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வினையெச்சம், யெெயெச்சம் – ய ொல்கொப்ெிெ உனெகள்  ரும் விளக்கம் 

- அ. யசந் ில்நொெொெணன் 

உ விப்பெெொசிொிெர்,  மிழ்த்துனை,  ிெொகெொசர் கல்லூொி, மதுனெ - 09 

 

 யசொல்லொைது யெொருனள அைிவித் ல்,  ன்னை அைிவித் ல் என்ை இெண்டு 

நினலகனளயும் யெற்று அனமயும் என்கிைது ய ொல்கொப்ெிெம் (யசொல். 156, பசைொ.). ஒரு 

யசொல் உணர்த்தும் யெொருள் இன்ைது என்று துணிவ ற்கு அ ன் இலக்கண வனகப்ெொடும் 

அப  யசொல்லின் இலக்கண வனகப்ெொட்னைப் புொிந்துயகொள்வ ற்குப் ெென்ெொட்டுச் சூழலில் 

அது உணர்த்தும் யெொருளும் இன்ைிெனமெொ னவ ஆகின்ைை. இவ்வொறு யசொல் உணர்த்தும் 

யெொருளுக்கும் யசொல்லின் இலக்கண வனகப்ெொட்டிற்கும் உள்ள மிக யநருங்கிெ ய ொைர்னெ 

உணர்ந் ிருந்  ய ொல்கொப்ெிெ உனெெொசிொிெர்கள்  ம் உனெ யநடுகிலும் ெல இைங்களில் 

யசொற்யெொருள் விளக்கத்ப ொடு யசொல்லின் இலக்கணப் யெொருண்னமனெயும் குைித்துச் 

யசன்றுள்ளைர். 

  

 யெெர், வினை, இனை, உொி உள்ளிட்ை மெெிலக்கணச் யசொல் வனகப்ெொடுகள் குைித்து 

உனெெொசிொிெர்கள்  ரும் விளக்கங்களும், ய ொல்கொப்ெிெ நூற்ெொக்களுக்கு 

உனெெொசிொிெர்கள் எழு ிெ ெ வுனெப் ெகு ிெில்  குைிப்ெிட்ை ெல யசொற்களுக்கு அவர்கள் 

எழு ியுள்ள யசொல் வனகப்ெொட்டுக் குைிப்புகளும் ெழந் மிழ் இலக்கிெங்களில் கொணப்ெடும் 

யசொற்களின் இலக்கண வனகப்ெொட்னை அைிந்துயகொள்ள யெொிதும் துனணநிற்கும். 

இந்நினலெில் ய ொல்கொப்ெிெ உனெெொசிொிெர்கள் யசொல்வனகப்ெொடுகள் குைித்துச் 

சிந் ித்துள்ளவற்னைத் ய ொகுத்துக் கொண்ெது அவசிெமொகிைது. இந்  அடிப்ெனைெில் ொன் 

ய ொல்கொப்ெிெச் யசொல்ல ிகொெ உனெெொசிொிெர்கள் ஐவரும் வினையெச்சம் குைித்தும் 

யெெயெச்சம் குைித்தும் வனெந்துள்ள விளக்கங்கனளத் ய ொகுத்து விளக்க முற்ெடுகிைது 

இக்கட்டுனெ. 

வினைச்யசொல் ெொகுெொடு 
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 வினைச்யசொற்கனள 1. உெர் ினணக்கு உொிெனவ, 2. அஃைினணக்கு உொிெனவ,  

3. விெவுவினைகளொக அனமெனவ எை மூன்ைொகப் ெகுெடுத் ியுள்ளது, ய ொல்கொப்ெிெம். 

ய ொல்கொப்ெிெத் ிற்குப்ெின் ப ொன்ைிெ நன்னூலும் இப  ெகுெட்னை ஏற்றுக்யகொண்ைது. 

ய ொல்கொப்ெிெர் உெர் ினண மற்றும் அஃைினண ஆகிெ இரு ினணகளுக்கும் யெொதுவொக 

அனமயும் வினைகனள விெவுவினை என்ை யெெொில் குைிப்ெிட்டுள்ளொர். நன்னூலொர் 

அவற்ைிற்கு இரு ினணப் யெொதுவினை என்னும் யெெொினை வழங்கியுள்ளொர். இம்மூன்று 

வனகப்ெொடுகள் மட்டுபம இரு நூல்களிலும் யெொது நினலெில் உள்ளை. இவ்வனகப் 

ெொடுகளுக்குள் அைங்குவைவொக அனமயும் வினைகனள வனகப்ெடுத் ிெ ில் இரு 

நூல்களுக்கும் இனைபெ பவறுெொடு கொணப்ெடுகிைது.   

விெவுவினை அல்லது இரு ினணப் யெொதுவினை 

 ய ொல்கொப்ெிெம் மற்றும் நன்னூல் ெகுப்ெின்ெடி உெர் ினண மற்றும் அஃைினண 

ஆகிெ இரு  ினணகளுக்கும் யெொதுவொக அனமயும் வினைகளின் ெட்டிெலில் பவறுெொடு 

உள்ளது எைினும் இருவரும் யெெயெச்சம், வினையெச்சம் என்னும் இருவனக 

எச்சங்கனளயும் விெவுவினை  என்னும் மூன்ைொவது வனகப்ெொட்டிபலபெ அனமத்துள்ளைர். 

வினையெச்சம் 

வினையெச்சம், யெெயெச்சம் எை இவற்னை வொய்ெொடுகளின்வழித் ய ொல்கொப்ெிெம் 

விளக்கியுள்ளது.  

  யசய்து, யசய்யூ, யசய்பு, யசய்ய ை,  

  யசய்ெிெர், யசய்ெிெ, யசெின், யசெ, யசெற்கு எை  

  அவ் வனக ஒன்ெதும் வினை எஞ்சு கிளவி. (ய ொல். யசொல். 228) 

ய ொல்கொப்ெிெர் வினையெஞ்சு கிளவி என்ை கனலச்யசொல்னலப் ெென்ெடுத் ிெிருக்க, 

ய ொல்கொப்ெிெ உனெெொசிொிெர்கள் அனைவரும் வினையெச்சம் என்ை கனலச்யசொல்னலப் 

ெென்ெடுத் ியுள்ளைர். உனெெொசிொிெர்கள் ெென்ெடுத் ிெ யசொல்பல நினலயெற்றுள்ளது. 

வினையெச்சம் குைித்துத் ய ொல்கொப்ெிெச் யசொல்ல ிகொெ உனெெொசிொிெர்கள்  ரும் 

விளக்கங்களுள் குைிப்ெிட்டுச் யசொல்லும்ெடிெொை கருத்துகனள வொினசெொகக் கொணலொம்.  

வினை ஒழிெொக நிற்ைல் - இளம்பூெணர் 
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 ‘வினைனெ ஒழிெொக நிற்ைலின் வினையெச்சம் எைப்ெட்ைது’ (யசொல். 224, இளம்.) 

என்ெது வினையெச்சம்ெற்ைிெ இளம்பூெணெது விளக்கம். இளம்பூெணெது இவ்விளக்கம் 

ய ொைொிெல் நினலனெ மட்டுபம கருத் ில்யகொண்டு யசய்ெப்ெட்டுள்ளது. 

 

ெகு ி – விகு ிெொகப் ெிொியும் - பசைொவனெெர் 

 பசைொவனெெர் யசய்து, யசய்யூ, யசய்பு எை அனமந்  வினையெச்சங்கனளப் ெகு ி, 

விகு ி எை பவறுெடுத் ிப் ெொர்க்கிைொர். ‘யசய்ய ன்ெது மு லொகச் யசொல்லப்ெட்ை ஒன்ெதும் 

வினையெச்சமொம் எ-று. அவ்வனகயெொன்ெது யமன்ைது இறு ி நின்ை இனைச்யசொல்லொன் 

பவறுெட்ை ஒன்ெது யமன்ைவொறு. அவ்வினைச்யசொல்லொவை உகெமும் ஊகொெமும் புகெமும் 

எைவும் இெரும் இெவும் இன்னும் அகெமும் குகெமுமொம்’ (யசொல். 228, பசைொ.) 

இவ்வுனெப்ெகு ிெின்வழிச் யசய்து என்னும் வினையெச்சத்ன  யசய் + த் + உ எைச் 

பசைொவனெெர் ெகுத்துள்ளனமயும் யசய்து என்ெ ில் இனைவரும் ‘த்’ என்ென  அவர் கொல 

இனைநினலெொகக் யகொண்ைன யும் உய்த்துணெ முடிகிைது. பசைொவனெெர் கருத் ின்ெடி 

யசய்து, யசய்ய ை என்னும் இெண்டு எச்சங்களும் ‘த்’ இனைநினல யெற்று அனமகின்ைை. 

ஏனைெ வினையெச்சங்கள் ‘யசய்’ என்னும் ெகு ி + விகு ி, ‘யசெல்’ என்னும் ெகு ி + விகு ி 

எை அனமகின்ைை. 

முற்றுப்யெைொமல் ெொலுணர்த் ொமல் கொலம் கொட்டி நிற்கும் - ய ய்வச்சினலெொர் 

 ‘வினையெச்சமொவது மற்யைொரு வினைச்யசொல்பலொைல்லது முற்றுப்யெைொது நிற்கும். 

இவ்வினைச்யசொல்லொவது ெொலுணர்த் ொது கொலங்கொட்டி நிற்கும்’ (யசொல். 222, ய ய்வ.) 

என்ைவொறு அனமந்துள்ளது வினையெச்சம்ெற்ைிெ ய ய்வச்சினலெொெது விளக்கம். மற்யைொரு 

வினைச்யசொல்பலொடு அல்லொது முற்றுப்யெைொது நிற்கும் என்ைவொறு அனமந்  

ய ய்வச்சினலெொெது கருத் ொைது ய ொைொிெல் பநொக்கிலும் ெொலுணர்த் ொது கொலங்கொட்டி 

நிற்கும் என்ை கருத் ொைது யசொல்லிெல் பநொக்கிலும் அனமக்கப்ெட்டுள்ளை. 

ெகு ி – விகு ிெொகப் ெிொியும் - நச்சிைொர்க்கிைிெர் 

 பசைொவனெெனெப் பெொலபவ நச்சிைொர்க்கிைிெரும் வினையெச்ச வொய்ெொடுகனளப் 

ெகுெ மொகப் ெகுத்துக்கொண்கிைொர். ‘யசய் என்னும் வொய்ெொட்டினை உகெமும் ஊகொெமும் 
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புகெமும் எைவும் இெரும் இெவும் இன்னும் அகெமும் குகெமும் என்னும் இறு ி 

இனைச்யசொல்லொன் பவறுெடுத் ிைொர்’ (யசொல். 230, நச்சர்.) 

 யசய்து வொய்ெொட்டு வினையெச்சம்  ன் வடிவில் பவறுெட்டு அனமயும். அவ்வொறு 

அனமந் ொலும் அனவ அனைத்தும் யசய்து என்னும் வொய்ெொட்டின்கண்பண அனமயும் 

என்ென யும் நச்சிைொர்க்கிைிெர் விளக்கிக்கொட்டியுள்ளொர். ‘யசய்து என்ெது இைந் கொலம் 

ெற்ைி வருங்கொல் குற்றுகெத் ொன் ஊெப்ெட்ை க, ை,  , ை என்னும் நொன்கும் இகெ ஈறும் ெகெ 

ஈறும் எை அறுவனகத்து ஆபமனும் இகெ ஈறும் ெகெ ஈறும் யசய்து என்னும் வொசகத்ன த் 

 ந்ப  நிற்ைலின் யெொருண்னமெொன் ஒன்ைொக அைக்கப்ெட்ைை’ (யசொல். 230, நச்சர்.) 

யசய்ய ன் எச்சம்ெற்ைிெ பமற்கண்ை விளக்கங்கனள நச்சிைொர்க்கிைிெருக்கு முன் 

பசைொவனெெரும் பெசியுள்ளொர்.  

 வினையெச்சங்களுக்கு முடிெொகவரும் யசொற்கனளக் குைித்தும் சிந் ித்துள்ளொர் 

நச்சிைொர்க்கிைிெர். ‘இவ்வினையெச்சங்கட்கு எஞ்சி நிற்கும் வினைகளும் அறுவனகப்ெடும். 

அனவ, ய ொிநினல முற்றும் குைிப்பு முற்றும் யெெயெச்சமும் யெெயெச்சக் குைிப்பும் 

வினையெச்சமும் வினையெச்சக் குைிப்பும் ஆம். ஓ ிவந் ொன் - இது ய ொிநினல முற்று, ஓ ி 

நல்லன் - இது குைிப்பு முற்று, ஓ ிப் யெற்ை யெொருள் - இது யெெயெச்சம், ஓ ி நல்ல சொத் ன் - 

இது யெெயெச்சக் குைிப்பு, உழுது ெென்யகொண்டு - இது வினையெச்சம், உழுது அன்ைி 

உண்ணொன் - இது வினையெச்சக் குைிப்பு’ (யசொல். 230, நச்சர்.) நச்சிைொர்க்கிைிெெது 

இவ்யவடுத்துக்கொட்டுகளுள் ஓ ி நல்லன், ஓ ி நல்ல சொத் ன் என்ை வடிவங்கள் இக்கொலத்து 

வழக்கில் இல்னல. 

வினையெச்சங்களும் கொலமும்  

 வினையெச்ச வொய்ெொடுகளுள் சில குைிப்ெிட்ை ஒரு கொலத்ன  மட்டுபம உணர்த்தும் 

என்றும் பவறு சில இரு கொலங்களுக்குப் யெொருந் ிவரும் என்றும் இன்னும் சில 

முக்கொலங்களிலும் ெெின்று வரும் என்றும் உனெெொசிொிெர்கள் கரு ியுள்ளைர். இவ்வொறு 

வினையெச்ச வொய்ெொடுகனளக் கொலத்ப ொடு யெொருத் ிப்ெொர்க்கும் உனெெொசிொிெர்களது 

ெொர்னவக்கு அடிப்ெனைெொக அனமந் து, 

 யசய்ய  யைச்சத்  ிைந்  கொலம் 

 எய் ிை னுனைத்ப  வொெொக் கொலம். (யசொல். 239, பசைொ.) 
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என்ை ய ொல்கொப்ெிெ நூற்ெொபவெொகும். ய ொல்கொப்ெிெ உனெெொசிொிெர்கள் 

வினையெச்சத் ிற்குக் கொலம் வகுத் னம யெொருந் ொது எைத்  க்க விளக்கங்கனளக் கூைி 

அவர்களது கருத்ன  மறுத்துள்ளொர் யெ. மொன ென் (2006: 247). 

ெொக்கு, ஆன் மு லிெை  

 ெின்முன் கொல்கனை வழிஇைத்து என்னும் 

 அன்ை மெெின் கொலங் கண்ணிெ 

 என்ை கிளவியும் அவற்ைிெல் ெிைபவ.  (யசொல். 229, பசைொ.) 

என்ை ய ொல்கொப்ெிெ நூற்ெொ ெின், முன் மு லொைவற்னையும் வினையெச்சமொகக் 

யகொண்டுள்ளது. இந்நூற்ெொவிற்கு எழு ிெ உனெெில் இனவபெொல்வை சிலவற்னையும் 

இனணத்துள்ளைர் உனெெொசிொிெர்கள். 

 இளம்பூெணர் - ஆன், ெொக்கு (யசொல். 224, இளம்.) 

 பசைொவனெெர் - ெொக்கு, ஆன், உம், ஆல், மல் (எ ிர்மனைப் யெொருளில்), னம  

    (எ ிர்மனைப் யெொருளில்) (யசொல். 229, பசைொ.) 

 ய ய்வச்சினலெொர் - உம், மற், னம, கிற், இன்ைி, அன்று (யசொல். 223, ய ய்வ.) 

 நச்சிைொர்க்கிைிெர் - ெொன், ெொக்கு, வொன், வொக்கு (யசொல். 231, நச்சர்.) 

 கல்லொைர் - ெொன், ெொக்கு, வொன், வொக்கு (யசொல். 231, கல்லொ.) 

 உனெெொசிொிெர்களின் இக்கருத்து ெின்வந்  இலக்கண நூல்களில் 

ெிெ ிெலித்துள்ளனமனெக் கொண முடிகிைது. நன்னூல் (நன். 343) இலக்கணக் யகொத்து  

(நூ. 84, உனெ, ெ. 236) மு லிெ இலக்கண நூல்கள் வொன், ெொன், ெொக்கு என்ெைவற்னை 

வினையெச்ச வொய்ெொடுகளுைன் இனணத்துள்ளை. 

யெெயெச்சம்  

 ய ொல்கொப்ெிெம் உள்ளிட்ை மெெிலக்கணங்கள் வினைச்யசொல் வனகெினுள் ஒன்ைொகக் 

குைிப்ெிடும் எச்சத்துள் யெெயெச்சமும் ஒன்று. ய ொல்கொப்ெிெெொல் இது யெெயெஞ்சு கிளவி 

என்பை குைிக்கப்ெட்டுள்ளது. உனெெொசிொிெர்கள் அனைவரும் இ னைப் யெெயெச்சம் 

என்பை குைித்துள்ளைர். ய ொல்கொப்ெிெ வினைெிெலில் யெெயெச்சத் ின் இலக்கணம் மூன்று 
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நூற்ெொக்களிலும் யெெயெச்சம், வினையெச்சம் எை இவற்ைின் யெொதுவி ி இரு 

நூற்ெொக்களிலும் குைிக்கப்ெட்டுள்ளை. எச்சவிெலில் ஒரு நூற்ெொ யெெயெச்சத் ினை 

முடிக்கும் யசொல்ெற்ைிக் குைிப்ெிடுகிைது. 

 நிலனும் யெொருளும் கொலமும் கருவியும் 

 வினைமு ற் கிளவியும் வினையும் உளப்ெை 

 அவ்வறு யெொருட்குபமொ ென்ை உொினமெ 

 யசய்யுஞ் யசய்  என்னுஞ் யசொல்பல. (யசொல். 234, பசைொ.) 

என்ை ய ொல்கொப்ெிெ நூற்ெொ நிலம், யெொருள், கொலம், கருவி, வினைமு ல், வினை என்ை 

அறுவனகப் யெெரும் யெெயெச்சத்ன  முடிப்ெ ற்கொக வரும் எை மு லில் கூைிெ ெின்ைர் 

அப்யெெயெச்சம் யசய் , யசய்யும் என்னும் வொய்ெொடுகளில் அனமயும் என்கிைது. 

இந்நூற்ெொவிற்கொை உனெெில் ய ொல்கொப்ெிெச் யசொல்ல ிகொெ உனெெொசிொிெர்கள் பமலும் 

சிலவற்னைச் சிந் ித்து எழு ியுள்ளைர். 

இளம்பூெணர்  

 யெெயெச்சத்ன  விளக்கவந்  பமற்கண்ை நூற்ெொ உனெெில் இரு குைிப்புகள் 

இளம்பூெணெொல் முக்கிெமொைனவெொகக் குைிக்கப்ெட்டுள்ளை. மு லொவது யசய்யும், யசய்  

என்னும் யெெயெச்ச வொய்ெொடுகளுள் யசய்  என்னும் வொய்ெொடு மூன்று இைத் ிற்கும் ஐந்து 

ெொலுக்கும் உொிெ ொய் வரும் எை வனெெறுத்துள்ளொர். ‘யசய்  என்ெது  மூன்ைிைத்ய ொடுஞ் 

சிவணி ஐந்து ெொற்கும் உொித்து’ (யசொல். 229, இளம்.)  

 அடுத்  ொகச் யசய்யும் என்னும் வடிவம் ெைர்க்னக இைத் ில் ஆண், யெண், ஒன்று, 

ெல என்ை ெொல்களுக்குொிெ எ ிர்கொல வினைமுற்ைொகவும் வரும், யெெயெச்சமொகவும் வரும். 

எை வனெெறுத்துள்ளொர். பமலும் யசய்யும் எனும் வினைமுற்று, யசய்யும் எனும் யெெயெச்சம் 

ஆகிெ அவ்விெண்டு  ன்னமகளுக்குமொை பவறுெொடுகனளயும் சுட்டிக்கொட்டியுள்ளொர் 

இளம்பூெணர். ‘யசய்யும் என்ெது முற்ைொெ நினலனமக்கண் ெல்பலொர் ெைர்க்னக, முன்ைினல, 

 ன்னம ஒழித்ய ொழிந்  நொன்கு ெொனலயும்  ன் ஈற்ைகத்துக்கண் ஒருவொற்ைொற் யகொண்ை 

அப்யெெெொபை ெனமந்து முடியுமொறும். அஃது எச்சமொெ நினலனமக்கண் முடிெொய் வரும் 

யெெர்க்கு அனைெொய் நிற்கும். எைபவ, எச்சமொெ நினலனமக்கண் முடிெொக வரும் யெெர் 

ெெைினல பகொைலும் உருபெற்ைலும் உனைெவொெிற்று’ (யசொல். 229, இளம்.) என்ைவொறு 
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அனமந்  இளம்பூெணெது உனெப்ெகு ி யசய்யும் என்னும் வடிவம் முற்ைொக வருமிைத் ில் 

ெெைினலெொக அனமயும் என்றும் எச்சமொக வருமிைத் ில் முடிெொக அனமயும் 

யெெர்ச்யசொல்லுக்கு அனைெொக வரும் என்றும் அவ்வொறு முடிக்கும் யசொல்லொக அனமயும் 

யெெர், ெெைினல ஏற்கும்  ன்னமனெயும் உருபு ஏற்கும்  ன்னமனெயும் யெற்று அனமயும் 

என்றும் விளக்கியுள்ளது. 

பசைொவனெெரும் நச்சிைொர்க்கிைிெரும்  

 யெெயெச்சத்ன  விளக்கவந்  நூற்ெொவில், யெெயெச்சத்ன  அடுத்துவரும் யெெர்கனள 

நிலம், யெொருள், கொலம், கருவி, வினைமு ல், வினை எை ஆைொகப் ெகுத்துள்ளொர் 

ய ொல்கொப்ெிெர். இவற்பைொடு இன்ை ற்கு, இதுெெைொக என்ை இெண்டு யெொருண்னமெில் 

வரும் யெெர்களும் யெெயெச்சத்ன  அடுத்து வரும் எைச் பசைொவனெெரும் 

நச்சிைொர்க்கிைிெரும் குைித்துள்ளைர். 

 ‘இவற்ைிற் யகொத் வுொினமெ யவைபவ, ஒழிந்  விெண்டிற்கும் இவற்பைொ யைொப்ெ 

வுொிெவொகொ, சிறுெொன்னம யுொிெ யவன்ைவொைொம்’ ‘அெசன் ஆ யகொடுக்கும் ெொர்ப்ெொன், ஆ 

யகொடுத்  ெொர்ப்ெொன் எைவும் ஆனையெொலிக்குங் கூலி, ஆனையெொலித்  கூலி எைவும் 

ஏனை ெிெண்ைற்குஞ் சிறுெொன்னம யுொிெவொய் வந் வொறு’ (யசொல். 234, பசைொ.) எைச் 

பசைொவனெெரும் 

 ‘அெசன் ஆ யகொடுக்கும் ெொர்ப்ெொன், அெசன் ஆ யகொடுத்  ெொர்ப்ெொன் எைவும் ஆனை 

ஒலிக்கும் கூலி, ஆனை ஒலித்  கூலி எைவும் ஒத்  உொினமெ அன்ைிச் சிறுெொன்னம 

இன்ை ற்கு இதுெென் என்ெைவற்ைின்கண்ணும் வரும்’ (யசொல். 236, நச்சர்.) எை 

நச்சிைொர்க்கிைிெரும் ஒபெ எடுத்துக்கொட்டுகனளக் கொட்டி விளக்கியுள்ளைர். இவ்வொறு 

அனமவது சிறுெொன்னம எை இருவரும் குைித்துள்ளனமயும் நினைவில் யகொள்ளத் க்கது. 

யெெயெச்சம் ெொல் கொட்ைொது – ய ய்வச்சினலெொர் 

 ‘யெெனெ எச்சமொக உனைெவொ லொற் யெெயெச்சயமைக் குைியும் யெறும் இனவயும் 

ெொல்கொட்ைொ என்றுணர்க’ (யசொல். 228, ய ய்வ.) என்று ய ய்வச்சினலெொர் யெெயெச்சம் 

என்ெ ற்கொை யசொற்யெொருள் விளக்கத் ினையும் யசொல்லிெல் பநொக்கில் அ ன் 

ெொல்கொட்ைொ   ன்னமனெயும் எடுத்து விளக்கியுள்ளொர். பமலும், அடுத்  நூற்ெொவிற்குொிெ 

உனெெில், இன்ை ற்கு இது ெென் என்ை இெண்யைொடும் யெெயெச்சம் முடியும் என்று கூைி 
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அவற்ைிற்குொிெ எடுத்துக்கொட்டுகனளயும் கொட்டிெ பசைொவனெெனெயும் 

நச்சிைொர்க்கிைிெனெயும் மறுத்துள்ளொர் ய ய்வச்சினலெொர். ‘யகொடுக்கும் ெொர்ப்ெொன் 

என்ைவழிக் யகொனைத் ய ொழில் ெொர்ப்ெொன் பமபலறு லின் ெொன் ஆ யகொடுப்ெக் யகொள்ளும் 

ெொர்ப்ெொன் எைப் யெொருள் உனெக்க பவண்டு லின் அது வினைமு லொம். ஒலித்  கூலி 

என்ைவழிக் கூலிெொவது ெெைொ லின் அ ற்குப் யெொருள் உனெக்குங்கொனல, ஒலித் ற்குக் 

கூலி எை உனெக்க பவண்டு லின், ஆண்டு அ ற்யகன்ெது புலப்ெைொது நின்ைல்லது கூலி 

யென்ெ யைொடு யெொருத் மின்யைன்க’ (யசொல். 229, ய ய்வ.) என்ைவொறு அனமந்துள்ளது 

ய ய்வச்சினலெொெது மறுப்புனெ. 

கல்லொைர்  

 யெெயெச்சம் குைித்  கல்லொைெது உனெ இளம்பூெணர், பசைொவனெெர், 

நச்சிைொர்க்கிைிெர் ஆகிபெொெது கருத்துகனளத் ய ொகுத்துத்  ருவ ொக உள்ளது. ‘முற்ைொய்ப் 

யெெர் யகொண்ைவழி மற்யைொரு யசொல் பநொக்கொது யசப்பு மூடிெக்கொற்பெொல அனமந்து 

மொறும். எச்சமொய்ப் யெெர் யகொண்ைக்கொல் அனமெொது மற்றுயமொரு யசொல் பநொக்கிற்றுப் 

பெொல நிற்கும் என்ெது’ (யசொல். 236, கல்லொ.) என்று யசய்யும் என்னும் முற்ைிற்கும் 

எச்சத் ிற்கும் உள்ள பவறுெொட்னை இளம்பூெணனெப் ெின்ெற்ைி பவறுமுனைெில் 

விளக்கியுள்ளொர் கல்லொைர். 

 பசைொவனெெர், நச்சிைொர்க்கிைிெர் ஆகிபெொெது இன்ை ற்கு, இது ெெைொக 

என்ெனவ குைித்  விளக்கங்கனளயும்  ம் உனெெில் இனணத்துள்ளொர். ‘ெொன் ஆனை 

ஒலிக்கும் இல்லம், ஆனை ஒலித்  கூலி என்ைொற் பெொல்வை முடியுமொறு என்னை எைின் 

அவ்வினைெிலக்கணத்துள் இன்ை ற்கு இது ெென் என்னும் அவ்விெண்யைைப் யெெர் 

வனகெொகலின்  ன்ைிைம் முடித் ல் என்ெ ைொற் யகொள்ளப்ெடும்’ (யசொல். 236, கல்லொ.) 

என்ெ ொக அனமந்துள்ளது கல்லொைெது உனெ. 

முடிவொக  

 யெெர், வினை, இனை, உொி என்னும் யசொற்களுக்குத் ய ொல்கொப்ெிெத்துள் 

பநெடிெொகக் கூைப்ெைொ  வனெெனைகள் ய ொல்கொப்ெிெச் யசொல்ல ிகொெத் ிற்கு 

உனெவனெந்  உனெெொசிொிெர்களொல் முன்னவக்கப்ெட்டுள்ளை. குைிப்ெொக வினையெச்சம், 

யெெயெச்சம் எனும் யசொல்வனககள் குைித்து ய ொல்கொப்ெிெ உனெெொசிொிெர்கள் பெசியுள்ள 
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கருத்துகள் அச்யசொல் வனகப்ெொடுகள் குைித்  புொி னல பமலும் வளர்ப்ெனவெொக 

அனமந்துள்ளனமனெக் கொணமுடிகிைது. வினையெச்ச  ன்னமனெக் யகொண்ைைவொக 

உனெெொசிொிெர்கள் இனணத்துக்யகொண்ை சில வடிவங்கள்  ெின்வந்  இலக்கணிகளொல் 

ஏற்றுக்யகொள்ளப்ெட்டுத்  மது நூலளுள் ெ ிவு யசய்துள்ள  ன்னமெினையும் 

கொணமுடிகிைது. வினையெச்சம், யெெயெச்சம் மொத் ிெமல்லொது ெிை யசொல்வடிவங்கள் 

குைித்தும் உனெெொசிொிெர்கள்  ரும் விளக்கங்கனளத் ய ொகுத்துக்கண்டு விளக்குவது என்ெது 

 மிழ்ச் யசொல்லிலக்கண ஆய்வுலனக பமலும் வளப்ெடுத்தும்.  
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