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த ொல்கொப்பிய எழு ் திகொரக் 

கட்டமைப்பில் தைொழிைரபு 

முமைவர் பி. பொலசுப்பிரைணியை் 

உதவிப் பபராசிரியர ்& தலைவர ்(சுயநிதிப் பிரிவு) 

தமிழ் முதுகலை & ஆய்வுத்துலை, தூய நநஞ்சக் கை்லூரி (தன்னாட்சி),  

திருப்பத்தூர ்– 635601, திருப்பத்தூர ்மாவடடம். 

ஆய்வுச ்சுருக்கை் 

உைக நமாழிகளுள் இைக்கியக் பகாட்பாடல்ட லமயமாகக் நகாண்டு பலடக்கப்பட்ட 

இைக்கண நூை்கள் மிகக் குலைவு. அவ்வலகயிை் நமாழியலமப்லபயும் இைக்கிய 

அலமப்லபயும் பநாக்கமாகக் நகாண்டு காத்திரமாகப் பலடக்கப்பட்ட நூை் நதாை்காப்பியம். 

யாழ்ப்பாணப் புைவர ் சி.லவ.தாபமாதரம் பிள்லளயாை் பதிக்கப்பட்ட காைந்நதாடங்கி 

நதாை்காப்பியம் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படட்ு வருகிைது. பகாட்பாட்டாய்வுகள் நபருகிவரும் 

இன்லைய சூழலிை் நதாை்காப்பியத்லத மறுவாசிப்பிை்கு உட்படுத்த பவண்டிய 

பதலவயிருக்கிைது.  

நதாை்காப்பியத்திை் ஒன்பது இயை்கள் எனத ் நதாடங்கி, பிை்காைம் ஐந்து இயைாகச ்

சுருக்கப்பட்டதன் காரணம் குறித்தும் விவாதிக்க பவண்டியிருக்கிைது. காை மாை்ைம் என 

அலமதி நகாள்தை் என்பலதத் தாண்டி இலடயிலடபய வழக்கிை் இருந்த எழுத்து, நசாை் 

மாை்ைங்கலளயும் கவனத்திை் நகாள்ள பவண்டும். அதனடிப்பலடயிை் நதாை்காப்பிய 

எழுத்ததிகார கட்டலமப்பு, நமாழி மரபு விளக்கம், பிை இயை்களுடனான நதாடரப்ு, 

உலரயாசிரியரக்ள் கருத்து பபான்ைலவ குறித்து கடட்ுலர ஆராய்கிைது. 

த ொல்கொப்பியை் – எழு ் திகொரை் – கடட்மைப்பு 

நதாை்காப்பியம் எழுத்து, நசாை், நபாருள் எனப் பகுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதனுள்பள 

அணியும் யாப்பும் அடங்கியிருக்கின்ைன எனைாம். பிை்காை இைக்கண வளரச்ச்ிக்குக் 

காரணமாக அலமந்த இந்நூலிை் நிகண்டுகள், அகராதிகள் மை்றும் சிை்றிைக்கியத்திை்கான 

கூறுகளும் நிரவிக் கிடக்கின்ைன. நதாை்காப்பியம், வீரபசாழியம், பநமிநாதம், நன்னூை், 

இைக்கண விளக்கம், நதான்னூை் விளக்கம், முத்து வீரியம், சுவாமிநாதம் பபான்ை எடட்ு 

நூை்களும் எழுத்ததிகாரத்லதச ்சிைப்பாக ஆராய்வன என்கிைார ்நச.லவ.சண்முகம். 
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நதாை்காப்பியர ் எழுத்ததிகாரத்லத எழுத்தியை், பிைப்பியை், புணரியை் என மூன்று 

வலகயாகப் பிரித்துக் காடட்ுவார.் 

த ொல்கொப்பியை் - எழு ் திகொரை் 

 

 

எழுத்தியை்                          பிைப்பியை்                              புணரியை் 

 

நூன் மரபு    நமாழி மரபு          

 

நதாலக மரபு  உருபியை்   உயிர ்மயங்கியை்  புள்ளி மயங்கியை்    குை்றியலுகரப் புணரியை் 

நதாை்காப்பியர ் நூன் மரபு, நமாழி மரபுச ் நசய்திகலள எழுத்தியைாகவும் 

பிைப்பியலைத் தனி இயைாகவும் நதாலக மரபு, உருபியை், உயிர ் மயங்கியை், புள்ளி 

மயங்கியை், குை்றியலுகரப் புணரியலை புணரியை் எனவும் பிரித்து நமாழியலமப்லபத் 

திைம்பட விளக்குகிைார.் நதாை்காப்பியத்லதநயாட்டி எழுந்த இலடக்காைத்து இைக்கண 

நூை்கள் இவை்றிலிருந்து சிறிதளவு மாறுபடுகின்ைன. 

“தமிழ் இைக்கணங்களிை் எழுத்ததிகாரம் ஐந்து வலகயாகப் பிரிக்கப்படட்ுள்ளது 

என்பலதக் கீழ்க்கண்டபடித் நதாகுத்துச ்நசாை்ைைாம்”1 என்கிைார ்நச.லவ.சண்முகம். 

வ.எண் நூல்கள் பிரிவிை் த ொமக  மலப்புகள் 

1. நதாை்காப்பியம் 3 எழுத்தியை், பிைப்பியை், புணரியை் 

2. வீரபசாழியம், 

பநமிநாதம் 

1  

எழுத்ததிகாரம் 

3. அவிநயம் 2 எழுத்தியை், புணரியை் 

4. நன்னூை், இைக்கண 

விளக்கம், முத்து 

வீரியம், சுவாமி நாதம் 

3  

எழுத்தியை், பதவியை், புணரியை் 

5. நதான்னூை் விளக்கம் 3 பிைப்பியை், எழுத்தியை், புணரியை் 

 

நதாை்காப்பிய எழுத்ததிகாரத்லதப் பிை்காை இைக்கண நூை்களுடன் ஒப்பிடட்ு 

ஆராய்வது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இைக்கணங்கலள நமாழியியை் பநாக்கிை் ஆராயும் பபாக்கு 

குலைந்து நகாண்பட வருகிைது எனைாம். குறிப்பாக, இைக்கணங்கலள எழுதந்தண்ணி 

ஆழமாகக் கை்கும் நிலைலமத் தமிழ்ச ்சூழலிை் இை்லைநயன்பை கூைைாம். 

தைொழி ைரபு – விளக்கை் 

நதாை்காப்பிய எழுத்ததிகாரத்திை் உள்ள ஒன்பது இயை்களுள் இரண்டாவதாகக் 

கூைப்படுவது நமாழிமரபு. மரபு என்பது முன்பனார ் நசான்ன வழிபய நதான்றுநதாடட்ு 

வருவதாகும். ஆக, முன்பனார ் கருத்துக்கலள மிகுதியாக எடுத்தாண்டிருக்கும் இயை்கலள 
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மரபு என வழங்கைாமா? என்ை பகள்வி எழைாம். நூன்மரபிை் கூைப்பட்ட எழுத்திைக்கணம் 

தனிநின்ை எழுத்துக்களுக்பகயாகும். நமாழியிலட நின்ை எழுத்துக்களுக்கான இைக்கணம் 

நமாழிமரபிை் இடம் நபறுகின்ைது. நதாை்காப்பியா ்நமாழி என்பலத நசாை் என்ை நபாருளிை் 

லகயாண்டிருக்கிைார.் நன்னூைார ் கூறும் எழுத்திைக்கண பகுதிகளுள் முதை், ஈறு, 

இலடநிலை, பபாலி என நான்கும் விளக்கம் நபறுகின்ைன. “நமாழிகளுக்கு எழுத்தான் வரும் 

மரபு உணாத்்தினலமயாை் நமாழி மரபு எனப்பட்டது. தனிநின்ை எழுத்திை்கு அன்றி 

நமாழியிலட நின்ை எழுத்திை்கும் என உணாக்“2 என்பார ்இளம்பூரணர.் 

 “நமாழிகளுக்கு எழுத்தான் வரும் மரபு உணாத்்துகின்ைலமயின் நமாழிமரபு எனக் 

காரணப்நபயாத்்தாயிை்று“3 என்று நமாழிமரலபநயாட்டிபய நசச்ினாரக்்கினியார ்கூறுவார.் 

 “பிைப்பியலை நமாழிமரபிலன அடுத்து லவக்க எனிை் நமாழிமரபிை் எழுத்துக்களின் 

இயை்பிலனபய கூறினார.் ஆகைானும் புணரச்ச்ியிை் எழுத்துக்கள் திரிதை்கும் காரணம் 

அவ்விைக்கணத்தின் பிைப்பிடத்து இயை்பப ஆகைானும் எழுத்துக்கள் திரிந்து புணரும் புணர ்

இைக்கணம் கூறுதன் முன்னர ்எழுத்துக்களின் பிைப்பு உணரத்்தை் பவண்டை்பாைது ஆகைானும் 

நமாழிமரபிலனயடுத்துப் பிைப்பியலை நிறுத்தினார ்என்க”4 என்பார ்பவங்கடராஜீலு. 

 நமாழி மரபிலனயடுத்து பிைப்பியலைக் கட்டலமத்ததை்கான காரணத்லத 

உலரயாசிரியரக்ள் நவவ்பவறு பகாணத்திை் ஆராய்ந்திருக்கின்ைனர.் நமாழி மரபு குறித்த 

உலரயாசிரியரக்ளின் கருத்தியை்கள் ஆராய்சச்ிக்குரியதாகும். 

தைொழிைரபு இயலில் கூறப்படுை் தசய்திகள் 

1. குை்றியலிகரம், குை்றியலுகரம், ஆய்தம் ஆகிய சாரந்பழுத்துக்கள். 

2. அளநபலட 

3. எழுத்துக்களின் இயக்கம் (நமாழியாக்கம், நசாை் வலக) 

4. பபாலி 

5. குறுக்கங்கள் 

6. நமாழிமுதை் எழுத்துக்கள் 

7. நமாழியிறுதி எழுத்துக்கள் 

பபான்ைலவ நமாழியிலட லவத்து எண்ணத்தக்கவாதலின் இவை்லை நமாழிமரபு என்று 

கூைைாம்.  

பிற இயல்களுடை் த ொடொ்பு 

 நதாை்காப்பியர ் இயை்கடக்ுப் நபயரிட்ட வலகயும், அலமத்தமுலையும், 

சிந்திக்கை்பாைன. நூன்மரபிை் முதை் எழுத்துக்கலள விளக்குகிைார.் சாரந்பழுத்துக்கள் 

தனிபய வாராமை் நமாழியிலனச ் சாரந்்து வருவனவாகலின் அவை்லை நமாழிமரபிை் 

விளக்குகிைார.் 

 இதலன “இலவ நமாழிக்கட்படுத்துக் காட்ட பவண்டுதலின், ஈண்டுலவயாது 

நமாழிமரபிை் லவத்தார”்5 என்று சிவஞானமுனிவா ்குறிப்பிடுகிைார.் 

http://www.jetir.org/


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

JETIRFC06043 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 246 
 

 நமாழிமரபு நமாழிபயாடும் நதாடாப்ுலடயது. எழுத்பதாடும் நதாடாப்ுலடயது. எனபவ, 

எழுத்பதாரன்னவாகிய சாரந்பழுத்துக்களின் விரிவு நூன்மரபின் இறுதியிலனச ் சாரந்்தது. 

நமாழிமரபின் நதாடக்கத்திை் கூைப்படுகிைது. நூன்மரபின் இறுதியிை் சுடட்ு,வினா 

ஆகியவை்லை விளக்குவதை்கும், நமாழிமரபிை்கும் அவை்றிை்குமுள்ள நதாடரப்ு தான் காரணம் 

என, “இக்குறிகலளயும் முன்குறிநைன்றும், நநடிநைன்றும் கூறிய வழிபய கூறுகநவனின், 

இலவ நசாை்நிலைலமயிை்நபறும் குறியாகலின் ஆண்டுலவயாது, நமாழிமரபிலனச ்

சாரலவத்தார ்என்க”6 என்று இளம்பூரணர ்தமது உலரமூைம் விளக்குவார.் 

நமாழிமரபு புணரியபைாடும் நதாடரப்ுலடயது. நமாழியின்கண் வரும் எழுத்துக்கள் 

அலனத்லதயும் விளக்கிய பின்னபர புணரச்ச்ிபை்றிக் கூைை் பவண்டும். நூன்மரபிலும், 

நமாழிமரபிலும் 33 எழுத்துக்கலளயும் விளக்கிய பின்னர ்அவை்றின் பிைப்புணரத்்த பவண்டும். 

எனபவ நமாழிமரபின் பின்னர ்பிைப்பியை் அலமக்கப்பட்டது. சிவஞான முனிவா ்“பிைப்பியலை 

நூன்மரபிலனச ் சார லவக்க எனின் அை்ைன்று. நமாழிமரபிை் கூறும் விதி எை்ைாம் 

நூன்மரபிை்கு வழிபு. அஃது அதன்பின்னர ் லவத்துப் பிைப்பியை் அவை்றின் பின் 

லவக்கப்பட்டது”7 என்பர.் இதலன “நூன்மரபின் பின்பன லவக்க நவனின் சாரப்ிை்பைாை்ைத் 

நதழுத்தும் தனிநமய்யும் நமாழிமரபினிலட உணரத்்தி உணரத்்த பவண்டுதலின் நமாழிமரபின் 

பின்னதாயிை்று”8 என இளம்பூரணரும் காரணங் காடட்ுவா.் எழுத்துக்களின் எண்ணும் 

அவை்றின் பிைப்பிடமும் அறிந்த பின்னபர அவை்ைாைாகும் புணரச்ச்ி பை்றி அறிய 

பவண்டுமாதலின் பிைப்பியலின் பின் புணரியை்கள் அலமக்கப்பட்டன. நமாழிமரபின் 

இறுதியிை் நமாழிமுதை், இறுதிபை்றிக் கூறுவதும் அடுத்துவரும் புணரியை்களிை் கூைப்படும் 

புணரச்ச்ிகடக்ு பவண்டப்படுவனவான முதை் இறுதிகலளக் கருத்திை் நகாண்பட எனைாம். 

நமாழிமரபிை் சாரந்பழுத்துப் பை்றிய சூத்திரங்களும் (34-40) அளநபலட பை்றிய 

சூத்திரங்களும் (41,42) ஆகிய முதை் 9 சூத்திரங்கள் பிரசச்லனக்கு உரியதான 

சூத்திரங்களாகும். உலரயாசிரியரக்ள் இருவரும் “இத்துலணயும் நூன்மரபின் ஒழிபு”9 என்று 42-

ஆம் சூத்திர உலரயிை் குறித்துள்ளனர.் அந்தக் குறிப்பின் மூைமாக இலவ தனி எழுத்திலன 

விவரிப்பதாகக் கருதைாம்.   

சொரத்பழு ்துக்கள் 

 சாரந்பழுத்துக்கள் ஒவ்நவான்றும் தனிநமாழிக்கண்ணும், நதாடரந்மாழிக்கண்ணும் 

வரும் இடங்கள் சுட்டப்படுகின்ைன. குை்றியலிகரம், குை்றியலுகரம், ஆய்தம் ஆகியன 

மூன்ைலன மடட்ும் சாரந்்து வருவனவாகக் குறிப்பிட்டாலும், அளநபலட, மகரக்குறுக்கம், 

ஐகார, ஔகாரக் குறுக்கங்கள் முதலியவை்றின் மாத்திலர மிகுதலும், குலைதலும் அவை்றின் 

சாரப்ும், 

 “குன்றிலச நமாழிவயின் நின்றிலச நிலைக்கும் 

 நநடந்டழுத் திம்பர ்ஒத்தகுை் நைழுத்பத”10. 

 “னகாலர முன்னர ்மகாரம் குறுகும்”11 

 “ஒரள பாகும் இடனுமா ருண்பட 
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 பதருங் காலை  நமாழிவயி னான“12. 

ஆகிய நூை்பாக்களிை் பபசப்படுகின்ைன. நன்னூைார ் சாரந்பழுத்துக்கலள விரிவாக்கிக் கூை 

இலவபய இடமளித்தன எனக் கருதுவதை்கு இடமுண்டு என்பர.் ஒலிமாறுபாட்டிலனநயை்ைாம் 

நதாகுத்துச ் சாரந்பழுத்துக்களாக நன்னூைார ் கூறியிருந்தாை், நதாை்காப்பியர ் சுடட்ும் எகர 

குறுக்கத்லதயும் பசரத்்திருக்க பவண்டும். அவ்வாறின்றி சாரப்ு பத்து (10) என்பது, 

 “உயிரந்மய் 

 அளநபலட யிரண்டாய்த் மறுகுறுக்கம் சாரப்ாம்”13. 

என்பலதப் பின்பை்றியதாகைாம் என்பாரும் உண்டு. 

சிவஞொைமுைிவர் கூற்று  

1. சிவஞானமுனிவர ் நூன்மரபின் வழிபய நமாழிமரபு என விதந்து, “குை்றியலுகரம் 

நிை்ைை் பவண்டும்” என்பது முதை் “உருவினும் இலசயானும்” என்னும் சூத்திரம் 

வலரக்கும் – “அலவதாம்” என்பதன் ஒழிபு. 

2. “குன்றிலச“, ஐஔ” இரண்டும் “நீட்டம்” என்பதன் ஒழிபு. 

3. “நநடந்டழுத்பதபழ” என்பது அவை்றுள் “அஇஉஎ“, “ஆஈஊஏ“ என்பனவை்றின் ஒழிபு. 

4. நமாழியாக்கம் அதிகாரப்பட்டலமயின் ஓநரழுதந்தாருநமாழி என்பதும் உடன் 

கூறினார.் 

5. “நமய்யினியக்கம்” என்பது “னகர இறுவாய்” என்பதன் ஒழிபு. 

6. “தம்மியை் நினப்பின்” என்பது முதை் “மகரதந்தாடரந்மாழி“ என்னும் நூை்பா 

வலரக்கும் “மயக்கசச்ூத்திர ஒழிபு“14 எனக்காண்க என்று தம் நதாை்காப்பியச ்சூத்திர 

விருத்தியின் இறுதியிை் கூறினார ்எனைாம். 

தைொழிநிமல 

 ”ஓநரழுதந்தாரு நமாழி ஈநரழுத் நதாருநமாழி 

 இரண்டிைந் திலசக்குந் நதாடரந்மாழி உளப்பட 

 மூன்பை நமாழிநிலை பதான்றிய நநறிபய”15 

என்னும் நூை்பாவிை், ஓநரழுதந்தாருநமாழி, ஈநரழுதந்தாருநமாழி. இரண்டிைந் திலசக்கும் 

நதாடரந்மாழி என மூவலகப் படுத்துவது குறித்து கருத்து பவறுபாடுகள் உள. ஒருலம, பன்லம, 

இருலம என்பலதத் நதாை்காப்பியர ் வடநமாழி பநாக்கிப் பகுத்தார ் என்னும் சங்கர 

நமசச்ிவாயர ்கருத்திலன, ”வடநமாழியிை் உள்ள பாகுபாடு நசாை்களுக்கும் நபாருள்களுக்குபம 

அன்றிச ்நசாை்லிலட நின்ை எழுத்துக்களுக்கு அன்று. எனபவ, நதாை்காப்பியர ்வடநமாழிலயப் 

பின்பை்றினார ் என்பது நபாருந்தாது”16 என பவங்கடராஜுலு மறுப்பார.் 

“ஓநரழுதந்தாருநமாழியும், நதாடரந்மாழியும் என்னாது ஈநரழுதந்தாருநமாழியும் ஓதினார ்சிை 

பை எனும் தமிழ்வழக்கு பநாக்கி“17 என்பார ் நசச்ினாரக்்கினியர.் ஈநரழுதந்தாருநமாழி, 

ஈநரழுத்துநமாழியும் என்ைாங்குப் பின்னர ் எடுத்தாளுதை் நபாருடட்ும், இரண்டிலணந்து 
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நிை்பனவை்லைத் நதாடநரன்று என்னாது இரண்டிை்கு பமை்பட்டனவை்லைத் நதாடர ் என 

வழங்கும் தமிழ் வழக்கு பநாக்கியும் மூவலகப்படுத்திக் கூறினார ் நதாை்காப்பியர ் என 

நவள்லள வாரணர ்குறிப்பிடுவார.் அந்நநறி பண்லடபயார ்வகுத்த நநறிலய நயாட்டியதாம் 

என்பர ்இைக்கணவியைாளரக்ள். 

பபொலிகள் 

 பபாலிகளிை்,அஇ> ஐ>அய், அஉ>ஔ என்ை நமாழிமுதை் பபாலிகளும், ய்>இ என்னும் 

நமாழி இறுதிப் பபாலியும்  

“அகர இகர ஐகார மாகும்”18 

 “அகர உகர ஔகார மாகும்“19 

 “இகர யஞர இறுதி விரவும்”20 

 “அகரத ்திம்பர ்யகரப் புள்ளியும் 

 ஐஎன் நநடுஞ்சிலன நமய்நபைத் பதான்றும்”21. 

ஆகிய நூை்பாக்களிை் கூைப்படுகின்ைன. நதாை்காப்பியர ் கூறிய பபாலிகபளாடு நன்னூைார ்

ச,ஞ,ய முன்னர ் அகரம் ஐகாரமாகும் என்ை பபாலிலயயும், பசய்ந்நலூர>் பசய்ஞ்ஞலூர ் என 

வரும் பபாலிலயயும், 

 “அஐ முதலிலட நயாக்குஞ் சஞயமுன்”22. 

 “ஐகான் யவ்வழி நவ்நவாடு சிை்வழி 

 ஞஃகா னுைழு நமன்மரு முளபர“23. 

என்னும் நூை்பாக்களிை் குறிப்பர.் காைப்பபாக்கிை் காணப்படும் நசாை்களுக்பகை்ப நன்னூைார ்

புதிய பநாக்கிை் இைக்கணம் பலடத்துள்ளார.்  

ைகர ் த ொடர் தைொழி 

 அஃறிலணச ் நசாை்களிை் னகரமும் மகரமும் மயங்குநமனவும் அவ்வாறு மயங்காதன 

ஒன்பது நசாை்கள் என்பலத, 

 “மகரத ்நதாடரந்மாழி மயங்குதை் வலரந்த 

 னகரத ்நதாடரந்மாழி ஒன்பஃ நதன்ப 

 புகரைக் கிளந்த அஃறிலண பமன”24. 

எனும் நூை்பாக்களிை் கூறுவர.் நதாலககூறியவர ் அலவ யாலவ என விளக்கம் தரவிை்லை. 

இளம்பூரணா ்உகின், நசகின், விழன், பயின், அழன்,புழன், குயின், கடான், வாயான் எனக் 
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கூறியபதாடலமயாது, “இவை்றுள் திரிபுலடயன கலளக” என ஐயப்படுவாராயினர.் எகின், 

நசகின், விழன், பயின், குயின், அழன், புழன், கடன், வயான் என நசச்ினாரக்்கினியா ்

குறிப்பிடுவர.் 

 இவரக்ள் குறிப்பிடுவனவன்றிப் பலியன், வலியன், அைவன், கழவன், கலுழன் எனப்பை 

நசாை்கள் உளவாதலின் மயிலைநாதர ் இதலன மறுப்பார.் நதாை்காப்பியர ்

இவ்வலரயலைலயப் பின் புள்ளி மயங்கியலிை் பயன்படுத்திைர.் குயின், எயின், எகின், அழன், 

புழன் பபான்ைவை்லைத் தவிரப் பிை நசாை்கலளக் கூறிை்றிைர.் ஆதைாை் நசாை்கலளப் பை்றி 

முடிவுநகாள்ள இயைவிை்லை எனினும் இக்கூறுகளினின்று நிைன், கைன் பபான்ை னகரவீை்றுச ்

நசாை்கபள பழலம வாய்ந்தலவ என்றும் அலவபய, பிை்காைத்து மகரவீை்றுச ் நசாை்களாக 

நிைம், கைம் என ஆயினநவன்றும் உணரைாம். நன்னூைார ்இக்கருத்துகளுக்கு மாைாக, நிைம், 

கைம் பபான்ை மகரவீை்றுச ் நசாை்கபள பழலம வாய்ந்தலவ என்றும் அலவபய பின்னர ்

னகரவீை்றுச ்நசாை்களாகத் திரிந்தன எனப் நபாருள்நகாள்ளுமாறும் என்பலத, 

  “மகர இறுதி அஃறிலணப் நபயரின் 

 னகரபமா டுைழா நடப்பன உளபவ”25 

என்ை நூை்பாவின் வழிக் குறிப்பிடட்ுள்ளார.்  

தைொழிமு ல் எழு ்துக்கள் 

 நமாழி முதைாகத் தமிழிை் எை்ைா உயிர ் எழுத்துகளும் இடம் நபறும் என்றும் 

நமய்நயழுத்துக்கள் உயிபராடு கூடித்தான் நிை்கும் என்பலதத் நதாை்காப்பியர,் 

 “பன்னீ ருயிரும் நமாழிமுதைாகும்”26 

 “உயிரந்மய் அை்ைன நமாழிமுத ைாகா”27 

என்னும் நூை்பாக்களிை் கூறுகிைார.் இைக்கணங்கள் கூறும் நமாழி முதை் நிை்கும் 

எழுத்துக்கலள, பின்வரும் அட்டவலண மூைம் மிகத் நதளிவாகக் காணைாம். 

தைொழிமு ல் நிற்குை் எழு ்துக்கள் 

குறிப்பு எழு ்து த ொல்கொப்பியை் வீரபசொழிய

ை் 

நை்னூல் மு ்துவீரியை் 

 உயிர் 12 12 12 12 

 க 12    

அ,இ,ஔ 

 விர்ந்  

ஒை்பது 

ச 9 12 12 12 
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எழு ்துக்கள் 

   12 12 12 12 

 ந 12 12 12 12 

 ப 12 12 12 12 

 ை 12 12 12 12 

உ,ஊ,ஒ.ஓ 

 விர்ந்  

எட்டு 

எழு ்துக்கள் 

வ 8 8 8 8 

“ஆ”பவொடு 

பசொ்ந்  

ஒை்று 

ய 1 6 6 6 

ஆ,எ,ஓ 

பவொடு 

பசொ்ந்  

மூை்று 

ஞ 3 4 4 4 

“நுந்ம ” 

எனுை் 

தசொல்லொல்வ

ருை் 

கு,உ 1 - - - 

ஙைை் எனுை் 

தசொல்லில் 

வருை் 

ங - - 1 - 

தைொழியிறுதி எழு ்துக்கள் 

 “ஔ“ தவிர ஏலனய உயிநரழுத்துக்கலள நமாழியிறுதி எழுத்துக்களாகத் 

நதாை்காப்பியர ் குறிப்பிடுவார.் சிை உயிரக்ள் சிை நமய்கபளாடு மடட்ுபம கூட்டியும், சிை 

நமாழிகடக்ு மடட்ுபம உரித்தாயும் நமாழியிறுதியாக வருநமன்பதலன, 

 “கவபவா டிலயயின் ஔவு மாகும்”28 

 “எ என வருமுயிர ்நமய்யீைாகாது”29 

 “ஒவ்வும் மை்பை நவ்வைங் கலடபய”30 
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 “ஏஓ எனும் உயிர ்ஞகாரத் திை்லை”31 

 “உஊ காரம் நவநவாடு நவிைா”32 

 உசச் காரம் இருநமாழிக்குரித்பத”33 

 “உப்ப காரம் ஒன்நைன நமாழிப 

 இருவயின் நிலையும் நபாருட்டா கும்பம”34 

ஆகிய நூை்பாக்களிை் காடட்ுவார.் இறுதி நமய்களாக ஞணநமன யரை வழள ஆகிய 

பதிநனான்லைக் கூறுவா.் “வ”கரம் நான்கு நசாை்களிலும், “ந”கரம் இருநசாை்களிலும், “ஒ” 

ஒருநசாை்லினும் வருநமனக் குறிப்பர.் 

நதாை்காப்பியர ்மாறுபடும் இடங்கலள பநாக்கின், நன்னூைார ்ஔகாரத்லத நீக்காமை் 

பசரத்்துள்ளார.் குை்றியலுகரத்லதயும் அத்துடன் பசரத்்து “நாைாறுமீபை“ என்ைார.் 

நதாை்காப்பியர ்விதந்து கூறுவனவை்லைக் கூைாது ஒழிந்தார.் 

தைொழியியலொளர் 

 நமாழியியைாளர ் நமாழிமரபிை் கூைப்படும் சாரந்பழுத்துக்கலள 

மாை்நைாலிகளிபைா(Allophones), வலகநயாலிகளிபைா(Variations) அடக்குவர.் நமாழி முதை், 

இலட, இறுதி எழுத்துக்கள் அலமயும் முலையிலன ஒலிமரபு(Phonemic Pattern) என்பர.் 

எழுத்துக்கள் ஒன்பைாநடான்று நதாடரவ்லத ஒலிதந்தாடரச்ச்ி(Sequence of Phonemes) எனக் 

குறிப்பர.் இலடநிலை நமய்மயக்கத்லத(Consonantal Cluster) நமய்க்கூடு எனச ்சுடட்ுவர.் 

ைதிப்பீடு 

 நதாை்காப்பியர ் நூன்மரபிை் ஒழிந்த கருத்துக்கலள நமாழிமரபிை் விளக்கியுள்ளார.் 

நமாழி மரபு முழுலமயும் நசாை்லிை் வரும் எழுத்துக்களின் நதாடரந்ிலை உைவு குறித்து 

விவரிக்கிைது. முதலிை் எழுத்துக்கலள விளக்கி அதன் பின்னர ்நமாழிகலள இவ்வியலிை் மிகச ்

சிைப்பாக இயை்றியது அவரின் இைக்கணத் திைலமபய காரணம் எனைாம். 

 நதாை்காப்பியர ்மரபு என்ை நசாை்ைாடலைக் லகயாள பவண்டிய காரணம் யாது? அவர ்

காைத்து நமாழி வழக்குகள் குறித்துப் பதிவு நசய்யாமை் முன்பனார ் காைத்து நமாழி 

வழக்குகலளப் பின்பை்றி இைக்கணத்லதக் கட்டலமத்திருக்கிைாரா? என்பது 

ஆய்வுக்குரியதாகும். பிை்காைத்து எழுந்த இைக்கண நூை்கள் நமாழி மரலப எழுத்தியலுக்குள் 

அடக்கியிருக்கின்ைன. நதாை்காப்பியர ் நமாழி மரபு இயலிை் கூறியுள்ள நசய்திகலள 

நன்னூைார ்எழுத்தியலிலும் பதவியலிலும் குறிப்பிடுகிைார.் ஆக, தமிழ் இைக்கண நூை்களிை் 

உள்ள எழுத்ததிகாரக் கட்டலமப்லப பமைாய்வு, மறுவாசிப்பு நசய்வதன் மூைம் 

நமாழியலமப்பின் வளரச்ச்ிலய அறிந்து நகாள்ள இயலும். 
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