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7 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் இலக்கணம் 
 

இயல் - 1 
சார்பெழுத்துகளின் வகககள் 

 

 உயிர் எழுத்துகள் ென்னிரண்டும், பெய்பயழுத்துகள் ெதிபெட்டும் தனித்து இயங்கி 
முதன்கெபெற்று விளங்குவதால், அவற்கை முதபலழுத்துகள் என்கிறைாம்.  

 முதபலழுத்துககளச் சார்ந்துவரும் எழுத்துககளச் சார்பெழுத்துகள் என்கிறைாம். 
 சார்பெழுத்துகள் ெத்து வககப்ெடும். 
 உயிர்பெய், ஆய்தம், உயிரளபெகை, ஒற்ைளபெகை, குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், 

ஐகாரக்குறுக்கம், ஔகாரக்குறுக்கம், ெகரக்குறுக்கம், ஆய்தக்குறுக்கம் எெச் 
சார்பெழுத்துகள் ெத்து வககப்ெடும். 

 
 
 
 

இந்த வகலதளம் TNPSC றதர்விற்கு தயார் பசய்யும் நண்ெர்களுக்கு உதவும் றநாக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய செச்சீர்க்கல்வி ொைப்புத்தகத்திலிருந்து ொைக்குறிப்புகள் வழங்குப்ெட்டுள்ளது. 
றெலும் இதில் 5000 க்கும் றெற்ெட்ை Objective Type Questions வழங்கப்ெட்டுள்ளது. இதிலுள்ள ொதிரித் 
றதர்வுகளில் நீங்கள் ெயிற்சி பெைலாம். பதாைர்ந்து புதிய ொைக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிறைாம்…. 
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இயல் – 2 
பெயர்ச்பசால் 

 

 பெயர்ச்பசால் ஆறு வககப்ெடும் 
 

1. பொருட்பெயர் 
 பொருகளக் குறிக்கும் பெயர் பொருட்பெயர் எெப்ெடும். இஃது உயிருள்ள 

பொருள்ககளயும் உயிரற்ை பொருள்ககளயும் குறிக்கும். 
 (எ.கா.) ெரம், ெைகவ. 

 

2. இைப்பெயர் 
 ஓர் இைத்தின் பெயகரக் குறிக்கும் பெயர் இைப்பெயர் எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) பசன்கெ, ெள்ளி 

 

3. காலப்பெயர்  
 காலத்கதக் குறிக்கும் பெயர் காலப்பெயர் எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) நிமிைம், நாள் , வாரம், சித்திகர, ஆண்டு 

 

4. சிகெப்பெயர் 
 பொருளின் உறுப்கெக் குறிக்கும் பெயர் சிகெப்பெயர் எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) கண், கக, இகல, கிகள. 

 

5. ெண்புப்பெயர் 
 பொருளின் ெண்கெக் குறிக்கும் பெயர் ெண்புப்பெயர் எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) வட்ைம், சதுரம், பசம்கெ, நன்கெ. 

 

6. பதாழிற்பெயர் 
 பதாழிகலக் குறிக்கும் பெயர் பதாழிற்பெயர் எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) ெடித்தல், ஆடுதல், நடித்தல். 

 
அலகு - 3 

இடுகுறிப்பெயர், காரணப்பெயர் 
 

இடுகுறிப்பெயர் 
 நம் முன்றொர் சில பொருள்ககளக் காரணம் கருதாெல் பெயரிட்டு வழங்கிெர். 

அவ்வாறு இட்டு வழங்கிய பெயர்கள் இடுகுறிப்பெயர்கள் ஆகும். 
 (எ.கா.) ெண், ெரம், காற்று  
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 இடுகுறிப் பொதுப்பெயர், இடுகுறிச் சிைப்புப்பெயர் எெ இடுகுறிப்பெயர் இரண்டு 
வககப்ெடும். 

 

1. இடுகுறிப் பொதுப்பெயர் 
 ஓர் இடுகுறிப்பெயர் அத்தன்கெ உகைய எல்லாப் பொருள்ககளயும் பொதுவாகக் 

குறிப்ெது இடுகுறிப் பொதுப்பெயர் எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) ெரம், காடு. 

 

2. இடுகுறிச் சிைப்புப்பெயர் 
 ஓர் இடுகுறிப்பெயர் குறிப்ொக ஒரு பொருகள ெட்டும் குறிப்ெது இடுகுறிச் சிைப்புப்பெயர் 

எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) ொ, கருறவலங்காடு. 

 

காரணப்பெயர் 
 நம் முன்றொர் சில பொருள்களுக்குக் காரணம் கருதிப் பெயரிட்ைெர். இவ்வாறு 

காரணத்றதாடு ஒரு பொருளுக்கு வழங்கும் பெயர் காரணப்பெயர் எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) நாற்காலி, கரும்ெலகக 
 காரணப் பொதுப்பெயர், காரணச் சிைப்புப்பெயர் எெ காரணப்பெயர் இரு வககப்ெடும். 

 

1. காரணப் பொதுப்பெயர் 
 காரணப்பெயர் குறிப்பிட்ை காரணமுகைய எல்லாப் பொருள்ககளயும் பொதுவாகக் 

குறித்தால் அது, காரணப்பொதுப்பெயர் எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) ெைகவ, அணி. 

 

2. காரணச் சிைப்புப்பெயர் 
 குறிப்பிட்ை காரணமுகைய எல்லாப் பொருள்களுள் ஒன்கை ெட்டும் சிைப்ொகக் 

குறிப்ெது காரணச் சிைப்புப்பெயர் ஆகும். 
 எ.கா. வகளயல், ெரங்பகாத்தி. 
 தமிழ்பொழியில் காரணப்பெயர்கறள மிகுதியாக உள்ளது. பிைபொழிகளில் 

இடுகுறிப்பெயர்கறள உள்ளெ. 
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அலகு  - 4 
குற்றியலுகரம், குற்றியலிகரம் 

 

குற்றியலுகரம் 
 கு, சு, டு, து, பு, று ஆகிய ஆறு வல்லிெ உகரங்களும் பசால்லின் இறுதியில் வரும்றொது, 

ஒரு ொத்திகரக்குப் ெதிலாக அகர ொத்திகர அளறவ ஒலிக்கும். இவ்வாறு தெக்குரிய 
ஓகசயில் குகைந்து ஒலிக்கும் உகரம் குற்றியலுகரம் ஆகும். 

 (எ.கா.) காசு, எஃகு, ெயறு, ொட்டு, ெந்து, சால்பு. 
 

முற்றியலுகரம் 
 தனிக்குறில் எழுத்கத அடுத்து வரும் வல்லிெ உகரங்கள் ஒரு ொத்திகர அளவுக்கு 

முழுகெயாக ஒலிக்கும். வல்லிெம் அல்லாத உகரங்கள் எப்றொதும் முழுகெயாகறவ 
ஒலிக்கும். இவ்வாறு ஓகச குகையாெல் ஒரு ொத்திகர அளவில் முழுகெயாக 
ஒலிப்ெகத முற்றியலுகரம் என்ெர். 

 (எ.கா.) புகு, ெசு, விடு, அது, வறு, ொவு, ஏழு. 
 

குற்றியலுகரத்தின் வகககள் 
 குற்றியலுகரம் தெக்கு முன் உள்ள எழுத்கதக் பகாண்டு ஆறு வககயாகப் 

பிரிக்கப்ெடும். 
 

1. பநடில்பதாைர்க் குற்றியலுகரம் 
 தனி பநடிகலத் பதாைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் ‘பநடில் பதாைர்க் குற்றியலுகரம்’ 

எெப்ெடும். இகவ ஈபரழுத்துச் பசாற்களாக ெட்டும் அகெயும். 
 (எ.கா.) ொகு,, ொசு, ொடு, காது, ஆறு. 

 

2. ஆய்தத்பதாைர்க் குற்றியலுகரம் 
 ஆய்த எழுத்கதத் பதாைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் ‘ஆய்தத் பதாைர் குற்றியலுகரம்’ 

எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) எஃகு, அஃது. 

 

3. உயிர்த்பதாைர்க் குற்றியலுகரம் 
 தனிபநடில் அல்லாத உயிர்பெய் எழுத்கதத் பதாைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் 

‘உயிர்த்பதாைர் குற்றியலுகரம்’ எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) அரசு, கயிறு, ஒன்ெது, வரலாறு. 
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4. வன்த ொடர்க் குற்றியலுகரம் 
 வல்லிெ (க், ச், ட், த், ப், ற்) பெய் எழுத்துககளத் பதாைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் 

‘வன்பதாைர் குற்றியலுகரம்’ எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) ொக்கு, றெச்சு, ொட்டு, ெத்து, உப்பு, ெற்று. 

 

5. பென்பதாைர்க் குற்றியலுகரம் 
 பெல்லிெ (ங், ஞ், ண், ந், ம், ன்) பெய் எழுத்துககளத் பதாைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் 

‘பென்பதாைர்க் குற்றியலுகரம்’ எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) ெங்கு, ெஞ்சு, ெண்பு, ெந்து, அம்பு, கன்று. 

 

6. இகைத்பதாைர்க் குற்றியலுகரம் 
 இகையிெ (ய், ர், ல், வ், ழ், ள்) பெய் எழுத்துககளத் பதாைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் 

‘இகைத்பதாைர்க் குற்றியலுகரம்’ எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) எய்து, ொர்பு, சால்பு, மூழ்கு. 

 

குற்றியலிகரம் 
 வரகு+யாது இந்த இரு பசாற்ககளயும் றசர்த்து விகரவாக ஒலிக்கும்றொது வரகியாது 

எெ ஒலிப்ெகத அறியலாம். முதல் பசால்லின் இறுதியில் உள்ள ‘கு’ என்னும் எழுத்து 
‘கி’ என்று ஒலிக்கிது. அதுவும் முழுகெயாக ஒரு ொத்திகர அளவில் ஒலிக்காெல் அகர 
ொத்திகர அளவாகக் குகைத்து ஒலிக்கிைது.  

 இவ்வாறு தன் ஒரு ொத்திகர அளவில் குறுகி ஒலிக்கும்  இகரம் ‘குற்றியலிகரம்’ 
எெப்ெடும். 

 குற்றியலிகரம் இரண்டு இைங்களில் ெட்டும் வரும். 
 

இைம் – 1 
 குற்றியலுகரச் பசாற்ககளத் பதாைர்ந்து யகரத்கத முதல் எழுத்தாகக் பகாண்டு 

பசாற்கள் வரும்றொது குற்றியலுகரத்தில் உள்ள உகரம் இகரொக ொறும். அந்த இகரம் 
தெக்குரிய ஒரு ொத்திகர அளவிலிருந்து அகர ொத்திகர அளவாகக் குகைத்து 
ஒலிக்கிைது. 

 (எ.கா,) பகாக்கு + யாது = பகாக்கியாது, றதாப்பு + யாது = றதாப்பியாது. 
 

இைம் – 2 
 ‘மியா’ என்ெது ஓர் அகசச்பசால் (ஓகச நயத்திற்காக வருவது). இதில் ‘மி’ யில் (மி = ம்+இ) 

உள்ள இகரம் குற்றியலிகரம் ஆகும். இது பசாற்களில் இைம்பெறும் றொது தெக்குரிய 
ொத்திகர அளவிலிருந்து குகைந்து ஒலிக்கும். 
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 (எ.கா.) றகள்+மியா = றகண்மியா, பசல்+மியா = பசன்மியா. 
 குற்றியலிகரம் தற்றொது உகரநகை வழக்கில் இல்கல. இலக்கியங்களில் ெட்டுறெ 

உள்ளது. 
அலகு – 5 

நால்வககக் குறுக்கங்கள் 
 

 ஒவ்றவார் எழுத்துக்கும் அகத ஒலிப்ெதற்கு உரிய கால அளவு உண்டு. இகத ொத்திகர 
என்ெர். சில எழுத்துகள் சில இைங்களில் தெக்குரிய கால அளகவவிைக் குகைவாக 
ஒலிக்கும். இவ்வாறு குகைந்து ஒலிக்கும் எழுத்துககளக் குறுக்கங்கள் என்கிறைாம். 

 

ஐகாரக்குறுக்கம் 
 ஐ, கக, கெ எெ ஐகார எழுத்து, தனித்து வரும் இைங்களில் தெக்குரிய இரண்டு 

ொத்திகர அளவில் முழுகெயாக ஒலிக்கிைது. கவயம், சகெயல், ெைகவ எெ 
பசாற்களின் முதல், இகை, இறுதி ஆகிய இைங்களில் வரும்றொது தெக்குரிய இரண்டு 
ொத்திகர அளவிலிருந்து குகைந்து ஒலிக்கிைது. இவ்வாறு குகைந்த ஒலிக்கும் ஐகாரம் 
ஐகாரக்குறுக்கம் எெப்ெடும். 

 ஐகாரம் பசால்லின் முதலில் வரும்றொது ஒன்ைகர ொத்திகர அளவில் ஒலிக்கும். 
 ஐகாரம் பசால்லின் இகையிலும் இறுதியிலும் வரும்றொது ஒரு ொத்திகர அளவு 

ஒலிக்கும். 
 

 

ஔகாரக்குறுக்கம் 
 ஔ, பவௌ எெ ஔகார எழுத்து, தனித்து வரும் இைங்களில் தெக்குரிய இரண்டு 

ொத்திகர அளவில் முழுகெயாக ஒலிக்கிைது. ஔகவயார், பவௌவால் எெச் பசாற்கள் 
முதலில் வரும்றொது தெக்கரிய இரண்டு ொத்திகர அளவிலிருந்து குகைந்து 
ஒன்ைகர ொத்திகர அளவில் ஒலிக்கிைது. இவ்வாறு குகைந்து ஒலிக்கும் ஔகாரம் 
ஔகாரக்குறுக்கம் எெப்ெடும். 

 ஔகாரம் பசால்லின் இகையிலும் இறுதியிலம் வராது. 
 

ெகரக்குறுக்கம் 
 அம்ொ, ொைம் ெடித்தான் ஆகிய பசாற்களில் ெகர பெய்பயழுத்து தெக்குரிய அகர 

ொத்திகர அளவில் ஒலிக்கிைது. 
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 வலம் வந்தான் என்ெதில் ெகர பெய்பயழுத்கத அடுத்து வகர எழுத்து வருவதால் 
ெகரபெய்யாெது தெக்குரிய அகர ொத்திகர அளவிலிருந்து குகைந்து கால் ொத்திகர 
அளவில் ஒலிக்கிைது. 

 றொலும் என்னும் பசால்கலப் றொன்ம் என்றும், ெருளும் என்னும் பசால்கல ெருண்ம் 
என்னும் பசய்யுளில் ஓகசச் சீர்கெக்காகப் ெயன்ெடுத்திெர். இச்பசாற்களில் 
ெகரபெய்யாெது ன், ண் ஆகிய எழுத்துககள அடுத்து வருவதால் தெக்குரிய அகர 
ொத்திகர அளவிலிருந்து குகைந்து கால் ொத்திகர அளவில் ஒலிக்கிைது. இவ்வாறு 
குகைந்து ஒலிக்கும் ெகரம் ெகரக்குறுக்கம் எெப்ெடும். 

 

ஆய்தக் குறுக்கம் 
 அஃது, எஃகு ஆகிய பசாற்களில் ஆய்த எழுத்து, தெக்குரிய அகர ொத்திகர அளவில் 

முழுகெயாக ஒலிக்கிைது. 
 முள்+தீது என்ெது முஃடீது எெவும், கல்+தீது என்ெது கஃறீது எெவும் றசரும். 

இச்பசாற்களில் உள்ள ஆய்த எழுத்து, தெக்குரிய அகர ொத்திகர அளவிலிருந்து 
குகைந்து கால் ொத்திகர அளவில் ஒலிக்கிைது. இவ்வாறு குகைந்து ஒலிக்கும் ஆய்தம் 
ஆய்தக்குறுக்கம் எெப்ெடும். 

அலகு – 6 
வழக்கு 

 

 இயல்பு வழக்கு, தகுதி வழக்கு எெ வழக்கு இருவககப்ெடும். 
 

இயல்பு வழக்கு 
 ஒரு பொருகள அதற்றக உரிய இயல்ொெ பசாற்களால் குறிப்பிடுவது இயல்பு வழக்கு 

ஆகும். இயல்பு வழக்கு மூன்று வககப்ெடும். 
1. இலக்கணமுகையது 
2. இலக்கணப்றொலி 
3. ெரூஉ 

 

இலக்கணமுகையது 
 நிலம், ெரம், வான், எழுது – ஆகிய பசாற்கள் தெக்குரிய பொருகள எவ்வகக ொறுொடும் 

இல்லாெல் இயல்ொகத் தருகின்ைெ. இவ்வாறு இலக்கண பநறி ொைாெல் நிற்கும் 
பசால் இலக்கணமுகையது ஆகும். 
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இலக்கணப்றொலி 
 இல்லத்தின் முன் ெகுதிகய இல்முன் எெக் குறிக்க றவண்டும். ஆொல் அதகெ நம் 

முன்றொர் ‘முன்றில்’ எெ ொற்றி வழங்கிெர். கிகளயின் நுனிகயக் கிகளநுனி எெ 
கூைாெல் நுனிக்கிகள எெக் குறிப்பிடுகிறைாம். இவ்வாறு முகைப்ெடி 
அகெயாவிடினும், இலக்கணமுகையகவ றொலறவ ஏற்றுக் பகாள்ளப்ெடும் பசாற்கள் 
இலக்கணப்றொலி எெப்ெடும். 

 இலக்கணப்றொலிகய முன்பின்ொகத் பதாக்க றொலி எெவும் குறிப்பிடுவர். 
 (எ.கா) புைநகர், கால்வாய், தகச, ககைக்கண். 

 

ெரூஉ 
 தஞ்சாவூர் என்னும் பெயகரத் தஞ்கச என்றும், திருபநல்றவலி என்னும் பெயகர 

பநல்கல எெவும் வழங்குகிறைாம். இவ்வாறு இலக்கண பநறியிலிருந்து பிைழ்ந்து, 
சிகதந்து வழங்கும் பசாற்கள் ெரூஉ எெப்ெடும். 

 (எ.கா.) றகாகவ, குைந்கத, எந்கத, றொது, றசாணாடு. 
 
தகுதி வழக்கு 

 ஏறதனும் ஒரு காரணத்திொல் பிைரிைம் பசால்லத் தகுதியற்ை பசாற்ககளத் தகுதியாெ 
றவறு பசாற்களால் குறிப்பிடுவது தகுதி வழக்கு ஆகும். தகுதி வழக்கு மூன்று 
வககப்ெடும். 

1. இைக்கரைக்கல் 
2. ெங்கலம் 
3. குழஉக்குறி 

 

1. இைக்கரைக்கல் 
 பிைரிைம் பவளிப்ெகையாகச் பசால்லத் தகாத பசாற்ககளத் தகுதியுகைய றவறு 

பசாற்களால் கூறுவது இைக்கரைக்கல் ஆகும். 
 (எ.கா.) கால் கழுவி வந்தான். 

             குழந்கத பவளிறய றொய்விட்ைது. 
             ஒன்றுக்கு றொய் வந்றதன். 
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2. ெங்கலம் 
 பசத்தார் என்ெது ெங்கலமில்லாத பசால் எெ நம் முன்றொர் கருதிெர். எெறவ 

பசத்தார் எெக் குறிப்பிைாெல் துஞ்சிொர் எெக் குறிப்பிட்ைெர். நாம் இக்காலத்தில் 
இயற்கக எய்திொர் என்று குறிப்பிடுகிறைாம்.  

 இவ்வாறு ெங்கலமில்லாத பசாற்ககள ெங்கலொக றவறு பசாற்களால் குறிப்ெகத 
ெங்கலம் என்ெர். 

 (எ.கா) ஓகல – திருமுகம் 
            கறுப்பு ஆடு – பவள்ளாடு 
            விளக்கக அகண – விளக்கக குளிரகவ 
            சுடுகாடு – நன்காடு 

 

3. குழூஉக்குறி 
 ெலர் கூடியிருக்கும் இைத்தில் சிலர் ெட்டும் தெக்குள் சில பசய்திககள ெகிர்ந்துபகாள்ள 

விரும்பிொல் ெற்ைவர்கள் புரிந்துபகாள்ள இயலாத வககயில் பசாற்ககளப் 
ெயன்ெடுத்துவர். இவ்வாறு ஒரு குழுவிெர் ஒரு பொருள் அல்லது பசயகலக் குறிக்கத் 
தெக்குள் ெயன்ெடுத்திக்பகாள்ளும் பசாற்கள் குழூஉக்குறி எெப்ெடும். 

 (எ.கா.) பொன்கெப் ெறி எெல் (பொற்பகால்லர் ெயன்ெடுத்துவது) 
              ஆகைகயக் காகர எெல் (யாகெப்ொகர் ெயன்ெடுத்துவது) 

 

றொலி 
 பசால்லின் முதலிறலா, இகையிறலா, இறுதியிறலா இயல்ொக இருக்க றவண்டிய ஓர் 

எழுத்திற்குப் ெதிலாக றவறு ஓர் எழுத்து இைம்பெற்று அறத பொருள் தருவது றொலி 
எெப்ெடும். றொலி என்னும் பசால் றொல இருத்தல் என்ெதிலிருந்து றதான்றியது. 

1. முதற்றொலி 
2. இகைப்றொலி 
3. ககைப்றொலி 

 

1. முதற்றொலி 
 ெசல் – கெசல், ெஞ்சு – கெஞ்சு, ெயல் – கெயல் ஆகிய பசாற்களில் முதல் எழுத்து 

ொறிொலும் பொருள் ொைவில்கல. 
 இவ்வாறு பசால்லின் முதலில் இருக்க றவண்டிய எழுத்திற்குப் ெதிலாக றவறு ஓர் 

எழுத்து அகெந்து அறத பொருள் தருவது முதற்றொலியாகும். 
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2. இகைப்றொலி 
 அெச்சு – அகெச்சு, இலஞ்சி – இகலஞ்சி, அரயர் – அகரயர் ஆகிய பசாற்களின் 

இகையில் உள்ள எழுத்து ொறிொலும் பொருள் ொைவில்கல. 
 இவ்வாறு பசால்லின் இகையில் இருக்க றவண்டிய எழுத்திற்கு ெதிலாக றவறு ஓர் 

எழுத்து அகெந்து அறத பொருள் தருவது இகைப்றொலியாகும். 
 

3. ககைப்றொலி 
 அகம் – அகன், நிலம் – நிலன், முகம் – முகன், ெந்தல் – ெந்தர், சாம்ெல் – சாம்ெர் ஆகிய 

பசாற்களில் இறுதியில் உள்ள எழுத்து ொறிொலும் பொருள் ொைவில்கல. 
 இவ்வாறு பசால்லின் இறுதியில் இருக்க றவண்டிய எழுத்திற்கு ெதிலாக றவறு ஒரு 

எழுத்து அகெந்து அறத பொருள் தருவது ககைப்றொலியாகும். 
 

முற்றுப்றொலி 
 மூவககப் றொலிகள் ெட்டுென்றி றவறு ஒரு வககப் றொலியும் உண்டு.  
 ஐந்து – அஞ்சு  இதில் அஞ்சு என்னும் பசால் ஐந்து என்னும் பசால்லின் றொலி 

வடிவொகும். அஞ்சு என்ை பசால்லில் உள்ள எழுத்துகள் அகெத்தும் றவறுெட்டு 
இருந்தாலும் அஃது ஐந்து என்னும் பொருகளறய தருகிைது. 

 இவ்வாறு ஒரு பசால்லில் இயல்ொக அகெந்த எழுத்துகளுக்குப் ெதிலாக எழுத்துகள் 
அகெத்தும் றவறுெட்ைாலும் பொருள் ொைாெல் இருப்ெது முற்றுப்றொலி எெப்ெடும். 

 
இயல் – 7 

இலக்கிய வககச் பசாற்கள் 
 

 இலக்கிய வககச் பசாற்கள் இயற்பசால், திரிபசால், திகசச்பசால், வைபசால் எெ 
நான்கு வககப்ெடும். 

 

இயற்பசால் 
 எளிதில் பொருள் விளங்கும் பசாற்கள் இயற்பசால் எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) கைல், கப்ெல், எழுதிொன், ெடித்தான். 

 

ெண், பொன் பெயர் இயற்பசால் 
நைந்தான், வந்தான் விகெ இயற்பசால் 
அவகெ, அவொல்  இகை இயற்பசால் 
ொநகர்  உரி இயற்பசால் 
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திரிபசால் 
 கற்ைவர்களுக்கு ெட்டுறெ விளங்குெகவயாகவும் இலக்கியங்களில் ெட்டுறெ ெயின்று 

வருெகவயாகவும் அகெயும் பசாற்கள் திரிபசால் எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) வங்கூழ், அழுவம், சாற்றிொன், உறுெயன் இவற்றிற்கு முகைறய காற்று, கைல், 

பசான்ொன், மிகுந்த ெயன் எெப்பொருள் தரும். 
 

அழுவம், வங்கம் பெயர் திரிபசால் 
இயம்பிொன், ெயின்ைான் விகெத் திரிபசால் 
அன்ெ, ொெ இகைத் திரிபசால் 
கூர், கழி உரித் திரிபசால் 

 

திகசச் பசால் 
 சாவி, சன்ெல், ெண்டிகக, இரயில் முதலிய பசாற்கள் தமிழில் வழக்கில் இருந்தாலும் 

இகவ தமிழ்ச்பசாற்கள் அல்ல. பிைபொழிகளில் இருந்து வந்து தமிழில் வழங்கி 
வருெகவயாகும். வைபொழி தவிர பிை பொழிகளிலிருந்து வந்து தமிழில் இைம்பெறும் 
பசாற்கள் திகசச் பசாற்கள் எெப்ெடும்.  

 

வை பசால் 
 வைபொழி எெப்ெடுவது செஸ்கிருத பொழிச்பசாற்கள் ஆகும். இவ்வாறு 

வைபொழியிலிருந்து வந்து தமிழில் இைம்பெறும் பசாற்கள் வைபசாற்கள் எெப்ெடும். 
 (எ.கா.) வருைம், ொதம், கெலம், விைம், சக்கரம் 
 வைபசாற்ககளத் தற்செம், தற்ெவம் எெ இருவககயாகப் பிரிப்ெர். 
 கெலம், அலங்காரம் எெ வைபொழியில் இருப்ெது றொன்றை தமிழில் எழுதுவது தற்செம் 

என்ெர். லக்ஷ்மி என்ெகத இலக்குமி என்றும், விஷம் என்ெகத விைம் என்றும் தமிழ் 
எழுத்துகளால் ொற்றி எழுதுவகதச் தற்ெவம் என்ெர். 

 

அலகு – 8 
ஓபரழுத்து ஒருபொழி, 

ெகுெதம், ெகாப்ெதம் 
 

 ஈ, பூ, கக இகவ ஒவ்பவான்றிற்கும் பொருள் உண்டு. இவ்வாறு ஓர் எழுத்றத பொருள் 
தரும் பசால்லாக அகெவகத ஓபரழுத்து ஒரு பொழி என்ெர். 
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 நன்னூல் என்னும் இலக்கண நூகல எழுதிய ெவணந்தி முனிவர் தமிழில் 
நாற்ெத்திரண்டு ஓபரழுத்து ஒருபொழிகள் உள்ளெ எெக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இவற்றில் 
பநா, து ஆகிய இரண்டு பசாற்ககளத் தவிர ஏகெய நாற்ெது பசாற்களும் பநடில் 
எழுத்துகளாக அகெந்தகவ ஆகும். 

 

ஓபரழுத்து ஒருபொழி பசாற்கள் 
 

1. ஆ – ெசு 2. ஈ – பகாடு 3. ஊ – இகைச்சி 4. ஏ – அம்பு 5. ஐ – தகலவன்  
6. ஓ – ெதகுநீர் தாங்கும் ெலகக 7. கா – றசாகல 8. கூ – பூமி 9. கக – ஒழுக்கம் 10. றகா – அரசன்  
11. சா – இைந்துறொ 12. சீ – இகழ்ச்சி 13. றச – உயர்வு 14. றசா – ெதில் 15. தா – பகாடு  
16. தீ – பநருப்பு 17. தூ – தூய்கெ 18. றத – கைவுள்  19. கத – கதத்தல் 20. நா – நாவு  
21. நீ – முன்னிகல ஒருகெ 22. றந – அன்பு 23. கந – இழிவு 24. றநா – வறுகெ 25. ொ – ொைல்  
26. பூ – ெலர் 27. றெ – றெகம் 28. கெ – இளகெ 29. றொ – பசல் 30. ொ – ொெரம்  
31. மீ – வான் 32. மூ – மூப்பு 33. றெ – அன்பு 34. கெ – அஞ்செம் 35. றொ – முகத்தல்  
36. யா – அகலம் 37. வா – அகழத்தல் 38. வீ – ெலர் 39. கவ – புல் 40. பவௌ – கவர்  
41. பநா – றநாய் 42. து – உண். 
 

ெகுெதம் 
 றவலன், ெடித்தான் ஆகிய பசாற்களில் றவலன் என்னும் பசால்கல றவல் + அன் எெப் 

பிரிக்கலாம். ெடித்தான் என்னும் பசால்கல ெடி + த் + த் + ஆன் எெப்பிரிக்கலாம். 
 இவ்வாறு சிறுசிறு உறுப்புகளாகப் பிரிக்கும் வககயில் அகெயும் பசாற்ககளப் 

ெகுெதங்கள் என்ெர். பிரிக்கப்ெடும் உறுப்புககளப் ெகுெத உறுப்புகள் எெக் குறிப்பிடுவர். 
 

பெயர்ப்ெகுெதம் 
 ெகுெதொக அகெயும் பெயர்பசால் பெயர்ப்ெகுெதம் ஆகும். பொருள், இைம், காலம், சிகெ, 

ெண்பு, பதாழில் எெ ஆறு வககப்ெடுத்துவர். 
 

விகெப்ெகுப்ெதம் 
 ெகுெதொக அகெயும் விகெச்பசால் விகெப்ெகுெதம் ஆகும். 
 (எ.கா) உண்கிைான் – உண் + கின்று + ஆன் 

 

ெகுெத உறுப்புகள் 
 ெகுெத உறுப்புகள் ஆறு வககப்ெடும். அகவ ெகுத், விகுதி, இகைநிகல, சந்தி, சாரிகய, 

விகாரம் ஆகியகவயாகும். 
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 ெகுெதத்தின் முதலில் அகெந்து முதன்கெயாெ பொருகளத் தருவது ெகுதி ஆகும். 
இது கட்ைகளயாறவ அகெயும். 

 ெகுெதத்தின் இறுதியில் அகெந்து திகண, ொல் ஆகியவற்கைறயா, முற்று, எச்சம் 
ஆகியவற்கைறயா காட்டுவது விகுதி ஆகும். 

 ெகுெதத்தின் இகையில் அகெந்து காலம் அல்லது எதிர்ெகைகயக் காட்டுவது 
இகைநிகல ஆகும். 

 பெரும்ொலும் ெகுதிக்கும் இகைநிகலக்கும் இகைறய இைம்பெறும் பெய்பயழுத்து சந்தி 
எெப்ெடும். 

 ெகுதி, விகுதி, சந்தி, இகைநிகல முதலியவற்றில் ஏற்ெடும் ொற்ைம் விகாரம் எெப்ெடும். 
(எ.கா.) வந்தென் – வா(வ) + த்(ந்) + த் + அன் + அன் 

o வா – ெகுதி, இது வ எெக் குறுகி இருப்ெது விகாரம் 
o த் – சந்தி, இது ந் எெத் திரிந்து இருப்ெது விகாரம் 
o த் – இைந்தகால இகைநிகல 
o அன் – சாரிகய 
o அன் – ஆண்ொல் விகெமுற்று விகுதி. 

 

ெகாப்ெதம் 
 ெரம், கழனி, உண், எழுது ஆகிய பசாற்ககள றெலும் சிறிய உறுப்புகளாகப் பிரிக்க 

முடியாது. இவ்வாறு ெகுெத உறுப்புகளாகப் பிரிக்கமுடியாது. பசால் ெகாப்ெதம் எெப்ெடும் 
இகவ அடிச்பசால் அல்லது றவர்ச்பசால்லாக இருக்கும். 

 பெயர், விகெ, இகை, உரி ஆகிய நான்கு வககச் பசாற்களிலும் ெகாப்ெதங்கள் உண்டு. 
 (எ.கா.) பெயர்ப் ெகாப்ெதம் – நிலம், நீர், பநருப்பு, காற்று 
 விகெப் ெகாப்ெதம் – நை, வா, ெடி, வாழ் 
 இகைப் ெகாப்ெதம் – ென், பகால், தில், றொல் 
 உரிப் ெகாப்ெதம் – உறு, தவ, நனி, கழி. 

 
இயல் – 9 

பதாழிற்பெயர் 
 ஒரு பசயலின் அல்லது விகெயின் பெயராக அகெவது பதாழிற்பெயர் எெப்ெடும். 

பதாழிற்பெயர் எண், இைம், காலம், ொல் ஆகியவற்கைக் காட்ைாது. ெைர்க்கக இைத்தில் 
ெட்டும் வரும். 
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 (எ.கா.) ெடித்தல், ஆைல், நடிப்பு, எழுதுதல், பொறுத்தல் 
 பதாழிற்பெயகர விகுதி பெற்ை பதாழிற்பெயர், முதனிகலத் பதாழிற்பெயர், முதனிகல 

திரிந்த பதாழிற்பெயர் எெ வககப்ெடுத்துவர். 
 

 

விகுதி பெற்ை பதாழிற்பெயர் 
 நைத்தல், உண்ணல், வாழ்வு, வாழ்க்கக ஆகிய பெயர்களில் நை, உண், வாழ் ஆகிய 

விகெப்ெகுதிகள் தல், அல், வு, கக ஆகிய விகுதிகறளாடு றசர்ந்து பதாழிற்பெயர்களாக 
அகெகின்ைெ. 

 விகெப்ெகுதியுைன் பதாழிற்பெயர் விகுதி றசர்ந்து வருவது விகுதி பெற்ை 
பதாழிற்பெயர் எெப்ெடும். 

 தல், அல், அம், ஐ, கக, கவ, கு, பு, தி, சி, வி, கெ றொன்ைகவ பதாழிற்பெயர் விகுதிகளாக 
வரும். 

 (எ.கா.) தருதல் – தல், கூைல் – அல், அட்ைம் – அம், விகல – ஐ, வருகக – கக, ொர்கவ – 
கவ, றொக்கு – கு, நட்பு – பு, ெகைவு – வு, ெைதி – தி, உணர்ச்சி – சி, கல்வி – வி, பசய்யாகெ – 
கெ. 

 

 

முதனிகலத் பதாழிற்பெயர் 
 வானில் இடி இடித்தது 
 றசாறு பகாதி வந்தது 
 இடி, பகாதி என்னும் பசாற்கள் இடித்தல், பகாதித்தல் என்னும் பசாற்களின் 

ெகுதிகளாகும். இவ்வாறு ஏவல் ஒருகெ விகெயாக அகெயும் விகெச்பசாற்களின் 
ெகுதிகய முதனிகல என்ெர். முதனிகல எவ்வகக ொற்ைமும் பெைாெல் 
பதாழிற்பெயராக அகெவது முதனிகலத் பதாழிற்பெயர் எெப்ெடும். 

 (எ.கா.) பசல்லொக ஓர் அடி அடித்தான் 
 அறிஞர் அண்ணா தம் றெச்சால் புகழ் பெற்ைார் 
 இவற்றில் அடிக்றகாடிட்ை பசாற்கள் விகுதி பெைாெல் தம்பொருகள 

உணர்த்துகின்ைெ. 
 

முதனிகல திரிந்த பதாழிற்பெயர் 
 தமிழ் ெடிக்கும் றெறு பெற்றைன். 
 உணவின் சூடு குகையவில்கல. 
 இத்பதாைர்களில் றெறு, சூடு ஆகிய பசாற்களில் பெறு, சுடு என்னும் ெகுதிகளின் 

முதபலழுத்து நீண்டு, றெறு, சூடு எெத் திரிந்து பதாழிற்பெயர்களாக ொறி உள்ளெ. 
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இவ்வாறு முதனிகல திரிவதால் உருவாகும் பதாழிற்பெயர் முதனிகல திரிந்த 
பதாழிற்பெயர் எெப்ெடும். 

 (எ.கா.) விடு – வீடு, மின் – மீன், பகாள் – றகாள், உைன்ெடு – உைன்ொடு. 
 

இயல் – 10 
அணி இலக்கணம் 

 

அணி 
 அணி என்னும் பசால்லுக்கு அழகு என்ெது பொருள். ஒரு பசய்யுகளச் பசால்லாலும் 

பொருளாலும் அழகு பெைச் பசய்தகல அணி என்ெர். 
உவகெ அணி 

 ெயில் றொல ஆடிொள் 
 மீன் றொன்ை கண். 
 இத்பதாைரில் நைெம் ஆடும் பெண்றணாடு ெயிகலயும், கண்ணுைன் மீகெயும் 

ஒப்பிட்டுள்ளெர். இவ்வாறு ஒப்பிட்டு கூைப்ெடும் பொருகள உவகெ அல்லது 
உவொெம் என்ெர். உவகெயால் விளக்கப்ெடும் பொருகள உவறெயம் என்ெர். 
இத்பதாைரில் வந்துள்ள ‘றொல’ ‘றொன்ை’ என்ெகவ உவெ உருபுகளாகும். 

 (எ.கா) அகழ்வாகரத் தாங்கும் நிலம்றொலத் தம்கெ 
             இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தகல 

 ஒரு ொைலில் உவகெயும், உவறெயமும் வந்து உருபு பவளிப்ெகையாக வந்தால் அது 
உவகெ அணி எெப்ெடும். றொல, புகரய, அன்ெ, இன்ெ, அற்று, இற்று, ெெ, கடுப்பு, 
ஒப்ெ, உைழ றொன்ைகவ உவெ உருபுகளாகும். 

 

எடுத்துக்காட்டு உவகெ அணி 
 பதாட்ைகெத்து ஊறும் ெணற்றகணி ொந்தர்க்குக் 

கற்ைகெத்து ஊறும் அறிவு 
 ெணற்றகணியில் றதாண்டிய அளவிற்கு நீர் ஊறும். ெனிதர்கள் கற்கம் அளவிற்கு ஏற்ெ 

அறிவு பெருகும் என்ெறத இக்குைளின் கருத்தாகும். இதில் பதாட்ைகெத்து ஊறும் 
ெணற்றகணி என்ெது உவகெ, ொந்தர்க்குக் கற்ைகெத்து ஊறும் அறிவு என்ெது 
உவறெயம். இகையில் ‘அதுறொல்’ என்னும் உவெ உருபு ெகைந்து வந்துள்ளது. 

 இவ்வாறு உவகெ ஒரு பதாைராகவும், உவறெயம் ஒரு பதாைாராகவும் வந்து உவெ 
உருபு ெகைந்து வந்தால் அஃது எடுத்துக்காட்டு உவகெ அணி எெப்ெடும். 
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இல்பொருள் உவகெயணி 
 ொகல பவயிலில் ெகழத்தூைல் பொன்ெகழ பொழிந்ததுறொல் றதான்றியது. 
 காகள பகாம்பு முகளத்த குதிகர றொலப் ொய்ந்து வந்தது. 
 இத்பதாைர்களில் ‘பொன்ெகழ பொழிந்தது றொல்’, ‘பகாம்பு முகளத்த குதிகர றொல’ 

என்னும் உவகெகள் வந்துள்ளெ. உலகில் பொன் ெகழயாகப் பொழிவதும் இல்கல. 
பகாம்பு முகளத்த குதிகரயும் இல்கல. இவ்வாறு உலகில் இல்லாத ஒன்கை 
உவகெயாகக் கூறுவகத இல்பொருள் உவகெ அணி என்ெர். 

 

உருவக அணி 
 ஒரு பொருகள விளக்க ெற்பைாரு பொருகள உவகெயாகக் கூறுவது உவகெ அணி 

எெப்ெடும். உவகெ றவறு உவமிக்கப்ெடும் பொருள் றவறு என்று இல்லாெல் இரண்டும் 
ஒன்றை என்ெது றதான்றும்ெடி கூறுவது உருவக அணியாகும். இதில் உவமிக்கப்ெடும் 
பொருள் முன்னும் பின்னுொக அகெயும். 

 ‘றதன் றொன்ை தமிழ்’ என்று கூறுவது உவகெ ஆகும். தமிழாகிய றதன் என்னும் 
பொருளில் ‘தமிழ்த்றதன்’ என்று கூறுவது உருவகம். பவள்ளம் றொன்ை இன்ெத்கத 
‘இன்ெ பவள்ளம்’ என்று கூறுவதும், கைல் றொன்ை துன்ெத்கதத் ’துன்ெக்கைல்’ என்று 
கூறுவதும் உருவகம் ஆகும். 

கவயம் தகளியா வார்கைறல பநய்யாக 
பவய்ய கதிறரான் விளக்காகச் – பசய்ய 
சுைர்ஆழியான் அடிக்றக சூட்டிறென் பசால்ொகல 
இைர்ஆழி நீங்குகறவ என்று 

 இப்ொைலில் பூமி அகல்விளக்காகவும், கைல் பநய்யாகவும், கதிரவன் சுைராகவும் 
உருவகப்ெடுத்தப்ெட்டு உள்ளெ. எெறவ இப்ொைல் உருவக அணி ஆகும். 

 

ஏகறதச உருவக அணி 
 அறிவு என்னும் விளக்ககக் பகாண்டு அறியாகெகய நீக்க றவண்டும். 
 இத்பதாைரில் அறிவு விளக்காக உருவகப்ெடுத்தப்ெட்டு உள்ளது. அறியாகெ இருளாக 

உருவகப்ெடுத்தப்ெைவில்கல. இவ்வாறு கூைப்ெடும் இரு பொருள்களில் ஒன்கை 
ெட்டும் உருவகப்ெடுத்தி, ெற்பைான்கை உருவகப்ெடுத்தாெல் விடுவது ஏகறதச உருவக 
அணி ஆகும். 

 பெருகெக்கும் ஏகெச் சிறுகெக்கும் தத்தம் 
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கருெறெ கட்ைகளக் கல் (திருக்குைள்) 
 வள்ளுவர் ெக்களின் பசயல்ககளப் பொன்னின் தரத்கத அறிய உதவும் உகரகல்லாக 

உருவகம் பசய்துவிட்டு, ெக்களது உயர்கவயும், தாழ்கவயும் பொன்ொக உருவகம் 
பசய்யவில்கல. எெறவ இக்குைள் ஏகறதச உருவக அணி ஆகும். 

 
இயல் – 11 

ஆகுபெயர் 
 

 ஒன்ைன் பெயர் அதகெக் குறிக்காெல் அதறொடு பதாைர்புகைய றவறு ஒன்றிற்கு 
ஆகி வருவது ஆகுபெயர் எெப்ெடும். 

 (எ.கா) வீட்டுக்கு பவள்கள அடித்தான். 
 இத்பதாைரில் பவள்கள என்ெது பவண்கெ நிைத்கதக் குறிக்காெல் பவண்கெ 

நிைமுகைய சுண்ணாம்கெக் குறிக்கிைது.  
 பொருள், இைம், காலம், சிகெ, ெண்பு, பதாழில் ஆகிய ஆறு வககயாெ 

பெயர்ச்பசாற்களிலும் ஆகுபெயர்கள் உண்டு. 
 

பொருளாகுபெயர் 
 ெல்லிகக சூடிொள் 
 ெல்லிகக என்னும் ஒரு முழுபொருளின் பயர் அதன் ஓர் உறுப்ொகிய ெலகரக் 

குறிக்கிைது. இவ்வாறு பொருளின் பெயர் அதன் சிகெயாகிய உறுப்புக்கு ஆகிவருவது 
பொருளாகுபெயர் எெப்ெடும். இதகெ முதலாகு பெயர் எெவும் கூறுவர். 

 

இைவாகு பெயர் 
 சடுகுடு றொட்டியில் தமிழ்நாடு பவற்றி பெற்ைது. 
 தமிழ்நாடு என்னும் பெயர் அவ்விைத்கதச் றசர்ந்த விகளயாட்டு அணிகயக் 

குறிப்ெதால் இஃது இைவாகு பெயர் ஆகும். 
 

காலவாகு பெயர் 
 திசம்ெர் சூடிொள் 
 இத்பதாைரில் திசம்ெர் என்னும் காலப்பெயர் அக்காலத்தில் ெலரும் பூகவக் குறிப்ெதால் 

இது காலவாகு பெயர் ஆயிற்று. 
 

சிகெயாகு பெயர் 
 தகலக்கு ஒரு ெழம் பகாடு 
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 இத்பதாைருக்கு ஆளுக்கு ஒரு ெழம் பகாடு என்ெது பொருளாகும். இவ்வாறு 
சிகெயின் (உறுப்பின்) பெயர் முதலாகிய பொருளுக்கு ஆகிவருவது சிகெயாகு 
பெயர் எெப்ெடும். 

 

ெண்ொகு பெயர் 
 இனிப்பு தின்ைான் 
 இத்பதாைரில் இனிப்பு என்னும் ெண்புப் பெயர் தின்ெண்ைத்கதக் குறிப்ெதால் இது 

ெண்ொகு பெயர் ஆயிற்று. 
 

பதாழிலாகு பெயர் 
 பொங்கல் உண்ைான் 
 இத்பதாைரில் பொங்கல் (பொங்குதல்) என்னும் பதாழிற்பெயர் அத்பதாழிலால் 

உருவாெ உணவிகெக் குறிப்ெதால் இது பதாழிலாகு பெயர் ஆகும். 
 

இரட்கைக்கிளவி 
 தங்கக விறுவிறுபவெ நைந்து பசன்று றதாட்ைத்தில் ெலர்ந்த ெலர்ககளக் 

கலகலபவெச் சிரித்தெடிறய ெளெளபவெக் பகாய்யத் பதாைங்கிொள் 
 இத்பதாைரிலுள்ள விறுவிறு, கலகல, ெளெள ஆகிய பசாற்கள் இரண்டிரண்ைாக 

இகணந்து வந்துள்ளெ. இவ்வாறு இரட்கையாக இகணயாக வந்து பிரித்தால் 
தனிப்பொருள் தராத பசாற்ககள இரட்கைக்கிளவி என்ெர். 

 

 

அடுக்குத்பதாைர் 
 சிறுவர்கள் விகளயடிக்பகாண்டிருந்தெர். அமுதன் திடீபரெ ொம்பு ொம்பு ொம்பு என்று 

கத்திொன். எங்றக எங்றக? என்று றகட்ைெடிறய ெற்ை சிறுவர்கள் அவெருறக 
ஓடிவந்தெர். “இல்கல இல்கல. சும்ொதான் பசான்றெ” என்று பசால்லிச் 
சிரித்தெடிறய ஓடிொன் அமுதன். “அவகெ பிடி பிடி பிடி என்று கத்திக்பகாண்றை 
ெற்ைவர்கள் துரத்திொர்கள். 

 இப்ெகுதியில் சில பசாற்கள் இரண்டு, மூன்று, நான்கு முகை இைம்பெற்றுள்ளெ. 
இவ்வாறு அச்சம், விகரவு, சிெம் றொன்ை காரணங்களால் ஒரு பசால் ஒன்றுக்கு 
றெற்ெட்ை முகை பதாைர்ந்து வருவகத அடுக்குத்பதாைர் என்ெர். அடுக்குத் பதாைரில் 
ெலமுகை இைம்பெறும் ஒவ்பவாரு பசால்லும் பொருளுகையது. 
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அடுக்குத்பதாைர் இரட்கைக்கிளவி – ஒப்பீடு 
 அடுக்குத்பதாைரில் உள்ள பசாற்ககளத் தனித்தனிறய பிரித்துப் ொர்த்தாலும் 

அவற்றுக்கு பொருள் உண்டு. இரட்கைக்கிளவிகயப் பிரித்தால் அது பொருள் 
தருவதில்கல. 

 அடுக்குத் பதாைரில் ஒறர  பசால் இரண்டு முதல் நான்கு முகை வகர வரும். 
இரட்கைக்கிளவியில் ஒரு பசால் இரண்டு முகை ெட்டுறெ வரும். 

 அடுக்குத்பதாைரில் பசாற்கள் தனித்தனிறய நிற்கும். இரட்கைக் கிளவியின் பசாற்கள் 
இகணந்றத நிற்கும். 

 அடுக்குத் பதாைர் விகரவு பவகுளி, உவகக, அச்சம், அவலம் ஆகிய பொருள்கள் 
காரணொக வரும். இரட்கைக்கிளவி விகெக்கு அகைபொழியாகக் குறிப்புப் 
பொருளில் வரும். 

 
 

 

 
 


