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நன்னூல், சப்தமணிதர்பணம் சுட்டும்
உடம்படுமெய்கள் ஓர் ஒப்பியல் நோக்கு
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SABDHAMANIDHARPANA

த.பவானி | T.Bhavani
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,
இந்திய மொழிகள் (ம) ஒப்பிலக்கியப் பள்ளி,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் -10, vanisasit@gmail.com
ஆய்வுச்சுருக்கம்
தமிழ் மொழியின் நன்னூலும் (கி.பி.13நூ) கன்னட மொழியின் சப்தமணிதர்பணமும்
(கி.பி.1260)
அவ்வம்
மொழியமைப்பை
விளக்கும்
சிறந்த
இலக்கணங்களாகக்
கருதப்படுகின்றன. பெரும்பான்மையோரின் பயன்பாட்டிற்கு உரித்தான இவ்விரு நூல்களும்
புணர்ச்சி
இலக்கணக்
கூறுகளை
விளக்கி
நிற்கின்றன.
அவற்றுள்
உயிர்
எழுத்துக்களுக்குரிய புணர்ச்சியில் தோன்றும்
உடம்படுமெய்கள் தனித்தன்மையுடன்
சுட்டப்பெற்றுள்ளன. இக்கட்டுரையில் இவ்விரு நூல்களின் அமைப்பு முறை, இவை சுட்டும்
உடம்படுமெய்கள்,
அவற்றின்
வருகைமுறை,
புணர்ச்சியில்
அவை தொழிற்படும்
முறைமைகள், ஒருமித்த போக்குகள், வேறுபடுமிடங்கள் ஆகியன ஒப்பிட்டு விளக்கப்
பெறுகின்றன.
ABSTRACT
The Nannool of the Tamil language (AD - 13) and the Sabdhamanidarpana of the Kannada language
(AD -1260) are considered to be the best grammars to explain the language structure. Both texts,
which are relevant to the majority, explain the grammatical elements of masculinity. Among them
the illusions that appear in the mating of the vowel characters are uniquely pointed out. This
article describes the structure of the two texts, the paradoxes they point to, and their approach,
the methods by which they work in operating systems, the consensus trends, and differences.
திறவுச்சொற்கள் (Keywords): உடம்படுமெய்கள், சப்தமணிதர்பணம், நன்னூல் புணர்ச்சி
(Udampadumeigal, Sabdhamanidarpana, Nannool, Punarchi)
முன்னுரை
தமிழ்மொழியின்
நன்னூலும்
கன்னடமொழியின்
சப்தமணிதர்பணமும்
புணர்ச்சி
இலக்கணத்தை விளக்குகின்றன. அவற்றுள் எழுத்துப் புணர்ச்சியானது உயிர், மெய் என
இருவகைகளாக
நிலைபெறுகின்றன.
உயிரெழுத்துக்களின்
இயைபுபடுத்துதலில்
உடம்படுமெய்கள் தோற்றம் பெறுகின்றன. இவ்விரு
இலக்கணங்களும்
சுட்டும்
உடம்படுமெய்கள், புணர்ச்சியில் இவற்றின் நிலைப்பாடு, உடம்படுமெய்களின் விளக்குமுறை
முதலானவற்றை இக்கட்டுரை ஒப்பிட விழைகிறது.
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நன்னூல்
நூற்சிறப்பையே தன் பெயராய் உணர்த்தி நிற்கும் இலக்கணம் நன்னூல் ஆகும். இதனை
இயற்றியவர் பவணந்தி முனிவர் ஆவார். இந்நூலின் முற்பகுதியில் பாயிரவியல்
அமைக்கப்பெற்றுள்ளது. மொழியமைப்பானது எழுத்ததிகாரம், சொல்லதிகாரம் என
இருவகையாகப் பகுக்கப்பெற்றுள்ளது. அதிகாரத்தின் உட்பகுப்புகள் இயல்கள் எனச்
சுட்டப்பெறுகின்றன. எழுத்ததிகாரமானது எழுத்தியல், பதவியல், உயிரீற்றுப் புணரியல்,
மெய்யீற்றுப் புணரியல், உருபுப் புணரியல், ஆகிய ஐந்தியல்களையும்; சொல்லதிகாரமானது
பெயரியல், வினையியல், இடையியல், உரியியல், பொதுவியல் ஆகிய ஐந்தியல்களையும்
கொண்டதாக அமைந்துள்ளது.
சப்தமணிதர்பணம்
சப்தமணிதர்பணம்
கன்னட
மொழியமைப்பிற்குரிய
அனைத்து
இயல்புகளையும்,
கன்னடமொழியில் எடுத்தியம்பும் சிறப்புமிக்க இலக்கணமாகத் திகழ்கிறது. இதனை
இயற்றியவர் கே.சி.ராஜன் அவர்கள். இந்நூலில் அதிகாரப் பகுப்பின்றி, இலக்கணக்கூறுகள்
நேரடியாக விளக்கப்பெற்றுள்ளன. இதன் இயல் பகுப்பானது ‘பிரகரணங்கள்’ எனப்
பெறுகின்றது. இந்நூலானது சந்தி பிரகரணம், நாம பிரகரணம், சமாஸ பிரகரணம், தத்தித
பிரகரணம், ஆக்யாத பிரகரணம், அபபிரம்ஸ பிரகரணம், அவ்யய பிரகரணம் ஆகிய
எண்வகைப் பகுப்புகளைக் கொண்டதாக அமைந்துள்ளது.
நூலமைப்பு - ஒப்பீடு
நன்னூல் ஐந்திலக்கணப் பகுப்பை விளக்குவதாகப் பாயிரத்தில் கூறப்பெறினும், எழுத்து,
சொல்லிலக்கணப்
பகுப்புகளே
காணக்கிடைக்கின்றன.
சப்தமணிதர்பணம்
சொல்லிலக்கணத்துக்கு
இன்றியமையாத
எழுத்தியலையும்,
பிற
சொல்லுக்குரிய
இலக்கணத்தையும் விளக்கி நிற்கிறது. இவ்விரு நூல்களின் இயல் அமைப்புமுறை
பின்வருமாறு,
நன்னூல்

சப்தமணிதர்பணம்

பாயிரவியல்

பீடிகே

எழுத்தியல்

சந்தி பிரகரணம்

பதவியல்

நாம பிரகரணம்

உயிரீற்றுப் புணரியல்

சமாஸ பிரகரணம்

மெய்யீற்றுப் புணரியல்

தத்தித பிரகரணம்

உருபுப் புணரியல்

ஆக்யாத பிரகரணம்
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பெயரியல்

தாது பிரகரணம்

வினையியல்

அபபிரம்ஸ பிரகரணம்

இடையியல்

அவ்யய பிரகரணம்

உரியியல்

-

பொதுவியல்

-
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இவ்விரு இலக்கணங்கள் சுட்டும் புணர்ச்சி குறித்த செய்திகளுள் உயிர், மெய் மற்றும்
உருபுகள் புணரும் முறைமைகள் சிறப்பு நிலையில் விளக்கப்பெற்றுள்ளன.
உடம்படுமெய்
எழுத்துப் புணர்ச்சியானது உயிர், மெய் எனும் இரு வகைப்பாடுகளைக் கொண்டது.
அவற்றுள் உயிரீற்று நிலைமொழி முன், உயிர் முதன்மொழி வந்து புணரும்போது
விட்டிசைப்பு ஏற்படும். இதனை இயைபுபடுத்துதற் பொருட்டு இடையில் தோற்றம் பெறும்
மெய்கள் ‘உடம்படுமெய்’களாகச் சுட்டப்பெறுகின்றன. தொல்காப்பியத்தில் இவ்வுடம்படுமெய்
கோடல் பொதுநிலையிலேயே சுட்டப்பெறுகின்றது. இதனை,
'' எல்லா மொழிக்கும் உயிர்வரு வழியே
உடம்படு மெய்யின் உருபுகொளல் வரையார்'' ¹ (தொல்.140)
இதில் உயிர்களை இணைத்தற்கு
குறிப்பிடப்பெறவில்லை.

வரப்பெறும்

உடம்படுமெய்கள்

குறித்த

செய்திகள்

'' உடம்படு மெய்யே யகாரம் வகாரம்
உயிர்முதன் மொழி வரூஉங் காலையான''
எனும் பழைய நூற்பாவானது உடம்படுமெய் குறித்ததான உண்மையைப் புலப்படுத்துவதாக
இரா. அரங்கசாமி²
அவர்கள் குறிப்பிடுவதும் கருதத்தக்கது. இந்நூற்பாவழி யகார,
வகாரங்கள் உடம்படுமெய்களாக வரும் என்பது பெறப்படுகிறது.
உரையிற்கோடல்
என்பதனால் உடம்படுமெய்யாவன யகரமும் வகரமும்
எனக்கொள்க. இகரவீறும், ஈகாரவீறும், ஐகாரவீறும் யகர உடம்படுமெய்
கொள்வன; அல்லனவெல்லாம் வகரமெய் கொள்வன ³ (1994:87)
எனும் உரையாசிரியரின் கூற்றானது உடம்படுமெய் குறித்த வரையறையை மட்டுமின்றி
உடம்படுமெய் ஏற்கும் ஈறுகளையும் தெளிவாக உணர்த்துகின்றது.
நன்னூலார் முன்னோர்
வகுத்துள்ளார். இதனை,

மரபுகளையும்
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இஈஐ வழி யவ்வு மேனை
உயிர்வழி வவ்வும் மேமுனிவ் விருமையும்
உயிர்வரி னுடன்படு மெய்யென் றாகும் (நன்.162)
எனும் நூற்பாவழி அறியலாம். இதில் இ, ஈ, ஐ என்பன யகர உடம்படுமெய்யினையும், அ, ஆ,
உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஒள என்பன வகர உடம்படுமெய்யினையும், எகர உயிர் இரு
உடம்படுமெய்களையும் பெறும் என்பது விளக்கப்பெறுகிறது.
(எ.கா)

மணி + அழகிது - மணியழகிது
தீ + அழகிது - தீயழகிது ய கர உடம்படுமெய்
பனை + அழகிது - பனையழகிது
விள + அழகு - விளவழகு
பலா + அழகு – பலாவழகு
வகர உடம்படுமெய்
கடு + அழகு - கடுவழகு
சே +அடி – சேவடி

ய, வகர

சே + அடி - சேயடி

உடம்படுமெய்கள்

மேலும் ‘எ’ கர வினாவின் முன்பும், அகரச்சுட்டு நீளும்போதும் ‘ய’கரம் பெற்று முடியும் (நன்
– 163).
எ + அணி - எவ்வணி
அ + இடை – ஆயிடை

நன்னூல்

யகர உடம்படுமெய்

இ

ஈ

ஐ

வகர உடம்படுமெய்

அ ஆ உ ஊ ஒ ஓ ஒள

அவனே + அழகன் ‘ஏ’கார இடைச்சொல்லானது ‘ய’கர உடம்படுமெய் பெற்று முடியும்.
உடம்படுமெய்களை ஏற்கும் உயிர்களை முன்னுயிர், பின்னுயிர் எனும் பகுப்பின்கீழ்
இனங்காணலாம். மொழியியல் நோக்கில் முன்னுயிர்கள், பின்னுயிர்கள் ஆகியவற்றை
அடியொற்றியே உடம்படுமெய்கள் தோற்றம் பெறும் என்பதை காமாட்சிநாதன் அவர்கள்,
‘’உயிர் எழுத்துக்களில் முன்னுயிர்களாக இ, ஈ, ஐ ஆகியவற்றிற்கு அடுத்து வருகின்ற
உயிர்களுக்கு இடையே 'ய்' என்பதும் 'ஊ' என்னும் பின்னுயிர்க்கு அடுத்து வரும்
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உயிர்களுக்கு முன்னால் 'வ்' என்பதும் சந்தி எழுத்துக்களாக வந்துள்ளன. இந்த 'ய், வ்'
எழுத்துக்களுக்கு உடம்படுமெய்கள் என்று பெயர்’’ (2013: 158) ⁴
எனக் குறிப்பிடும் கருத்தியல் நிலையும் ஈண்டு நோக்குதற்குரியது.
சப்தமணிதர்பணம்
கன்னட மொழியில் அமைந்துள்ள வர்ண சந்தியானது ஸ்வர மற்றும் வியஞ்சன
என்பனவற்றின்
அடிப்படையில்
அமைக்கப்பெற்றுள்ளது.
பூர்வ
மற்றும்
பர(உத்தர)பதங்களின் அந்தமும், ஆதியும் உயிர் எழுத்துக்களாக நின்று சந்தி பெறும்போது
ಯ மற்றும் ವ காரங்கள் ஆதேசமாகும். இவ்வகை சந்தி ‘ய’காராகமம், ‘வ’காராகமம்
என்றழைக்கப்பெறுகின்றன.
ಆ, ಈ,
ಏ, ಐ எனும்
முன் இலக்கணியான நாகவர்மன் தனது பாஷாபூஷணத்தில்
எழுத்துக்களின் முன்பும், ஆகாரத்தின் முன் ಏ காரமும் அவதாரணத்தைக் குறிக்கும் ಎ
காரமும் வரும்போது ಯ கரமாகும் என்றும்; ಓ ,ಉ, ಋ இவற்றை இறுதியாகப் பெற்ற
சொற்கள் ವ காரம் பெறும் (க.பா.பூஷணம் - (೨೪) ) என்றும் கூறியுள்ளார் இவ்விலக்கணம்
சமஸ்கிருத ஸ்லோக அமைப்பில் இருந்தாலும் உயிர்களுக்குரிய ஆகம சந்தியைச்
சுட்டியுள்ளமை கருதுதற்குரியதாக உள்ளது.
கே.சி ராஜன் தம் முன்னோர் மரபுவழியும் சமகால வழக்குகளையும் உற்றுநோக்கி கன்னட
மொழி இயல்புகளை வரையறை செய்துள்ளார். ಯ காரம் ஆகமம் ஆதலை,
‘‘ಅತ್ವದಿನಿವರ್ಣದಿಂ ಮ
ತೋತ್ವ ದಿನೈತ್ವದಿನೆವರ್ಣದಿಂ ಮುಂದಕ್ಕುಂ
ಯತ್ವಮವಧಾರಣೆ ವರ
ಮತ್ವಂ ಪಿಂತಾಗೆ ಷಷ್ಠಿನಿಯಮಮದೆ ಯತ್ವಂ’’ (ಸ. ಮ. ತ : ಸೂ -೬೩)
‘‘அத்வதி3 நிவர்ண தி3ம்ம
த்தோத்வ தி3 நைத்வதினெ வர்ணதி3ம் முந்த3க்கும்
யத்வ மாவதா2ரணெ பர
மத்வம் பிந்தாகெ3 ஷஷ்டி நியமமதெ3 யத்வம்’’(ச.ம.த.சூ-63)
எனும் இச்சூத்திரத்தில் சுட்டியுள்ளார். ஆ, இ, ஈ, ஐ, எ, ஏ, ஓ என்பவற்றின் முன்பு
உயிரெழுத்துக்கள் வரும்போது, ஆறாம் வேற்றுமை உருபான ஆகார இறுதி முன்
அவதாரணத்தைக் குறிக்கும் எ காரம் வரும்போதும் ய காரம் ஆகமமாகும் எனப்
பொருளுரைக்கிறது.
(எ. கா)
ಆ + ಇರ್ದ - ಆಯಿರ್ದ

(ஆ + இர்த – ஆயிர்த)
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ಕಲಿ + ಆಲ್ - ಕಲಿಯಾಲ್ (கலி + ஆல் - கலியால்)
ಶ್ರೀ + ಅಂ – ಶ್ರೀಯಂ
(ஸ்ரீ + அம் - ஸ்ரீயம்)
ರೈ + ಎಂದಂ - ರೈಯೆಂದಂ (ரை + எந்தம் - ரையெந்தம்)
ಆತನ + ಎ - ಆತನಯೆ
(ஆதன + எ - ஆதனயெ)
மேலும் சமஸ்கிருதம் மற்றும் கன்னட ஆகார இறுதிச்சொற்களின் முன் ಇಸು (இசு)
வரும்போதும், ‘ஆ’கார ஒலிக்குறிப்புச் சொற்களின் முன் ‘உயிர்’ ஒலிக்குறிப்புச் சொற்கள்
வரும்போதும் ‘ய’காரம் ஆகமமாகும் (ச.ம.த : 64).
(எ.கா)
ತಾರ + ಇಸಿದಂ - ತಾರಯಿಸಿದಂ (தார + இசிதம் - தாரயிசிதம்)
ಪೞಿಪೞಿ + ಎಂದು - ಪೞಿಪೞಿಯೆಂದು (பழிபழி + எந்து - பழிபழியெந்து)

வகாராகமம்
உ, ஊ, ரு, ரூ, ஓ, ஒள என்பவற்றின் முன் உயிரெழுத்துக்கள் வரும்போது ‘வ’கரம்
ஆகமமாகும். சமஸ்கிருத பிரகிருதிகளின் முன்பு உயிர்கள் வரும்போது பகுளமாவதில்லை
என்பது கீழ்காணும் சூத்திரத்தின் வழி அறிய முடிகிறது.
''ಅವತರಿಸಿಕುಮುವರ್ಣದ
ಋವರ್ಣದೋತ್ಹೌತ್ವದಗ್ರದೊಳ್ ಸ್ವರಮಿರೆ ವ
ತ್ವ ವಿಧಾನಂ ಬಹುಳತೆ ಯ
ತ್ವ ವತ್ವದೊಳ್ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ತಾನಿಲ್ಲೆಂದು೦''

(ಸ. ಮ. ತ : ೬೫)

‘‘அவதரிசிர்கு முவர்ணத3
ருவர்ண தோத்வௌத்வ த3க்3ர தொ3ள் ஸ்வரமிரெ
த்வ விதா4நம் ப3ஹீளதெ ய
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த்வ மத்வதொள் சம்ஸ்கிருதக்கே தானில்லெந்து3ம்’’(ச.ம.த.சூ65)
இச்சூத்திரம் சமஸ்கிருதச் சொற்கள் பகுளமாவதில்லை எனச் சுட்டுவதிலிருந்து, கன்னடச்
சொற்கள் பகுளமாகும் என்பது பெறப்படுகிறது.
(எ.கா)
ಕುಡು + ಉದು - ಕುಡುವುದು (குடு + உது - குடுவுது)
ೠ + ಎಂದಂ – ೠವೆಂದಂ (ரூ + எந்தம் - ரூவெந்தம்
ನೌ + ಅಂ - ನೌವ೦

(சௌ + அம் - சௌவம்)

ಒತ್ತೆ + ಇಟ್ಟಂ - ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟಂ, ಒತ್ತಿಟ್ಟಂ (ஒத்தெ + இட்டம் - ஒத்தெட்டம், ஒத்தெயிட்டம்)
யகரம் பகுளமாதல்
ಮಾತು + ಎಲ್ಲಂ - ಮಾತ್ತೆಲ್ಲಂ, ಮಾತುವೆಲ್ಲಂ(மாது + எல்லம் - மாதெல்லாம் , மாதுவெல்லாம்)
வகரம் பகுளமாதல்
இக்காட்டுகளின்வழி கன்னடச் சொற்கள் ‘ய’கர,
‘வ’காரங்கள் பகுளமாகும் என்பது
பெறப்படுகிறது. ஆயினும் கன்னட மொழிமரபு மாறாமல், பயன்பாட்டிற்கேற்பவே சந்தி
செய்தல் வேண்டும் என்பதை ‘யத்வ’, ‘வத்வ’ சந்திக் கோட்பாடாகக் கருதலாம்.

உடம்படு மெய்கள் ஒப்பீடு

இந்த இரு நூல்களும் முன்னிறுத்தும் யகர, வகர உடம்படு மெய்கள் குறித்த
ஒப்பீட்டைப் பின்வரும் வரைபடம் வெளிப்படுத்தும்.
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வகர உடம்படுமெய்
நன்னூல்

சப்தமணிதர்பணம்

இ

இ

அ

உ

ஈ

ஈ

ஆ

ஊ

ஐ

ஐ

உ

ரு

எ

எ

ஊ

ரூ

எ

ஓ

ஒ

ஒள

ஒள

-

தொகுப்புரை
நன்னூல், சப்தமணிதர்பணம் இவ்விரு நூல்களின் எழுத்துப் புணர்ச்சியில் உயிர் (ಮ್ಪರ) முன்
உயிர் (ಸ್ಪರ) எனும் எழுத்துக்களின் புணர்ப்புகள் சிறப்பு நிலையில் சுட்டப்பெற்றுள்ளன.
உயிர்ப்புணர்ச்சியில் தோற்றம் பெறும் மெய்கள் தமிழில் ‘உடம்படுமெய்கள்’ எனும்
கலைச்சொல்லாலும்
சப்தமணிதர்பணத்தில்
‘யத்வசந்தி’,
‘வத்வசந்தி’
என்றும்
குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளன.
இரு நூல்களும் உடம்படுமெய்களாக ய், வ் எனும் இரண்டு எழுத்துகளைச் சுட்டியுள்ளன.
இவ்வுடம்படுமெய்களை ஏற்கும் உயிர் எழுத்துகளுள் இ, ஈ, ஐ மற்றும் உ, ஊ, ஓ, ஒள
என்பவை இருநூல்களிலும் ஒருமித்துக் காணப்படுகின்றன பிற வேறுபடுகின்றன.
நன்னூலில் ஏகரம், யகர, வகர மெய்களைப் பெற்றுமுடிகின்றன. மேலும் ஏகர வினா,
இடைச்சொற்கள் உடம்படுமெய்கள் பெறும் முறைகளும் காணப்பெறுகின்றன.
அவதாரணே, ஒலிக்குறிப்புச்சொற்கள் போன்றவற்றின் புணர்ப்புகள், கன்னடச் சொற்கள்
பகுளமாகும் முறைகளும் சப்தமணிதர்பணத்தில் சுட்டப்பெற்றுள்ளன.
நன்னூலின் உயிர் எழுத்துக்களுக்குரிய புணர்ச்சி தனிஇயல்வழி விளக்கப்பெற்றுள்ளன.
சப்தமணிதர்பணத்தில் இப்புணர்ச்சி பொது நிலையில் விளக்கப்பெறுகின்றன.
தமிழின் நன்னூலும், கன்னடமொழியின் சப்தமணிதர்பணமும் பெரும்பான்மையோரின்
பயன்பாட்டிற்குரிய சிறந்த இலக்கணங்களாக திகழ்கின்றன. நன்னூல் எழுத்து மற்றும் சொல்
எனும்
இரு
அதிகாரங்களையும்
10
இயல்களின்
வழியே
விளக்குகின்றன.
சப்தமணிதர்பணம், எழுத்துக்களின் புணர்ச்சி மற்றும் சொல் இலக்கணத்தை எண்வகை
பிரகாரணங்களின் வாயிலாக விளக்குகின்றன. உயிரெழுத்துக்களின் புணர்ப்பில் தோன்றும்
உடம்படுமெய்கள் இரு இலக்கணங்களிலும் தனித்த நிலையில் விளக்கப்பெற்றுள்ளன.
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தமிழில் இவை யகர, வகர உடம்படுமெய்கள் எனவும் கன்னடத்தில் யகாராகமம்,
வகாராகமம் (யத்வ, வத்வ சந்தி) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. யகர உடம்படுமெய் பெறும்
ஈறுகளாக இ, ஈ, ஐ என்பனவும், வகர உடம்படுமெய் பெறும் ஈறுகளாக உ, ஊ, ஓ, ஒள
என்பனவும் ஒருமித்துக் காணப்படுகின்றன.
நன்னூலில் எகார இடைச்சொல்லும், மேலும் அவதாரணத்தில் வரும் ಎ காரமும் யகர
உடம்படுமெய் பெறுகின்றன. நன்னூலில் எகரமானது இரு உடம்படுமெய்களைப் பெறுவதும்,
சப்தமணிதர்பணத்தில் கன்னடச்சொற்கள் பகுளம் பெறுவதும் தனித்த நிலையில்
சுட்டப்பெற்றுள்ளன. இவ்விரு இலக்கணங்களும் உடம்படுமெய்களைச் சுட்டும் முறையில்
ஒன்றுபட்டும், விளக்கும் முறையில் வேறுபட்டும் காணப்படுகின்றன.
துணைநூற்பட்டியல்
அரங்கசாமி. இரா., (1989), தொல்காப்பியம், எழுத்து - சொல் ஒரு கண்ணோட்டம், திருச்சி:
திருவாட்டி கமலம்.
ஆறுமுகநாவலர் (பதி.), (2010), நன்னூல் காண்டிகையுரை, சென்னை: முல்லை நிலையம்.
இளம்பூரணர், (1994), தொல்காப்பியம், திருநெல்வேலி: சைவ சித்தார்ந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்.
காமாட்சிநாதன். அ., (2013), செம்மொழித் தமிழ்நோக்கில் தொல்காப்பிய சந்தி தொல்காப்பிய ஆய்வில் மொழியியல் அணுகுமுறை, சிதம்பரம்: அண்ணாமலைப்
பல்கலைக்கழகம்.
தமிழண்ணல் (பதி.), (2017), தொல்காப்பியம், மதுரை: மீனாட்சி புத்தக நிலையம்.
Nagavarma, Lewis rice (editor) (1985), Karnataka Bhasha Bhushana, New Delhi: Asian Educational
Service.
ಕೆಶಿರಾಜ, (ಸಂ).ಶಾಮರಾಯ (೨೦೦೮), ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣಂ, ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂತಮಾಲೆ, ಗೋಕುಲಂ,
ಮೈಸೂರು. ೨ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುದ್ರಣ).

Inam:International E_Journal of Tamil Studies (IIETS)
November 2021, Vol.7 Issue:28

UAN.TN03D0061112

www.inamtamil.com

ISSN : 2455-0531

