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9ஆம் வகுப்பு – தமிழ் இலக்கணம் 
இயல் - 1 

ததொடர் இலக்கணம் 
 

வினைவனககள் – தன்வினை, பிறவினை 
பந்து உருண்டது என்பது தன்வினை. 
உருட்டனவத்தொன் என்பது பிறவினை. 

 எழுவொய் ஒரு வினைனயச் தெய்தொல் அது தன்வினை எைப்படும். 
 எழுவொய் ஒரு வினைனயச் தெய்ய னவத்தொல் அது பிறவினை எைப்படும். 
 பிறவினைகள், வி, பி பபொன்ற விகுதிகனைக் தகொண்டும் தெய், னவ, பண்ணு பபொன்ற 
துனண வினைகனை இனணத்தும் உருவொக்கப்படுகின்றை. 
 

இந்த வனலதைம் TNPSC பதர்விற்கு தயொர் தெய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் பநொக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய ெமச்சீர்க்கல்வி பொடப்புத்தகத்திலிருந்து பொடக்குறிப்புகள் வழங்குப்பட்டுள்ைது. 
பமலும் இதில் 5000 க்கும் பமற்பட்ட Objective Type Questions வழங்கப்பட்டுள்ைது. இதிலுள்ை மொதிரித் 
பதர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி தபறலொம். ததொடர்ந்து புதிய பொடக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிபறொம்…. 
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தன்வினை அவன் திருந்திைொன் 
அவர்கள் நன்றொக படித்தைர் 

பிறவினை அவனைத் திருந்தச் தெய்தொன் 
தந்னத மகனை நன்றொகப் படிக்க 
னவத்தொர் 
பள்ளிக்குப் புத்தகங்கள் வருவித்தொர். 

 
 அப்பொ தெொன்ைொர் – தெய்வினைத் ததொடர் 
 பதொனெ னவக்கப்பட்டது – தெய்யப்பொட்டு வினைத் ததொடர் 
 இது பபொலபவ, பொட்டும் பொடுகிறொள் -  தெய்வினைத்ததொடர் 
 பொட்டுப் (அவைொல்) பொடப்பட்டது – தெயப்பொட்டுவினைத் ததொடர் 
 ‘படு’ என்னும் துனண வினைச்தெொல் தெயப்பொட்டு வினைத்ததொடரில் 
பெர்ந்துவிடுகிறது. 

 ‘படு’ என்பனதப் பபொல, ‘உண், தபறு’ முதலொை துனணவினைகள் தெயப்பொட்டு 
வினைகைொக அனமகின்றை. அவற்னறப் பபொலபவ, எச்ெங்களுடன் பெர்ந்து ’ஆயிற்று, 
பபொயிற்று, பபொைது’ முதலொை துனண வினைகள் தெயப்பொட்டுவினைகனை 
உருவொக்குகின்றை. 

 பகொவலன் தகொனலயுண்டொன். 
 ஓவியம் குமரைொல் வனரயப்பட்டது. 
 வீடு கட்டியொயிற்று. 
 ெட்டி உனடந்து பபொயிற்று. 
 பணம் கொணொமல் பபொைது. 

பயன்பொட்டுத் ததொடர்கள் 
 

அப்துல் பநற்று வந்தொன் தன்வினைத் ததொடர் 
அப்துல் பநற்று வருவித்தொன் பிறவினைத் ததொடர் 
கவிதொ உனர படித்தொள் தெய்வினைத் ததொடர் 
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உனர கவிதொவொல் படிக்கப்பட்டது தெயப்பொட்டுவினைத் ததொடர் 
குமரன் மனழயில் நனைந்தொன் உடன்பொட்டுவினைத் ததொடர் 
குமரன் மனழயில் 
நனையவில்னல 

எதிர்மனறவினைத் ததொடர் 

என் அண்ணன் நொனை 
வருவொன் 

தெய்தித் ததொடர் 

எவ்வைவு உயரமொை மரம்! உணர்ச்சித் ததொடர் 
உள்பை பபசிக்தகொண்டிருப்பவர் 
யொர்? 

விைொத் ததொடர் 

பூக்கனை பறிக்கொதீர் கட்டனைத் ததொடர் 
இது நொற்கொலி 
அவன் மொணவன் 

தபயர்ப் பயனினலத் ததொடர் 

 
பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

 பதம் (தெொல்) இருவனகப்படும். அனவ பகுபதம், பகொப்பதம் ஆகும். பிரிக்கக்கூடியதும், 
பிரித்தொல் தபொருள் தருவதுமொை தெொல் பகுபதம் எைப்படும். இது தபயர்ப் பகுபதம், 
வினைப் பகுபதம் எை இரண்டு வனகப்படும். 

 பகுபத உறுப்புகள் ஆறு வனகப்படும். 
பகுதி (முதனினல) தெொல்லின் முதலில் நிற்கும்; பகொப் பதமொக அனமயும்; 

வினைச்தெொல்லில் ஏவலொகவும், தபயர்ச் தெொல்லில் 
அறுவனகப் தபயரொகவும் அனமயும். 

விகுதி (இறுதிநினல) தெொல்லின் இறுதியில் நின்று தினண, பொல். எண், இடம் 
கொட்டுவதொகவும் அனமயும். 

இனடநினல பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இனடயில் நின்று கொலம் கொட்டும். 
ெந்தி பகுதினயயும் பிற உறுப்புகனையும் இனணக்கும்; 

தபரும்பொலும் பகுதிக்கும் இனடநினலக்கும் இனடயில் 
வரும். 
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ெொரினய பகுதி, விகுதி, இனடநினலகனைச் ெொர்ந்து வரும்; 
தபரும்பொலும் இனடநினலக்கும் விகுதிக்கும் இனடயில் 
வரும். 

விகொரம் தனி உறுப்பு அன்று; பமற்கண்ட பகுபத உறுப்புகளில் ஏற்படும் 
மொற்றம். 

 
பகுதி 

ஊரன் – ஊர்,                               வனரந்தொன் – வனர 
நடிகன் – நடி,                             மடித்தொர் – மடி 
பொர்த்தொன் – பொர்,                     மகிழ்ந்தொள் – மகிழ் 

விகுதி 
 

படித்தொன் ஆன் – ஆண்பொல் வினைமுற்று விகுதி அன், ஆன் 
பொடுகிறொள் ஆள் – தபண்பொல் வினைமுற்று விகுதி அள், ஆள் 
தபற்றொர் ஆர் – பலர்பொல் வினைமுற்று விகுதி அர், ஆர் 
நீந்தியது து – ஒன்றன்பொல் வினைமுற்று விகுதி து, று 
ஓடிை அ –பலவின்பொல் வினைமுற்று விகுதி அ,ஆ 
சிரிக்கிபறன் ஏன் – தன்னம ஒருனம வினைமுற்று விகுதி என், ஏன் 
உண்படொம் ஓம் – தன்னமப் பன்னம வினைமுற்று விகுதி அம், ஆம், 

எம், ஏம், ஓம் 
தெய்தொய் ஆய் – முன்னினல ஒருனம வினைமுற்று 

விகுதி 
ஐ, ஆய், இ 

பொரீர் ஈர் – முன்னினலப் பன்னம வினைமுற்று 
விகுதி 

இர், ஈர் 

அழகிய, 
பபசும் 

அ, உம் – தபயதரச்ெ விகுதிகள் அ, உம் 

வந்து, பதடி உ, இ – வினைதயச்ெ விகுதிகள்  உ, அ 
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வைர்க க – வியங்பகொள் வினைமுற்று விகுதி க, இய, 
இயர் 

முனைத்தல் தல் – ததொழிற்தபயர் விகுதி தல், அல், ஐ, 
னக, சி, பு……. 

 
இனடநினலகள் 
 

தவன்றொர் ற் – இறந்தகொல இனடநினல த், ட், ற், இன் 
உயர்கிறொன் கிறு – நிகழ்கொல இனடநினல கிறு, கின்று, 

ஆநின்று 
புகுவொன், தெய்பகன் வ், க் – எதிர்கொல இனடநினலகள் ப், வ், க் 
பறிக்கொதீர் ஆ – எதிர்மனற இனடநினல இல், அல், ஆ 
மகிழ்ச்சி, அறிஞன் ச், ஞ் – தபயர் இனடநினலகள் ஞ், ந், வ், ச், த் 

 
ெந்தி 
 

உறுத்தும் த் – ெந்தி த், ப், க் 
தபொருந்திய ய் – உடம்படுதமய் ெந்தி ய், வ் 

 
ெொரினய 
 

நடந்தைன் அன் – ெொரினய அன், ஆன், இன், அல், அற்று, இற்று, அத்து, 
அம், தம், நம், நும், ஏ, அ. உ. ஐ. கு. ன் 

 

எழுத்துப்பபறு 
 பகுபத உறுப்புகளுள் அடங்கொமல் பகுதி, விகுதிக்கு நடுவில் கொலத்னத உணர்த்தொமல் 
வரும் தமய்தயழுத்து எழுத்துப்பபறு ஆகும். தபரும்பொலும் ‘த்’ மட்டுபம வரும். ெொரினய 
இடத்தில் ‘த்’ வந்தொல் அது எழுத்துபபறு. 
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எடுத்துக்கொட்டுகள் 
வந்தைன் ------- வொ (வ) + த் (ந்) + த் + அன் + அன் 
                              வொ – பகுதி (‘வ’ ஆைது விகொரம்) 
                              த் (ந்) – ெந்தி (‘ந்’ ஆைது விகொரம்) 
                             த் – இறந்த கொல இனடநினல 
                            அன் – ெொரினய 
                            அன் – ஆண்பொல் வினைமுற்று விகுதி 
தெய்யொபத ----- தெய் + ய் + ஆ + த் + ஏ 
                             தெய் – பகுதி 
                             ய் – ெந்தி 
                            ஆ – எதிர்மனற இனடநினல 
                            த் – எழுத்துப்பபறு 
                            ஏ – முன்னினல ஒருனம ஏவல் வினைமுற்று விகுதி. 

 
இயல் - 2 

துனணவினைகள் 
வினைவனககள் 

 வினைச்தெொற்கனை அவற்றின் அனமப்பு, தபொருள், தெொற்தறொடரில் அனவ 
ததொழிற்படும் விதம் முதலொை அடிப்பனடகளில் பலவனகயொகப் பொகுபடுத்தலொம். 

 
தனிவினையும் கூட்டுவினையும் 

 வினைச் தெொற்கனை அனமப்பின் அடிப்பனடயில் தனிவினை, கூட்டுவினை  எை 
இருவனகப்படுத்தலொம். 

 
தனி வினை 
                     படி, படியுங்கள், படிக்கிறொர்கள் 
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 பமற்கொணும் தெொற்கனைக் கவனியுங்கள். இவற்றில் படி என்னும் வினையடியும் சில 
ஒட்டுகளும் உள்ைை. படி என்னும் வினையடி, பகொப்பதம் ஆகும். அனத பமலும் 
தபொருள்தரக்கூடிய கூறுகைொகப் பிரிக்க முடியொது. இவ்வொறு, தனிவினையடிகனை 
அல்லது தனிவினையடிகனைக் தகொண்ட வினைச்தெொற்கனைத் தனிவினை என்பர். 

 
கூட்டுவினை 
                    ஆனெப்பட்படன், கண்டுபிடித்தொர்கள், தந்தியடித்பதன், முன்பைறிபைொம் 

 பமற்கொணும் தெொற்கனைக் கவனியுங்கள். ஆனெப்படு, கண்டுபிடி, தந்தியடி, முன்பைறு 
என்பை அவற்றின் வினையடிகள். அனவ பகுபதங்கள் ஆகும். இவ்வொறு பகுபதமொக 
உள்ை வினையடிகனைக் கூட்டுவினையடிகள் என்பர். அவ்வனகயில் 
கூட்டுவினையடிகனைக் தகொண்ட வினைச்தெொற்கனைக் கூட்டுவினைகள் என்பர். 

 கூட்டுவினைகள் தபொதுவொக  மூன்று வனகயொக  ஆக்கப்படுகின்றை. 
 

1) தபயர் + வினை  = வினை 
தந்தி + அடி = தந்தியடி 
ஆனண + இடு = ஆனணயிடு 
பகள்வி + படு = பகள்விப்படு 
 

2) வினை + வினை = வினை 
கண்டு + பிடி = கண்டுபிடி 
சுட்டி + கொட்டு = சுட்டிக்கொட்டு 
தெொல்லி + தகொடு = தெொல்லிக்தகொடு 

 
3) இனட + வினை = வினை 
முன் + ஏறு = முன்பைறு 
பின் + பற்று = பின்பற்று 
கீழ் + இறங்கு = கீழிறங்கு 
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முதல்வினையும் துனணவினையும் 
                                 நொன் படம் பொர்த்பதன். 
                                 கண்ணன் பபொவனதப் பொர்த்பதன். 

 இந்தச் தெொற்தறொடர்களின், பொர் என்னும் வினை, கண்கைொல் பொர்த்தல் என்னும் 
தபொருனைத் தருகிறது. இது பொர் எனும் வினையின் அடிப்பனடப் தபொருள் அல்லது 
தெொற்தபொருள் (LEXICAL MEANING) எைலொம். 
 
                    ஓடப் பொர்த்பதன். 
                    எழுதிப் பொர்த்தொள். 

 இந்தச் தெொற்தறொடர்களில் ஓடப்பொர், எழுதிப்பொர் என்பை கூட்டுவினைகள் ஆகும். 
இவற்றில் இரண்டு உறுப்புகள் உள்ைை. ஓட, எழுதி என்பை முதல் உறுப்புகள். இனவ 
அந்தந்த வினைகளின் அடிப்பனடப் தபொருனைத் தருகின்றை. பொர் என்பது 
இரண்டொவது உறுப்பு. இது இவ்வினையின் அடிப்பனடப் தபொருைொை பொர்த்தல் என்னும் 
தபொருனைத் தரொமல் தைது முதல் உறுப்பபொடு பெர்ந்து பவறு தபொருள் தருகிறது. 

 ஓடப் பொர்த்பதன் --- இதில் பொர் என்பது முயன்பறன் என்னும் முயற்சிப் தபொருனைத் 
தருகிறது. 

 எழுதிப் பொர்த்தொள் ---- இதில் பொர் என்பது பெொதித்து அறிதல் என்னும் தபொருனைத் 
தருகிறது. 

 ஒரு கூட்டுவினையில் முதல் உறுப்பொக வந்து தன் அடிப்பனடப் தபொருனைத் தரும் 
வினை. முதல் வினை (MAIN VERB) எைப்படும். ஒரு கூட்டுவினையின் 
இரண்டொவது உறுப்பொக வந்து தன் அடிப்பனடப் தபொருனை விட்டு விட்டு முதல் 
வினைக்குத் துனணயொக பவறு இலக்கணப் தபொருனைத் தரும் வினை, 
துனணவினை எைப்படும். 

 கூட்டு வினையின் முதல் வினை தெய அல்லது தெய்து என்னும் வினைதயச்ெ 
வடிவில் இருக்கும். துனணவினை, வினையடி வடிவில் இருக்கும். துணிவினைபய 
தினண, பொர், இடம், கொலம் கொட்டும் விகுதிகனைப் தபறும். தமிழில் ஏறத்தொழ 40 
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துனணவினைகள் உள்ைை. அவற்றுள் தபரும்பொலொைனவ முதல்வினையொகவும் 
தெயல்படுகின்றை. 

 பொர், இரு, னவ, தகொள், பபொ, வொ, முடி, விடு, தள்ளு, பபொடு, தகொடு, கொட்டு முதலொைனவ 
இருவனக  வினைகைொகவும் தெயல்படுகின்றை. 

துனணவினைகளின் பண்புகள் 
1) துனணவினைகள் பபசுபவொரின் மைநினல, தெயலின் தன்னம பபொன்றவற்னறப் 
புலப்படுத்துகின்றை. 

2) இனவ முதல் வினைனயச் ெொர்ந்து அதன் வினைப்தபொருண்னமக்கு 
தமருகூட்டுகின்றை. 

3) பபச்சு தமொழியிபலொ  துனணவினைகள் ஆதிக்கம் அதிகமொக உள்ைது. 
 தற்கொலத் தமிழில் ஆம், ஆயிற்று, இடு, ஒழி, கொட்டு, கூடும், கூடொது, தகொடு, தகொண்டிரு, 
தகொள், தெய், தள்ளு, தொ, ததொனல, படு, பொர், தபொறு, பபொ, னவ, வந்து, விடு, பவண்டொம், 
முடியும், முடியொது, இயலும், இயலொது, பவண்டும், உள் பபொன்ற பல தெொற்கள் 
துனணவினைகைொக வழங்குகின்றை. 
 
வினையடி முதல்வினை துனணவினை 
இரு புத்தகம் பமனெயில் இருக்கிறது. நொன் மதுனரக்குப் 

பபொயிருக்கிபறன். 
என்னிடம் பணம் இருக்கிறது. அப்பொ வந்திருக்கிறொர். 

னவ அவள் தநற்றியில் தபொட்டு 
னவத்தொள். 

நீ என்னை அழ னவக்கொபத. 

அவன் வொதைொலியில் பொட்டு 
னவத்தொன். 

அவர் ஒருவனரப் பொட 
னவத்தொர். 

தகொள் பொனை நொன்கு படி அரிசி 
தகொள்ளும். 

நீ தெொன்ைொல் அவன் 
பகட்டுக் தகொள்வொன். 

நொன் தெொன்ைனத நீ கருத்தில் 
தகொள்ைவில்னல. 

பநொயொளினயப் பொர்த்துக் 
தகொள்கிபறன். 



Vetripadigal.com 

10 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

பபொ அவன் எங்பக பபொகிறொன்? மனழ தபய்யப் பபொகிறது. 
நொன் கனடக்குப் பபொபைன். நொன் பயந்து பபொபைன். 

வொ நீ நொனைக்கு வீட்டுக்கு வொ. அந்நியர் நம்னம ஆண்டு 
வந்தைர். 

எைக்கு இப்பபொதுதொன் புத்தி வந்தது. வொைம் இருண்டு வருகிறது. 
விடு யொனரயும் உள்பை விடொபத. அடுத்த மொதம் நொன் 

பபொய்விடுபவன். 
மனழவிட்டதும் பபொகலொம். அப்பொ இனி வந்துவிடுவொர். 

தள்ளு அவன் என்னைக் கீபழ 
தள்ளிைொன். 

அவர் கனதகனதயொக எழுதித் 
தள்ளுகிறொர். 

கொய்கறிவண்டினயத் தள்ளி 
தென்றொர். 

அவன் அனைத்னதயும் 
வொசித்துத் தள்ளுகிறொன். 

பபொடு புத்தகத்னதக் கீபழ பபொடொபத. மலிவொை வினலயில் 
வொங்கிப் பபொட்படன். 

தனலயில் ததொப்பினயப் பபொடு. விழித்தவுடன் பொனயச் 
சுருட்டிப் பபொட பவண்டும். 

தகொடு நொன் அவருக்குப் பணம் 
தகொடுத்பதன். 

பசித்தவனுக்குச் பெொறு 
வொங்கிக் தகொடுத்தொன். 

அவன் உயினரக் தகொடுத்து பவனல 
தெய்கிறொன். 

பொடம் தெொல்லிக் 
தகொடுப்பபன். 

கொட்டு தொய் குழந்னதக்கு நிலனவக் 
கொட்டிைொள். 

ஆசிரியர் தெய்யுனைப் பொடிக் 
கொட்டிைொர். 

ெொன்பறொர் கொட்டிய பொனதயில் தெல். படித்தபடி நடந்துகொட்ட 
பவண்டும். 
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இயல் - 3 
வல்லிைம் மிகும் இடங்கள் 

 

வொணன் பவனலக் தகொடுத்தொன். 
வொணன் பவனல தகொடுத்தொன். 

 இந்த இரண்டு ததொடர்களுக்கும் உள்ை தபொருள் பவறுபொடு யொது? 
 வல்தலழுத்துக்கள் க, ெ, த, ப ஆகிய நொன்கும் தமொழிக்கு முதலில் வரும். இனவ  
நினலதமொழியுடன் புணர்னகயில்  அவற்றின் தமய்தயழுத்துக்கள் பதொன்றிப் புணரும். 
இனத வல்லிைம் மிகுதல் என்பர். இவ்வொறு எந்த எந்த இடங்களில் அவ்வல்லிைம் 
மிகும் என்பனத விதிகளின் மூலமும் எடுத்துக்கொட்டுகள் மூலமும் அறியலொம். 

 பதொன்றல், திரிதல், தகடுதல் எை விகொரப் புணர்ச்சி மூன்று வனகப்படும். 
 வல்லிைம் மிகுந்து வருதல் பதொன்றல் விகொரப் புணர்ச்சியின் பொற்படும். 
 தெொல்லனமப்பின் கட்டுப்பொடுகனைப் பபணவும் தபொருள் மயக்கத்னதத் தவிர்க்கவும் 
பபச்சின் இயல்னபப் பபணவும் இனிய ஓனெக்கொகவும் இவ்வல்லிை எழுத்துக்களின் 
புணர்ச்சி இலக்கணம் பதனவப்படுகிறது. 

 
வல்லிைம் மிகும் இடங்கள் 

 தற்கொல உனரநனடயில் வல்லிைம் மிக பவண்டிய இடங்கைொகக் 
கீழ்க்கொண்பைவற்னறக் கூறலொம். 

1. அச்ெட்னட 
இந்தக்கொலம் 
எத்தினெ? 
எந்தப்பணம்? 

அ, இ என்னும் சுட்தடழுத்துக்களுக்குப் பின்னும், 
அந்த, இந்த  என்னும் சுட்டுப் தபயர்களின் 
பின்னும், எ  என்னும் விைொதவழுத்தின் 
பின்னும், எந்த  என்னும் விைொச் தெொல்லின் 
பின்னும் வல்லிைம் மிகும். 

2. கதனவத்திற 
தகவல்கனைத்திரட்டு 
கொட்சினயப்பொர் 

ஐ என்னும் இரண்டொம் பவற்றுனம உருபு 
தவளிப்படும் ததொடர்களில் வல்லிைம் மிகும். 
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3. முதியவருக்குக்தகொடு 
தமட்குக்குப்பொட்டு 
ஊருக்குச்தெல் 

கு என்னும் நொன்கொம் பவற்றுனம உருபு 
தவளிப்படும் ததொடர்களில் வல்லிைம் மிகும், 

4. எைக்பகட்டொர் 
வருவதொகக்கூறு 

எை, ஆக,  பபொன்ற தெொல்லுருபுகளின்பின் 
வல்லிைம் மிகும். 

 
பமலும் சில வல்லிைம் மிகும் இடங்கள் 
 

அதற்குச் 
தெொன்பைன் 
இதற்குக் தகொடு 
எதற்குக் 
பகட்கிறொய்? 

அதற்கு, இதற்கு, எதற்கு என்னும் தெொற்களின் பின் 
வல்லிைம் மிகும். 

இனிக் கொண்பபொம் 
தனிச் சிறப்பு 

இனி, தனி ஆகிய தெொற்களின்பின் வல்லிைம் மிகும். 

மிகப் தபரியவர் மிக என்னும் தெொல்லின்பின் வல்லிைம் மிகும். 
எட்டுத்ததொனக 
பத்துப்பொட்டு 

எட்டு, பத்து என்னும் எண்ணுப் தபயர்களின்பின் 
வல்லிைம் மிகும். 

தீப் பிடித்தது 
பூப் பந்தல் 

ஓதரழுத்து ஒரு தமொழிக்குப் பின் வல்லிைம் மிகும். 

கூவொக் குயில் 
ஓடொக் குதினர 

ஈறுதகட்ட எதிர்மனறப் தபயதரச்ெத்தின்பின் வல்லிைம் 
மிகும். 

பகட்டுக் 
தகொண்டொன் 
விற்றுச் தென்றொன் 

வன்ததொடர்க் குற்றியலுகரங்கள் நினல தமொழியொக 
இருந்து புணர்னகயில் வல்லிைம் மிகும். 

ஆடச் தெொன்ைொர் 
ஓடிப் பபொைொர் 

(அகர, இகர, ஈற்று) வினைதயச்ெங்களுடன் 
புணர்னகயில் வல்லிைம் மிகும். 
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புலித்பதொல் ஆறொம் பவற்றுனமத் ததொனகயில் வல்லிைம் மிகும். 
கிழக்குப் பகுதி 
வடக்குப் பக்கம் 

தினெப் தபயர்களின் பின் வல்லிைம் மிகும். 

மல்லினகப்பூ 
சித்தினரத்திங்கள் 

இரு தபயதரொட்டுப் பண்புத் ததொனகயில் வல்லிைம் 
மிகும். 

தொமனமரப் பொதம் உவனமத் ததொனகயில் வல்லிைம் மிகும். 
ெொலப்பபசிைொர் 
தவச்சிறிது 

ெொல, தவ, தட, குழ என்னும் உரிச்தெொற்களின்பின் 
வல்லிைம் மிகும். 

நிலொச்பெொறு 
கைொக் கண்படன் 

தனிக் குற்தறழுத்னத அடுத்துவரும் ஆகொர 
எழுத்தின்பின் வல்லிைம் மிகும். 

வொழ்க்னகப்படகு 
உலகப்பந்து 

சில உருவகச் தெொற்களில் வல்லிைம் மிகும். 

 

இயல் - 4 
வல்லிைம் மிகொ இடங்கள் 

 
                        பதொப்புக்கள் – பதொப்புகள் 
                       கத்தி தகொண்டு வந்தொன் – கத்திக்தகொண்டு வந்தொன் 

 பமற்கண்ட தெொற்களில் வல்லிைம் மிகும்பபொது ஒரு தபொருளும் மிகொதபபொது 
பவதறொரு தபொருளும் வருவனத அறியலொம். நொம் பபசும்பபொது எழுதும்பபொதும் தபொருள் 
மயக்கம் தரொத வனகயில் தமொழினயப் பயன்படுத்துவதற்கு வல்லிைம் மிகொ இடங்கனை 
அறிவது இன்றியனமயொததொகும். 
 

வல்லிைம் மிகொ இடங்கள் 
 

அது தெய். 
இது கொண். 

அது, இது என்னும் சுட்டுப் தபயர்களின் பின் 
வல்லிைம் மிகொது. 

எது கண்டொய்? 
எனவ தவறுகள்? 

இவ்விைொப் தபயர்களின் பின் வல்லிைம் மிகொது. 
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குதினர தொண்டியது. 
கிளி பபசும். 

எழுவொய்த் ததொடரில் வல்லிைம் மிகொது. 

அண்ணபைொடு பபொ. 
எைது ெட்னட, 

மூன்றொம், ஆறொம் பவற்றுனம விரிகளில் வல்லிைம் 
மிகொது. 

தந்னதபய பொருங்கள். 
மகபை தொ. 

விளித் ததொடர்களில் வல்லிைம் மிகொது. 

வந்த சிரிப்பு. 
பொர்த்த னபயன் 

தபயதரச்ெத்தில் வல்லிைம் மிகொது. 

நொடு கண்டொன், 
கூடு கட்டு. 

இரண்டொம் பவற்றுனமத் ததொனகயில் வல்லிைம் 
மிகொது, 

வரும்படி தெொன்ைொர். 
தபறும்படி கூறிைொர். 

படி என்று முடியும் வினைதயச்ெத்தில் வல்லிைம் 
மிகொது. 

வொழ்க தமிழ் 
வருக தனலவொ! 

வியங்பகொள் வினைமுற்றுத் ததொடரில் வல்லிைம் 
மிகொது. 

குடிதண்ணீர், 
வைர்பினற 
திருவைர்ச்தெல்வன் 

வினைத்ததொனகயில் வல்லிைம் மிகொது. 

ஒரு புத்தகம், மூன்று 
பகொடி 

எட்டு, பத்து தவிர பிற எண்ணுப் தபயர்களுடன் 
புணரும் வல்லிைம் மிகொது. 

தொய்தந்னத, இரவுபகல் உம்னமத் ததொனகயில் வல்லிைம் மிகொது. 
அன்று தெொன்ைொர். 
என்று தருவொர். 
அவரொவது தருவதொவது. 
யொரடொ தெொல். 
ஏைடி தெல்கிறொய்? 
கம்பனரப் பபொன்ற 
கவிஞர் யொர்? 

அன்று, இன்று, என்று, ஆவது, அடொ, அடி, பபொன்ற 
என்னும் தெொற்களின் பின் வல்லிைம் மிகொது. 
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அவ்வைவு தபரியது. 
அத்தனை சிறியது. 
அவ்வொறு பபசிைொன். 
அத்தனகய பொடங்கள். 
அப்பபொனதய பபச்சு. 
அப்படிப்பட்ட கொட்சி 
பநற்னறய ெண்னட. 

அவ்வைவு, இவ்வைவு, எவ்வைவு, அத்தனை 
இத்தனை, எத்தனை, 
அவ்வொறு, இவ்வொறு, எவ்வொறு, 
அத்தனகய, இத்தனகய, எத்தனகய, 
அப்பபொனதய, இப்பபொனதய, எப்பபொனதய, 
அப்படிப்பட்ட, இப்படிப்பட்ட, எப்படிப்பட்ட, 
பநற்னறய, இன்னறய, நொனைய ஆகிய தெொற்களின் 
பின் வல்லிைம் மிகொது. 

என்பைொடு பெர். 
மரத்திலிருந்து பறி. 
குரங்கிைது குட்டி. 

மூன்று, ஐந்து, ஆறொம் பவற்றுனமத் ததொடர்களில் 
வல்லிைம் மிகொது. 

தமிழ் படி. (ஐ) 
னக தட்டு. (ஆல்) 
வீடு தென்றொள். (கு) 
கனர பொய்ந்தொன். 
(இருந்து) 

இரண்டொம், மூன்றொம், நொன்கொம், ஐந்தொம் பவற்றுனமத் 
ததொனககளில் வல்லிைம் மிகொது. 

தனலவி கூற்று 
ததொண்டர் பனட 

நினலதமொழி உயர்தினணயொய் அனமயும் 
தபயர்த்ததொனகயில் வல்லிைம் மிகொது. 

உறு தபொருள் 
நனி தின்றொன். 
கடி கொவல். 

ெொல, தவ, தட, குழ என்னும் உரிச்தெொற்கனைத் தவிர 
ஏனைய உரிச்தெொற்களின் பின் வல்லிைம் மிகொது. 

பொர் பொர் 
ெலெல 

அடுக்குத்ததொடர், இரட்னடக் கிைவி ஆகியவற்றில் 
வல்லிைம் மிகொது. 

கருத்துகள் 
தபொருள்கள் 
வொழ்த்துகள் 

கள் என்னும் அஃறினணப் பன்னம விகுதி 
பெரும்பபொது வல்லிைம் மிகொது (மிகும் என்பர் சிலர்) 

னபகள், னககள் ஐகொர வரினெ உயிர்தமய் ஓதரழுத்துச் தெொற்கைொய் 
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வனர, அவற்பறொடு கள் விகுதி பெரும்பபொது 
வல்லிைம் மிகொது. 

 
இயல் - 5 

இனடச்தெொல் – உரிச்தெொல் 
 

இனடச்தெொல் 
 இன், கு, உனடய, உம், ஐ, விட, கள், ஆைொல், தொன், பபொல, உடன் பபொன்றனவ ஆகும். 
 தபயர்ச் தெொற்கள், வினைச் தெொற்கள் ஆகியவற்னறப் பபொல இனடச்தெொற்கள் தமிழில் 
மிகுதியொக இல்னல. ஆயினும், இனடச் தெொற்கபை தமொழிப் பயன்பொட்னட 
முழுனமயொக்குகின்றை. 

 இனடச்தெொற்கள், தபயனரயும், வினைனயயும் ெொர்ந்து இயங்கும் இயல்னப உனடயை; 
தொமொகத் தனித்து இயங்கும் இயல்னப உனடயை அல்ல என்கிறொர் ததொல்கொப்பியர். 

 இனடச்தெொல் பலவனகயொக அனமயும். 
 

இனடச்தெொற்களின் வனககள் 
 

பவற்றுனம உருபுகள் ஐ, ஆல், கு, இன், அது, கண் 
பன்னம விகுதிகள் கள், மொர் 
தினண, பொல் விகுதிகள் ஏன், ஓம், ஆய், ஈர் (கள்), 

ஆன், ஆள், ஆர், ஆர்கள், து, 
அ 

கொல இனடநினலகள் கிறு, கின்று…… 
தபயதரச்ெ, வினைதயச்ெ 
விகுதிகள் 

அ, உ, இ, மல்….. 

எதிர்மனற இனடநினலகள் ஆ, அல், இல் 
ததொழிற்தபயர் விகுதிகள் தல், அம், னம 
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வியங்பகொள் விகுதிகள் க, இய 
ெொரினயகள் அத்து, அற்று, அம்,…. 
உவம உருபுகள் பபொல, மொதிரி 
இனணப்பினடச் தெொற்கள் உம், அல்லது, 

இல்னலதயன்றொல், 
ஆைொல், ஓ, ஆகபவ, 
ஆயினும், எனினும்…… 

 
இனடச்தெொற்களின் வனககள் 
 

தத்தம் தபொருள் உணர்த்தும் 
இனடச் தெொற்கள் 

உம், ஓ, ஏ, தொன், மட்டும், ஆவது, கூட, ஆ, ஆம் 

தெொல்லுருபுகள் மூலம், தகொண்டு, இருந்து, பற்றி, வனர 
விைொ உருபுகள் ஆ, ஓ 

 
 இவற்றுள் உம், ஓ, ஏ, தொன், மட்டும், ஆவது, கூட ஆ, ஆம் ஆகிய இனடச்தெொற்கள் 
தற்கொலத் தமிழில் மிகுதியொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றை. 

உம் 
 ‘உம்’ என்னும் இனடச்தெொல் எதிர்மனற, சிறப்பு, ஐயம், எச்ெம், முற்று, அைனவ, 
ததரிநினல, ஆக்கம் என்னும் தபொருள்களில் வரும். 

      எ.கொ. 
 மனழ தபய்தும் புழுக்கம் குனறயவில்னல (எதிர்மனற உம்னம). 
 பொடகர்களும் பபொற்றும் பொடகர். (உயர்வு சிறப்பு). 

ஓ 
 ஓகொர இனடச்தெொல் ஒழியினெ, விைொ, சிறப்பு (உயர்வு, இழிவு), எதிர்மனற, ததரிமனற, 
கழிவு, பிரிநினல, அனெநினல ஆகிய எட்டுப் தபொருளில் வரும் என்று நன்னூல் 
கூறுகிறது. 
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 தற்கொலத்தில் ஓகொர இனடச்தெொல் பிரிநினலப் தபொருளில் அதிகமொக வருகின்றது. 
அனதத் தவிர ஐயம், உறுதியொகக் கூற முடியொனம, மினக, இது அல்லது அது, இதுவும் 
இல்னல – அதுவும் இல்னல பபொன்ற தபொருள்களிலும் வருகின்றை. 

    எ.கொ. 
 இன்னறக்கு மனழ தபய்யுபமொ? (ஐயம்) 
 பூங்தகொடிபயொ மலர்க்தகொடிபயொ பபசுங்கள் (இது அல்லது அது) 
 பொலுபவொ கண்ணபைொ பபெொதீர்கள். (இதுவும் இல்னல – அதுவும் இல்னல) 

ஏ 
 ஏகொர இனடச்தெொல் பிரிநினல, விைொ, எண், ஈற்றனெ, பதற்றம், இனெநினற ஆகிய ஆறு 
தபொருள்களில் வரும் என்று நன்னூல் குறிப்பிடுகின்றது. 

 தற்கொலத்தில் ஏகொரம் பதற்றப் தபொருளில் (அழுத்தம்) மட்டுபம வருகிறது. 
எ.கொ.  
 அண்ணல் கொந்தி அன்பற தெொன்ைொர். 
 நடந்பத வந்தொன். 

தொன் 
 ‘தொன்’ என்னும் இனடச்தெொல்லும் அழுத்தப் தபொருளில்தொன் வருகின்றது. 
தெொற்தறொடரில் எந்தச் தெொல்லுடன் வருகிறபதொ, அதனை முதன்னமப்படுத்துகின்றது. 
ஒரு தெொற்தறொடரில் ஒருமுனற மட்டுபம வருகிறது. 

எ. கொ. 
 நிர்மலொ பநற்று விழொவில் பொடிைொள். 
 நிர்மலொ பநற்றுதொன் விழொவில் பொடிைொள். 
 நிர்மலொ பநற்று விழொவில்தொன் பொடிைொள். 
 நிர்மலொ பநற்று விழொவில் பொடிைொள்தொன். 

 பவறுபொட்னட உணருங்கள்: 
 நிர்மலொதொன் பொடிைொள். (தொன் – இனடச்தெொல்) 
 நிர்மலொ தொனும் பொடிைொள். (தொன் – தற்சுட்டுப் படர்க்னக ஒருனம இடப்தபயர் – 
தபயர்ச்தெொல்) 
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மட்டும் 
 இச்தெொல் வனரயனறப் தபொருள் தருகிறது. முடிந்தவனர, குறிப்பிட்ட பநரம் வனர 
என்னும் தபொருள்களிலும் வருகிறது. 

எ.கொ. 
 படிப்பு மட்டும் இருந்தொல் பபொதும் (வனரயனறப் தபொருள்). 

ஆவது 
 இது பல தபொருள்களில் வரும் இனடச்தெொல்லொகும். 
எ.கொ. 
 ஐந்து பபரொவது வொருங்கள். (குனறந்த அைவு) 
 அவைொவது, இவைொவது தெய்து முடிக்க பவண்டும். (இது அல்லது அது) 
முதலொவது, இரண்டொவது,….. (வரினெப்படுத்துதல்) 

கூட 
 என்னிடம் ஒரு கொசுகூட இல்னல. (குனறந்தபட்ெம்) 
 ததருவில் ஒருவர்கூட நடமொடவில்னல. (முற்றுப்தபொருள்) 
 அவனுக்கு வனரயக்கூட ததரியும். ( எச்ெம் தழுவிய கூற்று)) 

ஆ 
 விைொப் தபொருளில் வரும் இனடச் தெொல்லொகும். 
 ஆ என்னும் இனடச்தெொல், தெொற்தறொடரில் எந்தச் தெொல்லுடன் இனணந்து 
வருகிறபதொ, அச்தெொல் விைொவொகிறது. 

எ.கொ. 
 புகபழந்தி பநற்று உன்னுடன் பபசிைொைொ? 
 புகபழந்தி பநற்று உன்னுடைொ பபசிைொன்? 

ஆம் 
 தெொற்தறொடரின் இறுதியில் வந்து இனெவு, ெொத்தியம், தபொருத்தம் ஆகிய 
தபொருள்களிலும், தகவலொகவும், வதந்தியொகவும் தெய்தினயக் கூறுவதற்கும் 
பயன்படுகிறது. 
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எ.கொ. 
 உள்பை வரலொம். (இனெவு) 
 இனியன் தனலநகர் பபொகிறொைொம். (தகவல்/தெய்தி) 
 பறக்கும் தட்டு பநற்றுப் பறந்ததொம். (வதந்தி)/தபொய்தமொழி. 
 அன்று என்பது ஒருனமக்கும் அல்ல என்பது பன்னமக்கும் உரியை. 

(எ,கொ) இது பழம் அன்று. 
 இனவ பழங்கள் அல்ல. 
 எத்தனை என்பது எண்ணிக்னகனயக் குறிக்கும் 
 எத்துனண என்பது அைனவயும் கொலத்னதயும் குறிக்கும். 

(எ.கொ) எத்தனை நூல்கள் பவண்டும்? 
 எத்துனண தபரிய மரம், எத்துனண ஆண்டு பனழனமயொைது 

 
உரிச்தெொற்கள் 

 உரிச்தெொற்கள் தபயர்கனையும் வினைகனையும் ெொர்ந்து வந்த தபொருள் 
உணர்த்துகின்றை. உரிச்தெொல், இனெ, குறிப்பு, பண்பு என்னும் தபொருள்களுக்கு 
உரியதொய் வரும். உரிச்தெொற்கள் ஒவ்தவொன்றும் தனித்த தபொருள் உனடயனவ.  

 ஆைொல் இனவ தனித்து வழங்கப்படுவதில்னல. உரிச்தெொற்கள் தெய்யுளுக்பக உரியை 
என்று நன்னூலொர் கூறுகிறொர். 
 

கடி மலர் – மணம் மிக்க மலர் 
கடி நகர் – கொவல் மிக்க நகர் 
கடி விடுதும் – வினரவொக விடுபவொம் 
கடி நுனி – கூர்னமயொை நுனி 

ஒரு தெொல் பல 
தபொருளுக்கு உரியது 

உறு, தவ, நனி என்ற மூன்று 
உரிச்தெொற்களும் மிகுதி என்னும் 
தபொருளில் வருகின்றை. 
உறு பசி; தவச் சிறிது; நனி நன்று 

பல தெொல் ஒரு தபொருள் 
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 உரிச்தெொற்கள், தபயனரயும் வினைனயயும் ெொர்ந்து அவற்றிற்கு முன்ைொல் வந்து 
தபொருள் உணர்த்துகின்றை. பமலும் அனவ 
1) ஒரு தெொல் பல தபொருள்களுக்கு உரியதொய் வருவதும் உண்டு 
2) பல தெொல் ஒரு தபொருளுக்கு உரியதொய் வருவதும் உண்டு 

 மழ, குழ என்பவற்றிலிருந்து உருவொைனவ மழனல, குழந்னத பபொன்ற தெொற்கள். 
உவப்பு (உவனக), பெப்பு (நிறம் மங்குதல்), பயப்பு (பயன்) பபொன்றனவ அப்படிபய 
பயன்படுகின்றை. தெழுனம என்பது தெழிப்பு, தெழித்த, தெழிக்கும் எைப் தபயரொகவும், 
வினையொகவும் பயன்படுகிறது. விழுமம் என்பது விழுப்பம், விழுமுதல், விழுமிய எைப் 
தபயரொகவும் வினையொகவும் பயன்படுகிறது. உரிச் தெொற்களும் அவ்வொபற 
தற்கொலத்தில் பயன்படுகின்றை. 

 

 


