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  எத்த கூறு அடிப்டைனில் ததொகுப்தும், ததொகுத்தயற்ட அதத 
அடிப்டைனில் குப்துநொணி, இக்கண இக்கினங்கள் ததொன்ினகொம் 
பதல் டைதற்றுயருகின்து. தநிழ்தநொமிக்கு அடநந்த பதன்டநனொ 
இக்கண நூல் ததொல்கொப்ினம். இந்நூில் தநற்த ொன் கூறுகள் 
திவுதற்றுள். அதொயது பும் ன்தற்கொ யடபனட, பு 
அடிப்டைனிொ ஆய்யின் ததொைக்கம் ததொல்கொப்ினத்தில் பதல் 
நூற்ொததொைங்கிழுத்ததிகொபம் பழுடநக்கொ பு அடிப்டைகட 
இக்கட்டுடப ஆய்ந்துள்து. 
 

பன்னுடப 
எருதநொமினின் யர்ச் ிடன டுத்துடபப்து அதன் த ொற்கள், 

த ொற்கின் தருக்கதந அதன் தொருட நுட்நொக டுத்துடபக்க இனலும். 
அதொல்தொன் எருதொருளுக்குப் த ொற்கள் இருப்தும் தொருளுக்கு 
எருத ொல் இருப்தும் ிகழ்கிது. இடத ததொல்கொப்ினர் உரிச்த ொல் ன்ொர். 
ிகண்டுநூொர் தொருட் ததொகுதி ன்ர். இங்கு ததொகுதி ன்டத ொம் பும் 
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க் தகொள்ொம். அவ்யடிப்டைனில் ததொல்கொப்ினத்தில் 
ொகுடுத்தப்ட்டுள் பு அடிப்டைகட இங்கு கொண்தொம். 
 

த ொற்தொகுதி 
த ொற்கள்  அைங்கினது த ொற்தொகுதினொகும். இதுதய தநொமினின் 

இனக்கத்திற்கு அடிப்டைனொது. கொநொற்த்திொல் த ொற்களும் அடயதரும் 
தொருள்களும் நொறும் இனல்புடைனடய. நொற்ங்கட ற்றுக்தகொண்டு 
தகிழ்ந்து தகொடுக்கும் தநொமிதன யொழும் தநொமினொகத் திகழும். 

 
எருதநொமினின் யம் ன்து அம்தநொமி தகொண்டுள் த ொற்கின் 

ண்ணிக்டகடனப் தொறுத்தது. ன்கு யர்ச் ினடைந்த தநொமி துல்ினநொ 
தொருட உணர்த்தும் த ொற்கூறுகடக் தகொண்டிருக்கும். யர்ச் ினடைனொத 
தநொமினில் அவ்யொொ த ொற்கள் இருக்கும் க் கூ இனொது. 
 

புச்த ொற்கள் 
எருதநொமினில் யமங்கும் த ொற்கடப் ல்தயறுபுங்கொகப் 

ிரிக்கொம். எரு தொதுத்தன்டந அடிப்டைனில் அதன் ததொைர்புடைன 
த ொற்கடப் புச்த ொற்கள் ொம். 

 
தொருண்டநிடனில் எருதொருள் உணர்த்தும் த ொற்கள் அைங்கின 

ததொகுதி அல்து ததொகுப்பு புச்த ொற்கள் ப்டும். அதொயது எரு தொதுத் 
தன்டந அடிப்டைனில் எத்த ததொைர்புடைன த ொற்கடப் புச்த ொற்கள் ன்று 
டுத்துக்கொம். தய என்ன் கூற்ட உணர்த்தியரும் த ொற்கள் அல்து 
த ொற்தொகுதிடனப் புச்த ொற்கள் ன்று யடபனறுக்கொம். 
 

புஅடிப்டைனின் ததொற்ம் 
‚தநிழ் தநொமினிலுள் இக்கண, இக்கினங்கட தொக்குநிைத்து பு 

அடிப்டைனில் த ொற்கடத் ததொகுப்தும், ஆய்யதுநொ ணி கி.ி.8ஆம் 
நூற்ொண்டில் ததொற்ம் தகொண்டிருக்கொம்‛1 ன்கிொர் இ.அய்னப்ன். 
த ொற்களுக்குப் தொருள் கூறும் நபபு ததொல்கொப்ினபொல் உரினினல், நபினல் 
பதின இனல்கின் பம் ததொைங்கி டயக்கப்ட்ைது. 

 
ின் இம்நபபுிகண்டுகொனி. கி.ி.9ஆம் நூற்ொண்டுபதல் ிகண்டுகள் 

டைக்கப்ட்ை. கற்றுத் ததர்ந்த புயர்கள் கயி இனற்றும் தொது ற்டும் 
னங்கடபம்  ிக்கல்கடபம் கடபம் யண்ணம் ிகண்டு நூல்கள் 
ழுதப்ட்ை. இந்ிகண்டுகள் நம் த ய்யதற்கு துயொக த ய்பள் 
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யடியத்டததன ின்ற்ிபள். இடய ‚யடகப் தொருட் புயடகப்ொடு 
உடைனயொய் உள் ‛2 ன்கிொர் த.நொடதனன். 

 
அவ்யடகனில் பதொயதொக அடநந்த தியொகபம் ன்ிபண்டு 

ததொகுதிகடக் தகொண்ைது  ‚1  ததய்யப் தனர்த் ததொகுதி, 2. நக்கட் தனர்த் 
ததொகுதி, 3. யிங்கி தனர்த் ததொகுதி, 4. நபப் தனர்த் ததொகுதி, 5. இைப் 
தனர்த் ததொகுதி, 6. ல்தொருள் தனர்த் ததொகுதி, 7. த னற்டக யடியம் தனர்த் 
ததொகுதி, 8. ண்புற்ின தனர்த் ததொகுதி,  9. த னல் ற்ின தனர்த் ததொகுதி, 
10. எி ற்ின தனர்த் ததொகுதி, 11. எருத ொல் தொருள் தனர்த் ததொகுதி, 12. 
ல்தொருட் கூட்ைத்து எரு தனர்த் ததொகுதி‛3 இடய பு அடிப்டைனடய 
ன்து ததரினயருகிது. 

 
 தியொகபிகண்டுக்குப் ின்யந்த ிங்கிகண்டிலும் தொருட் 
ொகுொட்டில் ‚1  உணயின் யடக, 2. பூணின் யடக, 3.இபத்திணத்தின் யடக, 4. 
உதொக யடக, 5. ஆடை யடக, 6.பூச்சு யடக, 7. சூட்டு யடக, 8. இனல் யடக, 9. 
இட  யடக, 10. ொைக யடக, 11. நண்டி யடக ன் அடிப்டைனில் 20 யடக 
உட்ொகுொடுகடக் தகொண்டிருப்தொக த.நொடதனன் குிப்ிடுகிொர்‛4 
இவ்யிபண்டு ிகண்டுகின் அடிப்டைனில் ொர்க்கும் தொது தொருட்பு 
அடிப்டைனில் உருயொக்கப்ட்ைடயதொம் ிகண்டுகள் ன்து ததரினயருகிது. 
 

ஆனினும் த ொல்லுக்குப் தொருள் கூறும் நபடத் ததொைங்கின 
ததொல்கொப்ினர் ததொல்கொப்ினத்தில்  இைங்கில் பு அடிப்டைடனக் 
டகனொண்டுள்ொர். அயற்ட இக்கட்டுடபனில் கொண்தொம். 
 

ததொல்கொப்ினபதல் நூற்ொ 
‚ழுத்ததப் டுய 
அகபபதல் கப இறுயொய் 
பப்ஃததன் 
 ொர்ந்துயபல் நபின் பன்ங் கடைதன‛5 
 

 ன் நூற்ொயில் ழுத்துக்கின் தடுங் கணக்குபட 
த ொல்ப்ட்ைொலும் ழுத்து ன்னும் எருபுத்துக்குள் அைங்குயயொகின 
‘அ’ன்னும் ழுத்தில் ததொைங்கி ‘’ன்னும் ழுத்தில் படிபம் பப்து 
ழுத்துக்கள் பதல் ழுத்துக்கள். இம்பதல் ழுத்துக்கடச்  ொர்ந்து யபக்கூடின 
ழுத்துக்கள் பன்று ன்கிொர். தய பதல் ழுத்துக்கொக யபக்கூடின 
பப்து. அடத  ொர்ந்துயரும் பன்று  ழுத்துக்கின் புத்துக்குள் 
பப்த்துபன்ட டுத்துடபத்துள்ொர் ததொல்கொப்ினர். 
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பன் நூற்ொயில் பப்து ழுத்துக்கள் டய ன்டதச் சுட்டிக்கொட்டின 
ததொல்கொப்ினர்  ொர்ந்து யபக்கூடின பன்டப் ின்யரும் நூற்ொயில் 
சுட்டுகிொர். 
 

உனிதபழுத்து 
‚அடயதொங் 
குற்ினிகபங் குற்ினலுகபநொய்ததநன் 
பப்ொற் புள்ினதநழுத்ததொ பன்‛6 

 இதில் குற்ினலுகபம் ,குற்ினிகபம், ஆபதம் ஆகின பன்றும் 
பததழுத்துக்கடச்  ொர்ந்து யருதொல்  ொர்புழுத்து ன்னும் புத்திற்குள் 
அைக்கொம். 

‚அயற்றுள் 
அஇஉ 
எதயன்னுநப்ொடந்து 
தநொபிட க்குங் குற்தழுத் ததன்‛7 

 ன்னும் நூற்ொயமி அ, இ, உ, , எ ன்னும் ந்து ழுத்துக்களுக்கு 
எருநொத்திடப அவு எிக்கக்கூடின குற்தழுத்து க்க குிப்ிடுகிொர். 
தய எருநொத்திடப அவு எிக்கும் ழுத்துக்கள் குற்தழுத்து ன்னும் 
புத்துக்குள் அைங்குகின். 

‚ஆஈ ஊ  
ஏஏ தயன்னுநப்ொதழு 
நீபிட க்கும் தட்தைழுத் ததன்‛8 
 

 ன்று கூறுயதிிருந்து இபண்டு நொத்திடப அவு எிக்கக்கூடின ஆ,ஈ, 
ஊ, , , ஏ,எ ன் ழு ழுத்துக்களும் தட்தைழுத்து ன்கிொர். இவ்தயழு 
ழுத்துக்கின் பம் ிக்கும் ழுத்துக்கள் தட்தைழுத்து ன்னும் 
புத்திற்குள் அைங்குகின். 
குிலும் தடிலுநொகஅடநந்தன்ிபண்டுழுத்துக்களும் உனிர் ழுத்துக்கள் 

‚எகொபயிறுயொய்ப் 
ன்தீபழுத்துபனிதப தநொமி‛9 
 

 ன்று உடபக்கிொர் ததொல்கொப்ினர். தய தநொமிக்கு உனிர் 
தொன்குில் 5,தடில் 7 ஆக ன்ிதபண்டும் உனிதபழுத்துகளும் புத்தில் 
அைங்கும் ழுத்துக்கொகும். 
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தநய்தனழுத்து 
‚கபயிறுயொய்ப் 
திதண் தணழுத்துதநய்தன தநொமி‛10 

ன்னும் நூற்ொயில் தநய்தனழுத்துக்கள் திதட்டு ன்டதக் குிப்ிட்டு 
அடத கீழ்யரும் நூற்ொ பம் பன்று புங்கின் அைக்குகிொர் 
ததொல்கொப்ினர். 

‚யல்தழுத் ததன்க ை த‛11 
‚தநல்தழுத் ததன்ஙஞ ந‛12 
‚இடைதனழுத் ததன்னப யம‛13 

இதில் யன்டநனொ ஏட தபக்கூடின க், ச், ட், த், ப், ற் ன்னும் ஆறு 
ழுத்துக்களும் யல்ிம் ன்னும் புத்துக்குள்ளும் ,தநன்டநனொ 
ஏட டனத் தபக்கூடின ங், ஞ், ண், ந், ம், ன் ன்னும் ஆறு ழுத்துக்களும் 
தநல்ிம் ன்னும் புத்துக்குள்ளும், யல்ித்திற்கும் தநல்ித்துக்கும் 
இடைப்ட்ை ஏட படைன ய், ர், ல், வ், ழ், ள் ன்னும் ஆறும் ழுத்துக்களும் 
இடைனிம் ன்னும் புத்துக்குள்ளும் அைக்குகிொர் ததொல்கொப்ினர். தநலும் 
தநய்தனழுத்துகில் சுட்டு, யிொ பதொ யடகொடுகளும் 
புஅடிப்டைனொகக் தகொள்ொம். 
 

ழுத்துயடகத ொற்பும் 
ழுத்துக்கின் யடககடச் த ொன்ததொல்கொப்ினர் த ொற்கின் 

யடககட, 
‚ஏதபழுத் ததொருதநொமினீதபழுத் ததொருதநொமி 
னிபண்புத் திட க்குந் ததொைர்தநொமிபப்ை 
பன்ததநொமிிடததொன்ின திதன‛14 

  பன்ொகப் ொகுடுத்திபடபக்கிொர். இதில் ஏர் ழுத்துநட்டும் 
தித்த ின்றுதொருள் தருயது ஏதபழுத்து எருதநொமி ன்றும், இபண்டு 
ழுத்துக்கள் த ர்ந்து ின்றுதொருள் தருயது ஈதபழுத்துதநொமி ன்றும் 
இபண்டுக்கு தநற்ட்ை ழுத்துக்கள் கூடி யபக்கூடின த ொற்கள் ததொைர்தநொமி 
ன்று பயடகனில் ொகுடுத்திபடபத்துள்ொர். இயற்ட ொம் ழுத்து 
அடிப்டைனிொ த ொற்பும் ொம். அதொயது, ஏதபழுத்துச் த ொற்பும் 
,ஈதபழுத்துச் த ொற்பும், ததொைர்தநொமி த ொற்பும் ன்று யடகப்டுத்திக் 
கூொம். 
 

ழுத்துக்கின் ிப்புஅடிப்டைனில் த ொற்பும் 
‚உந்திபதொபந்துயிததொன்ித் 
தடனினுநிைற்ினுதஞ் ினுிடஇப் 
ல்லுநிதழுொவு பக்கு 
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நண்ணபபப்ைதயண்படிடனொ 
னுறுப்புற் டநனதிப்ைொடி 
தனல்ொதயழுத்துஞ் த ொல்லுங் கொடப் 
ிப்ிொக்கம் தயறுதயின 
திம்ைத் ததரிபங் கொட் ினொ‛15 

 
 உந்தினிிருந்து (தகொப்பூழ்) கொற்ொது தநதந்து யந்து தஞ் ி, 
கழுத்து, தட ஆகின இைங்கில் தொருந்தி எிஉறுப்புகொ ல், உதடு, 
ொக்கு, பக்கு, அன்ம் ஆகினயற்ில் தொருந்தி தயறுதயறு ழுத்துக்கொகப் 
ிக்கின் ன்து ததொல்கொப்ினர் கருத்து. 
 

ழுத்துக்கள் ிப்தற்குரின இைநொக தஞ்சு, கழுத்து, தட 
ஆகினயற்ட குிக்கிொர். உனிதபழுத்துக்கள் கழுத்டதபம், தநய்தனழுத்துகில் 
யல்ிம் தஞ்ட பம், தநல்ிம் பக்டகபம், இடைனிம் கழுத்டதபம் 
இைநொகக் தகொண்ைடய. இயற்ட தநொமினிொர்கள் உனிதபொி, யல்தொி, 
தநல்தொி, இடைதனொி ன்கின்ர். பு அடிப்டைனில் உனிரிப்பும், 
யல்ிப் பும், தநல்ிப் பும், இடைனிப் பும் ன்று ிக்கி 
இைங்கட டயத்து ிரித்துக் கூொம். 
 

தனர் யடககில் பும் 
‚உனர்திடணப் தனதப அஃிடணப் தனர்ன்று 
ஆனிபண்டுன்தனர்ிடச் சுட்தை‛16 
 

ன்று தனர்கட உனர்திடணப் தனர் அஃிடணப் தனர்  இபண்டு 
யடகனொகப் ொகுடுத்திபள்ொர் ததொல்கொப்ினர். இயற்ட உனர்திடணப் 
தனர்ப்பும், அஃிடணப் தனர்ப்பும்  இரு புங்கொகக் தகொள்ொம். 
 

ததொகுப்புடப 
 புச் த ொற்கள் குித்த கொம், ிகண்டின் குப்புபட ஆகினயற்டப் 
ற்ி இவ்யொய்யின் யமி ததரினயருகிது. 

 அகபம் பதல் கபம் யடப ஆகின பப்து ழுத்துக்களும், அததொடு 
 ொர்ந்துயரும்  ொர்தழுத்துக்கள் பன்றும், புத்திற்குரின த ொற்கள் 
பப்த்துபன்று ன்று கூொம். 

 உனிதபழுத்துக்கில் அ, இ, உ, , எ  ந்து குற்தழுத்துக்களும், 
ஆ,ஈ, ஊ, , , ஏ,எ ழு தட்தைழுத்துக்களும் புத்திற்குள் 
அைங்கும் ன்று ஆபொய்ந்து அின படிகின்து. 
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 தநய்தனழுத்துக்கள் திதட்டு, பன்றுதநொமிிட, ழுத்துக்கள் 
ிப்ிைம், தனர்ிடனில் யரும் உனர்திடணப் அஃிடணப் தனர்கள் 
ஆகினயற்டபம் புத்திற்குள் டயக்கொம் ன்று இவ்யொய்யின் பம் 
அின படிகின்து. 

 

படிவுடப 
த ொற்கடத் ததொகுப்தும், ஆய்யதுநொ ணி ிகண்டுகின் பம் 

ததொற்ம் தகொண்ைொலும், தொருள் கூறும் நபபு ததொல்கொப்ினபொல் 
ததொைங்கிடயக்கப்ட்ைது. அதுதொ என்ன் தொருள் கூறு அடிப்டைனில் 
(அதொயதுபுஅடிப்டைனில் யடகப்டுத்திிரித்தும், ததொகுத்தும் த ொல்லும் ணி 
ததொல்கொப்ினத்திததன தநற்தகொள்ப்ட்டுள்து. அதற்கு ழுத்ததிகொபம் 
 ிந்த  ொன்ொகத் திகழ்கிது ன்து ததரினயருகிது. 
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