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OY oN MEW L ௩4 ௫, 

கடவுள்வணக்கம--௮வையடச்கம. 

  

எழுத்திற் இறக்த வியற்பெயர்ப் பெருமையின் 
வமுச்துமாண் மாட்சி மங்கல வாய்மைய-- 

சொல்லெனலுச் தொல்பெயர் அளங்குபு வுலகம் 

அல்லிருள் செடவரு ளதனிலூஉங் கமைத்த-- 

பொருளெலாம் பொலிந்த புண்ணிய மும்மை 

யொருவனா கிலையு முயர்பச முணர்த்தும்-- 

யாப்பினுட் இறந்த யாப்புடை யன்பின் 

வாய்ப்பிலுட் பரபதம் வாய்ந்த வளமைய -... 

௮ணிமுடி யன்பர்பெற் முறிய முண்முடி 

யணியணி யரர்சையி னம்மையை நிலவும்-- 

திருவள மலர்ச்சியிற் செப்பியாங் கறைஞ்சு தாலம், 

திருவாய் மலர்ச்சிச் தெய்வஞா னச்தொளி 

நீர்மிசை நிகழ்ச்த நிமல பிமாரகப் 

போர்மலி சமயச்துட் புராண புருடனை :-- 

தொல்லையி னொருமைத் தோத்றமே யுடைய 

சொல்லைப் பன்மையவ் வொருமையை முடிக்குக் 

தொல்காப் பியகன் ஜூலெனுஞ் சொன்மறை 

பல்காப் பியல்களும் பகரும் பதமெனா௮ச் 
சமரச பாடியங் காரண காமம் 

ஐர்திர பாணி நீயமும் வழியா 

அகத்திய மாக்கிய வரதமிழ் முகச்தாற் 

சகத்திற் கழிந்த சழச்குடைக் கடையேன் 

யானே யெனினு மதிவறி யர்தணர் 

வானேய் புலமை வளம்பல் இனரா 

எற்றே யிவர்க்கு காமென் திருப்பேற் 

குற்றம் களைஇக் குணங்கொடு கொள்பவவென் 

ுண்ணிச மாசை யூத 

வெண்ணிய செண்ணியாங கினிகாஅகென்றே.
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தொலகாப்பிம் நன் ஹூ 

இதஓள் 

தொல்சாப்பியமும் சன்லூலும், தம்முள்ளொத்றுமைவேற்துமைகளவ்ள 

க, ஒருபான்மை உதாரணசகிதமாய்ச் சூத்திரசம்பச்சச்துடனே 

அச்சிடட்பட்டி ௬ இன றன : 

3) 6 sre, 
ஐ5திரபாணி£யமஎன்௮ம் சமரசபாஷியசித்தாச்சம்என௮ம் இனிப்பெயர் 

பெறும் பெற்திச்கேற்ப உத்தேசிச்.ஐ, வடமொழிவழக்கும் தமிழ்மொழி 
வழக்கும் ஐங்கிலியவழக்குங்கொண்டிருக்கின் ற சம்பகதா சம்பத்தங்களைக் 

காட்டிப் பூரணவிருத்தியா யெழுதப்புகுக்திருக்குமுனா முக்கு, 

முதற்பிரயத்தனம். 

Naat tent 

இட்பதிப்பு 
“சாமுவேல்பிளளையினால், வால்ற்றர் ஜாயீஸ் 

துரையவர்களுகவியைககொண்டு நிறைவேதியது. 

சவத ete eens ented 

தூத்பயன், 

இச்சேசத்தாரிடததில், ஐல்லிய தரை தளத் ரர் கல்விவிருத்திபண்ணி 

வருமுயற்சியினால், இனிக்கமிழ்காட்டின் நஷமைக்கெமை புது 

நூலியறறுவோர்க்குப் பாஷைஈடைகளின் பேதாபேதச் 

இயொான ததிறகுவேண்டி௰, தெளிவ, 

  

19s 138523. 
இஃது, poor" மி 

சென்னைமாநகரம, கிரில த ௦ஈக$.பான விளககச்சககத்தார் ௪௯௫ 

கூடதழில கானாதுரையவாகளால் பஇிப்பிச்சபபட்டு.



செயப்படுபொருள். 

eee wee ee க 

மன்பதைத்சொருதிவாழ் வளாகவையகக் 

தன்னிடைமூர௮_நான் மன்னியபன் மொழி 

ஒருங்கெலாமொருபகுதிய தெலுஈ்அுணிபினை 
மருவ்குலாமொற்றுமை நயவளம்வலலுகர் 

கண்ண்டுசமரச பாடி யங்கண்டனர் 

அண்டாகாட்டலதுவெனு மாரியமாதியாவ் 

கூரியபமமையின் கோட்பாமிடைய 
ஆரியமொழிசஞு மமிழ் துறழம்தமிழார் 

இளைபடுமொழிகளுல் இழக்குரியனவம 

Stor swede Cw peor crs ayia 
முற்நியன்மொழிக்கொடுஞ் சேமியன்மொழிக்கொடும் 

உற்றணர்க தய்கதுணர் வைப்பெனுமுத்தியான் 

ஒற்அுமைவேறறுமை தம்முண்முடிக்சணார் 

பட்டபல்பாடைக் கொருப்படவொன ரு 

இலக்கணகிக்காக்க மெனவிரித்தியற்திய 
இலக்கணக்களை யே யியற்தமிழ்முகலிய 

பஞ்சதி ராவிடம் பாற்படவொருகெகலி 
யெஞ்சலிலிளம்பூ -ணமொடுசேனா 

வரசையமுகச்சினாரக் இனியமுமாரறுத் 

திரைபுரையுாரைபுச் தம்புதரைத்சேம் 

கமச்சிவாயனு ஞான தேகிசனும் 

அமச்சவு்தீச்கச னறைஞ்சவிவேசமும் 

கன்னூனி௮தக்க முறைக்குண்ணடக்கும் 

பன்னூற்றொல்காப்பியம் படர்பதார்த்கம் 

வெளிப்படவிரிரக்த வேற்கிலச்சணங்களும் 

கெளிசமிழ்க்கண்ணா் செரிரஈ்தவிளவ்கச் 

செச்தமிழ்கடைமற் ஜறேனையகடைக்குப் 

பிச்தியதகன்ன்மை பெரிதுஞ்ஞ்சுறப்பத் 

தொல்காப்பியரகன்லமூ லெனுக்சகொல்பெயர்க் 

கெல்லாங்கொள்கையி னிதுபெயரசாகச் 

௪ம.ரசவிருத்தி சாலத் 

தீமிம்மொமிட்பவெகாஞ் செயட்படுபொருளே.



PREFACH. 
(en வளவ சமான 

J, PANAMBARAN’S INTRODUCTION TO THE 
THOLCAPY AM, 

§ வடவேங்கடக் தென்குமரி, ஆயிடைத், தமிழ்கூறுஈல் ஓலச 

தீ.த, வழக்குஞ் செய்யுளஞுமாயிருமுதலின், எழுத்துஞ் சொல்லும் பொ 

ருஞகாடி.ச், செர்சமிழியத்கை சிவணியறிலததொடு, முச்து.நால்சண்மி 

முறைப்படவெண்ணிப், புலக்தொகுத்தோனே போக்கறுபலுவல், நிலச் 

தீருதிருவிற் பாண்டியனவையத, தறங்கரைகாவி னான்மறைமுற்றிய, ௮௪ 

நிசோட்டாசாற் கரிறபத்தெரிர் த, மயங்காமரபி னெழுச்துமுறைகாட்டி, 

மல்குரீர்வரைப்பின் 1 ஐர்திரநிறைந்த, தொல்காப்பியனெனத் தன்பெ 

யர்தோற்றிப், பல்புகழ்மிறுத்த படிமையோனே, 

This introduction or @ po 47a was furnished to the Author of this 
work asa certificate by Panambaran, a pupil like himself of the great Rishi 
Agastyan. It is said in the above document that this work had been read, 
discussed, and approved of before the king Pandyan’s Conclave of Poets, 
the Adjudicator being Athancottasan, another School-fellow of Tholeapyan 
and disciple of Agastyan. These three personages were Rishis, and seem to 
have been more or less equal in every respect, except in their acquirements 

with regard to Tamil literature, in which Agastyan always stands first, 

Athancottasan second, and Tholcapyan third. 

§ HISTORY, TRADITION, AND MYTHOLOGY. 

1 “ஐத்திரநிறைத்ததொல்காப்பியம்,” Tholdipygm in which Hyndrum 

1s much followed or consulted. By this phrase, commentators infer that 
Tholcapyan, in consequence of some disagreement with his Master 

Agastyan, had left him and joined the conclave at Benares, who advised him 
to follow the Eyndra system founded by Indra in Sanscrit. Eyndrum is more 
ancient than Panineum, even as the Tholeapyam is more ancient than the 
Nunnool; and the more recent works are on both cases more read in 

modern days. 
The cause of disagreement above alluded to, was this :—When, on the 

occasion of Siva’s marriage with Parvati at Kailas, all the- inhabitants of 
the three worlds were present there upon invitation, of course Agastyan and



Tholeapyan were also asked, more especially from the fact of their being 
esteemed celestial Rishis. Now. the Himalayas, in which Kailas is only a 
peak, not being able to support the universal concourse of the three worlds, 

began to sink down like one of the sides of a balance, while Cape Comorin 

became more elevated in proportion, and gradually rose up together with the 

Peninsula of Southern India. At this crisis Siva having grown very uneasy 

applied to Narada Rishi for advice, and he recommended that Agastyan 

should be put in possession of the Viswamantrum, that he might go and rest 

upon Podigai (a Mountain near Cape Comorin). This was done, and by 

the influence of that Mantrum, Agastyan grew so big like another globe, 

that the balance was adjusted, and the marriage-ceremony happily com- 

pleted. 

But on Agastyan’s sudden starting from the Himalayas, he entrusted 

his wife to Tholcapyan, with this injunction, that he was to bring her to him 

safe after the marriage, and that during the journey they should never walk 

at less than three feet distance from one another. This Tholeapyan failed to 

do, for when crossing the Cavery, the current being strong, he helped the 

poor woman forward leading her by her hand to the opposite bank. For 

this violation of his command, Tholeapyan was cursed by his Teacher to the 

effect that he was never to enter Swergham. Being provoked in no small 

degree, Tholcapyan re-cursed the foolish Rishi, saying that he too would 

never enter Swergham, and that all the works which he had written in Tamil 

would be lost. This circumstance in Hindu Mythology serves to ac- 

count for the loss of the original works of that great man, and for the pro- 

duction byTholeapyan of the following celebrated Treatise of Tamil Grammar 

after the Eyndra system, in opposition to Agastyan’s work which the Rishi 

had produced in opposition to the generally received opinions of the conclave 
of sages at Neimisaranyam near Benares, 

§ DIVINE ORIGIN OF THE TAMIL LANGUAGE. 

The Sanscrit Language was once withdrawn into heaven from earth by 
the immortals, as a punishment upon men, and then a Rishi by name Panini 

invoked Siva to instruct and inspire the language into him. After thousands 

of years of austere penance and contemplation, Siva condeseended to appear 
before Panini, and beat his Tamarakum (a little hand drum) from which 
emanated fourteen sounds; each sound formed a sutrum, and communicated 

a certain class of letters of the celestial Alphabet. Panini was further 
inspired to work out the Grammar of the Language for which he bad so 
long entreated. The Sutrums run thus :—



1 2 3 4 6 

ஓகே] WO ISCI OL’ Sy Passo sll 
6 7 8 9 10 

OF || PMHsos S| OOP £ | WHS | waxss F | 
11 12 18 14 

HH ST FHHES | FSH FSGS | of |] The whole is 
termed Sivasutra-Jalam in Panini. Vide Wilson’s Sanscrit Grammar, p. 6. 

This, says Tradition, is the origin of the Sanscrit language ; and to rival 

it, Tamulians too claim divine origin for their tongue. The Tamil Lan- 

ஜய owes its origin to the disagreement of Agastvan with the College of 

Sanscrit Scholars at Benares, The Rishi, ever known in the Paranas as an 

unyielding and obstinate character, on gne occasion carried his opposition 

so far as to bring down upon him expulsion from the College, Enraged at 

this treatment, he appeared before Soobramanyan at Kailas, and while en- 

treating the god to bestow upon him power and ability to create a new 

language to rival Sanscrit, and thereby check the pride of the haughty 

conclave, the court where they were conversing, was gradually filled by a 

very agreeable smell. Agastyan asked Soobramanyan what this meant, and 

was ordered to approach a corner of the Court; and there he found depo- 

sited a large bundle sending forth most delicious odour. “ edd sip” 

Tamil, Tamil, exclaimed the sage. Well that is the language, replied the god. 

which I delegate you to propagate among the people ia the South, so as to 

subdue your opponents. The bundle ‘‘ Tamil” consisted of some olei books 

which the offspring of Siva taught the Rishi, who proceeded at once to the 

South of India and composed his works and systems with the assistance of 

his twelve disciples. See p. 121. The term sd signifies good, or sweet. 

Vide the Nigandu, Thivagarum, and Rottler, under that word. 

§ COMPARATIVE MERITS OF THE THOLCAPYAM 

AND THE NUNNOOL. 

The Tholcapyam and the Nunnool are in other words no other than the 

Eyndrum and the Panineum in principle. The former is treated more upon 

the Inductive method. The Nunnool lays down general rules and divides 

its subjects orderly into general classes, species and particulars; the Thol- 

capyam gives a few general rules only, and that too, in no regular order. 

It is for the most part one continued string of particulars and individuals,



and the reader has the labour either to commit the Sutrums to memory or 

to compare them with others before he can arrive at a definite conclusion. 

Pavananti studied the Tholeapyam Eyndrum and the confused heap of the 

Agastyam, and must have well digested the whole plan of the Panineum 

before he wrote his celebrated Nunnool, which is executed entirely upon 

the Syllogistic or Deductive system. See Stokes’ Edition of Niti Neri 

Vilakkum (£@@ sScSer&s5 ib), Preface, p. VIII. However the Tholcapyam 

stands unrivalled in respect of its particular and minute rules on individual 

subjects. It is still more unrivalled in its third or last Chapter, the Grammar 

of general knowledge (Qur@erBergd); and its style and wording are 

of great use to all students of ancient Tamil works. 

II. SAMANA MOONIVAR’S INTRODUCTION TO THE 

NUNNOOL. 

மலர் தலையுலின் மல்கருளகல, இலகொளிபரப்பி யாவையும்விளக்கு 

ம்,பருதியினொருசா னாகிமுதலீ், மெப்பளவாசை முனிவிகம்.தயர்ர்,௪ அற் 

புதமூர்த்திதன் னலர்தரு_ன் மையின், மனவிருளிரிய மாண்பொருண்மு 

மூவதும், முனிவறவருளிய குவறுமொழியுளும், குணசடல்குமரி குடசம் 

வேங்கடம், எனுசான்கெல்லைமி னிருக்தமிழ்ச்கடலுள், ௮ரும்பொருளைக் 

தையும் யாவருமுணரத், தொகைவகைவிரியிற் றருகெனத்ுன்னார், இக 

லற நாறி யிருநிலமுழுவ.தஈ், தனதெனக்கோலித்கன்மதவாரணர், திசை 

தொறுகிறுவிய திறலுறுதொல்ர்ச், கருங்கழல்வெண்குடைக் கார்நிகர் 

வண்கைத், திருக்தியசெங்கோற் ச€ீயகங்கன், அருங்கலைவினோசன் அமரா 

பசணன், மொழிக்தனனாக முன்னோர் நூலின் வழியேஈன்னூற் பெயரின் 

வகுத்தனன், பொன்மதிற்சனகைச் சன்மதிமுனியருள், பன்னருஞ்சிறப் 

பிற் பவணந்தி, என்னுகாமத் திருந்தவத்தோனே. 

This is the @m%ycuu 7 of the Nunnool, in which the name of the 

Author weer ss and that of his Patron @uemecr Seya-Gunghan are 

mentioned. It is the production of Samana Moonivar, சமணமுனிவர், 

the disciple of Pavananti, and the earliest Commentator of the Nunnool. 

See Joyes’ Grammatica Tamuliensis, Book I, Chap. 1. Sect. I.
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பொதுப்பாயிரம். 
Pe ery 

A GRAMMAR OF GENERAL PREFACES, 

1. முசவுலாபதிகமணிஈதுரை நூனமுகம், புறவுரைசரதுமாைபுனைக் அலா 

பாயிரம், 

9. பாயிரம்பொழதுச்சிறப் பெனவிருபாற்றே, 

2. நாலேறுவல்வோ லுவலுர்திறனே, கொள்வோன்கோடழ் கூற்றாமை 

நத, மெல்லாநூற்கு மிவைபொதப்பாயிரம், 

4, 4 நாலினியல்பே நவலினோரிரு, பாயிரம்தோற்நி மும்மையினொன் 

ரய், நாற்பொருட்பயத்சொ டெழுமதச்தமுவி,யையிருகுற்றமுமசகற்தியம் 

மாட்சியோ,டெண்ணானகுத்தியினோத்துப்படல,மென்னுமுறுப்பினிர் சூச் 
திரங்காண்டிகை,விருத்தியாகும் விகற்படடைபெறுமே, 

5. முதல்வழிசரர்பென நான்மூனமுகும். 

6, 4 ௮வற்றுள், வினையினீங்கவிளங்கிுயவறிலின், முனைவன்சண்டு 

முசனாலாகும். 

7. முன்னோ ழாலின் முடிபொருங்கொத்துப், பின்னோன்வேண்டும்விக 

ற்பங்கூறி, யழியாமரபின.து வழிநூலாகும். 

8. இருவர் நூற்கு மொருசிறை தொடங்டுச், திரிபுவேறுடையது புடை 

நூலாகும், 
0. முன்னோமொழிபொருளே யன்தியவர்மொழியும் 

பொன்னேபோற்போற்றுவமென்பதற்கு--முன்னோரின் 

வேறு நூல்செய்துமெனு மேற்கோளிலென்பதற்குவ் 

கூறுபழஞ்சூத்திரத்தின் கோள், 
10. 4 அறம்பொருளின்பம்வீ டடைதனூற்பயனே. 

11. 4 எழுவகைமதமே யுடன்படனமறுத்தல், பிதர்தம்மதமேற் கொண் 

டுகளைவே, தா௮னாட்டித்தனாதுகிறுப்பே,யிருவர்மாறுகோளொருதலைதுணி 

வே, பிறநாற்குற்றல் சாட்டலேனைப், பிறிதொபெடா௮ன் றனமசக்சொ 

ளலே. 

18. 4 குன்றக்கூறன் மிகைபடக்கூறல்,கூதியதகூறன் மாறுகொளக்கூ 

றல், வமூஉச்சொற்புணர்த்சன் மயங்கவைத்தல், வெற்றெனத்தொடுத்தன் 

மற்றொன்று விரித்தல், சென்றுதேய்ந்திறு ச னின்௮ுபயனின்மை, யென்றி 

வையீரைக்குற்ற நூற்கே, 

18. 4 சுருங்கச்சொல்லல் விளங்கவைத்த, னவின்றோர்க்சனிமை ஈன 

மொழிபுணர்ச்ச, லோசையுடைமையாழமுடத்தாதன், முழையின்வைப்பே



AC 

யூலகமலையாமை,விமுமிய தபயத்தல்விளக்குதாரணச்ச, தாகுதலூலிற்கம 

கெலும்பத்சே. 

14. J அுதலிப்புகுதலோச் தமுறைவைட்பே,தொகுத்துச்சுட்டல் வசூத் 

அக்காட்டன், முடித்தச்சாட்டன் முடிவிடங்கூற, டுனெடுச்துமொழித 

ல் பிறன்காட்கூறல், சொற்பொருள்விரித்த ரொடர்சொற்புணர்கத் த, லிர 
ட்டெமொழித லேதுவின்முடித்ச லொப்பின்முடித்தன் மாட்டெறிச்கொ 
மூக, லிறரச்சதுவிலச்ச லெதிரதுபோற்றன், முன்மொழிர் தகோடல் பின் 

ன௮கிறுத்தல்,விகற்பத்தின்முடித்தள் முடிச்ச தமுடித்த,லுரைக் மென்ற 
௮ரைத்சாமென்ற,லொருதலைதுணிதலெடுத்அுக்காட்ட, லெடுத்சமொழியி 
னெய்தவைச்த,லின்னதல்லதி;வெனமொழித,லெஞ்சியசொல்லினெய்த 

க்கூறல் பிற நான்முடிஈ்சத தானுடன்டடத, றன்குறிவழக்க மிகவெடித்து 
னமாத்தல்,சொல்லின முடிவினப்பொருண்முடிச்ச, லொள்றினமுடிக்சறன் 

னினமுடித்க, லுய்ச்துணர்வைப்பெனவத்தியெண்ணான்கே. 

15, நாூற்பொருள் வழக்கொடு வாய்ப்பக்சாட்டி, யேற்புழியதிந்திதற் 

இவ்வகையாமெனத், தகும்வகை செலுத்து தறந்திரவூக்கி, 

16. 4 கேரினமணியை நிரல்படவைக்சாங், கோரினப்பொருளை யொரு 

வழிவைட்ட, சோக்செனமொழிப வயர்மொழிப்புலவர். 
17. ஒருநெதியன்றி விரவியபொருளாற், பொதுமொழிதொடரி னுப 

டலமாகும். 

18. சில்வகையெழுத்திற் பல்வகைப் பொருளைச், செவ்வனாடியிம் செறி 
தீதினிஅவிளகச் திட்பறட்பஞ் சிறக்சனகுத்திரம், 

19. || ஆற்றொழுக்கரிமா கோச்கர்தவளைப், பாய்த் தப்பருர்தின்லீழ் வன் 
னருத்திரகிலை. 

20. பிண்டர் சொகைவகை குறி?2யசெய்கை, கொண்டியல் புறனடைக் 

கூற்றனளூத்திரம், 

21. 4 பாடங்கருச்சே சொல்வகை சொழ்பொரு, டொகுத்துரையுசார 

ணம் வினாவிடைவிசேடம்,விரிவதிகாரச் துணிவுபபனோ டாஏரியவசனமெ 

ன்தீரோமுரையே. 

22. கருத்அப்பதப்பொருள் காட்டுமூன்றினு மவற்றொடுவினாவிடை யா 
க்கலாலுஞ், சூத்திரத் தட்பொரு டோற்றுவசாண்டிகை. 

25. சூத்தித்துட்பொரு என்றியுமாண்டைச், இனெறியமையாதி யாவை 
யூம்விளங்கத்,தன்னுரை.பாலும் பிற நூலானு,மையமகலவைங் காண்டிகை 

ய௮.ப்பொடு, மெய்யினையெஞ்சா திசைப்பதுவிருகத்தி, 

24. *[ பஞ்டசிதன்சொல்லாப் பனுவலிழையாகச் 

செஞ்சொற்புலவனே சேயிழையா--வெஞ்சாத 

கையேவாயாகச் கதிரேமதியாக 

மையிலா.நான் முடியுமாறு,



25, உரத்தினவளம்பெருக்கி யுள்ளிய£மைப் 

புரத்தின்வள முருக்ப்பொல்லா--மரத்தின் 

கனக்கோட்டந்தீர்ச்கு, நா லஃதேபோன்மாக்தர் 
மனக்கோட்டந்திர்க்குநூன் மாண்பு. 

60. 4] குலனருடெய்வம் கொள்கைமேன்மை, கலைபயிறெளிவு கட்டுரை 

வன்மை,கிலமலைகிறைகோன் மலர்கிகர்மாட்சியு, முலகியலதிவோ டூயர்கு 
ணமினையவு, மமைபவனூலுரை யாசிரியன்னே. 

27. தெரிவரும்பெருமையுர் திண்மையும்பொறையும், பருவமுயற்சி யள 
விற்பயச்தலு, மருவியகன்னில மாண்பாகும்மே. 

28. ௮ளக்சலாகா வளவும்பொருளுக் அளக்கலாகா நிலையுக்தோற்றமும் 
வறப்பிலும்வளந்தரும் வண்மையுமலைக்கே. [ந்சே. 

89. ஐயர்தீரப் பொருளையுணர்த்தலு மெய்ச்நடுநிலைய மிகுகிறை கோ 
30. மங்கலமாகி யின்தியமையா, தியாவருமகஇிழ்ர்து மேற்கொளமெல் 

&ப் பொழுதின்முகமலர் வுடையதுபூவே, 

31. 4 மொழிகுணமின்மையு மிழிகுணவியல்பு,மழுக்காறவாவஞ்ச மச்ச 
மாடலும், கழற்குடமடர்பனை பருத்திக்குண்டிகை, முூடச்தெங்கொப்பெ 

ன முரண்கொள்ிர்தையு, முடையோரிலசா சரியராகுதலே, 

98. பெய்தமுறையன்றிப் பிறழவுடன்றருஞ், செய்திகழற்பெய் குடத்தி 

ex Cr. 

53. தானேதரக்கொளி னன்றித்தன்பான், மேவிக்கொளக்கொடா விட 
தீசதமடற்பனை, 

84. அரிதிற்பெயக்கொண் டப்பொருடான்பிதர்க், கெளிதீவில்ல௫ பரு 

தீதிக்குண்டிகை, 
2௦. பல்வகையுசவிவழிபபெபண்பினல்லோர்க்களிக்குமதுமுடத்தெங்கே, 
36. 4] ஈதலியல்பேயியம்புங்காலைச்,சாலமுமிடனும்வாலிதினோகஇச்,சற 

நீதுழியிருந்துதன் றெய்வம்வாழ்த்தியுரைக்சகப்படும்பொரு ஞனள்ள ச். தமை 

தது,விரையானவெகுளாள் விரும்பிரமுகமலாக், கொள்வோன் கொள்வ 

கை யதிர்தவனுளங்கொளக, கோட்டமின்மனத்திறால் கொடு த்கலென்ப, 

21. தன்மசனாசான் மகனேமன்மசன், பொருணீிகொடுப்போன் வழி 

படுவோனே, யுாரைகோளாளஜ் குரைப்பது நூலே, 
38. ௮அன்னமாவே மண்ணொடுகிளியே, யில்லிக்குடமா டெருமைகெய்யரி 

யன்னர்தலையிடை கடைமாளுக்கர், 

99. களிமடிமானி காமிகளவன்,பிணியனேழைபிணக்சன சன ச்சன்,அுயி 

ல்வோன்மந்தன் ரொன்னஜூற்சஞ்சித், தடமாறுளத்தன் நறுசணன்பாவி, 

படி.றனின்னோர்க்குப் பகரார்_நாலே. 
40. 4 கோடன்மரபே கூறுங்காலைப், பொழுகொடுசென்௮ வழிபடனமு 

னியான, குணத்தொபெழகயவனகுறிப்பிற்சார்ச், திருவெனவிருக்துசொ 

ல்லெனச்சொல்லீப், பருகுவனன்னவார்வச்சனாசெ, சித்திரப்பாவையி ன
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த்தகவடங்கச், செவிவாயாக நெஞ்சுகளனாகச, கேட்டவைகேட்டவைவி 

டாதுளத்சமைக்அப், போவெனப்போதலென்மனார்புலவர், 

41. 4] நால்பமிலியல்பே அவலின்வழக்கறிதல், பாடம்போற்றல்கேட் 

டவைகினைத்த,லாசாற்சார்ர்சவையமைவரக்சேட்ட, லம்மாண்புடையோ 

ர்தம்மொடபுபயிறல், வினாதல்வினாயவை விடுத்தலென்றிவை, சடனாக்கொ 

ளினேமடஈனியிகக்கும். 

42. ஒருகுறிகேட்போ னிருகாற்கேட்பிற்பெருக,_நாலிற்பிழைபாடிலனே. 

43. முச்காற்கேட்பின் முதறையதிக்துரைக்கும். 

44. ஆசானுமாத் த தமைவரச்கொளிலுய் காற்கூறல்ல பற்றலனாகும், 
45. அவ்வினையாளரொடு பயில்வகையொருகாற்,; செவ்விதினுரைப்பவவ் 

விருசாலு, மையஅபுலமைமாண்புடைக்தாகும். 

46. அழலினீங்கானணுகானஞ்ச, கிழலினீங்கர்னிறைஈ தகெஞ்சமோ,டெ 

த்திறத்தாசானுவக்குமத்திற, மறத்திற்நிரியாப் படர்ச்செழிபாடே. 

பொதுப்பாயிரமுற்றிற்று, 

சிறப்புப்பாயிரம். 

OF PARTICULAR PREFACES OR INTRODUCTIONS. 
1. 4[[ ஆக்கியோன்பெயரே வழியேயெல்லை, _நூற்பெயர்யாப்பே தலி 

யபொருளே; கேட்போர்பயனோே டாயெண்பொருளும், வாய்ப்பச்காட் 

டல்பாயிரத்தியல்பே, 

5, காலங்களனே காரணமெனதிம்,மூவகையேற்றி மொழிகருமுளரே. 

5. 4 முசனால்கருகச்ச னளவுமிகு தி, பொருள்செய்வித்தோன் ஐன்மை 

முதனிமித்தினு, மிமிகுகியாலு நூற் சகெய்தும்பெயரோ. 

4. 4[ தொகுத்தல்விரித்த மொசைவிரிமொழிபெயாப், பெனச்தகுதால் 

யாப்பீரிரண்டென்ப, 

5. 4[ தன்னாசிரியன் ஐன்னொடுிகற்றோன், றன்மாணாச்சன்றகுமுரைகா 

a தின்னோர்பாயிச மியம்புதல்கடனே. [ தியன்றே, 

6. | தோன்றாசோற்றித் அறைபலமுடிப்பினுச், தான்றற்புகழ்தறகு 
7. மன்னுடைமன்றகச் கோலைத்தாக்கிலுந், தன்னுடையாற்றலுணராரி 

டையினு, மன்னியவவையிடை வெல்லுறுபொழுதிலுந், தன்னைமஅதலைப 

மித்தகாலையுந, தன்னைப்புகம்சலுந்தகும்புலவோர்க்கே, 

8. 4 ஆயிரமுகச்சா னசன்றதாயிலும் பாயிரமில்லத பலுவலன்ே, 
9. மாடக்குச்சித்திரமு மாரகர்க்குக்கோபுரமு 

மாடமைச்சோணல்லார்க் கணியும்போ--னாடிமு 
ன துரையாநின்ற வணிர்துரையையெக்.நூற்கும் 
பெய்துரையாவைத்தார் பெரிது. 

௪,௦ட்புப்பாயிரமுற்றிற்று,
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அகவல். 

உலகம்விரிசக வொருசொல் லதுபோலம் 

டலகம்பலைட்படட் பட்டபல்பாடையும் 

அதஇியினனாதியா னருளுபு மானவர்க் 

கோதியவொருமுதல் வழிப்பிறக சனவவ 

வாதி நாலொருசா சகிவின சம்மதம் 

வாக தூல்வமா௮ மரபின Chor if & Sear 

பகுதியகொருமையும் விகுதியகசொருமையுக் 

பகுதிவேற்றுமையும் விகுதிவேற்றுமையும் 

திரிடஅம. ரப செரியாவிகாசமும் 

உரிமையும்பொதுமையும் wir pei Carrs gy 

டன்மையாப்படர்ச்கவற் தினஞ்சிலகண டு 

இன்மையிலக்கணமச் திறப்படத்தெரிரந்காக் 

கவ்வக்தொகைவகை விரிகளையவையவை 

யெவ்வெவ்வதிகளி னவியலுமவ்வழிகளில௰் 

சேோ்த்திக்கெளிக்க தினமூவகைய 

பாத்தவையாசிய வை ரவப்பாலன ;-- 

ஒரசையொருமொலதி யுள்ளஸசமுழுமெொசதி 

ஒரிருமொமியஞ் சேமியஞ்€னேமா 

ஆரியமகாரிய மாமிரண்டொருபொழலு 

வாகியவுறுப்பியன் மொமழிகளிட்பரதகமா 

நிலன் பெறகிகழ்வன வனைத்தையமுணாத்திய 

இலக்கணமொருகலை யெனும்பொ௫வாய்பாட் 

பயற்கையேசமரசஞ் இறப்பிலக்கணகம்கள்
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வயின்வயினொழிய மாருமரபுடை 

வாய்மையுமுண்மைய நில்இயவழச்சாற் 

சேய்மையின் முனைவன் நெரித்ததுமொன்றே 

௮வனுமொருவனே யவனருண்மலறுவோ 

ரவர்முதலதுவமா ரொன்றவாகுலமும் 

பாடையினிலச்திற் கொள்கையிற்படர்ச்ியிற் 

கூடியபிரிர்சன கொண்டனவிண்டன் 

பலவும்பலவாய்ப் பல்கியுமவற்போல் 

நிலவியவொருமையே நிறுப்புணர்த்திச் நான 

முடிபினைமொழிவ.த சமரசபாடியம்) 

கடைப்பிடிக்கருவிகள் கருதியகிறுத்திற் 

சித்தார்தமென்லுஞ் செம்பெயர்பெறுமால், 

உத்தியுமூசகமு மொருமுதலனம்தன் 
செப்புமாபாடியஞ் செப்பியபதஞ்சலி 

யிப்புவித்சமிழி னியற்கையுஈ்த.மீஇக் 

சொண்டசகோள்பிழையாச் கூரியதாகலின் 

வண்மையர்திராவிட மாபாடியமெனா 

வகத்தியமுதலாச் சான்றோ ரறைஈ தவை 

யிகத்திசலாமை யியலும்பாலதென 

றதிவறியாரிய ரரிறீர்த் 

நிறையுமிலேன்செய லினிஅகொள்குவரே, 

N. B. This number or volume of the Tamil Museum 1s 

a complete book in itself, containing besides a synopsis of 

the whole system, the Original Texts of the Tholcapyam and 

the Nunnool, the only two standard works on the subject.
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முருகன்௮ணை 

ச றப்புப்பாயிரம். 

பூமிசையகலா நான்ரமுகத்தொருவன் 
படைப்புழியின்சொலி னியக்கந்தெரிப்பான 
இருக்கையாய்வாழிய ரெனாமேனிறுவிய 

வேங்கடங்குமரி யோங்கியமேல்&ழ்ப் 
புணரிசூழ்வரைப்பி லணவியமுத்தமிழ் 
ஆன் றதொல்கடலுட் டோன்றுறுமைம்பொருள் 

சனாஞ் ஞூற்றுச் சரமை பணமணிச் 
சூட்டருணெட்டுடற் கோட்டமில்பாப்பர 
சேந்துபுகிட நீதமாண்ப மைநீணிலத் 
தேவருமுணராத் தாவரும்பயன்கொள 
உயிர்தொறுஞ்சிவணிய செயிரறுபொதுதட 
நவிலுந்தனிருதல் தவலருங்கைவலத் 
தமிழிசைகதுவிய தமருகத்தெழுமேழ் 
இரட்டியவெழுத்தொலி தெருட்டியவாரிய 
நெடுமொழிப்பாணிநி மடனிகுமுதியோஸ் 
போன்மெனவிருந்தமிழ்ப் பான்மைமுழுதுணர் 
முகட்டேயர்பொதியப் பொகுட்டுழியிருந்தருள் 
பரமாசிரியற் பற்பகல்வழிபட். 
டரும்பெறலியல்பெறநீஇப் பொருத்தியபன்னிரு 
மாணவக்குழாத்து ணீணிலைகொளுவிய 
அல்காப்பெருஞ்சீர்த் தொல்காப்பியமுனி 

தற்பெயர்தோற்றி யற்புறத்தநத 
ஐந்திரமிறைந்த வியந்தகுறுண்பொருட்
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டொனமைசால்காப்பியத் தஅுண்மரீஇப்பொதிவன 
பாட்டரரைபெறுமேம் பாட்டிுடைமையினில் 

ஆனாக்கஙகன் மேனாள்வேண்டலின் 
சனகாபுரத்து ளினையாச்சால்பமை 

சன்மதிதந்த வண்மைகூர்சிறப்பிற் 
பவணந்தியு/வோன் ௮வளறவருத்த 
நன்னூலென்னு மத் நாற்டெந்தன 
பொருளொருசேரத் தெருளுறச்சூழ்ந்து 
செந்தமிழ்நாடே யன்றியுமா நீதிர 
wove bo Goro Naor Bs 
தேததும்வழங்குக் திறன்சிறம்பாமை 
யொருமொழிக்குரியவ ன்கியும்விரவும் 
ஜங்கிலியம்முத லதிஞருமேற்க 
ஆரியந்தரவிட மாநஇரங்கருநடம் 
ஒருமைங்கிலியத் அரைபொதுச்சிறப்பு 

நடைதநுதலியன வடைவிற்கற்பவர் 
பல்வகைநலன நி மல்குமுூணர்ச்சியின் 
உள்ளக்கிளர்ச்சியுங் கொள்ளப்பெறுவன 

நாரன்மொழிபெயர்க்கும் வாயமைக்கருவியுந் 
தெள்ளியோர்பயனடை செவ்வியுட்கொளளுபு 
நந்தியம்பொருப்பி ன ந்தியும்பகலும் 

அருகாவளங்கெழுூ௨உம் வருவாய்த்திரிபிலாப் 
பார்வயினின்பு நீள்வழியுதவு.நா உம் 
பாற்பெயராற்றொழுக் கேற்பதெஞ்ஞான்றும் 
ஏனை நாடவைபோ லாதஇிருமைக்கும் 
பிறவிக்கெல்லை காணூஉ நிறைவுறக் 
கல்லாப்புணரு நயனுடை நல்லோர் 
பெட்பு௮ ந்திருவின தொட்பமார்தொண்டை 

நன்னாட்டிடைநீள் பன்மாண்புகழ்மை 
மன் லுதெண்டிமராசூழ் சென்னையம்பதிக்க 

ணிறைகொளும்புலமைத் துறைவத்தவர்தங்



குழுவகங்கவரா மகிழ்தலைசிறப்ப 
ஒருதான்கண்டவை பிறருந்தெரிகெனு 
நீக்கமிலுள்ளத் தார்வநன்கூக்கத் 
தண்டரும்பெயரிய பண்டையோர் நால்வழிப் 

பன்னுதொல்காப்பிய நன் னூலெனவும் 
ஐந்திரபாணி நீயமெனவும் 
சமரசபாடிய சித்தா ந்தமெனவும் 
வளம்பாடிலாத இளம்பூரணமும் 
மெய்ச்சொலாற்பழிச்சு நச்சினார்க்கினியமும் 
வானோர்மாண்பமை சேனாவரையமூம் 
சங்கர நமச்சி வாயமுமென் திவை 

* ஐ.ந்.துரையுந்தொகுத் இன்புறவுண்மையின் 
பூரணவிருத்தி யெனவும்பெயர்புனை ந 

இத் நாலியற்தி யெழுதாவெழுத்தற் 
பன்னூனெஜியிற் பதித் து நல்கென ; 
வளை தீர்க்கருங்கடன் மதிதிமாகொழிக்கும் 
உளைவுநிஇப்பணில மூயிர்த்தநித்திலம் 
கருங்கோட்டுப்புன்னை நறுக்கேழரும்பர் 

குருனெழுயிர்க்கும் பரூ௨மணியொண்கரு 
இஃதஃதெனாவயிர்ப் புறவயின் ரொறுந்தொகூ உம் 
,நறைவார்சோலைப் பிறையாறெனுதகர் 
வதிதருசோழ வேளாளமரபிற் 
பதிதருதாண்டவ ராயவேள்பயந்த 
நாட வருசுவி சேடடித்தாந்தி 
செங்குவளமாயற்தார் தங்குமணி மார்பன் 
நாமவேலைப் புவிநயக்கும் 
சாமு வேலெனுந தகைமையோனே. 

இஃன இவாது இஷ்டராகிய புரசை அஷ்டாவசானம் சபாபதிமுச 

ஸலியா.ரவர்கள் இயற்திய2. 

  
தெய னையை யவை. 

* சங்கரசமச்சிவாயருரையில்சவஞான முனிவருரையுமிருக்கெ ஐகாகலின்: 
 



சாத்துக் கவி. 

QOS 

இவை 

புதுவைக் தமிழ்ப்புலவர் 

பொன்னுசாமிமுதலியாரவர்கள் 
இயறதியவை. 

ஒததெடுங கடலுலகோ ரறமுதனாற்பொருட்பயனுற் 
அுய்வானானறோ, 

சோதியபல்லியற்றமிழ் நாற் கொள்கையொருங் குண 
ர்வரிதென் நுளத் தாடன்னி, 

மேதகுதொல்காப்பியநன் னூலினைக்காட் டொடுவிரி 
த்து விளங்கத்தந்தான், 

ர.துகுபூம் பொழிற்பிறைசைச் சாமுவேல்மன்னனெ 
1% தமிழ்வல்லோனே. 

  

இருநிலவரைப்பி னிருளறவிமைக்கு மிருசுடரெனத் 

தமிழ் முனிவ, 
னருட்கிடனாய புலவருட்டலைவ னரும்பவண ந்தியீங் 

இருவர், 

தருமியற் றமிழொற் றுமையிடையிடைக்கண் டகும் 
வகைவிரித்தினி தளித்தா, 

னொருதனிக் கவிஞன் ருண்டவராய னுதவிய சாமு 
வேல்மன்னே.
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இவை 

தரங்காபுரம் 

சண்முகக்கவிராயரவர்கள் 

இயற்தியவை. 

திறையாற்றைக் கடக்குனர்போ லிலக்கியமோடிலக் 

கணமா நதெடுதீர்நீத்இத், 

அுறையாற்றி னொழுக்கெதொல் காப்பியநன் னூற்ப 

யனைச் தொகுத்துமுந்நான், 
முறையாற்றிப் பலபாடைச் சொற்குமிஃதொக்குமெ 

ன முதற் போதந்தான், 
பிறையாற்றில் வளர்சோழ குலச்சாமு வேலென்னும் 

பெழ்றியோனே. 

  

ஆண்டவனாலருள் சமயத்தமைந்து பலபூசையெலா 

மடைவேழுற்றுந், 

தாண்டவராய்க் குரிசிற் றரங்கையொன்றும் பிறை 

யாருந் தலஞ்சேர்சைவன், 

காண்டவருட் சாமுவேற் காதலனால் காப்பியத்தி 

ன் கருத்அநன்னூற், 
அரண்டவரும் பொருட்பகுத்துந தொகுத்தமி ஞரு 

வப்ப விருந்து தவினானால். 

2574 Janes 
1858.



JUST PUBLISHED No. I. 
OF 

“The Tamil Museum and Review of Oriental Philology,” 

containing Part I. of the Tholcapya-Nunnool, or, A Com- 

parative Reference Edition of the Tholcapyam and the 

Nunnool, the most ancient and the only standard sys- 

tems of Grammatical literature in Tamil, with Examples, 

and Notes Critical and Explanatory. The first Appendix 

contains a complete Synopsis of the whole of the Dra- 

vidian Philology, and an account of the standard Au- 

thors and Commentators. The second Appendix comprises 

the hitherto unpublished Original Texts or Sootrums of 

the Second and Third Books of Tholcapyan, for the pe- 

rusal of students as well as tutors. The entire work 

is designed to be hereafter amplified as a large Com- 

parative Classical and Colloquial Commentary of Sanscrit, 

Tamil, and English Syntax, containing not only all the 

opinions of Native Wniters, but also the best points of 

Beschi’s, Rhenius’, and Caldwell’s Treatises, to aid those 

who, either in connection with educational institutions, 

or independently, may engage in translations, or in 

compilations of original works, for the benefit of the 

people of this country. Price—Rupees 2-8-0.



PROSPECTUS. 

It is proposed that a Periodical, under the ap- 

pellation of இர நீதம நதணகூடம் Tamil Museum 

and Review of Oriental Philology, shall be pub- 
lished from time to time according to the Editor’s 

leisure, convenience and means. Each issue will be a 

number complete in itself, 7. e.an entire book asin the 

instance above, of the Tholcapya-Nunnool. The Editor 

of the Tamil Museum proposes to publish in it, only 

those subjects that he is already in possession of, or 

which he has himself mastered. The articles therefore 

which may appear in its numbers are as follow—viz: 

1. Hitherto unpublished Manuscripts. 2. Translations 

from English and Sanscrit. 8. Original Essays styled 

தமிழ்மஞ்சரி 11 imitation of the British Essayists. 4, Phi- 

lological Criticisms or Comparative Syntax of the English 

Tamil and Sanscrit languages. 5. A Vocabulary of Idi- 

omatic Compounds. 6, Tamil Version of the Rig-veda. 

7. A Review of the Tamil Authors Ancient and Mo- 

dern. 8. Offerings to Children and School Boys. 9. 

A few Medical works. 10. Comparative Readings of 

Portions of the three versions of the Bible by Percival,



A 

Rhenivs and Fabricius, with observations. 11. Shas- 

trology or a Collection of Hindu superstitions. 12. A 

Vocabulary of proper names. N. B, This will simply 

contain some hundreds of names with a few remarks and 

cursory explanations, having been left by the Hditor 

uncompleted, since the appearance of a Prospectus of 

a Classical Dictionary from another quarter.



தொல்காப்பியநன்னூல. 

BOOK 1. 

aps s Garg ORTHOGRAPHY. 

CHAPTER L— நானமரபு. 

OF LETTERS IN GENERAL AND THE ELEMENTARY 

PRINCIPLES OF LANGUAGE. 

இ எழுரெனப்படுப, அகரமு.தல், னகரஇறுவாய்முப்பஃசென்ப, சர 

iit meme மாபின் மூன்லைங்கடையே. நமம! எழுத்தியல். 6௦௦011 

1,3, 1. Es. 9-9-@-a-2-20t-or-@- BPR ஒள-க்.ங்.ச்-ஞீ-ட்-ண்-த்-8- 

பமம்பபிவிடல்-வ்-ிடஸ்-ஸ்டன், 

2. அவைதாம்; ரற்றியலிகாம் குற்தியலுகரம், அய்கமென்ற முப்பாற் 

பண்ணு எழும்கோரன்ன, ]1ப11100] எழு.ர்தியல். Sootrum 5, 6. See 

the First Seven Sootrums of the next Chapter. 
். 4 அவற்றுள்; ௮இஉ௨௭௪ ஓ எனனும் அப்பாலைந்தும், ஓூளபிசைக்கு 

ம்ஞுர்வெழுச்கெனப, Numnool erep 7Bwev. Sootrum பூ 
4, OF ong, OG Qu cara அப்பாலேழும், ஈரளபிசைக்கும் கெ 

HOW SO cru. Niumool «aps Swe. Sootrum 10, 

ற். மூவளபிசைத்தல் 5 @raptBearGm, A remark upon Quantity. 
1. ரீட்டம்வேண்டின் அவ்வ௱புடைய, கூட்டியெமுஉசல் என்மனார்பு 

லவர். யா] எழுத்தியல், மாரா 2, 37. 
7. கணணிமைசொடியென ரம்வேமாக்ரிரை, அண்ணிடுன் உணர்ச் 

கோர்சண்டவாறே, (ட எழுள். பே. 11, 15. [ப்ரி வீமாத்திை 

S. 4 ஒளகாரஇறவாய்ப், பன்னிரொழுர்றும் உயிரொனமொழிப. Nun. 

1100] எழுத்தியல், டரா 5, 

0. னசா£ லி அவாய்ப், பூதி, எண்ணெழுக்தும மெப்யெனமொரழி 

Nunnocl Ory அயல், ்டுடர்ராடடு



2. தொல்காப்பிய ஈன்ஜூல்--நான் மரபு, 

10. மெய்யோடியையினும் உயிரியல்திரியா, ][ம., எழுத். 800. 84. 

A remark upon Syllables or the Combination of vowels and consonants. 
1]. 4 மெய்யின் ளபே ௮ரையெனமொழிப. 140, எழுத். 500, 44. 

12. அ௮வ்விமல்கிலையும் ஏனைமூன்2ே, 19%, கேண்மியா, நாகு, எல்கு, 

2]011௦01 எழுக்தியல். 5௦௦47ய௩ 41. 

18. ௮ரையளபுகுறுசல் மகரமுடைத்தே, இசையிடன் அருகும் தெரியங் 

காலை, Nunnool எழுத்தியல். 80௦40 41. 11. போனம், வரும்வண்ண 
க்சன், 

14, உட்பெறுபுள்ளி யுருவாகும்மே, 19%. ப-ம, ஆரு பாறு நறுமச 

as to the formation of certain two characters. 
13. 4 மெய்யின்இயற்கைபுள்ளியொடுகிலையல், Nun. aeps. Soot. 34. 
10. எக.ரஒக.ரத் தியம்கையும் அறவே. Nunnool «cps Hwe. Sootrum 

43. Ex. er-g. 
17. 4 புள்ளியில்லா எல்லாமெய்யும், உழுஉருவாஇ ௮சரமொடுயிர்தச 

அம், ஏனையுமிரோடுருவுதிரிந்துபிர்த்கலும், ஆயீரியல உயிர்க்கலாறே. 

Nunnool எழுத்தியல், 800யாம 34. Definition of Vowel-Consonants. 
18. மெய்யின் வழிய துயிர்தோன்றுகிலையே.]4011000] எழு க்ஃ௦0144. 
19. 4 ஒல்லெழுத்தென்ப ௪ சட தப த.140100] எழுத்0௦ர.18. 
20. மெல்லெழுச்சென்ப கஞண் உமன.ப1௦௦] எழுச்௦0் 14, 
21. இடையெழுக்சென்ப ய ரல வழ ௭.]4001001 எழுத்.500(.15. 
22. | அம்மூவாறும் வழங்கியல்மருல்கின், மெய்ம்மயச்குடனிலை தெ 

ரியல்காலை், ]%யற்௦௦1 எழுத்தியல். ௦0௩ 55. Letters capable of 
going together in the middle of a word. 

28, ட ற ல ளவென்லும் புள்ளிமுன்னர்ச், க ௪ பவென்லு மூவெழுத் 

துரிய, Nunnool ogs fue. Sootrum 58. 

24. அவற்றுள் ; லளஃகான்முன்னர் யவவுச்தோன்னும், ]8010001 எ 
மூ.த்தியல், 5௦00110000 02. 

25. கரண கமன எஜும்புள்ளிமுன்னர்த், தத்தம்இசைகள் ஓக்சன 

நிலையே. Nunnool «apsHwev. Sootrum 56, 57, 59. 

80. அவற்றுள்; ணனகானமுள்னர்ச், சசஞ்பமயவவ் வேழும் உரிய, 

யறம௦௦] எழுத்தியல். 5004111௩59. 
27. ஞசமவ,என்னும்புள்ளிமுன்னர்,யஃகான்நிற்றல்மெய்பெற்றன்றே, 

110௦௦1 எழுத்தியல், 500மயாட 60. 

28. மஃகான்புள்ளிமுன் வவ்வுச்கோன்றும்,. ]400.ற௦௦] எழுத்தியல், 

Sootrum 60. See 35, of புள்ளிமயங்இயெல் 101112. Vx. ena mess, 
29, யாழ என்னும் புள்ளிமூன்னர்,மூகலாசெழுத்து ஙகரமொடுதோன் 

gw. Nunnool capsSwer. Sootrum 64. Not im the Nunnool. 
80. மெய்ச்சிலைசுட்டின் எல்லாவெழுச்றும், சம்முற்றாம்வரூஉம்.ரழவ



wor om wip Quem Pury. ௯ 

லங்கடையே, ]4மாய௦௦] எழுத்தியல், $௦௦மார 55. 1, காக்கை, எங்க 

னம், பச்சை, மஞ்ணை, பட்டை, மண்ணை, தத்தை, வெக்கெமய், அப்பு, ௮ம் 

மை, வெய்யர்,எல்லி, எவ்வி, கள்ளி, sro, கன்னி, போனம், மருண்ம்,. 

Sec also Nunnool eapgSwe. Sootrums 64, 65, 

31.9 a Qe gogpamne @, Nunnool sapgSue, Sootrum 

ll. 17%, அச்கொற்றன், இக்கொற்றன், உச்கொற்றன், அவன், அவள், 

௮.த, இவன், இவள், இத, ௮ங்கே, இங்கே, 8௦. ௮வண், இவண், ஆங்கு, 

௮க்கனம், அண்டு, ஈண்டி, ௫0, 

82.1 ஆ ஏஒ அம்மூன்னும் வினா, ]4ம11001 எழுத்தியல், 5௦041 12, 
11%. உண்கா, உண்சே, உண்கோ,. 1180 அவனா, சொன்னேனா, ஏவன், 

கொற்றனே, கானே, சொன்னேனோ. 60, 

38. அளமபிறந்துமயிர்த்தலும் ஒற்நிசைரீடலும், உளவென மொழிப இசை 

யொடு இவணிய, நரம்பின்மறைய என்மஞார்புலவர், 2010௦1 எழுத்தி 

w», Sootrum 140. An Observation on Quantity connected with music. 
see Sootrum 17. Qur Busy. N, B. The Subdivisional parts given in 
ihe Second Soot. of the Nunnool oces. may be collected from the 

system of arrangement of the Chapters of Tholcapyau’s Orthography. 

  

ரேமா ர--மொழிமரபு. 

OF LETTERS AS CONSTITUENT PARTS OF WORDS. 
1. 4] குத்தியலிகாம் நிற்ல்வேண்டும், யாவென்டுனைமிசை உரைய 

சைக்கிளவிக், காவமின்வருஉம் மகரகூூர்ந்கே, மட எழுச், 000, 58. 

See also Ist and 2d Soots, Chapter 1. 11%, கேண்மியா, சென்மியா. 

2. புணர்இயல் நிலைபிடைச் குறுசலுமுரிக்தே, உணரச்ஆறின் முன்ன 

ர்ந்கோன்றும், 010௦௦1 எழுச்தியலி, 5௦௦17 58. Tholeapyvam @22. 
Sootrum 5. These two Sootrians are pat into one by Pavananti. 

3. YF செட்டெழுக்திம்பரும் தொடர்மொழிமீற்றும், குத்தியலுசாம் 

வல்லா.நார்க்கே, ந], எழுத்தியல், 5004. 31, 11101, குறத்தி, 80௦௦ம் 1. 

4. இடைப்பமழின்,குறரும் இடலுமாருண்டே, கடப்பாடதி?ச புணரிய 

லான, Tholeapyam @éa?. Sootrum 1, 19%, செக்குச்கணை, 

3. 4 சுதியதன்முன்னர் அய்கப்புள்ளி, உயிரொசிபுணர்ச்சவல்லாற 

ன்மிசைர்தே, 20 ப. எழுத். 5007. 33. 14%, எஃகு, ௪ஃ௪௬, 0, cig, 

கஃபு, கறு, அர்து, இஃது, ௨உஃது, அஃகம், அஃகாமை, ௮ஃக, 

0. ஈறியன் மருங்கிலும் இசைமைசோன்றும். ]4பர. எழூச். 8000. 42, 
Tholcapyam ysref, Sootrums 74, 104. ]%, கஃதிது, முஃபு,



ஏ தொல்காப்பிய tes gyre, 

7. உருவினும் இசையிறும் அருடிச்தோன்றும், மொழிக்குறிப்பெல் 

லாம் எழுத்தின்இயலா, ஆய் தமஃகாக் காலையான, A rule relating to 

ர0500. ]/%, சஃஃென்னும், சுஃஃறென்னும், 

8. 4 குன்றிசைமொழிவயமின் நின்திசைகிறைக்கும், நெட்டெழுத்திம் 

பர் ஒச்தகுற்றெழுத்தே, ]4ம1100] எழுதீதியல். 80000 30. 116], நான் 
மரபு, 500, 6. Also a rule for Prosody. Dx. x.y, ஈஇ, ஊஉ, &e. 

9. ஐ ஒளவென்றும் அமீரெழுத்திற், இகரஉசஉரம் இசைநிறையாகும், 

Nunnool aap gHwev. Sovtrum 16. Ex. ஐடு, gare. 

10. 4 கெட்டெழுச்சேமே ஒரெழுக்தொருமொழி, 180௦0] பதலியல், 

Sootrum 2. Ex. ஆ-ஈ-ஊ-ஏ-ஐ-௦-கெள, 

ll. G@L0y 305690 OorS/AhepSaGa. Nunnool o¢psBwer. 
Sootrum 53. Nunnool ugawe. Sootrum 2. 

18. தரொழுச்தொருமொழி ஈொழுத்சமொருமொழி, இரண்டி௰க்திசைக் 

கும்தொடர்மொழி உளப்பட, மூன்றேமொழிசிலை கோன்றியநெறியே, 

Nun. ugdwev, Sootrums 1, 2. Read the comments upon this Sootrum 
by Siva Gnanamoonivan. Compare Sootrum 2, QuwAwe. Nunnool. 

13. 4॥மெய்யின்இயக்கம்அகரமொடுஇ௨ ணும், Hlakkanakotoo Prefip.s. 

14. 4 தம்மியல்கெப்பின் எல்லாவெழுத்தும், மெய்க்நிகமயச்கம் மா 

னமீல்லை, ]11210100] எழுத்தியல், Sootrams 51, 55. 
15, யரழவென்னும்மூன்றுமொற்றச்,சசதபகஞகம௪ரொற்றாரும், ட 

71001 எழுத்தியல், 50012010 01. 19%, வேய்க்க, வாய்ச், பாய்ம்£ல், வாய் 

ப்பு : பீர்க்கு, கேர்ச்ச, வார்த்தல், ஆர்ப்பு : வாழ்க்கை, தாழ்ச்ட, DTU 
தல் தாழ்ப்பு : காய்ங்கனி, சேய்ஞ்ச௮, காய்க் களம், காய்ம்புறம் : நே 
ர்ங்கல், கோ்ஞ்சில், கேர்ந்திலை, கோம்புறம் ; 415௦ வாழ்ஈசனம், காழ்க்கு 
லை, தாழ்ஞ்சினை, வீழ்ம்படை. 

10. அவத்௮ள் ; ரகார மகாரம் ©LO~@ reper. Nun. aces. Soot. 6k. 
11%. கார், வீழ் : ௧௬, மழு: புகர், புகழ் : 111௩௨ are contrarics of the sub- 
ject of the Sootrum, and shew that there evmot be ef, ¢ ழ், 0, 

11, குறுமையும் நெடுமையும் அளவிற்கோடலின், சொடர்மொழி யெ 
ல்லாம் நெட்டெழுத்தியல, 10, வருவர்கொல்வயங்கிமாஆய், கடியவேக 
cra Gipryu, &c, Compare Soot. 33. wreruesy. Not in the Nunnool. 

18. செய்யுளிறுதிப்போலிமொழிவயின, னசாரமசாரம் ஈரொற்முரும், 
Nunnool எழுத்தியல். 8௦ 05. 15. போனம், 

19. னகானாமுன்னர் மகாரங்குறுகும், ](மட எழுத். 8௦௦4. 41, En, 
Curent tog5sorto These are instances of abbreviation of the quanty of 2, 

20. மொழிப்படுத்தசைப்பிறும், செரிர்துவேறிசைபட்பிஞம், எழ இயல் 
திரியா என்மஞனார்புலவர். 140, எழுக். Soot. 72. ]%, அல், இல், உண்: 
ஸல், ஈர், ஊர் ; சால், €ர், குல்: சடம், கடாம், உடையான், திருவாரூர்,



மொழிமரபு, ட 

அககத்தியனார். &c. The mute consonants m these cxamples though to 
be reckoned in Orthography have no intrinsic value inProsody. 

91. அகர இகரம் ஐகாரமாகும்.% [யம] எழுதீதியல், 8௦11௩ 70. 
HEI cern gorerhiurew. Nunnool oap¢Swe. Sootrum. 70. 

23. அகரத்திம்பாயகரப்புள்ளியம், உயெனெடுஞ்டினைமெய்பெறத் தோ 

ன்றும், Nunnool எழுத்தியல், 80௦0. (5, 70. ]%. ஐவனம், அய்வனம். 

21. ஓரளபாகும்இடனுமாருண்டே, தேருங்காலைமொழிவயிஞன. 11%. 

து இடையன், கைப்பை, Viclates to abbriveate ஜ, 

. இகர யகரம் இறு விரவும். 1. நாய், ராஇ, Obsolete. 
24, 1! பன்னீருயிரும்மெரீதிமுதலாஞும். Nuno எழுச்தியல், 3௦01- 

rum 47. Vowel-Intials. 

27. உயிர்மெய்யல்லன மொழிழுகலாகா, 866500. 4, 5, புணரியல், 

௦5. 4) கசஈபமவெனும் ஆவைந்செழுக்தும், எல்லாஉயிரொடிஞ்்செலலு 

மார்முகலே. Nun. caps. Soot. 47. Scethe table of vowel consonants. 
௦0. சகரக்ளெவியம்அவர்றோரற்றே, அலஓளவெனலு கூன் றலங்கடையே, 

N. B. & has examples im modern Tamil us ¢2é@, og Quwor a, Oger 

ரியம். 

30. 4 உண என்னுரான் “யிர், வ என்னெழுக்சகொவெருதலில்லை, 

Nunoool erep¢Sure. Sootrum 1. 

81. ௭, ஒஎனுமூவுயிர் ஞர். துரிய, 11௦1 எழுச்தியல், 5௦௦,50 
32. ஏவோடல்லது யகாமுகலாது. Nunnool எழுச்தியல், 50௦0111010 

47. 18. யாடு, யானை, 

83. மூசலாவென சம்பெபர்மு லும், Numool eep¢Swe. Sootrum 

00. 1. கக்களைந்கான், டப்பெரி௪, ட௦. 

54. குற்தியலுகரம் முறைப்பெயர்மருங்கின், ஒற்றியககரமிசை ஈக 

மொரமிமுகலும். 19%. நர்சை, 

35. மூற்தியலுகாமொப்பொருள்வே௮படாத௮, தப்பெமீ மரு கனியை 

யியலான. Pyrorounce érg and meena, and obscive the protrusion 

of the lips. But wesw apg ் தியலுகரம், 

80. 4! உ௰ிர் ஒள எஞ்சிய இறுதியா ம். ]4பாப1௦௦] எழு *தியல், Scotrum 

Vowel Finals. 

87. eaSarimuder goraorea. Nunnool caps fwev. Sootrum 
98. 1, கெள, வெள. 

35. எ எனவருமுயிர் மெய்பிறாகா ன. 801௦௦1 எழுச்சியல். ௦00. 53. 

81. ஒவ்வுமஅஈமேே ஈய்வலங்சடையே,. 1 101001 எழுத்தியல், ௦01001 

99. 1. ரொ அலையனின் ஞட்டை நீ. 

10. எஒ எறுமுூபீர் ஞகா.ரத்தில்லை, 1%, உரிஞ, உரிஞா, ௨ரிஞி,உரிஞ், 

உரி மு, உரி,



௬ மொழீமாபு---பிறப்பியல், 

41, உஊகாரம் ஈவவொடுறவிலா. 114, பொருர், நா, நீ, நே,ரை, தொ, 

Also பொருநைத உவ, வே, உவா, செவ்வி, வி, வை ஒருவ, ஒருவா, ஒருவி, 

ஒருலி, ஒளவை; 4180 கதவு, அரவு, புணர்வு குலவு, கொவ்வு, அுகரீவு, 
. -@ 

These latter are modern words not in use in the days of Tholcapyan. 

42, ௨ச்சகாரம் இருமொழிக்குறிரமே. Ex. ee, An insect causing 

rottenness ; Gps, aspecics of Quadrumana. us bemg Sanscrit is not 

included, 

]3, உப்பகாரம் ஒன்றெனமொ திப,” இருவயின்கிலையும் பொருட்டாரு 

wu, MA. Fy. Many im modcrn days, as wep, qpigy, Ae, 

11. எஞ்சிய எல்லாம் எஞ்சுசலிலவே. 14%, வருக-புகா-மிக்கி-புகி. 

செரு-புகூ-ஈங்கே-மங்கை-எங்கோ: சட்ட-௪டா-ம-மமஃமடு-பபபடை ; 

மப்ண்ண-எண்ணா சண்ணி-உண்ணீ-ஈணு.. கண்ணா. பண்ணை : அச-பு.சாஃபடு- 

வத$-௮௮-கைதா-சரை-அரகோ;: கம-கென்மா-அம்மி-மீ.செம்மு-கொ 

ன்கூ-யாமை-காத்தும்வம்மோ: செய-சாயா-சொய்மு ஐயை ஐயோ: வர 

-சரரா-பரி குரி-சரு வெரு-காரை : €ல-பலா - உயி: aot வலு கொல்லா. 

- ஜட வி உட ௩0 4 உ G) வல்லே-கலை: தொழ-விழா-சா ).வமீ-மழு- எட காழை; -உள்ளாஃ-வெ 

ள்ளி-குள-உர௫ந-என்கு-களை :; கற்ற-கற்னுஃ2 ப உமது கதா சற்ரை-௪ 

௩3: கன-சளணா-வன்னி-அ முன்னு -துன்றா எம்னே-அன்னை- அலா மணா; 

15. 4 ஞாணரமனயரலவமமா என்னும், அப்படினொன்றே புள்ளிமி3 2, 

பாரு] எழுச்தியல். Sootium 92. Consonant-Finals. 

40, உச்சசாரமமொடு நகாரஞ்சிவணும். 1௩. பொரு, மெரிச், 

17. உப்பசகாரமொ௫ி ஞகாராயும் அர்ேே, அப்பொருளிரட்டா தவணை 

பான. 1௩, உரிஞ் 

153. வகாக்கியாவி சான்மொழியீற்றது, 1. அவ், இவ், உல், யம் செய் 

40. மகரக்சொடர்மொழி மயல் உ ரல்வரசைர்த, னகரச்சொட்மொழி 

ஒன்பஃ்சென்ப, புகரறக்கிளக்ச ௮அஃ்திோமேன. 0 எழு தியல், 
, மு பி டச் ரு ச . . 4 * . டி 

1111 67. 1%. எகின், செகின், விழன், பயிர், மூயின், அமன், புண், 

சடான், ௨யாலம், நிலம் நிலன்; பிலம்,பிலன; குலம், குலன; வளம் வரன், 

  

011700 --பிறப்பியல். 
ARTICULATION OF LETTERS, 

1. உர்திழுதவாமுக் அவளி? சோன்றிர், சலையிறுமிடற்றிலம் செஞ்சு 

ம்நிலைஇப், பலலுமிசமு கரவருக்கும், அண்ணமுமுூள ப்பட ளை வெண்டானை ரி 

லயான, உப்புற்மமைய ரெறிப்படசாடி, எல்லாவெழுச்,௪ஞ சொல்லுவ 

காலைப், பிறபபினாக்சகம்வேறுவேரி.பல, திறப்படக்தெரிடங் காட்சியான, 

Nunnool w¢p7fwev. Sootram 10, Pronunciation of letters.



தொலகாப்பிய ஈனஜூல், or 

2.97 அவ்வி ; பன்னீருயிருர்தம்கிலைச்திரியா, மிடற்௮ப்பிறா தவளியி 

ன்இசைக்கும், 1400710001] எழுத்தியல், 5௦௦01௩ 20. ் 

3. அவற்றுள், ௮ அயிரண்டங்கார்தியலும், 1400. எழுத். Soot. 21. 

4. இ௱எஏஜயெனஇசைக்மம், ௮அபபாலைக்தும்வம்றோரன்ன;: அவை 

தாம்,அண்பன்முதல்காவிிம்புதலுடைய, 1140000001 எழுத். 50௦0. 22, 

0. உஊஜஓ ஐளவெனவிசைக்கும, அப்பாலந்துமிசழ்குவிச்தியலும், 

Nunnool age swe, Sootrum 23. 

0. தத்ர்திரிபே சிறியவென்ப, Deviations. Nunnool saps fue. 

Sootrum 33. 

7. 4 கசார நகாரம் முதனாவண்ணம். Nunnool ops. Soot, 24. 

5. சகார ஞகார மிடைரசாவண்ணம், 101000] எழும், Soot. 24, 

0, டகார ணகாரம் அனிசாவண்ணம். Nunnool aps. Soot. 21. 

10. அவ்வாறெழுக்தும் epucosus oSer, An Observation on the 

above three Sootrums. 

11. 4 ௮அண்ணாண்ணிய பன்முதன்மருங்கின், கா௮ுனிப ரக துமெய்யற 

வொற்றச், சாமினிதமிறக் ஏம் த௲சரரரகாரம். Numool ocups. Soot, 25. 

12, அணரிறுனிசா ௮அண்ணமொற்ற, றஃகா னல்கானா மிரண்கிம்பிற 

க்கும். Nuntolegp¢8wev. Sootrum 31. 

13. அனிகாவணரி யண்ணம்வருட, ரகாரழகாரமா யிரண்டும்மி நக்கும்" 

Nunnool eps Gwe, Sootrum 25. 

14. சாவிளிம்புவீங்கி யண்பன்மு.5லு௮, அவயினண்ணம் ஒர்சவம் வரு 

டம், லகாரளகாரமா யிரண்டுிம்பிறக்கும், 2 பபா௦0] எழுத், Soot. 29. 

13. இகஹதியைகது பிறக்கும் பகாரமகரரம், 2 பாப1௦௦]1 saps. Svot. 26, 

10. பல்லிசழியைய வகாரம் பிறக்கும். Nunnoolecups. Soot. 30. 

17. அண்ணஞ்சேர்க்க மிடற்றெழுவளியிசை, கண்ணுற்றடைய யகாரம் 

பிறக்கும், ]4 01௦௦1 எழுத்தியல். டயட 27. 

1k. 4| மெல்லெழுக்காறும் பிறப்பினாக்கம், சொல்லியபுள் ளிரிலைபின 

வாயினும், மூக்கின்வளியிசை யாப்புறக்கோன்றும், ய. எமுத்0. 

10. சார்ர்துவரினல்லது கமக்கியல்பிலவெனச், தேர்ர்ுவெளிப்பமித் 

த வேனைமுன்றும், தத்தஞ்சார்பிற் பிறப்பொமிசிவணி.௰க்கசாட்டுபில்தம் 

மியல்பிடலும். ந]ிஸாய௦௦] எழுச்தியல், ௦௦11 32. 

20. 4] எல்லாவெழுக்றும் வெளிப்படக்கிளந, சொல்லீயபள்ளி யெழு 

தருவளியிற், பிறப்பொடுவிடிவழி புறழ்ச்சிவாரச், ககத்தெழுவளியிசை ய 

ரில்2பகாடி, யளபிற்கோட லச சணர்மறைத்தே, ௮ஃ கிவணுவலா செழுத்து 

புறச்திசைசக் 2ம்,மெய்தெரிவளியிசை யளபுஅவன் திசினே.% பட எழுத்38. 

N. B. Pronunciation of ordinary Letter-sounds as distmguished 
from Vedik sounds. WAHAMAHOPADRY AY. ad 

-=o-e, a WOhh aVER | ran"



a புணரியல், 

1 மயுு பா புணரியல். 

PRINCIPIA OF COMBINATION AND TERMINOLOGY. 
N. B. Combination includes not enly Sandhi but also Syntax. Thol- 

eapyan has in this Chapter laid down all the fundamental and preli- 
minary Rules of years #6 together, in one view. The following 40 

Sootrums are abridged im the Nunnool by Pavananti mto 14; of 

which, eulf paurycerflwe has 7 as introductory rules, மெய்யீற்றுப் 

புணரியல் $, மாம் உருபுபுணரியல் 5. 

1. மூன்றனுதலையிட்ட முப்பதிற்றெழுத்தின், இரண்தெல்ையிட்ட மு.க 

லாகிருபஃ, தறுசான் £ரொடுநெறிரின் நியலும், எல்லாமொழிக்கும் இறுதி 
யும்முகலும், மெய்யே உயிரேன் முமீரியல, Nunnool உயிரி, 1, Ex. 
மரம், இலை, ஆல், விள. 

2, அவற்றுள் : மெய்யீறெல்லாம் புள்ளியொடுநிலையல், 11௦1. நான் 

மரபு. 15. 11%, பொன், மெய், வேர், 60, 11000௦ மெய்ம்முதலெல்லாழுயி 

ர்மெய்யாகும், 11%. காரியம், காதம். Ke. 
3. குற்தியலுகரமும் அற்மெனமொழிப. Ex. காகரிது, Sce Ist 

Sootrum Quwul more fie Nwinool. ° 

1, உயிர்மெய்யீறும் உயிரீற்றியத்றே, 7410. உயிரீ.] , 100, வீள,பலா 6, 
N. B. On this Sootrum depends the following ewWrowaawe, the 

least complicated portion of tysrré&. The contrary of this Sootriun 
உயிர்மெய்ம்முதல்கண் மெய்ம்முகலியல, 18 8180 true. 

5. 4 உயிரிறசொல்முன் உயிர்வருவழியும், உமிரிறசொன்முன் மெய் 

வருவழியும், மெப்யிறுசொன்முன் உயிர்வருவழியும், மெய்யிறசொன்முள் 

மெய்வருவழியுமென், கிவ்வென௮தியக் இளக்குல்காலை, நி௮த் சொல்லே 

குறித்துவருகெலியென், ராயீரியல புணர்நிலைச்சுட்டே, ]410ப0. உயிரீ, ], 

0. அவற்றுள்; நிறுத்த சொல்லின் ஈழுகெழுச்கொடு, குறிக்துவருளெ 
லி முகலெழுத்தியையப், பெயரொடு பெயரைப் புணர்ககுங்காலும், பெய 

சொடுதொழில்ப் புணர்க்குங்காலும், கொழிலொடுபெயரைப் புணர்ச்ரூங் 

காலும், தொழிலொடுி தொழிலைப் புணர்க்குங்காலும், மூன்றேடிரிபிடன் 

ஒன்றே இயல்பென, ஆங்கச்ரான்சே மொழிபுணரியல்பே. Nunnool 

உயிரீ. 1, 8, 4, General definitions of புணர்ச்சி, 

7. 4 அவைதாம்; மெய்பிறிசாதல் மிகுதல் குன்றலென், ஜிவ்வென 

மொழிப திரியுமாஜே, Nunnool 29? 4. The three Mytations. 

8. நிறுக்தசொல்லும் குறித் அவருளெவியும், அடையொடுதோன்றி 

னும் புணர்கிலைக்குரிய, 1, பதினாயிரத்தொன்ற, உண்டசாத்ரன் வந் 

gure: Notin the Nunnool. Sce Thol. Cargmn8we. Sootrim 6,



மொல்சாப்பிய ஈன்னூல், ௯ 

9, மரு இன்தொகுதி மயங்கெயல்மொழியம், உரியவையுளவே புணர்றி 

லைச் சுட்டே. Corruptions and contractions to be brought under rules 

of ¢68. See 10th Sootrum GuwAwe. Nunnool. 

10. 4 வேற்றுமைகுறிக்ச புணர்மொழிகிலையும், வேற்றுமை௮ல்வழிப் 

புணர்மொழிசிலையும், எழுச்கே சாரியை ஆயிருபண்பின், ஒழுக்கல்வலிய 

புணருங்காலை. 14001 உயிரீற்றுப்புணரியல், 2. 
11. ஐஒடு கு இன் ௮துகண்ணென்லும், ௮வ்வாறென் பவேற்றுமையுரு 

Gu. Nunnool 2WP omy) fue. 2, 

12. வல்லெழுதக்துமுகலிய வேற்றுமையுருபிற், கொல்வழி ஒற்றிடை 

மிகுகல்வேண்டும், 1, மணிக்கு, மணிக்கண், இக்கு, நீக்கண், மனைக்கு, 

மனைக்கண், This rule is out of place here. See however 33, 41, 18, 
௦1 உயிர்மயநிகியல், Also, Nunnool உருபுபுணரியல், 3. 

13. அறஜருபின் அகரச்கிளவி, ஈறாகசரமுனைக் கெடுதல்வேண்டும். 

Sce 19th Sootrum தொசைமரபு, 1, சமது, கமத, எமத, &௦. 1௦% 

தமத்து, ஈமச்து, எமத்து. 

11. 4 வேற்றுமைவதிய பெயர்புணர்கிலயே, Nunnool உருபுபுணரி 

we. 2. The origin 01 உருபியல், 11010 வேத்து. 5௦0/700 5, 

15. உயர்திணைப்பெயரேோ அஃநிணைப்பெயரொன், முயிரண்டென்ப பெ 

யர் நிலைச்சுட்டே, 111௦01 பெயரியல் 2, 0, Also, Numnool «ape 

யல் 7; வும் 11 1101௦ ௦111ம பதவியல், 111010 இளவியாக்கம் |, 

10. அவை வழிமருப்றிம் சாரியைவருமே. நயாற௦0] 1, உருபுபுணரி 

யல். 1101, புணரியல், 50. 

Li. 4 அவைதாம்; இன்னேவற்றே அச்சே அம்மே, ஒன்னே அனே அக் 

கே இஃகே, ௮ன்னென்கிளவி உளப்படப்பிறவம், ௮ன்னவென்ப சாரியை 

மொழியே. பம] உருபுபுணரியல், 5. ~ 

15. அவற்றுள், இனனின் இகரம் அவினிறுடு, முன்னர்க்கெதெலுரிச் த 

மாகும், ம அனை, அவினை; மானை, மாவினை. 

10. அளவாருமொழிழமூதல் ரில் இயஉயிர்மிசை, னஃகான்றஃகான்.தக 

யமிலைத்தே. 111, பஇிற்றகல், பதிம்துழக்கு, படிறறெழுச்து, பதிற்றடுக்கு. 

50. வஃகான்மெய்கெடச்சுட்மிமுகலைம்முன், அல்சான் நிற்றல் ஆகயப 

ண்பே. யப௦01 உருபுபுணரியல் 11, 14%) ௮அவையற்றை, இவையற்றை, 

உவைய ற்றை, 

£1. னல்கான்றஃகான் கான்கனுருபிற்கு. Ex, cond oe, Caran, 

உருபாற்ரு, அதற்கு, 6 
22. ஆனின் னகரம் HIS onl, FEIT GBR CLP 5 BIT LD QU Cot (LO LON ap 

ஒிர்கே. 1), பாளியாறகொண்டான். 

23. அம்தின்௮கரம் அகாமுனையில்லை. பரா! உருபுபுணரியல், 19, 
24. இக்கின் இசரம் இமாரமுனைஅற்றே, 11, அடிச்குச்சென்றான,



ல் புணரியல், 

25, ஐயினமுன்னரும்அவ்வியனிலையும், 11,சிதஇரைக்குக்கொண்டான். 

௨0. எப்பெயர்முன்னரும் வல்லெழுத்துவருவழி, அக்கனி௮ுதிமெய்ம் 

மிசையொடுங்கெமிமே, குற்கியலுகரம் முற்றத்தோன்றாத௪. 18%, குன்றக் 

கூகை, மன்றப்பெண்ணை, ஈமக்குடம், கம்மக்குடம், Kc. See Sootrum 3. 

105௦ புள்ளிமயங்வெல், ]5, 

61. அம்மின் இறுதி சசதக்காலை, தனமெய்திரிர்தஙஞகஈவாகும். 11%. பு 

ளியக்கோடு, புளியஞ்செதிள், புளியந்சோல், 

88. மென்மைபுமிடைமையும் வரூஉல்காலை, இன்மைவேண்டு மென்ம 

ஞூர்புலவர். 110, புளியஷெரி, புளியயாழ். 

29. இன்னெனவருஉம்வேற்றுமையருபிற், இெனென்சாரியைஇன்மை 

வேண்டும். 11%, மலையினினிழிச்தான் 18 10% elegant. 

80. பெயரும்தொழிலும்பிரிக்தொருங்கசைப்ப, வேற்றுமையுருபு நிலை 

பெறுவழியும், தோற்றம்வேண்டாத்தொகுதிக்கண்ணும், ஒட்டுதற்கொழு 

சிய வழச்கொடுசிவணிச், சொற்சிதர்மருங்கின் வழிவர் தவிளங்கா, திடை 

சின்கியலும்சாரியையியற்கை, உடைமையும்இன மையும்ஒவெயிஜனொக்கும். 

ா௦௦] உருபுபுணரியல், 4, 111, பூவோடுவிரிக்தகூர்தல், பூவினொடுவிரி 

1B 5 SIE BOD. 

51. அத்தேவற்றேறழமிருமொழிமேல், ஒற்றுமெய்கெடுதல்தெற்றென்ற 

ற்றே, ௮வற்றுமுன்வராஉம் வல்லெழுச்துமிகுமே, 1, சலத்துக்றாறை, 

௮வற்றுக்கோடு: வெயிலத்ுச்சென்ருர், இருள ச் அக்கொண்டான். 

92. *| சாசமும்கரமும் சானொசெவணி, கேரம்தோன்றும் எமுத்தினசா 

ரியை, நாம] எழுத்தியல், 71. 

83. அ௮வம்றுள்; சரழுங்காலும் நெட்டெழுத்திலவே. Nunnool «gs 

தியல், 71, 

54, வரன் மூறைமூன்றும் சூற்றெழுச் துடைய, Nunnool «aps. 71. 
85, ஐகார ஒளகாரம் கானொடிந்தோனறும். Nunnool soaps. 71. 

80, 4] புள்ளியீற்றுமுன் உமிர்கனிச்தியலா ௪, மெய்யொமிஞ்சவனும் 

அவ்வியல்செடுத்தகே. ]1101௦௦1 மெய்யீற்றுப்புணரியல், 1, On this 

depends the yaraficwaeuer of Tholcapyam. 

87. மெய்யுயிர்நீல்கில் தன்னுருவாகும், Nunnool QwduW por, 2. 

98, 4 எல்லாமொழிக்கும் உயிர்வருவழியே, உடம்படுமெய்யின் உருபு 
Qsreraacorunt. Nunnool உயிரிற்றுப்புணரியல், 18. 

89. 4 எழுத்கசோரன்ன பொருள்கெரிபுணர்ச்சி, இசையிற்கிரிதல்கிலை 

QuucmCu, Nunnool பொழு. 40. Ex. செம்பொன்பதின்றொடி, செம்ப 
ருத்தி, குற௮ும்பரம்பு, சாகன்றேவன்போத்து, குன்றேறுமா. 

40, ௮அவைசாம் ; முன்னப்பொருளபுணர்ச்சிவாயின், இன்னவென்லு 

மெழுத்அக்கடனிலவே 

N. B. This Chapter contains general Rules introductory to the suc-



தொகைமரபு, was 

ceeding Chapters of the Tholeapyam, which arc subdivisions of the 

grand head yam *¢A herein treated. 

  

CHAPTER 1_தொகைமரபு 

A COMPENDIUM OF COMBINATION OR AN 

ABSTRACT OF THE MOST GENERAL AND COMPREHEN. 
SIVE RULES OF SANDHILL 

N. B. The Commentators of the Nunnool designate Osranaury by 
the term Qua gujerté]. The following 30 Sootrums have been a- 

bridged hy Pavananti into 7 Rules. Sce from the sth to the 11th of his 
2OF ogicjenr fue, All the Rules of the next four Chapters are parti- 
cular, and class under one or other of these Sootruns of Ogtmausry,. 

This is therefore a sort of general storehouse from which future parti- 
culars are supplied; the foregoing yeorfwe forming but an Iutroduc- 
tory Preface explanatory of terms necessary for the understanding of 
the present Chapter and the four Chapters following. 

1. [4 ச௪தப முதலியமொழிமேல்தோன்றம், மெல்லெழுத்தியற்கை 

சொல்லியமுறையான், நஞ ம என்னும் ஒற்றாகம்மே, ௮னனமரமபின் 

மொழிவயினான. 11%, விளங்கோடு; உயிர்மயங்கியல் ]5. மரங்குறித; பு 

ள்ளிமயங்கியல் 19, 110/5 பரல் Sootrum is equally applicable to both 

the eWrouwm@ue and yorefiuwwawe following. The followmg 

Sootrums adimit more or less of like application. 
8. 4 ஞ.ஈமயவ எனுமுகலாகுமொழியம், உயிர்மாசலாகிய மொழிய 

மூளப்பட, அ௮ன்றியனைத்தும் எல்லாவழியும், கின்சசொன்முன் இடல்பஈ 

கும்மே. ]4211100] உயிரி. 8. 1%. விளஞான்ற து, களிவலி ௫, பொன்சிறித. 

8. அவற்றுள் ; மெல்லெழுத்தியற்கை உறழிலும்வரையார்,சொல்லிய 

தொடர்மொழி இறுதியான. 11%. கதிர்ஞெரி கதிர்ஞ்ஜெரி, இசம்னி 

இதழ்ரீுனி, மெய்ஞானம் மெய்ஞ்ஞானம், Ke. 

4. ணனவென்புள்ளிமுன்யாவும்ஞாவும், வினையோரனைய வென்மஞர் 

புலவர். 1, மண்யாத்க மண்ஞாத்த ; பொன்யாத்த பொன்ஞாச்௪, ம 

ண்யாமை மண்ஞாமை, 

5. மொழிமுதலாகுமெல்லாவெழுச்ும், வருவழிரிர் ற «Sau ளி 

யும், வேற்றுமை யல்வழித்திரிபிடனிலவே, 1௦ மண்சடிது, பொன்டெ 

ரி. [னா ௭. 

(0. வேற்றுமைசக்சண்ணும் வல்லெழுச்தல்வழி, மேற்கூ மி. rms gad



De தொல்காப்பிய Gor ore. 

1. லனவெனவரூஉம் புள்ளிமுன்னாத், தகவெனவரின் றனவாரு 

ம்மே, 1%, சஃறிற, கன்னன், பொன்றிது, பொன்னன்று. 11115 9001- 

10ம் நீத 01௦ ஒர 01010 ௦4 புறச்செய்கை, 

8, ணளவென்புள்ளிழுன், டணவெனச்தோன்றும். 1. மண்டன, 

மண்ணன்௮, மூஃப6ன, முண்ணன்று, 

9, உயிரீறாகய முன்னிலைகொலியும், புள்ளியிறு தி மூன்னிலைக்கி வி 

யம், இயல்பாகுனவும்உறமாகுனவுமென், ரூயீரியலவல்லெழு, 4 giantlG oor. 

19%. எறிகொற்றா, உண்கொற்று : நடசொற்றா,ஈடக்கொற்ழு ; ஈர்கொற்றா 

ஈார்க்கொல்று, 

10, ஒளவெனவருஉம்உயிரிறுசொல்லும், ஞூமவவென்னும் புள்ளியி 

இயும், ரூற்தியலுகரச்திறுதியும்உளப்பட, முற்றக்தோன்றாமுன்னில்மொ 
மிக்கே, 1, கெளவுகொத்றா கெளவுக்கொற்றா, திருமுகொழ்றா இருமுல் 

கொறு்று, கூட்டுகொற்றா உடட்டுக்கொற்றா, 

11. | உயிரீறாகிய வுயர்திணைப்பெயரும், புள்ளியிறு தி யுயர்சணைப்பெய 

ரும், எல்லாவழியம் இயல்பெனமொழிப, நாம! உயிரிக்றப். 0. 

12. ௮வற்றுள் ; இகரவிறுபெயர் இரிபிடனுடைக்சே. 1, எட்டிப்பூ, 

கம்பிப்பிள்ளை, செட்டிச்சாக்கன், காலிதிப்பு, 

18. ௮ஃறிணைவிரவப்பெயர் இயல்புமாருளவே. Nunnooledirgury 

ணரியல் 9, ]%, 1! :-சாச்சன்குறியன், சாத்திகுறியள், சொல்றன் 

ஞான்றான், கொற்றிகசீண்டாள், முடவன் வலியன், முடச்தியாவள், சாத்த 

னடைச்சான், கொற்றனெளவித்தான் : மேயப் :--சாக்கன்கை, கெரற்ற 
ன்செலி, முடவன்ஞாற்கி, முடம்திமாட்டு, கொற்றியழ ம, 

14, 4] புள்ளியிது இயும்உயிரிறுளை வியும், வல்லெழுச் சமிகுதிசொல்லிய 

முறையான், தம்மினாகிய தொழிற்சொன்முன்வரின், மெய்ம்மையாசலு 

முறழத்தோன்றலும், அம்முறையிரண் டுமுரியவையுளவே, வே௱்றுமைமரு 

ங்கிற் போற்றல்வேண்டும். 1417111001 உருபுபணரியல் 14. 18%. 1121 யய-- 

சாய்கோட்பட்டான், புலிபாயப்பட்டான் ; 112000 -ரூர்கோட்ப 

ட்டான்,ஞூர்க்கசோட்பட்டான், வளிசாரப்பட்டான், வளிச்சார ப்பட்டான். 

This rule, for the Instrumental ablative followed by the passive voice, 
has been incorrectly put by Pavananti into his e @LyYyeordwe, 

15. மெல்லெழுச்அுமிகுவழி வலிப்பொடுதோன்றலும், வல்லெழுச்னு 

மிருவழி மெலிப்பொடுதோன்றலும், இயற்கைமருங்கள் மிகற்கைதோன்ற 

அம், உயிர்மிசவருவழி யுயிர்கெடவருதலுஞ், சாரியையளவமிச் சாரியை 

கெடுதலுஞ், சாரியையுளவழிக் தன்னுருபுநிலையலும், சாரியையியற்கை 

nop sC crer ogi, உயர்திணைமருங்கி னொழியா துவருதலும், அஃறிணை 

விரவுட்பெயர்க் கவ்வியனிலையலும், மெய்பிறிதாகடத் தியற்சையாதலும், 

அன்னபிறவர் கன்னியன்மருங்கின், மெய்பெறக்களர்து பொருள்வரைக 

இசைக்கும், ஜகாரவேற்துமைச் HNQueQwor Au. Nunnool உருபுபுணரி



தொகைமர்பு, We 

we, 16. Ex. 1. daragGeoogerer May become der s@n05,sre0r. See 

Lith உயிர்மயங்கியல், 8, மரச்கசுறைத்தான் ]பிஸூ (௨௨௭௦ மரங்குறைத் 

anor, Sco 15th புள்விமயங்கியல், 5. தாய்கொலை 42116 11ம௦ காய்க் 

கொலை. 800 0810ம் புள்ளிமயங்கெயல், 4, பலாக்குறைத்தான், தழுச்சகுண 

ர்ர்தான், ஏச்கட்டினான். 8௦0 8101 ஊம் 0911 வாம் 1211, உயிர்மயவ்கியல். 

3. வண்டுகொணர்ச்சான். 500 1514) குற்சியலகரப்புணரியல், 0. வண்டி. 

னைக்கொணர்ர்தான். 7. புளிகுறைச்சான் புளிக்குறைத்தான்: பனை டி 

ந்ரான பனைத்தமிந்தான் . பூல்ருறைர்தான் பூற்குறைக்தான். See 12nd 

௨01 51 உயிர்மயங்கியல், ஊம் ௩041) புள்ளிமயங்கியல், 6, கம்பியைக 

கொணர்ஈசான, நங்கையைக்கொணாக்கான் மகற்பெற்றான், மகட்பெற் 

goa அ௮உவறிசொல், மகூஉவறிசொல், மழவரோரமட்டிய, அவர்ச்சணா 

டெம்முள: 506 1111) தொகைமாபு. 9, கொற்றனைக்கொணர்சசேன், மக 

ப்பெற்றேன்: 800 501, உருபியல், 10, பொன் இகாணார்சான் மண்கொ 

ஸர்ச்தான்; 500 17 டயம் 370 புள்ளிம. 11. ஏக்கண்டுபெயருங்காலையாம் 

நின்கற்செழுசிறுகுடி, நப்புணர்மில்லா ஈயனில்லோர்நட்பு, 12. Gear 

ளர்கான், மயிர்குறைக்கான,சககொண்டான். 18. மறங்கடிஈதவருங்கத் 

பின்,லசொல்லிற பல்கூர நல்,அயிருதிணையினிசைக்குமன், 11, மைகொ 

எார்சசான் மைக்கொணர்ச்சான், வீல்கொள் விர்கொள். 13. கடுச்சூறை 

ச்சான்,செப்புச்கொணர்க்தான். 10. வரைபாய்வருடை, டலம்புச்கன்னே, 

L{ NEVE DT NSE 

10. 4 வேற்றுமை. பல்வழிஇஓயென்றும், ஈர் தப்பெயர்க்கெ விரூவகை 

நிலைய) அ௮வைசாம், இயல்பாகுனவம் வல்லெழுச்துமிகுனவும், உ௰ழாகு 

னவ மென்மனார்புலவர், நாப] உயிரிற்றுப்புணரியல், 20, 1௩, பரு 

சீதிருகிற, காரைபெரின ; மாசிகிற்சள், அலிகச்கொற்றன்* சகாவிச்சண்; 

சித்திரா திங்கள், புலை்க்கொரதன், குவளைச்சண்; இவி-திஜ, இலிக் 

GLE 
17. சுட்டுமூசலாகிப இகாவிறுதியும், எகரமுகல்வினாவின் இசாவிறுதி 

யஞ், சுட்செ௫னைநிடிய ஐயெனிறுஇியும், யாவெள்விளாவின் ஐயெனிறுதி 

யம், வல்லெழுச் தமிகுனவும் உறமா- னவும், சொல்லியன மருங்கினுள 

வெனமொழிப, 7%பாப10௦] உயிரிற்றுப்புணரியல், 10. 19%, தசோளிக் 

கொண்டான்,எகோளிச்கொண்டான், யாண்டைக்சொண்டான: அல்வழி 

கொண்டான் அ௮வ்வநிக்கொண்டான்: அயிடைகொண்டான். ஆயிடைக் 

கொண்டான்; 1050 அன்றைக்கூத்தர், பண்டைச்சான்றோர், ஒருதிங்களை 

கீ௫ுழவி, ஒருகாளைச்குழகவி, 

15.4] நெடியநனமுன்னர் ஒர். ஈமெய்கெடுதலும், குகியகன் முன்னர்க் 

சன்னுருபிரட்டலும், அரியச்கோன்றிய நெறியியலென்ப, A Provisicn 

1ல் புள்ளிமயங்கயல், 

19, ஆறஜுருபினும் கான்சலுருபினும், கூறியகுற்றொற் கிரட்டலில்லை,



ம் தொகைமாப-- உருபியல். 

ஈறாமுபுள்ளிஅகரமொடுகிலையும்,கெடுமுகல்குவகுமொழிமுன்னான. 1$யட் 

7300] உயிரீத்றுப்புணரியல், 29, A Provision towards 2 @Iwe., 
20. ஐம்மெனிறுதியும் அந்நிலைதிரியாஜு. ]%, நம, நுமக்கு. 

51. உகரமொடுபுணரும் புள்ளியி௮நி, பசரமுழமுமிரும் வருவழியியற் 

சை. This Sootrum is on the principle ௦1 அகப்புறச்செய்கை, 11, உரி 
ஞ்யானா, உரிஞ்அனக்தகா, உரிஞ்ஆதா, 8௦. Obsolete. 

25. உயிரும்புள்ளியும்இ௮தியாகி,யள வும்கிறையும்எண்ணுஞ் சுட்டி, உள 

வெனப்பட்டவெல்லாச்சொல்லுர், கக்தங்களவிகம்மகப்பட்ட, முூத்சைவ 

ரூல் சாலர்தோன்தின், ஒகத்ததென்ப ஏயென்சாரியை, Nun. 20, 46. 

25. அரையெனவரூஉம் பால்வரைகிளலிக்குப், புாரைவதன்றே சாரி 

யையியற்கை, 100, உழக்கரை, செவிட்டனா, மூ௮ழக்கரை, கஃசரை, சழ 

ஞ்சரை, தொடியரை, ஓன்கரை, பத்தரை, ௦ 

21. குறையென்௫ிளவிஜமன்வருகாலை, கிறையத்கோன்௮ம் வேற்றுமை 

யியற்கை, 110, உரிக்குறை, கலக்மறை, தொடிக்குறை, கோட்குறை, Xe. 

25. குற்தியலுகரக் இன்னேசாரியை, 10%, கழஞ்சின்குறை, & (0௦- 

ral 11பி6 ரர வி] இரரோரதரட உ, கரம் க 130101 ராவா குற்தியலுகரப் 

புணரியல் 1011081112 ; Chapter 9. 8 83 உருபியல், 

20. அத்திடைவராஉல் சகலமென்ன௮ன வே. Hx, sag green. 

87. பனையென் அளவுங்காவெனிறையும், நினையுங்காலை இன்னொடுசிவ 

ணும். 10, பனையின்குறை, காவின்குறை, 

28. அளவிற்கும் நிறையிற்கும் மொழிமுதசலாகி, உளவெனப்பட்ட ஓன் 

பதிற்றெழுத்சே, ௮வைசாம், கசதப என்றா ஈமவ என்றா, ௮௧ர உகரமோ 

டவையெனமொழிப. 

29, ஈதியல்மருங்கின் இவைஇவற்கியல்பெனஃ, கூதியகிளவிப் பல்லா 

தெல்லாம், மெய்த்கலைப்பட்ட வழக்கொூசிவணி, ஒகத்கவையரிய புணர் 

மொஜிகிலையே, A Rule for such particulars as may have been left 

unsaid in the foregoing Sootrums. 
80, பலரறிசொன்முன் யாவரொன்னும், பெயரிடைவகரங் O50 gy 

மேனை, ஒன்றதிசொல்முன் யாகதென்வினாவிடை, ஒன்றிபவகரம் வருத 

மிரண்டு, மருவின்பாத்தியில் திரியும்மன்பயின்றே, & ரயி6 10 மரூஉ 

forms only. 

  

CHAPTER VI.—2 pilus. 

COMBINATION OF CASUAL ENDINGS WITH NOUNS IN 
DECLENSION. 

N. B.’ The object of Tholeapyan’s eg Wwe is to give Rules for 
the insertion of ¢7fMeouw, not to shew the ers produced by Sandhu.



கொல்காப்பிய ஈனலூல், ௰ட 

A similar consideration on the part of Pavananti, leq to the occurrence 

of the 3rd Sootrum of his e Gyo fiwea, 

1. gqge0on ager corgi, guutarper AinQur Sup erent, Cas 

ற்றுமையுருபிற்கின்னே சாரியை. 4411 5004ஙரம உருபுபுணரியல் ]41100]) 

and 16th and 17th yom Awes Tholeapyam. Ex. விளவினை, பலாவினோடு, 

sepe Mer g Ce aler sor, Qaen als sor, A Gencral Rule. கடுவிற்கு, ; 
2. 8 பல்லவை நு தலியஅகரவிறுபெயர்,வற்றொடுசவணல்௪ச்சமின் ற. 

1901171001 உருபுபுணரியல் 11. 19%, பல்லவற்றை, பலவற்மொடு, சில்லவற் 

மொடு, சிலவற்றொ௫ி, உள்ளவற்றை, இல்லவற்றொ0, 

3. யாவென்வினாவும்” ஆயியல்திரியாத, 19%, யாவற்றை, 60. 

4, ஏ சுட்டிமுதலுகரம் ௮ன்னொசிவணி,.ஒட்டியமெய்யொழித் தகரம் 

கெடுமே, 140100] உருபுபுணரியல் 18. 1௨, அதனை, அதனை 60, 

3. சுட்டுமுசலாகிய வையெனிறுதி, வற்ஜமிசிவணி நிற்றலுமாரித் 

Gs. Compare 4th Sootrum. 19%, அவையற்றை &c. 

6. யாவென்வினாவின் ஐயெனிறுதியும், ஆயியல்திரியா தென்மஞார்புல 

வர் ஆவயின்வசர மையொடுங்கெடுமே. மேலா ஈர Sootrums 2,3,4, 
ஸூ15. 1, யாவை-ஐ-யாவற்றை, 60. 

7. 4 கீயெனொருபெயர் கெகிமுகல்குறுகும், அவயின்னக.ர மொற்றாகு 

ம்மே, 141100] உருபுபுணரியல், 8. 18%, நின்னை, 00, 

8. |4ஓகாரவிறுதிச்கொன்னேசாரியை, 11%, கோஒினை,கோதனொடு, ௦. 

9. ௮ ஆ வென்னு மரப்பெயர்ச்செவிச், சத்தொடுஞ்சிவணும்ஏழலுரு 

Gu. Ex. dora ggésen usta gaéaecr, &c. Individual Sootrum. 

Obsolete. Compare with the first Sootrum. 

10. ஞவென்புள்ளிச் கன்னேசாரியை, 14%, உரிஞினை, இபாருநினை, 

Individual Sootrum. 

11. ஏ சுட்டுமுகல்வகரம் ஐயுமெய்யும்,கெட்டஇறுதி யியற்கிரிபின்றே, 

Compare with 6. நி. அவற்றை, இவற்றை, உவற்மை, 
18. ஏணைவகரம் இன்னொகிசிவணும். 11௦. தெவ்வினை,செவ்வினொ?, 8௦. 

Individual Sootrun. 

13. 4) மலஃகான்புள்ளி முன் ௮த்சேசாரியை. மேள ராப், Ex. wr 

கை. 

14. இன்இடைவருஉம் மொழியுமாருளவே. Exception to 18, above. 

Kx. a@dder. Very few instances; obsolete. 
15. நம்மெனிறுதி இயற்கையாகும்.  [1%, நம்மை, See 19th and 

0 தொகைமரபு, 40110 exception. 

16. தாம் நாம் என்னும் மகரவிஅதியும், யாமெனிறுதியும் அகனோரன்ன, 

ஆ எயாகும் யாமெனிறி, .நவயின்யகஉரமெய் கெடுஈல்வேண்டும், ஏனையி 

சண்டும் நெடுமுகல் சூதகம், Nunnoole ew, 5, Individual Soot.



௬ உருபியல், 

17. எல்லாமென்னும் இறுதிமுன்னர், வற்றென் சரரியை மூற்றத்தோன் 
௮ம், உம்மைகிலையும் இறுயொன,. 111001 உருபுபுணரியல், 0, 132. எல் 
லாவற்றையும், 

18. உயர்திணையாயின் ஈம்மிடைவருமே, 4711௦௦] உருபுபுணரியல், 7. 
10, எல்லாருமென்லும் படர்க்கையிறுதியம், எல்லீருமென்னும் முன்னி 

லையிறுதியும், ஒற்றுமுகரமுல் கெடுமெனமொழிப, நிற்றல்வேண்டும் ரக 

சப்புள்ளி, உம்மைகிலையுமிறுதியான, கம்மிடைவரூஉம் படர்ச்சைமேன, 

அம்மிடைவருஉம் முன்னிலைமொழிக்கே, 1$ப1ப1௦01 உருபுபுணரியல், 7, 

20. 41) கான்யானென்னாம் ஆயீரிறுஇயம், ஏனமுப்பெயரொடும் வேறுபா 

igevSar, Compare with 16, 

21. ௮ழனேபுழனே.ஆயிருமொழிக்கும், அத்துமின்னுமுறழச்தோன்றல், 
ஒத்தசெள்ப உணருமோரே. Individual Sootrum. 

22. 9 ௮ன்னென்சாரியை யேழனிறுகி, முன்னர்த்கோன்றும் இயற் 

கைத்தென்ப, Ex. oper, appre, எழனின். 

55, குற்தியலுகரத் திறுதிமுன்னர், முல்றக்சோன்ன௮ம் இன்னென்சா 

ரியை, 606 2511 0 தொகைமாபு, A General Rule. But exceptions 
ஸ்டா விளையாட்டுச்குணம், பண்புத்கொகை, ஆட்டுக்குட்டி, ௮ற்புச் சுளை 

கன்றுக்குட்டி, உம் ரபகாடு 011107 often occur. 
24. | நெட்டெழுத்திம்பரொற்றுமிசச்கோன்றும், அப்பான்மொழிகள் 

அல்வழியான, ]%,யா0, யாட்டை, பாற்றை, சோற்றை, ௦, 

25, அவைதாம், இயற்கையவாகும் செயறம்கையவென்ப. An exception 

to the above. 
20, 4 எண்ணின் இறுதி ௮அன்னொடுசவனும், All Numerals take ser 

சாரியை, ]1%. ஒன்றனை,இரண்டனை ; Also ஒன்தினை,ஒன்றை, டட, 

21. ஒன்னுமுசலாகப் பத்தாரர்துவராஉம் எல்லா எண்ணுஞ் சொல்லு 

BET, அனிடைவரினும்மானமில்லை, யஃதென் களவி அவயிற்கெமிமே, 

உய்தல்வேண்டும் பஃ்கானமெய்யே. 141001 உருபுபுணரியல், 10, Lx. 

ஒருபானை, இருபானை, 6௦ 

28. 4[ யாதெனிறுதியஞ் சட்டுமூதலாஇய, அய்.கவிறுதியும் ௮ன்னொடு 

சிவணும், ஆய்தல்கெடித லாவயினான. 11%. யாதனை, யாகனொ௫, அசை, 

அ௮குனொடு, . 

20. எஏழனுருபிற்குக் திசைட்பெயாமுன்னர், சாரியைக்களவி இயற்கை 

யுமாகும், அவயினிறுதி மெய்யொடுங்கெடுமே, 11%, வடச்சனெசண், வட 

க்சண், கழெச்சின்கண், கிழச்கண், Ke. 1180 இழ்சார், €ழ்புடை, மேல் 

சார், மேற்புடை, வடசார், வடபுடை, தென்சார், தென்புடை, 

30. 4) புள்ளியிறுதியும் உயிரிஐளெவியஞ், சொல்லியஅல்ல ஏனையவெ 

ல்லாம், தேருங்காலை யுருபொடுசவணிச்,சாரியைநிலையும் கடப்பாடிலவே, 

Nunnool உருபியல், 4, It is not absolutely necessary that every in.



உருபி._ல்--உயிர்மயவ்கியல், Oe 

stance will be found to be followed with a ¢7fanv, The rules of this 
Chapter apply in the declension of Nouns. The difference between this 
and the other Chapters on Combination, is clearly shown in the 3rd 

Sootrum e@9Iwe Nunnool. 198, மண்ணை மண்ணினை, வேயை வே 
யினை, காரை காரினை, சல்லை கல்லினை, முள்ளை முள்ளினை, இளியை இளி 

மினை, பொன்னை பொன்னினை, தாழை தாழினை, தீயை தீயினை, ஈயை 

ஈயினை, வீயை வீயினை, தினையை தினையினை, கழையை கழையினை ;-- 

நம்பியைச்கொணர்ந்தான், மண்ணினைக்கொணர்க்தான், கொற்றனைக்கொ 

ணர்ச்தான் ;-மலையோடுபொருத்தமத்திசையாற்புடைசத்சான், சாத்தற் 

குக்கொடித்தான், ஊர்க்குச்சென்றான், காக்கை,பிற்கரிது, காக்கையது 

பலி, மடியுட்பழுச்சாய், சடாவினுட்சகொண்டான் ;--விளவின்காட, இ 

ளியின்கால். 

  

CHAPTER ரா உயிர்மயங்கியல், 

COMBINATION OF VOWEL FINALS. 
The principal Sootrums of this Chapter arc the following :—1,19, 

33, 47, 52, GR, 70, 72, 78, 87, 93. ‘They are arranged according 

to the twelve Vowels, of which « and @ do not terminate words. 

This Chapter which contains 93 Sootrums, is comprised in Pava- 

nanti’s Nunnool in 38, beginning with 16 பீட உயிரீற்றுப்புணரி.பல், 
Pavananti’s 15th Soot. is the General rule ௦மஉயிரீற்௮ுப்புணர்ச்சி, and 

contains in it the substance of the above 11 Rules. These 11 be- 

ing deducted, the remaining 82 Sootrums of Tholcapyan’s 2Wru 
யங்கியல் are more or less Individual exceptions. Ingshort, the 

whole of this Que is the development of the 1st and 2nd Sootrums 

௦ தொகைமரபு, See however 9th, 10th, 11th, 16th and 28th of the 

88100 கொகசைமரபு ; also compare with the Ith Sootrum of cyan flue, 

§ » Terminations. 
1. 4 அகரஇறுதிப் பெயர் சலைமுன்னர், வேற்அமையல்வறிக் சசதபக் 

சோன்றில்,கம்சமொம்த ஒச்நிடைமிகுமே, ]%01. உயிரி. 15. 12%, விளக்கு 

ஐ,சடச்கை,தவக்சொண்டான், ,& 0௦0121 00௦ பா் தொசைமரபு, 

2. வினையெஞ்சுளெவியும்,வமச்கெவியம், எனவெனெச்சமும் சுட்டு, 

னிறுதியும், நங்கவென்னும் உராயசை/ெளியம், ஞாக்காக்கிளக்க வல் 

லெழுச்தமிகுமே, ]1ய1ப௦௦] உயிரீறறப்புணரியல் 15, 

௨ 4 சட்டின்முன்னர் ஞாமந்கோன்றின், ஒட்டியவொ௫ுநிடை மிகு 

சல்வேண்டும். ]]ய1. உயிரி, 15, 1, அஞஜ்ஞாண், அர்.கால், அம்மன், 
This is a Special Rwe under 11 தம வேடம் சொகைமாபு. 

|, wagperafiGer aes arm. Us. geawir, aaato,



Oo Osraaru dw sox gore. 

9, உயிர்முன்வரிலும் ௮யியல்திரியான, 11%, அவ்வாடை, அவ்விய, 

6. ரீடவருதல்செய்யுளுள் உரித்தே. 1[ம00001 உயிரீ ஐபுணரியல் 13. 

Ex. ஆயிருதிணையின், Atrule for Poetry. 
7. 4 சாவ என்லும் செயவெனெச்சச், திறுதிவகரப் கெடுதலுமுரிச் 

Gs. Nunnool உயிரீத்௮ுப்புணரியல் 19. 11% சாக்குத்தினான், 80, 

8. அ௮ன்னவென்னும் உவமக்ளெவியும், ௮ண்மைசகட்டிய விளிநிலைக் 
இளவியும், செய்ம்மனஎன்லுச் சொழிலி௮சொல்லும், ஏவல்சகண்ணிய வி 

யல்கோட்ளெவியும், செய்தவென்லும் பெயொஞ்சுஎளவியும், செய்யிய 

வென்லும் வினையெஞ்சுகளவியும், ௮ம்மவென்னும் உரைப்பொருட்இளவி 

யம், பலவற்தி௮றுதிப்பெயர்க்கொடையுளப்பட, ௮ன்றியனை த அம்இயல்பெ 

மொழிப, Nunnool evWdlfpocirjeorfwer 17. Exceptions to the 1st 
and 2d Sootrums of this Chapter. Natural Combination. 

0. வாழியவெனனுஞ் சேயென்கிளகி, யிறுதியகரம் OseOsgopls 

தே. 11%, வாழிகொற்றா, Individual instance. Nun, 2u9f, 18. 

10. உரைப்பெயர்க்இளவி நீட்டமும்வரையார். Wx. sour, 

11. பலவற்றி௮தி 8மொழியளவே, செய்யுள்கண்ணிய சொடர்மொ 

ழியான, 11, பலாஅம் ஊம் சலாம் 10 பல ஊம் சில; but now Obsolete, 

18. கதொடர்அல்இறுதி தம்முன் தாம்வரின்,லக.ரம்றக.ரஒற் முகலுமுரித் 
கே. 11%, பற்பலகொண்டார்,சற்டலவிச்தி: 4180 பல்கடல்,சில்காடு, Kc. 

18. வல்லெழுத்தியற்கை உறழத்தோன்றும், 1%, பலபல, பலப்பல, 
இலெச்சில, சலஇல, பற்பல, பல்பல, இற்சில, சில்ில, பன்மீன்வேட்டத்த, 

பன்மலர், பஃறாழிசை, பஃறாலி, சின்னூல், சஃறாழிசை, Ambiguous or 

Uncertain Combination. Nun. aW?, 20, 
14. வேற்றுமைக்சண்ணும்அதனோரற்றே. 1, இருவிளக்கொற்றன், இ 

ருவிளக்குறுமை, 60. இருவிள Cadjan leaf, or the name of a town. 
15. மாப்பெயர்ச்ளெவி மெல்லெழுத்துமிகுமே, 1410100௦01 உ௰ிரீ, 10. 

16. மசப்பெயர்க்ளெலிக்கன்னேசாரியை, 11%,மகவின்கை,101710110]. 

7 அத்தவண்வரினும் வரைகிலையின்றே, Ex. weg gaens, Indiv. 

18. பலவற்திறுதி உருபியனிலையும், 140, உயிரி, 20, 11%, பல்லவற்று 

&GsrQ@. Individual. Thesc 18% 8 5001ம005 5௦1௦02 4௦ உருபியல், 
N. B. Thefpredominant feature of most of the above rules, is the 

Increase or Doubling of Hard Consonants. 

§ g Terminations. 
19. J gerrS od gerQueGo. Sce Ist Sootrum eWruowmaue 

Tholcapyam. Also 15th auf, Nun. A Special Rule. 
20. செய்யா என்னும் வினையெஞ்சுகிளவியும், ௮வ்வியல்திரியா சென் 

மனார்புலவர், 1401110001 உயிரீற்றுப்புணரியல் 17, 11%, உண்ணாக்கொண் 
டான்; 80 உண்ணாக்கொற்றன்,



உயிரமயநங்ெல், Dae 

£1. உம்மை எஞ்டிய இருபெயர்த் தொசைமொழி, மெய்ம்மையாக 

அக ரமிகுமே. Lx. உவாஅப்பதினான்கு, இராஅப்பகல்:--௮ரா௮ப்பாம்பு, 

இசா௮க்சொடிது, இரா௮ச்காக்சை, இறராஅவழு௮அணங்காய், ௮ரா௮க்குட் 

டி, உவா௮ுப்பட்டினி. 

28. அவும்மாவும் விளிப்பெயர்களெவியும், யாவென்வினாவும் பலவற்றி 

அதியும், ஏவல்குறிக்த உரையசைமியாவுக், தன்றொழிலுமாக்கும் வினாவி 

ன்ளெவியோ, டன்தியனை த்துமியல்பெனமொழிப, 11101710௧1 11௨005. 
Natural Combination. மார ௦01 உயிரீற்துப்புணரியல், 11, 27, 

3௦. வேற்றுமைக்கண்ணும் ௮தனோரற்றே, 1%, தாராக்கால், மூங்காச் 

செகி, வங்காத்தலை, 

21. குதியதன்முன்னரும் இரொழுச்துமொழிக்கும், அறியத்தோன்றும் 

அகரக்ளெவி, 1, பலாஅ௮ச்கோடு, கா௮க்குறை, பலாஅவிலை, wenger, 

௮ண்ணாக்தேரி, திட்டாத்துக்குளம், உவாச்தஞான்றுகொண்டான், உவா 

த்தாற்கொண்டான், இடாவிலுட்கொண்டான், மூங்காவின்சால், &௦ 

25. Bras aads saree. Compare Nunnool edfPomecy 
corfu, 22. Ex. QrréQarcir_rer, Qrreeréens, &c. Individual. 

26. கிலாவென்கிளெவி 9 30 a1OFagnu, Compare Nunnool 29? 5 

௮ப்புணரியல், 68. 19%, நிலாத்துக்கொண்டான், கிலா௮க்கதிர், நிலா௮மு 
றம், நிலா௮த் தஞான்றான். Individual. 

27. யாமரக்களவியும் பிடாவக்சளாவும், ஆழுப்பெயரும் மெல்லெழுச் 

அமிகுமே, 1, யா௮ங்கோடு, பிடா௮ங்கோடு, தளா௮ங்கோடு, 111001- 

dual instance, germ A shrub, Jasminum trichotomum. Observe ; Qu 

Wesadierow Intervention of Soft Consonants. 

28, anOngeégSGann wren Deve, Compare with the above. Ex. 
யாறுக்கோமி, பிடா௮த்கோல், தளா௮ச்செதிள், Kc. 

50. மாமரக்கெொலியும் அவம்மாவும், ஆழுப்பெயரும் அவற்மோ ரன்ன ; 

அகரம்வல்லெழுத்தவை அவண்நிலையா, னகரடுமாற்ற௮ும்௮வுமாவும். ]$100, 

உருபுபுணரியல், 9. 11%, மா௮ங்கோடு, ஆன்கா(, மான்சோடு, 4150 கா 

யாங்சோடு, நுணாங்கோடு, ஆணாங்கோடு; ௨௩1 அங்காக்கொண்டான், 

இங்காச்கொண்டான்,எகங்காக்கொண்டாள், kc. Ind. Soft Consonant. 
80. ஆன்ஒற்றகரமொடு நிலையிடன்உடைச்தே. Hx. yorGsn, gern 

ணிகறங்கும். Individual instance. 
31. அன்முன்வரூ௨உம் ஈசாரபகரம், தான்மிகக்சோனதிக் குறுக ஓமுரித் 

தே. Nunnool உயிரீற்றுப்புணரியல், 27. Ex, அப்பி, Also ஆன்மீ, Tn- 

dividual Instance. 
92. குதியசனிறுதிச்சனைசகெடஉகரம், அறியவருமல் Oewuepere As 

சே. ]1111௦௦1 உயிரீற்றுப்புணரியல், 92. 14%, இதவுப்புறத்து,சுறவுக்சோ 
ட்டு, புறவுப்புறச்து, சுறவயர்கொடி, அரவுயர்கொடி, முழவுறழ்சோள்,



௨௦ சொல்காப்பிய ஈ.ஈஜூல், 

N. B. With the exception of a few, marked as such, the rest of the 
rules again Double or Lferecase the Lard Consonant. 

) @ Terminations. 
3304] இகரவிறுதிப் பெயர்நிலைமுன்னர், லேற்றுமையாயின் வல்லெ 

மூ,ச்௮மிகுமே, 1100111001 உயிரித்றுப்புணரியல், 15 ஷர 26. 
94. இனி௮அணியென்லுங்காலையும் இடனும், வினையெஞ்சுளெவியம்சட் 

டம்௮அன்ன. 10௨, இனிக்கொண்டான், அணிக்கொண்டான், தேடிக்கொண் 
டான, இச்கொள்றன், 

8௦. இன்றியென்னும் வினையெஞ்தி, நின்றஇகரம் உகரமாதல், தொ 
ன். சியன்மரும்இர்செய்யுளுளுரிக்சே, 7801000௦01 உயிரீச்அப்புணரியல், 25, 
1௨. உப்பின், இடனன்று, வாளன்னு, காளன்அுபோட, 60, 

50. சுட்டினியற்கை முற்கிளக்கற்றே, Nunnool உயிரீத்சப்புணரியல், 
15, Compare also 13. உயிர்மயங்யெல் 5) 5. 1, இஞ்ஞாண், &e, 

57. பதக்ருமுன்வரினே அணிக்களெவி, மூதற்ளெந்தெடுத்த வேம் 
மையியற்றே, Vix, SALI FES, காணிச்கொள், தணிச்சோளம், 4] 
இருதாணிப்பதக்கு, தூணிச்தாணரி, கொடிச்கொடி, காணிக்காணி, பூணி 
ப்பூணி, அணிக்குத்தூணி, இருதாணிக்கிருதூணி, (௦. Sce 33 above, 

98, உரிவருகாலை நாழிக்கிளவி, இந திஇகரம் மெய்யொடுங்கெடுமே, 
உகரமொத்றும் அவயினான, 11 உயிர, 24, 1௩. நாடுரி, இருசாடுரி, 

.காழிக்காயம், efgeru. Individual. Observe ; Omission, 
99. பனியெனவருஉல் காலவேற்றுமைக், கத் அம்இன்னுஞ் சாரியையா 

கும், Ex, பனி.ய ச்துச்சொண்டான், பனியிற்சென்றான், Individual. 
40. வளியெனவரூ௨ம் பூதீகீகிளவியும், அவ்விபல் நிஐயல் செவ்விதெ 

ன்ப, 115, வளியக்அக்கொண்டான், vot oOeer per. Individual in- 
stance. வளி Wind or the atmosphere. 

41. உதிமரசக்கிளவி மெல்லெழுத்தமிகுமே, 1௩ உதிக்கோடு, உதி டி 
ஒதிமாம் A tree, Odina Pinnata. Tnd. Observe ; Soft Consonant. 

42, புளிமரக்ளெவிச் சம்மேசாரியை, 1. புளியங்கோடு, &௦, 1. 
48. ஏனைப்புளிப்பெயர் மெஃ்லெழுச்அமிகுமே, 1000] உயிரிற்றுப் 

புணரியல், 85, ட புளிங் கூழ், Lyon en ery, புளிம்பாளிசம், ]*0ட.- 
dual. Observe; Soft Consonant. 

44, வல்லெழுத்துமி௫னும்மானமில்லை, ஒல்வழியதிதல் வழக்சத்தான, 
hx. yotléerg. The commentator, through apéeg srex (4y practice), 
introduces several examples which do not reckon under other Soot. 
rums: See above 4] and 42. E.G. இனனினிச்சொண்டான், ௮ண்ண 
ணிச்சொண்டான், கப்பிந்தை, சென்னிச்தை, கூசாளங்கோடு, சணவிர 
கோடு, வெண்கூகாளத்துக்தண் பூப்கோதையர், சணவிரமாலை, இூஉக்



உயிர்மயக்கியல், os 

கழிக்ஈன்ன, கட்டி-இடி-சட்டிடி, சட்டி-அகல்-கட்டகல், பருத்திக்குச்செ 

ன்றான்,தளியத். துச்கொண்டான், துளியிற்கொண்டான், புளிங்காய்வேட் 
கைத்தன்ற,புளிம்பழம், சளியின் சால், புளியின்கோடு, உதியின் செதிள், 80, 

45. சாண்முத்றோன்றுச் சொழினிலைக்கெவிச், கான்இடைவருசல் ஐய 
மின்றே, Ex. பரணியாற்கொண்டான், சோதியாம்கொண்டான ச Ind. 

40. திங்சண்முன்வரின் இக்கேசாரியை, 1, ஆடிக்குச்சென்றான், 

N.B. Here again the prevailing feature is Increase. 

6 ௬ Terminations. 

17. 4 ஈகாரவிறுஇி தகாரவியற்றே, 100. உயிரி, 15, 8௦08 ஈயி6. 
48. நீயென்பெயரும் இடக்கர்ப்பெயரும், மீயேனமரீஇய இடம்வரைகி 

ளவியும், ஆவயின்வல்லெழுத் இயற்கையாகும், ]8ம07100] உயிரீற்றுப்பு 
ணரியல் 88. 11%, நீ குறியை, பீருறிது, மீகண். Natural Combination. 

40. இடம்வரைகிளவிழுன் வல்லெழுக்துமிக உம், உடனிலைமொழியும் 

eQacOurfu, Compare with the above. 15, மீச்சோள், மீப்பா, 
மீங்கழி, மீந்தோல், 

50, வேற்றுமைக்சண்ணும் அதனோரற்றே, 1, ஈச்சால், இச்கடுமை, 

51, சீயெஜொருபெயர் உருபியனில்யும், ஆவயின்வல்லெழுத்தியற்கை 

யாகும். ]8ப/0)௦௦1 மெய்மீற்றுப்புணரியல், 15. ]மட மின்கை, 13610125 to 
ewe, Increase of lard consonauts is again the main subject. 

§ 2 Terminations. 

52. 4! உகரவிறுதிஅகரவியற்றே. ]1111001 உயிரீற்றுட்புணரியல், 15. 

A Special Rule under @greaios4. The reader should refer to @ ow 

யலுகரப்புணரியல் (189 last Chapter following, which b¥anches off 
extensively on this subjec t. 

53. #liugercpercr(n iO er Poamew, Compare with the above, 

11%, உச்கொற்றன். 
51. ஏனவைவரினே மேல்நிலைிஇயல, Ax ahove. Ex. உஞ்ஞாண், உம் 

மணி, 6௦, 5௦0860, 

ந5. சம்டுமுசலி௮இ இயல்பாகும்மே, ]%111000] உயிரீத்அப்புணரியல், 

29. Ex. gala, Da@Aa. kc. Natural Combination. 

50, அ௮ன்றுவருகாலை அவாகுதலும், ஜவருகாலை மெய்வரைநதுகெடுக 

லம், செய்யுண்மருங்கின்உரிக்தெனமொழிப, ]4011001 உமிரீத்அப்புணரி 

யல் 80, 1, அதான்றம்ம, இகான்றம்ம, உகான் றம்ம : அதைமற்றம்ம, 

இசைமற்றம்ம, உகைமற்றம்ம : அகன்று, இசன்று, உதன்று, 110800. 

07. வேற்றுமைக்கண்ணும் அசன் ஒர்்அந்ேே, Compare with the Ist 
Sootrum of this Que,



௨௨ தொல்காப்பிய ஈன்னூல், 

58. எருவுஞ்செருவம் ௮ம்மொமிசிவணிச், திரிபிடனுடைய தெரியுங்கா 

லை, அம்மின்மகரஞ் செருவயிற்கெடுமே, சம்மொற்றுமிகூஉம் வல்லெழுதி 

இயற்கை, Ex. எருவங்குழி, செருவக்களம், எருங்குழி, செருக்களம். 

Ambiguous ; applying in two ways. 

59. palasrb 8ீடிடனுடைச்தே, உகரம்வருதல் அவயினான. 14%, 

எழூஉக்கதவு, 

00,*ஒடமரச்செ லி 2 BurdwoCm, 41st Sootrum. ஒடும்கோடு, ஒட 

QB aus. 

01, சுட்டுமுதலி௮தி யருபியனிலையும், ஒற்றிடைமிகா௮ வல்லெமூக் 

இயற்கை, 182, அதன்குறை, இதன்குறை, (மறவ 540108) & of 

உருபுபுணரியல் ]4000001. 1. B. Still Increase of Hard Consonant. 

§ eer Terminations. 

03. 4 ஊசகாரவிறுதி ஆகாரவியற்றே, 301௦௦1 உயிரீத்றுட்புணரியல், 

15. Compare with 52, 47,19. A Special Rule under Ogres. 

03. வினையெஞ்சு செவிக்கும் மூன்னிலைமொழிக்கும், நினையங்காலை ௮வ் 

வசைவளனாயார். lx. உண்ணாக்கொண்டான், கைதாக்கொற்றா, 

64. வேற்றுமைச்கண்ணு மதனோரற்றே. 15. கொண்மூக்குழாம், சொ 

ண்ஞூச்செலவு, தமூஉக்கடுமை. 

05. குற்றெழுத்திம்பரும் தொழுத்துமொழிக்கும், நிழ்றல்வேண்டும் உக 

ரச்ளெலி, 1%. உடுஉக்குறை, தூஉக்குறை, 

60. பூவெஜெருபெயர் ஆயியல்பின்றே, அவயின்வல்லெழுக்து மிகுத 

லுமுரித்தே. Nunnool உமிரீற்௮ுப்புணரியல், 50. 1, பூங்கொடி, பூக் 

கொடி, Individual instance. 

07. ஊவெனொருபெயர் ஆவொடுசிவணும், 11%, ஓஉளன். மெழுக with 

9) உருபுபுணரியல் Nunnool. Individual instance. 

68. அக்கென் சாரியை பெறு தலுமுரித்தே, சச்சவழியறிதல் வழக்ககத் 

தான. 11. ஊனக்குறை, Individual instance. 

69. g@e மகடூஉ ஆயிருபெயர்க்கும், இன்னிடைவரிலும் மானமில்லை, 

Ex. ஆேவின்கை, மகடேவின்கை, Individual instance. Increase or 

Doubling of Hard Consonants still prominent. 

§ « andg Terminations. 

70, 4 எகரஒகரம் பெயர்க்€ரறாகா, முன்னிலைமொழிய எனமனார்புல் 

வர், தேற்றமுஞ்சிறப்பும் gra funer, Nun. saps. 53. Ex. a எக்கொ 

ற்ற, ஒஒக்கொற்று. This Sootrum is on the principle of அகக்கருவி, 

Special, 0 தொசைமசபு, 
71. தேற்றஎகரமுஞ் இறெப்பின்ஒவ்வும், மேற்கூறியற்கை வல்லெழுத்து 

மிகா, 1. யானே௭௪ கொண்டேன், அவனோ தொடியன், Individual.



உயிர்மயங்கியல், ௨௯ 

§@ Terminations. 
72. F csr oGoeueriSw po. Compare 62; and See Nunnool 

உயிரீற்றுப்புணரியல், 15. 19%, ஏக்கடி, சேக்கடிது, &௦. றய பி, 

73. மாறுகோளெச்சமும் வினாவமெண்ணும், கூறியவல்லெழுச் தியற் 

கையாகும், பரு 1110001010 1௦ 72. 1, யானேகொண்டேன, நீயே 
போயினாய், நிலனே 8ரோ தீயே woflGw. Natural Combination. 

74. வேற்றுமைச்கண்ணு மதனோரற்றே, 1, ஏச்கடுமை, வேக்குடம், 

Compare 72. 
75. ஏயெனிறுஇக் கெகரம்வருமே, 11௨, ஏ எக்கொட்டில், ஏ எச்சாலை, 

ஏ எச்துளை, 

70, சேவென்மாப்பெயர் ஒடுமரலியற்றே, 1, சேங்கோடு, சேல் 

கொட்டை, 38% 60, and 41: Ge A tree, Semecespus Anacardium ; 

@ Andrachne Culata. 

17. பெற்றமாயின் முற்ற இன் வேண்டும். 19%, சேவின்காமி, ]ந- 
010896 01 118ாம் Consonant continues to form the principal feature. 

§ © Terminations. 

15. 4] ஜகாரவிறுதிப் பெயர்கிலைமுன்னர், வேற்றுமையாயின் வல்லெ 
மூத்துமிகுமே. 14. உயிரி, 15. Special, under Ogremausy,. 

70. சுட்டுமு.தலிற.தி உருபியனிலையும், 1000, உருபுபுணரியல், 4, 1], 
1, அவையற்றுசக்கோடு, Sec dthof a@Iwe, Thol. Individual. 

80. விசைமரச்சளெவியும் ஜெமையும்கமையும், அழுப்பெயரும் சேமர 

Sue, 11%, விசைங்கோ0ு, ஜெமைங்கோடு, ஈமைங்கோடு, 1101910106! 

instance. Observe ; Soft Consonant increases. 

8], பனையும்்௮மாயும் ஆவிரைச்சிளவியும், நினையுக்காலை அம்மொடுதிவ 

ணும், ஐயெனிறுதி அரைவரைக்துகெடுமே, மெய்அவணொழிய என்மனார் 

புலவர், 10௩, பனங்காய், அரையங்கோடு, ஆவிரங்கோடு, தூ௮அணங்காய். 

Nunnool edfomerjecrfwe 52. Individual. Soft Consonant. 

88. பனையின்முன்னர் அட்டுவருசாலை, கிலைமின்றாகும் ஐயெலுமிரோ, ஆ 

சாரம்வருச லாவயினான. 111, 58. 1, பனாட்டு, Individual instance. 
853. கொடிமுன்வரினே ஐ௮வணிற்பச், கழுநிலையின்றே வல்லெழுத் 

மிகுதி, Ex, uré@ery. See the above Sootrum. 
81. இற்களும்காளும் முக்துெர்தன்ன. 11%, இத்திரைக்குக்கொண் 

rer, Cslenwrp@stor.7er, Individual instance. Sce 45, and 46. 

83. மழையென் இளவி வளியியல்நிலையும், 806 40, 11௦, மழையத்து 
க்கொண்டான், மழையிற்கொண்டான. 

86. செய்யுண்மருங்கன் வேட்கையென்லும், ஐயெனிறுதி ௮வாமுன் 

வரினே, மெய்யொடுங்கெடுத லென்மளார்புலவர், டகாரணசாரம் ஆல்



௨௪ சொல்காப்பிய ஈன்னூல. 

Gacw Ou. Vx. Cavoorat for Catena gar. Individual instance. In- 

crease of Hard Consonant continues. 

§ @ Terminations. 

87. *[ ஓகார இறுதி ஏகாரலியற்றே, Sec 72. Tudividual instance. 

11%. ஓக்கடின, சோக்கடூ ௮, Ke. 

85. மாறுகோளெச்சமும் வினாவும்மயமும் கூறியவல்லெழுத் தியற் 

கையாகும்.  ]மற0௦1 உயிரீற்றப்புணரியல், 51. Compare 73. Ex, 
யானேகொண்டேன்,கீயோகொண்டாய்,பத்தோபதினொன்றோ,புற்மோபு 

தலோ, யானோகேறேனவர்போய்வழங்கலரே, ஈன்றோ சீதோசண்ட௮, 

ஐஜசொண்டேன், குன்றுறழ்களிறென்கோ கொய்யுளை மாவென்கோ,. 

89. ஒழிக்ததனிலையும் மொழிக்சவற்றியற்கே, 11௦) கொளலோகொ 

ண்டான், செலவோசெனமுன், சாவோதர்தான், போசலோபோயினான். 

00. வேற்றுமைக்சண்ணும் அதனோரற்றே, ஓகரம்வரு௪ லாவ்யினான. 

(௨. ஓ ஒக்கடுமை, கோ ஒஓக்கொடுமை. 

11, இல்லொடுகிளப்பின் இயற்கையாகும். lx, Career. Individual. 
02. உருபியல்கிலையும் மொழியும் தர்உளவே, ஆவயின் வல்லெழு் தியற் 

கையாகும், Kx, Carqarens. N. B. Increase still. 

6 ஒள Terminations. 
03. | ஒளகாரஇறுதிப் பெய்ர்கிலைமுன்னர், அல்வழியானும் வேற்று 

மைக்கண்ணும், வல்லெழுத்துமிகுசல் வரைநிலையின்றே, ௮வ்விருவீற்றும் உ 

க.ரம்வருசல், செவ்விசென்ப சிறக்திசினோரே. 14%, கெளவுக்கடி௪, செள 

வுக்கடுமை,செளவுஷான் ஐது,கெளவ்ஞாத்சி. 4 30010 1மமட யார்ரா தொ 

menos; but of words ending in gar, there arc few ifany, in Tamil, 
All the Rules of this extensive Chaptcr on Syntax cerdal, may he 

reduced to two principles: viz: 1. If Vowel follows Vowel, the 

Sympathetic w @ form the medium of Combination. 2. If Conso- 
nant follows Vowel, the former combines by Doubling or Increase. 
Of the three Mutations, D 4g Jucrease is the most gencral. The 
other two, &fis@ and @29ae, are mere Accidents. That which 

is properly and extensively opposed to I@ se, is Quay. 

CHAPTER VIU.—lat ofiipw a usa. 
COMBINATION OF CONSONANT FINALS. 

29. 13, Read the 45th Sootrum of QurgSuoru : and observe that 
of the eighteen cousonants, vis, கீஃகி-ச்-ஞி-ட்-ண்-த்-5-ப். ம்-ய்ஃர்-ல்-வ்- 

ip-en--er, there are no words in Tamil which terminate in é-@-¢-.-



புள்ளிமயக்கியல், உடு 

தீ-ப்-ற், These Seven being deducted, there remain only Eleven con- 
sonant endings which are arranged in the following treatment thus : 
@5-- eer -LD-em -WI-F-6d-e-p-ar. Vide Sootrums 1, 8, 7, 15, 37, 62, 67, 

71, 83, 83, 101. 

1. 4 ஞகாரைதற்றிய கொழிற்பெயர்முன்னர்,அல்ல துளெப்பினும்வே 

றமைச்சண்ணும்,வல்லெழுச்தியையின் ௮அவ்வெழுச்துமிருமே, உகரம்வரு 

தல் ௮வயினான. 1410111001] மெய்யிற் ஐப்புணரியல், 4, 1, உரிலுச்சடித, 

உரினுக்களமை, மேமறவா6 8, தொசைமரபு, A Special Rule. 
2. சூ௩மவ இயையிலும் உகரம்கிலையும். 11%, உரினுஞான்றது, உரிலு 

ஞாற்சி, உரிலுகீண்டது,உரிகுநீட்டு, உரி ஐுமாண்டத,உரிலுமாட்டு, உரிலு 

வலி, உரி வலிமை, Augmentation of e. 1110011001 மெய்யீ, 4, 
3. || தகரவிஅதியும் அதனோரற்றே, 141, பொருறுச்சடிது, வெரி௮ுச் 

கழுது, மோமுஙா 51ம் மீ மெய்யீற்றஅுப்புணரியல், 1 000100]. 
1. வேற்றுமைக்குக்கெட அகரநிலையும், 19%. பொருகக்கடுமை, Ke. 

Augmentation ௦1 ௮. ]ிய001 மெய்யீற்றுப்புணரியல், 5, 

். வெரிர்எனிறுதிமுழுதும்கெடுவழி,வருமிட ஐடைச்கேமெல்லெழுத் 

தியற்கை, 110,வெரிங்குறை,வெரிஞ்செய்கை,வெரிச்சலை,வெரிம்புறம். 1. 

dividual, Observe; Coulition by means of a Soft Letter, without 2 or x. 
0, அவபின்வல்லெழுத்து மிகுகலுமுரித்தே. 11%. வெரிக்குறை, 60, 
7. 4 ணகாரஇறுதி வல்லெழும்நியையின், டகாரமாகும் வேற்றுமைப் 

பொருட்கே, நற, மெய்யீ. 0. Tholeap. Ogres. 8. Mutational. 
6. ஆணும்பெண்ணும் ௮ஃறிணையியற்கை, (010௦1௦ ௦11, கொகைமரபு, 

Also 13. Ex. ௮ண்கை, பெண்கை; அண்சடிது, பெண்கடு. ௬ 100, 

9, அண்மரக்ளெவி ௮ரைமரஇயற்றே. Vx. அணங்கோடு, ௮ணஞ் 

செதிள். (000௨0 51 உயிர்மயங்கியல் Thol. Individual instance. 

10. விண்ணெனவரு௨உம் காயப்பெயர்வயின், உண்மையும்உரித்தே அத் 

தசென்சாரியை, செய்யுண்மருங்கில் மொெழில்வருகாலை, 11%. விண்ண சமரர், 

Tudividual instance. @rw for garuw Space. 
11, சகொழிற்பெயளால்லாம் கதொழித்பெயரியல, 80 ]84 000, 0 (18 

பேடார்ளா. ய. மெய்மீ. 1, 1, மண்ணுச்சடி௮, மண்ணுக்கடுமை, 

12, களைப்பெயரல்லாம் கொளஜ்திரிபிலவே, 21. மெய்யி, 8, 1, 
bem Gp, ewewuriy, 2wewCef, But, says the Commentator, ga 

கட்கொண்டான், இங்கட்கொண்டான், யாங்கட்சென்றான், அவட்போ 

Wener, cra Ozreerar, should also come under this Rule. 
13. வேற்றுமையல்வழி எண்ணென்உணவுப்பெயர், வேற்நுமையியற் 

கைகிலையலுமுரித்தே. யய! மெப்மீ, 8, 71%, எட்சடிது. See 7th 

Sootrum of this Chapter. Individual. 1320 எண்கடுத.



உ௭ தொல்காப்பிய sex gore, 

மூசண்கடுமை, மூரட்கரிமை, அரண்கமிமை, ௮ரட்கடமை, பேக 511) 

Sootrum ரீ கொகைமரபு, Individual. 

13. 4 மசாரஇதுதி வேற்றுமையாயின், அவரச்செட்டு வல்லெழுத்துமி 

ரூமே. 140, மெய்மீ. 10, A Special Soot. under 1 and 2 of @grene 
wily, 110, மரக்கோடு, பணப்பை, Omission and Augmentation. 

16. ௮௧ரஅ௮சாரம் வருஉங்காலை, ஈற்துமிசை௮கரம் நீடலுமுரித்தே. 

Kx, மராஅடி, குளாஅம்பல், 4180 சோணறாகோணம், சோணாவட்டம், 00. 
17. மெல்லெழுச்அறமும் மொழியுமாருளவே, செல்வழி௮தி.தல் வழக் 

க்கான, ]4171001] மெய்மீ, 17. 1, குளல்சரை, குளக்கரை, 

18. இல்லம் மரப்பெயர் விசைமரஇயற்றே, மோஙா௦ 80th Soot. eur 
மயங்கியல் 11௦1. Ex. QaamGCarG, @aawy. Individual instance. 

19. அல்வழியெல்லாம் மெல்லெழுத்தாகும். ]$யா, மெய்யீ, 17, 12, 

மரங்குகிது, 6௦, A Special Rule under 1 தொசைமரபு, 

80. ௮கம்என்களவிக்குக் சைமுன்வரினே, முதனிலைஒழிய முன்னவை 

கெடுகலும், வரைநிலையின்றே அ௫ிரியர்க்க, மெல்லெழுத்து மிகுதல்ஆவ 

யின்ஆன. ]410110001 மெய்யீ. 19, 1, அங்கை, Individual Sootrum, 
21. இலமெனகிளவிக்குப்படவருகாலை, நிலையலுமுரித்தே செய்யு 

ளான. 1௨, இலம்படுபுலவர், இலம்பாடுநாணுத் தரும். Individual. 
28, அச்தொடுசிவணும் ஆயிரத்திறுதி, ஒச்சஎண்ணு முன்வருகாலை. 

Ex. gr gO srerm, &e. Sce the 22d Soot. Ogrmaeury. Individual. 

23, ௮டையொடுதோன்திலும் அதனோரத்லே, 1, பதினாயிரத்தொ 

ன்னு, Individual. ் 
21, அளவும்கிறையும் வேற்துமைஇயல, Compare 15, 16,17. Ex. 

ஆயிரங்கலம், ஆயிரச்சலம், ஆயிர,க்துக்கலம், 101101 180810100. 
௦5. படர்ச்கைப்பெயரும் முன்னிலைப்பெயரும், தொடச்சம்குறுகும் 

பெயர்கிலைக்ளெவியும்,வேற்றுமையாயின் உருபியல்கிலையம், மெல்லெழுத் 

அ மிகுதலாவயினான, 1, எல்லார்தங்கையும், எல்லீர் நங்கையும், 1410 

11001] உருபியல், 7. Individual instance. 

20. ௮ல்லதுளெப்பின் இயற்கையாகும், 1௦, எல்லாருங்றாலியர்,எல்லீ 

ருங்குறியிர், 8௦. 

27. அல்ல தூளப்பினும்வேற்றுமைச்சண்ணும், எல்லாமெனும்பெயர் உ 

ருபியல்நிலையும், வேற்றுமையல்வழிச்சாரியைநிலையா 2. 11%, எல்லாச்சூதி 

wey, எல்லாப்பெரியவும், எல்லாநாலும், எல்லாமணியும், எல்லாவணி 

கரும், &c. Individual instance. 
28. மெல்லெழுச்அமிகினும் மானமில்லை, 1௨, எல்லாங்குதியவும், எல் 

லாங்சொல்லரும், ௦. Obsolete. 
20, உயர்திணையாயின் உருபியனிலையும், 0106 25, 1, எல்லாகங் 

கையும், எல்லாகள்ஞாற்டியும், &௦.



புள்ளிமயங்கியல், ௨௭ 

20. அம்என்ஒருபெயர் மெல்லெழுக்துமிகுமே, 1, ங்கை, ஞ் 

செவி, நுஞ்ஞாண், அம்மணி, Individual. 
31. ௮ல்லதன்மருங்கும் சொல்லுங்காலை, உக்கெட்கின்.றமெய்வயின் 

rus, இஇடைகிலைஇ ஈறுசெடாரகாம், நிற்றல்வேண்டும் புள்ளியொ௫ிபுண 

ர்க்சே, ௮ப்பான்மொழிலயின் இயற்கையாகும், 11%, நீயிர், 

25, கொழிற்பெயால்லாம் தொழிற்பெயரியல,. 80 1], 1. செம் 

முக்கடி௮ு, 4180 காட்டம்கடினு, ஆட்டங்கடிது. 441 மெய்யீ. ]ய0ற00]. 

3. ஈமும்சம்மும் உருமென்கிளவியும், ஆழுட்பெயரும்அவற்றோரன்ன. 

யாட மெய்மீ. 20, ஈமுக்கடி௮ு, கம்முக்கடுமை, உருமுக்சடி து. 

31. வேற்அுமையாயின் ஏனைஇரண்டும், சோற்கம்வேண்டும் ௮க்கென் 

சாரியை, Nunnool. Quwi?, 20, 1, ஈமக்குடம், கம்மக்குடம், 

௦௦. வகரமிசையும் மகரங்குறுகும், 1%0]௦ 10 மகாரக்குறுக்கம், 11%. நில 
waclg, See 28th Sootrum of நானமரபு. 

30. சாட்பெயர்ச்கிளவி மேற்களச்சன்ன, ௮ அம்ஆன் மிசை வரைநிலை 

யின்றே, ஒற்றஅுமெய்கெடுசல் என்மனாாபுலவர், 6௦ 14, உயிரமயங்கி 

wid, Tholeapyam. 1%, மசத்சகாற்கொண்டான், ஒணத்தாற்கொண்டாள். 
37. 9 னகாரவிறுதிவல்லெழுத்தியையின், றகாரமாகும்வேற்றுமைப் 

Qur@eCe, Nunnool மெய்மீ, 0. 4 கய] Rule under 1 and 2 of Ogr 
கைமரபு, 10%, பொற்குடம், பொற்சாடி, &e. Mutational. 

38. மன்னும்சின்னும் அனும்ஈனும், பின்னும்முன்னும் வினையெஞ்சுகள 

வியும், அள்னஇயல என்மனார்புலவர். 1. ௮துமற்கொண்கன்றேரே, 

காப்பும் பூண்டி௫ுற் கடையும்போகல், அற்கொண்டான், ஈத்கொண்டான், 

பிற்கொண்டான், முற்கொண்டான். Individual instance. 

50. சுட்மோதல்வயினும் எகரமுதகல்வயினும்௮ப், பண்பும்கிலையும்இயற் 

கையவென்ப. 1, ௮வ்வயிற்கொண்டான்,எவ்வயிற்கொண்டான். Also 

கான்கோழி. 

10. சூயின்என்களவி இயற்கையாகும், Nunnool மெய்மீற்றப்புணரி 

யல், 13, ]%, குயின்குழாம். குயின் (பர. 

1], எ௫ன்மரமாயின் ௮ண்மரவியக்றே. 11%, எ௫னங்கோடு, Sec 9. 

42. ஏனையெ௫னே௮கரம்வருமே, வல்லெழுச்தியற்கைமிகுதல்வேண் 

டும், Nunnool QuwwuS.12. Ex. eharéara, aGoréCeae, &e, 

48, இளைப்பெயொல்லாம் இளைப்பெயரியல, 11%, எயின்குடி, எயினக் 

கன்னி, பார்ப்பனப்பிள்ளை, 5௦ 11, 19. 

41. மீனென்களெவி வல்லெழுத்துறழ்வே. ]141ப11௦01 மெய்யீற்றுப்புனா 

ரியல், 10, 1]. மீன்சண் மீற்சண், மீன்டனை மீற்சனை, மீன் மலை மீற்றலை, 

மீன்புறம் மீற்புறம், 6௦, Ambiguous Combination. 

13. தேனென்கிளவிவல்லெழுச்தியையின், மேண்ஃூயொக்கலும் வல்



உ௮ தொல்காப்பிய ஈன்னூல், 

லெழுச்துமிகுகலும், ஆமுறையிரண்டு மூரிமையமூடைச்தசே, வல்லெழுச் 
அமிகுவழியிறுதியில்லை. 74/௦௦] மெய்மீற்றுப்புணரியல் 11, 11%, தேன் 
குடம், சேற்கு௨ம், சேச்குடம், 1/1 Combination, uniting in every 
way. Individual. See 11, 12, 13, 14. உயிர்மயங்யேல், 

40, மெல்லெழுக் ஐமிகினம் மானமில்லை. Nunnool மெய்யீற்றுப்புண 
ரியல், 1], 16. தேல்குடம், 

47. மெல்லெழுச்தியையின் இ௫தியொடறழும். % யாய] மெய்யிற்றுப் 

புணரியல், 11. 19%, சேன்ஜெரி, கேஜெரி, தேன்மொழி, தேமொழி, 

48. இறால் தோற்றம் இயற்கையாகும். 11%, சேனிருல், Ind. 

49. ஒற்றுமியசசாமொடு நிற்றலுமுரிக்தே. 11, தேத்திறால், சேத்ச 
டை, சேச்£. 5௦ சேனினிறால், தேனீ, 

௦0. மின்லும்பின்லும் பன்னுங்கன்னும், ௮ச்சாற்சொல்லும்சகொழிற்பெ 
யரியல. 1111110௦01 மெய்யிற்றுப்புணரியல், 8௦01ம் 14, Kx. Sarg 
ச்செய்விளக்குக் த, பின்னுப்பிணியவாம்க்த, பன்னுச்கடி ௮, கன்னுச்கடி ௪, 
மின்னுக்கடுமை, பின்னுமாட்ச, பன்னு££ட்சி, சன்றுவ்லிமை, 11 014100வி. 

௦1, வேதற்தமையாயின் ஏனையெ௫ுஷஞெடு, கோற்ரமொக்கும்கன்னென் 
செவி, 111,001 மெய்யீத்றுப்புணரியல், 800/7யம 11, ]%, சன்னக்கு 
டம், சன்னக்கடுமை, கன்னங்கடி, Kc. Individual. 

98. இயற்பெயர்முன்னர்த் சர்சைமுறைவரின், முகற்கண்மெய்செட 
அகரடிலையும், மெய்யொழித்சன்கெடும் அவ்வியற்பெயரோ. 115, சாத்தக் 

தை, சொற்றர்தை, Individual instance. 

௦9. ஆதலும்பூகனும் கூறியவியல்பொடு, பெயரொற்றகரம் தவரக்செ 
@Cu, Ex. gios, yes. Individual instance. 

௦4. சறப்பொவேருவழிஇபற்சையாரும். 146. பெருஞ்சாத்தன்றர்தை, 
55. ௮ப்பெயர்மெய்யொழிக்தன்கெவெழியே,டிற்கஓமுரித்ேஅம்மெ 

ன்சாரியை, மச்சண்முறைசொகூஉ மருங்கினான. 11%. கொற்றங்கொற் 

தன், சாத்தங்கொற்றன, சாத்தங்குடி, கொற்றமங்கலம், வெட்டங்குடி, 

௦6. தானும்பேலுங்சோலனுமென்னும், அமுறையியற்பெயர் திரிபிடனில 

வே. 005016. 18, தான்றந்தை, பேன்றச்தை, சோன்றர்கை, 70, 

57. தான்யானெஜும்பெயர் உருபியனிலையும், ]4ம1. மெய்யீ. 8௦௦0, 15. 

58. வேற்றுமையல்வழிக் குறுகலும்திரிதலும், சோற்றமில்லை என்ம 

ஞர்புலவர், 1, சான்குறியன், யானபெரியேன். 

59. அழனெனி௮திகெட வல்லெழுச்அமிகுமே. 11௩, அழச்குடம். றர. 
60, முன்னென்கினவி முன்னர் ச்தோன்னம், இல்லென்டளவிமிசை ற 

சரமொஜற்றல், சொல்லியன்மருங்கெ மரீஇய மாபே, 11, முன்றில், 

01. பொன்னென்திள விஈறகெடமுறையின், முன்னர்த்தோன்றும் ல 

காரமகாரம், செய்யுண்மருக்இற் மொடரியலான, 11%, பொலல்சலம், பொ 

லஞ்சுடர், பொலம்படப்பொலிந்த கொய்சுவற்புரவி, ]நரோர்ரியபி,



புள்ளிமயங்கி.டல், ௨௬ 

03. 4 யகரவிறுதி வேற்றுமைப்பொருள்வயின், வல்லெழுத்தியையி 

ன் ௮அவ்வெழுத்தமிகுமே, 11%, சாய்ச்கால், %யப௦0] மெய்.பீற்றுப்புணரி 

wa, Sootrum 21. A Special Rule under சொகைமரபு, Tnerease. 

03. தாயென்கிளவி இயற்கையாகும், 11%. தாய்கை, Individual. 

01. மகன்வினைகஇளப்பின் முசனிலையியற்றே. 11%. மகன்றாய்ச்சலாம், 

seer (GUEQOE, War (Mmuuunséeer Compare with 62. Individual. 

(15. மெல்லெழுச்துறழும்மொழியுமாருளவே. 10%. வேய்ங்குறை, யாட 
1001 மெய்மீற்றுட்புணரியல், 8௦௦001 2], Ambiguous combination. 

01. ௮ல்வழியெல்லாம் இயல்பென மொழிப, ]ய. மெய்யி, 8000. 21. 

07. 4 சகாரவிறுதி யகாரவியற்றே,. (0௨6 08. 11௨, சேர்ச்கால், 
112000] மெய்யீற்றுப்புணரியல், 80௦்யம 21. 

08. ஆரும்வெதிரும் சாரும்மீரும், மெல்லெழுத்துமிகுசல் மெட்பெற 

தீதோன்றம். 112, அர்ங்கோடு, வெதிர்ஞ்செதிள், சார்ச்தோல், பீர்ம்பூ, 

0. சாரென்கிளவி காழ்வயின் வலிக்கும். 11%, சார்ச்காழ், 
70. பீரென்கிளவி அம்மொடுகிவணும், 1, மீர்ங்கொழடி, பீரல்கொழடு, 

71. || லகாரவிறுதி னசாரவியற்றே, ௦0 87. Nx. ef@enn, Like 

பொற்குடம், றம் 1440. 21௦01 மெய்யீற்றுப்புணரியல், 24. 

72. மெல்லெழுச்தியையின் னகாரமாகும். 1410௦௦] மெய்யிற் ஐப்புண 

fue, Sootrum 94. 11%. கன்ஜெரி. 
173. அல்வழியெல்லாம் உ௱மெனமொழிப, ] ௦0] மெய்யீற்றுப்பு 

ணரியல், 5௦0110 21, 14%, கல்குதிது-கற்குறிது, 

74. தகரம்வருவழி ஆய் கம்கிலைய லும், புகரின் சென்மனார் புஓமையோ 

மோ. 14௦௦1 மெய்யீற்்அப்புணரியல், 8௦ம் 25. Ex, 48a, 69 

Sa, Cus g, Cans g. 

70. நெடியசனிறுதி இயல்புமாருளவே. 11%, பால்சடி.து : 4]80 வேல் 
கழ, வேற்கடினு. ]$ய111001 மெய்பீற்றப்புணரியல், 20. 

10. கெல்லும்செல்லுங்கொல்லுஞ்சொல்லும், அல்லதுளெப்பினும்வே 

ிறுமையியல. ]4ய111001 மெய்யீற்றுப்புணரியல், 5$௦௦41யடி 29. 1, கெ 

ற்சாய்ரது, செற்சடிது, கொற்சிறிஐு, சொற்பெரிது, 

77. இல்லென்களெவிஇன்மைசெப்பின், வல்லெழுச்துமிகுசலும் ஐயி 

டைவருதலும், இயற்கையாதலும் அகாரம்வருகலும், கொளச்சகுமரபினா 

இடனலுடைக்தே, 14. மெய்யி, $௦௦ாயாட 20. இல்லைக்கொற்றன் ; இல் 

லைச்சாத்தன் ; இல்லைபொருள்,இல்லைதெளிவ ; இல்லைஞாண், இல்லைதூல், 

இல்பொருள், இல்லாப்பொருள, இல்லபொருள், Individual. 

78. வல்லென்களெவி தொழிற்பெயரியற்றே. 13. வல்லுச்சடித, வல் 

அச்சிறுமை, வல்லுவலிது. 140. மெய்.மீற்றுப்புணரியல், 5000. 26. 

79. நாயும்பலகையும்வரூ உங்காலை, தவயின்உகரக்கெடு2.ஓ முரிச்சே,



௯௰ சொல்காப்பிய ஈன்லூல், 

உகரங்கெடுவழி அசரம்கிலையம், மா. மெய்யீற்துப்புணரியல், Soot.2s. 
17%. வல்லகாய், வல்லுகாய், வல்லப்பலகை, வல்லுப்பலசை, 

80. பூல்வேல் என்ரு ஆலென் களவியோ, டாமுப்பெயரக்கும் அம்மி 

டைவருமே. 11௩. பூலங்கோடு, வேலஞ்செதிள், அலம்பூ. 
8]. தொழிற்பெயரல்லாம் தொழித்பெயரியல, புல்லுக்கடி௮, மல் 

லுப்பெரி, கல்லுத்தீது, வல்லஓ.மாட்சி, ௦. 06, 7, 11, 

82. வெயிலென்களவி மழையியனிலையும், 11%. வெயிலத்துச்சென் 

ரன், $% Sdth Sootram ewWrowaGwev, Tholcapyam. 
$3. 9 சுட்டுமுதலாகிய வகரஇறுதி முற்படக்கிளர்த உருபியனிலையும், 

11௩. அ வற்றுக்கோடு, Nunnool egy. Sootrum 11. Special Rule. 
84, வேற்றுமையல்வழி giguorgu. Hx. அஃகடிய, இலஃ்கடிய, 

2#.gu. See the commentary 0 11௦ 5211085௦00. 01 எழுதச். Nunnool. 
“: 65. மெல்லெழுத்தியையின் 9 au sergio. 13th Sootrum ௦1 உயி 

ரீற்றுப்புணரியல், 1110111001. Ex. அஞ்ஞாண், அம்மணி, 

80. ஏனவைபுணரின் இயல்பெனமொமிப, 1, அவ்யாழ், இவ்வட்டு, 

உவ வடை, 

51. ஏனைவகரம்சொழிற்பெயரியற்றே. 1. தெவ்வுச்சடிது, See 48th 

5௦041010௦7 மொழிமாபு. மேமுகா௦ 1, 11. 51. 
86. 4) ழகாரவிறுதி ரகாரவியற்றே, 80 67th Sootrum. Ex. ye 

கால், பூழ்ச்சிறகு, ௦, $))00124 141ம்௦, 
89. தாழென்ொவி கசோலொடுபுணரின், ௮ச்கிடைவருதல் உரிச்துமா 

கும், 221500. மெய்யி. 141. Lx, தாழக்கோல், 41 தாழ்க்கோல், 
00. சமிழென்கிெளவியும் ௮அதஹோரற்றே, ]1௦௦1 மெய்யீத்றுப்புண 

Fuse. Sootrun 22, 115. தமிழக்கூ்த, சமிழச்சேரி, சமிழப்பள்ளி, தமி 

மூதரையர், தமிழரா, தமிழ்சாமி, 00. 

91. குமீிழென்கிளவிமாப்பெயராயின், மீரொன்ெவியோடோரியற்றா 

கும், 8௦0, 170. 1௩. குமிழ்க்கோடு, குமிழக்தோல், 
92. பாழெனகிளவி மெல்லெழுத்துறழ்வே, ]1111001 மெய்யீற்றுப்பு 

ணரியல், 30010௩ 51, 198, பாழ்க்கெறு, பாழ்ங்கிணறு, 

93. ஏழெனகிளவி உருபியனிலையும். 1௩, ஏழன்சுக்ரு, எழன்காயம், ௫0, 

See 22nd Sootrum of உருபியல், Tholeapyam. Individual. 
01. அளவும்நிறையம் எண்ணும்வருவழி, நெடுமுதல்குற௮ுகலும் உகரம்வ 

ருதலும்,கரிலையின்றே௮சிரியற்க. 1%,எழுகலம்,எழுகழஞ்சு,எழுமுன் ௮, 

05. பத்தென்களெவி ஓம்நிடை கெடுவழி, நிற்றல்வேண்டிம் gy ss 

புள்ளி, 11%. எழுபஃது, 

90. ஆயிரம்வருவழி உகரங்கெடுமே, 1 ஏழாயிரம், 
97. _நாதார்ர் தவரூஉம்ஆயிரக்கள விக்குக், கூறியகெடுமுகல் குறுக்சமி 

ன்மே. 11%, ஏம்நாறாயிரம்,



ப/ுசீளிமயங்கியல், ௬௧ 

08. ஐ.௮ம் பல் எனவரு௨மிறுதி, அல்பெயரண்ணும் அயியல்கிலையும், 

1. ஏழ்தாமனா, ஏழ்வெள்ளம், ஏமாம்பல், ]ப110மபீ, 

09, உயிர்முன் வரினும் ஆயியல்திரியாது, 14௦ ஏழசல், ஏழுழக்கு, 

100. ஜென்சளவி உறழத்தோன்றனும். 1: இழ்ச்ருளம், சழ்குளம், 

111௦௦] மெய்மீற்றுப்புணரியல், Sootrum 28. Individual. 

101. 4 எகாரவிறுதிணகாரவியற்றே, 1. முட்குறை, 14ய7ம௦] மெய் 

WS poi corfiue, Sootrum 24, Mutational combination. 80௦ 7. 
108. மெல்லெழுத்தியையின் ணகாரமாகும். 140000] மெய்பீற்றுப்பு 

ணரியல், 50041௩ 24, 188, மூண்ணெரி, &e. 
103, ௮ல்வழியெல்லாம் உறழெனமொழிப, 14௦௦1 மெய்யீற்றுப்பு 
ewe, Sootrum 24. Lx. சூன்கடின, முட்கடினு, ke. Ambiguous. 

101, ஆய்தநிலையலும் வரைரிலையின்றே, சகரம்வரூஉங் காலையான. 1401)- 

11001 மெய்மீற்றுப்புணரியல், Sootrum 25. 11%. முஃப.து,முட்டது, Ind, 

105. கெடியதனிறுதி இயல்பாகுனவும், வேற்றுமையல்வழி வேற்றுமை 

நிலயலும், போற்றல்வேண்டும் மொழியுமாருளவே, 10. கோள்சடி, 

வாள்சிறிஐ, புட்டேம்ப, உதளங்காய், உசட்கோடு, உகணன்று, 

106, தொழித்பெயால்லாச் OsrPoQuufue, Nuunool QwauS ma 
ப்புணரியல், 500110) 1. ]1%. தள்ளுச்சடின, &c. 5001, 11, 87, 

107. இருளென்கிளவி வெயிலியனிலையும், 11, இருளத்தக்கொண்் 

டான். See 82. 

108, புள்ளும்வள்ளும் தொழிற்பெயரியல. 7%ம10௦] மெய்யிற்றுப்புண 

ரியல், $௦௦0யட 581, 1, புள்ளுக்கடிு, வள்ளாக்கடி௪, புள்ளுப்பெரு 

மை, வள்சூநகீட்சி, 6௦. 

109, மச்களெனலும் பெயர்ச்சொலிறுகி, சச்சவழியதிர்து வலித்தலு 

முரித்தே, 11௦. மச்சட்கை, இக்டிடந்ததுமக்கட்டலை, 

110. உணரச்கூறிய புணரியன்மருங்கற், சண்டுசெயற்குரியவை சண் 

ணினர்கொளலே. ]4ம, மெய்யி, 500. 80. 2௨ம். 11%௨0ள் வப்றஹ 
with a few exceptions are all 118010! (திரிபுவிசாசம்), And so also 
are the Terminations of er uw a Ww tf & @ and 6. The predominant 
feature of this divition of Syntax /erdaé again, is HAy and Bg@zo, 

Permutation and Augmentation. 
There are some Colloquial Instances to come under this Sootrum not 

sanctioned by the Rules of this Chapter: as; waweriug si, மண் 
ணங்கட்டி, பொன்னப்டச்தகம், பொன்னங்கட்டி, கானங்கோழி, மண்ணா 

ங்கட்டி, கானாங்கோழி, நீர்குதி௮ு, வேர்குமிலு-வேர்ச்குதி௪ு, வட்சார்க 

கூனா, மேல்சார்க்கூரை, ௮ம்பர்க்கொண்டான், இம்பர்க்கொண்டான், ௨ 

ம்பர்க்கொண்டான், எம்பர்க்கொண்டாள், தகர்க்குட்டி, புசர்ப்போச்௮, 

விழன்காடு, கல்லம்பாறை, உலைங்கோடு, எலியாலங்காய், புடோலங்கா



௬௨ புள்ளிமயங்கியல்--குற்கியலுசரப்புணரியல், 

ய், கல்லாம்பாறை, அழலச்அக்சொண்டான், அழுக்சற்போர், புழுக்கற் 

சோறு, யாழ்குதிது, வீழ்குறிது-வீழ்க்குி௮, தாழப்பாவை, யாழின்கா 

ட, முன்னாளைவாழ்வு, முள்னாளைப்பரிச, ஒருகாளைக்கேழவி, ஒருதிங்களை க்கு 

மலி, குளச்தின்புறம், மரச்தின்புமம், மண்ணாச்குப்போனான், பொன்ஜனுக் 

குலித்றான், பதிேமு, விண்ணாக்குமேல், மண்ணுக்குகாப்பண், பல்ஓச்கு 

Garon பனிழுல்லைபைங்கிளிகள், சொல்லு£்குச்தோற்கின்னந்தோற் 

தினவானெல்லுக்கு, நார. நாறென்பா ஹுடல்கிடைக்கும் வன் முலைக்கு 

மாமோமாலன்றைக் தமண், பத்ரு, தெற்கு, All these and many others 
like them are to be learn’t from experience and by reading ancient 
books. 

CHAPTER IX, GOs QS] LiLjoo we. 

COMBINATION OF ABBREVIATE 2, OR A SUPPLEMEN- 

TARY APPENDIN TO 2S row a Bur, 52. 

1. 1 ரொமுத்கொருமொழிஉயிர்க்கொடர்இடைத்தொடர், ஆய்தம் 

சகொடர்மொழி வன்மெடாமென்ஜமொடர்,அயிருமூன்றே உகரம்குறுடன், 
Nunnool rpsHwe, Sootrum 39. டே ௦௦ சம் ட 4th Sootrums of 

Our Siogty, Tholeapyam. 
2. FY அவற்றுள்; ஈரொற்றுக்கொடர்மொழி௫டைதக்தொடர்கா. 10 

ஆர்க்கு, ஈர்க்கு, கொய்ம்பு, மொய்ம்பு, 06 the first Lxample to the 

Sth Sootriun below. 

8.௨ அல்லதுளெப்பினும்வேற்றுமைக்சண்ணும், எல்லாஇறஇியம் உகர 

ம்நிறையும், A General Rule for the quantity of Abbreviate 2;—con- 
tradictory to the 12th of srerwry, and the 4th மொழிமரபு, 1, 
காகுகடிது, வரகுகடி ஐ, சாகுகடிமை, வாகுகடுமை, 

4. வல்லொற்றுக்தொடர்மொழி வல்லெழுச்.துவருவழித், தொல்லை 

இயற்கை நிலையலும்உரிர்தே. 1, கொக்குக்கம, கொச்குக்கடுமை, 

ம். யகரம்வருவழி இகால்குறுகும், உகரக்களவி garg sro gy, 

11௩. காகியாது, வரகசியாது, கொக்கியாது, குரங்கியாது, Ke. Nunnool 

எழுக்தியல், 80௦1-0, 88. ் 

6. ஈரொமுத்துமொழியும்உயிர்்சொடர்மொழியும், வேற்றுமையாயி 

னஒற்றிடைபினமிகச், தோற்றம்வேண்டும் வல்லெழுக்துமிகுதி, Ex. யா 

ட்டுச்சால், முயிற்றுத்தலை, வயிக்றுத்தி, 
7. ஒற்திடையின்மிகா மொழியும் அர்உளவலே, ௮ச்நிஉச்தில்லை வல்லெ 

மூத்னமிகலே. 111, தாகுகால், சாகுசெலி, வரகுகதிர். 
5. இடையொற்றுத்தொடரும்தய் சத்தொடரும், நடையாயியல வெ
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னமனார்புலவர், 19%, தெள்குகால், எஃகுகடுமை, &௦, See the 2nd Soot- 

rum of this Chapter. 

9. வனறொடாமொழியம் மென்றொடர்மொழியும், வ தவல்லெழுத் 

தொத்திடைமிருமே,மெல்லொல்றுத்கொடர்மொழிமெல்லொற்றெல்லாம், 

வல்லொத்றிறுதி களையொதற்முகும். 1௦, கொக்ருக்கால், எட்குக்குட்டி, 

குரங்குக்கால், கு.ரக.க்கால், ௮ற்புத்களை, எற்புச்காடு, 

10. ரி மாப்பெயர்ச்கிளவிக் கம்மேசாரியை, 11%, தேசக்கங்கோடு, கமூ 

கங்காய், தெங்கம்காய், €ழ்கம்புல், கம்பம்புலம், பயற்றங்காய். 

11. மெல்லொற்றுவலியா மரப்பெயருமுளவே. 1 புன்கஞ்செதிள், 

18. ஈரெழுத்துமொழியும் வல்லொற்றுத்கொடரும், ௮ம்மிடைவரம்கு 

மூரியவையுளவே,அம்மாமொழமுகும்மொழிவமினான. 1%,ஏறங்சோள், சூ 

தீம்போர், வட்டம்போர்,புற்றம்பழஞ்சோ௮,அரசக்சன்னி,முரசச்சடிப்பு, 

18. ஒற்அுநிலைதிரியாதக்கொடிவரூ௨ம், ௮க்கிளைமொழியும் உளவென 

மொழிப, 1, குன்றக்கூகசை, மன்றப்பெண்ணை, சொங்கத்துழவு, வங்கத் 
வாணிபம். 

14. 4 எண்ணுப்பெயர்க்கிள விஉருபியல்நிலையம், 11%, தன்றன்்காயம், 
இரண்டனசுக்கு, ஒன்றன்ஞாண், இரண்டனயாம், 60, 

1௦. 4 வண்டும்பெண்டும்இன்னொசெவணும். 18, வண்டின்கால், பெ 

ண்டின்கால், Individual instance. 

16, பெண்டென்கிளவிக் சன்னும்வமையார், Ex. பெண்டன்சை, 

17. 4 யாதெனிறுதியுஞ் சுட்டுமுசலாகிய, ஆய்தவிறுதியும் உருபியல்கி 
லையும். 11%, யாதன்கோடு, ௮சன்கோ௫ி, ட, 

13. முன்னுயிர் வரும்இடக்காய்சப்புள்ளி, cose cr acid அல்வழி 
யான. 11%. ௮ல்தாடை, ௮ஃ்தொடுக்கம், ௮ஃ தடை, ௮ஃதொட்டுக, 6௦, 

19. ஏனைமுன் வரினேதான்டிலையினகே..௮அகடி௫,இதுஞான்ற௪,8௦. 
20. 1| அல்லதகிளப்பின் எல்லாமொழியஞ், சொல்லியபண்பின் இய 

Pengus rsd, Incasual Combination, Ex. சாகுசடி ௮, வரகுடிறி௮, கெள் 
குதி, எஃ்குபெரி௫ு, குரங்குபெரிது, Also, கிடா ததகுதிரை, கரிஐகுதி 
ரை, கரட்டுச்சானம், குருட்டிச்கோழி, திருட்டுப்புலையன், Sor) Do cus 
ன்றி, Oa oguuier, 9 poe, a7, குருட்டெருது, ஒர்யா 
ட்டையானை, ஐயாட்டையெருறு, அற்றைச்கூத்தர், இற்றைக்கூக்தர், மன் 
ஹைத்தாதை, மனறைப்பானை, பண்டைச்சானறோர். 

£]. வல்லொற்றுத்தொடர்மொழி வல்லெழுச்அமிகுமே, Ex. கொக்கு 
-க்கடிது, பாகரச்சிறிலு, Xe. 

25. எட்மிச்சினைநீடிய மென்றொடாமொழியம், யாவினாமுதலிய மென 
மெடாரமொழியும், ஐயியல் திரியா வல்லெழுத்தியற்கை, 1௩. அங்குக்கொ 

ண்டான், யாய்குச்சென்றான். 

5. யாவினாமொழியே இயல்புமாகும், 1, யாகுகுகொண்டான், 6௦, 
9



௬௪ குற்தியலுகரப்புணரியல், 3 

24. அ௮ர்சால்மொழியும் தம்நிலைதிரியா, 118706 8180), முரி. தசொண்டா 

ன், பண்டுசென்றான், இன்றுகக்தான், ௮அன்றுபோயினான்,என்௮தொட்டு, 

25, உண்டென்சளவி உண்மைசெப்பின், முச்தையிறதிமெய்யொடுங் 

கெதலும், மேனிலைஒற்மே எகாரமாதலும், அருதமையிரண்டும் உரிமை 

யமூடைச்தே, வல்லெழுத்.துவரூஉங் காலையான, 11, உள்பொருள், உண் 

மிபொருள் : உண்டுகாணம், உண்டுசாக்சாடு, உண்டுஞானம், 

26. | இருதிசைபுணரின் ஏஇடைவருமே, 11%, தெற்கேவடக்கு, Ppa 

கேமேற்கு. 866 86 உயிரீற்றுப்புணரியல், 141100]. 

27. திரிபுவேறுகிளப்பின் ஒற்றும்உக.ரமுல், கெடகல்வேண்டும் என் 

மனார்புலவர், ஒற்றுமெய்திரிக்து னகாரமாகுநு, தெற்கொடுபுணருங்கா 

லையான. 11%, வடஇழக்கு, வடமேற்கு, தென்டுழச்கு, சென்மேற்கு, வடக 

டல், வடசுரம், வடவேங்கடம், தென்குமரி, சென்சுரம், சென்னிலங்கை. 

88. 4 ஒன்றுமுதலாக எட்டனிறுதி, சஎல்லாவெண்ணும் பச்சன்முன் 

வரின், குற்தியலுகர மெய்யொடுங்கெடுமே,முற்றஇன்வரூஉம்இரண்டலங் 

கடையே, 1, பதினொன்௮, பதினமான்்௮, பதினான்கு, பஇனைம்,௪, பதி 

னா௮, 80. 566 58 உயிரீற்றுப்புணரியல், 140000]. 

29. பத்தனொற்றுக்கெட னகாரமிரட்டல், ஐஒச்ததென்ப இரண்டுவரு 

சாலை. 1], பன்னிரண்டு, 1400௦௦] உயிரீற்றுப்புணரியல், 48. 

80. ஆயிசம்வரினும்ஆயியல் திரியாது, 198. பதினாயிரம், 14101. உயிரீ 45, 

51. கிறையுமளவும்வரூஉங்காலையும், குறையாசாகும் இன்னென்சாரரி 
யை. 10%, பதின்சழஞ்சு, பதின்௧கலம், பதிற்றுழச்கு, 

92. ஒன்றுமுசல் ஒன்பானிஅதிமுன்னர், நின்றபத்தன்ஒற்௮ுக்செட ஆய் 

தம், வரந்திடைநிலையு மியற்சைத்சென்ப, கூறியவியற்கை குற்றியலுகரம், 

gone sea Suter, See the Examples under Soots following. 

95. முதலீரொண்ணின் ஒற்றுகரமாகும், உகரம்வருதல்அவயினான, 115. 

eGu*%s. Individual. 
5ம, இடைநிலாகர மிரண்டனெண்ணிறத்கு, சகடைமருங்கின்றே பொரு 

சாவயினான. 11%. இருபஃது, Nunnool edPomurjsrfue 39. Also 

இருகடல், இருவினை, இருபிறப்பு, Individual. 

55. மூன்றும்ஆலும் கெடுமுதல்மு௮கும். Nun. eff. 38. Ex. weer 
ல், அறுபஃது, Individual. 

-86. மூன்றனொந்தே பகாரமாகும். Nun. 2u9f, 40. - 1, முப்பஃது, 

57. கான்சனொற்றே psrourgo. Nun. 29? 41. Ex. orou gs. 

98, ஐந்தனொற்றே மகாரமாகும். ]4ய17௦௦] உயிரீ, 42, 18%, ஐம்பது. 
39. எட்டனொற்றே ணகாரமாகும். 181100] உயிரி. 48. எண்பது. 

40. ஒன்பானொசரமிசைத் தகரமொழ்றும், மூசதையொற்மே ணசாரமி 

ரட்டும், பத்சென்ளெவியாய்கபகரங்கெட, கிற்மல்வேண்டுமுகாரக இள வி, 

ஒற்தியதகரம் ற௪ரமாகும், 11, கொண்ணூன, Nunnool elf, 44,
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41, அளர்ததிகளெவியும் நிறையின்களலியல், இளர்சஇயல் தோன்றுங் 

காலை, 1. ஒழுகலம், இருசாடி, இருகழஞ்சு, ஒருமூன்று, ludividual. 
42. மூன்றனொற்றே வந்தசொக்கும். 100 முத்சொடி, முக்கலம், 60. 

48. ஐர்தனொற்றே மெல்லெழுத்தாகும். 11௩. ஐங்கலம், ஜஞ்சாடூ,, 80. 

41. க ௪ தப முகன்மொழி வரூஉங்காலை, 19, அறுகலம், அ௮ுசாடி, 

அறுதொழ,, அறபானை, அறுராழி, அறுவட்டி, Individual. 
49. ஈ மவ என்னும்மூன்றொசெிவணி, ௮க.ரம்வரினுமெட் டன்முனியல் 

பே. 1, எண்ணாமி, எண்மண்டை, எண்வட்டி : 4180, எண்கலம், 6௦ 

40. ஐச தும்மூன்றும் ஈமவருசாலை, வந்தசொக்கும் ஒரந்தியனிலையே. 

1/௩. ஐர்காழி, ஜம்மண்டை, முக்காழி, மும்மண்டை, 1110171001], 
47. மூன்றனொற்றே வகரம்வருவழித், கோன்தியவகரத அருவாகும்மே, 

1௩. முவ்வட்டி, கூவட்டி, Individual Instance. 

48, சான்கனொற்றே லகாரமாகும். 11, நால்வட்டி. Individual. 
40. ஐக்தனொற்றே முர்தையதுகெடுமே, 11%, ஓவட்டி; ஐவ்வட்மு, * 

௦0. மூதலீரொெண்ணின முன் உயிர்வருசாலை4், சவலெனமொழிப உகரக் 

இளவி, 5மு.சனிலை$ீடல் ஆவயினான. 14%, ஓரகல், ஈரகல், ஓருழக்கு, ஈர 

முக்க, Individual Instance. 

51. மூன்௮ம்சான்கும் ஐந்தென்கிளவியுச், தோன தியவகரச் தியற்கை 

யாகும், ], மூவ்வகல், முவ்வழக்கு, காலகல், காலுழக்கு, ஐயகல், ஐயு 

ழூக்சூ. Individual Instance. . 

03. மூன்றன் முகனிலை$ீடலுமுரிஃசேச, உழக்கென்டளவிவழக்கதக்கான. 

19%. மூவுழக்கு, மூவசல் ; 4150, மூவாமாக்கு, ]டய்910ம20. 

3. அதென்கிளவி முதல்நீமிம்மே. 115, அறகல், அறுழகீகு, 

டீ ஒன்பானிறுதி யுருபுநிலைதிரியா, தின்பெறல்வேண்டுஞ்சாரியைமொ 

ய, 11%, ஒன்பதின்கலம், 6௦. Individual. 

0௦. நாறுமுன் வரினும் கூதியவியல்பே. ]%, ஒருநாறு,இரு தாறு, அறு 

நாறு, எண்ணாது, Individual. 

௦0. மூன்றணனொற்றே நகாரமாகும். 11, முரச்நாறு, 10/08]. 

௦7. கான்குமைநத்தும் ஒற்றுமெய்திரியா, ]1, கானா, ஐர்.நாறு, 

05. ஒன்பான் முசனில் முக்துகளக்தற்றே முர்தையொத்றே ளகார 

மிரட்மிம், நூறென்சளவி நகாரமெய்செட, ஊதவாகு மியற்கைம்ழெ 

ன்ப, அயிடைவருத லிகாரகரம், ஈறுமெய்கெகித்து மகரமொத்றும், 11%, 

கொள்ளாயிரம், ]$ப1௦1 உயிரீற்றுப்புணரியல், 14, Individual. 

௦0. தஇயிரக்களவி வருஉங்காலை, முதலீிரொண்ணின்உ கரங்கெடுமே, 11%, 

த.ராயிரம், இராயிரம், ]10ப107001 உயிரீற்றுப்புணரியல், 47. Individual. 

0. முசனிலைநீடினு மானமில்லை, 14௩, ஓராயிரம், இராயிரம், Ind. 
01. கூன் னொற்றே வகாரமாகும், 11%, முவ்வாயிரம், Tndividual. 

02, ஈரன்கஜொற்சே லகா£மாரகும், 1, சலாயிரம், Individual. 
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63. ஐர்தனொற்ளே யகாரமாகும். 14%. ஐயாயிரம், Individual. 

64, அறன் மரும்கிழ் குற்திமலுகரம், ஈறுமெய்யொழியக் கெடுசல்வே 

ண்மிம், 15. அரறாயிரம், 4180, இறாயிரம், Individual. 

65. ஒன்பான்இ௮.இ உருபுகிலைதிரியா, தின்பெறல்?வண்டும் சாரியை 

மரபே. 1, ஒன்பதினாயிரம், ஒன்பதிற்றுக்கோடி, ஒன்பதிற்றெழுச்.த., 

06, _நாறாயிரமுன் வரூஉங்காலை, நாறளியற்கை முனிலைக்ளெலி, 11%. 

ஒரு நாராயிரம், இரு நாருபிரம், இரண்டநாமுயிரம், முர. நாறாயிரம், மூன்று 

ாமுயிரம், கானூறாமிரம், கான்குநாராயிரம், ஐ நாறாயிரம், ஐர். ௪ நாறு 

யிரம், Individual. 
67. தாறென்கிளவி யொன்றுமுகலொளன்பாற், றுனையொழிய இன 

வொஜ்றுமிகுமே, 1) காற்றொன்று, நாற்றுக்கான்மண்டபம். Ind. 

08. ௮வையூர்பத்தினு மத்தொழிற்றாகும், 13%, நாற்றொருபஃ து, நாம் 
கிருபஃ௮, ஒரு நூற்றொருபஃது, இருநாச்றொருபஃன, 10101௨. 

69, ௮ளவுமநிறையும் ஆயியதிரியா, ரூ.ற்கிய அகமும் வல்லெழுச்தியம் 

சையும், மூற்கொளக்சன்ன வென்மனார்புலவர், 11%, நாற்றுக்கலம், நூற்று 

தாழி, நாற்றுச்சழஞ்௪ nO amr bndeenb, Noorh ode லம், Individual. 

70. ஒன்றுமுகலாகிய பர்தூர்களவி, ஒன்றுமுஃலொன்பாற் கொத்றி 

டைமிகுமே, நின்றஆய் கல் கெடுசல்வேண்டும். 11%. ஒருபச்தொன்று, 

இருபத்திரண்டு, 4180, ஒருபத்கொன்ன, ஒருபத்திரண்டு, Individual. 
71. ஆயிரம்வரினே இன்னென்சாரியை, ஆவயின் ஒற்றிடை மிருதலி 

ல்லை, 79%. ஒருபதினாயிரம்: srs sOarmug8on8sw. Individual, 

72. அளவும்கிறையும் அபியதிரியா. 11%, உருபஇின்சலம், ஒருபதின்க 

மஞ்ச, Individual Instanee. 
73. மூதனிலையெண்ணினமுன் வல்லெழுச்அவரினும், சூரமச்தோன் 

நிஜம் யவ வர்தியையிலும், மு. சனிலையியற்கையென்மனார்புலவர், EX. poy 

கல், இருசுனை, இரண்டுதடி, முக்சல், மூன்றுசல், சாற்கல், கான்குசல், 

ஐம்சல், ஐ கல், அறுசுனை, ஆறுசுனை, எண்பறை, எட்டி ரால், ஒன்ப 

ae, gauSerac, Individual. 
74. அதனிலையயிர்க்கும்பாவருகாலை, மூரனில்யொகர மோவாகும்மே, 

ர்சரத்துசரக் துவரககெடுமே, 11%, ஒடை, ஓரில், ஓர்யாம்: ஈரசை, ஈர் 

யானை, மூவசை, மூயானை, Individual. 

15. இரண்டுமுசல்ஒன்பான் இறதிருனனர், வழங்கியல் மாவென் செ 

விதோன்றின், மகாஅ௮.! வொமிநிகரலுமுரித்கே. 1, இருமா, மும்மா 40, 

76, லனவெனவருஉம் புள்ளியிறுஇமுன், உம்முங்கெழுவும் உளப்படப் 

பிறவு, மன்னமரபின் மொழியிடைச்தோள்திச், செய்யுட்டொடாவயின் 

மெய்பெறகிலையும்,வேர்.றமைகுறிச்சபொருள் வயினான. 14%, வானவரிவி 

ல்லுந்திங்களும்போஓம் ; கல்கெழுசானவர் ஈல்கு.றுமகளே ; மாரிதிகசம 

வலும்போனம் ; கான்செழுகா ; பனைகெழுபெருர்ிறய்பல்கேன் மன்
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னா்துறைகெழுமாந்தை ; வளங்கெழுதிருஈகர்; பயங்செழு மாமறை, பூக் 

கேம்சகொடலைறுடங்கவெழு£ த, அறைசேரள் கொடிமைகாணி ; செய் 

கேழ்மென்கொடு, Individual Instances. 

77. உயிரும்புள்ளியும்இ.றுதியாகிச், குறிப்பிஐும்பண் பிலம் இசையினுக் 

கோனி, நெறிப்படவாராக் குறைச்சொற்கிளவியும், உயர் இணை ௮ஃ றிணை 

ஆயிருமருங்கின், ஐம்பாலறியும் பண்புதொகுமொழியுஞ், செய்யுஞ்செய் 

தவென்னுங்கிளலிமின், மெய்யொருங்கியலும் தொழில்கொகுமொழியுக், 

தம்மியல்கிள ப்பின் தம்முற்றாம்வரூ௨, மெண்ணின் மொகுதியுளப்படப்பித 

வு, மன்னவையெல்லா மருலின்பாச்திய, புணரியனிலைபிடை யணரச்சோ 

ன்று. 1, கண்லிண்ணவிணைகத்் சது,விண்விணைச்ச ௮, ஆடைவெள்ளவிளர் 

seg, Oa Nani sop, சட்லொல்லவொலித்ச, ஒல்லொலிக்கத; கர 

ம்பார்ப்பான், கரும்பார்ப்பினி, கரும்பார்ப்பார், கருங்குதீரை, வெய்திலை, 

வெப்புலி, வெற்ஈடி, வெற்றெனச்தொடுக்தல், ஆடரம்கு, செய்குன்று, 

புணர்பொழு௮, அரிவாள், கொல்யானை, செல்செலவ ; பப்ப, பஃபச் 

௮, ஓரொன்௮ு. 

78. சொர்கஅ௮ல்ல செய்யுளுள் திரிகவும், வழலங்கிெயன் மருங்கின் மருவொ 

டுதிரிஈவும்த விளம்பியவியற்கையின் வேறுபடக்கோன்கின், வழங்கியன் 

மருங்கன் உணர்ந்தனரொழுச்கல், ஈன்மதிகாட்டத் சென்மனார்புலவர், 

௦௦] உருபுபுணரியல், 18. சடவுக்கிரை, கடவுகிலை, ௮கவச்சங்கனி, 

நறவறசண்ணிரற்போர்ச்செம்பியன் ஞூவரீடியசொன்றையங்கரனல்; மூ 

மவுமாகொலைச்சிய பைச்கிணப்பிளவைப் பிணவுகாய்முடுக்கய சடியொடு 

விரைஇ ; திண்வளிவிசிகக நூழவொடாகுளி, சறவெரிமீன் ப இச வழங்கு 

சிறுநெறி, சகள்ளியங்காம்ட புள்ளியம்பொறிக்கலை, தீயினன்ன வெண்செ 

ங்காந்தள், நல்லொழுக்கங்கரக்கு திருவக்சவர், ஏப்பெற்றமான் பிணை 

போல, கைச்அண்டாம்போழ்தே, கைச்தில்லர்கல்லர், புன்னையங்கானல், 

முல்லைபக்தொடை, அ௮ண்ணல்கோமில்வண்ணமே, அ௮ஞ்செவிகிறைடவா 

லின், மாவம்பாவைலஉயிழு.ரட்பருகி, மரவசாகம்வணங்கிமாச்கனம், காரோ 

இர்கானம் பாடினேமாக, பொன்ன$திகிரிமுன் சமைத்சருட்டி, பொன 

னங்ருவட்டிற்பொலிவெய்தி, வேர்பிணீவெதிர்ச் துச் கால்பொருகாவிசை, 

காவலந்தண்பொழில், கானலம்பெருக்துறை, கெய்சலஞ் சறபறை, அயி 

டையிருபேராண்மை செய்சபூசல், செம்முனை, முூதிர்கோலங்கின்முகை, 

காய்மாண்ட கசெய்கினபழம், தொண்டுதலையிட்டபத்துக்குறை, அருமக்ச 

ன (அருமருர்சன்னான்), சோமசாடு(சோழனா6), பாண்பூசாமி, (பாண்டிய 

ஞி), சொண்டைசாடு, (கொண்டைமானா), மலா, (மலையமானாடு), 

பொதியில், (பொ௮வில்) In this Chapter which should follow im- 

mediately after the eWitwwa Gwe, as an Appendix to it, all the Rules 
KF 

are exceptional to the 52d Sootrum of that இயல், 11 is usual with
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Tamil authors to put last, 7. e. at the end of their worke, such and such 
Supplementary Remarks and Exceptional Sections, a8 may seem to 
them necessary. ‘These they generally denominate gJIwa or oee 

eJuwev: but Tholeapyan here calls his Supplement by the Name of the 

subject itself, of which it treats, because of its importance and the 
length to which it runs. See the 9th Chapter of the next Book, Ety- 
mology: Also the 9th Chapter, w7z9we, of the 3rd Book, or Grammar 
of General Knowledge. 

Memoranda. Book I. Part I. 

The ogp3¢Herz2 of Tholeapyan is divided into 9 Chapters, viz.,- 
1. grerws.y, Foundation of Scicnce, 7. ¢. The First Principles of 
Literature. 2. Qorfuwry, The Make or Construction of words. 3. 

Youu, Articulation or Pronunciation of letters: These three 

are termed கருவி Instrumental or Couducive. 4. tyoorfuser, The First 

Rules or Rudiments of Sandi. 5. O#rmeusry, General Rules 

forming an Abstract of Sandhi. 0, உருபியல், Sandhi in the declen- 
sion of Nouns: These thrce are also termed «Ga and are to the fol- 

lowing three Chapters, what the first three are to the whole Book. 
7.2W0rouw@we, Sandhi of Vowel Endings. 8, புள்ளிமயங்கியல், 

Sandhi of Consonant Endings; 9. குற்தியலுகரப்புணரியல், 520011 

of Abbreviate ௨. 
The practical tendency of this Book is to explain tyomwr#®, Syn- 

18% 800 1300011009 பேயம்ம௦0. புணர்ச்சி சந்தி முடிபு தொகை தொடர், 

are all synonymous, and signify sentence or phrase. The nature of 

the Tamil language is such, that the Syntax of words cannot exist 
without a Syntax, so to speak, of Letters. Sandhi is therefore two- 

fold, viz. Sandhi or Syntax Virtual and Sandhi or Syntax Verbal. 
Under the latter are இயல்புபுணர்ச்சி ஊம் விகாரப்புணர்ச்சி ; ஊம் ஐம்- 

divisions of the former arc Ga po@munyerte® and sean SU yo if 
ச்சி, The latter are more or less influenced and affected by the 
former, but do not absolutely depend upon them. Read 5, 6, 7, 10, 

11, of yaorfwe: Also 1, 2, 8, 4, 01 உயிரீற்௮ுப்புணரியல், Sce like. 

wise the 31st and 82d Sootrums of efNwa in the QaoséearéOar ga. 

There are 483 Sootrums in this Book, viz.: 1. srerwory, 33. 
2, மோழிமரபு, 40. 3. பிறப்பியல், 20, 4. புணரியல், 40, 5. Oger 
சைமரபு, 80. 0, உருமியல், 80, 7. உயிர்மயங்கியல், 098. 5, புள்ளிமய 

ங்கெல், 110, 9, குற்றியலுகரப்புணரியல், 78,
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AN ABSTRACT OF THE WIIOLE ORTHOGRAPHY. 

1. Letters.—erapsOsariivQ@u, அகரமுதல் னகரஇறுவாய் முப்பஃ 

சென்ப, சார்ச் துவரல்மரபின் மூன்றலங்கடையே,(184 8004. நான்மரபு.) 
5. 970106--ஓரொழுத்தொருமொழி ௪ரொழுத்தொருமொழி, இரண்டி 

றர்திசைக்கும் தொடர்மொழியுளப்பட, மூன்றேமொழிகிலை தோன்றிய 

செதியே, (12th Sootrum, மொழிமாரபு.) 

8. ஐரறம்கக 1 80௨1--உயிரி௮சொன்முன் உயிர்வருவழியும், உயிரிறு 
சொன்முன் மெய்வருவழியும், மெய்யபிறசொன்முன் உயிர்வருவழியும், 

மெய்யிறசொன்முன் மெய்வருவழியுமென், திவ்வென அறியக்செச்குல் 
காலை, நிறுத்தசொல்லே குறித்துவருளெலியென், ருயீரியல புணர்நிலைச் 
சுட்டே. (914 5௦04ய, புணரியல்.) 

4, அவற்றுள் ; நிறுச்தசொல்லின் ஈறாகெழுச்தொடு, cag gana 

ளலி மு.தலெழுச்தியையப், பெயரொடுபெயரைப் புணர்க்குங்காலும், பெ 

யரொடதொழில்ப் புணர்க்குங்காஓும், சொழிலொடுபெயரைப் புணர்க்கு 

ங்காலும்கொழிலொடுகொழில்ப்புணர்க்குங்கா லும், மூன் Coffs Ow 
ன்ஹே இயல்பென, ஆங்கர்சான்கே மொழிபுணரியல்பே, (6) 800400 

of புணரியல்,) 

5. அவைசாம், மெய்பிறிதாதல் மிகுசல்குன்றலென், கிவ்வெனமொ 

ழிபதிரியுமாறே, (714 50041, புணரியல்,) 

6. திரிவனவல்ல இயல்பெனமொழிப. (0ொ21வி.) 

7, Syntax Virtual._Ca sommes தீ சபுணர்மொழிகிலையம், வேற் 

௮மையல்வழிப் புணர்மொழிகிலையம், எழுக்சதேசாரியை அயிருபண்பின், 

ஒழுக்கல்வலிய புணருங்காலை, (10/1 புணரிபல்,) 
8. வேற்றுமைவழிய பெயர்புணர்கிலையே; அவற்றுவழிமருங்கற் சாரி 

யைவருமே. (1401ம் 101 புணரியல்.) 

0. எல்லாமொழிக்கும் உயிர்வருவழியே, உடம்படுமெய்மிலுருபு கொ 

ளல்வரையார், (8511 04 புணரியல்,) 

10, ஞூமயவ எலும் முசலாகுமொழியும், உயிர்முசலாகிப மொழியுமு 

ளப்பட, ௮ன்தியனை,த்து மெல்லாவழியும், நின்தசொன்முன் இயல்பாகும் 

மே. (2d Sootrum of தொகைமரபு.) 

11. கசசபமுதலிய மொழிமேற்றொன்றும், மெல்லெழுத்தியம்கை சொ 

ல்லியமுறையான, ௩ஞாம வென்னும்மொற்றுகும்மே, 184 தொகைமரபு 

19, புள்ளியீற்றுமுனனுமிர் தனித்தியலா௮, மெய்யொடுஞ் சவனுமவ் 
வியல்கெடுத்சே, (501101 புணரியல்.)
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5. BOOK 1. PART IL 

THE NUNNOOL. 

op 55 HSTTL ORTHOGRAPHY. 

"CHAPTER 1, எழுத்தியல், LNTTERS. 

Chapters I. and IT. are called s@el, for they supply means and ma- 

terials towards Sandhi, as also towards Etymology and Prosody 

following further. See Chapters I., 11., III., IV. preceding, and 
concluding Memoranda. ஐ, ௬௮, 

1. பூமலி௮சோகன் புனைநிழல்அமர்ச்த, சான்முகற்(னை) ரெொழுதுன, 

கியம்புவன் எழுத்தே, Invocation of Bhood. 

8. எண்பெயர்முறைபிறப்புருவம்மாத்திரை, முசல்ஈ.றிடைநிலை போலி 

என்றா, பசம்புணர்பெனப்பன்னிருபாற்றதுவே. The Divisions of the 

Subject, «apes, twelve in number. Compare the Introductory 

Sootrums of cach of the preccding Chapters of the Tholcapya- 
Nunnool Book I. 

8. 4[ மொழிழுதல்க்காரணம்ஆம்அணுத்திரள்்ஒலி,எழு$க தமுகல்சார் 

Ousr@ aes ¢C 5. Definition and distribution of Letters..grerwz.y1. 

4, உயிரும்உடம்பும்ஆம்முப்பதும் முதலே, Primary Letters. 

5. உயிரமெய்ஆய்தம்உயிரளபொறறள, பஃ்கிய இஉ ஐ ஒள மஃகான், 

தனிரிலைபத்தும் சார்பெழுத்தாகும், 1160000014 101619 :--7]00 018805. 
8௦6 நான்மாபு ], 04 (11௦ 10109 preceding. 

6. உயிர்மெய்இரட்டுநூற் றெட்டியர்ஆய்தம், எட்டுயிரளபெழு மூன், 
ரொற்றளபெடை, றேழஃகும்இம்முப்பானேம், உகரம்்அறாறைகானமூ 

ன்றே, ஒளகான்தன்றே மஃகான்முூன்றே, ஆய்தம்இரண்டொடு சார்பெ 

மூச்துறுவிரி, ஒன்றொழிமுச் நாற்தெழுபான்என்ப, Threc hundred and 

sixty-nine in the aggregate. 

7. 4 இடுகுறிகாரணப் பெயர் பொதுச்சிறப்பின, Definition of 

Noun or Name. 1], 1), மண், மாம், பொன் ; செம்மண், அலமரம்,
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வெண்பொன : 8, பறலை, அணி, உடை; அடைக்கலான், முடி, போர் 

யை: 8. பரம், பரமன்; முக்கணன், ௮க்சணன், மறவன், முள்ளி, கறங்கு, 

மொழி, சொல். 

8. அம்முதல் ஈராருவி சம்முதல், மெய்ம் மூவாறெனவிளம்பினர்புல 

வர். Vowels and Consonants: viz.97 ஆஇ௱ உஊ ௭ ஏல ஓ ஓஓள ;-- 
கங்சுஞ்ட்ண் தர்ப்ம்ய்ர்ல் வழ்ள றன். தானமாபு 8, 9. 

9. ௮வற்றுள், ௮ இ உ ௪ ஓக்குறில் ஐந்தே. 5ம் 104679, rer 

மரபு, 8. 
10. ஆ௱ஊ ஏலஓஓகுள கெடில், Long Letters. LT eT DIY, A, 

11. ௮இ உம் முதல் சனிவரில் சுட்டே. 1)20000511811788. நூன்மாபு, 

31. நட, அவன், இவள், அறு: ௮, இச்சு, அம்மனிதன், இக்குறி, 

12, எயா முதலும் ௮ ஓ ஈற்௮ம், ஏ இருவழியும் வினாவாகும்மே, 11- 

terrogative Letters. தோன்மரபு, 33. 11, எவன், யாவள், பொன்னா, 

வெள்ளியோ, இவனோ, ௮தவோ, ஏவன், ஏ, என், சொற்றனே, எவன், 

(which thing), sree, eres oor, et oar, ஏனோ,என்னையோ,எ.ற்ற,௪றுக்கு. 

18. வல்லினம் சசடதபற எனுறே, 1௦01071818. நான்மாபு, 19. 

14. மெல்லினம் ௩ஞணகமன எனதே. 1488. கான்மாபு, 20. 

15, இடையினம் யரலவழள வெனவாறே. பேம1யாவி£. நான்மரபு,2]. 

16, ஐதள, இஉ ச்செகிய, முதலெழுச், திவ்விரண்டோரினமாய் வரல் 

cpeooGu. Relationship between Letters. Qur Pury, 9. Thisis a 

Remark on Sootrums 13, 14,15. Also, on Soots. 9 and 10. 
17. தானம்முயற்சி ௮ளவுபொருள் வழ, வானதன்றுதி த டைடஒப்பி 

னமே, Items constituting Relationship. Another remark on Pec- 

toral Nasal and Guttural Consonants. Not in the Tholcapyam. 
18. 4 சிறப்பிலும் இனத்திலும் செறிந்ண்டம்முதல், ஈடத்தல்கானே 

cpen mut dG. Order or Arrangement of Letters ;—the Third Di- 

vision of எழுத்து, 566 நான்மரபு, 1, Also the Alphabet Table. 

19. 4[ நிறை௨உயிர்முயற்சியின் உள்வளி சரப்ப, எழும்௮ணுத்திரள் உரம் 

கண்டம்௨௪௪), மூச்குற்கிதழசாப்பல்லணத்கொழிலின், வெவ்வேறெழுத் 

தொலியாய்வரல்பிறட்பே, Articulation or Pronunciation; tHe 4th 

8000141810 ௦7 எழுத்து. பிறப்பியல், 1. p. 6. 
20. ௮வ்வ.றி, அவிஇடைமைஇடம்மிடறாகும், மேவம்மென்மைமூக்குர 

wOupginacrcoo. Vowels Gutturals and Nasals as to their Arti- 
culation. YS miSJwev, Soots. 2. 18. 

21. அவற்றுள், முயற்டுயுள் ௮ ௮ அ௮ங்காப்புடைய, பிறப்பியல் 9, 

௨ இ௭ ௪ ஏல அங்காப்போ, டண்பல்முகல்சாவிளிம்புறவருமே, பி 

2ப்பியல் 800. 4, ற. 7. 
82. உண ஓ ஓ ஒள இதழ்குவிவே. பிறப்பியல், 9. ற. 7. 

A



£2. தொல்சாப்பிய ஈன்ஜூல். 43 

24. கஙவும் சனாவும் டணவம் மூதல்இடை, அனிரா௮ண்ணம் உதமு 

ஹைவருமே. பிறப்பியல் 7, 8,9, ந. 7, 

20. அண்பல்அழு.சா முடியறத் தகவரும், பி௫ப்பியல், 1]. 

26. மீ &ழ் இகம் உறப் பம் மப் பிறக்கும். பிறப்பியல், 15. 

27. அடிமா அழு௮ணம் உற யத் தோன்றும், பிறப்பியல், 17, 

25. ௮ண்ணம்றுனிகா வருட ரழ வரும், மிறப்பியல், 18, 

29, ௮ண்பல்முகலும் ௮ண்ணமும்முறையின், காவிளிம்புலீக்இ ஒச்த 

வும்வருடவம் லகார ளகாரமாப் இரண்டும்பிறச்கும். பிதப்பியல், 14. 

௦0. மேற்பல் இதமுற மேவிமிம் வவ்வே, பிறப்பியல், 10, 

51. ௮ண்ணமுனிரா ஈனிஉறின் றனவரும், பிறப்பியல், 12, 

92. ஆய்தக்கிடம் தல். அங்கா முயற்சி, சார்பெழுத்தேனவும் தம்மூதல் 

அனைய, பிறப்பியல், 10, 

55. எடுத்தல்படு ச சல்கலிசலுழப்பில், திரிபும் சக்சமிற்சிறிஅள வாரும். 

பிறப்பியல், 0, 80, An Exception to the above 14 Sootrums upon 
Articulation and Pronunciation, 

94, 4! புள்ளிவிட்டவ்வொடு முன் உருவாஇயம், ஏனைஉயிரோடுருவுதிரி 

௮ம், உயிரளவாய்அ,மனவடிவொழித்திருவயிம், பெயரொடும் ஒற்அமுன் 

னாய்வரும் உயிர்மெய், நூன்மாபு, 17, 18. Vowel-Consonants. ;The 

following 9 Rules should follow immediately after the 6th Soot. 
32. குதியதன்முனனர் ஆப்தப்புளளி, உமிரொடுபுணக்த வல்நறன்மி 

சைக்சே, மொதிமரபு, 5. This is borrowed by Pavananti from the 
7௦௦ ஷரகா. 1, எஃகு, ௪௯௬, இருபஃ, அல்கடிய, அஃகான், மஃ 
கான், விலஃஃகி, இலஃஃகும், 1713௦ 121௦0 அய்சம், ற, 8, 

36. இசைகெடின்மொழிமுதல் இடைகடைகிலைநெடுல், ௮அளபெழும்௮ 

வற்றவற்கினச்குறில் குரியே, நான்மரபு, 0, மொழிமரபு, 8, 1. ஆ௮ 

வளியவலவன், தாஉக்திரையலைப்ப, உறாஅர்ச்கு, படா, கெடுப்பதூஉம், 

எடுப்பதூஉம், உரனசைஇ, வரனசைஇ. 1001-1101180110108, ந. 4. 

37. நஞ்ண மன வயலளஆய்தம்,அளபாம்குமிலிணைகுறிற்கீம்இடை 

சடை, மிகலே௮வற்கின் குதியாம்வேறே, (நான்மரபு, 38. பிடியூட்டிப்பி 

ன்னுண்ணுங்ங்களிறெனவும்). 11%, இலங்ங்கு, mags, samme rer 

கனமார்பு, மடங்ங்கலர்த, ௮ங்ல்களிர்க, கண்ண்கருவிளை, பொன்ன்பொ 

திசுணங்கு,எஃஃூலெங்கய, வெஃஃகுவார்க்கு. (0180217-110(7௨001018. 
98. யகரம்வரக்குறள்உத்திரிஇகரமும், அசைச்சொல் மியாவின்இக.ரமு 

ம்குதிய, மொழிமாரபு, 1, 2. 11%, காயொது,எஃயொது,வரசயாது,கொக் 

ஓயாத, குரங்கியா௫,௮ல்கியாத,சேண்மியா,சென்மியா, Abbreviate @. 

89. நெடிலோடாய்தம் உயிர்வலிமெலியிடை, கொடர்மொழிஇற இவ 

ன்மைஊர்உச.ரம், ௮ஃகும்மிறமேல் சொடரவும்பெறுமே, குற்றியலுகர 
ப்புணரியல், ], சாகு, ஐச, பாடு, சாத, 8௮ (நெடிற்றொடர்), எஃகு,



43 தொல்காப்பிய நன்னூல் எழுத்ததிகாரம். ௪௯ 

E26, ௮ஃ, ௦, (அய்தக்கொடர்), வரகு, மூரசு, பரு, அரி, ஞீமிறு, 

(உயிர்த்தொடர்), கொக்கு, க௪ச்௪, கட்டு வித்த, செப்பு, ஒற்று,(வன்தொ 

டா). குரங்கு, பிஞ்சு, விண்டு, பந௮,௮ம்பு,ஒன்௮, (மென்ஜொடர்) . ௮ல்கு, 

தெள்கு, €௦.(இடைதக்தொடர்). 8601. 82. 

40. தற்சட்டளபொழி ஐமூவழியும், நையும்களவும் முசதல்ல௮ுற்றாகும், 

மொழிமரபு, 84, 1, ஐப்பசி, மைப்புறம், வலையன், குவளை, மெளவல். 

11. ணனமுன்னும்வஃகான் மிசையும் மக்கு௮ுகும். நான்மாபு, 18, 28. 

புள்ளிமயங்கியல் : 35. 1, ஐருண்ம், போனம், தரும்வளவன், வரும் 

வண்ணக்கன், 566 1.27. _ 

42, லள௱ஈற்தியைபின் ஆல்ஆய்சம்அுஃகும். புள்ளிமயங்,74, Ex. ace 
2 giycpcoeg. Here ends the Subject of ¢7#Quaps.a7 which Pava- 

nanti distributes into Ten, and Tholcapyan into Three. grarw, 1. 

13. 4 தொல்லைவழுவின எல்லாஎழுச்தஅும்௮ண், டெய்றும் எகரம் ஒக 

7ம மெய் புள்ளி, ஆநான்மாபு, 14, 15, 16, 17. 11௦ 1101 subdivision 

௦1 எழுக்னு. 660 50011மாம 2. p. 2. 

44. 4] மூன்றுயிரளபிரண் டாம்நெடில்ஒன்றே, கூறிலோடை ஒளக்கு 

றுக்சம் ஒற்றள, பரைஞஒற்றிஉக்குற க்கம் ஐய்தம், கால்குறள்மஃகான் ஐய் 

சம் மாச்திரை. நான்மரபு, 8, 4,5, 0. 11, 12, 18. 

43. இயல்பெமும் மார்கர் இமைநொடிமாச்திரை, நானமரபு, 7, 

46. அவியம்ஒற்றும் ௮ளவிறர்திசைத்கலும், மேஏம்இசைவிளி பண்ட 

ம்மாற்றுதியின், Exception to the above two Rules. சநான்மாபு, 88. 
47. 4 பன்னீருமிரும் சசககபமவய, ௫௫ ஈரை£துமிர்மெ*்பும் மொழி 

முதல், Initials: the 7th subdivision of the 2nd Soot. மொழிம 
ரபு, 20, 28, 1%, அடை, ஆடை, இல், ஈயம், உளை, ஊர்தி,எமு,ஏணி,ஐவ 

னம், ஓளி, ஒடம், ஒளவியம்: கலை, கார், இளி, கீரி, குழ, கூடு, செண்டை, 

சேல், சைகை, கொண்டல், கோடை, கெளவை : சத்து, சார்சல், சனை, 

ர்மை, சுகம், சூடம், செம்மை, சேடன், சைவம், சொறி, சோனகம், 

செளனகர் : தத்்சை, தார், இத்தி, Gow, gat, தாணி, தெற்றி, சேன், 

தையல், தொண்டை, சோடு, தெளவை:; ௧52, காரை, நிலம், த்து, 

கம், ரால், நெய்தல், நேயம், ரைவு, கொச்சி, கோச்சம், கெளவி: படை, 

பால், பிடி, பீடு, புகழ், பூழி, பெடை, பேதை, பைதல், பொன், போது, 

"பெளவம்: மடி, மாலை, மிடறு, மீளி, முயற்சி, கூபப்பு, மெலிவு, மேனி, 

மையல், மொழி, மோத்தை, மெளவல்: வயல், வாயில், விளி, வீய்வு, 

வெள்ளி, வேட்கை, வையம், வெளவுதல் : யவனா, யாடு, யானை, யுத்தி, 

யூக, யோசம், யெளவனம்: ஞமலி, ஞானம், ஞிமி௮, ஜஞெண்டு, ஜொள் 

கற்று; அங்ஙனம், 566 ற. 5. 
48. உண ஒ ஒ அலவொவேம்முதல், மொழிமரபு, 30. 

40, ௮௮ உஊ ஓக யம்முசல், மொழிமாபு, 88.



௫௪௫ சொல்காப்பிய wer gore. 4,4, 

௦0. ௮.௮ எ ஒவ்வோ டாகும் ஞம்முசல். மொழிமரபு, 31. 

51. சட்டூியா எக. ரவினாவழி௮வ்வை, ஒட்டி கவ்வும் முதலாரும்மே, 

Not in the Tholcapyam. 

52. 14௮ வி ஞணஈமனயரலவழளமெய், சாயும் உகரம் காலாறும்ஈறே, 

The 8th Subdivision ; Finals. See Sootrum 2. மொழிமரபு, 36, 45. 

93. குற்றுயிர்ளபின் ஈரமும் எகரம், மெய்யொடேலாதொந் ஈவ்வோ 

டாம் ஒளக், ௧௪. வகரமோடாகும்என்ப, மொழிமரபு, 1], 88, 89, 

௦4, நின்றநெறியே உயிர்மெய்முதல்ஈறே, Not inthe Tholeapyam. 
55. 1 கசதபஒழித்த ஈர்எழன கூட்டம், மெய்ம்மயக்குடனிலை ரழஒழி 

சீதரொட், டாகும் இவ்விருபான்மயக்கும் மொழியிடை,மேவும் உயிர்மெய் 

மயச்சளவின்றே, '11௦ 911 50ஸ்0171810ற ௦01145 13௦௦1: 31௨0 வி லே5௦- 

18048 000012 ௦0) 101815 கமம் றவ]... நான். 22, மொழி, 14, 
௦0, ஙம்முன்சவ்வாம் வம்முன்யவ்வே, நநான்மரபு, 25, 27, 
97. ஞாமுன் சம்மினம் யகரமொடாகும், ரநான்மரபு, 27. 
௦5. டறமூன்கசட மெய்யுடனமயங்கும், ஸஅநான்மரபு, 23, 

59. ணனமுன்இனம் ௧௪ சூபமயவவ்வரும், நூனமரபு, 60. 

60. மம்முன்பயவ மயங்குமென்ப, நான்மரபு, 26, 27, 28. 

061, யரழமுன்னர் மொழிழுதன் மெய்வரும் : நான்மரபு, 29. 

02. லளமுன்க௪சப வயகுன்னும்மே. நான்மரபு, 95, 24. 

03. சழஅல்லன தம் முன் தாம்உடனிலையும், நான்மாபு, 60, 

04. யரழஒக்கினமுன் ௧௪ தப ங Ew, TOT Dy Tea தீனிக்கு 

இில்தஅணையா, மொழிமரபு, 15, 

63. லளமெய்திரிர்த னணாமுன மகாரம், கைந்தீரொய்றாம் செய்யுள் உள் 
ளே. மொழிமரபு, 18, 10. மான்மரபு, 18. 

06, தம்பெயரமொழியின் முதலுமமயக்சமும், இம்முறைமாறியும் இய 

ஓமென்ப, மொழிமரபு, 88. 1060130140 446 ௨௦6 20 5௦04710108, 
67. 4] மகரஇ௮தி அஃறிணைப்பெயரில், னகரமொடுதழா நடப்பனஉள 

வே, மொழிமரபு, 49, 16 10 Subdivision. 
68. ௮ முதல்இடைடக்கும் சஞூயமுன். மொழிமரபு, 21, 22, 23. 
69, ஐகான்யவவழி ஈவ்வொடுசில்வழி, ஞஃகான் உறழும்எனமரும் 

உளரே, 11, செய்ஞ்ஞின்ற நீலம், மைஞ்ஞாின்றசண், செய்ஞ்னாின்றவிள 

க்கு, கைஞ்ஞின்றவாடல், ஐஞ்தூ௮, மண்யாத்ச, மண்ஞாத்த, பொன் 

யாத்த, பொனஞாத்த,. தொகைமரபு, 4, 

70. அம்முன்இகரம் யகரம்என்.நிவை, எய்தின் ஐ ஒத்திசைச்கும் அவ் 

வோ, வெவும்வவ்வும் ஒளஜர் அன்ன, மொழிமரபு, 22, 25, 

71. 4 மெய்கள் அகரமும் கெட்டுமிர்காரமும், ஐ ஒளக்காலும் இருமைக் 

ருதில்இவ்,இரண்டொடுசரமு மாம்சாரியைபெறும்பிற, புணரியல், 82, 98, 
34, 35, Adjuncts used in Naming a Letter.
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72. [மொழியாசத்சொடரிலும்முன்்௮னை த்தெழுத்தே, மொழிமரபு,80. 

Tutroductory Sootrum showing the Transition into the next 

Chapter. 

CHAPTER L. பதவியல். 

OF WORDS, THEIR MAKE AND PARTS. 
1, எழுச்சேதனித்தும் தொடர்க்தும் பொருள்தரின், பகமாம்௮த பகா 

ட்ப, தம் பகுபதமென, இருபால்.ஐ௫ இயலும் என்ப. The 11th Subdivi- 

sion of o¢pé. as laid down in the 2nd Sootrum of eapsBue. 
Words are Indivisible and Divisible. Compare Qurifusty. Soot- 
rum 12. 14. B. Pavananti’s vg@we has little or nothing 
in common with 1416 மொழிமரபு ௦1 Tholcapyan, but still the 

Disposition of the Parts of Words is the object of both authors. 
2. உயிர்மவில் அறும் தபரவில்ஐர்தும், சவசவில்காலும் யவ்வில்ஒன் 

ம், அகும்கெடில் நொ ௮ ஆங்குதில்இரண்டோ, டோொழுச்தியல்பதம் 

௮றேழ்றெப்பின, மொழிமரபு, 10, 14%. ஆ 2000, ஈர], ஊ 7/௯, ஏ ரர 

7020, ஐ beuuty, @ a board: wa mango, 8 upon, ep old, Cw above, as- 

sume, enw ink, Gur smell: gsm give, S fire, gr purity, Cs God, as 

stitch: um song, 4 flower, Gv foam, cou bag, Gur go: en tongue, மீ 

thou, Ge love, ee destruction, Ger pain: கா சாச௪, கூ 07, கை hand, 
கோ king: at come, & death, வை straw, Oarer seize: G@ydie, & con- 

tempt, Ge a tree, Ger a wall: Oar pain, g eat. Also ger, 3S, 

Q), 2, ௪, ஓ. 

8. பகாப்பதம் ஏழும் பகுபதம் ஒன்பறும், எழுத்தீறாகத் கொடரும் ௪ 

ன்ப, ]10% 10) 411௦ 110108. 1. 1]. அவை, அனல், ௮சலம், ௮ரக்ச 
ன், தருப்பணம், உத்திரட்டாதி: 2, கூனி, கூனன், குமையன், பொருப் 

பன், அம்பலவன், ௮ரங்கத்தான், உத்திராடச்கான், உத்தாட்டாதியான். 

80%) ௨ எழுச்திருக்கின்றார், ஈடச்அவிப்பிக்கிறார், நடத் அவிப்பிக்கின் 

ரூர், கடத் தவிப்பிக்கிறார்கள், கடத் துவிப்பிச்சின்ரார்கள், ஈடத் அவிப்பிக் 

இன்றவர்கள் 816 8160 8110௬௦0 மடி00 11115 1106. 

4, 4] பருப்பால் பயன் அற்திடுகுதியாகி, முன்னேஜன்றாய் முடு.ந்இயல் 

இன்ற, பெயர்வினைஇடைஉரி கான்கும்பகாப்பதம், Not in the Thol- 

capyam. Ex. 1. Gow, &7, 8, srim, wear, s%:2. GL, ar, eo, 

தின், படி, ௮ி, இழு : 8, ஐ, ஆல், கு, இன்; மன், ௮ன், என், ஓம், கொல், 
உம்: 4, உறு, கழி, தவ, ஈனி, கடி, சால், கூர், These and the like are 

Indivisible words or Radices. 
௦ பொருள்இடம் சாலம் சினைகுணம் சொழிலின், வருபெயா பொழு
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கொள்வினைபகுபதமே, 1,.(4).1, பொன்னன், பொருளன், முடியன் 

1:00 பொன,பொருள்,முடி. 2. அகச்சன், ஊரான்,சராமச்தான் 11010 ௮ 
கம், ஊர், இராமம், 8. அதிரையான், அதிகாலத்தார், கேற்றையான் [00 

அதிரா ஆதிகாலம் நேற்று, 4, கண்ணன், கையன், தலையன் 11010 கண், 

கை, சலை, 5, கரியன், அதிஞன், பகைவன் 11000 கருமை அறிவு பகை; 

0. ஊணன், ஒ௫வான், தச்சன்,கணக்கன் (1010 ஊண், ஒதல்,கச்சு, சணக் 

கு. (1). Also Derivatives and Appellatives like the following are 
Divisible words 1. @:— a 44mg, Guerapin, urduretip, Card Cur 

இ, மலையாளி, உபகாரி, அதிகாரி, விபசாரி,௮கங்காரி,மானி,வீம்டு, தாய்ஓ, 

ஏறி,காமி,ஒல்லி,வில்லி. 8. ஆளன் :--வல்லாளன்,பேசாளன், கயாளன், 

குணாளன், மண்ணாளன், வேளாளன், காராளன், பற்காளன். 8, அளி :-- 

கொடையாளி, வில்லாளி, சொழிலாளி, பொ௫ப்பாளி, உழைப்பாளி. 4. 

காரன் :--உரைகாரன், கூலிக்காரன், குழகாரன்; அதிகாரன், உபகாரன், 

5, சாலி :--பாச்சியசாலி, குணசாலி, புத்திசாலி, பலசாலி, யூத்திசாலி, 

6. மான் :--கீதிமான், பக்திமான், கல்விமான், நெதிமான், £ர்த்திமான். 

7. வான் :--தனவான், குணவான், பலவான், 8, வந்தன் :--அஸ்.இிவக் 

தன்,ஸ்திதிவஈ்கன். 0.யென:--இரசச்தியன், சருமச்கியன்,சூணக்ியன், 

10. உணி:--வெட்டுணி, அக்தணி), மழுல்குணி, Gagan, 11. ஐ:--௪ 

ரளை, தவளை, பசளை, குகளை,வ௫ளை, காகறை, ரூக்கறை, முருளை, கட்டை 

மொட்டை,பரட்டை, ஒற்றை, இரட்டை. (0). &180 ஸூ.) ௨ 1௦56 follow- 
ing :-—l, கம்மாளன், வண்ணான், அம்பட்டன், இற்பி, சான்றான் சா 

ன், செலுங்கன், சமிழன், சோழியன், வாணியன, செட்டி, முதலி, 

பார்ப்பான், பறையன், வள்ளுவன், சமாயான். : 8, ஒருவன், இருவர், 
மூவர், பதின்மர், நூற்றுவர், ஆயிரவர்,பதினாயிரவர, 5. அருளை,அருளால் 

ருட்சண், அருள்போல், அருளாகின்்௮, ௮ருள்சன்ற, கோன், அன், கா 

மத்து, எல்லாவற்தினையம், 4, அகத்தியம்,தொல்காப்பியம், பாணினியம், 

சேனாவனாயம், இளம்பூரணம், ஈச்சினார்க்கினியம், பெளச்சம், சைவம், 
வைணவம். 0, சைவன், பாசவதன், வைணவன், பெளச்தன், சைநன், 

6. வடமன், வடக்கத்தியான், செம்சத்சையான், கழக்கக்தியான், மேம் 

கத்தியான். 7. எம்பிரான், தம்பிரான், பெருமான், எம்பெருமான்,பெரு 

மாள், 8, தமன், தமர், கமன், ஈமர்,சமரங்காள்,எமன்,எமர், றுமன், று 

மர், எம்மான், 0, ௮௮, இறு, அங்கு, இங்கு, ஆங்கு, ஈங்கு, அவண், இவ 

ண், ஆண்மி, ஈண்டி, யாண்டு, அம்பர், இம்பர், அங்ஙனம், இங்கனம் எங் 

சண், 10. ஆண்மை, பெண்மை, கன்மை, சொன்மை, பொருண்மை, 

வெண்மை, இமை, செம்மை; ஈடக்கன்றமை, சொன்னமை, வர் தமை, செ 

ய்ன்றமை, (1), படிக்கிரான்,படித்தான், படிப்பான் ;) குழையன், நல் 

லன், வில்லினன், அன்னான், அனையான் ; MOET, UTM, உடைத, 

அற்று, இற்று, எற்று, மெமுறகா௦ இலச்கணக்கொத்து, ஒழிபியல் 50௦0. 80,
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(I}).Some Instances look like Divisibles, but on analysis sound absurd : 

C.). ௮அண்ணுசத்தல், சோகாகத்தல், மூதுக்குறைதல், முள்காத்தல், WET 

கல், ps5 nH, S500. (F).All hnitative Sounds are also Divisible : 
—~GMGLMETO, PIYM ESO, முணுமுணாக்சல், ஜேரோல்னறோோலென 

ல், மளோனல், பளீசொனல், மளுக்கெனல், மடக்கெனல், &e. (G). 

Sanscrit Divisibles:—1. இந்திரன் திசை ஐந்திரி,-இரியிலுள்ளது கை 

ரிகம்; தஇலையாலாயது சைலம் ;--மிதிலையிற்பிறக்தகாள் மைதிலி; கியா 

ய. நாலோன் சையாயிகன் ; வியாகரணமுணர்ந்தோன் வையாகரணன் ; 
2, இரியிற்பிறகசவள் கெளரி ; வேசவழிடிற்பார் வைதிகர் ;--5. சூரன் 

மகன் செளரி; கோசலையிதபிறந்தாள் கெளசலை; சோமன்மகன் செள 

மன் --ட, அதிதியின்மக்கள் அஇத்தியர் ; சசரசன்மகன் தாசரதி; ௪னச 

ன்மகள் சானகி; தனுவின்மக்கள் சானவர் ; சசரன்மச்சள்தோண்டியது 

சாகரம் 1-0. கார்த்திகையின்மகன் கார்த்திகேயன் ; தாரையின்மகன் 

தாசோயன் ; கங்கையின்மசன் காங்கேயன் ; விசதையின்மகன் வைஈதே 

யன் ;--0. வேசமுரைப்பான் வேதியன் ; பங்கத்துட்பிறச்கச௮ பல்கயம் ; 

௮ம்புட்பிமக்கது அம்புயம் ; சிபியின்மகன் செம்பியன் ; சல்சலன் FOOTE 

லன்; சர்சரன் சராசரன்; பச்பகன் பசாபதன்;-7. 111 1/2] Sanscrit 

Prefixes, as: Wr, பரா, அப, சம், ௮, ௮வ, நிர், தர், வி, ௮, கி, #9, 

அபி, ௬, உற், பிரதி, பரி, உப் 1105 : பிரமாணம்,பிரயக்சனம்,பிர 

யோகம் : பாரபவம், பராக்ரமம், பராயணம் ; அப£ர்த்தி, அபசத்தம், 

அபவாசம் : சங்கதி, சம்பலம், சங்சரணம் : ௮௮பவம், ௮அமானம், அறு 

கரணம் : அவமானம், அவபோசம், ௮வசரம் : நிர்ச்குணம்ிர்மாணம், 

நிர்மலம் : அர்க்குணம், அர்கஇருச்தியம், அர்ப்புத்தி : விசாரம், விமானம், 

விவேகம் : தகாரம், அகாரம், அதரிசனம் : கிவாசம், கிஈதம், நிகேதனம் : 

அதிமஜரம், அதிப்பிரயாசம், ௮தியசம் : அபிவிருத்தி, அபிமானம், ௮பிரா 

மி; சுதினம், சுவிசேஷம், சுபுச்தி: உற்பலம், உற்பாதம், உற்பவம் : பிரதி 

கூலம், பிரதிவாதி, பிரதிபலம் ; பரிபாசம், பரிகாரம், பரிவட்டம் : உப 

Cura, auurern, 2ugrterw,—S. Sanscrit Negatives are also Divi- 

81010:--08, சயமில்லான் ௮ச்சயன்---நீதியின்மை : அநீதி. மலமின்மை 

௮மலம்--€ரணமின்மை ௮€ரணம்--சரமின்மை அ௮ச௪ரம்--சருமமின்மை 

ஆதருமம்--அகமெலும்பாவமில்லான் ௮னசன்--அங்கமில்லான் ௮னங்க 

ன்--அதியின்மை ௮னாதி--அ௮சாரமின்மை அனாசாரம்-- மலமின்மை நிரும 

லம்--கரமமில்லான் நிருசகாமன்-- அய தமில்லான் நிராயுதன்-- உவமையில் 

லான் நிருவுவமன்--தருக்கமன்மை குதர்க்கம்--சத்ிரமன்மை கு௫த்திர 

ம்--இராமமன்மை குக்கிராமம், 

6. 4 பகுதிவிகுதி இடைநிலைசாரியை, சந்திவிகாரம் அஆறினும் ஏற்பலை, 

முன்னிப்புணர்ப்பமுடியும் எப்பதங்களும், Membersor Parts of a Di- 
visible word, Of six constituents, the three first are explained in this
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Chapter, and the other three in the ensuing Chapters. See 4th 
20 5011௦1 உருபுபுணரியல். .&180 184. 3ம், 441, ௦1 உயிரீற்றுப்புணரியல், 

7. தத்தம்பகாப்பதல்களே பகுதியாகும். 10௦18 ஊ0 ]்ரர்51018 ௨௦ 
Synonymous expressions. N. B. Roots in Tamil are of four kinds 
viz. Those of one letter, two letters, three letters, and four letters. 

Ex. a7, F, oa: 93, OG, 80: OUGES, அருள், சுழல் : விளம்பு, சு 

க்கு, 9#G4@6. Sanscrit 3%0018 1114௦ விதி, நிருமி, நிரூபி, தம்பி, பேதி, 

பாகி, சுதை,யா௫, இச்சி, விதை 100 வித்த, சண், கண்ண to sce, think 

07” 001/8, கணி to calculate, and many others are also reckoned as 

Tamil Roots and are conjugated accordingly. 
“. செம்மைசிறுமை சேய்மைசீமை, வெம்மைபு தமை மென்மைமேன் 

மை, திண்மைஉண்மை நுண்மைஇவற்றெதிர், இன்னவும்பண்பிற் பகாநி 

dvi gGio. These and similar words though divisible into செம் ஐம் 
cow, are still viewed as Roots by Pavananti. All ew ending 
words are Abstract Nouns. Of this kind are also the following :— 
கருமை, பெருமை, ௮ணிமை, ஈன்மை, சண்மை, பழமை, வன்மை, இழ் 

மை, தாழ்மை, கொய்மை, இன்மை, எளிமை, வலிமை, ஏழைமை, பொ 

துமை, வெண்மை, உரிமை, இருமை, இளைமை, முதுமை, பசுமை, நெடு 

மை, குறுமை, வெறுமை, 

9. ஈஎதுபோதல்இடையுகரம்இயாதல், ஆதிரீடல் அடி௮கரம்ஐயாதல், 

கன்ஒற்திரட்டல் முன்கின்றமெய்திரிதல், இனம்மிகல்இனையவும் பண்பிற் 

@wevGiu. Remarks upon the above words as to their Inflexion and 

Combination. Ex, ஈல்லன், வல்லன், செய்யன், சிறியன், சேயாள், 

இயாள், வெவ்விது, புதிய௫, மெல்லியல், மேல, கரியன், பெரியன், 

பாசி, பாசடை, பைங்கண், பைந்தார், பசும்பொன், வெத்திலை, நெட் 

டணை, குறுந்தாள், Cegroue;—This Sootrum is upon the Prin- 
௦11௦ ௦7 எடுச்சமொழியின் எய்தவைத்சல். 

10. ஈடவாமடி? விடுக்வேவை, கொப்போ வெளஉரிஞ் உண்பொருக் 

இரும்தின், தேய்பார்செல் வவ் வாழ் கேள்்௮ஃகென், தெய்திய இருபான் 

மூன்றாம்ஈத்றவும், செப்யெனேவல் வினைப்பகாப்பகமே, 866116 50 
50௦04 08 எழுத்தியல், These are examples of Verbal Roots arrang. 
ed according to the 24 terminations enumerated in that Soot. 
Some additional instances under each of the above heads are ne- 

cessary —(A).#or, மற, பற);--ஆ, தா, கா; படி, அதி, மிதி;--லீ, தீ; 
ண்கு, பெருகு, கொ; தூ, பூ;--ஏ;$ கை, கை,குலை கொ; போ, 

மோ, கோ ;--வெள)-- (13) உரிஞ் ; பண், ௮ண், முரண்; பொருந்; இரு 

ம்,--மன், தன், மின;--ஒய், வாய், மேய்;--சார், சேர், ஊர; சொல், 

வெல்,நில்;--௮வ;--பாழ்,லீம்,அம்;--சாள்,மீள்,தள்;--௮ஃகு,வெஃகு;--
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Of these terminations of Verbal Roots, Examples in ௮, ஈ, கே, ஏ; ஓ, 

&, POT, Gh, G, b, a are rare. N. B. These Roots are also instances 

of the Imperative mood, eae. As radices simply, they are consider- 
ed ௩௦08, மு. தனிலைத்தனிவினைப்பெயர். 

11. செய்யென்வினைவழி விப்பிதனிவரில், செய்வியென் ஏவல் இணை 

யின்சரோவல், 18%, செய்வி, சொல்லுவி, ஈடத்துவி, வீழ்வி: படிப்பி, 

உண்பி, காண்பி, அன்பி: செய்விப்பி, சொல்லுவிப்பி, ஈடத்.அவிப்பி, 

வீழ்விப்பி* செய்விப்பிப்பி, சொல் ஓவிப்பிப்பி, ஈடத் தவிப்பிப்பி, வீழ்ஷீ 

ப்பிப்பி, உண்பிப்பிப்பி, ...ஈடப்பிப்பிப்பி, அதிலிப்பிப்பி: உடு, உடுப்பி: 

Under this Sootrum of Causal Roots, thcir different Formations 

may be given: 1. Subjective or Neuter Roots; ஈட, ௨௮, வாழ் 

ஆழ். 2%. Objective or Causal Roots; 2.09, ogg, o gga, 

நடத்துவிப்பி: உறுவி, உறுச் ௮, உறத் துவி, உறுத்துவிப்பி : வாழ்வி, வாழ் 

தீன, வாழ்ச்துவிப்பி . ஆழ்லி, ஆழ்த்த, அழ்த்துவி, அழ்த்அவிப்பி : சார், 
சரர்வி, சார்ச். த, சார்த் துவி, சார்த்துலிப்பி : உருள்,உருட்டு, உ௱ளுவி, உ 

ருளூவிப்பி, உருட்டுவி, உருட்மிவிப்பி: ஆ *, அக்கு, அகுவி, இச்சூஸி, HS 

குவிப்பி : நீங்கு, நிங்குவி, நீக்கு, நீக்குவி: நில், கிற்பி, நிறுத்து, நிறுத்து 

வி: செல், செல்லுவி, செலுக்ல, செலுச்ளுவி: சாண், காண்பி, காட்டு, 

காட்டுவி: ஆடு, ஐடுவி, ஆட்டு, ஆட்டுவி: தடு; ஐூ௮௮ி, ஐட்டு, ஒட்டுவி: பா 

ய், பாய்வி, பாய்ச்ச, பாய்ச்சுவி; மாறு, மாறுவி, மார்று, மாற்றவி; இரு 

ந்து, இருக்துவி, திருச், திரு. தவி: வா, வருவி, வருவிப்கி: தா, சருவி, 

சருவிப்பி: பெறு, பெறகலி, பெறுச்து: படு, படிவி, படிச்ச: கீள், நீட்டு, 

நீளுவி, கீட்பி, நீட்டுவி; மீள், மீரூவி, மீட்பி; கொள், சொள்ளுவி, கொ 
ரூத்து : டயில், பயிற்று,பயிர்றுவி : மூயல், ரூயற்று, மூயற்றுவி: அலர், 

௮லர்த்து: உலா, உலராத; இரு, இருத்து: 8. 1%00ி6011௭6 130018 ; ஈட 

நீ.துகொள், நடத்திச்கொள் ; அடிக்கொள், அட்டிச்கொள். உண்டாச் 

கு) பாயப்பண், பா.ப்ச்சப்பண் ; வரப்பண்ணு, வருவிக்சட்பண்ணு ;-- அ.தி 

யச்செய், அறிவிக்சச்செய் :--]1ந6 180 1105680008 01 ஆக்றா, பண், ஊ0 

@eus may also be causal. N. B. The above Subjective and 
Objective Roots which are naturally Imperatives and occur as 
such in colloquial usage, take the termination ஆப் in High 
Tamil; as, seerw walk thou, earrmu come thou, உண்ணாய் சர் 

7400, சொல்லாய் say 174௦9, விளம்பாய் speak thou, செய்யாய் do 

thou, &e. Sometimes Nouns and Particles are conjugated like 
௦10௨] 10075 : 88 கடைச்சண், கடைகச்கணிக்கான் ; இத்திரம், சத்திரிச் 

தான ; பூசை, பூத்தான் ; சண், கண்ணினான் (42 /&02724) ;-- எதிர், எ 

திர்த்கான்; போல், போன்றான் ; நிகர், நிகர்த்சான் ;) உள், உள்ளினான ; 

வெள், வெளுத்தான;- செம்மை சேப்பு இவெட்பு, செவக்தான் சேச்சான்



இ௰ தொல்காப்பிய ஈனனூல், 50 

இவர்தான் ; கருமை கறுப்பு, கரிர்தான் கறுத்சான்; சிறுமை, சறுத்தா 
or; Gugem, OuMesrer. Original Imperatives assume different 

forms in Colloquial language where they occur in the Sense of Begg- 
ing or of Request: as, urt,ur@Cr,urCrex ; Caor,GsGar,CaGarar ; 
(Singular): பாரும், பாருமேன்; பாருங்கள், பாருங்களேன் ; கேளும், 

கேளுமேன் ; கேளுங்கள், கேளுங்களேன் (1107௨1). ஈட, வா, மடி, € 

and the others are Colloquial and often Classical Imperatives; su 
வாய், வாராய், மடியாய், சயரய் ஊம் the like are Classical only ; 

s.Cacr, anCaer, wipGwer, €Cwer and their plurals are Vulgar. 
கடக்திடு, செத்துப்போ, எழுந்திரு, .௮ருளு, மரால் (18628௨1170), அழேல் 

(Negative), சொல்லிக்காண், ௦. 806 & நீரா other Roots to be met 
with in colloquial usage. er Is used in two ways, with and without 

உம்--86 வாருங்காண் 01 வாருங்காணும் 78222 00726, சொல்லுவ்காண் ௦ 

சொல் இம்காணும் ற/2௭8௪ say ;—Itis also found after nouns as a mere 
6101621176, 88 மருக சாகாணும் 69 67 medicine 7 

12. விளம்பிய பகுதிவேராதலும்விதியே, 10601402௨1 Sootrum to 

the ௨௦௦. விளம்பியபகுதி 7௪ ௨800௭ mentioned Roots are Original 

0018 116 கட, வா, ௦. but CaguugG altered Roots are such as 
ஈடத்து 6.09 aa, exemplified under Sootrum 11. So also in 
30009, பெர்த$றவி 13௦018 88 சாட்டு, பின், முன், விளக்கு, வெள், செம், 

கள், முள், ஊம் 108139 others make காட்டம், பின்னர்,பின்றை,முன்னர், 
விளச்சம், வெள்ளை, செம்மை, கள்ளு, முள்ளு, Also Gar makes Carer, 
ஆன், மாமான், ஆ அரு, ஈ ஈர, போ போகு, வார் வாரு, சேர் சேரு, 
நில் நில்லு, மே மேவு, 40, Some Roots in Combination and Inflec- 
tion change (Gayyse);s0 a7 makes @egrer, சா 118%68 செச்கான், 
தா தருவான், ரீள் நீண்ட, கேள் கேட்பது, கொல்லல் கோறல், செல் 

லல் சேறல், சார்கரு, பேர் பெரு, பசுமை பச்சை பைங்கூழ், செம்பருத்தி 

சேதாம்பல், மூன் மு6௮, பின் பிர்து, ௦. 11 72 07 பகுதி, 616 111781 
of the Six members of u@su or Divisible words. 

18. 4] அன் தன் அள் ஆள் அர் அர் பம் மார், ௮ ௮ கு௮ என் ஏன் 

அல் அன், ௮ம் ௮ம் எம் ஏம் ஒமொடும்ஞார், கடதறஜ ஆய் இமமினஇர் ஈர் 

சயர் கயவும் என்பவும் பிறவும், வினையின்விகுதி பெயரினுஞ் சிலவே. 
These are Terminations of Verbs as well as of Nouns, the Second of 

the Six members of a பகுபதம். 896 தொல்காப்பியம் வினையியல், 5, 6, 

7, 8, 9, 10,19, 20, 26, 27. Also சன்னூல் வினையியல் 6, 7, 8,9, 10, 11, 
12, 18, 14, 15. கலமற1௦5 : தடக்சனன், ஈடர்தான், கட£தனள், நடக் 

தாள், கடந்தனர், ஈடக்தார், நடப்ப, ஈடமார், சடர்சன, ஈட்வா, உண்கு, 

உண்டு, ஈடர்த௪, கூயிற்று, ஈடர்தனென், ஈடர்சேன், ஈடப்பல், ஈடப்
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பன், ஈடப்பம், ஈடப்பாம், ஈடப்பெம், நடப்பேம்,ஈடப்போம், ஈட்சகும், 

உண்டும், ஈடகச்.ஜம், சேறும், ஈடர்தாய், நடத்தி, ஈடமின், ஈடர்தனிர், 

ஈடக்தர், நிலீயர், நடக்க, வாழிய, நடக்கும் :--0006 0ரீ 411686 ஊட ப10ஜ8 
1) 710118 :--௮அசசன், பட்டணத்தான், குழையள், பட்டணதச்தாள் ௮ம 

ரர், ஊரார், நகரத்தன, காட்டில, யாது, பொன்னி, வள்ளி, தேவிமார், 

குருமார். 01678 not included in this table may he found; they 
௨௦ 4௦ 196 1010௦4. 18௨. வடமன், கோமான், அவ், தெவ், வை, 

எந்தை, சதை, எங்கை, தங்கை, எம்பி, சம்பி, எம்முன், தோன்றல், 

கோக்கள், 

Terminations of Relative Participles. sy Andew: as, sas, 
நடக்கிற, நடக்கும், உண்டுற, உண்ட, உண்ணும், 

Terminations of Verbal Participles. &, 4, ஆ ஊ, என, ௮, இன், 
இய, இயர், வான், பான், பாக்கு, இ,ய், கு, ௮ல் கால், ஏல், ஏலும், உம், 

மல், மை, மே, ௮, றி, இற்பின், ஓடும், உழி, உளி:--செய்௮, BEEL, 

அறியா, உண்ணா, உண்டென, சொல்ல, பேசின், உணர்த்திய, உண்ணி 

யர், வருவான், உண்பான், படுபாக்கு, வீசி, அய், போய், கூப், உண 

ற்கு, சென்றால், தொடங்கியக்கால், ஒகுமேல் உண்டேல், நிற்குமேனும், 

என்னலும் காண்டலும் இயம்புகலும், செல்லாமல் உண்ணாமல், உண்ணா 

மை செல்லாமை, உண்ணாமே நில்லாமே, ௮ல்லஅ வாரா, அ௮ன்தி இன்மி, 

சாண்டலோடும் உரைத்தலோடும், வைப்புழி, நிற்புளி. 

Terminations of Verbal Nouns. தல், ௮ல், ௮ம், ஜீ கை, வை, கு, பு, 
[அ தி, சி, வி, உள், சரடு, பாடு, அரவு, அனை, மை, ௮, இடம், சாடு. 

கொடுத்தல் விரித்தல், ஆடல் நிலையல், வாட்டம் நீட்டம், .,சொலை மதை, 

,கடக்சை அறிக்கை, பார்வை போர்வை, bam போக்கு தாக்கு, நடப்பு 

பரப்பு ஒழிபு, வரவு செலவு பிரிவு, மறதி செய்தி வென்றி, உணர்ச்சி 
தளர்ச்சி எழுச்சி, புலவி கோல்லி மறகி, விக்குள் செய்யுள் பையுள், 

சாக்கா வேக்காடு ரோக்காடு விழுக்காடு, கோட்பாடு கூப்பாடு சாப் 

பாடு, ஆற்றரவு தோற்றரவ சேற்றாவ, வாரானை, வாராமை ஈடவாமை 

ஈடச்சன்றமை கோணாமை, வாழ்த பாய்தத, நடக்கிறது Quisea 
வருவன, கட்டிடம் சீவிடம் இராவிடம், உள்ளீடு முன்னீமி, 

Terminations of Abstract Nouns. ew, ஐ, ௪,பு, ௨, கு, தி,௮, அம், 

Bi:—Hx. ஈன்மை வெம்மை பசுமை ஈடந்தமை, தொல்லை வல்லை ஒல்லை, 

மாட்சி, மாண்பு பெட்பு பொற்பு, மழவ, நன்கு சாகு, கன்றி, நன்ன, 

AHOLD, BEN eri, 

Negative Terminations. Q#, 98, ஆ:--ஈடந்திலன, ஈடக்கின்கி 
லன், ஈடக்கலன், ஈடவான், நடவாதான், 4180 #26 and அன்மின ; 

as, சொல்லம்க, சொல்லனமின். றம் இல்லை, மாட்டான், கூடா, ஏன, 

ஏல்; 85, கடச்கவில்லை, பேசமாட்டான், இருச்சுக்கூடா௮, சொல்லேன்,
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ஆட்டேல். Sanscrit Negatives; 9, 8, Ar, 96, S,@, 6;—~HuUTr 
வம் அகாலம் ௮சாசாரணம், கிமலம், நிர்குணம், அசாதி, விசாதி, குதர் 
க்கம், ஈவிரோதம் காஸ்திகம். 

Terminations of Causal Roots. 9,,@,,0,37,4),.00 : avcpa, sep) 
புவி, செய்லி; கொடிப்பி, எபி, சாய்ப்பி) போக்கு, ஆக்கு, முறுக்கு ; 

பாய்ச்ச காய்ச்சு ; உ௱ட்டு, சுருட்டு, தெருட்டு ; நடத்து, உறுத்து, படு 

தீ) எழுப்பு, குழப்பு; துயிற்று, பயிற்று, இயற்று :-..]11) ர may be 
added; ஆக்கு 1) உண்டாக்கு ; பண்ண 11 20011 88 வரப்பண்ணு, சோக 

ப்பண்ணு ; செய் 11 அசச்செய், போசச்செய் ; விடு 1) வரவிடு, போகவிடு, 

11டி 12 ௦ர விகுதி. 

14, 4) இலச்யெம் சண்டதற்கலக்கணம் இயம்பலின், பகுதிவிகுதி பகு 

தீதிடைரின்றகை, வினைப்பெயர்அல்பெயர்க் இடைநிலை எனலே, 19௦0104- 

1100 ௦ இடைதிலை ௦1 14 6யீர்பறடி ௦4 ரஸ 00%107) மரா 1௦௦௩ ஊம் 71௪. 
mination. 866 2400௦௦], இடையமியல் 1, 11%: அதி-ஞ-ன்--அதிஞன், 

பகை-ஞ-ன்--பகைஞன், பகை-வ-ன்--பசைவன், தலை-வ-ன்-- தலைவன், 

வலை-ச்-௪---வலைச்சி, வண்ணா-த்-இ-- வண்ணாத்தி, கவிஞர், வல்லுகர், வள் 

ச்ரவர். Often no Medial Particle is left as in the Derivative Nouns 
வலையன், பொன்னன், கடையர், 60. 

15. தடற ஒற்றதின்னே ஐம்பால்மூவிடத், திற் சசாலம் தீரும்தொழிலி 

டைகிலை, 134-1ஸ56 denoting Particles. Ex. aagsrer, oegrar, 
செத்கசான், கொடுத்தான், பொருதான் : விட்டான், ஆண்டான், உண் 

டான் ; பெற்றான், சற்றேன், சென்றோம், கொன்றுன், கனனருர் ; நட 

த்திஞன், சொல்லின். அயினேன். .&180 சொன்னான், அனாள். 

16. தரின்று இன்று கிறுமுவிடத்தின், ஐம்பால்கிகள்பொழு தறைவினை 

இடைநிலை, Present-tense denoting ]ிகார்ர்கே. 14௧, செய்யாகின்றேன், 

பேசுகின்றார், அறிகிறோம்; கொடாநின்நீர், தாவுகன்றது, எழுப்புகி 

ger; ௮அவாரின்றோம், yaar, gama ; பேசாநின்றீர், சேகின்றார் 

கள், ஐடுகிறறுகள் ; மீளாநின்றீர், மீளுன்றோம், மீளுகிறோம். 

17. பவ் வ மூவிடத் சைம்பால்எதிர்பொழு, திசைவினைஇடைநிலை அம் 

Qoaha Mao. Future Tense Particles. 11%, படிப்பான், அறிவேன் ; 

செய்விப்பான், செய்வோம் ; உண்பார், காண்பீர்கள், அகிவிப்பேன், கொ 

டுப்பாள், வைப்பாய் ; வைவாய், தின்போம், உண்ணுவோம், தீவான, தீய் 

ப்பாள், சகலங்்- வ, பெய்வ, சேர்ப்பார், கேட்பாள், உய்வேன், உய்வி 

ப்பேன், இருப்பான், இருச்.அவார், “11, 13, உம், is the Termination of 

the Future in the 8d Person Singular and Plural Neuter; as @feor 
ஓடும், குதிரைகள் ஒடும், நாய் குலைக்மும், காய்கள் குலைக்கும், Ke. 

18. *[ ஐவ்வொகர வும்மைகிசழ்பல்லவும், தவ்வொடிறப்பும் எ்திர்வு 

ம்டவ்வொடு, கழிவும்சவ்வோ டெ.திர்வுமின்னேவல், வியங்கோளிம்மார்
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எதிர்வும்பாக்சம், செலவொமிவரவும் செய்யும்நிகழ்பெதிர்வும், எதிர்மறை 

(pews aoeuraGs. Instances there are of Verbs which ex- 

press Tense by Terminations. Ex. 1 Overg, Osrermm: 2 Cry, 

Cegu: 8 ata, atgu:4 ang, ango: 5 cord, eomGw: 6 

உண்டா, உண்கும் : 7 உண்மின் : “உண்மை;:9 உண்: 10 உண்க: 1] 

வாழிய, வாழியர்: 12 சேறி : 18 உண்மார் : 14 உண்ப, என்ப ; 15 உண் 

ணும், செய்யும் : 16 உண்ணான், வாரான், செய்யான். ]46ஜ871708 06- 
noting Past Tense only; as, s.éfeacr OererAaer: Besides the 

Medials and Terminations, Roots themselves in a changed form 

express Past Tense, as, கொடு, தொட்டான்; விடு, விட்டான் ; உ, 

உற்றான் ; பெறு, பெற்றான் ; புகு, புக்கான் ; ஈகு, நக்கான். 0110 18௨ 

dials than these specified in the above Sootrums; crarwe@pr, crar 

DAC Cyr, cteriot, & Terminations show Present Tense; a@S, Ou 

wih, agigs, QureS, you1yB, Aol, Garg, &c.° These are found 

also as Imperatives. N. B. Of the Six Members ரீ பகுபதம், 111 

three first are explained in this Chapter; but as to the three last 
12. சாரியை சந்தி விகாரம், Sce the Sth of உருபுபுணரியல், 8100. 1, 8, 

3, 4, 5, 0, 7,“01 உயிரீற்றுப்புணரியல், 

SYNTHESIS AND ANALYSIS OF DIVISIBLES. 

1. sever Synth.—g#-a-syor7—Anal.— Nun. oud 15. மெய்யீ, 7], 

உ, தமன் ,, -ஃதரம்- அண்ட ,, —Nun. equ. 8. 

8. குதிஞ்சியான்--குறிஞ்சு-௮ன். ,) --]400, உயிரி, 12. 

4. பிரபவன் ,, --பிரப(வம்)வ்-௮ன் --]41ு, உயிரி. 6. 

5. திணிதோளன்--திணிகோள்-அ௮ன் --]4ய. மெய்மீ. 1, 

0. பெரியன் ,, —Qucpmu (Qui) ger.Nun. ef. 12. 

7, ஒன்வான்,, —gg-ad-ger ,, —Nun. weed. 17. 

8, நன்மை ,, --5ல்-மை ஒ ஈயப் மெய்மி, 24, 

9, வருதல் ,, --வா(வரு)சல் ,, —Nun. edd. 6, 

10. சடக்தனன் --௩ட-ந்-த்-அ௮ன்-அன்- பியம. மெய்மி, 50, 

1]. சடவாரின்றான்ஈட-.தகின்௮ு-ஆன் --]0மாட பதவி. 16. உமிரி, 12, 

12, ஈடப்பான்,, --ஈட-ப் ன். 4, —Nun. edf, 15. 

13. கடர்தஅ ,, --௩ட-8-ச்-௮௮ --]ம., உயிர, 5. உருபு, 5. 

14, கடவாய் ,, --நட-ய் ஒ உமியும், உயிரி, 12. 

15. ஈடப்பியாய் --நட-பி-ஐய். 4, ]1மாட உயிரி, 15௨6 12, 

]6. ஈடப்பிப்பியாய்-ஈட-பி-பி-௮ய் ,, -ப4மற, உயிரி, 15, ௨12. 

17. ஈடவான் ,, --நட-௮-ஆன். மிய. பதவி, 11, உயிரி.6. 

18. கடவா..  அயது ஒ அடுமுறு, வினையி, 10.
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19, ஈகடநதிலன் —s#L-65-Qeor,, —Nun, veel. 18. (Comment). 
20. உடுக்கை 9 -உடு.கை 99 ” 33 

£1. எல்லாவற்கினையும் ,, எல்லாம்-௮.ற்று. இன். -m-2, Nun. egy. 6. 

25, மரத்தினுச்காக  மரம்-௮ச்௮- இன்-௨-0-௮௪, 11 மய.மெய்மீ.10, 

ர நடக ர கொடிது சோண்க | ஒடு ௮ t Nun. uaa’. 18.(Com), 
24, ஊண் Ser கோள் 

உண் தின் கொள் டு யூ 77 

95, திரை, நரை, அலை, களிர், பூ, காய், சனி, ” வ 

20. அறிவு(௮.ஜி-௨), சலட்பு(கல-பு), சாட்டம்(காடு-௮ம்), ஈடு(இடு-௮2), 

ஈாடு(௧ட-௮௮), நிலை(கில்-ஐ), 506 1811) 90௦0747000 ௨௦0௭௦. 
27. வேண்டுசல், வேண்டுதலை: ஆற சல், அது சலை; தேறுதல், தே௮ுதலை : 

அஞ்சுதல், MEARS: ஈம்புதல், ஈம்புதலை. (Original), Here 
018 தமிழ்மொழியாக்கம், 

வடமொழியாக்கம். 8150 LETTERS AND WORDS. 

19. 4 இடையில் கான்கும் ஈற்றில் இரண்டும், அல்லா௮ச்சை வருக்க 

முதலீறி, யவ்வாதிசான்மை எவ்வாகும் ஐ ஐம், பொதுவெழுத்தொழித்த 

நாலேழும்திரியம், 

Sanscrit Letters in Grandonic Characters. 

                  

1 2 38 4 5 6 7 8 9 10 11 

Vowels: «= & & +o o9 8 83 Go CO am 
2 18 14 1 16. 1 2 8 4 5 

Gat F PT 8 ௬3 பன 
6 7 89 10 11 32 13 14 15 10 17 18 19 20 

வல ௧௨௯ க.1ட௦௨லணர் சஅயஉய | 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 81 83 
வவ யம$8|யறதகு வ॥/ஸ்ஷ்லஸ் | ஹ॥ ல ன் 

The same in Telugoo Characters. 

3 3 2 5 10 1] 

Vowels, © ஐ 83 & EB BW) ஜுர or eae 
12 18 14 45 17 ட் 1 2 3 

SD2a Bevo ©3 ———— Consonants: ¥ இ 

4 5 6 7 8 9 10 yl #12 185 14 (O35 16 17 18 %I9 30 

ஓக] ௧2% 8 Melo Ts Sof FS oxy 
91 22 54 99 26 24 28 29 80 81 32 33 34° ஐ 36 

ல் ௨4ஃ/ Fo H/F 5) | FL eo!



55 தொல்காப்பிய ஈன்னூல் பதவியல், டுடு 

Of Vowels, the 7th,8th,9th,10th, 15th, 16th are notin the Tamil 

Alphabet ; and of Consonants, the Ist,5th,6th,10th,1 1th,15th,16th, 
20th, 21st,25th,26th,27th, 28th, 29th, 34th, fifteen in all, are Tamil 
letters. The rest are peculiar to Sanscrit, but used in Tamil by 
being converted into any one of the Tamil letter sounds. 

20. அவற்றுள் ; ஏழாம் உயிர் இய்யும் இருவும், ஐவருக்கத் திடையில் 

மூன்றும் அவ்வம்முதலும், எட்டே யவ்வும் முப்பு சயவும், மேலொன்று 

சடவும் இரண்டு சசவும், மூன்றே அகவும் ஐச்திருகவ்வும், ஆ ஈறு ஐயும் 

ஈஈ௮ இகாமும், 

Examples: The 7th Vowel into @ or M@: as, @ uw, Su, 
திடம் ; இருடி, மிருகம், விருத்தி, The three Intermediate Consonants 

of the five Varghas into their respective Primaries: as 1 seu, காகம், 

மேகம்; & சலவாதி, விசயம், சருச்சரைா; 8 பீடம், பீடை, திடம்; 4 

தலம், இனம், தரை; 3 பலம், பந்தம், பாரம், The 8th Consonant » 
11௦ ய: ௨, அயம், பங்கயம், The 30th Const. into ¢ or w: as, er 
லை, சூலை, மயானம், The lst Const. ர் சாப: ௨, சட்டி, இட 
பம், 32nd Const. into ¢ or g: ௦, இத்தி, சூத்திரம், சேளை, ஆகனம், 

வாதனை, The 884 மோல், மர௦ ௮ க: ௦, அரண், அரி, சங்கம், 

மோகம், ‘The 35th Const. into és: as, ude, séeemu. ௮ 10 

ஐ: 0, வேலை, சாலை, மாலை, உவமை, வனிதை, ௪4௦ இ: as, um, 
மேதினி, குமாரி. 

81. ரவ்விற்கம்முசலாம்முச்குதிலும், லவ்விற்கிம்முசலிரண்டும்யவ்வி 
ற், இய்யும் மொழிமுகலாகிமுன் வருமே. 1, ரங்கம் 06 அரங்கம்; ரா 
மன் 15 இராமன் ;) ரோமம் 6 உரோமம்; லாபம் 8 இலாபம்; லோபம் 
28 உலோபம் ; யக்ஷன் 6 இயக்கன். 

28. இணைந்தியல்காலை யரலக்கொமும், மவ்வக்குகரமும் ககாரக்சகர 
ழமூம், மிசைவரும்ரவ்வழி உவ்வுமாம்பிற, 18, 1, யரல 1%௦0(ம்6 இ; ௨ 
வாக்கியம், வாச்சியம், சாட்டியம் ; வக்கிரம், வச்சிரம், சத்திரம், இப்பி 

சம்) சுக்கிலம், தமிலம், 2, w w Requiree ; 898 பதுமம், பக்குவம். 8, 

& Requires ௮) 85 அரதனம், 4. 7 Requires 2; as w@eeor Hons su 

கருப்பம், சருக்கம், தருமம். 01167 0208 occur; as, ¢gH, 5A, 
காப்பியம், பருப்பசம், தாலம், அத்தம், ஆதித்தன், அருத்தம், 80, 
மேரா இலச்கணக்சொத்து, ஒழிபியல், 1, 9, 111௦1௦007௨, எச்சலியல் 

1,5,6. Nunnool, QuwAwe. 17. 

23. perper gaa, euWiOlouujb, உயிரளபல்லாச்சார்பும் தமிம், 

பிற பொதுவே, These letters, viz. » er yp og, and all the Dependent
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Letters (¢r71)except Vowel-Consonants and Vowel-Protractions are 

pure Tamil; the rest are Common to Sanserit a and Dravida. 

APPENDIX I. See 145,15,16,17,18, of usadwe. 

Conjugation and Inflection of Verbs, and Formation of Tenses. 

1. UNILITERADL ROOTS 
]. ஆ௦ ஆகு: 110. 11. ஆ௫ூறேன். 14, அனேன் ௦ ஆயினேன். ]1பர். ஆ 

வேன் ௦1 அகூவேன். 1147). ஆகு ௦0.ஆ 01 ஆவாய்; 1௦, அகாசே ; Opt. 
YS OT அகுக, அகட்டும், அகலாம், அவேனாக, அகக்கடவேன். 114, ஆக. 

0௦. அகி. ஆய்; 1102. ஆசாமல்,அவாமல், 5ம்), ஆடல், ஆயின், ஆனால், ஆயி 

னால், ஆமாளுல் ; 1102. அசாவிட்டால், அகானேல்,அகேளாயின்,&௦. 81ம்]. 

of Decision. gen gun, ஆகியும், ஐமினாலும், அஇலும், 140]. 18௫. ஆனெற 

ஆகித, Ser gor or HU, gg or Heo; Neg. gar yar gars 

goers. Verbal Noun g¢o, 9590 ; Inflectional Noun g@erGo%or, 
அயினான் சண், ஆவாளால், அதிறவன், ஆனவன், ஆபவன் ௦ அகுபவள் ) 

10. ஆகாதவர்கள், ௫௦, Abstract Noun. go penw, அனமை ; Neg. ஆ 
வாமை ௦ ஆகாமை, யோக] 1400 ஆக்க. The Verb Gum Conjugates 

in like manner. 
உ, ௭௱ஈய், ஈக 100. 1, ஈடுதேன், 11, ஈந்தேன் 0 ஈய்ச்தேன், 11ம், 

ஈவேன் ; 1462. ஈயேன், ஈயான், ஈயாது. 1ற. ஈ, ஈயும், ஈயாதே, ஈய 
ற்கு, ஈயன்மின். Opt. ra, mae, rule, ஈயேள், ஈடிங்களேள், ஈவே 

ஞை, ஈயச்கடவேன், ஈயட்டும், ஈயலாம், ஈகுஇி. ]1மீ. ஈய. 0. ஈய் 

bg or Fag; Neg. tute, rurg, Subj. tigre, ஈயின், rue sé 

கால்; 140௯ ஈயாவிட்டால், ௪யேனேல், ஈயானேல் ; 80]. ௦1 1௨011௦ 

ஈக்தாலும், ஈய்ந்தும், ந], Parts. சகிற ஈதின்ற, ஈயந்த, ஈயும் 0 

mig; Neg eum or rurs. Verb Noun #ao0, rose. Infle. N, 
Bex pir, raicogs; Neg rurgrt. Abst Noun @erpenu, Fig 
மை; 1462. ஈயாமை, Derivative. mons gift, ma; quotient, Of this 
Conjugation are as, ¢ns@l par, oséC gor, மைவேன். லீ, லீகிழேன், 

வீச்தேன், வீய்வேன், 150, தீ தீய், சே ௦ சேய், 

8.௨ கார;-]ர, காக்கிறேன், 10. காத்தேன், நம். காப்பேன்; 1162. கா 

வேன், காக்கேன் காச்சகமாட்டேன, காக்கவில்லை, சாத்திலன். 1. கா, 

காரு, கார். ரெம். காக்க 0 காக்க, காக்கட்டும், காச்சலாம்,காரும்,காப் 

பேனாக,காக்சச்சடவேன். ர்றரி, சாச்க௦1 காப்ப, ௭. காத்து; Neg.etar 

அ,சாக்காஜ, காச்காமல், சாவாமல், 8ம்]. காத்தால், சாக்கில், காப்பின்; 

7162. சாவாச்கால், காவாவிட்டால், 800]. 0119௦0. சாத்தும், காத்சாலும், 
காத்தானேனறும் 60, 1%010க116 காக்கிற, காத்த, காக்கும்; 3]62.காக்காத, 
கரவா. 210, 11, காத்தல், காக்குதல், 11116, ]1,காக்னெருர், சாத்தோர்,
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காப்போர் ; 1482. காவாதோர், 0௨ 1, காத்தமை, காப்பமை ; 116. கா 
வாமை, Causal Root. ericd or areca, 19௦. காவல், காக்கை, கா 

ப்பு, மெய 10ம் ௨6 கை, கைக்கறேன், சைக்சேன், கைப்பேன் : 6, 

எச்கிறேன், €த்தேன், €ட்பேன் : சை, கைக்கழேன், சைச்தேன், தைப் 

பேன் ; பூ, பூக்கறேள், பூச்தேன், பூட்பேன் : மூ, மூக்கிறேன், மூச்தேன், 

மூப்பேன்: யா, யாக்கறேள், யாக்சேன், யாட்பேன் : ம் சை ஹம மை 

are conjugated thus; கைகிறேன், கைந்தேன், நகைவேன் ;) மைூறேன், 

conse ser, enoCeer ;— 1s conjugatcd in both ways as, Sw@Cpar, 
வீய்ந்தேன் 0 வீய்த்சேன், வீய்வேன் 01 வீய்ப்பேன் : ம் வை occurs as 

வை€றேன் ௦ வைக்கறேன், வைசேன் டா வைத்சேன், வைவேன் 0 வைப் 

பேன். இீ௦1 இய், தே தேய் conjugate lke &. 
4. சா:-மிர, சாகிறேன், 1. செச்சேன், 17பம். சாவேன் ; 14௦2. சாகேன்- 

1, சா,சாகு சாவ; 0௦. சாவாதே ; 01%. சாக,சாகுக,சாவக்சடவேன், 
சாவேனாக, சாகட்டும்; 11ம. சாச ரா சாவ, சாவாள ; 02 செத்; 116ஐ. 

சாவாது,சாசாமல்,சாவாமே,; மர. செத்தால்; 14௦2. சாவாக்கால்; 3ஈம்ர். 

of 1௪015101 செத்தும், செத்தாலும்); Rel. மா சாகிற, செத்த, சாகும்; 

Neg. ras, eran, rer; 00, சாதல், சாகுதல்; ]॥ரி.ு. சாடு 

2வன், செத்தவன், சாபவன, சாவது; 02, சாவாதார், சாகார்) 408. 

சாடின்றமை, செத்தமை ; 1462 சாவாமை, சரகாமை) 190, சா சாவு, 

சாக்காமி, 

5. வா:--வரு$றேன், வர்சேன், வருவேன் ; வோன், வாரேன் ; வா, 
வாராய் ; வராதே; வருக, வாரும், வாருங்கள், வம்மின் ; வர, ௨ருவான், 

வருபாக்கு; வறு; வாரா, வராமல், வாராமே; வந்தால், வர்அழி, 

வரின், வருகில், வருமாயின் ; வாராக்கால், வராசேல், வரரவிட்டால் ; 

வதம் வந்தாலும்; வருகற,வக்ச,வரும்; வாரா,வராக ; வரல்,வருதல் ; 

வருவது, வருவன, வாராதவை ; வருகினறமை, வக்சமை ; வாராமை; 

வருலி, வருவிப்பி; வருசை, வரவு, வரத்து ; The verb a7 Conjugates 

similar by ஈர்பிடங்ப்த: ஐ, தருவேன், சேன், கருவேன். 

6. வே:--வே௫ூறேன், வெகர்தேன், வேவேன் 0 வேகுவேன்; 1402. வே 

வேன் 0 வேசேன்; வே௦ வேகு; வேசற்க, வேவாதே; வேகுக, வே 

குதி, வேகட்டும்; வேக 0ா வேவ; வெந்து; வேவாமல்; வெந்றும், வெ 

கீசாலும்; வேற, வெர்ச,வேம் 01 வேகும்) வேவாத௦ வேகாச ; வேகு 

தல்; வெர்த௫ு; வேவாகத௫; வெர்தமை; வேசாமை; வேவி, 0 வேகுவி; 

Caaiw, Caser@ ; Of this conjugation isalso கோ; ௨, கோடிலவேன், 

கொக்சேன, கோவேன் 0 கோகுவேன். 
7. ஏக: -கூவுகின்றேன,கூ.வினேன் 0 கூயினேன், கூவவேன் ; கூவே 

ன, கூவினேனில்லை ; கூ, கூவ; கூவாதே; கூவுக, கூவும், கூவுங்கள் ; கூவ 

ற்ச,கூவல் கூவேல் ; கூ.வட்டும்; கூகா; கூலி ரா கூய்; கூ.வாமல், கூடாத 
8
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கூவினால், கூயக்கால் ; கூவாக்சால்,கூவாக்சடை,கூவேனேல், கூவாதேல் ; 

கூவுற, கூவின ௦1 கூவிய, கூஉம் ௦ கூவம்; கூவா 0 கூவாச ; கூவல், 

கூவல்) கூவுகிறது, கூவின, கூவ, கூவினவை; கூவாதன, கூவா 

தவை ; கூவினமை; கூவாமை; கூவுவி) கூவகை, கூப்பாடு? கூச்சல், 

Similarly ௦௦ஈழ்பஜர்௦ம் ௨௨6 கெள ஹர் வெள : 8, செளவுகரறான், கெளவி 

ஞான், கெளவுவான் ;: வெளவுகிறான, வெளவினான், வெளவுவான். 

I BILITERAL ROoTsS TOW LL ENDINGS 
1. wor :—Ind. Pr. gerd SC nar,3,orb@ ser, or Gur ; Neg. 9/37 

வேன் 0 அளக்கேன் ; 1மற. அள,அன்வாய்,அளவும், அளவுங்கள் ; 1462. 

அளவற்க, அளச்சாதே, ௮ளவாதே, அளவன்மின் ; Opt. serge, goa 

GS, ௮ளக்கட்டும், அளக்கலாம், ௮ளட்பேனாக, ௮ளக்கச்கடவேன், அளவு 

மேன்,அளவுங்களேோன் ; 11மீ. ௮ளச்க,அளப்ப ; 02, அளறு ; 1162. அள 

are, gore ; Subj. sort gre, ௮ளகக்கால், அளக்கில், அளப்பின், 

அளச்சேனேல், அளக்தேனாகல ; 1102. அளவாச்கால், ௮ளவாவிட்டால், 

அளவானேல்; Subj. of Dec. அளந்தும், gorésr gy; Subj. of Time, 

srt a), sro sQurdpa; Rel, Parts. yoré@n, gerbes, HerEGL ; 

௮௨. அளவாத ௦ அளவா, அளக்காத; 4௭. அளச்தல்,அளச்சல்; ]1மி.ஐ., 

அளக்கின்றேன், ௮ள£தான்சண், அளப்பாட்கு, அளக்கிறவன், ௮ளக்ற 

தினால்,அளச்சவர்கள், அளப்பது, ௮ளப்பவை ; 1102, அளவேனை, ௮ளச்சா 

தவர்கள் ; 408, ௮ளக்கன்றமை,அள£$தமை,அளப்பமை ; 1462, அளவா 

மை ; 198, அளவு, அளவை, அளப்பு ; மபனவ] 110045 ரேப1த1ம ௮, ௧6 
not aumcrous they are all conjugated like அள. 11%, மத, கட, பற, ப௪ ; 

Je, Or, #7, Ip, 6, 62, wenr, sam, Fw, Gu, &e. But we conju- 

gates UNEaC mar, UEC sor, WerGuer, exceptionally to the above. 
5. 4 அளா :--அளாவுயேன்,அளாவினேன்,அளாவுவேன்; ]16£.அளா 

Caer; Imp. ௮ளா,அளாவு,அளாவாய் ; 1162. அளாவாதே; ர். அளா 

ays; gra, அளாவுங்கள் ) 114. அளாவ; 0. அளாவி ௦1 ௮ளாய்; 

1162 அளாவாமல்;) Subj wort ee; Neg.sorrarsare; Subj.of Dec. 

அளாவினாலும், அளாவியும் ) 161,871. ௮ளாவுகிற, ௮ளாவின,௮ளாவும் ; 

7062. அளாவாத); .ய, அளாவல்; 11மி. 1], அளாவுகறவன்,அளாவுக௦௮ ; 

நீ. அளாவிள்மை ; Neg.gerrareny ; Der gorrajens. g Termina- 

tions of Biliteral Roots generally make the Present Natural (ze.with @y) 
12% இன், ]1ம்ம6 வ: 118, உசா,குறா,கடா,வினா,உலா,பரா,நிலா. ம் 
gr is as follows; ஏமாருகயேன், ஏமாந்தேன், ஏமாருவேன், 

8. 4௮கி:--௮திகிறேன்,அதிச்தேன்,௮அதிவேன் ;) ௮கியேன்,அகிகிலே 
ன், ௮,றிர்திலன் ; ௮றி, அதியாய், அறிதி, ௮றிகு) அதியாதே, அநியல், 
றியற்ச: அறிக, ௮றியச்கடவாய், அதிவாயாக, அறியட்டும், அறிய 

லாம், அறியும், ௮றியுமேன் ; wu, slain cr, HOU DG; HRCH,
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அதிபு, அதியா; தியான, ௮தியாமல், அதியாமை, அதியாமே; அதிச் 
தால், அதிக்சக்கால், றிக் அழி, அ௮திகற்பின், அறிக சாக்கால் ; அதியாச் 
கால், அறியாவிட்டால், அதியேனேல், அறியேனெனில் ; அதிர்தும், அறி 

5சாலும்; அறிகிற, ௮றிக்ச, அறியும்; அதியாத, அறியா; அதிதல்; ௮ 
திகின்றாயை, ௮திந்தாயை, அறிவாய்க்கு ; அதியாதாரை ; அதிர்தனம, ௮ 

திகின்றமை ; அறியாமை :--(88ப8] 1%௦௦15 அிவி, அதிவிப்பி :-]வி௰- 

1170 15001, அதிர் துகொள் :--0, அறிவு, ௮திச்கை. (11ல் 11௦0ம், 

Soft Past, Natural Future). Of this kind are Qur®, genf, wpafl, sox’, 

2, &c. But some conjugate thus :—= 

4, கணி: சணிக்கிறேள், கணித்தேன், கணிப்பேன் ; சணீயேன், சணி 

க்சமாட்டேன், சணிக்கேன் ; சணி, சணியாய், கணித்தி; சணிக்க ௦௧ 

ணிக்குக ; சணிக்க, கணிப்பான், சணிபாக்கு ; கணித்து ; சணிக்காறு, ௪ 

ணிச்காமல் ; சணிக்கின், கணித்தால் ; சகணித்தும் 0 சணித்சாலும் ; கணி 

க்கிற, சணித்த, கணிக்ரும் ; சணிக்காத; சணித்தல் ; கணிப்பான், கணிச் 

க, கணித்கவை ; சகணிசத்சமை ; கணியாமை ; Caus. R. சணிப்பி, கணி 

ப்பிப்பி; நய. 11. கணித்துக்கொள்; 19௪. கணிப்பு. (118ாம் 1௦ம், 

Hard Past, Tard Future). Of this kind are +, dA, ured, ID, wa? 

ure, CGarh, Sie, WS), oY, wre, Sani, Gon, WH, 2S, Cad, Xe. 

Again some conjugate both ways :— 

். விரி:--விரிதிறேன் 0 விரிச்சிசேன், விரிக்சேசேன் சதூவிரித்தேன், விரி 

வேன் ௦1 விரிப்பேன், 01111௦ 10ம் ௨6 எரி, விளி, கெரி, நெளி, பதி, பரி, 

இழி, மடி, திரி, பிரி, முறி, 6௦. 

(6. 4 கொடு ;- கொடுக்கறேன், கொடுகச்சேன், கொடுட்பேன் : 45811 

the 4th. Para, Hard Conjugation in all three Tenses: "டி, மடு), பழு, 
௭௫, ௨0, கெடு, உளூ, 6௦. 1ம் 8000 Conjugate, as, 

1. பெறு; பெறுகிறேன், பெற்றேன், பெறுவேன் : 1. ௨௮, ஈகு, 

a@:—Again, some of this kind intlet both ways: as. d/@, PAGS nar 
01 விரிக்கிறேன், விட்டேன் 0 விடுத்தேன், விடுவேன் 0 விடிப்பேன் : 

Ex. 9@, w@, &c. Yet the following conjugate :— 
8. பேசு :- பேசுறேன், பேசினேன், பேசுவேன் : ([18மாலி நரகர், 

Qor Past, Natural மரமாஒு. ட. கூசு,௪ச௬ு,ஈச,லீசு,பா,கூ௮,ஐ0,சாடு, 

மீறு, ஊறு,தாவு,நாடு,ஆமி, 8௦ & ரீனா 101:0067 00யர்யுதகம்ச 1 this way ;— 
0. நகு; -ஈகுஇறேன், ஈச்சனன், நகுவேன் ; 02. ஈக்கு: 1ம் ;-- 

BG j—yy— தகுக்ழேன், தக்கனென், தகுவேன, சகு. 

புகு;-,--,-- புகுந்தேன், புச்சனென், புகுவேன், புக்கு. 

2G j—,,—,, உகுர்தேன், உச்சனென், உகுவேன், உக்கு, ௨8௮. 

மிக;--,-.,-மிருக்தேன், மிச்சனன், மிகுவேள், மிக்கு, மிகுர்.அ.
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. The following Inflection is regular. Qur@; பொருகறேன்,பொ 

tac, பொருவேன், பொரு௮, அழு; அழுகிறேன், அழுசேன், அழுவ 

ன், அழுது. உழு; உழுகிறேன், உரூதேன், உழுவேன், உழுது, தொழு; 

தொழுகிமிறன, தொழுதேன், தொழுவேன், தொழுது, 

Exception: விழு; விழுகிறேன், விமுக்தேன், விழுவேன், விழுக், 

10. 4 பகை: பகைக்கிறேன், பகைத்தேன், பகைப்பேன், LCS, 

Of this kind arealso படை, ஈசை, ௨உகசை, சளை, சவை, உழை, அழை,பணை. 

கனை, sid and many others, conjugated hhe a7, சை, கணி, கொரி, &e. 

Hard Conjugation. 
Ll. geo: gS nor or அடைக்கிறேன், அடைந்தேன் ௦ அடைச் 

சேன்,அடைவேன் 0 அடைப்பேன்: அடைந்து ா Hoo sg; Conjugat- 

ed in both ways: Ex. புகை, கரை, விரை, விளை, மூளை, அசை, வளை, 
வரை, அமை, அலை, மலை, உஜை, மறை, அணை, நினை, 6௦, The following 

adopt one way only : 

18, புனை: புனைகிறேன், புனைந்தேன், புனைவேன், புனைக் து, Of this 
sort are ௨180 குடை, வனை, Kc. 

Consonant Endings. 

18. 4 உண் 0 உண்ணு :--உண்கிறேன் 0 உண்ணுககேன், உண்டேன், 

உண்பேன் 01 உண்ணவேன்,உண்டு, ]1ட,காண் ௦ ron, Unlike these are ; 

14. Gere or Ceran:— Caran @G ver Caras or ar, கோணுவேன்; 

கோணி. 15, சண் கண்ணு, எண் எண்ணு, மண் மண்ண, ௮ண் ௮ண்ணு. 

15. 4] மின் மின்னு :--மின்னுகறேன், மின்னினேன், மின்னுவேன், 

மின்னி. 110, மன் ௦1 மன்னு, உன் 0 உன்னு, முன் 0 முன்னு, பன் 0 பன் 

gy: Unlike these is the following. 
16. ஈன் ா எது :--ஈலுகறேன், ஈன்றேன், ஈனுவேன், ஈன்று, 

17. 9 செய்: செய்கிறேன், செய்தேன், செய்வேன், செய்த : 01 (106 

kind are Gaus, Quw, Qaeru, ow, &c, Natural Conjugation. 

18, பொய்: பொய்ககிறேன், பொய்ச்தேன், பொய்ப்பேன, பொய் 

gs. Ex. Qorw, at. lard Conjugation. 
19. தொய் :--தொய்கிறேன், OsrusC gar, OgsruiGaer, தொய்ஈ, 

Ex, Caw, gu),.gds,uum, Sis. Natural Present, Soft Past, and Natural 
Future. 

20, உய் :--உய்கியேன் 0 2 ea nar, ewe sor or உய்ச்தேன், உய் 

வேன 01 உய்ப்டேன், உய்ந்த 0 உய்தனு. 1௩, சாய், மேய், தேய், வாய், 

éruj, 24, Ambiguous Conjugation. 
21. | ஊர் 02 ஊரு ;--ஊர்இறேன் 0 ஊருகறேன், ஊர்ந்சேன், ஊர் 

வேன ; ஊார்கது. 11%. சேர் 0 சேரு, சார் ௦1 சாரு, சேர் ௦ நேரு, தேர் 

or Cs@, @7 or go. Unlike these are ;
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22, ர்: -தர்ச்ிேன்,தர்த்சேன், தர்ப்பேன்,தர்த. மா. வார், பார், 

Cat, mi. Hard Conjugation. 

28. தீர்௦ா தீரு;--தீர்கிறேன் ௦: தீர்க்ேன்,தீர்ந்சேன் 0 தீர்த்தேன், 
தீர்வேன் 0 தீர்ப்பேன், இர்ச்து0ா தீர்ச்து, Ux. Gur or Gum, af or 

கூரு, Ambiguous Conjugation. 

24. | சொல்றா சொல்லு:- சொல்லுகிறேன், சொன்னேன் 0 சொல்லி 

னேன், சொல்லுவேன் ; சொல்லி, 18, செல் 0 செல்லு, புல் ௦ புல்லு, 

ஓல் or ஒல்லு, கோல் 0.கோலு, 0, 

25. கல் ௦ கல்லு: “கற்றேன், கற்றேன், கற்பேன், சற்று: 12, வில் 

௦ வில்லு, ஏல், தோல், 

20. நில் கில் லு;:--கிற்திறேன்,ன்தேன்,கிற்பேன்,கின்௮. 1440001101. 

27. கொல் 0 கொல்லு :--கொல்லுகறேன், கொன்றேன், கொல்லுவே 

ன், கொன்று, 11%, வெல் ௦ வெல்ஓ, செல் ௦ செல்லு, ஞால் ௦ ஞாஜலு, 

சால் 01 சாலு, மெல் 0 மெல்லு, கால் 01 சாலு, 

28. 4 அம் :--ஆழ்கிறேன், அம்ச்சேன், ஆழ்வேன், அம்ச. 1௩. தாழ், 
வாழ், வீழ், 

20. பாழ்: -பாழ்ககிேன், பாழ்ச்சேன், பாழ்ப்பேன், பாழ்த் த. 1, 

காழ். 11820 Conjugation. 
80. 4[ தள் ௦ அஞ: -அஞுடுதேன், ஆண்டேன், ஒளுவேன், அண்டு, 

188, மீள், மாள், கொள், விள், மொள், நீள். 

81. அள் ௦1 அள்ளு :--அள்ளுகிறேன், அள்ளினேன் அள்ளுவேன். 11%. 

காரள் 0 தாளு, எள் 00 எள்ளு, சள் ௦ சள்ஞு, Observe that Biliteral 

Roots are most numerous. 

III. TRILITERAL ROOTS. 
1, 4 ௮ண்ணா௦ ௬:--௮ண்ணாக்கறேன் OF ௮ண்ணாருகிறேன், ௮ண்ணாக் 

தேன், ௮ண்ணாருவேன், அண்ணாந்து. Wx, மல்லா, 

உ, இறுமா ;:--இறுமாக்கறேன், இறமாச்சேன், இறுமாப்பேன், இறு 

மார்து, 11%, செம்மா, 

8. J Ab 8:—As BEBE nom G6DsC gor F6G0Cuer Fe Beg. Ex. 

அபிமானி, கம்மி, சம்பி, தியானி, வந்தி, வசனி, காதலி, சமாளி, சமாளி, 

ஆதரி, சுதாரி, அறிவி, சூமிளி, Ward Conjugation. 
4, 4/ உதவு;--உதவுூழேன்,உதவினேன்,உசவுவேன், உதவி, 111, பெ 

ரகு, சறுகு, அணுகு, ௨௫௮, மு, சரத, அண், முண்டு, சண்டு, ௪2௮, 
பதறு, ஏமாறு, கடாசு, கடா, அளாவு, கொத்து, வெட்மி, முட்டு, சோ 

ண்டு, தோன்று, தோற்று, தாண்டு, தப்பு, ஒப்பு, விம்மு, அம்மு, அட்டு, 

ஓட்டு, போக்கு, தூங்கு, தாக்கு, சோம்பு, வாங்கு, பரவ, ப.ராவு, you, 

5. 4 மூரண் ௦ முரணு;--முரணுகறேன்,முரணினேன், முரனுகேன, 
மு.ரணி,



௬௨ கொல்காப்பிய ஈன்னூல. 05 

6. 4] உயர் பா உயரு:--உயர்கியேன்,உயர்ந்தேன்,உயர்வேன்,உயாச் ௪. 

1, முதிர், உணர், அலர், 

7. பெயர்0ாரு:--பெயர்கிறேன் 0 பெயர்க்கிறேன், பெயாஈதேன் ௦ 

பெயர்த்சேன், பெயர்வேள் 01 பெயர்ப்பேன், பெயார்து ௦ பெயர்க, 

10%. அ.பர், வெயர், உதிர், ௮.இர், ofr, Ambiguous Conjugation. 

8. உயிர் :--உயிர்க்கிறேன, உயிர்த்தேன்,உயிர்ப்பேன், உயிர்ச்மு. 11%. 

QeW7, ogi, Ast. Ward Conjugation. 

9, [அதல் மாலு:--அகஓகிறேன்,அசலினேன்,றசலுவேன், தலி, 

Ex. @ee. Present and Future Natural, Past @er. 
10. இயல் ௦லு: இபலுகிறேன், இயன்றேன், இயலுவேன், இயன்று, 

19%, மூயல், அயில், அயில், 
11. 4 உமிழ் :--உமிழகிறேன், உமிழ்ச்தேன், உமிழவேன் ௦1 உ௨மிழ்கு 

வேன், உமிழ்ஈது. 15. பிறழ், கலும், அகழ், புகழ். 

18. 4] அருள் ௦ ள:--அருளுகிறான், அருளினான், அருளுவான்,அருளி. 
1. பொதுள், 

13. திரள் மாளு:--திரளுகிறான், தாண்டான், இரளுவான்,இரண்டு, ]டி, 

உருள், புரள், இருள், மிரள், 1116 ஆள், கீள், 6௦. 

IV POLYLITERAL ROOTS 

1. ஏஉளுக்கா மா ௬.--உஞச்காருகிறேன், உளுச்கார்சேன்,உளுக்கார் 

Ca cr, QF SEITE SB. 

2, 4 தோரத்திரி;--தோத்திரிக்சிறேன், தோத்திரிச்சேன், தோழ்திரிப் 

பேன், தோத்திரித் து, 11%, எக்களி, ஒருக்கணி,நடச்துவி,மக்திரி, வாத்தி, 

தீர்க, புறக்கணி, சிறக்சகணி, கடைச்கணி, 

3. 4] வணங்கு :-- வணங்குகிறேன், வணங்கினேன் ,வணச்முவேன், வ 

ணங்க. 110, அடங்கு, அடக்கு, இயங்கு, இயக்கு, நிரம்பு, நிரப்பு, அழ்.௮, 
தாழ்த்த, வாழ்க, கடச்து, மல்லார்லு, ௮ண்ணாகது, இருஞ்சு, உரை 

ஞ்சு, கரண்டு, அழுக்கறு, ஏமாற்று, உளுற்று, உயர்த்னு, 13மம் the following 

differ thus. 
4. கும்பிடு :--கும்மிடுகிறேன், கும்பிட்டேன், கும்பிடுவேன், கும்பி 

ட்டி, 1, சாப்பிடு, கூப்பிமி, மேம்பமி, 

  

APPENDIX II. 

The Alphabet, with Table of Vowel Consonants. 

௮ ()--௮ (69)--இ ()--ஈ ()--௨ ()--ஊ(0)--௪ (€)—a (.)— (ei) — 

6 (8)—@(0)—§ or(ow):—-* (ch or x)--—4 (k)—&(agh)—é (c)—& (ng)—e. 
(t)—# (nn)—£(th)-—4 (n)—o (p or b)—b (m)— & (y)—# (r)—& (I) —& 
(v)—g—ar (as in Glaring or Class)—9 (as in Grape)—sr (n).
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டயிர்மெய்யெழுச் ஐக்கள். 

0) 1) 14111 0ம் 0௦௦6 116 | kei | ké ké kou 
க (கா।(51£ (குக கெ/கே(கைகொ;சகசோ (கெள க் 

ay | mm} es) oS | | my Qm | Ga வகை(கொ| யோ கெள [ல் 

‘sa si} st | si | sti | sco sR இ sel | so 86 sou ட 
€ |r| f | € & | & | Oe Ge [eae |Qer| Cer | Oem | & 

5 ot] 8) S| அத ஜே ஜைஷஞொ ஜோ | கெள(கு. 
டடா!டிடீ(டு[6 (டெ டே டைடெருடோ டென்ட் 
ணிணாணிணீ ண்ணு ணெணேனை (னொஜனே (ணெளண் 
tha tha nti thi | thi thoo புடி the thei | tho ~ tha thoi ட 

சீ தாதி தீ. சா செ]தே தைசொ;தோ [செளகத் 

ந்து காதி el ori Os Cn ent | கொடகோ “Owen ந் 

pa | pa ரம். pi} pu poo pe pe ‘pei ps “po 7 pot i 
ப (பா|பி பீ (பு (பூ/பெ;,பே(பை;பொ| போ | பெள ப் 
~— |---|} — ff —_ 

ம மா!மி|மீ ம மெ;மே।மை(மொமோ | மெள (இம் 

wie) & S| ay | ey | Qu) Gu | eu |Our Gur | Owor| w 

a lorl@ |# |@le|@r|@r |oor| Gre] Grr | Orr | 
ல. லாலி லீ।லு தூர லெ. லே By லொ லோ லகெள ல் 

வ]வாவி லீவு |ஐ[வெ/வேவை/கொகோ | கெள டல் 

ரதா] ls மு மூழழெ!ழே[ழை(ழொழோ | மெ-ஈழ் 

எள்ளி ளி[ஞ/ஞூனெளே!ளை ளொளோ | Goren | or 

2 Y| O| S| am o1| On |@n ap\ Oy] Ce தெள பத். 

ன ஞானி. னீடனு லூ னெ[னே ‘ter |Qey, Ce னெள ன்                               

MAMAMAHOPADAYAPA 
Dr. U.V. SWAMINATHA FYER LIBRARY 
RESANT NAGAR. MADRAS-600 090.
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CHAPTER UL. உயிரீற்றுப்புணரியல். 

COMBINATION OF VOWEL-FINALS.* 

PRINCIPIA. கருவி. 

] . மெய் உபிர் முதல் ஈழமும் இருபகங்களும், சன்னொடும் பிகிசகொடும் 

அல்வழிவேற்றுமைப், பொருளில்பொருக ௮.9 நில்வருமொழிகள், இயல் 

பொடுவிகாரத் தியைவ2புணர்ப்பே, 111101. புணரி, 1. Beschi’s Thon- 

11001 எழூத்தன்விசாரம், 5, 1400, பதவி, 1. As Letters make words and 
words form Sentences, Svntax begins immediately after the usafwev or 
Make of words in the foregoing Chapter. This Sootrum is a Definition 
of yauté@ Syntax. See yoo Pus 1,5,10. GassmréOsr sa, af 

Vue, 381. also 20, 21, 22. 

2. வேற்றுமை ஐம்ாறதல் அறாம்௮அலவழி, சொழில்பண்புவமை-உம்மை,௮ 

Gur), எழுவாய்விளி ஈசெச்சம்முத்றிடை உரி, சழுூவகொடர்அ௫ககெ 

னாரேழே. 11101. புணரியல் 10, 11. 130145 1100. எழுச்தின்விகாரம்.2, 

தகொகைகிலை$தொடர்மொழிப்பெயரியல் 1, 8. 11101, எச்௪வியல் ]0, 

Syntax Virtual is twofold, ஈர, கேறறுமைப்புணர்ச்சி ஊம் அல்வழிப்பு 

ணர்ச்சி, The former Consists of Six and the latter of Fourteen Sub- 

divisions :— 

1. இரண்டாம் வேற்றுமைச்சொசை ௨௩0 விரி, Accusative Case. 
11, முன்றாம்வேற்றுமைதகொகை ௭0 விரி, 1யம்ரயற ரம்ப ஆல், ஆன் 

and Social @@, @@. Ablative. 

111. சகான்சாம்வேற்றுமைக்தொகை ஊம் விரி, 1911௨ (1196, 

IV. ஐத்தாம்வேற்றமைததொகை ஸம் விரி. Ablative of Separation. 

VV. இறாம்வேற்றுமைச்தொகை ஸம் விரி, செட் (986, 

VI. ஏமாம்வேற்றமைகதொகை and af, Locative Case. 

VII. வீனைத்கொசை, 5௦ பெயசொச்சச்தொடர். 11௦0 of a verb occur- 
npg with a Noun. 

VIL. பண்புத்தொகை Adjective and Noun. 1. Quwrd@uwr, 2, ஒட் 

மிட்பெயர் 0 இருபெயரொட்டுிப்பண்புத்தொகை, 

IX. eamugO grams. Particle Gute understood. 
A. ewe gG)srens, Conjunction 20, 

21. gerQur fp éOgren%. Metonymy. 
KIL. eropavras $Qger7, Nominative and Verb. 
XU]. detlgOgrur. Vocative aud Verb or Vocative and Noun. 
  orange ee eerie 

  

  
* Compare teeflw® of Tholeapyam preceding, p. 3.
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XIV. ஈரொச்சத்தொடர், 1, பெயரொச்சத்தொடர் 180176 நிலா 
0185. * 8. வினையெச்சத்கொடர் Verbal Participles. 

XV. முூற்றுத்தொடர், 1, தெரிகிலைமுற்றுத்தொடர் 12160% or Finite 
Verbs. 2 @Poy~oongOere7 Derivative Verbs. 

AVI. இடைத்தொடர், <A particle with another word. 

AVII. 2fsOgr-7. Adverbs and Verbs or Adverbs aud Adjectives. 
4111. சமுவுதொடர். Direct Concord or Government. 

ALIX. தழாத்தொடர், 110016 Concord or Government. 

XX. அடுக்கு ச்சொடர். Repetitions of words or phrases. 

These Twenty Rules form the Tamil Sandhi or Syntax : Every possi- 
ble variety of construction must come under one or other of them. A 
similar corresponding arrangement in Sanscrit is designated eureé 
சக்கரம், ] the following examples 0௦1 செந்தமிழ் றம கொடுக் 

ep will be found to rank equally under the Twenty Rules above. 

These dialects are not opposed to each other as is gencrally imagined. 

EXAMPLES. 

No. I. Second Case or Accusative: Gsrlm@_ecip@rt=Csre 

டையைக்கட்டினார். செய்திகொண்டுவர்சான்--செய்தியைக்கொண்டுவ 

ஈீசான், பொருள்சேர்த்தான்--பொருளைச்சேர்த்கான். கோடு£தினான், 

நிலங்கடர்தான், பணஞ்சம்பாதி, ஐயுற்றதபொருளைவினீவினான். N. B. 

cpa nSGSC per, போராடுகிறான், கூறடோகெறத, வாதுபண்ணுஅிறாள் 

and many others of colloquial usage always suppress the Second Case 

and never express it: Again, அவனைப்போய்ப்பார்த்தேன், என்னைச் 

கேட்டான், சோற்றைக்கெடுத்தாள் 80116 1116, ௨5௦ 1) 000௯01 use 

always express the Accusative. இரண்டாம்வேற்றுமை, ஐகாரவேத்று 

மை 8௨13 ஐவெனப்பெயரியவேற்றுமைச்சிளவி arc names of the same 

case. 800 சகொகைமரபு 15. 1407101001 உருபுபுணரியல், 10. கான்முகற் 

Om EB; B LUD se Bl, நித்றொழு௮, நிற்புதங்காப்ப, தற்காத்து, தற் 

Qsncori_ter are ancient instances of the accusative understood. Ob- 

576 மமம் செக்சமிழ் ஊர் கொடுக்தமிழ் 001110106. 

No. 11. Third Case. (a) Instrumental Ablative: saQnds aren 

சல்லால்எ.திஈ்தான், கத்திவெட்டு--கத்தியால்வெட்டியவெட்டு, சைவே 

லை--கையால்செய்தவேலை, கண்பார்வை--கண்ணாத்பார்த்தபாரவை, கால் 

சடை காலால்கடக்தகடை : கண்கண்டகாரியம், சாதியுயரந்தோர், பண 

ம்பெருச்சவர்கள், 11116 ஆல்வேற்றுமை, தொகைமரபு 14. (0) 5௦0194 

Ablative or ஒ$கெனட்பெயரியவேற்றுமைக்கெவி : பசுவொடுகன்று,சா
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யொடுபிள்ளை, ௮ணொடுபெண் ; என்னுடன்வந்தான், மன்னனொடுமக்திரி 

வக்தான், £€ர்த்தியோடுவாழ்ந்தார். This Case is never understood. 

According to Tholcapyan, Ca dmenW9ue 12, gH scems to have been 
used instead of go in his days. See here too that Colloquial and 
Book instances, partake alike of the Rule. 

No ILI. Fourth வேட ரா 16 குவ்வென ப்பெயரியவேற்.தமைக்ளெ 
வி: சாத்சன்மசன்-சாத்தனுக்குமகன்,என்சிசேகிகன்--எனக்குச்சிநேகி 
தன்,விளச்கெண்ணெய்-விளக்குக்கெண்ணெய்: அருளிலார்க் த ௮வ்வுல ' 

shaw; Cer hbo6G Qaida, When noun combines with noun 
the Dative may be understood or expressed ; but when a Noun anda 
Verb go together it is always expressed. ¥ . 

No. IV. Fifth Case, Ablative of Separation: ara ggtleg Brin 
வீழ்ச்சது--வான ச்இிலிருக்து ஈகட்சத்திரம்வீழ்ச்தத, மலைவீழருவி--மலையி 

ன்லீழருவி, மரத்திலிருந்திறங்கனான், என்னைவிட்டசனமுர், தாதுலினி 

ன்௮ுபிறக்தசொல், This case is never met with in an understood form 

in colloquial Tamil. The 8rd ge and the 5th @er of eq@a) form the 
காரணகாரியசம்பர்சமி ௦1 11௦110, இன்னெனப்பெயரியவேற்றுமைக் 

இளகி, (1101), 
No. VY. Sixth Case, Genitive or Possessive: ௮அதுவென ப்பெயரிய 

வேற்றுமைக்கிளவி: மாட்டுக்கொம்பு-மாட்டுனுடைய கொம்பு, என் 

சை--எனதகை, முருகன்வேல்--முருகனதுவேல், சாத்தனிலம்--சாத்த 

ன௮நிலம், சடவுளனுக்கிரகம்--கடவுளினனுக்கிரகம், பொன்னொளி - 

பொன்னினொளி, 11௦ குறை 0896 01 001/7001427105, ஊம் சம்பர்தம் மீ 

Sanscrit. 
No. VI. Seventh Case, Local Ablative: sar Qeercr UOuw fu: Carb 

றுமைக்களெவி: மனமாூில்லான்--மனத்தக்கண்மாசில்லான், நீர்வாழ்வ 

ன--நீரின்சண்வாழ்வன, ஊர்க்குருவி -ஊரகத்துள்ளகுருவி, பள்ளிக்கூ 

டத் அப்பிள்ளை, உலகத்துமனிதர், சொம்புத்தேன், மலைவலாழ்கர், காட்டுப் 

புலி, வீட்டுக்கூரை, பாகாளகங்கை ; இங்கேயுள்ள 2, ௮ங்கேஇருக்ெ, 
எங்கேநிற்பது, வாகனமேதிச்செனரறான், 

No. VII. The Root of a Verb and a Noun after it: @aer@jZenr, 
கட்டுசோற௮ு, அரிவாள், மலர்தலை, இலகொளி, திருகாணி, ஈ.றுக்குருலம், 

வினைத்தொசை 15 6000]கம1த016 111 1116 (11௦6 100509 85, எரிசதிர--எரி௫ன் ற 
கதிர், எரிச்தகதிர், எரியுல்கதிர் ; குளிர்புனல்-குளிர்கின் புனல், குளிரச் 

தபுனல், குளிரும்புனல் ) ௮கன்ஞாலம்--அகன் ஞாலம், ௮கல்கன் ஞா 

லம், ௮அகலும்ஞாலம் ;) பெறுபொருள்--பெறுஇன்றபொருள், பெற்றபொ 

ருள், பெறும்பெகருள் ) கொல்யானை--தொல்கனெறயானை, கொன்உயானை
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சொல்லும்யானை ; ௮திகுதி--அறிகின்ற, அதிர்த, அதியுங்குதி, When 
eSlZer ¢@. arene phrases are expressed in their tenses, they immediately 
060௦1௦ பெயசொச்சத்சொடர், 850 74௦. 14, These Phrases are always 
Natural in Combination, seldom Mutational. 

No. VIII. Adjective and Noun: 9@6 5010, கருங்குதிரை, அுண்பு 
லம்; சொன்மாண்துழாய்மாலை, பண்ணுுபடார சனெப்பருமயானையான் ; 

வல்லா, மென்கணம், இளஞ்சிங்கம், கொடும்பாவி, பச்சைப்பயறு, வெ 

ள்ளைப்புடலை, வாலறிவன், நற்றாள், தீஞ்சொல், மெய்யறிவு : செம்மை 

யாகிய காமரை, ஈன்மையாகயகுணம், வெப்பமாஇயநீர், தமையாகியபே 

ச்சு; சண்ணானமனிதர், சகேரானஇர்ப்பு, பொய்யானவாழ்ச்கை, நியாய 

மானவழக்கு; மண்ணாமுடம்பு, புண்ணாமனம், கல்லாமிதயம், கிலையாவ் 

கதி; அன்புள்ளசாய், செழிப்புள்ளகாடு, கோபமுள்ளசண், அழருள்ள 

கடை, கிறமுள்ளபொன் ; ஒருமனுஷன், இரண்டுமாடு, aps our, கா 

பிள்ளைகள், பத்துச்ரலை, நாறரசர், தயிரங்கதிர்,இலட் சம்பொன், கோ 

டி.திரவியம் ; ஆழாச்குசெய், உழக்கு௨ப்பு, நாழியரிசி, உரிபயறு, பதச்கு 

நெல், குறுணிநொய் ; வீசம்பணம், அ௮ரைக்கால்ருபாய், கால்வராகன், 

௮ரைத்துட்டு, முக்கால்மீசை ; முகலாம்பச்சசம், நாலாம்௮தஇகாரம், எட் 

டாவதுவீடு, பதினைச்தாவதுஇலக்கம் ; sort seco, oprsGp, aps 

தமகன், நீண்டகம்பம், உயர்ச்தமரம், சறுத்தமயிர், இனத்தசண், இராக் 

கோபம், முூடியாசவேலை, ௮அழகியகடை, எளிய மனிதந் தியவினை, ஈல்ல 

பால், உரியசொத்த, இளையகம்பி, இல்லாககாரியம, பொல்லாதபிள்ளை, 

விண்மண்டலம், மண்குடம், நீர்ப்பாம்கு, பொன்ஈகை, மரட்பெட்டு, பரு 

தீதிப்பஞ்சு, பட்டுப்பூச்சி, இருப்புலக்கை, இருப்புப்பாதை, செட்புச்ச 

ட்டி, மருக தப்பை, இலவம்பஞ்சு, முருக்கம்பூ ; சுடர், வலிகோய், ஓடு 

காலன், பதவாயன், உகறுகாலன், உயர்பதம், விளங்குதிங்கள் ; மின் 

னாம்பூச்சி, மண்ணாங்கட்டி, புர்றாஞ்சோ௮, மூச்சாங்கயிறு, மாட்டாய் 

கோல், கானாங்கோழி, தீட்டாம்பலகை, ஆட்டாம்மிழுக்கை, எரிப்பாக் 

கொள்ளி, வாய்ச்சாங்கொள்ளி, ஊச்தாம்பிள்ளை ; வண்ணாரப்பூச்சி, கட் 

டாரப்பிள்ளை, வெள்ளாழட்பெண், பார்ப்பாரத்தெரு, செட்டிச்சாதி, பற 

ட்பேச்சு, கருமாரச்கொழில், கன்னாத்தெரு, வன்னியகுலம் ; ௮திசப்பே 

௪௬, வெகுகாலம், சிலமனிதர், மற்றவிஷயம், பலபாஷை, பிறகாடு, முழு 

ததேங்காய், எல்லாச்சைகளும், மேற்புறம், சழ்த்தளம், எதிர்வீடு, அயல் 

வீடு, முன்யோசனை, பின்புத்தி, உள்ளசங்கதி, உட்புறம், இல்லாகஞா 

யம், இல்பொருள், கொஞ்சச்காரியம், அற்பக்குணம் ; கைநிறைந்தபொன், 

கண்ணிறைச்தமாப்பிள்ளை, வாய்கிறைஈ்தபேச்சு, சரியகூரியதிஞ்சொல், 

பைரதுழாய்முடிப்பாமன், பைம்பொன்னெடுக்சனித்திகிரிப்பரக்தாமன ; 

கம்பராமாயணம், வால்மீரராமாயணம், சங்கசச்செய்யுள், பட்டணச்சார்
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பாடல், சம்பக்தனபிள்ளைத்சமிழ் ; எண்சுவடி, கெல்லிலக்கம், பொன் 

னிலக்சம், அரிச்சவடி, பெயர்ச்சுவடி, N. B. Every qualifying 
term, be it simple or compound, is an Adjective or விசேஷணம் accord- 
ing to the Principle of the Rhetoric called விசேஷண விசேஷியசம்ப 
eeu. The idea is borrowed from the Sanscrit, and though adopted by 

Beschis’, has not the authority of a Rule among Tamil Authors ; Com- 
mentators however seem sometimes to adopt the above view. 4, Quws 
ர்ப்பெயர் : எல்லப்பன், asuucr, pégéeams, Qurergenrd, Ke. 

B. ஒட்டுப்பெயர் : கடைக்காரன் ஏகப்பன், ஆகிரியர் தொல்காபபியர், 

0 இருபெயரொட்மிப்பண்புக்தொகை: சாரைப்பாம்பு, பனைமரம், (00. 

No. IX. The Particle @ure dike expressed or understood பால்வெ 
ள்ளி--பால்போல்வெள்ளி,குரங் தமனச--குரக்குபோல்மன சு,பால்முறி. 
ஈயவெள்ளை,செம்புகி௰ம்,மிருசக்குணம், சல்லடைச்கா௮, மின்னிடை,ம.தி 

மூகம், பவளவாய் : நியாயம்போல்பே௫னான் ; மாடுகணக்காய்நின்றான் ; 

மாட்பிள்ளைகணக்காய்ஈடர்தான் ; மேகம்போல்முழக்கிக்று ; வச்காற்போ 

ல்காணுறத, பொன்னாட்டமாயிருக்கிறது, கையாட்டமாய்க்சாட்டில்.று; 

கோலெனத்தடித்தபடாம், பாலெனவெளுச்தகொச்கு; கார்களெனனவ 

ருவ்கருமேதிகள். Prery phrase simple or compound that admits of be- 
10ஐ கர்மம் மர போல், கணக்காய், மாதிரி, என்ன, வண்ணம், விழம், 
&e. is termed உபமான உபமேயசம்பந்தம் 111 1010%0110. 

No. X. The Copulative Conjunction ew: Gun eoren—Cur¢ 
மும்கரசமும், புண்ணியபாவங்கள்-புண்ணியமும்பாவமும், பிறப்புவள 

ரப்பு, உடைஈடைபாவனை..நட்டு ப்பாட்டு, மொடு, பசவும்கனறும்,தாயு 

ம்பிள்ளையும், குருவுஞ்£ஷலும், பாலும்பழமுஞ்சருக்கரையும், இராசாவுல் 

குடிகளும் (எண்ணும்மை) ; பொன்வெள்ளிசெம்பிரும்பு, சான் நீ ௮வன் 

அவள், ௮றமே பொருளே காமமே அறவே, வீவொசல் அ௮ஸ்.இபாஸ்தி பெ 

ண்சாதிபிள்ளை, வெள்ளாழர் செ.ஃடூகள் இடையர் (செவ்வெண்), 

11௦, 207, மிஸ்சும் : பெய்வளை, பொற்றொடி, பவளவாய், தாழ்குழல், 

கண்ணுதல், ௮றுகால், மத ரபாடணம், இலக்கணவிளச்கம், திருக்குறள், 
சர்ப்பப்பசை, பாசரட்சை, ஈயவெள்ளை, கட்செவி, ௮னந்தமுடிச்சு, eT 

கபடம், சாலாயதம், பேய்த்தேர், பொய்யாமொழி, இளகீர், 

No, XII. Nominative and Verb: இராமன்எதிர்ச்கான்,பொன்னன் 
சாப்பிட்டான் (401116 Voice). சாத்தன்ஏவப்பட்டான், திருடன்கொல் 

லப்பட்டான் (10888146 70106). பாண்டியன் தமிழரசன், ௮வன் இவன, 

அ. ரசலும்மனிதன்சான, பெண்புத்திபேதைப்புத்தி, வேதம்ஒன்று, கடவுள் 

ஒருவர், சமயம் அகேகம் ($00்)601 ௨00 ]76010816), இச்திரன்யார், ௮வன்
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எங்கே, பொய்௪.௮ மெய்எ௮௪, இவள்எவன், பொருள்யா*, இஈ்சப்பணம் 
ag, BES prauGuripgs (Subject and Interrogative), ca wéserar 
be, நான்மஏழ்வேனாக, ௮வர்வருக, இதுகிற்க, வாச்தியார்வரட்டும், பிள் 

ளைகள் வளரட்டும், நீர்சடவும், தால்கள்செய்யுங்கள் (0॥131170). தகிடக் 

ES, GHworg 9 Dm, Soir csr ot gr Bane 6 reo 6 DC wer (Neuter Verbs). 

காக்கைகரிய, சண்ணாடிகெள்ளிலு, இரும்புகனச்ச௮, BHU LIST gee 

(Derivative Indcfinite or Noun Verbs). 
No. XIII. The ௦0௨4௭0 : முருகாசேள்,புலவோசொல்லும், பண்டிக் 

erin QwGCsanr, HogGur,CunerGw (Imperative Vocitives). உண்டா 

யோசாக்கா, கான் கேட்டகைக்கேட்டுவர்தாயாஒப்பா, ஐயா எப்போகா 

craigs (Inigrrogative 7௦0046). வாத்தியாரே பிள்ளைகள் விளையாடுகிறா 

ர்கள், ௮ண்ணா கம்பிதிட்டுகிழுன், அம்மா விறகுவண்டிபோக௮. (சொல் 

லின்வருகல் ௦ சுட்டின்வருசல் Indicative Vocatives). 

No. XIV. Participles and Finishing 1/5 : (0) பெயரெச்சம்சொ 
டர்: சொன்னசொல்், வக்சமனிதன், ஐடுிகிறகுதிறா, அலுப்பங்காகசம், 

உள்ளகாரியம் (பிரராமர்1:0), சொல்லாகசொல், வராதமனிசன், ஓடாத 

ரூதிரை, அலுப்பாதகாரடசம், Qxorgarfluw (Negative). These are 

Relative Participles. (b) வினையெச்சச்தொடர் : சொல்லிச்செய்தான், 
கேட்டுகின்றான், வஈ தபோனான், (பமிமாய). சொல்லாமற்செய்சான், சே 

ளாதுநின்றான், வசரமல்போனான் (20ஜம்), Past Participles or Gerunds. 
சொன்னால்செய்வான், வர்சால்போவேன் (808 . அதிச்சாலஓஞ் 

சொல்லான், சொன்னாஓஞ்செய்யேன் ($00)(ப1011%6 07 1)801401)]. இரு 

ந்தாலும்இருக்கும், வந்காலும்வருவான், போனாலும்போகும் (ய) 000- 

1490 01 8௦01), இருச்கப்பிறந்தேன், பிழைச்சஉண் கிரோம், கெடுக் 

கட்பார்ச்சான், சான்வரவோ? அவன் நிம்சவா போகவா ? உண்ணச்சோ 

௮, உடுச்சத்துணி, படுக்கப்பாய், குடிக்சத்தண்ணீர் (Infinitives). 

No. XV. Finite Verbs and their Nominatives. Ga@aw Graver, 

குண்டான சன், சொன்னேன்யான், தருவாய்கீ, பொறும்தார்பெரி 

யோர்: செய்கீ, நில்லுநி, போ : செய்பட்டும், நிற்கட்டும், பேசட்டும், 

சொல்லுக, வருக,-அவன் ௮வள் ௮௮, 60. வருவானா௮வன், கிற்பேனூ 
கான், அடிச்குமோகாற்று ; கொடாலுலுக்கன, போகாதேநீ, போகானா 

அவன். (௩11). கல்லார்டிலா், பொல்லார்பலர், இதழையேனயான், அயிரங் 

சண்ணன்இந்திரன், பன்னிருபாற்௮௮௮ (1921181170 % 05). N. B. 

These are but altered or transposed forms of எழுவாய்க்சகொடர், 

No. XVI. Particles. மற்றெவன், மற்றறிவாம், வருவேன்கொல், 
பிஉபொருள், மற்றக்காரியம்,வேறுபேச்சு,சண்டாங்கு,சமலமொத்திருக்ச 

மாதோ, கூறினானரோ, கழிந்தன்று, சொல்லினானால்.
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No. XVIT. Adverbs and Verbs. அறுத்துப்பேசுகிறாள், இடித்துச் 

சொன்னேன், அமப்பார், மிசவும் கொடுத்தான், உரக்கக்கூவாதே, உற்றுப் 

பார்த்தாய், நிமிர்க் தரிற்கிற து, சளிக்கச்சொல்லேல் : ஈன்றாயிருக்கிறள, 

விளாயுழைக்தார்கள், படியாயிருக்களேன், சடவுள் அன்பாயிருக்கிறார், 

துவாரச்தின்வழமியாய்ட்பார், இர்சவழியாட்கட : பொல்லாங்காகப்பேசு 

னார்கள், சோபமாகவச்கான், அன்பாகக் தாய்போல் : கட்டளைப்பிரகா 

சம்ஈட, சொற்படிசெய்வேன், வர்காற்போல்காண௫ : பெரும்பான்மை 

வரும், இ.றபானமையுண்டு, பாழ்போகிறது, வீண்போகிறத, இர்தவழி 

போ ; இப்பொழு, நேற்று, இன்றே, காளை, இங்கே, எங்கே, மறுபடியும், 

மேலும், ye நதியும், பிற்பாடு, முன்னே, £க்கிரம், வலிய, மெள்ள, மெத்த, 

பைய: ஈனி2பதை, க.மிநெடில், உறுவிரி, இரைச்கும்மன், கொன்னேகழி 

bse: சகண்ணாக்சொண்டான்,பொன்னாட்போற்றினேன் : சகி. துபெற்றே 

ன்,பெரி௫பேணினான், ஈன்கயம்புவள் ; செய்வேகில், கேசோகட, வழியே 

சென்றார், எதிரேபோ: தானேவந்தான், தனியேபோனான். 

No. XVIII. The qualifying and qualified words or the governing 
and governed words near each other: Congatgsacr சேரேநின் 
முன், சுரைமிதட்ப ௮ம்மிஆழ, 

No. XIX. Qualifying and qualified words and governing and 
governed words remote from each other: wes sguréra—uore 

மனத்தசாக, ௮தற்காகச்செலவஎன்னபிடிச்கும்-ுதற்காகஎன்னசெல்வு 

பிடிச்கும். கேரோ கேற்றுவ$தவனவ்கின் ரூன--கேற்றுவர்சவன் கேரேநின் 

முன். கல்லாதவரும் ஈனிநல்லாக ற்ருரமுீற்சொல்லா திருக்கப்பெறின்--கல் 

லாதவரும் கற்றார்மும் சொல்லாதிருக்கப்பெறின் ஈனிஈல்லர், 4180 சரா 
அழ அம்மிமிசப்ப வனாயனைய ஆனைக்குரீத்துமுயற்குநிகியென்ப கானக 

நாடன்சனை, கல்லாரவையஞ்சா அகுலச்சொல், 

780, ஆ. நரம : ஆம்ஆம், போபோ, எனும்பெறும்பு, சொல்லச் 
சொல்ல,வரும்வரும்,போதும்போதும்,பாம்புபாம்பு,சாக்அுகாற் ற ,சொன் 

னேனே சொன்னேனே சொன்னேனே, பாடுசோ பாடுகோ பாடுகோ 

பாடுகோ, வரவாத்தேறுவான், தினந்தினம், அங்கங்கே, ௮௮௮௮. 

8. 4[ விகாரம் அனைத்தும் மேவலதியல்பே, ]1, பொன்மு£ம, பலகை 
பெரி௫, வாத்தியார்சறபித்தார், மண்வளம், நீர்வாசி, நீடோ, ௮வன் வாட் 

டும், காய்சாய்ச்த௫, பொய்பேசாதே, மெய்கிறர்தது, சன்மைதிமை, புண 

flue) 6. First and chief Rule in Syntax Verbal, comprehending under 

it most numerous examples. See. 8,9, 10, 11, following. 

4. தோன்றல் திரிதல் செடுதல் விகாரம், மூன்றும் மொழிமவிடத்மும் 
ABSUY. toon flue 7. Mutations are three, viz. Augmentation, Permu- 

tation வாம் நெர்ஷிா. 11%, 1, மலைத்தலை, பலாக்குறைக்சான், கொடாப்
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பொருள், பாடப்போயினான், பூக்கொடி, பூங்கொடி, 2. பஃறலை, மட் 

குடம், சொற்கேட்டான், வர தாஞளற்சாத்தன், வந்தாற்கொள்ளும், சட்டி 

சை. 8, மரவேர், மரஈட்டான, நிலவலையஷ“் ௮அறுபன, 450 பல்பொ 

ருள், காடுரி, தமிழப்பிள்ளை, பனங்காய், ௮வம௫த, புளியங்காய் ; 806 

Beschis’ Thonnool, Soot. 21. 

0. வலித்கல் மெலிச்தல் நீட்டல் குறுக்கல், விரிச்சல் தொகுக்சலும் 

வரும் செய்யுள்வேண்டுழி, ‘The six kinds of Poetic Licence. 1. 6m 
தாள் -ழு௮ச்சாள். 2. தண்டை--தட்டை, 3. போத்சருர்-பொச்சரார், 

4. ஈன்றென்மேன்தியேன்--£யேன். ் விளையும்மே-- விளையுமே, 0, தொ 

ட்டனைத்௮, கற்றனைத்து--கொட்டதனைத்து, கர்றகனை 2௮. 80௦ இலக் 

கணச்கொகத்று, ஒழிபியல், Soots. 24, 25, 26, 27. 

6. ஒருமொழி மூவழிக்குறைசலும் அனைத்தே, 111௦ 8010 8001௦0 85 10 

the above Sootrum. Ex. 1. weer=sruer, 2. o9=_5B. 3. Paw 

மெகிலிகை--டீலமுண்டுகிலிகை, 

7. ஒருபுணர்ச்காண்டும் மூன்றும்உறப்பெறும், ]1யம்211015 111070 1181 
be more than one in a single yyerré¢&. Thus far of the Principia of 
Syntax. The whole of Tholeapyan’s புணரியல் (1() Soots.) is herein 

abridged in 7 Rules. Now follow the general Rules of Osrensuwsy 
of OsrasruSwi as they have been condensed in the Nunnool. 

Abstract of General Rules. Natural Combinati®. 

S.J carepQaap gs Fo OnaameOiur JeGw, para Gog towas 

கள்இயல்பும், குதில்வழியச் சனி ஐக்கொதுமுளன், மெலிமிகலும்ஆம். ணள 

னலவழி நத்திரியும். 86 கொகைமரபு 5, 4180 எமுக்தியல் 55, 11%. விள 
ஞான்ற௮, விளஞாற்சி, பனைகீண்டஅு, பனைநீட்டு, கஇளிமாண்ட௮, இளி 

மாட்சி, கோயாது, சகெளவலிது, சோஜொள்கிற்று, பலாவலிமை ; பூவ 

மத, குர்யொன்ற௮, கையெழுக்தது, தியோங்கிற்று, பலாலீண்டிற்று ; 

மரஞான்ற௪, மரஞாற்சி, வேய்வலி௫, வேய்வலிமை, உரிஞழ௫த, aes 

டைவு, வெரிந்ஜெஒழ்ச்சி, வேர்ரீண்டது, வோடீட்டு, யாழ்மாண்டறு, யா 

ழ்மாட்சி, வேல்விளங்இற்று, தெவ்வெளவியத்தது, கோள்பெரிது ; மெ 

ய்ஞ்ஞான்று, மெய்ஞ்ஞாற்சி, கைஞ்ஞான்றது, சைஞ்ஞாற்ச ; சொஞ் 

ஜஞொள்ளா, துக்காகா. Sce 34th Soot, மெய்யீ. The ensuing Rules 
from this are upon the Principle of தொடர்சொற்புணர்த்தல்உத்தி, 
Any ending before @suwe. 

9. பொதுப்பெயர் உயர்திணைப்பெயர்கள் ஈற்றுமெய், -வலிவரினஇயல் 

பாம், அவியரமுன் வன்மைமிகா, சிலவிகாரம் ௮ம் உயர்திணை, Also 

Natural Combination. Ogre euwry 11,13. Ex. 1. Consonant Endings 

of High caste ‘and Epicene Nouns before Hard Consonants. Ex ¢r.ser
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பெரிது,சொழற்றன் சிதி௫, நண்குதி௮,சாத்தன்சிறியன், சாத்சன்சை, கொ 
தமன்செலி :--8.ஊரன்குறியன்,அவன்சிகியன், பொன்னனசெவி, சணவ 
ன்பெரியன்,மகிழ்சன்பெருமை :--3, சாத்திகுதிஐ,கொற்றிகுறித,சாத்தி 
குதியள், கொத்திகுதியள் சாத்திகை, தாய்சிறியள், தாய்பெரியள், தா 

wens, சாய்தலை ;--4, நம்பிகுதியன், விடலை$ீயன், ஈம்பிசலை, விடலை 

கை; 5. அ௮வர்சிறியர், ஒருவர்பெரியர், இவர்கை, எவர்புறம் : 0, சபிலபர 

ணர் -கபிலன்பாணன் ; வ௫ூகநாகன்--வடுசன்கரதன், ௮ ரசவள்ளல்-- 

அசசன்வள்எல்,ஆசீவகப்பள்ளி--அசவசன்பள்ளி,குமரகோ.ட்டம் 01 கும 
சச்சோட்டம்-ழுமான் கோட்டம், சேரசோழபாண்டியர், முருகவேள், 

ரசான்பெரியன், காம்பொறுத்சோம், சேர்ச்சார்குரவர், மாயாவிகெடுித்தா 

வ், கடனாள்கேஃ்டான்; அரசுதொய்ர்தாள், அரசாபெயர்க்கரர். Under 

the above Sootrums, alimost all natural combinations may be parsed. 
10. eFrawrdey SehiOuuraper aol QuweCu, Natural Combi- 

nation again. See 51st Soot. of this Chapter. தொகைமரபு 17.11, சம் 

பியாகொண்டான், யாகுறதியலை, யாகூறினை, ஈம்பீசெல், தாய்சா, தாயே 

கேள், விடலாய்சேர், g3Gu@aerer. No other Sootrum is provided but 

this on this Subject. See however the 28ம் 04 உயிர்மயங்கியல் : ௧, 
eorgrOea, wIQumw,eemrameroy. eee significs Shalt I eat ? 

11. ஆவியரழஇறுதி முன்னிலைவினை, ஏவல்முன்வல்லினம் இயல்பொடு 

விசற்பே, கொகைமரபு 0, 1, உண்டிசாஃகா, உண்டனைசொற்று, உண் 
் டாய்தேவா, உண்டீர்பிள்ளைகளே, சென்றிர்தேவா; கொளணாசாத்தா, 

எறிசேவா, விமிகொற்றா, ஆப்பூசா, சேர்சணக்கனே, வாழ்குரவா ;--4150 
நடகொற்றா--ஈடக்கொற்று ; எய்சாத்தா--எய்ச்சாத்தர, Natural and 

Mutational, or Uncertain Combination. Vowel and Consonant Endings 
and Hard Beginnings. 

12, இள ஐவழி யவவும், ஏனைஉயிர்வழிவவ்வும், எமுன் இவ்விருமையு 

ம், உயிர்வரின் உடம்பமிமெய்என மும், புணரியல் 85. 11%, மணியழ 

இத, தீயெரிர்தத, பனையுயர்ஈ்ச௮, விளவழகசூ, பலாவோம்கிற்ற, கடி 

வெழுந்த.து, பூவழகிறு -—gaGer 8 0/60, Gra ypia. Also சேயேறி, 

சேவேறி, "0ல் வீரா Vowel ; Sympathetic Combination, very nearly 

allied to Natural sandlu. 
18. எகர வினாமுச்சுட்டின் முன்னர், உயிரும் யகரமும் எய்தின் வவ 

வும், பிறவரின் அவையும், தூக்கில் சுட்டு நீளின்யகசாமும் தோன்றுதல் 

கெதியே. உயிர்மயன் ; 8,4, 8, 0;றற.17, 18. 1. எவ்வணி, எவ் 

யானை, எச்குதினா, எச்சேனை, எஞ்ஞாலம், எம்மனை, எவ்வளை, எங்க 

னம், தயிடை, இப்பிரசாரம், ௮ப்படியே, ௮ம்முனை, இவ்வழி, இவ்யாழ், 

எவ்வெவ்லிடம், ௮வ்வவ்வழி, 80. Exception to the above Rule,
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11. உயிர்வரின்உக்குறள் மெய்விட்டோடும், யவ்வரின் இய்யாம், முற் 

௮ம்௮அற்றுஒரோவழி, புணரி, 8, 44) [8080110110 1ம் 1901 ௨௦௦௦ ; 006 

General Lule for all @2A8wu g@erw which should never be violated. 

Ex. g6@Ge0og, ari Pi sg, urlOige seer, பாக்கியாத, காட் 

yunian, E5upag, #SMeAg. ‘This Rule is indispensable in poetry 

and prose, and to a great extent in conversation. Compare these seven 
Rules with the Sootrums of @,sreosws1y. Chapter V.p.11. With the 
following begins the Gombination of Vowel Finals, the subject of eur 
ouim &w60, 'Vholeapyam: Chapter VII. p. 17. 

Mutational Combination, Special ant Individual Sovtrams. 

15, *[ இயல்பினும் விதியினும் dome Signer, 6e su Dew Scar 

கனமன்னே, Compare with this, all the Sootrums marked § in the 

உயிர்மயங்கியல், Augmentation is the predominant principle of au 
ரீற்றுப்புனர்சடி. 10. ஆூஉக்கூறியன், நம்பிக்கொற்றன், சாத்திப்பெண், 

தாராச்கூரிது, நற்றைக்கை, வட்டக்கடல், தாழக்கோல், ச்சை, ஈம் 

மிட்பூ, கமிக்காய், ஆட்டுக்கால் ; அடிக்கொண்டான், அடாக்கொண்டான், 

ஆடூஉச்சொண்டான், ஆடெனக்கொண்டான்,பார்க்கட்போனான்,உண்பாக் 

குச்சென்றான், பூக்அக்காய்க்சது, பொள்ளெனப்பரச்2.ஐ, சாலப்பகை 

க்தத,இருளின்கிச்சண்டார்; மற்றைச்சாதி ; கழூக்சமலம் ; சொன்றிக்கு 

மிர) கங்கைச்சடை ; கொக்கொற்றா, அச்கொற்றா ;) ௧50 பூப்பூள்ச., 

ழிச்சட்டது, சீப்போ, துலாக்கோல், உலாப்பாடினான், ஈத்கலை, பூப்பெ 

யர், மிடாத்செறிக்ஈ.௪, கடாப்பாய்ர்ச,த, நிலாக்குளிர்ச்சி 50106 ௩11011 

do not ஊயமராம் ௩ ஏரிகரை, குழந்தைகை, மலைகிழவோனே, கூப்புகாம், 

erc@yep and the like, may be enumerated under “விதவாசன ” 
of the Sootrum. Casual and Incasual Combmations. ‘Tus Rule is 
common to both the ¢4 Dialects. 

16. F மரப்பெயாமுன்னர் இனமெல்லெழுச். வரப்பெறுனவும் உசா 

வேற்றுமைவழியே, கே லேம்றாா100. தொகைமரபு, 1. உயிர்மயல், 
15. 1%, விளங்காய், மாங்கொம்பு, முலாம்பழம் ; ]1 களாச்சாய், முரு 

ங்கைக்காய், பலாப்பழம், ஹூட் 116 11186 ௦60), 1109 ௧10 1௦ 1௦ 1000௦0 

under the above as regular. Soft Mutation. Common to both dialects. 

17. செய்யியஎனும்வினையெச்சம், பல்வசைப்பெயரினெச்சம், முற்று 

ஆறனுருபே, ௮அஃறிணைப்பன்மை, அம்ம முன் இயல்பே. உயிர்மயலங்கி, 8, 

11%, உண்ணியகொண்டான், உண்டசாச்தன், சிறியபலகை, உண்ணாகுதி 

மைகள், ஐடாகப்பல்கள், வாழ்ககொற்றா, அறிகதேவர், தனகைகள், சன 

தாள்கள், பலபெயர்கள், சிலதிவுகள், பலபலஃர்சான, அம்மகேள், ௮ம் 

மசாத்தா, 60, 11%மயர100ம் ந௦ 11211) part of it hes out of the 

range of colloquial linguage. 
10
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18. வாழியஎன்பதன் ஈற்தின்உயிர்மெப், ஏகலும்உரிச் த௮அஃேகினும் 

இயல்பே, உபிர்மயங்கியல் 9, 1019100வ] 1ஈடர்க௩00, 11%. வாஜியதேவா- 
at SGsar, This word is extensively used in popular songs. 

19. சாவ என் மொழிஈற்றுமிர்மெய் சாதலும்விஇ, உயிர்மயங்கி, 7. 

Individual Instance. 11%. சாவக்குத்தினான்--சரக்சூத்தினான் ) Hence 

110ம வாடி ஊர, போக௮டித்சான்--போச்கடுத்தான், சதற௮முிம்சான்-- 
இிசறடித்சான், பறச்கஅடித்தான்-- பறக்கடிகத்சான் வ 06 ஜாட; உலா 
ப்போனான், பெற்றப்பன், முழுகமூச்சான், தோற்கடித்தான், ஏறெடுத் 

தான், &re Of the Sootrum is peculiar to Poetry alone. 

20. பல சல எனும்இவை தம்முன் தாம்வரின் இயல்பும்மிகலும், ௮கரம் 

ஏக லகரம் றகரம் அகலும், பிறவரின் அகரம்விசற்பம் அகலும் உளபிற, 
19: பலபல, சிலசில, பலப்பல, சிலச்சில, பற்பல, இல்கல, பலகலை, பல் 

கலை, பலசாழிசை--பஃரமுழிசை, பலஞானம்--பன்ஞானம், பலகாள்--ப 

ன்னாள், பலவாயம்--பல்லாயம் ; Also Lee, HG, 566 உயிர்மயல், 

11, 12, 18. Liberal Combination, partly inapplicable to conversation. 

91, 4[ அல்வழி, ஆமா மியாமுற்றுமுன் Ber, Ux. 9360, ores. 

கேண்மியா கொற்று, உண்ணாகுதிரைகள் ;--அமாசிறிது, உயிர்மயலவ் : 28, 

By the 15th. these instances ouglit to increase, 

23, குறியதன்கீழ் ஐ ச்குறுசலும், அகனோடுகரம் ஏற்றலும், இயல்பு 

ம்,ஆம் sm BBO , 11%, கனா கனவ, நிலா---நிலவு KF p= pai, சனாதன 

வ, புறா--புதவு, இரா--இரவு, களா-களவு (௨1071 111) கருவையந்தாதி), 

See 32.0f euVtucwa, In modern days these have become colloquial, 
93. @ அன்றி இன்றி உன் வினையெஞ்சகரம், சொடர்பினுள், உகரமா 

ய்வரின் இடல்பே, Mx. காளன்றுபோகி, உப்.ின்றபுற்கை யண்கமா, 

8௦6 உயிர்மயங்கியல் 95, பீர (௦ 1511 Sootrum of the present Chapter 

Hard letters should be doubled. Rare even in old books. Obsolete. 

24, உரிவரின் நாழியின் ஈற்றுயிர்மெய்கெட, மருவும்டகரம் உரியின் வ 

ழியே, யகரவயிர்மெய்.றம் ஏற்பனவரினே, உயிர்மயங்கியல், 88, 10%, 

காடுரி, உரியவப்பு, உரிபேரிசி. 19௦010101௦ 18 காம் 15. ௦1 (1046 பேஷன், 
eflwéif andthe Natural forins curient; the others cbsolcte. 

£3. சுவைப்புளிமுன் இன மென்மையும் தோன்றும் : 1. புளிங்கறி, 

புளிம்பாளிதம். உயிர்மயக்கியல், 42, 48, நீர 11௦ 19 பீட$௦௦யா புளில் 

6 and the like should be yolée2, &c. Rare except in monasterics 
and colleges where the servants move with the learned. 

26. அல்வழி இஜம்முன்னர் ஆதயின்,இயல்பும்மிசலும் விகற்பமும் அகும் 

19௩, பருத்திபூச்ச௮,பருச்திகாய்ச்த.ஐ,ஒ.திடெரித ; (சகனிசொடுக்க)பனி 

ட்பே.ப்சது, செவிலித்சாய், நடித்திங்கள், பருத்திச்செடி ; Coli s Ng, &
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ஸிக்குறிது ; யானைபெரி௫,பானைசிகித ; ஓலைச்சுவடி, இ3்திராத்திங்கள், 
அவரைச்செடு; தினைகுறி௮, தினைக்கு நி.ஐ. 108818] ௭.0 Uncertain Com- 
bination. A deviation (விதக்தது) 00௩ the general Soot. 15. See 
16. தொசைமரபு. 1 Casual combination also these endings are uncer- 
tain: Read from the 33rd to the 46th Sootrum of eWrowe Gwe, 

and from 78 to $6. 

27. 9 அமுன்பகர ஈ அனைத்தும்வாக்குறுகும்மேலன௮ல்வழி இயல் 

பாகுமமே, உயிர்மயன், 47, 49, 40, 50, 51, ]ம மரம் 050166 1ப- 

stances. 

86, பவ்ஈ நீமீமுன்னர் ௮ல்வழி இயல்பாம், வலிமெலி மிகலுமாம் மீக் 
Ge. See the References to the above Sootrum. Ex. Seda, eas 

தாய், மீகண், மீக்கூற்று, மீர்சோல் ; Individual. 

20. | மூன்று அஅருபு எண் வினைத்தொகை சுட்டுருகும் உகரமுன் 
னர்,இடல்பாம், 14%, சன்னொகெற்றரோன்,என்னோிடோராடினான் ; தக 

தையதுசொல்,சாச்சனதுதலை ; என்னுடையதருமம்,சைவாளுடையகோ 

யில் ; ஒருசை, இரண்டுதச3,மூன்றுகுடம் ; விளவ்குதில்கள், உறுபொருள், 

கெறுபடை, கட்ட்சோறு, இள்ளு£ரோா ; sg sho, QaQulg, ag 

கி, யாதுசெப்பினான், 5௦ 55. உயிர்மயங்கியல், ளோ 1105 உகர 
௪ற்றுப்புணர்ச்சி 111152, 58, 91, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 01.உயிர்மய 
வியல், pp. 21, 22. Classical and Colloquial. 

50. அதுமுன் வரும் அன்று அன்றாம் தூக்கின், Individual Instance. 

8௦0 50, உயிர்மயற்கியல், 19%, ௮கரன்௮, (01980101௦. 

81, வன்மொெடாஅல்லனமுன் மிகா அல்வதி, Incasual and Natural 
மெம்பர். 1. அகுபெரித, அகொவிற்று, வீடுசிதி௫ ; எஃகுசிகித ; 

பொருதுசென்றான், பெரிதுபேணீினான் ; பர்துசுருட்டினான், முநர்துகள 5 

சற்றே, கெஞ்சுருளிர்ச்சத ; தெள்குசிறி௮ு, எய்தகொன்றான். (000876 

2041 குறத்தியலுகரப்புணரியல், ற. 88. 11௯௦6, வன்றொடர்மிகும் ; 1, 
பாக்ருச்சிறிஐு, மூச்சுப்பகிந்கது, கூக்றுக்செட்டது, பாட்டுச்சிறக்த௮, 

காப்புப்பாட்டு, காற்றுப்புறட்பட்ட.து. - Sth Sootrum of Chapter LX. 

GP Pug &I v1} c0 fue, Tholeapyam, p. 82. Special Rule. 
82. இடைக்சொடர், அய்கத்தொடர், ஒற்றிடையின மிகாநெடில், உயிர் 

த்கொடர் முன், மிகா வேற்றுமை, 11%, தெள்குகமுமை, எல்குதிமை, சா 

குகடுமை, உலருபல்பாடைமாணவே. 150 தெள்சன் கடுமை, எஃகின் 

இறுமை, காகின்பெருமை, 8பிட 9௦௦மாயம குற்தியலுகரப்புணரியல், 

88. செழிூலோமியிரத்தொடர்ச் குற்றுகரங்களுள், டற தற்றிரட்டும் வே 

தீறுமை மிகவே. 011. குற்தியலுகாப்புணரியல், 11%. தட்டுக்கால், ஆற்றுச் 
தண்ணீர், மாட்டுக்கொம்பு, நீற்றணிரிமலன், ஈட்டுக்குவைத்தான், முயிற் 

௮க்கால், பயற்றுத்தோல், முருட்டுக்கால், முயிற்றுத்தலை ; 4180 நாகம
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வோனே, காட்டரண், களிற்றியானை, ரூரட்டுக்குனாம், வெருக்குச்சண், 

எரு துமாட, ௫௦, Mutational, Special Rule. 

94, மென்றொடர்மொழியுள் சில, வேற்றுமையில்' தம்மினவன்றொடர் 

ஆசா மன்னை. 11, சுற்றா,கருப்புவில், மருச்துப்பை, சருப்புவில், இருப்புச் 

சட்டி, எற்புடம்பு, அற்புக்தளை. &150 வண்டுக்கால், பாம்புக்தோல், 
ici OS gan, Ke. 

95. ஐயீற்றுடைச் குற்றுகாமும் உளவே. 80. குற்கியலுகரப்புணரியல். 

11%. பண்டைக்காலம், நேற்றைப்பிள்ளை, உற்றைசக்கண், இரட்டைக்ளெ வி, 

௮ன்றைச்தினம்,இன்றைத்தினம், '116 ஐ 1100௦ 18 சாரியை. 

80. இசையொடுதிசையும் பிறவும் சேரின்,கிலையிற்றுயிர்மெய் கய்வொ 

ற்று நீங்கலும், றகரம் னலவாகத் திரிசலும்ஆம்பிற, 566 260,87. சூ.ற்கியலு, 

Ex. ops ந, வடமேற்கு, தென்டிழக்கு, கெள்மேற்கு,வடதிசை சென் 

மலை, €ழ்த்திசை,ழைத்திசை, மேற்றிசை, மேனாடு ; வடக்குச்சேசம், கெ 

ற்குரூலை, இழக்குக்கடல், மேற்குகாடு ; வடக்கத்தியான்,தெற்க்தியாள், 

இழக்கத்தியார், மேற்கத்தியது) வடக்கர்திச்சேலை, செற்கக்திப்பேச்சு, 

இழெச்கச்தியாட்கள், மேற்கச்திகாட்டார் ; வடவண்டைப்பக்கம்,பென்ள 

ண்டைச்சாரல், £மண்டைவீடு, மேலண்டைக்கை, '1116 18/10 1857811009 

11010) வடச்க.ர்திடான் மா௦ 8610011 1001ம் 1101191100 மார் பப, 

87. கெய்குகீண்டு ஈற்றமிர்மெய்செடும், காய் வரின். 11, தேங்காய், 

தெய்ககங்காய், தென்னைமரம், சென்னமாம்,தென்னோலை,சதென்னையோலை, 

OgeneriuTlen, Osercrmeer. Individual Instance. 

Combination of Numerals, a branch 7 உகர௱ற்௮ப்புணர்ச்சி, 
(00/42. 77:02 28. குற்றியலுகரப்புணரியல் , 91, 

38, எண்றடிறைதஅளவும்பிறவும் எய்தின், ஒன்றுமுதல் எட்பீரறாம் எண் 

ஹள், முதல்ஈரெண்முதல்கீளும்,மூன் ருறேம்குறுகும், அவேழல்லவற்றின் 

ஈற்றுயிர்மெயயும் ஏழனுயிரும் ஏகும், ஏற்புழி என்மனார்புலவர். 15, 
ாயிாம், ஈராயிரம் : ஓர்கமஞ்சு, ஈர்கழஞ்சு ; முப்பது, முக்கழஞ்சு,௮.ு 
ப.த, அற சாழி,எழுபல, எழுகாழி : ஏழ்கடல் ; இரண்டாயிரம்,ஏமாயிரம், 

இரண்டுகழஞ்ச, மூன்றுபடி, நான்குகதிர், ஏழுகடல், Compare with கும் 

தியலுசரப்புணரியல், 11010 the 28th to 75th Sootrum. 

89. ஒன்றன்புள்ளி ரகரமாக, இரண்டஜொற்றுயிர்ஏக உவ்வருமே, 11௩, 

ஓராயிரம், ஈராயிரம், ஒருபது, இருப, ஒருகாடு, இருமறை, 84, கும்கி, 

40. மூன்றனு௮ுப்பு அழிவும் வசம் ஆகும். 112, மூவொன்று, மூவெ 

டை, மூவுமச்கு, முப்பு, முச்சழஞ்சு, முக்காழி, 30, 56, 55, 51, 47, 

45, 61. குற்நியலுகரப்புணரியல், 

41, சான்சன்மெய்யே லறஅஈம்மே, 190 மாலொன்று, நாலெடபை,



77 உயிரீச்அுப்புணரியல், erat 

நாலாழாக்கு, சால்மீதி ) நரற்பது, நாந்கழஞ்சு, காற்கலம், சாற்கவி, 37, 

48, கூற்தியலுகரப்புணரியல், 

48. ஐர்கனொற்றடைவசதும் இனமுங்கேமிம், 10 ஐம்மூன்னு, gary 
ண்ணம், ஐம்பது, ஐங்கழஞ்சு, ஐம்பொறி, ஐயாயிரம், ஐயெடை, ஐயாழா 

க்ளூ, ஐ. நாறு, ஐர்தாணி. 38, 43, 40, 40, 51, 57, 05. குற்றியலுகரம், 

49, எட்டன் உடம்பு ணவ்வாட மென்ப, 11%,எண்ப த,எண்கழஞ்ு, எண் 

கலம், எண்குணம். 80, கூற்நியலுகரப்புணரியல், 

41. ஒன்பானொ பத்தும் நாறும்ஒன்றின், முன்னதின் ஏனைய முரணி, 

ஒவ்வொக௫ிதகரம்நிறீஇப், பஃ்தகர்தி, னவ்வை நிரலே ணளவரச் திரிப்பது 

நெறியே. 11. தொண்ணாற, சொள்ளாயிரம், 40, 58. குச்ரியலுகாப் 

புணரியல், 

43. முூசல்இருரான்காம் எண்முனர்ப் பச்தின்இடையொற்றேகல் ஆய் 

சமாகல், என இருவிதியும் ஏற்குமென்ப, 88, 00, 70. குற்நியலுகரப்புண 

ரியல், 11%, ஒருபது, ஒருபஃறு, இருப், இருபஃது, 60, 

40. ஒருபஃ்தாதிமுன் ஒன்னஅமுதல் ஒன்பான்எண்ணம் அவையூர்பிஐ 

வும் எய்தின், ஆய்தம் அழிய அண்டாகும் தவ2வ. 11%, ஒருபத்தொன்று, 

இருபத்தொன்றேகாலேயராக்கால், முப்பாதொருபுச்தகம், எண்பத்தொ 

ன்ப௫ியாண்டு, 70. குற்கியலுகரப்புணரியல். 

47. ஒன்றுமுறல் ஈரைந் தாயிரம்கோடி. எண்ரிஹறைஅளவும்பிறவரில், 

பத்தின்ஈற்றுயிர்மெய்கெடுத் இன்னுமிற்றும் ஏற்பதேஷம், ஒன்பழும் 
இனைத்தே. 1%. பதினொன்று, பதின்னுன்று, பதிளுபிரம், பதின்கழஞ்சு, 

பதின்௧கலம்; பஇயற்றொன்ற௮, பதிற்கிரண்டு, பதிற்றுப்பத்௮, பதிற்றுக் 

கோடி, பதிற்றுத்தாண ;" ஒன்படுளயிரம், ஒன்பதின்மடங்கு ) ஓன்பதிற் 

ஜென்று, ஒன்பதிற்கிரண்டு ஒன்பஇிற் றுக்ரு அணி, 

48. இரண்டுமுன்வரில் பதன் ஈற்றுயிர் மெய்கரந்திட, ஒற்௮ னவ்வா 

ருமென்ப. ]%, பன்னிரண்டு, 59. குற்தியலுகரப்புணரியல், 

409, ஒன்பகொழிச்சஎண் ஒன்பதும்இாட்டின், முூன்னதின்முன்னல 

ஓட உயிர்வரின்வவ்வும், மெய்வரின் வச்சதும் மிகல்கெறி, Ex. ஒவ்வொ 

ன்று, இய்விரண்டு, நர்சாக, பப்ப :; ஒரோவொன்று, ஒன்மொன்று, 

கழக்கழஞ்சு. .&180 வெ. வறு, 

Note on Numerals, 
ப் . 5 (த: 4 ௪ ° * ~ ௨. ஒன்றரை, இரண்டரை, முப்பதேமுச்கால், ௮ரையேகீசம், ஐச்சனா 

யேயனாக்கால், இருபச் இரண்டேகால், தொண்ணாக்றிரண்மி, அாற்றுமூ 

ன்று, அயிசர்தைஞ் சாறு 6௦, 111086 ௦ உம்மைம்சொசை, 
9. ஒருமுந்கிரிமுஈதிரி, ஈரெட்மி பதினா, ஐயைக்்இருபச்தைக் த, அறு 

மூன்அபஇனெட்டு, ௨ன்பச்சொன்று ஒன்பது, ke. These are rapes 
தொடா,



௪.௮ சொளல்காப்பிய ஈன்னூல், 18 

6. ஒருமுர்திரி, ஈரரைக்காணி, மூவெட்டு, ஐயை, அ௮றுகான்கு, ஏ 

ழேழு, 80. 111050 8௦ பண்புத்தொகை, 
ம். ஒன்றொன்ன பா ஒவ்வொன்று, இரண்டிரண்டு, ௦ இவ்விரண்டு, மூன 

மூன்று 0 மும்மூன்று, சாலுகாலு 0 ஈச்சான்கு, 40. 111030 810 அடுக்கு 

தீதொடர், 

6. ஒன்றுக்கொன்று, இரண்டுச்குஇரண்டி, ஜாதுச்சைக்று, பத்.துக்குப் 

பத்த, நூற்றுக்கு நூறு, 6௦. These are வேற்றுமைத்தொடர், 1150 எட் 

மிக்கொன்று, பத்துச்குழுன்று, ஏழுக்குமுன்றரை, 6௦, 

7; எட்டூலொன்று, ஜந்தில்மூன்ற, அமிலொன்ற௮, ஆமிரத்திலைக்து, 60. 

111050 ௨௦ வேற்றுமை, ஐந்தாவது நீச்சம் 0 ஏழாவது இடம், Also epar 

Ls srar gm, சாலச்தொன்று, 

9. காலுமிரண்டும் ௮௮, அஞ்சுமஞ்சும் பக்த, எட்மிமிரண்டும் பத்து, 

மூன்றாரையுஞூன்றராயும் ஏழு, 6௦. 11250 870 எண்ணும்மை 8110௭ முவா 
ய்ச்தொடர், 

50. 4] பூப்பெயர்முன் இனமென்மையும்தோன்றும், 1, பூங்கொடி 

பூஞ்சோலை, பூக்சடம், பூம்பணை, பூம்பொழில், பூம்பாவை, பூங்குட்டி, 

These instances should be ya&@arg, &e. by the 15th Sootrum of 

this Chapter. Compare 66. eWrowmaue. 
51. 4 இடைச்சொல் ஏ ஓ முன்வரின்இயல்பே, 11%, அவனேசொண் 

டான், அறமேபொருளே காமமேதுதவே, 500 75, உயிர்மயங்கியல் ; 

Also 10th Soot. of the Present Chapter. 
52. 4] வேற்றமையாயின் ஐகான்இறுமொழி, ஈற்றழிவொடும் ௮ம் 

ஏற்பவும்உளவே, யகரவுயிர்மெய்யாம் ஏற்பனவரினே. 14, புன்னையல்கா 

னல், முல்லையம்புறவம், வழுதுணங்காய், ஆவிரம்வேர், தில்லங்காய், ஓல 
wun, gripe. Casual combination. Also Beduw.U8. Compare 
1100. 78, உயிர்மயங்கெயெல், 1. 28. 

53. பனைமுன்கொடிவரினமிகலும், வலிவரின் ஐபோய்அம்மும், திரள் 

வரின்உறழ்வும்,அட்டுகின்லகெட்டம் நீள்வும், ஆம் வேற்றுமை, 11%, பனைக் 

கொடி, பனம்காய், பனம்பழம், பனைந்திரள்--பனசதிரள் ; டனாட்டு, 62. 

83. euwltiowa. Individual Instance. Casual Mutational Combination. 

This Chapter is an Abridgment or Embodiment of yarfwe,Osrengs 
wo, and eWroweewe of Tholeapyam. N. B. Endings in oa @@ 
ger are rare; See the Sootrums above marked 4. 

APPENDIX. 

See 5th and 6th Soots of ryea Auer Tholcapyam, and Ist and 38d 
60018 61 உயிரீற்றுப்புணரியல் 19171001. Tn every Combination 7, e. in 
every sentence, there must be at the lowest two words; these are



0 உயிரீற்றுப்புணரியல், ௭௯ 

either 1. nonn and noun; 2. noun and verb; 3. verb and verb; 

or 4. verb and noun: As,— 

1, பெயரொடூபெயர் : 11%, மாவயிரம், ௮வன்சை,. 2, பெயரொடுவினை : 

11. வாத்தியார்கற்பித்தார், சாச்சைகரிலு, 8. வினயொடுவினை ; 1௩, 

௮றிக்முசொன்னான்,சொன்னாலுஞ்செய்யார். 4, வினையொபபெயர் ; 145. 

தடிற்று குதிரை, குலைக்கிறகாய், 14௦ if these four kinds are classified 

by the conditions of euWfouwWsapge Vowel-Ending before Vewel- 
Beginning, eWhaQwuwapge Vowel-Ending before Consonant- 
Beginning, மெய்யீறுமிர்முதல் Consenant-Iinding before Vowel-Be- 

ginning, and Quw.S aQwda¢p se) Consonant-Ending before Conso- 
nant-Beginning, the table exhibits itself thus ;— 

1. உயிர்முன்னுயிர்,பெயரொடுபெயர் : 1, வரியிறை, பொதுவியல்பு. 

8 உம /மூன்னுமிர் பெயரொடுவினை : 11, கண்ணொளியிட கச்சான், பூமியா 

ள்வான். 8, உயிர்முன்னு.பிர் வினையொடுவினை : 11%. ௮றுசெதிந்தான் 

சட்டியிமுத்சேன். 1, உயிர்முன்னுமிர் வினையொடுபெயர் : Ex. fas 

சீந்ககர், கறுத்தவெருமை.--5, உயிர்முன்மெய்பெயரொடுபெயர் : 1.ம 

லைப்பக்கம், ஏழைமனிதர். 0. உயிர்முன்மெய் பெயரொடுவினை : 11%, வெற் 

திசிறர்தாய், புவிபெரிது. 7, உயிர்முன்மெய் வீனையொடுவினை : 1, நட 
ந்துவர்தான், சொல்லப்போனான். 8, உயிர்முன்மெய் வினையொடுபெயர் : 
1]. பிறர்தபிள்ளை, மெலிர்சனைவலியோய்.--09, மெய்ம்ஞேன்னுபிர் பெய 

சொடுபெயர் : 1, மண்ணாலசம்,சமிழரியற்கை,. 10 மெய்ம்முன்னுயிர் பெ 

யரொடுவினை : 148, குற்றமில்லை, அரசசொதிர்த்தார். 1]. மெய்ம்முன் ஐயி 

ர் வினையொடுவினை : 11%, நில்லென்றான், இருக்சானெழுக்தான். 18. மெ 

ய்ம்முள்னுயிர் வினையொடுபெயர் . 11%, அண்டானிராட்சதன், வாழ்கன்றா 

சகேகர்.--15, மெய்ம்முன்மெய் பெயரொடுபெயர் : 14௨, பொன்மலை,கற் 

பாறை. 14, மெய்ம்முன்மெய்பெயரொடுவினை. 115. மனம்முதிக்தள,கப்ப 

ல்மிதக்திறஅ, 15. மெய்ம்முன்மெய் வினயொடவினை : 1௩. ஆவாரறிவார் 

சொல்லாமற் செய்வான். 10, மெய்ம்முன் மெய்ளனை யொடுபெயர் ; 10%, 
உயார்தார்மறவர், வெட்டினான்மரத்தை, Thus the four kinds of 

Disposition of words, multiphed by the four kinds of Terminations, 
produce sixteen Formule of Combination. 

If again these 16 l’ormulx be multiplied into the six kinds of 
Casual Combination, there result 96 Varietics, which by தொகை 

and aff, give 192 Individual Divisions of Syntax Verbal and 

Virtual so far as Ca Dmoemuwe is concerned. 
But ia endeavouring similarly to arrange அல்வழி ௦ Incasual 

Combination, the Principle of QuwOrn@Quws, QuwOrraSéxr, 
வினையொடுவினை, 9ம் வினை யொடுபெயர், ஈ11 0௦% ஊற!ஈ ; that of adr
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agit, உயிர்முன்மெய், மெய்ம்முன்றாயிர் ௨ம் மெய்ம்முன்மெய், 

alone holds, so that the fourteen kinds of அல்வழி, multiplicd by 

these + modes, give 56 Varieties ௦7 அல்வழி Combination. 

Add to this the 192 above shown, and there are fonnd 248 

modes of Tamil Sentences; reckon these 248 in the 3 Mutational 

Liabilitics ௦7 தோன்றல், திரிதல் உடம் கெடுதல், ஹம் (00௦ ௬111 19௪ 8 

table ௦8 741 புணர்ச்க, understanding of course that the already 
recounted 248 வா6 இயல்பு, 

ரெ, மெய்யீற்றுப்புணரியல். * 
General Rules. Natural Combinetion. 

1, ar aGne oiSf at srar ma GweaCu. Natural Combination. 

20. புணரியல், Wx. கானவன், பொன்னனழகன், FEOruNé aren, 
அவர்களெழுத்தார்கள், காவலில்லை, பாழாயிற்று. The Principle is 
nothing moae than that inculcated inthe Alphabet. c+ ger, + 
௮-ம், Xe. 

8. தனிக்குறில்முன் ஒற் ௮யிர்வரின்இரட்டிம். 57. புணரியல், 1, மெ 
ய்யுணர்வு, சன்னொவெக்தோன், மண்ணரி௪, விண்ணகம், பொன்னொளி, 

வல்லிடி, கொய்யுளை, மெய்யடியார். 11450 மெய்ஞ்ஞானி, அஞ்ஞானம். 

Pronounce and sce the liability to increase or double of a mute, 
following a single short letter. 

8.9 தன்னொழிமெய்ம்மூன் யல்வரின், இகரம் துன்னுமென்ன அணி 

தரும் உளரே. .& 10% னர necessary Rule: It bears a slight resem- 

blance to the combination of @22w ge7u,where or@4-ur garg 

யாத. 113, மெய்சள்--யாவை-மெய்களியாவை, மண்-டயா- மண்ணி 

wigi. The sound of @ is included in the pronunciation ௦1 ய ; 1000௦ 

words beginning with w like war, wéaer, &c. admit of being 
written Quwuwer,Q@usecr. An exception to the 8th of auf? 5 gitjoor 

ரியல், Compare 2, 3. புணரியல், ற, 8. 

4, ஞணஈமலவளன ஒஓற்திறுதொழிற்பெயர், ஏவல்வினைகனி யவ்வல் 

மெய்வரின் உவ்வுறும்,ஏவல் உறா இலசில்வழி, Compare 1, 2. yeratlouwa 

@ue.p. 25. 1450 1], 98. ௦4 1116 8௦ பேர. 11%, ஒருசொல்லுச்சொ 

ன்னான், கள்ளுக்குடித்தான், கில்லுநில் லு, உரினுக்கம ௮, உண்ணுக்கடி௮, 

பொருறுக்கடூ ஐ, இருமுக்கடி து, மூள்குச்சைக்கள, கண்ணுசொக்௪௮, 

பொன்னு மலிக்தது, தெவ்வுமாண்ட௮, In these instances also, pro- 

nunciation will show that the sounding of a mute after a single 
short Ictter, will not end abruptly, but requires an e& sourtd (almost 
  

ட புள்ளிமயங்கியல், 1, 21,
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involuntarily produced by the organs of pronunciation reverting to 
their natural positions). Casual and Incasual. 

5. ஈவ் இ௮ தொழிற்பெயர்க்கு ௮வ்வும்ஆம் வேற்றுமை, 11%, பொருகக் 

shew, 3. ysirefuua aur, Obsolete, Casual Combination, These 5 
Soots may be, termed the Principia of Verbal Syntax as regards 

Consonant Finals. 

Mutational Combination ; Speeial aad Individual Rules. 

6. ஏ ணன வல்லினம்வரட் டறவும், பிறவரின் இயல்புமாரும் Cap 

Mews GF, vas Ns கனை த் அமெய்வரினும் இயல்பாகும்மே. 7, 87. புள்ளி. 

Compare 8, 9,10, 11, 12, 18, 14, of the same Chapter, p. 25. Mu- 

tational and Natural Combination. 1௩. மட்குடம்,சிறுசட்களிற, பொ 
ற்கொல்லர்,பொற்றகி ; மண்ஞாக்சி,பொன்மலிவ,விண்மாட்டு : கண்கொ 

பூ. ,பொன்வெளுத்தள,விண்டுறர்தது,மண்டலம். 0௦01௨1 1100௦. 

7. குதில்அணைவில்லாணனச்கள்,வக்தககரம்திரிக ழி, சண்ணும்கேடே. 

118. தாணன்று,பசுமணன்௮, தூணன்மை,பசுமணன்மை,௮ரசனல்லன்,செ 

ம்பொனன்ற௮,செம்பொனன்மை, 4,5,6,8. தொகைமரபு. 860121 1300௦. 

6. சாதிகுமூஉப்பரண் கவண்பெயரி௮ தி,இயல்பாம்வேற்றுமைக்கு, உண 

வெண் சாண்பிற,டவ்வாகலும் ஆம் ௮ல்வழியும்மே. 1014714102] 11512106. 

1. பாண்குமு, ௮மண்குடு,, பரண்கால், கவண்சால் ;--எட்கடி௪, சாட் 

Care ;—Also எண்கடித, சாண்கோல் ;--பாணக்குடி, ிட்ண்டுமனி, 

மட்குடம்( மண்குடம்), 12, 18. புள்ளிமயங் யல், 

9. னஃகான்டூளைப்பெயர் இயல்பும், அஃகான் ௮டைவும்.அகும் வேற்று 

மைப்பொருட்கே, :45. புள்ளிமயங்கியல். 11௦, எயின்குடி, எயினக்குமு, 

எயினச்சேரி ;--எயினமாபு, எயினவாழ்வு, எயினவணி, எயினக்கன்னி, 

Individual Instance. Almost obsolcte. 

10. மீன் உவ்வொடி பொரு௨ம் வேற்றுமைவழியே. 41,புள்ளிமயங்ஓ, 

1, மீன்சண் மீற்கண், மீன்செவி மீற்செவி, ].ப்1ஈம்ம்1௨]. 171௦ Natural 

form always occurs in common Tamil, the other in the Poetic. 
11, சேனமொழிமெய்வரின் இயல்பும், மென்மை மேவின் இதுஇ ws Srey 

ம், வலிவரின்ஈறுபோய் வலிமெலி மிகலுமாம் இருவழி, 11௦, தேன்கடி௮, 

தேன்ஞான்றது,தேன்யா௮ ; தேன்மொழி--தேமொழி, தேன்குழம்பு-- 

கேச்குழம்பு--தேங்குழம்பு ; தேன்கடுமை,சேனமலிவு,சேனயாப்பு ; தே 

னமலா--தே.மலர் ; தேன்குடம்--சேக்குடம்--தேங்குடம். 45, புள்ளி 

owe. Individual Instance. Common to both Tamil dialects, 

18. மரம் ௮ல் எகின்மொழி இயல்பும், ௮௧கரம் மருவ வலிமெலி மிச 

௮ம் ஆகும், 1]. புள்ளிமயங்கியல். 11௨. எடுன்கால், எ௫ன்சிறை ;-- என 

ப்புள்--எஇனம்புள் ;--எக௫னக்சால்--எ௫னங்கால் ;--எ௫இனமாட்டு,௪ன 

earipées. Individual. Almost obsolcte. 
11
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12. குயின்உளன் வேற்றுமைக் சண்ணும்இயல்பே, 11%, குயின்கமிமை, 
உளன்சிதுமை, 60. 1001110081, 40, புள்ளிமயங்வயெல், 1 ௦10 00015. 

14, மின்பின்பன்கன் சொழிற்பெயரனைய, சன்அவ்வேற்று மென்மை 

யோடுறமும். 50. புள்ளிமயங்கியல், ']111850 18:6௦ உகரச்சாரியை 1 Com- 
bination. Old usage; obsolete. 

15. சன்என்என்பவர்றீற்று னவ்வன்மையோ டுறமும், நின்ஈ௮ு இயல் 
பாம் உறவே, 11%, கன்பகை--தற்பகை,என்பகை--எ௰்பசை;--நின்பசை: 

மின்கடி௮, மின் கடுமை, மான்குளம்பு, ௮ழன்தை ; The Natural is met 

with in Common, and the Mutational form in High Tamil. 

10. 4] மவ்லீரொற்றமிம் தமீரிறொப்பவம், வன்மைக்கினமாத் திரிபவு 
ம் அகும். புள்ளிமயல்கியல், 15. கேம] and Incasual. Ex. acuersf, 
வட்டக்கடல் ; மாவடி,மரநார்,மாவேர் ;) ௮கரவருக்கம், மகாமீன், திமிவ் 

இல வேட்டை. காங்கடியம், அடுக்களிறு ; ஈங்கை ; Special Rule, 

17. வேற்றுமைமப்போய் வலிமெலிஉறழ்வும், ௮ல்வழி உயிர் இடை 

வரின் இயல்பும் உள. 1]7,புள்ளிமயங்கெயெல், ஷேம் 111805. 11%, குளக் 
sor==(Geraeor; Incasual குளமழெ, குளம்யாது, அருளுமரசன், 
கொல்லும்யானை. 16. புள்ளி, 14௨௦௫11011 %௦ 1116 ௨௦௭6 1614 Soot. 

18. நம்தம், எம்ஈம்ஈமும் ம வ்வரும் ஞ © Ca:, Individual Instances. 
30. புள்ளிமயல்கயல், Ex. macro, நக்மால், சஞ்ஞாண், சர்.நால், 

எஞ்ஞாண், எ.்.நால், ஈஞ்ஞாண், நந்.நால், Exceptional to the above 
16th Soot. Casual Combination. 

19, ௮கம்முனாச் செவி கை வரின்இடையன, கெடும். 118. ௮ஞ்செவிகி 

ஹைய மந்திரமோறு, ௮ல்கையணெல்லியதன்பயன், அஞ்சிறைத்தும்பி ;-- 

415௦ அகஞ்செவி, gaams, gae;Aeo. Individual Instance. 80. புள் 
ளிமயங்கியல், Incasual phrases in the hight of பண்புத்தொகை, 

20. ஈமும்கம்மும் உருமும் தொழிற்பெயர்மாலும், முதகலனவேற்று 

ews சவ்வும்பெறுமே, Individual Instances. 33. புள்ளிமயங்கியல், 
Sec 4th Soot. of this Chapter. Ex. எழுக்கடிது, ஈமுச்சடுமை, கம்முக் 
கடி, கம்முக்கடுமை, உருமுக்கழி.ஐ, உருமுக்கமிமை : ஈமக்குடம், கம் 

மக்குடம், ஈம் 322) ground; # The Trade of a Brass-founder ; 
2.50 Thunder. Compare from 15 to 36. yerafluwa@Quer, 

21.9 wypperanré sesu, gra P Queyuis mugs, Cap 

அமை மிசலும்இனத்தோடுறம்சலும் விதிமேல். (000ற௨:௦ 1700 62 4௦ 
66, ௨0 10 67 *௦ 70, ௨௭௩0 17௦ 711௦ 82. புள்ளி. 11௩. 108808] : வேய் 

கடித, வேர்குறி௮, வீழ்பெருத்சஅ ;--மெய்க£ர்த்தி, பொய்க்குதிரை, 
போய்க்கொடுத்தான் ;--சார்ப்பருவம், நீர்த். ளி ;--பூழ்ப்பறவை, ஊழ் 
த்துணை. லெ] : சாய்ச்கால், தேர்ச்கால், பூழ்க்சால் ;--வேய்ச்குழல்--
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வேய்ங்குழல், ஆர்க்சோட--அர்க்கோடு ;--பாழ்க்ணெ௮-பாழ்க்ணெழு, 
1180 வாய்புகுவசனிலும் கால்பெரிதுகெடுக்கும் ; 5௦6 05, புள்ளி, 

௨5. தமிழ் அவ்வுறவம் பெறும்வேற்றுமைச்கே, தாழும், கோல்வச்தது 
CumsfGo. Individual. «J Takes weré¢erfeow the Increment 
or Adjunct ௮. 19%, தமிழப்பிள்ளை, தமிழப்பெண், தீமிழப்பல்லவதனா 
யர், தமிழகாகன், சமிழச்தெரு, தமிழவளவன், தமிழவரசன், 88, 89, 
90. புள்ளிமயங்கிடல். Observe the sameness of principle regulating 
௦1) செச்சமிழ் ஊம் கொடுச்சமிழ், 

26. €ழின்முன் வன்னிமை விகற்பமும்அகும். Individual. Ex. Bis 
லம்--ூ€ழ்க்ருலம், சம்சாதி-டம்ச்சாதி, 100. புள்ளிமயல்கியல், 41. 
guous Combination. 

54. *[ லளவேற்றுமையில் றடவும், ௮ல்வழி அவற்றோறெழ்வும், வலி 

afar gio, Mire மேவின் னணவும், இடைவரின் இயல்பும் அகும்இருவழி 
wirgpicererts. Special Rule. Compare 71 to 78. and 101 to 103. 
புள்ளிமயங்கியல்,11%, கேவ] : கற்கோட்டை, விற்குனித்தான்,மயிற்கண் : 

மூட்கூர்மை, கட்குழியன, பொருட்சம்பாத்தியம், நறஜி : அருள் 

பெருச்சது--௮ருட்பெருத்தத, பொருள்சிறக்5.த--பொருட்சிறக்த2, 

இருள்குறைக,௧௮-- இருட்குறைக் சு, முள்குதித--முட்குறிது ; கல்குவி 
யல கற்குவியல், மதில்சவர்--மதிழ்சுவா், கல்குதிது--கற்குறிது, ௦0% 
Ways: கன்மலை, வின்முறிச்சத ; வின்ருதிவு, சன்ஜெரி : ௮ருணலம், 

பொருண்முதல் ; இருண்மாய்ச்தத. 118்யாகி ; கல்யாது, சூள்யா௫, ௮௬ 

ளவலிமை, பொருள்வளர்ச்சி, செதிள்வளர்ச்ச௮, மயில்வால், மதில்விழு 

sg). In conversation the termination is preserved together with 
the augment: as. wearin, (por so SESH, ENF aT, HEETHS 

தீருவேன், (080176 1108 ordinary Tamil bears the Rule, and is often 
more liberal. 

25. குறில்வழிலளச் தவ்வணையின்ஆய் சமாகவும் Ouored was 
யானே. 104101. 74,104.புள்ளிமயல்யேல். 11௩, கஃறீஜ, மூஃமது, 

See 42. எழுத்தியல், 111. 4150 பஃறொடை, சஃறுழமிசை, &0. மிளிர 
to Classical Tamil. 74. 13, தவ்வணையின்-த அணையின், 

20. குறில்செறியாலள அல்வழி வரத தகரம்திரிக்சபின் கேடும், rf 
தீதும் வரும் ஈத்திரிர்தபிள் மாய்வும், வலிவரின் இயல்பும்திரிபும் வன 

உளபிற, This is a By-Sootrum to 24th above. Ex. Casual: Gsrero 
Sucre Carewer, Both 1878 : தோன்றனல்லன், வேணல்லன் ; தோன்ற 

னன்மை, வேணன்மை, Incasual Natural: கால்கடி௮, மரங்கள்கடிய, 
]ம்யந் ஹமி! : வேற்படைக்குமரன், வாட்படைக்கையன், 003] 000]1- 
nation Natural: கால்குதித்சோடிக் சடல்புகமண்டி, வாள்போழ்க்தட்ட 
tor sper ope, Casual Mutational: Csrerp Seow, Garces, 67 on
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ணை, காட்டுணை, விற்படை, ]1108810ப் ]॥ஸாாலி: கொல்களிறு, கொள்பொ 
ருள், aS20rgO.s 100% Phrases are never Mutational. N.B. Gala Ge 

Oureer signifies « and or not after a single short letter like se, eer, 
and corresponds with ரு.கிலணைவில்லாணனச்சகள் 111 111௦ 7th Soot. 
above, as Gane, arror; but GAoaioer means wo and o after a 

single short letter, as ev, qpar. This Sootrum is more for Look- 

phrases than for Colloquial language. 
97. லளஇறுதொழிய்பெயர் ஈரிடத்தும்உவ்வரா, வலிவரின்௮ல்வழி 

இயல்பும் ஆவனஉள, 1397-90011100ம. 10 14௦ 44 ஹ்ரா6, 11%, அஆடல்சிற 
ந்தது, ஆடற்கிறப்பு, பாடனன்௮ு, பாடனன்மை, அடல்வலிஐ, ஆடன 

ன்மை, பின்னல்கடி௫, பின்னற்கடி௮, உன்னல்கடி௮, உன்னற்கடி௮. 

கோள்கடி௫, கோட்கடிஐ, சோணன்று, கோள்வலி*௫, கோட்கடுமை 

Ceremercnin, Careracrenw. Natural only: உடத்தல்கடிது, ஈடப்பித் 

ove.oga. Special Rule for Verbal Nouns. Compare Ist 5000. புள்ளி. 
68. வல்லேகொழிற்டெயா௮ற்௮ு இருவழியும், பலகைகாய்வரிலும் வே 

தறுமைக்கு௮வ்வும்தம், 78, 70. பள்ளிமயங்கயல், 1101470105]. 0080107௦, 
29. செல்லும்செல்லும்கொல்லும்சொல்லும் ௮ல்வழியானும் றகரமார 

கும், Individual. 76. yerofuouwa@we. Obsolete in Conversation. 
30. இல்என் இன்மைச்சொற்கு ஐஜஅடைய வன்மைவிகதற்பமும், ௮கா 

7.த்கொடு வன்மை.றகலும், இயல்பும், அகும். 1/011ம0௨1. 77. புள்ளிமய. 
31. புள்ளும்வள்ளும்தொழிற்பெயரும்மானும்.11 011101௨108. புள்ளி, 
8, *[ சுட்டுவக.ரம் மூவினம்உ௰முறையே, ஆய்தமும்மென்மையும் 

இயல்பும்.தகும். 11070 ௨6 10 வ endings in Tamil; 800 48 மொழி 
மரபு, 1௦, ௮வ் சடிய--அஃகடிய, ௮வ் ஞானம்--அஞ்ஞானம், ௮வ் யா 

Sarg awe. Be And ea also adopt the same combination. 
88. தெவ்என்மொழியே தொழிக்பெயரற்றே, மவ்வரின்வஃகான் மவ் 

வும்ஆகும், 10%, செவ்வுக்கடி அ, தெவ்வுவலிமை, செவ்வுமன்னர், கெம்ம 
ன்னர், செவ்வுமுனை, செம்முனை, 

84, 4] னலமுன் றனவும் ணளமுன் டணவும் ஆகும் தஈக்கள், ஆயுல்கா 

Ge. Special Rule or By-Sootrum under 840. உயிரித்றுப்புணரியல், 
Ex. பொன்றிீது, பொற்றீமை, கற்றீது, கன்னன்௮, மண்மீது, மண்ண 

னு, முட்டாது, முண்ணனனு, 

80. 4] உருபின்முடிபவை ஓக்கும்௮அப்பொருளினும், 19௦0104011 Com- 

- binations are of the same Nature and upon the same principle as 
Virtual Syntax. See 3d. Soot. 2@y. Ex, weveranrip@—=odr Ceor, weir 
ளால் ;--எல்லாவற்றறும் - எல்லாவற்றுக்கோடும் ;--மரத்துக்களை--மர 

த்தை, மரத்தின் ;—g1¢iCaren—goeicer, Compare 15th Soot. 

eR ogeiijerfwe. A key to Quad yertef and eG@yyantsh,
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90. 4. இடைஉரிவடசொலின் இயம்பியகொளாதவும், போலியும்மரூ 
உவமம், பொருந்திய இற்றிற்கு இயையப்புணர்த்சல் யாவர்க்கும்கெறியே, 

Exceptional Sootrum to the preceding two Chapters, See 110. werafl 
ouwGwe. Follow the nature and usages of the Tamil Language 
under the guidance of the above Rules, is the purport of this Soot- 

mm. Ex. அன்சன்று, வண்மன்கால், 11006 or is Natural; Sce 6th 

Soot.QuuuS, 2. wpéeilo, seGaror, Heres and g are Natural; 

See loth ewfom. 3. gat@ow, gorguw; In these Sanscrit words, 

Natural Combination Gecurs according to the Rules of that Language. 
4. இன்முன்எழுன்றில், பொதுவில்--பொதியில், ௮ருமருக்தன்னபிள்ளை 

-அருமற்தபிள்ளை, முணச்குள்ளஅ குணா௮, தெற்டுள்ள௮ தெனாது, ௨௨ 

ச்குள்ளு வடா, சோழசாடு சோணாடு, பாண்டியகாடு பாண்டிராட, 

மலையமாகாம் மலாரு, சஞ்சாவூர் தஞ்சை, ஆற்றூர் துறை, ஆகன்றக்தை 

ஆந்தை, பூகன்றக்தை பூர்தை, வகென்றந்தை வமிகர்சை ; Inthese Ins- 

tances observe that the changes are not restricted by Grammar 
Rules ; they are to be learned from experience and reading. 

CHAPTER V, உருபுபுணரியல்.* 

DECLENSIONAL COMBINATION. 

1. ஒருவன்ஒருத்தி பலர்ஒன்றுபலஎன, வருபெயர்ஐ£௫சாடு பெயர்மு 

தல் இருகானருருபும்உறழ்த.ர, சாற்பசாம்உருபே. 866 11111, புணரியல், 

1. 1, தேவன், தேவனை,சேவனால் தேவனோடு,தேவலுக்கு சேவலுக்கா 

௪, சதேவனில் தேவனின், சேவனுடைய, சேவனிடத்தில், தேவனே. 2. 

தேவி, தேவியை,தேவியால் சேலியான் தேவியோடே தசேவியுடனே, தே 

விக்கு, தேவியினின்று, தேவியினது, தேவியின்சண், தேவியே தேகீ, 3. 

சேவர், தேவரை, சேவரால் சேவரோடு, தேவருக்கு தேவர்க்கு, தேவரிட 

ச்திலிருக்து, ததவ சேவருடைய, தேவரிடம், சேவரோ, 4. செய்வம், 

செய்வக்சை செய்வத்தினை, தெய்வச்சாலே தெய்வச்தோடே, செய்வச் 

திற்கு, தெய்வத்தினின்று தெய்வத்தின், தெய்வச்து தெய்வதக்தளு, தெய் 
வத்தள், செய்வமே. 05. செய்வங்கள், தெய்வங்களை, தெய்வங்களால் 

தெய்வங்களோடே, தெய்வங்களுக்கு, தெய்வங்களிலிருக் ௪, தெய்வம் 

களுடைய, தெய்வங்களிடத்தில், செய்வங்களே, See Book II. Part 

1. நேர் £. வேற்றுமையியல். 111 11 above declensions,view the Nouns 
8 நிலைமொழி 810 (116 1/0ரமர்ரடி(1005 ௨8 வருமொழி, ஹும் கறற]9 41௦ 50015 
in உயிரீற்றுப்புணரியல் ௨0 மெய்யீற்றுப்புணரியல் ௨௦௦001 %0 11 
Vowel and Consonant Endings and Vowel and Consonant Beginnings. 
  

* Compare e gue of Tholeapyam. p. 14.
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Instances which vary are to be looked for under the Sootrums follow- 
ing of this Chapter, egy yerfwes. 

2, பெயர்வழிக் eoQurma sr amo ea@Gu. Casual terminations 

occur at the end of nouns. See the Declensions above. 14, புணரியல், 

8. ஒற்றுமிர்முதலீற்நுருபுகள்,புணர்ச்சியின் ஓச்கும்மன்,௮ப்பெயர் வே 

துமைப்புணர்ப்பே. 35. மெய்.பீற்றுப்புணரியல், 5௦6 11௦ 18] 
Note at the beginning of eq@Jwe. p. 14. Virtual syntax and De- 
clensional combination are of like nature, for their A#a@ur) and 
a@m@.or.f are of like Endings and Beginnings, 7. e. ewig Qiu 
யீ௮, உயிர்றுதல் மெய்ம்முதல் ; hence eguderfue ought to be 
viewed in the light of an Exceptional Appendix to the preccding two 
Chapters. Ex. sod sewarspa: Natural, 9th. ewWfay, 6th. QuouuS gv. 
2, உறிச்கட்டயிர் : ]மயர்தர்1்0ா வ], 15th. awWPy, 04%. மெய்யிறு, 8. கம்பிக் 

@uder%r ; Augmentation, Compare 911. உயிரீ௮, ஊம் 1211. புணரியல். 
It is to be remarked here that from its very nature, no wea.) phrascs 

can be expected in this Qwe, 

4. பதம்முன் விகுதியும் பதமும் உருபும்புணர் வழி, ஒன்ற௮ும்பலவும் சா 
ரியை, வருதலும் சுலிர்தலும் விகற்பமும் அரும், 10(1டிபுணரியல், 11ம் 

érficou: generally occur in Declensional Combination only, is the opini- 
on of Tholcapyan. See 6th. Soot. uswer, Nun. p. 47. Ex. ss gor 

ன் நடந்தான், நடக்கன--ஈடர்ச, 2, புளியங்காய்-புளிக்ககி, கெல்லி 

ன்குப்பை--நெற்குப்பை, 8, மரத்தை, மாத்தினை, மரத்தினுக்கு; ௮வற் 

றை, அவத்தினை,அவற்தித்கு); எல்லாவற்றுடனும் ; ௮. தனை, அதினிடத்தில் ; 
அனை, வை, கன்னை ; அவர்சம்மை, ௮அவன்றன்னை ; 4150 ஈ௫்தம்மை, நூற் 

தம்மை, ]%, 13, அத்துச்சாரியை ௦ ஊர்ல ம் ரேம ௦0, ௨ போழ்தச் 
சே ஆவிபோனான், அன்பத் துச்கெல்லையுண்டோ, (வமவரதாப். . 

5. அன் அன் இன் ௮ல் அத்து இற்று அசத்து ௮ம், தம் ஈம். றும் ௭௮௨ 
ஐ ருூன, இன்னபிறவும் பொழச்சாரியையே, 17. புணரியல், '1111686 870 

the seventeen Adjuncts or Increments occurring in Individual words 
or Combinations for the sake of Euphony. The object of 2 @uyryemAwen 

is to show the occurrence of ¢rleous in declension. Thus far of the 
Principia of eg@ytyerrs® Declensional Syntax. Gurgi Infers no 
இறப்புச்சாரியை, 

Individual Exceptions. 

6. 4] எல்லாம் என்பதிழிதிணையாயின், அதற்றோடுருபின்மேல் உம்முறு 

மே,௮ன்மேல்ஈம் இடையடை ந்து அத்றாகும். 17. உருபியல், Ex. எல்லா 
வற்றையும், எல்லாவற்தினையும், எல்லாகம்மையும். 

7, எல்லாரும் எல்லீரும் என்பவற்றும்மை, தள்ளிரிரலே சம்றும் சார



87 உருபுபுணரியல், ௮௪ 

ப்புல்லும் உருபின்பின்னர் உம்மே, 10, உருபியல், 18%, எல்லார். தம்மை 
யும், எல்லாரையும், எல்லீர் ம்மையும், எல்லீராயும், 

8. தான்தாம் காம்முதல்குறுகும், யான்யாம் நீடீர், என் எம் கின் ம் 

ஆம், பிற, குவ்வின் ௮வ்வரும், சான்காறு இரட்டல, 16, 80, உருபியல். 

Ex. தான, சன்னை, ௦. தாம், தம்மை, &௨ காம், ஈம்மை, ௦. யான், என் 

னை, 000. யாம், எம்மை, 60, நீ,நின்னை 0 உன்னை, 60, நீர், நும்மை உம்மை 

உங்களை, 60, எனக்கு, எமக்கு, மக்கு, கனக்கு, தமக்கு, 

9. மாகோ னவவணையலஷும்பெறுமே, Ex, அன், கோன், மான், 

/ப80 ஊ, ஊன்; கா, சான்; €-தேத-சேன் 0 தீம்-தேம்-- தேன். 

10. 4] ஒன்றுமுதல்எட்டீராம் எண்ணூர் பத்தின்ருன், ஆன்வரில், பவ 
வொற்றொழிய, மேல்எல்லாம்ஒடும், ஒன்ப.தும்இற்றே, 97, உருபியல், 14%, 

ஒருபானை, ஒருபதை, ஒருபல்தை : ஒன்பானை, ஒன்பதை, ஒன்பஃகை ; 

4150 இருபதினை, ஐம்பதினால், இருபஅக்கு, ஐம்பதற்கு, 600. 
1]. 4 வவ் இறுசட்டிய்கு அற்றுறல்வழியே, 5 4, 5, 6, உருபியல், 

180 20. புணரியல், 1௦, ௮வற்றை,இவற்னற,உவர்றை, 48, மொழிமரபு. 

12. சுட்டினமுன்ஆய் கம் ௮ன்வரின் கெடுமே, 1, அஃது ஐு-அத 

Gor Or rms, XC. 

8. I ws Sor gar wetncpir Qavky, 23. ysorfue, This Soot- 

rum is borrowed from ‘Tholcapyam. 

14. 4] இதற்கு இதுசாரியைஎனின் அளவின்மையின், விகுதியும்பதமும் 

உருபும்பகுத்து, இடைகின்ற௪ழமுத்தும் பசமும்இயற்கையீம் ஒன்றஉணர்த் 

தல் உரவோர்நெறியே, 111119 (9௦007006 or the Variety of Occurrence 
of ¢rdiewws is not to be casily regulated and should therefore be col- 
lected from experience and practice. Ex. gw @ew: Here not only a, 
but . occurs. See 9th 5000. ௨௦௦. 8, பாட்டின்பொருள், Here 

learn that. @28w gesru generally takes Qer er fleow; not particularly 

specified by Pavananti. See 23rd eg we. Exceptional Sootrum. 

15. விகுதிபகம்சாரியை உருபு௮னை த்திலும், உராத்சவிதியின் தர்ச்தொ 

ட்பனகொளலே,. 1116 spirit of these Rules being now known, the Pupil 
is to apply them in his course of reading, even in such instances as have 
not been particularly named. 30.e.q@Swev, 110, yaral. 78. ¢oDw gis 
ரப்புணரியல். 13%, 11 விருதிட்புணர்ச்சி (௦000121101) 07 Verbal Termi- 
nations, observe that @eergy denotes Past and Gem Future Time 
though the termination which determines the tense is in both 
cases the same. Sce 18. ugewe. And in பதப்புணர்ச்சி ோம்1- 
nation of words with words, remark that u@s8 GMa (Subject 

and Predicate) is Natural; where g:¢3Saaeer (Adjective and Noun) 

is Mutational. See 26. ewWf ogy fue, Again in erfeow LiLjorr
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€ Combination of Adjuncts, srcuwerseniags ster takes Qe before 

சண், ஈ]ப்1௦ தாட்டினீங்இனான் ௨௭௦11௦ form of the same word, rejccts 

இன் சாரியை after 88 1௦1076 இன்னலுருபு, See 4th உருபுபுணரியல், 

Also in ecprytysert#& Declensional Combination, observe மமம் கம்பி 
சண் Tth caseis Natural, when e2Je@ 4th case of the same noun 

is Mutational. Sec 3. egryenr, Exceptional Sootrum. 

16. இயல்பின்விகாரமும் விகாரத்தியல்பும், உயர்திணையிடக்௮ விரிக்ு 

ம்தொக்கும், விரவுட்பெயரின் விரிர்தும் நின்றும், ௮ன்னபிறவும் அகும் ஐ 

உருபே, 4 னோ01ய0102 1$802% $0 ௨11 இரண்டாம்வேற்றுமைப்புணர்ச்சி, 
15: தொகைமாபு. 1௨. 1, வழிபமிதெய்வகிற்புறங்காப்ப : 11/45 ஜிம் (௦ 

9௦௨ 14ல், (சின்புறம், 18. மெய்யீறு) but is here found Mutational. 2. 
wemOsrentésret. Ought tobe Mutationl w"Osrarrégrer 6. 
மெய்யீனு but is here written Natural. 8. சம்மியைச்கொணர்ச்தான் 
Should be without » expressed, sd being a High Caste Noun, but 
here occurs with it. 4. vaCarzHuje;Qere: Inthis High caste term, 
e should be expressed waGevreor but it is here understood. Also 
உவதிசொல், மக€உவதிசொல், கான்முகற்றொழு௮. Sce No. I. p. 65. 

5, கொற்றனைக்கொணர்ந்சான் 810010, 8 & விரவுப்பெயர் (1410011 

Noun), suppress the Accusative, it is here expressed. 0. தண்பெற் 
ருள், பெண்பெற்றாள், கற்சொண்டான், எற்பணியாளாய், நிற்பழிச்சுதம் 

Are again instances of Iipicene words in an understood state, usage 
requires them to have @ cxpressed. N. B. This Syntax of the 
second case is of the greatest importance and at the same time of 
widest uncertainty; the learner should make a collection from books 
and conversation of phrases of the second case and compare them. 
தொகைமசமபு. 15. 

17. புள்ளியுமுயிரும்ஆய் இறுசொன்னான், சம்மின.ஐூய சொழின்மெ 

ிவரினே, வல்லினம் விகற்பமும் இயல்பும்.ஐகும். 14. தொகைமரபு, ற, 

12. Exceptional to all Combinations of the Instrumental Ablative 

case. Thus and the above Sootrum have properly no place in this 
ரள. 12, பேய்கோட்பட்டான்--பேய்ச்கோட்பட்டான், ஞூர்கோட் 
பட்டான்---ஞசூர்க்கோட்பட்டான் ; பேய்பிடிக்கப்பட்டான் ; புலிகடிச்கப் 

பட்டான். 4150 ௮ராத்தீண்டப்பட்டான், சமுப்பாயப்பட்டான். 

18. இதற்குஇது முடிபென்று எஞ்சாது யாவும் விதிப்பு ௮ளவின்மை 

யின், விதித்தவற்றியலான் *வருச்துரையாசவும் வருச்சனர்கொளலே, 
A Finishing Sootrum to the whole Orthography. Sce 110.cjerofiow ai 
இயல், Also 78. 6@2Aw ger jem flwes, Tholeapyam. Ex. By the 3rd 
Soot. of the caps hwo, OoriP ups parrenr river & 1 Qen reap 5 gi,



௦0 உருபுபுணரியல். ௮/௯ 

sound only is to be termed a letter, what then of the character used 
to denote it in writing? 2. By the 1844, பசவியல், அன் அன் அள் 

gar, &c. ger should always denote the masculine gender, but in Qug 
wrar, the Feminine Termination gar isfound. 3. The 15th of eWfa 

அப்புணரியல் states QuaIgw விதியினும் நின்றவுயிர்முன் சசதப 

மிகும் ; மமம்1ப ணனவல்லினம் வரட்டவும், ட 006 ௦111 11870 1,612) 

doubles after a Vowel, though not included in & «su of the Soot. 

4, நடஙிம மெய்மீற்றுப்புணரியல், ம் தம் எம் நம் ஈரும்ம வருஞ்வே 

(18th Soot.) a certain change is predicated of certain words under cer- 
tain circumstances; but see. and thie like not mentioned in the 

Rule also undergo like change. 5. 116 1111100௦௦0. உருபுபுணரியல், 

வவ்விறுசுட்டிற்சூ ௮ற்றுறல்வழியே, 116245 ௦7 sya Oa and ew; but 

the Interrogative «a@ also takes gomeerfow; as ctabmn, wer 

வற்றை, 0. 6. The 10/11 ௨ம் 1711) 50015 உருபுபுணரியல் 1071 

exceptional Remarks to the Accusative and Instrumental cascs only, 
but in the 1,௦௦வரார, மண்பறந்தும் விண்புகுக்ம் மாலும்அயனும்காணா 

ஒரு பொருள், மண் 8ம் விண் 84௧00 ௬1௦6 the general Rule regulates 

1௦ மம் (பறர்தும்) ஊம் விட் (பறச்தும்), 

அடை எண்பெயர் முறைதோற்றம் வழூவளகாதி sg 1d 

இடைநிலைபோலி என் றீலார்தெழுத்.தும் இருபதமும் 

படுபுணர்மூன் கின் இயல்பும் விகாரமும் சாரியையும் 

உடலுணர்வாரை எழுச்சறிவார் என்பர் உக்சமரே. 

i ne 

ABSTRACT OF THE OntTHoGRAPHY or THE Nowxoou. Lerrers. 

1. ஏ மி. எண்பெயர் முறைபிறப் புருவம்மாத்திரை மூதல் ஈறு 
இடைகிலை போலியெனராு, பகம்புணர்பெனப்பன் னிருபாற்றெழுத்தே, 

௨. மம். ௮௮ முதல்சார்பென இருவகைத்தே. 
3. ” உயிரும் உடம்பும் அம்முப்பறும்முதலே. 

4, ” உய/மெய் அய்சம் உயிரளபு ஒத்றளபு, ௮ஃகிய இ, ௨, 

ஐ, ஒள, மஃகான, தனிகிலைபச்துஞ்சார்பெழுத்தாகும். 

5. Quantity குன்றுபிரளபு, இரண்டாம் செடில், ஒன்றே குதிலோடு 

ஐ, ஒள,க்குறுக்கம் ஐற்றபு, ௮ரை ஒற்அஇ௨க்குறுச்கம்.தய்தம், சால்கு 

தள்மஃ்கான் ஆய்தம் மாத்தினா. 

6. 4] நாராய, மொழியாய்த்தொடரிலும் முன்னனைச்செழுக்சே. 

7. Worns. மிஸ்ம்ம்மா, எழுத்தேதனிச். தம் சொடர்க்தும் பொருள் 

தீரில், பசமாம் அதுபகாப்பசம்பருபகமெனஇருபாலாகி இய மென்ப 
12



௯ சொல்காப்பிய ஈன்னுல், 90 

8. Indivisibles. ugeura uwearsAReMurG CpmGerge mpl மு 
டி5தியல்கின்ற பெயர்வினை இடையுரி சான்கும் பகாப்பதம், 

0. 10101௦. பகுதிலிகுதி இடைநிலைசாரியை சக்திவிகாரம் அறினும் 
எற்பவை முன்னிப்புணர்ப்ப முடியம் எப்பதங்களும், 

10. */ Syntax Verbal and Virtual. மெய்யுயிர்முசலீராம்இருபகங்களும் 

தசன்னொடும் பிறிதொடும் அல்வழிவேற்றுமைப்பொருளிற்பொருக் தழிரிலை 
வருமொழிகள்இயல்பொடுவிகாரத்தியைவதபுணர்ப்பே, உயிரீ, 13% 000. 

11. வேற்றுமைஓம்முகல் தறாம்௮ல்வழி கொழில்பண்புவமை உம்மை 

௮ன்மொழிஎழுவாய்விளிஈரெச்சமுற்நிடைஉரிசமுவுதொடரடுக் கெனவி 
ரோழே. 

12. Natural Syntax. Mecrndr ganna Suu. 

13. Mutational நோம். சோன்றல் திரிதல் கெடுதல் விகாரம் மூன் 
அம்மொழிமூவிடன்தும் தகும், 

14. 4 பொரி றப. எண்மூவெழுச்தீற்றெல்௨கைமொழிக்கும்முன் 

வரும் சரமயவக்கள் இயல்பும் குறில்வழியச்சனிஐ கொ து முூன்மெலி 

மிகலுமாம் ணாள ன ல வழி ந ச்திரியும். 

15. 7/2 பொறுப்பெயருபர் திணைப் பெயர்களீற் மெய் வலிவரின் 

இயல்பாம், ஆவியரமுன் வன்மைமிகா, சல விகாரமாம் உயர்திணை, 

10. 4 ரகவ 14௦. இயல்பிலும் விதியினும் கின்௨ உயிர்முன் சசகபமி 

கும்விசவாசன மன்னே. 

17. /ப42 உடன்மே லுயிர்வர் சொன்றுவதியல்பே, 

18, ,, உருபின்முடிபவை ஓக்கும் ௮ப்பொருளிலும், 

19, ,, ஒருவன் ஒருத்திபலர் ஒன்றுபல என வருபெயரைர்தொமிபெ 

யாமுதலிருசானகுருபும்உறழ்தரசாற்பகாம் உருபே, 

20. ,, பெயர்வழிச்தம்பொருள் கரவரும்உருபே. 

21. , ஒற்றயிர்முசலீற்றுருபுகள்புணர்ச்சியின் ஓக்கும்மன்அப்பெ 

யரவேற்றுமைப்புணர்ப்பே, 

88. ,, பசமுன்விகுதியும் பதமும்உருபும் புணர்வழி, ஒன்னும்பல 

வும் சாரியைவருதலும், தவிர்சலும்விசற்பமும்அரும், 

23. FY Exceptions. இடை.உரிவடசொலின் இயம்பியகொளாசவும் 

போலியும்மருஉவம்பொரு£திய அற்திறகியையப் புணர்த்சல்யாவர்ச்கும் 

Os AGw, 

4, இதற்ுசாரியை எனின்௮அளவின்மையின், ஒன்த உணர்த்தல் ௨ர் 
யோர்கெகியே. 

29. விகுதி பரம் சாரியை உருபனைத்திலும் உரைத்தவிதியின் ஓர்க்தொ 

ட்பனகொளலே. 

20. இசற்கு இ முடிபு என்று எஞ்சாதியாவும் விதிப்பு ௮ளவின்மை 
யின், விதிச்சவற்நியலான் வகுத்.துரையாதவம் வகுக்தனர்கொளலே,
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. உயிரெழுத்து, 0௦5, 

. 2900748, Short Letters. 

. நெட்டெழுத்து, 1,௦02 101075. 

. சுட்டெழமுத்௮ு, 1100001917211708. 

, சார்பெழுச்அ, 5600104817 1,0- 

, உயிர்மெய்யெழுக்று, 

. ஆய்தவெழுத்அ 0 முற்றாய்தம் 

. உயிரளபெடை, 400௦ 1120- 

. Ropar Orico.,Mute Protrac- 

. சூற்தியலிகரம், Abbreviation 

, மூதனிலையெழுத்து ௦ முதலா 

, ஈற்றுநிலையெழுத்து 0 ஈறாசெ 

மு. பியல், Synopsis. ௬௧ 

SYNOPSIS. (Original). 

A. o¢p$sGarow. CIAPTER I. GENERAL CLASSIFICATIONS, 

எழுத்து. 1. PRIMARY LETTERS. 

6. Se Qanp ss, Interrogatives. 
7. மெய்யெழுத்து, 1பபர்ர. 

8. aa@adesa, Ward Mutes. 
0. மெல்லெழுத்அ, Soft Mutes. 

10. இடையெழுச்.து]ம௦0121 111108, 
See 8, 9,10, 11. &c. p. 41. 

ters. 3rd soot. p. 40. 

Tp dg. Il SECONDARIES, 

7. குற்றியலுகரம், Abbreviation 
of 2. 39th soot. p. 42. 

8. முற்றியலுகரம், Perfect ௨. 

8, ஓகாரக்குறுக்கம், Abbreviation 
௦1 ஐ. 

10. gerarré Googe, Abbrevia- 
tion of gar. 

ll. weré@meéeu, Abbreviation 
of uw. 

18. ஆய்தகம கம் பா குற்றாய் 

sw, Abbreviation of gw gi. 

13, ecwuA@ous Auxiliary Mute. 
12th soot. p. 72. 

ters. 5th and 6th soots. p. 40. 
Conso- 

nants. 34th soot. p. 42. 

௦1 முப்பாத்புள்ளி, 181௦01 ஆ 
ய்தம், 3201, 42. 

traction. 8th soot. p. 4. 

11011. 37th Soot. p. 42. 

of @. 

எழுக்னு, UI OTHERS. SEE Hes Mw. p. 2, 3, 4, 5, 6. 

8. FOrapse, Mixture of the 

above two. 

9. sAQpapsg, Tamil Letters. 
10. ஆரியவெழுத்து ௦ வடவெழு 

18% 8001. ற. 8. 

Qscpém, Initial Letters. 

cp 4g, inal Letters. 

இடை.நிலையெழுசத்௪ 01 மெய்ம் 

மயக்கம், ]110ய1௦ 1,௦44075. 

. Gurdauepe sg, Substitutes. 
Qe Qaapss, Kindred Let- 

ters. 16th 17th. p. 41. 
. QurgQaap ss, Letters Sans- 

crit aad Tamil. 

- PpuOuep sg, Letters Saus- 
crit or Tamil, 

ga, Sanscrit Letters. 
11. ஆணெமுூச்சு, ]1/6 or Funda- 

mental Letters, as w-@-2- 

6r-@. 
18.” பெண்ணெமுத்கு. ௮-ஈ-௦-ஏ 

ஐ-ஒ-ஒள, 110081௦ 07 110000௦0 

Letters. 

13. gWQuep sg, Vermaphrodite 
Letters. «> And the Mutes.
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அமிர்தவெழுத்து, &றப10108181 01 
Propitious Letters. 2-@-2.-a 
B-F~ S-B-LI.1D-G@e 

“@0OF0p581, Poisonous or 

Uupropitious Letters. ஃ, Ab- 
breviate 1, and Protractions. 

CHAPTER I. SUBDIVISIONS. 

16. sor FOwaps g,qgN0Quwiip dg, 

Eternal Letters or Letter 

sounds. 

17, ஆதியெழுத்து 0 வடிவெழுக்அு 

Ongin-having Letters or Writ- 
ten Characters. 

1. Primaries. 

. சுட்டெழுச்அ Demonstratives. 4. searenioge-_@ Proximate Dem. 

. eFe.@ Dem. withina word, 5. Cewennserl@ Remote Den. 

. YoseiODem. without a word. 6. Our gewse+ACommonDem. 

இல. ், ஒழிபியல், 4, 2. Secondaries. 

. gorQueer, Protraction, 0. செடிலளபெடை 01 உயிரளபெ 

. QubmswerQuen_, Natural டை,  Protraction of Long 

Protraction. Letters. 

. செயற்சையளபெடை, Poet- 7, குதிலளபெடை,]]10119011011 07 

ic Protraction. 

» Qoraiemguien Quen, Eupho- 

nic Protraction. 

. சொல்லிசையளபெடை, எவ 

Short Letters. 

8. gonerQue, Protraction of 

Mute Letters. 
9, எழுத்துட்பேறள பெடை, 1ர0- 

Protraction. 50th soot. weg traction by Addition. 
தியம், 

2 குற்றியலுகரம் Iy particular, 

தன்னூல், இலக்கணவிளக்சம், 

, சூற்றியலுகரம், டரா ௨. 1. Gepe, Long Penultimate. 
. நெடிற்றொடர், Abbreviate 2. கெடிலொற்று, ரத 1/6 

e., Long Penultimate. and Mute Penultimates. 
ஆய்தச்கொடர், Abbreviate 3. GAS, Two Short Letters 

., உயிர்த்தொடர், 

௨, % Penultimate, 
Abbreviate 

2, Vowel Penultimate. 

Penultimates. 
4, GBS Owe 1, Two short 

Letters anda Mute, Penults. 

. assOmumr, Abbreviate ௨, 5. GaGercee,Long Letter and 
Hard Penultimate. . Short Penultimates. 

. QomOmur, Abbreviate 2, 6. GAGarceQerom, Long Let- 

. இடை.த்தொடர், 

1]. உயிரளபெடைக்கு......... 

Soft Penultimate. 

Abbreviate 

e., Medial Penultimate. 

ter Short Letter and Mute. 

7. @£0c@ Ha, Short Letter and 

Mute. Soot. 44 p, 43, 

CHATER II]. wrgSlenr QUANTITY. 
8. நெட்டெழுத்துக்கு...,.....௨.
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 டக. 8. குற்தியலிகரச் தக்கு , . 

. ஒளகாரக்கு௮ச்சுத்தக்கு...க, 10. முற்றாய்சச்துச்கு.. .. .. 

பியல், Synopsis. ௯௯ 

க, 9. குற்றியலுகரத்துக்கு. . , 

௧. 11. மகரச்குறுக்கத்துக்கு...., 

௨... 18. அய்தக்குறுக்கத்துக்கு .. 

தல
 

sHAP IY, எழுதி, ggerfleou. PARTICLES USED IN NAMING LETTERS. 

Gp 

- GLO reps HEG....... 

. ஓகாரக்குறுக்சத்துக்கு.... 

. ஒற்றளபெடைக்கு.. , 

ஒற்மெழுச்துக்கு. ..... 

௨ காரம், 2, கரம். 8. சான், ௮௧-௬௯. 71. oaps. Nun. 
கரம் கான் இரண்டும் நெட்டெழுச்துக்கில்லை, 98. புணரி. 

. கரம் கான் காரம் மூன்றும் குற்றெழுச்துக்குண்டு, 

௨ கான ஒன்றும் ஐகாரத்துக்டும் ஓளகராத்துக்கும் உண்டு. 

1. சொல்லதிகாரம், (சொல் களவி மொழி பதம் 5110171100.) 
CHAPTER I. GENERAL CLASSIFICATIONS. 

1. நத, எமுத்தப்பற்கி, 

1. gOrapsOs7@Qur), Words of one letter (Uniliterals). 

O
o
 ww
 ஈரெழுக்தொருமொழி, RBiliteral words. 12th soot p. 4. 

இரண்டிறந்திசைக்குந்கொடர்மொழி, ]0]]11%௨ம் ௭௦105. 

2, SIGNIFICATION. பொருள்பற்றி. 

C
S
 

tO
 

op
 

3. DIVISIBI 

ந
ி
 

. ஒருமொழி 0 கனிமொழி, 8111716 1001 மய814 words. 

. Ogruf@ur8, Complex terms and Sentences 7. ௪. Syntax. 

. பொதுமொதி, 1001700811015 (7, e. both simple and complex). 
1111. பகுதிவிகுதிபற்றி, 

. usu, Indivisibles. 4th sootrum, 45th Page: 
2. ugugu, Divisibles. 5th sootrum ” 

4. 10510, தினைபால்பற்றி, 910 500. பெயரியல், Nun. 

C1. 
. உயரதிணைச்சொல், | 
High Caste. Ist 2. 
5001. 11௦1. இளவி 
யாக்சம், 

௮ஃறிணைச்சொல், (1. 
No Caste.3rd soot. 4 9. 
& OT, L 

அண்பாற்சொல் 0 ஆேேவறிசொல், 1125- 
culine singular. 5. @eardure. 
பெண்பாதசொல் or we Coa NOere, Fe- 
minine singular. 6. Gerdluwré. 
uarturpdere or ues AOere, Common 
Plural, masculine and feminine. 7. Ger. 
porperura@ere or gornd@erdl, No 
caste singular. 8. கிளவி. 
பலவின்பாற்சொல் 01 பலவதிசொல், 14௦ 
caste plural. 9, களவி. 

. தீன்மைச்சொல், 11794 118501. 7. செய்யுட்சொல், 1601௦0 15806. 
முன்னிலைச்சொல், 5௦001 ,, 8. வெளிப்படைச்சொல், Direct 

. படர்ச்கைச்சொல், 1070 ,, signification. 
, வழக்குச்சொல், Colloquial 9. சூதிப்புச்சொல், 1யய11௦0% sig- 

1586. 10111 5001, பெயர் Nun. nification.
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சொல்காப்பிய wan core. 01 

5. காய, செய்புளீட்உச்சொல். 111101, எச்சவி 197 SOOT. 
. Qup@ere, Pure or Ordinary Tamil words. 

» £i@ere, Words occurring mainly in Books. a@ ஒருபொருள் 

குதித்தபலசொல் 5710041106, Jb. பலபொருள்குறிச்ச வொரு 

சொல் Terms of many intents. 

. திசைச்சொல், Foreign words (not Sanscrit). 
. wiQ@ere, Sanscrit words. Nun. QuwA. 13th. 

0. GRAMMAR, நால்வகைச்சொல், 

, பெயர்ச்சொல், 118108 01 14௦078. 2, வினைச்சொல், 401101 

words or Verbs. 3. @e¢@ere, Particles, Adjuncts or Ter- 

ination. 4. efl¢Qere, Words of Quality and Abstract 
Ideas, Adjectives Adverbs Attributives. 

7. COMBINATION, €68u 5. Soot. 8. p. 8. 

Ans sdere or GavQori§, Standing or Preceding word. 
GiépaH@erd or a@@ur), Coming or Following word. 
2h hoi gw or 2WPomO0r 8, Vowel-Ending word. 
மெய்மீற்றுப்பதம் 02 மெய்யீற்றுமொழி, 001012114-11ப 1112, 

௨ உயிர்முசன்மொழி, Vowcl-Begiuning word. 47th soot. p. 43. 
. மெய்ம்முதன்மொழி, Consonant-Beginning word. 

8. INDIVIDUAL TERMS (THOLCAPYAN’S). géebunz), 

Ha 
co
 

2 
Ke 

O
D
O
 
O
N
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fa
d 

pe
d 

16, 

. பெண்மைசட்டிய உயர்திணைமருங்கி னாண்மைதிரிக்த Cusust dd 

a@oeral, Like Gu® which changes into Gur and பேடியர். 
தெய்வஞ்சுட்டிய பெயர்நிலைக்கிளவி, 1.1௦ தெய்வம். 

வினையிற்றோன்ற௮ம் பாலதிகிள வி, (001007-18110110ஐ 3005, 
. பெயரிற்றோன்௮அம் பாலறிகள.வி, 000 087-ம0௦110 ஐ 1700ய112, 

-அண்மைதிரிஈ்ச பெயர்நிலைக்கிளவி, 1,116 பேடி, அலி, 4௦. 

இளச்சுட்டில்லாப்பண்புகொள்பெயர், 141௦ செஞ்ஞாயினு, ௫௦, 

ஆச்சக்ளெவி, 111/௦ 107 8௦ 2220,28. 22nd soot. Gar Surge, 

பான்மயக்குற்றவையக்இளவி, 10ல் யய ரமா. 28, இளவி. 
அன்மைகீளெவி, The term No or Not. 25th soot. Gera, 

. வண்ணச்சினைச்சொல், 1110௦ செலங்கால்காறா, 26. Gerd, 

. வழச்னொயெ௮ுயர்சொற்கெவி, 110110711௦ 107108 : ஈ. ஒருவரைக் 
கூறும்பன்மைகளெவி. 4, ஒன்றனைக்கூறும்பன்மைக்களெ வி. 

. இனைத்தெனவதிக்த இனைமுதற்ளெவி, 83. செளெவியாககம், 

பொருளொடுபுணராச்சுட்டுப்பெயர். 87.ளவி, [வியும்,88.இள. 
. வினைச்கொருக்யெலுமியற்பெயர்ச்சேவியுஞ் சட்டுப்பெயர்க்ளெ 

, சுட்டுமூகலாகய காரணக்செலி, 1/௦ அதனால், 40, Ger. 
இிறப்பினாுய பெயர்நிலைக்ேலி, 4], இளனி,
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மூடிமியல், Synopsis. ௬௫ 

17/. இயற்பெயர்க்களவி. 4], இளவியாச்கம். 
18. ஒருபொருள்குதித்த வேறுபெயர்ச்கிளவி, 42, இனவியாச்சம், 
19. தன்மைச்சொல்லே யஃதிணைக்ளெவி, 43. இசெவியாச்கம். 

௨0. வியங்கோளெண்ணுப்பெயர். 45. இளவியாச்கம். 

21. வேறுவினைப்நிபொதுச்சொல், 40. இளவியாக்கம். 

2௨ இரட்டைக்கிளவி, ]மர்1த1176 8௦0௩08. 48. இெவியாக்கம். 
25. ஒருபெயர்ப்பொ௫ச்சொல். 49, இசாவியாக்கம், 

21, எண்ணுக்திணைவிரவுட்டெயர், 51, இளவி. 
22. பலபொருளொருசொல், 2. வினைவேறுபடூஉம் பலபொருளசொரு 

சொல், 4, வினைவே௮படா௮அப்பலபொருளசொருசொல், 

26. தசெரித்துமொழிகிளவி, 50. ளெவி, (சேயம் of Sanscrit.) 
1. குழிமைமுசலியகள கி, 

27, மூன்ன ச்தினுணருங் ளெவி 2, தன்மைதிரிசொல். 

01 பால்மிரிந்திசையா வய “* உப்பின் வி. 
. erg pera, 

ர்த்ணைக்கிளவி Oth எச்ச] 1 இறெப்பச்சொ2 
வியல், 57th and Glst ம க்கல் 
கிளவியாக்கம். றக சாஸ, 

7. விறற்சொல். 
(8. காலமுதலியூள வி. 

28. பன்மைசுட்டிய Far have Gere) Plural for singular. 
20. கஇளை௮சம்பெயர், 11௦ சமன், தமர், Ke. 
80. ஒருபொருளிருசொல், 1/1%௦ கிவக்சகோங்குபெருமலை. 
31. எழுத்தியகிரியாப் பொருடிரிபுணர்மொழி ௦ எழுக்கோரன்ன 

பொருடெரிபுணர்ச்சி, 8011. 8001. yar. p. 10. 

CHAPTER IT. SUBDIVISIONS. 1. Ludivisibles or 722072. 
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1. பகாப்பதம், 110018, 4, இடைப்பகாப்பசம், ந] 

௨. பெயர்ப்பசாப்பதம், Noun- Roots. 

Roots. 4th பதவியல், 5. efiiiueriugsi,  <Abstract- 
5. வினைப்பகாப்பதம்,0119-1%0018, Roots. 30th af: Qas. 

2. Divisibles, Derivatives or Appellatives. 

1. பகுபதம். த தத 5 . 

3. Qurgcuse. — 0. துணப்பருசம் (உ வணப்பருதம்.. 
. . ் . . ப்ப . 

4. காலப்பகுதம். 7. தொழித்பருசம், o* cw 
2. வழக்கு. Usage and Acceptations. 

1. வழக்குச்சொல், ். இடக்கரடக்கல், மா 
2. இலச்சகணமுூடையற, | இயல்பு அவையல்கிள வி, / கதி 

8. இலச்சணப்போலி, 115820. 6. மஎ்சலம்.]1011)பெய. onal. 
4. மரூஉ ௦ மரு. 7. குழூஉச்குகி, ந] tonal. 
வெளிப்படையல்லாக்குகிப்பு, 4, 778172 மீ 184227 5771822140. 

1. குறிப்புச்சொல், 8. ஒன்றொழிடொழுசிசொல்,
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தொல்காப்பிய ஈன்னூல், 

. விசாரச்சொல், 4, 5, 0. எழுச், 6. ௮ன்மொழிச்சொல், 
. தருதிச்சொல் 8506 1241) 5001. 7, வினைக்குறிப்புச்சொல், 

பெயரியல். ]41மர1001. 6. மூதற்குறிப்புச்சொல், ' 

, அகுபெயர்ச்சொல், 8810 பெயரி. 0. தொகசைக்குறிப்புச்சொல், 

5. இயல்பு, Items of pure Tamil words. 
1. இயற்சொல், 1411) பெயரியல் 3, வினைமியம்சொல், 

Nunnool. 4. இடையியற்சொல், 
2. Quuhun@sra., 9. உரியியற்சொல், 

6. செய்யுள்வழக்கு, Items of book-words 

1. திரிசொல். 15th soot. 4, இடைத்திரிசொல், 
2. பெயர்த்திரிசொல். பெயரி, ந, உரித்திரிசொல், எச்சலியல் 
3. வினைத்திரிசொல். Nun. Ist soot. 

7. Subdivisions of the above. 
1. ஒருபொருள்குறிக்கபலசொல், மாவி words of the same intent. 

5, ஒருபொருள்குறித்தபலபெயர்த்திரிசொல், 111 140005, 

8. ஒருபொருள்குதித்தபலவினைத்திரிசொல், In Verbs. 

o
b
 

ள
ா
க
 
க
த
ே
.
 

ம 

1. 

. ஒருபொருள்குதித்சபலவிடைத்திரிசொல், 1 Particles. 

, ஒருபொருள்குதிச்தபலவுரித்திரிசொல், In Attributives. 

8. Again. 

_ பலபொருள்குதிக்சவொருசொல், 006 ௬௦1 ௦4 80ாவி intents, 
. பலபொருள்குறித்தவொருபெயர்த்திரிசொல், 15 110015. 

. பலபொருள்குறிச்தவொருவினை த்திரிசொல், 1 Verbs. 

, பலபொருள்குதித்தவோரிடைத்திரிசொல், 11 Particles. 

. பலபொருள்குதித்தவோருரித்திரிசொல், 1௩ Attributives. 

Sanscrit words. See Oas. lst and 8ம் ஒஜிபியல், 

ai_@ere, asin 5 and 6 Sanscrit words. 2. பொதுவெழுத்கானியை 

கீதவடசொல், 8. சிறப்பெழுத்தானியைந்தவடசொல். &, ஈரொழுச்தானி 
யைச்சவடசொல். 5, 6. எச்சவியல், 17111) பெயரி, 11. 

C. Quws Harr, NAMES OR NOUNS. CHAP, I. GENBRAL CLASSIFICATIONS, 

J]. LOGICAL DIVISIONS. 

. இடுகுறிப்பெயர், நீர்த்... 6, இடுகுறிப்பொழுப்பெயர், 

. காரணப்பெயர், (கே530]5, 7. இ௫ிருகிச்சிறப்புப்பெயர், 
, காரணவிடுகுமிப்பெயர், லே- 8, காரணப்பொழ௫ுப்பெ.பர், 

sal Arbitraries. 9. காரணச்சிறட்புப்பெயர், 

. பொதுப்பெயர், Common 10. மரபுப்பெயர், 11௦0. 
or Generic Names. Ll. géecQua7, Optional. 7th 

சிறப்புப்பெயர், 5$ற6012]5 or 8001, எழுத் 18411) Quwé.Nun. 

Individuals, முட்டை 101 சுப்பிரமணியன்;
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மூடிபியல், Synopsis. ௬௪ 

2 GENDER AND NUMBER 
. உயர்திணைப்பெயர், 1901)பெய 5, ௮ஃதிணைப்பெயர். 

. அண்பாற்பெயர், [ரியல். 0. ஒன்றன்பாற்பெயர், 

. பெண்பாற்பெயர். [Nun. 7. பலவின்பாற்பெயர், 

பலாபாற்பெயர். ௦௦ 11101. பெயரி, 8. 
8 ROOTS, AND APPELLATIVES OR DERIVATIVES. 

1. பொருட்பெயர் ஊர் Qurgen rer a@Quur, Substance. 

8. இடப்பெயர் ஊப இடத்கான்வருபெயர், 101806, 

3. காலப்பெயர் ஐம் காலத்தான்வருபெயர், Time. 

4, சனைப்பெயர் ௨ சனையான்வருபெயர், 17212, 

5. குணப்பெயர் ௨10 குணத்தான்வருபெயர், Quality. 

6. தொழிற்பெயர் ஊம் தொழிலான்வருபெயர், &0110ஈ. 
4 EPICENES. 

. பொழுப்பெயர் ௦ விரவுப்பெயர், 1301061108. As stone, &c. 

. பால்பகாவஃறிணைப்பெயர். 48 மரம், யானை, குறை, 60, 

. அருபெயர், Metonymy. As wir, Sorég, eri, reor. 
5. VERBAL NOUNS. 

1. OsrPpQuut and ¢8rumpsO sr PoQuws Affirmative and 
Negative Verbal Nouns. க கடத்தல், ஈடவாமை, 

2. முதனிலைத்தொழிற்பெயர், Radical Verbal Nouns. Aswar, &c. 

8. வினைப்பெயர், 45 சாட்டம், வருகை, ஈடப்பு, 60. 

4, சனிவினைப்பெயர், $பாழ16 10015 01 4208௨, ஜ-வா-படி. 2, 8௦, 

5. வினையாலணையும்பெயர், [1112011001 140005, 45 வருகிறவன். 
6. ABSTRACTS. 

பண்புப்பெயர் See 3. Chap. 11. Following. 
CHAPTER II. SUBDIVISIONS. NUNNOOL பெயரி, 25, 1௦ 25, 80. 

1, Qurgu@uwt, Common to Sacer or ure, 

5t
h,
 
us

e,
 

, விரவுப்பெயர். Epicenes. 11. பெண்மைச்சினைமுதற்பெயர், 

. அண்மைமுதற்பெயர், 14880. 18. ஒருமைச்சினைமுதற்பெயர். 

Com. derived from apse. 13. பன்மைச் சனைமுதற்பெயர், 
, பெண்மைழஞுதந்பெயர். 11. அண்மை முறைப் பெயர். 14%, 

. ஒருமைமுதற்பெயர்,. தந்தை, 

. பன்மைமுதற்பெயர். 1௦. பெண்மை முறைப்பெயர், 1௩ 

ஆண்மைச்சினை ப்பெயர், 14850. காய். 

as above, derived from far. 16. seremwi@uur, 1st Person, 

, பெண்மைச்சினைப்பெயர், 17. முன்னிலைப் பெயர், 

ஒருமைச்சினை ப்பெயர், 18. படர்க்கைப் பெயர், 

. பன்மைச்சினை ப்பெயர், 19, ஒருமைப் பெயர் ஜயா. 
ஆண்மைச்சினைமுகற்பெயா, 20, பன்மைப் பெயர், 

The above together. 11101, பெயரி, 20 1௦ 35, 
13
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இலச்சணக்கொத்து; ஒழிபியல், 43. 

. உயர்திணையியற்பெயர், 17121) -0ஐ5%6 nouns without 11, 0. Endings, 

. அஃ்றிணையியற்பெயர், 110-09806 3007 ஈர] 75. 0, 100108. 
உயர்திணைப்பொருட்சாதியொருமை, 1], 08516 ]10ஸர5 of Multitude. 

. அல்நிணைப்பொருட்சாதியொருமை, 110-085%6 110008 04 ]றப்(ரம ௦. 

உயர்திணைப்பொருட்சாதிப்பன்மை, 1181-0810 110005 06710. 
. ௮ஃறிணைப்பொருட்சாதிப்பன்மை, 140-09846 110075 010. 

METONYMY, OR NOUNS OF SECONDARY INTENT 
14020001. 88, பெயரியல், THELCAPYAM, 
26 Quut Metonymy. வி Meto- 

. பொருளாகு பெயர், 8010518106. nomy. 
. இடவாகு பெயர், 19130௦ (110. General Terms. 

. காலவாகு பெயர், ]) 10. 4 33. 1. தத்தம் பொருள் வயிற்றம் 

. சினையாகு பெயர், 1816. ja மொடு' இவணல், 110113, 

- குணவாகு பெயர், மெடப்்ர, 8. ஒப்பில்வழியாற்பிறிதுபொ 

. தொழிலாகு பெயர், 401101, Chat &_ev, Non-Affinity. 

. gorenarwits, Quwit Measure. Particular Terms. 
1. career cverana, Number. 8. மு.தலிற்கூறஞ் சனையறிி 
2. எடுத்த லளவை, 46121). ar, Synechdoche,Genus. 

3. (eggs ovorena, Capacity. 4, இனையிற்கூறுமுதலதிகிளவி, 

4, நீட்ட serena, Long measure. Synechdoche, Species. 
. சொல்லாகு பெயர், '111௦ 8010 சொல், 5, பிற சவழிக்கூறல், 010, 

. தானியாகு Ouwit, Receptacle. 0. பண்புகொள் பெயர். 
கருவியாகு பெயர், Cause. 7. இயன்றது மொழிதல். 
காரியவாகு பெயர், 1417606, 8. இருபெயரொட்டு, 
கருத்தாவாகு பெயர், &041107. 9. ௮ன்மொழி. 

முன்மொழியாகு பெயர், 11௦0601412 10, வினைமுதலுரைச்குக்ளெவி 
Metonymy. [Metonymy. 1l. wera, 18, கிதை, 
பின்மொழியாகு பெயர், 5000060112 13. வே பிற. 
இருமடியாகு பெயர், Double Meton. 6௦0 வேற்றுமை 

மூம்மடியாகு பெயர், ]ஸ்16 ந[ச௦., மயங்கியல், 81, 
இருபெயரோட்டாகு பெயர், Two Nouns together. 32, 33. Thol. 

8. கீற )075, பண்புப்பெயர் 0௩ பல்வசைப்பண்பும்பகர்பெயர், 

| sysra;, Measure. 6. ¢§, Birth. 

. ge, Understanding. 7. «7, Caste. 

. ony, Equality, Resemblance. 8. 6, Family. 
, வடிவு, 6110௫) figure. 9, சிறப்பு, 1101078 %௦, 506 10 

& ow, Colour. Soot, Quw, Nun,
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po Sue. Synopsis. a4 

erecr ep iOuut, Numerals. As 1), @ontdQuur, Weight.As wor 
ஓன்ற௮ு,இரண்டு, ச. ஒட்டெண், கனிடை,மஞ்சாடி,கழஞ்சு,6௦. 

6 இரண்டாம், மூன்றாம், சான் 19, மைவிருதிப்பண்பு, ௦ பண்பிற் 

காம், ம.பிரதியெண், as. Or பகாகிலைப்பதம், 866 844 Soot 

ண்டாவது, மூனறாவது, 050. p. 48. 

CHAPTER III. ARRANGEMENT OF Guwar IN THE TITOLCAPYAM. 

Classes, Subdivisions, and Individuals. 6, 8,9, 10, 11, 12. பெயரி, 

1. பாலதிவர்சவுயர் தணைப்பெயர், (0067-0001 11, (0. 11011௧. 
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அவனிவ னுவனென வரு௨உம்பெயர், Jie and the like. 

௮வளிவ ஞவளென வரூஉம்பெயர், 8௪ ஊம் 146 11166. 
௮வரிவ ௬வரொன வரூஉம்பெயர், 7௪9 ௨௩0 4116 1112௦, 
யான் யாம் காமென வரூ௨உம்பெயர், Ve and its Synonymes. 
யாவன்யாவள்யாவரொன்னுமாவயின் மூன்று, 1742 ஹ.0 168 3910171008. 

1. ௮ண்மையடுச்த மகனென் இளவி, 1,1:0 ஆண்மகன். 

ஃ.. பெண்மையடுத்த மகளென் இளவி, 191௦ பெண்மகள், 

8. பெண்மையடுக்ச இகரவிநுதி, 46 பெண்டாட்டி, 

4. ஈம் ஏழர்கீதுவரும் இகர ஐகாரம், ந8 நம்பி 8௩0 ஈல்கை, 
5. முறைமை சுட்டாமசன் மதள், 1116 48008 மகன் ௨ம் மகள். 

0. மாந்தர் மக்களென்னும்பெயர், 111௦ நளாா8 மாச்தர், மக்கள். 

7. ௮௨ மகடேேவாயபெயர், 1116 terms Ge. and wae, 
8. சுட்டு முசலாகியவன்னு மாலும், 48 ௮வ்வாளன்,ம்மாட்டான. 

9. சுட்டுமூகலாகியபெண்டென் இனவி, 45 ௮வ்வாட்டி,இவ்வாட்மு. 

10. ஒப்பொடி வரு௨ங் இளவி, 45 அன்னான், அனையான், 0, 

1, எல்லாருமென்லும்பெயர்கிலைக்கிளவி, 116 term omer. 
2, எல்லீருமென்லும் பெயர் நிலைக்கிளலி, 106 term எல்லீரும், 

8. பெண்மையடுல்ச௪ மகனின் களவி, 1116 பெண்மகன். 

1, dotOQuur, From Country. 8. பல்லோர்குறித்சசினைகிலைப்பெ 

£, குடிப்பெயர், Family. wt, Member or Part. 
8. குழுவின்பெயா, மே. 9. பல்லோர் குறிக்க தணைகில்ப் 

4, வினைப்பெயர், Occupation. பெயர், Caste and Soil. 
5. உடைப்பெயர், 111105. 10. கூடிவருவழச்கினாடியற்பெயர், 

6, usr yQaererQuuwr,Character. Nickname and Sirname. 

7. பல்லோர் குறித்த முறைகி 1], இன்திவொன்னு மெண்ணிய௰் 

லைட்பெயர், Consanguinity. Quut, These, those,and such. 

11. ura gad sas Aor Ouwt,Gender-denoting No-castes. 

l. ¥aQs2 B0mer weje..Quws7, Jtand its synonymes. 

2, அவைமுதலாகய வாய்சப்பெயர், &8 அஃது, &௦. [nymes 

8. அவையிவை யுவையென வரு௨ம்பெயர், 7429 ஹம் 115 syno-
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Chapter III. Arrangement of Verbs in the Tholcapyam. 

I. srméGere. Time-words=-Verbs. 
1, வினை 0 மெய்க்கிலை, 2. SAuy. 

8. இறப்பு, 185, ஈ. இதப்பு, ௨, 
b. hapa, Present. சி. Hapa, Present. 

ec, a fra, Future. ec. o fia, Future. 

11, குதிப்பிஐும்வினையிலுல் காலமொடு வரூஉம் வினைச்சொல். 

1]. உயர்திணைக்குரிமை, 5, ௮ஃதிணைச்குரிமை, 8. ஆயிருஇிணைக்கு 

மோ.ரன்னவரிமை, *[, உயர்திணைச்ருரிமை : வினை-மெய்ர்கிலை, 1. பன் 
மையுரைக்குர் தன்மைச்சொல், ௨, ௮ம்.2.ம்எம் ஏமென்லுங்கிளவி. 0. ௨ம் 

மொடுவரூஉங்கடசறக்கிளவி, 8, தன்விளையுமாக்குக் சன்மைச்சொல். 
a. SL FOQIES சுன்றியலுகரம், 8, என் ஏன் அல்லென வருஉங் செவி, 

8. ஒருவர் மருங்கிற் படர்ச்கைச்சொல், a. Yor Rar ௮ள்ஆள் என்லும் கா 

ன்கு. 4. பல்லோர் மருங்கிற் படர்ச்கைச்சொல். a. ௮ர்.௮ர் பவென வரூ௨ 

மூன்று, 5, மாரைகளெவி. 0. யாதரன்னும் வினாவின்னெவி. 

உயர்திணைக்குரிமை ; குறிப்பு: 1, ௮துச்சொல் வேற்றுமை யுடை. 

மையானும். 2. சண்ணென்வேற்றுமை நிலத்தினானும். 8. ஒப்பினானும். 

3, பண்பினாலும் (அ௫யெவினைகள்), 5, ௮ன்மையின், 0, இன்மையின், 
7, உண்மையின். 8, வன்மையின். (வருஉம்வினைகள்), 

ஏ, அஃதிணைக்குரிமை ; வீனை-மெய்க்நகிஸை, 1, பலவற்றுப் படர்க 

OF. A ௮௮வஎன வரூ௨மி௮தி, 2. ஒன்றன் படர்ச்கை, ஈ. SL Daas 

குன்றிய ஓுகரத்திறுதி, 3, எவன் என்ளவி, 
அஃதிணைககுரிமை : கூறிப்பு, 1. இன்றிலவடையவென்னுல் களவி, 

2, ௮ன்றுடைச்தல்லவென்னுங்கிளவி, 5, பண்புகொள்ளளெவி. 4, உளவென் 

இளவி, 5. பண்பினாகய சினைமுதற்கிளவி, 0, ஒப்பொடுவருஉங்கிள வி, 

4. ஆயிருதிணைச்கு மோரன்னவுரிமை, (011001) 14௦ 1௭௦ ஷெர்க. 
1. முன்னிலை, 56001 Personal Verbs. a. @ @ ஆயெனவரூ௨ மூன் 

௮ மொருவற்கு மொன்றற்கும்பொது, ம, இர் ஈர் மின் என வருஉமூன் 

௮ம் பல்லோர்மருங்கலும்பலவற்று மருக்ும்பொது, 2, வியங்கோள், 
Optatives. 3. dZerQues% Gora, Gerunds and others. a. QO¢wgs Oe 

ய்யூச் செய்பு செய்தெனச் செய்மியர் செய்யிய செயின் செயச் செயற் 

கென ஒன்பது, ம. பின்முன் கால்சடை வழியிடச்தென்னு மன்னமரபின. 

4. இன்மை செப்பல், 5, வேறென்கிளவி. 0. செய்ம்மன செய்யுஞ் செ 

ய்தவென்கிளவி, 00086 வினையியல் 11010811௨7. 
The subject of verbs is very scantily treated by Tamil authors: 

they have not laid down definite rules for conjugation and tense, and 

have merely stated the different classes and subdivisions of verbs. 
Compare from 56th to 62nd Page of this work.
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E. Qeor_wHe rr, PARTICLES, ADJUNCTS, AND TERMINATIONS. 
J. Generay Terms. 

]. வேற்றுமை யுருபுகள், (8565. 9. தச்தம்பொருள, 11101. 110105, 

8. வினையுருபுகள், 116156-]811016 6, இசைகிறைகள், 111] of 
and Personal terminations. hiatus. 

8. சரரியைகள், Adjuncts. 7. அசைகிலைகள் , 10%))1011965. 
4, ஓப்புருபுகள் 00 உவமையுருபு 6. குறிப்பிடைச்சொற்கள், 101. 

éer, Particles of analogy. tative sounds. 
II. Spectan anp Inpivipvat Terms. 

1. தெரிரிலைப பொருட்டூடைச்சொல், 1911௦0 1981055101. 
2. தேற்றப் பொருட்டிடைச்சொல், 1111115110 1100108510, 
8. guuQ@ur@eocré¢@erev, Doubtful Expression. 

4. (pomtOurgei.e.é@e76, Particles denoting Completion. 
5. எண்ணுப்பொருட்டிடைச்சொல்,]?8110169 07 Enumeration. [&e. 

6. சிறப்புப்டொருட்டிடைச்சொல், 1287140165 denoting Superiority 
7. எதிர்மறைப் பொருட்டூடைச்சொல், 18(10168 01 1462217101. 

8. எச்சப் பொருட்டிடைச்சொல், 14111815-1870110ஐ 18110106, 
9. வினாப் பொருட்டிடைச்சொல், 181015 ௦4 1றந்ர0 ௨101. 

10. விழைவுப் பொருட்டிடைச்சொல், 18110106 0௦12 1) 81௨, 
11. ஒழியிசைப் பொருட்டிடைச்சொல், 1014010504 ]1%010ம்0ா. 

12. பிரிப்புப்பொருட்டிடை, 1127010108 07 Seclusign, Separation. 
13. சழிஏப் பொருட்பூடைச்சொல், 11௨(10108 08011) த 0ற1858101. 
14, ஆக்கப் பொருட்டிடைச்சொல், Particles requiring to Lecome. 

Il]. Inptvipvat Terms. 
சுட்டுட்பொருட்டிடைச்சொல், 45 ௮௧௪ இச்சு அங்கே இங்கே, 60, 

, காலப்பொருட்டிடைச்சொல், &5 முன் பின் இனி. 

இடப்பொருட்டிடைச்சொல், 48 மேல் சீழ் அயல், Kc. 

. விகற்பப்பொருட்டிடைச்சொல், .45 அவது, ஆயினும், 60. 

இரக்சப்பொருட்டிடைச்சொல், 45 ஐயோ, ௮ந்தோ, 60, 

வியட்புப்பொருட்டிடைச்சொல், 48 ௮, ஒகோ, 6௦, 
அ௮ச்சப்பொருட்டிடைச்சொல், 45 கூகூ, ஐயையோ, 60, 

இகழ்ச்சிப்பொருட்டிடைச்சொல், As 8, 26, சை, 80. 

ஒலிக்குறிட்புப் பொருட்டிடைச்சொல், 48 கடகட, மடமட, ௫0, 

10. விரைவுக்குதிப்புப் பொருட்டிடைச்சொல், .48 சரோல்,திடீர், &௦, 

1], வினைமாற்றுப் பொருட்டிடைச்சொல், .&8 மற்று, பிற, &e. 

12. உரையசை மிடைச்சொல், 48 அதுமற்றம்ம, % 

18. வியங்கோளசைச்சொல், 8 மா, 0. 

14. முன்னிலையசைச்சொல், 45 மியா, 0, 

19. ௮சைமொழிய யிடைச்சொல், யா, கா, 8௦, See chap. G. 

6.
06

 
௩1

 
ஜூ
 

மே
. 

மே
 
ஒ
ப



II. 

11]. 

IV. 

VI. 

VIL. 

VIII. 

IX, 
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11. உரியதிகாரம், ATTRIBUTIVES. 

Gencral Terms. 1. குதிப்புரிச்சொல், 1௦௭௦ம் ர (116 மர்ற0. 
8. பண்புரிச்சொல், 18:061760 by the 800506, 8. இசையரிச் 

சொல், Affecting sound. 
a. eure err, Animal Properties; 4. 2. oa carw, Bodily 
Properties. 
உடல்சொளுயிர்க்குணம். sci அறிவ, அருள், ஆசை, அச்சம், 
மானம், நிறை, பொறை, ஐர்ப்பு, கடைப்பிடி, மையல், நினைவு, 
வெறுப்பு, உவப்பு, இரக்கம், காண், வெகுளி, தணிவு, அழுக்காறு, 

அன்பு, எளிமை, எய்ச்சல், துன்பம், இன்பம், இளமை, மூப்பு, 

இகல், வென்றி, பொச்சாப்பு, ஊக்கம், மறம், மதம், மறலி, 

உடலுமிர்த்தொழிற்குணம், 4014. துய்த்தல், துஞ்சல், தொழு 

தில், அணிதல், உய்த்தல், 
உடற்குணம் 0 உயிரல்பொருட்குணம். scil. a. பல்வசைவடி.வு, 
Different Figures. 6. @@erHow, Two kinds of smell. ௩ ஐவ 

etrcario, Five kinds of colour. ரீ. அறுசுவை, 81% 11105 01 (8540. 

8. எட்டூறு Hight Descriptions of touch. 

இருபொருட்டொழிற்குணம், 201, தோன்றல், மறைதல், வளர் 

தல், சுருங்கல், நீங்கல், அடைதல், ஈடுங்கல், இசைத்தல், ஈதல். 

Sounds, ௨. மாற்றம், நூவதற்சி, செப்பு, உரை, கரை, நொடி, 
இசை, கூற்று, புகறல், மொழி, ளெவி, விளம்பு, ௮றை,பாட்டு, 

பகர்ச்சி, இயம்பல், 4. முழக்கு, இரட்டு, ஓலி, கலி,இசை, வை, 

பிளி௮, இரை, இசக்கு, ௮முங்கு, இயம்பல், இமிழ், குளி, அதிர், 

குரை, சனை, இலை, சும்மை, சவ்வை, கம்பலை, அரவம், ஆர்ப்பு. 
௪. பெயருரி, Adjectives. 6. Sra), Adverbs. Here ends the 
Synopsis of all the terms in ogpg.g, Qera, Quwi, alder, 
இடை ௩ உரி ; 10௪ 10110௭ 111096 ௦8 இலச்சணம் ஊர் சக்தி. இல 
கீசணம் 01181818 0£ வேற்றுமை Cases, காலம் 100865, தனித்திய 

evreo.o Individual incapability of signification, and உரிமை 
Qualification: and #6 occupies with its various genera and 
individuals the last chapter, H. 
Agustyan’s Abstract Classification of words as by Beschi. 1. 
fgéGsew, 2. sue. These two belong to the gods. 3. wa 
uSre;¢ero Which belongs to barbarians. 4. ure gu, Civi- 
lized languages of the world: a. saw, Original words. 
b. sw Words common to many languages, c. CsReu, 
Foreign words.
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II. 

0. இலச்சணவதிகாரம், 

1. பெயர்க்கு இலக்கணம், வேற்றுமை, 9, வினைக்கு இலச்சணம், 

காலம், 8, இடைக்கு இலச்கணம், தனித்தியலாமை, 4, உரிக் 

கிலச்சணம், பெயர்க்கும் வினைக்கும் பண்பா முரிமை, 

வேற்றுமை, 

. 148108, முதலாம்வேற்அமை : பெயர்வேற்றுமை,எழுவாய்,கருத்தன், 

செய்பவன், வினைமுதல். 1400]1121176 Case. 

இடனெழுவாய் Pronouns. 2. QuwOraparrd Nouns. 3. alZrQuiap 

aru Verbs. 4. @eraeQaapard Quotations, 5. MpQumaru 

Sentence-Nom. 6. Ogrm@msQuwapgarus Compound Nominative. 

எழுவாய்க்குப்பொருள், பயனிலை, 1316110816. 

, பெயாட்பயனிலை]1 00 1-121௦01- 4, வியக்சோட்பயனிலை 001௨1116 

cate. [See 5th வேற், 1101] Predicate. 

, வினைட்பயணனிலை Verb-Predi- 5. வினைகிலைப்பயனிலை Neuter 

cate. [ Predicate. Verb Predicate. (Predicate. 
. Seyiuwefié) Interrogative 0. பண்புப்பயனிலை ,&112100114௦ 

எழுவாயுருபு Nominative Forms. germer aeruacr ஆனவள் 

என்பவள் .ஐஜனவர் என்பவர் ௮னது என்பது ஆனவை என்பவை, 

௦6 181 5௦04. வேற்றுமையியல், இலச்சணச்ி௫ிசாத் ௮. 

[1816. இரண்டாம் வேற்றுமை : ஓசாரவேற்துமை, செயப்படுபொ 

ருள், விஷயம், உருபு-ஐஜ., வாய்பாட--இதனையெனல். 

௨-ம் வேற்றுமைப்பொருள், [தொல்காப்மியம். ] 

1, காப்பு, 10. காசல், 19. இ௮க்தல், 

இ, ஒப்பு, 1]. வெகுளி, 20. அளத்தல். 

3, ஊர்தி, 18. செறல், 21, எண்ணல் + 

4, இழை, 13. உவத்தல். 22, HESS, ‘a 

9. ஒப்பு. 1. கற்பு, 23. சார்க்தல், 6 

6. புகழ். 15. வறுச்சல். 21, செலவு. “ 
7. cf). 16. Gangs oo. 25. Ser per, at 

8. பெறல், 17. தொகுத்தல். 20. நோக்கல், — 

9. Opa. 18. பிரித்தல், 27. அஞ்சல், 

௨-ம், வேற்றுமைப்பொருள், [ஈன்ஜூல்.] 

1]. ஆக்கல், 8. அடைகசல், 0. ஒச்குல், 

8. அழித்தல், 4. நீத்தல், 0, உடைமை 

[இலக்சணச்தொத்து, 191115௦001. வேற்றுமையியல்,] 

1. கருத்துண்டாதல், 8. இருமையுமா தல், 
9 
wwe 6 (5S Blew 07 S60. 4, ஈருருபிணைதல், 

14
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. கருச்சாவாசல், 7. செரிகிலையாதியாய் வருஞ்செய 

. அகநிலையாதல், ட்பநிபொருள், 

Ii, 11806. குன்றாம்வேற்றுமை--தல்வேற்றுமை--ஓடுவேற்அுமை,. 

உருபு--ஆல் ௮ன் கொடு, சொண்டு; இதனை மூன்றாம்வேற்றுமைச் 

கருவியென்னும் மூன்ரும்வேற்றுமைக் கருத்தாவென்றம் பொருள் 

கூறுவர், ஒட ஐடி உடன் கூட--உடனிகழ்ச்டிப்பொருள். 

| சொல்காப்பியம், Tholcapyam. | 
. அதனினியறல், 7. அதனோடியைர்த வொருவினை 

+ HED OE Ber a, களவி, 

. அதன்வினைப்படுரல், 5. அதனோடியைர்த வேறுவினைக் 

. அதனினாசதல். Gen al), [ ப்புரை. 

அக்னி கோடல், 9. அதனோடியைஈ்த வொப்பலொ 

அதனொமெயங்கல். 10. இன்னானேஅ௫வீங்கெனவருவன, 

[QosemréOarsg. Elakkanakotthoo. | 
. அசக்கருவி, ரர. 7. காரகக்கருவி, 

. யூறக்கருவி, 8. ஏதுக்கருவி, 

ஒற்றுமைக்கருவி, 0. வினைக்கருவி, 

முதற்கருவி, 10). கிமித்தக்கருவி, 

அணைக்கருவி, 11. வேற்றுமைச்கருவி. 

. ஞாபகச்கருவி, 19, வினைமுதற்கருவி, 

137. வா. கான்காம் வேற்றமை--குவ்வெனப்பெரிய வேற்றுமைக் 

mm 
69
 

2 
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ஐ
ஐ
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இளவி, உருபு--கு-சாக-பொருட்டு-என்௮ு.-நிமித்தம், வாய்பா 

--இதற்கதுடொருள, 

[111/0 ஷ9ஊ, (வேற்தஅுமையியல், 14,) and Nununool. | 
. அதற்குவினையுடைமை, 9. காதல், 

. அதற்குடம் படுதல், 10. சிறப்பு. ட் 

அதற்குப் பமிபொருள், —_—— ஷ் 

Amare, Here ]. கொடை. 

அதற்கியொப் புடைமை. இ, பகை, Ss 

» ௮தற்பொருட் டாதல், ௦, தேர்ச்சி, © 

BLL. 4, தகவு. a 

பகை. ௦. துவாதல், 2 

[இலக்கணச்சொத்.து Hlakkanakotthoo.] 
கேளாதேதற்றல், 5. உயர்ர்சோனேஜற்றல், 

. கேட்டேயேற்றல், 6. இழிர்தோனேற்றல். 

, ஏலாதேத்றல், 7. ஒட்போ னேற்றல், 
. ஈவோனேற்றல், 8. உணர்வின் தேற்றல்,
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9. விருப்பாயேற்றல், 10. வெறப்பா யேற்றல். 

3, மிலா: ஜரதாம்வேற்றுமை-இன்னெனப் பெயரிய வேற்றுமைக் 

இளகவி--டீக்சம், வாய்பாடு--இசனினிற்றி௮. 1110]. வேற், 10. 

1ஐ ௦1 உருபு : இல்-இன-இருஈ 2-கின்று-விட்டு-நீக்கம். 

ஜி  ?போல-சணக்கு-றட்டம்-என்ன.என-ஒப்பு- 

» த 1 கொண்டு-மூலம்-வழி-ஏது-நிமித்தம்--ஏ.து- 

Qur@en or Signification. [Ogmaero9wu. Tholcapyam.] 
1. வண்ணம், 10. சிறுமை, 19. பழமை, 

௮. வழுவு, 11. வன்மை. 20, ஆக்கம், 

5. அளவு, 18. மென்மை, 21. இன்மை. 

4, சுவை, 3. கடுமை, 22. உடைமை, 

5. தண்மை, 141. மூஜுமை. 23. காற்றும். 

6, வெம்மை, [5. இளமை, 84. தீர்தல். 

7. அச்சம், 16. Hog so, 25. பன்மை, 

8, ஈன்மை, 17. இழித்தல் 20. சின்மை. 

9. தீமை, 15. புதுமை, 27. பற்றுவிடுதல். 

[ wer corev. Nunnool | 
|. நீங்கல், 8, ஒப்பு 8. எல்லை 1, ஏ௮. இதனை ஏமாமவேற்துமைஇட௨ப் 

பொருளோடு உறமழ்ச்சகிக, மூன்மும் வேம்ஆமைகச்சருவியோ டிழமு 

தம்கதுணாக, 

[இலச்சணச்சொ.த்ஜ.]__- 
1. நிலைத்தணை. 8, இயங்குதிணை, 8. பண்பு, 

1]. 14010. ஆறாம்வேற்றுமை--அதுவெனப்பெயரிய வேற்றுமை 

உடைமை--குறை, 111101. வேற். 15, [இசன௫இது, வாய்பாடு, 

உருபு : ௮௮-அு-உடைய-இன்-௮. 

கன்னூல் :--பொருள் தொல்காப்பியம். 

1. பண்பு. 1. இயற்கை, 8. முதல், 

2. உறுப்பு, 2. உடைமை. 0. ஒருவழிஉறுப்பு, 

௦. ஒன்றன் கூட்டம், 3. மூதுமை 10. குழு. 

4, பலவினீட்டம். 4, வினை, 11 தெரிக்அமொழிசெய்தி, 
5. இரிபினாச்சம் 5. கருவி. 12. da. 

{ DB lp amin 0. துணை, 18. வாழ்ச்டு, [னபிற. 
DD Ror @ peo. 7. wo. 11. திரிந்துவேறுபஉமன் 

[(இலத்கணக்கொத்து. 1. ஒற்றுமை,] 
a. ஒன்ருயச் தோன்றல். 8, உரிமையாய் த் தோன்றல், 

ச. ஒன்றாய்த் தோன்றல், 

1. ஒன்றன்கூட்டம், 8, பலவினீட்டம் 3, திரிபினாக்சம்.
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1, 

2, 

ர். உரிமையாய்த் தோன்றல், 

பொருள். 2. காலம், 5. குணம், 1... இருவகை 

இடம் 4, சினை, 0. தொழில், re, 

2. Gah genw. 

ஈ. வேருய்த் தோன்றல், 4. நிலை்மையி லுடைமைகள், 

177, மங, ஏழாம்வேற்றுமை: சண்ணெனப்பெய்ரியவேற்அுமைக்இளவி: 

இடவேற்றுமை ; 81218: கண், இடம், இல், இடச்தில், இலே, ௮ண் 

டை, 60. பொருள--இடப்பொருள் ; வாய்பாடு--இசன் சகண்ணிது. 

1, தற்கிழமைஇடம், தற்திமமைக்சாலம், SIGNIFICA- 

2. SA Ber@ipenin Qi, YA Sox @ penweerevr 1707, 

பொருண்மு கலா௮ுமோரிருகழமையினீடனாய்நிற்றல், ) Nunnool. 

3111. தாமச. எட்டாம்வேற்தமை,விளி,சம்போதனை ; 81158 : ஈத்தின் 

1. 
2. 
3 

2
 

திரிபு, குன்றல், மிகுசல், இயல்பு, அயற்திரிபு, பொருள்-படர்க் 
கையோராைக் தன்முகமாகசக் தானழைப்ப௮, 

5, வினைக்கிலக்கணம காலம், 

]. இறந்த காலம், ந%%் Tense. 

தன்மைஒருமை 184, 12௦18. 8012, 1. தன்மைப் பன்மை ]8, 1, 11, 

முன்னிலை ஒருமை 8, —,, 2. மூன்னிலைப் பன்மை, 

படர்க்கை ஒருமைமீாம் ,, 4, 8. படர்க்கைப் பன்மை, 

a, gecrired Masculine. a. ueture High caste plur. 
6. Quewunre Feminine. 9, பலவின்பால் Neut. plaral. 

ec. gor meruTe Neuter singular. 

2. dap erew. Present Tense. 
தன்மை ஒருமை, 1. தன்மைப் பன்மை, 

. முன்னிலை ஒருமை, £, முன்னிலைப் பன்மை, 

படர்க்கை ஒருமை, ௨ படர்ச்கைப் பன்மை, 

£.... ஆண்பால், 8. பலர்பால், 

b. பெண்பால், 6, பலவின்பால். 

8, ஒன்றன்பால், 

38. «Bit ere. Future Tense. 

தன்மை ஒருமை. 1. தன்மைப் பன்மை, 

. முன்னிலை ஒருமை, 2. மூன்னில்ப் பன்மை, 

, படர்க்கை ஒருமை, 8. படர்சக்சைப் பன்மை. 

A, ஆண். ௪. பலர்பால். 

8. பெண், 8, பலவின்பால். 

6. ஒன்று, 
4, ஏவல், Imperative Mood,
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1. அய்விகுதி Ger APuaaed Imperatives without gw. 
5. ஆய்விகுதி கூடியஏவல் linperatives with gw. 
3. + hitwem Cuwae Negative Imperatives. 

5. SuwGarar, Optative Mood. 

1. ககரலீற்றவியங்கோள். 49 வாழ்க, செல்க, &0, 

5. யகரவீற்௮ வியக்கோள், As argu, 

3. ரகரலிற்றுவியக்கோள், As வாழியர், நிலீயர், 60. 

4. லகரவீற்றுவியங்கோள், 45 தொடங்கல், விடல், 60. 

3, ஆச௱ற்றுவியங்சோள். 15 வருவானாக, செய்வேனாக, டட, 

0. கடமை.பீற்றுவியங்கோள், 435 வரக்கடவாய், 0, 

7, ஏனீற்றுவியங்கோள், 15 நில்லேன், பிடியேன், ௦, 

8, அட்டுற்றுவியங்கோள், As ஆகட்டும், போகட்டும், ௦, 

9, உம்மீற்றுவியங்கோள், .%5 சொல்லும், செய்யும், &௦. 

0. வழக்குழுற்௮ு, Colloquial Mood. 

. . ( செய்யலாம். 
1. ஆமீற்றுமுற்று, । செய்கரானம், 

5, கூடுமென்மாற்று, As படிக்கக்கூடும், ௩௨0. 

5. வேண்டுமென்ீற்றுமுற்று, 45 அடிக்கவேண்டும், &௦, 

ர, ஆச்குமென்னீ௮, 5 வருவானாக்கும், 0. 

7. Quw@réew. Relative ParticMles. 
1. இறக்தகாலத்துப் பெயரெச்சம், | 
5, நிசம்காலத்துப் பெயரெச்சம், உடம்பா, 

3, எதிர்சாலத்துப் பெயசொச்சம். 
1. எதிர்மறைப் பெயரெச்சம். 

8. வினையெச்சம், Verbal Participles. 

1, செய்கென்னும்வாய்ப்பாட்டுவினையெச்சம், As, Hoving done,&e. 

2. செயவெனெச்சம்,. As, To da, &e. 

3. செயினென்னெச்சம். As, If I do, &e, 

4, செயினுமென் எச்சம் As, Although Ido, &e. 

ஈ. செயிலுஞ்செய்யானென்னெச்சம். 740874 I do he will not. 

். செயிலுஞ்செய்வானெனனெச்சம். 2872 he may. 

5, எதிர்மறைவினையெச்சம், 17/07 48012 4௦28. (286. Gerund.) 

8இடைக்லெக்சணம்--தனித்தியலாமை. 

பெயர்க்கும் வினைச்குழுடுப்பார்தன்மை, உடுிப்பு--உறப்பு, 9௦6 154 and 

2nd sootrums @eauuu6 Nunnool and Tholcapyam. 
1. Members of a Divisible word: u@U se guyeer:—USE, SSP, 

இடைநிலை, சாரியை, சந்தி, விகாரம், 506 6011 Sootrum, 47th page. 
8. (8965 01 81218 01 00805, வேற்றுமையருபுகள் : 1, .னவன், என் 

பவன, அனவள், என்பவள், ஆனவர், என்பவர், ஆன, என்பது, ஆண
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வை, என்பவை, அனதுகள், என்புகள் :--8, ஐ.--8, அல், ஆன், ஓடு, 

ஒடு, உடன், கூட, கொண்டு, உடன்கூட, ஓகூட, மூலம், இட்டு :--4, கு, 

காக, கென்று, நிமித்தம், பொருட்டு,--5, இன், இல், இருக, நின்ற, வி 
ட்டு, இடச்திலிருக்.௪.--0, ௮.து, உடைய, உட,உடை, இன், ௮௪.௪, ௮....- 

1. இலே, இல், இடத்தில், கண், கிட்ட, கால், கடை, இடை, தலை, வாய், 

திசை, வயின், முன், சார், வலம், இடம், மேல், &ழ், புடை, மூதல், பின், 

பாடி, ௮ளை,தேம், உமை,வமழி, உழி, உளி, உள், அகம், புறம், ௮ருகு, அயல், 

பால், பச்கம், மீது,--6, ௮, ஈ, ஓய், ஓ, Others may be occasionally 
met with. - 

3. Medial Particles or SZerWan_ ddvuj@y, Denoting Tense: 1. ஆ 

நின்று, இன்று,று: 2, ,,5, Ber: 8.1.4, a: Verbal Terminations 

வினைவிகுதியுருபு, Denoting Tense Person and Gender: ௮, றும், அ, 
அம், 6), டும், கு, கும், மின், அய், ௪,ய, ர, மார், ப, உம், அ, என், ஏன், 

அன், அல், ஐ, ஆய், இ, கீகோ, கொள், ௮ம், ௮ம், எம், ஏம், ஓம், ஓங்கள், 

இர,ஈர்,ஈர்கள்,உங்கள், தஇன்,௮ள்,அள்,அர்,அர், ஆர்கள்,அ௮கள்,௮. 

4, சாரியைகள் Adjuncts of Kuphony: அன்,அன், இன்,அல், HD, 
இற்று, ௮த் த,௮ம்,கம்,ஈம், நம், ௭,௮,௨,ஐ,கு.ன், Also the letters known 

353 எழுத்துப்பேறு, ௦6 11 பெரு-[-ம்-/- தன் பெருமான், 80, 

ற். ஒப்புருபுகள் : Particles signifying Like. Cure, புரைய, 
ஒப்ப, உறழ, மான, கடுப்ப, கேர, நிகர, இயைய, ஏய்ப்ப, அன்ன, 

இன்ன, மாதிரி, வண்ணம், அட்டம், கணக்சா, படி, என்ன, வழி, பிர 

காரம், போங்கு, &0. 

6. sgguHQummer: Particles having significations peculiar to 

themselves. ws, @65, 755, DOD, vO», Np, a, Q, Ter, crerm, 

எனா,என்றா, உம், ஒடு, தில், மன், கொல், ஒரும், தெய்ய, ௮க்தில், ஆங்கு, 

அம்ம,மா, மியா, இக, மோ, மதி, அத்தை, இத்தை, வாழிய, மாள, லீ,௮2, 

யா, கா, பிற, பிறக்கு, Herr, Gur, org, GGL, சன், குரை, போலும், 

இரக்.த, இட்டு,அன்ற௮ு, ஆம், ஆமாம், க்கும், தாம், தான்,கன்று நின்று, 

மூன், பின், ழ், மேல், ஆம், அல்ல, இல், இல்லை, உண்டு, ஓம், ௮காவ௮, 

அவையாவன, ஏன், என்ன, என்னென்ன, மன்ற, தோறும், ஏனும், எனும், 

குதித்து, பற்றி, பரியர்தம், வரையில், அசாவும், மாத்திரம், மருங்கு, 

பொழுது, போ.த,ப்போ,சல்ல2, ஆகட்டும், இதுநிற்க,இருக்சட்டும், புத்தி, 

பராக், 0116 156 and construction of these Particles, full particulars 
will be furnished in the ensuing Book. II. 

7. இசைநிறை : ]ஜ(410105 required for convenience in chanting. As 

ஆர் 1௦. எல்லாவுயிரொடுஞ் செல்லுமார்முதலே, 8௩0 1) பெயரினாகய தொ 
கையுமாருளவே, Several in the above enumeration occur here also.
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8. see fiz : Expletives, used to fill or complete metre. As geqe, 
ஆகலாகல், என்பதென்பது, Many in the above cnumerations occur 
350 85 ௮சைகிலை, 

9. குறிப்பு : 10014811௭0 8001005 : &5 சல், ஒல், முறுமுறு, கஃர், மளேர், 

தடதட, கலகல, சலசல, மடமட, ஜெல், சொரேல், பளீர், பளிச்சு, 

இடர், படர், பளார், இடு, படபட, சளசள,வளவள,கொழகொழ,௫ல், 

விண், கணிர், பொள், சட்டென, சுறுக்சகென, முறமுற, இதோ, அதோ, 

தல, ஏஎ, அகா, ௮2, அப்பு, டும், சேசே, ௮ஞ்ட, ஓளஒள, ஒள, கன் 

ஹே,௮ன்றே,அ$சா,௮ன்னோ, €,29,சை, சைசை. 01 (1115 1114 there are 

very many. See the appendix after the Section @m. Wwe, Bk. II. 

5, உரிக்லெக்கணம்--பெயர்க்கும்வினைச்கும்பண்பாமுரிமை, 

Adjectives and Adverbs. 
1. Original Adjectives. vue, Ao, wHM, wH9, Whew pw, EW,9 Hd, 

கெடும், செம், குறும், கரும், பொறு,பு,த, பைம், பசம்,பொல்லாக,உள்ள, 

இல், இல்ல, இல்லாக, கொடம், பெரும், Am, நுண், தூய், வல், மெல், 

மேல், 8ம், உரு, கெழு, மழ, குழ, புல், உறு, ஈனி, மல்லல், கூர், கழி,தட, 

கய, ஈளி, முழு, எல்லா, யரணர், வறு, வே௮,வறும், வெறும், வெவ் 

வேள, வீண், செழும், செழு, விழு, வாள், இள, இளம், கடி, ஐ,£ர்,வெகு, 

மகா, மா, மெது, ௮தஇ௫, ௮0௪, வியன், கொஞ்ச, Ke. 

2. Derivative Adjectives: 1. ௮ ௨ சுப, ௮௧28 உயர, விசால கிள, 
மர, பண, வெங்கலக்ச, பங்கயத்த, 60. 2. இய 08 பெ.பரிய, மூ.தலிய, 

8. உள்ள 96 பொனமையள்ள, பலமுள்ள, 60. 4, ஆன 18 கோபமான, 

சகலமான, 60. 8,அ௫ூய 86 ஈனமையாகிய, தீமையாகய, 6, 6, ௨, 
௨ ருரு), மூருட்டு, இருட்டு, அற்று,நிற்று, 6௦. 

3. Adverbs of Place. எக்சே, இங்கே, அங்கே, இவண், அவண், எவ 

ண், எங்கும், எங்கேயும், எவிடம், YM wo, இலிடம், அங்கு, ஈல்கு, ஆம் 

கண், ஈங்கண், அண்டு, ஈண்டு, அம்பர், இம்பர், உம்பர், எம்பர், மேலே, 

ழே, அங்களனம், எங்ஙனம், இங்கனம், யாங்கனம், உள்ளே, வெளியே, 

பின்னே, முன்னே, எங்கேயாடலும், அங்கேயே, செவ்வே,செவே,கேோரே, 

குறுக்கே, வலமே, இடமே, புறத்தால் , புறத்தே, எதிரே, மருல்கே, அய 

லே, ௮ச்தண்டை, இர்தண்டை, எச்தண்டை, எங்கெங்கே, எங்கெங்கும், 

எங்கேயாவது, KC. 

4. &005 ௦1 110. 48 இப்போ, இப்போது, இப்போம் ௪, அப்பொ 

மூன, அப்போ, எப்போ, எப்போது, எப்பொழுது, எப்பொழுறும், எப் 

போகாவ, எப்போதாயிலும், இன்றைக்கு, காளைக்கு, காளையினன்றை 

க்கு, பிற்பாடு, முன்பு, முன்னர், சேற்று, சேற்றைக்கு, முக் தரேற்று, மூச் 

தாகாள், மாதாநீதரம், வருஷார்தரம், நாள்வட்டம், இழமைவட்டம், தா 

ள்தோறும், தனசதோறம், வாரக்கோறும், இப்போசே, உடனே, இன்
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னம், இன்னும், சிலவேளை, ஒருவேளை, இர்கேரம், ௮ர்கேரம், எக்நேரம், 

அ௮ன்றாடகம், அன்றன்று, ஒன்றைவிட்டொருதகாள், ஒருபோறும்,ஒருகால், 

ஒருக்காலும், ஒருவிசை, ஒருதடவை, இரண்டுதரம், த௯௨ணம்,ஒருகிமிஷம், 

வெகுகநேரம்பொறுத்து, கெடுகேோத்அச்குமுன்னே, அடிக்கடி, பலவிசை, 

என்மைக்கு,என்ற௮ும், என்றென்றும், என்றென்றைக்கும், ம௮படியும்,திரும் 

பவம், மாதிமாதி, முன்லும்பின்னும், கால,ச்௮த்குகாலம், சாளுக்குகாள், 

காலம்பெற, சாய்ங்காலம், பகலைச்கு, மத்தியானம், இராவைக்கு, வெள் 

ளென, விடியற்காலம், விழூயத்சாரம், பொழுதா.. பொஷாய, இனிமேல், 

இனிமேலைக்கு, இன்னினி, இணி, இதுகாறும், இம்மட்மீம், இவ்வளவும், 

சீக்கிரம், முந்தி, முதல்முதல், இதற்குள்ளே, Kc. 

5. Adverbs of Order Manucr Quality and Quantity: As sux, 

இப்படி, எப்பட, எப்படியும், எப்படியாகிலும், எத்சனை, இத்தனை, ௮௧ 

தனை, எவ்வளவு, எவ்வளவும், இவ்வளவு, அவ்வளவு, அவ்வளவும், எம்மா 

தீதிரம், இம்மாத்திரம், ௮ம்மாத்திரம், மெள்ள, மெல்ல, மெத்த, பைய,வ 

லிய, அனி, அன்றியும், இன்றி, மிகவும், ஆனால், ஆனாலும், ஆகிலும், இ.பி 
ஓம், அகசையால், ஆதலால், படியினால், படிக்கு, ஆனதுகொண்மி, முழு 

ம், முழுவதாஉம், ௮ளைச்றும், அடங்கலும், எனைத்தும், அவது, ௮௧, ஆய், 

ஆனபடியினால், எவ்வாறு, இவ்வாறு, ௮வ்வானு, அவ்வண்ணம், கனியே, 

தானே, மன், மன்னே, சொன், கொன்னே, கனி, தவ சால, வராக்காம, 

வராயிலும், மட்டும், மட்டிலும், இல்லாவிட்டால், ௮ன்றேல், ௮ற்2ிறல் 

இப்படியிருச்கையில், ஆயிருக்கு, ஏனென்றால், ஏனெனில், என்னென்ரால், 

எப்படியெனின், யாம்கனமெனின், இஞ்சிச், சற்று, சற்றே ஏறக்குறைய, 

ஒருவாறு, மத்தப்பமழ , கூட், தீவிர, ஒழிய, ௮2, சூழ, சுற்றி, 6HCar, ௮ல் 
லாமல், அல்லாமலும், அப்பால், தனையும், தணையும்,அப்புறம், சர்வமும், 

சகலமும், ஒருங்கே, ரம்ப, அப்போதே, முன்னரே, ௮ல்்ல௮,பார்க்கிலும், 

காட்டிலும், முதற்கொண்கி, கொள்ள, ௮கக்கொள்ள, ஆற்போல. 

6. Nouns as Adverbs. As ஏகசேசம், பெரும்பான்மை, சிறுபான் 
மை, விஸ்தாரம், விசேஷம், ஏராளம், அனந்தம், பரிச்சேதம், எள்ளளவு 

எட்டுணை, இலவலேசம், ௮சேஷம், ௮வசியம், அகத்தியம், ௮திகம்,௮நே 

கம், கொஞ்சம், 80. 

N. B. The above table exhibits simply the outlineal sketch of 
ஏற் 15 நாமம் இலக்கணம் or Property in Tamil Granmars. Being a 
Synopsis, only examples and authorities are to be looked for under 
the explanatory comments in the ensuing Book 11. where the different 
subjects are treated in the order and manner set forth by Native 
authors. The present synopsis is however a complete compendium of 
allthe Ileads and Subdivisions of the whole Dravidian Philology. 
Now follows the ¢¢$w Mero or Chapter on Syntax.
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H. ¢@Sw Baers. syntax. 
J. General Divisions. 

a. எழுச்துகோச்கம் Verbal syntax. 
6. பொருோக்கம் Virtual syntax. 

11. எமுத்துகோக்கம், 
் 8. இய்ல்புபுணர்ச்சி Natural combination. 

Carex me Augmentation. 
6. விகாரப்புணர்ச்ச | தரல Mutation. 

Qe seo Omission. 
111. பொருஹணோக்கம், 

8. வேற்றுமைப்புணர்ச்சு 04818] 07 Inflected Combination. 
9. அல்வழிப்புணர்ச்சி [109812] ௦1 (0ீறர்0160161 

11. வேள்றுமைப்புணர்ச்சு. There are six kinds: Viz— 
. இரண்டாம்வேற்றுமைப்புணர்ச்சி, சகொசை ௨00 விரி. 
மானரும்வேற்றுமைப்புணாச்சி, தொகை 8 விரி, 
நாலாம்வேற்.நுமைட்டணர்ச்சு, சொகை ௨10 விரி, 
ஐர்சாம்வேற்றுமைப்புணாச்சி, தொகை ௨0 விரி. 
அரும்வேற்றுமைப்புணர்ச்சி, தொகை வப விரி. 
ஏழாம்வேற்றுமைப்புணர்ச்ச, தொகை ௨10 விரி. 
10686 ௨6 8150 6060 தொகைகிலை ஊம் தொகாநிலை, 

நை
! 

௮ 
௭ 

௬ 
8 

32 

Ve. gon DC jeort#8, There are fourteen kinds: Viz— 

[ 7. வினைத்சொகை 1%00% of verb, and Noun. 

2. wei so srene Adjective and Noun. 

a. பெயர்ப்பெயர். 8. ஓட்டுப்பெயர். 2. இருபெயரொட்டு, 
8 உவமைத்தொசை Phrases in which Life is understood. 
4, 2e00g0)sne06 Words connected by 2 understood. 

5. gorQurpiOgrone Metonymical phrascs in which are 

| also included g @Quwiser, 

(6. ecpariigQze-1 Nominative and Verb. 
1. Sof sO era Vocative and Following word a. ஏவலின் வருதல். 

ச். வினாவின்வருதல். ௪. சுட்டின்வருதல் 0. 

8. ஈரெச்சச்தொடர் Participles and their Finishing words. 
1. பெயாரொச்சக்தொடர் 8116 Participles Affirmative of the 

Present Past and Future Tenses. Also Negative Relative 

Participles. 

2, வினையெச்சத்தொடர் "எவ் participles, viz. a. Gerunds— 
b.Infinitives—c.Subjunctives—d.Subjunctives of Decision— 

e. Negative Gerunds-—and their Finishing words. 
9. ep£o'a0se-7 Verb and Nominative. 

1. Os fhind Sr appgigOgr_t Tense—expressing verbs. 

ட 2. SAL q99.04O0sr—0 Indefinite or Derivative Verbs. 
15 
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[ 10. இடைச்சொற்றொடர் Particles With words. a. Wither before 
them—d. After them—e. Or in the middle. 

11. உரிச்சொற்றொடர் நமாஸ் வாம் 480. a. உரியும் பெயரும் 

லீ (In an adverbial sense.) 4. உரியும் வினையும், 

‘4 4 18. அடுச்குச்சொடர் ௦£ ஒருசொல்லடுக்கு 1061141078, lst as gone 
5 நிலை, 2nd Qurgenrié, 3rd Q@orday, 4th Qeoru@Ourcaer, 

@ 5th MeorO ere, 6th Qurgaawe, Nunnool. 

13. gepe gOgr-.7 Direct Immediate Concord and Government. 

_ di. SyrgHé0er-m Indirect Remote Concord and Government.   
VI. எச்சம் பத்து 10 17008 ௦1 141110170௨] 11] ௨ : எஞ்சுபொருட்சளெ வி” 

See வினையதிகாரம் under erée in the Synopsis; ௨180 பொது 
வியல் 300, 9, ௨௩3 எச்சவியல் 88 1௦ 44, 

311. கொகைநிலைத்தொடர்சொல் 8 வேற்றுமைச்சந்தி றப அல்வழிச் 

&68 above, See 10th and 23rd Soots, Nunnool Qurgawev- 

111 தொகாநிலைக்சொடர்சொல், 5 again வேற்றுமை யம் அல்வழி 

above. See 10th and 28rd Svots, Nunnool Qurgelwe. Compare 

from [6th to 25th «¢e¢awe, Tholeapyam. 

TX. வழூஉநிலை வும் waprdiz, Syntax Ungrammatical See from 24 to 
59, Qur ge). Nun. Compare from 38 to 60 களவியாச்சம், 1110], 

%, பொருள்கோ ளெட்மி Hight kinds of Construction: from 60 to 
68 QurgcS, Nun. Compare from 8 to 13 eéeSwev, Thol. 

XI, Gur Pagd sg ss Words Cofinectedand Supplied: 1. 98 
கா.ரத்தால், 8, ௮வாய்நிலைசன்னால், 8. ஒர்சொற்பொருளை யுஅத்தற் 

பொருட்டால், 4. செய்யுள்விகாரத்தாற்கிகைஈசசனால், 5. அறவ 

கைப்பொருளினக்தொகை தன்னால், 0. இடையிலுள்ளன வெல்லா 

மறைதலால், டோ. இலச்கொக்௪ு, ஒழிபியல், 8 19 80 21 22 23. 

Special and Individual Sandhis. 
I. According to Terminations. rgup2. 

ச. உயிரீற்றுப்புணர்ச்௪ு, 5௦6 றற, 17 ஐம் 04. 
8. மெய்யீற்றுப்புணர்ச்சி, 85௦6 pp. 24 and 80. 
௦. உருபுபுணர்ச்சி, 5௦6 pp. 14 and 85. 

II. 2Wf pert é& Vowel-Final Combination. 
a. Herr Dp ue tee), From 16 to 20 Nun. From 1 1௦ 18 Thol. 
L. genom oguycoté, 2] and 22 Nun. From 19 to 32 Thol. 
c. Qarr ppuiiyemté@, From 23 to26 Nun. From 33 to 46 Thol. 
ரீ, ஈசாரஈற்௮ப்புணர்ச்௪, 27 80 28 1481, rom 47 to 51 Thol. 
e. cerrppiuitjentéa, From 29 to49 Nun. From 52 to 61 Thol. 

J. erarom pgnyemt 6, 50th Soot Nun. From 62 to 69 Thol.
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ரி. ஏவம் ஓ, » a 81st Soot Nun. From 70 to 77 Thol. 

£. ஐகா.ராற்௮ுப்புணர்ச்சி, 52und53 Nun. From 78 to 86 Thol. 

i. ஓகாரஜளகார, 4, 110087 to 95 Thol, 

II. Qeow8 dace t #& Consonant-linal Combination. 

ர. ஞகரஈற்றுப்புணர்ச்சி, 1] and 2 Thol. புள்ளிமயங்கயல். 

_ககரவீற்றுப்புணா்ச்சு, 8, 4, 5 6 111. புள்ளிமயங்கியல், 

mars ogcicoré&, From 7 to 14 Thol. 6,7, 8. Nunnool. 

. னகரவீற்றுப்புணர்ச்சி 110009 1௦ 15 ]மா. 12௦0 87 to 61. Thol. 
, மகரவீற்றுப்புணர்ச்௪, 111000 16 4௦ 80 ]1ஸ. 17௦0. 15 4௦ 86 1111, 

, யரழலீற்றப்புணர்ச, 111000. 21.1௦ 23 Nun, From 62 to 70 and 

88 to 100 Thol. 

g. oS dpiciycorié¢&, From 2410 81 Nun. From 7] to 82 and 
101 to 109 Thol. 

8. வசரவீற்றுப்புணர்ச்சி, 02 8௩0 88 14. நா 88 (௦ 57 Thol. 
t% erand w Again, 34th Soot Nunnool. 

LV. e@yyem*# Combination of Nouns with Signs of cases. a. 2. apy 

புணர்ச்சி, 8. பொருட்புணர்ச்சி, (உருபின் முடிபவைஓக்குமப்பொருளி 

னும்), 

“
S
a
 

g
a
 

வ 

According to Classification. Ograsamsupg. 
*. பொழுப்புணர்ச்சி, 111001 Sth to 15th Nunnool. உயிரீற்றுப்புணரியல்: 

and Ist and 2nd Soots. of QW Shoiyco fue: and from Ist to 

5th a@prjeyeorfuser. Compare Chapter 5. தொகைமாபு, 1101. 
11. சிறப்புப்புணர்ச்சி, 50௦] ஊம் Individual Rules. See Chapters VII 

VIL Tholeapyam, from 16 to 53 of ew ; from 81080 மெய்யீ 

and from 6 to 18 egy y6mrfwe, Nunnool. 

According to PaAQur வயம் வருமொழி. 
77. 1. உயிர்முன் ஜயிர், 1. பெயரொடு பெயர். 

9. உமிர்மூன் மெய், 2. பெயரொடு தொழில், 
8. மெய்ம்முன் யிர். 8. சொழிலொ? சொழில். 
& மெய்ம்முன் மெய், And 4. தொழிலொடு பெயர், 

VIII. Arrangement of two together: See 79th Page. 
IX. Arrangement of the above 16 Formule in the 6 Varieties ‘of 

Ca ppeouiijew #6), making 96 Individuals, Viz— 
. உயிர்முன்லுயிர் பெயரொடுபெயர் இரண்டாம்வேற்றுமை, 

. உயிர்முன்னுயிர் பெயரொடுகொழில் இரண்டாம்வேற்றுமை, 

. உயிர்முன்லுயிர் தொழிலொடுபெயர் இரண்டாம்வேற்றுமை. 

. உயிர்முன்னுயிர் தொழிலொமிகொழில் இரண்டாம்வேற்றுமை. 

. உயிர்முன்மெய் பெயரொடுபெயர் இரண்டாம் வேம்றுமை. 
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. உயிர்முன்மெய் பெயரொமிதொழில் இரண்டாம்வேற்றுமை: 
. உயிர்முன்மெய் தொழிலொடுபெயர் இரண்டாம்வேற்றுமை, 

. உயிர்முன்மெய் தொழிலொடுதொழில் இரண்டாம்வேற்றுமை, 

. மெய்ம்முன்னுயிர் பெயரொமிபெயர் இரண்டாம்வேற்றுமை, 

மெய்ம்முன்லுயிர் பெயரொடுதொழில் இரண்டாம்வேற்றுமை, 

மெய்ம்முன்லுயிர் தொழிலொடுபெயர் இரண்டாம்வேற்றுமை, 

மெய்ம்முன்னுமிர் சொழிலொடுதொழில் இரண்டாம்வேற்றுமை. 

மெய்ம்முன்மெய் பெயரொடுபெயர் இரண்டாம்வேற்றுமை, 

மெய்ம்முன்மெய் பெயரொடுசொழில் இரண்டாம்வேற்றுமை, 

மெய்ம்முன்மெய் தொழிலொடுபெயர் இரண்டாம்வேற்றுமை. 

மெய்ம்முன்மெய் தொழிலொடுதொழமில் இரண்டாம்வேற். மை. 

உயிர்முன்லுமிர் பெயரொடுபெயர் ஞூன்மும்வேற்றுமை, 

உயிர்முனனுயிர் பெயரொ௫ிதொழில் மூன்றாம்வேற்றுமை. 

உயிர்முன்லுயிர் சொழிலொடுபெயர் மூன்றாம்வேற்றுமை, 

உயிர்முன்லுயிர் தொழிலொடுதொழில் மூன்றாம்வேற்றுமை, 

. உயிர்முன்மெய் பெயரொடுபெயர் மூன்றாம்வேற்றுமை. 
உயிர்முன்மெய் பெயரொடுதொழில் மூன்றாம்வேற்றுமை. 

உயிர்முன்மெய் தொழிலொமிபெயர் மூன்றாம்வேற்றுமை, 

. உயிர்முன்மெய் தொழிலொடுதொழில் மூன ரும்வேற்றுமை, 

மெய்ம்முன்னுயிர் பெயரொடுபெயர் மூன்றாம்வேற்றுமை, 

மெய்ம்முன்னுமிர் பெயரொடுதொழில் மூன்றாம்வேல்றுமை, 

மெய்மமுன்லுயிர் கொழிலொடுபெயர் மூன்ரும்வேற்றுமை, 

மெய்ம்முன்னுமிர் சொழிலொடுதொழில் மூன்றாம்வேற்றுமை, 

மெய்ம்முன்மெய் பெயரொடுபெயர் மூன்றாம்வேற்றுமை, 

மெய்ம்முன்மெய் பெயரொடுதொழில் மூன்மும்வே௱்். நமை, 

மெய்ம்முன் மெய் தொழிலொடுபெயர் மூன்ரும்வேற்றுமை, 

மெய்ம்முன்மெய் கொழிலொடுதொழில் மூன்ராம்வேற்றுமை, 

உயிர்முன்னுயா பெயரொடுபெயர் சான்காம்வேம்.றுமை, 

உயிர்முன்லுயிர் பெயரொடுதொழில் காலாம்வேற்றுமை, 

உயிர்முன்லுயிர் கொழிலொடுபெயர் சாலாம்வேற்றுமை, 

உயிர்முன்னுமிர் சொழிலொடுதொழில் ராலாம்வேற்றுமை, 
உயிர்முன்மெய் பெயரொடுபெயர் சாலாம்வேற்துமை, 

உயிர்முன்மெய் பெயசொடுதொழில் காலாம்வேற். அமை, 

உயிர்முனமெய் தொழிலொடுபெயர் காலாம்வேற்றுமை, 
உயிர்முன்மெய் தொழிலொடுதொழில் காலாம்வேர்றுமை, 
மெய்ம்முன்னுயிர் பெயரொடுபெயர் சாலாம்வேற்றுமை, 

மெய்மமுன்லுயிர் பெயரொடுதொழில் காலாம்வேற்றுமை, 

மெய்ம்முன்லுயிர் சொழிலொடுபெயர் சாலாம்வேற்றுமை.
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. மெய்ம்முன்லுயிர் தொழிலொடுதொழில் சாலாம்வேற்றுமை, 

. மெய்ம்முன்மெய் பெயரொடுபெயர் சாலாம்வேற்றுமை, 

. மெய்ம்முன்மெய் பெயரொடுதொழில் சாலாம்வேற்றுமை, 

. மெய்ம்முனமெய் தொழிலொடுபெயர் காலாம்வேற்றுமை. 

. மெய்மமுன்மெய் தொழிலொமிதொழில் சாலாம்வேற்௮ுமை, 

. உயிர்முன்னுமிர் பெயரொடுபெயர் ஐ தாம்வேம்றுமை, 

. உயிர்முன்னுயிர் பெயரொடுதொழில் ஐஈ்சாம்வேற்றுமை, 

உயிர்முன்லுயிர் தொழிலொடுபெயர் ஐக் சாம்வேற்்றுமை, 

. உயிரமுன்னுமிர் பெயரொடுதொழில் ஜர். காம்வே்றுமை, 

. உயிர்முன்மெய் பெயரொடுபெயர் ஐர்தாம்வேற்றுமை, 

. உயிர்முன்மெய் பெயரொடுதொழில் ஐரீதாம்வேற்றுமை, 

உயிர்முன்மெய் தொழிலொடுபெயர் ஐக்தகாம்வேம்அுமை, 
. உயிர்முன்மெய் தொழிலொடுகொழில் ஐக்தாம்வேற்றுமை, 

. மெய்ம்முன்லுயிர் பெயரொடுபெயர் ஐர்தாம்வேற்றுமை, — 

மெய்ம்முன்னுமிர் பெயரொடுதொஜில் ஐக்தாம்வேற்.றுமை, 

. மெய்ம்முன்னுமயிர் தொழிலொடுபெயர் ஐர்தாம்வேற்றுமை, 

, மெய்ம்முன்ஜுயிர் தொழிலொமிதொழில் ஜக்தாம்வேற்றுமை, 

மெய்ம்முன் மெய் பெயரொடுபெயர் ஐர்தாம்வேற்றுமை, 

. மெய்ம்முன்மெய் யெயரொடுதொழில் ஐர்காம்வேற்றுமை. 

. மெய்ம்முன்மெய் சொழிலொடுபெயர் ஐக்சகாம்வேற்றமை. 

. மெய்ம்முன்மெய் சொழிலொடுதொழில் ஐம்வேற்றுமை, 

உயிர்முன்னுயிர் பெயரொடுபெயர் ஆரும்வேற்௮மை. 

. உயிர்முன்னுமிர் பெயரொடுதொழில் அரு.ம்வேற்றுமை, 

. உயிர்முன்னுயிர் தொழிலொடுபெயர் அரும்வேற்றுமை, 

உயிர்முன்னுமிர் தொழிலொமிகொழில் தறாம்வேற்றுமை, 

உயிர்முன்மெய் பெயரொமிபெயர் தரறும்வேற்றுமை. 

. உயிர்முனமெய் பெயரொமிதொழில் அரும்வேற்றுமை, 

. உயிர்முனமெய் தொழிலொமிபெயர் ஆரறும்வேற்றுமை, 

. உயிர்முன்பெய் சகொழிலொடுதொழில் ஆரறாம்வே.ற்றுமை, 

மெய்ம்முன்னுமிர் பெயரொடுபெயர் ஆரும்வேற்றுமை. 

. மெய்ம்முன்னுயிர் பெயரொடுதொழில் தரும்வேற்றுமை, 

. மெய்ம்முன்னுபிர் தொழிலொடுபெயர் அரறாம்வேற்அுமை, 

. மெய்ம்முன்னுமிர் தொழிலொடுசொழில் தரும்வேற்றுமை, 

. மெய்மமுனமெய் பெயரொடுபெயர் தரும்வேற்றுமை, 

. மெய்ம்முன்மெய் பெயரொடுதொழில் தரும்வேற்றுமை, 
. மெய்ம்முன்மெய் தொழிலொடுபெயர் ஆறாம்வேற்றுமை. 

. மெய்ம்முன்மெய் தொழிலொடுதொழில் அரும்வேற்றுமை. 

. உயிர்முன்லுமிர் பெயரொடுபெயர் ஏழாம்வேற்.றமை,
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உயிர்முன்னுமிர் பெரொடுதொழில் ஏழாம்வேற்றுமை, 
. உயிர்முன்னுமிர் தொழிலொடுபெயர் ஏமாம்வேற்றுமை, 

. உயிர்முன்னுபிர் தொழிலொடுதொழில் ஏழாம்வேற்றுமை, 

. உமிர்முன்மெய் பெயரசொடுபெயர் ஏழாம்வேற்றுமை, 

. உயிர்முன்மெய் பெயரொமிதொழில் ஏழாம்வேர்றுமை. 

. உயிர்முன் மெய் கொழிலொடுபெயர் ஏழாம்வேற்றுமை, 

. உயிரமுன்மெய் கொழிலொடுதொழில் ஏழாம்வேற்றுமை, 

. மெய்ம்முன்லுமிர் பெயரொடுபெயர் ஏழாம்வேற்.றமை, 

. மெய்ம்மான்னுமிர் பெயரொடுசொழில் ஏழாம்வேற்றுமை, 

. மெய்மமுன்னுபிர் கொழிலொடுபெயர் எஏழாம்வேற்துமை, 

. மெய்மமுன்னுயிர் தொழிலொடுதொமில் ஏழாம்வேற்றுமை, 

. மெய்ம்முன்மெய் பெயரசொடுபெயர் ஏழாம்வேற்றுமை. 

. மெய்ம்முன்மெய் பெயரொடுகொழில் ஏழாம்வேற்றுமை, 

. மெய்ம்முனமெய் கொழிலொடுபெயர் ஏழாம்வேற்றுமை, 

. மெய்ம்முன்மெய் தொழிலொடுதொழில் ஏழாம்வேற்றுமை, 

angement of yea according to aeWigpsre Wi, உயிர்முன் 
ய், மெய்ம்முன் ஐயிர் ௨00 மெய்ம்முன் மெய், 
1, உயிர்முன்னுயிர் வினைச்சொகை, 11%, மலியசோகு, விரியிருள். 
£. உயிர்முன்மெய் வினைத்தொகை, 14%, விளங்குதிங்கள்,இ௫கு கி. 
9. மெய்ம்முன்னுமிர் வினைத்தொ. 11%, மன்ஜுயிர், உண்ணுணவு. 
4. மெய்ம்முன்மெய் வினைத்தொ. 14௨. கொல்யானை,கொள்கலம். 

1. உயிர்முன்னுயிர் பண்புத், 11, வெள்ளையிறகு, அசைபுள்ளம். 
2, உயிர்முன்மெய்பண்பு, 11%. இவப்புக்குதிறா,பெருமைக்குணம், 

78. மெய்ம்முன்னுயிர் பண், 11%, மெய்யியல்பு, ஆசிரியரக த்தியனார். 
4. மெய்ம்முன்மெய் பண்புக், Ex. யன்சாத்கன், கடவணதி, 

1. உயிர்முன்லுயிர் உவமைத்தொசை, 10% மழமையளகம், 
. உயிர்முன்மெய் உவமைக், 11%. சல்லடைக்காத,குரங்குமனம். 
. மெய்ம்முன்னுயிர் உவமை, 11, மின்னிடை, பொன்லுருவம், 

. மெய்ம்முன்மெய் உவமைத், 11%, பால்வெசா்ளி, கன்மன௬, 

உயிர்முன்னுயிர் உம்மைத்தொகை, 11%, அறிவுணர்வு, 
உயிர்முன்மெய் உம்மைச், 11%, புலி கரடி, அறிவு Alera, 
மெய்ம்முன்லுமிர் உம்மைத்தொகை, 11%. மெய்யுயிர், 

4. மெய்ம்முன்மெய் உம்மைத். 14%, விண் மண், பொன் வெள்ளி. 

1. உயிர்முன்னுயிர் ௮ன் மொழி, 1, இளவியாக்கம், பலாக்கனி. 
3. உயிர்முன்மெய் ௮ன்மொழி, 14௨, ௮ராவைரி, பொய்யாமொழி, 
3. மெய்மமுன்னுயிர் ௮அன்மொழித்தொசை, 11, காலாயுதம், 
4, மெய்ம்முன்மெய் ௮ன்மொழி, 148. பேய்த்தேர், கானனீர். 

1. உயிர்முன்னுமிர் எழுவாய், 19%, மலையுயர்ந்தறு,கவலையில்லை, 
2. உயிர்முன்மெய்எழுவாய், 10%, பலகைபெரிஐ,பலாப்பூச்,௧௮௮. 
8. மெய்ம்முன்னு, எழு. 11%. பொன்னுயர்ச்சத,வில்லொடிகத௮ு. 
4. மெய்ம்முன்மெய் எழு, ]4%, பமீர்விளை£5௮, செயிர்கீங்கித்று. 
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4. 

மூடிபியல், Synopsis. ௱௰௯ 

. உயிர்முன்னு, விளித்தொடர், 11௨, பொன்னாஜ0,௮ரசேயாள் க, 

. உயிர்முனமெய் விளிச்தொ. 1, மாதவசேட்டு,அண்ணுபார். 
. மெய்ம்முன்னுயிர் விளிக்தொடர், 10, மதலாய் இரு, 
. மெய்ம்முன்மெய் விரிக்தொடர், 14%. மங்காய்வருக, 
. உயிர்முனலுயிர் பெயரொச்சச்சொடர். 1௨, சறுத்தவெருமை. 
. உயிர்முனமெய் பெயரசொச்சத்தொ. 112, அடிச்சன்றகாற்று, 
. மெய்மமுன்னுயிர் பெயசெச்சச்சதொடர். 11, வருமொருவன், 
. மெய்ம்முன்மெய் பெயரெச்சத்தொடர். 11%, அகுங்காரியம், 

. உமிர்முன்னு, வினையெச்சக்தொடர், 195, இருக்கெழுக்தான். 
உயிர்முன்மெய் வினையெச்சத்தொ. 105, செய்யச்சொன்னான். 

. மெய்ம்மூன்னுயிர் வினையெச்சச்கொடர்,. 195. உலாய்ஐடி.ற்று, 
., மெய்ம்முனமெய் வினையெச்சத். 1. அ௮திர்தாறந்சொல்வான், 
. உயிர்முன்னு. தெரிவினைமுற்றுத்தொடர். 1, பாய்க்ததியானை, 
. உயிர்முன்மெய் தெரிவினைமுற்றுக்தொ. 11%. ஓடாகுதிரைகள். 
. மெய்ம்முன்னுயிர் தெரிவினைமுற்றுச். 1, ௮றிந்சானவன். 
. மெய்ம்முனமெய் தெரிவினைஞுற்றும். விழுந்தான் மறவன், 

. உயிர்முன்னுயிர் குறிவினைமுற்றுத்கொ. 11%. நெடியன ஓலைகள். 

. உயிர்முன்மெய் குறிவினைமுற்றுத், 11%. அலா. ஏன செயேல், 

. மெய்ம்முன்னுயிர் குதிவினைமுற்றுச். dix. got ning en 75 i 

. மெய்முன்மெய் குதிவினைமுற்றுச். 115, அடியோமயாம். 

. உயிர்முன்னுமிர் இடைத்தகொடர், 11%, பிறவவை,மத்றவாம். 
. உயிர்முன்மெய் இடைக். 1, பிறபொருள், மற்றச்காரியம், 
. மெய்ம்முன்னுமிர் இடைச். ம, சொல்கினானால், 
. மெய்மூன்மெய் இடைத், 1, என்கொல், 

உயிர்ம உரிச் 1௨, ஈன்குஇயம்புவள்,செவ்வையாசகவிருஈ்௧௮. 
. உயிர்ருனமெய் உரிழ், 14%. வலியவக்சான, சனியபேசை, 

3. மெய்ம்முன்னுயிர் உரித்தொடர் 11%, அவசியம் எடு, 
. மெய்ம்முன்மெய் உரித், 1. வீண்போயினான். 

. உயிர்முன்னு அடுக்குக்தொ. 11%,இருக்க இருக்க, ஓலையோலை, 
. உயிர்முன்மெய் அடுக்குத்தொடர். ந. வரவர, பாம்புபாம்பு, 

. மெய்ம்முன்னுயிர் அடுக்குத்தொடர். Ex, உயிருயிர், 
, மெய்ம்முனமெய் அடுக்குத். 11, கஷ்டங்கஷூடம், 

. உயிர்முன்னுயிர் தமூஉக்தொடர். 11%, எனனையழைக்தான். 
, உயிர்முன்மெய் தமூஉத்கொடர், 11%, முன்னேகண்டவன். 
., மெய்ம்முன்னுயிர் சமூஉக்சொடர், 1௩, ஆனால் குக, 
. மெய்ம்முன்மெய் தமூஉம். 11, ஈயமாய்ச்சொனனான், 

1. 

ய் ் ் ் 
8. மெய்ம்முன்னு தழா௮ச். 11%. ஐவர்,௮ரசனை,யெல்கன மென, 

உயிர்முன்னுயிர் தமா௮ச்தொடர். 11%, என்னை யெங்கே. 
உயிர்முன்மெய் தழா௮த்தொடர். 11%, முன்னே மெய்யாய், 

மெய்ம்முன்மெய் சமான். 11%, மாதவர்,வசையறியேன். 

XI. Sanscrit Sandhis, a QurPéeech. “ தீர்க்கங்குணம் விருத்திசக்தி 
மூவகையாம் ;” From Augustyan’s a ugcuenw ; (Curé gu). 

1, Stée¢eéH Vheergha Sandhi=Combination eto one long
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homogencous vowel: —Examples : og 5 8u+ 9f=os3 fur, Saxem; 
F0+ HEFFS—FIGEFE (அவள் போனாள்) ; வேச. ஆகமம்--வே.தா 
கமம், குள-[அம்பல்--குளரம்பல், பஞ்ச ௮ங்கம்--பஞ்சாங்கம், சவா 
லயம், சரணாரவிர்தம், சேனாதிபதி, பாதாரவிந்தம், அகாரி, மராழு,, 
பரரனா, சுதந்திரம், இரீசன், ம£ந்திரன், மசேன், குரூகயம், தரூனம், 
சுயம் பூபசேசம், சுயம்பூர்ச்தெம், —Wilson and Beschi. 

2. Gewese Guna Sandhi=Combination of two dissimilar Vow- 
els into a different kind of vowel called Guna, @enrw ; Examples : 
2u+Oseror—eCusGie; wer+ Qéene+ யகேச்சை: ; கக்கா. 

உசகம்-சங்கோதகம் ; சர்வேச.ரன், உமேசன், சதேர்.௪, அம்போர்ப்வி, 
ஞானேர்ச்சிசன், சுத்சோதகம், தாமோதரன், மக்திரோ9, சயோற்பத்தி, 
மகோதரம்; 60, Wilson and Beschi. 

3. விரு sfHecH Vriddhi Sandhi=Combination of a vowel-ending 
with a diphthong initial, into one Vriddhi i. ¢. another diphthong : 
Examples : இருஷ்ண-(ஏகத்தவம்--இருஷ்ணைகச் வம் ; சிவைகம், தரை 
கலீரன், ஏகைகன், சலசெளசனம், மகைசுவரியம், கோமளெளடதி, 
திவ்வியெளடதம், ௮ல்பெளஜலஸ், சேவைஸ்வரியம், "118000 8.3 13௨501. 

4, ஆதிவிருத்திசஈதி Adi- Virddhi Sandhi=The same word with a 
change in its initial denoting its Character Property or Possessor : 
Examples *எவெசம்பர்கல்--சைவம்,விஷ்ணுசம்பக்தம்--வைஷ்ணவம்,சத 
சம்பர்சம்--சைத்தியம், கேவலசம்பர்தம்--கைவல்லியம், சூரன்சம்பகத 
ம் -செளரியம், புத்தசம்பர்தம்--பெளத்தம், த௪ரன்புத்தான்--சாச.ரதி, 
சனகன்புத்திரி--சான$, பித்தசம்பர்தம்--பைத்தியம், வேதசம்பந்தம்-- 
வைதிகம், லோசசம்பக்சம்--லெள?சம், பூகசம்பர்தம்--பெள திகம், இரு 
த இகையின்புச்தின்--சார்த்தகேயன், வினதைபுத்தரன்--வைஈதேயன். 

5. Under 9848, Beschi enumerates also the doubled words 
which denote multipheity or intensity: Examples: Gar 1@ame,ar 
லாகாலம், சேசாசேசம், கோறாகோணம், திசாதிசை, esrb p, முலாகுலம், 
தூராதூரும், கருமாகருமம், ஞானாஞானம், சமயாசமயம் ;—Also Gay 
குற்றம், வேளாவேளை, ஏப்] used. These are distinct from 
weir strength and weakness, saree helth and disease, GS 
குணம், சராசரம், மராமரம், இலாபாலாபம், சலாசலம், Ben Band, 

6. Sanscrit Phrases in Tamil like Latin and French in English, 
Examples : asrAs At any time, Perhaps; BGer BCor Every diy, HE 
ஸ்மாத் By chance, G@uadSrGurseris What for—? eraprs Evidently, 
wars Justas, gor ததா 60, In the same manner, சர்வதா 
Always, @@As A ‘little, தூகி பா நாஸ்தி 1/0, 1/0, 7 5 80], ய தாகர 
wid Successively, rans Very trifling. 

7. All Sanscrit Sandhis in ‘l'amil are designated by one name 
ர 13014, திரட்டு மா சவ்£ர்தம், 48 1௨ 11௨ 21st Sootrum of his Ortho- 
graphy, திரிபதிவாக்கக் திரட்சொல்விகாரம்; 80 11184 11 ௨001110 1௦ 125 
vantis’s Qwevy, there are 5 Distinctions of Sandhi, viz: இரிபு அழிவு 
ஆச்சம் ஹர் S1-@, S7--@ From S1-.08ng, to make into one 
texture so as that no trace of the components are discernible. This 
character all Sanscrit combinations indeed possess. 

END OF SYNOPSIS.
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STANDARD AUTHORS AND COMMENTATORS. 

1. சுப்பிரமணியன், 800787 ௨,1116 800010 800 ௦7 517௧ (சிவன்), 

who communicated the Tamil Language supernaturally to Agastyan 
(அகஸ்தியன்) 8 Kailas. 

2. ssevGuer, Agastyan, the Disciple of Soobramanyan in the 

Tamil language. He was a great Rishi, and a member of the conclave 

of Poets and Sages at Benares or Neimisaraniam whose opinions were 

in unison with the Byndra System founded by Indra, the King of 

the gods, Agastyan wrote the two works called பேரகச்தியம் and Ap 

ps éSuwtd in which he dissents from the opinions and principles of the 

conclave. He had twelve disciples, whose names were as follows :— 

3. 1. O@sraariQwer Tholcapyan, 2. அதங்கோட்டாசான் 

Athankottasan, 3. g7re9@aser Dooralinghun, 4. Q#opy-Ceu Sem- 

bootchei, 5. wawaSser Vyapikan, 6. emdscSwer Vaippyan, 7. ver 

ம்பாரன் நிஹாாம்காற, 8. கழாரம்பன் Kazhagpmban, 9. இவின யன 

Avinayan, 10. sréesump Kakeipady, ll. spa ger ‘Nattathan, 

12, arierex Vamanan :—These were all authors, though their works 

have been lost in the Mahomedan Invasion. One work, however 

survives 1௪. 110 புறப்பொருட்பன்னிருபடலம், (2 10404 ௬௦7% 08 106 

whole twelve together. The subject of the work™® Ancient Hindu 

Politics and Warfare. 
4, OgsrasrciSurer, Tholeapyan, the first and chief disciple of 

Agastyan. He too, was a Rishi and proved a more extraordinary per- 

sqnage than his Teacher. His work is the தொல்காப்பியம், He did 

not deviate from the general conclave, but wrote his book upon the 

principles of the Hyndra System. in opposition to his own Master, 
whose Gureg Aud and Aoneéfuwr therefore fell into disuse and 

were lost. His is the Orthography that appears in the beginning of 

this work. 
5, இளம்பூரணர், 1824220724, 11டீ நிரம் commentator of Thol- 

capyaus’ work. His commentary contains however only 406 எழுத்ததி 

காரம் ௨0 சொல்லதிகாரம் of Tholcapyan, and of these, the Orthography 

is better and more thoroughly explained ard illustrated. This is the 

best of all the commentaries on the subject of Letters in Tamil. 16 

passes by the name of இளம்பூரணம் after the name of the author. 

6. சச்சினார்க்இனியர், Nackinarkinyar, first a Budhist and then a 

Sivite, also wrote a commentary of the Tholcapyam, This is complete, 

16
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and contains the analysis with explanations and illustrations, of all 
14௦ 1126 19௦015 ௦141 தொல்காப்பியம். He produced also commen- 
taries of other Tamil standard books. Like @er,,76"¢ who obtain- 
ed the renowned title of eeorwrAfwi. The Commentator, Nachina- 

rkinyar named his commentary after himself, e#@@pré@odw, 

7. Ce@paenrwi, Sanayaryar, a Brahmin by birth is celebrated 
for his commentary of the second Book of the Tholeapyam, Qeraaf 
e@row, Etymology. In it, he sometimes compares the Tamil with the 
Sanscrit. This Book is also called after the writer, Ce@neemrwi, on 
the fashion in vogue with many of Sanscrit authors; as the Hindrum 
by Indra, the Paniueum by Panini, &c. 

8. weewtf, Pavananti, a Budhist. He abridged the Thol- 

capyam and reduced it to the system of the Sanscrit Grammar of Panini, 
arranging his subjects by classes, subdivisions and individuals. This 
work which he called the Nunnool, serge, forms as it were a key 

to the “ Ocean-like” Taolcapyam, and like its parent was subsequently 
discussed by eminent commentators and critics. 

9, சமணமுூனிவர் 68/82 Moonivar, a Bhudist, wrote the first 

exposition of the Nunnool, which was known 86 11௦ சமணமுனிவரு 
cor. Though lost as a work, a considerable portion of its contents is 
to be met with in subsequent commentaries, to which it served as a 
sort of ground-work or basis. 

10. சங்கசசமச்சிவாயர், 688784472 Namasivayar, a Native of Tinne- 
velly and a member of the college (wu, Mattam=Monastery) at 
Sa@ara@gep Teruvadudoorei, a town of antiquity and note, 
between Mayaveram and Combaconum. His comment, which is an 
improvement of 41௦ சமணமுனிவருரை passes now-a-days under the 
name of சன்னூல் விருத்தியுரை, or the large commentary of the 
Nunnool. 

ll. PagreaC shai, Siva Guana Dhaysigar a native of Conje- 
veram, also a member of the above college of devotees, wrote notes 

and amplified the commentary of Sunghara Nama Sivayar. He 
determined almost all disputed points in the science of Tamil Gram- 
mar. The commentary of the Nunnool by Sunghara Nama Sivayar 
as improved and enlarged by this author, is called புத்தம் புதரை, 
the New Exposition. 

18. தொல்காட்பியச் சூத்திரவிருத்தி, 704241 60042 Virutthi:
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A detailed and lengthy explanation of the Ist Sootrum of the Thol- 
capyam by the above author, written so as to serve future commen- 
tators as a pattern to imitate in writing criticisms. 

18, eas Buergsi, Vyithya Nadar: a native of Dharmspuram 
(s@tyrb) near Chellambaram, and an officer in the monasfery of 
தருமபு. ஆதினம் Durmapura Adeenam. He wrote a complete Grammar 
in five parts, called QeSecnraleréaw, in which he differs in many 
points from the Nunnool and the Tholcapyam. This brought down 
upon him the displeasure of the great Professor eardarsG shar 

08 116 திருவாவடுதுறையாதனம் College at Tiruvadudooret who or- 
dered his disciple Fa gsrer@sHaer to write a refutation of the work. 
Vythya Nadar however ஈர௦(௦ 1118 இலக்சணவிளக்கம் 84 a time when 
the small assistance to 196 087176 12௦0௩ சமணரமுனிவருரை 1785 ௨ தாரம் 
obstacle in the way of students. He himself wrote an exposition to 
the book and it was the fact of this exposition containing opinions 
contrary to those generally received, that suggested to the great Pro- 
fessor of Tiruvadudoorei (a7Sargft) the idea of requesting his 
disciples (¢aarsuéAarut and Pagrerapeiet) to write a correct 
commentary of the Nunnool. (See paras. 10 and 11.) 

14. இலச்சணவிளக்கச்சூறுவளி, Llakhana Vilake Sooravali. This 
work is a refutation of the errors of the above work produced by 
Vyithya Nadar of Dharmapuram college. Siva Gnana Dhasighar 
was the writer of it. 

15. சுவாமிசாததேூகர் மா ஈசானதேவர், Swamynada Dhasighar or 
Essanadavar. This was the celcbrated Teacher of the above two 
commentators சல்கரசமச்வொயர் ஊம் GagrerCsher who when 
refuting the Qed seerderée.d, received aid from their master in the 
shape of a work called இலக்கணக்கொத்து, This work contains 
criticisms, remarks and observations on Philology in general, and on 
Nouns aud Verbs in particular. Swamy Nadar has the credit, while 
yet a youth and under tuition, of having suggested to his fellow-student 
a Brahmin, the idea of writing a comparative Grammar of the Sanscrit 

and Tamil languages. 

16. சுப்பிரமணிய தீட்சதர் 5000708892 ,சசசச்சக்சர்ச்ச, a Brahmin, 
a school fellow of the above Swamy Nadar. Both) received their 
818071 education from ser@euruf Kanaka Sabapati of Tinnevelly. 
The Comparative Grammar written by him, uuder instructions from
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Swamynada Dhasigar, goes under the name of SsCuradGaaw 

17. dswrgefiar, Veeramamugi, Josephus Beschius, a Kuropean 

from Fé se0eer@@ (Ittala Nannadoo) the fine country of Italy. His 
Tamil Grammar is called Og rex gre Thonnool, which is an abridgment 

of the Nunnool upon different method and arrangement. The com- 
mentary to this work also is the author’s own. His 3rd and 5th 
chapters, viz. the Grammars of General knowledge and Rhetoric are 
excellent. 

18. Qrouwrgesdrrut, Ramanuja Cavirayar of Ramnad, «rar 
exuGuconieut Sravanaperumaul Iyer, stew arr முதலியார் 

Thandavaraya Moodehar, BGCamareagpsSunt Tiruvencata- 
486172 17008௪1447, மகாலிங்கையர் 7842420279, ஊம் ௮ப்பாசியையர் 
Appajee Iyer, These are all scholars of the day though now deceased. 
They were all of them more or less Authors or Editors of tracts and 
expositions tending to elucidate many of the ancient works above 
enumerated, and have all left behind them distinct sects or bodies of 

followers throughout Madras. Modern Scholars in the Mofussil also 
belong to one or other of these same six bodies. 

19, இரோனியூசையர், 788022. Also a European from Germany 
who lived in Tinnevelly as a Missionary. He received his Tamil 
learning from very eminent Native scholars whose fame for sanctity 
and experience in literature has extended even to Madras. Rhe. 
nius’ High Tamil acquirements were considerable, and it is on this 
account that his name is inserted here though he was not himself 
an original author like Beschi. Pehaps his profession interfered and 
did not leave him much leisure for other occupations. His Treatise on 
Tamil Grammar however requires special notice for reasons obvious 
to many already acquainted with the work. His numerous other reli- 
gious Tamil publications and particularly the Tamil Version of the 
New Testament by him need no detailed mention. On the day of 
his death, when his remains were about to be removed, all his liter- 
ary friends, Sivites and Vishnuvites, came to pay their last respects. 

The chief among them, Ziruparkada Nadar (s@uurpee@ si) of 
the Tinnevelly College of (Qeev8vunsuew) Nellei Ambalam wrote 
the following Epitaph as the funeral moved, and chanted them himself 
over the grave, after the burial service was over.
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இரோனியூசையற்குத் திருப்பாற்கடனாதன் 
பாடிய கையறுநிலை, 

I. சரணமென்றடைச்தோர் தல்களுக்ரெல்டுத் தமனியமீர் தமூவகை 

யாங் சரணமென்பவையாறம் நீங்குறுவண்ணங் காடினிசன்னிலா 

தித்தன் -சரணம்போலறிவைப் பரப்பிய விரோனியூ செனனுங் 

இழவனைச் சார்ச்த- மரணமே நினக்கு மரணம்வக்துருதேன் மன 

சீதயரமு துல்லோர்க்கே, 

11. வேதகவ்கள்யாவு மறிந்தவர்போலு மெய்ம்மையார் தன்மையை 

விளக்கும்--போதசர்போலுங் சோலத்தாம் காட்டிப் பொருட்ப 
டாத்தீமையே யியற்றும்--பாதகரிருச்சவிரோனியூசென்போன ப 

ண்புள்ளகுருவென வகிக்தும்--ஏசமில்லாகமரணமேயவனை யேற் 
றதாலென்பய னடைச்தாய் வ. 

    111. அன்பெலும்விளக்கி லருளெத்ச்ெய்பெய் ப் தாழ்ந்தசிக்தையைத் இ 
ரியாக்_-மன்பெருஞான ் கமைதேற்திவாம் கடவுளைக் சண்டும 

னிசர்க்--சென்புருடகஈல் இதிவினைப்புகட்டு மிரோனியூசெலும்பெ 
யரிறைவன்--தன் பெரும்புகழை யுலகினிற்பரப்பிச் Enis senor 
ப.ரகதிதன்னில்.! 

IV. அனைகிகரன்பு மியேசுவின்னருளு மவனி.பிற்பொறையும்விண் சட 
சோன்-- றனைகிகசொளியு மலைகிகர்வலியுர் தழைத்திட வாழ்ச்ு 
சன்மொழியால்--கனைகழல்வேக்தர் முதலினோர்க்கதிவு காட்டிக 

த்கதியினைச்சார்ச்சான்--தனையளவைய மின்றிகற்கலைக டேர்ந்த 

விரோனியூசென்போன். Tract Society's Magazine. 

20. பாவரீசையர், Fabricius. Also a European Missionary from 
Germany, who lived in Madras in the last Century, cotemporarily 
with Beschi and Columbo-Muttya Moodeliar, the latter a great 
authority among the Natives, and a Linguist who applied himself to 
the study of Sanscrit for 19 years. Fabricius, like Rhenius, put forth 
no high Tamil grammar or secular treatise which entitles him to a 
place among Tamil authors ; but of his extensive acquaintance with 
both colloquial and classical Tamil there can exist no doubt as his 
version of the Bible, and a Hymn Book by him known as Ssrig 
s%r1145e6 among Natives, and his many sermons require no re- 
commendation. The thorough acquaintance with (Qeés:8) Shen 
Tamil possessed by Fabricius even to the length of the minutest Par- 
110188 (இடைச்சொல்) 80 411/6 shades of meaning implied by theiy
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use or omission in the matter of expressing doctrinal pecultarities 
in the Christian Religion, cannot but be apparent to the most casual 
observer; no Native could have done better. In the Hymn Book 
above named, his attempts towards introducing a Medium style into 
the Tamil language, and his fluency and command of language where 
even lofty ideas and the sublimest sentiments of religion are required 
to be expressed, demand special notice. He is known among the 
Natives of Southern India as wafeoewr, and in Christian poetry 
பவுரீசையன் 01 பாவரீசன். 

END 
OF THE FIRST BOOK OF TITLE 

THOLCAPYA-NUN NOOL.
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00% 17. THOLCAPYA-NUNNOOL. 
சொல்லதிகாரம் நாாாா0100. 

CHAPTER 1. கிளவியாக்கம் 001111 OF WORDS. 
1. உயர்திணையெள்மனார்மச்சட்சுட்டே, ௮ஃறிணையென் மனாரவரலபிற 

வே, அயிரு£ ணையினிசைக்குமனசொல்லே, 4111 Soot. QuwA. Nun. 

&. ௮/2 வரிசொல்மச€டவறிசொல், பல்லோரறியுஞ் சொல்லொடு) 

வணி, ௮ம்முப்பர்ற்சொல்லுயர்திணையவ்வே, 911பெயரி, 1. 

0. ஒன்றறிசொல்லே பலவதிசொல்லென, ருயிருபாத்சொல் ௮ஃ கிணை 
யவ்வே. 011, பெயரி, 140௦௦1, 

4, பெண்மைசுடூ்டிய வயர்தணைமருங்இ, னணாண்மைதிரி*தபெயர்கிலை 
க்களை வியுக், தெய்ஓஞ்சட்டியபெயர்கிஃக்ளெவியும், இவ்வெனவறியமநத 
8, தமக்கிலவே, உயரதிணைமருக்கற்பால்பிரிர்திசைக்கும். 

5. 44 னலஃ்கானொற்றே யாமி௨வநிசொல். 194 பெயரி, 1101. 
6. ளஎஃகாஜஞெொற்றே மகடஉவறிசொல், 80 பெயரி, 110. 

7. ரல்கானொற்றும்பகரவிறுதியம், மாரைக்கிளவியுளப்படமூன்றும், 
சேரத்தோன்றும்பலாரிசொல்லே. 818% பெயரி, 1400. 

8. 4| ஒன்றதிகிளவிதறடலூர்ந்த குன்றி யலுகரர்நி௮தியாகும். 9900 
பெயரியல், 1400110001. 

9. ௮அவஎனவரு௨மி௮தி, யப்பான்முூன்றேபக்வரிசொல்லே, 23rd 

பெயரிய்ல், 1111111001, 
10. 4[ இருதிணைமருங்கி னைம்பாலறிய, ஈழற்றினின்றிசைக்கும் பதினோ 

செழுத்துர், தோற்ற காமேவினை யொவெருமே, 

11. வினையிற்றோன்றும் பாலறிகிளவியும், பெயரிற்றோன்றும் பாலி 
இளவியு, மயங்கல்கூடா தம்மரபினவே. 

12. ஆண்மைதிரிர்த பெயாநிலைக்செவி, யாண்மையறிசொற் சாடெ 

னின்றே. 

13. 4] செப்பும்வினாவும் வழாஅலோம்பல், 8441) பொழது, 17011100], 

14, வினாவுஞ்செப்பே வினாவெதிர்வரினே. 

15. செபபேவழீஇலும் வரைகிலையின்றே, யப்பொருளபுணர்ர்த கிளவி 

யான, 
10. செப்பிலும்வினாவிலுஞ் சனைமு தற்கிளவிச், கப்பொருளாகு முறழ்.து 

ணைப்பொருளே. 501) பொது, 14ய00001. 
17. 4] தகுதியும்வழக்குர் தழீஇனவொழுகும், பகுதிச்சிள வி வராரிலையி 

லவே. 104) 5௦04. பெயரி, 1100110௦01. 
18. 4[ இனச்சுட்டில்லாப் பண்புகொளபெயர்ச்கொடை, வழக்காறல்ல 

செய்யுளாறே,
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19. 4 இயற்சைப்பொருளை இற்றெனக்கிளச்கல், 5310 பொது. 

20. செயற்சைப்பொருளை ஆக்கமொடுகூதல், 540 Ourg. 
21, அச்கச்தானே காரணமுதற்றே, 

22. அக்கக்செவிகாரணமின்றியும், போசக்டின்றென்பவழக்ஜெள்ளே. 

23. 4) பான்மயக்காற்ற வையக்கிளவி, தானதிபொருள் வயிம்பன்மைகூ 

றல், 25th Qurg. Nunnool. 

21. உருவெனமொழியினு மஃகிணைப்பிரிப்பினு, மிருவீ(கூ) ந்றுமுரித்தே 

சட்மிங்காலை, 291 5௦000. பொ, Nun. 

25, தன்மைச்சுட்டலு முரிச்செெமொழிப, அன்மைக்கிளவி Cass 

தான. 

23. 4 அடைசனைமுதலென முறைஞன்றுமயங்காமை, ஈடைபெற்றிய 

லும் வண்ணச்சினைச்சொல், 52nd Soot. Qurg. Nypnool. 

27. ஏ ஒருவரைக்கூறும் பன் மைக்கிளவியு, மொன்றதுக்கூ௮ம் பன்மை 

கிளவியும், வழக்கினாகிய வுயர்சொற்குளவி, யிலச்கணமருங்கிற் சொல் 

லாறலல. 

28. YF செலவினும்வரயினுந் தரலினுங்கொடையில, கிலைபெறச்தோன் 

அமர்தாற்சொல்லுர், சன்மைமுன்னிலை படர்ச்கையென்னும், ௮.மரவிட. 

சீ.தமுரியவென்ப, 

29. அவற்றுள், தருசொல்வருசொல் லாயிருளெவியுக், சன்மைமூன்ணி 

a wri ss. 

30. எனையிரண்டுமேனையிடச்ச. 8011 பொது, 140. 

21. 4 யாதெவனென்று மாயிருகிளவிய, மறியாப்பொருவயிற் செறியத் 

கோன்றும், 

88. அவற்றுள், யாதெனவரூ௨உம் வினாவின்களெலி, பறிச்சபொருள் வயி 

னை யர்தீர்தற்கத், தெரிச்தளெவி யாகலுமுரிச்சே,. 

85. 4 இனைச்செனவறிந்த சினைமுதற்கிளவிக்கு, வினைப்படுதொகுதி யி 

னும்மைவேண்டும். 48) பொது, 1100, 

04. 4 மன்னாப்பொருளும் ௮ன்னவியற்றே, 

90. எப்பொருளாயிலுமல்லதில்லெனி, னப்பொருளல்லாப்பிகி தபொரு 

Cr Dev. 

20. அப்பொருள் கூறில் சுட்டிக்கூறல், 551) பொழது, 140. 
37. பொருளொம்புணராச் சுட்மிப்பெயராயிலும், பொருள்வேறுபடா 

AO eres 7 GCL, 

38. 4 இயற்பெயர்க்ளெவியுஞ் சுட்டுப்பெயர்க்கெவியும், வினைச்கொரு 

ங்கியலுமல் காலக்தோனனறிற், சட்டுப்பெயர்ச்செவி மூற்படக்இிளவார்,. 

இயற்பெயர்வமீஇய வெள மனார்புலவர். 

ப), முர்படககளெ க்தல் செய்யுளுள் உரித்தே,
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40). ஈட்டுமுகலாகிய காரணக்கிளவியஞ், சுட்டுப்பெயரியற்கையிற் செ 

றியச்சோன்றும். 

4]. சிறப்பினாகிய பெயாரிலைக்கிளவிச்கு, மியற்பெயர்கிளவிமுற்படகஇ 

ளவார். 

42 4] ஒருபொருள்குறிச்ச வேறுபெயர்க்ளெவி, சொழில்வேறுகிளப்பி 
னெொனைறிடனிலவே. 

14. சன்மைச்சொல்லே யஃதறிணைக்கிளவியென், றெண்ணுவழிமருல்கின் 

விரவுகல்வரையார், 1211 5001. வினையியல். 1400110001, 

11. ஒருமையெண்ணின் பொழுப்பிரிபாற்சொல், லொருமைகச்கல்லதெ 

ண்ணுமுறைநில்லா. 

45. வியக்கோளெண்ணுப்பெயரா் தினைவிரவுவரைாயார். 

10. வேறுவினைப்பொ௫ச்சொ லொருவினைகிளவார். 

47. எண்ணுங்காலு மதுவதன்மரபே, 

43. இரட்டைக்கிளவி யாட்டிற்பிரிர்திசையா, 

40. 4 ஒருபெயர்ப்பொதுச்சொல்லுள பொருளொழியத்,தெரிபுவேறுகி 
ளத்சல் சலைமையும்பன்மைய, முயர்திணைமருங்கினு மஃ றின மருங்கினும். 

௦0. பெயரினுஈமொழிலினும் பிரிபவையெல்லா, மயல்கல்கூடா வழக்கு 

வழிபட்டன. 

௦1. பலவயினாறுமெண் ஹு திணைவிரவுட்பெய,ரஃகிணைமுடிபின செய்யு 

cman Cor, 

52. |] வினைவேறுப”உம் பலபொருளொருசொல், வினைவேறுபடாப்பல 

பொருளொருசொலென், முயிருவகைய பலபொருளொருசொல். 

௦3. அவற்றுள், வின்வேற௮ுபடிஉம் பலபொருளொருசொல், வேதுபடு 

லினையிறு மினச்திலுஞ்சார்பினுச், சேறக்சகோன்றும் பொருடெரிநிலையே. 

21. ஒன்றுவினைமரும்கி னொன் திச்தோன்றும். 

05. வினைவேறுப்படா ப்பல பொருளொருசொல், நினையுங்காலைக் சள 

ந்தாக்கியலும், 

50. 4] குூறிக்தோன்கூற்றர் தெரிக்துமொழிகிள வி. 

௦1. 4 குழ்மையாண்மை யிளமைழூப்பே, யடிமைவண்மை விருச்சதேகு 

Ca, பெண்மையசசே மகவேருழவி, தன்மைதிரிபெய ர௬ுப்பின் களவி, 

காதல்கிறப்பே செறற்சொல்லிறற் சொல்லென், ருவறுமூன்று மூளப் 

படக்தொகைஇ, யனனபிறவும் ௮வற்மொடுதிவணி, முன்னழ்திலுணருங் 

இள௱வியெல்லா, மு.பர்திணைமருங்கி னிலைபினவாயினு, மலஃ்திணைமருங்கிற் 

இளச்தாங்கியலும், 52 00111 5௦001. எச்சவியல் Thol. 

௦5, காலமுலக முயிரோயடம்பே, பால்வரைதெய்வம் வினையைம்பூசம், 

ஞாயிஐ திங்கள் சொல்லெனவரூ௨, மாயீரைந்தொடிபிறவமன்ன, வாவயி 

ன வருஉங் கிளவியெல்லாம், பால்பிரிஈதிசையா வுயர்தணைமேன. 

௦0, சின்றாக்கசைக்த லிவணியல்பின்றே,
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60. Qmesagiipfu Ca As srer. 57th Qurg. Nun. 

01. 9 எடுத்தமொழியினஞ் செப்பலுமுரிச்சே. 7 @Qurg. Nun. 

62. J சண்ணுர்தோஞாமுலையும்பிறவம்,பன்மைசகட்டியஇனைகிலைக் கவி, 

பன்மைகூறுங்கடப்பாடிலவே, தம்வினைச்செ ஓுமெழுத்்சலங்கடையே, 

CHAPTER II. Garpmentouwwiev. CASES IN GENERAL 
AND THEIR SIGNIFICATIONS. 

1. வேற்றுமைதாமே ஏழெனமொழிப, 4441) பெயரி, Nun. 
உ. விளிசொளவதன்கண் விளியோடெட்டே. ]% வேழ்.ஐ. 1418%. 

1, அவைகாம், பெயர்ஜயொடுகு, இன் ௮துகண்விளி யென்னுமீற்ற, 

4, அவற்றுள், எழுவாய்வேற்றுமை பெயர்தோன்றுகிலையே. 

Db. பொருண்மைச்சுட்டல் வியங்கோள்வருதல், வினைநிலையுரைக்தல் 

வினாவிற்கேற்றல், பண்புகொளவருதல் பெயர்கொளவருதலென், ஐன்திய 

ண த்தும் பெயர்ப்பயனிலையே, 881 பெயரி, ]4மாட 121) வேற்று, 1181. 

6. பெயரினாகய தொகையுமாருளவே, அவ்வுமுரியஅப்பாலான. 

7. எவ்வயிற்பெயரும் வெளிப்படத்தோன்றி, ௮வ்வியனிலையல்செவ்வலி 

தென்ப, 

8. கூறியமுறையினுருபுகிலைஇரியா, இறுபெயர்க்தாகுமியற்கையவென் ப. 
9. பெயர்கிலைச்சேவிகாலக்சோன்மு, கொழினிலையொட்டுமொன்றலங் 

சுடையே, 1810 பெயரி, ]4மம. 

10. 4 இரண்டாகுவதே, ஐயெனப்பெயரிய வேற்றமைக்கிளவி, யெ 

வ்வழிவரினும் வினையேவினைக்குகிப் பவ்விருமுகலிற் மோேன்ற௮ுமென்ப, 

3914) பெயசி, 1௦௦], 
11. காப்பினொப்பி ஜூர்தியினிழையி, னொப்பிற்புகழிற்பழியினென்றா, 

பெறலினிழவிற்காதலின்வெகுளியிற், செறலினுவத்தலிற்கற்பினென்றா, 

வறுத்தலிற்குறைத்தலிற் றொகுத்தலிற்பிரிச் சலி, னி௮த்தலினளவினெண் 
ணினென்றா, வாக்கலில்சரர்தலிற்செலவிற்கன் றலி, னொச்கலினஞ்சலித்கி 

தைப்பினென்ரு, வனனபிறவுமம்முகற்பொருள, வென்னகிள-வியும தன் 

பரலவென்மனார். 894 பெயரி, 1]. 190 வேற்று, Flak. 

12. 4 மூன்றாருவதே, ஒமிவெனப்பெரியவேற்றுமைக்கிள வி, வினைமுத 

ல்கருவி யனைமூதற்றதுவே. 404 பெயரி, 140. 
18. அதனினி௰றலதற்றகுகிளவி, யதன்வினைப்படுக்த லதனினா௧, லதனி 

ற்கோடலதனொகிமயங்க, லகனோடியைந்தவொருவினைக்கெவி, யதனோ 

டியை தவேறுவினைக்கிளவி, யதனோடியைந்தவொப்பலொப்புரை, யின் 

னானேது வீங்கெனவரூ௨, மன்னபிறவுமதன்பாலவெனமனார். 8] & 

22ம் வேற்றுமையியல், 141811 ௨௩௧1௨௦1110. 
14, 4[ கான்காகுவதே, குவெனப்பெயரியவேற்றுமைக்கிளவி, யெப் 

பொருளாயிலுங்கொள்ளுமதுவே. 415 பெயரி, 1410. 
15, அதற்குவினையுடைமையி, னதற்குடம்பிகலி, ன தற்குப்படுபொரு
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ளி னுவாகளெவியி, னதற்தியாப்புடைமையி னதற்பொருட்டாதலி, ன 

ட்பிற்பசையிற்காதலிற்கிறப்பினென், றட்பொருட்ளெவியமசன்பாலவெ 

ன்மனார். 2441 வேற் அமையியல். 181 :1:20 ௨16010. 

16. 4 ஐக்தாகுவதே, இன்னெனப்பெயரியவேற்றுமைச்செவி, யிசனி 

னிதீறிதவென்னுமஅவே. 12 பெயரி, ]10. 

17. வண்ணம்வடிவேயள வேசுவையே, கண்மைவெண்மையச்சமெனறா 

கன்மைதீமைசி௮மைபெருமை, வன்மைமென்மைகடுமையென்மு, முது 

மையிளமைுச்தலிழிக் தல், புதமைபழமையாக்கமென்று, வின்மையு 

டைமைகாற்றச்தீர்கல், பன்மைசின்மைபற்றுவிடுதலென், ஒன்னபிற௨உம 
தன்பாலவென்மஞர். 261 வேற்று. 1181. ் 

18. 4 ஆழுகுவசே, ௮துவெனப்பெயரியவேற்றுமைக்ளெவி, தன்னிலும் 

பிதிதிறுமிசனதி.தவென்னு, மன்னகிள விக்கிழமைத்த தவே, 43 பெயரி ]4, 

19. இயற்கையினுடைமையின் முறைமையிற்கஇுழமையிம், செயற்கையின் 

மூனுமையின் வினையினென்றா, கருவியிற்றணையிற்கலத்்தின் முசலி, னொரு 

வழியு௮ப்பிற்குழுவினெனறா, தெரிந தமொழிச்செய்திமினிலையின் வாழ்ச் 

தியிற், திரிச தவேறுபேஉம்பிறவுமன்ன, கூறியமருங்கிற்றோன் ௮ுல்ளெவி, 

யாறன்பால வென்மனார்புலவர். 28% வேற்று, 1121, 

20. 4 ஏழாகுவதே, சண்ணெனப்பெயரியவேத்றஅுமைக்சளெவி, வினசெ 

ய்யிடத்தினிலத்திற்காலத்தி, னனைவசைக்குதிப்பிற்ழோேன்றுமதுவே, 4401 

Quah, Nun. 

21. சண்சால்புறமசமுள்ளுமை€ழ்மேல், பின௯்௲ரயல்புடைதேம்வகை 

யெனா௮, முன்னிடைகடைகலைவலமிடமெனா௮, வன்னபி௰வமதன்பால 

Owerwent. 45th Quw#, Nun. 

9௪. எ வேற்றுமைப்பொருளை விரிச்குக்காலை, மீற்அரின்கியலு்சகொசை 

வயிற்பிரிச்ு, பல்லாறாகப்பொருள்புணர்ந்திசைச்கு, மெல்லாச்சொல்லு 

மேரியவென்ப, 

யம. ரா. வேற்றுமை மயங்குயல். OF INTERCHANGE 
AND SUBSTITUTION OF CASES. 

1. கருமமல்லாச் சார்பென்கிளவிச, குரிமையுமுடைச்தே கண்ணென் 

வேற்.றுமை. [புலவர், 
2. சினைநிலைக்ளெவிக்சையுல்கண்ணும், வினைநிலையொக்கு மென்மனார் 

8. கன்றலுஞ்செலவுமொன்றுமார்வினையே, 

4, 4 முதற்சினைக்களவிக்கதுவென் வேற்றுமை, முதற்கண்வரினே௪ 

னைச்சைவருமே, 5841 பெயரியல், ]$01ா௦௦1. 

5. மூதன்முன்ஐவரிற் கண்ணெனவேற்றுமை, சினைமுன்வருததெள்ளி 
சென்ப, 

6. முதலுஞ்சினையும்பொருள்வேறுபடா௮, ௮ுவதுங்காலைச் சொத்குதி 

ட்பினவே. 59] பெயரியல், 11100],
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7. பிண்டப்பெயருமாயியறிரியா, பண்டியன்மருங்கினமரீஇபமரபே 

8. 4[ ஒருவினையொமிச் சொல்லுயர்பின்வமித்தே, 

). மேன்றனுமைர்சனுர்கோன்றக்கூறிய, வாக்கமொடுபுணர்க்கவேறுக் 

Berd. கோச்கோரணனையவென்மஞார்புலவர். 

10. இரண்டன் மருகல்கி னோச்கனோக்கமவ், விரண்டன்மருங்கி னே*வு 

மாகும். 

11. 4[ அதுவெள வேற்றுமை யயர் தணைச்சொகைவயின, ௮ வெலுருபு 

கெடக் குகரம்வருமே, 

12, சமொறுதொழித்பெயர்க்கரண்டு மூன்றும், சடிநிலையிலவேபொருள் 

வயினான. ” 

12. ஈற்றுப்டெயாமுன்னர் மெய்யறிபனுவலின், வேற்றுமைதெரிபஉண 

ரூமோரே, 

14. ஓம்படைக்கிளவிக்கையுமாஜச், சாம்பிரிவிலவேதொகைவருகாலை, 

15. ஆறனமருல்கன்வாழ்ச்சக்கிழமைக், சேழுமாகுமுறைநிலதக்சான. 

10. குத்தொசவருஉங் கொடையெதிர்கிளவி, ௮ப்பொருளாறந்குரி2.து 

மாகும், 

17. அச்சச்சவிக்கைஈ அமிரண்டும், எச்சமிலவேபொருள் வயினைனை. 

18. ௮ன்னபிறவந்கொன் னெறிபிமையா, அுருபினும்பொருளிலஐம் மெய் 

சமொதி, இருவயினிலையம்வேம்றுமையெல்லாக், திரிபிடனிலவேதெரியு 

மோர்க்கே. 

19. உருபுசொடர்ந்தமிக்கிய வேற்றுமைச்சிளவி, யொருசொன்னபைப 

பொருள்செனமருங்கே,. 

20. இறதியமிடைய மெல்லாவருபும், கெதிபடுபொருள்வயி னிலவு கல்வ 

ரையார். 

21. பிதிதுபிதிசேற்றலு முருபுதொசவருசலும், கெறிப்படவழகங்கெயெவ 

மிமருங்கென்ப, [win or. 

22. ஐயுங்சண்ண மல்லாப்பொருள்வயின், மெய்யுருபுசொசாஅ விறுநி 

23. யாதலுருபிற்கூறிற்றாயினும் பொருள் சென மருங்கின் வேற்றுமைசா 

uw. See 60th Soot. QuwAwe. Nunnool. 

24. எதிரமறுத்துமொழியிலுர்சக்சமரபிற், பொருணிலைதிரியாவேற்று 

மைச்சொல்லே, 

25. மூல தனெனவரூ௨மிறுதி,அஒசெவணுஞ்செய்யுளுள்ளே. 01. பெ, 14. 

20. ௮, எனப்பிறச்சலஃதிணைமருங்கம, குஉம்ஜயுமில்லெனமொழிப. 
81. 4[இதன திதுவிற்றென்னுக்கெவியு மதனைக்கொள்ளும்பொருள் வயினா 

னு, மதனாந்செயற்படற்கொசத்தகிளவியு, முறைச்கொண்டெழுக்சபெயர்ச் 
சொற்கிளவியும், பால்வரைசளவியும் பண்பினாக்கமுங் «nog Ser Huo 
வேற்றுமைக்கிளவியும், பற்றுவிடுசெவியுக்தீர்்தமொழிக்கிளவிய, மன 

னபிறவுகான் சனுருபிர், மென்னெதிமரபின்கோன்௱லாமே.
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23. ஏனையருபுமன்னமரபின, மானமிலவேசொன் முறையான, 
29. *வினையேசெய்வதசெயப்படிபோருளே,கிலனே காலல்கருவியென்றா 

வின்ன சழ்கிதுபயனாச வென்னு, மன்னமசபினிரண்டொடுஈ்சொகைஇ, யா 

யெட்டென்பதொழின முகனிலையே, 

20. அவைதாம்; வழங்கியன்மருங்கிற் ருன்றுவகுன்ம். 

51. 4 முசதலிற்கூ.றஞ்சனையநிகளவியுஞ், சனையிற்கூ௮முசலறிகிளவியு 

ம், பிறச்சவழிக்கூறலும்பண்புகொள்பெயரு, மியன்தமொழிதலுமிரு 
பெயசோட்டும், வினமூகலுரைச்குல்களவியொடூதொசை இ, யனைம? பின 

வேயாகுபெயர்க்கிள வி. 380 பெயரி, 1107100001. 

0௨. அவைகாம் ; தச்சகம்பொருளவயிற்றம்மொடசிவணலு, மொப்பிலவ 
தியாற்பிரிதுபொருள்சுட்டலு, மப்பணபினவே றுவலுங்கரலை, வேற்று 

மைமருங்கக்போற்றல்வேண்டும்., 33104 பெயரி, 20௦௦. 

33. அளவுநிறையுமவற்றொடுகொள்வழி, யுளவெனமொழிபவணர்ந்திகி 

ணோரசே,. 839104 பெயரி, 141001. 

34. 4 சொர்சவல்லவே௮ுபிகதோன்சினுவ் ெர்தவற்றியலானுணர்க்த 

னர்கொளலே, 

CHAL. 1V. விவிமரபு. DOCTRINE OF VOCATIVE CASE. 
1. விளியெனப்படுப கொள்ளும்பெயரொடு, கெளியத்தோன்றுமியல் 

சையவென்ப, 

2. ௮வ்வே; இவவெனவதிசற்கு மெய்பெறச்சகிஜப்ப. 

5. *[௮வைகாம்; இஉஜஐ ஒ வெனனுமிறுதி, யப்பானான் கேயயர் திக 
மருங்கின, மெய்ப்பொருள்சு்டியவிளிகொள்பெயரே. 

4. அவற்றள் ; இ ஈ யாகும் ஐயாயாகும், 

ற். ஒவும்உவ்வு மேயொமிசிவணும், 

6. உகரசர்சானே குற்றியலுகாம். 

3. 4] ஏனையுமிரேயுயர் தினை மருங்கற் டும்விளிகொள்ளாவென்மனாபல 

வா் 

8. அளபெடைமிகூ௨உமிகரவிகபெயர் இயற்சையவாகுஞ் செயற்கைய 
வென்ப, 

9. முூழறைட்பெயர்மரும்கனையெனி௮இ,வொடுவருதற்குரியவுமுள வே. 

10. ௮ண்மைச்சொல்லேயியற்கையவாகும். 

11. னரலள வென்னுமக்கான்கென்ப, புள்ளியிஐஇவிளிகொள்பெயரே. 

12. எனைப்புள்ளி யீ ௮அவிளிகொள்ளா, 

13. அவற்றுள் ; ௮ன்னென்னிறுதியாவாகும்மே. 

14. ஆண்மைச்சொல்லிற் சகாமாகும். 

19. அனென்னிறுதி மியற்கையாகும், 

16. தொழிலிர்கூறுமானெனித.தி, யாயாகும்மேவிளிவயினான, 
17. பண்புகொள்பெயருமசனோரற்றே, 

ப்பாாாய், டாக்டர் 
aw 

there மித்த
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18. ௮அளபெடைப்பெயரே யளபெடையியல, 

19. முறைப்பெயர்ச்களவியேயொடுவருமே, 
20. தானென்பெயருஞ் சுட்டுமுதற்பெயரும், யானென்யெயரும் வினாவி 

ன்பெயரு, மன்தியனைத்தும்விளிசோனிலவே. 

2]. அரும் ௮ருவுமீரொடுசிவணும், 
92. தொழிற்பெயராமினேகாரம்வருதலும், வழுக்கன்றென்மஞர்வயங் 

தயோ?சே. 

23. பண்புகொள்பெயருமதனோரற்றே. 
21. அள பெடைப்பெயரே யளபெடையியல, 

25. சுட்டுமுதற்பெயமோழுற்குளந்தன்ன 
20. அம்மின்கிரிபெயர்வினாவின்பெயரொன், ஐம்முறையிரண்டும் அவற் 

றவற்றியல்பே, 

27. எஞ்யெலிரண்டினி௮திப்பெயரே, கின்றலீற்றயனீட்டம்வேண்டும், 
28. ௮அயனெடி.தாயினியற்கையாகும். 

29. வினையினும்பண்பினலும், கினையத்தோன்௮மானெனிறுதி, யாயாகும் 

மேவிளிவயினான. 
80. மூறைப்பெயர்க்கிளவி முறைப்பெயரியல, 

31. சுட்டுமூதற்பெயரும் வினாவின்பெயரும், மூற்கிளஈ் தன்னவென மனா 
ர்புலவர், 

62. அ௮அளபெடைப்பெயரோ யளபெடையியல, 

95. செக்சவிறுதி யஃறிணைவிரவுப்பெயர், விளம்பியநெதிய விளிக்கும் 
காலை 

84. புள்ளியுமுயிருமிறுதியாகிய, ௮ஃறிணைமருங்க னெல்லாப்பெயரும், 

விளிசிலைபெதாஉங் சாலக்தோன்திற், ஜெளிகிலையுடையவேகாரம்வரலே, 
35. உளவெனப்பட்டவெல்லாப்பெயரு, மளபிறந்தனவே விளிக்குங்கா 

லை, சேய்மையினிசைக்கும்வழக்கத்தான. 
36. ௮ம்மவென்னுமசைச்சொனனீட்ட,மம்முறைப்பெயரொடுசவணாசா 

யிலும், விளியொடுகொள்பதெளியமோரே. 

87. த௩;றஎஎனவவைமுதலாூத், சன்மைகுறித்த,னரள கெனிறுதியும், ௮ 

ன்னபிறவும்பெயர்நிலைவரினே, யின்மைவேண்டும் விளியொடுகொளலே, 
N. B. Compare from 46th to 57th Sootrum of QuwéAwe, Nunnool. 

01427௩ 7, பெயரியல், 00 NOUNS. 
1. 4 எல்லாச்சொல்லும்பொருள்குதித்தனவே. 
2. பொருண்மைதெரிதலுஞ்சொன்மைதெரிதலுஞ், சொல்லினாகுமென் 

மனுூா்புலவர் 

3. தெரிபுவேறுகிலையலுங்குதிப்பித்றோன்றலும், இருபாற்றென்ப பொ 
ருண்மைநிலையே,



9 

4. Y சொல்லெனப்பபெ பெயரேவினையென், முமிரண்டென்ப ௮றிக்தி 

சினோரே. 130) பெயரியல் ]4110001. 

5. இடைச்சொற்கிளவியுமுரிச்சொற்கிளவிய, மவற்றுவழிமருங்கிற்றோ 

ன்றுமென்ப, 18th QuwAwe Nunnool. 

6. 4[ ௮வற்றள்; பெயரொனப்படுபவைதெரியுங்காலை, உயர்இணைச்சுரி 

மையமஃதிணைசக்குரிமைய, மாயிருதிணைக்குமோரன்னவுரிமையு, மம்ஜூவு 

ர௫பினகோனண்றலாறே, 18th QvwAwe Nunnool. 

7. இருணைப்பிரிந்த வைம்பாற்கிளவிக்கு, முரியவையுரியபெயர்வயி 

னான, “18ம் பதலியல் Nunnool. 

8. ஏ[௮வ்வழி;)அவனிவறுவனெனவரூஉம்பெயரும்,௮அவளிவருவளெனவ 

ரூஉம்பெயரும், அவரிவருவொனவருஉம்பெயரும், யானயாம்காமெனவரூ 

உம்பெயரும், யாவன்யாஉள்யாவரொன்லு, மாவயின்மான்ரோடட்பதினைக் 

௮ம், பாலதிவர்சவயர்தணைப்பெயரே, 19(1) பெயரியல் Nunnool. 

9. அண்மைய0த் கமகனென் கிளவியும், பெண்மையடுத்தமகளென்னெ 

வலியும், பெண்மையபிதக்தவிகரவிறுதிய, சம்மர் அவரு உமிகரவைகாரமு,மூ 

ஹைமைசட்டா மகனுமகளு, மாச்தர்மக்களென்னும்பெயரு, மாஉமகடே 

வாயபெயருஞ், சட்டம சலாகியவன்னுமாலு, மவைமு சலாகியபெண்டென் 

ளெவியு, மொப்பொடுவருஉங்கள வியயொடதொகை, ௮ப்பதினைச்துமவ 

ற்ரோரன்ன. 

10, எல்லாருமென்லும்பெயர்திலைக்கள விய, மெல்ஃ8₹ருமென்னும்பெயர்சி 

லைச்சளவியும், பெண்மையடுச்சமகனென்ூளவிய, மன்னவியலவென்ம 

ஞர்புலவர். 

11. கிலப்பெயர்குடிப்யெர் குழுவின்பெயரே, வினைப்பெயருடைட்பெய 
ர் பண்புகொள்பெயசோ, பல்லோர்குறிச்சத முறைநிலைப்பெயே, பல் 

லோர்குறித்த சினைரிலைப்பெய, பல்லோர்குறித்த திணைகிலைப்பெயரே, 

கூடிவருவழக்கி னாடியற்பெயரோ, யின்றிவொன்றனு மெண்ணியற்பெய 

சோ, டன்றியனைத்து மவற்றியல்பினவே. 

12. ஓன்னபி௰வு முயர்திணைமருங்கற், பன்மையமொருமையும் பாலதி 

வரக, வின்னபெயரு மத்தணையவ்வே, இன்ன-என்ன., 

15. 4 அ.துவிதுவுதவென வரூஉம்பெயரு, மவைஞழுத்லாகிய வாய்தட்பெ 

யரு, மவையிவையுவையென வரு௨ம்பெ.பரு, மவைமுசலாகிய வசசப்பெ 

யரும், யாறுயாயாவை யென்னலும்பெயரு, மாவயின் மூன்றோ டப்பதினைக் 

அம், பாலதிவர்த வல்றிணைப்பெயரே. 0 பெயரியில் Nunnool. 

14. பல்லபலசில வென்மும்பெய்ரு, முள்ளவில்ல வென்னும்பெயரும், 
வினைப்பெயர்க்கிளயியும் பண்புகொள்பெயரு, மினைச்செனக்கிளச்கு மெ 

ண்ணுக்குதிட்பெயரு, மொப்பிறாகிய பெயர்நிலையுளப்பட, வப்பாலொன் 

பதம் அற்றோரன்ன, 2310 பெயரியல் ]401)00], [oGe. 
19. கள்ளொசி௮ணு மல்வியற்பெயோ, கொள்வழியுடையபலவ௰ிசெச 

B
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10. ௮ன்னபிஐவு மஃதிணைமருங்கம், பன்மையுமொருமையும் பாலதிவ 

ந் த, வென்னபெயரு மத்தணையவவே, என்னன்ன 

17. 4 தெரிசிலையுடைய அஃதிணையியற்பெய, சொருமையும்பன்மையம் 

வினை யொடுவரினே. 24/1 பெயரியல் 141௦0]. 
18. இருதிணைச்சொற்குமோ ரன்னவுரிமையிம்,திரிபுவேறபடேமெல்லாப் 
பெயரு, நினையுங்காலைத் சச்சமாபின, வினயோடல்ல௮ பாதெரிபிலவே, 

19. கிகமூ௨றின்ற பலர்வரைகிளவியி, ஓயர்திணையொருமை தோன்ற 

அழுரித்தே, யன்னமரபின் வினைவயினான., 

20. 4[[இயற்பெயர்சினை ப்பெயர்சினைமுசற்பெயரே, முறைப்பெயர்க்ளெ 

விதாமேசானே, மெல்லாம்கீயிர் நீயெனச்ளெர்த, சொல்லியவல்லபிறவு 

மாம், கன்னவைகோன்றின வற்மொடுங்கொளலே,. 2511) பெயரி. 141மாட 

21, ௮வற்றுள ; நானகேயியற்பெயர் ரசான்கேசினைப்பெயர், கான்கென 

மொழிமனார் சினைமுசற்பெயரே, முறைப்பெயர்க்கள வி யிரண்டாகும்மே 

யேனைட்பெயரே சத்தமரபின, 26th OuwdAuse Nunnool. 

22. gona gt ; பெண்மையியற்பெய ராண்மையியற்பெயர், பன்மையி 

யற்பெய சொருமையியற்பெயரன், ஐகான் சென்ப வியற்பெயர்கிலையே, 

23. பெண்மைச்சினைப்பெய சாண்மைச்சினைட்பெயர், பன் மைச்சனைப்பெ 

யர் ஒருமைச்சினைப்பெயான், ஐர்சானகென்ப ௪னைப்டெயர்கிலையே. 

84, பெண்மைசுட்டிய சனைமுகம்பெயரே, யாண்மைசட்டிய இனைஞமு 

தற்பெயரே, பன்மைசட்டிய சனைமுசற்பெயரே, பொருமைசட்டியடினை 

மூகற்பெயரொன, ற ரானகென்ப சினைமுதற்பெயரே, 

25. பெண்மைமுறைப்பெய ராண்மைமுறைப்பெயமன், முூமிரண்டெ 

ன்ப முறைப்பெயர்கிலையே. 8611) பெயரியல் Nunnool. 

26. பெண்மைசட்டியவெல்லாப்பெயரு, மொன்றற்குமொருத்திக்குமொ 

ன தியகிலையே. 871) பெயரியல் 110100], 
97. ஆண்மைசட்டிய வெல்லாப்பெயரு, மொன்தற்குமொருவச்கு மொ 

ன். தியநிலையே, 271) பெயரியல் Nunnool. 
28. பன்மை-ட்டிய வெல்லாப்பெயரு, மொன்றேபலவே யொருவரொ 

ன்லு, மென்றிப்பாற்கு மோரன்னவ்வே. 2711) பெயரியல் 141711௦௦01. 

29, ஒருமைசட்டிய வெல்லாட்பெயரு, மொன்றற்குமொருவர்க்கு மொ 

ன்.றியநிலையே, 8701) பெயரியல் 1412011001. 

30. தாமென் கிளவி பன்மைக்குரித்தே. 8011,பெயரியல் 1111111001. 
81. தானென்களவி யொருமைக்குரித்தே. [மே, 

92. எல்லாமென்னும் பெயர்நிலைக்ளெலி, பலவழி. நதலிய நிலைத்தாகும் 

88. தன்னுள்ளற௮ுத்த பன்மைக்கல்ல, அயர்.திணை மருங்கு னாச்சமில்லை, 

84. நீயிரரியெனவருஉங்களவி, பாறெரிபிலவேயுடன்மொழிப்பொருள. 

35, அவற்றுள்; ரியேன்ளெவி யொருமைக்குரித்தே, 881) பெயரி, ]4ற. 

56, ஏனைக்கிளெலி பன்மைக்குரித்கே, 28th QuwAwa Nunnool.
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31. ஒருவரென்லும் பெயர்நிலைக்கெ வி, யிருபாற்குமுரித்ேேே தெரியல் 
காலை. 88ம் பெயரியல் 111100], 
88. தன்மைசுட்டிற் பன்மைக்கேற்கும், 

99. 4 இன்னபெமயசோயிவையெனளல்வேண்டின்,முன்னஞ்சேர்த்தி முமை 
யினுணர்தல், 

40, மகூஉமருல்கிற் பாதிரி வி, மக€உவியற்சை தொழில்வயினான 

41. ரி தவோவாகும்பெயருமாருளவே, யாமிடனறிதல்செய்யுளுள்் ளே. 

42. இறைச்சிப்பொருள்வயிற் செய்யுளுட்ளெச்கு, மியற்பெயர்க்செலி 

யுயாதிணைசஈட்டா, நிலத்துவழிமருங்குிற் ரோன்றலான. 
43, தணையொடுபழகய பெயரலங்கடையே, 

ரேமா ஏ. வினையியல், 0 1௨. 

1. வினையெனப்பூிவது வேற்றுமைகொள்ளாு, கினையுங்காலைச் சால 

மொடுசோன்றும், ]84 வினையியல் Nunnool. 

5. காலர்தாமே மூன்றெனமொழிப, 81% பொதுவியல் 140711௦001. 
£.. இறப்பினிசழ்வி னெதிர்வினென்றா, வம்முக்காலமுங் குறிப்பொடு 

கொள்ளு, மெய்க்கிலையடைய தோன்றலாறே, 80 வினையியல் Nunnool. 

4, 4 குறிப்பினும்வினையினும் நெறிப்படத்தோனறிக், சாலமொடுவரூ௨ 

ம்வினைச்சொல்லெல்லா, மு.பர்திணைக்குரிமையு மஃதிணைக்குரிமையு, மாயி 

ருதிணைச்குமோ ரன்னவுரிமையு, மம்மூவுருபின தேனை றலாறே, 411 ஊம் 
5th Soots @&ZruW2 ue Nunnool. 

5. Hema sid: HOY எம்ஏம் என்னுங்கிளவியும், உம்மொடிவருஉய 

சடதறவென்று, ம$மாற்களெவியோ டாயெண்கிளவியும், பன்மையுரைக்கூ 

நீதன்மைச்சொல்லே, 181500. வினையியல் Nunnool. 

(6. கடதறவென்னு, மர்கான்கூர்ர்த குன்நியலுகாமோ, டென்னேனல் 

லென வர௫ூஉமேழுக், சன்வினையுாக்குர் தன்மைச்சொல்லே, 12111 வினை. 

7. ௮வற்றுள் ; செய்கெனூளெவி வினையொடுமுடியிலு, மவ்வியதிரியா 

தென்மளார்புலவர், 1441) விணையியல் 1401ப100], 
8, அன்னானள்ளா ளென்னுகான்கு, மொருவர்மருங்கற்படர்க்சைச்சொ 

aCe. 6th and 7th வினையியல் 140111௦0௦0]. 

0. ௮ர்ஆர்பஎன வரூஉமூன்றும், பல்லோர்மரும்கிற் படர்க்கைச்சொல் 

லே. 811 வினையியல் 14/00]. 

10. மாரைக்ளெகவியும் பல்லோர்படர்க்கை, காலக்கிளவியொடு முடியு 

மென்ப, 8(1, வினையியல் Nunnool. 
11. பன்மையுமொருமையும் பாலறிவந்த, வக்காலைஈ்து மூன்று தலையிட் 

ட, முூன்னுறக்ளெர்த வயர் தணையவவே. 

18. ௮வற்௮ள் ; பன்மையுரைச்குர் தன்மைக்களவி, யெண்ணியன்மருள் 

இற் நிரிபவையுள வே,
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13. யா௮ரொன்னும் வினாவின்களெவி, யத்தினைமருக்கின் முப்பாத்குமுரி 
C5. 

ave பாலறிமரபி னம்மூலீற்ற௮ும், தவோவாகுஞ் செய்யுளுள்ளே, 2nd 

6௦௦1. பொதுவியல் ]4மாற௦௦], 

15. தயென்கிளவியு மவற்றொடுகொள்ளும்.. 

16. ௮ளச்சொல்வேற்றுமை புடைமையாலுல், சண்ணென்வேற்.றுமைகி 

லத்தினானு, மொப்பினாலும் பண்பினாலுமென், றப்பாற்காலங்குறிப்பொடு 

சோன்றும், 

17. ௮ன்மையினின் மையி ஓுண்மையிள் வண்னமையி, னன்னபிறவங் குறி 

ப்பொசிசொள்ளு, மென்னூளெவியும் குதிப்பேவாலம், 

18, பன்மையுமொருமையும்பாலறிவக்க, வன்னமரபிற்குறிப்பொடுவரூ 

உ௰,காலக்ளெவியயர் இணை மருக்கி மேலைக்களெவியொடுவேறுபாடிலவே. 

19. ௮ ௮ வஎனவரூ௨மி௮தி யப்பான்முன்றே பலவற்றப்படர்க்கை, 

20. ஒன்றன்படர்ச்கைத்தடறஜாச்ச குன்றியலுசரஎதி,ஈுதியாகும். 

21. பன்மையுமொருமையும்பாலறிவச்சவம்மூவிரண்டுஃதி் யவ்வே, 

29, அத்திணைமருங்கினிருபாற்கிளவிக்கு, மொக்குமென்ப எவனென்வி 
னாவே. 

25. இன்றிலவுடையவென்னலுங்கிளவிய, மன்றுடைக் சல்லவென்னுங்கள 

வியும், பண்புகொள்கெவியுமுளவென கிளவியும், பண்பினாகுபசினைமுதற் 

கிளலியு, மொப்பொடுவருஉங்களவியொட்சொகைஇ, யட்பாற்பத்தும்குறி 

ப்பொிிசொள்ளும், 

24. பன்மையுமொருமையும்பாலறிவர்ச, வன்னமரபி௰் ரரிப்பொவரூஉ 

ம், காலக்கிளவியஃகிணைமருங்கின, மேலைக்கிளவியொடுவே௮ுபாமலவே, 

25, 4 மூன்னிலைவியங்கோள்வினையெஞ்சுகிளவி, இன்மைசெப்பல்வேறெ 

ன்ளெவி, செய்ம்மனசெய்யுஞ்செய்தவென்னு, மம்முறைநின் றவாயெண்கி 

சாவியும், பிரிவுவேறுப€உஞ்செய்தியவாக, மிருதிணைச்சொற்குமோ.ரன் 

oor ey tH a Lous. 16th and 17th and 18th and 19th and 20th Dar, Nun. 

26. அவற்றுள், முன்னிலைக்கொவி, இஜயாயெனவரூ௨மூன்று, மொப்ப 

த்தோன்றுமொருவற்குமொன்றற்கும். 

25. இர் ஈர்மின்னெனவரூஉமூன்றும், பல்லோர்மருங்கினும்பலவற்றுமரு 

ஙூனொஞ், சொல்லோரனையவென்மனார்புலவர், 

28, எஞ்செ௫ளவியிடச்தொடுசிவணி யைம்பாற்குமுரியசோன்றலாறே, 
29, அவற்றுண் ; முன்னிலைசன்மையாயீரிடத்தொடு, மன்னாதாகும்விய 

க்கோட்கிளவி, 
80. பல்லோர்படர்க்கைமுன்னிலைசன்மை, யவ்வயின்மூன்றுநிசழுங்கால 
SF, செய்யுமென்னுப்ளெவியொடுசொள்ளா. 

81. செய் அசெய்யூச்செய்புசெய்தெனச்,செய்யியரசெய்யியசெயின்செ 

யச்செயற்சென, ௮அவ்வசையொள்பதும்வினையெஞ்சுளெவி, 84(% வினை,
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88. பின்முன்கால்கடைவழியிடத்சென்று, மன்னமரபிற்காலம்சண்ணி 

ய, வென்னகிளவியுமவற்றியல்பினவே, 

998. அவற்றுள் ; முசனிமூன் நும்வினைமுகன்முடி.பின, 25th வினை, 
34. அம்முச்செவியுஞ்சினை வினை தோன்றிற்,சனையொடுமுடியாமுதலொ 

மிமுடியிலும் வினையோரனையவென்மளஞார்புலவர். 2611 வினை. 112071௦0], 

95. ஏனையெச்சம்வினைமுசலானு, மாண்டுவர்தியையும்வினைநிலையாலுக், 
தாமியன் மருங்கின் முடியமென்ப, 

906. பன்முறையானம்வினையெஞ்சுகிளவி, சொன்முறைமுடியா தடுக்கு 

வரினு, முனனதுமுடியமுடி யுமன்பொருளே, 

௦7. 4 நிலலும்பொருஞங்காலமுங்கருவியும், வினைமுதற்களவியம்விணையு 

மூளப்பட, ௮வ்வறுபொருட்குமோரன்னவுரிமைய,செய்யுஞ்செய்தவென் 

னுஞ்சொல்லே, 

98. ௮வற்ரொடுவருவழிச்செய்யுமென்கிளவி, முசற்கண்வரைர் சமூவிற் 

pha gs, 

309. பெயாஞ்சுகளெவியும் வினையெஞ்சுளெவியும் எதிர்மறுத்தமொழி 

மிலும்பொருணிலைதிரியா, [ரையார்- 

40. சத்தமெச்சமொடுசிவணுங்குகிப்பி, னெச்சொல்லாயிலுமிடைநிலைவ 

41. அவற்றுள் ; செய்யுமென்னும்பெயராஞ்சுகிளவிக்கு, மெய்யொகிக் 

கெடுமேயீற்றுமிசையுகரம், அவ்விடன.ிதலென்மனார்புலவர். 

42. செய்தெனெச்சத்திறர் சகால, மெய்திடலுடைழ்சேவாராக்காலம், 

43. முச்நிலைசகாலமுந்கோன்௮மியற்கை,எம்முமைச்சொல்லுகிகமுங்கா 

லத், மெய்ர்கிலைப்பொதச்சொற்கிள த்.சல்வேண்டும். 

44, வாராச்காலத்துநிகழுங்காலத் த, “மோரால்குவரூஉம்வினை ச்சொத்டு 

ளலி, யிறர்சசாலச் துக்குதிப்பொடுகிளத்கல், விரைர்தபொருளவென்ம 

ஞார்புலவர். 

45. மிச்சசன்மருங்கன வினைச்சொர்சுட்டி, யப்பனபுகுறிக்தவினைமுதற் 

இளெலி, செய்வதில்வழிரிகமுங்காலக் த, மெய்பெறச்தோன்௮ும்பொருட் 

டாகும்மே, 

46. இதசெயல்வேண்டுமென்லுங்கிள வி, யிருவயினிலையும்பொருட்டாகு 

ம்மே, தன்பாலாலும்பிமன்பாலாலும், 

47. வன்புறவரூஉம்வினாவிடைவினைச்சொல், லெதிர்மறத் துணர்த அதற் 

குரிமையுமுடைச்தே. 
48, வாராச்காலத் துவினைச்சொற்கிளவி, யிறப்பினுநிகழ்விலுஞ்சிறட்பச் 

தோன்று, மியற்கையுந்தெளிவுங்ளெக்குவங் காலை, 

40. செயப்படுபொருளைச்செய்ததுபோலத் தொழிற்படக்களெத்த.லும்வ 

ழக்ியென் மரபே, [pa Ber af, 

50. இகப்பேயெதிர்வேயாயிருகாலமுஞ், சிறப்பக்தோன்அமயக்குமொ 

௦1. ஏனைக்காலமுமயங்குசல்வராயார்.
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CHAPTER. VII. @)ent_uwov.OF PARTICLES IN GENERAL. 
1. இடையெனப்பபெபெயரொடிம்வினையொடும், நடைபெற்தியலுந்த 

மக்கியல்பிலவே. 184 5001. இடையியல் 14811100], 

2. அவைதாம் ; புணரியனிலையிடைப்பொருணிலைக்குககவும், வினைசெ 

யனமருவகிற்காலமொவடுருகவும், வேற்றுமைப்பொருள்வயின் உருபாகு 

நவ, மசைநிலைக்செவியா அகிவருகவும், இசைநிறைக்திளவியா ௮கிவருகவு 

ம்) தத் தங்குறிட்பிற்பொருள்செய்குகவு, மொப்பில்வழியாற்பொருள்செ 

ய்குசவுமென், றட்பண்பினிவேறுவலுங்காலை, 

ல். 4 அவைதாம், முன்லும்பின்லுமொழியடுத் துவருதலுர், தம்மீறுதிரி 

கலும்பிறிதவணிலையல, மன்னவையெல்லாமுரியவென் ப, 

4. 4[ சதிவேயாச்கமொழியிசைக்களவியென், ஐம்மூன்றென்பமன்னை 
சீசொல்லே, Particle war. 

5. விழைவேகால மொழியிசைச்கிளவியென், ஐம்மூன்றெனபதில்லைச் 

சொல்லே. Particle Baa. 

6. ௮ச்சம்பயமிலிகாலம்பெருமையென், றஐப்பானான்சேசொன்னைச்சொ 

eGo. 121016 கொன், 
7. எச்சஞ்தறெப்பையமெதிர்மறை,முற்றேயெண்ணேதெரிகிலையாச்சமெ 

ன், றப்பாலெட்டேயும்மைச்சொல்லே, 181016 உம். 
8, பிரிதிலைவினாவே யெதிர்மறைமொழியிசை, தெரிநிலைச்கிளவி சிறப் 

பொடுதொகசைஇ, யிருமூன்றென்ப வோகாரம்மே, ]௨11016 ஓ. 
9. தேற்றம்வினாவேபிரிநிலையெண்ணே,யீற்றசையிவ்வைச்தேகாரம்மே, 

Particle ஏ. 
10. வினையேகுகிப்பே யிசையேபண்பே, யெண்ணேபெயரோ டவ்வறு 

இளவியுங், சண்ணியகிலைக்தே யெனவென்கிளவி, Particle rer. 

1], என்றென்கிளவியு மதனோசற்தே, 184016 என்று, 

19. விழைவினதில்லை தன்னிடத்தியலும், 
13. தெளிவினேயுஞ் சறெப்பினோவு, மளபினெடுத்த விசையவென் ப. 

14. மற்றென்னெவி வினைமாற்றசைகிலை, யப்பாலிரண்டென மொழிம 

ஞர்புலவர். 131016 மற்று, 
15. எற்றென்கிளவி யிறந்தபொருட்டே. Particle +m. 
16.மற்றையதென்லுல் இளவிதானே, சுட்டுநிலையொழிய இனங்குறிச்த 

eGo. Particle wopampugi. 

17. மன்றவென்ளெவி தேர்றஞ்செய்யும். நிவா(1016 மன்ற. 
18. தஞ்சக்களெவி யெண்மைப் பொருட்டே. Particle s@e. 
19. அர்திலாங்சவசை நிலைகளெவியென், ருயிரண்டாகு மியற்கைத்தெ 

ன்ப, Particles wef and gwe. 
20. கொல்லேயையம், Particle Gere, 

9). aaGodaéew. Particle aa.
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82. இயத்பெயரா்முன்ன.ராராக்கிளவி, பலர்ச்குரியெழுச்தின் வினயொ 
மிமுடிமே, 
93. அசைநிலைக்ளெவி பாகுவழியதிதல், 18ா1101௦ ர். 
24, ஏவங்குரையுமிசைநிழஹையசைநிலை,.பாயிரண்டாகுமியற்சையவென்ப, 

Particles @ and @eor. 

2௦. மாவென்களெவி SuaGsrarmere@sra. Optative Particle us. 
206. 4] மியாமிகமோமதி யிகுஞ்சின்னென்னு, மாவயினா ஐ முன்னிலைய 

சைச்சொல். Second Personal Particles dur @e Gur, 0, 

27. அவற்றுள் ; இகுமுஞ்சின்னு மேனையிடத்தொர்), தகருகிலையடைய 
வென்மனார்புலவர், 1401611705 இகும் ௨௩ம் சின. 
58. அம்மகேட்பிக்கும், ]10161176 அம்ம, 
29. ஆங்சவுரையசை, ]:3161170 இங்க. 
80. ஒப்பில்போலியு மப்பொருட்டாகும், 14016 போலும், 
51. யாகா, பிறபிதச்கரோபோமாதெனவரு௨, மாயேழ்சொல்லு மசைஙி 

லைக்இளவி, xpletives Simple, 7 in Number. 
32. ஆகவாகலென்பசெனனும் ஆவயின்ஞான்றும் பிரிவிலசைநிலை, 

33. ஈரளபிசைக்கு மிறுதியிலுயிரே,யா.பியனிலையுவ் காலத்தாலு, மளபெ 

டைரிலையும்காலத்சாலு, மளபெடையின் நிச் தான்வரூ௨உங்காலைய, முள 

வெனமொழிப பொருள்வேறுபடுதல், குதிப்பினிசையா னெறிப்படத் 

தோன்றும். A Remark upon g. See 8th Soot above. 
51, சன்றிற்றேவுமன்றிற்றேவ, மர்தீற்றோவு மன்னீற்றோவு, மனன்பிற 

வல் குகிப்பொடுகொள்ளூம், 18(10195 சன்தே,௮ன்றே, அச்சோ, 4௦, 

85. 4] எச்சவம்மையு மெதிர்மறையம்ணூயுஈ, சக்சகமுண்மயங்குமுடனிலை 

யிலவே. . [Gor s wv, 

36. எஞ்சுபொருட்செவி செஞ்சொலாயிற், பிற்படகளெவார் முற்படக் 

87. மூற்தியவும்மைச் தொகைச்சொன்மருங்கி, னெச்சக்கெவி யுரித்து 

மாகும், (Gs. 

85, ஈற்றுகின்கிசைக்குமேயெனிறதி, கூற்றுவயினோசள பாகலுமுரிச் 

99. உம்மையெண்ணு மென வெனெண்ஹா, தம்வயிற்மெகுதிசடப்பாடி 

aa. 
40, எண்ணேகா.ர மிடையிட்டுக்கொளினு, மெண்ணுச்குறித்தியலு மென் 

மனார்புலவர், 

41, உம்மைதொச்க வெனாவென்ளெவிய, மாவீருகியவென்றென்ளெவியு 
மாயிருளெயு மெண்ணுவழிபட்டன. 

42. ௮வற்றின்வரூ௨ மெண்ணினி௮தியும், பெயர்க்குரிமரபிற்செவ்வெ 
ணிறுதியு, மேயினாகியவெண்ணினி௮தியும், யாவயின் வரினுக் கொகையி 

ex wer, 

48. உம்மையெண்ணி ஓஐருபுதொசல்வராயார். 

41, உம்முக்தாகு மிடலுமாருண்டே. உம் As cag.
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45. வினையொடுசிலையினுமெண்ணினிலைதிரியா, நினையல்வேண்டு மவற்ற 

வம்றியல்பே. 

46. என்றுமெனவமொடுவந்தோன்றி, யொன்றவழியுடைய வெண்ணி 
னுட்பிரிந்தே, 

47. 4 ௮வ்வச்சொல்லிற் சவையவைபொருசொன, மெய்பெறக்கிளகதவி 

யலவாயிலும், வினையிலும்பெயரிலுகினையத்தோன்தித், திரிர்.தவே௮படினு 

ந்செரிர்சனர் சொளலே. 

48, ளெொர்சவல்லவேறுபிறகதோன்றினும், சளெர்சவர்நியலாலுணாரஈதன 

ர்கொளலே, 

CHAPTER. VIII. 2 Mu9we: *OF ATTRIBUTIVES. 

1. உரிச்சொற்கிளவி விரிக்குங்காலை, இசை.பிலுங்குறிப்பினும் பண்பி 

லுர்சோள்றிப், பெயரிலும்வினையினு மெய்திமாகி, யொருசொத்பலபொ 

ருட்குரிபைசோன கிலும், பலசொல்லொருபொருட் கூுரிமைதோன் திலும், 

பயிலாதவற்றைப் பயினறவைசார்த்திச், தத்தமரபிற்சென் றுநிலைமருவ்) 

னெச்சொல்லாயினும் பொருள்வேறுளெ த்தல். 
2. வெளிப்பட6சொல்லேகிள த்தல்வேண்டா, வெளிப்படவாராவுரிச்சொ 

ன்மேன. 

8, அவைதாம்; உறுதவசனியெனவருஉரன்றும், மிகுதிசெய்யம்பொரு 

ளவென்ப. 112, உறு, தவ, நனி. 

4, உருவட்சாகும்புரையயர்பாகும், 1, உரு, புரை, 

5. குருவுல்கெழுவுகிறனாகும்மே. Ex. GG, கெழு, 
0. செல்லலின்னலின்னாமையே, 11%. சொல்லல், இன்னல், 

7. மல்லல்வளனேயேபெத்ராகும். 11, மல்லல், ' 

8, உகட்பேயயர்தலு வப்பேயுவகை, 11%, உகப்பு, உவப்பு, 

9. பயப்பே பயனாம் பசப்புகிறனாகும். 11%, பயப்பு, பசப்பு, 
10. இயைபேபுணாச்சி யிசைப்பிசையாகும். 11%, இயைபு, இசைப்பு, 

1]. அலமரறெருமச லாயிரண்டுஞ்சுழற்சி, Ux. அலமரல், தெருமரல், 
12, மழைவுங்குழவு , பிளமைப்பொருள, ]3, மழ, குழ. 
18. சீர்ச்திமிகுபுகழ் மாலைமியல்பே, 

13, கூர்ப்புக்கழிய முள்ள ுகிறக்கும், 198, கூர், கழி, 
15. கதழ்வு்துணைவும் விரைவின்பொருள, 1, கதழ்வு, துணைவு, 

10. அதிர்வும்விதிர்ட்பும் ஈடுக்சஞ்செய்யும், 

17. வார்தல்போக லொழுகன்குன்௮) நகேர்புகெடுமையஞ் செய்டிம் 
பொருளா, 11, வார்சல், போகல், ஒழுகல், 

18. தீர்தலுர்தீர்த்தலும் விடற்பொருட்டாகும், 

19, கெடவரல்பண்ணையா யிரண்டும்விளையாட்டு, 
80, தடவுங்கயவு ஈளியம்பெருமை. Hx. su, sw, Bott,
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21. அவற்றுள் ) தடவென்கிளவிகோட்டமுஞ்செய்யும், கயவென்ளெவி 
மென்மையுஞ்செய்யும்,சளியென்கிளவிசெதிவுமாகும். 1. தட, சய, களி, 

5௮. 4] பமுறுபயமினமே சாயன்மென்மை, முழுதென்னெவி யெஞ்சாப் 
பொருட்டே, 11%. பமுது, முழுது, 
39. வம்புநிலையின்மை மாதர்காதல், ஈம்புமேவு ஈசையாகும்மே, 
54. ஓய்சலாய்க னிழற்ற(ச்த)ல்சா௮, யாவயினான்கு முள்ளத்திலுஹுச் 

கம், (உள்ள சலுணுக்கம் ) 

௦. புலம்பேசனிமை அவன்றுநிறைவாகு, முரஞ்சனமுதிர்வே வெம் 
மைவேண்டல்,. 1, புலம்பு, தவன்ற௮, முரஞ்சல், வெம்மை, 

26. பொற்பேபொலிவுவறிதகிகாகு, மேற்றகினைவுக் அணிவுமாகும். 
21. பிணையும்பேணும் பெட்பின்பொருள. 11, பிணை, பேண். 
26. பணையேபிழைச்தல் பெருப்புமாகும். 11, பணை, 

29. படரேயுள்ளல் செலவுமாகும், 11%, படர். 
30. பையுளுஞ்சறுமைய கோயின்பொருள. 11%, பையுள், சிறுமை, 

81. எய்யாமையே யறியாமையே, 
92, ஈன்றுபெரிதாகும், 

௦௦. தாவேவலியும் வருத்தமுமாகும், Ex. gra), or sr. 
34. சேவுகொளற் பொருட்டே செவ்வுப் Umsure. Ex Osa), seq. 

35, ஏ1விறப்புமுறப்பும்வெலட்புஞ்செறிவே.1%விறப்பு,உறப்பு,வெழுப்பு, 
36. அவற்றுள், விசப்பேவெரு௨ப் பொருட்ட மானும், [ Ger. 

97. 4 சம்பலைசும்மை சலியேயழும்க, லென்றிவைகான்கு மரவப்பொ 

88, அவற்றுள் ; ௮ழுங்கலிரச்சமுல் கேடுமாகும், 
39. 4[ கமுமென்ளவி மயக்கமுஞ்செொய்யும். 11%, கமும். 
40, செழுமைவளனுக் கொழுப்புமாகும். 

41. விழுமஞ், றெப்புஞ்சீர்மையுமிடும்பையுஞ்செய்யும். 11, விழுமம். 
42. கருவிதொகுதி கமநிறைத்தியலும், 

48. ௮அரியேயைம்மை கவவகத்திடுமே, Ex. of, sev. 
44, 4] தவைச்தலுஞ் சிலைத்தலு மியம்பலுமிரங்கறு, மிசைப்பொருட் 

இளவி யென்மனார்புலவர். 
45, அவற்றுள், இரங்கல்கழிக்த பொருட்டுமாகும். ; 
46. இலம்பாடொத்க மாயிரண்டும்வறுமை, 13, இலம்பாடு, ஒற்கம். 

47, ஜெமிர்தலும் பாய்சலும் பரத்தற்பொருள. 
48. கவர்வுவிருப்பாகுஞ் சேசேதிரட்டு, வியலென்களவி யசலட்பொரு 

Gis, 11%, கவர்வு, சேர், வியல், 

49. பேசாமுருமென வரூஉங்களெலி, யாமுறைமூன்றுமச்சட்டொருள. 
50. வயவலியாகும் வாளொளியாகும், அய்யென்ளெவி யதிவின் திரிபே. 

௦1, உயாகேயுயங்கலுசாவேசூட்டு, வயாவென்இளவி வேட்சைப்பெ 

eeu. 112, உயர்வு, உசா, வயா, 
௦
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58. 4] .கறுப்புஞ்செவப்பும் வெகுளிப்பொருள. 
53 கிறத்துரு வுணர்த்தற்கு முரியவென்ப, 

௦4, 4 கொம் நுழைவும் அணங்கும் றுண்மை, 

௦௦. 4] புனிறென்கிளவிமீன் றணிமைப்பொருட்டே, 1, புனி௮, 

96. ௩னவேகளனுங் சலமுஞ்செய்யும், Ex. sare. 

57. 4 மதவேமடனும் வலியுமாகும், 11%, மத, 

௦8, மிகுதியும்வனப்பு மாகலுமுரித்தே, 
59. 4 புதிதபடற்பொருட்டே யாணர்சக்ளெவி, 1, யாணர், 
00. அமர்சன்மேவல் யானுச்கவினாகும், Ex. ௮மர்தல், யாணு. 

61. 4 பரவும்பழிச்சம் வழுச்தின்பொருள, 11%, பரவு, பழிச்சு, 
08. 4 கடியென்ளெவி, வரைவேகூர்மை, காப்பேபுதுமை, விரைவேவிள 

க்க, மிகுதிசிறட்பே யச்சமுன்றேற் ருயீரைந, மெய்ப்படத் தோன்றும் 
பொருட்டாகும்மே, 1, சடி, 

63. ஐயழுங்கரிப்பு மாசலுமுரித்தே. [கும். 

04. 4] ஐவியப்பாகு மூனைவமுனிவாகும், வையேகூர்மை யெறுழ்வலியா 

65. 4 மெய்பெறக்கெர்த வுரிச்சொல்லெல்லா, முன்னலும்பின்லும் வருப 
வைகாடி, யொத்தமொழியாற் புணாத்தனருணர்த்த, றத்தமரபிற்றோேன் 

௮மன்பொருளே. 

66. கூறியளெவிப் பொருணிலையல்ல, வேறுபிரதோன்றினு மவற்றொடு 

ககொளலே. 

67. 4 பொருட்குப் பொருடெரியி னதுவரம்பின் றே. 

08. பொருட்குத்திரிபில்லை யுணர்ச்சவல்லின், 

69. உணர்ச்சிவாயி லுணர்வோர்வலித்தே, 

70. மொழிட்பொருட் காரணம் விழிப்பத்தோன்றா. 

71. எழுத்துப்பிரிர்திசைத்த லிவணியல்பின றே, 

72. 4 அன்னபிறவுங் கஇளக்தனவல்ல, பன்முறையானும் பரக்கனவரூ௨) 

முரிச்சொல்லெல்லாம் பொருட்குறைகூட்ட,வியன் றமறாங்க னினை தென 

வறியும், வரம்புதமக்கன்மையின் வழிஈனிகடைப்பிடித், தோம்படையா 

ணையிற் இெந்தவற்றியலாற், பாங்குறவணர்த லென்மனார்புலவர். 

CHAPTER IX. or#FaIwov. SYNTAX CONSTRUCTION 
AND 7றா037. செய்யுளீட்டச்சொல். 

1. 4 இயத்சொழ்திரிசொற் நிசைச்சொல்வடசொலென், களைச்தேசெ 

ய்ய ளீட்டச்சொல்லே. See 94th P. Synopsis. 
. அவற்றுள் ; இயற்சொற்றாுமே, செக்சமிழ்நிலத்தவழக்கொடுசவ 

ooh தீம்பொருள்வழாமை யிசைக்குஞ்சொல்லே, 
் 9. ஒருபொருள்குறித்த வேறுசொல்லா௫யும், வேறுபொருள்குதித்த 
கொருசொல்லாயெ, மிருபாற்றென்ட திரிசொல்களெலி,
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4. OcégNpCring vusdhghog¢gs, si gH Sa திசைச் 

சொற்கிளவி, 
5, வடசொற்களெலி வடவெழுச்சொரீஇ, யெழுத்தொடுபுணர்ச்ச சொ 

ல்லாகும்மே, 

6. சிதைக்தனவரினு மியைந்தனவரையார். 
1. அர்ராற்சொல்லுர் தொடுக்குங்காலை, வலிக்கும்வழிவலித்தலும் மெ 

லிக்கும்வழிமெலித்தலும், விரிக்கும்வழிவிரிச்சலும் தொகுக்கும் வழித் 

தொகுத்தலும், ரீட்டும்வழிநீட்டலுல் குற௮ுக்கும்வழிக்குறுக்கலும், காட்ட 

ல்வலிய வென்மனார்புலவர். 
பொருள்கோள் 0௩ மொழிபுணரியல்பு. 

8, € நிரனிறைசுண்ண மடிமறிமொழிமாற், றவைகான்சகென்ப மொழிபு 

ணரியல்பே, 

9. அவற்றுள், நிரனிறைதானே, பெயரிலும்வினையிலு நினையக்கோன் 

pe, சொல்வேறுகிலைஇப் பொருள்வேறுகிலையல், 

10. சுண்ணந்தானே, பட்டாங்கமைர்த வீரடியெண்€, ரொட்டுவழியகி 

ந். த தணித்தனரியற்றல். 

Ll. அடிமறிச்செய்தி யடிகிலைஇரிர், து, சீர்நிலைதிரியாது தடமா௮ம்மே, 

12. பொருடெரிமரு௩௫, னீற்றடியி௮ச, சொருக்.துவயிற்திரியும், தோற்ற 

மும்வரையாரடிமறியான, 

18. மொழிமாற்தியற்கை, சொன்னிலைமாற்றிப் தழொருளெதிரியைய, மூ 

ன்லும்பின்னுங் கொள்வழிகொளாஅல், See 114th P. Synopsis. 

14. J sepeQug மவைஞமுதலாகிய, இளை றஏகற்பெயரும்பிரிப்பப்பிரி 
யா, 18th Soot. Quw/A Nun. 

15, 4] இசைகிறையசைநிலைப் பொருளொபெணர்தலென்,தவைமூன்லெ 

ன்ப வொருசொல்லடுக்தே, 871118௦001, எச்சவியல் 0610. 

தொகைகநிலைத்தொடர்சொற்கள். 

16. 4 வேற்றுமைத்தொகையே யுவமைத்தொகையே,வினையின்தொசை 

யே பண்பின்தொகையே, யும்மைக்சொகையே யன்மொழித்தொகையெ 

ன், றவ்வாறென்ப தொகைமொழிகிலையே. 101பொது.1யா. 

17. அவற்றுள் ; வேற்றமைத்தொகையே வேற்றுமையியல, 

18. உவமைத்தொகையே யுவமவியல. 

10, வினையின்தொகுதி காலத்தியலும். 

20. வண்ணத்திளவடி வினளவிற்சுவையினென், றனனபிறவும்' தன்கு 

ணஹுதலி, யின்னதிதுவென வரு௨மியற்கை, யென்னஇூளவியும் பண்பின் 

ஜரொகையே. 

91. இருபெயர்பலபெயர் ௮ளவின்பெயரே, யெண்ணியற்பெயரேகிறை 

ப்பெயர்க்ளெவி, யெண்ணினபெயரோ டவ்வறுகிளவியுல், சண்ணியகிலை 
தீதே யும்மைத்தொகையே. 
98. பண்புதொசவரூஉங் இளவியாலு, மும்மைகொக்க பெயர்வயினா
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லும், வேற்றுமைதொச்ச பெயர்வயினாலு, மீற்றுகின்கியலு மன்மொழிம் 

தொகையே. 

23. ௮அவைசா, முன்மொழிகிலையலும், பின்மொழிரிலையலஓு, மிருமொழி 

மேலுமொருகங்குடனிலையலு, மம்மொழிரகிலையாதன்மொழிகிலையது, மக் 

கரன்சகென்ப பொருணிலைமரபே. 

24, எல்லாச் தொகையு மொருசொன்னடைய, 

25. உயர்திணை மருங்கு லும்மைத்தொகையே, பலர்சொன்னடைச்தென 

மொழிமனார்புலவர் ் 

26. 4[ வாராமரபினவரச்கூறுதலு,மென்னாமரபின வெனச்கூறுதலு,மன் 

னவையெல்லா மவற்றவற்தியல்பா, னின்னவென்னுங் குதிப்புரையாகும் 

27. 4 இசைபடு பொருளே கான்குவரம்பாகும் ,விரைசொல்லடிக்கேஞான் 

றுவரம்பாகும், See 5th 800. (எச்சவியல்) ௨௦௦016. 
98, சண்டிரன்றா சொண்டிரன்றா, சென்றதென்றா போயிம் மென்றா 

வன்றியனைத்தும் வினுவொடுசிவணி, கின் றவழியசைச்குல் கஇளவியென்ப 
29. கேட்டையென்றா நின்றையென்றா, காத்தையென்றாகண்டையென் 

று,வென்றிவனை த.துமுன்னிலையல்வழி,முன்னுறக்கிளக்க வியல்பாகும்மே, 

தொகாநிலைச்சொற்கள், 

90. 4 இறப்பினிகழ்வி னெதிர்வினென்றச்,சிறப்புடை மரபினம்முக்கால 
முர, தன்மைமுன்னிலை படர்ச்கையென்னு, மம்முவிடத்தன வினையினு 

க்குறிப்பினு, மெய்ம்மையாறு மீரிரண்டாகு, மவ்வாறென்ப முற்றியன் 

மொழியே. 23rd Soot. Qurg. Nun. 
௦1. எவ்வயின்வினையமவ்வயினிலையும், [முழடிபினவே, 
32. அவைகாம்,தத்தங்ளெவி யடுக்குஈவரிலு, மெச்திறத்தாலும் பெயர் 

எஞ்சுபொருட்கிளவி, 

98. 4] பிரிநிலைவினையே பெயரே யொழியிசை,யெதிர்மறையும்மை யென 
வேசொல்லே, குறிப்பேயிசையேயாயீரைந்து, கெறிப்படத் தோன்று மெ 
ஞ்சு பொருட்ளெவி, 94 8000. பொதுவியல் Nun. 

94. அவற்றள், பிரிகிலையெச்சம் பிரிநிலைமுடி பின. 
505. வினையெஞ்சுளெவிக்கு விளையுங்குறிப்பு,நினையத்தோன் திய முடிபா 

கும்மே, யாவயிற்குறிப்பே யாக்கமொடுவருமே, 
80. பெயசொெஞ்சுளெவி பெயரொமிமுடிமே. 
37. ஒழியிசையெச்ச மொழியிசை முடி.பின. 
38, எதிர்மறையெச்ச மெதிர்மறைமுடி.பின. 
99. ௨உம்மையெச்ச மிருலீற்முலுக், தன்வினையொன்திய முடிபாகும்மே, 

40. தன்மேற்செஞ்சொல் வருஉங்காலை, நிகமுங்காலமெர்மி வாராக்கால 

மூ, மிறர் சகாலமொமி வாராச்சாலமும், மயல்குகல்வராயார் முறைகிலை 
யான. 
41, எனவெனெச்சம் வினையொடுமுடிமே,
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42. எஞ்சியமூன்௮ுமேல்வாமுடிக்கு, மெஞ்சுபொருட்செவி யிலவெ 

ன மொழிப. 

49. அவைதாம், தத்தங்குறிப்பினெச்சஞ்செப்பும், [ன்தே. 
41, சொல்லெூனச்ச முன்னும்பின்னுஞ், சொல்லளவல்ல தெஞ்சுசலி 

405, 4] அவையல்கிளவி மறைத்தனர்செத்தல், 10411 Soot. QuwA.Nun. 
40. மறைக்குங்காலை மரீஇயதொரால், 

47. | ஈதாகொடுவெனச் களக்குமுன்று,மிரவின்களவி யாடிடலுடைய, 

48, அவற்றுள் :'' ஈயென்கிளவி மிழிக்சோன் கூற்றே, தாவென்களவி 
யொப்போன் கூற்றே, கொடுவென்கிளவி யயர்ச்தோன் கூற்றே, 
49, கொடுவென்கிளவி படர்க்சையாயினுர், தன்னைப்பிமன்போறம் கூ௮.ல் 

குறிப்பிற், றன்னிடச்தியலு மென் மனார்புலவர், 

50. 4 பெயர்நிலைக்ளெவிமி னா௮குநவுக்,திசைநிலைக்களவியி னா௮ருஈவ, 
தொன்னெறிமொழிவயி னா௮குஈவு,மெய்ர் நிலைமயக்கி னா௮குகவு,மந்திரப் 

பொருள்வயி னா௮குசவு, மன்றியனைத்துவ் சடப்பாடிலவே. 

51. 4 செய்யாயென்னு முன்னிலைவினைச்சொழ்,செய்யென்டளவி யாட 
go be gs 
52. முன்னிலைமுன்ன ரீயுமேயு, மர்கிலைமரபின் மெய்யூர்க் வருமே. 

MISCELLANEA. 
58. 4 சடிசொல்லில்லைக் காலத் அப்படினே. 

53, குறைச்சொற்களவி குறைக்கும்வழியறிகல்த 

55, குறைக்சகனவாயினு நிறைப்பெயரியல, 

56. இடைச்சொல்லெல்லாம் வேற்றுமைச்சொல்லே, 

57. உரிச்சொன்மருங்கினு முரியவையுரிய- 

58. வினையெஞ்சுளெவியும் வேறுபலகுறியா, 

50, உரையிடத்தியலு முடனிலைபறிதல், 

60. முன்னத்திலுணரும் இளவியுமுளவே, யின்னவென்னுஞ் சொன்மு 

purer, 57th and 61% இளவி: 12, பெயரி; 714 8௩ம் 57th@urg.Nun, 
61. ஒருபொருளிருசொற் பிரிவிலவராயார். [டே. 
62. ஒருமைசட்டியபெயர்நகிலைச்சளலி) பன்மைச்சாகு மிடலுமாருண் 
63. மூன்னிலைசுட்டிய வொருமைக்ளெவி, பன்மையொடுமுடியினும் வ 

ரைநிலையின்றே, யாற்றுப்படைமருங்கும் போற்றல்வேண்டும். 

04. 4] செய்யுண்மருக்லும் வழக்சென் மருங்கிலு, மெய்பெறக்இளக்5இ 

ளவியெல்லாம், ப்லவே௮செய்தியி ஜூனெதிபிழையா௮, சொல்வார் 

தியப்பிரித்தனர்காட்டல், ஒன்பசாவது எச்சவியல் முறறித்து. 

NUNNOOL. 

CHAPTER 1. Gu wl ws ov. OF NOUNS. 
1. மூச்சககிழற்று முழுமதிமுச்குடை யச்சுசனடிசகொழு sapea 

ன்சொல்லே. Invocation to Argha.
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Qe NN VES ove LD. 

2. 4 ஒருமொழிதொடர்மொழி பொதுமொழியெனரு, இருதணையைம் 
பாத் பொருளையுந்தனனையு, மூவகையிடத்தும் வழக்கொடுசெய்யுளின் 

வெளிட்படைகுறிப்பின் விரிட்பதுசொல்லே, Definition. 

8. ஒருமொழியொருபொரு எனவார்சொடர்மொதி, பலபொருளன 
பொது விருமையுமேற்பன, Division of words. 

4. 8 மக்கடேவர் ஈரகருயர் திணை, மற் ஐயிருள்ளவு மில்லவமஃறிணை, 

௦. அண்பெண்பலாென முப்பாற்றுயர்திணை, 111ஐ11 08510. 

6. ஒன்றேபலவென் திருபாற்தஃ்திணை, No Caste. 

7. 4 பெண்மைவிட்டாணவாவுவ பேடாண்பா, லாண்மைவிட்டல்லக 
வாவுவபெண்பா, லிருமையுமஃதிணை யன்னவுமாகும். 

8. ரி படர்ச்கைவினைமுற்று சாமங்குறிப்பிற், பெறப்படுந்திணைபா லனை 

திதுமேனை யிடச்சவற்றொருமைப் பன்மைப்பாலே. 

9. 4 தன்மைமுன்னிலை படர்க்சைமூவிடனே, 11106 Persons. 
10. 4 இலச்கணமுடைய திலச்சண ப்போலி, மரூஉ௨வென்ராகு கூவகையி 

யல்பு, மிடச்சரடக்கன் மங்கலங்குமூஉக்குகி, யெலுமுச்தகுதியோ டாரா 

ம்வழக்கியல், Tamil Usages and Acceptations. 
1]. 4] பல்வகைத்தா.துவி லுயிர்க்குடல்போற்பல, சொல்லாற்பொருட் 

இட னாசவுணர்வினின், வல்லோரணிபெறச் செய்வனசெய்யுள். 

12, 4 ஒன்றொழிபொழதுச்சொல் விகாரக்தகுதி, யாகுபெயரன் மொழிவி 

னைக்குதிப்பே, முசரொகைகுறிப்போ டின்னபிறவுய் குறிப்பிற்றருமொழி 
யல்லனவெளிப்படை , 

Diviston or Worps IN GENERAL. 
13. *4[ அதுவே, இயற்சொற்றிரிசொ லியல்பிற்பெயர்வினை, யெனவிரண் 

டாகு மிடையுரியமிதத, சான்குமாந்திசைவட சொல்லணுகாவழி. 

14, செந்தமிழாகிச் திரியாதியார்ச்குர் தம்பொருள்விளக்குர் சன்மைய 
வியற்சொல். 

15. ஒருபொருள்குறித்த பலசொல்லாகியும் பலபொருள்குறித்த வொரு 

சொல்லாகியு மரிஅணர்பொருளன திரிசொல்லாகும். 
16. செர்தமிழ்கிலஞ்சேர் பன்னிருகிலத்திலு, மொன்பதிற்றிரண்டினிற் 

றஐமிழொழிகிலத்திலுச் தங்குறிப்பினவே திசைச்சொலென்ப, [வடசொல். 
17. பொதுவெழுக்தாலுஞ் ஜறெட்பெழுச்தாலு மீிொழுத்சானு மியைவன 

பெயரிலக்கணம். 

18, 4 இடுகுதிகாரண மரபோடாக்கர்,சொடார்துதொழிலல சாலந்தோ 
ற்றா, வேற்றுமைக்டெனாய்ச் திணைடாலிடத்தொன், றேற்ப்வம்டொ.தவ 

மாவனபெயரே. மீ1(10ற ௦7 71000, 

19. அவற்துள்,சளையெண்குமுஉமுதம் பலபொருடிணைதே, மூர்வானகம் 
புத முதலநிலனயாண், டிரு௮மதிரசா ளாதிச்காலர் சோள்குழன மார்புசண்
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STAYS MMU, ure AQar iy வழு வுநிறற்கதி, சாதிருடிரறப் பாதிப்ப ல்குண, மோசலீச லாஇப்பல்விள யிவையடை சட்டு வினாப்பிறமற்ரோ டுற்றனவ்லீறு ஈம்பியாடட விடலைசகோவேள் குரிசிரோேன்ற லின்னனவா ண்பெய ராகுமென்ப, ]950ய10௦ singular. 
90. இளைமுகலாகக் கிளந்தபொருள்களு ளவ்வொற்கதிகரச் கேற்றவீற்ற வும் கோழிசெவிலி மசக்கை தையலோடின்னன பெண்பாற்பெயரே, 21. களக்தகளைமுத அற்றரவ்வீற்வல் கள்ளெனீற்றி னேய்பவும்பிறவும் பல்லோர்பெயரின் பகுதியாகும், 17121) ரச 1] யாதி. 94. வினாச்சுட்டுடலும் வேறமாம்பொரு சாதியத் FL Sam ws et மொன்றனெண்ணின்னன Oarcr nen @Quwer, Neuter singular. 23. மேன்னரவ்வொடு வருவையவவுஞ் சுட்டிதுவவ்வய் கள்ளிறமொழி ய/ மொன்றலெண்ணுமுள்ள வில்ல பல்லசில்ல வுளவிலபல$ில வின்னவும் பலவின் பெயராகும்மே, ][வழ்ரு Plyral. 

24. Y பால்பகரவஃறிணைப் பெயர்கள்பாற் பொதுமைய. Epicenes. 25. 4] தோற்பெயர்கான்குஞ் சினைப்பெயர்காள்குஞ் சினைமுதற்பெய சொரு கரன்குமுறையிரண்மிம் தனமைகான்குமுன்னிலையைச்.து Queens தார்தா னின்னனபொதுப்பெயர், Upicenes. 
26. அண்மைபெண்மை யொருமைபன்மையி ஞமககான்மைக ளாண்பெ ண்முூறைப்பெயர், 
27. அவற்றுள், ஒன்றேயிருதிணை 2 தன்பாலேம்கு8, 
28. தன்மையானான் யாம்ராருன்னிலை யெல்லீர்சீமிர் நீவிர்ரீர்சீ யல்லன LIL BOONE யெல்லாமெனல்பொது, 
29 வினையின்பெயரே படாச்சைவினையா லணையும்பெயரோ யாண்டு மாகும், 
30. தான்யானானீ யொருமைபன் ம தாம்யாம்காமெலா மெலீர்சீயிர் 

நீர்சிவிர், 
91. ஒருவனொருத்திப் பெயாமேலெண்ணில, [ஜென்ப. 35. ஒருவொன்ப அயரிருபாற்றாய்ப், பன்மைவினைகொளும் பாங்கற் 

ஆகுபெயர், 31% வேற்றுமைமயல்யெல், Tholcapyam. 40. 4 பொருண்முதலாரோ டளவைசொரற்ருகி கருவிசாரியல் கருச்சனா திய ளொன்றன்பெயரர னதம்ியைபி தைதீ தொன்முறையமைப்பன at@QuuGr, Definition of Metonymy. 
04815 : வேற்றுமையிலக்சணம். 

எம், 4 ஏற்குமெவ்வகைப் பெயர்க்குமீருப்ப்பொருள் வேற்அமைசெப் வன வெட்டேவேற்றுமை, Definition, 
35. பெயரோஜஐ.தல்குஇன்௮தகண் விளியென்றாகுமவ்தின்பெயர்முறை, 90. ஆறலுருபு மேற்குமள்வருபே, 
91. நீயிர்சீலிர நானெழுவாயலபெரு,
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98, ஏ அவற்றுள், எழுவாயுருபு திரிவில்பெயரே, வினைபெயர் வினாக்கொ 

ளல் அசன்பயனிலையே. First Case. 
89. *4[ இரண்டாவசலுரு பையேயதன்பொரு, ளாச்கலழிக்த லடைதனீ 

த்த, லொத்தலுடைமை யாதியாகும். 860000 Case. 
40. *[ மூன்றாவதனுரு பாலானோடொடு, கருவிகருத்தா வுடனிகழ்வதசன் 

பொருள், Third Case. 
41. 4] கான்சாவதற்குருபாகுல்குவ்வே,கொடைபகைகேர்ச்சிதகவ.துவா 

_ தல் பொருட்டுமுறையாதியினிகற்ிகெனல்பொருளே, Fourth Case. 

42. 4] ஐந்தாவதலுரு பில்லுமின்லும், நீங்கலொப்பெல்லை யேதுப்பொ 

@Cor. Fifth Case. 

48. 4] ஆசனொருமைக் க.தவுமாஅவும்,பன்மைக்கவ்வு முருபாம்பண்புறு 

ப்,பொன்றன கூட்டம் பலவினீட்டச் இரிபினாக்க மார்தற்டுழமையும் பிறி 

தஇன்கிழமையும்பேணுதல்பொருளே., Sixth Case. 

44, 4 ஏமனுருபுகண் ணாதியாகும் பொருண்முதலா௮ு மோரிருழமையி 
னிடனாய்டித்ற லிகன்பொருளென்ப, 80ம்] Case. 
45. சண்கால்கடையிடை தலைவாய்திசைவயின் முன் சார்வலமிட மேல் 

£ழ்புடைமுதல் பின்பாடளைதே முழைவழியுழியுளி யுள் ள கம்புறமில் விட 

ப்பொருளுருபே, Endings of the Seventh Case. 

Sofliortj—THE 8th oR VOCATIVE CASE. 

40. 4 எட்டலுருபே யெய்துபெயரீத்தின், திரிபுகுன் றன் மிகுதலியல்ப 

யத்,நிரிபுமாம்பொருள் படர்ச்கையோனாச், சன்முகமாகத் தானழைப்ப 

அவே. 8611 44 Chapter, Bk II. Tholcapyam. 
47. இ௨ளவோடையோனள.ல, யவ்கீற்றுயர்தணை யோரவல்லிவற் 

மொடு, ணஃகீரனாலீ முகும்பொழுப்பெயர், ஞ௩வொழியனை தீத் ஐஃதிணை 
விளிட்பன. 
48, இம்முூப்பெயர்ச்கண் ணியல்புமேயு, மிகரரீட்சியு முருபாமன்னே. 
49, ஓபிறுபொதுப்பெயர்க் காயுமாகு, முருபாமல்லவற் முயுமாகும். 
50, ஒருசார்னவ்வீற் ௮யர்திணைப்பெயர்க்கண், ணளபீ.றழிவய னீட்டுய த 

னோ, மறுபோத லவற்றோடோவுற, லீறழிர்தோவர லிறுதியவ்வாச, ல, 

னோடயதிரிர் சேயுறலீறழிர், தயலேயா தலம் விளியுருபாகும். 

51. எஃசாஜுயர்பெயர்க் களபீறழிவய, னீட்சியிறுதி யவ்வொற்றுத, 

லயலிலக ரமே யாதலும்விளித்க_ற. 

22. சவ்வீற்றுயர்பெயராக் களபெழலீற்தய, லகரம்இஈயாதலாண்டையா, 

வீயாதலதனோ டேயுறஃற்றே, மிச்கயல்யாக்செட், டதனயனீட லீற்றினீ 
ருறலிவையுமீண்டுருபே. [ருபே. 
58. லகாரலீற்றுயாபெயராச் களபயனிீட்டுயும், யகாரவீற்திற்களபுமாமு 
5&, னவ்லீற்றுயர்திணை யல்லிருபெயர்க்கண், ணி௮தியழிவச னளேடய 

of HA. 
e
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553. லளவீற்றஃ்திணைப்பெயர்பொழுப்பெயர்க்சகண், ஈற்றயனீட்டியு முரு 

பாகும்மே, [கும், 

50. ௮ண்மையினியல்புமீ ஐழிவுஞ்சேய்மையின் அளபும்புலம்பினோவுமா 

௦7. அவ்வொடுவினாச்சுட் மிற்றனள.ர, வைஅத்தாம்சான் இன்னனவிளி 

யா, Sce 7th and 8th Pages, Book II. 

வேற்துமைமயக்கம், 

58. 9 முதலை ஐயுதிழ் சனையைச்சண்ணுறும், அதுமுதற்காயிற் இனைக்கை 

யாகும். Substitution or Interchange of Cases. 

59, முகலிவைஏனையிவை யெனவேறுளவில, உளாப்போர்குமிப்பின 

௮ற்றேபிண்டமும், 

60. யாசனுருபிற் கூதிற்றாபிலும் பொருள்செனமருங்கின் வேம்மமை 

சாரும், A quotation from Tholeapyam. 23rd Soot. Garo. மயல், 
6]. ஐயான்குச்செய்யட்கவ்வுமாகும், அசாவஃதிணைச்கானல்லாகன. 

62. Y எல்லைபின்னு மதவும்பெயர்கொளும்,௮ல்லவினைகொளும்சான்கே 

மிருமையும், புல்லும்பெரும்பாலு மென்மனார்புலவர், 

  

CHAPTER 11, வினையியல் ௦ 1115, 
1. செய்பவன்கருவி நிலஞ்செயல்காலஞ், செய்பொருளாறுச் தருவ 

வினையே. Definition of Verb. Ist Soot. Mam Thol. p. 11. 

2, Quien ser ens Csr pd apes 6 veer his (1p gon Lon g Bent 

விளக்கல் dog az M4Gu, Derivative Verbs. 
3. 7 ௮வைசாம், முற்றும்பெயர்வினையெச்சமுமாகி, gerone hu 

ab Qurgaureo. Perfect and lmperfect Inflections. See 4th Soot. 
வினையியல் ]'1101081)4 810. 

4 பொதுமியல்பாறையக் சோற்றிப்பொருட்பெயர், முசலறுபெயரல 

CapSacupiGm. Perfect Inflections or Vinite Verbs. 

5. 4] ஒருவன்மு சலைக்தையும் படர்க்கையிடத்தும், ஒருமைப்பன்மை 

யைத்சன்மைமுன்னிலையிலும், முக்காலத்திஐு மூரணமுறையே, மூவைஈதி 

ருழமுன்றாமுய்முற்று, வினைப்பதமொன்றேமூவொன்பானும், 

6. ௮ன்ஆனிறுமொழி அண்பாற்படர்க்கை, 8th Soot. வினை. Thol. 
7. ௮ள்ளாளிறமொழிபெண்பாரம்படர்ச்கை, 8th Soot. Mar, Thoi, 

8, அர்ஆர்பவ்ஷுூகரமாரீற்றபல்லோர்படர்ச்சைமார்வினையொடூமுடி.. 

Sce 9th and 10th வினையியல் 17010 ௨7கம. 
9. றுடிச்ருற்றியலுகரவீற்ற வொன்றன்படர்க்கைடுக்குதிப்பளுரு:்* 

20th வினையியல் '1]1[010௨1% ௨10. 
10. அ.அவீற்றபலவின்படர்க்கை, ௮வேயெதிர்மறைக்சண்ண தாகும் 19(1 

5001. வினையியல் Tholeapyam. 
D
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11. 4 தன்மைமுன்னிலைவியங்கோள்வேதிலை உண்மாசெச்சமிருதிணைப் 
பொழுவினை, (00001௦ 47௦ திணை. 

12. குது௮ுவென்னுங்குன்சியலுகரமோ, டல்லன்னென்னேனாகுமீற்ற 

இருதிணைமுக்கூற்றொருமைத்தன்மை. 6th Soot. வினை, 17110], 

19. அம்மாமென்பனமுன்னிலையாரைய,மெம்மேமோமிவைபடர்ச்சையா 
ரையும், உம்மூர்சகடதறவிருபாலாரையக, கன்னொபெடுக்குக்தன்மைப்பன்: 
eo. See 5th Soot. வினையியல் 11101021௨1. 
14, செய்கெனொருமையுக்செய்குமென்பன்மையும், விக்யொமோடிலி' 

லும்விளம்பியமுற்றே. 711 Soot. வினையியல் 7101080731. 
15. மூன்னிலைகூடியபடர்ச்சையுமுன்னிலை, 

16. ஜயாயிகரவீற்றமூன்றும், ஏவலின்வருஉமெல்லாலீற்றவம், முப்பா 

லொருமை மூன்னிலைமொழியே, 201 85004. வினையியல் Tholcapyam. 
17. மூன்னிலைமுன்னரீயுமேயும்அச்நிலைமரபின்மெய்யூர்ர் தவருமே?3?710 

Soot. aZeruWwe> Tholcapyam. 
18. இர்ஈரீற்றவிரண்டுமிருதீணைப் பன்மைமுன்னிலைமின்ன வற்றேவல், 

26th and 27th egerWue Tholcapyam. 
19. சயவொடுரவ்வொற்றீற்றவியங்கோள்இயலுமிடம்பாலெங்குமென்ப. 

50, வேதில்லையுண்டைம்பான் மூவிடச்சன. 

Imperrecr Inviections. றந்த நிதா மாறயறக, 
21. 4 செய்தசெய்கின்றசெய்யுமென்பாட்டிற், காலமுஞ்செயலுக்தோன் 

திப்பாலொடு, செய்வதாதியறபொருட்பெயரும், எஞ்சநிற்பதுபெயொச் 

சம்மே, 87th and 88th Sootrums of வினையியல் 11010807௨0. 
22. செய்யுமெனெச்சகீற்றுயிர்மெய்சேறஓுஞ், செய்யுளுளும்முக்காசது 

மூத்றேல், உயிருமூயிர்மெய்யுமேகலுமுளவே. 

VERBAL PaRTICIPLES. 

93. 4] தொழிலுங்காலமுசக் தோன்றிப்பால்வினை, ஒழியநிற்பது வினை 

யெச்சம்மே,. 

25, செய்அசெய்பு செய்யாச்செய்யூச் செய்தெனச்செயச்செயின் செய் 

யியசெய்யியர் வான்பான்பாக்கின வினையெச்சம், பிறவைக்தொனறாறுமு 
க்காலமுமுறைதரும், 3]. 98. 95. 84. 95. 80, வினைமியல் ; 111௦1. 
25. அவற்றுள், மு. சலினான்குமீற்தின்மூன்அம்வினைமுதல்கொள்ளும்,பிஐ 

வுமேற்கும்பிற, 

26. சனைவினைசனையொடுமுதலொடுஞ்செசியும், 
27. சொஜ்திரியிலும்பொருடிரியாவினைக்குறை, 
28. அச்கலினைக்குறிப்பாககமின்தியலா. 

20. பல்லோர்படர்ச்கைமுன்னிலைதன்மையிற்,செல்லாதாகுஞ்செய்யுமெ 

ன் முற்றே, 

80. யாளொன்வினாவினைக்குநிப்புயாரமுப்பால்,
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51. எவனென்வினாவினைக்குறிப்பிழியிருபால், (Cay, 
95. விளைமுற்றேவினை யெச்சமாகறும் குறிப்புமுற்திரெச்சமாகலுமுசா 

  

CHAPTER III. பொதுவியல் REMARKS AND 
OBSERVATIONS ON CONSTRUCTION. 

1. 4 இருதிணையாண்பெலுளொன்றனையொழிக்கும் பெயரும்வினையுங் 

குதிப்பினானே. (ரித்சே. 
8, பெயர்வினையிடத்து னளரயவீற்றயல் ஆவோவாகலுஞ்செய்யுளுளு 
4. 4 உருபும்வினையுமெதிர்மறுத்துரைப்பிலுர்திரியா தத் சமீற்றுருபின 

ன்ப, 
4. உருபுபலவடுக்கிலும்வினைவேறகெடிலுமொருசம்மெச்சமீறுறமுடியும் 
9. உருபுழுற்றிரெச்சக்கொள்ளும் பெயர்வினையிடைப்பிறவரலுமாமே 

ற்பன. 
6. எச்சப்பெயர்வினை எய். தமீற்றினும், 
7. ஒரமொழிமயொழிதன்னினம்கொள ்குரித்தே, 
8. பொதுப்பெயாவினைகளின்பொதுமைநீக்கும், மேல்வருஞ்சிறப்புப் 

பெயர்வினை தாமே, 

9. 4 பெயர்வினையும்மைசொற்பிரிப்பெவொழியிசை யெதிர்மறையி 
௯சயெலுஞ்சொல்லொழிபொன்பதும் குறிப்புர்,ச,ச்தமெச்சங்கொள்ளும். 

10, 4பெயரொடுபெயரும்வினையும்வேற்றுமைமு லியபொருளின வற்.தி 

ஐருபிடை,யொழியவிரண்டுமுதலாச்சொடர்ச்தொரு மொழிபோனட்ப்ப 
னஊசொகைகிலைக்சொடர்சொல், 1611) எச்சலியல் Tholeapyam. 

1]. வேற்றுமைவினைபண்புவமையம்மை அ௮ன்மொழியெனவத்தொகை 
யாருகும். 1711) எச்சவியல் '1110103078, 
12. இரண்டுமுகலா இடையாஅருபும் வெளிட்படலில்ல,த வேற்றுமைத் 

கொகையே, 174 எச்சவியல் '11101027௨ம. 
18. காலங்கரந்தபெயரொச்சம்வினைச்தொசை. 19(1 எச்சவியல். 

14, பண்பைவிளக்குமொழிதொச்சனவும் ஒருபொருட்இிருபெயர்வர்தவு 
க்குணத்தொகை, 28011, எச்சவியல். 
15, உவமவுருபிலதுவமத்தொகையே, 11411 500, உவமவியல் ]%. 111... 

Also 18th எச்சலியல் 1$௦௦% IT. 
16. போலப்புமாய ஒப்பஉறழ மானச்சடுப்ப சேரறிக.ர இயையஏய்ப்ப 

அன்னஇன்ன என்பவும்பிறவுமுவமத்துருபே, 1114) உவமவியல், 

17. எண்ணலெடுக்சல் முகத்தனீட்டல் எலுசான்களவையுள் உம்மிலதத் 

சொசை. 2] 800. எச்சவியல், 

18, ஐச்தொசைமொழிமேற்பிமதொகலன்மொழி. 88, 85, எச்சலியல், 

19, முன்மொழிபினமொழிபன்மொழிபுறமொழி), எலுசான்டெ2.தஞ்சி 
றக்குக்கொகைப்பொருள்,



28 

20 வல்லொற்றுவரினே இடச்சொகையாரும், மெல்லொற்றுவரினே பெ 

1 ச்தசொகையாகும், 

21 உயர்இணையும்மைம்சொகை பலரிற, 

2 Cali GPuwuager இரண்டுமுூகலே ழெல்லைப்பொருளின் மயக்கு 
OL CO Ls 

8ம், ] முற்நிரெச்சமெழுவாய்விளிப்பொரு ளாஅருபிடையுரியடுக்திவை 

மொசாகிலை, 

8. ர] திணையேபாலிடம்பொழுஅவினாவிறைமரபாமேழுமயங்கினாம் வழ 

வே. 

80. ஐயர்தணைபாலவ்வப்பொழவிலும்,மெய்செரிபொருண்மேலல மையு 

ம்விஎம்புப, 

96. உயர்தணைசொடர்க்தபொருண்முதலாறும் அதனொசொர்த்தினத்தி 

ஊோுட.பின. 

87, திணைபாஷ்பொருள் பலவிரவினூறப்பிலும் மிகவினுமிழிபிஐஓுமொருமு 

பூபினவே, 

26, உவப்பிலுமுயர்லினுஞ் ௪றப்பினுஞ்செறலிலும் இழிப்பிலும்பாலிணை 
யிழுக்கிஐுமியல்பே, 
29. ஒருமையிற்பன்மையும் பன்மையினொருமையும் ஓரிடம்பிறவிடக்த 
மூவலுமுளவே. 

80. தரல்்வ.॥ல்கொடைசெலல் சாரும்படர்ச்சை, எழுவாயிரண்டு மெஞ்சி 
wey Daw. 

81. இறப்பெதிர்வு சிகழ்வெனச் காலமூன்றே, The Three Tenses. 

92, முச்சாலத்திலுமொத்தியல்பொருளை ச்செப்புவர்நிகமுங்காலச்கானே. 

33. விரைவினுமிகவினுக் தெளிவிலுமியல்பிறும் பிறழவும்பெ.றாஉழுக் 
காலமுமேற்புழி, 
34. அறிவறியாமை ஐயறல்கொளல்கொடை ஏவரரும்வினா அறுமிழுக் 

கார், Six kinds of lnterrogation. 

35. el @napteCradidens ஓற்றதுரைத்த ௮௮வதுகூற லினமொ 

மியெலுமெண் ணிறையுளி,ஐதி நிலவியவைந்துமப பொருண்மையினேர் ப 

80. வினாவினலுஞ்செப்பிலும் விரவாசினை முதல். 

87. 4 எபடொருளெச்சொலி னெவ்வாற௮ுயர்ந்தோர் செப்பினரப்படிச் 

மசய்ய ன்மரபே, Defimtion ௦7 மரபு, மரபின விரி, 

58. , ப நுலீனைப்பல்பொரு டழுவியபொதுச்சொலும் வேறவற்றெண் 

ணுமோர் பொதுவினைவேண்டும், 

39. வினைசார்பினமிட மேவிவிளகங்காப்பலடொருளசொருசொற்பணிப்பர் 
சுதப்பெடுச்சே, 
40. எழுத்தியறிரியாப் பொருடிரிபணார்மொழி, இசைத்திரிபால்க்கெளி 

வகெய்௫மென்ப,
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41. ஒருபொருண்மேற்பல பெயர்வரின்இறதி,யொருவினைகொப்ப சனி 

யுமொரோவழி,. 

48. தணைநகிலஞ்சாதி குடியேயடைமை குணக்தொழில்சல்வி சஇறப்பாம் 
பெயரோ டபி.பற்பெயரேற்றிடில், பின ௮ரல்சியப்பே. 

48. படர்க்கைமுப்பெயரோ டணையிற்சுட்டுப் பெயர்பின்வரும்வினையெ 

னிற்பெயர்க்கெற்கு மருவம்வமழக்கடை செய்யுட்கேற்புழி. 

44, அசைநிலைபொருணிலை யிசைநிறைக்கொருசொல், இரண்டுமூன்றுரா 

ன் கெல்லைமுறையடிக்கும். 

45. இரட்டைக்கிளவி இரட்டிற்பிரிஈதிசையா, 

40, ஒருபொருட்பல்பெயர் பிரிவிலவரையார், 

47. ஒருபொருட்பன்மொழி இறப்பினின்வழா. 
48, இனைத்தென்றறிபொரு ஞலகினிலாப்பொருள், வினைப்படுத்அரைப்பி 

ன் உம்மைவேண்டும், 

49, செயப்படிபொருளைச் செய்ததுபோலக் தொழிற்படக்ளெத்ததும் 

apésagma உரித்தே, 49ம் 5004, வினையியல் 11101௦007௨, 

50. பொருண்முதலாரு மடைசேர்மொழியினம் உள்ளவுமில்லவும் &ம் 

இருவழக்கினும், 

51. ௮அடைமொழியினமல் லதக்தரும் ஆண்டுமின். 

௦2. அடைசினைமுதன்முமை யடைதலுமீரடை முூதகலோடாதலும் வம 

கஇியலீரடை சனையொடுசெறிசலு மயகங்ச௮ஞ் செய்யுட்கே. 

53. இயற்கைப்பொருளை இத்றெனக்களெச்சல், * 
54. காரணமுதலா வாக்கம்பெய்றுவ் காரணமினதி யாக்கம்பெற்றும் ௮ 

க்கமின்றிக் காரணமடுததும், இருமையுமின்றியு மியலுஞ்செயம்பொருள், 

௦௦5. தம்பாலில்லதில் லெனின் இனனா யுள்ளதுகூறியம் மாற்கதியுமுள்ளு 

சுட்டியுமுரைப்பர் சொற்சுருங்குத்கே, 

56. ஈதாகொசிவெலு மூன்அுமுறையே இழிச்தோஜஷெட்டோன் மிக்கோ 

னிரட்பரை, 

51. முூன்னத்தினுணருவ் சளெவியமுளவே, 

58. கேட்குகபோலவங இளச்குடபோலவு மியங்கு,போலவு மியற்றுக 

போலவும் ௮ஃதிணைமருங்கலும் ௮றையப்படுமே, 

59. உருவசவுவமையில் திணைசனைமுகல்கள் பிறழ் சலும்மிறவம் பேணி 
னர்கொளலே, மரபுவிரி முற்றிற்று, 

பொருள்கோள். POETIC CONSTRUCTION. 
60. 4 ஆற்றுநீர்மொழிமாற்று நிரனிறைவிற்பூண், டாப்பிசையளைமதி பா 

ப்புக்கொண்டுகூட், டடிமதிமாற்றெனப் பொருள்கோளெட்டே. 

61. மற்றயலோக்கா சடிதொறும்வான்பொரு, எற்றற்றொழுகு மஃதியா 

றட்புனலே, | மொழிமாற்றே. 

62, ஏற்றபொருளுக் உயையமொழிகளை, மாற்கியோரடியுள் வழங்கள்
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63. பெயரும்வினையுமாஞ் சொல்லையும்பொருளையும், வேறுகிரனிறிஇ மு 

ஹையினுமெதிரிலு, நேரும்பொருள்கோள் நிரனிறழைகெறியே, 

64, எழுவாயிற௮ுதி நில்மொழிசம்முட்ி,பொருளேக்குடைய௫ பூட்டுவில் 
லாகும், [ சாப்பிசை 

65. இடைநிலைமொழியே யேனைமீரிடச்தும் ஈடரந்தபொருளாண்ணுதல் 
66. செய்யுளி௮த மொழியிடைமுதலிலும் எய்தியபொருள்சோள் அளை 

மகிபாப்பே, 

67. யாப்படிபலவிலுங் சோட்புடைமொழிகளை, யேற்புழியிசைப்பதகொ 
ண்ட்கூட்டே. Compare from 8 to 13 eéeaue, 
68. e2yPOuwOggror mii Apuigwe, wrS Pen_aps oraGey 

ம்பொருளிசை மாட்டியுமாறா அடியவும் அடிமதி, '1110102றரவா. 

CHAPTER 17. இடைச் சொல்லியல். 0 உ, 10116. 
1. வேற்துமைவினைசாரிைையொப்புருபுக,)டச்சம்பொருள விசைநிறை 

யசைகிலை,குறிப்பெனெண்பகுதியிற் ஐனிச்தியலின் கிப், பெயரிலும்வினையி 

லும் பினமுன்னோரிடச், தகொன்றும்பலவம்வர் தொன்றுவதிடைச்சொல், 

2. 4 தெரிகிலைதேற்ற மையமுற்றெண்டுறப், பெதிர்மறையெச்சம் வினா 

விழைவொழியிசை, பிரிப்புச்சகழிவாக்க மின்னனஇடைப்பொருள். [மே, 

8. பிரிகிலைவினாுவெண் ணீற்றசைதேற்ற, மிசைநிறழையெனவா றேசாரம் 

4. ஒழிமிசைவினாச்சிறப் பெதிர்மதைதெரிநிலை, கழிவசைகிலைபிரிப் பென 

வெட்டோவே, 

5, வினைபெயாருமிப்பிசை யெண்பண்பாதிலு, மெனவெலுமொழிவரு 

மென்றுமற்றே, [மையெட்டே. 

6. எதிர்மறைசிறப்பைய மெச்சமுற்றளவை, செரிரஇயாக்க மோமெ 

7. மூற்றும்மையொரோவழி யெச்சமுமாகும், 

8. செவ்வெண்ணீற்றகா மெச்சவும்மை, 

9. பெயர்ச்செவ்வெண்ணே யென்ருவெனாவெண், ளான்குர்சொகைபெ 
௮மும்மையென்றெனவேோ, டிக்சான்கெண்ணு மஃதின் தியுமியதும், 

10. என்௮அுமெனவு மொவெமொரோவழி, சின்றும்பிரிக்தெண் பொரு 

டொறுகேரும். 

11. வினையொயெரிலு மெண்ணினையவேற்பன. 

12. விழைவேசகால மொழியிசைதில்லே, 

18. மன்னேயசைகிலை யொழியிசையாக்கம், கழிவுமிகுதி நிலைபேருகும், 
14, வினைமாற்றசைகிலை பிறிசெலுமற்றே, 

15, மற்றையதசென்பத சுட்டியதற்னெம், 

16. கொல்லேயைய மசைகிலைக்கூத்றே, 

17, ஒடுவந்செய்யவு மிசைநிதைமொழியே. 

18. அர்திலாங்சசைகிலை யிடப்பொருளவ்வே, 

19. அம்மவுனையசை சேண்மினென்றாகும்,
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60, மாவென்ளெவி வியங்கோளசைச்சொல். 

21. மியாமிகமோமதி ௮த்தையித்தை வாழியமாள வீயாழமுன்னிலையசை 

28. யாகாபிறபிறச் சரோபோமாதிகுஞ் என்குரையோரும் போலுமிரு 
கதிட், டன்றாக்தாச்சான் இன்றுகின்றசைமொழி, 

CHAPTER V, 2-f#0)ereve wey. OF ATTRIBUTIVES. 
1. 4 பல்வசைப் பண்பும் பகாரபெயராக, ஒருகுணம் பலகுணச் Sop 

விப்பெயர்விளை, ஒருவாசெய்யுட் குரியன உரிச்சொல், 

2. 4 உயிருயிர்ல்லாதாம் பொருட்குணம் பண்பே, 

2. மெய்க்காமூக்கு சாட்டஞ்செவிகளி னொன்றுமுதலாச்்ச் கொண் 
மிமேலுணர் சலி னோரறிவாதியா வுயிலாக்தாகும், 

. புனமரமுசலவ௰் றதியுமோரறிவுயிர், 

. முரணர்தாதிரா வறிவொமரதிவயிர், 

. சிதலெறும்பாதிரூக் கறிவின்மூவ வயிர், 

. தும்பிவண்டாதிகண் ணறிவினாலகிவுயிர், 

, வானவர்மக்சணரகர்விலங்குபுள்ளாதிசெவியகிவோடையறிவுயிரோ. 

9. உணர்வியலாமுயி ரொன்றுமொழிச்ச வுடன்மு.தலனை ச். முயிரல் 
பொருளே, [வேறேபுட ஓயிர். 

10. [ ஒற்தமைசயச்தி னொன்றெனத்சோன்திலும் வேற்றுமைசயத்தின 

11. 4 ௮திவருளாசையச்சமான நிறைபொழறையோர்ப்புக்கடைப்பிடிமை 

வ னினைவுவெறுப்புவப் பிரச்கசாண்வெகுளி துண*முச்காறன் பெளிமை 

யெய்ச் தறுன்பமின்ப மிளைமைஞமப்பிகல் வென்திபொச்சாப் பூக்கமறம த 

மறவியினைய, உடல்கொளுயிர்க்குணம், [குணம், 

19. தய்ச்தல் ஞ்ச ஜொழுதலணிச அ௮ய்த்தலாதி யடலுயிர்த்தொழிற் 
13. பல்வகைவடிவிரு நாற்றமைவண்ண மறுசுவையூறெட் மெரல்டொரு 

உ
 

ஜ
ே
 

OS 
or
 

ட்குணம். 
14. தோன றன்மறைதல் வளர்தல்சுருங்க னீங்கலடைதனடுங்கலிசைச் 

தலீதலின்னன இருபொருட்டொழிச்குண ம். 

15, சாலஉறதவ ஈனிகூர்கழிமிகல், 

16. கடியென்ளெவி காப்பேகூர்மை விரையேவிளஎச்க மச்சஞ்சிறப்பே 

விரைவேமிகுதி புதமையார்த்தல் வரைவேமன்றல் கரிப்பினாகும், 

17. மாத்றறுவத்சி செப்புரைகரைகொடி மிசைகூற்றுப்புககன மெகஹி 

ளெலிவிளம்பறை பாட்டுப்பகர்ச்சி யியம்பல்சொல்லே. 

18. முழக்ரெட்டொலிகலி யிசைதுவைபிளிதிரை யிரக்கழுங்கியம்பலி 

மிழ்குளிறதிர்குரை கனைசிலைசும்மை கவ்வைகம்பலை யரவமார்ப்போ டின் 

னன வோசை, 
19. 4 இன்னதின்லுழி மின்னணமியறு மென்றிசை.நாலுட் குணகுணிப் 

பெயர்கள் சொல்லாம்பரத்சலிற் பிங்கலமுதலா கல்லோருரிச்சொலி னய 

சகனரகொளலே,
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20. சொத்றொமுமிர்சிகன் பெம்மியெனதனைச்து முற்றமொழிகுமின் 

முடிவிலவாதலிற் சொற்றவற்கியலான் மற்றையபிறவும் செற்றெனவுண 

ர்தல் தெள்ளியோர்திறளே. 

51. 4 பழையனகழிதலும் புதியனபகுதலும் வழமுவலகாலவசைமினானே 

  

THOLCAPYA-NUNNOOL. 

BOOK 11, 

பொருளதிகாரம் GRAMMAR OF GENERAL 
KNOWLEDGE. 

மாற 1. அகத்தஇணைமியல். 01 8011, 8114560196 

OF THE YEAR, AND PRODUCTIONS. * 

1. கைக்களைமு, சலாப்பெருக்தணை இறுவாய், முற்படகச்களர் ச எழுதிணை 

Quierus, Division of பொருள் 114௦ 7 திணை : 

2, அவற்றுள்: -நடுவணைரந்திணைஈமிவண சொழியப், படுதிறாவையம் 

பாத்திய பண்பே, 

6. 4 முதல், கர, உரிப்பொருளென்றம்மூன்றே, நுவலுங்காலைமுறை 

சிறக்சனவே, பாடலுட்பயின்றவைகாடுய்காலை, 

4. முதலெனப்படுவது சிலம் பொழுதிரண்டின், இயல்பெனமொழிப 

இயல்புணர்ச்தோரே, 

5, மாயோன்மேய காடுறையலகமும், சேயோன்மேய மைவளனாயுலக 

மும், வேர்தன்மேயதிம்புனலுலசமும், வருணன் மேயபெருமணலுலகமு 

ம், மூல்லைகுதிஞ்சி மருதம்நெய்தலெனச், சொல்லியமுறையால் சொல்ல 

வும்படுமே, 
0. காரும்மாலையு முல்லை குறிஞ்சி, கூதிர்யாமம் என்மனார்புலவர், 

7. பனியெதிர்பருவமும் உரித்செனமொழிப, [om yen, 

8. வைகுறுவிடியன் மருதமெற்பாடு, கெய்சலாதன் மெய்பெறத்தோ 

9, ஈடிவுநிலைத்திணையே ஈனபசல் வேனிலொடு, முடிவுகிலைமருங்கெ 
முன்னியநெறிச்தே, 

10. பின்பனிதாலுமுரித்தெனெமொழிப, [ புலவர். 
11, இருவசைப்பிரிவம் நிலைபெறத்தோன திலும், உரியசாகும் என்மனார் 

19. திணைமயங்கு௮தலும்சடிரிலைஇலவே, நிலனஒருங்குமயங்குதல் இல் 
லெனமொழிப, புலன்ஈன்குணர்க்த புலமையோரே, 
73. உரிப்பொருளல்லன மயங்கவும்பெறுமே. 
  

* This chapter contains also a statement of the manners and customs of the ancient ILindus 
with regard to their social condition 1p earlier times.
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14. புணர்தல்பிரிதல்இருத்தல் இரங்கல், ஊடல்இவற்றின்ரிமித்தமென் 

கிவை, தேருங்காலைத் திணைச்கூரிப்பொருளே, 

15, கொண்டுதலைச்சழியிலும் பிரிர்தவண்இரங்கலும், உண்டெனமொ 
மிப ஒரிடத்தான. 

16. கலக்தபொழுதும் காட்சியும்௮ன்ன., 
17. முதல்எனப்பமிவகாயிருவசை ச்சே, 
18. செய்வம்உணாவே மா மரம் புட்பறை, செய்தியாழின் பகுதியொடு 

கொகைஇ, ௮வ்வகைபிறவம் கருவென மொழிப, 

19. எந்நிலமருங்கற் பூவும்புள்ளும், ௮ச்நிலம்பொழுதொடு வாராவாயி 
னும், வர்தரிலத்தின் பயத்தம். 

50. பெயரும்வினையம் என்ருயிருவகைய, திணைசதொழுமரீஇய தஇிணைகிலை 
ப்பெயே,. 

81. ஆயர் வேட்டுவாதே த்திணைப்பெயர், அவயின்வரூ௨ம் கிழவரும் 

உள?ே, 

88. எனோர்பாங்இனும் எண்ணுல்காலை, ஆனாவகைய திணைகிலைப்பெயரே. 

83. ௮டியோர்பால்இலும் வினைவலபாகூலும், கடிவரையிலபுறத் பென 

மனார் புலவர். 

21. உயர்ர்தோர்மருங்கின் ஒழுக்கச்தான,ஏவல்மருங்கின் ஏனோருமுரி 

ஆ௫ூயநிலைமை அவருமன்னர், 

85. ஓதல்பகையே தூதிவைபிரிவே, 

96. ௮வற்௮ள், ஓசலும் தூ௮ம்உயர்ச்சகோர்மேன, 

27. தானேசேறலுஈசன்னொடுசிவணிய,ஏனோர்சேதலும் வேர்சன்மேன, 

98, மேவியசிறப்பின் ஏனோ்படிமைய, முல்லைமுசலாச் சொல்லி.பழு 

ஹறையால், பிழைச்சதுபிழையா தாசல்வேண்டியும், இழைச்சவெொண்பொ 

ருண்முடியவும்பிரிவே, 

29, மேலோர்முறைமை கால்வர்ச்குமுரித்தே. 

50. மன்னர்பாகங்கிற் பின்னோ்௮குப. 

31. உயாஈதோர்ககுரிய ஓத்தினான. 
92, வேர் அவினையியற்சை வேக்சனின்தரீஇய, ஏனோர்மருங்கலும் எய்தி 

5853, பொகுள்வயிற்பிரிதலும் ௮வர்வயிலுரிக்தே, உயர்ந்தோர் பொரு 

வயின் ஒழுக்கத்தான. 

54. முககீர்வழச்சம் மசேவொடில்லை. 
85, எத்திணைமருக்இனும் மக$மடனமேல், பொற்புடைகெதிமை பின 

மையான. 
86. தன்லும்அவலும் அவளுஞ்சுட்டி, மன்னுகிமித்தம் மொழிப்பொ 

ருள்தெய்வம், ஈன்மைதீமை ௮ச்சஞ்சார்கலென், தன்னபிறவுமவற்றொடி 

கொகைஇ, முன்னியகால மூமன்றுடன்விளக்கத், தோழிசேஎத்தங் சண் 
Ez
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டோர்பாக்கிலும், போடியதிறத்து கற்றுப்பலம்பலும் அ௫யஇளவியு மவ் 

வழியுரிய. 

97. ஏமப்பேரூர்ச் சேரியுஞ்சுரத். துர், தாமேசெல்லுர் தாயருமுளரே, 

38. ௮யலோராயிலும் ௮கற்சமேற்றே. 

89. தலைவரும்விழும்கிலை யெடுத்துரைப்பிலும், போக்கற்கண்ணும்விடு 

த்தற்கண்ணும், நீக்கலின்வர்த தம்முறுவிமுமமும், வாய்மையும்பொய் 

மையும் சண்டோர்ச்சுட்டித், சாய்நிலைகோக்கித் தலைட்பெயர்த்தச்கொ 

ளிலும், கோய்மிசப்பெருகிச் சன்னெஞ்சுகலுழக்தோளை, யழிஈ்ததகளைஇய 

வொழிக்ததுகூதி, வன்பொறைகெருங்கி வச்சகன்திறக்தோ, டென் திவை 

யெல்லா மியல்புறகாடின், ஒன்றிக்சோன்ற௮ம் தோழிமேன. 

40. பொழுதும்ஆறும் உட்குவரத்தோன் றி, வழுவிஞூய குற்றங்காட்ட 
௮ம், ஊரதுசார்வஞ் செல்லுர்தேயமு, மார்வகெஞ்சமொடு செப்பியகிள 

வலியும், புணர்ந்தோர்பால்கற்புணர்ர்சகெஞ்சமோ, டழிக்தெதிர்கூறிவிடுப் 
பினுமாங்கத்,தாய்கிலைசண்டு தடுப்பிலும்விமிப்பினுஞ்,சேய்கிலைச்சசன்றோ 

ர் செலவிலும்வரவினுவ், கண்டோர்மொழிதல் கண்டசென்ப, 

41. ஒன்றாச்சமரிலும் பருவத்துஞ்சுரத். தம், ஒன்கியதோழியொமி வலி 

ட்பினும் விடுப்பிலும், இடைச்சுாரமருக்கின் வடமரெய்திச், கடைக்கொண் 

டுபெயர்த்தலிற் சலங்கஞாய்தக, கற்பொடுபணர்க்சத கெளவையுளப்பட 
அப்பாற்பட்ட வொருதிறச்தாலும் காள தன்மைய மிளமையதருமையுக், 

தாளாண்பகசமுச் தகுதியசமைதிய, மின்மையதிளிவு மூடைமையழயர்ச் 
சியம் ௮ன்பினதகலமு மகற்கியதருமைய, மொன்முப்பொருள்வயி sors 

இயபாலிலும், வாயிலுங்கையிலும் வகுூத்தபச்கமோ, டூதியங்கருதிய வொ 

ருதிறக்தாலும், புகமுமானமு மெடுத்துவற்புறுச்தலு5, தூதிடையிட்டவ 

கையினானும், தகத்சோன்றும் பாங்கோர்பாங்கினு, மூன்றன் பகுதியு மண் 
ட.லத்தருமையுஈ், தோன்றல்சான்ற மாற்டோர்மேள்மையும், பாசறைப்புல 

ம்பனலு முடிக்தகாலத்துப், பாகனொடிவிரும்பிய வினைத்திறவகையிலுல், கா 

வறழ்பாங்கினாங்கோர்பச்கமும், பரத்தையின ௮கற்கியிற் பரிர்சோட்குறுஇ 
இசச்சலுந்தெளிக்கலு மெனவிருவசையோ, ளொத்திறகாட்டங் தமவோ 

ன்மேன. 

48. எஞ்சியோர்ச்கும் எஞ்சு சலிலவே. 

48. நிகழ்ச்ததுகினைத்சற் கேுவுமாகும். 

44, கிகழ்ச்தத கூறி நிலைய லு இணையே. 

45. மரபுகிலைதிரியா மாட்சியவாகி, விரவும்பொருளும் விரவமென்ப, 
46. உள்ளுறைடிவமம் ஏனையுவமம்எனம், கள்ளாதாகுச் தணையணாவ 

கையே. [ன்பகுதியநிச்சோரே. 
47, உள்ளுறைசெய்வ மொழிர்தவை(சை)கிலனெனச், சொள்ளுமெ 

48, உள்ளு௮ுத்திதனோ டொத்றுப்பொருண்முடிசகென, உள்ளுறுச்த 
ராைப்பசவ்வுள்ளுறையவமம,
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49, ஏனையுவமக் சானுணர்வகைச்தே, 

50. காமஞ்சாலா விளமையோள்வயி, னேமஞ்சரலா விடும்பையெய்இி, 

கனமையுந்திமையு மென்திருதிதத்சாற், உன்னொடுமவளொடுர் தருக்கியபு 

ணார்க்துச், சொல்லெதிர்பெரு௮ன் சொல்லியின்பு௮ுதல் புல்லிச்சோன் 

௮ங் சைக்களைக்குறிப்பே, மேல காற்கவிஈம்பியசப்பொருள், 

91. ஏதியமடத்திற மிளமைதிர்திறர், சற தலொழிக்ச காமத்துமிகு 

தத, மிச்சசாமக்து மடலொடுசகொகைஇச், செப்பியகாளகும் பெருகச் திணை 

க்குறிட்பே, அகத்திணையியல், 1701 18% 4௦ 11604) 8௦0170, 

௦8. முன்னையகானகாம் முன்ன சற்கென்ப, 

50. சாடசவழக்கினு முலகியல்வழச்இலும், பாடல்சான்ற புலனெறிவம 

க்கிலும், கலியேபரிபாட் டாயிருபங்கலு, முரியகாகு மென்மனார்புலவர், 

54. மச்கணுசலிய அகனைஈதிணையுஞ், சட்டியொருவர் பெயர்கொளப் 

Quai. Thandaveroya Moodeliar’s Hdition. 
55. புறத்திணைமருங்கம் பொருர்தினல்ல, சகத்திணைமருக்வெள வசலி 

லவே, WES Bloor (lp DL. 

CHAPTER IL. புறத்தணைமியல். 
CIVIL POLITICAL AND MILITARY CUSTOMS. 

1. 7 அகத்திணைமருங்கின் அ௮ரில்சபவணர்ச்கோர், புறச்திணையிலக்க 

ணர் திறட்படக்களெப்பின், வெட்டுகானே குதிஞ்சியதபுதனே, உட்குவர 

த்தோன்றும் ஈரேழ்துறைக்ே. 0௦ வெட்சிப்படலம், 

2, வேர்அவிமிமுனைகர் வேற்றுப்புலச்களவின், அ௮தக்கோம்பல் மேவ 

ற்ராகும். of ஐயனாரிதனூர் வெண்பாமாலை : 
3, படைஇயங்கரவம் பாக்கத்துவிரிச்சு) புடைகெடப்போகிய செல 

வேபுடைகெட, ஒர்தினாகயே வேயேவேய்ப்புறம், முற்தினாகிய புறத்திறை 

முற்திய, ஊர்கொலைகோள் பூசனமாற்றே, கோயின்றுயத்தலு வலுவழி 

சீதோற்றந், தக் துகிறை பாதீடு உண்டாட்மிச் கொடையென, வந்தலீசோழ் 

வகையிற்முகும். Thandaveroya Moodeliar’s Edition. 
4. மறங்கடைக்கூட்டிய அுடிநிலைசறர்த) கொற்றவைநிலையும் அத திணை 

LiL oC err. 

5. YT வெறி௮திசிறப்பின் வெவ்வாய்வேலன், வெதியாட்டயர்ஈத காக் 

தீளூமூறுபகை, வேந்திடைதெரிதல் வேண்டியேர்துபுகழ்ப், போத்தைவே 

ம்பே ௮ொனவரூஉம், மாபெருந்தானையர் மலைந்தபூவும், வடாவள்ளி உய 

வரோத்திய வோடாக்கழனிலை யுளப்படவோடா, உடல்வேக்தடுக்கிய 

வுன்னநிலையும்,) மாயோன்மேய மன்பெருஞ்சிறப்பிற், முவாவிழுப்புகழ்ப் 

பூவைகிலையு, மாரமரோட்டலும் ஆபெயர்ச்துத்தருதலுஞ், சீர்சால்வேக் 
தன் சிறப்பெடுத்துலாச்தலு) தலைச்சாணெடுமொழி தன்னொடுபுணாக் 

தலு) மனைச்குரிமாபினத கரர்சையன்றியும், வருதார்தாங்கல் வாள் வா
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ப்த்துக்சவிழ்தலென், சிருவகைப்பஃட பிள்ளைகிலையும், வாண்மலைஈதெழு 
ர்சோனை ம௫ழ்ஈ்துபறைதாங்க, Bra deme பிள்ளையாட்டுல், காட்ட 

கால்கோள் நீர்ப்படைகஈடிசல், சீர்த்சகுசிறப்பிற் பெரும்படைவாழ்த்த 

லென், கிருமூன்்௮அவகையிற் கல்லொடுபுணரச், சொல்லப்பட்ட வெழுமூ 

an no gana gs. 66௦ கரக்சைப்படலம், 

6. 4] வஞ்சிதானே முல்லையஅபுறனே. 6௦6 வஞ்சிட்படலம், 
7. எஞ்சாமண்ணசை வேந்தனைவேர்தன், அஞ்சு சக த்தலைச் சென்றடல் 

குதித்த றே, Thandaveroya Moodeliar’s Edition. 

8. Quwasue wren sfussdsOe sa, awmsQaw su Oucenw 

யாலுங்்,கொடுத்தலெய்திய சொடைமையானும், அடுத்தார்ர்சட்ட கொற்ற 

த்கானும், மாராயம்பெற்ற நெடுமொழியானும், பொருளின்றுயத்த பேரா 
ண்பக்சமும், வருவிசைட்புனலைச் கம்சிறைபோல, வொருவன்ரறுங்கேய பெ 
ருமையாலும், பிண்டமேய பெருஞ்சோற்றுகிலையும், வென்றோர்விளக்க 

மூந்தோத்றோர்சேய்வும, முன்ருாச்சிதப்பிறம் கொற்றவள்ளையும், ௮ழிபடை 

கட்டோர் தழிஞ்சியொமிதொகைஇக, கழிபெருஞ்சிறப்பிற் ௮றைபதின் 
மள்சே 

9. ஏ உழிஞஜைசானே மருதத் தப்புறனே. See உழிஞைப்படலம், 

10. முழுமுதலரணம் முற்றலுக்கோடலும், ௮னைகெதிமரபிற் முகுமெ 

ன்ப. of ஐயனாரிதனார் வெண்பாமாலை, 

11, அதுவேகாலும் இருசால்வகைத்தே, 
12. சொள்ளார்சே௪௮ குகிச்தகொழற்றமும், உள்ளியமுடிக்ரும் வே 

சஈ்சனஅ௫ிறப்புர், கொல்லெயிற்கவொதலுர் தோலின்பெருக்கமும், அசத் 

தோன்செல்வமும் ௮னதிமுரணிய, புறக்தோ னணஙய்கய பக்சமுந்திறப் 
பட, ஒருசான்மண்டிய குறுமையமுடன்றோர், வருபகைபேணார் ஆயி 

ஓளப்படச், சொல்லப்பட்ட நாலிருவகை த்தே. 

18, குடையும்வாளும் நாள்கோளன்றியும் மடையமையேணிமிசை 

மயக்சமும்சகடைஇச், சு.ற்றமமரொழிய வென்௮அகைச்கொண்டு,முற்கதியமுதி 

ர்வு முற்நியவகத்தோன், வீழ்ஈ்த கொச்சியுமற்றதன், புறத்தோன்லீழ்ஈ்ச 
புதுமையாலும், நீர்ச்செருவீழ்ச்த பாசியுமகா௮ன்றூர்ச்செருலீழ்ந்த மற் 
ததன்மறது, மதின்மிசைக்வெர்க்சோன் பச்சமும்மிகன்மதிற் குடிமிகொண் 

டமண்ணாமங்கலமும், வென்றவாளின மண்ணோேடொன்றகத், தொகைகநிலை 
யென்னுக்துறயொடுசொகைஇ,வகைகானமூன்றே தறையெனமொழிப, 

14. 4] தும்பைதானே மெய்தலதுபுறனே, 566 அம்மைப்படலம், 

Thandaveroya Movdehar’s I:dition. 
15, மைர்துடொருளாச வர்தவேர்தனைச, சென்௮தலையமிக்குஞ் சிறப் 

பித்றென்ப, 

16. சணையும்வேலுச் தணையமமொய்த்தலிற், சென்றவுயிரினினறயாச் 

கை,இருகிலர்தீண்டா வருகிலைவசையோ,டிருபாற்பட்ட ஒருமப்பின்றே,



37 

17. தானையாளை குதிரையென்ற, கோனாருட்கு மூவகைநிலையும், வேன் 

மிருவேர்தனை மொய்த்தவழியொருவன்,சான்மீண்டெறிச்ச சார்கிலையன் 

Muy, Agar svat FB USEC pCa ey (halen புடைபடைபுக்குக், 
கூழைசாங்கிய வெருமையும்படையறுத்துப், பாழிகொள்ளு மேமத்தா 

ன், சளிகெதிச்தெதிர்ந்தோர் பாடுக்களிற்றெடு, பட்டவேக்தனை யட்ட 

வேர்சன், வாளோராடும் மலையுமவாள்வாய்ச், தருபெருவேச்சர் சாமுஞ் 

சுற்றமும், ஒருவருமொழியாத் சகொகைநிலைக்சண்ணுஞ், செருவசத்திறை 

வன் £ழ்ச்செனச்சினைஇ, யொருவன்மண்டிய சல்லிசைநிலையம், பல்ப 

டையொருவற் குடைதலின்மற்றவ, ஜொள்வாள்வீசிய நூழிலுமுளப்ப 

டப், புல்லித்சோன்றும் பன்னிருதுறைத்தே. 

18. 4 வாகைதானே பாலையதஅுபுறனே, 806 வாசைப்படலம், 88504; 

page, Thandaveroya Moodeliar’s Edition, 
19. தாவில்கொள்கைச் தத்தல்கூற்றைப், பாகுபடமிகுதிப் படு 2்தலெ 

ன்ப. 

20. ௮௮வகைப்பட்ட பார்ப்பனப்பக்கமும்,ஐவகைமரபின் அரசர்பக்க 

மூம், இருமூன்௮ம. பின் எனோர்பச்சமும், மறவில்செய்தி மூ.வகைம்கால 

மும், செறியினற்றிய வறிவன்றேயமும், காலிருவழக்ிற்றாபதப்பக்க 

மும், பாலறிமரபிற் பொருகர்க்கண்ணும், ௮னைநிலைவகையோ டாகெழமு 

வகையிற், ரொகைநிலைபெற்ற தென்மனார்புலவர், 

21. கூதிர்வேனில் என்றிருபாசறைச், காதல்வனொான்திச் கண்ணியமரபி 

gy, ஓரோர்களவழி யன்றிச்களவழிச், தேரோர்தோற்கிய வென்தியுச் 

தேசோர், வென்மகோமான முன்தேர்ககுரவையும், ஒன ியமரபிழ் பின் 

தோச்குரவையும், பெரும்பகைதாங்கும் வேலினாலும், அ௮ரும்பசை தாவ்கு 

மாற்றலாலும், புல்லர்வாழ்க்கை வல்லாண்பக்கமும், ஒல்லார்காணும் பெ 

ரிய வர்ச்கண்ணிச், சொல்லியவகையி னொன்றொடுபுணாஈத, தொல்லுயிர் 

வழங்கிய வவிப்பலியாலும், ஒல்லாரிடவயிற் புல்லியபால்கஇலும், பகட்டி. 

னு மாவினாலுஈ, அ௮கட்டபுசிறப்பிற் சான்றோர்பக்கமுல், கட்டினீத்த 

காலினாலும்) எட்டெவகைறுதலியஅவையக்தாலுல், சகட்டமையொழுக்கத் 

அச் தண்ணுமையாலு, மிடையில்வண்புகம் கொடைமையாலும், பிழைத் 

தோர்சால்மும் சாவலாலும், பொருளொடுபுணாக் ச பக்கத்தாலும், ௮௬ 

ளொடுபுணர்ந்த வகற்சியாலும், காம£த்் த பாலினாலுமென், திருபாற்ப 

ட்ட வொருப.திற்றுறைத்சே. (வொன்பதிம்௮2.துறைச்தே). 
92. 4 சாஞ்சிதானே பெருந்திணைப்புறனே. 866 காஞ்சிட்படலம். 
25. பாங்கருஞ்ெறப்பிற்பல்லாற்றானு, நில்லாவுலகம் புல்லியகெறிச்சே 

இ%, மாற்றருங்கூற்றஞ் சாத்தியபெருமையும், கழிர்தோரொழிர்சோர் 
க்குச் காட்டியமுதுமையும், பண்புறவரூஉம்பகுதிகோக்கப், புண்டுழித்னு 

முடியுமறத்தினானு, மேமச்சுற்றமின் நிப்புண்ணோற், பேஎயோம்பிய பேஎ 

ய்ப்பச்சமூ, மின்னனென்.கிரல்யெ மன்னையானு, மின்ன தபிழைப்பினி௮
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வாகுவெனெனச், அன்னருஞ்சிறப்பின் வஞ்சினச்சானும், இன்னகைம 

னைவி பேஎய்ப்புண்ணொற், ௮ண்ணுசல்கடிக்த தொடாழச்காஞ்சியு, நீத்த 

சணவற் றீர்த்தவேலிம், பேஎச்சமனைவி சாஞ்சியானு, ரிசர்ச் தமேல்வக் த 

வேர்தனொடமு தகுடி, மகட்பாடஞ்சிய மசட்பாலாலு, முலையுமூகனலுஞ் 

சேர்ச்திக்சண்டோன், றஐலையொடுமுடிஈ்த நிலையொடுதொகைஇ, யீமார் 

தாகு மென்பபேரிசைஇ, மாய்ஈ்சமசனைச்சுற்நியகற்ற, மாய்க்சபூசன்மய 

66550 gb, சாமேயேங்கிய தாங்கரும்டையஞல், கணவனொமிமுடிக் க பட 

ர்ச்சிசோக்கிச், செலவோர்செப்பிய மூதானக்சமு, சனிிகுசாரச்திடைக் 
கணவனையிழ த, தணிமகள்புலம்பியமுதுபாலையுல், சழிர்தோதே௭த் த 

மிப்படருநீஇ, யொழிந்தோர்புலம்பிய கையறுநிலையுல்,  காதலியிழந்த 

தபு. சாரகிலையல், காசலியிழர்ச சாபசகிலையு, கல்லோற்கணவ னொடுகளி 

யழற்பு£இச், சொல்லிடையிட்டபாலைகிலையு மாயபெருஞ்சிறப்பிற் புதல் 

வற்பயச்த, தாயதபவரூஉஈ தலைப்பெயனிலைய, மலர்தலையலனெமரபுஈன் 

கறியப், பலர்? சலச்செல்லாக் காடுவாழ்த்தொடு, நிறையருஞ்சிறப்பிற் 

றுறையிரண்மிடைச்தே. [த்தே. 
25. 4] பாடாண்பகுதி கைக்களைப்புமனே, காடுங்காலை நாலிரண்டுடை 

20. அமரர்கண்முடியும் ௮றுவகையாலும், புரைதர்காமம்புல்லியபாக்க 

லும், ஒன்றன்பகுதியி னொன்ற௮ுமென்ப, 

21. வழம்கியன்மருங்களன் வகைபடகிலைஇப், பரவலும்புகழ்ச்சியுங் ௧௫ 

தியபாங்கிலும், முன்னோர்கூறிய குதிப்பினுஞ்செக் துறை, வண்ணப்பகுதி 

வலாவினருங்சே. 

88. காமப்பகுதிகடவளஞும்வமையார்,ஏனோர்பாக்கலு மென்மனார்புலவர், 
29. குழவிமருங்கினு மடிழ்வதாகும், 

50, ஊரொடுதோய்றமும், உரித்தெனமொழிப. 

31. வழக்கொடுசிவணிய, வகைமையான. 

32. மெய்ப்பெயாமருங்கன் வைத்தனர் வழியே, 

33. கொடிநிலை சந்தழி வள்ளியென்ற, வடுநீங்குசிறக்பின் முகலனா 

ன்றும், கடவுள் வாழ்ச்தொடு கண்ணியவருமே, 

54. கொற்றவள்ளை யோரிடத்தான. 

8௦. கொடுப்போரேோத்திக் கொடார்ப்பழித்தலும், மடுத் தூார்ந்தேற்றியவி 

யன்மொழிவாழ்த் தஞ், சேயவரல்வருத்தம் வீடாவாயில், காவலர்க்குனை 

த்த சகடைநிலையானுல், சண்படைக்சண்ணிய சண்படைகிலையும், சபிலைக 
ண்ணிய வேள்விகிலையும், வேலினோக்கிய விளக்குகிலையும், வாயுறைவாழ் 

sae செவியறிவுமஹா௨, மாவயின்வரு௨ம் புறகிலைவாழ்த்துல், கைக்களை 
வகையோ டபெப்படத்தொகைஇச், தொக்சகான்கு முளவெனமொழிப, 

86. தாலினல்லிசை கருதியகடச்தோர்க்குச், சூதரோத்திய தயிலெடை 
நிலையுல், கூச்தரும்பாணரும் பொருகரும்விறலியு, woohoo sare) 

புறழச்தோன்றிப், பிறழ்பெறற்பெருவளம் பெருஅர்க்கதிவு$ீஇச், செ
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ன்றுபயனெதிர்ச் சொன்னபக்கமுஞ், இறந்தசாளணி செற்றகீகஇப், பிறந் 

£.தராள்வயிற் பெருமங்கலமுஞ், சிறக்சசர்த்தி மண்ணுமங்கலமு, ஈடைமி 

குத்தேற்திய குடைகிழன்மாபு, மாணார்ச்சட்டிய வாண்மங்சலமு, மன் 

னெயிலழிசத்ச மண்ணுமங்கலமும், பரிசிலைசடைஇய சடைச்கூட்டுநிலையும் 
பெற்றபின்னரும் பெருவளனேத்தி, ஈடைவயிற்றோன்று மிருவசைவிடை 

யு, மச்சமுமுவகையு மெச்சமின்றி, காளும்புள்ளஞும் பிறவத்றுநிமித் தமுல், 

காலங்கண்ணிய வோம்படையுளப்பட, ஞாலச்தவரு௨உ CL EOS gH 

ப்பிற், காலமூன்றொடு சண்ணியவருமே, * 

புறத்திணை முற்று, 
றா ரர, களவியல். CLANDESTINE MARRIAGE. 

1. இன்பமும்பொருளு மறலுமென்ருங், கன்பொடுபணர்ந்த வைந்தி 

ணைமருங்கிற், காமக்கூட்டம் காணுங்காலை, மறையோர்தேஎத்து மன்ற 

லெட்டலுட், ரறையமைகல்லியாழ். க் தணைமையோரியல்பே, 

£.. ஒன்றேவேமே யென்திருபால்வயி, ஜஷெனைதியுயர்க்த பாலசாணையி, 

ஜனொத்தமெவனுங் இழத்தியங்காண்ப, மிச்கோனாயிலுவ் கழி.வரையினறே, 

3. சிறந்துமியையஞ் சறக்ததென்ப, விழிரச்துழிமிழிபே சுட்டலான., 

4, வண்டேயிழையே வல்லிபூவே, கண்ணேயலமர லிமைப்பேயச்ச 

மென் றன்னவைபிறவு மாங்கவணிகழ, நின்;ுவை களையும்கருவியென்ப. 

௦. சாட்டமிரண்டு மறிஏடம்படுத்தர்குக், oP overs Ga குறிப்புரை 

யாகும், 

6. குதிப்பேகுபிச்சவை கொள்ளுமாயி, னாங்கவைநிகமு மென்மனார்பு 

லவா. 

7. பெருமையும் உரனும் ஆடமேன, 

8. அச்சமும்சாணும் மடனுமுந்து௮த்த, நிச்சமும்பெண்பாற்டுரியவெ 
ன்ப. 

9. வேட்கையொருசலை யுள்ளு கன் மெலித, லாச்சஞ்செப்பனா ஹவரையி 

2,ச்,த, னோக்குவவெல்லா மவையேபோறன், மறத்தன்மயக்கஞ் சாச்சா 

டென்றச், சறப்புடைமரபினவை களவெனமொழிப, 

10. மூன்னிலையாக்கல் சொல்வழிப்படுச்த, னன்னயமுறைத்த னகை 

BAU GY, தர்நிலையறிசன் மெலிவுவிளக்குறும்த, றந்நிலையரைத்த ஜெ 

ளிவகப்படுத்தலென், நின்னவைநிகமு மென்மனார்புலவர். 

11. மெய்தொட்டுப்பயிறல் பொய்பாராட்ட, லிடம்பெத்றுத்தழாஅ, 

லிடையூ௮ை த்த, னீடுகினைக்திரங்கல் கூடுதலுறு கல், சொல்லியசகாச்ி 

வல்லேபெற்றுழித், தீராத்தேற்ற முளப்படத்தொகைஇப், பேராச்சிறப்பி 

னிருகான்குளெவியும், பெற்றவழிம௫ழ்ச்சியும் பிரிர்தவழிச்சலல்கு, கிற் 

பவைகினைஇ நிகழ்பவையுரைப்பிலுக, குற்தங்காட்டிய வாயில்பெட்பிலும் 

  

+ Compare this Chapter with ஐயனாரிதனார் வெண்பாமாலை ஊய்புமப்பொ 
ரட் பன்னிருபடலம்,
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பெட்டவாயில்பெற் மிரவ.வலியுறுப்பிலு, மூரும்பேருங் கெடுதியும்பிறவு 
8ீரித்குகிப்பி னிரம்பக்கூரிச், தோழியைக்குறையு௮ம் பகுதியு்தோழி 
குறழையவட்சார்த்தி மெய்யுறக்கூறலுர் தண்டாதிரப்பினும் மற்றையவழி 

யுஞ் சொல்லவட்சார்த்சலிற் புல்லிபவசையிலு, மதிர்தோள்யாப்பி னவ்வ 

மிமருங்கம், கேடும்பீடும் கூறலுந்தோழி, நீக்கலினாயெ கிலைமையுசோக்இ, 

மடன்மாகூற௮ு மிடலுமாருண்டே. 

18. பண்பிற்பெயர்ப்பிலும் பரிவற்.றுமெலியினு, மன்புற்றுககிலு மவட் 
பெற்றுமலியிலு, மாற்கிடையுறுதலு மவ்வினைக்கெயல்பே. 

18. பாங்கனீமித்தம் பன்னிரண்டென்ப. 
14. முன்னையமான்றுவ் கைச்சளைக்குறிப்பே, பின்னையகானகும் பெருக் 

திணைபெதறுமே. 

19. முதலொடுபுணர்ச்த யாமோர்மேன, சவலருஞ்சிறப்பி னைச்நிலம்பெ 
மே, 

16. இருவகைக்குறிபிழைப பாகியவிடத்துவ், சாணவகையிர் பொழுது 

ஈனியிசட்பிலுக், சானகம்புகா௮ன் பெயர்ச்சலின்மையில் காட்டியாசையிற் 

களம்புக்குச்கலங்கி, வேட்ஷாயின்மயங்கெய கையறுபொழுதிலும், புசா௮ 

க்காலைப் புச்கெதிர்ப்பட்டுமிப், பகா௮விருந்தின் பகுதிச்சண்ணும், வேளா 

Oem Sinn Sgt Ger sem ahi, aren tc Ago SiS eg, சாணுகெஞ் 
சலைப்ப விடுச்சற்கண்ணும், வரைசல்வேணடிச் சோழிசெப்பிய, புரைதிர் 
இளவி புல்லியவெதிரும், வரையுடன்படுதலு மாங்கதன்திறத்தும், புரை 

படவர்த மறத்தலொடுதொகைஇச், கழவோன்மேன வென்மஞார்புலவர்,. 
17. காமத்திணையிம் சண்ணின்௮ுவருஉ காணும்மடலும் பெண்மையவாத 

விற், குறிப்பிலும்இடத்தினும் ௮ல்லதவேட்சை, கெறிப்படவாரா வவள் 

வயினான. 

18. காமஞ்சொல்லா சாட்டம்இன்மையின், ஏமுறவிரண்டும் உளவென 
மொழிப. 

19. சொல்எதிர்மொழிதல் அருமைத்தாகலி, னல்லகூம்2 மொழியவள வ 
யினான., 

20. மறைந்தவற்காண்டல்தற்காட்டுறுத, னிறைர் தகாலிற் சொல்லெதிர் 
மழுங்கல், வழிபாடுமறுத்தல் மறுத்தெதிர்கோடல், பழிதீர்முறுவல் சிறி 

தேதோற்றல், கைப்பட்டுக்கலங்கலும் சாணுமிகவரிலும், இட்டுப்பிரிவிரல் 

இலும், அருமைசெய்தயர்ப்பிலும், வக்தவழியெள்ளிலும் விட்டுயிர்த்சமு.வ் 

இலும், சொர்துதெளிவொழிப்பிலும் அச்சம்நீடிலும், பிரிர்தவழிக்கலங்இ 

லும் பெற்றவழிமலியிலும், வருக்தொழிற்கருமை வாயில்கூறிலும், கூறிய 

வாமில்கொள்ளாக்காலையும், மனைப்பட்டுக்கலங்கிச் சிதை ;வழித்தோழி 
க்கு, நினைத்சல்சான்றவருமறையுயிர்த்தலும், முயிராக்சாலத்துயிர்ச்சலுமு 
யிர்செல, கேற்றுவரைவுவரினது மாற்றுசற்கண்ணு, நெறிபசொட்டத்ு
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சிகழ்ச்சதைமயைப்பிலும், பொதிமினயர்த்தபுணர்ச்சோக்க, யொருமை 
க்சேண்மையி லுறுகுதைதெளிக்சோ, எருமைசான்றகாலிரண்டுவகையிற், 
பெருமைசான் ஐலியல்பின்கண்ணும், பெயர்தலையமித்த மடலின்சண்ணும், 

கையறுசோழிகண்ணீர்துடைப்பிலும், Oa Museo sg வெருவினசண் 

ணும், குதிமினொப்புமை மருட்டற்கண்ணும், வரைவுதலைவரிலும் களவி 

வதில், தமர்தற்காத்ச காரணமருல்கினுந், சன்குறிகள்ளிய தெருளாச்கா 

லை, வக்சனன்பெயர்ச் ௪ வறங்களகோசக்கித், தன்பிழைப்பாகத் SLO 8 
தே.௰லும், வழுவின்றுகிலைஇய வியற்படுபொருளிலும், பொழுதுமாறம் 
புரைவசன்மையி, னழிவதலைவர்த Rees Es cin Gre, கசாமஞ்சிறப்பிலு ம 
வனளிகிறப்பினு, மேமஞ்சான் த வுவகைச£ண்ணுர், சன்வயிலுரிமையு மவ 

னவயிற்பரத்தையு மன்னவமுளவே யோரிடத்சான, 

51. வரைவிடைவைச்ச காலச்துவருகச்தினும், வரையாகாளிடை வந்தோ 

னமுஃடிலு, முரையெனத்மோழிச் குரைத்தற்கண்ணுர், தானேகூறுள் கர 

லரமுமுளவே., 

௨. உயிரினுஞ்சிறக்சன்று காணேகாணினுஞ், செயிர்தீர்காட்இச் சற்புச் 

சிறச்சன்றெனம், தொல்லோர்கிளவி புல்லியகெஞ்சமொ, காமக்கிழவ 

ஓளவழிப்படினுச், காவினன்மொழி இழவ்களெப்பிலு, மாவகைபிறவுர் 

சோன்ன௮மன்பொருளே. 

23, காற் ரமும்தோற்றமு மொழுச்சமுரமுண்௫£யுஞ், செய்வினைமறைப்பி 

னுஞ் செலவினும்பயில்விலும், புணர்ச்சியெதிர்ப்பா டுள்ளுறுத்.துவரு௨, மூ 

ணர்ச்டியெழினு முணர்ர்சபின்றை, மெய்மிலும்பொய்யிலும் வழிநிலைபி 
மழையா, பலவேறசவர்பொரு ஷட்டத்தாலுல், குறையுதற்கெதிரிய இழ 

வனைமரையுறப், பெருமையிற்பெயர்ப்பினு மூலகுரைத்தொழிப்பிலு, மரு 

மை;பினகற்சிபு மவளதிவறுத் தப், பின்வருகென்றலும் பேதமையூட்டலு, 

முன்னுஅபுணர்ச்சி முறைகிறுச்துமாச்தலு, மஞ்சியச்சுறுத்தலு முறைத்து 

மிச்கூட்டமோ, டெஞ்சாதுகிளக்த விருகானகுகிளவியும், வக்தகிழவனை 

மாயஞ்செப்பிப், பொற௮த்சகாரணம் குறித்தகாலையும், புணர்க்கபின்னவ 

ஊ் வயின் வணங்கற்கண்ணுல், குறைந்தவட்படரிலு wens sam HES, 

தன்னொடுமவளொடு முசனமுூன் றளைஇப் பின்னிலைகிகழும் பலவேறுமரு 

ங்னு, ஈன்னயம்பெற்றுழி சயம்புரியிடச்திலு, மெண்ணரும்பன்னகை 

சண்ணி.பவகையிலும், புணர்ச்சிவேண்டிலும் வேண் டாப்பிரிவிலும், வேளா 

ண்பெருசெதி வேண்டியவிடச்தும், புணர்ச்துழியுணர்க்த வறிமடச்சிறப் 

பிறு, மோம்படைளவிப் பாவ்கனெகண்ஷஞ், செங்கடுமொழியாற் சிசை 

வடைத்தாமிலு, மென்புகெகப்பிரிக்தோள் வழிச்சென்ற௮ுகடைஇ, யன்பு௪ 

லையடுச் சவன் பொறைக்கண்ணு, மாற்றதுதிமை யறிவு சலக்கமுக், காப் 

பின்கடுமை கையறவுவரிலுக், களனும்பொழுதும் வளரைகநிலைவிலசக்ச௪, 

காசனமிகுதி புளப்படப்பிறவு, காமிமூரு மில்அக்குடியும், பிறப்புஞ்சி 
F
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ப்பு மிறப்புகோக்ச, பவனவயிற்றோன் நிய இளவியொடுதொகைஇ, யனை 

நிலைவகையான் வரைதல்வேண்டிலு, மையச்செய்கை தாய்க்கெதிர்மறுத் 

அப், பொய்யெனமாற்றி மெய்வழிகொடுப்பிலு, மவன்விலங்குதிலுல் கள 
ம்பெறச்காட்டிலும், பிறன்வரைவாயிலு மவன்வரைவுமறுப்பினு, முன்னி 

லையறனெனப் படுத்தலென்றிருவகைப், புரை$ீர்சளெவி தாயிடைப்புகுப்பி 

லும், வரைவுடன்பட்டோர்க் கடாவல்வேண்டிலு, மாங்கசன்்.றன்மையின் 

வன்புறையுளப்படப், பாங்குறலச்ச காலெட்டுவகையுச், தாங்கருஞ்சிறப் 

பிற் ரோழிமேன, 

24, களவிலராயிலுங் சாமமெய்ப்பமிப்பிலு,மன்புமிகத்தோன் நினுக் தலை 

ப்பெய்அகாணிலும், சட்டி.ஐுக்கழங்கிலும் வெறியெனவிருவரு, மொட்டி 

யதிறச்சாழ் செய்திச்சண்ணு, மாடியசென்றுழி யழிவுதலைவரிலுல், காதல் 

கைம்மிசக் சனவினரற்றலுக், சோழியைவினாவலுச் தெய்வம்வாழ்த்கலும், 
போக்குடன்றந்தபிழ் மோழியொடுகெழீஇக், கற்பினாக்கத்து நிற்றற்கண் 
ணும், பிரிவினெச்சச்அ மகணெஞ்சுவலிப்பிலு, மிருபாற்டுிடிப்பொரு ளிய 

ல்பின்கண்ணு, மின்னவகையிலம் பதின்ரூன்றளெவியோ, டன்ன வைபிறவு 

ஞ்செவிலிமேன. 

5௦. தாய்க்கும்வராயா ரூணர்வுடம்பழூனே, 

26. இழவோனறியா வதிவினளிவளென, மையஅகிறப்பிலுயர்க்சதோர் 

பாங்கி, னையக்ளெவியி னீதிதலுமுரித்சே. 

27. தன்னுறுவேட்கசை இழவனமாற்கிளத்ச, லெண்ணுங்காலைச் இழத்திக் 

இல்லைப், பிறகீர்மாக்க ளின்சியவாயிடை, பெய்ர்நீர்போலு முணர்விற்றெ 

னப. 

26. காமக்கூட்டச தனிமைமிற்பொலிதலிற், ரமே அவராதலுமுரித்தே 

20, ௮வன்வரம்பிறத்த லதர்சனக்னெமையித், களஞ்சுட்டுக்ளெவி Sip 

வியதாகுச், சான்செலற்குரிய வழியாகலான. 
50. தோதியின முடியு மிடலுமாருண்டே, 

51. மூக்சாளல்லது gia Sor pe pur, தக்சாளகத்து மதஅவனாவின்றே, 

92. பன்னூற௮ுவகையினலுக் தன்வயின்வரூ௨, ஈன்னயமருகல்கி னாட்டம்வே 

ண்டலிற், றுணைச்சுட்டுக்ளெவி இழவியதாகுர், தணையோர்கரும மாச 
லான. [விலியாகும், 

38. ஆய்பெருஞ்சிறப்பி னருமறைகளத்தலிற், ருயெனப்படுவோள் செ 
54. தோழிதானே செவிலிமகளே. 

55, சூழ்தலுநூசாச். துணை நிலைமையிற்பொலிமே, 

86. குறையுறவுணாதன் முன்னுறவுணர்த, லிருவருமுளவழி யவன்வரவு 
ணர்தலென, மதியுடம்படுக்த லொருமூவகைத்தே. [ மொழிப, 

37. அ௮ன்னவகையா லுணர்ந்தபினல்லத, பின்னிலைமுயற் பெருனென 

98. முயற்சிக்காலத் ததற்படகாடிப், புணர்த்தலாற்றறு மவள்வயினான,
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39. குறியெனப்படுவ திரவிலும்பகலினு, Mu sO sro pi மாற்ததென்ப. 

40. இரசுக்குதியே யில்லகச். தள்ள, மனையோர்களெவி கேட்கும்வழிய 

அவே, மனையகம்புகாச் காலையான, 

41. பகற்புணர்களனே பு_னெனமொழிப, வவளதிவணரவருவழியான, 

45. அல்லகுறிப்படுத.லு.ம் வள்வயிலுரித்சே, யவன்குகிமயக்கயே வமை 
வொடுவரினே., 

43. ஆல்காங்கொழுகு மொழுச்கமுமுண்டே, யோக்டெறெப்பி னொரு 

சிறையான. 

34, மறைந்தவொழுக்கச் சோரையுகாளுச் தறக்தவொழுக்கல் இழவோ 

TER, 

45. ஆறினதருமையு மழிவுமச்சமு, மூ௮முளட்பட வசனோன்ன. 
40. தர்தையு்தன்னையு முன்ன ச்இனுணர்ப, 

47. தாயறிவுறுதல் செவிலியோடொக்கும். 

48. அம்பலுமலருங் களவவெளிப்படுச் தலி, னாங்கவன்முதலவன் ழெவ 

னாகும். 
49, வெளிப்படவரைதல் படாமைவரைதலென், ருயிரண்டென்ப வரை 

தலாறே. 
50. வெளிப்படைதானே கற்பினோடொப்பிலு, ஞாயங்கர்க்கிளர்த மூன்று 

பொருளாக, வரையாஅபிரி தல் @ypCari ged, 

களவியன் முற்று, 

CHAPTER IV, 6019wW60 LAWFUL MARRIAGE AND THE 
MATRIMONIAL STATE. 

1, சற்பெனப்படுவ.து கரணமொடுபுணரச், கொளற்குரிமரபிற் கிழவன் 

இழத்தியைக், கொடைக்குரிமரபினோர்கொடுப்பக் கொள்வதுவே,. 

2. சொடுப்போரன்றியுல் கரணமுண்டே, புணரச் தடன்போகய கா 

லையான. [ண்டே. 

5. மேலோர்மூவர்க்கும் புணர்த்தக. ரணம், மோர்க்காயெகாலமுமு 

4, பொய்யும்வழுவுந்தோன்றிப்பின்னுனாயர்யாத்தனர் கரணமென்ப, 

5, சரணத்தினமைந்து முடிந்தகாலை, கெஞ்சுதளையவிழ்க்த புணர்ச்சி 

கண்ணு, மெஞ்சாமகிழ்ச்சி மிறர் தவருபருவத்.த, மஞ்சவஈ தவுரிமைக்சண் 

னு, கன்னெறிப்படருர் தொன்னலப் பொருளிலும், பெற்றதேஎத்துப்பெ 

ருமையினிலைஇக், குற்றஞ்சான்றபொருளெடுச்துமாப்பினு, காமச்காலத் 

துண்டெனத்தோழி, யேமு௮கடவுளேத்தியமருங்கிலும், அல்லநீரவார்வ 
மோடனைஇச், சொல்லஓுஅபொருளின்கண்ணுஞ்சொல்லென, வென (0)௬ 

வைப்பினு ரீசைதொட்டத,வானோமுதம்புமாயுமாலெமக்கென,வடி.சிலு 
ம்பூவுந்கொடுச_ற்கண்ண, மரஈ்சணர்திறத்தஞ் சான்றோே௭22,மர்சமில்
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சுறப்பிம் பிதர்பிறர்திறத்திலு, மொழுச்சங்காட்டியகுறிப்பிறனு மொழுக்ச 

தீச், சளவினுணிகம்ர்த வருமையைப்புலம்பி, யலமரலுள்ளமோடள 

வியவிடச்.௪, மர்தரச்தெழுதியவெழுத்தினமான, வச்தகுறறம்வழிகெட 

வொழுக௮, மழியலஞ்சலெள்ருபிருபொருளிலுக், கானவட்பிமைத் கப்ரு 
வத் சானு, சோன்மையும்பெருமையு மெய்கொளவருளிய, பன்னல்சான்ற 

வாயிலொடு பொருந்திச் தன்னினாயய தர௫ுதிக்சண்ணு ம, புகல்வற்பயந்தபு 

னி௮சேர்பொழுதி, னெய்யணிமயக்கம் புரிர்தோனோக்கி, யையர்பாகங்கனு 

மமரர்ச்சுட்டியுஞ், செய்பெருஞ்சிதப்பொடுசேர்தற்சண்ணும், WU BOs 

முூனுணைவனைப் புல்லிய்புல்லர், BUG Gace wv s Bip $Heows GMS 

புல்கெனமுன்னிய நிதையழிபொழுதின் மெல்லன சீரடி புல்லியவிரவிலு 

முூறலருங்குண்மைபி தூடனமிகுத்தோளைப், பிறப்பிற்பெண்டிரிற் பெயர் 

த்தற்கண்ணும், பிரிவினெச்சத்.துப் புலம்பியவிருவனாப், பிரிவினீக்கியபகு 

இக்சண்ணும் நின்றுஈனிபிரிவினஞ்சியபையுஞஞ், சென்றுகையிகர்து பெ 

யர்த்தள்ளியவமியும், காமத்தின் வலியும் கைவிடினச்சமுக் தானவட்பி 

ழைச்ச கிலையின்சண்ணு, முடன்செறற்செய்கை யோடன்னபிறவ, மடம் 

படவாஈக தோழிக்சண்ணாம், வேற்றுசாட்டகல்வயின் விழுமத்தானு, மீட்டு 

வரவாய்க்சவகையின்சண்ணு, மவ்வழிப்பெருகய இறப்பின்சண்ணும், பே 

ரிசையூர்திப் பாங்கர்பாங்கஐம், காமக்கிழத்தி மனையோளென்றிவ, சோமு 

றுதிளவிசொல்லியவெதிரஞ் சென்றசேஎச் தழப்புகனிவிளக்கி, யினதிச் 

சென்றதந்நிலைளெப்பிலு, மரும்தொழின்முடிச் சசெம்மற்காலை, விருக்தொ 

டஇஈல்லவை வேண்டற்சண்ணு, மாலையேர்தியபெண்டிருமச்சளுல், கேளி 

சொழுக்கத்துட்புகற்சிச்சண்ணு, மேனைவாயிலெதிரொடுசொசைஇப், பண் 

ணமைபகுதிப்பதினொராமூன்று) மெண்ணருஞ்சிறப்பிற்்மவோன்மேன, 

6. அவனறிவாற்றவறியுமாகலி, னேற்றற்கண்ணுகி௮ுததற்கண்ணு, முரி 

மைகொடுத்தகிழவோன்பாக்கிற், பெருமையிற்றிரியாவன்பின் கண்ணும், 

இழவன்மகடேப்புலம்புபெரிசாகலி, னலமரல்பெருகயகாமத்தினமிகுதிய, 

மின்பமுமிடும்பையுமாகியவிடத்தும், கயர்தலைசோன்கியகாமர்கெய்யணி, 

குயர் ததழவனை நெஞ்சுபுண்ணுநீ இ, களியினீக்யெவிளிவருகிலையும்்,புகன் 

ஐவுள்ளமொடுபுதுவோர்சாயற், ககன்றகழவனைப்புலம்புகனிகாட்டி யிய 

ன.றகெஞ்சச்தலைப்பெயர்தச்தருச்சி, யெதிர்பெயதமறுத்தவீரச் அமருல்க 

லுர், தங்கியவொழுக்ச தறுக்கிழவனைவணக்கி, யெங்கையர்க்குரையென 

விரத்தற்கண்ணுஞ், செல்லாச்காலைச்செல்கெனவிூத்தலுஙவ், காமக்கிழத்தி 

தன்மசச்்தழமீஇ, யேமுறுவிளையாட்டிறுதிக்கண்ணுஞ், சிறக்சசெய்கையவ் 

வழிக்தோன்றி, யறம்புரியுள்ளமொமிசன்வரவகியாமைப், புறஞ்செய் 

துபெயரா்ச்தல் வேண்டிடத்தாலுர், தர்தையரொப்பாமச்சளென்பதனா, 

லச்.தமில்ச௦ ப்பின் மகப்பழிச். அகெருங்கலுல், கொடியோர்கொடுமைகடு 
மெனவொடியா.த, ஈல்லிசைகயக்தகோர்சொல்லொடுதொகைஇப், பகுதி
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யினிக்யெதகுதிச்சண்ணுங், சகொமையொழுச்சகங்சோடல்வேண்டி, யடி 

மேல்வீழ்ச்தழெவனைநெருங்கிச், காசலெல்கையர்காணினன்றென, மாதர் 
சான்றவகையின்கண்ணுர், சாயர்கண்ணியசல்லணிப்புசல்வனை, மாயப்ப 

ரத்தையுள்ளியவழியுர், சன்வயிற்ெப்பினுமவன்வயித்பிரிப்பினு, மின்னா 
த்தொல்ளுளெடுத் சற்சண்ணுங், காமக்கிழத்தியர்சரலம்பாராட்டூய, இமை 

யின் முடிக்கும்பொருளின் கண்ணுங், கொடுமையொழுக்கச் தக்தோழிச்கு 

ரிமைய, மறுவறுகிறப்பிற்கற்பிற்றிரியாமைக், காய்தலுமுவத்தலும் பிரி 

தலும்பெட்டலு, மாவயின்வரறாஉம் பலவேறுநிலையிலும், வாயிலின் வரூஉம்வ 

கையோமிதெர்கைஇச, இழவோன செப்பல்கிழவதென்ப, 

7. புணர்க்தடன்போகியகழவோணன்மனை, யிருக்திடைச்சுர2 இறைச் 

சியும்வினையுஞ்; சுட்டியன்புஅத்தற்குக்ளெத்தறுனே, இழவோன்செய்வி 
னைக்கெச்சமாகும், 

[வர், 

8, தோழியுள்ளுறு த்தவாயில்புகுப்பிலு, மாவமினிசழுமென்மனார்புல 

9, பெறர்கரும்பெரும்பொருண்முடி்தபின்வர்த, தெறற்கருமரபிற்தற 

ப்பின்சண்ண, மற்றவழியுரைப்பினுமற்றமில்லாக், கமவோட்சட்டியசெ 

ய்வச்சடத்திஐ ஞ், 2ருடைப்பெரும்பொருள் வைச்தவழிமறைப்பினு, மட 

ங்காவொழுக்கத்தவன் வயின ழிக்தோளை, யடங்கக்காட்டுதற்பொருளின்௪ 

ண்ணும், பிழை த்௮வர்திருக்த குழவனைநெரும்க, பழை ச்சாங்காக்கக்கொ 

டுத் தற்கண்ணும், வணல்பயென்மொழியாள் வணங்கற்கண்ணும், பு௰ம்படு 

விளையாட்டுப்புல்லி.பபுகற்சியுஞ், சிறர்சபுசல்வனைச்சேராஅபுலம்பிலு,மா 

ணலக்தாவெனவகுத்சற்கண்ணும், பேனாவொழுக்சசாணியபொருளிலுஞ், 

குணயமஇிறத்தாற்சோர்வுகண்டழியிலும்,பெரியோரொழுச்சம்பெரிதென 

E@ar & Zl, பெறு ககையில்லாப் பிழைப்பினுமவ்வயி, னு௮,சசையில்லாப்பு 

லலியுண்மூழ்டிச்,ழெவோள்பானின்றுகெடித்தற்கண்ணு, 
முணர்ப்புவயின் 

வாராஷடலுற்றோள் வயி, லுணர்த்தல்வேண்டியசிழவோன்பானின்று, 
தா 

ன்வெகுண்டாக்யெதகுதிக்கண்ணு, மருமைக்காலச்.அப்பெருமைகாட்டிய, 

வெண்மைச்சாலத்திரக்கத்தாலும், பாணர்கூத்தர்விறலியரொன்திவர், பே 

ணிச்சொல்லியபிறவினையேதிரு, நீத்தழெவனைநிகழுமா௮படஇ 
ர் யாக்கா 

த்தற்றன்மையிற்கண்ணின் ௮பெயர்ப்பிலும், பிரியுங்காலையெதிர்கின்றுசா 

ற்திய,2மரபுடையேதிருமுளப்பட ப்பிறவும், வகைபடவச்தூள வியெக் லா 

ந்,தோழிக்குரியவென்மனார்புலவர், + நிகழும்படியாக்காதத்றன்மையித், 

10. புல்ஓுதன்மயக்கும் புலவிச்சண்ணு, மில்லோர்செய்வினை நிகழ்ச்சி 

க்சண்ணும், பலவேறுபுதல்வம் சண்டுஈனியுவப்பினு, மறையின் வத : மனை 

யோள் செய்வினைப், பொறையின்றுபெருகய பருவரற்கண்ணுக், சாதற் 

சோர்லிற் சடப்பாட்டாண்மை௰ிற், ருய்போழ்றழீஇக்கழ.தியமனைவியைக் 

சாய்வின்றவனவயிற் பொருத்தற்கண்ணு, மின்னகைப்புதல்வனைத்தழிஇ 

யிழையணிஈது, பின்னவாவர்.த வாயிற்சண்ணு, மனயோசொத்தலிற் ஐ
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னலோரன்னோர், மிகைபடக்குறித்த கொள்சைக்சண்ணு, மெண்ணியபண் 

ணையென் திவற்றொடுபிறவும், கண்ணியகாமக்ிழத்திய/மேன. 

11. சற்புல் காமமு கற்பாலொழுக்கரு, மெல்லியற்பொறையு கிறையும் 

வல்லிதின், விருக்துபுறர்தருகலுஞ் சுற்மமோம்பலும், பிறவமன்னகழ 

வோண்மாண்பு, சண்முகம்புசன்ற முறையிற்கிழவோற்கிளத்த, லகம்பு௪ 

ன்மரபின வாபில்கட்குரிய. : 

12. கழிவிலும்கிகழ்விஐு மெதிர்விலும்வழிக்கொள, ஈல்லவையுனாத்சலு 

மல்லவைகடி தலுஞ், செவிலிக்குரியவாகுமென்ப, 

12. சொல்லியஇளெவி ய.ிவர்க்குமுரிய, 
11. இடித்துவரைகிறுத்சலு மவாதரகுக், கழவலுங்கழத்திய மவர்வரை 

நிற்றலின், 

15. உணர்ப்புவரையிறப்பினுஞ் செய்குதிபிழைப்பிலும், புலக்த லுமூட 

அவ கழவோரற்குரிய. 

16. புலச்சலுமூடலு மாகியவிடத். தஞ், சொலத்தகுகளெவி தோழிக் 
சூரிய. 

17. பரத்தைமறுத்தல் வேண்டியங்கிழத்தி, மடத்தகுகமமை யுடைமை 

பானு, மன்பிலைகொடியை யென்ற லுமுரியள். 

18. அவன்குறிப்பறிசல் வேண்டியங்கிமத்தி, யகன்மலியூட லகற்றியக் 

கண்ணும், வேற்றுமைக்கிளவி தோற்றவம்பெறுமே, 

19. காமக்கடப்பினுட் பணிந்தளெவி, காணுல்காலைண இழவோர்க்குரி 

தீசே, வழிபகெிழமை யவட்டெயெலான, 

20. அருண்முர்து௮த்த வன்புபொதிகிளவி, பொருள்படமொழிசல் கிழ 

வோட்குழாரிச்தே, 

21. சளவங்கற்பு மலர்வரைவின்றே. 

22. அலரிற்மோன்௮ும் சாமச்இற்கிறப்பே. 

23. கழெவோனவிளையாட் டாங்குமற்றே, 

21, மனைவிதலைச்தாட் இழவோன்கொடுமை, தம்முளவாதல் வாயில்கட் 
தில்லை, 

25, மனைவிமுன்னர்க் கையஅகளவி, மனைவிக்குறுஇ யுளவழியுண்டே. 
26. முூன்னிலைட்புறமொழி யெல்லாவாயிற்கும், பின்னிலைத்தோன்று மெ 

ன்மனார்புலவர், 

27. தொல்லவையுமாத்ததலு அகர்ச்சிீயத்தலும், பல்லாற்ருலு மூடலிற் 

றணித்தலு, மு௮ுதிகாட்டலு மறிவுமெய்க்கிறுத்தலு, மேஅவிலுணர்ததலு 

ந் துணிவுகாட்டலு, மணிநிலையுமை த்தலுவ் கூத்தர்மேன. 

28. நிலம்பெயர்ர்.துரைத்தல் வரைநிலையுரைத்தல், கூத்தற்கும்பாண ங்கும் 

யாத்தவையுரிய, 

29. ஆர்ற௮அபண்பும் கருமக்துவிளைவு, மேவன்முடிவும் வினாவுஞ்செப்பு,
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மாற்திடைக்கண்ட பொருளஞுமிறைச்வெச், தோமற்றஞ்சான்ற வன்னவை 
பிறவு, மிளயோர்க்குரிய இளவியென்ப, 

30. உழைக்குறுந்தொழிலுங் காப்புமுயாந்தோர்க்கு, ஈடச்கையெல்லா 

மவர்கட்படுமே, 

91. பின்முறையாச்சிய பெரும்பொருள் வதுவைச், தொன்முறைமனைவி 

யெதிர்ப்பாடாயிலு, மின்னிழைப்புதல் வனைவாயில்கொண்டுபுலு, மிறச் 

தீனுநினைஇசக் இழவோனாங்கட், கலங்கலுமுரிய னென்மஞார்புலவர். 
98. சாய்போற்கழறிச் தழீஇக்கோட, லாய்மனைக்கிழத்இக்கு முரித்தெ 

னமொழிப, சவ்வொமிமயங்கே சாலையான, 

39. அவன்சோர்புகாத்தல் கடனெனப்பகிதலின, மகன்றாயயர்புக் சன் 

லஓுயாபாகுஞ், சொல்வனபணி(னீ) மொழி யியல்பாகலான, 

24, எண்ணரும்பாசறைப் பெண்ணெடுபுணரார். 
95. புறத்தோராங்கட் புணர்வதென்ப. 

20. காமரிலையுரைத்தலுக்தோழிரிலையரை ச்சலும், சவோனகுறிப்பினை 

'யெடுத்தனர் மொழிகலு, மாவொடுபட்ட நிமித்தமுங்கூறஓஞ், dena pa 

ளவியுஞ் செலவழுங்குகிளவியு, மன்னபிறவும் பார்ப்பார்ச்குரிய, [ன்ப 

37. எல்லாவாயிலு மிருவர்தேஎத்தும், புல்லியமகிழ்ச்சிப் பொருளவெ 

98. அன்புதலைப்பிரிக்த இளவிசோன்றிற், சிறைப்புறங்குறித்சன ரென்ம 

ஞார்பலவர், 

௦9. தற்புசகழ்ளெவி கிழவன்முற்கொத்ச, லெத்திறத்சாலும் இழத்திக்இல் 

லை, முற்படவகுச்ச விரண்டலங்கடையே, 

40, இழவிமுனனர்த் தற்புகழ்கெ வி, கழவோன்வினைவயி ஐரியவென்ப. 

4]. மொழியெதிர்மொழிதல் பாங்கற்குரித்தே. 

49. குறித்தெதிர்மொழித லஃகித்தோன்றும். 

43. துன்புறுபொழுதிலுமெல்லாங்கிழவன், வன்பு௮த்தல்லதசே லில்லை. 

44, செலவிடையமுங்கல் செல்லாமையன றே, வன்புறைகுறித்த றவிர்ச்சி 

யாகும். 

43, இழவிரிலையே வினையிடச் துரையார், வென்றிச்சாலத்து விளக்கச் 

தோன்றும். 

40. பூப்பின்புறப்பா டீரஅதாளு, நீத்தகன்றுறையா ரென்மனார்புலவர், 

ப.ரத்தையிற்பிரிந்த காலையான, வேண்டிய சல்வியாண்டுமூன் திறவா௮, 
47, வேக்துறசொழிலே யாண்டினதகமே, 

48, ஏனைப்பிரிவு மவ்வியனிலையும், 

40, யாறுல்குள்னுங் சாவமாடிப், பதியிகஈதுறகர்சலு முரியவென்ப, 

50. காமஞ்சான்ற கடைச்கோட்காலை, யேமஞ்சான்ற மக்களொடு தவன் 

"கி, யதம்புரிசுற்மமொடு இழவலுங்கேத்தியஞ் றக்க தபயிற்று, 2 லிறச்தச 
ன்பயனே.
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51. சோழிதாயே பார்ப்பான்பஊ்கன், பாணன்பாடினி யிளையாவிருக்தி 
னர், கூத்தர்விறலியதிவர் சண்டோர், யாச சசறப்பின் வாயில்களென்ப, 

98. வினைவயிற்பிரிக்கோன் மீண்வெருகாலை,யிடைச்சுரமருங்இம் றவிர்த 
லில்லை, புள்ளம்போல வுற்றுழிய தவம், புள்ளியற்சலிமா வடைமையான, 

CHAPTER 1, பொருளியல். ர தரவா] 
TERMS AND DISCREPANCIES. 

1. இசைதிரிர்திசைப்பிலு மியையமன்பொருளே,யசைதிரிந்தியலா வெ 

ன்மனார்புலவர். 

8. கோயுமின்பமு மிருவகைநிலையிற் சாமக்கண்ணிய மரபிடைதெரிய, 

எட்டனபகுதியும் விளங்கவொட்டிய, வறுப்புடையதுபோலுணர்வடைய 

துபோன், மறுச்துரைப்பதபோ னெஞ்சொடுபுணர்த்தஞ்), சொல்லாமர 

பின வற்ரொடுசெழீஇச்,செய்யாமரபிற்ழொழிற்படுத்தடக்கியு, மவரவருறு 

பிணிதமபோற்சேர்ச்தியு, மறிவும்புலனும்வேற படகிறீ௫, யிருபெயர்மூன் 

௮ முரியவாக, வவமவாயிற் படுத்சலுமுவமமோ டொன்திடத்திருவர்ச்கு 

மூரியபாற்கிளலி, 
8. சனவுமுரித்சா லவ்விடத்தான. 

. தாய்க்குமுரித்தாற் போச்குடன் கிளப்பின், 

. பால்கெழுகிளெவி சால்வர்க்குழுரிச்தே, 

நட்பினடசசையா (ங்கலங்கடையே) மிரண்டலங்கடையே, 

. உயிருகாணு மடனுமென்றிவை, செயிர்தீர்சிசப்பினா லவர்க்குழுரிய. 

. வண்ணந்திரிக்து(பசர்த)புலம்புறுகாலை, யணர்6ததுபோல வறுப்பி 

னைக்கிழலி, புணர்ச்தவகையிற் புணர்சக்கவும்பெறுமே. 
9, உடம்புழுயிரும் வாடியக்கண்ணு, மெண்ணுற்கனள்கொ லிவையெ 

னினல்ல௪, சழெவோற்சேர்தல் கிழத்திக்கில்லை, 

10. ஒருசிறை கெஞ்சமோடுசாவுங்காலை, யுரியதாகலு முண்டெனமொ 

Bus. 

11, தன்வயிற்சாச்தலு மவன்வயின்வேட்டலு, மன்னவிடங்க எல்வழி 

யெல்லா, மடனொடுநிற்றல் உடனெனமொழிப. 

12. அறத்தொடு கிற்குங் காலத்தன்்றி, யறத்தியன்மாபில டோழியெ 
ன்ப, 

13. எளித்சலேத்சல்வேட்கையுராத்தல், கூ௮தலுசாச லேததலைப்பா, 

டுண்மைசெப்புப் இளெவியொடு தொகைஇ, யவ்வெழுவகையவென மளர்பு 

லவர், 

14, உற்றுழியல்லத சொல்லின்மையி, னப்பொருள்் வேட்கை இழவியினலு 

Coo LI,
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15. செதிவுகிறைஏஞ் செம்மையுஞ்செப்பு, மதிவுமருமையும் பெண்டா 
லான. 
16. பொழுஅமாறுவ் காப்புமென்திவற்கின், வழுவினாயே குற்தங்காட் 

டலுச், தன்னையழித்தலு மவனூறஞ்சலு, மிரவிலும்பகலினு 8ீவ.ரலென்ற 
௮2, இழவோன்றன்னை வாரலென்றலு, ஈன்மையுந்திமையும் பிதிதினைச் 
கூறலும், புரைபடவர்த வன்னவைபிறவும், வரைதல்வேட்சைப் பொருள 
வென்ப. 

17. வேட்சைமற்த்துக் ளெர்தாகங்குனாத்தன், மரிஇயமருக்கி லுரித்செ 
னமொழிப, 

18. தேரும்யானையும் குதிரையும்பிறவு, மூர்ச்கனரியங்கலுமுரியொன்ப 

(உரியவென்ப ) 

19, உண்டற்குரிய வல்லாப்பொருள்களை, யண்டனபோலக் கூறலும 
ம்பே, 

20. பொருளெனமொழிதலும் வரைகிலையின்றே, காப்புக்கைம் மிகுதலு 

ண்மையான, 
81. ௮ன்பேயறனே யின்பகாணொடு, அுறந்தவொழுக்கம் பழித்தனறா 

கலி, னொன்றும்வேண்டா காப்பிலுள்ளே, 

22. கரமெனமொழிதலும் வரைநிலையினறே, (காப்புச்கைம்மிகுச ஓுண் 

மையான.) 

23, உயர்ச்தோர்ளெவி வற்க்கொடுபணர்தலின்* வழச்குவழிப்படுதல் 
செய்யுட்கடனே. 

24, அறக்கழிவடையன பொருட்பயம்படவரின், வழச்கெனவழக்கலும் 
பழிசத்சனஜறென்ப. 

25. மிச்கசபொருளிலுட் பொருளவகைபுணர்க்ச, சாறுத்சலைப்பிரியா seo 
வழிட்படுத்தே. 

20. முறைட்பெயாமருங்கிற் செழுசகைப்பொதுச்சொ, ஸிலைக்குரிமரம் 

னிற்கவும்பெறுமே, 

27. தாயத்தினடையத வீயச்செல்லா, வினைவயிற்றல்கா வீற்அசக்கொளப் 
படா, வெம்மெனவருஉ௰் இழமைத்சோற்ற, மல்லாவாயிலும் புல். வூவவுள 

வே, [மொழிப 
28. ஒருபாற்கிளவி யேனைப்டாத்சண்ணும், வருவனதாமே வழக்சென 

29. எல்லாவுயிர்ச்கு மின்பமென்ப2, தானமா. தவரு௨ மேவற்றாகும். 
30. பரத்தைவாயி னால்வர்ச்குமுரிச்சே, நிலத்திரிபின்றஃ... தெனமனார் 

புலவர், 

81. ஒருதலையுரிமை வேண்டிலுமகேப், பிரிதலச்சமுண்மையாலு, மம் 
பலுமலருள் களவுவெளிப்படுக்குமென், ஐஞ்சவச் 2 வால்கருவகையி(றும்) 
னோக்கொடவர்த விடையூ௮பொருளிலும்) போக்கும்வசவு மனைலிச்சட் 
டோன்றம். 

G
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௦2. வருத்சமிகுதிகட்டுங்காலையுரிதக்தெனமொழிபவாழ்ச்சையுளிரக்கம், 

35. மனைவியயர்வுல் இழவோன்பணிவு, நினையுங்காலைப் புலவியுளுரிய. 
௦4. நிகழ்தகைமருங்கின் வேட்சைமிகுதியிற, புகம்தகைவரையார் கற்பி 

லுள்ளே,. 

9௦. இஜழைச்சிசானே பொருட்புறதக்கதுவே. 

90. இறைச்சியிற்பிறக்கும் பொருளுமாருளவே, திறத்தியன்மருஙடுற் 

தெரியுமோர்ச்சே. 

37. அன்புறுசகுன விறைச்சியுட்சுட்டலும், வன்பொரையாகும் வருந்தி 

யபொழுகே. (அன்புறுக்சவன) அன்புச் தவன.) 

8. செய்பொருளச்சமும் வினைவயிர்பிரிவ, மெய்பெறவுணர்ச துங்குழ 

விபாராட்டே. (மெய்பெறவுணர்தற்றும்.) 

20. சம்புவழிப்பட்டவள் பரத்தையேத்தினு, முள்ளச்தூடலுண்டென 

மொழிப. 

A). கழவோள்பிஈழ்குண மிவையெனக்க.திச், இழவோன்குறிப்பினை யு 

ணர் தற்குமுரியள். 

11. கம்முறுவிழுமம் பரக்சையர்கூறினு, மெய்மையாக வவர்வ.பிஐணர் 

ந, தலைத்சாட்கல்ற மெதாபொழுதின்றே, (தரட்கழற்று,) 

48. மலிஈறுமூடலு மவையலங்கடையே, 

43, Quigg sea ss கையறுகாலை, யிறச்ரபோலக் இளக்குங்கிளவி, 

மடனேவருச்ச மருட்சைமிகுதியோ, டவைகார்பொருட்கணிகமுமென்ப,. 

41. இரக்துகுறையுற்ற கிழவனை ச்கோழி நிரம்படிக்கி நிறுத்கலன்தியும், 

வாய்மைகூறலும் பொய்சுலைப்பெப்சலு, நல்வசையுடைய நலத்திற்கூறி 

யும், பல்வசையானும் படைக்சவம்பெறுமே. 

43. உயர்மொழிக்ளெவியறமுங்கு வி/யையக்ளெவியாேவித்குரித்தே) 

40. உறுசணோம்ப றன்னியல்பாகலி, லுரியதாகுக் தோழிகணுரனே. 

47. உயர்மொழிக்களெவியு முரியவாலவட்கே, 

48, வாயிற்கெவி வெளிப்படகச்களக்ச, முவின்றுரிய தத் தங்கூற்றே. 

40. உடனுறையுவமஞ்சுட்டுரகைசறப்பெனச், கெடலருமரபிலுள்ளாறை 

யைந்தே. 

90. அர்தமில்கிறப்பினாகியவின்பஈ, தன்வயின்வருசலும்வகுக்சபண்பே. 

0]. .2ங்சலமொழியு * மவையலமொழியு,மாதிலாண்மையிற் சொல்லிய 

மொழியும், கூறியமருங்கிற் கொள்ளுமென்ப, (வைஇய.) * 

92. சனனேபேதமை நிலம்புரிரல்குரர வனைகால்வகையுஞ் சிறப்பொடு 

வருமே. (கிலம்பிரி.) 

03. ௮ன்னையென்னை யென்றலுமுளவே. 

$4, கொன்னெகிமுறைமை சொல்லினலுமெழுச்திலு5த தோனருமரபின் 
றஹென்மனார்புலவர், (மரபினவென்மனார்;) 

95. ஒப்புமுருவும் வெலப்புமென்றா, கர்புமேருமெழிலுமென்றா, சாய
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வரூஉங் இளவியெல்லா, காட்டியன்மரபி னெஞ்சுகொளினல்லு, காட்ட 

லாசாப் பொருளவென்ப, 

56. இமையோர்தேஎத்து மெதிகடல்வளராப்பிலு, மவையில்கால மின் 

CGOLOWLIT Or, 

01 ஹார ரா. மெய்ப்பாட்டியல். 0718870716. 
1. பண்ணைக்தோன்றிய வெண்ணான்குபொருளூம், சண்ணியபுறனே கா 

sn Os Gor. 

&. நாலிரண்டாகும் பாலுமாருண்டே, 

8. ஈககையேயழுகை யிளிவரன் மருட்கை, யச்சம்பெருமிதம் வெகுளியு 

உகையென், றப்பாலெட்டே மெய்ப்பாடென்ப. 

4, எள்ளலிளாமை பேதமைமடனென்,_றுள்ளப்பட்ட ஈகைகான் சென் ப, 

5. இளிவேயிழவே யசைவேவறுமையென், கிளிவில்கொள்கை யழுகை 

நான்கே, 

6. மூப்பேபிணியே வருச்கமென்மையோ, டியாப்புறவக்தவிளிவரனா 

ore, [ன்கே. 

7. புதுமைபெருமை சிறுமையாக்கமொடு, மதிமைசாலா மருட்கைகா 

8. ௮ணங்கே விலங்கே களவர் கம்மிறையெனப், பிணங்கல்சாலா 

வச்சரான கே, [ கான்கே, 

9. கல்விசறுகண்ணிசைமைகொடையெனச், சொல்லப்பட்ட பெருமித 

10. உறுப்பறைகுடிகோ எலைகொலையென்ன, வெறுப்பவச்சவெகுளிகா 

ன்கே, [ன்கே, 
11. செல்வம்புலனே புணர்வுவிளையாட்டென், தல்லனீத்தவுவகைகா 

12. .ங்கவையொருபா லாகவொருபா, லுடைமையன்புற னடுவுகிலைய 

௬, றன்மையடக்சம் வரை சலனபெனா௮ச், சைமிககலிதல் சூழ்ச்சவாழ் 

ச்ச்ணைதறுஞசலாற் ௮ச்கனவெனா௮, முனிதனினைகல் வெறாஉதன் மடி 

மை, கருசலாராய்ச்சி விரைவுமிரப்பெனா௮4, கையாறிம்க்சண் பொச்சாப் 

புப்பொழுமை, வியத் தலைய மிகைஈடுக்கெனா௮, விவையமுளவே யவைய 

லங்கடையே. 

15. புகுமுகம்புரிசல் பொதி.றுதல்வெயர்த்ச, னகுகயமறைக்சல் இதை 

வுபிறர்க்கின்மையொடு, தகுமுறைகான்கே யொன்றெனமொழிப, 

14, கூழைவிரித்தல்கா தொன்றுகளை க, லூ ழணிசைவ. ர gion Our és 

டுசக்கலொடு, கெழீஇயகான்கே யிரண்டென மொழிப, 

15. அல்குறைவரல் ௮ணிர்தவைதிருத்த, லில்வலலிய௮அத்த லிருகையுமெடி 

த்தலொடு, சொல்லியகான்் கே மூன்றெனமொஜிப. 

16. பாராட்டெடுக்கன் மடந்தபவுரைச்ச, லீரமில்கூற்ற மேற்றலா்கா 

ணல், கொடுப்பவைகோட லஓுளப்படத்தொகைஇ, யெடுத்சசான்கே கான் 

கெனமொழிப,
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17. தெரிஈதுடம்படுத திளைப்புவினைமனஅச்தல், கரந்திடக் மொழிதல் 

சண்டவழியுவசத்தலொடு, பொருர்தியகான்கே யைஈ்கெனமொழிப, 

18. புறஞ்செயச்சிகைதல்புலம்பிக்கோன் றல், கலங்மொழிதல் கையற 
வணாச்சலொட, புலம்பியகான்கே யாறெனமொழிப, 

19. ௮னனபிறவு மவற்றொசிவணி, மன்னியவினையு நிமித்தமென்ப, 

£0. வினையுயிர்மெலிவிடக் தின்மையுமுடைத்தே; யவையுமுளவே ய 

வையலங்கடையே. 

21. இன்பத்தைவெறுகச்த நன்பத்துப்புலம்ப, லெதிர்பெய்துபரிக லே 

தமாம்.தல், பசியடநிற்றல் பசலைபாய்த, லுண்டியூிற்குறைத லுடம்புகளனி 

சுருங்கல், கண்டுயின்மற௮ுத்தல் கனவொமிமயங்கல், பொய்யாக்கோடன 

மெய்யேயென்ற, லையஞ்செய்த லவன்றமருவச்சு, லறனழிக்துணாச்த லா 

க்குகெஞ்சமிக, லெம்மெய்யாயிலு மொப்புமைகோட, லொப்புவழியுவம் 

தீ றுறபெயர்கேட்ட, னலச்தகமாடிய் கலக்கமுமதுவே, 

22. மூட்வெயிற்கழறன் முனிவுமெம்க்கிறுச்த, லச்சத்தினகுலவன் புண 

ர்வமறுத்த, ஜாதுமுனிவின்மை துஞ்சிச்சேர்தல், காதல்கைம்மிகல் கட்டு 

ரையின்மையென், ராயிருசான்கே யழிவில்கூட்டம், 

25. தெய்வமஞ்சல் புரையறந்தெளித, லில்லதுசாய்கத லுள்ள வர்க ர 

ல், புணர்க்துழியுண்மை பொழுதுமறுப்பாச, லருண்மிகவுடைமை யன்பு 

மிகநித்றல், பிரிவாற்றாமை மறந்தவையுரைகத்தல், புறஞ்சொன்மாணாக் 

இளவியொடுசகொகைஇச், இறர்சபத்தஞ் செப்பியபொருளே. 

21. பிறப்பேகுடிமை யாண்மையாண்டோ, டுருவுகிறுக்த காமவாயி, னி 

ஹையேயருளே யுணர்வொயமிதிருவென, முறையறக்ளெச்த வொப்பினது 

வகையே, 

25. கிலம்பிரிகொடுமை விய ப்பொடுபுமொழி, வன்சொற்பொச்சாப்பு 

மடிமையொடுகுடிமை, யின்புறலேழமை மறப்போடொப்புமை, யென்றி 

வையின்மை யென்மனார்புலவர். 

26. சண்ணிலுஞ்செயியிலுர்திண்ணிதிலுணரு,முணர்வுடைமாந்தர்க்கல்ல 

அதுதெரியி,னன்னயப்பொருள்களெண்ணருக்குரைசத்சே. (பொருள்கோள் ) 

CHAPTER VII. 2ancalwe. OF ANALOGY. 

1. வினைபயமெய்யுரு வென்றக்கான்கே, வகைபெறவந்த வுவமத்தோ 

த்தம். 
2, விரவியும்வரு௨ மரபினவென்ப. 
6. உயர்க்ததன்மேற்றே யுள்ளுங்காலை, 

4, சிறப்பேரலனே காதல்வலியோ, டக்சாற்பண்பு நிலைக்கள மென்ப. 
5, இழக்கடும்பொருளோ டைநதுமாகும், 

6. முத௮ஞ்சினையுமென் முயிருபொருட்கு, ற சலியமரபி லுரிய௪ 
யுரிய,
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7. சுட்டிக்கூரு வுவமமாயிற், பொருளெதிர் புணர்ந்து புணர்ச்சனர் 

சொளலே. (புணர்ந்தனர்-புணர்க்சன.) 

8. உவமழும்பொருளூ மொத்தல்வேண்டும். 

9. பொருளேயுவமஞ் செய்தனர்மொழியிலு, மருளறுிறப்பி னஃறழு 

வமமாகும். [ிடைய. 

10. பெருமையுஞ்சி௮ுமையும் சிறப்பிற்நீராச், குதிப்பின்வரு௨ கெதிப்பா 

ll. அவைதாம், ௮ன்னவேயட்ப ௮றழவொப்ப) வென்னமான வென்ற 

வையெனாஅ, வொன்றவொடுல்க வொட்டவாங்க, வென்றவியப்ப வென்ற 

வையெனாஅ, வெள்ளவிழைய விறப்பகிகர்ப்பக், சள்ளக்கடுப்பவால்கவை 

யெனாஅக், காய்ப்பமதிட்பத் தகையமருள , மாற்றமறுட்ப வாங்கவையெ 

ஞ௮ப் புல்லப்பொருவப் பொற்பபோல, வெல்லவீழ வாங்கவையெனா௮ 

காடகளிய நடுங்கதச்ச, வோடப்புரைய வென்றவையெனா௮; வாறுறவை 

ய மன்னபிறவல், கூறுங்காலைப் பல்குறிப்பினவே. 

12. ௮ன்னவாங்க மானவிறப்ப, வென்னவறழத் சகையநோச்கொடு 

கண்ணியவெட்மிம் வினைப்பாலுவமம். 

13. ௮வற்றுள், ௮ன்னவென்கிளவி பிறவொடசிவணும். 

11. எள்ளவிழையப் புல்லப்பொருவச், கள்ளமதிப்ப வெல்லவீழ, வெள் 

முங்கெட்டே பயனிலையுவமம். 

15. கமிப்பவேய்ப்ப மருளப்புரைய, வொட்டவொடுங்க வோடகிகர்ப்ப 

வென், றப்பாலெட்டே மெய்ப்பாலுவமம். * 

16. போலமறுப்ப வொப்பக்காய்ப்ப, கோவியப்ப களியகரஈ்தவென, ரொ 

கீறுவருகளவி யுருவினுவம்ம. 

17. தத்தமரபிற் ழோன்௮ு மன்பொருளே. 

18. சாலிரண்டாகும் பாலுமாருண்டே. 

19. பெருமையுஞ்சிறுமைய மெய்ப்பாடெட்டென, வழிமருங்கறியத் 

தோன்றுமென்ப. 

20. உவமப்பொருளி mor garnet, செளிமருங்குளவே திறத்தியலான. 

41, உவமப்பொருளை யுணருங்காலை, மரீஇயமாபின் வழக்ளனெவாகும், 

22. இரட்டைக்கிளவி யிரட்டைவழிச்தே. 

23. பிறிதொபெடாது பி2ப்பொடுகோக்கி, மூன்னமரபிற் கூறுற்கா 

லைத், துணிவொமிவரூஉச் ௮ணிவினோர்கொளினே, 

24, உவமப்போலி யைந்தெனமொழிப. 

2௦. தவலருஞ்சிறப்பினக தன்மைகாடின, வினையிலும்பயத்திலு முறுப்பி 

லுமுருவினும், பிறப்பினும்வருஉ௫ தி௦5தவென்ப. 

20. இழெவிசொல்லி னளவதிகிளவி, கோழிக்காயினிலம் பெயர்ச்தரை 
யாது, 

27. கழவோற்காயி லு ரனொடுகிளக்கும். 

53. ஏஜோக்காயி னிடம்வரைவின்றே,
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20. இனிது றளெவியுந் துனியுறுளெவியு, மூவமமருங்இற் C pcr 

மென்ப. 

30. இழவோட்குவம மீரிடத் தரித்தே. 

௦1. இழவோரழ்காயி னிடம்வரைவின் றே. 

9௨. தோழியுஞ்செவிலியம் பொருக் துவழிகோக்கிச், கூறுதற்குரிய கொ 

ள்வழியான. [ளா௮ல். 

33. வேறுபடவந்த வவமத்தோற்றம், கூறியமருங்கிற் கொள்வழிக்கொ 

24. ஒரீஇச்கூறலு மரீஇயபண்பே, 

௦0௦. உவமத்தன்மையு முரிசக்தெனமொழிப,பயனிலைவச்ச வழச்சத்தகான, 

386. சமோறுவமல கடிவரையின்றே, 

97. அடுக்கியதோற்றம் விமித்தல்பண்பே, கிரனி௮ச்சமைத்த னிரனிறை 

சுண்ணம், வரன் முறைவந்த மூன்றலங்கடையே. 

CHAPTER VIII. செய்யுளியல். OF VERSIFICATION. 

1. மாச்திரையெழுத்திய லசைவகையெனா௮, யாத்தசோயடியாப்பெ 

௮, மரபேதாக்கே கொடைவகையெனா௮, கோக்சேபாவேயளவியலெ 

த், திணையேகைகோள் கூற்றுவகையெனா௮க,கேட்போர்களனே கால் 

வகையெனாஅப், பயனேமெய்ப்பா டெச்சவகையெனா௮, முன்னம்பொரு 

ளே துஹைவகையெனா௮, மாட்டேவண்ணமோ டியாப்பியல்வகையி, னா 

தலையிட்ட வர்காலைந்அு, மம்மையமகு தொன்மைதோலே, விருந்தேயி 

யைபே புலனேயிழையெனா௮ப், பொருக்தக்கூகிய வெட்டொடுக்கொ 

கைஇ, ஈல்லிசைப்புலவர் செய்யுளு௮ப்பென, வல்லிதிற்கூறி வகுச்துரை 

தீதனரே,. 

2. அவற்றுள், மாச்திரைவகையு மெழுத்தியல்வகையு, மேற்ளெர்தன் 

ன வென்மனார்புலவர். 

3. குறிலேகெடிலே குறிலிணைகுதினெடி, லொத்றொடுவருக லொடுமெ 

ய்ப்படகாடி, னேருகிறைாயமென் திசினோரே. 

4. இருவகையகரயோ டூயைக்தனவரினே, நேர்புகிறைபுமாகுமென்ப, 

. குதிலிணையுகர மல்வழியான. 

. இயலசைமுசகலிரண் டேனைய வரியசை, 

. சீனிச்குறின் முதலசை மொழிசிதைந்தாகா.5. 

. ஒற்றெழுத்தியற்றே குற்றியலிகரம், 

9. முற்றியலுகரமு மொழிதசிதைத்துச்கொள்ளா, நிர்றலின்றே யீற்றடி. 

ருங்கிலும், [அமே, 

10. குற்தியலுகரமு முற்தியலுகரமு,மொக்றொ0் தோன்கிநிற்சவம்பெ 

11]. அசையஞ்சீரு மிசையொடுசேர்த்தி, வகுத்தன Hol Ss gy acd 

Carri py. | படுமே, 

12. ஈரசைகொண்டு மூவசைப்புணர்சஞ், சரியைச்திற்றது னப் 
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18. இயலசைமயசக்க மியற்சோோனை, யுரியசைமயக்கமா சிரியவரிச்சர். 
14. மூன்னிரைவரினு மன்னவாகும். 

15. கேோவணிற்பி னியறசீரப்பால,. [ன்ப. 

16. இயலசையமீற்று முன்னுசியசைவரினே, நிரையசையியல வாகுமெ 

17. ௮ளபெடையசைகிலை யாசலுமுரித்தே. 

18. ஒற்றளபெடுப்பினு மற்மெனமொழிப, 

19. இயற்£ீரிற திமு னே ரவணிற்பி,லுரிச்சர்வெண்பா வாகுமென்ப, 

௮0. வஞ்சிச்சீிரென வகைபெற்றனவே, வெண்டீரல்லா மூவசையென்ப, 
(மூவசையான.) 

21. தன்பாவலவழித தானடைவின்றே, 

28. வஞ்ூமருள்கி னெஞ்டியவுரிய. [ லே, 

௮௦. வெண்பாவுரிச€ ராசிரியவுரிச்€, ரின்பாகேரடிக் கொருங்கு நிலையி 

24, கலித்தளைமருங்கிற் கடியவும்படா௮. [ர்க்கே. 

55. கலித்தளையடி.வயி னேரீற்கியற்சிர், நிலைக்குரித்கன்றே தெரியுமோ 

௮0. வஞ்௫சிமருங்கிறு மிறுதிகில்லா. 

27... இசைநிலைநிறையரநிற்குவவாயினு,மசைநிலைவரையார்£ர்நிலபெதலே. 

55. இயற்சர்ப்பாற்படுத் தியயறினர் கொளலே, தளைவகை௫தையாகத் 

கன்மையான. 

20. வெண்டரீற்றசை நிரையசையியற்றே, 

20. இன்€ீரியையவருகுவதாயின், வெண்டீர்வரையாராரியவடிச்சே. 

31. அக்கிலைமருக்கன் வஞ்சியுரிச்ச, ரொன்றுசலுடையவொசோவொ 

ருவழிக்சே. 

32, நாற€ர்கொண்ட தடியெனப்படுமே, 

93. அடியுள்சானவே களையொடுகொடையே. 

34. அடியிறக்துவருக லில்லெனமொழிப, 

55. அடியின்சிறப்பே பாட்டெனப்படுமே. 

30. காலெழுத்சாதி யாகவாறெழுத், தேதியகிலைத்சே குதளடியென்ப. 

57. எமெழுத்தென்ப இர்தடிக்களவே, மீரொழுத்தேற்ற மல்வழியான. 

39. பத்தெழுச்தென்ப கேரடிச்களவே, யொச்தசாலெழுகத் தொற்றல 

கிகடையே. 

59. மூவைந்செழுக்தே கெடிலடிக்களவே, மயீரெழுச்அமிகுதலு மிய 

ல்பென மொழிப. | அமென்ப, 

40. கூவாறெழுத்தே கழிநெடிற்களவே, மீரெழுச்துமிகுதலு மிவட்பெ 

41. சர்நிலைதானே யைந்தெழுத்திறவாது, 

42. கேர்கிலைவஞ்சிச் காறுமாகும். [மொழிப, 

43. எழுக்தளவெஞ்ிலுஞ் சர்நிலைதானே, குனறலுமிகுதலு மில்லென 

44. உமிரில்லெழுச்தமெண்ணப்படா௮,வுயிர்த்திறமமியக்கமின்மையான, 
40. வஞ்சியடியே யிருசர்த்தாகும்,
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40. சன் €ொமுத்தின் சறுமைமூன்றே, (ஏின்மைமூன்றே,) 
47. முச்€ரானும் வருமிடனுடைகத்தே. 

48. அசை கூனாகு மவ்வயினான. 

49. சீர்கூனாகனேடிக்குரித்தே. 

50, ஜவகையடியும் விரிச்குங்காலை, மெய்வகையமைக்த பதினேழ்நிலத் 

த, வெழுபஅ வகையின் வழுவிலவாகி, ய. நாற்கிருபச்தைக்தாகும்மே. 

51. ஆங்கனம்விரிப்பி னளவிறக்தனவே, பாங்குறவணர்ந்ததோர் பன் 
னுங்காலை, 

52. ஐவசையடியு மாஇிரியக்குரிய, 

58. விரா௮அயவரினு மொருஉநிலையிலவே. 

51, தன் €ர்வசையிலுர் தளைநிலைவகையினு, மின்€ர்வகையினைந் தடிக்கு 

மூரிய, 

55. தன் €ருளவழிச் தளைவகைவேண்டா, சீரியமரும்கி ளோசையொப் 
பி, னாசிரியத்தளையென் றதியல்வேண்டும். 

56. குறளடிமுசலா வளவடிகாறு, முறழ்நிலையிலவே வஞ்சி£சென்ப். 

57. ௮ளவுஞ்சிந்தும்வெள்ளைக்குரிய, தளைவகையொன்றாத்தன்மையான. 

58. அளவடிமிகுதியுளப்படத்தோன்றி, யிருநெடிலடி.யுல்கலியிற்குரிய. 

509. நிரைமுதல்வெண்சர் வந்துநகிரைதட்டல், வரைகிலையின்றே யவ்வடி 

ககென்ப, 

60. விராயதளையு மொருஉநிலையின்றே, 

01. இயற்€ர்வெள்ளடியாசிரியமருங்கினிலைக்குரிமரபினிற்கவும்பெறுமே 

09, வெண்டளைவிரவியு மாசிரியம்விரவிய, மைஞ்சோடியு மூுளவென 

மொழிப. 

68. அ௮2ரடியேயாசிரியத்களையொடுநெதிபெற்௮அவருஉசேரடிமுன்னே, 
04. எழுசோடியே முடியனடக்கும், 

05. முடுகயல்வரையார் முதலீரடிக்கும், 

60. ஆசிரியமருங்கினும் வெண்பாமருங்கினும், மூவகையடியு முன்னுத 
ova. 

67. ஈற்றயலடியே யாசிரியமருங்கிம், ரோர்நூச்சாச் சாகுமென்ப. 

08. இடையும்வரையார் தொடையுணர்வோரே. 

09. முச்சீர்முரற்கையு ணிறையவுஙிற்கும். 
70. வஞ்சித். தாச்கே செந்தூக்கியற்றே, 
71. வெண்பாட்மற்றடி முச்சிர்த்தாகும், ௮சைராகு மவ்வயினான, 

72. கேரீற்கியற்சீர் நிரையகிறரைபஞ், சீோற்கி,ரா௨ மியற்கையவென்ப, 

49. நிரையவணிற்பி னேருரேர்பும், வரைவின்றென்ப வாய்மொழிப் 
புலவர். 
74. எழுசீரி௮ுதி யாடுரியல்கலியே, 

ஈ௩ பவெண்பாவலியலிமை பண்பமமடியம்,
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எழுத்றுமூதலா வீண்டியவடியிற், குதித்சபொருளைமுடியகாட்டல், 

யாப்பெனமொழிப யாப்பறிபுலவர், 

77. பாட்டரெ நாலே வாய்மொழிபிசியே, யல்கதமுதுசொலோ டவ்வே 

ழ்ரிலைத் தும், வண்புகழ்மூவா கண்பொழில்வரைப்பி, னாற்பெயரொல்லை யக 

தீதவாய்வழங்கும், யாப்பியன்மொழிய வென்மனார்புலவர், 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84, 

85. 

86. 

மரபேதானு, சாற்சொல்லியலான் யாப்புவழிபட்டன. 

அகவலென்ப தா௫ரியம்மே, 

அல்கா௮னறென்ப வெண்பாயாப்பே. 

அள்ளலோசை கலியெனமொழிப. 

தாங்கலோசை வஞ்சியாகும், 

மருட்பாவேனை யிருசார்பல்லு, தானி தஅவென்னலுர் சனிகிலையின்றே. 

௮வ்வியலபல்லஅ பட்டாங்கு இளவார். 

தக்கியல்வகையே யாங்கெனமொழிப, 

மோனையெதுகை முரணேயியைபென, மானெகதிமரபின் முொடைவ 

கையெனப, 

87. அளபெடைதலைப்பெய வைந்றதுமாகும். 

88. பொழிப்புமொரு௨வுச் செந்தொடைமரபு,)மமைச்சனர்தெரியினவை 
யுமாருளவே, [(௮மென்ப, 

89, 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

நிரனி௮ச்சமைத்கலு மிரட்டையாப்பு, மொழிந்தவற்கியலான் முழ் 

அடிதொறுக்கலையெழுச் சொப்பதுமோனை, 

௮ல்கொழிச்சொன்றமி னெழதுகையாகும். 

ஆயிருதொடைக்குங் இளையெழுக்துரிய. 

மொழியிலும் பொருளிலு முரணுதன்ருாாணே. 

இறுவாயொப்பினஃ தியைபென மொழிப, 

அளபெழினவையே யளபெடைத்தொடையே. 

ஒரு£ரிடையிட்டெதுகையாயிற், பொழிப்பெனமொழிப்புலவராே, 

இருச€ீரிடையிடி னொரு௨வென்மொழிப. 

சொல்லியதொடையொடு வேறுபட்டியலிம், சொல்லியபுலவர் செக் 

தொடையென்ப. 

99. மெய்பெறுமரபிற் மொடைவகைதரனே, யையீராயிரத் காறைக் BI p 
றொ, தொண்டுதலையிட்ட பத்துக்குறையெழுநாற், ரொன்பஃதென்ப 

வணார்திதினோரே, 

100. தெரிச்தனர்விரிப்பின் வரம்பிலபல்கும். 

101. சொடைகிலைவகையே யாக்கெனமொழிப, [டுமே, 

108. மாத்திறாமுதலாவடிநிலைசகா௮ு கோக்குதற்காரண சோக்செனப்ப 

104. ஆசிரியம் வஞ்சி வெண்பாக்கலியென,சாலியற்செனப, பாவகைவி 
ரியே,
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104. அர்கிலைமருங்கெறமுசலாகிய, மும்முகற்பொருட்குழுரியவென்ப 

105. பாவிரிீமருங்கினைப் பண்புறத்தொகுப்பி,னாகுரியப்பாவெண்பாவெ 

era, காயிருபாவினுளடங்குமென்ப, [நிமே, 

106. த௫ரியசடைச்சேவஞ்சியேனை, வெண்பாகடைகத்தே கலியெனப்ப 

107. வாழ்த்தியல் வகையே காற்பாற்கு முரித்தே. 

108. வழிபடுதெய்வ நிற்புறங்காப்பப், பழிசீர்செல்வமொடுவழிவழி௫ 

ற, பொலிமினென்லும் புறகிலைவாழ்த்தே, கலிரிலைவகையும் வஞ்சியு 

Quay. 

109. வாயுறைவாழ்த்தே யவையடக்கியலே, செவியறிவு,நாஉவென் 

ஐவையுமனன. 

110. வாயுறைவாழ்த்தே வயங்ககாடின், வேம்புங்கவெம்போலவெஞ் 

சொழ், முங்குசலின்றி வ(நிகனிபயக்குமென், மோம்படைக்கிளவியின் வா 

புறுத்தற்றே. 
111. அவையடச்கியலே யரிறபத்தெரிமீன்,வல்லார்கூறிலும்வசூத்கனர் 

கொண்மினென், செல்லாமாக்தர்ச்கும் வஜிமொழிச்தனரே. 

112, செவியறைதானே,பொஙய்குதலின்றிப் புரையோர்காப்பபணவிலுதல் | 

*டனெனச் செவியுறுத் சற்மே. [ன்ப. 

118. ஒத்தாழிசையு மண்டிலயாப்புங், குட்டமுகோடிச்கொட்டினவெ 

114. குட்டமெருச்தடி யுடைச் தமாகும், 

115. மண்டிலக்குட்ட மென் திவையிரண்டுஞ், செநர்தூச்சியல வென்மனா 

ர்பூலவா. 

116. 2 அசவலிசையனவசகவன் மற்றவை, ௭ஒ௪௮என்னையென்றிஐமே,? 

117. நெடுவெண்பாட்டே குறுவெண்பாட்டே, சைக்கிளைபரிபாட்டஙகத 
சசெய்யுளோ, டொத்தவையெல்லாம் வெண்பாயாப்பின. [மே, 

118. சைக்களைதானே வெண்டாவா௫, யாசிரியவியலான் மூடியவும்பெறு 

119. பரிபாடல்லே தொகைகிலைவகையா, னிதபாவென்லு மியனெறி 

யின்றிப், பொ.துவாநிற் உற்கு முரித்தனமொழிப. 

180. சொச்சகமராகஞ் சுரிதகமெருத்தொடு, செப்பியகான்குந் தனக் 
குறப்பாகச், காமம்சகண்ணிய நிலைமைத்தாகும். 

121. சொத்சரடியுமுடுகியலடிய, மப்பானிலைமைச்குரியவுமாகும், 

122. கட்டொெவகையானெண்ணொடு புணர்கது,மூட்டமு யின் றிக்குறைவு 

சீர்த்சாகயு, மொழியசையாகியும் வழியசைபுணர்ச்தஞ், சொற்சர்த்இிறு 

தல் சொற்சர்சக்செல்பே, 

183. அல்சகதக்தகானே யரிறபத்தெரியிற், செம்பொருள்ச£ஈ்ச செனவிரு 
சைழ்தே. 

194. செம்பொருளாயின் வசையெனப்படுமே, 

125. மொழிக ச தசொல்லி னுபழிப்பாகும்,
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120. செய்யுட்டாமே யிரண்டெனமொழிப, 

181. புகமொடும் பொருளொடும் புணர்ச்தன்றாயின், செவியுறைச்செய் 
யுள துவென மொழிப, 

183. வசையொடு ஈசையொடும் புணர்ச்கன்றாயி, னங்கதச்செய்ய ளெ 
ன் மஞார்புலவர், 

189. ஒக்சாழிசைக்கலி கலிவெண்பாட்டே, கொச்சகமுறழொ௫டுகலிகா 
ல்வகைத்தே, '” 

180. இருவசையினொத்து மொவ்வாவியலிலுச், தெரியிழைமகளிரொடு 

மைஈதரிடைவருஉள், கலப்பேயாயிலும் புலப்பேயாயினு, மைச்திணைமசபி 

னறிவுவரச்கோன்றிப், புணர்ப்பொடு புணர்ச்சபொருட்டிற முடைய, 

கலியெனப்படேங் காட்சித்தாகும், 

151. அவற்றுள், ஒத்தாழிசைக்சலி யிருவகைத்தாகும். 

198. இடைகிலைப்பாட்டொடு தரவுபோச்சடையென, sen. ssc றொழு 

கு மொன்றெனமொழிப, 

133. தரவேதாலுகாலடியிழிபா, யாதிரண்டுயர் பேறவும்படுமே. 
134. இடைசிலப்பாட்டே, கரவகப்பட்டமரபினவென்ப. 
185, இடைகிலைக்ளெவி தாழிசைப்பின்னர்,நடைகஈவின் மெழுகு மாங்கெ 

ன் கிளவி. 

186. போக்கியல்வகையே வைப்பெனப்படுமே. 

187. தரவியலொக் சமதனகப்பட்டும், புரைதீரிறுதி நிலையுரா தீ. தன்றே, 

188. எனையொன்றே, தேவர்ப்பராவ முன்னிலைச்சண்ணே. 

180. ௮அவே, வண்ணகமொருபோ கெனவிருவகைத்தே. 

140. வண்ணசச்தானே, தரவேசாழிசை யெண்ணேவாரமென், தக்கா 

ல்வகையிற் ரோன்றுமென்ப, 

141. தரவேசாலு, கான்குமாறு மெட்டுமென் ஐ, சேடியுத்திய நிலைமைத் 

தாகும். [னப. 

142. ஒத் அரூன்றாகு மொத்தாழிசையே, தரவிற்சுருங் இத் சோன்றுமெ 

148. அடகூயெல்வாரர் சரவோடொக்கும், 

144. முதற்றொடைபெருகச் சுருங்குமனெண்ணே, 

145. எண்ணிடையொழிதலேதமின்றே, சின்னமல்லாக்காலையான. 
140. ஒருபோகியற்கைய மிருவகைத்தாகும். 

147. கொச்சசவொருபோகம் போதரங்கமென், றொப்பகாடியுணாசல் 

வேண்டும், 

148, அவற்றுட்டரவின் ருடத்தாழிசை பெற்௮க் தாழிசை யின்தித்தரவு 
OL FST Buy மெண்ணிடையிட்டுச் சனனங்குன்தியு, மடச்யெலின் தியடி, 

நிமிர்்தொழுயெம், யாப்பிலும்பொருளிலும் வேற்றுமையுடைய*; கொ 

ச்சசவொருபோசாகுமென்ப,



60 

149. ஒருபான் சிறுமை யிரட்டியதனுயர்பே, [ஸ. 

150. ௮ம்போகரக்க மறுபதிற்றடி.த்தே,செம்பால்வாரஞ் சறுமைக்செல் 

151. எருத்சேகொச்சக மராகஞ்சிற்றெ, ணடக்கியல்வாரமோ டக்நிலைக் 

குரித்தே, [ண்பாட்டே. 

152. ஒருபொருணுசலிய வெள்ளடியியலாற், கிரிபின்திமுடிவ தகலிவெ 

158. தரவம்போக்கு மிடையிடைமிடைக த; மைஞ்்€ரடுக்கியு மாறுமெ 

ம்பெற்௮ம், வெண்டாவியலான் வெளிப்படத்தோன்றும், 

154. பாகிலைவகையே கொச்சகங்கலியென,நானவில்புலவர் நுவன் றறை 

ககன். 

155. கூற்றுமாற்றமு மிடையிடைமிடைக்தும், போக்டின்றாசலு றழ்கலி 

கஇூயல்பே, 

156. அிரியப்பாட்டி. னளவிற்கெல்லை, யாயிரமாகு மிழிபுமூன் றட்யே, 

157. கெடுவெண்டாட்டே முக்காலடிச்சே, குறுவெண்பாட்டிம் களவெ 

முசீே. 

158. ௮க்சதப்பாட்டள வவற்றோடொக்கும். 

159. சலிவெண்பாட்டே கைக்களைச்செய்யுட், புறகிலைவாயுறை செவிய 

திவென். நிவை, தொகுகிலையளவி னடியிலவென்ப, 

160. புதநிலைவாயுறை செவியறிவுழாஉவெனத், திறகிலைமூன்ற௮ுர் திண் 

ணிதிற்றெரியின், வெண்பாவியலிலு மாடரியவியலிலஓம், பண்புறமுடியும் 

பாவின வென்ப. 

161. பரிபாட்டெல்லை சாலீரைம்பதயரவடியாகவையைக்தாகுமிழிபடி 

க்கெல்லை. 

162. அளவியல்வகையே யனைவகைப்படுமே, [மொழிப, 

168 எழுகிலத்தெழுச்ச செய்யட்டிரியி, னடிவரையில்லன வாறென 

164. அவைதாம், _நாலினான வாரையினான, கொடியொடுபணர்க்ச பிசியி 

ஞான, வேதுதாதலிய முஅமொழியான;, மமைமொழிகிளக்த மர்திரத்தா 

ன, கூர்.மிடைவைத்த குறிப்பினான. 
165. அவற்றுள், நூலெனப்படுவது வலுல்காலை, முசலுமுழுவு மாறு 

கொளினித், கொகையிலும்வகையிலும் பொருண்மைகாட்டி, யுண்ணின் 

றகன்ற வுரையொடுபொருக்தி, ண்ணிதின்விளக்க லஅவதன் பண்பே, 

166. அ.துவேதாலு மீரிருவகைத்தே. 

167. ஒருபொருணுதலிய சூத்திரத்தாலு, மினமொழிகிளச்.த வோத்தினா 

லும், பொதுமொழி௫ளச்த படலத்சாலு, மூன்௮ுறுப்படக்யெ Ver sor 

லுமென், ருங்கணைமரபி னியலுமென்ப, 

168. அவற்றுட் சூச்திரச்தானே, தழ.ரீழலி னகியத்சோன்கி, சாடுத 
ஸின்றிட் பொருணனிவிளங்க, யாப்பிலுட்டோன்.றயாத்தமைப்பதுவே. 

160. சகேரினமணியை நிரல்படவைச்சாம், கோரினப்பொருளை யொரு 

வழிவைப்ப,) சோத்செனமொழிப வுயர்மொழிப்புலவர்.
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110. ஒருகெதிமின்தி விரவியபொருளாம், Qurg@urpfOsrA wg 
படலமாகும், 

171. மூன்று௮ுப்படக்யெ தன்மைத்தாயிற், ரோன்றுமொழிப்புலவரது 
பிண்டமெள் ப, 

172. பாட்டிடைவைத்த குதிப்பினானும்,பாவின்றெழுக்ச ளெவியானும், 
பொருளொடுபுணராப் பொய்மொழியாலும், பொருளொடுபுணர்ச்ச ஈகை 
மொழியாலுமென்) ௮ரைவகைகடையே சான்கெனமொழிப, 

173. அதுவேதானு மிருவகைத்தாகும். 
174. ஒன்றேமற்றுஞ் செவிலிக்குரித்சே. 

175. ஒன்தேயார்க்கும் வரைகிலையின் ஹே, 

176. ஒப்பொடுபணர்ந்த வுவமத்தாலுர், தோன்றுவதுகளக்ச அணிவி 

ஞனுமென், திருவகைத்தென்ப பிசிநிலைவகையே, 

177. அண்மையுஞ்சுருச்சகமு மொளியுமுடைமையு, மென்மையுமென்டி 

வை விளங்கத்தோன்திக், கூதிச்தபொருளை முடித்தற்குவரூ௨, மேதுறுத 

Sug முனுமொழியென்ப. 

178. நிறைமொழிமார்த ராணையிற்குளக்த, மதைமொழிதானே மந்திர 
மென்ப, 

179. எழமுத்தொடுஞ் சொல்லொடும் புணராதாடப், பொருட்புறத்தது 
வே ருறிப்பு மொழியென்ப, 

180. பாட்டிடைக்கலந்த பொருள வாூப், பாட்*.னியலபண் ணத்தினிய 

ல்பே. (பண்ணத்தியியல், பண்ணக்திய்யே,) 

181. அதுவேகாலும் பிசியொடுமாலும். 

188. அடிரிமிர்ளெவி மீராறுகும்,. 

183. gost gahga கழி.வரையின்றே. 

184. இளரியல்வகையிழ் இளந்தனதெரியி, னளவியல்வகையே யனைவ 
கைப்டடுமே. 

185. கைக்களைமுதலா வெழுபெருர்தினையு, முற்ளெக்சனவே முலை 
மையினான. 

186. காமப்புணர்ச்சியு மிடக்தலைப்பாடும், பாங்கொடுசழாலும் தோழி 

யிற்புணர்வுமென், ருங்கசால்வசையினு மடைக்சசார்வொி) மறைபென 

மொழிதன் மறையோசாறே. 

. 187. மறைவெளிப்படுதலுக் தமரிற்பெறுதலு, மிவைமு சலாகிய விய 

னெதிதிரியாது; மலிவும்புலவியு மூடலுமுணர்வும், பிரிவொடுபுணர்க்தது 

கற்பெனப்படுமே, 

188. மெய்பெறுவகையே, கைசோள் வகையே 

189. பார்ப்பான்பாங்கள் ரோழிசெவிலி,சர்ச்சகுசப்பிற் தழெவன்கழக் 

தியோ, டளவியன் மரபி னதுவகையோரும், களவினிற்கிளவிச் குரியரெ 

ன்ப.
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190. பாணன்கூத்தன் விறலிபரத்சை, யாணஞ்சான்ற வறிவர்சண்டோ 

ர் பேணுதகுசிறப்பிற் பார்ப்பான்முசலா, முன்னுறக்ளெர்ச இளவியொடு 

சொசைஇத் சொன்னெதிமரபிம் கற்பிற்குரியர். 

19]. ஊருமயஓஞ் சேரியோரு, கோய்மருந்தறிகருக்கதையுக் சன் 

னையும், சொண்டெடுத்து மொழியப்பிலல்லத, கூற்றவணின்மை யாப் 

புறத்கோன்றும். [ன்றாு. 

193. இழவன்றன்னொடுிங் மேத்திதன்னொ௫, நற்ருய்கூறன் முற்றச்தோ 
193. ஒண்டொடிமாகதர் ழெவன்கிழச்தியொடு, சண்டோர்மகிழ்கல் ௪ 

ண்டசென்ப, 

194, இடச்சுரமருங்குற் கிழவன் கழத்தியொ வமக்கியலாணையிற் ளெ 

தி.கற்குமுரியன். 
195. ஒழிர்தோர்களவி ழவன்ழத்தியொடு, மொழிக்தால்குரியர் மூ 

ன்னத்தினெடுத்தே. [ன ரவரே, 

196. மனையோள் இளவியுங் இழவன் இளவியு, நினையுங்காலைக் கேட்கு 

197. பார்ப்பாரதிவ ரென்திவர்களவ், யார்க்கும்வரையார்யாப்பொ டுிபு 

ணர்க்தே. 

198. ஒருகெதிப்பட்டாங் கோரியன்முடியுவ், கருமகிகழ்ச்சி யிடமென 

மொழிப. [ லவே., 

199. பரத்தைவாயி லெனவிருகூற்றும், இழத்திசுட்டாக் களப்புப்பயனி 

௨00. வாயிலுசாவே தம்மூளுரிய, 

201. ஞாயி௮ுதிங்க எதிவேசாணே, கடலேகானல் விலகங்சேமானே, பு 

லம்புறுபொழுதே புள்ளேகெஞ்சே, யவையல்பிறவு முதலியகெதியாற், 

சொல்லுன போலவும் கேட்குனபோலவுஞ், சொல்லியாங்கமையு மென்ம 

ஞர்புலவர். 

202. இறப்பேரிகழ்வே யெதிர்வேபகலெனுக, திறதச்தியன்மருங்கிற் ஹெ 

ரிந்தெனருணரப், பொருணிகழ் வரைப்பது காலமாகும். 

508. இதுஈனிபயக்கு மிதன்மாறென்னுக, தொகைஙிலைக்ளெவி பயனெ 

னப்பமிமே. 

204. உய்த்அணர்வின்றிச் தலைவரும்பொருளின், மெய்ப்படமுடிப்ப,அ 

மெய்ப்பாடாகும். [ சத வே. 

505. எண்வகையியனெதி பிழையாதாக, முன்னுறக்ளெக்த முடிபின 

௨06. சொல்லொடுக் குதிப்பொடு முடி.வுகொளியற்கை, புல்லியகிளவி 

யெச்சமாகும், 
807. இவ்விடத்திம்மொழி யிவரிவர்க்குரியவென், றஐவ்விட்தவரவர்ச் 

.குரைப்பதுமுன்னம். 

208. இன்பமுமிடும்பையும் புணர்வும்பிரிவு, மொழுச்சமுமென்றிவை யி 

முக்கநெறியின்தி, யி௮வா௫ச். துணைச் குரிப்பொருளெலும2, பொதுவா 

ய்கிற்றல் பொருள்வகையென்ப,
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209 அவ்வமாக்களம் விலங்குமன திப், Sovarcmaigne இிறவதினாடி 

5, தத்தமியலான் மரபொடிமுடி பி, னத்திறச்சானே தறையெனப்படுமே. 

210 அகன்றுபொருஎ இடப்பினு மணுகயகிலைபிலு, மியன் அபொருண்டு 

டயம் கர்சனருணர்த்தன், மாட்டெனமொழிதல் பாட்டியல்வழச்கே, 
211. மாட்டுமெச்சமு காட்டலின்தி, யுடனிலைமொழியிலுக் கதொடாகி 
லைபெதுமே, 

218. வண்ணர்தானே காலைர்தென்ப, 

213. அவைதாம்; பா௮வண்ணக் FT OQ CT dy வல்லிசைவண்ண மெ 

ல்லிசைவண்ண, மியைபுவண்ண மளபெடைவணணம், கெ௫ிஞ்சோ வண்ண 

ஙகுறஞ்சோவண்ணஞ்,சிசதிவண்ண ஈலிபுவண்ணம், அகப்பாட்டுவண்ண 

ம் புறப்பாட்மிவண்ண, மொழு வண்ண, மொருஉ௨வண்ண மெண்ணுவண் 

ண, மகைப்புவண்ணக் தூங்கல்வண்ண, மோதல்வண்ண முருட்டுவண் 

ண முடிருவண்ணமென், முங்கவையெனப வி திசினேசே. 

2/4, அவற்று, பா௮வண்ணஞ்், சொரற்சர்த்சாகி நாற்பாற்பயி லும், 

215. சா௮வண்ண, மிடையிட்டுவகக வெதுகைத்தாகும், 

21(1. வல்லிசைவண்ணம் வல்லெழுக்துப்பயிலும், 

217. மெலலிசைவண்ண மெல்லெழுசதுமி ஈமே, 

218. இயைபுவண்ண மிடையெழுக்துமிகுமே, 

219. அளபடெடைவண்ண மளபெடைபயி௫ம், 

௨20. கநெரிஞ்சாோவ௨ண்ண நெட்டெமழுத்தப்பயிலும். 

231. குறஞ்சோவண்ணல் குறறெழுச் தபபயிலும். 

2:02. சிதிரவண்ண, கெழடியவுங்குரி.பவ கோர டன் வருமே. 

223. ஈலிபுவண்ண மாய்கம்பபிலும், 

221. அகப்பாட்டுெஉண்ண, முடியாக்சன் மையின் முடிர்சசன் மேற்றே, 

925. புறப்பாட் வண்ண, மூடிந்கதுபோன்று முடியாதாகும், 

220. ஒழுகுவண்ண மோசையினொமுகும். 

287. ஒரூ௨வண்ண மொரு௨உத்தொடை தொடுக்கும் 

953. எண்ணுவண்ண மெண்ணுப்பயிலும். 

920. ௮கைப்புவண்ண மறுதக்தறுத்தொழுகும். 

230. தாங்கல்வண்ணம் வஞ்ிபயிலும். 

251. ஏச்சல்வண்ணஞ், சொல்லியசொல்லிற் சொல்லிய திறக்கும். 

232. உருட்டுவண்ண மராகம்தொடுக்கும். 

233. மூ௫ிகுவண்ண, மடியிறந்தோடி யதணனோற்றே, 

234. வண்ணர்தசாமே யிவையெனமொழிப, 

235. வனப்பியறானே வகுக்குல்காலை, சன்மென் மொழியாம் ருயபனுவ 

லி, னம்மைசானே யழிநிமிர்பின்றே 
550. செய்யுண்மொமியாம் சர்ப்புனைந்தியாப்பி, னவ்வசைமானேயழ 
செனப்படிமே
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237. தொன்மைதானே, யுரையொடுபுணாச்,ச பழமைமேற்றே. 
838. இழுமென்மொழியான் விழுமியஅ௮வலிலும், பரந்தமொழியா ன 

பூரிமிர்தொழுினும் கோலெனமொழிப தொனனெறிப்புலவர், 

239, விருர்தேதாலும், புஅவதுகிளக்ச யாப்பின்மேற்றே, 
240. ஞகாரைமுதலா ளசாரகீற்றப், புள்ளியிற.தி யியைபெனப்படுமே. 

241. தெரிச்தமொழியாத் செவ்லிதிற்ச॥ெஈ, தோ்தல்வேண்டாது குறி 

த்ததுதோன்திற், புஸனென மொழிப புலனுணர்ந்தோரே, 

249, ஒற்றொடுபணர்ர்தவல் லெழுத்தடக்காது, குறளடிமுகலா owes 

டஓியொப்பிச், சோங்கியமொழியா னாங்கனமொழுக, னிழைபினிலக்கண 
மியைந்ததாகும். 

243. செய்யுண்மருங்கின் மெய்பெறகாடி, யிழைத்தவிலக்கணம் பிழை 

தீதனபோல, வருபவுளவெலும் வந்தவற்றியலாற், திரிபின்றிமுடித்த ஜெ 

ள்ளியோர்கடனே. 

போஹா 10, மரபியல். MISCELLANEA. 
1. மாற்றஞ்செறப்பின் மரபியல்ெப்பிற், பார்ப்பும்பறழும் குட்டியுங் 

குருளையல், சன்றும் பிள்ளைய மகவுமதியு, மொன்பதுமங்குழவியோ ger 

மைப்பெயரோ. 

2, ஏறுமேற்றையு மொருத்தலுக்களி௮ஞ், சேவுஞ்சேவலு மிரலையுங்க 

லையு, மோத்கையுஈதகரு முதளுமப்பரும், போத்துங்கண்டியுங் கடுவனு 

ம்பிறவும், யா்சவாண்பாற்பெயொன மொழிப, 

9. பெடையும் பேடையும் பெட்டையம்பெண்ணாு மூகொகுங்கடமை 

யுமளகு, மர்தியும்பாட்டியும் பிணவும்பிணைய, மந்கஞ்சான்ற பிபூயொடு 

பெண்ணே. 

4. 4] அவற்றுட், பார்ப்பும்பிள்ளையும் பறப்பவற்கிளமை,. 
5. தவழ்பவைதாமு மவற்றோரன்ன. 

6. மூங்காவெருகெலி மூவரியணிலோ, டாங்கவைகான்குங் குட்டியெ 

7. பறழெனப்படிலு முறழாண்டில்லை, 

8, காயேபன்றி புலிமுயனான்கு, மாயுங்காலைக் குருளையென்ப, 

9, நரியுமற்றே சாடினர்கொளினே. 

10. குட்டியும்பறமுங் கூ.ற்றவண்வராயார் 

11. பிள்ளைப்பெயரும் பிழைப்பாண்டில்லைக, சொள்ளுங்காலை சாயலக் 
கடையே, 

13. யாடுங்குதிரையு சவ்வியுமுழைய, மோமேபுலவா யுளப்படமறியே, 
13. கோவொழ்குரசங்குங் குட்டிகூறும், 

14. மசவம்பிள்ளையும் பறமும்பார்ப்பு, மவையமன்ன வப்பாலான,
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78, அ்சளைர்க்குரியவுமரசர்ச்ு,சொன் தியவரூஉம்பொருளுமாருள வே. 
74. பரிசில்பாடாண் பிணைத் தறைக்கழெப்பெயர்,நெடுக்சகைசெம்ம லெ 

ன.றிவைபிறவும், பொருர்தச்சொல்லுத லவர்க்குரித்தன்றே, 

7௦. ஊரும்பேரு முடைச்தொழிற்கருகியும்,யாருஞ்சார்த்தி யவையவை 
பெறுமே, 

10. தலைமைக்குணச்சொல்லுக் தச்தமக்குரியதோர், நிலைமைக்கேற்பரி 

கழ் ச தபவென்ப. [ லவர். 

71. இடையிருவகையோ ரல்லஅகாடித்,படைவகைபெறா௮ ரென்மனார்பு 

78. வைடுசன்பெறுமே வாணிகவாழ்ச்கை. [பாலான. 

79, மெய்தெரிவகையி னெண்வகையுணவின், செய்தியும்வரையா ரப் 

80. கண்ணியுக்காரு மெண்ணின சாண்டே. [ச்சி. 

81. வேளாண்மாக்தர்க் குழுதாணல்ல,சில்லெனமொழிப பிறவகைகிகழ் 

58. வேர்துவிக்சொழிலிற் படையுங்கண்ணிய; மாய்ந்சனரென்ப வவ 

ர்பெ௮ம்பொருளே, 

ம. அந்தணாளைர்க் சரசுவரைவின்றே, 

64, வில்லும்வேலுங கழலுங்சகண்ணியந், தாருமாரமுர் சேருமாவு மன 

பெறுமாபினே ஜோர்க்குமுரிய, 

35. ௮ன்னராயிறு மிழிச்தோர்க்கில்லை. 

86. || பு_ச்சாழனவே புல்லென மொழிப. 

57. அசக்காமனவே மரமெனப்படுமே, 

88. தோடேமடலே யோல்யென்ரு, வேடேயித?ம பாளையென்றா, வீர் 

க்கேகுலையென CorigsorI pain, புல்லொடுவருமெனச் சொல்லினர்பு 

லவர். 

,_ 890, இலையேமுதியே தலிரேசோடே, சனையேகுழையே பூவேயரும்பே, 

நனையுள்ளுறுக்த வனையவையெல்லா, மானெடுவரூஉ௨எ் இளவியென்ப. 

90. சாயேபமமேதோலேசெதிளே, வீமோடொன்றாங்கவையுமன்ன, 

(வீழோடுடன்ருங் கவையமன்ன) 

01. நிலர்தீரீர்வளி விசும்போடைந தம், சலக்சமயக்ச முலகமாதலி, னி 

ருதிணையை.ம்பா லியனெறிவழாமைஜ், திரிவில்சொல்லொடு தழா௮ல்வே 

ண்டும், 

02. மரபுகிலைதிரிதல் செய்யுட்டுல்லை, மரபுவழிபட்ட சொல்லினான. 

03. மரபுகிலைதிரியிற் பிறிதுபிறிதாகும், [லான. 

01. வழக்கெனப்பவெ அயர்ந்தோர்மேற்றே, கிகழ்ச்சியவர்கட்டாக 

05. 4| மரபுநிலைதிரி.பா மாட்சியவாகு, யரைப0 நாறு மிருவகையியல, மு 

சீலும்வழியுமென அழலியகெறியின. (நால்தாம்-- நூறும்) 

00. வினையினீங்கு விளங்கியவறிவின் முனைவன்சண்டம முதனூலர்கும், 

01. வழியெனப்படுவத தனவழித்தாகும், 

08, வஜியினெதியே மால்வகைக்சாகும்,
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99, தொகுக்சல்லிரித்த ரொகைவிரிமொழிபெயர்ச், சதற்படயாச்சலோ 

டனைமரபினவே. 

100. 4[ ஒக்கசுத்திர முரைப்பிம்காண்டிகை, மெய்ப்படக்கிளந்ச வசைய 

தாக, யீரைங்குற்றமு மின்றிகேரிதின், முப்பத்திருவகை யுச்தியொடுபு 

ணரி, ஜூலெனமொழிப நணங்குமொழிப்புலவர். 

101. உரையெடுக்சசன்முன் யாப்பினுஞ்சூக்திரம், புரைதபவடன்படக் 

கரண்டிகைபுணரப்பிலும், விதித்தலும்விலக்கலு மெனவிருவகையொடு) 

புராதபகாடிப் புணர்க்சவம்பெறுமே, 

108. மேத்கிளந்தெடுச்த யாப்பினிற்பொருளொடு, சில்வகையெழுச்தி 

ன செய்யட்டாகிச், சொல். ஓுங்காலை யுாரையககத்கடக்இ, நண்மையொடுபு 

ணாக்த வொண்மைக்காகும், தளச்கலாகாச தணைமையெய்தி, யளக்கலா 

கா வரும்பொருட்டாகிப், பல்வகையானும் ப.பன் றெரிவடைய த, சூத்திர 

தீதியல்பென யாச்சனர்புலவர். ் 

103. பழிப்பில்சூச்திரம் பட்டபண்பிழ், கரப்பின் நிருடிவதுகாண்டிகை 

யாகும். 

104. விட்டகல்வின்றி விரியொடுபொருந்திச், சட்டியசுத்திர முடிக்கத் 

பொருட்டா, வேழறுஈடையிறு மெடுித்துச்காட்பனு), மெய்யாக்கமைந்த 

மெய்ந்கெறித்ச அவே. 

105. சூத்திரத்துட்பொரு என்றியும்யாப்புற, வின்நியமையா தியல்ப 

வையெல்லா;, மொன்தவுரைப்ப துரையெனட்படுமே. 

106. மத கலைகடா௮வு மாற்றமுமுடைத்தாய்த, தன்னாலானு முடிக் ச_நா 

லாலு, மையமுமருட்கையுஞ் செவ்விதினீச்கிச், தெற்றெனவொருபொரு 

ளொற்றுமைக்கொளீஇச், அணிவொடு நிற்ற லெனமஞார்புலவர். 

107. சொல்லப்பட்டன வெல்லாமாண்டப, மறுதலையாயினு மற்றது இ 

தைவே. 

108. சதைவிலவென்ப முசலவன்சண்ணே. 

109. மூசல்வழியாயினும் யாப்பிலுட்சிதையும்,வல்லோன்புணரா வாரம் 
போன்றே, முதனூலோடு ம.றுதலைப்பமித தல், 

110. 4 சிசைவெனப்படுபவை வசையறகாமிய், கூறியதகூறன் மாறு 
கொளக்கூறல், சூனறக்கூறல் மிசைபடக்கூறல், பொருளிலமொழிதல் மய 

ங்கக்கூறல், கேட்போர்கஇன்னா யாப்பிற்றாதல், பழித்தமொழியா லிழுச் 

கங்கூறல், தன்னானொருபொருள் கருதிக்கூ.௰ல்,என்னவகையிலு மனங்கோ 

னின்மை, ௮ன்னபிறவுமவற்றோரன்ன. 

lll. எதிர்மலுத் துணரிற் திறத்சவுமவையே, 

112, ஓத்தகாட்சி யுத்திவகைவிரிப்பி, லு சலியசதி,ர7 லதிகாரமுறையே, 

தொகுச்.துக்கூறல் வகுச்.துமெய்க்கிற௮ுத்தல், மொழிககபொருளோ டொ 

ன்்றவவ்வயின், மொழியாததனைமுட் டினறிமுடித்தல், வாராகதனால் வச் 

த.துமுடிச்தல், வர்ச,தகொண்டு வாராதுமுடித்தல், முர்தமொழிஈ்ததன்



09 

ஐலைகமொற்றே, யொப்பக்கூற லொருதலைமொழியே, தன்கோட்கூறன் 

மூறைபிழையாமை, யுடம்படுபுணர்த்தல் பிறலுடம்பட்டத, சாலுடம்ப 

டுத லிறர்ததுசாதக, லெதிர தபோற்றல்மொழிவாமென்றல் கூறிற்றெ ' 

ன்றல், தான்குறியிடுதக லொருதலையன்மை, முடிரந்ததுகாட்ட லாணை கூறல் 

பலபொருட்கேட்பி னல்லதுகோடல், சொருத்தமொழியின் வகுத்தனர் 

கோடல், மறு தலைசிசைச்அச் தன்னுணிபுரைச்சல், பிறன்காட்கூற லறி 

யாதுடம்படல், பொருளிடையிமித லெதிர்பொருளுணர்த்தல், சொல்லி 

'னெச்சஞ் சொல்லியாங்குணர்த்தல், சந் தபுணா்க்அணர்ச்தன் ஞாபகங் 

கூற; ஓய்ச். தக்கொண்ணோத லொடுமெய்ப்படசாடிச், சொல்லியவல்ல 

'பிறவவண்வரிலுஞ் சொல்லியவகையாரம் சுருங்ககாடி) மனத்தினெண்ணி 

ீமாசறச்தெரிர்துகொண்,'டினத்திற்சேர்த்தி யுணர்ச்சல்வேண்டு, அணிச் 
தீபுலவர் கூரிய நாலே. 

END 

OF THE THIRD BOOK OF THE 

THOLCAPYA-NUNNOOL. 

கிட ட வெண்டை 

MEMORANDA. BOOKS IT. AND HI. 

1, The Second Book (@#rdaGerrz) Etymology, forming in this 
Brolume, “Book IT. Tholeapya-Nunnool” from Page 1 to 21, is published 

the original text with a few references only, that simply students may have 

the advantage of the hitherto unpublished manuscript. The Book itself, 

however, with English translation, Examples, and Notes, is being rapidly pre- 
pared for the press, and will be issued in a Second volume, together with 

the Qeraa8arred of the Nunnool, the two compared after the model of 
Book I. 

2. Book III., the last grand division of the Tholcapyam, forming pp. 32 

to 69, the end of this Volume, is also published in the original text only, for 

the benefit of such students as might wish to puruse it. This Grammar of 

General Knowledge also contains 9 Chapters like the First and Second 

Books: of these, the Ist Chapter lays down the division and system of the 

book, as also some general rules and facts relative to the different seasons 

of the year, varieties of soil, productions, people and their modes of life. 
The subject of this Chapter is termed .ys°5@umg@er Internal or immediate 

knowledge. The Second Chapter contains 14, 9%@uU07cger External or remote 

knowledge, and relates to kings and their military operations. ‘The Third 

Chapter gives a detailed account of a custom (seraud) ‘ Clandestine
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Marriage” peculiar to a Class of people denominated +s8q@ae@ Gandervas 
who appear to have become intermingled with the Ilindus at a subsequent 
period. The Fourth Chapter explains (¢4Ju&) the customs, manners, and| 
line of conduct of Hindus after marriage. In the fifth (௦1௦4 பொருளியல்| 

Chapter of things) are laid down further explanations of the above manner 
and customs, The Sixth Chapter treats of the passions of Human natur 

as bearing upon the subjects already enuinerated. And the Seventh an 
Kighth Chapters are Rhetoric and Prosody. The last or Ninth Chapter i 
an excellent Miscellany, somewhat similar to 41௦ பொழது a and @pc 

புப்பாயி.ரந் of the Nunnool, and contains Rulgagdéor compositi 
criticism. 

3. The knowledge or study of this book and sf its commentary, whic! 

would occupy above 300 Octavo pages, is very important and not withou 

use to every Oriental Scholar, for it would not only assist him in under 
standing Tamil classical writings of every description, but would also pu 

him in possession of materials which would enable him to understand varietie 

of Ilindoo mind and character from the remotest ages. %, 

4, There are a dgw, subordinate treatises on individual subjects of the*Thol 

capyam Grammar of gencral knowledge, such as the Qa ow eral Qu rH 
whose author is said to have been Siva hinstlf, sb9ve5OQus cer b 
20 வாயும், உ சீம, ஐயனாரிசனார் வெண்பாமாலை by (ஐயனாரிதனார்) ௨ 1402, 0 

196 எய120% 01 ஐவரரறாச, வாம் புபப்பொருட்பன்னிருபடலம் & 1௦004.97011£ 00 4 

same subject by the twelve disciples of Agastyan. All these are however 
as above said, subordinate to the Tholeapyam. 

3. "DME Seventh Chapter of the Qur@gaser2d by Tholcapyan, via 

Analogy, has also been amplified by sew. and wrod (Dandi and Maran. 
These works are called savy wadargd and orrerawaeroh Rhetori 

by Dandi, and Rhetoric by Maran. 

    

   
    

    

  

     

   

  

6. The Eighth Chapter or Versification, received amplified explanation | 
காரிசை Karigai a book published by sae gerezqpaftat and now general 

8%0 0412ம், ஐம் 1௩ யாப்பருங்கலம் Yapparungalam more ancient than Karig 
lately published by the Rev. Mr. Pope. ் 

7. The Editions of the Nunnool to be had at present 1. Vizagaperumal [ye 

Succinct (Kandigai) Commentary, at his Depository. 2. Ramanuja-Kandig 
Jrom Ramanja Cavirayer’s Agent at Royapooram. 3. Ramgsawmy Moodeliia 
Fidition of the large Commentary, at the Salay Street Depository. 4. Pop 
excellent and neat Edition of the Sootrums and examples, at the Ameri 

Mission Press. 8. Joyes’ Grammatica Tamuliensis, to be had of hims 
6. The present Edition of the Nunnool and the pohole of the hitherto z 

published Tholeapyam, at the Vepery Mission Press: %




