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8 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் இலக்கணம் 
 

எழுத்துக்களின் பிறப்பு 
 
பிறப்பு 

 எழுத்துகளின் பிறப்பினை இடப்பிறப்பு, முயற்சிப் பிறப்பு எை இரண்டு வனகயாகப் 
பிரிப்பர். 

எழுத்துகளின் இடப்பிறப்பு 
 உயிர் எழுத்துகள் பன்னிரண்டும் கழுத்னத இடமாகக் ககாண்டு பிறக்கின்றை. 
 வல்லிை கமய் எழுத்துகள் ஆறும் மார்னப இடமாகக் ககாண்டு பிறக்கின்றை. 
 கமல்லிை கமய் எழுத்துகள் ஆறும் மூக்னக இடமாகக் ககாண்டு பிறக்கின்றை. 
 இனடயிை கமய் எழுத்துகள் ஆறும் கழுத்னத இடமாகக் ககாண்டு பிறக்கின்றை. 
 ஆய்த எழுத்து தனலனய இடமாகக் ககாண்டு பிறக்கிறது. 

இந்த வனலதளம் TNPSC ததர்விற்கு தயார் கெய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் தநாக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய ெமச்சீர்க்கல்வி பாடப்புத்தகத்திலிருந்து பாடக்குறிப்புகள் வழங்குப்பட்டுள்ளது. 
தமலும் இதில் 5000 க்கும் தமற்பட்ட Objective Type Questions வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள மாதிரித் 
ததர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி கபறலாம். கதாடர்ந்து புதிய பாடக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிதறாம்…. 
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வினைமுற்று 
 

 மலர்விழி எழுதிைாள், கண்ணன் பாடுகிறான். இத்கதாடர்களில் எழுதிைால், 
பாடுகிறான் ஆகிய இச்கொற்களின் கபாருள் முழுனம கபற்று விளங்குகிறது. இவ்வாறு 
கபாருள் முற்றுப் கபற்ற வினைச்கொற்கள், முற்றுவினை அல்லது வினைமுற்று 
என்பர். வினைமுற்று ஐந்து பால், மூன்று காலம், மூன்று இடம் அனைத்திலும் வரும். 
 

கதரிநினல வினைமுற்று 
 ஒரு கெயல் நனடகபறுவதற்குச் கெய்பவர், கருவி, நிலம், கெயல், காலம், கெய்கபாருள் 
ஆகிய ஆறும் முதன்னமயாைனவ ஆகும். இனவ ஆறும் கவளிப்படுமாறு அனமவது 
கதரிநினல வினைமுற்று எைப்படும். 

 (எ.கா.) எழுதிைாள் 
 கெய்பவர் – மாணவி காலம் – இறந்தகாலம் 
 கருவி – தாளும் எழுதுதகாலும் கெய்கபாருள் – கட்டுனர 
 நிலம் – பள்ளி கெயல் – எழுதுதல் 

 
குறிப்பு வினைமுற்று 

 கபாருள், இடம், காலம், சினை, குணம், கதாழில் ஆகியவற்றுள் ஒன்றினை 
அடிப்பனடயாகக் ககாண்டு காலத்னத கவளிப்பனடயாக காட்டாது கெய்பவனர மட்டும் 
கவளிப்பனடயாகக் காட்டும் வினைமுற்று, குறிப்பு வினைமுற்று எைப்படும். 
கபாருள் – கபான்ைன்  சினை – கண்ணன் 
இடம் – கதன்ைாட்டார்   பண்பு – கரியன் 
காலம் – ஆதினரயான்   கதாழில் – எழுத்தன் 
 

ஏவல் வினைமுற்று 
 பாடம் படி, கனடக்கு தபா 
 இத்கதாடர்கள் ஒரு கெயனலச் கெய்யுமாறு கட்டனளயிடுகின்றை. இவ்வாறு தன்முன் 
உள்ள ஒருவனர ஒரு கெயனலச் கெய்யுமாறு ஏவும் வினைமுற்று, ஏவல் வினைமுற்று 
எைப்படும். 
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வியங்தகால் வினைமுற்று 
 வாழ்த்துதல், னவதல், விதித்தல், தவண்டல் ஆகிய கபாருள்களில் வரும் வினைமுற்று 
வியங்தகாள் வினைமுற்று எைப்படும். இவ்வினைமுற்று இரு தினணகனளயும், ஐந்து 
பால்கனளயும், மூன்று இடங்கனளயும் காட்டும்.      இதன் விகுதிகள் க, இய, இயர், அல் 
எை வரும். 

 (எ.கா.) வாழ்க, ஒழிக, வாழியர். 
 

ஏவல் வினைமுற்று வியங்தகாள் வினைமுற்று 
முன்னினலயில் வரும். இருதினண, ஐம்பால், மூவிடங்களிலும் 

வரும். 
ஒருனம, பண்னம தவறுபாடு உண்டு. ஒருனம, பண்னம தவறுபாடுகள் இல்னல. 
கட்டனளப் கபாருனள மட்டும் 
உணர்த்தும். 

வாழ்த்துதல், னவதல், விதித்தல், தவண்டல் 
ஆகிய கபாருள்கனள உணர்த்தும். 

விகுதி கபற்றும் கபறாமலும் வரும் விகுதி கபற்தற வரும். 
 

எச்ெம் 
 

 படித்தான், படித்த, படித்து – ஆகிய கொற்கனளக் கவனியுங்கள். 
 படித்தான் என்னும் கொல்லில் கபாருள் முற்றுப் கபறுகிறது. எைதவ இது வினைமுற்று 
ஆகும். 

 படித்த, படித்து ஆகிய கொற்களில் கபாருள் முற்றுப்கபறவில்னல. இவ்வாறு கபாருள் 
முற்றுப் கபறாமல் எஞ்சி நிற்கும் கொல் எச்ெம் எைப்படும். இது கபயகரச்ெம், 
வினைகயச்ெம் எை இருவனகப்படும். 
 

1. கபயகரச்ெம் 
 கபயனரக்ககாண்டு முடியும் எச்ெம் கபயகரச்ெம் ஆகும்.  

(எ.கா.) படித்த மாணவன், படித்த பள்ளி 
 கபயகரச்ெம் மூன்று காலத்திலும் வரும். 

(எ.கா.) பாடிய பாடல் – இறந்தகாலப் கபயகரச்ெம் 
 பாடுகின்ற பாடல் – நிகழ்காலப் கபயகரச்ெம் 
 பாடும் பாடல் – எதிர்காலப் கபயகரச்ெம் 
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கதரிநினல, குறிப்புப் கபயகரச்ெங்கள் 
 எழுதிய கடிதம் – இத்கதாடரில் உள்ள எழுதிய என்னும் கொல் எழுதுதல் என்னும் 
கெயனலயும், இறந்தகாலத்னதயும் கதளிவாகக் காட்டுகிறது. இவ்வாறு கெயனலயும் 
காலத்னதயும் கவளிப்பனடயாகத் கதரியுமாறு காட்டும் கபயகரச்ெம் கதரிநினலப் 
கபயகரச்ெம் எைப்படும். 

 சிறிய கடிதம் – இத்கதாடரில் உள்ள சிறிய என்னும் கொல்லின் கெயனலதயா 
காலத்னததயா அறிய முடியவில்னல. பண்பினை மட்டும் குறிப்பாக அறிய முடிகிறது. 
இவ்வாறு கெயனலதயா காலத்னததயா கதளிவாகக் காட்டாமல் பண்பினை மட்டும் 
குறிப்பாகக் காட்டும் கபயகரச்ெம் குறிப்பு கபயகரச்ெம் எைப்படும். 
 

2. வினைகயச்ெம் 
 படித்து என்னும் கொல் முடித்தாள். மகிழ்ந்தார் தபான்ற வினைச் கொற்களுள் 
ஒன்னறக் ககாண்டு முடியும். 
(எ.கா.) படித்து முடித்தான், படித்து வியந்தான். இவ்வாறு வினைனயக் ககாண்டு முடியும் 
எச்ெம் வினைகயச்ெம் எைப்படும். 

 
கதரிநினல, குறிப்பு வினைகயச்ெங்கள் 

 எழுதி வந்தான் – இத்கதாரில் உள்ள எழுதி என்னும் கொல் எழுதுதல் என்னும் 
கெயனலயும், இறந்த காலத்னதயும் கதளிவாகக் காட்டுகிறது. இவ்வாறு கெயனலயும், 
காலத்னதயும் கவளிப்பனடயாகத் கதரியுமாறு காட்டும் வினைகயச்ெம் கதரிநினல 
வினைகயச்ெம் எைப்படும். 

 கமல்ல வந்தான் – இத்கதாடரில் உள்ள கமல்ல என்னும் கொல் காலத்னத 
கவளிப்பனடயாகக் காட்டவில்னல. கமதுவாக என்னும் பண்னப மட்டும் 
உணர்த்துகிறது. இவ்வாறு காலத்னத கவளிப்பனடயாக்க் காட்டாமல் பண்பினை 
மட்டும் குறிப்பிட்டு உணர்த்திவரும் வினைகயச்ெம், குறிப்பு வினைகயச்ெம் எைப்படும். 

முற்கறச்ெம் 
 வள்ளி படித்தைள் 
 இத்கதாடரில் ‘படித்தைள்’ என்னும் கொல் படித்தாள் என்னும் வினைமுற்று 
கபாருனளத் தருகிறது. 

 வள்ளி படித்தைள் மகிழ்ந்தாள். 
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 இத்கதாடரில் படித்தைள் என்னும் கொல் படித்து என்னும் வினைகயச்ெப் கபாருனளத் 
தருகிறது. இவ்வாறு ஒரு வினைமுற்று எச்ெப்கபாருள் தந்து மற்கறாரு வினைமுற்று 
ககாண்டு முடிவது முற்கறச்ெம் எைப்படும். 

 
தவற்றுனம 

 
தவற்றுனமயின் வனககள் 

 தவற்றுனமகள் எட்டு வனகப்படும். முதல் தவற்றுனமக்கும், எட்டாம் தவற்றுனமக்கும் 
உருபுகள் இல்னல. இரண்டாம் தவற்றுனம முதல் ஏழாம் தவற்றுனம முடிய உள்ள ஆறு 
தவற்றுனமகளுக்கும் உருபுகள் உண்டு. 

 
முதல் தவற்றுனம 

 கபரும்பாலாை கொற்கறாடர்களில் எழுவாய், கெயப்படுகபாருள், பயனினல ஆகிய 
மூன்று உறுப்புகள் இடம் கபற்றிருக்கும். எழுவாயுடன் தவற்றுனம உருபுகள் எதுவும் 
இனணயாமல் எழுவாய் தனித்து நின்று இயல்பாை கபாருனளத் தருவது முதல் 
தவற்றுனம ஆகும். முதல் தவற்றுனமனய “எழுவாய் தவற்றுனம” என்றும் குறிப்பிடுவர். 
(எ.கா.) பானவ வந்தாள். 

இரண்டாம் தவற்றுனம 
 இரண்டாம் தவற்றுனம உருபு ஐ என்பதாகும். 
 கபிலர் பரனணனரப் புகழ்ந்தார். கபிலனரப் பரணர் புகழ்ந்தார். 
 இவ்விரு கதாடர்களிலும் இரண்டாம் தவற்றுனம உருபு (ஐ) எந்தப் கபயருடன் 
இனணகிறததா அப்கபயர் கெயப்படுகபாருளாக மாறிவிடுகிறது. இவ்வாறு ஒரு 
கபயனரச் கெயப்படுகபாருளாக தவறுபடுத்திக் காட்டுவதால் இரண்டாம் 
தவற்றுனமனயச் “கெயப்படுகபாருள் தவற்றுனம” என்றும் கூறுவர். 

 இரண்டாம் தவற்றுனம ஆக்கல், அழித்தல், அனடதல், நீத்தல், ஒத்தல், உனடனம ஆகிய 
ஆறு வனகயாை கபாருள்களில் வரும். 

(எ.கா) ஆக்கல் – கரிகாலன் கல்லனணனயக் கட்டிைான் 
அழித்தல் – கபரியார் மூடநம்பிக்னககனள ஒழித்தார். 

மூன்றாம் தவற்றுனம 
 ஆல், ஆன், ஒட, ஓடு ஆகிய நான்கும் மூன்றாம் தவற்றுனமக்கு உரிய உருபுகள் ஆகும். 
இவற்றுள் ஆல், ஆன் ஆகியனவ கருவிப்கபாருள், கருத்தாப் கபாருள் ஆகிய இரண்டு 
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வனகயாை கபாருள்களில் வரும். கருவிப் கபாருள் முதற்கருவி, துனணக்கருவி எை 
இருவனகப்படும். 

 கருவிதய கெய்யப்படும் கபாருளாக மாறுவது முதற்கருவி – மரத்தால் சினல கெய்தான். 
 ஒன்னற கெய்வதற்குத் துனணயாக இருப்பது துனணக்கருவி – உளியால் சினல 
கெய்தான். 

 கருத்தாப்கபாருள் எவுதல் கருத்தா, இயற்றுதல் கருத்தா எை இருவனகப்படும். பிறனரச் 
கெய்யனவப்பது ஏவுதல் கருத்தா – கரிகாலைால் கல்லனண கட்டப்பட்டது.  
தாதை கெய்வது இயற்றுதல் கருத்தா – தெக்கிழாரால் கபரியபுராணம் இயற்றப்பட்டது. 

 ஆன் என்னும் உருபு கபரும்பாலும் கெய்யுள் வழக்கில் இடம்கபறும்.         (எ.கா.) 
புறந்தூய்னம நீரான் அனமயும். 

 ஒடு, ஓடு ஆகிய மூன்றாம் தவற்றுனம உருபுகள் உடனிகழ்ச்சிப் கபாருளில் வரும். 
(எ.கா.) தாகயாடு குழந்னத கென்றது. அனமச்ெதராடு அலுவலர்கள் கென்றைர். 

நான்காம் தவற்றுனம 
 நான்காம் தவற்றுனமக்கு உரிய உருவு ‘கு’ என்பதாகும். இது ககானட, பனக, நட்பு, தகுதி, 
அதுவாதல், கபாருட்டு, முனற, எல்னல எைப் பல கபாருள்களில் வரும். 

 ககானட – முல்னலக்கு ததர் ககாடுத்தான் 
 பனக – புனக மனிதனுக்கு பனக 
 நட்பு – கபிலருக்கு நண்பர் பரணர் 
 தகுதி – கவினதக்கு அழகு கற்பனை 
 அதுவாதல் – தயிருக்கு பால் வாங்கிைான். 
 கபாருட்டு – தமிழ்வளர்ச்சிக்குப் பாடுபட்டார். 
 முனற – கெங்குட்டுவனுக்குத் தம்பி இளங்தகா 
 எல்னல – தமிழ்நாட்டுக்கு கிழக்கு வங்கக்கடல் 

 
ஐந்தாம் தவற்றுனம  

 இன், இல் ஆகியனவ ஐந்தாம் தவற்றுனம உருபுகள் ஆகும். இனவ நீங்கள், ஒப்பு, 
எல்னல, ஏது தபான்ற கபாருள்களில் வரும். 

 நீங்கள் – தனலயின் இழிந்த மயிர். 
 ஒப்பு – பாம்பின் நிறம் ஒரு குட்டி. 
 எல்னல – தமிழ்நாட்டின் கிழக்கு வங்கக்கடல். 
 ஏது – சிதலனட பாடுவதில் வல்லவர் காளதமகம். 
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ஆறாம் தவற்றுனம 
 அது, ஆது, அ ஆகியனவ ஆறாம் தவற்றுனம உருபுகள் ஆகும். 
 இவ்தவற்றுனம உரினமப் கபாருளில் வரும். உரினமப்கபாருனள ‘கிழனமப் கபாருள்’ 
என்றும் கூறுவர். 
(எ.கா.) இராமைது வில். நண்பைது னக. 

ஏழாம் தவற்றுனம 
 ஏழாம் தவற்றுனமக்கு உரிய உருபு கண், தமல், கீழ், கால், இல், இடம் தபான்ற 
உருபுகளும் உண்டு. 

 இடம், காலம் ஆகியவற்னறக் குறிக்கும் கொற்களில் ஏழாம் தவற்றுனம உருபு 
இடம்கபறும்.  
(எ.கா.) எங்கள் ஊரின்கண் மனழ கபய்த்து. இரவின்கண் மனழ கபய்த்து. 

எட்டாம் தவற்றுனம 
 இது விளிப்கபாருளில் வரும். படர்க்னகப் கபயனர முன்னினலப் கபயராக மாற்றி 
அனழப்பனததய “விளி தவற்றுனம” என்கிதறாம். இவ்தவற்றுனமக்கு என்று தனிதய 
உருபு கினடயாது. கபயர்கள் திரிந்து வழங்குவது உண்டு. அண்ணன் என்பனத 
அண்ணா என்றும், புலவர் என்பனதப் புலவதர என்றும் மாற்றி வழங்குவது எட்டாம் 
தவற்றுனம ஆகும். 

 

தவற்றுனம உருபுகளும் அவற்றின் கபாருள்களும் 
 

தவற்றுனம உருபு கொல்லுருபு கபாருள் 
முதல் (எழுவாய்) இல்னல ஆைவன், ஆவான், 

ஆகின்றவன் 
பயனினல ஏற்றல் 

இரண்டாம் ஐ இல்னல கெயப்படுகபாருள் 
மூன்றாம் ஆல், ஆன், 

ஒடு, ஓடு 
ககாண்டு, னவத்து, 
உடன், கூட 

கருவி, கருத்தா, 
உடனிகழ்ச்சி 

நான்காம் கு ஆக, கபாருட்டு, 
நிமித்தம் 

ககானட, பனக, நட்பு, 
தகுதி, அதுவாதல், 
கபாருட்டு, முனற, 
எல்னல 

ஐந்தாம் இல், இல் இலிருந்து, நின்று, 
காட்டிலும், பார்க்கிலும் 

நீங்கல், ஒப்பு, எல்னல, ஏது 
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ஆறாம் அது, ஆது, அ உனடய கிழனம 
ஏழாம் கண்  இடம், காலம் 
எட்டாம் (விளி) இல்னல இல்னல விளி (அனழத்தல்) 

 
கதானகநினல, கதாகாநினலத் கதாடர்கள் 

 
கதானகநினலத் கதாடர் 

 இரு கொற்களுக்கு இனடயில் தவற்றுனம உருபுகதளா, வினை, பண்பு முதலியவற்றின் 
உருபுகதளா கதாக்கி வருமாைால் அதனைத் கதானகநினலத் கதாடர் என்பர்.  

 கதானகநினலத் கதாடர் 1. தவற்றுனமத்கதானக, 2. வினைத்கதானக, 3. 
பண்புத்கதானக, 4. உவனமத்கதானக, 5. உம்னமத்கதானக, 6. அன்கமாழித்கதானக 
எை ஆறுவனகப்படும். 

தவற்றுனமத்கதானக 
 திருக்குறள் படித்தாள் 
 இத்கதாடர் திருக்குறனளப் படித்தாள் எை விரிந்து நின்று கபாருள் தருகிறது. இரு 
கொற்களுக்கும் இனடயில் ‘ஐ’ என்னும் இரண்டாம் தவற்றுனம உருவு மனறந்து 
வந்துள்ளை. இவ்வாறு இரு கொற்களுக்கு இனடயில் தவற்றுனம உருபு மனறந்து 
வந்து கபாருள் தந்தால் அதனை தவற்றுனமத்கதானக என்பர். 

 1. திருவாெகம் படித்தான்  – (ஐ) இரண்டாம் தவற்றனமத்கதானக 
 2. தனலவணங்கு    – (ஆல்) மூன்றாம் தவற்றுனமத்கதானக 
 3. சிதம்பரம் கென்றான்  – (கு) நான்காம் தவற்றுனமத்கதானக 
 4. மனலவீழ் அருவி   – (இன்) ஐந்தாம் தவற்றுனமத்கதானக 
 5. கம்பர் பாடல்   – (அது) ஆறாம் தவற்றுனமத்கதானக 
 6. மனலக்குனக    – (கண்) ஏழாம் தவற்றுனமத்கதானக 

உருபும் பயனும் உடன்கதாக்க கதானக 
 பணப்னப 
 இது பணத்னதக் ககாண்ட னப எை விரிந்து கபாருள் தருகிறது. பணம், னப என்னும் 
இரு கொற்களுக்கு இனடயில் ‘ஐ’ என்னும் தவற்றுனம உருபும் ‘ககாண்ட’ என்னும் 
கொல்லும் (உருபின் பயன்) மனறந்து வந்துள்ளை. 

 இவ்வாறு ஒரு கதாடரில் தவற்றுனம உருபும் அதன் கபாருனள விளக்கும் கொல்லும் 
(பயன்) மனறந்து வருவது உருபும் பயனும் உடன்கதாக்கத் கதானக எைப்படும். 
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இரண்டாம் தவற்றுனம உருபும் பயனும் உடன்கதாக்க கதானக 
 (எ.கா) பால் – (பானலக் ககாண்ட குடம்) 
மூன்றாம் தவற்றுனம உருபும் பயனும் உடன்கதாக்க கதானக 
 (எ.கா.) கபாற்சினல – (கபான்ைால் ஆகிய சினல) 
நான்காம் தவற்றுனம உருபும் பயனும் உடன்கதாக்க கதானக 
 (எ.கா.) மாட்டுக்ககாட்டனக – (மாட்டுக்கு கட்டப்பட்ட ககாட்டனக) 

வினைத்கதானக 
 ஆடுககாடி, வளர்தமிழ் 
 இத்கதாடர்களில் ஆடு, வளர் என்பனவ வினைப்பகுதிகள். இனவ முனறதய ககாடி, 
தமிழ் என்னும் கபயர்ச்கொற்கதளாடு தெர்ந்து காலம் காட்டாத கபயகரச்ெங்களாக 
உள்ளை. அதாவது காலம் காட்டும் இனடநினலகள் கதாக்கி உள்ளை.  

 தமலும் இனவ முனறதய ஆடிய ககாடி, ஆடுகின்ற ககாடி, ஆடும் ககாடி எைவும் 
வளர்ந்த தமிழ், வளர்கின்ற தமிழ், வளரும் தமிழ் எைவும் முக்காலத்திற்கும் 
கபாருந்தும்படி கபாருள் தருகின்றை. 

 இவ்வாறு காலம் காட்டும் இனடநினலயும், கபயகரச்ெ விகுதியும் மனறந்து வரும் 
கபயகரச்ெத்னத வினைத்கதானக என்பர். 

பண்புத்கதானக 
 கவண்ணிலவு, கருங்குவனள 
 இத்கதாடர்களில் கவண்னம, கருனம என்னும் பண்புகள் நிலவு, குவனள என்னும் 
கபயர்ச்கொற்கனளத் தழுவி நிற்கின்றை. ஆை, ஆகிய என்னும் பண்புருபுகள் மனறந்து 
கவண்னமயாை நிலவு, கருனமயாகிய குவனள என்னும் கபாருள்கனளத் தருகின்றை. 

 இவ்வாறு பண்புப் கபயருக்கும் அது தழுவி நிற்கும் கபயர்ச்கொல்லுக்கும் இனடதய 
ஆை, ஆகிய என்னும் பண்புருபுகள் மனறந்து வருவது பண்புத்கதானக எைப்படும். 

இருகபயகராட்டு பண்புத்கதானக 
 பனைமரம் 
 இத்கதாடர் பனையாகிய மரம் எை விரியும், மரம் என்பது கபாதுப்கபயர். பனை என்பது 
மரங்களுள் ஒன்றனைக் குறிக்கும் சிறப்புப்கபயர். இவ்வாறு சிறப்புப்கபயர் முன்னும் 
கபாதுப்கபயர் பின்னும் நிற்க, இனடயில் ஆகிய என்னும் பண்புருபு மனறந்து வருவனத 
இருகபயகராட்டுப் பண்புத்கதானக என்பர். 
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உவனமத்கதானக 
 மலர்விழி – இத்கதாடர் மலர்தபான்ற விழி என்ற கபாருள் தருகிறது.         மலர் – உவனம, 
விழி – உவதமயம். இனடயில் தபான்ற என்னும் உவம உருபு மனறந்து வந்துள்ளது. 
இவ்வாறு உவனமக்கும் உவதமயத்துக்கும் இனடயில் தபால, தபான்ற, நிகர, அன்ை 
முதலிய உவம உருபுகளுள் ஒன்று மனறந்து வருவது உவனமத்கதானக எைப்படும். 

உம்னமத்கதானக 
 இரவுபகல், தாய்தந்னத 
 இத்கதாடர்கள் இரவும் பகலும், தாயும் தந்னதயும் எை விரிந்து கபாருள் தருகின்றை. 
இதில் கொற்களின் இனடயிலும், இறுதியிலும் உம் என்னும் இனடச்கொல் மனறந்து 
நின்று கபாருள் தருகிறது. இவ்வாறு கொற்களுக்கு இனடயிலும், இறுதியிலும் உம் 
என்னும் இனடச்கொல் மனறந்து நின்று கபாருள் தருவனத உம்னமத்கதானக என்பர். 

அன்கமாழித்கதானக 
 கபாற்கறாடி வந்தாள் (கதாடி – வனளயல்) 
 இத்கதாடரில் கபாற்கறாடி என்பது கபான்ைாலாை வனளயல் எைப் கபாருள் 
தருகிறது. இத்கதாடர் வந்தாள் என்னும் வினைச்கொல்னலத் தழுவி நிற்பதால் 
கபான்ைாலாகிய வனளயனல அணிந்த கபண் வந்தாள் என்னும் கபாருள் தருகிறது. 
இதில் ‘ஆல்’ என்னும் மூன்றாம் தவற்றுனம உருபும் ‘ஆகிய’ என்னும் அதன் பயனும் 
மனறந்து வந்து, வந்தாள் என்னும் கொல்லால் கபண் என்பனதயும் குறிப்பதால் இது 
மூன்றாம் தவற்றுனமப் புறந்து பிறந்த அன்கமாழித்கதானக எைப்படும். 

 இவ்வாறு தவற்றுனம, வினை, பண்பு, உவனம, உம்னம ஆகிய கதானகநினல 
கதாடர்களுள், அனவ அல்லாத தவறு பிற கொற்களும் மனறந்து வருவது 
அன்கமாழித்கதானக (அல்+கமாழி+கதானக) எைப்படும். 
 

கதாகாநினலத் கதாடர் 
 

 ஒரு கதாடரில் இரு கொற்கள் வந்து அவற்றின் இனடயில் எச்கொல்லும் எவ்வுருபும் 
மனறயாமல் நின்று கபாருள் உணர்த்திைால் அதனைத் கதாகாநினலத் கதாடர் என்பர். 

 கதாகாநினலத்கதாடர் ஒன்பது வனகப்படும். 
1. எழுவாய்த் கதாடர் 

 (எ.கா) மல்லினக மலர்ந்தது. – இதில் மல்லினக என்னும் எழுவானயத் கதாடர்ந்து 
மலர்ந்தது என்னும் பயனினல அனமந்து, இனடயில் எச்கொல்லும் மனறயாமல் 
வந்துள்ளதால் இஃது எழுவாய்த் கதாடர் ஆகும். 
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2. விளித்கதாடர் 
 (எ.கா) நண்பா படி. – இதில் நண்பா என்னும் விளிப்கபயர் படி என்னும் பயனினலனயக் 
ககாண்டு முடிந்து, இனடயில் எச்கொல்லும் மனறயாமல் வந்துள்ளதால் இது 
விளித்கதாடர் ஆகும். 

3. வினைமுற்றுத் கதாடர் 
 (எ.கா) கென்றைர் வீர்ர். – இதில் கென்றைர் என்னும் வினைமுற்று வீர்ர் என்னும் 
கபயனரக்ககாண்டு முடிந்து, இனடயில் எச்கொல்லும் மனறயாமல் வந்துள்ளதால் இது 
கபயகரச்ெத் கதாடர் ஆகும். 

4. கபயகரச்ெத் கதாடர் 
 (எ.கா) வனரந்த ஓவியம் – இதில் வனரந்த என்னும் எச்ெவினை ஓவியம் என்னும் 
கபயர்ச்கொல் ககாண்டு முடிந்து, இனடயில் எச்கொல்லும் மனறயாமல் வந்துள்ளதால் 
இது கபயகரச்ெத் கதாடர் ஆகும். 

5. வினைகயச்ெத் கதாடர் 
 (எ.கா) ததடிப் பார்த்தான் – இதில் ததடி என்னும் வினைகயச்ெச் கொல் பார்த்தான் 
என்னும் வினைமுற்றுச் கொல் ககாண்டு முடிந்து, இனடயில் எச்கொல்லும் 
மனறயாமல் வந்துள்ளதால் இது வினைகயச்ெத் கதாடர் ஆகும். 

6. தவற்றுனமத் கதாகாநினலத் கதாடர் 
 (எ.கா) கவினத எழுதிைார். – இதில் ஐ என்னும் தவற்றுனம உருபு கவளிப்பனடயாக 
வந்து கபாருனள உணர்த்துவதால் இது தவற்றுனமத் கதாகாநினலத் கதாடர் ஆகும். 

7. இனடச்கொல் கதாடர் 
 (எ.கா) மற்றுப் பிற – இதில் மற்று என்னும் இனடச்கொல் கவளிப்பனடயாக வந்துள்ளதால் 
இஃது இனடச்கொல் கதாடர் ஆகும். 

8. உரிச்கொல் கதாடர் 
 (எ.கா) ொலவும் நன்று – இதில் ொல என்னும் உரிச்கொல் கவளிப்பனடயாக 
வந்துள்ளதால் இஃது உரிச்கொல் கதாடர் ஆகும். 

9. அடுக்குத்கதாடர் 
 (எ.கா) நன்று நன்று நன்று – இதில் ஒதர கொல் பலமுனற அடுக்கி வந்துள்ளதால் இஃது 
அடுக்குத்கதாடர் ஆகும். 
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புணர்ச்சி 
 

 தமிழ், அமுதம் ஆகிய இரு கொற்கனளயும் தெர்த்துச் கொல்லிப் பாருங்கள். தமிழமுதம் 
என்று ஒலிக்கிறது. 

 இவற்றுள் முதலில் உள்ள கொல்னல நினலகமாழி என்றும் அதனுடன் வந்து தெரும் 
கொல்னல வருகமாழி என்றும் கூறுவர். இவ்விரு கொற்களும் தெரும்தபாது 
நினலகமாழியின் இறுதி எழுத்தும் வருகமாழியின் முதல் எழுத்தும் இனணகின்றை. 
இவ்வாறு நினலகமாழி ஈறும், வருகமாழி முதலும் இனணவனதப் புணர்ச்சி 
என்கிதறாம். 

 நினலகமாழியின் இறுதி எழுத்து உயிர் எழுத்தாக இருந்தால் அஃது உயிரீற்றுப் புணர்ச்சி 
எைப்படும். (எ.கா.) சினல + அலகு = சினலயழகு (னல=ல்+ஐ) 

 நினலகமாழியின் இறுதி எழுத்து கமய் எழுத்தாக இருந்தால் அஃது கமய்யீற்றுப் 
புணர்ச்சி எைப்படும். (எ.கா.) மண் + அழகு = மண்ணழகு 

 வருகமாழியின் முதல் எழுத்து உயிர் எழுத்தாக இருந்தால் அஃது உயிர்முதல் புணர்ச்சி 
எைப்படும். (எ.கா.) கபான் + உண்டு = கபான்னுண்டு. 

 வருகமாழியின் முதல் எழுத்து கமய் எழுத்தாக இருந்தால் அஃது கமய்முதல் புணர்ச்சி 
எைப்படும். (எ.கா.) கபான் + சினல = கபாற்சினல (சி=ச்+இ) 

இயல்பு புணர்ச்சியும் விகாரப் புணர்ச்சியும் 
 நினலகமாழியும் வருகமாழியும் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி இனணவது இயல்பு புணர்ச்சி 
ஆகும். (எ.கா.) தாய் + கமாழி = தாய்கமாழி (இரு கொற்களிலும் எம்மாற்றமும் 
நிகழவில்னல) 

 உடல் + ஓம்பல் = உடதலாம்பல் (இங்கு ல்+ஓ இனணந்து தலா என்னும் உயிர்கமய் 
எழுத்து ஆயிற்று. புதிய எழுத்து எதுவும் ததான்றதவா, தவறு எழுத்தாகத் திரியதவா, 
மனறயதவா இல்னல) 

 இருண்டு கொற்கள் இனணயும்தபாது நினலகமாழியிதலா, வருகமாழியிதலா அல்லது 
இரண்டிலுதமா மாற்றங்கள் நிகழுமாயின், அது விகாரப் புணர்ச்சி எைப்படும். 
விகாரப்புணர்ச்சி ததான்றல், திரிதல், ககடுதல் எை மூன்று வனகப்படும். 

 நினலகமாழியும் வருகமாழியும் இனணயும்தபாது புதிதாக ஓர் எழுத்துத் ததான்றுவது 
ததான்றல் விகாரம் ஆகம். (எ.கா.) தமிழ் + தாய் = தமிழ்த்தாய் 

 நினலகமாழியும் வருகமாழியும் இனணயும்தபாது ஓர் எழுத்து தவறு எழுத்தாக மாறுவது 
திரிதல் விகாரம் ஆகும். (எ.கா) வில் + ககாடி = விற்ககாடி 
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 நினலகமாழியும் வருகமாழியும் இனணயும்தபாது ஓர் எழுத்து மனறவது 
ககடுதல்விகாரம் ஆகும். (எ.கா) மைம் + மகிழ்ச்சி = மைமகிழ்ச்சி. 

 இரண்டு கொற்கள் இனணயும்தபாது ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட விகாரங்கள் நிகழ்வதுண்டு. 
(எ.கா.) நாடகம் + கனல = நாடகக்கனல. இதில் ககடுதல் விகாரத்தின்படி நினலகமாழி 
ஈற்றில் உள்ள மகர கமய் மனறந்தது. ததான்றல் விகாரத்தின்படி ‘க்’ என்னும் 
கமய்கயழுத்து ததான்றியது. 

 
வல்லிைம் மிகும் இடங்களும் மிகா இடங்களும் 

 
 ஒரு கொல்லின் முதகலழுத்து க, ெ, த, ப ஆகிய வல்லிை எழுத்து வரினெகளுள் 
ஒன்றாக இருந்தால், அதற்கு முன்ைால் உள்ள கொல்லின் இறுதியில் அந்த வல்லிை 
கமய்எழுத்னதச் தெர்த்து எழுத தவண்டும். இதனை வல்லிைம் மிகல் என்று கூறுவர்.  

 எல்லா இடங்களிலும் வல்லிை கமய்எழுத்து மிகும் என்று கூறமுடியாது. மிதந்து 
கென்றது, கெய்து பார்த்தான், படித்த கவினத, கபரிய தாவரம் ஆகிய கொற்களில் 
வல்லிைம் மிகவில்னல. இவ்வாறு வல்லிை கமய் மிகக்கூடாத இடங்கனள வல்லிைம் 
மிகா இடங்கள் எைக் குறிப்பிடுவர். 

வல்லிைம் மிகும் இடங்கள் 
 அந்த இந்த என்னும் சுட்டுத்திரிபுகனள அடுத்து வல்லிைம் மிகும். 

o (எ.கா.) அந்தப்பக்கம், இந்தக்கவினத 
 எந்த என்னும் விைாத்திரினப அடுத்து வல்லிைம் மிகும். 

o (எ.கா.) எந்த்த்தினெ? எந்தச்ெட்னட? 
 இரண்டாம் தவற்றுனம உருபாகிய ‘ஐ’ கவளிப்பனடயாக வருமிடத்தில் வல்லிைம் மிகும்.  

o (எ.கா.) தனலனயக் காட்டு, பாடத்னதப்படி. 
 நான்காம் தவற்றுனம உருபாகிய ‘கு’ கவளிப்பனடயாக வருமிடத்தில் வல்லிைம் மிகும்.  

o (எ.கா.) எைக்குத் கதரியும், அவனுக்குப் பிடிக்கும். 
 இகரத்தில் முடியும் வினைகயச்ெங்கனள அடுத்து வல்லிைம் மிகும்.  

o (எ.கா.) எழுதிப் பார்த்தாள், ஓடிக் கனளத்தான். 
 உகரத்தில் முடியும் வினைகயச்ெங்கள் வன்கதாடர்க் குற்றியலுகரமாக இருந்தால் 
மட்டும் வல்லிைம் மிகும். 

o (எ.கா.) கபற்றுக்ககாண்தடன், படித்துப் பார்த்தார். 
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 எதிர்மனறப் கபயகரச்ெத்தின் இறுதி எழுத்து ககட்டு வருவது ஈறுககட்ட 
எதிர்மனறகபயகரச்ெம் ஆகும். இதில் வல்லிைம் மிகும். 

o (எ.கா.) கெல்லாக்காசு, எழுதாப்பாடல் 
 உவனமத்கதானகயில் வல்லிைம் மிகும்.  

o (எ.கா.) மலர்ப்பாதம், தாய்த்தமிழ் 
 உருவகத்தில் வல்லிைம் மிகும்.  

o (எ.கா.) தமிழ்த்தாய், வாய்ப்பவளம். 
 எண்ணுப்கபயர்களில் எட்டு, பத்து ஆகிய இரண்டு கபயர்களில் மட்டும் வல்லிைம் 
மிகும்.  

o (எ.கா.) பத்துப்பாட்டு, எட்டுப்புத்தகம். 
 அப்படி, இப்படி, எப்படி ஆகிய கொற்னகனள அடுத்து வல்லிைம் மிகும்.  

o (எ.கா.) அப்படிச்கெய், இப்படிக்காட்டு, எப்படித்கதரியும்? 
 தினெப்கபயர்கனள அடுத்து வல்லிைம் மிகும்.  

o (எ.கா.) கிழக்குக்கடல், தமற்குச்சுவர், வடக்குத்கதரு, கதற்குப்பக்கம். 
 மகர கமய்யில் முடியும் கொல்னல அடுத்து வல்லிைம் வந்தால், அந்த மகர கமய் அழிந்து 
அவ்விடத்தில் வல்லிைம் மிகும்.  

o (எ.கா.) மரம்+ெட்டம்=மரச்ெட்டம், வட்டம்+பானற=வட்டப்பானற. 
 

வல்லிைம் மிகா இடங்கள் 
 எழுவாய்ச் கொற்கனள அடுத்து வல்லிைம் மிகாது.  

o (எ.கா.) தம்பி படித்தான், யானை பிளிறியது. 
 அது, இது, எது ஆகிய கொற்கனள அடுத்து வல்லிைம் மிகும்.  

o (எ.கா.) அது கென்றது, இது கபரியது, எது கினடத்தது? 
 கபயகரச்ெம், எதிர்மனறப் கபயகரச்ெம் ஆகியவற்னற அடுத்து வல்லிைம் மிகாது. 

o (எ.கா.) எழுதிய பாடல், எழுதாத பாடல். 
 இரண்டாம் தவற்றுனம உருபு மனறந்து வரும் இடங்களில் வல்லிைம் மிகும்.  

o (எ.கா.) இனல பறித்ததன், காய் தின்தறன் 
 உகரத்தில் முடியும் வினைகயச்ெங்கள் கமன்கதாடர் குற்றியலுகரமாகதவா, 
இனடத்கதாடர் குற்றியலுகரமாகதவா இருந்தால் வல்லிைம் மிகாது.  

o (எ.கா.) தின்று தீர்த்தான், கெய்து பார்த்தான். 
 வினைத்கதானகயில் வல்லிைம் மிகாது.  

o (எ.கா.) எழுதுகபாருள், சுடுதொறு. 
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 அப்படி, இப்படி, எப்படி ஆகிய கொற்னகனளத் தவிர, படி எை முடியும் பிறகொற்கனள 
அடுத்து வல்லிைம் மிகாது.  

o (எ.கா.) எழுதும்படி, கொன்தைன், பாடும்படி தகட்டுக்ககாண்டார். 
 உம்னமத்கதானகயில் வல்லிைம் மிகாது.  

o (எ.கா.) தாய்தந்னத, கவற்றினலபாக்கு. 
 

யாப்பு இலக்கணம் 
 

 மரபுக்கவினதகள் எழுதுவதற்காை இலக்கணம் யாப்பு இலக்கணம் எைப்படும். 
 யாப்பு இலக்கணத்தின்படி கெய்யுளுக்கு உரிய உறுப்புகள் ஆறு. அனவ எழுத்து, அனெ, 
சீர், தனள, அடி, கதானட என்பைவாகும். 

எழுத்து 
 யாப்பிலக்கணத்தின்படி எழுத்துகனள மூன்றாகப் பிரிப்பர். 

 குறில் – உயிர்க்குறில், உயிர்கமய்க்குறில் 
 கநடில் – உயிர்கநடில், உயிர்கமய்கநடில் 
 ஒற்று – கமய்கயழுத்து, ஆய்த எழுத்து 

அனெ 
 எழுத்துகள் ஒன்தறா, சிலதவா தெர்ந்து அனமவது அனெ ஆகும்.  
அது தநரனெ, நினரயனெ எை இருவனகப்படும். 

 குறில் அல்லது கநடில் எழுத்து, தனித்து வந்தாலும் ஒற்றுடன் தெர்ந்து வந்தாலும் 
தநரனெயாகும். (எ.கா.) ந, நம், நா, நாம். 

 இரண்டு குறில் எழுத்துகள் அல்லது குறில், கநடில் எழுத்துகள் இனணந்து வந்தாலும் 
அவற்றுடன் ஒற்கறழுத்து தெர்ந்து வந்தாலும் நினரயனெயாகம். 
(எ.கா.) கட, கடல், கடா, கடாம். 

சீர் 
 ஓர் அனெதயா ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட அனெகதளா தெர்ந்து அனமவது சீர்.  
 சீர்கனள ஓரனெச்சீர், ஈரனெச்சீர், மூவனெச்சீர், நாலனெச்சீர் எை வனகப்படுத்துவர். 

தனள 
 சீர்கள் ஒன்தறாடு ஒன்று கபாருந்துவனதத் தனள என்பர். முதல் சீரின் இறுதியிலும் 
வரும் சீரின் முதலிலும் உள்ள அனெகள் எவ்வனக அனெகள் என்பதன் அடிப்பனடயில், 
தனளகள் ஏழு வனகப்படும். 
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அடி  
 இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு தமற்பட்ட சீர்கனளக் ககாண்டு அனமவது அடி ஆகும். 
அடி ஐந்து வனகப்படும். 

கதானட 
 கெய்யுளில் ஓனெ இன்பமும் கபாருள் இன்பமும் ததான்றும் வனகயில் சீர்களுக்கு 
அடியிதலா, அடிகளுக்கு இனடயிதலா அனமயும் ஒற்றுனமதய கதானட ஆகும். 
கதானட எட்டு வனகப்படும். முதன்னமயாை கதானடகள் வருமாறு 
1. முதல் எழுத்து ஒன்றிவரத் கதாடுப்பது தமானை. 
2. இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவரத் கதாடுப்பது எதுனக. 
3. இறுதி எழுத்து அல்லது இறுதி ஓனெ ஒன்றிவரத் கதாடுப்பது இனயபு. 
4. ஒரு பாடலின் இறுதிச்சீர் அல்லது அடியின் இறுதிப்பகுதி அடுத்த பாடலின் முதல்சீர் 
அல்லது அடியின் முதலில் வருமாறு பாடப்படுவது அந்தாதித் கதானட. 

பாவனககள் 
 பா நான்கு வனகப்படும். அனவ கவண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா. 
 கவண்பா கெப்பல் ஓனெ உனடயது. அறநூல்கள் பலவும் கவண்பாவால் அனமந்தனவ. 
 ஆசிரியப்பா அகவல் ஓனெ உனடயது. ெங்க இலக்கியங்கள் பலவும் ஆசிரியப்பாவால் 
அனமந்தனவ. 

 கலிப்பா துள்ளல் ஓனெ உனடயது. கலித்கதானக நூல் கலிப்பாவால் ஆைது. 
 வஞ்சிப்பா தூங்கள் ஓனெ உனடயது. 

 
அணி இலக்கணம் 

 
பிறிதுகமாழிதல் அணி 

 உவனமனய மட்டும் கூறி, அதன் மூலம் கூற வந்த கருத்னத உணரனவப்பது 
‘பிறிதுகமாழிதல் அணி’ எைப்படும். 
(எ.கா.) “சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வனரய முடியும்“ 
(எ.கா) கடதலாடா கால்வல் கநடுந்ததர் கடதலாடும் 
      நாவயும் ஓடா நிலத்து 
இத்திருக்குறள், “நிலத்தில் ஓடும் ததர் கடலில் ஓடாது. கடலில் ஓடும் கப்பல் நிலத்தில் 
ஓடாது” என்று உவனம மட்டும் கூறுகிறது. இதன்மூலம் ஒவ்கவாருவரும் தமக்கு உரிய 
இடத்தில் கவற்றி கபறமுடியும், தமக்கு கபாறுத்தமில்லா இடத்தில் கவற்றிகபற 
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முடியாது என்னும் கருத்னத நாம் உணர்ந்துககாள்கிதறாம். எைதவ இக்குறட்பாவில் 
பிறிதுகமாழிதல் அணி இடம்கபற்றுள்ளது. 

தவற்றுனம அணி 
 இரண்டு கபாருள்களுக்கு இனடதய உள்ள ஒற்றுனமனயக் கூறி பிறகு அவற்றுள் 
ஒன்னற தவறுபடுத்தி காட்டுவது ‘தவற்றுனமயணி’ எைப்படும். 
(எ.கா) தீயிைால் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதத 
      நாவிைால் சுட்ட வடு 

 இத்திருக்குறளில் முதலில் கநருப்பு, ககாடுஞ்கொல் ஆகிய இரண்டும் சுடும்தன்னம 
உனடயனவ என்று கூறப்படுகிறது. பின்ைர், கநருப்பிைால் சுட்ட காயம் ஆறிவிடும், 
உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட வடு ஆறாது என்று இரண்டுக்கும் இனடதய உள்ள தவறுபாடு 
கூறப்படுகிறது. எைதவ இது தவற்றுனம அணி ஆகும். 

 
இரட்டுறகமாழிதல் அணி 

 ஒரு கொல் அல்லது கதாடர் இருகபாருள் தருமாறு அனமவது ‘இரட்டுறகமாழிதல் 
அணி’ ஆகும். இதனை சிதலனட என்றும் கூறுவர். 
(எ.கா.) ஓடும் இருக்கும் அதனுள்வாய் கவளுத்திருக்கும் 

 நாடுங் குனலதைக்கு நாணாது – தெடிதய 
 தீங்காயது இல்லா திருமனலரா யன்வனரயில் 
 ததங்காயும் நாயும்தநர் கெப்பு 

 இப்பாடலில் கபாருள் ததங்காய், நாய் ஆகிய இரண்டுக்கும் கபாருந்துவதாக 
அனமந்துள்ளது.  

 ததங்காயில் ஓடு இருக்கும். ததங்காயின் உட்பகுதி கவண்னம நிறத்தில் இருக்கும். 
ததங்காய் தகாணல் இல்லாமல் குனலயாகத் கதாங்கும். 

 நாய் சிலெமயம் ஓடிக்ககாண்டிருக்கும், சிலெமயம் ஓரிடத்தில் படுத்து இருக்கும். அதன் 
வாயின் உட்பகுதி கவண்னமயாக இருக்கும், குனரப்பதற்கு கவட்கப்படாது. 

 இவ்வாறு இப்பாடல் இரண்டு கபாருள் தரும்படி பாடப்பட்டுள்ளதால் இஃது 
‘இரண்டுறகமாழிதல் அணி’ ஆகும். 

 


