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தமிழ் இலக்கணம் முதல்நிலல - அறிமுகம்
நனிதன் தது ருத்ததத் ததரிவிப்தற்குக் ருவினாய் இருப்து
தநாழினாகும். சிறுயனதிலிருந்தத நனிதர்ள் தங்ள் தாய்தநாழியில்
தசவும்

ழுதவும் ற்றுக்தாள்கிார்ள்.

அவ்யாறு

ற்றுக்தாண்டாலும் அம்தநாழிக்குரின இக்ணங்தயும்
ததரிந்திருக் தயண்டும்.

இச்சிந்தத

ல்ா தநாழிளுக்கும்

தாதுயாதய. உ தநாழிளுள் மதநயும் தருதநயும் யாய்ந்த
தநாழி தமிழ்தநாழி. தமிழ்தநாழி இக்கின, இக்ண யம் உதடனது.

இக்கணம்:இக்ணம் ன்து தநாழிக்ா யதபனத. எரு தநாழிதன
ப்டிப் தசதயண்டும், ழுததயண்டும் ன் விதித இக்ணம்
யகுக்கின்து.

அந்தயதயில்

தமிழ்தநாழியின்

இக்ணங்தத்

ததால்ாப்பினம், ன்னூல், னாப்ருங்க்ாரித, ம்பினப்தாருள்,
புப்தாருள்

தயண்ாநாத, தண்டினங்ாபம் தான் நூல்ள்

டுத்துதபக்கின்.
தமிழ்

இக்ணத்தத

ழுத்திக்ணம்,

தாருளிக்ணம், னாப்பிக்ணம்,

தசால்லிக்ணம்,

அணியிக்ணம்  ந்து

யதப்டுத்துயர்.

எழுத்திக்கணம்:நனிதன் தசக் ற்றுக்தாண்டபின்,

ாரீம் யர்ச்சி தற்து.

ாரீ யர்ச்சியிால், தான் தசினதத ழுதி தயக் தயண்டின
சூமல் அயனுக்கு ற்ட்டது.

இவ்யாறு ழுதப்ட்ட யரியடியத்திற்கு

ழுத்து ன்று தனர். ழுதப்ட்டதால் ழுத்து ன்றும் கூறுயர்.
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ாம் தசுகின் தநாழி தசாற்ால் ஆது. தசால்
ழுத்துக்ால் ஆது. ஆதால் ழுத்தத தசால்லுக்கு அடிப்தட.

எழுத்துக்களின் யகக:தமிழ் ழுத்துக்ள் முதல் ழுத்துக்ள், சார்தழுத்துக்ள்  இரு
யதப்டும்.

முதல் எழுத்துக்கள்:உயிதபழுத்துக்ள் 12-ம் தநய்தனழுத்துக்ள் 18-ம் தசர்ந்த முப்து
ழுத்துக்ளும் முதல் ழுத்துக்ாகும்.

தமிழ் தநாழியிலுள் பி

ழுத்துக்ள் பிப்தற்கு இதய ஆதாபநா இருப்தால் இயற்த
முதல் ழுத்துக்ள் ன்ர்.

உயிர் எழுத்துக்கள்:தமிழ் தநாழிக்கு உயிர் ாடினாய் விங்கும் அ முதல் ஐ
யதபயிா

12 ழுத்துக்ளும் உயிர் ழுத்துக்ள் ப்டும். உயிர்

ழுத்துக்ள் தனித்து இனங்கும் ஆற்ல் உதடனது. உயிதபழுத்துக்த
குற்தழுத்துக்ள், தட்தடழுத்துக்ள்

, சுட்தடழுத்துக்ள், விா

ழுத்துக்ள்  ான்கு யதனாப் பிரிப்ர்.

குற்றெழுத்துக்ள்

அ,இ, உ, , எ

றெட்றெழுத்துக்ள்

ஆ, ஈ, ஊ, , , ஏ, ஐ

சுட்றெழுத்துக்ள்

அ, இ, உ

வினா ழுத்துக்ள்

ஆ, , ஏ
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குற்றழுத்தும் றட்றெழுத்தும்:குறுகின ஏதசயுதடன ழுத்துக்ள் குற்தழுத்துக்ள். நீண்ட
ஏதசயுதடன ழுத்துக்ள் தட்தடழுத்துக்ள் ப்டும். குற்தழுத்து,
தட்தடழுத்து தயறுாட்தட ாம் ன்கு உணப தயண்டும் . அவ்யாறு
இல்ததனனில் தாருத நாறுடும்.

சான்று:அல் ன்தன் தாருள் --- இருள்
ஆல் ன்தன் தாருள் --- ஆநபம்

சுட்றெழுத்தும் விா எழுத்தும்:எரு தாருததனா அல்து எரு தபதனா குறிப்பிட்டு
கூறுயதற்குப் னன்டக்கூடின ழுத்துக்த

க்

ச் சுட்தடழுத்துக்ள்

ன்ர்.

சான்று:அயன் தான் டந்தான்
இயன் தான் தசய்தான்

விா எழுத்துக்கள்:விா அதநப்தற்குப் னன்டக் கூடின ழுத்துக்த விா
ழுத்துக்ள் ன்ர்.

சான்று:யருயான் + ஆ = யருயாா?
தாடுத்தான் + ஓ = தாடுத்தானா?
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றநய் எழுத்துக்கள்:க் முதா ன் யதபயிா

18 ழுத்துக்ள் தநய் ழுத்துக்ள்

ப்டும்.

யல்லிம்:யன்தநனா ஏதசயுதடன தநய் ழுத்துக்த யல்லிதநய்
ன்ர்.
க் ச் ட் த் ப் ற் -

சக்கபம், ச்சச, ட்டம், நத்தாப்பு, ாப்ா, கற்க

றநல்லிம்:தநன்தநனா ஏதசயுதடன தநய் ழுத்துக்த தநல்லிதநய்
ன்ர்.
ங் ஞ் ண் ந் ம் ன் - தங்கம், நஞ்சள், நண், தந்தம், அம், பான்

இகெயிம்:யல்லிம், தநல்லிம் இபண்டிற்கும் இதடப்ட்ட ஏதசயுதடன
தநய் ழுத்துக்த இதடயிதநய் ன்ர்.
ய் ர் ல் வ் ழ் ள் -

பநய், கார், ால், பசவ்யாம், தமிழ், ககள்

நாத்திகப:நாத்திதப ன்து ழுத்துக்த உச்சரிக்க் கூடின ா அவு.
எரு ழுத்தத வ்யவு தபம் உச்சரிக் தயண்டும் ன்து தநாழியின்
அறிவினல் நிததனக் ாட்டுகிது. ண்ணிதநப் தாழுதும்
ததாடிப் தாழுதும் நாத்திதப ப்டும்.

www.tamilacademy.com

4

www.kids.noolagam.com

எழுத்துக்களின் நாத்திகப அவு:குறில் = 1 நாத்திதப
தடில் =
தநய் =

2 நாத்திதப
½ நாத்திதப

ஆய்தம்.= ½ நாத்திதப

சார்றழுத்துக்கள்:தனித்து இனங்கும் ஆற்லின்றி

உயிர் ழுத்துக்தயும் தநய்

ழுத்துக்தயும் சார்ந்து இனங்கும் ழுத்துக்த

ச்

சார்தழுத்துக்ள் ன்ர்.

சார்றழுத்து யகககள்:சார்தழுத்துக்ள் த்து யதப்டும். அதய:1.உயிர்தநய்,
2.ஆய்தம்,
3.உயிபததட,
4.எற்ததட,
5.குற்றினலிபம்,
6.குற்றினலுபம்,
7.ாபக்குறுக்ம்,
8.ஐாபக்குறுக்ம்,
9.நபக்குறுக்ந,.
10.ஆய்தக்குறுக்ம்.
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உயிர்றநய்:உயிர்

ழுத்துக்ளும்,

உருயாகும் ழுத்துக்ள்

தநய்தனழுத்துக்ளும் இதணந்து

உயிர்தநய்

ழுத்துக்ள் ஆகும்

.

உயிர்

ழுத்துக்ள் 12-ம், தநய்தனழுத்துக்ள் 18-ம் என்தாதடான்று இதணந்து
தநாத்தம் 216 உயிர்தநய் ழுத்துக்ள் உருயாகின்.
றெய் + உயிர் = உயிர்றெய்
18

*

12

=

216

க்

+

அ

=

க

ம்

+

அ

=

ந

உயிரும் தநய்யும் இதணயும்தாது தநய்தனழுத்து முதாயதா

அதநந்து, அயற்றின் மீது உயிதபழுத்து யந்து இதணந்தத உயிர்தநய்
ததான்றும்.
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ஆய்த எழுத்து:மூன்று புள்ளித உதடனது

; ஃ ன்று ழுதப்டும். ஆய்த

ழுத்து தனித்து நின்தா , பி ழுத்துக்தச் சார்ந்ததா இனங்ாது.
இது தநாழிக்கு முதலில் உயிதபழுத்ததயும் இறுதியில் யல்லி
உயிர்தநய்தனயும் தற்று இதடயில் யரும்.

சான்று:ஃகு, அஃது.

அறகெ:தசய்யுளில் ஏதச குதயும் இடங்ளில் அவ்தயாதசதன நிதவு

தசய்யதற்ா

ழுத்துக்ள் தம் இனல்ா

எலிப்து அததட ஆகும்.

அவிலிருந்து

நீண்டு

அளறெடெ வடள் :அததட இபண்டு யதப்டும் அதய:

உயிபததட.



எற்ததட.

உயிபறகெ:தசய்யுளில்

ஏதச

குதயும்

தாது

அந்த

ஏதசதன

நிதவு

தசய்யதற்ா உயிர் ழுத்துக்ள் தநக்குரின நாத்திதப அவிலிருந்து
நீண்டு

எலிப்தத உயிபததட

ஆகும்.

உயிர்

ழுத்துக்ள்

அதடுக்கும் தாழுது இபண்டு நாத்திதபயிலிருந்து மூன்று
நாத்திதபனா மிகுந்து எலிக்கும்.
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உயிபறகெயின் யகககள்:உயிபததட மூன்று யதப்டும். அதய :-

o

தசய்யுளிதச அததட.

o

இன்னிதச அததட.

o

தசால்லிதச அததட.

றசய்யுளிகச அறகெ:தசய்யுளில்

ஏதச

குதயும்

தாது,

அவ்தயாதசதன

நிதவு

தசய்தற்தாருட்டு தசால்லின் முதல், இதட, இறுதியிலுள் உயிர்தடில்
ழுத்துக்ள் அதடுத்து யருயததச்
ன்ர்.

தசய்யுளிதச அததடக்கு

அததட ஆகும்.

தசய்யுளிதச

நற்தாரு

அததட

தனர் இதசநித

சான்று:ஏரின் உமாஅர் உமயர் புனபன்னும்

யாரி யங்குன்றிக் கால்.

‘உழாஅர்’ ன்னும் தசால் அதடுத்து யந்துள்து. உமார் ன்தத
இனல்ா தசால். இச்தசால் தசய்யுளின் இதடயில் ஏபதசனாகி ஏதச
குதந்து நிற்கிது. இவ்யாறு யரும்தாது தசய்யுளில் தத தட்டும்.
தத தட்டாநல் இருத்தல்,

தசால்லின் இதடயில் உள்

ஏதசதன நிதவு தசய்தலின் தாருட்டு

‘ஆ’ ன்னும் உயிதபழுத்து தக்குரின

இபண்டு நாத்திதப அவிலிருந்து மிகுந்து எலிக்கின்து. இதற்கு
அதடனாநா இவ்தயழுத்தின் இநா

‘அ’ னும் குறிதழுத்து

அருகில் அதநந்துள்து.
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இன்னிகச அறகெ:தசய்யுளில் ஏதச குதனாத தாழுதும், தசவிக்கு இனின

ஏதசதனத் தரும் தாருட்டு உயிர்க்குறில் தடிாகி, தநலும்
அதடுப்து இன்னிதச அததட ஆகும்.

சான்று:பகடுப்தூஉம் பகட்டார்க்குச் சார்யாய்நற் ாங்கக
எடுப்தூஉம் எல்ாம் நசம.

‘கெடுப்தூஉம்’ ‘எடுப்தூஉம்’ ன் தசாற்ள் அதடுத்து
யந்துள். தடுப்தும்,

டுப்தும் ன் இனல்ா தசாற்ள்.

இதய இனல்ா யரும்தாது ஏதச குதனவில்த. இருப்பினும்

இதய தடுப்தூஉம், டுப்தூஉம்  'து' ன்னும் குறில் ழுத்து ‘தூ’
ன்னும் தடில்

ழுத்தாகி, அதய தநலும் ‘தடுப்தூஉம்’

‘டுப்தூஉம்’ ன்று அதடுத்து

இனின ஏதசதனத் தருகின்து.

இவ்யாறு இனின ஏதசயின் தாருட்டு அதடுத்துள்தால் இது
இன்னிதச அததட ஆகும்.

றசால்லிகச அறகெ:தசய்யுளில் ஏதச குதனாத தாழுதும், தனர்ச்தசால்த

விதச்தசால்ா நாற்றும் தாருட்டு உயிதபழுத்து அதடுத்ததச்
தசால்லிதச அததட ன்ர்.

சான்று:குடிதழீஇக் ககாகாச்சும் நாநி நன்ன்
அடிதழீஇ நிற்கும் உகு.

இக்குளில் ‘தழீ’  யந்தாலும் தசய்யுளின் ஏதச குதயதில்த.

‘தழீ’ ன்து தழுவுதல் ப் தாருள் தரும் தனர்ச் தசால்ாகும்.

அச்தசால் ‘தழீஇ’  அதடுத்து விதச்சப் தாருள் தருகிது.
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ஒற்றகெ:தசய்யுளில்

ஏதச

குதயும் தாழுது, அதத நிதவு

தசய்யதற்குச் தசால்லிலுள் தநய்தனழுத்து

அதடுத்தததன எற்ததட ன்ர். தநய்தனழுத்து

(எற்தழுத்து)

அதடுக்கும் தாழுது, தநக்குரின அதப நாத்திதபயிலிருந்து எரு
நாத்திதபனா மிகுந்து எலிக்கும். யரியடியத்தில் இதற்கு

அதடனாநா யந்த தநய்தனழுத்தத க்த்தில் ழுதப்டும்.
தநய்தனழுத்துக்ளுள் ங், ஞ், ண், ந், ம், ன், வ், ய், ல், ள்

ஆகின

த்து தநய்தனழுத்துளும் ஆய்த ழுத்தும் அதடுக்கும். தசால்லின்
இதடயிலும் இறுதியிலும் நட்டுதந எற்ததட யரும்.

சான்று:-

இங்ங்கு பயண்பிச- ‘ங்’ என் பநய் அபடுத்துள்து.
நடங்ங்கந்த நன்- ‘ங்’ என் பநய் அபடுத்துள்து.
எஃஃகிங்கின சகனர்- ஆய்தம் அபடுத்துள்து.

குற்றினலுகபம்:தனிக்குறிதச் சாபாது, யல்லி தநய் மீது றி யரும் உபம்

தசால்லின் ஈற்றில் யந்து ஏதச குதந்து எலிக்கும். இவ்யாறு தக்குரின
எரு நாத்திதபயிலிருந்து அதப

உபம் குற்றினலுபம் ப்டும்.

நாத்திதபனாக் குதந்து எலிக்கும்

சான்று:ாகு, ஞ்சு, வீடு,காது, தாம்பு, ஆறு.

குற்றினலுகப யகககள் :குற்றினலுபம் ஆறு யதப்டும் அதய:-



தடில் ததாடர்க் குற்றினலுபம்,



ஆய்தத் ததாடர்க் குற்றினலுபம்,
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உயிர்த்ததாடர்க் குற்றினலுபம்,



யன்ததாடர்க் குற்றினலுபம்,



தநன்ததாடர்க் குற்றினலுபம்,..



இதடத் ததாடர்க் குற்றினலுபம்.

றடில் றதாெர்க் குற்றினலுகபம்:தனினா உள் தடில் ழுத்ததத் ததாடர்ந்து கு, சு, டு, து, பு, று
ன்னும் ழுத்துக்ள் யந்தால் அது

ஆகும்.

தடில் ததாடர்க்

குற்றினலுபம்

சான்று:ாகு, தூசு, ாடு, னாது, ாபு, நூறு

ஆய்தத் றதாெர்க் குற்றினலுகபம்:ஆய்த ழுத்ததத் ததாடர்ந்து கு,

சு,

டு,

து,

பு,

று ன்னும்

பு,

று

ழுத்துக்ள் யந்தால் அது ஆய்தத் ததாடர்க் குற்றினலுபம் ஆகும்.

சான்று:கஃசு, அஃது, எஃகு

உயிர்த்றதாெர்க் குற்றினலுகபம்:உயிர்

ழுத்ததத்

ததாடர்ந்து

கு,

சு,

டு,

து,

ன்னும்

ழுத்துக்ள் யந்தால் அது உயிர்த்ததாடர்க் குற்றினலுபம் ஆகும்.

சான்று:மிகு, முபசு, சபடு, எருது, உருபு, கிணறு.
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யன்றதாெர்க் குற்றினலுகபம்:யல்லி தநய் ழுத்ததத் ததாடர்ந்து கு, சு, டு, து, பு, று ன்னும்

ழுத்துக்ள் யந்தால் அது யன்ததாடர்க் குற்றினலுபம் ஆகும்.

சான்று:ாக்கு, அச்சு, பூட்டு, த்து, உப்பு, காற்று.

றநன்றதாெர்க் குற்றினலுகபம்:தநல்லி தநய் ழுத்ததத் ததாடர்ந்து கு, சு, டு, து, பு, று ன்னும்

ழுத்துக்ள் யந்தால் அது தநன்ததாடர்க் குற்றினலுபம் ஆகும்.

சான்று:நுங்கு, ஞ்சு, யண்டு, ந்து, அம்பு, கன்று.

இகெத் றதாெர்க் குற்றினலுகபம்:இதடயி தநய் ழுத்ததத் ததாடர்ந்து கு, சு, டு, து, பு, று ன்னும்
ழுத்துக்ள் யந்தால் அது இதடத் ததாடர்க் குற்றினலுபம் ஆகும்.

சான்று:மூழ்கு, பசய்து, நார்பு, சால்பு

குற்றினலிகபம்:குற்றினலுபம் தன் அவில் குதந்து எலிப்ததப் தான்த,
குற்றினலிபமும் அவிற் குதந்து எலிப்தால் இப்தனதபப்
தற்றுள்து.

ாடு + னாது? = ாடினாது?
சால்பு + னாது? = சால்பினாது?
ாடு,

சால்பு, ன்னும் தசாற்ளில் இறுதி ழுத்து

குற்றினலுபநாகும்.அயற்தாடு யந்து தசரும் தசால்லின் முததழுத்து
‘னா’ ன்தாகும். குற்றினலுபத்துடன் ‘னா’ ன்னும் ழுத்து யந்து
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தசரும்

தாது குற்றினலுபம் குற்றினலிபநாத் திரிகிது. இதுவும்

குற்றினலுபத்ததப் தான்று எரு நாத்திதபயிலிருந்து அதப
நாத்திதபனாக் குதந்து எலிக்கிது.

ஐகாபக்குறுக்கம்:தசால்லின் முதலிலும் இதடயிலும் இறுதியிலும் யரும் ாபம்

தக்குரின இபண்டு

நாத்திதபயிலிருந்து

குதந்து எலிக்கும். இதத

ாபக்குறுக்ம் ன்று கூறுயர். ஐ ன்கி உயிர் ழுத்து தசால்லின்
முதலிலும் இதடயிலும் இறுதியிலும் யரும்.

சான்று:-

ப்சி, டவகல் – முதல்

கடெசி, இடெயன் – இசட
நடழ, ட, கடெ – இறுதி

ஒகாபக்குறுக்கம்:தசால்லுக்கு முதலில் யரும்

நாத்திதபயிலிருந்து குதந்து

எாபம் தக்குரின

என்தப

எாபக் குறுக்ம் ன்று கூறுயர்.

இபண்டு

நாத்திதபனா எலிப்தத

சான்று:எளசயனார், றவௌயால்

நகபக்குறுக்கம்:நப தநய் தக்குரின அதப நாத்திதபயிலிருந்து

நாத்திதபனா எலிப்தத நபக்குறுக்ம் ன்ர்.

குதந்து ால்

சான்று:நருண்ம்
கான்ம்
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ஆய்தக்குறுக்கம்:தசால்லின் இதடயில் யரும் ஆய்த ழுத்து அதப

இருந்து குதந்து ால் நாத்திதபனா
குறுக்ம் ப்டுகிது.

எலிக்கும்.

நாத்திதபயில்

இதுதய ஆய்தக்

சான்று:எஃகு, பயஃகு

றசால்லிக்கணம்:ழுத்துக்ள் தனித்ததா , ததாடர்ந்ததா தாருள் தருநாயின் அது
தசால் ப்டும். தாருத அறியதற்குக் ருவினாய் இருப்து தசால்
ப்டும்.
கசால்

இலக்ண அடிப்ெடெயில்

இலக்கிய அடிப்ெடெயில்

தனர்ச்தசால்

இனற்தசால்

விதச்தசால்

திரிதசால்

இதடச்தசால்

திதசச்தசால்

உரிச்தசால்

யடதசால்

இக்கண அடிப்கெயில் றசால் யகககள்:-

றனர்ச்றசால்:தனதபக் குறிப்து தனர்ச்தசால்ாகும். தனர்ச்தசால்
இடுகுறிப்தனர், ாபணப்தனர்  இரு யதயில் அதநயும்.
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இடுகுறிப்றனர்:ாபணம் தும் இல்ாநல் முன்தாபால் இடப்ட்டு
ாங்ாநா யமங்கி யரும் தனதப இடுகுறிப்தனர்.

சான்று:கல், நண்

காபணப்றனர்:எரு தாருளுக்கு ததனும் எரு ாபணத்ததக் ருதி இட்ட தனதப
ாபணப்தனர்.

சான்று:யசனல் (யசந்திருப்தால்)
ாற்காலி (ான்கு கால்கள் இருப்தால்)

றனர்ச்றசால் யகககள்:தனர்ச்தசால் ஆறு யதப்டும். அதய:
காருட் கனர் :- நபம், ல், நண்.
இடப் கனர் :- ஊர், திருச்சி, தாதய.
ொப் கனர் :- ஆண்டு, கிமதந, நாதம்.
சினப் கனர் :- த, ால், ண்.
குணப் கனர் :-சுதந, இனிதந, ருதந.
கதாழில் கனர் :- ழுதுதல், ஆடுதல், ாடுதல்
தநலும் தனரில் தன்தநப்தனர் (first person), முன்னிதப்தனர்
(second

person),

டர்க்தப்தனர்

(third

person), தான்யற்தயும்

யத்தில் தாள் தயண்டும்.
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தன்கநப்றனர்(first person):தசுயதயும் அயதச் சார்ந்தயர்தயும் குறித்து யரும்
தனர் தன்தநப்தனர் ப்டும். இதில்எருயதபக் குறிப்து தன்தந
எருதநப் தனர் . தபக் குறிப்து தன்தந ன்தநப் தனர்.
ான் = தன்தந எருதந
ாங்ள் = தன்தநப் ன்தந

முன்னிகப்றனர்(second person):தசுயது தசாற்த முன்நின்று தட்யதயும் அயதச்
சார்ந்தயர்தயும் உணர்த்தி யரும் தனர் முன்னிதப்தனர். இதில்
எருயதபக் குறிப்து முன்னித எருதநப்தனர். தபக் குறிப்து
முன்னித ன்தநப்தனர்.
நீ

= முன்னித எருதநப் தனர்

நீங்ள் = முன்னித ன்தநப் தனர்

ெர்க்ககப்றனர்(third person):தசுயன்,

அததக் தட்யன் தவிர்த்து பி அதத்தும்

டர்க்தப்தனர்.

திகண:திதண ன்து எழுக்த்ததக் குறிக்கும். இது உனர்திதண,
அஃறிதண  இபண்டு யதப்டும்.

உனர்திகண:குத்து அறியும் தன்தந உள்யற்த உனர்திதண ன்ர்.
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சான்று:நனிதர்கள்

அஃறிகண:குத்து அறியும் தன்தந இல்ாதயற்த அஃறிதண ன்ர்.
நனிதர்தத்தவிர்த்த பி அதத்தும் அஃறிதணயின்ாற்டும்.

சான்று:விங்குகள், சயகள்

ால்:ால் ன்து குப்பு அல்து பிரிவு ப்டும். அது ஆண்ால்,
தண்ால், ர்ால், என்ன்ால், வின்ால்  ந்து
யதப்டும். முதல் முன்று ால்ள் உனர்திதணக்கும் பி
அஃறிதணக்கும் உரினதய.

ஆண்ொல்:

ஆசணக் குறிப்து ஆண்ால்
கந்தன், நணி

றெண்ொல்:

பண்சணக் குறிப்து பண்ால்
கீதா, பாதா

ெலர்ொல்:

சபக் குறிப்து ர்ால்
நாந்தர், நக்கள்

என்ென்ொல்:

அஃறிசண. ஒருசநசனக் குறிப்து ஒன்ன்ால்
நாடு, கிச

ெலவின்ொல்:

அஃறிசண ன்சநசனக் குறிப்து வின்ால்
நாடுகள், கிசகள்
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வயற்றுகந:தனர்ச்தசால்லின்

தாருத தயறுடுத்திக் ாட்டுயது

தயற்றுதந ஆகும்.

சான்று:கா தா கண்டாள்
கா தாசயக் கண்டாள்
இபண்டு ததாடர்தயும் தாக்கும்தாது முதல் ததாடரில்
தாருள் விங்வில்த. ஆால், இபண்டாயது ததாடர் ததளியா
தாருதத் தருகிது. இபண்டாயது ததாடரில் தாருத விக்குயது
தா னும் தனதபாடு இதணந்துள் ‘ஐ’ ன் தயற்றுதந உருாகும்.
இவ்வுருால் தாதயக் ா ன்யள் ண்டாள் ன்து
ததளியாகிது. இவ்யாறு தா னும் தனர்ச் தசால்தாடு ‘ஐ’ னும்
தயற்றுதந உருபு இதணந்து தாருத தயறுடுத்திக் ாட்டுகிது.

வயற்றுகந யகககள்:தயற்றுதந எட்டு யதப்டும். அதய:


முதல்/தனர் தயற்றுதந



இபண்டாம் தயற்றுதந



மூன்ாம் தயற்றுதந



ான்ாம் தயற்றுதந



ந்தாம் தயற்றுதந



ஆாம் தயற்றுதந



மாம் தயற்றுதந



ட்டாம்/விளி தயற்றுதந
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வயற்றுகந உருபுகள்:முதல் தயற்றுதநக்கும், ட்டாம் தயற்றுதநக்கும், உருபு இல்த.
இபண்டாம் தயற்றுதந - ஐ
மூன்ாம் தயற்றுதந - ஆல்
ான்ாம் தயற்றுதந - கு
ந்தாம் தயற்றுதந - இன்
ஆாம் தயற்றுதந - அது
மாம் தயற்றுதந

- ெண்

விகச்றசால்:எரு தசனத அல்து

விததனக்

குறிக்கும்

தசால்

விதச்தசால்.

சான்று:எழுதிான், டிக்கிாள், யசபந்தான்

விகச்றசால்லின் தன்கந:விதச் தசாற்ள் ாத்ததக் ாட்டும் தன்தந தாண்டதய.
ாம் மூன்று யதப்டும். அதய :1. இந்த ாம்.
2. நிழ் ாம்.
3. திர் ாம்.

இந்த காம்:டந்து முடிந்த எரு தசனதக் குறிப்து.
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சான்று:-

எழுதிான், யந்தாள்.

நிகழ் காம்:டந்து தாண்டிருக்கும் எரு தசனதக் குறிப்து.

சான்று:-

பசல்கிான், உண்கிான், யருகின்ாள்.

எதிர் காம்:இனி டக்விருக்கும் எரு தசனதக் குறிப்து.

சான்று:-

யருயாள், டிப்ாள்.

இகெச்றசால்:தனர், விததப் தா தரும்ாலும் தனித்து யபாநல்
அப்தனர், விததச் சார்ந்து யருயது இதடச்தசால்ாகும்.

ஏ, ஓ,

நற்றும் அந்னதா, தான்தய இதடச்தசால்ாகும்.
 = நீ தாத டுத்தாய்?
ஏ =ாதனா ரிதனா யந்தது?
அந்ததா = அந்ததா ாந்தி இந்தாதப!

உரிச்றசால்:குணத்தத உணர்த்தி, தனர், விதளுக்கு உரிதந பூண்டு யருயது
உரிச்தசால். இதய தரும்ாலும் தசய்யுளுக்த உரினதய .

சா, தவ,

னி, கூர் தான்தய உரிச்தசாற்ாகும்.
சாப் தசிான்
னி தின்ான்
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உரிச்றசால் யகககள்:உரிச்தசால் இபண்டு யதப்டும். அதய :1. எரு குணம் தழுவின உரிச்தசால்
2.  குணம்தழுவின உரிச்தசால்

ஒரு குணம் தழுவின உரிச்றசால்: தசாற்ள் எதப தாருதத் தருநாயின் அதத எரு
தழுவின உரிச்தசால் ன்ர். சா

குணம்

, உறு, தய, னி, கூர், ழி ஆகின

தசாற்ள் “மிகுதி” ன் எதப தாருதத் தரு யதால் இது எரு குணம்
தழுவின உரிச்தசால் ஆகும்.

 குணம் தழுவின உரிச்றசால்:எரு தசால்  தாருள்தத் தருயததப்  குணம் தழுவின
உரிச்தசால் ன்று கூறுயர். ‘ெடி’ ன் தசால், ாப்பு, கூர்தந, மிகுதி,
விதபவு, அச்சம், சிப்பு, முதலின  தாருள்தத் தரும். தய, இது
 குணம் தழுவின உரிச்தசால் ஆகும்.

இக்கின அடிப்கெயில் றசால் யகககள்:-

இனற்றசால்:ற்யர்,ல்ாதயர் அதயருக்கும் ளிதில் தாருள்
விங்கும்டி அதநந்த தசாற்ள் இனற்தசாற்ள் ப்டும்.

சான்று:பூச, நனிதன், பூ
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திரிறசால்:இனல்பு நிதயிலிருந்து நாறி, ற்யர்ள் நட்டுதந அறிந்து
தாள்ளும் யதயில் அதநந்த தசாற்தத் திரிதசாற்ள் ன்ர்.

சான்று:தத்சத -- கிளி
ஆழி -- கடல்
புல்

-- நீர்

திகசச்றசால்:யடதநாழினல்ாத பிதநாழிச்தசாற்ள் அம்தநாழிளில் ன்
தாருளில் யமங்ப்டுகிததா, அதத தாருளில் தமிழிலும்
யமங்ப்டுநாயின் அததத் திதசச்தசால் ன்கிதாம்.

சான்று:ண்டிசக -- திருவிமா
ந்தனம்

-- ணனம்

சாவி

-- திவுககால்

தால்

-- அஞ்சல்

யெறசால்:யடதநாழிச்தசால் தமிழில் யந்து தமிழ் இனல்புக்கு ற்
யமங்குயது யடதசால் ப்டும்.

சான்று:ட்சி

-- சய

அரி

-- திருநால்

யருடம்

-- ஆண்டு
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னாப்பிக்கணம்:னாப்பு ன்து தசய்யுள் இனற்றுயதற்குரின இக்ணம் ஆகும்.
னாக்ப்டுயது னாப்பு. னாக்ப்டுதல் ன்தற்கு ட்டப்டுதல்ன்று
தாருள்.
தசய்யுள் – ா, ாட்டு, விதத, ாடல்

றசய்யுள் உறுப்புக்கள்:தசய்யுள் உறுப்புக்ள் அறு யதப்டும். அதய:
1. ழுத்து
2. அதச
3. சீர்
4. தத
5. அடி
6. ததாதட

எழுத்து:தமிழ் ழுத்துக்ள் னாப்பிக்ணத்தில் குறில், தடில், எற்று (தநய்)
 மூன்று யதா அதசக்கு உறுப்புாகி அதநந்துள்.

சான்று:யாம்
யா

- படில்



- குறில்
ம்

- ஒற்று
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அகச:குறில், தடில், எற்று ன்னும் ழுத்துக்ால் அதசக்ப்டுயது
(ட்டப்டுயது) அதச ப்டும். அதச தர் அதச, நிதப அதச 
இரு யதப்டும்.

வர் அகச:1.

குறில் தனித்தும் – 

2. குறில் எற்டுத்தும் – ல்
3. தடில் தனித்தும் – ா
4. தடில் எற்டுத்தும் – ால்
யருயது தர் அதசனாகும்.

நிகப அகச:1.

குறில் இதணந்தும் – னி

2. குறில் இதணந்து எற்டுத்தும் – மம்
3. குறில் தடில் இதணந்தும் – நிா
4. குறில் தடில் எற்டுத்தும் – புால்
யருயது நிதப அதசனாகும்.

சீர்:இருவித (தர், நிதப) அதசளும் தனித்தும், இதணந்தும்
அதநயது சீர் ப்டும். அஃது ஏபதசச்சீர், ஈபதசச்சீர், மூயதசச்சீர்,
ாதசச்சீர்  ான்கு யதப்டும்.
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ஓபகசச்சீர்:தயண்ாவின் ஈற்றில் தபதச, நிதபனதசளுள் ததனும் என்று
தனித்து நின்று சீபாய் அதநயும். அதய ‘அனசச்சீர்’ அல்து ஏபதசச்சீர்
ப்டும்.

ஓபகசச்சீர் யாய்ாடுகள்:அடச வாய்ொடு

சான்று

தர்

–

ாள்

-

நிதப

–

நர்

- தத

தர்பு

–

ாசு

- ன்/று

பிப்பு

- விக்/கு

நிதபபு –

ார்

ஈபகசச்சீர்:தர், நிதப ன்னும் அதசள் இபண்டிபண்டா இதணந்து யரும்
சீர்ள் ஈபதசச்சீர்ள் ப்டும்.
அடச

வாய்ொடு

சீர்

தர் தர் ததநா

யந்தான்

நிதப தர் புளிநா

அதந்தான்

தர் நிதப கூவிம்

யந்தது

நிதப நிதப ருவிம்

ந்தது

மூயகசச்சீர்:தநற்கூறின ான்கு ஈபதசச் சீர்தாடு தபதச, நிதபனதச ஆகின
இபண்தடயும் தனித்தனினா இறுதியில் தசர்த்தால் மூயதசச் சீர்ள்
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எட்டு உருயாகும். அயற்றுள் ாய்  முடியும் ாய்ச்சீர் ான்கும், னி
 முடியும் னிச்சீர் ான்கும் உள்.

காய்ச்சீர்:அடச

வாய்ொடு

தர் தர் தர் ததநாங்ாய்
நிதப தர் தர் புளிநாங்ாய்
தர் நிதப தர் கூவிங்ாய்
நிதப நிதப தர் ருவிங்ாய்

கனிச்சீர்:அடச

வாய்ொடு

தர் தர் நிதப

ததநாங்னி

நிதப தர் நிதப புளிநாங்னி
தர் நிதப நிதப கூவிங்னி
நிதப நிதப நிதப ருவிங்னி

ாகசச்சீர்:மூயதசச்சீர்ள் ட்டுடன் தபதச, நிதபனதசதத்
தனித்தனினா இறுதியில்
திாறு

தசர்த்தால் ாதசச்சீர்ள் தநாத்தம்

உருயாகும். ாதசச்சீர்தப்

காதுச்சீர் ன்றும்

யமங்குயர்.

பூச்சீர்:அடச

வாய்ொடு

தர் தர் தர் தர்
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நிதப தர் தர் தர்

புளிநாந்தண்பூ

தர் நிதப தர் தர்

கூவிந்தண்பூ

நிதப நிதப தர் தர் ருவிந்தண்பூ
தர் தர் நிதப தர் ததநாறும்பூ
நிதப தர் நிதப தர் புளிநாறும்பூ
தர் நிதப நிதப தர் கூவிறும்பூ
நிதப நிதப நிதப தர் ருவிறும்பூ
நிமற்சீர்:அடச

வாய்ொடு

தர் தர் தர் நிதப
நிதப தர் தர் நிதப

ததநாந்தண்நிமல்

புளிநாந்தண்நிமல்

தர் நிதப தர் நிதப

கூவிந்தண்நிமல்

நிதப நிதப தர் நிதப ருவிந்தண்நிமல்
தர் தர் நிதப நிதப ததநாறுநிமல்
நிதப தர் நிதப நிதப புளிநாறுநிமல்
தர் நிதப நிதப நிதப கூவிறுநிமல்
நிதப நிதப நிதப நிதப ருவிறுநிமல்

தக:சீர்ள் என்தாதடான்று ட்டுப்ட்டு நிற்கும் நித, தத
ப்டும்.
தத ன்தற்கு ெட்டு ன்று தாருள்.
நின் சீரின் ஈற்தசயும் யருஞ்சீரின் முததசயும் என்றியும்
என்ாநலும் அதநயது தத ப்டும். நின் சீரின் ஈற்தசயும்
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யருஞ்சீரின் முததசயும் தர் முன் தபாவும், நிதப முன்
நிதபனாவும் யருயது என்றி யருயததப்டும். அவ்யான்றி தர்
முன் நிதபயும், நிதப முன் தபாவும் யருயது என்ாதததப்டும்.
என்றுதல் – தாருந்துதல்
என்ாதது – தாருந்தாதது

தகயின் யகககள்:தத ஏழு யதப்டும். அதய:
1. ததபான்ாசிரினத்தத

- நா முன் தர் யருயது

2. நிதபதனான்ாசிரினத்தத - வி முன் நிதப யருயது
3. இனற்சீர் தயண்டத

- நா முன் நிதப, வி முன் தர்
யருயது

4. தயண்சீர் தயண்டத

- ாய் முன் தர் யருயது

5. லித்தத

- ாய் முன் நிதப யருயது

6. என்றின யஞ்சித்தத

- னி முன் நிதப யருயது

7. என்ாத யஞ்சித்தத

- னி முன் தர் யருயது

அடி:சீர்ள்  அடுத்து டப்து அடி ப்டும்.

அடி யகககள்:அடி ஐந்து யதப்டும். அதய:
1.

குடி

2. சிந்தடி
3. அயடி
4. தடிடி
5. ழிதடிடி

www.tamilacademy.com

28

www.kids.noolagam.com

குடி:இபண்டு சீர்ாா அடி குடி ப்டும்.

சான்று:பான்பசய் நன்றில்யாழ்

சிந்தடி:மூன்று சீர்ாா அடி சிந்தடி ப்டும்.

சான்று:யாய்சநனால் காணப் டும்.

அயடி:ான்கு சீர்ாா அடி அயடி ப்டும்.

சான்று:ஆதிசப இட்டள் ஆருயிர் நருந்பதன்

றடிடி:ஐந்து சீர்ாா அடி தடிடி ப்டும்.

சான்று:சயனம் ஏழுசட நன்யன் அவ்வுசப யமங்க

கழிறடிடி:ெழிகடில் – மிெ நீண்டது
ஐந்துக்கு னநற்ட்ட சீர்ாா அடி ழிதடிடி ப்டும்.
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சான்று:ாட்கடாடு கசபாத தனிகாக உரிசந
டயாதிங்கு இனிபனன்று ாநறிதல் பருசந.

றதாகெ:ததாதட ன்து ததாடுக்ப்டுயது ப் தாருள்டும்.
நர்தத் ததாடுப்து தாதய,

சீர்ளிலும் அடிளிலும் தநாத

முதலின அதநனத் ததாடுப்து ததாதட ப்டும்.

‘கதானடனற்

ாட்டு னடனற்றுப் னாகும்’ ன்து மதநாழி.

றதாகெ யகககள்:ததாதட ஐந்து யதப்டும். அதய:
1. தநாதத் ததாதட
2. துதத் ததாதட
3. முபண் ததாதட
4. இதனபுத் ததாதட
5. அததடத் ததாதட

வநாகத் றதாகெ:தசய்யுளில் முததழுத்து என்றி யருயது தநாத ப்டும்.
னநான – முதன்னந
சான்று:துப்ார்க்குத் துப்ான துப்ாக்கித் துப்ார்க்கு
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எதுனெத் கதானட:இபண்டாம் ழுத்து என்றி யபத் ததாடுப்து துத ஆகும்.

சான்று:கதான்றின் புககமாடு கதான்றுக

முபண் றதாகெ:அடிளிதா

, சீர்ளிதா , தசால்தா , தாருதா

முபண்ட்டு

(நாறுட்டு) அதநயது முபண் ததாதட ஆகும்.
சான்று:முற்கல் பசய்யின் பிற்கல் விசயும்

இகனபுத் றதாகெ:தசய்யுளின் அடிளிலும், சீர்ளிலும் இறுதி ழுத்ததா, அதசதனா,
தசால்தா என்றி யருயது இதனபுத் ததாதட ப்டும்.

சான்று:அயகா?, அயகா?, அதுகயா?

அணியிக்கணம்:அணி ன்ால் அமகு ன்று தாருள்.

புயர்ள் தம் தநாழிப்

புதநனாலும் ற்த ஆற்ாலும் தசால்லிலும், தாருளிலும் அமகு
தசர்த்துச் தசய்யுள் இனற்றுகின்ர். தசய்யுளில் ாணப்டும்
இவ்யமத அணி ப்டுகிது.
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அணிகள்:அணி தசால்ணி, தாருணி  இபண்டு தரும்பிரிவுா
யதப்டுத்தப்டுகிது. தாருணியின் யதளுள் சியற்தக்
ாண்தாம்.

இனல்பு விற்சி அணி:உள்தத உள்யாறு, இனற்தத் தன்தந நாாத யதயில்
அமகுக் கூறுயதத இனல்பு விற்சினணி ன்ர். இததத் தன்தந
விற்சினணி ன்றும் கூறுயர்.

சான்று:எழுசந எழுபிப்பும் உள்ளுயர் தங்கண்
விழுநம் துசடத்தயர் ட்பு.
எரு ாத்தில் தம்முதடன துன்த்ததப் தாக்கினயரின் ட்த,
ழு பிப்பிலும் தரிதனார் நிதத்துக் தாண்தடயிருப்ர் ன்று
தரிதனாரின் உனர்ண்த யள்ளுயர் இனல்ாக் கூறியுள்ார்.

உயகந அணி :எரு தாருத தபடினாக் கூாநல், அததக்ாட்டிலும் உனர்ந்த
தன்தநயுதடன நற்தான்றுடன் அதத எப்பிட்டுக் கூறுயது உயதந
அணினாகும்.

சான்று:பரினயர் ககண்சந பிசகா ாளும்
யரிசச யரிசசனா ந்தும்
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பித = உயதந
தரினயர் தண்தந = தாருள்
தா = உயந உருபு
யாத்தில் பித நிவு ாள்ததாறும் யர்ந்து யருயததப் தா
ல்யர்ளின்ட்பு யரும் ன்தத இக்குளின் ருத்தாகும்.
ல்யர்ளின் ட்பு யர்ந்து யரும் நிதயாடு எப்பிட்டுக்
கூப்ட்டுள்து.

உருயக அணி:உயதநக்கும், உயதநனத்திற்கும் தயறுாடு இல்ாநல்
உயதநதனதன தாருாக் கூறுயது உருய அணி ப்டும்.

சான்று:துன்க் கடகத்து அழுந்த கயண்டா
துன்த்ததத் துன்ம் க் கூாது, அது மிகுந்த அல்ற்டுத்தும்
டல்  உருயப்டுத்திக் கூப்ட்டுள்து. உயதநனப் தாருாகின
துன்ம் ன்னும் தசால் முன்னும், உயதநப் தாருாகின டல்
பின்னும் அதநந்துள்து.

பிறிது றநாழிதல் அணி:தசய்யுளில் புயர் தாம் கூக் ருதின தாருத
தயளிப்தடனாக் கூாநல், அததாடு எத்த தயதான்றிதக் கூறி,
அதிலிருந்து தாம் கூக்ருதின தாருதப் த தயத்தல் பிறிது
தநாழிதல் அணி ப்டும். இதத எட்டணி ன்றும் கூறுயர்.
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சான்று:ரினது கூர்ங்ககாட்ட தாயினும் னாச
பயரூஉம் புலிதாக் குறின்
னாத ருத்த உடதயும், கூரின தாடுதயும் தாண்டது;
இருந்தாலும் ஊக்முதடன உருயத்தில் சிறினதா புலி தாக்கிால்
அதற்கு அஞ்சி டுங்கும் ன்து இக்குளின் தாருாகும். இதன்
மூம் தடயலிதந தாண்ட அபசா இருந்தாலும்,
ஊக்மில்ாதயா இருந்தால் தயதபக் ண்டு அஞ்ச தரிடும்
ன்னும் ருத்தத அறின முடிகிது. இவ்யாறு உயதநதன நட்டும் கூறி
தாருதப் த தயத்தத பிறிது தநாழிதல் அணினாகும்.

நிகயாகச் சி:எரு நனிதன் இன்தாரு நனிததாடு தாண்டுள் ததாடர்தப்
தணுயதற்கு தநாழி அயசினநாகும். அம்தநாழியின் பிரிவுா
தச்சு, ழுத்து தநாழிளுள் ழுத்து தநாழி எரு தநாழியின்
தசம்தநதனப் தணிக் ாக்கிது. தமிழ் இக்ண அறிமுத்தின் முதல்
நிதயில் தநற்ண்ட ருத்துக்த யத்தில் தாள்தயாதநனாால்
தநாழியின் தசம்தநத் தன்தநக்கு ஊறு விதனாது ாக் முடியும்
ன்தில் ள்வும் னமில்த.
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