் ,பெயரெச்சமாகி 

பு டருசலும, உள - உளவாம், எ று, 

(ம்) 
நண்டனன் வணங்கினான்--சண்டு 

வணடகினான். தெரிரிலை வினைமுற்று 
(மா?ச்சனர் கொடுத்தா முகந்து வினையெச்சமாயிற்ற, 

கொடுத்தார். 

அவன் வில்லினன் வந்தான் அவன் குறிப்புமுற்று 
all vel cor en Bui ST oor. வினையெச்சமாயிற்று, 

ர திறலினன் விறல்வழு தியொயெக் ) குறிப்பு முற்ற பெய 
இறலினனாகய விறல்வழு தியொடு, | ரெசசமாயிற்ற, (ஈ 2) 

வினையியல் மற்றி பற. 

 



ழன்றவது 
பொதுவிய ல், 

ப 

  

இது முன்வந்த பெயருக்கும் வினைக்கும் பின்வரும் இடைக்கும் 
உரிச்கும் பொதுவிலச்சணங்களைச் சங்கநோக்காக அறிவிக்க நடுவே 

வைக்கப்பட்டது. 

[பாற் பொதுமை நீச்சல்,] 

952. இருதினை யாண்பெணு ளொன்றனை யொழிக்கும் 

பெயரும் வினையுங் குதிப்பினானே. 

(இ-ள்) இரு திணை - இரு திணையிலும், பெயரும் - (ஆண்பால் 
பெண்பால்களுக்குப் பொதுவாக.) பெயர்ச்சொற்களும், வினையும் - 
(அப்படிப்பட்ட) வினைச்சொற்களும், அண்பெணுள் - அவ்வாண்டால் 
பெண்பால்களுள், ஒன்றனை - ஒருபாலை, ஒழிக்கும் - நீக்கும், குறிப் 
பினான்-குறிப்பினால், ௭ - று, [ஏ-௮சை.] 

உச்ம்.) ஆயிரமச்கள் போர்செய்தற்குப் போயின[--இ தில் 
மக்கள் என்னும் உயர். இணை இருபாற் பொதுப்பெயரும், டோயினா 

என்னும் பொதுவினையும், போர்க்கு என்னு குறிப்பினாலே பெண் 
பாலை ஒழிதீதன. 

பெருர்சேவி பொறையுயி/ [த்த கட்டிற்கழ் நால்வர் ,மச்கள் 

உளர்--இதில் மக்கள் என்னும் பொதுப்பெயரும், உளர் என்னும் 
பொதுவினைக் குறிப்பும், பொறையுயி[த்தல் என்னுங் குறிப்பினால் 

உயர்திணை ஆண்பாலை ஒழி$தன [பொறையுயிரத்தல்--பிரசவிச்தல்.] 

இப்பெற்றங்கள்உழயொழிர்தன---இதில் பெற்றங்கள் என்னும் 
அஃறிணை இருபாற் பொதுப்பெயரும், ஒழிர்சன என்னும் பொது 

வினையும், உழவு என்னும் குறிட்பினால் பெண்பாலை ஒழித்தன. 

இட்பெற்றஙகள் பால்சொரிர்தன---இ இல் பெற்றங்கள் என்னும் 
பொதுப்பெபரும், சொரிர்தன என்னும் பொதுவினையும், பால் என் 

னுங் குறிப்பினால் ஆண்பாலை ஒழித்தன. (௧) 
[செய்யுளில் ல பெயர்வினைசளின் ஈற்றயல் ௮ ஓ ஆகத் இரிதல்.] 

9589. பெயர்வினை யிடத்து னளரய விற்றயல் 

ஆவோ வாசலுஞ் செய்யுளு ளூரித்தே, 

(இ-ள்.) பெயர் வினை இடத்து - பெயரிடத்தும் வினையிடச் 

தும், னள ரய ஈறு-னகர எச.ர ரக.ர யக. ஈற்றிற்கு, அயல் - அயவி 
லுள்ள, B- (விகுதி தல்) ஆகாரம், ஓ ஆகலும் - ஒகா.ரமாதலு.ம 

செய்யாள் - செய்யுளிடதச்து, உறித்து - உரித்தாம், எ - று,



பொதுவியல், 2.567 

au aver cr —“aaCaror sraeraipCe” 
‘ தொடியாள்--!(தொடி.யோண்மெல்லடிமேலனசிலம்பே” (5 

நல்லார்--*நல்லோர்யார்கொல்” a 
கொடுத்தாய் வரையாதுகொடுத்தோய்” 

படைத்தான்--படைசத்தோன்மன்றவப்பண்பிலாளன்”” 
பெயர்த்தாள்--ஈல்லோன்மன்ற கூப்பெயர்த்சோளே” ட 
சென்றார்--(சென்றோர் ௮ன்பிலர்தோழி” இ 
வந்தாய் வந்தோய்மன்றசெண் கடற்சேர்ப்ப” 

வினையாலணையும் பெயரிடத்தல்லாது வினையிடத்து ௮ ஓவா 

us இரிந்துவருதல் சிறுபான்மை எனக்கொள்க. :(அவோவாகலும்”” 
என்ற உம்மையை ஆக்க உம்மையாகக்கொண்டு 4(மலைகழவோனே” 

என அகர்ரம் ஓரோவிடத்து காரமாக வருதலுங்கொள்ச, வழக்க 

ச்தும் சிறியோர், பெரியோர், ஈல்லோர், தீயோர் எனச் சிறுபான்மை 
வரும். ் (௨) 

[உருபும் வினையீறும் எ.இிர்மறையிலும் திரியா என்பத.] 

354. உருபும் வினையு மெதிர்மறுச் துரைப்பினும் 

தரியா தத்தமீற் றுருபி னென்ப, 

(இ-ள்.) உருபும் - (எட்டுவேற்றுமை) உருபுகளும், வினையும்... 
் (மூவஸைக) வினைச்சொற்களும், எ .திர்மறுச்து - எ.இர்மறுச்தல்செய்து, 

உரைப்பினும் - சொல்லுமிடத்தும், தத்தம் ஈற் (றின்)-தத்தம் ஈற்றி 
னின்றும், உருமின் - அவ்வுருபிணின்றும், இரியா-வேறுபடா, என்ப - 

என்று சொல்லுவர் புலவர். of - De 

உருபு உருபிணின்றும், வினை ஈற்றினின்றும் என ௪ இர்கிரனிறை 
யாகப் பொருள் கொள்க. உருபின்சண் எதிர்மறுத்சல் ௮வைகளின் 

பயணிலைகளை எனக்கொள்க, 

(உருபு ௪ திர்மறுத்தல்,) 

(உ-ம்) சாத்தன்வாரான் நிலையினீங்கான் 

குடச்தைவனையான் ் பொருளின இன்மை 
வாளாலெறியான் தியர்கட்சேரான் 

புல்லர்க்குக்கொடான் சாத்தாபோசேல் 
வினையெதிர்மறுத்தல்:--ஈடவான், ஈட்வாச, ஈடவாது, 

ஓடாச்குதிரை -- இதில் ஒடாத என்லும் பெயரெச்ச வீறு 
கெட்டது. 

உரையிற்சோடலால், ஈடந்து - நடவாடில், நடவாமை, ஈடவா 

மே என வினையெச்சமூம், ஈடத்தல் - நடவாமை எனச் தொழிற் 
19



2. FA Qur gus, 

பெயரும், எண்ணாப்- எண்ணேல் எண்ணாதே என ஒருமையேவலும் 
ஈறு இரிர் தம் வருமெனச்கொள்ச. (௩) 

[உருபும் வினையும் ௮0௧0 முடி.தல்.] 

955. உருபுபல வடுக்கினும் வினைவே றடுக்கிலும் 
ஒருகம் மெச்ச மீறுற முடியும், 

(இ-ள்.) உருபு - (வேற்றுமை) உருபுகள், பல அடுக்கினு.ம் - 

விறிர்துர் தொக்கும் தம்முள் விரவிப் பல அடுக்கவெரினும் விரவாமல் 

பல அடுகவெரினும், வினை - (மூவகை) வினைச்சொற்களும், வேறு 
(பல) அடுக்கினும் - விரவாமற் பல அடுக்கிவரினும், ஒரு சம்மெச்சம்- 
தீத்சமெச்சமொன்று, ஈறு உற- இறு இயில்வர, முடியும் - ௮சனோூ 

அவை எல்லாம் முயழபும். எ - று, 

(உ-ம் ) ச 

௮ ரானணானவன்பகையனை உருபுவிரவிப் பலவடுக்கி ஓ ௩ 
வாளால்வெட்டினான் வினை கொண்டன. 

Madurai ஐயருபுங குவ்வுருபும் விரவா.மல் 

snd sanie Dare ncn ine பலஃடுக்கி முறையே ஒருவளை 
னுக்குவ் கொத்தனும்குக் யும் ஒருபெயருங் கொண்டன, 
EGOS 

மாள்ரைக்கெண்டான் விரவியு.ம் விரவாமலும் உருபு 
அருளறமுடையான் தொக்கு ஒருவினை கொண்டன, 

விரவாமல் பலவடுக்கி மூநையே 

ஒரு பெயர் சொண்டன. 

பெயசெச்சமும் வினையெச்ர 

மூம் விரவாமல் பலவடுக்கி முறை 
யே ஒரு பெயரும் ஒரு வினையும் 

(௪ சொண்டன, ௪) 

அழூணனை பாடினான் சாத்தன் வினைஞுற்று.வ குறிப்புமுற்று.ம 

இகாயள்மெல்லியள் மடர்சை 

கற்தகேட்ட பெரியோர் 
மட்றுக்கேட்டு அறிந்தார் 

[இடைப்பிறவரல்.] 

2௦6. உருபு முற்றி ரெச்சங் கொள்ளும் 

பெயர்வினை யிடைப்பிற வரலுமா மேற்பன, 

(இ-ள்) உருபு - வேற்றுமை உருபுகளும், முற்று - முழற்றுக் 
களர், ஈர் எச்சம் - பெயரெச்ச வினையெச்சங்களும், கொள்ளும்- 
கொண்டுமுடியும், பெயர் வினை மிடை - பெயர்க்கும் வினைக்கு 

மிடையே, பிற - பிறசொற்கள், ஏற்பன - பொருர்துவனவாய், வர 

ஓம் ஆம் - வருசலுமாம்,எறு,



பொதுவியல், ௨௧௯ 

(உ-ம் :) 

சாத்தன் (வயிரு.ர) உண்டான். 

அறத்சை (அழகுபெறச) செய்தான். 
வாளான் (மாய) வெட்டினான். 
தேவர்ச்குச் (செல்வம் வேண்டிர்) சிறப்பெடுத்தான். 
மலையினின்று (உருண்டு) வீழ்ந்தான். 
சாத்தனது (இச்சடச்மை) யானை. 
ஊர்க்கண் (உயர்ந்த வொளி) மாடம், 
சாத்தா (விழைர்தோடி) வா, J 

வக்தான் (அவ்வூர்க்குப்போன) சாத்தன், வினைஞற்று, 

௨ரத (௨டகா௫) மன்னன். பெயரெச்சம், 

வந்து ( சாத்சன் இன்றைக் சவலூர்க்குப்) போயினான். வினை 

bon பச்சம், (௫) 

[மடி.க்குஞ் சொற்கள் ஈற்றிலும் வருமென்பது.] 

354. எச்சப் பெயாவினை யெய்து மீற்றினும், 

(இ-ள்.) எச்சம் - (உருபுகளும்முற்றுக்களும் பெயரெச்சங்களும் 

வினையெச்சஙகளுங் கொண்டுமுடியும்) எச்சமாகிய, பெயர் வினை - 

பெயரும் வினையும், ஈற்றினும் - (அவற்றிற்கு) ஈற்றினும், எய்தும் - 
வரும், ஏறு, 

ஈற்றினும் என்ற உம்மையால் முதலினும் வருசல் கொள்க. 

வே
ற்

று
மை

யர
ுப

ு,
 

  

  

    

  

_ (ஈறு ப (முதல்) * 
சாத்த ன்வந்தான் வந்தான்சாத்தன் 
1D} SRD தக்கு ற் த்தான் குறை தீதான்மர,ச்சை 
FF ECO al A GO வந்தான்சாத்தனால் | உருபுக 
சாத்தனுக் sO sr Og gra கொடுத்தான்சாத்தனுச்கு ட னின்எச் 
சாத்தனி ங்கினான் நீயகினான்சாத்தனின் சங்கள் 
சாச்சனதாடை ..., — ஈரீடத் 
சாத்தன்சட்சென்றான் சென்றான்சாத்தன்சண் _ திம்வ* 
மணியின்களணொளி .., தன. 
சாத்தாவா வாசாத்தா | 

வந்தான்சாத்தன் சாத்தன்வர்தான் மூற்றெச்ச௩க 
௨ந்தசாத்தன் பப — - ளின் எச்சங்கள் 
௨ந்துபோயினான் போயினான்வந்து, ஈறிடத்தும் உர் 

தன, 

மூதற்சண் வருதலை உம்மையாற் றழுவிக்கொள்ளுதலால் ஆறலூ 
ரபி னெச்சமும் ஏழனுருபி செரச்சப்பெயரும் பெயரெச்சத்தி னெச் 
சமம் முசற்கண் ௨ாரா என்பதும், ஒழிர்சவை முதற்கண் வரினும்



2.2.0 பொ அவியல், 

இறு இயில் வருதல்போல் சறப்பின அல்ல என்பதும் தோன்றுதல் 
ape. (௬ 

(ஒருமொழி தன்னின,த்சையு முணர்த்து மென்பது.] 
358. ஒருமொழி யொழிதன் னினங்சொளற் குரித்தே, 

(இ-ள்.) ஒருமொழி - பெயர் வினை இடை உறரிசளுள்) ஒரு 
சொல், ஒழி - ஒழிந்துகின்ற, சன்இனம் - தன்னுடைய இனங்களை, 
சொளற்கு - சொண்டு முடிதற்கு, உறிச்து - உரித்தாஞும், எ உறு, 

(உ-ம்.) 

சோற்றை ஈனியுண்டான் என்பதில் கறியை ஈனிஇன்றான் என 
வும், பாச்கை நனிதின்னான் என்பதில் வெற்றிலைபை சனி இன்றான், 
சுண்ணாம்பை ஈனிதின்றான் எனவும், ஈகஞ்சுண்டவன் சாவான் என்ப 
,தில் ஈஞ்சுண்டவள் சாவாள், நஞ்சுண்டவர் சாவார், ஈஞ்சுண்டது 
சாம், நஞ்சுண்டிவை சாம் எனவும் கூறாதே ௮மைதலின் இனங்க 

ளாய் எஞ்சி நின்றன. 

இவற்றுள், சோற்றை என்கிற பெயர்ச்சொல்லும் உருபிடைச் 
சொல்லும், கறியை என்றெ பெயர்ச்சொல்லை.பும் உருபிடைச்சொல் 
லையும், ஈனியபுண்டான் என்கிற உரிச்சொல்லும்வினைச்சொல்லும்,ஈனி 
இன்றான் என்ற உரிச்சொல்லையும் வினைச்சொல்லையும் கொள்ளு 

தற்குரியவாய் நிற்றல் சாண்க, | (௪) 

[பொதுப்பெயர் பொதுவினைகளின் பொதுமை நீங்கும்வழி.] 

359. பொதுப்பெயர் விளைகசரின் பொதுமை நீக்கும் 

மேல்வருஞ் சிறப்புப் பெயர்வினை தாமே, 

(இ-ள். பொது - (இணை பால் இடங் காலங்களூச்கு.்) பொது 

வாய, பெயர் வினைகளின் - பெயர் வினைகளுடைய, பொதுமை - 

பொதுத்தன்மையை, மேல்வரும் - மேலே வருகிற, சிறப்புப்பெயர் 
வினை தாமே - ஜேப்பாகிய பெயர்களும் வினைகளுமே, நீக்கும் - நீக்கி 

ஒன்றற் குரிமைசெய்யும், ௪ று, 

6-4) 

ருவர் என் தந்தையார் ட, 
2 ருவர் என் தாயார் சிறப்புப்பெயர் ௦ பெயரின் ர ற் 

மரம் வளர்ந்தது “1 இெப்பவினை oe கீ 

மரம் வளர்ர்சன திப்பு ன, 

சாத் சி ன் அலன் சிறப்புப்பெயர் பெயரின் திணைப் 

சாத்சன் வ்சான் 6 பொதுமையை நீக் 

பாத்தன் வந்தது சிறப்புவினை இன,



௨௨: Gur gids, 

பொதுமையை $3 $விரெல்லாம் போமின் வினைகள் 
னெ, 

யாமெல்லாம் வர்தோம் டட, 
ழ் சிறப்..ப்பெயர் 

அவரெல்லாம் வருவார் 

{ பெயரின் இடப் 

$ 

வாழ்க அவன் ) 
வாழ்ச அவள் 
வாழ்க அவர் 

வாழச் அவை “ ப்பெயர் 
வாழ்க யான் 
வாழ்க யாம் 
வா Da நீ 

வத்த நீவிர் > ) 

உண்டுவந்தான் 
உண்டுவந்தாள் 
உண்டுவர்தார் 
உண்டெர்சது சிறப்பு { த் வினையின் இணைபா 

sinister 8 பாகன்] பட் பொதுமைபை 
உண்வெர்தேன் $58) sor, 
உண்வெந்சோம் 
உண்டுவந்தாய் 
உண்பெெந்திர் 3 (௮) 

விடப் பொதுமைபை 

SEB cor. 
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| எச்சயகளும் அவைகளின் முடி.புகளும்,] 

300. பெயர்வினை யும்மைசொற் பிரிப்பென Oar Sudan x 

எதிர்மறை யிசையெனுஞ் சொல்லொழி பொன்பதும் 
குறிப்புர் சத்த மெச்சங் கொள்ளும், 

(இ-ள்.) பெயர்ச் (சொல்லொழிபு) - பெயரெச்சமும், வினைச் 

(சொல்லொழிபு) - வினையெச்சமும், உம்மைச் (சொல்லொழிபு)-உம் 
மையெச்சமும், சொற்(சொல்லொழிபு)-சொல்லெச்சமும், பிரிப்புச் 

(சொல்லொழிபு) - பிரிநிலையெச்சமும், எனச் (சொல்லோழிபு) - 
எனவெச்சமும், ஒழிஇசைச் (சொல்லொழிபு)-ஒழியிசையெச்சமும், 
௭ திர்மறைச்(சொல்லொழிபு)-௪ திர்மறையெச்சமும், இசைச் (சொல் 
லொழி..,)-இசையெச்சமும், எனும்-என்ற, சொல்லொழிபு-சொல் 
லெச்சயகள் ஒன்பதும், குறிப் (பொழி) பும்- குறிப்பெச்சமும், தச் 
தீம் - தம் தம்முடைய, எச்சம் - எச்சங்களை, கொள்ளும் - கொண்டு 
மூடியும், எஃறு, 

எனவே, எச்சங்கள் சொல்லெச்சங் தறிப்பெச்சம் என இரு 
வகைப்படும் என்பதாயிற்று,



௨.௨௨ பொதுவியல், id 

இப்பச்செச்சஙகளாள் பெயரெச்சம், வினையெச்சம், எனவெச் 

ஈம் என்னு மூனன்றற்கும் எச்சச்சொற்கள் அவவல் வாக்கியங்களில் 
வெளிப்பட்டுகிற்கும், மற்றை களில் எசசச்சொற்கள் வருவித்துரை 

கீகப்பூிம், 

(உ-ம்,) 

1. செம் ர பெயசெச்சம் சம் மெச் 
... செய்த சாச்சன் , ் 

ன் சங்களாகிய செய்பஙன ௮ 
நல்ல சாக்சன் ் ட் 

பெயரைச் கொண்டன. 

வினையெச்சம் தம் மெச் 
2, செய்துவர்சான் சங்களாகிய செரிகிலைவினை 

செய்து நல்லளாயினான் pos குறிப்பு,முற்றும் 
களைச் கொண்டன. 

உம்மையெச்சம் முறை 
உ. சாத்சனும் வந்தான் யே முன்னே கொற்றன் 

ஈளனும் போனான் வந்தான், மற்றச்சேவர்கள் 
போனார்கள் என்னும் சம் 
மெச்சஙகளைக் கொண்டன 

நி சொல்லெச்சம் ஈல்லஙன் 
. வ என்ற சொன்னான் எனச் 

A, நல்லவனென்றான் Q on ட 
சால் என்னுர் சன் எச்ச 

கொண்டது, 

௦. சாத்சனே கொண்டான் 
சாக்சனோ சொண்டான் கொண்டிலரெனச் தம்மெ 

ச்சங் கொண்டன. 

எனவெச்சம் சம் மெச்ச 
6. சடலொல்லென ஒலித்தது | வினையைச் கொண் 

விண்ணென இசைச்சது டன, மிகவும் ஒலித்தன 
மிகவும் இசைச்தன என் 
பன பொருள், 

ய கோடிற்று, சலகஞ் 
செய்ய வந்தான் எனச்சம் 
மெச்சஙசொண்டன. 

கூரியதோர் வாண்மன் 
உண்ணுசற்கோ வச்சான், 

“
I
 

| ஒழியிசையெச்சம் முறை 

க எதிர்மறை யெச்சம் மு 
5: டு Oe ன் றையே வராமைக்கு முரி 

© ே ் யன், யான் செய்திலேன், 
Oe. Si மாத்தும் மறக்சலாசாது எனத் தம் 

காளலாகும்” மெச்சஙகொண்டன,



Qu £துவியல், - ௨௩. 

இசையெச்சம் (நூலை) 
9... “தற்றசனா லாயபய கற்றசனால் என ஒரு சொ 

னென்சொல்” ல்லும், (என்னுயிரினுஞ் 
“அந்தா மரையன்னமே நின்னை சிறந்த) உன்னை எனப் பல 
பானசன் ரூற்றுபனோ” | சொற்களும் வருவித்துரை 

J க்கப்படுதல் காண்க, 

இசையெச்சமாவது வாக்சயெங்களில் அவவவ விடங்களிற் 

கேற்றபடி ஒரு சொல்லும் பல சொற்களுமாக வருவித் துரைச்ச 

ப்பது, | இசை-சொல்.] 

10. குறிப்பெச்சமாவ து பெயரியல் Rugs Arg asa “perQeny 1p) 

பொதுச்சொல்” soars “Serer mye” உரைக்கும் சொல்லப் 

பட்டஙைகளாம். “இயிர மக்கள் போர் செய்தார்” எ.ஃஇற விடச் 
சே மச்சளென்னும் பொதுப்பெயர் ஆடயர் என்னும் சிறப்புப்பெ.ரர் 

கொண்டது, (௧) 

[தொகைகிலைச் சொடாமொழிகாரின் இலக்சணம்.] 

301. பெயரொடு பெயரும் வினையும் வேற்றுமை 

முதலிய பொருளி னவற்௮ி லஓுருபிடை 

ஒழிய விரண்டு முசலாச் கொடரந்தொரு 

மொழிபோனடப்பன தொகை நிலைத் கொடர்ச்சொல் 

(இ-ள். பெயரொடு பெயரும் - பெயாச்சொல்லோடு பெயர்ச் 

சொல்லும், (பெயரொடு) வினையும் - பெயர்ச்சொல்லோடு வினைச் 
சொல்லும், வேற்றுமைமுசலிய - (பின்சொல்லப்படும்) வேற்றுமை 

முசலாடி.ப, பொருளின் - (அறுவகைப் பொருட்) புணர்ச்சிக்கண், 

அவற்றின் - அவர்றினுடைய, உருபு - உருபுகள், இடை ஒழிய - 
ஈடுவிலே தொக்குரிற்ப, இரண்டுமூசலாதொடர்ந்து - இரண்டு சொற் 

கள் முதலாகப் பல சொற்கள் தொடர்ந்து, ஒருமொழியபோல் - ஒரு 

சொற்போல, நடப்பன - நடப்பவை, தொசைரிலைத் தொடரீசொல் - 
சொகைகநீலைச் சொடர்ச்சொற்களாம், ௭ - று, 

தொசைடென்பது இங்கே உருபுமறைசல், 

(தொகைநீலைத் தொடர்,] 

362. வேற்றுமை வினைபண் புவமை யும்மை 

அன்மொழி யெனவச் தொகையா ருகும், 

(இ-ள்.) வேற்றுமைத் (தொகை) - வேற்றுமைத் தொசையும், 
வினைத் (தொகை)-வினைத் தொகையும், பண்புத் (சாகை) - பண்பு 
தீதொகையும் - உவமைச் (தொகை) - உஉமைச்தொசையும், உம் 

(50)



௨௨௪ பொ வியல், 

மைத் (சொசை)-உம்மைத் தொகையும், ௮ன்மொழித்(தொகை)-அ௮ன் 
மொழிச்தொகையும், என - என்று, அத்தொகை-முன்னே சொல்லப் 
பட்ட தொகைநிலைத் சொடர்பொழிகள், ஆறு ஆரும் - ஆறுவகைப் 

படும், எ-று, (௪௧) 

[வேற்றுமைத்தொகை,] 

808. இரண்டு முதலா மிடையா அுருபும் 

வெளிப்பட லில்லது வேற்றுமைக் தொகையே, 

(இ-ள்.) இடை-(எழுவாய்க்கும் விளிக்கும் இடையே நிற்கிற, 
இரண்டு மூதல் ஆம் - இரண்டாவது மூதலாயிருக்கின்ற, ஆறு உரு 
பும் - அறு வேற்றுமையுரபுகளாம், வெளிப்படல் இல்லது - சொக்க 

தொடர்மொழிசள், வேற்றுமைச்தொசை - வேற்றுமைத் சொகைக 
oMitii-eF = MI, 

(ob, 
நிலங்கடந்தான் —2.-0, வேற்றுமைத்தொகை.) . 

தலைவணங்கினான் ௬ ௨ம், வேற்றுமைத்தொகை, | He va 
சாத்தன்மைந்தன் தம், வேற்றுமைத்தொகை, ( 5 A 
ஊர்நீங்கினான் ௫ - ம், ,வேற்றுமைச்தொகை, (‘2 ட & 
சாச்சன்கை ௬௬ -ம், வேற்றுமைத்தொகை, | 

குன்றக்ககை ஏ ம், வேற்றுமைத்தொகை, ] 

யானைக்கோட்டு நுனிக்குறைக்சான்--இது பன்மொழித்தொடர், 

எனவே, கடந்தான் நிலம், இருந்தான் குன்றத்து என இறுதி 
யிலே தொகின், நிலஙகடந்தான், குன்றச். இருந்தான் எனச் கூட்டப் 
படதலால் இடையிலே தொக்கடையேயாம், மற்ற வேற்றுமைகள் 

இறுஇயில் தொக்குவரா. 

ஆறுருபும் என்கிற முற்றும்மையை எச்சவும்மையாக்கி, சைச் 

சளிற, பொர்குடம் என்பனபோல உருபுடனே முடிக்குஞ் சொல் 
தொக்கடமையும் தொகைநிலைச் தொடராம் எனக்கொள்க, இவை சை 
யையுடைய களிறு, பொன்னாற் செய்த குடம் என விரியும், இவை 

உருபும் பயனு முடன் ரொக்ச சொகை எனப்படும், 

வேற்றுமை யுருபுகள் இடையிலே தொகும் என்ளூர் ஆயினும் 
சாத்தனை அ௮டைர்தான், சாத்தனோடு வந்தான், சாத்சனலுச்சு நல்கி 
னான், சாத்தனின் buGksysr, சாச்சன்சணின்றான் என்பைகளைச் 
சாத்சனடைச்தான், சாத்தன் வந்தான், சாத்தன் நல்கனென், சாத்



பொதுவியல், 2.2@ 

தன் ரீயஇனான், சாத்தன் கின்றான் எனத்தொை நிலை.பாசப் புணர் 

தீ.தின் எழுவாயும் பயனிலை.புமாசப் பொருள் பேறுபதெலால், ௮க்ச 
ந்தப் பொருள்களைத் தருதற்குநிய இடப்களில் ௮ன்றித் தொகா என 
ச்சொள்ச, (௧௨) 

[வினைத்தொகை,] 

304. காலங்கார்த பெயரெச்சம் வினக்தகொகை, 

(இ-ள்.) காலம் கரந்த - காலம் பற்றிப் புடைபெயர்கிற வினை 
யுருபுகள் தொக்க, பெயரெச்சம் - பெயரெச்சவினைகள், வினைத 

தொகை-வினை*சொகைசளாம். எ-று, 

சாலம் - அகுபெயர், காலம்பற்றிப் புடைபெயர்வினை யுருபூகள் 
தொகு மெனவே முசனிலைமாச்இ...நீதொகா இருக்கு மென்பது 

பெற்றாம். 

(௨-ம்) 
சேத்றுக்சொல்களிறு vf Q pb sare Ser gO rons. 

இபோதலிகின |} ajtrwalbrdQarom 
சாளைக்கொல்களிற ன் எதிர்காலவினைத்தொசை, 

இவை முறையே கொன்ற, கொல்றெ, கொல்லும் எனவும், 
விட்ட, விடுகின்ற, விடும் எனவும் விரியும், இவை முச்சாலம்பற்றி 

வரின் முச்சாலவினைத்தொசை எனப்படும், 

agai), தருபுனல், ஈட் திகு. இ எனச் லெவினைத்சொசை 

மு;சனிலை இரிர்தும் வரும். (௪௯) 

[பண்புத்தொகை] 

365. reir ents) flan & 3 மொழிகொர் கனவும் 

ஒருபொருட் கருபெயர் வந்தவுங் குணத்தொகை, 

(இ- ள்.) பண்பை - (பண்போடு பண்பிக்கு உண்டாகிய ஏற்று 

மை) ஈயத்தை, விளக்கும் - விளக்குகற, மொழி - (தூப என்னு.) 
பண்புருபு, தொக்கனவும் - தொக்கு நின்றலையும், ஒரு பொருட்கு - 

ஒரு பொருளுக்கு, இருபெயர் - (பொதுட்பெயருஞ் சிறப்புட்பெயருமா 
இய) இருபெயர்கள், வந்தவும் * வந்தடையும் ணத்தொகை - பண்பு 
தீதொகைகளாம், எ-று,



௨௬ பொதுலி.பல், 

குணச் சொகை என்றதனால் ஒரு பொருளுக்கு வருகிற ௮. 

விரண்டு பெயர்க்கும் ஈடுவில் ஆ௫.ப வென்ற பண்புருபு தொக்கு 
வருமென்பது பெறப்பட்டது, பண்பெனீப் பொதுப்படச் சொன்ன௪ 
னால் ௨ண்ணம், உடிவு, அளவ, சுவை முதலாயினவை யெல்லா 

கொள்க, 

(௨-4) 

பகல! ௬ இ வண்ணப் பண்புச்தொரை, 

oad wens ஃ டிவுப் பண்புத்தொகை, 

கக் 7 ௮ளலப் பண்புச்தொகை, 

அல்கல் சுவைப் பண்புத்தொகை, 

அத் | இடுபெயரொட்டுப்பண்டச்தொகை. 

க ் “f பன்மொழித்தொடர். 

இவை செம்மையாக,ப தாமரை, வட்டமாகி.ப கல், ஒன்ருகி.ப 

பொருள், தவர்ப்பாடிய காய், சாடையாகிப பாம்பு, செம்மைய க.ப 

நிறமாகிய குவளை என விரியும், (௧௪) 

[உவமத்தொகை,] 

300. உவம வுருபில அவமத் கொகையே, 

(இ-ள்.) உவம உருபு - (வினை பயன் மெய் உரு என்பவத்றை 

ப்பற்றி வருற) உவம உருபுகள், இலது-தொக்க தொடர்மொழிகள், 

உவமத்சொகை - உவமத்தொகைகளாம், எ-று, 

டம்) 
புவிக்கொத்றன். 2... வி்யுவடத்தொலை, 

வள்ளல் ae பயனுவமச்சொகை, 

துடியிடை MOL 0 
உரற்கால்யானை (LEM UO BN BT COE



Our gia ud. ௨௨௭ 

பொற்சணஙகு 
cv ச 

27 பவளவாய் ரூவுவமத்சொசை, 

௦ரகசச்கிளிமொழி , 
நருண்மழைக்கை | ) பன்மொழிச்தொடர், 

இவை புலிபோலுக்சொற்றன், மழைபோலுகசை, துடிபோலு 

டை, பொன்போலுஞ் சுணங்கு, மரகதம்போலுங் சளிபோலு 

மொழி எனவிரியும், செயப்படுபொருள் குறிழ்சால் புலியைப்போலு 
டன ஐபுருபுர் தோன்றும், (௪௫) 

[உவம உருபுகள்.] 

201. போலப் புரைய Garces amp 

மானக் கடுப்ப வியைய வேய்ப்ப 

Car Sar oer Bese 

என்பவும் பிறவு முவமக் துரு, 

(இ-ள்) போல நிகர - போல மூ லாகிப இச்செயவெனெ 

₹7ம பத்தும், அன்ன இன்ன என்பவும் - அன்ன இன்ன என்ற 

பெயெச்சக் குறிப்பி, ண்?ிம், பிறவும் 2 இவை போல்வன பிறவும், 

. PU ED | - உவம உருபுகளாம, 
te 

பிற என்றானால் போலமுசலானவைகளின் மூசனிலையிற் பிறக் 

தின்ற மற்றை லினையெச்சங்களும், வினைமுற்றுச்களும், பெயரெசச 

ஙமஞம், பொரு, ஏற்ப, அனைய, இகல, எதிர, சியண, மலை.ப 

மேசலானடையுங் கொள்ச, (௧௬) 

உம்மைத்தொகை, POS 

368. எண்ண லெடுக்தன் முகத்த னீட்டல் 

எனுநான் களவையு ஞும்மில கக்கொகை. 

(இ-ள்.) எண்ணல் - எண்ணலள டையும், எடுத்தல்-எ௫ததலள 

யையும், முகத்தல் - முகத்தலளவைபும், நீட்டல் - நீட்டலளயையும், 

எனும் நான்கு ௮ளயையுள் - என்கிற ரான்சளவைப்பெயர்களுள்,உம் 
இலது - உம்மையாகிய உருபுதொக்கு நிற்பவை, அத்தொகை-௮௨வும் 

மைத்தொகைகளாம். எ-று, 

(2 5 2) 

ச pes ' எண்ணலுப்ுமைச் சொமை. 
லப் ப i : oe



௨.௨௮ பொதுவியல், 

டியேசக்ச 1:10 எடத்தறும்மைச் தொகை, 
Sue, FON RBH arene. 
சாணவ்குலம் ரு கீட்டலும்மைத் தொகை, 

பவிவிந்செண்டை ப, பட பன்மொழிச்சொடர், 
இவை ஒன்றுங் காலும், கழஞ்சுங காலும், கலனுர் தாணிபும், 

சாணுமங்குலமும், சேரனுஞ் சோழனும் பாண்டியனும் என விரி 
Wf De (௧௪) 

[அன்மொழித்தொகை.] 

369. BiGsrasz மொழிமேற் பிறதொக லன்மொழி, 

(இ-ள். ஐர்தொகை மொழிமேல் - (வேற்றுமைத்தொலக 

தேசீலிய) ஐவகைத் தொகைகிலைச் சொடர்மொழிகளுக்கும் புறத்சே, 
பிற - (இுவையல்லாள) பிழமொழிகளாகப உருபுகள், தொகல் - 

தொச்கு வருவன, அன்மொறி-அன்மொழிச் சொகைகளாம். எ-று. 

(ம்) 
[பூங்குழல் —~2. - ம் வேற்றுமைத்தொகைப் புறத்து 

ப்பிறந்த ௮ன்மொழிச் தொசை ; 
ுபூவையுடையகுழவினையுடையாள் 

எனவிரியும், 
| 
| பொற்றொடி. ௫ உம் வேற்றுமைத்தொகைப் புறத்து 

| ப்பிறந்ச ௮ன்மொழிச் தொகை ; 
அ பொன்னாலாகயெதொடியினையுடை 

யாள் எனவிரியும், 

1. 6 
கவியிலக்சகணம் ௪-ம் வேற்றுமைத்தொகைப் புறத்து 

ப்பிறந்த ௮ன்மொழித் தொகை ; 
கவிச்கிலக்கணஞ் சொல்ல ப்பட்ட 

நூல் எனவிரியும், 

பொற்றாலி ௮௫-ம் வேற்றுமைச்தொகைப் புறத்து 
பிறந்த அன்மொழித் தொகை ; 

| அபொன்னினாடிய சாலியினை யுடை 
ட யாள் என விரியும்,  



பொதுவியல், ௨௨௯ 

(Bar ofl S19. ஈம். வேற்றுமைத்தொகைப்புறத்து 
ப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை; 

அடஇள்ளியினத குடியிருக்கு மூர். 

4 €ழ்வயிற்றுச்தழலை --எ-ம். வேற்றுமைத்தொகைப் புறச் 
துப்பிறர்த அன்மொழித்தொகை; 

அடழ்வயிற்றின்சண் எழுர்த சழலை 
போல்வான் எனவிரியும்,   

9." தாழ்குழல் _வினைத்சொகைப் புறத்துப்பிறர்த 
அன்மொழித்தொகை; 

—_ snare குழலினையுடையாள் 
ன விரியும், 

8. கருங்குழல் _பண்பத்தொசைப் புறத்துப் பிறந்த 
அன்மொழித்தொகை); 

அகருமையாகிய குழவினை யுடை 

யாள் எனவிரியும், 

4, தடியிடை -உவமைத்தொகைப் புறத்துட்பிறர்த 

அன்மொழித்தொகை; 

அதுடிபோலு மிடை யுடையாள் 

எனவிரிபும். 

5 உயி/மெய் சடேம்மைத்தொகைப் புறத்துட்பிறந்த 
அன்மொழித்தொகை; 

உயிரு மெய்யுமாயெ @) reir Du 

கூடிட்பிறர்ச எழுத்து எனவிரியும், 
சச ரஞாழன்மார்பு பன்மொழிச்தொடர்; 

அதிகமும் ஞாழலும் கூடி யுண்டா 

சய சாந்தை யணிர்த மார்பினைய/டை 
யாள் எனவிரியும், (௧௮) 

சச ரம்-வாசனை த் திரவியம், ஞாழல்-குங்குமம். ; 

தொரை நகிலைத்தொடர் மொழிகளில் பொருள் சிறந்து நிற்கும் | 
இடங்கள். 

3/0. மூன்மொழி பின்மொழி பன்மொழி புமொழி 

எ.லுரான் கிடத்அஞ் சிறக்குர் சொகைப்பொருள், 

(இ-ள்.) முன்மொழி - - இன்சொல்லும் பின்மொழி - பின் 
சொல்லும், பன்மொழி - பலசொற்களும், புறமொழி - புறத்து 
agin சொல்லும், என்னும் நான்டடெத்தும் - என்ற கான் 
இடச் இ லொன்றிலே, தொகைப்பொருள் - சொகைஙிலைச் தொடர்ப் 
பொருள், சிறச்கும்-ிறக் துறிர்கும்,எ-று, 

20



௧௩௦0 பொ கலியல், 

(உ.ம். 

குடம்வனைர்சான் be குடம் முதலிய முன்மொழிசள் 
வேங்கைப்பூ .., பட .இனம் விலக்கி நிற்சையால் ௮வை 
செந்தாமரை .., ப களிற் பொருள் சிறந்தன. 

நிலம் முதலாகிய முன்மொழிசள் 9 CPST SL (peor 
re gore னு ்”” ( இனம் விலக்குதலின்றி நிற்கையால் 
செக்னாயிறு ்""(உழுசான் மூதலாகி.ப பின்மொழிச 
COD ்'"7ளிற் பொருள் ரிறர்சன. 

கபிலபாணர் .... ப . ; , 
சேரசோழபாண்டியர் | த - எல்லா மொழிகளிலும் பொருள் 

புவிவிற்செண்டை ட தகன. 

ப்சுழல் அன்மொழிச் சொகைகளில உடை 
அல் ா் Carer என்பது முதலாக.ப புறமொழி 

சல் ௮ ்.் களிற் பொருள் சிறந்தன. 

( இட, த்சொகைபெயர்த்தொகைசட்கு ஷேறுபா டறிகுறி.] 

371. வல்லொற்று வரினே யிடக்சொகை யாகும் 

மெல்லொஜற்று வரி£ீன பெயர்க்தோகை யாகும், 

(இ-ள்.) வல்லொற்று-வல்லொற்றானது, உரின் - (இடையே) 

பாஈதால், இடத்சொகை கும் - இடத் நின்சண்ணே தொக்கசொகை 
ஆகும், மெல்லொற்று - மெல்லொர்ரானது, உரின் - (இடையே) 

வந்தால், பெயர்ச்தொகை அகும்-பெயரின்கண்ணே தொக்கதொமை 

uth, = Dy, 

டம்) 
படுகச்சகண்ணன் அ யகெநாட்டிற் பிறந்சசகண்ணன், 

எுவகெனாகய சண்ணன், (அல்லது) வனுக்கு பகெங்கண்ணன் 

மகனாகி.ப கண்ணன், 

துரை வச்சாத்சன் அதுளாவநாட்டிற் பிறந்த சாத்தன், 

திஞவஞ்சாத்தன் --துளுவனாகிப சாத்தன், (அல்லது) HOF AIG 
மகனாகிய சாத்தன், 

199-ம் சூத் இரத்தில் '*'சிலவிகாரமாமுயர் இணை” என்ற நினாலே 
௨ல்லின முதன்மொழிவர்து புணரும்போது ஈறுகெட்டு வல்லொற் 
gag மெல்லொற்றாவது மிகுந்துவந்தபோது வேற்றுமைச்தொகை 

யோ பண்புத்சொசையோ எனச் சச்சேசம் தோன்றியவிடழ்து 

மேலே கூறியபடி. வல்லொற்று மிசன் வேற்றுமைத்சொகை யென் 

றும், மெல்லொற்று மிஎன் பண்புத$சொசை யென்றும் துணியவே



பொ துலிபல், ௨௩௪ 

ண்டும், மெல்லின இடையின முசன்மொழிசளாவது, உயிர் முதன் 
மொழியாவது வரின் உரைப்போன் குறிப்பாலன்றிழ் துணி.பப்படா, 

(உ-ம்.) வ௫செசாதன், வீசெவணிகன், வடிகவரசன், (2.0) 

[உம்மைத்தொகைக்குப் புறனடை.] 

972, உயர்திணை யும்மைத் தொசைபல ரீறே, 

(இ-ள்.) உயர்திணை - உயர் இணையொருமையில் வருகிற, உம் 
மைச்சொகை-உம்மைசத்சொகைசளானவை, பவர் சதே-(ரவ்வொழ் 
gw கள்ளீறுமாகிய) பலர்பால் விகு இயை யுடையனவேயாம், எ-று. 

(உ-ம்) சேர சோழ பாண்டியர், கபில பரணர், 

சேவன் றேவிகள், 

பலரீறே என்ற தேற்றத்தால் அஃறிணை யொருமையிலும் 
பொதுத்திணை யொருமையிலும் வருகிற உம்மைத்சொகைகள் பன்மை 
விகுதி பெற்றே வரல்வேண்டு மென்ெ நியஇயில்லை என்பதாயி 

ற்று, 
(உ-ம்.) ஈன்மை தீமை - Serco சமைகள. 

தீர்தை தாய்-தந்ைத தாய்கள், தர்சை தாயார். 

இயல்பாகிய ஒருமையீற்றால் வர்சனவாயின் உம்மைத்தொகை 

யாகாமல், கபிலன் பரணன் இருவரும் வச்தார் என்றாற்போலச் செவ் 
வெண்ணும் அன்ோவெனின், பலமொழிசளையும் ஒன்றாய்த் இரட்டி. 
ஒரு பிண்டமாக்கிக் கூறியபோது உம்மைச்சொகையாகவும், சேரன் 

சோழன் பாண்டியன், எனப் பிளவுபடச் கூறியபோது செவ்வெண் 
(௨௧) ஞுகைவுங் கொள்க. 

[தொகை நிலைத்தொடர் மொழிகள் பலபொருள் பத] 

31/3. தொச்குழி மயங்கு விரண்டு முகலேம் 

எல்லைப் பொருளின் மயங்கு மென்ப, 

(இ-ள்.) சொச்குழி - வேற்தினைமபுருபு முதலாய (ுருபுகள்) 
தொக்கு நின்றவழி, மயங்குக - (பொருள்களினாலே) மயங்குர் தன் 
மையனவாகய தொடர்மொழிகள், இரண்டு முதல் ஏழ் எல்லை - இர 
ண்டுமுதல் ஏழீருயவரையறையுடைய, பொருளின் - பொருள்ச 
ளால், மயங்குல்மயங்கும், என்பன்று சொல்லுவர் புலவர், எுறு',



௨௩௨ Our grouse), 

டேம்) 
செய்வவணச்சம்-.(1) செய்வத்சை உணங்குறெ வணக்கம், (2) செ 

ய்வத்துக்கு வணச்சம் என இரண்டு பொருள் 

சளினாலே மயங்கயெ.த, 
சற்சேர்ந்சார். (1) தன்னைச்சோர்ர்தார், (2) சன்னொூசோரந்தார், 

(8) சன்சட் சோந்தார் என மூன்று பொருள் 
சளினாலே மயப்டபது, 

சொல்லிலக்கணம்--(1) சொல்லினதிலச்சணம், (2) சொ நீகிலக்ச 
ணம், (8) சொல்லின்? ணிலக்கணம், (4) 
சொல்லின இிலச்சணஞ் சொன்னநூல் என 
சான்கு பொருள்சளினாலே மயங்கபெது. 

பொன்மணி-ஃ௩ . (1) பொன்னாலாகிய மணி, (9) பொன்னாடியமணி 
(9) பொன்னின்சண்மணி, (4) பொன்னோூ 
சேர்ந்தமணி, (5) பொன்னுமணிபும் என ஐங் 
துபொருள்களினாலே மயங்கிய த, 

ம.ரவேலி எ(1) மரத்தைச் காக்றெ வேலி, (9) மரத்துக்கு 
வேலி, (8) மரத்தினது வேலி, (4) மரத்தின் 
Hogg Cad, (5) மரத்தாலாகெ வேலி, (6) 
மசமாகபவேலி என ஆறுபொருள்களினாலே 
மயங்கிய த, 

சொற்பொருள் --(1) சொல்லா லதியப்படற பொருள், (2) சொ 
ல்வினத பொருள், (8) சொல்லுச்குப்பொருள், 
(4) சொல்லின்சட்பொருள், (5) சொல்லும் 

பொருளும், ' (0) சொல்லாகிய பொருள், (7) 
சொல்லானது பொருள் என ஏழு பொருள்ச 
ளினாலே மயங்கிய த, 

புலிசொல்யானை. --பன்மொழித்தொடர், (1) புலியைச்சொன்ற 

யானை, (8) புலியானது கொன்ற யானை, (8) 

புவியினாலே சொல்லப்பட்ட யானை, என 

மூன்று பொருள்சளினாலே மயங்கிய ௮, 
உலி$து பொருள் சொள்ளின் ஏழெல்லைசடர்தும் வரும், (௨௨,) 

[தொகாகிலையின் இலச்சணம்,] 

914, முற்தி சொச்ச மெழுவாய் விளிப்பொருள் 
அன்ரு பிபையுரி (ச்சை சொசாகிலை,



பொதுவியல், ௨௩௩ 

(இ-ள்) மற்று - வினைமுற்றும், ஈரெச்சம் - பெயரெச்சமூம்,' 
வினையெச்சமும், எழுவாய் - எழுவாயும், விளி - விளியும் யெ 
பொருள் - ஐவகைப் பொருள்சளிலே (பெயர் வினைசள் புணருகற 
புணர்ச்சியும்), அறுருபு - வேற்றுமைப் பொருள்களில் அவற்றினு 

ருபுகளாகய) இரண்டாவது முதலாகிய அறுருபுகளும் விரிந்து" நிற் 
கப் பெயர்வினைகள் புணருற புணர்ச்சியும், இடை - இடைச்சொற் 
புணர்ச்சிபும், உரி - உரிச்சொற் புணர்ச்சியும், அடுக்கு - அடுக்குப் 
புணர்ச்சிபுமாசய, இவை - இவ்வொன்பதும், தொகாநிலை - தொகா 
லை தொடர் மொழிகளாம், எ-று, 

  

டம்) 
உண்டான்சாத்தன் ... (தெரி | 
கரியன்கொற்றன் on வினைமுற்றுத்தொட 

உண்டசாத்தன் .., be 
ஈரியகொற்றன் ... ்் (று த) பெயரெச்சச்சொடர். 

உண்டுவர்சான் சி) _, , 
இன்றிவர்சான் ,., (ea) வினையெச்சச்தொடர், 

சாத்தன்வந்தான்.., bes eee ௨ 
ஈம்பிபோனான் ட் | எழுவாய்த்தொடர் 

சாச்சாவா வ வட்டப் 

கொற்றாகொடு ,. வட்ட | விளித்தொடர் 

குடச்தைவனைந்தான் 
வாளால்வெம்டினான். ...... 
இரப்போர்ககந்தான் ,.. ... . வேற்றுமைத்தொகா 
மலையிணிழிர்தான் படவ நிலைத்சொடர், 
சாத்தனதுகை .., 

மணியின்கணொளி J 

மற்றொன்று... வட | சொற்றொடர், 
கொன்னேகழிர்தது ... vn இடைச்சொற்றொடர் 

panies Ng haan gL, 
கடிக்கமலம் .., வட படு 

பாம்பு பாம்பு, , படட டுக்சச்ெ . 
நெருப்பு நெருப்பு we ௮ SOR RTT 

வேற்றுமைச் தொசை விரிர்சபோது வேற்றுமைத் தொகாநிலை 
யாம், வினை ததொசை விறிர்தபோது பெயசெொச்சச்தொடராம். பண்



௨௩௪ பொதுலிபல், 

புத்தொகையும் உவமைத்தொசையும் உம்மைச்தொகையும் விரிந்த 

போது இடைச்சொற் ரொடராம், அன்மொழித் தொகை விரிச்ச 

போது வேற்றுமைச் தொசாநிலை முதல் ஏற்பனவாம். (௨௩) 

[எழுவகை வழுக்கள்.] 

375. இணையே பாலிடம் பொழுஅ வினாவிறை 

மரபா மேழு மயங்கனாம் வமுவே. 

(இ-ள்.) இணை - இரு இணையும், பால் - ஐம்பாலும், இடம - 
மூவிடமும், பொழுது - முக்காலமும், வினா - வினாவும், இறை - வி 

டையும், மரபு-(பலவகை) மரபுகளும், ஆம் - ஆய, ஏழும் - ஏழும், 

மயங்கின் - அவ்வவற்றின் நெறி பிறமுமாயின், உழி ஆம் - a®Y 

வாகும், எ-று, 

(ம்) 
அவன்வந்தது ட bes ..... இணைவழு 

அவன் வந்தாள் ட, ட. பால்வழு 

யான் வர்சான் தி ... Hraw 

நாளை வந்தான் .. காலவழூ 

கறக்கற வெருமை un Gen an Cun? வினாவழு 

கடம்பூர்க்கு ௨ழியாதோ வென்றால் இடம் விடைவழமு 
பூணி என் ஆவின் கன்றன்று ஏன்பது 

யானை மேய்ப்பானை இடையன், 
ஆடுமேய்ப்பானைப்பாகன் என்பன 

[ கணைபால்சகளோடு வினாவிடைகள் வழுவாமற் சாச்தல்,] 

376. gus இணைபா லவ்வப் பொதுவிலும் 

மெய்தெரி பொருண்மே லன்மையும் விளம்புப, 

i மரபுவழு (௨௪) 

(இ-ள்) இணை (ஐயம்) - நிணை ஐயத்தையும், பால் (ஐயம்) - 
பாலையச்தையும், அவ்வப் பொதுவினும் - அவ்வவற்றின் பொதுச் 
சொல்லாலும், மெய் தெரி பொருண்மேல்-துணி$த பொருண்மேல், 
அன்மையும் “ அல்லாத தன்மையை வைத்தும், விளம்புப - சொல்லு 
வர் புலவர், எ-று, 

(உ-ம்.) 

வினா. (1) குற்தியோ மசனோ அவ்விடத்துச் தோன்றுகிற 
வுரு இணை, ஐயத் இல் உரு எனப் பொதுச்சொல்



பொதுவியல், ௨௩௫ 

லாற் கூறப்பட்டது. இவ்வாறன்றி, தோன்று 

இன்ற து சோன்றுகறவன் எனச் சிறப்புச் சொற் 

சளாற்ஃகூறின் இணைவழுவும் வினாவழுவும் ஆம், 
[குற்தி--மரக்கட்டை.] 

விடை, மேல் வினாவிஃ;-- ஐணி*்சபொருள் குற்றியெனின் 

மகனன்று (அக்குற்றி மகனணன்று);மகனெணில் 

குற்றியல்லன் (-அ௮ம்மகன் குற்றியல்லன்) ;என 
சீதுணி*ச பொருண்மேல் மற்றொன்றல்லாத 
தன்மையை வைத்துக் கூறவேண்டும். 

லினா (2) ஆண்மகனோ பெண்மசளோ ௮ங்கேதோன்றுகறவர்-- 

உயர் இணைப் பால்ஐயச் கில் தோன்றுகிறவர் என 
ட்பொதுச்சொல்லாற் கூறப்பட்டது. இவ்வா 

நன்றித்தோன்றுகின்றவன், தோன்றுகின் றவள் 
எனச்சிறப்புச்சொற்களாற் கூறின் பால்வழுவும் 
வினாவழுவும் ஆம், 

மேல் வினாவில்:--துணிஈச பொருள் அண்மகனெ 

னில் பெண்மசளல்லன் (-அ௮ம்மகன் பெண் 
மகள் அல்லன்) , பெண்மசளெணனின் ஆண் மகன 

ல்லள் (-அ௮ட்பெண் ௮ண்மகன் அல்லள்) எனச் 
Fools s பொருண்மேல் மற்றொன்றல்லாத கன் 

மையை வைத்துக்கூ தவேண்டும், 

வினா. (9) ஒன்றோ பலவோ இச்செய்புச்சபெற்றம்,-- அறி 
ணைப்பால் ஜஐயத்இல் பெற்றம் எனப் பொதுச் 

சொல்லாற் கூறப்பட்டது, பெற்றம் பால் பகா 
வஃதிணைப்பெய ராதலால் ௮ச். இணை இருபாலுக் 
ரூம் பொதுச்சொல்லாயிற்று. இவவாறன்றி ys 

கது, புக்சன எனச் சிறப்புச்சொற்களாற்கூறின் 

பால் வழுவும் வினாவழுவும் ஆம். |(செய்-கழனி, 
பெற்றம்-ப௪, காளை,] 

மேல் வினாவில்,--துணிந்த பொருள் ஒன்ளாயின் 
பலவன்று (-௮து பலவன்று) ,பலவெணின் ஒன் 

naw (அவ ஒன்றல்ல) ; எனச் துணிக்த 
பொருண்மேல் மற்றொன்றல்லாத தன்மையை 
வைத்துச் கூறவேண்டும். 

மசனல்லன் அவவுருக் குற்றி. எனக்கூறின் சொற் 
பல்கு சல் என்னும் விடை. வழுவாம். (௨௫)
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[ணைவமுவமை,2.] 
377. உயர்திணை தொடர்ந்த பொருண்முத லாறும் 

அதனொடு சார்த்தி னத்தினை மூடி.பின. 

(@- or.) உயர் திணை - உயர் இணையை, தொடர்ந்த - பற்றிய 
பொருள்முதல் அறும் - பொருளா இ.பாறும், ௮தனொூ - அலவுயர் 

இணையோடு, சார்த்தின் - சேர்த்து முடிக்், ௮௪. இணை முடிபின - 

அவவுயர் இணை முடிபினவாம். எ .ஈ.று, 

(உ-ம்.) ஈம்பிபொன்பெரியன் பொருள்”) இங்கு உயர் 
ஈம்பிநாடுபெரியன் அடம் ணை எழுவாயின் 
ஈம்பிவாழ்சாள்பெரியன் காலம் பயணிலையோடு 
நஈம்பிமூம்குக்கூரியன் சினை ௮ஃறிணை எழு 
நம்பிகுடிமைசல்லன் குணம் வாயும் முடிர் 
நம்பிரடைசடிபன் தொழில், அது, 

பொன் என்னும் அஃறிணை யெழுவாய் பெரியன் என்னும் உயர 

இணையெழுவாயின் பயணிலைகொண்டு முடி.சலால் வழுவும், தொ 

டர்புண்டா யிருத்தல் பற்றிச் சார்த்தி முடித்சலால் வமுவமைதியு 

மாயிற்று, 

“சொற்றொரு மிந்றி சன்பெந்றி” என்ற சூத்திர விதிபால், 
மாடுகோடு கூறிது, கணெறு நீரூறிற்று என அ௮ஃ்றிணையோடு சேர்ப் 
பின் ௮ஃறிணை முடிபாதலுங் சொள்க, 

சார் ச்தினெனவே சார்த்சாவிடின் வழாநிலையாக ஈம்பிக்குப் 
பொன்பெரிது, மூக்குக் கூறரிது எனச் தம்முடிபேற்று வரும், (௨௬௯) 

[ திணைபால்களின் மரபு வ௨ழவமைதி.] 

378. இணைபால் பொருள்பல விரவின இறப்பிலும் 

மிகவினு மிழிபினு மொருமுடி பினவே, 

(இ-ள்.) திணை-திணைகளும், பால்-பால்களும், வி, வின-கலந்து 

நின்றனவாகிய, பொருள் பல் - வேறுவினைப் பல பொருள்களும, 
திறப்பினும்-சிறப்பினாலும், மிசவினும் - மிகு இயினாலும், இழிபினும- 

இழிவினாலும், ஒரு ௫:டி.பின - ஒரு முடி.பினவாகும், ௭ - று, 
(இணை விரவல்,) 

(1) “திங்களுஞ் சான்றோரு மொப்பா்? 

இங்கு இரு திணைபுவ் கலந்து சிறட்பினால் இங்களும் ஒப்பர் என 
௮ஃதறிணை உயர் திணை முடிபேற்றது.
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தொல்லை கால்வகைச் தோழகுர் அனைமணிகெடுந்தேர் 
மல்லற்றம்பியுமாமலனு மதவிரிசமழ் தார்ச் 
செல்வன்றாசையுஞ் செழுகரொடுவளநாடும் 
வல்லைதொச்கன உளங்கெழுகோயிலு சொருங்கே.” 

இங்கு நகரும் சாசிம் சிறத்தலால் முன்னின்ற உயர் இணைப் 

பெயர் நான்கும், சொக்கன என அஃறிணை முடிபேற்றன. 

(2) “டார்ட்பார்சவரே சுமந்தார் பிணிபட்டார் 

த்சார் குழவியெனு மிவர்சட்கு.” 

இரகு இரு இணையுய கலந்து மிகுதியால் ௮ஃறிணை இவர்கள் 
என உய/ இணை முடிபேற்றது, குழவி” ஒன்றே அஃறிணை, பார்ப் 
பார், தவர், சுமந்தார் முதலிய ஐந்தும் உயர் இணை ஆசவின் மிகு தி என 

அறிக, 
எச்சிலார் தீண்டார் பசுப்பார்ப்பார்நீச்தெய்வம் 

உச்சந்தலையோ டிவையென்ப, 

இங்கு இரு திணையுங கலந்து மிகுதியால் உயர் திணை இவை என 
அஃறிணை முடி.பேற்றது, எச்சிலார், தீண்டார், பார்ப்பார் கூமன்றும் 

உயர் திணை ; பச, த, தெய்வம், உச்சந்தலை என்னும் சான்கும் ௮ஃறி 

ணை ; ஆதலின் மிகுதி என அறிக, 

(8) மூர்க்சகனு முதலையுங் கொண்டது விடா, 

இங்கு இரு. இணையுங் சலர்து இழிவினால் உயர்.இணை விடா என 
அஃறிணை முடிபேற்றத, 

வடசரருவாளர் வான்௧ருநாஉார் 
சுசொடுடேயெருமை யென்றியையாறுப் 

குறுகா [றிவுடையார்.” 

இங்கு முன்சொன்ன மூன்று உய! இணைப் டெயரும் இழிவி 
ஞால் பின்வந்த மூன்று அஃறிணைப் பெயரோடும் கலந்து இவை என 

அஃறிணை முடி.பேற்றன, 

(பால் விர வல்,) 

₹சானுச் சன்றையலுர் தாழ்சடையோ ஞாண்டிலனேல்.” 
மனைவியும் தானும் வர்தான், 

இங்குச் சிறப்பினால் ஆண்பால் பெண்பாற் பெயர்கள் சலச்து 

டெண்பால் ஆண்பால் முடிபேற்றது,
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சொற்றொறு மிந்றி சன்பெற்றி” என்ற விதியினாலே 

சோழனும் சாலும் வர்சான், சதோழி.புந் தானும் 

வர்தாள் என விரவாமல் ஒருமை மூடி. பேற்றலுய 
கொள்ச, 

(பொருள் பல விரவி are.) 

சறியுஞ்சோறுமுண்டான் ) 

மாலை.புழுடி.புஙகவித்தான். 

என வேறுவினைப் பலபொருள்கள் கலந்து சிறப்பினால் உண் 
டான்?” “sal sero” என ஒரு பொருளுக்குரிய வினைஞுடி.பைல் 

கொண்டன. உண்டல் என்னும் வினைச்குரிய சோரானது இன்றல் 

என்னும் விணைக்குரிய குறியினும் தலைமைபுடைத்சா யிருச்தலு..!, 

சவிசத்தல் என்னும் வினைக்குரிய முடியானது சூடுதல் என்னும 

வினைக்குரிய மாலையினு.॥ தலைமையுடைத்தா யிதத்தலு.ம இங்கே 
சிறப்பு என்ச. (௨௭) 

[ நணைபால் வழுவமைதி.] 

3/0. உவப்பினு முயாவிலுஞ் சிறப்பினுஞ் செறலினும் 

இழிப்பினும் பாறிணை யிழுக்கினு மியல்பே, 

(இ-ள்.) பால் இணை-பாலும் இணையும், உவப்பினும்-மடூழ்ஈியி 

னாலும், உயர்வினும் - மேன்மையினாலும், சிறப்பினும் - சிறப்பினாலும், 

செறலினும்-கோபத் தினாலும், இழிப்பினும் - பழிப்பினாலும், இழுக்க 
னும் - வழுவிவசினம், இயல்பு - இயல்பாம், ௪ - று, 

(உ-ம்) 

பால், (1) தன்புதல்வனை) *என்னம்மை வந்தாள்” என்பது உவப்பி 

னால் ௮ண்பால் பெண்பாலாயிற்று, 

(3) ஒருவனை, *அவர்வர்தார்” என்பது உயர்வினா லொருமைப் 
பால் பன்மைப்பாலாயிற்று, 

(5) “தாதா யுலகுச்கோர் தாயே” என்பது சிறப்பினால் ௮ண் 
பால் பெண்பாலாயிற்று, 

(4) எனைத்துணையராயினு, மென்னாக் இனைத்துணையுச் - தே 

ரான் பிறனில் புகல்” என்பது செறலினஞற் பன்மைப்பா 
லொருமைப்பாலாயிற்று, 

(5) பெண்வழிச் செல்வானைசோத்க, *(இவன்பெண்” என்பது 

இழிப்பினா லாண்பால் பெண்பாலாயிற்று,
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கணை, (1) ஒராவினை, 'என்னம்மை வந்தாள்! என்பது உவப்பினால் 
அஃறிணை உயர் இணையாயிற்று, 

(2) “செந்தார்ப் பசுக்கிளியார் சென்றார்சக்கோ ரின்னுளா - 
தந்தாரேற் றர்சாரென் னின்னுயி!” என்பது உயர/்வி 

னால் ௮ஃ்றிணை உயர் இணையாயிற்று, 
(3) “தம்பொருளென்ப சம்மக்கள்” என்பது Api eqs 

உயர் திணை அஃறிணையாயிற்று, 

(4) “ஏவவுஞ்செய்கலான் முன்றேரா னவவுயிர்-போஒமளவு 
மோர் சோய்” என்பது செறலினால் உயர் இணை ௮ஃ 

(5) சாமானுடைமை' என்பது இழிப்பினால் உயர் இணை ௮. 
றிணையாயிற்று, 

இனிச் (சொற்றொறு மிற்றிசன்பெர்றி” என்னும் விதியால் 
புசல்உனை என்னப்பன் வந்தான் எனவும், புதல்வியை என்னம். 

சாள் எனவும் ௨ழங்கும் வழுமைஇபுஙய கொள்க, (௨௮) 

[பால் இட வழுவமைஇி,] 

௮80. ஒருமையிற் பன்மையும் பன்மையி னொருமையும் 

ஓரிடம் பிறவிடர் தழுவலு முளவே, 

(இ-ள்) ஒருமையின்-ஒருமைப்பாலில், பன்மையும் - பன்மைப் 

பார்சொல்லைபும், பன்மையின் - பன்மைப்பாலில், ஒருமையும் - ஒரு 

மைப்பாற் சொல்லையும், ஜரிடம் - ஐரிடத்தில், பிரவிடம் - மிறவிடச் 
சொல்லைபும், தமுவலும்-தழுவிக்கூறுதல்களும், உள-உளவாம். எ-று, 

உ-ம்) 
(1) வெயிலெல்லா மறைத்தது மேகம் | ௮ஃதிணை ஒருமை 

'உள்ளியதெல்லா மூடனெய்தும்' யிற் பன்மை. 
இங்கு வெயில், உள்ளியது என்னும் ஒருமைச் சொற்களோடு எல் 

லாம் என்னும் பன்மைச்சொல் சேர்த்துச் கூறப்பட்டது. 

OQ) இரண்டுகண்ணுஞ் சிவந்தது அஃறிணைப் பன்மை 

(இருநோக் சவெளுண்ச ஹணுள்ளது” யி லொருமை, 
இங்கு இருகண், இருநோக்கு என்னும் பன்மைச் சொற்களோடு 

முறையே ிவந்தது,உள்ளது என ஒருமைச் சொற்சள் சேர்த்து 

ச் கூறப்பட்டன, 

(3) :அல்தை தந்தை யண்ணல்யானை 
யடிபோர்ச்செழியா” 

உயர்திணை ஒருமை 
யிற் பன்மை,



o£ பொதுகிபல், 

இங்குச் தீர்சை என்னும் ஒருமைச் சொல்லோடு செழியர் என்னும் 

பன்மைச்சொல் சேர்ச்சப்பட்டத. (செழியர் ஒவ்வொருவரும் 
சனித்தனி ௮ஃசைச்குத் தர்ஸ்.த போல்வாராசலின் வழு 
வமைஇ யாயிற்று, ௮ஞ்தை இச்சற்றவன், இக்கற்றவள், 
இச்சற்றது என உயர் திணையா ணொருமை பெண்ணொருமை 
அஃறிணை யொருமையிலும் விரவி கிற்பதோர் பொதுச்சொல். 
செழியர் - பாண்டியர், 

ர் 9 ச 

(4) ஏவலிளையர் தாய்வயிறு கறிப்ப நக்கப் பன்மை 

இங்கு ஏவலிளையர் என்னும் பன்மைச் சொல்லோடு தாய் என் 

னும் ஒருமைச்சொல் சேர்த்துச் கூறப்பட்டது. சேனையிலு 

ள்ள இளையர் ஓல்வொருவருக்கும் தாய் எனத் சனிச்சனிச் 

சென் றியைதலால் வழுவமை இயாயிற்று, 

| தன்மையிற் wis (5) சாத்தன் ராயிவை செய்வலோ oe 

இங்கு நான் எனக் கூறவேண்டி.ப விடச்துச் சாத்சன்றாய் எனப் 

படர்க்கைச் சொல்லாற் கூறப்பட்டது. சாத்சன் ராயா 
நான் என்பது பொருள், 

(8) (எம்பியை மீங்குப் பெற்றேன் ட முன்னிலையிழ் படா 
என்னெனக் கரியதென்றான், EOE, 

இங்குத் தன் தம்பியை முன்னிலைப்படுச்இி அவனையே கோக்கம் 
கூறுதலால் நின்னை எனச் கூறவேண்டு மிடத்து எம்பியை 
எனப் படர்ச்கைச்சொற் கூறப்பட்டது. 

(7) நீயோவவனோ யாரிதசெய்தார் ; 
யானோவ௨னோ யாரிதுசெய்தார் இடம் விரவி இரிட 
நீயோயானோ யாநிதுசெய்தார் திதிழ் பிரவிடம் 
நீயோவவனோ யானோ யாரிதசெய்தார். eS 
ஒருபாற்பொருளை மற்ளொருபாற் சொல்லாலும் ஒரிடப்பொருளை 

மற்றோரிடச் சொல்லாலுங் கூறுதலால் வழுவாம்; அவை சான்றோ; 
க்கு ஒப்பமுடு.சலால் அமை இி.பாயிற்று, (௨௧) 

(இடம் வழுவாமற் கா த்தல்.) 

381. தரல்வால் கொடை செலல் சாரும் படர்க்கை 

எ.முவா யிரண்டு மெஞ்சிய வேற்கும், 

(இ-ள்) சால் வரல் கொடை செலல் - தால் என்பது முசலிய 
இ?கான்னு சொற்களைமம், படர்க்கை - படர்ச்சையானது, சாரும் «



பொதவியல், ௨௪௪ 

அடையும், எழுவாய் இரண்டும் - இவற்லுள் முசவித்சொல்லப்பட்ட 

தரல் வரல் என்ற இரண்டு சொற்களையும், ௭6 ;இழிர்த்சன்மை 

முன்னிலைகள், ஏற்னாம்-ஏற்றுஅரும். எுறு, 

் (உ-ம்) 

அவனுக்கு நீத்தான். ப 
அவணிடத்துவர்தான். க தி 
அவளுக்குச் கொடுத்தான் . ட படாககை, 
அவணிடத்தச்சென்றான்.. > 

எனக்குத் தந்தான் ட vee 
என்னிடத்துவர்தான் ve } தன்மை. 

உனக்குச் தர்தான் த bee . 
உன்னிடத்து வந்தான் of முன்னிலை. 

த.ரல், வரல், சொடை, செலல் என்பன அவ்வப்பகு இகளை யுணர் 
ச் தின்றன ஆதலால், அவ்வப்பகு இசளி ணின்றும் பிறச்கும் வினை 

விசற்பங்களனை சீதுங்கொள்க, 

எனவே தரல், வரல் இரண்மம் தன்மை மூனனிலைக்கும்; சொ 
டை, செலல் இரண்டும் படர்ச்கைச்கும் வரின் வழாகிலை யெனவும், 

'சரல், ஓரல் இரண்டும் படர்க்கைச்கு; கொடை, செலல் இரண்டும் 
சன்மை முன்னிலைகளுக்கும் வரின் உழுவமைதி எனவும் கொள்க. 

(வழூவமைதிர்கு உதாரணம்) (பெருவிறல் அமரர்க்கு வென்றி தந்த? 

“வருவிருந்து பார்த திருப்பான்'” எனத் தரலும் வரலும் தன்மை முன் 
னிலைகளுக்கு உறியவன்றிப் படர்ச்கை யிடச்து வசன; இன்னும்தரல் 

வரல் படர்க்சை யிடத்து வந்த வழுவமைதிக்கு மேற்சாட்டிய உதார 

ணங்களுள்ளுங்காண்க, எனக்குச் சொடுத்தான், என்பாற் சென்றான், 

பினக்குக் கொடுத்தான், நின்பாற்சென்முன் எனப் படர்ச்கைக்குறிய 

கொடை செலல் தன்மை மூன்னிலைகளில் வர் சன. (௬௦) 

(சாலம்.] 

389. இமப்பெதிர்வு நிகழ்வெனக் சால மூன்றே, 

(இ-ள். இறப்பு - இ றந்தகாலமும், எ.திர்வு-௪ இர்காலமும், நிச 

ழ்வு-நிகழ்சாலமும், என-என்று, கநலம்-சாலமான் து, கூமன்று - மூன் 

ரம். எ-று, (௬௪) 
(சாலவரமுவமை தி.] 

383. (Ups ar லத்திலு மெர்.த்தியல் பொருளைச் 

செப்புவர் நிகழுங் காலத் தானே, 
21



௨௪௨ பொதுலியல், 

(இ-ள்.) முச்சாலத்தினும் - மூன்றுகாலங்களிலும், ஒத்து - 
தமதுதொழி லிடையரமுதொத்து, இயல் - நிகமுசன்.ஐ, பொருளை - 
பொருள்களை, நிகழும் சாலத்தான்-நிகழ்சாலச் தினால், செப்புவர்-சொ 
ல்லுவர் புலவர், ஏறு, 

(உ-ம்,) அரசர் பூமியை ஆளுகிருர், எனக்குத் துணை டூ யிருக்கிறாய், 

செய்வ மிருச்றது, ஆறொழுகுகறது. (௬௨) 

(இதுவுமது.] 
384. விரைவிலு மிகவிலுர் தெளிவிலு மியல்பிலும் 

பிறழவும் பெழாஉமுச் காலமு மேற்புழி. 

(இ-ள்.) விரைவினும் - விரைவினாலும், மிசவினு.்-மிகு தியினா 

லும், செளிவினும்-செளிவினாலும், இயல்பினும் - (இம்சூன்றுசகாரண 

ங்களுமின்றி) இயல்பினாலும், முக்காலமும்-ஞூன்றுகாலங்களும், பிற 
ழவும் பெறாஉம்-ஒன்று மற்றொன்றாகச் சொல்லப்படவும் பெறும், 

எற்புழி-ஏற்குமிடத்து, ௭-ற. 
(உ-ம். 

(1) உண்ணும்படியாக இருக்கின்றவனைச் சொண்டுபோசவேண்டிய 
மற்றொருவன் பார்த்து இன்னும் உண்டிலையோலெள்ரால், 
“உணடமீடனுணடடன” எனபான, 

உண்டுன்றவனை அப்டடி. வினவினால் உண்டே லுண்டேன் 
என்பான், 

இயை விரைவினால் எதிர்காலமும் நிகழ்காலமும் இறக் சகாலமாயின, 

7 

(2) நீ அவனுடனே பகைத்தாற் செத்தாய், 
8 இக்காட்டுட்போனாம் கூறை யிழர்தாய், 

இவவிடத்தே மிகுதியால் எதிர்சால மிறந்தசாலமாயிற்று, சாதலுங் 
கடறை யிழத்தலுர் தப்பினாலுஈ தப்புமாதலான் மிகு இயாயின, 

(89) அறஞ்செய்தாற் சுவர்க்கம் புச்சான், 
ஹம்பு மூட்டைகொண்டு திட்டையேறின் மழைபெய்தது, 

இ.விடத்சே செளிவினால் எதிர்காலம் இறர்சசாலமாயிற்று, 
உரையளவையினாற் சுவர்ச்சம் புகுதற்கு ௮றஞ்செய்தலும், 
காட்சி யளவையினாலே மழை பெய்தற்கு எறும்பு முட்டை 
கொண்டு அட்டையேறுதலும் சாரணமாகத் தெளிர்சமை 
யினாலே செளிடிரயின,



பொத்கீபல், ௨௪௩ 

(4) யாம்பண்டு விளையாவெ தஇிச்சோலை, 
யாம் பண்டு விசோயா௫ற இச்சோலை, 

இஃவிடத்தே காரணமில்லாமல் இயல்பிஞல் இறர்தகாலம 
எதிர்காலமும் நிகழ்கால்மு மாயிற்று, (௩௩) 

[அறு வசை வினா.] 

982. அறிவி யாமை யையுறல் கொளல் கொடை 
ஏவ ஐரும் வினா வாறு மிழுக்கார், 

(இ-ள்.) ௮திவு - அறிதலும், அறியாமை - அறியாமையும், ஐ) 
பு றல் - சந்தேகித்தலும், கொளல்-கொள்ளுசலும், கொடை - கொடுச் 
FHL, TAP - ஏவுதலும், கரும் வினா - தருதலால் வருகிற வினாக்கள், 

அறும் - ஆற்னையும், இழுக்கார் - களையாது கொள்வர் புலவர். எ-று. 

(உ-ம். 

என ஆசிரியன் 
(1) இச்சுத்தித்திற்குப் பொருள்யாது! -} கேட்டல் 

sae. 
ஏன மாணாச்சன் 

(2) “ இச்சுத்திரத்.இத்குப் மொருள்யாத! -{ கேட்டல் அறியா 
வினா, 

(9) குற்றியோ ? மகனோ?! — su alley. 

(4) பயறுளதோ வணிீர் ? ௮. கொளல் வினா, 
(5) சாத்தனுக் சாடையில்லை.பா $ ௮. கொடை வினா, 
(0) சாத்தா உண்டாயா 7 — gas Sen, (௬௪) 

[எண்வகை விடை.] 

386. சட்டு மறைரே ரேவல் வினாதல் 

உற்ற அரைத்த ஓறுலது கூறல் 
இனமொழி யெனுமெண் ணிறையு of gy 5 

நிலவிய வைந்துமப் பொருண்மையி ளோ, 

(இ-ள்) சட்டு - சுட்டும், வறை - எதிர்மறுத்தலும், கேர்-உடன் 
பஉலும், ஏவல் - ஏவுதலும், வினாதல்-௭.திர்வீனாதலும், உற்றது, உரை 

தீதல்-உற்றதைச்சொல்லுதலும், உறிய து கூறல் - - உறுவதைச்சொல்று! 

தலும்,இனமொழி-இனத்தைச்சொல்லுதலும், எலும் எண் இறைபுள் 
என்ற இ௨வெட்டு விடைகளுள், இறு இ-ஈரீற்தில், நிலவியாவிளங்கெ,



௨௪௪ , பொதுவியல், 

ஒர்தும்-ஐந்தும், அட்பொருண்மையிள் - அல்விடைட்பொருளைச் ௪௫௮ லினாலே, நேர்ப-விடைசசாசவே தீழுவிச்கொள்வர் புலவர், ஏறு, 
எனவே முதன்ஞூன்றும் செல்வென் இறை எனவும், பின்னைய Lig» Oey பயப்பனவுமாமெனவுங் கொள்ச, செவ்வெனிறை - வெளிப்படைவிடை, இறைபயப்பது-குறிப்புவிடை,செவ்வென்-ரே, 

ஃம்) 
(1) சருவூர்க்கு.ழியாசெனின், இத” என்பது சட்டூவிடை, 

சாதீதா விது செய்வாயா என்றபோது 
(3) *செய்வேள்' என்பத மறைவிடை; 
(89) :செய்வேன்" என்பது கேர் விடை, 
(4) செய் என்பது ஏவல்விடை, 
(5) ‘QsiCa Gen’ என்பது வினா விடை, 
(0) “உடம்பு சொர்தது” “கோவாசின்றது” என்பன ௨ ற்றதுரைத் 

தீல் விடை, 
(7) “உடம்புரோம்! என்ப த உறுவ௫ கூறல் விடை, (8) ‘wo hem pws gy செய்வேன்"என்பது இனமொழி விடை, (௬௫) 

[வினவிலட்சளில் முசல்சனை உழுவாமை Jo? 
387. வினாவிலும் செப்பிலும் விரவர சினைமுதல், 

(இஎள்,) வினாவினும் - வினாவு,சற்கண்ணும், செட்பினும்-விடை 
கொடுத்சழ் சணணும், இனை முதல் - சினையும் சனம், விரவா - ஓழ் D0 55,8, wymwge சொல்லப்படாவாம், ஏறு, 

(உ-ம்.) கண்பி தீழ்ந்தசோ கயல்பிதழ்ர்சதோ என வினாவிஞார்க்கு 4 'சண்பிறழ்ர்தத் “சயல்பிறழ்ர்தது' ஏனல்வேண்டும், 
சாத்தனல்லனோ Garp POTN OC CD crea வினாவினார்க்குச் ‘eres னல்லன்' 'கொற்றனல்ஒன்' எனல்வேண்டு, 

இப்படிச்சன்றிர் சன்பிதழ்ர்சசோ எள்பசர்கு அசனை புடையா ாச்குறித்து இவள் பிறழ்சாளோ என வினாவுதறும், இவள் I pips தாள் எனச் செப்புச்லும் உழுவாம் (௬௬) 

loa] 
989. எப்பொரு ளெச்சொலி னெல்வா அயர்ந்தோர் 

ECD er சபீபடிச் செப்புகனள் மரபே,



பெஈதவிபல், arg 

(இ-ள்.) எப்பொருள் - யாதொருபொருளை, எச்செர்லின் ஃ யா 
தொரு சொல்லால், எவ்வாறு-பாதொரு வழியால், உயர்ந்தோர்-அறி 
வுடையோர்கள், செப்பினரி. சொன்னார்சளோ, அப்படி. - (அப்பொ 
ருளை) அச்சொல்லால் அவ்வழியால், செப்புதல் - சொல்லுதல், மரபு- 
மர்பாம, ஏறு, 

(உ-ம்,) குநிரைக்குட்டி பசுவின்கன்று 

மான் சன்று யானைப்பாசன் 

யானை லத்தை இரிப்பிள்ளே 

இப்படியல்லாமல் குதஇிரைக்கன்று, யானைச் சாணம், பசுவின் 
குடி என்பன மரபு வழுவாம், (mer) 

[பொதுவினை மரபுவழாநிலை,] 

9609. வேறுவினைப் பல்பொரு டமுவிய பொதச் சொலும 

வேறவறழ் றெண்ணுமோர் பொதுகிளை வேண்டும். 

(இ-ள்.) வேறு வினை - வெவ்வேறு வினைகளுச்சுரிய, பல்பொ 

| ௫ள்,- பலபொருள்சளையும், தழுவிய - ஒருசேரத் தழுவிய, பொதுச் 
சொலும்-ஒருபொதுச்சொல்லும், வேறு அவற்று - அவற்றின் சிறப்புச் 
சொற்களாக, எண்ணும்-எண்ணிகிற்கெற (பலசொதஜ்களும்) , ஐர் பொது 
வினை - (எல்லாவற்றிற்கு முரியதோர்) பொதுவினையை, வேண்டும்- 
கொண்டுமூடியும், எ-று. 

உ-ம், (1) ௮ணி ௮ணிர்தார், அடி.சிலயின்றார், படைவழப் கினார், 

இங்கு ௮ணி என்பது சவிச்கப்பவெ.து, கட்டப்படுவது, இடப் 

பவது, பூண்ப்ப்வெது முசலிய பல வாபரணங்களுக்கும் பொதுப் 

பெயர் ஆசலால் ௮ணிர்தார் எனப் பொது வினை கொடுத்லுச் கூறப் 

பட்டது. 

அடிசில் என்பது உண்பது, இன்பது, ரீக்௫ுவதி, பருகுவது 

முதலிய பலவித உண்டிகளுக்கும் பொதுப்பெயராதலால் அயின்றா7 

எனப் பொதுவினை கொடுத்துச்கூறப்பட்டது. 

படை என்பத எய் வன, எறி, வெட்டுவன,ரூ.த்துவனவாகயெ 
பலவித அயுதவ்களுச்கும் பொதுப்பெய ரா.தலால் வழயனொர் எனப் 

பொதுவினை கொடுத்துச்கூறப்பட்டது,



௨௪௬ பொதிலியல், 

(3) இரீடமும் முண்டலஞும் வீரக்கழலும் அணிந்தார். 
சிலகாட்சோறும் சிலநாண்மாவும் சிலராட்பாலும் 

சிலகாணீரும் சிலகாட் சருகும்। அமின்ளூர், 
வாளும் வேலும் வரைவின்றி வழங்கனார். 

இங்குச் குவித்தல், இடுதல், கட்டுசலாபெ வெவ்வேறு தொழிலு 
க்குரிய சரீடமுசலிய பலவற்றிற்கும் ௮ணிதலாகெய பொதுவினையும்; 

உண்ணல், இன்னல், பருசகலாசய வெவ்வேறு தொழிலுக்குரிய சோறு 
மேசவியவற்றிற்கு அயிலுசலா௫ுப பொதவினையும் ; வெட்டல் எய்த 
லாகிய வெவ்வேறு தொழிலுக்குறிய வாள் வேல் என்னுமாயுசங்கட்கு 

வழங்கலாகிய பொ துவினையும் கொடுத்துச் கூறப்பட்டன. (௬௮) 

[சிறப்புவினை மரபு வழா நிலை.] 

390. வினைசார் பினமிட மேவி விளங்காப் 
பலபொரு ளொருசொழ் பணிப்பர் சிறப்பெடுத்தகே, 

(இ-ள். விணை-வினையும், சார்பு-சார்பும், இனம்-இனமும், இ 
டம்-இடமும், மேவி-பொருர் இ, விளங்கா-விளஙயசாச, பலபொருள் 

ஒரு சொல் - பலபொருள்படும் ஒருசொல்லை, சிறப்பு எடுத்து-சிறப்புச் 

சொல்லோடு கூட்டி, பணிப்பா-சொல்லுயர் புலவர். எ-று. ‘ 

எனவே வினை முசலியவற்றுள் ஒன் றப் பொருக்இி விளங்கம் 

டெர்ச பலபொரு ளசொருசொல்லை வாளா கூறுப ரென்பதாயிற்ற.. 

(உ-ம்) மா என்பது மாமரத்திற்கும், வண்டி.ற்கும், ஒருசார் 

விலங்கற்கும், இிருவிற்கும் பொதுவான பலபொரு ளொருசொல். 

இப்பொருள்களுள௭ :-- 

) ties எ] எ ழில்கிஎம்கத 
(2) மாலீழ் மலர் _ இங்கு pened சார் 

(3) சேர்கரிமாச்சாலாள் | oe பங்க் 

(4) மாமறுத்த மார்பன் ட | இங்கு அிரமக்டது இட 

இவை ௮அடைமொழியின்றிச் கூறப்பட்டன, 
இனி மா ஏறினான், மாவியாது என்.றவழிச்” குறித்தபொருள் 

விளங்காமையால் விளஙிகுதற்பொருட்டு, பாய்மாவேறினான், மாமர



பொதுலிபல், ௨௪௭ 

மேதினான், பாய்மா யாது, மாமரம் யா.து எனச் சிறப்புச்சொல்லோடு 
கூட்டிச்கூறுக, (௬௯) 

[ெ சாடர்மொழிகளைப் பொருள்விளங்கும்படி. இசையறுத்துக்கூறல்.] 

301. எழுச்திய அரியாப் பொருடிரீ புணர்மொழி 

இசைச்திரி பாற்றெளி வெய்து மென்ப, 

(இ-ள்.) எழுத்து இயல் - எழுச்சினததன்மை, இரியா - வேறு 
படாமல், பொருள் இரி- பொருள் வேறுபட்டு நிற்க, புணர்மொழி - 
சொடர்மொழிகள், இசை இரிபால்'- (குறிச்சப்பட்ட சொற்களின் 

இறு இபும் முதலுந்தோன்ற) இசை யறுத்துச் சொல்லுற வேறுபாட் 
டால், தெளிவு எய்தும் - துணிவுண்டாகும், என்ப- என்று சொல்லு 

வா புலவர். ஏஃ2., 

உ-ம், செம்பொன்பஇன்றொடி, சாசன்றேவன்போச்து, குறும்டாம்பு, 

ப Gunde useGon. | 
செம் பொன்பதின்கொடி | இங்குபிரித்தூச் சாட்டியபடி 
நாகன் றேவன் போத்து இசையறுத்து உச்சரித்துக் 
நாசன்றே வன்போத்து, குதித்்பொ ரளைச் சாட் 
குறும் பரம்பு 5 
குறும்ப ரம்பு J 

செம்பொன்-ப.தின் றொடி என இசையறுத்துச் கூறின் செம் 
பொன் பத்துப் பலம் எனவும், செம்-பொன்ப.இின்றொடி என இசை 

யறுத்தச் கூறின் செம்பு ஒன்பது பலம் எனவும் பொருள் துணியச் 

இடந்தமை காண்க, பிறவுமன்ன. (௪௦) 

[ஒருபொருண்மேற் பலபெயர்உரின் பயனிலைகொள்ளும் விதம்.] 

392. ஒருபொருண் மேற்பல பெயர்வரி னிறுதி 

ஒருவினை கொடுப்ப தனியு மொரோவழி, 

(இ-ள்.) ஒருபொருள் மேல் - ஒருபொருளின்மேலே, பலபெயர்- 
பலபெயர்கள், வரின் - வருமாயின், இறு இ-இறு இயில், ஒருவினை - ஒரு 
முடிக்குஞ் சொல்லை, கொடுப்ப- (பொருளொன்றேயென்பது தோன் 
றக்) கொடுத்துச் கூறுவர், ஒரோவழி - ஒருபொருளாருகை த௨றாச 
வித்தே, தனியும் - பெயர்தோறும், (கொடுப்ப) - சொடுத்துவ கூறு 
வர், ஏறி,



௨௪௮௮ பொஜுகியல், 

(உ-ம்.) 

“இூறியன் பேரூர்கிழான் சாத்தன் வந்தான்” 
“குயிலைச்லெம்படிச்கொம்பினை த் இல்லையெங்கூத்தப்பிரான் 
கயிலைச்சிலம்பிற்பைம்பூம்புனங்காக்குங்கருங்கட்செவவாய் 

மயிலைச்லெம்பகண்டி.பான்போய்வருவன்வண்பூஙகொடிசள் 
பயிலச்சிலம்பெ இர்கஉய்ப்பண்ணேசண்ணும்டளிச்கறைச்கே” 

இடை இறுதியிலே முறையேவந்தான் எனவும், கண்டு எனவும் 
ஒரு சொல்லைச் கொண்டன. 

“வேலோன்வருச விமலைசேய் வருக மாலோன்மருசன் வருச 
வென்றனனே” எனப் பெய/தோறும் வினகொண்டன, (௪௧) 

[ஈறப்புட்பெயர் முன்னும், இயற்பெயர் பின்னும் வருதல் மரபு.] 

393. இணைகிலஞ் சாதி குடியே யுடைமை 

குணச்தொழில் கல்வி சிறப்பாம் பெயரோ 

டியற்பெய ரேற்றிடிற் பின்வரல் சிறப்பே, 

(இ-ள்,) ,இணை-றச் இணையும், கிலம்-தேசமும், சா இ-குலமும். 
குடி-குடிபும், உடைமை-உடைமையும், குணம்-குணமும், தெர்ழில்- 
தொழிலும், கலவி - விசையும், (.y@u இவற்றைப்பற்றி வருகிற) 

சிறப்பாம் பெயரோடு - இிறப்புப்பெயரோடு, இயற்பெயர்-இயர்பெய 
௮, ஏர்திடின் - (ஒருபொருள் ஒருசேர) ஏற்குமாயின், பின்வரல்-.. 
(அவ்வியந்பெய!) பின்வருதல், சிறப்பு-ரிறந்தம? பாம், ஏ-று, 

சிறட்பென்றசனால் முன் வருவது வழுவமைதியாம், 

(உ-ம், 

குன்றவன் கொற்றன் | திணை 

அருவாளனழகன் ப ப, லட், 

அழசனருவாளன 

பார்ப்பான் பாராயணன் ..., ப | சாதி, 

பாராயணன் பார்படான் 4 

ஊரர்கிழாே ன் பு 

ஓண அர ழான் ப்ட்! a: கழ், 

பொன்னன் பொறையன் ரு டு 

பொறையன் பொன்னன்... 
உடைமை,



பொதிகியல், , ௨௪௬ 

சுறியன் கம்பன் பட டட . ணம் 

கம்பன் கரியன் ட்ப om" 

சாட்டி burs ப பப . 
நம்பி நாடக a _ தொழில். 

ஆசிரியனமிழ்தன் பட யப . 
அமிழ்தனாசிரியன் bas பப கல்வி. (௪௨) 

[ச் டுப்பெயர்வரும் இடம்.] 

394. படர்ச்சை முப்பெயரோ டனையிற் சுட்டுப் 

பெயர்பின் வரும்வினை யெனிற்பெயர்க் செங்கும் 

மருவும் வழச்டைச் செய்யுட் கேற்புழி, 

(இ.ள்.) படர்ச்கை - படர்ச்கையிடத்நதை யுடைய, முட்பெய 

ரோடு - (உயர் இணைப்பெயர் அஃதிணைப்பெயர் பொதுட்பெயர் என் 

இற) கூவகைப்பெயர்களோடு, சுட்டுப்பெயர் - சுட்டேப்பெயர், அணை 
யின்-சேரின், வினையெனின் - வினையாகிய முடிக்குஞ் சொல் வருமா 
யின், பின் வரும் - (௮ச்சுட்டட்பெயர்) பின்வரும், பெயர்க்கு - (௮ம் 
மூடிக்குஞ்சொல் இல்லையாயின்) அட்பெயர்க்கு, ௭௨ கும்-பின்னு மூன் 
னும், மருவும்-வரும், வழக்சடை - (இம்ம பு) உழக்கின்சண்ணேயாம், 
செயியுட்கு-செய்யுளிடத்சே, ஏற்புழி-(கியதியின்றி) வேண்டியமாழே 
வரட்பெறும், எறு, 

உ-ம்) 

சோறிசக. 

எருது வர்தது அத்தம் | ரண, வினை நிகழ் 
eas. safe #2 50u 

சாத்தன் DUNE AEH we Sor at sear 
க்குப் பலியி9க, பொது | சன. 

FTE ST ass HELA | 
Level Ds, .; 7} 

(1) ஈம்பி.நீதான் அவனுக்குச் உயர் ணே, ] 

i 

| 

(2) சம்பி அவன் ் 
அவன் நம்பி பெயாக்குப் பின்னு முன்னுஞ் 
கு.திரையது சட்டுப்பெயர் ஒர்சன, 

அத குதிரை 
(8) ௮வனணங்குகோய் செய்தா னாயிழாய் வேலன் 

விறன்.அிகுசார்ச் சேர்தன் பேர்வாழ்ச்.இ - முசனமாச் 
தன்னை யலர்சடப்டர் தாரணியி சென்னைகொல் 

பின்னை யதன்சண் விழைவு,



௨௫௦ பெர் அவியல், 

இங்க் வினை வறுவழியும் சுட்டுமூன் வந்தது, 

சுட்டுப்பெயர் செய்யுளிடத்துப் பின்வருதல் வழாநிலை, முன்வரு 
தல் வழுவமைதி, வழக்டச்து வினை Aspags பின்வருதல் 
உழாநிலை, (௪௩) 

[சொல் ௮டுக்வெருதல்.] 

293. ௮சைகிலை பொருணிலை யிசைகிறைக் கொருசொல் 
இரண்டு மூன்றுதான் கெல்லை முறை யடுக்கும். 

(இ-ள்.) அசைகிலை - அசைநிலைக்கும், பொருணிலை - விடைவு 
ம. குளி உவகை அச்சம் மூசலாகய பொருணிலைக்கும், இசைநிறை 
க்கு - இசையிறைச்கும், ஒருசொல் - ஒருமொழி, இசண்டு-இரண்டும், 
மூன்று - சூஸ்தும், சான்கு - சான்குமாசப, எல்லை-௮ளவும், முறை- 

முறையாக, அடுக்கும் - அடுக்கும், எ - று, 

எனவே அசைரிலைந்கு இரண்டும், பொருணிலைக்கு இரண்டு 
மூன்றும், இசைகிறைக்கு இரண்டும் மூன்றும் சான்காம் அடுக்கு 

Quer psn og, 

(உ-ம். 

அன்றே யன்றே 

மற்றோ மற்றோ | அசைகிலை 
உண்டேன் உண்டேன் .., வி 
வச்சேன் வந்தேன் வந்தேன் ' ரவு 

அடி. ௮ழு. | 
சொல் கொல் சொல் ட, வெருளி 5 
வருக வருக ves 
பொலிச பொலிக பொலிக. ப்ப (| உவசை ஓ 
பாம்பு பாம்பு அச்சம் ் 5 

தித் இத்தி. S 
உ௰யேன் உயயேன் .., ல் 
வாழேன் வாழேன் வாழேன் பய (அல ் 

ஏ ஏயம்பன் மொழிர்சனள்யாயே ) 
ரல்குமே நல்குமே ஈல்குமே சாமகஎீ இசைசிறை, 
பாடுசோ பாடுகோ பாடுகோ பாடுகோ 

ஒருசொக்கைப் LIVES D சொல்லுதல் வழுவாயிலும் "இப்விட 
சீதே ஆமென்றல் வமுவமைதியும இசம்சு. இவவெல்லை சடவாதென் 
தில் வழுவாமற் சாச்சலுமாம், (ee)



பொதுவியல், உட 

(இரட்டைக் ளெவி.] 

306. இரட்டைக் Gord யிரட்டிற்பிரிர் இசையா, 

(இ-ள்) இரட்டைச் களவி - இரட்டைச்சொற்கள், இரட் 
டின்-அவ்விரட்டிப்பின், பிரிர்து - 686, இசையா - (சனித்து) ஒலி 
யாவாம், ஃி, 

எனவே வலிந்து பிரித்துச் சொன்னாற் பொருள்படா தென் 
பதும் இரட்டித் துச் சொல்லல் மரபென்பதும் ஆயின. 

(உ-ம்) (சலசல மும்மதம்பொழிய” 
“குறுகுறு ஈடக்து” 

“துடி.துடித்துத் துள்ளிவரும்” (௪௫) 
[அடைமொழிகளை இசையத்தொடுக்க வேண்டுமென்பது.] 

3017. ஒருபொருட் பல்பெயர் பிரிவில வரையார். 

(இ-ள். ஒரு பொருள் - ஒரு பொருளின்மேல், பல் பெயர் - 
பலபெயர் சொல்லும்போது, பிரிவு இல-௮ப்பொருளினின்றும் பிரித 

லில்லாசனவற்றை, வரையார் - நீச்சாது கொள்வர் புலவர். எ.று, 

(உ-ம்) சிரியன் பேரு 'இழொன் சாத்தன் வந்தான். 
பாண்டிபன் பல்யாகசாலை முதுகு?ிமிப் பெருவழுதி 

VESTS. 

இடகுப் பலபெயரும் பிரிவிலவாய் ஒருபொருண்மேற் சென்று 

சகேட்போர்க்குச் சொல்லுவோன் குறித்தபொருளை விளக்க. 

எழுத்துணர்வில்லோன் இலச்சண கிறைகடல் என வரின், எழு 
துணர் வில்லாசவனை இலக்சண நிறைகடல் எனறல் கூடாமையால் 

பிரிந்து வழுவாம் என்க, (௪௬) 

[ஒருபொருட் பன்மொழி.] 

398. ஒருபொருட் பன்மொழி சறப்பினின் வழா, 

(இ-ள்.) ஒருபொருள் - ஒருபொருளைக்குறித்து வருகிற, பல 

மொழி - பலசொற்கள், சறப்பினின் - சறர்து நிற்சையால், வழா - 
அவை வழுவென்று நீக்சப்படாவரம், எ-று, 

சிறக்துநிற்றல் - செவிக்குச் சொல்லின்பம் தோன்ற நிற்றல், 

(உ-ம்.) 1, மீமிசை ஞாயிறு 8. நாளெய் சமுகு 
9, புனிர்கிளங் சன்று 4_குழிர்தாழ்ர்தசண்.(௪ ௭)



ape. பொ தலிபல். 

[மூத்றும்மை உபயோகிச்சப்படுமிடம்.] 

309. இனைத்தென் றதிபொரு ஞூலக னிலாப்பொருள 

வினைப்படுச் துரைப்பி லும்மை வேண்டும். 

(இ-ள்.) இணைத்து என்று - இவ்வளவினதென்று, அறி பொ 
ரூள் - அளவறி.பப்படுகிற பொருளும், உலகன் இலாப்பொருள் - 
எச்சாலத்தும் எவ்விடத்தும் இல்லாத பொருளும், வினைப்படுத்து 
உரைப்பின் - வினைப்படுத்துச் சொல்லும்போது, உம்மை - முற்றும் 

மையை, வேண்டும் - வேண்டி.நிற்கும், ஏறு, 

  

(உஃம்.) 

சமிழ்ராட்டு மூவேந்தரும் வர்தார் | பொசன் 8 
வேதரான்கு சேணர்ந்தார ம ல் 
உலகமூன்று மொருங்குணர்ச்தான் இடம் “ட 
இிசையொருகான்குஞ் சீர் திகழ்பெம்மான் © 
Eraeper gia Sein Crear சாலப் | a ட 
சிறுபொழுதாறுஞ் சிறக்ததம் மருசம் ் | @ J 
சண்ணிரண்டுஞ் சவர்சன ளெ r SUB 
தோளிரண்டும் பூரித்சன ் 6 ட் 

சுவையாறு முடைச் இவவடி.சில் ண் é டூ 
வண்ணமைந்து முடைய திச்கிள்ளை Game | & 3 
தொழில் மூன்று முடைய முதல்வன் மரம முடைய இக்கநிக {Ot jy 
பவளகச்கோட்டு நீலயானை யென்றுமில்லை, > 
மூயற்கோடு ஆமைமயிர்ச்சம்பள மென்று உலகினிலாப் 

மில்லை, | பொருள் முற்றும்மை 
ஏளிமுன் னிருளெவகு மில்லை, கொண்டன, 
மண்ணாற் செய்த படமும் நூலாற்செய்த 

சட்டு? மென்றுமில்லை, J (௪௮) 

'[டிசயப்பபபொருளைக் கருத்சாவாகச் கூறல்,] 

400. செயப்படு பொருளைச் செய்கதுபோலத் 

தொழிற்படக் ளெச்த லம் வழக்கினு ளூரித்தே,. 

(இ-ள்.) செயப்படுபொருளை - செயப்படுபொருளை, செய் -ு 
போல-வினைமுதலைப்போல வைத்த, தொழிற்பட-௮சன்மேல் அவ் 
வினைமுதல் வினையேற்றி, ளெச்சலும்-சொல்லுசலு., வழக்னுள் - 
வழச்சனிடத்து, உரித்துர்_ரித்தாம், எ-று,



பொதுவியல், ௨௫௩, 

இச்சோறு யான்கொடுத்தது . உ 
; ரவாகச் கூறப்பட்டது, இவ்வெழுத்து கானெழுதியது ) சீர" ச் கூறப்பட்டு 

*இளத்தலும்” என்ற உம்மையால் செயப்படுபொருளைக் ௧௫௪ 
சாாகச் கூறுதலேயன்றி, கருவி நிலம் செயல் காலங்களைக் கருத்தா 

வாகக் கூறுதலு மமையுமென்பது பெற்றாம், 

(உ-ம்) இவ்வெழுத்தாணி யானெழு கியது -- கருவி, 

இஃவீடியா னிருர்தது - இடம், 
இச்தொழில் யான்செய்தது ௮ தொழில் 

இக்காள் யான்பிறர்தது -- காலம், (௪௯) 

[அடைகள் ௮0செது வரும்மொழிகள்.] 

(உ-ம்.) இம்மா யான்சொண்டது செயப்படுபொருள், ௧௫௬ 

40]. பொருண்மூச லாரு மடைசேர் மொழியினம் 
உள்ளவு மில்லவு மாமிரு வழக்கினும். . 

(இ-ள்.) பொருள் முதல் - பொருளாஇ, ஆரும் - அருகிய, 
அடைசேர் - அடைகள?த்து வருகிற, மொழி - மொழிசள், இனம் 

உள்ளவும் - இனமுள்ளவையேயா மன்றி, இல்லவும் ம் - இனமில் 

லாதையுமாம், இரு வழக்கினும் - உலகவழச்சினுள்ளுஞ் செய்ய் 
வழக்கினுள்ளும், எ - று, , 

(உ-ம்) (இனமுள்ளன) (இனமில்லன) 

கெய்ச்குடம் உப்பளம் பொருள் 

Gore sv ஊாமன்று இடம் 

சார்த்திகைவிளக்கு நாளரும்பு சாலம் 
பூமரம் ் இலைமரம் சினை 

செந்தாமரை செம்போத்து குணம் 

ஆபொம்பு தோய்தயிர் தொழில் 

என வழச்சிடத்து வந்தன, ௮ளம் எனவே உப்பு என்பதுப், 
மன்று எனவே ஊர் என்பதும், அரும்பு எனவே நாள் என்பதும், 
மரம் எனவே இலை என்பதும், போத்து எனவே செம்மை என்பதும், 

தயிர் எனவே தோய்தல் என்பதுரூ தாமே வர்து இயைதலால் அளம் 

மேவியன இவ்வடைகளின்றியும் பொருளாதி அறையுமூணர்த்தும். 
உப்பிலா௮ளமும், ஊரில்லாமன்றும், மாளில்லாஅரும்பும், இலையில்லா 

பரமும், செம்மையில்லாப் போஜ்தும், தோய்சலில்லாத்தயிரும் இல்லை. 

யாதலால் உப்பளம் முதவீயன இனமில்லன வாயின, 
22



௨௫௫ பொதுவியல், 

இனி முற்கூறிய இனஞுள்ளவற்றை ௮டைசெர்டாது கூறின் 
குறித்தபொருள் விளங்காது பொதுமையின் நிற்கு மாதலால் ௮வ 
ற்றை ௮அடைகொதெதச் கூறுவதே மரபீயிற்று, 

இனிச் செய்யுளிலு மிவ்வாறே வரும். 

(உ-ம்.) 
பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயச்சம் பட பொருள் ட 
கான்யாற்றடைசரை bes இடம் ட 
மேர்காட்பிறையின் முனியா துவளர்ந்தது ப காலம் 4 
சலவமாமயிலெருச் இற் கடி.மலரவிழ்ச்தனசாயா. சனை ஸ் 
சிறுகோட்டுப் பெரும்பழர் தூங்கொ௩்வெள் ,., குணம் ே 
ஆடரவாட்வாடு மம்பலத்தமிர்தே .., ட... தொழில் 6 

பொற்கோட்டி.மயமும் பொதியமும்போன்ே 2 பொருள் 5 உ 
வடவேஙகடர் தென்குமரியாயிடை ,., இடம் ட 
வேணிற்கோங்கின் நு்பொருட்டன்ன.. ப. காலம் g 
சிறகர்வண்டு செவ்வழிபாட .., , ves இனை a 
செஞ்ஞாயி ற்றுகிலவு வேண்டினும்... தி குணம் | $ 
முழஙகுகடலோத மூழ்சப்போக  ... தொழில், ) 8 

இனஞுாள்ள வற்றை அடைகொடுத்துச் , கூறுதல் வழாநிலைபும், 

இனமில்லனவற்றை அடைகொடுத்துக் கூறுதல் வழுவமை இபுமாம். 

[அடைசேர்மொழிகள் இனமல்லாசசையும் குறிக்கும்.] ' 

402. ௮டைமொழி யினமல் லதுந்தரு மாண்டுமின். 

(இ-ள். அடைமொழி - (மூன்சொல்லப்பட்ட) அடை சேர் 
மொழி, இனம் ௮ல்லதும் - (இனச்சைச் தருவசன்றி) இனமல்லாத 
சையும், தரும் - கொடுக்கும், ஆண்டு - அஃவிடத்தஇற்கு, உறின் - 

பொருர்துமாயின். எ - று. 

(௨-ம்) மேலைச்சேரிச்சேவல் அலைத்து என்றவிடத்து சழைச்சேரிச் 
சேவல் அலைப்புண்டது என இனத்தைத் தருதலேயன்றி, 
அச்சேவலை யுடையார்க்கு வெற்றியாயிற்று என்கிற இன 

மல்லாததையுர் தந்தத. (@s) 
[அடைமொழிகள் முதல் சனைகளை யடுத்துவரும் விதம். ] 

403. அடைசினை முதன்முறை யடைதலு மீரடை 

. மூதலோ டாதலும் வழக்கிய லீரடை 
இனையொடு செறித ௮ மயக்கலுஞ் செய்யுட்சே, 

(Q- or.) அடை - (ர்) அடையும், சனை - (ஒரு) சினையும், 
Ups = (9G) PEM முறை அடைசலும்- ஒன்றை யொன்று விசே



பொதுவியல், 26@ 

டி.:து வருதலும், ஈர் ௮அடை-இரண்டு அடைகள், முதலோடு ஆதலும்- 
முதலை விசேடித்து வருதலும், வழக்கு இயல் - வழக்கு ஈடையாம், 

ஈரடை-இரண்டடைகள், சனையொடு செறிதலும்-சினைபை விசேடி. 
தீது வருதலும், மயங்கலும்-இவவரம்புகடர்து வருதலும், செய்யுட்கு- 

செய்புணடையாகும், ஏ - று, 

(வரலாறு) 

உழக்கு (1) வேற்கைமுருசன் ஒரடையும் ஒருசி 
60 பெ es ளையும் ஒருமூதலும் 

வ்! ரைக்கடல் ஒன்றை மொன்று முழஙரு ௩ விசேடித்துவர்தன. 

(2) மனைச்சிறுணெறு ஈரடை முதலை வி 
் சிறுகருங்காக்கை சேடித்து வந்தன. 

செய்யுள் (1) “Apes தூவியிந் சிறுமைபசமைஇரண் 

செயிரறச்செய்த” டும் அடைதாவி-சனை 
**கருநெெகண்டருங் ஈரடை சனைைப 

காமகோயே” விசேடித்துவர்தன. 

(2) **பெருர்தோட் றுமருங | 
குற்பேோமர்ச்சட்பேதை” வரம்பு கடந்தும் 
“திறுறதற்பேரமர்க்சட் மூறை பிறழ்ர்தும 

செய்யவா யையதுண்ணி வந்தன. 
டையாய்” 

அடைசினை முதன்முறை யடைதலொன்றும் வழுவாமற் காத்த 
ஐம், மற்றை மூன்றும் வழுவமைஇயும் ம். (௫௨) 

இயற்கைப்பொருளை அச்சமும் காரணமும் சொடாமல் 
கூறவேண்டும் என்பது, | 

404. இயற்கைப் பொருளை யிற்றெனக் ளெத்தல், 

(இ-ள்.) இயற்கைப் பொருளை-(இயந்கைப்பொருள் செயற்கை 

ப்பொருள் என்ற இருவகைப் பொருள்களுள்) இயற்கசைப்போருளை, 
இற்று என - இத்தன்மைத்சென்று, செத்தல் - சொல்லுக, ஏ - று, 

இயற்கைப் பொருளாவது தனக்குப்பின் தோன்றாது சான்தோ 

ன்றும் போதே உடன் தோன்றிய தன்மையையுடைய பொருள், 
செயற்கைப் பொருளாவது தனக்குப் பின்தோன்றிய தன்மையை 
யுடைய பொருள், இயற்கை - விசாரமின்மை, செயற்கை விகாரம், 

(உ-ம்,) மெய்யுள்ளது. ரர் சண்ணித. 
பொய்யில்ல த, திவெய் து, 
நிலம் உலிது, usr ths,



௨௫௪ பொதுவியல், 

இயற்கைப்பொருளை இற்றென்னும் வினைக்குதிப்பாடப செயற் 

படுத்துச் செயற்சைப் பொரு்ள்டோலச் கூறுசலின் இது உழுவமை.தி 

யாயிற்று, (௫௩) 
| செயற்கைப்பொருள் காரணமும் ஆக்கமும் பெற்றும் | 

தொக்கும் வரும் என்பது. 

40. சாரண முதலா வாக்கம் பெற்றும் 

காரண மின்றி யாக்கம் பெற்றும் 

ஆச்ச மின்றிக் காரண மடுத்தும் 

இருமையு மின் றிபு மியலுஞ் செயும்பொருள். 

(இ-ள்.) செயும்பொருள் - செயற்கைப்பொருள், காரணம்-கா.ர 
ணச்சொல், முதல்-மு;தல் வர, ஆச்கம்-௮க்சச்சொல், பெற்றும்-(பின் 

வரப்) பெற்றும், சாரணம்-சாரணச்சொல், இன்றி-தொக்கு நிற்க, ஆக் 
கம்-தக்சச்சொல், பெற்றும்-(வரப்) பெற்றும், அச்சம்-அக்க.ச்சொல், 

இன்றி - தொக்கு நிற்ச, காரணம் - காரணச்சொல், அடுத்தும் - உரப் 
பெற்றும், இருமையும்-௮௨விரண்டும், இன்றிபும்-தொக்கு நிற்கவும், 
இயலும் - நடக்கும், எ-று, 

(உ-ம். 
கடவுங்கைமி யெண்ணெயும் பெற றமை ட் 

யான் பபண் செய ° . மூன்காரணச்சொல்து 

எருப்பெய் திளங்களைசட்டு நீர் கால் யாத்த ௦ re nae 
மையாற் டயிரஈல்லவாயின தத, 

கா. ரணச்சொற்றொக்கு 
ஆச்சம்பெற்றன. 

மயிர் ஈல்லவாயின வட bee be 
டயிர் நல்லவாயின vs a 

& Bay ny சைபிழியெண்ணெயும் Gus ந்றமை ஆச்கச்சொற்றொக்க 
யாள் மயிர்ஈல்ல 

எருப்பெய் திளங்களைசட்டு நீர் கால் யாத்த ap *) சாரணச் சொல 
மையாற் பயிர் ஈல்ல வந்தன, 

மயிர்ரல்ல காரணச்சொல் ஆக்கச் 
Dine ™ ஞு *!" சொல் இண்டு சொ 

iJ TIEVEV + 4 a 4 ந , 6 ந e e 

த்கு கிற்கப்பெற்றன, 
சாரணமுதலாவாக்சம் பெறுதலொன்றும் வழுவாமற் காத்தல், 

மற்றை மூன்றும் வழுவமை இகள்.அ (௫2) 

[விடைகடறும் விதம்.] 

406. கம்பா லில்ல தில்லெனி னினனாய் 
உள்ளது கூறி மாற்றிட முள்ளது 
சுட்டியு முைப்பர் சொற்சுருங் குதற்கே,



பொருளியல், ௨டள 

(இ-ள்.) தம்பால் - தம்மிடத்து, இல்லது - இல்லாதபொருளை, 

இல்லெனின் இல்லையெனின். இனஞாய் - (வினாவப்பட்டதற்கு] 

இனமாய், உள்ளது - இருக்ெற பொருளை, கூறி - சொல்லி, மாற்றி 

யும் - (அச்சொல்லைக்கொண்டு அதனை) இல்லை யென்றும், உள்ளது - 

இருச்ெபொருளாயின், சட்டியும் - இவ்வளவுண்டென்றும், உரைப் 
பர் - சொல்லுவர், சொல் சுருங்குதற்கு - (வினாவும் விடையுமாகிய] 

சொற்கள் சுருஙகுதற் பொருட்டு, ஏ ஈறு, 

(உ-ம்.) பயறுண்டோ வணி£ரே? என்றவருக்கு ௮து இல்லை 
யென்பார், உழுந்துண்டு, உழுக்தும் துவரையு முண்டு என அதனி 

னத்தைச் சொல்லக்கடவர். இங்கு இனமொழிகள் பயறில்லை யென் 

னும் விடைப்பொருளைச் தருசலேயன்றி, மேலே உழுந்துண்டோ£ 

துவரையுண்டோ? என்னும் வினாக்களும் அவைகளின் விடைகளுபா 

பெருகாமற் காத்தல்காண்க, 

பயறுண்டோ வணிசசே ? என்றவருக்கு அது உண்டென்பார் 

இருகலமுண்டு, இருதாணிபுண்டு, என அதனளவைச் சொல்லக்கட 

'வர். இங்கு அளவைமொழிகள்பயறுண்ட என்னும் விடைப்பொருளை ச் 

தருதலேயன்றி, எவ்வளவுண்டு என்னும் வினாவும் அதற்கு விடையும் 

“பெரு$ாமற் காத்தல்காண்க, (௫௫) 

[ஈ, தா, கொடு என்னும் இரப்புரைகள்.] 

407. ஈதா கொடுவெனு மூன்று முறையே 

இமிர்தோ ஜெப்போன் மிக்கோ னிரப்புரை, 

(இ-ள். ஈ சா கொடு என்னும் - ஈ தா கொடு என்கற, மூன் 

றம் - மூன்றுசொற்களும், முறையே - முறையாக, இழிர்தோன் - 

இழிர்தவனும், ஒப்போன் - ஒப்பவனும், மிச்கோன் - உயர்ர்தவனும், 

இரப்புரை - இரத்தற்குவருகிற சொற்களாகும். ௭ - று. 

எனவே, ஈ என்பது இழிர்தோன் உயர்ந்தோனிடத்.த இரக்கும் 

போதும், தா என்பது ஒப்போன் ஒப்போனிடத்து இரக்கும் 

போதும், கொடு என்பது உயர்ந்தோன் இழிச்தோனிடத்து இரக்கும் 

போதும் வருமெனச் கொள்க, 

(உ-ம்.) தந்தாய் ஈ - இழிந்தோனிரப்பு. 
தோழா தா . ஒஓப்போணிசப்பு, 

மைர்சா கொடு -- உயர்ர்தோனிரப்பு. (௫௯)



2 Bey பொதுவியல், 

[குறிப்பாற்பொருஞணர்த்தும் சொற்கள்.] 

408. முன்னத்தி னுணருங் கிளவியு முளவே. 

(இ-ள்.) Carers Ger - குறிப்பினால், உணரும் - (பொருள்) 
அறியப்படுகிற, இளவியும் - சொற்களும், உள - (இல) உளவாம். 

அடையாவன, ஒன்றரொழி பொதுச்சொல் முதல் சொல்லுவான் 
குறிப்பீராசப் பெயரியவிலே 12-ம் சூத்திரத் திலே சொல்லப் பட்டன. 

(உ-ம்.) *குழைகொண்டு கோழியெறியும் வாழ்க்கைய” என்றால், 
பெருஞ்செல்வ வாழ்ச்கையர் என்பது குறிப்பினா ஓண 

ரப்பட்ட பொருளாம், மற்றவைகளு மிப்படியே, 

கேட்பவர்களுக்குப் பொருள்விளயகச் சொல்லல் ம.ரபாசலால் 
இது வழுவமை யாயிற்று. (௫௪) 

[௮ஃதிணையை உயர் இணைபோல வைத்துக்கூ றல்.] 

409. கேட்குர போலவும் சளக்கு போலவும் 

இயங்குக போலவு மியற்றுஈ போலவும் 
௮ஃ கிணை மருங்கினு மறையப் படுமே, 

(இ-ள்,) கேட்குஈ போலவும் - (சகேளாசவைகளைக்) கேட்பவை 
சள் போலவும், ளெக்குட போலவும் - (சொல்லா,சை வகளைச்) சொல் 

பவைகள் போலவும், இயங்கு போலவும் - (ஈநடவாதவைகளை) ஈடப்ப 

வைகள் போலவும், இயற்று போலவும் - (செய்யாசடைகளைச்) 
செய்பவைகள் போலவும், ௮ல்றிணை மருங்கிலும் - ௮ஃறிணையிடச் 
தும், அறையப்படும் - சொல்லப்படும், எ ஈறு, 

டம்) 
ரசன்னீரைவாழியனிச்சமே” கேளாதது கேட்பதுபோலக் 

கூறப்பட்டது. 

*! பகைமையுங சேண்மையுப் பேசாதது பேசுவதுபோலக் 
 சண்ணுரைக்கும்” கூறப்பட்டது, 

pe tae | 1 சட்வா ஈடப்பதுபோலக் இவ்வழியவ்வூருக்குப் போகும் ] றப்பட்ட, தி 

சன்னெஞ்சே தன்ளைச்சுமம், செய்யாததுசெய்வதுடோலச் 

[௨ருவச உவமைகளில் திணை, சனை, முதல்சள் மயங்குதல்] 

4100. உருவக உவமையிற் மிணைசனை முதல்கள் 

பிறழ்தலும் பிதவும் பேணினர் கொளலே,



பொ௮விபல், * ௨௫௯ 

(இ-ள்) உருவகம் உ௨மையில் - உரறுவகத்திலும் உவமையி 
இம், இணை - இரு இிணைகளும், சினை - சினைகளும், மு£தல்கள்-முதல் 
களும், பிறழ்தலும் - (சம்முள்ளே) மயங்குதலும், பிறவும் - (இவ்விய 

லும் சொல்லாது) ஒழிர்சலையும், பேணினர் கொளல் - பாதுகாத்துச் 

கொள்க, எ .௨று, 

(உ-ம்.) 

ஈம்மரசனாயெ fuss BPs உயர் இணை அஃறிணை) 
பகைவர் கூட்டமாகிய யா யோடு மய௩்கிற்று, 
னைக எஞ்சியோடின, 

உயர்திணை முதல் உயர் | | 
அவவரசனுர்குச் தம்பிய ரிரு fon ster Gur மயல் | -8 

வரு மிரண்டு தோள்கள், 3 

ene wi Gent சனை gw. ' © 
மகமாகபமஇ oon மூதலோடு மயங்கி வ 

“ல்விமங்கையை நல்லோர் வி ட அல்திணை உயர் இணை 
ரும்புவார். 4 யோடு மயங்கிற்று, 

: . உயர் திணை Hi So fl Comat 
ம்யில்போலுமங்கை af Cur® our Ob, | 
ரெற்பூபிர்கள் சல்வியுடையார அஃறிணை உயர் இணை 

போவிறைஞ்சிச்காய்ச்சன. யோடு மயஙஇற்று, § 

உயர்திணைச் சனை ௮ஃ | 8 
கயல்போலுஙகண் ப்ள மூதலோடு பயங்கி இ 

உயர் இணை முகல் ௮ஃ 
தளிர்போலுமேனி திணைச் சனையோடு மயக்கி 

po.   
இனிப் 'பிறவும்' என்றசனால், இவன் சரசுவஇிச் கொப்பான 

வன் எனப் பான்மயஙசச் கூறுதலும் - செங்சோல், வீரக்கழல் என 
ஒருபொருட்டன்மையை மற்றொரு டொருண்மேல் வைத்துக் கூறு 

தலும், ஈந்தான் என்பதற்கு அருளினான் என ஒருவினையை மற்றொரு 

வினையாற் கூறுதலும், அரசு வேந்து என உயர் இணையை அஃறிணை 
யாகச் கூறுதலும், பிறவுஙசொள்ச, (௫) 

[பொருள்கோளின் பெயருர் தொகையும்.] 

41]. யாற்றுநீர் மொழிமாற்று நிரனிறை விற்பூண் 

சாப்பிசை யளைமறி பாப்புக் சொண்டுகூட் 
iy.) மாற்றெனப் பொருள்சோ ளெட்டே,



௨௬௦ பொதுலியல், 

(இ-ள்.) யாற்றுநீர் - யாற்றுநீர்ப் பொருள்சோளும், மொழி 
மாற்று - மொழிமாற்றுப் பொருள்கோளும், நிரனிறை - நிரனிறைப் 
பெ. ரள்கோளும், விற்பூண் - விற்பூட்டுப் பொருள்சோளும், தாப் 
பிசை - தாப்பிசைப் பொருள்கோளும், ௮ளைமறி பாப்பு - ௮ளைமறி 
பாப்புப் பொருள்கோளும், கொண்கேட்டு-கொண்டுகூட்டுப்பொருள் 
கோளும், அ௮டி.மறி மாற்று - அடி.மறிமாற்றுப் பொருள்கோளும், என- 
என்று, பொருள்கோள் - பொருள்கோள், எட்டு - எட்வெகையின 

வாம், எ-று, பொருள்கோள் - அவயம், (# 0) 

[யாற்றுநீர்ப்பொருள்கோள.] 

419. மற்றைய நோக்கா தடிகதொறும் வான்பொருள் 

ADO ஜொழுகுமஃ தியாற்றுப் புனலே, 

(இ-ள்) மற்றையநோக்காது - மொழிமாற்று முசலியவை 

போலப் பிறழ்ந்து செல்லவேண்டாமல், அடி தொறும் - அடிதோறும், 

வான்பொருள் - சிறந்சபொருளானது, அற்று அற்று ஒழுகும்-(யாற்று 

ரீ ரொழுக்குப்போல கெறிப்பட்டு) அறுபட்டு அறுபட்டு ஈடப்பதாகிய, 

அஃது - அப்பொருள்கோள், யாற்றுப்புனல் - யாற்றுநீர்ப்பொருள் 

கோளாம், எ.௨று, 

திரும்பாமலே ஒரே முசமாச ஓடகிற ஆற்று நீரோட்டம் உவமை 
யாதலால் அற்றற் றொழுகுதலாவது மொழிமாற்று முசலியனபோலத் 

இரும்பி ஈடக்கும் சடையற்று, அங்கங்கே அமைந்து ஈடத்தலே யன் 

றிப் பொருள்மூடிந்து ஈநடச்சல் ௮ன்றென்ச. 

(உ-ம்) **சொல்லருஞ் சூற்பசும் பாம்பின் ஜரோற்றம்போல் 

மெல்லவே கருவிருர் தீன்று மேலலார் 

செல்வமே போற்றலை நிறுவித் தேர்ந்தநூற் 

சல்விசேர் மார்தரி னிறைஞ்டிச் சாய்த்தவே.” 

இப்பாட்டினுள் சொல்லென்னும் எழுவாயினை முதலெடுத்து 
அதன்றொழிலாகிய இருந்து, ஈன்று, நிறுவி, இறைஞ்ச என்னும் வினை 
யெச்சங்கள் ஒன்றனை ஒன்றுகொள்ள இடையே முறையாகவைத்து, 

அவற்றைச் கொண்டுமுடிர்த காய்த்த என்னும் பயணிலையை இறு Bul 

லே தந்து மூடி.த்சமையால் ' இப்பொருளொழுகுதல் யாற்று நீரொழு 
க்குப்போலுதல் சாண்க, இப்பொருள்கோள்' மொழிமாற்று முதலிய 
வற்றுள்ளும் கலந்து வருமென்றதிக, [சொல் - நெற்பயிர்] (௬௪)



பொதுவியல, ௨௪௪ 

[மொழிமா ந்றுப்பொருள் சோள்.] 

413. ஏற்ற பொருளுக் சியையு மொழிகளை 

மாற்றியோ ரடியுள் வழங்கன்மொழி மாற்றே, 

(இ-ள்.) ஏற்ற பொருளுக்கு - ஏற்ற (இரண்டு) பயனிலைகளு 
கு, இயையும் மொழிகளை - பொருர்துமொழிகளை, மாற்றி- (ஏலாச 

_யணிலைகளுக்குதி) சனித்சனிக்கூட்டி, ஐர் அடிபுள் - ரடிபுள்ளே) 
ப ழயகல் - சொல்லுவது, மொழிமாற்று - மொழிமாற்றப் பொருள் 

கோளாம், ஏ. று, 

(உ-ம், சுரையாழ வ.ம்மி மிதப்ப வரையனைய 

யீரனைக்கு நீத்து மு.பற்கு நிலயென்ப 

கானக நாடன் சுனை,” 

இசணுள் ஆழ என்னும் பயனிலைச் இயைந்த அம்மியென்னுமொ 
ழியினை மிரப்ப என்னும் பயனிலைக்கும், மிதப்ப என்னும் பயனிலை 

க்கு இயைந்த சுரை என்னு மொழியினை ஆழ என்னும் பயனிலை 
கும், நீத்து என்னும் பயணிலைக் இயைந்த முயல் என்னும் மொழியினை 

நிலை என்னும் பயனிலைக்கும், நிலை என்னும் பயணிலைக்கியைந்த 
யானை என்னு மொழியினை நீத்து என்னும் பயணிலைக்குமாக மாற்றிச் 

கூறியவாறு காண்க, (௬௨) 

[கி ரணிரைட்டொருள் சோள்,] 

414. பெயரும் வினையுமாஞ் சொல்லையும் பொருளையும் 

வேறுகிர னிறீஇ முறையினு மெதிரிலும் 
நேரும் பொருள்கோ ணிரனிறை நெதியே. 

(இ-ள்,) பெயரும் வினையும் ஆம். செரல்லையும் - பெயரும் வினை 

யுமாசிய சொற்களையும், பொருளையும் - (அமை சொள்ளும் பெயரும 
வினையுமாசி.ப) பயனிலைகளையும், வேறு-6ே0௫5, நிரல் நிறீஇ-வரிரை 

யாகநிறுத் தி,மூறையினும-முறையாகவேனும், எதிரினு1-௭ இராகடே 

னும், நேரும்- (இதற்கு பயனிலையென்பது படச்) கூறும், பொருள் 
கோள்-பொருள்கோள், நெறி - நெறிப்பட்ட, நிரணிறை-3ிரனிறைப் 

பொருள்கோளாம், எ-று, 

(உ-ம்) 1, (கொடிகுஉளை கொட்டை அசுப்புண்கண் மேனி 

ம.இபஉள முத்சமுசம் வாய்முறுவல் 
பிடிமிணை மஞ்ஞை ஈநடைநோக்குச் சாயல் 
வடிவினளே வஞ்ச மகள்.”



௨௬௨ பொதுவியல், 

இது, கொடி--அசுப்பு,குபளை-உண்கண்,சொட்டை--மேனி, 
எ-ம்) மதி--முகம், பவளம்--வாய், முத்தம்--முறுவல், எம்) பிடி.-- 

ஈடை, பிணை-நோக்கு, மஞ்௭ஜை-- சாயல், எ-ம்; பெயர்ச் சொற்களும் 

பெயர்ப் பயனிலைகளுமாய் ௨ர்த முறை கிரனிறை. 

2. *காதுசேர் தாழ்குழையாய் கன்னித் துறைச்சேர்ப்ப 

போதசேர் தார்மார்ப போர்ச்செழிய - நீதியான் 

மண்ணமிர்ச மஙகையர்தோண் மாற்றாரை யேற்ரார்க்கு 

தண்ணி.ப வாய பொருள்.” 

இது, கா--மண், து-அ௮மிர்தம், சோ-மங்கையர்தோள், தாழ்- 

மாற்றா , குழை--ஏற்றார்க்கு, ஆய்-- நண்ணியவாயபொருள் என 

வினைப்பயனிலைகளும் பெயர்களுமாய் வந்த முறை நிரனில ற். 

3. **களிறுய கர்தும்போல ஈளிகடற் 

கூம்புங கலனுர் தோன்றும் 

சோன்றன் மறரந்தோர் துறைகெழு காட்டே.” 

இது, களிறு--கலன், சந்து--கூம்பு எனப் பெயரும் பெயர்ப் 

படனிலைகளுமாய் வந்த எ.திர் நிரனிறை. 
கந்து - யானைகட்டுந்தறி. கூம்பு-பாய்மரம், கலன்-தோணி, 

4, *ஐடவர்க ளெவவா றகன்றொழியார் வெஃசாவும் 

பாட்கமு மூ கமும் பஞ்சரமா - நீடியமால் 

நின்றா னிருந்தான் இடந்தா னிதுவன்றோ 

மன்ரார் மதிற்கச்சி மாண்பு.” 

இத,வெஃகா-.இடந்தான்,பாடசம்--இருந்தான், ஊரகம்-ரின் 

றான் எனப்பெயரும் வினைப்பயணிலைகளுமாய் வரச ௭இர் நிரனிறை, 

[ூட்டுவிற்பொருள்சொள்,] 

415, எழுவா யிறுதி நிலைமொழி தம்மூள் 

பொருணோகச் குடையது பூட்டுவில் லாகும், 

(இ-ன்.) எழுவாய் - (செய்புள்) முதலிலும், இறுதி - Dy Au 
லும், நிலை - இருக்கின்ற, மொழி - மொழிகள், தம்முள் - தமக்குள், 
பொருள் மோச்கு உடையது - பொருளை நோக்குதலுடைய பொருள் 
கோள், பூட்டுவில் ௮௫£ம்-பூட்பவிற் பொருள்சோளாம், ௭ - று,



பொதுவியல், ௨௩ 

டம்) 
“இற் தி$மின் றீயவை பிற்சாண்டு மாதர் 
இறச்து படி.ற்பெரிசா மேத-முறந்தையர்கோன் 

தண்ணார மார்பிற் றமிழர் பெருமானைக் 

கண்ணாரச் சாணக் சதவு,” 

இதில் இறந் இரிமின்- கதவு” என நோச்௫ிற்று, (௬௪) 

[சாப்பிசைப்பொருள்சோள்.] 

410. இடைநிலை மொழியே யேனையீ ரிடத்தும் 

ஃடர்து பொருளை ஈண்ணுத ருப்பிசை, 

(இ-ள்.) இடைஙிலை மொழி - நடுவிலுள்ள மொழி, ஏனை ஈரி 
டத்தும் - ஒழிர$த முதலிலு மீற்றிலும், ஈடர்து - சென்ற, பொருளை- 
பொருளை, ஈண்ணுசல் - கூடும் பொருள்கோள், தாம்பிசை - தாப்பி 
சைப் பொருள்கோளாம், எ-று, 

ஊசல்வடம்போ விடைநின்று இருமருங் சஞ் செல்லலால் இப் 

பெயர்பெற்றது, தாம்பு - தாப்பு என விசாரமாயிற்று, 

தாம்பு - வடம் (ஊசல்), இசை - சொல், 

(உ-ம்): உண்ணாமை யுள்ள துயிர்நிலை யூனுண்ண 

௮ண்ணாத்சல் செய்யா தளறு, 

இதில் ஊன் என இடையிலே நின்றமொழி ஊனுண்ணாமையள் 
சாது, என முதலிலும் 'ஊனுண்ண' எனப் பின்னரும் செல்லல்காண்க 

[அளைமதிபாப்புப் பொருள்கோள்] 

417. செய்யு ளிறுதி மொழியிடை முதலிலும் 
எய்திய பொருள்கோ எள்£மதி பாப்பே, 

(இ-ள்.) செய்யுள் - செய்யுளில், இறுதிமொழி - இறுதியி 
லுள்ள சொல், இடைமுதலிலும் - இடையிலும் முதலிலும், எய்.இய 
பொருள்கோள் - சென்ற பொருள்கோள், அளைமறிபாப்பு - ௮ளைமதி 

பாப்புப் பொருள்கோளாம், எ-று, 

புற்திலே தலைவைத்து மடங்கும் பாம்பு போலுதலால் ௮ப்பெ 

யர் பெற்றது. [அளை--புற்று, மதிதல்-மடங்குதல். பாம்பு பாப்பு 

எனத் இரிந்தது.]



௨௬௪ பொதுவியல், 

(உ-ம்) 1*தாழ்ச்த வுணர்வினராய்த் தாளுடைக்து சண்டூன்றித் 

தளர்வார் தாமும் 
சூழ்க்த வினையாக்கை சுடவிளீர்து சாற்க இயிற் 

சுழல்வார் தாமும் 

மூழ்ந்த பிணிசலி.ப முன்செய்த வினையென்றே 
மூனிவார் தாழும் 

வாழ்ர்ச பொழுதினே வானெய்து நெறிமுன்னி 

மூயலாதாரே,” 

இதில் வாழ்ர்சபொழு தனே வானெய்து நெறி முன்னி முயலா 
தார், மூழ்ந்த பிணிரலி.ப முன்செய்த வினையென்றே முனிவார், சூழ் 
ந்த வினையாக்கை சுடவிளனிடர்து நாற்க இயிற்கழல்வார், சாழ்ந்த வுணா 

வினராய்ச் தாளுடைர்து சண்டூன்றித் தளர்வார்,, எனத் தலை£ழாய் 
இடையிலும் மூதவிலும் சென்று கூடுதல் காண்க, (௬௬) 

[கொண்டு கூட்டுப்பொருள்கோள்.] 

418. யாப்படி. பலவினுங் கோப்புடை மொழிகலா 

ஏற்புமி யிசைப்பது கொண்டு கூட்டே. 

(இ-ள்.) யாப்பு அடி, - செய்யுளடி.கள், பலவினு.ம் - பலவற்றி 
னுர், கோப்பு உடை - கோச்கப்பதெலையுடைய, மொழிகளை, - சொ 
ற்களை, ஏற்புழி - (எடுத்தபொருளுச்கு) ஏற்றவிடச்து, இரைப்பது- 

கூட்டும் பொருள்சோள், சொண்டு கூட்டு - கொண்டு கூட்டுப் பொ 
ருள் கோளாம், ௪ று, 

டம்) 
'தசங்கஙகாய் போலத் இரண்டெண்ட பைப்கூர்தல் 
வெண்கோழி மூட்டை யுடைத்தன்ன மாமேனி 

அஞ்சனச் தன்ன பசலை சணியாமே 

வங்கத்துச் சென்றார் வரின்.” 

இதனுள் 'வங்கத்துச் சென்றார் வரின் ௮ஞ்சனத்சன்ன டைய 

கூர்தலை.புடையாள் மாமேனிமேல் தெங்கயகாய் போலத் தஇரண்டுரு 
ண்ட கோழிவெண்முட்டை யுடைத்தன்ன பசலை சணிவாம்' எனக் 
கொண்டு கூட்செ, (a er) 

[அடிமறிமாற்றட்பொருள்சோள்.] 

419. எஏற்புழி யெடுத்துடன் கூட்டுது மடியவும் 

யாப்பீ சிடைமுத லாக்கினும் பொருளிசை 

மாட்சியு மாரு வடி.யவு மடி.மறி,



பொதுவியல், ௨௬9 

(இ-ள்.) aby - (பொருளுக்கு) ஏற்குமிடத்து, எடுத்து - 
எடுத்து, உடன் கூட்டுறும் - நீய்காது கூட்டு, அடியவும் - அழு. 
யை யுடையவையும், யாப்பு ஈறு இடை: மூதல் - (யாதானுமோரடி. 

யை) அ௮ச்செய்யுளின் இறு இ ஈடு முதல்களில் (பாசானுமோரிடத த), 
ஆக்னு1-(எடுத்துச்) கூட்டிலும், பொருள் இசை மாட்சியும் - பொ 
ருளோடு ஒசைச்ிறப்பும் ஓசையொழியப் பொருட்டிறப்பும், மாறா - 
வேறுபடாத, அடி.யவும் - அடியையுடையயையும், அடி.மறி - அடி.மறி 
மாற்றுப் பொருள்சோளாம், எ-று, 

(@. > w.) 

(1) {s@s@ nn 3 soCeragsrt gare greawrt 

கொடுத்துத்தான் நுய்ப்பினு மீண்டுங்கா லீண்டும் 
இடுக்குற்றுப் பற்றினு நில்லாது செல்வம் 
விடுக்கும் வினையுலந்தக் கால்." 

(கொடுத்துத்தான் நுய்ப்பினு மிண்டுங்காலீண்டும் விக்கும் 
வினையுலந்சச்கா விிக்குற்றுப்பற்றினு நில்லாது செல்வம் (இஸ்சறி 
யார்) ஈடுக்குற்றுத் தற்சேர்ந்தார் துன்பர்துடையார்' என அடிகளை 

ஏற்குமிடத்து எடுத்துக்கூட்டுக. 
9 

(2) மாறாக் காதலர் மலைமறர் தனரே 

யாறாச் கட்பனி வரலா னாவே 

வேறு மென்றோள் வளைநெ௫ மும்மே 

கூறாய் தோழி யான்வாழு மாறே” 

இதனுள், எவ்வடியை எங்கே கூட்டினும் பொருளும் ஓசையு.ம 
சவறுபடாமை காண்க, 

(9) *அலைப்பான் பிறிதுயிரை யாச்கலுங் குற்றம் 
விலைப்பாலிழ் சொண்டூன் மிசைதலுங குற்றம் 

சொலற்பால வல்லாத சொல்லுதலுவ குற்றம் 

கொலற்பாலுப் குற்றமே யாம்,” 

இசனுள் சடையடியை யாசேனு மோரிடத்துச் கூட்டும்போது 
ஒசை வேறுபட்டுப் பொருள் வேறுபடாமை காண்க, (௬௮) 

பொதுலிபல் முற்றுப் பெற்ற. 

கமான். 

23



ரான்சாவது 

இடைச்சொல்லியல் 

  

( இடைச்சொல்வின் பொது இலச்சணம்,] 

490. வேற்றுமை வினைசா ரியையொப் புருபுகள் 

தத்தம் பொருள விசைநிறை யசைநிலை 
குதிப்பெனெண் பகுதியிற் றனித்திய லின்றிப் 

பெயரிலும் விளையிலும் பின்முன் ஜேரிடத் 
தோன்றும் பலவும்வர் சொன்றுவ இடைச்சொல், 

(இ-ள்.) வேற்றுமை (உருபுகள்) - ஐ மூதலீய பேற்றை 
உருபுகளும், வினை (உருபுகள்) - விரு,5 முசலிய வினை உருபுகளு.். 
சாரியை (உருபுகள்) - ௮ன் ஆன்முசலிய சாரியை உருபுகளும், ஒப்பு 
(உருபுகள்) -போல புரைய முதலிய உவமை உருபுகளு..ு, சத்தம்பொ 

ரள - தத்தமக்குரிய பொருளை யுணர்த் தி வருபமையும், இசைகி 

றை - செய்யுளிசை நிறைத்து வருபவைபும், அசைநிலை - ௮சைத்ச 
லே பொருளாக நிற்பயையும், குதிப்பு - (இவைபோலாது) குறிப்பி 

ஞூல் வருபயையும், என் - என்ற, எண் பகுதியின் = or Baas 

யினை யுடையனவாய், சனித்து இயல் இன்தி - சனித்து ஈடச்தலில் 
லாமல், பெயரினும் வினையினும் - பெயர்ச்சொல்லினகத்தும் வினைச் 

சொல்லினகத்தும், பின் முன் - (அவற்றின் புறமாஏிெ) பின்னும் 

முன்னும், ஒர் இடத்து, - (ஆய இவ்வாறிடங்களில்) ஒரிடத்து, 
ஒன்றும் பலவும் - ஒன்றாயினும் பலவாயினும், வந்து - வந்து; ஒன் 

வது - ஒன்றுபட்டு ஈடச்குர்தன்மையது, இடைச்சொல் - இடைச் 
சொல்லாகும், or = gy. 

பெயர்ச்சொல்லும் வினைச்சொல்றும் ஆகாது அவற்றின் வேறு 
மாசாது இடைநிகரத்ததாய் நிற்றலின் இடைச்சொல் என்னப்பட் 
டத. சனித்து ஈடச்தலின்றி, பெயர் விளைகளினிடமாச ஈடச்சவின், 
இடைச்சொல் என்னப்பட்ட தெனிலும் அமையும், 

இசைநிறையென்பத வேறி பொருளுணர்த்தாமல் செய்யுளில் 
ஒசையை நிறைத்து நிற்பது, 

அசைநிலை யென்பது வேறு பொருஞுணர்ச்சாமல் பெயர்ச் 
சொல்லோடும், வினைச்சொல்லோடும் சார்த்திர் சொல்லப்பட்டு நிற் 
பத. [அசைத்தல் --சரீர்த்தல்.]



இடைச்சொல்லியல், ௨௬௭ 

(உ-ம்) (1.) சம்பியை, ஈம்பியால், ஈம்மிக்கு ஏன்ற விடத்துப் 
பெயரின் புறத்துறுப்பாய் 2) ஆல், கு என்னும் வேற்றுமை புருபி 
டைச்சொற்கள் வர்தன. 

(2.) தச்சன், வலைஞன், முடியினன் என்கிற விடத்துப் பெய 
ரின் அகத்துறுப்பாய் விகுதி, இடைநிலை, சாரியை இடைச்சொற்கள் 
QB SCT 

(3.) ஈடந்தான், ஈடந்தனன் என்கிற வித்து வினையின் 
ஆகததுறுப்பாய் விகுதி, இடைநிலை, சாரியை இடைச்சொற்கள் 
வர்சன. 

(41) போன்றான், ஒத்தான் என்கிற விடத்து வினையின் ௮௪௪ 
துறுப்பாய்-போல், ஓ என உவம உருபிடைச்சொற்கள் atgser. 

(5) அதமன், அதுமற்றம்ம என்கிதவிடத்துப் பெயரின் புறத 
அறுப்பாய், பின்னே இடைச்சொல் ஒன்றும் பலவும் வசன. 

(6.) மற்றொன்று, ஒஒ கொடியன் என்றெவிடச்துப்பெயரின் 
புறத்துறுப்பாய் முன்னே இடைச்சொல் ஒன்றும் பலவும் கர்தன, 

(7.) வந்தானோ, சொன்றான் & க. என்டிதவிடத்து வினை 
யின் புறத்துறுப்பாய்ப் பின்சே் இடைச்சொல் தன்றும் பலவும் வா 
தள, 

(8.) ஐயோ இறர்தான், 89 போ என்றெலிடத்து வினையின் 
புறச்துறுப்பாய் முன்னே இடைச்சொல் ஒன்றும்பசாவும் வச் சன, 

தத்தம் பொருள் தருபலையும், இசை நிஷ்றப்பொருள் தருபவை 
பும், அசைநிலைப்பொருள் தருபடையும், குறிப்புப்பொ௫ள் தருபடையு 
மாய இடைச்சொற்களுக்கு உதாரண்ம் பின்வரும் சூத்திரஙகளால் 

(5) உணர்க, 

[சத்சம்டொருளுணர்த்தும் இடை*சொந்பொருள்சள்.] 

49]. தெரிகிலை தேதீத மையமுற் பற்ண்சிறப் 
பெதிர்மறை யெச்சம் விஞ்வீல்ழ் கேர்ழிபிசை 

பிரிப்புக் கழிவாக்ச நின்னின விடைப்பொருள், 

(இ-ள்.) தெரிநிலை - தெ்றிகிலையும், தேற்றம் - தெளிவும், 
ஐயம் - சர்தேகமும், முற்று - முற்றும், எண் - எண்ணும், சிறப்பு - 
சிறப்பும், எ.இமறை - எதிர்மறையும், எத்தம் -ஏச்சமூம், வினா - 
வினாவும், விழைவு-விருப்பமும், ஒழியிசை-ஒழிரதசொல்லும், பிரிப்பு



௨௬.௮ இடைச்சொல்லியல், 

பிரிகிலையும், சழிவு-கழிவும், ஆக்சம்-ஆக்கரும், இன்னன-இவைபோ 
ல்்உன பிறவும், இடை - (சத்தம் பொருள் ஏன்ற) இடைச்சொற்களு 

டைய, பொருள்-பொருள்களாம், எ று, 

இன்னன என்நசதனால் ரில வருமாறு; 

1, ௮, இ, உ என்பன சுட்டுப்பொருளைச் தருவன, 

2. எ,யா என்பன வினப்பொருளைத் சருவன, 

9, மூன், பின், இனி என்பன இடப்பொருளையுங் காலட்பொரு 

4, தொறும், தோறும் இடப்பன்மைப் பொருளைத்தருவன, 

5. ஆவது யினும் மு.சவியவை விசற்பப் பொருளைசத்தருவன, 

0. ஐயோ, ௮ச்தோ முதலியவை இரச்சப்பொருளைத் தரு௨ன, 

7, Bs அம்மா, ஓஒ ஓகோ முதலியவை வியப்புப் பொருளைச் ௪௬ 
வன, 

8. கூ௯, ஐூயோ முதலியவை ௮ச்சப்பொருளைத் சரு௨ன, 

9. 8,9௪9, சை முழலியவை இகசழ்ச்ப்பொருளைச் சருவன, 

10, கடக்டென, அூமென, ஒல்லென, கோவென, நெறுநெ 
தென, பட்படென முதலியபை ஒலிச்குறிப்புப்பெரிருளைத் 

sGuer, 
11. பொள்ளென,சரேலென, பொருச்தென, சதமெனமுசலிய 

வை விரைவுக்குறிப்புப் பொருளைச் தருவன, 
12, துண்ணென, தணுச்டுரன, திிச்சென முதலியவை அச்சச் 

குதிப்புப் பொருளை த்தருவன, (௨) 
ut, fears விடைச்சொல்,] 

422, பிரிநிலை கினாவெண் ணீற்றசை தேற்றம் 
', ' இசைகினற பெனவா றேசா ரம்்மே, 

(இ-ள்.) பிறிதிலை-பிநிறிலையும், வினா-விஜவும், எண் எண்ணு 2, 

ஈற்றசை-ஈற்திலசைத்சதும்,சேற்றம்-செளிவும், இசைகிறை-இசைரி 
றைத்ததும், என-என்்று, ஆறஆறபொருளைச்தரும், எசாரம்-ஏகார 
விடைச்சொல், எற், 

ட) 
ஒரு ளைப் பிரிச் ுநிற்சை 

{ ஒரு கூட்டச் திலிருந்து 

யால் பிரிநிலை, 
1, அல ளெசொண்டான்



இடைசசொல்லியல், ௨௬௯ 

1 நீயா சொண்டாய் என 
வி 

9 [ ் ட் 3. $யேகொண்டாய் eel நிற்சையால் வினா. 

3. சில & ரே தீ யே வ் .. afitceee ரித்து 

wy யால் எண், 

_ இதுதியிலசைச்து நிற் 1. வருச்சனர்கொளலே கையால் ஈற்றசை, 

—} துணினவச் சாட்தெதலா 
5. சானேகொண்டேன் முனி 

ல் தேற்றம், 

0. ஏஏ இவளொருத்தி | இசை நிறைத்து நிற் 
$படியோவென்றார் _ சையால் இசைஙகிறை, 

அன்றி.பும்.யானேகொண்டேன் என்பது யான்கொாள்கலென்என் 
ன? எதிர்மறைப்பொருளைத் தருதலால் எ.இர்மறை, 

ஏகாரம் எதிரமறைப்பொருளைச் தருவது புதியன புகுதல், (௩) 

[ஓகார விடைச்சொல்.] 

423. ஒழியிசை வினாச்டிறப் பெதிர்மறை தெரிநிலை 
கழிவசை நிலைபிரிப் பெனவெட் டோவே, 

(இ-எ்.) ஒழியிரை - ஒழியிசையும், விஞ-வினவும், சிறப்பு - 
சிறப்பும், எதிர்மறை-௪ தி1மறையும், தெரிநிலை-தெரிநிலையும், கழிவு - 
கழிவும், அசைநிலை-௮சைநிலை.பும், பிரிப்பு-பிரிநிலையும், என-என்று 

எட்டு-எட்டுப்பொருளைச் தரும், ஒ-ஓசா.ர விடைச்சொல், எ-று, 

சிறப்பு - உயர்வுசிறப்பும் இழிவுிறப்புமென இருவகைப்படும், 

டம்) 
கொண்டுய்யப்போயினா னல்லன் 

1. கொள்லோசொண்டான் 4 என தழிந்தசொற்களைத்தருதலால் 
ஒழியிசை, 

2. குற்நியோமசனோ னு வினா, 

3. ஓ ஐ பெரியன் ஆ. உயர்வுிறப்பு, 
ஓஓ கொடிபன் ௮4... இழிவுரறப்பு, 

, சொண்டில னெனப்பொருள் 
4. ௮௨னோகசொண்டான் -| படின் எதிர்மறை, °



௨௭0 இடைச்சொல்லியல், 

. 5 BOD யில்லாமையை ச 
5. Bley அதுவுமன்று, அக்தன்மை Weverne 
பெண்ணே அக்கமன்ற |" தெரிவித்து நிற்கையால் தெரி 

4 

0, உ௮திபுணரா௫ செட்டாரைரோக்க 

9 ஓ சமக்கோருறஇ _ { கழிவிரச்சட்பொருள #55 
யுணராரோ என்றல் லால் கழிவு. சழிவிரசகம்-கழி5த 

பொரகசைகிடு ரங்க சவ் 

7. சாணியவும்மினேசங்கு 
லது நிலையே | ~~ 

8. அவனோகொண்டான் -{ பலருளிருக் து ஒருவனைப் பிரி 
தீதலாற் பிரிநிலை, (௪) 

[என, என்று என்னு மிடைச்சொற்கள்.] 

4984.  வினைபெயர் குறிப்பிசை யெண்பண் பா.றிலும் 

எனவெனு மொழிவரு மென்று மற்றே, 

(இ-ள்.) வினை - வினையும், பெயர் - பெயரும், குறிப்பு - குமி 

ப்பம், இசை - இசையூம், எண்-எண்ணும், பண்பு * பண்பும், (ஆ) 
ஆநினும் - அறுபொருளிலும், என ஏனும் மொழி - என என்னும 

இடைச்சொல், வரும் - சேர்ந்துவரும், என்றும் - என்று என்னு. 
இடைச்சொல்லும், அற்று - அப்படியே (இறுபொருளிலும்) வரும். 

(உ-ம்) 1, மைந்தன் பிறக்தானெனச் தர்ச உவர்சான்-- வினை. 

2. அழுச்சாஜென வொருபாவி பெயர், 

2. பொனள்ளென வாங்கே புறம்வேரார் we Soy, 

4. குட்டத்துடிமெனப்பாய்ந்த து இசை, 

5, நிலனென நீரெனத் தீயன வளியென | எண் 
வானெனப் பூசங்சளைஈது ் 

0, சாரெனச் கறுத்தது பண்பு, 

என்று என்பதையும் மேற்குறித்த உதாரணங்களில் ஒட்டிச் 

காண்க, (௫) 

[உம்மை இடைச்சொல்.] 

4, எதிர்மறை சிறப்பைய மெச்சமுற் றளவை 
தெரிநிலை யாக்கமோ டும்மை யெட்டே,



இடைச்சொல்லியல், ௨௭௪ 

_ (இ-ள்) எஇிரமறை-௪.இர்மறையும், சறப்பு-சிதப்பும், ஐயம்-ஐய 
மேம், எச்சம்-எச்சமும், மூற்று-முற்றும், அளவை - அளவையும், தெறி 
நிலை-தெரிரிலைபும், அச்கம்-இுக்கமுமாயெ, எட்டு - எட்டுப்பொருளைத் 
திரும், உம்மை - உழ்னம இடைச்சொல், எ. று. 

சிறப்பு உயர்வுசிறப்பும் இழிதுசிறப்புழ் என இருவசைப்படும் ; 
எச்சவும்மை இறர்ததுதழீஇயதும், எ.இிரது,தழீஇயதும் என இரு 
வகைப்படும், 

(உ-ம்.) 

1. தொற்றன் வருதற்குமுரியன் ~~ ot Mine, 

குன்றி னுயர்வைச் 
4 இறப்பித்தலால் உயர்வு 

சிறப்பு, 

{ உடம்பினிழிவைச் 

வ்
 

குநவரு முருாங் குன்று 

புலையனு.ம் விரும்பாப் புன் 

புலால் யாக்கை சிறப்பித்தலால் இழிவு 
சிறப்ப, 

5. ugsrSey மெட்டாயினுங கொடு — ஐயம், 

கொற்றன்வர்ததன்றி 
வ த! எனப் பொருள்படின் 

4, சாத்சனும் வந்தான் வை இறந்ததுதழீஇப எச்ச 

வும்மை. 

இனிச் கொற்றனும் 
வராவானேனப் பொரு 

ள்படின் எ.திரததழீஇ 
ய எச்சவும்மை, 

சாத்சனும் வர்சான் ~~ 
6 

தீமிழ்சாட்டு மூவேந்தரும் வந்தார். -- மு த்றும்மை, 

எண்ணும்மை, 

வு
 

: 

0. சாத்சனுப கொற்றனு.ம் வந்தார். 4. 

7. அணுமன்தி பெண்ணுமன்று ௮. தெரிரிலையும்மை, 

அதுவே மருந்துமா 

8. பாஜுமாயிற்று ௫ யிற்று, எனப் பொருள் 
படின் அச்சவுமமை, 

[முத்றும்மைக்ரூச் செப்பு லி.தி.] 

426. முற்றும்மை யொரோவழி யெச்சமு மாகும், 

(இ-ள்) - ஞூற்று உம்மை - முற்றும்மையானத, ஒரோவழி 

ஒரோவிடத்தே, எச்சமும். ஆரும் - ஏச்சவும்மையுமாகும், ௭-ழு.,



உ. இடைச்சொல்லியல், 

(௨-ம்.) எல்லாரு மிதுசெய்யார், ௮வர் முழுதும் சொடார், இங்கு 

ல ரிது செய்வா ரெனவும், அவர் றிது கொடுப்பார் எனவும் பொ 
ருள் படுதலால் மூற்றும்மை எ.ச்சவும்மை சூயிற்று, (௪) 

[(எச்சவும்மைக்குச் சிறப்பு விதி.] 

427. செல்வேன் ணீற்ததா மெச்ச வும்மை, 

(இ-ள்.) எச்ச. "உம்மை 2 எச்சவும்மையான ஆ, செல்வெண் - 

செ௨வெண்ணிலே வருமாயின், ஈற்றது ஆம் - ஈற்றிலே வரும். 

செல்வெண்ணாங்து எண்ணிடைச்சொல் தொக்கு எண்ணி நிற் 
பது, ae 

(உ-ம்.) கல்வி செல்வ மொழுக்சங் குடிப்பிறப்பும் பெறுவார 
YTi— Dag இவற்றுள் சில பெறுவாறுமுளர் எனப்பொருள் படு 

EN STORE, (௮) 

[சில எண்ணிடைச் சொற்களுக்சாவதோர் இலக்சணம்.] 

4986. பெயர்ச்செவ் வெண்ணே யென்றா வெனாவெண் 
நான்குர் தொகைபெறு மும்மையென் றெனவோ 
டிர்சான் கெண்ணுமஃ தின்மியு மியலும், 

(இ-ள்.) பெயர்ச் செவ்வெண் - பெயர்சளிடத்சே எண்ணீடை 
ச்சொல் தொக்குவருறெ செவ்வெண்ணும், ஏ (எண்) - ஏசார வெண் 
ணும், என்ரு.(எண்)-என்றாவெண்ணும், எனாஎண்-எனா வெண்ணுமா 

இய, கான்கும் - நான்செண்களும், சொகை-சொசையை, பெறும்-பெ 
ற்று நடக்கும், உம்மை (எண்) உம்மை யெண்ணும், என்று (எண்) - 
என்று எண்ணும், என (எண்)-என எண்ணும், தடு (எண்) - ஓடெண் 
ஹம் ஆகிய, இர்சான்கு எண்ணும் - இர்த நான்செண்களும், ௮ஃது 
இன்றியும் - தொகை பெறாமலும், இயலும் - BLS Gide எ-று, 

(உ௰்,) 

சாத்சன் சொற்ற னிருவரும் வந்தார் யூ 
சாத்தனே சொற்தனே நிருவரும் ௨ வந்தார் 8 a 6 
சாத்தனென்றா கொத்த a Wie வரும் வந்தார் & a 4 
சாத்தனெனாச் கொற்றன், ரும் வந்தார் 

இவை வழக்கன்கண்' படு Q snes பெரா தவறின் “ 

இசையெச்சமரசச்சொள்ச,.இசய்யுளின்சண் தொசை பெருதுவரின் 
தொகுத்தல் விசாரமாக௨ா௨௮, இசையெச்சமாசலாவது சொள்ச,



இடைச்சொல்லியல், ௨௪௩ 

சாத்தனுபகொற்றனு மிருவரும் வந்தார் 

சாத்தனென்று தொற்றனென் ஜிருவருளா 

சாத்தனெனக் சொற்றனென விரவ ரளர் 

சா.த்தனோடு கொத்றஜனோ டி வ ரளர் 

இவைசொகை' gh seg 
சாத்சனுப் சொற்றனும்। 

நிலனென்று நீரென்று நியென்ற சா OQ mer றளஃறு சாய 

Quer Bu வுலகம் 

நிலனென் 80 -னச் தீயெனச் காற்மறன ௨ளவது காயமெ 

ன வாகிய வுலகம் 

நிலனோட ரீரோடு £யோூ சாற்றோ டளஃ.று காயமோடா 

இய வுலசம் 

இலை தெர்கைபெருத வந்தன. 

் [என்று,என,90 என்னும் எண்ணிடைச் சொ ற்களுக்குச்சிறப்புவி தி.] 

429, என்று மெனவு மொடுவு மொரோவழி 
நின்றும் பிரிச்சசெண் பொருடொறு தேரும், 

(இன்) என்றும்-என்று என்பதும்) எனவும்-என என்பதும், ஒ 

டுவும்-ஒட என்பதும், ஒரோவழிரின்றும்- (பொருடோறு நிற்றலேயன் 
மி) ஒரிடத் திலே நின்றும், பிரிர்து-பிரிர்து, எண்-எண்ணப்படுகன் ற, 
டொருள்தொறும்-பொருள்சோறும், ,சேரும்-பொருர்தும், ஏறு. 

(உ-ம்,) (1) வினைபகையென்திண்டினெச்சம் 

(2) பசைபாவமச்சம் பழியெனரான்கும் 

(8) பொருள்க்குலிசாலம் வீனையிடஜெடைந்தும் 

இவ pyar வினையென்று பசையென்று எனவும் ) பசையென, 

பாவமென, ௮ச்சமென, பழியென என்வும் ; பொருளொடு, சவி 
யொடு,சாலமொடு ,மீளையொடி இடஜெ' எனவுற கூட்டி எண்ணுக. 

(பெயரோடு வரும் எண்ணிடைக்சொற்சள் வினையோடும் வருமாறு." 

430, வீனையொடு வரிஐெண் ணினைய வேற்பன, 

(இ-ள்) எண் - எண்கிரிடைச்சொற்கள், வினை யொடு வரினும்- 

வினையோ வர்தர்தும், » ee - (பெயரேோரவெரும்போ. -து சொல்லப் 
பட்ட) இ விலச்சணங் யல்லாம், ஏற்ச்ன - OLS. oe YW, 

௧) ச
ஷ
ி



௨௭௪ இடைச்சொல்லியல், 

(உம.) 

மயிலாடச் குயில்வாட மாமி லெழுர்தது--செல்வெண் 

கற்றுவகேட்டும் சற்பனைகடத்தார் aa. Loaner Lair 
உண்ணவென்று?க்சவென்று வந்தான் --என்றெண் 

உண்ணவென உடிச்சவென வர்தான் --எனவெண் 
உண்ணவடுக்கவென்று வர்சான் --பிறிந்துகூடுமெண்,(௧ ௧) 

* 

[தில் என்னும் இடைச்சொல்,] 

431. விழைவே கால மொழியிசை தில்லே, 

(இ-ள்) விழைவு - ஆசையும், சாலம் * கரலமும், ஒழியிளை - 
ஒழிந்த சொல்லும் (ஐக.ப மூன்று பொருளையும் தரும்), இஃ - இல் 
எனனு மிடைச்சொல். எ-று, 

1. *வார்ர்திலங்குையெயிற்றுச் அரிவையைப் பெறு 
சின்மொழி யரியையைப் ௮௮ தல் வேட்சையை 
பெறுக இல்லம்மயயானே” புணர்தீதலால் விழை. 

2, பெற்றாங்கதிச தில்லம்ம | | பெத்தசாலத்ததிக எ வி. ஆரே! னச்சாலத்தை யுணர்த 
த்லர்ற் சாலம், 

| வர்்கொன்றுசெய் 

9. “வருகஇல்லம்மகெஞ்சேரிசேர* 4 வ் 
தீதலர்ல் ஒழியின்ச, 

[மன் என்லும் இடைச்சொரல்,] 

432. மன்னே யசைநீலை யொழியிசை பாக்கம் 

கழிவு மிகுதி நில்பே றாகும், 

(இ-ள்.) மன்-மன் என்னுமிடைச்சொல், அரைலிலை - அசைத்து 
கிற்றற் பொருளிலும், ஒழியிசை - ஒழிர்த சொற்பொருளிலும், ஆச் 
கம்-௮க்கப்பொருளிலும், கழி சழிதச்பொருளிலும் மித இ-மிகு இப் 

பொருளிலும், நிலைபேறு - ௫ பெறு தந்பொ௫ளிலும், ஆகும் - வரும், 

ல. 
1. அதுமந்கொண்சன்ழேரே ௭. அசைகிலை.. 

அத இரும்பை அறத் 
2, *கூரியசோவாண்மன்” - கள் தமிய ச்தரலரம 

Fe 

ஞூ



இடைச்சொல்லியல், ௨௭ 

அவனே உலியனுமானா 
8. (நெடி.பன்மன்” ௬4 னெனப் பொருள்பதெலால் 

ஆக்சம், 

இப்பொழுதுஅவன் இற 
A, *திறிபகட்பெறினேயெமக்கயு | ட ரிக்தசனால் எமக்குச்சொடுத் 

மன்”? தல் சழிர்சசெனப்பொருள் 

பவெதளுற் சழிஷ, 
£.. *எந்தையெமக்கருளு திர .இ.பும்௮ருரமெனப் 

மன்” "4 பொருள்பதெலால் மிகு தி, 

இஃவிடைச்சொல்லடியா 
பன்னை io சப்பீறக்த வினைகள் சீலை 3: “பன்னாவுலகத்து மன்னியது 1! 2 பெருத உலகச்இல் நிலைத்த புரிமோ ட்டன லைச்செய் எனப் பொருள் 

படுதலால் கிலைபேறு.(௪ ௩) 

[மற்று என்னும் இடைச்சொல்.] 

, 433. வினைமாற் றசைரிலை பிரிதெனு மற்றே, 

(இ-ள், மற்று - மற்றென்லு மிடைச்சொல், வினைமாற்று - 

வினைமாற்றுப் பொருளையும், அசைநிலை - அசைச் து நிற்றற்பொருளை 
யும், பிறிது எனும் - பிறிது என்னும் பொருளைச் தரும், எ-று. 

டம்) 
விரைச்சறிவா. மென் 

து . னும் வினையை யொழித்தூ 
1. § மற்றறியா நல்வினையா _ வஷீரையா எ பற்கள் 

மிளைய மென்னாது” வினையைத்தருசலால்வினை 
மாற்று, 

2, மற்றடிகள் சண்டருள் 
மெய்ய wavy nae ip” ~ அசைசிலை, ட 

3, (ஊழி .ற்பெரு௨லி யாவுள ஊழல்ல தொன்றென்னும 
மற்றொன்று - குழிலுச் 4 பொருளைத் தருதலால் பி 
சான் முர்துறும்” Bg. (௪௪) 

(மற்று என்னும் இடைச்சொற்குச் A pital Bi. 

434. wimpy Oserug sou Spear, 

(இ-ள்.) மற்றைய தென்பது - மற்றைய சென்னும் பொருளா 
இி.ப வினைமாற்றும் பிறிதும், சட்டிப்தற்கு - குறிக்சப்பட்டதற்கு, 

இனம் - இனமாகிய வினைமாற்றும் பிறிதுமரம். எ -று,



௨௭௭ இடைச்சொல்லிபல், 

(௨ ஈம்.) **மற்றதிவாம் நல்வினை,” 

“ஊழிற் பெருவலி wrayer மற்றொன்று 

சூழினுர் தான்முர் துறும்.” 
இங்கு ஈல்வினையை விைர்தறிவாமெனச் குறிச்சப்பட்டதற்கு 

இனமாக.ப வினைமாற்றாவு விரையாததிவா மெனவும், ஊழொன் 

றெனக் குறிச்சப்பட்டசற்கு இனமாயெ பிறிசாவூது ஊழல்ல தொன் 

தெனவும் இனம் வந்தவாறு காண்க, (௧௫) 

(கொல் என்லுமிடைச்சொல்.] 

435. கொல்லே யைய மசைகநிலைக் கூற்றே, 

(இ-ள்) சொல்-கொல் என்னு மிடைச்சொல்லானது, ூ...ம - 
ஐயட்பொருளிலும், அசைநிலை - அசைநிலைப்பொருளிலும் வருகிற, 
கூற்று - இடைச்சொல்லாம். எ ௩ று, 

(உ-ம்.) 1. இவ்வுருக் குற்றிகொல் மசன்சொல், : ஐயம். 

2. சற்றசனாலாய பயனென்கொல் இ சைநிலை, 

[ஓ0), தெய்ய என்னு மிடைச்சொற்கள்.] 

430. ஒடுவுர் தெய்யவு மிசைகிறை மொழியே. 

(இ-ள்,) ஒூவுர் தெய்யவும் - ஒர செய்ய என்றெ இரண்டும், 
இசைநிறை - இசைஙகிறைத்சற் பொருளைச் சருகற, மொழி - இடைச் 
சொற்களாம், எ-று, 

(உ-ம்.) **விதைக்குறு வட்டிற் போதொடு Gun ger.” 
சொல்லேன் றெய்ய நின்னொடிபெயர்த்சே.”” (௧௪) 

[௮ர்.தில், ஆங்கு என்லனுமிடைச்சொற்கள்.] 

431. அர்திலாங் சசைநிலை யிடப்பொரு ளவ்வே. 

- or.) அந்தில் - ௮க்இில் என்பதும், அங்கு - அங்கு என்ப (இ-ள்.) தம், ஆங்கு - ஆங்கு 
தும், அசைநிலை இடப்பொருள் - ௮சைகநிலைப் பொருளையும் இடப் 

பொருளையுச் தருவனவாம், ஏ உறு, 

(உ-ம்) 1, “*அந்திற்தழவினன் கசீசினன்” ,., 
அங்கத் இிறன்ல்ல யாங்கழற” ‘t அசைகிலை, 

2, “வருமே-சேயிழையந்திற் சொழுகற்சாணி௰: ~ 
இங்சாங் காயினுமாக? we (௪௮) 

/ அம்.இில-- அவ்விடம்,



இடைச்சொல்லியல், 2 ar ar 

[௮ம்ம என்னுமிடைச்சொல்.] 

438. ௮ம்ம வுரையசை 'கேண்மினென் முகும், 

(இ-ள்.) அம்ம-இும்ம என்பது, உரையசை - உரையசைப்பொ 
ருளைச் தருதலும், கேண்மின் என்று - (ஒன்றுசொல்லுவேன்) சேண் 

மின் என்ற ஏவற்பொருளைச் தருவதும், ஆகும்-*கும் ௭ - று, 
(உஈம்) 1, அ௮துமற்றம்ம _ உரையசை, 

சேளென்றெ ஏவற்ே 2. அம்ம வாழி சோழி-- | காத் sien ற ஏவற (கக) 

(மா என்னு மிடைச்சொல்.] 

4309, மாவென் கிளவி வியங்கோ ளசைச்சொல், 

(இ-ள். மா என் கிளவி - மா என்னுஞ்சொல், வியங்கோள் - 

வி.பயகோளிடத்து வருகிற, அசைச்சொல் - அசைச் சொல்லாகும். 

(உ-ம்) “*உட்பின்று புற்கையுண்கமா சொற்கசையோனே?” (௨0) 

[முன்னிலை ௮சைச்சொற்கள்,] 

440, மியாயிக மோமதிய்த்தை யித்தை 

வாழிய மாளவீ யாழமுன் னிலையசை, 

(இ-ள்.) மியா...யாழ - மியா இக மோ மதி ௮த்சை இத்தை 

உாழிய மாள ஈ யாழ என்கிற பத்து இடைச்சொற்களும், முன்னிலை- 

மூன்னிலையிடத்து வருகிற, ௮சை - ௮சைச்சொற்களாம்., ௭ - று, 

(உ-ம்.) 

மியா தலையன் செழுந்தழையன் சென்மியா 

இச ஃதண்டறையூர காணிக, 
மோ தண்டது மொழிமோ, 
மதி ஃடசன்மதி பெரும, 

அத்தை --சொல்லிய.த்தை கின்வெகுளி. 

இத்தை --ரீயொன்றுடாடித்தை, 
வாழிய -காணியஙா வாழிய மலைச்சாரல், 
மாள _ிறிது-தவிர்ர்சச மாளநின்பரிசில ருய்மமார், 
ஈ.. *.. அசெென்றீபெரும கிற்றகைச்சூதர் யாரே, 
யாழ செய்வினை மருங்கிற் செலயயர்ச்இியாழ்.



2 GT by இடைச்சொல்லியல், 

[எல்லாவிடச்தும் வரும் ௮சைச்சொற்கள்'] 

44]. யாகாபிறபிறச் கரோபேர் மாதிகும் 

சின்குரை யோரும் போலு மிருர்திட் 

டன்றார் தார்தான் இன்றுதின் றசைமொழி, 

(இ-ள்.) யா...நின்று-யா கா பிற பிறக்கு அரோ போ மாது 

இரும் சின் குரை ஒரும் போலும் இருந்து இட்டு அன்று றம் தாம 
சான் இன்று சின்று என்கற இருபதிடைச் சொற்களும், ௮சைமொ 

ழி-(எல்லாவி,_ங்களிலும் வருகிற) அரைச்சொற்களாம். ௪ - று, 

டம்) 
(1) யா யா பன்னிருவர் மானாகச்ச ரகத் இி.பனார்க்கு, 
(2) சா புறநிழற்பட்டாளோ இஃஉளியட் சகாண்டிகா, 
3) பிற --ுயனை யல்லைபிற, 

ரரைபிறச்சொழிய. 
5) அரோ --இருஙகுயிலாலுமரோ. 

போ ழிறியின்வாழாதென்போ, 
அலிளிந்தன்றுமாதோ, 

காண்டிகு மல்லமோ கொண்க, 

_£ங்காயெ வாலென்றிசின்,என்றி-என்றாய்என்னு 
அது பெறலருங் குரைத்தே, [மூன்னிலைவிளை 
இஞ்சுவ தோரு மறனே. 

பாலும்--வடுவென்ற சண்ணாய் வருர் தனை போலும், 

ருந்து --எழுர் இருர்சேன், 

ட்டு --நெஞ்சம் பிளந் இட்டு, 

சேவ டிசேர்துமன்றே, 
ஃபணிபுமாமென்றும், 

ஃநீர்தா£ம், 

—§ 51 Or 

வாழ்வான் ஆசைப்பட்டிரக்்றேன், 
ன்று -துணையாய்நின்ரூய், (௨௪! 
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இடைச்சொலலிபல் முற்றுப் பெற்ற து,
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[உரிச்சொல்லின் பொது இலச்சணம்.] 

442. பல்வகைப் பண்பும் பகர்பெய ராகு 

ஒரகுணம் பலகுணர் தழுவிப் பெயாவினை 

ஒருவா செய்யுட் குரி.பன வுரிச்சொல், 

(இ-ள்.) பல் வகை - (இசையும் குறிப்பும் பண்பும் தூய) பல 

வேறு வகைப்பட்ட, பண்பும் - பண்புகளையும், பகர் பெயர் ஆக - 

உணர்த்துகிற பெயராகி), ஒருகுணம்.ஒரகுணத்சையும், பலகுணம் - 

பலகுணங்களையும், சழுவி - உணர்ச்துவனவாய், பெயர் வினை-பெயர் 

வினைகளைவிட்டு, ஒரு௨ா - நீங்காவாய், செய்யுட்கு - செய்யுளுக்கு, 
உரியன - உரியவையாய்ப் பொருளுக்குரிமைபூண்டு நிற்பவை, உரிச் 

சொல் - உரிச்சொற்களாம், எ.று, 

[இசை--ஒசை, குறிப்பு * மனத்தாற்குறித்து உணரப்பவெ.து, 

பண்பு - பொறியாலுணரப்பவெது.] (௧) 

[பண்பின் இலக்சணம்.] 

443. உயிருமி ரல்லதாம் பொருட்குணம் பண்பே. 

(இ-ள்,) உயி - உயிராெெபொருளும், உயிர் அல்லது - உயிர. 
லாதபொருளும், ஆம் - ஆகிய, பொருள் - பொருள்களினுடைய, 

குணம்-குணங்கள், பண்பு-பண்புசளாகும், எறி, (௨) 

[உயிர்ப்பொருள்.] 

444, மெப்ர்ரா மூக்கு சாட்டஞ் செவிகளின் 

ஒன்றுமுத லாக்கீழ்க் கொண்டுமே ஓுணர்தலின் 
ஓரி வாதியா வபிவார் தாகும், 

(இ-ள்.) மெய்-மெய்யூம், கா “நாவும், மூத்கு-ரரசிபும், । சட்டம் 
கண்ணும், செவிகளின் - சாதும் ஆயெ ஐ ஐம்பொறிசளரலம்,.. இன்று 

நேதல் ஆ - (மெய்யாழ் பரிசத்தையுணரு முணந்தட) 12, நசிலாச, 
ீழ்க்கொண்டு - கீழ்ப்போனவுணர்ச்சிபுவகொண்டு, மல் - (இரதம் 
சந்தம் உருவம் சத்தம் என) மேல்வரும் புலன்சளை, உணர்சவின்- (ஒன்



௨௮௦ உரிச்சொல்லியல், 

ரொன்றாக)உணர்தலின், ஒர் ௮திவு ஆ,த.௮-ஒ -திவுயிர்முதலாக, ஐ 
அம் - ஐர்துவசையாகும், உயிர் - ௮வுவுயிர், எ.று, 

[ஒதி வுயிர்சள்.] 
445. புன்மா முதலவுற் ஐறியுமோ ர.ிவுயிர், 

(இ-ன்.) புல் - புல்லும், மரம்-.2ரமம், முதல - முசலியலை , 
உற்று அறியும் - (மெய்யாற் பரிசத் துப்) பரிசத்தையறிகற, ஒர் அறிவு 
உயிர் - ஓரறிவுயிர்சளாம், எத், (௯) 

[ஈதி வுயிர்கள்.] 

440. முரணந் தாதிரா வறிவொ.ீ ரலிவுயிர், 

(இ-ள்.) மூரண் - இப்பியீம், ஈர்து - சங்கும், ஆ.இி- முசலி 
யலை, சர் ௮றிவொடு - (இீழ்ப்போன மெய்யறிவேயன்தி) நாவாலி..த 

த்தையும் அறி அறிவோடு, ஈர் அறிவு உயி/-ஈதிவுபிர்களாம், (௫) 

Lapa Wajid rear.) 

447. செலெறும் பாதிமூச் க.சிவின்றா வறிவுயிர், 
(இ-ள்.) சிதல்-கறையானும், எறும்பு-எறும்பும், ௮தி முசலி.ப 

வை, மூக்கு அதிவின்'- (ழ்ப்போன இரண்டதிவசளேயன்றி] மக்கா 
ற் சந்தத்தையும் அறிகிற அறிவோடு, க. வறி௮உயி/-மூவறிவுயிர்களாம் 

[சாலதி வுயிர்கள்,] 

448. துஃ்பிவண் டாஇிகண் ண்ிகினா லழிவுயிர், 

(இ-ள். தம்பி - தம்பியும், வண்டு - வண்டும், ௮இ- மு, லி 

பவ, சண் அ௮தீவின் - (ழ்ப்போன மூன்றறிவுகளே யன்றிச்) சண் 
னால் உருவத்தையும் அறிகிற அறிவோடு, நால் ௮றிவு உயிர் - நாலறிவு 

யிர்களாம், எற், (௪) 

[ஜயதி வுயிர்சள்.] 

கக். வானவர் மச்ச ணரசுர் விலங்குபுள் 

ஆத செகவிய;நிலோ டைய மி ants, 

(ghor} atérat ~ தேவரும், மச்சள் - மனிதரும், ஈரகர் - 
நரசரும், திலங்கு மிருகங்களும், புள் - பறவைகளும், ௮.இ - முத 

Suara, Gr அறிகோடி - (€ழ்ப்போன ராலறிவுகளே யன்றிச்) 
செலிள்ற் சதீதத்க்தபும் அதிற் அறிவோடு, ஐயதிவு உயிர் - ஐயதிவு 
யீர்சளாம், எரர், (௮)



உரிச்சொல்லியல், ௨௮௧ 

[௨யிரல்லாத பொருள்கள்] 
§ 

450. உணர்விய லாழுயி சொன்று மொழித்த 

உடன்முக லனைத்து முயிரல் பொருளே, 

(இ-ள்,) உணர்வு இயல் ஆம் - அறிவுமயமாகிய, உயிர் ஒன்று 
ம் ஒழித்த - உயிரொன்றுமே யன்றி, உடல் முதல் - உடம்புமுதலா 
கய, அனைத்தும் - உலகத் துப்பொருள்ச ளெல்லாம், உயிர் ௮ல் பொ 
ருள் - உயிரல்லாத பொருள்களாம், எ-று, (*) 

[உடலும் உயிரும் வெவ்வேறு பொருள் என்பது.) 

451. ஒற்றுமை ஈயத்தி னொன்றெனச் தோன்ிலும் 

வேற்றுமை ஈயத்தின் வேறே யுடலுயிர், 

(இ-ள்,) ஒற்றுமை ஈயத்தின் - (எவ்வுயிர் எவ்வுடம்பையெடு 

ச்ததோ அவ்வுடம்பின் மயமாய் நிற்ெறற ஒற்றுமை நயங்கரு இ.பவழி, 
ஒன்று என - ஒன்றுபோல, தோன்றினும் - சோன்றுமாயிலும், வே 
ற்றுமை நயத்தின் - (உயிர் சித்தாயும் உடம்பு சடமாயும் நிற்ிற) வே 
ற்றுமை ஈயமாகெய உண்மைகரு இிபவழி, உடல் உயிர் - அவ்வுடலும் 
உயிரும், வேறு- Capa, oD, (50) 

[உயிர்ப்பொருளின் குணப்பண்பு. 

452. ௮ிவரு ளாசை யச்ச மானம் 

நிறைபொறை யோர்ப்புச் கடைப்பிடி. மையல் 
நினைவு வெறுப்புவப் பிரக்கசாண் வெகுளி 

அணிவமுச் காறன் பெளிமை யெய்த்தல் 

அன்ப மின்ப மிளமை மூப்பிக-ல் 

வென்மி பொச்சாப் பூச்க மறமதம் 

மறவி யினைய வுடல்சொ ளஞுயிர்ச்குணம், 

(இ-ள்.) அதிவு...மறவி-௮றிவு ௮ருள் ஆசை அச்சம் மானம் ரி 
றை பொறை ஐர்ப்பு சடைப்பிடி ஸமயல் நினைவு வெறுப்பு உவப்பு 

இரக்கம் சாண் வெகுளி துணிவு அழுச்சாறு ௮ன்பு எளிமை எய்தல் 
இன்பம் இன்பம் இளமை மூப்பு இகல் வென்றி பொச்சாப்பு ஊக்ச 
ம் மறம் மதம் மறவி என்கற முப்பத்தி. ண்டும், இனைய-இவைபோல் 

உன பிறவும், உடல் கொள்-உடம்ேபேர்கெடிய்டஉயிர்ச்குணம்-உயிர்ச 
ளினுடைய குணய்களாம், எ-று, (௧௪)
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[உயிர்ப்பொருளின் சொழிற்பண்பு.] 

6 

492. அப்த்த அஞ்ச ரொழமுத லணிதல் 

உய்த்த லாதி யுடலுயிர்த் தொழிற்குணம், 

(இ-ள்.) துய்த்தல்,..உய்த்தல் - துய்த்தல் துஞ்சல் தொழுதல் 

அணிதல் உய்த்தல் ஏன்ற ஐந்தும், ஆதி - இவைபோல்வனபிறவும், 
» ல் உயிர் - உடம்போடு கூடி.ப உயிரினுடைய, தொழிற்குணம் - 
சொழிர்குணங்களாம், எ-று, (௪௨) 

[உயிரல் பொருளின் குணப்பண்பு.] 

404, பல்வகை வடிவிரு ராற்றமை வண்ணம் 

அறுசுவை யூறெ.. டுயிரல் பொருட்குணம். 

(இ-ள்) பல் ௨கசை வடிவு - (வட்டம் இருகோணம் முக 
ணம் சதுரம் இவை மூலா) பலவகை வடி.வுகளும், இரூநாற்றம் - 

(ஈற்கந்தம் துர்ச்சத்தம் என்ற) இருராற்றங்களும், ஐஉ௨ண்ணம்-(வ௨ெ 
ண்மை செம்மை கருமை பொன்மை பசுமை என்ற) ஐது வண் 
ணங்களாம், அறு சுவை - (கைப்பு புளிப்பு துவர்ப்பு உவர்ப்பு கார்ப்பு 

இணிப்பு என்கிற) அற சுவைகளும், ஊறு எட்டு - (பெம்மை சண்மை 

மென்மை வன்மை நொய்ம்மை சீர்மை இழுமெனல் சருச்சரை என் 
இற) எட்ணெொறுகளும், உயிர் ௮ல் பொருள் - உயிரல்லாச பொருள்க 

ளினுடைய, குணம்-குணங்களாம், எ-று, (௧௩) 

[உயிர்ப்பொருள் உயிரல் பொருள்களின் தொழிற்பண்பு | 

455. தோன்றன் மறைதல் வளர்தல் சுருங்கல் 

நீங்க லடைத னடுங்க லிசைத்தல் 

் ஈத லின்னன விருபொருட் டொழிற்குணம், 

(இ-ள்.) தோன்றல்,..ஈதல்-தோன்றல் மறைதல் வளர்தல் ௪ 
ருங்கல் நீங்கல் அடைதல் ஈடுங்கல் இசைத்தல் ஈதல் என்கிற ஒன்ப 
அம், இன்னன - இவைபோல்வன பிறவும், இருபொருள் - (உயிர்ப் 
பொருளும் உயிரல்பொருளும் பெ) இரண்டற்கும் பொதுவாகிப, 
தொழிற் குணம் - தொழிற்குணங்களாம், ஏ - ௮, 

(உ-ம்) உயிர்தோன்றி மறைந்தது, 
உடல்தோன்றி wen pb ss. 
நெருப்புச்தோன்றி மறைந்தது. (௪௪)



உரிச்சொல்லியல், ௨௮௩ 

[ஒருகுணச்சழுவிய உரிச்சொர்கள்.] 

456. சால வுறுதவ woof at கழிமிகல், 

| (இ-ள்) சால...சழி-சரல என்பது ppsan@u Quang ee 
சொற்களும், மிகல்-மிகு இ.பாகி.ப ஒரு குணத்தை யுணர்த்துகறெ உறிர் 
சொற்களாம், ஏறு, 

(உ-ம்) பருவந்துசாலப் பலகொலென்றெண்ணி சால 
உறுஉளிது-க்கு முயர்சினைமாவின் அறு 

த ச்சேய்நாட்டாராயினு.ம் அன திட 

நனி ஈனியபேதையேஈயனில்கூற்றம் 

பொறைகநில்லாசோய்கூரப்புல்லென்றிசிமின --கஉர் 

காமங்கழிசண்ணோட்டம் குழி, 

சால் எனப்பண்படியாகச் சூச்கி ஞ் செய்யாது சால எனக்குறி 

பு வினையெச்சமாகச் ரூச்இஞ் செய்சது இர்ச உரிப்பெயரடி.பாச 
வினைவிகற்பயகளெல்லாம் பிறக்கு மென்பது தோன்ற உடம்படுபுண 

(௧௫) ர்ச்சலாமென்க, 

| பலகுணந்தழுவிய கடி. என்னும ஒர உரிச்சொல்.] 

457. ay Quer Gora காப்பே கூர்மை 

விரையே விளக்க மச்சஞ் சிறப்பே 
விரைவே மிகுதி புதுமை யார்த்தல் 
வரைவே மன்றல் கரிப்பி னாகும். 

(இ-ள்,) கடி. என் களவி - கடி. என்னும் உரிச்சொல், காப்பு - 
க வலும், கூர்மை - கூர்மையும், விரை - வாசனையும், விளக்கம் - 

விளக்கம், அச்சம் - அச்சமும், இறப்பு - இறப்பும், விரைவு - விரை 

வம், மிகுதி - மிகுதியும், புதுமை - புதுமையும், ஆர்த்தல் - ஒலித்த 
ஓம், ,வரைவு-$ீச்கலும், மன்றல்-சலியாணமும், கரிப்பின் - கரிப்பும் 

ஆ$ூய பதின்மூன்று குணங்களிலும், அகும் - வரும், எ-று, 

(உ-ம்.) 1, கடிரகரடைந்து ய ve காப்பு 

2, கடிதுனைப்பசழி பட லஸ் , பசடர்மை 

2. கடிமாலைகூடி, ... va ய , நாற்றம் 
4, சண்ணாடியன்னகடிமார்பன் ves பட விளக்கம் 
௦. கடியரமசளிர்க்சே கைவிளச்ச:த அச்சம் 

0, அம்புதுஞ்சுஙகடியரண் ,, ., ப சிறப்பு
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(@ - 

உரிச்சொல்லியல், 

7. எம்மம்புகடிவி௫ிதம் விரைவு 

8, சடியுண்கடவுட்டெ்டசெழுங்குரல் . மிகு இ 

9, கடிமணச்சாலை ட ues 1 4 HICOD 

10. கடிமூரசு LQTS SO 

1], சடிமது Hera ves ட வரைவு 

12. சடிவினைமுடுகனி பப ves , மன்றல் 

18. சடி.சிளகு தின்றசல்லாமர் தி ட ப கிரிப்பு, 

[ஒரு குணந்தழுவிய பல உரிச்சொற்கள்.] 

மாற்ற நுவற்சிசெப் புரைகரை நொடியிசை 

கூற்றுப் புககன் மொழிகிளவி விளம்பறை 

பாட்டுப் பசாச்சி யியம்பல் சொல்லே, 

ள்.) மாற்றம் ., இயம்பல் - மாற்றம் முதலாகி.ப u Sep 

றும், சொல் - சொல் என்னு மொருகுணச்சை யுணர்த்துகிற உரச 

சொற்களாம், எ-று. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

கோவலர்வாய் மாற்றமுணர்ந்து . மாற்றம் 

. இருபிறப்பாளர் பொழுசறிந்து.நு௨ல வத்தி 

. தெறாண்டாரவை செப்பலுற்றேன் செப்பு 

. உரைப்பா ர௬ரைப்படையெல்லாம் ட உரை 

. அறரங்கரை நாவினான்மறை முற்றிய ட கரை 

. அஞ்சொற்பெரும்டணைத்தோ ளாயிழை | .சொடி 
யாடானொடியும் 

, நிசையுரர்க் கடையா யி seca oon 1 தவ 
. உற்றது சாங்கள் கூற வுணர்ந்தனை Fe BD 

புசன்றவன்றியும் ... , ட பகல் 

சாமஞ் செபீபாது சண்டது மொ திமோ மொழி 

இளர்தளை முதலுற்ற பட ...இளவி 

Quit ep வாதென விளம்பினர் புலவர் ,..விளம்பு 

அச்சு? னடிசெழு சறைகுவன் சொல்லே..,அறை



உரிச்சொல்லியல், ௨.௮௫ 

(4, ஒருவன் செய்ந்நன்றி கொன்றார்க்கும்] பாட்டு 
யில்லென வ தம்பாடின்றே டி 

15. வரர்த்தைபகர்குற்றேன் பகர்ச்ி 
10. இடிபோலியம்பினானே இயம்பல் (௧௪) 

[ஒருகுணக்தமழுவிய பல உரிச்சொற்கள்] 

459. முழச்சொட் டொலிகலி யிசைதுவை பிளியிரை 

இரக்கழுங கியம்ப லிமிழ்குளி றதிர்குறை 

கனைசிலை சும்மை கெளவை கம்பலை 

௮சவ மார்ப்போ டின்னன வோசை, 

(இ-ள்.) மூழச்கு . ஆர்ப்போடு - முழச்கு. முசலான இருபத 
இரண்டும், இன்னன-இவைபோல்வனபிறவும், ஓசை-தசையென்னு 
மொருகுணச்சை யுணர்ச்து முரிச்சொற்களாம். ௪ 

(உ-ம்) 1, மூழங்குமுர்ரீர் முழுவதும்வளைஇ 
குடியி, ட்டெங் கோடுயரநெடுஉரை 

. ஒல்லெனவொலிச்கு மொலிபுனதூ 7 நகு 

. கலிகெழுஞூதார் ம 

, பறையிசையருலி ' 

. பல்வியர் துவைப்ப 

. மிளிறுவார்மூரசம் 

இடை கீ௫மஞ்சிறைப் பதவைகள் ... 

. இரங்குமு... சனம் ப 

10, இரும்பிழிமாரி யழுங்கெ ஞூசார்.. 

11, சாலைமுரசம இயம்ப ,., 

12, இமிழ்கடல் வளைஇய ,.. 

18, குளிற்முசங் குணில்பாய 

14, சளிறுசளீதச இரங்கார் 

15, சுராபுனற்சன்னி .... 

10, சனைகடற்சேர்ப்ப .., wee, 

17. சிலேத்தார்முரசங்சுறப்ச 

18, தள்ளா சசம்வமமிரு சக்கணெரசெண்ணி 

19, செளலைரீர்ேலி 1 
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உட்தா 

௫, 

று. 

. மேழக்கு. 

இட்டு, 

, ஒலி, 

கிலி, 

1 HOF, 

தவை, 

, .பிளிறு, 

, இரை, 

இரங்கு. 

. .ிழேங்கு, 

இயம்பல், 

ப. ..இமிழ், 

, .ஐளிறு, 

ட அதிர், 

உரரை, 

கனை, 

, ட, ம்மை, 

க் 

, ட செள்பை,



௨௮௬ உரிச்சொல்லியல், 

20. வினைக்கம்பலை மனை ச்சிலம்பவும் கம்டலை, 

21. அறைகடலரவசத்சானை அரவம். 

22. அர்ச்ச பல்லியக்குழாம் ஆர்ப்பு, () 

[இ௨வரிச்சொஃ்லியலுக்குப் புறனடை] 

400. இன்ன தின்லுழி யின்னண மியலும் 
என்றிசை நூலுட் குணகுணிப் பெயர்கள் 
சொல்லாம் பரத்தலிற் பிங்கல பகலா 

ஈல்லோ ருரிச்சொலி னயர்தனர் கொளலே, 

(இ-ள். இன்ன - (பெயர் வினை இடை உரிகளிஃ), இன்ன 

சொல், இன்னலுழி-(சன்மை முன்னிலை படர்ச்சைகளிலும் உழக்குச் 
செய்யுள்களிலும்) இஉவிடச்தே, இன்னணம் - இவ்விலக்கணமுள் 
ள.ராய், இயலும் என்று - ஈடக்குமென்று, இசை - சொல்லக்க_- 

சாடிய, நூலுள் - இந்நூலுள், குண குணிப்பெயர்கள் - குணப்பெயர் 

களையும் குணி்பெயர்களையும், சொல்லாம்-வேண்டிபமட்டுஞ்சொல்வ 

சன்றிவிரித்துச் சொல்லக்சடவமல்லம், பரத்சவின்-விரிச்சின்மற்றொ 

ன்று விரித்சலென்னுட்குற்றம் வருமாசலின், நல்லோர்- (அவற்றைக் 

கண்டறியவேண்டிப) நல்லோர், பிங்சலம் முதல் ஆ - பிங்கலட்சை 
திடாக-முதவியநூல்களில், உரிச்சொலீவில்-உரிச்சொற்றொகு இபுள், 

sussert கொளல் - விரும்பிச்கொள்க, ௭ - று, 

[எனவே பெயரியலுட் பெயர்ச்சொற் னொகு இயையும், வினையி 
யலுள் வினைச்சொற்றொகு நதியையும், இடையி.பலுள் இடைச்சொற் 
ஜொகுதியையு ம், விரிச்சாமைக்கும் இதுவே புறனடையா மென்பதா 

யிற்று, (௧௧) 
[சொல்ல திச ரத்துக்குப் புறனடை.] 

46]. செத்ரொது மித்றிதன் பெத்திபென் தளைத்தும் 
முற்ற மொழிகுறின் முடிவல வாதலின் 
சொற்றவற் நியலான் மற்றைய பிறவும் 
தெற்றென வுணர்ச றெள்ளியோர் திறனே, 

(இ-ள்.) சொற்றொறும் - சொற்றோறும், இற்று - இத்தன் 
மைத்து, இதன் பெற்றி என்று - இசனில்ச்கணமென்று, அனைத்தும் 

முழுதும், (முற்ற - சிறைவுற, மொஜிகுறின் - சொல்லப்புகுந்தா 
ல், முடிவு அல - முடிவிஜ்வாம், ஆசலின் - ஆதலால், சொற்றவற்ற-



உரிச்சொல்லியல், ௨௮௪ 

௭3த்து.ச் சொல்லப்பட்ட சொற்களுடைய, இயலான் - இலக்கண 

ங்களைக்கொண்டு, மற்றைய பிறவும் - சொல்லப்படாதவற்றி ணிலக்ச 
ணஙகளையும், தெற்றென உணர்தல் - ஒப்புமைகருதி இதுவுமதுவெ 
ன உணர்தல், தெள்ளியோர் - தாலோ தஇசெளிதற்குரிய மாணாக்க 
த, இறன் - கடனாம், எ-று. 

இஃ. ந்றிர்குசாரணம் முன் வந்தனசாண்க, (௨௦) 

[ இர் தாலுக்குப் புறனடை.] 

462. பழையன் கழிதலும் புதியன புகுதலும் 

வழுவல கால வகையி னானே, 
> 

(இ-ள்.) பழையன கழிசலும் - முற்காலத்துள்ள இலக்சணப 

களுள் சில பிற்காலத் இறத்தலும், பு.இி.பன புகுதலும் - மூற்காலத் 
இல்லன சல பிற்காலத் திலச்சணமாதலும், உழுவல-குற்றமல்லவாம், 

காலவகையினான்-சாலவேற்றுமை யது வாகலால், ஏ-று, 

இவற்றிற்கும் உதாரணம் முன்வந்தன காண்க. (௨௪) 

உரிச்சொல்லியல் முற்மிற்று, 

  

சொல்ல இகாரம் முற்றுப்பெற்றது, 

  

நன்னூற் காண்டியுரை 

(pp pm. 
reg



பரீட்சை வினாவிடை. 
ரிக, 

எழுத்தியல். 
1. முதலெழுத்துச்சள் எவை? 

வியை, சூத்திரம் - 59, 

. சார்பெழுத்துக்சள் எத்தனை வகைப்படும்? அவை யாவை? 

விடை, சூத்திம் - 00, 

9. இடுகுறிப் பொதுப்பெயர்க்கு மூன்றுசாரண மெழுதுக, 

விடை, மரம், மின், புள், 

4. இடுகுறிச் சிறப்புட்பெயர்க்கு மூன்றுசாரணம் எழுதுக. 

விடை, பலா, ௪ரூ, இளி, 

9, சாரணப் பொதுப்பெயர்ச்கு இணூசோரண மெழுதுக, 

விடை, ௮ணி- நசை, 

6, காரணச் சிறப்புப்பெயருக்கு இரண்சொரணமெழுதுக. 

விடை. முடி. - கழல், 

சாரண விூகுறிப்பெயர்க்கு சான்குதாரணமெழுதுச, 

விடை. முச்சகணன் - ௮ர்சணன் - முள்ளி - பங்கயம், 

8, காரண விிகுறிப் பெயரென்றாலென்னை ? 

விடை, 88 தம் பக்கம் கடையிற்காண்க. 

0. இடுகுறி, காரணம், காரணவிூகுறி - இம்மூன்றுக்கும் வடம 

ழிப்பெயர் என்னை! 

விடை. பக்கம் - 98. 

10, அ௮சச்சட்டு, புறச்சட்டு, ௮சவினா, புரவினா - இவைகளுக்கு 

உசா. ரணமெழுதுச, 

விடை. பச்சம் - 83-34, 

11. ௮, இ, ௨ - இம்ஞூன்றெழுத்து.ச்சளும் சுட்டெழுத்தாச வருதற் 
கும், வராமைக்கு முதா.ரணஙகாட்செ, 

விடை, ௮வன், இவன், உவன், அறம், இரும்பு, உருண்டை, 

12. மொழிக்கு முதலிலும் சடையிலும் வரும் வினாவெழுச்து எத? 
விடை, ஏ. 

BO
 

=
~
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ள்முதி இயல், ௨௮௯ 

15. முதிலெழுத்துச்களுக்குப் பிறப்பிடம் எனவ? 
விடை. (சூ-75,) 

1-1, உயிர்மெய் எத்தனை? அவைகளில் எந்த ஒலி முன்னும் எந்த ஒலி 

பி.ஸ்னுமாய் ஒவிம்கும்? 

விடை, இருதாற்றுப்.தினாறு, ஒற்றொலி முன்னும் உயிரொலி 
பின்னுமாயெ £விக்கும், 

, மூற்றாய்தம் எத்தனை? 
விடை. (சூ-90,) 

10, உயிரளபெடை 81- துவது எப்டட்? 

விடை, (சூ. - 91 - பச்சம் - 41.) 
17. இன்னிசை, சொல்லின் யளிபெடைகளுக்கு விதியென்னை ? 

விடை. (சூ-01-பக்கம்-41,) 
18. மேற்கூறிய அளபெடை.கள் என்ன ௮ளபெடையென்று சொல் 

லப்படும்7 

விடை. செயற்கை யளபெடை, 
(1, இயற்கை யளபெடைகளெயவை? 

விடை, ௮௪, மகூ௨, குழு, குரிஇ முசலிய அளபெடும்சே 

வரும் சனி மொழிகளாம், 

200. *ஊள பெடுக்கும் மெய்யெழுச்துச்சளெல al? 

விடை.ங, ஞூ,ண,ஈ,ம$ன, ஷய,ல, எ, 

21, ஆயுதச்சைஒற்றளபெடையோகேட்டியதற்குச்சாரணமென்னை? 

விடை, அயுதத் இற்கு ஒற்றார்சன்மையு மூள.தாதலால், 
ஙகரம் மொழிக்கிறிஇயில் அளபெடுக்குமா? 
வீடை, விதிபீராச நின்று ௮ளபெடுக்கும், 

22, விஏ ஈறு என்றால் என்னை? 
விடை, புணர்ச்சி விகாரச்தால் தனக்குள்ள முன்னைய ஈறு 

திரிந்தாயிலும், கெட்டாயிலும் வேறு ஈருய்ச் தோன்ற வது. 
(௨ ஈம்.) மடங்கலந்த, மரக்கொம்பு, இயைகளில் மடம், மரம் 

என்லு.ம் மசரலீற்றுப் பெயர்கள் மடங் என ஈசரவீருசவும், 
UT என அ௮கரவீருகவும் நின்றனகாண்சு, 

24, ஒற்றளபெடை நாற்பத் திரண்டாதல் எப்படி! 

விடை. (சூ - 92) 
25. குற்றியலுகரம் எப்போது இசரமாகத் திரியும்? 

விடை. யகர முதன்மொழி வர்து புண்ரும்போது, (௨-ம்.) amu 
தி.பானை, கொடுப்பதியாது, 

20. குற்தியலிச.ரம் மொழிக்கு.முசலில் வருதற்குச் சாரணமெழுதுக, 
விடை, கேண்மியா, 

25 
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௨௯௦ பார ட்சைவினுவிடை, 

21. குற்றியலுகரம் 80-தவது எப்பட? 
விடை, 04-ஆம் சூத் இர வுரையிற்காண்௧. 

26, எந்த்த்தொடர்ச் குத்தியலுச...ம இரண்டெழுத்து மொழி.பாக. 
வரும்? 

"விரை, நெடிற்றொடர் - ௨ம்) - சரடு. ஆறு, 
20, பாலாறு, இடையூறு, சாராடு, மலா - என்பஙைகளை நெடிற் 

விடை, குற்றியலுகர விகுதிசளாபெ கு, ௬,0), து,பு,று க்க 
ளின்முன் சணிநெடில் ஒன்றையே தொடர்ந்து இரண்டெழு 
ச்து மொழியாய் வருவது நெடிற்ரொடர், இயவாறன்றி நெடி, 
லாவது, குறிலாவது, அ௮வவிரண்டுமாவது ஒன்றின்மேல் 
சொடர்ந்து வருவது உயிர்ச்சொடர், 

30. Gp Puget மொழிஃகுமுசலில் பருவதற்கு உசாரணம் 
என்னை! 

விடை. அந்சை, 

81, முந்தியலுசரத்துக்கு விதி என்னை? 
விடை. (பச்சம்-44.) 

32, வல்லின மெய்யின்மேல்வரும் முற்றிபலு5-ம் ஆறு எழுது. 

விடை. நகு, பச, ௮9), அது, ௮று, எது, ச 

Bk, மெல்லின, இடையில மெய்சளின்மேல்வரு.ம் (pa Busy s ற் 

மேமமூன்றெழுதுக, 
லிடை. பேணு, விம்மு, பின்னு, கதவு, இழிவு, சொல்லு, 

31. எச்த ஐகாரம் குறுகும்? 
விடை, சொலின் முதல், இடை, கடைகளில் வரும் ஐகாரம, 

95. (1) ஐகாரக்குறுக்சம் நூரன்றிர்கும் உசாரணமெழுதுக. 

விடை. ஐயம், மனைவி, கடை, 

(2) ஒளகா... க்குறுக்சம் ஒன்றாய் வருதர்குச்காரணம் என்னை? 
விடை - ஒளகாஃம் மொழிக்கு இடையிலும், சடையிலும், வாரா 

தாகையால், 
௨0. எவகுகின்ற மசரம் குறுகும்? 

விடை, ணகர, ஸகரங்கள்ச்குப்பின்னும் வசரத்துச்கு. மேலும் 
நின்ற மகரம் குறகும், (உ ௩ம்.) மருண்ம், யோனம், “நிலம் 

7. எச்த ஆய்தம் குறுகும்? 
விடை, தனிக்குறிலின் பின்னீன்ற லகர எசரங்கள் இறிந்த ஆய் 

சம் ன்னித்திரையித் குறுகல். (உ உ ம்) அஃதிணை, 
(0௦20...



எழுத்தியல், ௨௯௧ 
9, உயி, எபெடை, நெடில், குறில், இகாரக்ருறுக்கம், ஓளகாரக் குறுக்கம், 9 தீரளபெடை, மெய்யெழு தீது, க நிதியலிகரம், குற் இகரம், ஆய்தம், ம்கரக்குறுக்சம் ஆய்சக்குறுச்சம், உயிர் மய்நெடில் இயைகளுக்குச் ச மாச்சிரையேன்னை? விடை, 'சத்திரப்-99) உயி/மெய் பெழுத்துச்சளில்மெய்யெழுத் அக்கு மாச் இரை ன்ருய், 2S tore Dens Cw Lor § 8) 0 mw) வரும் என்பசனை 90 ஆம் GE Brym IGH sebeDOsr ors. og, மொழிக்கு சேவில்வரும் எழூச்துச்சளெவை? விடை. (கூ. 102.) 

10), மொழிச்கு தேதீலாசாச மெய்யெழுச்துச்சளெஐ._..? டைட், ற, ண, ன, ry, yy, or. AL, எல்லாவுயிரோடுப்கூடி மொழிக்கு தூதலாகாச பெய்யெ'ு ௪ SEED Gr Gy? 
விடை. ௮, ச, ஐ, 

43. வகரம் எந்தெந்த வயி Corn Dato. மொழிக்கு தேதலில்உராத? விடை, உ. ஊ- ஒ- ஓ, 
4. யகரம் எர்தெந்ச உயிர்சளோககூடி, மொழிக்கு மேசலாகாது, * விடை, இ-ஈ, ௭-ஏ, ஐ, ஓ, 
44, ஜேகரம் எர்தெர்ச உயிர்சசோடுகூடி மொழிக்கு தேசவில் வரும்! விடை, ௮-ஆ- ஏ. ஓ, * 
45. கரம் எவ்வாறு மொழிக்கு மூதலாகும்? விடை, (ச-106.) 
46. மொழிக்கு இறு தியில்வரும் எழுச்துச்சளெடை? விடை. (கு - 107.) : 47, மெய்யோ$சேர்ஈ்து ஈருசாச உயிர் ergy? விடை - ௭, 

18, எந்த wars am னசரம்போவி யாசவரும்? | விடை. ௮ஃ ஊைப் பெயர்களில் இரண்டு குறிலைய05ச மகர ந துக்கு னகரம் போவிபாரம், 
டம்) மனன், மான், சடன், இடன், 49, எவ்வசை மெரழிசனுச்ரு ait என்பது போவியாகவரும்? விடை, Fees Mumia Out Pasig lari) உள்டர், சிரும்ப1) 

விடை, [கரசை ஏஷ ச சரையும் (உம்) பர்சர்-ம ள்,



௨௬௨. LJ £ட்சைவினாவிடை. 

௦1. சஞயமுன் உள்ள் ௮கரத்துச்கு எர்ச எழு தப்போலி, ௪.௦ ரம” 
விடை, ஐகா.ரம் (உ-ம்.) பைசல், மைஞ்சு, மையல், அமைச சன் 

இலை ஞ்ச, ௮ யர், 
02, BST $5 WEOHEG எந்தி எழுத்துக்கள் போலி.பாக பரும? 

விடை. ஞகர, சசரங்கள் போலி.பாகவரும் (உ-ம்.) ஞண்டு,ஒ யிற 
வைச்ச, பிச்சு, ஐஞ்சு, 

0. எர்த யகரத்துச்கு ஞ௪... ம் போவியாகவரும், 
விடை, ணச-, னகரஙகளுக்குப் பின்னின்ற ய5ரத துக்கு ஞா. 

போவியாச வரும், (உ-ம்) மண்ஞாதச, பொன் ஞாகச௪, 

5. எர்செர்த எழுத்துக்கள் என்னென்ன சாரிபைசளைப் பெறு £* 

விடை. (சூ.- 1260.) 

௦௦. சாரியை பெற்றேவரும் எழுச்தெ.து? 
விடை. மெய்யெழுதது. 

௦. சாரிபை பெறாத எழுச்துச்சளெவை? 
லிடை - உயிரமெய்நெடில், 

ary 

பதவியல்; 

   

  

57, ஒபெழுத்தொருமொழி எத்தனை? 
விடை. (சூ - 129,) 

58, டசாப்பதங்கள் என்ன பெயராயிரச்கும்? அது எத்சனை மை. 

படும்? 

விடை, இடுகுறிட்பெயர். சான்குவசை (சூ - 181,) 

59, பகுபதம் எத்தனை வகைப்படும்! 

விடை. பெயர்ப்பகுபதம், வினைப்டகு.._ம் என இரஸ்டு, 
00, பெயர்ப்பகுபதம் எலவகளினடிபாகப் மிறச்கும்? 

விடை, பொருள், இடம், சாலம், சள, குணம், தொழில், 
01. பெயர்ப்பகுபதயகள் பத்தெழுதுச, 

விடை. தாரினான், கண்ணன், சிறுமி, வேவினான், ஒணக்தான், 
ஈச.ரத்சான், ஊணன், சேர்ப்பன், சோதையான், விறலி, 

02. பெயர்ப்பருபதஙகள் பயனிலையாச வரும்போது, எனன சொல 

லாரும்: உதா. ரணமென்னை 1 

விடை. குறிப்புவினைமுற்றாம் (உ-ம்.) ௮வன் குறையினன், அவள் 

ஆ.திரையாள், அவர் நாட்டுப்புறத்தார், அது டீண்டிவால 2) 
௮பைடெரியன, Heuer சகரெடையினன்,



பதவிபல், ௨௯௩. 

03. வினையாலணையும் பெயர்ப்பகுபதம் இலகூறுச, 
விடை. செய்தவன், பறந்தவை, 

01. இடைச்சொற் பகுபதமூம், உரிச்சொற்பகுபதமுமம் உண்டா? 

விடை. இல்லை, 
05, பெயர்ப்பகுபதமூம், வினைப்பகுபதரூமம் வேறு எவைகளி னடியா 

கவும் பிறக்கும், 
விடை, இடைச்சொல், உரிச்சொற்களி னடி.யாகவும் பிறக்கும், 

66. இடைச்சொ லடியாசப்பிறந்த பெயர்ப்பகுபதம் சில கூறுக, 
விடை, மன்னன், மற்றையான், பிறன், ' 

1. உரிச்சொலடியாகப் பிறந்த பெயர்ப்பகுபதம் சலகூறுஈ, 
விடை. சான்றோர்-உறுவர்-சயவர், 

(13. இடைச்சொலடியாகப் பிறந்த வினைப்பகுபதம் லெகூறுக, 

விடை. என்றான், போன்றது, ஒத்தன, அன்னான், இன்னாள். 

(11. உரிர்சொலடியாகப் பிறந்த வினைப்பகுபசம் இலகூறுக, 
விடை, கூரந்தது, உற்றார், சான்றார், 

70. தொழிற்பெயர்ப்பகுபதம் சில கூறுக, 

விடை, அடக்கம், வருறது. 

71. பகு பசவுறுப்பு்கள் எத்தனை! அவையாயவை! 

விடை. ௮ற--அவை-டகுஇ, விகுஇ, இடைஙிலை, சாரியை, ௪௩ இ, 

விசாரம், 

72. பகு.இ, விகுதி என்பன எர்ச வடமொழிகளின் திரிபு. 
விடை. பிரகதி, விர, 

72. பெயரிடை சிலைக்கும், வினையிடை நிலைக்கும் பேசமென்னை :! 

விடை, பெயறிடை நிலை சாலங்காட்டாது, வினையிடை நிலை சால 
ஙகரட்டும், 

7/1, சாரிபை, சந்தி, விகாரம் ஆகிய இவைகள் எக்சாரணங்களால் 

இட்பெயர் பெற்றன! 

விடை, 185 ஆம் சூத்திர விசேஷவுரசையிற் காண்க, 

75, பெயாரடியாகப் பிறந்த தெறிரிலை வினைப்பகுபதம் சில. எழுதுக. 

விடை . கடைச்சணித்தான் - இத்திரித்சான், 

76, மை மீற்றுப்பண்புட்பெயர் ஈறு கெட்டுப் புணர்வ தற்கு இதை 
டுசாரண மெழுதுக, 

விடை நல்லது, வல்லது. 

2. இடை உகரம் இகரமாகத் திரிவதற்கு இரண்சிதொரணமெழுது _, 

லிை, பெரித-டிறிது,



2 mF OP. ைகிஞஷவிடை, 

70. ஆஇி$டலுச்கு இரண்ி'சாரணமெழுதம, 
விடை, பாசி, மதார், 

70. முதலில் உள்ள அசரம், ஐகாசமாலதற்கு இ.ரண்தொரணமெ 
Zs. . 

PML. COLE FTE - ANID CHS, 
80, -சன்னொற்றிரட்டலுச்கு இரண்சொரணமெழு௮௪, 

விடை, வெத்றிலை, சித்தார், 
81. முன்னின்நமெய் இரிதலுக்ரெண்சொரணமெழு.துச. 

விடை. சேதாம்பல்-சேசா, 

82. இனவெழுத்.த மிகு சற்தரண்டுதாரணிமெழுதுக, 
விடை. பெருங்குணம், நெடுங்காலம், , 

98. இனையவும் என்றதனால் அடையும் விநாரங்களுக்க_ண்சதொ-னா 
மெழுதச, 

விடை, பைந்தார். காராஇவற்றுள் பசுமை என்பதல் ௪க ௨5 

ரமும், கருமை என்பதில் உக: மும் கெட்டமை காண்ச, 
81. மைய௰ீற்றுப் பண்புப்பெயர்கள் இஉவிசாரயகளை யடைப-மல் 

இயல்பாய்ப் புணர்வசற்கிரண்டுசாரணமெழுதுக. 
விடை. செம்மையான், இமையோர், 

0௦. தெரிநிலை வினைப்பகு இனாம் செல்லாம் பொதுபாய்பாடு மர 4 
விடை, செய். ஈட, வா முதலி.ப எல்லா வினைப்பகு இிரளு॥ ஈட, 

தலைச்செய், வருதலைர்செய் முதலிபபாசப் பொருள்படல் 
காண்க, 

80. ஈட், வா முதலிய சொற்களை ஏவல் ஒருமை வினையாசச்சொள 

ளும்போது எவ்வாறுகொள்ளல் வேண்டம்? 
விடை. அய் விகுதி புணார்துகெட்டன என்னல்வேண்டும் - செ 

டாதபோது ஈடவாய், வாராய் எனவரும், 

87. விகுதி வர்துபுணர விசாரப்படுிற பகு இறுக. 
விடை. வா, தா, சாண், சா, வே, கொணா, முழுகு. 

88, பிறவினை விகுதிகள் எமை? 

விடை. வி- பினா. ௬ஃடுஃ து. புது, 
(௨ -ம்.) செய்வி, சடப்பி, போச்கு, பாய்ச்ச, உருட்டு, ஈட, 

எழுப்பு - பயிற்று, 

80. விகு.திபெருமல் வேறு எவ்வகையாலும் பிதவினை வரும்! 
விடை. இடையிலுள்ள மெல்லினமெய் வல்வினமெய்யாகத் இரிர் 

தும், ஈடுவே ஒருமெய்தோன்றி.பும் பிறவினை யாம்? 

(உ-ம்.) இயச்கு - தோற்று, இருத்து - இரிதல், 
ஆட்டு, உருக்கு, தேற்று - சோன்றல்.



use, ௨௯டு 

00, சன்வினைக்கும் பிறவினைக்கு , பொதவானரிலபகு இரள் கூறு, 
விடை, கரை, மறை, சேய், அலை, சோ. 

91. தன்வினைக்கும் பிறவினனைக்கும் பொதுவான . பகுஇிசள் வினை 
மேற்று முதலிய விரு௫ிரளைப் பெறம்போது எவ்வாருரும்? 

விடை, பிறவினையில் இடையே வள்லொற்து Maxis gy, wae af lor 

யில் மெல்லொற்று மிகுர்தும், இயல்மாடியும் வரும் (உ ௨ம்.) 
கரைச்தான் - (பிற) சடைந்சான், சலூன் - (சன்.) 

92. ஆண்பாற் பெயர்விகு இகள் எனவ? 
விடை, அன், ஆன், மன், மான், சை, பி, முன், நுல்; ன், (உ-.்.) 

பொன்னன், குழையான், வடமன்,கோமான், எர்சை, எம்பி, 
எம்முன், தோன்றல், பிறன். 

95, பெண்பாற் பெயர்விகுஇஈள் எவை! 

விடை. ௮ள், அள், இ, கை, ள், (௨-ம். குழையினள், குழையி 
னாள், பொன்னி, எ.ய்ரை, பிறள், 

01. பலர்பாற் பெயர்விகு ள் எடை? 

வியை, ௮- ர்-மார்-கள்ஃர் (உ-ம்) குழையினர், குழையினார், சே 

விமார், கோக்கள், பிறர், 

05. ஒன்றன்பாற் பெயர்விகு இ-ள் எை? 

விடை. து. இ. (உ-ம்) அது-பாசி, 

20. பலவின்பாற் பெயர்விகுதிசள் எை? 
விடை, அ-வ்நள்-ஹய, (உ-ம்) பெரி.பன-அல்-மபஙகள்- தனு 

01. தொழிற்பெயர் விகுதிகள் எவை? 

விடை. (பச்கம்-08.) 
98, பண்புப் பெயர்விகு திகளெயை? 

விடை. (பக்கம் - 69.) 

09, சாலங்காட்டும் இடைஙிலைளோடு கூடிவறாம் தொழிழ்பெயர் 

al & S)sQen வை? 

விடை, து-மை, 

100, து... விகுதி எந்சச்சால இடைநிலையோடு கூடிவரும்! 
விடை, முக்காலவிடைநீலைசளோ9ஙகடடி முஃகாலத் தொழிற் 

பெயர்களாகவரும்--(உ-ம்.) செய்தது-செய்கறெது-செய்வது, 
இவைகளுக்கு. முறையே செய்ததொ gv, செய்கிறதொழில், 

க செய்ய்தொழில் என்பனபொருள். '' , 
101, மை விகுதிமிற்றுத் தொழித்பெயர் என்னென்ன காலங்களில் 

வரும் ன் ப 
விடை, இறக்சசரல ிசழ்கா ஒங்சளில் , மாத் a. ம் வரும் - ௭இர் 

காலத்தில் வராது, (௨.4) செய்தனீற, செய்கின்றமை.



௨௯௭ பரடசைவினாவிடை.. 

102. துவ்விகு தி சாலவிடை கிலைசசோடு கூடா துவருமா? 
விடை, வருவதுண்டு (௨-ம்.) பாய்த்து - பாய்தல் என்பது 

பொருள். 

105. உண்மை - இன்மை என்பன என்னசொரற்கள்? 
விடை - குறிப்புத்தொழிற் பெயர்கள், 

104. விகு.திபெற்றுவரும் இத்சொழிம் பெயர்களன்றி வேறுசொழிற் 
பெயர்களுமுண்டோ? 

விடை. மூசணிலைச்சொழிற்பெயர், முதனிலை திரிந்த தொழிற்பெ 
யர், மு,சணிலைடெறாச தொழிற்பெயர் என மூவகைத்தொழிற் 
பெயர்களுண்டு, 

105- முதனிலை ச் சொழிற்பெயராவ தென்னை? 

விடை - விகுதி புணர்ந்துகெட்டுப் பகு திமாச்இ யாய்' நிற்பது, 
(உ-ம்.) அடி.- சொல் - மொழி - பிடி, 

100. மூசணிலை இதிரிக்ச தொழிற்பெயராவதென்னை? 

விடை, விகுதி புணர்ந்து கெடும்போது டகுதி விராரப்பட்சி 
நிற்பது. (உ-ம். கோள் - கேடு - பாட்டு - விளையாட்டு, 

|0/. மூசணிலைபெருச தொழிர்பெய.. ரவ தென்னை? 

லிடை, விகுஇகளைப் டெருமலும் மற்ரலினைவிமற்பவகள் Ima to 
லும் தொழிலைச் காட்டுவது, (௨-ம். பேட்டை, சண்டை, 
கூத்து, வேலை, 6 

108, இ-ஜ- ௮ம் விகுதிசள் எ..வெப்பொருள்களை யுணர்த்தும் * 

லிடை. வினைமுதற்பொரள், செயப்படபொருள், ௪ ஈவி'பொரு 
ள்களை உணர்த்தும், 

10, இக_ரவிகுதி வினைமுசற்பொருள் முதலிய மூன்றனையு முணர்ச் 
அதற் குதாரணஙவகாட்செ, 

விடை, ௮௨ரி - ஊரணி - மண்வெட்டி, 

110, ஐகா2 விகுதி வினைமுதற் பொருள்மு£லி.ப மூன்றனையு மூண। 

ச்துதர்குசா-ணங சாட்கெ, 
விடை, பறவை, தொடை, பார்வை, 

111. ௮ம் விகுதி வினைமுதற் பொருள்முதலிய மூன்றனையு முணர் 
தீதுதற்குதாரணங காட்டுக, 

விடை. எச்சம் - நீத்தம் உ நோச்சம, 
112. காய், தளிர், பூ, சணி, இரை, நுரை, அலை5இனம்சளை என்ன 

பெயர் என்பர்? 

விடை. வினைஞமதற் பொருளுணர்த்தும் இகர்விகுநிபணர்ர்து செ 
ட்ட தொழிலடியாசப் பிறர்சபெயர் என்பர், 

119. ஊண் - உரி - துணி- மடி என்றாற்போல்உனவற்றை என்ன 
பெயர் ஏன்பா?



0 பதவியல், ௨௯௭ 

விடை - செயப்படு பொருளுணர்த்தும் ஐ. விகுதி புணர்ச் து 
கெட்ட தொழிலடிபுரசப் பிறந்தெயர் என்பர். 

114. வி, ஒழி, கொள், ப, உண் என்பவை என்னென்ன பொரு 

ள்களையுணர்த்தும்? - 
விடை. (பக்கம் - 69.) 

115. போன்மை - ஆண்மை-பேண்மை என்பன; சளில் மைவிகு இ 
என்ன பொரளுணர்த்தும்? 

விடை, சன்மைப்பொருளுணர்த்தும். 
110. துணைவினை என்பன எ? 

விடை, பகுதிப்பொருள் விரகு இபாய்வரும் இ௱,௫டு என்றாற்போல் 
வன, (உ-ம்.) எழுர்.இநஃதான் - உல த் இ.ஃடான். 

117, தொழிற்பெயர் விகுதிசளை.பும் பண்புப்பெயர் விகு இிசளை.பு 2 
பகு, தி.பொரள் விகுதி யென்பானேன்? 

விடை, சாதி தற்ே பயர்களிலும், பண்புப் பெயர்களிலும் பகுதி 
ய னே தொழிலும், பண்பும் விளய்குசலாலென்ச. 

118. பலபொருள் குறித்து வரும் விகுதிபள் சல-ூறுக. 

யு (பக்க௰ - 70 - " - 72) 

119, (1.) தொழிற்பெயர் - (2) தொழிலடி.பாகப் பிறந்தபெயர் (8) 

என்க ர் ர் பண்புப்பெயர், (5) பண்படியாகப் 
பிறந்தபெயர் இவைகளுக்கு இஃ வி, ண்சொரண மெழுதுக. 

விடை, (1) ௮லர்தல் - உணல், (2) அலரி- ஊணன்,. (8) அலர் 
ந்தது - உண்டவன், (4) கருமை - பெருமை, (5) கரியன் - 
பெரியன், 

120. இதந்தகால வி்டநிலைசளெ.௩? 
விடை, தீ-ட்,ற்- இன்-ய்- இசின். (௨ ம]. செய்தான்-உண் 

டான், சென்றான் - ஐடினன், போயது - என்திசினார். 

121, ிசழ்காலவிடை, நிலைசளெயை! 
விடை, இறு, சன்று, ஆகின்று, ஆடடர்து, விருந்து. (உ-ம்) உண் 

இருன்-உண்டு ஏறான், உண்ணாநின்றான் - உண்ணுகிடர்சான், 
உண்ணாவிருர்தான். 

122, எ.திர்சாலவிடை நீலைசளெயை? 
விடை, ப்-வஈம்-மன் 6 ம்.) என்பார் - ஏன்னு பார், ஏன் 

மர் - என்மனார்... 
123. பெயரிடைஙிலைக்கும் afin Dao. diseges பேதமென் னை 
ee Biot we லை காலங்சாட்டாமல் பெயர்ப்ப (Giger: SoH av 

ற் GE HAG மிடையே" நிற்பது. "வினையிடை நிலை 
ale ரல், தொழித்பெயர், ஒனையாலணையும் பெயர் 

cof காலங்காட்டிச்கொண்டு Sstiaty நிற்பது (உ-ம்)
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அறிஞன் - ஞடெயரிடைக்வை., o tener - g-B ps saraw 
காட்டும் வினையிடைங்லை. 

124, இடைநிலேயேயன்தி, வேறுஉறட்பூச் காலங்காட்டுசலுண்டோ? 
விடை, டகுஇயில் இ ட்டிர்துவரும் மெய்யெழுச்தும் விகு.இடய் 

காலங்காட்டும் 

128, பகுதியில் இ ட்டி [தவரும் பெய்ழெழுச்து.. என்னகாலப் 

காட்டும்? 

விடை. இறந் ரசால மொன்றையே தாட்டிம், (உ-ம்.) புச்சான், 

விடான், உற்றான், ் ் 

| 20, காலங்காட்டும் வினைமுற்று Se Baer v? 

விடை, (சூ.- 145) 

127. இறர்தகாலங்காட்டும் விகு இடளெ௯ய? 
விடை. று-து-டு, றும், தம், டம், (உ-ம்.) சென்று, உந்து, உண்டு, 

சென்றும், உந்தும், உண்டும் - இச்சன்மை வினை முற்றுமீ2ள் 
இறர்சசாலஙகாட்டின. 

128. சிகழ்சாலங்காட்டும் ஸிகு நி எத? 

விடை. உம். (உம். உண்ணும்-இந்தச்செய்யுமென் வாய்பாட்டு 
வினைமுற்றில் உம் ரிசழ்சாலம் சாட்டி னத. 

129. எதிர்சாலங்காட்டும் விருநிஈள் எவை? 

விடை, ற, ஐ, கு, றும், தும், கும், அம், மின், ஈ*, உம், ௪, இ.ட, 
இயர், இ கார், (உ.ம்). சேறு - வராது - உண்கு - சேறும் - 
வருதும் - உண்டும் இப தன்மை வினைஞற்றுச்சள். உண் 
னாய், உண்மின், உணீர், உண்ணும் - இமை ஏவல் வினை 

ழேற்றுச்கள், உண்ச -உண்ணிய, உண்ணிபர் « Dera dyn, 
கோள், சேறி-முன்னிலை வினைமுற்று, - உண்மார்-பல்ர்பால் 

150. இறந்சசாலமும் எ.இிரகாலமும் காட்டும் ௮1௫:இ எ.து! 
விடை, பலர்பாள் முற்றுவிகுஇபாடப் ப, (உம் அவர்சேய்ப. 

181, நிகழ்காலமும் எ.திர்காலமும் காட்டும் விகுதி ag? 
விடை. செய்பும் என் முற்று Se AuiGu உ௰, (உ-ம்) அவன் 

வரும், 
192, மூன்றுசாலத்சையும் சாட்டும் விகு.இி.எத1 . 

விடை, எ.திர்மறைப்பலவின்பால் Pudge i“ ஆ உ (டம்) 
ச் 3 டு 

அவை வரா, 3, 6 

198. T, @, Ms DQeorsean Seal டை அடிமிமாழிசளுக்கு ச தமி 

மில் எந்த உயிர் ஜாதகா. 
விடை, (கு - 249. மச்சம் ஈ'90)),
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(33. வாக்யம், வக்ரம், சுக்ரன், பதீமம், பச்வம், ரதசம், அர்த்தம், 
௪௨,தி, சக்ஷி, சாப்யம், பர்ப்பதம், ஸ்.தாலம், அஸ்தம், ஆ.இம்.பா 
என்றாற்போல்வன தமிழில் எவவாறு திரிபும்? 

விடை. (சூ - 149) 

135. சமிழுச்கே உரிய சிறப்பெழுத்துக்களெவை! 
விடை. ஐ-ன, ழ, ௭- ஓ-என்னும் முதலெழுச்தைர்தும், அப் 

சம், ஒற்றளபு, குற்றியலு£ரம், கு.ந்றியவிகரம், ஐகாரக்குறுக் 
கம், ஒளகாரக்குறுக்கம், மக க்குறுக்கம், ஆப்சக்குறுக்க.ம் 

ஆ௫ூய சார்பெழுத்துச்சள் எட்டுமாம், 

  

உயிரீற்றுப்புணரியல். 

ம் 
கேற்றுணைப்புணர்ச்சி எத்தனை? 2, அல்வழுிப்புணர்ச்சி 

ப.துனான்கில் சொநை நிலைச்தொடர்களெவை? தொகரநிலைத 
தொடர்களெடை[ ௮ல், ழி.ப்புணர்ச்சியில் சேர்க்ச வேற்றுமைக 

ளெவை? 
ஷ்டை. (பச்கம்-82.) 

[27/. தழுவு சொடரொன்பசு மாது ! சழாச்தொடரென்பதி.பாது ? 

விடை, (பக்கம்-98,) 
138. மரமெது, ௮ -சனவன், காயழகு - இயை இயல்புப்புணர்ச 

சிய? விசாரப்புணர்ச்சி.பா? 

விடை, இயல்புப்புணர்ச்சி - (@-153.) 
139. தோன்றல், இரிதல், கெதெல் விசாரங்களும்கு உசாரணபய் 

கூறுக, 
விடை, (பக்கம்) 

140. செய்யுச்விசாரங்களெச்சனை? 
விடை, (சூ-155-150.) 

141, புணர்ச்சி விசாரததக்கும்'செய்யுள் விசாரத்துக்கு.ப் வேறுபா 
டென்னை? 

விடை, நிலைமொழியும் கருழோழிழம் சர்.தி.சலால் உண்டாகு. 
தோன்றல், ;இரிழ்ல், 'கெதெல் (ஞூன்றும் புண்ர்ச்சிலிகாரங் 

கள் - செய்யுளில் ௮டி., தெற்டை முதலியவற்றுல் வருகிற 
வவித்தல் முற்லிய-ஒன்டறும்-செய்புள் விசார்.சள். 

142. விதஇியின்றிவரும் சிலவிசாரஙகள் கூடக, 

விடை, யாவது, மாசிதரீ “போழ்து, ஞிமிது, சதை, மீசண்,



௩௦௦ பரீட்சைவிிடை, 

111, தோன்றல் முதலிப கூன்றுவிமாரங்சளும் ஒருபுணர்ர்சியிஃ 

வருசற் FET] oor war Be, 
விடை - ௨-ம்.) பனம்காய், மாதுள௩்காய், எலுமிச்சங்.சனி. 

111. 1, எல்லா வீற்றின்முன்னும் இயல்பாகும்மெட்களெை? 2, 

மெல்லினம் எவற்றின்முன்மிகும்? 3 பொதுககரம் ai sG ol 
சளின்முன் இரிபு 77 

விடை. (க-158.) 

(15. 1. பொகப்பெய்ெ் ன்ருலென்னை? 2, பொதுப்பெ பருக்குே 
றுழுபய௦ூ் ன்னை? 3, காற்கணஙகளெயவை ? 4, பொதுப்பெயா 

உயர் இணைப் பெயர்களின் ஈற்றுமெய் வல்லினம்வந்சால் வய 
ரகு i °. உயிரை.பும் மா 2௧ ் “களையுமுடைய் Cio pha 

SLIT BCT cor வவர வடை OUT LO Yas (CH LO « oh GU ¢ 

மாமூயர் இணையென்பதற் கு சாரணங்காட்டுக.. oo 

விடை - (ரூ, 159, பக்கம் 88-89.) 

(11 ஈற்றவினா, ய வினா, விளிப்பெயர்களின்முன் ௨ல்வினம or. 

வாருகும்! 

விடை. இயஃபாம் - (சூ-100.) 

117. முன்னிலை யொருமை, பன்மை வினைமுற்றுசளின்முன்னு ர 

ஏ லின்முன்னும் வல்லினம் எவமாரறாகு 1? 
ிடை, இயல்பாகும் - (கு-101.) 

(18. 1. ஏஃலின்முன் பல்லினம் விரற்பிச்ஈற் குசாரணயகா.. சி 

2 விகற்பமென்றாலென்னை? 
விடை, (பச்தம்-00,) 

110. ]. எவற்றின்முன் யக மம ௨௧.மு.ர உடம்படுமெயகளாகு + 

டோொ்றும்? 2, இடைச்சொஃலேகா- ச. இன்முன் என்ன உட ப 

பெ ப்தோன்றும்? 8, பெயர்ச்சொல்லேகா கீ இின்முன் என்ன 

_மப6 பெய்தோன்றும்? 4, பண்புப்பெயரின்விசகாரமாஇப மே ச் 
ச் 

என்பசன்மான் என்ன உடம்படுமெய் தோன்றும்? 

alm, (.661-91-6-162.) 

150. 1, எகரவினாமுன்னும் சுட்டெழுச்தின்முன்னும் எந்த எழுச 
துச்சள்வர்தால் வசரம்சோன்றும்! 2, எக்க எழுத்துக்கள்வ5 

தால், அந்தந்சலெழுச்துச்சள்,தோன்றும்? 8. செய்.புளில் $ண்ட 

சுட்டின்முன் உயிரின் எவ்வாறு புணரும்: 
விடை, (பக்கம் 92, சூ-108.) 

1௦1. மெய்யீற்தின்முன் உடம்பி மெய்சோன்றுசற் குர) -ண” 
கறக. ட 

விடை, விண்வந்துச்சொட்கும்-சேல்வுமிச்செல்க,



, உமிரீத்றுப்புணரியல், mos 
(92, ஞுற்தியலுகரம் எப்போதசெை! எப்போது இரியும்! 
விடை, (சூ - 1044) 

158, முத்தியலுசரமும் அவ்விருவி தியையும்பெறுமா? 
. விடை, (ரூ-104,) 
154. குற்தியலுகரம் உயிரின்முன் ஒரோவிடத்துச் கெடாமைக்கு 

| உதாரணஙசாட்ு, 

விடை, (பச்கம்-08,) 
155. மூத்றி.பலுகரம் உயிரின்முன்கெடாமைச் குதாரணங்காட். 
। விடை, பச. ஜனபசவை, 
150. குற்றிபலுசரம் வடமொழியாயிருந்தால் கெடுமா? 

விழை. கெடாது - (உ-ம். சம்புவை, விண்டுவை, 
157. உயிரீற்றின்முன் வல்லினம் எவ்வாறாகும்? 

விடை. உயர் இணைப்பெயரும், ௮ஃறிணைப்பெயரும், பொதுப்பெ 
யரும், தெரிநிலை வினையெச்சமும்) குறிப்பு வினையெச்சமும், 

தெநிரிலை வினைமுற்றும், குறிப்புவினைமுற்றும், இடைச்சொல் 
லும், உரிச்சொல்லும், இசைச்சொல்லும்,வடசொல்லும் ஆடிய 
சொற்களின் முன் பெரும்பாலும், வல்வினம் மிகும், (உதார 

ணம், 165.ஆம் குத்திரத்இற்சாண்க. 
15% உயிரீ ற்தின்முன் வல்லினம்இயல்பாம் எனச்சிறப்.வி.திபிந்சொ 

ல்லாதவைகள் இயல்பாதற் குதாரணங்காட்ட, 

விடை, குழவிகை, குழர்சைகை, மலைழெவோன்--இவைவேற் 
துமை, கூப்புகரம்,ஈட்டுதனம், சாட்டுபு சழ், சட்டுசா சம்-இயை 

அல்வழி; வினைத்தொகை. (பச்சம்-04,) 

159, உயிரீற்றுச் லெ மாப்பெயர்முன் வல்வினம்உரின் எவவாறாகும்? 
விடை... மெல்வினமும் வல்லினமும் தோன்றும், (உ-ம்.) மாங்கனி 

வாழைச்சனி, (சூ - 106.) 
100. எந்தெந்த ௮க.வீற்றுச் சொற்சளின்முன் வல்லினம் இயல்பாம்? 

விடை. செய்யிய என்னும் வினையெச்சம், இறர்சகாலப் பெயரெச 
சம், நிசழ்சாலப்பெயசெச்சம்,எ திர்மறைப்பெயரெச்சம்,குறிப 
பு்பெய்ரெச்சம், பலவின்பால் வினைமுற்று, வியங்கோள் 
முற்று, He உடைம்/ என்னும் ஆறலுருபுசள், . பல - சில என் 
னும் பலவின்பாற் படர்சீசைப்பெயர்,, அம்ம அன்லுமிடைச் 

சொல் இவைகளின்பின் augers 'இயல்பாம், (@ + 167.) 
161. அக.ரவீதஇிகட்ட வாழி என்னும் வியவ்கோளின்மன்னம்வினம் 

CT MONT yor Gia 

விடை. இயல்பாம், (ம்) வர்ழி சொற்ற, (சூ - 108.) 
20



௩௦2௨ பர் டசைவினாவிடை, 

162. பல, எல-என்பன தம்முன் தாம் புணரின் எவ்வாராகும்? 
விடை. (கூ-170.) 

163. ஆ, மா, மியா என்பவைசனளின் பின்னும், எ இர்மறைப் பலவின் 
பால் வினைமுற்றின் பின்னும்வரும் வல்லினம் எவ்வாறாகும்? 

விடை. இயல்பாம் (சூ - 171.) 
101, ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரசெச்சச்இன்பின் வல்லினம் 

எவ்வாறாகும்? 

விடை, மிகும் (உ-ம்.)படியாப்பாடம், (பச்கம்-08,) 

(05. ஈறுசெட்ட எதிர்மறை வினையெச்சம், செய்யா என்னும் வாய் 
பாட்டு வினையெச்சம் ஆய இவைகளின்பின் வல்வினம்எவ்வா 

ரகம்? 
விடை, மிகும் - (உ -ம்,) உண்ணாம்கிடந்தான். உண்ணாமல் ட 

தான், உண்டுகிடர்சான் என்பனபொருள், (பக்சம்-08.) 

100. சணிச்குறிலின் €ீழ்கின்ற ஆகா வீற்று அஃறிணைட்பெயர் எவ 

வாறு வரும்] 

விடை. ஆகாரம் குறடபும், குறுக உகரம்பெற்றும், இயல்பாயும் 

வரும், (உ-ம்,) நில-ரிலவு - நிலா, இரா - இவ, சுரு - சுறவு, 

(கு-172) 
107. புளி என்லும் பெயர்முன் வல்வில.ம் ௨ ரின் எவ்வாறாகும்? 

விடை, (சூ.- 175) 

168. இகர, ஐகார வீற்று அஃறிணைப் பெயர்முன் ௨ல்லினம் எவ்வா 

றாகும்? 
விடை. எழுவாய்த்தொடர் உம்மைத்தொகைகளில் இயல்பும், பண் 

புஇ.ச்தொகை உவமைத்தொசைகளில் மிசலும், இருகுறிலாவது, 
குறிலுசெடிலுமாவது இணைந் துவரும்சொற்களை நிலைமொழியாக 
வுடைய எழுவாய் தொடரில் விசற்பமும்பெறும் (௨ -ம்.) பரு 
ச்திகுறிது, பரிகரி-இயல்பு. சாரைப்பாம்பு, சாவிக்சண் - மிகல். 

கிளிகுறிது, கிளிக்குறிது, தினைகுறித, இனைக்குறிது-விகற்பம், 
(சூ - 176.) 

169, ஒடு, ௮, என்னும் வேற்றுமை யுருபுகள், ஒரு, இரு, ௮று, 
எழு, எழு முதலிய எண்ணுப்பெயர்கள், ௮0), தருமு; தலியவினை 
ச்தொசை வினைச்சொல், ௮2, இது, உது என்னும் சுட்டுப் 
பெயர், எது என்னும் வினாப்பெயர் இவைகளின்பின்வரும்வல்லி 
னம் எவ்வாருகும்? 

விடை, இயல்பாம் - (௨-ம், கு'- 179.) 
170. (1) அல்வழியில் வன்ரொடர் முன்வரும் வல்லினம் எவ்வாறாம்? 

2) அல்வழியில் செடிற்றொடர், உயிர்த்தொடர், மென்றொடர்



உயிரீ த்.றுப்புணரியல், ௩௦௩ 

இடைச்தொடர், ஆய்தத்தொடர்சளின் முன்வரும் வல்லினம் 

ஏவ்வாரும்? (8) ௮ஙகு, இங்கு, உங்கு, ஏங்கு, ஆங்கு, ஈங்கு, 
ஊங்கு, யாங்கு, யரிண்டு என்பவைகளின்முன்வரும்வல்வின ம் 
எவ்வாரறும்! (4) ௮ன்று, இன்று, என்று, பண்டு, முந்து என்ப 
வைகளின் முன்வரும் வல்லினம் எவ்வாரும்? 

விடை. (சூ - 181.) 

1. வேற்றுமையில் எந்தத்தொடாக் குற்றியலுகரங்களின்முன் வல் 
லினம் மிகும்? எந்தத்தொடர்களின் முன் மிகா? 

விடை. வன்றொடர் - மென்றொடர்களின்முன்மிகும். மற்றத்தொ 
டர்களின் முன் மிகா, (கு. ஃ 182) 

172. [. எந்த ஈற்று எந்தத்தொடர்க் குற்றியலுக.ரள்கள் வேற்று 
மையில் ஒற்றிரட்டும் ? 9 உகரமேதிய ட, ற மெய்கள் வேற்று 
மையில் இரட்டாமைக்கும், அல்வழியில் இரட்செற்கும் உசா 
ரணங் காட்ச, 8 வேற்றுமையிலும், அல்வழியிலும் உகரமே 
சியட, ற அல்லாத பிறமெய்கள் இரட்டுதற்குதா.ரணங் கூறுக, 

விடை, (சூ.- 188) 

178. சிலமென்றொடர்ச் குற்றியலுகரய்சள் வேற்றுமையில் காற்கண 
மும்வந்து புணர என்னதொடராகும்? 3 அல்வழியில் வன் 
ஜொடராதற்கும், இருவழியிலும் விசத்பமாசற்கும் உசாரணங 
காட்டுக, 

விடை,(கு-184.) 

174. குற்றியலுகரம் ஜகாரச்சாரியை பெறுவதற் குதா.ரணங்காட்கெ. 

விடை. பண்டைக்காலம், ௮ற்றைக்கூலி - கேற்றைக்கு, (கு-185.) 
175, தொண்ணூறு, தொள்ளாயிரம், என்பவைசளைப் பிரித் துப்புணர் 

ச்சிக்கு வி.திகூறுக, 

விடை. (ச-194,) 

170. (1) பதினென்று, பதிற்ரொன்று இவவிருதொடருச்கும் பொரு 
ரூம், புணர்ச்சியிலக்கணமு மெழுதுக, 8 ஒன்ப தினாழிரம். ஒன்ப 
இற்றாபிரம் இவை என்னதொடர்! பொருளில் பேதமுண்டா! 

விடை, (க-197.) 

177, ஒன்பதொழிந்த ஒன்றுமுதல் பத்திருயெ எண்சள் இரட்டிச்து 
வரின் எவ்வாறுபுணரும்* 

விடை. (சூ - 199,) 

178. (1) பூப்பெயர்முன்வரும் வல்லினம் எவ்வாறும்? (2) பூஞ்சோலை 

என்னதொடர்? 

விடை. (சூ- 200.)



௩0௪ பரீட்சைவினாவிடை, 

179. ஏசார, ஓகார விடைச்சொற்களின்முன் வரும் வல்லினம் 

எவ்வாரும்? 
விடை. இயல்பாம் (சூ - 201.) 

180. பனங்காய், பனைத்திரள், பனர்இரள், பனாட்டு- இவைகளின் 

புணர்ச்சிக்குவி தி கூறுக. 
விடை + (& - 203.) 

மெய்யீற்றுப்புணரியல். 

  

181. சணிக்குறிலைச் சார்க்ச மெய்யின்முன் உயிர்வரின் எவவாறாகு ட 
விடை - இரட்டும் (உ-ம்.) கல்லெறிர்தான். (சூ - 205.) 

183. யகரம் ஒழிந்த மெய்களின்முன் யகம் வந்தால் எவவாறாகும்! 

விடை - இகரந்தோன்றும் - (உ - ம்) கல்லியா௮, (சூ - 206.) 
188. சில தொழிற்பெயர்களும், ஏவல்வினைகளும் என்ன சாரியை 

பெறும்? 

விடை - உசரச்சாரியை பெறும் - (உ - ம்.) உண்ணுச்சடிமை, 

உண்ணுகொற்றா, (சூ. - 204) 

184, (1) ex - னச்கனின்முன் வேற்றுமையில் வல்லினம் வரின் 

எவ்வாறாம் ? 2 மெல்லினமும் இடையினமும் வரின் எவ்வா 
ரூம் ? 8 அல்வழியில் மூவினமெய்களும் வரின் எவ்வாரும்? 

விடை - 1 - ணகர, னகரங்கள், டகர றகரங்களாகத் திரியும், 

2-0-இயல்பாம், (௫ - 209.) | 
185. சனிச்குறிலைச் சேராச ணகர னசரங்கள் எப்போது கெடும்? 

விடை, வருமொழிசசரம் திரியும்போது (a. - 2, @ - 210.) 

180. மண்குடம். மட்குடம் என்னும் உறழ்வுக்கு ஆசாரமென்னை 1 

விடை (பக்கம் 117) 

187. தேன்மொழி, தேமொழி, சேன்குழம்ப், 'தேச்குழம்பு, தேங்கு 
ழம்பு--இவைகளின் இயல்பு விகாரங்களுக்கு & Ha. ns, 

விடை - (சூ - 814) 

188. ஊன் துமை என வேற்றுஓடீமில் "னகரம் இயல்பான தற்கு 
விதியென்னை? 

விடை - (க - 216.) 

189, சன், என், கின் என்பவைகளின்மூன்வரும் வல்லினம் எ௨வாறு 
புணரும்? 

விடை . (சு. 218



மெய்யீற்றுப்புணரியல், ௩0௫ 

190. சிறப்பு விதியில் சொல்லப்படாத னகரம் வேற்றுமையில் பொ 

துவிஇப்படி, வல்லினத்தின்முன் இரியாமைக்கு உதா. ரணம 
காட்டுக, 

விடை - (உ-ம்) மான்குளம், அழன்கை - (பக்கம் - 120.) 

191, செயின் என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம் பொதுச் சூத்திரத் 

,தின்டடி. இயல்பாகுமா 1 - 

விடை - **அல்வழிக்சனை த் துமெய்வரினு மியல்பாகும்மே” என் 
னும் பொதுவி இப்படி. இயல்பாகாது - வரிற்கொள்ளும், செய் 

யபிற்றரும் எனத் திரியும் - (பக்சம் - 190.) 

193. (1) மகரவீற்றின்முன் சாற்கணமும் வரின் எவ்வாறு புணரும்? 
6) உயிரீறு ஓத்தல் என்றாலென்னை? (8) வன்மைக் செனமாத் 

திரிசற் குசாரணங காட்கெ, (4) நாம் பெரியம், நம் பொருள் 

என்பவைகளில் மகரம் இிரியாமைக்கு நியாயமென்னை ? 

விடை - (சூ- 210;) 

193. (1) சிலமகர வீற்றுப்பெயர்கள் வேற்றுமையில் வல்லினத்தின் 
மூன் எவ்வாறாகும்! (2) அல்வழியில் உயிரும் இடையினமும் 

வந்தால் எவ்வாரும் 1 

வ்டை - (கு. - 220) 

191, ௮கம் என்னும் சொல்லின்மூன் செவி, கை என்னும் சொற் 
கள் வந்து புணரின் நிலைமொழி எவ்வாரும்? 

விடை - (சூ. - 222.) 4 

193. *ய- ர --ழ முன்னர்ச் 2௪ தப அல்வழி யியல்பும் மிகலுமா 
கும்” (1) எவ்விடத் திபல்பாகும்? (8) எவ்விடத்தூ மிகும்? 

விடை - (1) எழுவாய்த்தொடர் முன் இயல்பாம், (உ - ம்,) வேய் 

குறித, வேர்சிறிஐ, யாழ்பெரிது, 
(2) பண்புத்சொசைமுன் மிகும், (௨ ம்,) மெய்க்கீர்த்தி, கார்ப் 

பருவம், பூழ்பறவை, (௫-224,) 

190, யர ழ ஈற்று இஃறிணைப்பெயரினமுன் வேற்றுமையில் வல்லி 
னம் மிகுதற்குதாரணங் சாட்டு, « 

விடை - ராய்ச்சால், சேர்ச்சால், ஊழ்ப்பயன் - (சூ - 224.) 

197. யரழ ஈற்று அஃறிணைப்பெயரின்முன் வல்லினம் வேற்றுமை 
யில் இனத்தோடு உறழ்தற்'குதாரணம்' கூறுக, 

விடை. வேய்க்குழல் - வேய்ங்குழல், , ஆர்க்கோடு - அர்ங்கோடு, 

குமிழ்ச்சோடு - குமிழ்ங்கோடு (ச 2 224.)



௩௦0௭௬ uP ட்சைவினாவிடை, 

மல்” 198. 4ய,ர,ழ மூன்னர் சசசப” என்னுஞ் சூத்இரச்தில் 

என்றமிகையால் அடங்காது வருபவைகளுக்கு உசாரணங் சாட் 
டக, 

விடை. (1) வாய்புதவ தனினும் - நீர்போயும் ஒன்றிரண்டாம் 

வாணிபமில் என வேற்றுமையில் இயல்பாயின. 

(2) பாழ்ச்கணெறு, பாழ்வணெறு எனப் பண்புத்தொகையில் உறழ் 

ரதன. 

(3) வேயாது வேயாப்பு, என இரவழிபும் யகரத் இன்னான் நிலை 
மொழியீற்று யசரமெய் செட்டது (கு-224.) 

(99. சீழ் என்னுஞ் சொல்லின் முன்வரும் வல்லினம் எவ்வாறு புண 
ரும் 7 

விடை. (கூ. - 9260,) 

200. லகர எகர வீற்றின்முன் வல்வினம்வந்து “புணரின் வேற்று ௦ 
யில் ஏவ்வாறாகும்? (2) அல்வழியில் எவ்வாறாகும்? (8) மெல்லி 
னம்வச்து புணரின் இருவழியிலு.ம் எவ்வாராகும்? (4) இடையி 
னம்வரின் எவ்வாறாகும்? (5) கற்றீது, முட்டீது என்பன உறழா 

மல் இரிதற்கு நியாயம் என்ன? 

விடை, (கு - 997.) 
201, எந்த லகர, எளகரங்கள் எப்போது எதின்முன் அய்சமாக : 

இரியும் ? 
விடை. (சூ. - 228.) 

202. (1) தணிக்குறிலைச் சாராத லகர, எக ரங்கள்எப்போ துகெடும் ? 
(2) ல-ள அல்வழியில் வல்லினம்வா உறழாமல் இயல்பாவது 
எப்போது! இரிவது எப்போது? (8) வேற்றுமையில் இரியாது 
eee உதாரணஙகாட்டுக, 

விடை. அல்வழியில் வருமொழித்தகரம் இறியுமிடத்தும், இரு 
mins நகரம் இிரிபுமிடத்தும். கெரிம் (௨-ம். தோன்ற 
நீயன், வாடீது, தோன்றனல்லன், வேணன்மை. 

(2) எழுவாய்த்தொடரில் இயல்பாகும் (௨ - ம்.) கால்கடி.து, மரங 
கள்பெரியன. பண்பு த்சொகையில் உறழாது திரிபும் (உ - ம், 
வேற்படை, வாட்படை. 

(3) சால் குதித்தோடி, வாள்டோழர் இட்டு, 

208, ** குறில்செறியாலள வல்வழிவர்த”” என்னும் சூத்திரத்தில் 
பிற” என்றமிகையால் அடங்காமல் வருபவைகளுக்கு உதா 
ரணங்காட்கெ, 

விடை, (பக்கம் - 125.)



மெய்யீற்றுப்புணரியல், ௩௦௭ 

20%, இல் என்னும் பண்புட்பெயர் என்ன சாரியைகளைப்பெற்று ஏவ 

வாறு புணரும் ? 
விடை, (ரூ. - 299.) 

205. வருமொழித் தகர நகரங்கள் எவற்றின்முன் எவ்வாறு திரிபும் ? 

விடை, தகரம் - றகரமாகவும், டகரமாசவும் - ஈகரம் - னகரமாக 
வும், ணகரமாகவும் திரியும் (சூ - 297.) 

200. இடைச்சொல்லும், உரிச்சொல்லும், வடசொல்லும், மூன்சொ 

ன்ன விதிகளைப் பொருந்காமற் புணர்வதற்குசாரணங காட்ச, 

விடை, (சூ - 989, பக்கம் - 181) 

207. வேறு எந்த மொழிகள் மேற்கூறிய வி௫ிபெருமல் சமக்கேற்ற 
வீகாரங்களைப் பெறும் ? 

விடை, இலக்கணப்போலி - மரூஉ (சூ - 290,) 

208. எர்த வடமொழிச் சர்தியின் இடையே .ஐ, ௪, ஊச்களில் ஒன்று 
தோன்றும் ! 

விடை. தீர்க்கசஈ இ, 
209. எந்த வடமொழிச்சர்திமின் இடையே ஏ - ஓ க்களில் ஒன்று 

தோன்றும் ? 

டை, குணசர் இ, 
210. எக்க உடமொழிச்சச் திசின் இடையே ஐ5ா7, ஓளகா “ங்கில் 

ஒன்று சோன்றும் 1 

விடை - விருத்தசர் இ, 
211. சத்திரார்தத்இற்குஉ சில உகசாண மெழுக, 

விடை., சைவன், வைணவன் - பெளச்தன் (பச்சம்-18]-132)



௩௩௦௮ பரீட்சைவினாவிடை, 

உருபுபுணரியல். 

912. சாரியைகளைக் கூறுக, 

விடை. (சூ - 944,) 
213. உருபின்மேல் உம் பெற்றுவரும் சொற்களெவை ? 

விடை, (சூ. - 245, 240,) 
214, தான், தாம், சாங்கள், யாண், யாம், யாங்கள், நீ, நீர, நீங்கள் 

என்பவை உருபேற்கும்போது எவவாறு விகாரப்படும் ? (9) இப் 
பெயர்கள் எந்தவேற்றுமை ஏற்கையில் அகாச்சாரியை பெறும்? 
(3) எந்த உருபுகள் புணருமிடத்துச் சணிக்குறின்மான் ஒற்ற, 

இரட்டா, 

விடை. (சூ. - 247) 
215, ஆ - மா-ஃ சோ என்னும் சொற்கள் என்னசாரியை பெறும் ? 

விடை. ன் - சாரியை பெறும் (& - 248.) 
210, அவ, இவ், உவ் என்னும் சுட்டுப்பெயர்கள் என்னசாரியை 

பெறும் ? 

விடை. அற்ற (உ-ம், அவற்றை, (சூ - 250.) 

217. ௮ஃது, இஃது, உஃது என்னும் சட்டுப்பெயர்களின் ஆய்தம் 

எப்போது கெடும் 1 
விடை. அன் - சாரியை வரும்போது கெிம். (ச-251) 

216. அச்துச்சாரியையின் அகரம் எப்போது கெடும்? 

விடை. அகரவீற்று மொழியோடு புணரும்போது (சூ - 252.) 
219, (1) இரண்டனுரபு இயல்பாக வேண்டிபவிடத்து விசாரமாவ 

தீற்குகாரணங கூறுக, 

விடை, நிற்புறங்காக்க, மகட்கொடுக்தான், 

(2) வீகாரமாக வேண்டியவிடத்து இயல்பாதற்குசாரணங கூறுக, 

விடை, சணிதின்றான், காய் இன்ரான், மரம்வெட்டினான். 

(8) உயர் திணைப் பெயரிணிடத்துத தொகையாய் வருவதற்குசார 
ணங் காட்கெ, 

விடை. சான்முகற் ரொழுசதான். 
(4) பொதுப் பெயரினிடச் இல் விரிர்து வருவதற்கும் தொசையாய் 

வருவதற்கும் உதாரணம் காட்கெ, 

விடை. கொற்றனைச் கொணார்ந்தான், அண்பெற்றாள். 
(5) உறழவேண்டிப வித்துத் திரிர்சே வருதற்குசாரணங் காட் 

As ,
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விடை, தற்சொண்டான், எற்பணியான். 
(6) மெல்லெழுத்து மிகவேண்டியவிடத்து வல்லினம் மிகுதற் 
குூதாரணங சாட்டுக, 

விடை, விளச்குரைத்தான், 
(7) மல்விறுகெட்டு வல்லினம் மிகவேண்டியவிடத்து அமமகரம் 

வருமெழுத்துச்கு இனமாகத் தஇரிதற்குகாரணங சாட்கெ, 

லிடை, மரங் குறைத்தான், 
(8) வேற்றுமையில் இரட்டவேண்டிய டகா, றகரமெய்கள இ.ட் 
டாமைக்குசாரணப காட்டுக, 

விடை. மாடுகொண்டான், பயறு தின்றான். 
(9) திரியவேண்டி௰ மெய்கள் கெடுசர்குசா... ஸம் காட்டுக, 

விடை, வேறொட்டான், சாடொழுதான், 

(10) செடவேண்டிப உயர் இணையீற்று மெய்யெழுச்துக்சள் இரிர்ற 

வருவதற்குசாரணங சகாட்கெ, 

விடை, குறிரிற்ரடிர்தான், ௮வட்டொடர்ர்தான், 
(11) இயல்பாகும் என்றுகூறிய விதியின்டடி இயல்பாய் வருதற்குதா 

ரணங சாட்செ, (இதனை இயல்பில் இயல்பு என்பர்,) 

ஆட பரருகட்டினான், வரகுதர்தான், எஃகுதொடுத்தான், 
(12) விகாரப்படும் என்றுகூறிய விதியின்படி விகாரப்பட்டு வருசற் 

குதாரணங காட்ச, (இதனை விகாரச்இல் விகாரம் என்பர்.) 
விடை, மசப்பெற்றான், பலாச்குறைத்தான், பூத்தொடுத்தான். 

(சூ - 255) 
220, (4) மூன்றாம் வேற்றுமைத் தொகைப்புணர்ச்சி, வேற்றுமைச் 

சென மேற்கூறிய பொதுவிதிபெருமல் உறழ்ந்தும், இயல்பாயும் 
வருதற்குதாரணங காட்க, 

(2) ௮ப்புணர்ச்ச வேற்ற மைப் பொத;விதியின்படி மிகுர்து௨ருதற் 
குதாரணங காட்டு, 

விடை, (சு - 290, 
221, ஏழாம் வேற்றுமைத் தொகையில் வல்லினம் பொதுவிதியைக் 

கொள்ளாமல் சிறுபான்மை இயல்பாய்வருதற்குசாரணங் கூறுக, 
விடை, *'மண்புகுந்தும் விண்பறந்தும்,” (பக்கம் - 148.)
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பெயரியல். 

222. சொல் எத்தனை வகைப்படும் ? 

விடை. (சூ - 259, 
228. பொதுமொழியின் இலச்சண மென்னை ? 

விடை. (சூ. - 260.) 

224, பொதுமொழிக்குப் பத்துதாரண மெழுதுக. 
விடை. (௨-ம்.) எட்டு, கொட்டு, பலகை, உ யாகின்ராண், மண 

Low, பாரிடம், அரிவை, கோமான், நங்கை, இமெபை - 
இவை ஒருமொழிகளாய் ஒருபொருளைத் தருவதன்றி எள் ; 
Si, கொள்-டது மூதலியவாகப் பிரிச்சுப் பலபொருள் பட்டு 

தொடர் மொழிசளாய்கிற்கையால் பொதுமொழியாயினவாறு 
காண்க, (சூ - 260.) 

220, உயர் இணையாகவும் அஃறிணையாசவும் கொள்ளச்கூடிய சொற 

சள் சில கூறுக, 

விடை, (பக்கம் - 146) 

226. அல்றிணைச்கு ஆண்பால், பெண்பால் என்னும் பகுப்பொழிச்து 
ஒன்றன்பால் பலவின்டால் எனச் கூறியதற்குச் சாரணமெள்?--1 

விடை, (சூ - 208,) 

221. படர்க்கைச் சொற்களுக்கு ஒருமை பன்மை சொல்லாமைக்கு* 
காரணமென்னை ! 

விடை, ஒருமையும் பன்மையும் பாவில் ௮டஙகி நிற்றலாலென்க. 
229. இருதிணை ஜம்பாற் பொருள்களை உணர்த்தும் சொற்களெல. * 

விடை, படர்ச்கைப்பெயர், படர்க்கை வினைஞாற்று, (சூ. - 2045.) 
229. தன்மை,முன்னிலைப்பெயர்களும் வினைழுற்றுச்சளும் இரு இணே 

ஐம்பால்களுள் எவற்றை யுணா்த்தும் ? 

விடை, ஒருமை பன்மைகளை யுணர்த்தும், (சூ. - 205.) 

280. இடைச்சொல்லுக்கும் உறிச்சொல்லுச்கும் உரிய திணை பால் 

இடங்க ளெயவை 1 
விடை, இவை சமச்கெனத் இணையும்பாலும் இடமும் இன்றிப் 

பெயர் வினைகளைச் சார்க் தாரும், (பச்கம் - 146,) 
281. (1) இயல்புவழக்குகளெவை ? (2) தகுதி வழக்குகளெவை ! 

விடை, (சூ- 207.) 

232, இலச்சணமுடையதற்குப் பத்து சாரண மெழுதுக, 
விடை, இீ-ரீர்-ஈன்னிலம்-காற்று, வீடு, காடு, வந்தான், வனைந் கான் 

சென்றான், உண்டாள் - எழுந்தது. (பக்கம் - 148.)
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2௦௦. இலக்சணப்போலவிக்குப் பத்துகாரண மெழுதுக, 
விடை. முன்றில், முன்றானை, வாயில், மீசண், உலாப்புறம்,வாய்க் 

கால், நனிக்சொம்பு, கோயில், சதை, வைகாசி, (பச்கம்-149,) 

204, மரூஉவுக்குப் பன்னிரண்டுமாரண மெழுக, 
விடை. அருமந்த, வாணாள், பாண்டிராடு, போது, பேர், தஞ்சை, 

Bl, HES, 155, YO, ZO, TUG gi. (daw - 149.) 

"200. இடக்கரடச்சலுக்குச் சில உசாரண மெழுதுக. 
விடை. கால்கழுவிலந்தேன், கண்கழவி வா, பிறன்சடை நின் 

ரன், வாய்பூசி வருவான் - பவவீ, (பக்கம் - 149) 
350. மங்கலச்இற்னா எட்தொரண மெழுதுக. 

விடை. துஞ்சினான், நன்காடு, இருமுகம், மஙகலவா._ம், வெள் 

ளாடு, தாலிபெருஇற்று, விளச்கைச் குளிரவை, நீரப்பு என் 
னும் அல்லல், (பக்கம் - 149.) 

281. குழூஉக்குறிக்கு ஐந்துசாரண மெழுதுக, 

விடை, பறி, சொல்விளம்மி, காரை, மதிவெள்ளை. (பகச்சம்-150.) 
298, குறிப்பாற் பொருள்தரும் சொற்க ளெவை ? 

லிடை. (சூ - 209,) 
ஷஷன்றொழிபொ து.ச்சொல், முசற்குறிப்பு, சொகைக்குறிப்ப, பிற 

குதிப்புகளுக் குசாரண முமழுதுக, 

விட. உழுசமாடூவந்தத, இம்மாடு கன்றைக்காணாமல் கத்து 
இன்றது, ஆயி மக்கள் பொருதார் - இவைகளில் மாடு, மக் 

கள் என்பன ஒன்றொழி பொதுச்சொல், கொன்றைவேந்தன் 

படி.ச்சான், வாச்குண்டாம் எழு நினான்-இவை முூதற்குறிப்பு. 
ஐவரோடு குர் இி.பந்சாள்,ஐவோடு சண்ணன்வர்சான், ஐந்த 
வித்தான் ஆற்றல், ழன்றடகச்சிய முனிவன் - இவைதொசைக் 

குறிப்பு, கல்லைக்கடிச்ச ஈன்றாய்ச் சமைத்தாய், பறவாக்கொ 
க்கு, உவர்ச்சடலன்ன செல்வர்-இயை பிறநகுறிப்பு, (௪-209.) 

210, வினையாலணையும் பெயர்களும், எச்சவினைசளும், செய்யுமென் 
முற்றும் குறிப்புச் சொல்லோ 1 வெளிப்படைச் சொல்லோ 1 

விடை, (பக்கம் - 152.) 
241. இயற்சொல், திறிசொற்சஸின் இலக்கண மென்னை ! 

விடை, (சூ- 271 - 272,) 

342. பெயரியற்சொல் சில கூறுக, 

விடை. மண் - பொன் - இரும்பு - மரம - சல், 
245. லினை இயற் சொல் சல கூற, 

விடை, நடந்தான், போனான்,
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244, ஒருபொருள் குறித்த பலபெயர்த் இரிசொல் An ans. 
விடை. இழை, சலன், பணி, பூண் - இவை ஈகை என்னும் ஒரூ 

பொருள் குறித்தன. 
219. பலபொருள் குறித்த ஒருபெயர்த் இரிசொல் கூறுக. 

விடை, அரில் - இது குற்றம், சறுதாறு, பகை, பிணக்கு என்னும் 
பலபொருள் குறித்தது. 

246. ஒருபொருள் குறித்த பலவினைத் திரிசொல் லை எழுதுக, 
விடை, ஏகிஞ்ன், படர்ந்தான், சென்றான், 

247. பலபொருள் குறித்த ஒறாவினைத் இரிசொல் எழுதுக, 
விடை, ஆர்த்சான் - இது ஒலித்தான், சட்டினான் என்னும் பல 

பொருள் குதித்தது. 
2416. ஒருபொருள்குறித்ச பலவிடைத் இரிசொல் சில எழுதுக. 

விடை, பிறன்சடை, பிறன்வயின், அவன்றலை - இவைகளிலுள்எ 
வேற்றுமையுரபுசள் ஒருபொருள்குறித்தன. 

2119. பலபொருள்குறித்த ஒரிடைச திரிசொல் எழுதுக, 

விடை, மற்று - இதுவினைமாற்று, அசைநிலை பிறிது என்ன 

பலபொருள் குறித்தது, 
250. ஒருபொருள் குறித்ச பலவுரித் இரிசொல் சில எழுதுக, 
விடை சால, உறு, சவ, ஈனி, கூர், சழி- இவை மிமல் என்கி௰ 

ஒருபொருள் குறித்தன. 
251, பலபொருள்குறித்ச ஒரு உரித்இிரிசொல் எழுதுக. 

விடை. கடி. - இது காப்பு, கூர்மை, அச்சம் முதலிய பலபொரூள 

குறித்த த.(சூ - 242.) 
255, இசைச்சொல்லுக்குச் ல உசாரணமெழுதுக, 

விடை, பெற்றம், தள்ளை, ௮ச்சன், கிழார், பாழி, செய், ௪௫ன 

எலுவன், செப்பு, (சூ - 2/8) 

958. உடசொல் சில கூறுக, 
விடை, கமலம், சுத்இ, அரி, (கு - 274.) 

254, பெயர்ச்சொல்லுக்குப் பொதுவிலக்சண மென்னை : 

விடை. (கு - 275) 
255, இடுகுதி மரபுச்குச் சில உக௩ரணங்கடறுக, 

விடை, மரம், விள, பலா, பனை, (பச்கம்-150,) 

250. இடிகுறி ஆச்கச்.இற்குதாரண பெருதும் 
விடை. (பக்சம்-150,) 

257. சாரணக்குறி மருக்குச் சில உதாரண மெழுதுக. 
விடை. அவன், பறவை, மண்வெட்டி, (பச்தம்-150.)



பெயரியல், ௩௪௩. 

2௦8. சாரணக்குறி அச்சத் இற்குச் சில உசாரணங்கூறு௪. 
விடை. பொன்னன், பூணன். (பக்கம் - 150) 

250. மரபு என்பதென்னை ? 
விடை, தொன்றுதொட்டு வழங்கிய வழக்சம், (பச்சும் - 156.) 

200. ஆக்கம் என்பதென்னை 1 
விடை. மரபூபோலத் தொன்றுதொட்டு வருசவின்றி, ஈடவிலே 
- ஒறாவரால் அச்சப்பட்டு வறாவது. (பச்சம் - 156.) 

201. பெயர்ச்சொற்களில் காலங்காட்டுவன எவை 1! 
விடை. தொழிற்பெயரும், வினையாலணையும் பெயருமாம். (ப-150.) 

209. விகுதிபெரூத ஆண்பாற்பெயர்ச ளெழுதுச,. 
விடை. ஈம்பி, ௮6௨, விடலை, கோ, வேள், குரிசில், தோன்றல், 

இள்ளி, சென்னி, ஏந்தல், செம்மல், ஏனாதி, eral 5), GAM, 

௮ண்ணல், (ப - 159.) 

0”. விகுதிபெராத பெண்பாற் பெயர்களை Quapgs. 

விடை. செவிலி, மகடூஉ, ஈங்கை, தையல், பேதை, பெதும்பை, 

மடர்தை, இகுளி, மா.து. (ப - 160.) 
201, விகுதிபெறாத பலர்பாற்சே உறிய சிலபெயர் கூறுச. 

அிடை. மாந்தர் - மக்கள், (ப - 160.) 

205. விகுதிபெருத ஒன்றன்பாற்பெயர் கூறுக, 

விடை. ஒன்று, (சூ - 279.) 
200. விகுதிபெருச பலவின்பாற்பெயர் கூறுக, 

விடை. யா, இ..ண்0 முசவிய எண்கள். (ப - 162.) 

27. இருதிணைக்கு.ம் பொதுட்பெயர்சளெவை 1 

விடை. (சூ - (282.) 
208, (1) தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கைப் பெயர்களெவை * (2) 

மூன்றிடத்துக்கும் பொதுவான பெயர் எது 1 

விடை. (கூ - 28.) 

200, தொழிற்பெயர் எந்த இடத்துச்குரியது ? 

விடை. படர்க்கை, (பச்சம - 169.) 
270. வினையாலனையும்பெயர் மூன்றிடதச்தும் வருமா 1 

விடை. மூன்றிடத்தும்வரும். ூ௨ - ம்.) உந்தேனை, வந்தாயை, வ5 

தானை, (௫-280.) 

271. பால்பகாவஃறிணைப் பெயரென்பதியாது 1 உதாரணஙகூற ௪. 
விடை. பாலிகாட்டும் விகு திபெராச ௮ஃறிணைப்,பெயர்கள் அளை த 

தும் பால்பகா வஃ்றிணைப் பெயர்களாம்! (உ-ம்.) மரம, 

வீடு, பசு, குதிரை, மாய், தெங்கு, (ரூ.5 281.) 
¥ on 
“3? 

ad



௩2௪ பரீட்சைவினுவைடை, 

2/2. இரண்டு மூசலிய எண்ணுப் பெயர்களினின்றும் ஆண்பாற் 

பெயரும், பெண்பாற் பெயரும் பிறக்குமா 1 
விடை. பிறவா. (சூ - 288) 

2/5. இகுபெயராவது என்னை ? 

விடை. அகுபெயராவது ஒரு பொருளின் இயற்பெயர் அதற்கு? 
சம்பர்சமான வேறொரு பொருளை உணர்ச் இ, ஒருமொழியிட 

தீது வருவது, (சூ - 290.) 
211. பொருளாகு பெயர்க்குப் பத்துசாரண மெழுதுக, 

விடை. 1. தாமரை போன்றபாசம். 9. பலாத் இன்ரூன், 8. மாத் 

தின்றான். 4. புவித்தின்றான். 5. தவளைகுழனாள். 0, 
மல்லை தொடுத்தான். 7. தும்பை சூடினான். 8, கோள் 

றைகுடி. 8. மோப்பக்குழைபு மனிச்சம். 10, ஆத்தி 

குடி, 
27. இடவாகுபெயர்க்குச் சில உசாரண மெழுதுக, 

விடை, 1. பட்டணமெலாச் இரரண்வெர்தது. 2. ஊரடட௩கிற்ற, 
2. உவகங்களிச்சப் பிறர்சான். 4. விசும்பிறிறுளிலவீழின். 

5. தேசத்தோடொத்துவாழ். 0, ஊநடன்பகைக்கின். 
274. காலலா குபெயர் சிலகூறுக, 
wow. l கார் அறுத்தது, 3. கார்த்கிகை பூச்தது. 

377. சினைய: கு பெயாக்குர் சில உசாரணமெழுதுக, 
No 1 வேநிறிலை நட்டான். 3. பூ ஈட்வொழும். 2. தோகை 

பறந்தது. 4. தலைக்கொரு டணபகொடு, 9. (வலையில் 
(pig Ben oir. 

273. குணவாகுபெயர்க்குச் லெ உசாரணமெழுதுச, 
விடை. 1. நீலம் சூடினான். 8. வேள்ளை வந்தது. 8. வேள்ளை 

யடி.த்தான், 4, பால் குடித்தான், 5, தையல் உரைச் 
தாள். 0, அமைக௬ு ஈன்மை செய்தான். 7. அரசு 

பரிசளிக்ச அதை அமைச்சன் தடுத்தான். 6, அவ் 

வேநீது ஈல்லன். 9. விநந்து இட்டான். 10. மன் 

இம்மொழி கூறினான். 

270. தொழிலாகுபெயர் சில கூறுக. 
விடை. 1, வற்றலுண்டான். 2 தோன்றல் வந்தான், 3, இர் 

செய்யுள் ஆழம் உடையது. 4. பூணுக்குப் பூண் 
வேண்டா, 8. ஆக்கம் பெரியோர். 

280. எண்ணலளவை யாகுபெயர் சில கூறுக. 
விடை, 1, காலால் இடர்தான். 2. அரையில் ஆடை உடுத் இினான். 

5, அர்த மாடிகளில் இரண்டு வேண்டும், 4, ௮ப்பசுக்



பெயரியல், mo (i 

களில் எனக்கு நான்தம் மற்றவலுக்கு மன்றும் 

கொடுத்தான். 

281. எடுத்தசலளயையாகுபெயர் சல கூறுக, 
“விடை. 1. பாக்சில் எனக்கு இரண்டு விசை வாங்கிவா. 2. சாம் 

கரையில் அவனுக்கு மூன்று மணங்கு கொடு, 3. 
எண்ணெயில் சாலு பாரம் விற்றான், 4, கடல் ஆறு 

பலம் குறைகின்றன. 5. அர்தக் காப்பில் இரண்௰ 
வராகனெடை தேய்ந்துவிட்டன. 

282. மூகச்சலளவை யாகுபெயர் சில. கூறுக, 

விடை. 1. படி யுடைந்தது. 2, அந்தத் தாணியத்தில் நான்கு மால 

கால் பங்கிட்டான். 8. அந்த உப்பில் இரண்டாழாக்கு 

கொடுத்தான். 4. அந்த அரிசியில் பத்துச் கரிசை 

ஏற்றுமதி செய்தான். 5. உண்பது சாழி., 
255. நீட்டலளவை யாகுபெயர் சில கூறுக, 

விடை. 1. அந்தப்பட்டில் எனக்கு நான்கு கெஜம் வாங்கவா. ?. ௮௩ 

st சரிகையில் ௮௨னுக்கு இரண்டு அடி. விற்றான். 

3 an காதம் கடந்தான். 4, உடுப்பது சான்கு 
மேழம். 5, சான்கு யோசனை சென்றான். 

28 1. சொல்லாகுபெயர் சல கூறுக, 

விடை. 1. இப்பாட்டுக்கு உரை எழுது, 9, சொல் உணர்ந்த௨ர், 

8. அவன் மொழி யுணர்ந்தான், 

26௦. தாணியாகுபெயர் சில கூறுக, 

விடை. 1. வரை போன்ற தோள். 3. விளக்கு GBS. 3p & 
உயர்த்தோன். 4, அரவு உயர்த்தோன். ௦, பனை உய 
த்த வீடுமன். 

280. காரணவாகுபெயர் சில கூறுக, 
விடை. 1. இரவாசகம் படித்தான். 2. திருவாய்மொழி படித்தான். 

8. வாய் அறியாய், 4, நாப் புரண்டு கோடு இியேல், 

2874. காரியவாகுபெயர் சல கூறுக, 

விடை. 1. இர்தால் அலங்காரம். 2. இப்புச்சசம் இலக்கணம், 3. 

பொருள் வேற்றுமை செய்வன எட்டேவேற்றுமை,” 

4, நீதிநெறி விளச்சம். 6, ஆச்கம் பெற்றான். ஸு 

288, கருத்தாவாகுபெயர் சில கூறுக, 
விடை. 1. இருவள்ளுவர் படித்தான். 2, தாயுமானவர் உ£௩களாள 

9. பட்டணத்தார் வாசிச்சன்றுன், 
289. உவமை அகுபெயர் சில கூறுக.



௩௧௬ பரீட்சைவினாவிடை, 

விடை. 1. பாவை வந்தாள். 9. காளை வந்தான். 8. பூவை சொல்லி 

ள், 4, ஈங்சம் எழுந்தான். 6. பொன்னே கேள். 
290. இருமடி யாகுபெயர், மும்மடி. யாகுபெயர், அடையடுத்த YS 

பெயர், இருபெயரொட்டாகுபெயர்களுச்குடசாரணமெழுது3; 
விடை. (பச்சம் - 168.) 

291. ஆகுபெயர்க்கும் அன்மொழித் தொகைக்கும் பேசமென்னை : 

விடை, (பச்கம்- 169.) 

293. எழுவாய் வேற்றுமை ஒன்றனையே ஏற்கும் பெயர்களெயை * 

விடை, நீயிர் - நீவிர் - நான் (சூ - 904.) 

208. எழுவாய் வே ந்றுமையின் உருபும் பொருளும் என்னை ? 
விடை, (சூ. 995 ) 

294, எழுவாய்க்கு வழங்கும் வேறு பெயர்களெயவை ? 
விடை, வினைமுதல் - செய்பவன், கருத்தா. (சூ - 295.) 

295. இரண்டாம் வேற்றுமையின் உருபும் பொருளுமென்னை ? 
விடை, (சூ - 290.) 

290, செயப்படு பொருளாவதென்னை ? 
விடை, வினைமுதல் செய்யும் தொழிலை ஏற்கும் பெயர் செயப்படு 

பொருளாம். 

207, குறிப்புவினை செயப்படுபொருள் பெற்றுவருவதற் குசாரண 
காட்கெ. 

லிடை. பொன்னை உடையான். 

298, ஒருவினைக்கு இரண்டு செயப்படுபொருள் வருதற் குசா.ரண௩ 

காட்ச. 

விடை. ௮ரசன் பகைவரை சிறைச்சாலையை அடைவித்தான். 

200. மூன்றாம் வேற்றுமையின் உருபும் பொருளுமென்னை * 

விடை., (சூ - 807,) 
800. ஆல் - ஆன் உருபுசளுக்குச் றந்த பொருள்களெவை ! 
லிடை, கருவி, கர்த்தா. 

801. ஒட - தட- உடன் உருபுகளுக்குச் திறர்ச பொருள்சகளெயவை 1 

விடை. உடனிசழ்ச்சி, 
802. கருவிக்கு வேறு பெய. ;கசொவை ? 

விடை. காரணம் - ஏது - நிமித்தம், 

008, சாரணம் எத்தனை வகைப்படும் ? 

விடை. முதற்காரஷம், துணைச்சாரணம், நிமித்தசாரணம் என 

மன்று வசைப்படும்,



. பெயரியல், SOT 

103. அவற்றுள் முதற்காரணமும் துணைச்சாரணமும் என்ன பெயர் 

பெறும் ? 

வீடை, கருவி, 

3005. கருவியின் இலச்சணமென்னை ? 
விடை. வினைமுசலின த தொழிலின் பயனைச்செயப்படுிபொருளி 3 

சேர்ப்பது, 
306. முதற்கருவியாவத என்னை ? 

லிடை,. செயப்படு பொருளோடு ஓற்றுமையுடையது. 

307. துணைச்கருவி யாவதென்னை ? 

லிபை. முதற்கருவிக்குச் துணையாய், அது சாரியப்பமெளவும் உட. 
னிசழ் வது. 

708. ஏவுதற்கருத்தாவும், இயற்றுதற் கருத்தாவுமாகிய நிமித்தசார 

ணம் இரண்டையும் என்னென்று கூறுவர் ? 
விடை, கருத்சா, 

10.1, எழுவாய் வேற்றுமைக் கருச்சாவுக்கும், மூன்றாம் வேற்றுமைக் 
கரத்தாவுக்கும் பேதமென்னை ? 

ளிடை. எழுவாய் வேற்றுமைச் கருத்தா தன் விகுதி வினையால்மும. 

yo, மூன்றாம் வேற்றுமைச் கருத்தா செயப்படுபொருள 
AIGA வினையால் முடியும், உதாரணம் 174 - ம் பச்கத்.இ3 
காண்க, 

21(1. ஊரால் ஒருகோவில் - அல் உருபுச்குப் பொருளென்னை : 
விடை, (பக்கம் - 175.) 

211. (1) பாலொடு சேன்சலந்தற்றே. (8) எழுச்தொடு புணார்ஈ 
சொல், (8) கோபத்தொடு வந்தான். (4) மதியொடு ஓக்கு 
மூகம், (5) விலங்கொடு மக்களனையர் - இவைகளில் ஒடு 

உருபுக்குப் பொருளென்னை 1 
விடை. (பக்கம் - 176.) 

௦12. மூன்றனுருடி சனச்குழுன் ஐகாரச்சாரியை பெற்றும், தனக்குப் 
பின் ஏசாரச்சாரிபை பெற்றும் வருவதற்கு உசாரணங்சாட்டும, 

விடை. வாளைக்சொண்டு வெட்டினான், வாளாலே வெட்டினான். 
818. நான்காம் வேற்றுமையின் கருபும் பொருளும் என்னை ? 

விடை, (சூ- 298,) ae 
514, அதுவாதல், பொருட்டு - இவ்விரண்டு பொருள்களுக்கும் பேத 

மென்னை ? 

விடை. அதுவாதல் என்பது மூதற்காரணத்தாலாகும் பொருளாம்: 

(௨ - ம்.) சடுச்சனுக்குப்பொன், பொருட்டு என்பது நிமித்சசார



RHO பரிட்சைவினாவிடை, 

ணச்சாலாகும் பொருளாம். (உ £ம்.) கூலிம்கு மலை 

செய்தான், 

315. சான்சாம் வேற்றுமைச் சொல்லுரபுகளெவை ? 

விடை. (பச்கம் - 178.) 
210. ஜர்சாம் வேற்றுமைக்கு உருபும் பொருளுமென்னை ? 

விடை. (கூ - 999.) 

117/. உயர்வு தாழ்வுகளைப்பற்றிவரும் எல்லைபபொருளைச் சிலர் என்ன 

பொருள் என்பர் ? 

விடை. ரீச்சப்பொருள் என்பர். 

518. ஐர்சனுஈபுகளின் பின் என்ன இடைச்சொல் வரும் * 
விடை, அதிலும் இது பெரிது என உம் என்னு மிடைர்சொல 

வரும், 

219. றாம் வேற்றுமைக்கு உருபும் பொருளாம் என்னை ? 

விடை. (சூ- 500) 

320. தற்திழமை என்பஇ.பாது ? 

விடை, சன்னொடொற்றுமை யுடைய து. 

121. பிறிதின்டுழமை என்ப இி.பா.து ? 

விடை, தன்னின் வேறாயது. 
222. தற்கிழமை எத்தனை வகைப்படும் ? 

விடை. பண்பு, உறப்பு, ஒன்றன்கூட்டம், பலலினீட்டர், இர். 

னாக்கம் என ஐந்து வகைப்படும், 

25. பிறிஇன்டுழனை 2 எத்தனை ௨கைப்படும் ? 

விடை. பொருள், இடம், காலம் என மூன்ற வகைப்பமெ, 

24. ஒற்றுமைப் பொருளென்பஇ.பாது 1 உகாரணகுங கூறு. 

விடை, உடையதும் உடைமையும் வேறாகாசது, (உ-ம்) எனதுயி, 

325. அது, அது, ௮-உருபுகள் என்ன பெயர்களைக் கொண்டமெடியும்” 
விமை, பெரும்பாலும் அஃறிணைப்பெ.பரையும் சிறுபான்மை உயர் 

,திணைப்பெயரையும் சொள்ளும். (உ-ம்.) எனதுகை, அரனது 

தோழன், 
220, இம்மூன்றுருபுகளில் ஒரமைக்குரியவை எவை ? பன்மைச்குரி 

யது எத? 

விடை. ௮, ஆது, ஒருமைக்கும் - அகரவுருபு பன்மைக்கும் உரி 
யன, ஒருமை, பன்மை என்றது வருமொழி நோக்கி என் 
நறிக. 

7. ிழமைப்பொருள்ப கொள்ளும் உயர்திணை கருமை பன்மைப் 
பெயர்களுக்கு எர்த உருபுவரும் ?
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விடை, குவ்வுருபு. (உ ௩ம்.) இராமனுக்கு மசன், பாண்டலர்க்குப் 

பு சல்வார், 
28. அது உருபு அஃதிணைப்பெயர்ச்சன்தி, உயர் இணைப்பெயர்க்கும் 

வருவதுண்டோ? 

விடை. அரனதுதோழன், கினதுஅடியார் என உயர இணை ஒருமை 

பன்மைகளிலும் வரும். 

529, உயர்திணை அஃறிணை இரண்டிற்கும் வரும் அறனுரூபு எது? 
விடை. உடைய - (உ-ம். இராமனுடைய குமாரன், மரத்தி 

னுடைய இளை, 

0. இப்புத்சகம் எனது, டஇப்பசுின.த, இம்மார௮வனது, அக்கச் இ 

இராமனது - இவ்வாக்கிபங்களில் எனது, நினது, அவனது, 

இராமனது என்பவைகளை ஆறனுருபேற்றுவர்ச பெயர் என்ன 

லாமா? 

விடை. அவை இங்குப் பெயர்ச்சொல்லன்று, பொருளடியாசப்பிற 

ந்த ஒன்றன்பாற் படர்க்கைக் குறிப்புவினைழுற்றுக்கள் (பக் 

கம் - 182) 

1. எழாமேற்றுமைக்கு உருபும் பொருளுமென்னை? 

டை. (௬ - 801 

32. ஏழனுருபு கூட்டிப்பிறிக்கும் எல்லைப்பொருளிலும், பிரித்துக் 

கூட்டும் கூட்டப்பொருளிலும், பிறிதசொழிலிலும் உருதர்கு 
உசாரணங்காட்டுக, 

லிடை. (பச்சம் - 188.) 

333. பொருள்முதலிய ஆறுபெயர்களும் எவைகளுக்கு இடமாய் 

நிற்கும்? 

விடை. சுற்தழமைக்கும் பிறிதின்ழெமைக்கும் இடமாய் நிற்கும் 

௦௦4. எழாம்வேற்றுமையின் கண்முதலிய உருபுகளையெல்லாங கூறுக. 
விடை. (சூ - 802.) 

3309. இவவேழனுருபுகள் பெயர்ச்சொல்லாகவும் வருமோ ! 

விடை. இடப்பெயர்களாய் வருதலுமுண்டு, (உ- ம்.) எனக்கு 

இடம் இலலை, 

350. எட்டாம்வேற்றுமையின் உருபும் பொருஞ்மென்னை? 
விடை. ஈறுஇரிதல், ஈறுகெடுதல், ஈறுமிகுதல், ஈந்றயல் இரிதல், 

இயல்பு, அழைக்சப்படுபொருள் (சூ - 808) 
991. உயர் இிணைப்பெயர், பொதுப்பெயர், ௮ஃறிணைப் பெயர்களின் 

பொதுவான விளியுரபுகளெவை? 
விடை, (சூ - 805.)



௩௨௫ ut ட்சைவிஞவிடை, 

388, ஐசாரலீற்று மூன்றுபெயர்களும் ஏற்கும் விளி.புருபுகளெயை ' 

விடை. (சூ - 806.) 
839. னகரவிற்று உயர் இணைப்பெயர்க்குச் சிறப்பு வகையாற் கூறிட 

விளியுருபுசளெவை ? 

விடை. (சூ - 807.) 
240. எகரவீற்று உயர் திணைப்பெயர்க்குச் சிறப்பு வகையாற் கூறி.ப 

விளியுருபுகளெவை £ 

விடை, (சூ. - 808.) 
541. ரகரவீற்று உயர் இணைப்பெயாக்குச் சிறப்பு வகையாற் கூறி,ப 

லிளியுருபுச ளெவை ? 

விடை, (சூ - 809.) 

243. (1) ௮ண்மைவிளி, சேய்மைவிளி என்றாலென்னை? (8) அண் 
மை விளி எவ்வாறு வரும் ? (2) சேய்மைவிளி எவவாறுவரும்” 
(4) எவ்விடத்து ஓகாரம் மிக்கு வி.ரிபுருபாம் ? 

விடை. (கு -818,) 
543. விளி ஏலாச பெயர்களெவை 1! 

விடை. (சூ - 814.) 

244, மூசற்பெயருக்கு ஐ, ௮து, கண்என்னும் உருபுகள்வரின் சினைப் 
பெயர்க்கு எந்தெந்த உருபுகள் வரும்? 

விடை, முதற்பெயருக்கு ஐ யுரபு வரும்போது, சனைப்பெயரக்கா 
கண் உருபும், அது, கண் உருபுகள் வரும்போது ஐ உருபும் 
வரும். (சூ - 815.) 

045, உருபு மயக்கம் என்றாலென்னை 1 
விடை. (சூ- 817.) 

௦40. உருபு மயக்சத்துக்குர் கலவுசாண மெமுதுக, 

விடை. 1. காகுவே யோடூ ஈக்கு வீங்குதோள், 8. மணற்கு 

ஈன்ற சாணற்கிழங்கின் மூளை. 8. சாலச்தினற் செய்ச 

ஈன்தி, &. முனைவனுக்கு இறைஞ்சினான். 
947, பொருண்மயக்க மென்றாலென்னை! 

விடை, (பக்சம் - 192,) 
548. பொருண்மயக்கத்திற்கு ஏழுதாண மெழுதுச. 

விடை. 1. அவர்க்குச் செய்த்தருபிச்சாரியம்-வினைமுசற்பொருள் 
நான்கனுருபோட wows lus gy 

2, சோறடப்பட்டது - செயப்பபொருள் எழுவாயோடு 
மயங்பெது, 

3. சண்காணும்-கருவிப்பொருள் மதல் வேற்றுமையோடு
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4. நாகரது பலி-கேர்டற்பொருள் ௮றனுரபோடு மயட்கி 

யது, 
5. மதுரைக்கு வடக்குச் செதம்பரம் - எல்லைப்பொருள் 

நான்சனுருபோடு மயங்கிய த, 

0. உயி/க்கண் உணர்வு-சம்பந்தப்பொருள் ஏழனுருபோடி 

மயங்கெ த. 

7. தூணைச்சார்ஈ்சான்-இடப்பொருள் இரண்டனுருபோடு 

மயங்கிய து. 

௦49. (1) வினைமுதற்பொருள் - (2) செயப்படுபொருள்-(9) கருவிப் 

பொருள் - (4) கோடற்பொருள் - (9) நீச்சகப்பொருள் - (0) ௪௦ 

பர்தப்பொருள் - (7) இடப்பொருள் ஆசய இவற்றுள் ஒவ்வொ 
ன்றும் எந்தெந்த வேற்றுமைக்குரியது! 

விடை. இவை முறையே ஒன்று முதல் ஏழுவேற்றுமைகளுக்கு 
(ys OF. 

300. (1) வினைச்சொல்லைச் கொண்டுமுடிபும் வேற்றுமை யுருபுகள் 
எவை? (8) எந்த வேற்றுமையுருபுகள் பெயரைக்கொண்டு முடி. 

யும்? (8) வினையேயன்றிப் பெயரையுங்கொண்டு முடியும் உரு 

புக ளெவை ! (4) வினைகொள்ளுதர்குரிய எழுவாய் வேற்றுமை 
வேறு எந்த சொல்லையும் கொண்டுமுடிபும் ? 

விடை. (சூத்திரம் 519 - பக்கம் 105.) 

351. (1) சாரச மென்பதென்னை ? 

விடை, வேற்றுமையு௫பு வினைகொண்டுமுடி.ய து, 

(2) ௮ந்தக்காரசம் எத்தனை வசைப்படம்? அவை யாவை? 

விடை, (1) கருத்தாசா£கம், (2) கருமகாசகம், (8) கருவிசாரசம், 

(4) கோளிக்காரகம், (5) அவ.இச்சாரகம் (0) இடக்காரகம், 

என அறுவசைப்படும், ச 

௦௦2. மேற்கூறிய அறுவகைச் காரசங்களுக்கு முதாரணங் கூறுக, 

விடை, (1) சாத்தன் சேர்ச்தான், (2) சாத்தனை4 சேர்ந்தான், (8) 

வாளால் வெட்டினான், (4) சாத்தனுக்குச் கொடுச்தான், (5) 

சாத்தனிற் பிரிர்சான், 6) சாத்சனிடஞ் சென்றான். 

055. ஆரும்வேற்றுமைச் சாரசமென்பசென்னை? wr ty 
விடை. பெயர் தொள்ளுதற்குரிய ஆறனுருபு தொழிற்பெயர் சொ 

ள்ளவருவது, (உ-ம், சாத்தனது உரவு, 

EOIN



௩௨௨ பீட் சையவினாவிடை. 

வினையியல், 

  

௦௦4, வினைச்சொல் எத்தனை வகைப்படும் ? 

விடை. செரிரிலைவினை, குறிப்புவினை என இரண்டுவகை ப்படும்” 

5. செரிரிலைவினையின் பொது இலச்சணமென்னை ? 

விடை, (சூ - 820. 

506, Os Ae வினையில் எதுகுறைந்து வருதலுமுண்டு 1 அசர்கு 
என்னென்று பெயர் 1 

விடை. செயப்படுபொருள் குறைந்தும் வரும். அதற்குச்செயப்ப? 
பொருள் குன்றி. வினையென்றுபெயர், (உ -ம்.) ஈடந்தான். 

9௦7. தெரிநிலை வினைஞமுற்றில் செய்பவன், செயல், காலங்கள் எ௨ற் 
ரூல் தோன்றும் : 

விடை, விகு.இயால் செய்பவனும், பகு இியால்செயலும், இடைற்லை 

யால் காலமும் தோன்றும், 

2௦8. தெரிநிலை பெயபெச்ச, வினையெச்சங்களில் எவை வெளிப் 

படையாகத் தோன்றும், 
விடை. செயலும், சாலமும், 

9௦0, குறிப்பு வினைகள் எவைகளினடி.பாசப் பிறக்கும்? 
விடை, பொருள், இடம், சாலம், சினை, குணம், தொழில்களினடி. 

யாகப் பிறக்கும். 

௦00. குறிப்பு வினைக்கும் பெயாப்பகு தச்.இற்கும் பேசமென்னை * 
விடை, குறிப்புவினைகள் பொருள் முதவிய பெயர்களினடி.பாகப் 

பிறந்தாலும், ஒரு பொருளைக்காட்டும் பெயராகாமல், வினை 

பைக் குறிப்பாக வுணர்த் இப் பயனிலையாய் வருவது, 

201. செய்பவன், கறாவி முசலிய ஆறையும் உணர்த்தும் குறிப்பு 

வினைமுற்றொன்றெழுதுக, 

விடை, (உ-ம்.) இராமன் புகழ் உடையான். 

502 வினைச்சொல் எத்தனை வகைப்படும், 

விடை, (சூ - 922,) _ 

903. பெயரெச்ச, வினையெச்சங்களுக்குப் பொதுவான ஐந்து எச்ச 
வினைகளெழுதுக. 

விடை, (உ-ம்.) தேடிய ஆடிய, பாடிய, கூடிய, பேசுய, 
904, வினைஞாற்றுச்கள் எர்தச் சொவ்லைக்கொண்டு முடியும் * 

விடை, (சூ - 928.) “



விளையியல், ௩௨௩. 

805. தெரிநிலை வினைமுற்றுப்பசம் ஒன்று, இடம் முதலியவற்றால் 
எத்தனை வகையாக விசற்பிக்கும் ? 

விடை, இருபத்தேழு - (சூ - 924.) 
200. பலர்பால் வினைஞுற்று விகுஇசளெவை ? 

விடை. அர் - அர் - ப- மார், 

207. இவற்றுள் ப-மார் விகுஇசள் குறிப்பு வினைக்கு வருமோ 1! 
விடை, இவவிகுஇகள் சாலஙகாட்டுதலால் குறிப்புவினைக்குவரா. 

268. ஒன்றன்பால் வினைமுற்று விசு திகளெவை ? 

விடை, து- றுஃ, 

209. இவற்றுள் குறிப்புவினைக்கே வரும் விகுதி எது 

விடை. 6- உ-ம்.) ழக்கட்டு, ௮ப்பொருட்டு. 

5/0. ற - AGH எந்தக்காலச்இில் மாத் இரம் வரும், 
விடை. இறர்தகாலச்துக்கு மாச். இரம் வரும். 

7/1. து-று- விகுதிகள் குறிப்புவினைமுற்று விகு.ககளாய் வரவ 
ஈற்ருச் சில உசாரணங்காட்கெ. 

al mi. அது. நால் வாய்த்து, வாலது, அப்பெயரது, பொ தக 

அட். சிறிது - அற்று, இற்று, ஏற்று, இருபாற்று, 

12 பலவின்பால் வினைஞுற்று விரு ககளெவை : 

விடை. ௮- அ. 

7. பலவின்பாற் குறிப்பு வினைமுற்றுச் சிலகூற உ, 

விடை. அவை பெரியன, சிறியன, பெநங்கண்ண, ௧௫ நடை, 

யன, நலல, தீய. 

Ded. எ.தி.மறைக்கே ரும் பலவின்பால்விகுஇ எது” 

விடை. ஆஈ (உ-ம்.) GO. Bat, உண்ணா இன்னா . 

ர. இரு இணைக்கும் பொதுவினகளெவை ? 

விடை, (சூ. - 880.) 

370, தன்மை யொருமை வினைமுற்று விகுதிசள் எவை 1! 

விடை, கு,0), துறு, அல், அன், என், ஏன், 

377... இவைகளுள் காலங்காட்டும் விகுககளெவை ? 

விடை, கு-டு-து-று, 

௦16. குடு விகுதிகள் என்ன காலம் காட்மெ 1 

விடை, கு- எதிர்சாலமும், டு இறர்தகாஓழும் சாட்டும் (உ - ம.) 
உண்கு - (உண்பேன்) உண்டு - உண்டேன்.)



௩௨௪ ue ட்சைவினாகிடை த 

8709. து-று விகுகிஈள் என்ன சாலப் காட்டும் ? 

விடை. இறந்தகாலமூம், எ.இர்காலமாம் காட்டும் (௨ ம்.) உந்து 
(வந்தேன்) (வருது) - (வருவேன்) (சென்ற) - (சென்றேன்) 
சேறு - (செல்வேன்) 

980. எ.திரகாலம் ஒன்றற்சே வரும் விகுதி எது ! 

விடை. ௮ல் - (2. - 2.) உண்பல் - உண்பேன் என்பது பொருள் 

381. குறிப்பு வினைக்குவராத விகுஇிகள் எவை ? 

விடை. கு-௫-ு-று-அல், 

882. இவற்றுள் படர்ச்கை யாண்பாலிலும் வரும் விகுஇி எது ? 

விடை, அன் (௨-ம்) உண்டனன். இத தன்மை வினைருற்றாகக் 

கொள்ளும்போது உண்டேன் என்றும், படர்க்கை வினைஞமுற் 

ரூசக் கொள்ளும்போது உண்டான் என்றும் பொருள்படும். 

8௨. தன்மைப்பன்மை வினைஞற்று விகு இகள் எவை ? 

விடை. ௮ம், ஆம், ஏம், ஏம், ஐம், ஸம், டும், அம், றும், 

291, இவ்விகுஇசள் முன்னிலை, படர்கையிடஙகளைச் என்னு ஸ். 
படுத் தியரும்போது என்ன பெயர் பெறும் ? 

வி... உளப்பாட்டுத்தன்மைப் பன்மை வினைமுற்று எனப்பேயா 

பெறும், (உ-ம்) யானும், நீபும் ௮௨னும் போஜோம். 

84. மற்ற இடங்களை யுளப்படுத்தாது தனித்து வரும்போது எனன 
பெயர் பெறும். 

விடை. சணித்சன்மைப் பன்மை வினைமுற்று எனப் பெயர்பெறும், 

(உ-ம்) நாம் போஜேம். 

290. இவற்றுள் காலங்காட்டும் விகு இ-ள் எயை 7 

விடை, கும், டும், தும், றும், 

287. இவற்றுள் கும், டும் என்ன காலங் காட்டும்? 

விடை. எ.திர்காலமும், இறசர்சகாலமும் காட்டும், (உ-ம்) உண்கும், 

உண்டும், உண்போம், உண்டோம் என்பன பொருள். 

2995. தும், றும் ஏன்னசாலம் காட்டும் £ ் 

_விடை. இறந்சகாலமும், ௭ இர்காலமுமம் காட்டும், * (உ-ம்.) வந்தும், 

வருதும்,சென்றும், சேறும் இவற்றிற்கு முறையே வந்தோம், 
வருவோம் சென்றோம், செல்வோம் என்பன பொருள். 

980. பெயர்ச் செரல்லைர்கொண்டு மூடி.வதன்றி, வினைச்சொல்லை.பு.ம 

கொண்டு முடி.பும் வினைமுற்றுச்கள் எவை ?



பல், ௩௨டு 

விடை. ௫, கும் விகுதிகளைப் பெற்றுவரும் தன்மை வினைஞாற்று 
ச்களும், மார்விகு இிஒயப் பெற்றுவரும் பலர்பால் வினைஞாற்று 

மாம், (௨-ம்) உண்குவந்தேன், உண்கும் வந்தோம். ஆர்த்தார் 
கொண்மார் வந்தார். (சூ. - 888,) 

௨90. உளப்பாட்டு முன்னிலைப் பன்மைக்கு உதா. ரணங சாட்செ, 

விடை. நீயும் அவனும் சேன்நீர், (கு - 884.) 
991. முன்னிலை ஒருமை வினைஞாற்று விகு இக. வை? 

விடை. ஐ.- ஆய் - இ, (சூ. - 995.) 

892, உடன்பாட்டு ஏவலொருபைவினைஞாற்று விகு திகளெவை? 

விடை, ஆய் - இ. (௨-ம்.) உண்ணாய் - உண்ணுதி, 

898. எஜி1மறை யொருமை ஏவல்வினைஞற்று விகு கிகளெவை? 
விடை. அல் - ஏல் - அல், (உ-ம்,) உண்ணல்,- உண்ணேல் 

மரல். 
304. இவையன்றி எதிர்மறை யொருமையில்வரும் வேறு ஏவலொரு 

மை விகுஇிகளும் உளவோ! 

விடை. இக..மூம், ஏசாரமும் தகர எழுத்துப்பேற்றை யூர்ந்து 
வருவதுமுண்டு, (உ-ம். உண்ணா ௫, உண்ணாதே. 

Deve ஏவல்வினை மாற்று குறிப்புவினையில் உண்டா ? 

விடை. ஏவல்விணைஞாற்று குறிப்பு வினைஞுற்றிற்கு வராது, 

506, உடன்பாட்டு ஒருமை ஏவல் விகுதி யின்றியும் வருதலுண்டோ! 

விடை. ஈட, உண் - இன், கொடு எனப்பகு தியே ஏவலொருமை 
யாய் வருதலுமூண்டு, இதனை: ஆய் விரு இபுணார்துகெட்டது 

என்பர். 

297. மூன்னிலை வினைஞுற்றிற்கும், ஏவல்வினைமாற்றிற்கும் பேதமெ 

ன்னை! 
விடை, முன்னிலை வினையாற்று கட்டளைட்பொருள் இலதாய் முச் 

சாலமும் பற்றிவருவது, ஏவல் வினைஞற்று சட்டளைப் பொரு 

ஞணர்த்தி, காலங்காட்டும் இடைகிலைபெரூது எதிர்காலம் 
ஒன்றற்கே வருவதாம், இவையே தம்முள்வேற்றுமை, 

308. விகுதி குன்திவரும் சல ஏவலொருமை வினைஞாற்றுக்களில் 
எந்த ௮சை இடைச்சொற்கள் வரும்? விடை, (சூ - 980,) 

399. மூன்னிலைப்பன்மை வினைமுற்று விரு திகள் எவை? 
விடை. இர் - ஈர், (சூ2 987) 

400. ஏவற்பன்மை வினைமுற்று விகு தகளெழவ! 
விடை, மின், ஈர், உம், (உ£ம்.) உண்மின், உண்ணீர், உண்ணும, 
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௩௨௭ பரீட்சைவிவைிடை, னா 

4()1. வியங்கோள் வினைஞற்று விகு தகளெயவை? 

விடை. ௧ - இய, இயர், ௮, ௮ல் ~ (@ - 338.) 
408. இவற்றுள் எதிர்மறைக்சண்வரும் விகுதசளெகை ? 

விடை, க - அல் இரண்டில், க எதிர்மறை விகுஇபெற்றும், அஃ 

எதிர்மறை விகுதி பெருதும் எஇர்மறை வியங்சோளாய்வரும் 
(உ-ம்) உண்ணற்க, மகனெனல், (மகனென்று சொல்லற்க) 

40. வியங்கோளுக்கும் ஏவலுக்கும் வேறுபாடென்னை? 

விடை. வியங்கோள் ஐம்பால் மூவிடங்களிலும் வரும், ஏவல் முமன் 

ணிலை யொன்றிற்கேவரும். 
401. இரு இணை ஐம்பால் ஞூவிடங்களுக்கும் பொதுவான குறிப்பு 

வினைஞுற்றுக்களெ வை? 

விடை. வேறு - இல்லை - உண்டு, (சூ - 889) 
405. இருதிணை ஐம்பால் மூவிடங்களுக்கும் பொதுவாய்ச் சொழி 

டெயர்ப் பொருள்பட்டு நிற்கும் சொற்களெவை? 

லிடை, வேண்டும் - தரும் - படும், (பக்கம் - 207-) 
100. பெயரெச்ச வினைச்சொல் கொண்டு மூடி.பும் பெயர்களெஸ...” 

லிடை, செய்பவன், கருவி, 2ல், செயல், சாலம், செய்யப்ப 
பொருள், (சூ. - 840.) 

117. பெயரெச்சமாவதென்னை? 

அப, பால்காட்டும் வினைமுற்று விகுதி குறைந்த வினைச்சொல் 
பெயரைச்சொண்டு மூடி ஙது. (சூ.- 240.) 

103. இறர்சசாலப் பெயரெச்சலிகு9 எத! 

லிடை, ௮ (உ-ம்) ஈடச்த மனிசன், 

1012. இறக்தசாலப் பெயரெச்சம் இடைநிலை பெறாதும் வருலு 

ண்டோ? 
வின... குறிலிணை மொழிகளாகிப சில கு -டு.ஃ று. ஈற்றுப் பகு 

திசள் விகாரப்பட்டு இறக் -கரலம் காட்டுவதும் உண்டி, 

(உ-ம்) பச்ச, நட்ட, உற்ற - மனிதன், 

410. நிகழ்காலப் பெயரெச்சவிகு இ ௭3? 
விடை. ௮, (உ-ம்) உண்கிற மனிதன். 

111. எதிர்காலப் பெயரெச்சலிகுதி ௭2? 
விடை. உம் - (உ-ம்) உண்ணும் மனிசன், இதுஇடைநலைஇன்றி5 

தானே காலங்காட்டி வரும், 

412, இந்த உம் விகு இபெற்று வரும் பெயரெச்சம் வேறெந்த சாலச் 
தையும் உணர்த்தும்?



வ்னையிபயல், ௩௩௨௭ 

விடை. கிசழ்சகாலமும் உணர்த்தும், (உ-ம்) உண்ணும் மனிதன். 

இது உண்ணுகிறமனிதன் எனப்பொருள்படுதல் காண்க. 
119, முக்சாலப் பெயரெச்சங்களுக்கும் வழங்கும் வேறு பெயர்க 

ளெவை? 

விடை. செய்த என்னும் வாய்பாட்டுப்பெயரெச்சம், செய்கின்ற 

என்னும் வாய்பாட்டுப்பெயரரச்சம், செய்யும் என்னும் வாய் 
பாட்டுப் பெயரெச்சம், 

11. பெயரெச்சம் செய்பவன் மூசவிய ௮றுவகைப் பெயருள் அடங் 

சரச பிறபெயர்களைக்கொண்டு முூடிவதந்குச் சில உசாரணங் 

காட்கெ, 

விடை, உண்ட இளைப்பு. குடடிபோன ஊர்-இவைசளில் இளைப்பு, 
ஊர் என்பன செய்பவன் மு;தலி.ப அறுவகைப் பெயர்களுள் 

அடங்காமையால் பிநயெயர் என்னப்பட்டன, 
412. செய்யும் என்னும் வாய்பாட்டுப் பெயரெச்சம் எவ்வாறு விநா 

ரப்படும்? 

விடை, ஈற்றுயிர் மெய்கெட்டும், ௨ம் விகுதி உந்து எனத் இநிந் 
தும் வரும், (உ-ம்) அங்காலம், சாங்காலம், போம்போது) 

வாம்பறி-கூப்பெயர்க்குர்து 8ீர்க்சோழி, (சூ - 941.) 
1410. வினையெச்சவினைச் சொல்லாவதென்னை? 

விடை, பால்காட்டும் முற்றுவிகு இ குறைந்து வினையைக்கொண்டு 

மடிவது வினையெச்சமாம், (சூ - 842.) 

417. வினையெச்சம் எவ்வகை வினைகளைக்கொண்டு மூடியும்? 

விடை. வினைமுற்று, பெயரெச்சம்,வினையெச்சம், தொழிற்பெயர், 

வினையாலணையும் பெயர்களைக்கொண்டு முடியும். (க-842.) 
118, இறக்சகால வினையெச்ச விகுசசளெயை? 

விடை. ௨, பு, ஆ, ஊ, என, இ,ய், உம். (உ-ம்) உண்டு, உண்கு பு, 
உண்ணா, உண்ணா, உண்டென, ஒடி, ஆய், போய், காண்ட 
லும், உண்டுபோனான் என வினை முடி.த்துக்காண்ச. 

410. நிசழ்சால வினையெச்சவிகுதி ௪.து! 
விடை, ௮ (௨-ம்) உண்ண. வந்தான் எனவினை முடி.த்துக்காண்க. 

420. எ.திர்கால வினையெச்ச விகூதிரள் எவை? 
விடை. இன், இய, இயர், வான், பான், பாக்கு, அல், கால், ௫, 

கடை, வழி, இடத்து - (உ-ம்) உண்ணின், உண்ணிய, 
உண்ணியர், உண்ணுயான், உண்பான், உண்பாக்கு,உண்டால் 

உண்டச்சால், உணர்கு, உண்டக்க்ை உண்டவழி, உண்ட 

விட்ச்து, உண்ணின்வருவான் என வினைமுடிச்துச்சாண்ச.



௩.௨. பரடசைவினாவ்டை, 

421. இவ்வினை யெச்சங்களில்இடைநிலையால் காலங்காட்டுவத௪ து” 

விகுதியால் சாலஙசாட்வென எவை? 

விடை. உகரவிகுதி பெற்றுவரும் வினையெச்சம் ஒன்றும் இடை 
நிலையால் காலங்காட்டும். மற்ற வினையெச்சங்களில் விகு 

இயே காலங்காட்டும், 

423. மூக்சகால வினையெச்சங்களும் வேறு எவ்வெப்பெயர் பெற்ற 
வழங்கும்? 

விடை. தாம் ஏற்றவிகு திசளினால் இறந்தகால வினையெச்சம் செ 
ய்து, செய்ப, செய்யா, செய்யூ, செய்சென என்னும் வாய் 

பாட்டு வினையெச்சம் என்றும், நிகழ்கால வினையெச்சம் செய 
என்னும் வாய்ப்பாட்டு வினையெச்சமென்றும், ௪ இர்கீலவினை 
யெச்சம் செயின், செய்யிய, செய்யியர் என்னும் வாய்பாட்டு 

வினையெச்சமென்றும் வழங்கும், (சூ - 848.) 

428. 1, எதிர்மறை வினையெச்ச விகு கிகளெவை? 

விடை, மல், மை, மே, து-(உ-ம்,) உண்ணாமல், உண்ணாமை, உண் 
ணாமே, உண்ணாது, 

2, குறிப்பு வினையெச்ச விகு ககளெயை! 
விடை, ௮, நி, ஆல், மல் (உ-ம்) மெல்லச்செய்தான். விருக் இன்றி 

உண்டான், அறமல்லால் இல்லை, அறமல்லாமல் இல்லை, 

424, செயவெனெச்சம் நிசழ்காலமன்றி வேறெர்சச் காலங்களிலும் 

வரும்? 
விடை, இறந்தசால, ஏ.இிர்சகாலஙகளிலும் வரும், ஆகையால் இது 

மூக்சாலத்துக்கும் பொதுவான வினையெச்சமென்றும் சொல் 

லப்படும், ் 

42௦. செயவெனெச்சம் எப்போது இறக்தகாலஙகாட்டும்? உதாரண 

மென்னை? 

விடை, சாரணத்தைச் குதிச்கும்போது இறர்தகாலமாம் (உ-ம்,) 
1. காற்றடிச்ச மரம் சாய்ந்தது, 2, மழைபெய்ய Gee 

விளைந்தது. 8, இடிவிழச் சுவர்விழுந்தது. 4, ஞெயில்காயப் 
பயிர்தீய்ந்தது, 3, உண்ணப் ப௫ிதீர்ந்சது, மரம்சாய்தல், 
நெல்விளைதல், சுவர்விழுதல, பயிர்தீய்தல், ப௫தீர்சல்களுக்கு 
அடிச்ச முதலிய செயவெனெச்சங்கள் சாரணமாதல் அறிக, 

420. செயவெனெச்சம் எப்பொழுது எதிர்சாலங்காட்டும் 1 சாரண 

மென்னை? 

விடை. சாரியத்ழைக் குறிக்கும்போது எ .இிர்காலங்காட்டும்-(உ-ம்) 

1, மரம்சாயச்சாற்றடித்தது. 2, நெல்லிளைய மழைபெய்சது,



வினையியல், ௩௨௯ 

௦. சுவர்விழ இடிவிழுர்தத. 4, பயிர்திய வெயில்காயந்ச. 
௦, ப௫ிதீர உண்டரீன், காற்றடித்தல், மழைபெய்தல், இழி. 
விமுசல், வெயில்காயல், உண்ணல் முதலிய காரணங்களுக்கு 
சாய முதலிய செயவெனெச்சங்கள் காரியமாதல் அறிக, 

427. செயவெனெச்சம் எப்பொழுது நிகழ்காலத்தில் வரும்? 
விடை, காரிய காரணமின்றி வரும்போது நிகழ்காலங்காட்டும், 

(உ-ம்) ]. குரியனுஇக்சவந்சான். 2, விளச்குவைக்க வர 

தான், 8, பொழுதுபோக அவ்வூரையடைர்தான். 
498. எந்த வினையெச்சங்கள் தொழிற்பெயர்ப் பொருளில்வரும்? 

விடை, செயவெனெச்சமும், வான் - பான் - பாக்கு ஈற்றுவினை 
"யெச்சங்களும்தொழிற்பெயர்ப்பொருளில்வரும். (பச்சம்-21 1) 

490, சன் சர்த்தாவின் பயணிலையைக்கொண்டு மூடியும் வினையெர் 

சஙகளெவை? 
விடை. (சூ.- 844 - பக்கம் - 212) 

490, தன்கர்ச்சாவின் பயனிலையையும், பிறகர்த்தாவின் பயனிலைபை 

யும் சொண்டு முடியும் வினையெச்சங்களெவை? 
விடை. (பக்கம் - 212.) 

8௦ ட செயவென் எச்சம் எந்த எச்சங்களாகத் இரியும்? 
விடை. செயவென் எச்சமீ செய்து என்னு மெச்சமாகவும், வான் 

ஈற்று வினை யெச்சமாகவும் இரியும், (சூ - 840.) 

(32. சினை வினையாகிய வினையெச்சங்கள் சனைவினையையும் முதல் 
வினையையும் கொண்டு முடிய உசாரணம் காட்ட. 

விடை:-- (கு - 945,) 

13௦. சாத்தன் நல்லன் - இஇல் நல்லன் என்பதை ௮க்சவினைக் குறி 
ப்பாகக் கொள்ளின் என்னசெல் மறைந்துளது? அதனை விரித் 

விடை. (சூ- 847) 

424. செய்யும் என் வாய்பாட்டு வினைமுற்றின் இலச்சணமென்னை 1 

விடை, உம் விகு திபெற்று ௮ண்பால், பெண்பால், ஒன்றன்பால் 
பலவின்பால்களுக்குப் வொதுவாய் நிகழ்கால, ௭ இர்காலஙகளை 

உணர்த்திவரும் படர்க்கை வினைஞாற்றாம். (ச-848.) 4 

495. செய்யுமென் வாய்பாட்டு வினைமுற்று எவ்வாறு விகாரப்படும்? 

விடை, ஈற்றிலுள்ள உயிராவது, உயிர்மெய்யாவது கெட்வெரும். 

480, ஏவற்பன்மை விணைஞற்று உயிரும், உயிர்மெய்யுல் கெடு 
வருவதற்கு உதாரணங்காட்கெ,



௩௩0 ப  டசைவில்விடை, 

விடை, நீர்போம், கேண்மோ - உயிர் கெட்டுவர்சன, உரைமோ, 
செய்மோ - உயிர்மெய் கெட்டுவந்சன, 

497. செய்யும் மனிதன், மனிதன்செய்யும், நீர்செய்யும் - இவற்றள் 
செய்யும் என்பன ஞான்றும் என்னசொற்கள்? 

விடை. மூசலில்உள்ளதுபெயரெச்சம், இடையிலுள்ள து௮ண்பால் 

குறிச்துவந்த வினைஞமுற்று, கடையிலுள்ளது ஏவற்பன்னை ப 

வினைமுற்று, 

423. விவைடியாகப்பிறந்த உயர்திணை மூன்றுபாலுக்கும் பொது 

வான குறிப்பு வினைமுற்று எது? 
விடை. யார் (சூ-319,) 

439, அஃறிணை யிரபாலுக்கும் பொதுவான குறிப்பு வினைஞற்று 

எது? 

விடை, எயன் (சூ-850,) 

440, யார், எவன் - இக்குறிப்பு வினைமுற்றுச்கள் எவ்வாறு இரிர்து ப 

வும். 

விடை. (பக்கம் - 9]4- 215.) 
141. யார் என்னும் குறிப்புமுற்று அஃறிணை யிருபால்களிலும் என 

மை மூன்னிலைகளிலும் வருதற்கு உசாரணங்காட்டுக. 
விடை. (சூ.- 349 ) 

142. யார் - எவன் என்னும் சொற்களைப் பெயர்ச் சொல்லாகவு /, 
வினைஞற்றாசவும் வைத்து வாக்பெயெழு > IS 

விடை, யாருக்குச் சகொடத்சான், எ௨னைக் கூப்பிட்டான் பெய 
ர்ச்சொல், அதைர்செய்தவன் யார், செய்தவள்யார், செய்ச 
வர்யார், ௮து எவன், ௮டை எவன்-குறிப்புவினைழுற்று, ஆ 3 
எத்சதன்மையது, அவை எத்கன்மையன என்பன பொருள், 

449. செரிரிலை வினைமுற்று வினையெச்சமாகி வருதற்கு தாரணங் 
காட்ச, 

விடை, (பச்கம் 815 -ரூ - 851.) 
444, எர்தவினைமுற்று பெயரெச்சமாகவும் வினையெச்சமாகவும்வரும்? 

விடை. குறிப்பு வினைஞற்று (பச்கம் 215 - சூ- 951.) 
AAS, மூசனிலைச்சணிவினை வினைமுற்றாய் வருதற்குதகாரணங்காட்கெ 

(உ-ம்.) கொள்வாராம் கள்வரும் நேர், இதில் நேர் எ பது கோ 
வர் என வினைஞுற்றாய்ப் பொருள்படுதலறிக, 

440, தேசனிலைச் softer வினையெச்சமாய் வருதற்குசாரணங 
காட்டுக. 

விடை. வரிபுனைபஈது, மண்மாண் புனைபாவை, செய்தக்கவல்ல 
என்பவைசளில் வரி, மாண், செய் என்னும் மு சணிலைகள் வி 
ந், மாட்சிமைப்பட, செய்யஎனப்பொருள்பட்டு, புனை,தக்க 
என்னும் வினைஉளைக்கொண்டு மடி.தலால். வினையெச்சங்கள் 
cron os, பெயர்கொண்டு முடிபாமையால், இவை வினைச் 
சொகைகள் ஆகா,



லினையியல், ௩௩௭ 

449. குறிப்புப்பெயரெச்சங்கள் சல எழுதுக, 
விடை, மனத்த, அமர்முகத்த, புறத், கரிய, பெரிய, சிறிய, 

உள்ள, பல, சில, நுண்ணிய, செழிய, ௮ணிய, வளவிய, வறிய, 

மெலிய, புல்விய, உலவிய, செவ்விய, தீய, வெவ்விய, புதிய, ஈல்ல 

மெலிய, படிய, தண்ணிய, கடிய, நெடிய, மனத்தசறுப்பு எனப் 

பெயர்கொண்டு மேழூச்சமை காண்க, 

4468. குறிப்புவினையெச்சம் சில எழு, 
விடை, நெடிது, பெரிது, சிறித, வறிது, கடி.ஐ, மெல்ல, பைய, 

வலிது, ௮ல்லாமல், இல்லாமல். நெடி.துசென்றான் எனவினைகொண்டு 
மேடிர்துகி காண்க, ... 

4492 எதிர்மறை யொருமையேவல் சில எழுதுக, 
விடை, ஈயேல், கரவேல், காவேல், நுகரேல், தோல், போகேல். 

450. எதிர்மறைப் பன்மையேவல் சில எழுதுக, 

விடை, ஈல்கூரன்மின், கொடன்மின், கொணரன்மின், வரன் 
லின், கூவன்மின், ௮அருளன்மின். 

451. சழ்வரும் பகு௫களுக்கு உடன்பாடும் எதிர்மறையு 
a ரூ ca ச 

int Bus Pum SE on ACT BM எழுதுக. 

விடை. உடன்பாடு, or Bhi Leow, 
A 

உனா 26M a உணாண றக், 

ளு ராக ஈயற்க 

வாழ் வாழிய வாழற்க 
செய் சொய்யிய செய்யற்க 

கல் கற்க SND DE 

உணர் உணர்க உணரற்க 
வை வைக டையற்க 
கூப்பு கூப்புக கூப்பற்க 
ஓங்கு ஒங்க ஒங்கற்க, 

452. £ழ்வரும்பகுதிகளுக்குஉடன்ப. (டிம் சமறையுமாயே 
பலவின்பால் வினைமுற்றுக்கள் எழுதுக, 

விடை, 

LG Bi, 

துயில் துயின்றன துயிலா 
புரள் புரள்கின்றன புரளா 
HEY அசழ்வன அகழா 
பற பறந்தன பற்வா 
நட் ஈடர்சன நடவா 

இற இறர்சன இறவா



பரீட்சைவினாகிடை, hh 

453, கீழ்வரும் பகு. இிசட்கு உடன்பாட்டுப் பெயரெச்சமும் எ.இர்மறை 

ப்பெயரெச்சமும் எழுதுக. 

  

விடை., உடன்பாட்டுப்பெயரெச்சம். எதிர்மறைப்பெய 
ரெச்சம், 

பகுதி இ நி er காலம்பொது, 

ZB ஆன ஆற ஆரும் ஆகாச 
iF எந்த ஈஇற எயும் ஈயாச 

ஒ R45 ஒக்கன்ற ஓக்கும் ஒவ்வா,௪ 
ழூ மூத்த மூக்க மூக்கும் மூவாத 
மோ மோக்த மோக்கிற மோக்கும் மோவாத , 

pr FBS EGB Dp தரும் FITS 

சை தைத்த தைக்கிற தைக்கும் தையாச 
பா பாவின பாவுகற பாவும் பாவாத 

4 பூத்த... பூக்கிற பூக்கும் yang 
போ போன 1 போகிற போகும் போகாச 

5 நீத்த நீக்க நீவும் Baur gs 

ரை கைந்த osm நையும் ரையாத 

கொ நொந்த கோடுற நோகும் Carats 
சோ 
கா காச்த காக்கிற காக்கும் காவாத 

கூ கூவின கூவுற கூவும் KUN 

கை COE SS சைச்கிற சைக்கும் கையாத 
கோ கோத்த கோக்கிெற கோக்கும் கோவாத 

வா வந்த வருகிற வரும் வராத 
a லீந்த வீதிற லீயும் வீயாத 
வை வைத்த வைக்றெ வைக்கும் வைக்காத 
வை வைத டைகிற வையும் வையாத 
Quer வெளவின வெளவுகிறவெளவும் வெளவாத 
சா செத்த சாகிற சாகும் சாகாத 

சீ சத்த சீக்கிற க்கும் சீக்காத 
யா யாத்த யாக்கிற யாக்கும் யாச்சாத 
£0 தத்த துக்கிற க்கும் அவ்வாத 
தா தூவின grasp grey. Mang 
கெள செளவின கெளவுகிறகெளவும் கெளவாத 
வே வெந்த இவூற வேகும். வேகாத 
பய] பயர்த Gud) p பயக்கும் பயவாத 
ஏமா ஏமாந்த ஏமாக்கிற ஏமாக்கும் ஏமாவாத



வினை யியல், ௩௩௩ 

உடன்டாட்டு எதிர்மறை வினையெச்சமு மெழுதுச, 

  

விடை. உடன்பாட்டு வினையெச்சம், எதிர்மறை வினை 

யெச்சம்,. 
இ நி ௪ காலம்பொ.து, 

அதும் ஆக அனால அகாமல 
PP BI சய எந்தால் ஈயாமல் 

PEGI ஓக்க ஒத்தால் ஒவ்வாமல் 
CPF gl மூக்க மத்தால் ஞூவாமல் 
மோ $.து மோக்க Cite grav மோச்சகாமல் 
2 SI or FB SIV தராமல் 

CO FFG! தைக்ச தைத்தால் தையாமல் 

பாவி பாவ பாவினால் பாவாமல் 

Ly FSi பூக்க பூத்தால் பூக்காமல் 

போய் போச போனால் போகாமல் 
நீத்து நீவ நீத்தால் நீவாமல் 

நைந்து நைய நைந்தால் நையாமல் 

கொக்கு கோக கொந்தால் நோகாமல் 
காத்து காக்க காத்தால் காவாமல். 

கூவி கூவ கூவினால் கூவாமல் 

கமைச்து சைக்க சைத்தால் கையாமல 
கோத்து கோக்க கொத்தால் கோவாமல் 

வந்து வர வந்தால் வராமல் 

லீந்து வீய வீர்தால் வீயாமல் 

வைத்து வைக்க வைச்சால் வைக்காமல் 

வைது வைய வைதால் வையாமல் 

வெளவி வெளவ வெளவினால் வெள்வாமல் 
Oss gy சாக செத்தால் சாகாமல் 

தீத்து ரீக்ச சத்தால் Bsa 

யாத்து யாக்க யாத்தால யாக்காமல் 

தத்து துக்க இத்தால் துவ்வாமல் 

grad) தூவ அ வினால் தூவாமல் “ 
கெளவி கெள்வ செள்வினாுல் கெளவாமல் 

வெந்து வேச லெர்சால் வேகாமல் 
பயந்து பயக்க பயந்தால் பயவாமல் 

ஏமாந்து ஏமாக்ச ஏமார்தால் ஏமாக்காமல்



RS 

உடன்பாட்டுப்பெயரெச்சம், 

ur ட்ரைவினாவிடை, 

எதிர்மறைப்பெயசெ்சம். 

  

பகுதி இ நி ௪ சாலம்பொது, 

HUET அங்காந்த அங்காக்கிற அங்காக்கும் அங்காவாக 

கொணா சொணார்ந்த கொணா்கின்ற கொணரும் கொணராத 
கடி கடித்த கடிக்கிற கடிக்கும் கடியாத 

த எடுத்த எடுக்கிற எடுக்கும் TEES 

BR BEB 65GB» நகும் நகாத 
Hx அட்ட ஆகிற அடும் அடாத 

அட அடுத்த அடுக்கிற அடுக்கும் அடுக்காக 

நடு நட்ட நடுதிற நடும் நடாத ” 
உறு உற்ற உறுகற உறும் உறுத 
தேடு சேடின சேடுகிற தேடும் சேடாத 

அறை அறைர்ச அறைகிற அறையும் அறையா 4 

உரிஞ் உரிஞின  உரிலுகற உரினும் உரிஞாத 

காண கண்ட காண்கிற காணும் காணாத 

மண் மண்ணின மண்ணுகிற மண்ணும் மண்ணா,த 

ஈன் ஈன்ற ஈனுகிற. ஈனும் COS 

தேய் தேய்ந்த தேய்க தேயும் சேயாத 

சேய் தேய்த்த தேய்ச்கிற தேய்ச்கும் தேய்க்காத 

ஆர் ஆர்ந்த ஒர்கிற ரும் ஆராத 
ஆர் ஆர்த்த அர்க்கிற ஆர்க்கும் ஆர்க்காச 

நல்கூர் ஈல்கூரர்ச ஈல்கூர்கிற நல்கூரும் நல்கூராத 

கல் கற்ற கர்கிற கற்கும் கற்சாத 

சொல் சொல்லின | சொல்கிற சொல்லும் சொல்லாச 

தில் நின்ற நிற்ெ நிற்கும் நிற்காத 
நால் நான்ற நால்கிற நாலும் நாலாத 

தோல் தோற்ற தோற்கற தோற்கும் சோற்காத 
புகல் புசன்ற புகல்கிற புகலும் புசலாத 

அகழ் அகழ்ந்த span அகழும் அகழாத 

ட ள்... தொள்ளின தொள்ளுகிற தொள்ளும் தொள்ளா 

பாரள் பாண்ட புரள்கிற புரளும் Torn gs 

அருள் அருளின அருளுக அருளும் அருளாத 
ஆள் ஆண்ட far & m ஆளும் ஆளாத 

கேள் கேட்ட கேட்டெற கேட்கும் கேட்காத



1 
} 

உடன்பாட்டு வின்பெச்சம், 

விளையியல், ௩௩௫ 

எதிர்மறை வினையெச்சம், 

      

இ நி ச ௭ காலம்பொது. 

அங்காந்து அங்காச்ச அஙகாந் சால் அங்காவாமல் 

கொணர்ந்து சொணர கொணர்ந்தால் கொணசாமல் 

கடிது கடிக்க சடி.த்தால் கடிக்காமல் 

மாடு து எடுக்க எடுத்தால் எடுக்காமல் 

ஈக்கு BS BH BID நகாமல் 

அட்டு அட அட்டால் அடாமல் 

அடு து அடுக்க அடுத்சால் அடுக்காமல் 

mb) ஈட நட்டால் ஈடாமல் 

உற்று உற உற்றால் உருமல் 

மேடி. Cr சேடினால் சேடாமல் 

© அறைந்து அறைய அறைந்தால் அறையாமல் 

உறிஞி உரிஞ உரிஞினால் உரிஞாமல் 
கண்டு காண கண்டால் காணாமல் 

மண்ணி மண்ண மண்ணினால் மண்ணாமல் 
ஈன்று ஈன ஈன்றால் ஈனாமல் 

ெய்ச்து] செய சேய்ந்தால் தேயாமல் 

செயத்து செய்.ம் 5 Saw FFT தேய்ச்சாமல் 

Yue By AT ஆர்ந்தால் ஆ ராமல் 

LUT FI ஆர்க்க ஆர்ச்தால் ஆர்க்காமல் 

ஈம் நமர் cURL நல்கூர்க்சால் நல்கூராமல் 

கற்று கற்க கற்ளுல் “லாமல் 
கற்காமல் 

சொல்வி சொல்ல சொன்னால் சொல்லாமல் 
டி ச ‘ ச rh ot காமல் 

Moot நிற்க நின்றால் A, லாமல் 

நான்று கால நான்றால் நாலாமல் 
. - கோலாமல் 

மன்று! புசல புசன்றால் புகலாமல் 
அகழ்ந்து HELP | Maps sre அகழாமல் 
தொள்ளி தொள்ள தொள்ளினால் தொள்ளாமல் 

புரண்டு புரள புரண்டால் பு ரளாமல் 

அருளி அரள அருளினால் ௮ருளாமல் 
அண்டி- ஆள் ௮ண்டாஷூ அளாமல் 

கேட்டு கேட்ச கேட்டால்... கேளாமல்



௩௩௬ பரீட்சைவினாவிடை, 

பொதுவியல். 

494, பெயர் வினைகளில் எவைகளின் பின் உள்ள ஆகாரம் ஒசாரமா 
கத் இரியும் ? 

விடை. (ரூ. - 858) 
455. இடைப்பிறவரல் என்பதென்னை 1 

விடை (சூ - 850) 
4௦0. தொகைரிலைச்தொடர் எத்சனை ? அவையாவை ? 

விடை, வேற்றுமைத்தொகை முதலிய று, (சூ - 802) 
457. வினைத்சொசைக்குப் பத்துசாரண மெழுதுக. 

விடை. ௮0கெளிறு, சொல்யானை, உண்கலம், தின்பண்டம், செய் 
ஈன்றி, உழுபடை., அரிவாள், இறைகூடை, வருபுனல், ஈடர் 
இடு குதினா. (சூ - 364) 

4௦8. வினைத்தொகை விரிந்துவரின் என்னதொடராம் ? 
விடை. பெயரெச்சத்தொடராம் - (உ -ம்) கொல்மானை கொ 

ன்ற, சொல்கிற, கொல்லம் யானை, 

450, பண்புத்தொகசையி னிலக் ஈமென்னை ? 

விடை. (சூ. - 865) 
400. பண்புத்தொகையின் உருபு என்னை? அ.துவிரியின் என்ன கொ 

டராம்? 
விடை. ப இடைச்சொற்றொடர், . 

401, வண்ணம், உடிவு, அளவு, சுவை என்னும் குணம் பற்றியரும ப 
ரை 

விடை. (பக்கம் 220) 
402. வண்ணமுதலிய நான்னுளடங்காத பண்புத்தொகைக்குச் சில 

உதாரண மெழுதுக. 
விடை, ஈல்வினை, தீவினை, சண்ணீர், வெந்நீர், நண் அறிவ, அரு 

பொருள், 
403. பண்பி என்றாலென்னை ? 

விடை. பண்பையுடையது பண்பி, கருங்கு இரை என்பதில் ௧௬ 
மை பண்பு அச்குணத்தைபுடைய குதிரைபண்பி, வடநூலா 
பண்டை விசேடணம் என்றும், பண்பிபை விசேடியம் என் 
றும் கூறுவாரா, 

404, இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை யா௨வசென்னை ? 
விடை, பொதுப்பெயரும் சறப்புப்பெயருமாெ பெயர்கள் ஒரு 

பொர௫ளைக்குறித்து வருவனவாம். (உ-ம்.) சாரைப்பாம்பு, 
அடித் தியகள், பெயர்ச்சொல். வினைச்சொல். 

465. உவமைத்தொசை யென்பசென்னை ? 
அடை. உவமரா்னத்துக்கும் உவமேயத்துக்கு மிடையே உவம 

உருபு மறைந்த வருவது, 

400, உவமை எத்தனை வகைப்படும் 1 ௮வையானை ? 

விடை. கான்குவகை, இவை - வினை, பயன், மெய், உரு, மெய் 
என்பது பண்பி - உரு என்பது - பண்பு,



ிபாதுவியல், ௩௩௭ 

407. மேற்கூறிய வினைமுதவிய நான்குவசை உவமைத்சொகைகளு 
க்கு மூசா. ரணமெழுதுச, விடை. (பக்கம் - 220,) 

1306. உவம உருபுகளெவை ? விடை. (சூ - 567.) 

409, உம்மைச்தொகை எத்சனைவகைப்படும்? 

விடை, எண்ணல், எடுத்தல், மூகத்தல், நீட்டல் என சான்கு 
வகைப்படும், (சூ - 808.) 

470. ௮ன்மொழித்தொசை எவைகளின் புறச்.இல் பிறக்கும்? 

விடை. (சூ - 809.) 
471. அன்மொழிச் தொசைக்குப் பத்துதாரண மெழுதுக. 

விடை, 1, பொற்றொடி. வந்தாள், 2. பூங்குழல் சொன்னாள், 3. 

*சாழ்குழல் சென்றாள், 4, ஆயிழைகூறினாள், 5. பெருந்த 
சைகொடுத்தான், 0. கருங்குழல் நின்றாள், 7. துடியிடை ட 

ந்தாள், 8, பிறை. நுதல் கொடுத்தாள். 9. உயிர்மெய் எழுதி 

னான், 10. சகரஞாழல் ஆணிரச்சாள். 

472. உயர். இணை உம்மைச்தொகை எந்த விகுதியை யுடையனவாய் 

| முடியும்? 
விடை. பலர்பால் விகு இ.பால் மூடியும், (உ-ம்), சேரசோழபாண் 

(Udit, 

473. அஃறிணைப் பெயரில்வீரும் உம்மைத்தொகையும், பொதுப்பெ 
பரில்வரும் உம்மைத்சொகையும் எந்த ஈற்றால் முடியும்? 

விடை, ஒருமைமீற்றானாயிலும், பன்மையீற்றானாயினும் முடியும் 
(௨-ம்) இராப்பகல், இராப்பசகல்சள், சாய்தர்சை, சாய்தந் 

சையர். 
174. ஒருமையீற்றால் முடியும் உம்மைச்சொகைக்கும், செல்வெண் 

ஹணுச்கும் பேசமென்னை? 

விடை. பலமொழிகளையும் ஒன்றாய்ச் இரட்டி. ஒரு பிண்டமாக்கி 
கூறியபோ, த உம்மைத்தொகை என்றும், சேரனி சோழன் 
பாண்டியன் எனப் பிளவுபடச் கூறியபோது செவவெண் என் 
றும் கொள்க, 

379. தொகைநிலைத்தொடர் ஒன்றே பலவகைச் தொகாகிலையாசக விரி 

ந்து வருவதற்குச் ல உதாரணமெழுதுக, விடை. (சூ - 373.) 

470. சொகாநிலைத்தொடர்களெவை ? விடை, (சூ - 874) 
477. வேற்றுமைத்தொகை, வினைத்தொகை, பண்புத்தொகை “டு 

மைத்தொகை, உம்மைத்தொசை, அன்மொழித்தொகை - இவ 
வாறும் விரிர்துவரின் என்னதொடர்களாம்? விடை, (ப-887.) 

478, எழுவாய்வேற்றுமையையும் விளிவேற்றுமையையும் அல்வழிப் 
புணர்ச்சியில் Geran Carer? 
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௩௩௮ பர்டசைவினாவ்டை, 

விடை, எழுவாய்க்கும் விளிக்கும் உருபு பெயரும் பெயரது விகா: 
மூமன்றி வேறு உருபு இல்லாமையால் அவை அல்௨ழிப் 
புணர்ச்சியில் சேர்க்சப்பட்டன், 

479. அல்வழிப்புணர்ச்ரி பதினான்கிற்கும், புறச்ததாகயெ புணர்ச்சில 
குதாரணங்கூறுச், விடை. (உ - ம்) ஒவ்வொரு, இவ்விரண்டு, 

180. எவை மயங்கிவரின் வழுவாம்? 

விடை, திணை, பால் இடம், காலம், வின, விடை, மரபு, (சூ-875) 
481, வழாகிலை யென்பதென்னை? 

விடை, மேல்வினாவிடையிற்கூறிய இணைமூசலிப ஏழும் உழுவி 

ன்றி முடிவது. 
182. வழுவமைஇ யென்பசென்னை? 

விடை, சிறப்பு முதலிய காரணங்களினாலும், இயல்பினாலும் இணை 
மூசலிப ஏழும் செய்யுள் வழர்கசிலும், உலசவழச்கிலும் மய 

ங்கருவன. அவை அவவாறு மயஙஇவருசலால் வழுவும், 

சான்றோர் அவற்றை அண்டு ருசலால் அமை இயுமாய் பழு 

வமைதியெனப் பெயர் பெற்றன. 

48, உயர் இணையைத் தொடர்ந்துவரும் அஃறிணைப்பெயாஉயர் இணை 
முடிபேற்று வருதற்குசாரணங காட்டுக, விடை, (சூ. - 577.) 

191, அஃறிணைப்பெயரோடு ௮ஃறிணைப்பெயர்சேர்ந்து ஒன்றன்பாப 

மூடிபேற்றற்குதாரண மெழுதுக, விடை, (சூ - 877.) 
485. சிறப்புமுதலிய சா. ரணங்களால்வரும் இணைவமுவமை இ௫கும் 

பால் வழுவமைதிக்கும் உதா. ரணஙசாட்டுக, விடை, (சூ - 318.) 

130. வேறுவினை ச்குரியயலபொருள்கலர் துஒருபொருளுக்குரியவிளை 
கொண்டு முடி. தற்குசா.ரணங காட்ச. விடை. (சூ - 878.) 

உவப்புமுதலிய சாரணங்களால்வரும் திணைபால் வழு௨மைதி 

கக்கு உசாரணங்காட்கெ, விடை. (சூ - 879.) 
(1) உயர் திணை ஒருமைப்பால் பன்மைப்பாலையும், பன்மைப்பால் 

ஒருமைப்பாலை.பும், அஃறிணை யொருமைப்பால் பன்மைப்பாலை 

யும் பன்மைப்பால் ஒருமைப்பாலையும் கொண்டு முடியதற்குதா 

ரணங் கூறுக, (9) தன்மைமுன்னிலைகளில் படர்க்கை வருதற் 
குதாரணங்காட்செ, (8) இடம் விரவி ஒரிடத்திற் பிறவிடம் 

வருதற் குசாரணங்காட்செ, விடை. (௫-880-பச்சம் 240-241) 
489, தரல், வரல் இரண்டும் எர்த இடங்களில் வரின் வழாநிலை! 

விடை. தன்மை, மூன்னிலை. 
490. கொடை, செலல் இரண்டும் எந்த “இடங்களில்வரின்வழாநிலை. 
விடை. படர்க்கை, 
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485. ம்




பொதுவியல், ௩௩௯ 

191, இவை எவ்வாறுவரின் வழுவமைதியாம்? 

விடை, இம்முறைமாறி,தரல், வரல் படர்க்கைக்கும், கொடை, 

செலல் தன்மை முன்னிலைகளுச்கும் வரின் வழுவமைஇ 
யாம் (உ-ம், பக்கம் 241) 

492, முச்சாலத் இலும் ஒருதன்மையாய் ஈடகச்கும்பொருளை ஏர்தக்மா 

லச்சாற் கூறுவர். விடை, (சூ - 8848.) 
493. விடை வுமூதவிய காரணங்களால் வரும் சாலவழுவமைதஇக்குசா 

ரணமெழுதச, விடை. (சூ. - 884) 
194. எண்வகை விடைகளுச்குமுதாரணமெழுதுக, விடை. (சூ-380) 

405. மாபு என்பதென்னை? விடை, (சூ - 886.) 

400. போதுவினை கொண்டுமுடியும் சொற்களெவை? 

. விடை. (சூ - 889) 
197. பொருள் விளஙசாத பலபொருள் ஒரு சொல்லை எந்தச்சொல் 

வால் முடிச்சவேண்டும். விடை, (சூ - 390.) 

498. ஒருபொருளைக் குறித்துக்கொண்டு பலபெயர்வரின், அவற்றை 

மூடிச்குஞ்சொல் எவவாறுவரும்? விடை, (சூ - 892.) 

499. 1, அசைநிலை,பொருணிலை, இசைநிறைசகளில்ஒருசொல்எத்தனை 

தீரம் அடுக்கவெரும் 1 2, பொருணிலையின் வகையிற் சில கூறக, 
விடை. (சூ - 395.) 

௦00. இரட்டைக்செவிக்குச் ல உதாரணமெழுதுக, 
விடை. சலசலவெனப் பெய்தது, சலகலவெனப் பேசினன், வற் 

கியவோலை சலகலக்கும், துடிதுடித்து வீழ்ந்தான். துடி.துடி 
த்து என்பதில் பின்னைய துபிரிர் இிசைச்குமாயினும் முன்னை 
யத பிரிர் இசையாமையால் இரட்டைக்கிெளவியாயிற்று,கள வி- 
சொல், (சூ - 390.) 

௦01. ஒருபொருட் பன்மொழிக்குச் சில உசாரணமெழுதுக. 
விடை, மீமிசைஞாயிறு, காளெங்கன்று, குழிக்தாழ்ந்தசண், உட 

தோங்கு தடவரை, (சூ - 898,) 

௦02. இத்தனையென்று ஆறியப்பட்டபொருளையும், உலகச் தில்இல்லாக 

பொருளையும் வினையோகெட்டிச் சொல்லும்போது எவ்வாறு 

கூறவேண்டும்? விடை, (சூ - 399.) 
௦09. செயப்படுபொருளைக்கர்த்தாவைப்போல்வைத்து, அதற்கு வம: 

மூதல் வினையைக்கூட்டிச் கூறுவதற் குசாரணமெழுதுசக. 

விடை. இம்மாடு யான்சொண்டது. (சூ - 400) 
504, பிறிதின் இயைபு நீக்கிய விசேடணம5 தன்னோடியைபின்மை 

நீச்சகிெயெவிசேடணம் இவற்றிற்கு உசாரணமெழுதுக,



௩௪0 பரீட்சைவினாவிண் , 

விடை, மெய்ச்குடம், உப்பளம். (சூ - 401) 

505. ௬, தா, கொடு இவை சம்முள்பேதமென்னை? விடை, (கு-407) 
௦00, கேட்டல், சொல்லல், ஈடத்தல், செய்தல் அசயசொழில்களைச் 

செய்யாத ௮ஃதிணைப்பெயர்களை அவற்றைச் செய்வனபோலக் 

கூறும் மரபுவழுவமைஇிக்குசாரண மெழுதுக, விடை. (ச-409) 
௦07. உருவச உவமைகளில் இணையும், இனையும், முதலும் பிறழ்ந்து 

வரும் மரபு வழுவமைஇக்குதாரணமெழுதுக. விடை. (கு-410) 

௦08, (1) யாற்று நீர்ப்பொருள்சோள், (2) மொழிமாற்றுப் பொருள் 
கோள், (8) கிரனிறைப் பொருள்கோள், (4) விற்பூட்டுப் பொ 

ருள்கோள், (5) தாப்பிசைப் பொருள்கோள், (0) ௮ளைமறிபாப் 
புப் பொருள்கோள், (7) சொண்கெட்டுப் பொருள் கேள், (8) 

அழுமறிமாற்றுப் பொருள்கோள் - இவைகளின் இலச்சணமும் 

உதாரணமுமெழுதுக, 

விடை, (சூ - 412, 419, 414, 415, 416, 417, 418, 419.) 

௦00. நிரனிறைப் பொருள்கோள் எத்தனைவகைப்படும்? 

விடை. முறை நிரனிறைப் பொருள்சோள், எதிர் நிரணனிறைப் 

பொருள்சோள் என இருவகைப்படும், (பக்கம் - 201-202. 

இடை யியல். 

510, (1) இடைச்சொல்லுக்குப் பொதுவிலக்கணமென்னை? (2) அது 
எத்சனைவகைப்படும்? (3) பெயர்வினைகளும்கு எவ்விடங்களில் 
வரும்? (4) வேற்றுமையுபு, வினையுருபு, சாரியை, உவமை 

யுரபுகளாப இடைச்சொற்களும் குதாரணமெழுதுக (9) 
இசைநிறைப்பொருள், அசைகிறைப்பொருள் என்றாலென்னை : 

விடை. (பக்கம் - 306.) 

511. தத்தம் பொருளனவாஇ.ப இடைச்சொற்பொருள்சள் எவை* 

விடை, (சூ - 481.) 

512, *இன்னன”” என்றதனால் வரும் இடைச்சொற் பொருள்க 

ளெயவை? விடை. (பச்கம் - 208.) 

518, ஏகாரம் என்னென்ன பொருள்களில் வரும்? 
உடை, (சூ. - 422, 

514, கார விடைச்சொல் என்னென்ன பொருளைத்தரும் : 

விடை, (சூ - 424) 
515. சிறப்பு எத்தனை ஒூசசப்படும் ? , 
விடை, உயர்வு சிறப்பு, இழிவு சிறப்பு என இருவசைப்படும்,



இடையியல, ௬௪௫௪ 

516, என, என்று என்னு மிடைச்சொற்கள் என்னென்ன பொரு 
சொத்தரும்? விடை. (சூ. - 424, 

௦17. உம்மை இடைச்சொல் எத்தனை பொருளில் வரும் t 

விடை, (சூ- 425) 
018. முற்றும்மை எச்சப்பொருள் தருவதற்கு உதாரணமெழுதுச. 

விடை, எல்லாரும் இது செய்யார், (சூ - 420.) 
519. (1) செவவெண்ணில் எச்சவும்மை எங்கே வரும் 1 

விடை. (சூ.- 427.) 
௦20. தொகை பெற்றுவரும் இடைச்சொற்களெவை ? 

விடை, பெயர்ச்செவெண்ணும், எண்ணுப் பொருளில் வரும் ஏகா 

ரம், என்று, எனா என்னும் இடைச்சொற்களும் தொகை 
சொல் பெற்று முடியும், (சூ - 428.) 

221.கதொகைச்சோல்பெராதும்முடி.பும்எண்ணிடைச்சொற்களெவை? 

விடை, எண்ணுப்பொருளில்வரும் உம், என்று, என, டூ என்னு 

மிடைச்சொற்கள். (பக்கம் - 273.) 

522. எத எண்ணிடைச்சொற்கள் எண்ணப்படும் பொருள்களின் 
ஒரிடச்து நின்றும், எண்ணப்படும் பொருள்தோறும் போய்ப் 

பொருந்தும் ? விடை. என்று, என, ஓடு - (சூ - 429.) 

923. வினைச்செவவெண்ணார் குதாரணஙகாட்டுக, 
விடை. மயிலாடச் குயில்வாட மாழுகில் எழுந்தது. 

023. வினையெச்சஙசள் எண்ணிடைச்சொல் பெற்றுவருவதற் குதார 

ணங்காட்கெ, 

விடை. சற்றும் சேட்டும் கற்பனை கடந்தார். 

02௦. வினையெச்சம் பிறிந்துகூடும் எண்ணிடைச்சொல் பெற்றுவருசற் 

குதாரணமெழுதுக, விடை. உண்ண உடுக்கவென வந்தான். 
௦20, பெடரெச்சங்கள் எண்ணிடைச்சொல் பெற்று அடுக்கெருமா? 

விடை, எண்ணிடைச்சொல் பெற்றுவரா, 

027. மற்று என்ன பொருளில்வரும்? விடை, (சூ - 488) 
528, கொல் என்னபொருளில் வரும்? விடை, (சூ - 485.) 

௦20. இரையிறைப் பொருளில்வரும் இடைச்சொற்களெவை? 
விடை. ஒ௫), செய்ய, (சூ. - 360.) 

௦௦0. அசைநிலை, இடப்பொருள்களைச் தரும்இடைச்சொற்களெ.௮வ 
விடை. ௮க்இல் - அங்கு - (487) 

௦௦1. உரையசைப்பொருளையும், ' ஏவற்பொருளையும் தரும் இடைச 

சொல் எது? விடை, அம்ம - (சூ - 4889 

௦௦2. வியங்சோளில் வரும் அசை இடைச்சொல் எத?



௩௪௨ பரீட்சைவினாவிய 

விடை, மா-உப்பின்றுபுற்கையண்சமாசொற்கையோனே. (4௬-13 ) 

௦55. முன்னிலை அசைச்சொந்சளெவை 1 

விடை, மியா, இக மூசவியன - (சூ - 440.) 
994, எல்லாவிடத்தும்வரும் அசைச்சொற்களெவை ? 

விடை, யா முதலிய இருபதுமாம், (சூ - 441.) 

உரியியல். 

௦௦5. உரிச்சொல் எவைகளைச் சார்ந்து எங்கேவரும் ? 
விடை. ஒரு குணத்தையும், பல குணங்களையும் உணர்த்தப் பெய 

வினைகளில் ஒன்றைச்சார்ந்து செய்யுளில்வரும், (சூ. 44.1.) 

5206. இசை, குறிப்பு,பண்பு என்னும் குணங்களுக்குள் பேதமென்னை * 

விடை. (பச்கம் - 270) 
௦௦7. மிகல் என்னும் ஒருகுணந் தழுவிய உரிச்சொற்களெடை 

விடை. சால, உறு, சவ, கனி, கூர், கழி. (சூ - 450.) 

538, பலகுணம் சமுவிய உரிச்சொல் ஒன்றெழுதுக." 
விடை, கடி. - (சூ. - 457.) 

5930. குணப்பண்புகளுக் குசாரணமெழுதுச, விடை. (க-152-451. 

௦40. சொழிற்பண்புகளுச் குசாணமெ ழதுச. 
விடை, (சூ - 403 - 455.) 

941. பழையன கழிதலுக் குசாரணமெழுதுக, 
விடை, 98- ஆம் சூச்்இரச்தில் கூறியபடி, எகர ஓகரங்களூ*க. 

புள்ளியிட்டு எழுசவேண்டியசை அவவாறு எழுசாமையால் 

இறந்தது விலச்கல், 
௦42. புதியன புகுதலுச்கு உசாரணமெழுதுக? 

விடை. 422 - ஆம் சூச்இரத்தில் ஏசாரவிடைச் சொல்லுச்கு௪ இ 

மறைப்பொருள் கூறுதல் புதியன புகுதல். 

548. அடியில் வருபவைகளில் ஒன்றற்சொன்றுள்ள இலக்கணவேறு 
பாடென்னை? 

1, இன்னிசையளபெடை - சொல்லிசையளஎ பெடை. 

. இயற்கையளபெடை : செயற்கையளபெடை. 
, முற்றாய்தம் - ஆய்தக்குறுக்கம், 
. குற்றியலுகரம் - குற்றியலிகரம் - முற்றியலுகரம், 

. நெடிற்றொடர்க் குற்தியலுகரம் - உயிர் - குற்றியலுகரம், 

, பொதுசகரம் ஃ சிறப்புரசரம், 
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3d. 

38. 

39, 

. தனிச்சன்மைப் பன்மை வினை முறீறு - உளப்பாட்டுத் தன் 

உள் ப்ரீ ட சைவினாவிடை. 

, இடுகுறிப்பெயர் - காரணப்பெயர். 

. இடுகுறிப்பொ துப்பெயர் - இடுகுறிச் சிறப்புப்பெயர், 

. காரணப்பொதுப்பெயர் - காரணச்றப்புப்பெயர், 
காரணப்பெயர் - காரணவிடுகுறிப்பெயர். 

பகுபதம் - பகாப்பதம், 

மூ சணிலை - பகுதி, 
சக்.இ - விகாரம், 
AGH - பகுதிப்பொருள் விரகு இ. 

பெயறிடைநிலை - வினையிடைங்லை. 

புணர்ச்சிவிசாரம் - செய்யுள்விகாரம், 

சொகுத்தல்விகாரம்முதற்குறைமுசலியமூன்றுவிசாரங்கள். 
விரித்சல்விசாரம் - எமுத்துப்பேறு, 

சொழிற்பெயர் - தொழிலடியாகப் பிறக்சபெயர் - வினையா 
லணையும் பெயர். 

உடம்படுமெய் - உடம்படுமெய்யல்லா ச மெய். 

பண்புச்சொல் - உரிச்சொல், 

இயற்சொல் - இரிசொல் - இசைச்சொல். வடசொல். 

இலக்கணமுூடையது - இலக்சணப்போலி - மரூஉ. 

சழுவுதொடர்-கழா த்சொடர். 
பொது விகி- ஜறெப்புவிதி, 

விகற்பம் - உறழ், 

மரபு - அக்க.ம், 

எழுவாய்ச்கருத்சா - மூன்றாம்வேற்றுமைச் கருத்தா. 

மூசற்கருவி - துணைச்சகருவி, 

உருபு - சொல்லுருபு, 

. காரணம் - காரியம். 

. மூதற்காரண காரியம் - துணைக்காாண காரியம், 

. தொடர்மொழி - பொதுமொழி. 

. உருபுமயக்கம் - பொருள்மயக்கம், 

. மூதற்பெயர் - இனைப்பெயர், 

30, அண்மைவிளி - சேய்மைவிளி. 

உருபும் பயனும் உடன்தொச்ச தொகை - வேற்றுமைச 
தீழாத்தொடர், 

தெரிகீலைவினை - குறிப்புவினை, 

பெயசெச்சம் - வினையெச்சம், 

மைப் பன்மை வினைமுற்று,
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பரீட்சைவினாவி; மட , 

வியங்கோள் - ஏவல், 

ஏவல் வினைஞாற்று - எஇர்கால முன்னிலை வினை முற்று, 
இயற்கை வினைக்குறிப்பு-ச்சவினை க்ருதிப்பு: 
செய்யுமென் வாய்பாட்டு வினைழுற்று-செய்யுமென் வாய்ப. 

ட்டிட் பெயரெச்சம், 
உடன்பாடு - எ.இர்மறை. 

தன்வினை - பிறவினை, 
செய்வினை - செயப்பாட்டு வினை, 
செயப்படுபொருள் குன்றீம வினை-செயப்படுபொருள் குன் 

வினை, 

Cp, sve esr - சனைவினை, 
தொகைகிலை - தொகாநிலை, 

குணப்பெயர் - குணிப்பெயர், 

வழாகிலை 2 வழுவமைதி, 

. அகுபெயர் - அன்மொழித்தொகை, 
.. இரட்டைக்ளெவி-௮க்குக்தொடர்ஒருபொருட்பன்மொழி 

பண்புத்தொகை - இருபெயரொட்டுப் பண்புச்சொகை, 
. உவமை - உருவகம், 

. குணப்பண்டு - தொழிற்பண்பு, 

பிறிதினியைபு நீக்ெெ விசேடணம் - சன்னோடியை பின் 
மை நீச்சிப விசேடணம், 

தற்பவம - தற்சமம், 

விடை, மேற்கூறிப வினுவிடைகளிற் சாண்க, 

லக்கணங்கூறுமுறை, 

1. அறஞ்செயவிரும்பு, 
அறம் - பால்பகாவஃறிணைப் படர்ச்கைப்பெயா, செயப்படு 

பொருளில்வர்க இரண்டாம் வேற்றுமைச்சொகை, செய என்னும் 
வினைப்பயனிலைகொண்ட. செய: - தொழிற்பெயர்ப் பொருளில் 
வரச செயவெனெச்சம், விரும்பு என்னும் தன் கர்த்தாவின் வினை 
கொண்டது. விரும்பு- உடன்பாட்டு ஏவலொருமை வினைஞற்று, 5 
ரன்னும் தோன்றா எழுவாய்க்குப் பயணிலையாய் வந்தது, 

2, அறிவுடை யொருவனை யரசனும் விரும்பும், 

அறிவு - சொழிாகு பெயராகிப பால்பசாவஃறிணைப் படர்க் 
ஈகப்பெயர், செயப்படுபொருளில் வரத இரண்டாம் வேற்றுமைச்



இல3கணங்கூறுமுறை, ௩௪௫ 

தொகை, உடைய என்னும் குறிப்புவினைப் பயனிலைகொண்டது., 
உடை - ஈறுகெட்ட உடைபாட்டுச் செயப்படுபொருள் குன்றாத 

குறிப்புப்பெயரெச்சம், ஒருவன் என்னு... செய்பவனாகிய பெயர்கொ 
ண்டது. ஒருவனை - எண்ணடி.யாகப்பிறர்ச உயர் இணை ஆண்பாற் 
படர்ச்சைப்பெயர், செயப்படுபொருளில்௨ஈ௪ இரண்டாம்வேற்றுமை 
விரி, விரும்பும் என்னும் வினைப் பயணிலைகொண்டது. ௮. ரசன் - 

உயர் இணை ஆண்பாற்படர்க்கைப்பெயர். முசல்வேற்றுமை, விரும்பும் 

என்னும் வினைப்பயனிலைகொண்டது. உம்-உயர்வு சிறப்பில் வந்த 
இடைச்சொல், அரசன் என்னும் பெய ச் சார்ந்து வந்தது. விநம் 
பும் - செ.்யும் என்னும் வாய்பாட்டுப் படர்க்கை வினைஞாற்று. இது 

இங்கு கஇர்காலச்தையும் ஆண்பாலைபும் உணர்ச் இ, ௮-சன் என்னும் 

மூவாய்கீகுப் பயணிலையாய் ௨ந்தது. 

8. பிச்சை புகினும் கற்கை ஈன்றே, 

பிர்ரை - தற்பவமாகிப வடசொல், பால்பகாவஃறிணைப் படர்ம 

கைப்பெயர், இடப்பொருளில்வந்த ஏழாம்வேற்றுமைத் தொகை, 

புசின் என்னும் வினைப்பயனிலைகொண்டது, புஏின்-செயின்என்னும் 
வாய்பாட்டு எஇர்காலவினையெச்சம், தன் கர்ச்தாவின் வினையாகிப 

கற்கை என்னும் தொழிற்பெயர்சொண்டது. உம் - இழிவு சிறப்புப் 

Gun Tent Vass இடைச்சொல், புன என்னும் வினையைச்சார்ந்து 
வந்தது, கற்கை - தொழிற்பெயர், முதல்வேற்றுமை ஈன்று என்னும் 

குறிப்புவினைப் பயனிலைகொண்டது, ஈன்று - நன்மை என்னும் பண் 

படியாகப்பிறந்த ஒன்றன்பாற் படர்க்சைச் குறிப்புவினைமுற்று, கழ் 
கை என்னும் எழுவாய்க்குப் பயனிலையாய் வந்தது, 

4, தேசச்தோ டொத்துவாழ், 

சேசச்சதோடு - அகுபெய க.ப பால்பகாவஃறிணைப் படர்க்கைப் 

பெயர், உடனிகசழ்ச்சிப் பொருளில்உர்த மூன்றாம்வேற்றுனீம விரி, 

ஒச்து என்னும் வினைப்பயனிலைகொண்டத, ஒத்து - இறர்தகாலச் 

தெரிநிலை வினையெச்சம், வாழ் என்னும் தன் சர்த்தாவின் வினைகொ 

ண்டது, வாழ் - உடன்பாட்டு ஏவல் ஒருமை வினைமுற்று, ரீ என்னு 0 

சோன்றா எழுவாய்க்கு.! பயணிலையாய் வச்சது. 

D. புணைமீதல்லது நெடும்பனலேகேல், 

புணைமிது - முசணிலைத் தொழிலாகுபெயர், இடப்பொருளில் 
வரச ஏழாம்வேற்றுமை விரி, அல்லது என்னும் வினைப்டயனிலைகொ 

ண்ட்து. அல்லது - அன்மை என்னும் பஃீரைபடியாசப்பிறந்த Bi 
மறைச் குறிப்பு வினையெச்சம், ஏசேல் என்னும் வினைகொண்டது



௩௪௭௬ இலக்கணங்கூறு( பறை, 

கெடு - மை ஈறுகெட்செந்த பண்புப்பெயர், புனல் என்னும் பெயலர 

விசேடித்துவக்தத. புனல் - பால்பச1வல்றிணைப் படாக்சைப்பெயர/ 

இடட்பொருளதாகெ ஏழாம்வேற்றுமைத்சொசை, ஏகேல் என்னும் 
வினைப் பயணிலைகொண்டது, ஏகேல் - எதிர்மறை ஒருமையேவல் 

Sarpy, நீ என்னும் தோன்றா யெழுலாய்ச்குப் பயனிலை.பாய் 

வர்தது, 

6. சான்றோ ரில்லாத் தொல்ப.இ யிரத்சலின் 

சேன்றேர் குரவர் தேயசன்றே. 

சான்றோர் - சால் என்னும் உரிச்சொலடி.பாகப்பிறந்த பலர் 

பாற் படர்ச்கைப்பெயர், எழுவாய் வேற்றுமை இல்லா என்னும் குறி 
ட்பு வினைப்பயனிலைகொண்டது. இல்லா - இன்மையென்னும் பண் 

படியாகப் பிறந்த ஈறுகெட்ட ௪ இ1மறைச் குறிட்புப்பெயெ ச்சம்,ப.இ 
என்னும இடப்பெயர்சொண்டு முடி*த.து, தொல் மைஈறுகெட்டுவந்த 
பண்புப்பெயர், பதி என்னும் பெய விசேடிச்துநின்றது. ப.இ-பால் 

பகாவஃறிணைப் படர்க்கைப்பெயர் இடப்பொருளில்வக்த ஏழாம்வேற் 
றுமைத்தொசை, இருத்தலின் என்னும்தொழிற்பெயர்ப்பயணிலைகொ 
ண்டது, இருத்தலின் - தொழிற்பெயர், எல்லைப்பொருளில்௨ர்த ஐர் 

தாம்வேற்றுமை விரி, குடியிரத்சல் என்னும் இசையெச்சமாகி)ப தொ 
ழிற்பெயரா்ப் பயபனிலைகொண்டது. தேன் - செயப்படுபொருளில்வக்த 

பால்பகாவஃதிணைப்படர்ச்சைப்பெயர்,தேர் என்னு. வினைப்பயனிலை 

கொண்டது, தேர் வினைத்தொகை வினைச்சொல் ௫ வர் என்னும் 
செய்பவனாகிய பெயர்சொண்டு முடிச்தது. குரவர்-உயர் இணைப் பலர் 

பாற்படர்க்கைச் சாதிப்பெயர், இடப்பிறிதின் தெமைப்பொருளில் 
வந்த ஆறாம்வேற்றுமைச்தொரை, தேயம் என்னும் பெயர்ப் பயணிலை 

சொண்டது, தேயம் - பால்பசாவஃறிணைப் படர்ச்கைப்பெயர் முதல் 

வேற்றுமை, ஈன்று என்னும் ஒன்றன்பாற் குறிப்பு வினைஞாற்றுப் 
பயணிலைகொண்டது. ஈன்று - இதற்கு இலக்கணம் மேலே சொல் 

லப்பட்டத. 

7. ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் செல்லாம் 
ஒ.சவிற் சிறர்தன் ரொழுச்ச மடைமை, 

"ஈய ஏர்கவி- வினைத்தொகைப் புறத்துப்பிறந்த. அன்மொழித்சொ 
கைச் சார*ப்பெயர், மூன்றாம்வேற்றுமை யுருபும் பயலுமுடன்சொ 

ச்ச்தொகை, உலகத்து- பால்பசாவஃறிணைப் படர்ச்கைப்பெயர், இட 

ட்பொருளில்வர்த ஏழரம்வேற்றுமை உருடிம் பயனுமுடன் சொச்ச 

தொகை, மச்சட்கு-பன்மைக்சே உறிய உயர் இணைப் படர்ச்சைப் பெ



இலக் ஈணங்கூறுமுறை, ௩௪௪ 

யர், சகுதிப்பொராளில்வர்த நான்காம்வேற்றுமைவிரி, ஒதலின் என் 
னும் தொழிற்பெயா்ப் பயனிலைகொண்டது. எல்லாம் - மூன்றிடத் 

"துக்கும் பொதுவானபெயர் மச்சகள் என்பதைத் தழாத்தொடராய் 

(விசேடிக்து நின்றது, ஓசலின் - தொழிற்பெயர் எல்லைப்பொருளில் 
வர் ஈ ஐக்தாம்வேற்றுமை விரி, இறந்தன்று என்னும் வினைப்பயணிலை 

கொண்டது, சிறர்சன்று-இறச்்சசால ஒன்றன்பாற் படர்க்கைச் தெரி 
ச்லை வினைமுற்று, ஒழுச்சமூடைமை என்னும் எழுவாய்க்குப்பயனிலை 
யாய் வர்சது, இதில் அன் - சாரியை, ஒழுக்கம் - சொழிற் பெயர் 

செ பப்படு பொரளில்வர்சு இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை; உடை. 
ட என்னும் குறிப்புச்சொழிற்பெயர்ப் பயணிலைகொண்டது. உடை 

ஸ் ப - குதிப்புச்சொழிற்பெயர் இறந்தன்று என்னும் வினைப்பயனிலை 
ண்ட து. 

3. வாழிய ஈலனே வாழிய நலனே, 

வாழிய இரண்டும் வியங்கோள் வினைஞாற்றுச்சள், நலன் என் 

2௦ எழுவாய்க்குப் பயணிலைகள௦ய் வக்தன, ஈலன் இரண்டும் மொழி 

பிறு இப்போலி பெற்ற வந்த பண்புப்பெயர்கள், எழுவாய் வேற்றுமை 
vat ph us என்னும் வினைட்டப னிலைகொண்டன. 

ஜு 
Nous
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