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முன்னுணர 

நமோழியின் தன்ணமணயயும் அணமப்ணபயும் விளக்க உதவியோகயிருப்பது இைக்கண நூல்கள் 

ஆகும். பல்கவறு கோைக்கட்டங்களில் கதோன்றிய இைக்கண நூல்கள் அந்த அந்த கோைத்தின் நமோழிக் 

கட்டணமப்ணப விளக்குவதோக அணமந்துள்ளை எைைோம். நமோழி கட்டணமப்பில் முக்கியப் பங்கு 

வகிப்பது புணர்ச்சிக் ககோட்போடுகள் என்றோல் அது மிணகயோகோது. ஏநைைில், நபோருள் 

கவறுபோட்ணட உணர்த்தி ஒலிப்பு முணறயில் எளிணமக்கோகப் பயன்படுவது புணர்ச்சிக் 

ககோட்போடுககள. கபச்சு நமோழியில் வல்லிை ஒற்றுகள் நவளிப்படவில்ணை என்றோலும் எழுத்து  

நமோழியில் வல்லிை ஒற்றுகள் நபரும் பங்கு வகிக்கின்றை. புணர்ச்சிக் ககோட்போடுகள்  கவற்றுணம, 
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அல்வழியில் நதோடர் அணமப்பிற்ககற்ப மோறுபோடு அணடவகதோடு மட்டுமல்ைோமல் திணணயின் 

அடிப்பணடயிலும்  மோறுபட்டு  வருகின்றை.  திணணகளில் (உயர்திணண, அஃறிணண) 

உயர்திணணணய அறிமுகம் நசய்து  பின்ைர் உயர்திணணக்குப் புணர்ச்சிக் ககோட்போடுகள் எங்ஙைம் 

அணமக்கப்பட்டுள்ளது என்பது பற்றி இைக்கண நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்துகணள 

முன்ணவத்து விளக்கமுணற ஆய்வுமுணறணயப் பயன்படுத்தி உயர்திணணக்குோிய புணர்ச்சிக் 

ககோட்போடுகணள இக்கட்டுணர ஆரோய்வதோக அணமகிறது. 

உயர்திணண ஓர் அறிமுகம் 

உைகத்தில் கதோன்றி வளர்ச்சியணடகின்ற அணைத்து உயிோிைங்களும் உணர்வுகளோல் 

ஆக்கப்பட்டணவகள். ஒவ்நவோரு உயிரும் ஒவ்நவோரு சிறப்ணபப் நபற்றிருக்கின்றை.நதோட்டோகை 

சுருங்கிக்நகோள்ளும் சிறிய வணக தோவரம், போர்ணவ இல்ைோமல் வோிணசயோகச் நசல்லும் எறும்பு  

முதல் நகோண்டு அணைத்து உயிோிைங்களும் சிறந்தணவ. ென்றியுணர்வு உள்ள ெோய், உணணவத் 

தோக்கும்கபோது பதுங்கும் சிங்கம். உணவிற்கோக நபோறுணமணயக் கோக்கும் நகோக்கு எை எல்ைோ 

உயிோிகளும் சிந்திக்கோமல் நசயல்படுமோ?  ஆக சிந்தித்துச் நசயல்படுதல் என்பது அணைத்து 

உயிோிகளுக்கும் நபோருந்துவைவோக இருப்பதோல்தோன் அதற்கும் ஒருபடி கமல்  நசன்று மைம் என்ற 

ஒன்ணற  

“ஆறு அறிவதுகவ அவற்நறோடு மைகை”1 ( நதோல்.1528) 

எைத் நதளிவோக அறிந்கதோர் நெறிமுணறயோக உணர்த்தியுள்ளைர் எை முன்கைோர்கள் 

கூறியதோகத் நதோல்கோப்பியத்தில்  கூறப்பட்டுள்ளது. அதில் ஆறறிவு நகோண்ட உயோிைங்களோக  

”மக்கள் தோகம ஆறு அறிவுயிகர 

பிறவும் உளகவ அக்கிணளப் பிறப்கப” 2(நதோல்.1534) 

எை ஆறறிவு உயிர்கள் மக்கள் என்று கூறியுள்ளதோல் மக்கள் மைம்(ெல்ைணவ தீயணவ அறிந்து 

மைதிற்கு கட்டுப்படும் குணம் நபற்றவர்கள்) என்பது அறியமுடிகிறது. ஆறோவது அறிவு பிறவும் 

உளகவ என்பணதக் கருத்தில் நகோண்டு அதன்பின் எழுந்த நூைோை ென்னூைோைது கதவர், கடவுள், 

ெரகர் எை விோித்துக் கூறியிருந்தோலும் இவர்கணள ஆறறிவு உயிோிைங்களிகளில் இணணக்கோமல்  

ஐந்தறிவு  உயிோிைங்களில் இணணத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த மைம் என்ற ஒன்று ென்னூைோர் 

கோைத்தில் இல்ணையோ என்ற ககள்வி எழுகிறது. இல்ணைநயைில் உறுப்பிைோல் உணரப்படுகின்ற 

அறிணவ மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்நகோண்டோரோ? என்ற ககள்வியும் முன் ணவக்கப்படுகிறது. 
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இப்படியோக வணகப்படுத்தப்பட்டுள்ள உயிோிைங்கணளத் திணணயின் (ஒழுக்கத்தின்)  

அடிப்பணடயில் உயர்ந்த ஒழுக்கங்கணளக் நகோண்ட உயிோிைங்கணள ‘உயர்திணண’  என்றும் 

உயர்ந்த ஒழுக்கங்கணளக் நகோண்டிரோத உயிோிைங்கணள ‘அஃறிணண’  என்றும் போகுபடுத்திக் 

கூறியிருப்பது   கீழ்க்கோணும்   நூற்போவழி  அறியமுடிகிறது. 

 ”உயர்திணண என்மைோர் மக்கள் சுட்கட 

அஃறிணண என்மைோர் அவரை பிறகவ”3 (நசோல். 1)   

உயர்திணண  புணர்ச்சிக் ககோட்போடுகள் 

 மக்கணள உயர்ந்த ெிணையில் ணவத்திருந்த நதோல்கோப்பியம் முதைோை நூல்கள் புணர்ச்சிக் 

ககோட்போடுகணளயும் திணணயின் அடிப்பணடயில் வகுத்து ணவத்திருப்பது நூற்போக்கள்  வழி 

அறியமுடிகிறது. நமோழியின் கட்டணமப்பில் கபச்நசோலிகளில் ஒற்றுகள் நவளிப்படுவது 

அவசியமோகக் கருதப்படோவிட்டோலும் எழுத்து நமோழியில் ஒற்றுகள் அவசியமோகக் 

கருதப்படுகின்றை.  ஏநைைில் சிை இடங்களில் ஒற்றுகணளத் தவிர்ப்பதோல் அதன் நபோருள் 

மோறுபடுவணதக் கோணமுடிகிறது. நதோல்கோப்பியர் உயர்திணணக்குோிய புணர்ச்சிக் 

ககோட்போடுகணளப் பற்றி  கூறுணகயில்  

 “உயிோீறோகிய உயர்திணணப் நபயரும் 

புள்ளி யிறுதி உயர்திணணப் நபயரும் 

எல்ைோ வழியும்  இயல்நபை நமோழிப ” 4(நதோல்.154)   

என்று ெிணைநமோழியின் ஈற்நறழுத்து உயிநரழுத்தோகவும் நமய்நயழுத்தோகவும் உணடய 

உயர்திணணப்நபயர்கள் கவற்றுணம வழியிலும் அல்வழியிலும் இயல்போகப் புணரும் எைத் 

நதோல்கோப்பியர்  ‘நமோழிப’  அதோவது முன்கைோர்கள் கூறுவோர்கள்  எைக் கூறப்பட்டுள்ளது 

இதைோல் உயர்திணணக்கு வல்லிைம் மிகோது என்பது  மரபுவழியோக முன்கைோர்கள் பின்பற்றி வந்த 

நசய்தி என்பது புைப்படுகிறது. இதன் கோரணத்ணத ஆரோய்ந்த சீைி ணெைோ முகம்மது அவர்கள் “ 

அஃறிணணப்நபயர்கபோல் உயர்திணணப் நபயர்கள்  புணர்ச்சியோல் ஒலி சிணதயக் கூடோது”5 என்று 

கூறியிருப்பதோல் உயர்திணணப் நபயர்கள் எப்நபோழுதும் சிணதவின்றி முழுணமயோக ஒலிக்கப்பட 

கவண்டும் என்ற உயர்ந்த ெிணைணய கணடப்பிடித்து வந்தோர்கள்  என்பது அறியமுடிகிறது. எைினும் 

இந்நூற்போவில்  ‘எல்ைோ வழியும் இயல்பு’ என்று கூறப்பட்டிருந்தோலும் உணரயோசிோியர் விளக்கம் 

தருணகயில் சிை இடங்களில் உறழ்ந்தும் (குமரககோட்டம், குமரக் ககோட்டம்) வரும் என்றும் 

http://www.jetir.org/


© 2021 JETIR September 2021, Volume 8, Issue 9                                                 www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIRFC06040 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 222 
 

கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகு உயர்திணண விணைச்நசோல்ணைப் நபற்றுவரும் கபோது மட்டும் 

திோிந்தும் வரும் (உண்ப சோன்கறோர், உண்கடஞ்(ச்) சோன்றோம் –  இச்நசோல்லில் வருநமோழியின் 

முதநைழுத்து சகரத்திற்கு இைமோக ஞகரம் திோிந்துள்ளது) எை விளக்கம் நகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

நதோல்கோப்பியர் இயல்பு எைக் கூறப்பட்ட நசய்தி இளம்ப+ரணர் கோைத்தில் வல்லிைம் மிகுந்தும் 

திோிந்தும் வந்துள்ளநதைில் அது நமோழியின் வளர்ச்சிகய என்று கதோன்கிறது.  நமோழியின் 

வளர்ச்சியோக இருந்தோலும் கோரணமின்றி வழங்கப்படுவது மரபு என்பணத ெிணைவில் 

ணவத்துக்நகோள்ளுதல் சிறப்பு. நதோல்கோப்பியர்   உயிோீறோகிய உயர்திணணப் நபயரும் இயல்பு 

எைக் கூறிவிட்டு அடுத்த  நூற்போவிகைகய  

“இகரஈற்  றுப்நபயர்  திோிபிட  னுடத்கத ”6 (நதோல்.155 ) 

எை இகரத்ணத ஈறோகக் நகோண்டு முடியும் உயர்திணணப்  நபயர்களுக்கு மட்டும் ஒற்றுமிகும் 

இடமும் உண்டு என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆைோல் இதற்கு உதோரணம் தருணகயில் 

வணிகர்களுக்குக் நகோடுக்கப்படும் பட்டப் நபயரோை ‘எட்டி’  ‘கோவிதி’ என்ற சிறப்புப் நபயகரோடு 

இணணத்து ‘எட்டிப்புரவு’ ‘கோவிதிப்புரவு’  ‘ெம்பிப்புரவு’ எைக் கூறப்பட்டுள்ளது.  ஆைோல் நூற்போ 

எண் 154 ற்கு விளக்கம் தருணகயில் ‘ெம்பி’ என்ற நபயணர முன்ைிறுத்தி ணக,  கோல், தணை எை 

இயல்போகப் புணரும் என்று கூறிவிட்டு 155 ஆவது நூற்போவிற்கு உதோரணம் தருணகயில் ‘

ெம்பிப்புரவு’ என்று ஒற்று மிகுத்து கூறப்பட்டுள்ளது. அப்கபோது ‘ெம்பி’ என்பது இகரத்ணத ஈறோகக்  

நகோண்ட உயர்திணணப் நபயர் இல்ணையோ? என்ற ககள்வி மைதில் எழுகிறது. அதற்கு விளக்கம் 

தரும்படியோக ணவத்திய ெோத கதசிகர் இயற்றிய இைக்கண விளக்கம் நூலில் 

உயர்திணணப்நபயர்கள் உயிநரழுத்தில் முடிந்தோல் வலிமிகும் எைக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆைோல் 

நதோல்கோப்பியர் கூறுவது கபோை இ கர எழுத்து என்று குறிப்பிட்டுக் கூறோமல்  நபோதுவோகக் கூறி 

உதோரணம் மட்டும் ெம்பிக்நகோல்ைன், ெம்பித்துணண என்று உதோரணம் கூறப்பட்டுள்ளது. ெம்பி 

என்பதற்கு ‘ஆணின் சிறந்தவன் ெம்பி’ என்று அகரோதி விளக்கம் தந்துள்ளணமயோல் ெம்பி என்பது 

சிறப்புப் நபயர் எை அறியமுடிகிறது. ஆக ‘ெம்பி’ என்பது இயற்நபயரோக இருக்கும் பட்சத்தில் வலி 

மிகோமலும் (ெம்பி தணை) இகரத்ணத ஈறோகக் நகோண்டிருந்தோலும் சிறப்புப் நபயர்களுக்கு  மட்டுகம 

வலிமிகுந்தும் புணர்ந்துள்ளது. 

உயர்திணண சிறப்புப் நபயரும் இயற்நபயரும் அணமயும் இடம் 

 உயர்திணணயில் சிறப்புப்நபயர், இயற்நபயர் அணமயும் இடத்ணதப் நபோறுத்தும் வல்லிைம் 

மிகுந்து வருவணதக் கோண முடிகிறது. 
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 “சிறப்பிைோகிய நபயர் ெிணைக் கிளவிக்கும் 

 இயற்நபயர் கிளவி முற்படக் கிளவோர்”7 (நதோல்.41) 

என்னும் நூற்போவில் சிறப்புப்நபயணர முன்ணவத்து அதன்பின்  இயற்நபயணர  பின்ணவத்தும் 

அணமத்தல் கவண்டும்  என்பணத அறியைோம்.  இதற்கு மோறோக இயற்நபயர் முந்தியும் சிறப்புப் 

நபயர் பிந்தியும் வரும் நதோடோில் உயர்திணணப் நபயரும் வலிமிகுந்து வருவணதக் கோணமுடிகிறது.  

உதோரணமோக 

 ‘புைவர் கோளகமகம்’  இதில் சிறப்புப் நபயர் முந்தி வந்ததோல் வலி மிகோமல் ‘கோளகமகம் 

என்பவர்  புைவரோவர் ’ என்ற நபோருணள ஒரு வோக்கியம்  தருவதோக உள்ளது. 

‘கோளகமகப் புைவர்’ இதில் சிறப்புப் நபயர் இயற்நபயணர அடுத்து வந்ததோல் வலி மிகுந்து புணர்ந்து  

‘கோளகமகம் என்ற புைவர்’ என்னும் நபோருணளத் தருகிறது இவ்விரு உதோரணங்களிலும் நபயர் 

அணமவிடம் நபோருத்தும் வலி மிகுவதிைோலும் நபோருள் மோறுபடுவது ென்கு அறியமுடிகிறது 

இதணை “மரபு விதிணய நபோருட்கூறு சோர்ந்த விதி” 8என்று  கூறப்பட்டுள்ளது. 

 அடுத்து இயற்நபயர் முன் சிறப்புப் நபயர் அல்ைோது முணறப் நபயர் வந்து புணரும்கபோதும் 

மோற்றம் நபறுவதோகக் கீழ்க்கோணும் நூற்போ வழி அறியமுடிகிறது. 

“இயற்நபயர் முன்ைர்த் தந்ணத முணறவோின் 

முதற்கண் நமய்நகட அகரம் ெிணையும் 

நமய்நயோழித் தன் நகடும் அவ்வியற் நபயகர”9 (நதோல்.348) 

என்னும் நூற்போவில் தந்ணத என்ற முணறப்நபயர் முன் இயற்நபயணர அணமத்துப் புணரும்கபோது 

புணர்ச்சியில் மோற்றம் ஏற்படுவணதக் கோண முடிகிறது. 

சோத்தன்          +          தந்ணத               = சோத்தந்ணத 

(சோத்+ த் +அன்)        (த்+அ+ந்ணத) 

(இங்கு ெிணைநமோழியின் இறுதியில் உள்ள அன் நகட்டு சோத்த் எை ெின்று வருநமோழியின் முதல் 

நமய்நகட்டு      ெின்று உடல்கமல் உயிர் இணணந்து சோத்தந்ணத எை மோற்றம் நபற்றுள்ளது) 
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ய்ர்ழ் புணர்ச்சிக் ககோட்போடுகள் 

 உயர்திணணப் புணர்ச்சிக் ககோட்போடுகளில்  குழப்பத்ணத ஏற்படுத்தும் ககோட்போடு ய்ர்ழ் 

எழுத்துப் புணர்ச்சிக் ககோட்போடு ஆகும். நபோதுவோககவ ெிணைநமோழியின் ஈறு ய்ர்ழ் என்ற 

எழுத்துகணள ஈறோகக் நகோண்டிருந்தோல் கண்மூடிக்நகோண்டு வலிமிகுந்து எழுதுவது வழக்கத்தில் 

இருக்கும் ஒன்றோகும். இது  உயர்திணணக்கும் அஃறிணணக்கும் நபோருந்துமோ? இல்ணை, 

அஃறிணணக்கு மட்டும் நபோருந்துமோ? எை இைக்கண நூல்களில் குறிப்பிட்டுள்ள  கருத்துகணள 

முன்ணவத்து ஆரோய்வதற்கு முன்பு யரழ எழுத்துகளின் அணமவிடத்ணத கெோக்கும்கபோது 

“ யரழ முன்ைர் நசோல் முதல் நமய்வரும்”10 (தமிணூல்.30) 

என்று கூறுவதிலிருந்து யரழ நசோல்லின் முன் வருநமோழியின் முதல் எழுத்து நமய்நயழுத்தோககவ 

இருக்கும் என்பது அறியமுடிகிறது. இதற்குக் கோரணம் ர்ழ் என்ற இரு எழுத்தும்   கவற்றுெிணை  

நமய் மயக்கத்திற்குோிய  எழுத்தோகவும்  ர்ழ்  அடுத்து இரண்டு ஒற்றுகள்  மயங்கி வரும் 

(கமோர்க்குழம்பு, தோழ்க்ககோல்) என்ற சிறப்புப் பண்ணபப் நபற்றிருப்பதோல் ஆகும். இகதோடு “ய்ர்ழ் 

என்ற மூன்றும் மற்ற நமய்கணளச் சந்திக்கும்கபோது உயிர் ஈறு கபோைகவ புணர்கின்றை”11 என்று 

கூறுவதிலிருந்தும் அதன் மற்நறோரு பண்பிணையும் உணர முடிகிறது.  உயர்திணண ய கர எழுத்துப் 

புணர்ச்சி பற்றித் நதோல்கோப்பியம், 

தோநயன் கிளவி யியற்ணக யோகும்”12 (நதோல் . 354) 

என்ற நூற்போவிலிருந்து தோய் என்னும் நசோல் இயற்ணகயோக (இயல்போக) முடியும் என்பது 

புைைோகிறது ஆைோல் தோய்ப்போல்  தோய்ப்பறணவ என்று வலிமிகுந்து வரும் நசோற்கள் உள்ளை. 

இச்நசோற்களில் வலிமிகுந்துள்ளணமக்கு 

” யரழ்முன் வலிவோின் அல்வழிக்கு இயல்பும்  

அணடநமோழிக்கு ஆக்கமும்  அணவ கவற்றுணமக்கண்  

மிகலும் தன்இை நமலி எய்தலும்”13(நதோன்னுல் விளக்கம்.30) 

என்னும் நூற்போவில் கூறியுள்ள கருத்துகணள ஆரோய்கவோகமயோைோல் அணடயோக வரும் நமோழிக்கு 

முன்ைோல் வல்லிை நசோற்கள் வருநமோழியோக வந்தோல் ஒற்றுமிகும் என்று கூறியுள்ளது. 

குழந்ணத தோய்போல் குடித்தது 
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பசு தன் கன்றுக்கு தோய்ப்போல் நகோடுத்தது 

இந்த இருநதோடர்களிலும் தோய்போல் என்றும் தோய்ப்போல் எை ஒருநதோடோில் வலி மிகுந்தும் 

மற்நறோரு நதோடோில் வலி மிகோமல் வருவணதக் கோண்கிகறோம். முதல் நதோடர் உயர்திணணத் 

நதோடரோக வந்துள்ளதோல் வலி மிகோமலும் இரண்டோவது நதோடர் அஃறிணண நதோடரோக 

வந்துள்ளதோல் வலி மிகுந்தும் வந்துள்ளது. ஆக அணடநமோழியோக இருந்தோலும் உயர்திணணக்கு 

ஒற்று மிகோது என்பது அறிய முடிகிறது. (அணடநமோழி என்பது நதோடர்புள்ள இரண்டு 

நபயர்ச்நசோற்களுள் முந்திய நபயர்ச்நசோல் பிந்திய நபயர்ச்நசோல்ணை விளக்குவதோக  

அணமந்திருக்கும் நபயர் ஆகும். கூழ்ப்போணை தயிர்ப்போணை கமோர்ப்போணை என்பதில் போணைக்கு 

அணடயோக வந்துள்ள கூழ் என்பகத அணடநபயர் அதோவது போணை என்பது நபோதுப்நபயரோக 

ெின்று அணத விளக்க கூழ் கமோர் தயிர் என்ற நசோற்கள் அணடநபயரோக வந்துள்ளது)இணதப் 

கபோன்று 

“குற்நறோள்  றிரட்டுமுயிர்   வந்தோல் யரழக்கள்  

ெிற்கப்பின் வல்நைழுத்து   கெருகமல் ஒற்றோம்”14 (கெமிெோதம்.15) 

இந்நூற்போவிற்கு விளக்கம் தருணகயில் ெிணைநமோழியின் இறுதியில் ெின்ற யரழ ஒற்றுக்குப் 

பின்ைோல் வல்நைழுத்துவோின் தன் வர்க்கத்து வல்நைோற்று நமல்நைோற்றோக திோிந்து 

ஈநரோற்றுடைிணையோய் முடியும் என்ற விளக்கத்திலிருந்து யரழ இறுதி நமோழிச்நசோற்கள் முன் 

வல்லிைம் வந்தோல் வல்லிை ஒற்கறோ நமல்லிை ஒற்கறோ மிகுந்து வரும்(கவய்த்கதோல், கசர்ம்பழம்) 

எை உணர முடிகிறது. அகதோடு எடுத்துகோட்டுகளும்  அஃறிணணயில் நகோடுக்கப்ட்டுள்ளது. இந்த 

விதி உயர்திணணக்கும் நபோருந்கதுமோ? எை ஆரோய்தோல் ஆதி நூைோை நதோல்கோப்பியத்தில்  வலி  

மிகுந்து   வரோது  என்கற    கூறப்பட்டுள்ளது  இதணை  

”ய்ர்ழ் நவன்னும் மூன்று நமோற்றக்  

கசதப  ஙஞெம வீற்  றோகும்”15 (நதோல். 48) 

என்னும் நூற்போவிற்கு இளம்ப+ரணர் உதோரணங்கள் தருணகயில் அஃறிணணயில் உதோரணங்கள் 

நகோடுக்கப்பட்டுள்ளை. அகத நூற்போவிற்கு  விணைச்நசோல் வந்த இடத்திற்கு ஒற்று மிகோமல் வரும் 

என்ற கருத்திற்கு மட்டும் உயர்திணணயில் (நசய்கோத்தோன் ெீர்நகோண்டோன்) உதோரணங்கள் 

கூறப்பட்டுள்ளது. ஒற்று மிகுந்து வரும் இடத்திற்நகல்ைோம் அஃறிணணயில் உதோரணங்களும் ஒற்று 

மிகோமல் வரும் என்ற இடத்திற்நகல்ைோம் உயர்திணணயில் உதோரணங்களும் 
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நகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆக இயல்பு  என்பது உயர்திணணக்கு நபோருந்துவதோக மட்டுகம 

அணமந்துள்ளது. இதற்குக் கோரணம் மரபுப்நபயர் என்பது கபோல் மரபுப்நபயர்ப் புணர்ச்சி என்கற 

கூறமுடியும் இருப்பினும் சற்று மோறோக இைக்கண விளக்கம் நூலில்  கூறப்பட்டுள்ள கருத்து 

மோற்றமோக அணமந்துள்ளது. 

“ நபோதுப்நபய ருயர்திணணப் நபயர்க வீற்றுநமய்  

வலிவோி ைியல்போ மவற்றின் றுயிர்முன் 

வன்ணம மிகோசிை மவற்றின் றுயிர்முன்”16 (இைக்கண விளக்கம் 71) 

இந்நூற்போபடி நபோதுப்நபயோீற்றிலும் உயர்திணணப் நபயோீற்றிலும் முன் வல்லிைம் வந்தோலும் 

இயல்போக முடியும் அவ்விரு நபயோீற்றின் முன்னும் ெின்ற உயிர்முன் வரும் எழுத்துகள் மிகுவது 

இல்ணை இயல்போககவ முடியும். இல்ணைநயைில் உயர்திணணப் நபயருள் சிை நபயர்கள் மட்டும் 

விகோரத்தில் அணமயும் என்பது அறியமுடிகிறது. (போர்ப்பைக்கன்ைி- இதில்  ஈறு நகட்டு 

ஒற்றுமிகுந்து புணரப்பட்டுள்ளது. கபிை பரணர் இதில் ஈறுமட்டும் நகட்டு  ஒற்று மிகோமலும் 

புணரப்பட்டுள்ளது)ஆக  உயர்திணணப்நபயர்கணள அடுக்கிக் கூறும்கபோது இறுதியோக வரும் 

நபயணரத் தவிர மற்ற நபயர்களில் ஈறுநகட்டு புணரும் என்பதும் புைப்படுகிறது.  உதோரணமோக  

மோணவர் + மோணவியர் = மோணவமோணவியர்கள் (பன்ணம விகுதி கள் கசர்க்கப்பட்டது) 

கசரன்+ கசோழன்+ போண்டியன் = கசரகசோழபோண்டியன்  எைக் கூறுவது யோவரும் அறிந்த ஒன்று. 

இதற்குக் கோரணம்  “இயற்நபயர்கள்  உயர்திணணயோக இருப்பினும் அடுக்கி வரும்கபோது 

இறுதிப்நபயர் தவிர முந்திய நபயர்கள் ஒலிப்பு எளிணம  கருதி  ஈறு நகட்டுப்புணரும்”17 என்று 

கூறுவதிலிருந்து  உயர்திணணப் புணர்ச்சியில்  விகோரம் ஏற்படுவது  ஒலிப்பு எளிணமக்கோக என்பது 

புைைோகிறது. 

விதிணய மீறும் இடங்களும் கோரணங்களும் 

 உயர்திணணக்கு இகர  ஈற்ணறத்தவிர மற்ற இடங்களில் வல்லிைம் மிகுந்து வரோது என்பணத 

ெிணைவுப்படுத்தி அதற்கு மோறோக பத்துப்போட்டு நூல்களிலும் திருக்குறளிலும் வல்நைோற்று 

புணர்ந்து வருவது கோண முடிகிறது. உதோரணமோக 

”அகழ்வோணரத்  தோங்கும்  ெிைம்கபோைத்  தம்ணம 
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இகவோர்ப்  நபோறுத்தல்  தணை”18 (திருக்குறள்.151) 

இக்குறட்போவில் இகழ்வோர்ப்  (இழிவோகப்கபசுபவர் ) என்ற உயர்திணணக்கு ஆசிோியர் ஒற்று 

பயன்படுத்தியுள்ளணதக் கோண முடிகிறது. திருவள்ளுவர் உயர்திணணக்கு  வல்லிை ஒற்ணறப் 

பயன்படுத்தியுள்ளோர்  எைக் குற்றம் கூறமுடியோது. ஏநைைில் இகழ்வோணரப் என்று விோித்து 

எழுதியிருக்க கவண்டியது அப்படி எழுதியிருந்தோல் வருநமோழியோக உள்ள நபோறுத்தல் என்ற 

நசோல்லுடன் இணணயும் கபோது நவண்போவிற்குோிய தணள வரோமல் கலித்தணள வருவதோல் 

இகழ்வோர்ப் என்று கூறியிருக்கிறோர். எைினும், இகழ்வோர் என்று ஒற்று மிகோமல் எழுதியிருந்தோகை 

தணள சிணதவுபடோமல் வந்திருக்கும்.  ஆைோல், நபோருளில் மோறுபோடு கதோன்றுயிருக்கும். அதோவது  

இகழ்வோர் நபோறுத்தல் என்பதற்கு இகழ்ந்து கபசுபவர் நபோறுத்துக் நகோள்ளுதல் என்ற நபோருணளக் 

நகோடுு்த்திருக்கும். ஆைோல் வள்ளுவர் கூறவந்த கருத்து இகழ்ந்து கபசுபவணரப் நபோறுத்துக் 

நகோள்ளுதல் என்பதோகும். எைகவ இகழ்வோர்ப்  எை ஒற்று கசர்த்ததோல் இரண்டோம் கவற்றுணமத் 

நதோணகயோக ெின்று கூற வந்த கருத்ணதத் நதளிவோகக் கூறியிருக்கிறோர். ஆக, நபோருள் 

மோறுபடோமல் இருப்பதற்கோகவும் தணள தட்டுபடோமல் இருப்பதற்கோகவும் விதிகள் மீறி 

நசோற்கணளப் புைவர்கள் ணகயோண்டுள்ளணத அறியமுடிகிறது. இதணை “ஓணசயும் நகடோமலும் 

நபோருள் மயங்கோமலும் கோக்கும் விதி”19 எைக் கூறியிருப்பது கவைத்தில் நகோள்ளத்தக்கது. இணதப் 

கபோன்று 

“உறுெர்த் தோங்கிய ”20 (திருமுருகோற்றுப்பணட. அ.4) 

“பணகவர்ச் சுட்டிய ”21 (முல்ணை. அ.77) 

எைச் சங்க இைக்கியமோை பத்துப்போட்டிலும் நபோருளும் தணளயும் சிணதயோமலிருக்க 

உயர்திணணக்கு ஒற்று பயன்படுத்தியுள்ளணதக் கோணமுடிகிறது. 

மதிப்பீடு 

 புணர்ச்சிக் ககோட்போடுகள் உயர்திணணக்கும் அஃறிணணக்கும் தைித்தைிகய 

வகுத்துணவக்கப்பட்டுள்ளது. உயர்திணணக்கு வல்லிை ஒற்றுகள் வரக்கூடோது என்பது 

நதோல்கோப்பியர் கருத்து. (இகரத்ணத ஈறோகக் நகோண்ட நசோற்கணளத் தவிர்த்து) இதற்குக் 

கோரணம் உயர்திணணப் நபயர்கள் ஒலிப்பு முணறயில் சிணதவு ஏற்படக் கூடோது. 
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 உயர்திணணப்நபயர்கள் அடுக்கி வரும்கபோது இறுதிப் நபயணரத் தவிர்த்து மற்ற நபயர்களில் 

ஈறு நகட்டு வந்துள்ளது இது ஒலிப்பு முணறயின் எளிணமக்கோக என்று கோரணம் 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இயற்நபயர் சிறப்புப் நபயர் அணமவிடம் கருதியும் வல்லிை ஒற்றுகள் மிகுந்துள்ளது. 

 குழப்பம் மிகுந்த ய்ர்ழ் புணர்ச்சிக் ககோட்போடுகளில் கூட உயர்திணணயில் ஒற்று மிகுந்து 

வருவதில்ணை. விரவுப்நபயருக்கும் அணடநமோழியோக வரும் அஃறிணணயில் வல்லிை 

ஒற்றுகள் மிகுந்து வருகின்றை. அதிலும் அணடநமோழி விணையோக வரும் பட்சத்தில் ஒற்று 

மிகுவது கிணடயோது. 

 ய்ர்ழ் ஈற்ணறயுணடய உயர்திணணப்நபயர்களில் சீரும் தணளயும் நபோருளும் சிணதயோமல் 

இருப்பதற்கோக வல்லிை ஒற்றுகள் மிகுந்து வந்துள்ளது எைக் கூறப்பட்டுள்ளது.   
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