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நன்னூல் - ச ொல்லதிகொரம் 

 

பெயரியல் 

நன்னூல் ப ரல்லதிகரரத்தில் ப ரல்லின் இலக்கணம் பெயரியல், வினையியல், 

பெரதுவியல், இனையியல், உரியியல் ஆகிய ஐந்து ெிரிவுகளில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ளை. 

நன்னூலரர் 60 நூற்ெரக்களில் பெயரியனல விவரிக்கிறரர். இவற்றின் மூலம் ப ரல்லின் 

பெரது இலக்கணம், வழக்கு, ப ரற்ெரகுெரடு, பெயர்ச்ப ரல், ஆகுபெயர், வவற்றுனை 

ஆகிய ப ரல் இலக்கணக் கூறுகனள விவரதித்துள்ளரர். 

ப ரல்லின் பெரது இலக்கணமும் ெரகுெரடுகளும் 

தைிழ் பைரழி இலக்கணம் எழுத்து, ப ரல், பெரருள், யரப்பு, அணி எை ஐந்து ெிரிவுகனள 

உனையது. முதல் ெிரிவரை எழுத்து ெற்றிய விதிகளும் விளக்கங்களும் எழுத்ததிகரரத்தில் 

விவரிக்கப்ெட்டுள்ளது. ப ரல்லதிகரரம் இரண்ைரம் அதிகரரைரக அனைந்தள்ளது. பெயர், 

வினை, உரி, இனை எனும் நரன்கு ப ரற்களும் தைித்தைி இயல்கள் வழி 

விளக்கப்ெடுகின்றை. இயற்ப ரல், திரிப ரல். தின ச்ப ரல், வைப ரல் எனும் நரன்கு 

வனககளும் பதரைக்கத்தில் விளக்கப்ெட்டுள்ளை. எல்லரச் ப ரற்களுக்கும் பெரதுவரை 

ப ய்திகள் பெரதுவியலரைது. இவற்னற நன்னூலரரின் ப ரல்லதிகரர அனைப்புக் 

வகரட்ெரடுகளரகக் பகரள்ளலரம்... 

ப ரல்லின் பெரது இலக்கணம் 

ஓர் எழுத்து தைித்வதர ஒன்றுக்கு வைற்ெட்ை எழுத்துக்கள் பதரைர்ந்வதர நின்று ஒரு 

பெரருனளத் தருவது ப ரல் எைப்ெடும். இது ஒரு பைரழி, பதரைர்பைரழி, பெரதுபைரழி 

என்னும் ெரகுெரட்டிற்குள் அைங்கி இருதினண ஐம்ெரற் பெரருனளயுத் தன்னையும் 

மூவனக இைத்னதயும் பகரண்ைதரய் உலக வழக்கு, ப ய்யுள் வழக்குகளில் 

பவளிப்ெனையரகவவர குறிப்ெரகவவர அனைந்து பெரருனளத் தருவதரகும். ப ரல்லின் 

அனைப்பு, அது பெரருள் தரும் நினல முதலரைவற்னற நன்னூல் ஆ ிரியர் ெவணந்தி 

முைிவர் ஒரு நூற்ெரவில் பதரகுத்து விளக்குகிறரர். இதனை, 

ஒரு பைரழி பதரைர்பைரழி பெரதுபைரழி என்றர 

இரு தினண ஐம்ெரல் பெரருனளயும் தன்னையும் 

மூவனக இைத்தும் வழக்பகரடு ப ய்யுளின் 

பவளிப்ெனை குறிப்ெின் விரிப்ெது ப ரல்வல (நன் : 259) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 
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பெரது இலக்கணங்கள் 

1. ப ரல் என்ெது ஒரு பைரழி, பதரைர் பைரழி, பெரது பைரழி என்னும் மூன்று 

ெிரிவுகனள உனையது. 

2. இருதினண, ஐம்ெரல் பெரருனள உணர்த்தும் 

3. மூவிைங்கனள உணர்த்தும் 

4. ெிற பெரருனள உணர்த்துவவதரடு தன்னையும் உணர்த்தும் 

5. உலக வழக்கு, ப ய்யுள் வழக்கு என்னும் இரு நினலகளில் பெரருள் உணர்த்தும் 

6. பெரருனள பவளிப்ெனையரகவும் குறிப்ெரகவும் உணர்த்தும். 

மூவனக பைரழி 

பைரழி என்ெது ப ரல் என்னும் பெரருள் உணர்த்தும். இம்பைரழி ஒருபைரழி, 

பதரைர்பைரழி, பெரதுபைரழி எை மூவனகப்ெடும். 

ஒருபைரழி என்ெது ப ரல் தைித்து நின்று பெரருள் உணர்த்தும். 

எ.கர - நிலம், தீ, பூ, வரன் 

இரண்டிற்கு வைற்ெட்ை ப ரற்கள் பதரைர்ந்து நின்று பெரருள் உணர்த்திைரல் அது 

பதரைர்பைரழி எைப்ெடும். 

எ.கர - ைலர் ெறித்து ைரனல பதரடுத்தரன். 

ஒருபைரழியரக நின்று ஒரு பெரருனளயும் அதுவவ ெிரிந்து பதரைர் பைரழியரக நின்று 

ெல பெரருட்கனளயும் தருைரயின் அது பெரதுபைரழியரகும். 

எ.கர - இரரைன் தரைனரனயக் கண்ைரன். 

இரரைன் தர ைனரனயக் கண்ைரன் 

தரைனர எை ஒரு பைரழியரய் நிற்கும்பெரழுது ைலனரயும் தர + ைனர எைப் ெிரிந்து 

பதரைர் பைரழியரய் நிற்கும் பெரழுது தரவுகின்ற ைரன் என்னும் பெரருனளயும் 

உணர்த்துவனதக் கரணலரம். எைவவ இது பெரதுபைரழியரகும். இதனை, 

ஒரு பைரழி ஒரு பெரருளைவரம் பதரைர் பைரழி ெல பெரருளைவரம் பெரது இருனையும் 

ஏற்ெை 

(நன் : 20) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

இருதினண 

தினண என்னும் ப ரல் ெகுப்னெ உணர்த்தும். தினண இருவனகப்ெடும். அனவ 

உயர்தினண, அஃறினை ஆகும். இதனை, 
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தினண 

உயர்தினண ,அஃறினண 

என்னும் அட்ைவனண வரயிலரக விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

ைக்கள், வதவர், நரகர் ஆகிய ெகுப்பு உயர்தினணயின் ெரற்ெடும். ெிற உயிர் உள்ளைவும் 

உயிர் இல்லரதைவும் அஃறினணயின் ெரற்ெடும். 

எ.கர - அர ன், அனைச் ன் 

- ைக்கள் 

மும்மூர்த்திகள் 

- வதவர் 

- - உயர்தினண 

அரக்கர்கள் 

- நரகர் 

ைரன் 

- உயிர் உள்ளது 

வீடு 

- உயிரற்றது - அஃறினண உயர்தினணப் ெகுப்ெினுள் வனரயனற ப ய்யப்ெட்ைனவ 

உயிர் நீப்ெின் அனவ அஃறினணயின்ெரற் சுட்ைப்பெறும். 

உயர்தினண - ைைிதன் (உயிர்நினல) 

அஃறினண - வீடு (உயிர் அற்றனவ) எைவவ ைக்கள், வதவர், நரகர் ஆகிய ெகுப்புக்கள் 

உயிர் உள்ள நினலயில் உயர்தினணயரகும். ஏனைய உயிர் உள்ள உயிர் அற்ற 

அனைத்தும் அஃறினணயரகும் 

என்ெது அறியத்தக்கது. 

ைக்கள், வதவர், நரகர் உயர்தினண 

ைற்று உயிர் உள்ளவும் இல்லவும் அஃறினண  

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம்.(நன் :261) 

ஐம்ெரல் 

ெரல் என்ெது இயல்பு அல்லது தன்னைனயக் குறிக்கும். இது ஐந்து வனகப்ெடும். அனவ 

உயர்தினண, அஃறினண ஆகிய இரு தினணக்கும் உரியதரக அனைகின்றை. ஆண்ெரல், 

பெண்ெரல், ெலர்ெரல். ஆகிய மூன்றும் உயர்தினணக்கு உரியை. ஒன்றன்ெரல், 

ெலவின்ெரல் ஆகிய இரண்டும் அஃறினணக்கு உரியை. இதனை, 
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ஆண்ெரல் 

- அவன், ைகன், வீரன் 

உயர்தினண ெரல் 

பெண்ெரல் 

- அவள், ைகள், தனலவி 

ெலர்ெரல் 

- அவர்கள், புதல்வர்கள் 

ஒன்றன்ெரல் - ஆடு, ைரடு, அது 

அஃறினண ெரல் 

ெலவின்ெரல் - ஆடுகள், ைரடுகள், அனவ 

இவ்அட்ைவனணகள் எடுத்துக்கரட்டுகளுைன் விவரிக்கின்றை. 

ஆண் பெண் ெலர் எை முப்ெரற்று உயர்தினண (நன் : 262) 

ஓன்வற ெல என்று இருெரற்று அஃறினண (நன் : 263) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

தினண ெரல்களுக்குப் புறநனை 

உயர்தினண  ரர்ந்த ஆணும் பெண்ணும் தத்தைது தன்னைனய விட்டு ெிற ெரல் 

தன்னைனய விரும்பும் வெரது "வெடு " ஆகின்றைர். அவர்களில், பெண் தன்னை குனறந்து 

ஆண் தன்னை ைிகுந்து கரணப்ெடும் வெடுகனளப் வெைன் அல்லது அலி எை அனழப்ெர். 

இத்தன்னை உனைவயரர் ஆண்ெரல் உயர்தினண முடிவினைப் பெறுவர். 

எ.கர - வெைன் வந்தரன், அலி வந்தரன், 

ஆண் தன்னை குனறந்து பெண் தன்னை ைிகுந்து கரணப்ெடும் வெடுகனளப் வெடி எை 

அனழப்ெர். இத்தன்னை உனைவயரர் பெண்ெரல் உயர்தினண முடிவினைப் பெறுவர். 

எ.கர - வெடி வந்தரள் 

இவ்வரறு ஆண்ெரல், பெண்ெரல் முடிவுகனளப் பெற்று வந்த வெடுகள் பெரதுநினலயில் 

குறிக்கப்ெடும்பெரழுது அஃறினண முடிவினைப் பெறும். 

எ.கர - அலி வந்தது, வெடி வந்தது 

எைவவ ஆண்தன்னை, பெண்தன்னை ைிகுந்து அனையும் வெடுகள் பெரதுநினலயில் 

குறிக்கப்ெடும் பெரழுது அஃறினண முடினவப் பெறும். இதனை, 

பெண்னைவிட்டு ஆண் அவர வுவவெடு ஆண்ெரல் ஆண்னைவிட்டு அல்லது அவரவுவ 

பெண்ெரல் இருனையும் அஃறினண அன்ைவும் ஆகும். 
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(நன் : 264) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

மூவிைச் ப ரற்கள் தினணெரல் உணர்த்தும் முனற 

ப ரற்கள் தினண, ெரல், எண், இைம் ஆகியவற்னற பவளிப்ெனையரக உணர்த்தும். 

எ.கர - அவன் வந்தரன் 

இத்பதரைரில் அவன் என்ெது உயர்தினண ஆண்ெரல் ெைர்க்னகப் பெயர் ஆகும். இது 

உயர்தினண ஆண்ெரல் ெைர்க்னக வினைமுற்றினைக் (வந்தரன்) பகரண்டு முடிந்துள்ளது. 

எ.கர - அது வந்தது 

இத்பதரைரில் அது என்ெது அஃறினண ஒன்றன்ெரல் ெைர்க்னகப் பெயர் ஆகும். இது 

அஃறினண ஒன்றன்ெரல் ெைர்க்னக வினைமுற்றினைக் (வந்தது) பகரண்டு முடிந்துள்ளது. 

இவ்வரறு ெைர்க்னக இைத்னதச் சுட்டிக்கரட்டி அனையும் பதரைர்கள் ைட்டுவை தினணெரல் 

ெகுப்னெத் பதளிவுைன் கரட்டும். 

ெைர்க்னக இைம் அல்லரத தன்னை , முன்ைினல இைங்கனளச் சுட்டும் பெயர்ச்ப ரல்லும் 

வினைமுற்றும் வைற்குறிப்ெிட்ைது வெரன்று தினண, ெரல் ெகுப்புகனள உணர்த்தரது. 

ஆைரல் அனவ ஒருனை, ென்னை எண்கனள ைட்டும் குறித்து நிற்கும். 

எ.கர - நீ நைந்தனை 

- முன்ைினல ஒருனை 

நீவீர் நைந்தீர் 

- முன்ைினலப் ென்னை 

யரன் நைப்வென் 

- தன்னை ஒருனை 

யரம் நைப்வெரம் - தன்னைப் ென்னை 

மூவிைங்களுள் ெைர்க்னக இைம் ைட்டுவை தினண, ெரல் ெகுப்னெக் கரட்டும். தன்னை, 

முன்ைினல, இைங்கள் ஒருனை, ென்னை எண்கனள ைட்டும் குறிக்கும். இக்கருத்துக்கனள 

ெைர்க்னக வினைமுற்று நரைம் குறிப்ெின் பெறப்ெடும் தினணெரல் அனைத்தும் ஏனை 

இைத்தவற்று ஒருனைப் ென்னைப் ெரவல (நன் : 265) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக விவரிக்கலரம். 

மூவிைங்கள் 

தன்னை, முன்ைினல, ெைர்க்னக எை இைங்கள் மூன்றரகும். 

எ.கர - யரன் வந்வதன் - இத்பதரைர் கூறுெவனர ைட்டும் குறிக்கும். 

நீ வந்தரய் - இத்பதரைர் கூறுெவரின் எதிரில் நிற்ெவனர ைட்டும் குறிக்கும். 
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அவன் வந்தரன் - இத்பதரைர் கூறுெவனரவயர எதிரில் நிற்ெவனரவயர குறிக்கரது. 

அயலிைத்திலுள்ளவனர ைட்டும் குறிக்கும். 

எைவவ ப ரற்கனளப் ெயன்ெடுத்தும் நினலயில் அவற்னற தன்னை, முன்ைினல, 

ெைர்க்னக என்னும் மூவனக இைங்களில் அைக்கலரம். 

தன்னை முன்ைினல ெைர்க்னக மூவிைவை (நன் : 266) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

வழக்கு 

ஒரு பெரருளுக்கு எச் ப ரல் அனைந்தவதர அச்ப ரல்லரவலவய பெரருட்கனள வழங்கும் 

முனறனய வழக்கு என்ெர். அதனை இயல்பு வழக்கு, தகுதி வழக்கு எை இரு நினலகளில் 

விளக்கியுள்ளரர் நன்னூலரர். 

ைரம் என்ெது பதரன்று பதரட்டு எவ்வரறு வழங்கப்ெட்டு வந்தவதர அனத அவ்வரவற 

இன்றும் வழங்கி வருவவத வழக்கு ஆகும். வழக்கின் இரு நினலகனள 

வழக்கு 

இயல்பு வழக்கு தகுதி வழக்கு 

இவ்அட்ைவனண வரயிலரக அறியலரம். இவற்னற அறிவது அவ ியம். 

இயல்பு வழக்கு 

ஒரு பெரருளுக்கு எச்ப ரல் அனைந்தவதர அச்ப ரல்லரவலவய அப்பெரருனள இன்றும் 

இயல்ெரக வழங்கி வருவது இயல்பு வழக்கு ஆகும். இது மூன்று ெிரிவுகனள உனையது. 

அவற்னற 

இயல்பு வழக்கு 

இலக்கணமுனையது இலக்கணப்வெரலி 

ைரூஉ 

இவ்அட்ைவனண வரயிலரக அறியலரம். 

1. இலக்கணமுனையது : அனைவரரலும் எளிதரக பெரருள் புரிந்து பகரள்ளக் கூடிய 

எவ்வித ைரற்றமும் இல்லரது பதரன்று பதரட்டு வழங்கி வருவதரகும். இது இலக்கண 

பநறி 

வழுவரத இயல்புனையதரகும். 

எ.கர - நிலம், தண்ணீர், கரற்று, பதன்றல் 

2. இலக்கணப்வெரலி : இலக்கணம் உனையது வெரலத் வதரன்றும். உண்னையில் 

இலக்கண 

பநறியில் அனையரதது. ஆைரல் பெரருள் ைரறரது அனைவது ஆகும். 
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எ.கர- 

எ.கர - இல்முன், நகர்ப்புறம், வகரவில் என்ெை முனறவய மூன்றில், புறநகர், வகரயில் எை 

ைரற்றி வழங்கப்ெடுவனதக் கரணலரம். 

பதரன்று பதரட்டு வழங்கி வந்த ப ரற்கள் பெரருள் ைரறரது ைரற்றம் பெற்று வழங்குதல் 

உண்டு. இது இலக்கணமுனையது வெரலத் வதரன்றி இலக்கணைற்றிருப்ெதிைரலும் 

பெரருள் ைரறரதத் தன்னையிைரலும் இத்தனகய இயல்புனையை இலக்கணப்வெரலி 

ஆகும். 

3. ைரூஉ : வழக்கு ைரறி வழங்கும் இயல்புனைய , ஆயினும் பெரருள் ைரறரதத் தன்னை 

உனைய ப ரற்கள் ைரூஉ ப ரற்கள் ஆகும். 

எ.கர - என் தந்னத என்ெது எந்னத என்றும் 

வ ரழ நரடு என்ெது வ ரணரடு என்றும் 

இலக்கண பநறி  ினதந்து ைருவி வந்துள்ளது. எைவவ இத்தனகய இயல்புனையை ைரூஉ 

ஆகும். 

தகுதி வழக்கு 

ஒரு பெரருளுக்குரிய பெயனர அதற்கு இட்டு வழங்குதல்  ிறப்ெரகரது எைக் கருதி 

தகுதியரை வவபறரரு ப ரல்லரல் குறிப்ெிடுவது வழக்கரகும். இது பெரருளின் தகுதி 

அடிப்ெனையில் வழங்கப்ெடுவதரல் தகுதி வழக்கு எைப்ெடும். இது மூன்று ெிரிவுகனள 

உனையது. இதனை 

தகுதி வழக்கு 

இைக்கர் அைக்கல் ைங்கலம் குழூஉக்குறி 

என்னும் அட்ைவனண வரயிலரக அறியலரம். 

இைக்கர் அைக்கல் 

 னெயில் கூறத் தகரதவற்னற ைனறத்து, ெண்ெரை வவறு ப ரல்லரல் கூறுதல். இைக்கரை 

ப ரற்கனள அைக்கி நல்ல ப ரற்கனளப் ெயன்ெடுத்துவது இைக்கர் அைக்கல் ஆகும். 

எ.கர - ைலம் கழுவி வந்தரன் என்னும் ப ரற்பறரைனர 

கரல் கழுவி வந்தரன் எை ெண்ெரை ப ரற்களரல் கூறுவதரகும். 

ைங்கலம் 

அைங்கலச் ப ரற்கனள விடுத்து, ைங்கலச் ப ரல்லரக ைரற்றிக் கூறுவது ைங்கலம் ஆகும். 

எ.கர - விளக்னக அனண என்ெனத 

விளக்னகக் குளிர னவ எை கூறுவதரகும். 

குழூஉக்குறி 
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ஒரு குழுவிைர் அல்லது குறிப்ெிட்ை இைத்தவர் ஒரு பெருனள அதற்குரிய ப ரல்லரல் 

கூறரது, அவர்களுக்கு ைட்டும் புரியுைரறு குறியீைரக ைரற்றிக் கூறுவது 

குழூவுக்குறி ஆகும். 

எ.கர - விளம்ெி என்ெது 

கள்னளக் குறிக்கும் ப ரல் ஆகும். இதனை வவைர் ைட்டுவை அறிவர். 

ெறி என்ை வினல? என்ெதில் ெறி என்ெது பெரன்னைக் குறிக்கும் ப ரல் ஆகும். இதனை 

பெரற்பகரள்ளர் ைட்டுவை அறிவர். 

இலக்கணம் உனையது இலக்கணப்வெரலி 

ைரூஉ என்று ஆகும் மூவனக இயல்பும் 

இைக்கர் அைக்கல் ைங்கலம் குழுஉக்குறி 

எனும்முத் தகுதிவயரடு ஆறரம் வழக்கியல் (நன் : 267) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

ப ய்யுள் வழக்கு 

உயிருக்கு இைைரக அனையும் உைல் இரத்தம், இனறச் ி, நரம்பு, எலும்பு, வதரல், மூனள, 

இந்திரியம் எை ஏழு தரதுக்களரல் ஆைது. அது வெரல் ெல்வனகச் ப ரற்களரல் ஒரு 

பெரருள் உணர்த்துைரறு அழகுறச் ப ய்வது ப ய்யுள் ஆகும். அவ்வரவற பெரருளுக்கு 

இைைரக அனையும் ப ய்யுள் இயற்ப ரல், திரிப ரல், தின ச்ப ரல், வைப ரல் என்னும் 

நரல்வனகச் ப ரற்கனளக் பகரண்டு அனையும். உைல் இயற்னக ைற்றும் ப யற்னகயரக 

அழகுப்ெடுத்தப்ெடுகிறது. அவ்வரவற ப ய்யுளும் ப ரல்லணி, பெரருளணி ஆகியவற்றரல் 

அழகுெடுத்தப்ெடுகிறது. உயிரற்ற உைல் அழிவது வெரன்று பெரருளற்ற ப ய்யுளும் 

அழிந்பதரழியும். எைவவ ப ய்யுள் என்ெது வைற்குறித்த நரல்வனகச் ப ரற்களும் 

ப ரல்லணியும் பெரருளணியும் பகரண்டு அனைக்கப்ெடுவைவரகும். 

ெல்வனகத் தரதுவின் உயிர்க்கு உைல்வெரல் ெல 

ப ரல்லரல் பெரருட்கு இைைரக உணர்விைில் 

வல்வலரர் அணிபெறச் ப ய்லை ப ய்யுள் (நன் : 268) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

குறிப்ெரல் பெரருள் தருவை 

ப ரற்கள் பவளிப்ெனையரகவவர குறிப்ெரகவவர பெரருள் உணர்த்துவைவரகும். எைவவ 

ப ரற்கள் பெரருள் தரும் முனறகள் இரண்ைரகும். 

1. பவளிப்ெனை - வநரடியரகப் பெரருள் தருவது பவளிப்ெனை ஆகும். 

எ.கர தனல, கண், வந்தரன். 
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2. குறிப்பு - பவளிப்ெனையரகப் பெரருள் தரரைல் ஏபதனும் ஒரு நுட்ெக் குறிப்ெிைரல் 

பெரருள் தருவதரகும். குறிப்ெரல் பெரருள் தரும் ப ரற்கனள நன்னூலரர் எட்டுப் 

ெிரிவுகளில் விளக்கியுள்ளரர். அனவ ஒன்பறரழி பெரதுச்ப ரல், விகரரம், தகுதி, 

ஆகுபெயர், அன்பைரழித்பதரனக, குறிப்பு வினை, முதற்குறிப்பு , பதரனகக் குறிப்பு 

என்ெைவரகும். 

அவற்னற 

அறிவது அவ ியம். 

ஒன்பறரழி பெரதுச் ப ரல் 

இவர்க்கு ைஞ் ள், குங்குைம் நினலக்க வவண்டும். 'இவர்க்கு' என்ெது ஆண்ெரனலயும் 

பெண்ெரனலயும் குறிக்கும் பெரதுச்ப ரல் ஆகும். ஆைரல் 'ைஞ் ள், குங்குைம்' 

பெண்களுக்வக உரிய ைங்கலப் பெரருட்களரகும். எைவவ இவர்க்கு என்னும் ப ரல் 

ஆண்ெரனல உணர்த்தரது பெண்ெரனல ைட்டும் உணர்த்துகிறது. இவ்வரறு ஒரு 

பெரதுச்ப ரல் ஒரு ெரனலக் குறிக்கரது, பதரைர்புனைய ைற்பறரரு ெரனலக் குறிப்ெதரல் 

இது ஒன்பறரழி பெரதுச் ப ரல் எைப்ெடும். 

எ.கர - ைரடுகள் கறந்தை 

கறந்தை என்ெதரல் கரனளனய ஒழித்து ைரடுகள் என்ெது ெசுனவக் குறித்தது. 

விகரரம் 

விகரரம் என்ெது இயல்ெிலிருந்து ைரறி அனைந்து பெரருள் ைரறரைல் நிற்ெதரகும். இது 

வதரன்றல், திரிதல், பகடுதல், வலித்தல், பைலித்தல், நீட்ைல், குறுக்கல், விரித்தல், 

பதரகுத்தல் எை ஒன்ெதரக அனையும். விகரரச்ப ரற்கள் குறிப்ெரல் பெரருனள 

உணர்த்தும் தன்னை உனையை. 

எ.கர - ைனர பூத்து 

ைனர என்ெது முதற்குனற விகரரைரகி தரைனரனயக் குறித்தது. 

 

தகுதி 

நன்ைக்களிைத்தில் ப ரல்லத் தகரத ஒன்றினைத் தகுதியரை ப ரல்லரல் குறித்துப் 

பெரருள் உணர்த்துதல் தகுதி ஆகும். 

எ.கர - சுடுகரட்னை - நன்கரடு எை 

தகுதியரை ஒரு ப ரல்லரல் 

குறிக்கப்பெறுவதரகும். 

ஆகுபெயர் 
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ஒன்றன் இயற்பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய வவபறரன்றிற்குத் பதரன்றுபதரட்டு ஆகி 

வருவது ஆகுபெயர் ஆகும். 

எ.கர - கம்ெனைக் கற்வறன் 

கம்ென் என்ெது இங்கு அவைது ெனைப்னெக் குறித்து, ஆகுபெயர் ஆைது. 

அன்பைரழித்பதரனக 

வவற்றுனைத்பதரனக , வினைத்பதரனக, ெண்புத்பதரனக , உவனைத்பதரனக, 

உம்னைத்பதரனக ஆகிய ஐந்து பதரனகநினலத் பதரைர் பைரழிகட்குப் புறத்வத நின்று 

அனவயல்லரத ெிறபைரழிகள் பதரக்கி வருவது அன்பைரழித்பதரனக ஆகும். 

எ.கர - வவல்விழி ஆடிைரள் 

வவல் வெரன்ற விழினய உனைய பெண் ஆடிைரள் எை அனைந்து ஆடும் பெண்னணக் 

குறித்தது. எைவவ இது உவனைத்பதரனக புறத்துப் ெிறந்த அன்பைரழித்பதரனகயரைது. 

குறிப்பு வினை 

பெயர்ப்பெரருனளக் குறிக்கரது வினைக் குறிப்புப் பெரருனளக் குறிப்ெரல் உணர்த்துவது 

குறிப்பு வினை ஆகும். 

எ.கர - நல்லவன் 

ஒருவன் முன்பு தீயவைரய் இருந்திருக்கலரம் எைவும் கரலம் குறிப்ெரல் உணர்த்தப்ெட்டும் 

அனைந்து குறிப்புப் பெரருனள உணர்த்துகிறது. எைவவ இது குறிப்புவினை ஆகும். 

முதற் குறிப்பு 

முதற்பெரருளரை நூனலயும் அதனுள் அைங்கியுள்ள ப ய்யுனளயும் குறிப்ெது முதற் 

குறிப்பு ஆகும். 

எ.கர - அகர முதல 

அ முதலரை உயிர், பைய் எழுத்துக்கனளக் குறித்து முதற்குறிப்ெரைது. 

பதரனகக் குறிப்பு 

குறிப்ெரல் பெரருள் உணர்த்தும் பதரனகச் ப ரற்கள் பதரனகக் குறிப்பு ஆகும். 

எ.கர - தைிழ் மூன்றும் தர 

இச் ப ரற்பறரைர் இயல், இன , நரைகம் எைத் தைிழ் மூன்று ஆகும் என்ெனத 

உணர்த்துகிறது. எைவவ இது பதரனகக் குறிப்பு ஆகும். 

ெிற குறிப்பு 

வைற்குறிப்ெிட்ை இனவ ஏழும் குறிப்ெரல் பெரருனள உணர்த்தவல்லை. இனவ தவிரத் 

பதரிநினல வினைமுற்று, குறிப்பு வினைமுற்று, வினணயரலனையும் பெயர், பெயபரச் ம், 

வினைபயச் ம், ப ய்யும் என்னும் வினைமுற்று, அன்று இன்று என்னும் வினைபயச் க் 
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குறிப்பு , வகட்கும் வெரலவும் இயக்குந வெரலவும் இயற்று வெரலவும் முதலிய 

அஃறினையிைத்துச் ப ரல்லப்ெடுவை வெரலவும் குறிப்ெரல் பெரருள் உணர்த்தும் 

ப ரற்கள் ஆகும். இனவ அல்லரதை பவளிப்ெனையரகப் பெரருள் உணர்த்தும். 

ஒன்பறரழி பெரதுச் ப ரல் விகரரம் தகுதி 

ஆகுபெயர் அன்பைரழி வினைக் குறிப்வெ முதல் பதரனக குறிப்வெரடு இன்ை ெிறவும் 

குறிப்ெின் தருபைரழி அல்லை பவளிப்ெனை (நன் : 269) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக நன்னூலரர் இதனை விவரிக்கிறரர். 

ப ரல் ெரகுெரடு 

பெரருளுக்கு இைைரக அனையும் ப ய்யுள் இயற்ப ரல், திரிப ரல், தின ச்ப ரல், 

வைப ரல் ஆகிய நரல்வனக ப ரற்களரல் உருவரகும். இவற்றுள் இயற்ப ரல், திரிப ரல் 

ஆகியவற்னற  ிறப்பு நினலயிலும் திரிப ரல், வைப ரல் ஆகியவற்னற  ிறப்ெற்ற 

நினலயிலும் ெகுத்துக் கூறுவர். தின ச்ப ரல், திரிப ரல் ஆகியவற்றின்  ிறப்ெின்னைனய 

ைைதில் பகரண்டு இயற்ப ரல்னலயும் திரிப ரல்னலயும் இலக்கண முனறக்வகற்ெ 

பெயர்ச்ப ரல், வினைச் ப ரல், இனைச்ப ரல், உரிச்ப ரல் ஆகிய நரன்கு வனககளுக்குள் 

அைக்குவர். எைவவ ப ரல் இத்தனகய நரன்கு வனககனள உனையது எைக் பகரள்ளலரம். 

 ிறப்பு நினலயில் குறிப்ெிைப்ெடும் இயற்ப ரல், திரிப ரல் ஆகியவற்றின் அடிப்ெனையில் 

நரன்கு வனகச் ப ரற்களும் எட்ைரக விரியும். இதனை, 

பெயர்ச்ப ரல் - பெயர் இயற்ப ரல் 

பெயர்திரிப ரல் 

வினைச்ப ரல் - வினை இயற்ப ரல் 

வினை திரிப ரல் 

இனைச்ப ரல் - இனை இயற்ப ரல் 

இனை திரிப ரல் 

உரிச்ப ரல் - உரி இயற்ப ரல் 

உரி திரிப ரல் 

என்னும் அட்ைவனண வரயிலரக விளங்கிக்பகரள்ளலரம். இவற்றுைன்  ிறப்ெற்ற 

நினலயில் அனையும் தின ச்ப ரல், வைப ரல் இனணந்து ப ரல்லின் வனக ெத்தரக 

விரியும். ஆயினும் ப ரல்லின் வனககளரக வைற்குறித்த பெயர், வினை, இனை, உரி எனும் 

நரன்னகவய பகரள்வர். இதனை, 

இயற்ப ரல், திரிப ரல், இயல்ெில் - பெயர் வினை எை இரண்டும் ஆகும் இனை உரி 

அடுத்து நரன்கும் ஆம் தின  வை ப ரல் அணுகரவழி” (நன் : 270) 

என்னும் நூற்ெர ப ரல் வனககனளத் பதரகுத்து உணர்த்துகிறது. 
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இயற்ப ரல் 

• இயற்ப ரல் என்ெது அனைவரரலும் பெரருள் விளங்க ஏற்றுக் பகரள்ளும் 

ப ரற்களரகும். 

•ப ந்தைிழ் நரட்டில் வழங்கும் ப ரல்லரக இருக்கும் 

வடிவவைர பெரருவளர திரியரது விளங்கும் 

கற்வறரரரலும் ைற்வறரரரலும் எளிதில் பெரருள் புரிந்து பகரள்ள கூடியதரக 

இருக்கும். 

எ.கர - பெயரியற் ப ரல் - ைண், கல் 

வினையியற் ப ரல் - வந்தரன், நைந்தது 

இனையியற் ப ரல் - ைற்று, ஒன்று, ஐ 

உரியியற் ப ரல் - உறு புகழ் 

ப ந்தைிழ் ஆகித் திரியரது யரர்க்கும் தம் பெரருள் விளக்கும் தன்வை இயற்ப ரல் (நன் : 

271) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

திரி ப ரல் 

கற்றவர்களரல் ைட்டும் பெரருள் உணரக் கூடிய அருனை உனைய ப ரற்கள் திரி ப ரல் 

எைப்ெடும். திரி ப ரல் என்ெது இயற்ப ரல்லில் இருந்து திரிந்த ப ரற்கள் ஆகும். இத்திரி 

ப ரல் இரண்டு வனகப்ெடும். 

 

 

ஒரு பெரருள் குறித்த ெல ப ரல் 

ெல 

ெல பெரருள் குறித்த ஒரு ப ரல் 

எ.கர - ைனல, குன்று, வனர - இனவ ஒரு பெரருள் குறித்த ெல பெயர்த் திரி ப ரல் 

ெைர்ந்தரன், ப ன்றரன் - இனவ வெரயிைரன் என்னும் ஒரு பெரருள் குறித்த ெல 

வினைத்திரிச்ப ரல் 

வ றும், வருதும் 

- றும், தும் விகுதிகள் தன்னை , ென்னை , எதிர்கரலம் எை 

ஒரு 

பெரருள் குறித்த ெல இனை திரிப ரல்  ரல. தவ, நைி, உறு - இனவ ைிகுதி என்னும் ஒரு 

பெரருள் குறித்த கூர், கழி 
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ெல உரித்திரி ப ரல். வரரணம் 

- யரனை, வகரழி,  ங்கு எைப் ெல பெரருள் குறித்த ஒரு 

பெயர்த் திரிப ரல் வனரந்தரன் 

- பகரண்ைரன், நீங்கிைரன் எைப் ெல பெரருள் குறித்த ஒரு 

வினைத் திரிப ரல் பகரல் 

- ஐயம், அன நினல, எை ெல பெரருள் குறித்த ஒரு இனை திரிப ரல் 

கடி 

- கரப்பு, கூர்னை, அச் ம், கரிப்பு, விளக்கம்,  ிறப்பு, ைணம் 

எைப் ெல பெரருள் குறித்த ஒரு உரித்திரிப ரல் 

எைவவ ஒரு பெரருள் குறித்த ெல ப ரல்லரகியும் ெல பெரருள் குறித்த ஒரு ப ரல்லரகியும் 

இயற்ப ரல் வெரலின்றி அரிதரக பெரருள் அறியப்ெடும் ப ரல்லரக திரிப ரல் 

விளங்குவனதக் கரணலரம். இதனை, 

ஒரு பெரருள் குறித்த ெல ப ரல் ஆகியும் 

ெல பெரருள் குறித்த ஒரு ப ரல் ஆகியும் 

அரிதுணர் பெரருனள திரி ப ரல் ஆகும். (நன் : 272) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

தின ச் ப ரல் 

ப ந்தைிழ் நரடு ெண்னைய நரளில் ென்ைிரு நிலங்கனளத் தன்னுள் அைக்கியதரகக் 

கரணப்ெட்ைது. அப்ென்ைிரு நிலங்களிலுள்ள ைக்கள் தங்கள் கருத்துக்கனள 

பவளிப்ெடுத்த 

ெல்வவறு ப ரற்கனளக் னகயரண்ைைர். அச்ப ரற்கள் ப ந்தைிழ் நரட்டு ைக்களரலும் 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வந்தை. இது தவிர்க்க முடியரதது. அவ்வரறு ென்ைிரு நில ைக்களரல் 

ெயன்ெடுத்ப்ெட்ை ப ரற்கள் ப ந்தைிழ் நரட்டில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்பெரழுது அனவ 

தின ச் ப ரற்கள் என்றனழக்கப்ெட்ைை. 

ென்ைிரு நிலம் என்ெது பதன்ெரண்டி, குட்ைம், குைம், கற்கர வவணரடு, பூழி ென்றி, 

அருவர, அருவர வைதனல,  ீதம், ைலரடு, புைல் நரடு முதலியைவரகும். 

ென்ைிரு நிலம் ப ந்தைிழ்ச்ப ரல் ென்ைிருநிலம் ப ரல் 

பதன்ெரண்டி நரடு ெசு பெற்றம் 

குட்ைநரடு தரய் தள்னள 

குைநரடு தந்னத அச் ன் 
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கற்கரநரடு வஞ் ர் னகயர் 

வவணரடு வதரட்ைம் கிழரர் 

பூழிநரடு  ிறுகுளம் ெரழி 

ென்றிநரடு வயல் ப று 

அருவரநரடு  ிறுகுளம் வகணி 

தனல நரடு புளி எகின் 

 ீதநரடு வதரழன் எலுவன் 

ைனலநரடு நீர் பவள்ளம் 

வ ரழநரடு தரய் ஆய் 

 

தைிழ்நரடு தவிர்த்த ெிற ெதிவைழு நரடுகளின் ப ரற்களும் ப ந்தைிழ் நரட்டில் 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்ைை. இனவயும் தின ச் ப ரற்கவள.  ிங்களம், வ ரைகம்,  ரவகம்,  ீைம், 

துளுவம், குைகம், பகரங்கணம், கன்ைைம், பதலுங்கம், கலிங்கம், வங்கம், சுங்கம், ைகதம், 

கைரரம், பகௌைம், கு லம் முதலியை 17 நரடுகள் ஆகும். 

அந்வதர (ஐவயர ) -  ிங்களச்ப ரல் 

 ிக்குதல் (அகப்ெடுதல்) - கன்ைைச்ப ரல் 

ப ப்புதல் (ப ரல்லுதல்) - பதலுங்குச்ப ரல் 

பகரக்கு (ைரைரம்) - துளுவச்ப ரல் 

வைனை, ரரைர,  , வக்கீல் - உருதுச் ப ரற்கள் 

அலைரரி, ெரதிரி ெறங்கி  

பெரன், பென் ில் பரயில், வரரடு  ஆங்கிலச்ப ரல் 

 

எைவவ ென்ைிரு நிலச் ப ரற்களும் ெதிவைழு நரட்டுச் ப ரற்களும் ெிறவும் தைிழ்நரட்டில் 

வழக்கிலிருந்தனையரல் இது தின ச்ப ரல் வழக்கு எைப்ெட்ைது. இதனை, 

ப ந்தைிழ் நிலம் வ ர் ென்ைிரு நிலத்திலும் ஓன்ெதிற்று இரண்டிைில் தைிழ் ஒழி 

நிலத்தினும் 

தம் குறிப்ெிைவவ தின ச் ப ரல் என்ெ (நன் :273) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

வை ப ரல் 
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தைிழில் கலந்து வழங்கும் வை பைரழிச் ப ரற்கனள வை ப ரல் என்ெர். வை பைரழி 

என்ெது  ைஸ்கிருதம் பைரழி ஆகும். வைபைரழியும் தைிழ் பைரழியும் ஒன்றுக்பகரன்று 

கலந்து பதரன்றுபதரட்வை வழக்கில் இருந்துள்ளை. அதற்குக் கரரணம் இரு 

பைரழிகளுக்கும் பெரதுவரக அனைந்த எழுத்துக்களரகும். 

வைபைரழியில் உயிபரழுத்துக்கள் 16 ஆகும். அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, 

ஒள ஆகிய ெத்து எழுத்துக்களும் இருபைரழிக்கும் பெரதுவரய் அனையும். 

வைபைரழி பைய்பயழுத்துக்கள் 37 ஆகும். க, ங,  , ஞ, ை, ண, த, ந, ெ, ை, ய, 

ர, ல, வ, ள ஆகிய ெதினைந்து பைய்பயழுத்துக்களும் இருபைரழிக்கும் பெரதுவரக 

அனையும். இனவ ஒழிந்த 25 எழுத்துக்கள் வைபைரழிக்வக உரிய  ிறப்பெழுத்துக்களரகும். 

இவ்வரறு வைபைரழிக்கும் தைிழ்பைரழிக்கும் பெரதுவரை எழுத்துக்களரல் அனைந்த 

ப ரற்களும்  ிறப்பெழுத்துக்களரல் அனைந்த வைப ரற்களும் தைிழில் இைம் பெறலரயிை. 

இவ்வரறு தைிழில் இைம்பெற்ற வை ப ரற்கனளத் தற் ைம், தற்ெவம் எை 

இருவனகப்ெடுத்திைர். இதனை, 

வைப ரல் 

தற் ைம் 

தற்ெவம் 

என்னும் அட்ைவனண வரயிலரக அறியலரம். இவற்னற விளங்கிக்பகரள்வது அவ ியம். 

தற் ைம் 

இருபைரழிக்கும் உரிய பெரது எழுத்துக்களரகி ைரற்றைின்றித் தைிழில் வந்து வழங்கும் வை 

ப ரற்கள் தற் ைம் எைப்ெடும். 

எ.கர - கைலம், கரரணம், குங்குைம் 

இச்ப ரற்கள் வைபைரழி, தைிழ்பைரழி இரண்டிற்கும் பெரதுவரை எழுத்துக்களரல் 

அனைந்த ப ரற்கள் ஆகும். 

தற்ெவம் 

வைபைரழிக்குரிய  ிறப்பெழுத்துக்கவளர பெரதுவும்  ிறப்புைரகிய இருவனக 

எழுத்துக்கவளர ஆகி தைிழ் எழுத்துக்களின் ஒலிக்கு ஏற்ெத் திரிந்து வழங்கும் வை ப ரற்கள் 

தற்ெவம் ஆகும். 

எ.கர - ஸஹி ( கி), 

வைபைரழிக்வக உரிய  ிறப்பு எழுத்தரல் அனைந்த ப ரல் ஆகும். 

ஹரி, பைெம், பூனை ெனக 
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ஆகிய ப ரற்கள் வைபைரழிக்குரிய பெரது ைற்றும்  ிறப்பு எழுத்துக்களரலரகி இருவனக 

பைரழிக்கும் பெரதுவரக அனைந்துள்ளது. இது தைிழில் அரி, ப ெம், பூன  எை 

வழங்கப்ெடும். இத்தன்னை உனைய வை ப ரற்கனள தற்ெவம் என்ெர். இதனை, 

பெரது எழுத்தரனும்  ிறப்பு எழுத்தரனும் 

ஈபரழுத்தரனும் இனயவை வைப ரல் (நன் : 274) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

பெயர்ச்ப ரல் 

கண்ணரல் கரணப்ெடுவதரகவவர கருத்தரல் உணரப்ெடுவதரகவவர விளங்கும் 

பெரருட்கனளக் குறிக்கப் ெயன்ெடும் ப ரல் பெயர்ச்ப ரல் ஆகும். ஒரு பெரருளின் 

பெயனரக் குறிக்கும் ப ரல் பெயர்ச்ப ரல் எைப்ெடும். இப்பெயர்கள், 

• இடுகுறியரகவும் கரரணைரகவும் வரும் 

• இடுகுறி கரரணம் இரண்டிலும் பதரன்று பதரட்டு வரும் ைரபுப் பெயரரகவும் புதிய 

ஆக்கப் பெயரரகவும் வரும். 

கரலம் கரட்ைரது (விதி விலக்கரக வினையரல் அனணயும் பெயர் ைட்டும் கரலம் 

கரட்டும் 

வவற்றுனை உருபுகள் வந்து வ ர இைைரகி நிற்கும் 

• தினண, ெரல், இைம் முதலியவற்னற ஏற்று நிற்கும். ஆண், பெண், ைரம், ைண் - 

இப்பெயர்கள் பதரன்று பதரட்டு ைரெின் அடிப்ெனையில் பெயரிட்டு 

அனழக்கப்ெடுகின்றை. இனவ இடுகுறி ைரபுப் பெயர் ஆகும். 

தந்னத தன் ைகனுக்கு முருகன் எைப் பெயரிடுவது - இது கரலம் கரலைரக நைந்து 

வருவதரல் 

இடுகுறி ஆக்கப் பெயர் எைப்ெடும். 

ெறனவ - இப்பெயர் பதரன்றுபதரட்டு கரரணத்தின் அடிப்ெனையில் பெயர் பெறுகிறது. 

எைவவ 

இது கரரண ைரபுப் பெயர் ஆகும். 

பெரன்ைன், வரைவூர்தி - இப்பெயர்கள் ஏவதர ஒரு கரரணத்னத னையைரகக் பகரண்டு 

உருவரக்கப்ெட்ை பெயர்களரகும். இது கரரண ஆக்கப் பெயர் 

ஆகும். 

இவ்வரறு இடுகுறியின் அடிப்ெனையிலும் கரரணக்குறியின் அடிப்ெனையிலும் பதரன்று 

பதரட்டும் ஆக்கப்ெட்டும் அனையும் ப ரற்கள் பெயர்ச்ப ரற்கள் எைப்ெடும். இனவ 

இலக்கண நினலயில் ெின்வரும் இயல்புகனள உனையது. பெயர்ச்ப ரற்கள் கரலம் 

கரட்ைரது. 
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ஆைரல் வினையரலனணயும் பெயர் கரலம் கரட்டும். 

நைத்துவை, நைந்தரனை - இவ்வினைச் ப ரற்கள் ஒரு பெயனரச்  ரர்ந்து அனைகின்றை. 

இனவ முனறவய எதிர்கரலத்னதயும் இறந்த கரலத்னதயும் கரட்டுகின்றை. இவ்வரறு ஒரு 

வினைச்ப ரல் பெயனரச்  ரர்ந்து நின்று கரலத்னத உணர்த்துைரயின் அது 

வினையரலனணயும் பெயர் எைப்ெடும். எைவவ வினையரலனணயும் பெயர்கள் ைட்டுவை 

கரலம் கரட்டும் என்ெனதயும் ஏனைய பெயர்கள் கரலம் கரட்ைரது என்ெனதயும் அறிந்து 

பகரள்ளலரம். 

வவற்றுனை ஏற்கும் 

பெயர்ச்ப ரற்கள் ஒன்று முதல் எட்டு வவற்றுனைகனள ஏற்று நிற்கும். 

இரரைனைக் கண்ைரன் 

- ஐ இரண்ைரம் வவற்றுனை உருபு 

இரரைைரல் வீழ்ந்தரன் 

- ஆல் மூன்றரம் வவற்றுனை உருபு 

இவ்வரறு பெயர்ச்ப ரற்கள் வவற்றுனை உருபுகனள ஏற்று அனையும். 

இறுதினண உணர்த்தும் 

பெயர்ச்ப ரற்கள் உயர்தினண, அஃறினண ஆகிய இரு தினணகனளயும் 

உணர்த்தும். 

 

இரரைன்,  ீனத 

- உயர்தினண 

ைரம், குரங்கு 

- அஃறினண 

இவ்வரறு பெயர்ச்ப ரற்கள் இரு தினணகனள பவளிப்ெடுத்தி அனையும். 

ஐம்ெரல் உணர்த்தும் 

பெயர்ச்ப ரற்கள் ஆண்ெரல், பெண்ெரல், ெலர்ெரல், ஒன்றன்ெரல், ெலவின்ெரல், 

ஆகிய ஐந்து ெரல்கனளயும் பவளிப்ெடுத்தும். 

அவன் - ஆண்ெரல் அவள் - பெண்ெரல் அவர் 

- ெலர்ெரல் அது 

- ஒன்றன்ெரல் அனவ - ெலவின்ெரல் இவ்வரறு பெயர்ச்ப ரற்கள் ஐம்ெரனலயும் 

உணர்த்தும் தன்னை உனையை. 

மூவிைம் கரட்டும் 
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பெயர்ச்ப ரற்கள் தன்னை, முன்ைினல, ெைர்க்னக ஆகிய மூவிைங்கனள கரட்டி 

அனையும். 

நரன் 

- தன்னையிைம் 

- முன்ைினலயிைம் 

அவன் 

- ெைர்க்னகயிைம் 

இவ்வரறு பெயர்ச்ப ரற்கள் தன்னை, முன்ைினல, ெைர்க்னக ஆகிய மூவிைங்கனளச் 

 ரர்ந்து 

அனையும். 

பெயர்ச் ப ரல்லின் பெரது இலக்கணத்னத, 

இடுகுறி கரரணம் ைரவெரடு ஆக்கம் 

பதரைர்ந்து பதரழில் அல கரலம் வதரற்றர, வவற்றுனைக்கு இைைரய், தினணெரல் இைத்து 

ஒன்று ஏற்ெவும் பெரதுவம் ஆவை பெயவர (நன் : 275) 

என்னும் நூற்ெர விளக்குகிறது. 

அறுவனகப் பெயர் 

பெயர் ஆறு வனகப்ெடும். இதனை, 

பெரருட்பெயர் 

இைப்பெயர் 

கரலப்பெயர் 

அறுவனகப்பெயர் 

 ினைப்பெயர் 

ெண்புப்பெயர் 

பதரழிற்பெயர் 

என்னும் அட்ைவனண விவரிக்கின்றது. 

கல், ைண், கம்ென் முதலிய பெயர்கள் பெரருட்கனள உணர்த்துவை. ஆதலின் இனவ 

பெரருட்பெயர் ஆகும். 

கரைம், வரைம், வீடு, ைதுனர முதலிய பெயர்கள் இைங்கனள உணர்த்துவை. 

ஆதலின் இனவ இைப்பெயர் ஆகும். 

திங்கள், ஆண்டு,  ித்தினர முதலிய பெயர்கள் கரலத்னத உணர்த்துவை. எைவவ 
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இனவ கரலப்பெயர் ஆகும். 

பூ, இனல, வவர், கண் முதலிய பெயர்கள்  ினைகனள (உறுப்பு) உணர்த்துவை. ஆதலின் 

இனவ  ினைப் பெயர் ஆகும். 

நன்னை, தீனை, அன்பு, அழகு முதலிய பெயர்கள் ெண்புகனள உணர்த்துவதரல் 

ெண்புப் பெயர் ஆகும். இதனை குணப்பெயர் என்றும் அனழப்ெர். 

ெரைல், ஆைல், எழுதுதல், ெடித்தல் முதலியை பதரழினல உணர்த்துவதரல் 

பதரழிற்பெயர் ஆகும். 

எைவவ பெயர்கள் பெரருள், இைம், கரலம்,  ினண, குணம், பதரழில் என்னும் 

ஆறுவனகப்ெடும். 

பெயர்ச்ப ரல்லின் வனககள் 

1. உயர்தினண ஆண்ெரல் பெயர் 

2. உயர்தினண பெண்ெரல் பெயர் 

3. உயர்தினண ெலரெரல் பெயர் 

4. அஃறினண ஒன்றன்ெரல் பெயர் 

5. அஃறினண ெலவின்ெரல் பெயர் 

6. ெரல் ெகர அஃறினணப் பெயர் 

7. இருதினணப் பெரதுப் பெயர் 

8. பதரழிற் பெயர் - வினையரலனணயும் பெயர் 

9. ஆகுபெயர் 

முதலியை பெயர்ச்ப ரல்லின் வனககள் ஆகும். 

உயர் தினண ஆண்ெரல் பெயர்கள் 

தைன், நுைன், பவற்ென், கரர்த்தினகயரன், பநடுங்னகயரன். பெரியன், ஓதுவரன், 

அவன், இவன், எவன், ெிறன் ஆகிய பெயர்கள் 'ை' கர ஈறு பெற்ற உயர்தினணப் 

பெயர்களரகும். இனவ 'ை' கர ஈறு பெற்றுள்ளனையரல் ஆண்ெரனல உணர்த்துகின்றை. 

இனவயரவும் உயர் தினண ஆண்ெரல் பெயர்களரகும். இவ்வரறு 'ை' கர ஈறு பெற்று 

உயர்தினணனய உணர்த்தும் ஆண்ெரல் பெயர்கள் அறுவனகப் பெயர்களின் 

அடிப்ெனையிலும் சுட்டு, விைர , ெிற , ைற்று ஆகிய நரன்கின் அடிப்ெனையிலும் 

இைம்பெறும். 

பெரருட்பெயர் 

பெரருட்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினண ஆண்ெரற் பெயர்கள் கினள, எண், குழு 

ஆகிய மூன்று ெகுப்புகளில் இைம்பெறும். இனவ 'ை' கர ஈறு பெற்று அனையும். 
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எ.கர- தைன், நைன், நுைன் 

கினளயரல் வருபெயர் 

ஒருவன் 

எண்ணரல் வருபெயர் 

 ங்கத்தரன் , அனவயத்தரன் - 

குழுவரல் வருபெயர் 

இம்மூன்னறயும் தவிர பெரன்ைன், தடியன், முடியன் என்ெைவும் 'ை' கர ஈறு பெற்றுப் 

பெரருனள உணர்த்தும் உயர்தினண ஆண்ெரற் பெயர்கள் ஆகும். 

இைப்பெயர் 

இைப்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினண ஆண்ெரற் பெயர்கள் தினண , வதயம், 

ஊர், வரன், அகம், புறம் என்னும் ெிரிவுகளில் 'ை' கர ஈறு பெற்று அனையும். 

எ.கர- பவற்ென் ( குறிஞ் ி), ஆயன் 

- தினணயரல் வருபெயர் 

ஊரன்,  ீைத்தரன் 

- ஊரரல் வருபெயர் 

ைனலநரட்ைரன் 

- வதயத்தரல் வருபெயர் 

வரைத்தரன், அகத்தரன், புறத்தரன் - வரன், அகம், புறம் இவற்றரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர விண்ணூலரன், பூதலத்தரன் என்ெைவும் 'ை' கர ஈறு பெற்றுப் பெரருனள 

உணர்த்தும் உயர்தினண ஆண்ெரல் இைப்பெயர்கள் ஆகும். 

கரலப்பெயர் 

கரலப்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினண ஆண்ெரற்பெயர்கள் ஆண்டு, ைரதம், 

நரள், ைீன் ஆகியவற்றின் அடிப்ெனையில் 'ை' கர ஈறு பெற்று அனையும். 

எ.கர - மூவரண்டிைன் - ஆண்ைரல் வருபெயர் 

வவைிலரன் 

- ெருவத்தரல் வருபெயர் 

கரர்த்தினகயரன் - ைரதத்தரல் வருபெயர் 

ஓணத்தரன் 

- நரளரல் வருபெயர் 
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ஆதினரயரன் 

- ைீைரல் வருபெயர் 

 ினைப்பெயர் 

 ினைப்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினண ஆண்ெரற்பெயர்கள் புயம், ையிர், 

ைரர்பு, கண், கரது ஆகியவற்றின் அடிப்ெனையில் 'ை' கர ஈறு பெற்று அனையும். 

எ.கர- எண் வதரளரன் 

- புயத்தரல் வருபெயர் 

கருங்குஞ் ியரன் 

- ையிரரல் வருபெயர் 

திைைரர்ென் 

- ைரர்ெரல் வருபெயர் 

பவள்ளிக்கண்ணன் - கண்ணரல் வருபெயர் 

வட்ைக்கரதன் 

- கரதரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர கனரைிைற்றரன், கருங்னகயன், குறுந்தரளன் , என்ெைவும் 'ை' கர ஈறு 

பெற்று அனையும் உயர்தினண ஆண்ெரற்  ினைப் பெயர்களரகும். 

ெண்புப் பெயர் 

ெண்புப் பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினண ஆண்ெரற் பெயர்கள் அளவு, 

அறிவு, ஒப்பு, வடிவு, நிறம், கதி,  ரதி, குடி,  ிறப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்ெனையில் 'ை' கர 

ஈறு பெற்று அனையும். 

எ.கர - பெரியன்,  ிறியன் 

- அளவரல் வருபெயர் 

அறிஞன் 

- அறிவரல் வருபெயர் 

பெரன்ைைத்தரன் 

- ஒப்ெரல் வருபெயர் 

கூைன் 

- வடிவரல் வருபெயர் 

கரியன் 

- நிறத்தரல் வருபெயர் 
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வதவன் 

- கதியரல் வருபெயர் 

அந்தணன் 

-  ரதியரல் வருபெயர் 

வ ரழன் 

- குடியரல் வருபெயர் 

ஆ ிரியன் 

-  ிறப்ெரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர நல்லன், தீயன், ஓதுவரன், ஈவரன், என்ெைவும் 'ை' கர ஈறு பெற்று அனையும் 

உயர்தினண ஆண்ெரற் ெண்புப் பெயர் ஆகும். 

பதரழிற்பெயர் 

பதரழிற்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினண ஆண்ெரற்பெயர்கள் ஓதல், ஈதல் 

என்ெைவற்றின் அடிப்ெனையில் ைகர ஈறுபெற்று அனையும். 

எ.கர- தூதுனரப்ெரன், ஓதுவரன் 

- ஓதரலரல் வருபெயர் 

ஈவரன் 

- ஈதலரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர ஒற்றன், கணக்கன், தச் ன் என்ெைவும் பதரழினல உணர்த்தும் 'ை' கர ஈறு 

பெற்று அனையும் உயர்தினண ஆண்ெரற் பதரிழிற்பெயர்களரகும். 

இனைச்ப ரற்பெயர் 

சுட்டு, விைர , ெிற , ைற்று என்னும் இனைச்ப ரற்கள் 'ை' கர ஈறு பெற்று உயர்தினண 

ஆண்ெரற் பெயனர உணர்த்தும். 

எ.கர- அவன், இவன், உவன் 

- சுட்ைரல் வருபெயர் 

எவன் , ஏவன், யரவன் 

- விைரவரல் வருபெயர் 

ெிறன், ைற்னறயரன் 

- ெிற , ைற்று என்ெைவரல் வருபெயர் 

'ை' கர ஈறு பெறரத நினலயில் நம்ெி, ஆடூஉ , விைனல, வகர, வவள், குரி ில், வதரன்றல் 

என்னும் ஏழு பெயர்களும் உயர்தினண ஆண்ெரற் பெயர்களரகும். 
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எைவவ பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, ெண்பு, பதரழில் என்னும் அறுவனகப் 

பெயர்களின் அடிப்ெனையில் 'ை' கர ஈறு பெற்றும் சுட்டு, விைர, ெிற, ைற்று என்னும் 

இனைச்ப ரற்கள் 'ை'கர ஈறு பெற்றும் நம்ெி, ஆடுஉ அடிப்ெனையில் 'ை' கர ஈறு 

பெறரைலும் ெிறநினலகளிலும் உயர்தினண ஆண்ெரற் பெயர்கள் அனையும். 

1கினளஎண் குழுஉமுதல் ெல்பெரருள் தினணவதம் 

ஊர்வரன் அகம்புறம் முதல்நிலன் யரண்டு 

இருது ைதிநரள் ஆதிக் கரலம் 

வதரள்குழல் ைரர்புகண் கரதுமுதல் உறுப்பு 

அளவு அறிவு ஒப்புவடிவு நிறம்கதி 

 ரதி குடி ிறப்பு ஆதிப் ெல்குணம் 

ஓதல் ஈதல் அதிப் ெல்வினை 

இனவ அனைசுட்டு விைரப்ெிற ைற்வறரடு 

ஊற்ற ைவ்வீறு நம்ெி ஆடுஉ 

விைனல வகரவவள் குரி ில் வதரன்றல் 

இன்ைை ஆண்பெயர் ஆகும் என்ெ. (நன் : 276) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

உயர்தினணப் பெண்ெரல் பெயர்கள் 

தைள், நுைள், ஓணத்தரள், பநடுைரர்ெள், மூக்கி, இவள், ெிறள், ைற்னறயரள் என்ெை 

பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, குணம், பதரழில் என்னும் ஆறு வனககளில் அனைவை 

'ள' கர 'இ' கர ஈறு பெற்ற உயர்தினணப் பெயர்களரகும். 'ள' 'இ' ஈறு பெற்றுள்ளனையரல் 

பெண்ெரனல உணர்த்துகின்றை. இவ்வரறு 'ள' கர 'இ' கர ஈறு பெற்று உயர்தினணனய 

உணர்த்தும் பெண்ெரற் பெயர்கள் அறுவனகப் பெயர்களின் அடிப்ெனையிலும் சுட்டு, 

விைர, ெிற, ைற்ற என்ெைவற்றின் அடிப்ெனையிலும் இைம்பெறும். 

பெரருட்பெயர் 

பெரருட்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினணப் பெண்ெரற் பெயர்கள் கினள எண், 

குழு எண்ண ம் ெகுப்புகளில் 'ள' கர 'இ' கர ஈறு பெற்றனையும். 

எ.கர- தைள், நைள், நுைள் - கினளயரல் வருபெயர் 

ஒருத்தி 

- எண்ணரல் வருபெயர் 

அனவயத்தரள் 

- குழுவரல் வருபெயர் 
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இனவ தவிரப் பெரன்ைரள், பெரன்ைி என்ெைவும் 'ள' கர 'இ' கர ஈறு இறுதி 

பெற்றனையும் உயர்தினணப் பெண்ெரற் பெரருட்பெயர்களரகும். 

இைப்பெயர் 

இைப்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினணப் பெண்ெரற் பெயர்கள் தினண, 

வதயம், ஊர், வரன், அகம், புறம் என்னும் ெிரிவுகளில் 'ள' கர 'இ' கர ஈறு 

பெற்று அனையும். 

எ.கர- குறத்தி 

எ.கர 

- தினணயரல் வருபெயர் 

உழத்தி 

- வதயத்தரல் வருபெயர் 

கருவூரரள் 

- ஊரரல் வருபெயர் 

வரைத்தரள், அகத்தி, புறத்தி - வரன் , அகம், புறம் இவற்றரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர ைண்ணகத்தி என்ெைவும் 'ள' கர 'இ' கர ஈறு பெற்றனையும் உயர்தினணப் 

பெண்ெரற் இைப் பெயர்களரகும். 

கரலப்பெயர் 

கரலப்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினணப் பெண்ெரற் பெயர்கள் ஆண்டு, ெருவம், 

ைரதம், நரள், ைீன் ஆகியவற்றின் அடிப்ெனையில் 'ள' கர 'இ' கர ஈறு பெற்று 

அனையும். 

எ.கர- மூவரனையரள் 

- ஆண்ைரல் வருபெயர் 

இளவவைிலரள் 

- ெருவத்தரல் வருபெயர் 

சுவரதி, வரவதி 

- ைரதத்தரல் வருபெயர் 

ஓணத்தரள், ஓணத்தி - நரளரல் வருபெயர் 

ஆதினரயரள் 

- ைீைரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர கரர்த்தினகயரள், கரனலயரள் என்ெைவும் 'ள' கர 'இ' கர ஈறு பெற்றனையும் 
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உயர்தினணப் பெண்ெரற் கரலப் பெயர்களரகும். 

 ினைப்பெயர் 

 ினைப்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினணப் பெண்ெரற் பெயர்கள் புயம், ையிர், 

ைரர்பு, கண், கரது, என்ெைவற்றின் அடிப்ெனையில் 'ள' கர 'இ' கர ஈறு பெற்று 

அனையும். 

எ.கர - திணிவதரள் 

- புயத்தரல் வருபெயர் 

பநடுங்கழுத்தரள் 

- கழுத்தரல் வருபெயர் 

 ிற்றினையரள் 

-  ிற்றினையரல் வருபெயர் 

குனழகரதரள் 

- கரதரல் வருபெயர் 

பெருங்கண்ணி 

- கண்ணரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர மூக்கி, ெல்லி, வரயரடி என்ெைவும் 'இ' கர ஈறு பெற்றனையும் உயர்தினணப் 

பெண்ெரற்  ினைப் பெயர்களரகும். 

ெண்புப் பெயர் 

ெண்புப்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினணப் பெண்ெரற் பெயர்கள் அளவு, அறிவு, 

ஒப்பு, வடிவு, நிறம், கதி,  ரதி, குடி,  ிறப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்ெனையில் 'ள' கர 

'இ' கர ஈறு பெற்றனையும். 

எ.கர- பநட்ைச் ி,  ிறியள் - அளவரல் வருபெயர் 

புலனையரள் 

- அறிவரல் வருபெயர் 

பெரன்ைைத்தரள் 

- ஒப்ெரல் வருபெயர் 

கூைி 

- வடிவரல் வருபெயர் 

கறுப்ெி 

- நிறத்தரல் வருபெயர் 
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ைரனுைத்தி 

கதியரல் வருபெயர் 

நரைரத்தி, ெரப்ெரத்தி -  ரதியரல் வருபெயர் 

உழத்தி 

- குடியரல் வருபெயர் 

குடும்ெத்தனலவி 

-  ிறப்ெரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர நல்லள், தீயள் என்ெைவும் 'ள' கர ஈறு பெற்ற உயர்தினணப் பெண்ெரற் 

ெண்புப்பெயர்கள் ஆகும். 

பதரழிற்பெயர் 

பதரழிற்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினணப் பெண்ெரற் பெயர்கள் ஓதல், ஈதல் 

என்ெைவற்றின் அடிப்ெனையில் 'ள' கர ஈறு பெற்றனையும். 

எ.கர - ஓதுவரள் 

- ஓதலரல் வருபெயர் 

ஈவரள் 

- ஈதலரல் வருபெயர் 

இனைச்ப ரற் பெயர் 

சுட்டு , விைர, ெிற , ைற்று என்னும் இனைச்ப ரற்கள் 'ள' கர ஈறு பெற்று உயர்தினணப் 

பெண்ெரற் பெயனர உணர்த்தும். 

எ.கர- அவள், இவள், உவள் 

- சுட்ைரல் வருபெயர் 

எவள், ஏவள், யரவள் 

- விைரவரல் வருபெயர் 

ெிறள், ைற்னறயள் 

- ெிற , ைற்று என்ெைவற்றரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர வதரழி, ப விலி, ைகடூஉ , நங்னக , னதயல் எை நூற்ெரவில் 

சுட்ைப்ெடுவைவும் வெனத, பெதும்னெ, இகுனள, ைைந்னத, ைரது, ெரங்கி, பெண்டு, 

பெண்ைரட்டி எை நூற்ெரவில் சுட்ைப்பெறரதைவும் உயர்தினணப் பெண்ெரற் 

பெயர்களரகும். 

எைவவ பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, ெண்பு, பதரழில் என்னும் ஆறுவனகப் 

பெயர்களின் அடிப்ெனையில் 'ள' கர 'இ' கர ஈறு பெற்றும் சுட்டு, விைர, ெிற, ைற்று 
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என்னும் இனைச்ப ரற்கள் 'ள' கர ஈறு பெற்றும் வதரழி, ப விலி, ைகடூஉ , நங்னக, னதயல் 

என்ெைவும் இனவவெரல் அனையும் ெிறவும் உயர்தினணப் பெண்ெரற் பெயர்களரகும். 

கினளமுத லரகக் கிளந்த பெரருள்களுள் ளவ்பவரற்று இகரக்கு ஏற்ற ஈற்றவும் வதரழி 

ப விலி ைகடூஉ நங்னக 

னதயவலரடு இன்ைை பெண்ெரல் பெயவர (நன் : 277) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

உயர்தினணப் ெலர்ெரல் பெயர்கள் 

பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, குணம், பதரழில் என்னும் ஆறு வனககளில் அனைவை 

ஆகும். சுட்டு, விைர, ெிற, ைற்று எனும் இனைச் ப ரற்களரய் வருவைவரகும். ைரந்தர், 

ைக்கள் முதலரை ெிற பெயர்கள் இனவ ர், அர், ஆர், ைரர் என்னும் 'ர' கர ஈற்று முடிவு 

பெற்று வரும். தைர், நுைர், கருவூரரர், ஆதினரயரர், பநடும்ெரர், அறிஞர், ஓதுவரர், 

யரவர், இவர், ைற்னறயர் ஆகிய பெயர்கள் 'ர' கர ஈறு பெற்றுவரும் உயர்தினணப் 

ெலர்ெரல் பெயர்கள் ஆகும். 

பெரருட்பெயர் 

பெரருட்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினணப் ெலர்ெரல் பெயர்கள் கினள, எண், குழு 

என்னும் ெகுப்புகளில் 'ர' கர ஈறு பெற்றனையும். 

எ.கர- தைர், நைர், 

- கினளயரல் வருபெயர் 

இருவர், மூவர் 

- எண்ணரல் வருபெயர் 

அனவயத்தரர் 

- குழுவரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர பெரன்முடியரர் என்ெைவும் 'ர' கர ஈறு பெற்றனையும் உயர்தினணப் 

ெலர்ெரல் பெரருட்பெயர்களரகும். 

இைப்பெயர் 

இைப்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினணப் ெலர்ெரல் பெயர்கள் தினண, வதயம், 

ஊர், வரன், அகம், புறம் என்னும் ெகுப்புகளில் 'ர' கர ஈறு பெற்றனையும். 

 

எ.கர - குறவர், ஆயர் 

- தினணயரல் வருபெயர் 

ைனலநரட்ைவர் 
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- வதயத்தரல் வருபெயர் 

நன்ைரட்ைரர், அகத்தரர் 

- ஊரரல் வருபெயர் 

வரைத்தர், அகத்தரர், புறத்தரர் - வரன் , அகம், புறம் இவற்றரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர ைண்ணகத்தரர், பூதலத்தரர் என்ெைவும் 'ர' கர ஈறு பெற்றனையும் 

உயர்தினணப் ெலர்ெரல் இைப்பெயர்களரகும். 

கரலப்பெயர் 

கரலப்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினணப் ெலர்ெரல் பெயர்கள் ஆண்டு, 

ெருவம், ைரதம், நரள், ைீன் ஆகியவற்றின் அடிப்ெனையில் 'ர' கர ஈறு பெற்றனையும். 

எ.கர- மூவரண்டிைர் - ஆண்ைரல் வருபெயர் 

வவைிலரர் 

- ெருவத்தரல் வருபெயர் 

ெரணியரர் 

- ைரதத்தரல் வருபெயர் 

ஓணத்தரர் 

- நரளரல் வருபெயர் 

ஆதினரயரள் - ைீைரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர ஐயரண்டிைர், பநருநலரர், கரனலயரர் 'ர' கர ஈறு பெற்றனையும் 

உயர்தினணப் ெலர்ெரல் கரலப்பெயர்களரகும். 

 ினைப்பெயர் 

 ினைப்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினணப் ெலர்ெரல் பெயர்கள் புயம், ையிர், 

ைரர்பு, கண், கரது ஆகியவற்றின் அடிப்ெனையில் 'ர' கர ஈறு பெற்றனையும். 

எ.கர- பநடுைரர்ெர் - புயத்தரல் வருபெயர் 

கரிகுழலரர் 

- ையிரரல் வருபெயர் 

திைைரர்ெர் 

- ைரர்ெரல் வருபெயர் 

கூர்விழியரர் - கண்ணரல் வருபெயர் 

குனழக்கரதர் - கரதரல் வருபெயர் 
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இனவ தவிர கருங்னகயர், பநடுங்னகயர், ெல்லர் என்ெைவும் 'ர' கர ஈறு பெற்றனையும் 

உயர்தினணப் ெலர்ெரல்  ினைப்பெயர்களரகும். 

ெண்புப் பெயர் 

ெண்புப் பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினணப் ெலர்ெரல் பெயர்கள் அளவு, அறிவு, 

ஒப்பு, வடிவு, நிறம், கதி,  ரதி, குடி,  ிறப்பு இவற்றின் அடிப்ெனையில் ‘ர' கர ஈறு 

பெற்றனையும். 

எ.கர- பெரியர் 

- அளவரல் வருபெயர் 

புலவர் 

- அறிவரல் வருபெயர் 

கரியர் 

- நிறத்தரல் வருபெயர் 

பெரன்ைைத்தரர் - ஒப்ெரல் வருபெயர் 

முைவர் 

- வடிவரல் வருபெயர் 

வதவர் 

- கதியரல் வருபெயர் 

அந்தணர் 

-  ரதியரல் வருபெயர் 

ெரண்டியர் 

- குடியரல் வருபெயர் 

தனலவர் 

-  ிறப்ெரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர நல்லர், தீயர் என்ெைவும் 'ர' கர ஈறு பெற்றனையும் உயர்தினணப் ெலர்ெரல் 

ெண்புப் பெயர்களரகும். 

பதரழிற்பெயர் 

பதரழிற்பெயர் நினலயில் அனையும் உயர்தினணப் ெலர்ெரல் பெயர்கள் ஓதல், ஈதல் 

என்ெைவற்றின் அடிப்ெனையில் 'ர' கர ஈறு பெற்றனையும். 

எ.கர- ஓதுவரர் - ஓதலரல் வருபெயர் 

ஈவரர் 
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- ஈதலரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர தட்ைரர், தச் ர், பகரல்லர் என்ெைவும் 'ர' கர ஈறு பெற்றனையும் 

உயர்தினணப் ெலரெரல் பதரழிற்பெயர்களரகும். 

இனைச்ப ரற்கள் 

சுட்டு, விைர, ெிற, ைற்று என்னும் இனைச்ப ரற்கள் 'ர' கர ஈறு பெற்று உயர்தினணப் 

ெலர்ெரனல உணர்த்தும். 

எ.கர- அவர், இவர், உவர் - சுட்ைரல் வருபெயர் 

எவர் , ஏவர், யரர் 

- விைரவரல் வருபெயர் 

ெிறர், ைற்னறயர் 

- ெிற, ைற்று என்ெைவற்றரல் வருபெயர் 

இனவ தவிர கள் விகுதி பெற்று ெலர்ெரலுக்கு பெரருந்தி வரும் உயர்தினணப் பெயர்களும் 

(வகரக்கள், நெர்கள், தனலவிகள்) ைரந்தர், ைகரர்,  ிறரர், வவளிர் எை வரும் பெயர்களும் 

உயர்தினணப் ெலர்ெரற் பெயர்களரகும். 

எைவவ பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, ெண்பு, பதரழில் ஆறுவனகப் பெயர்களின் 

அடிப்ெனையிலும் சுட்டு விைர, ெிற, ைற்று என்னும் இனைச்ப ரற்களின் 

அடிப்ெனையிலும் 'ர' கர ஈறு ைற்றும் கள் விகுதி பெற்று ெலர்ெரலுக்கு பெரருந்தி வரும் 

பெயர்களும் ெிறவும் உயர்தினணப் ெலர்ெரல் பெயர்கள் ஆகும். 

கிளந்த கினளமுதல் உற்றரவ் வீற்றும் 

கள் என் ஈற்றின் ஏற்ெவும் ெிறவும் 

ெல்வலரர் பெயரின் ெகுதி யரகும் (நன் : 278) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

அஃறினண ஒன்றன்ெரல் பெயர் 

எது, ஏது, யரது என்னும் விைரப் பெயர்கள் அது, இது, என்னும் சுட்டுப் பெயர்கள் 

அறுவனகப் பெயர்களின் அடிப்ெனையில் 'து' ஈறு பெற்று அஃறினண ஒன்றன்ெரனல 

உணர்த்தும். 

எ.கர - பெரன்ைது (பெரருள்) 

நிலத்தது (இைம்) 

ஆதினரயது (கரலம்) 

பகரம்ெிைது ( ினை ) 

நீண்ைது (குணம்) 
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ஆைலது (பதரழில்) 

எை வரும் அறுவனகப் பெயர்கள் அஃறினை ஒன்றன் ெரனல உணர்த்துகின்றை. 

வந்தது எது? கூறிைது யரது? வீடு எது? 

தனலயிது, கரலிது, இைைது, குணைது 

இத்பதரைர்கள் விைர எழுத்துக்களரலும் சுட்பைழுத்துக்களரலுைரை அஃறினண 

ஒன்றன்ெரல் பெயர்கள் ஆகும். இவ்வரவற விைரவும் சுட்டும் அல்லரத குனழயது, 

நிலத்தது, மூலத்தது, வகரட்ைது , குறியது, ஆைலது என்ெை முனறவய பெரருள், இைம், 

கரலம்,  ினை, ெண்பு, பதரழில் ஆகிய அறுவனகப் பெயர்களின் அடிப்ெனையில் 'து' ஈறு 

பெற்று அஃறினணயும் 

ஒன்றன் ெரனலயும் உணர்த்துகின்றை. 

அஃது, இஃது, உஃது எை வரும் ஆய்தம் வ ர்ந்த சுட்டுப் பெயர்கள் இனணந்த 'து' 

ஈற்றுப் பெயர்கள் ஒன்றன்ெரனலயும் அஃறினணனயயும் ைட்டும் உணர்த்தும். 

எ.கர - ஒன்று வந்தது, ஒன்று வீழ்ந்தது 

இதில் 'ஒன்று' என்ெது ஒன்றன் ெரனலயும் அஃறினணயும் குறிக்கிறது. இனவ தவிர 

ெிறிது, ைற்னறயது என்னும் 'து' ஈற்று இனைச்ப ரற்களும் ஒன்றன்ெரனலயும் 

அஃறினணனயயும் குறிக்கும். 

எைவவ அறுவனகப் பெயர்களின் அடிப்ெனையில் 'து' ஈறு பெற்று அனையும் விைர , சுட்டு 

முதலிய பெயர்களும் விைரவும் சுட்டும் இன்றி அறுவனகப் பெயர்களின் அடிப்ெனையில் 

'து' ஈறு பெற்றனையும் பெயர்களும் ஆய்தத்துைன் இனணந்து 'து' ஈறு 

பெற்றனையும் சுட்டுப்பெயர்களும் ஒன்று எை அனையும் எண்ணுப் பெயரும் 'து' ஈறு 

பெற்றனையும் ெிற , ைற்று என்னும் இனைச்ப ரற் பெயர்களும் அஃறினண 

ஒன்றன்ெரனலக் குறிக்கும் பெயர்களரகும். 

விைரசுட் டுைனும் வவறுைரம் பெரருள் 

ஆதி யுறுதுச் சுட்ைனண ஆய்தம் 

ஒன்பறன்என் இன்ைை ஒன்றன் பெயவர (நன் : 279) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

அஃறினணப் ெலவின் ெரல் பெயர்கள் 

எனவ, யரனவ, அனவ, இனவ, உனவ முதலியை 'னவ' விகுதி பெற்ற விைர சுட்ைரகும். 

இனவ பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, ெண்பு, பதரழில் என்னும் அறுவனகப் 

பெயர்களின் அடிப்ெனையில் 'னவ' விகுதி பெற்றனைந்து அஃறினணப் ெலவின்ெரனல 

உணர்த்தும். 

எ.கர- குனழயை, பெரருளை 
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- பெரருட்பெயர் 

அகத்த, நரட்டிை 

- இைப்பெயர் 

வவைில் , வவைிலினய 

- கரலப்பெயர் 

வகரட்ை, பகரம்ெிை 

-  ினைப் பெயர் 

கரிய, கரியை 

- குணப்பெயர் 

ஆைலவ , ஓதுவை 

- பதரழிற்பெயர் 

இனவ அறுவனகப் பெயர்களின் அடிப்ெனையில் இைம் பெற்ற அன் ரரினய பெற்றும் 

பெறரைலும் வந்துள்ள அகர ஈற்றுப் அஃறினணப் ெலவின் ெரல் பெயர்கனள உணர்த்தும். 

பநடியனவ, கரியனவ,  ிறியனவ என்ெை 'னவ' விகுதி பெற்ற விைர, சுட்டு அல்லரத 

பெயர்கள் ஆகும். 

அவ், இவ், உவ் - லகர பைய்யீற்றுச் சுட்டுப் பெயர்களும் அஃறினணப் ெலவின் 

ெரற் பெயர்கனள உணர்த்தும். 

கரடுகள், ைரடுகள், ைரங்கள், ெிணங்கள் - இனவ 'கள்' விகுதி பெற்று அஃறினணப் 

ெலவின் ெரற் பெயர்கனள உணர்த்தும். 

இரண்டு, ெத்து, மூன்று - இனவ ஒன்றிற்கு வைற்ெட்ைவற்னறக் குறித்த அஃறினணனயக் 

குறிக்கும் எண்ணுப் பெயர்கள். 

உள்ள , இல்ல, ெல்ல,  ில்ல, உள, இல, ெல,  ில என்னும் குறிப்பு 

வினையரலனணயும் பெயர்களும் அஃறினணப் ெலவின் ெரல் பெயர்கனள உணர்த்தும். 

இனவ தவிர யர, ெிற, ைற்னறய என்னும் இனைச்ப ரற்களும் அஃறினணப் ெலவின் 

ெரனல உணர்த்தும். எைவவ அறுவனகப் பெயர்களின் அடிப்ெனையில் ‘னவ' விகுதி 

பெற்றனையும் 

விைர , சுட்டுப்பெயர்களும் 

விைர , சுட்டு இன்றி அறுவனகப் பெயர்களின் அடிப்ெனையில் 'னவ' விகுதி 

பெற்றனையும் பெயர்களும் 

அறுவனகப் பெயர்களின் அடிப்ெனையில் அன் ரரினயப் பெற்றும் பெறரைலும் அனையும் 

அகர ஈற்றுப் பெயர்களும் 
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வகர ஈற்றுச் சுட்டுப் பெயர்களும் 'கள்' விகுதி பெற்றனையும் பெயர்களும் ஒன்றிற்கு 

வைற்ெட்ைனவகனளக் குறிக்கும் எண்ணுப் பெயர்களும் 

உள்ள , இல்ல,  ில்ல, ெல்ல, உள, இல, ெல,  ில என்னும் குறிப்பு வினையரலனணயும் 

பெயர்களும் 

யர, ெிற, ைற்னறய என்னும் இனைச்ப ரற் பெயர்களும் 

அஃறினணப் ெலவின்ெரனலக் குறிக்கும் பெயர்களரகும். 

முன்ைர் அவ்பவரடு வருெனவ அவ்வும் 

சுட்டு இறு வவ்வும் கள் இறு பைரழியும் 

ஒன்று அல் எண்ணும் உள்ள இல்ல 

ெல்ல  ில்ல உளஇல ெல ில 

இன்ைவும் ெலவின் பெயரரகும்வை. (நன் : 280) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

ெரல்ெகர அஃறினணப் பெயர் 

ஒன்றன் ெரல், ெலவின் ெரல் எைப் ெகுக்க முடியரத பெயர்ச்ப ரற்கள் அஃறினணயின் 

இருெரல்களுக்கும் பெரதுவரை பெயர்களரகும். இத்தனகய பெயர்கள் ெரல்ெகர 

அஃறினணப் பெயர்கள் எைப்ெடும். 

எ.கர - ெறனவ ெறந்தது - ெறனவ ெறந்தை 

ைரம் ெழுத்தது - ைரம் ெழுத்தை 

யரனை வந்தது - யரனை வந்தை 

அஃறினணயில் ஒன்றன் ெரனலயும் ெலவின் ெரனலயும் உணர்த்தும் பெயர்ச் ப ரற்கள் 

 ில 

உள்ளை. முன் நூற்ெரக்களில் கூறப்ெட்ை ஒன்றன்ெரல், ெலவின் ெரனல உணர்த்தும் 

விகுதிகளுக்கு (து, னவ, அ , கள்) பெரதுவரக அனைந்துள்ளனையரல் இனவ ெரல்ெகர 

அஃறினணப் பெயர்கள் ஆகும். இதனை, 

ெரல் ெகர அஃறினைப் பெயர்கள் ெரற் பெரது னைய (நன் : 281) 

என்னும் நூற்ெர விளக்குகிறது. 

ெறனவ, ைரம் என்னும் பெயர்ச் ப ரற்கள் 'கள்' விகுதி பெறரைவல ென்னைப் 

பெயரரக குறிப்ெிைப்ெடுவனதக் கரணலரம். 

இருதினணப் பெரதுப் பெயர் 

உயர்தினணக்கும் அஃறினணக்கும் பெரதுவரக அனையும் பெயர்கனள இருதினணப் 

பெரதுப்பெயர் என்ெர். 
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எ.கர -  ரத்தைிவன்,  ரத்தைிவ்பவருது 

இத்பதரைர்  ரத்தைிவன் என்னும் பெரழுது உயர்தினணனயயும்  ரத்தைிவ்பவருது 

என்னும் 

இரு தினணக்கும் 

பெரழுது அஃறினணனயயும் உணர்த்தும். ' ரத்தன்' என்ெது பெரதுவரக அனையும் 

பெயரரகிறது. இனவ 

முதற்பெயர்  ினைப்பெயர்  ினை முதற்பெயர் 

முனறப்பெயர் 

தன்னைப்பெயர் முன்ைினலப் பெயர் 

எல்லரம், தரம், தரன் என்னும் பெயர் எை வனகப்ெடுத்தப்ெடுகின்றை. 

முதற்பெயர் 

கரரணம் கருதரது ஒருபெரருனளக் குறிக்கும் பெயர் முதற்பெயரரகும். இது நரன்கரக 

அனையும். அனவ, 

ஆண்னை முதற்பெயர் -  ரத்தன் 

பெண்னை முதற்பெயர் -  ரத்தி 

ஒருனை முதற்பெயர் - வகரனத 

ென்னை முதற்பெயர் - வகரனதகள் 

 ினைப்பெயர் 

உறுப்ெின் கரரணைரக அனையும் பெயர்  ினைப்பெயரரகும். இது நரன்கரக 

அனையும். அனவ, 

ஆண்னை  ினைப்பெயர் - முைவன் 

பெண்னை  ினைப்பெயர் - முைத்தி 

ஒருனை  ினைப்பெயர் 

- ப விலி 

ென்னை  ினைப்பெயர் - ப விலிகள் 

 ினை முதற்பெயர் 

உறுப்னெயும் உறுப்னெ உனைய முதற்பெரருனளயும் கரரணைரகக் பகரண்ைனையும் 

பெயர்  ினை முதற்பெயரரகும். இது நரன்கரக அனையும். அனவ, 

ஆண்னை  ினை முதற்பெயர் - முைக்பகரற்றன் 

பெண்னை  ினை முதற்பெயர் - முைக்பகரற்றி 
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ஒருனை  ினை முதற்பெயர் - பகரடும்புற ைருதி 

ென்னை  ினை முதற்பெயர் - பகரடும்புற ைருதிகள் 

முனறப்பெயர் 

உறவினை அடிப்ெனையரகக் பகரண்ைனையும் பெயர் முனறப் பெயரரகும். இது இரு 

நினலயில் அனையும். அனவ, 

ஆண்னை முனறப்பெயர் - தந்னத 

பெண்னை முனறப்பெயர் - தரய் 

என்ெைவரகும். 

தன்னைப்பெயர் 

தம்னை உணர்த்தக் கரரணைரக அனையும் பெயர் தன்னைப் பெயரரகும். இது 

நரன்கரக அனையும். அனவ, 

யரன், யரம், நரன், நரம் 

என்ெைவரகும். 

முன்ைினலப் பெயர் 

முன் நிற்ெவனர உணர்த்தக் கரரணைரக அனையும் பெயர் முன்ைினலப் பெயரரகும். இது 

ஐந்தரக அனையும். அனவ, 

எல்லீ ர், நீயிர், நீவிர், நீர், நீ 

என்ெைவரகும். 

எல்லரம், தரம், தரன் 

எல்லரம், தரம் என்ெை ென்னைனயயும் 

தரன் என்ெது ஒருனைனயயும் உணர்த்தும். 

உயர்தினண, அஃறினண ஆகிய இருதினணக்கும் பெரதுவரக அனையும். 

இத்தனகய 26 பெயர்கள் ஒவ்பவரன்றும் இரு தினணயிலும் தம்தம் ெரல்கனள 

ஏற்றுவரும். அதரவது, 

ஆண்னைப் பெரதுப்பெயர் உயர்தினண ஆண்ெரனலயும் அஃறினண ஆண்ெரனலயும் 

பெண்னை பெரதுப்பெயர் உயர்தினண பெண்ெரனலயும் அஃறினண பெண்ெரனலயும் 

ஒருனைப் பெரதுப்பெயர் உயர்தினண ஆண் பெண் ஒருனைகனளயும் அஃறினண 

ஒருனைனயயும் ஒருனைப் பெரதுப்பெயர் உயர்தினணப் ென்னையும் அஃறினண 

ென்னைனைனயயும் 
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ஏற்று நிற்கும். இவ்வரவற தன்னை முன்ைினலப் பெயர்களும் எல்லரம், தரன் , தரம் 

என்னும் பெயர்களும் அனையும். 

முதற்பெயர் 

ஆண்னை 

முதற் பெயர் இருதினண 

 ரத்தைிவன்,  ரத்தைிவ்பவருது ஆண்ெரலுக்குப் 

பெரதுவரயிற்று. 

- பெண்னை 

முதற் பெயர் இருதினணப் 

 ரத்தியிவள்,  ரத்தியப் ெசு பெண்ெரலுக்குப் 

பெரதுவரயிற்று. 

வகரனதயிவன், வகரனதயிவள், வகரனதயிது - ஒருனை முதற்பெயர் இருதினண 

ஒருனை 

ஆண், பெண், ஒன்றன் ெரலுக்குப் பெரதுவரயிற்று. 

வகரனதகளிவர், வகரனதயினவ - ென்னை முதற்பெயர் இருதினணப் ென்னைக்குப் 

பெரதுவரயிற்று. 

 ினைப்பெயர் 

 ினைப்பெயர், இருதினண 

முைவைிவன், முைவைிவ்பவருது - ஆண்னை ஆண்ெரலுக்குப் பெரதுவரயிற்று 

முைத்தியவள், முைத்தி, முைத்தியிப்ெசு - பெண்னை  ினைப்பெயர், இருதினண 

பெண்ெரலுக்குப் பெரதுவரயிற்று 

ப விலியிவன், ப விலியிவள், ப விலியிது - ஒருனை  ினைப்பெயர் இருதினண ஒருனை 

மூன்றிற்கும் பெரதுவரயிற்று. 

ப விலிகளிவர், ப விலிகளினவ - ென்னை  ினைப்பெயர் இருதினண ென்னைக்குப் 

பெரதுவரயிற்று. 

 ினை முதற்பெயர் 

முைக்பகரற்றைிவன், முைக்பகரற்றைிவ்பவருது - ஆண்னை  ினை முதற் பெயர் 

இருதினண ஆண்ெரலுக்குப் பெரதுவரயிற்று. 

முைக்பகரற்றியிவள், முைக்பகரற்றியிப்ெசு - பெண்னை  ினை முதற் பெயர் இருதினண 

பெண்ெரலுக்குப் பெரதுவரயிற்று. 
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பகரடும்புற ைருதியிவன், பகரடும்புற ைருதியிவள், பகரடும்புற ைருதியிது - ஒருனை  ினை 

முதற்பெயர் இருதினண ஒருனை மூன்றிற்குப் பெரதுவரயிற்று. 

பகரடும்புற ைரதிகளிவர் பகரடும்புற ைருதிகளினவ - ென்னை  ினை முதற்பெயர் 

இருதினணப் ென்னைக்குப் பெரதுவரயிற்று. 36 

முனறப்பெயர் 

தந்னதயிவன், தந்னதயிவ்பவருது 

ஆண்னை 

முனறப்பெயர் இருதினண 

ஆண்ெரலுக்குப் பெரதுவரயிற்று. 

தரயிவள், தரயிப்ெசு - பெண்னை முனறப்பெயர் இருதினண பெண்ெரலுக்குப் 

பெரதுவரயிற்று. 

தன்னைப் பெயர் 

யரைம்ெி, யரைங்னக , யரன்பூதம் - யரன் என்னும் தன்னைப் பெயர் இருதினண 

ஒருனை மூன்றிற்கும் பெரதுவரயிற்று. 

நரைம்ெி, நரைங்னக, நரன்பூதம் - நரன் என்னும் தன்னைப் பெயர் இருதினண 

ஒருனை மூன்றிற்கும் பெரதுவரயிற்று. 

யரம்ைக்கள், யரம்பூதங்கள், - 'யரம்' என்னும் தன்னைப் பெயர் இருதினண 

ஒருனைக்கும் பெரதுவரயிற்று. 

நரம்ைக்கள், யரம்பூதங்கள், - 'நரம்'' என்னும் தன்னைப் பெயர் இருதினணப் 

ஒருனைக்கும் பெரதுவரயிற்று. 

முன்ைினலப் பெயர் 

நீ நம்ெி, நீ நங்னக , நீ ைலர் - 'நீ' என்னும் முன்ைினலப் பெயர் இருதினண ஒருனை 

மூன்றிற்கும் பெரதுவரயிற்று. 

நீர் ைக்கள், நீர் பூதங்கள் - நீர் என்னும் முன்ைினலப் பெயர் இருதினணப் ென்னை 

மூன்றிற்கும் பெரதுவரயிற்று. 

இவ்வரவற எல்லீர் நீயிர், நீவிர் என்ெைவும் இருதினணக்கும் பெரதுவரக அனையும். 

எல்லரம், தரம், தரன் 

அவபரல்லரம், அனவபயல்லரம் - 'எல்லரம்' என்ெது இது தினணப் ென்னைக்கும் 

பெரதுவரயிற்று. 

அவர்தரம், அனவதரம் - 'தரம்' என்ெது இருதினணப் ென்னைக்கும் பெரதுவரயிற்று 
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அவன்தரம், அவள் தரன், அது தரன் - 'தரன்' என்ெது இருதினண ஒருனை மூன்றிற்கும் 

பெரதுவரயிற்று. 

எைவவ, இருதினணக்கும் பெரதுவரக அனைவை முதற்பெயர்,  ினைப்பெயர்,  ினை 

முதற்பெயர், முனறப்பெயர், தன்னைப்பெயர், முன்ைினலப் பெயர், எல்லரம், தரன் , தரம் 

என்னும் பெயர்கள் 26 என்றும் இனவ ஒவ்பவரன்றும் இரு தினணயிலும் தத்தம் 

ெரல்கனள ஏற்று அனையும் என்றும் அறியலரம். 

முதற்பெயர் நரன்கும்  ினைப்பெயர் நரன்கும் 

 ினைமுதற் பெயர் நரன்கும் முனற இரண்டும் 

தன்னை நரன்கும் முன்ைினல ஐந்தும் 

எல்லரம் தரம்தரன் இன்ைை பெரதுப்பெயர் (நன் : 282) 

ஆண்னை பெண்னை ஒருனை ென்னையில் 

ஆம் அந்த நரன்னைகள் ஆண்பெண் முனறப்பெயர் (நன் : 283) 

அவற்றுள் 

ஓன்வற இருதினண தன்ெரல் ஏற்கும் (நன் : 284) 

என்னும் நூற்ெரக்கள் வரயிலரக வைற்குறித்த கருத்துக்கனள அறியலரம். 

தன்னை, முன்ைினல, ெைர்க்னகப் பெயர்கள் 

பெயர்ச்ப ரற்கள் தன்னைவயர முன் நிற்ெவனரவயர அயலிைத்தில் உள்ளவனரவயர 

சுட்டி நிற்கும் தன்னை உனையை. இதைடிப்ெனையில் பெயர்கனளத் தன்னைப் பெயர்கள், 

முன்ைினலப் பெயர்கள், ெைர்க்னகப் பெயர்கள் எை மூன்றரகக் பகரள்ளலரம். எைவவ 

இது மூவிைப்பெயர் எைப்ெடும். இதனை, 

மூவிைப் பெயர் 

தன்னைப் பெயர் 

முன்ைினலப் பெயர் ெைர்க்னகப் பெயர் 

இவ் அட்ைவனண வரயிலரக விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

நரன் ெரைம் ெடித்வதன் - 'நரன்' என்னும் பெயர்ச்ப ரல் தன்னைக் குறிக்கும். 

நீ ெரைம் ெடி - 'நீ' என்னும் பெயர்ச்ப ரல் முன் நிற்ெவனரக் குறிக்கும். 

அவன் ெரைம் ெடித்தரன் - 'அவன்' என்னும் பெயர்ச்ப ரல் தன்னைவயர முன் 

நிற்ெவனரவயர குறிக்கரது. அயல் இைத்திலுள்ளவனரக் குறிக்கும். 

தன்னைக் குறிக்கும் பெயர்கள் தன்னைப் பெயர்களரகும். அனவ, 

யரன், யரம், நரன், நரம் எை நரன்கரகும். 

முன் நிற்ெவனரக் குறிக்கும் பெயர்கள் முன்ைினலப் பெயர்களரகும். அனவ, 
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எல்லீர் , நீயிர், நீவீர், நீர், நீ எை ஐந்தரகும். 

யரன், யரம், நரன், நரம், எல்லீர் , நீயிர், நீவீர், நீர், நீ என்னும் ஒன்ெதும் அல்லரத 

பெயர்கள் ெைர்க்னகப் பெயர்களரகும். 

எல்லரம் என்னும் பெயர் தன்னை, முன்ைினல, ெைர்க்னக ஆகிய மூவிைத்திற்கும் 

உரிய பெயரரகும். 

எைவவ யரன், யரம், நரன், நரம் என்னும் நரன்கும் தன்னைப் பெயர்கள் எைவும் எல்லீர், 

நீயிர், நீவீர், நீர், நீ என்னும் ஐந்தும் முன்ைினலப் பெயர்கள் எைவும் இவ் ஒன்ெதும் 

அல்லரத பெயர்கள் ெைர்க்னகப் பெயர்கள் எைவும் 'எல்லரம் ' என்னும் பெயர் 

மூவிைத்திற்கும் உரிய பெயர் எைவும் அறியலரம். 

தன்னை யரன்நரன் யரம்நரம் முன்ைினல 

எல்லீர் நீயிர் நீவிர் நீர் நீ 

அல்லை ெைர்க்னக எல்லரம் எைல் பெரது (நன் : 285) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

பதரழிற் பெயர் - வினையரலனணயும் பெயர்கள் 

பதரழிற்பெயர் என்ெது பதரழினலக் குறிக்கரைல் பதரழில் ப ய்தவனரக் குறிக்கும். இப் 

பெயர்ச்ப ரற்கள் கரலம் கரட்ைரது. ஆைரல் இப்பெயர்கள் மூவிைத்திற்கும் பெரருந்தி 

வரும். 

வினைனயச் ப ய்யும் பெரருளுக்குப் பெயரரகிக் கரலம் கரட்டுவைரய், வவற்றுனைகனள 

ஏற்று, மூவிைத்திற்கும் பெரருந்தி வருவை வினையரலனணயும் பெயர் 

ஆகும். 

ஓதல், ஓதுவித்தல், வவட்ைல், வவட்ெித்தல், ஈதல், ஏற்றல் என்ெை அந்தணர்களுக்குரிய 

பதரழில் ஆகும். இச் ப ரற்கள் ஓது, ஓதுவி , வவள், வவட்ெி, ஈ, ஏல் என்னும் வினைப் 

ெகுதிகளின் அடியரகப் ெிறந்தனவ. ஆல், தல் என்னும் விகுதிகனளப் பெறும்பெரழுது 

அந்தந்தத் பதரழினல உணர்த்தும் பெயரரகின்றை. இது ெைர்க்னக இைத்திற்கு உரியதரக 

அனையும். 

எ.கர- ெசு வந்தது 

வந்தது வெரயிற்று 

 ிறுவன் ஓடி வந்தரன் 

வந்தவனைக் கண்ைரள் 

வர லில் நிற்கிறரன் 

நிற்கிறவனுக்கு உணவு பகரடு 
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இத்பதரைர்களில் இைம்பெறும் வந்தது, வந்தரன், நிற்கிறரன் என்ெை வினைமுற்றுக்கள் 

ஆகும். இனவ , வந்தது , வந்தவனை, நிற்கிறவனுக்கு எை பெயரரகி வவற்றுனை 

உருபுகனள (அது, ஐ, கு) ஏற்றுள்ள ை. 

வினையின் பெயவர ெைர்க்னக , வினையரல் 

அனணயும் பெயவர யரண்டும் ஆகும் (நன் : 286) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

ென்ைிரன்டு பெரதுப்பெயர்கள் 

ஒருனைப் பெயர்களரகிய நரன்கும் ென்னைப் பெயர்களரகிய எட்டும் இனணந்த 

ென்ைிரண்டும் இரு தினணகனள உணர்த்தும் பெரதுப் பெயர்களரகும். 

ஒருனைப் பெயர்களரை தரன், யரன், நரன், நீ என்னும் நரன்கும் இருதினண ஆண்ெரல், 

பெண்ெரல், ஒன்றன்ெரல் ஆகியவற்றிற்குப் பெரதுவரக அனையும். 

தரம், யரம், நரம், எல்லரம், நீயிர், நீவிர், நீர் என்னும் எட்டும் இருதினணக்கும் 

பெரதுவரக அனையும் ென்னைப் பெயர்களரகும். 

தரன்யரன் நரன்நீ ஒருனை ென்னைதரம் 

யரம் நரம் எல்லரம் எல்லீர் நீயிர்நீ நீவிர் (நன் : 287) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

எண்ணரல் வரும் உயர்தினணப் பெயருக்குப் புறநனை 

ஒன்று என்னும் எண்ணுப் பெயர் ஒருவன் எை வரும் வழி ஆண்ெரனலயும் ஒருத்தி 

எை வரும் வழி பெண்ெரனலயும் உணர்த்தும். 

ஒன்றிற்கு வைற்ெட்ை எண்கனள அடிப்ெனையரகக் பகரண்டு இருவன், இருத்தி, மூவன், 

மூத்தி எை ஆண்ெரல், பெண்ெரல் பெயர்கள் வரரது. ஆைரல் ஒன்றிற்கு வைற்ெட்ைனவ 

இருவர், மூவர், நரல்வர் எை ெலர்ெரலில் இைம்பெறும். 

எைவவ ஒன்று என்னும் எண்ணுப் பெயர் ஒருவன், ஒருத்தி எை ஆண்ெரல், பெண்ெரலில் 

அனையும். ஒன்றிற்கு வைற்ெட்ைனவ இவ்வரறு அனையரது. 

ஒருவன் ஒருத்தி பெயர்வைல் எண்ணில (நன் : 288) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

ஒருவன் என்ெது இருதினணக்கும் பெரது 

ஒருவர் என்ெது உயர்தினண இருெரலுக்கும் பெரதுவரய் அத்தினணக்குரிய ென்னை 

முடிவுைன் அனையும். 

எ.கர- ஆைவர் ஒருவர் வந்தரர் 

பெண்டிர் ஒருவர் வந்தரர் 
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இத்பதரைரிலுள்ள ஒருவர் என்னும் ப ரல் ஆண்ெரலுக்கும் பெண்ெரலுக்கும் பெரதுவரக 

அனைந்துள்ளது. ஒருவர் என்ெது ஒருனைனயக் குறிக்கும். ஆைரல் அது 'ஆர்' என்னும் 

ென்னை விகுதி பெற்றுள்ளது. 

எ.கர-  ரத்தைரர் வந்தரர், முைவைரர் வந்தரர் 

இத்பதரைரில்  ரத்தைரர், முைவைரர் என்ெை இருதினணப் பெரதுப்பெயர்கள் ஆகும். 

இனவ 

'ர்' எனும் விகுதி பெற்றுப் ென்னை முடிவு பெற்றுள்ளை. 

எ.கர- நரியரர் வந்தரர் 

எ.கர 

இத்பதரைரில் நரியரர் என்ெது இருெரலுக்கும் உரிய பெரதுப்பெயர் ஆகும். இதுவும் 'ஆர்' 

விகுதி பெற்றுப் ென்னை முடிவு பெற்றுள்ளது. 

எ.கர- பதரல்கரப்ெியைரர் வந்தரர், இனறவைரர் வந்தரர் 

இத்பதரைரிலுள்ள உயர்தினணப்பெயர்கள்  ிறப்பு நினலயில் 'ஆர்' விகுதி பெற்றுப் 

ென்னை 

முடிவு பெற்றுள்ளை. 

ஒருவர் என்ெது உயர் இரு ெரற்றரய்ப் ென்னை வினைபகரளும் ெரங்கிற்று என்ெ (நன் : 

289) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

ஆகுபெயர் 

ஒன்றன் இயற்பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய ெிறிபதரரு பெரருளுக்குத் பதரன்று 

பதரட்டு ஆகி வருவது ஆகுபெயர் எைப்ெடும். 

உலகம் உருண்னை 

உலகம் வியந்தது 

முதல் பதரைரிலுள்ள 'உலகம்' என்னும் ப ரல் இைத்னதக் குறிக்கிறது. இரண்ைரம் 

பதரைரிலுள்ள 'உலகம்' நிலத்னதக் குறிக்கரது. நிலத்திலுள்ள ைக்கனளக் குறிக்கிறது. 

'உலகம்' என்னும் நிலத்திற்குரிய பெயர் ைக்களுக்கு ஆகி வந்துள்ளது. இவ்வரறு ஒன்றன் 

பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய பெரருளுக்கு பதரன்றுபதரட்வை ஆகிவருவது 

ஆகுபெயரரகும். 

ஆகுபெயர் பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, குணம், பதரழில் என்னும் அறுவனகப் 

பெயர்களின் அடிப்ெனையிலும் நரல்வனக (எண்ணல், எடுத்தல், முகத்தல், நீட்ைல்) 

அளனவப் பெயர்களின் அடிப்னையிலும் ப ரல், தரைி, கருவி, கரரியம், கருத்தர, உவனை 

ஆகியவற்றின் அடிப்ெனையிலும் ெலவரறு ெகுத்து வழங்கப்ெடும். இது 16 வனகப்ெடும். 

பெரருளரகு பெயர் 
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முதற்பெரருளின் பெயர்  ினைப்பெயருக்கு ஆகி வருவது பெரருளரகு பெயரரகும். 

எ.கர- தரைனர முகம் 

இத்பதரைரிலுள்ள 'தரைனர' என்னும் முதற்பெரருளின் பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய 

'ைலர்' என்னும் உறுப்ெிற்குப் பெயரரகி வந்துள்ளது. 

இைவரகு பெயர் 

இைப்பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய பெரருளுக்கு ஆகி வருதல் இைவரகு பெயரரகும். 

எ.கர- ஊர் திரண்ைது 

இத்பதரைரிலுள்ள 'ஊர்' என்ெது அதவைரடு பதரைர்புனைய ைக்களுக்குப் பெயரரகி 

வந்துள்ளது. 

கரலவரகு பெயர் 

கரலப்பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய பெரருளுக்கு ஆகி வருவதரல் கரலவரகு 

பெயரரகும். 

எ.கர- கரர் அறுத்தரன் (பநல்) 

இத்பதரைரிலுள்ள கரர் என்னும் கரலப்பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய 

வினளபெரருளுக்கு ஆகி வந்துள்ளது. 

 ினையரகு பெயர் 

 ினைப் பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய முதல் பெரருளுக்கு ஆகி வருவதரல் 

 ினையரகு பெயரரகும். 

எ.கர- பவற்றினல நட்ைரன் 

இத்பதரைரில் பவற்றினல என்னும்  ினைப் பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய பகரடிக்கு 

ஆகி 

வந்தது. 

பதழிலரகுபெயர் 

பதரழிற்பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய பெரருளுக்கு ஆகி வருவது பதரழிலரகுபெயர் 

ஆகும் 

எ.கர- வறுவல் உண்ைரன் 

இத்பதரைரில் வறுத்தல் என்னும் பதரழிற்பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய வறுவல் 

என்னும் 

உணவுக்கு ஆகி வந்துள்ளது. 

எண்ணல் அளனவ ஆகுபெயர் 
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எண்ணல் அளனவப் பெயர் அதனுைன் பதரைர்புனைய பெரருளுக்கு ஆகிவருவது 

எண்ணல் அளனவ ஆகுபெயர் ஆகும். 

எ.கர- ெழங்களில் இரண்டு பகரடு 

இத்பதரைரில் இரண்டு என்னும் எண்ணுப்பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய ெழத்திற்கு 

ஆகிவந்துள்ளது. 

எடுத்தல் அளனவ ஆகுபெயர் 

எடுத்தல் அளனவப் பெயர் அதனுைன் பதரைர்புனைய பெரருளுக்கு ஆகிவருவது எடுத்தல் 

அளனவ ஆகுபெயர் ஆகும். 

எ.கர- இரண்டு கிவலர பகரடு 

இத்பதரைரில் இரண்டு என்னும் எடுத்தல் அளனவப் பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய 

பெரருளுக்கு ஆகி வந்துள்ளது. 

முகத்தல் அளனவ ஆகுபெயர் 

முகத்தல் அளனவப் பெயர் அதனுைன் பதரைர்புனைய பெரருளுக்கு ஆகி வருவது முகத்தல் 

அளனவ ஆகுபெயர் ஆகும். 

எ.கர - உண்ெது நரழி 

இத்பதரைரில் நரழி என்னும் முகத்தல் அளனவப் பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய 

பெரருளுக்கு ஆகிவந்துள்ளது. 

நீட்ைல் அளனவ ஆகுபெயர் 

நீட்ைல் அளனவப் பெயர் அதனுைன் பதரைர்புனைய பெரருளுக்கு ஆகிவருவது நீட்ைல் 

அளனவ ஆகுபெயர் ஆகும். 

எ.கர- ஒரு முழம் பகரடு 

இத்பதரைரில் முழம் என்னும் நீட்ைல் அளனவப் பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய 

பெரருளுக்கு ஆகிவந்துள்ளது. 

ப ரல்லரகு பெயர் 

ப ரல்லின் பெயர் அதனுைன் பதரைர்புனைய பெரருளுக்கு ஆகிவருவது ப ரல்லரகுபெயர் 

ஆகும். 

எ.கர - திருக்குறளுக்கு உனர ப ய்தரர் 

இத்பதரைரில் உனர என்னும் ப ரல் அதவைரடு பதரைர்புனைய விளக்கத்திற்கு 

ஆகிவந்துள்ளது. 

தரைியரகு பெயர் 
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தரைியின் பெயர் அதனுைன் பதரைர்புனைய தரைத்திற்கு ஆகிவருவது தரைியரகு பெயர் 

ஆகும். 

எ.கர- கழனலச் வ வித்தரன் 

இத்பதரைரில் கழல் என்னும் தரைிப் பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய தரைத்திற்கு 

(இைத்திற்கு) ஆகிவந்துள்ளது. 

கருவியரகு பெயர் 

அதனுைன் பதரைர்புனைய கரரியத்திற்கு 

ஆகிவருவது 

ஆனல 

கருவியின் பெயர் கருவியரகுபெயர் ஆகும். 

எ.கர- திருவர கம் வரங்கிவைன் 

இத்பதரைரில் வர கம் என்னும் கருவிப் பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய நூலிற்கு 

ஆகிவந்துள்ளது. 

கரரியவரகு பெயர் 

கரரியத்தின் பெயர் அதனுைன் பதரைர்புனைய கருவிக்கு ஆகிவருவது கரரியவரகு பெயர் 

ஆகும். 

எ.கர- யரப்பு கற்றுக் பகரண்வைன் 

இத்பதரைரில் யரப்பு என்னும் கரரியத்தின் பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய கருவிக்கு 

ஆகிவந்துள்ளது. 

கருத்தரவரகு பெயர் 

கருத்தரவின் பெயர் அதனுைன் பதரைர்புனைய நூலுக்கு ஆகிவருவது கருத்தரவரகு பெயர் 

ஆகும். 

எ.கர - கம்ெனைக் கற்வறன் 

இத்பதரைரில் கம்ென் என்னும் கருத்தரவின் பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய நூலிற்கு 

ஆகிவந்துள்ளது. 

உவனையரகு பெயர் 

உவனைப் பெயர் அதனுைன் பதரைர்புனைய பெரருளுக்கு ஆகிவருவது உவனையரகு 

பெயர் ஆகும். 

எ.கர - ெரனவ வந்தரள் 

இத்பதரைரில் ெரனவ என்னும் உவனைப் பெயர் அதவைரடு பதரைர்புனைய பெண்ணிற்கு 

ஆகிவந்துள்ளது. 
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இனவ தவிர ஆகு பெயர் இருைடியரகு பெயர், மும்ைடியரகு பெயர், அனையடுத்த 

ஆகுபெயர் எைவும் வரப்பெறும். வைற்குறித்த ஆகு பெயர் வனககனள ெின்வரும் 

அட்ைவனண வரயிலரக விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

வனக 

விளக்கம் 

எடுத்துக்கரட்டுகள் 

பெரருளரகு பெயர் 

பெயர் 

முதற்பெரருளின் பெரருளுக்கு ஆவது 

 ினைப் தரைனர முகம் (பூ - முதல், 

முகம் -  ினை) 

இைவரகு பெயர் 

இைத்தின் 

பெயர் 

இைத்திலுள்ள உலவக வெரற்றியது - ைக்கள் 

பெரருளுக்கு ஆவது 

கரலவரகு பெயர் கரலத்தின் பெயர், அக் கரலத்திலுள்ள கரர் அறுத்தரன் (பநல்) 

பெரருளுக்கு ஆவது  ினையரகு பெயர் உறுப்ெின் பெயர் (ெகுதி) முதற் 

தனலக்கு ஒரு ெழம் பகரடு பெரருளுக்கு ஆவது குணவரகு பெயர் குணத்தின் பெயர் 

அக்குணத்னத பவள்னளனயப் ெிடித்துக் கட்டு உனைய பெரருளுக்கு ஆவது 

(ைரடு) பதரழிலரகு பெயர் பதரழிலின் பெயர், அத்பதரழினல வற்றல் உண்ைரன் 

உனைய பெரருளுக்கு ஆவது எண்ணல் அளனவ எண்ணின் பெயர், அவ் அளவுனைய 

இரண்வை பெறுக (இரண்டு ஆகுபெயர் பெரருளுக்கு ஆவது 

ைழனலகள்) எடுத்தல் அளனவ ஏனை பெயர் அவ் அளவுனைய ஒரு கிவலர பகரடு 

(பெரருள் - ஆகுபெயர் பெரருளுக்கு ஆவது 

 ர்க்கனர ) முகத்தல் அளனவ | முகக்கும் அளவுக் கருவியின் பெயர் அனர லிட்ைர் பகரடு 

(ெரல்) ஆகுபெயர் 

அளக்கும் பெரருளுக்கு ஆவது 

நீளத்னத 

அளக்கும் - அளவுப்பெயர், இரண்டு முழம் பகரடு (பூ) 

நீட்ைல் அளனவ ஆகுபெயர் 



MAR GREGORIOS COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI - 37 

DEPARTMENT OF TAMIL SHIFT - I 

 

அளக்கும் பெரருளுக்கு ஆவது 

ப ரல்லரகுபெயர் 

ப ரல்லின் பெயர் அதன் பெரருளுக்கு என் ப ரல்னலக் வகள் (ப ரல் - ஆவது 

அறிவுனர ) 

தரைி ஆகுபெயர் 

பெயர், ெரனல வண்டியில் ஏற்று (குைம்) 

இைத்திலுள்ள பெர 

கருவி ஆகுபெயர் 

கருவியின் பெயர், கருவியரல் ஆை குழல் வகட்டு ைகிழ்ந்வதன் கரரியத்துக்கு ஆவது 

(இன  ) 

கரரிய ஆகுபெயர் 

கரரியத்தின் பெயர், அதனைச் ப ய்த அலங்கரரம் கற்வறன் (நூல்) 

கருவிக்கு ஆவது கருத்தர ஆகுபெயர் | ப யல் ப ய்தவன் பெயர் ப ய்யப்ெட்ை கம்ெனைக் 

கற்வறன் பெரருளுக்கு ஆவது 

(கம்ெரரைரயரணம்) உவனை 

உவனையரகிய பெயர் உவைித்த ையில் ஆடிைரள் (பெண்) ஆகுபெயர் 

பெரருளுக்கு ஆவது 

எைவவ ஆகுபெயர் பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, குணம், பதரழில், என்னும் 

அறுவனகப் பெயர்களின் அடிப்ெனையிலும் எண்ணல், எழுத்தல், முகத்தல், நீட்ைல் 

என்னும் அளனவப் பெயர்களின் அடிப்ெனையிலும் ப ரல், தரைி, கருவி, கருத்தர 

என்ெைவற்றின் அடிப்ெனையிலும் ஆதி என்ெதைரல் உவனை, இருெடி, மும்ைடி 

அனைபயடுத்த என்னும் நினலகளிலும் அதவைரடு பதரைர்புனைய பெரருளுக்கு 

பதரன்றுபதரட்வை ஆகிவரும் என்ெனத அறியலரம். இதனை, 

பெரருள் முதல் ஆவறரடு அளனவ , ப ரல், தரைி 

கருவி , கரரியம், கருத்தன் ஆதியுள் 

ஒன்றன் பெயரரல் அதற்கு இனய ெிரினதத் 

பதரன்முனற உனரப்ெை ஆகுபெயவர (நன் : 290) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறிந்து பகரள்ளலரம். 

வவற்றுனை 

ஒரு பெயர்ச்ப ரல் ெயைினல பகரண்டு முடியும்பெரழுது பெரருளுக்கு ஏற்ெத் தன் 

அனைப்ெில் ஏற்ெடுத்தும் ைரறுெரடு வவற்றுனை எைப்ெடும். இப்ெகுதியில் வவற்றுனையின் 
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இலக்கணம் - வனக - உருபுகள் - உயர்தினண, அஃறினண விளிவயற்கும் பெயர்கள் - 

விளியுருபுகள் - புறநனை - முதற்பெரருள்  ினைப்பெரருள் ெிண்ைப்பெரருள் - உருபு 

ையக்கம் ஆகியை பதளிவுப்ெடுத்தப்ெடுகின்றை. 

இரரைன் ெரர்த்தரன் 

இரரைனைப் ெரர்த்தரன் 

இவ்விரு பதரைர்களுக்கு இனைவய ைிகுந்த பெரருள் வவறுெரடு உள்ளது. இப்பெரருள் 

வவறுெரட்னைத் தருவது 'இரரைனை' என்ெதிலுள்ள 'ஐ' ஆகும். இவ்வரறு ஒரு 

பெயர்ச்ப ரல் ெயைினல பகரண்டு முடியும்பெரழுது பெரருளுக்கு ஏற்ெத் தன் அனைப்ெில் 

ைரறுெட்டுள்ளது. இம்ைரறுெரவை வவற்றுனை எைப்ெடுகிறது. இவ் வவற்றுனை 

எட்டு 

வனகப்ெடும். 

ஏற்கும் எவ்வனகப் பெயர்க்கும் ஈறரய்ப் பெரருள் 

வவற்றுனை ப ய்வை எட்வை வவற்றுனை (நன் : 291) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

 

 

எண்வனக வவற்றுனை 

1. எழுவரய் வவற்றுனை 

(முருகன்) 

2. இரண்ைரம் வவற்றுனை - ஐ 

(முருகனை ) 

3. மூன்றரம் வவற்றுனை - ஆல் 

(முருகைரல்) 

4. நரன்கரம் வவற்றுனை - கு 

(முருகனுக்கு) 

5. ஐந்தரம் வவற்றுனை - இன் 

(முருகைின்) 

6. ஆறரம் வவற்றுனை - அது 

(முருகைது) 

7. ஏழரம் வவற்றுனை - கண் 
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(முருகன்கண்) 

8. விளி வவற்றுனை 

(முருகர) 

'முருகன்' என்னும் பெயர்ச்ப ரல் அதன் ஈற்றில் இைம்பெறும் ஐ, ஆல், கு, இன், அது, 

கண் என்ெைவற்றரல் பெரருள் வவறுெரட்னைப் பெறுகிறது. இவ்வரறு பெயர்ச்ப ரல்லின் 

ஈற்றில் இைம்பெற்றுப் பெரருனள வவறுெடுத்தும் இனவ வவற்றுனை உருபுகள் 

எைப்ெடும். இவ்வவற்றுனை உருபுகளின் அடிப்ெனையில் முதல் வவற்றுனை, இரண்ைரம் 

வவற்றுனை, மூன்றரம் வவற்றுனை , நரன்கரம் வவற்றுனை, ஐந்தரம் வவற்றுனை, ஆறரம் 

வவற்றுனை, ஏழரம் வவற்றுனை, எட்ைரம் வவற்றுனை (விளி வவற்றுனை) எைப் பெயர் 

பெற்று எட்ைரக விரிவு பெறும். 

இவற்றுள் முதல் வவற்றுனை, எட்ைரம் வவற்றுனையரகிய விளிவவற்றுனை ஆகிய 

இரண்டிற்கும் உருபுகள் இல்னல . ஏனையனவ ஐ, ஆல், கு, இன், அது, கண் என்னும் 

உருபுகனள முனறவய பெறும். 

பெயர்ச்ப ரல்வல இவ்பவட்டு வவற்றுனைகளுள் முதல் வவற்றுனை, விளிவவற்றுனை தவிர 

ஏனைய ஆறு வவற்றுனை உருபுகனள ஏற்கும். 

பெயவர ஐஆல் குஇன் அதுகண் 

விளி என்றரகும் அவற்றின் பெயர்முனற (நன் : 292) 

ஆறன் உருபும் ஏற்கும் அவ்வுருவெ (நன் : 293) 

என்னும் நூற்ெரக்கள் இதனை விவரிக்கின்றை. 

வவற்றுனை உருவெலரப் பெயர்கள் 

நீயிர், நீவிர் என்னும் முன்ைினலப் பெயர்கள் 'நும்' எைத் திரிந்வத நும்னை, நுைக்கு, 

நும்ைரல், நுைது எை வவற்றுனை உருபுகனள ஏற்கும். ஆைரல் இனவ வநரடியரக 

வவற்றுனை உருபுகனள ஏற்ெதில்னல . 

யரன் என்னும் தன்னைப்பெயர் 'என்' எைத் திரிந்வத என்னை , என்ைரல், எைக்கு , 

எைது எை வவற்றுனை உருபுகனள ஏற்கும். இதுவும் வநரடியரக வவற்றுனை உருபுகனள 

ஏற்ெதில்னல . 

நரன் என்னும் தன்னைப்பெயர் 'நன்' எைத் திரிதலும் வவற்றுனை உருபுகனள 

ஏற்ெதும் இல்னல . 

நீயிர், நீவிர் என்னும் முன்ைினலப் பெயர்களும் நரன் என்னும் தன்னைப் பெயரும் 

எழுவரய் அல்லரத ஐ முதலிய ெிற வவற்றுனைகனள ஏற்கரது என்ெது அறியத்தக்கது. 

நீயிர், நீவிர் நரன்எழுவரய் அலபெறர (நன் : 294) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 
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முதல் வவற்றுனை 

முதல் வவற்றுனை என்ெது எழுவரய் வவற்றுனை, கருத்தர வவற்றுனை, பெயர் வவற்றுனை 

எைவும் பெயர் பெறும். இவ்வவற்றுனைக்கு உருபு இல்னல. இது கருத்தரப் பெரருனள 

ஏற்று வரும் திரிெில்லரத பெயரரகும். வைலும் வினைப்பெயர், விைர என்ெவற்னறப் 

ெயைினலயரக ஏற்று வரும். 

எ.கர- வினைப் ெயைினல -  ிற்ெி ப துக்கிைரன் 

பெயர்ப் ெயைினல 

- அவன்  ிற்ெி 

விைரப் ெயைினல 

-  ிற்ெி யரர்? 

எைவவ முதல்வவற்றுனை என்ெது கருத்தரப் பெரருனள ஏற்றுவரும் திரிெில்லரப் 

பெயபரன்றும் வினைனயயும் பெயனரயும் விைரனவயும் ெயைினலயரகப் பெரருள் 

நினலயில் பகரண்ைனையும் என்றும் அறியலரம். 

 

அவற்றுள் 

எழுவரய் உருபு திரிபுஇல் பெயவர 

வினைப்பெயர் விைரக்பகரளல் அதன் ெயைினலவய (நன் : 295) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

இரண்ைரம் வவற்றுனை 

இரண்ைரம் வவற்றுனை ப யப்ெடு பெரருனள ஏற்று 'ஐ' என்னும் வவற்றுனை உருனெ 

பகரண்ைனையும். 'ஐ' ைட்டுவை இவ்வவற்றுனைக்குரிய உருெரகும். 

எ.கர - குைத்னத வனைந்தரன். 

இத்பதரைரில் வனைதல் என்ெது கருத்தரவின் பதரழினல உணர்த்துகிறது. கருத்தரவரல் 

ப ய்யப்ெட்ை பெரருள் 'குைம்' ஆகும். 

இரண்ைரம் வவற்றுனை. ஆக்கல், அழித்தல், அனைதல், நீத்தல், ஒத்தல், உனைனை 

முதலிய பெரருளில் வரும். 

எ.கர- ஆக்கல் -  ிற்ெி  ினலனயச் ப துக்கிைரன் 

அழித்தல் - தச் ன் கரட்னை அழித்தரன் அனைதல் - வவைன் ைனலனய அனைந்தரன் 

நீத்தல் - வீட்னை விட்டுப் புறப்ெட்ைரன் ஒத்தல் - வீரன் புலினயப் வெரன்றவன் உனைனை 

- நரன் பெரன்னை உனைவயன் 
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எைவவ, 'ஐ' என்னும் இரண்ைரம் வவற்றுனை உருபு ப யப்ெடுபெரருனள ஏற்று ஆக்கல், 

அழித்தல், அனைதல், நீத்தல், ஒத்தல், உனைனை ஆகிய பெரருளில் அனைந்திருப்ெனத 

அறியலரம். 

இரண்ைர வதை உருபு ஐபய அதன்பெரருள் ஆக்கல் அழித்தல் அனைதல் நீத்தல் ஓத்தல் 

உனைனை ஆதியரகும் (நன் : 296)  

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

மூன்றரம் வவற்றுனை 

மூன்றரம் வவற்றுனை உருபுகள் ஆல், ஆன், ஒடு, ஓடு என்ெைவரகும். இனவ கருவி, 

கருத்தர, உைன் நிகழ்ச் ி ஆகிய பெரருள்களில் இைம்பெறும் என்ெனத அறியலரம். 

எ.கர வரளரல் பவட்டிைரன் 

வரளரன் பவட்டிைரன் 

இத்பதரைர்களில் பவட்டுதல் கருத்தரவின் பதரழினலயும் 'வரள்' அதற்குக் கரரணைரை 

கருவியரக அனைதனலயும் கரணலரம். இவ்வரறு அனைவதனைக் கருவிப்பெரருள் 

என்ெர். 

எ.கர - தச் ைரல் நரற்கரலி ப ய்யப்ெட்ைது. 

 

இத்பதரைரில் 'தச் ன்' என்னும் கருத்தரப் பெரருள் ப யப்ெடு பெரருவளரடு ப யப்ெரட்டு 

வினைப் ெயைினல பகரண்டு முடிகிறது. இவ்வரறு அனைவனதக் கருத்தரப் பெரருள் 

என்ெர். 

எ.கர- தந்னதவயரடு வந்தரன் 

தரவயரடு வந்தரள் 

இத்பதரைர்களில் தந்னத என்ெது 'வருதல்' என்னும் வினை பகரண்டு முடிகிறது. 

அவ்வினை தன்னுைன் வினை நிகழ்த்தும் ைற்பறரன்றினையும் சுட்டுகிறது. இவ்வரறு 

அனைவதனை உைன் நிகழ்ச் ிப் பெரருள் என்ெர். 

எ.கர- தனலயரல் வணங்கிைரன் 

தனலயரன் வணங்கிைரன் 

கருவிப் பெரருள் 

கம்ெரரல் இயன்ற கரவியம் 

கம்ெரரன் இயன்ற கரவியம் 

கருத்தரப் பெரருள் 

ஒடு, ஓடு என்னும் இரண்டும் உைன் நிகழ்ச் ிப் பெரருளில் இைம்பெறும் 

னைந்தபைரடு தந்னத வந்தரர் ) 
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னைந்தவைரடு தந்னத வந்தரர் 

உைன் நிகழ்ச் ிப் பெரருள் 

எைவவ ஆல், ஆன், ஒடு, ஓடு என்ெை மூன்றரம் வவற்றுனை உருபுகள் என்றும் அவற்றுள் 

ஆல், ஆன் என்ெை கருவி ைற்றும் கருத்தரப் பெரருட்களிலும் ஒடு, ஓடு என்ெை உைன் 

நிகழ்ச் ிப் பெரருளிலும் இைம் பெறும் என்ெனத அறியலரம். 

மூன்றர வதன் உருபு ஆல் ஆன் ஒடு ஓடு 

கருவி கருத்தர உைன்நிகழ்வு அதன்பெரருள் (நன் : 297) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

நரன்கரம் வவற்றுனை 

நரன்கரம் வவற்றுனை உருபு 'கு' ஆகும். இது பகரனை, ெனக, வநர்ச் ி (நட்பு), தகவு, 

அதுவரதல், பெரருட்டு, முனற முதலிய பெரருளில் இைம்பெறும். 

எ.கர-புலவனுக்கு ஆனை பகரடு. 

இத்பதரைரில் அனைந்துள்ள பெயர்ச்ப ரல்லின் ஈற்றில் 'கு' இைம் பெற்றுள்ளது. இதனை 

நரன்கரம் வவற்றுனை உருபு என்ெர். இதற்கு இது என்னும் பெரருளில் இவ்வவற்றுனை 

அனையும். 

எ.கர - பகரனைப் பெரருள் 

- புலவர்க்குப் ெரிசு வழங்கிைரன் 

ெனகப் பெரருள் 

- எலிக்குப் ெனக பூனை 

நட்புப் (வநர்ச் ி) பெரருள் 

- ெரரிக்கு நண்ெர் கெிலர் 

தகுதிப் பெரருள் 

- அர ர்க்கு உரியது ைணி ைகுைம் 

அதுவரதல் பெரருள் 

- தரலிக்குத் தங்கம் 

பெரருட்டுப் பெரருள் 

- கூலிக்குக் குற்வறவல் ப ய்தரன் 

முனறப் பெரருள் 

- ப ங்குட்டுவனுக்குத் தம்ெி இளங்வகர 
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இனவ தவிர 'கு' உருெின் வைல் 'ஆக' என்னும் ப ரல் வருதலும் 'கு' உருபு நிற்றற்குரிய 

இைத்தில் 'பெரருட்டு', 'நிைித்தம்' என்னும் ப ரல்லுருபுகள் வருதலும் உண்டு. 

எ.கர - கூலிக்கரக வவனல 

- 'கு' உருெின் வைல் 'ஆக' வந்தது ெரிசு பெறுவதன் பெரருட்டுப் ெரடிைரன் - பெரருட்டு 

என்னும் ப ரல்லுருபு 

ெரிசு பெறுவதன் நிைித்தம் வந்தரன் 

- நிைித்தம் என்னும் ப ரல்லுருபு 

எைவவ 'கு' என்ெது நரன்கரம் வவற்றுனை உருபு என்றும் இதற்கு இது என்னும் 

பெரருள்ெை 

வரும் என்றும் பகரனை, ெனக, வநர்ச் ி, தகவு, அதுவரதல், பெரருட்டு, முனற முதலிய 

பெரருட்களில் இைம் பெறும் என்றும் அறியலரம். 

நரன்கர வதற்கு உருபு ஆகும் குவ்வவ 

பகரனைெனக, வநர்ச் ி தகவு அது வரதல் 

பெரருட்டுமுனற ஆதியின் இதற்கு இது எைல்பெரருவள (நன் : 298) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

ஐந்தரம் வவற்றுனை 

'இல்' 'இன்' என்ெை ஐந்தரம் வவற்றுனை உருபுகள் ஆகும். அனவ நீங்கள், ஒப்பு, 

எல்னல , ஏது பெரருட்களில் வரும். 'இல்' உருபுகளின் வைல் 'நின்று', 'இருந்து' என்னும் 

ப ரல்லுருபுகளும் இைம் பெறும். 

எ.கர- ைனலயில் உள்ள வீடு 

கண்ணின் ைணி 

இத்பதரைர்களிலுள்ள பெயர்ச்ப ரற்களின் ஈற்றில் 'இல்', 'இன்' என்ெை இைம் 

பெற்றுள்ளை. 

இனவ இரண்டும் ஐந்தரம் வவற்றுனை உருபுகள் ஆகும். 

எ.கர - ைனலயின் வீழ் அருவி 

- நீங்கல் பெரருள் 

கரக்னகயின் கரிது களரம்ெழம் - ஒப்புப் பெரருள் 

ைதுனரயின் வைக்கு  ிதம்ெரம் - எல்னலப் பெரருள் 

கல்வியிற் பெரியர் கம்ெர் 

- ஏதுப் பெரருள் 
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நீங்கல் பெரருளிலும் எல்னலப் பெரருளிலும் இல், இன் உருபுகளின் வைல் நின்று, இருந்து 

என்ெை 'உம்' ஈறு பெற்றும் பெறரைலும் ப ரல்லுருபுகளரக வரும். 

எ.கர - கல்லூரியிைின்றும் வெரைரன் 

கல்லூரியிலிருந்து வெரைரன் 

- நீங்கல் பெரருள் 

வீட்டிைின்றும் கல்லூரி ஒரு நரழினக வீட்டிலிருந்து வநர் வைக்வக குளம் - 

எல்னலப்பெரருள் 

எைவவ 'இல்' 'இன்' என்ெை ஐந்தரம் வவற்றுனை உருபுகள் என்றும் அனவ நீங்கள், ஒப்பு, 

எல்னல, ஏது பெரருட்களில் வரும் என்றும் 'இல்' உருபுகளின் வைல் 'நின்று' 'இருந்து' 

என்னும் ப ரல்லுருபுகள் இைம் பெறும் என்றும் அறியலரம். 

ஐந்தர வதன் உருபு இல்லும் இன்னும் 

நீங்கள் ஒப்பு எல்னல ஏதுப் பெரருவள (நன் : 299) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

ஆறரம் வவற்றுனை 

அது, ஆது என்ெை ஒருனைக்கும் 'அ' என்ெது ென்னைக்குைரை ஆறரம் வவற்றுனை 

உருபுகளரகும். ஆறரம் வவற்றுனை கிழனைப் பெரருளில் வரும். இக்கிழனை தற்கிழனை, 

ெிறிதின் கிழனை எை இரு வனகப்ெடும். 

தற்கிழனை என்ெது தன்ைின் நீங்கரப் பெரருளின் உறனவக் குறிக்கும். 

ெிறிதின்கிழனை என்ெது தன்ைின் வவறரய பெரருளின் உறனவக் குறிக்கும். 

தற்கிழனைப் பெரருளில் ெண்பு, உறுப்பு, ஒன்றன் கூட்ைம், ெலவின் ஈட்ைம், திரிெின் 

ஆக்கம் ஆகிய ஐந்தும் இைம் பெறும். 

தற்கிழனை 

- ெிரியரத பதரைர்பு 

ெிறிதின் கிழனை - ெிரிந்து வவறரவது 

எ.கர - ெண்புத் தற்கிழனை 

- ப ழியைது கருனை 

உறுப்புத் தற்கிழனை 

- யரனையது தந்தம் 

ஒன்றன் கூட்ைத் தற்கிழனை - ஆட்டு ைந்னத 

ெலவின் ஈட்ைத் தற்கிழனை - ெறனவகளது கூட்ைம் 

திரிெின் ஆக்கத் தற்கிழனை - பநல்லிைது அவல் 
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ெிறிதின் கிழனை மூன்றரகும். 

எ.கர - பெரருட் ெிறிதின் கிழனை - எைது வீனண 

இைப் ெிறிதின் கிழனை - எைது வீடு கரலப் ெிறிதின் கிழனை - தைிழரது திருநரள் 

ஆறரம் வவற்றுனை உருெரகிய 'அது', 'ஆது' என்ெை ஒருனைக்கு அனைந்து வரும். 

எ.கர - எைது னக 

நிைரது தனல 

ஆறரம் வவற்றுனை உருெரகிய 'அ' ென்னைக்கு அனைந்து வரும். 

எ.கர - என் னககள் 

தன் பெரருட்கள் 

வைலும் ஆறரம் வவற்றுனைக்கு 'உனைய' என்ெது ப ரல்லுருெரக இைம் பெறும். 

எ.கர - இரரைனுனைய வீடு 

எைவவ ஆறரம் வவற்றுனை உருபுகளில் அது, ஆது ஒருனைக்கும் 'அ' ென்னைக்கும் 

பெரருந்தி வரும் என்றும் இவ்வவற்றுனை தற்கிழனை, ெிறிதின் கிழனை எைக் கிழனைப் 

பெரருளில் வரும் என்றும் ெண்பு, உறுப்பு, ஒன்றன் கூட்ைம், ெலவின் ஈட்ைம், திரிெின் 

ஆக்கம் ஆகிய ஐந்து தற்கிழனைப் பெரருளிலும் பெரருள், இைம், கரலம் ஆகிய ெிறிதின் 

கிழனைப் பெரருளிலும் இைம் பெறும் என்றும் 'உனைய' என்ெது ஆறரம் வவற்றுனையின் 

ப ரல்லுருெரக அனையும் என்றும் அறியலரம். 

ஆறன் ஒருனைக்கு அதுவும் ஆதுவும் ென்னைக்கும் அவ்வும் உருெரம் ெண்பு உறுப்பு 

ஒன்றன் கூட்ைம் ெலவின் ஈட்ைம் திரிெின் ஆக்கம் ஆம்தற் கிழனையும் ெிறிதின் கிழனையும் 

வெணுதல் பெரருவள (நன் : 300) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

ஏழரம் வவற்றுனை 

'கண்' 'இல்' முதலியை ஏழரம் வவற்றுனை உருபுகளரகும். ஏழரம் வவற்றுனை இைப் 

பெரருளில் வரும். பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, குணம், பதரழில் என்னும் ஆறும் 

தற்கிழனை, ெிறிதின் கிழனை என்னும் இருவனகக் கிழனைகளில் இைைரக அனையும். 

பெரருள் இைைரதல் 

முகத்தின்கண் இருக்கின்றது குளிர்ச் ி 

- தற்கிழனை 

ெனையின்கண் வரழும் அன்றில் 

- ெிறிதின் கிழனை 

இைம் இைைரதல் 
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ஊரின் கண் உள்ளது வீடு 

- தற்கிழனை 

கைலின் கண் உள்ளது முத்து 

- ெிறிதின் கிழனை 

கரலம் இைைரதல் 

கரனலயில் வதரன்றும் கதிரவன் 

- தற்கிழனை 

வரைில் ெறக்கும் ெறனவ 

- ெிறிதின் கிழனை 

 ினை இைைரதல் 

னகயின்கண் உள்ளது விரல் 

- தற்கிழனை 

விரலில் உள்ளது வைரதிரம் 

- ெிறிதின் கிழனை 

குணம் இைைரதல் 

இளனையில் வரய்த்தது அழகு 

- தற்கிழனை 

இளனையில் வரய்த்தது ப ல்வம் 

- ெிறிதின் கிழனை 

பதரழில் இைைரதல் 

ஆைற்கண் உள்ளது தரளம் 

- தற்கிழனை 

வெரரில் புகுந்தை வெய்கள் 

- ெிறிதின் கிழனை 

ஏழரம் வவற்றுனைக்கு உருபுகளரக அனைந்த கண், இல் என்ெவற்வறரடு கரல், கனை, 

இனை, தனல, வரய், தின , வயின், முன்,  ரர், வலம், இைம், வைல், கீழ், புனை, முதல், 

ெின், ெரடு, அனள, வதம், உனழ, விழி, உழி, உளி, உள், அகம், புறம், இல் என்ெைவும் 

இைப் பெரருளுக்குரிய ஏழரம் வவற்றுனை உருபுகளரகும். 

வைலும் ெக்கல், ெரங்கர், முகம், ைரடு, ெரல், இன் என்ெைவும் இைப்பெரருளுக்குரிய 

ஏழரம் வவற்றுனை உருபுகளரக அனையும். 



MAR GREGORIOS COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI - 37 

DEPARTMENT OF TAMIL SHIFT - I 

 

எ.கர-  ரத்தன் ெக்கல் 

கரட்டுப் ெரங்கர் 

வெரர் முகத்து 

யரவர் ைரட்டும் 

அவன்ெரல் 

நரட்டின் 

எைவவ, கண், இல் என்ெைவற்வறரடு இனணந்த இருெத்பதட்டும் ஏழரம் வவற்றுனைக்கு 

உருபுகள் ஆகும் என்றும் பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, குணம், பதரழில் என்னும் 

அறுவனகப் பெயர்களும் ஏழரம் வவற்றுனைக்குரிய இைம் ஆகும் என்றும் இது அறு 

வனகப் பெயர்களில் தற்கிழனை, ெிறிதின்கிழனை என்னும் இரண்டு நினலகளிலும் 

அனைந்து வரும் என்றும் அறியலரம். 

ஏழ னுருபுகண் ணரதி யரகும் பெரருண்முத லரறு வைரரிரு கிழனையின் இைைரய் நிற்ற 

லிதன்பெர பளன்ெ (நன் : 301) 

கண்கரல் கனைஇனை தனலவரய் தின வயின் 

முன் ரர் வலம் இைம் வைல்கீழ் புனை முதல் 

ெின்ெரடு அனளவதம் உனழவழி உழிஉளி 

உள் அகம் புறம் இல் இைப்பெரருள் உருவெ 

(நன் : 302) 

என்னும் நூற்ெரக்கள் இைப்பெரருள் உணர்த்தும் கண் முதலரை உருபுகனளத் பதரகுத்துக் 

கரட்டுகின்றை. 

எட்ைரம் வவற்றுனை (விளி வவற்றுனை ) 

எட்ைரம் வவற்றுனைக்கு உருபு இல்னல. ெைர்க்னகப் பெரருனள முன்ைினலப்ெடுத்தி 

அனழத்தல் இதன் பெரருள் ஆகும். எைவவ விளி (விளித்தல்) எட்ைரம் வவற்றுனை ஆகும். 

பெயர்கள் விளி ஏற்கும்பெரழுது இயல்ெரதல், ஈறு குன்றுதல், ஈறு ைிகுதல், ஈறு திரிதல், 

ஈற்றயல் திரிதல் முதலிய இயல்புகனளப் பெறும். இவற்னறவய எட்ைரம் வவற்றுனை 

உருபுகளரகக் பகரள்வர். 

எ.கர - தந்னத வருக ! தனலவன் வருக - இயல்ெரதல் 

ைன்ை! ஏைக்கருள் 

- ஈறு குன்றுதல் 

தரவய ! வணங்குகின்வறன் 

- ஈறு ைிகுதல் 
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ெிள்ளரய் ! இதனைக் பகரள் 

- ஈறு திரிதல் 

ைக்கரள் ! இங்வக வம்ைின் 

- ஈற்றயல் திரிதல் 

எைவவ எட்ைரம் வவற்றுனைக்கு உருபு இல்னல என்றும் ெைர்க்னகப் பெரருனள 

முன்ைினலப்ெடுத்தி அனழத்தல் இதன் பெருள் என்றும் விளி ஏற்கும் பெரழுது 

இயல்ெரதல், 

ஈறு குன்றுதல், ஈறு ைிகுதல், ஈறு திரிதல், ஈற்றயல் திரிதல் என்னும் தன்னைகனள ஏற்கும் 

என்றும் அறியலரம். 

எட்ைன் உருவெ எய்துபெயர் ஈற்றின் திரிபு குன்றல் ைிகுதல் இயல்பு அயல் திரிபும் 

ஆம்பெரருள் ெைர்க்னக வயரனரத் தன்முக ைரகத் தரைனழப் ெதுவவ (நன் : 303) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

விளிக்கப்ெடு பெயர்கள் 

பெயர்கள் உயர்தினண, அஃறினண, இருதினணப் பெரதுப்பெயர் எை மூன்று 

வனகப்ெடும். இம்மூவனகப் பெயர்களும்  ில வரன்முனறக்குட்ெட்டு விளிவயற்கும் 

தன்னை 

உனையை. 

நம்ெி 

ஐயன் - ன் 

வவந் 

வவள் - ள் 

ஆடூ 

- 

ஊ 

ஐயர் 

- ர் 

விைனல - ஐ 

குரி ில் - ல் 

வகர 

- ஓ 
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வ ய் 

- ய் 

இவ் உணர்தினணப் பெயர்கள் இ, உ, ஊ, ஐ, ஓ என்னும் உயிர்களும் ன்,ள், ர், ல், ய் 

என்னும் பைய்களுைரகிய ெத்து எழுத்துக்கனளயும் ஈற்றில் பகரண்டு முடிந்துள்ளை. 

இனவ விளிவயற்கும். 

 ரத்தி 

- இ 

 ரத்தரன் 

- 

ன் 

கூற்று 

கைவுள் 

வெடு 

ெிதர 

தந்னத 

தூங்கல் 

ஆண் 

தரய் 

உயர்தினணக்கு ஈறரக அனையும் எழுத்துக்களுள் ஒகர, ரகரம் எழுந்த எட்டுைன் ணகர, 

ஆகரரம் இனணந்த ெத்தும் (இ, உ, ஊ, ஐ, ண், ன்,ள், ஆ, ல், ய) ஈறரக அனைந்த 

இருதினணப் பெரதுப்பெயர்கள் விளிவயற்கும் தன்னை உனையை. 

ைக 

- அ 

நரனர - ஐ 

நரய் - ய் 

புறர - ஆ 

வ ர 

- 

ஒ 

தகர் 
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- ர் 

கிளி - இ 

வண்டு 

- 

உ 

குயில் - ல் 

56 

(உ - குற்றியலுகரம்) 

தீ 

- 

ஈ 

ைண் 

- 

ண் 

பதவ் - வ் பூழ் - ழ் 

முக - உ 

கரரம் 

- ம் 

பூ 

- 

ஊ 

அலவன் - ன் 

புள் 

- ள் 

வ  

-ஏ 

12 உயிர்க ளும் ஞ, ண, ந, ை, ை, ய, ர, ல, வ, ழ, ள என்னும் 11 பைய்க ளும் 

குற்றியலுகரமும் ஆகிய 24 எழுத்துக்களும் பைரழிக்கு ஈறரகும். இவற்றுள் ஞகர, 

நகரங்களும் அளபெனையில் ைரத்திரவை ஈறரகும் எகர ஒகரர ஒளகரரம் நீங்கலரக உள்ள 

19 எழுத்துக்க னளயும் ( அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ண், ம், ன், ய், ர், ல், வ், ழ், ள், உ 
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( குற்றியலுகரம்) ஈற்றில் பகரண்டுள்ள அஃறினணப் பெயர்கள் விளிவயற்கும் தன்னை 

உனையை. 

எைவவ இ, உ, ஊ, ஐ, ஒ என்னும் உயிர்களும் ை, ள, ர, ல, ய என்னும் 

பைய்களுைரகிய 10 எழுத்துக்கனளயும் ஈறரக உனை உயர்தினணப் பெயர்கள் விளி 

ஏற்கும் என்றும் 

இவற்றுள் ஓகரர உயிரும் ரகர பைய்யும் ஒழிந்த எட்டுைன் ணகரமும் ஆகரரமும் இனணந்த 

10 எழுத்துக்கனளயும் ஈறரக உனைய பெரதுப்பெயர்கள் விளி ஏற்கும் என்றும் 

பைரழிக்கு ஈறரகும் 24 எழுத்துக்களுள் ஞகரமும் நகரமும் அளபெனையில் ைரத்திரவை 

ஈறரகும் எகர, ஒகர, ஔகரரங்கள் ஒழிந்த 19 எழுத்துக்கனளயும் ஈறரக உனைய 

இருதினணப் பெரதுப் பெயர்கள் விளி ஏற்கும் என்றும் அறியலரம். 

இஉ ஊவவரடு ஐஓ ைளரல 

யவ்வீற்று உயர்தினணண ஒரஅல் இவற்வறரடு ை. கரன் ஆஈறு ஆகும் பெரதுப்பெயர் 

ஞநபவரழி அனைத்தீற்று அஃறினண விளிப்ெை (நன் : 304) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

மூவனகப் பெயருக்கும் பெரதுவரை விளியுருபுகள் 

உயர்தினணப் பெயர் இயல்ெரகவும் ஏகரரம் ைிகுந்தும் இகர நீட் ி பெற்றும் 

விளிவயற்கும் 

நம்ெி கூறரய் 

நம்ெிவய கூறரய் 

நம்பீ கூறரய் 

இத்பதரைர்களிலுள்ள நம்ெி என்னும் உயர்தினணப் பெயர் இயல்ெரகவும் ஏகரரம் 

ைிகுந்தும் 

இகர நீட் ி பெற்றும் விளிவயற்றுள்ளனதக் கரணலரம். 

இவ்வரவற அஃறினணப் பெயரும் இருதினணப் பெரதுப் பெயரும் இயல்ெரகவும் ஏகரரம் 

ைிகுந்தும் இகர நீட் ி பெற்றும் விளிவயற்கும். 

எ.கர - கிளி நல்லரய் 

- அஃறினணப் பெயர் இயல்பு 

கிளிவய வரரரய் 

- அஃறினணப் பெயர் ஏகரரம் ைிகுதல் 

தும்ெி வரரரய் 

- அஃறினணப் பெயர் இகர நீட் ி 
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அன்னை கூறரய் 

- இருதினணப் பெரதுப்பெயர் இயல்பு 

அன்னைவய கூறரய் - இருதினணப் பெரதுப்பெயர் ஏகரரம் ைிகுதல் 

 ரத்தீ கூறரய் 

- இருதினணப் பெரதுப்பெயர் இகர நீட் ி 

இவ்வரறு இயல்ெரகவும் ஏகரரம் ைிகுந்தும் இகரம் நீட் ி பெற்றும் வருதல் மூவனகப் 

பெயர்களுக்கும் பெரதுவரய் அனையும் விளியுருபுகளரகும். 

இம்முப் பெயர்க்கண் இயல்பும் ஏயும் 

இகர நீட் ியும் உருெரம் ைன்வை (நன் : 305) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

விளியுருப்ெிற்குரிய  ிறப்பு விதி 

அன்னை, அம்னை எை 'ஐ' கரர இறுதி பெற்றுள்ள இருதினணப் பெரதுப்பெயர்கள் 

இயல்ெரதல் ைற்றும் ஏகரரைரகத் திரிதல் இன்றி 'ஆய்' ஆகவும் 'ஆ' வரகவும் திரிந்து 

விளிவயற்கும். 

எ.கர - அன்னை 

- அன்ைரய் - ஆய் ஆகத் திரிதல் 

அம்னை - அம்ைர - ஆவரகத் திரிதல் இவ்வரவற உயர்தினண அஃறினணப் பெயர்கள் 'ஐ' 

கரர இறுதி பெற்று வரும்பெரழுது 'ஆய்' ஆக ைட்டுவை திரிந்து விளிவயற்கும். 

எ.கர - விைனல 

- விைலரய் - ஆய் ஆகத் திரிதல் - நரரரய் - ஆய் ஆகத் திரிதல் 

நரனர 

 ில இைங்களில் அன்னை, அம்னை இருதினணப் பெரதுப்பெயர்களின் 'ஐ' கரரம் 

ஏகரரைரகத் திரிந்தும் விளிபயற்கும். 

எ.கர - அன்னை 

- அன்வை 

- அம்வை 

எைவவ 'ஐ' கரர இறுதி பெற்றுள்ள இருதினணப் பெரதுப்பெயர்கள் 'ஆய்' ஆகவும் 'ஆ' 

வரகவும் திரிந்து விளியுருபுகள் ஏற்கும் என்றும் 'ஐ' 'கர' இறுதி பெற்றுள்ள உயர்தினண 

அஃறினணப் பெயர்கள் 'ஆ' வரகத் திரிந்து விளியுருபுகள் ஏற்கும் என்றும் அறியலரம். 

ஐயிறு பெரதுப் பெயர்க்கு ஆயும்ஆவும் 

உருபு ஆம் அல்லவற்று ஆயும் ஆகும் (நன் : 306) 
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என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

'ை' கர ஈற்று உயர்தினணப் பெயர் விளிவயற்கும் முனற 

மூவனகப் பெயர்களும் விளிவயற்கும்பெரழுது இயல்ெரதல், ஏகரரம் ைிகுதல், இகர நீட் ி 

பெறல் என்ெது பெரது விதியரகும். ஆைரல் 'ை' கர உயர்தினணப் பெயர்களில்  ில 

ெின்வரும் முனறகளில் விளியுருபு ஏற்கும். 

எ.கர - கிழரன் 

- கிழர அன் 

- அளபெடுத்தது 

புலவன் 

- புலவ 

- ஈறு பகட்ைது 

பெருைன் 

- பெருைரன் 

- ஈற்றயல் நீண்டு ஈறு பகட்ைது 

ைன்ைன் 

- ைன்வைர 

- ஈற்றயல் நீண்டு ஈறு பகட்டு ஓகரரம் நீண்ைது 

தினரயன் 

- தினரயவவர 

- ஈறுபகட்டு ஓகரரம் ைிக்கது 

வரயிலரன் - வரயிலரப் 

- ைகரம் யகரைரயிற்று 

- 

ைகரம் 

யகரைரகி ஈற்றயல் ஆகரரம் 

வரயிலரன் - வரயிவலரவய ஓகரரைரய் 

ஏகரரம் ைிக்கது - ஈறழிந்து அயல் அகரம் ஏகரரைரயிற்று 

ஐயன் 

- ஐவய 
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எைவவ பெரது விதியரல் இயல்பும் ஏகரரமும் ைிகுதல் இன்றி, ைகர, பைய்யீற்று 

உயர்தினணப் பெயர்களுள்  ில அளபெடுக்கும்;  ில ஈறு பகடும்.  ில ஈற்றயல் நீளும்,  ில 

ஈற்றயல் நீண்டு ஈறு பகடும்.  ில ஈறு பகட்டு ஈற்றயல் நீண்டு ஒகரரம் ைிகும்.  ில 

ஈறுபகட்டு ஒகரரம் ைிகும்.  ில ைகர பைய் யகர பைய்யரகும்.  ில ஈற்று ைகரபைய் யகர 

பைய்யரகத் திரிந்து ஆகரரம் ஓகரரைரகி ஏகரரைரகும்.  ில ஈறு பகட்டு அயல் அகரம் 

ஏகரரைரகும் ஆகிய கருத்துக்கனள அறியலரம். இனவவய அதன் விளியுருபுகளரகும். 

ஒரு ரர் ைவ்வீற்று உயர்தினணப் பெயர்க்கண் 

அளபுஈறு அயல்வழி நீட் ி அதவைரடு 

ஈறுவெரதல் அவற்வறரடு ஒவுறல் 

ஈறழிந்து ஒவுறல் இறுதியல் வரதல் 

அதவைரடு அயல் திரிந்து ஏவுறல் ஈறழிந்து 

அயபல ஆதலும் விளியுருபு ஆகும் (நன் : 307) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

'ள' கர ஈற்று உயர்தினணப் பெயர் விளி உருவெற்கும் முனற 

மூவனகப் பெயர்களும் விளிவயற்கும்பெரழுது இயல்ெரதல், ஏகரரம் ைிகுதல், இகர நீட் ி 

பெறல் என்ெது பெரது விதியரகும். ஆைரல் 'ள' கர உயர்தினணப் பெயர்களில்  ில, 

ெின்வரும் நினலகளில் விளியுரு வெற்கும். 

எ.கர - வவள் 

- வவஎள் 

- அளபெடுத்தது 

எல்லரள் 

- எல்லர 

- ஈறு அழிந்தது 

ைக்கள் 

- ைக்கரள் 

- ஈற்றயல் நீண்ைது 

குனழயரள் - குனழயரய் - ளகரம் யகரைரயிற்று 

அடிகள் 

- அடிவகள் - ஈற்றயல் அகரம் ஏகரரைரயிற்று 
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எைவவ பெரதுவிதியின்றி ளகர ஈற்று உயர்தினணப் பெயர்களுள்  ில அளபெடுத்தலும் 

 ில ஈறுபகடுதலும்  ில ஈற்றயல் நீளலும்  ில இறுதி ளகரம் யகரைரதலும்  ில ஈற்றயல் 

அகரம் ஏகரரைரதலும் உண்டு என்ெனத அறியலரம். இனவவய அதன் விளியுருபுகளரகும். 

ண கரன் உயர் பெயர்க்கு அளவுஈறு அழிவு அயல் 

நீட் ி இறுதி யவ்பவரற்று ஆதல் 

அயலில் அகரம் ஏ ஆதலும் விளித்தது (நன் : 308) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

ரகர ஈற்று உயர்தினணப் பெயர் விளி உருவெற்கும் முனற 

மூவனகப் பெயர்களும் விளிவயற்கும்பெரழுது இயல்ெரதல், ஏகரரம் ைிகுதல், இகர நீட் ி 

பெறல் என்ெது பெரது விதியரகும். ஆைரல் ரகர ஈற்று உயர்தினணப் பெயர்களுள்  ில 

விளியுருபுகனள ஏற்கும்பெரழுது ெின்வரும் முனறயில் அனையும். 

எ.கர -  ிறரர் 

-  ிறர அர் 

- அளபெடுத்தது 

பதவ்வர் 

- பதவ்விர் 

- ஈற்றயல் அகரம் இகரைரயிற்று 

வணிகர் 

- வணிகர் 

- ஈற்றயல் அகரம் ஈகரைரயிற்று 

 ரன்வறரர் -  ரன்றீர் 

- ஈற்றயல் ஆகரம் ஈகரைரயிற்று 

கணியரர் 

- கணியீவர 

- ஈற்றயல் ஆகரம் ஈகரைரய் ஏகரரம் ைிக்கது 

நம்ெியரர் - நம்பீவர 

- ஈற்றயல் ஏகரரம் ைிக்கு அயல் யர பகட்டு 

அதன் அயல் இகரம் ஈகரைரயிற்று 

எைர் 

- எைரீர் 
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- ஈர் ஏற்றது 

எைவவ பெரதுவிதியின்றி ளகர ஈற்று உயர்தினணப் பெயர்களுள்  ில அளபெடுக்கும்.  ில 

ஈற்றயல் அகரம் இகரைரகவும் ஈகரரைரகவும் திரியும்.  ில அவ்வீற்றயல் ஆகரரம் 

ஈகரரைரகும்.  ில அதவைரடு ஏகரரவைற்கும்.  ில ஈற்றில் ஏகரரம் ைிக்கு அயலில் யர 

பகட்டு அதன் அயல் இகரம் ஈகரரைரகும்.  ில ஈற்றில் ஈர் ஆகும். இவ்வரறு அனைவை 

விளியுருபுகள் ஆகும். 

ரவ்வீற்று உயர்பெயர்க்கு அளபு எழல் ஈற்று அயல் 

அகரம் இஈ ஆதல் ஆண்னை 

ஈயரதல் அதவைரடு ஏயுறல் ஈற்று ஏ ைிக்கு அயல் 

யரக்பகட்டு அதன் அயல் நீைல் ஈற்றின் ஈருறல் இனவயும் ஈண்டு உருவெ (நன் : 309) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

லகர யகர ஈற்று உயர்தினணப் பெயர் விளி உருவெற்கும் முனற 

மூவனகப் பெயர்களும் விளிவயற்கும்பெரழுது இயல்ெரதல், ஏகரரம் ைிகுதல், இகர நீட் ி 

பெறல் என்ெது பெரது விதியரகும். ஆைரல் லகர ஈற்று உயர்தினணப் பெயர்கள்  ில 

அளபெடுத்தும்  ில ஈற்றயல் நீண்டும் விளியுருவெற்கும். 

எ.கர - ைரல் 

- ைரஅல் 

- அளபெடுத்தது 

ைைவரல் 

- ைைவரரல் - ஈற்றயல் நீண்ைது 

யகர ஈற்று உயர்தினணப் பெயர்கள் அளபெடுத்து விளியுறுவெற்கும். 

எ.கர - வ ய் 

- வ எய் 

எைவவ பெரது விதிவயயன்றி லகர பைய்யீற்று உயர்தினணப் பெயர்கள்  ில 

அளபெடுக்கும் என்றும்  ில ஈற்றயல் நீளும் என்றும் யகர பைய்யீற்று உயர்தினணப் 

பெயர்கள்  ில அளபெடுக்கும் என்றும் அறியலரம். இவ்வரறு விளியுருபுகள் அனையும். 

லகரஈற்று உயர்பெயர்க்கு அளபு அயல் நீட் ியும் 

யகர ஈற்றிற்கு அளபுைரம் உருவெ (நன் : 310) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

ைகர இறுதி அஃறினணப் பெரதுப்பெயர் விளி உருவெற்கும் முனற 
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மூவனகப் பெயர்களும் விளிவயற்கும்பெரழுது இயல்ெரதல், ஏகரரம் ைிகுதல், இகர நீட் ி 

பெறல் என்ெது பெரது விதியரகும். ஆைரல் ைகர இறுதி அஃறினணப் பெயர்களும்  ில 

பெரதுப் பெயர்களும் ஈறுபகட்டும் ஈற்றயல் நீண்டும் விளியுறுவெற்கும். 

எ.கர - அலவன் 

- அவல 

- அஃறினண ஈறுபகட்ைது 

அலவரன் 

- அலவர 

- அஃறினணப் பெயர் பகட்டு ஈற்றயல் நீண்ைது. 

 ரத்தன் 

-  ரத்த 

- பெரதுப்பெயர் ஈறுபகட்ைது. 

 ரத்தன் 

-  ரத்தர 

- பெரதுப்பெயர் ஈறுபகட்டு ஈற்றயல் நீண்ைது. 

எைவவ பெரது விதியின்றிச்  ில ைகர பைய்யீற்று அஃறினணப் பெயர்களும்  ில 

இருதினணப் பெரதுப்பெயர்களும் ஈறு பகட்டும் ஈறுபகட்டு ஈற்றயல் விளியுறுவெற்கும் 

என்ெனத அறியலரம். 

ைவ்வீற்று உயர்தினண அல்இலு பெயர்க்கண் இறுதி அழிவுஅத வைரடுஅயல் நீட் ி (நன் 

: 311) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

லகர, ளகர அஃறினணப் பெயரும் பெரதுப்பெயர் விளி உருவெற்கும் முனற 

மூவனகப் பெயர்களும் விளிவயற்கும்பெரழுது இயல்ெரதல், ஏகரரம் ைிகுதல், இகர நீட் ி 

பெறல் என்ெது பெரது விதியரகும். ஆயினும் லகர, ளகர ஈற்று அஃறினணப் 

பெயர்களுக்கும் பெரதுப் பெயர்களுக்கும் ஈற்றயல் நீளுதல் விளியுருெரம் என்ெனத 

அறியலரம். 

எ.கர- கிளிகள் 

கிளிகரள் 

- அஃறினணப் பெயர் 

ெிள்னளகள் - 

ெிள்னளகரள் - பெரதுப்பெயர் 
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எைவவ லகர, ளகர ஈற்று அஃறினணப் பெயர்களுக்கும் பெரதுப்பெயர்களுக்கும் பெரது 

விதிவயயன்றி ஈற்றயல் நீளுதல் விளியுருெரகும் என்ெனத அறியலரம். 

லளஈற்று அஃறினணப் பெயர்பெரதுப் பெயர்க்கண் ஈற்று அயல் நீட் ியும் உருபு ஆ 

கும்வை (நன் : 312) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

விளியுருபுகளுக்குப் புறநனை 

விளித்தல் என்ெது பெரதுவரக அருகில் இருப்ெவனர விளித்தல், தூரத்திலிருப்ெவனர 

விளித்தல், வவதனையில் விளித்தல் என்னும் நினலகளில் அனையும். அனவ முனறவய 

அண்னை விளி, வ ய்னை விளி, புலம்ெல் என்றனழக்கப்ெடும். 

அண்னையில் இருப்ெவனர 

முன் குறிப்ெிைப்ெட்டுள்ள விளியுருபுகளுள் விளிக்கும் பெரழுது இயல்ெரயும் ஈறுபகட்டும் 

அனையும். 

எ.கர - தம்ெி 

- அண்னைவிளி இயல்பு 

அர  - அண்னைவிளி ஈறுபகட்ைது. தூரத்திலுள்ளவனர விளிக்கும்பெரழுது விளியுருபுகள் 

அளபெடுக்கும். 

எ.கர -  ிறரஅர் , ைரஅல், வ எய் 

வவதனையுைன் இனணந்த புலம்ெலில் விளியுருபுகள் ஓகரர நீட் ினயப் பெறும். 

எ.கர - ஐயரவவர , அப்ெரவவர 

எைவவ முன்ப ரல்லப்ெட்ை விளியுருபுகளுள் இயல்ெரதலும் ஈறுபகடுதலும் அண்னை 

விளியில் இைம் பெறும் என்றும் அளபெடுத்தல் வ ய்னை விளியில் இைம் பெறும் என்றும் 

ஓகரரம் ைிகுதல் புலம்ெல் விளியில் இைம்பெறும் என்றும் அறியலரம். 

அண்னையின் இயல்பும் ஈறு அழிவும் வ ய்னையின் 

அன்பும் புலம்ெின் ஓவும் ஆகும். (நன் : 313) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

விளியுருவெலரப் பெயர்கள் 

நுவ்பவரடுற்ற ை, ள, ர ஈற்றுப் பெயர்களும் ை, ள, ர, னவ, து ஈற்று விைரச் 

சுட்டுப் பெயர்களும் ை, ள, ர, னவ, து ஈற்று சுட்டுப் பெயர்களும் தரம், தரன் என்னும் 

பெயர்களும் ெிறவும் விளியுருவெலரப் பெயர்களரகும். 

எ.கர - நுைன், நுைள், நுைர் 

- நுவ்பவரடுற்ற ை, ள, ர ஈற்றுப் பெயர்கள் 
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எவன் , எவள், எவர் , எனவ, எது 

- ை , ள, ர, னவ , து 

யரது, யரவன், யரவர் , யரனவ, யரது - ஈற்று விைர 

ஏவன் , ஏவள், ஏவர், ஏனவ , ஏது 

- ை, ள, ர, னவ, து 

அவன், அவள், அவர், அனவ , அது 

- சுட்டுப் பெயர்கள் 

இவன், இவள், இவர், இனவ, இது 

-உவன், உவள், உவர், உனவ, உது - ஈற்றுச் சுட்டுப் பெயர்கள் 

வைலும் ைற்னறயரன், ைற்னறயரள், ைற்னறயரர், ைற்னறயது, ைற்னறயை , ெிறன், ெிறள், 

ெிறர் , ெிறிது, ெிற என்ெைவும் விளியுரு வெலரப் பெயர்களரகும். 

நுவ்பவரரு விைரச்சுட்டு எற்ற ை ளர 

னவ து தரம் தரன் இன்ைைி விளியர (நன் : 314) 

என்னும் நூற்ெர விளிவயலரப் பெயர்கனளத் பதரகுத்துச் சுட்டுகிறது. 

முதற்பெயர்  ினைப் பெயர்களின் வவற்றுனைக்குப் புறநனை 

முதற்பெயனர 'ஐ'' உருபு பெரருந்திைரல்  ினைப் பெயனரக் 'கண்' உருபு பெரருந்தும். 

முதற்பெயருக்கு 'அது' உருபு வரின்  ினைப் பெயருக்கு ஐ உருபு வரும். 

எ.கர- யரனைனயக் கரலின்கண் பவட்டிைரன். 

யரனை 

இத்பதரைரில் யரனை என்னும் முதற்பெயர் இரண்ைரம் வவற்றுனை உருெரகிய 'ஐ' 

பெற்று வந்துள்ளது. அதைரல் கரல் என்னும்  ினைப் பெயர் ஏழரம் வவற்றுனை 

உருெரகிய 'கண்' 

என்ெனதப் பெற்று அனைந்துள்ளது. 

எ.கர - யரனையது கரனல பவட்டிைரன். 

இத்பதரைரில் யரனை என்னும் முதற்பெயர் ஆறரம் வவற்றுனை உருெரகிய 'அது' 

என்ெனதப் பெற்றுள்ளது. அதைரல் கரல் என்னும்  ினைப்பெயர் 'கண்' என்னும் ஏழரம் 

வவற்றுனை உருபு இன்றி அனைந்துள்ளது. 

முதனல ஐயுறின்  ினைனயக் கண்உறும் 

அதுமுதற் கரயின்  ினைக்கு ஐ ஆகும். (நன் : 315) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 
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முதல்  ினைக்கும் ெிண்ைப் பெரருளுக்கும் புறைனை 

உலகத்திலுள்ள முதற்பெரருளும்  ினைப்பெரருளும் கூறக் கூடியவரின் குறிப்ெரல், 

முதற்பெரருவள  ினைப் பெரருளரகவும்  ினைப் பெரருவள முதற்பெரருளரகவும் 

ைரறுெட்டு வரும். 

னக என்ெது, ைைிதனை வநரக்கும்பெரழுது  ினைப்பெரருளரகவும் விரனல 

வநரக்கும்பெரழுது முதற்பெரருளரகவும் அனையும். 

அவ்வரவற ெிண்ைப் பெரருள் (பதரகுதிப் பெரருள்) பதரகுத்த பெரருளினவ, 

பதரகுக்கப்ெட்ை பெரருளினவ எை பவவ்வவறு பெரருள்கனள உனையைவல்ல. 

குறிப்ெரல் பதரகுதிப் பெரருளரகவும் பதரகுக்கப்ெட்ை பெரருளரகவும் வவறு வவறரகக் 

கூறலரம். 

எ.கர - பநல்னலப் பெரலியின்கண் வரரிைரன் 

பெரலியின்கண் பநல்னல வரரிைரன் 

பநல்லிைது பெரலினய வரரிைரன் 

இவ் எடுத்துக்கரட்டுகளரல் ெிண்ைப் பெரருளரகிய பெரலிக் குப்னெகளும் ெிண்டித்த 

பெரருளரகிய பநல்லும் வவறரகரனைனய அறியலரம். 

எைவவ முதற்பெயர் இனவ  ினைப்பெயர் இனவ எை வவறுெை உனரப்ெது 

உனரப்ெவரின் குறிப்னெக் பகரண்வை அனையும். ெிண்ைப் பெரருளும் அத்தன்னை 

உனையதரகும். 

முதலினவ  ினையினவ எைவவறு உளவில் 

உனரப்வெரர் குறிப்ெின் அற்வற ெிண்ைமும் (நன் : 316) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

உருபுகள் பதரைர்ெரை  ிறப்பு இலக்கணங்கள் 

எட்டு வவற்றுனைகனளயும் அவற்றுக்கரை உருபுகனளயும் வரின யரக விளக்கிய 

நன்னூலர ிரியர் பெயரியலின் முடிவில் வவற்றுனை உருபுகள் பதரைர்ெரை  ிறப்பு 

இலக்கணக் கூறுகள்  ிலவற்னறக் குறிப்ெிடுகிறரர். அனவ உருபு ையக்கம், முதற்பெயர், 

 ினைப் பெயர் , உருபு ைரற்றம் என்ெைவரகும். இவற்னற அறிவது அவ ியைரகும். 

 

 

 

 

உருபு ையக்கம் 
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ஒவ்பவரரு வவற்றுனைக்கும் பெரருளும் உருபும் வனரயறுக்கப்ெட்டுள்ளை.  ில 

வவற்றுனைப் பெரருட்கள் தைக்குரிய உருனெ விட்டு வவறு வவற்றுனை உருனெ ஏற்று 

வருதல் உண்டு. அங்ஙைம் வரினும் பெரருளுக்கு ஏற்ெ உருபு திரியுவையன்றி 

உருபுக்வகற்ெப் பெரருள் திரியரது. 

எ.கர - கரலத்திைரற் ப ய்த நன்றி 

தகுந்த கரலத்தின் கண் ப ய்த உதவி என்ெது பெரருள். இதில் ஏழரம் வவற்றுனை உருபு 

வரவவண்டிய இைத்து மூன்றன் உருபு வந்துள்ளது. இவ்வரறு ஒரு வவற்றுனை உருபு நிற்க 

வவண்டிய இைத்து வவபறரரு வவற்றுனையின் உருபு வந்து ையங்குவனத உருபு ையக்கம் 

என்ெர். 

யரதன் உருெின் கூறிற்று ஆயினும் 

பெரருள்ப ல் ைருங்கின் வவற்றுனை  ரரும். (நன் : 317) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

 ில வவற்றுனை உருபுகள் ப ய்யுளில் திரிந்து வரும் முனற 

உயர்தினணயில் ஐ, ஆன், கு ஆகிய மூன்று வவற்றுனை உருபுகளும் ப ய்யுளில் 

அனையும்பெரழுது அகரைரகத் திரியும். 

எ.கர - கரவலவைரக் களிறஞ்சுவை - கரவவலரனை 

புலவரரை 

- புலவரரன் 

கடிநினலயின்வற ஆ ிரியற்க - ஆ ிரியற்கு அஃறினணயில் ப ய்யுளிைத்து 'ஆன்' உருபு 

ைட்டுவை அகரைரகத் திரியும். 

எ.கர - புள்ளிைரை - புள்ளிைரன் 

எைவவ ஐ, ஆன், கு என்னும் வவற்றுனை உருபுகள் ப ய்யுளில் உயர்தினணப் பெரருளில் 

இைம்பெறும்பெரழுது அகரைரகத் திரியும் என்றும் இவற்றுள் ஆன் ைட்டும் ப ய்யுளில் 

அஃறினணப் பெரருளில் இைம்பெறும் பெரழுது அகரைரகத் திரியும் என்றும் அறியலரம். 

ஐஆன்குச் ப ய்யுட்கு அவ்வும் ஆகும் 

ஆகர அஃறினணக்கு ஆன்அல் லரதை . (நன் : 318) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

எட்டு வவற்றுனைகளுக்கும் உரிய முடிக்கும் ப ரல் 

எல்னலப் பெரருளில் வரும் ஐந்தரம் வவற்றுனையும் கிழனைப் பெரருளில் வரும் ஆறரம் 

வவற்றுனையும் முடிக்கும் ப ரல்லரகப் பெயனரக் பகரண்ைனையும். 

எல்னலப் பெரருள் ஒழிந்த நினலயில் அனையும் ஏனைய வவற்றுனைகள் வினைனயக் 

பகரண்டு முடியும். 
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எ.கர - கருவூரன் கிழக்கு 

இத்பதரைர் எல்னலப் பெரருனள உணர்த்தும் ஐந்தரம் வவற்றுனை 'இன்' உருபு பகரண்டு 

முடிந்துள்ளது. 

எ.கர-  ரத்தைது னக 

இத்பதரைர் தற்கிழனைப் பெரருளுக்குரிய ஆறரம் வவற்றுனையிைது உருபு பகரண்டு 

முடிந்துள்ளது. 

எ.கர -  ரத்தன் வந்தரன் 

குைத்னத வனைந்தரன் 

வரளரல் பவட்டிைரன். 

நரன்கரம் ஏழரம் வவற்றுனைகள் வினைனய அன்றிப் பெயனரயும் முடிக்கும் ப ரல்லரகப் 

பெறும். 

எ.கர - ைணியின் கண்ஒளி 

ெிணிக்கு ைருந்து 

இத்பதரைர்கள் ைணியின்கண் (இருக்கும்) ஒளி எைவும் ெிணிக்கு (பகரடுக்கும்) ைருந்து 

எைவும் வினைனய வவண்டி நிற்ெதைரல் வினைவயரடு பெரருந்தும் பெயர்களரயின் . 

வினைனயக் பகரண்டு முடியும்  ில வவற்றுனைகள் பதரழிற்பெயனரயும் 

வினையரலனணயும் பெயனரயும் பகரண்டு முடியும். 

எ.கர -  ரத்தன் வருதல் 

குைத்னத வனைந்தவன் 

முதல் வவற்றுனை , பெயனரயும் விைரனவயும் பகரண்டு முடியும். 

எ.கர -  ரத்தன் இவன் 

 ரத்தன் யரவன் 

எைவவ எல்னலப் பெரருளில் வரும் ஐந்து ைற்றும் ஆறரம் வவற்றுனைகள் பெயர் பகரண்டு 

முடியும் என்றும் ஒழிந்த எழுவரய் முதலிய வவற்றுனைகள் வினைபகரண்டு முடியும் 

என்றும் அவற்றுள் நரன்கரம், ஏழரம் வவற்றுனைகள் வினையன்றிப் பெயனரயும் 

பகரண்டு முடியும் என்றும் பெரும்ெரலும் என்ெதைரல் வினைபகரண்டு முடியும்.  ில 

வவற்றுனைகள் பதரழிற் பெயர், வினணயரலனணயும் பெயர்கனளக் பகரண்டு முடியும் 

என்றும் எழுவரய் வவற்றுனை, பெயனரயும் விைரயுன ம் பகரண்டு முடியும் என்றும் 

அறியலரம். 

எல்னல என்றும் அதுவும் பெயர் பகரளும் 

அல்ல வினைபகரளும் நரன்குஏழ் இருனையும் 
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புல்லும் பெரும்ெரலும் என்ைைரர் புலவர் (நன் : 319) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

வினையியல் 

வினையியலில் வினைச் ப ரல்லின் இலக்கணம் விவரிக்கப்ெடுகிறது. இதன்கண் 

வினைச் ப ரல்லின் விளக்கம், ெகுப்பு - வினை முற்றின் இலக்கணம், ெகுப்பு - 

பெயபரச் ம் - வினைபயச் ம் - முற்பறச் ம் ஆகியை விரிவரக விளக்கப்ெட்டுள்ளை. 

பெரருளின் புனைப் பெயர்ச் ிவய வினையரகும். இது வினையடி எைப்ெடும். 

முதைினலயிைடியரகத் வதரன்றி, ெல்வவறு வடிவங்கனளப் பெறும். நை, வெர, உண், எழு, 

ெடு , ப ல் முதலியை வினைப் ெகுதிகளரகும். இனவ ெின்வரும் நினலகளில் விரிவு 

பெறும் 

நட் 

- ஏவல் ஒருனை வினைமுற்று 

நைக்க 

- வியங்வகரள் வினைமுற்று 

நைந்தரன் 

- பதரிநினல வினைமுற்று 

நைந்த 

- பெயபரச் ம் 

நைந்து 

- வினைபயச் ம் 

நைந்தவன் 

- வினையரலனணயும் பெயர் 

நைத்தல் 

- பதரழிற்பெயர் 

இவற்றில் நைந்தவன், நைத்தல், என்னும் இரண்டும் பெயர்களரகும். 

வினை என்ெது வவற்றுனை ஏற்கரது. பதரழினலயும் கரலத்னதயும் கரட்டும். ஆைரல் 

பெயர், 

கரலம் கரட்ைரது. வவற்றுனை ஏற்கும். 

ஆயினும் நைத்தல் என்ெது நைந்தனை, நைத்தலரல் எை வவற்றுனை ஏற்றும் 

நைந்தவன் என்ெது கரலம் கரட்டுவவதரடு வவற்றுனை ஏற்றும் வரும். நைத்தல் என்னும் 
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பதரழிற்பெயர் நைந்தவன் என்னும் வினையடியரகவவ ெிறந்துள்ளை. 

இனவ தவிர ஏனைய ஆறு விரிகளும் (நை , நைக்க, நைந்தரன் , நைந்த, நைந்து) 

முற்றுவினை, பெயபரச் வினை, வினைபயச் வினை எை ெரகுெடுத்தப்ெடும். 

இம்மூன்றும் பதரிநினலவினை, குறிப்புவினை எை வைலும் விரிவு பெறும். 

பதரிநினல வினை 

கருத்தர, கருவி, நிலம் (இைம்), ப யல், கரலம், ப யப்ெடுபெரருள் என்னும் ஆறினையும் 

பவளிப்ெனையரக உணர்த்தும் வினை பதரிநினலவினை ஆகும். 

'ெடித்தரன்' என்ெது பதரிநினல வினையரகும். 

ெடித்தரன் என்ெது 'ஆன்' விகுதி பெற்று உயர்தினண ஆண்ெரனலக் கருத்தரவரக 

உணர்த்துகிறது. 'ெடி' என்னும் இனைநினல இறந்த கரலத்னத பவளிப்ெடுத்துகிறது. 

ெடிப்ெதற்குக் கண், வரய், ஆகியை கரரணைரகின்றை. ெடிக்கும் இைம் ெரை ரனல 

அல்லது வீடு என்ெது உணர்த்தப்ெடுகிறது. ெரை அறிவு ப யப்ெடு பெரருளரகிறது. 

ப யல் முழுனை பெற்று வினைமுற்று இறந்த கரலம் (வந்தரன்) நிகழ்கரலம் 

(வருகின்றரன்) எதிர்கரலம் (வருவரன்) எை யரதரனும் ஒரு கரலத்னதத் பதளிவரகத் 

பதரிவிப்ெதரல் பதரிநினல வினைமுற்று ஆகும். 

எைவவ ெடித்தரன் என்னும் வினைச்ப ரல் ப ய்ெவன், கருவி, நிலம் (இைம்), ப யல், 

கரலம், ப யப்ெடுபெரருள் என்னும் ஆறினையும் பவளிப்ெடுத்துவனத அறியலரம். 

ப ய்ெவன் கருவி நிலம் ப யல் கரலம் 

ப ய்பெரருள் ஆறும் தருவது வினைவய (நன் : 320) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விளக்குகின்றது. 

குறிப்பு வினை 

பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, ெண்பு, பதரழில் என்னும் அறுவனகப் பெயர்களின் 

அடியரகத் வதரன்றி, கருத்தரனவ ைட்டும் பவளிப்ெனையரக உணர்த்தி கருவி, நிலம், 

கரலம், ப யல், ப யப்ெடுபெரருள் ஆகியவற்னறக் குறிப்ெரல் உணர்த்தும் வினை குறிப்பு 

வினை ஆகும். 

எ.கர- பெரன்ைன் 

பெரருள் குறிப்புவினை 

 ிதம்ெரத்தரன் 

இைக் குறிப்புவினை 

ஓணத்தரன் 

கரலக் குறிப்புவினை 

மூக்கன் 
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 ினைக் குறிப்புவினை 

நல்லவன் 

ெண்புக் குறிப்புவினை 

நனையன் 

பதரழில் குறிப்புவினை 

இத்பதரைர்கள் 'அன்' விகுதி பெற்று உயர்தினண ஆண்ெரனலக் கருத்தரவரக 

பவளிப்ெடுத்துகின்றை. இனவ பதரிநினல வினைனயப் வெரன்று பவளிப்ெனையரக 

அனையவில்னல. இவற்னறப் ெடிப்ெவவர குறிப்ெரல் உணர்ந்து பகரள்ள வவண்டும். 

பெரன்ைன் என்ெது பெயர்ச்ப ரல் வெரல் வதரன்றினும் பெரன்னை உனையவைரக 

இருந்தரன் எைத் பதரழினல உணர்த்துவதரல் வினைச்ப ரல் ஆயிற்று. முன்பு இருந்தரன் 

எை குறிப்ெரகக் பகரண்டு கருவி, நிலம், கரலம், ப யல், ப யப்ெடுபெரருள் ஆகியவற்னற 

வருவித்துக் பகரள்ள வவண்டும். 

பெரன்ைன் என்ெது பெரருட்பெயரடியரகவும்  ிதம்ெரத்தரன் என்ெது 

இைப்பெயரடியரகவும் ஓணத்தரன் என்ெது கரலப்பெயரடியரகவும் மூக்கன் என்ெது 

 ினைப்பெயரடியரகவும் நல்லவன் என்ெது ெண்புப்பெயரடியரகவும் நனையன் என்ெது 

பதரழிற்பெயரடியரகவும் வந்துள்ளை. 

பெரருள் முதல் ஆறினும் வதரன்றி முன் ஆறனுள் 

வினை முதல் ைரத்தினர விளக்கல் வினைக்குறிப்வெ (நன் : 321) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

வினைச்ப ரல் ெரகுெரடு 

பதரிநினல வினை, குறிப்பு வினை எை ெரகுெடுத்தப்ெட்ை வினைச்ப ரல், முற்று, 

பெயபரச் ம், வினைபயச் ம் எை மூன்றரகப் ெகுக்கப்ெடும். இம்மூன்றும் தினண, ெரல் 

இைங்களுள் ஒன்றிற்குச்  ிறப்ெரகவும் ெலவற்றிற்குப் பெரதுவரகவும் வரும். 

வினை,வினை முற்று,எச் ம் 

பெயபரச் ம் வினைபயச் ம் முற்பறச் ம் 

என்னும் அட்ைவனண வரயிலரக இதனை விளங்கிக்பகரள்ளலரம். 

அனவதரம் முற்றும் பெயர்வினை எச் மும் ஆகி ஒன்றற் குரியவும் பெரதுவு ைரகும் (நன் : 

322) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

வினை முற்று (முற்று வினை) 

வினைச் ப ரற்கள் தினண, ெரல் கரட்டும் விகுதிகவளரடு முற்றுப் பெற்று நிற்கும் 
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வினைகனளக் பகரண்டுள்ளை. இனவ முற்றுவினை அல்லது வினைமுற்று எைப்ெடும். 

இதனை பதரிநினல வினைமுற்று, குறிப்பு வினைமுற்று எை இருெிரிவரகக் பகரள்ளலரம். 

இதனை, 

வினைமுற்று 

பதரிநினல வினைமுற்று 

குறிப்பு வினைமுற்று 

இவ்அட்ைவனண விளக்குகிறது. ப ய்ெவன் கருவி, நிலம், கரலம், ப யல், 

ப யப்ெடுபெரருள் என்னும் ஆறினையும் முனறயரக பவளிப்ெடுத்தி அறுவனகப் 

பெயர்களின் அடிப்ெனையில் தினண, ெரல் விகுதிகவளரடு முற்றுப்பெற்று நிற்கும் வினை 

பதரிநினல வினைமுற்று ஆகும். 

ப ய்ெவனை ைட்டும் பவளிப்ெடுத்தி கருவி, நிலம், 

ப யல், ப யப்ெடுபெரருள் அகியவற்னறக் குறிப்ெரல் பவளிப்ெடுத்தி அறுவனகப் 

பெயர்களின் அடிப்ெனையில் தினண ெரல் விகுதிகவளரடு முற்று பெற்று நிற்கும் வினை 

குறிப்பு வினை 

முற்று ஆகும். 

எ.கர- பதரிநினல வினை 

குறிப்பு வினை 

அறுவனகப்பெயர் 

ப ய்தரன் இரரைன் 

பெரியன் இரரைன் 

பெரருள் 

குளிர்ந்தது நிலம் 

வலியது நிலம் 

இைம் 

வந்தது கரர் 

கரியது கரர் 

கரலம் 

குவிந்த னக 

 ிறியது னக 

 ினை 

வந்தது நன்னை 
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உள்ளது நன்னை 

ெண்பு 

ஒழிந்தது ெிறப்பு 

பகரடியது ெிறப்பு 

பதரழில் 

இத்பதரைர்கள் ப ய்ெவன் கருவி, நிலம், கரலம், ப யல், ப யப்ெடுபெரருள் என்னும் 

ஆறினையும் முனறயரக பவளிப்ெடுத்தியும் குறிப்ெரக பவளிப்ெடுத்தியும் அறுவனகப் 

பெயர்களின் அடிப்ெனையில் அனைந்துள்ளை. 

பெரதுஇயல்பு ஆனறயும் வதரற்றிப் பெரருட்பெயர் முதல் அறு பெயர் அலது ஏற்ெிலது 

முற்வற (நன் : 323) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

பதரிநினல வினைமுற்றின் ெரகுெரடுகள் 

பதரிநினல வினை முற்றுகள் ெைர்க்னக இைத்தில் அனைந்து வரும். ஐம்ெரனலயும் 

முக்கரலத்னதயும் உணர்த்தும். எைவவ ெைர்க்னக இைத்தில் அனையும் பதரிநினல 

வினைமுற்றுக்கள் ெதினைந்து (1 நூ 5 நூ 3) ஆகும். இது ஆண்ெரல் வினைமுற்று, 

பெண்ெரல் வினைமுற்று, ெலர்ெரல் வினைமுற்று, ஒன்றன்ெரல் வினைமுற்று, ெலவின் 

ெரல் வினைமுற்று எனும் 5 ெரகுெரடுகனள உனையது. 

ெைர்க்னக இைத்தில் அனையும் பதரிநினல வினைமுற்றுக்கள் ெதினைந்து ஆகும். 

அனவ தன்னை இைத்தில் ஒருனை, ென்னை எண்களில் அனையும். இத் பதரிநினல 

வினைமுற்றுக்கள் ஆறு ஆகும். இனவ ெைர்க்னக இைத்தில் ஒருனை, ென்னை எண்களில் 

அனையும் பதரிநினல வினைமுற்றுக்கள் ஆறு ஆகும். ஆக பைரத்தம் மூன்று இைங்களிலும் 

ஐம்ெரல்களிலும் ஒருனை, ென்னை எண்களிலும் இைம்பெறும் பதரிநினல 

வினைமுற்றுக்கள் பைரத்தம் 27 ஆகும். 

இைம் 

ெரல் 

இறந்தகரலம் 

நிகழ்கரலம் 

எதிர்கரலம் 

ெைர்க்னக 

ஆண்ெரல் 

நைந்தரன் 

நைக்கிறரன் 
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நைப்ெரன் 

பெண்ெரல் 

நைந்தரள் 

நைக்கிறரள் 

நைப்ெரள் 

ெலர்ெரல் 

நைந்தரர் 

நைக்கின்றரர் 

நைப்ெரர் 

ஒன்றன்ெரல் நைந்தது 

நைக்கின்றது 

நைப்ெது 

ெலவின்ெரல் நைந்தை 

நைக்கின்றை 

நைப்ெை 

எைவவ பதரிநினலவினை முற்றுகள் ெைர்க்னக இைத்தில் அனைந்து வரும். ஐம்ெரனலயும் 

முக்கரலத்னதயும் உணர்த்தும். எைவவ ெைர்க்னக இைத்தில் அனையும் பதரிநினல 

வினைமுற்றுக்கள் ெதினைந்து (1 நூ 5 நூ 3) ஆகும் என்ெனத அறியலரம். 

இைம் 

எண் 

இறந்தகரலம் 

நிகழ்கரலம் 

எதிர்கரலம் 

தன்னை 

ஒருனை 

நைந்வதன் 

நைக்கின்வறன் 

நைப்வென் 

ென்னை 

நைந்வதரம் 



MAR GREGORIOS COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI - 37 

DEPARTMENT OF TAMIL SHIFT - I 

 

நைக்கின்வறரம் 

நைப்வெரம் 

இத்பதரிநினல வினைமுற்றுக்கள் தன்னை இைத்தில் அனைந்து ஒருனை, ென்னை 

எண்கனளயும் முக்கரலத்னதயும் உணர்த்துகின்றை. எைவவ தன்னை இைத்தில் அனையும் 

ஒருனை, ென்னை, பதரிநினல வினைமுற்றுக்கள் ஆறு (2 நூ 3) ஆகும். 

இைம் 

ெரல் 

இறந்தகரலம் 

நிகழ்கரலம் 

எதிர்கரலம் 

முன்ைினல ஒருனை 

நைந்தரய் 

நைக்கிறரய் 

நைப்ெரய் 

ென்னை 

நைந்தீர் 

நைக்கின்றீர் 

நைப்பீர் 

எைவவ ெைர்க்னக இைத்தில் அனையும் பதரிநினல வினைமுற்றுக்கள் ெதினைந்தும் 

என்றும் தன்னை இைத்தில் ஒருனை, ென்னை எண்களில் அனையும் பதரிநினல 

வினைமுற்றுக்கள் ஆறு என்றும். ெைர்க்னக இைத்தில் ஒருனை, ென்னை எண்களில் 

அனையும் பதரிநினல வினைமுற்றுக்கள் ஆறு என்றும் அறியலரம். ஆக பைரத்தம் மூன்று 

இைங்களிலும். ஐம்ெரல்களிலும் ஒருனை, ென்னை எண்களில் இைம்பெறும் பதரிநினல 

வினைமுற்றுக்கள் 27 

ஆகும். இதனை, 

ஒருவன் முதல் ஐந்னதயும் ெைர்க்னக இைத்தும் 

ஒருனைப் ென்னைனயத் தன்னைமுன் ைினலயிலும் 

முக்கர லத்தினும் முரண முனறவய 

மூனவந்து இருமூன்று ஆறரய் முற்று 

வினைப்ெதம் ஒன்வற முஒன் ெரைரம் (நன் : 324) 

எை நன்னூலரர் விவரிக்கின்றரர். 
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ெைர்க்னக வினைமுற்று 

ெைர்க்னக வினைமுற்று என்ெது ஆண்ெரல் ெைர்க்னக , பெண்ெரல் ெைர்க்னக, 

ெலர்ெரல் ெைர்க்னக ஒன்றன்ெரல் ெைர்க்னக , ெலவின்ெரல் ெைர்க்னக 

எை ெலவனகப்ெடும். 

இதனை 

ஆண்ெரல் ெைர்க்னக வினைமுற்று 

பெண்ெரல் ெைர்க்னக வினைமுற்று 

ெைர்க்னக வினைமுற்று 

ெலர்ெரல் ெைர்க்னக வினைமுற்று 

ஒன்றன்ெரல் ெைர்க்னக வினைமுற்று 

ெலவின்ெரல் ெைர்க்னக வினைமுற்று 

இவ்அட்ைவனண பதளிவுெடுத்துகிறது. இவற்னற விளங்கிக்பகரள்வது அவ ியம். 

னண 

ஆண்ெரல் ெைர்க்னக வினைமுற்று 

அன், ஆன் விகுதிகனள இறுதியரக உனைய வினைச் ப ரற்கள் ஆண்ெரல் ெைர்க்னக 

பதரிநினல வினைமுற்றும், குறிப்பு வினைமுற்றும் ஆகும். 

எ.கர - நைந்தரன், நைந்தைன் 

- இறந்த கரலம் 

நைக்கின்றரன், நைக்கின்றைன் - நிகழ்கரலம் 

பதரிநினல 

நைப்ெரன், நைப்ென் 

- எதிர்கரலம் 

குனழயரன், குனழயரள் 

குறிப்பு வினைமுற்று 

குனழயன், குனழயள் 

இத் பதரிநினல, குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் அன், ஆன் என்னும் இரண்டு விகுதிகனளப் 

பெற்று ெைர்க்னக இைத்னதயும் உயர்தினண ஆண்ெரனலயும் முக்கரலங்கனளயும் 

உணர்த்துகின்றை. 

எைவவ அன், ஆன் விகுதிகனள இறுதியரக உனைய வினைச் ப ரற்கள் ஆண்ெரல் 

ெைர்க்னக பதரிநினல வினைமுற்றும், குறிப்பு வினைமுற்றும் ஆகும். 
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அன்ஆன் இறுபைரழி ஆண்ெரல் ெைர்க்னக (நன் : 325) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

பெண்ெரல் ெைர்க்னக வினைமுற்று 

அள், ஆள் விகுதிகனள இறுதியரக உனைய வினைச் ப ரற்கள் பெண்ெரல் ெைர்க்னக 

பதரிநினல வினைமுற்றும் குறிப்பு வினைமுற்றும் ஆகும். 

எ.கர - நைந்தரள், நைந்தைள் 

- இறந்த கரலம் 

நைக்கின்றரள், நைக்கின்றைள் - நிகழ்கரலம் 

பதரிநினலவினை 

நைப்ெரள் , நைப்ெள் - எதிர்கரலம் 

குனழயள், குனழயரள் 

- குறிப்பு வினைமுற்று 

இத் பதரிநினல குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் அள், ஆள் என்னும் விகுதிகனளப் பெற்று 

ெைர்க்னக இைத்னதயும் உயர்தினணப் பெண்ெரனலயும் முக்கரலங்கனளயும் 

உணர்த்துகின்றை. 

எைவவ அள், ஆள் விகுதிகனள இறுதியரக உனைய வினைச் ப ரற்கள் பெண்ெரல் 

ெைர்க்னக பதரிநினல வினைமுற்றும், குறிப்பு வினைமுற்றும் ஆகும். 

அள்ஆன் இறுதிபைரழி பெண்ெரல் ெைர்க்னக (நன் : 326) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

ெலர்ெரல் ெைர்க்னக வினைமுற்று 

அர், ஆர், ெ, ைரர் என்னும் நரன்கு விகுதிகனளயும் பெற்றுவரும் ப ரற்கள் ெலர்ெரல் 

வினை முற்றுகளரகும். 

எ.கர- நைந்தரர் , நைந்தைர் 

- இறந்த கரலம் - 

நைக்கின்றரர் , நைக்கின்றைர் - நிகழ்கரலம் 

- பதரிநினல வினைமுற்று 

நைப்ெ 

- எதிர்கரலம் 

நைப்ெர், குனழயர் நைப்ெரர், குனழயரர் நைப்ெ பகரண்ைரர் 

- குறிப்பு வினைமுற்று 
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இத் பதரிநினல குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் அர், ஆர், ெ, ைரர் என்னும் நரன்கு 

விகுதிகனளப் பெற்று, ெைர்க்னக இைத்னதயும் உயர்தினணப் ெலர்ெரனலயும் ெைர்க்னக 

இைத்னதயும் உணர்த்துகின்றை. 

இவற்றுள் அர், ஆர் ெலர்ெரல் ெைர்க்னக 

பதரிநினல வினைமுற்றரகவும் ெலர்ெரல் 

ெைர்க்னகக் குறிப்பு வினைமுற்றரகவும் முக்கரலங்கனளயும் உணர்த்தும். 

ஏனைய இரண்டும் (ெ, ைரர்) தரவை கரலம் கரட்டுவதரல் ெலர்ெரல் ெைர்க்னக குறிப்பு 

வினையரகரது. 

எைவவ அர், ஆர், ெ, ைரர் என்னும் நரன்கு விதிகளும் ெலர்ெரல் ெைர்க்னக 

வினைமுற்றுக்கள் என்றும், இவற்றுள் அர், ஆர் என்ெை ெலர்ெரல் ெைர்க்னக இைத்தில் 

பதரிநினல வினையரகவவர குறிப்பு வினையரகவவர வரும் என்றும் ெ, ைரர் ஆகியை 

தரவை 

கரலம் கரட்டுவதரல் குறிப்பு வினை ஆகரது என்றும் அறியலரம். 

அர்ஆர் ெவ்வூர் அகரைரர் ஈற்று 

ெல்வலரர் ெைர்க்னக ைரர் வினைவயரடு முடிவை (நன் : 327) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

ஒன்றன்ெரல் ெைர்க்னக வினைமுற்று 

து, று, டு என்னும் மூன்று விகுதிகனளயும் உனைய ப ரற்கள் ஒன்றன் ெரல் 

வினைமுற்றுகள் ஆகும். 

எ.கர- நைந்தது, ஓடிற்று 

- இறந்தகரலம் 

நைக்கின்றது, ஆகின்றது 

- நிகழ்கரலம் 

பதரிநினல வினை 

நைப்ெது 

- எதிர்கரலம் 

பெரன்ைது, குனழயது, ஆயிற்று, பெரருட்டு 

- குறிப்பு வினை 

இத் பதரிநினல குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் து, று, டு என்னும் மூன்று விகுதிகனளயும் 

உனைய ப ரற்கள் குற்றுகர விகுதிகனளப் பெற்று அஃறினணனயயும் ஒன்றன்ெரனலயும் 

ெைர்க்னக இைத்னதயும் உணர்த்துகின்றை. இது ஒன்றன் ெரல் வினைமுற்றுகள் ஆகும். 
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இவற்றுள் 'று' விகுதி இறந்த கரலத்திற்கு ைட்டுவை வரும். அவ்வரவற 'டு' விகுதி 

முக்கரலத்திற்கும் வரரது. குறிப்பு வினைக்கு ைட்டுவை வரும். 

எைவவ து, று, டு ஆகியனவ ஒன்றன் ெரல் பதரிநினல குறிப்பு வினைமுற்றுகள் என்றும் 

அவற்றுள் 'று' விகுதி இறந்த கரலத்தில் ைட்டுவை வரும் என்றும் 'டு' விகுதி குறிப்பு 

வினையில் ைட்டுவை இைம்பெறும் என்றும் அறியலரம். 

துறுடுக் குற்றிய லுகர ஈற்று 

ஒன்றன் ெைர்க்னக டுக்குறிப்ெின் ஆகும் (நன் : 328) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

ெலவின் ெரல் ெைர்க்னக வினைமுற்று 

குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் அ, ஆ என்னும் இரண்டு விகுதிகனளயும் பெற்று 

அஃறினணனயயும் ெலவின்ெரனலயும் ெைர்க்னக இைத்னதயும் உணர்த்தும். இது 

ெலவின்ெரல் ெைர்க்னக வினைமுற்ற ஆகும். 

எ.கர- நைந்தை, நைக்கின்றை, நைப்ெை - அ பதரிநினல வினை 

குனழயை 

அ குறிப்பு வினை 

நைவர 

ஆ எதிர்ைனற வினை 

இத் பதரைரில் குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் அ, ஆ என்னும் இரண்டு விகுதிகனளயும் பெற்று 

அஃறினணனய உனைய ப ரற்கள் ெலவின்ெரல் வினைமுற்றுகள் ஆகும். இனவ ெலவின் 

ெரனலயும் ெைர்க்னக இைத்னதயும் உணர்த்துகின்றை. 

இவற்றுள் 'ஆ' விகுதி எதிர்ைனறப் பெரருளில் ைட்டுவை இைம் பெற்று இறந்த 

கரலத்னதக் கரட்டும். 

எைவவ அ, ஆ அஃறினணப் ெலவின்ெரல் ெைர்க்னக பதரிநினல குறிப்பு வினை 

முற்றுக்கள் என்றும் 'ஆ' இறந்த கரலத்தில் எதிர்ைனறப் பெரருளில் ைட்டுவை இைம்பெறும் 

என்றும் அறியலரம். 

அஆ ஈற்ற ெலவின்ெரல் ெைர்க்னக 

ஆவவ எதிர்ைனறக் கண்ண தரகும் (நன் : 329) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

இருதினணப் பெரது வினை 

தன்னை, முன்ைினல, வியங்வகரள் வினை முற்றுக்களும் வவறு, இல்னல, உண்டு என்னும் 

குறிப்பு வினைமுற்றுக்களும் பதரிநினலயும் குறிப்புைரகிய பெயபரச்  வினை எச் ங்களும் 
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உயர்தினண, அஃறினண ஆகிய இருதினணகளுக்கும் பெரது வினைகளரக அனையும். 

இது இருதினணப் பெரதுவினை எைப்ெடும். 

தன்னை முன்ைினல வியங்வகரள் வவறு இனல உண்டு ஈர் எச் ம் இருதினணப் 

பெரதுவினை 

 (நன் 330) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

தன்னை வினைமுற்று 

தன்னை வினைமுற்று என்ெது வெசுவவரர் தம்னைக் குறிப்ெதரகும். இவ்வினைமுற்று 

ஒருனை, ென்னை என்னும் இரு ெரகுெரடுகனள உனையது. 

உண்வைன், உண்கின்வறன், உண்வென் 

குனழவயன் 

ஏன் 

கு, டு, து, று, அல், அன், என், ஏன் ஆகிய எட்னையும் விகுதியரகக் பகரண்ை தன்னை 

வினைமுற்றுக்கள் இருதினணயிலும் ஆண்ெரல், பெண்ெரல், ஒன்றன்ெரல் ஆகிய மூன்று 

ெரலிலும் இைம்பெற்று ஒருனை எண்னண ைட்டுவை உணர்த்தும். 

எைவவ கு, டு, து, று என்னும் நரன்கு குற்றியலுகர விகுதிகனளயும் அல், அன், என், ஏன் 

என்னும் பைய்யீற்று விகுதிகனளயும் ஈற்றில் பகரண்டுள்ள வினைச் ப ரற்கள் 

இருதினணக்கும் முப்ெரலுக்கும் ஒருனை எண்ணுக்கும் உட்ெட்டு அனையும் இனவ 

பெரதுவரகிய தன்னை ஒருனை பதரிநினல குறிப்பு வினைமுற்றுக்களரகும். 

குடுதுறு என்னும் குன்றிய லுகரவைரடு 

ஆல்அன் என்ஏ ஆகும் ஈற்று 

இருதினண முக்கூற்று ஒருனைத் தன்னை (நன் : 331) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

தன்னைப் ென்னை வினைமுற்று 

உைன்ெரட்டுத் தன்னை ென்னை வினைமுற்றுக்கள் 

விகுதிகள் யரவும் தன்னை இைத்வதரடு கூடிய முன்ைினலனயயும் ெைர்க்னகனயயும் 

தன்னுைன் இனணத்து தன்னை இைத்னதச் சுட்டும். எைவவ இதனை உைன்ெரட்டுத் 

தன்னைப் ென்னை என்ெர். 

இைம் 

பதரிநினலவினை 

ை 

குறிப்பு வினை 
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விகுதி 

குனழயம் 

அம் 

முன்ைினல உண்ைைம் , உன்கின்றைம், உண்ென் (யரனும், நீயும்) உண்ைரம், 

உண்கின்றரம், உண்ெரம் 

குனழயரம் 

ஆம் 

இத்பதரிநினல குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் அம், ஆம் விகுதிகனள ஈற்றில் பெற்று தன்னை, 

முன்ைினல இைத்னதயும் ென்னை எண்னணயும் குறிக்கின்றை. 

பதரிநினல குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் எம், ஏம், ஒம் விகுதிகனள ஈற்றில் பெற்றுப் 

ெைர்க்னக இைத்னதயும் ென்னைனயயும் குறிக்கும். 

இைம் 

பதரிநினலவினை 

குறிப்பு வினை 

விகுதி 

ெைர்க்னக 

- உண்ைபைம், உன்கின்பறைம், உண்பெம் 

- குனழபயம் 

எம் 

யரனும் நீயும் - உண்வைம், உண்கின்வறம், உண்வெம் 

- குனழவயம் 

ஏம் 

யரனும் அவனும் - உண்வைரம், உண்கின்வறரம், உண்வெரம் 

- குனழவயரம் 

ஒம் 

இத்பதரிநினல குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் எம், ஏம், ஒம் விகுதிகனள ஈற்றில் பெற்றுப் 

ெைர்க்னக இைத்னதயும் ென்னைனயயும் குறிக்கின்றை. 

ெை 

பதரிநினல வினைமுற்றுக்கள் கும், டும், தும், உம் விகுதிகனள ஈற்றில் பெற்று முன்ைினல, 

ெைர்க்னக ஆகிய இரு இைங்கனளயும் ென்னைனயயும் குறிக்கின்றை. இனவ தரவை கரலம் 
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கரட்டுவதரல் குறிப்பு வினை ஆகரது. வைலும் இவற்றில் 'கும்' விகுதி எதிர்கரலத்னதயும் 

'டும்' இறந்த கரலத்னதயும் தும், உம் ஆகியை இறந்த கரலத்னதயும் எதிர்கரலத்னதயும் 

கரட்டும். 

இைம் 

இறந்த கரலம் 

எதிர்கரலம் 

விகுதி 

முன்ைினல 

உண்கும் 

கும் 

-------- 

உண்டும் 

டும் 

ெைர்க்னக (யரனும் அவனும்) 

வந்தும் 

வருதும் 

தும் 

(யரனும் நீயும்) 

ப ன்றும் 

வ றும் 

உம் 

இத்பதரிநினல வினைமுற்றுக்கள் கும், டும், தும், உம் விகுதிகனள ஈற்றில் பெற்று 

முன்ைினல ெைர்க்னக ஆகிய இரு இைங்கனளயும் ஈற்றில் பெற்று ென்னைனயக் 

குறிக்கின்றை. இனவ தரவை கரலம் கரட்டுவதரல் குறிப்பு வினை ஆகரது. வைலும் 

இவற்றில் 'கும்' விகுதி எதிர்கரலத்னதயும் 'டும்' இறந்த கரலத்னதயும் தும், உம் ஆகியை 

இறந்த கரலத்னதயும் எதிர்கரலத்னதயும் கரட்டும். 

இவ்விகுதிகள் யரவும் தன்னை இைத்வதரடு கூடிய முன்ைினலனயயும் ெைர்க்னகனயயும் 

தன்னுைன் இனணத்து தன்னை இைத்னதச் சுட்டுவதரல் இது 

உைன்ெரட்டுத் தன்னைப் ென்னை ஆகும். 

எ.கர - யரனும் நீயும் உண்ைைம் 

- அம் 
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யரனும், அவனும் உண்வைரம் 

- ஒம் - பதரிநினல 

யரனும் நீயும் குனழபயம் 

- எம் 

யரனும், அவனும் குனழயரம் 

- ஆம் - குறிப்புவினை 

எைவவ அம் , ஆம் என்னும் இவ்விரு விகுதிகனளயும் இறுதியில் பெற்றுவரும் ப ரற்கள் 

முன்ைினல இைத்தரனரயும் எம், ஏம், ஓம் என்னும் இம்மூன்று விகுதிகனள இறுதியில் 

பெற்று வரும் ப ரற்கள் ெைர்க்னக இைத்தரனரயும் கும், டும், தும், றும் என்னும் 

இந்நரன்கு விகுதிகனள இறுதியிலுனைய ப ரற்கள் முன்ைினல ெைர்க்னக என்னும் 

ஈரிைத்தரர்கனளயும் 

தன்னுைன் சுட்டும் உைன்ெரட்டுத் தன்னைப் ென்னைத் பதரிநினல வினைமுற்றும் குறிப்பு 

வினை முற்றும் ஆகும். 

அம்ஆம் என்ெை முன்ைினல யரனரயும் 

எம்ஏம் ஒம் இனவெைர்க்னக யரனரயும் 

உம்ஊர் கைதற இருெர லரனரயும் 

தன்பைரடு ெடுக்கும் தன்னைப் ென்னை (நன் : 332) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

வினையுைன் முடியும் தன்னை வினைமுற்றுகள் 

ப ய்கு என்னும் தன்னை ஒருனை வினைமுற்றும், ப ய்யும் என்னும் தன்னை ென்னை 

வினைமுற்றும், பெயருைவையன்றி வினையுைனும் முடியும். அனவ வினையுைன் முடியும் 

தன்னை வினை முற்றுக்கள் என்றனழக்கப்ெடும். 

எ.கர- உண்கு யரன் 

- தன்னை ஒருனை வினைமுற்று 

உண்கும் யரம் 

- தன்னை ென்னை வினைமுற்று 

இத்பதரைர்களில் உண்கு, உண்கும் என்றும் வினைமுற்றுக்கள் பெயனரக் பகரண்டு 

முடிந்துள்ளை. 

எ.கர- உண்கு வந்வதன் - தன்னை ஒருனை வினைமுற்று 

உண்கும் வந்வதரம் - தன்னை ென்னை வினைமுற்று 

இத்பதரைர்களில் உண்கு, உண்கும் என்னும் வினைமுற்றுக்கள் வினைனயக் பகரண்டு 
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முடிந்துள்ளை. 

எைவவ உண்கு, உண்கும் என்ெை பெயனரயும் வினைனயயும் பகரண்டு முடியும் 

என்ெனத அறியலரம். 

உண்கு, உண்கும் என்ெை எச் ப் பெரருளில் வந்துள்ளை வெரலத் வதரன்றினும் இனவ 

எச் ங்கள் அல்ல. இனவ வினைமுற்றுக்கவள, உண்கு என்ெது ப ய்கு என்னும் 

வரய்ப்ெரட்டுத் தன்னை ஒருனை வினைமுற்று என்றும் உண்கும் என்ெது ப ய்யும் என்னும் 

வரய்ப்ெரட்டுத் தன்னை ென்னை வினைமுற்று என்றும் பெயர் பெறும். 

ப ய்கு என் ஒருனையும் ப ய்கும் என் ென்னையும் 

வினைபயரடு முடியினும் விளம்ெிய முற்வற (நன் : 333) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

உைன்ெரட்டு முன்ைினல ென்னை வினைமுற்று 

தன்னையுைன் கூடிய முன்ைினல, ெைர்க்னகத் தன்னையரதல் வெரன்று, முன்ைினலவயரடு 

கூடிய ெைர்க்னக முன்ைினலயரகும். இனவ பதரிநினல வினையிலும் 

குறிப்பு வினையிலும் இைம் பெறும். இதனை 

- பதரிநினல - நீர் (நீயும் அவனும் ) 

எ.கர - உண்ைைிர், உண்டீர், உண்ைின் 

குனழயிைர், குனழயீர் என்னும் எடுத்துக்கரட்டுகள் வரயிலரக அறியலரம். முன்ைினல 

ஒருனை வினைமுற்று 

- குறிப்பு 

ஐ, ஆய், இ எனும் மூன்று விகுதிகனள இறுதியிலுனைய பைரழிகளும் விகுதி குன்றியும் 

குன்றரைலும் வரும் இருெத்து மூன்று ஈற்று பைரழிகளும் ஆண்ெரல், பெண்ெரல், 

ஒன்றன்ெரல் என்னும் மூன்றுக்கும் பெரதுவரகிய முன்ைினல ஒருனைத் பதரிநினல 

வினைமுற்றும் குறிப்பு வினைமுற்று ஆகும். 

இைம் 

பதரிநினலவினை 

குறிப்புவினை 

விகுதி 

முன்ைினல உண்ைனை - உண்கின்றனை - உண்னெ 

குனழனய 

(நீ) 

உண்ைரய் - உண்கின்றரய் - உண்ெரய் 
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குனழயரய் 

ஆய் 

உண்டி - உண்ணரநின்றி - வ றி 

வில்லி 

இத்பதரிநினல, குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் ஐ, ஆய், இ என்னும் விகுதிகனளப் பெற்று 

முன்ைினல இைத்னதயும் ஒருனை எண்னணயும் குறிக்கின்றை. 

விகுதி குன்றியும் குன்றரைலும் நிற்ெைவரகிய ஏவல் பெரருளில் வரும் இருெத்து மூன்று 

(நன் : 137)  

ஈற்று வினைச் ப ரற்களும் ஏவல் முன்ைினல ஒருனை வினை முற்றுக்களரகும். 

இனவ பதரிநினலயில் ைட்டுவை இைம்பெறும். 

எ.கர - நைந்தரன் , வவ்விைரன், அஃகிைரன் முதலியை 

அய், இ, அள், ஏல், ஆல் என்னும் விகுதிகனள உனைய வினைச் ப ரற்களும் 'ஆய்' விகுதி 

இல்லரைல் ெகுதி ைட்டுவை நிற்கும் வினைச் ப ரற்களும் ஏவல் ஒருனை வினைச் 

முற்றுகளரகும். இவற்றுள் அல், ஏல், ஆல் என்ெை எதிர்ைனறயில் ைட்டுவை வரும் என்ெது 

அறியத்தக்கது. 

எ.கர - உண்ணரய், உண்ணுதி , உண் 

உண்ணல், உண்வணல், ைறரல் - நீ 

எைவவ ஐ, ஆய், இ எனும் மூன்று விகுதிகனள இறுதியிலுனைய பைரழிகளும் விகுதி 

குன்றியும் குன்றரைலும் வரும் இருெத்து மூன்று ஈற்று பைரழிகளும் ஆண்ெரல், 

பெண்ெரல், ஒன்றன்ெரல் என்னும் மூன்றுக்கும் பெரதுவரகிய முன்ைினல ஒருனைத் 

பதரிநினல 

வினைமுற்றும் குறிப்பு வினைமுற்றும் ஆகும். 

ஐஆய் இகர ஈற்று மூன்றும் ஏவலின் வருஉம் எல்லர ஈற்றவும் முப்ெரல் ஒருனை 

முன்ைினல பைரழிவய (நன் : 335) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

ஏவல் வினைமுற்று 

முன்ைினல ஏவல் ஒரு வினைமுற்றிற்கு முன் ஈகரரமும் ஏகரரமும் அவ்விைத்து 

நிற்ெதற்குரிய தன்னையினை உனைய ஏவதனும் ஒரு பைய்யின்வைல் ஏறிவரும். 

எ.கர- ''ப ன்றீ பெருைைநிற் றனகக்குநர் யரவர'' 

''அட்டில் ஓனல பதரட்ைனை நின்வை'' 

இத்பதரைர்களில் இைம் பெறும் 'ப ன்றீ', 'நின்வை' என்ெைவற்றிற்கு ஈறரக அனையும் 

ஈகரரமும் ஏகரரமும் விகுதிகள் அல்ல. அனவ 'ஆய்' விகுதி குனறந்த ஏவலில் வரும் 
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முன்ைினல அன களரகும். அனவ முனறவய 'ற'கர ஒற்னறயும் 'ை'கர ஒற்னறயும் 

எழுத்துப்வெறரகக் பகரண்டுள்ளை. 

எைவவ முன்ைினல ஏவல் ஒரு வினைமுற்றிற்கு முன் ஈகரரமும் ஏகரரமும் அவ்விைத்து 

நிற்றற்குரிய தன்னையினை உனைய ஏவதனும் ஒரு பைய்யின் வைல் ஏறிவரும் என்ெது 

அறியத்தக்கது. 

முன்ைினல முன்ைர் ஈயும் ஏயும் அந்நினல ைரெின் பைய் ஊர்ந்து வருவை (நன் : 336) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

முன்ைினலப் ென்னை வினைமுற்று 

பதரிநினல குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் இர், ஈர் விகுதிகனள ஈற்றில் பெற்று முன்ைினல 

இைத்னதயும் ென்னைனயயும் குறிக்கின்றை. இனவ இருதினணக்கும் பெரதுவரக 

அனையும். 

இைம் 

பதரிநினலவினை 

குறிப்புவினை 

விகுதி 

முன்ைினல - உண்ைைிர், உண்கின்றைிர், உண்ெிர் 

குனழயிர் 

இர் 

உண்டீர், உண்கின்றீர், உண்பீர் 

குனழயீர் 

ஈர் 

இத்பதரிநினல குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் இர், ஈர் விகுதிகனள ஈற்றில் பெற்று முன்ைினல 

இைத்னதயும் ென்னைனயயும் குறிக்கின்றை. இனவ இருதினணக்கும் பெரதுவரக 

அனையும். 

'ைின்' விகுதியன்றி ஈர், உம் விகுதிகளும் முன்ைினலப் ென்னை 

ஏவலுக்கு வரும். 

எ.கர - உண்ைின், உண்ணீர், உண்ணும் 

எைவவ இர், ஈர் என்னும் இரண்டு விகுதிகனள இறுதியிலுனைய ப ரற்கள் 

இருதினணக்கும் பெரதுவரகிய முன்ைினலப் ென்னைத் பதரிநினல வினைமுற்றும் குறிப்பு 

வினைமுற்றும் ஆகும். ‘ைின்' விகுதியும் ஈர், உம் விகுதிகளும் முன்ைினலப் ென்னை 

ஏவலில் இைம்பெறும் என்ெனத அறியலரம். 



MAR GREGORIOS COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI - 37 

DEPARTMENT OF TAMIL SHIFT - I 

 

இரஈரஈற்று இரண்டும் இரு தினணப் 

ென்னை முன்ைினல ைின் அவற்(று) ஏவல் (நன் : 337) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

வியங்பகரள் வினைமுற்று 

வியங்வகரள் வினைமுற்று என்ெது கரரணப்பெயர். அது ஏவுதனலக் பகரள்வது எை 

பெரருள்ெடும். 

எ.கர- வரழ்க, வரழிய, வரழியர் 

இனவ க, இய, இயர் என்னும் மூன்று விகுதிகனள இறுதியில் பெற்று வரும் 

வினைமுற்றுகள் ஆகும். அனவ தன்னை, முன்ைினல, ெைர்க்னக இைங்களிலும் ஒருனை, 

ென்னை, ஐம்ெரல் மூவிைங்களிலும் வரும். வியங்வகரள் பெரருனளத் தரும் முற்று 

ஆனகயரல் வியங்வகரள் வினைமுற்று எைப் பெயர் பெற்றது. 

எ.கர - யரன், யரம், 

நீ, நீவிர் 

அவன், அவள், அது, அனவ - வரழ்க, வரழிய, வரழியர் 

இவ் ஈறுகளின்றி இ , அ , தல், அல், என்ெைவும் வியங்வகரள் வினைமுற்றில் ஈறுகளரக 

இைம் பெறும். 

எ.கர - வெரற்றி 

ஓங்க 

- 

அ 

வரழ்தல் 

- தல் 

ெதடி எைல் - அல் 

இவற்றுள் 'அல்' ஈறு உைன்ெரட்டு எதிர்ைனறப் பெரருட்களிலும் இைம்பெறும். 

எ.கர - ைகபைைல் 

- எதிர்ைனற 

ைக்கட்ெதடி எைல் - உைன்ெரடு 

இவ் வியங்வகரள் , வவண்டிக்வகரைற் பெரருளுைன் வரழ்த்தல், னவதல், வவண்ைல், 

விதித்தல் என்னும் பெரருட்களிலும் அனையும். 

எ.கர - அருளுக , தருக 
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- வகரைற்பெரருள் 

பவல்க ,  ிறக்க 

- வரழ்த்துதல் 

உண்க 

- விதித்தல் 

ஒழிக 

- னவதல் 

எைவவ க, இய, இயர் என்னும் விகுதிகனளயும் இ, அ, தல், அல் என்னும் விகுதிகனளயும் 

ஈற்றில் பெற்று வவண்டிக்வகரைல், வரழ்த்துதல், னவதல், விதித்தல் என்னும் 

பெரருட்கனளத் தரங்கி ஐம்ெரல் மூவிைங்களுக்கும் வரும் வினைமுற்று வியங்வகரள் 

வினைமுற்று ஆகும் என்ெனத அறியலரம். 

கயபவரடு தவ்பவரற்று ஈற்று வியங்வகரள் 

இயலும் இைம்ெரல் எங்கும் என்ெ (நன் : 338) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

ஐம்ெரல் மூவிைங்களிலும் வரும் குறிப்பு வினைமுற்று 

வவறு, இல்னல, உண்டு என்னும் குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் ஐம்ெரல் 

மூவிைங்களுக்கும் உரியைவரகும். 

யரன், யரம், நீ, நீர் 

அவன், அவள், அது, அனவ 

- வவறு, இல்னல, உண்டு 

இனவ யரன் வவறு, நீ வவறு, அவள் வவறு, அனவ வவறு, (இல்னல உண்டு என்ெவற்னற 

இது வெரல் அனைத்துக் பகரள்ளலரம்.) எை ஐம்ெரல் மூவிைங்களிலும் ஒருனைப் 

ென்னையிலும் அனையும். 

இனவ தவிர வவண்டும், தகும், ெடும் என்ெைவும் குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் ஐம்ெரல் 

மூவிைங்களுக்கும் பெரதுவரக வரும். 

எ.கர- அவர் ஓத வவண்டும் 

எ.கர 

இது உண்ண த் தகும் 

அதன்கண் னவக்கப்ெடும் 

எைவவ வவறு, இல்னல, உண்டு என்னும் குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் ஐம்ெரல் 

மூவிைங்களுக்கும் உரியைவரகும் என்ெது அறியத்தக்கது. 
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வவறு இல்னல உண்டுஐம் ெரல்மூ விைத்தை 

(நன் : 339) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

எச் ம் 

எச் ம் எைப்ெடுவது முற்றுப் பெறரைல் எஞ் ி நிற்ெதரகும். இது பெயபரச் ம் 

வினைபயச் ம், முற்பறற்றம் அவற்வறரடு பதரைர்புனைய ெிறவும் எை ெலவனகப்ெடும். 

பெயபரச் ம் 

வினைபயச் ம் 

எச்  

ம் -------- 

> முற்பறச் ம் 

ெிற எச் ங்கள் 

எனும் அட்ைவனண வரயிலரக இதனை அறியலரம். இவற்னற விளங்கிக் பகரள்வது 

அவ ியம். 

பெயபரச் ம் 

பெயர் பகரண்டு முடியுைரறு எஞ் ி நிற்கும் வினைச் ப ரற்கள் ெரல் கரட்டுவதற்குரிய 

ஈறுகனளப் பெறரது கருத்தர, கருவி, நிலம், ப யல், கரலம் ப யப்ெடுபெரருள் என்ற 

ஆறுவனகப் பெரருள்களின் அடிப்ெனையில் எஞ் ி நிற்ெது பெயபரச் ைரகும். 

எ.கர 

வையும் ெசு 

உண்ை கண்ணன் 

இத்பதரைரில் இைம்பெறும் வையும், உண்ை என்னும் ப ரற்கள் வினைமுற்றரக இல்லரைல் 

எச்  வினையரகப் ெசு, கண்ணன் என்னும் பெயர்கனளக் பகரண்டு முடிந்துள்ளை. 

இவ்வரறு பெயர் பகரண்டு முடியுைரறு எஞ் ி நிற்கும் வினைச் ப ரற்கள் ெரல் 

கரட்டுவதற்குரிய ஈறுகனளப் பெறரது கருத்தர, கருவி, நிலம், ப யல், கரலம் 

ப யப்ெடுபெரருள் என்ற ஆறுவனகப் பெரருள்களின் அடிப்ெனையில் எஞ் ி நிற்கும். 

பெயபரச் ம் பதரிநினலப் பெயபரச் ம், குறிப்பு பெயபரச் ம் எை இருவனகப்ெடும். 

அவற்றுள் பதரிநினலப் பெயபரச் ம் ப ய்த, ப ய்கின்ற, ப ய்யும் என்னும் 

வரய்ப்ெரட்டில் கரலமும் பதரழிலும் கரட்டும். 

பெயபரச் ம் 

பதரிநினலப் பெயபரச் ம் 
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குறிப்பு பெயபரச் ம் 

என்னும் அட்ைவனண இதனை விளக்குகிறது. 

பதரிநினலப் பெயபரச் ம் 

பதரிநினலப் பெயபரச் ம் என்ெது ப ய்த, ப ய்கின்ற, ப ய்யும் என்னும் வரய்ப்ெரட்டில் 

கரலமும் பதரழிலும் கரட்டும் வனகயில் அனைவதரகும். 

எ.கர - (இறப்பு ) உண்டு 

 ரத்தன் 

- கருத்தர 

கரலம் 

- கருவி 

(நிகழ்வு) உண்கின்ற இைம் 

- நிலம் 

ஊண் 

- பதரழில் 

(எதிர்வு) உண்ணும் 

நரள் 

- கரலம் 

வ ரறு 

- ப யப்ெடு பெரருள் 

இவற்றின் வரயிலரக கரலத்னதயும் பதரழினலயும் கரட்டும் பதரிநினலப் பெயபரச் த்னத 

விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

குறிப்புப் பெயபரச் ம் 

பெரிய,  ிறிய, நல்ல, கரிய முதலிய குறிப்பு வினைகள் அறுவனகப் பெயர்களின் 

அடிப்ெனையில் எச் ப் பெரருனள உணர்த்திப் பெயர் பகரண்டு முடியும்பெரழுது குறிப்புப் 

பெயபரச் ைரக அனைகிறது. 

 ரத்தரன் 

- கருத்தர 

கலம் 

- கருவி 

இைம் 
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நிலம் 

எ.கர - பெரிய,  ிறிய, நல்ல ஊண் - பதரழில் 

நரள் - கரலம் 

வ ரறு - ப யப்ெடுபெரருள் 

எ.கர - நல்ல ைரணவன் 

கரிய கரகம் 

இவற்றில் இைம் பெற்ற நல்ல - கரிய - என்னும் ப ரற்கள் முற்றுப் பெறவில்னல . எைவவ 

இனவ எச் ங்கவள ஆகும். ைரணவன், கரகம் என்னும் பெயர்ச்ப ரற்கனளக் பகரண்டு 

இனவ 

முடிந்துள்ளை. பெயபரச் ங்கள், கரல இனைநினலகனளப் பெறவுைில்னல கரலத்னதத் 

பதளிவரகக் கரட்ைவுைில்னல. எைவவ இது குறிப்புப் பெயபரச் ம் ஆகும். 

பெயபரச் ம் பதரிநினல, குறிப்பு ஆகிய இருநினலகளில் எதிர்ைனறப் பெரருளிலும் 

அனையும். அந்த வனகயில் இதனை எதிர்ைனறத் பதரிநினலப் பெயபரச் ம், எதிர்ைனறக் 

குறிப்புப் பெயபரச் ம் எை இருவனகப்ெடுத்தலரம். 

எதிர்ைனறப் பெயபரச் ம் 

எதிர்ைனறத் பதரிநினலப் பெயபரச் ம் 

எதிர்ைனறக் குறிப்புப் பெயபரச் ம் 

அட்ைவனண உணர்த்தும் எதிர்ைனறப் பெயபரச் ங்கனள விளங்கிக்பகரள்வது அவ ியம். 

உண்ணரத குதினர ) 

ப ய்யரத குற்பறம் 

எதிர்ைனறத் பதரிநினலப் பெயபரச் ம் 

இல்லரத ஊர் 

அல்லரத பெரழுது 

எதிர்ைனறக் குறிப்புப் பெயபரச் ம் 

இவற்றில் உண்ணரத , ப ய்யரத என்ெை எதிர்ைனறப் பெரருளில் கரலம் கரலம் 

கரட்ைவில்னல. ஆைரல் உண்ை, ப ய்த எை உைன்ெரட்டுப் பெரருளில் கரலம் கரட்டும். 

ஆகவவ இது எதிர்ைனறத் பதரிநினலப் பெயபரச் ம் ஆகும். அல்லரத, இல்லரத என்ெை 

கரலம் கரட்ைரது எதிர்ைனறப் பெரருளில் குறிப்புப் பெயபரச் ைரயிற்று. 

ஈறுபகட்ை எதிர்ைனறப் பெயபரச் ம் 
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எதிர்ைனறப் பெயபரச் ம் ஈறு பகட்டு எதிர்ைனறப் பெரருனளத் தந்து பெயர் எஞ் ி 

நிற்ெதரகும். இது ஈறுபகட்ை எதிர்ைனறத் பதரிநினலப் பெயபரச் ம், ஈறுபகட்ை 

எதிர்ைனறக் குறிப்புப் பெயபரச் ம் எை இருவனகப்ெடும். 

ஈறுபகட்ை எதிர் ைனறப் பெயபரச் ம் 

ஈறுபகட்ை எதிர்ைனறத் பதரிநினலப் பெயபரச் ம் 

ஈறுபகட்ை எதிர்ைனறக் குறிப்புப் 

பெயபரச் ம் 

அட்ைவனண கரட்டும் ஈறுபகட்ை எதிர்ைனறப் பெயபரச்  வனககனள விளங்கிக் 

பகரள்வது 

அவ ியம். 

ஈறுபகட்ை எதிர்ைனறத் பதரிநினலப் பெயபரச் ம் 

ஈறுபகட்ை எதிர்ைனறத் பதரிநினலப் பெயபரச் ம் என்ெது ஈறு பகட்டு எதிர்ைனறப் 

பெரருளில் எச் வினைகளரகி பெயர் பகரண்டு முடிந்து கரலம் கரட்டும் இயல்புனையது. 

எ.கர- ஓைரக் குதினர 

உண்ணரப் னெயன் 

எை 

இத்பதரைர்களிலுள்ள ஓைர, உண்ணர என்ெை ஈறு பகட்டு எதிர்ைனறப் பெரருளில் 

எச் வினைகளரகி பெயர் பகரண்டு முடிந்துள்ளை. இனவ ஓடும், உண்ணும் எை 

உைன்ெரட்டுப் பெரருளில் அனைந்து கரலம் கரட்டும் எைவவ இனவ ஈறுபகட்ை 

எதிர்ைனறத் பதரிநினலப் பெயபரச் ம் ஆகும். 

ஈறுபகட்ை எதிர்ைனறக் குறிப்புப் பெயபரச் ம் 

ஈறுபகட்ை நினலயில் எதிர்ைனறப் பெரருளில் கரலம் கரட்ைரது குறிப்புப் பெரருளில் 

அனைவை ஈறுபகட்ை எதிர்ைனறக் குறிப்புப் பெயபரச் ம் ஆகும். 

எ.கர- இல்லர ஊர் 

அல்லரப் பெரருள் 

இத்பதரைர்களில் உள்ள இல்லர, அல்லர ப ரற்கள் ஈறுபகட்ை நினலயில் எதிர்ைனறப் 

பெரருளில் கரலம் கரட்ைரது குறிப்புப் பெரருளில் அனைந்து ஈறுபகட்ை எதிர்ைனறக் 

குறிப்புப் பெயபரச் ைரகி உள்ளை. 

எைவவ ப ய்த, ப ய்கின்ற, ப வய்யும் என்னும் வரய்ப்ெரட்டில் கரலமும் ப யலும் 

கரட்டி ெரல்கரட்டும் ஈறு பெறரைல் கருத்தர முதலிய அறுவனகப் பெயரும் எஞ்சுைரறு 

நிற்கும் எச் வினை பதரிநினலப் பெயபரச்  வினை என்றும் பெயரின் அடியரகத் 
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வதரன்றி, கரலம் கரட்ைரைல் ெரல் நீங்க கருத்தர முதலிய அறுவனகப் பெயரும் பகரண்டு 

முடியும் 

எச்  வினை குறிப்புப் பெயபரச்  வினை என்றும் இவ்விரு வனகயும் எதிர்ைனறப் 

பெரருளிலும் ஈறுபகட்ை நினலயிலும் அனையும் என்றும் அறியலரம். 

ப ய்த ப ய்கின்ற ப ய்யும் என் ெரட்டில் கரலமும் ப யலும் வதரன்றிப் ெரபலரடு ப ய்வ 

தரதி அறுபெரருள் பெயரும் எஞ்  நிற்ெது பெயபரச்   ம்வை (நன் : 340) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

ப ய்யுபைன் எச் த்தின்  ிறப்பு விதி 

ப ய்யுபைன்னும் வரய்ப்ெரட்டுப் பெயபரச் த்தின் ஈற்று உயிர் பைய் பகட்டு ப ய்யுளில் 

'உம்', 'உந்து' எைத் திரியும். ப ய்யும் என்னும் முற்றரயின் அதன் இறுதி உயிரரயினும் 

உயிர் பைய்யரயினும் பகட்டு வரும். இது ப ய்யுபைன் எச் த்தின் 

 ிறப்ெரகும். 

ஆகும் பெரருள் 

ஆம் பெரருள் 

வெரகும் பெரருள் 

வெரம் பெரருள் - உலக வழக்கு 

''ஆம்பெரருள் களரகுைனவ யரர்க்கும்" 

- ப ய்யுள் வழக்கு 

இத்பதரைர்களில் அனைந்துள்ள ஆகும், வெரகும் என்னும் ப ய்யுபைனும் வரய்ப்ெரட்டுப் 

பெயபரச் ங்களின் ஈற்று உயிர்பைய் உலக வழக்கிலும் ப ய்யுள் வழக்கிலும் பகட்டு 

வந்துள்ளை. 

பதன்கைல் தினரைின ப் ெரயும் (ெரய்ந்து) 

நீர்க்வகரழி கூப்பெயர்க் குந்து 

இச்ப ய்யுளடிகளில் அனைந்துள்ள ெரயும், கூப்பெயர்க்கும் ஆகிய ப ய்யுபைன்னும் 

வரய்ப்ெரட்டுப் பெயபரச் ங்களின் ஈற்று 'உம்' என்ெது 'உந்து' எைத் திரிந்து வந்துள்ளது. 

உலக வழக்கில் இத்தனகய திரிபு ஏற்ெைரது. 

 ரரல் நரை என் வதரழியும் கலுழுவை 

அம்ெலூரும் அவபைரடு பைரழிவை 

இச்ப ய்யுளடிகளில் அனைந்துள்ள கழலும், பைரழியும் என்னும் ப ய்யுபைன்னும் 

வரய்ப்ெரட்டுப் பெயபரச் ங்கள் முற்றரகிய இைத்தில் கலழும், பைரழியும் எை உயிரும் 

உயிர்பைய்யும் பகட்டு அனைந்துள்ளை. உலக வழக்கில் இவ்வரறு அனைவதில்னல. 
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எைவவ ப ய்யுபைன்னும் வரய்ப்ெரட்டுப் பெயபரச் த்தினுனைய ஈற்று உயிர் பைய் 

பகடும். ப ய்யுளில் 'உம்' என்ெது 'உந்து' எைத் திரியும். ப ய்யும் என்னும் முற்றரயின் 

அதன் இறுதி உயிரரயினும் உயிர் பைய்யரயினும் பகடும் என்ெது அறியலரகிறது. 

ப ய்யுபைன் எச் வீற்று உயிர்பைய் ப றலும் 

ப ய்யுள் உம்உந்து ஆகலும் முற்வறல் 

உயிரும் உயிர்பைய்யும் ஏகலும் உளவவ (நன் : 341) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

வினை எச் ம் 

வினை எச் ம் என்ெது பதரழினலயும் கரலத்னதயும் கரட்டி வினை முடிதற்கு வவண்டிய 

ெரலும் வினையும் எஞ்சுைரறு நிற்ெது ஆகும். இனவ பதரிநினல வினைபயச் ம், 

குறிப்பு வினைபயச் ம் எை இருவனகப்ெடும். 

வினை எச் ம் 

பதரிநினல வினைபயச் ம் 

குறிப்பு வினைபயச் ம் 

எனும் அட்ைவனண வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

எ.கர- இரரைன் உண்டு வந்தரன் 

இத்பதரைரில் 'உண்டு' என்ெது ெரல் விகுதியின்றி வந்தரன் எை வினைனயக் பகரண்டு 

முடியுைரறு எஞ் ி நிற்கிறது. வைலும் இது உண்ணுதல் என்னும் பதரழினலயும் இறந்த 

கரலத்னதயும் கரட்டுகிறது. 

இவ்வரறு பதரழினலயும் கரலத்னதயும் கரட்டி வினை முடிதற்கு வவண்டிய ெரலும் 

வினையும் எஞ்சுைரறு நிற்ெது வினைபயச் ம் ஆகும். 

வினை எைப் பெரதுப்ெைக் கூறியனையரல் உைன்ெரடும் எதிர்ைனறயும் ெற்றி வரும் 

பதரிநினலயும் குறிப்புைரகிய வினைமுற்றும் பெயபரச் மும் வினையரலனணயும் 

பெயரும் 

பதரழிற் பெயருைரகிய ஐவனக வினைச் ப ரற்களும் அைங்கும். 

எ.கர - கற்று வந்தரன் 

- பதரிநினல வினைமுற்று 

கற்று வல்லன் 

- குறிப்பு வினைமுற்று 

கற்று வர 

- ஏவல் வினைமுற்று 
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கற்று வரழ்க 

- வியங்வகரள் வினைமுற்று 

கற்று வந்த 

- பதரிநினலப் பெயபரச் ம் 

கற்று வல்ல 

- குறிப்புப் பெயபரச் ம் 

கற்று வந்த 

- பதரிநினல வினைபயச் ம் 

கற்று அன்றி 

- குறிப்பு வினைபயச் ம் 

கற்று வந்தவன் 

- பதரிநினல வினையரலனணயும் பெயர் 

ையரல 

கற்று வல்லன் 

- குறிப்பு வினையரலனணயும் பெயர் 

கற்று வரல் 

- பதரழிற்பெயர் 

இனவ உைன்ெரட்டுப் பெரருளில் ஐவனக வினை விகற்ெங்கனளக் பகரண்டு 

பதரிநினலயிலும் குறிப்ெிலும் அனைந்துள்ளை. 

இவ்வரவற எதிர்ைனறப் பெரருளிலும் ஐவனக வினை, விகற்ெங்கனளக் பகரண்டு 

பதரிநினலயிலும் குறிப்ெிலும் அனையும். 

ஓடிவரரன், 

ஓடிவவரல், வரடிவதங்கற்க, 

ஓடிவரரத, 

எ.கர - பதரிநினல ஓடிவரரைல், 

ஓடிவரரதவள், ஓடிவரரனை 

குறிப்பு 

அறிவின்றி இவன் , அறிவின்றி இல்லரத, அறிவின்றி 

இல்லரது, 
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அறிவின்றி இல்லரதவன், அறிவின்றி இன்னை 

எைவவ பதரழிலும் கரலமும் பவளிப்ெனையரகத் வதரன்றி வினை முற்றுதற்கு வவண்டும். 

ெரலும் வினையும் எஞ் ி நிற்ெை பதரிநினல வினை எச் மும் குறிப்புவினை எச் மும் 

ஆகும். 

பதரழிலும் கரலமும் வதரன்றிப் ெரல்வினை 

ஒழிய நிற்ெது வினைபயச்  ம்வை (நன் : 342) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

வினைபயச்  வரய்ப்ெரடுகள் 

ப ய்து, ப ய்பு, ப ய்யர, ப ய்யூ, ப ய்பதன் , ப ய் , ப யின், ப ய்யிய, ப ய்யிர், என்னும் 

ஒன்ெது வரய்ப்ெரடுகளரல் வருவைவும் வரன், ெரன், ெரக்கு என்னும் மூன்று 

விகுதிகனளப் பெற்று வருவைவும் இனவ வெரல்வை ெிறவும் பதரிநினல வினைபயச்  

வரய்ப்ெரடுகளரகும். முதல் ஐந்தும் இறந்த கரலத்னதயும் ப ய என்னும் வரய்ப்ெரடு 

நிகழ்கரலத்னதயும் ஏனைய ஆறும் எதிர்கரலத்னதயும் உணர்த்துவைவரகும். 

எ.கர- நைந்து வந்தரன் 

உண்குபு (உண்டு) வெரைரன் 

பெய்யரக் (பெய்து) பகரடுத்து 

கரணூ (கண்டு) ைகிழ்ந்தரன் 

உண்பைைப் (உண்டு) வெரைரன் 

இனவ முனறவய ப ய்து, ப ய்பு, ப ய்யர, ப ய்யூ, ப ய்பதை என்னும் வினைபயச்  

வினைகளரகி இறந்த கரலத்னத உணர்த்துகின்றை. இவற்றுள் ப ய்து என்ெது 

இனைநினலயரலும் ஏனையனவ விகுதியரலும் கரலத்னதக் கரட்டுகின்றை. 

நைக்க வல்லன் 'நைக்க' என்ெது ப ய என்னும் வினைபயச்  வினையரகி 

நிகழ்கரலத்னத உணர்த்துகின்றது. 

வரின் (வந்தரல்) பகரள்ளும் 

ஆடிய (ஆடுதற்கு) தருவரன் 

உண்ணியர் (உண்ணுதற்கு) வருவரன் 

பகரல்வரன் வந்தரன் 

வரன் 

தின்ெரன் 

வந்தரன் 

ெரன் 



MAR GREGORIOS COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI - 37 

DEPARTMENT OF TAMIL SHIFT - I 

 

ப ய்ெரக்கு வந்தரன் 

ெரக்கு 

இனவ முனறவய ப யின், ப ய்யிய, ப ய்யியர், வரன், ெரன், ெரக்கு என்னும் 

வினைபயச்  

வினையரகி எதிர்கரலத்னத உணர்த்துகின்றை. 

'இன்ை' எை நூற்ெர சுட்டுவதரல் இ, ய், உ என்ெை இறந்த கரலத்திற்கும் ஆல், கு, கரல், 

குனை, வழி, இைத்து என்ெை எதிர்கரலத்திற்கும் ைல், னை, வை என்ெை எதிர்ைனறப் 

பெரருளுக்கும் அறி, ஆல் என்ெை குறிப்பு வினைபயச் த்திற்கும் ெிறவும் விகுதிகளரக 

அனையும். 

நிகழ்கரலத்னதச் சுட்டும் ப ய என்னும் வரய்ப்ெரட்டு வினைபயச் ம், கரரணப் 

பெரருளரகும்பெரழுது இறந்த கரலத்னதயும் உைன் நிகழ்ச் ிப் பெரருளரகும்பெரழுது 

நிகழ்கரலத்னதயும் கரரியப் பெரருளரகும்பெரழுது எதிர்கரலத்னதயும் கரட்டும். 

எ.கர - ைனழ பெய்ய பநல் வினளந்தது 

- கரரணப்பெரருள் இறந்த கரலம் 

சூரியன் உதிக்கச்  ரத்தன் வந்தரன் - உைன் நிகழ்ச் ிப் பெரருள் 

நிகழ்கரலம் 

பநல்வினளய ைனழ பெய்தது 

- கரரியப் பெரருள் எதிர்கரலம் 

எைவவ ப ய என்னும் வரய்ப்ெரட்டு வினைபயச் ம்  ிறுெரன்னை முக்கரலத்திற்கும் 

பெரதுவரை வினைபயச் ம் எைவும் குறிப்ெிடுவர். 

எைவவ ப ய்து, ப ய்பு, ப ய்யர, ப ய்யூ, ப ய்பதை, ப ய, ப யின், ப ய்யிய, ப ய்யிர், 

என்னும் ஒன்ெது வரய்ப்ெரடுகளரல் வருவைவும் வரன், ெரன், ெரக்கு என்னும் மூன்று 

விகுதிகனளப் பெற்று வருவைவும் இனவ வெரல்வை ெிறவும் பதரிநினல வினைபயச்  

வரய்ப்ெரடுகளரகும். முதல் ஐந்தும் இறந்த கரலத்னதயும் ப ய என்னும் வரய்ப்ெரடு 

நிகழ்கரலத்னதயும் ஏனைய ஆறும் எதிர்கரலத்னதயும் உணர்த்தும். 

ப ய்து ப ய்ய ப ய்யரச் ப ய்யூச் 

ப ய்பதைச் ப யச்ப யின் ப ய்யிய ப ய்யியர் 

வரன்ெரன் ெரக்கின் வினைபயச்  ம்ெிற 

ஐந்பதரன்றரறுமுக் கரலமும் முனறதரும் (நன் : 343) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

வினைபயச் ங்களும் முடிவு வவறுெரடு 

ப ய்து, ப ய்பு, ப ய்யர, ப ய்யூ, என்னும் வரய்ப்ெரட்டு வினைபயச் ங்களும் வரன், 
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ெரன், ெரக்கு ஆகிய விகுதிகனள ஈற்றிலுனைய வினைபயச் ங்களும் தன் கருத்தரவின் 

வினைனயக் பகரண்டு முடியும். ப ய்பதன் , ப ய , ப யின், ப ய்யிய, ப ய்யியர் என்னும் 

வரய்ப்ெரட்டு வினைபயச் ங்களும் ெிறவும் தன் கருத்தரவின் வினைனய ைட்டுைின்றிப் 

ெிற 

கருத்தரவின் வினைனயயும் ஏற்கும். 

இரரைன் நைந்து வந்தரன் 

ப ய்து 

பெரன்ைன் உண்குபு ப ன்றரன் 

ப ய்பு 

புயல் பெய்யரக் பகரடுக்கும் 

ப ய்யர 

ைகள் கரணூ ைகிழ்ந்தரன் 

ப ய்யூ 

புலி பகரல்வரன் ப ன்றது 

வரன் 

வவைர் அனலப்ெரன் புகுந்தைர் 

ெரன் 

வள்ளல் தருெரக்கு வருவரன் 

ெரக்கு 

வைற்குறிப்ெிட்ை ப ய்து, ப ய்பு, ப ய்யர, ப ய்யூ, வரன், ெரன், ெரக்கு என்னும் ஏழு 

வினைபயச்  வரய்ப்ெரடுகள் தம் கருத்தரவின் வினைனயக் பகரண்டு முடிந்துள்ளை. 

 ரத்தன் உண்பைை ைகிழ்ந்தரன் 

 ரத்தன் உண்பைை யரன் ைகிழ்ந்வதன் 

- ப ய்பதன் 

இரரைன் உண்ண 

வருகிறரன் 

இரரைன் உண்ண நீ கரணரய் 

- ப ய 

இரரைன் உண்ணின் ைகிழ்வரன் 

வறியன் உண்ணின் வள்ளல் ைகிழ்வரன் 
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- ப யின் 

ைகன் உண்ணிய வருவரன் 

ைகன் உண்ணிய தரய் தருவரள் 

- ப ய்யிய 

தந்னத உண்ணியர் வெரவரன் 

ெிறர் உண்ணியர் தரன் தருவரன் 

- ப ய்யியர் 

வைற்குறிப்ெிட்ை ப ய்பதன் , ப ய் , ப யின், ப ய்யிய, ப ய்யியர் என்னும் ஐந்து 

வினைபயச்  வரய்ப்ெரடுகளும் தம் கருத்தரனவயும் வவறு கருத்தரவின் வினைனயயும் 

பகரண்டு முடிந்துள்ளை. 

'ெிற' எை நூற்ெர சுட்டுவதரல் முன் நூற்ெரக்களில் குறிப்ெிட்டுள்ள இகர யகர ஈற்று 

வினைபயச் ங்களும் உைன்ெரட்டுக் குறிப்பு வினைபயச் மும் தம் கருத்தரவின் 

வினைனயயும் ைற்றனவ தம் கருத்தரவின் வினை, ெிற கருத்தரவின் வினைகனளக் 

பகரள்ளும். 

எ.கர - ைகன் ஓடி வந்தரன் 

ைகள் வெரய்க் கண்ைரள் தரன் வலியப் வெ ிைரன் 

தம் கருத்தரவின் வினை பகரண்ைை 

அவன் உண்ைரல் உவக்கும் யரன் உண்ைரல் ெ ி தீரும் ைனழயின்றிப் பெரய்ப்ெின் 

விருந்தின்றி அவன் உண்ணரன் 

தம் கருத்தரவின் வினைனயயும் ெிற கருத்தரவின் வினைனயயும் பகரண்ைை. 

எைவவ முன் நூற்ெரவில் குறிப்ெிட்டுள்ள ென்ைிபரண்டு வரய்ப்ெரட்டு 

வினைபயச் ங்களுள் 

ப ய்து, ப ய்பு, ப ய்யர, ப ய்யூ, என்னும் வரய்ப்ெரட்டு வினைபயச் ங்களும் வரன், 

ெரன், 

ெரக்கு என்னும் விகுதிகனள ஈற்றிலுனைய வினைபயச் ங்களும் தன் கருத்தரவின் 

வினைனயக் பகரண்டு முடியும். ப ய்பதை, ப ய, ப யின், ப ய்யிய, ப ய்யியர் என்னும் 

வரய்ப்ெரட்டு வினைபயச் ங்களும் ெிறவும் தன் கருத்தரவின் வினைனய ைட்டுைின்றிப் 

ெிற கருத்தரவின் வினைனயயும் ஏற்கும் என்ெனத அறியலரம். 

அவற்றுள் முதலில் நரன்கும் ஈற்றின் மூன்றும் வினைமுதல் பகரள்ளும் ெிறவும் ஏற் 

கும்ெிற 

(நன் : 344) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 
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வினை முதல் பகரள்ளும் என்ெைவற்றிற்கு ஒரு புறநனை 

ப ய்து, ப ய்பு, ப ய்யர, ப ய்யூ ஆகியை முதலில் நரன்கரகவும் வரன், ெரன், ெரக்கு 

ஆகியை ஈற்றில் மூன்றரகவும் அனையும் வினைபயச் ங்கள் ஆகும். இனவ 

 ினைவினையரயின் முன்ைர் வினை முதற்பகரள்ளும் என்னும் விதியிைரல் 

 ினையுைவையன்றி ஒற்றுனை ெற்றி முதலுைன் முடியும். 

எ.கர- கரல் ஒடிந்து விழுந்தது 

கண்  ிவந்து பநரந்தது 

இத்பதரைர்களிலுள்ள  ினை வினைகள் அதவைரடு பதரைர்புனைய முதற்பெயர்களின் 

வினைகவளரடு முடிந்துள்ளை. 

எைவவ முதலில் நரன்கும் (ப ய்து, ப ய்பு, ப ய்யர, ப ய்யூ) ஈற்றில் மூன்றும் (வரன், 

ெரன், ெரக்கு) என்ற வினைபயச் ங்கள்  ினைவினையரயின் அனவ, முன்ைர் 

வினைமுதற்பகரள்ளும் என்ற விதியிைரவல  ினையுைவையன்றி ஒற்றுனை ெற்றி 

முதலுைன் முடியும். 

 ினை வினை  ினைபயரடும் முதபலரடும் ப றியும் (நன் : 345) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

வினைபயச்  வரய்ப்ெரடுகளின் திரிபு 

முதலில் நரன்கும் ஈற்றில் மூன்றுைரை முன் கூறப்ெட்ை வினைபயச்  வரய்ப்ெரடுகள் 

வவறு வரய்ப்ெரடுகளரக ைரறி வரினும் அவற்றின் பெரருள் வவறுெைரது. 

எ.கர - கதிரவன் வந்து ெைி விலகியது 

இது கதிரவன் வர ெைி விலகியது எை இருக்க வவண்டும். ப ய என்னும் வினைபயச்  

வரய்ப்ெரட்டுக்குப் ெதில் ப ய்து என்னும் வினை எச்  வரய்ப்ெரடு அனைந்தது. எைினும் 

பெரருள் ைரறவில்னல . 

எ.கர - ைனழ பெய்து பநல் வினளந்தது 

இத்பதரைரில் 'பெய்ய' என்னும் கரரணப் பெரருட்களரகிய 'ப ய' என்னும் வரய்ப்ெரட்டு 

வினைபயச் ம் 'ப ய்து' எைத் திரிந்துள்ளது. 

எ.கர - யரன் பகரள்வரன் பெரன் பகரடுத்தரன் 

இத்பதரைரில் 'பகரள்' என்னும் ப யபவன் வரய்ெரட்டு வினைபயச் ம் ‘பகரள்வரன்' 

எைத் 

திரிந்துள்ளது. 

எைவவ முதலில் நரன்கும் ஈற்றில் மூன்றும் என்னும் வினைபயச்  வரய்ப்ெரடுகள் வவறு 

வரய்ப்ெரடுகளரக ைரறி வரினும் அவற்றின் பெரருள் வவறுெைரது என்ெனத அறியலரம். 

ப ரல் திரியினும் பெரருள் திரியர வினைக் குனற (நன் 346) 



MAR GREGORIOS COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI - 37 

DEPARTMENT OF TAMIL SHIFT - I 

 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

குறிப்பு வினைக்கு புறநனை 

நல்லன், பெரியன், வல்லன் வெரன்றனவ குறிப்பு வினைச் ப ரற்கள். இனவ  ரத்தன், 

நல்லன், பெரியன், வல்லன் எை அனையும்பெரழுது எவ்வித அனைகனளயும் 

பெறவில்னல. 

இவ்வரறு அனைவது இயற்னக வினைக் குறிப்பு ஆகும். 

இயற்னக வினைக் குறிப்பு ப ரற்கள்  ரத்தன், நல்லன் ஆகிைரன், கல்வியரல் பெரியன் 

ஆயிைரன். கற்று வல்லன் ஆயிைரன் எை வவறு ப ரற்கனள ஆக்கைரகக் பகரண்டு 

அனையும் பெரழுது ஆக்க வினைக் குறிப்பு எை பெயர் பெறும். 

இவ்வரறு ஆக்கத்னதக் பகரண்ைனையும் வினைக் குறிப்புச் ப ரற்கள் விரிந்தரயினும் 

பதரக்கரயினும் வரும். ஆக்கச் ப ரல் இல்லரைல் வரரது. இதனை, 

ஆக்க வினைக்குறிப்பு ஆக்கைின்று இயலர. (நன் : 347) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

ப ய்யும் என்னும் முற்று 

ப ய்யும் என்னும் வரய்ப்ெரட்டு வினைமுற்று ெைர்க்னகப் ெலர் ெரலிலும் 

முன்ைினலயிலும் தன்னையிலும் வரரது. 

எ.கர- அவன் உண்ணும் 

அவள் உண்ணும் 

அது உண்ணும் 

அனவ உண்ணும் 

எைவவ இது ெைர்க்னகப் ெலர்ெரல் ஒழிந்த ஆண்ெரல், பெண்ெரல், ஒன்றன்ெரல், 

ெலவின்ெரல் 

ஆகிய நரன்கு ெரல்களிலும் இைம் பெறும் என்ெனத அறியலரம். 

ெல்வலரர் ெைர்க்னக முன்ைினல தன்னையில் 

 ல்லர தரகும் ப ய்யுபைை முற்வற (நன்: 348) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

ெரல் பெரதுவினை 

யரர் என்னும் விைரப் பெரருனளத் தரும் குறிப்பு வினைமுற்று உயர் தினண மூன்று 

ெரல்களுக்கும் பெரதுவரைது ஆகும். இனவ ெலர் ெரல் முற்று அன்று. இனவ 

உயர்தினணப் பெரதுக் குறிப்பு முற்று ஆகும். இதில் 'ர்' என்ெது விகுதி ஆகும். 

எ.கர - அவன் யரர்? அவள் யரர்? அவர் யரர்? 
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நரன் யரர்?, நரம் யரர்?, நீ யரர்?, நீர் யரர்? 

எைத் தன்னை முன்ைினலகளில் வருதல், புதியை புகுதல் ஆகியவற்றரல் அனையும். 

யரர் என்ெது 'ஆர்' எை விகரரப்ெட்டு வரும். ப ரல்லியது யரர் என்ெது யரவர் என்னும் 

உயர்தினணப் ெலர்ெரல் ப ரல்லரைது விகரரப்ெட்ை யரர் என்ெது அன்று. இது 

விைர வினைக் குறிப்பு ஆகும். எைவவ யரர் என்னும் விைரப்பெரருனளத் தரும் 

குறிப்புவினைமுற்று அஃறினண ெைர்க்னக இரு ெரல்களுக்கும் பெரதுவரகும். இதனை, 

யரர் என் விைரவினைக் குறிப்பு உயர் முப்ெரல் (நன் : 349) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

எவன் என்னும் குறிப்பு வினை முற்றுக்கு  ிறப்பு விதி 

எவன் என்ெது ஆண்ெரல் முற்றன்று. இது அஃறினணப் பெரதுக் குறிப்பு முற்று ஆகும். 

எவன் என்ெது எது என்றும் எனவ என்றும் பெரருள்ெடும். அண் என்ெது பெரது 

விதியரகும். 

எ.கர - அது எவன் 

அனவ எவன் 

இனவ 'அது என்' எை விகரரப்ெட்டும் அது ெின்பு என்னை , என்ை, என்வை, என்வைர , 

ஏன் எைப் ெலவரறு விகரரப்ெட்டும் வரும். 

எைவவ எவன் என்னும் விைரப் பெரருனளத் தரும் குறிப்பு வினைமுற்று அஃறினணப் 

ெைர்க்னக இரு ெரல்களுக்கும் பெரதுவரகும். இதனை, 

எவபைன் விைரவினைக் குறிப்பு இழி இருெரல் (நன் : 350) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

முற்பறற்றம் 

வினைமுற்று எச் ப் பெரருளில் வருதல் முற்பறற்றம் ஆகும். பதரிநினல வினைமுற்று 

வினைபயச் ைரகவும் குறிப்பு வினைபயச் ைரகவும் குறிப்பு வினைமுற்று 

வினைபயச் ைரகவும் பெயபரச் ைரகவும் வரும். 

எ.கர- கண்ைைன் வணங்கிைரன் 

கரணரன் வெரைரன் 

இவற்றில் கண்ைைன் வணங்கிைரன் என்ெது கண்டு வணங்கிைரன் என்றும் கரணரன் 

வெரைரன் என்ெது கரணரைற் வெரைரன் என்றும் பெரருள்ெடும். 

கண்ைைன், கரணரன் என்னும் வினைமுற்று வினை எச்  வினையரகி வணங்கிைரன் 

வெரைரன் என்னும் வினைமுற்னறக் பகரண்டு முடிந்து பதரிநினல வினைபயச் ைரயிற்று. 

எ.கர-  ரத்தன் வில்லிைன் வந்தரன் 
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இது  ரத்தன் வில்னலயுனையவைரய் வந்தரன் எைப் பெரருள்ெடும். வில்லிைன் என்னும் 

குறிப்பு வினை எச் ப் பெரருளில் வந்தரன் என்னும் வினைமுற்னறக் பகரண்டு முடிந்து 

குறிப்பு வினைபயச் ைரயிற்று. 

எ.கர- குனழயிைன் பகரற்றன் வந்தரன் 

இது குனழனய உனைய பகரற்றன் வந்தரன் எைப் பெரருள்ெடும். குனழயிைன் என்னும் 

குறிப்புவினை எச் ப் பெரருளில் பகரற்றன் என்னும் பெயனரக் பகரண்டு முடிந்து 

குறிப்புப் பெயபரச் ைரயிற்று. 

இவ்வரறு பதரிநினல வினைமுற்றுச் ப ரல் வினைபயச் ப் பெரருளரகி வருதலும் குறிப்பு 

வினைமுற்றுச் ப ரல் வினைபயச் ப் பெரருளிலும் பெயபரச் ப் பெரருளிலும் வருதலும் 

உண்டு. 

எைவவ வினைமுற்று எச் ப் பெரருளில் வருதல் முற்பறற்றம் என்ெதும் பதரிநினல 

வினைமுற்று, வினைபயச் ம் குறிப்பு வினைபயச் ைரகவும் குறிப்பு வினைமுற்று, 

வினைபயச் ம் பெயபரச் ைரகவும் வரும் என்ெதும் அறியத்தக்கது. 

வினைமுற்வற வினைபயச் ம் ஆகலும் குறிப்புமுற்று ஈர்எச் ம் ஆகலும் உளவவ (நன் : 

351) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

பெரதுவியல் 

நன்னூல் ப ரல்லதிகரரத்தின் மூன்றரம் இயல் பெரதுவியல் ஆகும். இலக்கண 

பநறியரன் நரல்வனகப்ெட்ை ப ரற்கள் ஒவ்பவரன்னறயும் தைித்தைி இயல்களில் 

விளக்குவது நன்னூலின் அனைப்பு முனற ஆகும். அவ்வடிப்ெனையிவலவய பெயரியல், 

வினையியல், இனையியல், உரியியல் என்னும் இயல்கள் அனைந்தை. பெயர் - வினை 

என்னும் இரு இயல்களுக்குப் ெின்னும் இனை - உரி என்னும் இரு இயல்களுக்கு முன்னும் 

பெரதுவியல் அனைந்துள்ளது. 

நரன்கு இயல்களிலும் இைம் பெறரத பெரதுச் ப ய்திகள் ெல பெரதுவியலில் 

விளக்கப்ெடுகின்றை. பதரனக நினல, பதரகரநினல, வழுவனைதிகள், ப ய்யுள் 

பதரைர்களுக்குப் பெரருள் பகரள்ளும் முனற முதலரை பெரதுவியல் ப ய்திகள் 

பதரைரியல் என்னும் இலக்கண பநறியின் கீழ் அனைவைவரகும். 

பெரதுவியலில் விளக்கப்ெடும் இலக்கணச் ப ய்திகனள நரன்கு ெிரிவுகளில் 

கரணலரம். 

பதரனகநினல - பதரகரநினல 

வழு - வழர நினல - வழுவனைதி 

பெரருள்வகரள் 

 ில  ிறப்பு விதிகள் (பதரகுப்பு) முதலியைவரகும். 
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ெரல் பெரதுனை நீங்கும் பநறி 

இருதினணயிலும் ஆண்ெரல் பெண்ெரல்களுக்குப் பெரதுவரகிய பெயர்ச்ப ரற்களும் 

அத்தனகய வினைச் ப ரற்களும் அவ் ஆண்ெரல், பெண்ெரல்களுள் ஒரு ெரனலக் 

குறிப்ெிைரல் நீக்கும். இது ெரல் பெரதுனை நீங்குதல் ஆகும். 

எ.கர- ஆயிரம் ைக்கள் வெரர் ப ய்தைர் 

இத்பதரைரிலுள்ள ைக்கள் என்ெது உயர்தினணப் பெரதுப்பெயர். ப ய்தைர் என்னும் 

வினை 

இருெரல் பெரதுவினை ஆகும். வெரர் என்னும் குறிப்ெிைரல் ைக்கள் என்ெது 

ஆண்ைக்கனள 

ைட்டும் குறித்தது. 

எ.கர- இப் பெற்றங்கள் ெரல் ப ரரிந்தை. 

இத் பதரைரிலுள்ள பெற்றங்கள் என்ெது அஃறினணப் பெயர். ப ரரிந்தை என்ெது 

இருெரல் 

பெரதுவினை ஆகும். ெரல் என்னும் குறிப்ெிைரல் பெற்றங்கள் என்ெது பெண்ெரனல 

ைட்டுவை குறித்தது. இதனை, 

இருதினண ஆண்பெணுள் ஒன்றினை ஒழிக்கும் 

பெயரும் வினையும் குறிப்ெி ைரவை (நன் : 352) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

பெயர் வினையிைத்து ஈற்றயல் திரிதல் 

பெயரிைத்தும் வினையிைத்தும் ைகர, ளகர, யகர ஈற்றிற்கு அடுத்துள்ள ஆகரரம் 

ஓகரரைரகத் திரிதல் பெயர் வினையிைத்து ஈற்றயல் திரிதல் ஆகும். இது ப ய்யுளிைத்து 

உரியதரகும். 

எ.கர - வில்லரன் 

- வில்வலரன் 

பதரடியரள் - பதரடிவயரள் 

நல்லரர் 

- நல்வலரர் 

பெரியரய் 

- பெரிவயரய் 

இப்பெயர்ச் ப ரற்கள் ன் ,ள், ர்,ய் என்னும் ஈறுகனள உனையை. இவ் ஈற்னற அடுத்துள்ள 

ஆகரரம் ஓகரரைரகத் திரிந்து வந்துள்ளனதக் கரணலரம். 
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எ.கர- ெனைத்தரன் - ெனைத்வதரன் 

பெயர்ந்தரள் - பெயர்ந்வதரள் 

ப ன்றரர் 

- ப ன்வறரர் 

வந்தரய் 

- வந்வதரர் 

இவ்வினைச் ப ரற்களும் ன்,ள், ர், ய் ஈற்றினைப் பெற்று அடுத்துள்ள ஆகரரம் 

ஓகரரைரகத் திரிந்து அனைந்துள்ளை. 

இவ்வரறு ஆகரரம் ஓகரரைரகத் திரிதல் ப ய்யுளில் ைட்டுவை இைம் பெறும். 

வைலும் நூற்ெரவில் ஆ ஓவரகலும் எைக் குறிப்ெதரல் கிழவன் - கிழவவரன், புலவர் - 

புலவவரர்,  ிலர் -  ிவலரர் எை  ில இைங்களில் அகரம் ஓகரரைரதலும் ப ய்யுளுக்வக 

உரியது எைக் பகரள்ள வவண்டும். 

எைவவ பெயரிைத்தும் வினையிைத்தும் ைகர, ளகர, யகர ஈற்றிற்கு அடுத்துள்ள 

ஆகரரம் ஓகரரைரகத் திரிதல் ப ய்யுளிைத்து உரியதரகும் என்ெது அறியத்தக்கது. 

பெயர்வினை யிைத்து ைளரய ஈற்றயல் 

ஆ ஓ வரகலும் ப ய்யுளுள் உரித்வத (நன் : 353) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

உருபும் வினை ஈறும் எதிர்ைனறயிலும் திரியரனை 

எட்டு வவற்றுனை உருபுகளும் மூவனக வினைச் ப ரற்களும் எதிர்ைனறப் பெரருனள 

உணர்த்துைிைத்து தம்தம் விகுதிகளிைின்றும் உருபுகளிைின்றும் வவறுெைரது. 

இத்தன்னைவய உருபும் வினை ஈறும் எதிர்ைனறயிலும் திரியரனை ஆகும். 

எ.கர - இரரைன் 

வரரரன் 

ெரைத்னதப் 

ெடியரன் 

கத்தியரல் 

எறியரன் புலவர்க்குக் பகரைரன் 

நினலயின் நீங்கரன் 

பெரருளிைது இன்னை 

தீயர்கண் 
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வ ரரன் 

 ரத்தர 

வெரவகல் 

இத்பதரைர்களில் எட்டு வவற்றுனை உருபுகனளயும் முனறவய பெற்று எதிர்ைனறப் 

பெரருனளத் தந்து தம்தம் உருபு ைரறுெைரதவரறு வந்துள்ளை. 

எ.கர - நைவரன், நைவரத , நைவரக்கரல் 

என்ெை எதிர்ைனறப் பெரருளில் அனைந்த வினைமுற்றும் வினைபயச் மும் 

பெயபரச் மும் 

ஆகும். இனவயும் எதிர்ைனறப் பெரருளில் தம் தம் விகுதி ைரறுெைரதவரறு வந்துள்ளை. 

எ.கர - உனரயிற் வகரைலரல் ப ய்ய 

ப ய்யரைல், ப ய்யரது, ப ய்யரவை, ப ய்யரனை எை வினைபயச் மும் நைத்தல் - 

நைவரனை எை பதரழிற் பெயரும் உண்ணரய் - உண்வணல், உண்ணரவத எை ஒருனை 

ஏவலும் ைற்றும்  ிலவும் ஈறு திரிந்து வரும். 

எைவவ எட்டு வவற்றுனை உருபுகளும். மூவனக வினைச் ப ரற்களும் எதிர்ைனறப் 

பெரருனள உணர்த்துைிைத்தும் தம்தம் விகுதிகளிைின்றும் உருபுகளிைின்றும் 

வவறுெைரது என்ெனத அறியலரம். 

உருபும் வினையும் எதிர்ைறுத் துனரப்ெினுந் திரியர தத்தைீற் றுருெி பைன்ெ (நன் : 354) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

உருபும் வினையும் அடுக்கி முடிதல் 

எட்டு வவற்றுனை உருபுகளும் விரிந்தும் பதரக்கியும் ெல அடுக்கி வரினும் மூவனக 

வினைச் ப ரற்கள் பவவ்வவறு ெல அடுக்கிவரினும் தரம்தரம் பகரண்டு முடியும் ப ரல் 

ஒன்று இறுதியில் வர எல்லரம் அதவைரடு முடியும். இதனை உருபும் வினையும் அடுக்கி 

முடிதல் என்ெர். 

எ.கர - இரரைன் வரளரல் ெனகவனை பவட்டிைரன். 

இத்பதரைர் 'ஐ' 'ஆல்' எை இரு வவற்றுனை உருபுகனள பவளிப்ெனையரகக் பகரண்டு 

பவட்டிைரன் என்ெது ஒவர ஒரு வினையுைன் முடிவனைந்துள்ளது. 

வரள் னகக்பகரண்ைரன் (வரளினைக் னகயில் பகரண்ைரன்) 

இத்பதரைரில் வவற்றுனை உருபுகள் (ஐ. இன்) பதரக்கி நிற்ெனதயும் ஒவர ஒரு 

வினைமுற்றுைன் முடிந்துள்ளனதயும் கரணலரம். 

ஓடிைரன்  ரடிைரன் இரரைன் 

இத்பதரைரிலுள்ள பதரிநினல வினைமுற்றுக்கள் ஒவர ஒரு பெயரினைக் பகரண்டு 
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முடிந்துள்ளை. 

இனளயல் பைல்லியள்  ீனத 

இத்பதரைரிலுள்ள குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள் ஒவர ஒரு பெயருைன் வந்துள்ளை. 

கற்று வகட்ை இரரைன் 

இத்பதரைரிலுள்ள பதரிநினலப் பெயபரச் ங்கள் ஒவர ஒரு பெயருைன் முடிந்துள்ளை. 

பநடிய பெரிய இரரைன் 

இத்பதரைரிலுள்ள குறிப்புப் பெயபரச் ங்களும் அவ்வரவற முடிந்துள்ளை. 

ெடித்து வகட்டு அறிந்தரர். 

இனவ வினைமுற்றுைன் வந்துள்ளை. 

விருப்பு பவறுப்ெின்றி நின்றரன் 

இக்குறிப்பு வினைபயச் ங்களும் அவ்வரவற அனைந்துள்ளை. 

உருபுெல அடுக்கினும் வினைவவறு அடுக்கினும் ஒருதம் எச் ம் ஈறுற முடியும் (நன்னூல் : 

355) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

இனைப்ெிற வரல் 

வவற்றுனை உருபுகளும் வினைமுற்றுகளும் பெயபரச் ங்களும் வினைபயச் ங்களும் 

பகரண்டு முடியும் பெயருக்கும் வினைக்கும் இனையில் அவ்விைங்களுக்குப் 

பெரருத்தைரை 

ெிற ப ரற்கள் வருதலும் உண்டு. இவ்வரறு வருதல் ஏற்கத் தக்கதரகும். இதனை 

இனைப்ெிறவரல் என்ெர். 

எ.கர - இரரைன் (நன்றரக ) உண்ைரன் 

 ரதனை (அழகுறச்) ப ய்தரன் 

கத்தியரல் (ஓங்கி) பவட்டிைரன் 

வதவர்க்குக் (வரழும் பெரருட்டு) பகரடுத்தரன் 

நதியிைின்று (உருண்டு) வீழ்ந்தரன் 

 ரத்தைது (வலக்னக ) யரனை 

ஊர்க்கண் (உயர்ந்த) வகரபுரம் 

இரரைர (வவகைரக) வர 

இனவ எட்டு வவற்றுனைகளின் அடிப்ெனையில் பெரருத்தைரை ப ரற்கனள அனைப்புக் 

குறிக்குள் பெற்று வந்துள்ளை. 
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எ.கர- வந்தரன் (வநற்றுப் வெரை)  ரத்தன் 

வந்த (புகழுனைய) ைன்ைன் 

வந்து (அழகரகச்) வ ர்ந்தரன் இவ்வினைமுற்றும் பெயபரச் மும் வினைபயச் மும் 

பெரருத்தைரை ப ரற்கனள அனைப்புக் குறிக்குள் பெற்று வந்துள்ளை. 

உருபு முற்று ஈ பரச் ங் பகரள்ளும் 

பெயர்வினை இனைப்ெிறவ வரலுைரம் ஏற்ெை (நன் : 356) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

முடிக்கும் ப ரல் நிற்குைிைம் 

வவற்றுனை உருபு, வினைமுற்று, பெயபரச் ம், வினைபயச் ம், ஆகியை பகரண்டு 

முடியும் பெயர்ச்ப ரல்லும் வினைச்ப ரல்லும் இறுதியில் வரும். ஈற்றினும் என்னும் எச்  

உம்னையரல் முதலிலும் வரும் என்ெனத அறியலரம். இதன் வரயிலரக முடிக்கும் ப ரல் 

நிற்குைிைத்னத விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

இரரைன் வந்தரன் 

வந்தரன் இரரைன் 

குைத்னத வனைந்தரன் 

வனைந்தரன் குைத்னத 

இரரைைரல் ப த்தரன் 

ப த்தரன் இரரைைரல் 

இரரைனுக்குக் பகரடுத்தரன் 

பகரடுத்தரன் இரரைனுக்கு 

 ீனதயின் நீங்கிைரன் 

நீங்கிைரன்  ீனதயின் 

 ரத்தைது ஆனை 

வரலியின் கண் அனைந்தரன் 

அனைந்தரன் வரலியின் கண் 

வீட்டில் விளக்கு 

கண்ணர வர 

வர கண்ணர 

வந்தரன்  ரத்தன் 

 ரத்தன் வந்தரன் (வினை முற்று) 



MAR GREGORIOS COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI - 37 

DEPARTMENT OF TAMIL SHIFT - I 

 

வந்த ரரனத 

(பெயபரச் ம்) 

வந்து நின்றரன் 

நின்றரன் வந்து (வினைபயச் ம்) 

இவ் எடுத்துக்கரட்டுகளில் ஈறரக இருப்ெது முதலரகவும் முதலரக இருப்ெது ஈறரகவும் 

ைரறி 

அனைந்திருப்ெனதக் கரணலரம். இவற்றுள் ஆறரம் வவற்றுனை உருபும் ஏழரம் வவற்றுனை 

உருபும் (இல்) பெயபரச் ம் பகரண்டு முடியும் பெயர்ச்ப ரற்களும் ஏனையனவ வெரன்று 

ைரறி அனையரது. அவ்வரறு அனைவது  ிறப்ென்று. 

 ரத்தைது ஆனை என்ெது ஆனை  ரத்தைது எை அனையரது. அவ்வரறு 

அனைந்தரல்  ரத்தைது என்ெது குறிப்பு வினைமுற்றரகி விடும். 

எச் ப் பெயர்வினை எய்தும் ஈற்றினும் (நன் : 357) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

ஒருபைரழி வவபறரன்னற அனைத்தல் (உெலட் ணம்) 

பெயர், வினை, இனை, உரி என்னும் நரல்வனகச் ப ரற்களும் தன்னை 

உணர்த்துவவதரடு, ஒழிந்துநின்ற தம் இைங்கனளயும் தழுவிக் பகரள்ளும். இதனை 

ஒருபைரழி வவபறரன்னற அனைத்தல் (உெலட் ணம்) என்ெர். 

எ.கர- வ ரற்னற உண்ைரன் 

இது வ ரற்னற ைட்டும் குறிக்கரது, அதவைரடு இனணந்த அனைத்னதயும் குறிக்கும். 

எ.கர- பவற்றினல வெரட்ைரன் 

இது பவற்றினலயுைன் பதரைர்புனைய ெரக்கு, சுண்ணரம்பு, புனகயினல ஆகியவற்னறயும் 

சுட்டும். 

நஞ்சு உண்ைவன்  ரவரன் என்றரல் நஞ்சு உண்ைவள்  ரவரள், நஞ்சு உண்ைவர்  ரவரர், 

நஞ்சு உண்ைனவ  ரகும், நஞ்சு உண்ைது  ரகும் ஆகியைவற்னற கூறரைவல புரிந்து 

பகரள்ளலரம். உண்ைவன்,  ரவரன் என்னும் ஆண்ெரற் பெயர்வினைகள் ஏனைய 

நரன்கு ெரல் பெயர் வினைகனளயும் பகரள்வதற்கு ஏற்றதரக உள்ளை. 

ஒருபைரழி ஒழீதன் இைம் பகரளற்கு உரித்வத (நன் : 358) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

தினணெரல் இைப்பெரதுனை நீங்கும் பநறி 
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தினண, ெரல், இைம், கரலங்களுக்குப் பெரதுவரகிய பெயர், வினைச் ப ரற்கள் 

அவற்றிற்கு பெரதுவரை தன்னைனய அடுத்து வரும்  ிறப்புப் பெயர்ச்ப ரற்களும் வினைச் 

ப ரற்களும் 

நீங்கி, ஒரு தினண, ெரல் கரலத்துக்வக உரினை ப ய்யும். இது தினணெரல் 

இைப்பெரதுனை 

நீங்கும் பநறி ஆகும். 

எ.கர-  ரத்தன் இவன்,  ரத்தன் இது,  ரத்தன் வந்தரன்,  ரத்தன் வந்தது 

இவற்றில்  ரத்தன் என்ெது இருதினணப் பெரதுப் பெயர்.  ரத்தன் என்ெது இவன், 

வந்தரன் ஆகிய  ிறப்புப் பெயர் ைற்றும் வினைனயயும் பகரண்டு முடியும்பெரழுது 

உயர்தினணனயச் சுட்டும். அது வந்தது எை  ிறப்புப் பெயர், வினைனயக் பகரண்டு 

முடியும்பெரழுது அஃறினணனயச் சுட்டும். 

ஒருவர் என் ஐயர , ஒருவர் என் தரயரர் 

இவற்றில் ஒருவர் இருெரற் பெயர் ஆகும். ஐயர எைச்  ிறப்புனரக் பகரள்ளும்பெரழுது 

ஆண்ெரனலயும் தரயரர் எனும்பெரழுது பெண்ெரனலயும் குறிக்கும். 

அவ்வரவற ைரம் எனும் அஃறினணப் பெரதுப்பெயர், வளர்ந்தது எனும் பெரழுது 

ஒன்றன் ெரனலயும் வளர்ந்தை எனும்பெரழுது ெலவின் ெரனலயும் சுட்டும். 

மூவிைப் பெரதுப் பெயர்களுக்கு முன் வந்த  ிறப்புப் பெயரும் ெின் வந்த  ிறப்பு 

வினைனயயும் நீங்கி ஓரிைத்னத ைட்டுவை குறிக்கும். 

எ.கர - யரபைல்லரம் வருவவரம் 

- தன்னை 

நீபரல்லரம் வருவீர் 

- முன்ைினல 

அவபரல்லரம் வருவரர் 

- ெைர்க்னக 

தினண ெரலிைங்களுக்குரிய பெரதுவினைகள் ெின் வந்த  ிறப்புப் பெயர்கள் நீக்கி 

ஒரு தினணெரல் இைத்னதக் குறிக்கும். 

அவன் 

- உயர்தினண ஆண்ெரல் ெைர்க்னக 

அவள் 

- உயர்தினண பெண்ெரல் ெைர்க்னக 

அவர் 
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- உயர்தினண ெலரெரல் ெைர்க்னக 

அது 

- அஃறினண ஒன்றன்ெரல் ெைர்க்னக 

வரழ்க 

அனவ 

- அஃறினண ெலவின்ெரல் ெைர்க்னக 

நரன் 

- உயர்தினணத் தன்னை ஒருனை 

நரம் 

- உயர்தினணத் தன்னை ென்னை 

- உயர்தினண முன்ைினல ஒருனை - உயர்தினண முன்ைினல ென்னை 

தினணெரல் இைத்திற்குரிய பெரதுவினைகள் ெின் வந்த  ிறப்பு வினைகனள நீக்கி 

ஒன்றுக்கு உரியதரகும். 

வந்தரன் 

- உயர்தினண ஆண்ெரல் ெைர்க்னக இறந்தகரலம் 

வந்தரள் 

- உயர்தினண பெண்ெரல் ெைர்க்னக இறந்தகரலம் 

வந்தரர் 

- உயர்தினண ெலர்ெரல் ெைர்க்னக இறந்தகரலம் 

வந்தது 

- அஃறினண ஒன்றன்ெரல் ெைர்க்னக இறந்தகரலம் 

உண்டு - 

வந்தை 

- அஃறினண ெலவின்ெரல் ெைர்க்னக இறந்தகரலம் 

வந்வதன் 

- உயர்தினண ஆண்ெரல் தன்னை ஒருனை இறந்தகரலம் 

வந்வதரம் 

- உயர்தினண ெலர்ெரல் தன்னை ென்னை இறந்தகரலம் 

வந்தரய் 
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- இருதினண முன்ைினல ஒருனை இறந்தகரலம் 

வந்தீர் 

- இருதினண முன்ைினல ென்னை இறந்தகரலம் 

பெரதுப் பெயர் வினைகளின் பெரதுனை நீக்கும் வைல்வரும்  ிறப்புப் பெயர் வினை தரவை 

(நன் : 359) என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறிந்து பகரள்ளலரம். 

எச் ங்களின் முடிவு 

எச் ங்கள் 10 வனகப்ெடும். அனவ பெயபரச் ம், வினைபயச் ம், உம்னைபயச் ம், 

ப ரல்பலச் ம், ெிரிநினலபயச் ம், எை எச் ம், ஒழியின பயச் ம், எதிர்ைனறபயச் ம், 

இன பயச் ம், குறிப்பெச் ம் என்ெைவரகும். இவற்னற விளங்கிக்பகரள்வது அவ ியம். 

பெயபரச் ம் 

பதரிநினல குறிப்புப் பெயபரச் ங்கள் தம் எச் ங்களரகிய ப ய்ெவர்களது பெயர்கனளக் 

பகரண்டு முடியும். இது பெயபரச் ம் ஆகும். 

எ.கர- ப ய்த இரரைன் 

நல்ல  ரத்தன் 

வினைபயச் ம் 

பதரிநினல குறிப்பு வினைபயச் ங்கள் தம் எச் ங்களரகிய வினைமுற்றுக்கனளக் பகரண்டு 

முடியும். இது வினைபயச் ம் ஆகும். 

எ.கர- ப ய்து வந்தரன் 

பைல்ல வந்தரன் 

உம்னைபயச் ம் 

உம்னைபயச் ம் என்ெது முன்னுள்ள எச் த்னதயும் உணர்த்தும். 

எ.கர - இரரைனும் வந்தரன் 

இரரைனும் என்ெதிலுள்ள உம்னைபயச் ம் முன்வை ெரதனும் வந்தரன் என்னும் எச் த்னத 

உணர்த்துகிறது. 

ப ரல்பலச் ம் 

ப ரல்பலச் ம் என்ெது தம் எச் த்னதக் பகரண்டு அனையும். 

எ.கர - நல்லவன் என்றரன் 

இச்ப ரல்பலச் ம் நல்லவன் என்று ப ரன்ைரன் என்னும் தம் எச் த்னதக் பகரண்டுள்ளது. 

ெிரிநினல எச் ம் 

ெிரிநினல எச் ம் ெிறர்பகரண்டிலர் எைத் தம் எச் ங்கனளக் பகரண்டு அனையும். 
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எ.கர -  ரத்தவை பகரண்ைரன் 

 ரத்தவைர பகரண்ைரன் 

இப்ெிரிநினல எச் ங்கள் ெிறர்பகரண்டிலர் எைத் தம் எச் ங்கனளக் பகரண்ைை. 

 ரத்தைின்று ெிரிக்கப்ெட்ைரர். ெிறரரதைில் இது ெிரிநினல ஆயிற்று. 

எைபவச் ம் 

எை என்னும் எச் ம் தம் எச் ங்களரகிய வினைகனளக் பகரண்டு அனையும். இது 

விகுதிப் பெரருனளத் தரும் இனைச்ப ரல்லரகும். 

எ.கர- இன  பைல்பலை ஒலித்தது. 

தனல விண்பணை வலித்தது 

இத் பதரைர்களிலுள்ள எை என்னும் எச் ங்கள் தம் எச் ங்களரகிய வினைகனளக் 

பகரண்ைை. ைிகவும் ஒலித்தது, ைிகவும் வலித்தது என்ெை இவற்றிற்குப் பெரருளரகும். 

எைவவ இவ் எைபவன்னும் எச் ம், விகுதிப் பெரருனளத் தரும் இனைச்ப ரல்லரகும். 

ஒழியின  பயச் ம் 

ஒழியின பயச் ம் தம் எச் ங்கனள உணர்த்தி நிற்கும். 

எ.கர - கூரியவதரர் வரள்ைன் 

ெடித்தற்வகர வந்தரன் 

இத்பதரைர்களிலுள்ள ஒழியின பயச் ங்கள் முனறவய இப்பெரழுது ஒழிந்தது, வினளயரை 

வந்தரன் எை தம் எச் ங்கனள உணர்த்தி நிற்கின்றை. 

எதிர்ைனறபயச் ம் 

எதிர்ைனறபயச் ம் தம் எச் ங்கனள உணர்த்தி நிற்கும். 

எ.கர- ைறப்ெினும் ெடித்துக் பகரள்ளலரகும் 

யரவைர ப ய்வதன் 

இத்பதரைர்களிலுள்ள எதிர்ைனறபயச் ங்கள் முனறவய ைறக்கலரது, ப ய்திவலன் எைத் 

தம் 

எச் ங்கனள உணர்த்தி நின்றை. 

 

இன பயச் ம் 

ஒரு பதரைரில் ஒரு ப ரல்வலர ெல ப ரற்கவளர வருவித்துக் பகரள்ளுதனல 

இன ப யச் ம் என்ெர். இவ் இன ப யச் மும் தம் எச் த்னதக் பகரண்டு முடியும். 

எ.கர- கற்றதைரலரய ெயபைன் 
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என்னும் பெரழுது நூனலக் கற்றதைரல் ெயபைன் எை நூல் என்னும் ப ரல்னல 

வருவித்துக் பகரள்கிறது. இவ்வரவற ஒன்றிற்கு வைற்ெட்ை ப ரற்கள் வருவித்துக் 

பகரள்ளப்ெடுதலும் உண்டு. குறிப்பெச் ம் 

பெயரியல் நூற்ெர 259 இல் ஒன்பறரழி பெரதுச் ப ரல் முதலரக இன்ை ெிறவும் 

வனரக்கும் கூறப்ெட்ைனவ குறிப்பெச் ைரகும். இதன் விளக்கத்னத 259 ஆம் நூற்ெரவில் 

அறிந்து பகரள்ளலரம். 

ெத்து எச் ங்களுள் பெயபரச் ம், வினைபயச் ம், எை எச் ம் என்னும் மூன்றிற்கும் எச் ச் 

ப ரற்கள் பதரைர்களில் பவளிப்ெட்டு நிற்கும். ஏனைய எச் ங்களில் எச் ச் ப ரற்கள் 

வருவித்து உனரக்கப்ெடும் என்ெது அறியத்தக்கது. 

பெயர்வினை உம்னை ப ரல் ெிரிப்பு எை ஒழியின  

எதிர்ைனற இன பயனும் ப ரல்ஒழிவு ஒன்ெதும் 

குறிப்பும் தத்தம் எச் ம் பகரள்ளும் 

(நன் : 360) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக்பகரள்ளலரம். 

பதரனக நினலத் பதரைர்பைரழிகள் 

ஒன்றுக்கு வைற்ெட்ை ப ரற்கள் வ ர்ந்து உருவரவது பதரைர் எைப்ெடும். 

 ரத்தன் னைந்தன் 

இத்பதரைர்  ரத்தனுக்கு னைந்தன் எை விரிவு பெறும். இங்கு 'கு' என்னும் நரன்கரம் 

வவற்றுனை பதரக்கி வந்துள்ளது. 

ெவளவரய் 

என்ெது ெவளம் வெரன்ற வரய் எைப் பெரருள்ெடும். 'வெரன்ற ' என்ற உவனை உருபு 

ைனறந்து வந்துள்ளது. 

ஒரு பதரைரின் இனையில் ஏவதனும் ஒரு ப ரற் கூறு ைனறந்து வருவது பதரனக நினலத் 

பதரைர் எைப்ெடும். அவ்வரறன்றி பவளிப்ெனையரக அனையும் பதரைர் - பதரகர நினலத் 

பதரைர் எைப்ெடும். 

(பெயர்ச் ப ரல்வலரடு பெயர்ச் ப ரல்லும், வினைச் ப ரல்லும் வவற்றுனை முதலரை 

அறுவனகப் பெரருட்புணர்ச் ியில் அவற்றினுனைய உருபுகள் நடுவில் பதரக்கி நிற்க 

இரண்டு முதலரகப் ெல ப ரற்கள் பதரைர்ந்து ஒரு ப ரல்வெரல் நைப்ெனவ 

பதரனகநினலத் பதரைர் எைப்ெடும்.) 

பெயவரரடு பெயரும் வினையும் வவற்றுனை முதலிய பெரருளின் அவற்றின் உருவினை 

ஒழிய இரண்டு முதலரத் பதரைர்ந்பதரரு பைரழிவெரல் நைப்ெை பதரனகநினலத் 

பதரைர்ச்ப ரல் (நன் : 361) 
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என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக்பகரள்ளலரம். 

பதரனக நினலத்பதரைர்கள் (6) 

பதரைர்களில் உருபுகள் பதரக்கி வருவது பதரனக அல்லது பதரனகநினலத் பதரைர் 

எைப்ெடும். இது வவற்றுனைத் பதரனக, ெண்புத் பதரனக, உவனைத் பதரனக, உம்னைத் 

பதரனக, அன்பைரழித் பதரனக எை ஆறு வனகப்ெடும். இதனை, 

வவற்றுனை, வினை, ெண்பு, உவனை, உம்னை அன்பைரழி எை அத் பதரனக ஆறு ஆகும் 

(நன் :362) என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். இவற்னற விளங்கிக் பகரள்வது 

அவ ியம். 

வவற்றுனைத் பதரனக 

வவற்றுனைத் பதரைர்களில் வவற்றுனை உருபு ைனறந்து வருவது அதரவது பதரக்கி 

வருவது வவற்றுனைத் பதரனக ஆகும். 

எ.கர- நூல் ெடித்தரன் (ஐ) 

இரண்ைரம் வவற்றுனைத் பதரனக 

தனல வணங்கிைரன் (ஆல்) மூன்றரம் வவற்றுனைத் பதரனக 

 ரத்தன் னைந்தன் (கு) 

நரன்கரம் வவற்றுனைத் பதரனக 

ஊர் நீங்கிைரன் (இன்) 

ஐந்தரம் வவற்றுனைத்பதரனக 

 ரத்தன் னக (அது) 

ஆறரம் வவற்றுனைத் பதரனக 

குன்றக் குனக (கண்) 

ஏழரம் வவற்றுனைத் பதரனக 

இவ் எடுத்துக்கரட்டுகளில் எழுவரய் வவற்றுனையும் விளி வவற்றுனையும் தவிர ெிற ஆறு 

வவற்றுனைகளின் உருபுகள் பதரக்கி அனைந்துள்ளனதக் கரணலரம்.  

 

இவ்வரறு வவற்றுனைத் பதரைர்களில் வவற்றுனை உருபு ைனறந்து வருவது அதரவது 

பதரக்கி வருவது வவற்றுனைத்பதரனக ஆகும். 

எ.கர- னகக் களிறு 

- னகனய உனைய களிறு 

பெரற்குைம் 

- பெரன்ைரற் ப ய்யப்ெட்ை குைம் 
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கைந்தரன் நிலம் 

- கைந்தரன் நிலத்னத 

இருந்தரன் குன்றத்து - இருந்தரன் குன்றத்துக் கண் 

இவ்வரறு இறுதியில் வவற்றுனை உருபுகள் பதரக்கி நிற்றலும் உண்டு. இதனையும் 

வவற்றுனைத் பதரனகயரகக் கருத வவண்டும். 

எ.கர - கந்தனை அடித்தரன் 

கந்தவைரடு வந்தரன் 

இத்பதரைர்களில் ஐ உருபும் ஒடு உருபும் விரிந்து நின்று ப யப்ெடுபெரருனளயும் 

உைன்நிகழ்ச் ிப் பெரருனளயும் தருகின்றை. 

எ.கர- முருகன் வந்தரன் 

முருகன் அடித்தரன் 

எை இத்பதரைர்கள் அனையுைரயின் உருபுகள் பதரக்கி நிற்ெதரகப் பெரருள் பகரண்ைரல் 

அனவ வைற்குறித்த பெரருனளத் தரரது. இத்தனகய இைங்களில் உருபுகள் பதரக்கி 

நிற்ெதரகக் கருதக் கூைரது. ஏபைைில் வவற்றுனை உருபுகள் இனையிவல பதரக்கி நிற்கும் 

எை கூறிைரலும் அனவ விரிந்து நிற்குைிைத்து எப்பெரருள் ெடுவைர அப்பெரருள் 

ெடுைிைத்தில் ைட்டுவை பதரக்கி நிற்கும். அப்பெரருள் ெைரத இைத்தில் பதரக்கி நிற்கரது. 

எைவவ எழுவரய் வவற்றுனைக்கும் விளி வவற்றுனைக்கும் இனைவய நின்ற இரண்டு முதல் 

ஆறு வவற்றுனை உருபுகளும் பதரக்கி நிற்கும் பதரைர்கள் வவற்றுனைத் பதரைர்கள் 

எைப்ெடும். 

வினைத் பதரனக 

மூன்று கரலத்னதயும் கரட்டும். கரலம் கரட்டும் வினையுருெரகிய இனைநினலயும் 

விகுதியும் முதலியை ைனறந்து நின்ற பெயபரச் ங்கள் வினைத்பதரனக எைப்ெடும். 

எ.கர- ெரய்புலி 

- ெரய்ந்த புலி, ெரய்கின்ற புலி, ெரயும் புலி 

வீழ்புைல் 

- வீழ்ந்த புைல், வீழ்கின்ற புைல், வீழும் புைல் 

இனவ இரண்டும் பெயர் எச் த் பதரைர்கள் ஆகும். இவற்றில் மூன்று கரலம் 

ைனறந்துள்ளது. 

ெரய்ந்த 

புலி -| 

- வீழ்ந்த 
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புைல் 

- இறந்தகரலம் 

ெரய்கின்ற புலி 

- வீழ்கின்ற புைல் 

- நிகழ்கரலம் 

ெரயும் புலி 

- வீழும் புைல் 

- எதிர்கரலம் 

எை இரண்டு உதரரணங்கனளயும் விரித்து எழுதும்பெரழுது மூன்று கரலங்களும் 

ைனறந்திருப்ெனத உணரலரம். இவ்வரறு ஒரு பதரைரில் கரலம் ைனறந்து வருவனத 

வினைத்பதரனக என்ெர். 

பெயபரச்  வினையின் உருெரகிய விகுதியும் இனைநினலயும் பதரக்கி நிற்க, ெகுதி (ெரய், 

வீழ்) ைட்டும் நின்று முக்கரலத்திற்கும் பெரதுவரகி பெயபரச் ப் பெரருனள உணர்த்தி 

பெயனரக் பகரண்டு முடிந்துள்ளை. 

கரலம் கரந்த பெயபரச் ம் வினைத்பதரனக (நன் 364) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக்பகரள்ளலரம். 

ெண்புத்பதரனக 

ெண்னெ விளக்கும் உருபு ைனறந்து பதரக்கி வருவது ெண்புத்பதரனக ஆகும். வண்ணம், 

வடிவம் அளவு, சுனவ, எைப் ெண்பு நரன்கு வனகப்ெடும். 

எ.கர- ப ம்பைரழி 

பவண்பெரங்கல் இனவ ப ம்னை ஆகிய பைரழி, பவண்னை ஆகிய பெரங்கல் எை விரியும் 

ப ம்னை, பவண்னை என்ெை பைரழி, பெரங்கல் ஆகியவற்றின் ெண்புகள் ஆகும். 

ெண்வெரடு ெண்ெினை இனணக்கும் 'ஆகிய' என்னும் உருபு ைனறந்துள்ளது. இவ்வரறு 

ெண்னெ விளக்கும் உருபு ைனறந்து பதரக்கி வருவது ெண்புத்பதரனக ஆகும். இது 

வண்ணம், வடிவம் அளவு, சுனவ, எைப் ெண்பு நரன்கு வனகப்ெடும். 

எ.கர- ப ந்தரைனர - ப ம்னை ஆகிய தரைனர - வண்ணப் ெண்புத்பதரனக 

வட்ைப் ெலனக - வட்ைம் ஆகிய ெலனக 

- வடிவப் ெண்புத்பதரனக 

முத்தைிழ் 

- மூன்று ஆகிய தைிழ் 

- அளவுப் ெண்புத்பதரனக 
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இன்ப ரல் 

- இைினை ஆகிய ப ரல் 

- சுனவப் ெண்புத்பதரனக 

இருபெயபரரட்டுப் ெண்புத் பதரனக 

 ிறப்புப் பெயர் முன்னும் பெரதுப்பெயர் ெின்னும் அனைந்த ஆகிய என்னும் ெண்புருபு 

பதரக்கி வருதல் இருபெயபரரட்டுப் ெண்புத் பதரனக எைப்ெடும். 

எ.கர- அரிைர, நரிைர,  ரனரப்ெரம்பு 

இனவ அரியரகிய ைர, நரியரகிய ைர,  ரனரயரகிய ெரம்பு எை விரியும். அரி, நரி,  ரனர 

என்ெை ெண்புகள் அல்ல. அனவ ைர, ெரம்பு என்ெவற்றின்  ிறப்புப் பெயர்கள் ஆகும். 

எைவவ ெண்வெரடு ெண்ெிற்குள்ள ஒற்றுனைனய விளக்குவதற்கு 'ஆகிய' என்னும் 

ெண்புருபு ைனறந்து நிற்ெைவும் ெண்புருபு ைனறந்து நிற்க ஒரு பெரருளுக்கு  ிறப்புப் 

பெயரும் பெரதுப்பெயருைரை இரு பெயர்களும் வருவைவும் ெண்புத்பதரனகயரகும் 

என்ெனத அறியலரம். 

ெண்னெ விளக்கும் பைரழிபதரக் பகைவும் 

ஒருபெரருட்கு இருபெயர் வந்தவும் குணத்பதரனக (நன் : 365) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக்பகரள்ளலரம். 

உவனைத் பதரனக 

-உவவையத்திற்கும் உவைரைத்திற்கும் இனைவய உவனை உருபு ைனறந்து (பதரக்கி) 

வருவது உவனைத் பதரனக எைப்ெடும். 

எ.கர- புலி வீரன் 

வவல் விழி 

இவற்னற புலி வெரன்ற வீரன், வவல் வெரன்ற விழி எை விரித்துப் பெரருள் பகரள்ள 

வவண்டும். புலி, வவல் என்ெை உவைரைம். வீரன், விழி என்ெை உவவையம் ஆகும். 

இவ்வரறு உவவையத்திற்கும் உவைரைத்திற்கும் இனைவய உவனை உருபு ைனறந்து 

வருவது உவனைத் பதரனக ஆகும். இரண்டிலும் வெரல (வெரன்ற) என்னும் உவனை உருபு 

ைனறந்து வந்துள்ளது. 

உவனை உருபுகள் வினை (பதரழில்), ெயன், பைய் (வடிவம்), உரு (நிறம்) ஆகிய 

பெரருண்னைகளில் அனையும். 

எ.கர- புலி பகரற்றன் 

வினை உவனைத்பதரனக 

கற்ெக வள்ளல் 
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ெயனுவனைத் பதரனக 

துடி இனை 

பைய்யுவனைத் பதரனக 

கரர் கூந்தல் 

உரு உவனைத் பதரனக 

இவ்வரறு உவனை உருபு ைனறந்து வருவது உவனைத் பதரனக ஆகும். 

உவை உருபு இலது உவைத் பதரனகவய (நன் :366) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக்பகரள்ளலரம். 

உவனை உருபுகள் 

வெரல, புனரய, ஒப்ெ, உறழ, ைரை, கடுப்ெ, இனயய , ஏய்ப்ெ, வநர, நிகர என்னும் 

ப யபவன் எச்  பைரழிகள் ெத்தும் 

அன்ை, இன்ை என்னும் குறிப்புப் பெயபரச் ங்கள் இரண்டும் ெிறவும் உவனை 

உருபுகளரகும். 

வெரல, புனரய முதலிய வினையடிகளும் அவ்வடியரற் ெிறத்தற்குரிய ைற்னற 

வினைபயச் ங்களும் வினைமுற்றுக்களும் பெயபரச் ங்களும் 

பெரறரவ, ஏற்ெ, அனைய , இகல, எதிர,  ிண , ைனலய முதலியைவும் உவை 

உருபுகளரகக் 

பகரள்ளத் தக்கைவரகும். 

வெரலப் புனரய ஒப்ெ உறழ 

ைரைக் கடுப்ெ இனயய ஏய்ப்ெ 

வநர நிகர அன்ை இன்ை 

என்ெைவும் ெிறவும் உவைத்து உருவெ (நன் : 367) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக்பகரள்ளலரம். 

உம்னைத் பதரனக 

எண்ணிச் ப ரல்லும் பெயர்களில் ைட்டுைின்றி எண்ணல், எடுத்தல், முகத்தல், நீட்ைல் 

என்னும் நரன்கு அளவுகள் பதரைர்ெரை பதரைர்களில் 'உம்' ைனறந்து வரும். அவ்வரறு 

'உம்' ைனறந்து (பதரக்கி) வருவது உம்னைத் பதரனக ஆகும். 

எ.கர- கெில ெரணர் 

நீ நரன் 

இனவ கெிலரும் ெரணரும், நீயும் நரனும் எை விரியும். இரண்டிற்கும் இனைவய உம் 
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என்னும் இனைச்ப ரல் ைனறந்து வந்துள்ளது. இவ்வரறு 'உம்' ைனறந்து வருவது 

உம்னைத் 

பதரனக ஆகும். 

எ.கர- ெரரி வெகன் - ெரரியும் வெகனும் 

- எண்ணல் உம்னைத் பதரனக 

கழஞ்வ  கரல் - கழஞ்சும் கரலும் 

- எடுத்தல் (நிறுத்தல்) உம்னைத் பதரனக 

ெடிவய ைரக்கரல் - ெடியும் ைரக்கரலும் - முகத்தல் உம்னைத் பதரனக 

அடி முழம் - அடியும் முழமும் 

- நீட்ைல் உம்னைத் பதரனக 

எைவவ எண்ணிச் ப ரல்கின்ற பெயர்களில் ைட்டுைின்றி எண்ணல், எடுத்தல், முகத்தல், 

நீட்ைல் ஆகிய நரன்கு அளவுகள் பதரைர்ெரை பதரைர்களில் உம் ைனறந்து வரும். 

எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்ைல் 

எனும் நரன்கு அளனவயுள் உம் இலது அத்பதரனக (நன் : 368) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக்பகரள்ளலரம். 

அன்பைரழித் பதரனக 

பதரனகச் ப ரற்களுக்பகை வனரயறுக்கப்ெட்ை உருபுகள் தவிர அனவ அல்லரத 

ெிறவும் ைனறந்து வருதல் அன்பைரழித் பதரனக (அல் + பைரழி) எைப்ெடும். 

எ.கர - பூங்குழல் வந்தரள் 

பூங்குழல் என்ெது பூனவ அணிந்த கூந்தல் எை இரண்ைரம் வவற்றுனைத்பதரனகனயச் 

சுட்டும். இது வந்தரள் என்னும் ெயைினலனய வநரக்க, பூனவ அணிந்த கூந்தனல உனைய 

பெண்னணக் குறிக்கும். இதில் இரண்ைரம் வவற்றுனை உருபும் பெண் என்ெனத 

உணர்ந்து நிற்கும் ஈற்றுபைரழியும் ைனறந்து நிற்ெனதக் கரணலரம். 

பூங்குழல் வந்தரள் 

இது இரண்ைரம் வவற்றுனைத் பதரனகப் புறத்துப் ெிறந்த அன்பைரழித் பதரனக ஆகும். 

பெரற்பறரடி 

என்ெது பெரன்ைரலரகிய பதரடினய உனைய பெண் எை விரிந்த மூன்றரம் வவற்றுனைத் 

பதரனகப் புறத்துப் ெிறந்த அன்பைரழித் பதரனக ஆைது. 

அணி இலக்கணம் 

என்ெது அணிக்கு இலக்கணம் கூறிய நூல்கள் எை விரிந்து நரன்கரம் வவற்றுனைத் 

பதரனகப் புறத்துப் ெிறந்த அன்பைரழித் பதரனகயரைது. 
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ைனலயருவி ஏந்திைரள் 

என்ெது ைனலயிைின்று வீழும் நீனர ஏந்திைரள் எை விரிந்து ஐந்தரம் வவற்றுனைத் 

பதரனக புறத்துப் ெிறந்த அன்பைரழித் பதரனகயரைது. 

வ ரன்குடி 

என்ெது வ ரைது குடிைக்கள் குடியிருக்கும் இைம் எை விரிந்து ஆறரம் வவற்றுனைத் 

பதரனக புறத்துப் ெிறந்த அன்பைரழித் பதரனகயரைது. 

கீழ் வயிற்றுக் கழனல 

என்ெது கீழ்வயிற்றின் கண் கழனல உனையவன் எை விரிந்து ஏழரம் வவற்றுனைத் 

பதரனக 

எ ஏழரம் வவற்றுனைத் பதரனக 

புறத்துப் ெிறந்த அன்பைரழித் பதரனகயரைது. 

தரழ்குழல் 

என்ெது தரழ்ந்த குழலினை உனைய பெண் எை விரிந்து கரலம் கரட்டும் இனைநினலயும் 

விகுதியும் ைனறந்து அனவ அல்லரத ெிறவும் பதரக்கி வந்துள்ளதரல் வினைத் பதரனகப் 

புறத்துப் ெிறந்த அன்பைரழித் பதரனகயரைது. 

ஆண்ை னக 

என்ெது ஆண்னை ஆகிய தன்னை உனையவன் எை விரிந்து ஆகிய என்னும் ெண்புருபு 

ைட்டுைின்றி அனவ அல்லரத ெிறவும் பதரக்கி வந்துள்ளதரல் ெண்புத்பதரனகப் புறத்துப் 

ெிறந்த அன்பைரழி பதரனகயரைது. 

துடியினை 

என்ெது துடிவெரன்ற இனைனய உனைய பெண் எை விரிந்து வெரலும் என்னும் உவனை 

உருபு ைட்டுைின்றி அனவ அல்லரத ெிறவும் பதரக்கி நிற்ெதரல் உவனைத்பதரனகப் 

புறத்துப் ெிறந்த அன்பைரழி பதரனகயரைது. 

வ 

உயிர்பைய் 

என்ெது உயிரும் பைய்யும் கூடிப் ெிறந்த எழுத்து எை விரிந்து உம் என்னும் இனைச்ப ரல் 

ைட்டுைின்றி அனவ அல்லரத ெிறவும் பதரக்கி நிற்ெதரல் உம்னைத்பதரனகப் புறத்துப் 

ெிறந்த அன்பைரழி பதரனகயரைது. 

எைவவ வவற்றுனைத் பதரனக, வினைத் பதரனக, ெண்புத் பதரனக, உவனைத் பதரனக, 

உம்னைத் பதரனக, என்னும் 5 பதரனககளும் பதரக்கத் பதரனகயரற்றலரல் அவற்றின் 

புறத்வத வதரன்றும் பைரழி அன்பைரழித் பதரனகயரகும். 

ஐந்பதரனக பைரழி வைல் ெிற பதரகல் அன்பைரழி 
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(நன் :369) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக்பகரள்ளலரம். 

பதரனக நினலத் பதரைர் பைரழிகளில் பெரருள்  ிறக்கும் இைங்கள் 

பதரனக நினலத் பதரைர்களில் முன்நின்ற பைரழிகள் தம் இைம் இல்லரைவல பெரருட் 

 ிறப்பு பெறுகின்றை. இத்பதரனகநினலத் பதரைர்கள் முன்பைரழிகளரல் 

 ிறப்புறுகின்றை. இத்தன்னைனய விளங்கிக் பகரள்வது அவ ியம். 

வவற்றுனைத் பதரனக - குைம் வனைந்தரன் 

வினைத் பதரனக - விரிபூ 

ெண்புத் பதரனக 

- ப ந்தரைனர 

உவனைத் பதரனக - வவற்கண் 

இனவ பதரனகநினலத் பதரைர்களரகும். இவற்றிலுள்ள வனைந்தரன் , பூ, தரைனர, கண் 

என்ெை முன்நின்ற குைம், விரி, ப ம்னை, வவல் என்ெைவற்றரல்  ிறப்புறுகின்றை. 

இத்பதரனக நினலத் பதரைர்களில் முன்நின்ற பைரழிகள் தம் இைம் இல்லரைவல 

பெரருட் ிறப்பு அனைகின்றை. எைவவ இத்பதரனகநினலத் பதரைர்கள் முன்பைரழிகளரல் 

 ிறப்புறுவனதக் கரணலரம். 

வவற்றுனைத் பதரனக - நிலம் உழுதரன் 

 

வினைத் பதரனக 

- சுடுதீ 

ெண்புத் பதரனக 

- ப ஞ்ஞரயிறு 

உவனைத் பதரனக - புலி ெரய்ந்தரன் 

இனவ பதரனக நினலத் பதரைர்களரகும். இவற்றிலுள்ள உழுதரன், தீ, ஞரயிறு, 

ெரய்ந்தரன் என்னும் ெின் பைரழிகனளக் கூறிய ைரத்திரத்தில் நிலம், சூடு, ப ம்னை, புலி 

ஆகிய முன்பைரழிகள் தரவை வந்து இனயந்து பெரருள் தருகின்றை. இவற்றின் முன் 

பைரழிகள் தைித்து நிற்கும் பெரழுது பெரருட்  ிறப்பு அனைவதில்னல. எைவவ இனவ 

ெின் பைரழிகளரல் பெரருட் ிறப்னெப் பெறுவனதக் கரணலரம். 

உம்னைத் பதரனக 

இரவு ெகல் வ ர வ ரழ ெரண்டியன் ) 

பெரற்பறரடி தரழ்குழல் 
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அன்பைரழித் பதரனக 

வந்தரள் 

பவள்ளரனை 

இவ் அன்பைரழி பதரனகநினலத் பதரைரின் கருத்துப் பெரருள் இவற்றின் பதரனகச் 

ப ரற்களில் இல்னல. பதரனகச் ப ரற்களின் புறத்வத அனைந்த பைரழிகளில் உள்ளை. 

116 

இவ்வரறு பதரனகநினலத் பதரைர்களின் பெரருட் ிறப்பு முன்நின்ற பைரழிகள், ெின் 

நின்ற பைரழிகள், அனைத்து பைரழிகள், புற பைரழிகள் எை நரன்கு நினலகளில் 

அனையும். 

உம்னைத் பதரனகயில் அனைத்து பைரழிகளிலும் அன்பைரழித் பதரனகயில் ெிற 

பைரழிகளிலும் ஏனைய நரன்கில் இைத்திற்கு ஏற்றவரறு முன்பைரழிகளிலும் 

ெின்பைரழிகளிலும் பெரருட் ிறப்பு அனையும். 

எைவவ முன்பைரழி, ெின்பைரழி, அனைத்து பைரழி, அனைத்து பைரழிக்கும் புறத்தில் 

வரும் பைரழி ஆகிய இந்நரன்கு இைங்களுள் ஒன்றில் பதரனக நினலத் பதரைர் பெரருள் 

 ிறந்து நிற்கும். 

முன்பைரழி ெின்பைரழி ென்பைரழி புறபைரழி என்னும் நரன்கு இைத்தும்  ிறக்கும் 

பதரனகப் பெரருள் 

(நன் : 370) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக்பகரள்ளலரம். 

இைத்பதரனக பெயர்த் பதரனககளுக்கு வவற்றுனை அறியும் முனற 

நினலபைரழி வருபைரழிகளின் இனைவய வல்பலரற்று வந்தரல் இைம் பெரருள்கண் 

பதரக்கி நிற்கும் ஏழரம் வவற்றுனைத் பதரனக ஆகும். பைல்பலரற்று வந்தரல் 

பெயரின்கண் பதரக்கிய இருபெயபரரட்டுப் ெண்புத்பதரனக ஆகும். 

எ.கர- வடுகக் கண்ண 

வடுக நரட்டில் ெிறந்த கண்ணன் 

துளுவச்  ரத்தன் 

- 

துளுவ நரட்டில் ெிறந்த  ரத்தன் 

இவ்வவற்றுனைத் பதரனகநினலத் பதரைர்களில் நினலபைரழிக்கும் வருபைரழிக்கும் 

இனைவய வல்பலரற்று (க்) இைம் பெற்றுள்ளது. இவ்வரறு வல்பலரற்றுத் வதரன்ற 

அனைவை ஏழரம் வவற்றுனையின் இைம் பெரருனளச் சுட்டும். எைவவ இனவ ஏழரம் 

வவற்றுனைத் பதரனகயரகும். 
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எ.கர - வடுகங் கண்ணன் - வடுகைரகிய கண்ணன் 

கன்ைைங் பகரற்றன் - கன்ைைைரகிய பகரற்றன் 

இப்ெண்புத் பதரனககள் பைல்பலரற்று (ங்) பெற்று வந்துள்ளை. இனவ பெரதுப் 

பெயனரயும்  ிறப்புப் பெயனரயும் ஒருங்வக பகரண்டு ெண்பு உருபு பதரக்கி 

அனைந்துள்ளை. எைவவ இனவ இருபெயபரரட்டுப் ெண்புத்பதரனகயரகும். 

வல்பலரற்று வரிவை இைத்பதரனக ஆகும் 

பைல்பலரற்று வரிவை பெயர்த்பதரனக ஆகும் (நன் : 371) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

உம்னைத் பதரனகக்குப் புறைனை 

உயர்தினண ஒருனையில் வரும் உம்னைத் பதரனககள் ெலர்ெரல் விகுதிகனள 

ஈற்றிலுனையைவரக அனையும். 

எ.கர- கெில் ெரணர் 

வ ர வ ரழ ெரண்டியர் 

வதவன் வதவிகள் 

இனவ உயர்தினணப் பெயர்கள் ஆகும். இனவ உம்னைத்பதரனக உயர்தினண 

ஒருனையில் 

'ர' கர பவரற்றும் 'கள்' என்னும் விகுதியும் பெற்று வந்துள்ளை. 

எ.கர- இரரப்ெகல் 

எ.கர 

- இரரப்ெகல்கள் 

தந்னத தரய் 

- தந்னத தரயரர் 

 ரத்தன்  ரத்தியர் -  ரத்தன்  ரத்திகள் 

இவ் அஃறினணப் பெயரும் இருதினணப் பெரதுப்பெயர்களும் ஒருனை ஈறரகளரவும் 

ென்னை 

ஈறுகளரகவும் அனைந்துள்ளை. இதனைவய 'ெலர் ஈவற' எை நூற்ெர சுட்டுகிறது. 

உயர்தினண உம்னைத் பதரனகெலர் ஈவற (நன் : 372) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

பதரனகநினலத் பதரைர்பைரழிகள் ெல பெரருள்ெடுதல் 
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வவற்றுனை உருபு முதலியை பதரக்கி நிற்குைிைங்களில் பெரருளரல் ையங்கி நிற்கும் 

இயல்புனைய பதரைர்பைரழிகள் இரண்ைரம், ஏழரம் வவற்றுனை ஈறரை பெரருள்களில் 

ையங்கி 

வரும். 

பதய்வ வணக்கம் - பதய்வத்னத வணங்கும் வணக்கம் 

பதய்வத்துக்கு வணக்கம் எை இரு பெரருள்ெை ையங்கும். 

தற்வ ர்ந்தரர் 

- தன்னைச் வ ர்ந்தரர் தன்பைரடு வ ர்ந்தரர் தன் கண் வ ர்ந்தரர் 

எை மூன்று பெரருள்ெை ையங்கும். 

ப ரல்லின் இலக்கணம் 

ப ரல்லுக்கு இலக்கணம் ப ரல்லிைது இலக்கணம் 

ப ரல்லின் கண் உள்ள இலக்கணம் ப ரல்லிலக்கணம் கூறிய நூல் 

எை நரன்கு பெரருள்ெை ையங்கும். 

பெரன்ைணி 

- பெரன்னை உனைய ைணி 

பெரன்ைரலரகிய ைணி பெரன்ைின் கண் உள்ள ைணி பெரன்னும் ைணியும் 

எை ஐந்து பெரருள்ெை ையங்கும். 

ைரவவலி 

- ைரத்னத கரக்கும் வவலி ைரத்தரலரகிய வவலி ைரத்திற்கு வவலி ைரத்திைது வவலி 

ைரத்தின் புறத்து வவலி ைரைரகிய வவலி 

எை ஆறு பெரருள்ெை ையங்கும். 

ப ரற் பெரருள் 

- ப ரல்லரல் அறியப்ெடும் பெரருள் 

ப ரல்லுக்குப் பெரருள் ப ரல்லிைது பெரருள் ப ரல்லின் கண் பெரருள் ப ரல்லரகிய 

பெரருள் 

ப ரல்லும் பெரருளும் ப ரல்லரைது பெரருள் 

எை ஏழு பெரருள்ெை ையங்கும். வைற் குறிப்ெிட்ை பதரைர்களில் எளிதில் உணரும் 

பெரருனளத் தவிர வவறு ெல பெரருள்கனளயும் வலிந்து பெரருள் பகரண்டுள்ளனதக் 

கரணலரம். இவ்வரறு வலிந்து பெரருள் பகரள்ளும்பெரழுது பெரருளின் எல்னல 

வனரயனற 

இல்லரைல் ஏழுக்கு வைலும் ெலவரகப் பெருகிவிடும். 
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பதரக்குழி ையங்குந இரண்டு முதல் ஏழ் எல்னலப் பெரருளின் ையங்கும் என்ெ 

(நன் : 373) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

பதரகர நினலத் பதரைர் பைரழிகள் 

நினலபைரழி, வருபைரழி இரண்டிற்கும் இனைவய வவற்றுனை உருபுகள் முதலியனவ 

ைனறயரைல் பவளிப்ெட்டு விளங்கும் பதரைர்கள் பதரகரநினலத் பதரைர்களரகும். பதரக்கி 

நிற்கும் ஆற்றலின்றி ப ரற்கள் ஒன்பறரைன்று பதரைர்ந்து நிற்ெது பதரகரநினலத் பதரைர் 

ஆகும். இது 9 வனகயரக அனையும். அவற்னற அறிவது அவ ியம். 

1. வினைமுற்றுத் பதரைர் - ெடித்தரன் எழிலன் - பதரிநினல 

நல்லன் குைரன் - குறிப்பு 

2. பெயர் எச் த் பதரைர் 

- ெடித்த எழிலன் - பதரிநினல 

நல்ல நண்ென் - குைரன் 

3. வினை எச் த்பதரைர் 

- ெடித்து முடித்தரன் - பதரிநினல 

விருந்தின்றி உண்ைரன் - குறிப்பு 

4. எழுவரய்த் பதரைர் 

- எழிலன் வந்தரன் 

5. விளித்பதரைர் 

- முருகர ! வர! 

6. வவற்றுனைத் பதரைர் 

- நூனலப் ெடித்தரன் - (இரண்ைரம் வவற்றுனை) 

வரளரல் பவட்டிைரள் - (மூன்றரம் வவற்றுனை) 

7. இனைச்ப ரல் பதரைர் 

- ைற்று ஒன்று 

8. உரிச்ப ரல் பதரைர் 

- நைி  ிறந்தது 

9. அடுக்குத் பதரைர் 

- ெரடு ெரடு 
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எைவவ வினைமுற்று, பெயபரச் ம், வினைபயச் ம், எழுவரய், விளி என்னும் ஐவனகப் 

பெரருள் ெற்றிப் புணரும் புணர்ச் ியும் இரண்ைரம் வவற்றுனை முதலிய ஆறு வவற்றுனை 

உருபுகளும் விரிந்து நிற்கப் பெயர் வினைகள் புணர்ந்து வரும் புணர்ச் ியும் பதரகர 

நினலத் பதரைர்களரகும். 

முற்று ஈபரச் ம் எழுவரய் விளிப் பெரருள் 

ஆறுருபு இனை உரி அடுக்கினவ பதரகரநினல 

(நன் : 374) என்னும் நூற்ெர பதரகர நினலத் பதரைரின் வனககனள விளக்குகிறது. 

வழு, வழரநினல, வழு அனைதி 

ப ரல்லதிகரரத்தின் நடுவில் அனைந்த இயல் பெரதுவியல் என்ெனத அறிவவரம். 

அவ்வியல் நரல்வனகச் ப ரற்களுக்கும் பெரதுவரை பெரருள் நினலகள் ெலவற்னற 

விளக்குவது ஆகும். அவற்றில் ஒரு ெகுதி வழு என்ெது ெற்றிய இலக்கணைரகும். பதரனக 

நினல, பதரகரநினல, பெரருள் வகரள், ஒன்பறரழி பெரதுச் ப ரல் முதலரைவற்றுக்கு 

ஒப்ெரக வழு பதரைர்ெரை இலக்கணங்களும் பதரைரியல் வநரக்குனையனவ. ஒரு 

பதரைரில் குற்றம் இல்லரத ப ரற்பெரருள் அனைப்னெ உறுதிப்ெடுத்துவதரக இப்ெகுதி 

விளங்குகிறது. 

 

வழுநினல - வழரநினல 

ஒரு பதரைர் முனறயரக இலக்கண பநறிப்ெடி அனைவதும் அதரவது முடிக்கப்ெடும் 

ப ரற்கவளரடு முடிக்கும் ப ரற்கள் ைரறுெரடு இல்லரைல் அனைவதும் வழர நினல ஆகும். 

எ.கர- முருகன் வந்தரன் 

முருகன் என் தம்ெி 

இத்பதரைர்கள் இலக்கண முனறயில் முனறயரக இலக்கண பநறிப்ெடி அனைந்துள்ளை. 

அஃதரவது முடிக்கப்ெடும் ப ரற்கவளரடு முடிக்கும் ப ரற்கள் ைரறுெரடு இல்லரைல் 

பதரைர்கின்றை. எைவவ இனவ வழர நினல எைப்ெடும். 

எ.கர- முருகன் வந்தது 

முருகன் என் தங்னக 

இத்பதரைர்கள் எழுவரய்க்கு ஏற்ற ெயைினலயின்றித் தினணயும் ெரலும் வழுவி இலக்கண 

பநறியின்றி அனைந்துள்ளை. இது வழு ஆகும். 

தருைர் அறத்னதச் ப ய்வரர் 

இரண்டு கண்ணும்  ிவந்தது 

இத்பதரைர்கள் இலக்கண பநறியின்றி அனைந்துள்ளை. அதரவது தருைர் என்ற பெயர் 

ெலர்ெரல் முடிவினவப் பெற்றுள்ளது. இரண்டு கண்ணும்  ிவந்தது எைப் ென்னைக்கு 

ஒருனை முடிவு வந்துள்ளது என்றரலும் இவ்வரறு அனைதல் அதிக குற்றம் இல்னல எைப் 
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பெரிவயரரரல் ஏற்றுக் பகரள்ளப்ெட்டுள்ளது. இவ்வரறு ஒரு வழுனவ வழுவின்றி 

அனைத்திளயரக ஏற்றுக்பகரள்வது வழு அனைதி ஆகும். 

வழு - வனககள் 

தினண, ெரல், இைம், கரலம், வினை, விைர, ைரபு ஆகிய ஏழும் முனற தவறி வரும்பெரழுது 

அனவ வழுவரக அனையும். இதைடிப்ெனையில் வழு ஏழு வனகப்ெடும். அவற்னற அறிவது 

அவ ியம். 

எ.கர 

அப்ெர வந்தது - தினண வழு (உயர்தினணக்கு அஃறினண முடிவு வந்தது). 

 ிறுவன்  ிரித்தரள் - ெரல் வழு (ஆண்ெரலுக்கு பெண்ெரல் முடிவு வந்தது). 

நரன் ப ரன்ைரன் - இைவழு (தன்னைக்குப் ெைர்க்னக முடிவு வந்தது) 

நரனள வந்வதன் - கரல வழு (எதிர்கரலத்துக்கு இறந்தகரல முடிவு வந்தது). 

கறப்ெது ெசுவர கரனளயர? - இது விைர வழு (கறப்ெது என்றரவல ெசுவரகவவ 

இருக்க முடியும் விைரவவ ெினழ). 

ப ன்னைக்கு வழி வகட்ைரல், எண்பணய் எழுெது ரூெரய் என்ெது - வினை வழு 

 (வகட்ை விைரவுக்குப் பெரருந்தரத வினைனயச் ப ரல்வது). 

ஆடு வைய்ப்ெவனைப் ெரகன் என்ெது - ைரபு வழு (ஆடு வைய்ப்ெவனை இனையன் என்ெது 

ைரபு. அது ைரறி உள்ளது). 

எைவவ இருதினணயும் ஐம்ெரலும் மூவிைமும் முக்கரலமும் விைரவும் வினையும் ெல்வனக 

ைரபும் ஆகிய ஏழும் ையங்கித் தத்தம் முனற ைரறி வந்தரல் வழுவரகும். 

தினணவய ெரலிைம் பெரழுது விைரவினை ைரெரம் ஏழும் ையங்கிைரம் வழுவவ (நன் : 

375) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

விைர தினண ெரல்களில் வழுவரனை 

ஒன்றினை கண்ைதும் தினணயில் ஐயம் எழும்பெரழுது இரண்டிற்கும் பெரதுவரை 

ப ரல்லரல் விைவுதல் வவண்டும். தினண அல்லது ெரல் வவறுெரடு துணிய முடியரத 

இைங்களில் பெரதுச் ப ரல்லரல் குறிப்ெிை வவண்டும். 

அங்வக வதரன்றும் உரு கல்லர? ைைிதைர? (தினண) 

ஆணர பெண்ணர அங்வக வதரன்றுெவர் ? (ெரல்) - உயர்தினண 

ஒன்றர ெலவர இவ்வயல் புகுந்த ைரடு? (ெரல்) - அஃறினண 

இத்பதரைர்கனள இரு தினணக்கும் பெரதுவரகிய உரு என்னும் ப ரல்லரல் விைவுதல் 

வவண்டும். 
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ைரக்கட்னைவயர ைகவைர? 

இதில் வதரன்றும் உரு அடிப்ெனையில் இரு தினணக்கும் பெரதுவரை ப ரல்லரல் 

விைவுதல் அவ ியம். இவ்வரறு கூறரைல் ைரக்கட்னைவயர ைகவைர வதரன்றுகிறது 

என்வறர ைரக்கட்னைவயர ைகவைர வதரன்றுகிறரன் என்வறர  ிறப்புச் ப ரல்லரல் 

விைவிைரல் அது தினண வழுவும் விைர வழுவுைரக அனையும். 

ஆவணர பெண்வணர எை ெரலில் ஐயம் வதரன்றும்பெரழுது இரு ெரலுக்கும் பெரதுவரை 

ப ரல்லரல் விைவுதல் வவண்டும். அதரவது ஆவணர பெண்வணர அங்வக 

வதரன்றுகின்றவர் என்னும் பெரதுச் ப ரல்லரல் விைவுதல் வவண்டும். அல்லரைல் 

வதரன்றுகின்றவன் என்வறர, வதரன்றுகின்றவள் என்வறர விைவிைரல் அது ெரல் வழுவும் 

விைர வழுவுைரக அனையும். 

ஒன்றர ெலவர எை அஃறினணயில் ஐயம் வதரன்றும்பெரழுது இருெரலுக்கும் பெரதுவரை 

ப ரல்லரல் விைவுதல் வவண்டும். அதரவது ஒன்றர ெலவர பெற்றம்? எை 

 

இருெரலுக்கும் பெரதுவரை பெற்றம் என்னும் பெரதுச் ப ரல்லரல் விைவுதல் வவண்டும். 

ைரறரக ஒன்வறர ெலவவர புகுந்தது என்வறர ஒன்வறர ெலவவர புகுந்தை என்வறர  ிறப்புச் 

ப ரல்லரல் விைவிைரல் அது ெரல் வழுவும் விைர வழுவுைரக அனையும். 

வினை தினண ெரல்களில் வழுவரனை 

வைற்குறிப்ெிட்ை விைரக்களுக்கு வினை வழுவரைல் அனைய வவண்டுைரயின் தினண 

ஐயத்தின்கண் உண்னையரகத் துணியப்ெட்ை பெரருளின் வைல் அல்லரத தன்னை னவத்து 

வினை கூறுதல் வவண்டும். 

எ.கர - ைகைன்று ைரக்கட்னை 

இதில் ைரக்கட்னை அல்ல ைகன் எை தினண ஐயத்தின்கண் உண்னையரகத் துணியப்ெட்ை 

பெரருளின் வைல் அல்லரத தன்னை னவத்து வினை கூறுதல் வவண்டும். 

அவ்வரவற உயர்தினணயில் ெரல் ஐயத்திைரல் எழும் விைரவிற்கு வினையரக 

பெண்ைகளல்லள் ஆண்ைகன் , ஆண்ைகைல்லன் பெண்ைகள் எை வினை அனைதல் 

வவண்டும். 

அஃறினணப்ெரல் ஐயத்திைரல் எழும் விைரவிற்கு வினையரக ெலவன்று ஒன்று என்றும் 

ஒன்றல்ல ெல என்றும் வினை ெகர்தல் வவண்டும். இவ்வினைவய வழுவின்றி 

அனையும் 

எைவவ தினணப் பெரருளிலும் ெரல் பெரருளிலும் ஐயம் வதரன்றியவிைத்து அதனை 

அகத்தினணகளுக்கும் ெரல்களுக்கும் பெரதுச் ப ரல்லரலும் உண்னையரகத் துணிந்த 

பெரருளின்வைல் அல்லரத தன்னைனய னவத்தும் விளங்கக் கூறவவண்டும். 

ஐயம் தினணெரல் அவ்வப் பெரதுவினும் 
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வையதிரி பெரருள்வைல் அண்னையும் விளம்புவ (நன் : 376) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

தினணவழு அனைதி 

உயர்தினண எழுவரய்க்குரிய ெயைினலவயரடு பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, 

குணம், பதரழில் என்னும் ஆறின் அடியரகப் ெிறக்கும் அஃறினண எழுவரயும் உயர்தினண 

எழுவரவயரடு வ ர்த்து முடிக்கப்ெடும். இது தினண வழுவனைதி ஆகும். 

எ.கர - கண்ணப்ென் அன்பு பெரியன் 

இலக்குவன் ைைம் தூயன் 

இங்கு 'அன்' என்னும் அஃறினண எழுவரய் கண்ணப்ென் என்னும் உயர்தினண 

எழுவரயிைது ெயைினலயரகிய 'பெரியன்' என்னும் உயர்தினணக் குறிப்பு வினைமுற்று 

பகரண்டு முடிந்தது. ைைம் என்ெதும் அவ்வரவற முடிந்தது. 

எ.கர - நம்ெி பெரன் பெரியன் 

- பெரருள் 

நம்ெி நரடு பெரியன் 

- இைம் 

நம்ெி வரழ்நரள் பெரியன் 

- கரலம் 

நம்ெி மூக்குக் கூரியன் 

-  ினை 

நம்ெி குடினை நல்லன் 

- குணம் 

நம்ெி நனை கடியன் 

- பதரழில் 

எைவவ உயர்தினண எழுவரனயச்  ரர்ந்து வரும் அஃறினணப் பெரருளரதி ஆறும் அவ் 

உயர் தினணவயரடு  ரர்த்திக் கூறின் உயர்தினண முடினவப்பெறும். 

உயர்தினண பதரைர்ந்த பெரருள் முதல் ஆறும் அதவைரடு  ரர்த்தின் அத்தினண முடிெின் 

(நன் : 377) என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

( 

தினண ெரல் ைரபு வழுவனைதி 
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ஒரு பதரைரில் ெலபெரருள் கலந்து வரும்பெரழுது தினண, ெரல், ைரபு ஆகியை 

வழுவனைதி பெறும். அவற்னற அறிவது அவ ியம். 

தினண 

முருகனும் ையிலும் வந்தைர் 

இத்பதரைரில் உயர்தினணயும் அஃறினணயும் கலந்து  ிறப்ெிைரல் வந்தைர் என்ற 

உயர்தினண முடினவப் பெற்றுள்ளது. 

ெரர்ப்ெரர் அறவவரர் ெசு ெத்திைிப் பெண்டிர் 

மூத்வதரர் குழவி பயனுைிவனரக் னகவிட்டு 

இத்பதரைரில் அஃறினணனயக் (ெசு) கரட்டிலும் உயர்தினணப் பெயர்கள் ைிகுதியரக 

வந்துள்ளதரல் 'இவர்' எை உயர்தினண முடினவப் பெற்று வந்துள்ளது. 

மூர்க்கனும் முதனலயும் பகரண்ைது விைர 

 

என்ெதில் இருதினணயும் கலந்து இழிவிைரல் விைர எை அஃறினண முடிவு பெற்றுள்ளது. 

இவ்வரறு உயர்தினணயும் அஃறினணயும் ையங்கி நிற்குைிைத்து வழுவின்றி ஏற்றுக் 

பகரள்ளப்ெடுவது தினண வழுவனைதி ஆகும். 

ெரல் 

'நரனும் வதரும் ெரகனும் வந்பதன் நலனுண்ைரன்' 

என்ெதில் ஆண்ெரலும் ஒன்றன்ெரலும் விரவிச்  ிறப்ெரல் ஆண்ெரல் முடிவு 

அனைந்துள்ளது. இவ்வரறு ெரல் வழுவும்பெரழுது வழுவின்றி ஏற்றுக்பகரள்ளப்ெைவது 

ெரல் வழுவனைதி 

ஆகும். 

ைரபு 

கறியும் வ ரறும் உண்ைரன் 

ைரனலயும் முடியும் கவித்தரன் 

என்ெவற்றில் பவவ்வவறு வினைகளுக்கு உரிய ெல பெரருட்கள் கலந்து  ிறப்ெிைரல் 

உண்ைரன், கவித்தரன் எை ஒரு பெரருளுக்குரிய முடிவு அனைந்துள்ளது. இதில் ைரபு வழு, 

வழுவின்றி அனைதியரக ஏற்றுக் பகரள்ளப் ெட்டுள்ளதரல் ைரபு வழுவனைதி ஆகும். 

எைவவ தினணகளும் ெரல்களும் பவவ்வவறு வினைகளுக்குரிய ெல பெரருட்களும் 

ஒன்வறரைன்று கலந்து ஒரு பதரைரரக வருைரயின் அனவ  ிறப்ெின் கரரணைரகவும் ைிகுதி 

கரரணைரகவும் இழிவு கரரணைரகவும் ஒரு முடினவப் பெறுைரயின் அது தினண, ெரல், 

ைரபுகளுக்குரிய வழுவனைதியரகும். 
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தினணெரல் பெரருள்ெல விரவின்  ிறப்ெினும் 

ைிகவினும் இழிெினும் ஒரு முடி ெிைவவ 

(நன் : 378) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

தினண ெரல் வழுவனைதி 

தினணயும் ெரலும் வழுவனைதி பெறுவது தினண ெரல் வழுவனைதி எைக் 

குறிப்ெிைப்ெடுகிறது. இதனை அறிவது அவ ியம். 

தினண 

'என் அம்னை வந்தரள்' எை ஒரு ெசுனவக் குறிப்ெிடுவது உவப்ெிைரல் உயர்தினண 

பெற்றது. 

'தம் பெரள பளன்ெ தம்ைக்கள்' என்ெது  ிறப்ெிைரல் உயர்தினண அஃறினணயரயிற்று 

'வெர ைளவு வைரர் வநரய்' என்ெது வகரெத்திைரல் உயர்தினண அஃறினணயரயிற்று. 

'நரம் அர ைது உனைனை' என்ெது இழிவிைரல் உயர்தினண அஃறினணயரயிற்று 

ெரல் 

'என் அம்னை வந்தரள்' எை தன் புதல்வனைக் கூறுதல் ஒருனைப் ெரல் ஆண்ெரல் 

பெண்ெரலரயிற்று. 

'ஒருவனை அவர் வந்தரர்' என்ெது உயர்விைரல் ஒருனைப்ெரல் ென்னைப்ெரலரயிற்று 

'தரய் மூவவழ் உலகுக்கும் தரவய' என்ெது  ிறப்ெிைரல் ஆண்ெரல் பெண்ெரலரயிற்று. 

'எனைத் துனணயரரயினு பைன்ைரம் தினைத் துனணயும் வதரரன் ெிறைில் புகல் 

என்ெது வகரெத்திைரல் ஒருனை முடினவப் பெற்றுள்ளது. 

பெண் வழிச் ப ல்ெவனை இவன் பெரட்னை (பெண்) 

என்ெது இழிவிைரல் பெண்ெரலரயிற்று 

எைவவ ைகிழ்ச் ி, உயர்வு,  ிறப்பு,  ிைம், எள்ளல் கரரணைரகத் தினணயும் ெரலும் வழுவி 

வருதல் உண்டு. அவ்வரறுவரின் அதனை இயல்ெரகவவ பகரள்ள வவண்டும். 

உவப்ெினும் உயர்வினும்  ிறப்ெினும் ப றலினும் 

இழிப்ெினும் ெரல்தினண இழுக்கினும் இயல்வெ 

(நன் : 379) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

எண் இை வழுவனைதி 
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ஒருனைப் ெரலில் ென்னைப் ெரல் ப ரல்னலயும் ென்னைப் ெரலில் ஒருனைப்ெரல் 

ப ரல்னலயும் மூவிைங்களில் ஒன்றிற்குரிய ப ரல்லில் ெிற இைங்களுக்குரிய 

ப ரற்கனளயும் விரவிக் கூறுவது எண் ைற்றும் இை வழுவனைதி ஆகும். 

இலக்கணத்தில் ஒருனைப் ென்னை என்னும் இரண்டும் எண் எைப்ெடும். இதில் ஏற்ெடும் 

ெினழ எண் வழு ஆகும். இதனை வழுவின்றி ஏற்றுக் பகரள்வது வழுவனைதியரகும். 

இதனை  ரன்று கரட்டி விளக்கலரம். 

பவயில் எல்லரம் ைனறத்தது வைகம் 

என்ெதில் பவயில் என்னும் ஒருனைப்ெரலில் எல்லரம் என்னும் ென்னைப்ெரல் வ ர்த்துக் 

கூறப்ெட்டுள்ளது. இது ஒருனை ென்னை ையக்கம் ஆகும். வைலும் 

இரண்டு கண்ணும்  ிவந்தது 

என்ெதில் இரண்டு என்னும் ென்னை  ிவந்தது எை ஒருனை முடிவுைன் வந்துள்ளது. 

இதுவும் ஒருனைப் ென்னை ையக்கம் ஆகும். இவ்வரறு வழுவரை ஒருனைப் ென்னை 

ையக்கம் வழுவின்றி ஏற்றுக் பகரள்ளப்ெட்ைரல் அது எண் வழுவனைதி ஆகும். 

இைம் 

தன்னை, முன்ைினல, ெைர்க்னக 

ஆகியனவ இலக்கணத்தில் மூவிைைரகும். இம் 

மூவிைங்கனள உணர்த்தும் ப ரற்களில் ஏற்ெடும் ெினழ இை வழுவரகும். இதனை 

அனைதியரக ஏற்றுக் பகரள்வதற்கு இை வழுவனைதி என்று பெயர். 

அமுதன் தரய் இனவ ப ய்வவதர 

என்னும் பதரைர் அமுதன் தரயரகிய யரன் எை தன்னை இைைரக வருதல் வவண்டும். 

ஆைரல் தரய் எை ெைர்க்னக இைத்தில் வந்துள்ளது. இது தன்னை ென்னை ையக்கம் ஆகும். 

எம்ெினய ஈங்க பெற்வறன் 

என்ெது நின்னை ஈங்க பெற்வறன் எை முன்ைினலப் பெரருளில் வருதல் வவண்டும். 

ஆைரல் 

எம்ெி எை ெைர்க்னக இைத்தில் வந்துள்ளது. எைவவ இது முன்ைினல ெைர்க்னக ையக்கம் 

ஆகும். 

நீவயர அவவைர யரரிது ப ய்தரர் 

யரவைர அவவைர யரரிது ப ய்தரர் 

நீவயர யரவைர யரரிது ப ய்தரர் 

நீவயர அவவைர யரவைர யரரிது ப ய்தரர் 

இவற்றில் இைம் என்ெது விரவி ஓர் இைத்திற்குப் ெதிலரக ெிற இைம் வந்துள்ளனதக் 

கரணலரம். இவ்வரறு ஒருனைப் ெரலில் ென்னைப் ெரல் ப ரல்னலயும் ென்னைப் ெரலில் 
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ஒருனைப்ெரல் ப ரல்னலயும் மூவிைங்களில் ஒன்றிற்குரிய ப ரல்லில் ெிற 

இைங்களுக்குரிய ப ரற்கனளயும் விரவிக் கூறுதல் இை வழுவனைதி ஆகும். இதனை, 

ஒருனையிற் ென்னையும் ென்னையின் ஒருனையும் 

ஓரிைம் ெிறவிைம் தழுவலும் உளவவ (நன் : 380) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக விளங்கிக்பகரள்ளலரம். 

இைம் வழுவரனை கரத்தல் 

மூவிைங்கனள உணர்த்தும் ப ரற்களில் ெினழயின்றி அல்லது ையக்கைின்றி கரத்தல் 

இலக்கணத்தில் முக்கிய இைம் பெறுகிறது. 

தரல், வரல், பகரனை, ப லல் என்னும் நரன்கு ப ரற்களும் ெைர்க்னக ஏற்கும். இவற்றில் 

தரல், வரல் என்ெைவற்னற தன்னை முன்ைினலகள் ஏற்கும். இவ்வரறு அனைவது இைம் 

வழுவரைல் கரக்கும். இதனை, 

தரல் வரல் பகரனை ப லல்  ரரும் ெைர்க்னக 

எழுவரய் இரண்டும் எஞ் ிய ஏற்கும் (நன் : 381) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக விளங்கிக்பகரள்ளலரம். 

அவனுக்குத் தந்தரன்    தரல் 

- 

அவைிைத்து வந்தரன்   ------ வரல் 

-------- 

ெைர்க்னக 

அவனுக்குக் பகரடுத்தரன்  ----------பகரனை 

- 

அவைிைத்துச் ப ன்றரன்  ப லல் 

எைக்குத் தந்தரன்   ----------தரல் 

என்ைிைத்து வந்தரன்   ----- வரல் 

| 

தன்னை 

உைக்குத் தந்தரன்   -------- தரல் 

-- 

உன்ைிைத்து வந்தரன் 

---------- வரல் 
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முன்ைினல 

இவற்றின் வரயிலரக தரல், வரல், பகரனை, ப லல் என்னும் நரன்கினுள் ெைர்க்னகயில் 

இைம் பெறும். ஆயினும் பகரனை ப லல் என்னும் இரண்டும் ெைர்க்னகக்வக  ிறப்ெரக 

அனைவைவரகும். 

தரல், வரல் என்ெை ெைர்க்னகக்கு  ிறப்புனையை அல்ல. எைினும் அனவ தன்னை 

முன்ைினலயில் அனைந்து வரும். 

அவ்வரவற பகரனை, வரல் என்ெை தன்னை முன்ைினலயில் இைம் பெறரது. வைலும் 

இனவ அரிதரக முனறதவறி எைக்குக் பகரடுத்தரன், நின்ெரல் ப ன்றரன் எை வரும். இது 

இை வழுவனைதி ஆகும். 

இலக்கணத்தில் கரலம் என்ெது இறந்த கரலம், நிகழ் கரலம், எதிர் கரலம் எை 

மூவனகப்ெடும். இதனை ஒர் அட்ைவனண வரயிலரக விளக்கலரம். 

இவ்வரறு ஒரு கரலத்திற்குரியனத ைற்பறரரு கரலத்திைரல் குறிப்ெது வழுவரயினும் அது 

வழுவனைதியரகக் பகரள்ளப்ெடும். 

எ.கர - 1. அனழத்துப் வெரக வந்தவன் உண்டு பகரண்டிருப்ெவனை 'நீ இன்னும் 

உண்ணவில்னலயர' எை வகட்கும் பெரழுது அவன், 'இவதர உண்டு விட்வைன்' என்ெரன். 

உண்ணப் வெரகிறவனும் அவ்வரவற கூறுவரன். இதில் வினரவு அடிப்ெனையில் எதிர் 

கரலமும் நிகழ் கரலமும் இறந்த கரலைரக 

அனைந்துள்ளை. 

2. 'களவு ப ய்ய நினையின் னகயறுப்புண்ைரன்' என்ெது ைிகுதி அடிப்ெனையில் 

எதிர்கரலம் இறந்த கரலைரக வந்துள்ளது. 

3. 'எறும்பு முட்னை பகரண்டு திட்னைவயறின் ைனழ பெய்தது' என்ெது பதளிவு 

அடிப்ெனையில் எதிர்கரலம் இறந்த கரலைரயிற்று. 

4. 'யரம் ெண்டு வினளயரடுவது இச்வ ரனல, யரம் ெண்டு வினளயரடுகிறது 

இச்வ ரனல'. இதில் கரரணம் ஏதுைின்றி இயல்ெிைரல் இறந்த கரலம் எதிர் 

கரலைரகவும் நிகழ் கரலைரகவும் கூறப்ெட்டுள்ளது. 

எைவவ ைிகுதி, வினரவு, பதளிவு, இயல்பு முதலியவற்றரல் ஒரு கரலத்னத ைற்பறரரு 

கரலைரகக் கூறுவது கரல வழுவரயினும் கரல வழுவனைதியரகக் பகரள்ளப்ெடுகிறது. 

இதனை 

வினரவினும் ைிகுவினும் பதளிவினும் இயல்ெினும் 

ெிறவும் பெறூஉம்முக் கரலமும் ஏற்புழி (நன் : 384) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறிந்து பகரள்ளலரம். 
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விைர 

விைர ஆறு வனகப்ெடும். இதனை அறுவனக விைர என்ெர். இதனை 

அறிவிைர 

அறியரவிைர 

அறுவனக விைர 

ஐயவிைர 

பகரளல்விைர 

பகரனைவிைர 

ஏவல்விைர 

என்னும் அட்ைவனண வரயிலரக அறியலரம். இவற்னற விளங்கிக் பகரள்வது அவ ியம். 

அறிவு அறியரனை ஐயுளல் பகரளல் பகரனை ஏவல் தரும்விைர ஆறும் இழுக்கரர். (நன் : 

385) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

அறிவிைர 

தைக்குத் பதரிந்த ஒன்னற அறிந்துபகரள்ள பதரியரதவரிைம் விைவுதல் அறிவிைர 

ஆகும். 

அறியும் பெரருட்டு, 'இதன் 

எ.கர - ஆ ிரியர் ைரணவரிைம் தைக்குத் பதரிந்த ஒன்னற பெரருள் 

யரது?' எை விைவுதனலக் குறிப்ெிைலரம். 

அறியர விைர 

தைக்குத் பதரியரத ஒன்னற அறிந்துபகரள்ள பதரிந்தவரிைம் விைவுதல் அறியரவிைர 

ஆகும். 

எ.கர - ைரணவன் ஆ ிரியரிைம் தைக்குத் பதரியரத ஒன்னற அறியும் பெரருட்டு, இதன் 

பெரருள் யரது ? எை அனையும் விைரக்கனளக் குறிப்ெிைலரம். 

ஐயவிைர 

ஐயம் ஏற்ெடுத்தும் ஒன்னற அறியும் பெரருட்டு விைவுதல் ஐயவிைர ஆகும். 

எ.கர - அங்வக கிைப்ெது ெரம்வெர கயிவறர? எை அனையும் விைரக்கனளக் 

குறிப்ெிைலரம். 

பகரளல்விைர 

ஒரு பெரருனளப் பெறுவதற்கரக விைவுதல் பகரளல்விைர ஆகும். 
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எ.கர - ஒருவர் கனையில் ப ன்று 'உப்பு உள்ளவதர வணிகவர?' எை விைவுவனதக் 

குறிப்ெிைலரம். 

பகரனைவிைர 

ஒரு பெரருனள ைற்பறரருவருக்குக் பகரடுக்கும் பெரருட்டு விைவுதல் பகரனைவிைர 

ஆகும். 

எ.கர - ஒருவர் ைற்பறரருவரிைம் 'உைக்கு உணவு வவண்டுைர?' எை விைவுதனலக் 

குறிப்ெிைலரம். 

ஏவல்விைர 

ஒருவர் ைற்பறரருவனர ஒரு ெணியின் பெரருட்டு ஏவுதல் பெரருளில் விைவுதல் 

ஏவல்விைர ஆகும். 

எ.கர - ஒருவர் ைற்பறரருவரிைம் 'நீ இன்னும் உணவு உண்ணவில்னலயர ?' எை 

விைவுதனலக் குறிப்ெிைலரம். 

அறிதலும் அறியரனையும் ஐயப்ெடுதலும் பகரள்ளுதலும் பகரடுத்தலும் ஏவுதலும் 

ஆகிய அறுவனகப் 

பெரருனளயும் தருவதரல் அறுவனக விைரக்கள் 

எை 

அனழக்கப்ெடுகின்றை. 

வினை 

ஒருவர் விைவும் விைரவிற்கு ைற்பறரருவர் ெதில் கூறுவது வினை ஆகும். இது எட்டு 

வனகப்ெடும். எைவவ இதனை எண்வனக வினை எை குறிப்ெிடுகின்றைர். இதனை ஓர் 

அட்ைவனண வரயிலரக அறியலரம். 

சுட்டு வினை 

வநர் வினை 

ைனற வினை 

எண்வனக வினை 

ஏவல் வினை 

விைரதல் வினை 

உற்றது உனரத்தல் வினை 

உறுவது கூறல் வினை 

இைபைரழி வினை 
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இவற்னற  ரன்றுைன் விளங்கிக் பகரள்வது அவ ியம். இதனை 

சுட்டுைனற வநர் ஏவல் விைரவுதல் உற்றது உனரத்தல் உருவது கூறல் இைபைரழி எனும் 

எண் இனறயுள் இறுதி நிலவிய ஐந்தும் அப்பெரருண்னையின் வநர்ெ (நன் : 386) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

சுட்டு வினை 

ஒரு பெரருனள சுட்டிக் கரட்டும் வினை சுட்டு வினை ஆகும். 

எ.கர - ெல்கனலக் கழகத்திற்கு வழி யரது? என்னும் விைரவிற்கு 'வழி இது' எை சுட்டிக் 

கரட்டுவது சுட்டுவினை ஆகும். 

வநர் வினை 

ஒரு விைரவிற்கு வநரடியரக வினை கூறுவது வநர் வினை ஆகும். 

எ.கர - நீ வருவரயர? என்னும் விைரவிற்கு 'நரன் வருவவன்' எை கூறுவது வநர் வினை 

ஆகும். ைனற வினை 

ஒரு விைரவிற்கு ைனறமுகைரக வினை கூறுவது ைனற வினை ஆகும். 

எ.கர - நீ ெடிப்ெரயர? என்னும் விைரவிற்கு 'ெடிவயன்' எை கூறுவது ைனற வினை ஆகும். 

ஏவல் வினை 

ஒரு விைரவிற்கு ஏவல் பெரருளில் வினை கூறுவது ஏவல் வினை ஆகும். 

எ.கர - நீ ெடிப்ெரயர என்னும் விைரவிற்கு 'நீ ெடி' எை கூறுவது ஏவல் வினை ஆகும். 

விைரதல் வினை 

ஒரு விைரவிற்கு ைற்பறரரு விைரவினை வினையரகக் கூறுவது விைரதல் வினை 

ஆகும். 

எ.கர - நீ ெடிப்ெரயர? என்னும் விைரவிற்கு ‘நரன் ெடிப்வெைர' எை கூறுவது விைரதல் 

வினை 

ஆகும். 

உற்றது உனரத்தல் வினை 

ஒரு விைரவிற்கு தைக்கு ஏற்ெட்ை நினலயினை வினையரகக் கூறுவது உற்றது 

உனரத்தல் வினை ஆகும். 

எ.கர - நீ வருவரயர? என்னும் விைரவிற்கு 'கரல் வலித்தது' எை கூறுவது உற்றது 

உனரத்தல் வினை ஆகும். உறுவது கூறல் வினை 

ஒரு விைரவிற்கு தைக்கு ஏற்ெடும் நினலயினை வினையரகக் கூறுவது உறுவது 

கூறல் வினை ஆகும். 
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எ.கர - நீ வருவரயர? என்னும் விைரவிற்கு கரல் வலிக்கும்' எை கூறுவது உறுவது கூறல் 

வினை ஆகும். 

ஒரு விைரவிற்குத் பதரைர்புனைய ைற்பறரரு ப யனல வினையரகக் கூறுவது இைபைரழி 

வினை ஆகும். 

எ.கர - நீ வருவரயர? என்னும் விைரவிற்கு 'வவண்டுைரைரல் வீட்டுக்குச் ப ல்கிவறன்' 

எை 

கூறுவது இைபைரழி வினை ஆகும். 

ெரக 

வைற்குறிப்ெிட்ை எண்வனக வினையுள் சுட்டு, வநர், ைனற ஆகிய மூன்றும் வினைனய 

பவளிப்ெனையரகத் தருவைவரகும். எைவவ இவற்னற ப வ்வண் இனற என்ெர். ஏவல், 

விைரதல், உற்றது உனரத்தல், உறுவது கூறல், இைபைரழி ஆகிய ஐந்தும் குறிப்ெரக 

வினை தருவைவரகும். எைவவ இனற ெயப்ெை என்ெர். எண்வனக வினைகளில் ஈற்றில் 

இைம்பெறும் ஐந்தும் அவ்வினைப் பெரருனளத் தருவதரல் அவற்னறயும் அறிஞர்கள் 

வினைகளரகவவ அனைத்துக் கூறுகின்றைர். 

விைர வினைகளின் முன் முதல்  ினை வழுவரனை 

விைவுதலின் வெரதும் வினை கூறுதலின் வெரதும்  ினையும் முதலும் ையங்கி 

நிற்ெதில்னல. இதனை 

விைரவினும் ப ப்ெினும் விரவர  ினை முதல் (நன் : 387) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக விளங்கிக் பகரள்ளலரம். இது விைர - வினை இரண்டிலும் 

 ினையும் முதலும் ையங்குதல் (ைரறுதல்) கூைரது என்ெனத வலியுறுத்துகிறது. 

எ.கர - கண் ெிறழ்ந்தவதர 

நம்ெி நல்லவைர? 

எை விைவிைரல் கண் ெிறழ்ந்தது. நம்ெி நல்லன் எை வினை அனையும். 

கண் ெிறழ்ந்தவதர எை  ினைனய விைவுவரன் அதனை ஒழித்துக் கண் 

உனையரனளக் கருத்தில் பகரண்டு இவள் ெிறழ்ந்தரவளர எைக் வகட்ைலும் இவள் 

ெிறழ்ந்தரள் எைக் கூறலும் வினையரக அனையும்பெரழுது வழுவரகும். இவ்வரறு 

விைவுவரனும் ப ப்புவரனும் முதனல ஒழித்து  ினைனய விைவுதலும் ப ப்புதலும் 

வழுவல்ல. 

எைவவ விைவுதற் கண்ணும் வினைபகரடுத்தல் கண்ணும்  ினையுதம் முதலும் ஒற்றுனை 

கருதி ையங்கக் கூறப்ெடுவதில்னல எைலரம். 
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ைரபு எைப்ெடுவது கரலம் கரலைரக ைரறரைல்  ரன்வறரர்களரல் ஏற்றுக்பகரள்ளப்ெடும் 

வழக்கரறுகள் ஆகும். உயர்ந்வதரர் எந்தப் பெரருனள எந்தச் ப ரல்லரல் கூறிைரர்கவளர 

அவ்வரவற பதரைர்ந்து கூறுவது ைரெரகும் எை நன்னூலரர் குறிப்ெிடுகிறரர். இதனை 

எப்பெரருள் எச்ப ரலின் எவ்வரறு உயர்ந்வதர் 

ப ப்ெிைர் அப்ெடிச் ப ப்புதல் ைரவெ (நன் :388) 

என்னும் நூற்ெரவரல் அறியலரம். 

எ.கர - ெசுக்கன்று, பதன்ைம்ெிள்னள, குதினரக்குட்டி, எலிக்குஞ்சு முதலியை பதரன்று 

பதரட்டு வழங்கி வரும் ைரபு. இனவ ெினழயரை ப ரற்பறரைரரக இருப்ெது வெரல் 

அனையினும் ைரெரக வழங்கப்ெட்டு வருகின்றை. 

ைரபு வழரநினல 

ைரபு ைரறரைல் ப ரற்கள் வழங்கப்ெடுவனத வலியுறுத்துவது ைரபு வழரநினல ஆகும். 

இதற்கு  ில விதிகள் உள்ளை. அனவ ைரபு வழரநினலயினை பதளிவு ெடுத்துகின்றை. 

அவற்னற அறிவது அவ ியம். 

பவவ்வவறு வினைக்குரிய ெல பெரருட்கனள உள்ளைக்கி நிற்கும் பெரதுச் ப ரல்லுக்கு 

பெரது வினை பகரண்டு முடிக்க வவண்டும். 

எ.கர - அணி அணிந்தரர் 

அணி என்ெது கவித்தல், கட்டுதல், இடுதல், பதரடுதல், பூணுதல் முதலியவற்றிற்குப் 

பெரதுவரக அனைகிறது. எைவவ பவவ்பவறு வினைகளுக்குரிய ெல பெரருட்கனளயும் 

தழுவி நிற்கும் பெரதுச் ப ரல்லும்  ிறப்ெரை ெலவற்னற எண்ணி நிற்கும் ெல ப ரற்களும் 

ஒரு பெரது வினையிைரல் முடிக்கப்ெை வவண்டும். இது வழுவரைல் கரத்தல் எனும் 

நினலயில் னகயரளப்ெடுகிறது. இதனை 

வவறுவினை ெல்பெரருள் தழுவிய பெரதுச்ப ரல்லும் 

வவறு அவற்று எண்ணும் ஓர் பெரதுவினை வவண்டும் (நன் : 389) 

என்னும் நூற்ெர விவரிக்கின்றது. அடி ில் அயின்றரர் (உணவு உண்ைரர்) என்ெதும் 

அவ்வரவற பெரது வினை முடிவரகும். 

 ிறப்பு வினை வழரநினல 

ெலபெரருள் ஒரு ப ரல்னல வவறுெடுத்தி அறிவதற்குச்  ிறப்புச் ப ரல்லரகிய 

அனைபைரழி பகரடுத்து கூறுவது ைரபு வழரைல் கரத்தல் ஆகும். இனவ சுட்டும் 

பெரருனளத் பதளிவரக அறிந்து பகரள்ளலரம். இதனை, 

வினைச் ரர்பு இைம் இைம் வைவி விளங்கரப் 

ெலபெரருள் ஒருப ரல் ெணிப்ெர்  ிறப்பு எடுத்வத 

(நன் : 390) 
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எனும் நூற்ெரவிைரல் அறியலரம். 

எ.கர - ைர ஓடியது (ைர - விலங்கு) 

ைர பூத்தது (ைர - ைரம்) ைர வீழ் ைலர் (ைர - வண்டு ) ெரய் ைர (விலங்கு) 

கரய் ைர (ைரம்) 

இவற்றில் ைர என்ெது ெல பெரருள் ஒரு ப ரல் ஆகும். இதனுைன்  ிறப்புச் ப ரல் வ ரும் 

பெரழுது இவற்றிற்கினையிலரை வவறுெரடு புலப்ெடுகிறது. 

ஓலி வவறுெரட்ைரல் பெரருள் துணிவு 

ப ரல்லும் பெரருளும் பதளிவின்றி நிற்கும் பதரைர் பைரழிகனள இன  நயம் வதரன்றப் 

ெிரித்துக் கூறுதல் ைரெரகும். எழுத்தின் தன்னை வவறுெைரைல் பெரருள் வவறுெட்டு 

ப ரல்லும் பெரருளும் ஐயுற நிற்கும் முனறயிைரல் அதன் பெரருள் முடிவு ப ய்யப்ெடும். 

இதனை, 

எழுத்தியல் திரியர பெரருள்திரி புணர்பைரழி 

இன த்திரி ெரல்பதளி பவய்தும் என்ெ (நன் : 391) 

என்னும் நூற்ெரவிைரல் அறியலரம். 

எ.கர - குன்று ஏறர ைர - குன்று ஏறு ஆைர 

குறும்ெர அம்பு - குறும்ெரம்பு 

ப ம்பெரன் ெதின் பதரடி - ப ம்பு ஒன்ெதின் பதரடி 

எை இரண்டு நினலகளில் பெரருள் விளங்கி நிற்கும். இவற்றில் இன  அறுத்துக் 

கூறும்பெரழுது அனவ சுட்டும் பெரருனள பதளிவரக அறிந்து பகரள்ள முடியும். 

ைரபு வழரநினலயும் வழுவனைதியும் 

ஒரு பெரருள் வைல் ெல பெயர்கள் அடுக்கிக் கூறும் பெரழுது பெரருள் ஒன்வற எனும் 

நினலயில் முடிக்கும் ப ரல் ஒன்னறக் பகரடுத்துக் கூறுவதுண்டு. இது ைரபு வழரைல் 

கரத்தல் ஆகும். இதனை, 

ஒருபெரருள் வைற்ெல பெயர்வரின் இறுதி ஒருவினை பகரடுப்ெ தணியும் ஒவரவழி (நன் : 

392) 

எனும் நூற்ெர விவரிக்கின்றது. 

எ.கர - ஆ ிரியன் ென்னூற் புலவன் ப ந்தைிழ்க்குரி ில் இளங்குைரைரர் வந்தரர். 

ெரண்டியன் ெல்யரக  ரனல முதுகுடுைிப் பெருவழுதி இவன். 

இத்பதரைர்கனள ஆ ிரியன் வந்தரன், ென்னூற் புலவன் வந்தரன், ப ந்தைிழ்க்குரி ில் 

வந்தரன், இளங்குைரன் வந்தரன் என்வறர ெரண்டியன் இவன், முதுகுடுைி இவன், 

பெருவழுதி இவன் என்வறர. தைித்தைி ப ரல்லரல் முடித்தரல் அனவ ெல பெரருள் 
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உனையதரகிவிடும். எைவவ இத்பதரைர்கள் வந்தரன், இவன் என்னும் ஒரு ப ரல்லரல் 

முடிக்கப்ெட்டு ஒவர பெரருனள ைட்டுவை உணர்த்திை. 

இயற்பெயர் வரும் இைம் 

ஒரு பெரருள் பதரைர்ெரை ெல பெயர்கள் வருைரைரல், அனைத்தும் ஒன்வற என்ெது 

வதரன்ற இறுதியில் முடிக்கும் ப ரல் ஒன்று ைட்டும் அனைத்தல் வவண்டும். தினணயும் 

நிலமும் குலமும் குடியும் உனையதரக இருக்கும் பெரருளும் குணமும் ப யலும் கல்வியும் 

ெற்றி வரும்  ிறப்பு பெயர்களும் இயற்பெயனர ஏற்குைரயின் அது ெின் வருவது  ிறந்த 

ைரெரகும். இதனை, 

தினணநிலம்  ரதி குடிவய உனைனை 

குலம் பதரழில் கல்வி  ிறப்ெரம் பெவரரடு 

இயற்பெயர் ஏற்றிடின் ெின்வரல்  ிறப்வெ (நன் : 393) 

எனும் நூற்ெர விவரிக்கிறது. 

ெின் இயற்பெயர் 

முன் இயற்பெயர் 

தினண 

- குன்றவன் பகரற்றன் 

பகரற்றன் குன்றவன் 

நிலம் 

- வ ரழியன்  ரத்தன் 

 ரத்தக் வ ரழியன் 

 ரதி 

- ெரர்ப்ெரன் துவரரணன் 

துவரரணன் ெரர்ப்ெரன் 

குடி 

- ெரண்டியன் குலவ கரன் 

குலவ கரன் ெரண்டியன் 

உனைனை 

- பெரன்ைன் நம்ெி 

நம்ெி பெரன்ைன் 

குணம் 
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- கரியன் கம்ென் 

கரியன் கம்ென் 

பதரழில் 

- நனையன் நரகன் 

நனையன் நரகன் 

கல்வி 

- புலவன் வள்ளுவன் 

வள்ளுவன் புலவன் 

இத்பதரைர்களில் இயற்பெயர் என்ெது  ிறப்புப் பெயர்களுக்கு முன்னும் ெின்னும் 

வந்துள்ளை. இயற்பெயர் ெின் வருவது வழர நினலயரகும். இதுவவ  ிறப்பு எை 

கருதப்ெடும். இயற்பெயர் முன்வருவது வழுவனைதி ஆகும். இவ்வரறு தினண, நிலம்,  ரதி, 

குடி, 

உனைனை, குணம், பதரழில், கல்வி, எைப் ெல நினலகளில்  ிறப்புப் பெயர்கள் அனையும். 

சுட்டுப் பெயர் அனையும் முனற 

சுட்டுப் பெயர் என்ெது இயற்பெயருக்குப் ெின் அனைந்து வரும். இயற்பெயர் 

மூவனகப்ெடும். அனவ உயர்தினண இயற்பெயர், அஃறினண இயற்பெயர், 

பெரதுப்பெயர் என்ெைவரகும். இதனை எடுத்துக்கரட்டு வரயிலரக அறியலரம். 

1. நம்ெி வந்தரன் அவனுக்கு உணவளிக்க - உயர் தினண இயற்பெயர் ெின் சுட்டு 

2. பூனை வந்தது அதற்குப் ெரல் வ ரறிடுக - அஃறினண இயற்பெயர் ெின் சுட்டு 

3.  ரத்தன் வந்தரன் அவனுக்கு உணவளிக்க) 

- பெரதுப் பெயரின் ெின் சுட்டு  ரத்தன் வந்தது அதற்குப் புல் இடுக 

ெரனை 

 ில பதரைர்களில் முடிக்கும் ப ரல்லரக வினைச் ப ரல் இல்லரனையரல் சுட்டுப் பெயர் 

முன்னும் ெின்னும் அனைவதும் உண்டு. இது உலக வழக்கரகும். 

எ.கர தம்ெி அவன் - அவன் தம்ெி 

எ.கர 

அது கரகம் - கரகம் அது 

ப ய்யுளில் சுட்டுப் பெயர் வனரயனற இன்றி வவண்டியவரறு முன்னும் ெின்னும் 

அனையும். ெைர்க்னக இைத்திற்குரிய உயர்தினண அஃறினண பெரதுப்பெயர்கவளரடு 

சுட்டுப் பெயர் 
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வ ரும்பெரழுது அங்கு முடிக்கும் ப ரல் வினையரக வருைரைரல் அம்மூவனகப் 

பெயருக்கும் 

ெின்ைரல் சுட்டுப் பெயர் வரவவண்டும். அம்முடிக்கும் வினைச் ப ரல் இல்னலயரைரல் 

சுட்டுப் 

பெயர் மூவனகப் பெயருக்கு முன்னும் ெின்னும் வரும். இம்ைரபு உலக 

வழக்கத்திற்குரியது. 

ப ய்யுளில் வனரயனறயின்றி வவண்டியவரவர வரும். 

எ.கர அவைணங்கு வநரய்ப ய்தர ைரயினழயரய் வவலன் 

--------- 

தன்னை யலர்கைப்ெந்த தரரணியிபைன்னை பகரல் ெின்னை யதன்கண் வினழவு 

எை 

இச்ப ய்யுளில் 'அவன்' எை முன்ைரும் அதன்' எைப் ெின்ைரும் வனரயனறயின்றிச் 

சுட்டுப்பெயர் அனைந்துள்ளது. இதனை 

ெைர்க்னகமுப் பெயவரரடு அனணயின் சுட்டுப் பெயர்ெிைள் வரும்வினை எைின் 

பெயர்க்கு எங்கும் 

ைருவும் வழக்கினைச் ப ய்யுட்கு ஏற்புழி (நன் : 394) 

என்னும் நன்னூல் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

இரட்னைக் கிளவி (இரட்னைச்ப ரல்) 

ஒவர ப ரல் இரு முனற வந்து ெிரித்தரல் பெரருள் தரரைல் வழங்கும் இரட்னைச் ப ரல் 

இரட்னைக் கிளவி ஆகும். இச்ப ரல் ெிரியரைல் இரண்டிரண்ைரகவவ இைம் பெறல் 

வவண்டும். இதனை 

இரட்னைக் கிளவி இரட்டிற் ெிரிந்து இன யர (நன் :396) 

என்னும் நூற்ெர விளக்குகிறது. இதனை ைரபு வழரநினல என்ெர். 

எ.கர - கினள ைைைைபவை முறிந்தது 

கூனர பெரலபெரலபவை உதிர்ந்தது. 

ைனழ  ல லபவை பெரழிந்தது 

அவன் வளவளபவைப் வெ ிைரன் 

இத்பதரைர்களின் வரயிலரக இரட்னைக் கிளவினய அனையரளம் கரணலரம். இதனை 

ைரபு 

வழரநினல எைவும் வழங்குவர். 

அடுக்குத் பதரைர் 
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ஒரு ப ரல் இரு முனறக்கு வைல் அடுக்கி வருவதும் ெிரித்தரல் பெரருள் தருவதுைரை 

ப ரற்கள் அடுக்குத் பதரைர் ஆகும். ஒரு ப ரல்னல ெல முனறக் கூறுவது வழுவரகும். 

ஆைரல் அன நினல, வினரவு, பவகுளி, அச் ம், அவலம், உவனக ஆகிய பெரருள் 

நினலகளில் இன  நினறக்கும் ஒரு ப ரல் இரண்டு முதல் நரன்கு முனறவனர அடுக்கிக் 

கூறப்ெடும் இது வழுவரயினும் வழுவனைதியரகும். அடுக்கி வரும் இத்தனகய ப ரற்கனள 

அடுக்குத் பதரைர் என்ெர். 

 

எ.கர அன்வற அன்வற 

- அன நினல 

வர வர, வெர வெர - வினரவு 

ஒழிக ஒழிக 

- பவகுளி 

ெரம்பு ெரம்பு, தீ தீ - அச் ம் 

ஐவயர ஐவயர 

- அவலம் 

வரழ்க வரழ்க 

- உவனக 

ஏ ஏ, ஓ ஓ 

- இன நினற 

எைவவ ஒரு ப ரல் வைற்குறித்த பெரருண்னையின் அடிப்ெனையில் அடுக்கி 

வந்துள்ளனையரல் இவற்னற அடுக்குத் பதரைர் எைலரம். 

அடுக்குத் பதரைர் இரட்னைக் கிளவி வவறுெரடு 

1. அடுக்குத் பதரைர் வழுவனைதியரகும் 

1. இரட்னைக் கிளவி வழர நினலயரகும். 

2. அடுக்குத் பதரைர் ைக்களிரட்னையும் விலங்கிரட்னையும் வெரன்று ெிரிந்து தைித் தைி 

பெரருள் தரும். 

2. இரட்னைக் கிளவி பூ இரட்னையும் இனல இரட்னையும் வெரல ெிரிக்க முடியரைல் 

இனணந்து நின்று பெரருள் தரும். 

3. அடுக்குத் பதரைர் இரண்டு முதல் நரன்கு முனற வனர அடுக்கி வரும். 

3. இரட்னைக்கிளவி இரண்டுக்கு வைற்ெட்டு அடுக்கி வரரது 

4. இரட்னைக் கிழவி ெரித்தரல் 
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4. அடுக்குத் பதரைர் ெிரித்தரல் பெரருள் தரும். 

பெரருள் தரரது. 

ஒருபெரருள் ென்பைரழி 

ஒரு பெரருனள உணர்த்தும் பெரருட்டு ெல பெயர்கனளக் கூறி வகட்ெவர் அப்பெரருனள 

உணரும் வனகயில் அனைப்ெது ஒரு பெரருள் ென்பைரழி ஆகும். ெிரிவு இல்லரைல் ெல 

பெரருள்கள் ஒரு பெரருளின் வைல் அடுக்கி வரும். 

எ.கர ெரண்டியன் ெல்யரக ரனல முதுகுடுைி பெருவழுதி பெருவழுதி வந்தரன் 

ஆ ிரியன் வெரூர் கிழரன்  ரத்தன் வந்தரன் 

இவற்றில் ெரண்டியனையும் ஆ ிரியனையும் குறிக்க ெல பெயர்கள் அடுக்கி வந்துள்ளை. 

இவ்வரறு ஒரு பெரருள் வைல் ெல பெயர்கள் குறிப்ெிடும்பெரழுது அப்பெரருளில் இருந்து 

ெிரிவில்லரதவற்னற நீங்கரைல் பகரள்வது அவ ியம். இதனை 

ஒருபெரரு ெல்பெயர் ெிரிவில் வனரயரர் (நன் : 397) 

என்னும் நன்னூல் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

ைரபு வழுவனைதி 

ெல ப ரற்கள் ஒரு பெரருள் தந்து இன்ெம் ெயப்ெதரக வருைரயின் அனவ ப ய்யுளில் 

வழுவனைதியரக ஏற்றுக்பகரள்ளப்ெடும். 

எ.கர- ைீைின  ஞரயிறு 

உயர்ந்வதரங்கு ைனல 

நரகிளங் கமுகு 

இத்பதரைர்களில் ஒரு பெரருனள குறித்து வரும் ப ரற்கள் குறிப்ெிைத்தக்க கரரணைின்றி 

ப விகின்ெம் தரும் வநரக்கில் வந்திருப்ெதரல் அது வழுவரகும். ஆயினும் அது 

வழுவனைதியரக ஏற்றுக் பகரள்ளப்ெடும். எைவவ இது ைரபு வழுவனைதி ஆகும். இதனை 

ஒரு பெரருள் ென்பைரழி  ிறப்ெி ைின்வழர (நன் : 398) 

என்னும் நூற்ெர அறிவுறுத்துகிறது. 

ைரபு வழரநினல 

அளவு இவ்வளவுதரன் என்ற பதளிவரகத் பதரிந்த இைத்திலும் அறியப்ெட்ை 

பெரருட்களரகிய இனறவன் நரற்தின  ஆகியவற்னற வினைப்ெடுத்திச் 

ப ரல்லுைிைத்திலும் உலகில் இல்லரத பெரருனளப் ெற்றிச் ப ரல்லும் இைத்திலும் 

முற்றும்னை பகரடுத்து முடித்தல் வவண்டும். உம்னை ெலவனகப்ெடும். முடிவு பெற்ற 

நினலனய உணர்த்துவது முற்றும்னை எைப்ெடும். உலகில் எக்கரலத்தும் எவ்விைத்தும் 

இல்லரத பெரருனளயும் இவ்வளவுனையது எை அறியப்ெட்ை பெரருனளயும் முடிக்கும் 

ப ரல்லுைன் வ ர்த்துக் 
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கூறும்பெரழுது முற்றும்னை அனைப்ெது ைரபு வழுவரைல் கரத்தல் ஆகும். 

எ.கர வவதம் நரன்கினும் பைய்ப் பெரருளரவது 

நரதன் நரைம் நைச் ிவரயவவ 

ஆகரயப் பூ ைணத்தல் என்றும் இல்னல 

இனறவனுக்குக் கண் வுன்றும் முச்சுைர் 

நரற்றின யிலும் ஒளி ெரவியது 

ெரலும் வதனும் ஆறரக ஓடுதல் இல்னல 

இத் பதரைர்கள் வரயிலரக ைரபு வழரநினலனய அதரவது முற்றும்னை பெற்று வருவனத 

அறியலரம். இதனை 

இனணத்து என்று அறிபெரருள் உலகில் இல்லர பெரருள் வினைப்ெடுத்து உனரப்ெின் 

உம்னை வவண்டும். (நன் : 399) 

எை நன்னூலரர் விவரிக்கின்றரர். 

ைரபு வழுவனைதி - விளக்கம் 

ைரபு வழுவனைதி என்ெது வழுவரை ஒன்னற வழுவனைதியரக்கி ஏற்ெது ைரெரக 

இருப்ெின் அதனை ைரபு வழுவனைதியரகக் பகரள்வர். 

எ.கர இப்ெசுனவ யரன் வரங்கிவைன் 

இந்நூனல யரன் ெடித்வதன் 

என்னும் பதரைர்கள் வழரநினலத் பதரைர்கள் ஆகும். 

இப்ெசு யரன் வரங்கியது 

இந்நூல் யரன் ெடித்தது 

இத்பதரைர்களில் வரங்கிய பதரழினலச் ப ய்தது ெசு என்றும் ெடித்த பதரழினலச் ப ய்தது 

நூல் என்றும் பெரருள்ெட்டு வரும். இது வழுவரகும். ஆைரல் இவ்வழுனவ 

அனைதியரக்கிக் கூறுவது ைரெரகும். எைவவ இது ைரபு வழுவனைதி ஆகும். 

கருவி , நிலம், ப யல், கரலம் ஆகியை  ில இைங்களில் கருத்தரவரக அனைந்து 

வரும். இவ்வழுவும் ைரபு வழுவனைதியரக வழக்கில் உள்ளது. 

எ.கர இவ்பவழுதுவகரல் யரன் எழுதியது - கருவி 

இத்பதரழில் யரன் ப ய்தது 

- ப யல் 

இப்ெள்ளி யரன் ெடித்தது 

- இைம் (நிலம்) 
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இந்நரள் அவர் ெிறந்தது 

- கரலம் 

இத்பதரைர்களில் ப யப்ெடு பெரருனள கருத்தரனவப் வெரன்று னவத்து அதன்வைல் 

வினைனய ஏற்றி கூறுவதரல் ைரபு வழுவரயினும் வழுவனைதியரகும். இதனை 

ப யப்ெடுபெரருனள ப ய்தது வெரலத் பதரழிற்ெைக் கிளத்தலும் வழக்கினுள் உரித்வத 

(நன் : 400) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

ைரபு வழுவரைல் கரத்தலும் ைரபு வழுவனைதியும் 

 ில பெரருள்கனள அனைபைரழியின்றி குறிப்ெிட்ைரல் குறித்த பெரருனள விளக்குவது 

அறிதரகும். எைவவ இைமுள்ளவற்னற அனைபைரழியரக பகரள்வது அவ ியைரகும். இது 

ைரபு வழுவரைல் கரக்கும் முயற் ியரகும். எடுத்துக்கரட்ைரக  ிலவற்னற குறிப்ெிைலரம். 

பெரருள் அடிப்ெனை - பநய்க் குைம் 

இைம் அடிப்ெனை - வயல் பநல் 

கரலம் அடிப்ெனை - கரர்த்தினக விளக்கு 

 ினண அடிப்ெனை - பூ ைரம் 

குணம் அடிப்ெனை - ப ந்தரைனர 

பதரழில் அடிப்ெனை - ஊன்று வகரல் 

அனைபைரழியுைன் வருவதுண்டு. 

 ில அனைபைரழி வதனவப்ெைரத இைத்திலும் எடுத்துக்கரட்ைரக  ிலவற்னறக் 

குறிப்ெிைலரம். 

பெரருள் அடிப்ெனை - உப்ெளம் 

இைம் அடிப்ெனை - ஊர் ைன்று 

கரலம் அடிப்ெனை - நரளரும்பு 

 ினண அடிப்ெனை - இனல ைரம் 

குணம் அடிப்ெனை - ப ம்வெரத்து 

பதரழில் அடிப்ெனை - வதரய் தயிர் 

இவ்வரவற ப ய்யுள் வழக்கிலும் இைம் உள்ளனவயும் இைம் இல்லரதனவயும் 

அனைபைரழிவயரடும் அனைபைரழியின்றியும் வருவது உண்டு. 

இைமுள்ளனவ 

இைைில்லரதனவ 
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பெரருள் அடிப்ெனை - பெரருள் பெண்டிர்,பெரற்வகரட்டி,ையம் 

இைம் அடிப்ெனை   கரண் யரறு,வை வவங்கைம் 

கரலம் அடிப்ெனை  முந்நரட்ெினற,வவைிற்வகரங்கின்பூ  

 ினை அடிப்ெனை  கலவைரையில் ிறகர் வண்டு 

குணம் அடிப்ெனை    ிறுவகரட்டுப்பெரும்ெழம்,ப ஞ்ஞரயிறு 

பதரழில் அடிப்ெனை –  ஆைறவு முழங்கு கைல் 

இவற்றில் பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, குணம், பதரழில் ஆகிய ஆறும் அனை 

பைரழிகளரகி அனைபயடுத்து வரும் பைரழிகள் உலக வழக்கிலும் ப ய்யுள் வழக்கிலும் 

இைமுள்ளனவ, இைைில்லரதனவ எை இரு வனகயில் அனைந்துள்ளை. இவற்றில் 

இைமுள்ளவற்னற அனை பகரடுத்துக் கூறுவது வழரநினல என்றும் இைைில்லரதவற்னற 

அனை பகரடுத்துக் கூறுவது வழுவனைதி என்றும் வழங்கப்ெடுகின்றை. இதனை 

பெரருள் முதல் ஆறரம் அனைவ ர் பைரழி இைம் உள்ளவும் இல்லவும் ஆம் இரு 

வழக்கினும் (நன் : 404) 

என்னும் நூற்ெர அறியத் தருகிறது. 

குறிப்புப் பெரருள் ைரபு வழரநினல 

பெயர்ச் ப ரல்னலச்  ிறப்ெிக்கவும் வனக வவறுெடுத்தி இைம் ெிரித்துக் கரட்ைவும் அச் 

ப ரல்லின் முன் இைம் பெறும் ப ரல் அனைபைரழி எைப்ெடும். 

அனை பைரழிகள் இைத்னதத் தருவது வெரலவவ பெரருந்தி வருகின்ற இைங்களில் அவ் 

அனைபைரழி இைம் அல்லரத ஒன்னறயும் உணர்த்தும். இது  ிறப்பு ைரெரக அனைகிறது. 

எ.கர - உனழத்தரல் பவற்றி பெறுவரன் 

இத் பதரைர் உனழக்கரதவன் பவற்றி பெறைரட்ைரன். என்ற உண்னைனயயும் 

உணர்த்துகிறது. அது இைத்னதத் தருவது ஆகும். ஒருவன் பவற்றிக்கரை கரரணம் எது 

என்ெனதவய அறியரதவைரக இருக்கிறரன் என்ெது இைம் அல்லரதனத உணர்த்தியது 

ஆகும். 

எ.கர - வகரழி கூவிற்று - இதில் ஏனைய ெறனவகள் கூவவில்னல எனும் இைம்  ரர்ந்த 

பெரருனளயும் பெரழுது விடிந்தது எனும் இைம்  ரரரப் பெரருனளயும் பெறமுடிகிறது. 

இதனை 

அனைபைரழி இைம் அல்லது தரூஉம் 

ஆண்டு உறின் (நன் : 402) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறிந்து பகரள்ளலரம். 

அனை,  ினை, முதல் வழுவனைதியும் வழுவரைல் கரத்தலும் 
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உலக வழக்கினைப் வெரன்று ப ய்யுள் வழக்கிலும் அனை,  ினை, முதல் ஆகியவற்னற 

 ிறப்ெித்தல் உண்டு. ஓர் அனையும் ஒரு  ினையும் ஒரு முதலும் ஒன்னறபயரன்று 

 ிறப்ெித்து வருதலும் உண்டு. இரண்டு அனைகள் ஒரு முதனல  ிறப்ெித்து வருதலும் உலக 

வழக்கரகும். இரு அனைகள்  ினைனயச்  ிறப்ெித்தலும் இவ்வரம்பு ெிறழ்ந்து வருதலும் 

ப ய்யுள் வழக்கரகும். இவற்றுள் இரு அனைகள்  ினைனய  ிறப்ெிப்ெது ைரபு வழுவரைல் 

கரத்தல் ஆகும். ஏனையனவ ைரபு வழுவனைதியரகும். இதனை எடுத்துக்கரட்டுகள் 

வரயிலரக விறங்கிக் பகரள்ளலரம். 

எ.கர -  ிறு னெந்தூவி 

கருபநடுங் கண் 

இவற்றில் இரு அனைகள்  ினைனய  ிறப்ெித்துள்ளை. 

பெரும்வதரட்  ிறுைருங்குல் வெரரைர்க்கட் வெனத 

என்னும் அடியில் இரண்டிற்கு வைற்ெட்ை அனைகள் வந்து வரம்பு கைந்துள்ளை. 

வவற்னக முருகன் - இதில் ஓர் அனைபைரழியும் (வவல்) ஒரு  ினையும் (னக) ஒரு 

முதலுைரகி (முருகன்) ஒன்னறபயரன்று  ிறப்ெித்து வந்துள்ளை. 

 ிறு கருங் கரக்னக - இதில் இரு அனைபைரழிகள் ( ிறு, கருங்) முதனல 

 ிறப்ெித்துள்ளை. இதனை 

அனை  ினை முதன்முனற அனைதலும் ஈரனை முதவலரடு ஆதலும் வழக்கியல் ஈரனை 

 ினைபயரடு ப றிதலும் ையங்கலும் ப ய்யுட்வக (நன் : 403) 

என்னும் நூற்ெர விவரிக்கின்றது. 

பெரருள் ைரபு வழுவனைதி 

பெரருள் என்ெது 

1. இயற்னகப் பெரருள் 2. ப யற்னகப் பெரருள் 

எை இருவனகப்ெடும். இவ்விருவனக பெரருள்களிலும் வழுவனைதி அனைவதுண்டு. 

அவற்னற விளங்கிக் பகரள்வது அவ ியம். 

இயற்னகப் பெரருள் வழுவனைதி 

இயற்னகப் பெரருள் என்ெது தைக்குப் ெின் வதரன்றரைல் தரம் வதரன்றிய பெரழுது உைன் 

வதரன்றிய நன்னை உனைய பெரருள் ஆகும். இயற்னகப் பெரருனள ஆக்கமும் கரரணமும் 

பகைரைல் இத்தன்னையது எை குறிப்ெிடுவது வழுவனைதியரகும். 

எ.கர - நிலம் வலிது 

ெரல் பவள்ளிது 

ையிர் கரிது 

தீ பவய்து 
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என்னும் ப ரற்பறரைர்கள் இயற்னகப் பெரருனள உணர்த்துவை எைவவ இனவ 

இயற்னகயரைனவ. இனவ இத்தன்னையது எை வினைகளரல் சுட்ைப்ெட்டுள்ளை. 

இவ்வரறு 

இயற்னகப் பெரருள் ஆக்கமும் கரரணமும் பகைரைல் இத்தன்னையது எை சுட்ைப்ெடுவது 

இயற்னகப் பெரருள் வழுவனைதியரகும். இது 

இயற்னகப் பெரருனள இற்பறைக் கிளத்தல் (நன் :404) 

என்னும் நூற்ெரவரல் அறியத்தருகிறது. 

ப யற்னகப் பெரருள் - ைரபு வழரநினல 

ப யற்னகப் பெரருள் என்ெது தைக்குப் ெின் வதரன்றிய தன்னை உனைய பெரருள் ஆகும். 

ப யற்னகப் பெரருள், கரரணச் ப ரல் முன்ைரும் ஆக்கச் ப ரல் ெின்ைரும் வருைரறு 

அனைதல் வவண்டும். இனவ இல்லரைலும் அனையும். 

எ.கர - உரைிட்டுக் கனள எடுத்ததரல் ெயிர் நல்ல வரயிை 

உரைிட்டுக் கனள எடுத்தல் 

(கரரணச் ப ரல்) 

ெயிர் நல்ல வரயிை 

(ஆக்கச்ப ரல்) 

ெயிர் நல்லவரயிை - இதில் கரரணம் இன்றி ஆக்கச் ப ரல் ைட்டுவை வந்துள்ளது. எைவவ 

ப யற்னகப் பெரருளரைது கரரணச் ப ரல் முன் வர ஆக்கச் ப ரல் ெின்வரப் பெறும். 

கரரணச்ப ரல் இன்றி ஆக்கச் ப ரல் வரப்பெற்றும் ஆக்கச்ப ரல் இன்றி கரரணச் ப ரல் 

வரப்பெற்றும் ஆக்கமும் கரரணமும் இன்றி வரப்பெற்றும் அனையும். இதில் 

கரரணம் முதலரக ஆக்கம் பெறுதல் ைட்டும் வழுவரைல் கரத்தல் ஆகும். ஏனைய மூன்றும் 

வழுவனைதியரகும். இதனை 

கரரணமுதலர ஆக்கம் பெற்றும் 

கரரணைின்றி ஆக்கம் பெற்றும் 

ஆக்கைின்றி கரரணம் அடுத்தும் 

இருனையும் இன்றியும் இயலும் ப யும் பெரருள் (நன் : 405) 

எனும் நூற்ெர விவரிக்கின்றது. 

வினை ைரபு வழுவரனை 

வினை கூறுதலில் வழு இல்லரைல் அனைவது வினை ைரபு வழுவரனை ஆகும். ஒரு 

பெரருள் உள்ளதர? என்னும் விைரவிற்கு வினை தரும் ைரபு ஒன்று உண்டு. அப்பெரருள் 

தம்ைிைம் இல்லரத பெரழுது இல்னல என்னும் ப ரல்னல தம்ைிைம் இருக்கும் ஒரு பெரருள் 
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வைல் ஏற்றிச் ப ரல்வது வினை ைரபு ஆகும். 

எ.கர - விைர - 

ெயறு உளவதர வணிகவர? 

வினை - 

உளுந்து உள்ளது 

(ெயிறு - இல்லரதது : உளுந்து - வணிகரிைம் இருப்ெது) 

இவ்வரறு வினை கூறுவதரல் அடுத்து என்ை உண்டு எனும் விைர எழ வவண்டிய வதனவ 

இல்னல . 

விைர - ெயறு உண்வைர வணிகவர ? 

வினை - ஒரு கிவலர உள்ளது 

இவ்வரறு வினை கூறுவதரல் அடுத்து எவ்வளவு உண்டு எனும் விைர எழத் 

வதனவயில்னல. எைவவ தம்ைிைம் இல்லரத பெரருனள இல்னல எைக் கூறுைிைத்து 

தம்ைிைம் உள்ள இைைரை பெரருனளக் கூறி அதனை இல்னல எை உணர்த்தியும் 

உள்ளதரயின் இவ்வளவு உண்டு எை உணர்த்தியும் விைரவும் வினையுைரக சுருக்கி 

உனரப்ெர். இவ்வரறு உனரப்ெது 

வினை ைரபு வழுவரனை ஆகும். இதனை 

தம்ெரல் இல்லது இல்எைின் இன்ைரய் உள்ளது கூறி ைரற்றியும் உள்ளது சுட்டியும் 

உனரப்ெர் ப ரற் சுருங்குதற்வக (நன் : 406) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

 

இரப்புனர 

ஈ, தர, பகரடு, என்னும் மூன்று ப ரற்களும் இரப்புனர ப ரற்கள் ஆகும். இனவ முனறவய 

இழிந்தவனும் ஒப்ெவனும் உயர்ந்தவனும் கூறும் இரப்புனரகளரகும். இம்மூன்னறயும் 

வழங்க ஒரு ைரபு உள்ளது. 

ஈ - இழிந்தவன் உயர்ந்தவனரக் வகட்ெது - தந்னதவய ஈ (க) 

தர -  ைைரைவர்  ைைரைவனரக் வகட்ெது - வதரழர ! தர ! 

பகரடு - உயர்ந்தவர் இழிந்தவனைக் வகட்ெது - ைகவை ! பகரடு 

இவ்வரறு முனற தவறி வருைரயின் புதியை புகுதலும் வழுவல எை பகரள்ள வவண்டும். 

இதனை 

ஈ தர பகரடு எனும் மூன்றும் முனறவய இழிந்வதரன் ஒப்வெரன் ைிக்வகரன் இரப்புனர (நன் 

: 407) 
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என்னும் நூற்ெரவரல் அறியலரம். 

ைரபு வழுவனைதி - குறிப்புப் பெரருள் 

ஒருவர் வகட்ெவர் வருத்தப்ெட்ைரல் பெரருள் விளங்க குறிப்ெரல் உணர்த்துதல் 

ைரெரகும். 

எ.கர - குனள பகரண்டு வகரழிபயறியும் வரழ்க்னகயர் - இதில் பெரும் ப ல்வந்தர் எை 

குறிப்ெரல் உணர்த்தப்ெட்டுள்ளது. இவ்வரறு குறிப்ெரகப் பெரருளறியும் முனறயும் 

வழுவனைதியரகும். இதனை 

முன்ைத்தின் உணரும் கிழவியும் உளவவ (நன் 408) 

என்னும் நூற்ெரவரல் அறியலரம். 

ைரபு வழுவனைதி 

தினண, ெரல், இைம், கரலம், விைர, வினை, ைரபு எனும் ஏழு நினலகளும் ப ரற்கனள 

உரியவரறு வழங்குதல் வழரநினல எைப்ெடும். ைரற்றி வழங்குதல் வழு ஆகும். அவ் 

வழுக்கனள ஏற்றுக் பகரள்ளலரம் எை இலக்கண நூலரர் வழங்கும் கருத்து வழு அனைதி 

எைப்ெடும். 

தினண 

அஃறினைனய உயர்தினணயரக்கிக் கூறுவது தினண வழுவனைதி ஆகும். உயர் தினணச் 

ப ரல்லின் ெின் பெரருள், இைம், கரலம்,  ினை, குணம், பதரழில் என்னும் அறுவனகப் 

பெயர்கள் இைம் பெற்றரலும் அதன் ெின் உயர்தினண முடினவப் பெறும். 

எ.கர - குைரன் பெரன் பெரியன் - பெரருள் 

வ ரழன் வீடு பெரியன் - இைம் 

வளவன் வரழ்நரள் பெரியன் - கரலம் 

வ ரன் பெரறுனையில் நல்லன் - குணம் 

நம்ெி நனை உயர்ந்தவன் - பதரழில் 

நன்ைீனர வரழி அைிச் வை - இத்பதரைரில் வகளரதது வகட்ெதரகக் கூறப்ெட்ைது. 

ெனகனையும் வகண்னையும் கண்ணுனரக்கும் - இத் பதரைரில் வெ ரதது வெசுவதரக 

கூறப்ெட்ைது. 

இவ்வழி அவ்வூர்க்குப் வெரகும் - இத்பதரைரில் நைவரதது நைப்ெதரகக் கூறப்ெட்ைது. 

தன்பைஞ்வ  தன்னைச் சுடும் - இத்பதரைரில் ப ய்யரதது ப ய்வதரகக் கூறப்ெட்ைது. 

இவ்வரறு அஃறினணயிைத்துக் வகளரதவற்னறக் வகட்ெனவ வெரலவும் வெ ரதவற்னறப் 

வெசுவது வெரலவும் நைவரதவற்னற நைப்ெது வெரலவும் இயங்கரதவற்னற இயங்குவது 

வெரலவும் ப ய்யரதவற்னற ப ய்வது வெரலவும் கூறுவது வழுவனைதியரகும். 
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வகட்டுந வெரலவும் கிளக்குந வெரலவும் இயக்குந வெரலவும் இயற்றுந வெரலவும் 

அஃறினண ைருங்கினும் அனறயப்ெடுவை (நன் : 409) 

எனும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

தினண - ெரல் 

தினண ெரல் இரண்டும் கலந்து வரும் பதரைர்கள் இழிவு, உயர்வு அடிப்ெனையில் ஒரு 

முடினவப் பெறும். 

எ.கர - தினண - ைன்ைனும் குதினரயும் வந்தரர்கள் - உயர்தினண முடிவு 

மூர்க்கனும் முதனலயும் பகரண்ைது விைர - அஃறினண முடிவு 

ெரல் - 1  ிவனும் னதயலும் ஆண்ைரன் - ஆண்ெரல் முடிவு 

வதரழியும் அவனும் வந்தரள் - பெண் ெரல் முடிவு 

ைகிழ்ச் ி, வைன்னை,  ிறப்பு,  ிைம், ெழிப்பு - இனவ கரரணைரக தினணயும் ெரலும் ையங்கி 

வரலரம். 

எ.கர - ெரல் : தரய் புதல்வனை என் அம்னை வந்தரள் என்ெது (ைகிழ்ச் ி) 

தினண : ெசுனவ என் அம்னை வந்தரள் என்ெது (ைகிழ்ச் ி) 

இவ்வரவற ெிறவும் வரும் 

ெரல் - இைம் 

ஒருனையில் ென்னையும், ென்னையில் ஒருனையும் தன்னை, முன்ைினல, ெைர்க்னக 

என்ெை ஓரிைத்தில் ைற்பறரன்றும் ைரறி வரலரம். 

எ.கர - பவயில் (ஒருனை) எல்லரம் (ென்னை) ைனறத்தது வைகம் 

 ரத்தன் தரய் இனவ ப ய்வவவைர ! (தன்னையில் ெைர்க்னக கலந்தது) 

கரல வழு அனைதி 

இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு எைக் கரலம் மூன்று வனகப்ெடும். முக்கரலத்திற்கும் ஒரு 

தன்னையரக விளங்கும் பெரருள்கனள நிகழ்கரலத்தில் அனைத்துக் கூறுதல் கரல 

வழுவனைதியரகும். 

எ.கர - ைனல நிற்கின்றது 

பதய்வம் இருக்கின்றது. 

வினரவு, ைிகுதி, பதளிவு, என்னும் கரரணங்களரல் கரலம் ைரறி வருதல் ஏற்புனையதரகும். 

எ.கர - உண்டு பகரண்டு இருப்ெவன் - உண்வைன் உண்வைன் என்ெது - வினரவு 

கரட்டுக்குப் வெரைரல் (எதிர் கரலம்) 

பதரனலந்தரன் (இறந்த கரலம்) என்ெது - ைிகுதி 
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நல்லை ப ய்தரல் (எதிர் கரலம் ) 

நல் உலகு அனைந்தரன் (இறந்த கரலம்) - பதளிவு 

வினை வனகயும் வழு அனைதியும் 

வினை எட்டு வனகப்ெடும். அவற்னற வநர் வினை, ைனற வினை எை இரு நினலகளில் 

குறிப்ெிடுவர். சுட்டு, ைனற, வநர் என்னும் மூன்றும் வநர்வினையரகும். ஏவல், விைரதல், 

உற்றது உனரத்தல், உறுவது கூறல் முதலியை ைனறவினையரகும். 

இைபைரழி என்னும் ஐந்து முதல் மூன்று வநர் வினைகளும் இயல்ெரைனவ அடுத்து வரும் 

ஐந்தும் ைனறமுகைரக வினை தருவை இவற்னற ஏற்றுக் பகரள்ளலரம். எைவவ 

இதனை வழு அனைதியரகக் கூறலரம். 

சுட்டு - எது புதிய ஆனை? என்னும் விைரவிற்கு இது என்று வினை கூறுவது. 

ைனற - கனைக்குப் வெரவரயர? என்னும் விைரவிற்கு, ைரட்வைன் எை ைறுத்துக் கூறுவது. 

வநர் - கனைக்குப் வெரவரயர? என்னும் விைரவிற்கு வெரவவன் எை உைன்ெட்டுக் 

கூறுவது 

ஏவல் - கனைக்குப் வெரவரயர? என்னும் விைரவிற்கு, நீ வெர எை கூறுவது. 

விைர எதிர் விைரதல் - இது ப ய்வரயர? என்னும் விைரவிற்கு, ப ய்ய ைரட்வைைர? எை 

கூறுவது. 

உற்றது உனரத்தல் - கனைக்குப் வெரவரயர? என்னும் விைரவிற்கு கரல் வலிக்கும் எை 

கூறுவது. 

உறுவது கூறல் - கனைக்குப் வெரவரயர? என்னும் விைரவிற்கு கரல் வலிக்கும் எை 

கூறுவது. 

இைபைரழி - தைிழ் ெடிப்ெரயர? என்னும் விைரவிற்கு வரலரறு ெடிப்வென் எை கூறுவது. 

ப யப்ெடு பெரருனளக் கூறுதல் 

ப யப்ெடு பெரருனளச் ப ய்தவர் வைல் னவத்துக் கூறுவது வழுவனைதியரகும். 

எ.கர - இம் ைரடு யரன் பகரண்ைது. 

(ைரட்னை நரன் பகரண்வைன் என்ெனத ைரற்றிக் கூறியது ) 

உருவகம் - உவனையில் தினண ைரறுெரடு 

உருவக அணியிலும் உவனை அணியிலும் தினண  ினை முதலரைனவ தம்முள் ையங்கி 

வரும். இனவ ஏற்கத் தக்கனவவய. 

உருவகம் 

அர ைரகிய  ிங்கத்திற்கு ெனகவர் கூட்ைைரகிய யரனைகள் அஞ் ி ஓடிை - 

இத்பதரைரில் உயர்தினணயுைன் அஃறினண ையங்கி உள்ளது. 
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கல்வி ைங்னகனய நல்வலரர் விரும்புவர் - இத்பதரைரில் அஃறினண உயர்தினணயுைன் 

ையங்கிற்று 

அர ைின் தம்ெியர் இருவரும் இரு வதரள்கள் - இதில் உயர்தினண முதல் 

உணர்தினணச்  ினையுைன் ையங்கிற்று. 

முகைரகி ைதி - இதில் உயர்தினணச்  ினை அஃறினண முதலுைன் ையங்கிற்று 

உவனை 

ையில் வெரலும் ைங்னக - அஃறினண முதல் உயர்தினண முதலுைன் ையங்கிற்று 

முற்றிய பநற்கதிர்கள் கற்றரர் வெரல் கவிழ்ந்தை - அஃறினண  ினண உயர்தினண 

 ினையுைன் ையங்கிற்று 

கயல்வெரலும் கண் - உயர்தினண  ினண அஃறினண முதலுைன் ையங்கிற்று 

தளிர்வெரலும் வைைி - உயர்தினண முதல் அஃறினண  ினையுைன் ையங்கிற்று 

இனவ தவிர இவன் கனல ைகளுக்கு ஒப்ெரவரன் எை ெரல் ையங்கி வருதல் உண்டு. (எ.கர 

. ப ங்வகரல் வீரக்கழல்) இவ்வரறு உருவகத்திலும் உவனையிலும் உயர்தினண 

அஃறினணகளும்  ினை முதலும் தம்முள் ையங்கி வருதலும் இனவ தவிர ெிற தம்முள் 

ையங்கி வருதலும் உண்டு. இனவ வழுவனைதியரகும். இதனை 

உருவக உவனையில் தினண  ினை முதல்கள் ெிறழ்தலும் ெிறவும் வெணிைர் பகரளவவ 

(நன் : 410) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக நன்னூலரர் பதளிவுப்ெடுத்துகிறரர். 

பெரருள்வகரள் 

பெரருள்வகரள் என்ெது ப ய்யுளில் பெரருள் அனைந்து நிற்கும் முனறயரகும். பெரருள் + 

வகரள் எைப் ெிரித்துப் புரிந்து பகரள்ளலரம். பெரருள் பகரள்ளும் முனற 

என்ெது பெரருள். ப ய்யுளில் இைம்பெறும் ப ரற்கனள உள்ளவரறும், முன்ெின்ைரக 

ைரற்றியும் பெரருள் பகரள்ளும் முனற பெரருள் வகரள் எைப்ெடும். பெரருள்வகரள் எட்டு 

வனகப்ெடும். இதனை 

யரற்று நீர் பைரழிைரற்று நிரல்நினர விற்பூண் 

தரப்ெின  அனளைறி ெரப்ெக் பகரண்டு கூட்டு 

அடிைறி பைரழி ைரற்று எைப் பெரருள் வகரள் எட்வை (நன் : 411) 

என்னும் நூற்ெர வழி அறியலரம். அனவ 

1. யரற்று நீர்ப் பெரருள்வகரள் 

2. பைரழி ைரற்றுப் பெரருள்வகரள் 
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3. நிரல் நினரப் பெரருள்வகரள் 

4. பூட்டுவில் பெரருள்வகரள் 

5. தரப்ெின ப் பெரருள்வகரள் 

6. அனள ைறி ெரப்புப் பெரள்வகரள் 

7. பகரண்டு கூட்டுப் பெரருள்வகரள் 

8. அடிைறி ைரற்றுப் பெரருள்வகரள் 

என்னும் எட்டு வனககளரகும். அவற்னற விளங்கிக்பகரள்வது அவ ியம். 

1. யரற்று நீர்ப் பெரருள்வகரள் 

ஆற்று நீரரைது முன்னும் ெின்னும் திரும்ெரது ஒவர  ீரரக இனையில் தனையின்றி 

ப ல்லும் ஆற்று நீரின் ஓட்ைம் வெரலப் ெரைலின் ப ரற்கள் வநரரகப் பெரருள் 

பகரள்ளுைரறு அனைவது யரற்றுநீர் பெரருள்வகரள் ஆகும். இதனை ஆற்று நீர்ப் 

பெரருள்வகரள் என்றும் குறிப்ெிடுவர். யரறு என்ெது ஆறு ஆகும். 

எ.கர - ப ரல்லரும் சூல் ெசும் ெரம்ெின் வதரற்றம் வெரல் 

பைல்லவவ கருவிருந்து ஈன்று வைலலரர் 

ப ல்வவை வெரல்தனல நிறுவித் வதர்ந்தநூல் 

கல்விவய ைரந்தரின் இனறஞ் ிக் கரய்த்தவல 

இப்ெரைலில் ப ரல் என்னும் எழுவரய், இருந்து, ஈன்று, நிறுவி என்னும் எச் ங்கனள 

முனறயரகக் பகரண்டு கரய்த்த என்னும் ெயைினலனய ஈற்றில் பெற்று முடிந்துள்ளது. 

ஆற்று நீர் ஓட்ைம் வெரல ஓர் ஒழுங்கு முனறயுைன் இனையில் தனைெைவில்னல. 

ப ரற்கனள முன் ெின்ைரக ைரற்ற வவண்டிய நினல இல்னல, ஒன்வறரபைரன்று 

அடுத்தடுத்துத் பதரைர்ந்து நின்ற நினலயில் பெரருள் பகரள்ளும் முனறயில் 

அனைந்துள்ளை. எைவவ பைரழிைரற்று முதலிய ெிற பெரருள்வகரள்கனளப் வெரன்று 

ெிறழ்ந்து ப ல்லரைல் யரற்றுநீர் ஒழுங்னகப் வெரன்று அடிவதரறும்  ிறந்த பெரருள் 

பகரண்டு நைப்ெது யரற்று நீர்ப் பெரருள்வகரள் ஆகும். 

ைற்னறய வநரக்கரது அடிபதரறும் வரன்பெரருள் 

அற்று அற்று ஒழுகும் அஃதுயரற்றுப் புைவல (நன் : 412) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக வைற்குறித்த கருத்துக்கனள அறிந்து பகரள்ளலரம். 

2. பைரழிைரற்றுப் பெரருள் வகரள் 

ப ய்யுளில் அனைந்த ப ரற்கனளப் பெரருள் நினலக்கு ஏற்ெ ஓர் அடிக்குள் 

முன்ெின்ைரக ைரற்றிப் பெரருள் பகரள்ளும் நினல பைரழிைரற்றுப் பெரருள்வகரள் ஆகும். 

எ.கர - சுனர ஆழ அம்ைி ைிதப்ெ வனரயனைய 

யரனைக்கு நீத்து முயற்கு நினல என்ெ 
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கரைக நரைன்  னை 

கரடுகள் சூழ்ந்த நரட்னையுனைய அர ைது ைனலச்சுனை, சுனரக்கரய் ைிதக்க அம்ைி அைிழ 

ைனல வெரன்ற யரனைக்கு கரல் நினலக்கும் ஆழமும் முயலுக்கு நீந்தத்தக்க தன்னையும் 

உனையதரகும் என்ெது கற்றறிந்வதரர் கருத்தரகும். ஆைரல் (சுனையில்) சுனரக்கரய் 

ஆளும், உள்வள வெரகும், அம்ைி வைவல ைிதக்கும், யரனை நிற்க முடியரைல் நீந்தும், முயல் 

மூழ்கரைல் நிற்கும் என்று பெரருள் பகரள்ளும்ெடியரக இப்ெரைல் உள்ளது. இது பெரருள் 

பெரருத்தம் உனையதரக இல்னல. எைவவ கீழ்க்கண்ைவரறு ஒவர அடிக்குள் ைரற்றிப் 

பெரருள் பகரள்ள வவண்டும். 

சுனர ைிதப்ெ அம்ைி ஆழ வனரயனைய 

யரனைக்கு நினல முயற்கு நீத்து என்ெ 

கரைக நரைன் சுனை 

என்ற பெரருள் ைரற்றிப் பெரருள் பகரள்ள வவண்டும். 

முதல் அடியில் ஆழ என்னும் ெயைினலக்கு இனயந்த அம்ைினய ைிதப்ெ என்னும் 

ெயைினலக்கும் ைிதப்ெ என்னும் ெயைினலக்கு இனயந்த சுனரனய ஆழ என்னும் 

ெயைினலக்கும் ைரற்றி அனைக்கப்ெட்டுள்ளது. இரண்ைரம் அடியில் நீத்து என்னும் 

ெயைினலக்கு இனயந்த முயனல நினல என்னும் ெயைினலக்கும் நினல என்னும் 

ெயைினலக்கு இனயந்த யரனைனய நீத்து என்னும் ெயைினலக்கும் 

ைரற்றியனைக்கப்ெட்டுள்ளது. ஆைரல் ப ய்யுளில் ெயைினலக்குப் பெரருந்தும் 

ப ரற்கனள 

ைரற்றி ஏலரத ெயைினலகனள தைித்தைிவய கூட்டி ஓரடிக்குள் பெரருள் பகரள்ள 

வவண்டும். 

இவ்வரறு பெரருள் பகரள்வது பைரழி ைரற்றுப் பெரருள்வகரள் ஆகும். இதனை 

ஏற்றப் பெரருளுக்கு இனயபு பைரழிகனள ைரற்றி ஓரடியுள் வழங்கல் பைரழிைரற்வற (நன் : 

413) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

3. நிரல் நினறப் பெரருள் பகரள் 

நிரல் நினற என்ெது வரின  முனற ஆகும். பெயரும் வினையுைரகிய ப ரற்கனள 

முனறயரகவவர எதிரரகவவர வரின ப்ெை நிறுத்திப் பெரருள் பகரள்வது நிரல் நினரப் 

பெரருள்வகரள் ஆகும். இது இரு வனகப்ெடும். அனவ 

1. முனற நிரல் நினற 

2. எதிர் நிரல் நினற 

என்ெைவரகும். அவற்னற  ரன்றுகளுைன் விளங்கிக் பகரள்வது அவ ியம். 

முனற நிரல் நினற 
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ப ரற்கனள வநருக்கு வநரரக முனற ைரறரைல் அனைப்ெது முனற நிரல் நினர 

ஆகும். 

எ.கர - அன்பும் அறனும் உனைத்தரயின் இல் வரழ்க்னக 

ெண்பும் ெயனும் அது 

இக்குறளில் அன்பு இல்வரழ்க்னகக்கு உரிய ெண்பு என்றும் அறம் இல்வரழ்க்னகயின் 

ெயன் 

என்றும் ப ரற்கள் முனற ைரறரைல் நிரல் நினறயரக அனைந்துள்ளை. எைவவ இது முனற 

நிரல் நினறப் பெரருள்வகரள் ஆகும். 

எதிர் நிரல் நினர 

ப ரற்கனள எதிர் எதிரரக அனைப்ெது எதிர் நிரல் நினற ஆகும். 

எ.கர - களிறும் கந்தும் வெரல நளிகைல் 

கூம்பும் கலைம் வதரன்றும் 

வதரன்றல் ைறந்த துனறபகழு நரவை 

எை 

இப்ெரைலில் களிறு வெரலக் கலனும் கந்து வெரலக் கூம்பும் வதரன்றும் எை எதிர் எதிரரக 

நிறுத்திப் பெரருள் பகரள்ள வவண்டும். இவ்வரறு ப ரற்கனள எதிர் எதிரரகக் பகரண்டு 

பெரருள் பகரள்ளும் முனறக்கு எதிர் நிரல் நினறப் பெரருள்வகரள் ஆகும். இதனை 

பெயரும் வினையுைரம் ப ரல்னலயும் பெரருனளயும் வவறு நிரைிறீஇ முனறயினும் 

எதிரினும் வநரும் பெரருள்வகரள் நிரைினற பநறிவய (நன் : 414) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். பெயரும் வினையுைரகிய ப ரற்கனளயும் அனவ 

பகரள்ளும் பெயரும் வினையுைரகிய ெயைினலகனளயும் வவறு வவறு வரின யரகக் 

பகரண்டு முனறயரகவவர எதிரரகவவர இதற்கு இது ெயைினல என்னும் பெரருள்ெை 

அனைத்துப் ெரடுவது நிரல் நினறப் பெரருள்வகரள் ஆகும். 

4. பூட்டுவில் பெரருள்வகரள் 

வில்லின் இரு முனைகனளயும் நரண் பூட்ைப்பெற்று இனணக்கும் ப யல் வில் பூட்டு 

ஆகும். எைவவ இதனை வில் பூட்டு பெரருள்வகரள் என்றும் கூறுவர். அவ்வரவற ஒரு 

ெரைலின் இறுதிச் ப ரல்லும் முதற்ப ரல்லும் இனணந்து பெரருள் முழுனை பெறுவதரக 

அனைப்ெது பூட்டுவில் பெரருள்வகரள் ஆகும். இதனை ஓர் எடுத்துக்கரட்டு வரயிலரக 

அறியலரம். 

எ.கர - திறந்திடுைின் தீயனவ ெிற்கரண்டும் ைரதர் 

இறந்துெடின் பெரிதரம் ஏதம் - உறந்னதயர்வகரன் தண்ணரர ைரர்ெில் தைிழர் 

பெருைரனைக் 
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கண்ணரரக் கரணக் கதவு 

இப்ெரைலில் கதவு என்னும் இறுதிச் ப ரல் திறந்திடுைின் என்னும் முதல் ப ரல்லுைன் 

வ ர்ந்து பெரருள் முழுனை பெறுகிறது. அவ்வரறு வ ர்ப்ெது வில்லில் கயிறு பூட்டுவது 

வெரல் உள்ளது. ெரைலின் முதலிலும் இறுதியிலும் நிற்கும் ப ரற்கள் தம்முள் பெரருனள 

வநரக்கி அனைந்திருப்ெதரல் இது பூட்டுவில் பெரருள்வகரள் ஆகும். இதனை 

எழுவரய் இறுதி நினலபைரழி தம்முள் பெரருள்வநரக் குனையது பூட்டுவில் ஆகும் (நன் : 

415) 

என்னும் நூற்ெர விவரிக்கின்றது. 

5. தரப்ெின ப் பெரருள்வகரள் 

தரம்பு இன  என்ெது தரப்பு இன  ஆைது. தரம்பு என்ெது ஊஞ் ல் கயிறு ஆகும். ஊஞ் ல் 

கயிறு முன்னும் ெின்னும் ப ல்வது வெரன்று ஒரு ெரைலின் நடுவில் அனைந்த ப ரல் 

அப்ெரைலின் முன்னும் ெின்னும் ப ன்று பெரருள் தந்து நிற்குைரயின் அதனைத் 

தரப்ெின ப் பெரருள்வகரள் என்ெர். 

எ.கர - உண்ணரனை உள்ளது உயிர்நினல ஊன்உண்ண 

அண்ணரத்தல் ப ய்யரது அளறு 

இக்குறளில் இனையில் அனைந்துள்ள ஊன் என்னும் ப ரல் முன் ப ன்று ஊன் 

உண்ணரனை உள்ளது உயிர்நினல என்றும் ெின் ப ன்று ஊன் உண்ண அண்ணரத்தல் 

ப ய்யரது அளறு என்றும் பெரருள் தந்து நிற்கிறது. எைவவ அது ஊஞ் ல் கயிறு முன்னும் 

ெின்னும் ப ல்வது வெரன்று அனைந்திருப்ெனதக் கரணலரம். எைவவ ஒரு ப ய்யுளில் 

இனையில் நிற்கும் ப ரல், அதன் முதலிலும் ஈற்றிலும் ப ன்று இனயந்து பெரருள் தருவது 

தரப்ெின ப் பெரருள்வகரள் ஆகும்.  

இதனை இனைநினல பைரழிவய ஏனையீ ரிைத்தும் நைந்து பெரருனள நண்ணுதல் 

தரப்ெின  (நன் : 416) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

6. அனள ைறி ெரப்ெப் பெரருள் பகரள் 

அனள ைறி ெரப்பு என்ெதற்குப் புற்றினுள் நுனழயும் ெரம்பு என்று பெரருள். ெரம்ெரைது 

புற்றினுள் நுனழந்தவுைன் தரவை ைைங்கித் தனல வைலரகவும் வரல் கீழரகவும் 

நினலைரறும். அவ்வரறு ைரறும் வெரது உைல் ெகுதி முழுவதும் தனலப்ெகுதினயத் 

பதரட்டுக் பகரண்வை ப ல்லும். அவ்வரவற ெரைலின் ஒரு ெகுதியுைன் ெிற ெகுதிகள் 

பதரைர்பு பகரண்டு பெரருள் புலப்ெடுத்தும். இது அனளைறி ெரப்புப் பெரருள் வகரள் 

ஆகும். 

எ.கர - தரழ்ந்த உணர்விைரரய்த் தரளுனைந்து தண்டூண்றித் தளர்வரர் தரமும் 

சூழ்ந்த வினையரக்னக சுைவிளிந்து நரற்கதியில் சுழல்வரர் தரமும் 
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மூழ்ந்த ெிணிநலிய முன்ப ய்த வினை என்வற முைிவரர் தரமும் 

வரழ்ந்த பெரழுதிவை வரபைய்து பநறிமுன்ைி முயலரதரவர. 

இப்ெரைல் எவ்வரறு அனைந்துள்ளவதர அவ்வரவற பெரருள் பகரண்ைரல் அது 

பெரருந்தரது. எைவவ வரழ்ந்த பெரழுதிவை வரபைய்து பநறிமுன்ைி முயலரதரவர 

என்னும் ஈற்றடியினை ெிற அடிகளுைன் இனணத்துப் பெரருள் பகரள்ள வவண்டும். 

அதுவவ முழுனையரை பெரருனளத் தரும். இதனை ப ய்யுள் இறுதி பைரழியினை 

முதலினும் எய்திய பெரருள்வகரள் அனறைறி ெரப்வெ 

(நன் : 417) என்னும் நூற்ெர மூலம் அறியலரம். ப ய்யுளின் இறுதி அடி அதன் 

இனையிலும் முதலிலும் ப ன்று இனயந்து பெரருள் தந்துள்ளது. எைவவ இது அனள ைறி 

ெரப்பு பெரருள்வகரள் 

ஆகும். 

7. பகரண்டு கூட்டுப் பெருள்வகரள் 

ப ய்யுளில் ெல அடிகளில்  ிதறிக் கிைக்கும் ப ரற்கனளப் பெரருள் அனைப்புக்கு ஏற்ெ 

ைரற்றிக் பகரண்டு பெரருள் கரண்ெது பகரண்டு கூட்டுப் பெருள்வகரள் எைப்ெடும். 

எ.கர - பதங்கங்கரய் வெரலத் திரண்டுருண்ை னெங்கூந்தல் 

எ.கர- 

பவண்வகரழி முட்னை உனைத்தன்ை ைரவைைி 

ென  அஞ் ைத்து அன்ை ெ னல தணிவரவை வங்கத்துச் ப ன்றரர் வரின். 

இப்ெரைலின் ப ரற்கனள உள்ளது வெரலவவ னவத்துப் பெரருள் பகரண்ைரல் 

பெரருத்தமும் பதளிவும் அனையரது. எைவவ வங்கத்துச் ப ன்றரர் வரின், அஞ் ைத்து 

அன்ை னெங்கூந்தனல உனையரள் ைரவைைி வைல் பதங்கங்கரய் வெரலத் திரண்டு 

உருண்ை, பவண்வகரழி முட்னை உனைத்தன்ை ெ னல தணிவரம் என்று ைரற்றிப் 

பெரருள் பகரள்ள வவண்டும். இவ்வரறு ெல அடிகளின் ப ரற்கனளயும் பகரண்டு கூட்டிப் 

பெரருள்பகரள்வது இதன் தைிச்  ிறப்ெரகும். இதனை 

ெ  

யரப்ெடி ெலவினும் வகரப்புனை பைரழிகனள ஏற்புழி இன ப்ெது பகரண்டு கூட்வை 

(நன் : 418) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

8. அடிைறி ைரற்றுப் பெரருள்வகரள் 

ஒரு ெரைலின் அடிகனள முன்ெின்ைரக ைரற்றி அனைத்தரலும் பெரருளும் ஓன யும் 

ைரறரைல் இருக்குைரறு அனைப்ெது அடிைறி ைரற்றுப் பெரருள்வகரள் ஆகும். அந்தந்த 

அடியில் பெரருள் முடிந்து விட்ைரல் ைட்டுவை அந்த அடினய எங்கு வவண்டுைரயினும் 

ைரற்றி அனைக்க முடியும். இதனை ஓர் எடுத்துக்கரட்டு வரயிலரக விளக்கலரம். 
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எ.கர - ஓதரைல் ஒரு நரளும் இருக்க வவண்ைரம் 

ஒருவனரயும் பெரல்லரங்கு ப ரல்ல வவண்ைரம் 

ைரதரனவ ஒருநரளும் ைறக்க வவண்ைரம் 

வஞ் னைகள் ப ய்வரவரரடு இணங்க வவண்ைரம். 

இப் ெரைலின் நரன்கு அடிகனளயும் முன் ெின்ைரக ைரற்றிைரலும் பெரருள் ைரறரது. 

ஆகவவ இது அடி ைறி ைரற்றுப் பெரருள்வகரள் ஆகும். இதனை 

ஏற்புழி எழுத்துைன் கூட்டுறும் அடியவும் யரப்பீறு இனைமுத லரக்கினும் பெரருள் இன  

ைரட் ியும் ைரறர அடியவும் அடிைறி (நன் : 419) 

என்னும் நூற்ெர விவரிக்கின்றது. பெரருளுக்குப் பெரருந்துைிைத்தில் பகரண்டு கூட்டி 

உனரக்கும் அடினய உனையைவும் யரவதனும் ஓர் அடினய எடுத்து அச்ப ய்யுளின் இறுதி, 

நடு, முதல் ஆகிய இைங்களில் பகரண்டு பெரருத்தும் பெரழுது பெரருள் ைரட் ியும் 

இன யும் ைரறரைல் அனைந்துள்ளை. இத்தன்னையிைரல் இது அடிைறி ைரற்றுப் 

பெரருள்வகரள் ஆகும். 

இனையியல் 

இனைச் ப ரல் 

இனைச் ப ரல்லின் பெரது இலக்கணம் 

ப ரல்லதிகரரத்தின் நரன்கரம் இயலரை இனையியலின் முதல் நூற்ெர பெரது இலக்கணம் 

உணர்த்துகிறது. வனககனளயும் சுட்டுகிறது. 

1. தைித்து நைக்கும் தன்னை இல்லரதனவ. 

2. இது பெயர்ச் ப ரல், வினைச் ப ரல்லின் ெின்ைவரர முன்ைவரர இைம்பெறும். 

3. இச்ப ரற்கள் ஓரிைத்தில் ஒன்வறர ெலவவர வரும். 

4. பெயர்ச்ப ரல் அல்லது வினைச் ப ரல்னல இைைரகக் பகரண்டு நிற்ெனவ; அதைரல் 

இனைச் ப ரல் ஆயிை. இனவ 8 நினலகளில் அனையும். அவற்னற அறிவது அவ ியம். 

வனககள் (8) 

எடுத்துக்கரட்டு 

1. வவற்றுனை உருபுகள் (பெயரியலில் இைம் பெற்றுள்ளை) - நூல்+ஐப்+ெடித்தரன் 

2. வினை உருபுகள் (ெதவியலில் இைம் பெற்றுள்ளை) 

நை+த்(ந்)+த்+ஆன் 

3.  ரரினய உருபுகள் (புணரியலில் 

இைம் பெற்றுள்ளை) 

நை+த்(ந்)+த்+அன்+அன் 
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4. ஒப்பு உருெினைச் ப ரல் (பெரதுவியலில் இைம்பெற்றுள்ளை) - புலி வெரலப் 

ெரய்ந்தரன் 

5. தத்தம் பெரருள் தருெனவ 

எ, ஓ முதலியை 

6. அன நினல - வவறு பெரருள் உணர்த்தரது பெயர் வினையுைன்  ரர்த்திக் கூறப்ெடும் 

7. ப ய்யுள் இன  நினற - ஏஏ இவள் ஒரு வெடி (ப ய்யுளில் ஓன  நினறக்கும்) 

8. குறிப்ெிைரல் பெரருள் உணர்த்துவை - பெரள் எை ஆங்வக புறம் வவரரர் 

வைற்குறித்த எட்டு வனகயினுள் அைங்கும் தைித்து நிற்க முடியரைல் 

பெயர்ச்ப ரல்லிைத்தும் 

அவற்றின் முன் ெின் ஆகிய இைங்களில் ஒன்வறர ெலவவர வந்து பெரருந்தி நிற்கும். 

எ.கர –ஒன்று ெல குனழயன் அது ைற்றும் 

பெயர்ச்ப ரல்லின் ெின் வந்தை 

ைற்னறயவன் இைி ைற்பறரன்று பெயர்ச்ப ரல்லின் ெின் வந்தை 

உண்ணரய் நைந்தன்வை 

வினைச்ப ரல்லின் ெின் வந்தை 

அம்ைபெரிது  ீ! ீ! வெர 

வினைச்ப ரல்லின் முன் வந்தை 

எைவவ ஐ முதலிய வவற்றுனை உருபுகளும் வினை உருபுகளும் அன் ஆன் முதலிய 

 ரரினயகளும் வெரல புனரய முதலிய உவை உருபுகளும் தத்தைக்குரிய பெரருனள 

உணர்த்தும் எ , ஓ முதலியைவும் ப ய்யுளில் இன நினறத்தற்வக வருெைவும் அன யரக 

வருதவல பெரருளரக நிற்ெைவும் குறிப்ெிைரல் வருதவல பெரருளரக நிற்ெைவும் 

குறிப்ெிைரல் பெரருள் உணர்த்தி வருெைவும் என்னும் இவ்பவட்டுநினல ப ரற்களும் 

தைித்து நிற்கும் தன்னை இல்லரைல் பெயர்ச் ப ரல்லிைத்தும் வினைச் ப ரல்லிைத்தும் 

முன்வையரயினும் ெின்வையரயினும் ஓரிைத்து ஒன்றரயினும் ெலவரயினும் வந்து 

ஒன்றுெட்டு நிற்ெது இனைச்ப ரல்லரகும். இதனை 

வவற்றுனை வினை ரரினய ஒப்பு உருபுகள் 

தத்தம் பெரருள் இன நினற அன நினல குறிப்பு எண் ெகுதியின் தைித்து இயலின்றிப் 

பெயரினும் வினையினும் முன்ெின் ஓரிைத்து 

ஒன்றும் ெலவும் வந்து ஒன்றுவது இனைச்ப ரல் (நன்:420) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக விளங்கிக் பகரள்ளலரம். 

இனைச் ப ரற்களும் அவற்றின் பெரருட்களும் 
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நன்னூல் விதிப்ெடி ஏ, ஓ, எை, உம், தில், ைன், ைற்று, ைற்னற , பகரல், ஒடு, பதய்ய, 

அந்நில், ஆங்கு , அம்ை, ைர என்ெை இனைச்ப ரற்களரய் அனைவை. பதரிநினல, பதளிவு, 

ஐயம், முற்று, எண்,  ிறப்பு எதிர்ைனற, எச் ம், விைர, விருப்ெம், ஒழிந்த ப ரல், ெிரிநினல, 

கழிவு, ஆக்கம் முதலியைவும் இனவ வெரன்ற ெிறவும் இனைச்ப ரற்களரகும். 

இனைச்ப ரல் உணர்த்தும் பெரருள்கள் ெதிைரன்கும் ெிறவும் தத்தம் பெரருள் என்னும் 

நினலயில் அனையும் 

1. அ, இ, உ -சுட்டுப்பெரருள் தருவை 

2. எ, ஏ, யர, ஆ - விைரப்பெரருள் தருவை 

3. ெின், முன் - கரல் பெரருனளயும் இைப்பெரருனளயும் தருவை 

4. இைி - கரல இைங்களில் எல்னலப் பெரருள் உணர்த்துவை 

5. பதரறும் வதரறும் - இைப்ென்னைப் பெரருனளயும் பதரழிற் ெயில்வுப் பெரருனளயும் 

தருவை 

6. வரளர,  ம்ைர - ெயைின்னைப் பெரருனளத்தருவை 

7. ஆவ , ஆதல், ஆயின் - விகற்ெப் பெரருனளத் தருவை 

8. ஐவயர, அந்வதர - இரக்கப் பெரருனளத் தருவை 

9. அ, அம்ை , ஒ - வியப்புப் பெரருனளத் தருவை 

10. ஐவயர, அம்ை - அச் ப்பெரருனளத்தருவை 

11.  ீ, வெர,  ீச் ி - இகழ்ச் ிப் பெரருனளத் தருவை 

12. அம்பைை, கைகைபவை , ெைெைபவை , ஒல்பலை, திடுதிடுபவை முதலியை - ஓன  

ஒலிக்குறிப்னெத் தருவை 13. துண்பணை, திடுக்பகை - அச்  ஒலிக்குறிப்னெத் தருவை 

14. பெரள்பளை , கதுபைை ,  வரபலை - வினரவு ஒலிக்குறிப்னெத் தருவை. இதனை, 

பதரிநினல. வதற்றம், ஐயம், முற்று, எண்,  ிறப்பு, 

எதிர்ைனற, எச் ம் விைர , வினழவு. ஓழியின , 

ெிரிப்பு கழிவு, ஆக்கம், இன்ை இனைப்பெரருள் 

(நன்:421) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

ஏகரர இனைச்ப ரல் 

ஏகரர இனைச்ப ரல் ெிழரிநினல, விைர, எண், ஈற்றன , வதற்றம், இன நினற என்னும் 

ஆறு பெரருளில் வரும். 

உணர்த்தும் பெரருள் 
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எடுத்துக்கரட்டு 

1. ெிரிநினல 

-ஐவரில் நீவய தனலவன் - ஒரு கூட்ைத்திலிருந்து ஒருவனை 

ைட்டும் ெிரித்துக் கரட்டுவதரல் இது 

ெிரிநினலப் பெரருனளத் தந்தது. - விைரப் பெரருனளத் தருவதரல் 

2. விைர 

நீவய பகரடுத்தரய்? 

3. எண் 

விைரப்பெரருள் ஏகரரம் நிலவை, நீவர, கரற்வற - எண்ணப் பெரருளில் வருவதரல் 

எண்ணப் பெரருள் ஏகரரம் வரழ்த்துதுவை 

வவறு பெரருனளச் சுட்ைரது 

4. ஈற்றன  இறதியில் 

நிற்றலரல் ஈற்றன  ஏகரரைரகும். 

5. வதற்றம்- நன்வற ப ரன்வைன் 

- வதற்றப் பெரருனளத் இது 

வதற்வறகரரம் ஆகும். 

6. இன நினற - 

ஓஓ என்ை அழகு 

- இது இன  நினறத்தல் பெரருட்டு 

வந்த ஏகரர இனைச்ப ரல் ஆகும். 

 ில இைங்களில் 'நரவை பகரண்வைன்' எை விைவுனகயில் 'நரன் பகரண்டிவலன்' 

எை ஏகரரம் எதிர்ைனறப் பெரருளிலும் வரும். அவ்வரவற 'ஏ ஏ வெனத' எை இகழ்ச் ிப் 

பெரருள் தந்து நிற்ெதும் உண்டு. எைவவ புதியை புகுதல் என்னும் அடிப்ெனையில் ஏகரர 

இனைச்ப ரல் எதிர்ைனறப் பெரருளிலும் இகழ்ச் ிப் பெரருளிலும் இைம்பெறும். இதனை, 

ெிரிநினல விைர எண் ஈற்றன  வதற்றம் 

இன  நினற எை ஆறு ஏகரரம்வை (நன்:422) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

ஓகரர இனைச்ப ரல் 
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ஓகரர இனைச்ப ரல் ஒலியின  , விைர,  ிறப்பு, உயர்வு, இழிவு , எதிர்ைனற, கழிவு, 

இன நினல, ெிரிநினல, திரிநினல என்னும் எட்டுப் பெரருளிலும்  ில இைங்களில் ஐயப் 

பெரருளிலும் வரும். 

உணர்த்தும் பெரருள் 

எடுத்துக்கரட்டு 

1. ஒழியின  - ெடிக்கவவர வந்தரய் (இல்னல வினளயரை) - ஒழிந்த பெரருனளத் தந்த 

ஒழியின யரயிற்று 2. விைர - நீவரர பநருப்வெர - விைரப் பெரருளில் வந்துள்ளது 3. 

 ிறப்பு - ஓ ஒ அழகு - உயர்வுப் பெரருளில் வந்துள்ளது. 

ஓ ஓ பகரடுனை - இழிவுப் பெரருளில் வந்துள்ளது 4. எதிர்ைனற - யரவைர அர ன் 

(இல்னல ) - எதிர்ைனறப் பெரருளில் வந்துள்ளது 5. பதரிநினல - ெரம்வெர கயிவறர - 

பதளிவுெடுத்தும் வநரக்கில் வந்ததரல் பதரிநினல ஓகரரம் 6. கழிவு - ஓ ஓ அழகு 

குனலந்தது -  ிறப்பு கழிந்த பெரருளில் வந்துள்ளது 7. அன நினல - கரண்ைின் + ஓ 

(கரண்ைிவைர) - பெரருளற்ற நினலயில் இறுதியில் வந்து 

அன நினலயரயிற்று. 8. ெிரிப்பு - அவர்களுள் இவவைர பகரண்ைரன் - ஒருவனர ைட்டும் 

ெிரித்து 

உணர்த்துவதரல் ஓகரரைரயிற்று 

 ில இைங்களில் இரண்வைர மூன்வறர எை ஓகரரம் ஐயப் பெரருளிலும் வரும். எைவவ 

ஓகரரம் வைற்குறித்த எட்டு பெரருண்னைகளில் அனைவனதக் கரணலரம். இதனை 

ஓழியின  விைரச்  ிறப்பு எதிர்ைனற பதரிநினல 

கழிவு அன நினல ெிரிப்பு எை எட்டு ஓவவ (நன்:423) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

எை என்று என்னும் இனைச்ப ரல் 

எை எனும் இனைச்ப ரல் வினை, பெயர், குறிப்பு , இன , எண், ெண்பு என்னும் ஆறு 

பெரருளில் இைம்பெறும். 

உணர்த்தும் பெரருள் 

எடுத்துக்கரட்டு 

1. வினை  ரர்பு 

- ைரணவன் ெரிசு கினைத்தது எை ைகிழ்ந்தரன் 

2. பெயர்  ரர்பு 

- கைலூர் எை ஓர் ஊர் 

3. குறிப்பு  ரர்பு 
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- பெரள் எை ஆங்வக புறம்வவறரர் 

4. இன   ரர்பு 

- ைனழ வ ரபரைப் பெய்தது 

5. எண்  ரர்பு 

- ஒன்பறை இரண்பைை 

6. ெண்பு  ரர்பு 

- கருனை எைத் வதரன்றிைரன். 

இவ்வரவற என்று என்னும் இனைச் ப ரல்லும் வினை, பெயர், குறிப்பு, இன , எண், 

ெண்பு என்னும் ஆறு பெரருளில் இைம்பெறும். எடுத்துக்கரட்ைரக வைற்குறித்தவற்றில் எை 

என்னும் 

இனைச் ப ரல்லிற்குப் ெதில் என்று, எை அனைத்துக் பகரள்ளுதல் வவண்டும். இதனை, 

வினைபெயர் குறிப்ெஇன  எண்ெண்பு ஆறினும் 

எைபவனு பைரழிவரும் என்றும் அற்வற (நன் : 424) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

உம் என்னும் இனைச்ப ரல் 

உம் என்னும் இனைச்ப ரல் எதிர்ைனற,  ிறப்பு , ஐயம், எச் ம், முற்று, எண் (அளனவ), 

பதரிநினல, ஆக்கம் என்னும் எண்வனகப் பெரருனளத் தரும். 

உணர்த்தும் பெரருள் 

எடுத்துக்கரட்டு 

1. எதிர்ைனற - வந்தரலும் வருவரன் - உம் எனும் இனைச்ப ரல் வரரைலும் இருப்ெரன் 

என்னும் எதிர்ைனறப் பெரருனளத் தருகிறது. 162 

2.  ிறப்பு 

3. ஐயம் 

- கள்வரும் ையங்கும் நல்லின  - உயர்வுச்  ிறப்பு இழிவுச்  ிறப்பு 

எனும் இருநினலகளில் அனையும் - ஒன்றரயினும் இரண்ைரயினும் பகரடு - ஒன்னறத் 

பதளிவுப்ெடுத்திக் கூறரைல் ஐயப் பெரருனளத் தந்துள்ளது. - தரயும் வந்து விட்ைரர் - 

தந்னத முன்வெ வந்து விட்ைரர் எை 

4. எச் ம் குனறந்து 

நின்ற பெரருனளச் சுட்டுகிறது. இது இறந்தது தழுவிய எச் ம் 

எதிரது தழுவிய எச் ம் எை இருவனகப்ெடும். 



MAR GREGORIOS COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI - 37 

DEPARTMENT OF TAMIL SHIFT - I 

 

இரரைனும் வந்தரன் - முன்பு  ீனதயும் வந்தரள் எை பெரருனளத் தருவதரல் 

இறந்தது தழுவிய எச் ைரகும்.  ீனதயும் வருவரள் - இப்பெரருனள உணர்த்துைரயின் 

எதிரது தழுவிய எச் ைரகும். 

5. முற்று 

- ஐந்தைிழும் நன்கறிவரர் - முழுனைப் பெரருனளத் தருவதரல் 

முற்றும்னை ஆகும். - கரயும் கைியும் - இரண்னையும் எண்ணுதலரல் எண்ணும்னை ஆகும். 

 

6. எண் 

7. பதரிநினல - ெரம்பும் அன்று கயிறும் அன்று - பதளிவற்ற நினலயில் உம்னை 

அனைந்து பதரிநினல ஆயிற்று. 

8. ஆக்கம் - ைருந்துைரைது - உணவுைரைது எை ஆக்க உம்னை ஆயிற்று. 

இத்தனகய உம்னை இனைச் ப ரல்னல நன்னூலரர் 

எதிர்ைனற  ிறப்பு ஐயம் எச் ம் முற்று அளனவ 

பதரிநினல ஆக்கபைரடு உம்னை எட்வை 

(நன்:425) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக விவரிக்கிறரர். 

முற்றும்னைக்குச்  ிறப்பு விதி 

முற்றுப் பெரருனளத் தரும் உம்னை இனைச்ப ரல் முற்றும்னை எைப்ெடும். 

எ.கர - எல்வலரரும் வந்தைர் 

முற்றுப்பெரருனளத் தந்த முற்றுனை  ில இைங்களில் எச்  உம்னையரக நின்று பெரருள் 

தரும். 

எ.கர - எல்வலரரும் வந்திலர் 

 ிலர் வந்தைர் எைப் பெரருள்ெடுவதரல் இவ் உம்னை எச்  பெரருனளத் தந்துள்ளது. 

எைவவ முற்றும்னை  ில இைங்களில் எச் ப் பெரருனளத் தரும். இதனை, 

முற்றும்னை 

ஒவரரவழி எச் மும் ஆகும் (நன் : 426) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

எச்  உம்னைக்குச்  ிறப்பு விதி 
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உம்னை என்னும் இனைச்ப ரல் எச் ப் பெரருனளத் தந்தரல் அது எச்  உம்னையரகும். 

பெயர் வினைகளில் எண்ணினைச்ப ரல் பதரக்கி நிற்றல் உண்டு. இதனைச் ப வ்பவண் 

என்ெர். ப வ்பவண்ணில் எச்  உம்னை வருைரயின் அது ஈற்றில் இைம்பெறும். 

எ.கர - கல்வி ப ல்வம் ஒழுக்கம் குடிப்ெிறப்பும் பெறுவரரும் உளர் 

இங்கு இவற்றுள்  ில பெறுவரரும் உண்டு எைப் பெரருள்ெடும் எச்  உம்னை 

ப வ்பவண்ணில் ஈற்றில் அனைந்துள்ளது. எைவவ எச் ப் பெரருளில் வரும் உம்னை 

ப வ்பவண்ணில் வருைரயின் அது ஈற்றில் இைம் பெறும். இதனை, 

ப வ்பவண் ஈற்றதரம் எச்  வும்னை (நன் : 427) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

 ில எண்ணினைச் ப ரற்கள் -  ிறப்பு விதி 

எண்ணினைச் ப ரற்கள் இவர்களுக்கினையில் ைனறந்து வந்து இனைச்ப ரல் பெரருனள 

உணர்த்தும். இத்தனகய ப ரற்கவள எண்ணினைச் ப ரற்கள் ஆகும். 

எ.கர -  ரத்தன் பகரற்றன் இருவரும் வந்தைர். 

இதில் அனைந்துள்ள பெயர்களின் எண்ணினைச் ப ரல் ைனறந்துள்ளது. 

இது 

ப வ்பவண்ணரகும். இவ்வரறு அனைந்துள்ள ப வ்பவண் 'இருவரும்' எைத் பதரனகச் 

ப ரல்னலப் பெற்று அனைந்துள்ளது. இதனுைன் பெயபரரடு பதரகரது வரும் ஏ , எை, 

என்று என்னும் ப ரற்களும் வ ர்ந்து நரன்கும் எண்ணினைச் ப ரற்கள் ஆகும். 

எ.கர -  ரத்தவை பகரற்றவை இருவரும் வந்தைர். 

 ரத்தன் எைர பகரற்றன் எைர இருவரும் வந்தைர். 

 ரத்தன் என்று பகரற்றன் என்று இருவரும் வந்தைர். 

ஏ, எை, என்று என்ெை பதரனக பெறரைல் வரும். வழக்கில் அதனை இன பயச் ைரகக் 

பகரள்ள வவண்டும். ப ய்யுளில் பதரகுத்தல் விகரரைரக அனைத்துக் பகரள்ள வவண்டும். 

உம், என்று, எை, ஓடு என்னும் நரன்கு எண்ணினைச் ப ரற்களும் பதரனகச் ப ரல்னலப் 

பெற்வறர பெறரைவலர அனையும். 

எ.கர -  ரத்தனும் பகரற்றனும் இருவரும் வந்தைர். 

 ரத்தனும் பகரற்றனும் வந்தைர். 

 ரத்தபைன்று பகரற்றபைன்று இருவர் உளர் 

 ரத்தபைன்று பகரற்றபைன்று உளர் 

 ரத்தவைரடு பகரற்றவைரடு இருவர் உளர் 

 ரத்தவைரடு பகரற்றவைரடு உளர் 
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எைவவ பெயர்களிைத்வத எண்ணினைச்ப ரல் பதரக்கி வரும் ப வ்பவண்ணும் ஏ, என்று, 

எை பதரகரைல் வரும் எண்ணனைச் ப ரற்களுைரகிய நரன்கும் பதரனகச் ப ரல்னலப் 

பெற்று 

வரும். உம், என்று, எை, ஓடு ஆகிய நரன்கு எண்ணினைச் ப ரற்களும் பதரனக பெற்றும் 

பெறரைலும் வரும். இதனை, 

பெயர்ச்ப ரல் பவண்ஏ என்றர எைரஎன் 

நரன்கும் பதரனக பெறும் உம்னை என்று என் ஓடு 

இந்நரன்கும் எண்ணும் அஃதின்றியும் இயலும் 

(நன் : 428) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

வினைெனக பயன்றிரண்டி பைச்  நினையுங்கரல் 

தீபயச் ம் வெரலத் பதறும் (குறள் : 674) 

இக்குறளில் என்று என்னும் எண்ணினைச் ப ரல் எண்ணப்ெடும் பெரருளரை வினை, 

ெனகயினை, வினை என்று, ெனக என்று எை இரண்டிைத்தும் நில்லரைல் ஓரிைத்தில் 

நின்று எண்ணப்ெடும் பெரருள்வதரறும் ப ன்று பெரருள் உணர்த்துகிறது. இவ்வரவற 

எை, ஓடு என்னும் எண்ணினைச் ப ரற்களும் ஓரிைத்தில் நின்று எண்ணப்ெடும் 

பெரருள்வதரறும் ப ன்று பெரருனள உணர்த்தும். 

எ.கர - ெனகெரவ ைச் ம் ெழபயை நரன்கும் 

- எை பெரருள்கருவி, கரலம் வினையிைவைர னைந்தும் - ஓடு 

என்று, எை, ஓடு என்னும் இம்மூன்று எண்ணினைச் ப ரற்களும் எண்ணப்ெடும் 

பெரருள்கள் வதரறும் நில்லரைல் ஓரிைத்தில் நிற்ெினும் நின்ற இைத்தில் நின்வற 

எண்ணப்ெடும் பெரருள்கள் வதரறும் ப ன்று பெரருந்தும். இதனை, 

என்றும் எைவும் ஒைவும் ஓவரரவழி நின்றும் ெிரிந்து எண் பெரருள்வதரறும் வநரும் 

(நன் : 429) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

எண்ணினைச் ப ரற்கள் வினைபயரடும் வருதல் 

பெயர்ச் ப ரற்கவளரடு எவ்வரறு எண்ணினைச் ப ரற்கள் பெரருந்திப் பெரருனள 

உணர்த்திைவவர அவ்வரவற  ில எண்ணினைச் ப ரற்கள் வினைச் ப ரல்வலரடும் 

பெரருந்தி நின்று பெரருனள உணர்த்தும். 

எ.கர - ையிலரை குயிலரை ைரமுகில் எழுந்தது 

- ப வ்பவண் 

கற்றும் வகட்டும் கற்ெனை ப ய்தரர் 
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- உம் 

உண்ணபவன்று உடுக்கபவன்று வந்தரன் 

- என்று 

உண்ணபவை உடுக்கபவை வந்தரன் 

- எை 

உண்ண உடுக்க பவன்று வந்தரன் 

- என்று (ெிரிந்து கூடும் இயல்பு ) 

இவ்பவடுத்துக்கரட்டுகளில் வினைச் ப ரற்கவளரடு ப வ்பவண் உம்னை, என்று, எை 

என்னும் எண்ணினைச் ப ரற்கள் பெரருந்தி நின்று பெரருள் உணர்த்துவனதக் கரணலரம். 

 ில எண்ணினைச் ப ரற்கள் வினைச் ப ரல்வலரடு வந்தரலும் பெயவரரடு வந்தரற்வெரல் 

அனையும். 

வினைபயரடு வரினும் எண் இனைய ஏற்ெை (நன் : 430) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

தில் என்னும் இனைச்ப ரல் 

தில் என்னும் இனைச்ப ரல் வினழவு (வவட்னக), கரலம், ஒழியின  என்னும் மூன்று 

பெரருனள உணர்த்துவைவரக அனையும். 

உணர்த்தும் பெரருள் 

எடுத்துக்கரட்டு 

1. வினழவு (ஆன ) - அரினவனயப் பெறுகதில் லம்ை யரவை - அரினவனயப் பெறும் 

ஆன னய உணர்த்துவதரல் வினழவு ஆயிற்று 

2. கரலம் 

பெற்றரங் கறிகதில் லம்ை இவ்வூவர - கரலம் உணர்த்தப்ெடுவதரல் கரலப் பெரருள் 

ஆயிற்று. 

வருவதில் வலம் எஞ்வ ரி வ ர - இன்ைது ப ய்வவன் 

3. ஒழியின  என்னும் 

ஒழிந்த பெரருனள உணர்த்துவதரல் ஒழியின  ஆயிற்று 

வினழவவ கரலம் ஒழியின  தில்வல (நன் : 431) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

ைன் என்னும் இனைச் ப ரல் 
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ைன் என்னும் இனைச் ப ரல் அன நினல, ஒழியின , ஆக்கம், கழிவு, ைிகுதி, நினலவெறு 

எை ஆறு பெரருனள உணர்த்தும். 

உணர்த்தும் பெரருள் 

எடுத்துக்கரட்டு 

1. அன நினல - அதுைன் வதரழி அவரது வதவர - வவறு பெரருளின்றி 

 ரத்தப்ெட்டு நிற்றலரல் அன நினல ஆயிற்று 2. ஒழியின  -கூறிய வரள்ைன் (முன்பு 

கூர்னையரக இருந்தது) - இப்பெரழுது 

ஒடிந்து விட்ைது என்னும் பெரருனள உணர்த்துவதரல் ஒழியின  

ஆயிற்று 3. ஆக்கம் - ெண்டு கரடுைன் - இன்று வயல் ஆயிற்று என்னும் பெரருனள 

உணர்த்துவதரல் ஆக்கைரகும். 4. கழிவு -  ிறியகட் பெரிவை எைக்கீயும் ைன்வை - 

இப்பெரழுது அவன் 

இறந்ததரல் எைக்கு ஈதல் இல்னல என்னும் கழிவுப் பெரருள் ஆயிற்று 5. ைிகுதி - எந்னத 

எைக்கு அருளுைன் - ைிகுதியும் அருள்வரன் என்னும் 

பெரருள் தருவதரல் ைிகுதியரயிற்று 6. நினலவெறு - ைன்ைியது புரியுவைர - நினல பெறரத 

உலகத்தில் நினல 

பெற்றனதச் ப ய் என்னும் பெரருனளத் தருவததரல் நினலவெறு ஆயிற்று. 

ைன்வை அன நினல ஒழியின  ஆக்கம் 

கழிவு ைிகுதி நினலவெறு ஆகும் (நன் : 432) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

ைற்று என்னும் இனைச்ப ரல் 

ைற்று என்னும் இனைச்ப ரல் வினைைரற்றுப் பெரருளிலும் அன த்து நிற்கும் 

பெரருளிலும் ெிரிபதன்னும் பெரருளிலும் வரும். 

உணர்த்தும் பெரருள் 

எடுத்துக்கரட்டு 

1. வினைமுற்று 

- ைற்றறிவரம் நல்வினை - வினைைரற்றி உணர்த்தும் பெரருளில் இைம் பெற்றுள்ளது. 

ைற்பறன்னை ஆள்க - வவறு பெரருனள 

2. அன நினல உணர்த்தரது 

நின்று அன நினலப் பெரருளில் வந்துள்ளது. 

ைற்பறரன்று சூழினும் 

ஊழ்வினைக்கு 
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3. வவறு எனும் பெரருள் ைறுதனலயரை 

உெரயத்னத உணர்த்தி ெிரிது பெரருனள உணர்த்தி 

நிற்கிறது. 

வினைைரற்று அன நினல ெிறிபதனும் ைற்வற (நன் :433) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

ைற்னற என்னும் இனைச்ப ரல் 

ைற்னற என்னும் இனைச்ப ரல் ஒன்றிற்குப் ெதிலரக ைற்றனத உணர்த்தி நிற்கும் 

வனகயில் அனையும். இரண்டு ெழங்கள் உள்ள விைத்து ஒன்னறக் கண்ை ஒருவர் அதனை 

வவண்ைரது ைற்னறயனதக் பகரண்டுவர எைக் கூறிைரல் அதற்கு இைைரை 

ைற்பறரன்னற ‘ைற்னறயது' என்னும் ப ரல் உணர்த்தும். ைற்னறயது எைவரும் இம் 

‘ைற்னற' என்னும் இனைச்ப ரல் முன் சுட்டிை பெரருனள ஒழித்து அதற்கு இைைரை 

பெரருனளக் குறிக்கும். 

இதனை, 

ைற்னறயது என்ெது சுட்டிய தற்கு இைம் (நன் :434) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

பகரல் எனும் இனைச் ப ரல் 

பகரல் எனும் இனைச் ப ரல் ஐயப் பெரருனளயும் அன நினலனயயும் உணர்த்தும். 

உணர்த்தும் பெரருள் 

எடுத்துக்கரட்டு 

1. ஐயம் என்னும் 

- அதுபகரல் வதரழி கரைவநரவய - கரை வநரயர வவறர 

ஐயப் பெரருனளத் தந்துள்ளது கற்றதைரல் ஆய ெயன் என்பகரல் 

2. அன நினல எப்பெரருனளயும் 

சுட்ைரைல் அன நினலவயரக வந்துள்ளது. 

பகரல்ல ஐயம் அன நினலக் கூற்வற (நன் : 435) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

ஓடு பதய்ய என்னும் இனைச் ப ரற்கள் 

ஓடு பதய்ய என்ெை பெரருளற்ற நினலயில் இன னய நினறக்கும் பெரருட்டு அனையும் 

இனைச்ப ரற்கள் ஆகும். 

எ.கர - வினதக்குறு வட்டில் வெரபதரடு பெரதுள 

ப ரல்வலன் பதய்ய நின்பைரடும் பெயர்த்வத 
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இச்ப ய்யுள் பதரைர்களில் இைம் பெற்றுள்ள ஓடு பதய்ய என்னும் இனைச் ப ரற்கள் 

இன னய நினறத்தற் பெரருட்டு அனைந்துள்ளனதக் கரணலரம். 

ஓடுவும் பதய்ளயவும் இன நினற பைரழிவய (நன் : 436) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

ெிற இனைச்ப ரற்கள் 

அந்தில், ஆங்கு, ஆம், அம்ை, ைர, தரம், தரன், கின்று, நின்று முதலிய ெிற 

இனைச்ப ரற்களும் வழக்கில் உண்டு. இதனை எடுத்துக்கரட்டுகள் வரயிலரக விளங்கிக் 

பகரள்ளலரம். 

ஆந்தில், ஆங்கு என்ெை அன நினல இைம் ஆகிய பெரருள்களில் அனையும். 

அந்தில் 

அன  நினல 

அந்திற் கழலிைன் 

இைம் 

வருவை வ யினல அந்தில் பகரழுநற் கரணிய 

ஆங்கு 

அன நினல 

ஆங்கத் திறைல்ல யரம் கழற 

இைம் 

ஆங்கு ஆயினும் ஆகுக 

அம்ை 

உனரயன  

அது ைற்ற அம்ை 

ஏவல் 

அம்ை வரழி வதரழி ! 

ைர 

வியங்வகரள் அன  புற்னற உண்க ைர பகரற்னகயரவை 

ஆம் 

ெைியுைரபைன்றும் பெருனை 

தரம் 

நீர்தரம் 
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தரன் 

நீதரன் 

கின்று 

விரும்புகின்வறன் 

நின்று 

துனணயரய் நின்றரன் 

இவ்வரறு பெரருளற்ற நினலயில்  ரர்த்தி உனரக்கப்ெடும் நினலயில் இவ்வனகச் 

ப ரற்கள் 

எல்லர இைத்தும் இைம்பெறுவனதக் கரணலரம். 

யரகர ெிறெிறக்கு அவரரவெர ைரதுஇகும் 

 ின்குனர ஓரும்வெரலும் இருந்து இட்டு 
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அன்று ஆம் தரம்தரன் கின்றுநின்று அன பைரழி (நன் : 441) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

முன்ைினல அன ச் ப ரற்கள் 

ைியர, இக, வைர, ைதி, அத்னத , இத்னத , வரழிய, ைரள, ஈ. யரழ என்ெை 

முன்ைினலயினை விளித்துக் கூறும்பெரழுது அன ச் ப ரற்களரய் அனையும் இனைச் 

ப ரற்கள் ஆகும். 

எ.கர - ைியர - வகண்ைியர 

வைர - பைரழிவைர 

ெிறவும் இவ்வரவற வரும் 

ைதி - ப ரல்ைதி 

யர, கர, ெிற , ெிறக்கு, அவரர, வெர, ைரது, இகும்,  ின், குனர, ஓரும், வெரலும், இருந்து, 

இட்டு, அன்று, ஆம், தரம், தரன், கின்று, நின்று என்னும் இருெது இனைச் ப ரற்களும் 

எல்லர இைத்தும் வருவைவரகும். 

எ.கர - யர - யர ென்ைிரவர் ைரணரக்கர் 

ெிற - அல்ல ைற்றுப் ெிற 

அவரர - குயிலரலும் அவரர 

இகும் - கரண்டிகும் அல்லவைர 

 ின் - என்றி ின் 
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ஆம் - ெணியுைரம் என்றும் பெருனை 

இவ்வரவற ெிற இனைச்ப ரற்களும் அனைந்து வரும். 

உரியியல் 

உரியியலில் உரிச்ப ரற்களின் இயல்புகள் விவரிக்கப்ெடுகின்றை. ப ரல்லதிகரரத்தின் 

இறுதி இயலரக அனையும் உரியியலின் முதல் நூற்ெர உரிச் ப ரல்லின் பெரது 

இலக்கணத்னதயும் அதன் வனககனளயும் விவரிக்கிறது. 

பெரது இலக்கணம் 

உரிச் ப ரல்லின் பெரது இலக்கணங்களரக 

1. ப ய்யுளுக்கு உரினை உனையது 

2. ெல்வனகப்ெட்ை ெண்புகனள பவளிப்ெடுத்துவது 

3. பெயர்ச் ப ரல் வினைச் ப ரற்கனள விட்டு நீங்கரதனவ 

ஆகிய ெண்புகனளக் குறிப்ெிைலரம். இன  ( ஓன  ) (ைைத்தரற் குறித்துணரப்ெடுவது) 

ெண்பு (புலன்களரல் உணரப்ெடுவது) ஆகியவற்னற உணர்த்தும் ப ரற்கள் தைித்து 

நிற்கும் ஆற்றல் இன்றி பெயர் வினைகனளச்  ரர்ந்து அவற்றின் ெண்புகனளத் 

பதளிவுெடுத்தும் வனகயில் அனைகின்றை. 

எ.கர - உறு புகழ் - 'உறு' என்ெது ைிகுதி என்னும் பெரருளில் புகழ் என்னும் 

பெயரின் ெண்னெ உணர்த்துகிறது. 

 ரலப் வெ ிைரன் - ' ரல' என்ெது ைிகுதி என்னும் பெரருளில் வினையின் 

ெண்னெ உணர்த்துகிறது. உறு,  ரல என்னும் உரிச்ப ரற்கள் தைித்து நிற்கும் 

ஆற்றலின்றி பெயர் வினைகனள  ரர்ந்து நின்று அவற்றின் ெண்புகனள 

உணர்த்துகின்றை. இவ் உரிச் ப ரற்கள், 

ெலகுணம் தழுவிய ஒரு ப ரல்லரகவும் ஒரு குணம் ெல குணம் தழுவிய ஒரு ப ரல்லரகவும் 

ஒரு குணம் தழுவிய ெல ப ரல்லரகவும் அனையும் ஆற்றல் உனையனவ. 

னையனவ. 

 ரல, தவ, நைி, உறு கூர், கழி என்ெை ைிகுதி என்னும் ஒரு ெண்னெத் பதளிவு ெடுத்தும் 

ெல உரிச் ப ரற்களரகும். எைவவ இனவ ஒரு குணம் தழுவிய ெல உரிச்ப ரற்கள் ஆகும். 

கடி என்னும் ஓர் உரிச்ப ரல் கரவல், கூர்னை, ைணம், வினரவு, ைிகுதி , ஆர்த்தல், கரிப்பு 

என்னும் ெல பெரருனளத் தரும். எைவவ இது ெல குணம் தழுவிய ஓர் உரிச்ப ரல் ஆகும். 

எைவவ இன யும், குறிப்பும், ெண்பும் ஆகிய ெல்வவறு வனகப்ெட்ை ெண்புகனளயும் 

உணர்த்தும் பெயரரகி அவ்வரறு உணர்த்தும் பெரழுது ஒரு ப ரல் ஒரு குணத்னத 

உணர்த்துவைவும் ெல குணங்கனள உணர்த்துவைவுைரக ப ய்யுளுக்கு உரியைவரய் 

பெரருளுக்கு உரினை பூண்டு நிற்ெை உரிச்ப ரற்களரகும். நன்னூலரர், 
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ெல்வனகப் ெண்பும் ெகர் பெயர் ஆகி 

ஒரு குணம் ெல குணம் தழுவிப் பெயர்வினை 

ஒருவர் ப ய்யுட்கு உரியை உரிச்ப ரல் (நன் :442) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக உரிச்ப ரல் இலக்கணத்னதத் பதளிவுப்ெடுத்துகிறரர். 
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ஒரு குணம் தழுவிய ெல உரிச் ப ரல் 

வனக இரண்டு 

ெல குணம் தழுவிய ஓர் உரிச்ப ரல் 

இவ்அட்ைவனண வரயிலரக உரிச்ப ரல்லின் வனககனள விளங்கிக்பகரள்ளலரம். 

ெண்ெின் இலக்கணம் 

உரிச் ப ரல் ெல்வனகப் ெண்புகனளத் பதரிவிக்கும். உயிருனையதும் உயிரற்றதுைரகிய 

இரு வனகயுள் அைங்கும். உலகத்தில் உள்ள அனைத்துப் பெரருட்களின் குணங்களும் 

ெண்பு எைப்ெடும். ெண்பு என்ெது யரது? ெண்புனைய பெரருள்களின் வனககள் யரனவ? 

ெண்ெின் வனககள் யரனவ? முதலரைவற்னற நன்னூல் ஆ ிரியர் உரியியலில் 

விளக்கியுள்ளரர். 

உயிர், உயிர் அல்லதரம் பெரருட்குணம் ெண்வெ (நன் :443) 

என்னும் நூற்ெர வைற்குறித்த கருத்தினை விவரிக்கின்றது. 

உயிர்ப் பெரருள் 

பைய், வரய், கண், மூக்கு, ப வி என்னும் ஐம்பெரறிகளின் உணர்ச் ியரகிய உறு, சுனவ, 

நரற்றம், ஓன  முதலியவற்னற அறியுைிைத்து பைய்யரல் உற்று உணரும் உணர்ச் ி 

முதலரகக் கீழ்ப்வெரை உணர்ச் ிகனளயும் பகரண்டு சுனவ, ஒளி, நரற்றம், ஓன பயை 

வைல் வரும் புலன்கனள ஒன்வறரடு ஒன்றரக உணர்தலின் ஓரறிவு உயிர் முதலரக உயிர் 

ஐந்து வனகப்ெடும். பைய், வரய், கண், மூக்கு, ப வி முதலரக வரும் அறிவுகளின் 

அடிப்ெனையில் உயிர்கனள ஐந்து வனகப்ெடுத்துவர். 

 

பெரருள் வனக 

உயிர்ப் பெரருள் 

உயிரல்லரப் பெரருள் 

ஓரறிவுயிர் 

, ஈரறிவுயிர் 

உயிர்வனக 
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> மூவறிவுயிர் 

நரலறிவுயிர் 

ஐந்தறிவுயிர் 

ஓரறிவுயிர் 

பைய்னயத் பதரட்டு பதரடுதல் உணர்னவ அறியும் உயிர்கள் ஓரறிவுயிர்களரகும். 

எடுத்துக்கரட்ைரக புல், ைரம் முதலியைவற்னறக் குறிப்ெிைலரம். இதனை 

புல் ைரம் முதல உற்று அறியும் ஒ ரறிவுஉயிர் (நன் : 445) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

ஈரறிவுயிர் 

பதரடுதல் உணர்வும், சுனவ உணர்வும் உனையை ஈரறிவுயிர்களரகும். 

எடுத்துக்கரட்ைரக இப்ெி ( ிப்ெி),  ங்கு, கிளிஞ் ல் முதலியை பைய்யறிவுைன் நரவரல் 

சுனவனய அறியும் அறிவுனையை. எைவவ இனவ ஈரறிவுனையைவரகும். இதனை, 

முரள்நன் சூஆதிநர வறிவவரடுஈ ரறிவுயிர் (நன் : 446) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

மூவறிவுயிர் 

பதரடுதல், சுனவ, நரற்றம், ஆகிய மூன்னறயும் அறியும் அறிவுனையை 

மூவறிவுயிர்களரகும். 

எடுத்துக்கரட்ைரக எறும்பு, கனரயரன், ப ல், அட்னை முதலியவற்னறக் குறிப்ெிைலரம். 

இதனை, 

 ிதல் எறும்பு ஆதிைக்கு அறிவின்மூ வறிவுயிர் (நன் : 477) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

 

 

நரன்கறிவுயிர் 

பதரடுதல், சுனவ, நரற்றம், ஒளி (பைய் + நர + மூக்கு + கண்) ஆகியவற்னற 

அறியும் இயல்புனையனவ நரன்கறிவுயிர்களரகும். 

எடுத்துக்கரட்ைரக தும்ெி, வண்டு, நண்டு, வதைீ, முதலியைவற்னறக் குறிப்ெிைலரம். 

இதனை 

தும்ெி வண்டு ஆதிக்கண் ணறிவின்நர லறிவுயிர் (நன் : 488) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 
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ஐந்தறிவுயிர் 

பதரடுதல், சுனவ, நரற்றம், ஒளி (பைய் + நர + மூக்கு + கண் + ப வி) ஆகியவற்வறரடு 

ப வியறினவயும் உனையனவ ஐந்தறிவுயிர்களரகும். 

எடுத்துக்கரட்ைரக வதவர், ைக்கள், நரகர், விலங்கு, புள் (ெறனவ) முதலியைவற்னறக் 

குறிப்ெிைலரம். இதனை, 

வரைவர் ைக்கள் நரகர் விலங்கு புள் ஆதிப வி அறிவவரடு ஐயறி வுயிவர (நன் : 449) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

உயிர் இல்லரப் பெரருள்கள் 

அறிவு ையைரகிய உயிர் நீங்கிய உைம்பு முதலரகிய உலகத்துப் பெரருள்கள் எல்லரம் 

உயிரல்லரத பெரருட்கள் ஆகும். இதனை, 

உணர்விய லரம் உயிர் ஒன்றும் ஒழிந்த உைன் முதல் அனைத்தும் உயிரல் பெரருவள 

(நன் :450) 

என்னும் நூற்ெர விவரிக்கின்றது. 

முன்னூற்ெரவிற்குப் புறைனை 

உைலும் அதனுள் இருக்கும் உயிரும் ஒன்றுவெரல் வதரன்றலரம். ஆைரல் உயிர் 

நினலயரைது. அறியக்கூடியது. உைல் அழியக்கூடியது. அறியும் தன்னை இல்லரதது. 

உயிர் வவறு, உைல் வவறு ஆகும். இனவ ஒன்றுவெரல் வதரன்றிைரலும் 

அறிவுள்ளதரகவும் இல்லரததரகவும் நிற்கும் வவற்றுனையிைரல் உயிரும் உைலும் வவறரக 

விளங்குகிறது. 

இக்கருத்னத 

ஒற்றுனை நயத்தின் ஒன்று எைத் வதரன்றினும் வவற்றுனை நயத்தின் வவவற உைல் உயிர் 

(நன் : 451) 

 

என்னும் நூற்ெர விளக்குகிறது. 

உயிருனைப் பெரருள்களின் குணப்ெண்பு 

அறிவு, அருள், ஆன , அச் ம், ைரைம், நினற , பெரனற, ஓர்ப்பு , கனைப்ெிடி, னையல், 

நினைவு, பவறுப்பு, உவப்பு, இரக்கம், நரண், பவகுளி, துணிவு, அழுக்கரறு, அன்பு, 

எளினை, எய்த்தல், துன்ெம், இன்ெம், இளனை, மூப்பு, இகல், பவன்றி, பெரச் ரப்பு, 

ஊக்கம், ைறம், ைதம், ைறவி என்னும் உைம்வெரடு கூடிய உயிர்களின் குணப்ெண்பு 

முப்ெத்திரண்டு 

என்ெனதப் ெின்வரும் நூற்ெர விவரிக்கிறது. 
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அறிவு, அருள், ஆன , அச் ம், ைரைம் 

நினற , பெரனற, ஓர்ப்பு, கனைப்ெிடி, னையல் 

நினைவு, பவறுப்பு, உவப்பு, இரக்கம், நரண், பவகுளி 

துணிவு, அழுக்கரறு, அன்பு, எளினை, எய்த்தல் 

துன்ெம், இன்ெம், இளனை, மூப்பு, இகல் 

பவன்றி, பெரச் ரப்பு, ஊக்கம், ைறம், ைதம் 

ைறவி, இனைய உைல் பகரள் உயிர்க் குணம் (நன் : 452) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

உயிருனைப் பெரருள்களின் பதரழிற் ெண்பு 

உைம்வெரடு கூடிய உயிர்களின் பதரழிற் ெண்புகள் ஐந்து ஆகும். அவற்னற விளங்கிக் 

பகரள்வது அவ ியம். 

1. துய்த்த 

ல் - அனுெவித்தல் 

2. துஞ் ல் - தூங்குதல் 

3. பதரழுதல் - வணங்குதல் 

4. அணிதல் - அணிந்து பகரள்ளுதல் (ஆனை, அணி) 

5. உய்த்த ல் - ப லுத்துதல் 

ஆகிய ஐந்து ெண்புகனளயும் உயிர்களின் பதரழிற் குணங்களரகக் பகரள்ளலரம். 

இவற்றுைன் வரழ்த்துதல், அரற்றுதல், வனரதல் என்னும் ெிற குணங்களும் அனைந்து 

வரும். 

 

துய்த்தல் துஞ் ல் பதரழுதல் அணிதல் 

உய்த்தல் ஆதி உைலுயிர்த் பதரழிற்குணம் (நன் : 453) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

உயிரற்ற பெரருளின் குணப்ெண்பு 

உயிருள்ள பெரருள்களின் குணப்ெண்புகனளப் வெரன்று உயிரற்ற பெரருள்களுக்கும் 

குணப்ெண்புகள் உள்ளை. அவற்னற விளங்கிக் பகரள்வது அவ ியம். 

1. வட்ைம்,  துரம் முதலரை வடிவங்கள் 

2. நறு நரற்றம், தீ நரற்றம் எனும் இரு நரற்றங்கள் 

3. பவண்னை, ப ம்னை, கருனை, ெசுனை, பெரன்னை என்னும் ஐவனக வண்ணங்கள் 
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4. னகப்பு, புளிப்பு, துவர்ப்பு, உவர்ப்பு, இைிப்பு, கரர்ப்பு என்னும் அறுவனக 

சுனவகள் 

5. பவம்னை, தண்னை, பைன்னை, வன்னை, பநரய்ம்னை,  ீர்னை , இழுபைைல், 

 ருச் னர 

என்னும் எண்வனக ஊறுகள் (பதரடுவுணர்வுகள்) முதலியை உயிரற்ற பெரருள்களின் 

குணங்களரகும். 

ெல்வனக வடிவு இரு நரற்றம் வண்ணம் 

அறுசுனவ ஊறுஎட்டு உயிரல் பெரருட்குணம் (நன் : 454) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

உயிருள்ள, உயிரற்ற பெரருள்களின் பெரதுத் பதரழிற்ெண்பு 

உயிருள்ள, உயிரற்ற பெரருட்களுக்கு பெரதுப் ெண்புகள்  ில உள்ளை. அனவ, 

வதரன்றல், ைனறதல், வளர்தல். சுருங்கல், நீங்கல், அனைதல், நடுங்கல், இன த்தல், ஈதல் 

என்னும் ஒன்ெதும் இனவ வெரன்ற ெிறவும் (அன தல்) ஆகியை இருவனகப் 

பெரருளுக்கும் பெரதுவரகிய பதரழிற் ெண்புகள் ஆகும். 

வதரன்றல் ைனறதல் வளர்தல் சுருங்கல் 

நீங்கள் அனைதல் நடுங்கல் இன த்தல் 

ஈதல் இன்னை இருபெரருள் பதரழிற்குணம் (நன் : 455) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

ஒரு குணம் தழுவிய உரிச்ப ரல் 

 ரல, தவ, நைி , உறு, கூர் , கழி என்னும் ஆறும் ைிகுதி என்னும் ஒரு குணம் தழுவிய 

உரிச்ப ரற்களரகும். 

எ.கர –  ரலச் ிறந்தது    ரல 

உறுைீன்     உறு 

தவைகன்     தவ 

நைிவெனத     நைி 

களி கூர்ைைம்    கூர் 

கழி வெருவனக    கழி 

 ரல , தவ, நைி , உறு, கூர், கழி என்ெை பெயர்ச்ப ரல் வினைச் ப ரல் வெரலத் தைித்து 

நின்று பெரருனள உணர்த்தரைல் பெயர்ச்ப ரல்னலவயர, வினைச் ப ரல்னலவயர  ரர்ந்து 

நின்று அவற்றின் குணத்னத உணர்த்துகின்றை. இனவ அனைத்தும் ைிகுதி என்னும் ஒரு 

பெரருனள ைட்டுவை சுட்டி நிற்கின்றை. எைவவ  ரல, தவ, நைி. உறு, கூர், கழி என்னும் 
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ஆறும் ைிகுதியரகிய குணத்னத உணர்த்தும் உரிச்ப ரற்களரகும். அதைரல் இனவ ஒரு 

குணம் தழுவிய ெல உரிச்ப ரற்கள் ஆகும். 

 ரல் உறுதவ நைிகூர் கழிைிகல் (நன் : 456) 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

ெல குணம் தழுவிய ஓர் உரிச்ப ரல் 

ஒரு குணம் தழுவிய ெல உரிச்ப ரற்கனளப் வெரன்று ெல குணம் தழுவிய ஓர் உரிச் 

ப ரற்களும் உண்டு. ப ரல் ஒன்று. ஆைரல் அது உணர்த்தும் பெரருள் (குணம்) ெல 

என்ெது இவ்வனக. 

எ.கர - கடி 

கடி என்ெது ப ரல் ஆகும். இது 13 பெரருள்கனள உணர்த்தும். அனவ கரவல், கூர்னை, 

வினரவு, ைணம், விளக்கம், அச் ம்,  ிறப்பு, வனரவு, ைிகுதி, புதுனை, ஆர்த்தல், ைன்றல், 

கரிப்பு என்ெைவரகும். 

எடுத்துக்கரட்டு 

கடி நகர்   - கரவல் - கரவனல உனைய நகர் 

கடி வவல்   - கூர்னை - கூர்னையரை வவல் 

கடி ப ன்றரன் -   வினரவு - வவகைரகச் ப ன்றரன் 

கடிைலர்   - ைணம் - ைணமுள்ள ைலர் 

கடிைணம்   - புதுனை - புதிய ைணம் (திருைணம்) 

கடிைரர்பு   - விளக்கம் - அகன்று விளங்கும் ைரர்பு 

கடியரம் களிர்க்வக  - அச் ம் - அச் த்தின் இயல்பு கூறுதல் 

அம்புதுஞ்சும் கடியரண்  -  ிறப்பு - அரணின்  ிறப்பு கூறுதல் 

கடிகற்று   - ைிகுதி 

கடிமுரசு   - கரிப்பு 

கடிவினை   - ைன்றல் 

கடி ைது நுகர்வு   - வனரவு 

 

கடி என் கிளவி கரப்வெ கூர்னை 

வினரவவ விளக்கம் அச் ம்  ிறப்வெ 

வனரவவ ைிகுதி புதுனை ஆர்த்தல் 

வினரவவ ைன்றல் கரிப்ெின் ஆகும் (நன் : 457) 
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என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

ஒரு குணம் தழுவிய ெல உரிச்ப ரல் (1) 

உரிச்ப ரற்கள் உணர்த்தும் குணம் (பெரருள்) ஒன்று. எைவவ இவ்வனக உரிச்ப ரற்கள் 

ஒரு குணம் தழுவிய ெல உரிச்ப ரற்கள் ஆகும். 

 ரல , தவ, நைி , உறு, கூர் , கழி என்ெை ஒரு குணம் தழுவிய ெல உரிச்ப ரல் ஆகும். 

இனவ பெயர் வினைனயச்  ரர்ந்வத அனையும். தைித்து நின்று பெரருள் தரரது. 

'ஆயினழ பநரடியும்' என்னும் பதரைரிலுள்ள 'பநரடி' என்ெது பெயனரச்  ரர்ந்து நின்று 

'ப ரல்' என்னும் பெரருனளத் தரும் உரிச்ப ரல்லரகும். ஆைரல் பநரடி என்ெது பெயர் 

வினைகனளச்  ரரரது தைித்து நிற்கும்பெரழுது 'விைரடி' எனும் பெரருள் தரும். இவ்வரறு 

பெயர் வினைகனளச்  ரரரது வழங்கும் உரிச்ப ரற்களும் உண்டு. 

வரய் ைரற்றம்    - ைரற்றம் 

அறிந்து நுவல்    - நுவர்ச் ி 

ப ப்ெலுற்வறன்   - ப ப்பு 

உனரப்ெனவ    - உனர 

அறங்கனரநர    - கனர 

ஆயினழ பநரடியும்   - பநரடி 

இன பயைப் புக்கு    - இன  

நரங்கள் கூற    - கூற்று 

புகன்ற அன்றியும்   - புகறல் 

கண்ைது பைரழிவைர    - பைரழி 

கிளந்த கினளமுதல்    - கிளவி 

விளம்ெிைர் புலவர்   - விளம்பு 

அனறகு பவன்ப ரல்வல   - அனற 

அறம் ெரடிற்று   - ெரட்டு 

ெகர்ந்தைர் புலவர்   - ெகர்ச் ி 

இயம்ெலுற்வறன்   - இயம்ெல் 

எைவவ ைரற்றம், நுவர்ச் ி, ப ப்பு, உனர, கனர, பநரடி, இன , கூற்று, புகறல், பைரழி, 

கிளவி , விளம்பு , அனற, ெரட்டு, ெகர்ச் ி, இயம்ெல் முதலிய 16 உரிச்ப ரற்களும் 'ப ரல்' 

‘என்னும் ஒரு குணத்னத உணர்த்துவைவரகும். 

ைரற்றம் நுவர்ச் ி ப ப்பு உனரகனர பநரடி இன  
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கூற்றுப் புகறல் பைரழிகிளவி விளம்பு அனற 

ெரட்டுப் ெகர்ச் ி இயம்ெல் ப ரல்வல’ (நன் : 458) 

 

என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

ஒரு குணம் தழுவிய ெல உரிச்ப ரல் 

முன் குறிப்ெிட்ை ஒரு குணத்னத உணர்த்தும் உரிச் ப ரற்கள் தவிர பெயர் 

வினைகனள விட்டு நீங்கி தைித்து இயங்கும் வைலும் ெல உரிச்ப ரற்கள் உள்ளை. 

அனவ, 

முழங்குகைல் 

முழங்கு 

ெல்லியம் துனவப்ெ 

துனவ 

குடியனஞயிரட்டும் 

இரட்டு 

ெிளிறுவரர் முரசு 

ெிளிறு 

ஒலிபுை லூரன் 

ஒலி 

இனரக்கும் புைல் 

இனர 

கலிபகழுமூதூர் 

கலி 

இரங்கு முர ிைம் 

இரங்கு 

ெனற இன யருவி 

இன  

முர ைதியம்ெ 

இயம்ெ 

இைிழ் கைல் 
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இைிழ் 

ைரரியழுங்கிைமூதூர் - 

அழுங்கு 

பகௌனவக் கைல் 

பகௌனவ 

குளிறு முர ம் களித்திருக்கிறரர் 

குளிறு அதிர் 

வினைக் கம்ெனல 

கம்ெனல 

குனர புைலரறு 

குனர 

அரவத் தரனை 

அரவம் 

கனைகைல் 

கனை 

ஆரத்த ெல்லியம் 

ஆர்ப்பு 

 ினலத்தரர் முர ம் 

 ினல 

கம்னை ைிகுநரடு 

கம்னை 

முழக்கு, இரட்டு, ஒலி, கலி, இன , துனவ, ெிளிறு, இனர, இரங்கு, அழுங்கு, இயம்ெல், 

இைிழ், குளிறு, அதிர், குனர, கனை,  ினல, கம்னை, பகௌனவ, கம்ெனல, அரவம், ஆர்ப்பு 

முதலியை ஒரு குணத்னத உணர்த்தும் ெல உரிச்ப ரற்கள் ஆகும். இனவ வெரன்று 

அனையும் அைனல, துழைி, கனர முதலியைவும் ஆன  என்னும் ஒரு குணத்னத 

உணர்த்தும் உரிச் ப ரற்களரக அனைந்து வரும். 

முழக்கு இரட்டு ஒலிகலி இன துனவ ெிளிறு  

இனர இரக்கு அழுங்கு இயம்ெல் இைிழ்குளிறு 

 அதிர்குனர கனை ினல கம்னை பகௌனவ கம்ெனல 

 அரவம் ஆர்ப்வெரடு இன்ைை ஓன  (நன் : 459) 
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என்னும் நூற்ெர இதனை விவரிக்கின்றது. 

உரியியலுக்குப் புறநனை 

பெயர், வினை, இனை, உரி ஆகிய நரல்வனகச் ப ரற்களில் இன்ைப ரல் தன்னை, 

முன்ைினல, ெைர்க்னககளிலும் வழக்கு , ப ய்யுள்களிலும் உரிச் ப ரல்லரகிய ெண்புப் 

பெயர்கனள அக்குணத்னத விரித்துக்கூறின் ைற்பறரன்று விரித்தல் என்னும் குற்றம் 

வநருைரயினும் வவண்டிய அளவு விரித்துக் கூறும் வழக்கினைக் கரணலரம். இனவ ெற்றிய 

பதளிவரை விளக்கம் ெிங்கலத்னத, திவரகரம் முதலிய இலக்கண நூல்களில் 

கரணப்பெறும் உரிச்ப ரல் ெகுதியில் இைம்பெற்றுள்ளது. வைலும் பெயரியலுள் 

பெயர்ச்ப ரல் 

பதரகுதினயயும் வினையியலுள் வினைச்ப ரல் பதரகுதினயயும் இனையியலுள் 

இனைச்ப ரல் 

பதரகுதினயயும் விரித்துக் கூறரனைக்கு இதுவவ புறநனை விதியரகும். 

இன்ைது இன்னுழி இன்ைணம் இயலும் 

என்றின  நூலுள் குணகைிப் பெயர்கள் ப ரல்லரம் ெரத்தலில் ெிங்கலம் முதலர நல்வலரர் 

உரிச்ப ரல்லின் நயந்தைர் பகரளவவ (நன் : 460) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 

ப ரல்லதிகரரத்திற்குப் புறநனை 

ப ரற்கள் வதரறும் இதன் இலக்கணம் இத்தனகயது எை முழுனையரகக் கூற முற்ெடின் 

வரம்ெின்றி அனையும். எைவவ எடுத்துக் கூறப்ெட்ை ப ரற்களின் இலக்கணங்கனளக் 

பகரண்டு கூறப்ெைரதைவற்றின் இலக்கணங்கனளயும் ஒப்புனை கருதி இதுவும் அது 

வெரன்றது எை பதளிவரக உணர்ந்து பகரள்ளுதல் ைரணரக்கரது கைனை எை 

குறிப்ெிடுகிறரர் நன்னூலரர். 

ப ரல்பதரறும் இற்றிதின் பெற்றிபயன்று அனைத்தும் முற்ற பைரழிகுளின் முடிவில் 

ஆதலின் ப ரற்றவற் றியலரன் ைற்னறய ெிறவும் பதற்பறை உணர்தல் பதள்ளிவயரர் 

திறவை (நன் : 461) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக இதனை அறியலரம். 

நன்னூலுக்குப் புறநனை 

முற்கரல இலக்கணங்களுள்  ில ெிற்கரலத்தில் ைனறதலும் முற்கரலத்தில் இல்லரதை  ில 

ெிற்கரலத்தில் இலக்கணைரக வருதலும் உண்டு. இது குற்றைன்று. கரல வவறுெரடு 

ெற்றியது ஆதலரல் இது குற்றைரகரது என்ெது நன்னூலரர் கருத்து. இதனை, 

ெனழயை கழிதலும் புதியை புகுதலும் வழுவல கரல வனகயி ைரவை (நன் : 462) 

என்னும் நூற்ெர வரயிலரக அறியலரம். 
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