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ABSTRACT
More detailed studies of the history of the Tamil text editions are being carried out with
the help of micro data. Thus, edition history is no longer a personal history. Because the
history of the edition is not without consideration of the dynamics of the social
movement as a whole of the European priests, monasteries, institutions and individuals
who operated in the sphere of history. Thus article discusses the edition history of the
text called Aruvagai Ilakkanam.
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ஆய்வுச் சுருக்கம்
பதிப்பு வரலாறு குறித்த ஆய்வுகள் தனிநபர் சார்ந்து இயங்கும் ஆய்வுகள் என்பனதத்
தாண்டி

ஒட்டுசமாத்த

சமூகவியல்

ஆய்வாகவவ

இனங்காண

வவண்டியுள்ளது.

இலக்கிய

நூற்களுக்கு அனமகின்ற பதிப்புச் சூழனலப் வபாலவவ இலக்கண நூற்களுக்கும் அனமந்து
விடுவனத பதிப்பு வரலாறு காட்டுகின்றது. அவ்வனகயில் தண்டபாணி சுவாமிகள் எழுதிய
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‘அறுவனக இலக்கணம்’ என்னும் நூலின் பதிப்பு வரலாறு குறித்த ஆய்வாக இக் கட்டுனர
அனமகிறது.

அறிமுகம்
தற்காலத்தில் தமிழ் நூல் பதிப்பு வரலாறு குறித்த விரிவான ஆய்வுகளானது நுண்ணிய
தரவுகளின்

துனணவயாடு

சவகு

சிரத்னதயாக

வமற்சகாள்ளப்பட்டு

வருகின்றன.

இதனால்

பதிப்பு வரலாறு என்பது தனிநபர் சார்ந்த வரலாறாக உருவாக்கும் வபாக்கு இனி இருக்க
வாய்ப்பில்னல.
பாதிரிமார்கள்,

ஏசனனில்

பதிப்பு

மடாலயங்கள்,

வரலாற்றின்

பிண்ணனியில்

சமஸ்தானங்கள்,

தனிநபர்கள்

இயங்கிய

என

ஐவராப்பியப்

ஒட்டுசமாத்த

சமூக

இயக்கத்தின் இயங்கியனலக் கவனத்தில் சகாள்ளாமல் பதிப்பு வரலாறு அனமயாது. வமலும்,
“பதிப்பு என்ற நிகழ்வுக்கு ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட பல வரலாறுகனள எழுத முடியும் எழுத
வவண்டிய வதனவயும் உள்ளது. பதிப்பாசிரியர்கள் பற்றிய வரலாறு, பதிப்பான நூல்கனளப்
பற்றிய வரலாறு, பதிப்பான முனறனமகள் பற்றிய வரலாறு, பதிப்பித்த நிறுவனங்கள் பற்றிய
வரலாறு,

பதிப்பிக்கப்பட்ட

நூல்கள்

மீ தான

சமூக,

அறவியல்

பார்னவ

பற்றிய

வரலாறு,

பதிப்பிக்கப்பட்ட நூல்களின் வாசகர் பற்றிய வரலாறு எழுத முடியும்” என்கிற கருத்து, பதிப்பு
சார்ந்த பார்னவகனள மாற்று வழியில் வநாக்க வழி சசய்கிறது

(Sathish, 2010). ஒரு நூலின்

பதிப்பு வரலாறு, நூலின் மீ தான வரலாறாகக் குறுக்காமல் விரிவனடயச் சசய்யும் விதமாக
அனமய

வவண்டும்

முந்னதய

அறிவு

என்பனதவய
மரபுகள்

இக்கருத்து

மற்றும்

தான்

முன்னவக்கிறது.
வாழ்ந்த

அவ்வனகயில்

காலத்தில்

நிலவிய

தனக்கு

வாய்சமாழி

வழக்காறுகள் என அனனத்னதயும் உள்வாங்கிக் சகாண்டு எண்ணற்ற இலக்கிய இலக்கண
பனடப்புக்கனளத்

தந்தவர்

வண்ணச்சரபம்

தண்டபாணி

சுவாமிகள்.

அவரின்

அறுவனக

இலக்கணம் என்னும் நூல் குறித்த பதிப்பு வரலாற்னற பற்றியதாக இக்கட்டுனர அனமகிறது.

அறுவகக இலக்கண நூல்
தமிழில்

இதுவனரயிலும்

எழுதப்பட்ட

இலக்கண

நூல்கள்

ஐந்து

வனகயான

இலக்கணங்கனளவய முதன்னமப்படுத்தின. இந்நினலயில் சுவாமிகள் தனக்கு முன் நிலவிய
இலக்கண

நூல்

புலனமனய
வநாக்கத்தில்

மரபுகள்

அனனத்னதயும்

சவளிப்படுத்தும்
“புலனம

சபாருட்டும்,

இலக்கணம்”

உள்வாங்கிக்
புலனமக்கான
என்னும்

சகாண்டு
ஓர்

அதவனாடு

இலக்கணம்

ஆறாவதாக

ஓர்

தன்னுனடய

வதனவ

என்ற

இலக்கணத்னத

முன்சனடுக்கிறார். இதனன விளக்கும் சபாருட்டு “அறுவகக இலக்கணம்” எனும் நூனல
இயற்றுகிறார். அதனன
“ஐந்வதயிலக் கணசமன்றா யிரம்வபர்கூ றல்கண்டுஞ்
சசந்வதசனன் றாறுவிதஞ் சசப்புவிப்ப – சதந்வதகத்
துள்ளும் புறம்பு சமாளிருசமாரு சபாருட்சீர்
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விள்ளுங் குருபாத வம” என்கிறார் (Aruvagai

Ilakanam, 2016). சுவாமிகள் இயற்றிய

இலக்கண நூல்கள் மூன்று. அறுவனக இலக்கணம், ஏழாம் இலக்கணம், வண்ணத்தியல்பு
என்பனவவ.

அவற்றில்

அறுவனக

இலக்கண

நூல்

மட்டும்

இதுவனரயிலும்

நான்கு

பதிப்புக்கனளப் சபற்றிருக்கிறது. இப்பதிப்புகள் சவவ்வவறு காலகட்டங்களில் பல தளங்களில்
நிகழ்ந்துள்ளன.

அறுவகக இலக்கண நூல் பதிப்புத் தளங்கள்:
1.

அறுவனக இலக்கணம் மற்றும் ஏழாம் இலக்கணம் (ஒருவசர இனணந்த பதிப்பு). முதல்
பதிப்பு 1893.

2.

அறுவனக இலக்கணம், தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் அடிகளார் தமிழ்க் கல்லூரி,
வகானவ. இரண்டாம் பதிப்பு 1978.

3.

அறுவனக

இலக்கணம்

மூலமும்

உனரயும்,

தமிழ்ப்

பல்கனலக்கழக

சவளியீடு,

தஞ்சாவூர். மூன்றாம் பதிப்பு 1991
4.

அறுவனக இலக்கணம் மூலமும் உனரயும், சிரனவ சகளமார மடாலயம் வகானவ.
நான்காம் பதிப்பு 2016

அறுவகக நூல்: பதிப்பு முகறகமகள்
அறுவனக இலக்கணம் நூலின் முதல் பதிப்பானது, சுவாமிகள் இயற்றிய மற்சறாரு
இலக்கண

நூலான

ஏழாமிலக்கணம்

பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
விளங்குகின்ற
பக்கத்தில்

‘முருகதாச

ஸ்ரீமத்.

தண்டபாணி

தரப்பட்டுள்ளது.

இந்நூல்

என்னும்

நூலுடன்

சுவாமிகசளன்றும்
சுவாமிகள்

திருப்புகழ்

இயற்றிய’

அஷ்டாவதானம்

இனணத்வத

என்ற

பூனவ

1893-ல்

சுவாமிகசளன்றும்

குறிப்பு

நூலின்

கலியாண சுந்தர

முகப்பு

முதலியார்

அவர்கனளக் சகாண்டு தஞ்சாவூர் ப.சவ.சவங்கட்டராமராஜா அவர்களால் சசன்னன இந்து
தியாலஜிகல் யந்திரசானலயில் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
வசாழவந்தானூர்

அருளானந்த

சுவாமிகளாதீனம்

ஸ்ரீமத்.கந்தசாமி

சுவாமிகள்,

அஷ்டாவதானம் பூனவ கலியாண சுந்தர முதலியார் எனச் சுவாமிகள் வாழ்ந்த காலத்தில்
இருந்த புலவர்கள் மற்றும் அவருனடய மாணவர்கள் எனப் பலர் எழுதிய சாத்து கவிகனளக்
சகாண்டு முதல் பதிப்பானது சவளிவந்துள்ளது.
19ஆம்

நூற்றாண்டின்

அவதானிக்னகயில்,

தமிழ்

சுவடியிலிருந்து

நூல்களின்
அச்சுப்

பதிப்பு

பிரதிக்கு

முனறகனளக்

மாறிய

இனடப்பட்ட

குறித்து
காலத்தில்

பல்வவறு படிநினலகனளக் காண முடிகிறது. ஒரு பதிப்பானது குறியீடுகனளப் பயன்படுத்துதல்,
அடிகனளப் பிரித்துக் சகாடுத்தல், அகராதி மற்றும் பதம் பிரித்துப் சபாருள் தருதல் எனப்
பல்வவறு

புதிய

முனறனமகனளக்

பின்னணியாகக்

சகாண்டு

பத்சதான்பதாம்

நூற்றாண்டின்

சகாண்டதாக

வநாக்கினால்,
இறுதி

அறுவனக

மாற்றம்

அனடந்துள்ளது.

இலக்கணத்தின்

காலகட்டத்தில்

நிகழ்ந்த

முதல்

பதிப்பு

இதனனப்
பதிப்பானது

மாற்றங்கனள

உள்வாங்கியிருக்கிறது என்பனத உறுதி சசய்ய முடியும். அதாவது, இப்பதிப்பின் நூற்பாயிரம்
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பகுதியில்

மட்டும்

சில

பாடல்கள்

பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

நூல்

பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நூற்

அனமக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆக,

அடி

பிரித்தும்

முழுனமயும்
பதிப்பின்

அக்காலத்தில்

சில

அடி

பாடல்கள்

பிரிக்காமலும்

சீர்

பிரிக்காமல்

பிரித்துச்

பிற்பகுதியில்
நிலவிய

அடி

பதிப்பு

‘பினழ

திருத்தம்’

முனறவய

பகுதி

இப்பதிப்பிலும்

பின்பற்றப்பட்டுள்ளது என்பது சதளிவாகிறது.
இந்நூலின் பதிப்புமூலமாக சுவாமிகள் தம் னகப்பட எழுதிய ஓனலச்சுவடினயத் தான்
இதன்

பதிப்பாசிரியர்

எடுத்துக்

சகாண்டுள்ளார்.

வமலும்,

இப்பதிப்பிற்கு

நூலாசிரியராகிய

தண்டபாணி சுவாமிகவள பினழத் திருத்தம் சசய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார் என்பதற்கான
குறிப்பு

சுவாமிகளின்

மகனார்

சசந்தினாயகம்

பிள்னள

எழுதிய

‘தண்டபாண ீயம்’

என்ற

நூலில்,
“அறுவனகயிலக்கண சமன்னும் அரிய நூனலப் பதிக்கும்படி சசன்னன ஓரன்பரிடம்
ஏற்பாடு சசய்தனர். அவர் அச்சுப்பினழனய சரிவரக் கவனியாது விடுத்தனர். அதனனயறிந்த
சுவாமிகள்

தமது

வநர்பார்னவயில்

திருத்தம்

சசய்தனுப்பியும்

அச்சுவவனலக்காரர்

பினழகனளத் தக்கனவத்தனர். அதனால் மனம் சலித்தனர். அனத ஓர் பாடலிற் கூறினர்.”
(தண்டபாண ீயம், அச்சிடப்படாத னகசயழுத்துப் பிரதி)
எனக் கூறிப் பாடனலயும் பதிவு சசய்கிறார். அப்பாடலானது,
“தட்டா னிடத்தில் தங்கப் பதுனமகள் சனமப்பதுவும்
வட்டாடு வானரத் திருத்திநன் மார்க்கத்தில் னவப்பதுவும்
பட்டாங்கி லுள்ளனதக் காகிதத் தச்சிற் பதிப்பதுவும்
சதாட்டார் மனத்னதப் பலவாறு நாளும் துயர்சசய்யுவம” (மமலது)
என்பதாகும்

(Singapore Siddharthan, 2013). வமலும் இப்பாடல் சுவாமிகள் இயற்றிய

தனிப்பாடல் திரட்டு (பாடல் எண் 275) என்ற நூலிலும் இடம் சபறுகிறது.
ஓனலச் சுவடியிலிருந்து படிசயடுத்துச் சசய்யும் பதிப்புப் பணியின் கடினத் தன்னமனய
சுவாமிகள் உணர்ந்திருப்பினும், தான் வாழ்ந்த காலத்தில் காகிதத்தின் புழக்கம் இருந்து அனவ
பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டவபாதும், ஓனலச்சுவடி எனும் மரபான அறிவு ஊடகத்னதவய
சுவாமிகள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்.
மரபான கல்வி முனறயில் சசயல்பட்ட சுவடி கற்றல் பிற்பாடு காகிகத்தின் வரவால்
அச்சுப் பிரதிகனளப் படித்தல் எனவாகியது. சுவாமிகள் இம்முனறனயயும் உள்வாங்கிய படிவய
அச்சு ஊடகத்தின் வருனகயால் ஏற்பட்ட பதிப்பு நுட்பங்கனளயும் அறிந்துள்ளார். அவதாடு
ஓனலச்சுவடியில்

எழுதும்

மரபான

கல்வி

முனறயிலிருந்து

தன்னன

விலக்கிக்

சகாள்ளாமலும், தான் வாழ்ந்த காலத்தில் நிலவிய அச்சு மரனப உள்வாங்கிக் சகாண்டும்
பதிப்புப்பணியில்

சுவாமிகள்

இயங்கியுள்ளார்

என்பது

வமற்சுட்டிய

சமய்ப்புத்

திருத்தப்

பணியின் மூலம் சதளிவாகிறது.
அறுவனக இலக்கண நூலின் இரண்டாம் பதிப்பானது 85 வருட கால இனடசவளிக்கு
பிறகு 1978-ஆம் ஆண்டு சவளிவருகிறது. இவ்விரண்டாம் பதிப்பு சுவாமிகள் எழுதிய மூலத்னத
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மட்டும் சகாண்ட பதிப்பாக அனமகின்றது. வகானவ தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் தமிழ்க்
கல்லூரி இப்பதிப்னப சவளியிட்டுள்ளது. புலனம இலக்கணத்தின் சிறப்பினனயும், இந்நூல்
சவளிவந்து பல ஆண்டுகள் கடந்த நினலனயயும் கருத்தில் சகாண்டு மீ ண்டும் இந்நூனல
சவளியிடுவதாக இந்நூல் பதிப்புனரயில்,
“இந்நூலில்

உள்ள

புலனமயிலக்கணம்

மிகவும்

குறிப்பிடத்

தக்க

சிறப்புனடயது.

இத்தனகய தனிச் சிறப்புனடய இந்நூல் புலவர்களுக்கும் சமாழியாராச்சியாளர்க்கும் மிகவும்
பயன்படும். இந்நூல் சவளிவந்து மிகப் பல ஆண்டுகள் ஆயின. ஆதலின் இப்வபாது இதனன
நம் கல்லூரி சவளியீடாக சவளியிடுகிவறாம்” எனத்

தவத்திரு

சாந்தலிங்க

அடிகளார்

குறிப்பிட்டுள்ளார் (Aruvagai Ilakanam, 1978).
இந்நூலின்

முகப்பு

பக்கத்தில்

ஆசிரியர்

சபயர்

‘தவத்திரு.

தண்டபாணி

சுவாமிகள்’

என்வற குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முதல் பதிப்பிற்கு வசாழவந்தானூர் ஸ்ரீமத் கந்தசாமி சுவாமிகள்
மற்றும்

அஷ்டாவதானம்

பூனவ

கலியாணசுந்தர

முதலியார்

ஆகிவயார்

எழுதிய

சாத்து

கவிகனள மட்டும் இவ்விரண்டாம் பதிப்பிற்குப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். ஏனனவயார் எழுதிய
சாத்து

கவிகள்

புதியதாகச்

இப்பதிப்பில்

இடம்சபறவில்னல.

வசர்க்கப்பட்டுள்ளது.

ஆறு

வமலும்

சபாருளடக்கம்

இலக்கணக்கங்களின்

என்னும்

தனலப்புக்கள்,

பகுதி

இயல்களின்

தனலப்புக்கள் மற்றும் அவற்றின் பக்க எண்கள் ஆகியனவ இப்பகுதியில் தரப்பட்டுள்ளன.
டாக்டர். னவ.இரத்தினசபாபதி மற்றும் மு.சண்முகம் பிள்னள ஆகிவயார் இந்நூல் குறித்து
எழுதிய முன்னுனர இப்பதிப்பில் இடம்சபற்றுள்ளது. சுவாமிகள் எழுதிய அறுவனக இலக்கண
மூலச்சுவடியும்,

அச்சான

அறுவனக

இலக்கண

நூலின் முதல்

பதிப்புவம

இவ்விரண்டாம்

பதிப்பிற்கான பதிப்பு மூலமாகக் சகாள்ளப்பட்டுள்ளது.
அறுவனக இலக்கண நூலின் மூன்றாம் பதிப்பானது, இரண்டாம் பதிப்பு சவளிவந்து 13
வருடங்களுக்குப்

பிறகு

உனரயுடன்

சவளியீடாக

சவளிவந்துள்ளது.

இப்பதிப்னபச்

சசய்திருக்கிறார்.

சுவடினயத்தான்

பதிப்பாசிரியர்

1991ஆம்

இந்நூலின்

ஆண்டு

உனரயாசிரியரான

இப்பதிப்பிற்குச்
பதிப்பு

தஞ்னச

சுவாமிகள்

மூலமாக

எடுத்துக்

தமிழ்ப்

பல்கனலக்கழக

ப.சவ.நாகராஜன்

தம்

னகப்பட

சகாண்டுள்ளார்.

அவர்கவள

எழுதிய

மூலச்

அதனனத்

தம்

பதிப்புனரயிலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
“இப்பதிப்பிற்கு நூலாசிரியர் தம் திருக்கரத்தால் எழுதியருளிய மூலப்படிவய ஆதாரம்
ஆகும். எனவவ இதில் பாடவபதம் என்பதற்வக இடமில்னல” (Aruvagai Ilakanam, 1991).
வமலும்

அறுவனக

இலக்கணத்திற்கு

ஏன்

உனர

எழுதப்பட

வவண்டும்

என்ற

காரணத்னதயும், சுவாமிகள் ஏன் புலனமக்கு எனத் தனித்து ஓர் இலக்கணம் இயம்பினார்
என்பனதயும் தன் பதிப்புனரயில் கீ ழ்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
“முச்சந்தியிவல
சதான்னம,

புனிதத்

புலவர்களுக்குள்

உழன்று

சகாண்டிருந்த

தன்னம,

தனித்தியங்கும்

இணக்கம்

ஏற்பட

வவண்டும்

தமிழ்ப்

புலவர்களுக்குத்

ஆற்றல்
என

தமிழ்

ஆகியவற்னற

அறிவுறுத்தி

ஒரு

சமாழியின்

எடுத்துக்காட்டி,

நல்ல

அனவயில்

கூறாதபடி ஆபாசமாகக் சகாட்டுதல் தரமன்று எனத் சதளிவுறுத்தித், தமிழ்ப் புலவர்கனளச்
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சமுதாயத்திற்குப்

பயன்படுமாறு

இன்றியனமயானம

மனடமாற்றம்

ஏற்பட்டுவிட்டது.

சசய்தாக

காலத்தின்

வவண்டிய

இக்காட்டாயம்

தான்

வரலாற்று

வண்ணச்சரபம்

தண்டபாணி சுவாமிகளின் புலனம இலக்கணம்” (Arivudai Nambi, 2005).
இப்பதிப்பு,

அடி

பிரித்துப்

பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பதிப்பிலும்

பதப்பிரிவு

வமலும்

முதல்

இடம்சபற்றுள்ளது.

சசய்யப்பட்டவதாடு

பதிப்பில்

அறுவனக

உனரயுடன்

இடம்சபற்றுள்ள

இலக்கண

நூலின்

கூடிப்

சாத்து

கவிகள்

முதல்

இரண்டு

பதிப்புக்களுவம அடி பிரித்துச் சீர் பிரித்தல் என்னும் தன்னமயில் பதிப்பிக்கப்பட்ட நினலயில்,
மூன்றாம் பதிப்பானது சவகுசன தளத்தில் இயங்கும் வாசகர்களுக்கான பதிப்பாகத் தன்னன
நகர்த்திச் சசன்றுள்ளது என்பனத இப்பதிப்பின் வழி புரிந்து சகாள்ள முடிகிறது.
தண்டபாணி சுவாமிகள் அறுவனக இலக்கணம் எனும் நூனல இயற்றி ஒரு நூற்றாண்டு
கடந்த

நினலயில்

இம்மூன்றாம்

இப்பதிப்பானது

பதிப்பு

வாசிக்கப்பட்டும்

உனரயுடன்

சவளிவந்த

ஆய்வுக்கு

பின்,

சகாண்டதாக

அறுவனக

உட்படுத்தப்பட்டும்

சவளிவந்தது.

இலக்கண

வந்துள்ளது.

உனரயுடனான

நூலானது

“சதால்காப்பியம்

பரவலாக

-

அறுவனக

இலக்கணம்: ஒப்பிலக்கண ஆய்வு” என்ற தனலப்பில் மதுனர காமராசர் பல்கனலக்கழகத்தில்
முனனவர் பட்ட ஆய்வு நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. “அறுவகக இலக்கணத்தின் தனிச்சிறப்புகள்
(எழுத்து, சசால், யாப்பு)” என்னும் தகலப்பில் இளமுகனவர் பட்ட ஆய்வானது புதுகவப்
பல்ககலக்கழகத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. வமலும் அறுவனக இலக்கணம் சதாடர்பான
ஆய்வுக் கட்டுனரகள் சவளிவந்துள்ளன. இவற்றிற்கு அடிப்பனடத் தரவாக ஆய்வாளர்களும்
ஆய்வுக்கட்டுனர

எழுதியவர்களும்

பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

இதனன

உனரயுடன்
அவர்கள்

சவளிவந்த
சுட்டும்

இம்மூன்றாம்

வமற்வகாள்

பதிப்பினனவய

மூலமாக

அறிந்து

சகாள்ளமுடிகிறது. இதன் வழி, அறுவனக இலக்கண நூலின் உனரப் பதிப்பு சவளிவந்த பின்
மூலத்னத

மட்டும்

சகாண்ட

பதிப்புக்களானது

சபரும்பாலும்

பயன்படுத்தப்படாமவல

இருந்திருக்கின்றது என்பது சதளிவாகிறது.
அறுவனக இலக்கண நூலின் 1991 ஆண்டின் உனரப்பதிப்பு சவளிவந்த பிறகு, மறுஅச்சு
என்ற

தன்னமயில்

மூன்றாம்

பதிப்னபச்

சசய்த

ப.சவ.

நாகராஜன்

அவர்கவள

தனது

உனரயுடன், 2016-ல் நான்காம் பதிப்னபயும் சசய்கிறார். வகானவ சிரனவக் சகளமார மடாலய
சவளியீடாக

இப்பதிப்பு

சவளிவந்துள்ளது.

உனரயுடன்

கூடிய

இந்நான்காம்

பதிப்பு

ஏன்

மீ ண்டும் பதிப்பிக்கப்படுகிறது என்ற காரணத்னதப் பதிப்பாசிரியர் தமது நன்றியுனரயில்,
“1991-இல் சவளியிடப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் நூல்கள் தீர்ந்து விட்ட நினலயில்
தமிழ் ஆர்வாளர்களும் ஆர்வலர்களும் இதனன விரும்பிக் வகட்டுக் சகாண்வட இருக்கின்றனர்.
திருமடத்திற்கும் விசாரனணகள் வருகின்றன. எனவவ அறுவனக இலக்கணத்திற்கு ஒரு நல்ல
பதிப்பு

இன்றியனமயாதது

குமரகுருபர

சுவாமிகள்

எனத்திருவுளம்

உரிய

சசயல்களில்

பற்றிய

சிரனவ

ஈடுபட்டு

ஆவன

ஆதீனகர்த்தர்
சசய்தார்கள்”

தவத்திரு.

(Dhandapani

Swamigal, 1970).
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எனக்

குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மூன்றாம்

பதிப்னப

ஆதாரமாகக்

சகாண்டு

சவளிவந்த

நான்காம் பதிப்பில் எவ்வித மாற்றத்னதயும் ஏற்படுத்தாமல் பதிப்பு நிகழ்ந்துள்ளது. உனரயுடன்
சவளிவந்த

பின்

அறுவனக

இலக்கண

நூல்

தமிழ்ச்

சூழலில்

தனித்த

இடத்னதயும்

கவனத்னதயும் சபற்றுள்ளது என்பனதவய இதன் மறு அச்சுப் பதிப்பு காட்டுகிறது.

முடிவுகர
பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டில் சதாடங்கிய தமிழ் நூல் பதிப்பு இருபதாம் நூற்றாண்டு
நடுப்பகுதி

வனர

வவகமாகவும்,

ஓனலச்சுவடிகளிலிருந்து

அச்சுக்குக்

பல்வவறு
சகாண்டு

நினலகளிலும்
வரும்

சதாடர்ந்திருக்கிறது.

முதற்கட்டப்

பணிக்குப்

பின்

வாசிப்வபாருக்கும் பயன் தரும் வனகயில் பல்வவறு குறிப்புகளுடனும் பல தன்னமகளிலும்
பதிப்புகனள

உருவாக்கும்

பணி

நடந்திருக்கிறது.

அந்நினலயில்

அறுவனக

இலக்கணம்

என்னும் நூலானது மூன்று நினலகளில் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மூலத்னத மட்டும் சகாண்ட
தனித்த பதிப்பு மற்சறாரு இலக்கண நூவலாடு இனணத்து மூலம் மட்டும் சகாண்ட பதிப்பு
மூலம்

மற்றும்

உனரயுடன்

சவளிவந்த

பதிப்பு

என

இவ்விலக்கண

நூலின்

பதிப்புகனள

அனடயாளப்படுத்தலாம். சீர் பிரிக்காமலும் சந்தி பிரிக்காமலும் சதாடங்கப்பட்ட பதிப்பு முனற,
அனவ

பிரிக்கப்பட்டு

எவரும்

மிக

எளிதாக

வாசிக்கும்

வனகயில்

பதிப்பிக்கப்பட்ட

வரலாற்றினனவய அறுவனக இலக்கணப் பதிப்பு சகாண்டுள்ளது. வமலும் இப்பதிப்புக்கள் சமய
நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களின் உதவிவயாடு நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளன என்பனத
அதன் உருவாக்கப் பின்புலத்திலிருந்து சதளிய முடிகிறது.
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