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பத்தாம் வகுப்பு – தமிழ் இலக்கணம் 
இயல் – 1 

எழுத்து, ச ால் 
 

எழுத்து 
 

 உயிர்செய், ஆய்தம், உயிரளசபடை, ஒற்றளசபடை, குற்றியலுகரம், குற்றியலிகரம், 
ஐகாரக்குறுக்கம், ஔகாரக்குறுக்கம், ெகரக்குறுக்கம், ஆய்தக்குறுக்கம் ஆகிய பத்தும் 
 ார்சபழுத்துகள் ஆகும். 
 

அளசபடுத்தல் – நீண்டு ஒலித்தல் 
 பபச்சு வழக்கில் ச ாற்கடள நீட்டி ஒலித்துப் பபசுபவாம். அவ்வாறு பபசும்பபாது 

உணர்வுக்கும் இனிய ஓட க்கும் அளசபடுத்தல் பயன்படுகிறது. 
எ.கா. அம்ொஅ, தம்பீஇ 
 

இந்த வடலதளம் TNPSC பதர்விற்கு தயார் ச ய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் பநாக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய  ெச்சீர்க்கல்வி பாைப்புத்தகத்திலிருந்து பாைக்குறிப்புகள் வழங்குப்பட்டுள்ளது. 
பெலும் இதில் 5000 க்கும் பெற்பட்ை Objective Type Questions வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள ொதிரித் 
பதர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி சபறலாம். சதாைர்ந்து புதிய பாைக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிபறாம்…. 
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1. உயிரளசபடை 
 ச ய்யுளில் ஓட  குடறயும்பபாது, அதடை நிடறவுச ய்ய, சொழிக்கு முதலிலும் 

இடையிலும் இறுதியிலும் நிற்கிற உயிர் சநட்சைழுத்துகள் ஏழும் தத்தம் அளவில் 
நீண்டு ஒலிக்கும். அடதக் குறிக்க சநட்சைழுத்துகளின் இைொை குற்சறழுத்துகள் 
அவற்றின் பின்ைால் வரும். இவ்வாறு வருவது உயிரளசபடை எைப்படும். 

 உயிரளசபடை மூன்று வடகப்படும். 
 

அ) ச ய்யுளிட  அளசபடை 
 ச ய்யுளில் ஓட  குடறயும்பபாது அதடை நிடறவு ச ய்ய, சநட்சைழுத்துகள் 

அளசபடுத்தடலச் ச ய்யுளிட  அளசபடை என்பபாம். இதடை ‘இட நிடற 
அளசபடை’ என்றும் கூறுவர். 
 ஓஒதல் பவண்டும் – சொழி முதல் 
 உறாஅர்க்கு உறுபநாய் – சொழியிடை 
 நல்ல பைாஅ படற – சொழியிறுதி 

 
ஆ) இன்னிட  அளசபடை 

 ச ய்யுளில் ஓட  குடறயாத இைத்திலும் இனிய ஓட க்காக அளசபடுப்பது இன்னிட  
அளசபடை ஆகும். 

சகடுப்பதூஉம் சகட்ைார்க்குச்  ார்வாய் ெற்றாங்பக 
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் ெடழ. 

 
இ) ச ால்லிட  அளசபடை 

 ச ய்யுளில் ஒரு சபயர்ச்ச ால் எச் ச் ச ால்லாகத் திரிந்து அளசபடுப்பது ச ால்லிட  
அளசபடை ஆகும். 

உரிைட இ உள்ளம் துடணயாகச் ச ன்றார் 
வைட இ இன்னும் உபளன். 

 நட  – விருப்பம், விரும்பி என்னும் சபாருள் தருவதற்காக நட இ எை அளசபடுத்தது. 
சபயர்ச்ச ால், விடை அடையாக ொறியது. 
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2. ஒற்றளசபடை 
 ச ய்யுளில் ஓட  குடறயும்பபாது அதடை நிடறவுச ய்ய செய்சயழுத்துகளாை ங், ஞ், 

ண், ந், ம், ன், வ், ய், ல், ள் ஆகிய பத்தும் ஃ என்னும் ஆய்த எழுத்தும் அளசபடுப்பது 
ஒற்றளசபடை ஆகும். 

எஃஃகிலங்கிய டகயராய் இன்னுயிர் 
சவஃஃகுவார்க்கில்டல வீடு. 

ச ால் 
 ‘பூ ெலர்ந்தது’ 
 ‘ொடு புல் தின்றது’ 
 ஓர் எழுத்து தனித்பதா, பல எழுத்துகள் ப ர்ந்பதா சபாருள் தரும் வடகயில் அடெவது 

ச ால் ஆகும். அது 
 அ) இரு திடணகடளயும் ஐந்து பால்கடளயும் குறிக்கும். 
 ஆ) மூவடக இைங்களிலும் வரும். 
 இ) உலக வழக்கிலும் ச ய்யுள் வழக்கிலும் வரும். 
 சவளிப்படையாகவும் குறிப்பாகவும் விளங்கும் 

 
மூவடக சொழி 

 தனிசொழி, சதாைர்சொழி, சபாதுசொழி எை சொழி மூன்று வடகயாக அடெயும். 
 

தனிசொழி 
 ஒரு ச ால் தனித்து நின்று சபாருள் தருொயின் அது தனிசொழி எைப்படும். 

(எ.கா) கண், படி – பகாப்பதம் 
 கண்ணன், படித்தான் – பகுப்பதம் 

 
சதாைர்சொழி 

 இரண்டும் அல்லது அதற்கு பெற்பட்ை தனிசொழிகள் சதாைர்ந்து வந்து சபாருள் 
தருவது சதாைர்சொழி ஆகும்.  
(எ.கா) கண்ணன் வந்தான் 

 ெலர் வீட்டுக்குச் ச ன்றாள். 
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சபாதுசொழி 
 ஒரு ச ால் தனித்து நின்று ஒரு சபாருடளயும் அச்ச ால்பல பிரிந்து நின்று பவறு 

சபாருடளயும் தந்து தனிசொழிக்கும் சதாைர்சொழிக்கும் சபாதுவாய் அடெவது 
சபாதுசொழி எைப்படும். 
(எ.கா.) எட்டு – எட்டு என்ற எண்டணக் குறிக்கும். 

 பவங்டக – பவங்டக என்னும் ெரத்டதக் குறிக்கும். 
 இடவபய எள் + து எைவும் பவம் + டக எைவும் சதாைர்சொழிகளாகப் பிரிந்து நின்று 

எள்டள உண், பவகின்ற டக எைவும் சபாருள் தரும். இடவ இருசபாருள்களுக்கும் 
சபாதுவாய் அடெவதால் சபாது சொழியாகவும் இருக்கிறது. 
 

சதாழிற்சபயர் 
 ஒரு விடை அல்லது ச யடலக் குறிக்கும் சபயராைது எண் இைம் காலம் பால் 

ஆகியவற்டறக் குறிப்பாகபவா சவளிப்படையாகபவா உணர்த்தாெல் வருவது 
சதாழிற்சபயர் எைப்படும்.  
(எ.கா.) ஈதல், நைத்தல் 

 
விகுதி சபற்ற சதாழிற் சபயர்கள்  

 விடையடியுைன் விகுதி ப ர்வதால் உருவாகும் சதாழிற்சபயர் விகுதி சபற்ற 
சதாழிற்சபயர் ஆகும். 
 

விடையடி விகுதி சதாழிற்சபயர் 
நை தல் நைத்தல் 
வாழ் டக வாழ்க்டக 
ஆள் அல் ஆளல் 

 
 ஒபர விடையடி பல விகுதிகடளயும் ஏற்கும். 

(எ.கா.) நை என்பது விடையடி 
 நடை, நைத்டத, நைத்தல் 

 

எதிர்ெடறத் சதாழிற்சபயர் 
 எதிர்ெடறப் சபாருளில் வருவது எதிர்ெடறத் சதாழிற்சபயர் ஆகும். 

(எ.கா) நைவாடெ, சகால்லாடெ 
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முதனிடலத் சதாழிற்சபயர் 
 விகுதி சபறாெல் விடைப் பகுதிபய சதாழிற்சபயராதல் முதலிடலத் 

சதாழிற்சபயராகும். 
(எ.கா.) தட்டு, உடர, அடி 

 இச்ச ாற்கள் முடறபய தட்டுதல், உடரத்தல், அடித்தல் என்று சபாருள்படும்பபாது 
முதனிடலத் சதாழிற்சபயர்களாகின்றை. 
 

முதனிடல திரிந்த சதாழிற்சபயர் 
 இடவ விகுதி சபறாெல் முதனிடல திரிந்து வரும் சதாழிற்சபயர்களாகும். (எ.கா.) 

 
சதாழிற்சபயர் முதனிடலத் 

சதாழிற்சபயர் 
முதனிடல திரிந்த 
சதாழிற்சபயர் 

சகடுதல் சகடு  பகடு 
சுடுதல் சுடு சூடு 

 
விடையாலடணயும் சபயர் 

 ஒரு விடைமுற்று சபயரின் தன்டெடய அடைந்து பவற்றுடெ உருபு ஏற்றும் 
ஏற்காெலும் பவசறாரு பயனிடலடயக் சகாண்டு முடிவது விடையாலடணயும் சபயர் 
எைப்படும். அது தன்டெ, முன்னிடல, பைர்க்டக ஆகிய மூன்று இைங்களிலும், மூன்று 
காலங்களிலும் வரும். 
 

சதாழிற்சபயர் விடையாலடணயும் சபயர்க்கும் உள்ள பவறுபாடு 
 

சதாழிற்சபயர் விடையாலடையும் சபயர் 
விடை, சபயர்த் தன்டெயாகி 
விடைபய உணர்த்தி நிற்கும். 

சதாழிடலச் ச ய்யும் 
கருத்தாடவக் குறிக்கும் 

காலம் காட்ைாது காலம் காட்டும் 
பைர்க்டகக்பக உரியது மூவிைத்திற்கும் உரியது. 
எ.கா. பாடுதல், படித்தல் எ.கா. பாடியவள், படித்தவர் 
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இயல் - 2 
சதாடகநிடலத் சதாைர்கள் 

 
ச ாற்சறாைர் 

 ச ாற்கள் பல சதாைர்ந்து நின்று சபாருள் தருவது “ச ாற்சறாைர்” அல்லது “சதாைர்” 
எைப்படும்.  
எ.கா. நீர் பருகிைான், சவண் ங்கு ஊதிைான் 

 
சதாடகநிடலத் சதாைர் 

 சபயர்ச்ச ால்பலாடு விடைச்ச ால்லும், சபயர்ச்ச ால்லும் ப ரும் சதாைரின் 
இடையில், பவற்றுடெ உருபுகபளா, விடை, பண்பு முதலியவற்றின் உருபுகபளா 
சதாக்கி (ெடறந்து) இரண்டு அல்லது அதற்கும் பெற்பட்ை ச ாற்கள் ஒரு ச ால்பபால் 
நிற்குொைால் அதடைத் சதாடகநிடலத்சதாைர் என்று கூறுவர். 
(எ.கா.) கரும்பு தின்றான். 

 பெற்கண்ை சதாைர் கரும்டபத் தின்றான் என்னும் சபாருடள உணர்த்துகிறது. 
இத்சதாைரில் உள்ள இரண்டு ச ாற்களுக்கு நடுவில் ஐ என்னும் உருபு ெடறந்து 
நின்று, அப்சபாருடளத் தருகிறது. எைபவ, இது சதாடகநிடலத் சதாைர் எைப்படும். 

 சதாடகநிடலத் சதாைர் ஆறு வடகப்படும். அடவ. 
 

1. பவற்றுடெத்சதாடக 
(எ.கா.) ெதுடர ச ன்றார். 

 இத்சதாைர் ெதுடரக்குச் ச ன்றார் எை விரிந்து நின்று சபாருள் தருகிறது. 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ள இரு ச ாற்களுக்கு இடையில் “கு” என்னும் பவற்றுடெ உருபு 
இல்டல. அது சதாக்கி நின்று சபாருள் உணர்த்துகிறது. 

 இவ்வாறு ஒரு சதாைரில் பவற்றடெ உருபுகள் (ஐ, ஆல், கு, இன், அது, கண்) 
ஆகியவற்றுள் ஒன்று ெடறந்து வந்து சபாருள் உணர்த்துவது பவற்றுடெத்சதாடக 
எைப்படும். 
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உருபும் பயனும் உைன்சதாக்க சதாடக 
(எ.கா.) பதர்ப்பாகன் 

 இத்சதாைர் “பதடர ஓட்டும் பாகன்“ எை விரிந்து சபாருடள உணர்த்துகிறது. 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ள பதர், பாகன், என்னும் ச ாற்களுக்கிடையில் “ஐ” என்னும் 
பவற்றுடெ உருபும் “ஓட்டும்” என்னும் சபாருடள விளக்கும் பயனும் ெடறந்து 
வந்துள்ளை. 

 இவ்வாறு ஒரு சதாைரில் பவற்றுடெ உருபும் அதன் சபாருடள விளக்கும் பயனும் 
உைன் சதாக்க சதாடக எைப்படும். இதுவும் பவற்றுடெத் சதாடகபய ஆகும். 

 தமிழ்த்சதாண்டு (தமிழுக்குச் ச ய்யும் சதாண்டு) நான்காம் பவற்றுடெ உருபும் பயனும் 
உைன்சதாக்க சதாடக. 
 

2. விடைத்சதாடக 
 காலம் காட்டும் இடைநிடலயும் சபயசரச்  விகுதியும் ெடறந்து நிற்க, விடைப் 

பகுதிடயத் சதாைர்ந்து ஒரு சபயர் வந்து ஒரு ச ால்டலப் பபால் நைப்பது 
“விடைத்சதாடக” எைப்படும். காலம் கைந்த சபயசரச் பெ விடைத்சதாடகயாகும். 
(எ.கா.) வீசுசதன்றல், சகால்களிறு 

 வீசு,சகால் என்படவ விடைப்பகுதிகள். இடவ முடறபய சதன்றல், புைல் என்னும் 
சபயர்ச்ச ாற்கபளாடு ப ர்ந்து காலத்டத சவளிப்படுத்தாத சபயசரச் ங்களாயிை. 
பெலும் இடவ வீசிய காற்று, வீசுகின்ற காற்று, வீசும் காற்று எைவும் சகான்ற களிறு, 
சகால்கின்ற களிறு, சகால்லும் களிறு எைவும் முக்காலத்திற்கும் சபாருந்தும்படி 
விரிந்து சபாருள் தருகின்றை. காலம் காட்டும் இடைநிடலகள் இப்சபயசரச் ங்களில் 
சதாக்கி இருக்கின்றை. 

 விடைப்பகுதியும் அடுத்துப் சபயர்ச்ச ால்லும் அடெந்த ச ாற்சறாைர்களிபலபய 
விடைத்சதாடக அடெயும். 
 

3. பண்புத்சதாடக 
 நிறம், வடிவம், சுடவ, அளவு முதலாைவற்டற உணர்த்தும் பண்புப்சபயருக்கும் அது 

தழுவிநிற்கும் சபயர்ச்ச ால்லுக்கும் இடையில் “டெ” என்னும் பண்பு விகுதியும் ஆகிய, 
ஆை என்னும் பண்பு உருபுகளும் ெடறந்து வருவது பண்புத்சதாடக எைப்படும். 
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இருசபயசராட்டு பண்புத்சதாடக 
 சிறப்புப் சபயர் முன்னும் சபாதுப்சபயர் பின்னும் நின்று இடையில் ‘ஆகிய’ என்னும் 

பண்பு உருபு சதாக்கி வருவது இருசபயசராட்டுப் பண்புத்சதாடகயாகும். 
(எ.கா.) ொர்கழித் திங்கள்,  ாடரப்பாம்பு 

 திங்கள், பாம்பு ஆகிய சபாதுப்சபயர்களுக்கு முன் ொர்கழி,  ாடர எனும் சிறப்புப் 
சபயர்கள் வந்து ொர்கழி ஆகிய திங்கள் என்றும்  ாடர ஆகிய பாம்பு என்றும் 
இருசபயசராட்ைாக வந்துள்ளை. 
 

4. உவடெத்சதாடக 
 உவடெக்கும் சபாருளுக்கும் (உவபெயம்) இடையில் உவெஉருபு ெடறந்து வருவது 

உவடெத்சதாடக எைப்படும். 
எ.கா. ெலர்க்டக (ெலர் பபான்ற டக) 

 ெலர் – உவடெ, டக – உவபெயம் (சபாருள்) இடைபய ‘பபான்ற’ என்னும் உவெ உருபு 
ெடறந்து வந்துள்ளது. 
 

5. உம்டெத்சதாடக 
 இருச ாற்களுக்கு இடையிலும் இறுதியிலும் ‘உம்’ என்னும் இடைச்ச ால் ெடறந்து 

வருவது உம்டெத்சதாடகயாகும். உம்டெத்சதாடக எண்ணல், எடுத்தல், முகத்தல், 
நீட்ைல் என்னும் நான்கு அளவுப் சபயர்கடளத் சதாைர்ந்து வரும். 
(எ.கா.) அண்ணன் தம்பி, தாய்ப ய் 

 அண்ணனும் தம்பியும், தாயும் ப யும் எை விரிந்து சபாருடள உணர்த்துகின்றை. 
 

6. அன்சொழித்சதாடக 
 பவற்றுடெ, விடை, பண்பு, உவடெ, உம்டெ ஆகிய சதாடகநிடலத் சதாைர்கள் அடவ 

அல்லாத பவறு ச ாற்கள் ெடறந்து நின்று சபாருள் தருவது அன்சொழித்சதாடக 
ஆகும். 
(எ.கா.) சிவப்புச்  ட்டை பபசிைார் 

 முறுக்கு மீட  வந்தார். 
 இவற்றில் சிவப்புச்  ட்டை அணிந்தவர் பபசிைார், முறுக்கு மீட டய உடையவர் வந்தார் 

எைத் சதாடகநிடலத்சதாைர் அல்லாத பவறு ச ாற்கள் ெடறந்து நின்று சபாருள் 
தருகின்றை. 
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இயல் - 3 
சதாகாநிடலத் சதாைர்கள் 

 
சதாகாநிடலத்சதாைர் 

 ஒரு சதாைர் சொழியில் இருச ாற்கள் இருந்து அவற்றின் இடையில் ச ால்பலா 
உருபபா இல்லாெல் அப்படிபய, சபாருடள உணர்த்துவது சதாகாநிடலத்சதாைர் 
எைப்படும். 
(எ.கா.) காற்று வீசியது, குயில் கூவியது 

 முதல் சதாைரில் “காற்று” எனும் எழுவாயும் “வீசியது” என்னும் பயனிடலயும் சதாைர்ந்து 
நின்று பவறுச ால் பவண்ைாது சபாருடள உணர்த்துகின்றது. 

 அபதபபான்று இரண்ைாவது சதாைரிலும் எழுவாயும் பயனிடலயும் சதாைர்ந்து நின்று 
குயில் கூவியது என்னும் சபாருடளத் தருகின்றது. 

 சதாகாநிடலத் சதாைரின் ஒன்பது வடககள் 
 

1. எழுவாய்த்சதாைர் 
 எழுவாயுைன் சபயர், விடை, விைா ஆகிய பயனிடலகள் சதாைர்வது எழுவாய் சதாைர் 

ஆகும். 
 இனியன் கவிஞர் – சபயர் 
 காவிரி பாய்ந்தது – விடை 
 பபருந்து வருொ? – விைா 

 பெற்கண்ை சதாைர்களிலும் சபயர், விடை, விைா ஆகியவற்றுக்காை பயனிடலகள் 
வந்து எழுவாய்த் சதாைர்கள் அடெந்துள்ளை. 
 

2. விளித்சதாைர் 
 விளியுைன் விடை சதாைர்வது விளித்சதாைர் ஆகும். 
 நண்பா எழுது! – “நண்பா” என்னும் விளிப்சபயர் “எழுது” என்னும் பயனிடலடயக் 

சகாண்டு முடிந்துள்ளது.  
 

3. விடைமுற்றுத்சதாைர் 
 விடைமுற்றுைன் ஒரு சபயர் சதாைர்வது விடைமுற்றுத்சதாைர் ஆகும். 
 பாடிைாள் கண்ணகி. 
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 “பாடிைாள்” என்னும் விடைமுற்று முதலில் நின்று ஒரு சபயடரக்சகாண்டு 
முடிந்துள்ளது. 
 

4. சபயசரச் த்சதாைர் 
 முற்றுப் சபறாத விடை, சபயர்ச்ச ால்டலத் சதாைர்வது சபயசரச் த்சதாைர் 

எைப்படும். 
 பகட்ை பாைல் – “பகட்ை” என்னும் எச் விடை “பாைல்” என்னும் சபயடரக்சகாண்டு 

முடிந்துள்ளது. 
 

5. விடைசயச் த்சதாைர் 
 முற்றுப் சபறாத விடை, விடைச்ச ால்டலத் சதாைர்வது விடைசயச் த்சதாைர் 

ஆகும். 
 பாடி ெகிழ்ந்தைர் – “பாடி” என்னும் எச் விடை “ெகிழ்ந்தைர்” என்னும் விடைடயக் 

சகாண்டு முடிந்துள்ளது. 
 

6. பவற்றுடெத்சதாைர் 
 பவற்றுடெ உருபுகள் சவளிப்பை அடெயும் சதாைர்கள் பவற்றுடெத் 

சதாகாநிடலத்சதாைர்கள் ஆகும். 
(எ.கா.) கட்டுடரடயப் படித்தாள். 

 இத்சதாைரில் ஐ என்னும் பவற்றுடெ உருபு சவளிப்படையாக வந்து சபாருடள 
உணர்த்துகிறது. 

 அன்பால் கட்டிைார் – (ஆல்) மூன்றாம் பவற்றுடெத் சதாகாநிடலத் சதாைர். 
 அறிஞருக்குப் சபான்ைாடை – (கு) நான்காம் பவற்றுடெத் சதாகாநிடலத்சதாைர். 

 
7. இடைச்ச ால் சதாைர் 

 இடைச்ச ால்லுைன் சபயபரா, விடைபயா சதாைர்வது இடைச்ச ால் சதாைர் ஆகும். 
 ெற்சறான்று – ெற்று + ஒன்று. “ெற்று” என்னும் இடைச்ச ால்டல அடுத்து “ஒன்று” 

என்னும் ச ால் நின்று சபாருள் தருகிறது. 
 

8. உரிச்ச ால் சதாைர் 
 உரிச்ச ால்லுைன் சபயபரா, விடைபயா சதாைர்வது உரிச்ச ால் சதாைர் ஆகும். 
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  ாலச் சிறந்தது – “ ால” என்பது உரிச்ச ால். அதடைத்சதாைர்ந்து “சிறந்தது” என்ற 
ச ால் நின்று மிகச் சிறந்தது என்று சபாருள் தருகிறது. 
 

9. அடுக்குத்சதாைர் 
 ஒரு ச ால் இரண்டு மூன்று முடற அடுக்கித் சதாைர்வது அடுக்குத்சதாைர் ஆகும். 
 வருக! வருக! வருக! – ஒபர ச ால் உவடகயின் காரணொக மீண்டும் மீண்டும் அடுக்கி 

வந்துள்ளது. 
 

இயல் – 4 
இலக்கணம் – சபாது 

 
இருதிடண 

 ஆறறிவுடைய ெக்கடள உயர்திடண என்றும் ெற்ற உயிரிைங்கடளயும் உயிரற்ற 
சபாருள்கடளயும் அஃறிடை (அல்திடண) என்றும் வழங்குவர். 
 

ஐம்பால் 
 பால் என்பது திடணயின் உட்பிரிவு ஆகும். (பால் - பகுப்பு, பிரிவு) இஃது ஐந்து வடகப்படும். 
 உயர்திடண ஆண்பால், சபண்பால், பலர்பால் எை மூன்று பிரிவுகடள உடையது. 

அஃறிடண ஒன்றன்பால், பலவின்பால் எை இரு பிரிவுகடள உடையது. 
 

உயர்திடணக்குரிய பால் பகுப்புகள் 
 வீரன், அண்ணன், ெருதன் – ஆண்பால் 
 ெகள், அரசி, தடலவி – சபண்பால் 
 ெக்கள், சபண்கள், ஆைவர் – பலர்பால் 

 
அஃறிடணக்குரிய பால் பகுப்புகள் 

 அஃறிடணயில் ஒன்றடைக் குறிப்பது ஒன்றன்பால் ஆகும். 
 எ.கா. யாடை, புறா, ெடல 
 அஃறிடணயில் பலவற்டறக் குறிப்பது பலவின்பால் ஆகும். 
 எ.கா. பசுக்கள், ெடலகள் 
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மூவிைம் 
 தன்டெ, முன்னிடல, பைர்க்டக எை இது மூன்று வடகப்படும். 

 
இைம் சபயர் / விடை எடுத்துக்காட்டு 

தன்டெ தன்டெப் சபயர்கள் நான், யான், நாம், யாம் 
 தன்டெ விடைகள் வந்பதன், வந்பதாம் 
முன்னிடல முன்னிடலப் சபயர்கள் நீ, நீர், நீவிர், நீங்கள் 
 முன்னிடல விடைகள் நைந்தாய், வந்தீர், ச ன்றீர்கள் 
பைர்க்டக பைர்க்டகப் சபயர்கள் அவன், அவள், அவர், அது, அடவ 
 பைர்க்டக விடைகள் வந்தான், ச ன்றான், படித்தைர், 

பபசிைார்கள், பறந்தது, பறந்தை. 
 

வழு – வழாநிடல – வழுவடெதி 
 இலக்கண முடறயுைன் பிடழயின்றிப் பபசுவதும், எழுதுவதும் வழாநிடல எைப்படும். 
 இலக்கணமுடறயின்றிப் பபசுவதும் எழுதுவதும் வழு எைப்படும். 
 இரு திடணயும், ஐம்பாலும், மூவிைமும், காலமும், விைாவும், விடையும், பலவடக 

ெரபுகளும் ஆகிய ஏழும் சதாைர்களில் இலக்கணப் பிடழகளுைன் வந்தால் அடவயும் 
வழு எைப்படும். அவ்வாறு இலக்கணப் பிடழகள் இல்லாதிருப்பின் அடவ வழாநிடல 
எைப்படும். 
 வழு வழாநிடல 
திடண ச ழியன் வந்தது ச ழியன் வந்தான் 
பால் கண்ணகி உண்ைான் கண்ணகி உண்ைாள் 
இைம் நீ வந்பதன் நீ வந்தாய் 
காலம் பநற்று வருவான் பநற்று வந்தான் 
விைா ஒரு விரடலக் காட்டி 

சிறியபதா? சபரியபதா? என்று 
பகட்ைல் 

இரு விரல்கடளக் காட்டி எது 
சபரியது? எது சிறியது? என்று 
பகட்ைல் 

விடை ‘கண்ணன் எங்பக 
இருக்கிறார்?’ என்ற 
விைாவிற்கு கண்ணாடி 
டபக்குள் இருக்கிறது என்று 
விடையளித்தல் 

கண்ணன் எங்க இருக்கிறார்? 
என்ற விைாவிற்குக் கண்ணன் 
வீட்டிற்குள் இருக்கிறார் என்று 
விடையளித்தல் 
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ெரபு சதன்டை ெரங்கள் உள்ள 
பகுதிடயத் சதன்ைந்பதாட்ைம் 
என்று கூறுதல் 

சதன்டை ெரங்கள் உள்ள 
பகுதிடயத் சதன்ைந்பதாப்பு 
என்று கூறுதல் 

 
வழுவடெதி 

 இலக்கணமுடறப்படி பிடழயுடையது எனினும், இலக்கண ஆசிரியர்களால் ஏபதனும் 
ஒரு காரணம் கருதி, பிடழயன்று எை ஏற்றுக்சகாள்ளப்படுவது வழுவடெதியாகும். 
 

1. திடண வழுவடெதி 
 “என் அம்டெ வந்தாள்” என்று ொட்டைப் பார்த்துக் கூறுவது திடணவழுவடெதி 

ஆகும். இங்கு உவப்பின் காரணொக அஃறிடண உயர்திடணயாகக் சகாள்ளப்பட்ைது. 
 

2. பால் வழுவடெதி 
 “வாைா இரா ா, வாைா கண்ணா” என்று தன் ெகடளப் பார்த்துத் தாய் அடழப்பது 

பால்வழுவடெதி ஆகும். இங்க உவப்பின் காரணொக, சபண்பால் ஆண்பாலாகக் 
சகாள்ளப்பட்ைது. 
 

3. இை வழுவடெதி 
 ொறன் என்பான் தன்டைப்பற்றிப் பிறரிைம் கூறும்பபாது, “இந்த ொறன் ஒருநாளும் 

சபாய் கூறொட்ைான்” எை, தன்டெயிடைப் பைர்க்டக இைத்தில் கூறுவது 
இைவழுவடெதி ஆகும். 
 

4. கால வழுவடெதி  
 குடியரசுத் தடலவர் நாடள தமிழகம் வருகிறார். 
 இத்சதாைர், குடியரசுத் தடலவர் நாடள வருவார் எை அடெதல் பவண்டும். அவ்வாறு 

அடெயவில்டல என்றாலும் நாம் பிடழயாகக் கருதுவதில்டல. ஏசைனில் அவரது 
வருடகயின் உறுதித்தன்டெ பநாக்கிக் காலவழுவடெதியாக ஏற்றுக்சகாள்கிபறாம். 
 

5. ெரபு வழுவடெதி 
 “கத்துங் குயிபலாட  –  ற்பற வந்து 
 காதிற் பைபவணும்” – பாரதியார் 
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 குயில் கூவும் என்பபத ெரபு, குயில் கத்தும் என்பது ெரபு வழு ஆகும். இங்குக் 
கவிடதயில் இைம்சபற்றிருப்பதால் இது ெரபு வழுவடெதியாக ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ைது. 

 

இயல் – 5 
விைா, விடை, வடககள், சபாருள்பகாள் 

 

விைாவடக 
 அறிவிைா, அறியா விைா, ஐயவிைா, சகாளல் விைா, சகாடை விைா, ஏவல் விைா 

என்று விைா ஆறு வடகப்படும். 
 

அறிவிைா தான் விடை அறிந்திருந்தும், 
அவ்விடை பிறருக்குத் சதரியுொ 
என்படத அறியும் சபாருட்டு 
விைவுவது 

ொணவரிைம், ’இந்தக் கவிடதயின் 
சபாருள் யாது? என்று ஆசிரியர் 
பகட்ைல். 

அறியா 
விைா 

தான் அறியாத ஒன்டற அறிந்து 
சகாள்வதற்காக விைவுவது. 

ஆசிரியரிைம், ‘இந்தக் கவிடதயின் 
சபாருள் யாது?’ எை ொணவர் 
பகட்ைல். 

ஐய விைா ஐயம் நீங்கித் சதளிவு 
சபறுவதற்காகக் பகட்கப்படுவது. 

‘இச்ச யடலச் ச ய்தது ெங்டகயா? 
ெணிபெகடலயா? எை விைவுதல். 

சகாளல் 
விைா 

தான் ஒரு சபாருடள வாங்கிக் 
சகாள்ளும் சபாருட்டு 
விைவுவது. 

‘செயகாந்தன் சிறுகடதகள் 
இருக்கிறதா?’ என்று நூலகரிைம் 
விைவுதல். 

சகாடை 
விைா 

பிறருக்கு ஒரு சபாருடளக் 
சகாடுத்து உதவும் சபாருட்டு 
விைவுவது. 

‘என்னிைம் பாரதிதா ன் 
கவிடதகள் இரண்டு படிகள் 
உள்ளை. உன்னிைம் 
பாரதிதா னின் கவிடதகள் 
இருக்கிறதா? என்று 
சகாடுப்பதற்காக விைவுதல். 

ஏவல் விைா ஒரு ச யலச் ச ய்யுொறு ஏவுதற் 
சபாருட்டு விைவுவது. 

“வீட்டில் தக்காளி இல்டல. நீ 
கடைக்குச் ச ல்கிறாயா? என்று 
அக்கா தம்பியிைம் விைவி 
பவடலடயச் ச ால்லுதல். 
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விடைவடக 
 சுட்டு விடை, ெடற விடை, பநர் விடை, ஏவல் விடை, விைா எதிர் விைாதல் விடை, 

உற்றது உடரத்தல் விடை, உறுவது கூறல் விடை, இைசொழி விடை என்று விடை 
எட்டு வடகப்படும். 

 முதல் மூன்று வடகயும் பநரடி விடைகளாக இருப்பதால் சவளிப்படை விடைகள் 
எைவும் அடுத்த ஐந்து விடைகளும் குறிப்பாக இருப்பதால் குறிப்பு விடைகள் எைவும் 
சகாள்ளலாம். 

சுட்டு விடை சுட்டிக் கூறும் விடை ‘கடைத்சதரு எங்குள்ளது?’ என்ற 
விைாவிற்கு, ‘வலப்பக்கத்தில் உள்ளது’ 
எைக் கூறல். 

ெடற விடை ெறுத்துக் கூறும் விடை ‘கடைக்குப் பபாவாயா?’ என்ற 
பகள்விக்குப் ‘பபாகொட்பைன்’ எை 
ெறுத்துக் கூறல். 

பநர் விடை உைன்பட்டுக் கூறும் விடை ‘கடைக்கு பபாவாயா?’ என்ற 
பகள்விக்குப் ‘பபாபவன்’ என்று 
உைன்பட்டுக் கூறல். 

ஏவல் விடை ொட்பைன் என்று ெறுப்படத 
ஏவுதலாகக் கூறும் விடை. 

“இது ச ய்வாயா?” என்று 
விைவியபபாது “நீபய ச ய்” என்று 
ஏவிக் கூறுவது. 

விைா எதிர் 
விைாதல் 
விடை 

விைாவிற்கு என்று 
ெறுப்படத ஏவுதலாகக் கூறும் 
விடை. 

‘என்னுைன் ஊருக்கு வருவாயா?’ 
என்ற விைாவிற்கு ’வராெல் 
இருப்பபைா?’ என்று கூறுவது. 

உற்றது 
உடரத்தல் 
விடை 

விைாவிற்கு விடையாக 
ஏற்கைபவ பநர்ந்தடதக் 
கூறல் 

‘நீ விடளயாைவில்டலயா?’ என்ற 
விைாவிற்குக் ‘கால் வலிக்கிறது’ என்று 
உற்றடத உடரப்பது. 

உறுவது 
கூறல் விடை 

விைாவிற்கு விடையாக 
இனிபெல் பநர்வடதக் கூறல் 

‘நீ விடளயைவில்டலயா?’ என்றக் 
பகள்விக்கு ‘கால் வலிக்கும்’ என்று 
உறுவடத கூறுவது. 

இைசொழி 
விடை 

விைாவிற்கு விடையாக 
இைொை ெற்சறான்டற 
விடையாகக் கூறல் 

“உைக்கு கடத எழுதத் சதரியுொ?” 
என்ற விைாவிற்குக் “கட்டுடர எழுதத் 
சதரியும்” என்று கூறுவது. 
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சபாருள்பகாள் 
 ச ய்யுளில் ச ாற்கடளப் சபாருளுக்கு ஏற்றவாறு ப ர்த்பதா ொற்றிபயா சபாருள் 

சகாள்ளும் முடறக்குப் ‘சபாருள்பகாள்’ என்று சபயர். சபாருள்பகாள் எட்டு 
வடகப்படும். 

 அடவ ஆற்றுநீர்ப் சபாருள்பகாள், சொழிொற்றுப் சபாருள்பகாள், நிரல்நிடறப் 
சபாருள்பகாள், விற்பூட்டுப் சபாருள்பகாள், தாப்பிட ப் சபாருள்பகாள், 
அடளெறிபாப்புப் சபாருள்பகாள், சகாண்டுகூட்டுப் சபாருள்பகாள், அடிெறிொற்றுப் 
சபாருள்பகாள் ஆகியை. இவற்றுள் ஆற்றுநீர்ப் சபாருள்பகாள், நிரல் நிடறப் 
சபாருள்பகாள், சகாண்டுகூட்டுப் சபாருள்பகாள் ஆகியவற்டற அறிந்து சகாள்பவாம். 
 

1. ஆற்றுநீர்ப் சபாருள்பகாள் 
 எ.கா. ச ால்லரும் சூல்பசும்பாம்பின் பதாற்றம் பபால் 

செல்லபவ கருஇருந்து ஈன்று பெல்லார்  
ச ல்வபெ பபால்தடல நிறுவித் பதர்ந்த நூல் 
கல்விப ர் ொந்தரின் இடறஞ்சிக் காய்த்தபவ – சீவகசிந்தாெணி 

 சநற்பயிர், கருவுற்ற பச்ட ப் பாம்பின் வடிவம்பபால் கருக்சகாண்டு, பின்பு கதிர்விட்டு, 
ச ல்வம் ப ர்ந்தவுைன் பண்பற்ற ெக்கள் பணிவின்றித் தடல நிமிர்ந்து நிற்பதுபபால 
குத்திட்டு நின்று, முடிவில் கதிர் முற்றியவுைன் கற்றவர்கள் வணங்குதல் பபால் 
வடளந்து காய்த்தை. 

 ‘சநல்’ என்னும் எழுவாய் அதன் சதாழில்களாக இருந்து, ஈன்று, நிறுவி, இடறஞ்சி 
என்னும் விடைசயச் ங்கடளப் சபற்றுக் ‘காய்த்தபவ’ என்னும் பயனிடலடயக் 
சகாண்டு முடிந்தது. 

 பாைலின் சதாைக்கம் முதல் முடிவுவடர ஆற்றுநீரின் பபாக்டகப்பபால பநராகபவ 
சபாருள் சகாள்ளுொறு அடெந்தத்தால் இது ‘ஆற்றுநீர்ப் சபாருள்பகாள்’ ஆகும். 

‘ெற்டறய பநாக்காது அடிசதாறும் வாைசபாருள் 
அற்று அற்று ஒழுகும் அஃது யாற்றுப் புைபல.’ – நன்னூல். 

 
2. நிரல்நிடறப் சபாருள்பகாள் 

 ஒரு ச ய்யுளில் ச ாற்கள் முடற பிறழாெல் நிரல்நிடறயாக (வரிட யாக) அடெந்து 
வருவது ‘நிரல்நிடறப் சபாருள்பகாள்’ ஆகும். 
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 இது முடற நிரல்நிடறப் சபாருள்பகாள், எதிர் நிரல்நிடறப் சபாருள்பகாள் எை 
இருவடகப்படும். 
 

(அ) முடற நிரல்நிடறப் சபாருள்பகாள் 
 ச ய்யுளில் எழுவாயாக அடெயும் சபயர்ச்ச ாற்கடள அல்லது விடைச்ச ாற்கடள 

வரிட யாக நிறுத்தி, அடவ ஏற்கும் பயனிடலகடளயும் அவ்வரிட ப்படிபய நிறுத்திப் 
சபாருள்சகாள்ளுதல் ‘முடற நிரல்நிடறப் சபாருள்பகாள்’ ஆகும். 
எ.கா. அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்டக 

பண்பும் பயனும் அது. 
 இக்குறளில் பண்பு பயன் என்ற இரு ச ாற்கடள வரிட ப்படுத்தி, அவற்றிற்குரிய 

விடளவுகளாக அன்பு, அறன் என்று வரிட ப்படுத்தி உள்ளார். அவற்டற 
இல்வாழ்க்டகயின் பண்பு, அன்பு என்றும் அதன் பயன், அறன் என்றும் 
சபாருள்சகாள்ள பவண்டும். எைபவ, அன்புக்கும் பண்பும் அறத்துக்குப் பயனும் 
பயனிடலகளாக – நிரல்நிடறயாக – நிறுத்திப் சபாருள்சகாள்வதால், இப்பாைல் ‘முடற 
நிரல்நிடறப் சபாருள்பகாள்’ எைப்படும். 
 

(ஆ) எதிர் நிரல்நிடறப் சபாருள்பகாள் 
 ச ய்யுளில் எழுவாய்கடள வரிட ப்படுத்தி அடவ ஏற்கும் பயனிடலகடள எதிர் 

எதிராகக் சகாண்டு சபாருள் சகாள்ளுதல் ‘எதிர் நிரல்நிடறப் சபாருள்பகாள்’ ஆகும். 
 எ.கா. விலங்சகாடு ெக்கள் அடையர் இலங்குநூல் 

கற்றாபராடு ஏடை யவர். 
 இக்குறளில் முதல் அடியில் விலங்கு, ெக்கள் என்று எழுவாய்கடள 

வரிட ப்படுத்திவிட்டு, அடுத்த அடியில் பயனிடலகளாகக் கற்றார், கல்லாதார் 
(ஏடையவர்) எை வரிட ப்படுத்தியுள்ளார். அவற்டறக் கற்றார் ெக்கள் என்றும், கல்லாத 
ஏடையவர் விலங்குகள் என்றும் எதிர் எதிராகக் சகாண்டு சபாருள் 
சகாள்ளபவண்டும். எைபவ, இக்குறள் ‘எதிர் நிரல்நிடறப் சபாருள்பகாள்’ ஆகும். 
 

3. சகாண்டுகூட்டுப் சபாருள்பகாள் 
 ஒரு ச ய்யுளில் பல அடிகளில் சிதறிக்கிைக்கும் ச ாற்கடளப் சபாருளுக்கு ஏற்றவாறு 

ஒன்பறாசைான்று கூட்டிப் சபாருள்சகாள்வது சகாண்டுகூட்டுப் சபாருள்பகாளாகும். 
 எ.கா. ஆலத்து பெல குவடள குளத்துள 

வாலின் சநடிய குரங்கு. 
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 பெற்கண்ை பாைலில் ஆலத்து பெல் குவடள என்றும் குளத்தில் வாலின் சநடிய குரங்கு 
என்றும் சபாருள் சகாண்ைால் சபாருத்தெற்றதாகிவிடும். இதில் ஆலத்து பெல குரங்கு, 
குளத்துள குவடள – என்று கருத்டதக் சகாண்டு அங்குமிங்கும் சகாண்டு 
சபாருள்பகாள் அடெந்திருப்பதால் இது ‘சகாண்டுகூட்டுப் சபாருள்பகாள்’ எைப்படும். 

 
 


