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7. உயிர்மயங்கியல் 
(உயிாீ களின் ணர்ச்சி யிலக்கணம் உணர்த் வ ) 

7.1. அகர ஈ  
 
    அல்வழியில் அகர ஈற் ப் ெபயர் ண மா  
    203. அகர இ திப் ெபயர்நிைல ன்னர் 
    ேவற் ைம யல்வழிக் கசதபத் ேதான்றின் 
    தத்தம் ஒத்த ஒற்றிைட மிகுேம. 
 
    என்ப  சூத்திரம்,. உயிாீ  நின்  வன்கணத்ேதா ஞ் சி பான்ைம ஏைனக் 
கணங்கேளா ம் மயங்கிப் ண ம் இயல்  உணர்த்தினைமயின் இவ் ேவாத்  
உயிர்மயங்கிய ெலன் ம் ெபயர்த்தாயிற் . ேமற் ெபயேரா  உ  ண மா  கூறிப் 
ெபயர்வ வழி உ  ெதாக்குநின்ற ெபா ட் ணர்ச்சி கூ கின்றைமயின் 
உ பியேலா  இைய ைடத்தாயிற் . 
 
    இச் சூத்திரம் அகர ஈற் ப்ெபயர் அல்வழிக்கண் வன்கணத்ேதா  ண மா  
கூ கின்ற . 
 



 3

    இ-ள்: அகர இ திப் ெபயர்நிைல ன்னர்-அகரமாகிய இ திைய ைடய 
ெபயர்ச்ெசான் ன்னர், ேவற் ைம யல்வழிக் கசதபத் ேதான்றின்-ேவற் ைம யல்லாத 
விடத் க் கசதப தன் ெமாழிகள் வ ெமாழியாய்த் ேதான் மாயின், தத்தம் ஒத்த 
ஒற்  இைடமிகும் -தத்தமக்குப் ெபா ந்திய அக் கசத பக்காளாகிய ஒற்  இைடக்கண் 
மிகும்; எ-  
 
    எ- : விளக்குறி  ணக்குறி  அதக்குறி  சிறி  தீ  ெபாி  என ஒட் க. இைவ 
அஃறிைண இயற்ெபயராகிய1 எ வாய் விைனக் குறிப் ப் பண்பாகிய 
பயனிைலேயா 2 ந்தன. 
 
    ஒத்த ெவன்றைமயா  தத்தெமாத்த என்றதனான் அகர ஈற்  உாிச்ெசால் 
வல்ெல த்  மிக்கும் ெமல்ெல த்  மிக்கும் ம் ம் அகரந் தன்ைன உணர 
நின்றவழி வன்கணத்ேதா  மிக்கு ம் ங் ெகாள்க. தடக்ைக தவக்ெகாண்டான் 
வயக்களி  வயப்  குழக்கன்  என ம், தடஞ்ெசவி கமஞ்சூல் என ம் அக்குறி  
சிறி  தீ  ெபாி  என ம் வ ம். இனி இைடச்ெசால் வல்ெலாற் ப் ெபற்  வ வன 
உளேவல் அவற்ைற ம் இவ்விேலசினான் த் க் ெகாள்க. (1) 
    ---------- 
        1 இயற்ெபயர்-இயல்பாக இடப்பட்ட ெபயர் 
        2. விைனக்குறிப் ப் பண்பாகிய பயனிைல-பண்ப யாகப் பிறந்த 
குறிப் விைன ற்  
    ----------- 
 
    அகர ஈற்  விைனச்ெசால் ம் இைடச்ெசால் ம் 
    204. விைனெயஞ்சு கிளவி ம் உவமக் கிளவி ம்3 
    எனெவன் எச்ச ம் சுட் ன் இ தி ம் 
    ஆங்க என் ம் உைரயைசக் கிளவி ம் 
    ஞாங்கர்க் கிளந்த வல்ெல த்  மிகுேம  
 
    --------- 
        3 ேபால என் ம் உவமக்கிளவி ம் குறிப் விைனெயச்சமாய் விைனெயஞ்சு 
குளவி ள் அடங்குேம ம், உவைமப்ெபா ள் த தல்பற்றித் தனித் க் கூறப்பட்ட . 
 
    இஃ  அகர ஈற்  விைனச்ெசால் ம் இைடச்ெசால் ம் ண மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: விைனெயஞ்சு கிளவி ம்-விைனைய ஒழிபாக ைடய அகர ஈற்  
விைனச்ெசால் ம், உவமக் கிளவி ம்-உவம பாய் நின்ற அகர ஈற்  யிைடச் 
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ெசால் ம், எனெவன் எச்ச ம் -என ெவன் ம் வாய்ப்பாட்டால் நின்ற அகர ஈற்  
இைடச் ெசால் ம், சுட் ன் இ தி ம் -சுட்டாகிய அகர ஈற்  இைடச் ெசால் ம், 
ஆங்க என் ம் உைரயைசக் கிளவி ம்-ஆங்க ெவன் ம் அகர ஈற்  உைரயைச 
யிைடச் ெசால் ம், ஞாங்கர்க் கிளந்த வல்ெல த்  மிகும்- ன்னர்க் கூறிய 
வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ-  
 
    எ- : உண தாவ சாவ என நி த்திக்ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் 
என வல்ெல த் க் ெகா த்  க்க. இவ் விைனெயச்சம் ஒழிந்தன எல்லாம் 
இைடச்ெசால் ெலன்  உணர்க.  ேபாலக் ெகான்றான் ெசன்றான் தந்தான் 
ேபாயினான் என ம், ெகாள்ெளனக் ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் 
என ம், அக்ெகாற்றன் சாத்தன் ேதவன் தன் என ம், ஆங்கக் ெகாண்டான் 
ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் "ஆங்கக் குயி  மயி ங் காட் க் ேகசவைன 
வி த் ப் ேபாகிேயாேள" என ம் வ ம். உவமம் விைனெயச்ச விைனக்குறிப்ேப ம் 
ஒன்றேனா  ெபா வப் ப தல் ேநாக்கி உவமவிய ன்கண் ஆசிாியர் ேவ ப த்திக் 
கூறினார். எனெவன் ம் எச்ச ம் இ ெசால்ைல ம்1 இையவிக்கின்ற நிைலைமயான் 
இைடச் ெசால்ேலாத்தி ள் ேவேறாதினார். ஆங்க என்ப  ஏழ பின் ெபா ள்பட 
வந்ததல்லாைம "ஆங்க ெவன்  ைரயைச" என்றதனா ம் "ஆங்க ைரயைச" 
என் ம் இைடயியற் சூத்திரத்தா ம் உணர்க. இைவ இயல்  கணத் க்கண் ம் 

 "ஞநமயவ" (எ -144) என் ழிக் கூறியேதயாம். அைவ தாவ ேபால 
ெகாள்ெளன ஆங்க என நி த்தி ஞநமயவ த ய ெமாழி ஏற்பன ெகாணர்ந்  

ணர்த்தி இயல்பாமா  ஒட் க் ெகாள்க. சுட்  ேமற் கூ ப. (2) 
    ---------------- 
        1 இ ெசால்-எச்சப்பகுதி ம் ற் ம், அல்ல  ன் ம் பின் ம் வ ஞ் ெசாற்கள் 
        எ- : ெகாள்ெளனக் ெகாண்டான். காற்ெறனச் ெசன்றான். 
    ----------- 
 
    சுட் ன் ன் ஞநம ெமய் 
    205. சுட் ன் ன்னர் ஞநமத் ேதான்றின் 
    ஒட் ய ஒற்றிைட மிகுதல் ேவண் ம் 
 
    இ  "ஞநமயவ" (எ -144) என் ஞ் சூத்திரத்தான் ெமன்கணம் இயல்பாகும் என 

ற்கூறியதைன விலக்கி மிக்கு க என்ற ன் எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி 
வகுக்கின்ற . 
 
    இ-ள்: சுட் ன் ன்னர் ஞநமத் ேதான்றின்-அகரச் சுட் ன் ன்னர ஞநமக்கள் 

தலாகிய ெமாழிவாின், ஒட் ய ஒற்  இைட மிகுதல் ேவண் ம்-தத்தமக்குப் 
ெபா ந்தின ஒற்  இைட மிகுதைல வி ம் ம் ஆசிாியன்; எ-  
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    அஞ்ஞாண் அந் ல் அம்மணி எனவ ம். ஒட் ய ெவன்றதனான் அஞ்ெஞளிந்த  
அந்நன்  அம்மாண்ட  என அகரந் தன்ைன ணர நின்றவழி ம் மிகுதல் ெகாள்க. (3) 
    ------------- 
 
    சுட் ன் ன் யவ ெமய் 
    206. யவ ன் வாிேன வகரம் ஒற் ம் 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: யவ ன்வாின்-யகர வகர தன்ெமாழி அகரச் 
    சுட் ன் ன்ேன வாின் வகரம் ஒற் ம்-இைடக்கண் வகரம் 
    ஒற்றாம்; எ-  
 
    எ- : அவ்யாழ் அவ்வைள என வ ம். 
 
    வ ெமாழி ற்கூறியவதனால் அகரந் தன்ைன ணர நின்றவழி ம் வகரம் மிகுதல் 
ெகாள்க. அவ்வைளந்த  என வ ம். (4) 
    ----------- 
 
    சுட் ன் ன் உயிர் 
    207. உயிர் ன் வாி ம் ஆயியல் திாியா  
 
    இ ம் அ  
 
    இ-ள்: உயிர் ன் வாி ம் ஆயியல் திாியா - உயிர்கள் அகரச்சுட் ன் ன் வாி ம் 

ற்கூறிய வகரம் மிக்கு வ ம் இயல்பிற் றிாியா ; எ-  
 
    அ என நின்ற சுட் ன் ன்னர் அைட என வ வித்  வகரம் ஒற்றித் தன்  இரட்  
உயிேரற்றி அவ்வைட அவ்வாைட அவ்விைல அவ் யம் அவ் ரல் அவ் ர்தி 
அவ்ெவ  அவ்ேவணி அவ்ைவயம் அவ்ெவா க்கம் அவ்ேவாைட அவ்ெவௗவியம் என 
ஒட் க. 
 
    "ெந யதன் ன்னர்" (எ -160) என்பத ள் "ெநறியியல்" என்றதனான் இரட் தல் 
கூறினைமயின், அ  நிைலெமாழித் ெதாழிெலன்ப  ெபறப்பட்ட . வ ெமாழி 

ற்கூறியவதனான் அகரந் தன்ைன உணரநின்ற வழி ம் வகரம் மிகுதல் ெகாள்க. 
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அவ்வழகி  என வ ம். திாியா ெதன்றதனான் ேமற் சுட்  நீண்டவழி வகரக்ேக  
ெகாள்க. (5) 
    ----------- 
 
    ெசய் ளில் சுட்  நீ தல் 
    208. நீட வ தல் ெசய் ள் ாித்ேத 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிச் ெசய் ட்கு ஆவேதார் விதி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: நீட வ தல் ெசய் ள் உாித் -அகரச் சுட்  
    நீட வ தல் ெசய் ளிடத்  உாித் ; எ-  
 
    எ- : "ஆயி திைணயி1 னிைசக்குமன ெசால்ேல" (ெசால். 1) "ஆயி பாற்ெசால்" 
(ெசால் - 3) என வ ம். இ  வ ெமாழி வைரயா  கூற ன் வன்கணம் ஒழிந்தகணம் 
எல்லாவற்ேறா ஞ் ெசன்ற . அவற்றிற்கு உதாரணம் வந்தவழிக் காண்க. இந்நீட்சி 
இ ெமாழிப் ணர்ச்சிக்கண் வ த ன் "நீட் ம்வழி நீட்டல்" ஆகாைம உணர்க. (6) 
    -------------- 
        1 ஆயி -இலக்கணப்ேபா . 
    --------- 
 
    "சாவ" என் ஞ் ெசால் 
    209. சாவ என் ஞ் ெசயெவன் எச்சத் 
    தி தி வகரங் ெக த ம் உாித்ேத. 
 
    இ  ேமல் விைனெயஞ்சு கிளவி என்ற எச்சத்திற்கு எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: சாவ என் ஞ் ெசயெவன் எச்சத்  இ தி வகரம்- சாவ ெவன்  
ெசால்லப்ப ஞ் ெசயெவ ெனச்சத்  இ திக்கண் நின்ற அகரன ம் அதனாற் 
பற்றப்பட்ட வகர ம், ெக த ம் உாித் -ெகட்  நிற்ற ங் ெகடா  நிற்ற ம் 
உாித் ;எ-  
 
    எ- : ேகாட் ைடச் சாக்குத்தினான் என வ ம். சீறினான் தகர்த்தான் ைடத்தான் 
என ஒட் க. ெகடாத  ன்னர் த்தாம். 
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    இதைன "விைனெயஞ்சு கிளவி" (எ -204) என்றதன்பின் ைவயாததனான் 
இயல் கணத் ம் இந் நிைலெமாழிக்ேக  ெகாள்க. சாஞான்றான் நீண்டான் 
மாண்டான் யாத்தான் ழ்த்தான் அைடந்தான் என ஒட் க. (7) 
    ----------- 
 
    இயல்பாகும் அகர ஈற் ச் ெசாற்கள் 
    210. அன்ன ெவன் ம் உவமக் கிளவி ம் 
    அண்ைம சுட் ய விளிநிைலக் கிளவி ஞ் 
    ெசய்ம்மன ெவன் ந் ெதாழி  ெசால் ம் 
    ஏவல்கண்ணிய வியங்ேகாட் கிளவி ஞ் 
    ெசய்த என் ம் ெபயெரஞ்சு கிளவி ம் 
    ெசய்யிய என் ம் விைனெயஞ்சு கிளவி ம் 
    அம்ம என் ம் உைரப்ெபா ட் கிளவி ம் 
    பலவற் றி திப் ெபயர்க்ெகாைட உளப்பட 
    அன்றி அைனத் ம் இயல்ெபன ெமாழிப. 
 
    இஃ  அகர ஈற் ள் ஒ சார் ெபயர்க்கும் விைனக்கும் இைடக்கும் ன்ெனய்திய  
விலக்கி ம் எய்தாத ெதய் வித் ம் இலக்கணங் கூ கின்ற , 
 
    இ-ள்: அன்ன என் ம் உவமக் கிளவி ம்-அன்ன என்  ெசால்லப்ப ம் 
உவம பாகிய அகர ஈற்  இைடச்ெசால் ம் அண்ைம சுட் ய விளிநிைலக் 
கிளவி ம்-அணியாைரக் க தின விளியாகிய நிைலைமயிைன ைடய அகர ஈற்  
உயர்திைணப் ெபயர்ச்ெசால் ம் ெசய்ம்மன என் ந் ெதாழி  ெசால் ம்- 
ெசய்ம்மன என்  ெசால்லப்ப ந் ெதாழிற்ெசாற் ெபா ள் த ங்கால் உம் ஈற்றான் 
இ ஞ் ெசால் ம், ஏவல் கண்ணிய வியங் ேகாட் கிளவி ம்--ஒ வரானன் 
ஏவற்ெறாழின்ைம க திக் கூறப் பட்ட ஏவற் ெபா ண்ைமைய ற்ற த்தைல 
உணர்த் ம் அகர ஈற்  விைனச்ெசால் ம், ெசய்த என் ம் ெபயெரஞ்சு கிளவி ம் 
ெசய்த என்  ெசால்லப்ப ம் ெபயெரச்சமாகிய அகர ஈற்  விைனச்ெசால் ம், 
ெசய்யிய என் ம் விைனெயஞ்சு கிளவி ம்-- ெசய்யிய என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
விைனெயச்சமாகிய அகர ஈற்  விைனச்ெசால் ம், அம்ம என் ம் உைரப்ெபா ட் 
கிளவி ம்--அம்ம என்  ெசால்லப்ப ம் எதிர் க மாக்கிய அகர ஈற்  இைடச் 
ெசால் ம், பலவற்  இ திப் ெபயர்க்ெகாைட உளப்பட--பன்ைமப் ெபா ைள 
உணர்த் ம் அகர ஈற் ப் ெபயர்கள் ஐந்திைன ம் ற் கூறியவற்ேறா  கூட் க் 
ெகா த்தல் உள்ளிட் , அன்றி அைனத் ம் இயல்ெபன ெமாழிப--அவ் ெவட் ச் 
ெசால் ம் இயல்பாய்  ெமன்  கூ வர் ஆசிாியர்; எ - . 
 
    எ - .: ெபான்னன்ன குதிைர ெசந்நாய் தகர் பன்றி என இ  'விைன ெயஞ்சு கிளவி 
(எ  - 204) என்பதனான் மிக்கு தைல வில்க்கிற் . ஊர் ேகள் ெசல் தா ேபா என ' 
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உயிாீறாகிய யர்திைண' என் ஞ் சூத்திரத்தான் இயல்பாய் வ  ஈண்  னகரங் 
ெகட்  அகர ஈறாய் விளி ேயற்  ந்தைமயின் எய்தாத ெதய் வித்த . 
உண்மனகுதிைர ெசந்நாய் தகர் பன்றி என்பனவற்றிற்கு உண் ெமன விாித் ம் 
யா ண்மன நீ ண்மன அவ ண்மன என நி த்திக் கூழ் ேசா  ேதன் பால் என 
வ வித் ம் க்க. இவற்றிற்கும் அவ்வாேற விாித் க் ெகாள்க. இங்ஙனஞ் ெசய்  
ெமன்பதன் ெபா ட்டாகிய மனெவ னி திச்ெசால் அக்காலம் வழங்கிய தாத ன் 
ஆசிாியர் அதைன ம் ேவறாக எ த்ேதாதினார். யா ம் நின்ேனா டன் வ க அவன் 
ெசல்க அவள் ெசல்க அவர் ெசல்க என நி த்திக் காட் ன்கண் ெச வின்கண் 
தாைனக்கண் ேபாாின்கண் என வ வித்  க்க. இைவ ஏவற்ெபா ண்ைமைய 

ற்ற த்தன. ஏவல் கண்ணிய எனேவ ஏவல் கண்ணாதன ம் உளவாயின. அைவ நீ 
ெசல்க அ  ெசல்க அைவ ெசல்க என நி த்தி ற்கூறிய கா  த யவற்ைற 
வ வித்  க்க. இைவ ஏவற்ெபா ண்ைமைய ற்ற யாதன. 1 அஃறிைண ஏவற் 
ெபா ண்ைமைய ற்ற யாைம விைனயிய ள் வியங்ேகாட்கண்ேண 
ெபா ளிய ஞ் ெசய் ளிய ம்பற்றிக் கூ ம். மன ம் வியங்ேகா ம் 
எய்தாதெதய் வித்த . உண்ட குதிைர ெசந்நாய் தகர் பன்றி இ ம் அ . இதற்கு 
உாிய உண்ணாத குதிைர ெயன் ம் எதிர்மைற ம் நல்லகுதிைர ெயன் ங் குறிப் ங் 
ெகாள்க. உண்ணிய ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் இ  ன்னர் 
விைனெயச்சம் வல்ெல த் ப் ெப க என்ற ன் எய்திய  விலக்கிற் . அம்ம 
ெகாற்றா சாத்தா ேதவா தா என்ப  இைடச்ெசால்லாத ன் எ.ய்தாத ெதய் வித்த . 
இ  ேகளாய் ெகாற்றேன என எதிர் க மாக்கியவா  காண்க. பல்ல குதிைர பல 
குதிைர சில்ல குதிைர சில குதிைர உள்ள குதிைர இல்ல குதிைர ெசந்நாய் தகர் பன்றி 
என ஒட் க. இக்காலத் ப் பல்ல சில்ல என்பன வழங்கா. இ ம் விளக்குறி  
என்றாற்ேபாலப் பலக் குதிைர ெயன வல்ெல த் ெதய்தியதைன விலக்கிற் . 
விளிநிைலச் கிளவியாகிய ெபயர் ற்கூறாததனாேன ெசய்  ெமன்பதன் மைறயாகிய 
ெசய்யாத ெவன்பதற்கும் இவ்வியல்   ெகாள்க. அ  வாராத ெகாற்ற ெனன 
வ ம். இவ்வியல்  பிற்குச் ெசய்ம்மன சிறத்த ன் வியங் ேகாட்கு ன் ைவத்தார்.. 
ஏவல் கண்ணிய என்பதனான் ஏவல் கண்ணாத ம் உளெதன்  கூறி 'மன்னிய 
ெப மநீ' ( றம் - 91) என் உதாரணங் காட் க ெவனின், அ  ெபா ந்தா ; 
கூ கின்றான் அவன் நிைலெபற்றி த்தல் ேவண் ெமன்ேற க திக் கூ த ன் 
அ ம் ஏவல்கண்ணிற்ேறயாம். எல்லாவற்றி |ஞ் சிறந்த பலவற்றி தி ற்கூ க 
ெவனின், அ  வழக்கிற்குஞ் ெசய் ட்கும் ேவ ேவ  ைடத் ெதன்றதற்குஞ் 
ெசய் ண்  இவ்வியல் ேபாற் சிறப்பின்ெறன்றற்கும் அகர ஈற் ள்  கூறா  
நின்ற ற் விைன ம் விைனக்குறிப் ம் இவ்வியல்   ெப  ெமன்றற்கும்பின் 
ைவத்தார். உண்டன குதிைர இ  ற் விைன. காியன குதிைர இ  ற் விைனக் 
குறிப் . இஃ  இயல் கணத்   'ஞநமயவ' (எ  - 144) என் ழிப் ெபா ந் வன 
ெவல்லாங் ெகாள்க. (8) 
    ---- 
        1 அஃறிைண யிர்கள் ஒ வ ைடய ஏவைல ணர்ந்  ெசய்ய மாட்டாைமயின் 
அவற்ைற ேநாக்கி இ ம் ஏவல்கைள எவல் கண்ணாதன் என்றார். 
    ------------- 
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    'வாழிய' என் ஞ் ெசால் 
    211. வாழிய என் ஞ் ெசயெவன் கிளவி 
    இ தி அகரங் ெக த ம் உாித்ேத. 
 
    இஃ  எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி வகுத்த . 
 
    இ - ள்: வாழிய என் ஞ் ெசய என் கிளவி -- வா ங்காலம் ெந ங்காலமாகுக 
என் ம் ெபா ைளத் த ம் வாழிய ெவன்  ெசால்லப்ப ஞ் ெசயெவெனச்சக் கிளவி, 
இ தி யகரங் ெக த ம் உாித்  -- இ திக்கண் அகர ம் அதனாற் பற்றப்பட்ட யகர 
ெவாற் ங் ெகட்  த ம் உாித் ; எ - . 
 
 
    ெக த  ெமனேவ, ெகடா  தேல ெப ம்பான்ைம ெயன்றவா , வாழிெகாற்றா 
சாத்தா ேதவா தா என வ ம். வாழிய என்பேத ெப ம்பான்ைம. வாழிய யான் நீ 
அவன் அவள் அவர் அ  அைவ என இ  ன்றிடத் ஞ் ேசற ன் 'உயிாீறாகிய 

ன்னிைலக் கிளவி ம்' (எ - 151) என் ழி ன்னிைலயியல்பாம் என்றதன்கண் 
அடங்கா தாயிற் . இ  குறிப் வியங்ேகாள். 
 
    ஒன்ெறன த்தலான் இஃ  இயல் கணத் ங் ெகாள்க. வாழி ெஞள்ளா என 
வ ம்.இைவ வாழ்த்தப்ப ம் ெபா ள் வாழ ேவண்  ெமன் ங் க த்தினனாகக் 
கூ த ன் ஏவல்கண்ணிற்ேறயாம். அல்லாக்கால் 'வாழ்த்தியல் வைகேய நாற்பாற்கு 

ாித்ேத' (ெசய் ளியல் - 109) என்பதற்கும் வாழ்த்தியலாகச் சான்ேறார் கூறிய 
ெசய் ட்க க்கும் பயனின்றாெமன்  உணர்க. (9) 
    ---------- 
 
    'அம்ம' என் ஞ் ெசால் க்கு ேம ம் ஒ  விதி 
    212. உைரப்ெபா ட் கிளவி நீட்ட ம் வைரயார். 
 
    இஃ  அம்ம ெவன்பதறகு எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ - ள்: உைரப்ெபா ட் கிளவி--எதிர் க மாக்கும் ெபா ைள ைடய 
அம்மெவன் ஞ் ெசால், நீட்ட ம் வைரயார் -- அகரமாகி நிற்றேலயன்றி ஆகாரமாய் 
நீண்  தைல ம் நீக்கார்; எ - . 
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    அம்மா ெகாற்றா சாத்தா ேதவா தா என வ ம். உம்ைமயால் நீளாைமேய 
ெப ம்பான்ைமயாம். வைரயா  கூறினைமயின் நீட்சி இயல்  கணத் ங் ெகாள்க. 
அம்மா ெஞள்ளா நாகா மாடா வ கா ஆதா என ஒட் க. 
    ------------- 
 
    'பல' என் ஞ் ெசால் 
    213. பலவற் றி தி நீ ெமாழி உளேவ 
    ெசய் ள் கண்ணிய ெதாடர்ெமாழி யான. 
 
    இ  ற்கூறிய பலவற்றி திக்கண் சிலவற்றிற்குச் ெசய் ண் கூ கின்ற . 
 
    இ -ள்: பலவற்  இ தி நீ ம் ெமாழி உள -- பலவற்ைற உணர்த் ம் ஐவைகச் 
ெசால் ன் இ தி அகரம் நீண்  ம் ெமாழிக ஞ் சில உள, ெசய் ள் கண்ணிய 
ெதாடர்ெமாழி ஆன-- யாண் ள ெவனிற் ெசய் ளாதைலக் க திய ஒன்ேறா ெடான்  
ெதாடர்ச்சிப்ப ஞ் ெசய் ண் ைடய ெமாழிகளின்கண்; எ - . 
 
    உைடத்ெதன்னா  உள என்ற பன்ைமயான் வ ெமாழிக்கண் சில என்ப  வந்  
நீ  ெமன்  ெகாள்க. ெசய் ளான என்னா  ெசய் ள் கண்ணிய ெதாடர்ெமாழியான 
என்றதனால், பல என்பதன் இ தி அகரம் நீண் ழி நிைல ெமாழி அகரப்ேப ம் 
வ ெமாழி ஞகரமாகிய ெமல்ெல த் ப் ேப ம், வ  ெமாழியி தி நீண்டவழி 
அகரப்ேப ம் மகரமாகிய ெமல்ெல த் ப்ேப ங் ெகாள்க. 
 
    எ - : ' பலாஅஞ் சிலாஅ ெமன்மனார் லவர்', இதன் ெசான்னிைல பல சில 
என் ஞ் ெசவ்ெவண்.1 (11) 
    ----------- 
        1. ெசவ்ெவண் - எண் ம்ைம ெதாக்கு வ வ . 
    -------- 
 
    'பல' 'சில' என் ஞ் ெசாற்கள் 
    214. ெதாடரல் இ தி தம் ன் தாம்வாின் 
    லகரம் றகரெவாற் றாக  ாித்ேத. 
 
    இ  பல சில என்பனவற்றிற்கு இயல்ேபயன்றித் திாி ம் உண்ெடன எய்தியதன் 
ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
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    இ - ள்: ெதாடர் அல் இ தி -- ெதாடர்ெமாழி யல்லாத ஈெர த் ெதா ெமாழியாகிய 
பல சில என் ம் அகர ஈற் ச்ெசால், தம் ன் தாம் வாின் -- தம் ன்ேன தாம் 
வ மாயின், லகரம் றகரெவாற்  ஆக ம் உாித்  -- தம் ஈற்றில் நின்ற லகர 
    ெவாற்  றகரெவாற்றாகத் திாிந்  த ம் உாித் ; எ - . 
 
    உம்ைமயாற் றிாியாைம ம் உாித்ெதன்றார். 
 
    எ - : பற்பல ெகாண்டார் சிற்சில வித்தி என வ ம். அகர ஈற் ச்சுட்டல்லாத 
குற்ெற த்  ஓெர த் ெதா ெமாழி யாகுவன இன்ைமயின்ெதாடர தி ெயனேவ 
ஈெர த் ெதா ெமாழிேய உணர்த்திற் . தன் ெனன்னா  தம் ெனன்ற பன்ைமயாற் 
பல சில என நின்ற இரண் ந் த வப்பட்டன. 
 
    தம் ன்வாி ெனன்னா  தாெமன்றதனாற் பலவின் ன் பல வ த ஞ்சிலவின் ன் 
சிலவ த ங் ெகாள்க. லகரம் றகரெவாற்றா ெமன ஒற்றிற்குத்திாி  கூறி 
அகரங்ெக தல் கூறிற் ல ெரனின், அ  வாராததனால் வந்த த்த ெலன் ம் 
உத்தி1 ெபறைவத்த ெதன்  உணர்க. இதைன ஞாபகெமன்பா ம் உளர். 
அ ந்தாபத்தியால்2 தம் ன் தாம்வாி ெனனேவ தம் ன் பிற வாின் லகரம் றகர 
ெவாற்றாகா  அகரங் ெக  ெமன்  ெகாள்ளப்ப ம். 
 
    எ- : பல்கடல் ேசைன தாைன பைற என ம், பல்யாைன பல்ேவள்வி என ம், 
சில்கா  ேசைன தாைன பைற என ம், சில்யாைன சில்ேவள்வி என ம் வ ம். 
உாித்ெதன்ற  அகர ஈற் ெறா ைம பற்றி. (12) 
    --------- 
        1. வாராததனால் வந்த த்தல்- ஒ  ெபா ண்ைமக்கு ேவண் ம் இலக்கணம் 
நிரம்ப வாராதேதார் ற்பாவாேன அப்ெபா ண்ைமக்கு ேவண் ம் ெகாள்ளச் 
ெசய்தல். 
        2. அ த்தாபத்தி - ஒ ெபா க்கு ஓர் இயல்  கூறின*, அதன் ம கைலயான 
ெபா க்கு அவ்வியல்பில்ைல ெயன்  ெகாள் ம் ைறைம. 
    ---------- 
 
    அவற்றிற்கு, ேம ம் ஒ   
    215. வல்ெல த் தியற்ைக உறழத் ேதான் ம். 
 
    இ  ற்கூறிய இரண்டற்கும் உள்ளேதார்  ேவற் ைம கூ கின்ற . 
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    இ - ள். வல்ெல த்  இயற்ைக -- ற்கூறிய பல சில ெவன் ம் இரண்டற்கும் அகர 
ஈற் ப் ெபா  விதியிற் கூறிய வல் 
    ெல த்  மிகும் இயல்  உறழத் ேதான் ம் -- மிகுத ம் மிகாைம மாய் 
உறழ்ந் வரத் ேதான் ம்; எ - . 
 
    எ - : பலப்பல பலபல சிலச்சில சிலசில என வ ம். ஈண் ந் தம் ன் தான் வ தல் 
ெகாள்க. இயற்ைக ெயன்றதனான் அகரங் ெகட லகரந்திாிந் ந் திாியா ம் உறழ்ந் ம் 

த ங் ெகாள்க. பற்பல பல்பல சிற்சிலசில்சில என வ ம். ேதான்  ெமன்றதனான் 
அகரங் ெகட லகரம் ெமல்ெல த் ம் ஆய்த மாகத் திாிந்  த ங் ெகாள்க. 
பன்மீன் ேவட்டத் பன்மலர் பஃறா  பஃறாழிைச சின் ல் சிஃறாழிைச ெயன வ ம். 
இ  ன்னர்த் ேதான்  ெமன்  எ த்ேதாதிய சிறப்  விதியால் அகரங் ெகட 
நின்றலகர ெவாற்றின் பாக ன் தகரம் வ வழி ஆய்த ெமன்பதனான் யா . 
    ----------- 
 
    ேவற் ைமயின் அகர ஈ  
    216. ேவற் ைமக் கண் ம் அதனா ரற்ேற. 
 
    இஃ  அகர ஈற்றிற்கு அல்வழி  கூறி வன்கணத்ேதா  ேவற் ைம 
    ெதாக்கு நின்ற  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: ேவற் ைமக் கண் ம் அதேனாரற் --அகர ஈற் ப்ெபயர் 
    ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சிக் கண் ம் ற்கூறிய அல்வழிேயா  ஒ  
தன்ைமத்தாய் க ச த ப தன் ெமாழி வந் ழித் தத்தம் ெவாற்  
    இைடமிக்கு ம்; எ- . 
 
    எ- : இ விளக் ெகாற்றன் சாத்தன் ேவந்தன் ேதவன் தன் என வ ம்.இ விளக் 
கு ைம சி ைம தீைம ெப ைம எனக் குணேவற் ைமக்கண் ங்ெகாள்க. இ விள 
ெவன்ப  ஓைல; ேவணாட்டகத்  ஓ ர்; க ாினகத்  ஒ  ேசாி ெமன்ப. 
இ விளவிற் ெகாற்றன் என விாிக்க. (14) 
    ------------- 
 
    மரப் ெபயர்க்குப் பிறி  விதி 
    217. மரப்ெபயர்க் கிளவி ெமல்ெல த்  மிகுேம. 
 
    இஃ  அகர ஈற்  மரப்ெபயர்க்கு எய்திய  விலக்குப் பிறி  விதி வகுத்த . 
 
    இ - ள் : மரப்ெபயர்க் கிளவி ெமல்ெல த்  மிகுக் - அகர ஈற்  மரப்ெபயராய ெசால் 
ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சிக் கண் ெமல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ - . 
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    எ -  : அதங்ேகா  விளங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். 
 
    இ  'கசதப த ய' (எ  - 143) என்பதனான் ம். (15) 
    ------------- 
 
    218. மகப்ெபயர்க் கிளவிக் கின்ேன சாாிைய. 
 
    இஃ  அகர ஈற் ள் ஒன்றற்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி  விதி வகுத்த . 
 
    இ - : மகப்ெபயர்க் கிளவிக்கு இன்ேன சாாிைய-- அகர ஈற்  மக என் ம் 
ெபயர்ச்ெசால் ற்கு ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண் வ ஞ் சாாிைய இன் 
சாாிைய; எ - . 
 
    எ - : மகவின்ைக ெசவி தைல றம் என வ ம். சாாிையப் ேப  வைரயா  
கூறியவழி நான்கு கணத் க்கண் ஞ் ெசல்  ெமன்ப  ஆசிாியர்க்குக் க த்தாக ன் 
மகவின்ஞாண் ல் மணி யாழ் வட்  அைட என ஒட் க. 
 
    ேமல் அவண் என்றதனான் இன்சாாிைய ெபற் ழி இைய  வல்ெல த்  ழ்க்க. 
(16) 
    ------------- 
 
    219.. அத்தவண் வாி ம் வைரநிைல இன்ேற. 
 
    இஃ  ஈற்  வல்ெல த் ம் அத் ம் வகுத்த ன் எய்தியதன்ேமற் சிறப்  விதி 
கூ கின்ற .. 
 
    இ-ள்: அவண்- ற்கூறிய மகவிடத் , அத்  வாி ம்,வைரநிைல இன் -
இன்ேனயன்றி அத் ச் சாாிைய ம் ஈற்  வல்ெல த் ம் வந்  யி ம் நீக்கும் 
நிைலைமயின் ; எ- . 
 
    எ- : மகத் க் ைக ெசவி தைல றம் என வ ம். 
 
    அவண் என்றதனால் மகப்பால்யா  என வல்ெல த் ப் ேப ம், மகவின் ைக என 
ேமல் இன்சாாிைய ெபற் ழி இைய  வல்ெல த்  ழ் ம், விளவின்ேகா  என 
உ பிற்குச் ெசன்ற சாாிைய ெபா ட்கட் ெசன் ழி இைய  வல்ெல த்  ழ் ங் 
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ெகாள்க. நிைல ெயன்றதனால் மகம் பால்யா  என ெமல்ெல த் ப் ேப ங் ெகாள்க. 
(17) 
    ----------- 
 
    அகர ஈற் ப் பன்ைமச் ெசாற்கள் 
    220. பலவற் றி தி உ பியல் நிைல ம். 
 
    இஃ  ஈற்  வல்ெல த் ம் வற் ம் வகுத்த ன் எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி 
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: பலவற்றி தி- பல்ல பல சில உள்ள இல்ல என் ம் பலவற்ைற ணர்த் ம் 
அகர ஈற் ச் ெசாற்களின் இ தி, உ பியல் நிைல ம்-உ பியற்கண் வற் ப்ெபற் ப் 

ணர்ந்தாற்ேபால உ பின  ெபா ட் ணர்ச்சிக் கண் ம் வற் ப் ெபற் ப் ண ம்; 
எ- . 
 
    ஈற்  வல்ெல த்  அதிகாரத்தாற் ெகாள்க. 
 
    எ- : பல்லவற் க்ேகா  பலவற் க்ேகா  சிலவற் க்ேகா  உள்ளவற் க்ேகா , 
இல்லவற் க்ேகா , ெசதிள் ேதால்  என ஒட் க. உ  விாிந் ழி நிற்குமா ேபா 
லன்றி அவ்  ெதாக்கு அதன் ெபா ள் நின்  ண ங்கால் ேவ பா  
உைடைமயின் அவ் ேவ பா கள் ஈண்  ஓதினார் இத் ைண  ெமன்  உணர்க. (18) 
    -------------   
 

7.2. ஆகார ஈ  
 
    அல்வழியில் ஆகார ஈற் ப் ெபயர் 
    221. ஆகார இ தி அகர இயற்ேற. 
 
    இஃ  ஆகார ஈற் ப்ெபயர் அல்வழிக்கண் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஆகார இ தி அகர இயற் -ஆகார ஈற் ப் ெபயர் அல்வழிக்கண் அகர ஏற்  
அல்வழிய  இயல்பிற்றாய் வல்ெல த்  வந் ழித் தத்தம் ஒத்த ஒற்  இைடமிகும்; எ-

. 
 
    எ- : ங்காக்க  தாராக்க  சிறி  தீ  ெபாி  என ஒட் க. 
    ------------------ 
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    ஆகார ஈற்  விைன 
    222. ெசய்யா என் ம் விைனெயஞ்சு கிளவி ம் 
    அவ்வியல் திாியா ெதன்மனார் லவர். 
 
    இஃ  ஆகார ஈற்  விைனச்ெசான்  கூ கின்ற . 
 
    இ- ள்: ெசய்யா என் ம் விைனெயஞ்சு கிளவி ம்—ெசய்யா ெவன் ம் விைன 
ெயச்சமாகிய ெசால் ம் உம்ைமயாற் ெபயெரச்ச மைறயாகிய ெசால் ம், அவ்வியல் 
திாியா  என்மனார் லவர் -- வல்ெல த்  மிக்கு ம் அவ்வியல் 
பிற்றிாியாெதன்  ெசால் வார் லவர்; எ - . 
 
    எ - : உண்ணாக் ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் என ம் 
உண்ணாக் ெகாற்றன் சாத்தன் ேதவன் தன் என ம் வ ம் (20) 
    ---------- 
 
    உம்ைமத் ெதாைக  
    223. உம்ைம எஞ்சிய இ ெபயர்த் ெதாைகெமாழி 
    ெமய்ம்ைம யாக அகரம் மிகுேம. 
 
    இஃ  ஆகார ஈற்  அல்வழிக்கண் உம்ைமத் ெதாைக  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: உம்ைம எஞ்சிய இ ெபயர்த் ெதாைக ெமாழி--உம்ைம ெதாக்கு நின்ற இ  
ெபயராகிய ெதாைகச் ெசாற்கள், ெமய்ம்ைமயாக அகரம் மிகும் --ெமய்யாக 
நிைலெமாழி யீற்  அகரம் மிக்கு ம்; எ - . 
 
    எ - ; உவாஅப்பதினான்கு இராஅப்பகல் என வ ம். ெமய்ம்ைமயாகஎன்பதனான் 
வல்ெல த் க் ெகா க்க. இஃ  எ வா ம் பயனிைல மன்றிஉம்ைமத் 
ெதாைகயாத ன் மாட்ேடற்றான் வல்ெல த் ப் ெபறாதாயிற் .1 
 
    உம்ைம ெதாக்க என்னா  எஞ்சிய என்ற வாய்பாட்  ேவற் ைமயான் 
அராஅப்பாம்  என பண் த் ெதாைகக்கும் இராஅக்ெகா  என எ வாய் பிற்கும் 
இராஅக்காக்ைக எனப் ெபயெரச்ச மைறக்கும் அகரப் ேப  ெகாள்க. வ ெமாழி 
வைரயா  கூறினைமயின் இயல்  கணத் க் கண் ம் அகரப்ேப  ெகாள்க. 
இறாஅவ ணங்காய் என வ ம். இஃ  உம்ைமத் ெதாைக. அராஅக்குட்  என்ப  
பண் த்ெதாைக ம்2 ேவற் ைமத் ெதாைக மாம். உவாஅப்பட் னி என்ப  
ேவற் ைமத்ெதாைக. 
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    --------- 
        1 மாட்ேடற்றான் வல்ெல த் ப் ெபறாதாயிற்  -- விளக்குறி  என்  அகர  

ணர்வ  ேபால ங்காக க  என ஆகார ஈ  ணர்த ன், ' ஆகார வி தி அகர 
வியற்ேற' என்  மாட்ேடறறிக கூறினார் ஆசிாியர். ஆனால், உவாஅப் பதினான்கு 
என் ம் உம்ைமத் ெதாைக ங்காக்க  என்பைதப்ேபால எ வா ம்பயனிைல ம் 
அன்ைமயின், மாட்ேடற்றான் வல்ெல த் ப் ெபறா  ேவ வைகயில் வல்ெல த் ப் 
ெபற்ற  என்ப  க த் . 
        2 அரா அக்குட்  என்ப  அராவாகிய குட்  என்  ெபா ள்ப ன் 
இ ெபயெராட் ப் பண் த் ெதாைகயாம். 
    ----------- 
 
    இயல்பாகும் ஆகார ஈற் ச் ெசாற்கள் 
    224. ஆ ம் மா ம் விளிப்ெபயர்க் கிளவி ம் 
    யாெவன் வினா ம் பலவற் றி தி ம் 
    ஏவல் குறித்த உைரயைச மியா ந் 
    தன்ெதாழில் உைரக்கும் வினாவின் கிளவிேயா 
    டன்றி அைனத் ம் இயல்ெபன ெமாழிப. 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்க ம் எய்தாத ெதய் வித்த ம் உணர்த் கின்ற . 
 
    இ - ள்: ஆ ம்--ஆெவன் ம் ெபய ம், மா ம்--மாெவன் ம் ெபய ம், 
விளிப்ெபயர்க் கிளவி ம்--விளித்தைல ைடய ெபயராகிய உயர்திைணச் ெசால் ம், 
யாெவன் வினா ம்--யாெவன் ம் வினாப்ெபய ம், பலவற்  இ தி ம்--பன்ைமப் 
ெபா ைள உணர்த் ம் ஆகார ஈற் ப் ெபயெரச்ச மைறயாகிய 

ற் விைனச்ெசால் ம், ஏவல் குறித்த உைரயைச மியா ம்-- ன்னிைல ேயவல் 
விைனையக் க திவ ம் எதிர் கமாக்குஞ் ெசால் ைனச் ேசர்ந்த மியாெவன் ம் 
ஆகார ஈற்  இைடச்ெசால் ம், தன்ெதாழில் உைரக்கும் வினாவின் கிளவிெயா -- 
தன  ெதாழி ைனச் ெசால் ம் ஆகார ஈற் த் தன்ைமயாகிய வினாச் ெசால்ேலா  
கூட, அன்றி யைனத் ம்--அவ் ெவ  வைகயாகிய ெசால் ம், இயல்ெபன ெமாழிப-- 
இயல்பாய் ெமன்  ெசால் வர் லவர்; எ - . 
 
    எ - : ஆகுறி  மாகுறி  சிறி  தீ  ெபாி  குறிய சிறிய தீய ெபாிய என ஒட் க. 
இஃ  ஆகார ஈற் ப் ெபயராக ன் மிக்கு வன மிகாெவன எய்திய  விலக்கிற் . 
ஊராேகள் ெசல் தா ேபா என இஃ  இயல்பாெமன்ற உயர்திைணப் படர்க்ைகப் ெபயர் 
திாிந்  ன்னிைலயாய் விளிேயற்ற ன் எய்தாத ெதய் வித்த . யா குறிய சிறிய தீய 
ெபாிய என இ ம் ெபயராக ன் எய்திய இைய  வல்ெல த்  விலக்கியதாம். 
உண்ணா குதிைரகள் ெசந்நாய்கள் தகர்கள் பன்றிகள் என இஃ  எய்திய  விலக்கிற் , 
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ெசய்யா ெவன் ஞ் சூத்திரத்  உம்ைமயாற் ெபற்ற வல்ெல த்திைன விலக்க ன். 
ேகண்மியா ெகாற்றா சாத்தா ேதவா தா என ம், உண்கா ெகாற்றா சாத்தா ேதவா 

தா என ம் இவ்விைடச் ெசாற்கள் யாைமயின் எய்தாத ெதய் வித்த மாம். 
உண்கா என்ப  யா ண்ேபேனா என் ம்ெபா ட் . இயல்  கணத் க் கண்ணாயின் 
'ஞ ந ம ய வ' (எ  - 144) என்பதனான் ெபய் ம். (22) 
    ------------ 
 
    ேவற் ைமயில் ஆகார ஈ  
    225. ேவற் ைமக் கண் ம் அதேனா ரற்ேற. 
 
    இஃ  ஆகார ஈ  ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ -ள்: ேவற் ைமக் கண் ம்--ஆகார ஈற் ப் ெபயர் அல்வழிக்கண்ேண 
யன்றிேவற் ைமப்ெபா ட் ணர்ச்சிக் கண் ம், அதேனாரற் --அகர ஈற்  
அல்வழிேயா ஒ  தன்ைமத்தாய் வல்ெல த்  வந் ழி அவ்வல்ெல த்  
மிக்கு ம்; எ - . 
 
    எ -  : தாரா ங்கா வங்கா என நி த்திக் கால் ெசவி தைல றம் என வ வித்  
வல்ெல த் க் ெகா த்  ஒட் க. (23) 
    ------------ 
 
    குறிற்கீழ் ஆகார ம் தனி ஆகார ம் 
    226. குறியதன் ன்ன ம் ஓெர த்  ெமாழிக்கும் 
    அறியத் ேதான் ம் அகரக் கிளவி. 
 
    இஃ  அவ் ற்றிற்கு எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற , அகர ம் 
வல்ெல த் ம் ெப த ன். 
 
    இ - ள்: குறியதன் ன்ன ம் -- குற்ெற த்தின் ன்னின்ற ஆகார ஈற்றிற்கும், 
ஓெர த்  ெமாழிக்கும் -- ஓெர த் ெதா  ெமாழியாகிய ஆகார ஈற்றிற்கும், 
அகரக்கிளவி அறியத் ேதான் ம் -- நிைலெமாழிக்கண் அகரமாகிய எ த்  விளங்கத் 
ேதான் ம்; எ - . 
 
    எ - : பலா அக்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என ம், காஅக்குைற ெசய்ைக தைல றம் 
என ம் வ ம். ஓெர த் ெதா ெமாழி அகரம் ெப தல் சி பான்ைம ெயன்றற்கு 
அதைனப் பிற்கூறினார். இ  நிைலெமாழிச் ெசய்ைகயாத ற் பலாஅவிைல 
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பலாஅநார் என இயல்  கணத் ங் ெகாள்க. அறிய என்றதனான் அவ் வகரம் 
ஈாிடத் ம் ெபா ந்தினவழிக் ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன அண்ணாஅத்ேதாி திட்டாஅத் க்குளம் என அத் க் 
ெகா த் ம், உவாஅத்  ஞான்  ெகாண்டான் என அத் ம் ஞான் ங் ெகா த் ம், 
உவாஅத்தாற்ெகாண்டான் என அத் ம் ஆ ங் ெகா த் ம் இடாவி ட் ெகாண்டான் 
என இன் ம் ஏழ ங் ெகா த் ஞ் ெசய்ைக ெசய்  க்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன ங்காவின்கால் ங்காவின்றைல என உ பிற்குச் ெசன்ற 
சாாிைய ெபா ட்கட் ெசன் ழி இைய  வல்ெல த் க் ேக ங் ெகாள்க. (24) 
    ----------- 
 
    'இரா' என் ஞ் ெசால் 
    227. இராெவன் கிளவிக் ககரம் இல்ைல. 
 
    இஃ  ஆகார ஈற் ப்ெபயர்க்கு ஒ வழி எய்திய  விலக்குகின்ற . 
 
    இ - ள்: இராெவன் கிளவிக்கு--இராெவன் ம் ஆகார ஈற் ச் ெசால் ற்கு, அகரம் 
இல்ைல-- ற்கூறிய அகரம் ெப த ன்றி வல்ெல த் ப்ெபற்  ம்; எ - . 
 
    எ - : இராக்ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் என வ ம். 
இராஅக்காக்ைக இராஅக்கூத்  எனப் ெபயெரச்சமைறப்ெபா ள் தாரா  
இராவிடத் க் காக்ைக இராவிடத் க் கூத்  என ேவற் ைம க தியவழி 
இராக்காக்ைக இராக்கூத்  என அகரம் ெபறாெதன்  உணர்க.1 (25) 
    -------------- 
        1 இரா என் ஞ் ெசால் இராத என்  ெபா ள்பட் , விைனையக் குறிப்பின் 
அகரம் ெப ம்; இராவில் என்  ெபா ள்பட் க் காலத்ைதக் குறிப்பின் அகரம் 
ெபறா . 
    ---------- 
 
    ' நிலா ' என் ஞ் ெசால் 
    228. நிலாெவன் கிளவி அத்ெதா  சிவ ம். 
 
    இஃ  அகரம் விலக்கி அதிகார வல்ெல த்திேனா  அத்  வகுத்த ன் 
எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
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    இ - ள்: நிலா ெவன் கிளவி அத்ெதா  சிவ ம் – நிலா ெவன் ஞ் ெசால் 
அத் ச்சாாிையேயா  ெபா ந்தி ம்; எ - . 
 
    எ -  : நிலா அத் க்ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் என வ ம். 
நிைலெமாழித் ெதாழில் நிைலெமாழித் ெதாழிைல விலக்குமாத ன் அத்  வகுப்ப 
அகரம் ழ்ந்த 1. இதற்கு ஏழ  விாிக்க, நிலாஅக்கதிர் என்ப  
'ேவற் ைமக்கண் ம்' (எ  - 225) என்பதனான் ஈற்  வல்ெல த் ப் ெபற்ற . 
நிலாஅ ற்ற ெமன்ப  'ஒட் தற்ெகா கிய வழக்கு' அன்ைமயின் அத் ப் 
ெபறாததாயிற . ஈண்  வ ெமாழி வைரயா கூறினைமயின் நிலாஅத்  ஞான்றான் 
என இயல்  கணத் க் கண் ம் ஏற்பன ெகாள்க. (26) 
    --------- 
        1. நிைலெமாழித் ெதாழில் அத் ப் ேப , நிைல ெமாழித் ெதாழிைல விலக்கல், 24-
ம் ற்பாவில் விதித்த அகரத்ைத விலக்கல். 
    ------------ 
 
    சில மரப்ெபயர்கள் 
    229. யாமரக் கிளவி ம் பிடா ந் தளா ம் 
    ஆ ப் ெபய ம் ெமல்ெல த்  மிகுேம. 
 
    இ  வ ெமாழி வல்ெல த்  விலக்கி ெமல்ெல த்  வகுத்த ன் எய்திய  
விலக்கிப் பிறி விதி வகுக்கின்ற . 
 
    இ- ள்: யாமரக் கிளவி ம் --யாெவன் ம் மரத்ைத உணர நின்ற ெசால் ம், 
பிடா ம்--பிடாெவன் ஞ் ெசால் ம், தளா ம்--தளாெவன் ஞ் ெசால் ம், ஆம் 

ப்ெபய ம் ெமல்ெல த்  மிகும்--ஆகிய ன்  ெபய ம் வல்ெல த்  மிகா  
ெமல்ெல த் மிக்கு ம்: எ- . 
 
    எ - : யாஅங்ேகா  பிடாஅங்ேகா  தளாஅங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். 
வ ெமாழித் ெதாழிலாகிய ெமல்ெல த்  வகுப்பேவ வல்ெல த்  விலக்கிற்றாம், 
இதற்கு விலக்காைமயின் அகரம் ெபற்ற . (27) 
    ---------- 
 
    அவற்றிற்கு, ேம ம் ஒ   
    230. வல்ெல த்  மிகு ம் மான மில்ைல. 
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    இஃ  எய்திய  இகந் படாமற் காத்த , அகரத்ேதா  ெமல்ெல த்ேத யன்றி 
வல்ெல த் ம் ெப  ெமன்ற ன். 
 
    இ - ள்: வல்ெல த்  மிகி ம் மானம் இல்ைல - ற் கூறிய ன்  ெபயர்க்கும் 
ெமல்ெல த்ேத யன்றி வல்ெல த்  மிக்கு யி ம் குற்றமில்ைல; எ - . 
 
    எ - : யாஅக்ேகா  பிடாஅக்ேகா  தளாஅக்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். 
மானமில்ைல என்றதனால் இம் ன்றற்கும் உ பிற்குச் ெசன்ற சாாிைய ெபா ட்கட் 
ெசன் ழி இைய  வல்ெல த்  ழ்க்க. யாவின்ேகா  பிடாவின்ேகா  
தளாவின்ேகா  என வ ம். சாாிைய ெபறேவ அகரம் ழ்ந்த . 
 
    இன் ம் இதனாேன யாஅத் க்ேகா  பிடாஅத் க்ேகா  தளாஅத் க்ேகா  என 
அத் ப் ெப த ங் ெகாள்க. அகர ம் வல்ெல த் ம் ெப த ன்1. 
 
    யாமரக் கிளவி ெயன்பதைனக் 'குறியதன் ன்னர்' (எ  - 226) என்பதன்பின் 
ைவயாதவதனான் இராவிற் ெகாண்டான் நிலாவிற்ெகாண்டான் என உ பிற்குச் 
ெசன்ற சாாிைய ெபா ட்கண் ெசன் ழி இைய  வல்ெல த்  ழ்க்க. (28) 
    --------- 
        1 அகர ம் வல்ெல த் ம் ெப த ன் -- அத் ப் ேபற்றில் 27 - ம் 

ற்பாவிற்ேகற்ப 
        அகர ம் 28 - ம் ற்பாவிற் ேகற்ப வல்ெல த் ம் இ த்த ன், அகரம் அத்தின் 

தெல த் , வல்ெல த் ப்ேப  அத்திற்கும் வ ெமாழிக்கும் இைடப்பட்ட . 
    --------- 
 
    'மா' என் ம் மரப் ெபய ம் 'ஆ' 'மா' என் ம் விலங்கின் ெபயர்க ம் 
    231. மாமரக் கிளவி ம் ஆ ம் மா ம் 
    ஆ ப் ெபய ம் அவற்ேறா ரன்ன 
    அகரம் வல்ெல த் தைவயவண் நிைலயா 
    னகரம் ஒற் ம் ஆ ம் மா ம். 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கி எய்தாத ெதய் வித்த . இம் ன் ம் வல்ெல த் ப் ெபறா 
என்ற ன் எய்திய  விலக்கிற் . மாமரத் க்கு அகர ம் ஙஞநம ஒற் ம் 
ஏைனயவற்றிற்கு னகர ஒற் ம் எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ -ள்: மாமரக் கிளவி ம் ஆ ம் மா ம் ஆம் ப் ெபய ம் அவற்ேறாரன்ன -- 
மாமரமாகிய ெசால் ம் ஆெவன் ஞ் ெசால் ம் மாெவன் ஞ் ெசால் மாகிய ன்  
ெபய ம் யாமரம் த ய ன்ேறா ம் ஒ  தன்ைமயவாய் ெமல்ெல த் ப் ெபற்  
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ம், ஆ ம் மா ம் அகரம் அவண் நிைலயா னகரம் ஒற் ம் -- அவற் ள் ஆ ம் 
மா ம் ணர்ச்சியிடத்  அகரம் நிைல ெபறாவாய் னகர ஒற் ப் ெபற்  ம். 
எனேவ அ த்தாபத்தியான் மாமரத்திற்கு அகரம் நிைலெபற்  ஙஞநம ஒற் ம் 
ெப மாயிற் ; அைவ வல்ெல த்  அவண் நிைலயா -- அம் ன்  ெபய ம் 

ற்கூறிய வல்ெல த் ப் ணர்ச்சியிடத்  நிைலெபறாவாய் வ ம்; எ - . 
 
    அவணிைலயா என்றதைன இரண் டத் ங் கூட் க. 
 
    எ - : மா அங்ேகா  ெசதிள்  ஆன்ேகா  மான்ேகா  ெசவி தைல றம் என 
வ ம். 
 
    ஆ ம் மா ம் அவற்ேறாரன்ன என்  ஞாபகமாகக்1 கூறியவதனால் மாங்ேகா ெடன 
அகர மின்றி ம் வ ம். 
 
    இனி, அவண் என்றதனாற் காயாங்ேகா  ணாங்ேகா  ஆணாங்ேகா  என்றாற் 
ேபாலப் பிற ம் ெமல்ெல த் ப் ெப த ம், அங்காக் ெகாண்டான் இங்காக் 
ெகாண்டான் உங்காக் ெகாண்டான் எங்காக் ெகாண்டான் என இவற் ள் ஏழாம் 
ேவற் ைம யிடப்ெபா ள் உணர நின்ற இைடச் ெசாற்கள் வல்ெல த் ப் ெப த ம், 
ஆவின் ேகா  மாவின் ேகா  எனச் சி பான்ைம இன் ெப த ம், ெபற் ழி 
வல்ெல த்  ழ் ங் ெகாள்க. 
 
    மாட்ேடற்றான் ன்  ெபய ம் வல்ெல த் ப் ெபறா  ெமல்ெல த் ப் 
ெபற்றவா ம் மாமரம் அகரம் ெபற்றவா ம் இச் சூத்திரத்தின் கண்ணழிவான்2 
    உணர்க. (29) 
    ------------- 
        1. ஞாபகம் - ஞாபகங் கூறல் என் ம் உத்தி. அதன் விளக்கத்ைதப் ணாியல் 22-
ம் ற்பா அ க்குறிப்பிற் காண்க. இங்கு ஞாபகமாகக் கூறிய ெதன்ற , மா ஆ மா 
என் ம் ப்ெபய ம் யா பிடா தளா என் ம் ப்ெபயர் ேபாலப் ணரா 
வி ம் ணர்வ ேபால 'அவற்ேறாரன்ன' என மாட்ெடறிந்தைத. 
        2. கண்ணழி  - ணர்ச்சி பிாித் ச் ெசாற்ெபா ள் கூறல். 
    ----------- 
 
    'ஆன்' என் ஞ் ெசால். 
    232. ஆெனாற் றகரெமா  நிைலயிடன் உைடத்ேத. 
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    இஃ  அவற் ள் ஆெனன்றதற்கு எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: ஆெனாற்  - ஆெவன் ஞ் ெசான் ன்னர்ப் ெபற்  நின்ற னகரெவாற் , 
அகரெமா ம் நிைலயிடன் உைடத்  – அகரத்ேதா  கூ  நிற்கும் இட ம் உைடத் ; 
எ - . 
 
    இட ைடத் ெதன்ற வதனால் வன்கண ெமாழிந்த கணத்  இம் ெபனக் ெகாள்க. 
 
    எ -  : 'ஆனெநய் ெதளித்  நான நீவி' 'ஆனமணிகறங்குங் கானத்தாங்கண்' என 
வ ம். அகரெமா ம் என்ற உம்ைமயால் அகரமின்றி வ தேல ெப ம்பான்ைம. 
ஆெனய் ெதளித்  ஆன்மணி ஆன்வால் என வ ம். (30) 
    ---------- 
 
    233. ஆன் ன் வ உம் ஈகார பகரந் 
    தான்மிகத் ேதான்றிக் கு க ம் உாித்ேத. 
 
    இஃ  ஆெனன்பதற்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி  விதி கூ கின்ற . 
 
    இ - ள் : ஆன் ன் வ உம் ஈகார பகரம் - ஆெனன் ஞ் ெசான் ன்னர் 
வ ெமாழியாய் வ கின்ற ஈகாரத்ேதா  கூ ய பகரமாகிய ெமாழி. தான் மிகத் 
ேதான்றி - அப் பகரமாகியதான் மிக்கு நிற்ப நிைலெமாழி னகரத்திற்குக் ேக  ேதான்றி, 
கு க ம் உாித்  - ஈகாரம் இகரமாகக் கு கி நிற்ற ம் உாித் ; எ - . 
 
    எ -  : ஆப்பி என வ ம். 
    உம்ைம எதிர்மைற யாகலான் ஆன்பீ என் மாம். (31) 
    ----------- 
 
    சிலவற்றிற்கு உகரப் ேப  
    234. குறியதன் இ திச் சிைனெகட உகரம் 
    அறிய வ தல் ெசய் ள் உாித்ேத. 
 
    இஃ  ஆகார ஈற் ட் சிலவற்றிற்குச் ெசய் ண்  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள் குறியதன் இ திச் சிைனெகட – குற்ெற த்தின் இ திக்கண் நின்ற 
ஆகாரத்தின  இரண்  மாத்திைரயில் ஒ  மாத்திைர ெகட்  அஃ  அகரமாய் நிற்ப, 
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உகரம் அறிய வ தல் ெசய் ள் உாித்  -- ஆண்  உகரம் லப்பட வ தல் 
ெசய் ளிடத்  உாித் ; எ - . 
 
    எ - : 
    'இற ப் றத் தன்ன பி்ணர்ப  தட தற் 
    சுற க்ேகாட் டன்ன ன்னிைலத் தாைழ' (நற் - 19) 
 
    ' ற ப் றத் தன்ன ன்கா காய்' (கு  - 274) 
 
    என வ ம். உகரம் வகுப்பேவ நிைலெமாழி அகரங் ெகட்ட . அதிகார வல்ெல த்  
விலக்காைமயின் நின்  ந்த . இனி நிைலெமாழித் ெதாழில்வைரயா  
கூறினைமயின் இயல்  கணத்திற்கும் இவ் விதி எய்திற் றாக ன்,ஆண்  வ ம் உகரம் 

லப்பட வாராைம ம் உணர்க. சுற யர்ெகா  அர யர்ெகா  ழ றழ்ேதாள் என 
இைவ குறியதனி திச் சிைன ெகட்  வ ெமாழிஉயிர் தன் ெமாழியாய் வ த ன் 
வகர உடம்ப ெமய் ெபற்  உகரம்ெபறா  ந்தன. இவற்றிற்கு இராண்டா  
விாிக்க1; ன்றாவ மாம்.2 
    ------ 
        1 சுறைவ உயர்த்திய ெகா  - இரண்டாம் ேவற் ைம. 
        2 சுறவால் உயர்த்தப்பட்ட அல்ல  சுற டன் உயர்ந்த ெகா  - ன்றாம் 
ேவற் ைம. 
    --------   
 

7.3. இகர ஈ  
 
    ேவற் ைமயில் இகர ஈற் ப் ெபயர் 
    235. இகர இ திப் ெபயர்நிைல ன்னர் 
    ேவற் ைம யாயின் வல்ெல த்  மிகுேம 
 
    இஃ  இகர ஈற் ப் ெபயர்க்கு அல்வழி ெதாைகமரபிற் கூறி ஈண்  ேவற் ைம 

 கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: இகர இ திப் ெபயர்நிைல ன்னர் -- இகர ஈற் ப் ெபயர்ச்ெசான் ன்னர் 
அதிகாரத்தாற் கசதப தன்ெமாழி வந் ழி, ேவற் ைமயாயின் வல்ெல த்  மிகும் -- 
ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சியாயின் தமக்குப் ெபா ந்தின வல்ெல த்  மிக்கு 

ம்; எ - . 
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    எ - : கிளிக்கால் சிறகு தைல றம் என வ ம்.  நாி என்றாற் ேபால்வன ம் 
அைவ. 
 
    இனிக் கிளி கு ைம கிளிக் கு ைம எனக் குணம்பற்றி வந்த உறழ்ச்சி  ேமல் 
'வல்ெல த்  மிகி ம்' (எ  - 246) என் ஞ் சூத்திரத்  'ஒல்வழி யறிதல்' என்பதனாற் 
ெகாள்க. (33) 
    ------------ 
 
    இகர ஈற்  விைனச்ெசால் ம் இைடச்ெசால் ம் 
    236. இனி அணி என் ங் காைல ம் இட ம் 
    விைனெயஞ்சு கிளவி ஞ் சுட்  மன்ன. 
 
    இஃ  எய்தாத ெதய் வித்த , இவ் ற்  இைடச் ெசாற்கும் விைனச் ெசாற்கும் 

 கூ த ன். 
 
    இ - ள்; இனி அணி என் ங் காைல ம் இட ம் -- இனி ெயன் ம் அணி ெயன் ஞ் 
ெசால்லப்ப கின்ற காலத்ைத ம் இடத்ைத ம் உணரநின்ற இைடச்ெசால் ம், 
விைனெயஞ்சு கிளவி ம் -- இவ் ற்  விைனெயச்சமாகிய ெசால் ம், சுட் ம் -- இவ் 

ற் ச் சுட்டாகிய இைடச்ெசால் ம், அன்ன -- ற் கூறியவாேற வல்ெல த்  மிக்கு 
ம்; எஃ . 

 
    எ - : இனிக் ெகாண்டான் அணிக் ெகாண்டான் ேத க் ெகாண்டான் ெசன்றான் 
தந்தான் ேபாயினான் என ம், இக்ெகாற்றன் சாத்தன் ேதவன் தன் என ம் வ ம். 
இவ் விைடச்ெசால் ன் ம் இப்ெபா  ெகாண்டான் அணிய இடத்ேத ெகாண்டான் 
இவ்விடத் க் ெகாற்றன் என உ பின் ெபா ள்பட வந்த ேவற் ைமயாத ன் 
ேவேறாதி த்தார். (34) 
    ----------- 
 
    'இன்றி' என் ஞ் ெசால் 
    237. இன்றி என் ம் விைனெயஞ் சி தி 
    நின்ற இகரம் உகர மாதல் 
    ெதான்றியல் ம ங்கின் ெசய் ள் உாித்ேத.1 
 
    இஃ  இவ் ற்  விைன ெயச்சத் ள் ஒன்றற்குச் ெசய் ண்  கூ கின்ற . 
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    இ - ள்; இன்றி என் ம் விைனெயஞ்சு இ தி நின்ற இகரம் உகரம் ஆதல் -- இன்றி 
ெயன்  ெசால்லப்ப ம் விைன ெயச்சக் குறிப்பின் இ திக்கண் நின்ற இகரம் 
உகரமாகத் திாிந்  தல், ெதான்றியல் ம ங்கின் ெசய் ள் உாித்  -- பழக நடந்த 
கூற்ைற ைடய ெசய் ள் உாித் ; எ - . 
    ------- 
        1 இன்  என் ம் ெசால் இன்றி என்பதன் திாிபாகாமேல குறிப்  
விைனெயச்சமாயி க்க ம். ெசால்லா  (ெசால்லாமல்) என் ம் ெதாிநிைல 
விைனெயச்சத்ைதெயாத்த இல்லா  (இல்லாமல்) என் ம் குறிப் விைனெயச்சேம 
இன்  எனக்கு கி வழங்குகின்றெதன்  ெகாள்ளலாம். இல்+ ஆ = இல்லா , 
இல்+அ =இல்ல . இல்+ = இன் . ஆ  -- அ  -- . அன்  என் ம் எச்ச ம் 
இங்ஙனேம. அல்+ = அன் . அறிஞர் இைத ஆராய்க. இன்  என் ம் எச்ச ம்இன்றி 
என்பதன் திாிபாயின், இயலா  என் ம் எச்ச ம் ஓர் இகர ற் ச்ெசால் ன் திாிபா 
யி க்க ேவண் ம், அங்ஙன மின்ைம ேநாக்குக. 
 
    எ - : 'உப்பின்  ற்ைக ண்கமா ெகாற்ைகேயாேன.' 
 
    நின்ற என்றதனால் விைனெயச்சத்திற்கு ன் எய்திய வல்ெல த்  ழ்க்க. 
 
    ெதான்றியன் ம ங்கின் என்றதனான் அன்றி ெயன்ப உஞ் ெசய் ளில் இம்  
எய் தல் ெகாள்க. 'இட னன்  றத்தல் வல் ேயாேர' 'வாளன்  பி யா 
வன்கணாடவர்' 'நாளன்  ேபாகி' ( றம் - 124) என வ ம். ற்றிய கரந் திாிந்  
குற்றிய கரமாய் நின்ற .1 (35) 
    ------ 
        1 அன்றி என்பதன் இகரம் ற்றிய கரம்; அன்  என்பதன் உகரம் 
குற்றிய கரம். 
    ------------ 
 
    சுட் ப் ெபயர் 
    238. சுட்  னியற்ைக ற்கிளந் தற்ேற. 
 
    இஃ  இகர ஈற் ச் சுட் ப்ெபயர் இயல்  கணத்ேதா  மா  
    கூ த ன் எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ - ள்: சுட் ன் இயற்ைக -- இகர ஈற் ச் சுட் ன் இயல் , ன் கிளந்தற்  -- ன் 
அகர ஈற் ச் சுட் ற்குக் கூறிய தன்ைமத்தாம்; எ - . 
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    என்ற  'சுட் ன் ன்னர் ஞநமத் ேதான்றின்' (எ  - 205) என்ப  த ய நான்கு 
சூத்திரத்தா ங் கூறிய இலக்கணங்கைள; அைவ ெமன்கணத்  ெமல்ெல த்  
மிகுத ம் இைடக்கணத் ம் உயிர்க்கணத் ம் வகரம் ெப த ஞ் ெசய் ட்கண் வகரங் 
ெகட் ச் சுட்  நீட மாம். 
 
    இஞ்ஞாண் ல் மணி என ம், இவ்யாழ் இவ்வட்  என ம், இவ்வைடஇவ்வாைட 
இவ்விைல இவ் யம் இவ் ரல் இவ் ர்தி இவ்ெவ  இவ்ேவணிஇவ்ைவயம் 
இவ்ெவா  இவ்ேவாக்கம் இவ்ெவௗவியம் என ம், ஈவயினான்என ம் வ ம். 
 
    'ஈ2காண் ேடான் ெமஞ் சி நல் ேர' 
    என்ற ம், 
 
    'கள்வேனா வல்லன் கணவெனன் காற்சிலம்  
    ெகாள் ம் விைலப்ெபா ட்டாற் ெகான்றாேர யீெதான் ' 
    (சிலப் - ஊர்சூழ்வாி - 7) 
 
    என்ற ம் இ ெவன் ஞ் சுட்  தல் உகர ஈறாத ன் அ  ெசய் ளத் ப் 

றனைடயான்  ெமன உணர்க. (36) 
    -------- 
        2 ஈ -- இேதா, ஈ என்பேத அண்ைமச் சுட் ன் தல் வ வம். இத்தைகய தல் 
வ வங்கள் சில, ெசய் ளில் அ ைமயாய்ப் ேபாற்றப்பட் ள. 
    ---------- 
 
    ' ணி' ன் 'பதக்கு' 
    239. பதக்கு ன் வாிேன ணிக் கிளவி 
    தற்கிளந் ெத த்த ேவற் ைம யியற்ேற. 
 
    இஃ  இவ் ற்  அல்வழிக ள் அள ப்ெபய ள் ஒன்றற்குத் ெதாைக 
    மரபி ள் எய்திய ஏெயன் சாாிைய விலக்கி ேவ   கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: ணிக் கிளவி ன் பதக்கு வாின் – ணியாகிய அள ப்ெபயாின் ன்னர்ப் 
பதக்கு என் ம் அள ப்ெபயர் வ மாயின், தற் கிளந்  எ த்த ேவற் ைம இயற்  -
- ன்  விதந்ெத த்த ேவற் ைம பின் இயல்பிற்றாய் வல்ெல த்  மிக்கு ம்; 
எ - . 
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    எ - : ணிப்பதக்கு என வ ம். இஃ  உம்ைமத் ெதாைக. 
 
    வ ெமாழி ற்கூறிய வதனான் அைடெயா  வந் ழி ம் இவ் விதி ெகாள்க. இ  

ணிப் பதக்கு த் ணிப் பதக்கு என ஒட் க. கிளந்ெத த்த ெவன்றதனால் 
ணிக்ெகாள் சாைம ேதாைர பாளிதம் எனப் ெபா ட்ெபயர் ன் வந் ழி ம், இ  
ணிக்ெகாள் என அ தான் அைடய த் ழி ந், ணித் ணி ெதா த்ெதா  

காணிக்காணி ணிப் ணி எனத் தன் ன்னர்த் தான் வந் ழி ம் இவ் விதி ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன தன் ன்னர்த் தான் வந் ழி ம் அ தான் அைடய த்  
வந் ழி ம் இக்குச்சாாிைய ெப த ங் ெகாள்க. ணிக்குத் ணி இ  ணிக்குத் 

ணி என வ ம். இவற் ட் பண் த்ெதாைக ம் உள.(37) 
    -------------- 
 
    'நாழி' ன் 'உாி' 
    240. உாிவ  காைல நாழிக் கிளவி 
    இ தி இகரம் ெமய்ெயா ங் ெக ேம 
    டகர ெமாற் ம் ஆவயி னான.1 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ - ள்: உாிவ  காைல -- நாழி ன்னர் உாி வ ெமாழியாய் வ ங்காலத் , நாழிக் 
கிளவி -- அந்நாழி ெயன் ஞ் ெசால், இ தி இகரம் ெமய்ெயா ங் ெக ம், ஆவயின் 
ஆன டகரம் ஒற் ம்-- அவ்விடத்  டகரம் ஒற்றாய் வ ம்; எ - . 
 
    எ - : நா ாி என வ ம் இதனான் யகார ம் விலக்குண்ட . 
 
    வ ெமாழி ற்கூறிய வதனான் இ  நா ாி ந் நா ாி என ம் ஒட் க. 
 
    இ தி யிகர ெமன ன் ம் ஓர் இகரம் உள்ள  ேபாலக் கூறியவதனான் ஈண்ைட 
நிைலெமாழி ம் வ ெமாழி ம் நிைலெமாழியாய் நின்  ெபயேரா  வல்ெல த்  
மிக்கு த ங் ெகாள்க. நாழிக்காயம் உாிக்காயம் சுக்கு ேதாைர பாளிதம் என வ ம். 
(38) 
    ---------- 
    1 நாழி+உாி= நா ாி--நா ாி (ம உ அல்ல  ேபா ) என்  ெகாள்ள ம் 
இட ண் . 
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    --------------- 
 
    'பனி' என் ங் காலச்ெசால் 
    241. பனிெயன வ உங் கால ேவற் ைமக் 
    கத் ம் இன் ஞ் சாாிைய யாகும். 
 
    இஃ  இகர ஈற்  ேவற் ைம ள் ஒன்றற்கு வல்ெல த்திேனா  சாாிைய 
ெப ெமன எய்தியதன்ேமற் சிறப்  விதி கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: பனிெயன வ உங் கால ேவற் ைமக்கு--பனிெயன்  ெசால்ல வ கின்ற 
ேநாயன்றிக் காலத்ைத உணர நின்ற ேவற் ைம ைடய ெபயர்க்கு, அத் ம் 
இன் ஞ் சாாிைய ஆகும் -- அத் ம் இன் ம் சாாிையயாக வ ம்; எ - . 
 
    எ - : பனியத் க் ெகாண்டான் பணியிற் ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் 
ேபாயினான் என வ ம். 
 
    ேவற் ைம ெயன்றதனான் இன்ெபற் ழி இைய  வல்ெல த்  ழ்க்க. 
    -------------- 
 
    'வளி' என் ம் தச்ெசால் 
    242. வளிெயன வ உம் தக் கிளவி ம் 
    அவ்வியல் நிைலயல் ெசவ்வி ெதன்ப. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ - ள்; வளிெயன வ உம் தக் கிளவி ம் -- வளிெயன்  ெசால்ல வ கின்ற 
இடக்கரலல்லாத ஐம்ெப ம் தங்களில் ஒன்ைற உணரநின்ற ெசால் ம்,1 அவ்வியல் 
நிைலயல் ெசவ்விெதன்ப -- ன்ைனக் கூறிய அத் ம் இன் ம் ெப ம் அவ்வியல் 
பின்கண் நிற்றல் ெசவ்விெதன்  கூ வர் லவர்; எ - . 
 
    எ - : வளியத் க்ெகாண்டான் வளியிற்ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் 
ேபாயினான் என வ ம். 
 
    ெசவ்விெதன்றதனான் இன் ற் ழி இைய வல்ெல த்  ழ்க்க. (40) 
    ----------- 
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        1 இடக்கரலல்லாத ெசால் ம் என்  இைய ம், இடக்கா என்ற  மலவாயக் 
காற்ைற. 
    ----------- 
 
    'உதி' என் ம் மரப்ெபயர் 
    243. உதிமரக் கிளவி ெமல்ெல த்  மிகுேம. 
 
    இ  மரப்ெபயாில் ஒன்றற்கு வல்ெல த்  விலக்கி ெமல்ெல த்  விதிக்கின்ற . 
 
    இ - ள்: உதிமரக் கிளவி -- உதித்த ெலன் ந் ெதாழிலன்றி உதிெயன் ம் மரத்திைன 
உணர நின்ற ெசால், ெமல்ெல த்  மிகும் -- வல்ெல த்  மிகா  ெமல்ெல த்  
மிக்கு ம்; எ - . 
 
    எ - : உதிங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். 
 
    அம் ச்சாாிைய விதிக்கின்ற ளிமரத்திைன இதன்பின் ைவத்தைமயான் 
உதியங்ேகா  என இதற்கும் அம் ப்ெப தல் ெகாள்க. இஃ  இக்காலத்  ஒதிெயன 
ம விற் . (41) 
    ------------- 
 
    ' ளி' என் ம் மரப்ெபயர். 
    244. ளிமரக் கிளவிக்கு அம்ேம சாாிைய. 
 
    இ  வல்ெல த்  விலக்கி அம்  வகுத்த ன் எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி 
வகுத்த . 
 
    இ - ள்: ளிமரக் கிளவிக்கு அம்ேம சாாிைய -- சுைவ யன்றிப் ளி ெயன் ம் 
மரத்திைன உணர நின்ற ெசால் ற்கு அம்ெமன் ஞ் சாாிைய வ ம்; எ - . 
 
    எ - : ளியங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். சாாிையப் ேபற்றிைட ன்னர்ச் 
சூத்திரத்  எ த் ப்ேப 1 கூறிய வதனால் அம் ப்ெபற் ழி இைய  வல்ெல த்  

ழ்க்க. (42) 
    ----------- 
        1 எ த் ப்ேப -- இவ்வியல் 40-ம் ற்பாவில் 'ெமல்ெல த்  மிகுேம' என்ற . 
    ------------- 
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    ' ளி' என் ம் சுைவப்ெபயர் 
    245. ஏைனப் ளிப்ெபயர் ெமல்ெல த்  மிகுேம. 
 
    இ  வல்ெல த்  விலக்கி ெமல்ெல த்  விதித்த ன் எய்திய  விலக்கிப் 
பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ - ள்: ஏைனப் ளிப்ெபயர் ெமல்ெல த்  மிகும் -- அம்மரப் ெபயரன்றிச் 
சுைவப் ளி உணர நின்ற ெபயர் வல்ெல த்  மிகா  ெமல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ 
- . 
 
    எ - : ளிங்கூழ் சா  தயிர் பாளிதம் என வ ம். பாளிதம் – பாற்ேசா . இவற்றிற்கு 
இரம்டா  விாிக்க. (43) 
    ---------- 
 
    அதற்கு, ேம ம் ஒ   
    246. வல்ெல த்  மிகி ம் மான மில்ைல 
    ஒல்வழி யறிதல் வழக்கத் தான. 
 
    இஃ  எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: வல்ெல த்  மிகி ம் மானமில்ைல—சுைவப் ளி ெமல்ெல த்ேத யன்றி 
வல்ெல த்  மிக்கு யி ம் குற்றமில்ைல, ஒல்வழி அறிதல் வழக்கத்  ஆன--
ெபா ந் ம் இடம் அறிக வழக்கிடத் ; எ - . 
 
    எ - : ளிக்கூழ் சா  தயிர் பாளிதம் என வ ம். 
 
    ஒல்வழி என்றதனாற் ளிச்சா  ேபால ஏைனய வழக்குப் பயிற்சி இலெவன்  
ெகாள்க. 
 
    வழக்கத்தான் என்றதனான் இவ் ற் க்கண் எ த்ேதாத் ம் இேலசுமின்றி வ வன 
எல்லாவற்றிற்கும் ஏற்குமா  ெசய்ைகயறிந்  த் க் ெகாள்க. அைவ இன்னினிக் 
ெகாண்டான் அண்ணணிக் ெகாண்டான் என்பன அைடய த்த ன் 'இனியணி' (எ  - 
236) என்றவழி யாவாய் வல்ெல த் ப் ெபற்றன. கப்பிதந்ைத ெசன்னிதந்ைத 
என்பன 'அஃறிைண விர ப்ெபயர்' (எ  - 155) என்பத ள் இயல்ெபய்தா  ஈண்  
வ ெமாழித் தகர அகரங் ெகட் க் கப்பிந்ைத ெசன்னிந்ைத என ந்த . 
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    கூதாளி கணவிாி என்பனவற்றிற்கு அம் க் ெகா த்  இகரங் ெக த் க் 
கூதாளங்ேகா  கணவிரங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என க்க , 'கூதளந ம் ' எனக் 
குைறந் ம் வ ம். இனி இைவ மகர ஈறா ம் வழங்கும். அ  'ெவண்கூதாளத் த் 
தண் ங்ேகாைதயர்' (பட்  - 85) என அத் ப்ெபற்  மகரங்ெகட் ங் 'கணவிரமாைல 
யி உக்கழிந்தன்ன' (அகம் - 31) என மகரங்ெகட் ங் கணவிரங்ேகா  என 
ெமல்ெல த் ப் ெபற் ம் நிற்கும். 
 
    கட்  என நி த்தி இ  அகல் எனத் தந்  டகரத்தில் இகரங்ெக த் க் கட்  
கட்டகல் என க்க. ப த்திக்குச் ெசன்றாெனன ஈற்  வல்ெல த் ம் இக்குங் 
ெகா த்  க்க. ளியத் க் ெகாண்டான் ளியிற் ெகாண்டான் என அத் ம் 
இன் ங் ெகா த்  க்க. ளிங்காய் ேவட்ைகத்தன்  என ம் ளிம்பழ்ம் என ம் 
அம் ப்ெபறா  ெமல்ெல த் ப் ெபற்  த ங் ெகாள்க. இன் ம் இதனாேன 
உ பிற்குச் ெசன்ற சாாிைய ெபா ட்கட்ெசன் ழி இைய  வல்ெல த் க் ெக த் க் 
கிளியின் கால் ளியின்ேகா  உதியின்ேகா  என க்க. (44) 
    ----------- 
 
    நாட் ெபயர் 
    247. நாள் ன் ேதான் ந் ெதாழில்நிைலக் கிளவிக்கு 
    ஆன் இைட வ தல் ஐய மின்ேற. 
 
    இஃ  ஈற்  வல்ெல த்  விலக்கி ஆன் சாாிைய விதிக்கின்ற . 
 
    இ - ள்: நாள் ன் ேதான் ந் ெதாழில் நிைலக் கிளவிக்கு -- இகர ஈற்  
நாட்ெபயர்களின் ன்னர்த் ேதான் ந் ெதாழிற்ெசாற்கு, ஆன் இைட வ தல் 
ஐயமின்  -- ஆன் சாாிைய இைடவந்  தல் ஐயமின் ; எ - . 
 
    எ - : பரணியாற் ெகாண்டான் ேசாதியாற்ெகாண்டான்1 ெசன்றான் தந்தான் 
ேபாயினான் என வ ம். ஐயமின்ெறன்றதனால் இைய  வல்ெல த்  ழ்க்க. இதற்கு 
கண்ெணன் உ  விாிக்க. (45) 
    --- 
        1 நச்சினார்க்கினியர் காட் ள்ள ேசாதி த ய ெபயர்கள் நாட்ெபயர்களாய்த் 
ெதால்காப்பியர் காலத்தி ந்தனவா என்ப  ஆராயத்தக்க . 
    --------------   
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    திங்கட் ெபயர் 
    248. திங்கள் ன்வாின் இக்ேக சாாிைய. 
 
    இஃ  இைய  வல்ெல த்திேனா  இக்கு வகுத்த ன் எய்தியதன் ேமற் 
    சிறப்  விதி வகுத்த . 
 
    இ - ள்: திங்கள் ன் வாின் இக்ேக சாாிைய – திங்கைள உணரநின்ற இகர ஈற் ப் 
ெபயர்களின் ன்னர்த் ெதாழினிைலக் கிளவி வாின் வ ஞ் சாாிைய இக்குச் 
சாாிையயாம்; எ - . 
 
    எ - : ஆ க்குக்ெகாண்டான், 2 ெசன்றான், தந்தான் ேபாயினான் என இைய  
வல்ெல த் க் ெகா த்  க்க. இதற்குங் கண்ெணன் உ  விாிக்க. (46) 
    -------- 
        2. நாட்ெபயர்க்குக் கூறியைத இதற்குங் ெகாள்க. 
    -----------   
 

7.4. ஈகார ஈ  
 
    அல்வழியில் ஈகார ஈற் ப் ெபயர் 
    249. ஈகார இ தி ஆகார இயற்ேற. 
 
    இஃ  ஈகார ஈற் ப்ெபயர் அல்வழிக்கண் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ -ள்; ஈகார இ தி ஆகார இயற்  -- ஈகார ஈற் ப் ெபயர் அல்வழிக்கண் ஆகார 
ஈற்  அல்வழியின் இயல்பிற்றாய் வல்ெல த்  வந் ழி அவ் வல்ெல த்  மிக்கு 

ம். எ - . 
 
    எ - : ஈக்க  தீக்க  சிறி  தீ  ெபாி  என வ ம். (47) 
    ----------- 
 
    'நீ' 'மீ' த ய ெசாற்கள் 
    250. நீ என் ெபய ம் இடக்கர்ப் ெபய ம் 
    மீஎன மாீஇய இடம்வைர கிளவி ம் 
    ஆவயின் வல்ெல த் தியற்ைக யாகும். 
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    இஃ  எய்திய  விலக்க ம் எய்தாத ெதய் வித்த ங் கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: நீ என் ெபய ம் இடக்கர்ப் ெபய ம் -- நீ ெயன் ம் ெபய ம் இடக்கர்ப் 
ெபயராகிய ஈகார ஈற் ப்ெபய ம், மீெயன மாீஇய இடம் வைர கிளவி ம் -- மீெயன்  
ெசால்ல ம வாய் வழங்கின ஓாிடத்ைத வைரந்  உணர்த் ஞ் ெசால் ம், ஆவயின் 
வல்ெல த்  இயற்ைக யாகும் -- ண மிடத்  ற்கூறிய வல்ெல த் ப் ெபறா  
இயல்பாய் ம்; எ - . 
 
    எ - ; நீகுறிைய சிறிைய தீைய ெபாிைய என ம், பீகுறி  சிறி  தீ  ெபாி  
என ம் இைவயிவற் க்குப் ெபா வான் எய்திய வல்ெல த்  விலக்குண்டன. மீகண் 
ெசவி தைல றம் இஃ  இலக்கணத்ேதா  ெபா ந்திய ம வாத ன் எய்தாத 
ெதய் வித்த . 
 
    நீெயன்ப  அஃறிைண விர ப்ெபய ள் அடங்காேதா ெவனின் ேமல் நின்ைக 
ெயனத் திாிந்  த ன் அடங்காதாயிற் . மீகண் என்ப  ேம டத் க் கண்ெணன 
ேவற் ைம ெயனி ம் இயல் பற்றி உடன் கூறினார். (48) 
    ------------- 
 
    'மீ' என் ஞ் ெசால் க்கு ேம ம் ஒ   
    251. இடம்வைர கிளவி ன் வல்ெல த்  மிகூஉம் 
    உடனிைல ெமாழி ம் உளெவன ெமாழிப. 
 
    இ  வல்ெல த்  மிகுக என்ற ன் எய்திய திகந் படாமற் காத்த . 
 
    இ - ள்: இடம் வைர கிளவி ன் வல்ெல த்  மிகூஉம் -- இடத்ைத வைரந்  
உணர்த் ம் மீெயன் ஞ் ெசால் ன் ன்னர் இயல்பாய் தேல யன்றி வல்ெல த்  
மிக்கும் ம், உடனிைல ெமாழி ம் உள என ெமாழிப -- தம்மில் ஓைச யிையந்  
நிற்றைல ைடய ெமாழிக ம் உளெவன்  கூ வர் ஆசிாியர்; எ - . 
 
    எ - : மீக்ேகாள் மீப்பல் என வ ம். 
 
    உடனிைலெயன்றதனான் மீங்குழி மீந்ேதால் என ெமல்ெல த் ப் ெபற்  

வன ங் ெகாள்க. (49) 
    ----------- 
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    ேவற் ைமயில் ஈகார ஈற் ப் ெபயர் 
    252. ேவற் ைமக் கண் ம் அதேனா ரற்ேற. 
 
    இஃ  ஈகார ஈற் ப்ெபயர் ேவற் ைமக்கண் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: ேவற் ைமக்கண் ம் அதேனாரற்  -- ஈகார ஈற் ப் ெபயர் ேவற் ைமப் 
ெபா ட் ணர்ச்சிக் கண் ம் ஆகார ஈற்  அல்வழிேபால வல்ெல த்  வந் ழி அவ் 
வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ - . 
 
    எ - : ஈக்கால் சிறகு தைல றம், தீக்க ைம சி ைம தீைம ெப ைம என வ ம். 
(50) 
    ------------------- 
 
    'நீ' என் ம் ெபயர் 
    253. நீஎன் ஒ ெபயர் உ பியல் நிைல ம் 
    ஆவயின் வல்ெல த் தியற்ைக யாகும். 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த , வல்ெல த்  விலக்கி 
னகரெவாற்ேற ெப க என்ற ன். 
 
    இ - ள்: நீெயன் ஒ  ெபயர் உ பியல் நிைல ம் – நீெயன் ம் ஓெர த்ெதா ெமாழி 
உ  ணர்ச்சிக்கண் ெந தல் கு கி னகரம் ஒற்றி நின்றாற்ேபால ஈண் ப் 
ெபா ட் ணர்ச்சிக் கண் ம் ம், ஆவயின் வல்ெல த்  இயற்ைகயாகும் -- 
அவ்வா  ழி இைய  வல்ெல த்  மிகா; எ - . 
 
    எ - : நின்ைக ெசவி தைல றம் என வ ம். 
 
    இஃ  ஈகார ஈ  இகர ஈறாய் இகர ஈ  னகர ஈறாய் நின் ழி ம் 
'நீெயெனா ெபயர்' என்ற ற் றிாிந்ததன் றிாிப ேவ1 யாயிற் . 
இயற்ைகயாகுெமனேவ நிைலெமாழித்ெதாழில் அதிகார வல்ெல த்ைத 
விலக்காதாயிற் . (51) 
    --------- 
        1 திாிந்ததின் திாிப ேவ - நீ என்ப  நீ என் ம் நி என்ப  நின் என் ம் 
திாிந்தவிடத் ம் அ  நீ என் ம் ெபயேர என்ப ; திாிந்த  நி: திாிந்ததன் திாி  நின், 
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அ  நீ, இனி, இங்ஙனமின்றி நீன் என் ம் ெபயேர நின் எனக் கு கிய  என்ப  
மிகப் ெபா ந் ம். நின் (நீ) என்ப  இன் ம் ெதன்னாட் ல் வழக்கி ள்ள . 
    -------------   
 

7.5. உகர ஈ  
 
    அல்வழியில் உகர ஈற் ப்ெபயர் 
    254. உகர இ தி அகர இயற்ேற. 
 
    இஃ  உகர ஈற் ப்ெபயர் அல்வழிக்கண் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ -ள்: உகர இ தி அகர இயற் --உகர ஈற் ப் ெபயர் அல்வழிக்கண் அகர ஈற்  
இயல்பிற்றாய் வல்ெல த்  வந் ழி அவ் வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ - . 
 
    எ - ; க க்குறி  சிறி  தீ  ெபாி  என வ ம். (52) 
    -------- 
 
    உகரச் சுட்  
    255. சுட் ன் ன்ன ம் அத்ெதாழிற் றாகும். 
 
    இஃ  உகர ஈற் ச் சுட்  வன்கணத்ேதா  மா  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: சுட் ன் ன்ன ம் அத்ெதாழிற்  ஆகும் – உகர ஈற் ச் சுட் ன் ன் ம் 
வல்ெல த்  வந் ழி அவ் வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ - . 
 
    எ - : உக்ெகாற்றன் சாத்தன் ேதவன் தன் என வ ம். (53). 
    ------------- 
 
    சுட் ன் ன் ெமன்கணம் த யன 
    256. ஏனைவ வாிேன ேமல்நிைல இயல. 
 
    இஃ  உகர ஈற் ச் சுட்  ஒழிந்த கணங்கேளா  மா  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: ஏனைவ வாின் -- உகர ஈற் ச் சுட் ன் ன் வல்ெல த் தல்லாத ெமன்கணம் 

த ய ன் ம் வாின், ேமல்நிைல இயல -- அகர ஈற் ச் சுட்  ந்தாற்ேபால 
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ஞநமத் ேதான்றின் ஒற்  மிக்கும் யவ்வாி ம் உயிர் வாி ம் வகரம் ஒற்  ஒற்றி ஞ் 
ெசய் ளில் நீண்  ம்; எ - . 
 
    எ - : உஞ்ஞாண் ல் மணி என ம், உவ்யாழ் உவ்வட்  என ம், 
    உவ்வைட உவ்வாைட என ம், ஊவயினான என ம் வ ம். (54) 
    ------------ 
 
    சுட் ன் ன் வ  இயல்பாதல் 
    257. சுட் தல் இ தி இயல்பா கும்ேம 
 
    இஃ  இவ் ற் ட் சிலவற்றிற்கு வல்ெல த்  விலக்கி இயல்  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: சுட்  தல் இ தி -- சுட்ெட த்திைன தலாக ைடய உகர ஈற் ப் ெபயர், 
இயல்பாகும் -- ற்கூறிய வல்ெல த்  மிகா  இயல்பாய் ம். ; எ - . 
 
    எ - : அ குறி  இ குறி  உ குறி  சிறி  தீ  ெபாி  என வ ம். 
 
    ற்கூறியைவ சுட் மாத்திைர, இைவ கூட் ப்ெபயராக உணர்க (55) 
    ----------- 
 
    ெசய் ளிற் சுட் ப்ெபயர் 
    258. அன் வ  காைல ஆவா குத ம் 
    ஐவ  காைல ெமய்வைரந்  ெக த ம் 
    ெசய் ள் ம ங்கின் உாித்ெதன ெமாழிப. 
 
    இஃ  இவ் ற் ச் சுட் தற் ெபயர்க்கு ஓர் ெசய் ண்  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: அன்  வ காைல ஆஆகுத ம் -- அதிகாரத்தால் நின்ற சுட்  தல் உகர 
ஈற்றின் ன்னர் அன்ெறன் ம் விைனக்குறிப் ச்ெசால் வ ங்காலத்  அத் 
தகரெவாற்றின்ேமல்* ஏறி நின்ற உகரம் ஆகாரமாய்த் திாிந்  த ம், ஐ வ காைல 
ெமய் வைரந்  ெக த ம் -- அதன் ன்னர் ஐெயன் ஞ் சாாிைய வ ங்காலத்  அத் 
தகரெவாற்  நிற்க அதன்ேமல் ஏறிய உகரங் ெக த ம், ெசய் ண் ம ங்கின் 
உாித்ெதன ெமாழிப--ெசய் ட் கண் உாித்ெதன்  ெசால் வர் ஆசிாியர; எ - . 
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    எ - : அதாஅன்றம்ம இதாஅன்றம்ம உதாஅன்றம்ம 'அதாஅன்ெறன்ப ெவண்பா 
யாப்ேப' என ம், அைதமற்றம்ம இைதமற்றம்ம உைதமற்றம்ம என ம் வ ம். 
 
    ெமாழிந்த ெபா ேளாெடான்ற வவ்வயின் யாததைன ட் ன்றி த்த 
ெலன்பதனால் அதன்  இதன்  உதன்  என உகரங்ெகட் த் தகரெவாற்  நிற்றல் 
ெகாள்க. (56) 
    ---------- 
 
    ேவற் ைமயில் உகர ஈற் ப் ெபயர் 
    259. ேவற் ைமக் கண் ம் அதேனா ரற்ேற. 
 
    இஃ  இவ் ற் ப்ெபயர் ேவற் ைமக்கண் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: ேவற் ைமக் கண் ம் -- உகர ஈற் ப் ெபயர் ேவற் ைமப் ெபா ட் 

ணர்ச்சிக் கண் ம், அதேனாரற்  -- அகர ஈற்  அல்வழிேயா  ஒ தன்ைமத்தாய் 
வல்ெல த்  வந் ழி அவ் வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ - . 
 
    எ - : க க்காய் ெசதிள் ேதால்  என ம், க க்க ைம என ம் வ ம். (57) 
    ---------- 
 
    'எ ' 'ெச ' என் ஞ் ெசாற்கள் 
    260. எ ம் ெச ம் அம்ெமா  சிவணித் 
    திாிபிட ைடய ெதாி ங் காைல 
    அம்மின் மகரம் ெச வயின் ெக ேம 
    தம்ெமாற்  மிகூஉம் வல்ெல த் தியற்ைக. 
 
    இஃ  அவ் ற் ள் ஒன்றற்கு வல்ெல த்  விலக்கிச் சாாிையவிதி ம் ஒன்றற்கு 
வல்ெல த்திேனா  சாாிையவிதி ஞ் சாாிைய ெபறாதவழி வல்ெல த்  
ெமல்ெல த்  ேப ங் கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: எ ம் ெச ம் அம்ெமா  சிவணி -- எ ெவன் ஞ் ெசால் ம் 
ெச ெவன் ஞ் ெசால் ம் அம் ச் சாாிையேயா  ெபா ந்தி, திாி  இட ைடய 
ெதாி ங் காைல -- அதிகார வல்ெல த் ப் ெபறாமல் திாி ம் இட ைடய ஆரா ங் 
காலத் , அம்மின் மகரஞ் ெச வயிற் ெக ம் --ஆண்  அம் ச் சாாிையயின  ஈற்றின் 
மகரஞ்ெச ெவன் ஞ் ெசால் டத் க் ெகட்  ம், வல்ெல த்  மிகூஉம் -- 
ஆண் ச் ெச வின்கண் வல்ெல த்  மிக்கு ம், இயற்ைகத் தம் ஒற்  மிகூஉம் -- 
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அம் ப் ெபறாதவழி இரண் ற்குந் தமக்கு இனமாகிய வல்ெலாற் ம் ெமல்ெலாற் ம் 
மிக்கு ம்; எ - . 
 
    எ - : எ ெவன நி த்திக் குழி ேச  தா  ழி எனத் தந்  அம் க்ெகா த்  
'அம்மினி தி கசதக்காைல' (எ  - 129) என்பதனால் எ வங்குழி ேச  தா  ழி ெயன 

க்க. ெச ெவன நி த்திக் களம் ேசைன தாைன பைற எனத் தந்  இைட 
அம் க்ெகா த்  மகரங் ெக த்  வல்ெல த் க் ெகா த் ச் ெச வக்களம் ேசைன 
தாைன பைற ெயன க்க. இனி அம் ப் ெபறாதவழி எ க்குழி எ ங்குழி என 
வல்ெல த் ம் ெமல்ெல த் ங் ெகா த்  க்க. இனிச் ெச விற்கு ஏற் ழிக்ேகாட 
ெலன்பதனாற் ெச க்களெமன வல்ெல த்ேத ெகா த்  க்க. 
 
    ெதாி ங்காைல என்றதனான் எ வின்கு ைம ெச வின்க ைம என உ பிற்குச் 
ெசன்ற சாாிைய ெபா ட்கட் ெசன் ழி வல்ெல த்  ழ்த ம் எ வஞாற்சி 
ெச வஞாற்சி என இயல்  கணத் க்கண் அம் ப்ெப த ங் ெகாள்க. மகரம் 
"ெமன்ைம  மிைடைம ம' (எ  - 130) என்பதனாற் ெக க்க. 
 
    தம்ெமாற் மிகூஉம் என உடம்ெபா  ணர்த் ச் சூத்திரஞ் ெசய்த ன் உகரம் 
நீடவ த ங் ெகாள்க. வ உம் த உம் ப உம் என வ ம். (58) 
    ----------- 
 
    ழகர கர ஈ  
    261. ழகர உகரம் நீ டன் உைடத்ேத 
    உகரம் வ தல் ஆவயி னான. 
 
    இஃ  எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி வகுத்த , வல்ெல த்திேனா  உகரம் 
    ெப த ன். 
 
    இ -ள்: ழகர உகரம் நீ டன் உைடத்  -- உகர ஈற் ச் ெசாற்க ள் ழகரத்ேதா  
கூ ய உகர ஈற் ச்ெசால் நீண்  ம் இட ைடத் , ஆவயின் ஆன உகரம் 
வ தல் – அவ்விடத்  உகரம் வந்  ம்; எ - . 
 
    எ - : எ உக்கத  சிைற தாைன பைட என வ ம். 
 
    நீ ட ைடத்  என்றதனான் நீளா ம் உகரம் ெபறா ம் வ மாயிற் . 
    கு த்ேதாற்றம் என வ ம். 
 
    இன் ம் இதனாற் ப க்காய் என அல்வழிக்கண் ம் இவ் விதியன்றி 
    வ தல் ெகாள்க. 
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    ---------- 
        1 ழகர கரம் நீ ம் என்ற  ெசய் ள் வழக்குப்பற்றி. 
 
    ஆவயினான என்றதனாற் ெப ம்பான்ைம ெசய் ட்கண் நீண்  உகரம் ெபற்  
 
    ' எ உத்தாங்கிய கத மைலத்தவர் 
    கு உக்களிற் க் கு ம் ைடத்த ன்' ( றம் - 97) 
    என ம், 
 
    ' ப உப்பல்லன்ன ப கிர்ப்பாவ ' (கு ந் - 180) 
 
    என ம் வ தல் ெகாள்க. (59) 
    ----------- 
 
    ' ஒ "என் ம் மரப்ெபயர் 
    262. ஒ மரக் கிளவி உதிமர இயற்ேற 
 
    இஃ  அவ் ற் ப் மரப்ெபய ள் ஒன்றற்கு வல்ெல த்  விலக்கி ெமல்ெல த்  
விதித்த . 
 
    இ - ள்: ஒ  மரக் கிளவி -- ஒ ெவன் ம் மரத்திைன உணர நின்ற ெசால், உதிமர 
இயற்  -- உதிெயன் ம் மரத்தின் இயல்பிற்றாய் ெமல்ெல த் ப் ெபற்  ம்; எ - 

. 
 
    எ - : ஒ ங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். மர ெமன்றார் ஒ ெவன் ம் 
ேநாைய நீக்குதற்கு. ன்னர் உதிமரத்தின் பின்னர் அம் ப் ெப கின்ற ளிமரம் 
ைவத்த இையபான் இதற்கு அம் ப்ேப ங் ெகாள்க. ஒ வங் ேகா  என வ ம். (60) 
    ----------- 
 
    சுட் ப் ெபயர்க்குச் சாாிைய 
    263. சுட் தல் இ தி உ பியல் நிைல ம் 
    ஒற்றிைட மிகாஅ வல்ெல த் தியற்ைக. 
 
    இ  சுட் ப் ெபயர்க்கு வல்ெல த்  விலக்கிச் சாாிைய வகுத்த . 
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    இ - ள்: சுட் தல் இ தி உ பியல் நிைல ம் -- சுட்ெட த்திைன தலாக ைடய 
உகர ஈற் ச் ெசாற்கள் ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண் ம் உ ணர்ச்சியிற் கூறிய 
இயல்பிேல நின்  அன்சாாிைய ெபற்  உகரங் ெகட்  ம், வல்ெல த்  
இயற்ைக ஒற்  இைடமிகாஅ -- வல்ெல த்  இயற்ைகயாகிய ஒற்  இைடக்கண் 
மிகா; எ - . 
 
    எ - : அதன் ேகா  இதன் ேகா  உதன் ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். 
ஒற்றிைட மிகா எனேவ சாாிைய வகுப்ப வல்ெல த்  ழாெவன்ப  ெபற்றாம். 
 
    வல்ெல த் தியற்ைக ெயன்றதனான் உகர ஈற் ள் எ ஞ் ெச ம் ஒழித்  
ஏைனயவற்றிற்கும் உ பிற்குச் ெசன்ற சாாிைய ெபா ட்கட் ெசன் ழி இைய  
வல்ெல த்  ழ்க்க. க வின்குைற ஒ வின்குைற எ வின் றம் ெகா வின்கூர்ைம 
என வ ம். இன் ம் இதனாேன உ க்காண் என்ற வழி வல்ெல த்  மிகுத ங் 
ெகாள்க. (61) 
    -----------------   
 

7.6. ஊகார ஈ  
 
    அல்வழியில் ஊகார ஈற் ப் ெபயர் 
    264. ஊகார இ தி ஆகார இயற்ேற. 
 
    இ  நி த்த ைறயாேன ஊகார ஈ  அல்வழிக்கண் ண மா  
    கூ கின்ற . 
 
    இ -ள்: ஊகார இ தி ஆகார இயற்  -- ஊகார ஈற் ப் ெபயர் அல்வழிக்கண் ஆகார 
ஈற்  அல்வழியின் இயல்பிற்றாய் வல்ெல த்  வந் ழி அவ் வல்ெல த்  மிக்கு 

ம்; எ - . 
 
    எ - : க உக் க 1 ெகாண் க் க  சிறி  தீ  ெபாி  என வ ம். (62) 
    ------------ 
        1 க உக் க  என்ப  "ழகர கரம் நீ ட ைடத்ேத" என் ம் ற்பாவிற்-
ேகற்றதாய்த் ெதாிகின்ற . 
    ------------ 
 
    ஊகார ஈற்  விைனச்ெசால் 
    265. விைனெயஞ்சு கிளவிக்கும் ன்னிைல ெமாழிக்கும் 
    நிைன ங் காைல அவ்வைக வைரயார். 
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    இஃ  இவ் ற்  விைனெயச்சத்திற்கு மிக்கு ம் என்ற ன், எய்தாத 
ெதய் வித்த உம் ன்னிைல விைனக்கு இயல் ம் உறழ் ம் மாற் த ன் எய்திய  
வில்கிய உம் த ற் . 
 
    இ - ள்: விைனெயஞ்சு கிளவிக்கும் -- ஊகார ஈற்  விைனெயச்சமாகிய ெசாற்கும், 

ன்னிைல ெமாழிக்கும் -- ன்னிைல விைனச்ெசாற்கும், நிைன ங் காைல அவ்வைக 
வைரயார் -- ஆரா ங் காலத்  அவ் வல்ெல த்  மிக்கு ங் கூற்றிைன நீக்கார்; எ 
- . 
 
    எ - : உண் க் ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் என ம், 
    ைக க்ெகாற்றா சாத்தா ேதவா தா என ம் வ ம். 
 
    நிைன ங்காைல என்றதனான் இவ் ற்  உயர்திைணப் ெபயர்க்கும் அல்வழிக்கண் 
வல்ெல த்  ெகா த்  க்க. ஆ உக்குறியன் மக உக்குறியன் என வ ம். 
உயர்திைணப்ெபயர் எ த்ேதாதி ப்பா ராத ன்  ெபறாைம ஈற் ப் 
ெபா விதியான்2 யா  இேலசான் த்தாம். 
    ---------- 
        2. ஈற் ப்ெபா விதி -- 'ஊகார வி தி ஆகார வியற்ேற' என்ப . 
    --------- 
 
    ேவற் ைமயில் ஊகார ஈ  
    266. ேவற் ைமக் கண் ம் அதேனா ரற்ேற. 
 
    இஃ  ஊகார ஈ  ேவற் ைமக்கண் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: ேவற் ைமக்கண் ம் அதேனாரற்  -- ஊகார ஈ  ேவற் ைமப்ெபா ட் 

ணர்ச்சிக்கண் ம் ஆகார ஈற்  அல்வழிேபால வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ - . 
 
    எ - : க உக் க ைம சி ைம தீைம ெப ைம, ெகாண் க் குழாம் ெசல  
ேதாற்றம் மைற  என வ ம். (64) 
    ---------- 
 
    குறிற்கீழ் ஊகார ம் தனிெமாழி ஊகார ம் 
    267. குற்ெற த் திம்ப ம் ஓெர த்  ெமாழிக்கும் 
    நிற்றல் ேவண் ம் உகரக் கிளவி. 



 42

 
    இஃ  இைய  வல்ெல த்திேனா  உகரம் வகுத்த ன் எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி 
கூ கின்ற . 
 
    இ -ள்: குற்ெற த்  இம்ப ம் – குற்ெற த்தின்பின் வந்த ஊகார ஈற்  ெமாழிக்கும், 
ஓெர த்  ெமாழிக்கும் -- ஓெர த் ெதா ெமாழியாகிய ஊகார ஈற்  ெமாழிக்கும், 
உகரக் கிளவி நிற்றல் ெவண் ம் -- உகரமாகிய எ த்  நிற்றைல வி ம் ம் 
    ஆசிாியன்; எ - . 
 
    எ - : உ உக் குைற ெசய்ைக தைல றம் என ம், உக்குைற ெசய்ைக தைல 

றம் என ம் வ ம். 
 
    நிற்றல் என்றதனான் உயர்திைணப் ெபயர்க்கும் வல்ெல த் ம் உகர ங் ெகா க்க. 
ஆ உக்ைக மக உக்ைக ெசவி தைல றம் என வ ம். இைவ ெதாைகமரபி ள் 
இயல்பாதல் எய்தியவற்ைற1 ஈண்  இ வழிக்கண் ம் த்தார், ஈற் ப் ெபா  
ஒப் ைம கண் . (65) 
    ---------- 
        1 இயல்பாதல் எய்தியவற்ைற -- ெதாைகமரபி ள் 11 - ம் ற்பாவில் 'எல்லா 
வழி ம் 
        இயல்ெபன ெமாழிப' என்ற விதியால் இயல்பானவற்ைற. 
    ------------ 
 
    ' ' என் ம் ெபயர் 
    268. என் ஒ ெபயர் ஆயியல் பின்ேற 
    ஆவயின் வல்ெல த்  மிகுத ம் உாித்ேத. 
 
    இஃ  ஊகார ஈற் ள் ஒன்றற்கு உகர ம் இைய  வல்ெல த் ம் விலக்கிப் 
ெப ம்பான்ைம ெமல்ெல த் ஞ் சி பான்ைம வல்ெல த் ம் ெப  ெமன எய்திய  
விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ -ள்: ெவன் ஒ  ெபயர் அ இயல்  இன்  – ெவன் ம் ஊகார ஈற்ைற ைடய 
ஒ  ெபயர் ேமற்கூறிய உகர ம் வல்ெல த் ம் ெபற்  ம் அவ்வியல்பின்ைமைய 
உைடத் , ஆவயின் வல்ெல த்  மிகுத ம் உாித் -- அவ்விடத்  ெமல்ெல த்  
மிக்கு தேலயன்றி வல்ெல த்  மிக்கு த ம் உாித் .; எ - . 
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    எ - : ங்ெகா  ேசாைல தாமம் பந்  என ம், க்ெகா  ெசய்ைக தாம் பந்  
என ம் வ ம். 
 
     ெவன்ப  ெபா ெவன் ம் விைனக் குறிப்ைப உணர்த்தா  நிற்றற்கு 
    ஒ ெபய ெரன்றார். 
    ------------- 
 
    'ஊ' என் ம் ெபயர் 
    269. ஊஎன் ஒ ெபயர் ஆெவா  சிவ ம். 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிப் பிறி  விதி வகுத்த , உகர ம் வல்ெல த் ம் விலக்கி 
னகரம் விதித்த ன். 
 
    இ - ள்: ஊெவன் ஒ  ெபயர் - ஊெவனத் தைசைய உணர்த்திநின்ற 
ஓெர த்ெதா ெமாழி, ஆெவா  சிவ ம் - ஆகாரஈற்றில் ஆெவன் ஞ்ெசால் 
வல்ெல த் ப் ெபறா  னகரஒற் ப் ெபற்  ந்தாற்ேபால னகர ஒற் ப் ெபற்  

ம்; எ - . 
 
    எ- : ஊெவன நி த்தி னகர ஒற் க் ெகா த்  ஊன் குைற ெசய்ைக தைல றம் 
என க்க. ஊ ெவன்ப  தைசைய உணர்த்திநின்ற வழக்கு ஆசிாியர் ல் ெசய்த 
காலத்  வழக்கு. அன்றித் ேதய வழக்ேக ம் உணர்க. (67) 
    ------------------- 
 
    இ ம் அ  
    270. அக்ெகன் சாாிைய ெப த ம் உாித்ேத 
    தக்கவழி அறிதல் வழக்கத் தான. 
 
    இஃ  எய்தியதன்ேமற் சிறப்  விதி கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: அக்ெகன் சாாிைய ெப த ம் உாித்  - அதிகாரத்தான் நின்ற ஊெவன் ம் 
ெபயர் ற்கூறிய னகரத்ேதா  அக்ெகன் ஞ் சாாிைய ெபற்  த ம் உாித் , 
வழக்கத்தான தக்கவழி அறிதல் - அம்  வழக்கிடத் த் தக்க இடம் அறிக; எ - . 
 
    தக்க வழி யறிதல் என்றதனாற் சாாிைய ெபற் ழி னகரம் விலக்குண்ணா  நிற்ற ம் 

ன் மாட்ேடற்றால் விலக்குண்ட வல்ெல த் க் ெகடா  நிற்ற ங் ெகாள்க. 
 



 44

    எ - : ஊனக்குைற ெசய்ைக தைல றம் எனவ ம். 
 
    வழக்கத்தான என்றதனான் ஊகார ஈற் ச் ெசால் ற்கு உ பிற்குச் ெசன்ற சாாிைய 
ெபா ட்கட் ெசன் ழி இைய வல்ெல த் க் ெக க்க. ெகாண் வின்குழாம் 
உ உவின்றைல ஊவின்குைற என வ ம். (68) 
    ------------ 
 
    'ஆ உ' 'மக உ' என் ம் ெபயர்க 
    271. ஆ உ மக உ ஆயி  ெபயர்க்கும் 
    இன்இைட வாி ம் மான1 மில்ைல. 
 
    ------- 
        1. மானம் - அள , வைர. வைரதல் - நீக்குதல். 'உ  ெகாளல் வைரயார்' (எ -
140) என் ம் 'அவ்வைக வைரயார்' (எ  - 265) என் ம் ஆசிாியர் கூ தல் காண்க. 
மானமில்ைல - வைரவில்ைல, விலக்கில்ைல. 
 
    இ  'குற்ெற த்திம்ப ம்' (எ  - 267) என்பத ள் நிற்றெலன்ற இேலசான் எய்திய 
வல்ெல த்ேதயன்றிச் சாாிைய ம் வகுத்த ன் எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி 
உணர்த்திய . 
 
    இ - ள்: ஆ உ மக உ ஆயி  ெபயர்க்கும் -- ஆ உ மக உவாகிய உயர்திைணப் 
ெபயர் இரண் ற்கும், இன் இைடவாி ம் மானம் இல்ைல - ன்ெனய்திய 
வல்ெல த்ேத யன்றி இன்சாாிைய இைடேய வாி ங் குற்றமில்ைல; எ - . 
 
    எ - : ஆ உவின்ைக மக உவின்ைக ெசவி தைல றம் என வ ம். 
 
    மானமில்ைல என்றதனான் இன் ெபற் ழி ேமல் எய்திய வல்ெல த்  ழ்க்க. (69) 
    --------------   
 

7.7. எகர ஒகர ஈ  
 
    அல்வழியில் எகர ஒகர ஈ கள் 
    272. எகர ஒகரம் ெபயர்க்கீ றாகா 
    ன்னிைல ெமாழிய என்மனார் லவர் 
    ேதற்ற ம் சிறப் ம் அல்வழி யான. 
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    இஃ  எகர ஒகரம் ஈறாம் இடம் உணர்த் கின்ற . 
 
    இ - ள்: ேதற்ற ஞ் சிறப் ம் அல்வழி ஆன - ெதளி  ெபா ஞ் சிறப் ப் ெபா ம் 
அல்லாத ேவற் ைமப் ெபா ண்ைமயிடத்  அளெப த் க் கூ த ன் உளவாகிய, 
எகர ஒகரம் ெபயர்க்கு ஈறாகா - எகர ஒகரங்கள் ெபயர்க்கு ஈறாய் வாரா விைனக்கு 
ஈறாய் வ ம், ன்னிைல ெமாழிய என்மனார் லவர் - அைவதாந் தன்ைமயி ம் 
படர்க்ைகயி ம் வாரா, ன்னிைலச்ெசால் டத்தனவாெமன்  கூ வர் லவர்; எ - 

. 
 
    எனேவ, ெதளி ெபா ளி ஞ் சிறப் ப்ெபா ளி ம் வந்  ெபயர்க்கு ஈறாம் 
இைடச்ெசால்லாகிய எகர ஒகரம் ன்றிடத்திற்கும் உாியவாெமன்  ெபா ளாயிற் . 
என இங்ஙனம் அ த்தாபத்தியாற் ெகாண்டதற்கு இலக்கணம் ேமைலச் சூத்திரத்தாற் 
கூ ப. 
 
    எ - : ஏஎ1க்ெகாற்றா ஓஒ2க்ெகாற்றா சாத்தா ேதவா தா எனவ ம். 
 
    இைவ எனக்கு ஒ  க மம்பணி என ம், இங்ஙனஞ் ெசய்கின்றதைன ஒழி ெயன ம் 

ன்னிைலேயவற் ெபா ட்டாய் வந்தன. இதற்கு வல்ெல த் ப் ெப மா  ேமேல 
கூ ப. (70) 
    ------ 
        1. ஏ - ஏ . 2. ஓ - நீங்கு. 
    ---------- 
 
    எகர ஒகர இைடச்ெசாற்கள் 
    273. ேதற்ற எகர ம் சிறப்பின் ஒவ் ம் 
    ேமற்கூ றியற்ைக வல்ெல த்  மிகா. 
 
    இஃ  எய்திய  இகந் படாமற் காத்  எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ - ள்: ேதற்ற எகர ஞ் சிறப்பின் ஒவ் ம் ேமற் கூ  இயற்ைக - னனர் 
அ த்தாபத்தியாற் 1ெபயர்க்கண் வ ெமன்ற ேதற்றப்ெபா ண்ைமயில் எகர ஞ் 
சிறப் ப்ெபா ண்ைமயில் ஒகர ம் ன்றிடத் ம் வ ெமன்ற இலக்கணத்தனவாம், 
வல்ெல த்  மிகா - வல்ெல த்  மிக்கு யா, எனேவ ன்னிைலக்கண் வ ெமன்ற 
எகர ஒகரங்கள் வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ - . 
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    எ - : யாேனஎெகாண்ேடன் நீேயஎெகாண்டாய் அவேனஎெகாண்டான் என ம், 
யாேனாஒெகா யன் நீேயாஒெகா ைய அவேனாஒெகா யன்2 என ம் ெபயர்க்கண் 
ஈறாய் இயல்பாய் வந்தவா  காண்க. இ  ன்னர் எய்திய இலக்கணம் இகவாமற் 
காத்தார். ன் நின்ற சூத்திரத்தின் ன்னிைலக்கும் வல்ெல த்  மிகுத்  எய்தாத 
ெதய் வித்தார். இச் சூத்திரத்திற்கு அளெப த்தல் 'ெதளிவிேன ம்' (ெசால் - 261) 
என் ஞ் சூத்திரத்தாற் ெகாள்க. எனேவ ெபற் ழி இங்ஙனம் இைடச்ெசால் ம் 
எ த்ேதாதிப் ணர்ப்பெரன்ப உம் ெபற்றாம். (71) 
    ---- 
    1. அ த்தாபத்தி - இ வைகப் ெபா ள்களில் ஒ வைகக்கு விதந்  கூறியைத 
இன்ெனா வைகக்கு இல்ைலெயன்  ெகாள் தல். ந்தின ற்பாவில், ெதளி  
ெபா ளி ம் சிறப் ப் ெபா ளி ம் வரா  விைனக்கு ஈறாகும் எகர ஒகரம் 

ன்னிைலக் குாியவாம் எனேவ ெதளி  ெபா ளி ம் சிறப் ப் ெபா ளி ம் வந்  
ெபயர்க்கு ஈறாம் இைடச்ெசால்லாகிய எகர ஒகரம் ன்றிடத்திற்கும் உாியவாம் என்  
ெகாண்ட  அ த்தாபத்தி. இவ் ெவ த் க்காட் கள் ெசய் ள் வழக்கு. 
    . -------------   
 

7.8. ஏகார ஈ  
 
    அல்வழியில் ஏகார ஈற் ப் ெபயர் 
    274. ஏகார இ தி ஊகார இயற்ேற. 
 
    இ  நி த்த ைறயாேன ஏகார ஈ  அல்வழிக்கண் ண மா  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: ஏகார இ தி - ஏகார ஈற் ப்ெபயர் அல்வழிக்கண், ஊகார இயற்  - ஊகார 
ஈற்  அல்வழியின் இயல்பிற்றாய் வல்ெல த் வந் ழி அவ் வல்ெல த்  மிக்கு 

ம்; எ - . 
 
    எ - : ஏக்க  ேசக்க  சிறி  தீ  ெபாி  என வ ம். (72) 
    -------- 
 
    ஏகார இைடச்ெசாற்கள் 
    275. மா ேகாள் எச்ச ம் வினா ம் எண் ம் 
    கூறிய வல்ெல த்  இயற்ைக யாகும். 
 
    இஃ  இைடச்ெசாற்கள் இயல்பாய்ப் ணர்கெவன எய்தாத ெதய் வித்த . 
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    இ - ள்: மா ேகாள் எச்ச ம்-- மா ேகாடைல ைடய எச்சப்ெபா ண்ைமக்கண் 
வ ம் ஏகார ஈற்  இைடச்ெசால் ம், 
 
    வினா ம் - வினாப்ெபா ண்ைமக்கண் வ ம் ஏகார ஈற்  இைடச் ெசால் ம், 
எண் ம் - எண் ப் ெபா ண்ைமக்கண் வ ம் ஏகார ஈற்  இைடச்ெசால் ம், கூறிய 
வல்ெல த்  இயற்ைகயாகும் - ற்கூறிய வல்ெல த் ப் ெபறா  இயல்பாய் ம்; 
எ - . 
 
    எ - : யாேனெகாண்ேடன் ெசன்ேறன் தந்ேதன் ேபாயிேனன் என் ழி 
யான்ெகாண் ேலெனன மா ெகாண்ட ஒழி பட நின்ற . நீேயெகாண்டாய் 
ெசன்றாய் தந்தாய் ேபாயினாய் என ம், நிலேன நீேர தீேய வளிேய ெகாற்றேன 
சாத்தேன என ம் வ ம். 
 
    கூறிய என்றதனாற் பிாிநிைல ஏகார ம் ஈற்றைச ஏகார ம் இயல்பாய் தல் 
ெகாள்க. அவ ள் இவேன ெகாண்டான் என ம், 'கழிேய, சி  குரெனய்தெலா  
பாேடாவாேத - கடேல, பாெட ந்ெதா க்கும்' என ம் வ ம். (73) 
    ---------- 
 
    ேவற் ைமயில் ஏகார ஈ  
    276. ேவற் ைமக் கண் ம் அதேனா ரற்ேற. 
 
    இஃ  இவ் ற்  ேவற் ைம  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: ேவற் ைமக்கண் ம் - ஏகார ஈற்  ேவற் ைமப் 
ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண் ம், அதேனாரற்  - ஊகார ஈ  அல்வழிேபால வல்ெல த்  
வந் ழி அவ்வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ - . 
 
    எ - : ஏக்க ைம சி ைம தீைம ெப ைம என ம், ேவக்குடம் சா  ைத பாைன 
என ம் வ ம். 
 
    ேவக்குடம் ேவதைல ைடய குடெமன விாி ம். (74) 
    -------------- 
 
    அதற்கு, ேம ம்ஒ   
    277. ஏெயன் இ திக்கு எகரம் வ ேம. 
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    இ  வல்ெல த்திேனா  எகரம் விதித்த ன் எய்தியதன்ேமற் சிறப்  விதி 
கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: ஏெயன் இ திக்கு எகரம் வ ம் - அவ் ேவற் ைமக்கண் ஏெயன் ம் 
இ திக்கு எகரம் வ ம்; எ - . 
 
    எ - : ஏஎக்ெகாட் ல் சாைல ைள ைழ என வ ம். 
 
    வ ெமாழி வைரயா  கூறினைமயின் இயல் கணத் க்கண் ம் வ  ெமனக் 
ெகாள்க. ஏஎெஞகிழ்ச்சி ேநர்ைம என வ ம். உைரயிற் ேகாடலால் எகாரம் ஏற் ழிக் 
ெகாள்க. (75) 
    ----------- 
 
    'ேச' என் ம் மரப்ெபயர் 
    278. ேசஎன் மரப்ெபயர் ஒ மர இயற்ேற. 
 
    இஃ  அவ் ற் ள் ஒன்றற்கு வல்ெல த்  விலக்கி ெமல்ெல த்  விதித்த . 
 
    இ - ள்: ேச என் மரப்ெபயர் - ெபற்றமன்றிச் ேசெவன் ம் மரத்திைன உணரநின்ற 
ெபயர், ஒ மர இயற்  – ஒ மரம் ேபால ெமல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ - . 
 
    எ - : ேசங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். (76) 
    ------------ 
 
    'ேச' என் ம் விலங்கின் ெபயர் 
    279. ெபற்றம் ஆயின் ற்றஇன் ேவண் ம். 
 
    இஃ  இைய  வல்ெல த்  விலக்கி இன் வகுத்த . 
 
    இ - ள்: ெபற்றம் ஆயின் - ற்கூறிய ேசெவன்ப  ெபற்றத்திைன உணர்த்திய 
ெபா தாயின், ற்ற இன் ேவண் ம் - ய இன்சாாிைய ெபற்  யேவண் ம்; எ 
- . 
 
    எ - : ேசவின்ேகா  ெசவி தைல றம் என வ ம். 
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    ற்ற என்றதனாேன ற்கூறிய ேசெவன் ம் மரப் ெபயர்க்கும் ஏெவன்பதற்கும் 
உ பிற்கு எய்திய சாாிைய ெபா ட்கட் ெசன் ழி இைய வல்ெல த்  ழ்தல் 
ெகாள்க. ேசவின்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என ம், ஏவின்க ைம சி ைம தீைம 
ெப ைம என ம் வ ம். 
 
    சாாிையப்ேப  வ ெமாழி வைரயா  கூறினைமயின் இயல் கணத் ம் 
இன்ெப தல் ெகாள்க. ேசவினலம் மணி வால் ேசவினிமில் ேசவினைட ேசவினாட்டம் 
என வ ம். 
 
    இன் ம் இதனாேன இயல் கணத் க்கண் இன் ெபறா  வ த ங் ெகாள்க. 
ெசய் ட்கண் 'ெதன்றற்கு ைணக்குச் ேசமணிக்குக் ேகாகிலத்திற் - கன்றிற்கு' என 
வ ம். ( 
    ---------------   
 

7.9. ஐகார ஈ  
 
    ேவற் ைமயில் ஐயீற் ப் ெபயர் 
    280. ஐகார இ திப் ெபயர்நிைல ன்னர் 
    ேவற் ைம யாயின் வல்ெல த்  மிகுேம. 
 
    இஃ  ஐகார ஈ  ேவற் ைமக்கண் மா  கூ கின்ற . ெதாைக மரபி ள் 
'ேவற் ைமயல்வழி இஐெயன் ம்' (எ  - 158) என்பதன்கண் அல்வழி த்தார். 
 
    இ - ள்: ஐகார இ திப் ெபயர்நிைல ன்னர் - ஐகார ஈற் ப் ெபயர்ச்ெசான் ன்னர் 
அதிகாரத்தாற் நசதப தன்ெமாழி வந் ழி, ேவற் ைமயாயின் வல்ெல த்  மிகும் – 
ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சியாயின் தமக்குப் ெபா ந்தின வல்ெல த்  மிக்கு 

ம்; எ - . 
 
    எ - : யாைனக்ேகா  ெசவி தைல றம் என வ ம். 
 
    ேவற் ைமயாயின் என்றதனான் உ  ணர்ச்சிக்கண் ம் யாைனையக் 
ெகாணர்ந்தாெனன வல்ெல த்  மிகுதல் ெகாள்க. (78) 
    -------------- 
 
    சுட் ப்ெபயர் 
    281. சுட் தல் இ தி உ பியல் நிைல ம். 
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    இ  வல்ெல த்திேனா  வற்  வகுத்த ன் எய்தியதன்ேமற் சிறப்  விதி 
கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: சுட் தல் இ தி - சுட்ெட த்திைன தலாக ைடய ஐகார ஈற் ப்ெபயர், 
உ பியல் நிைல ம் – உ  ணர்ச்சியிற் கூறிய இயல் ேபாலப் ெபா ட் 

ணர்ச்சிக்கண் வற் ப்ெபற்  ம்; எ - . 
 
    எ - : அைவயற் க்ேகா  இைவயற் க்ேகா  உைவயற் க்ேகா  ெசவி தைல 

றம் என வ ம். இதைன 'வஃகான்ெமய்ெகட' (எ  - 122) என்பதனான் க்க. (79) 
    ------------- 
 
    'விைச' 'ெஞைம' 'நைம' என் ம் மரப்ெபயர்கள் 
    282. விைசமரக் கிளவி ம் ெஞைம ம் நைம ம் 
    ஆ ப் ெபய ம் ேசமர இயல. 
 
    இ  வல்ெல த்  விலக்கி ெமல்ெல த்  விதித்த ன் எய்திய  விலக்கிப் 
பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ - ள்: விைசமரக் கிளவி ம் - விைசத்தற்ெறாழிலன்றி விைசெயன் ம் மரத்ைத 
உணரநின்ற ெசால் ம், ெஞைம ம் - ெஞைம ெயன் ம் மரத்திைன உணரநின்ற 
ெசால் ம், நைம ம் - நைம ெயன் ம் மரத்திைன உணரநின்ற ெசால் ம், ஆ 

ப்ெபய ம் - ஆகிய அம் ன்  ெபய ம், ேசமர இயல - வல்ெல த்  மிகா  
ேசமரம்ேபால ெமல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ - . 
 
    எ - : விைசங்ேகா  ெஞைமங்ேகா  நைமங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். 
இைவ கசதப த ய ெமாழிேமல் ேதான் ம் ெமல்ல த் 1 என்  உணர்க. (80) 
    ------ 
        1. 'கசதப த ய ெமாழிேமல் ேதான் ம் ெமல்ெல த் ' என்ப  ெதாைகமர . 1-
ம் ற்பாவின் ற்பகுதி. 
    ------------ 
 
    'பைன' 'அைர' 'ஆவிைர' என் ம் மரப்ெபயர்கள் 
    283. பைன ம் அைர ம் ஆவிைரக் கிளவி ம் 
    நிைன ங் காைல அம்ெமா  சிவ ம் 
    ஐெயன் இ தி அைரவைரந்  ெக ேம 
    ெமய்அவண் ஒழிய எனமனார் லவர். 
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    இஃ  இைய வல்ெல த்  விலக்கி அம்  வகுத்த . 
 
    இ -ள்: பைன ம் அைர ம் ஆவிைரக்கிளவி ம் - பைனெயன் ம் ெபய ம் 
அைரெயன் ம் ெபய ம் ஆவிைரெயன் ம் ெபய ம், நிைன ங் காைல அம்ெமா  
சிவ ம் – ஆரா ங்காலத்  வல்ெல த்  மிகா  அம் ச்சாாிையெயா  ெபா ந்தி 

ம். ஐெயன் இ தி அைர வைரந்  ெக ம் - அவ்விடத்  ஐ ெயன் ம் ஈ  
அைரெயன் ஞ் ெசால்ைல நீக்கி ஏைன இரண் ற்குங் ெக ம், ெமய் அவண் ஒழிய 
என்மனார் லவர் – தன்னான் ஊரப்பட்ட ெமய்ெகடா  அச்ெசால் டத்ேத நிற்க 
என்  கூ  வர் லவர்; எ-  
 
    எ- : பைன ஆவிைர என நி த்தி அம்  வ வித்  ஐகாரங் ெக த்  ஒற்றின்ேமேல 
அகரேமற்றிப் பனங்காய் ஆவிரங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். அைரெயன 
நி த்தி அம் க் ெகா த்  ஐகாரங் ெகடா  அைரயங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என 

க்க. வல்ெல த் க்ேக  ேமேல 'க நிைலயின் ' (எ -285) என்றதனாற் கூ ம். 
 
    நிைன ங்காைல ெயன்றதனால் ைண வ ைண தில்ைல ஓைல தாைழ என 
நி த்தி அம் க்ெகா த்  ஐகாரங்ெக த் த் ணங்காய் வ ணங்காய் 
தில்லங்காய் ஓலம்ேபாழ் தாழங்காய் என க்க. (81) 
    ------------- 
 
    'பைன' ன் 'அட் ' 
    284. பைனயின் ன்னர் அட் வ  காைல 
    நிைலயின் றாகும் ஐெயன் உயிேர 
    ஆகாரம் வ தல் ஆவயி னான. 
 
    இ  நிைலெமாழிச் ெசய்ைக ேநாக்கி எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: பைனயின் ன்னர் அட்  வ காைல- ற்கூறியவாறன்றிப் பைனெயன் ஞ் 
ெசான் ன்னர் அட்ெடன் ஞ்ெசால் வ ெமாழியாய் வ ங்காலத் , நிைலயின்  
ஆகும் ஐெயன் உயிர் - நிற்ற ல்ைலயாகும் ஐெயன் ம் உயிர். ஆவயின் ஆன 
ஆகாரம் வ தல் - அவ்விடத்  ஆகாரம் வந்  அம்ெமய்ம் ேமேலறி க; எ-  
 
    எ- : பனாஅட்  என வ ம். இதற்கு ன்றாவ ம் ஆறாவ ம் விாி ம். 
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    ஆவயினான என்றதனால் ஓராநயம் விச்சாவாதி என் ம் ேவற் ைம ங் 
ேகட்டா லம் பாறாங்கல் என் ம் அல்வழி ங் ெகாள்க. இவற் ள் 
வடெமாழிகைள1 ம த்த ம் ஒன் . (82) 
    ------------ 
        1. வடெமாழிகள் விச்சாவாதி ேகட்டா லம் என்பன. 
    ------------- 
 
    'பைன' ன் 'ெகா ' 
    285. ெகா ன் வாிேன ஐயவண் நிற்பக் 
    க நிைல யின்ேற வல்ெல த்  மிகுதி. 
 
    இ  ேமல் ஐகாரங் ெக த்  அம் ப்ெப க என்றார், ஈண்  அ  ெகடா நிற்க 
என்ற ன் எய்திய  இகந்  படாமற் காத்த . அம்  விலக்கி வல்ெல த்  
விதித்த ன் எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த மாம். 
 
    இ-ள்: ன் ெகா  வாின் - பைனெயன் ஞ் ெசான் ன்னர்க் ெகா ெயன் ஞ் 
ெசால் வாின், ஐ அவண் நிற்ப – ேக  ஓதிய ஐகாரம் ஆண் க் ெகடா  நிற்ப, 
வல்ெல த்  மிகுதி க நிைலயின்  - வல்ெல த்  மிக்கு தல் நீக்கு 
நிைலைமயின் ; எ- . 
 
    எ- : பைனக்ெகா  என வ ம். இதற்கு இரண்டாவ ம் ன்றாவ ம் விாி ம். 
 
    க நிைலயின்  என்றதனான் ஐகார ஈற் ப்ெபயர்கெளல்லாம் எ த்ேதாத்தா ம் 
இேலசா ம் அம் ச்சாாிைய ம் பிறசாாிைய ம் ெபற் ழி அதிகார வல்ெல த் க் 
ெக த் க் ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன உ பிற்குச்ெசன்ற சாாிைய ெபா ட்கட்ெசன் ழி 
இைய வல்ெல த்  ழ்க்க. பைனயின்குைற அைரயின்ேகா  ஆவிைரயின் ேகா  
விைசயின்ேகா  ெஞைமயின்ேகா  நைமயின்ேகா  என ம், ைணயின்காய் 
வ ைணயின்காய் உைழயின்ேகா  வைழயின்ேகா  என ம் வ ம். 
 
    பைனத்திரள் பைனந்திரள் என் ம் உறழ்ச்சி  ெதாைக மரபி ட் 

றனைடயாற் ெகாள்க; அல்வழி  மாத ன். அன்றி ஈண்  அவெணன்றதனாற் 
ெகாள்வா ம் உளர். (83) 
    ------------ 
 
    திங்கட்ெபய ம் நாட்ெபய ம் 
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    286. திங்க ம் நா ம் ந் கிளந் தன்ன. 
 
    இஃ  இைய  வல்ெல த்திேனா  இக்குச் சாாிைய ம் வல்ெல த்  விலக்கி 
ஆன்சாாிைய ம் வகுத்த ன் எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி ம் எய்திய  விலக்கிப் 
பிறி விதி ங் கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: திங்க ம் நா ம் - ஐகார ஈற் த் திங்கைள உணர நின்ற ெபய ம் நாைள 
உணரநின்ற ெபய ம், ந்  கிளந்தன்ன - இகர ஈற் த் திங்க ம் நா ம்ேபால 
இக்கும் ஆ ம் ெபற்  ம்; எ-  
 
    எ- : சித்திைரக்குக்ெகாண்டான் ேகட்ைடயாற்ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் 
ேபாயினான் என வ ம். சித்திைர நாளாயின் ஆன்சாாிைய ெகா க்க. 
வல்ெல த் க்ேக  ன்னர்க் 'க நிைலயின் ' (எ -285) என்றதனாற் ெகாள்க. 
 
    திங்கள் ற்கூறிய ைறயன்றிக் கூற்றினால் உைழங்ேகா  அைமங்ேகா  
உைடங்ேகா  என ெமல்ெல த் க் ெகா த் ங் கைலங்ேகா  கைலக்ேகா  என 
உறழ்ச்சி எய் வித் ங் காியவற் க்ேகா  குறியவற் க்ேகா  ெந யவற் க்ேகா  
என ஐகார ஈற் ப் பண் ப்ெபயர்க்கு வற் க்ெகா த்  ஐகாரங்ெக த்  வற் மிைச 
ெயாற்ெறன்  ஒற் க்ெக த் ம் அைவயத் க் ெகாண்டான் அைவயிற்ெகாண்டான் 
என அத் ம் இன் ங் ெகா த் ம் பைனயின் மாண்  ேகட்ைடயினாட் னாெனன 
இயல் கணத் க்கண் இன்சாாிைய ெகா த் ம் க்க. ஐகார ஈ  இன்சாாிைய 
ெப தல் ெதாைக மரபி ட் கூறாைமயின் ஈண் க்ெகாண்டாம். (84) 
    ------------- 
 
    'மைழ' என் ஞ் ெசால் 
    287. மைழெயன் கிளவி வளியியல் நிைல ம் 
 
    இ  வல்ெல த்திேனா  அத்  வகுத்த ன் எய்தியதன்ேமற் சிறப்  விதி ம் 
இைய வல்ெல த்  விலக்கி இன் வகுத்த ன் எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி ங் 
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: மைழெயன் கிளவி - மைழெயன் ம் ஐகார ஈற் ச்ெசால், வளியியல் 
நிைல ம் - வளிெயன் ஞ் ெசால் அத் ம் இன் ம் ெபற் ந்த இயல்பின்கண்ேண 
நின்   ம்; எ- . 
 
    எ- : மைழயத் க் ெகாண்டான் மைழயிற்ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் 
ேபாயினான் என வ ம். 
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    ஈண்  இன்ெபற் ழி வல்ெல த் க்ேக  'க நிைல யின் ' (எ  - 285) 
என்றதனாற் ெகாள்க. சாாிையப் ேப  வ ெமாழி வைரயா  கூறினைமயின் 
இயல் கணத் க் கண் ங் ெகாள்க. மைழயத்  ஞான்றான் மைழயின் ஞான்றான் 
நி த்தினான் மாட் னான் வந்தான் அைடந்தான் என ஒட் க. (85) 
    ------------- 
 
    'ேவட்ைக' ன் 'அவா' 
    288. ெசய் ள் ம ங்கின் ேவட்ைக என் ம் 
    ஐெயன் இ தி அவா ன் வாிேன 
    ெமய்ெயா ங் ெக தல் என்மனார் லவர் 
    டகாரம் ணகார மாதல் ேவண் ம்1. 
 
    இ  ேவற் ைமக்கண் ெசய் ண்  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெசய் ள் ம ங்கின் ேவட்ைக என் ம் ஐெயன் இ தி - ெசய் ளிடத்  
ேவட்ைகெயன் ம் ஐகார ஈற் ச்ெசால், அவா ன் வாின்-அவாெவன் ஞ் ெசாற்கு 

ன்னர்வாின், ெமய்ெயா ங் ெக தல் என்மனார் லவர் – அவ்ைவகாரம் தான் 
ஊர்ந்த ெமய்ேயா ங் கூடக் ெக ெமன்  கூ வர் லவர், டகாரம் ணகாரம் ஆதல் 
ேவண் ம் - அவ்விடத்  நின்ற டகார ஒற்  ணகார ஒற்றாய்த் திாிதல்ேவண் ம்; எ- . 
    எ- : 'ேவணவாந ய ெவய்ய யிரா' என வ ம். 
 
    ேவட்ைகயாவ  ெபா ள்கள்ேமல் ேதான் ம் பற் ள்ளம். அவாவாவ  அப் 
ெபா ள்கைளப் ெபறேவண்  ெமன்  ேமன்ேமல் நிக ம் ஆைச. எனேவ, ேவட்ைகயா 

ண்டாகிய அவாெவன ன்ற  விாிந்த . இதைன ேவட்ைக ம் அவா  ெமன 
அல்வழி ெயன்பா ம் உளர். இங்ஙனங் கூ வார் பாறாங்கல் என்பதைன அம் க் 
ெகா த்  ஈண்  ப்பர். (86) 
    --------------- 
        1. இந் ற்பாவின்ப , ேவட்ைக+அவா = ேவணவா என்  க்காமல் 
ேவண+அவா = ேவணவா என்ேற க்க ம் கூ ம். ேவள் - ேவண், ஒ.ேநா: ெபள் - 
ெபண். 
    ---------------   
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7.10. ஓகார ஈ  
 
    அல்வழியில் ஓகார ஈற் ப் ெபயர் 
    289. ஓகார இ தி ஏகார இயற்ேற. 
 
    இஃ  ஓகார ஈற்  அல்வழி  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஓகார இ தி ஏகார இயற்  - ஓகார ஈற் ப் ெபயர்ச்ெசால் ஏகார ஈற்  
அல்வழியின் இயல்பிற்றாய் வல்ெல த்  வந் ழி அவ் வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ-

. 
 
    எ- : ஓக்க  ேசாக்க  சிறி  தீ  ெபாி  என வ ம். (87) 
    ------------ 
 
    ஓகார இைடச்ெசால் 
    290. மா ெகாள் எச்ச ம் வினா ம் ஐய ம் 
    கூறிய வல்ெல த் தியற்ைக யாகும். 
 
    இஃ  இைடச்ெசால்  கூற ன் எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: மா ெகாள் எச்ச ம் – மா பாட் ைனக்ெகாண்ட எச்சப்ெபா ண்ைமைய 
ஒழிபாக ைடய ஓகார ம், வினா ம் - வினாப்ெபா ண்ைமைய ைடய ஓகார ம், 
ஐய ம் – ஐயப் ெபா ண்ைமைய ைடய ஓகார ம், கூறிய வல்ெல த்  
இயற்ைகயாகும் - ற்கூறிய வல்ெல த்தின்றி இயல்பாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : யாேனா ெகாண்ேடன் என ம், நீேயா ெகாண்டாய் என ம், பத்ேதா 
பதிெனான்ேறா ற்ேறா தேலா என ம் வ ம். 
 
    கூறிய என்றதனான் 'யாேனா ேதேற னவர்ெபாய் வழங்கலேர' (கு  - 21) எனப் 
பிாிநிைல ம் நன்ேறா தீேதா கண்ட  எனத் ெதாிநிைல ம் ஓஒ ெகாண்டான் எனச் 
சிறப் ங் 'குன் றழ்ந்த களிெறன்ேகா ெகாய் ைளய மாெவன்ேகா' ( றம்-387) என 
எண் நிைல ம் வல்ெல த்  மிகா  இயல்பாய் தல் ெகாள்க. இதனாேன 
ஈற்றைச, வ ேம ம் உணர்க. (88) 
    -------------- 
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    இ ம் அ  
    291. ஒழிந்ததன் நிைல ம் ெமாழிந்தவற் றியற்ேற. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ஒழிந்ததன் நிைல ம் ெமாழிந்தவற்  இயற்  - ஒழியிைச ஓகாரத்தின  
நிைல ம் ற்கூறிய ஓகாரங்களின் இயல்பிற்றாய் இயல்பாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : ெகாளேலா ெகாண்டான்1 ெசலேலா ெசன்றான் தரேலா தந்தான் ேபாதேலா 
ேபாயினான் என ஓைச ேவற் ைமயான் ஒ ெசால் ேதான்றப் ெபா ள் தந்  நிற்கும். 
(89) 
    ------------- 
        1. ெகாளேலா ெகாண்டான் - ெகாண் லன். இங்ஙனேம பிற ம். 
    ----------- 
 
    ேவற் ைமயில் ஓகார ஈற் ப் ெபயர் 
    292. ேவற் ைமக் கண் ம் அதேனா ரற்ேற 
    ஓகரம் வ தல் ஆவயி னான். 
 
    இஃ  ஓகார ஈற்  ேவற் ைம  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ேவற் ைமக்கண் ம் அதேனாரற்  – ஓகார ஈ  ேவற் ைமக்கண் ம் அவ் 
*ேவாகார ஈற்  அல்வழிேயா  ஒத்  வல்ெல த்  மிக்கு ம். ஆவயினான *ஒகரம் 
வ தல் - அவ்விடத்  ஒகரம் வ க; எ- . 
 
    எ- :ஓஒக்க ைம ேகாஒக்க ைம சி ைம தீைம ெப ைம என வ ம். (90) 
    ------------- 
 
    'ேகா' ' ன்' 'இல்' 
    293. இல்ெலா  கிளப்பின் இயற்ைக யாகும். 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிற் . என்ைன? ன்னர் வன்கணம் வந் ழி ஒகரம் 
ெப கெவன வைரந்  கூறா ம் நிைலெமாழித்ெதாழில் வைரயா ங் கூற ன் நான்கு 
கணத் க்கண் ஞ் ேசற ன். 
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    இ-ள்: இல்ெலா  கிளப்பின் இயற்ைகயாகும் – ஓகார ஈற் க் ேகாெவன் ம் 
ெமாழியிைன இல்ெலன் ம் வ ெமாழிேயா  ெசால் ன் ஒகரம் மிகா  இயல்பாய் 

ம்; எ- . 
 
    எ- : ேகாவில் என வ ம். ேகாெவன்ற  உயர்திைணப் ெபயரன்ேறா ெவனின், 
ேகாவந்தெதன்  அஃறிைணயாய் த ன் அஃறிைணப்பாற் பட்டெதன்க1. (91) 
    --------- 
        1. அஃறிைணப்பாற் ப தலாவ  ெசால்லால் அஃறிைணயா ம் ெபா ளால் 
உயர்திைணயா  மி த்தல். 
    ---------- 
 
    சில ஈ கட்குச் சாாிைய 
    294. உ பியல் நிைல ம் ெமாழி மா ளேவ 
    ஆவயின் வல்ெல த் தியற்ைக யாகும். 
 
    இ  வல்ெல த்  விலக்கிச் சாாிைய வகுத்த ன் எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி 
வகுத்த . 
 
    இ-ள்: உ பியல் நிைல ம் ெமாழி மா ள - ஓகார ஈற் ச் சில 
ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண் உ ணர்ச்சிய  இயல்பிேல நின்  ஒன்சாாிைய ெபற்  

ம் ெமாழிக ம் உள, ஆவயின் வல்ெல த்  இயற்ைகயாகும் - அவ்விடத்  
வல்ெல த்தின்றி இயல்பாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : ேகாஒன்ைக ெசவி தைல றம் என வ ம். 
 
    சாாிையப்ேப  வ ெமாழி வல்ெல த்ைத விலக்காைம இதனா ம் ெபற்றாம். (92) 
    --------------   
 

7.11. ஔகார ஈ  
 
    இ  வழியி ம் ஔகார ஈற் ப்ெபயர் 
    295. ஔகார இ திப் ெபயர்நிைல ன்னர் 
    அல்வழி யா ம் ேவற் ைமக் கண் ம் 
    வல்ெல த்  மிகுதல் வைரநிைல யின்ேற 
    அவ்வி  ஈற் ம் உகரம் வ தல் 
    ெசவ்வி ெதன்ப சிறந்திசி ேனாேர. 
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    இஃ  ஔகார ஈ  இ வழி ம் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஔகார இ திப் ெபயர்நிைல ன்னர் - ஔகாரம் இ தியாகிய 
ெபயர்ச்ெசான் ன்னர் வல்ெல த்  தன்ெமாழி வ ெமாழியாய் வாின், 
அல்வழியா ம் ேவற் ைமக்கண் ம் - அல்வழிக்கண் ம் ேவற் ைமக்கண் ம், 
வல்ெல த்  மிகுதல் வைரநிைலயின்  - வல்ெல த்  மிக்கு தல் நீக்கு 
நிைலைமயின் , அவ்வி  ஈற் ம் உகரம் வ தல் ெசவ்விெதன்ப சிறந்திசிேனார் - 
அவ்வி கூற்  பின்கண் ம் நிைலெமாழிக்கண் உகரம்வந்  தல் 
ெசவ்விெதன்  ெசால் வர் சிறந்ேதார்; எ- . 
 
    எ- : ெகௗ க்க  சிறி  தீ  ெபாி  என ம், க ைம சி ைம தீைம ெப ைம 
என ம் வ ம். 
 
    ெசவ்விெதன்றதனான் ெமன்கணத் ம் இைடக்கணத் ம் உகரம் ெப தல் ெகாள்க. 
ெகௗ ெஞமிர்ந்த  ெஞமிர்ச்சி என ம், ெவௗ  வ  வ ைம என ம் வ ம். 
 
    நிைலெமாழி ெயன்றதனாற் ெகௗவின்க ைம என உ பிற்குச்ெசன்ற சாாிைய 
ெபா ட்கட்ெசன் ழி இைய வல்ெல த்  ழ் ங் ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன ஐகார ம் இகர ம் ேவற் ைமக்கண் உ  ெதாைகயா ழி 
இயல்பாதல் ெகாள்க. (93) 
 
    உயிர்மயங்கியல் ற்றிற் . 
    --------   
 

8. ள்ளிமயங்கியல் 
[ெமய்யீ களின் ணர்ச்சி யிலக்கணம் உணர்த் வ ] 

8.1. ெமல்ெலாற்  ஈ கள் 
 
    இ வழியி ம் ஞகார ஈற் த் ெதாழிற்ெபயர் 
    296. ஞகாைர ஒற்றிய ெதாழிற்ெபயர் ன்னர் 
    அல்ல  கிளப்பி ம் ேவற் ைமக் கண் ம் 
    வல்ெல த் திையயின் அவ்ெவ த்  மிகுேம 
    உகரம் வ தல் ஆவயி னான. 
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    என்ப  சூத்திரம் 
 
    நி த்த ைறயாேன உயிாீ  ணர்த் ப் ள்ளியீ  வன்கணத்ேதா ஞ் 
சி பான்ைம ஏைனக்கணத்ேதா ம் ண மா  கூற ன் இவ்ேவாத் ப் ள்ளி 
மயங்கியெலன் ம் ெபயர்த்தாயிற் . 
 
    இச்சூத்திரம் ஞகார ஈ  வன்கணத்ேதா  இ வழி ம் ண மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஞகாைர ஒற்றிய ெதாழிற்ெபயர் ன்னர் - ஞகாரம் ஈற்றின்கண் ஒற்றாகநின்ற 
ெதாழிற்ெபயாின் ன்னர், அல்ல  கிளப்பி ம் ேவற் ைமக்கண் ம் - அல்வழிையச் 
ெசால்  மிடத் ம் ேவற் ைமையச் ெசால் மிடத் ம், வல்ெல த்  இையயின் 
அவ்ெவ த்  மிகும் - வல்ெல த்  தன்ெமாழி வ ெமாழியாய் வாின் 
அவ்வல்ெல த்  வ ெமாழிக்கண் மிக்கு ம், ஆவயின் ஆன உகரம் வ தல் - 
அவ்விடத்  உகரம் வ க; எ- . 
 
    எ- : உாி க்க  சிறி  தீ  ெபாி  என ம், உாி க்க ைம சி ைம தீைம 
ெப ைம என ம் வ ம். (1) 
    ------ 
 
    அதற்கு ேம ம் ஒ   
    297. ஞநமவ இையயி ம் உகரம் நிைல ம். 
 
    இஃ  அவ்  ெமன்கணத்ேதா ம் இைடக்கணத்  வகரத்ேதா ம் ெமன 
எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: ஞநமவ இையயி ம் உகரம் நிைல ம் – அஞ்ஞகர ஈ  வன்கணமன்றி 
ஞநமவ தன்ெமாழி வ ெமாழியாய் வாி ம் நிைலெமாழிக்கண் உகரம் நிைலெபற்  

ம்; எ- . 
 
    எ- : உாி ஞான்ற  நீண்ட  மாண்ட  வ  என ம், ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி 
வ ைம என ம் வ ம். 
 
    யகரத்ேதா ம் உயிேரா ம் ண மா  ெதாைகமரபி ள் 'உகரெமா  ண ம்' 
(எ -163) என்பதனாற் கூறினார். (2) 
    ---------- 
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    அல்வழியில் நகர ஈ  
    298. நகர இ தி ம் அதேனா ரற்ேற. 
 
    இ  நகர ஈ  ற்கூறிய கணங்கேளா  அல்வழிக்கண் மா  கூறி எய்தாத 
ெதய் விக்கின்ற . 
 
    இ-ள்: நகர இ தி ம் - நகரஈற் ப் ெபய ம் ற்கூறிய கணங்கேளா  ண ம்வழி, 
அதேனாரற்  - அஞ் ஞகரஈற் த் ெதாழிற்ெபயர் இயல்பிற்றாய் வல்ெல த்  வந் ழி 
அவ் ெல த்  மிக்கு உகரம் ெபற் ம் ஞநமவ வந் ழி உகரம்ெபற் ம் ம்; எ- . 
 
    எ- : ெபா க்க  ெவாி க்க  சிறி  தீ  ெபாி  என ம் ஞான்ற  நீண்ட  
மாண்ட  வ  என ம் வ ம்.  ஒப் ைம ேநாக்கி நகர ஈ  ஈண் ப் ணர்த்தார். 
ஈண்  ேவற் ைம ெயாழித்  மாட்ேட 1 ெசன்றெதன்  உணர்க. (3) 
    ------------- 
        1. ேவற் ைம ெயாழித்  மாட்ேட  ெசன்ற  - ந்தின ற்பாக்களில் ஞகர 
வி திக்கு இ வழி ம் கூறப்பட்டன. ஆைகயால், அதேனாரற்ேற என் ம் மாட்ேட  
நகர வி திக்கும் இ வழி ம் ெகாள்ளைவத்தல் ேவண் ம். ஆனால் பிந்தின 

ற்பாவில் ேவற் ைம வழிைய விதந்  கூறியி ப்பதால், அம்மாட்ேட  ேவற் ைம 
வழிைய விலக்கிற்ெறன்ப . 
    ------------- 
 
    ேவற் ைமயில் நகர ஈ  
    299. ேவற் ைமக்கு உக்ெகட அகரம் நிைல ம். 
 
    இ  நிைலெமாழி உகரம் விலக்கி அகரம் வகுத்த ன் எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி 
வகுக்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ேவற் ைமக்கு - அந்நகர ஈ  ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சிக்கு, உக்ெகட 
அகரம் நிைல ம் - ேமெலய்திய உகரங்ெகட அகரத்ேதா  நிைலெபற் ப் ண ம்; எ-

. 
 
    எ- : ெபா நக்க ைம ெவாிநக்க ைம சி ைம தீைம ெப ைம ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி 
வன்ைம என வ ம், அகரநிைல ெமன்னா  உகரங்ெகட என்றதனான் உ பிற்குச் 
ெசன்ற சாாிைய ெபா ட்கட் ெசன் ழி இைய வல்ெல த்  ழ் ஞ் சி பான்ைம 
உகரப்ேப ங் ெகாள்க. ெவாி நின்குைற ெபா நின்குைற உாிஞின்குைற என ம், 
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'உயவல்யாைன ெவாி ச் ெசன்றனன்' (அகம்-65) என ம் வ ம். யாைனயின  
கின்ேமற் ெசன்றனன் என விாிக்க. 

 
    ெபா ந் என்ப  ஒ  சாதிப்ெபய ம் ெபா ந் த ெலன் ம் விைனப் ெபய மாம். 
(4) 
    ------------- 
 
    'ெவாிந்' என் ஞ் ெசால் 
    300. ெவாிந்என் இ தி ங் ெக வழி 
    வ மிடன் உைடத்ேத ெமல்ெல த் தியற்ைக . 
 
    இஃ  அந்நகர ஈற் ள் ஒ ெமாழிக்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி  விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: ெவாிந் என் இ தி - ெவாிெநன்  ெசால்லப்ப ம் நகர ஈற் ெமாழி, ங் 
ெக வழி - தன் ஈற்  நகரம் ன்ெபற்ற உகரத்ேதா  எஞ்சாைமக் ெகட்ட இடத் , 
ெமல்ெல த்  இயற்ைக வ ம் இடன் உைடத்  – ெமல்ெல த் ப் ெப ம் இயல்  
வந்  ம் இட ைடத் ; எ- . 
 
    எ- : ெவாிங்குைற ெசய்ைக தைல றம் என வ ம். ெமல்ெல த்  வ ெமாழி 
ேநாக்கி வந்த . 'ெவயில்ெவாி நி த்த பயி தழ்ப் பசுங்குைட' (அகம்-37) என்பதில் 
நகர இகரேம இட்ெட ப.1 (5) 
    ------------- 
        1. "ெவயில் ெவாி நி த்த...இட்ெட ப." என்ப  ந ன ண என் ம் ன்  
இனெவ த் க்க ள் தலேத ந்தின  என்பைத உணர்த் ம். 
    ----------- 
 
    அதற்கு, ேம ம் ஒ   
    301. ஆவயின் வல்ெல த்  மிகுத ம் உாித்ேத. 
 
    இஃ  அதற்கு எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: ஆவயின் - அவ்ெவாிந் என் ஞ் ெசால் அவ்வா  ஈ  ெகட்  நின்ற இடத் , 
வல்ெல த்  மிகுத ம் உாித்  - ெமல்ெல த்ேதயன்றி வல்ெல த்  மிக்கு த ம் 
உாித் ; எ- . 
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    எ- : ெவாிக்குைற ெசய்ைக தைல றம் என வ ம். (6) 
    ---------- 
 
    ேவற் ைமயில் ணகர ஈ . 
    302. ணகார இ தி வல்ெல த் திையயின் 
    டகார மாகும் ேவற் ைமப் ெபா ட்ேக. 
 
    இ  நி த்த ைறயாேன ணகார ஈ  ேவற் ைமப் ெபா ட்கண் ண மா  
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ணகார இ தி - ணகார ஈற் ப் ெபயர், வல்ெல த்  இையயின் - 
வல்ெல த்  தன்ெமாழி வந்  இையயின், டகாரமாகும் ேவற் ைமப் ெபா ட்கு - 
டகாரமாகத் திாிந்  ம் ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண்; எ- . 
 
    எ- : மட்குடம் சா  ைத பாைன என வ ம். மண்ைக ண்ைக என்பன 
இரண்டாவதன் திாிபின்2 ந்தன. 
 
    கவண்கால் பரண்கால் என்பன ேமல் த் ம். (7) 
    ------ 
        2. இரண்டாவதன் திாி  - ெதாைக மர  15-ம் ற்பாவிற் கூறிய 2-ம் ேவற் ைமத் 
திாி . 
    ----------- 
 
    'ஆண்' 'ெபண்' என் ஞ் ெசாற்கள் 
    303. ஆ ம் ெபண் ம் அஃறிைண இயற்ைக. 
 
    இஃ  இவ் ற்  விர ப்ெபய ள் சிலவற்றிற்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி 
வகுத்த . 
 
    இ-ள்: ஆ ம் ெபண் ம் -ஆெணன் ம் விர ப்ெபய ம் ெபண்ெணன் ம் விர ப் 
ெபய ம், அஃறிைண இயற்ைக- ெதாைக மரபி ள் "ெமாழி தலாகும்: (எ -147) 
என்பதன்கண் அஃறிைணப்ெபயர் ந்த இயல் ேபாலத் தா ம் ேவற் ைமக்கண் 
இயல்பாய் ம்;எ-  
 
    எ- : ஆண்ைக ெபண்ைக ெசவி தைல றம் என வ ம். 
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    இ  ெதாைகமரபி ள் "அஃறிைண விர ப்ெபயர்"(எ -155) என்பத ள் ந்த 
இயல்பன்ேறாெவனின், இைவ ஆண்  ந்தனேபாலத் தத்தம் மரபின் விைனயாற் 
பாலறியப்ப வன அன்றி இ திைணக்கண் ம் அஃறிைணயாய் த ன்1 
அஃறிைணப் ெபயர  இயல்ேபா  மாட்ெடறிந்  த்தா ெரன்க. ஆண்க  
ெபண்க  என் ம் அல்வழி  "ெமாழி தலாகும்" (எ -147) என்பதன்கண் 
வ ெமாழி ற்கூறியவதனான் க்க. (8) 
    ------------- 
        1. இ திைணக் கண் ம் அஃறிைணயாய் தல்-ஆண் வந்த  என தல். 
    ---------- 
 
    "ஆண்" என் ம் மரப்ெபயர் 
    304 ஆண்மரக் கிளவி அைரமர இயற்ேற. 
 
    இ  திாி விலக்கிச் சாாிைய வகுத்த ன் எய்திய  விலக்கிப் பிறி  விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: ஆண்மரக் கிளவி-ஆண்பாைல உணர்த்தா  ஆெணன் ம் மரத்திைன 
உணரநின்ற ெசால், அைர மர இயற்  -அைர ெயன் ம் மரம் அம் ப்ெபற்ற 
இயல்பிற்றாய்த் தா ம் அம் ப்ெபற  யம்;எ-  
 
    எ- : ஆணங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம் 
 
    ஒன்ெறன த்தலான் இயல் கணத் ங் ெகாள்க. ஆணநார் இைல என வ ம். 
 
    விர ப்ெபய2 ரன்ெறன்றற்கு மரெமன்றார். (9) 
    ---------- 
        2 விர ப்ெபயர்-ஆண் என் ம் திைணப்ெபா ப் ெபயர். 
    ------------ 
 
    "விண்" என் ஞ் ெசால். 
    305. விண்ெணன வ உங் காயப் ெபயர்வயின் 
    உண்ைம  ாித்ேத அத்ெதன் சாாிைய 
    ெசய் ள் ம ங்கின் ெதாழில்வ  காைல 
 
    இ  ெசய் ள் திாி  விலக்கிச் சாாிைய வகுத்த . 
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    இ-ள்: விண் என வ உங் காயப் ெபயர்வயின்-விண்ெணன்  ெசால்லவ கிற 
ஆகாயத்ைத உணரநின்ற ெபயர்க்கண், அத்  என் சாாிைய மிகுத ம் உாித் -
அத்ெதன் ஞ் சாாிைய உண்டாத ம் உாித்  இல்ைலயாத ம் உாித் , ெசய் ள் 
ம ங்கில் ெதாழில் வ காைல-ெசய் ளிடத் த் ெதாழிற்ெசால் வ ங் காலத் ; எ-  
 
    எ- : "விண்ணத் க்ெகாட்கும் வண்ணத்தமரர்" "விண்ணத் க் ெகாட்கும் 
விைரெசல் ர்திேயாய்" என ம் , "விண்குத்  நீள்வைரெவற்பகைளபேவா" (நால -
226) என ம் வ ம். விண்ெணன் ங் குறிப்பிைன நீக்குதற்குக் காயெமன்றார். 
 
    விண்வத் க்ெகாட்கும் என உடம்ப ெமய் ணர்ந்  நிற்ற ங் ெகாள்க. அதிகார 
வல்ெல த்தன்ைமயிற் சாாிைய வல்ெல த் க் ெகா க்க.1 (10) 
    --------- 
        1 அதிகார...ெகா க்க- ந்தின ற்பாக்களில் இயல் ம் ெம மிக ேம விதிக்கப் 
பட் ப்பதால், வல்ெல த் ப்ேப  அதிகாரப்படவில்ைல. அதனால் சாாிையக்குாிய 
வல்ெல த் க் ெகா க்க. 
    ----------- 
 
    ணகர ஈற் த் ெதாழிற்ெபயர். 
    306. ெதாழிற்ெபய ெரல்லாந் ெதாழிற்ெபய ாியல. 
 
    இஃ  இவ் ற் ட் சிலவற்றிற்குத் திாி  விலக்கி உகர ம் வல்ெல த் ம் 
விதிக்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெதாழிற்ெபயர் எல்லாம் ெதாழிற்ெபயர் இயல- அல்வழிக்கண் ம் 
ேவற் ைமக்கண் ம் ஞகார ஈற் த் ெதாழிற்ெபயர  இயல்பிற்றாய் வன்கணம் 
வந் ழி வல்ெல த் ம் உகர ம் ெபற் ம் ெமன்கணத் ம் இைடக்கணத்  வகரத் ம் 
உகரம் ெபற் ம் ம்;எ-  
 
    எ- : மண் க்க 2 பண் க்க  சிற  தீ  ெபாி  ஞான்ற  நீண்ட  
மாண்ட  வ  என ம், மண் க்க ைம சி ைம தீைம ெப ைம ஞாற்சி நீட்சி 
மாட்சி வன்ைம உன ம் வ ம். 
 
    எல்லாெமன்றதனால் ெதாழிற்ெபயரல்லன ம் உகர ம் வல்ெல த் ம் ெபற் ம் 
இன்சாாிைய ெபற் ம் ணர்வன ெகாள்க. ெவண் க்கைர3 "தாழ்ெபயல் கைனகுரல் 
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க ப்பப் பண் ப்ெபயர்த் " (ம ைர 560) எண் ப்பா 4 ெவண்ணின்கைர என 
வ ம். (11) 
    ------ 
        2. மண் தல்-நீரா தல் க தல் அலங்காித்தல் ெவட் தல் மண் பண் என்பன 

தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். 
        3 ெவண்-ெவண்ணா  (ேசாழநாட் ன் ஓர் ஆ ) 
        4 எண் ப்பா -எள்ேளற்றிய மரக்கலம், எண-எள், பா -ேதாணி 
    ------------- 
 
    ணகர ஈற் க் கிைளப்ெபயர் 
    307 கிைளப்ெபய ெரல்லாங் ெகாளத்திாி பிலேவ. 
 
    இஃ  இவற் ட் சிலவற்றிற்குத் திாி  விலக்கி இயல்  கூ த ன் எய்திய  
விலக்கிப் பிறி விதி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: கிைளப்ெபயெரல்லாம்-ணகார ஈற் ள் ஓாினத்ைத உணரநின்ற 
ெபயெரல்லாம், ெகாளத் திாி  இல-திாி ைடய ெவன்  க ம்ப யாகத் 
திாித ன்றாய் இயல்பாய் ம்; எ-  
 
    எ- : உமண் என நி த்திக் கு  ேசாி ேதாட்டம் பா  எனத் தந்  க்க. 
 
    இனி எல்லாெமன்றதனாற் பிற சாாிையெபற்  வன ம் இயல்பாய் வன ங் 
ெகாள்க. மண்ணப்பத்தம்1 எண்ணேகாைல2 என ம் கவண்கால் பரண்கால் என ங் 
ெகாள்க. 
 
    ெகாள என்றதனால் ஏழாம்ேவற் ைமையப் ெபா ண்ைம உணரநின்ற 
இைடச்ெசாற்கள் திாிந்  வன ங் ெகாள்க. அங்கட்ெகாண்டான் இங்கட் 
ெகாண்டான் உங்கட்ெகாண்டான் எங்கட்ெகாண்டான் என ம், ஆங்கட் ெகாண்டான் 
ஈங்கட்ெகாண்டான் ஊங்கட்ெகாண்டான் யாங்கட்ெகாண்டான் என ம் 
அவட்ெகாண்டான் இவட்ெகாண்டான் உவட்ெகாண்டான் எவட் ெகாண்டான் என ம் 
ஒட் க (12) 
    ------- 
        1 மண்ணப்பத்தம்-மண் ண்ைட 
        2 எண்ண ேநாைல-எள் ண்ைட ேநாைல என்பேத எள் ண்ைடையக் 
குறிக்கு மாதலால், எண்ணேநாைல என்ப  நாண்கயி  என்றாற்ேபால 
ஓரள மிைகபடக் கூறலாம் 
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    ------- 
 
    அல்வழியில் "எண்" என் ம் உண ப்ெபயர் 
    308. ேவற் ைம யல்வழி எண்ெணன் உண ப்ெபயர் 
    ேவற் ைம யியற்ைக நிைலய  ாித்ேத 
 
    இஃ  அவ் ற் ள் ஒன்  அல்வழி ள் ேவற் ைம ேபாலத் திாிந்  

மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ேவற் ைம அல்வழி-ேவற் ைமயல்லாத இடத் , எண்ெணன் 
உண ப்ெபயர்-வைரயைறப் ெபா ண்ைம உணர்த்தா  எண்ெணன்  ெசால்லப்ப ம் 
உணவிைன உணர்த் ம் ெபயர், ேவற் ைம இயற்ைக நிைலய ம் உாித் -
ேவற் ைமய  திாிந்  ம் இயல்  நிற்ற ம் உாித் ;எ-  
 
    எ- : எட்க  சிறி  தீ  ெபாி  என வ ம். உம்ைமயால் ெதாைகமரபி ள் 
"ெமாழி தலாகும்" (எ -147) என்றதனாற் கூறிய இயல்  ெப ம்பான்ைம யாயிற் . 
 
    அஃ  எண்க  என வ ம். (13) 
    ---------- 
 
    இ வழியி ம் " ரண்" என் ந் ெதாழிற்ெபயர் 
    309. ரெணன் ெதாழிற்ெபயர் த யல் நிைல ம் 
 
    இஃ  இவ் ற் ள் ெதாழிற்ெபய ள் ஒன்றற்குத் ெதாழிற்ெபயர்க்கு எய்திய 
உகர ம் வல்ெல த் ம் விலக்கி இவ் ற்  அல்வழி ம் ேவற் ைம ம் 
எய் வித்த . 
 
    இ-ள்: ரண் என் ெதாழிற்ெபயர்-மா பா  உணர்த் ம் ரெணன் ந் 
ெதாழிற்ெபயர், த யல் நிைல ம்-ெதாைக மரபிற் கூறிய அல்வழிக்கண் திாியா  

ந்த இயல்பின்கண் ம்3 ஈண்  ேவற்றைமக்கண் திாிந்  ந்த 
இயல்பின்கண் ம்4 நிைலெபற்  ம்; எ-  
    ------- 
        3 ெதாைகமரபில் அல்வழிக்கண் இயல்  கூறிய . 5-ம் ற்பா 
        4 இவ்விய ல் ேவற் ைமக்கண் திாி  கூறிய . 7-ம் ற்பா 
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    எ- : ரண்க  சிறி  தீ  ெபாி  ெஞகிழ்ந்த  நீண்ட  மாண்ட  வ  என ம், 
ரட்க ைம ேசைன தாைன பைற என ம், ரண்ெஞகிழ்ச்சி நீட்சி மாட்சி வ ைம 

என ம் வ ம். இதைனத் "ெதாழிற் ெபயெரல்லாம்" (எ -306) என்றதன்பின் ைவயாத 
ைற யன்றிக் கூற்றினான் ரண்க ைம ரட்க ைம அரண்க ைம அரட்க ைம 

என் ம் உறழ்ச்சி ங் ெகாள்க. (14) 
    ---------- 
 
    ேவற் ைமயில் மகர ஈ  
    310. மகர இ தி ேவற் ைம யாயின் 
    வரக் ெகட்  வல்ெல த்  மிகுேம 
 
    இ  ைறயாேன மகர ஈற் ப்ெபயர் ேவற் ைமக்கட் ண மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: மகர இ தி ேவற் ைம ஆயின்-மகர ஈற் ப் ெபயர் ேவற் ைமப் 
ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண்ணாயின், வரக்ெகட்  வல்ெல த்  மிகும்-அந் நிைலெமாழி 
மகரம் ற்றக்ெகட்  வ ெமாழி வல்ெல த்  மிக்கு ம்;எ-  
 
    எ : மரக்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். ண்டகக்ேகாைத என ம் வ ம் 
 
    வர என்றதனான் இயல் கணத் க்கண் ம்1 உயர்திைணப் ெபயர்க் கண் ம் 
விர ப்ெபயர்க்கண் ம்2 மகரக்ேக  ெகாள்க. மரஞாண் மர ல் இவற்றிற்கு 
நான்க  விாிக்க. மரமணி யாழ் வட்  அைட ஆைட என ஒட் க. ங்ைக எங்ைக 
ெசவி தைல றம் என னம், தங்ைக ெசவி தைல றம் என ம் வ ம். ஈண்  
மகரக்ேகேட ெகாள்க;  ேமற் கூ ப (எ -320) (15) 
    ---------- 
        1 இயல் கணம்-ெமன்கணம் இைடக்கணம் உயிர்க்கணம் என்பன 
        2 விர ப்ெபயர்-இ திைணப் ெபா ப்ெபயர். இங்கு ம் என்ப  விர ப் ெபயர் 
    --------- 
 
    அதற்கு, ேம ம் இ  கள் 
    311. அகர ஆகாரம் வ உங் காைல 
    ஈற் மிைச அகரம் நீட  ாித்ேத 
 
    இஃ  அவ் ற்   ேவற் ைம ைடயன கூ கின்ற . 
 



 68

    இ-ள்: அகர ஆகாரம் வ உங்காைல-அகர தன்ெமாழி ம் ஆகார தன்ெமாழி ம் 
வ ெமாழியாய் வ ங்காலத் , ஈற் மிைச அகரம் நீட ம் உாித் -மகர ஒற்றின்ேமல் 
நின்ற அகரம் நீண்  த ம் உாித்  நீடாைம ம் உாித் ;எ-  
 
    எ- : மரம் குளம் என நி த்தி மகரங்ெகா த்  அ  ஆம்பல் எனத்தந்  ரகர 
ளகரங்களில் நின்ற அகரம் ஆகாரமாக்கி மராஅ  குளாஅம்பல் என க்க. 
 
    ேமற் "ெசல்வழி யறிதல் வழக்கத் தான" (எ -312) என்பதனாற் குளாஅம்பல் என் ழி 
ஆகாரத்ைத அகர மாக்குக; 
 
    உம்ைமயான் மரவ  குளவாம்பல் என நீடாைம ங் ெகாள்க. 
 
    வ ெமாழி ற்கூறியவதனான் இவ் ற் ப் பிற ம் ேவ பட வன ெகாள்க. 
ேகாணாேகாணம் ேகாணாவட்டம் என வ ம். இவற்றி்ற்கு உள்ெளன் ம் உ  
விாிக்க. 
 
    ேகாணாேகாணத்திற்கு வல்ெல த் க்ேக  ேமைலச் சூத்திரத்  இேலசாற் ெகாள்க. 
(16) 
    ------- 
 
    312. ெமல்ெல த் ற ம் ெமாழி மா ளேவ 
    ெசல்வழி அறிதல் வழக்கத் தான. 
 
    இ  மகரங்ெகட்  வல்ெல த்  மிகுதேலா  ெமல்ெல த் ம் உறழ்க என்ற ன், 
எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெமல்ெல த்  உற ம் ெமாழி மா ள-மகர ஈற் ள் வல்ெல த்திேனா  
ெமல்ெல த் ப் ெபற்  உறழ்ந்  ம் ெமாழிக ம் உள. வழக்கத்  ஆன ெசல்வழி 
அறிதல்- வழக்கத்தின் கண் ம் வழங்கும் இடம் அறிக;எ-  
 
    எ- : குளங்கைர குளக்கைர ேச  தா  ழி என வ ம், இவற் ட் குளங்கைர 
குளக்கைரேபால அல்லன ஒத்த உறழ்ச்சியாய் வழங்கா ெவன்றற்குச் ெசல்வழி 
யறிதெலன்றார். 
 
    வழக்கத்தான என்றதனான் கு*ளித் க்ெகாண்டான் ஈழத் ச்ெசன்றான் குடத் வாய் 
பிலத் வாய் என்றாற் ேபால்வன மகரங்ெகட்  அத் ப்ெபற்றன. இைவ 
"அத்ேதவற்ேற" (எ -133) என்பதனான் ஒற் க் ெகடா தாயிற் . அஃ  அல்வழிக்குக் 
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கூ த ன். மழகளி  என்ப  "மழ ங் குழ  மிளைமப் ெபா ள" என்ற உாிச்ெசால். 
அ  மகர ஈறன் . சண்பகங்ேகா  என்ப  வழக்கிடத் ச் ெசல்லா . 
 
    இன் ம் இதனாேன மகரங் ெகடா  நிற்பன ங் ெகாள்க. " லம் க் கன்ேன" ( றம்-
258) "கலம்ெப  கண் ள ெராக்கற் றைலவ" (மைலப - 50) என வ ம். (17) 
    ----------- 
 
    "இல்லம்" என் ம் மரப்ெபயர் 
    313. இல்ல மரப்ெபயர் விைசமர இயற்ேற 
 
    இஃ  இவ் ற் ள் ஒன்றற்கு வல்ெல த்  விலக்கி ெமல்ெல த்  விதித்த . 
 
    இ-ள்: இல்ல மரப் ெபயர்- க்கு உைற ம் இல்லன்றி இல்லெமன் ம் மரத்திைன 
உணரநின்ற ெசால், விைசமர இயற் -விைசெயன் ம் மரத்தின் இயல்பிற்றாய் 
ெமல்ெல த்  மிக்கு ம்;எ-  
 
    எ- : இல்லங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம் 
 
    ேமைலச்சூத்திரத்  "வழக்கத்தான" (எ -312) என்றதனான் மகரக்ேக  ெகாள்க. 
(18) 
    ----------- 
 
    அல்வழியில் மகர ஈ  
    314. அல்வழி ெயல்லாம் ெமல்ெல த் தாகும் 
 
    இ  மகரம் அல்வழிக்கண் திாிக என ற்கூறாைமயின் எய்தாத் ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: அல்வழி ெயல்லாம் ெமல்ெல த்தாகும் - மகர ஈ  அல்வழிக்கெணல்லாம் 
ெமல்ெல த்தாய்த் திாிந்  ம்; எ- . 
 
    எ- : மரங்குறி  சிறி  தீ  ெபாி  என வ ம். மகரம் ெபாி  என் ழித் 
திாிபின்ெறன்ப  ஆைணகூறெலன் ம் உத்தி.1 
 
    இனி எல்லா ெமன்றதனால் அல்வழிக்கண் மகர ஈ  பிறவாற்றான்  
வனெவல்லாம் க்க. வட்டத்த க்கு, ச ரப்பலைக, ஆய்தப் ள்ளி, ேவழக்க ம் ; 
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கலக்ெகாள் சுக்கு ேதாைர பய ; நீலக்கண் என் ம் பண் ப் ெபயர்கள் மகரங்ெகட்  
வல்ெல த்  மிக்கு ந்தன. ஆய்த லக்ைக அகர தல இைவ 
இயல் கணத் க்கண் மகரங்ெகட்  ந்தன. எல்லா ங் குறியர் நாங்குறிேயம் இைவ 
உயர்திைணப்ெபயர் மகரந் திாிந்  ெமல்ெல த்தாய் ந்தன. ெகால் ங்ெகாற்றன் 
உண் ஞ்சாத்தன் கவளமாந்  மைலெக நாடன் ெபா மாரன் தா பாி பறக்குநாைர 
ஓ நாகம் ஆ ேபார் வ காலம் ெகால் ம்யாைன பா ம்பாணன் என இைவ மகரந் 
திாிந் ங் ெகட் ம் நிைலெபற் ம் வந்த ெபயெரச்சம். 
 
    இன் ம் இதனாேன இயல்  கணத் க்கண் ம் மகரங் ெக த ங் ெகடாைம ங் 
ெகாள்க. மரஞான்ற  நீண்ட  மாண்ட  என ம், மரம்யா  வ  அைடந்த  
என ம் வ ம். இன் ம் இதனாேன பவளவாெயன உவமத் ம் நிலநீெரன 
எண்ணிடத் ங் ேக  ெகாள்க. (19) 
    --------- 
        1. ஆைண கூறல் - இவ்வாசிாியன் க த்  இ  ெவனக் ெகாள்ள ைவத்தல். மகரம் 
பகரத்திற்கு இன ெமல்ெல த்தாத ன் அதன் ன் திாியா  என்ப  க த் . 
    -------- 
 
    'அகம்' ன் 'ைக' 
    315. அகெமன் கிளவிக்குக் ைக ன் வாிேன 
    தனிைல ெயாழிய ன்னைவ ெக த ம் 
    வைரநிைல யின்ேற ஆசிாி யர்க்க 
    ெமல்ெல த்  மிகுத லாவயி னான. 
 
    இ  மகர ஈற்  அல்வழிக்கண் இம்ெமாழி இம்  எய் க என்ற ன் எய்தாத 
ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: அகம் என் கிளவிக்குக் ைக ன்வாின் - அகெமன் ஞ் ெசால் ற்குக் 
ைகெயன் ஞ் ெசால் ன்ேன வ மாயின், தனிைல ஒழிய ன்னைவ ெக த ம் - 

ன்னின்ற அகரங் ெகடா  நிற்ப அதன் ன்னின்ற ககர ம் மகர ெவாற் ங் ெகட்  
த ங் ெகடா நின்  த ம், வைர நிைல இன்ேற யாசிாியர்க்க - நீக்கு 

நிைலைமயின்  ஆசிாியர்க்கு, ஆவயின் ஆன ெமல்ெல த்  மிகுதல் - அைவ 
ெகட்டவழி ெமல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ- . 
 
    எ- : அங்ைக எனவ ம். அகங்ைக எனக் ெகடா  ந்தவழி 'அல்வழிெயல்லாம்' 
(எ  - 314) என்றதனான் மகரந் திாிந்  தல் ெகாள்க. இ  பண் த்ெதாைக. 
அதிகாரத்தா ம் ெபா ேணாக்கா ம் ேவற் ைமத் ெதாைகயன்ைம உணர்க. (20) 
    ---------- 
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    'இலம்' ன் 'ப ' 
    316. இலெமன் கிளவிக்குப் ப வ  காைல 
    நிைலய  ாித்ேத ெசய்  ளான. 
 
    இஃ  இலெமன்ப  ற் விைனச் ெசால்லாகா  குறிப்பாகிய உாிச் ெசால்லாய் 
நிற்குங்கால் அல்வழிக்கண் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: இலம் என் கிளவிக்கு - இல்லாைம ெயன் ங் குறிப்பாகிய உாிச்ெசாற்கு, ப  
வ  காைல - உண்டாதெலன் ம் விைனக்குறிப் ப்ெபயர்1 வ ெமாழியாய் 
வ ங்காலத் , ெசய் ளான நிைலய ம் உாித்  - ெசய் ளிடத்  மகரக்ேக ந் 
திாி மின்றி நிற்ற ம் உாித் ; எ- . 
 
    எனேவ, உம்ைமயாற் பிறெசால் வ ங்காலத் க்குக் ேக ந் திாி ம் ெபற்  நிற்ற ம் 
உாித்ெதனக் ெகாள்க. 
 
    எ- : 'இலம்ப  லவ ேரற்றைக நிைறய' (மைலப  - 576) இதற்கு இல்லாைம 
உண்டாகின்ற லவெரனப் ெபா ள் கூ க. 'இலம்பா  நா த் த ம்' 
என்கின்றேதாெவனின், இல்லாைம உண்டாதல் நா த் த ெமன்  ெபா ள் கூ க. 
இதைன *ெநற்பா  ெபாிெதன்றாற்ேபாலக் ெகாள்க. இ  ெபா ளிலெமன 

ற் விைனச் ெசால்லாமா ம் உணர்க. இலநின்றெதனக் ெகட்டவா ம், 
இலங்ெகடவியந்தான் இலஞ்சிறிதாக இலந்தீெதன்  எனக் கசதக்கள் வ ம்வழித் 
திாிந்தவா ங் காண்க. 
 
    'எல்லா' (எ  - 314) ெமன்றதனான் இலம்வ வ  ேபா ம் இலம் யாாிடத்  என 
வகர யகரங்களின் ன்னர்க் ெகடா நிற்றல் ெகாள்க. 
 
    இதைன இலத்தாற் பற்றப்பட்ட லவெரன ேவற் ைமெயன்றாரால் 
உைரயாசிாியெரனின், பற்றப்பட்ட லவெரன்ப  ெபயெரச்சமாத ற் பற்ற ெவன் ந் 
ெதாழில் ேதாற் விக்கின்ற தனிைலச் ெசால்ைலச் சூத்திரத்  ஆசிாியர் 
எ த்ேதாதிற்றிலராதலா ம் ப ெவன்ப தா ம் லவெரன் ம் ெபயேரா  

ங்கால் இரண் கால ங் காட் ம் ஈ கள் ெதாக்க தனிைலச் ெசால்லாய் 
நிற்ற ன், அதைன எ த்ேதாதினாராதலா ம் ஆசிாியர்க்கு அங்ஙனங் கூ தல் 
க த்தன்ைம உணர்க. 
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    அன்றி ம் பற்றப்பட்ட என் ழி இரண்  தனிைல கூ  ஒன்றாய் நின்  
பற் தைலச் ெசய்யப்பட்ட எனப் ெபா ள் தாராைமயா ம் அல்வழி யதிகார 
மாதலா ம் அ  ெபா ளன்ைம உணர்க. (21) 
    --------- 
        1. ப  என்ப  ெதாிநிைல விைனப்பகுதிேய யன்றி விைனக்குறிப் ப் ெபயரன் . 
ப தல் - உண்டாதல். ப  என் ம் பகுதி ---------- 
 
    'ஆயிரம்' என் ம் எண் ப்ெபயர் 
    317. அத்ெதா  சிவ ம் ஆயிரத் தி தி 
    ஒத்த எண்  ன்வ  காைல 
 
    நீண்  பா  என தனிைல திாிந்த ெதாழிற் ெபயராதல்ேபால இலம்ப  என் ம் 
பகுதி ம் இலம்பா  என்றாகும். 'இலம்பாெடாற்கம் ஆயிரண் ம் வ ைம" (ெதால். 
843) என்றார் ஆசிாிய ம். இலம்ப  என்ப  எ வாய்த்ெதாடர். இலம்ப  லவர் 
என்ப  விைனத்ெதாைக. 
 
    இஃ  இவ் ற் ள் எண் ப்ெபா ள் ஒன்றற்குத் ெதாைகமரபி ள் "உயி ம் 

ள்ளி  மி தி யாகி" (எ -164) என்பதனான் எய்திய ஏெயன்சாாிைய விலக்கி அத்  
வகுக்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஆயிரத்  இ தி-ஆயிரெமன் ம் எண் ப் ெபயாின் மகரம், ஒத்த எண் 

ன்வ காைல-தனக்கு அகப்ப ம் ெமாழியாய்ப் ெபா ந்தின எண் ப்ெபயர் தன் ன் 
வ ங்காலத் , அத்ெதா  சிவ ம்-ெதாைகமரபிற்கூறிய ஏெயன்சாாிைய ஒழித்  
அத் ச்சாாிையேயா  ெபா ந்தி யம்; எ-  
 
    எ- : ஆயிரத்ெதான்  ஆயிரத்ெதான்ப  என ஒன் தல் ஒன்பதின்கா ம் ஒட் க. 
மகரத்ைத அத்தின்மிைச ெயாற்ெறன்  ெக த்  "அத்தி னகர மகர ைன யில்ைல" 
(எ -125) என்  க்க. ஆயிரத்ெதா ப  என்றாற்ேபால்வனவற்றிற்கும் ஒட் க. 
 
    நிைலெமாழி ற்கூறாததனான் ஆயிரத் க்குைற கூ  தல் என்பன ங் ெகாள்க. 
இன் ம்இதனாேன ஆயிரப்பத்ெதன் ழி மகரங்ெக த்  வல்ெலாற்  மிகுத்  க்க. 
(22) 
    --------- 
 
    அைடய த்த ஆயிரம் 
    318. அைடெயா  ேதான்றி ம் அதேனா ரற்ேற 
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    இஃ  "அைடெயா  ேதான்றி ம் ணர்நிைலக் குாிய" (எ -110) என்றைமயின் 
அவ்ெவண் ப் ெபயைர அைடய த்  க்கின்ற . 
 
    இ-ள்: அைடெயா  ேதான்றி ம்-அவ்வாயிர ெமன் ம் எண் ப்ெபயர் 
அைடய த்த ெமாழிேயா  வாி ம்; அதேனாரற் - ற்கூறியதேனா  
ஒ தன்ைமத்தாய் அத் ப்ெபற்  ம்; எ-  
 
    எ- : பதினாயிரத்ெதான்  இரண்  இ பதினாயிரத்ெதான்  ஆறாயிரத்ெதான்  

றாயிரத்ெதான்  ந் ராயிரத்ெதான்  ஐந் றாயிரத்ெதான்  என ஒட் க. 
ன்னர் இேலசினான் ந்தவற்ைற ம் அைடய த்  ஒட் க. பதினாயிரத் க்குைற 
றம் கூ  தல் என ம், றாயிரப்பத்  என ம் வ ம் (23) 

    ----------- 
 
    அதன் ன் அள ப்ெபய ம் நிைறப்ெபய ம் 
    319. அள ம் நிைற ம் ேவற் ைம யியல 
 
    இஃ  அவ்ெவண்ணின் ன்னர் அள ப்ெபய ம் நிைறப்ெபய ம் வந்தால் 

மா  கூ த ன் எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: அள ம் நிைற ம்-அதிகாரத்தால் ஆயிரந் தாேன நின் ழி ம் அைடய த்  
நின் ழி ம் அள ப்ெபய ம் நிைறப் ெபய ம் வந்தால், ேவற் ைம இயல-மகர ஈற்  
ேவற் ைமேயா  ஒத்  வல்ெல த்  வந் ழி மகரங்ெகட்  வல்ெல த்  மிக்கும் 
இயல் கணம் வந் ழித் ' வர' (எ -310) என் ம் இேலசான் எய்திய மகரங் ெகட் ம் 

ண ம்; எ- . 
 
    எ- : ஆயிரம் பதினாயிரம் றாயிரம் என நி த்திக் கலம் சா  ைத பாைன நாழி 
மண்ைட வட் ல் அகல் உழக்கு என ம், கஃசு கழஞ்சு ெதா  லாம் பலம் என ந் 
தந்  ஒட் க. 
 
    ேவற் ைமயியல எனேவ தாம் ேவற் ைமயல்ல வாயின. (24) 
    ---------- 
 
    ேவற் ைமயில் உயர்திைணப்ெபய ம் விர ப்ெபய ம் 
    320. படர்க்ைகப் ெபய ம் ன்னிைலப் ெபய ம் 
    ெதாடக்கங் கு கும் ெபயர்நிைலக் கிளவி ம் 
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    ேவற் ைம யாயின் உ பியல் நிைல ம் 
    ெமல்ெல த்  மிகுத லாவயி னான. 
 
    இஃ  உயர்திைணப்ெபய ம் விர ப்ெபய ம் உ பிய ள் ந்தவாேற ஈண் ப் 
ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண் ம் கெவன எய்தாத ெதய்  வித்த . 
 
    இ-ள்: படர்க்ைகப் ெபய ம் ன்னிைலப் ெபய ம் - எல்லா ெமன் ம் 
படர்க்ைகப்ெபய ம் எல்லீ ெமன் ம் ன்னிைலப் ெபய ம், ெதாடக்கங் கு கும் 
ெபயர்நிைலக் கிளவி ம் - கிைளத் ெதாடர்ச்சிப் ெபா ளவாய் ெந தல் கு கி ந் 
தாம் நாம் யாெமன் ம் ெபயராகிய நிைலைமைய ைடய ெசால் ம், 
ேவற் ைமயாயின் உ பியல் நிைல ம் - ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச் 
சிக்கண்ணாயின் உ ணர்ச்சிக்குக் கூறிய இயல்பின்கண்ேண நின்  ம். 
ஆவயின் ஆன ெமல்ெல த்  மிகுதல் - ேமல் ெந தல் கு கும் ெமாழிக்கண் 
ெமல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ- . 
 
    எல்லா ெமன்பதைன மகரஒற் ம் உகர ங் ெக த்  ரகரப் ள்ளிைய நி த்திக் ைக 
ெசவி தைல றம் எனத் தந்  இைடயிேல தம் ச்சாாிைய ம் இ தியிேல 
உம் ச்சாாிைய ங் ெகா த்  எல்லார்தங்ைக ம் ெசவி ம் தைல ம் ற ம் என 

க்க. இதற்கு 'அம்மினி தி' (எ -129) என் ஞ் சூத்திரத் ள் 'தன்ெமய்' என்றதனாற் 
பிறசாாிையக்கண் மகர ஒற் த் திாிந்  'ஙஞநவாகும்' எனச் ெசய்ைகெசய்  க்க. 
எல்லீ  ெமன்பதற்கு இைடயிேல ம் ச்சாாிைய ம் இ தியிேல உம் ச்சாாிைய ங் 
ெகா த்  ற்கூறிய ெசய்ைககெளல்லாஞ் ெசய்  எல்லீர் ங்ைக ம் ெசவி ம் 
தைல ம் ற ம் என க்க. தாம் நாம் என்பனவற்ைற 'ஏைனயிரண்  
ெந தல்கு கும்' (எ -188) எனக் கு க்கி 'மகரவி தி' (எ -310) என்பதனான் 
மகரங் ெக த் த் தங்ைக நங்ைக ெசவி தைல றம் என க்க. யாம் என்பதைன 
ஆகாரத்ைத எகரமாக்கி யகர ஒற்ைறக்ெக த்  'மகர வி தி' (எ -310) என்றதனால் 
மகரங்ெக த்  எங்ைக ெசவி தைல றம் என க்க. ெதாடக்கங் கு குவனவற்றிற்கு 
இச் சூத்திரத்தான் ெமல்ெல த்  மிகுக்க. 
 
    உ பியல் நிைல ம் என்பதனான் ேவற் ைமயாதல் ெபறாநிற்க ம் பின் ம் 
ேவற் ைமயாயிெனன்ற மிைகயாேன படர்க்ைகப்ெபய ம் ன்னிைலப்ெபய ம் 
இயல் கணத்  ஞகார ம் நகார ம் வந் ழித் தம் ச் சாாிைய ம் ம் ச் சாாிைய ம் 
ெப த ம் மகரங்ெகட்  உம் ப்ெப த ம் ஆவயினான என்றதனான் ஒற்  
இரட் த ங் ெகாள்க. எல்லார்தஞ் ஞா ம் எல்லீர் ஞ் ஞா ம் ம் என வ ம். 
 
    இனித் ெதாடக்கங் கு குவனவற்றிற்கும் அவ்விரண்  இேலசா ம்1 
மகரங்ெக த ம் ஒற்  இரட் த ங் ெகாள்க. தஞ்ஞாண் நஞ்ஞாண் எஞ்ஞாண் ல் 
என வ ம். 
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    இன் ம் ஆவயினான என்றதனாேன எல்லார்தம் எல்லீர் ம் என நின்றவற்றின் 

ன்னர் ஏைன மணி யாழ் வட்  அைட என்பன வந் ழி மகரங்ெகடாைம ம் 
உம் ப்ெப த ங் ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன ெதாடக்கங் கு குவனவற்றிற்குந் தம்மணி யாழ்வட்  அைட 
என மகரங் ெகடாைம ங் ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன தமகாணம் நமகாணம் எமகாணம் மகாணம் என உ பீற் ச் 
ெசய்ைகக ங் ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன ம் என்பதற்கு மகரத்ைத ெமல்ெலாற்றாக்கி ங்ைக ெசவி 
தைல றம் என வ த ம், ஞ்ஞாண் என ஒற்றிரட் த ம், ம்வ  என மகரங் 
ெகடா  நிற்ற ங் ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன எல்லார்ைக ம் எல்லீர்ைக ம் எனத் தம் ம் ம் ம் ெபறா  
நிற்ற ங் ெகாள்க. (25) 
    ---------- 
        1. இரண்  இேலசு (1) ேவற் ைமயாயின, (2) ஆவயினான என்பன, 
    -------- 
 
    அல்வழியில் அைவ 
    321. அல்ல  கிளப்பின் இயற்ைக யாகும். 
 
    இ  ற்கூறிய ன் ெபயர்க்கும் அல்வழி  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அல்ல  கிளப்பின் இயற்ைகயாகும் – அம் ன்  ெபய ம் அல்வழிையச் 
ெசால் மிடத்  இயல்பாய் ம்; எ- . 
 
    ஈண்  இயற்ைகெயன்ற  சாாிைய ெபறாைம ேநாக்கி. இவற்றின் ஈ திாிதல் 
'அல்வழிெயல்லாம்' (எ -314) என்பத ள் எல்லாெமன்றதனாற் ெகாள்க. 
 
    எ- : எல்லா ங்குறியர் சிறியர் தீயர் ெபாியர் என ம், எல்லீ ங்குறியீர் சிறியீர் 
தீயீர் ெபாியீர் என ம், தாங்குறியர் சிறியர் தீயர் ெபாியர் என ம், தாங்குறிய சிறிய 
தீய ெபாிய என ம், நாங்குறியம் சிறியம் தீயம் ெபாியம் என ம், யாங்குறிேயம் 
சிறிேயம் தீேயம் ெபாிேயம் என ம் வ ம். 
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    இன் ம் எல்லா ெமன்றதனாேன இவற்றின் ன்னர் ஞகார நகாரம் வந்தால் அைவ 
அவ்ெவாற்றாய்த் திாிதல் ெகாள்க. எல்லா ஞ் ஞான்றார் நீண்டார், எல்லீ ஞ் ஞான்றீர் 
நீண்டீர் என ம் தாஞ் ஞான்றார் நீண்டார் என ம், நாஞ் ஞான்றாம் நீண்டாம் என ம் 
யாஞ் ஞான்ேறம் நீண்ேடம் என ம் வ ம். 
 
    இனி எல்லா ம்வந்தார் யாத்தார் அைடந்தார், எல்லீ ம்வந்தீர் யாத்தீர் அைடந்தீர் 
என ம், தாம்வந்தார் யாத்தார் அைடந்தார் என ம் நாம்வ ம் யாத் ம் அைட ம், 
யாம்வ ேவம் யாப்ேபம் அைடேவம் என ம் ஏைனக் கணங்களின் ன்னர் மகரந் 
திாியா  நிற்ற ம் 'உயிாீறாகிய உயர்திைணப் ெபய ம்' (எ -153) என்பதனான் 

ம். (26) 
    ----------- 
 
    'எல்லாம்' என் ம் விர ப் ெபயர் 
    322. அல்ல  கிளப்பி ம் ேவற் ைமக் கண் ம் 
    எல்லா ெம ம்ெபயர் உ பியல் நிைல ம் 
    ேவற் ைம யல்வழிச் சாாிைய நிைலயா . 
 
    இஃ  இவ் ற் ள் விர ப்ெபய ள் ஒன்றற்கு அல்வழிக் கண் ம் ேவற் ைமக் 
கண் ம் உ பியேலா  மாட்ெடறிந்  எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: அல்ல  கிளப்பி ம் ேவற் ைமக் கண் ம் – அல்வழிக்கட் ெசால் ம் 
ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சிக்கட் ெசால் ம், எல்லா ெம ம் ெபயர் உ பியல் 
நிைல ம் - எல்லாெமன் ம் விர ப் ெபயர்1 உ  ணர்ச்சியின் இயல்பிேல நின்  

ம், ேவற் ைம யல்வழிச் சாாிைய நிைலயா  – அப்ெபயர் ேவற் ைமப் ெபா ட் 
ணர்ச்சியல்லாத இடத்  வற் ச் சாாிைய நில்லாதாய் ம்; எ- . 

 
    உ பியல் நிைல ம் என்ற மாட்ேட  அல்வழிக்கண் உம் ப் ெபற்  நிற்ற ம் 
ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண் வற் ம் உம் ம் ெபற்  நிற்ற ம் உணர்த்திற் . 
 
    உம் ச்சாாிைய ஒன் ேம ெபற்  கின்ற ேவற் ைமேயா  உடேனாதி அ ம் 
வற் ப் ெப மா ேபால மாட்ெடறிந்த மிைகயாேன வன் கணத்  அல்வழிக்கண் 
நிைலெமாழி மகரக்ேக ம் வ ெமாழி வல்ெல த் ப் ேப ம் ெமன் கணத்  மகரங் 
ெகட்  உம் ப் ெபற் ம் ெபறா ம் வ த ம் ஏைனக் கணத்  மகரங் ெகட்  உம் ப் 
ெபற் ம் மகரங் ெகடா  உம் ப் ெபறா ம் வ த ங் ெகாள்க. 
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    எ- : எல்லாக்குறிய ம் சிறிய ம் தீய ம் ெபாிய ம் என ம், எல்லா ஞா ம் 
ம் மணி ம் என ம், எல்லாஞான்றன நீண்டன மாண்டன என ம் எல்லாயா ம் 

வட் ம் அைட ம் என ம், எல்லாம்வா ன ஆ ன என ம் வ ம். இனி 
ேவற் ைமக்கண் எல்லாவற் க்ேகா ம் ெசவி ம் தைல ம் ற ம் என இைவ 
வற் ம் உம் ம் ெபற்றன.இவற்றிற்கு மகரம்வற்றின் மிைச ெயாற்ெறன்  ெக க்க. 
இனி ெமன்கணத் க்கண் எல்லா வற்  ஞா ம் ம் மணி ம் என ம், ஏைனக் 
கணத் க்கண் எல்லாவற்றி யாப் ம் வ ம் அைட ம் என ம் வ ம். ஏைனக் 
கண ம் வற் ம் உம் ம் ெபற்றன. (27) 
    --------------- 
        1. எல்லாம் என்ப , எல்லா மாந்த ம் எல்லா மர ம். மாந்தெரல்லாம் 
மரெமல்லாம் என நிைலெமாழியா ம் வ ெமாழியா ம் இ  திைணயி ம் 
ெசல் த ன் விர ப் ெபயராயிற் . எல்லாம் என் ம் தன்ைமப் பன்ைமப் ெபய ம் 
எல்லாம் என் ம் விர ப் ெபய ம் ெவவ்ேவ . 
    -------- 
 
    அதற்கு, ேம ம் ஒ   
    323. ெமல்ெல த்  மிகி ம் மான மில்ைல. 
 
    இஃ  ஒ  சார் வல்ெல த்ைத விலக்கி ெமல்ெல த்  விதித்த ன் எய்தியதன் ேமற் 
சிறப்  விதி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெமல்ெல த்  மிகி ம் மான மில்ைல - அவ்ெவல்லா ெமன்ப  
அல்வழிக்கண் ேமல் இேலசினாற் கூறிய வல்ெல த்ேத யன்றி ெமல்ெல த்  மிக்கு 

யி ங் குற்றமில்ைல; எ- . 
 
    எனேவ வல்ெல த்  மிகுதேல ெப ம்பான்ைம யாயிற் . ற் கூறிய ெசய்ைக 
ேமேல இ  கூறினைமயின் மகரக் ேக ம் உம் ப் ேப ங் ெகாள்க. 
 
    எல்லாங்குறிய ம் சிறிய ம் தீய ம் ெபாிய ம் என வ ம். 
 
    மானமில்ைல என்றதனான் உயர்திைணக்கண் வன்கணத்  மகரங் ெகட்  
வல்ெல த்  மிக்கு இ தி உம் ப் ெபற்  த ம் இயல்  கணத் க் கண் மகரங் 
ெகட்  உம் ப்ெபற்  த ங் ெகாள்க. எல்லாக்ெகால்ல ம் சான்றா ம் தச்ச ம் 
பார்ப்பா ம் குறிய ம் சிறிய ம் தீய ம் ெபாிய ம் என ம், எல்லாஞான்றா ம் 
நாய்க ம் மணியகார ம் வணிக ம் அரச ம் என ம் வ ம். 
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    இன் ம் இதனாேன உயர்திைணக்கண் எல்லாங்குறிய ம் சிறிய ம் தீய ம் 
ெபாிய ம் என மகரங் ெகட்  ெமல்ெல த்  மிக்கு உம் ப் ெப த ம் எல்லாங் 
குறியர் சிறியர் தீயர் ெபாியர் என ம், குறியீர் குறியம்1 என ம், உம் ப் ெபறா  
வ த ங் ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன இைடக்கணத் ம் உயிர்க்கணத் ம் மகரங் ெகடா  உம்மின்றி 
வ த ங் ெகாள்க. எல்லாம் வந்ேதம் அைடந்ேதம் என வ ம். (28) 
    ------------- 
        1. எல்லாங் குறியீர் எல்லாங் குறியம் என ஒட் க. குறியீர் ன்னிைல; குறியம் 
தன்ைம. 
    ---------- 
 
    அதற்கு, உயர்திைண  
    324. உயர்திைண யாயின் உ பியல் நிைல ம். 
 
    இஃ  எல்லா ெமன்பதற்கு உயர்திைண  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: உயர்திைணயாயின் உ பியல் நிைல ம் - எல்லாெமன்ப  உயர்திைணயாய் 
நிற்குமாயின் உ  ணர்ச்சியின் இயல்பிற்றாய் இைடக்கண் நம் ம் இ திக்கண் 
உம் ம்ெபற்  ம்; எ- . 
 
    உ பிய ள் 'எல்லா ெமன்  மி தி ன்னர் - வற்ெறன்சாாிைய' (எ -189) 
வகுத்ததனான் வற்றின் மிைச ெயாற்ெறன்  மகரங்ெக த்த அதிகாரத்தான் 
'உயர்திைண யாயி னம்மிைட வ ம்' (எ -190) என நம்மின் ன் ம் மகரங்ெக த்தார், 
அதேனா  ஈண்  மாட்ெடறித ்ன் அ  ெகாண்  ஈண் ம் மகரங் ெக க்க. 
'அம்மினி தி'(எ -129) என் ழித் 'தன்ெமய்' என்றதனான் நம் ச்சாாிையயின  
மகரந்திாிதல் ெகாள்க. 
 
    எல்லாநங்ைக ம் ெசவி ம் தைல ம் ற ம் என ஒட் க. 
 
    வ ெமாழி வைரயா  கூற ன் எல்லாநஞ்ஞாற்சி ம் நீட்சி ம் என 
ஏற்பனவற்ேறா   அறிந்  ஒட் க. (29) 
    -------------- 
 
    ேவற் ைமயில் ' ம்' என் ம் ெபயர் 
    325. ம்ெம ெனா ெபயர்1 ெமல்ெல த்  மிகுேம. 
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    இ  மகர ஈற்றிற்கு வல்ெல த்  விலக்கி ெமல்ெல த்  விதித்த . 
 
    இ-ள்: ம்ெமன் ஒ ெபயர் ெமல்ெல த்  மிகும் - ம்ெமன்  ெசால்லப்ப கின்ற 
விர ப்ெபயர் ெபா ட் ணர்ச்சிக் கண் ெமல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ- . 
 
    ங்ைக ெசவி தைல றம் என வ ம். 'மகரவி தி' (எ -310) என்பதனான் 
மகரங்ெக க்க. 
 
    ஒன்ெறன த்த ெலன்பதனான் உங்ைக என வ வ உங் ெகாள்க. 
    ' வர' (எ -310) என்றதனான் ஞகர நகரங்கள் வந் ழி மகரங்ெக த ம் ஒ ெபயர் 
என்றதனான் ஒற்  மிகுத ங் ெகாள்க. ஞ்ஞாண் ல் என வ ம். இன் ம் 
ஒ ெபயர் என்றதனான் ம்மணி யாழ் வட்  அைட என மகரங் ெகடாைம ம் 
ெகாள்க. (30) 
    -------- 
 
    அல்வழியில் ' ம்' என் ம் ெபயர் 
    326. அல்லதன் ம ங்கிற் ெசால் ங் காைல 
    உக்ெகட நின்ற ெமய்வயின் ஈவர 
    இஇைட நிைலஇ ஈ ெகட ரகரம் 
    நிற்றல் ேவண் ம் ள்ளிெயா  ணர்ந்ேத 
    அப்பான் ெமாழிவயின் இயற்ைக யாகும்.1 
 
    இ  ம்ெமன்பதற்கு அல்வழி  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அல்லதன் ம ங்கிற் ெசால் ங்காைல - ம்ெமன்பதைன அல்வழிக்கண் 
கூ மிடத் , உ ெகட நின்ற ெமய்வயின் ஈ வர - நகரத் ள் உகரங்ெகட் ப் ேபாக 
ஒழிந்  நின்ற நகர ெவாற்றிடத்ேத ஈகாரம் வந்  நிற்ப, இ இைடநிைலஇ ஈ ெகட- ஓர் 
இகரம் இைடயிேல வந்  நிைலெபற்  மகரமாகிய ஈ  ெகட் ப்ேபாக, ள்ளி ரகரம் 
நிற்றல் ேவண் ம் – ஆண் ப் ள்ளி ெபற்  ஒ  ரகரம் வந்  நிற்றைல வி ம் ம் 
ஆசிாியன், அப்பால் ெமாழிவயின் - அக்கூற்றிைன ைடய நிைலெமாழியிடத் , 
இயற்ைகயாகும் - வ ஞ்ெசால் இயல்பாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : நீயிர்குறியீர் சிறியீர் ெபாியீர் என வ ம். 
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    ெசால் ங்காைல ெயன்றதனாேன நீயிர் ஞான்றீர் நீண்டீர் மாண்டீர் யாத்தீர் 
வா னீர் அைடந்தீர் என ஏைனக்கணத்தி ம் ஒட் க. (31) 
    --------------- 
        1. ம் என்ப  ம் என் ம் வழக்கற்ற பழம்ெபயாின் ேவற் ைமக் கு க்கம். எம் 
தம் என் ம் பிறவிடக் கு க்கங்கள் ேபான்ேற ம் என்ப ம் உ  ெபற் ம் ெபறா ம் 
ஆறாம் ேவற் ைமப் ெபா ள் த ம். 
        2. ம் என் ம் ேவற் ைமத் திாி ப்ெபயர் எ வாய் ேவற் ைமயில் நீயிர் 
என்றாகும் என இந் ற்பாவிற் கூறியி ப்ப  தமிழியல் க்கும் உத்திக்கும் 
ெபா ந்தா . ' ம்' ேவ , 'நீயிர்' ேவ . நீன் என் ம் ன்னிைல ெயா ைமப் ெபயர் 
ஈ ெகட்  நீ என வழங்குவேத இர் ஈ  ெபற்  நீயிர் என் ம் பன்ைமப் ெபயராகும். 
    ----------- 
 
    மகர ஈற் த் ெதாழிற்ெபயர் 
    327. ெதாழிற்ெபய ெரல்லாந் ெதாழிற்ெபய ாியல. 
 
    இ  ேவற் ைமக்கண் மகரங்ெகட்  வல்ெல த்  மிக்கும் அல்வழிக்கண் 
ெமல்ெல த்தாய்த் திாிந் ம் வ ெமன எய்தியதைன விலக்கி ஞகர ஈற் த் 
ெதாழிற்ெபயர் ேபால நிற்குெமனப் பிறி  விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: ெதாழிற்ெபயெரல்லாம் - மகர ஈற் த் ெதாழிற் ெபயெரல்லாம், ெதாழிற்ெபயர் 
இயல - ஞகார ஈற் த் ெதாழிற்ெபயர் ேபால அல்வழியி ம் ேவற் ைமயி ம் 
வன்கணத்  உகர ம் வல்ெல த் ம் இயல் கணத்  உகர ம் ெபற்  ம்; எ- . 
 
    எ- : ெசம் க்க  சிறி  தீ  ெபாி  ஞான்ற  நீண்ட  மாண்ட  வ  என ம், 
ெசம் க்க ைம சி ைம தீைம ெப ைம ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி வ ைம என ம் வ ம். 
' ம் ச் ெச ப்ப' (குறள்-1318) என்ப ம் அ . இைவ 'குறியதன் ன்னர்த் தன்  
விரட்டல்' (எ -160). 
 
    எல்லா ெமன்றதனான் உகரம்ெபறா  நாட்டங்க  ஆட்டங்க  என 
ெமல்ெல த்தாய் அல்வழிக்கண் திாித ம் நாட்டக்க ைம ஆட்டக்க ைம என 
ேவற் ைமக்கண் வல்ெல த்  மிகுத ங் ெகாள்க. (32) 
    ---------- 
 
    'நம்' 'கம்' 'உ ம்' என் ம் ெபயர்கள் 
    328. ஈ ங் கம் ம் உ ெமன் கிளவி ம் 
    ஆ ப் ெபய  மவற்ேறா ரன்ன. 
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    இ  ெபா ட்ெபய ட் சில ெதாழிற்ெபயேரா  ஒத் க என எய்திய  விலக்கிப் 
பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: ஈ ங் கம் ம் உ ெமன் கிளவி ம் ஆ ப்ெபய ம் - ஈெமன் ஞ் ெசால் ங் 
கம்ெமன் ஞ் ெசால் ம் உ ெமன் ஞ் ெசால் மாகிய அம் ன்  ெபய ம், 
அவற்ேறாரன்ன - ற்கூறிய ெதாழிற்ெபயேரா  ஒ தன்ைமயவாய் வன்கணத்  
உகர ம் வல்ெல த் ம் இயல் கணத்  உகர ம் ெபற் ம்; எ- . 
 
    ஈம் என்ப  சு கா ; கம்-ெதாழில். 
 
    எ- : ஈ க்க  கம் க்க  உ க்க  சிறி  தீ  ெபாி  ஞான்ற  நீண்ட  
மாண்ட  வ  என ம், ஈ க்க ைம கம் க்க ைம உ க்க ைம சி ைம தீைம 
ெப ைம ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி வ ைம என ம் ஒட் க. 
 
    கிளவிெயன்றதனான் ேவற்றைமக்கண் ம் அல்வழிக்கண் ம் உயிர் வ வழி 
உகரம்ெபறா  ஈமைட  ஈமைடந்த  என நிற்ற ங் ெகாள்க. 
 
    தன்னின த்த ெலன்பதனான் அம்  தம்  நம்  எனச் சாாிையக் கண் ம் உகரம் 
வ தல் ெகாள்க. (33) 
    ---------- 
 
    'ஈம்' 'கம்' என் ம் இ ெபயர்க்கும் சாாிைய 
    329. ேவற் ைம யாயின் ஏைன யிரண் ம் 
    ேதாற்றம் ேவண் ம் அக்ெகன் சாாிைய. 
 
    இ  ேமல் கூறிய ன்ற ள் இரண் ற்கு ேவற் ைமக்கண் ேவேறார்  
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ேவற் ைமயாயின் - ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சியாயின், ஏைன இரண் ம் 
ேதாற்றம் ேவண் ம் அக்ெகன் சாாிைய - இ தியில் உ ெமாழிந்த இரண் ம் 
அக்ெகன் ஞ் சாாிைய ேதான்றி தைல ேவண் ம் ஆசிாியன்; எ- . 
 
    எ- : ஈமக்குடம் கம்மக்குடம் சா  ைத பாைன என ம், ஞாற்சி ெந ப்  மாட்சி 
விறகு என ம் ஒட் க. 
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    அக்கு வகுப்பேவ நிைலெமாழித் ெதாழிலாகிய உகரங்ெகட்  ற்கூறிய 
வல்ெல த்  விலக்கப்படாைமயின் நின்  ந்த . 
 
    வன்கணத்திற்கு ன்னின்ற சூத்திரத்திற் கூறிய  குணேவற் ைமக் ெகன் ம் 
ஈண் க் கூறிய  ெபா ட் ணர்ச்சிக் ெகன் ங் ெகாள்க. (34) 
    ---------- 
 
    மகரம் கு குமிடம் 
    330. வகார மிைச ம் மகாரங் கு கும். 
 
    இ  ன்னர் 'அைரயள  கு கல்' (எ -13) என ம், 'னகாைர ன்னர்' (எ -52) 
என ங் கூறிய மகரம் இ ெமாழிக்கண் ம் கு குெமன அதன் ஈற்றகத்  எய்தாத 
ெதய் விக்கின்ற . 
 
    இ-ள்: வகாரமிைச ம் மகாரங் கு கும் - மகாரம் ஒ  ெமாழிக்கண்ேணயன்றி 
வகாரத்தின்ேம ங் கு கும்; எ- . 
 
    எ- : நிலம்வ  வ ம்வண்ணக்கன் என வ ம். (35) 
    ------- 
 
    மகர ஈற்  நாட்ெபயர் 
    331. நாட்ெபயர்க் கிளவி ேமற்கிளந் தன்ன 
    அத் ம் ஆன்மிைச வைரநிைல யின்ேற 
    ஒற் ெமய் ெக தல் என்மனார் லவர். 
 
    இஃ  இவ் ற்  நாட்ெபயர்க்கு ேவற் ைம  கூ கின்ற  
 
    இ-ள்: நாட் ெபயர்க் கிளவி ேமற் கிளந்தன்ன - மகர ஈற்  நாட்ெபயர் இகர ஈற்  
நாட்ெபயர் ேபால ஆன் சாாிைய ெபற்  ம், அத் ம் ஆன்மிைச வைரநிைல 
இன்  - அத் ச்சாாிைய ஆன்சாாிைய ேம ம் பிறசாாிைய ேம ம் வ தல் நீக்கு 
நிைலைமயின் , ஒற்  ெமய்ெக தல் என்மனார் லவர் - ஆண்  நிைலெமாழி மகர 
ஒற் க் ெக க என்  கூ வர் லவர்; எ- . 
 
    உம்ைமைய ஆன்மிைச ெமன மா க. 
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    எ : மகத்தாற்ெகாண்டான் ஓணத்தாற்ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் 
என்க. ஏைனநாட்கேளா ம் ஒட் க. மகர ஒற் க் ெக த்  'அத்தினகர மகர 

ைனயில்ைல' (எ -125) என அகரங் ெக த் க் 'குற்றிய கர மற்ெறன' (எ -15) 
என ஆேனற்றி 'ஆனினகர ம்' (எ -124) என்றதனான் றகரமாக்கி க்க. 
மகத் ஞான்  ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் என ஞான்ெறன் ஞ் 
சாாிையேமல் அத்  வந்த . 
 
    வைரயா  கூறினைமயின் இம்  நான்கு கணத் ங் ெகாள்க. மகத்தான் 
ஞாற்றினான் நி த்தினான் மாய்ந்தான் வந்தான் அைடந்தான் என வ ம். (36) 
    ------------ 
 
    ேவற் ைமயில் னகர ஈ  
    332. னகார இ தி வல்ெல த் திையயின் 
    றகார மாகும் ேவற் ைமப் ெபா ட்ேக. 
 
    இ  நி த்த ைறயாேன னகர இ தி ேவற் ைமக்கண் ண மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: னகார இ தி வல்ல த்  இையயின் றகாரமாகும் - னகார ஈற் ப்ெபயர் 
வல்ெல த்  தன்ெமாழி வ ெமாழியாய் வந்  இையயின் றகாரமாகும், 
ேவற் ைமப் ெபா ட்கு - ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண்; எ- . 
 
    எ- : ெபாற்குடம் சா  ைத பாைன எனவ ம். (37) 
    ------------ 
 
    சில னகர ஈற் ச் ெசாற்கள் 
    333. மன் ஞ் சின் ம் ஆ ம் ஈ ம் 
    பின் ம் ன் ம் விைனெயஞ்சு கிளவி ம் 
    அன்ன இயல என்மனார் லவர். 
 
    இஃ  அவ் ற்  அைசநிைல இைடச்ெசாற்க ம் ஏழாம்ேவற் ைம இடப்ெபா ள் 
உணரநின்ற இைடச்ெசாற்க ம் விைனெயச்ச ம் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: மன் ஞ் சின் ம் ஆ ம் ஈ ம் பின் ம் ன் ம் விைனெயஞ்சு கிளவி ம் - 
மன்ெனன் ஞ் ெசால் ஞ் சின்ெனன் ஞ் ெசால் ம் ஆெனன் ஞ் ெசால் ம் 
ஈெனன் ஞ் ெசால் ம் பின்ெனன் ஞ் ெசால் ம் ன்ெனன் ஞ் ெசால் ம் 
விைனெயச்சமாகிய ெசால் ம், அன்ன இயல என்மனார் லவர் - ற்கூறிய 
இயல்பிைன ைடயவாய் னகரம் றகரமாய்  ெமன்  ெசால் வர் லவர்; எ- . 
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    எ- : 'அ மற்ெகாண்கன் ேறேர' 'காப் ம் ண் சிற் கைட ம் ேபாகைல' (அகம்-7) 
என ம், ஆற்ெகாண்டான் ஈற்ெகாண்டான் பிற்ெகாண்டான் ற்ெகாண்டான் 
ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் என ம், வாிற்ெகாள் ம் ெசல் ம் த ம் ேபாம் 
என ம் வ ம். 
 
    ெபயராந்தன்ைமயவாகிய ஆன்1 ஈன்2 என்பனவற்ைற ற்கூறாததனான் 
ஆன்ெகாண்டான் ஈன்ெகாண்டான் எனத் திாியாைம ங் ெகாள்க. 
 
    பின் ன் என்பன ெபய ம் உ ம் விைனெயச்ச மாய் நிற்ற ன் ெபயர் ஈண் க் 
கூறினார். ஏைனய உ பிய ள் ம் விைனெயஞ்சு கிளவிெயன்பதன் கண் ம் 

ம். அப்ெபயைர ற்கூறாததனாற் பின்ெகாண்டான் ன்ெகாண்டான் எனத் 
திாியாைம ங் ெகாள்க. 
 
    இயலெவன்றதனான் ஊன்3 என் ஞ் சுட்  ஊன் ெகாண்டாெனன இயல்பாய் 

தல் ெகாள்க. (38) 
    --------------- 
        *1. ஆன்-அங்கு. 2. ஈன்-இங்கு 3. ஊன்-உங்கு, உவ்விடம் 
    ------------ 
 
    'வயின்' என் ஞ் ெசால் 
    334. சுட் தல் வயி ம் எகர தல் வயி ம் 
    அப்பண்  நிைல ம் இயற்ைகய என்ப. 
 
    இஃ  இவ் ற் ள் ஏழாம்ேவற் ைம இடப்ெபா ள் உணர்த் ம் இைடச்ெசாற்கு 

 கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: சுட்  தல் வயி ம் - சுட்ெட த்திைன தலாக ைடய வயிெனன் ஞ் 
ெசால் ம், எகர தல் வயி ம் - எகரமாகிய தல் வினாவிைன ைடய 
வயிெனன் ஞ் ெசால் ம், அப்பண்  நிைல ம் இயற்ைகய என்ப - ேமல் னகரம் 
றகரமாெமன்ற தன்ைம நிைலெபற்  ம் இயல்ைப ைடயெவன்  கூ வார் 
ஆசிாியர்; எ- . 
 
    எ- : அவ்வயிற்ெகாண்டான் இவ்வயிற்ெகாண்டான் உவ்வயிற் ெகாண்டான் 
எவ்வயிற்ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் எனவ ம். 
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    இயற்ைக என்றதனால் திாியா  இயல்பாய் வன ங் ெகாள்க. (39) 
    ---------- 
 
    'குயின்' என் ஞ் ெசால் 
    335. குயிெனன் கிளவி இயற்ைக யாகும். 
 
    இ  னகரந் திாியா  இயல்பாக என்ற ன் எய்திய விலக்கிப் பிறி  விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: குயிெனன் கிளவி இயற்ைக யாகும் – குயிெனன் ஞ் ெசால் திாியா  
இயல்பாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : குயின்குழாம் ெசல  ேதாற்றம் பைற  என வ ம். குயிெனன்ப  ேமகம். 
அஃ  அஃறிைணப் ெபயர். 
 
    ெதாைகமரபி ள் உயர்திைணப்ெபய ம் விர ப்ெபய ம் இயல்பாக ெவன்றார். 
 
    குயின் விைன மாம்.1 
 
    இயற்ைக என்றதனாற் கான்ேகாழி ேகான்குணம் வான்கைர என வ  வன ங் 
ெகாள்க. (40) 
    ------------------ 
        1. குயி தல்- ைளத்தல் 
    ------------ 
 
    'எகின்' என் ம் மரப் ெபயர் 
    336. எகின்மர மாயின் ஆண்மர இயற்ேற. 
 
    இ  திாி  விலக்கி அம்  வகுத்த ன் எய்திய  விலக்கிப் பிறி  விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: எகின் மரமாயின் - எகிெனன்ப  ள்ளன்றி மரப்ெபயராயின், ஆண்மர 
இயற்  - ஆண்மரத்தின் இயல்பிற்றாய் அம் ப்ெபற்  ம்; எ- . 
 
    எகினங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். (41) 
    ------------ 
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    'எகின்' என் ம் பிற உயிாி (பிராணி)யின் ெபயர் 
    337. ஏைன எகிேன யகரம் வ ேம 
    வல்ெல த் தியற்ைக மிகுதல் ேவண் ம். 
 
    இ ம் அ . திாி  விலக்கி அகரம் விதித்த ன். 
 
    இ-ள்: ஏைன எகிேன அகரம் வ ம் - மரமல்லாத எகின் நிைலெமாழிக்கண் 
அகரம்ெபற்  ம், வல்ெல த்தியற்ைக மிகுதல் ேவண் ம் - ஆண்  வ ெமாழி 
வல்ெல த்தியல்  மிக்கு தைல ேவண் ம் ஆசிாியன்; எ- . 
 
    எ- : எகினக்கால் ெசவி தைல றம் என வ ம். 
 
    ேமைலச் சூத்திரத்ேதா  இதைன ஒன்றாக ஓதாததனான் இயல்  கணத் ம் 
அகரப்ேப  ெகாள்க. எகினஞாற்சி நீட்சி மாட்சி வ ைம யாப்  அைட  என வ ம் 
 
    இயற்ைக ெயன்றதனான் அகரத்ேதா  ெமல்ெல த் ப் ேப ங் ெகாள்க. 
எகினங்கால் ெசவி தைல றம் என வ ம். 
 
    இனிச் சி பான்ைம எகின் ேசவல் எகினச் ேசவல் ெபைட என்பன ஆற  
விாி ழி ஈண்ைட இேலசான் க்க. பண்  க திய வழி2 இவ்ேவாத்தின் 

றனைடயான் க்க. (42) 
    ---------- 
        2. எகினாகிய ேசவல், எகினமாகிய ேசவல் என விாிப்பின், இ  ெபயெராட் ப் 
பண் த் ெதாைகயாம். 
    ------------- 
 
    கிைளப் ெபயர் 
    338. கிைளப்ெபய ெரல்லாங் கிைளப்ெபய ாியல. 
 
    இ  னகரந் திாிதைல விலக்கி இயல்பாக என்ற ன் எய்திய  விலக்கிப் பிறி  விதி 
வகுத்த . 
 
    இ-ள்: கிைளப்ெபயெரல்லாம் - னகர ஈற் க் கிைளப்ெபயெரல்லாம், கிைளப்ெபயர் 
இயல - ணகர ஈற் க் கிைளப்ெபயர் ேபாலத் திாியா  இயல்பாய் ம்; எ- . 
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    எ- : எயின்கு  ேசாி ேதாட்டம் பா  என வ ம். எயின் வந்த  என்  
அஃறிைணக்கும் எய் த ன் ெதாைக மரபி ள் யாதாயிற் , ஆண்  
உயர்திைணக்ேக கூ த ன். 
 
    இனி எல்லா ெமன்றதனாேன எயினக்கன்னி பிள்ைள என அக்கும் வல்ெல த் ம் 
ெப த ம், எயின வாழ்  என வல்ெல த் ப் ெபறாைம ங் ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன பார்ப்பனக்கன்னி குமாி ேசாி பிள்ைள என ஆகாரங் கு கி 
அக்கும் வல்ெல த் ங் ெகா த் ம், பார்ப்பன வாழ்க்ைக என வல்ெல த் க் 
ெகாடா ம் க்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன நான்கு கணத் க் கண் ம் ெவள்ளாள ெனன நின்றதைன 
அன்ெக த் ப் பிாித்  னகார ெவாற்றிைன ணகார ெவாற்றாக்கி ெவள்ளாண்குமாி 
பிள்ைள மாந்தர் வாழ்க்ைக ஒ க்கம் என க்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன தெல த்ைத நீட்  ளகார ெவாற்றிைனக் ெக த்  
ேவளாெணன க்க. 
 
    இதனாேன ெபா ந வாழ்க்ைக ம் க்க. ேவட் வக் குமாி ெயன்ப  ம உ 
வழக்கு.1 (43) 
    ----------- 
        1. ேவடக்குமாி என்ப  ேவட் வக் குமாி என ம விற் . 
    ------------ 
 
    'மீன்' என் ஞ் ெசால் 
    339. மீெனன் கிளவி வல்ெல த் றழ்ேவ. 
 
    இ ம் அ . தன் திாி  வல்ெல த்திேனா  உறழ்க என்ற ன். 
 
    இ-ள்: மீெனன்கிளவி வல்ெல த்  உறழ்  - மீெனன் ஞ் ெசால் திாி  
வல்ெல த்திேனா  உறழ்ந்  ம்; எ- . 
 
    எ- : மீன்கண் மீற்கண், மீன்சிைன மீற்சிைன, மீன்றைல மீற்றைல, மீன் றம் 
மீற் றம் என வ ம். (44) 
    ------------ 
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    'ேதன்' என் ஞ் ெசால் 
    340. ேதெனன் கிளவி வல்ெல த் திையயின் 
    ேமனிைல ஒத்த ம் வல்ெல த்  மிகுத ம் 
    ஆ ைற யிரண் ம் உாிைம  ைடத்ேத 
    வல்ெல த்  மிகுவழி இ தி யில்ைல. 
 
    இ ம் அ . ேமலதேனா  மாட்ெடறித ன். 
 
    இ-ள்: ேதன் என் கிளவி வல்ெல த்  இையயின் - ேதெனன் ஞ்ெசால் 
வல்ெல த்  தன்ெமாழி வ ெமாழியாய்வாின், ேமல்நிைல ஒத்த ம் - 
மீெனன்பதற்குக் கூறிய திாி றழ்ச்சி நிைல ஒத்  த ம், வல்ெல த்  மிகுத ம் - 
வ ெமாழி வல்ெல த்  மிக்கு த மாகிய, ஆ ைற இரண் ம் உாிைம ம் 
உைடத்  – அம் ைறைம-யிைன ைடய இரண் ைன ம் உாித்தாதைல ம் 
உைடத் , வல்ெல த்  மிகுவழி இ தியில்ைல - வல்ெல த்  மிக்கு வ மிடத்  
இ தியில் நின்ற னகரங் ெக ம்; எ- . 
 
    உாிைம ெமன் ம் உம்ைம 'ெமல்ெல த்  மிகி ம்' (எ -341) என ேமல் 
வ கின்றதைன ேநாக்கிற் . 
 
    எ- : ேதன்குடம் ேதற்குடம் சா  ைத பாைன என ேமனிைல ஒத்தன. ேதக்குடம் 
சா  ைத பாைன என னகரங்ெகட்  வல்ெல த்  மிக்கன. (45) 
    ------------ 
 
    அதற்கு, ேம ம் கள் 
    341. ெமல்ெல த்  மிகி ம் மான மில்ைல. 
 
    இ ம் அ . உறழ்ச்சி ம் வல்ெல த் ம் விலக்கி ெமல்ெல த்  விதித்த ன். 
 
    இ-ள்: ெமல்ெல த்  மிகி ம் மானமில்ைல – ற்கூறிய ேதெனன்கிளவி 
வல்ெல த்  வந்தால் அவ்வல்ெல த்  மிகுதேலயன்றி ெமல்ெல த்  மிகி ங் 
குற்றமில்ைல; எ- . 
 
    னகரக்ேக  அதிகாரத்தாற் ெகாள்க. 
 
    எ- : ேதங்குடம் சா  ைத பாைன எனவ ம். (46) 
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    ----------- 
 
    342. ெமல்ெல த் திையயின் இ திெயா ற ம். 
 
    இ  ெதாைகமரபி ள் 'ேவற் ைமக் கண் ம் வல்ெல த் தல்வழி' (எ -148) 
என்பதனாற் கூறிய இயல்ைப விலக்கி உற ெமன்ற ன் எய்திய  விலக்கிப் 
பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: ெமல்ெல த்  இையயின் - அத் ேதெனன் கிளவி ெமல்ெல த்  தன்ெமாழி 
வந்  இையயின், இ திெயா  உற ம் - நிைலெமாழியி தியின் னகர ெவாற் க் 
ெக த ங் ெகடாைம மாகிய உறழ்ச்சியாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : ேதன்ெஞாி ேதெஞாி ேத னி ேத னி ேதன்ெமாழி ேதெமாழி என வ ம். 
 
    ேமல் 'ஆ ைற' (எ -340) என்றதனால் ேதெஞாி ேதஞ்ெஞாி ேத னி ேதந் னி 
ேதெமாழி ேதம்ெமாழி என னகரங் ெகட் த் தத்தம் ெமல்ெல த்  மிக்கும் மிகா ம் 

ந்தன ங் ெகாள்க. 
 
    இனி ேமல் 'மானமில்ைல' (எ -341) என்றதனான் ஈ  ெகட்  ெமல்ெல த்  
மிகா  இயல்பாய் வன ங் ெகாண்  ேதெஞாி ேத னி ேதெமாழி என்பன 
காட் ன் அைவ ற்கூறியவற் ள் அடங்குெமன்க. (47) 
    -------------- 
 
    'ேதன்' ன் 'இறால்' 
    343. இறாஅல் ேதாற்றம் இயற்ைக யாகும். 
 
    இஃ  அத் ேதெனன்பதற்கு உயிர்க்கணத்  ஒ  ெமாழி  ேவற் ைம 
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: இறாஅல் ேதாற்றம் - ேதெனன் ஞ் ெசால் இறாெலன் ம் வ ெமாழிய  
ேதாற்றத் க்கண், இயற்ைகயாகும் - நிைலெமாழியின் னகரங் ெகடாேத நின்  
இயல்பாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : ேதனிறால் என வ ம் (48) 
    ------------ 
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    அதற்கு, ேம ம் ஒ   
    344. ஒற் மிகு தகரெமா  நிற்ற  ாித்ேத. 
 
    இ ம் அதற்கு எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஒற் மிகு தகரெமா  நிற்ற ம் உாித்  – அத் ேதெனன்ப  இறாெலா  

ண மிடத் ப் பிறி ேமார் தகரத்ேதா  நின்  த ம் உாித் ; எ- . 
 
    'வல்ெல த்  மிகுவழி யி தி யில்ைல' (எ -340) என்றதனான் நிைலெமாழி ஈ  
ெக க்க. தகரம் மிகுெமன்னா  ஒற் மிகு தகரெமன்றதனான் ஈெராற் றாக்குக. 
 
    எ- : ேதத்திறால் என வ ம். 
 
    ேமைலச் சூத்திரத்ேதா  இதைன ெயான்றாக ஓதாததனாற் பிற வ  
ெமாழிக்கண் ம் இம்  ெகாள்க. ேதத்தைட ேதத்தீ என வ ம். 
 
    ேதாற்ற ெமன்றதனால் ேதனைட ேதனீ என் ம் இயல் ங் ெகாள்க. 
    ----------- 
 
    'மின்' 'பின்' 'பன்' 'கன்' என் ம் ெசாற்கள் 
    345. மின் ம் பின் ம் பன் ம் கன் ம் 
    அந்நாற் ெசால் ந் ெதாழிற்ெபய ாியல. 
 
    இஃ  அல்வழிக்கண் இயல்பா ம் ேவற் ைமக்கண் திாிந் ம் வ க என எய் வித்த 

ைப விலக்கித் ெதாழிற்ெபய ாியல்பாெமனப் பிறி  விதிவகுத்த . 
 
    இ-ள்: மின் ம் பின் ம் பன் ங் கன் ம் அந்நாற்ெசால் ம் - மின்ெனன் ஞ் 
ெசால் ம் பின்ெனன் ஞ் ெசால் ம் பன்ெனன் ஞ் ெசால் ங் கன்ெனன் ஞ் 
ெசால் மாகிய அந்நான்கு ெசால் ம், ெதாழிற்ெபயர் இயல - அல்வழியி ம் 
    ேவற் ைமயி ம் ஞகாரஈற் த் ெதாழிற்ெபயர்ேபால வன்கணத்  உகர ம் 
வல்ெல த் ம், ெமன்கணத் ம் இைடக்கணத்  வகரத் ம் உகர ம் ெபற் ம்; 
எ- . 
 
    'மின் ச்ெசய் விளக்கத் ப் பின் ப்பிணி யவிழ்ந்த' ( றம்- 57) என ம், 
பன் க்க  கன் க்க  சிறி  ெபாி  ஞான்ற  நீண்ட  மாண்ட  வ  
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என ம், மின் க்க ைம பின் க்க ைம பன் க்க ைம கன் க்க ைம சி ைம 
தீைம ெப ைம ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி வ ைம என ம் வ ம். 
 
    ெதாழிற்ெபய ெரல்லாந் ெதாழிற்ெபய ாியல என்  ஓதா  கிளந்ேதாதி னார். இைவ 
ெதாழினிைலக்கண்ணன்றி ேவ  தம்ெபா  ணரநின்றவழி ம் இம்  எய்  
ெமன்றற்கு. 
 
    மின்ெனன்ப  மின் தற் ெறாழி ம் 'மின் நிமிர்ந் தன்ன' என 
மின்ெனனப்ப வேதார் ெபா ம் உணர்த் ம். ஏைனய ம் அன்ன. (50) 
    ----------- 
 
    'கன்' என் ம் ெசால் க்கு ேம ம் ஒ   
    346. ேவற் ைம யாயின் ஏைன ெயகிெனா  
    ேதாற்ற ெமாக்குங் கன்ெனன் கிளவி. 
 
    இ  நிைலெமாழிக்கண் உகரம் விலக்கி அகரம் வகுத்த ன் எய்திய  விலக்கிப் 
பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: ேவற் ைமயாயின் ஏைன எகிெனா  ேதாற்றம் ஒக்கும் - ேவற் ைமப் 
ெபா ட் ணர்ச்சியாயின் ஒழிந்த மரமல்லாத எகிேனா  ேதாற்றம் ஒத்  அகர ம் 
வல்ெல த் ம் ெபற்  ம்; கன் என் கிளவி - கன்ெனன் ஞ்ெசால்; எ- . 
 
    எ- : கன்னக்1குடம் சா  ைத பாைன ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி வ ைம என வ ம். 
கன்னக்க ைம எனக் குணேவற் ைம ஞ் சி  பான்ைம ெகாள்க. 
 
    ேதாற்ற ெமன்றதனால் அல்வழிக்கண் வன்கணத்  அகர ம் ெமல்ெல த் ம் 
ஏைனக்கணத்  அகர ங் ெகாள்க. கன்னங்க  சிறி  தீ  ெபாி  என ம், 
கனனஞான்ற  நீண்ட  மாண்ட  வ  என ம் வ ம். கன்னங்க ைம எனக் 
குணேவற் ைமக்கண் ம் இவ்விதி ெகாள்க. 
 
    'ெபான்னகர் வைரப்பிற் கன்னந்2 க்கி' (ஐங்கு -247) என்பேதா ெவனின், அ  
மகர ஈற் ப் ெபா ட்ெபயர். (51) 
    ---------------- 
        1. கன்னம் - கன்னாரத்ெதாழில் 
        2. கன்னம் - ேநாய் தணி ம்ெபா ட் க் ேகாயிற்கு ேநர்த்திக்கடனாகச் ெசய்  
ெகா க்கும் சி  ப மம். 



 92

    ----------- 
 
    இயற்ெபயர் ன் 'தந்ைத' என் ம் ெசால் 
    347. இயற்ெபயர் ன்னர்த் தந்ைத ைறவாின் 
    தற்கண் ெமய்ெகட அகரம் நிைல ம் 
    ெமய்ெயாழித் தன்ெக ம் அவ்வியற் ெபயேர. 
 
    இஃ  'அஃறிைண விர ப்ெபய ாியல் மா ளேவ' (எ -155) என்றதற்கு ஈண் த் 
திாி கூற ன் எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: இயற்ெபயர் ன்னர்த் தந்ைத ைறவாின் - இவ் ற்  விர ப்ெபய ள் 
இயற்ெபயாின் ன்னர்த் தந்ைதெயன் ம் ைறப்ெபயர் வ ெமாழியாய் வ மாயின், 

தற்கண் ெமய்ெகட அகரம் நிைல ம் - அத்தந்ைத ெயன்பதன் தற்கணின்ற 
தகரெவாற் க்ெகட அதன்ேம ேலறிநின்ற அகரங் ெகடா நிற்கும், அவ்வியற்ெபயர் 
ெமய்ெயாழித்  அன் ெக ம்-அந்நிைலெமாழியாகிய இயற்ெபயர் அன்ெனன் ஞ் 
ெசால் ல் அகரம்ஏறிநின்ற ெமய்ைய ஒழித்  அவ்வன் தான் ெகட்  ம்; எ- . 
 
    எ- : சாத்தந்ைத ெகாற்றந்ைத என வ ம். 
 
    தற்கண் ெமய்ெயன்றதனால் சாத்தன் றந்ைத ெகாற்றன் றந்ைத என் ம் இயல்  

ங் ெகாள்க. (52) 
    ---------- 
 
    அதற்கு, ேம ம் ஒ   
    348. ஆத ம் த ம் கூறிய இயல்ெபா  
    ெபயெராற் றகரம் வரக் ெக ேம. 
 
    இ  ேமலதற்கு எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஆத ம் த ம் - ற்கூறிய இயற்ெபய ள்ஆத ம் த ம் என் ம் 
இயற்ெபயர்கள் தந்ைத ெயன் ம் ைறப்ெபயேரா  ங்கால், கூறிய இயல்ெபா  
- ற்கூறிய நிைலெமாழி அன் ெக த ம் வ ெமாழித் தகரெவாற் க்ெக த மாகிய 
ெசய்ைகக டேன, ெபயெராற்  அகரந் வரக்ெக ம் - நிைலெமாழிப்ெபயாில் 
அன்ெகட நின்ற தகரெவாற் ம்வ ெமாழியில் தகரெவாற் க்ெகட நின்ற அகர ம் 

ற்றக் ெகட்  ம்; எ- . 
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    எ- : ஆந்ைத ந்ைத என வ ம். 
 
    இயல்ெபன்றதனாற் ெபயெராற் ம் அகர ம் ெகடாேத நிற்ற ங் ெகாள்க. 
ஆதந்ைத தந்ைத என வ ம். 
 
    இனித் வர ெவன்றதனான் அழான் ழான் என நி த்தித் தந்ைத என வ வித்  
நிைலெமாழி னகர ம் வ ெமாழித் தகர ம் அகர ங் ெக த்  அழாந்ைத ழாந்ைத 
என க்க. (53) 
    ------------------ 
 
    அதற்கு, ேவெறா   
    349. சிறப்ெபா  வ வழி யியற்ைக யாகும். 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: சிறப்ெபா  வ வழி - அவ்வியற் ெபயர் பண்  அ த்  வ ம்வழி, 
இயற்ைகயாகும் - ற்கூறிய இ வைகச் ெசய்ைக ந் தவிர்ந்  இயல்பாய் ம்; எ-

. 
 
    எ- : ெப ஞ்சாத்தன்றந்ைத ெப ங்ெகாற்றன்றந்ைத எனவ ம். 
ெகாற்றங்ெகாற்றன்றந்ைத சாத்தங்ெகாற்றன்றந்ைத என்றாற்ேபால்வன பண்பன்றி 
அைட அ த்தனவாத ன் றனைடயான் க்க. (54) 
    ---------- 
 
    இயற்ெபயர் ன் 'மகன்' த ய பிறெபயர்கள் 
    350. அப்ெபயர் ெமய்ெயாழித் தன்ெக  வழி ம் 
    நிற்ற  ாித்ேத அம்என் சாாிைய 
    மக்கள் ைறெதா கூஉம் ம ங்கி னான. 
 
    இ  ேமலதற்கு ேவேறார் வ ெமாழிக்கண் எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: அப்ெபயர் மக்கள் ஆன ைற ெதாகூஉம் ம ங்கி ம் - அவ்வியற்ெபயர் 

ன்னர்த் தந்ைத யன்றி மகனாகிய ைறப்ெபயர் வந்  ெதாகுமிடத்தி ம், 
ெமய்ெயாழித்  அன் ெக வழி அம்ெமன் சாாிைய நிற்ற ம் உாித்  - 
அவ்வியற்ெபயாில் தான்ஏறிய ெமய்நிற்க அன்ெகட்  அம் ச்சாாிைய வந்  நிற்ற ம் 
உாித் ; எ- . 
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    ஆன என்பதைன மக்கேளா ம், உம்ைமைய ம ங்கிேனா ங் கூட் க. 

ைறெதாகூஉ ம ங்கிெனன்ற  இன்னாற்கு மகெனன் ம் ைறப் ெபயராய்ச் 
ேச மிடத் ெதன்றவா . 
 
    எ- : ெகாற்றங்ெகாற்றன் சாத்தங்ெகாற்றன் என நிைலெமாழி அன்ெகட் ழி அம்  
வந்த . இவற்றிற்கு அ ெவ  விாியா  அதன் உைடைமப்ெபா ள் விாிக்க. இ  

ைறப்ெபயர். 
 
    இனி உம்ைமயாற் ெகாற்றங்கு  சாத்தங்கு  எனப் பிறெபயர் ெதாக்கன ங் 
ெகாள்க. 
 
    ெமய்ெயாழித் ெதன்றதனாேன ெகாற்றமங்கலம் சாத்தமங்கலம் என்பன வற்றின்கண் 
அம்மின் மகரங்ெக த ம் ேவட்டமங்கலம்1 ேவட்டங்கு  என்பனவற்றின் 
நிைலெமாழிெயாற்  இரட் த ங் ெகாள்க. (55) 
    ---------- 
 
    'தான்' 'ேபன்' 'ேகான்' என் ம் இயற்ெபயர்கள் 
    351. தா ம் ேப ங் ேகா  ெமன் ம் 
    ஆ ைற யியற்ெபயர் திாிபிட னிலேவ. 
 
    இ  ேமலதற்கு ஒ வழி எய்திய விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: தா ம் ேப ங் ேகா ம் என் ம் ஆ ைற இயற்ெபயர் - அவ்வியற்ெபய ள் 
தா ம் ேப ங் ேகா ெமன் ம் அம் ைறயிைன ைடய இயற்ெபயர்கள் 
தந்ைதெயா ம் மக்கள் ைறைமெயா ம் ண ம்வழி, திாிபிடனில - ற் கூறிய 
திாி களின்றி இயல்பாய் ம்;எ- . 
 
    எ- : தான்றந்ைத ேபன்றந்ைத ேகான்றந்ைத என ம், தான்ெகாற்றன் 
ேபன்ெகாற்றன் ேகான்ெகாற்றன் என ம் வ ம். ேபன் ேகான் என்பன ற்காலத்  
வழக்கு. இைவ ெதாைகமரபி ள் 'அஃறிைண விர ப் ெபயர்' (எ -155) என் ழி 
இயல்பாயினேவ ம் ஈண்  இவ் ற்றிற்குத் திாி  கூ த ன் அதைன ம் விலக்கி 
இயல்பாெமன்ப உங் கூறினார். (56) 
    ------------- 
        1. ேவட்டமங்கலம்-ேவடமங்கலம் என்ப  நிைலெமாழிெயாற்  இரட் த்த . 
    ----------- 
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    'தான்' 'யான்' என் ம் ெசாற்கள் 
    352. தான்யா ென ம்ெபயர் உ பியல் நிைல ம். 
 
    இஃ  எய்திய விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த . ெதாைக மரபி ள் 
'அஃறிைணவிர ப்ெபயர்' (எ -155) என்பதனாேன இயல்பாய் நின்றதான் 
என்பதைன ம் 'உயிாீறாகிய' (எ -153) என்பதனால் இயல்பாய் நின்ற 
யாெனன்பதைன ம் அவ்வியல் விலக்கி உ பியேலா  மாட்ெடறித ன். 
 
    இ-ள்: தான் யான் எ ம் ெபயர் - தாெனன் ம் விர ப் ெபய ம் யாெனன் ம் 
உயர்திைணப்ெபய ம், உ பியல்நிைல ம் - உ பிய ற்கூறிய இயல்பிேல 
நிைலெபற் த் தாெனன்ப  ெந  தல் கு கித் தன்ெனன் ம் யாெனன்ப  ஆகாரம் 
எகரமாய் யகரங்ெகட்  என்ெனன் ம் ம்; எ- . 
 
    எ- : தன்ைக என்ைக ெசவி தைல றம் என வ ம். 
 
    வ ெமாழி வைரயா  கூறினைமயின் இயல் கணத் க்கண் ந் தன் ஞாண் 
என்ஞாண் ல் மணி யாழ் வட்  அைட ஆைட என வ ம். (57) 
    ----------- 
 
    அல்வழியில் அச்ெசாற்கள் 
    353. ேவற் ைம யல்வழிக் கு க ந் திாித ந் 
    ேதாற்ற மில்ைல ெயன்மனார் லவர். 
 
    இஃ  அல்வழிக்கண் இயல்பாக என்ற ன் எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: ேவற் ைம அல்வழி - ற்கூறிய தான் யாெனன்பன ேவற் ைமப் 

ணர்ச்சியல்லாதவிடத் , கு க ந் திாித ந் ேதாற்றமில்ைல என்மனார் லவர் - 
தாெனன்ப  ெந தல் கு குத ம் யாெனன்ப  அவ்வா  திாித ந் ேதாற்றமின்றி 
இயல்பாய் ெமன்  கூ வர் லவர்; எ- . 
 
    எ- : தான்குறியன் சிறியன் தீயன் ெபாியன் ஞான்றான் நீண்டான் மாண்டான் 
வ யன் என ம், யான் குறிேயன் சிறிேயன் தீேயன் ெபாிேயன் ஞான்ேறன் நீண்ேடன் 
மாண்ேடன் வ ேயன் என ம் வ ம். 
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    ேதாற்ற ெமன்றதனான் ேவற் ைமக்கண் அவ்வாறன்றி னகரந்திாித ங் ெகாள்க. 
தற் கழ் தற்பா , எற் கழ் எற்பா  என வ ம். (58) 
    --------- 
 
    'அழன்' என் ஞ் ெசால் 
    354. அழன்என் இ திெகட வல்ெல த்  மிகுேம . 
 
    இ  ேவற் ைமக்கண் அகரந் திாியா  ெக க என்ற ன் எய்திய  விலக்கிப் 
பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: அழன் என் இ தி ெகட - அழெனன் ஞ் ெசால் தன் ஈற்  னகரங் ெகட, 
வல்ெல த்  மிகும் – வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ- . 
 
    எ- : அழக்குடம் சா  ைத பாைன என வ ம். அழக்குட ெமன்ப  
பிணக்குடத்ைத. (59) 
    ------------ 
 
    ' ன்' என்பதற்கு ன் 'இல்' 
    355. ன்ெனன் கிளவி ன்னர்த் ேதான் ம் 
    இல்ெலன் கிளவிமிைச றகர ெமாற்றல் 
    ெதால் யல் ம ங்கின் மாீஇய மரேப. 
 
    இ  'ம வின்ெறாகுதி' (எ -111) என்பதனாற் கூறிய இலக்கண ம உக்களில் 
ஒன்றற்கு  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ன் என் கிளவி ன்னர்த் ேதான் ம் இல் என் கிளவிமிைச - ன்ெனன் ஞ் 
ெசால் ன் ன்ேன வ ம் இல்ெலன் ஞ் ெசால் ன்ேமேல, றகரம் ஒற்றல் - ஒ  
றகரெவாற்  வந் நின்  தல், ெதால் யல் ம ங்கின் மாீஇய மர - பைழயதாகிய 
இயல்பிைன ைடய வழக்கிடத்  ம வி வந்த இலக்கண ; எ- . 
 
    எ- : ன்றில் என வ ம். இன் ன் என நிற்கற்பால  ன்றிெலன்  தைல 
த மா த ன் ம உவாயிற் . ன்ெனன்பதற்கு ஒற்றிரட் தல் இலக்கணேம ம் 
அ வன்றித் தனக்கு இனமாயேதார் றகரெவாற் ப் ெப த ன் ேவ  பாயிற் . 
(60) 
    ----------- 



 97

 
    'ெபான்' என் ஞ் ெசால் 
    356. ெபான்ெனன் கிளவி யீ ெகட ைறயின் 
    ன்னர்த் ேதான் ம் லகார மகாரம் 
    ெசய் ள் ம ங்கில் ெதாடாிய லான.1 
 
    இஃ  அவ் ற் ப்ெபய ெரான்றற்குச் ெசய் ள் ப கூ த ன் எய்தாத 
ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: ெபான் என் கிளவி ஈ ெகட - ெபான்ெனன் ஞ் ெசால் தன்னீறாகிய 
னகரங்ெகடாநிற்க, ன்னர் லகார மகாரம் ைறயிற் ேறான் ம் - அதன் ன்னர் 
லகர ம் மகரெவாற் ம் ைறயாேன வந்  நிற்கும், ெசய் ள் ம ங்கில் 
ெதாடாியலான - அங்ஙனம் நிற்ப  ெசய் ளிடத் ச் ெசாற்கள் தம் ன் 
ெதாடர்ச்சிப்ப ம் இயல்பின்கண்; எ- . 
 
    ைறயிெனன்றதனான் மகரம் ஒற்றாதல் ெகாள்க. 
 
    எ- : 'ெபாலம்படப் ெபா ந்த ெகாய்சுவற் ரவி' (மைலப -574) என வ ம். 
ெதாடாிலான என்றதனாேன வன்கணத் க்கண் ம் லகரம் நிற்க மகரம் 
வல்ெல த்திற்ேகற்ற ெமல்ெல த்தாகத் திாிதல் ெகாள்க. 'ெபாலங் கலஞ்சுமந்த 

ண்டாங்கிள ைல' (அகம்-16) 'ெபாலஞ்சுட ராழி ண்ட ேதேர' 
'ெபாலந்ேதர்க்குட் வன்' என வ ம். 
 
    இன் ம் இதனாேன 'ெபாலன ந்ெதாியல்' ( றம்-29) 'ெபாலமலராவிைர'(க -138) 
என்றாற்ேபால மகரங்ெகட் ப் பிறகணத்  த ங் ெகாள்க. (61) 
    ----------- 
        1 ெபால-ெபான் = அழகு. அழகிய உேலாகம் என் மாம். ெபால+அம் = ெபாலம். 
ெபால+  = ெபாற்  = அழகு. ெபால் தல் = ெபா ந் தல். அழகாயி த்தல். ஒ.ேநா: 
ஒப்பித்தல் = ெபா ந்தச் ெசய்தல், அலங்காித்தல். ெபால்லாத - ெபால்லா = ெபா ந்தாத, 
அழகில்லாத. "ெபால்லாக் க ங்காக்ைக" என்  காாிைகயாசிாி ய ங் கூ தல் காண்க. 
    ----------- 
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8.2. இைடெயாற்  ஈ கள் 
 
    ேவற் ைமயில் யகர ஈ  
    357. யகர இ தி ேவற் ைமப் ெபா ள்வயின் 
    வல்ெல த் திையயின் அவ்ெவ த்  மிகுேம. 
 
    இ  ைறயாேன யகர ஈற்றிற்கு ேவற் ைம  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: யகர இ தி ேவற் ைமப் ெபா ள்வயின் – யகர ஈற் ப்ெபயர் ேவற் ைமப் 
ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண், வல்ெல த்  மிகும் - வல்ெல த்  தன்ெமாழி வந்  
இையயின் அவ் வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ- . 
 
    எ- : நாய்க்கால் ெசவி தைல றம் என வ ம். (62) 
    ----------- 
 
    'தாய்' என் ம் ெசால் 
    358. தாெயன் கிளவி யியற்ைக யாகும். 
 
    இ  விர ப்ெபய ள் ஒன்றற்கு எய்திய வல்ெல த்  விலக்கிப் பிறி  விதி 
வகுத்த . 
 
    இ-ள்: தாெயன் கிளவி இயற்ைகயாகும் – தாெயன் ஞ் ெசால் வல்ெல த்  மிகா  
இயல்பாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : தாய்ைக ெசவி தைல றம் என வ ம். 
 
    ேமைலச் சூத்திரத்தான் மிகுதி ங் கூ த ன் அஃறிைண விர ப் ெபய ள் 
அடங்காதாயிற் . (63) 
    ----------- 
 
    அதற்கு, ேம ம் ஒ   
    359. மகன்விைன கிளப்பின் தனிைல யியற்ேற. 
 
    இஃ  எய்தாத ெதய் வித்த , தாெயன்ப  அைடய த் ழி வல்ெல த்  மிகுக 
என்ற ன். 
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    இ-ள்: மகன் விைன கிளப்பின் - தாெயன் ஞ் ெசால் தனக்கு அைடயாய் ன்வந்த 
மகன  விைனையப் பின்னாக ஒ வன் கூ மிடத் , தல் நிைல இயற்  - இவ் 

ற் ள் தற்கட் கூறிய நிைலைமயின் இயல்பிற்றாய் வல்ெல த்  வந் ழி அவ் 
வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ- . 
 
    எ- : மகன்றாய்க்கலாம் ெச  றத்தல் பைகத்தல் என வ ம். மகன் தாேயா  
கலாய்த்த கலாம் என விாி ம். ஏைனயவற்றிற்கும் ஏற்கும் உ  விாிக்க. விைன 
ஈண் ப் பைகேமற் . (64) 
    -------------- 
 
    யகர ஈற்றிற்கு ேவ   
    360. ெமல்ெல த் ற ம் ெமாழி மா ளேவ. 
 
    இஃ  எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: ெமல்ெல த்  உற ம் ெமாழி மா ள – யகர ஈற் ள் அதிகார 
வல்ெல த்திேனா  ெமல்ெல த்  மிக்கு உறழ்ந்  வன ம் உள; எ- . 
 
    எ- : ேவய்க்குைற ேவய்ங்குைற ெசய்ைக தைல றம் என வ ம். (65) 
 
    அல்வழியில் யகர ஈ  
    361. அல்வழி ெயல்லாம் இயல்ெபன ெமாழிப. 
 
    இஃ  அவ் ற்  அல்வழிக்கு எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: அல்வழி எல்லாம் இயல்ெபன ெமாழிப – யகர ஈற்  அல்வழிெயல்லாம் 
இயல்பாய் ம் என்  கூ வர் லவர்; எ- . 
 
    எ- : நாய்க  சிறி  தீ  ெபாி  என வ ம். 
 
    எல்லாெமன்றதனால் அவ்வாய்க்ெகாண்டான் இவ்வாய்க்ெகாண்டான் 
உவ்வாய்க்ெகாண்டான் எவ்வாய்க்ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் என 
உ பின் ெபா ள்பட வன ம், தாய்க்ெகாண்டான் ய்ப்ெபய்தான் 
என்றாற்ேபா ம் விைனெயச்ச ம், ெபாய்ச்ெசால் ெமய்ச்ெசால் எய்ப்பன்றி 
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என்றாற்ேபா ம் பண் த்ெதாைக ம், ேவய்க  ேவய்க்க  என் ம் அல் வழி 
றழ்ச்சி ங் ெகாள்க. (66) 

    ----------- 
 
    ேவற் ைமயில் ரகார ஈ  
    362. ரகார இ தி யகார இயற்ேற. 
 
    இ  நி த்த ைறயாேன ரகார ஈற்  ேவற் ைம கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ரகார இ தி - ரகார ஈற் ப்ெபயர் ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண், 
யகார இயற்  - யகார ஈற்  இயல் பிற்றாய் வல்ெல த்  வந் ழி அவ் வல்ெல த்  
மிக்கு ம்; எ- . 
 
    எ- : ேதர்க்கால் ெசல  தைல றம் என வ ம். 
 
    இம் மாட்ேடற்றிைன யகர ஈற்  ேவற் ைம அல்வழி ெயன் ம் இரண்ைட ங் 
க தி மாட்ெடறிந்தாெரன்பார் அல்வழி ம் ஈண் க் காட் வர். யாம் இவ்ேவாத்தின் 

றனைடயாற் காட் ம். 
 
    இ  ழகர ஈற்றிற்கும் ஒக்கும். 
 
    மாட்ேடற்றான் உறழ்ச்சி ங் ெகாள்க. ேவர்ங்குைற ேவர்க்குைற என வ ம். (67) 
    ------------ 
 
    'ஆர்' 'ெவதிர்' 'சார்' 'பீர்' என் ஞ் ெசாற்கள் 
    363. ஆ ம் ெவதி ஞ் சா ம் பீ ம் 
    ெமல்ெல த்  மிகுதல் ெமய்ெபறத் ேதான் ம். 
 
    இஃ  இவ் ற்றிற்கு எய்திய விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: ஆ ம் ெவதி ஞ் சா ம் பீ ம் - ஆெரன் ஞ் ெசால் ம் ெவதிெரன் ஞ் 
ெசால் ஞ் சாெரன் ஞ் ெசால் ம் பீெரன் ஞ் ெசால் ம், ெமல்ெல த்  மிகுதல் 
ெமய்ெபறத் ேதான் ம் - ெமல்ெல த்  மிக்கு தல் ெமய்ம்ைமெபறத் ேதான் ம்; எ-

. 
 
    எ- : ஆர்ங்ேகா  ெவதிர்ங்ேகா  சார்ங்ேகா  பீர்ங்ெகா  ெசதிள் 
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    ேதால்  என வ ம். 
 
    பீர் மரெமன்பார் பீர்ங்ேகாெடன்பர். 'பீர்வாய்ப் பிாிந்த நீர் நிைற ைறெசய் ' 
என்றாற்ேபாலச் சான்ேறார் பல ஞ் ெசய் ள் ெசய்தவா  காண்க. 
 
    ெமய்ெபற என்றதனான், 'ஆரங்கண்ணிய ேபார்ச் ேசாழர்' (அகம்-93) என ஆர் 
அம் ப்ெப த ம் 'மாாிப்பீரத்தலர் சிலர்ெகாண்ேட' (கு -98) எனப் பீர் 
அத் ப்ெப த ங் ெகாள்க. இதைன அதிகாரப் றனைடயான் ப்பா ம் உளர். 
 
    இன் ம் இதனாேன கூர்ங்கதிர்ேவல் ஈர்ங்ேகாைத என்றாற்ேபால ங் குதிர்ங்ேகா  
விலர்ங்ேகா  அயிர்ங்ேகா  வர்ங்ேகா  சி ர்ங்ேகா  என்றாற் ேபால ம் 
ெமல்ெல த்  மிகுவன ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன வரங்ேகா  என அம் ப் ெப த ங் ெகாள்க. (68) 
    ----------- 
 
    'சார்' ன் 'காழ்' 
    364. சாெரன் கிளவி காழ்வயின் வ க்கும். 
 
    இஃ  எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: சார் என் கிளவி காழ்வயின் வ க்கும் - சாெரன்ப  காெழன்பதேனா  

ண மிடத்  வல்ெல த்  மிக்குப் ண ம்; எ- . 
 
    எ- : சார்க்காழ் என வ ம். சாாின  வித்ெதன்பேத ெபா ள். இதைன வயிரெமனிற் 
கிளந்ேதா வா ெரன்  உணர்க. (69) 
    ----------- 
 
    'பீர்' என் ஞ் ெசாற்கு, ேம ம் ஒ   
    365. பீெரன் கிளவி அம்ெமா ஞ் சிவ ம். 
 
    இஃ  எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: பீர் என் கிளவி அம்ெமா ஞ் சிவ ம் - பீெரன் ஞ்ெசால் 
ெமல்ெல த்ேதயன்றி அம் ப்ெபற் ம் ம்; எ- . 
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    எ- : பீரங்ெகா  ெசதிள் ேதால்  என ம், 'ெபான்ேபாற் பீரெமா  த்த தன்மலர்' 
(ெந நல்வாைட-14) என ம் வ ம். உம்ைம இறந்த  தழீஇயிற் . (70) 
    ------------ 
 
    ேவற் ைமயில் லகார ஈ  
    366. லகார இ தி னகார இயற்ேற. 
 
    இ  ைறயாேன லகார ஈற்ைற ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண் 

ணர்க்கின்ற . 
 
    இ-ள்: லகார இ தி னகார இயற்  - லகார ஈற் ப் ெபயர் வன்கணம் வந் ழி னகார 
ஈற்  இயல்பிற்றாய் லகரம் றகரமாய்த் திாிந் ம்; எ- . 
 
    எ- : கற்குைற சிைற தைல றம், ெநற்கதிர் ேசா  தைல றம் என வ ம். (71) 
    ------------ 
 
    அதற்கு, ேம ம் ஒ   
    367. ெமல்ெல த் திையயின் னகார மாகும். 
 
    இ  னகாரமாெமன்ற ன் அவற்றிற்கு எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: ெமல்ெல த்  இையயின் னகார மாகும் - அவ்  ெமன்கணம் வந்  
இையயின் னகாரமாகத் திாிந்  ம்; எ- . 
 
    எ- : கன்ெஞாி னி ாி என வ ம். 
 
    இச் சூத்திரத்திைன ேவற் ைம யி திக்கண் அல்வழிய  எ த் க் ேகாடற்கட் 
சிங்கேநாக்காக ைவத்தைமயான் அல்வழிக்கும் இம்  ெகாள்க. கன்ெஞாிந்த  
நீண்ட  மாண்ட  என வ ம். (72) 
    ----------- 
 
    அல்வழியில் லகார ஈ  
    368. அல்வழி ெயல்லாம் உறெழன ெமாழிப. 
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    இஃ  அவ் ற்  அல்வழி  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அல்வழிெயல்லாம் உறெழன ெமாழிப - இவ் ற்  அல்வழிகெளல்லாந் 
தந்திாி  வல்ெல த்திேனா  உறழ்ந்  ெமன்  கூ வர் லவர்; எ- . 
 
    எ- : கல்குறி  கற்குாி  சிறி  தீ  ெபாி  என வ ம். 
 
    எல்லா ெமன்றதனாற் கல்கு ைம கற்கு ைம சி ைம தீைம ெப ைம எனக் 
குணம்பற்றி வந்த ேவற் ைமக்கும் உறழ்ச்சி ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன விைனச்ெசால்லீ  திாிந்தன ம் உ திாிந்தன ங் ெகாள்க. 
வந்தானாற் ெகாற்றன் ெபா வானாற் ேபாகான் என ம் அத்தாற் ெகாண்டான் 
இத்தாற் ெகாண்டான் உத்தாற் ெகாண்டான்1 எத்தாற் ெகாண்டான் என ம் வ ம். 
 
    அக்காற் ெகாண்டான் என்றாற்ேபாலப் பிற ம்  உள்ளன ெவல்லாம் இதனான் 

த் க் ெகாள்க. (73) 
    ----- 
        1 அத்தால் இத்தால் உத்தால் என்பன ைறேய அஃ  இஃ  உஃ  
என்பனவற்றின் திாிபான அத்  இத்  உத்  என்பனவற்றின் ன்றாம் ேவற் ைம. 
    ----------- 
 
    லகார ெமய் ஆய்த மாதல் 
    369. தகரம் வ வழி ஆய்தம் நிைலய ம் 
    காின் ெறன்மனார் லைம ேயாேர 
 
    இ  லகரம் றகரமாய்த் திாிதேலயன்றி ஆய்தமாகத் திாி ெமன்ற ன் 
எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: தகரம் வ வழி ஆய்தம் நிைலய ம்-தகரம் தலாகிய ெமாழி வந்தால் லகரம் 
றகரமாய்த் திாிதேலயன்றி ஆய்தமாகத் திாிந் நிற்ற ம், கர் இன்  என்மனார் 

லைமேயார்- குற்றமின்ெறன்  ெசால் வார் ஆசிாியர்; எ-  
 
    எ- : கஃறீ  கற்றீ  என வ ம் 
 
    காின் ெறன்றதனால் "ெந யதனி தி" (எ -370) என்பத ள் ேவறீ  ேவற்றீ  
என் ம் உறழ்ச்சி ங் ெகாள்க. (74) 
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    ---------- 
 
    லகார ஈற்றிற்கு ேவ   
    370. ெந யதன் இ தி இயல் மா ளேவ 
 
    இஃ  "அல்வழிெயல்லா றழ்" (எ -368) என்றதைன விலக்கி இயல்பாக என்ற ன் 
எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகத்த , 
 
    இ-ள்: ெந யதன் இ தி இயல் மா ள-ெநட்ெட த்தின் ஈற்  லகார ஈ  குறியதன் 
இ திக்கண் நின்ற லகாரம் ேபாலத் திாிந்  உறழ்தேலயன்றி இயல்பாய் வன ம் 
உள; எ-  
 
    எ- : பால்க  சிறி  தீ  ெபாி  என வ ம். இயல்பாகா  திாிந்தன ேவற்க  
என்றாற் ேபால்வன. (75) 
    ----------- 
 
    "ெநல்" த ய ெசாற்கள் 
    371. ெநல் ஞ் ெசல் ங் ெகால் ஞ் ெசால் ம் 
    அல்ல  கிளப்பி ம் ேவற் ைம யியல. 
 
    இஃ  அல்வழிக்கண் உறழ்ந் க என்றதைன ேவற் ைம ெபன்ற ன் 
எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுத் . 
 
    இ-ள்: ெநல் ஞ் ெசல் ங் ெகால் ஞ் ெசால் ம்-ெநல்ெலன் ஞ் ெசால் ஞ் 
ெசல்ெலன் ஞ் ெசால் ங் ெகால்ெலன் ஞ் ெசால் ஞ் ெசால்ெலன் ஞ் 
ெசால் மாகிய இந்நான்கு ெசால் ம், அல்ல  கிளப்பி ம் ேவற் ைம இயல-
அல்வழிையச் ெசால் மிடத் ந் தாம் ேவற் ைம பின் இயல்பிற்றாய் லகரம் 
றகரமாய்த் திாிந்  ம்; எ-  
 
    உம்ைம சிறப்  
 
    எ- : ெநற்காய்த்த  ெசற்க  ெகாற்க  ெசாற்க  சிறி  தீ  ெபாி  என 
வ ம் (76) 
    ----------- 
 
    "இல்" என் ம் இன்ைமச் ெசால் 
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    372. இல்ெலன் கிளவிஇன்ைம ெசப்பின் 
    வல்ெல த்  மிகுத ம் ஐயிைட வ த ம் 
    இயற்ைக யாத ம் ஆகாரம் வ த ம் 
    ெகாளத்தகு மரபின் ஆகிட ைடத்ேத. 
 
    இஃ  இவ் ற்  விைனக்குறிப் ச் ெசால் ள் ஒன்றற்கு எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ-ள்: இல்ெலன் கிளவி இன்ைம ெசப்பின்-இல்ெலன் ஞ்ெசால் இ ப்பிடமாகிய 
இல்ைல உணர்த்தா  ஒ  ப ளின  இல்லாைமைய உணர்த் ம் இடத் , 
வல்ெல த்  மிகுத ம்-வல்ெல த்  தன்ெமாழி வந் ழி அவ்வல்ெல த்  
மிக்கு த ம், ஐ இைட வ த ம்-ஐகாரம் இைடேய வ த ம், இயற்ைகயாத ம்-
இரண் ம் வாரா  இயல்பாய் த ம், ஆகாரம் வ த ம்-ஆகாரம்வந்  

த மாகிய இந்நான்கு ம ம், ெகாளத்தகு மரபின்-ெசாற்கு பாகக் ெகாளத்தகும் 
ைறயாேன, ஆகிட ைடத் -தன் பாம் இடன் உைடத் ; எ-  

 
    ெகாளத்தகு மரபிெனன்றதனான் வல்ெல த்  தன்ெமாழி வந் ழி ஐகாரம் 
வ த ம், ஐகாரம் வந் ழி வல்ெல த்  மிகுத ம் மிகாைம ம், ஆகாரம்வந் ழி 
வல்ெல த்  மிக்கு த ங் ெகாள்க. 
 
    எ- : இல்ெலனநி த்திக் ெகாற்றன் சாத்தன் ெதளி  ெபா ள் எனத் தந்  
வல்ெல த் ம் ஐகார ங் ெகா த் , இல்ைலக் ெகாற்றெனன ஏைனயவற்ேறா ம் 
ஒட் க. 
 
    இன் ம் அவ்வாேற நி த்தி ஐகாரேம ெகா த்  இல்ைல ெகாற்றன் சாத்தன் 
ெதளி  ெபா ள் என வல்ெல த்  மிகா  க்க. 
 
    இன் ங் ெகாளத்தகு மரபிெனன்றதனான் ஏைனக்கணத்தின் ன் ம் ஐகாரேம 
ெகா த்  இல்ைலஞாண் ல் மணி வானம் ஆைட என ஒட் க. 
 
    இஃ  இல்ெலன்பேதார் தனிைல நின்  வ ெமாழிேயா  இங்ஙனம் 

ணர்ந்தெதன்ப  உணர்தற்கு இல்ெலன்கிளவிெயன் ம் இயற்ைகயாத  ெமன் ங் 
கூறினார். இம்  விைனயிய ள் விர விைனக்கண் "இன்ைம ெசப்பல்" , என் ழி 
"இல்ைல இல்" (எ -222) என்  உைர கூறியவதனா ம், அவனில்ைல 
என்றார்ேபால்வன உதாரணமாக எல்லா ஆசிாிய ங் காட் யவாற்றா ம் உணர்க. 
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    இதனாேன இங்ஙனம் ணர்த்தெசால்லன்றி இல்ைல என ஐகார ஈறாய் நிற்பேதார் 
ெசால் இன்ைம ம் உணர்க. ஆயின், இன்ைம த யவற்ைற ம் இவ்வாேற ணர்க்க 
எனின் அைவ வ ெமாழியின்றி ஒ  ெசால்லாய் நிற்ற ன் ணர்க்காராயினார். 
 
    இனி இயல்  வ மா :-- எண்ணில் குணம் ெசய்ைக  ெபா ள் என ம், 
ெபாய்யில் ஞானம் ைமயில் வாண் கம் என ம் வ ம். 
 
    இனி ஆகாரம் வ மா :-- இல்லாக்ெகாற்றன் சாத்தன் ேதவன் ெபா ள் என 
ஆகாரம் வல்ெல த் ப்ெபற்றன. 
 
    பிற்கூறிய இரண் ம் இல்ெலன் ம் விைனக்குறிப்  தனிைலய யாகத் ேதான்றிய 
ெபயெரச்சமைற ெதாக்கும் விாிந் ம் நின்றன 1. 
 
    இயல்  ற் கூறாததனால் இம் பிற்கு ேவண் ஞ் ெசய்ைக ெசய்க. தாவினீட்சி 
என்றாற்ேபால ேவ பட வ வனவற்றிற்கும் ேவண் ஞ் ெசய்ைக ெசய்  க்க. (77) 
    --------- 
        1 பிற்கூறிய இரண் ம் என்ற  இல்குணம் இல்லாக்ெகாற்றன் என்பவற்றின் 
நிைல ெமாழிகைள. இைவயிரண் ம் இல என் ம் குறிப் விைனப்பகுதிய யாய்ப் 
பிறந்தைவ. இல்லாத என் ம் எதிர்மைறப் ெபயெரச்சம் இலகுணம் என்பதில் 
ெதாக்கும். இல்லாக்ெகாற்றன் என்பதில் ஓரள  விாிந் ம் நின்ற . 
    ----------- 
 
    "வல்" என் ம் ெசால் 
    373. வல்ெலன் கிளவி ெதாழிற்ெபய ாியற்ேற. 
 
    இஃ  இ வழி ந் திாிந் ம் உறழ்ந் ம் வ ெமன எய்தியதைன விலக்கித் ெதாழிற் 
ெபயேரா  மாட்ெடறித ன் பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: வல் என் கிளவி-வல்ெலன் ஞ் ெசால் அல்வழிக் கண் ம் ேவற் ைமக் 
கண் ம், ெதாழிற்ெபயர் இயற் - ஞகார ஈற் த் ெதாழிற்ெபயர் இயல்பிற்றாய் 
வன்கணத்  உக ம் வல்ெல த் ம், ெமன்கணத் ம் இைடக்கணத்  வகாரத் ம் 
உகர ம் ெபற்  ம்; எ-  
 
    எ- : வல் க்க  சிறி  தீ  ெபாி  ஞான்ற  நீண்ட  மாண்ட  வ  என ம், 
வல் க்க ைம சி ைம தீைம ெப ைம ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி வன்ைம என ம் வ ம் 
(78) 
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    ------------ 
 
    அதற்கு, ேவெறா   
    374. நா ம் பலைக ம் வ உங் காைல 
    ஆவயின் உகரங் ெக த  ாித்ேத 
    உகரங் ெக வழி அகரம் நிைல ம். 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: நா ம் பலைக ம் வ உங்காைல-வல்ெலன்பதன் ன் 
நாெயன் ஞ்ெசால் ம் பலைகெயன் ஞ் ெசால் ம் வ ெமாழியாய் வ ங்காலத் , 
ஆவயின் உகரங் ெக த ம் உாித்  -அவ்விடத்  உகரங் ெகடா  நிற்றேலயன்றிக் 
ெகட்  ய ம் ெப ம், உகரங் ெக வழி அகரம் நிைல ம்-அவ் கரங் ெக மிடத்  
அகரம் நிைலெபற்  ம்; எ-  
 
    எ- : வல்லநாய் வல்லப்பலைக என வ ம். 
 
    உம்ைம எதிர்மைறயாகலான் உகரங் ெகடாேதநின்  வல் நாய் வல் ப் பலைக 
என வ த ங் ெகாள்க. 
 
    அகரம் நிைல ெமன்னா  உகரங்ெக  ெமன்றதனாற் பிற வ ெமாழிக் கண் ம் 
இவ்வகரப்ேப  ெகாள்க. வல்லக்க ைம சி ைம தீைம ெப ைம என வ ம் (79) 
    --------------- 
 
    " ல்" "ேவல்" "ஆல்" 
    375. ல்ேவ ெலன்றா ஆெலன் கிளவிெயா  
    ஆ ப் ெபயர்க்கும் அம்இைட வ ேம 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: ல் ேவல் என்றா ஆெலன்கிளவிெயா  ஆ ப் ெபயர்க்கும்- ெலன் ஞ் 
ெசால் ம் ேவெலன் ஞ் ெசால் ம் ஆகெலன் ஞ் ெசால் மாகிய அம் ன்  
ெபயர்க்கும், அம் இைட வ ம்-ேவற் ைமக்கண் திாிபின்றி அம் ச்சாாிைய இைட 
வந்  ம் ; எ-  
 
    எ- : லங்ேகா  ேவலங்ேகா  ஆலங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். 



 108

 
    வ ெமாழி வைரயா  கூறினைமயின் இயல் கணத் ம் ஒட் க. லெஞாி 
ேவலெஞாி ஆலெஞாி நீழல் விறகு என வ ம். என்றா என எண்ணிைட யிட்டைமயாற் 

லாங்ேகா  லாங்கழி என ஆகாரம் க்குக் ெகாள்க. (80) 
    -------------- 
 
    லகர ஈற் த் ெதாழிற்ெபயர் 
    376. ெதாழிற்ெபய ெரல்லாந் ெதாழிற்ெபய ாியல 
 
    இஃ  இவ் ற் த் ெதாழிற்ெபயர்க்கு அல்வழிக்கண் ம் ேவற் ைமக் கண் ந் 
திாி ம் உறழ்ச்சி ம் விலக்கித் ெதாழிற்ெபயேரா  மாட்ெடறித ன் எய்திய  விலக்கிப் 
பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: ெதாழிற்ெபயெரல்லாம் -லகார ஈற் த் ெதாழிற் ெபயெரல்லாம், 
ெதாழிற்ெபயாியல-ஞகார ஈற் த் ெதாழிற் ெபயாின் இயல்பினவாய் இ வழி ம் 
வன்கணத்  உகர ம் வல்ெல த் ம், ெமன்கணத் ம் இைடக்கணத்  வகரத் ம் 
உகர ம் ெபற்  ம்; எ-  
 
    எ- : ல் க்க  கல் க்க  வல் க்க  சிறி  தீ  ெபாி  ஞான்ற  நீண்ட  
மாண்ட  வ  என ம், வல் க்க ைம சி ைம தீைம ெப ைம ஞாற்சி = நீட்சி 
மாட்சி வன்ைம என ம் வ ம்,. இவற்றிற்குப் ல் தல் கல் தல் வல் தல் எனப் 
ெபா ைரக்க. 
 
    இனி எல்லாெமன்றதனாற் ெறாழிற்ெபயர்விதி எய்தா  பிற விதி எய் வன ங் 
ெகாள்க. கன்னல்க  பின்னல்க  கன்னற்க ைம பின்னற்க ைம என ம் வ ம். 
இதனாேன ெமன்கணம் வந் ழிப் பின்னன் ஞான்ற  நீண்ட  மாண்ட , பின்னன் 
ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி என ஒட் க. 
 
    இனி ஆடல் பாடல் கூடல் நீடல் த யன ம் அல்வழிக்கண் இயல்பா ம் 
ேவற் ைமக்கண் திாிந் ம் தல் இதனாற் ெகாள்க. (81) 
    ----------- 
 
    'ெவயில்' என் ஞ் ெசால் 
    377. ெவயிெலன் கிளவி மைழயியல் நிைல ம். 
 
    இ  திாி விலக்கி அத் ம் இன் ம் வகுத்த ன் எய்திய  விலக்கிப் 
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    பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: ெவயில் என் கிளவி மைழயியல் நிைல ம் - ெவயிெலன் ஞ் ெசால் 
மைழெயன் ஞ் ெசாற்ேபால அத் ம் இன் ம் ெபற் ம்; எ- . 
 
    மைழெயன்பதைன 'வளிெயன வ உம்' (எ  - 242) என்பத ட ம் 
வளிெயன்பதைனப் 'பனிெயன வ உம்' (எ  - 241) என்பத ட ம் 
மாட்ெடறிந்தவா  காண்க. 
 
    எ- : ெவயிலத் க் ெகாண்டான் ெவயி ற் ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் 
ேபாயினான் என வ ம். இஃ  அத் மிைச ெயாற் க் ெகடா  நின்ற இடம். இஃ  
'அவற் ன் வ உம் வல்ெல த் ' (எ  - 133) மிக்க  அதிகார 
வல்ெல த்தின்ைமயின்.1 இயல் கணத் ங்ெகாள்க. சாாிைய, வ ெமாழி வைரயா  
கூறினைமயின்.2 
    ------------- 
        1. அதிகாரப்பட்ட வல்ெல த்தின்ைமயால், ெவயிலத் க்ெகாண்டான் என்ப  
133-ம் ற்பாவில் 'அவற் ன் வ உம் வல்ெல த்  மிகுேம' என்  கூறிய விதிப்ப  
வல்ெல த்  மிக்க . 
        2. வ ெமாழி வைரயா  கூறினைமயின் சாாிைய இயல் கணத் ங் ெகாள்க என 
மாறிக் கூட் க. 
    ------------ 
 
    ேவற் ைமயில் வகர ஈ  
    378. சுட் த லாகிய வகர இ தி 
    ற்படக் கிளந்த உ பியல் நிைல ம். 
 
    இ  ைறயான வகர ஈ  ேவற் ைமக்கண் ண மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: சுட்  தலாகிய வகர இ தி - வகர ஈற் ப் ெபயர் நான்க ள் 
சுட்ெட த்திைன தலாக ைடய வகர ஈற் ப்ெபயர் ன் ம், ற்படக் கிளந்த 
உ பியல் நிைல ம் - ற்படக்கூறிய உ  ணர்ச்சியின் இயல்பிற்றாய் வற் ப் 
ெபற்  ம்; எ- . 
 
    எ- : அவற் க்ேகா  இவற் க்ேகா  உவற் க்ேகா  ெசவி தைல றம் என 
வ ம். 
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    ற்படக்கிளந்த என்றதனாேன வற்றிேனா  இன் ம் ெப தல் ெகாள்க. 
அவற்றின்ேகா  இவற்றின்ேகா  உவற்றின்ேகா  ெசவி தைல றம் என ஒட் க. 
இஃ  ஏைனக் கணத்ேதா ம் ஒட் க. 
    ----------- 
 
    அதற்கு, அல்வழி  
    379. ேவற் ைம யல்வழி ஆய்த மாகும். 
 
    இ  ேமலனவற்றிற்கு அல்வழி  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: ேவற் ைமயல்வழி ஆய்தமாகும் – அச்சுட் தல் வகரம் வன்கணத் க்கண் 
ேவற் ைமயல்லாத இடத்  ஆய்தமாய்த் திாிந்  ம்; எ - . 
 
    எ - : அஃக ய இஃக ய உஃக ய சிறிய தீய ெபாிய என வ ம். 
    இவ்வழக்கு இக்காலத்  அாி . (84) 
    ------------- 
 
    அதற்கு, ேவ  கள் 
    380. ெமல்ெல த் திையயின் அவ்ெவ த் தாகும். 
 
    இஃ  எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ - ள்: ெமல்ெல த்  இையயின் அவ்ெவ த்தாகும் – அவ்வகர ஈ  
ெமன்கணம்வந்  இைய மாயின் அவ் வகரெவாற்  அவ்வம் ெமல்ெல த்தாய்த் 
திாிந் ம்; எ - . 
 
    எ - : அஞ்ஞாண் இஞ்ஞாண் உஞ்ஞாண் ல் மணி என வ ம் (85) 
 
    381. ஏனைவ னாின் இயல்ெபன ெமாழிப. 
 
    இ ம் அ , அவ்  ஏைனக் கணங்கேளா  ண மா  கூ த ன். 
 
    இ - ள்: ஏனைவ ணாின் - அச்சுட் தல் வகர ஈற்ேறா  இைடக்கண ம் 
உயிர்கண ம் வந்  ண மாயின், இயல்ெபன ெமாழிப - அவ்வகரந் திாியா  
இயல்பாய் ெமன்  கூ வர் லவர் ; எ - . 
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    எ - : அவ்யாழ் இவ்யாழ் உவ்யாழ் வட்  அைட ஆைட என ஒட் க. 
 
    ஈண் க் கூறிய  நிைலெமாழிக்ெகன் ம் ஆண்  'நின்றெசான் னியல் 
    பாகும்' (எ  - 144) என்ற  வ ெமாழிக்ெகன் ம் உணர்க. (86) 
    ----------- 
 
    வகர ஈற்  உாிச்ெசால் 
    382. ஏைன வகரந் ெதாழிற்ெபய ாியற்ேற. 
 
    இஃ  எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இ - ள்: ஏைன விகாரம் - 'வகரக்கிளவி நான் ெமாழி யீற்ற ' (எ  - 81) என்றத ள் 
ஒழிந் நின்ற உாிச்ெசால்லாகிய வகரம் இ வழி ம், ெதாழிற்ெபயர் இயற்  - ஞகர 
ஈற் த் ெதாழிற்ெபயர் இயல்பிற்றாய் வன்கணத்  உகர ம் வல்ெல த் ம் 
ெமன்கணத் ம் இைடக்கணத்  வகரத் ம் உகர ம் ெபற்  ம்; எ-  
 
    எ- : ெதவ் க்  சிறி  தீ  ெபாி  ஞான்ற  நீண்ட  மாண்ட  வ  என ம், 
ெதவ் க்க ைம சி ைம தீைம ெப ைம ஞாற்றி நீட்சி மாட்சி வன்ைம என ம் வ ம் 
 
    உைரயிற் ேகாடெலன்பதனால் ெதம் ைன என வகரெவாற்  மகரெவாற்றாகத் 
திாிதல் ெகாள்க. (87) 
    ----------- 
 
    ேவற் ைமயில் ழகார ஈ  
    383. ழகார இ தி ரகார இயற்ேற 
 
    இ  நி த்த ைறயாேன ழகார ஈற்  ேவற் ைம  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ழகார இ தி ரகார இயற் -ழகார ஈற் ப் ெபயர் வன்கணம் வந்தால் 
ேவற் ைமக்கண் ரகார ஈற்றின் இயல்பிற்றாய் வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ-  
 
    எ- : ழ்க்கால் சிறகு தைல றம் என வ ம். (88) 
    ------------ 
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    "தாழ்" என் ஞ் ெசால் 
    384. தாெழன் கிளவி ேகாெலா  ணாின் 
    அக்கிைட வ தல் உாித்  மாகும். 
 
    இஃ  இவ் ற் ள் ஒன்றற்கு எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கினற . 
வல்ெல த்திேனா  அக்கு வகுத்த ன். 
 
    இ-ள்: தாழ் என் கிளவி ேகாெலா  ணாின்-தாெழன் ஞ்ெசால் ேகாெலன் ஞ் 
ெசால்ேலா  ண ம் இடத் , அக்கு இைட வ த ம் உாித்தாகும்-வல்ெல த்  
மிகுதேல யன்றி அக்குச்சாாிைய இைடேய வந்  நிற்ற ம் உாித் ; எ-  
 
    எனேவ அக்குப்ெபறா  வல்ெல த்  மிகுதல் வ ைடத்தாயிற் . 
 
    எ- : தாழக்ேகால் தாழ்க்ேகால் என வ ம் 
 
    இ  தாைழத் திறக்குங் ேகால் என விாி ம். (89) 
    ----------- 
 
    "தமிழ்" என் ஞ் ெசால் 
    385. தமிெழன் கிளவி ம் அதேனா ரற்ேற 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: தமிழ் என் கிளவி ம் -தமிெழன் ஞ் ெசால் ம், அதேனார ற் -வல்ெல த  
மிக்கு தேலயன்றி அக்குச் சாாிைய ம் ெபற்  ம்; எ-  
 
    அதேனாரற்ேற என்றதனால் இதற்குத் தமிழ்க்கூத்ெதன வல்ெல த்  மிகுதேல 
வ ைடத் . 
 
    எ- : தமிழ்க்கூத்  ேசாி ேதாட்டம் பள்ளி என வ ம். தமிைழ ைடய கூத்  என 
விாிக்க. தமிழவைரயர் என்றாற்ேபால வல்ெல த் ப் ெபறா  அக்குப் ெபற்றன, 
'உணரக்கூறிய' (எ  - 405) என் ம் றனைடயாற் ெகாள்க. தமிழநா  தமிழ்நா  என 
ஏைனக்கணத்   'எப்ெபயர் ன்ன ம்' (எ  - 128) என்பத ள் ' ற்ற' 
என்றதனான் த்தாம். 
    ------------- 
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    'குமிழ்' என் ம் மரப்ெபயர் 
    386. குமிெழன் கிளவி மரப்ெபய ராயின் 
    பீெரன் கிளவிெயா ேடாாியற் றாகும். 
 
    இ  வல்ெல த்  விலக்கி ெமல்ெல த் ம் அம் ம் வகுத்த ன் எய்திய  விலக்கிப் 
பிறி விதி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: குமிழ் என் கிளவி மரப்ெபயர் ஆயின் - குமிெழன் ஞ் ெசால் 
குமிழ்த்தெலன் ந் ெதாழிலன்றி மரப்ெபயராயின், பீர் என் கிளவிெயா  ஓர் இயற்  
ஆகும் - பீெரன் ம் ெசால்ேலா  ஓாியல்பிற்றாய் ஒ வழி ெமல்ெல த் ம் ஒ வழி 
அம் ம் ெபற்  ம்; எ- . 
 
    எ- : குமிழ்ங்ேகா  குமிழங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். 
 
    ஓாியற்ெறன்றதனாற் பிறவற்றிற்கும் இம்  ெகாள்க. மகிழ்ங்ேகா  
    மகிழங்ேகா  என ஒட் க. (91) 
    ------------ 
 
    'பாழ்' என் ஞ் ெசால் 
    387. பாெழன் கிளவி ெமல்ெல த் றழ்ேவ. 
 
    இ  வல்ெல த்திேனா  ெமல்ெல த் ப் ெப க என்ற ன் எய்தியதன்ேமற் 
சிறப் விதி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: பாழ் என் கிளவி ெமல்ெல த்  உறழ்  - பாெழன் ஞ் ெசால்லீ  
வல்ெல த்திேனா  ெமல்ெல த் ப் ெபற்  உறழ்ந்  ம்; எ- . 
 
    எ- : பாழ்க்கிண  பாழ்ங்கிண  ேசாி ேதாட்டம் பா  என ஒட் க. இ  
பா ட்கிண  என விாி ம், பாழ்த்தகிண  என விைனத்ெதாைக யாைமயின். (92) 
    ---------- 
 
    'ஏழ்' என் ம் எண் ப்ெபயர் 
    388. ஏெழன் கிளவி பிய னிைல ம். 
 
    இஃ  எண் ப்ெபயர் இவ்வா  க என்ற ன் எய்தாத ெதய் வித்த . 
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    இதன் ெபா ள் : ஏழ் ஏன் கிளவி - ஏெழன் ம் எண் ப்ெபயர் இ தி, உ பியல் 
நிைல ம் - உ  ணர்ச்சிக்கட் கூறிய இயல்பின்கண்ேண நிைலெபற்  அன்ெபற்  

ம் என்றவா . 
 
    அஃ  'அன்ெனன் சாாிைய ேயழ னி தி' (எ  - 194) என்பதாம். 
 
    உதாரணம் : ஏழன்காயம் சுக்கு ேதாைர பய  என வ ம். இைய  வல்ெல த்  
ஓத்தின் றனைடயான் ழ்க்க. இஃ  ஏழனாற் ெகாண்ட காயம் என விாி ம். (93) 
    ---------- 
 
    389. அள  நிைற  ெமண் ம் வ வழி 
    ெந தல் கு க  கரம் வ த ங் 
    க நிைல யின்ேற யாசிாி யற்க. 
 
    இ  ேமலதற்கு எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    இதன் ெபா ள் : அள ம் நிைற ம் எண் ம் வ வழி – அவ்ேவெழன்பதன் ன்னர் 
அள ப்ெபய ம் நிைறப் ெபய ம் எண் ப்ெபய ம் வ ெமாழியாய் வ மிடத் , 
ெந தல் கு க ம் உகரம் வ த ங் க நிைலயின்ேற ஆசிாியற்க – ன்னின்ற 
ெநட்ெட த்தின் மாத்திைர கு க ம் ஆண்  உகரம் வ த ம் நீக்கு 
    நிைலைமயின்  ஆசிாியற்கு என்றவா . 
 
    உதாரணம் : எ கலம் சா  ைத பாைன நாழி மண்ைட வட்  என ம், ஏ கழஞ்சு 
ெதா  பலம் என ம், எ ன்  எ நான்கு என ம் வ ம். 
 
    நிைலெயன்றதனான் வன்கணத் ப் ெபா ட்ெபயர்க்கும் இம்  ெகாள்க. 
எ கடல் சிைல திைச பிறப்  என வ ம். (94) 
    ----------- 
 
    390. பத்ெதன் கிளவி ெயாற்றிைட ெக வழி 
    நிற்றல் ேவண்  மாய்தப் ள்ளி. 
 
    இ  ேமலதற்கு எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி வகுத்த , வ ெமாழி ேநாக்கி 
விதித்த ன். 
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    இதன் ெபா ள் : பத்  என் கிளவி ஒற்றிைட ெக வழி - அவ்ேவழேனா  
பத்ெதன்ப  ண மிடத்  அப்பத்ெதன் கிளவி இைடெயாற் க் ெக வழி, 
ஆய்தப் ள்ளி நிற்றல்ேவண் ம் – ஆய்தமாகிய ள்ளி நிற்றைல வி ம் ம் ஆசிாியன் 
என்றவா . 
    உதாரணம் : எ பஃ  என எ ம். (95) 
    ------------ 
 
    391.ஆயிரம் வ வழி கரங் ெக ேம. 
 
    இ  ெந தல் கு கிநின்  உகரம்ெபறா  என்ற ன் எய்திய  ஒ ம ங்கு 
ம த்த . 
 
    இதன் ெபா ள் : ஆயிரம் வ வழி - ஏெழன்பதன் ன் ஆயிரெமன் ம் 
எண் ப்ெபயர் வ ெமாழியாய் வ மிடத் , உகரங்ெக ம் - ெந தல் கு கிநின்  
உகரம்ெபறா  ம் என்றவா . 
    உதாரணம் : ஏழாயிரம் என வ ம் (96) 
    ---------- 
 
    392 ர்ந்  வ உம் ஆயிரக் கிளவிக்குக் 
    கூறிய ெந தல் கு க்க மின்ேற 
 
    இஃ  எய்திய  வ உம் விலக்கிற் , உகரங்ெகட்  அதன் ேமேல ெந தல் 
கு கா  என்ற ன். 
 
    இ-ள்:  ஊர்ந்  வ உம் ஆயிரக் கிளவிக்கு-அவ்ேவெழன்ப  ெறன் ஞ் 
ெசான்ேமல் வ ம் ஆயிரெமன் ஞ் ெசால் ற்கு, கூறிய ெந தல் கு க்க மின் -

ற்கூறிய ெந தல் கு கி உகரம் ெப த ன் ; எ-  
 
    எ- : ஏழ் றாயிரம் என வ ம் 
 
    கூறிய என்றதனான் ெந தல்கு கி உகரம்ெபற்  எ றாயிர ெமன ம் வ ம். 
 
    இதனாேன ஏழாயிரெமன ேமல் தனிைல கு காைம ங் ெகாள்க. 
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    இதனாேன எ ஞாயி  எ நாள் எ வைக என இயல் கணத்  ெந  தல் கு கி 
உகரம்ெப த ங் ெகாள்க. (97) 
    --------- 
 
    393. ஐஅம் பல்ெலன வ உ மி தி 
    அல்ெபய ெரண்ணி ம் ஆயியல் நிைல ம். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ஐ அம் பல் என வ உம் இ தி-அவ் ேவழன் ன்னர் ஐெயன் ம் 
அம்ெமன் ம் பல்ெலன் ம் வ கின்ற இ திகைள ைடய, அல்ெபயர் எண்ணி ம்-
ெபா ட்ெபயரல் லாத எண் ப்ெபயராகிய தாமைர ெவள்ளம் ஆம்பல் என்பன 
வந்தா ம், ஆ இயல் நிைல ம்-ெந தல் கு கி உகரம்ெபறா  
அவ்வியல்பின்கண்ேண நின்  ம்; எ-  
 
    எ- : ஏழ்தாமைர ஏழ்ெவள்ளம் ஏழாம்பல் என வ ம் (98) 
    ------------- 
 
    394. உயிர் ன் வாி ம் ஆயியல் திாியா . 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: உயிர் ன் வாி ம்-அவ்ேவெழன்பதன் ன்னர் அள ப்ெபய ம் 
எண் ப்ெபய மாகிய உயிர் தன்ெமாழி வாி ம், ஆ இயல் திாியா -ெந தல் 
கு கி உகரம்ெபறா  ம் இயல்பிற் றிாியா  ம்; எ-  
 
    எ- : ஏழகல் ஏ ழக்கு ஏெழான்  ஏழிரண்  என வ ம். (99) 
    --------- 
 
    "கீழ்" என் ஞ் ெசால் 
    395. கீெழன் கிளவி உறழத் ேதான் ம் 
 
    இஃ  இவ் ற் ள் ஒன்றற்கு ேவற் ைமக்கண் உறழ்ச்சி கூ கின்ற . 
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    இ-ள்: கீழ் என் கிளவி உறழத் ேதான் ம்-கீெழன் ஞ் ெசால் உறழ்ச்சியாய்த் 
ேதான்றி ம்; எ-  
 
    ேதான் ெமன்றதனான் ெந தல் கு கா  வல்ெல த் ப் ெபற் ம் ெபறா ம் 
வ ெமன்ற இரண் ம் உறழ்ச்சியாய் வ ெமன்  ெகாள்க. இைய  வல்ெல த்  
அதிகாரத்தாற் ெகாள்க. 
 
    எ- : கீழ்க்குளம் கீழ்குளம் ேசாி ேதாட்டம் பா  என வ ம் (100) 
    ----------- 
 
    ேவற் ைமயில் ளகர ஈ  
    396. ளகார இ தி ணகார இயற்ேற 
 
    இ  நி த்த ைறயாேன ளகார ஈற் ச்ெசால் ேவற் ைமக்கண் ண மா  
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ளகார இ தி ணகார இயற் -ளகார ஈற் ப் ெபயர் ணகார ஈற்றின் 
இயல்பிற்றாய் வன்கணம் வந் ழி டகாரமாய்த் திாிந் ம்; எ-  
 
    எ- : மட்குைற சிைற தைல றம் என வ ம். (101) 
    -------- 
 
    அதற்கு, ேவ   
    397. ெமல்ெல த் திையயின் ணகார மாகும். 
 
    இ  ேமலதற்கு ெமன்கணத் ம  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெமல்ெல த்  இையயின் ணகாரமாகும்-ளகார ஈ  ெமல்ெல த்  

தன்ெமாழி வ ெமாழியாய் வந்  இையயின் ணகாரமாய்த் திாிந்  ம்; எ-  
 
    ண்ெஞாி னி மரம் என வ ம். 
 
    இதைன ேவற் ைமயி திக்கண் அல்வழிய  எ த் க் ேகாடற்கண் 
சிங்கேநாக்காக1 ைவத்த ன் அல்வழிக்கும் இம்  ெகாள்க. ண் ெஞாிந்த  
நீண்ட  மாண்ட  என வ ம். (102) 
    ------- 
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        1 சிங்கேநாக்கு-சிங்கம் ன் ம் பின் ம் பார்த்தாற்ேபால ன் ம் பின் ம் 
ேநாக்கும் ற்பாநிைல. 
    -------- 
 
    அல்வழியில் ளகர ஈ  
    398. அல்வழி ெயல்லாம் உறெழன ெமாழிப. 
 
    இ  ேமலதற்கு அல்வழி  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அல்வழி ெயல்லாம்-ளகார ஈ  அல்வழிக்கெணல்லாம், உறெழன ெமாழிப-
திாியா ம் டகரமாய்த் திாிந் ம் உறழ்ந் ெமன்  ெசால் வர் லவர்; எ-  
 
    எ- : ள்க  ட்க  சிறி  தீ  ெபாி  என வ ம்,. 
 
    எல்லாெமன்றதனால் குண ேவற்றைமக்கண் ம் இவ் றழ்ச்சி ெகாள்க. 

ள்கு ைம ட்கு ைம சி ைம தீைம ெப ைம என ம், ேகாள்க ைம ேகாட்க ைம 
வாள்க ைம வாட்க ைம என ம் ஒட் க. 
 
    இதனாேன அேதாட்ெகாண்டான் இேதாட்ெகாண்டான் உேதாட்ெகாண்டான் 
எேதாட்ெகாண்டான்2 ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினாெனன உ  வாரா  உ பின் 
ெபா ள்பட வந்தன ங் ெகாள்க. (103) 
    ----------- 
        2 அேதாள் இேதாள் த யன அவ்விடத்  இவ்விடத்  எனச் சுட்  வினாவிடப் 
ெபா ள்ப வன. 
    ----------- 
 
    அதற்கு, ேவ   
    399. ஆய்த நிைலய ம் வைரநிைல யின்ேற 
    தகரம் வ உங் காைல யான. 
 
    இ  ேமலதற்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த , தகரம் வ வழி 
உறழ்ச்சிேயயன்றி ஆய்தமாகத் திாிந்  உறழ்க என்ற ன். 
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    இ-ள்: தகரம் வ உங் காைலயான-தகர தன்ெமாழி வ ெமாழியாய் வ ங்காலத் , 
ஆய்தம் நிைலய ம் வைர நிைலயின் -ளகாரம் டகாரமாய்த் திாிதேலயன்றி 
ஆய்தமாகத் திாிந்த நிற்ற ம் நீக்கும் நிைலைமயின் ; எ-  
 
    எ- : ஃடீ  ட்டீ  என வ ம். (104) 
    -------- 
 
    அதற்கு, ேம ம் ஒ   
    400. ெந யத னி தி இயல்பா குந ம் 
    ேவற் ைம யல்வழி ேவற் ைம நிைலய ம் 
    ேபாற்றல் ேவண் ம் ெமாழி மா ளேவ. 
 
    இ  ேமலதற்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: ெந யதன் இ தி இயல்  ஆகுந ம்-அவ் ற்  ெந யதன் இ தி திாியா  
இயல்பாய் வனவற்ைற ம், ேவற் ைம அல்வழி ேவற் ைம நிைலய ம்-
ேவற் ைமயல்லாத யிடத்  ேவற் ைமயின் இயல்ைப ைடயவாய்த் திாிந்  

தைல ம், ேபாற்றல் ேவண் ம் ெமாழியமா ள-ேபாற் தல் ேவண் ஞ் 
ெசாற்க ம் உள; எ-  
 
    எ- : ேகாள்க  வாள்க  சிறி  தீ  ெபாி  என ம், " ட்ேடம்பப் யன்மாறி" 
பட் னப்பாைல-4) என ம் வ ம். 
 
    ேபாற்றல்ேவண் ம் என்றதனால் உதளங்காய் ெசதிள்  ேதால் என அம் ப் 
ெப த ங் ெகாள்க. உதெளன்ப  யாட் ைன உணர்த் ங்கால் ற்கூறிய கள் 
இ வழிக்கும் ஏற்றவாேற க்க. உதட்ேகா  உதள் க  உதணன்  என ஒட் க. 
"ேமாத்ைத ந் தக  த  மப்ப ம்" (மரபியல்-47) என்றார் மரபிய ல், (105) 
    --------- 
 
    னகர ஈற் த் ெதாழிற் ெபயர் 
    401. ெதாழிற்ெபய ெரல்லாந் ெதாழிற்ெபய ாியல. 
 
    இஃ  இவ் ற் த் ெதாழிற்ெபயர்க்கு இ வழி ம் எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி 
வகுத்த . 
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    இ-ள்: ெதாழிற்ெபயெரல்லாம்-ளகார ஈற் த் ெதாழிற் ெபயெரல்லாம் இ வழி ம், 
ெதாழிற் ெபயர் இயல-ஞகார ஈற் த் ெதாழிற் ெபயர்ேபால வன்கணத்  உகர ம் 
வல்ெல த் ம், ெமன்கணத் ம் இைடக்கணத்  வகரத் ம் உகர ம் ெபற்  ம்; 
எ-  
 
    எ- : ள் க்க  சிறி  தீ  ெபாி  ஞான்ற  நீண்ட  மாண்ட  வ  என ம், 

ள் க்க ைம சி ைம தீைம ெப ைம ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி வன்ைம என ம் வ ம். 
 
    எல்லா ெமன்றதனாேன இ வழி ந் ெதாழிற்ெபயர்கள் உகர ம் வல்ெல த் ம் 
ெபறா  திாிந் ந் திாியா ம் வன ங் ெகாள்க. ேகாள்க  ேகாட்க , 
ேகாள்க ைம ேகாட்க ைம என்பன ேபால்வன பிற ம் வ ம் 
 
    இனி வாள்க  வாட்க  சிறி  தீ  பாி  என ம் வாள்க ைம 
    வாட்க ைம என ங் காட் க. வாள்-ெகால் தல். (106) 
    ---------- 
 
    "இ ள்" என் ஞ் ெசால் 
    402. இ ெளன் கிளவி ெவயி யல் நிைலயம் 
 
    இ  திாி விலக்கி அத் ம் இன் ம் வகுத்த ன் எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி 
வகுத்த . 
 
    இ-ள்: இ ள் என் கிளவி-இ ெளன் ஞ் ெசால் ேவற் ைமப் ெபா ட் 

ணர்ச்சிக்கண், ெவயி யல் நிைல ம்-ெவயிெலன் ஞ் ெசாற்ேபால அத் ம் இன் ம் 
ெபற்  ம்; 
    எ-  
 
    எ- : இ ளத் க்ெகாண்டான் இ ளிற்ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் 
ேபாயினான் என வ ம் 
 
    சாாிைய வைரயா  கூறினைமயின் இயல் கணத் ம் ஒடள் க. இ ளத்  
ஞான்றான் நீண்டான் மாண்டான் இ ளின்ஞான்றான் நீண்டான் மாண்டான் என 
வ ம். (107) 
    ----------- 
 
    " ள்" "வள்" என் ஞ் ெசாற்கள் 
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    403. ள் ம் வள் ந் ெதாழிற்ெபய ாியல. 
 
    இ ம் எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த . திாி ம் இயல் ம் 
    விலக்கித் ெதாழிற்ெபயர்விதி வகுத்த ன். 
 
    இ-ள்: ள் ம்வள் ம்- ள்ெளன் ஞ் ெசால் ம் வள்ெளன் ஞ் ெசால் ம் 
இ வழிக் கண் ம், ெதாழிற்ெபயர் இயல-ஞகார ஈற் த் ெதாழிற்ெபயர் ேபால 
வன்கணத் உகர ம் வல்ெல த் ம், ெமன்கணத் ம் இைடக்கணத்  வகரத் ம் 
உகர ம் ெபற்  ம்; எ-  
 
    எ- : ள் க்க  வள் க்க  சிறி  தீ  ெபாி  ஞான்ற  நீண்ட  மாண்ட  
வ  என ம், ள் க்க ைம வள் க்க ைம சி ைம தீைம ெப ைம ஞாற்சி நீட்சி 
மாட்சி வன்ைம என ம் வ ம். 
 
    இதைனத் "ெதாழிற் ெபயெரல்லாம்" (எ -401) என்பதன்பின் ைவயாததனால் 
இ வழி ம் ேவற் ைமத்திாி  எய்தி வன ங் ெகாள்க. ட்க  வட்க  சிறி  
தீ  ெபாி  என ம், ட்க ைம வட்கடைம சி ைம தீைம ெப ைம என ம், 

ண்ஞான்ற  நீ்ட  மாண்ட  என ம், ண்ஞாற்சி நீட்சி மாட்சி என ம் வ ம். 
ள்  வ  ள்வ  ள் வன்ைம ள்வன்ைம என வகரத்தின் ன்னர் உகரம் 

ெபற் ம் ெபறா ம் வ த ன் "நின்றெசான்  னியல்பாகும்" (எ -144) என்றதனான் 
யாைம உணர்க. இ  வள்ளிற்கும் ஒக்கும். (108) 

    ---------- 
 
    "மக்கள்" என் ஞ் ெசால் 
    404. மக்க ெளன் ம் ெபயர்ச்ெசா தி 
    தக்கவழி அறிந்  வ த்த  ாித்ேத 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த . "உயிாீறாகிய உயர் திைணப்ெபயர்" 
(எ -153) என்பத ட் கூறிய இயல்  விலக்கித் திாி  வகுத்த ன். 
 
    இ-ள்: மக்கள் என் ம் ெபயர்ச் ெசால் இ தி-மக்கெளன் ம் ெபயர்ச் ெசால் தி 
இயல்ேபயன்றி, தக்கவழி அறிந்  வ த்த ம் உாித் -தக்க இடம் அறிந்  
வல்ெலாற்றாகத் திாிந்  த ம் உாித் ; எ-  
 
    தக்கவழிெயன்றார் ெப ம்பான்ைம மக்கள்உடம்  உயிர்நீங்கிக் கிடந்த காலத்தின் 
அஃ  இம் ெப ம் என்றற்கு. 
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    எ- : மக்கட்ைக ெசவி தைல றம். "இக்கிடந்த  மக்கட்டைல" என்பதனான் 
அவ்வாறாதல் ெகாள்க. மக்கள் ைக ெசவி தைல றம் எனத் திாியா  நின்ற  
உயி ண்ைம ெபற்  
 
    இனிச் சி பான்ைம மக்கட் பண்  மக்கட்சுட்  என ம் வ ம் (109) 
    ----------  
 

8.3. றனைட 
 
    இவ்வய ன் றனைட 
    405. உணரக் கூறிய ணாியல் ம ங்கிற் 
    கண் சயற் குாியைவ கண்ணினர் ெகாளேல 
 
    இஃ  இவ்ேவாத்தின்கண் எ த்ேதாத்தா ம் இேலசா ம் யா  
நின்றவற்றிற்ெகல்லாம் இ ேவ ஓத்தாகக் ெகாண்  சாாிைய ெப வனவற்றிற்குச் 
சாாிைய ம் எ த் ஒப் ெப வனவற்றிற்கு எ த் ங் ெகா த்  த் க்ெகாள்க 
என்கின்ற . 
 
    இ-ள்: உணரக் கூறிய ணாியன் ம ங்கின்-உணரக் கூறப்பட்ட ள்ளியீ  
வ ெமாழிேயா  ண ம் இயல்பிடத் , கண்  ெசயற்கு உாியைவ-ேமல் த்த 

பன்றி வழக்கி ட் கண்  த்தற்கு உாியைவ ேதான்றியவழி, கண்ணினர் 
ெகாளல்-அவற்ைற ங் க திக்ெகாண்  ஏற்றவாேற க்க; எ-  
 
    எ- : மண்ணப்பத்தம் என அல்வழிக்கண் ணகர ஈ  அக்குப் ெபற் ற . 
மண்ணங்கட்  என அம் ப்ெபற்ற . ெபான்னப்பத்தம் என னகர ஈ  அக்குப் 
ெபற்ற . ெபான்னங்கட்  என அம் ப் ெபற்ற . கானங் ேகாழி என ேவற் ைமக்கண் 
அம் ப்ெபற்ற . மண்ணாங்கட்  கானாங் ேகாழி என்பன ம உ. ேவயின்றைல என 
யகர ஈற்  உ பிற்குச் ெசன்ற சாாிைய ெபா ட்கட் ெசன் ழி வல்ெல த் க் ெக க்க. 
நீர்குறி  என ரகர ஈ  அல்வழிக்கண் இயல்பாயிற் . ேவர்குறி  ேவர்க்குறி  இ  
ரகர ஈ  அல்வழி உறழ்ச்சி. வடசார்க்கூைர ேமல்சார்க்கூைர இைவ வல்ெல த்  
மிக்க ம உ . அம்பர்க்ெகாண்டான் இம்பர்க் ெகாண்டான் உம்பர்க்ெகாண்டான் 
எம்பர்க்ெகாண்டான் என இவ்  ஏழ பின் ெபா ள்பட வந்தன 
வல்ெலாற் ப்ெபற்றன. தகர்க்குட்  கர்ப்ேபாத்  என்பன பண் த்ெதாைக 
க திற்ேறல் ஈண்  க்க. ேவற் ைமயாயின் ன்னர் ம். விழெலன் ம் லகர 
ஈ  ேவற் ைமக்கண் றகரமாகா  னகரமாய் தல் ெகாள்க. விழன்கா  ெச  தாள் 

றம் என வ ம். கல்லம்பாைற உசிலங்ேகா  எ யாலங்காய் ேடாலங்காய் என அவ் 
 அம் ப்ெபற்ற  கல்லாம்பாைற என்ப  ம உ. அழலத் க் ெகாண்டான் என 

அவ்  அத் ப்ெபற்ற . அ க்கற்ேபார் க்கற்ேசா  என்பன அவ் ற்  
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அல்வழித்திாி . யாழ்குறி  என்ப  ழகர ஈற்  அல்வழி யியல் . ழ்குறி  ழ்க்குறி  
என்பன அவ் ற்  அல்வழி றழ்ச்சி. தாழப்பாைவ என்ப  அவ் ற்  அல்வழி 
அக்குப்ெபற்ற . யாழின்ேகா  ெசய்ைக தைல றம் என அவ் ற்  உ பிற்குச் 
ெசன்றசாாிைய ெபா ட் கட் ெசன் ழி வல்ெல த்  ழ்க்க. ன்னாைள வாழ்  

ன்னாைளப்பாிசு ஒ நாைளக்குழவி ஒ  திங்கைள*க்குழவி என்றாற் ேபால்வன 
ளகார ஈ  ஐகார ம் அதேனா  வல்ெல த் ம் ெப தல் ெகாள்க. பிற ம் 
இவ்ேவாத்தின் ேவ பட வ வன ெவல்லாங் ெகாணர்ந்  இதனான் க்க. குளத்தின் 

றம் மரத்தின் றம் என உ பிற்கு எய்திய அத்ேதா  இன்ெப த ங் ெகாள்க. 
 
    இனிக் "க ெசால் ல்ைல"(ெசால்-452) என்பதனான் வழக்கின்கண் ஞ் 
ெசய் ட்கண் ம் வந்  திாிந்  ஞ் ெசாற்க ம் உள. அவற்ைறக் கண்ணினர் 
ெகாளேவ என்பதனான் மண் க்குப்ேபானான் ெபான் க்குவிற்றான் ெபா க்குப் 
ேபானான் ெநல் க்குவிற்றான் ெகாள் க்குக் ெகாண்டான் பதிேன  என்றாற்ேபால 
வழக்கின்கண் உகரம் ெபப வன ம் "விண் க்குேமல்" "மண் க்கு நாப்பண்" 
 
    "பல் க்குத் ேதாற்ற பனி ல்ைல ைபங்கிளிகள் 
    ெசால் க்குத் ேதாற்றின் ந் ேதாற்றனவால்-ெநல் க்கு 
    ேறாஒஒ ெறன்பாள் டங்கிைடக்கும் வன் ைலக்கு 
    மாேறாமா லன்றளந்த மண்" 
 
    என்றாற்ேபாலச் ெசய் ட்கண் உகரம்ெப வன ம், பிற ம் க்க. 
 
    பற்கு ெநற்கு என்பன த ய ங் ெகாள்க. இைவ உ பின் ெபா ள் பட வாரா  
உ பின்கண் வந்தனேவ ம் ஈண் க் காட் னாம். ஆண்டப் " ள்ளியி தி ம்" (எ -
202) என் ம் உ பியற்சூத்திரத்  இேலசு ேகாடற்கு இடனின்ெறன்  க தி. இனி 
அச்சூத்திரத் த் "ேத ங்காைல" என்றதனான் த்த ம் ஒன் . (110) 
 
    ள்ளிமயங்கியல் ற்றிற் . 
    ---------------------  
 

9. குற்றிய கரப் ணாியல் 
(குற்றிய கர ஈ கட்குாிய ணர்ச்சி யிலக்கணம் உணர்த் வ .) 

9.1. குற்றிய கரத்தின் இயல்  
 
    குற்றிய கரத்தின் ெபயர், திைற, ெதாைக 
    406 . ஈெர த் ெதா ெமாழி உயிர்த்ெதாட ாிைடத்ெதாடர் 
    ஆய்தத் ெதாடர்ெமாழி வன்ெறாடர் ெமன்ெறாடர் 
    ஆயி  ன்ேற உகரங் கு கிடன். 
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    என்ப  சூத்திரம். இவ்ேவாத் க் கற்றிய கர ெமன்  கூறப்பட்ட எ த் ப் 
ெபா ட்ெபயேரா ம் எண் ப்ெபயர் த யவற்ேறா ம் ண ம் ைறைம 
உணர்த்தினைமயிற் குற்றிய கரப் ணாியெலன் ம் ெபயர்த்தாயிற் . இ  
"ெமய்ேய யிெரன்றாயீாியல"(எ -103) என்றவற் ள் உயிாின  விகாரமாய்நின்ற 
குற் கரத்ைத இ ெமாழிக் கண் ம் ணர்க்கின்றைமயின் ேமைல ஓத்திேனாட 
இைய ைடத்தாயிற் . இத்தைலச்சூத்திரம் ெமாழிமரபினகத்  இ வழிய என்ற 
குற் கரம் இதனகத்  இைனத்  ெமாழியி தி வ ெமன்  அவற்றிற்குப் ெபய ம் 

ைற ந் ெதாைக ம் உணர்த்தகின்ற . அப்ெபயர் ெபயர், அம் ைற ைற, 
அத்ெதாைக ெதாைக, "ெதாடர்ெமாழியீற் " (எ -36) வ ெமன்  ஆண் க் 
கூறியவதைன ஈண்  ஐந் வைகப்ப த்தி அதேனா  "ெநட்ெட த்திம்ப ம்" (எ -36) 
என்ற  ஒன்றேச யாத ன் அதைன ங் கூட்  அ வைகத்ெதன்றார்,. 
 
    இ-ள்: ஈெர த் ெதா ெமாழி -இரண்ெட த் தானாகிய ஒ ெமாழி ம், உயிர்த் 
ெதாடர்-உயிர்ேமல்வ ம் ெமய்ையத் ெதாடர்ந்  நின்ற ெசால் ம், இைடத் ெதாடர்-
இைட ெயாற்  ேமல்வ ம் ெமய்ையத் ெதாடர்ந்  நின்ற ெசால் ம், ஆய்தத் 
ெதாடர்ெமாழி -ஆய்தமாகிய எ த்  ேமல்வ ம் ெமய்ையத் ெதாடர்ந்  நின்ற 
ெசால் ம், வன்ெறாடர்-வல்ெலாற்  ேமல்வ ம் ெமய்ையத் ெதாடர்ந்  நின்ற 
ெசால் ம், ெமன்ெறாடர்-ெமல்ெலாற்  ேமல்வ ம் ெமய்ையத் ெதாடர்ந்  நின்ற 
ெசால் ம், ஆயி  ன்ேற-ஆகிய அவ்வா  ெசால் ேம, உகரங் கு கு இடன்-
குற்றிய கரங் கு கிவ ம் இடன்; எ-  
 
    எ- : நாகு வரகு ெதள்கு எஃகு ெகாக்கு குரங்கு என வ ம். இதைன ஏெழன் 1 
ெகாள்வார்க்குப் பிண்ணாக்கு சுண்ணாம்  ஆமணக்கு த யன யாைம உணர்க. 
(1) 
    --------- 
        1 எ வைக இடமாவன:- 1 ெந ற்கீ ம், 2 ெந ெலாற்றின் கீ ம் 3 குறி ைணக் 
கீ ம் 4 குறிவிைண ெயாற்றின்கீ ம் 5 குறிென ற் கீ ம் 6 குறிென ெவாற்றின் கீ ம் 
7 குற்ெறாற்றின் கீ  ம ன இைவ; இவற் க்கு எ த் க்காட் : ைறேய: 1நாகு 2 
நாக்கு 3 வரகு 4 அரக்கு 5 பலாசு 6 பனாட்  7 காசு என்பன. இவற் க்கு ற்பா: 
        "ெந ேல குறி ைண குறிென  ெலன்றிைவ 
        ெயாற்ெறா  வ தெலா  குற்ெறாற் றி திெயன் 
        ேறழ்குற் கரக் கிடெனன ெமாழிப" 
        என்ப . 
    --------- 
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    அவற் ள், ஈெராற் த் ெதாடர்கள் 
    407. அவற் ள் , 
    ஈெராற் த் ெதாடர்ெமாழி இைடத்ெதாட ராகா. 
 
    இஃ  அவ்வாற ள் ஒன்றற்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி வகுத்த . 
 
    இ-ள்: அவற் ள்-அவ்வாற ள், ஈெராற் த் ெதாடர் ெமாழி-இரண்ெடாற்  
இைடக்கண் ெதாடர்ந  நிற்குஞ் ெசால் ற்கு இைடயின ஒற்  தல் நின்றால், 
இைடத் ெதாடராகா-ேமல் இைடயினந் ெதாடர்ந்  நில்லா, வல் ன ம் ெமல் ன ந் 
ெதாடர்ந்  நிற்கும்; எ-  
 
    எ- : ஆர்க்கு ஈர்க்கு ெநாய்ம்  ெமாய்ம்  என வ ம். (2) 
    ----------- 
 
    இ வழியி ம் குற் கரம் வ மா  
    408. அல்ல  கிளப்பி ம் ேவற் ைமக் கண் ம் 
    எல்லா இ தி ம் உகர நிைல ம்.* 
 
    இஃ  "இைடப்ப ற்கு கு மிட மா ண்ேட" (எ -37) என்றதனாற் 

ணர்ெமாழிக்கண் அைரமாத்திைரயி ங் கு குெமன எய்தியதைன விலக்கி 
"அவ்வியல் நிைல  ேமைன ன்ேற" (எ -12) என்ற விதிேய ெப  ெமன்கின்ற . 
 
    இ-ள்: அல்ல  கிளப்பி ம்-அல்வழிையச் ெசால் மிடத் ம், ேவற் ைமக் 
கண் ம்-ேவற் ைமப் ணர்ச்சிக் கண் ம், எல்லா இ தி ம் உகரம் நிைல ம்--ஆ  
ஈற்றின் 
    கண் ம் உகரந் தன் அைர மாத்திைரையப் ெபற்  நிற்கும்; எ-  
 
    வ ெமாழியானல்ல  அல்வழி ம் ேவற் ைம ம் விளங்காைமயின் "அல்ல  
கிளப்பி ம் ேவற் ைமக்கண் ம்" எனேவ இ ெமாழிப் ணர்ச்சி என்ப  ெபற்றாம். 
இவ்வி ெமாழிக்கட் பைழய அைரமாத்திைர ெபற்ேற நிற்குெமன்றார். அன்றி 
இ ெமாழிப் ணர்ச்சிக்கண் ஒ  மாத்திைர ெப  ெமன்றார்க்குப் பன்ெமாழிப் 

ணர்ச்சியாகிய ெசய் ளிலக்கணங் குற் கரத்தான் ேநர்பைச நிைரபைச ேகாட ம் 
அவற்றான் அ ப  வஞ்சிச்சீர்ேகாட ம் பத்ெதான்பதாயிரத் தி ற் த் 
ெதாண் ற்ெறா  ெதாைட ேகாட ம் இன்றாய், ற்றிய கரமாகேவ ெகாள்ள 
ேவண் த ன் மா  ெகாளக் கூறெலன் ங் குற்றந் தங்குெமன்  உணர்க. 
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    எ- : நாகுக  வரகுக  நாகுக ைம வரகுக ைம என வ ம். இைவதம் 
அைரமாத்திைர ெபற்றன. ஏைனயவற்ேறா ம் ஒட் க. 
    ------- 
        * நிைற ம் என ம் பாடம். இப்பாடத்ைதேய இளம் ரண ம் ேபராசிாிய ம் 
ெகாண்டனர், குற்றிய கரம் ெமய்ெய த் ப்ேபால அைரமாத்திைர ெயா ப் பி ம் 
தனித்  நிற்கும்ேபா  தனித்ெதா க்கும் உயிர்த்தன்ைம நிரம்பியேத என்ப  
ேபராசிாியர் க த் . 
 
 
    இனி இ  'மால்யா ேபாந்  கால்சுரந் பாய்ந் ' எனத் ெதாடர் ெமாழிக்கண் ம் 
அைரமாத்திைர ெபற்ற  என்னாக்கால் வஞ்சிச்சீ ாின்றாமா  உணர்க. (3) 
    ---------- 
 
    அதற்கு, ேம ம் ஒ   
    409. வல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழி வல்ெல த்  வ வழித் 
    ெதால்ைல இயற்ைக நிைலய  ாித்ேத. 
 
    இ  ன்னின்ற சூத்திரத்தான் அைரமாத்திைர ெப ம் என்றதைன விலக்கி 
'இைடப்ப ற் கு குமிட ம்' (எ  - 37) என்றதனான் அைர மாத்திைரயி ங் 
கு குெமன்  ஆண்  விதித்த  ஈண்  வல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழிக்கண்ேண 
வ ெமன்கிற . 
 
    இ - ள் : வல்ெலாற் த் ெதாடர் ெமாழி -- வல்ெலாற் த் ெதாடர் ெமாழிக் குற் கரம், 
வல்ெல த்  வ வழி -- வல்ெல த்  தன்ெமாழி வ ெமாழியாய் வ மிடத் , 
ெதால்ைல இயற்ைக நிைலயி ம் உாித்  -- 'இைடப்ப ற் கு கும்' (எ -37) 
என்பதனாற் கூறிய அைர மாத்திைரயி ங் கு கி நிற்கும் என்ற இயல்பிேல நிற்ற ம் 
உாித் ; எ - . 
 
    உம்ைம எதிர்மைற. 
 
    எ - : ெகாக்குக்க  ெகாக்குக்க ைம என அைரமாத்திைரயிற் குைறந்தவா  
குரஙகுக ெதன்ப  த யவற்ேறா  ப த் ச் ெசவிக வியாக உணர்க. 
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    ன்னின்ற சூத்திரத் * உகரநிைற ெமன்  பாடம் ஓதி அதற்கு உகரம் 
அைரமாத்திைரயிற் சிறி  மிக்கு நிற்குெமன்  ெபா ள் கூறி இச் சூத்திரத்திற்குப் 
பைழய அைரமாத்திைரெபற்  நிற்குெமன்  கூ வா ம் உளர். (4) 
    -------------   
 

9.2. குற்றிய கரம் 
 
    குற்றிய கரம் வ மா  
    410. யகரம் வ வழி இகரங் கு கும் 
    உகரக் கிளவி வரத் ேதான்றா . 
 
    இ  குற்றிய கரம் ணர்ெமாழியகத்  வ மா  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள் : யகரம் வ வழி உகரக்கிளவி வரத் ேதான்றா -- யகர தன்ெமாழி 
வ ெமாழியாய் வ மிடத்  நிைலெமாழிக் குற் கர ெவ த்  ற்றத் ேதான்றா , 
இகரங் கு கும்-- ஆண்  ஓர் இகரம் வந்  அைர மாத்திைரெபற்  நிற்கும்; எ - . 
 
    எ -  : நாகியா  வரகியா  ெதள்கியா  எஃகியா  ெகாக்கியா  குரங்கியா  
எனவ ம். ' வர' என்றார், ஆ  ஈற்றின்கண் ம் உகரங் ெக ெமன்றற்கு (5) 
    ----------- 
        * சீரநிைல ேகாடறகண இலவாசிாிய ம் நிைற ெமன்றா ப. 
    -----------  
 

9.3. குற் கரப் ெபா ப் ணர்ச்சி 
 
    ெந ற்ெறாடர், உயிர்த்ெதாடர் 
    411. ஈெர த்  ெமாழி ம் உயிர்த்ெதாடர் ெமாழி ம் 
    ேவற் ைம யாயின் ஒற்றிைட இனமிகத் 
    ேதாற்றம் ேவண் ம் வல்ெல த்  மிகுதி. 
 
    இ  ற்கூறிய ஆற ள் ன்னர்நின்ற இரண்டற்கும் ேவற் ைமப் 
ெபா ட் ணர்ச்சி  கூ கின்ற . 
 
    இ-ன்: ஈெர த்  ெமாழி ம் உயிர்த்ெதாடர் ெமாழி ம்--- ஈெர த்ெதா ெமாழிக் 
குற் கர ஈற்றிற்கும் உயிர்த்ெதாடர் ெமாழிக் குற் கர ஈற்றிற்கும், ேவற் ைமயாயின்---
ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சியாயின், இன ஒற்  இைட மிக---இனமாகிய ஒற்  
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இைடயிேல மிக, வல்ெல த்  மிகுதி ேதாற்றம் ேவண் ம்---வல்ெல த்  மிகுதி 
ேதான்றி தைல வி ம் ம் ஆசிாியன்; எ- . 
 
    எ- : யாட் க்கால் ெசவி தைல றம் என ம், யிற் க்கால் சிைனதைல றம் 
என ம் வ ம். கயிற் ப் றம் வயிற் த்தீ என்பன மாம். 
 
    ேதாற்றம் என்றதனான் ஏைனக்கணத் ம் இம்  ெகாள்க. யாட்  ஞாற்சி நிணம் 
மணி வால் அதள் என ம், யிற் ஞாற்சி நிணம் ட்ைடவ ைம அைட ஆட்டம் 
என ம் வ ம். (6) 
    ------------ 
 
    அதற்கு, ேவ   
    412. ஒற்றிைட இனமிகா ெமாழி மா ளேவ 
    அத்திறத் தில்ைல வல்ெல த்  மிகேல. 
 
    இஃ  எய்திய  ஒ ம ங்கு ம க்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஒற்  இைட இனம் மிகா ெமாழி மா ள— ற் கூறிய இரண்ட ள் 
இனெவாற்  இைடமிக்கு யாத ெமாழி க ம் உள, வல்ெல த்  மிகல் 
அத்திறத்தில்ைல—வல்ெலாற்  மிக்கு தல் அக்கூற் ளில்ைல; எ- . 
 
    எ- : நாகுகால் ெசவி தைல றம் என ம், வரகு கதிர் சிைன தாள் 
    பதர் என ம் வ ம். 
 
    அத்திறெமன்றதனான் உ பிற்கு எய்திய சாாிைய ெபா ட்கட் ெசன்ற வழி இைய  
வல்ெல த்  ழ்க்க. யாட் ன்கால் யிற்றின்கால் நாகின்கால் வரகிங்கதிர் என 
வ ம். 
 
    அத்திறெமன்றதனான் ஏைனக்கணத் ம் ஒற்றிைட மிகாைம ெகாள்க. நாகுஞாற்சி 
நீட்சி மாட்சி வ ைம என ஒட் க. (7) 
    ----------- 
 
    இைடத்ெதாடர் ஆய்தத்ெதாடர் 
    413. இைடெயாற் த் ெதாட ம் ஆய்தத் ெதாட ம் 
    நைடஆ இயல என்மனார் லவர். 
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    இஃ  இைடநின்ற இரண்டற்கும்  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: இைடெயாற் த் ெதாட ம் ஆய்தத்ெதாட ம் - இைடெயாற் த் 
ெதாடர்ெமாழிக் குற் கர ஈ ம் ஆய்தத் ெதாடர்ெமாழிக் குற் கர ஈ ம், நைட ஆ 
இயல என்மனார் லவர் - நைடெபற நடக்குமிடத்  ற்கூறிய அவ்வியல்  

பிைன ைடய என்  கூ வர் லவர்; எ - . 
 
    எ - : ெதள்குகால் சிைற தைல றம் என ம், எஃகுக ைம சி ைம தீைம ெப ைம 
என ம் வ ம். (8) 
    -------- 
 
    வன்ெறாடர், ெமன்ெறாடர் 
    414. வன்ெறாடர் ெமாழி ம் ெமன்ெறாடர் ெமாழி ம் 
    வந்த வல்ெல த் ெதாற்றிைட மிகுேம 
    ெமல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழி ெமல்ெலாற் ெறல்லாம்  
     வல்ெலாற் றி தி கிைளெயாற் றாகும். 
 
    இ  பின்னின்ற இரண் ற்கும்  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: வன்ெறாடர் ெமாழி ம் ெமன்ெறாடர் ெமாழி ம் - வன்ெறாடர்ெமாழிக் 
குற் கர ஈ ம் ெமன்ெறாடர் ெமாழிக் குற் கர ஈ ம், வந்த வல்ெல த்  ஒற்  இைட 
மிகும் - வ ெமாழியாய் வந்த வல்ெல த்தின  ஒற்  இைடயிேல மிக்கு ம், 
ெமல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழி ெமல்ெலாற்ெறல்லாம் - அவ்விரண்ட ள் 
ெமல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழிக்கண் நின்ற ெமல்ெலாற்ெறல்லாம், இ தி வல்ெலாற்  
- இ திக்கணின்ற வல்ெலாற் ம், கிைள ஒற்  ஆகும் - கிைளயாகிய வல்ெலாற் மாய் 

ம்; எ - . 
 
    இ தி வல்ெலாற்  வ தலாவ  குற் கரம் ஏறிநின்ற வல்ெலாற் த்தாேன 

ன்னர்வந்  நிற்றலாம். கிைளவல்ெலாற்  வ தலாவ  ணகாரத்திற்கு டகார ம் 
னகாரத்திற்கு றகார ம் ணர்ச்சி ம் பிறப் ம் ேநாக்கிக் கிைளயாமாத ன், அைவ 

ன்னர் வந்  நிற்றலாம். 
 
    எ - : ெகாக்குக்கால் சிறகு தைல றம், குரங்குக்கால் ெசவி தைல றம், 
குரக்குக்கால் ெசவி த  றம், எட்குக்குட்  ெசவி தைல றம், எற் க்கா  சுரம், தைல 

றம் என வ ம்.1 அற் த்தைள என்ப  அன்பினாற் ெசய்த தைளெயன ேவற் ைம ம் 
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அன்பாகிய தைளெயன அல்வழி மாம். 
 
 
    வந்த என்றதனான் இவ்விரண் ற்கும் உ பிற்குச் ெசன்ற சாாிைய ெபா ட்கட் 
ெசன்றவழி இைய  வல்ெல த்  ழ்க்க. ெகாக்கின்கால் குரங்கின்கால் என வ ம். 
 
    எல்லாெமன்றதனாற் பறம்பிற்பாாி கு ம்பிற்சான்றார் என ெமல்ெலாற் த் 
திாியாைம ங் ெகாள்க. 
    ---------- 
        1. ெகாக்குக்கால் - வன்ெறாடர்க் குற்றிய கரம் வந்த வல்ெல த்  
மிக்கு ந்த . குரங்குக்கால் - ெமன்ெறாடர்க் குற்றிய கரம் வந்த வல்ெல த்  
மிக்கு ந்த . குரக்குக்கால் - ெமன்ெறாடாின் இைடயில் நின்ற ெமல்ெலாற்  இ தி 
வல்ெலாற்றாய்த் திாிந்த . எட் க்குட்  - ெமன்ெறாடாின் இைடயில் நின்ற 
ெமல்ெலாற்  இன வல்ெலாற்றாய்த் திாிந்த . 
 
    ஒற்ெறன்ற மிகுதியான் இயல் கணத் க்கண் ம் குரக்குஞாற்சி நிணம் கம் விரல் 
உகிர் என ெமல்ெலாற் த் திாிந் வ மா  ெகாள்க. சிலப்பதிகாரெமன்ப ம் அ . 
 
    வன்ெறாடர்ெமாழி இயல் கணத் க்கண் வ தல் 'ஞநமயவ' (எ  - 144) 
எனபதனான் ம். (9) 
    --------- 
 
    மரப்ெபயர் 
    415. மரப்ெபயர்க் கிளவிக் கம்ேம சாாிைய. 
 
    இஃ  எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி கூ கின்ற , அம்  வகுத்த ன். 
 
    இ - ள்: மரப்ெபயர்க் கிளவிக்கு அம்ேம சாாிைய – குற்றிய கர ஈற்  மரப்ெபயர்க்கு 
வ ஞ் சாாிைய அம் ச்சாாிைய; எ - . 
 
    எ - : ேதக்கங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என வ ம். 
 
    க கங்காய் ெதங்கங்காய் சீழ்கம் ல் கம்பம் ல் பயற்றங்காய் என்றாற் ேபா ம் 

ல் ைன ம் மரெமன அடக்கி மா ெகாளக் கூறெலனத் தழீஇக் ெகாண்ட 
சிைதெவன்பதாம் இச் சூத்திரெமன்  உணர்க. (10) 
    --------------- 
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    அதற்கு, ேம ம் ஒ   
    416. ெமல்ெலாற்  வ யா மரப்ெபய  ளேவ. 
 
    இ  ெமன்ெறாடர்ெமாழிக்கு எய்திய  ஒ ம ங்கு ம க்கின்ற . 
 
    இ - ள்: ெமல்ெலாற்  வ யா மரப்ெபய ம் உள - 
    ெமல்ெலாற்  வல்ெலாற்றாகத் திாியா  ெமல்ெலாற்றாய் ம் 
    மரப்ெபய ம் உள; எ - . 
 
    எ - : ன்கங்ேகா  ெசதிள் ேதால்  என ம், கு ந்தங்ேகா  ெசதிள் 
    ேதால்  என ம் வ ம். 
 
    வ யா மரப்ெபய ள எனேவ வ க்கும் மரப்ெபய ம் உளெவன்  ெகாள்க. 
ேவப்பங்ேகா  கடப்பங்காய் ஈச்சங்குைல என வ ம். (11) 
    ------- 
 
    ெந ற்ெறாடர், வன்ெறாடர் 
    417. ஈெர த்  ெமாழி ம் வல்ெலாற் த் ெதாட ம் 
    அம்மிைட வரற்கு ாியைவ உளேவ 
    அம்மர ெபா கும் ெமாழிவயி னான. 
 
    இஃ  ஈெர த் ெதா ெமாழிக்கும் வன்ெறாடர் ெமாழிக்கும் எய்தாத ெதய் வித்த , 

ன்னர் எய்தியதைன விலக்கி அம்  வகுத்த ன். 
 
    இ - ள்: ஈெர த்  ெமாழி ம் வல்ெலாற் த் ெதாட ம் - ஈெர த்ெதா ெமாழிக் 
குற்றிய கர ம் வன்ெறாடர்ெமாழிக் குற்றிய கர ம், அம் இைட வரற்கும் உாியைவ 
உள - ன் த் ப்ேபாந்த களன்றி அம் ச்சாாிைய இைடேயவந்  தற்கு 
உாியன ம் உள; யாண்ெடனின், அம் மர  ஒ கும். 
 
    ெமாழிவயினான-அவ்விலக்கணம் நடக்கும் ெமாழியிடத் ; எ-  
 
    எ- : ஏறங்ேகாள் சூதம்ேபார் வட்டம்ேபார் ற்றம்பழஞ்ேசா  என வ ம்,. 
 



 132

    உம்ைம எதிர்மைறயாத ன், அம் ப்ெபறாதன நாகுகால் ெகாக்குக்கால் என 
ன்னர்க் காட் னேவயாம். 

 
    அம்மரெபா கும் என்றதனால் அரசக்கன்னி ரசக் க ப்  என அக்கும் 
வல்ெல த் ங் ெகா த் ம் அரசவாழ்க்ைக ரசவாழ்க்ைக என அக்குக்ெகா த் ம் 

க்க1. 
 
    இன் ம் அதனாேன இ ட்டத் க்ெகாண்டான் விளக்கத் க்ெகாண்டான் என 
அத் ம் வல்ெல த் ங் ெகா த் ம் மயிலாப்பிற்ெகாற்றன் பறம் பிற்பாாி என இன் 
ெகா த் ங் காியதன்ேகா  ெந யதன்ேகா  என அன்ெகா த் ம் க்க. (12) 
    ------------ 
 
    சில ெமன்ெறாடர் ெமாழிகள் 
    418. ஒற் நிைல திாியா தக்ெகா  வ உம் 
    அக்கிைள ெமாழி  ளெவன ெமாழிப. 
 
    இ  ெமன்ெறாடர்ெமாழி ட் சிலவற்றிற்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி  விதி 
வகுக்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஒற்  நிைல திாியா  அக்ேகா  வ உம்-ஒற்  ன்னின்ற நிைலதிாியா  
அக்குச்சாாிையேயா ம் பிற சாாிையேயா ம் வ ம், அக்கிைள ெமாழி ம் உள என 
ெமாழிப-அக்கிைளயான ெசாற்க ம் உள என்  ெசால் வர் ஆசிாியர்; எ-  
 
    இதற்கு உம்ைமைய ன்னர் மா க. 
 
    எ- : குன்றக்கூைக மன்றப்ெபண்ைண என வ ம். உம்ைமயாற் ெகாங்கத் ழ  
வங்கத் வாணிகம் என அத் ம் ெபற்றன. 
 
    நிைலெயன்றதனான் ஒற்  நிைலதிாியா அதிகாரத் க்கண் வ ஞ் சாாிையக்கு 
இைய  வல்ெல த்  ழ்க்க. அக்கிைள ெயன்றார், இரண்  சாாிைய ெதாடர்ந்  

வன ம் உளெவன்றற்கு. பார்ப்பனக்குழவி ேசாி ேதாட்டம் பிள்ைள என அன் ம் 
அக்கும் வந்தன. இவற்றிற்கு உைடைம விாிக்க. பார்ப்பி ட்குழவி என் மாம். 
பார்ப்பானாகிய குழவி என்றால் ஈண்  யாெதன்  உணர்க1. பார்ப்பனமகன் 
பார்ப்பனவனிைத என்பன ம் பார்ப்பான்சாதி உணர்த்தின. 
    -------- 
        1 அரசக்கன்னி அரசவாழ்க்ைக த ய ெதாடர்களின் இைடயில் வந் ள்ள  
அக்குச்சாாிைய என்பைதவிட அகரச் சாாிைய என்பேத ெபா த்தமாம். --------- 
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    எண் ப்ெபயர் 
    419. எண் ப்ெபயர்க் கிளவி உ பியல் நிைல ம் 
 
    இ  குற் கர ஈற்  எண் ப்ெபயெரா  ெபா ட் ெபயர் க்கின்ற . 
    1 இவ்வியல் குற்றிய கரப் ணாியலாதலால், பார்ப்  என் ஞ் ெசால்லன்றிப் 
பார்ப்பான் என் ஞ்ெசால் இங்கு நிைலெமாழியாகா  என்ப  க த் . 
 
    இ-ள்: எண் ப்ெபயர்க் கிளவி-எண் ப்ெபயராகிய ெசாற்கள் ெபா ட்ெபயேரா  

ண மிடத் , உ பியல் நிைல ம்-உ ணர்ச்சியின் இயல்பின்கண்ேண நின்  
அன்ெபற் ப் ண ம்; எ-  
 
    எ- : ஒன்றன்காயம் இரண்டன்காயம் சுக்கு ேதாைர பய  என ஒட் க. 
ஒன்றனாற்ெகாண்டள காயெமன விாி ம். வ ெமாழி வைரயா  கூறினைமயின், 
இயல்  கணத் க்கண் ங் ெகாள்க. ஒன்றன் ஞாண் ல் மணி யாழ் வட்  அைட 
என வ ம். ேமைலச் சூத்திரத்  "நிைல" (எ - 418) என்றதனான் இைய  வல்ெல த்  

ழ்க்க. (14) 
    -------------  
 

9.4. குற் கரச் சிறப் ப் ணர்ச்சி 
 
    "வண் " "ெபண் " என் ஞ் ெசாற்கள் 
    420. வண் ம் ெபண் ம் இன்ெனா  சிவ ம். 
 
    இ  ெமன்ெறாடர் ெமாழி ட் சிலவற்றிற்குப் பிற  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: வண் ம் ெபண் ம் இன்ெனா  சிவ ம்-வண்ெடன் ஞ் ெசால் ம் 
ெபண்ெடன் ஞ் ெசால் ம் இன்சாாிையெயா  ெபா ந்தி ம்; எ-  
 
    எ- : வண் ன்கால் ெபண் ன்கால் என வ ம். இதற்கு ற்கூறிய இேலசினான் 
வலெல த்  ழ்க்க. (15) 
    -------- 
 
    "ெபண் " என் ஞ் ெசால் க்கு ேம ம் ஒ  . 
    421. ெபண்ெடன் கிளவிக் கன் ம் வைரயார், 
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    இ  ேமற்கூறியவற் ள் ஒன்றற்கு எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ெபண்  என் கிளவிக்கு அன் ம் வைரயார் -- ெபண்ெடன் ஞ் ெசாற்கு 
இன்ேனயன்றி அன்சாாிைய வ தைல ம் நீக்கார் ஆசிாியர்; எ-  
 
    எ- : ெபண்டன்ைக ெசவி தைல றம் என வ ம் (16) 
    ------------- 
 
    வினாப்ெபயர், சுட் ப்ெபயர். 
    422. யாெதன் இ தி ஞ் சுட் த லாகிய 
    ஆய்த இ தி ம் உ பியல் நிைல ம். 
 
    இஃ  ஈெர த்ெதா ெமாழிக் குற்றிய கரத் ள் ஒன்றற்குஞ் சுட்  தலாகிய 
ஆய்தத் ெதாடர்ெமாழிக் குற்றிய கரத்திற்கும் ேவ   
    கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: யா  என் இ தி ஞ் சுட்  தலாகிய ஆய்த இ தி ம்-யாெதன் ம் ஈ ஞ் 
சுட்ெட த்  தலாகிய ஆய்தத்ெதாடர்ெமாழிக் குற்றிய கர ஈ ம், உ பியல் நிைல 
    ம்-உ  ணர்ச்சியின் இயல்பின்கண்ேண நின்  அன்ெபற் 
    ச் சுட் த தி ஆய்தங்ெகட்  ம்; எ-  
 
    எ- : யாதன்ேகா  அதன்ேகா  இதன்ேகா  உதன்ேகா  ெசவிதைல றம் என 
வ ம். ஆய்தங்ெகடா ன்ேன அன்னின் அகரத்ைதக் குற் கரத்தின் ேமல் ஏற் க, 
ஆய்தங்ெகட்டால் அ  ற் கரமாய் நிற்ற ன். (17) 
    --------------- 
 
    அல்வழியிற் சுட் ப் ெபயர் 
    423. ன்உயிர் வ மிடத் தாய்தப் ள்ளி 
    மன்னல் ேவண் ம் அல்வழி யான. 
 
    இ  ற்கூறியவற் ட் சுட் த கரத்திற்கு ஒ வழி அல்வழி ப கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ன் யிர் வ மிடத் -சுட் தலாகிய ஆய்தத் ெதாடர்ெமாழிக் குற் கர 
ஈற்றின் ன்ேன உயிர் தன் ெமாழி வ மிடத் , ஆய்தப் ள்ளி மன்னல் ேவண் ம்-
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ஆய்தெவாற்  ன்ேபாலக் ெகடா  நிைலெபற்  தைல வி ம் ம் ஆசிாியன்; 
அல்வழியான -அல்வழிக்கண் ; எ-  
 
    எ- : அஃ  இஃ  உஃ  என நி த்தி அைட ஆைட இைல ஈயம் உரல் ஊர்தி எ  
ஏணி ஐயம் ஒ க்கம் ஓக்கம் ஔவியம் என ஒட் க. 
 
    ன்ெனன்றதனான் ேவற் ைமக்கண் ம் இவ் விதி ெகாள்க. அஃ தைட  
அஃெதாட்டம்1 என ஒட் க. இவற்றிற்கு இரண்டா  விாிக்க. இன் ம்இதனாேன 
ஏைன இலக்கணம் மா  அறிந்  க்க. (18) 
    --------- 
        1 அஃெதாட்டம்-அதைன ெயாட் தல் 
    ------------- 
 
    அல்வழியில் அதற்கு ேம ம் ஒ  . 
    424. ஏைன ன் வாிேன தானிைல இன்ேற 
 
    இ  ேமலவற்றிற்குப் பிறகணத்ேதா  அல்வழி  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஏைன ன் வாின்- ற்கூறிய ஈ களின் ன்னர் உயிர்க்கணமல்லன 
வ மாயின், தான் நிைலயின் -அவ்வாய்தங் ெகட்  ம்; எ-  
 
    எ- : அ க  இ க  உ க  சிறி  தீ  ெபாி  ஞான்ற  நீண்ட  
மாண்ட  யா  வ  என ஒட் க. (19) 
    ---------- 
 
    ெபா வாக அல்வழியிற் குற்றிகர ஈ கள் 
    425. அல்ல  கிளப்பின் எல்லா ெமாழி ஞ் 
    ெசால் ய பண்பின் இயற்ைக யாகும். 
 
    இஃ  ஆ  ஈற் க் குற் கரத்திற்கும் அல்வழி  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அல்ல  கிளப்பின்-அல்வழிையச் ெசால் மிடத் , எல்லாெமாழி ம் -ஆ  
ஈற் க் குற் கர ம்,ெசால் ய பண்பின் இயற்ைகயாகும்-ேமல் ஆசிாியன் கூறிய 
குணத்ைத ைடய இயல்பாய் ம்; எ- . 
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    எ- : நாகுக  வரகுக  ெதன்குக  எஃகுக  குரங்குக  சிறி  தீ  ெபாி  
என வ ம். ஏைனக் கணத் க்கண் "நின்றெசான் னியல்பாகும்" (எ -144) 
என்றதனாற் ெகாள்க. 
 
    எல்லாெமாழி ம் என்றதனால் விைனச்ெசால் ம் விைனக்குறிப் ச் ெசால் ம் 
இயல்பாய் தல் ெகாள்க. கிடந்த குதிைர காி குதிைர என வ ம். 
 
    ெசால் ய என்றதனான் இ ெபயெராட் ப்பண் த்ெதாைக வன்கணத் க்கண் 
இனெவாற் மிக்கு வல்ெல த் ப்ெபற்  த ம் இயல் கணத் க்கண் 
இனெவாற மிக்கு த ங் ெகாள்க. கரட் க்காணம் கு ட் க் ேகாழி தி ட் ப் 

ைலயன் களிற் ப்பன்றி ெவளிற் ப்பைன எயிற் ப்பல் என ம், வரட்டா  
கு ட்ெட  என ம் வ ம். 
 
    பண்பிெனன்றதனால் ெமல்ெலாற்  வல்ெலாற்றாய் ஐகாரம் ெபற்  வன ம், 
ெமல்ெலாற்  வல்ெலாற்றாய் ஐகார ம் வல்ெல த் ம் ெபற்  வன ம், 
ெமல்ெலாற்  வல்ெலாற்றாகா  ஐகார ம் வல்ெல த் ம் ெபற் வன ங் 
ெகாள்க. ஓர்யாட்ைடயாைன ஐயாட்ைடெய  என ம், அற்ைறக்கூத்தர் 
இற்ைறக்கூத்தர் என ம், மன்ைறத் ைத மன்ைறப்பாைன பண்ைடச்சான்ேறார் 
என ம் வ ம். (20) 
    ---------------- 
 
    வன்ெறாடர் 
    426. வல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழி வல்ெல த்  மிகுேம. 
 
    இஃ  அவ்வா  ஈற் ள் ஒன்றற்கு எய்திய  விலக்கிப் பிறி வி  வகுத்த , 
 
    இ-ள்: வல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழி வல்ெல த்  மிகும் -வல்ெலாற் த் 
ெதாடர்ெமாழிக் குற் கர ஈ  வல்ெல த்  வ வழி வல்ெல த்  மிக்கு ம்; எ- . 
 
    எ- : ெகாக்குக்க  பாக்குக்க  பட் க்க  சிறி  தீ  ெபாி  என வ ம். (21) 
 
    "ஆங்கு" "யாங்கு" த ய ெமன்ெறாடர் ெமாழிகள் 
    ------------- 
 
    427. சுட் ச்சிைன நீ ய ெமன்ெறாடர் ெமாழி ம் 
    யாவினா த ய ெமன்ெடாடர் ெமாழி ம் 
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    ஆயியல் திாியா வல்ெல த் தியற்ைக. 
 
    இத ம் அவ் ஆ  ஈற் ள் ஒன்றன்கண் ஏழாம் ேவற் ைம இடப்ெபா ள் 
உணரநின்ற இைடச்ெசாற்கு கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: சுட் ச் சிைன நீ ய ெமன்ெறாடர் ெமாழி ம்- சுட்டாகிய சிைனெய த்  
நீண்ட ெமன்ெறாடர்க் குற் கர ஈ ம், யாவினா த ய ெமன்ெறாடர் ெமாழி ம்-
யாெவன் ம் வினா தலாகிய ெமன்ெறாடர்ெமாழிக் குற் கர ஈ ம், 
வல்ெல த்தியற்ைக ஆ இயல் திாியா-வல்ெல த் ப்ெபற்  ந்தன்ைமயாகிய 
அவ் வியல்பிற் றிாியா  ம்; எ- . 
 
    எ- : ஆங்குக்ெகாண்டான் ஈங்குக்ெகாண்டான் ஊங்குக்ெகாண்டான் யாங்குக் 
ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் என வ ம். 
 
    இயற்ைகெயன்றதனான் ெமன்ெறாடர்ெமாழிக் குற்றிய கர ஈற்  விைனெயச்சம் 
இயல்பா ம் வன்ெறாடர்ெமாழிக் குற்றிய கர ஈற்  விைனெயச்சம் மிக்கும் வன 
ெகாள்க. இ ந்  ெகாண்டான் ஆண்  ெசன்றான் தந்  தீர்ந்தான் வந்  ேபாயினான் 
என ம், ெசத் க்கிடந்தான் ெசற் ச்ெசய்தான் உய்த் க்ெகாண்டான் நட் ப்ேபானான் 
என ம் வ ம். (22) 
    ------------- 
 
    யாங்கு என்பதற்கு ேம ம் ஒ  . 
    428. யாவினா ெமாழிேய இயல்  மாகும். 
 
    இ  ேமலனவற் ள் ஒன்றற்கு எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
வல்ல த் விலக்கி இயல்பா ெமன்ற ன். 
 
    இ-ள்: யாவினா ெமாழிேய இயல் மாகும்-அவற் ள் யாெவன் ம் 
வினாைவ ைடய ெசால் ற்கூறியவாறன்றி இயல்பா ம் ம்; எ- . 
 
    எ- : யாங்குெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் ேபாயினான் என வ ம். இஃ  
எப்ப ெயன் ம் வினாப்ெபா ைள உணர்த்திற் . உண்ைமயான் மிக்கு தேல 
வ ைடத் . ஏகாரம் பிாிநிைல. (23) 
    -------- 
 
    அவற்றிற்கு நிைலெமாழிச் ெசய்ைக 
    429. அந்நான் ெமாழியந் தந்நிைல திாியா 
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    இ  ேமலனவற்றிற்கு நிைலெமாழிச் ெசய்ைக கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அந்நான்ெமாழி ம்-சுட்  தன் ன் ம் யா  தன் ெமாழி மாகிய 
அந்நான்கு ெமாழி ம், தம் நிைல திாியா- தம் ெமல்ெலாற்றாய தன்ைம திாிந்  
வல்ெலாற்றாகா  ம்; எ- . 
 
    எ- : ற்காட் யேவ. தந்நிைல ெயன்றதனான் ெமகல்ெலாற் த் திாியா  
வல்ெல த்  மிக்கு வன பிற ங் ெகாள்க. அங்குக்ெகாண்டான் 
இங்குக்ெகாண்டான் உங்குக்ெகாண்டான் எங்குக்ெகாண்டான் ெசன்றான் தந்தான் 
ேபாயினான் என வ ம். 
 
    இனி ன்னர் யா ெமாழிெயன்னா  வினாெவன்றதனான் ஏழாவதன் 
இடப்ெபா ட்டாகிய பிற ம் இயல்பாய் வன ங் ெகாள்க. ந்  ெகாண்டான் 
பண் ெகாண்டான் இன் ெகாண்டான் அன் ெகாண்டான் என் ெகாண்டான் என 
வ ம். (24) 
    ---------- 
 
    "உண் " என் ஞ் ெசால் 
    430. உண்ெடன் கிளவி உண்ைம ெசப்பின் 
    ந்ைத இ தி ெமய்ெயா ங் ெக த ம் 
    ேமனிைல ெயாற்ேற ளகார மாத ம் 
    ஆ ைற யிரண் ம் உாிைம  ைடத்ேத 
    வல்ெல த்  வ உங் காைல யான. 
 
    இ  ெமன்ெறாடர் ெமாழி ள் விைனக்குறிப்பாய் நின்றேதார் ெசாற்பண்ைப 
உணர்த் ங்கால் ேவ  ெப தல் கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: உண்ெடன்கிளவி உண்ைம ெசப்பின்-உண்ெடன் ஞ் ெசால் 
விைனக்குறிப்ைப ணர்த்தா  ஒ  ெபா ள் ேதான் ங்கால் ேதான்றி அ  
ெக ந் ைண ம் உண்டாய்நிற்கின்ற தன்ைமயாகிய பண்ைப உணர்த்திநிற்குமாயின், 

ந்ைத இ தி ெமய்ெயா ங் ெக த ம்- ன்னர் நின்ற குற் கரம்தான் ஏறி நின்ற 
ெமய்ெயா ங் ெக த ம், ேமனிைல ஒற்ேற ளகாரமாத ம்- அதற்கு ேமல் நின்ற 
ணகார ஒற்  ளகார ஒற்றாத மாகிய, ஆ ைற இரண் ம் உாிைம ம் உைடத் -
அம் ைற யிைன ைடய இரண்  நிைல ம் உாித்  அஃ  உாித்தன்றி ன்னர் நின்ற 
நிைலயிேல ேக ந் திாி ம் இன்றி நிற்ற ம் உைடத் , வல்ெல த்  வ உங் காைல 
யான-வல்ெல த்  தன்ெமாழியாய் வ ங்காலத் ; எ- . 
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    வல்ெல த்  அதிகாரத்தால் வாராநிற்ப வல்ெல த்  வ உங்காைல என்றதனான் 
அவ்வி ம் உள  பண்ைப ணர்த் ம் பகரம் வ ம் ெமாழிக்கண்ேண 
ெயன்ப உம் ஏைனக் கசதங்களி ம் இயல் கணத்தி ம் உண்ெடன நின்  
விைனக்குறிப்பா ஞ் சி பான்ைம பண்பா ம் நிற்கு ெமன்ப உங் ெகாள்க. 
 
    எ- : உள்ெபா ள் உண் ெபா ள் என வ ம். இ  ெபா ண்ைம சுட்டா  
உண்ைமத் தன்ைமப் பண்ைப ஈண்  உணர்த்திற் . இனி உண்  காணம் 
உண் சாக்கா  உண் தாமைர உண் ஞானம் ல் மணி யாழ் வட்  அைட ஆைட 
என வ வனெவல்லாங் ேக ந் திாி மின்றி விைனக்குறிப்பா ஞ் சி பான்ைம 
பண்பா ம் நின்றன. இவற்றின் ேவ பா  விைனயிய ள் விைனக்குறிப்  ஓ ம் வழி 
உணர்க. 
 
    உள்ெபா ெளன்ப  பண் த்ெதாைக பன்ேறா ெவனின், அஃ  ஓைச 
ஒற் ைமபடச் ெசால் ம் வழிய  ேபா ம். இஃ  ஓைச இைடயற படச் ெசால் ம் 
வழிய ெதன்க. (25) 
    ---------- 
 
    திைசப்ெபயர் 
    431. இ திைச ணாின் ஏயிைட வ ேம. 
 
    இ  குற் கர ஈற் த் திைசப்ெபயர்க்கு அல்வழி  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: இ  திைச ணாின்-இரண்  ெப ந்திைச ந் தம்மிற் ணாின், ஏ இைட 
வ ம்-ஏெயன் ஞ் சாாிைய இைட நின்  ண ம்; எ- . 
 
    எ- : ெதற்ேகவடக்கு கிழக்ேகேமற்கு இைவ உம்ைமத் ெதாைக. (26) 
    ------------- 
 
    திைசப்ெபயர் ன் திைசப்ெபயர் 
    432. திாி ேவ  கிளப்பின் ஒற்  கர ங் 
    ெக தல் ேவண் ம் என்மனார் லவர் 
    ஒற் ெமய் திாிந்  னகார மாகும் 
    ெதற்ெகா  ண ங் காைல யான. 
 
    இ  ெப ந்திைசகேளா  ேகாணத்திைசகள் ணர்தத ன் எய்தாத ெதய் வித்த . 
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    இ-ள்: திாி ேவ  கிளப்பின்-அப்ெப ந் திைசகேளா  ேகாணத் திைசகைள 
ேவறாகப் ணர்க்கு மிடத் , ஒற் ம் உகர ங் ெக தல் ேவண் ம் என்மனார் லவர்-
அவ் கரம் ஏறி நின்ற ஒற் ம் அவ் ற்  உகர ங் ெகட் தல் ேவண் ெமன்  
ெசால் வர் லவர். ெதற்ெகா  ண ங் காைல -அ  ெதற்ெகன்னந் திைசெயா  

ண ங் காலத் , ஆன ஒற்  ெமய் திாிந்  னகாரமாகும்-அத்திைசக்குப் 
ெபா ந்திநின்ற றகார ஒற் த் தன் வ  திாிந்  னகர ஒற்றாய் நிற்கும்; எ- . 
 
    திாிந்ெதன்றதனான் வடக்ெகன்பதன்கண் நின்ற ககர ஒற் க்ெக த்  த் க் 
ெகாள்க. 
 
    எ- : வடகிழக்கு வடேமற்கு ெதன்கிழக்கு ெதன்ேமற்கு எனவ ம். 
 
    ேவெறன்றதனால் திைசப்ெபயேரா  ெபா ட்ெபயர் வாி ம் இம்  ெகாள்க. 
வடகடல் வடசுரம் வடேவங்கடம் ெதன்குமாி ெதன்சுரம் ெதன்னிலங்ைக என வ ம். 
 
    ெமய்ெயன்றதனான் உயிர் ெகட் ந் திாிந் ம் ெமய் ெகட் ம் வன ம் உள. 
திைசப்ெபயர் ன்னர்ப் ெபா ட்ெபயர் வந் ழி ெயன்  உணர்க. கிழக்கு என்ப  கைர 
கூைர என்பவற்ேறா  ண மிடத் க் கீழ்கைர கீழ்கூைர என நிைலெமாழியி தி 
உகரம் ெமய்ெயா ங் ெகட்  அதன்ேமல்நின்ற ககர ஒற் ம் ழகரத்தில் அகர ங் 
ெகட்  தெல த்  நீண்  ந்தன. ேமற்கு, கைர கூைர, மீகைர மீகூைர என 
நிைலெமாழி ஈற்  உகரம் ெமய்ெயா ங்ெகட்  அதன்ேமல்நின்ற றகர ஒற் ங் ெகட்  
ஏகாரம் ஈகாரமாகி ந்தன. இன் ம் இதனாேன ேமன்மா  ேமல்பால் ேமைலச்ேசாி 
என்றாற் ேபால்வன ஞ் ெசய்ைகயறிந்  க்க. (27) 
    --------   
 

9.5. குற் கர எண் ப் ணர்ச்சி 
 
    பத்ெதா  எண் ப்ெபயர் 
    433. ஒன் த லாக எட்ட னி தி 
    எல்லா ெவண் ம் பத்தன் ன்வாிற் 
    குற்றிய கரம் ெமய்ெயா ங் ெக ேம 
    ற்றஇன் வ உம் இரண்டலங் கைடேய. 
 
    நி த்த ைறயாேன ஆ  ஈற் க் குற் கர ம் ண மா  உணர்த்தி இனி அவ் 

ற்  எண் ப்ெபயர் க்கின்றார்: இஃ  அவற் ட் பத்ெதன் ம் 
எண் ப்ெபயேரா  எண் ப்ெபயர்வந்  ண மா  கூ கின்ற . 
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    இ-ள்: ஒன்  தலாக எட்டன் இ தி எல்லா எண் ம்- ஒன்ெறன் ம் எண் 
தலாக எட்ெடன் ம் எண்ணீறா ள்ள எல்லா எண் ப் ெபயர்க ம், பத்தன் ன் 

வாின்-பத்ெதன் ம் எண் ப் ெபயாின் ன் வாின், குற்றிய கரம் ெமய்ெயா ங் 
ெக ம்-அப்பத்ெதன் ஞ் ெசால் ற் குற் கரந் தான் ஏறி நின்ற ெமய்ேயா ங் ெக ம், 
இரண்டலங்கைட ற்ற இன் வ உம்-ஆ◌்ண்  இரண்டல்லாத எண் ப் 
ெபயர்களிடத்  ய இன்சாாிைய இைடவந்  ண ம்; எ- . 
 
    எ- : பதிெனான்  பதின் ன்  பதினான்கு பதினா  பதிேன  பதிெனட்  என 
வ ம். 
 
    நிைலெமாழி ற்கூறாததனாற் பிறெவண்ணின் ன்னர்ப் பிறெபயர் வந் ழி ம, 
இன்ெப தல் ெகாள்க. ஒன்பதின்கூ  ஒன்பதின்பால் என வ ம். ற்றெவன்றதனாற் 
பதினான்ெகன் ழி வந்த இன்னின் னகரம் வ ெமாழிக்கட் க விெசய்  ெக த்  

க்க. (28) 
    ------------ 
 
    பத்தின் ன் இரண்  
    434. பத்தெனாற் க்ெகட னகாரம் இரட்டல் 
    ஒத்த ெதன்ப இரண் வ  காைல. 
 
    இ  ேமல் இன்ெபறாெதன்  விலக்கிய இரண்டற்குப் பிறி விதி கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: பத்தன் ஒற் க் ெகட னகாரம் இரட்டல்-பத்ெதன் ஞ் ெசால் ன் நின்ற தகர 
ஒற் க்ெகட னகர ஒற்  இரட் த்  வ தல், இரண்  வ காைல ஒத்தெதன்ப- 
இரண்ெடன் ெமண் வ ங்காலத்திற் ெபா ந்திற் ெறன்பர் ஆசிாியர்: எ- . 
 
    எ- : பன்னிரண்  என வ ம். 
 
    "குற்றிய கர ெமய்ெயா ங்ெக ம்" (எ -433) என்ற விதி இதற்கும் 
ேமலனவற்றிற்குங் ெகாள்க. (29) 
    ----------- 
 
    பத்தின் ன் ஆயிரம் 
    435. ஆயிரம் வாி ம் ஆயியல் திாியா . 
 
    இஃ  ஆயிரெமன் ம் எண் ப்ெபயர்வாின் வ ம்  கூ  கின்ற . 
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    இ-ள்: ஆயிரம் வாி ம் ஆயியல் திாியா - ற்கூறிய பத்தன் ன்னர் ஒன்  

த யனேவயன்றி ஆயிரெமன் ெமண் வந்தா ம் ஈ ெகட்  இன்ெபற்  ம் 
இயல்பில் திாியா ; எ- . 
 
    எ- : பதினாயிரம் என வ ம். 
    உம்ைம இறந்த  தழீஇயற் . (30) 
    ----------- 
 
    பத்தின் ன் நிைற அள ப் ெபயர்கள் 
    436. நிைற  மள ம் வ உங் காைல ங் 
    குைறயா தாகும் இன்ெனன் சாாிைய. 
 
    இஃ  எண் ப்ெபயேரா  நிைறப்ெபய ம் அள ப்ெபய ம் ணர்கின்ற ணர்ச்சி 
கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: நிைற ம் அள ம் வ உங் காைல ம்- ற்கூறிய பத்ெதன்பதன் ன்னர் 
நிைறப்ெபய ம் அள ப்ெபய ம் வ ங்காலத் ம், இன்ெனன் சாாிைய 
குைறயாதாகும்-அவ்வின்ெனன் ஞ் சாாிைய குைறயா  வந்  ம்; எ- . 
 
    எ- : பதின்கழஞ்சு ெதா  பலம் என ம், பதின்கலம் சா  ைத பாைன நாழி 
மண்ைட வட்  என ம், பதிற்றகல் பதிற் ழக்கு என ம் வ ம். 
 
    குைறயாதாகு ெமன்றதனாற் ெபா ட்ெபய ம் எண் ப்ெபய ம் நிைறப்ெபய ம் 
வந் ழி ம் இன் ெகா த்  ேவண் ஞ்ெசய்ைக ெசய்  க்க. பதிற் 1 ேவ  
யாண்  அ க்கு ழம் என ம், பதின்றிங்கள் என ம், பதிற் த்ெதா  என ம் வ ம். 
பதிற்ெறான்  என்ப ேபால இரண் தற் பத்தள ம் ஒட் க. 
 
    இவ் ற்றின் னகரம் றகரமாதல் 'அளவாகுெமாழி தல்' (எ -121) என்பத ள் 
'நிைலஇய' என்றதனால் க்க. இவற்றிற்கு ஒற்றிரட் த ம் உகரம்வ த ம் 
வல்ெல த் ப்ெப த ம் 'ஒன் தலாக' (எ -433) என்பத ள் ' ற்ற' என்றதனாற் 
ெகாள்க. (31) 
    ----------- 
        1 பதிற்  என்பதில் இற்  சாாிைய என்பர் பவணந்தியார். 
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        2. ஒன்பான் என்ப  ஒன்ப  என்பதன் ம வ வம். இஃ  இன்  குறிக்கும் 9 
என் ம் எண் க்கு தலாவ  வழங்கின ெபயர் ெகாண்  என்ப . 
    ---------- 
 
    எண் ப் ெபயெரா  பத்  
    437. ஒன் த ெலான்பான்2 இ தி ன்னர் 
    நின்ற பத்த ெனாற் க்ெகட ஆய்தம் 
    வந்திைட நிைல ம் இயற்ைகத் ெதன்ப 
    கூறிய இயற்ைக குற்றிய கரம் 
    ஆற னி தி அல்வழி யான. 
 
    இஃ  எண் ப்ெபயேரா  பத்ெதன் ம் எண் ப் ெபயர்க்கு  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஒன் தல் ஒன்பான் இ தி ன்னர்-ஒன்  தல் ஒன்ப  ஈறாகக் கூ கின்ற 
எண் ப் ெபயர்களின் ன்னர், நின்ற பத்தன் ஒற் க்ெகட-வ ெமாழியாக வந்  
நின்ற பத்ெதன் ஞ் ெசால் ன  தகர ஒற் க் ெகட, ஆய்தம் வந்  இைட நிைல ம் 
இயற்ைகத் ெதன்ப-ஆய்தமான  வந்  இைடேய நிைலெப ம் இயல்ைப 

ைடத்ெதன்  கூ வர் ஆசிாியர, ஆறன் இ தி அல்வழியான-அவற் ள் ஆெறன் ம் 
ஈறல்லாத விடத் , குற்றிய கரங் கூறிய இயற்ைக-குற்றிய கரம் ற்கூறிய 
இயற்ைகயாய் ெமய்ெயா ங்ெகட்  ம்; எ- . 
 
    இங்ஙனம் வ மா  ேமற்சூத்திரங்க ட் காட் ம். வந்ெதன்றதனால் ஆய்தமாகத் 
திாியா  தகர ஒற் க்ெகட்  ஒ ப  என்  நிற்ற ங்ெகாள்க. (32) 
    ----------- 
 
    அதன்கண், ’ஒன் ’ இரண்  என் ஞ் ெசாற்கள் 
    438. தலீ ெரண்ணிெனாற்  ரகர மாகும் 
    உகரம் வ த லாவயி னான. 
 
    இ  ேமற்கூறியவற்றிற் சிலவற்றிற்கு நிைலெமாழிச்ெசய்ைக கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: தலீ ெரண்ணி ெனாற்  ரகரம் ஆகும்-அவற்றின் தற்கண் நின்ற 
இரண்ெடண்ணி ைடய னகர ஒற் ம் ணகர ஒற் ம் ரகர ஒற்றாகத் திாிந்  நிற்கும், 
ஆவயினான உகரம் வ தல்-அவ்விடத்  உகரம் வ க; எ- . 
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    எ- : ஒ பஃ  என வ ம். ஒன்ெறன்பதன் ஈற் க் குற் கரம் ெமய்ெயா ங் 
ெக த்  னகர ஒற்றிைன ரகர ஒற்றாக்கி உகர ேமற்றி ஒ ெவன நி த்தி நின்ற 
பத்ெதன்பதன் தகர ஒற் க் ெக த்  ஆய்தமாக்கிப் பஃெதன வ வித்  ஒ பஃ  என 

க்க. ேமல் வ வனவற்றிற்குஞ் சூத்திரங்களாற் கூ ஞ் சிறப் விதி ஒழிந்தவற்றிற்கு 
இ ேவ பாகக் ெகாள்க. (33) 
    ------------ 
 
    ’இரண் ’ என்பதற்கும் ேம ம் ஒ   
    439. இைடநிைல ரகரம் இரண்ெடன் எண்ணிற்கு 
    நைடம ங் கின்ேற ெபா ள்வயி னான . 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: இரண்ெட ெனண்ணிற்கு இைடநிைல ரகரம்- இரண்ெடன்  ெமண்ணிற்கு 
இைடநின்ற ரகரம், ெபா ள்வயினான- அம்ெமாழி ெபா ள் ெப ம் இடத் , 
நைடம ங்கின்  -நடக்கும் இடமின்றிக் ெக ம்; எ- . 
 
    எ- : இ பஃ  என வ ம். இதற்கு ரகர யிர்ெமய் இதனாற் ெக த்  ஏைனய 
கூறியவாேற கூட் க்க. 
 
    ெபா ெளனேவ எண்ணல்லாப் ெபய ங் ெகாள்க. இ கடல் இ விைன இ பிறப்  
என வ ம். (34) 
    --------------- 
 
    ’ ன் ’ ’ஆ ’ 
    440. ன்  மா ம் ெந தல் கு கும். 
 
    இ ம்அ . 
 
    இ-ள்: ன் ம் ஆ ம் ெந தல் கு கும்- ன்ெறன்  ெமண் ம் ஆெறன்  
ெமண் ம் ெந தல் கு கி ம்; எ- . 
 
    அ  எனக் கு க்கிப் பஃ  என வ வித்  அ பஃ  என க்க. (35) 
    ------------ 
 
    ன்  என்பதற்கு ேம ம் ஒ  . 
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    441. ன்ற ெனாற்ேற பகார மாகும். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ன்றன் ஒற்ேற பகாரமாகும்- ன்ெறன் ம் எண்ணின்கண் நின்ற னகர 
ஒற் ப் பகர ஒற்றாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : ப்பஃ  என வ ம். (36) 
    --------- 
 
    "நான்கு" என் ஞ் ெசால் 
    442. நான்க ெனாற்ேற றகார மாகும். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: நான்கன் ஒற்ேற றகாரமாகும்-நான்ெகன் ம் எண்ணின்கண் நின்ற னகர 
ஒற்  றகர ஒற்றாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : நாற்பஃ  என வ ம். (37) 
    ---------- 
 
    "ஐந் " என் ஞ் ெசால் 
    443. ஐந்த ெனாற்ேற மகார மாகும். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ஐந்தெனாற்ேற மகாரமாகும்-ஐந்ெதன்  ெமண்ணின்கண் நின்ற நகர ஒற்  
மகர ஒற்றாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : ஐம்பஃ  என வ ம். 
 
    ஏ  குற்றிய கர ஈறன்ைம உ பிய ட் காண்க. (38) 
    --------- 
 
    "எட் " என் ஞ் ெசால் 
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    444. எட்ட ெனாற்ேற ணகார மாகும். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: எட்டெனாற்ேற ணகாரமாகும்-எட்ெடன்  ெமண்ணின்கண் நின்ற டகர ஒற்  
ணகர ஒற்றாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : எண்பஃ  என வ ம். (39) 
    ------------ 
 
    "ஒன்ப " என் ஞ் ெசால் 
    445. ஒன்பான் ஒகரமிைசத் தகரம் ஒற் ம் 
    ந்ைத ெயாற்ேற ணகாரம் இரட் ம் 
    பஃெதன் கிளவி ஆய்தபக ரங்ெகட 
    நிற்றல் ேவண் ம் ஊகாரக் கிளவி 
    ஒற்றிய தகரம் றகர மாகும். 
 
    இஃ  எய்தாத ெதய் வித்த ,. 
 
    இ-ள்: ஒன்பான் ஒகரமிைசத் தகரம் ஒற் ம்- ஒன்ப  என நி த்திப் பஃ  என 
வ வித்  க்குங்கால், நிைலெமாழியாகிய ஒன்பெதன் ம் எண்ணின  ஒகரத்திற்கு 

ன்னாக ஒ  தகர ஒற் த் ேதான்றி நிற்கும். ந்ைத ஒற்ேற ணகாரம் இரட் ம்- ன் 
ெசான்ன ஓகாரத்திற்கு ன்னர் நின்ற னகர ஒற்  ணகர ஒற்றாய் இரட் த்  நிற்கும், 
பஃெதன் கிளவி ஆய்த பகரங்ெகட-வ ெமாழியாகிய பஃெதன் ஞ் ெசால் தன்கண் 
ஆய்த ம் பகர ங் ெகட் ப்ேபாக, ஊகாரக் கிளவி நிற்றல் ேவண் ம்-
நிைலெமாழியியல் இரட் ய ணகரத்தின் பின்னர் ஊகாரமாகிய எ த் வந்  நிற்றைல 
ஆசிாியன் வி ம் ம்,ஒற்றிய தகரம் றகரமாகும்-வ ெமாழியாகிய பத்ெதன்பதன் 
ஈற்றின்ேமேலறிய உகரங் ெகடா  பிாிந் நிற்ப ஒற்றாய் நின்ற தகரம் றகர ஒற்றாய் 
நிற்கும்; எ- . 
 
    ------------- 
        1 இந் ற்பா ஒன்ப +பஃ  = ெதாண்  என க்கின்ற . இம்  
எவ்வைகயி ம் ெபா ந்தாத ெதான்றாம். ஒன்ப  என் ம் எண் க்குப் பழம்ெபயர் 
ெதாண்  என்ப . "ெதாண்  தைலயிட்ட" (ெதால். 1358) என்  ஆசிாிய ம் 
"ெதாண் ப  திவ " (மைலப , 21) என்  ெப ங்குன் ர்ப் ெப ங் ெகௗசிகனா ம் 
கூ தல் காண்க. ெதாண்  என் ஞ் ெசால் ெதால்காப்பியர் காலத்திேலேய 
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வழக்கற் ப் ேபாய்விட்ட . அவர் காலத்திற்கு ன், ெதாண்  ெதாண்ப  
ெதாண்  ெதாள்ளாயிரம் என்பன ைறேய 9, 90, 900, 9000 என் ம் எண்கைளக் 
குறிக்கும் ெபயர்களாயி ந்தன. "ெதாண் " என் ம் ஒன்றாமிடப்ெபயர் வழக்கறேவ, 
ெதாண்ப  என் ம் பத்தா மிடப்ெபயர் ஒன்றாமிடத்திற்கும், ெதாண்  என் ம் 

றா மிடப்ெபயர் பத்தா மிடத்திற்கும், ெதாள்ளாயிரம் என் ம் ஆயிரத்தா மிடப்ெபயர் 
றா மிடத்திற்குமாக வழங்கத் தைலப்பட்டன. 

 
    ெதாண்ப  என் ம் ெபயர் ைறேய ெதான்ப  ஒன்ப  என ம விற் . ஆயிரத்தா 
மிடப்ெபயர் றாமிடத்திற்கு வழங்கேவ, 9000 என் ம் எண்ைணக் குறிக்க ஒன்ப  
என் ம் ெபய டன் ஆயிரம் என் ம் ெபயைரச் ேசர்க்க ேவண் யதாயிற் . தற் 
பத்  எண் ப் ெபயர்களில் ஒன்ப  என்பைதத் தவிர மற்றைவெயல்லாம் ஒ  
ெசால்லா யி ப்பைத ம், ஒன்ப  என்ப  இ  ெசால்லாய்ப் ப (பத் ) என்  

வைத ம் ெதாண்  என்ப   என் ம் ெதாள்ளாயிரம் என்ப  ஆயிரம் 
என் ம் வைத ம் ேநாக்குக. ெதாண்ப  என்பதின் திாிபான ஒன்ப  என் ம் 
ெசால் க்குப் ெபா ந்தப் க ம் ைறபற்றி, ஒன்  குைறந்த பத்  என்  ெபா ள் 
கூ வா◌் சிலர். அ ேவ அதன் ெபா ளாயின் ெதாண்  ெதாள்ளாயிரம் 
என்பவற்றிற்கும் அப்ெபா ள் ஏற்கேவண் ம். அங்ஙனம் ஏலாைமயின் அ  
ேபா ைரெயன ம க்க, ஆகேவ, ெதாண் +பத் =ெதாண்ப , ெதாண் +  
=ெதாண் , ெதாண் +ஆயிரம்=ெதாள்ளாயிரம் என்  ணர்ப்பேத ைறெயன் ம், 
ெதாண்  என் ம் எண் ப்ெபயர் வழக்கற்றதினால் அதன் ேம டப் ெபயர்கள் 

ன் ம் ஒவ்ேவாாிடமாய்த் தாழ்ந் வந்  வழங்கின என் ம் அறிந் ெகாள்க. 
 
    எ- : ெதாண்  என வ ம். இதைன ஒற்றாய் வந் நின்ற தகர ஒற்றின்ெமல் 
நிைலெமாழி ஒகரத்ைத ஏற்றித் ெதாவ்வாக்கி ணகர ஒற்  இரட்  அதன்ேமல் 
வ ெமாழிக்கட் பகர ம் ஆய்த ங்ெகட வந்த ஊகார ேமற்றித் ெதாண் வாக்கிப் 
பகரவாய்தெமன்னாத ைறயன்றிக் கூற்றினான் நிைலெமாழிக்கட் பகர ம் ஆய்த ங் 
ெக த் க் குற்றிய கரம் ெமய்ெயா ங் ெக த்  வ ெமாழி இ தித் தகர ஒற் த் 
திாிந் நின்ற றகர ஒற்றின்ேமேல நின்ற உகரேமற்றித் ெதாண் ெறன க்க. (40) 
    ----------- 
 
    அவ்ெவண் ப் ெபயர்கள் ன் அள  நிைறப்ெபயர்கள் 
    446. அளந்தறி கிளவி ம் நிைறயின் கிளவி ங் 
    கிளந்த இயல ேதான் ங் காைல. 
 
    இ  ேமற்கூறிய ஒன் தல் ஒன்பாெனண்கேளா  அள ப்ெபய ம் 
நிைறப்ெபய ம் மா  கூ கின்ற . 
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    இ-ள்: அளந்தறி கிளவி ம் நிைறயின் கிளவி ந் ேதான் ங் காைல- ற்கூறிய 
ஒன் தல் ஒன்பான்களின் ன்னர் அளந்தறியப்ப ம் அள ப்ெபய ம் 
நிைறப்ெபய ம் வந்  ேதான் ங்காலத் , கிளந்த இயல-ஆறன் ஈ  அல்வழிக் 
குற் கரம் ெமய்ெயா ங்ெகட்  தலீெரண்ணிெனாற்  ரகரமாய் உகரம் வந்  
இைடநிைல ரகரங்ெகட்  ன் ம் ஆ ம் ெந  தல் கு கி நான்கெனாற்  
வன்கணத்  றகரமாய் எட்டெனாற்  ணகரமாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : ஒ கலம் இ கலம் சா  ைத பாைன நாழி மண்ைடவட்  என ம், 
ஒ கழஞ்சு இ கழஞ்சு கஃசு ெதா  பலம் என ம் வ ம். அகல் உழக்கு என்பன 

ன்னர் த் ம். இைவ தலீெரண்ணின் ெசய்ைக. 
 
    ேதான் ங்காைலெயன்றதனான் இவ்ெவண்ணின் ன்னர் எ த்ேதாத்தா ம் 
இேலசா ம் யா நின்ற எண் ப்ெபயர்கெளல்லாம் இவ்விதி ம் பிறவிதி ம் 
எய் வித்  த் க்ெகாள்க. ஒ ன்  ஒ நான்கு இ ன்  இ நான்கு ஒ கால் 
இ கால் ஒ ந்திாிைக இ ந்திாிைக ஒ க்கால் இ க்கால் என்பன பிற ங் 
ெகாணர்ந்  ஒட் க. இனிப் பிறவிதி எய் வன ஓெரான்  ஓாிரண்  ஓைரந்  ஓரா  
ஓேர  ஓெரட்  ஓெரான்ப  என ம், ஈெரான்  ஈாிரண்  ஈைரந்  ஈேர  ஈெரட்  
ஈெரான்ப  என ம், ெவான்  விரண்  ைவந்  வா  ேவ  ெவட்  

ெவான்ப  என ம், " தலீெரண்ணின் யிர்" (எ -455) என் ஞ் சூத்திரத்தான் 
உயிர்க்கு எய்திய பிறவிதி ம் " ன்றன் தனிைல நீட ாித் " (எ -457) என்ற 
பிறவிதி ம் ெபற் ப் பிறெசய்ைகக ம் ெபற்  ந்தன. நாெலான்  நா ரண்  
நாைலந்  நாலா  நாேல  நாெலட்  நாெலான்ப  என்பன "நான்கெனாற்ேற 
லகாரமாகும்" (எ -453) என்ற விதி ெபற்  ந்தன. பிற ம் இவ்வாேறயன்றி 
அள ம் நிைற மணன்றி வ வனெவல்லாம் இவ்விேலசான் க்க. (41) 
    --------- 
 
    அதன்கண் " ன் " என் ஞ் ெசால் 
    447. ன்ற ெனாற்ேற வந்த ெதாக்கும். 
 
    இ  ேமல் மாட்ேடற்ேறா  ஒவ்வாததற்கு ேவ   கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ன்றெனாற்ேற வந்தெதாக்கும்- ன்றாெமண்ணின்கணின்ற னகர ஒற்  
வ ெமாழியாய் வந்த அள ப்ெபயர் நிைறப்ெபயர்களின் ன்னர் வந்த 
வல்ெலாற்ேறா  ஒத்த ஒற்றாய்த் திாிந்  ம்; எ- . 
 
    எ- : க்கலம் சா  ைத பாைன என ம், க்கழஞ்சு கஃசு ெதா  பலம் என ம் 
வ ம்,. 
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    "நான்கெனாற்ேற றகாரமாகும்" (எ -442) என்ற ன்ைன மாட்ேட  நிற்ற ன் 
நாற்கலம் சா  ைத பாைன என ம், நாற்கழஞ்சு ெதா  பலம் என ம் வ ம். (42) 
    --------- 
 
    "ஐந் " என் ஞ்ெசால் 
    448. ஐந்த ெனாற்ேற ெமல்ெல த் தாகும். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ஐந்தெனாற்ேற ெமல்ெல த்தாகும்-ஐந்தாவதன் கண் நின்ற நகர ஒற்  
வ ெமாழி வல்ெல த் க்கு ஏற்ற ெமல்ெல த்தாகத் திாிந்  ம்; எ- . 
 
    எ- : ஐங்கலம் சா  ைத பாைன என ம், ஐங்கழஞ்சு ெதா  பலம் என ம் வ ம். 
ஏகாரம் ஈற்றைச. (43) 
    ------------ 
 
    அவ்விரண் ன் ேமன் கட்கு வைரயைற 
    449. கசதப தன்ெமாழி வ உங் காைல. 
 
    இ  ற்கூறிய ன்றற்கும் ஐந்தற்கும் வ ெமாழி வைரய க்கின்ற . 
 
    இ-ள்: கசதப தன்ெமாழி வ உங் காைல- ன்றெனாற்  வந்தெதாப்ப உம் 
ஐந்தெனாற்  ெமல்ெல த்தாவ உம் அவ்வள ப்ெபயர் ஒன்பதி ம் வன்கணமாகிய 
கசதபக்கள் தன் ெமாழியாய் வந்த இடத் ; எ- . 
 
    அ  ன்னர்க் காட் னாம். ஆ  "ெந தல் கு கும்" (எ -440) என்ற 
மாட்ேடற்றாேன ஆ  ெந தல் கு கிநின்ற . 
 
    எ- : அ கலம் சா  ைத பாைன நாழி மண்ைட வட்  என ம், அ கழஞ்சு 
ெதா  பலம் என ம் வ ம். அகல் உழக்கு என்பன ேமற்காட் னாம். ஏ  குற் கர 
ஈறன்ைமயின் மாட்ேட  ஏலாதாயிற் . (44) 
    --------- 
 
    "எட் " என் ஞ் ெசால் 
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    450. நமவ என் ம் ன்ேறா  சிவணி 
    யகரம் வாி ம் எட்டன்  னியல்ேப. 
 
    இ  ேவண்டா கூறி 1ேவண் ய  க்கின்ற . 2"ஞநமயவ" (எ -144) என் ஞ் 
சூத்திரத் ட் குறியவற்ைறக் கூ த ன். 
 
    இ-ள்: எட்டன் ன்-எட்ெடன்பதன் ன்னர். நமவ என் ம் ன்ேறா  சிவணி 
அகரம் வாி ம்-அள ப்ெபயர்களின் ன்னர் ெமன்கணத்  இரண் ம் 
இைடக்கணத்  ஒன் மாகிய நமவ என் ம் ன்றேனா  ெபா ந்தி உயிர்க்கணத்  
அகரம் வாி ம், உம்ைமயான் உயிர்க்கணத்  உகரம் வாி ங் கூறாத 
வல்ெல த் க்கள் வாி ம், இயல் - ற்கூறியவாேற டகாரம் ணகாரமாய் ேவேறார் 
விகாரமின்றி இயல்பாய் ம்; எ- . 
 
    நமவெவன் ம் ன் ம் வந்தாற்ேபால அகரம்வாி  ெமன்ப  ெபா ள். 
 
    எ- : எண்ணாழி மண்ைட வட்  என ம் எண்ணகல் எண் ழக்கு என ம், 
எண்கலம் சா  ைத பாைன என ம் வ ம். 
 
    ஒன்ெறன த்தலான் வன்கணத்  நிைறப்ெபய ங் ெகாள்க. எண்கழஞ்சு ெதா  
பலம் என வ ம். 
 
    இவ் ேவண்டா கூறலான் எண்ணகெலனக் குற் கர ஈறாய்க் ேக ந் திாி ம் ெபற்  
உயிர்வ ெமாழியான ெதாடர்ெமாழிக்கண் ஒற்றிரட் தல் ெகாள்க. (45) 
    ----------- 
        1 ேவண்டா  கூறல்-ஞநமவய (எ -144) என் ம் ற்பாவிற் கூறியைதக் கூறல் 
        2 ேவண் ய  த்தல்-உயிர் தன்ெமாழி வ மிடத்  நிைலெமாழியீற்  ெமய் 
        இரட் தைலக் ெகாள் தல். 
    --------- 
 
    "ஐந் " " ன் " என் ம் இரண்  ெசாற்க க்கும் ஒத்த  
    451. ஐந் ம் ன் ம் நமவ  காைல 
    வந்த ெதாக்கும் ஒற்றியல் நிைலேய. 
 
    இ ம் ேமல் மாட்ேடற்ேறா  ஒவ்வா  கூ கின்ற . 
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    இ-ள்: ஐந் ம் ன் ம் நம வ காைல-ஐந்ெதன்  ெமண் ம் 
ன்ெறன் ெமண் ம் நகர தன்ெமாழி ம் மகர தன்ெமாழி ம் வ ெமாழியாய் 

வ ங்காலத் , ஒற்றியல் நிைல-நிைலெமாழிக்கண் நின்ற ஒற்  நடக்கும் 
நிைலைமகூறின், வந்த  ஒக்கும்-ேமற் கூறியவாேற மகர ம் பகர மாகா  வ ெமாழி 

தல் வந்த ஒற்ேறா  ஒத்த ஒற்றாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : ஐந்நாழி ஐம்மண்ைட ந்நாழி ம்மண்ைட என வ ம். 
 
    ன் ம் ஐந் ம் என்னாத ைறயன்றிக் கூற்றினால் நானாழி நான் மண்ைட 
என் ழி நிைலெமாழி னகரம் றகரமாகா  நின்றவாேற நின்  த ம் வ ெமாழி 

தனின்ற நகரம் னகரமாகத் திாிய நிைலெமாழி நகரங் ெக த ங் ெகாள்க. (46) 
    ---------- 
 
    " ன் " "நான்கு" "ஐந் " ன் வகர தன் ெமாழி 
    452. ன்ற ெனாற்ேற வகரம் வ வழித் 
    ேதான்றிய வகரத் வா கும்ேம. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ன்றெனாற் - ன்றாெமண்ணின்கணின்ற னகர ஒற் , வகரம் வ வழி-
வகர தன்ெமாழி வ மிடத் , ேதான்றிய வகரத்  உ வாகும்-அவ்வ ெமாழியாய்த் 
ேதான்றிய வகரத்தின் வ வாய் ம்; எ- . 
 
    எ- : வ்வட்  என வ ம். 
 
    ேதான்றிய என்றதனாேன தல் நீண்  வகர ஒற்றின்றி வட்  என் மாம். (47) 
    ----------- 
 
    453. நான்க ெனாற்ேற லகார மாகும். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: நான்கெனாற் -நான்காெமண்ணின்கணின்ற னகர ஒற் , லகாரமாகும்-
வகர தன்ெமாழி வந்தால் லகர ஒற்றாகத் திாிந்  ம்; எ- . 
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    எ- : நால்வட்  என வ ம். (48) 
    ----------- 
 
    454. ஐந்த ெனாற்ேற ந்ைதய  ெக ேம. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ஐந்தெனாற் -ஐந்தாெமண்ணின்கணின்ற நகர ஒற் , ந்ைதய  ெக ம்-
வகர தன்ெமாழி வந்தால் ன்னின்ற வ  ெகட்  ம்; எ- . 
 
    எ- : ஐவட்  என வ ம் 
 
    ந்ைத ெயன்றதனால் நகர ஒற் க் ெகடா  வகர ஒற்றாகத் திாிந்  
ஐவ்வட் ெயனச் சி பான்ைம வ ம். (49) 
    ------------ 
 
    'ஒ ' 'இ ' ன் உயிர் தன் ெமாழி 
    455. தலீ ெரண்ணின் ன் உயிர்வ  காைலத் 
    தவெலன ெமாழிப உகரக் கிளவி 
    தனிைல நீட லாவயி னான. 
 
    இ  மாட்ேடற்றான்1 எய்திய உகரத்திற்குக் ேக கூறி தனீள்க என்ற ன் 
எய்திய  விலக்கிப் பிறி விதி கூ கின்ற . 
 
    இ - ள்: தலீெரண்ணின் ன் உயிர் வ காைல - ஒ  இ  என ந் நின்ற 
இரண்ெடண்ணின் ன்னர் உயிர் தன் ெமாழி வ ெமாழியாய் வ ங்காலத் , 
உகரக்கிளவி தவெலன ெமாழிப - நிைலெமாழி கரமாகிய எ த் க் ெக தலாெமன்  
ெசால் வர் லவர். ஆவயினான தனிைல நீடல் - அவ்விரண்ெடண்ணின்கணின்ற 

தெல த் க்கள் நீண்  ம்; எ- . 
 
    எ -  : ஓரகல் ஈரகல் ஓ ழக்கு ஈ ழக்கு என்வ ம். (50) 
    ------------- 
        1 மாட்ேட  'அளந்தறிகிளவி ம்' (41) என் ம் ற்பாவிற் கூறிய . 
    --------- 
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    " ன் ' 'நான்கு' 'ஐந் ' ன் உயிர் தன் ெமாழி. 
    456. ன் ம் நான்கும் ஐந்ெதன் கிளவி ந் 
    ேதான்றிய வகரத் தியற்ைக யாகும். 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ - ள் : ன் ம் நான்கும் ஐந்ெதன் கிளவி ம் - ன்ெறன் ெமண் ம் 
நான்ெகன் ெமண் ம் ஐந்ெதன் ெமண் ம், ேதான்றிய வகரத்  இயற்ைகயாகும் 
- ன்னர்த்ேதான்றி நின்ற வகரம் வ ெமாழிக்குக் கூறிய இயல்பாக ன்றின்கண் 
வகர ஒற்றா ம், நான்கின்கண் லகர ஒற்றா ம், ஐந்தின்கண் ஒற் க்ெகட் ம் ம்; 
எ - . 
 
    எ -  : வ்வகல் வ் ழக்கு என இதற்குத் ேதான்றிய என்றதனால் ஒற்றிரட் தல் 
ெகாள்க. நாலகல் நா ழக்கு ஐயகல் ஐ ழக்கு எனவ ம். 
 
    ேதான்றிய என்றதனால் ேமல் ன்ெறன்ப  தல் நீண்ட இடத்  நிைலெமாழி 
னகரெவாற் க் ெக த் க்ெகாள்க. இயற்ைக ெயன்றதனால் ெதாடர்ெமாழிக்கண் 
ஒற்றிரட் தல் ெகாள்க. ' ன்றெனாற்ேற' த ய ன்  சூத்திர ங் ெகாணர்ந்  

க்க. (51) 
 
    அவற் ள் ' ன் ' என்பதற்கு, ேம ம் ஒ  . 
    ----------- 
 
    457. ன்றன் தனிைல நீட  ாித்ேத 
    உழக்ெகன் கிளவி வழக்கத் தான. 
 
    இ  ன்னர்க் கு குெமன்றதைன நீண் க என்ற ன் எய்திய  விலக்கிற் . 
 
    இ - ள் : ன்றன் தனிைல நீட ம் உாித்  – ன்ெறன்  ெமண்ணின் தனின்ற 
எ த்  நீண் த ம் உாித் , அஃதி யாண்ெடனின், உழக்கு என் கிளவி 
வழக்கத்தான-உழக்ெகன் ஞ் ெசால் ம் வழக்கிடத் ; எ- . 
 
    எ- : ழக்கு என வ ம். 
 
    வழக்கத்தான என்பதனான் அகெலன்கிளவிக்கு தனிைல நீட ங் ெகாள்க. 

வகல் என வ ம். இன் ம் அதனாேன நிைலெமாழி னகர ஒற் க் ெக க்க. 
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    ழக்கு ழாக்ெகன் ம் ம  இவ்ேவாத்தின் றனைடயான் க்க. (52) 
    ------------- 
 
    "ஆ " என்பதற்கும் அம்  
    458. ஆெறன் கிளவி தல்நீ ம்ேம. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ஆெறன் கிளவி-ஆெறன்  ெமண் ப்ெபயர் அகல் உழக்கு என்பன வாின், 

தல் நீ ம்- ன்னர்க் கு கி நின்ற தெல த்  நீண்  ம்; எ- . 
 
    அ ெவன்னா  ஆெறன்றார். திாிந்ததன்றிாிப  என் ம் நயத்தால். 
 
    எ- : ஆறகல் ஆ ழக்கு என வ ம். (53) 
    --------- 
 
    "ஒன்ப " என் ஞ் ெசால் 
    459. ஒன்பா னி தி உ நிைல திாியா 
    தின்ெபறல் ேவண் ஞ் சாாிைய ெமாழிேய. 
 
    இ  குற் கரம் ெமய்ெயா ங் ெகடா  நின்  இன் ெப க என்ற ன் எய்திய  
விலக்கிப் பிறி விதி வகுக்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஒன்பான் இ தி உ நிைல திாியா -அள ம் நிைற ம் வ வழி 
ஒன்பெதன் ம் எண்ணின் இ திக் குற் கரந்தன்வ  நிைலதிாியா  நின் , 
சாாிையெமாழி இன்ெபறல்ேவண் ம்- சாாிையச்ெசால்லாகிய இன் ெபற்  தைல 
வி ம் ம் ஆசிாியன்; எ- . 
 
    எ- : ஒன்பதின்கலம் சா  ைத பாைன நாழி மண்ைட வட்  அகல் உழக்கு 
என ம், கழஞ்சு ெதா  பலம் என ம் வ ம். 
 
    சாாிையெமாழி ெயன்றதனான் இன்ேனா  உகர ம் வல்ெல த் ங் ெகா த் ச் 
ெசய்ைகெசய்  க்க. ஒன்பதிற் க்கலம் சா  என எல்லாவற்ேறா ம் ஒட் க. 
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    உ ெபன்பதனான் ஒன்பதிற்ெறன ஒற்றிரட் தல் எல்லாவற்றிற்குங்ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன ஒன்பதி னாழிெயன் ழி வந்த இன்னின் னகரக் ேக ங் 
ெகாள்க. "அளவாகுெமாழி தல்" (எ -121) என்பதனா ம் "நிைலஇய" என் ம் 
இேலசா ம் இன்னின் னகரம் றகரமாதல் ெகாள்க. (54) 
    ----------- 
 
    ஒன்  தல் ஒன்ப  எண் ன்  
    460. ன் வாி ங் கூறிய இயல்ேப. 
 
    இஃ  ஒன் தல் ஒன்பான்கேளா  ெறன்பதைனப் ணர்க்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ன்-ஒன் தல் ஒன்பான்களின் ன்னர்,  வாி ம்- ெறன்  
ெமண் ப்ெபயர் வந்தா ம், கூறிய இயல் -ேமற் பத்ெதன்பதேனா  

ண ம்வழிக்கூறிய இயல்  எய்தி ம்; எ- . 
 
    அ  குற் கரம் ெமய்ெயா ங்ெகட்  ன் மா ஆ ம் ெந தல் கு கி 

தலீெரண்ணி ெனாற்  ரகரமாய் உகரம் ெபற்  இைடநிைல ரகரம் இரண்டன்கட் 
ெகட்  தலாம். 
 
    எ- : ஒ  இ  அ  எண்  என வ ம். இைவ மாட்ேடற்றான் 

ந்தன. மாட்ேட  ஒவ்வாதன ேமற்கூறி ப்ப. (55) 
    -------------- 
 
    அதன்கண் " ன் " என் ஞ் ெசால் 
    461. ன்ற ெனாற்ேற நகார மாகும். 
 
    இ  மாட்ேடற்ேறா  ஒவ்வாததற்கு ேவ  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ன்றெனாற்ேற நகாரமாகும்- ன்றாெமண்ணின் கணின்ற னகரெவாற்  
நகரெவாற்றாகும்; எ- . 
 
    எ- : ந்  என வ ம். (56) 
    ------------ 
 
    அதன்கண் "நான்கு" "ஐந் " 
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    462. நான்கும் ஐந் ம் ஒற் ெமய் திாியா. 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: நான்கும் ஐந் ம் ஒற்  ெமய் திாியா-நான்ெகன்  ெமண் ம் 
ஐந்ெதன் ெமண் ந் தம்ெமாற் க்கள் நிைலதிாியா  ம்; எ- . 
 
    எ- : நா  ஐந்  என வ ம். 
 
    ெமய்ெயன்றதனான் நா ெறன் ழி வ ெமாழி நகரத் ள் ஊகாரம் பிாித்  
"லனெவன வ உம்" (எ -149) என்பதனான் னகரெவாற்றாக்கி ஊகாரேமற்றி 
நிைலெமாழி னகரங் ெக த் க் ெகாள்க. (57) 
    ------------- 
 
    அதன்கண் "ஒன்ப " என் ஞ் ெசால். 
    463. ஒன்பான் தனிைல ந் கிளந் தற்ேற 
    ந்ைத ெயாற்ேற னகாரம் இரட் ம் 
    ெறன் கிளவி நகார ெமய்ெகட 
    ஊஆ வாகும் இயற்ைகத் ெதன்ப 
    ஆயிைட வ தல் இகார ரகாரம் 
    ஈ ெமய் ெக த்  மகர ெமாற் ம்.1 
 
    இ ம் அ . 
 
    இ-ள்: ஒன்பான் தனிைல ந்  கிளந்தற் -ஒன்ப ெதன் ெமண்ணின் தனின்ற 
ஒகரம் ேமற் பத்ெதன்பதேனா  ண ம்வழிக் கூறியவா  ேபால ஒ  தகரம் ஒற்றி 
அதன்ேமல் ஏறி ம், ந்ைத ஒற்ேற ளகாரம் இரட் ம்-அவ்ெவாகரத்தின் 

ன்னின்ற னகர ஒற்  ளகர ஒற்றாய் இரட் த்  நிற்கும், ெறன்கிளவி நகார 
ெமய்ெகட ஊ ஆவாகும் இயற்ைகத் ெதன்ப-வ ெமாழியாகிய 

ெறன் ெமண் ப்ெபயர் நகரமாகிய ெமய்ெகட அதன்ேமல் ஏறிய ஊகாரம் 
ஆகாரமாம் இயல்ைப ைடத்ெதன்பர் லவர், ஆயிைட இகர ரகரம் வ தல் -
அம்ெமாழியிைட ஓர் இகர ம் ரகார ம் வ க, ஈ  ெமய் ெக த்  மகரம் ஒற் ம்-
ஈறாகிய குற் கரத்திைன ம் அஃ  ஏறிநின்ற றகர ஒற்றிைன ம் ெக த்  ஓர் மகர 
ஒற்  வந்  ம்; எ- . 
 
    ெமய்ெயன்பதனான் நிைலெமாழிக்கட் பகரங் ெக க்க. 
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    எ- : ெதாள்ளாயிரம் என வ ம். 
 
    இதைன ஒன்பெதன் ம் ஒகரத்தின் ன்னர் வந்த தகர ஒற்றின்ேமேல 
ஒகரத்ைதேயற்றிப் பகரங் ெக த் க் குற்றிய கரம் ெமய்ெயா ங் ெக த்  நின்ற 
னகர ஒற்றிைன இரண்  ளகர ஒற்றாக்கி ெறன்பதன் நகரங்ெக த்  ஊகாரம் 
ஆகாரமாக்கி ளகரத்தின் ேமேலற்றி இகர ம் ரகர ம் வ வித்  விகாரப்பட்ட 
உயிராகிய ஆகாரத்தின் ன் உடம்ப ெமய் யகாரம் வ வித்  றகர உகரங் ெக த்  
மகர ஒற்  வ வித்  க்க. (58) 
    ------------- 
        1 மாட்ேட  'அளந்தறிகிளவி ம்' (41) என் ம் ற்பாவிற் கூறிய . 
    ------------ 
 
    ஒன்  "இரண் " ன் ஆயிரம் 
    464. ஆயிரக் கிளவி வ உங் காைல 
    தலீ ெரண்ணின் உகரங் ெக ேம. 
 
    இஃ  அவ்ெவான் தல் ஒன்பான்கேளா  ஆயிரம் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஆயிரக்கிளவி வ உங் காைல-ஆயிரெமன் ஞ் ெசால் ஒன் தல் 
ஒன்பான்கள் ன் வ ங்காலத் , தல் ஈெரண்ணின் உகரம் ெக ம்-ஒ  இ  என் ம் 
இரண்ெடண்ணின்கட் ெபற்  நின்ற உகரங் ெகட்  ம்; எ- . 
 
    உகரங்ெக ெமனேவ ஏைனயன ன்னர்க் கூறியவாேற நிற்றல் ெபற்றாம். 
 
    எ- : ஒராயிரம் இராயிரம் என வ ம். (59) 
 
    இந் ற்பா, ஒன்ப + =ெதாள்ளாயிரம் எனப் ணர்க்கின்ற . 
"ஒன்பாெனாகரமிைச" (எ -445) என் ம் ற்பாவிற்குக் கூறிய அ க்குறிப்ைப 
இதற்குங் ெகாள்க. 
    ---------------- 
 
    அவற்றிற்கு ேம ம் ஒ   
    465. தனிைல நீ ம் மான மில்ைல. 
 
    இஃ  எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
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    இ-ள்: தனிைல நீ ம் மானமில்ைல-அம் தலீெரண்ணின் தற்கணின்ற ஒகார 
இகாரங்கள் நீண் யி ங் குற்றமில்ைல; எ- . 
 
    எ- : ஓராயிரம் ஈராயிரம் என வ ம். (60) 
    ------------- 
 
    " ன் " ன் ஆயிரம் 
    466. ன்ற ெனாற்ேற வகார மாகும். 
 
    இ  ன்ெறன் ெமண் ஆயிரத்ேதா  ண மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ன்றெனாற்ேற வகாரமாகும்- ன்ெறன்  ெமண்ணின்கணின்ற னகர ஒற்  
வகர ஒற்றாகத் திாிந்  ம்; எ- . 
 
    எ- : வ்வாயிரம் என வ ம். 
 
    ன்னிற் சூத்திரத்  நிைல என்றதனான் இதைன தனிைல நீட்  வகர ஒற் க் 
ெக த்  வாயிரம் என க்க. (61) 
    -------------- 
 
    "நான்கு" ன் ஆயிரம் 
    467. நான்க ெனாற்ேற லகார மாகும். 
 
    இ  நான்ெகன் ெமண் அதேனா  ண மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: நான்கெனாற்ேற லகாரமாகும்-நான்ெகன் ெமண்ணின்கணின்ற னகர ஒற்  
லகர ஒற்றாகத் திாிந்  ம்; எ- . 
 
    எ- : நாலாயிரம் என வ ம். (62) 
    ----------- 
 
    "ஐந் " ன் ஆயிரம் 
    468. ஐந்த ெனாற்ேற யகார மாகும். 
 
    இஃ  ஐந்ெதன் ெமண் அதேனா  ண மா  கூ கின்ற . 
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    இ-ள்: ஐந்தெனாற்ேற யகாரமாகும்-ஐந்ெதன்  ெமண்ணின்க ணின்ற நகர ஒற்  
யகர ஒற்றாகத் திாிந்  ம்; எ- . 
 
    ஐயாயிரம் என வ ம். (63) 
    ------------- 
 
    "ஆ " ன் ஆயிரம் 
    469. ஆறன் ம ங்கிற் குற்றிய கரம் 
    ஈ ெமய் ஒழியக் ெக தல் ேவண் ம். 
 
    இஃ  ஆெறன்  ெமண் அதேனா  ண மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஆறன் ம ங்கிற் குற்றிய கரம்-ஆெறன்  ெமண்ணின்க ணின்ற 
குற்றிய கரம் ெந தல் கு கி அ ெவன ற் கரமாய் நிற்ற ன், ெமய் ஒழிய ஈ  
ெக தல் ேவண் ம்- அ  தாேனறிய ெமய்யாகிய றகர ஒற் க் ெகடா  நிற்ப 

ற் கரமாகிய ஈ  தான் ெகட் ப் ணர்தைல வி ம் ம் ஆசிாியன்; எ- . 
 
    எ- : அறாயிரம் என வ ம். 
 
    ன்னர் "ெந தல் கு கும்" (எ -440) என்ற வழி அ ெவன நின்ற 

ற் கரத்திற்ேக ஈண் க் ேக  கூறினாெரன்ப  ெபற்றாம். என்ைன? 
குற்றிய கரமாயின் ஏறி த ன். இ  குற் கரந் திாிந்  ற் கரமாய் நிற்ற ன் 
ஈண்  கூறினார். ற்றிய கரம் ஈ ெமய்ெயாழியக் ெக ெமனேவ குற் கரங் 
ெகடா  ஏறி  ெமன்ப  அ த்தாபத்தியாற் ெப ம். ஆறாயிரம் என வ ம். 
 
    ம ங்ெகன்றதனாற் பிறெபா ட் ெபயர்க்கண் ம் ெந தல் கு கா  நின்  

தல் ெகாள்க. ஆறாகுவேத என வ ம். (64) 
    ------------ 
 
    "ஒன்ப " ன் "ஆயிரம்" 
    470. ஒன்பா னி தி உ நிைல திாியா 
    தின்ெபறல் ேவண் ஞ் சாாிைய மரேப. 
 
    இஃ  ஒன்பெதன் ெமண் அதேனா  ண மா  கூ கின்ற . 
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    இ-ள்: ஒன்பான் இ தி- ஒன்பெதன்  ெமண்ணின் இ திக் குற் கரம், உ நிைல 
திாியா -தன் வ நிைல திாிந்  ெகடா , சாாிைய மர  இன் ெபறல் ேவண் ம்- 
சாாிையயாகிய மரபிைன ைடய இன் ெபற்ற தைல ஆசிாியன்; எ- . 
 
    எ- : ஒன்பதினாயிரம் என வ ம். 
 
    உ ெவன் ம் நிைலெயன் ஞ் சாாிைய மரெபன் ங்கூறிய மிைகயால் 
ஆயிரமல்லாத பிறெவண்ணின்கண் ம் ெபா ட் ெபயாிடத் ம் இன் ம் உகர ம் 
வல்ெல த் ம் ெபற்  ம்  ெகாள்க. ஒன்பதிற் க் ேகா 1 
ஒன்பதிற்ெறான்ப  ஒன்பதிற் த்தடக்ைக ஒன்பதிற்ெற த்  என வ ம். 
 
    இன் ம் இவ்விேலசாேன ேவெறா  பின்ைமயிற் கூறாெதாழிந்த எண்ணாயிர 
ெமன்றவழி ஒற்றிரட் த ம் ஈண் க் கூறியவற்றிற்கு ஒற்றிரட் த ங் ெகாள்க. 
"அளவாகு ெமாழி தல்" (எ -121) என்பத ள் "நிைலஇய" என்றதனான் னகரம் 
றகரமாதல்2 ெகாள்க. (65) 
    --------- 
        1 இலக்கம் ேகா ெயன் ம் எண் ப் ெபயர்கள் இவ்விய ற் கூறப்படாைமயால் 
பழந் தமிழர்க்கு 99999 வைரதான் எண்ணத் ெதாிந்தி ந்த  என்  சிலர் ெகாள்வர். 
இலக்கம் ேகா  என்பன குற்றிய கரச் ெசாற்களல்ல ெவன் ம், குற் கரச் ெசாற்கேள 
இவ்விய ற் ணர்த் க் காட்டப்ப வன ெவன் ம், இலக்கத்தின் ம ெபயரான 

றாயிரம் என் ம் ெசால் ம் பத்  றாயிரம் வைர ணர்த்தற்கிட ம் அ த்த (எ -
471) ற்பாவிற் கூறப்பட் ளெவன் ம், இலக்கம் ேகா  என் ம் ெபயர்கள் ைறேய 
ெபாிய இலக்கம கைடசிெயன என்  ெபா ள்ப ம் தனித் தமிழ்ச் ெசாற்கேள என் ம் 
அறிந்  ெகாள்க. 
        2 னகரம் றகரமாதல் ஒன்பதிற் க்ேகா  ஒன்பதிற்ெறான்ப  த யவற்றில். 
    ----------- 
 
    ஒன்  தல் ஒன்ப  எண் ன் " றாயிரம்" 
    471. றா யிர ன் வ உங் காைல 
    ற னியற்ைக தனிைலக் கிளவி. 
 
    இஃ  ஒன் தல் ஒன்பான்கேளா  ெறன் ெமண் அைடய த்த ஆயிரம் 

மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: றாயிரம் ன் வ உங் காைல- றாயிரெமன் ம் அைடய த்தெமாழி 
ஒன் தல் ஒன்பான்கள் ன் வ ெமாழியாய் வ ங்காலத் , தனிைலக் கிளவி 
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றன் இயற்ைக- ஒன்ெறன் ம் தனிைலக் கிளவி ஒன்  ன் ெறன்  
ெமண்ேணா  ந்தாற்ேபால விகாரெமய்தி ம். எனேவ வழி நிைலக் 
கிளவியாகிய இரண்  த ய எண்கள் விகாரெமய்தி ம் எய்தா  இயல்பா ம் 

ம்; எ- . 
 
    எ- : ஒ  றாயிரம் என வ ம். ஏைனயன இ றாயிரம் இரண்  றாயிரம், 

ந் றாயிரம் ன்  றாயிரம், நா றாயிரம் நான்கு றாயிரம் ஐந் றாயிரம் 
ஐந்  றாயிரம், அ றாயிரம ஆ  றாயிரம், எண் றாயிரம் எட்  றாயிரம், 
ஒன்ப றாயிரம் எனவ ம். இவ்விகாரப் பட்டனவற்றிற்குக் குற் கரம் ெமய்ெயா ங் 
ெக த்  தலீெரண்ணி ெனாற்  ரகரமாக்கி உகரம் வ வித்  ன் ம் ஆ ம் 
ெந தல் கு க்கி ன்றெனாற்  நகாரமாக்கி நான்கும் ஐந் ம் ஒற் ெமய்திாியா 
வாக்கி எட்ட ெனாற்  ணகாரமாக்கி இேலசுகளாற்ெகாண்ட ெசய்ைககளில் 
ேவண் வன ங் ெகாணர்ந்  க்க. 
 
    ஏற் ழிக்ேகாட ெலன்பதனால் ெதாள்ளாயிரெமன்ற ேனா  மாட்ேட  
ெசன்றேத ம் அவ்வா  யாெதன்  ெகாள்க. ன்ெனன்பதனான் இன் சாாிைய 
ெபற்  ஒன்பதினாயிரம் என் மாம். நிைலெயன்றதனான் ன் ம் ஆ ம் இயல்பாக 

ழி ெந தல் கு காைம ெகாள்க. (66) 
    -------- 
 
     ன் ஒன்  தல்ஒன்ப  எண்கள் 
    472. ெறன் கிளவி ஒன் த ெலான்பாற் 
    கீ சிைன ெயாழிய இனெவாற்  மிகுேம. 
 
    இ  ெறன்பதேனா  ஒன் தல் ஒன்பான்கைளப் ணர்க்கின்ற . 
 
    இ-ள்:  என் கிளவி- ெறன்  ெமண் ப்ெபயர், ஒன்  தல் ஒன்பாற்கு-
ஒன் தல் ஒன்பான்கேளா  ண மிடத் , ஈ  சிைனெயாழிய-ஈறாகிய குற் கரந் 
தன்னாற் பற்றப்பட்ட ெமய்ெயா ங் ெகடா நிற்ப, இன ஒற்  மிகும்-அச்சிைனக்கு 
இனமாகிய றகர ஒற்  மிக்கு ம்; எ- . 
 
    எ- : ற்ெறான்  என வ ம். இரண் தல் ஒன்ப  அள ஞ் ெசய்ைக யறிந்  
ஒட் க. 
 
    ஈ சிைன என்  ஓதிய மிைகயான் ெறன்பதேனா  பிற எண் ம் பிறெபா ட் 
ெபய ம் இவ்விதி ம் பிறவிதி ம் எய்தி தல் ெகாள்க. ற் ப்பத்  ற் க்ேகா  

ற் த்ெதாண்  என ம், ற் க்குைற ற்றிதழ்த்தாமைர ற் க்காணம் 
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ற் க்கான்மண்டபம் என ம் இன ஒற்  மிக்கன ெகாள்க. இன் ம் இதனாேன 
இ ற்ெறான்  இரண்  ற்ெறான்  என  அைடய த்தவழி ங் ெகாள்க. (67) 
    ------------ 
 
     ன் "ஒ பஃ " த யன. 
    473. அைவ ர் பத்தி ம் அத்ெதாழிற் றாகும். 
 
    இஃ  அந் ெறன்பதேனா  ஒன் தல் ஒன்பான்கள் அைடய த்த வழிப் 

ண மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அைவ ஊர்பத்தி ம்-அந் ெறன்ப  நின்  ற்கூறிய ஒன் தல் 
ஒன்பான்கைள ஊர்ந்  வந்த பத்ெதன்பதேனா  ண மிடத் ம், அத்ெதாழிற்றாகும்-
ஈ  சிைனெயாழிய இன ஒற்  மிக்கு ம்; எ- . 
 
    எ- : ற்ெறா பஃ  இ பஃ  ப்பஃ  நாற்பஃ  ஐம்பஃ  அ பஃ  எ பஃ  
எண்பஃ  என வ ம். மற்  ற்ெறான்ப  அைவ ஊரப்பட்  வந்த  அன்ைம 
உணர்க. 
 
    ஆகுெமன்றதனான் ஒ ற்ெறா பஃ  இ ற்ெறா பஃ  என நிைலெமாழி 
அைடய த்  ம் ங் ெகாள்க. (68) 
    ---------- 
 
     ன் அள ப்ெபயர் நிைறப்ெபயர் 
    474. அள ம் நிைற ம் ஆயியல் திாியா  
    குற்றிய கர ம் வல்ெல த் தியற்ைக ம் 
    ற்கிளந் தன்ன என்மனார் லவர். 
 
    இ  ெறன்பதேனா  அள ப்ெபய ம் நிைறப்ெபய ம் மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: அள ம் நிைற ம் ஆயியல் திாியா - ெறன்பதேனா  அள ப்ெபய ம் 
நிைறப்ெபய ம் ண மிடத்  ற்கூறிய இயல்பிற் றிாியா  இன ஒற்  மிக்கு ம், 
குற்றிய கர ம் வல்ெல த்தியற்ைக ம்-அவ்விடத் க் குற்றிய கரங் ெகடாைம ம் 
இன ஒற்  மிக்கு வன்ெறாடர்ெமாழியாய் நிற்ற ன் வ ெமாழி வல்ெல த்  மிகும் 
இயல் ம், ற்கிளந்தன்ன என்மனார் லவர்-"வல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழி 
வல்ெல த்  மிகுேம" (எ -426) என வன்ெறாடர்ெமாழிக்குக் கூறிய தன்ைமயவாய் 

ெமன்  கூ வர் லவர்; எ- . 
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    எ- : ற் க்கலம் சா  ைத பாைன நாழி மண்ைட வட்  அகல் உழக்கு என ம், 
கழஞ்சு ெதா  பலம் என ம் வ ம். திாியாெதன்றதனால் ெறன்ப  அைடய த்த 
வழி ம் இவ்விதி ெகாள்க. அஃ  ஒ ற் க்கலம் இ ற் க்கலம் என வ ம். (69) 
    ----------- 
 
    "ஒ  பஃ " த யவற்றின் ன் ஒன்  தல் ஒன்ப  எண்கள் 
    475. ஒன் த லாகிய பத் ர் கிளவி 
    ஒன் த ெலான்பாற் ெகாற்றிைட மிகுேம 
    நின்ற ஆய்தங் ெக தல் ேவண் ம். 
 
    இஃ  ஒன் தல் எட்  ஈறாகிய எண்கள் அைடய த்த பத்தேனா ம் ஒன் தல் 
ஒன்பான்கைளப் ணர்க்கின்ற . 
 
    இ-ள்: ஒன்  தலாகிய பத்  ஊர் கிளவி-ஒன் தல் எட்  ஈறாகப் பத்ெதன் ம் 
எண் ஏறி ஒ ெசால்லாகி நின்ற ஒ  பஃ  த ய எண்கள், ஒன் தல் ஒன்பாற்கு-
ஒன் தல் ஒன்பான்கள் வ ெமாழியாய் வந்  ண ம் இடத் , நின்ற ஆய்தங் 
ெக தல் ேவண் ம்-பஃெதன்பதன்கண் நின்ற ஆய்தங் ெகட்  தைல வி ம் ம் 
ஆசிாியன், ஒற்  இைடமிகும்- ஆண்  இன ஒற்றாகிய ஒ  தகர ஒற்  இைடமிக்கு 

ம்; எ- . 
 
    எ- : ஒ பத்ெதான்  இ பத்ெதான்  ஒ பத்திரண்  இ பத்திரண்  என 
எல்லாவற்ேறா ம் ஒட் க. இவற் ள் ஒ பத்ெதான்  ஒ பத்திரண்  என் ம் 
எண்கள் அதிகாரத்தால் நின்ற ெறன்பதேனா  அ த்  வ ெமன் 1 உணர்க. (70) 
    ---------- 
        1 ெறன்பதேனா  அ த் வ தல்- ற்ெறா பத்ெதான்  

ற்ெறா பத்திரண்  என வ தல். 
    ------------- 
 
    அவற்றின் ன் "ஆயிரம்" 
    476. ஆயிரம் வாிேன இன்ெனன் சாாிைய 
    ஆவயி ெனாற்றிைட மிகுத ல்ைல. 
 
    இஃ  ஒ பஃ  த யவற்ேறா  ஆயிரத்ைதப் ணர்க்கின்ற . 
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    இ-ள்: ஆயிரம் வாின் இன்ெனன் சாாிைய-அவ்ெவான்  தலாகிய பத்  ஊர் 
கிளவி ஆயிரத்ேதா  ண ம் இடத்  இன்சாாிைய ெப ம், ஆவயின் ஒற்  இைட 
மிகுதல் இல்ைல- அவ்விடத் த் தகர ஒற்  இைடவந்  மிகா ; எ- . 
 
    எ- : ஒ பதினாயிரம் இ பதினாயிரம் என எண்பதின்கா ம் ஒட் க. இைவ 

ற்ெறா பதினாயிரம் என ் வ ம். 
 
    ஆவயின் என்றதனால் றாயிரத்ெதா பத்தீராயிரம் என்றாற்ேபால அத் ப் 
ெப த ம் பிற ங் ெகாள்க. (71) 
    ------------- 
 
    அவற்றின் ன் அள ப் ெபயர் நிைறப் ெபயர் 
    477. அள ம் நிைற ம் ஆயியல் திாியா. 
 
    இஃ  ஒன்  தலாகிய பத்  ஊர் கிளவி ன்னர் அள ப்ெபய ம் நிைறப்ெபய ம் 

ணர்க்கின்ற . 
 
    இ-ள்: அள ம் நிைற ம் ஆயியல் திாியா-ஒ பஃ  த ய எண்களின் ன்னர் 
அள ப்ெபய ம் நிைறப்ெபய ம் வந்தால் ஒற்  இைடமிகா  இன்சாாிைய ெபற்  

ம்; எ- . 
 
    எ- : ஒ பதின்கலம் சா  ைத பாைன நாழி மண்ைட வட்  அகல் உழக்கு என ம், 
ஒ பதின்கழஞ்சு ெதா  பலம் என ம் வ ம். இவற்றிற்கு  அைடய த்  ஒட் க. 
 
    திாியா என்றதனான் ஒ பதிற் க்கலம் இ பதிற் க்கலம் என் ந் 
ெதாடக்கத்தனவற்றின்கண் இன்னின் அகரம் றகரமாகத் திாிந்  இரட் த ம் உகர ம் 
வல்ெல த் ம் ெப த ங் ெகாள்க. இன் ம் இதனாேன ஒ பதினாழி என்றவழி 
வ ெமாழி நகரந் திாிந் ழி நிைலெமாழி னகரக்ேக ங் ெகாள்க. 
 
    அள  நிைற  மதேனா ரன்ன என்  பாடம் ஓ வார் ன்னர்ச் சூத்திரத்  
"ஆவயின்" என்றதனா ம் அதன் ன்னர்ச் சூத்திரத்  "நின்ற" என்றதனா ம் 
இவற்ைற ப்பார். (72) 
    ------------- 
 
    ஒன் தல் எண் ன் ெபா ட் ெபயர் 
    478. தனிைல எண்ணின் ன் வல்ெல த்  வாி ம் 
    ஞநமந் ேதான்றி ம் யவவந் திையயி ம் 
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    தனிைல யியற்ைக என்மனார் லவர். 
 
    இஃ  ஒன் தல் ஒன்பான்கேளா  ெபா ட்ெபயைரப் ணர்க்கின்ற . 
 
    இ-ள்: தனிைல எண்ணின் ன் வல்ெல த்  வாி ம்- ஒன்ெறன் ம் 
எண்ணின் ன் வல்ெல த்  தன் ெமாழி வாி ம், ஞநம ேதான்றி ம்-
ஞநமக்களாகிய ெமல்ெல த்  தன்ெமாழி வாி ம்; யவவந்  இையயி ம்-
யவக்களாகிய இைட ெய த்  தன் ெமாழி வாி ம், தனிைல இயற்ைக என்மனார் 

லவர்-அவ்ெவான் தல் ஒன்பான்கள் ன்ெனய்திய  நிைலைம எய்தி 
ெமன்  கூ வர் லவர்; எ- . 

 
    எனேவ வழிநிைலெயண்ணாகிய இரண்  தலாகிய எண்கள் அம் ன்  கண ம் 

தன்ெமாழியாய் வாின் தனிைல பாகி விகாரம் எய்தி ம் எய்தா  இயல்பா ம் 
ம். 

 
    எ- : ஒ கல் சுைன  பைற ஞாண் ல் மணி யாழ் வட்  என ம், இ கல் 
இரண் கல் சுைன  பைற ஞாண் ல் மணி யாழ் வட்  என ம் ஒட் க. 
இவ்ெவண்களிற் குற்றிய கரம் ெமய்ெயா ங் ெகட்  தலீெரண்ணின் ஒற்  
ரகாரமாய் உகரம் வந்த , இ கல் த யவற்றிற்கு இைடநிைல ரகாரங் ெக க்க. 

க்கல் ன் கல் சுைன  பைற ஞாண் ல் மணி யாழ் வட்  என ஒட் க. இதற்கு 
ெந தல் கு க்கி " ன்றெனாற்ேற வந்த ெதாக்கும்" (எ -447) என்பதனான் க்க. 

ன்னர் எண் ப் ெபய ம் அள ப்ெபய ம் நிைறப்ெபய ம் வ வழிக் கூறிய 
விகாரங்களிற் ெபா ட்ெபயர்க்கும் ஏற்பன ெகாணர்ந்  த்  எல்லாவற்றிற்கும் 
நிைல ெயன்றதனான் ஒற் த் திாிந்  க்க. அைவ ன்றற்கும் ஐந்தற்கும் ஞகரம் 
வ வழி ஞகர ஒற்றாத ம் ன்றற்கு யகரம் வ வழி வகர ஒற்றாத மாம். நாற்கல் 
நான்குகல் சுைன  பைற, நான்ஞாண் நான்குஞாண் ல் மணி யாழ் வட் ; ஐங்கல் 
ஐந் கல் சுைன  பைற, ஐஞ்ஞாண் ஐந்  ஞாண் ல் மணி, ஐயாழ் ஐந் யாழ் 
ஐவட்  ஐந் வட் ; அ கல் ஆ கல் சுைன  பைற ஞாண் ல் மணி யாழ் வட் ; 
எண்கல் எட் க்கல் சுைன  பைற எண்ஞாண் எட் ஞாண் ல் மணி யாழ் வட் ; 
ஒன்ப கல் சுைன  பைற ஞாண் ல் மணி யாழ் வட்  என ஒட் க. ஒன்பதின்கல் 
எனச் ெசன்றேத ம் வழக்கின்ைமயின் ஒழிக்க. இன் ம் மாட்ேடறின்றி 
வ வனவற்றிற்ெகல்லாம் நிைல ெயன்றதனான் க்க. (73) 
    ------------ 
 
    அவற் டன் உயிர் தல் ெமாழி ம் யகர ம் 
    479. அதனிைல உயிர்க்கும் யாவ  காைல 
    தனிைல ஒகரம் ஓவா கும்ேம 
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    ரகரத் கரந் வரக் ெக ேம. 
 
    இஃ  ஒன் தல் ஒன்பான்கேளா  ெபா ட்ெபய ள் உயிர் தன் ெமாழி 

மா ம் ேமற்கூறிய யகாரம் ேவ பட மா ங் கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: தனிைலக்கு-ஒன்ெறன் ம் எண்ணின் திாிபாகிய ஒ  என் ம் எண்ணிற்கு, 
உயி ம் யா ம் வ காைல -உயிர் தன்ெமாழி ம் யா தன்ெமாழி ம் 
வ ெமாழியாய் வ ங்காலத் , அதன் நிைல-அம் தனிைலயின் தன்ைம இவ்வாறாம், 
ஒகரம் ஓவாகும்-ஒகரம் ஓகாரமாய் நீ ம், ரகரத்  உகரந் வரக் ெக ம்-ரகரத்  
ேமனின்ற உகரம் ற்றக்ெகட்  ம்; எ- . 
 
    நான்காவதைன தனிைலேயா  கூட்  அதன்கண் நின்ற உம்ைமைய உயிேரா ம் 
யாேவா ங் கூட் க. எனேவ வழிநிைல ெயண்கள் உயிர் தன் ெமாழி வந்த இடத்  

ற்கூறியவாேற இ வாற்றா ம் ம். 
 
    எ- : ஓரைட ஓராகம் ஓாிைல ஓாீட்டம் ஓ ைல ஓ சல் ஓெர  ஓேர  ஓைரயம் 
ஓெரா ங்கு ஓேராைல ஓெரௗவியம் என வ ம். குற்றிய கரம் ெமய்ெயா ங் ெக த்  

தெலண்ணிெனாற்  ரகரமாக்குக. ஓர் யாழ் ஓர் யாைன என வ ம். வர 
என்றதனான் இரண்ெடன் ம் எண்ணின் இகரத்ைத நீட்  ரகரத் ள் உகரத்ைதக் 
ெக த்  ஈரைச ஈர்யாைன என ம், ன்ெறன் ம் எண்ணின் னகரெவாற் க் 
ெக த்  வைச யாைன என ம் க்க. இைவ ெசய் ண் . இன் ம் 
இதனாேன இங்ஙனம் வ வன பிற ம் அறிந்  த் க் ெகாள்க. (74) 
    ------------- 
 
    இரண்  தல் ஒன்ப  எண் ன் 'மா' என் ஞ் ெசால். 
    480. இரண் த ெலான்பான் இ தி ன்னர் 
    வழங்கியல் மாெவன் கிளவி ேதான்றின் 
    மகர அளெவா  நிகர  ாித்ேத. 
 
    இஃ  இரண் தல் ஒன்பான்களின் ன்னர் அள  த ய ன்றற்கும் உாிய 
மாெவன்ப  ண மா  கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: இஃ  இரண் தல் ஒன்பான் இ தி ன்னர் - இரண்ெடன் ெமண் 

தலாக ஒன்பெதன் ெமண் ஈறாக நின்ற எண் ப்ெபயர்களின் ன்னர், வழங்கு 
இயல் மா என் கிளவி ேதான்றின் - வழக்கின் கண்ேண நடந்த அள  த யவற்றிற்கு 
உாிய மா ெவன் ஞ் ெசால் வ ெமாழியாய் வாின், மகர அளெவா  நிகர ம் உாித்  
- அவ்ெவண் ப் ெபயர்களின் ன்னர்த் தந்  ணர்க்கப்ப ம் மண்ைடெயன் ம் 
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அள ப் ெபயேரா  ஒத்  விகாரப்பட்  த ம் உாித் ; உம்ைமயான் 
விகாரப்படா  இயல்பாய் த ம் உாித் ; எ - . 
 
    வழக்கியல் வழங்கியெலன விகாரம், மகர அள  மகர தன் ெமாழியாகிய 
அள ப்ெபயெரனப் பண் த்ெதாைக. அஃ  'அளந்தறி கிளவி ம்' (எ  - 446) 
என்பத ள் ஒ  மண்ைட என த்ததாம். 
 
    எ -  : இ மா ம்மா நான்மா ஐம்மா அ மா எண்மா ஒன்பதின்மா என 

ன்னர்க்கூறிய சூத்திரங்களான் விகாரப்ப த்தி க்க. இனி உம்ைமயன் 
விகாரப்ப த்தா  இரண் மா ன் மா நான்குமா ஐந் மா ஆ மா எட் மா 
ஒன்ப மா என்  க்க. ள்ளிமயங்கிய ள் 'அள நிைற ம்' (எ  - 389) என் ஞ் 
சூத்திரத்தான் ெந தல் கு கி உகரம் வந்  ண மா  கூறினார். அதனான் ஈண்  
எ மா என க்க, ஏழ்மாெவன தல் வழக்கின் . 
 
    இரண் தல் ஒன்பாெனன்  எ த்ேதாதினைம ன், ஒன்றற்கு ஒ மாெவன் ம் 

ேபயன்றி ஒன் மா ெவன் ம்  இல்ைலயாயிற் . 
 
    வழங்கியன்மா என்றார் விலங்குமாைவ நீக்குதற்கு. (75) 
    -----------  
 

9.6. அதிகாரப் றனைட 
 
    ள்ளி மயங்கிய ள் ஒ ந் நின்ற ெமய்யீ களின் ெசய் ள்  
    481. லனெவன வ ம் ள்ளி யி தி ன் 
    உம் ங் ெக ம் உளப்படப் பிற ம் 
    அன்ன மரபின் ெமாழியிைடத் ேதான்றிச் 
    ெசய் ட் ெடாடர்வயின் ெமய்ெபற நிைல ம் 
    ேவற் ைம குறித்த ெபா ள்வயி னான. 
 
    இ  ள்ளிமயங்கிய ள் ஒழிந் நின்ற ெசய் ண்  கூ கின்ற . 
 
    இ - ள் : லன என வ ம் ள்ளி இ தி ன் – லகார னகாரெமன்  கூற வ கின்ற 

ள்ளியீற் ச் ெசாற்களின் ன்னர், உம் ங் ெக ம் உளப்பட-உம்ெமன் ஞ் 
சாாிைய ங் ெக ெவன் ஞ் சாாிைய ம் உட்பட, பிற ம் அன்ன மரபின் 
ெமாழியிைடத்ேதான்றி-பிறசாாிைய ம் அப்ெபற்றிப்பட்ட மரபிைன ைடய 
ெமாழியிடத்ேத ேதான்றி, ெசய் ள் ெதாடர்வயின் ெமய்ெபற நிைல ம்-
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ெசய் ட்ெசாற்கைளத் ெதாடர்  ப த்திக் கூ மிடத் ப் ெபா ள்பட நிற்கும். 
ேவற் ைம குறித்த ெபா ள்வயினான-ேவற் ைமையக் குறித்த ெபா ட் 

ணர்ச்சிக்கண்; எ- . 
 
    எ- : "வானவாி வில் ந் திங்க ம் ேபா ம்" இதற்கு உம்ெமன் ஞ் சாாிையயின் 
மகரத்ைத "அம்மினி தி" (எ -129) என் ஞ் சூத்திரத் ள் "தன்ெமய்" என்றதனாற் 
பிறசாாிையயந் திாி ெமன நகர ஒற்றாக்கி நிைலெமாழி லகர ஒற்றின்ேமல் உயிேரற்றி 

க்க. வில் ந்திங்க ம் ேபா ெமன்பதற்கு வில் ைடத்திங்கள் ேபா ெமன 
ஏழ  விாித் ப் ெபா ைரக்க. "கல்ெக  கானவர் நல்கு  மகேள: (கு ந்-71) 
இதற்குக் கல்ைலக் ெகழீஇயன என உைரக்க. "மாநிதிக்கிழவ ம் ேபான்ம்" (அகம்- 66) 
இதற்குக் கிழவைனப்ேபான்ெமன உைரக்க, இவ் ம்ைம சிறப்பன் . "கான்ெக ந " 
(அகம்-98) இதற்குக் காைனக்ெகழீஇய என உைரக்க. 
 
    இனி அன்னமரபின் ெமாழியிைட என்றதனாற் ெக ெவன்ற  பிற ெசால் டத்ேத 
"பைணெக  ெப ந்திறற் பல்ேவன்மன்னர்" " ைறெக  மாந்ைத" (நற்றிைண-35) என 
இயல்பாக வ வன ம், "வளங்ெக  தி நகர்" (அகம்-17) "பயங்ெக  மாமைழ" (பறம்-
266) என நிைலெமாழி யீற்ெற த் த் திாிய வ வன ங் ெகாள்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன இச்சாாிையய  உகரக்ேக ம் எகர நீட்சி ங் ெகாள்க. 
" க்ேகழ் ெதாடைல டங்க ெவ ந்  " (அகம்-28) " ைறேக ரன் ெகா ைம நாணி" 
(ஐங்கு -11) இவற்றிற்கு இரண்டாவ ம் ஏற் ழி ன்றாவ ம் விாிக்க. "ெசங்ேகழ் 
ெமன்ெகா " (அகம்-80) என் ழிக் ெக ெவன் ம் உாிச்ெசால் "எ த் ப் 
பிாிந்திைசத்தல்" (ெசால்-395) என்பதனான் நீண்டெதன்  உணர்க. ெமய் 
ெயன்றதனாற் க்ேகெழன் ழி வல்ெலாற்  மிகுதல் ெகாள்க. 
 
    இன் ஞ் சான்ேறார் ெசய் ட்கட் பிறசாாிைய ெபற்  விகாரங்கள் எய்தி 

வனவற்றிற்ெகல்லாம் இச்சூத்திரேம விதியாக த் க் ெகாள்க. (76) 
    --------- 
 
    எ த்ததிகாரத்திற் ணர்க்கப்படாத ெசாற்கள். 
    482. உயி ம் ள்ளி ம் இ தி யாகிக் 
    குறிப்பி ம் பண்பி ம் இைசயி ந் ேதான்றி 
    ெநறிப்பட வாராக் குைறசெசாற் கிளவி ம் 
    உயர்திைண அஃறிைண ஆயி  ம ங்கின் 
    ஐம்பா லறி ம் பண் ெதாகு ெமாழி ஞ் 
    ெசய் ஞ் ெசய்த என் ங் கிளவியின் 
    ெமய்ெயா ங் கிய ந் ெதாழில்ெதாகு ெமாழி ம் 
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    தம்மியல் கிளப்பின் தம் ன் தாம்வ உம் 
    எண்ணின் ெதாகுதி உளப்படப் பிற ம் 
    அன்னைவ ெயல்லாம் ம வின் பாத்திய 
    ணாியல் நிைலயிைட உணரத் ேதான்றா. 
 
    இஃ  இவ்வதிகாரத்திற் ணர்க்கப்படாத ெசாற்கள் இைவெயன அவற்ைற எ த்  
உணர்த் கின்ற . 
 
    இ-ள்: உயி ம் ள்ளி ம் இ தியாகி-கூ ங்கால் உயி ம் ள்ளி ம் ஈறாக 
நிற்பேதார் ெசால்லாகி, குறிப்பி ம் பண்பி ம் இைசயி ந் ேதான்றி-குறிப்பினா ம் 
பண்பினா ம் இைசயினா ம் பிறந் , ெநறிப்பட வாராக் குைறச்ெசாற் கிளவி ம்- 
ஒ வழிப்பட வாராத ெசாற்றன்ைம குைறந்த ெசாற்களாகிய உாிச்ெசாற்க ம், 
உயர்திைண அஃறிைண ஆயி  ம ங்கின் -உயர்திைண அஃறிைண ெயன் ம் 
அவ்விரண் டத் ம் உளவாகிய, ஐம்பாலறி ம் பண் ெதாகு ெமாழி ம்-ஒ வன் 
ஒ த்தி பலர் -ஒன்  பல என் ம் ஐந் பா ைன ம் அறிதற்குக் காரணமாகிய 
பண் ெகாள்ெபயர் ெதாகுந் ெதாைகச்ெசால் ம், ெசய் ஞ் ெசய்த என் ங் கிளவியின்-
ெசய் ஞ் ெசய்த என் ம் ெபயெரச்சச் ெசாற்களி ைடய, ெமய் ஒ ங்கு இய ந் 
ெதாழில் ெதாகுெமாழி ம் காலங்காட் ம் உம் ம் அகர ம் ஒ ெசாற் கண்ேண ேசர 
நடக்கும் ைடெபயர்ச்சி ெதாக்கு நிற்குஞ் ெசாற்க ம், தம்இயல் கிளப்பின்-தம  
தன்ைம கூ மிடத் , தம் ன் தாம் வ உம் எண்ணின் ெதாகுதி உளப்பட-
நி த்தெசால் ங் குறித் வ  கிளவி மாய் வாரா  தம் ன்னர் தாேம வந்  நிற்கும் 
எண் ப்ெபயாின  ெதாகுதி ம் உளப்பட. அன்ன பிற ம் எல்லாம்-
அத்தன்ைமயாகிய பிற ெமல்லாம், ம வின் பாத்திய-உலகத்  ம வி நடந்த 
வழக்கின  பகுதிையத் தம் இலக்கண மாக ைடய, ணாியல் நிைல இைட 

ணரத்ேதான்றா- ஒன்றேடாெனான்  ண தல் நடந்த தன்ைம இடம் விளங்கத் 
ேதான்றா; எ- . 
 
    எ- : கண் விண்ணவிைணத்த  விண்விைணத்த  இைவ குறிப் ாிச் ெசால்; ஆைட 
ெவள்ள விளர்த்த  ெவள்விளர்த்த  இைவ பண் ாிச்ெசால்; கடல் ஒல்ல ெவா த்த  
ஒல்ெலா த்த  இைவ இைச ாிச்ெசால். "ஒல்ெலா நீர் பாய்வேத ேபா ந் 

ைறவன்" என்றார் ெசய் ட்கண் ம். இைவ உயிாீறா ம் ள்ளியீறா ம் நிற்ற ன் 
ஒன்றன்கண் அடக்கலாகாைமயின் ெநறிப்படவாரா என்றார். விண்ணவிைணத்த  
ெதறிப் த்ேதான்றத் ெதறித்த ெதன் ம் விண்விைணத்த  ெதறிப் த்ெதறித்த ெதன் ம் 
ஆம். ஏைனயவற்றிற்கும் இவ்வாேற உணர்க. இங்ஙனம் நிற்ற ற் றன்ைம குைறந்த 
ெசால்லாயிற் . "விைனேய குறிப்ேப" (ெசால்-258) என் ஞ் சூத்திரத்திற் கூறிய என 
என்பதைன இவற்ேறா  கூட் யவழி இைடச்ெசால்லாத ன் விண்ெணனவிைணத்த  
எனப் ணர்க்கப்ப மா  உணர்க. 
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    இனிக் க ம்பார்ப்பான் க ம்பார்ப்பனி க ம்பார்ப்பார் க ங்குதிைர 
க ங்குதிைரகள் என வ ம். இவற் ட் காியனாகிய பார்ப்பான் காியளாகிய பார்ப்பனி 
காியராகிய பார்ப்பார் காியதாகிய குதிைர காியனவாகிய குதிைரகள் என 
ஐம்பா ைன ம் உணர்த் ம் பண் ெகாள்ெபயர் ெதாக்கவா  காண்க. இவற் ட் 
க ைம என் ம் பண் ப்ெபயர் ெதாக்கேதற் க ைமயாகிய பார்ப்பாெனன விாித்தல் 
ேவண் ம்; அங்ஙனம் விாியாைமயிற் பண் ெகாள் ெபயர் ெதாக்கெதன்  உணர்க. 
 
    ெவற்றிைல ெவற் ப்பி  ெவற்ற  ெவற்ெறனத்ெதா த்தல் என்றாற் 
ேபால்வனவற் ள் ெவ விதாகிய இைலெயன்ப  பாக்குங் ேகாட்  ங் 
கூடாததாய பண் ணர்த்தி ஈ  ெதாகுத ன் ம வின் பாத்தியவாய் நின்  ஒற்ற த்த . 
ெவ விதாகிய உப்பி ெயன்ற  சிறி ம் உப்பி ெயன நின்ற . ஏைனய ம் அன்ன. 
இங்ஙனம் ஐம்பா ந் ெதாகுத்தற்கு உாிய தனிைலயாத ற் பணர்த்தலாகாைம 
கூறினார். 
 
    இனி ஆடரங்கு ெசய்குன்  ணர்ெபா  அாிவாள் ெகால்யாைன ெசல்ெசல  என 
நிலம் தலாகிய ெபயெரச்சந்ெதாக்க விைனத்ெதாைககைள விாிக்குங்கால், 
ஆ னவரங்கு எனச் ெசய்த என் ம் ெபயெரச்சத்  ஈ  விாிந்த அகர ஈ  இறப்  
உணர்த்தி ம், ஆடாநின்றவரங்கு ஆ மரங்கு எனச் ெசய் ெமன் ம் ெபயெரச்சத்  
ஈ  விாிந்த உம்மீ  நிகழ் ம் எதிர் ம் உணர்த்தி ம், அவற்றானாய 

ைடெபயர்ச்சிையத் ேதாற் வித்  இரண்  ெபயெரச்ச ம் ஒ ெசாற்கண் ஒ ங்கு 
ெதாக்கு நிற்ற ன் அதைன ஒ  ெபயெரச்சத்தின்கண் அடக்கிப் ணர்ககலாகாைமயிற் 

ணர்க்கலாகாெதன்றார். உம்மி தி நிகழ் ம் எதிர் ம் உணர்த் மா  
"விைனயின்ெதாகுதி" (ெசால்-415) என்னம் எச்சவியற் சூத்திரத் ட் கூ ம். இவ் ம் 
ஈ  இரண்  கால ம் ஒ ங்குணர்த் தற் சிறப்  ேநாக்கிச் ெசய்த என்பதைன 
ஆசிாியர் ற்கூறாராயினர். 
 
    இனிப் பத்  என நி த்திப் பத்ெதனத் தந்  ணர்க்கப்படா  பப்பத்ெதன ம் 
    பஃபத்ெதன ம் வழங்குமா  உணர்க. ஒேராெவான்ெறன்ப ம் அ . அ தாேன 
ஓெரான்ேறாெரான்றாகக் ெகா  என்றாற் ணர்க்கப்ப ம். 
 
    இனி அன்னபிற ம் என்றதனாேன உண்டாெனன் ழி உண்ெணன் ம் 

தனிைல ங் காலங்காட் ம் டகர ம் இட ம்பா ம் உணர்த் ம் ஆ ம் 
ஒன்றேடாெனான்  ணர்க்கப்படா. அைவ நி த்தெசால் ங் குறித் வ  கிளவி ம் 
அன்ைமயின். காியெனன் ழிக் க ெவன நி த்தி அன்ெனனத் தந்  ணர்க்கப்படா, 
அ  இன்னெனன் ம் ெபா ள் த த ன்.ஏைனவிைனச் ெசாற்க ம் இவ்வாேற 
பிாித் ப் ணர்க்கலாகாைம உணர்க. இன் ம் அதனாேன ெகாள்ெளனக்ெகாண்டான் 
என் ழிக் ெகாள்ெளன்பதைன என என்பதேனா  ணர்க்கப்படாைம ம் ஊரன் 
ெவற்பன் த ய விைனப்ெபயர் க ம்1 பிற ம் ணர்க்கப்படாைம ம் ெகாள்க. 
இவ்வாசிாியர் ணர்க்கப் படாத இச்ெசாற்கைள ம் வட ற்கண் த்த அனகன் 
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அனபாயன் அகளங்கன் த ய வடெசாற்கைள ம் பின் ள்ேளார்2 த்தல் 
த ேலா  மாறிெகாளக் கூறலாெமன்  உணர்க. (77) 

    ------ 
        1 ஊரன் ெவற்பன் என் ம் திைணத்தைலவர் ெபயர்கைள 
விைனப்ெபயர்கெளன்  
        இங்குக் கூறியி ப்ப  ெபா ந்தா . 
        2 பின் ள்ேளார்-நன் லார் சின் லார் ரேசாழியகாரர் த ேயார். 
    ---------- 
 
    எ த்ததிகாரத்திற்குப் றனைட 
    483. கிளந்த அல்ல ெசய் ள் திாிந ம் 
    வழங்கியல் ம ங்கின் ம ெவா  திாிந ம் 
    விளம்பிய இயற்ைகயின் ேவ படத் ேதான்றின் 
    வழங்கியல் ம ங்கி ணர்ந்தனர் ஒ க்கல் 
    நன்மதி நாட்டத் ெதன்மனார் லவர் 
 
    இஃ  இவ் வதிகாரத்  எ த்ேதாத்தா ம் இேலசா ம் யா  நின்றவற்ைற 
ெயல்லாம் இதனாேன க்க என அதிகாரப் றனைட கூ கின்ற . 
 
    இ-ள்: கிளந்த அல்ல ெசய் ள் திாிந ம்- ன்னர் எ த்ேதாதப்பட்டன அல்லாத 
ெசாற்கள் ெசய் ளிடத் த் திாிந்  வன ம், வழங்கியல் ம ங்கின் ம ெவா  
திாிந ம்- நால்வைக வழக்கும் நடக்குமிடத்  ம தேலா  திாிந்   வன ம், 
விளம்பிய இயற்ைகயின் ேவ படத் ேதான்றின்- ன்னர்க் கூறிய இலக்கண 

ைறைமயினின் ம் ேவ படத் ேதான் மாயின் அவற்ைற, நன்மதி நாட்டத் -நல்ல 
அறிவி ன  ஆராய்ச்சியாேல, வழங்கியன் ம ங்கின்-வழக்கு ந்  நடக்குமிடத்ேத, 
உணர்ந்தனர் ஒ க்கல் என்மனார் லவர்-  ேவ பா கைள அறிந்  நடாத் க 
என்  கூ வர் லவர்; எ-  
 
    எ- : "தட த்திைர" என உகர ம் வல்ெல த் ம் ெபற் ந்" தட  நிைல" ( றம்-
140) என உகரம் ெபற் ம் அகர ஈற்  உாிச்ெசால் வந்த . அதவத்தங் கனி என 
ேவற் ைமக்கண் அகர ஈ  அத் ப் ெபற்ற . கசதபத் ேதான்றின் என அகர 
ஈற்றின் ன்னர்த் தகரங் ெகா க்க. 
 
    "நறவங் கண்ணி நற்ேபார்ச் ெசம்பியன் 
    குரவ நீ ய ெகான்ைறயங் க.னல்" 
 
    என ஆகார இ தி குறியதனி திச் சிைனெகட்  இ வழி ம் அம் ப் 
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    ெபற்றன. 
 
    " ள மா ெதாைலச்சிய ைபந்நிணப் பிளைவப் 
    பிண நாய் க்கிய த ெயா  விைரஇ" (மைலப -176) 
 
    என அவ்  அல்வழிக்கண் அம் ப் ெபறாத ெபற்றன. "திண் வளி விசித்த 

ழெவா டாகுளி" (மைலப -3) "சுறெவறிமீன்" "இரவழங்கு சி ெநறி" (அகம்-318) 
இைவ உகரம் ெபறாமல் வந்தன. "கள்ளியங் காட்ட ள்ளியம் ெபாறிக்கைல" (அகம்-
97) என இகர ஈ  ேவற் ைமக்கண் அம் ப் ெபற்றன. "தீயினன்ன ெவாண்ெசங் 
காந்தள்" (மைலப -145) என ஈகார ஈ  ேவற்றைமக்கண் இன்ெபற்ற . 
"நல்ெலா க்கங் காக்குந் தி வத்தவர்" (நால -57) என உகர ஈ  ேவற் ைமக்கண் 
அத் ப்ெபற்ற . "ஏ*ப் ெபற்ற மான்பிைண ேபால" (சிந்தா-2965) என ஏகார ஈ  
ேவற் ைமக் கண் எகரம் ெபறா  வந்த . "ைகத் ண்டாம் ேபாழ்ேத" (நால -19) 
'ைகத்தில்லர் நல்லர்' (நான்மணிக்க ைக - 69) என ம், ' ன்ைனயங்கானல்' (அகம் - 
80) ' ல்ைலயந்ெதாைடயல்' என ம் ஐகார ஈ  ேவற் ைமக்கண் அத் ம் அம் ம் 
ெபற்றன. 'அண்ணல்ேகாயில் வண்ணேம' (சிந்தா - நாமகள்- 126) என ஓகார ஈ  யகர 
உடம்ப ெமய் ெபற்ற . 
 
    இனி 'அஞ்ெசவி1நிைறயவா ன' ( ல்ைலப் - 89) என அல்வழிக்கட் ககர ம் 
அகர ங் ெகட்டன. 'மரவம் பாைவ வயிறாரப் ப கி' 'மரவநாகம் வணங்கி மாற்கனம்' 
என இ வழி ம் மகரம் விகாரப்பட்  அம் ப் ெபற்றன. 'காெரதிர் கானம் பா ேன 
மாக' ( றம் - 144) 'ெபான்னந்திகிாி ன் சமத் ட் ' 'ெபான்னங் குவட் ற் 
ெபா ெவய்தி' என னகர ஈ  இ வழி ம் அம் ப்ெபற்றன. 'ேவர்பிணி ெவதிரத் க் 
கால்ெபா  நா ைச' (நற்றி - 62) என ரகர ஈ  ேவற் ைமக்கண் அத் ப் ெபற்ற . 
'நாவலந் தண்ெபாழில்' (ெப ம்பாண் - 465) 'கானலம் ெப ந் ைற' (ஐங்கு  - 158) 
என லகர ஈ  ேவற் ைமக்கண் அம் ப் ெபற்றன. 'ெநய்தலஞ் சி பைற' இஃ  
அல்வழிக்கண் அம் ப் ெபற்ற . 'ஆயிைடயி ேப ராண்ைம ெசய்த சல்' (கு ந் - 43) 
என் ழி ஆயிைடெயன்ப  உ பாத ன் 'நீட வ தல்' (எ  - 208) என்பதனான் 

யா  நீண்  வகர ஒற்  ேவ பட ந்த . ெதம் ைன எனத் ெதவ்ெவன் ழி 
வகரங்ெகட்  மகர ஒற் ப் ெபற்  ந்த . அ என் ஞ் சுட்  'அன்றியைனத் ம்' 
எனத் திாிந்த . ' திர்ேகாங்கின் ைக' (குறிஞ்சிக்க  - 20) என ங் 'காய்மாண்ட 
ெதங்கின் பழம்' (சிந்தா - 31) என ங் குற் கர ஈ  இன்ெப த ங் ெகாள்க. 
'ெதாண் தைலயிட்ட பத் க்குைற' என ணகரம் இரட்டா  தகர ஒற்  டகர ஒற்றாய்க் 
குற்றிய கரம் ஏறி ந்த .2 
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    இங்ஙஞ் ெசய் ட் பிற ந் திாிவன உளேவ ம் இப் றனைடயான் க்க: 
அ ம ந்தாெனன்ப  ரகர கரங் ெகட்  அ மந்தாெனன ந்த . ேசாழனா  
ேசாணா  என அன் ெகட்  ந்த . பாண் நா ம் அ . ெதாண்ைடமானா  
ெதாண்ைட நாெடன ஈற்ெற த் ச் சில ெகட்  ந்த . மைலயமானா  மலா  என 

தெல த்ெதாழிந்தன பல ங் ெகட்  ந்த . ெபா வி ெலன்ப  ெபாதியிெலன 
உகரந் திாிந்  இகரமாய் யகர உடம்ப ெமய் ெபற்  ந்த . பிற ம் இவ்வாேற 
திாிந்  ம வி வழங்குவன எல்லாம் இப் றனைடயான் அைமத் க்ெகாள்க. (78) 
    --- 
        1. அகம் + ெசவி = அஞ்ெசவி 
        2. ஒன்ப  என் ஞ் ெசால் ெதாண்  எனத் திாிந்த  என்ப  நச்சினார்க்கினியர் 
        க த் . இதன் தவ  ன்னர்க் காட்டப்பட்ட . 
    -------   
 

குற்றிய கரப் ணாியல் ற்றிற் . 
எ த்ததிகாரம் ற்றிற் . 

 
    ன் மர  ெமாழிமர  ண்பிறப்  
    ேமைலப் ணர்ச்சி ெதாைகமர  - பாலாம் 
    உ பிய ன் பின் யிர் ள்ளி மயக்கந் 
    ெதாிவாிய குற் கரஞ் ெசப் . 
 
    எ த்ததி காரத் ச் சூத்திரங்க ெளல்லாம் 
    ஒ க்கிய ஒன்பேதாத் ள் ம் - வ க்கின்றி 
    நா ற் றி நாற்பான் ன்ெறன்  நாவலர்கள் 
    ேம ற்  ைவத்தார் விாித் . 
    --------------   
 

பின்னிைணப் . 
 
    2. குற்றிய கரம் உயிாீேற 
    ( லவர் ஞா. ேதவேநயனார் B.O.L.) 
    "எ த்ெதனப்ப ப, 
    அகர தல் னகரஇ வாய் 
    ப்பஃெதன்ப; 
    சார்ந் வரல் மரபின் ன்றலங் கைடேய." (ெதால். 1) 
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    "அைவதாம் 
    குற்றிய கரம் குற்றிய கரம் 
    ஆய்தம் என்ற 
    ப்பாற் ள்ளி ம் எ த்ேதாரன்ன." (ெதால். 2) 
 
    என்றார் ெதால்காப்பியர். 
 
    இரண்டாம் ற்பாவில், குற்றிய கர ம் குற்றிய கர ம் ஆய்தம் என்ற 

ப்பாற் ள்ளி ம் எனப் பிாித் க் கூறா  "குற்றிய கரம் குற்றிய கர்ம ஆய்தம் என்ற 
ப்பாற் ள்ளி ம்" என்  ' ப்பாற் ள்ளி' என்ப  ெவ த்ைத ம் ெபா ப்படத் 

த மா  உம்ைமத் ெதாைகயாய்ச் ேசர்த் க் கூறியி த்த ன், குற்றிய கர 
குற்றிய கரங்க ம் ஆய்தம்ேபாலப் பண்ைடக்காலத்திற் ள்ளிெபற்றன 
என்ப ணரப்ப ம். 
 
    ற்பாவில் ' ப்பாற் ள்ளி' ெயன்ப , ள்ளிெபற்ற ெவ த் க்கைள ம் 

ப் ள்ளி வ வான ஆய்தத்ைத ம் ஒ ங்ேக குறிப்ப  "ஆமாேகானவ் வைணய ம் 
ெப ேம" என் ம் நன் ல் ற்பாவின் 'ஆமா' என்ப ேபான்ற இரட் றலாகும். 
 
    ெதால்காப்பிய மரபியல் ற்பா 110-ல், 'வாராததனான் வந்த  த்தல்' என் ம் 
உத்தி ைரயில், 
 
    "குற்றிய கரத்ைதப் ள்ளி ெயன்றா ம் ஆட்சி ங் குறியீ ம் ஒ ங்கு 
நிகழ்ந்தனவாக ன் அைவ ம் இனி வாராைமயான் வந் ழி அவ்வா  
ஆண்டாெனன்ப . இனிப் ள்ளிெயன ேமல் ஆள வாராததைனப் ள்ளி ெயன்  
ஆள்வனவற்ேறா  மயக்கங் கூ தெலன்ப , 'அைவதாங் குற்றிய கரங் குற்றிய கர 
- மாய்தெமன்ற - ப்பாற் ள்ளி  ெம த்ேதாரன்ன (ெதால் - எ த் - ன் 2) என் ழிக் 
குற்றிய கரம் ள்ளிெயன்  யாண் ம் ஆள வாராைமயா ம் அ தான் அவ்வழி 
வரேவண் தலா ம் அங்ஙனம் ள்ளிெயன்  ஆளவ ங் குற் கரத்ேதா ம் 
ஆய்தத்ேதா ம் உடன் கூ தலாயிற் ; இங்ஙனம் உடன் கூறாக்காற் ள்ளி ங் 
குற்றிகர ெமனச் சூத்திரம் ெப தல் ேவண் வதாவான் ெசல் ெமன்ப ." 
என் ைரத்தார் ேபராசிாியர். 
 
    சிவஞான னிவர் தம் ெதால்காப்பிய தற் சூத்திரவி த்தியில், 
 
    "ஒ  ெமாழிையச் சார்ந் வ  மியல்பன்றித் தனித்தியங்கு மியல்  
தமக்கிலெவன்ற ன், அைவ தம்ைமேய ெய த்ேதாதிக் காட்டலாகாைமயின், வ ஞ் 
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சூத்திரத்தான் அவற்றிற்கு ேவ ேவ  ெபயாிட்  'அைவதாங்' - குற்றிய கரங் 
குற்றிய கர - மாய்தம்' என் ம், அம் ன் ம் ள்ளி ெப தல் பற்றிப் 
ெபா ப்ெபயராக ' ப்பாற் ள்ளி ம்' என் ம், அைவ தனித் ெத தப்படாவாயி ம் 
ெமாழிெயா  சார்த்தி ெய தப்ப த ன் எ த்ெதன் ங் குறியீட் ற்குாிய ெவன்பார் 
"எ த்ேதாரன்ன" என் ம் ஓதினார்." என்றார். 
 
    நச்சினார்க்கினிய ம் "அைவதாம்...எ த்ேதாரன்ன" என் ம் சார்ெப த்  

ற்பா ைரயின் இைடயில், 
 
    "ஆய்தெமன்ற ஓைசதான் அ ப் க்கூட் ப்ேபால ன் ள்ளி வ விற்ெறன்ப  
உணர்த்தற்கு ஆய்தெமன்ற ப்பாற் ள்ளி ெமன்றார். அதைன இக்காலத்தார் ந  
வாங்கியிட்ெட ப. இதற்கு வ கூறினார், ஏைன ெயாற் க்கள்ேபால உயிேரறா  
ஓைச விகாரமாய் நிற்பெதான்றாக ன். எ த்தியல் தழா ஓைசகள் ேபாலக் 
ெகாள்ளி ங் ெகாள்ளற்க என்றற்கு எ த்ேதயாெமன்றார். இதைனப் 

ள்ளிவ விற்ெறனேவ ஏைன ெய த் க்கெளல்லாம் வாிவ வினவாதல் ெபற்றாம்." 
என்  கூறினாேர ம் ெதாடக்கத்தில், 
 
    "அைவதாம்-ேமற்சார்ந்  வ ெமனப்பட்டைவதாம், குற்றிய கரங் குற்றிய கரம் 
ஆய்தம் என்ற ப்பாற் ள்ளி ம்-குற்றிய கர ங் குற்றிய கர ம் ஆயத ெமன்  
ெசால்லப்பட்ட ன்  கூற்றதாகிய ள்ளி வ மாம்; எ த்ேதாரன்ன-அைவ ம் 

ற்கூறிய ப்பெத த்ேதா  ஒ  தன்ைமயாய் வழங்கும் என்றவா " என்  
ெவ த் ம் ள்ளி ெப ெமன ஒ தன்ைமப்படேவ உைரத்தார். 

 
    மயிைலநாதர் "ெதால்ைலவ வின" என் ம் நன் ல் ற்பா ைரயில், 
 
    "ஆண் , என்ற மிைகயாேன தா , ஏ  என்றற்ெறாடக்கத்  ஆாிய ெமாழிக ம், 
எட் , ெகாட்  என்றற்ெறாடக்கத் ப் ெபா  ெமாழிக ம், குன்றியா , நா யா , 
எட் யாண் ள  என்றற்ெறாடக்கத் ப் ணர்ெமாழிப் ெபா ள்ேவ பா க ம், 
அறிதற்ெபா ட் க் குற் கரக் குற்றிகரங்க க்கு ேமற் ள்ளிெகா ப்பா ம் 
உளெரனக் ெகாள்க." என்  உைரத்தனர். 
 
    "குற்றிய கர ங் குற்றிய கர ம் ள்ளி ெபற்  நிற்கும்; என்ைன? 
 
    ’குற்றிய கர ங் குற்றிய கர  
    மற்றைவ தாேம ள்ளி ெப ேம’ 
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    என்ப  சங்கயாப்பாக ன்" என்ப  யாப்ப ங் கலவி த்தி. (பக்கம் 27) 
 
    ேமற்கூறியவற்றால், குற்றிய கர குற்றிய கரங்கள் பண்ைடக்காலத்தில் 

ள்ளியிட்ெட தப்பட்டன ெவன் ம் அங்ஙனம் எ தின  அவற்றின் 
ஒ க்கு க்கத்ைத ம் "நா ய " "எட் யாண் " த ய ணர்ெமாழிப் ெபா ள் 
ேவ பாட்ைட ம் காட்டற்கு என் ம் அறியப்ப ம். 
 
    ’நா ய ’ ’எட் யாண் ’ என்பன, நா  யா  எட்  ஆண் , என் ம் 
ெபா ள்ப மாத ன் அைவ நா +யா , எட் +யாண்  என் ம் ணர்ெமாழிகள் 
என்  காட்டற்குக் குற்றிய கரத்தின் ேமற் ள்ளியிடப்பட்டெதன்க. 
 
    குற் கரத்ைத ேமற் சுன்னமிட் க் காட் வ  இன் ம் மைலயாள (ேசர) நாட்  
வழக்கம். குற்றிகர குற் கரங்கள் ள்ளி ெப ெமன்  நன் ற் கூறப்படாைமயால் 
12-ம் ற்றாண் ற்கு ன்ேப இவ்வழக்கு ேசாழபாண் ய நா களில் ஒழிந்த  
என்பைத அறியலாம். எகர ஏகாரங்கட் ம் ஒகர ஓகாரங்கட்கும் அைவ ேசர்ந் ள்ள 
உயிர்ெமய்கட்கும் வாிேவ பா  ெதால்காப்பியத்திேலேய கூறப்பட் ப்பி ம், 17-ம் 

ற்றாண் ல் அவ்ெவ த் க்கள் குறில் ெந ல் ேவ பா ன்றி எ தப்பட்டாற்ேபால 
குற்றிய கர ம் ேவ பா ன்றி ெய தப்பட்டெதன்க. 
 
    ஒ  ெபா ள் கு கின் அப்ெபா ேளயன்றி ேவ  ெபா ளாகா ; அதன் கு க்கம் 
அள  ேவ பாேடயன்றிப் ெபா ள் ேவ பாடன் , அ ேபால், குற்றிய கர ம் 

ற்றிய கரம் ேபால உயிேரயன்றி ெமய்யாகா . இதனாேலேய, 
 
    "இகர உகரங் கு கிநின்றன, விகாரவைகயாற் ணர்ச்சி ேவ ப த ன், இவற்ைற 
இங்ஙனங் குறியிட்டா தல் எல்லார்க்கும் ஒப்ப ந்த . சந்தனக்ேகால் கு கினாற் 
பிரப்பங்ேகாலாகா . அ ேபால உயிர  கு க்க ம் உயிேரயாம். இவற்ைறப் 

ணர்ச்சி ேவற் ைம ம் ெபா ள் ேவற் ைம ம் பற்றி ேவேறார் எ த்தாக 
ேவண் னார்" என்றார் நச்சினார்க்கினிய ம். ெபா ள் ேவற் ைம ெயன்ற , 
பண்ைடக்காலத்தில் கட்  ெகாட்  த ய ெசாற்கள் ஏவல் விைனயாம்ேபா  

ற் கர றா ம் தனிைலத் ெதாழிற் ெபயராம்ேபா  குற் கர றா ம் 
ஒ க்கப்பட்டைம ேநாக்கி. "த க்கு அ க்கு என்பன விைனக்கண் வந்த ற் கரம்." 
(ெதால்.36, உைர). "கா  கட்  கத்  க்கு ெத ட்  என்பன ற் கர ம் 
குற் கர மாய்ப் ெபா ள் ேவ பட்  நின்றாற்ேபால" (ெதால்.68, உைர) என்  
நச்சினார்க்கினியர் கூ தல் காண்க. ெதால்காப்பியர், தம் காலத்தில் குற் கர ம் 
ெமய்ேபாலப் ள்ளி ெபற்றதினாேலயேய, ணாிய ல், 
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    "ெமய்யீ ெறல்லாம் ள்ளிெயா  நிைலயல்" (ெதால்.104) 
    "குற்றிய கர ம் அற்ெறன ெமாழிப" (ெதால்.105) 
    என்  மாட்ேடற்றிக் கூறினார். 
 
    இம்மாட்ேடற்றத்ைதக் கவனியா , "குற்றிய...ெமாழிப," என் ம் ற்பாவிற்கு 
"ஈற்றிற் குற்றிய கர ம் ( ள்ளியீ ேபால உயிேரற இடம் ெகா க்கும்) 
அத்தன்ைமத்  என்  ெசால் வர்" என்  இளம் ரண ம், "ஈற் க் குற்றிய கர ம் 

ள்ளியீ ேபால உயிேரற இடங்ெகா க்குெமன்  கூ வர் லவர்." என்  
நச்சினார்க்கினிய ம் உைரகூ வ  ெபா ந்தா . "அற்ெறன ெமாழிப" என் ம் 
மாட்ேட  " ள்ளிெயா  நிைலயல்" என்பைதேய த மாத ன் இவ்வி வ ம் 
இங்ஙனம் உைரத்தற்கு, இவர் காலத்திற்கு ன்ேப குற்றிய கரம் ள்ளிெப ம் வழக்கு 

ழ்ந்தைமேய காரணமாகும். இவர் கூறிய உைர இங்குப் ெபா ந் மாயின், 
ெதால்காப்பியர் ன்மரபில், 
 
    "ெமய்யி னியற்ைக ள்ளிெயா  நிைலயல்” (ெதால்.15) 
    ”எகர ஒகரத் தியற்ைக ம் அற்ேற" (ெதால்.16) 
 
    என்  கூறியவிடத் ம் ெபா ந்தேவண் ம். 
 
    எகர ஒகரம் ள்ளியீ  ேபால உயிேரற இடங்ெகா த்த ன்ைமயா ம், 
"எகர...அற்ேற" என் ம் ற்பாவிற்கு, "எகர ஒகரங்கள  இயல் ம் அவ்வா  ள்ளி 
ெப ம் இயல்பிற் ," என்  இளம் ரண ம், "எகர ஒகரங்களின  நிைல ம் 
ெமய்ேபாலப் ள்ளி ெப ம் இயல்பிற் ," என்  நச்சினார்க்கினிய ம் உைர 
கூ வதா ம், "குற்றிய.....ெமாழிப" என் ம் ற்பாவிற்கும் குற் கர ம் ெமய்ேபாலப் 

ள்ளி ெப ம் என்பேத உைரயாகக் ேகாடல் ெபா த்தமாம். 
 
    இளம் ரண ம் நச்சினார்க்கினிய ம், ஈற் க் குற்றிய கர ம் ள்ளி யீ ேபால 
உயிேரற இடங்ெகா க்கு ெமன்  உைரத்தவிடத் ம், மாத்திைரக் கு க்கத்தால் 
அங்ஙனம் இடங்ெகா க்குெமன் ம் க த்தினேர யன்றி ெமய்யீறா யி த்தலால் 
இடங்ெகா க்கும் என் ங் க த்தினரல்லர். "குற் கரத்திற்கு ன்னர் வந்த உயிேரறி 

ய அைர மாத்திைரயாய் நிற்ற ம், ற் கரத்திற்கு ன்னர் வந்த உயிேரறி 
யாைம ந் தம் ள் ேவற் ைம," (ெதால்.36, உைர) என்  நச்சினார்க்கினியர் 

கூ தல் காண்க. 
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    இனி, ெதால்காப்பியர் க த்ைத ேநாக்கின், அவர் குற்றிய கரத்ைத ெமய்யீெறன்  
ெகாண்டார் என்  ெகாள் தற்கு எள்ளள ம் இடமில்ைல. அவர், 
    "குற்றிய கர ைறப்ெபயர் ம ங்கின் 
    ற்றிய நகரமிைச நகரெமா  த ம். (ெதால். 67.) 
 
    எனக் குற்றிய கரம் ெமாழி தல் வ ெமன் ம் கூறினார். ந்ைத என் ம் 
ெசால் ன் த ல் (ெதால்காப்பியர் க த்தின்ப ) உள்ள குற்றிய கரம் 
ெமய்யீறாயின், அச்ெசால் ந்ந்ைத என்  எ தப்படல் ேவண் ம். அங்ஙன 
ெம தப்படாைம ம், குற்றிய கரத்ைதத் ெதால்காப்பியர் ெமய்ெயன்  
ெகாண் ப்பாராயின், அ , 
 
    "பன்னீ யி ம் ெமாழி த லாகும்." (ெதால். 59) 
    "உயிர்ெமய் அல்லன ெமாழி த லாகா." (ெதால். 60) 
 
    என்  அவர் கூறியவற்ேறா  ர த ம் ேநாக்குக. 
 
    ேம ம், ஒேர கரம் ஓாிடத் க் குற் கரமாக ம் ஓாிடத்  ற் கரமாக ம் 
ஒ க்கப்ப ம். அங்ஙனம் ஒ க்கப்ப பவற் ள், சிலவற்றிற்குக் குற் கர ற் கரப் 
ெபா ள் ேவ பா ண் , சிலவற்றிற்கில்ைல. 
 
    " ற்றிய கரெமா  ெபா ள்ேவ  படாஅ 
    தப்ெபயர் ம ங்கின் நிைலயிய லான" (ெதால். 68) 
 
    என் ம் ற்பாைவ ம், அதன் உைரயில், 
 
    "கா  கட்  கத்  க்கு ெத ட்  என்பன ற் கர ம் குற் கர மாய்ப் ெபா ள் 
ேவ பட்  நின்றாற்ேபால, ந்ைத ெயன்  இதழ் குவித்  ற்றக் கூறியவிடத் ம் 
இதழ் குவியாமற் குைறயக் கூறியவிடத் ம் ஒ  ெபா ேள தந்தவா  காண்க. ந்தா 
ெயன்பேதா ெவனின், அஃ  இதழ் குவித்ேத கூறேவண் த ற் குற் கரமன் . 
இயெலன்றதனான் இட ம் பற் க்ேகா ம் இரண் ற்கும் ேவ பா ன்ெறன்  
ெகாள்க" என்  நச்சினார்க்கினியர் உைரத்தி ப்பைத ம் ேநாக்குக. இதனால் 
குற்றிய கரம் ெமய்யீறாயின் ற்றிய கர ம் ெமய்யீறாய் உகரம் என் ம் உயிேர 
தமி க்கில்ைல ெயன்  ெபறப்ப த ம் அங்ஙனமின்ைம ம் அறிக. 
 
    ெசய் ளிய ல் இ வைக கர  ெமான்றாகக் ெகாண்ேட, 
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    "இ வைக கரேமா ையந்தைவ வாிேன 
    ேநர்  நிைர  மாகு ெமன்ப. " (ெதால். ெசய். 4) 
 
    என்றார் ெதால்காப்பியர். 
 
    இதன் உைரயில், "இ வைக கர ெமன்பன, குற் கர ற் கரங்கள். அவற்ேறா  
ேமற்கூறிய ேநரைச ம் நிைரயைச ம் ஒ ெசால்வி க்கா பட இையந் வாின் நி த்த 

ைறயாேன ேநரைசேயா ெடான்றிவந்த குற் கர ம் அதேனா  ஒன்றிவந்த 
ற் கர ம் ேநர்பைச ெயனப்ப ம்; நிைரபைசேயா ெடான்றிவந்த குற் கர ம் 

அதேனாெடான்றிவந்த ற் கர ம் நிைரபைச எனப்ப ம் என்றவா ... 
 
    " ன்னர் ேநரைச நான்கும் நிைரயைச நான்குெமன எண் வைகயான் அைசகூறி 
அவற் ப்பின் இ வைக கர ம் வ ெமனேவ, அைவ குற் கரத்ேதா  எட் ம் 

ற் கரத்ேதா  எட் மாகப் பதினா  உதாரணப் பகுதியவாய்ச் ெசன்றேத ம் 
அவற் ட் குற்ெற த் ப் பின் வ ம் உகரம் ேநர்பைசயாகா ெதன்ப  ’குறி ைண 

கர மல்வழி யான’ (ெதால். ெசய். 5) என் ழிச் ெசால் ம்; ஒழிந்தன குற் கர 
ேநர்பைச ன் ம் நிைரபைச நான்குமாயின. உதாரணம்: வண் , நாகு, காம் ; வரகு, 
குரங்கு, மலா  மலாட் ; இைவ குற் கரம் அ த்  ேநர் ம் நிைர ம் வந்தவா " 
என்  உைரத்தார் ேபராசிாியர். இதனால் குற் கர ம் ற் கரம்ேபால அலகு 
ெப ெமன் ம் அைசக் கு ப்பாெமன் ம் அறியப்ப ம். 
 
    ெசாற்கள் இலக்கண ைறயி ம் இலக்கிய ைறயி ம் பலவைகயாகத் திாிந்  

ன்  ற் கர றா யி ந்தைவ அல்ல  உகரமல்லாத ஈறா யி ந்தைவ பின்  
குற் கர றாகின்றன. அவ்வைககளாவன:- 
 
    1. ெதாழிற்ெபயர்:- தனிைலதிாிந்த ெதாழிற்ெபயர்:- எ- : ப - 
    பா , சு  - சூ . 
    விகுதிெபற்ற ெதாழிற் ெபயர்:- எ- : ப + =ப ப் , +சு= ச்சு. 
 
    2. ெவற் ைமப் ெபயர்:- எ- : யான்+கு=எனக்கு, அவர்+கு= அவர்க்கு. 
 
    3. குறிப் விைன ற் :- எ- : தாள்+ = தாட்  கண்+ =கட்  பால்+ = பாற் , 
அன்+ = அற் . 
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    4. பிறவிைன:- எ- : ப + = ப த் , நட+ =நடத் , வாழ்+ =வாழ்த் , 
பாய்+சு=பாய்ச்சு. 
 
    5. ேபா :- எ- : அைட -அட -அடகு. 
 
    6. ெசால் திாி :- எ- : தி ம்-தி ம் , ெபா ந்-ெபா ந் , உாிஞ் - உாிஞ்சு, உடன் 
(உடல்)-உடம்-உடம் , பண்-பாண்-பா , குள்-ெகாள்-ேகாள்-ேகாண்-ேகா , ஒளி-
ஒளிர்-ஒளி , ேபா-ேபா . 
 
    ேமற்காட் ய பா  ப ப்  எனக்கு தாட்  ப த்  த ய ெசாற்கள், குற் கர 

ற்ைற ெமய்யீறாகக் ெகாள்ளின், ைறேய பாட் ப ப்ப் எனக்க் தாட்ட் ப த்த் என்ற 
தல் வ வங்களினின்  ேதான்றின வாகவன்ேறா ெகாள்ளல் ேவண் ம்! இ  

எத் ைணப் ேபைதைமயாகும்! ேம ம், ஆட்  பாட்  கலக்கு விளக்கு த ய 
பிறவிைனக ம் ெதாழிற் ெபயர்க ம் தனிைலயீற்  வ யிரட் ம் தனிைல 
யிைடெம  வ த் ம் ைறேய ஆ  பா  கலங்கு விளங்கு என் ஞ் 
ெசாற்களினின்  திாிந்தி க்க ம், அவற்ைற ஆட்ட் பாட்ட் கலக்க் விளக்க் என் ம் 
வ வங்களினின்  பிறந்தனவாகக் ெகாள்ளல் இளஞ்சிறா ம் எள்ளிநைகயாடத் 
தக்கெதான்றன்ேறா? ஒ  சில ஒ ய ச் ெசாற்கெளாழிந்த எல்லாச் ெசாற்க ம் 
ஓரைசயான ேவர்ச் ெசாற்களினின்ேற பிறந்தைவ யாத ன், குற்றிய கரத்ைத 
ெமய்யீறாகக் ெகாள்வாெரல்லாம் ெசாற்பிறப்பியைல எட் ைண ம் 
தாமறியாதி த்தைல ற் றக் காட் பவேர யாவர். 
 
    குற் கர  ெமய்யீறாயின், அ வைகக் குற்றிய கரத் ெதாடர்க ம் வல் ன 
ெமய்யீற்றனவாதல் ேவண் ம். 
 
    "ஞணநம னயரல வழள என் ம் 
    அப்பதி ெனான்ேற ள்ளி யி தி." (ெதால். 78) 
 
    என்  ெதால்காப்பியர் பிாிநிைலேயகாரங் ெகா த் க் கூறினைமயா ம், 
குற் கர  தமிழ்ச்ெசால் ல் ஓாிடத் ம் ெமய்யீறாக எ தப்படாைமயா ம், 
அஃ ண்ைமயன்ைம ெவள்ளிைட மைல. 
 
    கண்+யா  = கண்ணியா  என்ப  ேபான்ேற சுக்கு+யா  = சுக்கியா  என்  
குற் கர ம் ணர்வதால், குற்றிய கரத்ைத ெமய்யீறாகக் ெகாள்ளலாேம ெயனின், 
கத +யா =கதவியா  என்  ற் கர ம் அங்ஙனம் ணர்வதால் அ ம் 
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ெமய்யீறாகக் ெகாள்ளப்பட்  உகர யிேர தமி க்கில்ைலெயன்றாகும் என்  
கூறிவி க்க. ெதால்காப்பியர் ெமாழிமரபில், 
 
    "உச்ச காரம் இ ெமாழிக் குாித்ேத." 
    "உப்பகாரம் ஒன்ெறன ெமாழிப." (ெதால். 75, 76.) 
 
    என்  வைரய த்த  உசு சு த  என் ம் ன்  ற் கர ற் ச் ெசாற்கைளேய 
யன்றிக் குற் கர ற் ச் ெசாற்கைளயன் . சு, , என் ம் இ  ற் கர 
ஈ கைளக்ெகாண்ட ெசாற்கள் எத்தைனெயன்  வைரய ப்பேத ேமற்கூறிய 

ற்பாக்களின் ேநாக்கம். கு, , ,  என் ம் நான்கு ற் கர ற் ச் ெசாற்க ம் 
அ வைகக் குற் கர ற் ச் ெசாற்க ம் அளவிறந்தன வாத ன், அவற்ைற 
வைரய த்திலர் ெதால்காப்பியர். இகு உகு ெசகு தகு ெதாகு நகு ெநகு பகு கு மிகு 
வகு விகு எனக் குகர ம், அ  இ  உ  எ  ஒ  க  ெக  ெகா  சு  த  ெதா  
ந  ெந  ெநா  ப  பி  ம  வ  வி  என கர ம் ெகாண்ட ற் கர ற் ச் 
ெசாற்கள் ெப ந்ெதாைகயினவா ம் எண் வரம்  படாதனவா  மி த்தல் காண்க. பிற 

ற் கர ற் ச் ெசாற்க ம் இங்ஙனேம. குற் கர ற் ச் ெசாற்கேளா ெவனின் 
அகராதிகளா ம் வைரய க்கப்படாத பல்லாயிரக் கணக்கின. 
 
    ேமற்கூறிய ற்பாக்களின் உைரயில், 
 
    "உகாரத்ேதா  கூ ய சகாரம் இரண் ெமாழிக்ேக 
    ஈறாம் என்றவா " 
 
    "எ- : 26, இஃ  உ வின் ெபயர். சு, இ  குரங்கி ள் ஒ  சாதி. பசு 
என்பேதாெவனின், அஃ  ஆாியச் சிைத . கச்சு குச்சு என்றாற் ேபால்வன குற் கரம். 
உகரம் ஏறிய சகரம் இ ெமாழிக்கு ஈறாெமனேவ ஏைன உயிர்கள் ஏறிய சகரம் 
பன்ெமாழிக்கு ஈறாமாயிற் " (ெதால்.75, உைர) என் ம், 
 
 
    "உகரத்ேதா  கூ ய பகரம் ஒ ெமாழிக்கல்ல  பன்ெமாழிக்கு 
    ஈறாகாெதன்  கூ வர் லவர். " 
 
    "எ ; த  எனவ ம்,....உப்  கப்  என்றாற் ேபால்வன குற் கரம், 
உகரத்ேதா கூ ய பகரம் ஒன்ெறனேவ ஏைன யிர்கேளா கூ ய பகரம் 
பன்ெமாழிக்கு ஈறாய்ப் பல ெபா ள் த ெமன்றாராயிற் " (ெதால். 76 உைர) என் ம் 
நச்சினார்க்கினியர் கூறியி த்தைல ேநாக்குக. 
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    இ கா ங் கூறியவற்றால் குற்றிய கரம் உயிாீேற ெயன் ம், ெதால்காப்பியர் 
ஓாிடத் ம் குற்றிய கரத்ைத ெமய்யீறாகக் ெகாண் லெரன் ம், இயற்ைக ம் 
எளிைம ம் தனிைம ம் தாய்ைம ம் சான்ற தமிழியல்ைப யறியாத ஆாியவழியயலாேர 
தம் ெமாழிையப் ேபான்ேற தமி ம் ஆாிய வழித்ெதன்  மயங்கி, தமிைழ வடெமாழி 
வழித்தாகக் காட்டக் க தி அதற்கு தற்ப யாகக் குற் கர ற்ைற ெமய்யீறாகக் கூறி 
யிடர்ப்பட் ப் பின்  அவ்விடர்ப்பாட் னின்  நீங்கப் பண்ைடத் தமிழ்ச்ெசாற்கள் 
வல் ன ெமய்யி ம் இற்றன ெவன் ம், வ யிரட்டல் என ஒ  திாி  ைற ம் அர  
என ஒ  ெதாழிற்ெபயர் விகுதி ம் இல்ைலெயன் ம், ெசால் யல் க்கும் ெமாழி 

க்கும் ற் ம் மாறாகத் தத்தம் உளந்திாிந்தவாேற உைரப்பெரன் ம் ெதற்ெறனத் 
ெதாிந் ெகாள்க. 
    ---------------------   
 

நச்சினார்கினியர் இளம் ரணெரா  மா ப ம் இடங்கள் 
 
    1 சிறப் ப்பாயிரம் 
    வட ேவங்கடந் ெதன்குமாி 
    ஆயிைடத் 
    தமிழ்கூ  நல் லகத்  
    வழக்குஞ் ெசய்  மாயி  த ன். 
 
    இளம் ரணர்: 
    (இ-ள்:) வடேவங்கடம் ெதன்குமாி அ இைடத் தமிழ் கூ ம் நல் உலகத்  வழக்கும் 
ெசய் ம் அ இ  த ன்- வடக்கின்கண் ளதாகிய ேவங்கட ம் ெதற்கின்கண் 

ளதாகிய குமாி மாகிய அவற்ைற எல்ைலயாக ைடய நிலத்  வழங்கும் 
தமிழ்ெமாழியிைனக் கூ ம் நன்மக்களான் வழங்கும் வழக்கும் ெசய் மாகிய இ  
காரணத்தா ம். 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: 
    வட ேவங்கடந் ெதன்குமாி ஆயிைட-வடக்கின்கண் ேவங்கட ந் ெதற்கின்கட் 
குமாி மாகிய அவ்விரண்ெடல்ைலக்குள்ளி ந் , தமிழ்கூ ம் நல் உலகத்  வழக்குஞ் 
ெசய் ம் ஆ இ  த ன்-தமிைழச் ெசால் ம் நல்லாசிாியர  வழக்குஞ் 
ெசய் மாகிய அவ்விரண்ைட ம் அ யாகக் ெகாள் ைகயினாேல. 
    ----------- 
 
    2. ற்பா 22 
    அம்  வா ம் வழங்கியன் ம ஙகின் 
    ெமய்ம்மயக் குடனிைல ெதாி ங் காைல. 
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    இளம் ரணர்: 
    இ , தனிெமய் மயக்கத்திற்குப் ெபய ம் ைற ம் ெதாைக ம் உணர்த் தல் 

த ற் . 
 
    (இ-ள்:) அ  ஆ ம் -ேமற் ெசால்லப்பட்ட ( வா ) பதிெனட்  ெமய் ம், வழங்கு 
இயல் ம ங்கின்-தம்ைம ெமாழிப்ப த்தி வழங்கும் இயல்  உளதாமிடத் , ெமய் 
மயக்கு-ெமய் மயக்கம் என் ம், உடன் நிைல-உடனிைல மயக்கம் என் ம் இ வைகய, 
ெதாி ம் காைல-(அைவ மயங்கு ைறைம) ஆரா ம் காலத் . 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: 
    இ  தனிெமய் பிறெமய்ெயா ந் தன் ெமய்ேயா ந் மயங்கும் மயக்க ம் உயிர்ெமய் 
உயிர்ெமய்ெயா ந் தனிெமய்ேயா ம் மயங்கும் மயக்க ம் கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்): அம் வா ம்-அங்ஙனம் ன்  கூறாகப் பகுத்த பதிெனட்  ெமய் ம், 
வழங்கியல் ம ங்கின்-வழக்கிடத் ஞ் ெசய் ளிடத் ம் எ த் க்கைளக் கூட்  
ெமாழிப்ப த்த வழங்குதல் உளதாமிடத் , ெமய் மயங்கும் நிைல-தனிெமய் தன் 

ன்னர் நின்ற பிறெமய்ேயா ந் தன்ெமய்ேயா ம் மயங்கும் நிைல ம், உடன் 
மயங்கும் நிைல-அப்பதிெனட் ம் உயி டேன நின்  தன் ன்னர் நின்ற 
உயிர்ெமய்ேயா ந் தனிெமய்ேயா ம் மயங்கும் நிைல ெமன இரண்டாம், 
ெதாி ங்காைல-அைவ மயங்கும் ெமாழியாந் தன்ைம ஆரா ங்காலத்  எ- . 
    ------------ 
 
    3. 27 
    ஞநமவ ெவன் ம் ள்ளி ன்னர் 
    யஃகா னிற்றின் ெமய்ெபற் றன்ேற. 
 
    இளம் ரணர்: 
    இ  ெமய்மயக்கம் ஆமா  உணர்த் தல் த ற் . 
 
    (இ-ள்): ஞந மவ என் ம் ள்ளி ன்னர்-ஞநமவ என்  ெசால்லப்ப கின்ற 

ள்ளிகளின் ன்னர். யஃகான் நிற்றல் ெமய்ெபற்றன் -யகரம் மயங்கி நிற்றல் 
ெபா ண்ைம ெபற்ற  ஏகாரம் ஈற்றைச. 
 
    எ- : உாிஞ்யா  ெபா ந்யா  தி ம்யா  ெதவ்யா  எனவ ம். 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: (பக். 32) 
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    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 னாரா ெலனின், ஆசிாியர் ஒ  
ெமாழியாமா  ஈண் க் கூறி, இ ெமாழி ணர்த்தற்குப் ணாியெலன்  ேவேறார் 
இய ங்கூறி, அதன்கண் "ெமய்யி  ெசான் ன் ெமய் வ  வழி ம்" என்  கூறினார். 
கூறியவழிப் பின் ம் "உகரெமா  ண ம் ள்ளியி தி" என் ம் பிறாண் ம் 
ஈ கேடா ம் எ த்ேதாதிப் ணர்ப்பர். ஆத ன் ஈண்  இ ெமாழிப் ணர்ச்சி காட் ற் 
கூறிய  கூற ெலன் ங் குற்றமாம். அதனால் அைவ காட் தல் ெபா ந்தாைம 
உணர்க. 
 
    4. 34 
    குற்றிய கர நிற்றல் ேவண் ம் 
    யாெவன் சிைனமிைச ைரயைசக் கிளவிக் 
    காவயின் வ உ மகர ர்ந்ேத. 
 
    இளம் ரணர்: 
    (இ-ள்:) குற்றிய கரம்-ஒ  ெமாழிக் குற்றிய கரம், உைரயைசக் கிளவிக்கு-
உைரயைசச் ெசால்லாகிய மியா என் தற்கு, ஆவயின் வ உம்-(சிைனயாக) 
அச்ெசாற்றன்னிடத்  வ கின்ற, யாஎன் சிைனமிைச-யா என் சிைனமிைச, மகரம் 
ஊர்ந்  நிற்றல் ேவண் ம்-மகர ஒற்றிைன ஊர்ந்  நிற்றைல ேவண் ம் (ஆசிாியன்.) 
 
    எ- : ேகண்மியா எனவ ம். மியா என் ம் ெசால் இடம். மகரம் பற் க்ேகா . 
யாஎன் ம் சிைன ம் மகரம்ேபாலக் கு குதற்கு ஒ  சார் . 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: 
    (இ-ள்) உைரயைசக் கிளவிக்கு வ உம்-தான் கூ ம் ெபா ைளக் ேகாடற்கு 
ஒ வைன எதிர் கமாக்கும் ெசால் ற்குப் ெபா ந்தவ ம், ஆவயின்-அம் 
மியாெவன் ம் இைடச்ெசால்ைலச் ெ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 எனவ ம், ேகெளன்ற  உைரயைசக் கிளவி; அதைனச் 
சார்ந்  தனக்கு இயல்பின்றி நின்ற  மியா ெவன் ம் இைடச்ெசால். 
அவ்விைடச்ெசால் த ம் அதனிற் பிாி ம் யா அதற்கு உ ப்  மாெமன்  க தி 
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யாெவன் சிைன ெயன்றார். மியா இடம்; மகரம் பற் க்ேகா . யா ம் இகரம் 
அைரமாத்திைர யாதற்குச் சார் . 
    ------------ 
 
    5. 40. 
    உ வி  மிைசயி  ம கித் ேதான்  
    ெமாழிக்குறிப் ெபல்லா ெம த்தி னியலா 
    ஆய்த மஃகாக் காைல யான. 
 
    இளம் ரணர்: 
    (இ-ள்:) உ வி ம்-ஒ  ெபா ளின  உ வத்தின்கண் ம், இைசயி ம்-ஓைசயின் 
கண் ம், அ கித் ேதான் ம்- சி பான்ைமயாய்த் ேதான் ம்; குறிப்  ெமாழி 
ெயல்லாம்- குறிப்  ெமாழிகெளல்லாம், எ த்தின் இயலா-ஆய்த எ த்தானிட்  
எ தப்பட்  நடவா. (அஃ  எக்காலத் ேமா ெவனின், அன் .) ஆய்தம் அஃகா 
காைலயான-அவ்வாய்தம் தன் அைர மாத்திைர அளபாய்ச் சு ங்கி நில்லா  
(அவ் ம் இைசய  மிகுதி ம் உணர்த் தற்கு) நீண்ட காலத்  அந்நீட்சிக்கு. 
 
    எ- : "கஃெறன்ற " என்ப  உ . "சுஃெறன்ற " என்ப  இைச. 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: 
    (இ-ள்.) உ வி ம் இைசயி ம் அ கித் ேதான் ம் குறிப்  ெமாழி ம்-
நிறத்தின்கண் ம் ஓைசயின்கண் ம் சி பான்ைம ஆய்தந்ேதான் ம் ெபா ள் 
குறித்தைல ைடய ெசால் ம், எல்லா ெமாழி ம்-அைவ ெயாழிந்த எல்லா ெமாழிக ம், 
எ த்தினியலா-ஒற்ெற த் க்கள் ேபால அைர மாத்திைரயின் கண் ம் சி பான்ைம 
மிக்கும் நடந் , ஆய்தம் அஃகாக் காைலயான-ஆய்தஞ் சு ங்காத இடத்தான 
ெசாற்களாம் எ- . 
 
    எனேவ...ெபற்றாம் 
    எ த்திெனன்ற...விைனெயச்சம். 
 
    இவ்வாறன்றி இக்குறிப் ச் ெசாற்கள் ஆய்தம் இரண் ட்  எ தப்படாெவன்  
ெபா ள்கூறிற் ெசய் ளியேலா  மா பட்  மா ெகாளக் கூறெலன் ங் 
குற்றந்தங்குெமன்  உணர்க. 
 
    6. 45 
    ஓெர த் ெதா ெமாழி யீெர த் ெதா ெமாழி 
    இரண் றந் திைசக்குந் ெதாடர்ெமாழி ளப்பட 
    ன்ேற ெமாழிநிைல ேதான்றிய ெநறிேய. 
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    இளம் ரணர்: 
    எ- : ஆ-ஓெர த் ெதா ெமாழி மணி-ஈெர த் ெதா ெமாழி வரகு, ெகாற்றன்-

ெவ த் ெதா ெமாழி 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: 
    எ- : ஆ, கா, நா-ஓெர த் ெதா ெமாழி 
    மணி வரகு ெகாற்றன்-ஈெர த் ெதா ெமாழி 
    குரவ அரவ- ெவ த் ெதா ெமாழி 
    கணவிாி-நாெல த் ெதா ெமாழி 
    அகத்தியனார்-ஐந்ெத த் ெதா ெமாழி 
    தி ச்சிற்றம்பலம்-ஆெற த் ெதா ெமாழி 
    ெப ம்பற்றப் ர்-ஏெழ த் ெதா ெமாழி 
 
    குறிப் : நச்சினார்க்கினியர் ஒற்ைற ம் குற் கரத்ைத ம் எண்ணவில்ைல. 
    ------------- 
 
    7. 47 
    தம்மியல் கிளப்பி ெனல்லா ெவ த்  
    ெமய்ந்நிைல மயக்க மான மில்ைல. 
 
    இளம் ரணர்: 
    இ , ெமய்ம் மயக்கத்திற்கு ஓர் றனைட உணர்த் தல் த ற் . 
 
    (இ-ள்: எல்லா எ த் ம் தம் இயல் கிளப்பின்-எல்லா ெமய்ெய த் ம் ெமாழியிைட 
யின்றித் தம் வ வின் இயல்ைபச் ெசால் மிடத் , ெமய்மயக்க நிைல மானம் இல்ைல-
ெமய்ம் மயக்க நிைலயின் மயங்கி வ தல் குற்றம் இல்ைல. 
 
    எ- : "வல்ெல த்திையயின் டகாரமாகும்" எனவ ம். 
 
    இதைன அம்ெமய்ம்மயக்கத்  ைவக்க ெவனின், இ  வ வைமதி ேநாக்கி 
ெமாழிமரபின்கண்ண தாயிற் . 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: 
    இ  ன்னர் ெமய்க்கண் உயிர் நின்றவா  கூறி அவ் யிர் ெமய்க்கண் ஏறி 
உயிர்ெமய்யாய் நின்றகாலத்  அம்ெமய்யாற்ெபயர் ெப மா  கூ கின்ற . 
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    (இ-ள்: எல்லா எ த் ம் -பன்னீ யி ம், ெமய்ந்நிைல தம் இயல் மயக்கங் கிளப்பின்-
ெமய்யின் தன்ைமயிேல தம் ைடய தன்ைம மயங்கிற்றாகப் ெபயர் கூறின், 
மானமில்ைல-குற்றமில்ைல எ- . 
 
    ெமய்யின் தன்ைமயாவ ...........கூறினார். 
 
    இஃதன்றிப் பதிெனட்  ெமய்யின் தன்ைம கூ மிடத்  ெமய்ம்மயக்கம் கூறிய 
வைகயானன்றி ேவண் யவா  மயங்குெமன்  கூறி "அவற் ள் லளஃகான் ன்னர்" 
என்பதைனக்காட் ல் அஃ  இ ெமாழிக் கண்ணெதன ம க்க. 
    --------- 
 
    8. 48 
    யரழ ெவன்  ன் ன் ெனாற்றக் 
    கசதப ஙஞநம ெராற் றாகும். 
 
    இளம் ரணர்: 
    (இ-ள்) யரழ என் ம் ன் -யரழ என்  ெசால்லப்ப கின்ற ன்ற ள் ஒன் , 

ன்ஒற்ற -(குறிற்கீ ம் ெந ற்கீ ம்) ன்ேன ஒற்றாய் நிற்ப (அவற்றின் பின்ேன) 
கசதப ங ஞ ந ம ஈர் ஒற்றாகும்-க ச த ப க்களிெலான்றாதல் ங ஞ ந மக்களிெனாற்றாதல் 
ஒற்றாய் வர அைவ ஈெராற் டனிைலயாம். 
 
    எ- : ேவய்க்குைற, ேவய்ங்குைற, ேவர்க்குைற, ேவர்ங்குைற ழ்க்குைற ழ்ங்குைற, 
சிைற, தைல, றம் என ஒட் க. 
 
    இவ்விதி ேமல் ஈற்றகத்  உணர்ந் ெகாள்ளப் ப மாெலனன், இ  "ஈர்க்கு" "பீர்க்கு" 
எனஒ ெமாழி ள் வ தலா ம் இரண்  ெமாழிக்கண் வ தல் விகாரமாதலா ம் 
ஈண் க் கூறப்பட்ட . அஃேதல், இதைன ன்மரபினகத்  ெமய்ம்மயக் கத் க்கண் 
கூ கெவனின், ஆண்  ேவற் ைம நயம் ெகாண்டதாக ன் ெவாற்  
உடனிைலயாதல் ேநாக்கி ஒற் ைம நயம்பற்றி ஈண் க் கூறப்பட்ட . 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: 
    எ -  : ேவய்க்க வாய்ச்சி பாய்த்தல் வாய்ப்  என ம், பீர்க்கு ேநர்ச்சி வார்த்தல் 
ஆர்ப்  என ம், வாழ்க்ைக தாழ்ச்சி தாழ்த்தல் தாழ்ப்  என ம், காய்ங்கனி ேதய்ஞ்ச  
காய்ந்தனம் காய்ம் றம் என ம், ேநர்ங்கல் ேநர்ஞ்சிைல ேநர்ந்திைல ேநர்ம் றம் 
என ம் வ ம். ழகாரத்திற்கு வாழ்ந்தனம் என இக்காலத்  நகர ெவாற்  வ ம். 
ஏைனய ன் ம் இக்காலத்  வழங்குெமனின் உணர்க. 
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    இனித் தாழ்ங்குைல தாழ்ஞ்சிைன தாழ்ந்திரள் ழ்ம்பைட என அக்காலத்  
வழங்குெமன்  இத்ெதாைகச் ெசாற்கள் காட்ட ம் ஒன் . உைரயாசிாிய ம் 
இ ெமாழிக்கட் காட் யவற்றிற்கு அவ் கேடா ம் கூ கின்ற சூத்திரங்கள் பின்னர் 
    ேவண்டாைம உணர்க. இஃ  ஈெராற் டனிைல யாத ன் ஈண்  ைவத்தார். 
    ----------- 
 
    9. 50 
    கு ைம  ெந ைம  மளவிற் ேகாட ற் 
    ெறாடர்ெமாழி ெயல்லா ெநட்ெட த் தியல 
 
    இளம் ரணர்: 
    (இ-ள்) கு ைம ம் ெந ைம ம் அளவின் ேகாட ன் - உயிெர த்திற்குக் 
கு ைம ம் ெந ைம ம் அளவிற் ெகாள்ளப்ப த ல், ெதாடர்ெமாழிக்கீழ் நின்ற ரகார 
ழகாரங்ெகள்ளலாம் ெந ற்கீழ் நின்ற ரகார ழகாரங்களின் இயல்ைப ைடய (என்  
ெகாள்ளப்ப ம்). 
 
    எ-  : அகர், கர், அகழ், கழ் எனக் ெகாள்க. 
 
    ' லவர்' என்றாற்ேபால இரண்  மாத்திைரைய இறந்ததன் பின் ம் வ மாெலனின், 
அைவ ம் "தன்னின த்தல்" என்பதனால் 'ெந ற்கீழ் ஒற் ' எனப்ப ம். எல்லாம் 
என்றதனான், ரகார ழகாரங்கேளயன்றி, பிற ஒற் க்க ம் 'ெந ற்கீழ் ஒற் ' 
எனப்ப ம். இதனாேன, விரல் தீ  என் ழி லகரம் 'ெந ற்கீழ் ஒற் ' என்  
ெக க்கப்ப ம். 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: 
    (இ - ள்.) கு ைம ம் ெந ைம ம் - எ த் க்கள  குறிய தன்ைம ம் ெந ய 
தன்ைம ம், அளவிற் ேகாட ன் - மாத்திைர ெயன் ம் உ ப்பிைனச் ெசவி க வியாக 
அளக்கின்ற அள  ெதாழிலாேல ெசய் ட்குக் ெகாள்ளப்ப த ன், ெதாடர்ெமாழி 
ெயல்லாம்-அம் மாத்திைர தம் ள் ெதாடர்ந் நிற்கின்ற ெசாற்கெளல்லாம், 
ெநட்ெட த்தியல-ெநட்ெட த்  மாத்திைர மிக்கு நடக்கும்ப யாகத் ெதாடர்ந்த 
ெசால்லாம் எ- . 
 
    எ- : "வ வர்ெகால் வயங்கிழா அய்" என ம் "க யேவ கனங்குழா அய்" என ங் 
குற்ெற த் க்கெளல்லாம் ெநட்ெட த்திைன மாத்திைர மிகுத்தற்குக் கூ யவா  
உணர்க. ஏைனச்ெசய் ட்கைள ம் இவ்வாேற காண்க. எனேவ, மாத்திைர 
அளக்குங்கால் ெநட்ெட த்ேத மாத்திைரெபற்  மிக்கு நிற்கும் எனறைமயான், எதிர  
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ேபாற்றெலன் ம் உத்திபற்றிச் ெசய் ளியைல ேநாக்கிக் கூறியதாயிற் . ஈண் க் 
கூறினார், ெநட்ெட த்  இரண்  மாத்திைரயின் இகந்  வ ெமன்பதறிவித்தற்கு. 
 
    ........இனி உைரயாசிாியர் கர் கழ் எனக் குறி ைணக் கீழ் ரகார ழகாரங்கள் வந்த 
ெதாடர்ெமாழிக ெளல்லாம் தார் தாழ் என்றாற்ேபால ஓைசெயாத்  ெநட்ெட த்தின் 
தன்ைமயவாம் என்றாராெலனின், கர் கழ் என்பனவற்ைற ெநட்ெட த்ெதன்ேற 
எவ்விடத் ம் ஆளாைமயா ம் ெநட்ெட த்தாகக் கூறிய இலக்கணத்தால் ஒ  பயன் 
ெகாள்ளாைமயா ஞ் ெசய் ளிய ள் இவற்ைறக் குறி ைண ஒற்ற த்த 
நிைரயைசயாக ம் தார் தாழ் எனபனவற்ைற ெநட்ெட த்  ஒற்ற த்த 
ேநரைசயாக ம் ேகாடலா ம் அ  ெபா ளன்ைம உணர்க. 
    ----------- 
 
    10. 53 
    ெமாழிப்ப த் திைசப்பி ம் ெதாாிந் ேவறிைசப்பி ம் 
    எ த்தியல் திாியா ெவன்மனார் லவர். 
 
    இளம் ரணர்: 
    இ  எ த் க்கட்கு ெமாழிக்கண் மாத்திைர காரணமாகப் பிறப்பேதார் ஐயம் 
தீர்த்தல் த ற் . 
 
    (இ-ள்) ெமாழிப்ப த்  இைசப்பி ம்-ெமாழிக்கண் ப த் ச் ெசால் ம், ெதாிந்  
ேவ  இைசப்பி ம்-ெதாிந்  ெகாண்  ேவேற ெசால் ம், எ த்  இயல் திாியா 
என்மனார் லவர்-உயி ம் ெமய் மாகிய எ த் க்கள் (ெப க்கம் சு க்கம் 
உைடயனேபான்  இைசப்பி ம்) தத்தம் மாத்திைர இயல்பில் திாியா என்  
ெசால் வர் லவர். 
 
    எ- : அஃகல் அ என ம்; ஆல், ஆ என ம்; கடல், க என ம்; கால், கா என ம் 
கண் கெகாள்க. 
 
    ேவ  என்றதனான் எ த்தல் ப த்தல் த ய ஓைச ேவற் ைமக் கண் ம் 
எ த்தியல் திாியாெவன்ப  ெகாள்க. 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: 
    (இ-ள்: ெதாிந் -ஒற் ங் குற் கர ம் ெபா ள் த  நிைலைமைய ஆராய்ந் , 
ெமாழிப்ப த்  இைசப்பி ம்-ெசால்லாகச் ேகாத் ச் ெசால் ம், ேவ  
இைசப்பி ம்-ெசய் ளிய ள் ஒற் ங் குற் கர ம் ெபா ள்த ேம ம் மாத்திைர 
குைறந்  நிற்கும் நிைலைமைய ேநாக்கி எ த்ெதண்ணப்படா ெவன்  ஆண்ைடக்கு 
ேவறாகக் கூறி ம், எ த்தியல் திாியா என்மனார் லவர்-அவ்விரண் டத் ம் அைர 
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மாத்திைர ெபற்  நிற்கும் குற் கர ம் ற்கூறிய எ த்தாந் தன்ைம திாியாெவன்  
கூ வர் லவர் எ-  
 
    எ- ; அல் இல் உண் எண் ஒல் என ம் கல் வில் ள்ெசல் என ம் ஆல் ஈர் ஊர் ஏர் 
ஓர் என ம் கால் சீர் சூல் ேதன்ேகான் என ம் உயி ம் உயிர்ெமய் மாகிய 
கற்ெற த்ைத ம் ெநட்ெட த்ைத ம் ஒற்ெற த் க்கள் அ த்  நின்  ெபா ள் 
தந்தவா  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 ள் தந்தவா  காண்க. எஃகு ெதள்கு ெகாக்கு 
குரங்கு என்பன ம் எ த்ெதண்ண ம் அலகிட ம் ெபறாத குற் கரம் அ த்  நின்  
ெபா ள் தந்தவா  காண்க. 
 
    இனி இச் சூத்திரத்திற்கு 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 ம் க என் ழி ம் காலம் என் ழி ம் 
கா என் ழி ம் ஓைச ஒத்  நிற்குெமன்றால் அ  ன்னர்க் கூறிய இலக்கணங்களாற் 
ெபறப்ப த ற் பயனில் கூற்றாெமன்க. 
    ----------------- 
 
    11. 83 
    எல்லா ெவ த் ஞ் ெசால் ங்காைலப் 
 
    இளம் ரணர்: 
    (இ-ள்: எல்லா எ த் ம் ெநறிப்பட நா  ெசால் ங் காைல-
தமிெழ த் க்கெளல்லாம் ஒ வன் ைறப்பட ஆராய்ந்  தம்ைமச் ெசால் ங் 
காலத் . 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: 
    (இ-ள்) எல்லா எ த் ம் பிறப்பின் ஆக்கம் ெசால் ங் காைல-தமிெழ த்  
எல்லாவற்றிற்கும் ஆசிாியன் கூறிய பிறப்பின  ேதாற்றரைவ யாங் கூ மிடத் . 
    ----------- 
 
    12 111. 
    ம வின் ெறாகுதி மயங்கியன் ெமாழி ம் 
    உாியைவ ளேவ ணர்நிைலச் சுட்ேட. 
 
    112. இளம் ரணர்: 
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    (இ-ள்) ம வின் ெதாகுதி மயங்கு இயல் ெமாழி ம்- (இலக்கண வழக்ேகயன்றி) 
ம உத்திரளாகிய தைல த மாறாக மயங்கின இயல்ைப ைடய இலக்கணத்ேதா  
ெபா ந்தி ம உ வழக்கும், உாியைவ உள ணர்நிைலச் சுட் -உாியன உள ண ம் 
    நிைலைமக்கண். 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: 
    (இ - ள்) ம ெமாழி ம் - இ வைகயாகிய ம விய ெசாற்க ம், இன்ெறாகுதி 
மயங்கியன் ெமாழி ம் - ெ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, 

ணர்நிைலச் சுட்  உாியைவ உள - ண ம் நிைலைமக் க த்தின்கண் உாியன உள, 
எ - . 
    ------------- 
 
    13. 210 
    ெசய்ம்மன ெவன் ந் ெதாழி  ெசால் ம் 
    ஏவல் கண்ணிய வியங்ேகாட் கிளவி ம் 
 
    இளம் ரணர்: 
    'உைரயிற் ேகாடல்' என்பதனால், வியங்ேகாள் ன் ைவக்கற்பாலதைன 

ன்ைவயா  ெசய்மமன என்பதைன ன் ைவத்ததனான், இவ் வியல்  பின்கண் 
ெசய்மமன என்ப  சிறப் ைடத்ெதனப் ெபறப்பட்ட . அதனால் ஏவல் கண்ணாத 
வியங்ேகா ம் இவ் வியல்   உைடத்ெதனக் ெகாள்க. அ , "மன்னிய ெப ம நீ" 
என வ ம். 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: 
    எ-  : ..ஏவல் கண்ணிய என்பதனான் ஏவல் கண்ணாத ம் உளெதன்  கூறி 
'மன்னியெப ம நீ' என உதாரணங் காட் கெவனின், அ  ெபா ந்தா ; 
கூ கின்றான அவன் நிைலெபற்றி த்தல் ேவண் ெமன்ேற க திக் கூ த ன் 
அ ம் ஏவல் கண்ணிற்ேறயாம். 
    --------- 
 
    14. 233 
    ஆன் ன் வ உ மீகார பகரம் 
    தான்மிகத் ேதான்றிக் கு க  ாித்ேத. 
 
    இளம் ரணர்: 
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    (இ - ள்.) ஆன் ன் வ ம் ஈகார பகரம் ஆன் என் ம் ெசால் ன்னர் வ ெமாழியாய் 
வ கின்ற ஈகாரத்ெதா  கூ ய பகரமாகிய ெமாழி, தான் மிகத் ேதான்றி கு க ம் 
உாித்  - அப்பகரமாகிய தான் மிகத்ேதான்றி அவ் காரம் இகரமாகக் கு கி 

தைல ம் உைடத் . 
 
    'ேதான்றி' என்றதனால், நிைலெமாழிப்ேபறாகிய னகரெவாற்றின் ேக  ெகாள்க. 
 
    நச்சினார்க்கினியர்: 
    (இ-ள்.) ஆன் ன் வ உம் ஈகார பகரம் – ஆெனன் ஞ் ெசான் ன்னர் 
வ ெமாழியாய் வ கின்ற ஈகாரத்ேதா  கூ ய பகரமாகிய ெமாழி, தான் மிகத் 
ேதான்றி-அப்பகரமாகிய தான் மிக்கு நிற்ப நிைலெமாழி னகரத்திற்குக் ேக  ேதான்றி, 
கு க ம் உாித்  - ஈகாரம் இகரமாகக் கு கி நிற்ற ம் உாித்  எ - . 
    ----------- 
 
    15. 316. 
    இலெமன் கிளவிக்குப் ப வ  காைல 
    நிைலய  ாித்ேத ெசய்  ளான. 
 
    317. இளம் ரணர்: 
    (இ-ள்.) இலம் என் கிளவிக்கு ப  வ  காைல - இலம் என் ம் ெசால் ற்குப் ப  
என் ஞ் ெசால் வ ெமாழியாய் வ ங்காலத் , நிைலய ம் உாித்  ெசய் ளான் - 

ன் 'மகரவி தி' என்பதனாற் ெகட்ட ஈ  ெகடா  நின்  த ம் உாித் ச் 
ெசய் ட்கண். 
 
    எ- : "இலம்ப  லவ ேரற்றைக நிைறய" என வ ம். 
 
    உாிச்ெசால்லாகலான் உ  விாியாெதனி ம் இலத்தாற் பற்றப்ப ம் 

லவெரன் ம் ெபா ள் உணர நிற்ற ன், ேவற் ைம பாயிற் . உம்ைம மகர  
என் ம் சாதி 
    ெயா ைம பற்றி வந்த எதிர்மைற. 
 
    316. நச்சினார்க்கினியர்: 
    இதைன இலத்தாற் பற்றப்பட்ட லவெரன ேவற் ைம ெயன்றாரால் 
உைரயாசிாியெரனின், பற்றப்பட்ட லவெரன்ப  ெபயெரச்சமாத ற் பற்றெவன் ந் 
ெதாழில் ேதாற் விக்கின்ற தனிைலச் ெசால்ைலச் சூத்திரத்  ஆசிாியர் 
எ த்ேதாதிற்றிலராதலா ம் ப ெவன்ப  தா ம் லவெரன் ம் ெபயேரா  
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ங்கால் இரண்  கால ம் காட் ம் ஈ கள் ெதாக்க தனிைலச் ெசால்லாய் 
நிற்ற ன், அதைன எ த்ேதாதினாராதலா ம் ஆசிாியர்க்கு அங்ஙனங் கூ தல் 
க த்தன்ைம உணர்க. 
 
    அன்றி ம் பற்றப்பட்ட என் ழி இரண்  தனிைல கூ  ஒன்றாய் நின்  
பற் தைலச் ெசய்யப்பட்ட எனப் ெபா ள் தாராைமயா ம் அல்வழி 
யதிகாரமாதலா ம் அ  ெபா ளன்ைம உணர்க. 
 
    409 இளம் ரணர்: 
 
    அல்ல  கிளப்பி ம் ேவற் ைமக் கண் ம் 
    எல்லா வி தி  கர நிைற ம். 
 
    இஃ  எய்திய  ஒ ம ங்கு ம த்தல் த ற் . 
 
    (இ-ள்.) அல்ல  கிளப்பி ம் - அல்வழிையச் ெசால் ம் இடத் ம், ேவற் ைமக் 
கண் ம் - ேவற் ைமப் ெபா ட் ணர்ச்சிக்கண் ம், எல்லா இ தி உகர ம் 
நிைற ம். ஆ  ஈற் க் குற்றிய கர ம் நிைறந்ேத நிற்கும். 
 
    எ- : நாகு க , நாகு க ைம; வரகு க , வரகு க ைம என வ ம். 
 
    408. நச்சினார்க்கினியர்: 
    அல்ல  கிளப்பி ம் ேவற் ைமக் கண் ம் 
    எல்லா இ தி ம் உகர நிைல ம். 
 
    இஃ  'இைடப்ப ற் கு க மிட  மா ண்ேட' என்றதனாற் ணர்ெமாழிக்கண் 
அைரமாத்திைரயி ங் குறகுெமன எய்தியதைன விலக்கி 'அவ்விய னிைல  ேமைன 

ன்ேற' என்ற விதிேய ெப ெமன்கின்ற . 
 
    (இ-ள்.) அல்ல  கிளப்பி ம் - அல்வழிையச் ெசால் மிடத் ம், ேவற் ைமக் 
கண் ம் - ேவற் ைமப் ணர்ச்சிக் கண் ம், எல்லா இ தி ம் உகரம் நிைல ம் - 
ஆ  ஈற்றின்கண் ம் உகரம் தன் அைர மாத்திைரையப் ெபற்  நிற்கும் எ - . 
    ----- 
 
    17. 409. 
    வல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழி வல்ெல த்  வ வழி 
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    ெதால்ைல யியற்ைக நிைலய  ாித்ேத. 
 
    410. இளம் ரணர்: 
    இஃ  எய்திய  ஒ ம ங்கு ம க்கின்ற . 
 
    (இ - ள்.) வல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழி - (அவ ற் ள் ம்) வல்ெலாற் த் 
ெதாடர்ெமாழி, வல்ெல த்  வ வழி – வல்ெல த்  தல்ெமாழி (வ ெமாழியாய்) 
வ ம் இடத் , ெதால்ைல இயற்ைக நிைலயி ம் உாித்  - ன் (கூறிய) இயற்ைக 
நிற்ற ம் உாித் . 
 
    எ- : ெகாக்குக் க , ெகாக்குக் க ைம என வ ம். 
 
    409. நச்சினார்க்கினியர்: 
    இ  ன்னின்ற சூத்திரத்தான் அைர மாத்திைர ெப ம் என்றதைன விலக்கி 
'இைடப்ப ற் கு கு மிட ம்' என்றதனான் அைரமாத்திைரயி ம் கு குெமன்  
ஆண்  விதித்த  ஈண்  வல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழிக்கண்ேண வ ெமன்கின்ற . 
 
    (இ-ள்.) வல்ெலாற்  ெதாடர்ெமாழி - வல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழி குற் கரம், 
வல்ெல த்  வ வழி - வல்ெல த்  தன்ெமாழி வ ெமாழியாய் வ மிடத் , 
ெதால்ைல இயற்ைக நிைலய ம் உாித்  - 'இைடப்ப ற் கு கும்’ என்பதனாற் கூறிய 
அைர மாத்திைரயி ம் கு கி நிற்கும் என்ற இயல்பிேல நிற்ற ம் உாித்  எ- . 
 
    எ- : ெகாக்குக் க  ெகாக்குக் க ைம என அைரமாத்திைரயிற் குைறந்தவா  
குரங்கு க ெதன்ப  த யவற்ேறா  ப த் ச் ெசவிக வியாக உணர்க. 
 
    ன்னின்ற சூத்திரத்  உகர நிைற ெமன்  பாடம் ஓதி அதற்கு உகரம் அைர 
மாத்திைரயிற் சிறி  மிக்கு நிற்குெமன்  ெபா ள் கூறி இச் சூத்திரத்திற்குப் பைழய 
அைர மாத்திைர ெபற்  நிற்குெமன்  கூ வா ம் உளர். 
    ------ 
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ெதால்காப்பியம் - எ த்ததிகாரம் 
அ ஞ்ெசாற் ெபா ள் விளக்கம். 

 
    அகத்ேதாத்  - ஓர் இலக்கணத்ைதத் 
தனிப்படக் கூ ம் ற்பா 
    அகப்பாட்ெடல்ைல - நாட் ற்கு உட் 
பட்ட எல்ைல; றப்பாட்ெடல்ைலக்கு 
எதிர் 
    அகல் - ஒ  கத்தலள  
    அகளங்கன் - களங்கமற்றவன் 
    அண்ணணி - மிக அண்ைமயில் 
    அண்ணாஅத்ேதாி - ஓர் ஊர் 
    அதங்ேகா  - தி விதாங்கூர் 
    அேதாளி - அங்கு 
    அந்ைத-ஒ  நிைற (1/1075200) 
    அம்பர் - அங்கு, அவ்விடம் 
    அைம - கல் ங்கில் 
    அைர - ஒ  மரம் 
    அலகு - அைசக்குாிய எ த் 
ெதண்ணிக்ைக 
    அழன் - பிணம் 
    அழான் - ஓர் இயற்ெபயர் 
    அ க்கல் - வ ந் தல் 
    அனகன் - குற்றமற்றவன் 
    அனபாயன் - அபாயத்ைதத் 
தவிர்ப்பவன் 
    ஆசீவகப்பள்ளி - சமணத் 

றவிகளின் மடம் 
    ஆம்பல் - ஒ  ேபெரண் 
    ஆர் - ஆத்திமரம் 
    ஆவிைர - ஒ  ெச  
    இங்கு - ெப ங்காயம் 
    இடக்கர் - உயர்ந்ேதார் 
ெசால்லத்தகாத இழிெபா ட்ெசால் 
    இடா - இைறகூைட, ஓைலப் பட்ைட 
    இடா - ஓரள  
    இைடக்கணம் - இைடயினம் 
    இதழ் - உத  
    இேதாளி - இங்கு 
    இம்பர் - இங்கு, இவ்விடம் 

 
 
 
    இம்மி - ஒ  நிைற 
    இமில் - திமில் 
    இயல்  கணம் - வ  மிக்கு 

யாதைவ 
    இைய  வல்ெல த்  - இைசந்த 
வல் னெமய் 
    இலைத- ஓர் ஒ , சிலர் குலைவ 
என்பர் 
    இலம்ப தல் - வ ைம யைடதல் 
    இலம்பா  - வ ைம 
    இேலசு - ற்பாவில் மிைகயாக 
ேவ ம் ேவறாக ேவ ம் வந் ள்ள 
எ த் ம் ெசால் ம் ெசான் ைற ம் 
    இறாஅ வ ணங்காய் - இறாட் ம் 
கத்தாிக்கா ம் 
    இறாஅல் - ேதன்கூ  
    இ வாய் - இ தி, எ வாய்க்கு எதிர் 
    இன்னினி - இப்ெபா ேத 
    ஈழம் - இலங்ைக 
    உடனிைல மயக்கம் - உயிர்ெமய் 
உயிர்ெமய்ேயா ம் தனிெமய் ேயா ம் 
கூ  நிற்றல் (நச். க த் ) 
    உ உ - விண்மீன் 
    உத்தி-ெபா ந்  ைற, ம் 
உைரயி ம் கைடப்பி க்கும் 
ெநறி ைற 
    உேதாளி - உங்கு 
    உந்தி - ெகாப் ழ் 
    உம்பர் - உங்கு, ேம டம் 
    உாி - அைர நாழி 
    உாிஞ் - உராய்தல் 
    உ  ணர்ச்சி – ெபயர்கள் 
ேவற் ைம கேளா  ண ம் 

ணர்ச்சி 
    உ  - இ  
    உவாஅத்  - அமாவாைசயின் 
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    உவாஅப் பட் னி-அமாவாைசப் 
பட் னி ேநான்  
    உழக்கு- 2 ஆழாக்கு(1/4ப ) 
    உைழ- மான்,ஒ  மர மாம் 
    உ -  
    உறழ்ச்சி ெப தல்-ஒ  ணர் 
ெமாழிேய இயல்பா ம் திாி 
பா ம்(விகாரமா ம்) தல் 
    உறழ் -உறழ்ச்சி 
    ஊ-ஊன் 
    எஃகிய-எஃகு க வியால் எற்றி 
ெநாய்தாக்கப்பட்ட 
    எ த்தல்-உயர்த்தி ெயா த் தல் 
    எேதாளி-எங்கு 
    எயின்-எய்நர், ேவடர் 
    எ -காய்ந்த சாணம் 
    எ -ேகாட்ைட வாயி ற் கு க்காகப் 
ேபாடப்ப ம் மரம் 
    ஏ-அம்  
    ஏ -காரணம் 
    ஏ -காைள 
    ஒட் ப் ெபயர்-ெதாடர்ச் ெசாற் 
ெபயர் 
    ஒ ஞார்-ஓர் அள  
    ஒ வ -ஓர் அள  
    ஒ ைடச் ேசறல்-ஒ  ம ங்கு 
த தல் 
    ஒழிந்த ெசய்திகள் 
    ஒழி - ல் அல்ல  ற்பகுதியிற் 
ெசால்லப்படாத ஒழிந்த ெசய்திகள் 
    ஒற்ற-ெபா ந்த 
    ஒற்றளெபைட-ெமய்ெய த்  
நீண்ெடா த்தல் 
    ஒற் -ெமய் 
    ஒன்றியற் கிழைமப்பட்  நிற்றல், 
உைடயவனித்தினின்  பிாிக்கப்படாத 
உைடைமயாயி த்தல் 
    ஓ - மதகு நீர் தாங்கும் பலைக 
    ஓணம்-ஒ  நாள் 
    ஓத் -இலக்கண ன் சி  பிாி  
    ஓத் -விதி 
    ஓ-மதகு நீர் தாங்கும் பலைக 

    ஓரைட-ஓரள  
    ஓரா-ஒ வைக மீன் 
    ஓலம் ேபாழ்-வார்ந்த அல்ல  கிழித்த 
ஓைல 
    கஃசு-1/4 பலம் 
    கடா - வினா 
    க  சூத்திரம்-தா  
    க  ெசால்-விலக்கப்ப ஞ் ெசால் 
    க வி- ணர்ச்சசிக்கு ஏ வான 
இலக்கணம் 
    கலம்-12 மரக்கால் 
    கலாம் - சண்ைட 
    கைல-ஆண் மான் 
    கழஞ்சு-20 மஞ்சா  (1/6 அ ன்சு) 
    கழல்-கழற்சிக்காய் 
    கன்-கன்னார்ெதாழில் 
    கன்னல்- ேதாண்டல், நாழிைக 
வட் ல் 
    கா-100 பலம் 
    காண் ைக-சு க்க ைர 
    காணி-ஓர் எண் (1/80), 100 குழிநிலம், 
ஒ  மஞ்சா  
    காந்த வம்-இன்னிைச 
    காழ்-விைத, வயிரம் 
    கிளவி-ெசால் 
    குண் ைக-கு க்ைக 
    குமாி-கன்னி, இைளைஞ 
    குமிழ்-ஒ  மரம் 
    குாீஇ -கு வி 
    குறிச்சி-மைலநாட் ர் 
    குறியிட்டா தல்-ெபயாிட்  
வழங்குதல் 
    கூதாளி-ஒ  மரம் 
    கூைற-ஆைட, ேசைல 
    ேகட்டா லம்-ேகட்ைட ம் ல ம் 
    === 
    ெகாண் -ேமகம் 
    ெகா -கலப்ைபக்கா , ெகா ப்  
    ெகாள்-காணம், ஒ  நிைற 
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    ேகாட்  -சங்குச் சுண்ணாம்  
    ேகாட்பட்டான்-பி க்கப்பட் டான், 
ெகால்லப்பட்டான் 
    ேகா -தனித்ெத தப்ப ம் ெகாம்  
    ேகா கக்க வி-ேகா கர் என் ம் 
ெநசவாளாின் க வி 
    சந்தம்-வண்ணம் 
    சா -ஒ  கத்தலள  
    சார்-ஒ  மரம் 
    சிங்கேநாக்கு-சிங்கம் ன் ம் 
பின் ம் ேநாக்கிச் ெசல் தல்ேபால, 
    ஒ  ற்பா ன் ம் பின் ம் உள்ள 

ர்பாக்கைளத் த தல் 
    சிைன-ெசால் க்கு ப்பாகிய 
எ த்  
    சீரகம்-ஒ  நிைற 
    சூத்திரம்- ற்பா 
    சூர்-அச்சம் 
    ெசதிள்-மரப்பட்ைட 
    ெசப்பேலாைச-ெவண்பாவிற் குாிய 
ஓைச 
    ெசம் - ர்த்தல், டமி ம் 
ம ந்ைதப் ெபாதிதல், வயிற் ப் 
ெபா மல், ைபநிைறத்த ட் தல் 
    ெசய்ைக- ணர்ச்சி 
    ெச -ேபார் 
    ெசவி -1/5 ஆழாக்கு 
    ெசற் -சினந் , த த் , அழித்  
    ெசன்னி-ேசாழன், ஒ வன  இயற் 
ெபய மாம் 
    ேச-மரம், காைள 
    ேசா-ஒ வைக அரண் 
    ேசாதி-ஒ  நாள் 
    ஞாயி -கதிரவன் 
    ெஞகிழி-ெகாள்ளிக்கட்ைட 
    ெஞைம-ஒ  மரம் 
    தகர்-ஆட் க்கடா 
    தைச-சைத 
    தரங்கம்-அைல 
    தளா-ஒ  மரம் 

    தா -நீ , ந்தா  
    தாமம்-மாைல 
    தாமைர-ஒ  ேபெரண் 
    தாய்-தாவி 
    திங்கள்-நிலா 
    திங்கள்-மாதம் 
    திட்டாஅத் க்குளம்-ஓர் ஊர் 
    தி ம்-தி ம் தல் 
    தில்ைல-ஒ  ெச  
    தீர்த்தம்-தி நீர் நிைல 
    லாம் -ஒ  நிைற (100 அல்ல  200 
பலம்) 
    வராபதி - வாரைக 
    ன் சி-கலப்ைபக்குத்தி, ைதய சி 
    க்கு-பாக்கைளத் ணித்  
நி க்குஞ் ெசய் ப்  
    ணி-4 மரக்கால் 
    ைண-ஒ  ெச  
    ைத-ஒ  கத்தலள  
    ைத-ஒ வைகக் கலம் 
    ய்- வி 
    ெதவ்-பைக 
    ெதள்கு-ெதள் ப் ச்சி 
    ெதன் லத்தார் - இறந்த ன்ேனார் 
    ேதற்றம்-உ தி, நிச்சயம் 
    ெதா -ஒ  பலம் 
    ேதாைர-ஒ வைக மைல ெநல், 

ங்கிலாிசி 
    நைம-ஒ  மரம் 
    ந தல்-இைடத்தரமா ெயா த்தல் 
    நாழி-ப  
    நாள்-உ , விண்மீன் 
    நானம்-வாசைனப் பண்டம், கத் ாி, 

கு 
    நிக்கந்தக் ேகாட்டம்-அ கன் 
ேகாயில் 
    நிைரபைச - நிைரயைச ம் உகர 

ங்ெகாண்ட ஈரைசச் சீர் 
    நிலங்கடந்த ெந யண்ணல் – 
கண்ணபிரான் 
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    நிைற - 100 பலம் 
    நீட் ம்வழி நீட்டல் - நீட்டல் விகாரம் 
    ப த்தல் - தாழ்த்தி ெயா த்தல் 
    பணி - கட்டைளயி  
    பைண - ள்ளில்லா ங்கில், 
ப ைம 
    பதக்கு - பத் ப்ப  
    பரசு - ேகாடாி 
    பரணி - ஒ  நாள் 
    பலம் - ஒ  நிைற 
    பற் க்ேகா  - சார்  
    பைற  - ேதய் , அழி , ஒ ப்  
    பற் க்ேகா  - சார்  
    பன் - பன் தல் (ெகாய்தல் பஞ் 
ெசஃகுதல்). 
    பைன - ஒ  ேபரள  
    பா  - ஓைச 
    பாைன - ஒ  கத்தலளைவ, 4 
ெசம்  (எண்ைணயள ) 
    பிடா - ஒ  மரம் 
    பின் - பின் தல் 
    பீர் - பீர்க்கு 
    கர் - கபிலமா , ள்ளிமான் ழன் 
    ழான் - ஓர் இயற் ெபயர் 
    க்கல் - ங்கலாிசி 
    ள் - பறைவ, பறைவயால் அறி ம் 
நிமித்தம் 
    ற்ைக - கஞ்சி, கைரத்தகூழ் 
    றனைட - ல் அல்ல  
    ன்கு - ன ங்ைக 
    ணி - ஓர் அள  
    ல் - ஒ  மரம் 
    ழி - தி 
    ெபயர்ப் ெபயர் - தனிச் ெசாற்ெபயர் 
    ெபற்றம் - மா , காைள, எ ைம 
    ெபற்றி - தன்ைம 
    ெபா ட் ணர்ச்சி - தனித் வ ம் 
ெசாற்கள் ஒன்ேறாெடான்  ெபா ட் 
    ெபா த்த றப் ண ம் - ணர்ச்சி 
    ெபா ந் - ெபா ந் தல் 

    ேபாத்  - மா , மைர, , ல்வாய் 
இவற்றின் ஆண் 
    ேபாழ் - ந க்கு, ண் , கிழிப்  
    மகம் - ஒ  நாள் 
    மண்ைட - ஒ  கத்தலளைவ 
    மா - ஒ  நிைற, 100 குழிநிலம் 
    மாட்ெடறிதல் - ஒன்றன் இலக்க 
ணத்ைத இன்ெனான்  த  மா  
மாட் க் கூ தல் 
    மாட்ேடற்றல் - ஒன்றன் இலக்க 
ணத்ைத இன்ெனான் ம் த  மா  
மாட் க் கூ தல் 
    மிைக - மிைகபடக் கூறிய பகுதி 
    மிைச - ன்ென த்  
    ந்திாிைக - 1/320 
    ற்கு - கு றல் (கர்ச்சைன), பல்  
ெசய்வ ேபால் நாவாற் ெகாட் ம் 
ஒ மாம். 
    ங்கா - கீாி 
    லம் - ஒ  நாள் 
    லாதாரம் - ஆறாதாரங்க ள் 
குய்யத் க்கும் குதத் க்கும் இைடயில் 
நா தழ்த்தாமைர 
    ேபா ள்ள நரம் ப் பின்னல் 
    ெமய்ம்மயக்கம் - ெமய் தன்ெமய் 
ேயா ம் பிற ெமய்ேயா ம் கூ  நிற்றல் 
    ெமன்கணம் - ெமல் னம் 
    ெமாழி மாற்  - ெசய் ளின் ஓர  
யி ள்ள ெசாற்கள் ைறமாறி நிற்றல் 
    யா - ஒ  மரம் 
    வங்கா - வைளந்த தாைர ஊ  
ெகாம்  
    வட்  - 1 ப  
    வரட்டா  - வறட்டா  (பல கறவாத 
ஆ ) 
    வ ட - தடவ 
    வைர - ஆட்காட்  விரற் க விைட 
    வைரநிைல - விலக்கும்நிைல 
    வல் - ஒ  வைகத் தாய விைளயாட் , 
சூதா  க வி 
    வைழ - சுர ன்ைன 
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    வள் - வார், கூர்ைம 
    வளி - காற்  
    வளி - காற் , ச்சு 
    வன்கணம் - வல் னம் 
    விகற்பித்தல் - உறழ்தல், ெப க்கல் 
    விச்சாவாதி - வித்ைதயால் 
திறைமயாக வாதிப்பவன் 
    விசும்  - ெவளி 

    விர ப் ெபயர் - இ திைணப் 
ெபா ப் ெபயர் 
    விலங்கு - எ த்ேதா  
ேசர்த்ெத தப்ப ம் வைள  
    ைள - சீழ்க்ைக 
    ெவதிர் - ங்கில் 
    ெவாிந் - கு 
    ெவள்ளம் - ஒ  ேபெரண் 
    ேவட்ைக - வி ப்பம் 

------------------------------------   
 
 

ெதால்காப்பியம் - எ த்ததிகாரம் 
ற்பா தற் குறிப்  - அகர வாிைச 

 
 
சூத்திரத்தின் தல் வாி - சூத்திரம் எண் 
அத்ேத வற்ேற ஆயி  ெமாழிேமல்  133. 
அத்ெதா  சிவ ம் ஆயிரத் தி தி  317. 
அதனிைல உயிர்க்கும் யாவ  காைல  479. 
அந்நான் ெமாழியந் தந்நிைல திாியா  429. 
அப்ெபயர் ெமய்ெயாழித் தன்ெக  வழி ம்  350. 
அம்மின் இ தி கசதக் காைலத்  129. 
அம்  வா ம் வழங்கியல் ம ங்கின்  022. 
அைரயள  கு கல் மகரம் உைடத்ேத  013. 
அைரெயன வ உம் பால்வைர கிளவிக்குப்  165. 
அல்லதன் ம ங்கிற் ெசால் ங் காைல  326. 
அல்ல  கிளப்பின் இயற்ைக யாகும்  321. 
அல்ல  கிளப்பின் எல்லா ெமாழி ஞ்  425. 
அல்ல  கிளப்பி ம் ேவற் ைமக் கண் ம்  322. 
அல்ல  கிளப்பி ம் ேவற் ைமக் கண் ம்  408. 
அல்வழி ெயல்லாம் இயல்ெபன ெமாழிப.  361. 
அல்வழி ெயல்லாம் உறெழன ெமாழிப.  368. 
அல்வழி ெயல்லாம் உறெழன ெமாழிப.  398. 
அல்வழி ெயல்லாம் ெமல்ெல த் தாகும்  314. 
அவ்வழிப் பன்னீ யி ம் தந்நிைல திாியா  084. 
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அவ்வா ெற த் ம் வைகப் பிறப்பின  092. 
அவ்வியல் நிைல ம் ஏைன ன்ேற.  012. 
அவற் வழி ம ங்கிற் சாாிைய வ ேம  118. 
அவற் ள் , ஈெராற் த் ெதாடர்ெமாழி  407. 
அவற் ள், ரகார ழகாரங் குற்ெறாற் றாகா.  049. 
அவற் ள், அ இ உ எ ஒ என் ம்  003. 
அவற் ள், இகர இ ெபயர் திாிபிட ைடத்ேத  154. 
அவற் ள், இன்னின் இகரம் ஆவின் இ தி 120. 
அவற் ள், கர ங் கா ம் ெநட்ெட த் திலேவ.  135. 
அவற் ள், ண னஃகான் ன்னர்க்  026. 
அவற் ள், நி த்த ெசால் ன் ஈறா ெக த்ெதா   108. 
அவற் ள், ெமய்யீ ெறல்லாம் ள்ளிெயா  நிைலயல்  104. 
அவற் ள், ெமல்ெல த் தியற்ைக உறழி ம் வைரயார்  145. 
அவற் ள், லள ஃகான் ன்னர் ய வ ந் ேதான் ம்.  024. 
அவற் ள், அ ஆ ஆயிரண் டங்காந் திய ம்.  085. 
அைவதாம், இயற்ைகய வாகுஞ் ெசயற்ைகய என்ப.  197. 
அைவதாம், இன்ேன வற்ேற அத்ேத அம்ேம  119. 
அைவதாம், குற்றிய கரம் குற்றிய கரம்  002. 
அைவதாம், ெமய்ப்பிறி தாதல் மிகுதல் குன்றெலன்   109. 
அைவதாம், ன்னப் ெபா ள ணர்ச்சி வாயின்  142. 
அைவ ர் பத்தி ம் அத்ெதாழிற் றாகும்.  473. 
அழன்என் இ திெகட வல்ெல த்  மிகுேம .  354. 
அழேன ழேன ஆயி  ெமாழிக்கும்  193. 
அளந்தறி கிளவி ம் நிைறயின் கிளவி ங்  446. 
அளபிறந் யிர்த்த ம் ஒற்றிைச நீட ம்  033. 
அளவாகும் ெமாழி தல் நிைலஇய உயிர்மிைச  121. 
அளவிற்கும் நிைறயிற்கும் ெமாழி த லாகி  170. 
அள  நிைற  ெமண் ம் வ வழி  389. 
அள ம் நிைற ம் ஆயியல் திாியா.  477. 
அள ம் நிைற ம் ஆயியல் திாியா   474. 
அள ம் நிைற ம் ேவற் ைம யியல  319. 
அன் வ  காைல ஆவா குத ம்  258. 
அன்ன ெவன் ம் உவமக் கிளவி ம்  210. 
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அன்ெனன் சாாிைய ஏழ னி தி  194. 
ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஔ என் ம்  004. 
ஆ எ ஒ என் ம் யிர் ஞகாரத் ாிய.  064. 
ஆ ஏ ஓ அம் ன் ம் வினா.  032. 
ஆகார இ தி அகர இயற்ேற  221. 
ஆ உ மக உ ஆயி  ெபயர்க்கும்  271. 
ஆண்மரக் கிளவி அைரமர இயற்ேற.  304 
ஆ ம் ெபண் ம் அஃறிைண இயற்ைக  303. 
ஆத ம் த ம் கூறிய இயல்ெபா   348. 
ஆய்த நிைலய ம் வைரநிைல யின்ேற  399. 
ஆயிரக் கிளவி வ உங் காைல  464. 
ஆயிரம் வாி ம் ஆயியல் திாியா .  435. 
ஆயிரம் வாிேன இன்ெனன் சாாிைய  476. 
ஆயிரம் வ வழி கரங் ெக ேம.  391. 
ஆ ம் ெவதி ஞ் சா ம் பீ ம்  363. 
ஆவயின் வல்ெல த்  மிகுத ம் உாித்ேத  301. 
ஆ ம் மா ம் விளிப்ெபயர்க் கிளவி ம்  224. 
ஆேவா டல்ல  யகர தலா ,  065 
ஆறன் உ பின் அகரக் கிளவி  115. 
ஆறன் உ பி ம் நான்கன் உ பி ங்  161. 
ஆறன் ம ங்கிற் குற்றிய கரம்  469. 
ஆெறன் கிளவி தல்நீ ம்ேம.  458. 
ஆன் ன் வ உம் ஈகார பகரந்  233. 
ஆனின் னகர ம் அதேனா ரற்ேற  124. 
ஆெனாற் றகரெமா  நிைலயிடன் உைடத்ேத.  232. 
இ ஈ எ ஏ ஐெயன இைசக்கும் 086. 
இக்கின் இகரம் இகர ைன யற்ேற.  126. 
இகர இ திப் ெபயர்நிைல ன்னர்  235. 
இகர யகரம் இ தி விர ம்  058. 
இடம்வைர கிளவி ன் வல்ெல த்  மிகூஉம்  251. 
இைடநிைல ரகரம் இரண்ெடன் எண்ணிற்கு  439. 
இைடப்ப ற் கு கும் இட மா ண்ேட  037. 
இைடெய த்ெதன்ப ய ர ல வ ழ ள.  021. 
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இைடெயாற் த் ெதாட ம் ஆய்தத் ெதாட ம்  413. 
இதழிையந்  பிறக்கும் பகார மகாரம்.  097. 
இயற்ெபயர் ன்னர்த் தந்ைத ைறவாின்  347. 
இரண் த ெலான்பான் இ தி ன்னர்  480. 
இராெவன் கிளவிக் ககரம் இல்ைல  227. 
இ திைச ணாின் ஏயிைட வ ேம.  431. 
இ ெளன் கிளவி ெவயி யல் நிைலயம்  402. 
இல்ல மரப்ெபயர் விைசமர இயற்ேற  313. 
இல்ெலன் கிளவிஇன்ைம ெசப்பின்  372. 
இல்ெலா  கிளப்பின் இயற்ைக யாகும்  293. 
இலெமன் கிளவிக்குப் ப வ  காைல  316. 
இறாஅல் ேதாற்றம் இயற்ைக யாகும்.  343. 
இன்றி என் ம் விைனெயஞ் சி தி  237. 
இன்னிைட வ உம் ெமாழி மா ளேவ  186. 
இன்ெனன வ உம் ேவற் ைம பிற்  131. 
இனி அணி என் ங் காைல ம் இட ம்  236. 
ஈகார இ தி ஆகார இயற்ேற  249. 
ஈ ங் கம் ம் உ ெமன் கிளவி ம்  328. 
ஈெர த் ெதா ெமாழி உயிர்த்ெதாட ாிைடத்ெதாடர்  406 . 
ஈெர த்  ெமாழி ம் உயிர்த்ெதாடர் ெமாழி ம்  411. 
ஈெர த்  ெமாழி ம் வல்ெலாற் த் ெதாட ம்  417. 
ஈறியல் ம ங்கின் இைவயிவற் றியல்ெபனக்  171. 
ஈறியல் ம ங்கி ம் இைசைம ேதான் ம்  039. 
உ ஊ ஒ ஓ ஔ என இைசக்கும்  087. 
உ ஊ காரம் நவெவா  நவிலா,.  074. 
உஊ ஒஓ என் ம் நான்குயிர்  063. 
உகர இ தி அகர இயற்ேற  254. 
உகரெமா  ண ம் ள்ளி யி தி  163. 
உச்ச காரம் இ ெமாழிக் குாித்ேத  075. 
உச்ச காரெமா  நகாரஞ் சிவ ம்.  079. 
உட்ெப  ள்ளி உ வா கும்ேம.  014. 
உண்ெடன் கிளவி உண்ைம ெசப்பின்  430. 
உணரக் கூறிய ணாியல் ம ங்கிற்  405. 
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உதிமரக் கிளவி ெமல்ெல த்  மிகுேம  243. 
உந்தி தலா ந் வளி ேதான்றித்  083. 
உப்ப காரம் ஒன்ெறன ெமாழிப  076. 
உப்ப காரெமா  ஞகாைர ம் அற்ேற  080. 
உம்ைம எஞ்சிய இ ெபயர்த் ெதாைகெமாழி  223. 
உயர்திைண யாயின் உ பியல் நிைல ம்  324. 
உயர்திைண யாயின் நம்மிைட வ ேம  190. 
உயர்திைணப் ெபயேர அஃறிைணப் ெபயெரன்  117. 
உயிர்ஔ எஞ்சிய இ தி யாகும்  069. 
உயிர் ன் வாி ம் ஆயியல் திாியா   207. 
உயிர் ன் வாி ம் ஆயியல் திாியா .  394. 
உயிர்ெமய் அல்லன ெமாழி த லாகா. 060. 
உயிர்ெமய் ஈ ம் உயிாீற் றியற்ேற.  106. 
உயிாி  ெசால் ன் உயிர்வ  வழி ம்  107. 
உயிாீ றாகிய உயர்திைணப் ெபய ம்  153. 
உயிாீ றாகிய ன்னிைலக் கிளவி ம்  151. 
உயி ம் ள்ளி ம் இ தி யாகி  164. 
உயி ம் ள்ளி ம் இ தி யாகிக்  482. 
உாிவ  காைல நாழிக் கிளவி  240. 
உ பியல் நிைல ம் ெமாழி மா ளேவ  294. 
உ வி ம் இைசயி ம் அ கித் ேதான் ம்  040. 
உைரப்ெபா ட் கிளவி நீட்ட ம் வைரயார்,  212. 
ஊஎன் ஒ ெபயர் ஆெவா  சிவ ம்  269. 
ஊகார இ தி ஆகார இயற்ேற  264. 
எ என வ யிர் ெமய்யீ றாகா .  071. 
எகர ஒகரத் தியற்ைக ம் அற்ேற.  016. 
எகர ஒகரம் ெபயர்க்கீ றாகா  272. 
எகின்மர மாயின் ஆண்மர இயற்ேற  336. 
எஞ்சிய ெவல்லாம் எஞ்சுதல் இலேவ  077. 
எட்ட ெனாற்ேற ணகார மாகும்.  444. 
எண்ணின் இ தி அன்ெனா  சிவ ம்  198. 
எண் ப்ெபயர்க் கிளவி உ பியல் நிைல ம்  419. 
எப்ெபயர் ன்ன ம் வல்ெல த்  வ வழி  128. 
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எ ம் ெச ம் அம்ெமா  சிவணித்  260. 
எல்லா ெமன் ம் இ தி ன்னர்  189. 
எல்லா ெமாழிக்கும் உயிர்வ  வழிேய  140. 
எல்லா ெவ த் ம் ெவளிப்படக் கிளந்   102. 
எல்லா  ெமன் ம் படர்க்ைக யி தி ம்  191. 
எ த்ெதனப் ப ப,  001. 
எ த்ேதா ரன்ன ெபா ள்ெதாி ணர்ச்சி  141. 
ஏ ஓ எ ம் உயிர் ஞகாரத் தில்ைல.  073. 
ஏகார இ தி ஊகார இயற்ேற  274. 
ஏெயன் இ திக்கு எகரம் வ ேம  277. 
ஏழ பிற்குத் திைசப்ெபயர் ன்னர்ச்  201. 
ஏெழன் கிளவி பிய னிைல ம்.  388. 
ஏனைவ னாின் இயல்ெபன ெமாழிப.  381. 
ஏனைவ வாிேன ேமல்நிைல இயல  256. 
ஏைன எகிேன யகரம் வ ேம  337. 
ஏைன வகரந் ெதாழிற்ெபய ாியற்ேற.  382. 
ஏைன வகரம் இன்ெனா  சிவ ம்  184. 
ஏைனப் ளிப்ெபயர் ெமல்ெல த்  மிகுேம 245. 
ஏைன ன் வாிேன தானிைல இன்ேற  424. 
ஐ ஔ என் ம் ஆயீ ெர த்திற்  042. 
ஐஅம் பல்ெலன வ உ மி தி  393. 
ஐஒ  குஇன் அ கண் என் ம்  113. 
ஐகார ஔகாரங் காெனா ந் ேதான் ம்  137. 
ஐகார இ திப் ெபயர்நிைல ன்னர்  280. 
ஐந்த ெனாற்ேற மகார மாகும்.  443. 
ஐந்த ெனாற்ேற ந்ைதய  ெக ேம.  454. 
ஐந்த ெனாற்ேற ெமல்ெல த் தாகும்.  448. 
ஐந்த ெனாற்ேற யகார மாகும். 468. 
ஐந் ம் ன் ம் நமவ  காைல  451. 
ஐயின் ன்ன ம் அவ்வியல் நிைல ம்.  127. 
ஒ மரக் கிளவி உதிமர இயற்ேற  262. 
ஒவ் ம் அற்ேற நவ்வலங் கைடேய  072. 
ஒழிந்ததன் நிைல ம் ெமாழிந்தவற் றியற்ேற  291. 
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ஒற்றிைட இனமிகா ெமாழி மா ளேவ 412. 
ஒற் நிைல திாியா தக்ெகா  வ உம்  418. 
ஒற் மிகு தகரெமா  நிற்ற  ாித்ேத.  344. 
ஒன்பா னி தி உ நிைல திாியா  459. 
ஒன்பா னி தி உ நிைல திாியா  470. 
ஒன்பான் ஒகரமிைசத் தகரம் ஒற் ம்  445. 
ஒன்பான் தனிைல ந் கிளந் தற்ேற  463. 
ஒன் த லாக எட்ட னி தி  433. 
ஒன் த லாகப் பத் ர்ந்  வ உம்  199. 
ஒன் த லாகிய பத் ர் கிளவி  475. 
ஒன் த ெலான்பான் இ தி ன்னர்  437. 
ஓகார இ தி ஏகார இயற்ேற  289. 
ஓகார இ திக் ெகான்ேன சாாிைய  180. 
ஓரள பாகும் இட மா ண்ேட  057. 
ஓெர த் ெதா ெமாழி ஈெர த் ெதா ெமாழி  045. 
ஔகார இ வாய்ப்  008. 
ஔகார இ திப் ெபயர்நிைல ன்னர்  295. 
ஔெவன வ உம் உயிாி  ெசால் ம்  152. 
ககார ஙகாரம் தல்நா அண்ணம்  089. 
கசதப த ய ெமாழிேமற் ேறான் ம்  143. 
கசதப தன்ெமாழி வ உங் காைல.  449. 
கண்ணிைம ெநா ெயன அவ்ேவ மாத்திைர  007. 
கதந பமஎ ம் ஆைவந் ெத த் ம்  061. 
கவேவா ையயின் ஔ  மாகும்  070. 
கார ங் கர ங் காெனா  சிவணி  134. 
கிளந்த அல்ல ெசய் ள் திாிந ம்  483. 
கிைளப்ெபய ெரல்லாங் கிைளப்ெபய ாியல.  338. 
கிைளப்ெபய ெரல்லாங் ெகாளத்திாி பிலேவ  307 
கீெழன் கிளவி உறழத் ேதான் ம்  395. 
குமிெழன் கிளவி மரப்ெபய ராயின்  386. 
குயிெனன் கிளவி இயற்ைக யாகும்.  335. 
குற்றிய கரம் நிற்றல் ேவண் ம்  034. 
குற்றிய கரக் கின்ேன சாாிைய.  167. 
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குற்றிய கரத் தி தி ன்னர்  195. 
குற்றிய கரம் ைறப்ெபயர் ம ங்கின்  067. 
குற்றிய கர ம் அற்ெறன ெமாழிப.  105. 
குற்ெற த் திம்ப ம் ஓெர த்  ெமாழிக்கும்  267. 
குற்ெற த் ைதந் ம் ெமாழிநிைற பிலேவ.  044. 
குறியதன் இ திச் சிைனெகட உகரம்  234. 
குறியதன் ன்னர் ஆய்தப் ள்ளி  038. 
குறியதன் ன்ன ம் ஓெர த்  ெமாழிக்கும்  226. 
கு ைம ம் ெந ைம ம் அளவிற் ேகாட ன்  050. 
குைறெயன் கிளவி ன்வ  காைல  166. 
குன்றிைச ெமாழிவயின் நின்றிைச நிைறக்கும்  041. 
ெகா ன் வாிேன ஐயவண் நிற்பக்  285. 
ஙஞண நமன எ ம் ள்ளி ன்னர்த்  025. 
சகரக் கிளவி ம் அவற்ேறா ரற்ேற  062. 
சகார ஞகாரம் இைடநா அண்ணம்  090. 
சார்ந் வாி னல்ல  தமக்கியல் பிலெவனத்  101. 
சாெரன் கிளவி காழ்வயின் வ க்கும்.  364. 
சாவ என் ஞ் ெசயெவன் எச்சத்  209. 
சிறப்ெபா  வ வழி யியற்ைக யாகும்.  349. 
சுட்  னியற்ைக ற்கிளந் தற்ேற.  238. 
சுட் ன் ன்னர் ஞநமத் ேதான்றின்  205. 
சுட் ன் ன்ன ம் அத்ெதாழிற் றாகும்  255. 
சுட் ச்சிைன நீ ய ெமன்ெறாடர் ெமாழி ம்  427. 
சுட் த லாகிய இகர இ தி ம்  159. 
சுட் த லாகிய ஐெயன் இ தி  177. 
சுட் த லாகிய வகர இ தி  378. 
சுட் த கரம் அன்ெனா  சிவணி  176. 
சுட் தல் இ தி இயல்பா கும்ேம  257. 
சுட் தல் இ தி உ பியல் நிைல ம்  263, 281 
சுட் தல் வகரம் ஐ ம் ெமய் ங்  183. 
சுட் தல் வயி ம் எகர தல் வயி ம்  334. 
ெசய்யா என் ம் விைனெயஞ்சு கிளவி ம்  222. 
ெசய் ள் இ திப் ேபா  ெமாழிவயின்  051. 
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ெசய் ள் ம ங்கின் ேவட்ைக என் ம்  288. 
ேசஎன் மரப்ெபயர் ஒ மர இயற்ேற  278. 
ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என் ம்  078. 
ஞ ந ம வ என் ம் ள்ளி ன்னர்  027 
ஞகாைர ஒற்றிய ெதாழிற்ெபயர் ன்னர்  296. 
ஞநஎன் ள்ளிக் கின்ேன சாாிைய.  182. 
ஞநம யவெவ ம் தலாகு ெமாழி ம்  144. 
ஞநமவ இையயி ம் உகரம் நிைல ம்.  297. 
ட ற ல ள என் ம் ள்ளி ன்னர்க்  023. 
டகார ணகாரம் னிநா அண்ணம்  091. 
ணகார இ தி வல்ெல த் திையயின்  302. 
ணளெவன் ள்ளி ன் டணெவனத் ேதான் ம்.  150. 
ணனெவன் ள்ளி ன் யா ம் ஞா ம்  146. 
தகரம் வ வழி ஆய்தம் நிைலய ம்  369. 
தத்தம் திாிேப சிறிய என்ப.  088. 
தம்மியல் கிளப்பின் எல்லா எ த் ம்  047. 
தமிெழன் கிளவி ம் அதேனா ரற்ேற  385. 
தாம்நாம் என் ம் மகர இ தி ம்  188. 
தாெயன் கிளவி யியற்ைக யாகும்.  358. 
தாெழன் கிளவி ேகாெலா  ணாின்  384. 
தான்யா ென ம்ெபயர் உ பியல் நிைல ம்.  352. 
தான்யான் என் ம் ஆயீ ாி தி ம்  192. 
தா ம் ேப ங் ேகா  ெமன் ம்  351. 
திங்கள் ன்வாின் இக்ேக சாாிைய  248. 
திங்க ம் நா ம் ந் கிளந் தன்ன.  286. 
திாி ேவ  கிளப்பின் ஒற்  கர ங்  432. 
ேதற்ற எகர ம் சிறப்பின் ஒவ் ம்  273. 
ேதெனன் கிளவி வல்ெல த் திையயின்  340. 
ெதாடரல் இ தி தம் ன் தாம்வாின்  214. 
ெதாழிற்ெபய ெரல்லாந் ெதாழிற்ெபய ாியல  306, 376, 327, 401 
நகர இ தி ம் அதேனா ரற்ேற.  298. 
நமவ என் ம் ன்ேறா  சிவணி  450. 
நாட்ெபயர்க் கிளவி ேமற்கிளந் தன்ன  331. 
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நா ம் பலைக ம் வ உங் காைல  374. 
நாவிளிம்  ங்கி யண்பல் த ற  096. 
நாள் ன் ேதான் ந் ெதாழில்நிைலக் கிளவிக்கு  247. 
நான்க ெனாற்ேற லகார மாகும்.  453. 
நான்க ெனாற்ேற லகார மாகும்.  467. 
நான்க ெனாற்ேற றகார மாகும்.  442. 
நான்கும் ஐந் ம் ஒற் ெமய் திாியா.  462. 
நிலாெவன் கிளவி அத்ெதா  சிவ ம்.  228. 
நி த்த ெசால் ங் குறித் வ  கிளவி ம்  110. 
நிைற  மள ம் வ உங் காைல ங்  436. 
நீ என் ெபய ம் இடக்கர்ப் ெபய ம்  250. 
நீஎன் ஒ ெபயர் உ பியல் நிைல ம்  253. 
நீட்டம் ேவண் ன் அவ்வள ைடய  006. 
நீட வ தல் ெசய் ள் ாித்ேத  208. 
நீெயன் ஒ ெபயர் ெந தல் கு கும்  179. 

ம்ெம ெனா ெபயர் ெமல்ெல த்  மிகுேம  325. 
ம்ெமன் இ தி இயற்ைக யாகும்  187. 
ம்ெமன் இ தி ம் அந்நிைல திாியா   162. 
னிநா அணாி அண்ணம் வ ட  095. 
றா யிர ன் வ உங் காைல  471. 

ன் வாி ங் கூறிய இயல்ேப.  460. 
ர்ந்  வ உம் ஆயிரக் கிளவிக்குக் 392. 

ெறன் கிளவி ஒன் த ெலான்பாற்  472. 
ெநட்ெட த் திம்பர் ஒற் மிகத் ேதான் ம்  196. 
ெநட்ெட த் திம்ப ந் ெதாடர்ெமாழி யீற் ங்  036. 
ெநட்ெட த் ேதேழ ஓெர த் ெதா ெமாழி  043. 
ெந யத னி தி இயல்பா குந ம்  400. 
ெந யதன் இ தி இயல் மா ளேவ  370. 
ெந யதன் ன்னர் ஒற் ெமய் ெக த ங்  160. 
ெநல் ஞ் ெசல் ங் ெகால் ஞ் ெசால் ம்  371. 
படர்க்ைகப் ெபய ம் ன்னிைலப் ெபய ம்  320. 
பத்தெனாற் க்ெகட னகாரம் இரட்டல்  434. 
பத்ெதன் கிளவி ெயாற்றிைட ெக வழி  390. 
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பதக்கு ன் வாிேன ணிக் கிளவி  239. 
பல்லைவ த ய அகர இ ெபயர்  174. 
பல் த ழிையய வகாரம் பிறக்கும்.  098. 
பலரறி ெசான் ன் யாவ ெரன் ம்  172. 
பலவற் றி தி உ பியல் நிைல ம்  220. 
பலவற் றி தி நீ ெமாழி உளேவ  213. 
பன்னீ யி ம் ெமாழி த லாகும்.  059. 
பனிெயன வ உங் கால ேவற் ைமக்  241. 
பைனயின் ன்னர் அட் வ  காைல  284. 
பைன ம் அைர ம் ஆவிைரக் கிளவி ம்  283. 
பைனெயன் அள ங் காெவன் நிைற ம்  169. 
பாெழன் கிளவி ெமல்ெல த் றழ்ேவ.  387. 
பீெரன் கிளவி அம்ெமா ஞ் சிவ ம்.  365. 

ணாியல் நிைலயிைடக் கு க ம் உாித்ேத  035. 
ள்ளி ஈற் ன் உயிர்தனித் தியலா   138. 
ள்ளி யில்லா எல்லா ெமய் ம்  017. 
ள்ளி யி தி ம் உயிாி  கிளவி ம்  156, 202 
ள் ம் வள் ந் ெதாழிற்ெபய ாியல.  403. 
ளிமரக் கிளவிக்கு அம்ேம சாாிைய  244. 
என் ஒ ெபயர் ஆயியல் பின்ேற  268. 
ல்ேவ ெலன்றா ஆெலன் கிளவிெயா   375. 

ெபண்ெடன் கிளவிக் கன் ம் வைரயார்,  421. 
ெபய ந் ெதாழி ம் பிாிந்ெதா ங் கிைசப்ப  132. 
ெபற்றம் ஆயின் ற்றஇன் ேவண் ம்  279. 
ெபான்ெனன் கிளவி யீ ெகட ைறயின்  356. 
மஃகான் ள்ளி ன் அத்ேத சாாிைய.  185. 
மஃகான் ள்ளி ன் வவ் ந் ேதான் ம்  028. 
மக்க ெளன் ம் ெபயர்ச்ெசா தி  404. 
மகப்ெபயர்க் கிளவிக் கின்ேன சாாிைய  218. 
மகர இ தி ேவற் ைம யாயின்  310. 
மகரத் ெதாடர்ெமாழி மயங்குதல் வைரந்த  082. 
மகன்விைன கிளப்பின் தனிைல யியற்ேற.  359. 
மரப்ெபயர்க் கிளவி ெமல்ெல த்  மிகுேம.  217. 
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மரப்ெபயர்க் கிளவிக் கம்ேம சாாிைய.  415. 
ம வின் ெதாகுதி மயங்கியல் ெமாழி ம்  111. 
மைழெயன் கிளவி வளியியல் நிைல ம்  287. 
மன் ஞ் சின் ம் ஆ ம் ஈ ம்  333. 
மாமரக் கிளவி ம் ஆ ம் மா ம்  231. 
மா ெகாள் எச்ச ம் வினா ம் ஐய ம்  290. 
மா ேகாள் எச்ச ம் வினா ம் எண் ம்  275. 
மின் ம் பின் ம் பன் ம் கன் ம்  345. 
மீெனன் கிளவி வல்ெல த் றழ்ேவ.  339. 

தலா ஏன தம்ெபயர் த ம்  066. 
தலீ ெரண்ணின் ன் உயிர்வ  காைலத்  455. 
தலீ ெரண்ணிெனாற்  ரகர மாகும்  438. 
தனிைல எண்ணின் ன் வல்ெல த்  வாி ம்  478. 
தனிைல நீ ம் மான மில்ைல.  465. 
ரெணன் ெதாழிற்ெபயர் த யல் நிைல ம்  309. 
ற்றிய கரெமா  ெபா ள்ேவ  படாஅ  068. 
ன்உயிர் வ மிடத் தாய்தப் ள்ளி  423. 
ன்ெனன் கிளவி ன்னர்த் ேதான் ம்  355. 
வள பிைசத்தல் ஓெர த் தின்ேற.  005. 
ன்ற ெனாற்ேற நகார மாகும்.  461. 
ன்ற ெனாற்ேற பகார மாகும்.  441. 
ன்ற ெனாற்ேற வகரம் வ வழித்  452. 
ன்ற ெனாற்ேற வகார மாகும்.  466. 
ன்ற ெனாற்ேற வந்த ெதாக்கும்.  447. 
ன்றன் தனிைல நீட  ாித்ேத 457. 
ன்  மா ம் ெந தல் கு கும்.  440. 
ன் தைல யிட்ட ப்பதிற் ெற த்தி்ன்  103. 
ன் ம் நான்கும் ஐந்ெதன் கிளவி ந்  456. 

ெமய்உயிர் நீங்கின் தன்  வாகும். 139. 
ெமய்ந்நிைல சுட்  ெனல்லா ெவ த் ந்  030. 
ெமய்யின் அளேவ அைரெயன ெமாழிப.  011. 
ெமய்யின் இயக்கம் அகரெமா  சிவ ம்  046. 
ெமய்யின் இயற்ைக ள்ளிெயா  நிைலயல்.  015. 
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ெமய்யின் வழிய யிர்ேதான்  நிைலேய.  018. 
ெமய்ேயா ையயி ம் உயிாியல் திாியா.  010. 
ெமல்ெல த் தா ம் பிறப்பி னாக்கஞ்  100. 
ெமல்ெல த் திையயின் அவ்ெவ த் தாகும்.  380. 
ெமல்ெல த் திையயின் இ திெயா ற ம்.  342. 
ெமல்ெல த் திையயின் ணகார மாகும்.  367, 397. 
ெமல்ெல த் ற ம் ெமாழி மா ளேவ  312, 360 
ெமல்ெல த் ெதன்ப ங ஞ ண ந ம ன.  020. 
ெமல்ெல த்  மிகி ம் மான மில்ைல.  323. 
ெமல்ெல த்  மிகி ம் மான மில்ைல.  341. 
ெமல்ெல த்  மிகுவழி வ ப்ேபா  ேதான்ற ம்  157. 
ெமல்ெலாற்  வ யா மரப்ெபய  ளேவ.  416. 
ெமன்ைம ம் இைடைம ம் வ உம் காைல  130. 
ெமாழிப்ப த் திைசப்பி ந் ெதாிந் ேவ றிைசப்பி ம்  053. 
ெமாழி த லாகும் எல்லா எ த் ம்  147. 
ய ர ழ என் ம் ள்ளி ன்னர்  029. 
ய ர ழ என் ம் ன் ம் ஒற்றக்  048. 
யகர இ தி ேவற் ைமப் ெபா ள்வயின்  357. 
யகரம் வ வழி இகரங் கு கும்  410. 
யவ ன் வாிேன வகரம் ஒற் ம்  206. 
யாெதன் இ தி ஞ் சுட் த லாகிய   422. 
யாமரக் கிளவி ம் பிடா ந் தளா ம்  229. 
யாவினா ெமாழிேய இயல்  மாகும்.  428. 
யாெவன் வினாவின் ஐெயன் இ தி ம்  178. 
யாெவன் வினா ம் ஆயியல் திாியா   175. 
ரகார இ தி யகார இயற்ேற.  362. 
லகார இ தி னகார இயற்ேற.  366. 
லனெவன வ உம் ள்ளி ன்னர்த்  149. 
லனெவன வ ம் ள்ளி யி தி ன்  481. 
வஃகான் ெமய்ெகடச் சுட் தல் ஐம் ன்  122. 
வகரக் கிளவி நான்ெமாழி ஈற்ற .  081. 
வகார மிைச ம் மகாரங் கு கும்.  330. 
வண் ம் ெபண் ம் இன்ெனா  சிவ ம்.  420. 
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வரன் ைற ன் ங் குற்ெற த் ைடய.  136. 
வல்ெல த் தியற்ைக உறழத் ேதான் ம்.  215. 
வல்ெல த் ெதன்ப க ச ட த ப ற.  019. 
வல்ெல த்  மிகி ம் மான மில்ைல  230, 246. 
வல்ெல த்  த ய ேவற் ைம பிற்  114. 
வல்ெலன் கிளவி ெதாழிற்ெபய ாியற்ேற.  373. 
வல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழி வல்ெல த்  மிகுேம.  426. 
வல்ெலாற் த் ெதாடர்ெமாழி வல்ெல த்  வ வழித்  409. 
வளிெயன வ உம் தக் கிளவி ம்  242. 
வன்ெறாடர் ெமாழி ம் ெமன்ெறாடர் ெமாழி ம்  414. 
வாழிய என் ஞ் ெசயெவன் கிளவி  211. 
விைசமரக் கிளவி ம் ெஞைம ம் நைம ம்  282. 
விண்ெணன வ உங் காயப் ெபயர்வயின்  305. 
விைனெயஞ்சு கிளவிக்கும் ன்னிைல ெமாழிக்கும்  265. 
விைனெயஞ்சு கிளவி ம் உவமக் கிளவி ம்  204. 
ெவயிெலன் கிளவி மைழயியல் நிைல ம்.  377. 
ெவாிந்என் இ தி ங் ெக வழி  300. 
ேவற் ைம குறித்த ணர்ெமாழி நிைல ம்  112. 
ேவற் ைம யல்வழி ஆய்த மாகும்.  379. 
ேவற் ைம யல்வழி இ ஐ ெயன் ம்  158. 
ேவற் ைம யல்வழி எண்ெணன் உண ப்ெபயர்  308. 
ேவற் ைம யல்வழிக் கு க ந் திாித ந்  353. 
ேவற் ைம யாயின் ஏைன யிரண் ம்  329. 
ேவற் ைம யாயின் ஏைன ெயகிெனா   346. 
ேவற் ைம வழிய ெபயர் ணர் நிைலேய.  116. 
ேவற் ைமக் கண் ம் அதனா ரற்ேற  216, 225, 252, 259,  
 266, 276, 292 
ேவற் ைமக் கண் ம் வல்ெல த் தல்வழி  148. 
ேவற் ைமக்கு உக்ெகட அகரம் நிைல ம்  299. 
ழகர உகரம் நீ டன் உைடத்ேத  261. 
ழகார இ தி ரகார இயற்ேற  383. 
ளகார இ தி ணகார இயற்ேற  396. 
னஃகான் றஃகான் நான்க  பிற்கு.  123. 
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னகார இ தி வல்ெல த் திையயின்  332. 
னகார இ வாய்ப்  009. 
னகாைர ன்னர் மகாரங் கு கும்.  052. 
------------------------------------ 


