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Abstract: The paper, it is trying to show the diagnose features of the resources in Tamil 

Grammar works. The research constructed on basis of the previous works, ilakkaṇa varalāṟu, 

the author of ira. Ilankumaranar and tamiḻ ilakkaṇa nūlkaḷ mūlam muḻuvatum, the author of 

S.V.Subrimaniyam, which were talk to about the grammar also. 
 உலக" ேதா$.ய நா� 0த� ம2த$ த$ க��ைத� ெத�)4க�", ற� க��ைத 
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*** 
இல$கண�ெசா& வரலா( 
 0�0ைனவ� இரா. இளBvமரனா�$ இல4கண வரலாேற த�7$ வரலா@.@v 
சா$wகைள� த6� இய"x9ற�. இத@v� xலவ� ேசாம. இளவர�$ y� அYயமா9 
0$z@9ற�. “சா$ேறா�க�$ ெமா7�ேத���4 க���கேள இல4கண yலாEன.”  
(இல4.வர.ப.30) பழ6தம*� ெசா�லான “இல4கண"” எ$ற ெசா�{ைன� ெதா�கா�ய� 
0த$0தலாக� ெத�வா4v9றா�. இத@v 06�ய� அக��ய" எ2|", சா$றாவ� 
ெதா�கா�ய" எ$றா� �ைகயாகா.  
 வழ49 னா9ய உய�ெசா� 9ள) 
 இல4கண ம�B9$ ெசா�லா ற�ல (ெதா�கா�ய" த.இ. ப.35, ச.ேவ.;.) 
என ‘இல4கண"’ எ$ற ெசா�ைல இய"x9றா�. இவைர அDெயா%D �wகா4ைக 
பாD2ய��$ த@�ற�x� பாEர���,  
 நா%Dய� வழ4க" நா$மைறE@ கைட4கX 
 யா�$ இல4கண" அைறvவ$ 0ைறேய  (த.இ. ச.ேவ.;. ப. 114) 
என இல4கண" எ$ற ெசா�}4v� சா$w த�9$றன. ப$ெமா74 ~w இல4கணBகைள 
ஆரா��ட�� இய�. இைச. நாடக" எ$|" 0�த�ழாக�", அற", ெபா��, இ$ப" எ$ற  
0�பாைல�" இற�x zக*� எ��� எ$|" 04கால��@v" உ�ய ம4க� அவ�$ ெமா7, 
அ"ெமா7E$ எ?�� அ�ெவ?��$ இல4கண வைரயைற, அ�)ல4கண��$  
ேதா@wவாயாக, அ���ற�, ஓைச, ஓைசE$ கால அள)ைன மா��ைரகளாக வv��� 
பா�4v" வைகைமக� தா�ெமா7E$ இல4கணBக�� ம%&ேம உ�ள� எனலா". இதைன� 
ெதா�கா�ய", 
 கXஇைம ெநாDஎன அ�ேவ மா��ைர 
 �XY�$ உண�6ேதா� கXட ஆேற     (ெதா�. பா. ப4, 17 த.இ. ச.ேவ.;.114) 
எ$w )ள4க" த6�, ஒ{ அள� உE�, ெம�, v.�, ெநD� வ�{ன", ெம� {ன", 
இைடEன" எ$w பv�� எ?� �ல9@v த�*4ெகாைட 0த$ைமயான� எ$பைத 
உ���ணர ெதா�கா�ய� இல4கண வைகைமE� 0த$ைம ெபw9றா�.  
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எ*+தைம./ இல$கண0க� 
 த�7$ இல4கண y�க� ேவw எ6தெமா7 y�கC4v" 06ைதயதாக  பல இல4கண 
y�க��ேட இல4கணBகைள வழB9��ளைத ஆராய 0D9ற�.  
 எ?�ெதன� ப&ப 
 அகர" 0த� னகர இwவா� 
 0�பஃ ெத$ப (ெதா�.பா. 1. 17) 
எ$w எ?��க�$ ற�@v� தா�மா9, த6ைத�மா9� த�?4v அY ேச�49ற�.  
வ� - கா@.�லா ந" உடைல உE� அ@றெத$ப� அ.)யலாள�. இதைன ெதா�கா�ய". 
 உ6�0தலா 06�வ�� ேதா$.� 
 தைலE|" �ட@.|"  ெந��|" zைலஇ 
 ப�}" இத?" நா�" �4v"  
 அXண0" உள�பட எX0ைற zைலயான  
 உw�x@w அைமய ெந.�பட நாD   (ெதா�. 83. ேம. y. ப19) 
எ$w அDவE@.� ெதா�x� ெகாDE� இ�6� எ?" கா@.|4v ஐ"xல$கC" இைச6�, 
எ?" கா@.$ த$ைம4v", நா �2, அ$ப�{$ ஒ��ைழ�$ ஆ9யவ@.$ �ற��$ ஓைச 
அள�%டா� மாwப%& v.�, ெநD�, 04ெகா{,  �4ெகா{ ம�Bெகா{ எ$w பv�பைத4 
காண0D9ற�. அDவE@w4கா@றான� ேமெல?"ேபா� இைசE$ 
எ?�ெதா{களா9$றைத  

அள�இற6� இைச�த}" ஒ@wஇைச  
உளஎன ெமா7ப இைசெயா& �வYய 
நர"$ மைறய எ$மனா� xலவ�   (ெதா�. 33. ேம. ப18) 

இ�வாw இைச4v" ஒ{E�ேட  
ப$ஈ� எ?��" உE�என ெமா7ப (ேம.y.ப. 8. ேம.  ப. 07) 
ப�$எX எ?��" ெம�என ெமா7ப (ேம.y.ப. 17. ேம.  ப. 09) 

என உEெர?��கைள�", ெம�ெய?�� கைள�" வைக�ப&�� உைர49$ற ஒேர ெமா7 
த�* எனலா". வ�ெல?��க� (க, ச, ட, த, ப, ற) ெம�ெல?��க� (ங, ஞ , ண, ந, ம, ன) 
இைடெய?��க� (ய, ர, ல, வ, ழ, ள) ெம�"மய4க" உ��%ட ஒ� எ?��4v" அ�ெவ?�� 
உ�வாv" அ���றC4v", அைவ ஒ{4v" அள)@v" இல4கண" வைகைம�ப&�� 
இ$றள�" ெந. றழாம� த�*ெமா7 வாழ ெதா� கா�ய" உ��%ட த�* இல4கண 
y�கேள 0த$ைமயாக உலக ெமா74 கள��� z@9ற� எனலா". ெசா� வைகைமகைள “ஓ� 
எ?�� ஒ� ெமா7, ஈ� எ?�� ஒ�ெமா7, இரX& இற6� இைச4v" ெதாட� ெமா7 உ%பட 
�$ேற ெமா7zைல  - ேதா$.ய ெந.ேய,”  எ$w ெதா�கா�ய� ~wவ� {�6� ெமா7�" 
எ?��" ஒ$ெற$பைத�", அைவ கா@.$ ஓைச அள�%D$ அைம�� v.� ெநD� என� 
பv�� வழBvதைல�" உண�6 த.ய 0D9ற�.  
எ*+12 3ற23/ இல$கண0க�: 
 ற�ய� எ$|" தைல�� எ?��க�$ ெபா�� ற�xகைள உE� எ?��க� 
z@v" zைலகைள�", ெம�{ன �4v வ�E� ற4v" எ?��கைள�", ேம@காX 
எ?��� ற�$ வைகைம�பா&க��ேட சா�6� ற�49$றவ@ைற சா� ெப?��க�, 
ற�x4v� xறநைட, எ?��$ xண���, உE� ஈw, ெம��w, எ?��� xண���க�$ 
வைகக�, ேவ@wைம உ�xக� ெபய� வைகக� சா�ையக� ெதாைகமரx உ�x இய� என 
ஒ�ெவா� எ?��@v", ெசா�{@v", உலக ெமா74 கள��� த$ த2 இல4கண��ற�பா� 
இ$றள�" த�?" த�7$ இல4கணBகC" த$ைன ேம"ப&��4ெகாX& த2�ெப�" 
ெச"ெமா7யாக )ளB9வ�தைல உணர 0D9ற�.  
3ற த56 இல$கண0க� :  
 அக��ய" 0த$ைம என�", அஃ� 9ைட4க� ெபறாைமயா� த�7$ ெதா$ைம 
இல4கண yலாக ெதா� கா�ய" த$ இல4கண வள4க��தா�  ெதா$ைமயா� 
0த$yலா�", இைறயனா� அக�ெபா��, அ)நய", கா4ைக� பாD2ய" சBக யா�x, 
ப$2� படல", 0த@ெகாX& த�* ரப6தBக� ஈறாக 53 வைகயான த�* இல4கண 
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y�கைள அ.ஞ � ச.ேவ.;. ப%Dய{ட ெமா7Eய� அ.ஞ � ச. அக��ய{Bகனா� 
ஏ@ப����ளத@v� த�* இல4கண y�க� சா$றா9$றன.  
717ைனவ9/ இல$கண வரலா�(� சா/( 
 0�0ைனவ� இரா. இளBvமரனா� த" இல4கண வரலா@w y{$வ7ேய உல9$பல 
ெமா7யாள�க� இல4கண )யலாள�க� ந" த�* ெமா7E$ இல4கண y�கைள, இல4கண 
அைம�கைள� ��"�பா���, த�த"  ெமா7கC4v ந" த�7$ இல4கண y�க�$ 
இல4கண அைம�கைள ஏ@w� $ப@. ஒ?v" 0ைறE� ஆரா�6��ளைத4 காண 
0D9ற�. த�* ெமா7E� ெவ�வ6��ள இல4கண y�க� உலக ெமா74கள��� எ6த 
ெமா7�" ெபற வழBக இயலாத இல4கண�தர�கைள எ?��, ெசா�, ெபா��, யா�x, அY, 
எ$w ெதாடB9 அத�ேட உலக ெமா7Eயலாள�கC4v� த�* ெமா7E$  இல4கணBக�, 
அக$ற� பாைதைய ஏைனயற ெமா7கC4v அைம��� த6�", உலேகா�$ ெமா7� 
தள��� த�7$ இல4கண y�க� v$.$ேம{%ட )ள4vேபா$w  ஒ{, ஒ� வழBvதைல 
உ���ணர 0D9ற�.    
த56 இல$கண :&க;/ ெகாைட 
 உல9$ றெமா7யாள�4v4 ெகாைடயாக� பல அ�யஇல4கண வைகைமகைள ந" 
த�* இல4கண)யலாள�க� த6��ளன�. இைறயனா� அக�ெபா�� கள)ய�, க@ய� 
ப@.ய இல4கணBகைள� த�9ற�. அ)நய" ஒ{ அ�)னா� எ?�ெதா{க� ற49$றன 
எ$w" ஆXபா}4v" ெபXபா}4v" ப�வBகைள வைக�ப&�� ஆX&கைள�"  
~w9ற�. கா4ைக� பாD2ய" - யா�ல4கண��$ 0த� yலாக அைம9ற�. �w கா4ைக 
பாD2ய" ஆ��ய�பா4கC� ேந�ைச, இைண4vற� மXDல��� zைல மXDல", 
அDம.மXDல" என இல4கண�ைத� த�9ற�. ந�தத" (ந@ற�த")  யா�ல4கண�ைத� 
த�9ற�. ப�காய" ெதா�கா�யைர அDெயா%D யா�ல4கண�ைத )வ�49ற�. ப$2� 
படல" xற� ெபா�� இல4கணமாக )ளBv9ற�. மேய�;ர" யா�$ இல4கண�ைத� 
ெச�49 வழB9 x��ல4கணBகைள�" த�9ற�. அ0த சாகர" - ெபா�zைலE� 
யா�ல4கண�ைத )ள4v9ற�.  
இல$கண வைகைம2பா< 
 xற�ெபா�� ெவXபாமாைல – xற��ைணகைள�" அவ@.$ �ைற வைககைள�" 
)ள49 z@9ற�. யா�ப�Bகல" - உவைமக�, வXணBகைள அ.ய 0D9ற�. 
யா�ப�Bகல4கா�ைகE$ வ7ேய க%டைள4 க{��ைற, உw�ய�, ெச���ய� ஒ7ய� 
0த{யன )ள4க� ப%&�ள�. �ர ேசா7ய" ச6��படல��$�ல" எ?� �ல4கண�ைத 
)ள4v9ற�. இ6�ர கா�ய" �லமாக பா%Dய� y�க�� �ற6ததா�", எ?��ய�, 
ெசா�{ய�, இன)ய� இல4கணBகைள உணர 0D9ற�. ேந�நாத" - எ?��, ெசா� ஆ9ய 
இல4கணBகைள� த�9ற�. இ�ேவ ெவXபாவா� ஆன 0த� இல4கணy� ஆv". 
வ�சண6� மாைல எ$|" ெவXபா� பா%Dய� அ6தா� 0ைறE� அைம6�, ெமா7Eய�, 
ெச���ய�, ெபா�)ய� என இல4கண )ள4கா9ற�. தXDயலBகார" - ெபா� அYEய� 
ெபா�� அYEய� ெசா� லYEயைல )ள4v9ற�. ந"யக� ெபா�� )ள4க" - அக4 
ைக49ைள, அக�ெப�6�ைண அக�xற4 ைக49ைள அக�xற� ெப�6தைணகைள )��� 
இல4கண" த�வதாv". 
ந/>?@ 3ற :&கA@ 
 ந$�� - எ?�� ெசா� இல4கணBகைள வழBv9ற�. கள)ய@கா�ைக - க%டைள4 
க{��ைற யா�� மக� 0$2ைலேயா&, அ6தா� அைம�ன பாட�க�� களெவா?4க", 
க@ெபா?4க இல4கணBகைள� த�9ற�. ப$2� பா%Dய� - எ?��ய�, ெசா�{ய� 
இன)ய� என� பv��  எ?�� 0தலாக ெபய�, பா� ெபா��த" பா)னBகC4v இல4கண" 
த�9ற�. க{��ைற�பா%Dய� எ$|" நவ�த� பா%Dய� ரப6தBகைள த2��ைறக�� 
ெகாXDலBvவ� ஆv". பா%Dய� ப��4 க%டைள4 க{��ைறக�� பாDய 
இல4கணமாv". �த"பர� பா%Dய� உw�ய�, ெச���ய�, ஒ7ய�, ெபா��த)ய�, 
மரய� எ$|" ஐ6� பv�xக�� இல4கண�ைத எX�� க7 ெநDலD ஆ��ய 
)��தBக�� )ள4v9ற�. மாறனலBகார", ெபா� ளYக� xைன�" ஒ�ெவா� �)}", 
ப�ேவw  அYகைள� ெத�வா4v9ற�. மாற$அக�ெபா�� அக��ைணEைன 
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)ள4v9ற�. பா�பா)ன" - கா� மாறனா" ந"மா*வாைர� பா%&ைட� தைலவராக4 
ெகாX& யா�ல4கண� த2�த$ைமைய ெத��ப&��9ற�.  
பா வைகக� 
 �த"பர� ெச��%ேகாைவ பா, பா)$ வைககைள 84 பாட�க�� இய"x9ற�. 
ரேயாக )ேவக" காரக", சமாசபடல", த��படல", �Bக%படல" வாEலாக 
இல4கண��ற�ைப� ெத� வா4v9ற�. இல4கண��ற�ைப� ெத�� ப&��9ற�. இல4கண 
)ள4க" (அ) v%D� ெதா�கா�ய" - இல4கண4ெகா�� - த�?", சம@9�த0" ஒ$ேற 
எ$ற ேகா%பா%D� - இல4கண� பா%D}�ள த$)ைன உ��%ட )ைனகைள� 
ெத�வா4v9ற�. ெதா$�� )ள4க" - த�7� ற நா%Dன� ெச�த 0த� இல4கண y� 
இ�ேவயாv". �ரமா 02வ� இய@.ய இ�)ல4கண". எ?�� ெசா�, ெபா��, யா�x 
அY, ஐ6�ல4கணமாக4 க%� த�9ற�. ரப6த� �ப" 97 y@பா4க�� அக� ெபா�� 
ேகாைவ 0தலாக ச0�� ஈறாக இல4கண� ெத�ைவ� த�9ற�. 
3ரபBத0கA@ - அBதாEF@ 
 ரப6த��ர%& - பா%Dய� இல4கண yலாக 526 பாட�க�� )ள4க" த�9ற�. 
ரப6த மரய� �w பா%Dய� )ள4க" த�9ற�. ரப6த மரய�  �wபா%Dய� ரப6த 
இல4கண�ைத ம%&ேம )ள4v" இல4கணyலாv". ரப6த� �ைக yw )��தBகளா� 
ரப6த வைகக�, சாதக", பரY உ��%ட சB�த 0ைறைம, ஏ7ைச� ெச��க� உ�பட 
இைற� �6தைனக�, தாளBக� ஆ9யனவ@ைற” இைச� த�* - த�7ைச yலாக )ளBv9ற�.  
இர��ன� ;�4க" 71 அ6தா�� பாடலாக இல4கணBகேளா& ஐ"xலBக�$ இய4க 
ெவ��பா&கைள அ.)ய� கXேணா%ட�ேதா& இய"x" இல4கணமா9ற�. உவமான 
சB9ரக" - உவமான�ப&�� வா*)ய}4v உ�ய இல4கண அ.)யலாக இய"x9ற�. 
0����ய" - த�7$ ஐ6�ல4கண�ைத 1288 பா4க�� )ள4v9ற�. ஐ6�ல4கண y�. 
;வா�நாத" ச6�ரேலாக", வட ெமா7 இல4கண�ைத� த�7� வழB9 ��ள�. த�7$ 
ெப�ைம4v�ய அYயாv", vவலயவான6த" - 1, 2, உw�ய� அYEய� ���ர)ய� 
(���ரக)) என இல4கணBகைள� ெத�வ4v9ற�.  
அ(வைக இல$கண@ 
 x�வைகE� ஒ� 0த� இல4கண yலா9ற�. த�ைழ அ.யா� ெத�வ", அலைக 
(ேப�) எ$ேப$. (724 த.இ. y�)  எ$w த�*��ற) வXண�சரப" தXட பாY அவ�க� 
இய@.ய இ6y�. அXண� �ய�x - ச6தBகைள )ள494கா%&" yலாக இஃ� )ளBv9ற�.  
7GH 
 த�* இல4கண y�க�$வ7ேய ெமா7, எ?��, வா*)ய�, உட@~.ய�,  
இைசயைம�, இைறEய� உ��%ட ப$0க4 க���கைள உலேகா� ஏ@w, நட4க வாழ 
ஏைனய ற ெமா7Eயலாள�கC" த�* இல4கணBகைள அ.6�, த�த" ெமா7� 
xல�ைத�" ேம"ப&��4ெகா�ள உலக ெமா7கC4v� த�* ெமா7 இல4கணBகேள 
ஏ�வாக அைம9$றன.  
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