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10 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் இலக்கணம் 
இயல் - 6 
புணர்ச்சி 

 

நிலைம ொழி – வரும ொழி 
 புணர்ச்சி என்பது இரண்டு ம ொற்களுக்கு இலையில் நிகழ்வது. இரண்டுக்கு ம ற்பட்ை 
ம ொற்களொக இருந்தொலும் நிலைம ொழி, வரும ொழி – வரும ொழி, நிலைம ொழியொகி 
நிற்கும். எனமவ, இரும ொழிகளுக்கு இலைமய நிகழ்வதுதொன் புணர்ச்சி. ஒரு 
ம ொல்மைொடு ஒட்டுகமளொ, இன்மனொரு ம ொல்மைொ இலணயைொம். அவ்வொறு 
இலணயும் மபொது ஒலி நிலையில்  ொற்றங்கள் நிகழ்வதுண்டு.  ொற்றம் இல்ைொ லும் 
ம ர்வதுண்டு. 

 புணர்ச்சியில் நிலைம ொழியின் இறுதி எழுத்லதப் மபொறுத்து உயிரீறு, ம ய்யீறு எனவும் 
வரும ொழியின் முதல் எழுத்லதப் மபொறுத்து உயிர்முதல் ம ய்ம்முதல் எனவும் 
பிரிக்கைொம் 

இந்த வலைதளம் TNPSC மதர்விற்கு தயொர் ம ய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் மநொக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய   ச்சீர்க்கல்வி பொைப்புத்தகத்திலிருந்து பொைக்குறிப்புகள் வழங்குப்பட்டுள்ளது. 
ம லும் இதில் 5000 க்கும் ம ற்பட்ை Objective Type Questions வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள  ொதிரித் 
மதர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி மபறைொம். மதொைர்ந்து புதிய பொைக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிமறொம்…. 
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புணர்ம ொழியின் இயல்பு 
 

கலை + அழகு உயிரீறு 
 ண் + குைம் ம ய்யீறு 
வொலழ + இலை உயிர்முதல் 
வொலழ +  ரம் ம ய்ம்முதல் 

 
 ம லும் இப்புணர்ச்சிலய நிலைம ொழி இறுதி எழுத்து, வரும ொழி முதல் எழுத்து 
அடிப்பலையில் நொன்கொகப் பிரிக்கைொம். 
 

உயிர்முன் உயிர்  ணி (ண் + இ) + அடி =  ணியடி 
உயிர்முன் ம ய் பனி + கொற்று = பனிக்கொற்று 
ம ய்ம்முன் உயிர் ஆல் + இலை = ஆலிலை 
ம ய்ம்முன் ம ய்  ரம் + (க் + இ) கிலள =  ரக்கிலள 

 

இயல்பு புணர்ச்சியும் விகொரப் புணர்ச்சியும் 
 புணர்ச்சியில் நிலைம ொழியும் வரும ொழியும் அலையும்  ொற்றங்களின்  அடிப்பலையில் 
புணர்ச்சிலய இருவலகப்படுத்தைொம். புணர்ச்சியின்மபொது  ொற்றங்கள் எதுவுமின்றி 
இயல்பொகப் புணர்வது இயல்பு புணர்ச்சி எனப்படும். 

வொலழ +  ரம் = வொலழ ரம் 
ம டி + மகொடி = ம டிமகொடி 
 ண் +  லை =  ண் லை 

 புணர்ச்சியின்மபொது ஏமதனும்  ொற்றம் நிகழ்ந்தொல் அது விகொரப் புணர்ச்சி எனப்படும். 
இந்த  ொற்றம் மூன்று வலகப்படும். அலவ மதொன்றல், திரிதல், மகடுதல். 

நுலழவு + மதர்வு = நுலழவுத்மதர்வு (மதொன்றல்) 
கல்லூரி +  ொலை = கல்லூரிச் ொலை (மதொன்றல்) 
பல் + பல  = பற்பல  ( திரிதல்) 
புறம் + நொனூறு = புறநொனூறு (மகடுதல்) 
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உயிரீற்றுப் புணர்ச்சி 
உைம்படும ய் 
 உயிலர ஈறொக உலைய ம ொற்களின்முன் உயிலர முதைொக உலைய ம ொற்கள் வந்து 
ம ரும்; அப்மபொது ம ொற்கள் ம ரொ ல் தனித்து நிற்கும்; ஒன்று ம ரொத உயிமரொலிகலள 
ஒன்று ம ர்ப்பதற்கு அங்கு ஒரு ம ய் மதொன்றும். இதலன உைம்படு ம ய் என்று 
ம ொல்வர். 

 நிலைம ொழியின் ஈற்றில் ‘இ, ஈ, ஐ’ என்னும் உயிமரழுத்துக்கலள ஈறொக உலைய 
ம ொற்கள் நிற்கும். அவற்றின்முன், பன்னிரண்டு உயிர்கலளயும் முதைொவதொக உலைய 
ம ொற்கள் ம ரும். அந்நிலையில் யகரம் உைம்படும ய்யொக வரும். 
 ணி + அழகு =  ணி + ய் + அழகு =  ணியழகு 

தீ + எரி = தீ + ய்+ எரி = தீமயரி 

ஓலை + ஓரம் = ஓலை + ய் + ஓரம் = ஓலைமயொரம் 

 ‘இ, ஈ, ஐ ’தவிர, பிற உயிமரழுத்துக்கள் நிலைம ொழி ஈறொக வரும்மபொது அவற்றின்முன் 
வரும ொழியில் பன்னிரண்டு உயிர்களும் வந்து புணர்லகயில் வகர ம ய் மதொன்றும். 
பை + உயிர் = பை + வ் + உயிர் = பைவுயிர் 

பொ + இனம் ‘ பொ+ வ் + இனம் = பொவினம் 

 நிலைம ொழி ஈறொக ஏகொரம் வந்து, வரும ொழியில் பன்னிரண்டு 
உயிமரழுத்துக்கலளயும் உலைய  ம ொற்கள் வந்து புணர்லகயில் யகரம ொ வகரம ொ 
மதொன்றும். 
ம  + அடி = ம  + ய் + அடி = ம யடி; 
                        ம  + வ் + அடி = ம வடி 
மத + ஆரம் = மத + வ் + ஆரம் = மதவொரம் 
இவமன + அவன் = இவமன + ய் + அவன் = இவமனயவன்       

இ ஈ ஐவழி யவ்வும் ஏலன 
உயிர்வழி வவ்வும் ஏமுனிங் விருல யும் 
உயிர்வரின் உைம்படு ம ய்மயன் றொகும்.         (நன். 162)                                                                                                                             
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குற்றியலுகரப் புணர்ச்சி 
 

    வட்டு + ஆடினொன் = வட்(ட் + உ) + ஆடினொன் = வட்ட் + ஆடினொன் = வட்ைொடினொன் 
 நிலைம ொழியொக வரும் குற்றியலுகரத்தின் முன் உயிமரழுத்துகள் வந்தொல், 
நிலைம ொழியிலுள்ள உகரம் மகடும். வரும ொழியிலுள்ள உயிமரழுத்து நின்ற 
ம ய்யுைன் இலணயும். 

 குற்றியலுகரத்லதப் மபொைமவ சிை முற்றியலுகரத்துக்கும் இவ்விரு விதிகளும் 
மபொருத்தும். 
உறவு + அழகு = உற (வ் + உ) = உறவ் + அழகு = உறவழகு 

 

புணர்ச்சி 
இயல்பு 
மபொன் + வலள = மபொன்வலள 

விகொரம் 
பூ + கலை = பூக்கலை 
கல் + சிலை = கற்சிலை 
கபிைர் + பரணர் = கபிைபரணர் 

உைம்படும ய் 
 ணி + அடி =  ணியடி 
குரு + அருள் = குருவருள் 
மத + இலை = மதயிலை 
மத + ஆரம் = மதவொரம் 

குற்றியலுகரம் 
எனது + உயிர் = எனதுயிர் 
நொடு + யொது = நொடியது 
நிைவு + ஒளி = நிைமவொளி 

 
 தனிக்குறில் அல்ைொது, ம ொல்லுக்கு இறுதியில் வல்லின ம ய்கள் ஏறிய உகரம் (கு, சு, 
டு, து, பு, று) தன் ஒரு  ொத்திலர அளவிலிருந்து அலர  ொத்திலர அளவொகக் குலறந்து 
ஒலிக்கும். இவ்வொறு குலறந்து ஒலிக்கும் உகரம் குற்றியலுகரம் ஆகும். ம ொல்லின் 
இறுதியில் நிற்கும் உகரத்தின் முந்லதய எழுத்லதப் மபொறுத்துக் குற்றியலுகரம் ஆறு 
வலகப்படும். 
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நொக்கு, வகுப்பு வன்மதொைர்க் குற்றியலுகரம் 
மநஞ்சு, இரும்பு ம ன்மதொைர்க் குற்றியலுகரம் 
 ொர்பு, அமிழ்து இலைத்மதொைர்க் குற்றியலுகரம் 
முதுகு, வரைொறு உயிர்த்மதொைர்க் குற்றியலுகரம் 
எஃகு, அஃது ஆய்தத் மதொைர்க் குற்றியலுகரம் 
கொது, மபசு மநடில் மதொைர்க் 

கு ற்றியலுகரம் 
 

ம ய்ம் யக்கம் 
                புணர்ச்சியில் இரு ம ொற்கள் இலணயும்மபொது வரும ொழியில் க,  , த, ப வந்தொல் 
சிை இைங்களில் மீண்டும் அமத எழுத்துத் மதொன்றும். இலதவலி மிகுதல்’ என்பர். இது 
மபொன்மற சிை இைங்களில் ம ல்லினமும் மிகுதல் உண்டு. குறிப்பொக, ங, ஞ, ந,   என்ற 
நொன்கு எழுத்துக்களும் இவ்வொறு மிகும். 

1. 1, ‘ய‘ கர ஈற்றுச் ம ொற்கள் முன்  மிகும்.                                                                        
    எ.கொ – ம ய் +  யக்கம் = ம ய்ம் யக்கம்            
    ம ய் + ஞொனம் = ம ய்ஞ்ஞொனம்                                

2. 2. மவற்றுநிலை ம ய்ம் யக்கத்தில் ய, ர, ழ  முன்னர் ம ல்லினம் மிகும். 
     எ.கொ – மவய் + குழல் = மவய்ங்குழல்                     
     கூர் + சிலற = கூர்சிலற                                                     
     பொழ் + கிண று = பொழ்ங்கிணறு  

3. 3. ‘புளி’ என்னும் சுலவப் மபயர் முன்னர்  வல்மைழுத்து  ட்டுமின்றி ம ல்லினமும் 
ஆகும். 
     எ.கொ – புளி + கறி = புளிங்கறி                                                                                                                              
     புளி + ம ொறு = புளிஞ்ம ொறு 
4. உயிமரழுத்லத இறுதியில் மகொண்ை  ரப்மபயர்களுக்கு முன்னர் ம ல்லினம் மிகும். 
     ம ய் + நன்றி =  ம ய்ந்நன்றி                                            
     எ. கொ –  ொ + பழம் =  ொம்பழம் 
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     விள + கொய் = விளங்கொய் 
5. ‘பூ’ என்னும் மபயர் முன்னர் வல்லினத்மதொடு ம ல்லினமும் மிகும். 
     எ.கொ – பூ + மகொடி = பூங்மகொடி 
     பூ + ம ொலை = பூஞ்ம ொலை 
     பூ + மதொட்டி = பூந்மதொட்டி 
 

இயல் ஏழு 
ஆகுமபயர் 

 
                     ‘கைொம்  ொட் கண்டுபிடித்த பள்ளி  ொணவலன ஊமர பொரொட்டியது.’ 
                    ‘மபண்கலளக் மகலி ம ய்த இலளஞலர ஊமர இகழ்ந்தது.’ 
 இத்மதொைர்களில் ஓர் பொரொட்டுவமதொ, திட்டுவமதொ இல்லை.  ொறொக, அவ்வூரில் உள்ள 
 க்கள் பொரொட்டினர் / இகழ்ந்தனர் என்பது இதன் மபொருள். ஊர் என்னும் மபயர், ஊரில் 
உள்ள  க்களுக்கு ஆகிவந்தது. இதலன இைவொகுமபயர் என்பர். 

 ஒன்றின் இயற்மபயர், அதமனொடு மதொைர்புலைய  ற்மறொன்றிற்குத் மதொன்றுமதொட்டு 
ஆகி வருவது ஆகுமபயர் எனப்படும்.   ஆகுமபயர்கள் பதினொறொக 
வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
 

முல்லைலயத் 
மதொடுத்தொள் 

மபொருளொகுமபயர் (முதைொகுமபயர்) – 
முதற்மபொருளொகிய முல்லைக்மகொடி, அதன் 
சிலன (உறுப்பு) யொகிய பூவுக்கு ஆகி வந்தது. 

வகுப்பலற சிரித்தது இைவொகு மபயர்  - வகுப்பலற என்னும் இைப்மபயர் 
அங்குள்ள  ொணவர்களுக்கு ஆகி வந்தது. 

கொர் அறுத்தொன் கொைவொகுமபயர் – கொர் என்னும் கொைப்மபயர் 
அக்கொைத்தில் விலளயும் பயிருக்கு ஆகி வந்தது. 

 ருக்மகொழுந்து நட்ைொன் சிலனயொகு மபயர் –  ருக்மகொழுந்து என்னும் 
சிலனப் (உறுப்பு) மபயர், அதன் ம டிக்கு 
ஆகிவந்தது. 

 ஞ் ள் பூசினொள் பண்பொகு மபயர் -  ஞ் ள் என்னும் பண்பு, 
அவ்வண்ணத்தில் உள்ள கிழங்குக்கு ஆகிவந்தது. 
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வற்றல் தின்றொன் மதொழிைொகு மபயர் – வற்றல் என்னும் 
மதொழிற்மபயர் வற்றிய உணவுப்மபொருளுக்கு ஆகி 
வந்தது. 

வொமனொலி மகட்டு 
 கிழ்ந்தனர் 

கருவியொகுமபயர் - வொமனொலி என்னும் கருவி, 
அதன் கொரிய ொகிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆகி வந்தது. 

லபங்கூழ் வளர்ந்தது கொரியவொகுமபயர் – கூழ் என்னும் கொரியம் அதன் 
கருவியொகிய  பயிருக்கு ஆகி வந்தது. 

அறிஞர் அண்ணொலவப் 
படித்திருக்கிமறன் 

கருத்தொவொகுமபயர் – அறிஞர் அண்ணொ என்னும் 
கருத்தொவின் மபயர், அவர் இயற்றிய நூல்களுக்கு 
ஆகி வருகிறது. 

ஒன்று மபற்றொல் ஒளி யம் எண்ணைளலவ ஆகுமபயர் – ஒன்று என்னும் 
எண்ணுப் மபயர், அவ்மவண்ணுக்குத் 
மதொைர்புலைய குழந்லதக்கு ஆகி வந்தது. 

இரண்டு கிமைொ மகொடு எடுத்தைளலவ ஆகுமபயர் - நிறுத்தி அளக்கும் 
எடுத்தல் என்னும் அளலவப் மபயர், 
அவ்வளலவயுள்ள மபொருளுக்கு ஆகி வந்தது. 

அலர லிட்ைர் வொங்கு முகத்தைளலவ ஆகுமபயர் – முகந்து அளக்கும் 
முகத்தல் அளலவ மபயர், அவ்வளலவயுள்ள 
மபொருளுக்கு ஆகி வந்தது. 

ஐந்து மீட்ைர் மவட்டினொன் நீட்ைளலவ ஆகுமபயர் – நீட்டி அளக்கும் 
நீட்ைளலவப் மபயர், அவ்வளலவயுள்ள 
மபொருளுக்கு ஆகி வந்தது. 

 
இயல் எட்டு 

யொப்பிைக்கணம் 
 

யொப்பின் உறுப்புகள் 
 கவிலத இயற்றும் முலறகலளக் கூறும் இைக்கணம  யொப்பிைக்கணம். இது பொக்கள் 
பற்றியும் அவற்றின் உறுப்புகள் பற்றியும் விரிவொகப் மபசுகிறது. 

 உறுப்பியலில் யொப்பின் ஆறு உறுப்புகளொன எழுத்து, அல , சீர், தலள, அடி, மதொலை 
ஆகியலவ விளக்கப்படுகின்றன. 
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எழுத்து 
 யொப்பிைக்கண அடிப்பலையில் எழுத்துக்கள் குறில், மநடில், ஒற்று என மூவலகப்படும். 

அல  
 எழுத்துக்களொல் ஆனது ‘அல ’ எனப்படும். ஓமரழுத்மதொ, இரண்மைழுத்மதொ நிற்பது 
அல  ஆகும். இது மநரல , நிலரயல  என இருவலகப்படும். அல ப் பிரிப்பில் 
ஒற்மறழுத்லதக் கணக்கிடுவதில்லை. 

சீர் 
 ஒன்று அல்ைது ஒன்றுக்கும் ம ற்பட்ை அல களின் ம ர்க்லக சீர் ஆகும். இதுமவ 
பொைலில் ஓல க்கு அடிப்பலையொய் அல யும். ஓரல ச்சீர், ஈரல ச்சீர், மூவல ச்சீர், 
நொைல ச்சீர் எனச் சீர்கள் நொன்கு வலகப்படும். 

 மநர் என்பமதொடு உகரம் ம ர்ந்து முடிவது உண்டு. அதலன மநர்பு என்னும் அல யொகக் 
மகொள்வர். நிலர என்னும் அல மயொடு உகரம் ம ர்ந்து முடியும் அல கள் நிலரபு என்று 
கூறப்படும். இலவ மவண்பொவின் இறுதியொய்  ட்டும  அல யொகக் மகொள்ளப்படும். 

 ஈரல ச் சீர்களுக்கு, ‘இயற்சீர்’, ‘ஆசிரிய உரிச்சீர்’ என்னும் மவறு மபயர்களும் உண்டு. 
 
 

மநரல  
தனிக்குறில் ப 
தனிக்குறில், ஒற்று பல் 
தனிமநடில் பொ 
தனிமநடில், ஒற்று பொல் 

 
 

நிலரயல  
இருகுறில் அணி 

இருகுறில், ஒற்று அணில் 
குறில், மநடில் விழொ 

குறில், மநடில், ஒற்று விழொர் 
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ஓரல ச்சீர் 
அல  வொய்ப்பொடு 
மநர் நொள் 
நிலர  ைர் 
மநர்பு கொசு 
நிலரபு பிறப்பு 

 
ஈரல ச்சீர் 

                        அல                   வொய்ப்பொடு  
                    மநர் மநர்                     மத ொ                         ொச்சீர் 
                  நிலர மநர்                    புளி ொ 
                 நிலர நிலர                 கருவிளம்                       விளச்சீர் 
                மநர் நிலர                  கூவிளம் 

 
மூவல ச்சீர் 

                                          கொய்ச்சீர்                                          கனிச்சீர் 
                 அல               வொய்ப்பொடு                   அல             வொய்ப்பொடு 
        மநர் மநர் மநர்            மத ொங்கொய்  மநர் மநர் நிலர           மத ொங்கனி 
      நிலர மநர் மநர்           புளி ொங்கொய்  நிலர மநர் நிலர          புளி ொங்கனி 
     நிலர நிலர மநர்          கருவிளங்கொய்  நிலர நிலர நிலர         கருவிளங்கனி 
     மநர் நிலர மநர்           கூவிளங்கொய் மநர் நிலர நிலர           கூவிளங்கனி 

 கொய்ச்சீர்கலள “மவண்சீர்கள்” என்று அலழக்கிமறொம். 
 மூவலகச் சீர்கலள அடுத்து மநரல மயொ அல்ைது நிலரயல மயொ ம ர்கின்ற மபொழுது 
நொைல ச்சீர் மதொன்றும். 

அைகிட்டு வொய்ப்பொடு கூறுதல் 
 நொம் எளிய முலறயில் திருக்குறலள இங்கு அைகிைைொம். 
 மவண்பொவில் இயற்சீரும், மவண்சீரும்  ட்டும  வரும்; பிற சீர்கள் வொரொ. தலளகளில் 
இயற்சீர் மவண்ைலளயும், மவண்சீர் மவண்ைலளயும்  ட்டும  வரும்; பிற தலளகள் 
வொரொ. 
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 ஈற்றடியின் ஈற்றுச் சீர் ஓரல ச் சீர்களில் முடியும். 
 

 பிறர்நொணத் தக்கது தொன்நொணொ னொயின்  
அறம்நொணத் தக்க துலைத்து. 

 
வரில  சீர் அல  வொய்ப்பொடு 
1 பிறர் / நொ / ணத் / நிலர மநர் மநர் புளி ொங்கொய் 
2 தக் / கது / மநர் நிலர கூவிளம் 
3 தொன் / நொ / ணொ / மநர் மநர் மநர் மத ொங்கொய் 
4 னொ / யின் / மநர் மநர் மத ொ 
5 அறம் / நொ / ணத் / நிலர மநர் மநர் புளி ொங்கொய் 
6 தக் / க / மநர் மநர் மத ொ 
7 துலைத் / து  நிலரபு பிறப்பு 

 
தலள 

 பொைலில், நின்ற சீரின் ஈற்றல யும், அதலனயடுத்து வரும் சீரின் முதல் அல யும் 
மபொருந்துதல் ‘தலள’ எனப்படும். இது ஒன்றியும் ஒன்றொ லும் வரும். அது ஏழு 
வலகப்படும். 
1. மநமரொன்றொ சிரியத்தலள -------------   ொ முன் மநர்  
2. நிலரமயொன்றொ சிரியத்தலள  ---------- விளம் முன் நிலர 
3. இயற்சீர் மவண்ைலள ----------   ொ முன் நிலர, விளம் முன் மநர் 
4. மவண்சீர் மவண்ைலள ----------  கொய் முன் மநர் 
5. கலித்தலள  -------------- கொய் முன் நிலர 
6. ஒன்றிய வஞ்சித்தலள  ----------- தனி முன் நிலர 
7. ஒன்றொ வஞ்சித்தலள ------------  கனி முன் மநர் 

அடி 
 இரண்டும் இரண்டிற்கு ம ற்பட்ை சீர்களும் மதொைர்ந்து ‘அடி’ எனப்படும். அலவ ஐந்து 
வலகப்படும். 
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 இரண்டு சீர்கலளக் மகொண்ைது குறளடி; மூன்று சீர்கலளக் மகொண்ைது சிந்தடி; நொன்கு 
சீர்கலளக் மகொண்ைது அளவடி; ஐந்து சீர்கலளக் மகொண்ைது மநடிைடி; ஆறு சீர் 
அல்ைது அதற்கு ம ற்பட்ை சீர்கலளக் மகொண்ைது கழிமநடிைடி. 

மதொலை 
 மதொலை – மதொடுத்தல். பொைலின் அடிகளிமைொ, சீர்களிமைொ எழுத்துக்கள் ஒன்றிவரத் 
மதொடுப்பது ’மதொலை’ ஆகும். மதொலை என்னும் ம ய்யுள் உறுப்பு, பொைலில் உள்ள 
அடிகள்மதொறும் அல்ைது சீர்கள்மதொறும் ஒரு குறிப்பிட்ை வலகயிைொன ஓல  மபொருந்தி 
வரு ொறு பொைலை இயற்றுதல் பற்றி அல கிறது. 

 ம ொலன, எதுலக, இலயபு, அளமபலை, முரண், இரட்லை, அந்தொதி, ம ந்மதொலை என்று 
எட்டு வலககளொகத் மதொலை அல கிறது. 

ம லனத் மதொலை: ஒரு பொைலில் அடிகளிமைொ, சீர்களிமைொ முதமைழுத்து ஒன்றி அல வது.  
(எ.கொ) ஒற்மறொற்றித் தந்த மபொருலளயும்  ற்றும ொர் 
               ஒற்றினொல் ஒற்றிக் மகொளல். 

 
எதுலகத் மதொலை:  அடிகளிமைொ, சீர்களிமைொ முதல் எழுத்து அளமவொத்து நிற்க. இரண்ைொம்         
                                                 எழுத்து ஒன்றியல வது.  

(எ.கொ)  திறனல்ை தற்பிறர் ம ய்யினும் மநொமநொந்து 
                                அறனல்ை ம ய்யொல  நன்று. 
 
இலயபுத் மதொலை: அடிகள்மதொறும் இறுதி எழுத்மதொ, அல மயொ, சீமரொ, அடிமயொ            
                                                ஒன்றியல வது.  

(எ.கொ)  வொனரங்கள் கனிமகொடுத்து  ந்திமயொடு மகொஞ்சும் 
                                  ந்திசிந்து கனிகளுக்கு வொன்கவிகள் மகஞ்சும். 
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இயல் ஒன்பது 
அணியிைக்கணம் 

 
அணி – அழகு 
 ம ய்யுளின் கருத்லத அழகுபடுத்துவது அணி எனப்படும். ம ொல்ைொலும் மபொருளொலும் 
அழகுபை எடுத்துலரப்பது ‘அணி’ இைக்கண இயல்பொகும். 

உவல  அணி 
 அணிகளில் இன்றியல யொதது உவல யணி ஆகும்.  ற்ற அணிகள் உவல யிலிருந்து 
கிலளத்தலவயொகமவ உள்ளன. 
         ைர்ப்பொதம் –  ைர் மபொன்ற பொதம் 

 இத்மதொைரில் பொதத்துக்கு  ைர் உவல யொகக் கூறப்படுகிறது. 
பொதம் – மபொருள் (உவம யம்) 

              ைம் – உவல  
             மபொன்ற – உவ  உருபு 

இனிய உளவொக இன்னொத கூறல் 
            கனியிருப்பக் கொய்கவர்ந் தற்று. 

இதில் உவல யணி அல ந்துள்ளது. 
உருவக அணி 
 கவிஞன், தொன் ஒரு மபொருலளச் சிறப்பிக்க எண்ணி, அதற்கு உவல யொகும் மவமறொரு 
மபொருமளொடு ஒன்றுபடுத்திக் கூறுவொன். உவல யின் தன்ல லயப் மபொருள்ம ல் 
ஏற்றிக்கூறும் இத்தன்ல மய, ‘உருவகம்’ எனக் கூறப்படும். உவல , உவம யம் 
என்னும் இரண்டும் ஒன்மற என்று மதொன்றக் கூறுவது உருவக அணி ஆகும். 
(எ.கொ) 
இன்ம ொல் விலளநிை ொ ஈதமை வித்தொக 
வன்ம ொற் கலளகட்டு வொய்ல  எருவட்டி 
அன்புநீர் பொய்ச்சி அறக்கதிர் ஈன்றமதொர் 
லபங்கூழ் சிறுகொலைச் ம ய். 
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 இப்பொைலில், இன்ம ொல் – நிை ொகவும், வன்ம ொல் – கலளயொகவும், வொய்ல  – 
எருவொகவும், அன்பு – நீரொகவும், அறம் – கதிரொகவும் உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

பின்வருநிலை அணிகள் 
 ஒரும ய்யுளில் முன்னர் வந்த ம ொல்மைொ மபொருமளொ மீண்டும் பை இைங்களிலும் 
வருதமை ‘பின்வருநிலை’ அணியொகும். இது மூன்று வலகப்படும். 

 
ம ொல்பின்வருநிலையணி 
 முன் வந்த ம ொல்மை பின்னும் பைவிைத்தும் வந்து மவறு மபொருள் உணர்த்துவது ம ொல் 
பின்வருநிலையணி ஆகும். (எ.கொ) 

துப்பொர்க்குத் துப்பொய துப்பொக்கித் துப்பொர்க்குத்  
               துப்பொய தூஉம்  லழ. 

 இக்குறளில் ‘துப்பு’ என்ற ம ொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்து மவறு மவறு மபொருள்கலளத் 
தருகிறது. 

 துப்பொர்க்கு – உண்பவர்க்கு; துப்பு – நல்ை, நன்ல ; துப்பு – உணவு என்று பை 
மபொருள்களில் வருவலதக் கொணைொம். 

 
மபொருள் பின்வருநிலையணி 

 ம ய்யுளில் முன்வந்த ஒரு ம ொல்லின் மபொருமள பின்னரும் பை இைங்களில் வருவது 
மபொருள் பின்வருநிலை அணி ஆகும். (எ.கொ.) 

அவிழ்ந்தன மதொன்றி யைர்ந்தன கொயொ 
              மநகிழ்ந்தன மநர்முலக முல்லை –  கிழ்ந்திதழ் 
               விண்ைன மகொன்லற விரிந்த கருவிலன 
              மகொண்ைன கொந்தள் குலை. 

 இச்ம ய்யுளில் அவிழ்ந்தன, அைர்ந்தன, மநகிழ்ந்தன, விண்ைன, விரிந்தன, 
மகொண்ைன, ஆகிய ம ொற்கள்  ைர்ந்தன என்ற ஒரு மபொருலளமய தந்தன. 

மகடில் விழுச்ம ல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு 
               ொைல்ை  ற்லற யலவ. 



Vetripadigal.com 

14 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

 இக்குறட்பொவில் ம ல்வம்,  ொடு ஆகிய இரு ம ொற்களும  ம ல்வத்லதமய 
குறிக்கின்றன. 

 

ம ொற்மபொருள் பின்வருநிலையணி 
 முன்னர் வந்த ம ொல்லும் மபொருளும் பின்னர்ப் பை இைங்களிலும் வருவது 
ம ொற்மபொருள் பின்வருநிலையணி ஆகும். (எ.கொ) 

எல்ைொ விளக்கும் விளக்கல்ை  ொன்மறொர்க்குப் 
              மபொய்யொ விளக்மக விளக்கு. 

 இக்குறட்பொவில் ‘விளக்கு’ என்னும் ம ொல் ஒமர மபொருளில் பைமுலற வந்துள்ளதொல் 
இது ம ொற்மபொருள்பின்வருநிலையணி ஆகும். 

 

வஞ் கப்புகழ்ச்சி அணி 
 வஞ் கப்புகழ்ச்சியணி என்பது புகழ்வது மபொைப் பழிப்பதும், பழிப்பது மபொைப் 
புகழ்வது ொகும். (எ.கொ) 

மதவ ரலனயர் கயவர் அவருந்தொம் 
             ம வன ம ய்மதொழுக ைொன். 

 கயவர்கள் மதவர்களுக்கு ஒப்பொனவர்கள் என்று புகழப்படுவது மபொைத் 
மதொன்றினொலும், கயவர்கள் இழிந்த ம யல்கலளமய ம ய்வர் என்னும் மபொருலளக் 
குறிப்பொல் உணர்த்துகிறது. எனமவ, இது புகழ்வது மபொைப் பழிப்பது ஆகும். 
     பொரி பொரி என்றுபை ஏத்தி, 
     ஒருவற் புகழ்வர், ம ந்நொப் புைவர் 
     பொரி ஒருவனும் அல்ைன்; 
      ொரியும் உண்டு, ஈண்டு உைகுபுரப் பதுமவ. 

 இப்பொைலின் மபொருள் – புைவர் பைரும் பொரி ஒருவலனமய புகழ்கின்றனர். பொரி ஒருவன் 
 ட்டு ொ லக ொறு கருதொ ல் மகொடுக்கிறொன்?  லழயும்தொன் லக ொறு கருதொ ல் 
மகொடுத்து இவ்வுைகத்லதப் புரக்கிறது. இது பழிப்பது மபொைப் புகழ்வது ஆகும். 

 இது பொரிலய இகழ்வது மபொைத் மதொன்றினொலும், பொரிக்கு நிகரொகக் மகொடுப்பவரில்லை 
என்று புகழ்கிறது. 

 


