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ணலதாந இக்கஞ உருபாக்கத்டில் தடால்காப்ிதம் 

.ணனாகன் 

உடபிப் னாசிரிதர், டணிழ்த்துல  & ஆய்வுலணதம் 

அசுக் கல்லூரி, சித்தூர் 

 
நலனாம் எனும் ச ால் சநாமிலனக் குிப்தில்ல. 

நல + ஆமம்/ நல+ அம் எ  ிப் குதிலன குித்த 
மந்தநிழ்ச் ச ால் ின்ர் அப் குதி நக்கின் பச்சு 
யமக்லகக் குிக்கும் ச ால்ாக நாினது. 14 ஆம் 
நூற்ாண்டில் லீாதிகம் இம் சநாமிலனக் பகபாரா 
எ அலமத்தது. அதற்கு னன் அது ப பத்தநிமாக இருந்தது. 
அக்காத்தில் அலத ’நலனாண்ந’ எவும் 
அலமத்துள்ர் ’நலனா சநாமி’ என் ச ால்ாக்கத்தின் 
னெம் அலத ரு சநாமினின் சனபாக னதன்னதில் 
அலைனாப்டுத்தினயர் எல்ிஸ் துலப. இன்று நலனாம் 
என்பத சநாமிலனக் குிக்கும் ச ால்ாக 
யமங்கியருகின்து என்ாறம் அச் ச ால் சநாமிலனக் 
குிப்தில்ல. “நலனாசநாமி” எனும் ச ால்லபன 
சநாமிலனக் குிக்க சாருத்தநாக னன்டுத்த பயண்டும் 
எப் பபா ிரினர்களும் ஆய்யார்களும் 
சிப்டுத்துயதுண்டு . 
 

1. ணலதாநம் - தணானித் னடாற்க் 
தகாள்லககள் 

 
நலனா சநாமினின் பதாற்த்லதக் குித்து  

அிஞர்கிலைபன ல்பயறு கருத்து நாறுாடுகள் உள். 
அக் கருத்துக்கல ான்கு யலகனாக காணாம். தநிமின் 
தாக்கங்கள்  நற்கிருதத்தின் ச ல்யாக்கு கப்ன இயற்பாடு 
நலனாத்திற்பக உரின தித்துயப் ண்னகல இயற்ல 
னன்ிறுத்தி நலனாத்தின்  பதாற்த்லத அிஞர்கள் 
கூி யந்துள்ர்.நலனாம்  நற்கிருதத்திிருந்து 
உருயாகி யர்ந்த சநாமி எனும் சகாள்லகலன யிலதத்தயர் 
னகாவுண்ஞி தடுங்ஙாடி ஆயார். னகந தகௌமுடி/ 1878 
என் நூில்  நற்கிருதம் எனும் இநனத்திிருந்து பதான்ின 
திபாயிை திகில் ன்று நலனாம் எ ரு ச ய்னேில் 
அயர்  கூறுகிார்.  திபாயிை சநாமிகள் கூை  இந்தின 
ஐபபாப்ின சநாமிக் குடும்த்லதச் ப ர்ந்தலய என்  

ிபநா ஆய்வுகள் ரு காத்தில் 
ைந்திருந்தாறம்கூைஎல்ிஸ் /1777-1819,  

கால்டுசயல்/1856 ஆய்வுகால் அடிட்டுப் பாலத 
ாநிபயாம். இதற்சகல்ாம் சயகுகாத்திற்குப் ின் 
பகாவுண்ணி சடுங்காடி இப்டி சகாள்லகலன னன் 
லயப்லத ரு ஆய்வு னடியாக ஏற்க னடினாது. நலனா 
சநாமினாய்வுகம் பகாவுண்ணினின் கருத்லதக் 
லகயிட்டுயிட்ைது. 

தநிழ் நலனா உவுகல னன்ிறுத்தி நலனாம் 
தநிமன்லனின் நகள் எனும் கருத்லத னதில் சுட்டினயர் 
கால்டுசயல் அயர்கப. ”தநிழ் -  நலனாம் இம் 
சநாமிகிலைபனனா பயறுாடுகள் ஆபம்த்தில் அதிகநாக 
இல்ல என்ாறம் காப்பாக்கில் அவ்பயறுாடுகள் 
நிகுந்துள் ிலனில் நலனாத்லத ரு  பகாதரி சநாமி 
எனும் கருத்து பகள்யிக்கு அப்ாற்ட்ைபத” என்று 

கால்டுசயல் கருதுகிார். இக் கூற்ல சரும்ாா தநிழ்ப் 
பபா ிரினர்களும், சநாமி ஆய்யார்களும் ி. 
பகாயிந்தப்ிள்ல, ஏ.ஆர் பாஜபாஜயர்நா பான்பாரும் 
ஏற்றுக் சகாண்டுள்ர். ஆால் கால்டுசயல்  நலனாம் 
ற்ிக் கூின கருத்துக்கல குண்ைர்ட் ஆய்வுனடிவுகளுக்குப் 
ின் தநது இபண்ைாம் திப்ில்  ி திருத்தங்கல 
பநற்சகாண்டுள்லதனேம் கயத்திற் சகாள்பயண்டும். 
குட்ைம், கற்கா, குைம், சயண், னமி எனும் ஐந்து ாடுகில் 
யமங்கின சகாடுந்தநிபம நலனாநாக யர்ச் ி சற்தாக 
கூறுகின்ர். தநிழ்  நலனாம் இயற்ிலைபன 
சருக்கநா உவுகள் உண்சைன்ாறம் நலனாத்லதத் 
தநிமின் கிலசநாமினாக கருதுயது தயறு. இபண்டும் 
னெத்திபாயிை சநாமினில் இருந்து பதான்ின உைன்ிப்ன 
சநாமிகப என் சகாள்லகனேம் ஆய்யார்கிலைபன உண்டு. 
இக் சகாள்லகலன யர்த்தயர் குண்ைர்ட். யைசநாமினில் 
எளதப்ட்ை னதல் நலனா இக்கணநூல் எப்டுகி  
லீாதிகம் (14 நூற்ாண்டு) பகப சநாமிலனனேம் ப ாமபத  
சநாமிலனனேம் பயறுடுத்தி காட்டுயலத  தநிழ் – நலனா 
சநாமி பயற்றுலநக்கா னதல்  ான்ாகக் சகாள்யதுண்டு. 
திபாயிை சநாமிக் குடும்த்லதச் ப ர்ந்த ரு ிரியின் 
இருகிலகள்  
என் னடிலயத் தருகிார் நலனாத்திற்கு ஆபம்கா 
இக்கணத்லதனேம் அகபாதிலனனேம் அித்த குண்ைர்ட்.  
நலனாத்தின் சதால்யடியம் தநிமல், னெத் திபாயிைபந 
என் சகாள்லகலன ஆற்றூர் கிருஷ்ணப்ிராபடி, உள்ளூர் 
பபநஸ்யப அய்னர், பகாதயர்நா பான்பார் 
யர்த்துள்ர்.குண்ைர்ட்டின் சகாள்லகபனாடு இலணந்து 
யர்ந்தது என்ாறம் இன்று இக் சகாள்லகலனத்தான் 
அிஞர்கள் ின்ற்றுகின்ர். 
தநிழ் –  நற்கிருத சநாமிகின் கப்ன சநாமிபன 
நலனாம் எனும் கருத்துக்களும் உள். பகாவுண்ணி 
சடுங்ஙாடி என்யர் கூினலத ட்டினேம் இங்கும் 
குஞ்ஞன் ிள்ல எளதினேள் பகப ாலரனின் யர்ச் ி 
எனும் நூிறம் தநிழ்  நற்கிருதக் கலயபன நலனாம் 
எனும் கப்னசநாமி எனும் கருத்லத னன்லயக்கின். 
பகாவுண்ணி சடுங்ஙாடி  நற்கிருதம் எனும் இநனத்தில் 
உருயா திபாயிைநா காிந்தி தினிிருந்து பதான்ின 
கங்லக திபன நலனாம் எ அணினத்துைன் 
யருணிக்கின்ார்.  
சதாைக்கத்தில் தநிமின் நகாக  யர்ந்தது  எனும்  
கால்டுசயல்ின் கருத்லதப் ின்ற்ி ஏ.ஆர். பாஜபாஜயர்நா  
சகால்ம் ஆண்டுக்கு னன் நலனாம் தன் தானா 
தநிமின் கர்ப்த்தில் யர்ந்தது என்றும் ின்ர் இலநப் 
ருயத்லத எட்டின பயலனில் ன்கு அினகநா 
நப்சாருத்தம் நிக்க  ல் நணநகா 
 நற்கிருதசநாமிலன நணந்தது. அயர்களுக்கிலைபன இத் 
திருநணத்லத ைத்தினயர் எளத்தச் ன் என்றும் 
உருயகப்டுத்துகிார் . இது பான் நிதக் குடும் 



International Journal of Linguistics and Computational Applications (IJLCA)                        ISSN 2394-6385 (Print) 

Volume 2, Issue 2, April - June 2015                                                                                          ISSN 2394-6393 (Online) 

 

            55 

உவுிலகல ரு சநாமி யபாற்ின் நீது ஏற்றுதல், 
அணி னத்திற்காக உயலந/ உருயகப்டுத்துதல 
உண்லநசனன்று சகாள் இனயில்ல.  
இக் கருத்லத சநாமினினல் சகாள்லககளுக்பக னபண்ட்ை 
யாதநாகக் கருதுகின்ர் நலனா அிஞர்கள். நலனா 
சநாமி ற்ின ல்பயறு சகாள்லககில் இன்று தி 
நலனா யாதபந பநபாங்கி யருகின்து. உள்ளூர் 
பபநஸ்யப அய்னர், ஆற்றூர் கிருஷ்ண ிராபடி,சக. 
பகாதயர்நா,  ி.எல்.ஆண்ைி. பக.எம்.ஜார்ஜ், ிபாகப யாரினர், 
ஆர்.பகாிாதன் எ நலனா சநாமிலன ஆபாய்ந்துள் 
ரும் திநலனா யாதத்லதபன னன்சடுக்கின்ர். 
இயர்கள் சகாள்லகப்டி நலனாம் 
னெத்திபாயிைத்திிருந்து தநிலமப் பாபய அல்து இதப 
திபாயிை சநாமிகள் பாபய பதாற்னம் யர்ச் ினேம் 
சற்து. அது சகாடுந்தநிபமா தநிமின் கிலசநாமிபனா 
அல்.ருபயல தநிமில் இருப்லத யிைவும் மலநனா 
சநாமிக்கூறுகளும் ண்ாட்டுக் கூறுகளும் ிலந்தது 
நலனாம் என்துயலபனா சகாள்லககளும் இன்று 
 ாதாபணநாக கருத்துகில் இருந்துயருகின்து. 

 
2.  ணலதாந இக்கஞ நூற்கள் 
 
கி.14 ஆம் நூற்ாண்டில் எளதப்ட்ை லீாதிகம் கிி 

1851 ல் குண்ைர்ட் எளதின நலனா சநாமி இக்கணம் 
கி.ி 1895 ல் எ.ஆர்.பாஜபாஜ யர்நா எளதின பகபாணினீம் 
ஆகினயற்ல நலனா சநாமினின் னக்கினநா னென்று 
பரிக்கண நூற்கள் என்று குிப்ிடுயதுண்டு. தநிழ் தயிர்ந்த 
ஏலன திபாயிை சநாமிகின் னதல் இக்கண நூற்கள் 
யைசநாமினில் எளதப்ட்ைலயபன. சதறங்கு சநாமி 
இக்கண நூா ஆந்திப  ிந்தாநணி, கன்ை இக்கண 
நூாகின கர்ாைக ாரானரணம், நலனாத்திற்கு 
லீாதிகம் எ. எளதினயர் சனர் சதரினாத யைசநாமினில் 
இனற்ப்ட்டுள்  நூல் லீாதிகம். லீாதிகம் நூறக்குப் 
ல்பயறு திப்னகளும் ஆய்வுலபகளும் சயினாகினேள். 
நா.இலனசருநாள் அயர்கால் தநிமாக்கனம் 
ச ய்னப்ட்டுள்து. ஆற்றூர் கிருஷ்ணப்ிராபடி/ 1917, சக. 
யாசுபதயன் னெறது , சூபாட்டு குஞ்ஞன் ிள்/1946,1957,1996, 
இங்கும் குஞ்ஞன் ிள்/1985 இயர்கின் திப்னக்கால் 
இந்நூல் நலனாச் சூமில் அினகம் சற்றுள்து.  
நலனா  நற்கிருத சநாமிகின் கப்ாகின 
நணிப்ிபயாத்திற்கு அங்கீகாபம் ஏற்ை  இந்தினாயின் 
ச ம்சநாமினா  நற்கிருதத்தில் எளதப்ட்ை இந்நூல் 
இலைக்கா நலனா சநாமிக்கு எளதப்ட்ை இக்கண 
நூல் என்கிார் சூபாட்டு குஞ்ஞன்ிள்ல. 

நலனா ிகண்டு, நலனாம் பார்ச்சுகீஸ் ிகண்டு 
இயற்லத் தனாரித்த அர்னஞாஸ் ாடிரி  நலனா 
சநாமிக்கு  திபமாம் நூற்ாண்டில் எளதின இக்கண 
நூல் ன்று ற்ின தகயல் தயிப பயசான்றும் 
கிலைக்கயில்ல. 

நலனாத்தில் கிித்தய நதப் ிபச் ாபத்லத ச ய்துயந்த 
நிரரிக்காக உருயாக்கப்ட்ை நிரரி நலனா 
இக்கண நூற்களும் உள். அலயபன நிகுதி எனுநவுக்கு 
உள். கி.ி.1700-1712 ல் பகபத்தில் யாழ்ந்த ஆஞ்சனாஸ் 
ிான்சிஸ் ரு நிரரி நலனா இக்கண நூல 
இனற்ினேள்ார். இவ்யிக்கண நூல் யாய்சநாமிக்கு நட்டுபந 

உகந்தது என்றும்   நற்கிருதம் கந்த எளத்துசநாமிக்கு 
ஏற்து அல் என்றும் கூப்டுகிது. 

கி.ி.1714-1783 காத்தில் யாழ்ந்த ாச்சு மூத்டது எனும் 
அபண்நல லயத்தினர் ரு இக்கண நூல எளதினேள்ார். 
அச் டிக்கப்சற்து எினும் இன்று அந்நூல் ற்ின 
தகயல்கள் எதுவும் அின இனயில்ல. எ.ஆர். 
பாஜபாஜயர்நா அயர்கள் தநது பகப ாணிின 
உருயாக்கத்தின் பாது இந்த நூலப் னன்டுத்தினதாகக் 
கூறுகிார்.  

ஆங்கிபனர்கள் நிரரிப் ணிக்காகவும் அபசுப் 
ணிக்காகவும் இக்கண நுல்கல உருயாக்கிர். 
அந்ிலனில் அபசுப் ணினார்களுக்காக ார்ட் 
டிம்ணண்ஸ் உருயாக்கின நூப Grammar of the Malayalam 
Language/1799.  
எப். ஸ்ிரிங் எளதினேள் Out-line of a Grammar of the 

Malayalam as spoken in the Provinces of North and South Malabar and 
kingdom of Travancore/ 1839 என் நூறம் னாசப் ிற் 
எளதினேள் A  Grammar of Malayalam Language/1841 இபத 
பதலயலன ட்டி ச ய்னப்ட்ைபய.   

நலனா சநாமிக்சக   அதிகாபப்னர்யநா 
இக்கணத்லத எளதினயர் தெர்ணன் குண்ர்ட். 
அட் பகாண்ைம், தகாண்ைம்,யா க காண்ைம் எ னென்று 
குதிகலக் சகாண்ைது. அதன் னன்னுலபனில் குண்ைர்ட் 
“ நலனா சநாமி ’திபநிம்’ எனும் தநிமின் ரு 
கிலனாகும்.அது சதறங்கு கர்ாைகம்,துளு, குைகு னதின 
கிலகலயிை அதிகநாக தநிமர்கின் சூத்திபங்கபாடு 
த்துயருயதால் கிலசநாமினாம். இருப்ினும் ிபாநணர் 
இக் பகபத்லத அைக்கி ஆண்டு ளக்கபகடுகலக் 
சகாண்டுயந்து சூத்திபர்கபாடு கந்து பாதில்  நஸ்கிருத 
ிகளும் ச ாற்களும் நிகவும் கந்து சநாமினின் னெ 
யடியத்லதப் யாாக  நாிப்பானேள்து.” 

இங்ஙம் ”காப்பாக்கில் உருயா பகப ாலரனின் 
இக்கணம்  லநக்க  நஸ்கிருத இக்கணனம் தநிழ் 
ன்னூல் னதினயற்லனேம் பாக்கிக் காணபயணபயண்டும்” 

குண்ைர்ட் நலனா இக்கண உருயாக்கத்திற்கு 
தநிமிிருந்து ன்னூலப் ரிந்துலபக்கின்ார். அயர் 
காத்தில் தநிழ்க் கல்யிச் சூமில் னமக்கத்திிருந்த நூல் 
ன்னூாகாம். ஏசில் சதால்காப்ினம் அன்று 
னளலநனேம் அச் ிைப் ட்டிருக்கயில்ல. னதல் 
எளத்ததிகாபப் திப்ன 1848 ல் தான் சயினாகின்து. ஆகபய 
1951 இல் குண்ைர்ட்  சதால்காப்ினம் ற்ி அிந்திருக்க 
யாய்ப்ில்ாது பானிருக்காம். நட்டுநல் அன்று 
இலைக்கா நலனாநா நணிப்ிபயாத்திற்கு 
எளதப்ட்டிருந்த லீாதிகம் ற்ிக்கூை குண்ைர்ட் 
அிந்திருக்கயில்ல. ஏசில் அன்று லீாதிகம் நூல் 
கண்ைினப்ையில்ல. னகாட்ய்க்கல் 
னகாபிகத்டிிருந்து தகாடுங்ஙல்லூர் குஞ்ஜிக்குட்ன் 
டம்புாால்  கண்சைடுக்கப்ட்ை இந்நூல் சயகுகாத்திற்குப் 
ின் 1917 இல் தான் னதல் திப்லக் கண்ைது. குண்ைர்ட் 
நலனா இக்கண உருயாக்கத்திற்குப் னன்டுத்தின 
நூற்கின் ட்டினில் லீாதிகனம் ன்னூறம் கூை 
இைம்சறுயதில்ல என்து கயிக்கத் தக்கது.  

குண்ைர்ட்டின்  ீைபா எல்.கார்த்தபதிட் என்யர் 
ணலதாந பிதாகஞ சங்கிகம்/1860 என் இக்கண 
நூல உருயாக்கிார். இந்த நூல் டிாறு/1931 
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டிப்புக்கலநக் கண்ைது. சயகுகாநாக நார் குதிகில் 
ாைநூாக இருந்தது.அதாயது அன்லன ச ன்லப் 
ல்கலக்கமகத்தில் . 
ணாத்டன் கீபர்க்கீஸ் கத்டார் எளதின ணதாழ்ணமத 

பிதாகஞம்/1963 அக்ஷப  க்ஷணம்  த க்ஷணம்  எனும் 
இருகுதிகலனேம் இக்கணச் ச ாற்கின் அகாபாதினேம் 
உலைனது. அ,இ,உ,எ, எனும் குிறம் இயற்ின் 
சடில்களும் நட்டுபந நலனாத்திற்கு உண்சைன்து இயர் 
கருத்து. நலனா எளத்துக்கள் ற்ின னதற்குிப்ல இந்த 
நூல் திவு ச ய்துள்து. 
னகாவுண்ஞி தடுங்ஙாடி எளதின இக்கண நூல் 

னகநதகௌமுடி /1878. பகப ாணினீத்துக்கு னன் 
எளதப்ட்ை அதிகாபப்னர்யநா நலனா இக்கண நூாக 
கருதப்டுகிது. இந்ட நூில் டான் ணலதாநத்டிற்கு 
சணஸ்கிருடம் டந்லடமம் டணிழ் அன்லமம் என் கருத்து 
முன் லபக்கப்ட்து. நற்கிருதத்லத இநனநலனாகவும் 
திபாயிை சநாமிகல அதிிருந்து பதான்றும் ஆறுகள் 
எவும் நலனாம் அதில் கங்லக எவும் உருயகிப்தும் 
இந்த நூல்தான். பர்ஞம் (எழுத்து), னர் (தசால்) தாருள், 
சந்டி, சப்டம், டம், ாணம், கிரிதா, அவ்ததம், பர்ஞம், 
பாக்கிதம், சணாசம், பிருத்டம், அங்காம்,டாது, 
அப்ிதாசம் எப் திாறு குதினாக நலனா 
இக்கணத்லதக் கூ னற்டும் நூல் இது.இதன் இக்கணக் 
கலச் ச ாற்கப இந்நூல்  நற்கிருதத்லத  ார்ந்து 
நலனா இக்கணத்லத உருயாக்க னற்டுகிது 
என்லதக் காட்டுகிது.  

ஐபபாப்ினர்களுக்கும் பகபனீர்களுக்கும் னன்டும் 
ிலனில்  எல்.த. ஃப்னாகன் னணதர் உருயாக்கின 
இக்கண நூல் A Progressive Grammar of the Malayalam/ 1989. இந்த 
நூல் யிாயிலை னலனில் அலநந்துள்து. இதுயலப 
இனற்ப்ட்டுள் நலனா இக்கண நூல்கில் 
அலயபாறம் பப பா யபபயற்கப்டுகி னகழ்சற் 
இக்கண நூல் ஏ.ஆர்.ாா பர்ணா இதற்ிமள்ந னகந 
ாஞிதீம்/1895. இனற்ப்ட்டு இன்லக்கு 120 
ஆண்டுகாகினேம் இன்றும் பகபக் கல்யிச் சூமில் சரிதும் 
னன்டுத்தப்ட்டு னமக்கத்தில் இருந்து யருகின் இக்கண 
நூல் பகப ாணினீம். இந்த நூறக்குப் ின் இலத 
சயல்றம் அவுக்கு நற்சாரு நலனா இக்கண நூல் 
இதுயலப உருயாக்கப்ையில்ல. அந்ிலனில் இதல 
நலனாத்தில் இறுதினாக உருயாக்கப்ட்ை இக்கண 
நூாகக் கருதாம். சயியந்தலய வும் 
பகபாணினீத்துக்கு எளதப்ட்ை யிக்கங்கள் அல்து 
லீாதிகத்தின் நறுதிப்னகள் நட்டுபந. இந்த நூல 
பபா ிரினர் நா.இலனசருநாள்/1977   தநிமாக்கம் 
ச ய்துள்ார். 

எ.ஆர் அயர்கள் தன்காத்தில் திபாயிை சநாமிகின் 
இக்கணங்கல ஆபாய்ந்த பநலாட்டு சநாமினினல் 
அிஞர்கா  ஆர்ைன், எல்ிஸ், கால்டுசயல், கிபால், 
கிற்ல், குண்ைர்ட், ர்ல், சய்ி, ஸ்டீயன் ன் பான்பார் 
கருத்துக்கல இந்நூில் னன்டுத்தினேள்ார். அத்துைன் 
நலனா லீாதிகனம் குண்ைர்ட்டின் நலனா 
இக்கணனம்  ி அடிப்லைகல அித்துள்து. தநிமில் 
இருந்து ன்னூல் னன்சகாள்ப்ட்டுள்து. பகபாணினீ 
உருயாக்கத்திற்குப்  னன்ட்ை  நூல்கள்  எ  எ. ஆர். தரும்  

ட்டினில் ன்னூல் மூமும் ( உலப தபப்ையில்ல) 
ாய்ஸ்-சாமுபல் ிள்லந ன்னூல் –ஆங்கி 
தணானிததர்ப்பும் இைம்சற்றுள். ன்னூில் இருந்து 
எ.ஆர் இருது பநற்பகாள்கலப் னன்டுத்தினேள்லத 
நா.இலனசருநாள் சுட்டிக் காட்டுகின்ார். ஆால் எ.ஆர். 
தது நலனா இக்கண உருயாக்கத்தில் 
சதால்காப்ினத்லதப் னன்டுத்தினதாகபயா அந்நூல் 
ற்ிபனா தநது நூில் எங்கும் சுட்ையில்ல. 1848,1868,1891 
ற்குள் சதால்காப்ினம் னளலநனேம் னதல் அச்சுப்திப்லக் 
கண்டிருந்தது எினும் ஏ.ஆர் சதால்காப்ினம் ற்ித் தநது 
நூில் சுட்டிச் ச ல்ாதது யினப்லத் தருகிது. 

இந்ிலனில் இன்று நலனா சநாமி யபாறு, 
இக்கண உருயாக்கம் இயற்ில் சதால்காப்ினத்லத 
அடிப்லை நூாகக் சகாண்டு பநற்சகாள் பயண்டினேள் 
ஆய்வுகள் ற்ின கண்பணாட்ைம் யர்ந்து யருகின்து. 
சதால்காப்ினம் நலனா சநாமிக்கும் எளதப்ட்ை னதல் 
இக்கண நூல் 

 என்லதச் ச ால்ாநல் ச ால்றம் கருத்துக்களும் 
இன்று நலனா சநாமினாய்வுகில் ிகழ்ந்து யருகிது. 
1306 சதால்காப்ின நூற்ாக்கில் நலனா சநாமிக்கு 
சாருந்தாது எ ரு 150 நூற்ாக்கள் நட்டுபந உள் 
என்து அக் கருத்தின் ீட் ினாக இருக்காம். நலனாம் 
ச ம்சநாமித் தகுதிலன அலைந்தலத ட்டி  நலனா 
சநாமினின் பதாற்ம், இக்கண உருயாக்கம் ஆகின 
உலபனாைல்கள் பகபத்தில்   னன்சடுக்கப்ட்டு 
யருகின்து.கால்டுசயல் ,குண்ைர்ட் கயிக்கத்தயின தநிழ் 
நலனா இக்கணக் கூறுகள் உள். அது அயர்கள் 
சதால்காப்ினத்லத அினாத காபணத்தால் ஏற்ட்ைது என்ப 
கருதப்டுகிது. ஆால் கால்டுசயல் சதால்காப்ினத்லத 
பவு அிந்திருந்தார் என்தற்கா  ான்றுகள் உ. தநது 
திபாயிை சநாமிகள் ப்ாய்வு நூில் கால்டுசயல் 
னன்லயத்த திபாயிைசநாமிக் சகாள்லகனில் பர்ந்த தயப 
ின்ர் யந்த ஆய்யார்கலத் தில  திருப்ினேள்து 
என்கின்ர். 

அன்ாைப் னன்ாட்டில் உள் நலனா யாய்சநாமி 
யமக்காறுகளுக்கா இக்கணத்லத சதால்காப்ினத்தில் 
துல்ினநாக காணனடியதும், சதால்காப்ினம் நலனா 
சநாமிசனர்ப்ன னன்னுலபனில் ”தநிமில் யமக்சகாமிந்து 
பா  ி ச ாற் னன்ாடுகளும் யமக்காறுகளும் 
நலனாத்தில் இருந்து யருகின். அது ற்ின 
ஆய்வுகல நலனா சநாமியல்றர்காபபன இனறம்” 
என்        நா.இலனசருநாள், னயர்  சுப்ிபநணின 
ிள்ல ஆகிபனாரின் நுட்நா  ி கூற்றுக்களும் 
நலனா சநாமித் பதாற்ம். இக்கண அடிப்லை 
ஆய்வுகளுக்கு சதால்காப்ினம் பாக்கித் தில திருப்ினதாக 
கூறுகிார் பகாிாதன். தநிமில் இருந்து நலனா சநாமி 
பதாற்ம் சயில்ல.அது னெத் திபாயிைத்திிருந்து தநிழ் 
பாபய ிரிந்து யர்ச் ினலைந்தது. னெத் 
திபாயிைத்திிருந்து தநிழ் தது யர்ச் ினில்  ி கூறுகல 
இமந்தும் யர்த்தும் உள்லதப் பாபய நலனாம் 
னெத் திபாயிைத்திிருந்து  கூறுகல இன்னும் 
தக்கலயத்திருப்தும் உண்லநபன. அவ்யாறு  
நலனாத்தில் தங்கினிருக்கும் கூறுகல, அதன் இக்கண 
அடிப்லைகல  அின  சதால்காப்ினம்  னன்சகாள்ப்ை  
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பயண்டும் என் பாக்கபந நலனா இக்கண 
உருயாக்கத்தில் சதால்காப்ினம் என் உலபனாைல 
நலனாச் சூமில் ிகழ்த்துகிது. 
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