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உதவிப் பேராசிரியர் - தமிழ்த்துறை
தருமமூர்த்தி இராவ்ேகதூர் கலவல கண்ணன் செட்டி இந்துக் கல்லூரி, சென்றை

Kd;Diu
யாப்பு என்ேது கருத்து சவளியீட்டுற்காை ஒலி ஒழுங்குப்ேட்ட ஒரு புைவடிவம்.
வடிவத்தினும் உள்ளடக்கமாய் அறமயும் சோருபள முதன்றம சேைத்தக்கது.
எனினும் அப்சோருறளத் தாங்கிவரும் ோவடிவமாை யாப்புக்கும் சிைப்பு
ஏற்ேட்டறத இலக்கண வரலாற்றின் மூலம் அறியமுடிகிைது. யாப்பிலக்கணம்
காலந்பதாறும் அறடந்துவந்த வளர்ச்சியின் அறடயாளமாக இதறைக் கருதலாம்.
ோ, ோவிைம், இைவிைம் என்று
தமிழ்
ோவடிவங்கள்
வளர்ச்சிப்
சேற்ை
நிறலயில்
நால்வறக
ோக்களில் ஒன்ைாகக் கருதப்ேடும்
சவண்ோவின் இலக்கணம் மட்டும்
சநகிழ்வின்றி வறரயறை சேற்ை
வடிவமாகத்
திகழ்கிைது.
தமிழிலக்கியத்தில்
சவண்ோ
வடிவிலாை இலக்கியங்கள் அை
சநறிகறள
எடுத்துறரக்கும்
தன்றமயில்
சோதுவாக
அறமந்துள்ளது. எந்தப் ோவினுறடய
இலக்கணத்றதயும் சதால்காப்பியர்
சதாகுத்துக்
கூைவில்றல.
சவண்ோவின்
இலக்கணத்றதத்
தனித்துக் கூைாத சதால்காப்பியர்,
இயற்சீர்முன் பநரறெவரின் அது
சவண்ோ உரிச்சீர் ஆகும் (19) தன்சீர்
உள்வழித் தறளவறக பவண்டா (55)
எழுத்சதண்ணி வகுக்கும் அளவடியிற்
சிந்தடியும் சவள்றளக்குரிய (58)
முடுகிவரும்
ஐஞ்சீர்
அறுசீர்
எழுசீரடிகள்
சவண்ோவில்
வருவதில்றல (67) சவண்ோ ஈற்ைடி
முச்சீர்த்தாகும்
(72)
ஈற்றுச்சீர்
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அறெச்சீராகும்
(73),
ஈற்ையற்சீர்
பநரீற்றியற்சீராக இருப்பின் ஈற்றுச்சீர்
நிறரயாகபவா,
நிறரோகபவா
இருக்கும்
(74),
ஈற்ையற்சீர்
நிறரயீற்றியற்சீராக
இருப்பின்
ஈற்றுச்சீர் பநராகபவா பநர்ோகபவா
இருக்கும் (75) அகவல் அல்லாத ஓறெ
சவண்ோவிற்குரியது (83) எைப் பிை
உறுப்புகறள
விளக்குமிடத்தில்
சவண்ோவின்
இலக்கணத்றதக்
கூறியுள்ளார்.
சவண்ோவின் ஈற்றுச்சீர் நாள்,
மலர், காசு, பிைப்பு என்ை ஓரறெச்சீர்
வாய்ப்ோட்டில் ஏபதனும் ஒன்றைக்
சகாண்டு முடிய பவண்டும் என்ேது
பிற்கால இலக்கணிகள் கூற்று.
ஆைால்
செறிவு
நிறலயில்
அறமயும்
சவண்ோவின்
இலக்கணத்திலும்
இலக்கணப்
பிறைகள் பநர்ந்துள்ளதாகப் ேதிவுகள்
உள்ளை.
உண்றமயில்
அறவ
பிறைகளா?
என்ேது
ஆராய
பவண்டியுள்ளது. ோரதி ோநிறல
என்னும்
நூலில்
கா.மீைாட்சி
சுந்தரைார்
ோரதி
சவண்ோவி
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லக்கணத்றத
பவண்டுசமன்பை
பிைழ்ந்து ோடல்கள் ோடியுள்ளார்
என்று கூறியுள்ளார். அவருறடய
அப்ேகுதி வருமாறு:
ோரதியார்
கவிறதக்கறல
நுட்ேத்றத
நன்கு
அறிந்தவர்.
அவருக்கு
யாப்புவறக
அறைத்தும்
சதரியும்
ஆைால்
ெந்தத்தின்
சோருட்டு
யாப்பு
விதிறய
பவண்டுசமன்பை
மீறுகிைார்.
எடுத்துக்காட்டாக
கருறணயுரு
வாைாள்
என்று
சதாடங்கும் சவண்ோவின் கறடசி
வரிறயச் சொல்லலாம்.
வண்ணமுறு வான்குலிெம் பதரு
(ோரதபதவியின் திருத்தொங்கம்
ோட்டு 7ன் கறடசி வரி)
சவண்ோ விதிப்ேடி இறுதிச்சீர் பதர்
என்றிருக்கலாம்.
ோரதி
மட்டும்
இவ்விதிறய
மீைவில்றல.
முத்சதாள்ளாயிரத்திலும் இத்தறகய
வீதி மீைல்கறளக் காண்கிபைாம். பதரு
எை முற்றுகர ஈைாகக் சகாண்டால்
அங்ஙைம்
முடிவதற்கு
எடுத்துக்காட்டாக முத்சதாள்ளாயிரப்
ோடல்
ஒன்ைறைக்
கூைலாம்
திைந்திடுமின்
எைத்
சதாடங்கி
கண்ணாரக் காணக் கதவு எை
முடிகிைது.
காரிறக,
ஒழிபியல்
பமற்பகாள் ‘இன்ேமலர்க் பகாதா
யிலங்குநீர்ச் பெர்ப்ேன் புறைமலர்த்
தாரகலம் புல்லு’ ொன்ைாகலாம்.
அண்றமயில் வந்துள்ள மலிவுப்
ேதிப்பில் பதறு எை வந்துள்ளது. இது
குற்றுகர ஈறு பிறையில்றல.
என்று கூறியுள்ளார். ஆைால் இவர்
யாப்ேருங்கலக்காரிறக,
முத்சதாள்ளாயிரப்
ோடல்கறளச்
ொன்ைாகக்
காட்டியுள்ளார்.
இருப்பினும் அது இலக்கணப் பிறை
என்ை நிறலயிபல ேதிவுசெய்துள்ளார்.
யாப்ேருங்கலக்காரிறகயில் ஒழிபியல்
ேகுதியில் பமற்பகாளாக வருவதாக
இவர்
குறிப்பிடும்
அப்ேகுதி
செய்யுளியல்
ேகுதியில்
இடம்சேற்றுள்ளது. பமலும் அதன்
உறரப்ேகுதி
முற்றியலுகரத்திலும்
சவண்ோவின் ஈற்றுச்சீர் முடியும்
என்ேதாக அறமந்துள்ளது. அப்ேகுதி
வருமாறு:
ஒளிபெர் பிைப்பு சமாண்காசும் என்று
சிைப்பித்தது காசு, பிைப்பு என்னும்
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வாய்ோட்டான்
முற்றியலுகரம்
ஈைாகிய பநரீற்றியற்சீர் இறுதியாகிய
முச்சீரடியானும் இறுவைவு முள
ஒருொர்
சவண்ோ
சவன்ேது
அறிவித்தற்சகைக் சகாள்க.
வருமாறு:குைள்சவண்ோ
மஞ்சுசூழ்
பொறல
மறலநாட
மூத்தாலும்
அஞ்சொன் மடவார்க் குருளு
இது, பிைப்பு என்னும் வாய்ோட்டான்
முற்றியலுகரம் ஈைாய் இற்ை சவண்ோ.
இைமலர்க் பகாதா யிலங்குநீர்ச்
பெர்ப்ேன்
புறைமலர்த் தாரகலம் புல்லு
இது, காசு என்னும் வாய்ோட்டான்
முற்றியலுகரம் ஈைாய் இற்ை சவண்ோ.
இறவ
செய்யுளியலுறடயார்
காட்டியசவைக் சகாள்க.
சவண்ோவின் ஈற்றுச்சீர் காசு,
பிைப்பு
என்ை
பநர்பு,
நிறரபு
குற்றியலுகரத்தில் முடிய பவண்டும்
என்ை
சோதுநிறல
முடிவு.
சதால்காப்பியர்
குறிப்பிடும்
இருவறக
உகரமும்
உரியது
என்ேதற்பகற்ே
சவண்ோவின்
ஈற்றுச்சீர்
குற்றியலுகரத்தில்
மட்டுமன்றி முற்றியலுகரத்திலும் சில
இடங்களில்
முடிந்துள்ளறத
சவண்ோ இலக்கியங்கறள ஆராய்ந்த
நிறலயில் சேைப்ேடும். ஆதலால்
சவண்ோவிலாை
திருக்குைள்
முதலாகப்
பிற்கால
நீதி
இலக்கியங்கள்,
சவண்ோவில்
அறமந்த
காப்பியங்கள்,
சிற்றிலக்கியங்கள்
பிற்கால
இலக்கியங்கள் ோரதி, ோரதிதாென்
வறரயிலாை ேறடப்புகள் வறர
சவண்ோவின்
ஈற்றுச்சீர்
அறமப்பிறை ஆராய்ந்து ோர்க்கும்
போது
முற்றியலுகரத்தில்
அறமந்துள்ள
வடிவங்கள்
இடம்சேற்றுள்ளதா
என்ேறத
அறியமுடியும். இங்கு சில நூல்கறள
மட்டும் ஆராய்ந்துள்பளன்.
சவண்ோவிற்கு
ஈற்ைடி
முச்சீராகவும்
ஈற்றுச்சீர்
அறெச்சீராகவும் இருக்கும் என்ை
சதால்காப்பிய
இலக்கணங்கள்
இக்காலம் வறர எவ்வித மாற்ைமும்
அறடயாமல்
உள்ளை.
ெங்க
இலக்கியங்களில் சவண்ோ வடிவம்
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முழுறமயாை
நிறலயில்
இடம்சேைவில்றல.
எனினும்
கலித்சதாறகயில் சவண்ோவிலாை
கூறுகள் இடம்சேற்றுள்ளது. அந்தப்
ோடல்கறள இங்கு காணலாம்.
யாம்நின் கூைவும் எமசகாள்ளாய்
ஆயிறை
ஆைாது இவள்போல அருள்வந்தறவ
காட்டி
பமல்நின்று சமய்கூறும் பகளிர்போல்
நீசெல்லும்
காைம் தறகப்ே செலவு
(கலி.1)
முல்றல
இறவஆயின்
முற்றிய
கூறையாய்
எல்லிற்றுப் போழ்துஆயின் ஈபதாளிக்
கண்படைால்
செல்என்று நின்றை விடுபவன்யான்
மற்றுஎைக்கு
சமல்லியது ஓராது அறிவு
(கலி.117)
கலித்சதாறகயில்
ோடலின்
இறடயிலும், இறுதியிலும் சவண்ோ
போன்று அறமந்துள்ள இப்ேகுதிகள்
வரும்
ஈற்றுச்சீர்கறளக்
கவனிக்குமிடத்தில்
அறவ
முற்றியலுகரமாக
அறமந்திருப்ேறதக் காணலாம்.
சதால்காப்பியர் பநர், நிறர,
பநர்பு,
நிறரபு
என்ை
நான்கறெகறளயும்
ஓரறெகளாகக்
சகாண்டவர். எைபவ இந்நான்கு
அறெகளும் ஈற்றில் சீராக நிற்கப்
சேறும் என்ேது சதளிவு. பின்வந்த
காக்றகோடினியார்
சவண்ோவின்
இறுதிச்சீர் அறெச்சீராக வரும் என்று
கூறிைார். ஆைால் இவர் பநர்,
நிறரகறளத் தனியறெ, இறணயறெ
என்று
இரண்டாகப்
பிரித்து
சகாண்டவர். இவர் பநர்பு, நிறரபு
(காசு, பிைப்பு) அறெகளில் சவண்ோ
முடிவது குறித்து எடுத்துக் கூறியிருக்க
பவண்டும். ஆைால் நூற்ோக்கள்
கிறடக்காத
நிறலயில்
அவர்
கூறிைாரா
இல்றலயா
என்ேது
அறியதற்கில்றல.
பின்வந்த
யாப்ேருங்கல
ஆசிரியரும்
கூைவில்றல. காரிறக ஆசிரியர் தான்
இதறை சதளிவாகக் கூறுகின்ைார்.
ெங்க
இலக்கியங்களாை
எட்டுத்சதாறக,
ேத்துப்ோட்டு
இவற்றில்
சவண்ோ
வடிவம்
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இடம்சேைவில்றல.
இருப்பினும்
கலித்சதாறகயில்
சவண்ோவின்
கூறுகள்
இடம்சேற்றுள்ளது.
ேத்துப்ோட்டின் ஒவ்சவான்றுக்கும்
பின்னும்
இடம்சேறும்
தனிப்ோடல்கள்
சவண்ோவாலாைறவ.
ஆைால்
முழுறமயாை
வடிவம்
ேதிசைண்கீழ்க்கணக்கு
நூல்களில்
தான்
இடம்சேறுகிைது.
இலக்கியங்களில் வைங்கும் சவண்ோ
வடிவின் ஈற்றுச்சீர் சேரும்ோலும்
குற்றியலுகரங்கறளப்
சேற்ைபோதிலும்
முற்றியலுகரங்கறளயும்
சேற்றும்
வந்துள்ளை. சவண்ோவில் அறமந்த
இலக்கிய நூல்களில் முற்றிலுகரங்கள்
ேயின்றுவந்துள்ள
இடங்களின்
எண்ணிக்றக:
1. திருக்குைள் - 32
2. நாலடியார் - 10
3. ேைசமாழி - 13
4. இனியறவ நாற்ேது - 3
5. நான்மணிக்கடிறக - 4
6. சிறுேஞ்ெமூலம் - 5
7. ஆொரக்பகாறவ -4
8. திறணமாறல நூற்றைம்ேது- 1
9. திறணசமாழி ஐம்ேது - 4
10. கார் நாற்ேது - 3
11. றகந்நிறல - 3
12. ஏலாதி - 2
13. முத்சதாள்ளாயிரம் - 2 (3,24)
இன்ைாநாற்ேது, களவழி நாற்ேது,
திரிகடுகம்,
ஐந்திறண
ஐம்ேது,
ஐந்திறண எழுேது, இன்னிறல ஆகிய
நூல்களில் மட்டும் முற்றியலுகரங்கள்
காணப்ேடவில்றல.
குற்றியலுகரத்தால் முடிவது சிைப்பு
முற்றியலுகரத்தால்
சிறுோன்றம
முடியும் ஆைால் அது சிைப்பில்றல
என்று
உறரகள்
தான்
எடுத்துறரக்கின்ைை.
ஆைால்
முற்றியலுகரத்தால் முடியும் சொற்கள்
மிக அரிதாக உள்ள நிறலயில்
இலக்கியத்திலும் அதன் ேயன்ோடு
குறைவாகத்தான்
இருக்கும்.
நச்சிைார்க்கினியர்
உறரயில்
குற்றியலுகரம்,
முற்றியலுகரம்
சொற்களுக்கு
எடுத்துக்காட்டு
தரும்போது குறிசைடி சலாற்றின்பின்
வந்த முற்றுகரம் உளபவற் காண்க
என்று குறிப்பிட்டிருப்ேது இங்கு
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இறணத்சதண்ணத்தக்கது.
குற்றியலுகரம் - குறில் ஒற்று உகரம்
- வண்டு
சநடில் ஒற்று உகரம்
- ோம்பு
சநடில் உகரம்
- நாகு
குறிலிறண உகரம்
வரகு
குறிலிறண ஒற்று உகரம் - குரங்கு
குறில் சநடில் உகரம்
- மலாடு
குறில் சநடில் ஒற்று உகரம்
மலாட்டு
முற்றியலுகரம் குறில் ஒற்று
உகரம்
- புல்லு
சநடில்
உகரம்
- பதரு
சநடில்
ஒற்று உகரம்
- வாழ்வு

என்ை சேயர் வடிவங்கறளத் தராது
நாள், மலர், காசு, பிைப்பு என்ை
நால்வறக வாய்ோட்டில் ஏபதனும்
ஒன்றைக் சகாண்டு முடியபவண்டும்
என்று பிற்கால யாப்பிலக்கணிகள்
கூறிைர். சதால்காப்பியர் பநர், நிறர,
பநர்பு, நிறரபு என்னும் ஏபதனும்
ஒன்றைக் சகாண்டு முடியும் என்று
குறிப்பிட்டுள்ளது. சதால்காப்பியரின்
பநர், நிறர, பநர்பு, நிறரபு என்ை
அறெகளின் சேயபர சதளிவாை
நிறலயில் அறமந்திருக்க நாள், மலர்,
காசு, பிைப்பு என்ை நால்வறக
வாய்ோடுகள் பதான்ை காரணம் பநர்பு,
நிறரபு என்ை வாய்ோட்டு முறைறம
வைங்கிைந்து விட்டதால் அதறை
மீண்டும் ேயன்ேடுத்த விரும்ோது
இவ்வாறு புதுவறகயில் சேயறர
வைங்கிைர் போலும். ஆைால் இந்த
வாய்ோடுகள் ெரியாக அறமயாத
நிறலறயக்
காணமுடிகிைது.
சதால்காப்பியரின் நான்கு அறெகபள
ெரியாைதாக அறமந்துள்ளது.
காசு, பிைப்பு என்ேறவ பநர்பு,
நிறரபு என்ை இரு அறெகளின் மாற்று
வடிவங்கள்
என்ை
நிறலயில்
இதுகாறும் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது.
ஆைால் காசு, பிைப்பு ஆகிய இரு
வடிவங்கள் சநடில் பின் வரும்
உகரத்திற்கும், குறிலிறண ஒற்று
உகரத்திற்கும் தான் வாய்ோபடாடு
ஒத்துப்போகும் நிறலயில் உள்ளது.
ஆைால் உகரத்றத ஈைாகக் சகாண்டு
வரும் அறெகள் குற்றியலுகரத்திற்கும்,
முற்றியலுகரத்திற்கும்
வரும்
முறைகளில்
இவ்வாய்ோட்றடப்
சோதுநிறலயில் மட்டும் ேயன்ேடுத்த
இடமிருக்பக ஒழிய முழுறமயாை
நிறலயில் அறமயவில்றல.
எடுத்துக்காட்டாக ‘இனிது’ என்ை
சொல்றல
எடுத்துக்சகாள்பவாம்.
இனி
+
து
நிறர+பு
என்ை
வாய்ோட்டில் ெரியாகப் சோருந்தி
வருகின்ை நிறலயில் பிைப்+பு என்ை
வாய்ோட்படாடு
சோதுநிறலயில்
தான்
சோருந்துகிைது.
வாய்ோட்படாடு ஒப்பிட்டு ோர்த்தால்
குறிலிறண ஒற்றுக்காை ொன்ைாக
மாறும் நிறல. ஆைால் உண்றமயில்
இச்சொல் குறிலிறண பின்வந்த
உகரம் (சேரிது, கடிது, சிறிது,
உருமு,களவு, அறிவு, துணிவு...).

குறிலிறண உகரம்
துணிவு
குறிலிறண ஒற்று உகரம் - புணர்வு
குறில் சநடில் ஒற்று உகரம் - உலாவு
குறில் சநடில் ஒற்று உகரம்
-?
என்ேவற்றில்
முற்றியலுகரத்தில்
குறில்,சநடில் ஒற்று வந்த உகரம்
என்ேதற்காை
சொல்றல
எடுத்துக்காட்டாகக்
கூடக்
காட்டமுடியாத
நிறலயில்
அது
இலக்கியத்தில் சிறுோன்றம தான்
வரும் என்ேது சேைப்ேடும். ஆைால்
முற்றியலுகரம் சகாண்டு முடிவதால்
சவண்ோ இலக்கணம் பிறை என்ை
முடிவுக்கு வருவதுதான் பிறை.
சதால்காப்பிய
மரபின்
ேடி
இயலறெ,
உரியறெ
என்று
இருவறகப்ேடும்
இயலறெயில்
பநர்,நிறர என்ேறவ அடங்கும்.
உரியறெயில் பநர்பு, நிறரபு என்ேறவ
அடங்கும். பிற்கால இலக்கணிகள்
பநர், நிறர என்ை இயல் அறெகறள
மட்டும் சகாண்டைர். உரியறெயில்
வைங்கும்
பநர்பு,
நிறரபு
என்ேவற்றைக்
சகாள்ளவில்றல.
ஆைால் சவண்ோவின் ஈற்ைடியின்
ஈற்றுச்சீர்
ஓரறெயில்
அறமயபவண்டும் என்ை இடத்தில்
மட்டும் பநர்பு, நிறரபு என்ை அறெகள்
வரும் என்று கூறி, சவண்ோவின்
இலக்கணத்றதப்
பிைைாது
ோதுகாத்தைர். ஆைால் பநர்பு, நிறரபு
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‘ேட்டு’ என்ை சொல்றல எடுத்துக்
சகாண்டாலும்
இபத
சிக்கல்
உள்ளறதக் காணலாம். பநர்+பு என்ை
வாய்ோட்டில்
சோருந்திவருகின்ை
நிறலயில்
கா+சு
என்ை
வாய்ோட்படாடு சநடில் பின்வந்த
உகரமாக இச்சொல் உருப்சேறும்.
ஆைால் உண்றமயில் இச்சொல்
குறிசலாற்று பின்வந்த உகரம் (தட்டு,
சகாண்டு, மின்னு,புல்லு...).
ஆைால் பநர், நிறர, பநர்பு, நிறரபு
என்ை வாய்ோட்டு உருவாக்கத்தில்
அடிப்ேறடயில்
சதளிவாை
வறரயறைகள் உள்ள நிறலயில்
இவ்வறகயாை
சேயரீடுகள்
குைப்ேமாக
அறமகின்ைை.
சதால்காப்பியத்திற்கு உறரசயழுதிய
உறரயாசிரியர்களும் வெதிகாகச் சில
இடங்களில்
ஒபர
சொற்கறளப்
ேயன்ேடுத்தி
ஒரு
வாய்ோட்டு
அடிப்ேறடயிறை
உருவாக்கியுள்ளைர்.
எடுத்துக்காட்டாக
மாபெர்வாய்,
மாபெர்வரம், புலிபெர்வரம் முதலிய
சிலவற்றைக் குறிப்பிடலாம். ஆைால்
இவ்வறகயாை
வாய்ோடுகள்
சேருமளவில்
பேெப்ேடவில்றல.
நாள், மலர், காசு, பிைப்பு என்ை
வாய்ோட்டு குறிகளும் இது போலத்
பதான்றியறவபய. ஆைால் இறவ
காரிறகயில்
இடம்சேறுவறதசயாட்டிப்
ேள்ளியில், கல்லூரியில் ோடநூலாக
இந்நூல் இருப்ேதால் சவண்ோவின்
ஈற்றுச்சீர் வடிவங்களாக நிறலசேற்று
விட்டை.
சதால்காப்பியர் சவண்ோவின்
இலக்கணத்றதக்
கூறும்போது
ஈற்ையற்சீர் ேற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆைால்
காய்ச்சீர்
ஈற்ையற்சீராக
வருவது
குறித்து
எதுவும்
குறிப்பிடவில்றல.
பிற்கால
இலக்கணிகள் ஈற்ையற்சீர் குறித்து
எதுவும் குறிப்பிடவில்றல.
சதால்காப்பியர்
காலத்தில்
சவண்ோவின்
ஈற்ையற்சீர்
சேரும்ோன்றமயும்
இயற்சீராக
வந்திருக்க பவண்டும் அதைால் தான்
அவர் அதற்கு மட்டும் இலக்கணம்
செய்தார் போலும். காய்ச்சீர் வந்தால்
பநர், பநர்பு என்ேறவ வரும்
என்ேறதக் குறித்துத் சதால்காப்பியர்
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எதுவும் குறிப்பிடவில்றல. பநர்பு,
நிறரபு அறெகறள ஏற்காத நிறலயில்
தான் காய்ச்சீர் ேயன்ோடு அதிக
அளவில்
உருப்சேற்றிருக்க
பவண்டும். அதைால் தான் பிற்கால
யாப்பிலக்கணிகள்
சவண்டறள
பிைைாது வருதல் பவண்டும் என்று
சோதுநிறலயில் இலக்கணம் செய்து
காய்ச்சீராக வருதறலயும் ஏற்ைைர்
என்ேது சதளிவு.
சவண்ோ
இலக்கியங்களில்
காய்ச்சீர்
ேயன்ோடு
குறித்த
எண்ணிக்றகயிறைச் சில நூல்களின்
வழி காண்போம்.
150 கலியுள் 54 கலிகளின் ஈற்ைடி
முச்சீரடியாக உள்ளை. அவற்றுள்ளும்
ஈற்ையற்சீர் காய்ச்சீராக அறமவது 4
மட்டுபம.
இந்நான்கும்
மருதனிளநாகைார்
இயற்றிய
மருதக்கலியுள்
மட்டுபம
இடம்சேற்றிருப்து குறிப்பிடத்தக்கது.
திருக்குைளில்
145
இடங்களில்
மட்டுபம
காய்ச்சீராக
உள்ளை.
சிலப்ேதிகாரக்
காறதகளின்
இறுதியில்
உள்ள
ேதிறைந்து
சவண்ோக்களில் 8 சவண்ோக்களின்
ஈற்ையற்சீராக
காய்ச்சீர்
உள்ளை.
புைப்சோருள் சவண்ோமாறலயில்
358
சவண்ோக்களுள்
83
சவண்ோக்களின்
ஈற்ையற்சீர்
காய்ச்சீராக
உள்ளை.
சவண்சீர்
சவண்டறள
முழுறமயாக
இடம்சேற்று
ஏந்திறெச்
செப்ேபலாறெயில்
அறமயும்
ோடலாகத் திருக்குைளில் யாதானு
நாடாமல் ஊராமல் என்சைாருவன்
ொந்துறணயும் கல்லாத ஆறு என்ை
ஒரு ோடல் இடம்சேற்றிருப்ேதும்
இங்கு
இறணத்சதண்ணத்தக்கது.
சதால்காப்பியர் குறிப்பிடாத காய்ச்சீர்
ேயன்ோடு
இலக்கியங்களிலும்
குறைவாகத்தான் இடம்சேற்றுள்ளது.
நிறைவாக
இக்கட்டுறரயில் சவண்ோவின்
ஈற்றுச்சீர்
குறித்தும்
ஈற்ையற்சீர்
குறித்தும் இலக்கண நூல்களில் உள்ள
விடயங்கறள
எடுத்துக்சகாண்டு
அதறை
வரலாற்று
நிறலயில்
இலக்கியங்கபளாடு
ஒப்பிட்டு
ஆராய்ந்த நிறலயில் சில முடிவுகள்
சேைப்ேடுகின்ைை.
சவண்ோவின் ஈற்றுச்சீரில் பநர்பு,
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நிறரோக வரும் காசு, பிைப்பு என்ை
வாய்ோடுகளில்
குற்றியலுகரங்கள்
வருவதுதான்
மரபு
என்று
குறிப்பிடுவதும்
முற்றியலுகரங்கள்
வருவது இலக்கணப் பிறை என்று
குறிப்பிடுவதும் தவைாை ஆய்வு
முடிவுகள்.
உண்றமயில்
முற்றியலுகரம்
வருவது
அரிது.
இருவறக உகரமும் வரும் எைத்
சதால்காப்பியம்
சதளிவாகக்
குறிப்பிட்டுள்ளது.
சதால்காப்பியர் குறிப்பிடும் பநர்,
நிறர,
பநர்பு,
நிறரபு
என்ை
வாய்ோடுகள் சதளிவாக இருக்க நாள்,
மலர், காசு, பிைப்பு என்ை வாய்ோடுகள்
சதளிவின்றி அறமந்துள்ளது. பமலும்
சவண்ோவின்
ஈற்றுச்சீர்
குற்றியலுகரத்தால் மட்டும் தான்
முடிய பவண்டும் என்ேது போலக்
காசு,
பிைப்பு
வாய்ோடுகள்
அறமந்துள்ளது.
ஆைால்
சதால்காப்பியரின் பநர்பு, நிறரபு
இருவறக உகரங்கறளயும் தைக்குள்
சகாண்டுள்ளது.

என்ை வாய்ோடுகளில் காணப்ேடும்
சதளிவு நாள், மலர், காசு, பிைப்பு
என்ேவற்றில் இல்றல என்ேறத
உணரமுடியும்.
சவண்ோவின் ஈற்ையற்சீர் காய்ச்சீராக
வரபவண்டும்
என்ேறதத்
சதால்காப்பியர் குறிப்பிடவில்றல.
அவருறடய அறெ பகாட்ோட்டில்
மூவறெச்சீர்களாை காய்ச்சீர் வருவது
அரிதாக
அறமந்துள்ளது.
இந்நிறலயில்
அவர்
இயற்சீர்
வருவறத மட்டும் குறிப்பிட்டுள்ளார்
என்ேறத அறிய முடிகிைது.
துறணநூற்ேட்டியல்:
1. அமிதொகரைார், யாப்ேருங்கலம்
ேறைய விருத்தியுறரயுடன், பம.
வீ. பவணுபகாோலப் பிள்றள
ேதிப்பு, உலகத் தமிைாராய்ச்சி
நிறுவைம், சென்றை, 1998.
2. அமிர்தொகரைார்,
யாப்ேருங்கலக்காரிறக மூலமும்
குணொகரர்
உறரயும்,
ந.மு.பவங்கடொமி
நாட்டார்
செய்து தந்த திருத்தங்களுடன்
கூடியது, கைகம், சென்றை. 20ஆம்
ேதிப்பு, 1996.
3. சதால்காப்பியர், சதால்காப்பியம்
செய்யுளியல்
உறரவளம்,
சவள்றளவாரணன்
(ே.ஆ),
ேதிப்புத்துறை, மதுறர காமராெர்
ேல்கறலக்கைகம்,
மதுறர,
முதற்ேதிப்பு, 1989.
4. மீைாட்சிசுந்தரைார், கா., ோரதி
ோநிறல,
(தமிைாக்கம்
மு.மாணிக்கம்),
விற்ேறை
உரிறம:
சமர்க்குரி
புத்தகக்
கம்சேனி,
பகாயமுத்தூர்,
முதற்ேதிப்பு: ஏப்ரல் 1972.

ஒன்றைக்
குறிப்ேதற்கு
வாய்ோட்றடப் ேயன்ேடுத்துங்கால்
அது
முன்ைறதவிட
மிகவும்
சதளிவாை
நிறலயில்
அறமந்திருந்தால்
அது
உருவாைதற்காை
ேயறைப்
சேற்றுவிடும்.
சதால்காப்பியரின்
பநர்,
நிறர,
பநர்பு,
நிறரபு
பகாட்ோடுகபள சதளிவாக இருக்கும்
நிறலயில் நாள், மலர், காசு, பிைப்பு
என்ை வாய்ோடுகள் பதறவயற்ைது
என்று பதான்றுகிைது. பநர், நிறர
என்ேறவ எந்த அடிப்ேறடயில் வரும்
என்ேதற்கு அடிப்ேறடறயப் புரிந்து
சகாண்டால் பநர், நிறர, பநர்பு, நிறரபு
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