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    லவர் ஞா. ேதவேநயப் பாவாணர் அவர்கள் B.O.L. அ க்குறிப் டன் 
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ேமற்ேகாள் ற்குறிப்  விளக்கம். 
        அகம் - அகநா  நற், நற்றி - நற்றிைண 
        *எச்சவியல் +ெந நல்வாைட 
        *எ  - எ த்ததிகாரம்  நால  - நால யார் 
        ஐங்கு  - ஐங்கு  +பட் னப் - பட் னப்பாைல 
        குறள் - தி க்குறள் றம் - றநா  
        கு , கு ந் - கு ந்ெதாைக *மரபியல் 
        குறிஞ்சிக்க  - க த்ெதாைக +மைலப  - மைலப கடாம் 
        சிந்தா - சிந்தாமணி  + ல்ைலப் - ல்ைலப்பாட்  
        சிலப் - சிலப்பதிகாரம் *ெதால்காப்பியம் 
        *ெசய், ெசய்  - ெசய் ளியல் +பத் ப்பாட்  
        *ெசா, ெசால் - ெசால்லதிகாரம்  
 

பதிப் ைர 
 
    கல்வி, இ வைகப்ப ம்; ஒன் , எண் ம் ஆற்றைலப் ெப தல்; மற்ெறான் , 
பல்ேவ  க த் க்கைள அறிந் ெகாள் தல். மக்கட்குத் தாய்ெமாழிேய இயல்பான 
க வியாதலால், இவ்வி வைகக் கல்விக்கும் எளிதாக அ  பயன்ப ம்; ேம ம் 
எண் ம் ஆற்றைலப் ெப க்குதற்குத் தாய்ெமாழிக் கல்விேய சிறப்பின் 
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உாித்தாகின்ற . அதனி ம், இலக்கணப் பயிற்சியால் அவ்வன்ைம மிகச் ெசழித்  
கிக் ெகா ந்ேதா  வளர்கின்ற . 

 
    தமிழ்ெமாழியில் இலக்கண அைமப்  இைணயற்ற ஆற்றேலா ம் அழகுகேளா ம் 
அைமந்தி க்கின்ற . தமிழ்மக்கள் அவ்வைகயில் தவப்ேப ைடயெரன்ேற கூ தல் 
ேவண் ம். இனிய இயற்ைக ெநறிகேளா  தமிழ் இலக்கணத்ைதத் திறம்பட விளக்கும் 

தல் ல் தமிழில் ெதால்காப்பியமாகும். இஃெதான்ேற பைழைம ம் 
தன்ைம ம் வாய்ந் , சிக்க ன்றித் ெதளிந் , ஐந்திலக்கண ம் விளக்கும் 

அ ம்ெப  லாகத் திகழ்கின்ற . இதைனப் பன் ைற கற்  ஆழ்ந்  பயில்ேவார், 
எண் ம் ஆற்ற ம், பல்ேவ  க த் க்கைள அறிந் ெகாள் த மன்றி, 
ெமய் ணர் ப்ேப ம் எளிதின் எய்திச் சான்ேறாராவர். 
 
    ெதால்காப்பியம் எ த் , ெசால், ெபா ள் என ன்  அதிகாரங்களாக 
வகுக்கப்பட் ள்ள . இந் ன் ட்பதிட்பம், ெப ைம, பயன் தவியவற்றாேலேய 
இதற்கு உைரயாசிாியன்மா ம் பலர் அைமந்தனர். அவர் பலர் எ திய உைர ள் ம், 
எ த்ததிகாரத்திற்கு நச்சினார்க்கினிய ைர ம், ெசால்லதிகாரத்திற்குச் 
ேசனாவைரய ைர ம், ெபா ளதிகாரத்தின் இ தி நான்கியல்க க்குப் 
ேபராசிாிய ைர ம் ெப வழக்காகப் பயிலப்பட்  வ கின்றன. இவ்வ ைம க திக் 
கழகத்தில் இதற்கு ன், ெதால்காப்பியம் எ த்ததிகாரம் நச்சினார்க்கினிய ைர டன் 
இ ைற பதிக்கப்ெபற்  ெவளிவந்தி க்கின்ற . இப்ேபா  ன்றாம் பதிப்பாக 
இதைன, உாிய தைலப் கள், உட்பிாி கள் த யவற் டன் மிகத் தி த்தமாக 
ெவளியி கின்றனம். 
 
    பயில்ேவார  ஆர்வத் க்கு ஏற்ற உதவியாயி க்கும்ப , இப்பதிப் , ேம ம் சில 
நலன்கைளப் ெபற் ள்ள . ெதால்காப்பிய ற்பாக்களி ம், அவற்றிற்கு 
நச்சினார்க்கினியர் எ திய உைரகளி ம் மாணாக்கர் நன்றாக விளக்கம் ெபற 
ேவண் ய பகுதிகளின்ேமல், தக்க ஆராய்ச்சிக் குறிப் க ம் விளக்கங்க ம் 
ேமற்ேகாளிடங்க டன், அவ்வப்பக்கத்தின் அ க்குறிப்பாகத் ெதளிவாய்த் 
தரப்பட் க்கின்றன. ன் இ தியில், 'குற்றிய கரம் உயிாீேற' என் ம் 
ெபா ள்ேமல் ஓர் அாிய ஆராய்ச்சி நிகழ்த்தப்பட் க்கின்ற . அன்றி ம், 
நச்சினார்க்கினியர், தமக்கு ன் ெதால்காப்பியம் வதற்கும் உைரெய தி 
உைரயாசிாியர் என் ஞ் சிறப் ப் ெபயரால் வழங்கப்ெபற்  வ ம் 'இளம் ரண 
அ க'ேளா  க த்  மா ெகாள் ம் இடங்கள் வ ம், ற்பாக்கேளா ம் 
அவரவ ைரகேளா ம் ெதாகுத் ச் ேசர்க்கப்பட் க்கின்றன. இைவயைனத் ம் 
இப்பதிப் க்கு மிக்க உைழப்ேபா ம் அன்ேபா ம் எ திச் ேசர்த் தவிய ஆசிாியர், 
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வித் வான் ஞா. ேதவேநயப் பாவாணர் பி.ஓ.எல் அவர்களாவர். அவர்கள் அாிய 
ெசய க்குக் கழகம் தன் அகம விய நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள் கின்ற . 
 
    இதன் ற்பதிப் கைளப் ேபாலேவ, கப்பில், ேபராசிாியர் தி மிகு 
கா.சுப்பிரமணிய பிள்ைள எம்.ஏ., எம்.எல். அவர்கள  அாிய ஆராய்ச்சி ன் ைர 

த யன ம் இப்பதிப்பில் உள்ளன. ஆராய்ச்சியாளர்க்கும் மாணவர்க்கும் இப்பதிப்  
தகுதியாகப் பயன்ப ெமன்  நம் கின்ேறாம். 
 
    ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகத்தார். 
    ---------------------------- 
 

ெபா ளடக்கம் 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    பகுதி  சூத்திரங்கள் 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    க ைர 
    சிறப் ப் பாயிரம் 
    1. ன்மர   1 - 33 
    2. ெமாழிமர   34 - 82 
    3. பிறப்பியல்  83 - 102 
    4. ணாியல்  103 - 142 
    5. ெதாைக மர   143 - 172 
    6. உ பியல்  173- 202 
    7 . உயிர்மயங்கியல் 203-295 
    8. ள்ளிமயங்கியல்  296 - 405 
    9. குற்றிய கரப் ணாியல்  406 – 483 
        குற்றிய கரம் உயிாீேற  
         நச்சினார்க்கினியர் இளம் ரணெரா  மா ப ம் இடங்கள்   
         ற்பா தற்குறிப்  அகரவாிைச   
         அ ஞ்ெசாற்ெபா ள் விளக்கம்  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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க ைர 
 
    தமிழ்ப் ேபராசிாியர் தி வாளர் கா. சுப்பிரமணிய பிள்ைள, எம். எ., எம். எல்., 
அட்வேகட் அவர்கள் எ திய  
 
    ெதால்காப்பியம் என் ம் இவ்வியல் லான  தமிழ் ல்கள் யாவற் ள் ம் 
பழைமயானதாய்த் தமிழிலக்கண த லாக அைமந் ள்ள . தமிழ் ல்கள் 
யாவற்றி ம் ெதான்ைமயா ஞ் சிறப்பா ம் தன்ைமெபற்ற இந் ல் இலக்கண 
    லாக அைமந்த  யாவ ம் உற் ேநாக்கத் தக்கேத. இதற்கு ற்பட்ட 
இலக்கியங்கள் இப்ெபா  ெவளிவரவில்ைல. றநா  த யவ்ற்றில் சிற்சில 
பாட் க்கைள இந் ற்கு ற்பட்டனவாகக் க தக் காரண ண் . இதற்கு ன்ேனேய 
அளவற்ற இயல் இைச நாடக ல்கள் தமிழில் இ ந்தன ெவன்பைத இந் ேல நன்கு 
விளக்குகிற . இந் ற் சிறப் ப் பாயிரத்தில் தமிழ் நிலத் ச் ெசய் ள் வழக்கும் உலக 
வழக்கும் ஆய்ந்  இந் ல் ெசய்யப்பட்டெதன்  கூறப்ப தலால் ெசய் ள் வழக்ைக 
    அறிதற்குாிய ல்கள் பல இ ந்தன ெவன்ப  ெதளிேவ. ' ந் ல் கண் ' 
என்றைமயா ம் அ  விளங்கும். ெசய் ளிய ல் தமிழ் ல்கைள ஆசிாியர் 
எ வைகயாகப் பகுத்  ஓ த னா ம் அ  ெதளியப்ப ம். அவ்ெவ  வைக ள் 
நிைறெமாழி மாந்தர  மைறெமாழிைய ம் ஒன்றாக அவர் ெகாண்டைமயா ம் 
    "அளவிற் ேகாடல் அந்தணர் மைறத்ேத" என்  எ த்ததிகாரம் 102-வ  சூத்திரத்தில் 
அவர் கூறியதா ம், மைறெமாழிகளடங்கிய மைற என் ம் ல்வைக தமிழில் 
இ ந்த்ெதன்ப  இனி  விளங்கும். "நாடக வழக்கி ம் உலகியல் வழக்கி ம்" 
என்பதனாேல நாடக ல்கள் பல வி ந்தன ெவன்ப  விளங்கும். 'இைசெயா  
சிவணிய நரம்பின் மைறய என்மனார் லவர்' என்றதனாேல இைச ல்கள் 
    அக்காலத்திற்கு ன்ேன நன்கு வழங்கின ெவன்ப  விளங்கும். 
    தம  ள் ஒவ்ெவா  பகுதியி ம் தமிழ் வழக்கிைன விதந்ேதா  மிடங்களில் 
'என்மனார் லவர்' என்  சுட் தலால் லவர்கள் பலர் தமக்கு ன் இயல் ல் 
இயற்றி ள்ளார் என்பைத ம் அவர் விளக்கக் க தினார் என்ப  ெவளிப்பைட. 
 
    ' ந்  ல்' ஆய்ந்  இந் ல் ெசய்தாெரன்  சிறப் ப்பாயிரத் ள் கூறப்பட் ள்ள . 
' ந் ல்' இன்னெவன்  சுட் தற்குாிய அகச்சான்  யா ம் இல்ைல. ஐந்திரத்தின் 
ஆராய்ச்சி இந் லாசிாியர்க்கு எவ்வா  பயன்பட்டெதன்  காட் தற்கும் ள் 
அகச்சான்  யா ம் இல்ைல. ' ந் ல்' என்ற  அகத்தியத்ைத என்பதற்கு, 
 
        "ஆனாப் ெப ைம யகத்திய ெனன்  
        ம ந்தவ னிவ னாக்கிய த ல் 
        ெபா ந்தக் கற் ப் ைரதப ணர்ந்ேதார் 
        நல் ைச நி த்த ெதால்காப்பிய ம்" 
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    எனப் பன்னி படலத் ப் பாயிரச் சூத்திரத் ட் காணப்ப வேத சான்றாகும். 
 
        "கூறிய குன்றி  த ல் கூட் த் 
        ேதாமின் ணர்த ெறால்காப்பியன்ற 
        னாைண யின்றமி ழறிந்ேதார்க்குக் கடேன" 
    என்ற பல்காப்பியப் றனைடச் சூத்திர ம் இதற்குச் சான்  பக ம். 
 
    சிற்றகத்தியம், ேபரகத்தியெமன்ற இ  ம் இப்ேபா  ெவளிவராைமயால் 
இந் ைல த ேலா  ஒப்பிட் ப் பார்ப்பதற்கு இடமில்ைல. ஐந்திரம் என்ப  
இந்திரனாற் ெசய்யப்பட்ட வடெமாழி தல் இலக்கணம் என்  பலர் கூ ப. அைதத் 
தமிழ் ல் என் ஞ் சிலர் கூ ப. ஐந்திரெமன்ப  உபாகமங்க ள் ஒன்ெறனக் 
கூ வா ளர். 'விண்ணவர் ேகாமான் வி ல்' என்ற சிலப்பதிகாரப் பகுதிக்கு 
இந்திரனாற் ெசய்த இலக்கணெமன்  அ யார்க்கு நல்லார் ெபா ள் கூ கின்றார். 
அதற்குச் சமண ல்க ள் ஒன்றாகிய "இந்திரகாவியம்" என்  ெபா ள் 
ெகாள் வா ம் உளர். இப்ேபா  வடெமாழியி ம் இந்திரனாற் ெசய்த இலக்கணம் 
இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. 
 
    அகத்திய ணர்ச்சி ம் தமிழ் நிலத்  இ வழக்கு உணர்ச்சி ம் இந் ல் 
ெசய்தற்குப் பயன்பட் க்குெமன்ப  யாவர்க்கும் ெதளி . ஒ  ெமாழிக்கு இயல் ல் 
ெசய்வார் பிறிெதா  ெமாழி இயல் ைல ம் ஆராய்தல் லைமப்பிற்குப் 
பயன்ப தேலயன்றி ட் கூறப்ப ம் ெபா ளாராய்ச்சிக்கு அத் ைணப் பயன் 
ற தல் அாி . 'ஐந்திரேமா' 'ஐந்திறேமா' ெவன்-ைற வா ளர். ஐந்திர 
வியாகரணெமன்ப  வடெமாழியில் தன் தற்ேறான்றிய ஓர் இலக்கண 

லாதேலயன்றி இந்திரனாற் ெசய்த இலக்கணம் என்பெதான்  கிைடயாெதன்  
'தமிழ் வரலா ' எ திய தஞ்ைச தி வாளர் ராவ் பஹ ர். K. சீனிவாச 
பிள்ைளயவர்கள் க கின்றார்கள். ஐந்திரெமன்ப  வடெமாழிெயன்ேற க மிடத்  
அந் ள் ேவற் ைம எட்  என்  ெகாண்டவாேற இந் லாசிாிய ம் ெகாள் த ன் 
    அவ்வடெமாழி இயல் லாேரா  ஒத்த க த் ைடயார் இவ்வாசிாியர் என்பதைன 
விளக்கக் க தி 'ஐந்திர நிைறந்த ெதால்காப்பிய'ெனனச் சிறப் ப் பாயிர ைடயார் 
கூறினாெரன்பர். அங்ஙனம் சிற்சில ெகாள்ைககளில் வடெமாழி ஐந்திர ற்க த் ம் 
இவ்வாசிாியர் க த் ம் ஒ வா  ஒத்தி த்தல் கூ ெமன்பேத கிக்கற்பால . 
 
    ஆசிாியர் ல் ெசய்கின்ற காலத்  வழங்கிய வடெமாழி இலக்கணம் 
ஐந்திரெமனப்ப தலா ம் 'பாணினீயம்' ேகட்கப் படாைமயா ம் வடெமாழிக்கு 

த லக்கணம் ஐந்திரெமன ம் அதற்குப் பின்ேனேய பாணினீயம் ேதான்றிய 
ெதன ம் வடெமாழியாளர் ெகாள் தலா ம் ெதால்காப்பிய லான  வடெமாழிப் 
பாணினீயத்திற்கு ற்பட்ட ெதன்ப  தாேன ேபாத ம். வடெசாற்கள் தமி ட் 
பயி தற்கு இந் ள் விதி வகுத்தி ப்பதால் ஆாியெரா  தமிழர்க்குத் ெதாடர்  
இவ்வாசிாியர் காலத்ேத ஏற்பட் த்தல் கூ ெமன்ப  கிக்கப்ப ம். 
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    "வட ேவங்கடந் ெதன்குமாி" என்  ஆசிாியர் காலத்தி ந்த தமிழ் நாட்ெடல்ைல 
குறிக்கப்பட்ட . குமாி என்ப  யாேறா மைலேயா என்ற ஐயப்பாட் ற்கு இடமாக 
நிற்ப ; அதைன உைர யாசிாியர்கள் யாவ ம் யா  என்ேற ெகாள்கின்றனர். 
    காலஞ் ெசன்ற அரசஞ் சண் கனார் அதைன மைல என்கின்றனர். றநா  6-
வ  பாட் ள், 
 
        "வடாஅ  பனிப  ெந வைர வடக்கும் 
        ெதனாஅ  உ ெக  குமாியின் ெதற்கும் 
        குணாஅ  கைரெபா  ெதா கடற் குணக்கும் 
        குடாஅ  ெதான் திர ெபௗவத்தின் குடக்கும்" 
 
    என்ற அ க ள் இரண்டாவ  அ யிற்கண்ட குமாி என்பதற்குக் கடல் என்  
ெபா ள்ெகாள்ள இடமில்ைல. அதைனயாெறன்  அச்ெசய் ள் உைரயிேல 
காட்டப்பட் ள்ள . றநா ற்  17-வ  பாட் ல், 
 
        "ெதன்குமாி வடெப ங்கல் 
        குணகுடகட லாெவல்ைல" 
 
    என்றவிடத் ம் குமாி என்ற ெசால் ஓர் யாற்ைறக் குறிப்பதாகேவ ெதாிகின்ற . 
குமாியாற்ைறக் கடல் ெகாண்டபின்னர் குமாி என்ற ெபயராேல ெதன் எல்ைலயாகிய 
கடல் சுட்டப்பட் த்தல் ெதள்ளி . சி காக்ைக பா னியார் ெதற்குங் கடெலல்ைல 
கூறிய , 
 
        "வடதிைச ம ங்கின் வ குவரம் பாகத் 
        ெதன்றிைச ள்ளிட் ெடஞ்சிய ன் ம் 
        வம*ரம ள் ணாிெயா  ெபா  கிடந்த 
        நாட் யல் வழக்க நான்ைமயின் கைடக்கண் 
        யாப்பின திலக்கண மைறகுவன் ைறேய" 
 
    என்பதனால் விளங்கும். 'ெதா ேயாள் ெபௗவம்' என்ற சிலப்பதிகார ங் காண்க. 

றநா ற்  67-வ  பாட் ல் 'குமாியம் ெப ந் ைற யயிைர மாந்தி' என்ற அ க்கு 
'குமாியாற்றின  ெபாிய ைறக்கண்ேண' என்  அத ைரயில் ெபா ள் 
கூறப்பட் ள்ள . சிலர் அதற்குக் குமாிக் கடற் ைற என்  ெபா ள் 
ெசால் கின்றார்கள், யா  என்ற ெபா ள் ப ஞ்ெசால் ஆண் ல்லாைமயால். குமாி 
ெயன்ற ெசால் வழங்கும் ெசய் ட்களில் ெப ம்பான்ைம ம் ெபா ச் ெசால்லாகேவ 
அ  காணப்ப கின்ற . அப்ெபய ைடய யா  ஒன்  இ ந்தி த்தல் 
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கூ ெமன்பைதத் தமிழ் ேலார் யாவ ம் ஒப் க்ெகாள் கின்றார்கள். மைல ம் 
இ ந்தெதன்ப  'குமாிக்ேகா ம்' என்ற சிலப்பதிகார அ யால் விளங்குகின்ற . 
 
    ஆசிாியர் ெதால்காப்பியர் காலத்ேத குமாியாேறா அல்ல  குமாி மைலேயா தமிழ் 
நாட் ற் ெகல்ைல ெயன் ங் ேகள்விக்கு விைட ஆயத்தக்க . குமாி மைல 
கடல்ெகாண்ட நாட் ல் எவ்வா  அைமந்தி ந்த  என்  ஆ மிடத்  அந்நாட் ன் 
எல்ைலகைள நன்கறிந்  எ தி ள்ள 'மைறந்த குமாிக்கண்டம்' (Lost Lemuria*) 
என் ம் ஆங்கில ட் ேபாந்த படத்தினாேல ஒ  ெப மைலயான  
ேமைலக்கட ல் ெதாடங்கி வடக்குந் ெதற்குமாகக் குமாிக்குத் ெதன்பகுதியி ள்ள 
நிலப்பகுதியிேல ெந ந் ரஞ் ெசன்  பின் ெதன்ேமற்காகத் தி ம்பி 'மடகாஸ்கர்' 
(Madagascar) என்ற ஆப்பிாிக்கத் தீ  வைர ெசன்றதாகத் ெதாிகின்ற . 
அம்மைலக்குக் கீழ்ப்பக்கம் உள்ள நாட் ல் ெப மைல ஒன் மி ந்ததாகத் 
ெதாியவில்ைல. இந்த மைலயான  ெதன்கிழக்கு தல் வடேமற்கு வைர ெசல் கின்ற 
இமயமைலையப் ேபால வடேமற்குத் ெதாடங்கித் ெதன்கிழக்கிற் ெசல் கின்ற ஒ  
ெப மைலத் ெதாடராக இ ந்தி ப்பதாகத் ெதாிகின்ற . 
    ------ 
    * Scott Elliot 
 
    இம்மைலையத் தமிழிற் குமாிெயன் ம் வடெமாழியில் மேகந்திரெமன் ம் 

ன்ேனார் கூறினாெரன்பதற்குக் காரண ண் . சிவத ேமாத்தரம் என் ஞ் 
ைசவ பாகமத்தில் ெபாதியிற்குத் ெதன்பால் மேகந்திர ண்ெடன் ம் அந் ைர ள் 
ெதற்கு தல் வடக்கு ஈறாக அஃ  இ ந்தெதன் ம் கூறப்பட் ள்ள . 
அதன வாரத் ள்ள ேதசம் ெபான்மயமான இலங்ைகெயன் ம் குறிக்கப்ப கின்ற ; 
        " ங்கம  ெபாதித்ெதன்பாற் டர்ந்த வ வாரத்தி 
        னங்கனக விலங்ைக ேமழ் வைரச்சார ல த்ேதசம்" 
    என்றதனால் அ  உணரப்ப ம்; 
    "உன்னதத் ெதன் மேயந்திரேம" 
    என்ற அ ங் காண்க. 
 
    பஃ ளியா  என்ப  ஓர் ெபாிய யாறாக ம் அ  ெந ேயாெனன் ம் 
பாண் ய ைடய ெதன் ம் றநா ற் ள்ேள குறிக்கப்பட் ள்ள ; 
 
        " ந்நீர் விழவின் ெந ேயான் 
        நன்னீர் பஃ ளி மண ம் பலேவ" 
    என்ற  காண்க. 
 
        "அ யிற் றன்னள வரசர்க் குணர்த்தி 
        வ ேவ ெலறிந்த வான்பைக ெபாறா  
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        பஃ ளி யாற் டன் பன்மைல ய க்கத் க் 
        குமாிக்ேகா ங் ெகா க்கடல் ெகாள்ள 
        வடதிைசக் கங்ைக  மிமய ங் ெகாண்  
        ெதன்றிைச யாண்ட ெதன்னவன் வாழி" 
 
    என்ற சிலப்பதிகார அ களினாேல குமாிமைல ம் பஃ ளியா ம் இமய ங் 
கங்ைக ம் ேபான்றி ந்தன ெவன்ப  க தப்ப ம். 'பன்மைல ய க்கத் க் 
குமாிக்ேகா ' என்றதனா ங் குமாிமைலயின் ெப ைம விளங்கும். ெந ேயா க்குாிய 
ெமாழி தமிழ் ெமாழியாதலா ம் தமிழ் வழங்கும் நாட் ள்ள யாற்றிைனைய 
ெந ேயாைனப் க ம் லவ ங் குறித்தல் இைய ைடைமயா ம் கடல்ெகாண்ட 
நாட் ன் ஒ  பகுதியாதல் தமிழ் நாெடன்ேற க தற்பால . 
 
    பஃ ளியா ம் குமாிக்ேகா ம் கடல்ெகாள்ளப் பட்டனெவன்றவிடத்  
குமாியாற்ைற ஆசிாியர் குறியாைம ம் ேநாக்குக. குமாியா  பஃ ளியாற்றின் 
ேவறாகேவ இ ந்தெதன்  ெதாிகிறதால் இரண் ற்கும் ந ேவ 
நா களி ந்தனெவன்  கித்தல் கூ ம். சிலப்பதிகார ைர ள் அ யார்க்கு நல்லார் 
இவ்விரண்டாற்றிற்கு மிைடயிேல 49 நா கள் இ ந்தனெவன்  கூறி ள்ளார். அவர் 
கூறி ள்ளதற்குச் சான்  காட்டாத ேபாதி ம் அவரதைனப் ைனந் ைரயாகக் 
கூறினார் என்  க த இடமில்ைல. ெப ம்பான்ைம ம் பண்ைடத் 
தமி ைரயாசிாியர்கள் ற்பிரமாண மில்லாமல் யா ங் கூ வதில்ைல. சாித்திர 
ஆராய்ச்சி மிக்கில்லாத அக்காலத்தில், கால ைறையக் க தாமல் ன் நடந்தைதப் 
பின்னாக ம் பின் நடந்தைத ன்னாக ம் அவர்கள் ெதாகுத் க் கூறியி த்தல் 
கூ ேமயன்றிப் வதாகப் ைனதல் கிைடயா . ேமற்கூறிய றநா ற் ட் ேபாந்த 
'ெந ேயான்' என் ம் பாண் யேன ெதால்காப்பியப் பாயிரத் ட் சுட் ய 
'நிலந்த தி விற் பாண் யன்' என்  சிலர் கிக்கின்றனர். அவர்கள் 'நிலந்தந்த 
ேப தவிப் ெபாலந்தார் மார்பின் ெந ேயா ம்பல்' என்ற ம ைரக்காஞ்சிைய 
(க த்ெதாைக) ேமற்ேகாளாக உைரக்கின்றனர். நிலந்த தி விற் பாண் யன் 
என் ஞ் ெசாற்ெறாடாின் ெபா ள், 
        "ம திைர ர்ந் தன் மண்கடல் ெவௗவ ன் 
        ெம வின்றி ேமற்ெசன்  ேமவார்நா டம்படப் 
        ெயா  வின்னீட்கிப் கழ்ெபாறித்த கிளர்ெகண்ைட 
        வ யினான் வணக்கிய வாடாச்சீர்த் ெதன்னவன்" 
 
    என் ம் ல்ைலக்க  104-ஆவ  பாட் ன களின் ைவத்  கிக் கற்பால . 
 
    தன்னாட்ைடக் கடல் ெகாள்ள பிற அரசர் நாட்ைடத் தன் கு கட்கு ெவன்  தந்த 
சிறப் ைடய பாண் யன் காலத்ேத ெதால்காப்பியம் அரங்ேகற்றிய தாக 
அறிகின்ேறாம். இப்பாண் யைன 'ெதன்னவன்' என்  க த்ெதாைக ஆசிாியர் 



 10

கூறியவாேற இளங்ேகாவ க ம் கடல் ெகாண்ட ெசய்தி கூ மிடத்  'ெதன்னவன்' 
என்  விளிக்கின்றார். இத்ெதன்னவ ம் பஃ ளியாற்ைற ைடய ெந ேயா ம் ஒேர 
அரசன் என்  ெகாள்ளின் மன்னன் ஒ வேன கடல்ேகாட்கு ன் ம் பின் ம் 
ெந ங்காலமாக அரசாண்டான் என்ப  ம். ெதன்னவன் காலம் கடல்ேகாள் 
நடந்த காலமாகத் ெதாிதலால் ெதால்காப்பியர் கால ம் அக்காலேம ெயன்ப  ெதளி . 
'நிலந்த தி விற் பாண் ய'ெனனப் பாயிரத் ள் விதந்ேதா த ன் அங்ஙனம் 
நிலந்தந்த ேப தவிக்குப் பின்ேனேய ெதால்காப்பியம் அரங்ேகற்றப்பட்டெதன்  
ெகாள் தல் இைய ைடயேத; அதற்கு ன்ெனனக் ெகாள்வா ளர். கடல்ேகாட்குப் 
பின் ல் இயற்றப்பட்டெதன்  ெகாள் மிடத்  'குமாி' என்பதற்கு 'குமாியா ' 
என்ேற ெபா ள்ெகாள் தல் ேவண் ம். கடல் ேகாள் ந்  பிற நா கள் 
ைகக்ெகாள்ளப்பட்  பாண் யன் அரசு நிைலத்த பிறேக நிலந்த தி விற்பாண் ய 
ெனன்ற ெபயர் ஏற்பட் த்தல் ேவண் ம். அப்ெபயர் சிறப் ப் பாயிரத் ட் 
கூறப்ப த ன் ஆசிாியர் ல் ெசய்த கால ம் கடல்ேகாட்குப் பின்ேனயாதல் 
ேவண் ம். ஆதலால் அக்காலத்ேத 'குமாியா ' தமிழ் நாட் த் ெதன் 
எல்ைலயாகவி ந்தெதன்  ெகாள் தல் ெபாி ம் ெபா த்தமான . கடல்ேகாட்குப் 
பின் தன் தற் ெசய்யப்பட்ட தல் ல் ெதால்காப்பியம் என்ப  ெதளி . 
கடல்ேகாட்கு ன் இ ந்த ல்கள் யா ம் இலவாகி ெயாழிய அதற்குப் பின் 
ெசய்யப்பட்ட தல் லாகிய ெதால்காப்பியம் இன் ம் நின்  நில கின்ற . 
 
    வான்மீகியார் இராமாயண காலத்திேல பாண் யர் தைலநகர் ெபா ைநயா  
கடெலா  கலக்கின்ற இடத்திற்கு அ கி ந்தெதன்  குறித் ள்ளார். அக்காரணம் 
பற்றித்தான் அதைன அைலவாய் என்  தற்கால ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் 
க கின்றார்கள். கடல் ெகாள்ளப்ப ன் பாண் யர்க்குத் தைலநகர் ெதன் ம ைர 
ெயன்  ெதாிதலால் ெதன்ம ைரயினின் ம் அைலவாய்க்குத் தைல நகைரப் 
பாண் யர் மாற்றிக் ெகாண்ட  அதைனக் கடல் ெகாண்ட பின்  என்ப  
ஊகிக்கப்ப ம். 'கபாடம்' என்ற வான்மீகி இராமாயணச் ெசாற்குக் கதெவன் ம், 
கபாட ரமாய ஊர் என் ம் இ வைகப் ெபா ள் ெகாள்ளப்ப ம். கபாட ரெமன்ற 
உைரேய இைய ைடத் ; அப்ெபயரால் இைறயனாரகப் ெபா ைரயில் இைடச் 
சங்கமி ந்த நகர் சுட்டப்ப த ன், இைடச் சங்கத்திற்கு ல் ெதால்காப்பியெமன் ம் 
களவிய ட் கூறப்பட்ட . அத ள் தற் சங்க மி ந்தார்க்கு ல் 
ெதால்காப்பியெமன்  கூறப்படவில்ைல. அதைனக் க மிடத் த் ெதால்காப்பியம் 
கடற்ேகா க்குப் பின்ேன இயற்றப்பட் த்தல் ேவண் ெமன்  ேதான் கிற . 
ஆசிாியர் ெதால்காப்பியர் ஜமதக்கினியின் தல்வராய் பரசுராமர்க்கு உடன் 
பிறப்ெபன்  க வார்க்கு இ  மிக ம் ஒத்தேத. அங்ஙனம் ெகாள் மிடத்  
தமிழ்நாட் ற்குத் ெதன் எல்ைல 'குமாியா ' என்பவர்க ைடய ெகாள்ைக ம் 
வ கின்ற . அஃெதவ்வாெறனில் பஃ ளியாற்ைறக் கடல் ெகாண்ட காலத் க் 
குமாிமைலயின் ெப ம்பாக ம் அழிந்  ேபாய . குமாியா  ெதாடங்கும் 
    பகுதி ம் குமாியா ம் கடல் ெகாள்ளப் படாதி ந்த . 
    சிவத ேமாத்திர உைர ள் ம், "மேகந்திர மைலயின் அ வாரத் ள்ள 
கனகமயமான இலங்ைகயின் பகுதி கட ள் மைறந்தெதன்  கூறப்பட் ள்ள ." 
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இராமாயணகாலத்தில் மேகந்திரகிாிக்கும் இலங்ைகக்கும் ந ேவ கடல் 
இ ந்தெதன்ப  ெதாிகிற . அந்தக்காலமான  ெதன் 
    ம ைரையக் கடல்ெகாண்ட காலத்திற்குப் பின்னாதல் ேவண் ம். 
இக்காரணங்களால் தற்கடற்ேகா க்குப்பின் மேகந்திர ெமன்ற குமாிமைலயின் 
ஒ பகுதி ம், குமாியா ம், இவற்றிற்கும் இலங்ைகக்கும் ந ேவ கட ம், 
குமாியாற்றிற்கும் ெபா ைநயாற்றிற்கும் இைடேய நா ம் இ ந்ததாகக் ெகாள் தல் 
ேவண் ம். 
 
    வான்மீகி இராமாயணத்திேல ேசர ேசாழ பாண் ய ெரன்ற தமிழ்நாட்  ேவந்த ங் 
கூறப்ப கின்றார்கள். அந் ள் ேசாழநாட் ற்கு வடபால் ஆந்திரம் ண்டரம் 

த ய ேதசங்கள் ெசால்லப்பட்டைமயால் அக்காலத் த் தமிழ்நாட்  வடெவல்ைல 
'ேவங்கடம்' என்ப  கிக்கக்கடவ . வியாச பாரதத்தால* அ ச்சுனன் 
தீர்த்தயாத்திைரச் ச க்கத்தில் பாண் யர் மண ர் என் மிடத்தில் அரசாண்டதாகத் 
ெதாிகிற . பாண்டவர் ேசைனக்குச் ேசாறளித்த ேசரமான் ெப ஞ்ேசாற் தியன் 
ேசரலாதைன, ரஞ்சி ர் நாகராயர் என் ம் லவர் பா யி ப்பதாகச் 
ெதாிகின்ற . இராம சாிதம் பாரத சாிதத்திற்கு ந்தி ள்ளதாதலால் பாரத சாித 
காலத்திற்கு ன்ேன பாண் யர் அைலவாயில் அரசாண்டதாகக் க த ேவண் ம். 
கபாட ர ங் கடல் ெகாள்ளப்பட்டதாக அறிகிறப யால் அக்கடல்ேகாட்குப் பின்னர் 
பாண் யர் மண ாிற் றங்கியதாகக் க தற்கு இட ண் . நாகராயர் ெசய் ள் 
இமயத்ைத ம் ெபாதியத்ைத ேம கூறினைம காண்க. அவர் ெசய் ளால் 
பாரதகாலத்ேத தமிழரசர்க்கும் பாண்டவர்க்கும் ெந ங்கிய ெதாடர்  ஏற்பட்டதாகத் 
ெதாிகின்ேறாம். தி விைளயாடற் ராணத் ள் ம் மண ர் பாண் யர் 
தைலநகெரனக் கூறப்பட் ள்ள . 
 
    பாரதகாலத்திற்கு ன்ேனேய ெதால்காப்பியர் ல் ெசய்தனர் என்ப  ெதளி . 
அகத்தியர் ெதால்காப்பியர் என் ம் இ  ேபராசிாியர் காலத்ைதப்பற்றிய கட்கு 
அவ்வி வ ம் யாவர் எவ்வைகயார் என்பைதப்பற்றி ஒ சிறி  ஆராயத்தக்க . 
 
    அகத்திய னிவர் வரலாற்றிைனத் தமிழறி சான்ற தி வாளர் ந. . ேவங்கடசாமி 
நாட்டா ரவர்கள் ஆராயாச்சி ெசய் வ கின்றார்கள். இவண் அதைனச் சு க்கிக் 
கூ வாம். அகத்தியர் என்ற ெபயர் தமிழ்ச்ெசால் என்  சில ம், அகஸ்தியர் என்ற 
வடெமாழிச் ெசால் ன் ெமாழிெபயர்ப்ெபன்  ேவ  சில ங் க கின்றார்கள். அவர் 
வரலா  இ ெமாழிப் பண்ைடப் ப வல்கள் பலவி ம் காணப்ப கின்ற . அவைரத் 
தமிழ் னி ெயன்  கந்த ராண ைடயார் அைழக்கின்றார். கந்த ராண அகத்தியப் 
படலத்தில் 'வண்டமிழ் மா னி' ' ைரத்தமிழ் ற் ணர் மா னி' ' சந்த ற் றமிழ்த் 
தாபதன்' என் ம், தி க்கல்யாணப் படலத்தில் 'மைறெயான்  தீஞ்ெசாற்றமிழ் மா னி' 
என் ம் அவைர ஆசிாியர் கச்சியப்ப சிவாசாாியர் விதந்ேதாதினார். விந்தத்ைத 
யடக்குவதற்கு ன் கடல் கு த்த கைத ேகட்கப் ப கின்ற ; அ  ேமற்கூறிய 
அகத்தியப்படலத்தில், 
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        "ெதள்ளத் ெதளிந்த மைறக் கள்வைனச் ெசற்ற மீன்ேபா 
        லள்ளற் கடைல ெயா நீய*கன் ைகயடக்கிக் 
        கள்ளத் த ண னிைலநாட் *ந*ங் கண்ணில் ைவத்த 
        ெகாள்ைளக் க ைண லெகங்க ம் ெகாண்டெதந்தாய்" 
    என்றைமயால் விளங்கும். கடைலக்கு த்த  வி த்திர ெனன் ம் அசுரைன 
இந்திரன் ெகால் தற்ெபா ட்  என்  தி விைளயாடற் ராணத் ட் 
கூறப்பட் ள்ள . இந்திரன் பிரமனிடம் வி த்திரைன ெவல் ம் வழி யாெதன்  
வினவ, அப்பிரமன் அகத்தியாிடம் அவன் குைறயிரக்கும்ப  கட்டைளயிட்டார். 
அங்ஙனேம அகத்தியைர ேவண் க்ெகாள்ள. அவர் கடைல ண்  வி த்திரைனக் 
காட் னார் என்  தி விைளயாடற் ராணங் கூ கின்ற . இந்திரன் குைற ேநர்ந்த  
ெபாதியின் மைலயில் என்ப  'சந்த ெவற்பைடந்தான் வாேனார் தைலவைன' என்ற 
தி விைளயாடல் இந்திரன் பழிதீர்ந்த படலச் ெசய் ள யால் விளங்கும். 
    எனேவ விந்த மடக்குவதற்கு ன்ேனேய ெபாதியி ல் அகத்தியர் இ ந்தனர் 
என்ப  ேபாத ம். இராமாயணத் ள் "என் மவ ைறவிடமா மாத னால்" என்  
ெபாதிைகயில் அகத்தியர் தங்கியி ந்ததாக அறிகிேறாம். அதற்குப்பின் 
சிவெப மான  தி மணத்திற்காக இமயஞ் ெசன்  மீண்டனர். மீண்ட கைதையச் 
ெசால் மிடத் க் கந்த ராணத் ள் அகத்தியர் இைறவைனத் தமிழறி  ஈதல் ேவண்  
ெமன்  ேகட்டதாகக் குறிக்கப்படவில்ைல. காஞ்சிப் ராணத் ள் அவ்வா  
குறிக்கப்பட் ள்ள . அங்ஙனம் குறித்தேபா ம், தனக்குத் தமிழ்ெமாழி 
அன்னியெமன்  அவர் ெசான்னதாகச் சாித்திரமில்ைல. ஆனால் தி விைளயாடற் 

ராணத்தில் தனக்குத் தமிழ் நன்கு ெதாியாததாகக்கூறிய குறிப்  தன் தற் 
காணப்ப கின்ற . இப் ராணம் கந்த ராணத்ேதா  மா ப ம் இடங்களில் 
பின்ைனயேத சிறப்பாகக் ெகாள்ளற்பற் . ஆதலால் தி விைளயாடற் ராண 

ைடயார் கூற்  தமிழ் னிவைரக் குறித்ததாகக் க தப்படா. 
        "மன்  மாமைல மேகந்திர மதனிற் 
        ெசான்ன வாகமந் ேதாற் வித் த ளி ம்" 
    என் ம், 
        "மற்றைவ தம்ைம மேகந்திரத் தி ந்  
        உற்றைவம் கங்க ளாற்பணித் த ளி ம்" 
    என் ம் வ ம் தி வாசக அ களாேல 'மேகந்திர மைலயில் ஐம் 

கங்ெகாண்ெட ந்த ளி, இைறவர் ஆகமங்கைளத் ேதாற் வித்தார் என்ப  
ேபாத ம். 'மேகந்திரம்' ெபாதியத்திற்குத் ெதன்பா ள்ள ஒ  ெப மைல என்ப  ன் 
குறிக்கப்பட்ட . அம்மைலயி ள்ள நா  தமிழ் வழங்கிய நாடாதலால் ஆகமங்கைளக் 
ேகட்டவர்கள் தமிழர்களாதல் ேவண் ம். ேகட்ட ஐவ ள் ஒ வர் அகத்தியராக ம், 
ஏைன நால்வ ள் ஒவ்ெவா வ ம் ஐந்  ஆகமங்கள் ேகட்டதாக ம் அகத்தியர் 
மாத்திரம் எட்  ஆகமங்கள் ேகட்டதாக ம் சிவாகமம் கூ கின்ற . அவ்ைவவ ைடய 
ேகாத்திர ம் ஆாிய ேகாத்திரமாகக் காணப்படவில்ைல. அைவ ைறேய சிவேகாசரம், 
சிகாேகாசரம், ேசாதிேகாசரம், சாவித்திாி ேகாசரம், விேயாம ேகாசரம் என்பன. 
இதனால் அகத்தியர் தமிழ் னிவர் என்ப ம் அவர் குமாி மைலையக் 
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கடல்ெகாள்வதற்கு ன்ேனேய ஆகமம் ெபற்றவர் என்ப ம் விளங்கும். அவர் 
கடல்ேகாட்கு ன் தமிைழச் ெசம்ைமப்ப த்திய ேபராசிாியராக வி ந்தி த்தல் கூ ம். 
அ ந்தவ னிவராதலால் நீண்ட ஆ ைடயராய் வாழ்ந்தி ந்  கடல்ேகாட்குப் 
பின் ம் இராமாயண காலத்தில் இராம க்குக் காட்சி ெகா த்தி க்கலாம். அகத்தியர் 
அ மதியின்றி ெபா ைநயாற்ைறக் கடத்தல் அாிெதன் ம் குறிப்  வான்மீகத்தில் 
காணப்ப கின்ற ; சில பிரதிகளில் காணப்பட்டதாகக் கூ ந் தண்ட கந்தி த்திய 
அகத்திய ெரன்பவர் தமிழ் னியின் ேவறாய் ஆாியர் தைலவராய் கு னிவர் 
ெபயைரக் ெகாண்டவராகிய மற்ெறா வெரன்  கிக்கேவண் யதா யி க்கிற . 
அவைரேய நச்சினார்க்கினியர் பாயிர உைரயிற் கூ வதா ங் க தலாம். 
அகத்தியனா ைடய மைனவிைய லத்தியனா ைடய உடன்பிறப்ெபன்  அவர் 
கூ கின்றார். ஆனால் கந்த ராண ைடயார் தமிழ் னிவர் மைனவி விதர்ப்ப 
நாட்டரசன் தல்விெயன்  ெமாழிந்தனர். இதனா ம் அகத்தியப் ெபய ைடய 
இ வ க்கும் ேவ பா  காண்க. இந்திரன  சிவிைக சுமந்ததாகக் கூறப்ப ம் 
அகத்தியர் தமிழ் னிவர் அன் . இந்திரேன தன்ைனயைடந்  உதவிேவண்ட நின்ற 
தமிழ் னிவர் அவன் சிவிைக சுமத்தல் யாங்ஙனம்? இ க்கு ேவதப்பாட் க ட் 
சிலவற்ைறக் கூறிய அகத்தியர் தமிழ் னிவர் என்  க த இடமில்ைல. அப்பாடல்கள் 
பாரதகாலத்தில் நான்மைறகைள வகுத்த வியாசர் இ க்குேவதத் ட் ேசர்த்தைவகளாக 
இ க்கலாம். நாரதர்க்குக் கும்பத்திற் பிறந்ததாகக் கூறப்ப ம் அகத்தியர் தமிழ் 

னிவெரன்  ெகாள்ள இடமில்ைல. அக்கைத தமிழ் னிவைரப்பற்றி ஆாியர் கட் ய 
கைதயாக வி த்தல் ேவண் ம். அல்ல  அப்ெபய ைடய ஆாிய னிவெரா வைரப் 
பற்றியதாதல் ேவண் ம். 
 
    தமிழ் னிவர்களின் ெபயைர ம் ஆாியமாக்கித் தமிழ்ப்ெபயர் விளவ்கா வண்ணஞ் 
ெசய்தல் ஆாிய ேலார  வழக்கம்ேபா ம். அகத்தியர் என்ற ெசால் ைனத் தமிழ்ச் 
ெசால்லாகேவ க தலாம். அ  தமி க்கு இன்றியைமயாதவர் என்ற ெபா ைடய . 
    'என் ற ெதன்றமிைழ' என்றலால், என் ம் ெபாதியில் இ ந்  வளர்த்தல் அவர  
கடைமேபா ம். 
 
    ஜமதக்கினியின் தல்வராகத் ெதால்காப்பியைரக் க தினால் அவர்காலம் 
இைடச்சங்கமி ந்தகாலம் என்ெறண்ண இட ண்  ஆனால் பரசுராமைரப்பற்றிக் 
கூ ம் ல்க ள் ெதால்காப்பியைர அவர  உடன்பிறப்பாகக் கூறக்கண் லம். சில 
தமிழ்ப் லவர்கள் கூ வதாவ  :- "பலராம ம் வி ம்பப்ப ம் ேமம்பாட் ைன ைடய 
பண்ைடக்காலத் த் தமிழ்ப் பழங்கு களாகிய கு க்ைகயர், ஏயர்ேகா, காப்பியன், 
ேசக்கிழான் எனப் ெபயாியைவக ள் அவர் பழைமமிக்க காப்பியக் கு யிற் பிறந்தவர்" 
என்ப . 
 
    அங்ஙனந் தமிழ் னிவராகத் ெதால்காப்பியைரக் க மிடத் , அந் ல், ஆதி ழின் 
அந்தத்ைதேய ெசய்யப்பட் த்தல் கூ ம். இந் ட் சில பகுதிகள் பிற்காலத் ச் 
ேசர்க்கப்பட்டனவாகக் க த இட ண் . அைவகளிற்பல ஆாியக்கலப்  மிகுந்த 
பின்னேர ேசர்க்கப்பட்டனெவன்  ெகாள்ளேவண் ம். அந் ல் எ த்ததிகாரம் 

வதி ம் இரண்  ன்  ெசாற்கேள தமிேழா வடெமாழிேயாெவன்  
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ஐ வதற்கு இடந்த வன. அ  வடெமாழித் ெதாடர்  தன் தல் அக்காலத்  
ஏற்பட்டைமக்கு ஒ  சான்றாகும். 
 
    பரசுராமர் காலத்திேலேய வடநாட் ல் பிராமண க்கும் ஏைனேயார்க்கும் கலகம் 
விைளந்ததாகத் ெதாிதலால் அக்காலத்திேலேய ெவவ்ேவ  கரணங்கள் 
யாக்கப்பட் த்தல் கூ ம். இன்ெனா  ைறயாகக் க மிடத்  ம ஸ்மி திகள் 

த யைவ எ ந்தபின் ஜாதிைய ம் கரணத்ைத ம் பற்றிய சூத்திரங்கள் 
ெதால்காப்பியத்திற் ேசர்க்கப்பட் த்தல் கூ ெமன்  ெதாிகிற . எவ்வாறாயி ம் 
பாரதகாலத்திற்கு ன் ெதால்காப்பிய ல் இயற்றப்பட்டெதன்  ேகாடேல 
ெபா த்த ைடத் . ஒ  சாரார் சூத்திரெமன்ற ெசய் ள்வைக வடநாட் ேல அைமந்த 
பின்னர் ெதால்காப்பியர் தம  இலக்கண் ைல சூத்திரயாப்பால் இயற்றினர் என்  
கூ கின்றார்கள். கல்ப சூத்திரங்க ம் த ம சூத்திரங்க ம் உபநிடத 
காலத்திற்குப்பின் எ ந்தனெவன்  ெகாள்கின்றார்கள். வடெமாழிச் சூத்திரயாப்பால் 
தமிழ் ல் ெசய்யப்பட்டெதன்  ெகாள்வதி ம் தமிழிேலேய எ வைகச் ெசய் ள் 
ஒன்றாகிய ைலக்கூ ம் பாவினம் அைமந்தி த்தல் கூ ெமன்  ெகாள் தேல 
இைய ைடைம காண்க. அ  ற்பா ெவன்  ெபயர் ெப ம். எ வைகச் ெசய் ைளத் 
தம்மகத் க் ெகாண்ட தமிழான  அவற்ைற இயற் தற்குாிய யாப்  வைககைள 
உைடத்தா யி ந்ததில்ைல ெயன்  கூ வ  ெபா த்த மில்லாதெதான்ேற. 
ெதால்காப்பியத் ள் சில இடங்கிளில் சூத்திரெமன்ற ெசால் வழங்குவைத ைவத்  
வடெமாழிச்சூத்திரம் ஏற்பட்டதன் பின்னேர இந் ல் இயற்றப்பட்டெதன்  
ெகாள் தற்கு இடமில்ைல. ெதால்காப்பியத் ட் சில பகுதிகள் ஆசிாியர் 
காலத் க்குப்பின் ேசர்க்கப்பட்டைவகள். மரபிய ட் ெப ம்பான்ைம ம் அவ்வாேற. 
சூத்திரம் என்ற ெசால் வ கின்ற ெசய் ட்கள் மரபிய ேலேய காணப்ப கின்றன. 
அைவ ஆசிாியர  ெசய் ட்களல்ல ெவன்ப  ஒ தைல. 
 
    ஆசிாியர் தி வள் வர  வரலா  கூ ம் ெதளி  ல் யா ம் இல்லாத ேபால, 
ஆசிாியர் ெதால்காப்பியர  வரலா  கூ  ல் யா மில்ைல. அகத்தியர  மாணாக்கர் 
ெதால்காப்பியர் என்ப  மாத்திரம் பல்காப்பியர் உைர, சிகண் யார் உைர 

த யவற்றால் ெதாிகின்ற . றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைலயில் அகத்தியர  
பன்னி  மாணாக்கர்க ள் ெதால்காப்பியர் தைலவர் என்பதைனக் கூ ம் 
அ க ள்ளன. அைவயாவன :- 
 
        "மன்னிய சிறப்பின் வாேனார் ேவண்டத் 
        ெதன்மைல யி ந்த சீர்சால் னிவரன் 
        தன்பாற் றண்டமிழ் தாவின் ணர்ந்த 
        ன்ன ஞ் சீர்த்தித் ெதால்காப் பியன் தற் 
        பன்னி  லவ ம்" என்பன. 
    ஆசிாியர் காப்பியக் கு ையச் ேசரந்தவெரன்  உைரயாசிாியர்கள் கூ கின்றார்கள். 
ஜமதக்கினியார் தல்வர் ஆசிாிய ெரன்பதற்கு நச்சினார்க்கினியர் பிரமாணம் யா ங் 
காட்டவில்ைல. ெதால்காப்பியர  இயற்ெபயர் திரண மாக்கினி என்பதற்கும் 
உைரயளைவ இன் ம் ெவளிப்படவில்ைல. ஜமதக்கினி தல்வர் என்  ெகாண்டால் 
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ெதால்காப்பியர் ஆாியெரன்ப  வ ம். அதற்குப் பிராமண மின்ைமயின் அதைன 
வற் த்த  மிடமில்ைல. ஐந்திரெமன்ற வடெமாழி வியாகரணத்ைத யறிந்தா 
ெரன்பதனாேல அவர் ஆாியராயி த்தல்ேவண்  ெமன்ப  ணிபல்ல. தமிழாசிாியர் 
பிற பல ெமாழிகைள ம் கற்றல் ைமயன் . ஆசிாியர  சமயம் தமிழர  கட ட் 
ெகாள்ைகேய யன்றி ேவறல்ல. தி வள் வர்க்கு யா  சமயேமா அஃேத 
ெதால்காப்பியர்க்கும் என்  ெகாள்வதற்கு இ  ேபராசிாியர  ெப ற் 
ெபா ெளா ைமேய சிறந்த காரணமாதல் காண்க. ஆசிாியர் காலத்ேத சமணம், த்தம் 

த யன கிைடயா. ைவணவம் ஒ  சமயமாகப் பாிணமிக்கவில்ைல. மால்வழிபா  
மாத்திரமி ந்த . ஆசிாியர் அகத்தியனார  சமயம் ைசவம் என்ப  ெதளிவாதாலால் 
ெதால்காப்பியர  சமய ம் அஃேதெயன்  ெகாள் தல் ெபா த்த ைடைம காண்க. 
    தி வள் வநாயனார் ெகாள்ைக ம் அைனயேத. ெதால்காப்பியர், தி வள் வர் 

த ேயார  சமயத்ெதாடர்பான ெசாற்கைள சமணர் த்தர் தம் ட்ெகாண்  
வழங்கினைமயால் பலர் இ ேபராசிாிய ம் சமணரா யி க்கலாெமன்  
எண் கின்றார்கள். அ  எவ்வளேவார் அறியாைம! சமண லாசிாியராகிய 
தி த்தக்க ேதவர் த ேயார் சமணர  த்திநிைலையச் 'சிவகதி' என்கின்றனர். 
அ கைனச் 'சிவபர த்தி' என்கின்றனர். அக்காரணம் பற்றிச் சமணைரச் ைசவெரன்  
யாராவ  கூ வாரா? 
 
    றநா  6-வ  பாட் , பாண் யன் பல்யாகசாைல  கு மிப் ெப வ திையக் 
காாிகிழார் பா ய . கு மிப் ெப வ தி பஃ ளியாற்ைற ைடய ெந ேயான் 
வழிவந்தன ெனன்ப , அவைனக் குறித்  ெநட் ைமயார் பா ய பாட்டால் விளங்கும். 
அம் கு மி காலத்ேத குமாியா  ெதற்கி ந்த ெதன்ப  ெதளி . அக்காலத்ேத 
அவ்வ தியின  குைட க்கட் ெசல்வர  ேகாயிைல வலம் வ வதற்குமாத்திரேம 
தா ம் என்ப  கூறப்பட்ட ; 
 
        "பணியிய ரத்ைதநின் குைடேய னிவர் 
        க்கட் ெசல்வர் நகர்வலஞ் ெசயற்ேக 
        யிைறஞ்சுக*” என்ப  காண்க. 
 
    இதனாற் ேபாந்த  யாெதனின் இராமாயண காலத்திேலேய ெதன்னாட் ல் 

க்கட்ெசல்வர் வழிபா  சிறந்ேதாங்கியெதன்ப  லனாம். அக்காலத் ப் 
ெப வழக்கிற்றாகிய க்கட்ெசல்வர் வழிபாேட ெதால்காப்பியர்க்கும் பல்லாற்றா ம் 
ெபா ந் வதாம். ஆாியர் கலப்  அவர் காலத்ேத உணைமயின் அவர  ேவள்வி ம் 
அரசர்களால் இயற்றப்பட்டன ெவன்ப  ெதாிகின்ற . ஆனால் ேவள்வி வழக்கு 
கு க ள் அக்காலத் ப் பரவியதாகத் ேதான்றவில்ைல. ஆசிாியர  மரபிைன அறிவர் 
மரபாகேவ ெகாள்ளல் ேவண் ம். 
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    ெதால்காப்பியர் ஆாியராயி ந் தமிழராயி மாகுக. அவர் காலமாகிய இராமயண 
காலத்திற்கு ன்ேனேய த்தமிழ் ல்க ம், ேவந்த ம், த்தமிழ்ப் லவ ம் 
உயர்ந்த கட ட்ெகாள்ைக ம் ெசவ்விய அறெநறி ம் உைடயராய்த் தமிழ்நாட் ற் 
றிகழ்ந் ேதாங்கின ெரன்பைத யாவ ம் ம க்க ெவாண்ணா . வான்மீகியார் 
இராமயணகாலம் கி. . 700-க்கு ன் என்ப  திண்ணம். ஆதலால் த்தம் சமணம் 

த ய மதங்கள் உண்டாவதற்கு ன்ேன ம் கி. . நான்காம் ற்றாண் ற் றிகழ்ந்த 
பாணினி னிவர் காலத்திற்கு ன்ேன ம் ெதால்காப்பியம் இயற்றப்பட்ட ெதன்ப  
ெதளி . 
 
    ெதால்காப்பியைர ம் அகத்தியைர ம் த்தர் அல்ல  சமணெரன்  ெசால்வ  
உண்ைமச் சாித்திரத்திற்கு ற் ம் மாறாக ள்ள ஒ  தப் ெமாழியாகும். 
 
    ஆசிாியர் ல் ெசய்கின்ற காலத்திேல இன்ைறக்கும் ேமனாட் ன ம் அறியாத பல 

ண் ல்கள் தமிழ்நாட் ேல தைழத் ேதாங்கின ெவன்  கிப்பதற்கு இந் ல் 
இடங்ெகா க்கின்ற . த்தமிழ் ல்க ம், ேயாக லக ம், மந்திர ல்க ம், 
தத் வ ல்க ம், ம த் வ ல்க ம் மிகுதியாக இ ந்தன ெவன்ப  
ெதால்காப்பியத்தினாேன லனாவைத ேமேல காட் னாம். 
 
    எ த்ததிகார ல்மரபா ம், பிறப்பியலா ம், எ த்ெதா  ல ணர்ச்சி 
தமிழ்நாட் ற் சிறப் ற்ேறாங்கியி ந்த ெதன்ப  ெதாியவ கிற . உலகத்திேல 
எல்லாவைக ெமாழிகளி ம் பயில்கின்ற எ த்ெதா கைள வைகப்ப த்தி அவற் ள் 
தனி எ த்ெதா கள் இன்னெவன ம், கலப்ெபா கள் எ வதற்குக் காரணமாக 
அத்தனிெயா கேளா  ஒன்றாதல் பலவாதல் ன்னாதல் பின்னாதல் உடனாதல் 
இையகின்ற சார்ெபா கள் இன்ன ெவன் ம் பண்ைடத் தமிழாிஞர் 
அறிந்தி ந்தார்கள். தனி ெயா கள் அைனத்ைத ம் தமிழ்ெமாழி ெந ங்கணக்கின் 

ப்ப  எ த் களாக அைமத்  ைவத்தனர். எவ்ைகயான ேபச்ெசா ம் தனிெயா  
சார்ெபா  அவற்றின் கலப்ெபா  என்பவற் ள் அடங்குதலால் அவற்ைறத் 
தமிெழ த் களால் எ ம் வன்ைம ம் நம  ன்ேனார் ெபற் த் திகழ்ந்தனர். 
இவ்வாிய ணர்ச்சி உலகி ள்ள எல்லா ெமாழிகட்கும் மிக ஞ் சு ங்கிய 
எளியவாகிய குறியீ கைளத் த வ . இந் ணர்ச்சி உலகிற் பர மாயின் தமிழ் 
எ த்  ைறேய உலெகங்கும் பரவி பிற இ பிகளின் இடர்ப்பா ம் ெப க்க ம் 
ஓய்ந்  ஒழி ம். 
 
    2000 ஆண் களாக மைறந்  கிடந்த இவ்வாிய ைலத் தம  ண்மான் ைழ ல 
மிகுதிப்பாட்டால் ெதால்காப்பிய எ த்த்திகாரத்தினின் ம் வ த்ெத த்த 
ேபர தமாகத் தற்காலத்ேத உதவிய ளியவர் ெப ங் கைலஞர் தி வாளர் பா. ேவ. 
மாணிக்க நாயக்க ரவர்கள் ஆவர். அவர்கட்கு தமிழ் நா ம் பிறநா ம் 
ெசயக்கடவதாகிய ைகம்மா  ஒன்  மிலதாயி ம் அவ்வாிய ைலப் ேபாற் த ம் 
பரவச் ெசய்த ேம நம்மவர்களின் ஒ தைலயாய கடைமயாகும். நம  ன்ேனார் 
எ த்ெதா  யற்சிக்குக் குறியீ  அைமத்தனேரயன்றி அவ்ெவா க்கு மாத்திரம் 
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வ வைமத்திலர். அதனால் எ த்ெதா  அளவிறந்  ெப கி ம் குறியீ கள் அள ட் 
பட்டனவாக அைமந் ள்ளன. இ ேவ ெபறற்காிய ெப ம் ேபறாக எ த் ல் கற்பார் 
கைடப்பி க்க ேவண் ய . இவ்வா  ெகாள்ளா  ஒ  ஒவ்ெவான்றிற்கும் குறி 
ஒவ்ெவான்  அைமத்தால் ஒ க ம் பலவாய்க் குறிக ம் பலவாய் வரம்பிழந்  ஓ ம். 
அதனால் வாி வ வக் கூட்டம் ெசப்பமைடயா  வாளா விாிந்  பயனிலதாம். இதைன 
ேமைலத் ேதசத்  எ த்  ல் வல்லார் உற்  ேநாக்கற்பாலர். 
 
    தமிழ் எ த்ெதா  கற்ேபார் பண்ைட எ த்  ணர்ச்சியின்றி இ வைர 

யன்றைமயால் சார்ெப த்தின் தன்ைம அறியாதி ந்தனர். உைரயாசிாியர்க ம் 
அவ்வாேற. தி வாளர் நாயக்கரவர்களின் ேப தவியால் சார்ெப த்தின் தன்ைம 
தமிழர்கட்கு விளங்குவதாயிற் . சார்ெப த்தாவன :- குற்றிய கரம், குற்றிய கரம், 
ஆய்தம் என்பன. குற்றிய கரம் இகரக் கு க்கமன் . 'ேகண்மியா' என்ற ெசால் ன் 
மகரத்தின் ேமல் உள்ள இகரம் ேநர் இகரமாக ஒ யா  ேவ பட் த்தல் காண்க. 
இந்தக் குற்றிய கரம் அகரத்திற்குப் பின் கலப்பதால் எ கின்ற ஒ ேய 'Man' என்ற 
ஆங்கிலச் ெசால் ன் ந ேவ ள்ள உயிெரா யாம். 
 
    குற்றிய கரம் என்ப  வடெமாழி ' ' ' ' என் ம் ஒ களி ள்ள உயிெரா களாம். 
ஆய்தம் என்ப  எ த்ேதாைசக்குக் காரணமாகிய ச்ெசா ேய யாகும். அ சார்ந்த 
ஒ யின் தன்ைமேயா ெடாத்திய ம். அதைனத் தகரத்தின் ன் ேசர்க்கும் ெபா  
தகரத்தின் ஒ  ெமன்ைமயைட ம். அவ்வா  ஆய்த ந் தகர ங் கலந்த ெவா  அரபி 

த ய ெமாழிகளில் மிகுதி ம் வழங்குகிற . இவ்வா  ெகாள்ளா  ஆய்தத்தின் ஒ  
வ வம் அ  ககரத்தின் ன் ேசர்ந்தெபா  எ கின்ற ஒ ேயயாம் என்  
பிற்காலத்தார் மயங்கக் ெகாண்டனர். அதனால் ஆய்தத்தின் ெப ம்பயைனத் தமிழர் 
அறியா  ேபாயினர். குற்றிய கரம் உயிெரா கேளா  கலத்தல் தமிழ் ெமாழியிற் 
கிைடயா ; பிறெமாழிகளி ண் . அவ்வாேற குற்றிய கரம் வல் ன ெமய்யின் ேமல் 
மாத்திரம் தமிழ் இயல் ல்கக ட் குறித்த ைறயில் ஊர்ந்  வ ம். வடெமாழியிேலா 
ரகர லகர ெமய்களி ம் ஊர்ந்  வ கின்ற . ஆங்கில த ய ெமாழிகளிேலா அ  
பிற உயிெரா கேளா ங் கலந்  வ கின்ற . ஆய்தம் தனி எ த்ெதா கட்குப் பின் 
கலத்தல் தமிழி ல்ைல. வடெமாழி த யவற்றில் அ  அைவகளின் உடன் 
கலத்த ம் பின் கலத்த ம் காணப்ப ம். 
 
    தனிெயா கள் ப்ப ம் தமிழ் ெந ங்கணக்காக அைமந்த சீர்ைம உலகில் பிற 
எம்ெமாழிக்குங் கிைடயா . சார்ெபா கள் கலக்கின்ற ைறகள் தமிழிேல மிகச் 
சு க்கம். பிற ெமாழிக ள் அைவ தமிழி ம் விாி ைடயன. இதைன உணராைமயால் 
பலர் தமிழான  எ த்ெதா கள் குைறந்த ெமாழிெயன வறிேத பிைழ கூ வர். அவர் 
தம  எ த்ெதா  ல் அறியாைமையப் லப்ப த்தினர் ஆவர். இனிேய ம் தமிழர், 
பிறெமாழிகளி ந்  எ த்ெதா கைள ம் அவற்றின் வாிவ வத்ைத ம் தமி ட் 
கடன் வாங்கா  தமிழ் எ த் க்களின் ைண ெகாண்ேட பிறெமாழி ஒ கைள 

ண் ற்கு இையய எ திக்ெகாள் ம் ஆற்றல்ெபற் ய்வார்களாக. 
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    தமிெழ த் ெதா களின் சிறப் கைள ம் ெசவ்விய அைமப்ைப ம் பற்றித் 
தி வாளர் மாணிக்க நாயக்க ரவர்கள் கி யாய்ந்  ெமாழிந்தைவ பின் வ மா :-- 
 
    1. கூட்ெடா கைளத் தனி ெய த் க்களாக மற்ைறய ெமாழிகள் 
எண் வ ேபாலத் தமிழ், தாள் தைல ெதாியா  எண் வதில்ைல. 
 
    2. மற்ைறய ெமாழிகள் ேபாலா  கூட்டல் குைறத்தல் இயலாதவர்க்கு 

யற்சியாலாகும் எ த்ெதா களிைவெயன் ம். யற்சி ேவற் ைமயா லாக்கக்கூ ய 
எண்ணிறந்த எ த்ெதா களிைவெயன் ம், தமிழ் பாகுப த்தி ணர்த் கின்ற . 
 
    3. வாக்கு ப் களின் கூட்டல் குைறத்தல் ஏலாத குறிப்பான யற்சிகளால் ஒ க்கக் 
கூ ய எல்லா ெவ த் க்க ம் தமிழ் ெமாழியில் "உயிர்கள்" என வழங்கும் 
பன்னிரண் ம் "உடல்கள்" என வழங்கும் பதிெனட் ேம. 
 
    4. தமிெழ த் க்களி னைமப்ைபவிட எளிய  நிைனத்தற் ெகட்டாததாயி ம், 
அ ேவ எல்லா ெமாழிக க்கும் ெபா வான அைமப்பாம். 
 
    தமிழ் ெந ங்கணக்கின் வாி வ வம் " த்தமிழ்" என்ற கு உக்குறியால் விளங்கும் 
பிரணவத்தின் வ வத்தினின்ேற எ ந்தன ெவன்பைத ம் இயற்ைக நிைலைமகைள 
இனி  விளக்கும் தமிழ் எ த்ெதா களின் சிறந்த ஆற்றைல ம் அவற்றின் மந்திரப் 
ெபா ைள ம் தி வாளர் நாயக்க ரவர்கள் தம  "தமிழ் மைற விளக்கம்" என்ற ல் 
இனி  விளக்கியி க்கின்றனர். அவற்றின் சு க்கம் வ மா : 
 
    (1) இயற்ைகயில் லவ வமா ள்ள க வின் உ வேம தமிழில் ஓகாரம் அதாவ  

லப்பிரணவம். இவ்வ வேம கட ைடய அபயாஸ்த வரதாஸ்த ர்த்தமாகக் 
காட்டப்பட் ள்ள . இவ்வ வினின்ேற தமிழின் மற்ைறய வாிவ வங்கள் 
    கிளம்பி யி க்கின்றன. இைவகள் தந்தம் மந்திரப் ெபா ைள தந்தம் வ வாேலேய 
நன்கு விளக்குகின்றன. 
 
    (2) எ த் க்களின் மந்திரப் ெபா ம், ெமாழிப  ெபா ம் தமிழில் ஒன்றாக 
இ ப்ப  எதனி ம் காணாக்காட்சி. "தனிநிைல," "உயிர்கள்", "உடல்கள்" என்பன 
தமிெழ த் க்களின் பகுப் ப் ெபயர்களாம். 
 
        மயிலாப் ர், 
        உ த்ேராத்காாி வ டம் 
        சித்திைர மாதம் 18ஆம் ேததி.         கா. சுப்பிரமணியம். 
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    உ 
    கட ள் ைண 
 

ெதால்காப்பியம்  - எ த்ததிகாரம் - நச்சினார்க்கினிய ைர 
 

சிறப் ப் பாயிரம் 
    (பனம்பாரனார் இயற்றிய ) 
 
        வடேவங்கடந் ெதன்குமாி 
        ஆயிைடத் 
        தமிழ்கூ ம் நல் லகத்  
        வழக்குஞ் ெசய் ம் ஆயி  த ன் 
        எ த் ஞ் ெசால் ம் ெபா ம் நா ச் 
        ெசந்தமி ழியற்ைக சிவணிய நிலத்ெதா  
        ந் ல் கண்  ைறப்பட எண்ணிப் 
        லந்ெதாகுத் ேதாேன ேபாக்க  ப வல்; 
        நிலந்த  தி விற் பாண் யன் அைவயத் 
        தறங்கைர நாவின் நான்மைற ற்றிய 
        அதங்ேகாட் டாசாற் காில்தபத் ெதாிந்  
        மயங்கா மரபின் எ த் ைற காட்  
        மல்குநீர் வைரப்பின் ஐந்திரம் நிைறந்த 
        ெதால்காப் பியன்எனத் தன்ெபயர் ேதாற்றிப் 
        பல் கழ் நி த்த ப ைம ேயாேன. 
 
    என்ப  பாயிரம்.1 
    ------------ 
    1. இங்ேக பாயிரம் என்ற , சிறப் ப் பாயிரம். 
 
    [பாயிரம்] 
 
    எந் ல் உைரப்பி ம் அந் ற்குப் பாயிரம் உைரத்  உைரக்க என்ப  இலக்கணம். 
என்ைன? 
 
    'ஆயிர கத்தான் அகன்ற தாயி ம் 
    பாயிர மில்ல  ப வ லன்ேற.' 
 
    என்றாராக ன். 
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    பாயிரம் என்ற  ற ைரைய. ல் ேகட்கின்றான் ற ைர ேகட்கிற் 
ெகா ச்ெசன்றவழித் ன் சி இனி  ெசல் மா ேபால(1) இந் ல் இனி  
விளங்குத ற் ற ைர ேகட்டல் ேவண் ம். என்ைன? 
 
    'ப ப்ெபா ட் டாகிய பாயிரங்(2) ேகட்டார்க்கு 
    ண்ெபா ட் டாகிய ல்இனி  விளங்கும்.' 
 
    என்றாராக ன். 
    ---------- 
    (1) ெகா ச்ெசன்றவழித் ன் சி இனி  ெசல் மா  ேபால' என்பதற்கு, 
கலப்ைபக்ெகா ச் ெசன்றவழி கலப்ைபக்குத்தி எளிதாய் நிலத்திற் பதிவ ேபால 
என் ம், குத் க்க வி குத்தியவழித் ைதய சி எளிதாய் ேதா ல் இறங்குவ  ேபால 
என் ம், இ  வைகயாய்ப் ெபா ைரப்பர். 
    (2) பாயிரம் - சிறப் பாயிரம். 
    அப் பாயிரந்தான் தைலயைமந்த யாைன(3)க்கு விைன(4)யைமந்த பாகன் ேபால ம் 
அளப்பாிய ஆகாயத்திற்கு விளக்கமாகிய திங்க ம் ஞாயி ம் ேபால ம் ற்கு 
இன்றியைமயாச் சிறப்பிற்றா யி த்த ன், அ  ேகளாக்காற் குன்  ட் ய குாீஇப் 
ேபால ங் குறிச்சி க்க மான் ேபால ம் மாணாக்கன் இடர்ப் ப ெமன்க. 
    (3) தைலயைமந்த யாைன - யாைனக் கூட்டத்ைதக் காக்கும் தைலைம யாைன. 
    (4) விைன - விைனத்திறைம. 
    (5) நன் லார் இவற்ெறா  ைல ங் கூட் ப் ெபா வின் ெதாைக ஐந்ெதன்பர். 
 
    அப் பாயிரம் ெபா ஞ் சிறப் ம் என இ வைகத் . 
 
    (ெபா ப்பாயிரம்) 
 
    அவற் ட் ெபா ப் பாயிரம் எல்லா ன் கம் உைரக்கப்ப ம். அ தான் நான்கு 
வைகத் : 
 
        'ஈேவான் தன்ைம ஈத யற்ைக 
        ெகாள்ேவான் தன்ைம ேகாடன் மரெபன 
        ஈாிரண்(5)ெடன்ப ெபா வின் ெதாைகேய.' 
 
    என் ம் இதனான் அறிக. 
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    ஈேவார் கற்கப்ப ேவா ங் கற்கப்படாேதா ம் என இ வைகயர். அவ ட் 
கற்கப்ப ேவார் நான்கு திறத்தார். 
 
    'மைலநிலம் ேவ லாக்ேகாெலன் றின்னர் 
    உைலவில் உணர் ைட ேயார்.' 
 
    இத ள், 
    'மைலேய, 
    அளக்க லாகப் ெப ைம ம் அ ைம ம் 
    ம ங்ககல ைடைம ம் ஏறற் க ைம ம் 
    ெபா ந்தக் கூ ப ெபாச்சாப் பின்றி.' 
 
    'நிலத்தி னியல்ேப நிைனக்குங் காைலப் 
    ெபாைற ைட ைமெயா  ெசய்பாங் கைமந்தபின் 
    விைளதல் வண்ைம ம் ேபாய்ச்சார்ந் ேதாைர 
    இ த ம் எ த்த ம் இன்னணி மாக 
    இையயக் கூ ப இயல் ணர்ந் ேதாேர.' 
 
    ' வின தியல்ேப ெபா ந்தக் கூறின் 
    மங்கல மாத ம் நாற்ற ைடைம ங் 
    காலத்தின் மலர்த ம் வண் ற்கு ெஞகிழ்த ம் 
    கண்ேடா வத்த ம் விைழயப் ப த ம் 
    உவமத் தியல்பின் உணரக் காட் ப.' 
 
    ' லாக்ேகா யல்ேப க்குங் காைல 
    மிகி ங் குைறயி ம் நில்லா தாக ம் 
    ஐயந் தீர்த்த ம் ந  நிைலைமேயா 
    ெடய்தக் கூ ப இயல் ணர்ந் ேதாேர.' 
 
    என நான்குங் கண் ெகாள்க. 
 
    இனிக் கற்கப்படாேதா ம் நான்கு திறத்தார்: 
 
    'கழற்ெபய் குடேம மடற்பைன டத்ெதங்கு 
    குண் ைகப் ப த்திேயா ைவெயன ெமாழிப.' 
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    இத ட் கழற்ெபய்குட(1)மாவ  ெகாள்ேவா ணர்  சிறிதாயி ந் தான் 
கற்றெதல்லாம் ஒ ங்குைரத்தல். மடற்பைன(2) என்ப  பிறராற் கிட் தற்கு அாியதாகி 
இனிதாகிய பயன்கைளக் ெகாண் த்தல். டத்ெதங்(3)ெகன்ப  ஒ வர் நீர்வார்க்கப் 
பிறர்க்குப் பயன்ப வ ேபால ஒ வர் வழிபடப் பிறர்க்கு உைரத்தல். 
குண் ைகப்ப த்தி(4) ெயன்ப  ெசாாியி ம் ழா  சிறி  சிறிதாக வாங்கக் 
ெகா க்கும் அ ேபாலக் ெகாள்ேவா ணர்  ெபாிதாயி ஞ் சிறி  சிறிதாகக் 
கூ தல். 
    –------------------------------------- 
    (1) 'ெபய்த ைற யன்றிப* பிறழ உடன ற ஞ் 
    ெசய்தி கழறெபய குடத்தின சீேர.' 
    (2) 'தாேன தரகெகாளி னனறித தனபால 
    ேமவிக ெகாளக்ெகாடா இடத்த  மடறபைன.' 
    (3) 'பலவைக தவி வழிப  பண்பின 
    நல்ேலா ெராழித் தலேலாரக களிக*கு டத ெதங்ேக.' 
    (4) 'அாிதில் ெபயகெகாண டபெபா ள் தானபிறாக 
    ெகளிதீ விலல  ப த்திக் குண் ைக.' 
 
    இனி, 
 
    'ஈத யல்ேப இயல் றக் கிளப்பின் 
    ெபாழிப்ேப அகலம் ட்பம் எச்செமனப் 
    பழிப்பில் பல் ைர பயின்ற நாவினன் 
    கழ்ந்த மதியிற் ெபா ந் ம் ஓைரயில் 
    திகழ்ந்த அறிவினன் ெதய்வம் வாழ்த்திக் 
    ெகாள்ேவா ணர்வைக அறிந்தவன் ெகாள்வரக் 
    ெகா த்தல் மரெபனக் கூறினர் லவர்.' 
 
    இதனான் அறிக. 
 
    இனிக் ெகாள்ேவா ங் கற்பிக்கப்ப ேவா ங் கற்பிக்கப்படாேதா ம் என 
    இ வைகயர். அவ ட் கற்பிக்கப்ப ேவார் அ வைகயர்: 
 
    அவர்தாம், 
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    'தன்மகன் ஆசான் மகேன மன்மகன் 
    ெபா ள்நனி ெகா ப்ேபான் வழிப  ேவாேன 
    உைரேகா ளாளேனா வெரன ெமாழிப.' 
 
    இவர் தன்ைம, 
 
    'அன்னங் கிளிேய நன்னிறம் ெநய்யாி 
    யாைன யாேன1 ெறன்றிைவ ேபாலக் 
    கூறிக் ெகாள்ப குணமாண் ேடாேர.' 
 
    இதனான் அறிக. 
    ----------- 
    1. ' பா ம் நீ ம் பாற்படப் பிாித்தல்--அன்னத் தியல்ெபன அறிந்தனர் ெகாளேல.' 
    ' கிளந்தவர் கிளத்தல் கிளியின தியல்ேப.' 
    ' எந்நிறந் ேதாய்தற்கு ேமற்ப தாதல்--நன்னிறத் தியல்ெபன நா னர் ெகாளேல.' 
    ' நல்லைவ யகத்திட்  நைவ றத் தி வ --ெநய்*யாி மாண்ெபன நிைனதல் 
ேவண் ம்.' 
    ' கு ப உப் றந்த தல் குஞ்சரத் தியல்ேப.' 
    ' பிறந்த ஒ யின் ெபற்றிேயார்ந் ணர்தல்--சிறந்த ஆேனற்றின் ெசய்தி ெயன்ப.' 
 
    இனிக் கற்பிக்கப்படாேதார் எண்வைகயர்: 
 
    'ம மானி ெபாச்சாப்பன் கா கன் கள்வன் 
    அ ேநாய்ப் பிணியாளன் ஆறாச் சினத்தன் 
    த மா  ெநஞ்சத் தவ ள்ளிட் ெடண்மர் 
    ெந ைலக் கற்கலா தார்,' 
 
    என இவர். 
 
    இவர் தன்ைம, 
 
    'குரங்ெகறி விளங்காய் எ ைம யாேட 
    ேதாணி2 ெயன்றாங் கிைவெயன ெமாழிப.' 
 
    இதனான் அறிக. 
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    ------- 
    2. 'கல்லா ெலறிந்  க பயன் ெகாள்ேவான்--குரங்ெகறி விளங்கா யாெமனக் 
    கூ ப.' 
    ' விலங்கி ழ்ந்  ெவண்ணீ ழக்கிக்--கலங்கல்ெசய் த ந்தல் காரா ேமற்ேற.' 
    ' ஒன்றிைட யார உறி ங் குளகு--ெசன் ெசன் ற ந்தல யாட் ன் சீேர.' 
    'நீாிைட யன்றி நிலத்திைட ஓடரச் - சீ ைட யதிேவ ேதாணி ெயனப்.' 
 
    இவ ட் களங்க யப்பட்டார்: 
 
    'ெமாழிவ ணராதார் ன்னி ந்  காய்வார் 
    ப  பல ைரப்பார் பல்கால் நகுவார் 
    திாித  ெநஞ்சத்தார் தீயைவ ஒர்ப்பார் 
    க யப்பட்டாரவாயின் கண்.' 
 
    இனிக் ேகாடன் மர ; 
 
    ' ேகாடன் மர  கூ ங் காைலப் 
    ெபா ெதா  ெசன்  வழிபடன் னியான் 
    ன் ம்3 பின் ம்4 இரவி ம் பக ம் 
    அகலா னாகி அன்ெபா  ெகழீஇக் 
    குணத்ெதா  பழகிக் குறிப்பின் வழிநின் 
    றாசர உணர்ந்ேதான் வாெவன வந்தாங் 
    கி ெவன இ ந்ேத டவிெழன அவிழ்த் ச் 
    ெசால்ெலனச் ெசால் ச் ெசல்ெலனச் ெசன்  
    ப குவ னன்ன ஆர்வத்த னாகிச் 
    சித்திரப் பாைவயின் அத்தக அடங்கிச் 
    ெசவிவா யாக ெநஞ்சுள னாகக் 
    ேகட்டைவ ேகட்டைவ வல்ல னாகிப் 
    ேபாற்றிக் ேகாடல் அதன  பண்ேப.' 
 
    ----- 
    3. ன் ம்--ஆசிாியன் இ க்கும்ேபா  ன்னா ம். 
    4. பின் ம்--ஆசிாியன் ெசல் ம்ேபா  பின்னா ம். 
 
    ' எத்திறம் ஆசான் உவக்கும் அத்திறம் 
    அறத்தில் திாியாப் படர்ச்சிவழி பாேட.' 
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    ' ெசவ்வன் ெதாிகிற்பான் ெமய்ந்ேநாக்கிக் காண்கின்றான் 
    பல் ைர ங் ேகட்பான் மிகப்ெபாி ங் காதலான் 
    ெதய்வத்ைதப் ேபால மதிப்பான் திாிபில்லான் 
    இவ்வா  மாண்  ைடயார்க் குைரப்பேவ 
    ெசவ்விதின் ைலத் ெதாிந் .' 
 
    ' வழக்கி னிலக்கணம் இ க்கின் றறிதல் 
    பாடம் ேபாற்றல் ேகட்டைவ நிைனத்தல் 
    ஆசாற் சார்ந்தைவ அைமவரக் ேகட்டல் 
    அம்மாண் ைடேயார் தம்ெமா  பயிறல் 
    வினாதல் வினாயைவ வி த்தெலன் றின்னைவ 
    கடனாக் ெகாளிேன மடம்நனி இகக்கும்.' 
 
    ' அைனயன் அல்ேலான் ேகட்குவ னாயின் 
    விைனயின் உழப்ெபா  பயன்றைலப் படாஅன்.' 
 
    ' அைனயன் அல்ேலான் அம்மர பில்ேலான் 
    ேகட்குவ னாயிற் ெகாள்ேவா னல்லன்.' 
 
    இவற்றான் உணர்க. 
 
    இம்மாணாக்கன் ற்ற உணர்ந்தானாமா , 
 
    ' ஒ குறி ேகட்ேபான் இ காற் ேகட்பிற் 
    ெப க ற் பிைழபா லேன.' 
 
    ' க்காற் ேகட்பின் ைறயறிந் ைரக்கும்.' 
 
    ' ஆசா ைரத்த தைமவரக் ெகாளி ங் 
    காற்கூ றல்ல  பற்றல னாகும்.' 
 
    ' அவ்விைன யாளெரா  பயில்வைக ெயா பாற் 
    ெசவ்விதி ைரப்ப அவ்வி  பா ம் 
    ைமய  லைம மாண் நனி ைடத்ேத.' 
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    'பிறர்க்குைர யிடத்ேத ற்கலப் பாகுந் 
    திறப்பட உண ந் ெதளிவிேனார்க்ேக.' 
 
    இவற்றான் அறிக. ெபா ப்பாயிரம் ற்றிற் . 
 
    {சிறப் ப் பாயிரம்] 
 
    இனிச் சிறப் ப்பாயிரமாவ  தன்னால் உைரக்கப்ப ம் ற்கு இன்றி யைமயாத . 
அ  பதிெனா வைகயாம். 
 
    ------------------ 
    'ஆக்கிேயான் ெபயேர வழிேய ெயல்ைல 
    ற்ெபயர் யாப்ேப த ய ெபா ேள 
    ேகட்ேபார் பயேனா டாெயண் ெபா ம் 
    வாய்ப்பக் காட்டல் பாயிரத் தியல்ேப.' 
 
    'காலங் களேன காரண ெமன்றிம் 
    வைக ேயற்றி ெமாழிந  ளேர.' 
 
    இப்பதிெனான் ம் இப்பாயிரத் ள்ேள ெபறப்பட்டன. 
    ------- 
 
    இனிச் சிறப் ப்பாயிரத் திலக்கணஞ் ெசப் மா  : 
 
    'பாயிரத் திலக்கணம் பக ங் காைல 
    தல் ெபா ைளத் தன்னகத் தடக்கி 
    யாசிாிய மா ம் ெவண்பா வா  
    ம விய வைகயா வறல் ேவண் ம்.' 
 
    இதனான் அறிக. 
 
    ல்ெசய்தான் பாயிரஞ் ெசய்தானாயிற் றன்ைனப் கழ்ந்தானாம். 
 
    'ேதான்றா ேதாற்றித் ைறபல ப்பி ந் 
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    தான்றற் கழ்த றகுதி யன்ேற.' 
 
    என்பவாக ன். 
 
    பாயிரஞ்ெசய்வார் தன்ஆசிாிய ந் தன்ேனா  ஒ ங்கு கற்ற ஒ சாைல மாணக்க ந் 
தன் மாணாக்க ெமன இவர். அவ ள் இந் ற்குப் பாயிரஞ் ெசய்தார் தமக்கு 
ஒ சாைல மாணாக்கராகிய பனம்பாரனார். 
 
    இதன் ெபா ள் : வடேவங்கடந் ெதன்குமாி ஆயிைட - வடக்கின்கண் ேவங்கட ந் 
ெதற்கின்கட் குமாி மாகிய அவ்விரண் ெடல்ைலக்குள்ளி ந் , தமிழ் கூ ம் நல் 
உலகத்  வழக்குஞ் ெசய் ம் ஆ இ  த ன் - தமிைழச் ெசால் ம் நல்லாசிாியர  
1வழக்குஞ் ெசய் மாகிய அவ்விரண்ைட ம் அ யாகக் ெகாள் ைகயினாேல, 
ெசந்தமிழ் இயற்ைக சிவணிய நிலத்ெதா  ந் ல் கண்  - அவர் கூ ஞ் ெசந்தமிழ் 
இயல்பாகப் ெபா ந்திய ெசந்தமிழ்நாட் ற்கு இையந்த வழக்ேகாேட 

ன்ைனயிலக்கணங்கள் இையந்தப ைய ற்றக்கண் , ைறப்பட எண்ணி - 
அவ்விலக்கணங்கெளல்லாஞ் சில்வாழ்நாட் பல்பிணிச் சிற்றறிவிேனார்க்கு 
அறியலாகாைமயின் யான் இத் ைண வைரய த்  உணர்த் வெலன்  
அந் ல்களிற் கிடந்தவாறன்றி அதிகார ைறயான் ைறைமப்படச் ெசய்தைல 
எண்ணி, எ த் ஞ் ெசால் ம் ெபா ம் நா  - அவ்விலக்கணங்க ள் 
எ த்திைன ஞ் ெசால் ைன ம் ெபா ளிைன ம் ஆராய்ந் , ேபாக்கு அ ப வல் - 
பத் வைகக் குற்ற ந் தீர்ந்  ப்பத்திரண்  வைக 
 
    ---------- 
    1. சிவஞான னிவர், 'வழக்கிைன ஞ் ெசய் ளிைன ம் ஆராய்ந்த ெபாிய 
காரணத்தாேன' என உைரகூறி 'நச்சினார்க்கினியார் தெலன்பதைனப் 
ெபயர யாற்பிறந்த தனிைலவிைனப் ெபயராகக்ெகாண்  த தவினாெலன 
உைரப்பர் ; 
    இ தெலன் ம் ெதாைகச்ெசால் அங்ஙனம் பக்கிைசத்தல் ெபா ந்தாைம அறிக' 
எனத் ெதால்காப்பியச் சூத்திரவி த்தி ட் கூறிய  காண்க. 
    -------- 
 
    உத்திெயா  ணர்ந்த இந் ள்ேள, மயங்கா மரபின் எ த் ைற காட் ப் 

லந்ெதாகுத்ேதாேன - அம் வைகயிலக்கண ம் மயங்கா ைறைமயாற் 
ெசய்கின்றைமயின் எ த்திலக்கணத்ைத ன்னர்க் காட் ப் பின்னர் ஏைன 
யிலக்கணங்கைள ந் ெதாகுத் க் கூறினான், நிலந்த  தி விற் பாண் யன் 
அைவயத்  - மாற்றார  நிலத்ைதக் ெகாள் ம் ேபார்த் தி விைன ைடய பாண் யன் 
மாகீர்த்தி அைவயின் கண்ேண, அறங்கைர நாவின் நான்மைற ற்றிய 
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அதங்ேகாட்டாசாற்கு அாில் தபத் ெதாிந்  - அறேமகூ ம் நாவிைன ைடய நான்கு 
ேவதத்திைன ம் ற்ற அறிந்த அதங்ேகாெடன்கிற ஊாின் ஆசிாிய க்குக் குற்றமற 
ஆராய்ந்  கூறி, மல்குநீர்வைரப்பின் ஐந்திரம்நிைறந்த ெதால்காப்பியெனனத் 
தன்ெபயர் ேதாற்றி - கடல் சூழ்ந்த உலகின்கண்ேண ஐந்திரவியாகரணத்ைத நிைறய 
அறிந்த பைழய காப்பியக் கு யி ள்ேளாெனனத் தன்ெபயைர மாயாமல் நி த்தி, 
பல் கழ் நி த்த ப ைம ேயாேன - பல கழ்கைள ம் இவ் லகின் கண்ேண மாயாமல் 
நி த்திய தவேவடத்ைத ைடேயான் ; என்றவா . 
 
    இ ந்  தமிைழச் ெசால் ம் என்க; ெகாள் ைகயினாேல ெபா ந்திய நா  என்க ; 
கண்  எண்ணி ஆராய்ந்  தன் ள்ேள ெதாகுத்தான் அவன் யாெரனின் 
அைவயின்கண்ேண கூறி உலகின் கண்ேண தன் ெபயைர நி த்திப் கைழ நி த்திய 
ப ைமேயான் என்க. 
 
    இப்பாயிர ஞ் ெசய் ளாத ன் இங்ஙனம் மாட் ப்  நிகழக் கூறினார். இதற்கு 
இங்ஙனங் கண்ணழித்தல் 1உைரயாசிாியர் க த்ெதன்ப  அவ ைரயான் உணர்க. 
    ------------ 
    1. உைரயாசிாியெரன்ற  ெதால்காப்பியத்திற்கு தன் தல் உைரெசய்த 
இளம் ரண அ கள். அன்றி, ேவெறா வர் என்பா ளர். அ ேவ எம  க த் ம். 
 
 
    இனி மங்கலமரபிற் காாியஞ்ெசய்வார் வடக்குங் கிழக்கும் ேநாக்கி ஞ் சிந்தித் ம் 
நற்க மங்கள் ெசய்வாராத ன் மங்கலமாகிய வடதிைசைய ற்கூறினார், இந் ல் 
நின்  நில தல் ேவண் . ெதன் லத்தார்க்கு ேவண் வன ெசய்வார் ெதற்கும் ேமற்கும் 
ேநாக்கி ங் க மங்கள் ெசய்வாராத ன் ெதன்றிைசையப் பிற்கூறினார். நிலங்கிடந்த 
ெந யண்ணைல ேநாக்கி உலகந் தவஞ்ெசய்   ெபற்ற மைலயாதலா ம் 
எல்லாரா ம் அறியப்ப தலா ம் ேவங்கடத்ைத எல்ைலயாகக் கூறினார். குமாி ந் 
தீர்த்தமாக ன் எல்ைலயாகக் கூறினார். இவ்விரண் ைன ங் காைலேய ஓ வார்க்கு 
நல்விைன ண்டாெமன்  க தி இவற்ைறேய கூறினார். இைவயிரண் ம் 
அகப்பாட்ெடல்ைலயாயின. என்ைன ? குமாியாற்றின் ெதற்கு நாற்பத் ெதான்ப  நா  
கடல்ெகாண்டதாக ன். கிழக்கும் ேமற்குங் கட ெலல்ைலயாக த ன் ேவெறல்ைல 
கூறாராயினார். ேவங்கட ங் குமாி ம் யாண்ைடய என்றால் வடேவங்கடந் 
ெதன்குமாிெயன ேவண் த ன் அதைன விளங்கக் கூறினார். 
 
    உலகெமன்ற  பலெபா ெளா ெசால்லாக ன் ஈண்  உயர்ந்ேதாைர 
உணர்த்திற் , உலகம்அவைரேய கண்ணாக ைடைமயின் என்ைன? 
 
    "வழக்ெகனப் ப வ யர்ந்ேதார் ேமற்ேற 
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    நிகழ்ச்சி அவர்கட் டாக லான" (மரபியல். 92) 
 
    என மரபிய ட் கூ த ன். அவ் யர்ந்ேதாராவார் அகத்தியனா ம் 
மார்க்கண்ேடயனா ந் தைலச்சங்கத்தா ம் தலாயிேனார். உலகத்  -
உலகத்தி ைடய என விாிக்க. 
 
    வழக்காவ  சிலெசாற் பிறந்த அக்காலத்  இஃ  அறத்ைத உணர்த்திற் , இ  
ெபா ைள உணர்த்திற் , இஃ  இன்பத்ைத உணர்த்திற் , இ  ட்ைட 
உணர்த்திற் , என்  உணர்விப்ப . 
 
    ெசய் ளாவ  "பாட் ைர ேல" (ெசய் ளியல்-78) என் ஞ் ெசய் ளியற் 
சூத்திரத்தாற் கூறிய ஏ  நில ம்1 அறம் த ய ன்  ெபா ம் பயப்ப நிகழ்வ . 

த ெனன்ற  த ைகயினாேல என்றவா  
 
    எ த்ெதன்ற  யாதைன ெயனின், கட் லனாகா உ ங்2 கட் லனாகிய வ 3 

ைடத்தாக ேவ ேவ  வகுத் க்ெகாண்  தன்ைனேய உணர்த்தி ஞ் ெசாற்கு 
இையந் ம் நிற்கும் ஓைசையயாம். கடெலா  சங்ெகா  த ய ஓைசகள் 
ெபா ணர்த்தாைமயா ம் ற்கு ைள இலைத த யன 
ெபா ணர்த்தினேவ ம் எ த்தாகாைமயா ம் அைவ ஈண் க் ெகாள்ளா 
ராயினார். ஈண்  உ ெவன்ற  மன ணர்வாய் நிற்குங் க த் ப்ெபா ைள. அ  
ெசறிப்பச் ேசறலா ஞ்4 ெசறிப்ப வ தலா ம்5 இைடெயறியப்ப த லா ம்6 
இன்ப ன்பத்ைத யாக்கலா ம்7 உ ம் உ ங் கூ ப்பிறத்த லா ம்8 உந்தி 

தலாகத் ேதான்றி எண்வைக நிலத்9 ம் பிறந்  கட் லனாந் தன்ைம யின்றிச் 
ெசவிக்கட் ெசன்  உ ம் ஊ ைடைமயா ம் விசும்பிற் பிறந்  இயங்குவேதார் 
தன்ைம ைடைமயா ங் காற்றின் குணமாவேதார் உ  வாம். வன்ைம ெமன்ைம 
இைடைம ேகாடலா ம் உ ேவ யாயிற் . இதைனக் காற்றின் குணேமெயன்றல் 
இவ்வாசிாியர் க த் . இதைன விசும்பின் குணெமன்பா ம் உளர். 
    -------- 
    1 ஏ  நிலம்-பாட் . உைர. ல். வாய்ெமாழி. பிசசி. அங்கதம். ெசால் என்பன 
    2 கட் லனாகா உ -ஒ  வ வம் 
    3 கட் லனாகியவ -வாிவ வம் 
    4 ெசறிப்பச்ேசறல்-குழ ற்ேபால ெச த்தச் ெசல் தல் 
    5 ெசறிப்ப வ தல்-குடத்திற்ேபால ெச த்த மீண் ம் வ தல் 
    6 இைடெயறியப்ப தல்-ெவளியிடத்தில் சப்ப தல் 
    7 இன்ப ன்பத்ைத யாக்குதல் ைறேய ெமன்ைம வன்ைமயால் 
    8 உ ம் உ ம் கூ ப்பிறத்தல்-உயிர்வ ம் ெமய்வ ம் கூ ப்பிறத்தல் 
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    9 எண்வைக நிலம்-தைல, மிட , ெநஞ்சு, பல, இதழ், நா, க்கு, அண்ணம் என்பன 
    ------- 
 
    இவ்  'உ  வாகி' (எ  - 17) என ம் 'உட்ெப  ள்ளி உ வா கும்ேம' (எ  - 
14) என ங் காட்சிப்ெபா ட்குஞ் சி பான்ைம வ ம். வ வாவ  கட் லனாகிேய 
நிற்கும். அ  வட்டஞ் ச ரம் த ய ப்பத்திரண்ட ள் ஒன்ைற உணர்த் ம், 
மனத்தான் உண ம் ண் ணர்வில்ேலா ம் உணர்தற்கு எ த் க்கட்கு ேவ ேவ  
வ வங் காட்  எ தப்பட்  நடத்த ற் கட் லனாகிய வாிவ வம் உைடயவாயின. 
இதற்கு விதி 'உட்ெப  ள்ளி உ வா கும்ேம' (எ  - 14) என் ஞ் சூத்திரம் 

த யனவாம். இவற்றாற் ெப ம்பான்ைம ெமய்க்ேக வ  கூறினார். 'எகர ஒகரத் 
தியற்ைக  மற்ேற' (எ  - 16) என உயிர்க்குஞ் சி பான்ைம வ  கூறினார். 
 
    இனித் தன்ைன உணர்த் ம் ஓைசயாவ  தன் பிறப்ைப ம் மாத்திைரைய ேம 
அறிவித் த் தன்ைனப் ெபற நிக ம் ஓைச. 
 
    ெசாற்கு இைய ம் ஓைசயாவ  ஓெர த்ெதா ெமாழி த யவாய் வ ம் ஓைச. 
 
    இனிச் ெசால்ெலன்ற  யாதைன ெயனின், எ த்தினான் ஆக்கப்பட்  இ திைணப் 
ெபா ட்டன்ைமைய ம் ஒ வன் உணர்தற்கு நிமித்தமாம் ஓைசைய. இவ் ைரக்குப் 
ெபா ள் ெசால்லதிகாரத் ட் கூ ம். ஈண்  'டறலள' (எ  - 23) என் ஞ் சூத்திர 

த யவற்றான் ெமாழியாக மயங்கு கின்றன ம் அவ்வாக்கத்தின்கண் 
அடங்குெமன்  உணர்க. எ த் ச் ெசாற்கு அவயவமாத ன் அதைன ற்கூறி 
அவயவியாகிய ெசால்ைலப் பிற்கூறினார். 
 
    இனிப் ெபா ெளன்ற  யாதைன ெயனின் ெசாற்ெறாடர் க வியாக உணரப்ப ம் 
அறம்ெபா ளின்ப ம் அவற்ற  நிைல ம் நிைலயாைம மாகிய 
அ வைகப்ெபா மாம். அைவ ெபா ளதிகாரத் ட் கூ ம். 
 
     கூறாேரா எனின், அகத்தியனா ந் ெதால்காப்பியனா ம் ேபற்றிற்கு 
நிமித்தங் கூ தலன்றி ட் ன் தன்ைம இலக்கணத்தாற் கூறாெரன் ணர்க. 
    அஃ , 
    'அந்நிைல ம ங்கின் அற த லாகிய 
    ம் தற் ெபா ட்கும் உாிய ெவன்ப.' (ெசய்  - 106) 
    என்பதனான் உணர்க. இக்க த்தாேன வள் வனா ம் ப்பாலாகக் கூறி 
ெமய் ணர்தலான் ேபற்றிற்கு நிமித்தங் கூறினார். 
 
    ெசந்தமிழ் - ெசவ்விய தமிழ். 
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    ந் ல் அகத்திய ம் மா ராண ம் த ராண ம் இைச க்க ம். 
அவற் ட்கூறிய இலக்கணங்களாவன எ த் ச் ெசாற்ெபா ள் யாப் ம் சந்த ம் 
வழக்கிய ம் அரசிய ம் அைமச்சிய ம் பார்ப்பன இய ஞ் ேசாதிட ங் 
காந்த வ ங் கூத் ம் பிற மாம். 
 
    லம் என்ற  இலக்கணங்கைள. 
 
    ப வ ெலன்ற  அவ்விலக்கணங்கெளல்லாம் அகப்படச் ெசய்கின்றேதார் குறிைய. 
அைவ இத ட் கூ கின்ற உைரச்சூத்திரங்களா ம் மரபியலா ம் உணர்க. 
 
    பாண் யன் மாகீர்த்தி இ பத் நாலாயிரம் யாண்  ற்றி ந்தானாத ன் அவ ம் 
அவன் அைவயி ள்ேளா ம் அறி மிக்கி த்த ன் அவர்கள் ேகட் ப்ப 
அதங்ேகாட்டாசிாியர் கூறிய கடாவிற் ெகல்லாங் குற்றந்தீர விைடகூ த ன் 
'அாில்தப' என்றார். 
 
    அகத்தியனார் அதங்ேகாட்டாசிாியைர ேநாக்கி ' நீ ெதால்காப்பியன் ெசய்த ைலக் 
ேகளற்க' என்  கூ தலா ம், ெதால்காப்பியனா ம் பல்கா ஞ் ெசன்  'யான் ெசய்த 

ைல நீர் ேகட்டல்ேவண் ம்' என்  கூ தலா ம், இவ்வி வ ம் ெவகுளாமல் 
இந் ற்குக் குற்றங் கூறிவி வ ெலனக் க தி அவர் கூறிய கடாவிற் ெகல்லாம் விைட 
கூ த ன், 'அாில்தபத் ெதாிந் ' என்றார். 
 
    அவர் ேகளன்மிெனன்றதற்குக் காரண ெமன்ைன ெயனின், ேதவெரல்லா ங் கூ  
யாஞ் ேசரவி த்த ன் ேம ந் தாழ்ந்  ெதன்றிைச உயர்ந்த , இதற்கு அகத்தியனாேர 
ஆண் த்தற் குாிய ெரன்  அவைர ேவண் க் ெகாள்ள, அவ ந் ெதன்றிைசக்கட் 
ேபா கின்றவர் கங்ைகயா ைழச் ெசன்  காவிாியாைர வாங்கிக்ெகாண் , பின்னர் 
யமதக்கினியா ைழச் ெசன்  அவர் மகனார் திரண மாக்கினியாைர 
வாங்கிக்ெகாண் , லத்தியனா ைழச் ெசன்  அவ டன் பிறந்த குமாியார் 
உேலாபா த்திைரயாைர அவர் ெகா ப்ப நீேரற்  இாீஇப், ெபயர்ந் , வராபதிப் 
ேபாந்  நிலங்கடந்த ெந யண்ணல் வழிக்கண் அரசர் பதிெனண்மைர ம் 
பதிெனண்ேகா  ேவளி ள்ளிட்டாைர ம் அ வாளைர ங் ெகாண்  ேபாந் , 
கா ெக த்  நாடாக்கிப் ெபாதியின்கணி ந் , இராவணைனக் கந்த வத்தாற் 
பிணித் , இராக்கதைர ஆண்  இயங்காைம விலக்கித் திரண மாக்கினியாராகிய 
ெதால்காப்பியனாைர ேநாக்கி ' நீ ெசன்  குமாியாைரக் ெகாண் வ க' எனக் கூற, 
அவ ம் எம்ெப மாட் ைய எங்ஙனம் ெகாண்  வ வெலன்றார்க்கு, ' ன்னாகப் 
பின்னாக நாற்ேகால் நீளம் அகல நின்  ெகாண் வ க' ெவன அவ ம் அங்ஙனங் 
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ெகாண்  வ வழி, ைவைய நீர் க கிக் குமாியாைர ஈர்த் க் ெகாண்  ேபாகத், ெதால் 
காப்பியனார் கட்டைள யிறந்  ெசன்  ஒர் ெவதிர்ங்ேகாைல றித்  நீட்ட, 
    அ பற்றி ேயறினார்; 
 
    அ  குற்ற ெமன்  அகத்தியனார் குமாியாைர ந் ெதால்காப்பியனாைர ஞ் ' 
சுவர்க்கம் காப்பிர்' எனச் சபித்தார்; ' யாங் கள் ஒ  குற்ற ஞ் ெசய்யாதி க்க 
எங்கைளச் சபித்தைமயான் எம்ெப  மா ம் சுவர்க்கம் காப்பிர்' என அவர் 
அகத்தியனாைரச் சபித்தார். அதனான் அவர் ெவகுண்டாராத ன் அவன் ெசய்த 

ைலக் ேகளற்க என்றாெரன்க. 
 
    நான்கு கூ மாய் மைறந்தெபா ம் உைடைமயான் 'நான்மைற' என்றார். அைவ 
ைதத்திாிய ம் ெபௗ க ந் தலவகார ஞ் சாமேவத  மாம். இனி இ க்கும் யசு ம் 
சாம ம் அதர்வண ம் என்பா  ளர். அ  ெபா ந்தா ; இவர் இந் ல் ெசய்த 
பின்னர் ேவதவியாசர் சின் னாட் பல்பிணிச் சிற்றறிவிேனார் உணர்தற்கு நான்கு 
கூறாக இவற்ைறச் 
    ெசய்தாராக ன், 
 
    ற்கூறிய ல்கள் ேபால எ த்திலக்கண ஞ் ெசால் ணக்கண ம் மயங்கக் 
கூறா  ேவேறார் அதிகாரமாகக் கூறினார் என்றற்கு ' எ த்  ைறகாட் ' என்றார். 
 
    வைரப்பின்கண்ேண ேதாற்றி நி த்த என்க. 
    இந்திரனாற் ெசய்யப்பட்ட  ஐந்திரம் என்றாயிற் . 
 
    பல் கழாவன, ஐந்திரநிைறத ம் அகத்தியத்தின்பின் இந் ல் வழங்கச் ெசய்த ம் 
அகத்தியனாைரச் சபித்த ெப ந்தன்ைம ம் ஐந்தீ நாப்பண் நிற்ற ம் நீர்நிைல 
நிற்ற ம் பிற மாகிய தவத்தான் மிகுத ம் பிற மாம். 
 
    ப ைம - தவேவடம். 
 
    'வடேவங்கடந் ெதன்குமாி' என்ப  கட் ைர வைகயான் எண்ெணா  ணர்ந்த 
ெசாற்சீர .1 'ஆயிைட' என்ப  வழியைச ணர்ந்த ெசாற்சீர .2 'தமிழ்கூ  
நல் லகத் ' என்ப  ட்ட 3 யின்றிக் குைற  சீர்த்தாய ெசாற்சீர . இங்ஙனஞ் 
ெசாற்சீர ைய ற்கூறினார், சூத்திர யாப்பிற்கு இன்ேனாைச பிறத்தற்கு. என்ைன? 
'பாஅ வண்ணஞ், ெசாற் சீர்த் தாகி ற்பாற் பயி ம்' (ெசய்  - 215)என்ற ன். ஏைன 
அ க ெளல்லாஞ் ெசந் க்கு.4 
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    வடேவங்கடந் ெதன்குமாி ெயனேவ எல்ைல ம், எ த் ஞ் ெசால் ம் ெபா ம் 
நா  ெயனேவ த ய ெபா ம் பய ம் யாப் ம், ந்  ல்கண்ெடனேவ வழி ம், 

ைறப்பட எண்ணி ெயனேவ காரண ம், பாண் யன் அைவயத் ெதனேவ கால ங் 
கள ம், அாில்தபத் ெதாிந்ெதனேவ ேகட்ேடா ம், தன் ெபயர் ேதாற்றி ெயனேவ 
ஆக்கிேயான் ெபய ம் ற் ெபய ம் ெபறப்பட்டன. 
 
    ெதால்காப்பியம் என்ப  ன்  உ ப்5படக்கிய பிண்டம்.6 ெபா ள் கூறேவ 
அப்ெபா ைளப் ெபாதிந்த யாப்பிலக்கண ம் அடங்கிற் ,  காணங் 
ெகாணர்ந்தாெனன்றால் அைவ ெபாதிந்த கூைற ம் அைவ ெயன அடங்குமா ேபால. 
    ------------------------- 
    1 ெசாற்சீர  - அைசயாலைமந்த சீரால் அ யாக்கா  ெசால்ைலேய  
            சீராகக்ெகாண்   அதனால யாக்குவ . 
    2 வழியைச ணர்ந்த ெசாற்சீர  - 'தனியைச யன்றிப் பல அைச ணர்க்கப்பட்  
வ ஞ் ெசாற்சீர ' என்ப  நச்சினார்க்கினியம். 'ஒ  சீர்க்கண்ேண பிறி ெமா  சீர் 
வரத் ெதாடர்வேதார் அைசையத் ெதா ப்ப ' என்ப  இளம் ரணம். 
    3 ட்ட  - க்குப்பட்  ம் நாற்சீர . 
    4 ெசந் க்கு - நாற்சீ ம் நிரம்பிவ ம் அ யாலாகும் ஓைச. 
    5 ன் ப்  - ற்பா (சூத்திரம்), ஒத் , படலம் என்பன. 
    6 பிண்டம் - ெதாகுதி அல்ல  திரட் . 
 
    இனி இவ்வாறன்றிப் பிறவா  கண்ணழி  கூ வா ம் உளராெலனின், 
ேவங்கட ங் குமாி ம் எல்ைலயாக ைடய நிலத்திடத்  வழங்குந் தமிழ்ெமாழியிைனக் 
கூ ம் நன்மக்கள் வழக்குஞ் ெசய் ம் என்றாற் ெசந்தமிழ் நாட்ைடச் சூழ்ந்த 
ெகா ந்தமிழ் நா  பன்னிரண் ம் வழங்குந் தமிழ்ெமாழி யிைனக் கூ வாைர 
நன்மக்கெளன்றார் என்  ெபா ள் த தலா ம், அவர் கூ ம் வழக்குஞ் ெசய் ங் 
ெகாண்  எ த் ஞ் ெசால் ம் ெபா ம் ஆராய்தல் ெபா ந்தாைமயா ம், அவர் 
கூ ம் வழக்குஞ் ெசய் மாகிய இ காரணத்தா ம் எ த் ஞ் ெசால் ம் ெபா ம் 
ஆராய்ந்தாெரனின் அகத்தியற்கு மாறாகத் தா ம் த ல் ெசய்தாெரன் ம் ெபா ள் 
த தலா ம், அங்ஙனங் ெகா ந்தமிழ் ெகாண்  இலக்கணஞ் ெசய்யக் க திய 
ஆசிாியர் குைறபா ைடய வற்றிற்குச் ெசந்தமிழ் வழக்ைக ம் ந் ைல ம் 
ஆராய்ந்  ைறப்பட எண் ணினாெரனப் ெபா ள் த தலா ம் அ  ெபா ளன்ைம 
உணர்க. இன் ம் ந் ல் கண் ைறப்பட எண்ணி ெயன்றதனாேன தல்வன் 
வழி ல் ெசய்  மாற்றிற்கு இலக்கணங் கூறிற்றிலேன ம் அவன் ல் ெசய்த 

ைறைம தாேன பின்  வழி ல் ெசய்வார்க்கு இலக்கணம் என்ப  க தி 
இவ்வாசிாியர் ெசய் ளிய ம் மரபிய ம் அந் ல் ெசய் ம் இலக்கண ம் அதற்கு 
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உைர ங் காண் ைக ங் கூ ம் இலக்கண ங் கூறிய அதைனேய ஈண் ங் 
கூறினாெரன்  உணர்க. அைவ அவ்ேவாத் க்களான் உணர்க. 
 
    'யாற்ற ெதா க்ேக ேதைரப் பாய்ேவ 
    சீய ேநாக்ேக ப ந்தின் ழ்ெவன்  
    ஆவைக நான்ேக கிடக்ைக ைறேய.' 
 
    'ெபாழிப்ேப அகலம் ட்பம் எச்சம் எனப் 
    பழிப்பில் சூத்திரம் பன்னல் நான்ேக.' 
 
    'அவற் ள் 
    பாடங் கண்ணழி தாரணம் என்றிைவ 
    நா த் திாிபில ஆகுதல் ெபாழிப்ேப.' 
 
    'தன் ல் ம ங்கி ம் பிற ல் ம ங்கி ந் 
    ன்னிய கடாவின் றந்ேதான் ம் விகற்பம் 
    பன்னிய அகலம் என்மனார் லவர்.' 
 
    'ஏ வின் ஆங்கைவ ைடத்தல் ட்பம்.' 
 
    ' ைடத் க் ெகாள்ெபா ள் எச்சம் ஆகும்.' 
 
    'அப் லம் அாில்தப அறிந்  த ற் 
    பக்கம் ேபாற் ம் பயன்ெதாிந் லகந் 
    திட்ப ைடய ெதளிவர ைடேயான் 
    அப் லம் பைடத்தற் கைம ம் என்ப.' 
 
    'சூத்திரம் உைரஎன் றாயி  திறத்தி ம் 
    பாற்படத் ேதாற்றல் பைடத்த ெலன்ப 
    ற்பயன் உணர்ந்த ண்ணி ேயாேர.' 
 
    இவற்ைற விாித்  உைரக்க. 
 
    சிறப் ப்பாயிரம் ற்றிற் . 
    -------- 
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ெதால்காப்பியம் : 1. எ த்ததிகாரம் - நச்சினார்க்கினயி ைர. 
 

1. ன்மர  (1-33 ) 
[எ த்தின் இலக்கணம் என்ப  இதன் ெபா ள்; ஆைடக்கு ல் உ ப்பாதல் 

ேபால ெமாழிக்கு உ ப்பாகிய எ த்  இங்கு ல் எனப் பட்ட .) 
 
    எ த் க்களின் வைக. 
    அவற்றின் ெபயர் த யன 
    1. எ த்ெதனப் ப ப, 
    அகர தல் னகர இ வாய் 
    ப்பஃ ெதன்ப; 
    சார்ந் வரல் மரபின் ன்றலங் கைடேய. 
 
    என்ப  சூத்திரம். 
 
    இவ்வதிகாரம் என்ன ெபயர்த்ேதா எனின் எ த்திலக்கணம் உணர்த்தினைம 
காரணத்தான் எ த்ததிகாரம் என் ம் ெபயர்த் . எ த்ைத உணர்த்திய அதிகாரம் என 
விாிக்க. அதிகாரம் - ைறைம. 
 
    எ த்  உணர்த் மிடத்  எைனத்  வைகயான் உணர்த்தினாேராெவனின் எட்  
வைகயா ம் எட் றந்த பலவகாயா ம் உணர்த்தினார் என்க. 
 
    எட்  வைகய என்பார் கூ மா  :- எ த்  இைனத்(1)ெதன்ற ம் இன்ன ெபயாின 
என்ற ம் இன்ன ைறயின என்ற ம் இன்ன அளவின என்ற ம் இன்ன பிறப்பின 
என்ற ம் இன்ன ணர்ச்சியின என்ற ம் இன்ன வ (2)வின என்ற ம் இன்ன 
தன்ைமயின என்ற மாம். இவற் ள் தன்ைம ம் வ ம் நமக்கு 
உணர்த்தலாகாைமயின் ஆசிாியர் ஈண்  உைரத்திலர். ஏைனய இத ட் ெப ம். 
    ----- 
    (1) இைனத்  - இத்தைன. (2) வ  - ஒ  வ . 
 
    எ த்  இைனத்ெதன்றைலத் ெதாைக வைக விாியான் உணர்க. ப்பத் ன்  
என்ப  ெதாைக. உயிர் பன்னிரண் ம் உடம்  பதிெனட் ஞ் சார்பிற் ேறாற்றம் 

ன் ம் அதன் வைக. அளெபைட ேய ம் உயிர்ெமய் இ ற்ெறா பத்தா ம் 
அவற்ேறா ங் கூட்  இ ற்ைறப் பத்தாெறனல் விாி. 
 
    இனி எ த் க்கள  ெபய ம் ைற ந் ெதாைக ம் இச்சூத்திரத்தாற் ெபற்றாம். 
வைக "ஔகார இ வாய்' (எ  - 8) என்பதனா ம் 'னகார இ வாய்' ( எ  - 9) 
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என்பதனா ம் 'அைவதாங், குற்றிய கரங் குற்றிய கரம்' (எ  - 2) என்பதனா ம் 
ெபற்றாம். விாி 'குன்றிைச ெமாழிவயின்' (எ  - 41) என்பதனா ம் ' ள்ளியில்லா' (எ  
-17) என்பதனா ம் ெபற்றாம். 
 
    அள  அவற் ள் 'அ இ உ' (எ  -3) என்பதனா ம் 'ஆ ஈ ஊ' (எ  4) 
என்பதனா ம் 'ெமய்யின் அளேப' (எ  - 11) என்பதனா ம் 'அவ்வியல் நிைல ம்' 
(எ  -12) என்பதனா ம் ெபற்றாம். 
 
    பிறப்  பிறப்பிய ட் ெபற்றாம். 
 
    ணர்ச்சி 'உயிாி  ெசால் ன்' (எ  -107) என்பதனா ம் 'அவற் ள், 
    நி த்த ெசால் ன்' (எ  - 108) என்பதனா ம் பிறவாற்றா ம் ெபற்றாம். 
 
    இனி எட் றந்த பல்வைகய என்பார் கூ மா :-- எ த் க்கள  குைற ங்1 
கூட்ட ம்2 பிாி ம்3 மயக்க ம்4 ெமாழியாக்க ம்5 நிைல ம்6 இன ம் ஒன்  பல 
வாத ந்7 திாிந்ததன்றிாி  அ  என்ற ம்8 பிறிெதன்ற ம்9 அ ம் பிாி  
ெமன்ற ம்10 நிைலயிற் ெறன்ற ம்11 நிைலயா ெதன்ற ம்12 நிைலயிற் ம் 
நிைலயா ம்13 என்ற ம் இன்ேனாரன்ன பல மாம். 
    ------- 
        1 குைற  - மாத்திைரக் கு க்கம். 
        2. கூட்டம் - உயி ம்ெமய் ங் கூ தல். 
        3. பிாி  - கூ ன உயி ம் ெமய் ம் பிாிந்  நிற்றல். 
        4. மயக்கம் - எ த் க்கள் அ த்  நிற்றல். 
        5. ெமாழியாக்கம் - எ த்தாற் ெசால்லாதல். 
        6. நிைல - எ த் க்கள் ெசால் ன் விடத் ம் நிற்றல். 
        7. ஒன்  பலவாதல் - ' ெசம்ெபான்பதின்பலம்' என்றாற் ேபான்ற பல ெபா ட் 
ெசாற்ெறாடாில் ஒேர ெய த்  ெபா ள்ெதா ம் ேவறாதல். 
        8. திாிந்ததன் திாி  அ  என்றல் - லகரம் றகரமாகும் என த ற் கூறிப் பின்  
அவலகரேம ஆய்தமாகும் என்றாற்ேபால, ஓெர த்ைத மற்ேறாெர த்தாகு ெமனக் 
கூறிப் பின்  அேத மற் ேமார் எ த்தாகும் எனக் கூறல். 
        9. திாிந்ததன் திாி  பிறிெதன்றல் - மகர  ெகட்  அகர றானாற்ேபால, ஓர் 
ஈ  பிறிேதார் ஈறாகேவ நின்  ண ம் என்றல். 
        10. திாிந்ததன் திாி  அ ம் பிாி ம் என்றல் - தாம் என்ப  தம (தம+அ) என்  
நின்றாற்ேபால ஓர் ஈ  இயல்பீ ம் விதியீ ம் ஒ ங்ேக ெபற் ப் ண ம் என்றல். 
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        11. நிைலயிற்ெறன்றல் - ெசாற்கள் ெபா ட் ெபா த்த றப் ணர்வைதக் கூறல். 
        12. நிைலயாெதன்றல் - ெசாற்கள் ெபா த்தமின்றிப் ணர்வைதக் கூறல். 
        13. நிைலயிற் ம் நிைலயா ம் என்றல் - ஒேரயீறான ெசாற்களில் ஒன்றற்குாிய 
இலக் கணத்ைத இன்ெனான்  ெபறாெதன விலக்கல்; எ - . பலா அக்ேகா  என்றாற் 
ேபால இரா அக்காலம் என வராெதன்றல். 
 
    குைற  ' அைரயள  கு கல்' (எ  - 13) 'ஓரளபாகும்' (எ  - 58) என்பனவற்றாற் 
ெபற்றாம். 
 
    கூட்டம் 'ெமய்ேயா ையயி ம்' (எ  - 10) ' ள்ளியில்லா' (எ  - 17) 
    என்பனவற்றாற் ெபற்றாம். 
 
    பிாி  'ெமய் யிர் நீங்கின்' (எ  - 139) என்பதனாற் ெபற்றாம். 
 
    மயக்கம் 'டறலள' (எ  - 23) என்ப  தலாக 'ெமய்ந்நிைல சுட் ன்' (எ  - 30) 
என்பதீறாகக் கிடந்தனவற்றாற் ெபற்றாம். 
 
    ெமாழியாக்கம் 'ஓெர த்ெதா ெமாழி' (எ  - 45) என்பதனாற் ெபற்றாம், 
    அவ்ெவ த் க்கைள ெமாழியாக்க ன். 
 
    நிைல ' பன்னீ யி ம்' (எ  - 59) 'உயிர்ெமய்யல்லன' (எ  - 60) 'உயிர் ஔ' (எ  - 
69) 'ஞணநமன' (எ -78) என்பன. இவற்றான் ெமாழிக்கு தலாம் எ த் ம் 
ஈறாெம த் ம் ெபற்றாம். 
 
    இனம் 'வல்ெல த்ெதன்ப' (எ  - 19) 'ெமல்ெல த்ெதன்ப' (எ  - 20) 
'இைடெய த்ெதன்ப' (எ  - 21) 'ஔகார இ வாய்' (எ  - 8) 'னகர இ வாய்' (எ  - 
9) என்பனவற்றாற் ெபற்றாம். இவற்றாேன எ த் க்கள் உ வாத ம் ெபற்றாம். 
இவ் வாகிய ஓைசக்கு ஆசிாியர் வ  கூறாைம உணர்க; இனி வாிவ  
கூ ங்கால் ெமய்க்ேக ெப ம் பான்ைம ம் வ  கூ மா  உணர்க. 
 
    ஒன்  பலவாதல் 'எ த்ேதாரன்ன' (எ  - 141) என்பதனாற் ெபற்றாம். 
 
    திாிந்ததன் றிாிப  என்றல் 'தகரம் வ வழி' (எ  - 369) என்பதனா ம் பிறாண் ம் 
ெபற்றாம். 
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    பிறிெதன்றல் 'மகர இ தி' (எ  - 310) 'னகார ஈ ' (எ  - 332) என்பனவற்றாற் 
ெபற்றாம். 
 
    அ ம் பிறி ெமன்றல் 'ஆற பின் அகரக் கிளவி' (எ  - 115) என்பதனாற் 
ெபற்றாம். 
 
    நிைலயிற்ெறன்றல் 'நி த்த ெசால் ன் ஈறாகு' (எ  - 108) என்பதனாற் ெபற்றாம். 
 
    நிைலயாெதன்றல் நிைலெமாழிய  ஈற் க்கண்ணின் ம் வ ெமாழிய  

தற்கண்ணின் ம் ணர்ச்சி தம் ள் இலவாதல். அ  'ம வின் ெதாகுதி' (எ  - 111) 
என்பதனாற் ெபற்றாம். 
 
    நிைலயிற் ம் நிைலயா ம் என்றல் 'குறியதன் ன்ன ம்' (எ  - 226) என்பதனாற் 
கூறிய அகரம் 'இரா ெவன் கிளவிக் ககர மில்ைல' (எ  - 227) என்பதனாற் ெபற்றாம். 
 
    இக்கூறிய இலக்கணங்கள் க வி ஞ் ெசய்ைக ம் என இ வைகய. 
 
    அவற் ட் க வி1 றப் றக்க வி ம் றக்க வி ம் அகப் றக் க வி ம் 
அகக்க வி ம் என நால்வைகத் . ன்மர ம் பிறப்பிய ம் றப் றக்க வி. 
    ெமாழிமர  றக்க வி. ணாியல் அகப் றக்க வி. 'எகர ஒகரம் ெபயர்க் கீறாகா' 
என்றாற் ேபால்வன அகக்க வி. 
 
    இனிச் ெசய்ைக2 ம் றப் றச்ெசய்ைக ம் றச்ெசய்ைக ம் அகப் றச் ெசய்ைக ம் 
அகச்ெசய்ைக  ெமன நால்வைகத் . 'எல்லா ெமாழிக்கும் உயிர் வ வழிேய' (எ  - 
140) என்றாற் ேபால்வன றப் றச்ெசய்ைக. 'லன எனவ உம் ள்ளி ன்னர்' (எ  - 
149) என்றாற் ேபால்வன றச்ெசய்ைக. 'உகரெமா  ண ம் ள்ளி யி தி' (எ  - 
163) என்றாற் ேபால்வன அகப் றச் ெசய்ைக. ெதாைக மர  த ய ஓத்தி ள் இன்ன 
ஈ  இன்னவா  ெமனச் ெசய்ைக கூ வன ெவல்லாம் அகச்ெசய்ைக. 
இவ்விகற்பெமல்லாம் ெதாைகயாக உணர்க. 
    ------- 
        1 க வி என்ற  ெசாற் ணர்ச்சிக்குக் க வியாகும். இலக்கணத்ைத, றப் றம் 

றம் அகப் றம் அகம் என்பன ைறேய ஒன்றிெனான்  ஒன்றற்கு அ கிய 
நிைலையக் குறிக்கும். ணர்ச்சிக்குக் க வியாய், நிைலெமாழியீ  பற்றிய இலக்கணங் 
கூ ம் ற்பா அகக்க வி; நிைலெமாழியீ ம் வ ெமாழி த ம் ணர்ச்சியில் 
அைட ம் ெபா வான நிைலைமகைளக் கூ ம் ணாியல் அகப் றக் க வி; 
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ணர்ச்சிையக் கூறா  அதைனப் ெப ம் ெசாற்களின் இயல் கைளக் கூ ம் 
ெமாழிமர  றக் க வி; அச்ெசாற்கட்குக் க வியாகும் எ த் க்கைளப்பற்றிக் கூ ம் 

ன்மர ம் பிறப்பிய ம் றப் றக்க வி. 
        2 ெசய்ைகயாவ  ணர்ச்சி. நிைலெமாழியீ  ண ம் ைற அகச்ெசய்ைக; 
நிைல ெமாழியீ  சாாிையையப் ெப வ  அகப் றச் ெசய்ைக; வ ெமாழி தல் 
அைட ம் நிைலைம றச்ெசய்ைக; நிைலெமாழியீ ம் வ ெமாழி த ம் திாியா ம் 
ெகடா ம் நின்  உடம்ப  ெமய்ைய இைடயிற் ெப வ  றப் றச் ெசய்ைக. 
 
    இவ்ேவாத்  என் த ற்ேறா எனின், அ ம் அதன் ெபய ைரப்பேவ அடங்கும். 
 
    இவ்ேவாத்  என்ன ெபயர்த்ேதா எனின் இத் ெதால்காப்பியெமன் ம் ற்கு மரபாந் 

ைணக்கு ேவண் வனவற்ைறத் ெதாகுத்  உணர்த்தினைமயின் ன்மர  என் ம் 
ெபயர்த்தாயிற் . 
 
    ெலன்ற  ல்ேபாற ன் ஒப்பினாயேதார் ஆகுெபயராகும். அவ்ெவாப்பாயவா  
என்ைன ெயனின், குற்றங் கைளந்  எஃகிய் பன் ைனப் பஞ்சிகைள ெயல்லாங் 
ைகவன் மக உத் ய்ைம ம் ண்ைம ைடயவாக ஓாிைழப் ப த்தினாற்ேபால 
'விைனயி னீங்கி விளங்கிய அறிவ' (மரபியல் - 14)னாேல வ க் கைளந்  எஃகிய் 
இலக்கணங்கைள ெயல்லாம் த ம் ம் மா ேகாளின்றாக ம், ெதாைகயி ம் 
வைகயி ம் ெபா ண்ைம காட் ம், உைர ங் காண் ைக ம் உள் நின்  அகல ம், 
ஈைரங் குற்ற ம் இன்றி ஈைரந்தழகு ெபற, ப்பத்திரண்  தந்திர உத்திேயா  

ணர ம், 
    'ஒ ெபா ள் த ய சூத்திரத் தா ம் 
    இனெமாழி கிளந்த ேவாத்தி னா ம் 
    ெபா ெமாழி கிளந்த படலத் தா ம் 
    ன் ப் படக்கிய பிண்டத் தா ம்' (ெசய் - 166) 
    ஒ  ெநறிப்படப் ணர்க்கப்ப உந் தன்ைம ைடைமயான் என்க. மர , இலக்கணம், 
    ைறைம, தன்ைம என்பன ஒ ெபா ட் கிளவி. 
 
    ஆயின் ெலன்ற  ஈண்  ன்றதிகாரத்திைன ம் அன்ேற? இவ் ேவாத்  

ன்றதிகாரத்திற்கும் இலக்கண மாயவா ெறன்ைன ெயனின், எ த் க்கள  ெபய ம் 
ைற ம் இவ்வதிகாரத்திற்கும் ெசய் ளிற்கும் ஒப்பக் கூறிய . ஈண் க் கூறிய 
ப்பத் ன்றைனப் பதிைனந்தாக்கி ஆண் த் ெதாைகேகாட ல் ெதாைக ேவறாம். 

அள  ெசய் ளியற்கும் இவ்வதிகாரத் திற்கும் ஒத்த அள ம் ஒவ்வா அள ம் 
உளவாகக் கூறிய . குறிற்கும் ெந ற்குங் கூறிய மாத்திைர இரண் டத்திற்கும் ஒத்த 
அள . ஆண் க் கூ ஞ் ெசய் ட்கு அள ேகாடற்கு ஈண்ைடக்குப் பயன் தாராத 



 40

அளெபைட கூறிய  ஒவ்வா அள . அஃ  'அளபிறந் யிர்த்த ம்' (எ  - 33) 
என் ஞ் சூத்திரத்ேதா  ஆண்  மாட்ெடறி  மாற்றான் உணர்க. இன் ங் குறி ம் 
ெந ம் வைக யின ம் ஆய்த ம் வண்ணத்திற்கும் இவ்வதிகாரத்திற்கும் ஒப்பக் 
கூறியன. குைற ம் இரண்டற்கும் ஒக்கும். கூட்ட ம் பிாி ம் மயக்க ம் 
இவ்வதிகாரத்திற்ேக உாியனவாகக் கூறியன 'அம் வா ம்' (எ  - 22) என் ஞ் 
சூத்திரம் த யனவற்றான் எ த் க்கள் கூ ச் ெசால்லாமா  கூ கின்றைமயின் 
ெசால்லதிகாரத்திற்கும் இலக்கணம் ஈண் க் கூறினாரயிற் . இங்ஙனம் 

ன்றதிகாரத்திற்கும் இலக்கணம் கூ த ன் இவ்ேவாத்  ன  இலக்கணங் 
கூறியதாயிற் . ெலன்ற  ெதால்காப்பியம் என் ம் பிண்*டத்ைத. 
இவ்ேவாத்திலக்கணங்கள் எ த் க்கள  ெபய ம் ைற ந் ெதாைக ம் அள ங் 
குைற ங் கூட்ட ம் இன ம் மயக்க ம் ஆம். ஏைனய இவ்வதிகாரத் ள் 
ஏைனேயாத் க்க ள் உணர்த் ப. 
 
    அற்ேறல் அஃதாக, இத் தைலச்சூத்திரம் என் த ற்ேறா எனின் எ த் க்கள  
ெபய ம் ைற ந் ெதாைக ம் உணர்த் தல் த ற் . 
 
    இதன்ெபா ள்:-எ த்ெதனப் ப ப-எ த்ெதன்  சிறப்பித் ச் ெசால்லப்ப வன, 
அகர தல் னகர இ வாய் ப்பஃெதன்ப-அகரம் தல் னகரம் ஈறாகக் கிடந்த 

ப்பெதன்  ெசால் வர் ஆசிாியர், சார்ந் வரல் மரபின் ன்றலங்கைடேய- சார்ந்  
வ தைலத் தமக்கு இலக்கணமாக ைடய ன் ம் அல்லாத இடத் ; என்றவா . 
 
    எனேவ, அம் ன் ங் கூ யவழி ப்பத்  ன்ெறன்ப. அ-ஆ-இ-ஈ-உ-ஊ-எ-ஏ-ஐ-
ஒ-ஓ-ஔ-க்-ங்-ச்-ஞ்-ட்-ண்-த்-ந்-ப்-ம்-ய்-ர்-ல்-வ்-ழ்-ள்-ற்-ன் எனவ ம். எனப்ப வ என்  
சிறப்பித் ணர்த் தலான் அளெபைட ம் உயிர்ெமய் ம் இத் ைணச் சிறப்பில; 
ஓைச ணர்வார்க்குக் க வியாகிய வாிவ ஞ் சிறப்பிலா எ த்தாகக் ெகாள்ளப்ப ம். 
 
    அகரம் தலாதல் ஆாியத்திற்கும் ஒக்குேம ம் ஈண் த் தமிெழ த்ேத 
கூ கின்றாெரன்ப  உணர்தற்கு னகர இ வாய் என்றார். 
 
    ப ப, ப வ. ப பெவன்ப  ப த்ேலாைசயால் ெதாழிற் ெபயராகக் 
    கூறப்ப ம். பகர ம் வகர ம் ஈண்  நிற்றற்குத் தம் ள் ஒத்த உாிைமய 
    ேவ ம் எ த்ெதனப் ப ப ெவனத் க்கற்  நிற்குஞ் ெசாற்சீர க்குப் ப ப 
    என்ப  இன்ேனாைசத்தாய் நிற்ற ன் ஈண் ப் ப ப ெவன்ேற பாடம் ஓ க. 
    இஃ  அன்ெபறாத அகர ற் ப் பலவறிெசால். 
 
    அகர னகர ெமனேவ ெபய ங் கூறினார். 
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    எ த் க்கட்ெகல்லாம் அகரம் தலாதற்குக் காரணம் "ெமய்யினியக்கம் அகரெமா  
சிவ ம்" (எ -43) என்பதனாற் கூ ப. ேபற்றிற்கு உாிய ஆண்மகைன 
உணர்த் ஞ் சிறப்பான் னகரம் பின் ைவத்தார். இனி எ த் க் கட்குக் கிடக்ைக ைற 
ஆயினவா  கூ ம். 
 
    குற்ெற த் க்கைள ன்னாகக் கூறி அவற்றிற்கு இனெமாத்த ெநட்ெட த் க்கைள 
அவற்றின் பின்னாகக் கூறினார், ஒ  மாத்திைர கூறிேய இரண்  மாத்திைர 
கூறேவண் த ன். அன்றி இரண்ைட ற்கூறினாேலா ெவனின், ஆகா ; ஒன்  
நின்  அதேனா  பின்ன ம் ஒன்  கூ ேய இரண்டாவதன்றி இரண்ெடன்ப ெதான்  
இன்றாத ன். இதனான் ஒன் தான் பல கூ ேய எண் விாிந்த ெதன்  உணர்க. 
 
    இனி, அகரத்தின் பின்னர் இகரம் எண் ம் பிறப் ம் ெபா ம் ஒத்த ன் 
ைவத்தார். இகரத்தின் பின்னர் உகரம் ைவத்தார், பிறப்  ஒவ்வாேத ம் "அ-இ-உ அம் 

ன் ஞ் சுட் " (எ -31) எனச் சுட் ப் ெபா ட்டாய் நிற்கின்ற இனங் க தி. அைவ 
ஐம்பாற் கண் ம் ெப ம்பான்ைம வ மா  உணர்க. எகரம் அதன்பின் ைவத்தார், 
அகர இகரங்கேளா  பிறப்  ஒப் ைமபற்றி, ஐகார ஔகாரங்கட்கு இனமாகிய 
குற்ெற த்  இன்ேற ம் பிறப்  ஒப் ைமபற்றி ஏகார ஓகாரங்களின் பின்னர் ஐகார 
ஔகாரம் ைவத்தார். ஒகரம் ெநா என ெமய்ேயா  கூ  நின்றல்ல  தானாக 
ஓெர த்ெதா ெமாழி யாகாத சிறப்பின்ைம ேநாக்கி ஐகாரத்தின்பின் ைவத்தார். அ-இ-
உ-எ என் ம் நான்கும் அக்ெகாற்றன் இக்ெகாற்றன் உக்ெகாற்றன் எக்ெகாற்றன் என 
ெமய்ேயா  கூடாமல் தாம் இைடச்ெசால்லாய் நின்றாயி ம் ேமல் வ ம் 
ெபயர்கெளா  கூ ச் சுட் ப்ெபா ம் வினாப்ெபா ம் உணர்த் ம். 
 
    ஒகரம் ெமய்ேயா கூ ேய தன்ெபா ள் உணர்த் வ தல்ல  தானாகப் 
ெபா ணர்த்தாெதன்  உணர்க. இன் ம் அ-ஆ-உ-ஊ-எ-ஏ-ஒ-ஓ-ஔ என்பன 
தம் ள் வ  ஒக்கும். இ-ஈ-ஐ தம் ள் வ  ஒவ்வா, இன் ம் இைவ 
அளெப க்குங்கால் ெநட்ெட த்ேதா  குற்ெற த்திற்கு ஓைச இைய மாற்றா ம் 
உணர்க. இனிச் சுட்  நீண்  ஆகார ஈகார ஊகாரங்களாதலா ம் ெபா ள் ஒக்கும். 

ணர்ச்சி ஒப் ைம உயிர்மயங்கிய ட் ெப ம்,. இம் ைற வ வாமல் ேமல் 
ஆ மா  உணர்க. 
 
    இனிக் ககார ஙகார ம் சகார ஞகார ம் டகார ணகார ம் தகார நகார ம் பகார 
மகார ம் தமக்குப் பிறப் ஞ் ெசய்ைக ம் ஒத்த ன் வல்ெலாற்றிைடய ெமல்ெலாற் க் 
கலந்  ைவத்தார். தல்நா ம் தலண்ண ம் இைடநா ம் இைடயண்ண ம் 

னிநா ம் னியண்ண ம் இதழிையத மாகிப் பிறக்கின்ற இடத்தின் ைறைம 
ேநாக்கி அவ்ெவ த் க்கைளக் க-ச-ட-த-ப-ங-ஞ-ண-ந-ம-ன என இம் ைறேய 
ைவத்தார். பிறப்  ஒப் ைமயா ம் னகாரம் றகாரமாய்த் திாிதலா ம் றகார ம் 
னகார ஞ் ேசரைவத்தார். இைவ தமிெழ த்ெதன்ப  அறிவித்தற்குப் பின்னர் 
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ைவத்தார். இனி இைடெய த் க்களில் யகாரம் ன் ைவத்தார், அ ம் உயிர்கள் 
ேபால மிடற் ப்பிறந்த வளி அண்ணங் கண் ற்  அைடயப் பிறத்த ன். ரகாரம் 
அதேனா  பிறப்  ஒவ்வாேத ஞ் ெசய்ைக ஒத்த ன் அதன்பின் ைவத்தார். லகார ம் 
வகார ம் தம்மிற் பிறப் ம் ெசய்ைக ம் ஒவ்வாேவ ம் கல் வ  ெசால் வ  
என்றாற்ேபாலத் தம்மிற் ேசர்ந் வ ஞ் ெசாற்கள் ெப ம்பான்ைம ெயன்ப  பற்றி 
லகார ம் வகார ம் ேசர ைவத்தார். ழகார ம் ளகார ம் ஒன்றா ம் 
இையபிலேவ ம் "இைடெய த் ெதன்ப யரல வழள"(எ -21) என்றாற் 
சந்தவின்பத்திற்கு இைய ைடைம க திச் ேசர ைவத்தார் ேபா ம். 
 
    அகரம் உயிரகர ம் உயிர்ெமய் அகர ம் என இரண் . இஃ  ஏைன உயிர்கட்கும் 
ஒக்கும். எனேவ, ஓ யிர் பதிெனட்டாயிற் ,. 
 
    இவ் ெவ த்ெதனப்பட்ட ஓைசைய அ ெவன்பார் அறியாதார். அதைன உ  
ெவன்ேற ேகா ம். அ  ெசறிப்பச் ேசறலா ம், ெசறிப்ப வ தலா ம், இைடெயறியப் 
ப தலா ம், ெசவிக்கட் ெசன்  உ தலா ம், இன்ப ன்பத்ைத ஆக்குதலா ம், 
உ ம் உ ங் கூ ப் பிறத்தலா ம் தைல ம் மிட ம் ெநஞ்சும் என் ம் 

ன்றிடத் ம் நிைலெபற் ப் பல் ம் இத ம் நா ம் க்கும் அண்ண ம் உறப் 
பிறக்கும் என்றைமயா ம் உ ேவயாம். அ ேவயாயின் இவ்விடத்திற் கூறியன 
இன்ைம உணர்க. அல்ல உம், வன்ைம ெமன்ைம இைடைம என்  ஓதினைமயா ம் 
உணர்க. உடம்ெபா  ணர்த்த1 ெலன் ம் இலக்கணத்தான் இவ்ேவாைச உ வாதல் 
நிைலெபற்றெதன்  உணர்க. அதற்குக் காரண ம் ன்னர்க் கூறினாம். 
    ---------- 
        1 உடம்ெபா  ணர்த்தலாவ , கூ ம் இலக்கியத்திேலேய 
கூறேவண் யெதான்ைறக் குறிப்பாற ெபறைவத்தல். எ த் க்கட்குப் பிறப்பிட ம் 
இயக்க ம் வன்ைம ெமன்ைம ங் கூறியவதனாேலேய அவற்றிற்கு உ ண்  
என்பைதப் ெபறைவத்தைம உடம்ெபா  ணர்த்தலாம். 
 
    இவ்ெவ த் க்களின் உ விற்கு வ  கூறாராயினார், அ  ப்பத்திரண்  
வ வி ள் இன்ன எ த்திற்கு இன்ன வ ெவனப் பிறர்க்கு உணர்த் தற்கு 
அாிெதன்ப  க தி. அவ்வ  ஆரா மிடத் ப் ெபற்ற ெபற்ற வ ேவ தமக்கு வ வாம், 
குழலகத்திற் கூறிற் குழல்வ ங் குடத்தகத்திற் கூறிற் குடவ ம் ெவள்ளிைடயிற் 
கூறின் எல்லாத் திைச ம் நீர்த்தரங்க ம்1 ேபால. 
    ----------- 
        1. ஒ  நீர்நிைலயிற் கல்ைலயி ன; வட்டமாய் அைலகள் ேதான்றினாற்ேபால, 
ெவள்ளிைடயிற் கூறப்பட்ட ஒ யால் வட்டமான ஒ யைலகள் ேதான்  ெமன்பைத 
நீர்த்தரங்கம்ேபால என் ம் உவைம உணர்த்திற் . 
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    'எல்லா ெமய் ம் உ  வாகி' (எ  - 17) என ம் 'உட்ெப  ள்ளி வாகும்ேம' 
(எ  - 14) என ம் 'ெமய்யின் இயற்ைக ள்ளிெயா  நிைலயல்' (எ  - 15) என ஞ் 
சி பான்ைம வ ங் கூ வர். அ  வட்டஞ் ச ரம் த ய ப்பத்திரண்ட ள் 
ஒன்ைற உணர்த் ம். மனத்தான் உண ம் ண் ணர்  இல்ேலா ம் உணர்தற்கு 
எ த் க்கட்கு ேவ  ேவ  வ வங் காட்  எ தப்பட்  நடத்த ற் கட் லனாகிய 
வாிவ ம் உைடயவாயின. ெப ம்பான்ைம ெமய்க்ேக வ  கூறினார், உயிர்க்கு 
வ வின்ைமயின், 'எகர ஒகரத் தியற்ைக  மற்ேற' (எ  - 16) எனச் சி பான்ைம 
உயிர்க்கும் வ  கூறினார். (1) 
    ------------- 
 
    சார்ெப த் க்கள் 
    2. அைவதாம், 
    குற்றிய கரம் குற்றிய கரம் 
    ஆய்தம் என்ற 
    ப்பாற் ள்ளி ம் எ த்ேதா ரன்ன. 
 
    இ  ேமற் சார்ந் வ ெமன்ற ன்றிற்கும் ெபய ம் ைற ம் உணர்த் தல் 

த ற் . 
 
    இ – ள்: அைவதாம் - ேமற் சார்ந் வ ெமனப் பட்டைவதாம், குற்றிய கரங் 
குற்றிய கரம் ஆய்தம் என்ற ப்பாற் ள்ளி ம் - குற்றிய கர ங் குற்றிய கர ம் 
ஆய்தம் என்  ெசால்லப்பட்ட ன்  கூற்றதாகிய ள்ளிவ மாம்; எ த் ேதாரன்ன - 
அைவ ம் ற் கூறிய ப்பெத த்ேதா  ஒ  தன்ைமயவாய் வழங்கும் ;2 எ - . 
 
    ற் கூறிய இரண் ம் உம்ைம ெதாக்கு நின்றன. இகர உகரங் கு கி நின்றன, 
விகாரவைகயாற் ணர்ச்சி ேவ ப த ன், இவற்ைற இங்ஙனங் குறியிட்டா தல் 
எல்லார்க்கும் ஒப்ப ந்த . சந்தனக்ேகால் கு கினாற் பிரப்பங்ேகா லாகா . 
அ ேபால உயிர  கு க்க ம் உயிேர யாம். இவற்ைறப் ணர்ச்சி ேவற் ைம ம் 
ெபா ள் ேவற் ைம ம்பற்றி ேவேறார் எ த்தாக ேவண் னார். 
 
    2. இனி, இந் ற்பா க்கு இவ்வா  ெபா ள் ெகாள்ளா , குற்றிய கர ம் குற்றிய 

கர ம் ஆய்த ம் என்ற ப்பாற் ள்ளி ெபற்ற எ த் க்க ம் என்  ெபா ள் 
கூ வர் ேபராசிாியர். சிவஞான னிவ ம் இைதத் த வித் ெதால்காப்பியச் 
சூத்திரவி த்தி ட் கூ வர், “குற்றிய கர ங் குற்றிய கர ம் - மற்றைவ தாேம 

ள்ளி ெப ேம" என் ம் சங்க யாப்  (யாப் - வி த்தி : 27 ம பக.) ற்பாவால், 
குற்றிய கர ம் குற்றிய கர ம் ற்காலத்தில் ள்ளி ெபற்  வழங்கியைம 
அறியப்ப ம். இத்ைதைகய வழக்கு இன் ம் மைலயாள நாட் ள்ள . 
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    இவற் ட் குற்றிய கரம் ேநர்பைச ம் நிைரபைச ம்1மாகச் சீர்கைளப் பல 
    வாக்குமா  ெசய் ளிய ள் உணர்க. 
 
    ஆய்தம் என்ற ஓைசதான் அ ப் க்கூட் ப்ேபால ன்  ள்ளி வ விற் ெறன்ப  
உணர்த்தற்கு ஆய்த ெமன்ற ப்பாற் ள்ளி ம் என்றார். அதைன இக்காலத்தார் ந  
வாங்கியிட்ெட ப2. இதற்கு வ  கூறினார், ஏைன ஒற் க்கள்ேபால உயிேரறா  
ஓைச விகாரமாய் நிற்பெதான்றாக ன். எ த் தியல் தழா ஓைசகள்3 ேபாலக் 
ெகாள்ளி ம் ெகாள்ளற்க என்றதற்கு எ த்ேதயாம் என்றார். இதைனப் ள்ளிவ விற் 
ெறனேவ ஏைன எ த் க்க ெளல்லாம் வாிவ வினவாதல் ெபற்றாம். 
    -------- 
        1 காசு - ேநர்பைச; பிறப்  - நிைரபைச. 
        2. ந  வாங்கியிட்ெட தலாவ  ன்  ள்ளியா ெய தாமல் ன்  சி  
சுன்ன 
        மாக வைளத்ெத தல். 
        3. எ த்தியல் தழா ஓைசகள் கடெலா ம் சங்ெகா ம்ேபால்வன. 
 
    ன்னின்ற சூத்திரத்தாற் சார்ந் வரன் மரபின் ன்றலங்கைடேய எ த்ெதனப்ப ப 

ப்பஃெதன்ப. எனேவ, சார்ந் வரன் மரபின் ன் ேம சிறந்ெதன, ஏைனய ப்ப ம் 
அவ்வா  சிறந்தில ெவன ம் ெபா ள்தந்  நிற்ற ன் அதைன விலக்கிச் சிறந்த 

ப்ப  எ த்ேதா  இைவ ம் ஒப்ப வழங்கு ெமன்றதற்கு எ த்ேதாரன்ன என்றார். 
 
    இப்ெபயர்கேள ெபயர். இம் ைறேய ைற. ெதாைக ம் ன்ேற. இம் ன்  
ெபய ம் பண் த்ெதாைக. 
 
    'அைவதாம்' 'ஆய்தெமன்ற' என்பன ெசாற்சீர . (2) 
    -----------   
 

1.2. மாத்திைர 
    ஒ மாத்திைர ைடய குற் யிர் 
    3. அவற் ள், 
    அ இ உ எ ஒ என் ம் 
    அப்பால் ஐந் ம் 
    ஓரள பிைசக்குங் குற்ெற த் ெதன்ப. 
 
    இ  ற்கூறியவற் ட் சிலவற்றிற்கு அள ங் குறி ம் உணர்த் தல் த ற் . 
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    இ - ள். அவற் ள்-- ற்கூறிய ப்ப ெத த்தி ள், அ-இ-உ-எ-ஒ என் ம் 
அப்பாைலந் ம்--அகர இகர உகர எகர ஒகரம் என்  கூறப்ப ம். அப்பகுதிகைளந் ம், 
ஓரள  இைசக்குங் குற்ெற த் ெதன்ப-- ஒேராெவான்  ஓரளபாக ஒ க்குங் 
குற்ெற த்  என் ங் குறியிைன ைடய என்  கூ வர் லவர். இக்காரணப்ெபயர் 
ேமல் ஆ மா  ஆண்  உணர்க; எ - . 
 
    தமக்கு இனமாயவற்றின்கணல்ல  கு ைம ெந ைம ெகாள்ளப் படாைமயின், 
அளவிற்பட்  அைமந்தனவாங் குற்ெற த்திற் கு கி ெமய் அைரமாத்திைர 
ெபற்றேத ங் குற்ெற த்  எனப் ெபயர் ெபறாதாயிற் , ஒ மாத்திைரெபற்ற ெமய் 
தமக்கு இனமாக இன்ைமயின். குற்ெற த் ெதன்ப  பண் த்ெதாைக. 
 
    இனி இைசப்ப ம் இைச ம் ேவறாக உணரற்க. அ  ெபா ட்டன்ைம1. 
 
    "அவற் ள்" "அ-இ-உ" என்பன ெசாற்சீர 2. (3) 
    --------- 
        1. ெபா ட்டன்ைம-ெபா ளின் தன்ைம. ெபா ள் எ த்  அதன் தன்ைம ஒ . 
        2 இக்கூற்றினால், 
        "அவற் ள், 
        அ இ உ 
        எ ஓ என் ம் அப்பாைலந் ம் 
        ஓரளபிைசக்குங் குற்ெற த்ெதன்ப." 
        என அ  வகுப்பத  நச்சினார்க்கினியர் க த்ெதனத் ெதாிகின்ற . 
    ----------- 
 
    இரண் மாத்திைர ைடய ெநட் யிர் 
    4. ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஔ என் ம் 
    அப்பால் ஏ ம் 
    ஈரள பிைசக்கும் ெநட்ெட த் ெதன்ப. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ஆ-ஈ-ஊ-ஏ-ஐ-ஓ-ஔ என் ம் அப்பால் ஏ ம்-ஆ-ஈ-ஊ-ஏ-ஐ-ஓ-ஔ 
என் ெசால்லப்ப ம் அக்கூற்ேற ம், ஈரள  இைசக்கும் ெநட்ெட த்  என்ப-
ஒேராெவான்  இரண் மாத்திைரயாக ஒ க்கும் ெநட்ெட த்  என் ங் 
குறியிைன ைடய என்  கூ வர் ஆசிாியர்; எ- . 
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    எனேவ அள ங் காரணக்குறி ம் இங்ஙனம் உணர்த்தி ேமல் ஆ ப. ஐகார 
ஔகாரங்கள் குறிய எ த்தின் ெந யவாதற்குக் குற்ெற த்தாகிய இனந் 
தமக்கின்ேற ம் மாத்திைர ஒப் ைமயான் ெநட்ெட த் ெதன்றார். "ஆ ஈ ஊ" "ஏ ஐ" 
என்பனவற்ெறச் ெசாற்சீர  யாக்குக3. (4) 
    ------ 
        3 இவ்வாைணயால் "ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஔ என் ம் அப்பாேல ம் 
        ஈரளபிைசக்கும் ெநட்ெட த்ெதன்ப" என அ  வகுப்ப  நச்சினார்க்கினியர் 
க த்ெதனத் ெதாிகின்ற  
    ------------ 
 
    ஓெர த்ேத ன்  மாத்திைர யாகாைம 
    5. வள பிைசத்தல் ஓெர த் தின்ேற. 
 
    இஃ  ஐயம் அகற்றிய ; ஓெர த்  வளபா ம் இைசக்குங்ெகால்ேலா ெவன்  
ஐயப்ப த ன். 
 
    இ-ள். ஓெர த்  வள  இைசத்த ன் -ஓெர த்ேத நின்  ன்  மாத்திைரயாக 
இைசத்த ன் ; எ- . 
 
    எனேவ பல எ த் க் கூ ய இடத்  ன்  மாத்திைர ம் நான்கு மாத்திைர ம் 
இைசக்கும் என்றவா . 
 
    எனேவ, ெப ம்பான்ைம ன்  மாத்திைரேய ெப ம் என்றார் லவர். பல 
எ த்ெதனேவ, நான்கு மாத்திைர ம் ெப தல் ெபற்றாம். 
    ---------- 
 
    மாத்திைர நீ மா  
    6. நீட்டம் ேவண் ன் அவ்வள ைடய 
    கூட்  ெய உதல் என்மனார் லவர். 
 
    இ-ள். நீட்டம் ேவண் ன்-வழக்கிடத் ஞ் ெசய் ளிடத் ம் ஓைச ம் ெபா ம் 
ெப தல் காரணமாக இரண்  மாத்திைர ெபற்ற எ த்  அம்மாத்திைரயின் மிக்கு 
ஒ த்தைல வி ம் வாராயின், அவ்வள  உைடய கூட்  எ உதல் என்மனார் லவர்-
தாங் க திய மாத்திைரையத் த தற்கு உாிய எ த் க்கைளக் கூட்  
அம்மாத்திைரகைள எ ப் க என்  கூ வர் ஆசிாியர்; எ-- . 
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    கூட்  ெய ப் மா  "குன்றிைசெமாழி" (எ -41) "ஐ-ஔ என் ம்" (எ -42) 
என்பனவற்றான் எ வைகத் ெதனக் கூ ப. 
 
    எ த் க்காட் : ஆஅ, ஈஇ, ஊஉ, ஏஎ,ஐஇ, ஓஒ, ஔஉ எனவ ம் இைவ ன்  
மாத்திைர ெபற்றன. இைவதாம் "ெநட்ெட த் ேதேழ ஓெர த் ெதா ெமாழி" (எ -43) 
என்ற அந்ெநட்ெட த் க்கேள அளெப த்த ற் ெசால்லாதல் எய்தின. இனி 
"அளெபைட யைசநிைலயாக  ாித்ேத" (ெசய் ளியல்-17) என் ஞ் ெசய் ளியற் 
சூத்திரத்தான் எ த்தாந்தன்ைம ம் எய்திற் .1 
 
    இ தான் இயற்ைகயளெபைட ஞ்2 ெசய் ட்குப் லவர் ெசய்  ெகாண்ட 
ெசயற்ைக யளெபைட மாய்ச் ெசாற்றன்ைம எய்தி நின்  அலகு ெப மா ங் 
குற்றிய கரக் குற்றிய கரங்கள்ேபால எ த்தாந்தன்ைம எய்தி அலகு ெபறா  
நிற்குமா ம் அச்சூத்திரத்தான் உணர்க. எனேவ, எ த்தாந் தன்ைம ம் உைடைமயின் 
அளெபைடேயா  கூ  எ த்  நாற்ப 3 என்ற ம் ெபா ந்திற் . ஒற்றளெபைட 
ெசய் ட்ேக வ த ன் ஈண் க் கூறாராயினார். 
    ----------- 
        1 அளெப த்த ெநட்ெட த் க்கள் ஏ ம் தமித் ப் ெபா ள்தாின் ெசால்லாம்; 
        தராவி ன் எ த்தாம். 
        2 இைசவிளி பண்டமாற்  த யவற்றில் நீண்ெடா க்கும் 
உலகியலளெபைடேய இயற்ைக யளெபைடயாம். இனி மக உ ம உ என என் ம் 
அளெப த்ேத நிற்பவற்ைற ம் இயற்ைகயளெபைட ெயன்பர் ஒ  சார் ஆசிாியர். 
        3 ப்பத் ன்ெற த் க்க டன் அளெப த்த ெந ேல ங்ககூட நாற்ப . 
 
    அவ்வள ைடய எனப் பன்ைமயாகக் கூறியவதனான் இவ ம் நான்கு மாத்திைர ங் 
ெகாண்டார். என்ைன? இவ்வாசிாியைர " ந் ல்கண் " என்றாராக ன். 
மா ராணத் , 
 
    "ெசய் ட்க ேளாைச சிைத ங்கால் ஈரள ம் 
    ஐயப்பா ன்றி யைண மாம்-ைமதீெராற் 
    றின்றி ஞ் ெசய் ட் ெச ெனாற்ைற ண்டாக்கு 
    குன் ேம ெலாற்றள ங் ெகாள்" 
 
    என்ற சூத்திரத்தான் அவர் ெகாண்ட நான்கு மாத்திைர ம் இவ்வாசிாியர்க்கு 
ேநர்தல்ேவண் த ன். அ  "ெசறாஅஅய் வாழிய ெநஞ்சு" (குறள்-1200) " உஉத் 
தீம் ைகத் ெதால்விசும் " (மைலப -இ தி ெவண்பா) "ேபஎஎர்த் க்ெகால்" 
"இலாஅஅர்க்கில்ைல தமர்" (நால -283) "விராஅய்ச் ெசய்யாைம நன் ' (நால -246) 
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'மாீஇஇப்பின்ைனப் பிாி ' (நால -220) எனச் சான்ேறார் ெசய் ட்ெகல்லாம் நான்கு 
மாத்திைர ெபற் நின்றன. அன்றி ன்  மாத்திைர ெபற்றனேவல் ஆசிாியத்தைள 
தட் ச் ெசப்பேலாைச ெக மாயிற் . இங்ஙனம் அளெபடா  ஆசிாியத்தைளதட்  
நிற்பன க க்கு உ ப்பாகிய ெகாச்சக ெவண்பாக்கள்; அைவ அன்னவன்ெறன 
    உணர்க. 
 
    ேகாட் ம் மஞ்ச ங் கூ யவழிப் பிறந்த ெசவ்வண்ணம்ேபால ெந ங் 
குறி ங் கூ ய கூட்டத் ப் பிறந்த பின்னர்ப் பிள படா ேவாைசைய அளெபைட 
ெயன்  ஆசிாியர் ேவண் னார். இைவ கூட் ச் ெசால் ய காலத்தல்ல  லப்படா, 
எள்ளாட் யவழியல்ல  எண்ெணய் லப்படாவா  ேபால என்  உணர்க. இனி 
அளெபைடயல்லாத ஓைசகெளல்லாம் இைசேயாைசயாத ன் அவற்ைற 'அளபிறந் 

யிர்த்த ம்' (எ  - 33) என் ஞ் சூத்திரத்தாற் கூ ப. 
    ------------ 
 
    மாத்திைரக்கு அள  
    7. கண்ணிைம ெநா ெயன அவ்ேவ மாத்திைர 
    ண்ணிதின் உணர்ந்ேதார் கண்ட வாேற. 
 
    இ  மாத்திைரக்கு அள  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: கண்ணிைம ெநா  என அவ்ேவ மாத்திைர - கண்ணிைம ெயன ம் ெநா  
ெயன ம் அவ்விரண்ேட எ த்தின் மாத்திைரக்கு அள , ண்ணிதின் உணர்ந்ேதார் 
கண்டவாேற - ண்ணிதாக லக்கணத்ைத உணர்ந்த ஆசிாியர் கண்ட ெநறி; எ - . 
 
    'என' எண்ணிற் பிாிந்  இரண் டத் ங் கூ ற் . கண்ணிைம ெநா  என் ம் 
பலெபா ெளா  ெசாற்கள் ஈண் த் ெதாழின்ேம ம் ஓைச ேம ம் ைறேய நின்றன. 
ஆசிாியர் எல்லா ம் எ த்திற்கு இைவேய அளவாகக் கூற ன் இவ ங் கூறினார். 
இயற்ைக மகன்(1) தன் குறிப்பினன்றி இரண் ைம ம் ஒ காற் கூ  நீங்கின 
காலக்கழி ம் அ-எனப் பிறந்த ஓைசய  ேதாற்றக் ேகட் க் காலக்கழி ம் ஒக்கும். 
இக்கண்ணிைமயின  பாகம் ெமய்க்குஞ் சார்பிற் ேறாற்றத்திற்கும் இதன் பாகம் மகரக் 
கு க்கத்திற்குங் ெகாள்க. இக்கண்ணிைம இரட் த்  வ தல் ெந ற்கும் அ  ன் ம் 
நான்குமாய் வ தல் அளெபைடக்குங் ெகாள்க. அ ேபாலேவ ெநா த்தற் ெறாழி ற் 
பிறந்த ஓைசய  ேதாற்றக்ேகட் க் காலக்கழி ம் அ எனப் பிறந்த ஓைசய  
ேதாற்றக்ேகட் க் காலக்கழி ம் ஒக்கும். ஏைனயவற்றிற்குங் கூறியவாேற 
    ெகாள்க. 
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    இனி அவ்வளைவதான் நி த்தளத்தல், ெபய்தளத்தல்(2), சார்த்தியளத்தல்(3), 
நீட் யளத்தல், ெதறித்தளத்தல்(4), ேதங்க கந்தளத்தல்(5), எண்ணியளத்தல் என 
ஏ வைகத் . அவற் ள் இ  சார்த்தியளத்தலாம். 
    ------- 
        (1) இயற்ைகமகன் - உடல்நலத்ேதா ந்  இயல்பாய் இைமப்பவன். 
        (2) ெபய்தளத்தல் - எண்ெணய்ேபான்ற நீர்ப்ெபா ைளப் ப யில் ஊற்றியளத்தல். 
        (3) சார்த்தியளத்தல் - ஒன்றன் அளேவா  மற்ெறான்றின் அளைவ 
ஒப்பிட்டளத்தல். 
        (4) ெதறித்தளத்தல் - இைசக்க விையப் ைடத்  அதன் ஒ ையச் ெசவியாற் 
ேகட்  மதித்தல். 
        (5) ேதங்க கந்தளத்தல் - அாிசிேபான்றவற்ைற ப யால் கும்ப கந்தளத்தல். 
 
    கண்ணிைமக்கும் ெநா க்கும் அள  ஆராயின் வரம்பின்றி ஓ ெமன்  க தி 
‘ ண்ணிதி ணர்ந்ேதார் கண்டவா ’ என்  ந்த  காட்டெலன் ம் உத்தி 
கூறினார். இஃ  ஆைண கூ த மாம். எனேவ எ த்திற்ேக அள  கூறி மாத்திைரக்கு 
அள  கூறிற்றிலர். ெநா யிற் கண்ணிைம சிறப் ைடத் , உள்ளத்தான் நிைனத்  
நிகழாைமயின். (7) 
    ---------- 

1.3. எண் – பன்னீ யிர் 
 

    8. ஔகார இ வாய்ப் 
    பன்னீ ெர த் ம் உயிெரன ெமாழிப. 
 
    இ  குறிைல ம் ெந ைல ந் ெதாகுத்  ேவேறார் குறியீ  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஔகார இ வாய்ப் பன்னீெர த் ம்-அகரம் தலாக ஔகாரம் ஈறாகக் 
கிடந்  பன்னிரண்ெட த் ம், உயிெரன ெமாழிப-உயிெரன் ங் குறியிைன ைடய 
என்  கூ வர் லவர் எ- . 
 
    இ ம் ஆட்சி ங் காரண ம் ேநாக்கியெதா  குறி. ெமய் பதிெனட் ைன ம் 
இயக்கித் தான் அ வாய் வ வின்றி நிற்ற ன் உயிராயிற் . இைவ ெமய்க்கு உயிராய் 
நின்  ெமய்கைள இயக்குேமல் உயிெரன ேவேறார் எ த்தின்றாம் பிறெவனின், 
ெமய்யி னிற்கும் உயி ந் தனிேய நிற்கும் உயி ம் ேவெறன உணர்க. என்ைன? ‘அகர 

தல’ (குறள்-1) என் ழி அகரந் தனி யி மாய்க் ககரெவாற்  த யவற்றிற்கு 
உயி மாய் ேவ  நிற்ற ன். அவ்வகரந் தனிேய நிற்றலா ம் பல ெமய்க்கண் நின்  
அவ்வம் ெமய்கட்கு இைசந்த ஓைசகைளப் பயந்ேத நிற்றலா ம் ேவ பட்டதாக ன் 
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ஒன்ேறயா ம் பலேவயா ம் நிற்பேதார் தன்ைமைய ைடத்ெதன்  ேகா ம்; 
இைறவன் ஒன்ேறயாய் நிற்குந் தன்ைம ம் பல் யிர்க்குந் தாேனயாய் அவற்றின் 
அளவாய் நிற்குந் தன்ைம ம் ேபால. அ  அ என்ற வழி ம் ஊர என விளிேயற்ற 
வழி ம் ‘அகர தல’ என்றவழி ம் வினங்களில் ஏறின வழி ம் ஓைச 
ேவ பட்டவாற்றான் உணர்க. இங்ஙனம் இைசத் ழி ம் மாத்திைர ஒன்ேறயாம். 
இஃ  ஏைன உயிர்கட்கும் ஒக்கும். 
 
    ஔகார இ வாய் என்ப  பண் த்ெதாைக. உம்ைம ற் ம்ைம. ‘அகர தல்’ என 

ற்கூறிப் ேபாந்தைமயின் ஈண்  ஈேற கூறினார். (8) 
    ---------- 
 
    பதிெனன் ெமய் 
    9. னகார இ வாய்ப் 
    பதிெனண் எ த் ம் ெமய்ெயன ெமாழிப. 
 
    இஃ  உயிரல்லனவற்ைறத் ெதாகுத்  ஓர் குறியீ  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: னகார இ வாய்ப் பதிெனன் எ த் ம்- ககாரம் தல் னகாரம் ஈராய்க் கிடந்த 
பதிெனட்  எ த் ம், ெமய்ெயன ெமாழிப-ெமய்ெயன் ங் குறியிைன ைடய என்  
    கூ வர் லவர் எ- . 
 
    இ ம் ஆட்சி ங் காரண ம் ேநாக்கிய குறி. என்ைன? பன்னீ யிர்க்குந்தான் 
இடங்ெகா த்  அவற்றான் இயங்குந் தன்ைம ெபற்ற உடம்பாய் நிற்ற ன். 
 
    னகார இ வாய் என்ப  பண் த்ெதாைக. உம்ைம ற் ம்ைம. ன்னர் னகார 
இ வாெயன் ழி ப்பெத த்திற்கும் ஈறாகுெமன்றார், ஈண் ப் 
பதிெனட்ெட த்திற்கும் ஈறாெமன்றாராத ற் கூறிய  கூறிற்றன் . 
    ------------- 
 
    உயிர்ெமய்க்கு அள  
    10. ெமய்ேயா ையயி ம் உயிாியல் திாியா. 
 
    இஃ  உயிர்ெமய்க்கு அள  கூ கின்ற . 
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    இ-ைள: உயிர் ெமய்ேயா  இையயி ம் – பன்னீ யி ம் பதிெனட்  ெமய்ேயா ங் 
கூ  நின்றன வாயி ம், இயல் திாியா - தம் அள ங் குறி ம் எண் ந் திாிந்  நில்லா; 
எ- . 
 
    இ  ' ள்ளி யில்லா' (எ  - 17) என்பதைன ேநாக்கி நிற்ற ன் எதிர  ேபாற்றலாம். 
உயி ம் ெமய் ம் அதிகாரப் ப த ன் ஈண் ைவத்தார். அ என் ழி நின்ற அள ங் 
குறி ம் ஒன்ெறன் ம் எண் ங் க என நின்ற இடத் ம் ஒக்கும்; ஆ என் ழி நின்ற 
அள ங் குறி ம் ஒன்ெறன் ம் எண் ங்கா என நின்ற இடத் ம் ஒக்கும் என்ப  
இதன் க த் . பிற ம் அன்ன. ஆயின் ஒன்றைர மாத்திைர ம் இரண்டைர 
மாத்திைர ம் உைடயன ஒ  மாத்திைர ம் இரண்  மாத்திைர ம் ஆயவா  என்ைன 
ெயனின், நீர் தனித்  அளந் ழி ம் நாழியாய் அைரநாழி ப்பிற் கலந் ழி ங் கூ  
ஒன்றைரநாழியாய் மிகாதவா (1) ேபால்வேதார் ெபா ட் ெபற்றி ெயன்  
ெகாள்வதல்ல  காரணங் கூறலாகாைம உணர்க. ஆசிாியன் ஆைண என்பா ம் உளர். 
 
    'விளங்காய் திரட் னா ாில்ைல களங்கனிையக் 
    காெரனச் ெசய்தா  மில்.' (நால யார் - 103) 
 
    என்பேத காட் னார் உைரயாசிாிய ம். 
    --------- 
        (1) ஒ  நாழி நீாில் அைரநாழி ப்ைபக் கலப்பின் ஒன்றைர நாழி யாகாவி ம் 
ஒ  நாழிக்குக் கூ தல் திண்ணம். ஆதலால், இைத ெமய்ேயா  ேசர்ந்த உயிர் 
உயிரளவாேய ஒ ப்பதற்கு உவைம கூறல் ெபா த்தமின் . 
    ----------- 
 
    தனிெமய்க்கு அள  
    11. ெமய்யின் அளேவ அைரெயன ெமாழிப. 
 
    இ  தனிெமய்க்கு அள  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெமய்யின் அளேவ அைரெயன ெமாழிப – ெமய்யின  மாத்திைரயிைன 
ஒேராெவான்  அைரமாத்திைர ைடயெவன்  கூ வர் லவர்; எ- . 
 
    அவ் வைரமாத்திைர ந் தனித் க் கூறிக் காட்டலாகா , நாச் சிறி  ைடெபய ந் 
தன்ைமயாய் நிற்ற ன். இனி அதைனச் சில ெமாழிேமற் ெபய்  காக்ைக ேகாங்கு 
கவ்ைவ ெயனக் காட் ப. ெமய்ெயன்ப  அஃறிைணயியற் ெபயராதி ன் 
ெமய்ெயன் ம் ஒற் ைம பற்றி அைர ெயன்றார். (11) 
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    ---------------- 
 
    சார்ெப த் க்கு அள . 
    12. அவ்வியல் நிைல ம் ஏைன ன்ேற. 
 
    இ  சார்பிற் ேறாற்றத்  ன்றற்க்கும் அள  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள் : ஏைன ன்  - சார்பிற் ேறாற்றத்  ன் ம், அவ்வியல் நிைல ம் - 

ற்கூறிய அைர மாத்திைரயாகிய இயல்பின் கண்ேண நிற்கும்; எ - . 
 
    ேகண்மியா நாகு எஃகு என வ ம். (12) 
    -------------- 
 
    மகரக் கு க்கம். 
    13. அைரயள  கு கல் மகரம் உைடத்ேத 
    இைசயிடன் அ குந் ெதாி ங் காைல. 
 
    இ  ெமய்க ள் ஒன்றற்கு எய்திய  விலக்குதல் த ற் . 
 
    இ - ள் : இைச உடன் மகரம் அைரயள  கு க ைடத்  - ேவேறார் எ த்தின  
ஓைசயின்கண் மகர ெவாற்  தன் அைர மாத்திைரயிற் கு கிக் கால் மாத்திைர 
ெப தைல ைடத் , ெதாி ங்காைல அ கும் - ஆரா ங் காலத் த் தான் 
சி பான்ைமயாய் வ ம்; எ - . 
 
    எ - : ேபான்ம் வ ம்வண்ணக்கண் என ஒ  ெமாழிக்கண் ம் இ  
ெமாழிக்கண் ங்ெகாள்க. இத் பிறன்ேகாட் கூறல் என் ம் உத்தி.1 (13) 
    --------------- 
        1. ெதால்காப்பியர் மகரக் கு க்கத்ைத ஒ  சார்ெப த்தாகக் ெகாண் லர். 
நன் லாேரா அைதச் சார்ெப த்தாகக் ெகாண்டார். நச்சினார்கினிய ம் அைதச் 
சார்ெப த்தாகக் க திக்ெகாண்  இ  'பிறன்ேகாட் கூறல்' என்றார். 
    -----------   
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1.4. வ . 
 
    மகரத்தின் வ வம். 
    14. உட்ெப  ள்ளி உ வா கும்ேம. 
 
    இ  பகரத்ேதா  மகரத்திைட வாிவ  ேவற் ைம ெசய்கின்ற . மகரம் 
அதிகாரப்பட்  நிற்ற ன் ஈண் க் கூறினார். 
 
    இ - ள் : உட்ெப ள்ளி - றத் ப்ெப ம் ள்ளிேயா  உள்ளாற்ெப ம் ள்ளி, 
உ வாகும் - மகரத்திற்கு வ வாம்; எ - . 
 
    எனேவ றத் ப் ெப ம் ள்ளியாவ  ேமற்சூத்திரத்தான் ெமய்கட்குக் கூ ம் ள்ளி. 
ஈண்  உ ெவன்ற  காட்சிப்ெபா ைள உணர்த்தி நின்ற . 
 
    எ - : கப்பி கப்பி (கம்மி) எனவ ம், இஃ  எதிர  ேபாற்றல். (14) 
    ------------ 
 
    ெமய்ெய த்தின் இயல் . 
    15. ெமய்யின் இயற்ைக ள்ளிெயா  நிைலயல். 
 
    இ  தனிெமய்க்கும் உயிர்ெமய்க்கும் ஒப் ைமேமல் ேவற் ைம ெசய்தல் 
கூ கின்ற . என்ைன? உயிர்ெமய்யான ககர ஙகரங்கட்குந் தனிெமய்யான ககர 
ஙகரங்கட்கும் வ  ஒன்றாக எ தியவற்ைற ஒற்றாக்குதற்குப் பின்  ள்ளி ெப க 
என்ற ன். 
 
    இ-ள்: ெமய்யின் இயற்ைக ள்ளிேயா  நிைலயல்- பதிெனட்  ெமய்களின் 
தன்ைமயான  ள்ளிெபற்  நிற்றலாம்; எ- . 
 
    எனேவ உயிர்ெமய்கட்குப் ள்ளியின்றாயிற் . க்-ங்-ற்-ன் என வ ம். இவற்ைறப் 

ள்ளியிட் க் காட்டேவ ள்ளி ெப வதற்கு ன்னர் அகரம் உடனின்றேதார் 
ெமய்வ ேவ ெபற்  நின்றனவற்ைறப் பின்னர் அப் ள்ளியிட்  தனிெமய் யாக்கின 
ெரன்ப உம் ெப ம். இதனாேன ககரம் ஙகரம் த யன ள்ளிெப வதற்கு 

ன்னர் இயல்பாக அகரம் ெபற்ேற நிற்கும் என்ப உம் ள்ளி ெப ங்காலத்  
அவ்வகரம் நீங்கும் என்ப உம் பின்னர் அப் ள்ளி நீங்கி உயிேர மிடத் த் தன்கண் 
அகரம் நீங்கிேய ேபாக வ கின்றேதார் உயிர் யாதா ம் ஒன்  ஏறி நிற்கும் 
என்ப உம் ெபற்றாம். ‘ெமய்யின் இயக்கம் அகரெமா  சிவ ம்’ (எ -46) என் ஞ் 
சூத்திரத்தா ம் இ ேவ இதற்குக் க த்தாதல் உணர்க. (15) 
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    ------------ 
 
    எகர ஒகரங்களின் இயல்  
    16. எகர ஒகரத் தியற்ைக ம் அற்ேற. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: எகர ஒகரத்  இயற்ைக ம் அற்ேற-எகர ஒகரங்களின  நிைல ம் 
ெமய்ேபாலப் ள்ளிெப ம் இயல்பிற் ; எ- . 
 
    எனேவ எகார ஒகாரங்கட்குப் ள்ளி யின்றாயிற் . எ-ஒ- என வ ம். இஃ  
உயிர்ெமய்க்கும் ஒக்கும். மகரம் ஆராய்ச்சிப்பட்ட  கண்  மகரத்திற்கு வ  
ேவற் ைம ெசய் , அதிகாரத்தான் ெமய்யின் தன்ைம கூறி, அதன்பின் 
மாட்ேடற்ற ன் எகர ஒகரத்ைத ங் கூறினார். 
    ------------ 
 
    உயிர்ெமய்ெய த்தின் இயல்  
    17. ள்ளி யில்லா எல்லா ெமய் ம் 
    உ  வாகி அகரேமா யிர்த்த ம் 
    ஏைன உயிேரா திாிந் யிர்த்த ம் 
    ஆயீ ாியல உயிர்த்த லாேற. 
 
    இ  ெமய் ம் உயி ங் கூ ப் ண மா ம் ஆண்  அைவ திாியா ந் திாிந் ம் 
நிற்குமா ங் கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ள்ளி இல்லா எல்லா ெமய் ம்-உயிைரப் ெப தற்குப் ள்ளிையப் ேபாக்கின 
எல்லா ெமய்க ம், உ  உ வாகி அகரேமா  உயிர்த்த ம்- ள்ளி ெப கின்ற 
காலத்  இயல்பாகிய அகர நீங்கிய வ ேவ தமக்கு வ வாகி நின்  பின்னர் ஏறிய 
அகரத்ேதா கூ  ஒ த்த ம், ஏைன உயிேரா  உ  திாிந்  உயிர்த்த ம் -- ஒழிந்த 
பதிேனா யிேரா ங்கூ  அவ் வ  திாிந்  ஒ த்த ம், ஆயீாியல உயிர்த்தலாேற -- 
என அவ்விரண்  இயல்பிைன ைடய அைவ ஒ க்கும் ைறைம; எ- . 
 
    ள்ளியில்லா ெபய்ெயனேவ ன்ெபற் நின்ற ள்ளிைய உயிேரற் தற்குப் 
ேபாக்கினைம ெப ம். உ வாகிெயனேவ ள்ளி ெப தற்காக இயல்பாகிய 
அகரம் நீங்கிய வ ேவ பின்னர் அகரம் ெப தற்கு வடவாெமன்ப  
    கூறினார். 
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    க - ங - ய என வ ம். 
 
    உ  திாிந்  உயிரத்தலாவ  ேம ங் கீ ம் விலங்கு ெபற் ங் ேகா  ெபற் ம் 

ள்ளிெபற் ம் ள்ளி ங் ேகா ம் உடன்ெபற் ம் உயிர்த்தலாம். கி கீ த யன 
ேமல்விலங்கு ெபற்றன. கு கூ த யன கீழ்விலங்கு ெபற்றன. ெக ேக த யன 
ேகா  ெபற்றன. கா ஙா த யன ள்ளி ெபற்றன. அ ேக ெபற்ற ள்ளிைய 
இக்காலத்தார் காலாக எ தினார். மகரம் உட்ெப  ள்ளிைய வைளத்ெத தினார்.1 
ெகா ேகா ெஙா ேஙா த யன ள்ளி ங் ேகா ம் உடன்ெபற்றன. இங்ஙனந் திாிந்  
ஒ ப்பேவ உயிர்ெமய் பன்னி பதிெனட்  
    இ ற்ெறா பத்தாறாயிற் . ஆகேவ உயிர் ெமய்க்கு வ ம் ஒ வாற்றாற் 
கூறினாராயிற் . இதனாேன ெமய் தனக்கு இயல்பாகிய அகரத்ைத நீங்கி நிற்பேதார் 
தன்ைம ம் பிறிேதா யிைர ஏற்குந் தன்ைம ம் உைடய ெதன்ப உம், 
உயிர்ெமய்க்கட் லப்படா  இயல்பாகிய அகரமாய் நிற்குந் தன்ைம ம் ெமய் 

ள்ளிெபற் றழிந்தவழி அவற்றிற்குத் தக்க உயிராய்ப் லப்பட்  வ ந்தன்ைம ம் 
உைடய ெதன்ப உம் ெபற்றாம். உயிர்ெமய் என்ப  உம்ைமத் ெதாைக. (17) 
    ----- 
        1 ள்ளி தலாவ  ஒ  சி  நட் க்ேகாடாயி ந்  பின்  குத்தாய்க் கு கிற்  
எனபர். 
    ----------- 
 
    உயிர்ெமய் ஒ க்குமா  
    18. ெமய்யின் வழிய யிர்ேதான்  நிைலேய. 
 
    இ  ெமய் ம் உயி ங் கூ யவழி அவற்றின் ஓைச நிற்கும் ைறைம கூ கின்ற . 
 
    இ - ள் : ெமய்யின் வழிய  - ெமய்யின  ஓைச ேதான்றிய பின்னதாம், உயிர் 
ேதான்  நிைலேய -- உயிாின  ஓைச ேதான் ம் நிைல; எ - . 
 
    ன்னின்ற சூத்திரத்தான் ெமய் ன்னர் நிற்ப உயிர் பின் வந்  ஏ  ெமன்றார். 
அம் ைறேய ஓைச ம் பிறக்கு ெமன்றார். இதனாேன மாத்திைர ெகாள் ங்கால் 
உப் ம் நீ ம் ேபால ஒன்ேறயாய் நிற்ற ம் ெபற் ம். நீர் உப்பின் குணேமயாயவா  
ேபால உயி ம் ெமய்யின் குணேமயாய் வன்ைம ெமன்ைம இைடைம எய்தி நிற்றல் 
ெகாள்க. 
    எ - : க - ங - ய எனக் கூட்ட ம் பிாி ம் வைக ேயாைச ங் காண்க. (18) 
    --------------- 
 
    வல் னெமய் 
    19. வல்ெல த் ெதன்ப க ச ட த ப ற. 
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    இ  தனிெமய்க ட் சிலவற்றிற்கு ேவேறார் குறியீ  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: க ச ட த ப ற - க ச ட த ப ற என் ந் தனி ெமய்கைள, வல்ெல த்ெதன்ப-
வல்ெல த்ெதன் ங் குறியிைன ைடய என்  கூ வர் ஆசிாியர்; எ- . 
 
    இஃ  ஆட்சி ங் காரண ம் ேநாக்கிய குறி, ஒழிந்த ெமல்ெல த்ைத ம் 
இைடெய த்ைத ம் ேநாக்கித் தாம் வல்ெலன்றிைசத்தலா ம் வல்ெலனத் 
தைலவளியாற் பிறத்தலா ம் வல்ெல த்தாயிற் . (19) 
    ------------- 
 
    ெமல் னெமய் 
    20. ெமல்ெல த் ெதன்ப ங ஞ ண ந ம ன. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ங ஞ ண ந ம ன - ங ஞ ண ந ம ன என் ந் தனிெமய்கைள, 
ெமல்ெல த்ெதன்ப--ெமல்ெல த்ெதன் ங் குறியிைன ைடய என்  கூ வர் 
ஆசிாியர்; எ- . 
 
    இ ம் ஆட்சி ங் காரண ம் ேநாக்கிய குறி. ெமல்ெலன்றிைசத்தலா ம் 
ெமல்ெலன்  க்கின் வளியாற் பிறத்தலா ம் ெமல்ெல த்தாயிற் . 
    ----------- 
 
    இைடயினெமய் 
    21. இைடெய த்ெதன்ப ய ர ல வ ழ ள. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ய ர ல வ ழ ள -- ய ர ல வ ழ ள என் ந் தனிெமய்கைள, இைடெய த்ெதன்ப-
-இைடெய த்ெதன் ங் குறியிைன ைடய என்  கூ வர் ஆசிாியர்; எ- . 
 
    இ ம் ஆட்சி ங் காரண ம் ேநாக்கிய குறி. இைடநிகர்த்தாய் ஒ த்தலா ம் 
இைடநிகர்த்தாய மிடற் வளியாற் பிறத்தலா ம் இைட ெய த்தாயிற் . 
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    வல் னத்  க-ச-த-ப என் ம் நான்கும் ெமல் னத் க்கு ஞ-ந-ம என் ம் ன் ம் 
இைடயினத்  ய-வ என் ம் இரண் ம் ெமாழிக்கு தளாதல் ேநாக்கி இம் ைறேய 
ைவத்தார். இப்ெபயராேன எ த்ெதன் ம் ஓைசகள் உ வாயின. இ  சார்பிற் 
ேறாற்றத்திற்கும் ஒக்கும். (21) 
    -----------   
 

1.5. மயக்கம் 
 
    ெமய் மயங்குமா  
    22. அம்  வா ம் வழங்கியல் ம ங்கின் 
    ெமய்ம்மயங்1 குடனிைல ெதாி ங் காைல. 
 
    ------------- 
        1. (பாடம்) ெமய்ம்மயக் 
 
    இ  தனி ெமய் பிறெமய்ேயா ந் தன்ெமய்ேயா ம் மயங்கும் மயக்க ம் உயிர்ெமய் 
உயிர்ெமய்ேயா ந் தனி ெமய்ேயா ம் மயங்கும் மயக்க ங் 
    கூ கின்ற . 
 
    இ - ள் : அவ் வா ம்--அங்ஙனம் ன்  கூறாகப் பகுத்த பதிெனட்  ெமய் ம், 
வழங்கியல் ம ங்கின் -- வழக்கிடத் ஞ் ெசய் ளிடத் ம் எ த் க்கைளக் கூட்  
ெமாழிப்ப த்  வழங்குதல் உளதாமிடத் , ெமய் மயங்கும் நிைல -- தனி ெமய் தன் 

ன்னர் நின்ற பிறெமய்ேயா ந் தன் ெமய்ேயா ம் மயங்கும் நிைல ம், 
உடன்மயங்கும் நிைல -- அப்பதிெனட் ம் உயி டேன நின்  தன் ன்னர் நின்ற 
உயிர்ெமய்ேயா ந் தனி ெமய்ேயா ம் மயங்கும் நிைல ெமன இரண்டாம், 
ெதாி ங்காைல -- அைவ மயங்கும் ெமாழியாந் தன்ைம ஆரா ங்காலத் ; எ- .1 
    ----------- 
        1. அம் வா ம்......ெமய்ம்மயங்குடனிைல' என்  ஆசிாியர் கூறியி ப்பதால், 
ெமய்ெயா  ெமய் மயங்கும் உடனிைல 
        எனேவ, தனித்  நின்ற எ த் டன் ன்னின்ற எ த் க்கள் தாங் கூ மா  
கூறினாராயிற் . கட்க என்றால் இைட நின்ற தனிெமய் ன்னர் நின்ற தன்னின் 
ேவறாய ககரெவாற்ேறா  மயங்கிற் . காக்ைக என்றால் இைடநின்ற ககரெவாற்  

ன்னர் நின்ற தன்ெனாற்ேறா  மயங்கிற் .க  என ஈெர த்ெதா ெமாழி ங் க  
என ெவ த்ெதா ெமாழி ம் உயிர் ெமய் நின்  தன் ன்னர் நின்ற 
உயிர்ெமய்ேயா  மயங்கிற் . ணங்ைக என உயிர்ெமய் நின்  தன் ன்னர் நின்ற 
தனிெமய்ேயா  மயங்கிற் . கல் வில் என உயிர்ெமய் நின்  தனிெமய்ெயா  
மயங்கிற் . 
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    ெதாி ங்காைல என்றதனான் உயிர் ன்னர் உயிர்ெமய்மயக்க ம் உயிர் ன்னர்த் 
தனிெமய்ம் மயக்க ங் ெகாள்க. அைவ அைள ஆம்பல் என்றாற் ேபால்வன. 
 
    ெமய்ம்மயக்கங்க ள் தனிெமய் ன்னர்ப் பிறெமய் நின்  மயங்குதல் பலவாத ற் 
பல சூத்திரத்தாற் கூறித் தன் ன்னர்த் தான் வந்  மயங்குதைல ஒ  சூத்திரத்தாற் 
கூ ப. அைவ மயங்குங்கால் வல் னத்தில் டகர ம் றகர ம் ெமல் னமா ம் 
இைடயினமா ம் பிற ெமய்ெயா  மயங்கு ெமன் ம் வல் னத்திற் கசதபக்கள் தன் 
ெமய்ேயாடன்றிப் பிற ெமய்ேயா  மயங்காெவன் ம் உய்த் ணரக் கூ மா  
உணர்க. 
 
    வா ம் என் ம் உம்ைம ற் ம்ைம. 
 
    இச்சூத்திரம் தலாக 'ெமய்நிைல சுட் ன்' (எ  - 30) ஈறாக ேமற்கூ ம் 
ெமாழிமரபிற்குப் ெபா ந்திய க வி கூ கின்றெதன் ணர்க; எ த் க்கள் தம்மிற் கூ  

ண மா  கூ கின்றதாத ன், (22) 
    -------------- 
 
    தனிெமய் பிறெமய் டன் மயங்குமா  
    23. ட ற ல ள என் ம் ள்ளி ன்னர்க் 
    க ச ப என் ம் ெவ த் ாிய. 
 
    இ  தனிெமய் பிறெமய்ேயா  மயங்கும் மயக்கம் உணர்த் கின்ற . 
 
    ெமய்ம்மயக்க ம் ேவற் நிைல ெமய்ம்மயக்க ேம குறிக்கப்பட்டனவாம். 
உயிர்ெமய் இரட்ைட ெய த்தாத ன், அ  ெமய்ேயா ம் உயிர் ெமய்ேயா ம் 
    மயங்கும் எனக் கூ வ  ெபா ந்தா . 
 
    இ-ள்: டறலள என் ம் ள்ளி ன்னர்-ெமாழியிைட நின்ற டறலள என்  கூறப்ப ம் 
நான்கு ள்ளிகளின் ன்னர், கசப என் ம் ெவ த்  உாிய-கசப என்  கூறப்ப ம் 
    ன்ெற த் ம் வந்  மயங்குதற்கு உாிய: எ- . 
 
    எ- : கட்க கட்சி கட்ப என ங் கற்க யற்சி கற்ப என ஞ் ெசல்க வல்சி ெசல்ப 
என ம் ெகாள்க. நீள்சிைன ெகாள்ப என ந் தனிெமய் பிற ெமய்ேயா  மயங்கியவா  
காண்க. கட்சிறார் கற்சிறார் என்பன இ ெமாழிப் ணர்ச்சியாக ன் ஈண்ைடக் காகா. 
(23) 
    ------------ 
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    24. அவற் ள், 
    லள ஃகான் ன்னர் ய வ ந் ேதான் ம். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: அவற் ள்- ற்கூறிய நான்க ள், லளஃகான் ன்னர்-லகார ளகாரமாகிய 

ள்ளிகளின் ன்னர், யவ ந் ேதான் ம்-கசபக்கேள யன்றி யகர வகரங்க ம் வந்  
மயங்கும்; எ- . 
 
    ெகால்யாைன ெசல்வம் ெவள்யா  கள்வன் என வ ம். 
 
    இவற் ட் ெகால்யாைன என விைனத்ெதாைக ம் ெவள்யா  எனப் 
பண் த்ெதாைக ம் நிைலெமாழி வ ெமாழி ெசய்வதற்கு இையயாைமயின் "ம வின் 
பாத்திய" என்  கூ வராத ன் இவ்வாசிாியர் இவற்ைற ஒ  ெமாழியாகக் ெகாள்வ 
ெரன்  உணர்க. இக்க த்தாேன ேம ம் விைனத் ெதாைக ம் பண் த்ெதாைக ம் 
ஒ ெமாழியாகக்ெகாண்  உதாரணங் காட் ம்,. அன்றி இவ்வாசிாியர் ல் 
ெசய்கின்ற காலத்  விைனத் ெதாைகக்கண் ம் பண் த்ெதாைகக்கண்  மன்றி 
ஒ ெமாழிக்கண்ேண மயங்குவன ம் உளவாத ன், அவற்ைறக்கண்  இலக்கணங் 
கூறினார். அைவ பின்னர் இறந்தன ெவன்  ஒழித்  உதாரணமில்லனவற்றிற்கு 
உதாரணங் காட்டாமற் ேபாேத நன்ெறன்  கூற ம்ஒன் . (24) 
    ----------- 
 
    25. ஙஞண நமன எ ம் ள்ளி ன்னர்த் 
    தத்தம் *இைசகள் ஒத்தன நிைலேய. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ங ஞ ண ந ம ன எ ம் ள்ளி ன்னர்-ங ஞ ண ந ம ன என்  கூறப்ப ம் 

ள்ளிகளின் ன்னர், தத்தம் இைச கள்-தமக்கினமாய் ன்னின்ற க ச ட த ப றக்கள், 
ஒத்தன நிைலேய-பின்னிற்றற்குப் ெபா ந்தின மயங்கி நிற்றற்கண்; எ- . 
 
    எ- : கங்கன் கஞ்சன் கண்டன் கந்தன் கம்பன் மன்றன் என வ ம். ெதங்கு பிஞ்சு 
வண்  பந்  கம்  கன்  எனக் குற் கர ங் காட் ப. (25) 
    ------------- 
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    26. அவற் ள், 
    ண னஃகான் ன்னர்க் 
    க ச ஞ ப ம ய வ ஏ  ாிய. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: அவற் ள்-ேமற்கூறிய ெமல்ெலாற்  ஆற ள், ண னஃகான் ன்னர்-ணகார 
னகாரங்களின் ன்னர், க ச ஞ ப ம ய வ ஏ ம் உாிய-ட றக்கேள யன்றிக் க ச ஞ ப ம 
ய வ என் ம் ஏெழ த் ம் வந்  மயங்குதற்ேக உாிய; எ- . 
 
    எ- : எண்கு ெவண்சாந்  ெவண்ஞாண் பண்  ெவண்ைம மண்யா  எண்வட்  
என ம், ன்கு ன்ெசய் ெமன்ஞாண் அன்  வன்ைம இன்யாழ் ன்வரகு என ம் 
வ ம். எண்வட்  விைனத்ெதாைக. எண்கு ன்கு ெபயர். (26) 
    ------------- 
 
    27 ஞ ந ம வ என் ம் ள்ளி ன்னர் 
    யஃகான் நிற்றல் ெமய்ெபற் றன்ேற 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ஞ ந ம வ என் ம் ள்ளி ன்னர்-ஞ ந ம வ என்  கூறப்ப ம் ள்ளிகளின் 

ன்னர், யஃகான் நிற்றல் ெமய் ெபற்றன்ேற-யஃகான் நிற்றல் ெபா ண்ைம ெபற்ற ; 
எ- . 
 
    இங்ஙனம் ஆசிாியர் சூத்திரஞ் ெசய்த ன், அக்காலத்  ஒ ெமாழியாக வழங்கிய 
ெசாற்கள் உளெவன்ப  ெபற்றாம். அைவ இக்காலத்  இறந்தன. 
 
    இனி உைரயாசிாியர் உாிஞ்யா  ெபா ந்யா  தி ம்யா  ெதவ்யா  என 
இ ெமாழிக்கண் வ வன உதாரணமாகக் காட் னாராெலனின், ஆசிாியர் ஒ  
ெமாழியாமா  ஈண் க் கூறி, அதன்கண் இ ெமாழி ணர்த்தற்குப் ணாியெலன்  
ேவேறார் இய ங் கூறி,அதன்கண் "ெமய்யி  ெசான் ன் ெமய்வ  வழி ம்" (எ .-
107) என்  கூறினார். கூறியவழிப் பின் ம் "உகரெமா  பண ம் ள்ளி யி தி" 
(எ .163) என் ம் பிறாண் ம் ஈ கேடா ம் எ த்ேதாதிப் ணர்ப்பர். ஆத ன் ஈண்  
இ ெமாழிப் ணர்ச்சி காட் ற் கூறிய  கூறெலன் ங் குற்றமாம்1. அதனால் அைவ 
காட் தல் ெபா ந்தாைம உணர்க. (27) 
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    ----------- 
        1. மயக்கம் ேவ  ணர்ச்சி ேவறாத ன், ஈண் இ ெமாழிப் ணர்ச்சி காட் ற் 
கூறிய கூறெலன் ங் குற்றமாம்" என்  நச்சினார்க்கினியர் கூ வ  ெபா ந்தா . 
    ---------- 
 
    28. மஃகான் ள்ளி ன் வவ் ந் ேதான் ம் 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: மஃகான் ள்ளி ன்- ற் கூறியவற் ள் மகரமாகிய ள்ளி ன்னர், வவ் ந் 
ேதான் ம்-பகர யகரேம யன்றி வகர ம் வந்  மயங்கும்; எ- . 
 
    இதற்கும் உதாரணம் இக்காலத்  இறந்தன. அன்றி, வண்ணக்கன் 
என்றாற்ேபால்வன காட் ன் "வகார மிைச ம் மகாரங் கு கும்" (எ - 330) என்ற விதி 
ேவண்டாவாம். 
    ------------- 
 
    29. ய ர ழ என் ம் ள்ளி ன்னர் 
    தலா ெக த்  ஙகரெமா  ேதான் ம். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ய ர ழ ெவன் ம் ள்ளி ன்னர் -ய ர ழ என்  கூறப்ப ம் ன்  

ள்ளிகளின் ன்னர், தலாெக த் ம்- ெமாழிக்கு தலாெமன ேமற்கூ ம் 
ஒன்பெத த் க ம், உம்ைமயான் ெமாழிக்கு தலாகாத பிற எ த் க ம் 
ஙகரெமா  ேதான் ம்-ஙகார ம் வந்  மயங்கும்; எ- . 
 
    எ- : ஆய்க ஆர்க ஆழ்க, ஆய்தல் ஆர்தல் ஆழ்தல், ஆய்நர் ஆர்நர் ஆழ்நர், ஆய்பைவ 
ஆர்பைவ ஆழ்பைவ, வாய்ைம ேநர்ைம கீழ்ைம, எய்சிைல வார்சிைல வாழ்ேசாி, 
ெதய்வம் ேசர்வ  வாழ்வ , பாய்ெஞகிழி ேநர்ெஞகிழி வாழ்ெஞண் , ெசய்யா  
ேபார்யாைன ழ்யாைன என ெமாழிக்கு தலாம் ஒன்ப ம் வந்  மயங்கின. 
ெசய்யா  என யகரத்தின் ன்னர் யகரம் வந்த  தன் ன்னர்த் தான் வந்ததாம். 
 
    இனி உம்ைமயாற் ெகாண்ட ெமாழிக்கு தலாகாதவற்றின்கண் ஞ் சில 
காட் ம்: ஓய்  ேசார்  வாழ் , ஓய்ேவார் ேசார்ேவார் வாழ்ேவார், ஆய்ஞர் ேசர்ஞர் 
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ஆழ்ஞர் என வ ம். பிற எ த் கேளா  வ வன உள ேவ ம் வழக்குஞ் ெசய் ம் 
ேநாக்கிக் கூறிக்ெகாள்க. 
 
    இனி ேவய்ங்ஙனம் ேவர்ங்ஙனம் ேவழ்ங்ஙனம் என ெமாழிக்கு தலாகாத ஙகரம் 
இைடவந்த ெசாற்கள் அக்காலத்  வழங்கின என்  உணர்க, ஆசிாியர் 
ஓ த ன்.இதைன "அகரெமா  ேதான் ம்" எனப் பிாித்ேதாதினார் அக்காலத் ம் 
அாிதாக வழங்க ன். 
 
    இனி ேவய்க  ேவர்க  ழ்க  சிறி  தீ  ெபாி  ஞான்ற  நீண்ட  
மாண்ட  யா  வ  என்பன காட் ன் அைவ இ ெமாழியாக நிைலெமாழி 
வ ெமாழி ெசய்  ேமற் ணர்கின்றன ஈண்ைடக்காகா என ம க்க. 
    ----------- 
 
    தனிெமய் தன்ெமய்ேயா  மயங்குமா  
    30 ெமய்ந்நிைல சுட்  ெனல்லா ெவ த் ந் 
    தம் ற்றாம் வ உம் ரழவலங் கைடேய. 
 
    இ  நி த்த ைறயாேன தனிெமய் தன்ெனாற்ெறா  மயங்குமா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெமய்ந்நிைல சுட் ன்-ெபா ணிைலைமையக் க தின், எல்லா எ த் ம்-
பதிெனட் ெமய் ம், தம் ன் தாம் வ உம்-தம் ன்ேன தாம் வந்  மயங்கும்,ர ழ 
அலங்கைடேய- ரகார ழகாரங்களல்லாத இடத் ; எ- . 
 
    எ- : காக்ைக எங்ஙனம் பச்ைச மஞ்ைஞ பட்ைட மண்ைணதத்ைத ெவந்ெநய் அப்  
அம்ைம ெவய்யர் எல்  எவ்வி கள்ளி ெகாற்றி கன்னி என வ ம். 
 
    ெமய்ந்நிைல சுட் ன் என்றதனால் தனிெமய் ன்னர் உயிர்ெமய் வ ெமன்  
ெகாள்க. எல்லா ெமன்ற  ரகார ழகாரங்கள் ஒழிந்தனவற்ைறத் த விற்  (30) 
    -----------   
 

1.6. எ த் க்களின் பிற மர கள் 
 
    சுட்ெட த் க்கள் 
    31. அ இ உ அம் ன் ஞ் சுட் . 
 
    இ  குற்ெற த் ெதன்றவற் ட் சிலவற்றிற்கு ேவேறார் குறியீ  கூ கின்ற . 
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    இ-ள்: அ இ உ அம் ன் ஞ் சுட்  - அ இ உ என்  கூறிய அம் ன் ஞ் 
சுட்ெடன் ங் குறியிைன ைடய; எ- . 
 
    இ ம் ஆட்சி ங் காரண ம் ேநாக்கியேதார் குறி, சுட்  அறியப்ப ம் ெபா ைள 
உணர்த்த ன். தன்னின த்தல் என்பதனான் எகரம் வினாப்ெபா ள் 
உணர்த் த ங் ெகாள்க. 
 
    எ- : அக்ெகாற்றன் இக்ெகாற்றன் உக்ெகாற்றன் எப்ெபா ள் என வ ம். இைவ 
ெபயைரச் சார்ந்  தத்தங் குறிப்பிற் ெபா ள் ெசய்த இைடச்ெசால். இச்சூத்திரம் 
ஒ தைலெமாழித ெலன் ம் உத்தி1. இ ம் ேமைலச்சூத்திர ம் எ த்தாந்தன்ைம-
யன்றி ெமாழிநிைலைமப்பட்  ேவேறார் குறிெபற்  நிற்ற ன் ெமாழிமரபிைனச் ேசர 
ைவத்தார்.. (31) 
    --------- 
        1 ஒ தைலெமாழிதல்-ஓர் அதிகாரத்திற் ெசால்லேவண் ய ஒ  ெபா ட்கு 
ேவேறார் 
        அதிகாரத்தில் இலக்கணங்கூறி அதைனேய மற்றவிடத் ம் ெபறைவத்தல். 
ெசால்லதிகாரத்திற் ெசால்லேவண் ய சுட்ைட எ த்ததிகாரத்திற் கூறி, அைதேய 
        ெசால்லதிகாரத்திற்கும் ெபறைவத்தைம காண்க. 
    ------------ 
 
    வினா ெவ த் க்கள் 
    32. ஆ ஏ ஓ அம் ன் ம் வினா. 
 
    இ  ெநட்ெட த்ெதன்றவற் ட் சிலவற்றிற்கு ேவேறார் குறியீ  கூ  கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஆ ஏ ஓ அம் ன் ம் வினா-ஆ ஏ ஓ என்  கூறப்பட்ட அம் ன் ம் வினா 
என் ங் குறியிைன ைடய; எ- . 
 
    இ ம்ஆட்சி ங் காரண ம் ேநாக்கிய குறி., வினாப்ெபா ள் உணர்த்த ன். 
 
    எ- : உண்கா உண்ேக உண்ேகா என வ ம். இவற் ள் ஆகாரம் இக்காலத்  
வினாவாய் வ த லாி . நீேய நீேயா என்ப  இக்காலத்  வ ம். இவற் ள் ஏ ஓ 
என்பன இைடச்ெசால்ேலாத்தி ள் ங் கூறினார், ஏகார ஓகாரங்கள் த ம் 
ெபா ட்ெடாைகபற்றி. இ  ெமாழிந்த ெபா ேளாெடான்ற அவ்வயின் 
ெமாழியாததைன ட் ன்  த்த ெலன் ம் உத்திக்கு2 இனமாம், யகரஆகார ம் 
வினாவாய் வ த ன். 
    ------ 
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        2 ெமாழிந்த ெபா ேளாெடான்ற அவ்*வயின ெமாழியாததைன ட் ன்  
த்தல்-எ த் க்கூறிய ெபா ளிேலேய அதற்கினமான ம் எ த் க் கூறாத மான 

ெபா ைளப்ெபறைவத்தல். "ஆ" வினாவில் "யா" வினாைவ ம் "ஏ" வினாவில் "எ" 
வினாைவ ம் அடக்கிய  காண்க. 
    --------- 
 
    இைச ன் ைறயில் எ த்ெதா கள் 
    33. அளபிறந் யிர்த்த ம் ஒற்றிைச நீட ம் 
    உளெவன ெமாழிப இைசெயா  சிவணிய 
    நரம்பின் மைறய என்மனார் லவர். 
 
    இ  பிறன்ேகாட் கூறெலன் ம் உத்திபற்றி இைச ற்கு வ வேதார் 
இலக்கணமாமா  கூறி, அவ்விலக்கணம் இந் ற்குங் ெகாள்கின்ற . 
 
    இ-ள்: அளபிறந்  உயிர்த்த ம் ஒற்றிைச நீட ம் நரம் பின் மைறய என்மனார் 

லவர்- ற்கூறிய உயி ம் உயிர்ெமய் ம் மாத்திைரைய இறந்ெதா த்த ம் 
ஒற்ெற த் க்கள் அைர மாத்திைரயின் நீண்ெடா த்த ம் யாழ் டத்தன என்  
கூ வர் லவர், இைசெயா  சிவணிய உளெவன் ெமாழிப- அங்ஙனம் அளபிறந் ம் 
நீண் ம் இைசத்தல் ஓைசேயா  ெபா ந்திய நால்வைகச் ெசய் ட்க க்கும் 
உளெவன்  கூ வர் ஆசிாியர்; எ- . 
 
    எ த் க்கள் ற்கூறிய மாத்திைரைய இறந்ெதா க்குமா  கண் , அஃ  
இறந்ெதா க்கும் இடங் கூறினார். எ த் ஞ் ெசால் ம் ெபா ங் கிடக்கும் இடஞ் 
ெசய் ளிடமாத ன் . அ  மிக்ெகா த்தைலச் ெசய் ளிய ன்கண் "மாத்திைர 
ெய த்திய லைசவைக ெயனாஅ" (ெசய்.-1) என இ பத்தா  உ ப்பிற்குஞ் 
சிறப் ப்பாக ற்கூறிப், பின்னர், 
 
    "மாத்திைர யள  ெம த்தியல் வைக  
    ேமற்கிளந் தன்ன ெவன்மனார் லவர்" (ெசய்.-2) 
 
    என இச்சூத்திரத்ேதா  மாட்ெடறிந் , பின் ம் 
 
    "எ த்தள ெவஞ்சி ஞ் சீர்நிைல தாேன 
    குன்ற  மிகுத  மில்ெலன ெமாழிப" (ெசய்-3) 
 
    என் ங் கூறினார். இ  எதிர  ேபாற்றெலன் ம் உத்தி ங் கூறிற் . 
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    எ- : "வ வர்ெகால் வயங்கிழாஅய் வ ப்பல்யான் ேகஎளினி" (க -11) என் ழி 
ழகர ஆகார ம் ககர ஏகார ம் மாத்திைர இறந் ெதா த்தவா  உணர்க. "பி ட் ப் 
பின் ண் ங்ங் களிெறன ம் உைரத்தனேர" (க -11) என் ழி ஙகரெவாற்  
அளவிறந்தவா  காண்க. ஒழிந்த வைகச் ெசய் ட்கும் இவ்வாேற தத்தமக்குாிய பா 
என் ம் உ ப்பிைன நடாத்தி அள  மிகுமா  காண்க. 
 
    சிவணிய என்ப  ெதாழிற்ெபயர்.1 இைசெயா  சிவணிய எனேவ ெசய் ளாதல் 
ெபற்றாம். நரம்  என்ற  ஆகுெபயராய் யாழிைன உணர்த்திற் . மைற என்ற  

ைல. ெமாழிப என் ம் என்மனார் லவர் என் ம் இ காற் கூறியவதனால், 
இங்ஙனம் ெபா ள் கூறேல ஆசிாியர்க்குக் க த்தாயிற் . என்ைன? ெசய் ளிய ட் 
கூறிய "மாத்திைர யள ம்" என் ஞ் சூத்திரத்தில் "ேமற்கிளந்தன்ன" (ெசய்-2) என் ம் 
மாட்ேடற்றிற்கு இவ்ேவாத்தி ள் ேவேறார் சூத்திரம் இன்ைமயின். இவ்விலக்கணங் 
கூறாக்காற் ெசய் ட்குப் பா ெவன் ம் உ ப்  நிகழா , அைவ உைரச்ெசய் ட் 
ேபால நிற்ற ன் இவ்விலக்கணங் கூறேவ ேவண் ெமன்  உணர்க. 
    ---------- 
        1 ெதாழிற்ெபயர் என்ற  விைனயாலைண ம் ெபயைர. 
 
    "சூத்திரத் ப்ெபா  ளன்றி ம் யாப் ற 
    இன்றி யைமயா திையபைவ ெயல்லாம் 
    ஒன்ற உைரப்ப ைரெயனப் ப ேம" (மரபியல்-103) 
 
    என் ம் மரபியற் சூத்திரத்தாேன இவ்வாேற சூத்திரங்கைள ந ந்  
ெபா ைரப்பன ெவல்லாங் ெகாள்க. 
 
    ன்மர  ற்றிற் . 
    --------------   
 

2. ெமாழிமர  
(ெமாழிக்கண் நின்ற எ த்தின் இலக்கணம் உணர்த் வ ) 

2.1. சார்ெப த் க்கள் ெமாழிகளிற் பயி மா  
 

குற்றிய கரத்திற்கு இட ம் பற் க்ேகா ம் 
    34. குற்றிய கரம் நிற்றல் ேவண் ம் 
    யாெவன் சிைனமிைச ைரயைசக் கிளவிக் 
    காவயின் வ உம் மகரம் ஊர்ந்ேத. 
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    என்ப  சூத்திரம். ேமல் எ த்  உணர்த்திய பின்னர், அைவ தம் ள் ெதாட மா ம் 
உணர்த்தி அவ்ெவ த்தானாம் ெமாழிய  மர  உணர்த்  கின்றைமயின், இவ்ேவாத்  
ெமாழிமரெபனக் காரணப் ெபயர்த்தாயிற் . இச்சூத்திரம் ன்னர்ச் சார்ந்  வ ெமன்ற 

ன்ற ட் குற்றிய கரத்திற்கு இட ம் பற் க்ேகா ங் கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: உைரயைசக் கிளவிக்கு வ உம்-தான் கூ ம் ெபா ைளக் ேகாடற்கு 
ஒ வைன எதிர் க மாக்குஞ் ெசால் ற்குப் ெபா ந்தவ ம், ஆவயின்-அம் மியா 
என் ம் இைடச் ெசால்ைலச் ெசால் மிடத் , யாெவன் சிைனமிைச மகரம் ஊர்ந் - 
யாெவன் ம் உ ப்பின் ேமலதாய் தலாய் நின்ற மகரெவாற்றிைன ேயறி, 
குற்றிய கரம் நிற்றல் ேவண் ம்-குற்றிய கரம் நிற்றைல வி ம் ம் ஆசிாியன்; எ- . 
 
    எ- : ேகண்மியா ெசன்மியா என வ ம்.ேகள் என்ற  உைரயைசக் கிளவி; அதைனச் 
சார்ந்  தனக்கு இயல்பின்றி நின்ற  மியா என் ம் இைடச்ெசால். அவ்விைடச்ெசால் 

த ம் அதனிற் பிாி ம் யா அதற்கு உ ப் மாம் என்  க தி யாெவன் சிைன 
என்றார். மியா இடம்; மகரம் பற் க்ேகா .; யா ம் இகரம் அைர மாத்திைரயாதற்குச் 
சார் . இவ்விைடச்ெசால் தனித்  நிற்றல் ஆற்றாைமயிற் ேகள் என்பதேனா  சார்ந்  
ஒ  ெசால்லாேய நின் ழி இைடநின்ற இகரம் ஒ ெமாழி யிடத் க் குற்றிய கரமாய் 
வ தலா ம் ஆண்  உணர்த்தற்குச் சிறப்பின்ைமயா ம் ஈண் ப் ேபாத்தந்  
கூறினார். ஊர்ந்ெதனேவ குற்றிய கர ம் உயிெரன்ப  ெபற்றாம், உயிர்க்கல்ல  
ஏ த ன்ைமயின். (1) 
    ----------- 
 
    35. ணாியல் நிைலயிைடக் கு க ம் உாித்ேத 
    உணரக் கூறின் ன்னர்த் ேதான் ம். 
 
    இ  குற்றிய கரம் ணர்ெமாழியகத் ம் வ ெமன்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ணாியல் நிைலயிைடக் கு க ம் உாித்ேத- அக்குற்றிய கரம் ணாிய ள் 
ஒ ெமாழிக்கண் ணன்றி இ ெமாழிதம்மிற் ணர்த யன்ற நிைலைமக்கண் ங் 
கு குத ாித் , உணரக் கூறின் ன்னர்த் ேதான் ம்-அதற்கு இட ம் பற் க்ேகா ம் 
உணரக் கூறத்ெதாடங்கின் அைவ குற்றிய கரப் ணாிய ள்ேள கூறப்ப ம்; எ- . 
 
    கு க ம் என் மிடத்  உம்ைமைய நிைலயிைட ம் என மாறிக் கூட் க. "யகரம் 
வ வழி" (எ -410) என் ஞ் சூத்திரத்  யகரம் இடம், உகரஞ் சார்ந்த வல்ெல த் ப் 
பற் க்ேகா . 
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    எ- : நாகியா  வரகியா  ெதள்கியா  எஃகியா  ெகாக்கியா  குரங்கியா  என 
வ ம். இ  ெமாழிவா ெமன் ம் உத்தி. (2) 
    ------------ 
 
    தனிெமாழிக் குற்றிய கரத்திற்கு இட ம் பற் க்ேகா ம் 
    36. ெநட்ெட த் திம்ப ந் ெதாடர்ெமாழி யீற் ங் 
    குற்றிய கரம் வல்லா ர்ந்ேத. 
 
    இஃ  ஒ ெமாழிக் குற்றிய கரத்திற்கு இட ம் பற் க்ேகா ம் உணர்த் கின்ற . 
 
    இ-ள்: குற்றிய கரம் வல்லா  ஊர்ந்ேத-குற்றிய கரம் வல்ெல த் க்கள் 
ஆறிைன ம் ஊர்ந் , ெநட்ெட த்திம்ப ந் ெதாடர்ெமாழி ஈற் ம்-ெநட்ெட த்தின் 
பின் ம் ஐவைகத் ெதாடர்ெமாழியின் இ தியி ம் நிற்றல் ேவண் ம் ஆசிாியன்; எ-

. 
 
    ெநட்ெட த்தின  பின் ெதாடர்ெமாழியின  ஈெறன நிலத்த தகலம் ேபால1 
ஒன்றியற்கிழைமப்பட்  நின்ற , அம்ெமாழியிற் றீர்ந்  குற்றிய கரம் நில்லாைமயின், 
வல்லா  பண் த்ெதாைக. ற் ம்ைம ெதாக்குநின்ற . அதிகார ைறைம என் ம் 
உத்தியான் நிற்றல் ேவண்  ெமன்ப  வ விக்க, 
 
    எ- : நாகு வரகு ெதள்  எஃகு ெகாக்கு குரங்கு என வ ம். இவ்வா வைக ம் 
இடம்; வல்ெல த் ப் பற் க்ேகா . எனேவ, ெமாழிக்கு ஈறாத ம் ெபற்றாம். 
ெப ரசு தி ரசு என்பன இ ெமாழிக்கண் வந்த ற் கரம். பா*சு இங்கு ஏ  
என் ம் ற் கரங்கள் வடெமாழிச் சிைத ; த க்கு அ க்கு என்பன விைனக்கண் 
வந்த ற் கரம். குற் கரத்திற்கு ன்னர் வந்த உயிேரறி ய அைரமாத்திைரயாய் 
நிற்ற ம் ற் கரத்திற்கு ன்னர்வந்த உயிேரறி யாைம ந் தம் ள் ேவற் ைம2. 
(3) 
    ------- 
        1. நிலத்த தகலம் ேபால-நிலத்தினின் ம் பிாிக்கப்படாத அகலம்ேபால. 
        2. நச்சினார்க்கினியர் இங்குக்கூறிய குற்றிய கர இலக்கணப்ப . ெப ரசு 
தி ரசு த க்கு அ க்கு என்பன ம் இக்காலத் க் குற் கரங்களாம் . 
    ----------- 
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 ணர்ெமாழிக் குற்றிய கரம் தன்மாத்திைரயிற் கு கல் 
    37. இைடப்ப ற் கு கும் இட மா ண்ேட 
    கடப்பா டறிந்த ணாிய லான. 
 
    இ  குற்றிய கரம் ணர்ெமாழிக்கண் தன் அைரமாத்திைரயிற் கு கிவ ம் 
என்கின்ற . 
 
    இ-ள்: இைடப்ப ற் கு கும் இட மார் உண்ேட-அவ் கரம் ஒ ெமாழி ளன்றிப் 

ணர்ெமாழி யிைடப்ப ன் தன் அைர மாத்திைரயி ங் கு கும் இட ம் உண் . 
கடப்பா  அறிந்த ணாியலான-அதற்கு இட ம் பற் க்ேகா ம் யாண் ப் 
ெப வெதனின், அதன் ணர்ச்சி ைறைம அறி ங் குற்றிய கரப் ணாிய ள்; எ- . 
 
    "வல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழி" (எ -406) என்பத ள் வல்ெல த் த் 
ெதாடர்ெமாழி ம் வல்ெல த்  வ ம் வழி ம் இடம்; ஈற்  வல்ெல த் ப் 
பற் க்ேகா . 
 
    எ- : ெசக்குக்கைண சுக்குக்ேகா  என வ ம். இைவ அைரமாத் திைரயிற் 
கு கியவா  ஏைனயவற்ேறா  ப த்  உணர்க. இட  ெமனேவ இ  
சி பான்ைமயாயிற் . (4) 
    ---------- 
 
    ஆய்தம் தனிெமாழி ள் வ மா  
    38. குறியதன் ன்னர் ஆய்தப் ள்ளி 
    உயிெரா  ணர்ந்தவல் லாறன் மிைசத்ேத. 
 
    இ  நி த்த ைறயாேன ஆய்தம் ஒ ெமாழி ள் வ மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஆய்தப் ள்ளி-ஆய்தமாகிய ஒற் , குறியதன் ன்னர் உயிெராட ணர்ந்த 
வல்லா றன் மிைசத் -குற்ெற த்தின் ன்னதாய் உயிேரா கூ ய வல்ெல த்தாறின் 
ேம டத்த தாய் வ ம்; எ- . 
 
    வல்லாறன் மிைசத்  என்றதனா ம் ஈண் ப் ள்ளி என்றதனா ம் "ஆய்தத் 
ெதாடர்ெமாழி" (எ -406) என ேமற்கூ தலா ம் உயிெரன்ற  ஈண் ப் 
ெப ம்பான்ைம ங் குற் கரேமயாம். சி பான்ைம ஏைன உயிர்கைள ங் ெகாள்க. 
 
    எ- : எஃகு கஃசு கஃ  கஃ  கஃ  கஃ  அஃ  இஃ  உஃ  எனவ ம், கஃறீ  

ஃடீ*  என்பனவற்ைற ெமய்பிறிதாகிய ணர்ச்சி என்றதனா ம் ஈண் ப் ள்ளி 
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என்றதனா ம் ஆய்த ம் ெமய்யாயிற் . அஃகாைம ெவஃகாைம அஃகி ெவஃகி 
அஃகம் எனப் பிற யிர்கேளா ம் வந்த . கஃசியா ெதனத் திாிந்த ங் 
குற்றிய கரத்ேதா  ணர்ந்ததாம். (5) 
    ----------- 
 
    ஆய்தம் ணர்ெமாழி ள் ம் வ மா  
    39. ஈறியல் ம ங்கி ம் இைசைம ேதான் ம் 
 
    இஃ  அவ்வாய்தம் ணர்ெமாழியகத் ம் வ மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஈறியன் ம ங்கி ம்-நிைலெமாழியீ  வ ெமாழி தெலா  ணர்ந்  
நடக்கும் இடத் ம், இைசைம ேதான் ம்- அதன் அைரமாத்திைரேய இைசக்குந் 
தன்ைம ேதான் ம்; எ- : 
 
    எ- : கஃறீ  ஃடீ  என வ ம். இவ்  இய மா  ள்ளி மயங்கிட ட் 
ெப ம். ஈண் ம் இடம் குற்ெற த் ேமல் வ ம் வல்ெல த் . 
    ------------- 
 
    ஆய்தத்தின் இயல்  
    40. உ வி ம் இைசயி ம் அ கித் ேதான் ம் 
    ெமாழிக்குறிப் ெபல்லாம் எ த்தின் இயலா 
    ஆய்தம் அஃகாக் காைல யான. 
 
    இஃ  எதிர ேபாற்ற ெலன் ம் உத்தியாற் ெசய் ளியைல ேநாக்கி ஆய்தத்திற்கு 
எய்தியேதார் இலக்கணம் உணர்த் கின்ற . 
 
    இ-ள்: உ வி ம் இைசயி ம் அ கித்ேதான் ங் குறிப் ெமாழி ம்-
நிறத்தின்கண் ம் ஓைசயின்கண் ஞ் சி  பான்ைம ஆய்தந் ேதான் ம் ெபா ள் 
குறித்தைல ைடய ெசால் ம், எல்லாெமாழி ம்-அைவ ெயாழிந்த எல்லா ெமாழிக ம், 
எ த்தினியலா-ஒற்ெற த் க்கள்ேபால அைர மாத்திைரயின்கண் ம் சி பான்ைம 
மிக்கும் நடந் , ஆய்தம் அஃகாக் காைலயான-ஆய்தஞ் சு ங்காத இடத்தான 
ெசாற்களாம்1; எ- . 
 
    எனேவ, ஈண்  ஆராய்ச்சியின்ேறனஞ் ெசய் ளிய ற் கூ ம் "ஒற்றள ெப ப்பி ம் 
அற்ெறனெமாழிப" (ெசய் ளியல்-18) என் ஞ் சூத்திரத் க் "கண்டண்ெணனக் 
கண் ங்ேகட் ம்" (மைலப -352) என் ழிக் கண்ெணன்ப  சீர்நிைல 
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எய்தினாற்ேபாலக், "கஃஃெறன் ங் கல்லதரத்தம்" என நிறத்தின்கண் ம் 
"சுஃஃெறன் ந் தண்ேடாட் ப் ெபண்ைண" என இைசயின்கண் ம் வந்த ஆய்தம் 
ஒ  மாத்ைதைர ெபற் ச் சீர்நிைல ெயய் ங்கால், ஆண் ப் ெப கின்ற ஒ  
மாத்திைரக்கு ஈண்  எதிர ேபாற்றி விதி கூறினார். ஆய்தம் அதிகாரப்பட்டைம 
கண் . "எஃஃ கிலங்கிய ைகயரா யின் யிர்-ெவஃஃ குவார்க்கில்ைல " என்  
ஏைனயிடத் ம் வந்தன. ஒற்றளெப க்குமா  இவ்வதிகாரத் க் கூறிற்றிலர், அஃ  
உயிரளெபைட ேபாலச் சீர்நிைல ெயய்த ம் அைசநிைலயாந் தன்ைம  ைடயவாய்ச் 
ெசய் ட்ேக வ த ன். இதனாேன ஒற்றளெபைட ம் ஒ  மாத்திைர ெப  ெமன்ப  
ெபற்றாம். 
 
    எ த்திெனன்ற இன் உவமப்ெபா ள். இயலாெவன்ற  ெசய்யாெவன் ம் 
விைனெயச்சம். 
 
    இவ்வாறன்றி இக் குறிப் ச்ெசாற்கள் ஆய்தம் இரண் ட்  எ தப்படாெவன்  
ெபா ள் கூறிற் ெசய் ளியேலா  மா பட்  மா ெகாளக் கூறெலன் ங் குற்றந் 
தங்கு ெமன்  உணர்க. (7) 
    ----------- 
        1. "ெமாழிக்குறிப்ெபல்லாம்" என்பதற்கு "குறிப் ெமாழிெயல்லாம் என ஒேர 
        ெபா ள் ெகாள்ளா " குறிப்  ெமாழி ம் "எல்லாெமாழி ம்" என இ  
        ெபா ள் ெகாள்வ  அத் ைணச் சிறந்ததன் . 
    -----------   
 

2.2. அளெபைட 
 
    அளெபைடயின் நிைல 
    41. குன்றிைச ெமாழிவயின் நின்றிைச நிைறக்கும் 
    ெநட்ெட த் திம்பர் ஒத்தகுற் ெற த்ேத. 
 
    இஃ  எதிர  ேபாற்ற ெலன் ம் உத்தி பற்றிச் ெசய் ளியைல ேநாக்கி "நீட்டம் 
ேவண் ன்" (எ -6) என ற்கூறிய அளெபைடயாமா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: குன்றிைச ெமாழிவயின் நின்  இைச நிைறக்கும்- அளெப த் க் கூறாக்காற் 
குன் வதான ஓைசைய ைடய அவ் வளெபைடச் ெசாற்கண்ேண நின்  
அவ்ேவாைசைய நிைறக்கும், அைவ யாைவேயா ெவனின், ெநட்ெட த்திம்பர் ஒத்த 
குற்ெற த்ேத-ெநட்ெட த் க்களின் பின்னாகத் தமக்கு இனெமாத்த 
குற்ெற த் க்கள்; எ- . 
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    எ- : ஆஅ ஈஇ ஊஉ ஏஎ ஓஒ என வ ம். குன்றிைச ெமாழி என்றதற்கு இைசகுன்  
ெமாழி என் மாம். இனெமாத்தலாவ  பிறப் ம் ணர்ச்சி ம் ஓைச ம் வ ம் ஒத்தல். 
ஈண்  ெமாழி ெயன்ற  "அள ெபைட யைசநிைல" (ெசய் ளியல்-17) என் ஞ் 
ெசய் ளியல் சூத்திரத்  எட்  இயற்சீாின்பாற் ப கின்ற எண்வைக அளெபைடச் 
ெசாற்கைள ம் அைவ ஆஅ கடாஅ ஆஅழி படாஅைக ஆஅங்கு ஆஅவ  காஅர்த்  
விரா அய  என்பனவாம். கட்டைள1ெகாள்ளா ஆசிாியர் இவற்ைறத் தனிநிைல 

தனிைல இைடநிைல இ திநிைல ெயன் ம் அடக்குப. இனி ெமாழி ெயன்றதற்குத் 
தனிநிைல ஏழைன ேம ெகாள்ளின், ஒழிந்த இயற்சீர்ப்பாற்ப ம் அளெபைட 
ேகாடற்கு இடமின்ைம உணர்க. (8) 
    --------- 
        1. கட்டைள-கட்டைளய ; அதாவ  எ த்ெதண்ணி வகுக்கும் அ . 
    ------------ 
 
    ஐகார ஔகார அளெபைட 
    42. ஐ ஔ என் ம் ஆயீ ெர த்திற் 
    கிகர உகரம் இைசநிைற வாகும். 
 
    இஃ  ஒத்தகுற்ெற த்  இல்லாதன அளெப க்குமா  கூ கின்ற . 
 
    இ ம் எதிர  ேபாற்றல். 
 
    இ-ள் : ஐ ஔ என் ம் ஆயீெர த்திற்கு-தமக்கு இனமில்லாத ஐகார ஔகாரெமன்  
கூறப்ப ம் அவ்விரண்ெட த்திற்கு இகர உகரம் இைசநிைற வாகும்-ஈகார 
ஊகாரங்கட்கு இனமாகிய இகர உகரங்கைளச் சார்த்திக்கூற, அைவ அக்குன்றிைச 
ெமாழிக்கண் நின்  ஓைசைய நிைறப்பனவாம்; எ- . 
 
    ஐஇ ஔஉ என நிரனிைறயாகக் ெகாள்க. இவற்ைற ற்கூறிய இயற் சீெரட் ற்கும் 
ஏற்பனவற்ேறா  உதாரணங் காட் க் ெகாள்க. 
    இத் ைண ம் ன்மரபின் ஒழி . 
    ------------  
 

2.3. எ த் க்கள் ெதாடர்ந்  ெமாழியாதல் 
 
    ஓெர த் ெதா ெமாழி 
    43. ெநட்ெட த் ேதேழ ஓெர த் ெதா ெமாழி 
 



 72

    இஃ  ஓெர த்ெதா ெமாழி உணர்த் தல் த யவற் ள் ெநட்ெட த்தானாம் 
ெமாழியாக்கங் கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெநட்ெட த்  ஏேழ-ெநட்ெட த்தாகிய உயிர்கேள ம், 
ஓெர த்ெதா ெமாழி-ஓெர த்தானாகும் ஒ  ெமாழியாம் எ- . 
 
    ற் ம்ைம ெதாகுத்  ஈற்றைச ேயகாரம் விாித்தார். 
 
    எ- : ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ என வ ம். ஔகாரம் உயிர்ெமய்க்கண்ணல்ல  வரா , ஊ 
என்ப  தைச. இஃ  உயிர்க்கும் உயிர்ெமய்க்கும் விதி. கா தீ  ேச ைத ேகா ெகௗ என 
வ ம் இைவ தம்ைம ணரநின்ற வழி எ த்தாம். இைடநின்  
1ெபா ணர்த்தியவழிச் ெசால்லாம். ெநட்ெட த் ேதறிய ெமய் ெநட்ெட த்தா ங் 
குற்ெற த் ேதறிய ெமய் குற்ெற த்தா ம் நிற்றேலயன்றி ெமய்க்கு ெந ைம ங் 
கு ைம ம் இன்ைம உணர்க. (10) 
    --------- 
 
    குற்ெற த்தின் இயல் . 
    44. குற்ெற த் ைதந் ம் ெமாழிநிைற பிலேவ. 
 
    இ  குற்ெற த்  ஐந் ம் ெமாழியாகா. அவற் ட் சில ெமாழியாகுெமன்ப  
உணர்த் கின்ற . 
 
    இ-ள்: குற்ெற த்  ஐந் ம்-குற்ெற த்தாகிய உயிைரந் ம், ெமாழிநிைற  இலேவ-
தாேம நிைறந்  நின்  ெமாழியாதல் இல; சில ெமய்ேயா கூ  நிைறந்  நின்  
ெமாழியாம்; எ- . 
 
    எ- :  ெகா என வ ம்.இைவ உயிர்ெமய்க்கண்ணல்ல  வாராைமயா ம், 
உயிர்க்கண் ம், ஏைன அகர ம் எ*கர ம், அக்ெகாற்றன் எப் ெபா ள் எனத் தனித்  
நின்  உணர்த்தலாற்றா  இைடச் ெசால்லாய்ப் ெபயைரச்சார்ந்  நின்  
சுட் ப்ெபா ம் வினாப்ெபா ம் உணர்த் தலா ம் "நிைறபில" ெவன்றார். 

ற் ம்ைம ஈண்  எச்சப்பட் 2 நின்றெதன்  உணர்க. (11) 
    ------- 
        1. இைடநிற்றல்-ெநட்ெட த் கள் தம்ைம ணர்த்தி எ த்தாதற்கும் ெபா ைள 

ணர்த்திச் ெசால்லாதற்கும் இைடயாக நிற்றல். 
        2 ஈண்  ற் ம்ைமக்கு ற் ப்ெபா ள் ெகாள்ளி ம் குற்றமின் . 
    ------------ 
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    ெமாழியின்ெபயர் ைற ெதாைக 
    45. ஓெர த் ெதா ெமாழி ஈெர த் ெதா ெமாழி 
    இரண் றந் திைசக்குந் ெதாடர்ெமாழி உளப்பட 
    ன்ேற ெமாழிநிைல ேதான்றிய ெநறிேய. 
 
    இ  ன்னர் ெமய்ம்மயக்கம் உடனிைலமயக்கங் கூறலா ம் ஈண்  
"ெநட்ெட த்ேதேழ" (எ -43) என்பதனா ம் எ த்தினான் ெமாழியாமா  கூறினார், 
அம்ெமாழிக்கு இச்சூத்திரத்தாற் ெபய ம் ைற ந் ெதாைக ங் கூ கின்றார். 
 
    இ-ள்: ஓெர த் ெதா ெமாழி ஈெர த் ெதா ெமாழி0 இரண் றந்  இைசக்குந் 
ெதாடர்ெமாழி உளப்பட-ஓெர த்தானாகும் ஒ ெமாழி ம் இரண்ெட த்தானாகும் 
ஒ ெமாழி ம் இரண்டைன இறந்  பலவாற்றான் இைசக்குந் 
ெதாடர்ெமாழி டேனகூட, ெமாழி நிைல ன்ேற-ெமாழிகளின் நிைலைம ன்ேறயாம், 
ேதான்றிய ெநறிேய-அைவ ேதான்றிய வழக்கு ெநறிக்கண்; எ- . 
 
    எ- : ஆ கா நா ஓெர த்ெதா ெமாழி, மணி வரகு ெகாற்றன் ஈெர த்ெதா ெமாழி, 
குர  அரவ ெவ த் ெதா ெமாெழ◌ி. கணவிாி நாெல த்ெதா ெமாழி அகத்தியனார் 
ஐெய த்ெதா ெமாழி தி ச்சிற்றம் பலம் ஆெற த்ெதா ெமாழி ெப ம்பற்றப் ர் 
ஏெழ த்ெதா ெமாழி1. 
    ---------- 
        1 இங்கு நச்சினார்க்கினியர் உைரநைடக்ேகற்பக் ெகாள்ளா  
ெசய் ளியற்ேகற்பக் ெகாண்  ெசாற்கைளக் குற் கர ம் ெமய் ம் நீக்கி 
எ த்ெதண் வ  ெபா ந்தா . 
 
    ஓெர த்ெதா ெமாழியந் ெதாடர்ெமாழி ம் என்னா  ஈெர த் ெதா  ெமாழி ம் 
ஓதினார், சில பல என் ந் தமிழ் வழக்கு ேநாக்கி. 
 
    ஆசிாியர் ஒற் ங் குற் கர ம் எ த்ெதன்  ெகாண்டனராத ன் மா கா என நின்ற 
ெசாற்கள் மால் கால் என ஒற்ற த் ழி ஒற்றினான் ேவ  ெபா ள்தந்  நிற்ற ன் 
இவற்ைற ஈெர த் ெதா ெமாழி ெயன் ம் நாகு வரகு என் ங் குற் கர ஈற் ச் 
ெசாற்களிற் குற் கரங்கள் ெசால்ெலா  கூ ப்ெபா ள் தந்  நிற்ற ன் இவற்ைற 
ஈெர த்ெதா ெமாழி ெவ த் ெதா ெமாழி ெயன் ங் ேகா ெமன்பார்க்கு, ஆசிாியர் 
ெபா ைளக் க தா  மாத்திைர குைறந்தைமபற்றி "உயிாி ெல த்  
ெமண்ணப்படாஅ" (ெசய் ளியல்-34) "குறிேல ெந ேல குறி ைண" (ெசய் ளியல்-3) 
என் ஞ் ெசய் ளியற் சூத்திரங்களால் இவற்ைற எ த்ெதண்ண ம் அலகிட ம் ெபறா 
என்  விலக்குவராத ன், அவற்றால் ஈண்  ஈெர த்ெதா ெமாழி ம் ெவ த் 
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ெதா ெமாழி ங் ெகாள்ளின், மா ெகாளக்கூறல் என் ங் குற்றந் தங்குெமன்  
ம க்க. 
 
    இனி "ெநட்ெட த் ேதேழ ேயாெர த் ெதா ெமாழி" (எ -43) "குற்ெற த் ைதந்  
ெமாழிநிைற பிலேவ" (எ -44) என்பனவற்றான் ெமய்க்குக் கு ைம ெந ைம 
யின்ைமயான் உயி ம் உயிர்ெமய் மாகிய ெந ங் குறி ேம ெமாழியாெமன்  கூறி, 
மீட் ம் அதைனேய இச்சூத்திரத்தான் ஓெர த்ெதா ெமாழி ெயன்ெற த்  
அதேனாேட ஈெர த்ைத ம் இரண் றந்ததைன ங் கூட்  ெமாழியாகக் ேகாட ன், 
ஒற்றிைனக் கூட்  எ த்தாகக் ேகாடல் ஆசிாியர்க்குக் க த்தன்ைம ணர்க. அன்றி ம் 
"ெமாழிப்ப த் திைசப்பி ம்" (எ -53) என் ஞ் சூத்திரத்திற் கூ கின்றவாற்றா ம் 
உணர்க. "அகர தல் னகரவி வாய் ப்பஃெதன்ப" (எ -1) என ஒற்றிைன ம் 
எ த்ெதன்ற  எ த்தின் தன்ைம கூறிற் . ஈண்  ெமாழியாந் தன்ைம கூறிற் . 
    -----------  
 

2.4. எ த் க்களின் இயக்கம் 
 
    தனிெமய் இயக்கம் 
    46. ெமய்யின் இயக்கம் அகரெமா  சிவ ம் 
 
    இ  தனிெமய்கைள அகரம் இயக்குமா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெமய்யினியக்கம்-தனிெமய்களின  நடப் , அகரெமா  சிவ ம்-
அகரத்ேதா  ெபா ந்தி நடக்கும்; எ- . 
 
    எனேவ ஒ வன் தனிெமய்கைள நாவாற் க த் ப்ெபா ள்களாகிய உ வாக 
இயக்கும் இயக்க ம் வைகயாற் காட்சிப்ெபா ளாகிய வ வாக இயக்கும் 
இயக்க ம் அகரத்ேதா  ெபா ந்தி நடக்கும் என்றவா . 
 
    எ- : "வல்ெல த் ெதன்ப க ச ட த ப ற" (எ -19) "ககார ஙகார தனா வண்ணம்" 
(எ -89) என்றாற்ேபால்வன நாவால் இயக்கியவா காண்க. எ திக் காட் மிடத் க் 
ககரம் த யன உயிர்ெபற்  நின்றவ வாக எ திப் பின்னர்த் தனிெமய்யாக்குதற்குப் 

ள்ளியிட் க் காட் கின்ற வாற்றான் வ ைவ இயக்குமிடத் ம் அகரங் கலந்  
நின்றவா  காண்க. 
 
    இங்ஙனம் ெமய்க்கண் அகரங் கலந்  நிற்குமா  கூறினாற்ேபாலப் பதிேனா யிர்க்-
கண் ம் அகரங் கலந்  நிற்குெமன்ப  ஆசிாியர் கூறாராயினார், அந்நிைலைம 
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தமக்ேக லப்பப தலா ம் பிறர்க்கு இவ்வா  உணர்த் தல் அாிதாகலா  
ெமன் உணர்க. இைறவன் இயங்குதிைனக்கண் ம் நிைலத் திைணக்கண் ம் 
பிறவற்றின்கண் ம் அவற்றின் தன்ைமயாய் நிற்குமா  எல்லார்க்கும்ஒப்ப ந்தாற் 
ேபால அகர ம் உயிர்க்கண் ந் தனிெமய்க்கண் ங் கலந்  அவற்றின் 
தன்ைமயாேய நிற்கு ெமன்ப  சான்ேறார்க்ெகல்லாம் ஒப்ப ந்த . "அகர தல்" 
என் ங் குறளான் அகரமாகிய தைல ைடய எ த் க்கெளல்லாம் அ ேபால 
இைறவனாகிய தைல ைடத்  உலகெமன வள் வனார் உவைம 
கூறியவாற்றா ங், கண்ணன் எ த் க்களில் அகரமாகின்ேறன் யாேன ெயனக் 
கூறியவாற்றா ம் பிற ல்களா ம் உணர்க. 
 
    இதனான் உண்ைமத்தன்ைம ஞ் சிறி  கூறினாராயிற் . இதைன ன்மரபிற் 
கூறா  ஈண் க் கூறினார். "வல்ெல த் ெதன்ப க ச ட த ப ற" (எ -19) என்ற இடத் த் 
தான் இைடநின்  ஒன்ெறன்பேதார் ெபா ைள உணர்த்தி ெமாழியாந்தன்ைம எய்தி 
நிற்ற ன்;,. (13) 
    ----------- 
 
    உயிர்ெமய் என் ம் ெபயர் 
    47. தம்மியல் கிளப்பின் எல்லா எ த் ம் 
    ெமய்ந்நிைல மயக்கம் மான மில்ைல. 
 
    இ  ன்னர் ெமய்க்கண் உயிர் நின்றவா  கூறி அவ் யிர் ெமய்க்கண் ஏறி 
உயிர்ெமய்யாய் நின்றகாலத்  அம்ெமய்யாற் ெபயர் ெப மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: எல்லா எ த் ம்-பன்னீ யி ம் ெமய்ந்நிைல தம் இயல் மயக்கங் கிளப்பின்-
ெமய்யின் தன்ைமயிேல தம்மைடய தன்ைம மயங்கிற்றாகப் ெபயர்கூறின், 
மானமில்ைல-குற்றமில்ைல; எ- . 
 
    ெமய்யயின் தன்ைமயாவ  வன்ைம ெமன்ைம இைடைம, தம்மியலாவ  
உயிர்த்தன்ைம. என்ற  வல்ெல த்  ெமல்ெலழத்  இைடெய த்ெதன 
உயிர்ெமய்க்கும் ெபயாிட்டா தல் கூறிற் . அைவ "வல்ெல த்திையயின் 
அவ்ெவ த்  மிகுேம" (எ -19) என ம் "ெமல்ெல த்திையயின் இ திேயா ற ம்" 
(எ -20) என ம் "இைடெய த் ெதன்ப ய ர ல வ ழ ள" (எ -21) என ம், பிறாண் ம் 
ஆள்ப. எ த்ைத வன்ைம ெமன்ைம இைடைம ெயன விேச த்த சிறப்பான் இப்ெபயர் 
கூறினார். 
 
    இஃதன்றிப் பதிெனட்  ெமய் ந் தன்ைம கூ மிடத்  ெமய்ம்மயக்கங்கூறிய 
வைகயானன்றி ேவண் யவா  மயங்கு ெமன்  கூறி "அவற் ள் லளஃகான் ன்னர் 
(எ -24) என்பதைனக் காட் ல், அஃ  இ  ெமாழிக் கண்ணெதன ம க்க. (14) 



 76

    ---------- 
 
    ஈெராற் டனிைல 
    48. ய ர ழ என் ம் ன் ம் ஒற்றக் 
    க ச த ப ங ஞ ந ம ஈெராற் றாகும். 
 
    இஃ  ஈெராற் டனிைலயாமா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ய ர ழ என் ம் ன் ம் ஒற்ற-ய ர ழ ெவன்  கூறப்ப ம் ன்  ள்ளி ம் 
ஒற்றாய் நிற்ப, க ச த ப ங ஞ ந ம ஈெராற்றாகும். -க ச த பக்க ம் ங ஞ ந மக்க ம் 
வந்  ஈெராற்றாகும்-க ச த பக்க ம் ங ஞ ந மக்க ம் வந்  ஈெராற்றாய் நிற்கும்; எ- . 
 
    எ- : ேவய்க்க வாய்ச்சி பாய்த்தல் வாய்ப்  என ம் பீர்க்கு ேநர்ச்சி வார்த்தல் ஆர்ப்  
என ம், வாழ்க்ைக தாழ்ச்சி தாழ்த்தல் தாழ்ப்  என ம், காய்ங்கனி ேதய்ஞ்ச  
சாய்ந்தனம் காய்ம் றம் என ம், ேநர்ங்கல் ேநர்ஞ்சிைல ேநர்ந்திைல ேநர்ம் றம் 
என ம் வ ம். ழகாரத்திற்கு வாழ்ந்தனம் என இக்காலத்  நகரெவாற்  வ ம். 
ஏைனய ன் ம் இக்காலத்  வழங்கு ெமனின் உணர்க. 
 
    இனித் தாழ்ங்குைல தாழ்ஞ்சிைன தாழ்ந்திரள் ம்பைட என அக்காலத்  
வழங்குெமன்  இத்ெதாைகச் ெசாற்கள் காட்ட ம் ஒன் . உைர யாசிாிய ம் 
இ ெமாழிக்கட் காட் யவற்றிற்கு அவ் கேடா ங் கூ கின்ற சூத்திரங்கள் பின்னர் 
ேவண்டாைம உணர்க. இஃ  ஈெராற் டனிைலயாத ன் ஈண்  ைவத்தார். 
 
    இனி ெந ற்கீேழ யன்றிப் பல ெவ த் ந் ெதாடர்ந்  நின்றதன் பின் ம் ஈெராற்  
வ தல் ெகாள்க. அைவ ேவந்தர்க்கு அன்னாய்க்கு என்றாற் ேபால்வனவாம். 
    ---------- 
 
    குறிற்கீ ெழாற்றாகா ெமய்கள் 
    49. அவற் ள், 
    ரகார ழகாரங் குற்ெறாற்1 றாகா. 
 
    இஃ  எய்திய  ஒ  ம ங்கு ம த்தல் கூ கின்ற . 
 
    ஈண் க் குற்  என்ற  தனிக்குறிைல. 
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    இ – ள்: அவற் ள் - ற்கூறிய ன்ற ள், ரகார ழகாரம்- ரகார ம் ழகார ம், 
குற்ெறாற்றாகா - குறிற்கீழ் ஒற்றாகா, ெந ற்கீழ் ஒற்றாம், குறிற்கீழ் உயிர்ெமய்யாம்; எ 
– . 
 
    கீெழன் ம் உ  ெதாகுத் க் கூறினார். ஆகாதனவற்றிற்கு உதாரணமின் . 
 
    எ – : கார் ழ் என ெந ற்கீழ் ஒற்றாய் வந்தன. க  ம  எனக் குறிற்கீழ் 
உயிர்ெமய்யாய் வந்தன. இவற்ைற விலக்கேவ, யகரம் ெபாய் என ம் ேநாய் என ம் 
இரண் டத் ம் ஒற்றாய் வ தல் ெபற்றாம். கர் கழ் லவர் என்றாற் ேபால்வனேவா 
ெவனின், ெமாழிக்கு தலாம் எ த்திைனச் ெசால்வனவற்றிற்ேக ஈண்  
ஆராய்ச்சியாதலால் அைவ ேவண் யவாேற வ ெமன்  உணர்க. அன்றி ங் 
குற்ெறாற்ெறன்ேற சூத்திரஞ் ெசய்த ற் குறி ைண ெயாற்றிைனக் காட் க் 
கடாவலாகாைம உணர்க. இ  வைரயைறயின்றி உயிர்ெமய்ேயா  தனிெமய் 
மயங்குவனவற்றிற் சில ெவாற்றிற்கு வைரயைற ஈண் க் கூறிய . (16) 
    ------------ 
 
    ெதாடர் ெமாழி இயல்  
    50. கு ைம ம் ெந ைம ம் அளவிற் ேகாட ன் 
    ெதாடர்ெமாழி ெயல்லாம் ெநட்ெட த் தியல. 
 
    இஃ  'அளமிறந் யிர்த்த ம்' (எ  - 33.) என் ஞ் ெசய் ளியைல ேநாக்கிய 

ன்மரபிற் சூத்திரத்திற்குப் றனைடயாய் அதன்கண் நிகழ்வேதார் ஐயம் 
அகற் கின்ற ; என்ைன? உயி ம் உயிர்ெமய் ம் அளபிறந்  இைசக்குங்காற் 
குறிேலா ெந ேலா இைசப்பெதன மாணாக்கர்க்கு நிகழ்வேதார் ஐயம் அ த்த ன். 
 
    இ – ள் : கு ைம ம் ெந ைம ம் - எ த் க்கள  குறிய தன்ைம ம் ெந ய 
தன்ைம ம், அளவிற்ேகாட ன் - மாத்திைர ெயன் ம் உ ப்பிைனச் ெசவி க வியாக 
அளக்கின்ற அள  ெதாழிலாேல ெசய் ட்குக் ெகாள்ளப்ப த ன், ெதாடர்ெமாழி 
ெயல்லாம் - அம்மாத்திைர தம் ள் ெதாடர்ந்  நிற்கின்ற ெசாற்கெளல்லாம், 
ெநட்ெட த் தியல - ெநட்ெட த்  மாத்திைர மிக்கு நடக்கும் ப யாகத் ெதாடர்ந்த 
ெசால்லாம்; எ – . 
 
    எ -  : 'வ வர்ெகால் வயங்கிழாஅய்' (க  - 11) என ம், 'க யேவ கனங்குழாஅய்' 
(க  - 11) என ங் குற்ெற த் க்கெளல்லாம் ெநட்ெட த் திைன மாத்திைர 
மிகுத்தற்குக் கூ யவா  உணர்க. ஏைனச் ெசய் ட்கைள ம் இவ்வாேற காண்க. 
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எனேவ, மாத்திைர அளக்குங்கால் ெநட்ெட த்ேத மாத்திைர ெபற்  மிக்கு நிற்கும் 
என்றைமயான், எதிர  ேபாற்ற ெலன் ம் உத்திபற்றிச் ெசய் ளியைல ேநாக்கிக் 
கூறியதாயிற் . ஈண் க் கூறினார். ெநட்ெட த்  இரண்  மாத்திைரயின் இகந்  
வ ம் என்ப  அறிவித்தற்கு. 
 
    அளெபன்  மாத்திைரையக் கூறா  அளெவனச் சூத்திரஞ் ெசய்தைமயான் அள  
ெதாழின்ேமல் நின்ற . அ  ெசய் ளிய ள் 'மாத்திைரயள ம்' (ெசய் ளியல் - 2) 
என்பதனா ம் உணர்க. இயல ெவன்றதைனச் ெசயெவெனச்ச மாக்கிப் 
ப த்தேலாைசயாற் கூ க. 
 
    இனித் தன்னின த்த ெலன்பதனான் ஒற்றிற்கும் இவ்வாேற ெகாள்க. 
"குரங்குகைளப் ெபா ந்த ெகாய்சுவற் ரவி" (அகம்-4) என்ற கு ஞ்சீர்வண்ணத்திற்கு 
உாிய குற்ெற த் க்கெளல்லாம் இைடயினின்ற ஒற்ெற த்ைத மாத்திைர மிகுத்தற்குத் 
கூ நின்றவா  உணர்க. எனேவ, குற்ெற த் க்கெளல்லாம் ஒற்ெற த் க்கேளா ம் 
ெநட்ெட த் க்கேளா ம் கூ  அவற்ைறேய ஓைசமிகுத்  நிற்கும் என்றவாறாயிற் . 
இதனாேன ஒற்றிைச நீட ெமன்ற ஒற்றிைச நீ ங்காற் குற்ெற த்தாய் நீ  
ெமன்றார். இனி உைர யாசிாியர் கர் கழ் எனக் குறி ைணக்கீழ் ஈகார ழகாரங்கள் 
வந்த ெதாடர் ெமாழிகெளல்லாந் தார் தாழ் என்றார்ேபால ஓைசெயாத்  
ெநட்ெட த்தின் தன்ைமயவாம் என்றாராெலனின், கர் கழ் என்பனவற்ைற 
ெநட்ெட த்ெதன்ேற எவ்விடத் ம் ஆளாைமயா ம் ெநட்ெட த்தாகக் கூறிய இலக் 
கணத்தால் ஒ  பயன் ெகாள்ளாைமயா ஞ் ெசய் ளிய ள் இவற்ைறக் குறிவிைண 
ஒற்ற த்த நிைரயைசயாக ந் தார் தாழ் என்பனவற்ைற ெநட் ெட த்  ஒற்ற த்த 
ேநரைசயாக ங் ேகாடலா ம் அ  ெபா ளன்ைம உணர்க.1 (17) 
    ----------- 
        1. இம்ம ப்  அவ்வள  ெபா த்தமாய்த் ேதான்றவில்ைல. 
    --------- 
 
    ெசய் ளியல் ஈெராற்றிலக்கணம் 
    51. ெசய் ள் இ திப் ேபா  ெமாழிவயின் 
    னகார மகாரம் ஈெராற் றாகும். 
 
    இ  ெசய் ட்கண் ஈெராற்றிலக்கணமாமா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெசய் ட் ேபா  ெமாழி இ திவயின்-ெசய் ட்கண் ேபா  ெமன் ஞ் 
ெசால் ன் இ திக்கண், னகாரம் மகாரம் ஈெராற்றாகும்-னகார ம் மகார ம் வந்  
ஈெராற்  உடனிைலயாய் நிற்கும்.; எ- . 
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    எ- : "அந் ைல- ந் லாக் ெகாள்வா ம் ேபான்ம்" (க த்-103) "சிைத ங் 
கலத்ைதப் பயினால் தி த்தித்-திைசயறி மீகா ம் ேபான்ம்" (பாி-10-55) என வ ம். 
ேபா ம் என் ஞ் ெசய் ெமன் ம் ற்  ஈற் மிைச கரம் ெமய்ெயாழித் க் ெகட்  
லகாரந் திாிந்;  நின்ற . இஃ  இ தியில் ற் ; இைடயிற் ெபயெரச்சமாகிய 
உவம  2. ஈண்  ற்ெறன்பார் இ திெமாழி என்றார். (18) 
    ---------- 
        2. ேபா ம் என் ம் ெசால்; உயிர்ேபா ங் ேகளிர் என இைடயில் நிற்பின் ெபய 
        ெரச்ச ம் மிகா ம் ேபா ம் மீகா ம் ேபான்ம் என இ தியில் நிற்பின் 
        விைன ற் ம் ஆகும். 
    ------------ 
 
    மகரங் கு குமிடம் 
    52. னகாைர ன்னர் மகாரங் கு கும். 
 
    இஃ  அைரயள  கு குெமன்ற மகாரத்திற்குக் கு கும் இடம் இ ெவன்கின்ற . 
 
    இ-ள்: னகாைர ன்னர் மகாரங் கு கும்- ற் கூறிய னகரத்தின் ன்னர் வந்த மகரந் 
தன் அைர மாத்திைரயிற் கு கி நிற்கும்; எ- . 
 
    எ- : ேபான்ம் என ன்னர்க் காட் னாம். னகாைர ெயன இைடச்ெசால் ஈ திாிந்  
நின்ற . 
 
    இனித் தன்னின த்த ெலன்பதனான் ணகாரெவாற்றின் ன் ம் மகாரங் 
கு குதல் ெகாள்க. "ம ளி  ெமல்லா ம ண்ம்" எனவ ம். (19) 
    ----------- 
 
    ெமாழிக்கண் ம் மாத்திைர ேவ படாைம. 
    53. ெமாழிப்ப த் திைசப்பி ந் ெதாிந் ேவ றிைசப்பி ம் 
    எ த்தியல் திாியா என்மனார் லவர். 
 
    இஃ  ஒற் ங் குற் கர ம் ஈண்  எ த் க்கேளா  கூட்  எண்ணப்படா  நிற்கு 
ெமன்ப உஞ் ெசய் ளிய ள் எண்ணப்படா  
    நிற்கு ெமன்ப  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெதாிந் -ஒற் ங் குற் கர ம் ெபா ள்த  நிைலைமைய ஆராய்ந் , 
ெமாழிப்ப த்  இைசப்பி ம்-ெசால்லாகச் ேசர்த் ச் ெசால் ம், ேவ  
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இைசப்பி ம்-ெசய் ளிய ள் ஒற் ங் குற் கர ம் ெபா ள்த ேம ம் மாத்திைர 
குைறந்  நிற்கும் நிைலைமைய ேநாக்கி எ த்ெதண்ணப்படாெவன்  ஆண்ைடக்கு 
ேவறாகக் கூறி ம், எ த்தியல் திாியா என்மனார் லவர்- அவ்விரண் டத் ம் 
அைரமாத்திைர ெபற்  நிற்கும் ஒற் ங் குற் கர ம் ற்கூறிய எ த்தாந் தன்ைம 
திாியாெவன்  கூ வர் பலவர்; எ- . 
 
    இதனான் ஒற் ம் ஆய்த ம் குற் கர ம் எ த்தாகி நின்  ெபா ள் தந் ம், 
எ த்ெதண்ண ம் அலகிட ம் ெபறா ெவன்ப  கூறினாராயிற் . ெதாிந்  
ேவறிைசத்தல் குற் கரத்திற்கு இன்றாத ன் ஏற் ழிக்ேகாடலான் ஒற்றிற்கும் 
ஆய்தத்திற்குங் ெகாள்க.1 
    -------- 
        1. இவ்வாக்கியம் ன் ம் பின் ங் கூறியவற்றிற்கு ரணாகக் காண்கின்ற . 
 
    எ- : அல் இல் உண் எண் ஒல் என ம், கல் வில் ள் ெசல் ெசால் என ம், ஆல் ஈர் 
ஊர் ஏர் ஓர் என ம், கால் சீர் சூல் ேதன் ேகான் என ம் உயி ம் உயிர்ெமய் மாகிய 
குற்ெற த்ைத ம் ெநட்ெட த்ைத ம் ஒற்ெற த் க்கள் அ த் நின்  
ெபா ள்தந்தவா  காண்க. கடம் கடாம் உைடயான் தி வா ர் அகத்தியனார் என 
ஈெர த்ைத ம் ெவ த்ைத ம் நாெல த்ைத ம் ஐெய த்ைத ம் இ தியி ம் 
இைடயி ம் ஒற்ற த்  நின்  ெபா ள்தந்தவா  காண்க. எஃகு ெதள்கு ெகாக்கு 
குரங்கு என்பன ம் எ த் ெதண்ண ம் அலகிட ம் ெபறாத குற்றகரம் அ த்  நின்  
ெபா ள் தந்தவா  காண்க. "உயிாில் எ த் ம் எண்ணப் படாஅ-உயிர்த்திறம் 
இயக்கம் இன்ைம யான" (ெசய் ளியல்-44) என்ப  எ த்  எண்ணப் ெபறாைமக்கு 
விதி. 
 
    இனி இச்சூத்திரத்திற்கு எ த் க்கைளச் ெசால்லாக்கிக் கூறி ம் பிறிதாகக் 
கூறி ம் மாத்திைர திாியாெதன்  ெபா ள் கூறி, அகரம் என் ழி ம் அ என் ழி ம் 
ஆலம் என் ழி ம் ஆ என் ழி ம் ககரம் என் ழி ங் க என் ழி ங் காலம் என் ழி ங் 
கா என் ழி ம் ஓைச ஒத்  நிற்குெமன்றால், அ  ன்னர்க் கூறிய இலக்கணங்களாற் 
ெபறப்ப த ற் பயனில் கூற்றாெமன்க.1 (20) 
    -------------- 
        1. இம்ம ப்  ெபா ந் வதன் . 
    ----------  
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2.5. ேபா  
 
    எ த் ப் ேபா  
    54. அகர இகரம் ஐகார மாகும் 
 
    இ  சிலெவ த் க்கள் கூ ச் சிலெவ த் க்கள்ேபால இைசக்கு ெமன 
எ த் ப்ேபா  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள் : அகர இகரம் ஐகாரம் ஆகும் - அகர ம் இகர ங் கூ ச் ெசால்ல 
ஐகாரம்ேபால இைசக்கும், அ  ெகாள்ளற்க; எ – . 
 
    ேபால என்ற  ெதாக்க . 
 
    எ -  : ஐவனம் அஇவனம் என வ ம்.1 ஆகுெமன்றதனால் இஃ  
இலக்கணமன்றாயிற் . (21) 
    ----- 
        1. இனி, இந் ற்பாவிற்கு வயிரம் - ைவரம் என எ த் க்காட்ட ம் ஒன் . 
    --------- 
 
    55. அகர உகரம் ஔகார மாகும். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ - ள் : அகர உகரம் ஔகாரம் ஆகும் - அகர ம் உகர ம் கூட் ச் ெசால்ல 
ஔகாரம்ேபால இைசக்கும், அ  ெகாள்ளற்க; எ – . 
 
    ேபால என்ற  ெதாக்க . 
 
    எ -  : ஔைவ அஉைவ என வ ம்.2 (22) 
    ---- 
        2. இந் ற்பாவிற்கு, க தாாி - ெகௗதாாி என எ த் க்காட் ம் ஆகும். 
    ---------- 
 
    56. அகரத் திம்பர் யகரப் ள்ளி ம் 
    ஐ என் ெந ஞ்சிைன ெமய்ெபறத் ேதான் ம். 
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    இ ம் அ . 
 
    இ - ள் : அகரத்திம்பர் யகரப் ள்ளி ம் - அகரத்தின் பின் இகரேம யன்றி யகரமாகிய 

ள்ளி வந்தா ம், ஐெயன் ெந ஞ்சிைன ெமய்ெபறத் ேதான் ம் - ஐெயனப்பட்ட 
ெநட்ெட த்தின் வ  ெபறத் ேதான் ம்; எ – . 
 
    எ -  : ஐவனம் அய்வனம் என வ ம்.3 ெமய் ெபற என்றதனான் அகரத்தின் பின்னர் 
உகரேம யன்றி வகரப் ள்ளி ம் ஔகாரம்ேபால வ ெமன்  ெகாள்க. ஔைவ 
அவ்ைவ என வ ம்.4 (23) 
    -------- 
        3. அய்வனம், அய்யர் என்றாற்ேபால்வன ெசய் ளில் எ ைகேநாக்கி வ ம் திாி  
        வ வங்களாகும். 
        4. 'அவ்ைவ' ந்தியவ வம். 'ஔைவ' அதன்ேபா . 
    ------------- 
 
    ஐ ஔ கு குதல் 
    57. ஓரள பாகும் இட மா ண்ேட1 
    ேத ங் காைல ெமாழிவயி னான. 
 
    இஃ  அதிகாரத்தான் ஐகாரத்திற்கும் ஔகாரத்திற்கும் எதிர  ேபாற்ற 
ெலன்பதனாற் ெசய் ளியைல ேநாக்கி மாத்திைரச்சு க்கங் கூ கின்ற . 
    ---------- 
        1. ஐகார ஔகாரக் கு க்க மாத்திைர ஒன்றைர என்பர் ேநமிநாதர். இ  தல் 
கைடயிடங்கட்ேகற்கும். 
 
    இ-ள்: ெமாழிவயினான-ஒ  ெசால் டத்ேத நின்ற ஐகார ஔகாரங்கள், 
ேத ங்காைல -ஆரா மிடத் , ஓரளபாகும் இட  மா ண்ேட-ஒ  மாத்திைரயாய் 
நிற்கும் இட ம் 
    உண் ; எ- . 
 
    உம்ைமயான் இரண் மாத்திைர ெப தேல வ டத்தாயிற் . இட  ெமன்ற  
ஒ  ெசால் ன் த ைடகைட ெயன் ம் ன்றிடத் ங் கு கும், அ  ெசய் ட்கண் 
ஓைச இடர்ப்பட் ெடா க்குமிடத் க் கு கு ெமன்றற்கு. உைரயிற்ேகாடலால் ஐகாரம் 

த ைடகைட ெயன் ம் ன்றிடத் ங் கு கும், ஔகாரம் தற்கண் கு கு 
ெமனக்ெகாள்க. 



 83

 
    எ- : ஐப்பசி ைகப்ைப இைடயன் குவைள என வ ம். "அைடப்ைப யாய்ேகாறா" 
என ம், " ைனயிளங் ெகாங்ைகயாய் வ ம்" என ம் பிறவா ம் வ வன 
ெசய் ளிய ட் காண்க. ஔைவ ெகௗைவ என வ ம். ஔகாரம் "ெகௗைவநீர் 
ேவ கூற் " எனத் ெதாைட ேநாக்கிக் கு குவனவா ங் காண்க. ேத ங்காைல 
ெயன்றதனான் ஓெர த் ெதா ெமாழி ங் கு கும். ைக ைப என வ ம். (24) 
    ------------ 
 
    ேபா யில் மற்ெறா  வைக 
    58. இகர யகரம் இ தி விர ம் 
 
    இ ம் ேபா கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: இகரயகரம் இ தி விர ம்-இகர ம் யகர ம் ஒ ெமாழியின் இ திக்கண் 
ஓைச விரவி வ ம், அவ்விகாரங் ெகாள்ளற்க; எ- . 
 
    நாய் நாஇ எனவ ம்.2 (25) 
    ----------- 
        2. ஒ கால், நாயி என்ப  பண்ைட வழக்கா யி ந்தி க்கலாம். 
    -------------   
 

2.6. ெமாழி தல் எ த் க்கள் 
 
    ெமாழி தலாகும் உயிர்கள் 
    59. பன்னீ யி ம் ெமாழி த லாகும். 
 
    இ  ேமல் எ த்தினான் ெமாழியாமா  உணர்த்தி அம்ெமாழிக்கு தலாெம த்  
இைவ ெயன்ப  உணர்த் கின்ற . 
 
    இ-ள்: பன்னீ யி ம்-பன்னிரண்  உயிெர த் ம், ெமாழி தல் ஆகும்-ெமாழிக்கு 

தலாம்; எ- . 
 
    எ- : அைட ஆைட இைல ஈயம் உைள ஊர்தி எ  ஏணி ஐவனம் ஒளி ஓடம் 
ஔவியம் என வ ம். (26) 
    ------------- 
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    தனி ெமய் ெமாழி த லாகாைம 
    60. உயிர்ெமய் அல்லன ெமாழி த லாகா. 
 
    இஃ  உயிர்ெமய் ெமாழிக்கு தலாம் என்கின்ற . 
 
    இ-ள்: உயிர்ெமய்யல்லன ெமாழி தல் ஆகா-உயிேரா  கூ ய 
ெமய்யல்லாதனவாகிய தனி ெமய்கள் ெமாழிக்கு தலாகா; எ- . 
 
    எனேவ, உயிேரா  கூ ய ெமய்கேள ெமாழிக்கு தலாவன என்றவாறாம். ஈண்  
உயிர்ெமய் ெயன்ற  ேவற் ைம நயம் க திற் . ஒற் ைம நயக் க த்தின் ேமைலச் 
சூத்திரத்  உயிேரா கூ  ஆெமன்றல் பயனின்றாம் (27) 
    ----------- 
 
    பன்னீ யி டன் ெமாழி தலாதல் 
    61. கதந பமஎ ம் ஆைவந் ெத த் ம் 
    எல்லா உயிெரா ஞ் ெசல் மார் தேல. 
 
    இ  ேமற் ெபா வைகயான் எய் வித்த இ ற்ெறா பத்தா  எ த் க்கைளச் 
சிறப் வைகயான் வைரய த்  எய் விக்கின்ற . 
 
    இ-ள்: க த ந ப ம எ ம் ஆைவந்ெத த் ம்-க த ந ப ம என்  கூறப்பட்ட 
அவ்ைவந்  தனிெமய் ம், எல்லா உயிெரா ஞ் ெசல் மார் தேல-பன்னிரண்  
உயிேரா ம் ெமாழிக்கு தலாதற்குச் ெசல் ம்; எ- . 
 
    எ- : கைல, கார், கிளி, கீாி, கு , கூ , ெகண்ைட, ேகழல், ைகைத, ெகாண்டல், 
ேகாைட, ெகௗைவ, என ம்; தந்ைத, தாய், தித்தி, தீைம, ணி, ணி, ெதற்றி, ேதன், 
ைதயல், ெதாண்ைட, ேதா , ெதௗைவ, என ம்; நந் , நாைர, நிலம், நீலம், கம், ல், 
ெநய்தல், ேநமி, ைநவளம், ெநாச்சி, ேநாக்கம், ெநௗவி, என ம்; பைட, பால், பி , பீ , 

கழ், மி, ெபைட, ேபைட, ைபதல், ெபான், ேபா , ெபௗவம், என ம்; ம , மாைல, 
மிட , மீளி, கம், ப் , ெம , ேமனி, ைமயல், ெமாழி, ேமாத்ைத, ெமௗவல், 
என ம் வ ம். (28) 
    --------- 
 
    சகர ெமய் ஒன்ப யி டன் ெமாழி தலாதல் 
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    62. சகரக் கிளவி ம் அவற்ேறா ரற்ேற 
    அ ஐ ஔ எ ம் ன்றலங் கைடேய1 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: சகரக்கிளவி ம் அவற்ேறார ற்ேற-சகரமாகிய தனிெமய் ம் 

ற்கூறியைவேபால எல்லா உயிேரா ங் கூ  ெமாழிக்கு தலாம், அ ஐ ஔ எ ம் 
ன்றலங்கைடேய- 

    அகர ஐகார ஔகாரெமன்  ெசால்லப்பட்ட ன்  உயி ம் அல்லாத இடத் ; எ- . 
 
    எ- : சாந்  சிற்றில் சீற்றம் சுைர சூரல் ெசக்கு ேசவல் ெசால் ேசா  என வ ம். சட்  
சகடம் சமழ்ப்  என்றாற் ேபால்வன "க ெசால் ல்ைல" (எச்சவியல்-56) என்பதனாற் 
ெகாள்க. ைசயம் ெசௗாியம் என்பனவற்ைற 
    வடெசால்ெலன ம க்க. (29) 
    ---------- 
        1சகரம் ெமாழி தல் வராெதன்  கூ வ  தமி க்குச் சற் ம் ெபா ந்தா . "அ ஐ 
ஔ எ ம் ன்றலங் கைடேய" என் ம் ற்பா அ க்கு "அைவ ஔ என் ம் 
ஒன்றலங்கைடேய என்  பாடேவ பா ம் உள்ள . சககட் , சக்ைக, சக , சக்தி, 
சங்கு, சட்ெடன, சட்டம், சட்டகம், சட் , சட்ைட, சட சட, சைட, சைட , சண் , சண் , 
சண்ைட, சணல், ச ப் , சப்பட்ைட, சப்ெபன் , சப்பாணி, சப் , சப்ைப, சம் , 
சம்மட் , சமட் , சம்ம, சமழ, சைம, சர , சரள, சாி, ச கு, ச க்கைர, சேரல்என, 
சல்லைட, சல்லாி, சல் , சலால், சலங்ைக, ச , சவ் , சவம், சவா, சைவ, சனி, 
சளக்ெகன, சழக்கு, சள்ெளன ,சள்ைள, சைள, சற் , ச க்கு, சன்னம், த ய 

ற் க்கு ேமற்பட்ட தனித்தமிழ்ச் ெசாற்கள் அ ப்பைடயான ம் ெதான்  
ெதாட்ட ம் இன்றி யைமயாதன ம் ேவ ன்றின ம் ேசாிவழக்கின மாயி க்க, 
அவற்ைறப் பிற் காலத்தனெவன்  ெகாள் வ  ெப ந்தவறாகும். சக்ைக, சட் , 
சண் , சண்ைட, சைத, சப் , ச , சற் , ச க்கு த ய ெசாற்கள் எத் ைண 
எளிைம ம் இயல் மானைவ என்ப  ெசால்லாமேல விளங்கும். சண் , ச கு த ய 
சில ெசாற்கள் பண்  சகர தலனவாயி ந்தி த்தல் கூ ெமனி ம், சக்கு, சடார், 
சேடா சரட்  சலரல சேரல சல  சளக்கு சளரா சள் த ய ஒ க் குறிப் ச் ெசாற்க ம் 
அவற்றின ப்பிறந்த ம் வக்கந்ெதாட் ச் சகர தவனவாேய யி ந்தி த்தல் 
ேவண் ம். சாப்பி  என் ம் உலகவழக் ெகளிைமச் ெசால் சப்  என் ம் 

லத்தினின்ேற ேதான்றியதாகும். சப் +இ  = சப்பீ  -சாப்பி . சுைவ என் ம் 
ெசால் ம் சைவ என்பதன் திாிபாகேவ ேதான் கின்ற . ெசத்தான் என் ம் 
இறந்தகால விைன ற்  பண்ைடக் காலத்தில் சத்தான் என்ேற 
இ ந்தி த்தல்ேவண் ம். ஓ.ேகா.: காண்-கண்டான். ேகா- ெநாந்தான். ெந ன 
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தலான விைனப்பகுதி இறந்தகால ற்றில் தல* கு  கும்ேபா  இனக்குறிலாய் 
கு குவேத மர . ெத ங்கி ம் சரசினா  (ெசத்தான்) சச்சிப்ேபாயினா  
(ெசத் ப்ேபானான்) என்ேற ெசால்வர். ேம ம் "  தல் அர ம்", "வ பைக 
ேபாணார் ஆெரயி ம்" அைமத் க்ெகாண்ட ெதால் காப்பியம் காலத்தமிழர் 
சட் ெசய்யத் ெதாியாதி ந்தனர் என்ப  ெப நைகக் கிடமானதாகும். சட்  என்ப  
சைமய க்கு இன்றியைமயாத ம், எளிநிைலயான ம் , ம ெபயரற்ற  மான 
கலவைக. 
    ----------- 
 
    வகர ெமய் எட் யி டன் ெமாழி தலாதல் 
    63. உஊ ஒஓ என் ம் நான்குயிர் 
    வ என் எ த்ெதா  வ த ல்ைல. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: உ ஊ ஒ ஓ என் ம் நான்குயிர்-உ ஊ ஒ ஓ என்  ெசால்லப்பட்ட நான்கு 
உயி ம், வ என் எ த்ெதா  வ த ல்ைல-வ என்  ெசால்லப்ப ்ந்தன 
ெமய்ெய த்ேதா  கூ ெமாழிக்கு தலாய் வ த ல்ைல; எ- . 
 
    எனேவ, ஒழிந்தன ெமாழிக்கு தலாம் என்றவாறாயிற் . 
 
    எ- : வைள வாளி விளாி  ெவள்ளி ேவட்ைக ைவயம் ெவௗ தல் என வ ம். 
(30) 
    ------------ 
    "சாிசமழ்ப் ச* சட்  ச கு சவ  
    சளிசக  சட்ைட சவளி-சவிசர  
    சந்  சதங்ைக சழக்காதி யீாிடத்த ம் 
    வந்தனவாற் சம் த மைவ" என்ப  நன் ல் மயிைல நாத ைர ேமற்ேகாள். 
    ---------- 
 
    ஞகரெமய் ன் யி டன் ெமாழி தலாதல் 
    64. ஆ எ ஒ 
    என் ம் யிர் ஞகாரத் ாிய. 
 
    இ ம் அ . 
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    இ-ள்: ஆ எ ஓ எ ம் யிர்-ஆ எ ஒ என்  கூறப்ப ம் ன்  உயி ம், 
ஞகாரத் க்கு உாிய-ஞகார ஒற்ெறா  கூ  ெமாழிக்கு தலாதற்கு உாிய; எ- . 
 
    எனேவ, ஏைனய உாியவல்ல என்பதாம். 
 
    எ- : ஞாலம் ெஞண்  ெஞாள்கிற்  எனவ ம். 
 
    "ஞம  தந்த மன ச்சூ ம் " (ெப ம்பாண்-132) என்ப  திைசச்ெசால். 
ஞழியிற்  என்றாற்ேபால்வன இழிவழக்கு,. (31) 
    ------------ 
 
    யகரம் ஆகாரத் டேன ெமாழி தலாெமனல். 
    65 ஆேவா டல்ல  யகர தலா , 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ஆேவா  அல்ல  யகரம் தலா -ஆகாரத்ேதா  கூ  யல்ல  யகர ெவாற்  
ெமாழிக்கு தலாகா ; எ- . 
 
    எ- : யாைன யா  யாமம் என வ ம். 
 
    யவனர் த்தி பம் ேயாகம் ெயௗவனம் என்பன வடெசால்ெலனம க்க. (32) 
    -------- 
 
    எல்லா எ த் ம் தலாம் இடம் 
    66. தலா ஏன தம்ெபயர் த ம் 
 
    இ  ெமாழிக்கு தலாகாதன ம் ஒேரா வழி ஆெமன்கின்ற . 
 
    இ-ள்: தலா ம்-ெமாழிக்கு தலாகா என்ற ஒன்ப  ெமய் ம், ஏன ம்-ெமாழிக்கு 

தலா ெமன்ற ஒன்ப  ெமய் ம் பன்னிரண் யி ம், தம் ெபயர் த ம்-தத்தம் ெபயர் 
கூ தற்கு தலாம் ;எ- . 
 
    தலா ம் என ம் என்ற உம்ைமகள் ெதாக்குநின்றன. 
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    எ- : ஙகர ம் டகர ம் ணகர ம் ரகர ம் லகர ம் ழகர ம் ளகர ம் றகர ம் 
னகர ம் என ெமாழிக்கு தலாகாத ஒன்ப ம் தலாமா , ஙக்கைளந்தார் டப்ெபாி  
ணந்நன்  எனவ ம். இவ்வாேற ஏைனயவற்ைற ம் ஒட் க. இனி என என்றதனான் 
கக்கைளந்தார் தப்ெபாி  அக் குறி  ஆெந  என ெமாழிக்கு தலானவற்ைற ந் 
தம்ெபயர் கூ தற்கு தலாமா  ஒட் க் ெகாள்க. வைரய க்கப்பட்  ெமாழிக்கு 

தலாகா  நின்ற ெமய்க்கும் இவ்விதி ெகாள்க. அைவ சகரத்  ன்றம் வகரத்  
நான்கும் ஞகரத் ெதான்ப ம் யகரத் ப் பதிெனான் மாம். (33) 
    ------------- 
 
    குற்றிய கரம் ெமாழி தலாமா . 
    67. குற்றிய கரம் ைறப்ெபயர் ம ங்கின் 
    ஒற்றிய நகரமிைச நகரெமா  த ம்1 
 
    இஃ  எ த் க்கைள ெமாழிக்கு தலாமா  கூறி ைறேய குற்றிய கரம் 
ெமாழிக்கு தலாமா  கூறகின்ற . 
 
    இ-ள்: குற்றிய கரம் ைறப்ெபயர் ம ங்கின்-குற்றிய கரமான  ன்னிைல 

ைறப்ெபயாிடத் , ஒற்றிய நகரமிைச நகரெமா  த ம்-தனிெமய்யாய் நின்ற 
நகரத்  ேமனின்ற நகர்ெதா  கூ  ெமாழிக்கு தெலன்றார்,. இ  ெசய் ளியைல 
ேநாக்கிக் கூறியதாயிற் . (34) 
    --------- 
 
    ெமாழி தற் குற்றிய கரத்தின் இயல் . 
    68. ற்றிய கரெமா  ெபா ள்ேவ  படாஅ 
    தப்ெபயர் ம ங்கின் நிைலயிய லான. 
 
    இ  ேமலதற்ேகார் றனைட கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அப்ெபயர்ம ங்கின் நிைலயியலான-அம் ைறப் ெபயாிடத்ேத 
நிற்ற லக்கணமான குற்றிய கரம், ற்றிய கரெமா  ெபா ள் ேவ படாஅ -
இதழ் குவித் க் கூ ம் வழி வ ம் ற் கரத்ேதா  அவ்விடத் க் குற் கரம் ெபா ள் 
ேவ ப மா ேபால ஈண் ப் ெபா ள் ேவ பட்  நில்லா ; எ- . 
 
    கா , கட் , கத் , க்கு, ெத ட்  என்பன ற் கர ம் குற்  கர மாய்ப் 
ெபா ள் ேவ பட்  நின்றாற்ேபால2 ந்ைத ெயன்  இதழ் குவித்  ற்றக் 
கூறியவிடத் ம் இதழ் குவியாமற் குைறயக் கூறியவிடத் ம் ஒ  ெபா ேள தந்தவா  
காண்க. ந்தாய் என்பேதாெவனின் அஃ  இதழ் குவித்ேத கூறேவண் த ற் 
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குற் கரமன் . இயெலன்றதனான் இட ம் பற் க்ேகா ம் இரண் ற்கும் 
ேவ பா ன்ெறன்  ெகாள்க. இதனாேன ெமாழிக்கு தலாெம த் த் ெதாண் ற்  
நான்ெகன்  உணர்க. (35) 
    ----------- 
        1. "குற்றிய கர.................நகரெமா  த ம் " என ஆசிாியர் 
ெதால்காப்பியனார் இவ்வா  குற்றிய கரம் ெமாழிக்கு தலாெமன்றாராேலா 
ெவனின் " ** கைத கரங் கு கிெமாழி தற்கண் வந்த ெதனி யிர்ெமய் 
யாமைனத் ஞ்-சந்திக், குயிர் தலா வந்தைண  ெமய்ப் ணர்ச்சி யின்றி, மயலைண  
ெமன்றதைனமாற் " இவற்ைற விாித் ைரத்  விதி ம் விலக்கும, அறிந் ெகாள்க. 
என்ப  நன் ல் மயிைலநாத ைர ேமற்ேகாள். (எ -105) 
 
        2. கா  கட்  த யைவ ற் கரமாயின் ஏவல விைன ம் குற் கரமாயின் 
ெதாழிற் ெபய மாகும். 
    ---------  
 

2.7. ெமாழியி தி எ த் க்கள் 
 
    ெமாழியீறாகும் உயிர்கள் 
    69. உயிர்ஔ எஞ்சிய இ தி யாகும் 
 
    இஃ  உயிர் ெமாழிக்கு ஈறாமா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: உயிர் ஔ எஞ்சிய இ தி யாகும்-உயிர்க ள் ஔகாரம் ஒழிந்தன ெவல்லாம் 
ெமாழிக்கு ஈறாம் :எ-  
    எனேவ ஔகார யிர் ஈறாகாதாயிற் . இஃ  உயிர்க்கும் உயிர் ெமய்க்கும் ெபா . 
 
    ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ என இைவ தாேம ஈறாயின. ஆஅ ஈஇ ஊஉ ஏஎ ஓஒ எனக் 
குறிைலந் ம் அளெபைடக்கண் ஈறாயின. கா தீ  ேச ைக ேகா என ம் விள கிளி ம  
என ம் வ ம். எகர ஒகரம் ேமேல விலக்குப. "அளெபைட மிகூஉ மிகர வி ெபயர்" 
(ெசால்-125) என்பாராத ன், அளெபைடப்பின் வந்த குற்ெற த் ங் ெகாள்வர் 
ஆசிாிய ெரன்  உணர்க. ெநட்ெட த்ேத ம் தன் ெமாழியாம் என் ந் ைணேய 

ன் ணர்த் த ன் ஈண்  அைவ ஈறாெமன் ம் உணர்த்தினார். (36) 
    ---------- 
 
    ஔ ஈறாகும் இடம் 
    70. கவேவா ையயின் ஔ  மாகும் 
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    இஃ  ஈறாகாெதன்ற ஔகாரம் இன் ழியாம் என்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஔ ம்-- ன் ஈறாகாெதன்ற ஔகார ம், கவேவா  இையயின் ஆகும்-
ககரவகரத்ேதா  இையந்த வழி ஈறாம்;எ- . 
 
    எ- -: ெகௗ ெவௗ எனவ ம். எனேவ ஒழிந்த உயிெரல்லாந் தாேம நின் ம் 
பதிெனட்  ெமய்கேளா ங் கூ  நின் ம் ஈறாதல் இதனாற் ெபற்றாம். இதனாேன 
ஔகாரம் ஏைன ெமய்க்கண் வாராெதன விலக்குத ம் ெபற்றாம். உயிர் ஙகரத்ேதா  
கூ  ெமாழிக்கு ஈறா ெமன்ப  இதனால் எய்திற்ேற ம் அ  ெமாழிககு ஈறாகாைம 
தந்  ணர்ந் ைரத்தலான் உணர்க.1 இ வைரயைற கூறிற் . (37) 
    --------- 
        1 தந்  ணர்ந் ைரத்தல்-உள் ெபா ளல*லதைன உளேபாலத் தந்  கூட 
உணர்த்தல், இங்கு, உயிர் ஙகரத்ேதா  கூ  ெமாழிக்கு ஈறாவ ேபாலக் கூறிய  தந்  

ணர்ந் ைரத்தல். 
    -------- 
 
    எகர யிர் ெமய்ேயா டீறாகாைம 
    71. எ என வ யிர் ெமய்யீ றாகா . 
 
    இஃ  எகரந் தாேன நின்றவழி யன்றி ெமய்ேயா  கூ னால் ஈறாகாெதன 
    விலக்குகின்ற , 
 
    இ-ள்: எ என வ ம் உயிர் ெமய் ஈறாகா -எ என்  கூறப்ப ம் உயிர் தாேன 
ஈறாவதன்றி யாண் ம் ெமய்கேளா  இையந்  ஈறாகா . எ- . (38) 
    ------------ 
 
    ஒகரம் நகரெமய் ஒன் டன் ஈறாதல் 
    72. ஒவ் ம் அற்ேற நவ்வலங் கைடேய 
 
    இ  விலக்கும் வைரயைற ங் கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஒவ் ம் அற் -ஒகர ம் ன்ெசான்ன எகர ம் ேபாலத்தாேன ஈறாவதன்றி 
ெமய்கேளா  இையந்  ஈறாகா , நவ்வலங்கைடேய-நகரெவாற்ேறா  அல்லாத 
இடத்தில்; எ- . 
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    எ- : ெநா ெகாற்றா "ெநா அைலயனின்னாட்ைடநீ" எனவ ம். (39) 
    ------------ 
 
    ஏ, ஓ ஞகர ெமய் ட னீறாகாைம 
    73. ஏ ஓ எ ம் உயிர் ஞகாரத் தில்ைல. 
 
    இ  சில உயிர் சில உடேலாேடறி யாெதன விலக்குகின்ற . 
 
    இ-ள்: ஏ ஓ எ ம் உயிர் ஞகாரத்தில்ைல-ஏ ஓ என் கூறப்பட்ட இரண் யி ந் தாேம 
நின் ம் பிறெமய்கேளா  நின் ம் ஈறாதலன்றி ஞகாரத்ேதா  ஈறாத ல்ைல.;ஏ- . 
 
    எனேவ ஏைன யிர்கள் ஞகாரத்ேதா  ஈறாெமன்றாராயிற் . 
 
    எ- : உாிஞ, உாிஞா, உாிஞீ, உாிஞீ, உாி , உாி  இைவ எச்ச ம் 
விைனப்ெபய ம் பற்றி வ ம். அஞ்ைஞ, மஞ்ைஞ இைவ ெபயர். ஏைன ையந் ம் 
விலக்கப்பட்டன. உாிேஞா என்ப  "க ெசால் ல்ைல" என்பதனாற் ெகாள்க. (40) 
    ---------- 
 
    உ ஊ நகர வகரங்க டன் ஈறாகாைம 
    74. உ ஊ காரம் நவெவா  நவிலா. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: உ ஊகாரம்-உகர ஊகாரங்கள் தாேம நின் ம் பிறெமய்கேளா நின் ம் 
பயில்வதன்றி, நவேவா  நவிலா-நகர ெவாற்ேறா ம் வகரெவாற்ேறா ம் பயிலா; எ-

. 
 
    எனேவ ஏைன யிர்கள் நகர வகரங்கேளா  வ மாயின 
 
    எ- : நகரம் ெபா ந என விைனப்ெபயராகி ம், நா நீ ேந எனப் ெபயராகி ம் ைந 
ெநா ேநா என வியங்ேகாளாகி ம் வ ம். ெபா ைந என் ங் காட் ப. வகரம் உவ ேவ 
என வியங்ேகாளாகி ம், உவா ெசவ்வி  ைவ எனப் ெபயரா ம் வ ம். ஒ வ ஒ வா 
ஒ வி ஒ  ஔைவ என் ங் காட் ப. ஈண்  விலக்காத ஏைன யிர்கேளா  வந்த 
நகரவகரங்கள் அக்காலத்  வழங்கினெவன்  ேகா ம். இவ்விதியால் இனி நவிலா 
என்றதனாேன வகர கரம் கத  ர  குவ  ணர்  கர்  நவ்  கவ்  எனப் 
பயின்  வ த ங் ெகாள்க. (41) 



 92

    ----------- 
 
    சகர கரம் இ ெமாழிக்கு ஈறாதல் 
    75. உச்ச காரம் இ ெமாழிக் குாித்ேத 
 
    இ  சகார உகாரம் பலெசாற்கு ஈறாய் வாரா  இ ெசாற்கு ஈறாெமன்  வைரயைற 
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: உச்சகாரம்-உகரத்ேதா  கூ ய சகாரம், இ  ெமாழிக்ேக உாித் -இரண்  
ெமாழிக்ேக ஈறாம்; எ- . 
 
    எனேவ பன்ெமாழிக்கு ஈறாகா ெதன்றவாறாயிற் . உாித்ேத ெயன் ம்ஏகாரம் 
ெமாழிக்ேக ெயனக் கூட் க. 
 
    எ- : 24; இஃ  உ வின் ெபயர். சு; இ  குரங்கி ள் ஒ  சாசி. பசு என்பேதா 
ெவனின், அஃ  ஆாியச் சிைத . கச்சு குச்சு என்றாற் ேபால்வன குற் கரம். உகரம் 
ஏறிய சகரம் இ ெமாழிக்கு ஈறாெமனேவ ஏைன உயிர்கள் ஏறிய சகரம் பன்ெமாழிக்கு 
ஈறாமாயிற் . உச உசா விசி ேச கச்ைசேசா எனப் ெபயரா ந் , ஞ்ச எஞ்சா எஞ்சி 

சி சூ என எச்சமா ம் வ ம். அச்ேசா என வியப்பா ம் வ ம். இன் ம் இைவ 
வழக்கின்கட் பலவாமா ம் உணர்க. (42) 
    --------- 
 
    பகர கரம் ஒ  ெமாழிக்ேக ஈறாதல் 
    76. உப்ப காரம் ஒன்ெறன ெமாழிப 
    இ வயின் நிைல ம் ெபா ட்டா கும்ேம. 
 
    இஃ  ஒ ெசால் வரயைற ம் அஃ  ஓைச ேவற் ைமயால் இ  ெபா ள் 
த ெமன ங் கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: உப்பகாரம் ஒன்ெறன ெமாழிப-உகரத்ேதா  கூ ய பகரம் ஒ ெமாழிக்கல்ல  
பன்ெமாழிக்கு ஈறாகா ெதன்  கூ வர் லவர், இ வயினிைல ம் ெபா ட்டாகும்ேம-
அ தான் தன்விைன பிறவிைன ெயன் ம் இரண் டத் ம் நிைலெப ம் 
    ெபா ண்ைமத்தாம்.; எ- . 
 
    எ- : த  என வ ம்.இ  ப த் க் கூற நீ சா ெவனத் தன் விைனயாம். எ த் க்கூற 
நீ ஒன்றைனச் சாவப்பண்ெணனப் பிறவிைனயாம்.1 உப்  தப்  என்றாற் ேபால்வன 
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குற் கரம். உகரத்ேதா  கூ ய பகரம் ஒன்ெறனேவ ஏைன உயிர்கேளா  கூ ய 
பகரம் பன்ெமாழிக்கு ஈறாய்ப் பலெபா ள் த ம் என்றாராயிற் . மறந்தப ப்பா என 
எச்சமா ம், நம்பி ெசம்  ேப ெப ம்ைப எனப் ெபயரா ம், ேபா என ஏவலா ம் வ ம். 
இவற்ைறப் பிற ெசாற்கேளா ம் ஒட் க. ஏைன ஈகார பகரம் இடக்கராய் வழங்கும். 
(43) 
    -------- 
        1 இதனால் ஆங்கிலத்திற்ேபால பண்ைடத்தமிழி ம் அைசய த்தம் (accent) ஒ  
ெசால் ன் வைகைய ம் ெபா ைள ம் ேவ ப த்திற் ெறன்பைத அறியலாம். 
    ---------- 
 
    ஈறாகா உயிர்ெமய் இன்னவைகயில் ஆெமனல் 
    77. எஞ்சிய ெவல்லாம் எஞ்சுதல் இலேவ 
 
    இ  ன்னர் ெமாழிக்கு ஈறாம் என்றவற் ள் எஞ்சி நின்றன ெமாழிக்கு ஈறாமா ம் 
ெமாழிக்கு ஈறாகா என்றைவ தம்ெபயர் கூ ங்கான் ெமாழிக்கு ஈறாமா ங் 
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: எஞ்சிய ம் எஞ்சுத ல. "கவேவா ையயின்" (எ -70) என் ஞ் சூத்திரத்தாற் 
பதிேனா யி ம் பதிெனட்  ெமய்க்கண் ம் வந்  ெமாழிக்கு ஈறா ெமன்ற ெபா  
விதியிற் பின்ைன விேச த் க் கூறியவற்ைற ஒழிந்தன ம் ெமாழிக்கு ஈறாதற்கு 
ஒழிவில, எல்லாம் எஞ்சுத ல-ெமாழிக்கு ஈறாகாெதன்ற உயிர்ெமய்க ந் தம்ெபயர் 
கூ ம்வழி ஈறாதற்கு ஒழிவில; எ- . 
 
    எல்லா ெமன்ற  ெசால் ெனச்சஞ் ெசால் யாங் குணர்த்தல் என் ம் உத்தி1. 
உம்ைம விாிக்க. ஈண்  எஞ்சிய ெவன்ற  ன்னர் உதாரணம் காட் ய ஞகர ம் 
நகர ம் வகர ஞ் சகர ம் பகர ம் ஒ  ெமாழிக்கும் ஈறாகாத ஙகர ம் ஒழிந்த 
பன்னிரண்  ெமய்க்கண் ம் எகர ம் ஒகர ம் ஔகார ம் ஒழிந்த ஒன்ப யி ம் ஏறி 
ெமாழிக்கு ஈறாய் வ வனவற்ைற ெயன்  உணர்க. 
    ---------- 
        1. "ெசால் ெனச்சஞ்ெசால் யாங் குணர்த்தல"-ெசால் னாற்றலாற் ெபறப்ப ம் 
ெபா ைள ம் எ த்ேதாதியாங்குக் ெகாள்ள ைவத்தல்; அஃ  "எஞ்சியெவல்லா 
ெமஞ்சுத லேவ" (எ - 77) என் ழி, எல்லாெமன்பதைன எச்சப்ப த்தற்கு ஆகாதன 
இ பத்தா  ெகாண்டவழி ம் அதைன எ த்ேதாதிற் சிறப்பின்ெறன்  
ெகாள்ளற்கஎன்ப " (ேபராசிாியம்) 
 
    எ- : வ க கா க்கி கீ ெசகு கூ ஈங்ேக மங்ைக எங்ேகா என ம், கட்ட கடா 
ம  மடீ ம  ப  பைட என ம் (இதற்கு ஏகார ஓகாரங்கள் ஏறி வ வன உளேவற் 
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ெகாள்க) மண்ண எண்ணா கண்ணி உணீ க  கண்  பண்ைண என ம் (இதற்கு 
ஏகார ஓகாரங்கள் ஏறி வ வன உளேவற் ெகாள்க) அத தா பதி வதீ அ  ைக  
தந்ைத அந்ேதா என ம் (இதற்கு ஏகாரம் ஏறி வ வன உளேவற் ெகாள்க) கம ெநன்மா 
அம்மி மீ ெசம் ெகாண்  யாைம காத் ம்வம்ேமா என ம் (இதற்கு ஏகாரம் 
ஏறிவ வன உள ேவற் ெகாள்க) ெசய காயா ெகாய்  ஐைய ஐேயா என ம் (இதற்கு 
இகர ஈகார உகர ஏகாரங்கள் ஏறி வ வன உளேவற் ெகாள்க) வர தாரா பாி குாீ க  
ெவ  நாைர என ம் (இதற்கு ஏகார ஓகாரங்கள் ஏறி வ வன உளேவற் ெகாள்க) சில 
பலா வ  வலீ வ  ெகால்  வல்ேல கைல என ம் (இதற்கு ஓகாரம் ஏறி வ வன 
உளேவற் ெகாள்க) ெதாழ விழா நாழி வழீ ம  எ  தாைழ என ம் (இதற்கு ஏகார 
ஓகாரங்கள் ஏறி வ வன உளேவற் ெகாள்க), உள உள்ளா ெவள்ளி குளீ உ  எள்  
கைள என ம் (இதற்கு ஏகார ஓகாரங்கள் ஏறி வ வன உளேவற் ெகாள்க) கற்ற கற்றா 
உறி உறீ ம  உ  கற்ைற எற்ேறா என ம் (இதற்கு ஏகாரம் ஏறி வ வன உளேவற் 
ெகாள்க) கன கனா வன்னி னீ ன்  ன்  என்ேன அன்ைன அன்ேனா என ம் 
வ ம். இவற் ட் ெபயரா ம் விைனயா ம் வ வன உணர்க. இவற் ட் ககர 
னகரங்கள் விலக்காத ஒன்ப ம் வந்தன. ஆக ஈ  ற் நாற்பத்  ன் ம் 
உதாரணமில்லாத பதிெனட் ம் ஆக ற்ற பத்ெதான் . 2 ஙகரம் ெமாழிக்கு 
ஈறாகாெதன்ப  ெப ம்பான்ைம யாத ற் கூறிற்றிலர். இனி ஙகர ம் ஔகார ம் 
ஏறாத ெமய் பதிைனந் ம் எகர ம் ஒகர ம் ஏகார ம் ஓகார ம் உகர ம் ஊகார ம் 
ஏறாத ெமய்க ந் தம்ெபயர் கூ ங்கான் ெமாழிக்கு ஈறாமா  *ஙப்ெபாி  ெசௗஅழகி  
ெஞௗதீ  என வ ம். ஏைனயவற்ேறா ம் இவ்வாேற ஒட் க. ெகக்குைறந்த  
ெகாத்தீ  ெஞவ்வழகி  ெஞாத்தீ  ந்நன்  ப்ெபாி  ச்சிறி  ப்ெபாி  என 
எல்லாவற்ைற ம் இவ்வாேற ஒட் க. இன் ம் எல்லாம் என்றதனாேன கந்நன்  
ஆநன்ற என ெமாழிக்கு ஈறாவன ந் தம்ெபயர் கூ ம் வழி ஆெமன்  ெகாள்க (44) 
    ----------- 
        2. "இதற்கு ஏகார ஓகாரங்கள் ஏறிவ வன உளேவற்ெகாள்க" எனப் பல 
ெமய்க்குக் கூறியி ப்பதனா ம் என்ேன அன்ேனா, ஐேயா என்ற வ வங்கள் 
காட்டாகக் ெகாள்ளப்பட் ப்பதனா ம்; அேட, ேண, ஐேய, எற்ேற, அேரா த ய 
வ வங்கள் வழக்கி ப்பதனா ம் காட் க காட்டப்படாத ஏகார ஓகார உயிர் 
ெமய்யீ கட்ெகல்லாம் காட் ண்ெடன அறிக. நச்சினார்க்கினியர் ஈற்றின் 
ெமாத்தத்ெதாைக கூ மிடத்  "ஆக ஈ  ற்  நாற்பத்த  ன் ம் உதாரணமில்லாத 
பதிெனட் ம் ஆக" என்ப  ஆக ஈ  ற்  நாற்பத்ெதான் ம் உதாரணமில்லாத 
இ ப ம் என்றி த்தல் ேவண் ம். 
    ------------- 
 
    ெமாழியீறாம் ெமய்கள் 
    78. ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என் ம் 
    அப்பதி ெனான்ேற ள்ளி யி தி. 
 
    இ  ன்னர் உயிர் ஈறாமா  உணர்த்திப் ள்ளிக ள் ஈறாவன இைவ 
ெயன்கின்ற . 
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    இ - ள் : ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என் ம் அப்பதிெனான்ேற ள்ளியி தி - ஞ 
ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள ெவன்  கூறப்பட்ட பதிெனான் ேம ள்ளிகளில் ெமாழிக்கு 
ஈறாவன: எ – . 
 
    எ –  : உாிஞ், மண், ெபா ந், தி ம் , ெபான், ேவய், ேவர், ேவல், ெதவ், ழ், ேவள் 
என வ ம். னகரம் ஈற்  ைவயா  மகரத்ேதா  ைவத்த  வழக்குப் பயிற்சி ம் மயக்க 
இைய ம் ேநாக்கி. (45) 
    ----------- 
 
    நகரெமய் இ ெமாழிக்கு ஈறாதல் 
    79. உச்ச காரெமா  நகாரஞ் சிவ ம். 
 
    இ  ேமற் ெபா வைகயான் ஈறாவனவற் ள் வைரயைறப்ப வ  
இ ெவன்கின்ற . 
 
    இ - ள் : உச்சகாரெமா  நகாரஞ் சிவ ம் – உகாரத்ேதா  கூ ய சகரம் 
இ ெமாழிக் கீறாயவா  ேபால நகரெவாற் ம் இ ெமாழிக்கல்ல  ஈறாகா ; எ – . 
 
    எ -  : ெபா ந் ெவாிந் என வ ம். (46) 
    ------------- 
 
    ஞகரெமய் ஒ  ெமாழிக்ேக ஈறாதல் 
    80. உப்ப காரெமா  ஞகாைர ம் அற்ேற 
    அப்ெபா ள் இரட்டா திவைண யான. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ - ள் : உப்பகாரெமா  ஞகாைர ம் அற்ேற – உகாரத்ேதா  கூ ய பகரத்ேதா  
ஞகர ம் ஒத்  ஒ  ெமாழிக்கு ஈறாம், இவைணயான அப்ெபா ள் இரட்டா  - 
இவ்விடத்  ஞகாரத்தின் கண்ணான அப்ெபா ள் பகரம்ேபால இ ெபா ட் படா ; 
    எ – . 
 
    எ -  : உாிஞ் என வ ம். ஞகாரம் ஒ  ெமாழிக்கு ஈறாத ன் நகரத்தின்பின் 
கூறினார். இவைண ெயன் ம் ஐகாரம் அைச. (47) 
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    ---------- 
 
    வகர ெமய் நான்ெமாழிக்கு ஈறாதல் 
    81. வகரக் கிளவி நான்ெமாழி ஈற்ற . 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ – ள் : வகரக் கிளவி நான்ெமாழி ஈற்ற  – வகரமாகிய எ த்  நான்கு ெமாழியின் 
ஈற்றதாம்; எ – . 
 
    எ -  : அவ் இவ் உவ் ெதவ் என வ ம். கிளவி ஆகுெபயர், எ த் க் கிளவியாதற்கு 
உாித்தாமாத ன். (48) 
    ----------- 
 
    அஃறிைணக்கண் னகர ற்  ெமாழிகள் ஒன்ப  
    82. மகரத் ெதாடர்ெமாழி மயங்குதல் வைரந்த 
    னகரத் ெதாடர்ெமாழி ஒன்பஃ ெதன்ப 
    கரறக் கிளந்த அஃறிைண ேமன.1 
 
    இ ம் அ ; வைரயைற கூ த ன். 
    --- 
        1. "மகரத் ெதாடர்ெமாழி………. அஃறிைண ேமன*" என் , எகின், ெசகின், எயின், 
        வயின், குயின், அழன், ழன், லான்*, கடான் என வ ம் ஒன்ப ம் மயங்காதன 
        ெவனக்ெகாள்ளின்*, ப யன, வ யன, வயான, க*பான, அலவன, கலவன, 
        க ழன, மைறயன, ெசகிலன த யன மயங்கப்ெபறாெவன ம க்க" 
        என்ப  நன் ல் மயிைலநாத ைர. ( . 121) 
 
    இ - ள் : கரறக் கிளந்த அஃறிைண ேமன – குற்றமறச் ெசால்லப்பட்ட 
அஃறிைணப்ெபயாிடத் , மகரத்ெதாடர்ெமாழி மயங்குதல் வைரந்த 
னகரத்ெதாடர்ெமாழி ஒன்பஃ  என்ப - மகர ஈற் த் ெதாடர்ெமாழிேயா  மயங்கா 
ெதன்  வைரயைறப்பட்ட னகர ஈற் த் ெதாடர்ெமாழி ஒன்பெதன்  கூ வர் 
ஆசிாியர்; எ – . 
 
    ஆய்தம் விகாரம். 
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    எ -  : எகின், ெசகின், விழன், பயின், குயின், அழன், ழன், கடான், வயான் என 
வ ம். எகின் எகினம் என்றாற்ேபால ேவேறார் ெபயராய்த் திாிவன ஞ் சந்தியால் 
திாிவன மாய் ஈற் ள் திாி ைடயன கைளந்  ஒன்ப ம் வ ேமற் கண் ெகாள்க. 
நிலம் நிலன், பிலம் பிலன், கலம் கலன், வலம் வலன், உலம் உலன், குலம் குலன், கடம் 
கடன், ெபாலம் ெபாலன், லம் லன், நலம் நலன், குளம் குளன், வளம் வளன் என 
இத்ெதாடக்கத்தன தம் ள் மயங்குவன. வட்டம் குட்டம், ஓடம் பாடம் இைவேபால்வன 
மயங்காதன. வைரயைற னகரத்தின்ேமற் ெசல் ம். மயங்காெவனேவ மயக்க ம் 
ெபற்றாம். 
 
    ெமாழிமர  ற்றிற் . 
----------------   
 

3. பிறப்பியல் 
[எ த் க்களின் பிறப்பிலக்கணம் உணர்த் வ .] 

3.1. எ த் க்கள் ெபா வாகப் பிறக்குமா  
 
    83. உந்தி தலா ந் வளி ேதான்றித் 
    தைலயி ம் மிடற்றி ம் ெநஞ்சி ம் நிைலஇப் 
    பல் ம் இத ம் நா ம் க்கும் 
    அண்ண ம்(1) உளப்பட எண் ைற நிைலயான் 
    உ ப் ற் றைமய ெநறிப்பட நா  
    எல்லா எ த் ம் ெசால் ங் காைலப் 
    பிறப்பின் ஆக்கம் ேவ ேவ றியல 
    திறப்படத் ெதாி ங் காட்சி யான. 
 
    என்ப  சூத்திரம். இவ்ேவாத்  எ த் க்களின  பிறப்  உணர்த் த ற் பிறப்பிய 
ெலன் ம் ெபயர்த்தாயிற் . சார்பிற் ேறாற்றத்  எ த் ந்தனிெமய் ம் ெமாழியி 
னன்றி உணர்த்தலாகாைமயின் அைவ பிறக்கும் ெமாழிைய ெமாழிமரபிைட 
உணர்த்திப் பிறப்  உணர்த்த ேவண் த ன் ன்மரபின் பின்னர் ைவயா  இதைன 
ெமாழிமரபின் பின்னர் ைவத்தார். 
 
    இச்சூத்திரம் எ த் களின  ெபா ப்பிறவி இத் ைண நிைலக்களத்  நின்  

லப்ப  ெமன்கின்ற . 
    -------------------- 
        (1) எ த்ைத பிறப்பித்தற்கு இட ம் உ ப் ம் என இரண்  ேவண் ம். எ த்தின் 
இனத்தன்ைமையத் ேதாற் ம் ெநஞ்சு ெதாண்ைட த யைவ இடம்; தனித்தனி 
எ த்ைதத் ேதாற் ம் நா பல் த யைவ உ ப் . க்ைகத் ெதால்காப்பியர் 
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உ ப்ெபன்றார்; நன் லார் இடெமன்றார். இ வ ம் தைலையஓர் இடமாகக் 
ெகாண்டனர். இஃ  உடல் க்கும் ஒ  க்கும் ெபா ந் வதாயத் 
ேதான்றவில்ைல. 
 
    இ - ள்: எல்லா எ த் ம் பிறப்பின் ஆக்கஞ் ெசால் ங்காைல -- தமிெழ த்  
எல்லாவற்றிற்கும் ஆசிாியன் கூறிய பிறப்பின  ேதாற்றரைவ யாங் கூ மிடத் , 
உந்தி தலாத் ேதான்றி ந்  வளி -- ெகாப் ழ யாகத் ேதான்றி ந் கின்ற 
உதானெனன் ங் காற் , தைலயி ம் மிடற்றி ம் ெநஞ்சி ம் நிைலஇ -- 
தைலயின்கண் ம் மிடற்றின்கண் ம் ெநஞ்சின்கண் ம் நிைலெபற் , பல் ம் 
இத ம் நா ம் க்கும் அண்ண ம் உளப்பட எண் ைற நிைலயான் உ ப்  -- 
பல் ம் இத ம் நா ம் க்கும் அண்ண  ெமன்ற ஐந் டேன அக்காற் , நின்ற 
தைல ம் மிட ம் ெநஞ்சுங் கூட எட்டாகிய ைறைமைய ைடய தன்ைமேயா  
கூ ய உ ப் க்கேளா  ஒன் ற் , அைமய – இங்ஙனம் அைமதலாேன, ேவ ேவ  
இயல – அவ்ெவ த் க்கள  ேதாற்றர  ேவ  ேவ  பலப்பட வழங்குதைல ைடய, 
காட்சியான நா  ெநறிப்பட - அதைன யறிவான் ஆராய்ந்  அவற்றின் வழியிேல 
மனம்பட, திறம்படத் ெதாி ம் - அப்பிறப்  ேவ  பா கெளல்லாங் கூ பட விளங்கும்; 
எ- . 
 
    ெசால் ங்காைல வளி நிைலெபற்  உ ப் க்க ற்  இங்ஙனம் அைமதலாேன 
அைவ வழங்குதைல ைடய; அவற்றின் வழக்கம் அவற்றின் வழியிேல மனந் திறப்படத் 
ெதாி ெமனக் கூட்  உைரத் க் ெகாள்க. இங்ஙனங் கூறேவ யற்சி ம் ய ங் 
க த்தா ம் உண்ைம ெபற்றாம். (1) 
    ------------   
 
3.2. உயிெர த் க்கள் பிறக்குமா  எல்லா உயிர்க ம் ெபா வாகப் பிறக்கும் வைக 

 
    84. அவ்வழிப் 
    பன்னீ யி ம் தந்நிைல திாியா 
    மிடற் ப் பிறந்த வளியின் இைசக்கும். 
 
    இஃ  உயிெர த்திற்குப் ெபா ப்பிறவி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: பன்னீ யி ந் தந்நிைல திாியா - பன்னிரண்  உயி ந்தத்தம் மாத்திைர 
திாியாவாய், அவ்வழிப் பிறந்த - அவ் ந்தி யிடத் ப் பிறந்த, மிடற்  வளியின் 
இைசக்கும் - மிடற்றின் கண் நிைலெபற்ற காற்றான் ஒ க்கும்; எ- . 
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    எனேவ குற்றிய கர ங் குற்றிய கர ந் தந்நிைல திாி  ெமன்றாராயிற் . 
அவ்ெவ த் க்கைளக் கூறி உணர்க. (2) 
    --------------- 
 
    அ, ஆ பிறக்குமா  
    85. அவற் ள், 
    அ ஆ ஆயிரண் டங்காந் திய ம். 
 
    இஃ  அவ் யிர்க ட் சிலவற்றிற்குச் சிறப் ப் பிறவி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அவற் ள் - ற்கூறிய பன்னிரண்  உயிர்க ள், அ ஆ ஆயிரண்  - அகர 
ஆகாரங்களாகிய அவ்விரண் ம், அங்காந்  இய ம் - அங்காந்  கூ ம் யற்சியாற் 
பிறக்கும்; எ- . 
 
    யற்சி உயிர்க்கிழவன்கண்ண . அ ஆ என இவற்றின் ேவ பா  உணர்க. 
    ---------- 
 
    இகரம் த யன பிறக்குமா  
    86. இ ஈ எ ஏ ஐெயன இைசக்கும் 
    அப்பால் ஐந் ம் அவற்ேறா ரன்ன 
    அைவதாம் 
    அண்பல் தல்நா விளிம் றல் உைடய. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: இ ஈ எ ஏ ஐ என இைசக்கும் அப்பாைலந் ம்-இ ஈ எ ஏ ஐ என்  கூறப்ப ம் 
அக்கூற்  ஐந் ம், அவற்ேறாரன்ன -அகர ஆகாரங்கள்ேபால அங்காந்  கூ ம் 

யற்சியாற் பிறக்கும், அைவதாம் அங்ஙனம் பிறக்குமாயி ம் அண்பல் ம் அ நா 
    விளிம் ம் உறப் பிறக்கும் ேவ பா ைடய; எ- . 
 
    அண்பல் விைனத்ெதாைக. எனேவ நாவிளிம்  அ குதற்குக் காரணமான 
பல்ெலன்  அதற்ேகார் ெபயராயிற் . இ ஈ எ ஏ ஐ என இவற்றின் ேவ பா  உணர்க. 
(4) 
    ------------ 
 
    உகர த யன பிறக்குமா  
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    87. உ ஊ ஒ ஓ ஔ என இைசக்கும் 
    அப்பால் ஐந் ம் இதழ்குவிந் திய ம் 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: உ ஊ ஒ ஓ ஔ என இைசக்கும் அப்பாைலந் ம்- உ ஊ ஒ ஓ ஔ என்  
ெசால்லப்ப ம் அக்கூற்  ஐந் ம், இதழ் குவிந்  இய ம்-இதழ் குவித் க் கூறப் 
பிறக்கும்;எ-  
 
    உ ஊ ஒ ஓ ஔ என இவற்றின் ேவ பா  உணர்க. (5) 
    --------- 
 
    உயிர்கும் ெமய்க்கும் ஒ  ெபா விதி. 
    88. தத்தம் திாிேப சிறிய என்ப. 
 
    இ  ற்கூறிய உயிர்க்கும் ேமற்கூ ம் ெமய்க்கும் ெபா விதி கூறிச் 
சிங்கேநாக்காகக் கிடந்த . 
 
    இ-ள்: தத்தந் திாிேப சிறிய என்ப-உயிர்க ம் ெமய்க ம் ஒவ்ெவா  தானங்க ட் 
பிறப்பனவற்ைறக் கூட் க் கூறிேனமாயி ம் ண் ணர்வான் ஆரா மிடத் த் 
தம் ைடய ேவ பா கள் சிறியவாக உைடய என்  கூ வர் லவர்; எ-  
 
    அைவ எ த்தல் ப த்தல் ந தல் விலங்கல் என்றவாற்றா ந் தைலவளி1 
ெநஞ்சுவளி மிடற் வளி க்குவளி என்றவாற்றா ம் பிறவாற்றா ம் ேவ ப மா  

ண் ணர் ைடேயார் கூறி உணர்க. ஐ விலங்க ைடய .2 வல் னந் 
தைலவளி ைடய . ஏைனய ங் கூறிக்கண்  உணர்க. (6) 
    ------- 
        1 தைலவளி எ த்திற்குப் பயன்ப வதாய்த் ெதாியவில்ைல. 
        2 விலங்கல்-ந தைல அ த்த ப த்த ெலா கைளச் ேசார்த் க் கூ ம்ேபா  
உள்ள ஓைச. 
    ---------  
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3.3. ெமய்ெய த் க்கள் பிறக்குமா . 
 
    க, ங 
    89. ககார ஙகாரம் தல்நா அண்ணம் 
    இ  ெமய்க ட் சிலவற்றிற்குப் பிறப் க் கூ கின்ற . 
    3 வல் னம் ெநஞ்சுவளி ைடயெதன்பேத ெபா த்தமான . 
 
    இ-ள்: ககார ஙகாரம் தல் நா அண்ணம்-ககார ம் ஙகார ம் தல் நா ம் தல் 
அண்ண ம் உறப் பிறக்கும். எ-ற 
 
    உயிர்ெமய்யாகச் சூத்திரத் க் கூறி ந் தனிெமய்யாகக் கூறிக் காண்க. 
    தைல இரண் ற்குங் கூட் க. க ங என இவற்றின் ேவ பா  உணர்க. (7) 
    ----------- 
 
    ச, ஞ 
    90. சகார ஞகாரம் இைடநா அண்ணம் 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: சகார ஞகாரம் இைடநா அண்ணம்-சகார ம் ஞகார ம் இைடநா ம் 
இைடயண்ண ம் உறப் பிறக்கும்; எ-  
 
    இைடைய இரண் ற்குங் கூட் க. ச ஞ என இவற்றின் ேவ பா  உணர்க. (8) 
    --------- 
 
    ட, ண 
    91. டகார ணகாரம் னிநா அண்ணம் 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: டகார ணகாரம் னி நா அண்ணம்-டகார ம் ணகார ம் னிநா ம் 

னியண்ண ம் உறப் பிறக்கும்;எ-  
 
    னிைய இரண் ற்குங் கூட் க. ட ண என இவற்றின் ேவ பா  உணர்க. (9) 
    ------------ 
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    ேமலனவற்றிற்ேகார் ஐயந் தீர்ந்த  
    92. அவ்வா ெற த் ம் வைகப் பிறப்பின 
 
    இ  ேமலனவற்றிற்ேகார் ஐயம் அகற்றிய . 
 
    இ-ள்: அவ்வாெற த் ம் வைகப் பிறப்பின-அக்கூறப் பட்ட ஆெற த் ம் 

வைகயாகிய பிறப்பிைன உைடய;எ-  
 
  எனேவ, அைவ ககாரம் தல் நாவி ம் ஙகாரம் தல் அண்ணத்தி ம் 
பிறக்குெமன்  இவ்வாேற நிரனிைறவைகயான் அ வைகப் பிறப்பின அல்ல என்றார், 
(10) 
    ----------- 
 
    த, ந 
    93. அண்ணம் நண்ணிய பல் தல் ம ங்கின் 
    நா னி பரந்  ெமய் ற ஒற்றத் 
    தாம் இனி  பிறக்குந் தகார நகாரம் 
 
    இ  ெமய்க ட் சிலவற்றிற்குப் பிறவி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அண்ணம் நண்ணிய பல் தல் ம ங்கில்-அண்ணத்ைதச் ேசர்ந்த பல் ன 
த யாகிய இடத்ேத, நா னி பரந்  ெமய் ற ஒற்ற-நாவின  னி பரந்  ெசன்  தன் 
வ  மிக ம் உ ம்ப  ேசர, தகார நகாரந்தாம் இனி  பிறக்கும்- தகார நகார 
ெமன்றைவதாம் இனிதாகப் பிறக்கும்; எ-  
 
    த ந என இவற்றின் ேவ பா  உணர்க. ன்னர் உ ப் ற்  அைமய என்  கூறி 
ஈண்  ெமய் ற ஒற்ற என்றார். சிறி  ஒற்ற ம் வ ட ம் பிறப்பன1 உளவாக ன். 
(11) 
    ------------- 
        1. சிறி  ஒற்றப் பிறப்பன லகார ளகாரங்கள் . சிறி  வ டப் பிறப்பன ரகார 
ழகாரங்கள்; 
    ---------- 
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    ற, ள 
    94. அணாி னிநா அண்ணம் ஒற்ற 
    றஃகான் னஃகான் ஆயிரண் ம் பிறக்கும் 
 
    இ ம் அ  
 
    இ-ள்: னி நா அணாி அண்ணம் ஒற்ற-நாவின  னி ேமேனாக்கிச் ெசன்  
அண்ணத்ைதத் தடவ, றஃகான் னஃகான் ஆயிரண் ம் பிறக்கும்- றகார னகாரமாகிய 
அவ்விரண் ம் பிறக்கும்;எ-  
 
    இ தலாக ெந ங்கணக்கு ைறயன்றி நாவதிகாரம்2 பற்றிக் கூ கின்றார்., 
 
    ற ன என இவற்றின் ேவ பா  உணர்க. (12) 
    --------- 
        2. நாவதிகாரம்-நாவினால் ஏற்பட்ட ைறைம 
    --------- 
 
    ர, ழ 
    95. னிநா அணாி அண்ணம் வ ட 
    ரகாரம் ழகாரம் ஆயிரண் ம் பிறக்கும் 
 
    இ ம் அ  
 
    இ-ள்: னிநா அணாி அண்ணம் வ ட-நாவின  னிேமேனாக்கிச் ெசன்  
அண்ணத்ைதத் தடவ, ரகார ழகாரம் ஆயிரண் ம் பிறக்கும்- ரகார ழகாரமாகிய 
அவ்விரண் ம் பிறக்கும் எ- . 
 
    ர ழ என இவற்றின் ேவ பா  உணர்க. (13) 
    ---------- 
 
    ல, ள 
    96. நாவிளிம்  ங்கி யண்பன் த ற 
    வாவயி னண்ண ெமாற்ற ம் வ ட ம் 
    லகார ளகார 2மா யிரண் ம் பிறக்கும். 
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    இ ம் அ . 
 
    இதன் ெபா ள்: நா ங்கி விளிம்  அண்பல் த ற – நா ேமேனாக்கிச் ெசன்  தன் 
விளிம்  அண்பல்  ன யிேல உறாநிற்க, ஆவயின் அண்ணம் ஒற்ற லகாரமாய் - 
அவ்விடத்  அவ் வண்ணத்ைத அந் நாத் தீண்ட லகாரமா ம், ஆவயின் அண்ணம் 
வ ட ளகாரமாய் - அவ்விடத்  அவ்வண்ணத்ைத அந் நாத் தடவ ளகாரமா ம், 
இரண் ம் பிறக்கும் - இவ்விரண்ெட த் ம் பிறக்கும் என்றவா . 
    ------- 
        1. அண தல் - ேமேனாக்கிச் ேசறல், அணாி - ேமேனாக்கிச் ெசன் . 
        2. அவ்விரண் ம் என ன்ேபாற் கூறேல ெபா த்தம். 
 
    ல ள என இவற்றின் ேவ பா  உணர்க. 
 
    1இத் ைண ம் நாவதிகாரங் கூறிற் . (14) 
    ----------- 
        1. இத் ைண ம் நாவதிகாரம் கூறிற்ெறன்ற , அ - ம் சூத்திரத்தில் நாவிற் 
பிறக்கும் எ த்ைத அதிகாரப்பட ைவத்  அ  தலாக நாவிற் பிறக்கும் 
எ த் க்கைளேய கூறிவந்தைமைய. அதிகாரம் - தைலைம, ைறைம என்பர் 
நச்சினார்க்கினியர். 
    --------- 
 
    97. இதழிையந்  பிறக்கும் பகார மகாரம். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இதன் ெபா ள் : இதழ் இையந்  பிறக்கும் பகார மகாரம் - ேம த ங் கீழி த ந் 
தம்மிற் கூடப் பகார ம் மகார ம் பிறக்கும் என்றவா . 
 
    ப ம என இவற்றின் ேவ பா  உணர்க. (15) 
    ----------- 
 
    98. பல் த ழிையய வகாரம் பிறக்கும். 
 
    இ  வகாரம் பிறக்குமா  கூ கின்ற . 
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    இதன் ெபா ள்: பல் இதழ் இையய வகாரம் பிறக்கும் – ேமற் பல் ங் கீழி த ங் கூட 
வகாரமான  பிறக்கும் என்றவா . 
 
    'வ என வ ம். இதற்கு இதழ் இையத ன் மகரத்தின் பின்னர் ைவத்தார். (16) 
    ------------- 
 
    99. அண்ணஞ் ேசர்ந்த மிடற்ெற  வளியிைச 
    கண் ற் றைடய யகாரம் பிறக்கும். 
 
    இ  யகாரம் பிறக்குமா  கூ கின்ற . 
 
    இதன் ெபா ள்: எ வளி மிடற் ச் ேசர்ந்த இைச – உந்தியிெல ந்த காற்  
மிடற்றிடத் ச் ேசர்ந்த அதனாற் பிறந்த ஓைச, அண்ணங் கண் ற்  அைடய - 
அண்ணத்ைத அைணந்  உரலாணி இட்டாற்ேபாலச் ெசறிய, யகாரம் பிறக்கும் - 
யகாரெவாற் ப் பிறக்கும் என்றவா . 
 
    1ஆணி - மரம். ய என வ ம். (17) 
    -------- 
        1. ஆணி என்ற  - உர ன் அ த் வாரத்ைத மைறக்கும் ப  இ ம் மரத்ைத. 
    ------------ 
 
    100. ெமல்ெல த் தா ம் பிறப்பி னாக்கஞ் 
    ெசால் ய பள்ளி நிைலயின வாயி  
    க்கின் வளியிைச யாப் றத் ேதான் ம். 
 
    இ  ெமல்ெல த்திற்குச் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
 
    இதன் ெபா ள்: ெமல்ெல த்  ஆ ம் பிறப்பின் ஆக்கஞ் ெசால் ய 2பள்ளி 
நிைலயின ஆயி ம் - ெமல்ெல த் க்கள் ஆ ந் தத்தம் பிறப்பின  ஆக்கஞ் 
ெசால் ய இடத்ேத நிைல ெபற்றனவாயி ம், க்கின் வளியிைச யாப் றத் 
ேதான் ம் - ஓைச கூ ங்கால் க்கின்கண் உளதாகிய வளியினிைசயான் யாப் றத் 
ேதான் ம் என்றவா . 
 
    அைவ அங்ஙனமாதல் கூறிக் காண்க. யாப் ற என்றதனான் இைடயினத்திற்கு 
மிடற் வளி ம் வல் னத்திற்குத் தைலவளி ங் ெகாள்க. (18) 
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    ----------  
 

3.2. பள்ளி - இடம். 
 
    101. சார்ந் வாி னல்ல  தமக்கியல் பிலெவனத் 
    ேதர்ந் ெவளிப் ப த்த ேவைன ன் ந் 
    தத்தஞ் சார்பிற் பிறப்ெபா  சிவணி 
    ெயாத்த காட்சியிற் றம்மியல் பிய ம். 
 
    இ  சார்பிற்ேறாற்றங்கள் பிறக்குமா  கூ கின்ற . 
 
    இதன் ெபா ள்: சார்ந்  வாின் அல்ல  - சில எ த் க்கைளச் சார்ந்  
ேதான்றினல்ல , தமக்கு இயல்  இல என – தமக்ெகனத் ேதான் தற்கு 
ஓாியல்பிலெவன் , ேதர்ந்  ெவளிப்ப த்த தம்மியல்  ன் ம் - ஆராய்ந்  
ெவளிப்ப க்கப்பட்ட எ த் க்கள் தம் ைடய பிறப்பியல்  ன்றிைன ங் கூ ங்கால், 
தத்தஞ் சார்பிற் பிறப்ெபா  சிவணி இய ம் - தத்தமக்கு உாிய சார்பாகிய ெமய்கள  
சிறப் ப் பிறப்பிடத்ேத பிறத்தேலா  ெபா ந்தி நடக்கும், ஏைன ஒத்த காட்சியின் 
இய ம் - ஒழிந்த ஆய்தந் தமக்குப் ெபா ந்தின ெநஞ்சுவளியாற் பிறக்கும் என்றவா . 
 
    காட்சி ெயன்ற  ெநஞ்சிைன. ேகண்மியா நாகு ந்ைத என ம் எஃகு என ம் வ ம். 
 
    ஆய்தத்திற்குச் சார்பிடங் 'குறியதன் ன்னர்' (எ  - 38) என்பதனாற் கூறினார். இனி 
ஆய்தந் தைலவளியா ம் மிடற் வளியா ம் பிறக்கு ெமன்பா ம் உளர். ெமாழிந்த 
ெபா ேளாெடான்ற வவ்வயின் ெமாழியாததைன ட் ன்  த்தெலன்பதனான் 
அளெபைட ம் உயிர்ெமய் ந் தம்ைம ஆக்கிய எ த் க்கள  பிறப்பிடேம இடமாக 
வ ெமன்  உணர்க. (19) 
    ---------- 
 
    102. எல்லா ெவ த் ம் ெவளிப்படக் கிளந்  
    ெசால் ய பள்ளி ெய த  வளியிற் 
    பிறப்ெபா  வி வழி றழ்ச்சி வாரத் 
    தகத்ெத  வளியிைச யாிறப நா  
    யளபிற் ேகாட லந்தணர் மைறத்ேத 
    யஃதிவ வலா ெத ந் றத் திைசக்கு 
    ெமய்ெதாி வளியிைச யள வன் றிசிேன. 
 
    இஃ  எ த் க்கடம் பிறப்பிற்குப் றனைட கூ கின்ற . 
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    இதன் ெபா ள்: எல்லா ெவ த் ங் கிளந்  ெவளிப்பட – ஆசிாியன் 
எல்லாெவ த் க்க ம் பிறக்குமா  ந் ற்கண்ேண கூறி 
ெவளிப்ப க்ைகயினாேல, ெசால் ய பள்ளி பிறப்ெபா  வி வழி - யா ம் அவ்வாேற 
கூறிய எண்வைக நிலத் ம் பிறக்கின்ற பிறப்ேபாேட அவ்ெவ த் க்கைளக் 
கூ மிடத் , எ த  வளியின் உறழ்ச்சிவாரத்தின் அள  ேகாடல் - யான் கூறியவா  
அன்றி உந்தியில் ேதான் ங் காற்றின  திாித ங் கூற்றின்கண்ேண மாத்திைர கூறிக் 
ேகாட ம், அகத்  எ வளியிைச அாில் தப நா க் ேகாடல் - லாதாரத்தில் எ கின்ற 
காற்றிேனாைசையக் குற்றமற நா க் ேகாட ம், அந்தணர் மைறத்ேத - பார்ப்பார  
ேவதத்  உளேத ; அந்நிைலைம ஆண்  உணர்க, அஃ  இவண் வலா  - அங்ஙனம் 
ேகாடைல ஈண் க் கூறலாகாைமயின் இந் ற்கட் கூறாேத, எ ந்  றத்  
இைசக்கும் - உந்தியிற்ேறான்றிப் றத்ேத 1 லப்பட்  ஒ க்கும், ெமய் ெதாி வளியிைச 
அள  வன்றிசிேன - ெபா ெடாி ங் காற்றின  ணிவிற்ேக யான் மாத்திைர 
கூறிேனன்; அவற்றின  மாத்திைரைய உணர்க என்றவா . 
 
    இதைன இரண்  சூத்திரமாக்கி ம் உைரப்ப. 
 
    இ  பிறன்ேகாட் கூறெலன் ம் உத்திக்கு இனம். என்ைன? உந்தியில் எ ந்த 
காற்றிைனக் கூ ப த்தி மாத்திைர கூட் க் ேகாட ம் லாதாரம் தலாகக் 
காற்ெற மா  கூற ம் ேவதத்திற்கு உளெதன்  இவ் வாசிாியர் கூறி அம் மதம்பற்றி 
அவர் ெகாள்வேதார் பயன் இன்ெறன்ற ன். உந்தியில் எ ந்த காற்  ன்னர்த் 
தைலக்கட் ெசன்  பின்னர் மிடற்றிேல வந்  பின்னர் ெநஞ்சிேல நிற்றைல உறழ்ச்சி 
வாரத்  என்றார். அகத்ெத வளி ெயனேவ லாதார ெமன்ப  
    ெபற்றாம். 
 
    இன் சாாிையைய அத் ச் சாாிையேயா  கூட் க. ஏகாரந் ேதற்றம். 
 
    ெமய்ெதாிவளிெயனேவ 2ெபா ெடாியா ற்கும் ைள ம் 

யற்சியானாெமனி ம் ெபா ெடாியாைமயின் அைவ க யப்பட்டன. எனேவ, 
ெசால்லப் பிறந்  ெசாற்கு உ ப்பாம் ஓைசைய இவர் எ த்ெதன்  ேவண் வெரன 
உணர்க; 
 
    3 'நிைல ம் வளி ம் யற்சி  ன்  
    மியல நடப்ப ெத த்ெதனப் ப ேம.' 
 
    என்றாராக ன். (20) 
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    ------------ 
        1. லப்படல் - ெசவிக்குப் லப்படல். 
        2. ெபா ள் ெதாியா என்பதற்கு எ த்தாகிய ெபா ள் ெதாியாத என்ப  ெபா ள். 
இன்ேறல், ற்கும் ைள ம் ெபா ணர்த் ேம ம் என்  இவர் ற்கூறியேதா  
மா ப ம். 
        3. நிைல என்ற  இடத்ைத, வளி என்ற  காற்ைற. யற்சி என்ற  யற்சிப் 
பிறப்ைப. 
 
    பிறப்பியல் ற்றிற் . 
    -----------   
 

4. ணாியல் 
(எ த் க்களின் ணர்ச்சி யிலக்கணம் உணர்த் வ .) 

4.1. ெமாழிகளின் த ம் ஈ ம் 
 

ெமாழிக்கு த ம் இ தியி ம் வ ம் எ த் க்கள் 
    103. ன் தைல யிட்ட ப்பதிற் ெற த்தி்ன் 
    இரண் தைல யிட்ட தலா கி பஃ  
    அ நான் கீற்ெறா  ெநறிநின் றிய ம் 
    எல்லா ெமாழிக்கும் இ தி ம் த ம் 
    ெமய்ேய உயிெரன்  ஆயீ ாியல. 
 
    என்ப  சூத்திரம். ெமாழிமரபிற் கூறிய ெமாழிகைளப் ெபா வைகயாற் ணர்க்கும் 

ைறைம உணர்த்தினைமயிற் ணாிய ெலன்  இவ்ேவாத்திற்குப் ெபயராயிற் . 
ஈண்  ைறைம ெயன்ற  ேமற் ெசய்ைக ேயாத் க்க ட் ணர்தற்கு உாியவாக 
ஈண் க் கூறிய க விகைள. 
 
    இச்சூத்திரம் என் த ற்ேறா ெவனின், ெமாழிமரபிற் கூறிய ெமாழிக்கு 

தலாெம த் ம் ெமாழிக்கு ஈறா ெம த் ம் இத் ைண ெயன்ற ம், எல்லா 
ெமாழிக்கும் ஈ ம் த ம் ெமய் ம் உயி  மல்ல  இல்ைலெயன்  வைரய த்த ம், 
ஈ ம் த மாக எ த்  நாற்பத்தா  உளேவா ெவன்  ஐ ற்றார்க்கு எ த்  

ப்பத்  ன் ேம அங்ஙனம் ஈ ம் த மாய் நிற்பெதன்  ஐயம த்த ம் 
த ற் . 

 
    இ-ள்: தல் இரண்  தைலயிட்ட இ பஃ  ஈ  அ நான்காகும் ன்  தைலயிட்ட 

ப்பதிற்ெற த்திெனா -ெமாழிக்கு தலா ெம த்  இரண்ைட யிேல யிட்ட 
இ பஃ ம் ெமாழிக்கு ஈறாெம த்  இ பத் நான்கு மாகின்ற ன்ைற யிேல 



 109

யிட்ட ப்பதாகிய எ த் க்கேளாேட, ெநறிநின்  இய ம் எல்லா ெமாழிக்கும்-
வழக்கு ெநறிக்கணின்  நடக்கும் வைக ெமாழிக்கும் ெமய்ேய உயிெரன்  ஆயீாியல 
இ தி ம் த ம்-ெமய் ம் உயி  ெமன்  கூறப்பட்ட அவ்விரண்  
இயல்பிைன ைடய எ த் க்கேள ஈ ம் த ம் ஆவன; எ- . 
 
    இ பத்திரண்  தலாவன பன்னீ யி ம் ஒன்ப  உயிர்ெமய் ம் ெமாழி தற் 
குற்றிய கர மாம். இ பத் நான்கு ஈறாவன பன்னீ யி ம் பதிெனா  ள்ளி ம் 
ஈற் க் குற்றிய கர மாம். ெமய்ைய ற்கூறினார் நால்வைகப் ணர்ச்சி ம் 
ெமய்க்கண் நிக மா  உயிர்க்கண் நிகழா ெவன்றற்கு. 
 
    எ- : மரம் என ெமய் த ம் ெமய்யீ ம், விள என ெமய் த ம் உயி உயிாீ ம், 
ஆல் என உயிர் த ம் ெமய்யீ ம், விள என ெமய் த ம் உயிாீ மாம். 
ெமாழியாக்கம் இயல் ம் விகார  ெமன இரண்டாம். உயிர் தாேம நின்  த ம் ஈ  
மாதல் இயல் . அைவ ெமாய்ேயா  கூ  நின்  அங்ஙனமாதல் விகாரம் (1) 
    ------- 
 
    ெமாழியி தி ெமய்கள் ள்ளி ெப தல் 
    104. அவற் ள் 
    ெமய்யீ ெறல்லாம் ள்ளிெயா  நிைலயல் 
 
    இ  ற்கூறியவற்றால் தனிெமய் தலாவான் ெசன்றதைன விலக்க ன் எய்திய  
விலக்கிற் . 
 
    இ-ள்: அவற் ள்- ற்கூறிய ெமய் ம் உயி ெமன்ற இரண் ள், ெமய்யீ  
எல்லாம் ள்ளிெயா  நிைலயல்-ெமய்ெமாழிக்கு ஈறாயைவ ெயல்லாம் ள்ளிெபற்  
நிற்கும்; எ-  
 
    எனேவ ெமாழிக்கு தலாயினைவ ெயல்லாம் ள்ளி யிழந்  உயிேரறி 
    நிற்கு ெமன்றாராயிற் . இன் ம் ஈற்  ெமய் ள்ளிெபற்  நிற்குெமன்றதனாேன 
உயிர் தன்ெமாழி தம்ேமல் வந்தால் அைவ உயிேரற இடங் ெகா த்  நிற்கு 
ெமன்ப உங் கூறினாராயிற் . இவ்விதி ற்கூறியதன்ேறாெவனின் ஆண் த் 
தனிெமய் பதிெனட் ம் ள்ளிெபற்  நிற்கு ெமன் ம் அைவதாம் உயிேர ங்காற் 

ள்ளி யிழந்  நிற்கு ெமன் ங் கூறினார்; ஈண்  ெமய் தல் ெமய்யீெறனப் 
ெபா ைரக்க ேவண் னைமயின் ெமாழி தன் ெமய்க ம் ள்ளிெப ேமா ெவன்  
ஐ ற்ற ஐயம் அகற்றக் கூறினா ெரன்ற உணர்க. மரம் எனப் ள்ளிெபற்  நின்ற  
அாிெதன வந் ழி மரமாிெதன்  ஏறி ந்தவா  காண்க. (2) 
    --------- 
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    குற் கரம் ஒற்ெற த் ெதாத்தல் 
    105. குற்றிய கர ம் அற்ெறன ெமாழிப. 
 
    இ  ன்னர்ப் ள்ளியிற் ன் உயிர் தனித்தியலா ெதன்ற ெமய்க்கு 
எய் விக்கின்ற க விைய எதிரத ேபாற்றி உயிர்க்கும் எய் விக்கின்ற க விச் சூத்திரம். 
 
    இ-ள்: குற்றிய கர ம் அற்ெறன ெமாழிப-ஈற் க் குற்றிய கர ம் ள்ளியீ ேபால 
உயிேரற இடங்ெகா க்கு1 ெமன் கூ வர் லவர்; எ-  
    -------- 
        1 "குற்றிய கரம்...ெமாழிப" என்பதற்கு குற்றிய கர ம் ெமய்யீ ேபாலப் 

ள்ளிெப ம் என்பேத ேபாந்த ெபா ளாம். "ெமய்யினியற்ைக ள்ளிெயா  நிலயல...." 
எகார ஒகரத்தியற்ைக ம் அற்ேற" என்  ஆசிாியர் மாட் ய விடத் ம் எகர ஒகரம் 

ள்ளிெப  ெமன்பேத க த்தாதல் ெதளிவாம். ஆதலால் இளம் ரண ம் 
நச்சினார்க்கினிய ம் குற்றிய கரம் ள்ளியீ ேபால உயிேரற இடங் 
ெகா க்குெமன்  உைரகூ வ  மாட்ேடற்றிற்கு ற்றி ம் ெபா ந்தா . இ ேவ 
ேபராசிாியர்க்கும் சிவஞான னிவர்க்கும் சங்கயாப் ைடயார்க்கும் க த்தாம். 
"ெதால்ைலவ வின்... ள்ளி" என் ம் நன் ல் ற்பா ைரயில் "ஆண்  என்ற 
மிைகயாேன...குற் கரக் குற்றிகரங்க க்குேமற் ள்ளி ெகா ப்பா ம் உளெரனக் 
ெகாள்க" என்  மயிைலநாதர் கூ வ ங் காண்க. 
 
    இம்மாட்ேட  ஒ ைடச் ேசறல் ள்ளி ெபறாைமயின். அங்ஙனம் உயிேர ங்காற் 
குற் கரங் ெகட் ப்ேபாக நின்ற ஒற்றின்ேமல் உயிேரறிற்ெறன்  ெகாள்ளற்க. 
நாகாிெதன் ழி ன்னர்க் குற் கர ேவாைச ம் பின்னர் உயிேராைச ம் ெபற்  
அவ்விரண் ங்கூ  நின்றல்ல  அப்ெபா ணர்த்த லாகாைமயின், இஃ  
உயிேரா ங் கூ  நிற்கு ெமன்றார். (3) 
    ------------ 
 
    உயிர் ெமய்யீ  உயிாீற்ற , 
    106. உயிர்ெமய் ஈ ம் உயிாீற் றியற்ேற. 
 
    இ  "ெமய்ேய யிெரன்றாயீாியல" (எ -103) என்ற உயிர்க்கண் நிகழ்வேதார் ஐயம் 
அகற்றிய ; உயிர்ெமய் ெயன்பேதார் ஈ  உண்ேட ம் அ  ணர்க்கப்படா , 
அ ம் உயிராேய அடங்குெமன்ற ன். 
 
    இ-ள்: உயிர்ெமய்யீ ம்-உயிர்ெமய் ெமாழியின  ஈற்றின்கண் நின்ற ம், 
உயிாீற்றியேத-உயிாீற்றின் இயல்ைப ைடத் ;எ-  
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    உம்ைமயான் இைடநின்ற உயிர்ெமய் ம் உயிாீற்றின் இயல்ைப ைடத்  
என்றாராயிற் . உம்ைம எச்ச ம்ைம. ஈற்றி ம் இைடயி ம் நின்றன. உயி ள் 
அடங்கு ெமனேவ த் நின்றன ெமய் ள் அடங்கு ெமன்றார். இத னாேன ேமல் விள 
என்றாற் ேபா ம். உயிர்ெமய்க ெளல்லாம் அகர ெறன்  ணர்க்குமா  உணர்க. 
வரகு இதைன ேமல் உயிர்த்ெதாடர் ெமாழி ெயன்ப. ன்னர் "ெமய்யின் வழிய " (எ -
18) என்ற  ஓெர த்திற் ெகன்  உணர்க. இத் ைண ம் ெமாழிமரபின் ஒழி  
கூறிற் . (4) 
    --------- 
 
    ணர்ச்சிக்குாிய இ ெமாழிகளின் இயல்  
    107. உயிாி  ெசால் ன் உயிர்வ  வழி ம் 
    உயிாி  ெசால் ன் ெமய்வ  வழி ம் 
    ெமய்யி  ெசால் ன் உயிர்வ  வழி ம் 
    ெமய்யி  ெசால் ன் ெமய்வ  வழி ெமன்  
    இவ்ெவன அறியக் கிளக்குங் காைல 
    நி த்த ெசால்ேல குறித் வ  கிளவிெயன்  
    ஆயீ ாியல ணர்நிைலச் சுட்ேட, 
 
    இ  ேமற்கூ ம் ணர்ச்சிகெளல்லாம் இ ெமாழிப் ணர்ச்சியல்ல  இல்ைல 
ெயன்ப உம் அஃ  எ த் வைகயான் நான்காெமன்ப உம் உணர்த் கின்ற . 
 
    இ-ள்: உயிாி  ெசால் ன் உயிர்வ  வழி ம்-உயிர் தனக்கு ஈறாக இ ஞ் 
ெசால் ன் ன் உயிர் தலாகிய ெமாழி வ ம் இட ம், உயிாி  ெசால் ன் ெமய்வ  
வழி ம்-உயிர் தனக்கு ஈறாக இ ஞ் ெசால் ன் ன்னர் ெமய் தலாகிய ெமாழி வ ம் 
இட ம், ெமய்யி  ெசால் ன் உயிர்வ  வழி ம்-ெமய் தனக்கு ஈறாக இ ஞ் 
ெவால் ன் ன்னர் உயிர் தலாகிய ெமாழி வ ம் இட ம், ெமய்யி  ெசால் ்ன் 
ெமய்வ  வழி ம்- ெமய் தனக்கு ஈறாக இ ஞ் ெசால் ன் ன்னர் ெமய் தலாகிய 
ெமாழிவ ம் இட ம், என்  ணர்நிைலச்சுட் -என்  ெசால்லப்பட்ட 
ஒன்ெறேனாெடான் கூ ம் நிைலைமயாகிய க த்தின்கண், இவ்ெவன அறியக் 
கிளக்குங்காைல -அவற்ைற இத் ைண ெயன வைரயைறைய எல்லா ம் அறிய யாங் 
கூ ங்காலத் , நி த்த ெசால்ேல குறித் வ  கிளவி ெயன்  ஆயீாியல- ன்னர் 
நி த்தப்பட்ட ெசால் ம் அதைன த்தைலக் குறித்  வ ஞ்ெசால் ம் என்  
ெசால்லப்பட்ட அவ்விரண்  இயல்பிைன ைடய; எ-  
 
    எனேவ, நான்கு வைகயா ங் கூ ங்கால் இ ெமாழி யல்ல  ணர்ச்சியின்  
என்றாராயிற் . 
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    எ- : ஆ ண்  ஆவ  ஆ ைல ஆல் ழ்ந்த  என ைறேய காண்க. 
விளவிைனக் குைறத்தான் என்றவழிச் சாாிைய ம் உ ம் நிைல ெமாழியாேய 
நிற்குெமன்ப  ேநாக்கி அதைன நி த்தெசால்ெலன் ம் க்குஞ் ெசால்ைலக் 
குறித் வ  கிளவிெயன் ம் கூறினார், இதனாேன நிைல ெமாழி ம் வ ெமாழி ங் 
கூறினார். ன்னர் "ெமய்ேய யிர்" (எ -103) என்ற  ஒ  ெமாழிக்கு , இஃ  
இ ெமாழிக்ெகன்  உணர்க. (5) 
    -----------  
 

4.2. ணர்த ன் இயல்  
 
    ெமாழி ணாியல்  நான்கு 
    108. அவற் ள் 
    நி த்த ெசால் ன் ஈறா ெக த்ெதா  
    குறித் வ  கிளவி தெல த் திையயப் 
    ெபயெரா  ெபயைரப் ணர்க்குங் கா ம் 
    ெபயெரா  ெதாழிைலப் ணர்க்குங் கா ம் 
    ெதாழிெலா  ெபயைரப் ணர்க்குங் கா ம் 
    ெதாழிெலா  ெதாழிைலப் ணர்க்குங் கா ம் 
    ன்ேற திாிபிடன் ஒன்ேற இயல்ெபன 
    ஆங்கந் நான்ேக ெமாழி ணர் இயல்ேப. 
 
    இ  ன்னர் எ த் வைகயான் நான்கு ணர்ச்சி எய்திய இ வைகச் ெசால் ஞ் 
ெசால்வைகயா ம் நான்காகு ெமன்ப உம் அங்ஙனம் ணர்வ  ெசால் ஞ் 
ெசால் ம் அன்  எ த் ம் எ த் ெமன்ப உம் உணர்த் கின்ற . 
 
    இ-ள்: அவற் ள்-நிைலெமாழி வ ெமாழி ெயன்றவற் ள், நி த்த ெசால் ன் ஈறாகு 
எ த்ெதா  குறித் வ  கிளவி தெல த்  இையய- ன்னர் நி த்தப்பட்ட 
ெசால் ன  ஈறாகின்ற எ த்ேதாேட அதைன க்கக் க தி வ கின்ற ெசால் ன  

தெல த் ப்ெபா ந்த, ெபயேரா  ெபயைரப் ணர்க்குங் கா ம்-
ெபயர்ச்ெசால்ேலா  ெபயர்ச் ெசால்ைலக் கூட் ம் இடத் ம், பயெரா  ெதாழிைலப் 

ணர்க்குங்கா ம்-ெபயர்ச் ெசால்ேலா  ெதாழிற்ெசால்ைலக் கூட் ம் இடத் ம், 
ெதாழிெலா  ெபயைரப் ணர்க்குங்கா ம் -ெதாழிற் ெசால்ேலா  ெபயர்ச்ெசால்ைலக் 
கூட் ம் இடத் ம், ெதாழிெலா  ெதாழிைலப் ணர்க்குங்கா ம்-ெதாழிற்ெசால்ேலா  
ெதாழிற்ெசால்ைலக் கூட் ம் இடத் ம், ன்ேற திாி  இடன் ஒன்ேற இயல்ெபன 
ஆங்கு அந்நான்ேக-திாி ம் இடம் ன்  இயல்  ஒன்  என்  ந்  ற் கூறிய 
அந்நான்கு இலக்கண ேம, ெமாழி ணர் இயல் -ஈண்  ெமாழிகள் தம் ட் கூ ம் 
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இலக்கணம்; எ-  
 
 
    எ- : சாத்தன்ைக சாத்த ண்டான் வந்தான்சாத்தன் வந்தான் ேபாயினான் என 

ைறேய காண்க. இைவ நான்கு இனத்ேதா ங் கூடப் பதினாறாம். இைட ம் உாி ந் 
தாமாக நில்லாைமயிற் ெபயர்விைனேய கூறினார். இைடச்ெசால் ம் உாிச்ெசால் ம் 

ணர்க்குஞ் ெசய்ைகப்பட் ழிப் ணர்ப் ச் சி பான்ைம. ெபயர்ப்ெபய ம் 
ஒட் ப்ெபய  ெமன இரண்  வைகப்ப ம் ெபயர். ெதாிநிைலவிைன ங் 
குறிப் விைன  ெமன இரண்  வைகப் ப ந்ெதாழில். நிைலெமாழிய  ஈற்ெற த்  

ன்னர்ப் பிறந்  ெகட் ப்ேபாக வ ெமாழியின் தெல த் ப் பின் பிறந்  
ெகட்டைமயான் ைறேய பிறந்  ெக வன ஒ ங்குநின்  ண மா றின்ைமயிற் 

ணர்ச்சி ெயன்ப  ஒன்றின்றாம் பிற ெவனின், அச்ெசாற்கைளக் கூ கின்ேறா ங் 
ேகட்கின்ேறா ம் அவ்ேவாைசைய இைடயற படாைம உள்ளத்தின்கண்ேண 
உணர்வராத ன் அவ்ேவாைச ேக ன்றி உள்ளத்தின்கண் நிைலெபற் ப் 

ணர்ந்தனேவயாம். ஆகேவ பின்னர்க் கண்கூடாகப்1 ணர்க்கின்ற ணர்ச்சி ம் 
ந்தனேவயா ெமன்  உணர்க. இனி யற்ேகா  உண்ெடன்றால் அ  குறித் வ  

கிளவி யன்ைமயிற் ணர்க்கப்படா .2 இ தான் இன் ெறன்றாற் ணர்க்கப்-
ப ெமன் 3 உணர்க. (6) 
    ------- 
        1 கண்கூடாக -கட் லனாக வாிவ வில் 
        2 யற்ேகா  உண்  என்றால் ெபா ளின்ைமயின், உண்  என்ப  க்குஞ் 
        ெசால்லன்  
        3 யற்ேகா  இன்  என்றால் ெபா ண்ைமயின், இன்  என்ப  க்குஞ் 
ெசால் 
        லாகும். ஆகேவ, ண ஞ் ெசாற்கட்கு அண்ைமநிைல மட் ம் ேபாதா . ெபா ட் 
        ெபா த்த ம் ேவண் ம் என்ப  க த் . உைரயில் இ  என்ற  யற் 
        ேகாட்ைட. 
    ---------- 
 
    ணர்ச்சியில் வைகத் திாி கள் 
    109. அைவதாம் 
    ெமய்ப்பிறி தாதல் மிகுதல் குன்றெலன்  
    இவ்ெவன ெமாழிப திாி  மாேற 
 
    இ  ற்கூறிய ன்  திாி ம் ஆமா  கூ கின்ற . 
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    இ-ள்: அைவதாந் திாி மா - ன்னர்த் திாிெபன்  கூறிய அைவதாந் திாிந்  
ண ம் ெநறிைய, ெமய் பிறிதலால் மிகுதல் குன்ற ெலன்  இவ்ெவன ெமாழிப-ெமய் 

ேவ ப தல் மிகுதல் குன்ற ெலன்  கூறப்ப ம் இம் ன்  கூற்ைற ைடய 
    ெவன்  கூ வர் ஆசிாியர்: எ-  
 
    இம் ன் ம் அல்லாத  இயல்பாெமன்  உணர்க. இைவ விகற்பிக்கப் பதினா  
உதாரணமாம். மட்குடம் மைலத்தைல மரேவர் இைவ ெபயேரா  ெபயர் ணர்ந்த 

ன்  திாி . மண்மைல என்ப  இயல் . ெசாற் ேகட்டான் பலாக்குைறத்தான் 
மரநட்டான் இைவ ெபயெரா  ெதாழில் ணர்ந்த ன்  திாி . ெகாற்றன் வந்தான் 
இஃ  இயல் . வந்தானாற் சாத்தன், ெகாடாப்ெபா ள். ஓ நாகம் இைவ ெதாழிெலா  
ெபயர் ணர்ந்த ன்  திாி . வந்தான் சாத்தன் இஃ  இயல் . வந்தாற் ெகாள் ம், 
பாடப் ேபாயினான், சாஞான்றான் இைவ ெதாழிெலா  ெதாழில் ணர்ந்த ன்  
திாி . வந்தான் ெகாண்டான் இஃ  இயல் . ன்  திாிெபன்னா  இடெனன்ற 
தனான் ஒ  ணர்ச்சிக்கண் ன் ம் ஒ ங்ேக ம் வரப்ெப  ெமன்  உணர்க. 
மகத்தாற் ெகாண்டான் இஃ  அங்ஙனம் வந்தவா  மகர ஈற்  "நாட்ெபயர்க் கிளவி" 
(எ -331) என் ஞ் சூத்திரத்தான் உணர்க. இரண்  வ வன ங் காண்க. (7) 
    ---------- 
 
    அைட ெமாழிகேளா  ணர்தல் 
    110. நி த்த ெசால் ங் குறித் வ  கிளவி ம் 
    அைடெயா  ேதான்றி ம் ணர்நிைலக் குாிய. 
 
    இ  நிைலெமாழி அைடய த் ம் வ ெமாழி அைடய த் ம் அவ்வி ெமாழி ம் 
அைடய த் ம் ண ெமன எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: நி த்த ெசால் ங் குறித் வ  கிளவி ம்-நிைல ெமாழியாக நி த்தின 
ெசால் ம் அதைனக் குறித் வ ஞ் ெசால் ம், அைடெயா  ேதான்றி ம் 

ணர்நிைலக்கு உாிய-தாேம பணரா  ஒேராேவார் ெசால் அைடய த்  வாி ம் 
இரண் ம் அைடய த்  வாி ம் ணர் நிைலைமக்கு உாிய; எ-  
 
    அைடயாவன, உம்ைமத் ெதாைக ம்1 இ ெபயெராட் ப் பண் த் ெதாைக2 மாம். 
    ------- 
        1 பன்னிரண்  கண் என் ம்ேபா , பன்னிரண்  என்ப  பத் ம் இரண் ம் 
எனப் 
        ெபா ள்ப வதால் உம்ைமத்ெதாைக. 
        2 பதினாயிரத்ெதான்  என் ம்ேபா , பதினாயிரம் என்ப  பத்தாகிய ஆயிரம் 
எனப் 
        ெபா ள்ப த ன் பண் த்ெதாைகயாம். ஆனால் இ  ெபயெராட் ப் பண் த் 
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        ெதாைகயன் . இ ெபயெராட்டாயின் பத்  ஆயிரம் என் ஞ் ெசாற்கள் 
தனித்தனி நின் ம் ஒ  ெபா ேள ணர்த்தல் ேவண் ம். அங்ஙனம் உணர்த்தாைம ம், 
பைனமரம் என் ம் இ ெபயெராட் ப் பண் த்ெதாைகயில் இ ெசால் ம் தனித்தனி 
ஒேர ெபா ைள ணர்த் வைத ம் ேநாக்குக. 
 
    எ- : பதினாயிரத்ெதான்  ஆயிரத்ெதா பஃ  பதினாயிரத் தி  பஃ  என வ ம். 
இவ்வைடகள் ஒ ெசால்ேல யாம். ேவற் ைமத் ெதாைக ம் உவமத் ெதாைக ம் 

யப்1 பண் த் ெதாைக ம் விைனத்ெதாைக ம் 
    பிளந்  யாைமயின்2 ஒ  ெசால்ேலயாம். அன்ெமாழித் ெதாைக ந்3 தனக்கு 
ேவேறார் பின்ைமயின் ஒ  ெசால்ேலயாம். இத் ெதாைகச் ெசாற்கெளல்லாம் 
அைடயாய் வ ங் காலத்  ஒ  ெசால்லாய் வ  ெமன்  உணர்க. உண்டசாத்தான் 
வந்தான், உண்  வந்தான் சாத்தான் என்பன ம்4 ஒ  ெசால்ேல யாம். (8) 
    ----- 
        1 ய-இ  ெசால்லாய்ப் பிளந்  ய. மரக்கிைள என்னம் ேவற் ைமத் 
ெதாைக மரம்+கிைள என் ம், த் ப்பல் என் ம் உவைமத்ெதாைக த் + பல் 
என் ம் பிளந்  தல் காண்க. 
        2 ெசந்தாமைர என் ம் பண் த்ெதாைக ம் ெகால்களி  என் ம் 
விைனத்ெதாைக ம் திட்டமாக அல்ல  ெதளிவாக இ  ெசால்லாய்ப் பிளந்  

யாைம ம் ஒ  ெசாற்றனைமப்பட்  நிற்ற ங் காண்க. 
        3 அனெமாழித்ெதாைக என் ம் ெவளிப்படாத ெசால்லாய் ஏைனத் ெதாைககளின் 
ஈற்றில் பிறத்தலா ம் ஒ ெசாற்றனைமப்பட்  நிற்றலா ம் ஒ  ெசால்லாம். 
        4 உண்ட சாத்தனாய் வந்தான் , உண்  வந்தவனாகிய சாத்தன் எனப் 
ெபா ள்ப ம் ேபா  இைவ ஒ  ெசாற்றனைமப்ப ம். 
    ----------- 
 
    ம உ ெமாழிப் ணர்ச்சி. 
    111. ம வின் ெதாகுதி மயங்கியல் ெமாழி ம் 
    உாியைவ உளேவ ணர்நிைலச் சுட்ேட. 
 
    இ  ம உச்ெசாற்க ம் ணர்ச்சிெப  ெமன்ப உம் நி த்த ெசால் ங் குறித்  
வ  கிளவி மாய்ப் ெபா ளிையபில்லன ம் ணர்ச்சி ெபற்றாற் ேபால நிற்கு 
ெமன்ப உம் உணர்த் கின்ற . 
 
    இ-ள்: ம  ெமாழி ம்-இ  வைகயாகி ம விய ெசாற்க ம், இன்ெறாகுதி 
மயங்கியன் ெமாழி ம்5 –ெசவிக்கினிதாகச் ெசாற்றிரளிடத்  நி த்த ெசால் ங் 
குறித் வ  கிளவி மாய் ஒட் னாற்ேபால நின்  ெபா ணர்த்தா  பிாிந்  
பின்னர்ச் ெசன்  ஒட் ப் ெபா ணர்த்த மயங்குதல் இயன்ற ெசாற்க ம், 
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ணர்நிைலச் சுட்  உாியைவ உள- ண ம் நிைலைமக் க த்தின்கண் உாியன உள ; 
எ-  
    ----- 
        5 இந் ற்பாவின் தல ைய ம வின் ெதாகுதி ம் மயங்கியன் ெமாழி ம் எனப் 
பிாித் ப் ெபா ள் ெகாள்வேத சிறந்த . ம ெமாழி ம் இனெதாகுதி மயங்கியல் 
ெமாழி ம் எனப் பிாிப்ப  அத் ைணச் சிறந்ததன் . 
 
    ெமாழி  ெமன்பதைன ம ெவன்பதேனா ங் கூட் க. இன்ெறாகுதி ெயன்றார், 
பாெவன் ம் உ ப்  நிகழப் ெபா ெளாட்டாமற் சான்ேறார் ெசாற்கைளச் 
ேசர்த்த ன். 
 
    எ- : ன்றில் மீகண் இைவ இலக்கலணத்ேதா  ெபா ந்திய ம . இலக்கணம் 
அல்லா ம  "வழங்கியன் ம ங்கின் ம ெவா  திாிந ம்" (எ -483) என் ழிக் 
காட் ம். இனி, 
 
    "இ ம்  திாித்தன்ன மாயி  ம ப்பிற் 
    பரல்அவல் அைடய இரைல ெதறிப்ப." (அகம்-4) 
 
    என் ழி ம ப்பினிரைலெயன்  ஒட்  இரண்டாவதன் ெதாைகயாய்ப் ெபா ள் தந்  
" ள்ளி யீற் ன் யிர்தனித் தியலா" (எ -183) என்  உயிேரறி ந்  மயங்கி 
நின்ற . ஆயின், ம ப்பிற்பரெலன்  ெமய் பிறிதாய் ஒட்  நின்றவா ெறன்ைன 
ெயனின் ம ப்பிைன ைடய பரெலன ேவற் ைமத் ெதாைகப் ெபா ள் 
உணர்த்தாைமயின் அஃ  அச்ெசய் ட்கு இன்ேனாைச நிகழ்தற்குப் பகரத்தின் ன்னர் 
நின்ற னகரம் றகரமாய்த் திாிந்  நின்ற ைணேயயாய்ப் ணர்ச்சிப் பயனின்றி 
நின்ற . இங்ஙனம் ணர்ச்சி ெயய்தினாற் ேபால மாட் லக்கணத்தின் கண் ம் 
ெமாழிமாற்றின் கண் ம் நிற்றல் ெசாற்கு இயல்ெபன்றதற்கு அன்ேற ஆசிாியர் 
இன்ெறாகுதி ெயன்றெதன்  உணர்க. "க ங்கா ேலாைமக் காண்பின் ெப ஞ்சிைன" 
(அகம்-2) என் ழி ஓைமச்சிைன ெயன்  ஒட்  ஓைமயின  சிைன ெயனப் ெபா ள் 
    த கின்ற  இன்ேனாைச த தற்குக் ககரெவாற்  மிக்குக் காண்பி ெனன் 
    பதேனா ம் ஒட் னாற்ேபால நின்ற . "ெதய்வ மால்வைரத் தி னி ய ளால்" 
(சிலப்-3) என் ழித் ெதய்வவைர ெயன்  ஒட் த் ெதய்வத்தன்ைம ைடயவைர ெயனப் 
ெபா ள் த கின்ற . இன்ேனாைச த தற்கு மாெலன்பதேனா ம் ஒட் னாற்ேபாலக் 
குைறந்  நின்ற . ன்  திாி ம் வந்தவா  காண்க. இனி எச்சத்தின்கண் ம் 
 
        "ெபான்ேனாைடப் கரணி தல் 
        ன்ன ந்திறல் கமழ்கடாஅத் 
        ெதயி பைடயாக எயிற்கதவிடாஅக் 
        கயி பிணிக்ெகாண்ட கவிழ்மணிம ங்கிற் 
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        ெப ங்ைகயாைன இ ம்பிடர்த்தைலயி ந்  
        ம ந்தில்கூற்றத் த ந்ெதாழில்சாயா" ( றம்-3) 
 
    என மாட்டாய் ஒட் நின்ற 1 கயி பிணிக்ெகாண்ட என்பதேனா ம் 
ஒட் னாற்ேபால நின்  ஒற்ற த்த  இன்ேனாைச ெப தற்கு . பிற சான்ேறார் 
ெசய் ட்கண் இவ்வா ம் பிறவா ம் ணர்ச்சி யில்வழிப் ணர்ச்சி ெபற்றாற் ேபால 
நிற்பன எல்லாவற்றிற்கும் இ ேவ ஓத்தாகக் ெகாள;க, (9) 
    -------- 
        1 மாட்டாய் ஒட்  நின்ற  - எயி பைடயாக எயிற்கதவிடாஅ ம ந்தில கூற்றத் 
        த ந்ெதாழில் சாயா எனக்ெகாண்  கூட்டாய் இைசந்  நின்ற . 
    --------- 
 
    இ வைகப் ணர்ச்சி 
    112. ேவற் ைம குறித்த ணர்ெமாழி நிைல ம் 
    ேவற் ைம அல்வழிப் ணர்ெமாழி நிைல ம் 
    எ த்ேத சாாிைய ஆயி  பண்பின் 
    ஒ க்கல் வ ய ண ங் காைல. 
 
    இ  வைகத்திாி ள் மிக்குப் ண ம் ணர்ச்சி இ வைகய என்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ண ங்காைல-நால்வைகப் ணர்ச்சி ள் மிக்க ணர்ச்சி ண ங் காலத் , 
ேவற் ைம குறித்த ணர்ெமாழி நிைல ம்-ேவற் ைமப் ெபா ண்ைமயிைனக் குறித்த 

ணர் ெமாழியின  தன்ைம ம், ேவற் ைம அல்வழிப் ணர்ெமாழி நிைல ம்-
ேவற் ைமயல்லாத அல்வழியிடத் ப் ண ம் ெமாழியின  தன்ைம ம், எ த்ேத 
சாாிைய ஆயி  பண்பின் ஒ க்கல் வ ய-எ த்  மிகுத ஞ் சாாிைய மிகுத மாகிய 
அவ்விரண்  குணத்தினா ஞ் ெசல் தைலத் தமக்கு வ யாக ைடய; எ-  
 
    எனேவ ஏைனப் ணர்ச்சிக க்கு இத் ைண ேவ பா  இன்ெறன உணர்க. 
 
    எ- : விளங்ேகா  இஃ  எ த் ப் ெபற்ற . மகவின் ைக, இ  சாாிைய ெபற்ற . 
இனி அல்வழிக்கண் விளக்குறி , இஃ  எ த் ப் ெபற்ற , பைனயின் குைற இ  
சாாிைய ெபற்ற . இதற்குப் பைன குைறந்த ெதன்ப  ெபா ளாம். இஃ  
அள ப்ெபயர். ஒ க்கல் வ ய என்றதனான் இக் கூறிய இரண் ம் எ த் ஞ் 
சாாிைய ம் உடன்ெப த ங் ெகாள்க. அவற் ட் ேகாெடன்ப  ேவற் ைமக்கண் 
இரண் ம் ெபற்ற . கலத் க் குைற ெயன்ப  அல்வழிக்கண் இரண் ம் ெபற்ற . 
இதற்குக் கலங் குைறந்த ெதன்ப  ெபா ளாம். இயல்  கணத் க்கண் இவ்விரண் ம் 
உடன்ெப த ன் . அல்வழி ற்கூறாத  ேவற் ைம யல்லாத  அல்வழி ெயன 
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ேவண் த ன். எ த் ப்ேப  யாப் ைடைமயா ம்1 எ த்தினாற் சாாிைய 
யாதலா ம் எ த்  ற்கூறினார். ேவற் ைம ேமைலச்சூத்திரத்ேத கூ கின்றார். 
 
    அல்வழியாவன அவ் கள் ெதாக்கும் விாிந் ம் நில்லா  ணர்வன. அைவ 
எ வாய்ேவற் ைம ஆ  பயனிைலேயா ம்2 ணர்ந்த ணர்ச்சி ம், விளிேவற் ைம 
தன்ெபா ேளா  ணர்ந்த ணர்ச்சி ம், ற் ப் ெபயேரா ம் விைனேயா ம் 

ணர்ந்த ணர்ச்சி ம், ெபயெரச்ச ம் விைனெயச்ச ம் ெபயேரா ம் விைனேயா ம் 
ணர்ந்த ணர்ச்சி ம், உவமத் ெதாைக ம் உம்ைமத் ெதாைக ம் இ ெபயெராட் ப் 

பண் த்ெதாைகயம் இைடச்ெசால் ம் உாிச்ெசால் ம் ெபயேரா ம் விைனேயா ம் 
ணர்ந்த ணர்ச்சி ம், அன் ெமாழித்ெதாைக ெபா ேளா  ணர்ந்த ணர்ச்சி ம் 

பண த்ெதாைக ம் விைனத்ெதாைக ம் விாிந் நின்றவழிப் ணர்ந்த ணர்ச்சி  
ெமன உணர்க. 
    ----- 
        1. யாப் -வ . 2. ஆ  பயனிைல-ெபா ண்ைம சுட்டல், வியங்ெகாள வ தல், 
        விைனநிைல, ைரத்தல், வினாவிற்ேகற்றல், பண் ெகாள வ தல், ெபயர்ெகாள 
வ தல் என்பன. 
    ----------   
 

4.3. உ  ணர்ச்சி 
 
    ேவற் ைம கள் 
    113. ஐஒ  குஇன் அ கண் என் ம் 
    அவ்வா ெறன்ப ேவற் ைம ேப 
 
    இ  ேமல் ேவற் ைம ெயனப்பட்ட அவற்ற  ெபய ம் ைற ந் ெதாைக ம் 
உணர்த் கின்ற . 
 
    இ-ள்: ேவற் ைம - ற்கூறிய ேவற் ைமச்ெசாற்கைள, ஐ ஒ  கு இன் அ  
கண் என் ம் அவ்வாெறன்ப-ஐ ஒ  கு இன் அ  கண் என்  ெசாலலப்ப ம் 
அவ்வா  உ ெமன்  ெசால்வர் ஆசிாியர்; எ-  
 
    ேமற் ெசால்லதிகாரத்  எ வாைய ம் விளிைய ங் கூட்  ேவற் ைம 
எட்ெடன்பாராக ன் ஐ த ய ேவற் ைமயா ந் ெதாக்கும் விாிந் ம் 
ெப ம்பான்ைம ம் லப்பட் நின்  ெபயர்ப்ெபா ைளச் ெசயப்ப ெபா ள் 

த யனவாக ேவ பா  ெசய்  ணர்ச்சி ெயய் விக்கு ெமன்றற்கு ஈண்  
ஆெறன்றார். ஆண்  எ வா ம் விளி ஞ் ெசயப்ப ெபா ள் த யவற்றினின் ந் 
தம்ைம ேவ ப த் ப் ெபா ள்மாத்திரம் உணர்த்திநின் ம் விளியாய் எதிர் கமாக்கி 
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நின் ம் இங்ஙனஞ் சி  பான்ைமயாய்ப் லப்பட நில்லா ேவ பா  உைடயேவ ம், 
அைவ ம் ஒ வாற்றான் ேவற் ைமயாயின ெவன்றற்கு ஆண்  எட்ெடன்றாெரன 
உணர்க. (11) 
    ---------- 
 
    வ த  ண நிைல 
    114. வல்ெல த்  த ய ேவற் ைம பிற் 
    ெகால்வழி ஒற்றிைட மிகுதல் ேவண் ம். 
 
    இ  நான்காவதற்கும் ஏழாவதற்கும் உ பியைல ேநாக்கியேதார் க வி 
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: வல்ெல த்  த ய ேவற் ைம பிற்கு - வல்ெல த்  அ யாய் நின்ற 
நான்காவதற்கும் ஏழாவதற்கும், ஒல்வழி ஒற்  இைடமிகுதல் ேவண் ம் - 
ெபா ந்தியவழி வல்ெலாற்றாயி ம் ெமல்ெலாற்றாயி ம் இைடக்கண் மிக்குப் 

ணர்தைல வி ம் ம் ஆசிாியன்; எ- . 
 
    வைரயா  ஒற்ெறனேவ வல்ெலாற் ம் ெமல்ெலாற் ம் ெபற்றாம். 
 
    எ- : மணிக்கு மணிக்கண் தீக்கு தீக்கண் மைனக்கு மைனக்கண் என ம், ேவய்க்கு 
ேவய்க்கண் ஊர்க்கு ஊர்க்கண் ழ்க்கு ழ்க்கண் என ம், உயிாீ  ன்றி ம் 

ள்ளியீ  ன்றி ம் ெப ம்பான்ைம வல்ெலாற்  மிக்கு வ ம். தங்கண் நங்கண் 
ங்கண் எங்கண் என ெமல் ெலாற்  மிக்க . இவற்றிற்கு நிைலெமாழி மகரக்ேக  

உ பிய ற் கூ ப. ஆங்கண் ஈங்கண் ஊங்கண் என்பன சுட்ெட த்  நீண்  நின்றன. 
இவற்றிற்கு ஒற் க்ேக  
    கூ தற்கு ஒற்றின் . 
 
    இனி நான்க பிற்கு ெமல்ெலாற்  மிகாெதன்  உணர்க. 
 
    இனி ஒல்வழி ெயன்பதனான் ஏழா பின்கண் நம்பிகண் என இகர ஈற்றின் 
கண் ம் நங்ைககண் என ஐகார ஈற்றின்கண் ந் தாய்கண் என யகர 
ஈற்றின்கன் ம் அரசர்கண் என ரகர ஈற்றின்கண் ம் ஒற்  மிகாைம ெகாள்க. 
 
    இனி ெமய்பிறிதாதைல ன்ேன கூறா  மிகுதைல ற்கூறிய அதனாேன ெபாற்கு 
ெபாற்கண் ேவற்கு ேவற்கண் வாட்கு வாட்கண் எனத்திாிந்  வன ங் ெகாள்க. 
இதனாேன அவன்கண் அவள்கண் என உயர்திைணப் ெபயர்க்கண் ஏழ  
இயல்பாய் வ த ங் ெகாள்க. இவற்றிற்குக் குன்றிய ணர்ச்சி வ ேம ங் ெகாள்க. 
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    ெகாற்றிக்கு ெகாற்றிகண் ேகாைதக்கு ேகாைதகண் என விர ப் ெபயர்க்கும் 
இதனாேன ெகாள்க. (12) 
    ------------ 
 
    அ  உ பின் அகரம் ெக ம் 
    115. ஆறன் உ பின் அகரக் கிளவி 
    ஈறா ககர ைனக் ெக தல் ேவண் ம். 
 
    இஃ  ஆறாவதற்குத் ெதாைகமரைப ேநாக்கியேதார் க வி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஆற பின் அகரக்கிளவி - அ ெவன் ம் ஆற பின்கண் நின்ற 
அகரமாகிய எ த் , ஈறாகு அகர ைனக் ெக தல் ேவண் ம் - ெந தல் கு கு 
ெமாழிகட்கு 'ஈறாகு ள்ளி யகரெமா  நிைல ம்' (எ  - 161) என விதித்ததனால் 
    உளதாகிய அகரத்தின் ன்னர்த் தான் ெக தைல வி ம் ம் ஆசிாியன்; எ- . 
 
    தம  நம  எம  ம  தன  என  நின  என வ ம். இ  நிைலெமாழிக்கு ஓர் 
அகரம் ெப ெமன விதியா  உ  அகரம் ஏறி ெமன விதித்தால் வ ங் குற்றம் 
உண்ேடா ெவனின், 'நினவ கூ வ ெலனவ ேகண்மதி' ( றம் - 35) என்றாற்ேபால 
ஆறாவதற்கு உாிய அகர உ பின் ன்ன ம் ஓர் அகர எ த் ப்ேப  
நிைலெமாழிக்கண் வ த ளதாகக் க தினாராத ன், ஆற பிற்கும் 
நான்க பிற்கும் ெபா வாக நிைல ெமாழிக்கண் அகரப்ேப  விதித் , 
அ ெவன் ம், ஒ ைம  வந்தால் ஆண் ப் ெபற்  நின்ற அகரத்தின் ன்னர் அ  
ெவன்பதன்கண் அகரங்ெக க ெவன்  ஈண் க் கூறினாராத ன் அதற்குக் குற்றம் 
உண்ெடன்  உணர்க. (13) 
    ----------- 
 
    ேவற் ைம கள் நிற்குமிடம் 
    116. ேவற் ைம வழிய ெபயர் ணர் நிைலேய. 
 
    இ  ேவற் ைம ெபயர்க்கண் நிற்குமா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ேவற் ைம ெபயர்வழிய - ேவற் ைமகள் ெபயாின் பின்னிடத்தனவாம், 

ணர்நிைல - அவற்ேறா  ண ம் நிைலைமக்கண்; எ- . 
 
    எ- : சாத்தைன சாத்தெனா  சாத்தற்கு சாத்தனின் சாத்தன  சாத்தன்கண் என 
வ ம். மற்  இ  'கூறிய ைறயின்' (ெசா - 69) என் ம் ேவற் ைமேயாத்திற் 
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சூத்திரத்தாற் ெப ெமனின், ெபயெரா  ெபயைரப் ணர்த்தல் த ய நால்வைகப் 
ணர்ச்சியிைன ம் ேவற் ைம அல்வழி ெயன இரண்டாக அடக்குத ன் ெதாழிற் 

பின் ம் உ  வ ெமன எய்தியதைன விலக்குதற்கு ஈண் க் கூறினா ெரன்க. ஆயின் 
இவ்விலக்குதல் விைனயியன் தற் சூத்திரத்தாற் ெப ெமனின், அ  

தனிைலையக் கூறிற்ெறன்ப  ஆண்  உணர்க. (14) 
    ---------- 
 
    ெபயர்களின் ெபயர், ைற, ெதாைக 
    117. உயர்திைணப் ெபயேர அஃறிைணப் ெபயெரன் 
    றாயிரண் ெடன்ப ெபயர்நிைலச் சுட்ேட. 
 
    இ  ற்கூறிய ெபயர்கட்குப் ெபய ம் ைற ந் ெதாைக ங் கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: சுட் நிைலப் ெபயர்-ெபா ைள ஒ வர் க தற் குக் காரணமான 
நிைலைமைய ைடய ெபயர்கைள, உயர்திைணப் ெபயேர அஃறிைணப் ெபயெரன்  
ஆயிரண்ெடன்ப-உயர்திைணப் ெபா ைள ஒ வன் க தற்குக் காரணமான ெபய ம் 
அஃறிைணப் ெபா ைள ஒ வன் க தற்குக் காரணமான ெபய ம் என் ம் 
அவ்விரண்ெடன்  கூ வர் ஆசிாியர்.; எ-  
 
    ெபயாிய ள் அவன் இவன் உவன் என்ப  தலாக உயர்திைணப் ெபய ம் அ  
இ  உ  என்ப  தலாக அஃறிைணப் ெபய ம் ஆமா  அவற்றிற்கு இலக்கணங் 
கூ கின்றார், ஈண் க் குறியிட்டா தல் மாத்திைரேய கூறினாெரன்  உணர்க. இனிக் 
ெகாற்றன் ெகாற்றி என்றாற் ேபா ம் விர ப்ெபய ங் ெகாற்றன் குறியன் ெகாற்றி 
குறியள் ெகாற்றன் குளம்  ெகாற்றி குறி  எனப் பின்வ வனவற்றால் திைண 
ெதாித ன் இ  திைணப்ெபயாின்கண் அடங்கும். ெகாற்றன்ெசவி ெகாற்றிெசவி 
என்பன ம் பின்னர் வ கின்ற விைனகளால் திைண விளங்கி அடங்குமா  உணர்க.1 
இனி "அஃறிைண விர ப்ெபய ாியல் மா ளேவ" (எ -155) என்றாற் ேபாலப் 
பிறாண் ம் ஓ தல் பற்றி நிைல ெயன்றதனான் விர ப்ெபயர் ேகாட ம் ஒன் . (15) 
    ------- 
        1. ெகாற்றன் ெசவி ெந யன் என்ற விடத்  உயர்திைண என் ம் ெகாற்றள் ெசவி 
        ெந  என்ற விடத்  அஃறிைண ெயன் ம் திைண விளங்கியைம காண்க. 
    ----------- 
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4.3. சாாிையப் ணர்ச்சி. 
 
    சாாிைய வ மிடம் 
    118. அவற் வழி ம ங்கிற் சாாிைய வ ேம 
 
    இ  சாாிைய வ ம் இடங் கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அவற் வழி ம ங்கின்-அச் ெசால்லப்பட்ட இ வைகப் ெபயர்களின் 
பின்னாகிய இடத்ேத, சாாிைய வ ம்-சாாிையச் ெசாற்கள் வ ம்; எ-  
 
    எ- : ஆ உவின்ைக மக உவின்ைக பலவற் க்ேகா  எனப் 

ணாியனிைலயிைடப் ெபா ணிைலக்கு உதவி வந்தன, சாாிைய ெயன்றதன் ெபா ள் 
ேவறாகி நின்ற இ ெமாழி ந் தம்மிற் சார்தற் ெபா ட்  இையந்  நின்ற  
எனறவா . (14) 
    ---------- 
 
    சாாிையகளின் ெபய ம் ைற ம் ெதாைக ம் 
    119. அைவதாம், 
    இன்ேன வற்ேற அத்ேத அம்ேம 
    ஒன்ேன ஆேன அக்ேக இக்ேக 
    அன்ெனன் கிளவி உளப்படப் பிற ம் 
    அன்ன என்ப சாாிைய ெமாழிேய. 
 
    இஃ  அச்சாாிையகட்குப் ெபய ம் ைற ந் ெதாைக ம் உணர்த் கின்ற . 
 
    இ-ள்: அைவதாம்- ன்னர்ச் சாாிைய ெயனப் பட்ட அைவதாம்; இன்ேன வற்ேற 
அத்ேத அம்ேம ஒன்ேன ஆேன அக்ேக இக்ேக அன்ெனன் கிளவி உளப்பட அன்ன 
என்ப- இன் ம் வற் ம் அத் ம் அம் ம் ஒன் ம் ஆ ம் அக்கும் இக்கும் 
அன்ெனன் ஞ் ெசால்ேலா  கூட ஒன்பதாகிய அத்தன்ைம ைடயன ம், பிற ஞ் 
சாாிைய ெமாழி என்ப-அைவ ெயாழிந்தன ஞ் சாாிையச் ெசால்லா ெமன்பர் ஆசிாியர்; 
எ- . 
 
    பிறவாவன தம் நம் உம் ஞான்  ெக  எ* ஐ என்பனவாம். இவற் ள் ஞான்  
ஒழிந்தன எ த்ேதா வர் ஆசிாியர். "எ த்த நறவின் குைலயலங் காந்தள்"1 (க -40) 
இ  விைனத்ெதாைக; சாாிைய யன் . இன்சாாிைய வழக்குப் பயிற்சி ம் பலகால் 
எ த்ேதாதப்ப த ம் ெபா வைகயான் ஓதிய வழித் தாேன ேசற 2 மாகிய சிறப்  
ேநாக்கி ன் ைவத்தார். வற் ம் அத் ம் இன்ேபால தல் திாி மாகலா ஞ் ெசய்ைக 
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ெயாப் ைமயா ம் அதன்பின் ைவத்தார். அம் ஈ திாி மாத ன் திாி பற்றி 
அதன்பின் ைவத்தார். ஒன் ஈ திாி ேம ம் வழக்குப்பயிற்சி யின்றி நான்கா 

பின்கண் திாித ன் அதன்பின் ைவத்தார். ஆன் ெபா ட் ணர்ச்சிக்கு உ  
ணர்ச்சிக்கும் வ ெமன்  அதன்பின் ைவத்தார். அக்கு ஈ  திாி ேம ம் உ  
ணர்ச்சிக்கண் வாராைமயின் அதன்பின் ைவத்தார். இக்கு தல் திாி ேம ஞ் 

சி பான்ைமபற்றி அதன்பின் ைவத்தார். அன் இன்ேபாலச் சிறத்த ற் பின் ைவத்தார். 
    ---------- 
        1 குைலயலங் காந்தள் என்ப  குைலயலங்கு காந்தள் என்பதன் ெதாகுத்தல். 
        2 ெபா  வைகயான் ஓதியவழி தாேன ேசறல்-இச் ெசால் க்கு இன்னசாாிைய 
என விதியா  ெபா வாகச் சாாிையப் ேப  கூறிய விடத் ம் தாேன சாாிையயாய் 
அைமதல். 
 
        ஆ பிற்கும் ஆன்சாாிையக்கும் இன் பிற்கும் இன்சாாிையக்கும் ேவற் ைம 
யாெதனின், அைவ சாாிையயான இடத்  யாதா ம் ஓர் உ  ேபற்  ம்; 
உ பாயின இடத்  ேவேறார் உ பிைன ஏலா ெவன்  உணர்க. இனி மகத் க்ைக 
என் ழித் தகரெவாற் ந் தகர கார ம் வ  ெமன்  ேகா ெமனின், இ ளத் க் 
ெகாண்டாெனன்றால் அத்  எனேவ ேவண் த ன் ஆண் ம் அத் நின்ேற 
ெகட்டெதன்  ேகா ம். அக்கு இக்கு என்பன ம் பிாித் க்கூட்டக் கிடக்கும். 
தாழக்ேகா ெலன அக்குப் ெபற்  நிற்றலா ம் ஆ க்கு என் ழிக் குகரம் நான்க  
பாகாைமநயா ம் இைவ சாாிையயாமா  உணர்க. (17) 
    ------------ 
 
    120. அவற் ள், 
    இன்னின் இகரம் ஆவின் இ தி 
    னனர்க் ெக தல் உாித்  மாகும். 
 
    இ  ற்கூறியவற் ள் இன்சாாிைய தல் திாி மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அவற் ள்- ற் கூறிய சாாிையக ள், இன்னின் இகரம்-இன் சாாிையய  
இகரம், ஆவின் இ தி ன்னர்- ஆ என் ம் ஓெர த் ெதா  ெமாழி ன்னர், 
ெக தரல் உாித் மாகும்-ெகட் ய ம் ெப ம்; எ- . 
 
    உாித் மாகு ெமன்றதனாற் ெகடா  ய ம் ெப ம் என்றவா . இஃ  ஒப்பக் 
கூறெலன் ம் உத்தி. 
 
    எ- : ஆைன ஆவிைன, ஆெனா  ஆவிெனா , ஆற்கு ஆவிற்கு, ஆனின் 
    ஆவினின், ஆன  ஆவின , ஆன்கண் ஆவின்கண் எனவ ம். 
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    இனி ன்னெரன்றதனாேன மாவிற்கும் இவ்வாேற ெகாள்க. மாைன மாவிைன, 
மாெனா  மாவிேனா , மாற்கு மாவிற்கு என ஒட் க. ஆகார ஈெறன்னா  ஆவினி தி 
ெயன்  ஓதினைமயின் மா இேலசினாற் ெகாள்ளப் பட்ட . 
 
    இனி ஆன்ேகா  ஆவின்ேகா , மான்ேகா  மாவின்ேகா  என உ பிற்குச் ெசன்ற 
சாாிைய ெபா ட்கட் ெசன் ழி ங் ெகாள்க. (18) 
    ----------- 
 
    இன் சாாிைய ஈ  திாி மிடம் 
    121. அளவாகும் ெமாழி தல் நிைலஇய உயிர்மிைச 
    னஃகான் றஃகா னாகிய நிைலத்ேத. 
 
    இஃ  அவ் இன்சாாிைய ஈ  திாி மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அளவாகும் ெமாழி-அள ப் ெபயராய்ப் பின்னிற்கும் ெமாழிக்கு, தல் 
நிைலஇய உயிர்மிைச னஃகான்- ன்னர் நின்ற எண் ப் ெபயர்களின் ஈற்  நின்ற 
குற் கரத்தின்ேமல் வந்த இன்சாாிையய  னகரம், றஃகானாகிய நிைலத் -றகரமாய்த் 
திாி ம் நிைலைமைய ைடத் ; எ- . 
 
    எ- : பதிற்றகல் பதிற் ழக்கு. இவற்ைறப் பத்ெதன நி த்தி "நிைற மள ம்" (எ -
436) என் ஞ் சூத்திரத்தால் இன்சாாிைய ெகா த் க் "குற்றிய கர ெமய்ெயா ங் 
ெக ேம" (எ -433) என்றதனாற் குற் கரம் ெமய்ேயா ங் ெக த்  ேவண் ஞ் 
ெசய்ைக ெசய்  " ற்றவின் வ உம்' (எ -433) என்பதனான் ஒற்றிரட் த்  க்க,. 
 
    நிைலஇய என்றதனாற் பிறவழி ம் இன்னின் னகரம் றகரமாதல் ெகாள்க. 
    பதிற்ெற த் , பதிற்ற க்கு ஒன்பதிற்ெற த் , பதிற்ெறான் , பதிற்றிரண் , 
பதிற்ெறான்ப  என எல்லாவற்ேறா ம் ஒட் க்ெகாள்க. அச் சூத்திரத்திற் 
"குைறயாதாகும்" (எ -436) என்றதனாற் ெபா ட் ெபயர்க்கும் எண் ப்ெபயர்க்கும் 
இன்ெகா க்க. (19) 
    ------------- 
 
    வற்  தல் ெக தல் 
    122. வஃகான் ெமய்ெகடச் சுட் தல் ஐம் ன் 
    அஃகான் நிற்றல் ஆகிய பண்ேப. 
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    இ  வற்  தல் திாி மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: சுட்  தல் ஐம் ன்-சுட்ெட த்திைன தலாக ைடய ஐகார ஈற் ச் 
ெசான் ன் வற் 1 வ ங்காைல, வஃகான் ெமய்ெகட அஃகான் நிற்றலாகிய பண் -
அவ் வற் ச் சாாிைய யின  வகரமாகிய ஒற் க் ெகட ஆண்  ஏறிய அகரம் நிற்றல் 
    அதற்கு உளதாகிய குணம்; எ - . 
    ---- 
        1 வற் ச் சாாிையைய நன் லார் அற் ச் சாாிைய என்பர். 
 
    எ -  : அைவயற்ைற, இைவயற்ைற, உைவயற்ைற என வ ம். இன் ம் இவற்ைற, 
அைவ, இைவ, உைவ என நி த்திச் 'சுட்  தலாகிய ஐெய னி தி' (எ  - 177) 
என்றதனான் வற் ம் உ ங் ெகா த்  ேவண் ஞ் ெசய்ைக ெசய்க. இவ்வாேற 
எல்லா உ பிற்கும் ஒட் க. அைவயற் க்ேகா  என உ பிற்குச் ெசன்ற சாாிைய 
ெபா ட்கட் ெசன்றவழி ங் 
    ெகாள்க. 
 
    ஆகிய பண்  என்றதனாேல எவெனன்ப  ப த்த ேலாைசயாற் ெபயராயவழி(1) 
    எவன் என் நி த்தி வற் ம் உ ங்* ெகா த்  வற் மிைச ெயாற்ெறன்  னகரங் 
ெக த்  அகர யிர் ன்னர் வற்றின் வகரங் ெக ெமனக் ெக த்  எவற்ைற 
எவற்ெறா  என க்க. (20) 
    -------- 
    (1) எவன் என்ப  ப த்தேலாைசயாற் ெபயராகும் எனேவ எ த்தேலாைசயால் 
    வினாவிைனக் குறிப்பாகும் என்பதாம். 
    ------------ 
 
    னகர ஈற் ச் சாாிைய திாி மிடம். 
    123. னஃகான் றஃகான் நான்க  பிற்கு. 
 
    இஃ  இன் ஒன் ஆன் அன்ெனன் ம் னகர ஈ  நான்குந் திாி மா  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள் : னஃகான் நானக பிற்கு றஃகான் -- னகார ஈற்  நான்கு சாாிையயின் 
னகர ம் நான்கா பிற்கு றகாரமாய்த் திாி ம்; எ - . 
 
    எ -  : விளவிற்கு ேகாஒற்கு ஒ பாற்கு அதற்கு என வ ம். இதைன 'அளவாகு 
ெமாழி தல்' (எ  - 121) என்பதன்பின் ைவயா  ஈண்  ைவத்த  னகர 
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ஈ கெளல்லாம் உடன் திாி  ெமன்றற்கு. ஆண்  ைவப்பின் இன் சாாிையேய திாி  
ெமன்ப  ப ம். 'ஒன்  தலாகப் பத் ர்ந்த வ உ -- ெமல்லா எண் ம்' (எ  - 199) 
எனபதனான் ஒ  பாற்கு என்பதைன க்க. (21) 
    -------------- 
 
    ெபா ட் ணர்ச்சியில் ஆன் ஈ  திாிதல். 
    124. ஆனின் னகர ம் அதேனா ரற்ேற 
    நாள் ன் வ உம் வன் தற் ெறாழிற்ேக. 
 
    இஃ  ஆனின் ஈ  ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண் திாி  ெமன்கின்ற . 
 
    இ - ள் : நாள் ன் வ உம் வன் தல் ெதாழிற்கு - நாட்ெபயர் ன்னர் வ ம் 
வல்ெல த்ைத தலாக உைடய ெதாழிற் ெசாற்கு இைடேய வ ம், ஆனின் னகர ம் 
அதேனாரற்  -- ஆன்சாாிையயின் னகர ம் நான்க பின்கண் வ ம் ஆன்சாாிைய 
ேபால றகர மாய்த் திாி ம்; எ - . 
 
    எ -  : பரணியாற் ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் என ம். 
'நாண் ற் ேறான் ந் ெதாழினிைலக் கிளவிக்கு' (எ  - 247) என்றதனான் ஆன்சாாிைய 
ெகா த் ச் ெசய்ைக ெசய்க. இனி உம்ைமைய இறந்த தழீஇயதாக்கி 
நாளல்லவற் ன் வ ம் வன் தற்ெறாழிற்கண் இன்னின் னகர ம் அதேனா  ஒக்கு 
ெமனப் ெபா ைரத் ப் பனியிற் ெகாண்டான் வளியிற் ெகாண்டான் என இன்னின் 
னகர ம் றகரமாதல் ெகாள்க. 
 
    இனி, ஞாபகத்தால்1 ெதாழிற்கண் இன்னின் னகரந் திாி  ெமனேவ ெபயர்க்கண் 
இன்னின் னகரந் திாித ந் திாியாைம ங் ெகாள்க. கு ம்பிற் ெகாற்றன், பறம்பிற் பாாி 
எனத் திாிந்  வந்தன; கு கின் கால், எ த்தின் றம் எனத் திாியா  வந்தன. 
    ------ 
        1. ஞாபகம் - ஞாபகங் கூறல் என் ம் உத்தி. அதாவ , ற்பாைவச் ெசாற் 
சு ங்க ம் ெபா ள் விளங்க ம் ெசய்யா  அாி ம் ெபாி மாகச் ெசய்  அதனால் 
ேவ  பல ெபா ணர்த்தல். 
    ----------- 
 
    அத்  தல் ெக தல் 
    125. அத்தின் அகரம் அகர ைன யில்ைல. 
 
    இஃ  அத்  தல் திாி மா  கூ கின்ற . 
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    இ - ள் : அத்தின் அகரம் - அத் ச்சாாிையயின் அகரம், அகர ைன இல்ைல - அகர 
ஈற் ச் ெசான் ன்னர் இல்ைலயாம்; எ – . 
 
    'அத்தவண் வாி ம் வைரநிைல யின்ேற.' (எ  - 219) என்பதனான் மகப்ெபயர் 
அத் ப்ெபற்  நின்ற  மகத் க்ைக ெயன அகரங்ெகட்  நின்ற . விளவத் க் 
கண்ெணன் ழிக் ெகடா  நிற்றல் 'அத்ேத வற்ேற' (எ  - 133) என்பத ள் 
'ெதற்ெறன்றற்ேற' என்பதனாற் கூ ப. (23) 
    ----------- 
 
    இக்கு தல் ெக தல் 
    126. இக்கின் இகரம் இகர ைன யற்ேற. 
 
    இஃ  இக்கு தல் திாி மா  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள் : இக்கின் இகரம் - இக்குச் சாாிையயின  இகரம், இகர ைன அற்  - இகர 
ஈற் ச்ெசான் ன்னர் ற் கூறிய அத் ப் ேபாலக் ெக ம்; எ – . 
 
    'திங்கண் ன்வாின்' (எ  - 248) என்பதனாற் ெபற்ற இக்கு ஆ க்குக் ெகாண்டான் 
ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் என இகரங் ெகட்  நின்ற . இஃ  இடப்ெபா ட் . 
(24) 
    --------- 
 
    127. ஐயின் ன்ன ம் அவ்வியல் நிைல ம். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ - ள் : ஐயின் ன்ன ம் அவ்வியல் நிைல ம் – இக்கின் இகரம் இகர ஈற் ச் 
ெசான் ன்னரன்றி ஐகார ஈற் ச் ெசான் ன்ன ம் ேமற் கூறிய ெக த யல்பிேல 
நிற்கும்; எ – . 
 
    'திங்க  நா  ந் கிளந் தன்ன' (எ  - 286) எனபதனாற் சித்திைரக்குக் 
ெகாண்டான் என் ழிப் ெபற்ற இக்கு ஐகாரத்தின் ன்னர்க் ெகட்டவா  காண்க. (25) 
    ------------ 
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    அக்கு அகரம் நிற்க ஏைனய ெக மா  
    128. எப்ெபயர் ன்ன ம் வல்ெல த்  வ வழி 
    அக்கின் இ திெமய்ம் மிைசெயா ங் ெக ேம 
    குற்றிய கரம் ற்றத் ேதான்றா . 
 
    இஃ  அக்கு தல் ஒழிய ஏைனய ெக மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: எப்ெபயர் ன்ன ம்-எவ்வைகப்பட்ட ெபயர்ச்ெசான் ன்ன ம் , 
வல்ெல த்  வ வழி-வல்ெல த்  வ ெமாழியாய் வ மிடத் , அக்கின் இ திக் 
குற்றிய கரம் ற்றத் ேதான்றா -இைட நின்ற அக்குச் சாாிையயின் இ தி நின்ற 
    குற்றிய கரம் யத் ேதான்றா . ெமய்ம்மிைச ெயா ங் ெக ம் - அக்குற் கரம் 
ஏறிநின்ற வல்ெலாற் த் தனக்குேமல் நின்ற 
    வல்ெலாற்ேறா ங் ெக ம்;எ-  
 
    "ஒற் நிைல திாியா தக்ெகா  வ உம்" (எ -418) என்றதனான் அக்குப்ெபற்ற 
குன்றக்கூைக மன்றப்ெபண்ைண என்பன ம், "ேவற் ைம யாயிேனைன யிரண் ம்" 
(எ -326) என்பதனான் அக்குப்ெபற்ற ஈமக்குடம் கம்மக்குடம் என்பன ம், "தமிெழன் 
கிளவி ம்" (எ -385) என்பதனான் அக்குப்ெபற்ற தமிழக்கூத்  என்ப ம் அக்கு 
ஈ ெகட்டவா  காண்க. இங்ஙனம் வ த ன் எப்ெபய ெரன்றார். ற்ற 
ெவன்பதனான் வன்கண மன்றி ஏைனயவற்றிற்கும் இவ்விதி ெகாள்க. தமிழ் ல், 
தமிழ் யாழ், தமிழ்வைரயர் என வ ம். இன் ம் இதனாேன தமக்ேகற்ற இைய  
வல்ெல த் க் ெகா த்  த் க்ெகாள்க. அன்றிக் ேகேடாதிய ககரெவாற்  
நிற்குெமனின், சகரந் தகரம் பகரம் வந்தவற்றிற்குக் ககரெவாற்றாகாைம உணர்க (26) 
    ---------- 
 
    அம் ஈ  திாி  மிடம் 
    129. அம்மின் இ தி கசதக் காைலத் 
    தன் ெமய் திாிந்  ஙஞந ஆகும் 
 
    இஃ  அம் ஈ  திாி மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அம்மின் இ தி-அம் ச் சாாிையயின் இ தியாகிய மகரெவாற் , 
கசதக்காைல-கசதக்கள் வ ெமாழியாய் வ ங்காலத் , தன்ெமய் திாிந்  ஙஞந ஆகும்-
தன் வ  திாிந்  ஙஞநக்களாகும்; எ- . 
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    எ- : ளியங்ேகா , ெசதிள், ேதால் என வ ம். 
 
    இ  " ளிமரக் கிளவிக்கு" (எ -244) என்பதனான் அம் ப்ெபற்ற . கசதக்காைலத் 
திாி  ெமனேவ பகரத்தின்கண் திாிபின்றாயிற் . ெமய்திாிந் ெதன்னா  தன்ெமய் 
என்றதனான் அம்மின் மகரேமயன்றித் தம் நம் ம் உம் என் ஞ் சாாிைய மகர ந் 
திாிதல் ெகாள்க. எல்லார் தங்ைக ம் எல்லார் நங்ைக ம் எல்லீர் ங்ைக ம் வானவாி 
வில் ந் திங்க ம் என வ ம். ைற ேக ரன் வளங்ேக ரன் எனக் ெக  ெவன் ஞ் 
சாாிையய  உகரக்ேக ம் எகர நீட்சி ஞ் ெசய் ண் ெபன்ற ெகாள்க. (27) 
    --------- 
 
    அம் ஈ  ெக மிடம் 
    130. ெமன்ைம ம் இைடைம ம் வ உம் காைல 
    இன்ைம ேவண் ம் என்மனார் லவர். 
 
    இஃ  அம்மீ  இயல் கணத்  ன்னர்க் ெக  ெமன்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெமன்ைம ம் இைடைம ம் வ உங்காைல-ெமன் கணமம் இைடக்கண ம் 
வ ெமாழியாய் வ ங் காலத் , இன்ைம ேவண் ம் என்மனார் லவர்-அம் ச் 
சாாிைய இ தி மகர மின்றி தைல ேவண் ெமன்  கூ வர் லவர்; எ-  
 
    எ- : ளியெஞாி னி ாி யாழ் வட்  என வ ம். உைரயிற்ேகாட ெலன்பதனாற் 

ளியவிைல ெயன உயிர்வ வழி ஈ  ெக த ம் ளியிைலெயன அம்  வ ங் 
ெக த ங் ெகாள்க. ளியவிைல ெயன்ற  "ஒட் தற் ெகா கிய வழக்கு"1 (எ -132) 
அன் . ெமன்கண ம் இைடக்கண ம் உயிர்க்கண ந் தம்  ெளாக்குேம ம் அம்  

வ ங் ெகட்  வ த ன் உயிைர எ த்ேதாதாராயினார். ளிங்காய் என்ப  ம  
. (28) 

    ------- 
        1 ஒட் தற் ெகா கிய வழக்கு-சாாிைய ெபா ந் தற் ேகற்ப நடந்த வழக்கு. 
    ----------- 
 
    இன் சாாிைய ம் ெக மிடம் 
    131. இன்ெனன வ உம் ேவற் ைம பிற் 
    கின்ெனன் சாாிைய இன்ைம ேவண் ம். 
 
    இஃ  இன்சாாிைய ஐந்தா பின்கண் வ ங் ெக  ெமன்கின்ற . 
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    இ-ள்: இன்ெனன வ உம் ேவற் ைம பிற்கு-இன்ெனன்  ெசால்ல வ கின்ற 
ேவற் ைம பிற்கு, இன்ெனன் சாாிைய இன்ைம ேவண் ம்-இன்ெனன் ஞ் 
சாாிைய தான் இன்றி தைல வி ம் ம் ஆசிாியன்; எ- . 
 
    எ- : விளவின், பலாவின், க வின், த வின், ேசவின், ெவௗவின் என வ ம். 
இவற்றிற்கு ழ்பழ ெமன ம் நீங்கினா ெனன ங் ெகா த்  ணர்க. 
ஊாினீங்கினான் என ஏைனயவற்ேறா ம் ஒட் க. இனி "அவற் ள் இன்னினிகரம்" 
(எ -120) என்றதன்பின் இதைன ைவயாத ைறயன்றிக் கூற்றினான் இன்சாாிைய 
ெகடா  வழக்கின்கண் ஞ் ெசய் ட்கண் ம் நிற்றல் ெகாள்க. பாம்பினிற் க  
ேதள், "கற்பினின் வழாஅ நற்பல தவி", "அக ேசர்  ெபா ந்தி யளவினில் திாியாத" 
(மைலப -33) எனவ ம். இனி இன்ைம ம் ேவண் ெமன் ம் உம்ைம ெதாக்கு 
நின்றதாக்கி அதனான் இைவ ேகாட ம் ஒன் . (29) 
    --------- 
 
    ணர்ெமாழிகளிற் சாாிைய வ தல் 
    132..ெபய ந் ெதாழி ம் பிாிந்ெதா ங் கிைசப்ப 
    ேவற் ைம உ  நிைலெப  வழி ந் 
    ேதாற்றம் ேவண்டாத் ெதாகுதிக் கண் ம் 
    ஒட் தற் ெகா கிய வழக்ெகா  சிவணிச் 
    ெசாற்சிதர் ம ங்கின் வழிவந்  விளங்கா 
    திைடநின் றிய ஞ் சாாிைய இயற்ைக 
    உைடைம ம் இன்ைம ம் ஒ வயின் ஒக்கும். 
 
    இ  ற்கூறிய சாாிையகெளல்லாம் ணர்ெமாழி ள்ேள வ ெமன்ப உம் 
அம்ெமாழி தாம் இைவ ெயன்ப உம் அைவ வாராத ெமாழிக ம் உளெவன்ப உங் 
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெபய ந் ெதாழி ம்-ெபயர்ச்ெசால் ந் ெதாழிற் ெசால் ம், பிாிந்  இைசப்ப 
ஒ ங்கு இைசப்ப-ெபய ந் ெதாழி மாய்ப் பிாிந்திைசப்பப் ெபய ம் ெபய மாய்க் 
கூ யிைசப்ப, ேவற் ைம  நிைலெப  வழி ம்-ேவற் ைம ெசய் ம் உ கள் 
ெதாகா  நிைலெபற்ற இடத் ம், ேதாற்றம் ேவண்டாத் ெதாகுதிக் கண் ம்-
அவ்ேவற் ைம கள் ேதாற் தல் ேவண்டா  ெதாக்க இடத் ம்1 ஒட் தற்கு 
ஒ கிய வழக்ெகா  சிவணி-தாம் ெபா ந் தற் ேகற்ப நடந்த வழக்ேகாேட ெபா ந்தி, 
ெசாற்சிதர் ம ங்கின்-சாாிைய ெப ம் ணர் ெமாழிகைளப் பிாித் க் கா மிடத் , 
சாாிைய இயற்ைக வழி வந்  விளங்கா  இைடநின்  இய ம்-அச்சாாிையயின  
தன்ைம அச்ெசாற்களின் பின்ேன வந்  விளங்கா  ந ேவ நின்  நடக்கும், 
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உைடைம ம் இன்ைம ம் ஒ வயின் ஒக்கும் - அச்சாாிைய உண்டாத ம் 
இல்ைலயாத ம் ஒ பினிடத்  ஒத் வ ம்; எ-  
 
    ஒ விற் ெகாக்கும் எனேவ ஏைனய ஒவ்வாவாயின. 
    ---- 
        1. இந் ற்பாவிற்கு, ெபய ம் ெபய ம் ெபய ம் விைன ம் ேவற் ைம விாியில் 
இ  
        ெசால்லாய்ப் பிாிந்திைசக்கும் என் ம், ேவற் ைமத் ெதாைகயில் ஒ  
ெசால்ேபால ஒ ங்கிைசக்கும் என் ம், ெபா ள் ெகாள்வா** நன் லா ள்ளிட்ட 
ஆசிாியர் சிலர். 
 
    எ- : விளவிைனக்குைறத்தான், கூழிற்குக் குற்ேறவல் ெசய் ம்-இைவ பிாிந்திைசத்  
உ  நிைலெபற்றன. "அன்ெனன் சாாிைய" (எ -194) என்பதைனக் 
"குற்றிய கரத்தி தி" (எ -115) என்பதைனச் ேசர ைவத்ததனால் இன்சாாிைய 
வ தல் ெகாள்க. இவ்விரண் ஞ் சாாிைய நிற்பப் ெப ம்பான்ைம ந் ெதாகா 
ெவன்  உணர்க. விளவிைனக் குைறத்தவன். க சூத்திரத்திற்குப் ெபான்-இைவ 
ஒ ங்கிைசப உ  நிைலெபற்றன., வானத்தின் வ க்கி, வானத்  வ க்கி எனச் 
சாாிைய ெபற் ப் பிாிந்திைசத்  ஐந்தா  நிைலெபற் ம் நிைலெபறா ம் வந்த . 
வானத்தின் வ க்கல், வானத்  வ க்கல்-இைவ "ெமல்ெல த் ற ம்"(எ -312) 
என் ஞ் சூத்திரத்  "வழக்கத்தான" என்பதனான் அத் க் ெகா த்  மகரங்ெக க்க 
ஒ ங்கிைசத்தன. விளவின  ேகா , விளின் ேகா  என ஒ ங்கிைசத் ச் சாாிைய 
ெபற்றவழி ஆற  ெதாகா ந் ெதாக்கும் நின்ற . இதற்குப் பிாிந்திைசத்த ன் , 
மரத் க்கட் கட் னான், மரத் க் கட் னான் எனப்பிாிந்திைசத்த வழி ம், மரத் க்கட் 
குரங்கு, மரத் க் குரங்கு என ஒ ங்கிைசத்தவழி ஞ் சாாிைய நின்றவழி ஏழ  
ெதாகா ந் ெதாக்கும் நின்ற . "கிைளப்ெபய ெரல்லாம்" (எ -307) என்றத ட் "ெகௗ" 
என்றதனான் ணகாரம் டகார மாயிற் . "நிலாெவன் கிளவி யத்ெதா  சிவ ம்" (எ -
228) என விதித்த அத்  நிலாக்கதிர் நிலா ற்றம் என்றவழிப் ெபறாதாயிற் . அஃ  
"ஒட் தற் ெகா கிய வழக்கு" அண்ைமயின். நிலாத் க் ெகாண்டான், நிலாத் க் 
ெகாண்டவன் என்பன உ ெதாக்குழி இ  வழி ம் ெபற்றன. எல்லார் தம்ைம ம் 
எனச் சாாிைய ஈற்றின்கண் ம் வ த ன் இைட நிற்றல் ெப ம்பான்ைம ெயன்றற்கு 
இய  ெமன்றார்,. விெனா  விாிந்த கூந்தல், ெவா  விாிந்த கூந்தல் என 
உைடைம ம் இன்ைமயம் ஒ வயின் ஒத்த . இனி இயற்ைக ெயன்றதனான் ஒ  
உ பின்கட் ெபற் ம் ெபறாைம ம் வ தலன்றிப் ெபற்ேற வ த ங் 
ெகாள்க.பலவற்ெறா  என வ ம். (30) 
    ---------- 
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    அத்  வற்  வ மிடத்  நிக ம் விகாரம் 
    133. அத்ேத வற்ேற ஆயி  ெமாழிேமல் 
    ஒற் ெமய் ெக தல் ெதற்ெறன் றற்ேற 
    அவற் ன் வ உம் வல்ெல த்  மிகுேம. 
 
    இஃ  அத்  வற்  என்பனவற்றிற்கு நிைலெமாழிய  ஒற் க் ேக ம் வ ெமாழி 
வன்கணத் க்கண் ஒற் ப்ேப மாகிய ெசய்ைக கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அத்ேத வற்ேற ஆயி  ெமாழிேமல்ஒற் -அத் ம் வற் மாகிய அவ்விரண்  
சாாிையேமல் நின்ற ஒற் , ெமய்ெக தல் ெதற்றன்றற் -தன் வ  ெக தல் 
ெதளியப்பட்ட , அவற் ன் வ உம் வல்ெல த்  மிகுேம-அவ்வி  சாாிைய 

ன் ம் வ ம் வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ-  
 
    எ- : கலத் க்குைற, அவற் க்ேகா  என வ ம். "அத்திைட வ  உங் கலெமன் 
னளேவ" (எ -168) "சுட் தல் வகரம் ஐ  ெமய் ம்" (எ -183) என்பனவற்றான் 
அத் ம் வற் ம் ெபற் வ ம் மகர வகர ஈ கட்கு ஈற் வல்ெல த் விதி இன்ைமயின் 
அவற் ன் வ உம் வல்ெல த்  மிகுெமன்  சாாிைய வல்ெல த்  விதித்தார். 
வல்ெல த்  இன்றித் திாிந்  வன ணகார ம், னகார ம், லகார ம், 
ளகார மாம். மகர ஈற்றிற்கு அத் ம் வகர ஈற்றிற்கு வற் ம் வ ெமன்ப  
அச்சூத்திரங்களாற் ெபற்றாம். வற்ேற யத்ேத ெயன்னாத ைறயன்றிக் கூற்றினாற் 

ள்ளியிற்றின் ன்னர் அத்தின்மிைச ெயாற் க் ெகடா  நிற்ற ங் ெகாள்க. 
 
    எ- : விண்ணத் ந் ெதாட்கும் ெவயிலத் ச் ெசன்றான், இ ளத் க் ெகாண்டான் 
என வ ம். ெமய்ெயன்றதனான் அத்தின் அகரம் அகர ன்னேரயன்றிப் பிற 
உயிர் ன்ன ங் ெக ம் ஒேராவிடத் ெதன் ெகாள்க. அண்ணாத்ேதாி, 
திட்டாத் க்குளம் என ஆகாரத்தின் ன்ன ம் வ ம் அத்தின் அகரங் ெகட்ட . 
இவற்ைற அகர ஈறாக்கியம் ப்ப. இனித் ெதற்ெறன்றற்ேற என்றதனான் அத்தின் 
அகரந் ெதற்ெறனக் ெகடா  நிற்கும் இட ங் ெகாள்க. அதவத் க்கண், 
விளவத் க்கண் என வ ம் (31) 
    ------------- 
 

4. 5. எ த் ச் சாாிைய 
 
    எ த் ச் சாாிையகளின் ெபயர் 
    134. கார ங் கர ங் காெனா  சிவணி 
    ேநரத் ேதான் ம் எ த்தின் சாாிைய. 
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    இ  ெமாழிச்சாாிையைய விட்  எ த் க்கட்கு வ ஞ் சாாிையகள  ெபய ம் 
ைற ந் ெதாைக ம் உணர்த் கின்ற . 

 
    இ-ள்: கார ங் கர ங் காெனா  சிவணி-கார ங் கர ங் காெனா  ெபா ந்தி, 
எ த்தின்சாாிைய ேநரத் ேதான் ம் - எ த்தின்கண் வ ஞ் சாாிையயாதற்கு எல்லா 
ஆசிாியரா ம் உடம்படத் ேதான் ம்; எ-  
 
    கார ங் கர ம் எ த் ச் ெசால் யவழி இனிதிைசத்தலா ஞ் வழக்குப் பயிற்சி 

ைடைமயா ம், வடெவ த்திற்கும் உாியவாதலா ஞ் ேசரக் கூறினார். கான் 
அத்தன்ைம யின்ைமயினாற் பின் ைவத்தார். ேநரத் ேதான்  ெமனேவ 
ேநரத்ேதான்றாதன ம் உளவாயின. அைவ ஆனம் ஏனம் ஓனம் என்க. இைவ சிைதந்த 
வழக்ேக ங் க யலாகாவாயின. (32) 
    --------- 
 
    ெநட்ெட த் ச் சாாிைய. 
    135. அவற் ள், 
    கர ங் கா ம் ெநட்ெட த் திலேவ. 
 
    இஃ  அவற் ட் சில சாாிைய சில ெவ த்ேதா  வாரா ெவன எய்திய  விலக்கிற் . 
 
    இ-ள்: அவற் ள்- ற் கூறியவற் ள், கர ங் கா ம் ெநட்ெட த்தில-கர ங் கா ம் 
ெநட்ெட த்திற்கு வ த ன் ; எ-  
 
    எனேவ, ெநட்ெட த்திற்குக் காரம் வ மாயிற் . ஆகாரம் ஈகாரம் என ஒட் க. 
ஐகாரம் ஔகார ெமனச் சூத்திரங்க ள் வ மா  காண்க. 
    ---------- 
 
    குற்ெற த் ச் சாாிைய 
    136. வரன் ைற ன் ங் குற்ெற த் ைடய. 
 
    இஃ  ஐயம் அகற்றிய ; என்ைன? ெநட்ெட த்திற்குச் சில சாாிைய 
விலக்கினாற்ேபாலக் குற்ெற த்திற்கும் விலக்கற்பா  உண்ேடா ெவன ஐயம் 
நிகழ்த ன். 
 
    இ-ள்: வரன் ைற ன் ம்-வரலாற்  ைறைமைய ைடய ன்  சாாிைய ம், 
குற்ெற த் ைடய -குற்ெற த் ப் ெபற்  வ தைல ைடய; எ-  
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    அகாரம் அகரம் மஃகான் என ஒட் க. "வகார மிைச ம்"."அகர இகரம்", "வஃகான் 
ெமய்ெகட" என ம் பிற ஞ் சூத்திரங்க ட் காண்க. 
 
    இஃகான் ஒஃகான் என்பன ெப வழக் கன் . வரன் ைற ெயன்றதனான் அஃகான் 
என் ழி ஆய்தம் ெப தல் ெகாள்க. இ  "குறியதன் ன்னராய்தப் ள்ளி" (எ -38) 
என்பதனாற் ெபறாதாயிற் , ெமாழியாய் நில்லாைமயின். (34) 
    ---------- 
 
    ஐ, ஔவின் சாாிைய 
    137. ஐகார ஔகாரங் காெனா ந் ேதான் ம் 
 
    இஃ  "அவற் ட் கர ங் கா ம்" என்பதற்ேகார் றனைட கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஐகார ஔகாரங் காெனா ந் ேதான் ம்-ெநட்ெட த் க்க ள் ஐகார 
ஔகாரங்கள் ன் விலக்கப்பட்ட காெனா ந் ேதான் ம்; எ-  
 
    ஐகான் ஔகான் என வ ம். உம்ைம இறந்த  தழீஇயற் , காரத்ைதக் க த ன். 
(35) 
    ----------- 
 

4.6. உயிெர த்தின் ணர்ச்சி யியல் கள் 
 
    138. ள்ளி ஈற் ன் உயிர்தனித் தியலா  
    ெமய்ெயா ஞ் சிவ ம் அவ்வியல் ெக த்ேத. 
 
    இ  ள்ளி யீற் ன் உயிர் தன்ெமாழி வந்த காலத் ப் ண ம் ைறைம 
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ள்ளி யீற் ன் உயிர் தனித்  இயலா  - ள்ளியீற் ச் ெசான் ன்னர் வந்த 
உயிர் தன்ெமாழியின் உயிர் தனித்  நடவா , ெமய்ெயா ஞ் சிவ ம்-
அப் ள்ளிேயா ம் கூ ம், அவ்வியல் ெக த் -தான் தனித்  நின்ற அவ்வியல் பிைனக் 
ெக த் ;1 எ-  
 
    எனேவ, நீேரா  கூ ய பால்ேபால நின்றெதன்  ஒற் ைம கூறினார். 
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    ஈண்  இதனாேன உயிர்ெமய்ெயனப் ெபயர்ெபற்ற . 
 
    எ- : பாலாி  பாலாழி, ஆ ைல, ெபா ளீட்டம், வா லகு, வா ,  
ேவெலறிந்தான், ேவேலற்றான், ெபா ைளயம், ெபா ெளான்ற, நாேணா ற் , 
    ெசால்ெலௗவியம் என வ ம்., 
 
    ஒன்ெறன த்த ெலன்பதனான் இயல்பல்லாத ள்ளி ன்னர் உயிர் வந்தா ம் 
இவ்விதி ெகாள்க. அதைன அதெனா  நா ாி என வ ம். இவற்ைறக் "சுட் த கர 
மன்ெனா " (எ -176) "உாிவ  காைல நாழிக் கிளவி" (எ -240) என்பனவற்றான் 

க்க. ட் யீற்  ன் ெமன உம்ைமைய மாறி எச்ச ம்ைமயாக்கிக் 
குற்றிய கரத்தின் ன்ன ம் என அவ்விதி ெகாள்க. எனேவ, "குற்றிய கர  மற் " 
(எ -105) என்றதேனா ம் ெபா ந்திற்றாம். நாகாி , வரகாி  என வ ம். (36) 
    ----------- 
        1 "அவ்வியல் ெக த் " என்பதற்கு, ள்ளி ெபற்  நிற்கும் அம்ெமய்யின் 
இயல்ைபக் ெக த்  என்ேற ெபா ள் ெகாள்வ  தக்க . "ெமய் யிர் நீங்கின் 
தன் வாகும்" என்  அ த்த ற்பா ங் கூ தல் காண்க. 
    ----------- 
 
    உயிர் பிாிந்த ெமய்யின் இயல்  
    139. ெமய்உயிர் நீங்கின் தன்  வாகும்.1 
 
    இஃ  உயிர்ெமய் ணர்ச்சிக்கண் உயிர்நீங்கியவழிப் ப வேதார் விதி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெமய் உயிர் நீங்கின்-ெமய் தன்ேனா  கூ நின்ற உயிர் ணர்ச்சியிடத் ப் 
பிாிந்  ேவ  நின்றதாயின், தன் உ வாகும்-தான் ன்னர்ப் ெபற்  நின்ற 

ள்ளிவ  ெப ம்; எ-  
 
    ஆல் இைல அதன் ஐ என வ ம் 
 
    உயிர் இன்ன வ விற்ெறன்  ஆசிாியர் கூறாைமயின் உயிர்க்கண் ஆராய்ச்சி 
யின் . 
 
    இனி, எகர ஒகரங்கைளப் ள்ளியான் ேவற் ைம ெசய்த ன், ெதான்  ெதாட்  
வழங்கின வ ைடய என்  ேகாட மாம். ணர்ச்சி ள் உயிர் ெமய்யிைனப் 
பிாிப்பாராத ன், இ  கூறாக்காற் குன்றக் கூறலாம் என்  உணர்க. (37) 
    ------- 
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        1 இவ்வியல்  ஒன்ெறன த்தல் என் ம் உத்தியால் குற்றிய கரத்திற்கும் 
ஏற்கும். 
    -------- 
 
    உடம்ப  ெமய் ேதான் ம் இடம் 
    140. எல்லா ெமாழிக்கும் உயிர்வ  வழிேய 
    உடம்ப  ெமய்யின் உ ெகாளல் வைரயார். 
 
    இஃ  உயிாீ ம் உயிர் தன்ெமாழி ம் ண ம்வழி நிகழ்வேதார் க வி 
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: எல்லா ெமாழிக்கும் - நிைலெமாழி ம் வ ெமாழி மாய்ப் ண ம் எவ்வைக 
ெமாழிக்கும், உயிர் வ வழி-உயிர் தன்ெமாழி வ மிடத் , உடம்ப ெமய்யின் உ  
ெகாளல் வைரயார்-உடம்ப ெமய்யின  வ ைவ உயிாீ  ேகாடைல நீக்கார், 
ெகாள்வார் ஆசிாியர்; எ-  
 
    அைவ யகர ம் வகர ெமன்ப  த ல்பற்றிக் ேகா ம்; 
 
    "உடம்ப  ெமய்ேய யகார வகாரம் 
    உயிர் தன் ெமாழிவ உங்காைல யான*" 
 
    என ம், 
 
    "இ தி ம் த ம் உயிர்நி*ைல வதிேன 
    உ ெமன ெமாழிப உடம்ப  ெமய்ேய" 
 
    என ங் கூறினாராக ன், உயிர்க ள் இகர ஈகார ஐகார ஈ  யகர உடம்ப  ெமய் 
ெகாள் ம். *எகாரம் யகார ம் வகார ங் ெகாள் ம். அல்லன ெவல்லாம் வகர 
உடம்ப ெமய்ேய ெகாள் ெமன்  உணர்க. 
 
    எ- : கிளியழகி , குாீஇேயாப் வாள், வைரயரமகளிர் என ம், விளவழகி , 
பலாவழகி , க வழகி , வழகி , ேகாவழகி,  ெகௗவைடந்த  என ம் ஒட் க. 
'ஏஎ யிவெளா த்தி ேப ேயாெவன்றார்' (சீவக – 652) ஏவாடல் காண்க என 
ஏகாரத்திற்கு இரண் ம் வந்தன. 
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    ஒன்ெறன த்த ெலன்பதனான் விகாரப்பட்ட ெமாழிக்கண் ம் உடம்ப ெமய் 
ெகாள்க. மரவ  ஆயி திைண என வ ம். வைரயா ெரன்றதனான் உடம்ப ெமய் 
ேகாடல் ஒ தைல யன் . கிளி அாி . ங்கா இல்ைல1 என ம் வ ம். ஒன்ெறன 

த்த ெலன்பதனால் 'விண்வத் க் ெகாட்கும்' எனச் சி பான்ைம ள்ளியீற்றி ம் 
வ ம். ெசல் ழி உண் ழி என்பன விைனத் ெதாைக ெயன ம க்க.2 (38) 
    --------- 
    1 இத்ெதாடர்களால், தமி ம் ஒ  காலத்தில் ஆங்கிலத்ைதப் ேபால ணர்ச்சியின்றி 
எ தப்பட்டைம ஊகிக்கப்ப ம். 
    2 இம்ம ப்  சாியானதாய்த் ேதான்றவில்ைல. ெசல ழி உண* ழி என்பன, 
விைனத் ெதாைக யல்ல வாத ன் ெதாழிற் ெபய ம் உயிாீ ம் ணர்ந்த 
விைனெயச்சங்களாதல் ேவண் ம். விைனத்ெதாைகயாயின் ெசல் ழி உண் ழி 
என்ற வ கேள ெகாள்ளல் ேவண் ம் ; அங்ஙன மின்றிச் ெசல ழி உண ழி-
ெயன்றி த்த ன் இைவ விைனத்ெதாைகயாகா ெவன்ேற ெகாள் தல் தகும். 
    ------------ 
 

4. 7. ணர்ச்சியிற் ெபா ள் ேவ ப மிடம் 
 
    ஒ  ேவற் ைமயாற் ெபா ள் ேவ படல் 
    141. எ த்ேதா ரன்ன ெபா ள்ெதாி ணர்ச்சி 
    இைசயில் திாிதல் நிைலஇய பண்ேப. 
 
    இஃ  எ த் க்கள் ஒன்  பலவா ெமன எய்தாத ெதய் விக்கின்ற . 
 
    இ - ள் : எ த்ேதா ரன்ன ெபா ள் ெதாி ணர்ச்சி - எ த்  ஒ தன்ைமத்தான 
ெபா ள் விளங்க நிற்கும் ணர் ெமாழிகள், இைசயில் திாிதல் நிைலஇய பண்  - 
எ த்தல் 
    ப த்தல் ந த ெலன்கின்ற ஓைச ேவற் ைமயாற் ணர்ச்சி ேவ ப தல் 
நிைலெபற்ற குணம் ; எ – . 
 
    எ -  : ெசம்ெபான் பதின்ெறா , ெசம்ப த்தி, கு ம்பரம் , நாகன் ேறவன்ேபாத் , 
தாமைரக்கணியார், குன்ேறறாமா3 என இைவ இைசயில் திாிந்தன. (39) 
    ------ 
        3 ெசம்ெபான்பதின்ெறா  = ெசம்ெபான் + பதின்ெறா , ெசம்  + 
ஒன்பதின்ெறா ; ெசம்ப த்தி = ெசம் + ப த்தி, ெசம்  + அ த்தி; கு ம்பரம்  = கு ம் 
+ பரம் . கு ம்பர + அம் ; நாகன்ேறவன்ேபாத்  = நாகன்ேறவன் + ேபாத் , 
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நாகன்ேற + வனேபாத் ; தாமைரக்கணியார் = தாமைர + கணியார், தாம் + அைரக்கு + 
அணியார்; குன்ேறறாேம = குன்ேறறா + மா, குன்ேற  + ஆமா. 
    ----------- 
 
    142. அைவதாம், 
    ன்னப் ெபா ள ணர்ச்சி வாயின் 
    இன்ன என் ம் எ த் க்கடன் இலேவ. 
 
    இ  ேமலதற்ேகார் றனைட கூ கின்ற . 
 
    இ - ள் : அைவ தாம் - பல ெபா ட்குப் ெபா  ெவன்ற ணர்ெமாழிகள் தாம், 

ன்னப் ெபா ள் - குறிப்பான் உண ம் ெபா ண்ைமயிைன ைடய, ணர்ச்சிவாயின் 
இன்ன ெவன் ம் எ த் க் கடன் இல- ணர்ச்சியிடத்  இத்தன்ைமய ெவன் ம் 
எ த்  ைறைமைய உைடயவல்ல; எ-  
 
    ெசன்ெபான்பதின்ெறா  என் ழிப் ெபான்னாராய்ச்சி யளவழிப் ெபான்ெனன ஞ் 
ெசம்பாராய்ச்சி ளவழிச் ெசம்ெபன ங் குறிப்பான் உணரப்பட்ட . இைசயில் திாித 
ெலன்ற  ஒ ெய த்திற் ெகன ம் எ த் க்கடனில ெவன்ற  வாிவ விற் ெகன ங் 
ெகாள்க. (40) 
 
    ணாியல் ற்றிற்  
    --------------  
 

5. ெதாைகமர  
(எ த் ப் ணர்ச்சி ள், ெதாகுத் க் கூ தற்குாிய ணர்ச்சி  

யிலக்கணங்கைள உணர்த் வ ) 
5. 1. உயிாீ  ெமய்யீ களின் ெபா ப் ணர்ச்சி 

 
    ெமல் னந் ேதான்  மிடம் 
    143. கசதப த ய ெமாழிேமற் ேறான் ம் 
    ெமல்ெல த் தியற்ைக ெசால் ய ைறயான் 
    ஙஞநம ெவன் ம் ஒற்றா கும்ேம 
    அன்ன மரபின் ெமாழிவயி னான. 
 
    என்ப  சூத்திரம். 
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    உயிாீ ம் ள்ளியீ ம் ேமைல அகத்ேதாத்தி ள் க்கும்வழி ஈ கேடா ம் 
விாித்  ப்பனவற்ைற ஈண்  ஒேராேவார் சூத்திரங்களால் ெதாகுத்   
கூறினைமயின், இவ்ேவாத் த் ெதாைகமர ெபன் ம் ெபயர்த்தாயிற் . ேமல் வைக 
ெமாழி ம் நால்வைகயாற் ணர் ழி, ன்  திாி ம் ஓாியல் ம் எய்தி ேவற் ைம 
அல்வழி ெயன இ பகுதியவாகி எ த் ஞ் சாாிைய ம் மிக்குப் ண மா  இ  
ெவன்  உணர்த்தி அைவதாம் விாிந்த சூத்திரப் ெபா ளவன்றி ந் ெதாக்குப் 

ண மா  கூ த ன், இவ்ேவாத் ப் ணாியேலா  இைய ைடத்தாயிற் . இத் 
தைலச் சூத்திரம் உயிர் மயங்கியைல ம் ள்ளி மயங்கிைல ம் ேநாக்கியேதார் 
வ ெமாழிக் க வி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: கசதப த ய ெமாழிேமற் ேறான் ம் இயற்ைக ெமல்ெல த் -உயிாீ ம் 

ள்ளியீ ம் ன்னர் நிற்பக் கசத பக்கைள தலாக ைடய ெமாழிகள் வந்தால் 
அவற்றிற்கு ேமேல ேதான்றி நிற்கும் இயல்பாகிய ெமல்ெல த் க்கள், ெசால் ய 

ைறயான் ஙஞநம என் ம் ஒற்றாகும்-ெந ங்கணக்கிற் ெபா ந்தக் கூறிய 
ைறயாேன கசதபக்க க்கு ஙஞநம ெவன் ம் ஒற் க்கள் நிரனிைறவைகயானாம், 

அன்ன மரபின் ெமாழிவயினான-அத்தன்ைமத்தாகிய ைறைமயிைன ைடய 
ெமாழிகளிடத் ; எ-  
 
    எ- : விளங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம்.இ  "மரப்ெபயர்க்கிளவி" (எ -217) 
என்பதனான் ெமல்ெல த் ப் ெபற்ற . மரங் குறி  சிறி  தீ  ெபாி  என 
அல்வழிக்கட் ாி மா  "அல்வழி ெயல்லாம்" (எ -314) என்பதனாற் ெப ேம ம் 
ஈண் த் ேதான்  ெமன்றதனால் நிைலெமாழிக்கட் ேடான்றி நின்ற ஒற் த் திாிதல் 
ெகாள்க. அன்ன மரபின் ெமாழியன்ைமயின் விளக்கு ைம1 விளக்குைறத்தான் 
என் ழி ெமல்ெல த் ப் ெபறாவாயின, இைவ ஏழாவ ம் இரண்டாவ ந் திாித ன். 
இங்ஙனம் எ த் ப் ெப வன ந் திாிவன  ெமல்லாம் வ ெமாழிேயபற்றி 
வ ெமன்  உஐணர்க. (1) 
    ----- 
        1 விளக்கு ைம என்ப  ஆறாம் ேவற்றிைம மாம். 
    ------------- 
 
    வ ெமாழி யியல்பாதல் 
    144. ஞநம யவெவ ம் தலாகு ெமாழி ம் 
    உயிர் த லாகிய ெமாழி ம் உளப்பட 
    அன்றி யைனத் ம் எல்லா வழியம் 
    நின்ற ெசால் ன் இயல்பா கும்ேம. 
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    இ  ற்கூறிய நால்வைகப் ணர்ச்சி ள் இயல்  ண ங்கால் இக்கூறிய பதிேன 
ெழ த் ம் வ ெமாழியாய் வந்த இடத்  இ பத் நான் கீற்றின் ன்ன ம் 
ேவற் ைமயி ம் அல்வழியி ம் வ ெமாழி இயல்பாய் கெவன்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஞநமயவ எ ம் தலாகுெமாழி ம் –ஞநமயவ என்  ெசால்லப்ப ம் 
எ த் க்கள் தலாய் நிற்குஞ் ெசாற்க ம், உயிர் தலாகிய ெமாழி ம் உளப்பட-
உயிெர த்  தலாய் நின்ற ெசாற்க ந் தம்மிற்கூட, அன்றி யைனத் ம்-
அப்பதிேனழாகிய வ ெமாழிக ம், எல்லாவழி ம்-ேவற் ைம ம் அல்வழி மாகிய 
எல்லா இடத் ம், நின்ற ெசான் ன்-இ பத் நான்கு ஈற்றவாய் நின்ற 
ெபயர்ச்ெசான் ன்னர், இயல்பாகும் -திாிபின்றி இயல்  ணர்ச்சியாய் நிற்கும்; எ-  
 
    உயிாீற்றின்கண் எகர ஒகரம் ஒழிந்தன ெகாள்க. 
 
    எ- : விள பலா கிளி குாீ க   ேச ைக ேசா ெகௗ என நி த்தி, ஞான்ற  நீண்ட  
மாண்ட  யா  வ  ந்ைதய  என ெமய்ம் தன் ெமாழி வ வித் , ெபா ள் 
த தற்கு ஏற்பன அறிந்  கூட் க. ேசா என்ப  அரண். அதற்குச் ேசா ெஞாள்கிற்  
எனக் ெகாள்க. ெகௗெவன்பதற்குக் ெகௗெஞகிழ்ந்த  நீ ற்  என்க. இனி இவற்றின் 

ன்னர் உயிர் தன்ெமாழி வ ங்கால் அழகி  ஆயிற்  இல்ைல ஈண் ற்  உண்  
ஊறிற்  எ ந்த  ஏய்ந்த  ஐ  ஒன்  ஓங்கிற்  ஔவியத்த  என வ ம். இவற் ட் 
ேசா க்கு இ ந்த  ஈண்ைடய  உள்ள  ஊறிற்  என்பனவற்ேறா  ற் 
கூறியவற்ைற ம் ஒட் க. இனி ேவற் ைமக்கண் விள த யவற்ைற நி த்தி ஞாற்சி 
நீட்சி மாட்சி யாப்  வன்ைம அழகு ஆக்கம் இளைம ஈட்டம் உயர்  ஊற்றம் எ ச்சி 
ஏற்றம் ஐயம் ஒழி  ஓக்கம் ஔவியம் என ஒட் க. ஏலாதனவற்றிற்கு ற் 
கூறியவா ேபால ஏற்பன ெகாணர்ந்  ஒ◌் க. 
 
    இனிப் ள்ளியீற்  ணகார ம் னகார ம் ேமற்கூ ப. ஏைனய ஈண் க் கூ ம். 
 
    எ- : உாிஞ் ெவாிந் என நி த்தி, ெஞகிழ்ந்த  நீ ற்  அழகி  ஆயிற்  என ம், 
ெஞகிழ்ச்சி நீட் ப்  அைட  ஆக்கம் என ம் வ வித் , எல்லாவற்ேறா ம் ஒட் க. 
மரம் ேவய் ேவர் யாழ் என நி த்தி, ஞான்ற  நீண்ட  மாண்ட  யா  வ  

ந்ைதய  அழகி  ஆயிற்  என ம்,. ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி யாப்  வன்ைம அைட  
ஆக்கம் என ம் வ வித் , எல்லாவற்ேறா ம் ஒட் க. இவற் ள் மகர ஈ  
ேவற் ைமக்கட் ெக தல் " வர" (எ -310) என்றதனாற் ெகாள்க. அல்வழிக்கட் 
ெக தல் "அல்வழி ெயல்லாம்" (எ -314) என்றதனாற் ெகாள்க. நிைலெமாழித் திாி  
ஈண் க் ெகாள்ளாைம உணர்க. யகர ஈ  யகரத்தின் ன்னர் இரண் டத் ங் ெக தல் 
ஈண்  எல்லா ெமன்றதனாற் ெகாள்க. ேவல் ெதவ் ேகாள் என நி த்தி ஏற்பன 
ெகாணர்ந்  இ வழி ம் ஒட் க. ணகார லகார ளகார னகாரங்களின் ன்னர் நகரம் 
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வ ெமாழியாக வந் ழி அந்நகரந் திாித ன் அத்திாிந்த உதாரணங்கள் ஈண் க் 
ெகாள்ளற்க. இவற் ள் திாிந்  வ வன ள; அைவ எ த்ேதாத்தா ம்1 இேலசா ம்2 
ஏைன ேயாத் க்க ள் க்கின்றவாற்றான் உணர்க. இனி, எல்லாெமன்றதனான் 
உயிர்க்கணமாயின் ஒற்றிரட் ம் உடம்ப  ெமய் ெபற் ம் உயிேரறி ம் ங் 
க வித்திாி கள் திாிெபனப்படா3. இவ்வியல்பின்கண் ெணன்  உணர்க. வரகு 
ஞான்ற  வரகு ஞாற்சி எனக் குற் கரத்தின்கண் ம் இவ்வாேற ெகாள்க. 
இ பத் நான்கு ஈற்றிற்கும் ேவற் ைமக்கும் அல்வழிக்கும் அகத் 
    ேதாத்தி ள் நாற்பத்ெதட் ச் சூத்திரங்களான் வனவற்ைற ஒ  சூத்திரத்தாற் 
ெறாகுத்  த்தார். ேம ம் இவ்வாேற கூ ப. இவ்வியல்  வ ெமாழி ேநாக்கிக் 
கூறிய ெதன்  உணர்க. இவ்வியல்  ணர்ச்சி ெமய்க் கண் நிக மா  உயிர்க்கண் 
நிகழாைமயின் ெமய் ற்கூறினார். (2) 
    -------- 
        1 எ த்ேதாத் -ெவளிப்பைடயாய் எ த்  ஓ ம் விதி. 
        2 இேலசு- ற்பாவில் மிைகயாயி க்கும் எ த் ம் ெசால் ம் 
        3 உயிர் தற்ெசால் வ ெமாழியாயின் நிைலெமாழியீற்  ஒற்றிரட் த ம் இ  
ெமாழிக்கும் இைடயில் உடம்ப ெமய் ேதான் த ம் அவ்வி வைக ெமய்யின்ேம ம் 
உயிேரறி த ம் க வித்திாி கள்; நிைலெமாழியீ ம் வ ெமாழியீ ம் திாித ம், 
வ ெமாழி தன்ெமய் தன்ெனாற் ம் இனெவாற் ம் மிகப்ெப த ம் ெசய்ைகத் 
திாி கள் என்ப  நச்சினார்க்கினியர் க த் ,. 
    ------------ 
 
    145. அவற் ள் 
    ெமல்ெல த் தியற்ைக உறழி ம் வைரயார் 
    ெசால் ய ெதாடர்ெமாழி இ தி யான. 
 
    இ  ற்கூறிய பிற் சிலவற்றிற்கு அம்  விலக்கிப் பிறி  விதி எய் வித்த . 
 
    இ-ள்: அவற் ள்- ற்கூறிய ன்  கணக்கி ள் ெமல்ெல த்தியற்ைக உறழி ம் 
வைரயார்-ெமல்ெல த்  இயல்பியல் பாதேலயன்றி உறழ்ந்  யி ம் நீக்கார், 
ெசால் ய ெதாடர்ெமாழி இ தியான -ெசால்லப்பட்ட ெதாடர் ெமாழியீற் ககண்; எ-

 
 
    உம்ைம எதிர்மைற, எனேவ உறழாைம வ ைடத்தாயிற் . கதிர்ெஞாி 
கதிர்ஞ்ெஞாி னி ாி என ம், இதழ்ெஞாி இதழ்ஞ்ெஞாி னி ாி என ம் வ ம். 
வ ெமாழி ற்கூறியவதனால் ஓெர த் ெதா ெமாழி ஈெர த் ெதா ெமாழிக ள் ஞ் 
சில உறழ்ச்சிபற்  தல் ெகாள்க. ெஞாி ஞ்ெஞாி னி ாி, காய்ெஞாி 
காய்ஞ்ெஞாி னி ாி எனவ ம். ெசால் யெவன்றதனான் ஓெர த் 
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ெதா ெமாழிக ட் சில மிக்கு தல் ெகாள்க. ைகஞ்ெஞாித்தார் நீட் னார் மறித்தார் 
என வ ம். இன் ம் இதனாேன ஈெரழ த் ெதா ெமாழிக்கண் ெமய்ஞ்ஞானம் ல் 
மறந்தார்1 எனவ ம். இவற்ைற ந ந்  கூறப் பிறத்த ன் இயல்ெபன்பா ம் உளர். 

ஞாற்றினார் என்றாற் ேபால்வன மிகாதன. (3) 
    --------- 
    1 ெமய் ல் என் ஞ் ெசாற்கைள நச்சினார்க்கினியர் இங்கு ஈெர த்ெதா  
ெமாழியாகக் ெகாண்ட , அவா◌் "ஓெர த் ெதா ெமாழி"என் ம் ற்பா ைரயில் 
ெசாற்கைள ஒற் ம் குற் கர ம் நீக்கி ெயண்ணிய ைறெயா  ர ம். 
    ----------- 
 
    ண ன ன் யா ம் ஞா ம் 
    146. ணனெவன் ள்ளி ன் யா ம் ஞா ம் 
    விைனேயா ரைனய என்மனார் லவர். 
 
    இ  யகர ஞகர தன்ெமாழி வந்த இடத்  நிகழ்வேதார் தன்ைம கூ கின்ற . 
இ ம் ணாியெலாழிபாய்க் க விப்பாற்ப ம். 
 
    இ-ள்: ணனெவன் ள்ளி ன் யா ம் ஞா ம்-ணகார னகார ெமன்  கூறப்ப ம் 

ள்ளிகளின் ன்னர் வந்த யா ம் ஞா ம் தலாகிய விைனச்ெசாற்கள், 
விைனேயாரைனய என்மனார் லவர்-ஒ  விைன வந்த தன்ைமைய ஒக்கு ெமன்  
ெசால் வர் லவர்; எ-  
 
    எ- : "மண்யாத்த ேகாட்ட மழகளி  ேதான் ேம", "மண்ஞாத்த ேகாட்ட மழகளி  
ேதான் ேம" என ம், "ெபானயாத்த தார்ப் ரவி பாிக்குேம" , "ெபான்ஞாத்த தார்ப் ரவி 
பாிக்குேம: என ம் வ ம் 
 
    விைனக்கண் ெணனேவ மண்யாைம மண்ஞாைம எனப் ெபயர்க்கண் வாராவாயின. 
ஞா ற்கூறா  யா ற்கூறியவதனான் ஞாச்ெசன்றவழி யாச் ெசல்லா  யாச் 
ெசன்றவழி ஞாச் ெசல்  ெமன்  ெகாள்க. மண்ஞான்ற  என்றவழி மண்யான்ற  
என்  வாராைம உணர்க. (4) 
    ------------ 
 
    ணன ஈ  அல்வழியில் இயல்பாதல் 
    147. ெமாழி த லாகும் எல்லா எ த் ம் 
    வ வழி நின்ற ஆயி  ள்ளி ம் 
    ேவற் ைம யல்வழித் திாிபிடன் இலேவ 
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    இ  ணகார ஈ ம் னகார ஈ ம் அல்வழிக்கண் இயல்பாய்  ெமன்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெமாழி தலாகும் எல்லா ெவ த் ம் வ வழி- ெமாழிக்கு தலாெமனப்பட்ட 
இ பத்திரண்ெட த் ம் வ ெமாழியாய் வ மிடத் , நின்ற ஆயி  ள்ளி ம்-

ன்னர்க்கூறி நின்ற ணகார ம் னகார ம், ேவற் ைமயல்வழித் திாிபிடன் இலேவ-
ேவற் ைமயல்லாத இடத் த் திாி மிடம் இல; எ-  
 
    மண் ெபான் என நி த்திக், க  சிறி  தீ  ெபாி  ெஞகிழ்ந்த  நீண்ட  
மாண்ட  யா  வ  ந்ைதய  அைடந்த  ஆயிற்  இல்ைல ஈண் ற்  உண்  
ஊட் ற்  எவ்விடத்த  ஏறிற்  ஐ  ஒ கிற்  ஓங்கிற்  ஔைவய  என ஒட் க. 
வ ெமாழி ற்கூறியவதனால் ணகாரத்திற்குச் சி பான்ைம திாி ம் உண்ெடன்  
ெகாள்க. சாட்ேகால் என வ ம்; இதற்குச் சாணாகிய ேகா ெலன்க. இைவ 
"நின்றெசான் ன் இயல்பாகும்" (எ - 144) என்ற வழி அடங்காவாயின; அ  
வ ெமாழிபற்றித் திாியாைம கூறியதாத ன். இ  நிைலெமாழிபற்றித் திாியாைம 
கூறிய ,. (5) 
    --------- 
 
    அைவ ேவற் ைமயி ம் இயல்பாதல் 
    148. ேவற் ைமக் கண் ம் வல்ெல த் தல்வழி 
    ேமற்கூ றியற்ைக ஆவயி னான. 
 
    இ  ற்கூறியவற்றான் ேவற் ைமக்கண் திாி  எய்திநின்றவற்ைற ஈண்  
ேவற் ைமக்கண் ம் வல்ெல த் தல்வழித் திாியா ெவன எய்திய  விலக்கிற் . 
 
    இ-ள்: ஆவயினான-அல்வழிக்கண் அங்ஙனந் திாியா  நின்ற அவ்ெவாற் க்கள், 
ேவற் ைமக்கண் ம்-ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சி யிடத் ம், வல்ெல த்தல்வழி 
ேமற்கூறியற்ைக - வல்ெல த்தல்லாத இடத்  ேமற்கூறிய இயல்  பாம்; எ-  
 
    எனேவ, வல்ெல த்  வந் ழித் திாி  ெமன்றாராயிற் . 
 
    எ- : மண் ெபான் என நி த்தி, ெஞகிழ்ச்சி நீட்சி மாட்சி யாப்  வன்ைம ந்ைதய  
அழகு ஆக்கம் இன்ைம என ஏற்பன ெகாணர்ந்  ஒட் க. இ ஞ் ெகய்ைகச் சூத்திரம். 
ேமல் நான்கு சூத்திரத்தாற் கூறியன வல்ெல த்  வந் ழித் திாி மா  தத்தம் ஈற் ட் 
கூ ப. (6) 
    ---------- 
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    லன ன் த நக்கள் திாித் 
    149. லனெவன வ உம் ள்ளி ன்னர்த் 
    த ந எனவாிற் றனவா கும்ேம. 
 
    இ  ள்ளிமயங்கியைல ேநாக்கியேதார் வ ெமாழிக் க வி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ல ன என வ உம் ள்ளி ன்னர்-லகார னகாரெமன்  ெசால்ல வ கின்ற 

ள்ளிகளின் ன்னர், த ந என வாின் -தகார ம் நகார ம் தெலன்  
ெசால் ம்ப யாகச் சில ெசாற்கள் வாின், றனவாகும் - நிரனிைறயாேன அைவ றகார 
    னகாரங்களாகத் திாி ம்; எ- . 
 
    எ- : கஃறீ  கன்னன்  ெபான்றீ  ெபான்னன்  என வ ம். நிைலெமாழித்திாி  
தத்தம் ஈற் ட் கூ ப. (7) 
    -------- 
 
    ணள ன் தந ெமய் டண வாதல் 
    150. ணளெவன் ள்ளி ன் டணெவனத் ேதான் ம். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ணளெவன் ள்ளி ன் - ணகார ளகார ெமன்  ெசால்லப்ப ம் ள்ளிகளின் 

ன்னர் அதிகாரத்தால் தகார நகாரங்கள் வ ெமனின், டண ெவனத் ேதான் ம் - 
அைவ நிரனிைற யாேன டகார ணகாரங்களாய்த் திாிந்  ேதான் ம்: எ- . 
 
    எ- : மண்டீ  மண்ணன்  ஃடீ  ண்ணன்  என வ ம். நிைலெமாழித்திாி  
தத்தம் ஈற் ட் கூ ப. (8) 
    ---------- 
 

5.2. உயிாீ  ெமய்யீ களின் சிறப் ப் ணர்ச்சி 
ன்னிைல விைனச்ெசால் மா  

 
    151. உயிாீ றாகிய ன்னிைலக் கிளவி ம் 
    ள்ளி யி தி ன்னிைலக் கிளவி ம் 
    இயல்பா குந ம் உறழா குந ெமன் 
    றாயீ ாியல வல்ெல த்  வாிேன. 
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    இ  ன்னிைல விைனச்ெசால் வன்கணத் க்கண் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: உயிாீறாகிய ன்னிைலக் கிளவி ம் – உயிாீறாய்வந்த ன்னிைல 
விைனச்ெசாற்க ம், ள்ளியி தி ன்னிைலக் கிளவி ம் - ள்ளியீறாய் வந்த 

ன்னிைல விைனச்ெசாற்க ம், வல்ெல த் வாின் - வல்ெல த்  தலாகிய ெமாழி 
வாின், இயல்பாகுந ம் உறழாகுந ெமன்  ஆயீாியல - இயல்பாய் வன ம் 
உறழ்ந்  வன  ெமன அவ்விரண்  இயல்பிைன ைடய; எ- . 
 
    எ- : எறிெகாற்றா ெகாணாெகாற்றா உண்ெகாற்றா தின்ெகாற்றா சாத்தா ேதவா 

தா என இைவ இயல் . நடெகாற்றா நடக்ெகாற்றா ஈர்ெகாற்றா ஈர்க்ெகாற்றா சாத்தா 
ேதவா தா என இைவ உறழ்ச்சி. ஈெறன்  ஓதினைமயின் விைனச்ெசால்ேல ெகாள்க. 
இைவ ன்னின்றான் ெதாழி ணர்த் வன ம், அவைனத் ெதாழிற் ப த் வன  
ெமன இ வைகய. இ ஐ ஆய் த யன ெதாழி ணர்த் வன.1 நட வா த யன 
உயிாீ ம் ள்ளியீ ந் ெதாழிற்ப த் வன.2 நில்ெகாற்றா நிற்ெகாற்றா எனத் திாிந் 

றழ்ந்தன ம், உறழாகுந  ெமன் ம் ெபா வைகயான் க்க. இயல்  
றழ் ெமன் றிரண் யல்பின என்னா  ஆகுந  ெமன்றதனான் க்ெகாற்றா 

ெநாக்ெகாற்றா ெஞள்ளா நாகா மாடா வ கா என ஓெர த் ெதா ெமாழி ன்னிைல 
விைனச்ெசால் மிக்ேக தல் ெகாள்க. (9) 
    ------------- 
        1. ெதாழி ணர்த் வன - ெசய்தாய் ெசய்கின்றாய் ெசய்வாய் என்பன ேபான்ற 

க்கால ன்னிைல விைன ற் . 2. ெதாழிற்ப த் வன - ஏவல் விைன ற் . 
    ----------- 
 
    அதற்குச் சிறப்  விதி 
    152. ஔெவன வ உம் உயிாி  ெசால் ம் 
    ஞநமவ என் ம் ள்ளி யி தி ங் 
    குற்றிய கரத் தி தி ம் உளப்பட 
    ற்றத் ேதான்றா ன்னிைல ெமாழிக்ேக. 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிற் , ற்கூறியவற் ட் சில ஆகாதனவற்ைற வைரந்  
உணர்த்த ன். 
 
    இ-ள்: ஔெவன வ உம் உயிாி  ெசால் ம்-ஔெவன வ கின்ற உயிாீற் ச் 
ெசால் ம், ஞநமவ என் ம் ள்ளியி தி ம் -ஞநமவ என்  ெசால்லப்ப ம் 

ள்ளியீற் ச் ெசால் ம்; குற்றிய கரத்  இ தி ம்-குற்றிய கரத்ைத 
இ தியிேல ைடய ெசால் ம், ன்னிைல ெமாழிக்கு உளப்பட ற்றத் ேதான்றா-
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ன்னர் ன்னிைல ெமாழிக்குப் ெபா ந்தக் கூறிய இயல் ம் உறழ்ச்சி மாகிய 
பிற்கு ற்றத் ேதான்றா; எ-  

 
    ற்றெவன்றதனான் நிைலெமாழி உகரம் ெபற்  உறழ்ந்  தல் ெகாள்க. 
 
    எ- : ெகௗ ெகாற்றா ெகௗ க்ெகாற்றா, ெவௗ ெகாற்றா ெவௗ க் ெகாற்றா, 
தி ெகாற்றா தி க்ெகாற்றா, ெதவ் ெகாற்றா ெதவ் க்ெகாற்றா, கூட் ெகாற்றா 
கூட் க்ெகாற்றா என வ ம். (10) 
    ------ 
 
    உயர்திைணப் ெபயர் ண மா  
    153. உயிாீ றாகிய உயர்திைணப் ெபய ம் 
    ள்ளி யி தி உயர்திைணப் ெபய ம் 
    எல்லா வழி ம் இயல்ெபன ெமாழிப. 
 
    இஃ  உயர்திைணப்ெபயர் வன்கணம் ெமன்கணம் இைடக்கணம் உயிர்க் கண 
ெமன் ம் நான்கு கணத்தின ம் இ வழி ம் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: உயிாீறாகிய உயர்திைணப் ெபய ம்-உயிாீறாய் வந்த உயர்திைணப் 
ெபயர்க ம், ள்ளி யி தி உயர்திைணப் ெபய ம் - ள்ளியீற்றிைன ைடய 
உயர்திைணப்ெபயர்க ம், எல்லாவழி ம்- நான்கு கணத்  அல்வழி ம் 
ேவற் ைம மாகிய எல்லா இடத் ம், இயல்ெபன ெமாழிப-இயல்பாய்  ெமன்  
கூ வர் லவர்; எ-  
 
    வன்கணம் ஒழிந்த கணங்கைள "ஞ ந ம ய வ" (எ -144) என்பதனான் ப்பா ம் 
உளர். அ  ெபா ந்தா , இவ்வாசிாியர் உயர்திைணப் ெபய ம் விர ப்ெபய ம் 
எ த்ேதாதிேய ப்பாராத ன். 
 
    எ- : நம்பி அவன் என ம், நங்ைக அவள் என ம் நி த்தி, அல்வழிக்கட் குறியன் 
சிறியன் தீயன் ெபாியன் என ம் குறியள் சிறியள் தீயள் ெபாியள் என ம் ஞான்றான் 
நீண்டான் மாண்டான் என ம், ஞான்றாள் நீண்டாள் மாண்டாள் என ம், யாவன் 
வ யன் என ம், யாவள் வ யள் என ம், அைடந்தான் ஆயினான் ஔவியத்தான் 
என ம், அழகியள் ஆ னாள் ஔவியத்தாள்ன ம்,ஒட் க. இனி ேவற் ைமக்கண் ைக 
ெசவி தைல றம் என ம் ,ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி என ம், யாப்  வன்ைம 
என ம் ,அழகு ஔவியம் என ம் எல்லாவற்ேறா ம் ஒட் க. ஒ ேவன் எனத் 
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தன்ைமப் ெபயர்க்கண் ங் குறிேயன் சிறிேயன் தீேயன் ெபாிேயன் என ம், ைக 
ெசவி தைல றம் என ம் ஒட் க. நீ ன்னிைல விர ப்ெபயராத ன் ஈண்ைடக் 
காகா. 
 
    இனி உயிாீ  ள்ளியி தி என்ற மிைகயாேன உயர்திைணப் ெபயர் திாிந்  

வன ங் ெகாள்க. கபிலபரணர், இைறவெந ேவட் வர், ம த் வ மாணிக்கர் என 
னகர ஈ  ெகட்  இயல்பாய் ந்தன. ஆசீவகப்பள்ளி நிக் கந்தக்ேகாட்டம் என 
இைவ அவ்  ெகட்  ஒற்  மிக்கு ந்தன. ஈழ 
    வக்கத்தி வாணிகத்ெத  அரசக்கன்னி ேகா கக்க வி என இைவ ஒ ைமயீ ம் 
பன்ைமயீ ங் ெகட்  மிக்கு ந்தன. குமரேகாட்டம் குமரக்ேகாட்டம், பிரமேகாட்டம் 
பிரமக்ேகாட்டம் என இைவ ஈ ெகட்  வல்ெல த்  உறழ்ந்தன. 
வண்ணாரப்ெபண் ர் இ  மிக்கு ந்த . பல்சங்கத்தார் பல்சான்ேறார் பல்லரசர் 
என்றாற் ேபால்வன ரகர ம் அதன் ன்னின்ற அகர ங் ெகட் ப் பிற 
ெசய்ைகக ம் ெபற்  ந்தன. 
 
    இனி, எல்லாவழி  ெமன்றதனான் உயர்திைண விைனச்ெசால் இயல்பா ந் 
திாிந் ம் வன எல்லாங் ெகாள்க. உண்கு உண்  வ  ேச  உண்பல் உண்ேடன் 
உண்ேபன் என் ந் தன்ைம விைனகைளக் ெகாற்றா சாத்தா ேதவா தா 
என்பனவற்ேறா  ஒட் க. உண்டீர் சான்றீர் பார்ப்பீர் என ன்னி ைலக்கண் ம் 
உண்ப உண்டார் சான்றார் பார்ப்பார் எனப் படர்க்ைகக்கண் ம் ஒட் க. இைவ 
இயல் . உண்டெனஞ்சான்ேறம் உண்ேடநாம் என்றாற் ேபால்வன திாிந்  ந்தன. 
பிற ம் அன்ன. (11) 
    ------ 
 
    அதற்குச் சிறப்  விதி 
    154. அவற் ள் 
    இகர இ ெபயர் திாிபிட ைடத்ேத 
 
    இஃ  உயர்திைணப்ெபய ட் சிலவற்றிற்கு எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: அவற் ள் இகர இ ெபயர்- ற்கூறிய உயர் திைணப்ெபயர்க ள் இகர 
ஈற் ப்ெபயர், திாிபிட ைடத் - இ வழி ந் திாிந்  ம் இட ைடத் ; எ-  
 
    எட் 1ப்  காவிதி2ப்  நம்பிப்ேப  என இவ் யர்திைணப் ெபயர்கள் 
ேவற் ைமக்கண் மிக்கு ந்தன. எட்  காவிதி என்பன ேதயவழக்காகிய 
சிறப் ப்ெபயர். எட்  மரம் அன் . அஃ  'எட்  குமர னி ந்ேதான்றன்ைன' (மணி. 
4:58) என்பதனான் உணர்க. இைவ எட் ய  எட் க்குப்  என விாி ம். இனி 
நம்பிக்ெகால்லன் நம்பிச்சான்றான் நம்பித் ைண நம்பிப்பிள்ைள என ம், 
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ெசட் க்கூத்தன் சாத்தன் ேதவன் தெனன ம் அல்வழிக்கண் உயர்திைணப்ெபயர் 
மிக்கு ந்தன. இட ைடத்ெதன்றதனான் இகர ஈறல்லாதன ம் ஈ  திாியா  நின்  
வல்ெல த் ப் ெப தல் ெகாள்க. நங்ைகப்ெபண் நங்ைகச்சானி என அல்வழிக்கண் 
சி பான்ைம ஐகார ஈ  மிக்கன. இவ் ற்றஃறிைணப்ெபயர் மிக்கு தல் உயிர் 
மயங்கிய ட் கூ ப. (12) 
    ---------- 
        1 எட் -வணிக ட் சிறந்ேதார்க்கு அரசராற் ெகா க்கப்பட்ட பட்டப்ெபயர் 
        2 காவிதி-உ வித் ண் ம் ேவளாள ட் சிறந்ேதார்க்கு அரசராற் 
ெகா க்கப்பட்ட பட்டப்ெபயர். 
    ---------- 
 
    விர ப்ெபய ள் இயல்  
    155. அஃறிைண விர ப்ெபயர் இயல் மா ளேவ. 
 
    இ  விர ப்ெபய ள் இயல்பாய் வன ம் உளெவன்கின்ற . 
 
    இ-ள்: அஃறிைண விர ப்ெபயர் - உயர்திைணப் ெபயேரா  அஃறிைண விரவிய 
விர ப்ெபயர், இயல்  மா ள – இயல்பாய் வன ம் உள, உம்ைமயான் 
இயல்பின்றி வன ம் உள; எ- . 
 
    உயர்திைணப்ெபயேரா  அஃறிைண ெசன்  விரவிற் ெறன்ற ெதன்ைன ? 
ெசால்லதிகாரத்  'இ திைணச் ெசாற்குேமா ரன்ன ாிைமயின்' (ெசால் -172) என்  
சூத்திரஞ் ெசய்வாரா ெலனின், அ ம் ெபா ந் மா  கூ ம். சாத்தன் சாத்தி, 

டவன் டத்தி என வ ம் விர ப் ெபயர்க்கண் உயர்திைணக்கு உாித்தாக ஓதிய 
ஆண்பா ம் ெபண்பா ம் உணர்த்தி நின்றஈற்ெற த் க்கேள அஃறிைண 
யாண்பா ம் ெபண்பா ம் உணர்த்திற் ெறன்றல் ேவண் ம்; என்ைன* ? 
அஃறிைணக்கு ஒ ைமப்பா ம் பன்ைமப்பா ம் உணர்த் ம் ஈறன்றி ஆண்பா ம் 
ெபண்பா ம் உணர்த் ம் ஈ கள் உளவாக ஆசிாியர் ஓதாைமயின்; அங்ஙனம் 
உயர்திைண இ பா ம் உணர்த் ம் ஈ கள் நின்ேற அஃறிைண யான்பாைல ம் 
ெபண்பாைல ம் உணர்த் த ன், அஃறிைண உயர்திைணேயா  ெசன்  
விரவிற்ெறன்  அவற்றின் உண்ைமத் தன்ைமத் ேதாற்றங் கூ வான் ஈண் க் 
கூறினார். இவ்வாேற விளிமரபின்கட் 'கிளந்த வி தி யஃறிைண விர ப் ெபயர்' (எ  - 
15*10) என் ழி ம் ஆசிாியர் உயர்திைணேயா  அஃறிைண விரவிய விர ப் 
ெபயெரன ஆண் ம் உண்ைமத் தன்ைமத் ேதாற்றங் கூ வர். மாணாக்கன் இனி  
உணர்தற்கு இவ்வா  விர ப் ெபயாின  உண்ைமத் தன்ைமத் ேதாற்றம் இரண்  
அதிகாரத் ங் கூறி, அவ் விர ப்ெபயர் வழக்கின்கண் இ திைணப் ெபா ம் 
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உணர்த்தி இ திைணச் ெசால்லாய் நிற்றற்கும் ஒத்த உாிைமயவா ெமனப் லப்பட 
நிற்குமா  காட் னா ெரன்  உணர்க. 
 
    இனி, அைவ அல்வழிக்கண் இயல்பாய் நிற்குமா :- சாத்தன் ெகாற்றன் சாத்தி 
ெகாற்றி என நி த்திக் குறியன் சிறியன் தீயன் ெபாியன் குறியள் சிறியள் தீயள் 
ெபாியள் என ம், ஞான்றான் நீண்டான் மாண்டான் யாவன் வ யன் ஞான்றாள் 
நீண்டாள் மாண்டாள் யாவள் வ யள் என ம், அைடந்தான் ஔவித்தான் 
அைடந்தாள் ஔவித்தாள் என ம் நான்கு கணத் ேதா ம் ஒட்  உணர்க. இனி 
ேவற் ைமக்கண் ைக ெசவி தைல றம் என ம், ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி யாப்  வன்ைம 
அழகு ஔவியம் என ம் ஒட் க. இவற் ள் னகாரம் நிற்பத் தகார நகாரம் வந் ழித் 
திாி ம் உதாரணம் ஈண் க் ெகாள்ளற்க. இனிச் சாத்தன் குறி  சாத்தி குறி  என 
அஃறிைண  ேபற்பன ங் ெகாள்க. இவற்ெறா  விைனச்ெசால் தைலப்ெபய்ய 
இைவ இ திைணக்கும் உாியவாம். ஆண்  நாற்பத்ெதட் ச் சூத்திரங்களான் 

வதைன ஈண் த் ெதாகுத்தார். இஃ  உயர்திைணக்கும் ஒக்கும். உம்ைமயான் 
இயல்பின்றி வன னகார ஈற் ட் காட் ம். 
    ------------ 
 
    ன்றாம் ேவற் ைம  
    156. ள்ளி யி தி ம் உயிாி  கிளவி ம் 
    வல்ெல த்  மிகுதி ெசால் ய ைறயால் 
    தம்மி னாகிய ெதாழிற்ெசால் ன்வாின் 
    ெமய்ம்ைம யாக ம் உறழத் ேதான்ற ம் 
    அம் ைற யிரண் ம் உாியைவ உளேவ 
    ேவற் ைம ம ங்கிற் ேபாற்றல் ேவண் ம். 
 
    இ  ேமல் உயிாீற்றிற்கும் ள்ளியீற்றிற்கும் ேவற் ைமக்கட் கூ ம்  ெபறா  
நிற்கும் ன்றாம் ேவற் ைம  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: தம்மினாகிய ெதாழிற்ெசால் - ன்றாவதற்கு உாிய 
விைன தற்ெபா ளா ளவாகிய ெதாழிற்ெசால், ள்ளியி தி ன் ம் உயிாி  
கிளவி ன் ம் வாின் - ள்ளியீற் ச்ெசான் ன்ன ம் உயிாீற் ச்ெசான் ன்ன ம் 
வ மாயின், ெமய்ம்ைமயாக ம் உறழத்ேதான்ற ம் அம் ைற யிரண் ம் உாியைவ 
உள - அவற் ள் இயல்பாக ம் உறழத்ேதான்ற மாகிய அம் ைற யிரண் ம் 
ெப தற்கு உாிய உளவாதலால், ேவற் ைம ம ங்கிற் ெசால் ய ைறயான் 
ேவண் ம் வல்ெல த் மிகுதி - உயிர்மயங்கிய ள் ம் ள்ளிமயங்கிய ள் ம் 
ேவற் ைமப் ணர்ச்சிக்குச் ெசால் ய ைறயான் வி ம் ம் வல்ெல த்  மிகுதிைய, 
ேபாற்றல் - ஈண் க் ெகாள்ளற்க; எ- . 
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    ெமய்ம்ைம பட்டாங்காத ன் இயல்பாம்.1 
 
    எ- : நாய்  என நி த்திக் ேகாட்பாட்டான் சாரப்பட்டான் தீண்டப் பட்டான் 
பாயப்பட்டான் என வ வித்  இயல்பாயவா  காண்க. சூர்ேகாட்பட்டான் 
சூர்க்ேகாட்பட்டான், வளிேகாட்பட்டான் வளிக்ேகாட் பட்டான், சாரப்பட்டான், 
தீண்டப்பட்டான், பாயப்பட்டான் என இைவ உறழ்ந்தன. இைவ நாற்பத்ெதட் ச் 
சூத்திரங்களான் வனவற்ைறத் ெதாகுத்தார். 
 
    ள்ளியி தி உயிாி கிளவி என்றதனாற் ேபஎய்ேகாட்பட்டான் ேபஎய்க் 
ேகாட்பட்டான் என எகரப்ேப ம் உறழ்ச்சிக்குக் ெகா க்க. அம் ைற யிரண்  

ாியைவ ளேவ என்றதனாற் பாம் ேகாட்பட்டான் பாம்* க்ேகாட் பட்டான் என் ம் 
உறழ்ச்சி ள் நிைலெமாழி ெயாற் த் திாித ங் ெகாள்க. இவ் கள் நாய்க்கால் 
ேதர்க்கால் கிளிக்கால் என ஆண்  ேவற் ைமக்கண் வல்ெல த்  மிகுமா  காண்க. 
(14) 
    -------- 
        1. பட்ட+ஆங்கு=பட்டாங்கு - *ேநர்ந்த அல்ல  உள்ள வைக, உண*ைம, உண்ைம 
        ேவ பாடன்ைமயின் இயல்பாம். 
    ---------- 
 
    இரண்டாம் ேவற் ைமத் திாி  
    157. ெமல்ெல த்  மிகுவழி வ ப்ேபா  ேதான்ற ம் 
    வல்ெல த்  மிகுவழி ெம ப்ேபா  ேதான்ற ம் 
    இயற்ைக ம ங்கின் மிகற்ைக ேதான்ற ம் 
    உயிர்மிக வ வழி உயிர்ெகட வ த ஞ் 
    சாாிைய உள்வழிச் சாாிைய ெக த ஞ் 
    சாாிைய உள்வழித் தன்  நிைலய ஞ் 
    சாாிைய யியற்ைக றழத் ேதான்ற ம் 
    உயர்திைண ம ங்கின் ஒழியா  வ த ம் 
    அஃறிைண விர ப்ெபயர்க் கவ்வியல் நிைலய ம் 
    ெமய்பிறி தாகிடத் தியற்ைக யாத ம் 
    அன்ன பிற ந் தன்னியல் ம ங்கின் 
    ெமய்ெபறக் கிளந்  ெபா ள்வைரந் திைசக்கும் 
    ஐகார ேவற் ைமத் திாிெபன ெமாழிப. 
 
    இஃ  இரண்டாம் ேவற் ைமத் திாி  ெதாகுத்  உணர்த் கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெமல்ெல த்  மிகுவழி வ ப்ெபா  ேதான்ற ம் - 'மரப்ெபயர்க் கிளவி 
ெமல்ெல த்  மிகுேம' (எ  - 217) என்றதனான் விளங்குைறத்தாெனன 
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ெமல்ெல த்  மிகுமிடத்  விளக் குைறத்தாெனன வல்ெல த் த் ேதான் த ம், 
வல்ெல த்  மிகுவழி ெம ப்ெபா  ேதான்ற ம் - 'மகரவி தி' )எ  - 310) 
என்பதனான் மரக்குைறத்தான் என வல்ெல த்  மிகுமிடத்  மரங்குைறத்தான் என 
ெமல்ெல த் த் ேதான் த ம் - இயற்ைக ம ங்கின் மிகற்ைக ேதான்ற ம் - 
'தாெயன்கிளவி யியற்ைக யாகும்' (எ  - 358) என்றவழித் தாய்ெகாைல என இயல்பாய் 
வ மிடத் த் தாய்க்ெகாைல என மிகுதி ேதான்ற ம், உயிர்மிக வ வழி உயிர்ெகட 
வ த ம் - 'குறியதன் ன்ன ம்' (எ  - 226) என ங் 'குற்ெற த்திம்ப ம்' (எ  - 267) 
என ம் 'ஏெயனி திக்கு' (எ  - 277) என ங் கூறியவற்றான் உயிர்மிக்கு வ மிடத் ப் 
பலாக்குைறத்தான் க க்ெகாணர்ந்தான் ஏக்கட் னான் என உயிர் ெகட வ த ம், 
சாாிைய உள் வழிச் சாாிைய ெக த ம் - 'வண் ம் ெபண் ம்' (எ  - 420) என்பதனாற் 
சாாிையப்ேப  உள்ள இடத்  வண்  ெகாணர்ந்தான் எனச் சாாிைய ெகட்  நிற்ற ம், 
சாாிைய உள்வழித் தன்  நிைலய ம் - 'வண் ம் ெபண் ம்' என்பதனாற் 
சாாிையப் ேப  உள்ள இடத்  வண் ைனக் ெகாணர்ந்தான் எனத் தன்  
நிற்ற ம் (இதற்கு வல்ெல த் ப் ேப  ஈற்  வைகயாற் ெகாள்க), சாாிைய இயற்ைக 
உறழத் ேதான்ற ம் - ' ளிமரக் கிளவிக்கு' (எ  - 244) என ம் 'பைன மைர ம்' (எ  - 
283) என ம் ' ல்ேவெலன்றா' (எ  - 375) என ம் ெபற்ற சாாிைய ெபறா  
இயல்பாய் நின்  ளிகுைறத்தான் ளிக்குைறத்தான் பைனத ந்தான் 
பைனத்த ந்தான் ல்குைறத்தான் ற்குைறத்தான் என மிக்குந் திாிந் ம் 
உறழ்ச்சியாகத் ேதான்ற ம், உயர் திைண ம ங்கின் ஒழியா  வ த ம் - 
'உயிாீறாகிய உயர்திைணப் ெபய ம்' (எ  - 153) என்பதனான் ேவற் ைமக்கண் 
இயல்பாய் வ ெமன்றைவ நம்பிையக் ெகாணர்ந்தான் நங்ைகையக் ெகாணர்ந்தான் 
என்றவழி இரண்ட  ெதாகாேத நிற்ற ம், (ஒழியாெதன்றதனான் மகற்ெபற்றான் 
மகட்ெபற்றான் என ம் ஆ உவறிெசால் 'மழவேராட் ய'(அகம் - 1) 'அவர்க்கண் 
ெடம் ள்' என ம் ஒழிந் ம் வ ெமன்  ெகாள்க.) 
 
    அஃறிைணவிர ப் ெபயர்க்கு அவ்வியல் நிைலய ம் - உயர்திைணேயா  
அஃறிைண விர ம் ெபயர்க்குக் ெகாற்றைனக் ெகாணர்ந்தாெனன உ  ெதாகாேத 
நிற்ற ம், (அவ்வியல் நிைலய ம் என்றதனாேன மகப்ெபற்ேறெனன விர ப் 
ெபயர்க்கண் ந் ெதாகுதல் ெகாள்க. உ பிய ள் 'ேத ங்காைல' (எ  -202) என்ற 
இேலசான் இதற்கும் ன்ைனயதற்கும் வல்ெல த் ப்ேப ங்ெகாள்க.) ெமய் 
பிறிதாகிடத்  இயற்ைகயாத ம் - ள்ளி மயங்கிய ள் ணகார னகார இ தி 
வல்ெல த்திையயின் ெமய்பிறிதாெமன்ற இடத்  ெமய்பிறிதாகா  மண் 
ெகாணர்ந்தான் ெபான் ெகாணர்ந்தான் என இயற்ைகயாய் வ த ம், அன்ன பிற ம் - 
அைவேபால்வன பிற ம், (அைவ 'எக்கண்  ெபய ங் காைல யாழநின் கற்ெக  
சி கு ' என ம் 'நப் ணர்  வில்லா நயனில்ேலார் நட் ' என ம் வ வழி எக்கண்  
நப் ணர்  என் ந் ெதாடக்கங்கு கும் உயர்திைணப்ெபயர்கள் ெமல்ெல த் ப் 



 152

ெப தற்கு உாியன வல் ெல த் ப் ெப தல் ெகாள்க. இன் ந் திைனபிளந்தான் 
மயிர் குைறத்தான் தற்ெகாண்டான் ெச த்தான் கழ்ந்தான் என வ ம்.) தன் இயல் 
ம ங்கின் - தன்ைனேய ேநாக்கித் திாி  
    நடக்குமிடத் , ெமய்ெபறக் கிளந்  ெபா ள்வைரந்  இைசக்கும் - ெபா ள்ெபற 
எ த்ேதாதப்பட்  ஏைன ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சிய  ெபா பிைனத் தான் 
நீக்கி ேவ   பிற்றாய் நின்  ஒ க்கும், ஐகார ேவற் ைமத் திாிெபன ெமாழிப - 
இரண்டாம் ேவற் ைமய  ேவ பட்ட ணர்ச்சி என்  கூ வர் ஆசிாியர்; எ-  
 
    ெமய்ெபற என்றதனாேன சாாிைய ள்வழித் தன்  நிைலயா  ெசய் ட்கண் 
வ வன ம் பிறவற்றின்கண் உறழ்ந்  வன ங் ெகாள்க. "மறங்க ந்த 
வ ங்கற்பின்" என ம் "சில்ெசால் ற் பல் கூந்தல்" ( றம்- 166) என ம் 
"ஆயி திைணயி னிைசக்குமன்" (ெசால்-1) என ம் பிறாண் ம் ெப ம்பான்ைம ம் 
வ ெமன்  ெகாள்க. ைம ெகாணர்ந்தான்ைமக் ெகாணர்ந்தான் வில்ேகாள் விற்ேகாள் 
என வ ம், இனி இவ்வா  திாியா  அகத் ேதாத்திற் கூறிய ெபா  ேப தமக்கு 

பாக வ வன ங் ெகாள்க. அைவ க க்குைறத்தான் ெசப் க் ெகாணர்ந்தான் 
என்றாற் ேபால்வன. "தம்மினாகிய ெதாழிற்ெசான் ன்வாின்"(எ -156) என்ற 
அதிகாரத்தான் விைனவந் ழிேய இங்ஙனம் ெப ம்பான்ைம திாிவெதன்  உணர்க. 
இனித் தன்னின த்த ெலன்பதனான் ஏழாவதற்கும் விைனேயா  ழித்திாிதல் 
ெகாள்க. அ  "வைரபாய் வ ைட" (மைலப -503) " லம் க்கனேன ல்லணற்காைள" 
( றம்-258) என்றாற்ேபால வ ம் (15) 
    ----------- 
 
    இகர ஐகார ஈற்  அல்வழி  
    158. ேவற் ைம யல்வழி இ ஐ ெயன் ம் 
    ஈற் ப்ெபயர்க் கிளவி வைக நிைலய 
    அைவதாம் 
    இயல்பா குந ம் வல்ெல த்  மிகுந ம் 
    உறழா குந ம் என்மனார் லவர். 
 
    இஃ  இகர ஈற் ப் ெபயர்க்கும் ஐகார ஈற் ப் ெபயர்க்கும் அல்வழி  
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ேவற் ைம யல்வழி-ேவற் ைம யல்லா இடத் , இ ஐ என் ம் 
ஈற் ப்ெபயர்க்கிளவி வைக நிைலய-இ ஐ என் ம் ஈற்ைற ைடய ெபயர்ச்ெசாற்கள் 

வைகயாகிய  நிைலைய ைடய, அைவ தாம்-அம் கடாம், 
இயல்பாகுந ம்-இயல்பாய் வன ம், வல்ெல த்  மிகுந ம்-வல்ெல த்  மிக்கு 
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வன ம், உறழாகுந ம்-உறழ்ச்சியாய் வன ம், என்மனார் லவர்-என 
இைவெயன்  கூ வர் லவர்; எ-  
 
    எ- : ப த்தி குறி  நாைர குறி  சிறி  தீ  ெபாி  என இைவ இயல் ; மாசித் 
திங்கள் சித்திைரத் திங்கள் அ க்ெகாற்றன் ைலக்ெகாற்றன் காவிக்கண் 
குவைளக்கண் என இைவ மிகுதி. கிளிகுறி  கிளிக்குறி  திைன குறி  திைனக்குறி  
என இைவ உறழ்ச்சி. 
 
    ெபயர்க்கிளவி வைகநிைலய ெவனேவ ெபயரல்லாத இரண் உற்  விைனச் 
ெசால் ம் இைடச்ெசால் ம் உாிச்ெசால் ம் இயல் ம் மிகுதி மாகிய இ வைக 
நிைலயவாம். ஒல்ைலக்ெகாண்டான் என்ப  ஐகார ஈற்  விைனச் ெசான் மிகுதி. 
"இனி யணி" (எ -236) ெயன்பதன்கண் இகர ஈற்  விைனெயச்சம் எ த்ேதா ப. 
இவற்றிற்குஇயல் வந் ழிக் காண்க. "ெசன்மதிபாக" இஃ  இகர ஈற்  
இைடச்ெசால் யல் . மிகுதி வந் ழிக் காண்க. "தில்ைலச் ெசால்ேல" (ெசால்-253) 
இஃ  ஐகார ஈற்  இைடச்ெசான் மிகுதி. இயல்  வந் ழிக் காண்க. "க கா" இஃ  
இகர ஈற்  உாிச் ெசால் யல் . மிகுதி வந் ழிக் காண்க. பைணத்ேதாள் இஃ  ஐகார 
ஈற்  உாிச்ெசான் மிகுதி. இயல்  வந் ழிக் காண்க. (16) 
    ----------- 
 
    இ ஐ ஈற்  ஏழாம் ேவற் ைம  
    159. சுட் த லாகிய இகர இ தி ம் 
    எகர தல் வானாவின் இகர இ தி ம் 
    சுட் ச்சிைன நீ ய ஐெயன் இ தி ம் 
    யாெவன் வினாவின் ஐெயன் இ தி ம் 
    வல்ெல த்  மிகுந ம் உறழா குந ஞ் 
    ெசால் யல் ம ங்கின் உளெவன ெமாழிப. 
 
    இஃ  ஏழாம் ேவற் ைம இடப்ெபா ணர்த்தி நின்ற இகர ஐகார ஈற்  
இைடச்ெசான்  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெசால் யல் ம ங்கின்-இகர ஐகாரங்கட்கு ன்னர்க் கூறிய வைக 
யிலக்கணங்க ள் இயல்ைப நீக்கி, சுட்  தலாகிய இகர இ தி ம்-சுட்ெட த்திைன 

தலாக ைடய அவ்விகர ஈற்  இைடச்ெசால் ம், எகர வினாவின் தல் இகர 
இ தி ம் -எகரமாகிய வினாவிைன தலாக ைடய அவ்விகர ஈற்  
இைடச்ெசால் ம், சுட் ச்சிைன நீ ய ஐெயன் இ தி ம்-சுட்டாகிய உ ப்ெப த்  
நீண்ட அவ்ைவகார ஈற்  இைடச்ெசால் ம், யாெவன் வினாவின் ஐெயன் இ தி ம் -
யாெவன் வினாவிைன தற்க ைடய அவ்ைவகார ஈற்  இைடச்ெசால் ம், 
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வல்ெல த்  மிகுந ம்-வல்ெல த்  மிக்கு வன ம், உறழாகுந ம்-உறழ்ச்சியாய் 
வன ம், உளெவன ெமாழிப.-உளெவன்  கூ வர் லவர்; எ-  

 
    எ- : அேதாளிக்ெகாண்டான் இேதாளிக்ெகாண்டான் உேதாளிக் ெகாண்டான் 
எேதாளிக்ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் என ம், ஆண்ைடக் 
ெகாண்டான் ஈண்ைடக்ெகாண்டான் ஊண்ைடக் ெகாண்டான் யாண்ைடக் 
ெகாண்டான் என ம் இைவ மிக்கன. அேதாளி அவ்விடெமன் ம் ெபா ட் . 
அவ்வழிெகாண்டான் அவ்வழிக்ெகாண்டான் இவ்வழி ெகாண்டான் 
இவ்வழிக்ெகாண்டான் உவ்வழிெகாண்டான் உவ்வழிக்ெகாண்டான் 
எவ்வழிெகாண்டான் எவ்வழிக்ெகாண்டான் என உறழந்தன. சுட் ச்சிைன 
நீண்டதற்கும் யாவினாவிற்கும் வ ம் ஐகார ஈற் க்கு உதாரணம் அக்காலத்  
ஆயிைடெகாண்டான் ஆயிைடக்ெகாண்டான் என்றாற் ேபால ஏைனயவற்றிற்கும் 
வழங்கிற் ப்ேபா ம்,. இனி, ஆங்கைவ ெகாண்டான் ஆங்கைவக் ெகாண்டான் 
என்பன காட் வா ம் உளர். அைவ திாி ைடயனவாம். ெசால் யல் என்றதனாேன 
பிற ஐகார ஈ  மிக்கு வன ெகாள்க. அன்ைறக் கூத்தர் பண்ைடச் சான்ேறா ெரன ம் 
ஒ  திங்கைளக் குழவி ஒ நாைளக் குழவி என ம் வ ம். (17) 
    ----------- 
 
    ெந ல் ன் குறில் ன் ஒற் க்கள் 
    160. ெந யதன் ன்னர் ஒற் ெமய் ெக த ங் 
    குறியதன் ன்னர்த் தன்  இரட்ட ம் 
    அறியத் ேதான்றிய ெநறியிய ெலன்ப. 
 
    இ  ள்ளிமயங்கிய ேநாக்கியேதார் நிைலெமாழிக் க வி கூ கின்ற . 
 
    இ - ள் : ெந யதன் ன்னர் ஒற்  ெமய் ெக த ம் – ெநட் ெட த்தின் ன் நின்ற 
ஒற் த் தன்வ  ெக த ம், குறியதன் ன்னர்த் தன் உ  இரட்ட ம் - 
குற்ெற த்தின் ன் நின்றா ஒற் த் தன் வ  இரட் த்த ம், அறியத் ேதான்றிய 
ெநறியியல் என்ப - அறி ம்ப  வந்த அ ப் பாட் யெலன்  கூ வர் ஆசிாியர் ; எ – . 
 
    இங்ஙனம் ெந யதன் குன்னர் ஒற் க் ெக வன ணகார ம் னகார ம் 
    மகார ம் லகார ம் ளகார ம் என ஐவைகயவாம். 
 
    எ -  : ேகாணிமிர்ந்த  தானல்லன் தாநல்லர் ேவனன்  ேதாணன்  என நகரம் 
வ ெமாழியாதற்கண் ெந யதன் ன்னர் ஒற் க் ெகட்ட . ேகாறீ  ேவறீ  எனத் 
தகரம் வ ெமாழியாதற்கண் லகாரெவாற் க் ெகட்ட . ஏைனய வந் ழிக் காண்க. 
இவற்ைற 'லனெவன வ உம்' (எ  - 141) 'ணளெவன் ள்ளி ன்' (எ  - 150.) 
என்பனவற்றான் த் க் ெக மா  காண்க. ஒற்றிரட் வன ஞகார நகார ழகாரம் 
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ஒழிந்தன. கண்ணழகி  ெபான்னகல் தம்மாைட ெசால்லழகி  எள்ளழகி  ெநய்யகல் 
ெதவ்வலன் எனக் குறியதன் ன்னர்த் தன்  இரட் ன. 
 
    ேமைலச் சூத்திரத்  நான்க  பிற்கூறியவதனான் ஒற்றிரட் தல் உயிர் 

தன்ெமாழிக் கன்ணெதன்  உணர்க. குறிய  பிற் கூறிய ைறயன்றிக் கூற்றினால் 
தம்ைம எம்ைம நின்ைன என ெந யன கு கிநின்ற வழி ங் குறியதன் ன்ன 
ெராற்றாய் இரட் த ம், விரனன்  குறணிமிர்ந்த  எனக் குறி ைணயின் ன்னர் 
வந்த ஒற் க் ெக த ம், வராறீ  நன்  எனக் குறிென ற்கண் நின்ற ஒற் க் 
ெக த ம், அ  ெகா ேறாழி என ங் குாிசிறீயன் என ந் ெதாடர்ெமாழி யீற்  நின்ற 
ஓற் க் ெக த ம் இைடச் ெசால்ேலா  ஒட் ப்பட்  நிற்ற ங்,1 காற்றீ  என ம் 
விரற்றீ  என ம் ஒற்  நிற்ற ங் ெகாள்க. இனி அறிய என்றதனாற் ேதன்றீ  
நாண்டீ  என்றாற்ேபாலவன ெகடாைம நிற்ற ங், ெக த ந் தகரநகரங்கள் வந் ழி 
ெயன்ப உங் ெகாள்க. ெநறியிய ெலன்றதனாற் சுட் ன் ன் உயிர் தன் ெமாழி 
வந் ழி அவ்வைட அவ்வாைட என இைட வகரெவாற்  இல்வழி ம் இரட் தல் 
ெகாள்க. (18) 
    --------- 
        1 அ  ெகாேறாழி என்ப  இைடச்ெசால்ேலா  ஒட் ப்பட்  நின்  
ெதாடர்ெமாழியாகி ஈற் நின்ற ஒற் க் ெகட்ட  ; குாிசிறீயன் என்ப  
இைடச்ெசால்ேலா ஒட் ப்படா . இயல்பாயத் ெதாடர்ெமாழியாயி ந்  ஈற் நின்ற 
ஒற் க் ெகட்ட . 
    ------------ 
 
    குறில் ன் ஒற்  இரட்டாத இடம் 
    161. ஆறன் உ பி ம் நான்கன் உ பி ங் 
    கூறிய குற்ெறாற் றிரட்ட ல்ைல 
    ஈறாகு ள்ளி அகரெமா  நிைல ம் 
    ெந தல் கு கும் ெமாழி ன் னான. 
 
    இஃ  உ பியைல ேநாக்கியேதார் நிைலெமாழிக்க வி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெந தல் கு கும் ெமாழி ன் ஆன-ெந தாகிய தெல த் க் 
கு கி ம் அ வைகப்பட்ட ெமாழிகளின் ன்னர் வந்த, ஆற பி ம் 
நான்க பி ம் -ஆறாம் ேவற் ைமக்கண் ம் நான்காம் ேவற் ைமக்கண் ம், 
கூறிய குற்ெறாற்  இரட்ட ல்ைல- ன்னர் நிைலெமாழிக்கு இரட்  ெமன்ற 
குற்ெறாற்  இரட்  வ த ல்ைல, ஈறாகு ள்ளி அகர ெமா  நிைல ம்-நிைலெமாழி 
யீற் க்கண் நின்ற ஒற் க்கள் அகரம்ெபற்  நிற்கும்; எ-  
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    உ பிய ல் "நீெயெனா ெபயர்" (எ -179) என ந் "தாம்நாெமன் ம்" (எ -188) 
என ந் "தான்யாெனன் ம்" (எ -192) என ங் கூறியவற்றாற் கு கி ஒற்றிரட் த் 
தம்ைம நம்ைம எம்ைம தன்ைன நின்ைன என்ைன என வ வன இதனாேன தம  
நம  எம  தன  நின  என  என ம், தமக்கு நமக்கு எமக்கு தனக்கு நினக்கு எனக்கு 
என ம் ஒற்றிரட்டா  அகரம் ெபற்  வந்தன. நான்காவதற்கு ஒற்  மிகுதல் 
"வல்ெல த்  த ய" (எ -114) என்பதனாற் ெகாள்க. ஆற பாகிய அகரம் ஏறி 

யாைமக்குக் காரணம் "ஆற பி னகரக்கிளவி" (எ -115) என் ழிக் கூறினாம். 
ஒற்றிரட்டாைம ம் அகரப்ேப ம் இரண்டற்கும் ஒத்தவிதி ெயன்  உணர்க. கூறிய 
ெவன்றதனான் ெந தல் கு காத1 தம் நம் ம் என வ ஞ் சாாிையகட்கும் 
இவ்வி விதி ங் ெகாள்க. எல்லார் தமக்கும் எல்லாநமக்கும் எல்லீர் மக்கும் 
எல்லார்தம ம் எல்லாநம ம் எல்லீர் ம ம் என வ ம் (19) 
    ----------- 
        1. தாம் நாம் ம் (வழக்கற்ற ) என் ம் ெபயர்கேள தம் நம் ம் எனக் 
கு கிச்சாாிைய யாவதால் "ெந தல் கு காத தம் நம் ம்" என நச்சினார்க்கினியர் 
கூ வ  ெபா ந்தா . 
    ----------- 
 
    " ம்" என் ெமாழிக்கும் அவ்விதி 
    162. ம்ெமன் இ தி ம் அந்நிைல திாியா  
 
    இ  ெந தல் கு காத ம்ெமன்கின்ற ம்2 அவ்விதி ெப ெமன்கின்ற . 
    ------- 
    2. இ  ேமற் கூறப்பட்ட . 
 
    இ-ள்: ம்ெமன் இ தி ம் -ெந தல் கு கா ம்ெமன் ம் மகர ம், அந்நிைல 
திாியா - ற்கூறிய குற்ெறாற்  இரட்டாைம ம் ஈறாகுபிள்ளி அகரெமா  
நிைலய ம் எய் ம்; எ-  
 
    எ- : ம  மக்கு என வ ம். (20) 
    ----------- 
 
    ள்ளி யி தி உகரம் ெபறாத இடம் 
    163. உகரெமா  ண ம் ள்ளி யி தி 
    யகர ம் உயி ம் வ வழி இயற்ைக. 
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    இ  ள்ளி மயங்கியைல ேநாக்கியேதார் நிைலெமாழிச் ெசய்ைக கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: உகரெமா  ண ம் ள்ளி யி தி-உகரப் ேபற்ேறா  ண ம் ள்ளியீ கள், 
யகர ம் உயி ம் வ வழி இயற்ைக-யகர ம் உயி ம் வ ெமாழியாய் வ மிடத்  
அவ் கரம் ெபறா  இயல்பாய் ம்; எ-  
 
    அவ் களாவன ள்ளி மயங்கிய ள் உகரம் ெப ெமன்  விதிக்கும் பல ஈ க  
ெமன்  ெகாள்க. உாிஞ் யானா அனந்தா ஆதா இகலா ஈந்தா உ ந்தா ஊரா எயினா 
ஏறா ஐயா ஒ க்கா ஓதா ஔவியா என ம் உாிஞ்யா  அழகு என ம் ஒட் க. ஏைனப் 

ள்ளிகேளா ம் ஏற்பன அறிந்  ஒட் க. 
 
    "ஞகாைர ெயாற்றிய" (எ -296) என்பதனா ம் "ஞ ந ம வ விையயி ம் (எ -297) 
என்பதனா ம் யகர ம் உயி ம் வந்தால் உகரம் ெபறா  இயல்பாெமன்ப  
ெப த ன் ஈண்  விலக்கல் ேவண்டா ெவனின், எ த்ேதாத்தில் வழியேத 
உய்த் ணர்ச்சி ெயன்  ெகாள்க. (21) 
 
    இ  தலாக அல்வழி கூ கின்றார். 
    ----------- 
 
    அள  நிைற எண் ப்ெபயர்கள் தம்மிற் ண மா  
    164. உயி ம் ள்ளி ம் இ தி யாகி 
    அள ம் நிைற ம் எண் ஞ் சுட்  
    உளெவனப் பட்ட எல்லாச் ெசால் ம் 
    தத்தங் கிளவி தம்மகப் பட்ட 
    த்ைத வ உங் காலத் ேதான்றின் 
    ஒத்த ெதன்ப ஏெயன் சாாிைய. 
 
    இஃ  அள ம் நிைற ம் எண்ணமாகிய ெபயர்கள் தம்மிற் ண மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: உயி ம் ள்ளி ம் இ தியாகி-உயி ம் ள்ளி ந் தமக்கு ஈறாய், அள ம் 
நிைற ம் எண் ஞ் சுட்  உளெவனப்பட்ட எல்லாச் ெசால் ம்-அளைவ ம் 
நிைறைய ம் எண்ைண ங் க தி வ வன உளெவன்  ஆசிாியர் கூறப்பட்ட எல்லாச் 
    ெசாற்க ம், தத்தங் கிளவி தம்மகப்பட்ட-தத்தமக்கு இனமாகிய ெசாற்களாய்த் 
தம்மிற் குைறந்த ெசாற்கள், த்ைத வ உங் காலந் ேதான்றின்-தம் ன்ேன வ ங் 
காலந் ேதான் மாயின், ஏெயன் சாாிைய ஒத்த  என்ப-தாம் ஏெயன் சாாிைய ெபற்  

தைலப் ெபா ந்திற்ெறன்பார் ஆசிாியர்; எ-  
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    ந்ைத த்ைத ெயன விகாரம். 
 
    நாழிேய யாழாக்கு உழக்ேக யாழாக்கு கலேன பதக்கு என அள ப் ெபயர் ஏகாரம் 
ெபற் த் தம் ன்னர்ப் தம்மிற் குைறந்தன வந்தன. ெதா ேய கஃசு கழஞ்ேச குன்றி 
ெகாள்ேள ையயவி என நிைறப்ெபயர் ஏகாரம் ெபற் த் தம் ன்னர்த் தம்மிற் 
குைறந்தன வந்தன. ஒன்ேறகால் காேல காணி காணிேய ந்திாிைக என 
எண் ப்ெபயர் ஏகாரம் ெபற் த் தம் ன்னர்த் தம்மிற் குைறந்தன வந்தன. 
அதிகாரம்பட்ட ள்ளியீ  ற்கூறாததனாேன கு ணி நானாழி ஐந்நாழி ழக்கு என 
ஏகாரமின்றி வ வன ங் ெகாள்க. (22) 
    ----------- 
 
    அைவ "அைர" என்பதேனா  ணர்தல் 
    165. அைரெயன வ உம் பால்வைர கிளவிக்குப் 
    ைரவ தன்றாற் சாாிைய யியற்ைக. 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிற் . 
 
    இ-ள்: அைரெயன வ உம் பால்வைர கிளவிக்கு-அம் வைகச் ெசான் ன்னர் 
வ ம் அைர ெயன்  ெசால்ல வ கின்ற ெபா ட்கூற்ைற உணரநின்ற ெசால் ற்கு, 
சாாிைய யியற்ைக ைரவதன் -ஏெயன்சாாிைய ெப ந் தன்ைம ெபா ந் வதன்  ; 
எ-  
 
    ஆல் அைச. 
 
    எ- : உழக்கைர ெசவிட்டைர ழக்கைர என ம் கஃசைர கழஞ்சைர ெதா யைர 
ெகாள்ளைர என ம், ஒன்றைர பத்தைர என ம் இைவ ஏெயன்சாாிைய ெபறாவாய் 
வந்தன. ைரவதன் ெறன்றதனாற் கலவைர ெயன்பதைன ஒற் க் ெக த் ச் ெசய்ைக 
ெசய்  க்க. இதனாேன ெசவிட்டைர ெயன் ழி டகரெவாற்  மிகுத ங் ெகாள்க. 
"ஒட் தற் ெகா கிய வழக்கு" (எ -132) அன்ைமயிற் சாாிைய ெபறாவாயின 
என்றாேலா ெவனின் அைவ ெபற் ம் ெபறா ம் வ வனவற்றிற்குக் கூறிய 
தாகலா ம் இ  "தம்மகப்பட்ட" (எ -194) என வைரந்ேதாதினைமயா ம் விலக்கல் 
ேவண் ற் 1. (23) 
    -------- 
    1 "ஒட் தற்ெகா கிய வழக்கு"...ேவண் ற் -"ஒட் தற்ெகா கிய வழக்கு" என 

ன்னர்க் கூறிய  சாாிைய ெபற் ம் ெபறா ம் வ ம் ணர்ெமாழிகட்கு. இங்குக் 
கூறியஅைர ெயன் ஞ் ெசால்ைல "வ ெமாழியாகக் ெகாண்ட ணர்ச்சிகெளல்லாம் 
சாாிைய ெபறாமேல வ ம். ந்தின ற்பாவில் "தம்மகப்பட்ட.. ஏெயன் சாாிைய" என 
அைர ெயன் ம் ெசால் ம் அடங்கக் கூறினைமயின் அைத இங்கு விலக்க ேநர்ந்த . 
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    -------------- 
 
    அைவ "குைற" என்பதேனா  ணர்தல் 
    166. குைறெயன் கிளவி ன்வ  காைல 
    நிைறயத் ேதான் ம் ேவற் ைம யியற்ைக. 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிப் பிறி  விதி வகக்கின்ற , ஏெயன்சாாிைய விலக்கி 
ேவற் ைம பிேனா  மாட்ெடறித ன். 
 
    இ-ள்: குைறெயன் கிளவி ன்வ காைல-குைற ெயன் ஞ்ெசால் அள ப்ெபயர் 

த யவற்றின் ன் வ ங்காலத்திற்கு, ேவற் ைம யியற்ைக-ேவற் ைமப் ணர்ச்சி 
பிற்கு உாித்தாகக் கூ ந் தன்ைம, நிைறயத்ேதான் ம் – நிரம்பத் ேதான் ம்; எ- . 

 
    எ- : உாிக்குைற கலக்குைற என ம் ெதா க்குைற ெகாட்குைற என ம் 
காணிக்குைற காற்குைற என ம் வ ம். உாிய ெநல் ங் குைறெநல்  ெமன்க. 
 
    ேவற் ைமயியற்ைக ெயனேவ இைவ ேவற் ைம யன்றாயின. எனேவ உாிக்குைற 
ெயன்பதற்கு உாி ம் உழக்கு ெமனப் ெபா ளாயிற் . ஏைனய ம் அன்ன. 
 
    ன்வ காைல ெயன்றதனாேன கலப்பய  கலப்பாகு என்றாற்ேபாலப் 
ெபா ட்ெபயேரா  ண ம் வழி ம் இவ்ேவற் ைம  எய் விக்க. பாெகன்ற  
பாக்கிைன. நிைறய ெவன்றதனாேன உாிக்கூ  ெதா க்கூ  காணிக்கூ  எனக் 
கூெறன்றதற்கும் இம்  எய் விக்க. (24) 
    ----------- 
 
    அவற் ட் குற் கர ெமாழிகட்குச் சாாிைய 
    167. குற்றிய கரக் கின்ேன சாாிைய. 
 
    இ  ேவற் ைம  விலக்கி இன் வகுத்த ன் எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி 
கூ கின்ற  
 
    இ-ள்: குற்றிய கரக்குச் சாாிைய-குற்றிய கர ஈற்  அள ப்ெபயர் 

த யவற் க்குக் குைறெயன்பதேனா  ண ம் வழி வ ஞ் சாாிைய, இன்ேன- 
இன்சாாியையேயயாம்; எ- . 
 
    குற்றிய கரக்கு, இதற்கு அத  விதித்  க்க. குற்றிய கரத்தின்ேன ெயன்ப ம் 
பாடம். 
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    உழக்கின்குைற ஆழாக்கின்குைற என ம் கழஞ்சின்குைற கஃசின் குைற என ம், 
ஒன்றின்குைற பத்தின்குைற என ம் வ ம். இதற்கு உழக்குங்குைற  ெமன்ப  
ெபா ள். இ  ேவற் ைமக்கண்ணாயின் உழக்கிற் குைறெயன நிற்கும். (25) 
    ---------- 
 
    "கலம்" அத் ச்சாாிைய ெப தல் 
    168. அத்திைட வ உங் கலெமன் அளேவ. 
 
    இ ம் எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த , ேவற் ைமவிதி விலக்கி அத்  
வகுத்த ன். 
 
    இ-ள்: கலெமன் அளேவ - கலெமன் ம் அள ப்ெபயர் குைறேயா  ண மிடத் , 
அத்  இைட வ உம் – அத் ச் சாாிைய இைட வந்  ண ம்; எ- . 
 
    கலத் க்குைற. இதைன 'அத்ேதவற்ேற' (எ -133) என்பதனான் க்க. இதற்குக் 
கல ங் குைற  ெமன்ப  ெபா ள். சாாிைய ற்கூறியவதனாேன ன் இன்சாாிைய 
ெபற்றவழி வல்ெல த்  ழ்க்க.(26) 
    ---------- 
 
    பைன ம் கா ம் இன்சாாிைய ெப தல் 
    169. பைனெயன் அள ங் காெவன் நிைற ம் 
    நிைன ங் காைல இன்ெனா  சிவ ம். 
 
    இ ம் அ . ேவற் ைமவிதி விலக்கி இன் வகுத்த ன். 
 
    இ-ள்: பைனெயன் அள ங் காெவன் நிைற ம் - பைனெயன் ம் அள ப்ெபய ங் 
காெவன் ம் நிைறப்ெபய ங் குைறெயன்பதேனா  ண மிடத் , நிைன ங்காைல 
இன்ெனா  சிவ ம்-ஆரா ங்காலத்  இன்சாாிைய ெபற் ப் ண ம் எ- . 
 
    பைனயின் குைற காவின்குைற என வ ம். இைவ ம் உம்ைமத் ெதாைக. 
நிைன ங்காைல ெயன்பதனான் ேவற் ைமக்கு உாிய விதி ெயய்தி வல்ெல த் ப் 
ெப த ஞ் சி பான்ைம ெகாள்க. பைனக்குைற காக்குைற எனவ ம். 
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    இத் ைண ம் அல்வழி . இவற்ைற 'ேவற் ைம யல்வழி இஐ' (எ -158) 
என் ஞ் சூத்திரத்திற் கூறா  ேவேறாதினார், இைவ அள ம் நிைற ம் 
எண் மாத ன். (27) 
    ------------- 
 
    அள  நிைறப் ெபயர்களில் ெமாழி தலாம் எ த் க்கள் 
    170. அளவிற்கும் நிைறயிற்கும் ெமாழி த லாகி 
    உளெவனப் பட்ட ஒன்பதிற் ெற த்ேத 
    அைவதாங் 
    கசதப என்றா நமவ என்றா 
    அகர உகரேமா டைவெயன ெமாழிப. 
 
    இ  ற்கூறிய ன்ற ள் அளவிற்கும் நிைறக்கும் ெமாழிக்கு தலாெம த்  
இைனத் ெதன்கின்ற . 
 
    இ-ள்: அளவிற்கும் நிைறயிற்கும் ெமாழி தலாகி உளெவனப்பட்ட 
ஒன்பதிற்ெற த்ேத - அள ப்ெபயர்க்கும் நிைறப்ெபயர்க்கும் ெமாழிக்கு 

தலா ள்ளெவன்  கூறப்பட்டன 
    ஒன்பெத த் க்கள், அைவதாங் கசதப என்றா நமவ என்றா அகர கர ேமா  
அைவெயன ெமாழிப-அவ்ெவ த் க்கள்தாங் கசதபக்க ம் நமவக்க ம் அகர 
உகர மாகிய அைவ ெயன்  கூ வர் லவர்; எ- . 
 
    எ- : கலம் சா  ைத பாைன நாழி மண்ைட வட்  அகல் உழக்கு இைவ அள . 
கழஞ்சு சீரகம் ெதா  பலம் நிைற மா வைர அந்ைத இைவ நிைற. நிைறக்கு 
உகர தற்ெபயர் வந் ழிக் காண்க. இனி உளெவனப்பட்ட என்றதனாேன 
உளெவனப்படாதன ம் உள. அைவ இம்மி ஓரைட இடா என வைரயைற 
கூறாதன ங் ெகாள்க. இன் ம் இதனாேன ேதய வழக்காய் ஒ ஞார் ஒ வ  
என்பன ங் ெகாள்க. இங்ஙனம் வைரயைற கூறினார், அகத்ேதாத்தி ள்  
கூறியவழி அதிகாரத்தான் வன்கணத் தின்ேமற் ெசல்லா  ஒழிந்தகணத்தி ஞ் ெசல்  
ெமன்றற்கு1. எண் ப் ெபயர் வைரயைற யின்ைமயிற் கூறாராயினார்2. (28) 
    --------- 
        1 "இங்ஙனம் வைரயைற ...ெசல் ெமன்றற்கு" ... ந்தின நான்கு ற்பாக்களி 

ம் குைற ெயன் ம் வ  தல் வ ெமாழிேய கூறப்பட்டைமயின், அதிகாரத் தால் 
வன்கணத்தின்ேமல் மட் ம் ெசல் தைல விலக்கி ஒழிந்த கணத்தின் ேம ஞ் ெசல் ம் 
என்  அறிவித்தற்கு இந் ற்பாவில் வைரயைற கூறினார் 
        2 எண் ப்ெபயர்களின் தெல த் க்கள் மிகப்பல வாத ன் கூறப்படவில்ைல. 
    ---------------- 
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5.3 றனைட 

 
    இவ்விய க்குப் றனைட 
    171. ஈறியல் ம ங்கின் இைவயிவற் றியல்ெபனக் 
    கூறிய கிளவிப் பல்லா ெறல்லாம் 
    ெமய்த்தைலப் பட்ட வழக்ெகா  சிவணி 
    ஒத்தைவ ாிய ணர்ெமாழி நிைலேய 
 
    இஃ  இவ்ேவாத்திற்குப் றனைட; எ த்ேதாத்த ம் இேலசா ம் 

யாதனவற்றிற்கு இ ேவ ஓத்தாக ன். 
 
    இ-ள்: ஈ  இயல் ம ங்கின்-உயி ம் ள்ளி ம் இ தியாகிய ெசாற்கள் 
வ ெமாழிேயா  கூ  நடக்குமிடத் , இவற்  இயல்  இைவெயனக் கூறிய கிளவிப் 
பல்லாெறல்லாம்-இம்ெமாழிகளின்  இைவெயனக் கூறி க்கப்பட்ட 
ெசாற்களின  அவ்வாற்றான் யா நின்ற பலவைக கெளல்லாம், 
ெமய்த்தைலப்பட்ட வழக்ெகா  சிவணி-உண்ைமையத் தைலப்பட்ட வழக்ேகா கூ , 

ணர்ெமாழிநிைல ஒத்தைவ உாிய- ண ம் ெமாழிகளின் நிைலைமக்கட் 
ெபா ந்தினைவ உாியவாம்; எ-  
 
    எ- : நடெஞள்ளா என உயிாீறாகிய ன்னிைலக் கிளவி ெமன் கணத்ேதா  
இயல்பாய் ந்த . மண் ெகாற்றா மண் க்ெகாற்றா மன்  ெகாற்றா 
மன் க்ெகாற்றா உள் ெகாற்றா உள் க்ெகாற்றா ெகால் ெகாற்றா 
ெகால் க்ெகாற்றா என்பன ள்ளியி தி ன்னிைலக்கிளவி உகரம் ெபற் ம் 
உறழ்ந் ம் ந்தன. உாி ெஞள்ளா இஃ  "ஔெவனவ உம்" (எ - 152) என்பதன் 
ஒழி . பதக்கநானாழி பதக்க ந்நாழி என இைவ ஏெயன் சாாிைய ெபறா  
அக்குப்ெபற்  அதன் இ தி ெமய்ம்மிைசெயா ங் ெகட் ப் ணர்ந்தன. வாட்டாைன 
ேதாற்றண்ைட என்பன தகரம் வந் ழித் திாிந்  ெந யதன் ன்னர் நி த்திக் 
ககரெவாற்றின் ேமேலறின அகரத்ைத ம் மகரெவாற்ைற ங் ெக த்  அைர 
ெயன்பதன் அகரத்ைத ேயற்றி க்க. இ  நிைறப்ெபயர். ஒ மா வைர ெயன்பதைன 
ஒ  மா அைர ெயன நி த்தி வ ெமாழி அகரங் ெக த்  ஒ மாைர ெயன க்க. 
கலவைர ெயன்பதைனக் கலைர என க்க. அகர மகரங் ெக த்  நாகைண ெயனப் 
பிற ம் வ வன ெவல்லாம் இச் சூத்திரத்தான் க்க. 
    ------------- 
 
    'யாவர்' 'யா ' என் ஞ் ெசாற்களின் ம உ 
    172. பலரறி ெசான் ன் யாவ ெரன் ம் 
    ெபயாிைட வகரங் ெக த ம் ஏைன 
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    ஒன்றறி ெசான் ன் யாெதன் வினாவிைட 
    ஒன்றிய வகரம் வ த ம் இரண் ம் 
    ம வின் பாத்தியின் திாி மன் பயின்ேற. 
 
    இ  ம உச்ெசான்  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: பலரறி ெசான் ன் யாவ ெரன் ம் ெபயாிைட வகரங் ெக த ம் - பலைர 
யறி ம் அவெரன் ஞ் ெசால் ன் ன்னர் வ கின்ற யாவெரன் ம் ெபயர் இைடயில் 
வகரங் ெக த ம், ஏைன ஒன்றறி ெசான் ன் யாெதன் வினா இைட ஒன்றிய வகரம் 
வ த ம் - ஒழிந்த ஒன்றைன அறி ம் அ  ெவன் ஞ் ெசால் ன் ன்னர் வ கின்ற 
யாெதன் ம் வினாச்ெசால் இைடயிேல உயிேரா  ெபா ந்திய வகரம் வ த ம், 
இரண் ம் - ஆகிய அைவ யிரண் ம், ம வின் பாத்தியின்மன் பயின்  திாி ம் - 
ம பின் பகுதியிடத்  மிக ம் பயின்  திாி ம்; எ- . 
 
    எ- : அவர் யார் என ம் அ  யாவ  என ம் வ ம். அவர் யாவெரன்ப  வகரங் 
ெகட்  அவர்யாெரன நின்றவழி 'யாஅ ெரன் ம் வினாவின் கிளவி' (ெசா - 210) என்  
விைனயிய ட் கூ ம் விைனக் குறிப் ச் ெசால்லாம் பிறெவனின், ஆகா ; அவ்வகரங் 
ெகட்டா ம் ஈண்  யாவெரன் ம் ெபயர்த்தன்ைமயாேய நிற்ற ன். அ  ெபற்றவா 
ெறன்ைன ெயனின், ஈண் ப் பலரறி ெசான் ன் வந்த யாவ ெரன்பதன் வகரங் 
ெக ெமனேவ, ஏைன அவன் அவள் என் ம் இ பான் ன் ம் யாவெரன்ப  
வாராெதன் ம் அ  திாிந்  ம வாய் நிற்கு ெமன் ங் கூ தலா ம் 'யாவெரன் ம் 
ெபயாிைட' என்பதனா ம் ெபற்றாம். இதனாேன அவன் யாவர் அவள் யாவர் 
என்றாற் பால் வ வாெமன்ப  ெபற்றாம். இதைன 'யாவன் யாவள் யாவெரன்  - 
மாவயின் ன்ேறா ' (ெசா - 162) எனப் ெபயராக ஓதிய வாற்றான் உணர்க. 
அன்றி ம் யாெரன் ம் வினாவின் கிளவி ப்பாற்கும் உாித்ெதன்  யாெரன் ம் 
வினாவிைனக் குறிப்பிைன அவன்யார் அவள்யார் அவர்யார் என ப்பாற்கும் ஒப்ப 
உாிைம கூ தலா ம் அ  ேவெறன்ப  ெபற்றாம். அ  விைனயிய ள் 
ஓதினைமயா ம் 'வினாவிற் ேகற்றல்' (ெசா - 66) எனப் பயனிைலயாக 
ஓதினைமயா ம் ேவறாயிற் . 
 
    இனி 'யார்யார்க் கண்ேட வப்பர்' எனப் பலரறி ெசான் ன்னரன்றி இயல்பாக 
வந்த யாெரன்ப  யாண்  அடங்குெமனின் அ ம் யாைர யாைரக்கண்ெடன உ  
விாித ன் யாவைர என் ம் வகரங்ெகட்ட ெபயேர யாம். அங்ஙனம் நிைலெமாழி 
வ ெமாழியாய் நிற்றல் பயின்ெறன்றதனாற் ெகாள்க. இதனாேன "யாவ  நன்ெறன 

ணரார் மாட் ம்" என ஏைன ஒன்றறி ெசால் ம் நிைலெமாழியாய் நிற்றல் ெகாள்க. 
இன் ம் இதனாேன யாரவர் யாவத  என இவ்வி  ெசால் ம் நிைலெமாழியாய் 
வ தல் ெகாள்க. 
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    ெதாைகமர  ற்றிற்  
    ------------- 
 

6. உ பியல் 
(உ ெப த் க்களின் ணர்ச்சி யிலக்கணம் உணர்த் வ ) 

6.1. உயிாீ கள் 
 
    அகர ஈ  த யவற்றில் ேவற் ைம பிற்கு இன் சாாிைய 
    173. அஆ உஊ ஏஔ என் ம் 
    அப்பா லாறன் நிைலெமாழி ன்னர் 
    ேவற் ைம பிற் கின்ேன சாாிைய 
 
    என்ப  சூத்திரம் 
 
    உ கேளா  ெபயர் ண ம் இயல்  உணர்த்தினைமயின் இவ்ேவாத்  உ பிய 
ெலன் ம் ெபயர்த்தாயிற் . ேமற் ெறாகுத் ப் ணர்த்ததைன ஈண்  விாித் ப் 

ணர்க்கின்றாராக ன் இவ்ேவாத் த் ெதாைக மரேபா  இைய ைடத் தாயிற் . இச் 
சூத்திரம் அகர த ய ஈற்றான் வ ம் ஆ  ஈற் ச்ெசாற்கள் நின்  இன் ெபற்  
உ ப்பிெனா  ண மா  கூ கின்ற . உ பின் ெபா ட் படவ ம் ணர்ச்சி ேமற் 
கூ ப. 
 
    இ-ள்: அ ஆ உ ஊ ஏ ஔ என் ம் அப்பால் ஆறன் நிைலெமாழி ன்னர் -அ ஆ உ 
ஊ ஏ ஔ என்  ெசால்லப்ப கின்ற அக்கூற்  ஆறிைன ம் ஈறாக ைடய 
நிைலெமாழிகளின் ன்னர் வ கின்ற ேவற் ைம பிற்கு இன்ேன சாாிைய- 
ேவற் ைம கட்கு இைடேய வ ஞ் சாாிைய இன் சாாிையேய; எ-  
 
    எ- : விளவிைன விளவிெனா  விளவிற்க விளவின  விளவின்கண் என ம், 
பலாவிைன பலாவிெனா  பலாவிற்கு பலாவின  பலாவின்கண் என ம், க விைன 
க விெனா  க விற்கு க வின  க வின்கண் என ம், த உ விைன 
த உவிெனா  த உவிற்கு த உவின  த உவின்கண் என ம் ேசவிைன 
ேசவிெனா  ேசவிற்கு ேசவின  ேசவின்கண் என ம், ெவௗவிைன ெவௗவிெனா  
ெவௗவிற்கு ெவௗவின  ெவௗவின்கண் என ம் வ ம். இவ்வாேற ெசய்ைக யறிந்  
ஒட் க. 
 
    "இன்ெனன வ உம் ேவற் ைம பிற் 
    கின்ெனன் சாாிைய யின்ைம ேவண் ம் " (எ -131) 
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    எனேவ ஏைனய இன் ெப  ெமன்ற ன் "ஞநமயவ" (எ -144) என்பதனான் 
இயல்ெபன்ற  விலக்கிற்றாம். (1) 
    ------------ 
 
    அகர ஈற் ப் பன்ைமப் ெபயர்கட்கு வற் ச் சாாிைய 
    174. பல்லைவ த ய அகர இ ெபயர் 
    வற்ெறா  சிவணல் எச்ச மின்ேற. 
 
    இஃ  இன்சாாிைய விலக்கு வற்  வகுத்த ன் எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி 
வகுக்கின்ற . 
 
    இ-ள்: பல்லைவ த ய ெபயாி  அகரம் – பன்ைமப் ெபா ைளக் க தின 
ெபயர்களின் இ தி நின்ற அகரம், வற்ெறா  சிவணல் எச்சமின்  - வற் ச் 
சாாிையெயா  ெபா ந் தைல ஒழித ல்ைல; எ- . 
 
    எ- : பல்லவற்ைற பல்லவற்ெறா  பலவற்ைற பலவற்ெறா  சில்லவற்ைற 
சில்லவற்ெறா  சிலவற்ைற சிலவற்ெறா  உள்ளவற்ைற உள்ளவற்ெறா  
இல்லவற்ைற இல்லவற்ெறா  என ஒட் க. 
 
    எச்சமின்  என்றதனாேன ேமல் இன் ெபற்றன பிறசாாிைய ம் ெப தல் ெகாள்க. 
நிலாத்ைத லாத்ைத மகத்ைத என வ ம். இன் ம் இதனாேன பல்லைவ 

த யவற்றின்கண் ன்றா  வற் ப் ெபற்ேற தல் ெகாள்க. 
    ------------- 
 
    'யா' என் வினா க்கும் வற் ச் சாாிைய 
    175. யாெவன் வினா ம் ஆயியல் திாியா  
 
    இஃ  ஆகார ஈற் ள் ஒன்றற்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி  விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: யாெவன் வினா ம் - யாெவன்  ெசால்லப்ப ம் ஆகார ஈற்  
வினாப்ெபய ம், ஆயியல் திாியா  – ற்கூறியவற் ப் ேபற்றிற் றிாியா ; எ- . 
 
    யாவற்ைற யாவற்ெறா  என வ ம். 
    ------------ 
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    உகர ற் ச் சுட் க்கு அன் சாாிைய 
    176. சுட் த கரம் அன்ெனா  சிவணி 
    ஒட் ய ெமய்ெயாழித் கரங் ெக ேம. 
 
    இஃ  உகர ஈற்றிற்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: சுட் தல் உகரம் அன்ெனா  சிவணி - சுட்ெட த்திைன தலாக ைடய 
உகர ஈற் ச்ெசால் அன் சாாிையேயா  ெபா ந்தி, ஒட் ய ெமய் ஒழித்  உகரங் 
ெக ம் - தான் ெபா ந்திய ெமய்ைய நி த்தி உகரங் ெக ம்; எ- . 
 
    அதைன அதெனா  இதைன இதெனா  உதைன உதெனா  என வ ம். அதிைன 
அதிெனா  என்றாற் ேபால்வன ம  ப் ழி ந்தன.1 ஒட் ய என்றதனாற் 
சுட் தல் உகரமன்றிப் பிற உகர ம் உயிர் வ வழிக் ெக வன ெகாள்க. அைவ 
கத  கள  கன  என நி த்தி அழகி  இல்ைல என வ வித்  உகரங் ெக த்  

க்க. இவற்ைற வகர ஈறாக்கி உகரம் ெபற்றன ெவன்  ேகா  ெமனின் 
வழக்கின்கண் ஞ் ெசய் ட்கண் ம் பயின்  வ ம் வகர ஈ கைள ஒழித்  ஆசிாியர் 
'வகரக் கிளவி நான்ெமாழி யீற்ற ' (எ  - 81) என்றாற்ேபால வைரந்ேதாதல் 
குன்றக்கூறலாம் ஆத ன், அைவ உகர ஈெறன்  உணர்க. அைவ ெசல  வர  தர  
உண  கன  என வழக்கின் கண் ம் ' ன்கண் ைடத்தாற் ணர் ' (குறள் - 1152) 
'பாடறியா தாைன யிர ' 'கண்ணாரக் காணக் கத ' ( த்ெதாள் - 42) எனச் ெசய் ட் 
கண் ம் பயின்  வ மா  உணர்க. 
    --------- 
        1. அதிைன அதிெனா  என்றாற் ேபால்வன 'வழங்கியன் ம ங்கின ம ெவா  
திாிந ம்* என் ம் அதிகாரப் றனைடயான் ந்தன. அதைன அதெனா  என்பன 
அதிைன அதிெனா  என ம வின. அன் சாாிையயின் ம உத் திாிேப இன் என்ப  
க த் . 
    ----------- 
 
    ஐகார ஈற்றிற்கு வற் ச் சாாிைய 
    177. சுட் த லாகிய ஐெயன் இ தி 
    வற்ெறா  சிவணி நிற்ற ம் உாித்ேத. 
 
    இஃ  ஐகார ஈற்றிற்கு  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: சுட்  தலாகிய ஐெயனி தி – சுட்ெட த்திைன தலாக ைடய ஐகார 
ஈற் ச் ெசால், வற்ெறா  சிவணி நிற்ற ம் உாித்  - வற் ச் சாாிையெயா  ெபா ந்தி 
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நிற்ற ம் உாித்  ? எ- . உம்ைமயான் வற்ெறா  சில உ பின்கண் இன் சாாிைய 
ெபற்  நிற்ற ம் உாித் ; எ- . 
 
    அைவயற்ைற அைவயற்ெறா  இைவயற்ைற இைவயற்ெறா  உைவயற்ைற 
உைவயற்ெறா  என ஒட் க; இங்ஙனம் ஐகாரம் நிற்க வற்  வந் ழி 'வஃகான் 
ெமய்ெகட' (எ  - 122) என்பதனான் க்க. 
 
    இனி, உம்ைமயான் அைவயற்றிற்கு அைவயற்றின்கண் என நான்காவ ம் 
ஏழாவ ம் வற் ம் இன் ம் ெபற்  வந்தவா  காண்க. இனி, ஒன்ெறன த்த 
ெலன்பதனாற் பல்லைவ த ய அகர ஈற்றிற்கும் இவ்விரண்  உ பின்கண் வற் ம் 
இன் ங் ெகா த் ப் பலவற்றிற்கு பலவற்றின்கண் என க்க. இ  ேமல் 
வ வனவற்றிற்கும் ஒக்கும். 
    ----------- 
 
    யாெவன் வினாவின் ஐக்கும் வற் ச்சாாிைய 
    178. யாெவன் வினாவின் ஐெயன் இ தி ம் 
    ஆயியல் திாியா ெதன்மனார் லவர் 
    ஆவயின் வகரம் ஐெயா ங் ெக ேம. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: யாெவன் வினாவின் ஐெயன் இ தி ம் - யாெவன் ம் வினாவிைன ைடய 
ஐகார ஈற் ச் ெசால் ம், ஆயியல் திாியா  - ற்கூறிய சுட்  தல் ஐகாரம் ேபால 
வற் ப் ெப ம் அவ்வியல்பின் திாியாெதன்  ெசால் வர் ஆசிாியர். ஆவயின் வகரம் 
ஐெயா ங் ெக ம் - அவ் ஈற்றிடத்  வகரம் ஐகாரத்ேதா கூடக் ெக ம்; எ- . 
 
    யாவற்ைற யாவற்ெறா  என ஒட் க. வகரம் வற் மிைச ெயாற்ெறன்  
ெக வதைனக் ேக  ஓதிய மிைகயாேன பிற ஐகார ம் வற் ப் ெப தல் ெகாள்க. 
காியவற்ைற காியவற்ெறா  ெந யவற்ைற ெந யவற்ெறா  குறியவற்ைற 
குறியவற்ெறா  என எல்லாவற்ேறா ம் ஒட் க. இ  க ைம ெந ைம கு ைம 
என் ம் பண் ப்ெபயரன்றிக் காியைவ ெந யைவ குறியைவ எனப் பண் ெகாள் 
ெபயராய் நிற்ற ன் வகர ஐகாரங் ெக த்  வற் ச்சாாிைய ெகா த்  

க்கப்பட்டன. இைவ "ஐம்பாலறி ம் பண்  ெதாகுெமாழி2" (எ -482) அன்ைம 
உணர்க. (6) 
    ----------- 
    1 "ஐம்பாலறி ம் பண்  ெதாகுெமாழி"-"க மபார்ப்பான் க மபார்ப்பனி க ம் 
பார்ப்பார் க ங்குதிைர க ங்குதிைரகள் என வ ம் இவற் ட் காியனாகிய பார்ப் பான் 
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காியளாகிய பார்ப்பனி காியராகிய பார்ப்பார் காியதாகிய குதிைர காியன வாகிய 
குதிைரகள் என ஐம்பா ைன ம் உணர்த் ம் பண் ெகாள் ெபயர் ெதாக்கவா  
காண்க" (நச.-உைர) 
    ------------ 
 
    நீ என் ம் ஈகார ஈற் ப் ெபயர்க்கு னகர ஒற்  
    179. நீெயன் ஒ ெபயர் ெந தல் கு கும் 
    ஆவயின் னகரம் ஒற்றா கும்ேம. 
 
    இஃ  ஈகார ஈ  இன்னவா  ண ெமன்கின்ற . 
 
    இ-ள்: நீ என் ஒ  ெபயர் ெந  தல் கு கும்-நீெயன் ம் ஒ  ெபயர் தன்ேமல் 
நின்ற ெந யதாகிய ஈகாரங் கு கி இகரமாம், ஆவயின் னகரம் ஒற்றாகும்-அவ்விடத்  
வ ம் னகரம் ஒற்றாய் நிற்கும்; எ-  
 
    எ- : நின்ைன நின்ெனா  நினக்கு எனச் ெசய்ைக யறிந்  ஒட் க. 
    நினக்கு என்பதற்கு "ஆற பி  நான்க பி ம்" (எ -161) "வல்ெல த்  

த ய" (எ -114) என்பன ெகாணர்ந்  க்க. நினெதன்பதற்கு "ஆற பி னகரக் 
கிளவி" (எ -115) என்பதனான் க்க. நின்ெனன்ப  ேவெறா  ெபயேரா எனக் 
க தைல விலக்குதற்கு ஒ  ெபயெரன்றார். ெபயர் கு கு ெமன்னா  தல்கு கு 
ெமன்ற  அப்ெபயாின் எ த்தின் கண்ண  கு க்க ெமன்றற்கு. ெந த ெலனேவ 
நகரங் கு குதைல விலக்கிற் . உயிர்ெமய் ெயாற் ைமபற்றி ெந ய  தலாயிற் . 
"உைடைம  மினைம  ெமா வயி ெனாக்கும்" (எ -132) என்றதைன ேநாக்கி 
ஒ விடத் ச் சாாிைய ெபற்ேற வந்த அதிகாரத்ைத மாற் தற்குச் சாாிையப் 
    ேபற்றிைட எ த் ப்ேப  கூறினார். (7) 
    ------------ 
 
    ஓகார ஈற் க்கு ஒன் சாாிைய. 
    180. ஓகார இ திக் ெகான்ேன சாாிைய 
 
    இஃ  ஓகார ஈ  இன்னவா  ண  ெமன்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஓகார இ திக்கு ஒன்ேன சாாிைய-ஓகார ஈற்றிற்கு இைட வ ஞ் சாாிைய ஒன் 
சாாிைய; எ-  
 
    ேகாஒைன ேகாஒெனா  என ஒட் க. ஒன்ேன ெயன்ற ஏகாரத்தாற் 
ெப ம்பான்ைமயாக வ ஞ் சாாிைய ஒன்ேன, சி பான்ைம இன் சாாிைய 
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வ ெமன்  . "ஒன்றாக நின்ற ேகாவிைன யடர்க்கவந்த"என ம் ேகாவிைன 
ேகாவிெனா  ேசாவிைன ேசாவிெனா  ஓவிைன ஓவிெனா  என ம் வ ம். (8) 
 
    ஓெவன்ப  மதகுநீர் தாங்கும் பலைக. 
    ------------ 
 
    அகர ஆகார ஈற் ப் ெபயர்க்கு அத் ச் சாாிைய 
    181. அஆ என் ம் மரப்ெபயர்க் கிளவிக் 
    கத்ெதா ஞ் சிவ ம் ஏழ ேப 
 
    இஃ  அகர ஆகார ஈற்றிற்கு எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற , 
 
    இ-ள்: அஆ என் ம் மரப்ெபயர்க் கிளவிக்கு-அஆெவன்  ெசால்லப்ப ம் மரத்ைத 
உணர்த் கின்ற ெபயராகிய ெசால் ற்கு ஏழ  அத்ெதா ஞ் சிவ ம்-ஏழா  
இன்ேனாடன்றி அத்ேதா ம் ெபா ந் ம்; எ-  
 
    எ- : விளவத் க்கண் பலாவதத் க்கண் என வ ம். 
 
    "வல்ெல த்  த ய" (எ -114) என்பதனான் வல்ெல த் க் ெகா த் த் 
"ெதற்ெறன்றற்ேற" (எ -133) என்பதனான் "அத்தினகர மகர ைன" (எ -125) க் 
ெகடாைமச் ெசய்ைக ெசய்  க்க. (9) 
    ----------- 
 

6.2. ெமய்யீ கள் 
 
    ஞ, ந, ெமய் ஈற் க்கு இன் சாாிைய. 
    182. ஞநஎன் ள்ளிக் கின்ேன சாாிைய. 
 
    இ  ள்ளியீற் ள் ஞகார ஈ ம் நகார ஈ ம் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஞ ந என் ள்ளிக்கு இன்ேன சாாிைய-ஞநெவன்  ெசால்லப்ப கின்ற 

ள்ளியீ கட்கு வ ஞ் சாாிைய இன்சாாிைய; எ-  
 
    எ- : உாிஞிைன உாிஞிெனா  ெபா நிைன ெபா நிெனா  என ஒட் க. 
    ----------- 
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    வகர ஈற் ச் சுட் க்கு வற் ச் சாாிைய 
    183. சுட் தல் வகரம் ஐ ம் ெமய் ங் 
    ெகட்ட இ தி யியல்திாி பின்ேற 
 
    இ  நான்கு ெமாழிக்கு ஈறாம் வகர ஈற் ட் சுட் தல் வகர ஈற்றிற்கு  
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: சுட்  தல் வகரம்-அவ் இவ் உவ் என் ஞ் சுட்ெட த்திைன தலாக ைடய 
வகர ஈற் ச்ெசால், ஐ ம் ெமய் ங் ெகட்ட இ தியியல் திாிபின் -ஐகார ம் 
ஐகாரத்தான் ஊரப்பட்ட ெமய் ங் ெகட்  வற் ப் ெபற்  ந்த யாைவ (எ -178) 
என் ம் ஐகார ஈற் ச் ெசால் யல்பில் திாிபின்றி வற் ப்ெபற்  ம்;எ-  
 
    எ- : அவற்ைற அவ்ெறா , இவற்ைற இவற்ெறா , உவற்ைற உவற்ெறா  என 
ஒட் க. (11) 
    ----------- 
 
    ஏைன வகர ஈற் க்கு இன் சாாிைய 
    184. ஏைன வகரம் இன்ெனா  சிவ ம் 
 
    இஃ  எய்தாத ெதய் வித்த ; ெபயர்க்ேக யன்றி உாிச்ெசால் வகரத்திற்கு  
கூ த ன். 
 
    இ-ள்: ஏைனவகரம் இன்ெனா  சிவ ம்-ஒழிந்த உாிச் ெசால் வகரம் 
இன்சாாிையேயா  ெபா ந்தி ம்; எ-  
 
    ெதவ்விைன ெதவ்விெனா  என ஒட் க. இஃ  உாிச்ெசால்லாயி ம் 
ப த்தேலாைசயாற் ெபயராயிற் . (12) 
    -------------- 
 
    மகர ஈற் க்கு அத் ச் சாாிைய 
    185. மஃகான் ள்ளி ன் அத்ேத சாாிைய. 
    இஃ  மகர ஈ  ண மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: மஃகான் ள்ளி ன் அத்ேத சாாிைய-மகரமாகிய ள்ளியீற் ச் ெசான் ன் 
வ ஞ் சாாிைய அத் ச் சாாிைய; எ- . 
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    எ- : மரத்ைத மரத்ெதா  கத்ைத கத்ெதா  என ஒட் க. "அத்ேதவற்ேற" (எ -
133) "அத்தினகரம்" (எ -125) எனபனவற்றான் க்க. 
    --------------- 
 
    சில மகர ஈ  இன் சாாிைய ெப தல் 
    186. இன்னிைட வ உம் ெமாழி மா ளேவ 
 
    இ  மகர ஈற்றிற் சிலவற்றிற்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுக்கின்ற . 
 
    இ-ள்: இன்னிைட வ உம் ெமாழி மா ள-மகர ஈற் ச் ெசாற்க ள் அத்ேத யன்றி 
இன்சாாிைய இைடேய வந்  ஞ் ெசாற்க ம் உள; எ-  
 
    மார் அைச 
 
    எ-* : உ மிைன உ மிெனா  தி மிைன தி மிெனா  என ஒட் க. 
    ------------ 
 
    " ம்" என் ம் மகர ஈற் ப் ெபயர் சாாிைய ெபறாைம 
    187. ம்ெமன் இ தி இயற்ைக யாகும் 
 
    இ  மகர ஈற் ள் ஒன்றற்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுக்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ம்ெமன் இ தி இயற்ைக யாகும்- ம்ெமன் ம் மகர ஈ  ேமற்கூறிய அத் ம் 
இன் ம் ெபற்  இயல்பாக ம்; எ-  
 
    எ- : ம்ைம ம்ெமா  மக்கு ம்மின் ம  ங்கண் என வ ம். 
 
    மக்கு ம  என்பனவற்றிற்கு "ஆற பி  நான்க பி ம்" (எ -161) 
" ம்ெமனி தி  மந்நிைல" (எ -162) "வல்ெல த்  த ய" (எ -114) "ஆற பி 
னகரக்கிளவி" (எ -115) என்பன ெகாணர்ந்  க்க. 
 
    ங்கெணன்பதற்கு ேமைலச்சூத்திரத்  "ெமய்" என்றதனான்1 மகர ெவாற் க் 
ெக த்  "வல்ெல த்  த ய" என்பதனான் ெமல்ெலாற் க் ெகா க்க. இயற்ைக 
ெயன்றார் சாாிைய ெபறாைம க தி (15) 
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    -------------- 
        1 ேமைலச் சூத்திரம் என்ற  வ ம் ற்பாைவ. இங்ஙனம் வ ம் ற்பாவினின்  
        ந்தின ற்பாவிற்கு இேலசு ெகாள்வ  அத் ைணச் சிறந்ததன் . 
    ------------ 
 
    "தாம்" "நாம்" "யாம்" என் ம் மகர ஈ க ம் அன்ன. 
    188. தாம்நாம் என் ம் மகர இ தி ம் 
    யாெமன் இ தி ம் அதேனா ரன்ன 
    ஆஎவ வாகும் யாெமன் இ தி 
    ஆவயின் யகரெமய் ெக தல் ேவண் ம் 
    ஏைன யிரண் ம் ெந தல் கு கும்., 
 
    இ  மகர ஈற்றின் ற்கூறிய  ஒவ்வாதனவற்றிற்கு  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: தாம் நாம் என் ம் மகர இ தி ம் யாெமன் இ தி ம் அதேனாரன்ன-தாம் 
நாம் என்  கூறப்ப ம் மகர ஈ ம் யா ெமன் ம் மகர ஈ ம் ம் ெமன் ம் மகர ஈ  
ேபால அத் ம் இன் ம் ெபறா  தைல ைடய யாெமன் இ தி ஆ எ ஆகும்-யா 
ெமன் ம் மகர ஈற் ச் ெசால் ல் ஆகாரம் எகாரமாம். ஆவயின் யகரெமய் ெக தல் 
ேவண் ம்-அவ்விடத்  நின்ற யகரமாகிய ெமய் ெக தைல வி ம் ம் ஆசிாியன், ஏைன 
இரண் ம் ெந தல் கு கும்-ஒழிந்த தாம் நாம் என் ம் இரண் ம் ெந யவாகிய 

தல் கு கித் தம் நம் என நிற்கும்; எ-  
 
    எ- : தம்ைம தம்ெமா  நம்ைம நம்ெமா  எம்ைம எம்ெமா  என ஆ  உ ேபா ம் 
ஒட் க. ஆற பிற்கும் நான்க பிற்குங் க வி யறிந்  க்க. 
 
    ெமய் ெயன்றதனாற் பிறவயின் ெமய் ங் ெக க்க. தங்கண் நங்கண் எங்கண் என 
ஏழ பின்கண் மகரங்ெக த்  "வல்ெல த்  த ய " (எ - 114) என்பதனான் 
ெமல்ெல த் க் ெகா க்க. (16) 
    ---------- 
 
    "எல்லாம்" என் ம் மகர ஈற்றிற்கு வற் ம் உம் ம் 
    189. எல்லா ெமன் ம் இ தி ன்னர் 
    வற்ெறன் சாாிைய ற்றத் ேதான் ம் 
    உம்ைம நிைல ம் இ தி யான. 
 
    இ  மகர ஈற் ள் ஒன்றற்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுக்கின்ற . 
 



 173

    இ-ள்: எல்லா ெமன் ம் இ தி ன்னர் வற்ெறன் சாாிைய 
    ற்றத் ேதான் ம்-எல்லா ெமன் ம் மகர ஈற் ச் ெசான் 
    ன்னர் அத் ம் இன் ம் அன்றி வற்ெறன் ஞ் சாாிைய யத் ேதான்றி ம், 
உம்ைம நிைல ம் இ தியான-ஆண்  உம்ெமன் ஞ் சாாிைய இ திக்கண் 
நிைலெப ம்; எ-  
 
    மகரம் வற்றின்மிைச ெயாற்ெறனக் ெக க்க. 
 
    எல்லாவற்ைற ம் எல்லாவற்றி ம் எல்லாவற் க்கண் ம் என வ ம். 
    ற்றெவன்றதனான் ஏைன ற் கரத்திற்கும்1 உம்மின் உகரங் ெக த் க் ெகாள்க. 
எல்லாவற்ெறா ம் எல்லாவற் க்கும் எல்லாவற்ற ம் என வ ம். 
    ற் கரமாத ன் ஏறி யா. (17) 
    ---------- 
        1 இங்கு ற் கரம் என்ற  ஓ , கு, அ  என் ம் உ கைள. 
    ----------- 
 
    உயர்திைணயில் அ  "நம்" சாாிைய ெப தல் 
    190. உயர்திைண யாயின் நம்மிைட வ ேம 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுக்கின்ற . 
 
    இ-ள்: உயர்திைணயாயின்-எல்லா ெமன நின்ற மகர ஈற்  விர ப் ெபயர் 
உயர்திைணப் ெபயரா ெமனின், நம் இைட வ ம்- நம் ெமன் ஞ் சாாிைய இைட 
நின்  ண ம்.; எ-  
 
    மகர ஈற்றிைன ேமல் வற்றின்மிைச ெயாற்ெறனக் ெக த்த அதிகாரத்தாற் ெக க்க. 
எல்லா நம்ைம ம் எல்லா நம்மி ம் எல்லா நங்க ம் என உகரம் ெபற் ம் எல்லா 
நம்ெமா ம் எல்லா நமக்கும் எல்லா நம ம் என உகரங் ெகட் ம் மகரம் நிற்கும். 
இவற்றிற்கு எல்லாைர ம் எல்லாெரா ம் என்ப  ெபா ளாக ஒட் க.2 இதற்கு 
நம் வகுத்தேத ேவ பா . ஈறாகு ள்ளி அகரெமா  நிற்றல் (எ -161) 
நான்காவதற்கும் ஆறாவதற்குங் ெகாள்க (18) 
    ------ 
    2 எல்லாம் என்பதில் "ஆம்" ஈ  தன்ைமப் பன்ைம யாதலா ம் , அ த்த ற்பாவில் 
எல்லா ம் எல்லீ ம் என் ம் படர்க்ைக ன்னிைலப் ெபயர்கள் ைறேய தம் ம் 
என் ம் சாாிைய ெப ெமன்  கூறியி ப்பதா ம் எல்லா நம்ைம ம் எல்லா 
நம்ெமா ம் என்பவற்றிற்கு நம்ெமல்லாைர ம் நம்ெமல்லாேரா ம் என்  
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தன்ைமப்ெபா ள் ெகாள்ளா  எல்லாைர ம் எல்லாெரா ம் என்  படாக்ைகப் 
ெபா ள் ெகாள்வ  ெபா ந்தா . 
    -------------- 
 
    'எல்ல ம்' 'எல்லீ ம்' என் ம் மகர ஈ களின் . 
    191. எல்லா  ெமன் ம் படர்க்ைக யி தி ம் 
    எல்லீ  ெமன் ம் ன்னிைல யி தி ம் 
    ஒற் ம் உகர ங் ெக ெமன ெமாழிப 
    நிற்றல் ேவண் ம் ரகரப் ள்ளி 
    உம்ைம நிைல ம் இ தி யான 
    தம்மிைட வ உம் படர்க்ைக ேமள 
    ம்மிைட வ உம் ன்னிைல ெமாழிக்ேக. 
 
    இ  மகர ஈற்  உயர்திைணப் ெபயர்க்கு  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: எல்லா  ெமன் ம் படர்க்ைக யி தி ம் – எல்லா  ெமன் ம் மகர ஈற்  
உயர்திைணப் படர்க்ைகப் ெபய ம், எல்லீ  ெமன் ம் ன்னிைல யி தி ம் - 
எல்லீ  ெமன் ம் மகர ஈற்  உயர்திைண ன்னிைலப் ெபய ம், ஒற் ம் உகர ங் 
ெக ெமன ெமாழிப - மகர ெவாற் ம் அதன் ன் னின்ற உகர ங் ெகட்  
ெமன்  ெசால் வர் லவர், ரகரப் ள்ளி நிற்றல் ேவண் ம்- அவ் கரம் ஏறி நின்ற 
ரகர ஒற் க் ெகடா  நிற்றைல வி ம் ம் ஆசிாியன், இ தியான உம்ைம நிைல ம் - 
அவ்வி  ெமாழி யி திக்கண் ம் உம்ெமன் ஞ் சாாிைய நிைலெப ம், படரக்ைக 
ேமன தம் இைட வ உம் - படர்க்ைகச் ெசால் டத் த் தம் ச்சாாிைய இைடவ ம், 

ன்னிைல ெமாழிக்கு ம் இைட வ உம் - ன்னைலச் ெசாற்கு ம் ச்சாாிைய 
இைட வ ம்; எ - . 
 
    எ -  : எல்லார்தம்ைம ம் எல்லார்தம்மி ம் எல்லார்தங்க ம் என உகரம் 
ெபற் ம், எல்லார்தம்ெமா ம் எல்லார்தமக்கும் எல்லார்தம ம் என உகரங் ெகட் ம், 
மகரம் நிற்கும். எல்லீர் ம்ைம ம் எல்லீர் ம்மி ம் எல்லீர் ங்க ம் என உகரம் 
ெபற் ம், எல்லீர் ம்ெமா ம் எல்லீர் மக்கும் எல்லீர் ம ம் என உகரங் ெகட் ம், 
மகரம் நிற்கும். 
 
    ன்னர் 'ெமய்' (எ  - 188) என்ற இேலசாற் ெகாண்ட மகரக்ேக  இவற்றிற்கும் 
ேமல்வ வனவற்றிற்குங் ெகாள்க. 
 
    படர்க்ைகப் ெபயர் ற்கூறிய வதனாேன ரகர ஈற் ப் படர்க்ைகப் ெபய ம் 

ன்னிைலப் ெபய ம் மகர ஈற் த் தன்ைமப் ெபய ம் தம் ம் நம் என் ஞ் சாாிைய 
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இைடேய ெபற்  இ தி உம் ச்சாாிைய ம் ெபற்  வன ெகாள்க. 
காியார்தம்ைம ம் சான்ேறார்தம்ைம ம் என ம், காியீர் ம்ைம ம் 
சான்றீர் ம்ைம ம் என ம், காிேயநம்ைம ம் இ ேவநம்ைம ம் என ம் 
எல்லாவ ெபா ஞ் ெசய்ைக யறிந்  ஒட் க. உகர ம் ஒற் ம் என்னாததனான் 
இக்காட் யவற்றிக்ெகல்லாம் ன்  உ பின்கண் ம் உம்மின் உகரங் ெக தல் 
ெகாள்க. 'நிற்றல் ேவண் ம் ரகரப் ள்ளி' என்றதனாேன தம் ப்ெபறாைம வ ைம ங் 
ெகாள்க. 'எல்லார்க்கு ெமல்லா நிகழ்பைவ' (குறள் - 582) என வ ம். (19) 
    -------------- 
 
    'தான்' 'யான்' என் ம் னகர ஈற் ப் ெபயர்கள் சாாிைய ெபறாைம 
    192. தான்யான் என் ம் ஆயீ ாி தி ம் 
    ேமல் ப் ெபயெரா ம் ேவ பா லேவ. 
 
    இ  னகர ஈற் ட் சிலவற்றிற்கு  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: தான் யான் என் ம் ஆயீ ாி தி ம் - தான் யான் என்  ெசால்லப்பட்ட 
அவ்விரண்  னகர ஈ ம், ேமல் ப்ெபயெரா ம் ேவ பா  இலேவ - ேமல் மகர 
ஈற் ட் கூறிய ன்  ெபயெரா ம் ேவ பா ன்றித் தாெனன்ப  கு கி ம் யாெனன் 
பதன்கண் ஆகாரம் எகரமாய் யகர ெவாற் க் ெகட் ம் ம்; 
    எ- . 
 
    தன்ைன என்ைன என எல்லா ேபா ம் ஒட் க. ெசய்ைக யறிந்  ஒற் றிரட் தல் 
'ெந யதன் ன்னர்' என்பத ள் இேலசாற் ெகாள்க. (20) 
    ------------ 
 
    'அழன்' ' ழன்' என் ம் னகர ஈ கள் அத் ம் இன் ம் ெப தல் 
    193. அழேன ழேன ஆயி  ெமாழிக்கும் 
    அத் ம் இன் ம் உறழத் ேதான்றல் 
    ஒத்த ெதன்ப உண  ேமாேர. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: அழேன ழேன ஆயி  ெமாழிக்கும் - அழன் ழன் ஆகிய அவ்வி  
ெமாழிக்கும், அத் ம் இன் ம் உறழத் ேதான்றல் ஒத்த ெதன்ப - அத் ச் சாாிைய ம் 
இன் சாாிைய ம் மாறிவரத் ேதான் தைலப் ெபா ந்திற் ெறன்பர்,உண ேமார் - 
அறிேவார்; எ- . 
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    அழத்ைத அழனிைன, ழத்ைத ழனிைன எனச் ெசய்ைக யறிந்  எல்லா 

பிேனா ம் ஒட் க. னகரத்ைத அத்தின்மிைச ஒற்ெறன்  ெக த்  'அத்தினகரம்' 
(எ  - 125) என்பதனான் க்க. ேதான்ற ெலன்றதனான் எவன் என நி த்தி 
வற் க்ெகா த்  ேவண் ஞ் ெசய்ைக ெசய்  எவற்ைற எவற்ேறா  என க்க. 
எல்லா பிேனா ம் ஒட் க எற்ைற1 என் ழி நிைலெமாழி வகரம் இதனாற் ெக க்க, 
இனி ஒத்த ெதன்றதனால் எகின் என நி த்தி அத் ம் இன் ங் ெகா த் ச் ெசய்ைக 
ெசய்  எகினத்ைத எகினிைன என ஒட் க. அத்  இனி  இைசத்த ன் ற்கூறினார். 
(21) 
    ----------- 
        1. எற்ைற என்ப  நிைலெமாழி வகரங் ெகட்டதாயின் பன்ைமயாம் (எவற்ைற); 
வகரம் 
        ன்னேம அற்றதாயின் ஒ ைமயாம். (எைத). 
    --------------- 
 
    6.3. ற் கர குற் கர ஈ கள் 
    'ஏ  என் ம் எண் ப்ெபயர்க்கு அன் சாாிைய 
    194. அன்ெனன் சாாிைய ஏழ னி தி 
    ன்னர்த் ேதான் ம் இயற்ைகத் ெதன்ப. 
 
    இஃ  ஏெழன் ம் எண் ப்ெபயர் அன்சாாிைய ெபற் ப் ணர்க 
    என்கிற . 
 
    இ - ள்: அன்ெனன்சாாிைய ஏழனி தி ன்னர்த் ேதான் ம் இயற்ைகத் ெதன்ப -- 
அன்ெனன் ஞ் சாாிைய ஏெழன் ம் எண் ப்ெபயாின் ன்ேன ேதான் ம் 
இயல்பிைன ைடத்ெதன்  கூ வர் ஆசிாியர்; எ - . 
 
    எ - : ஏழைன ஏழற்கு ஏழனின் என்க. ஏைன உ கேளா ஞ் ெசய்ைக யறிந்  
ஒட் க. சாாிைய ற்கூறியவதனாற் பிற ம் அன் ெப வன ெகாள்க. ழைன 
யாழைன என ஏைனயவற்ேறா ம் ஒட் க. ேமல்வ கின்ற இன் சாாிையையச் 
ேசரைவத்தைமயான் அைவெயல்லாம் இன்சாாிைய ெபற்  வ த ங் ெகாள்க. 
ஏழிைன ழிைன யாழிைன என வ ம். (22) 
    ------------- 
 
    குற் கர ஈற்றிற்கு இன் சாாிைய 
    195. குற்றிய கரத் தி தி ன்னர் 
    ற்றத்ேதான் ம் இன்ெனன் சாாிைய. 
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    இ  குற் கர ஈற்றிற்கு  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: குற்றிய கரத்  இ தி ன்னர் – குற்றிய கரமாகிய ஈற்றின் ன்னர், 

ற்றத்ேதான் ம் இன்ெனன் சாாிைய -- யத் ேதான் ம் இன்ெனன் ஞ் சாாிைய; 
எ - . 
 
    எ - : நாகிைன நாகிெனா , வரகிைன வரகிெனா  என வ ம். 
ஏைனயவற்ேறா ஞ் ெசய்ைக யறிந்  ஒட் க. 
 
    ற்ற என்றதனாேன பிற சாாிைய ெப வன ங் ெகாள்க. 
    வழக்கத்தாற் பாட்டாராய்ந்தா ெனன ங் காியதைன என ம் வ ம், (23) 
    ------------- 
 
    சில குற் கர ஈ கள் இரட்  தல் 
    196. ெநட்ெட த் திம்பர் ஒற் மிகத் ேதான் ம் 
    அப்பால் ெமாழிக ளல்வழி யான. 
 
    இஃ  அக்குற்றிய கரங்க ட் சிலவற்றிற்கு இனெவாற்  மிகுெமன்கிற . 
 
    இ - ள்: ெநட்ெட த்திம்பர் ஒற் மிகத்ேதான் ம் – ெநட்ெட த்தின் பின்னர் 
வ கின்ற குற் கரங்கட்கு இனெவாற்  மிகத் ேதான்றாநிற்கும், அப்பால் ெமாழிகள் 
அல்வழி ஆன -- ஒற்  மிகத் ேதான்றாத கசதபக்கள் ஈறாகிய ெமாழிகள் அல்லாத 
இடத் : எ - . 
 
    எனேவ, டகார றகாரங்கள் ஈறான ெசால் ைடத் ேதான் மாயிற் . 
 
    எ - : யாட்ைட யாட்ெடா  யாட் க்கு யாட் ன் யாட்ட  யாட் க்கண் என ம், 
யாற்ைற ேசாற்ைற என ம் இனெவாற்  மிக்கன. இைவ அப்பால் ெமாழிகள் 
அல்லன. 
 
    நாகு காசு ேபா  கா  என்றாற் ேபால்வன அப்பால் ெமாழிகள்; அைவ இனெவாற்  
மிகாவாயின. (24) 
    ------------ 
 
    இரட்  வன சாாிைய ெபறாைம 
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    197. அைவதாம், 
    இயற்ைகய வாகுஞ் ெசயற்ைகய என்ப. 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிற் . 
 
    இ-ள்: அைவதாம் இயற்ைகய ஆகுஞ் ெசயற்ைகய என்ப- அங்ஙனம் இனெவாற்  
மிகுவன தாம் இன்சாாிைய ெபறா  இயல்பாக ஞ் ெசய்திைய ைடய ெவன்  
கூ வர் ஆசிாியர்; எ-  
 
    எ- ; ன்னர்க் காட் யனேவ ெகாள்க. 
 
    ெசயற்ைகய என்ற மிைகயாேன உயிர்த்ெதாடர்ெமாழிகளில் ஏற்பன வற்றிற்கும் 
ஒற்  மிகத் ேதான் தல் ெகாள்க. யிற்ைற யிற்ெறா  யிற் க்கு யிற்றின் 

யிற்ற  யிற் க்கண் என வ ம். இன் ம் இதனாேன யாட் ைன யிற்றிைன 
என விலக்கிய இன் ெப தலா ங் ெகாள்க. 
    ------------- 
 
    குற் கர ஈற்  எண் ப்ெபயர்க்கு அன் சாாிைய 
    198. எண்ணின் இ தி அன்ெனா  சிவ ம் 
 
    இ  குற் கர ஈற்  எண் ப்ெபயர்  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: எண்ணின் இ தி அன்ெனா  சிவ ம்-எண் ப் ெபயர்களின  குற் கர 
ஈ  அச்சாாிையேயா  ெபா ந் ம்; எ-  
 
    எ- : ஒன்றைன இரண்டைன என எல்லா எண்ணிைன ம் எல்லா உ பிேனா ஞ் 
ெசய்ைக யறிந்  ஒட் க. ன்னர்ச் ெசயற்ைகய என்ற இேலசான ஒன்றிைன 
இரண் ைன என இன் சாாிைய ங் ெகா க்க. (26) 
    --------- 
 
    ஒ பஃ  த ய குற் கர ஈ கள் ஆன் சாாிைய ம் ெப தல் 
    199. ஒன் த லாகப் பத் ர்ந்  வ உம் 
    எல்லா எண் ஞ் ெசால் ங் காைல 
    ஆனிைட வாி ம் மான மில்ைல 
    அஃெதன் கிளவி ஆவயிற் ெக ேம 
    உய்தல் ேவண் ம் பஃகான் ெமய்ேய 
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    இஃ  ஒன்  தலாக எட்  இ தியாக நின்ற குற் கர ஈற்  எண் ப்ெபயர் 
ஏழிேனா ம் பத்ெதன் ம் எண் ப்ெபயர் வந்  ணர்ந்  ஒன்றாய் நின்ற ெசாற்கள் 
சாாிைய ெபற் த் திாி மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஒன்  தலாகப் பத்  ஊர்ந்  வ உம் எல்லா எண் ம்-ஒன் தலாக 
எட்டீறாக நின்ற எண்களின் ேமேல பத்ெதன் ம் எண் ப்ெபயர் ஏறி வ கின்ற 
ஒ ப  தலான எல்லா எண்கைள ம் ெசால் ங்காைல-  கூ ங்காலத் , ஆன் 
இைடவாி ம் மான மில்ைல- ற்கூறிய அன்சாாிையேய யன்றி ஆன்சாாிைய 
இைடேய வ ங் குற்றமில்ைல. ஆவயின் அஃெதன் கிளவி ெக ம் -அவ் ஆன் 
ெபற் ழிப் பஃெதன் ம் 
    எண்ணிடத்  அஃெதன் ஞ் ெசாற் ெகட் ப்ேபாம். பஃகான்ெமய் உய்தல் 
ேவண் ம்-அவ் அகரத்தான் ஊரப்பட்ட பகரமாகிய ஒற் க் ெகடா  நிற்றைல 
ஆசிாியன் வி ம் ம்; எ-  
 
        "நின்ற பத்த ெனாற் க்ெகட வாய்தம் 
        வந்திைட நிைல ம்" (எ -437) 
 
    என்பதனான் ஆய்தம் ெபற்ற . 
 
    எ- : ஒ பஃ  இ பஃ  ப்பஃ  நாற்பஃ  ஐம்பஃ  அ பஃ  எண்பஃ  எனக் 
குற்றிய கரப் ணாிய ள் விதிக்குமாேற நி த்தி அஃ ெதன்பதைனக் ெக த் ப் 
பகரெவாற்ைற நி த்தி ஆன்சாாிைய ெகா த்  ஒ பாைன இ பாைன என எல்லா 
எண்ெணா ம் எல்லா உ பிைன ஞ் ெசய்ைக யறிந்  ஒட் க. உம்ைம 
எதிர்மைறயாத ன் ஒ பஃதைன இ  பஃதைன என எல்லாவற்ேறா ம் ஒட் க. 
 
    ெசால் ங்காைல என்றதனாற் பத் ர் கிளவிேய யன்றி "ஒன்பான் த னிைல" 
(எ -463) "ஒன்பாற் ெகாற்றிைட மிகுேம"1 (எ -475)என்றாற்ேபால வ வனவற்றின் 
கண் ம் பகரத் ள் அகரம் பிாித்  அஃெதன்ப  ெக த்  ஆன் ெகா க்க. (27) 
    -------------- 
        1. ஒன்பான் என்  திாி ம் ஒன்பஃ  என் ம் ெசால் ம் பத் ர் கிளவிேய. இதன் 
        விளக்கத்ைத 445-ம் ற்பா அ க் குறிப்பிற் காண்க. 
    --------- 
 
    "யா " "அஃ " என் ங் குற் கர ஈ கட்கு அன்சாாிைய 
    200. யாெதன் இ தி ஞ் சுட் த லாகிய 
    ஆய்த இ தி ம் அன்ெனா  சிவ ம் 
    ஆய்தங் ெக தல் ஆவயி னான. 
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    இஃ  எண் ப் ெபயரல்லாத குற் கர ஈற் ட் சிலவற்றிற்கு  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: யா  என் இ தி ம்-யாெதன வ ங் குற் கர ஈ ம், சுட்  தலாகிய ஆய்த 
இ தி ம்-சுட்ெட த்திைன தலாக ைடய ஆய்தத்ெதாடர்ெமாழிக் குற் கர ஈ ம், 
அன்ெனா  சிவ ம்-அன்சாாிையேயா  ெபா ந் ம், ஆவயின் ஆன ஆய்தங் 
ெக தல்-அவ்விடத்  வந்த ஆய்தங் ெக ம்; எ-  
 
    யாதைன யாதெனா  என ம், அதைன அதெனா , இதைன இதெனா , உதைன 
உதெனா  என ம் வ ம் (28) 
    ---------- 
 
    குற் கர ஈற் த் திைசப்ெபயர் ஏழ பிற் சாாிைய ெபறாம ம் வ தல் 
    201. ஏழ பிற்குத் திைசப்ெபயர் ன்னர்ச் 
    சாாிையக் கிளவி இயற்ைக  மாகும் 
    ஆவயி னி தி ெமய்ெயா ங் ெக ேம 
 
    இ ங் குற் கர ஈற் ட் சிலவற்றிற்கு ஏழ ேபா   கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: திைசப்ெபயர் ன்னர் ஏழ பிற்கு-திைசப் ெபயர்களின் ன்னர் வந்த 
கண்ெணண் ம் உ பிற்கு  கூ ங்கால், சாாிையக் கிளவி இயற்ைக  மாகும்-

ன்கூறிய இன்சாாிையயாகிய ெசால் நின்  தேலயன்றி நில்லா  இயல்பா ம் 
ம். ஆவயின் இ தி ெமய்ெயா ங் ெக ம்-அங்ஙனம் இயல்பாய வழித் 

திைசப்ெபயாி திக் குற் கரந் தன்னான் ஊரப்பட்ட ெமய்ெயா ங் ெக ம்; எ-  
 
    எ- : வடக்கின்கண் கிழக்கின்கண் ெதற்கின்கண் ேமற்கின்கண் என ம், வடக்கண் 
கிழக்கண் ெதற்கண் ேமற்கண் என ம் வ ம். இன்ெப  வழி உகரங் ெகடாெதன்  
உணர்க. 
 
    ஆவயிெனன்றதனாற் கீழ்சார் கீழ் ைட, ேமல்சார் ேமல் ைட ெதன்சார் ெதன் ைட 
வடசார் வட ைட எனச் சாாிைய யின்றிப் பல விகாரப்பட்  நிற்பன ள் ெகாள்க. 
இன்னம் இதனாேன கீைழக்குளம் ேமைலக்குளம் கீைழச்ேசாி ேமைலச்ேசாி என 
ஐகாரம் ெப த ங் ெகாள்க. (29) 
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6.4. றனைட 
 
    இவ்விய ன் றனைட 
    202. ள்ளி யி தி ம் உயிாி  கிளவி ம் 
    ெசால் ய அல்ல ஏைனய ெவல்லாம் 
    ேத ங்காைல உ ெபா  சிவணிச் 
    சாாிைய நிைல ங் கடப்பா லேவ 
 
    இஃ  இவ்ேவாத்தி ள் எ த்ேதாத்தா ம் இேலசா ம் யா  நின்றவற்றிற் 
ெகல்லாம் இ ேவ ஓத்தாயேதார் றனைட கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெசால் ய அல்ல ள்ளி யி தி ம் உயிாி  கிளவி ம்- ற்கூறிய ள்ளியீ ம் 
உயிாீ ம் அல்லாத ள்ளியீற் ச் ெசால் ம் உயிாீற் ச் ெசால் ம், ஏைனய  
ெமல்லாம்- ற்கூறிய ஈ கள் தம் ெளாழிந்  நின்றன  ெமல்லாம், ேத ங்காைல 
உ ெபா  சிவணிச் சாாிைய நிைல ங் கடப்பா  இல- ஆரா ங் காலத்  
உ கேளா  ெபா ந்திச் சாாிைய நின்  ம் ைறைமைய உைடய வல்ல, 
நின் ம் நில்லா ம் ம்: எ-  
 
    ஏைனய  ெமன உம்ைம விாிக்க. கூறாத ள்ளியீ கள் ஐந் . அைவ ணகர யகர 
ரகர லகர ளகரங்களாம். மண்ணிைன மண்ைண ேவயிைன ேவைய நாாிைன நாைர 
கல் ைன கல்ைல ள்ளிைன ள்ைள என வ ம். உயிாீற் ள் ஒழிந்த  இகரம் 
ஒன் ேம யாத ன், அதைனப் பிற்கூறினார். கிளியிைன கிளிைய என வ ம். 
 
    இனித் தான் யான் அழன் ழன் என் ம் னகர ஈற்றி ம் ஏெழன்ன ம் ழகர 
ஈற்றி ம் ஒழிந்தன ெபான்னிைன ெபான்ைன தாழிைன தாைழ என்றாற் ேபால 
வ வன பிற மாம். இனி ஈகார ஈற் ள் ஒழிந்தன தீயிைன தீைய ஈயிைன ஈைய 

யிைன ைய என்றாற் ேபால்வன பிற மாம். ஐகார ஈற் ள் ஒழிந்தன திைனயிைன 
திைனைய, கைழயிைன கைழைய என்றாற் ேபால்வன பிற மாம். ஏைன ஈ களி ம் 
வ வன உணர்ந் ெகாள்க. 
 
    ேமேல ெபயாீற் ச் ெசய்ைகெயல்லாந் தத்தம் ஈற்றின்கண் ப்பாராத ன் அைவ 
ஈண் க் கூறல் ேவண்டா,. 
 
    இனித் ேத ங்காைல என்றதனாேன உ கள் நிைலெமாழியாக நின்  தம் 
    ெபா ேளா  ண ம்வழி ேவ ப ம் உ பீற் ச் ெசய்ைக ெயல்லாம் ஈண்  
    த் க்ெகாள்க. 
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    எ- : நம்பிையக் ெகாணர்ந்தான் மண்ணிைனக் ெகாணர்ந்தான் ெகாற்றைனக் 
ெகாணர்ந்தான் என வைகப் ெபா ேளா ங்1 கூ நின்ற உ பிற்கு ஒற் க்ெகா க்க. 
மைலெயா  ெபா த , மத்திைகயாற் ைடத்தான், சாத்தற்குக் ெகா த்தான், ஊர்க்குச் 
ெசன்றான், காக்ைகயிற் காி , காக்ைகய  ப , ம ட் ப க்காய், தடாவி ட் 
ெகாண்டான் என் ந் ெதாடக்கத்தன உ  காரணமாகப் ெபா ேளா  ண ம் வழி2 
இயல்பா ம் ஈ திாிந் ம் ஒற் மிக்கும் வந்தன ெகாள்க. 
 
    இனிக் கண் கால் றம் த யன ெபயரா ம் உ பா ம் நிற்குமாத ன் அைவ 
உ பாகக் ெகாள் ம்வழி ேவ ப ஞ் ெசய்ைககெளல்லாம் இவ்விேல சான் க்க. 
இஃ  உ பியலாத ன் உ ெபா  சிவணி என ேவண்டா, அம் மிைகயாேன உ  

ணர்ச்சிக்கட் ெசன்ற சாாிையகெளல்லாம் ஈற் ப்3 ெபா ண் ப உள்வழிப்4 
ெபா ட் ணர்ச்சிக்குங்5 ெகாள்க. விளவின் ேகா  கிளியின் கால் என எல்லா 
ஈற்றி ங் ெகாள்க. நம்பிைய ெகாற்றைன என உயிாீ ம் ள்ளியீ ஞ் சாாிைய 
ெபறா  இயல்பாய் வன ம் ஈண்ேட ெகாள்க. (30) 
    ---------- 
        1 வைகப் ெபா ேளா ம்-உயர்திைணப் ெபயர் அஃறிைணப் ெபயர் விர ப் 
ெபயர் என்ற வைகப் ெபயேரா ம் 
        2. உ  காரணமாகப் ெபா ேளா  ண ம்வழி-உ ேபா  ெபா ள் ெதாடர் 

ள்ள ெசாற்க டன் ண மிடத் . 
        3 ஈற் -ெபயர்களின் ஈற்றில் 
        4 ெபா ண்  உள்வழி-ெபா ள்ள ெசாற்கேளா  ேசர்ந்  ய மிடத் . 
        5. ெபா ட் ணர்ச்சி-உ ெபா  ணரா  ெசால்ெலா  ண ம் ணர்ச்சி. 
 
    உ பியல் ற்றிற் . 
 
ெதாடர் / பாகம் 2 
-------------- 


