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1.பாயிரம்  

தமிழ் மமாழியில் எழுத்து, ம ால், யாப்பு, அணி என ஐவகை இலக்ைண 

அகமப்புைள் உள்ளன. இவற்றில் முதல் இரண்கையும் நன்னூல் ஆ ிாியர் இந்நூலில் 

விளக்குைிறார். இதற்கு முன் பாயிரம் என்னும் பகுதிகய அகமத்துள்ளார். இதில் அவர் 

வழங்கும் ம ய்திைள் மபாதுவானகவ. 'பாயிரம்' என்பதற்கு விளக்ைம் தரும் வகையில் 

முைவுகர, பதிைம், அணிந்துகர, நூன்முைம், 

புறவுகர, தந்துகர, புகனந்துகர பாயிரம் (நன் : 1) 

எனும் முதல் நூற்பா அகமந்துள்ளது. 

முைவுகர என்னும் ம ால்லின் வழி, நூலுக்கு முன், மதாைக்ைத்தில் ம ால்லப்படுவது 

பாயிரம் என்றும் நூன்முைம் என்னும் ம ால்லின் வழி, நூலின் முைப்பில் முைம் பபால் 

முதன்கம மபற்று விளங்குவது பாயிரம் என்றும் அறியலாம். எல்லா நூல்ைளுக்கும் 

மபாதுவாை அகமவது மபாதுப்பாயிரம். நன்னூல் என்னும் ஒரு நூலுக்கு மட்டும் 

உாியதாய் அகமவது  ிறப்புப்பாயிரம் ஆகும். எனபவ பாயிரம் இருவகைப்படும். 

இதகன பாயிரம் மபாதுப்பாயிரம்  ிறப்புப்பாயிரம் என்னும் அட்ைவகண வாயிலாை 

அறியலாம். 

பாயிரம் மபாதுச்  ிறப்பு என இருபாற்பற (நன் : 2) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா பாயிரத்தின் வகைைளுக்கு இலக்ைணம் தருைிறது. 

மபாதுப் பாயிரம் 

மபாதுப்பாயிரம் ஐந்து கூறுைகள உகையது. அகவ நூலின் வரலாறு, ைற்பிக்கும் 

ஆ ிாியாின் வரலாறு, மாணவர்க்குக் ைற்பித்தலின் வரலாறு, மாணாக்ைர் வரலாறு, 

மாணவர் படிக்கும் முகற. 

ைற்றலின் வரலாறு ஆைியனவாகும். 

நூபல நுவல்பவான் நுவலும் திறபன 

மைாள்பவான் பைாைல் கூற்றாம் ஐந்தும் 

எல்லா நூற்கும் இகவப் மபாதுப்பாயிரம் ( நன் : 1) 

என்னும் நூற்பா மபாதுப்பாயிரத்திற்கு இலக்ைணம் வகுக்ைிறது. 



1. நூல் - படிக்ைப்பபாகும் நூல் 

2. நுவல்பவான் - பாைம் நைத்தும் ஆ ிாியர் 

3. நுவலும் திறன் - பாைம் நைத்தும் முகற 

4. மைாள்பவான் - மாணவன் 

5. பைாைற்கூற்று - படிக்கும் முகற 

என இவ்ஐந்திகனயும் விளங்ைிக் மைாள்ளலாம். இகவ நூல் - ஆ ிாியர்- மாணவர் 

என்னும் மூன்று பிாிவுைளில் உள்ளைங்ைி அகமவகதக் ைாணலாம். 

1. நூலின் வரலாறு 

நூலின் இயல்பு, நூலின் வகை , நூலின் பயன், நூலின் மைாள்கை (மதம்), நூலின் 

குற்றம், நூலின் அழகு, நூலின் உத்தி, நூலின் பகுப்பு, புகுப்பின் அலகு, நூலின் உகர, 

நூலின் மபயர்க்ைாரணம் ஆைியவற்கற விளங்ைிக் மைாள்வதன் வாயிலாை நூலின் 

வரலாற்றிகன அறிந்து மைாள்ளலாம். இதகன, 

நூலின் இயல்பவ நுவலின் ஒாிரு  

பாயிரம் பதாற்றி மும்கமயின் ஒன்றாய்  

நூற்மபாருட் பயத்பதாடு எழுமதம் தழுவி 

ஐயிரு குற்றமும் அைற்றி அம்மாட் ிபயாடு 

எண்ணான்கு உத்தியின் ஒத்து பைலம் 

என்னும் உறுப்பினில் சூத்திரம் ைாண்டிகை 

விருத்தி ஆகும் விைற்பநகை மபறுபம (நன் : 4) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா வாயிலாை அறிந்து மைாள்ளலாம். 

நூலின் இயல்புைள் 

1. இருவகைப் பாயிரங்ைகள உகையது. 

2. மூவகைைளில் ஒன்றாய் அகமவது. 

3. நால்வகைப் பயன்ைகள அளிக்ைவல்லது. 

4. எழுவகை மதங்ைகளத் தழுவியது. 

5. பத்துவகைக் குற்றங்ைள் இல்லாதது. 



6. பத்துவகை அழகுைகளப் மபற்ற விளங்குவது. 

7. முப்பத்திரண்டு வகை உத்திைகள உகையது. 

8. ஓத்து - பைலம் எனும் பிாிவுைகள உகையது. 

9. சுருக்ைமான நூற்பா அகமப்புகையது. 

10. ைாண்டிகை - விருத்தி எனும் இருவகை உகரைகள உகையது. 

இகவபய நூலின் வரலாறு ஆகும். நூல் என்பது இலக்ைண நூலாகும். நூற்பா என்பது 

நூலுக்குாிய பா ஆகும். 

2. நூலின் வகை 

ஒரு நூல் முதல் நூல், வழி நூல்,  ார்பு நூல் என மூன்று வகைப்படும். இதகன 

முதல், வழி,  ார்மபன நூல் மூன்று ஆகும் (நன் : 5) 

என்னும் நூற்பா வாயிலாை அறியலாம். இவற்கற எடுத்துக்ைாட்டுைள் வாயிலாை 

விளங்ைிக் மைாள்ள முடியும். 

முதல் நூல் 

அவற்றுள் 

விகனயின் நீங்ைி விளங்ைிய அறிவின் 

முகனவன் ைண்ைது முதல் நூல் ஆகும். (நன் : 6) 

என்னும் நூற்பா முதல் நூலின் இயல்கப விளக்குைிறது. இயல்பாைபவ நல்விகன - 

தீவிகனைளில் இருந்து நீங்ைி, விளங்ைிய அறிவிகன உகைய ைைவுளும், அவகர 

வழிபட்டுத் தகலகம மபற்றவரும் ம ய்வது முதல் நூல் ஆகும். எ.ைா – அைத்தியம்  

வழி நூல் 

முன்பனார் நூலின் முடிவு ஒருங்கு ஒத்துப்  

பின்பனான் பவண்டும் விைற்பம் கூறி 

அழியா மரபினது வழி நூல் ஆகும் (நன் : 7) 

என்னும் நூற்பா வழிநூலின் இலக்ைணத்கத இயம்புைிறது. முதல் நூலின் முடிவுைகள 

முழுவதும் உைன்பட்டு, இன்றியகமயாத மாற்றங்ைகளயும் ப ர்த்து அழியாது 

நிகலமபறுமாறு ம ய்யப்படுவது வழி நூல் ஆகும். எ.ைா – மதால்ைாப்பியம். 



 

 ார்பு நூல் 

இருவர் பநாக்கும் ஒரு ிகறத் மதாைங்ைித் 

திாிபுபவறு உகையது புகைநூல் ஆகும் .(நன் : 8) 

என்னும் நூற்பா  ார்பு நூலின் இயல்பிகன விவாிக்ைிறது. முதல் நூல் - வழி நூல் 

ஆைியவற்றின் முடிவுைகள ஓரளபவ உைன்பட்டு, மபரும்பான்கம மாறுபட்டு 

விளங்குமாறு ம ய்யப்படுவது  ார்பு நூல் ஆகும். 

வழிநூல் -  ார்பு நூல் மபாதுவிதி 

முதல் நூல் ஆ ிாியர்ைளின் ைருத்துைகள மட்டுமின்றி அவர்ைளின் 

ம ாற்ைகளயும் மபான்கனப்பபால் ஏற்றுக் மைாள்பவாம் என உலைிற்குக் ைாட்ைவும் 

முதல் நூலினின்று பவறுபட்ை வழிநல் அல்லது  ார்புநூகலபய ம ய்பதாம். எனினும் 

முன்பனார் மமாழியாைிய பமற்பைாள் நூலில் இல்கல எனும் குகறகய நீக்கும் 

மபாருட்டு அவர்ைள் இயற்றிய நூற்பாக்ைகள ஆங்ைாங்கு எடுத்துகரப்பது 

 ிறப்புக்குாியதாகும். நன்னூல் இலக்ைண விளக்ைம் முதலிய நூல்ைளில் மதால்ைாப்பிய 

நூற்பா பமற்பைாளாை எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. 

எ.ைா - விகனயின் நீங்ைி விளங்ைிய அறிவின் 

முகனவன் ைண்ைது முதல் நூல் ஆகும். (மதால் மபாருள் : 640) 

முன்பனார் மமாழிமபாருபள அன்ற அவர் மமாழியும் 

மபான்பன பபால் பபாற்றுவம் என்பதற்கும் முன்பனாாின் 

பவறுநூல் ம ய்துமமனும் பமற்பைாள் இல் என்பதற்கும் 

கூறுபழஞ் சூத்திரத்தின் பைாள் (நன் : 9) 

என்னும் நூற்பா வாயிலாை இதகன அறியலாம். இப்பண்பு வழிநூலுக்கும்  ார்பு 

நூலுக்கும் மபாதுவாை விளங்குவகதக் ைாணலாம். 

3. நூலின் பயன் 

நூல் என்பது அறம், மபாருள், இன்பம், வீடு என்னும் நால்வகை உறுதிப்மபாருட்ைகளப் 

பயனாைத் தருைிறது. இதகன 

அறம் மபாருள் இன்பம் வீடு அகைதல் நூற்பயபன (நன் :10) 

என்னும் நூற்பா எடுத்துக்ைாட்டுைிறது. 



 

4. எழு வகை மதம் 

மதம் என்னும் ம ால்லின் மபாருள் மைாள்கை ஆகும். ஆ ிாியர், தனது நூலில் 

பின்பற்றும் மைாள்கைைள் மதம் எனப்படுைிறது. இது ஏழு வகையாகும். இதகன 

எழுவகை மதபம உைன்பைல் மறுத்தல் 

பிறர்தம் மதம்பமற் மைாண்டு ைகளபவ 

தாஅன் நாட்டித் தனாது நிறுப்பப 

இருவர் மாறுபைாள் ஒருதகல துணிபவ 

பிறிமதாரு பைாஅன் தன்மதம் மைாளபல (நன் : 11) 

என்னும் நூற்பா விாித்துகரக்ைிறது. இதன்படி 

1. உைன்பைல் : பிறர் ைருத்கத ஏற்றல் 

2. மறுத்தல் : பிறர் ைருத்கத மறுத்தல் 

3. பிறர் தம் மதம் பமற்மைாண்டு ைகளபவ: பிறர் ைருத்கத முதலில் ஏற்றுப் பின்பு 

மறுத்தல். 

4. தாஅன் நாட்டித் தனாது நிறுப்பு: தாபன ஒரு ைருத்கத முன்மமாழிந்து அதகன 

நிறுவுதல். 

5. இருவர் மாறுபைாள் ஒரு தகல துணிவு இரு ைருத்துைளுள் ஒன்கற மறுத்து மற்றகத 

ஏற்றல். 

6. பிறர் நூல் குற்றம் ைாட்ைல் : பிறர் எழுதிய நூல்ைளில் உள்ள குகறைகளச் 

சுட்டிக்ைாட்டுதல் 

7. பிறிமதாடு பைாஅன் தன்மதம் மைாளல்: பிறர் ைருத்து ைலவாமல் தன் மைாள்கை 

வலியுறுத்தல் ஆைிய எழுவகை மைாள்கைைகளயும் மதளிவாைிக் மைாள்ளலாம். 

5. பத்துவகைக் குற்றம் 

ஒரு நூலில் பத்துவகை குற்றங்ைள் அகமவதுண்டு. இவற்கறக் ைகளந்து 

குற்றமற்ற நூலிகன உருவாக்குவது நூலா ிாியாின் ைைகமயாகும். ஐயிறு குற்றமும் 

அைற்றி நூல் ம ய்திை பவண்டும் என்பது நன்னூலார் ைருத்து. இதகன, 



குன்றக்கூறல் மிகைப்பைக்கூறல் 

கூறியதுகூறல் மாறுமைாளக்கூறல் 

வழூஉச்ம ால் புணர்த்தல் மயங்ை கவத்தல் 

மவற்மறனத் மதாடுத்தல் மற்மறான்று விாித்தல்  

ம ன்று பதய்ந்து இறுதல் நின்று பயன் இன்கம 

என்று இகவ ஈகரங்குற்றம் நூற்பை (நன் : 12) 

என்னும் நூற்பா வாயிலாை அறியலாம். இதன்படி அைற்ற பவண்டிய பத்து 

குற்றங்ைளாை, 

1. குன்றக் கூறல் : உாிய அளகவ விை, குகறவாைச் ம ால்லுதல் (முத்தமிழ் பற்றி 

எழுதத் மதாைங்ைி இயல், இக  எனும் இரண்கை மட்டும் விளக்ைி முடித்தல்) 

2. மிகைப்பைக் கூறல்: உாிய அளகவ விை, அதிைமாைச் ம ால்லுதல் (இரட்கைக் 

ைாப்பியங்ைள் பற்றி எழுதத் மதாைங்ைி ஐம்மபரும் ைாப்பியங்ைள் பற்றியும் எழுதுதல்) 

3. கூறியது கூறல் : ம ான்னகதபய திரும்பவும் ம ால்லுதல். 

4. மாறுமைாளக் கூறல் : முன்னுக்குப் பின் முரண்பைக் கூறுதல். 

5. வழூவுச் ம ால் புணர்த்தல் : இலக்ைண நூல்ைளால் குற்றம் உகையகவ எனப்பட்ை 

ம ாற்ைகளச் ப ர்த்துக் கூறுதல் (ஆட்டுப்பாைன் வந்தான் என்பது பபான்று) 

6. மயங்ை கவத்தல் : மபாருள் குழப்பம் ஏற்படுமாறு பபசுதல் மற்றும் எழுதுதல். 

7. மவற்மறனத் மதாடுத்தல் : மபாருளற்ற மவற்றுச் ம ால் அடுக்குைளாைப் பபசுதல் 

மற்றும் எழுதுதல். 

8. மற்மறான்று விாித்தல் : கூற வந்தகத விடுத்து பவாமறான்றிகன விளக்குதல் 

(சுைம் பற்றிக் கூறத் மதாைங்ைி - பின்பு - புறம் பற்றிக் கூறுதல். 

9. ம ன்று பதய்ந்து இறுதல் : மதாைக்ைத்தில் இருந்த  ிறப்பு (ம றிவு) குகறந்து 

மைாண்பை வருதல். 

10. நின்று பயன் இன்கம : ம ாற்ைள் இருந்தும் பயன் இல்லாமல் அகமதல். 

முதலியவற்கறக் குறிப்பிடுைிறார் நன்னூல் ஆ ிாியர். 

6. பத்துவகை அழகு. 



ஒரு நூலிற்குச்  ிறப்கப வழங்கும் இயல்புைள் அழகு எனப்படுைிறது. அகவ பத்து 

வகைப்படும். இதகன, 

சுருங்ைச் ம ால்லல் விளங்ை கவத்தல் 

நவின்பறார்க்கு இனிகம நன்மமாழி புணர்த்தல் 

ஓக  உகைகம ஆழம் உகைத் தாதல் 

முகறயின் கவப்பப உலைம்மகல யாகம 

விழுமியது பயத்தல் விளங்கு உதா ரணத்தது 

ஆகுதல் நூலிற்கு அழமைனும் பத்பத (நன் : 13) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா விவாிக்ைின்றது. இதன்படி பின்வரும் பத்து இயல்புைகளயும் 

நூலின்  ிறப்பிற்கு அழைாைக் மைாள்ளலாம். 

1. சுருங்ைச் ம ால்லல் : ம ாற்ைகளத் பதகவயின்றிப் மபருக்ைாமல், சுருக்ைமாைச் 

ம ால்லுதல் 

2. விளங்ை கவத்தல் : சுருங்ைச் ம ால்வதால் ஐயம் ஏற்பைாதபடி விளக்ைமாைச் 

ம ால்லுதல். 

3. நவின்பறார்க்கு இனிகம : படிப்பவர்க்கு இன்பம் வருமாறு ம ால்லுதல்/ எழுதுதல் 

4. நன்மமாழி புணர்தல் : நல்ல ம ாற்ைகளச் ப ர்த்துச் ம ால்லுதல் (வாழ்ை வளமுைன்; 

நாைங்கும் வாழக் பைமைான்றும் இல்கல; குகற ஒன்றும் இல்கல மகறமூர்த்தீ என்பன 

பபாலச் ம ால்லுதல். 

5. ஓக  உகைகம :  ந்த இன்பம் உகையதாைச் ம ால்லுதல் (அைவல், ம ப்பல், 

துள்ளல், தூங்ைல் எனச் ம ய்யுள் ஓக ைள் இருப்பகத அறிை). 

6. ஆழமுகைத்தாதல் : மபாருளாழம் உகையதாைச் ம ால்லுதல் 

7. முகறயின் கவப்பு: வாிக  முகற மாறாமல் ம ால்லுதல் (அறம், மபாருள், இன்பம், 

இயல், இக , நாைைம்; எழுத்து ம ால் மபாருள் என்பன). 

8. உலை மகலயாகம : உயர்ந்பதார் வழக்ைிற்கு மாறாை உலைம் மகலக்கும்படிக் 

கூறாகம (மநருப்பு ஆற்றில் மயிர்ப் பாலத்தில் நைந்பதன் என்பது உலை மரபு). 9. 



விழுமியது பயத்தல் :  ிறந்த ைருத்கத மவளிப்படுத்துதல் (யாதும் ஊபர யாவரும் பைளிர் 

என்பது பபால ) 

10. விளங்கு உதாரணத்தது ஆதல் : உாிய உதாரணம் தந்து ஒரு ைருத்கத விளக்குதல் 

(அைர முதல எழுத்மதல்லாம்.........) 

7. உத்திைள் முப்பத்திரண்டு 

நூல் இயற்றும் ஆ ிாியர் தன் ைருத்கத விளக்குவதற்கு பமற்மைாள்ளும் முகறைள் உத்தி 

எனப்படும். 'புத்தி நுட்பம் - உத்தி' என்று உகரயா ிாியர் குறிப்பிடுவர். அழகு - மதம் 

என்பன பபாலபவ உத்தி முகறைளும் நூலின் அகமப்பிற்கும், மபாருள் 

புலப்பாட்டிற்கும் துகணபுாியும். உத்திைள் முப்பத்திரண்டு வகைப்படும். இதகன 

1.நுதலிப்புகுதல் என்பது ம ால்லப்பபாவது யாது என்பகத முன்னபர கூறித் 

மதாைங்குதல் ஆகும். இவ்உத்திைகள பின்வருமாறு விளங்ைிக் மைாள்ளலாம்.  

2.ஓத்து முகற கவப்பு - இயல்ைகள முகறப்படி அகமத்தல்.  

3. மதாகுத்துச் சுட்ைல் - மதாகுத்துக் கூறுதல்.  

4. வகுத்துக் ைாட்ைல் - விாிவாை வகைப்படுத்தி விளக்குதல்.  

5. முடித்துக் ைாட்ைல் - ைருத்து முடிவு கூறுதல்  

6. முடிவிைம் கூறல் - ைருத்து முடிவுக்குாிய இைம் ைாட்டுதல்.  

7. தாமனடுத்து மமாழிதல் - தன் ைருத்கத எடுத்துக் ைாட்டுதல்.  

8. பிறன்பைாட் கூறல் - பிறர் ைருத்கதச் ம ால்லுதல்.  

9. ம ாற்மபாருள் விாித்தல் - ம ால்லின் மபாருகள விாித்துகரத்தல்.  

10. மதாைர்ச்ம ால் புணர்தல் - மதாைர்ைளில் ம ாற்ைகளச் ப ர்த்துக் கூறுதல்.  

11. இரட்டுற மமாழிதல் - இரு மபாருள்பைச் ம ால்லுதல்.  

12. ஏதுவின் முடித்தல் - ைாரணம் ைாட்டி முடிவு கூறுதல்.  

13. ஓப்பின் முடித்தல் - ஒப்புகம ைாட்டி, ஒப்பானவற்கற ஒன்று ப ர்த்துக் கூறுதல்.  

14. மாட்மைறிந்து ஒழுைல் - ஒபர இலக்ைணத்கதப் பிாிமதான்றிற்கும் ப ர்த்துக் கூறுதல். 

15. இறந்தது விலக்ைல் - வழக்ைத்தில் இல்லாதகத விட்டுவிடுதல்  



16. எதிரது பபாற்றல் - புதிய மரகப ஏற்றுக் மைாள்ளுதல்.  

17. முன் மமாழிந்து பைாைல் - முன்னர் ம ான்னகதப் பின்னரும் ஏற்றல்.  

18. பின்னது நிறுத்தல் - ஒரு ைருத்கதப் பின்பன கவத்தல்  

19. விைற்பத்தின் முடித்தல் - பல பவறுபாடுைள் ைாட்டிச்  ிறப்பாை விளக்குதல்.  

20. முடித்து கவத்தல் - விளக்ைி முடித்தகதத் மதாகுத்தல். 

21. உகரத்தும் என்றால் - இதகனப் பின்னர் கூறுபவாம் எனல். 

22. உகரத்தாம் என்றல் - 'இதகன முன்னர் கூறிபனாம் எனல். 

23. ஒருதகல துணிதல் - இருபவறு ைருத்துைளில் ஒன்கற ஏற்றல்.  

24. எடுத்துக்ைாட்டு - இலக்ைிய எடுத்துக்ைாட்கைத் தருதல்.  

25. எடுத்த மமாழியான் எய்த கவத்தல் - எடுத்துக்ைாட்கை முக்ைாலத்துைன் 

மபாருத்துதல்  

26. இன்னது அல்லது இது என மமாழிதல் - இது தான் என முடிவு கூறுதல்.  

27. எஞ் ிய ம ால்லின் எய்தக் கூறல் - ம ால்லாது விட்ைதற்கும் இலக்ைணம் கூறுதல். 

28. பிறநூல் முடிந்தது தானுைன் படுதல் - பிறர் ைருத்கத ஏற்பது  

29. தன்குறி வழக்ைம் மிை எடுத்துகரத்தல் - தன் ைருத்கத மிைவும் விளக்குதல். 

30. ம ால்லின்முடிவில் அப்மபாருள் முடித்தல் - ம ால்முடிவில் அப்மபாருகளயும் 

முடித்தல் 

31. ஒன்மறன முடித்தல் - ஒபர இனமானகதச் ம ால்லுதல். 

32. நன்னின முடித்தல் - ைற்பவர் ஆராய்ந்து உணருமாறு ைருத்துக்ைகளக் கூறுதல். 

8. நூல் பகுப்புமுகற 

நூலின் உட்பிாிவு இருவகைப்படும். அகவ ஓத்து, பைலம் என்பகவயாகும்.  

ஓத்து (இயல்) 

ஓர் இன மணிைகள வாிக யாைப் பதித்து கவத்தது பபால், ஒபர வகையான 

ைருத்துக்ைகளச் ப ர்த்துச் ம ால்வது 'ஓத்து' அல்லது 'இயல்' எனப்படும். 



 

பைலம் 

ஒரு வழிப்பைாமல், பல்வகைப் மபாருட்ைளும் ைலந்து நிற்ைப் மபாதுவகையால் கூறுவது 

பைலம் ஆகும். இது அதிைாரம் என்னும் மபாருகள உணர்த்துைிறது. எ.ைா - 

எழுத்ததிைாரம், ம ால்லதிைாரம், மபாருளதிைாரம் (எழுத்து, ம ால், மபாருள்). 

9. சூத்திரம் 

 ில எழுத்துக்ைளால் ஆன ம ாற்ைளால் பல வகைப் மபாருள்ைகளத் திட்ப நுட்பமாைக் 

கூறுவது சூத்திரம் ஆகும். அது மபாிய உருவங்ைகளத் தன்னுள் அைக்ைிக் ைாட்டுைின்ற 

ைண்ணாடி பபான்றது. பகுப்பின் அடிப்பகை அலகு சூத்திரம் ஆகும். இது நான்கு 

நிகலைகள உகையது. சூத்திரம் என்பது நூற்பா எனவும் வழங்ைப்படும். 

சூத்திர நிகல 

சூத்திரம் நான்கு நிகலைகள உகையது. அவற்கற 

1. ஆற்மறாழுக்கு - நீபராட்ைம் பபால், இயல்பானது. 

2. அாிமா பநாக்கு -  ிங்ைம் பபால் முன்னும் பின்னும் பநாக்குவது. 

3. தவகளப் பாய்த்து - இகையிகை விட்டுத் மதாைர்பு படுவது. 

4. பருந்தின் வீழ்வு - பருந்து வீழ்வது பபால. மபாருள் அகமப்புகையது. 

(இகைமவளி 

என விளங்ைிக்மைாள்ளலாம். 

சூத்திர வகை 

சூத்திரம் ஆறு வகைப்படும். அகவ 

பிண்ைம் மதாகைவகை குறிபய ம ய்கை 

மைாண்டுஇயல் புறனகைக் கூற்றன சூத்திரம் (நன் : 19) 

என்னும் நூற்பா வாயிலாை எடுத்துகரக்ைப்படுைிறது. இதகன பின்வருமாறு விளங்ைிக் 

மைாள்ளலாம். 

1. பிண்ைச் சூத்திரம் - பல்திரப்மபாருட்ைகள ஒருங்கு திரட்டிக் கூறுவது 

2. மதாகைச் சூத்திரம் - பல்திரப் மபாருட்ைகளப் பல மதாகுதியாக்ைிக் கூறுவது 

3. வகைச் சூத்திரம் - மதாகுத்துக் கூறியவற்கறப் பல வகையாக்ைிக் கூறுவது 



4. குறிச் சூத்திரம் - இகவ உயிர் , இகவ மமய் எனப் மபயகரச் சூட்டுவது 

5. ம ய்கைச் சூத்திரம் - புணர்ச் ி முடிவுைகளக் கூறுவது 

6. புறநகைச் சூத்திரம் - இவ் ஐந்து வகையின் புறத்பத அகமந்து புறம்பான 

ம ய்திைகளக் கூறுவது 

உகர 

உகர - ஒரு நூலுக்கு கூறப்படும் பல்பவறு வகை விளக்ைம் உகர ஆகும். இது 14 

உறுப்புைகள உகையது.  

1. மூல பாைத்கதக் கூறுதல் 

2. திரண்ை ைருத்கத உகரத்தல் 

3. ம ாற்ைகளப் பிாித்துக் கூறுதல் 

4. ம ாற்ைளுக்குப் மபாருள் கூறுதல் (பதவுகர) 

5. மபாருகளத் மதாகுத்துக் கூறுதல் (மபாழிப்புகர) 

6. எடுத்துக்ைாட்டுத் தருதல் 

7. வினாவுதல் 

8. வினாவிற்கு விகை தருதல் 

9. சூத்திரத்தின் உட்மபாருள் மதாைர்புகைய விளக்ைமளித்தல் (விப ை உகர)  

10. ம ாற்ைளின் மபாருகள விாித்துகரத்தல் (விாிவுகர)  

11. அதிைாரத்துைன் மபாருத்திப் மபாருள் கூறுதல் (அதிைார உகர)  

12. இதுபவ மபாருள் எனத் துணிந்துகரத்தல் 

13. பயன் இது எனக் கூறுதல் 

14. முன்பனார் நூல்ைளினின்று பமற்பைாள் சூத்திரம் ைாட்டுதல் 

என்னும் 14 உறுப்புக்ைகளயும் அறிந்து மைாள்ளலாம். இவ்வுகர இருவகைப்படும். 

அகவ ைாண்டிகை உகர, விருத்தியுகர என்பகவயாகும். அகவ, 

 



 

ைாண்டிகை உகர 

ைாண்டிகை - சுருக்ைமும் எளிகமயும் உகைய உகர. அதாவது சூத்திரத்தின் கமயக் 

ைருத்து அதனுைன் மதாைர்புகைய அகனத்துப் மபாருட்ைளும் விளங்குமாறு உகரப்பது 

ைாண்டிகை உகர ஆகும். இக்ைாண்டிகை உகரயானது ைருத்துகர, பதவுகர, 

உதாரணம், வினா - விகை என்னும் அகமப்பு நிகலைளில் மபாருள் விளக்ைம் தருவது 

விருத்தி உகர 

விருத்தி - விாிவும் ம றிவும் உகைய உகர. பமற்பைாள் ைாட்டுதல் மற்றும் ைாண்டிகை 

உகர கூறுைள் ஐந்கதயும் அவற்றுைன் மதாைர்புகைய அகனத்து விளக்ைங்ைகளயும் 

வழங்ைி, தன் உகரயாலும், பிற நூல் பமற்பைாள்ைளாலும் ஐயம் அைற்றுவதாகும். 

நூல் மபயர்க்ைாரணம் 

நூல் (புத்தைம்) என்பது பஞ்சு நூலுைன் ஒப்பிைப்பட்டு விளக்ைப்படுைிறது. 

நூலா ிாியாின் ம ாற்ைள் பஞ் ாைவும் பாக்ைள் (ம ய்யுள்) இகழயாைவும் (நூல்) 

ம ால்வளமிக்ை ஆ ிாியன் 

நூற்கும் மபண்ணாைவும் குகறவில்லா வாபய நூற்கும் கையாைவும் அறிபவ நூற்கும் 

ைதிராைவும் அகமந்து குற்றமற்ற ைல்விநூல் (புத்தைம்) உருவாைிறது. குல்வி நூலுக்கு 

பஞ்சுநூல் உவகமயாகு மபயராை எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது. உைலில் உள்ள அறிவு 

வளத்கத அதிைமாக்ைித் தீகமயாைிய அறியாகமகயப் மபாிதும் ஒழித்து மரத்தினது 

ைனத்தால் அகமயும் பைாணகலப் பபாக்ைப் பயன்படும் எற்று நூல் பபான்று மனத்தின் 

பைாணகலப் பபாக்ைி ம ம்கமப்படுத்தும் வல்லகம உகையது நூல் ஆகும். ைதிர் 

என்பது நூல் நூற்பதற்குாிய இரும்புக் ைருவிகயயும் உரம் என்பது அறிகவயும் புரம் 

என்பது உைம்கபயும் குறிக்கும். 

ஆ ிாியர் வரலாறு 

மபாதுப் பாயிரத்தின் இரண்ைாம் நிகலயாை அகமவது ஆ ிாியனது வரலாறு ஆகும். 

இப்பகுதி நல்லா ிாியாின் இலக்ைணம் கூறுைிறது. அபதாடு ஆ ிாியர் ஆைாபதாாின் 

இலக்ைணத்கதயும் எடுத்துகரக்ைிறது. ஆ ிாியாின் மபாதுப் பண்புைளாை உயர் 

குடிப்பிறப்பு, ைருகண, இகற வழிபாடு, மைாள்கை பமம்பாடு, ைகலைளில் மதளிவான 

புலகம, எடுத்துகரக்கும் திறம், நிலம், மகல, தராசுபைால், மலர், ஆைியவற்கறப் 



பபான்ற பண்பு, உலைியல் அறிவு, உயர் குணங்ைள் ஆைியவற்கற நன்னூலார் 

குறிப்பிடுைிறார்.  

நிலம் 

நல்லா ிாியர் ஒருவர் நிலம்பபால் விளங்ை பவண்டும். ைண்டு ைணக்ைிை முடியாத 

உருவப் பரப்பின் மபருகம, தாங்கும் வலிகம, மபாறுகம, பருவத்தில் உகழப்புக்குத் 

தக்ை பலன் தரும் பண்பு முதலியன பபான்று நல்லா ிாியர் திைழ்வதால் அவர் நிலம் 

பபான்றவர். இதகன 

மகல 

நல்லா ிாியர் மகல பபான்று இருக்ை பவண்டும். அதன் இயல்பான அளக்ை முடியாத 

அளவு, பல் மபாருள் வளம், அக க்ை முடியாத பதாற்றம், வறட் ியிலும் வளம் தரும் 

பண்பு முதலானவற்கற நல்லா ிாியர் மபற்றிருப்பதால் மகல பபான்றவர்.  

நிகறபைால் 

நல்லா ிாியர் நிகறபைால் பபான்று திைழ பவண்டும். மபாருளின் உண்கம அளகவத் 

துல்லியமாைக் ைாட்டுவதும் இரு தட்டுைளுக்ைிகைபய நடுவில் நின்று உண்கமயாை 

அகமவதும் தராசுபைாலின் இயல்பு ஆகும். அவ்வாபற நல்லா ிாியரும் ஐயம் இன்றிப் 

மபாருகளப் புலப்படுத்துதல், நடுவு நிகலகமயுைன் ம யல்படுதல் என்னும் 

பண்புைளுைன் விளங்குவதால் தராசு (நிகறபைால்) பபான்றவர்.  

மலர் 

நல்லா ிாியர் மலர்பபால் திைழ பவண்டும். இது மங்ைல நிைழ்வுைளில் முதன்கம 

மபறுதல், அகனவராலும் விரும்பப் படுதல், உாிய பநரத்தில் மலர்ச் ி, 

இன்றியகமயாகம முதலான பண்புைளுகையது. இப்பண்புைகள நல்லா ிாியர் 

மபறுவதால் அவர் மலர் பபான்றவர். 

ஆ ிாியர் ஆைாதவர் இலக்ைணம் 

பாைம் ம ால்லும் குணம் இன்கம, இழிந்த குண இயல்பு, மபாறாகம, மபாருட்பற்று, 

உண்கமப் மபாருகள உணர்த்தாத வஞ் ை மநஞ் ம், அச் ப்படுதல், பிறகர அச் முறச் 

ம ய்தல், ைழற்குைம், மைற்பகன, பருத்திக் குண்டிகை (குடுகவ), முைத்மதங்கு ஆைிய 

நான்ைிற்கும் ஒப்பான மாறுபாடுகைய மனத்கத உகைபயார் ஆ ிாியராை விளங்கும் 

தகுதி இல்லாதவர் ஆவர்.  



ைழற்குைம் 

ைழற்குைம் பபான்று திைழ்பவர் நல்லா ிாியர் ஆை மாட்ைார். உள்பள இட்ை முகறக்கு 

மாறாைத் தகலைீழாைக் ைவிழ்க்கும் நிகலயில் ைழற் ிக் ைாய்ைகள மவளிபய விடுவது 

ைழற்குைம் ஆகும். அவ்வாபற ைற்ற முகறயிகன மாற்றிச் ம ால்லும் இயல்புகையவர் 

ஆ ிாியர் ஆகும் 

தகுதியற்றவர்.  

மைற்பகன 

மைற்பகன பபான்று திைழ்பவர் நல்லா ிாியர் ஆவதில்கல. தாபன தந்தால் அன்றிப் 

பிறர் ஏறி வந்து பழம் மபற இைம் மைாைாதது பகனமரம், அவ்வாபற அவராை 

நிகனத்தால் மட்டுபம பபாதிப்பவர் ஆ ிாியர் ஆைார்.  

பருத்திக் குண்டிகை 

பருத்திக்குண்டிகை பபான்ற இயல்புகையவர் ஆ ிாியர் தகுதி அற்றவர் ஆவார். ஒரு 

குடுக்கையில் பஞ் ிகன அகைப்பதும் ைடினம், மவளிபய எடுப்பதும் ைடினம். 

ஆவ்வாபற படிக்கும் பபாதும் துன்புற்றுப் பாைம் நைத்தும் பபாதும் துன்பமாை 

நிகனப்பவர் ஆ ிாியர் ஆைமாட்ைார்.  

முைத்மதங்கு 

இது பபான்ற இயல்புகையவர் ஆ ிாியர் தகுதி அற்றவர் ஆவார். நீர்ப் பாய்ச் ி 

உரமிட்டு வளர்த்த மனிதகன விடுத்து பிறருக்கு ைாய் முதலான மபாருட்ைகள தரும் 

பவலியின் புறத்பத நிற்கும் வகளந்த முைத்மதங்ைிகனப் பபான்றவர்ைள் நல்லா ிாியர் 

ஆைமாட்ைார். இவர்ைள் உற்றுழி உதவி வழிபட்டு நிற்கும் மாணவகன விட்டுவிட்டு 

பிறருக்குப் பயிற்றுவிப்பவர் ஆவார்.  

ைற்பித்தல் வரலாறு 

ைற்பித்தல் வரலாறு என்பது ஆ ிாியர் மாணவர்க்கு பாைம் ைற்பித்தலின் இயல்கபயும் 

முகறகயயும் விவாிக்ைின்றது. இது பாைம் ம ால்லுதலின் வரலாறு, நுவலும் திறன், 

ஈதல் இயல்பு என பல ம ாற்மறாைர்ைளால் குறிப்பிைப் மபற்றுள்ளது.  ைற்பிக்கும் 

ஆ ிாியர் பமற்மைாள்ள பவண்டியன : 

அ) ைாலத்கதயும் இைத்கதயும் நன்கு ஆராய்தல் 

ஆ) நல்ல இைத்தில் இருந்து, வழிபடு மதய்வத்கதத் துதித்தல். 

இ) ம ால்லப் பபாகும் பாைத்கத மனதில் பதிய கவத்து நிகனவு கூர்தல் 



ஈ) விகரவு,  ினம் இல்லாமல் முைமலர்ச் ியுைன் இருத்தல். 

உ) மாணவனது தன்கம அறிந்து நைத்துதல். 

ஊ) மாணவன் மதளிவகையுமாறு மாறுபாைற்ற மனத்துைன் ைற்பித்தல் 

IV. மாணாக்ைர் (மைாள்பவான்) வரலாறு 

மபாதுப்பாயிரத்தின் நான்ைாம் பிாிவு மாணாக்ைர் வரலாறு கூறுவதாகும். ஓர் ஆ ிாியன் 

தன் மைன், தன் ஆ ான், மன்னன் மைன், மபாருள் மைாடுப்பவன், வணங்ைி நிற்பவன், 

உகரப்பகத உணரும் திறன் மிக்ைவன் என அறுவகைப்பட்ைவர்க்குப் பாைம் 

ைற்பிக்ைலாம். இவ் அறுவபர மாணவர் (மைாள்பவார்) ஆவார். இதகன நன்னூலார் 

மாணாக்ைர் வகை 

மாணாக்ைர்ைகள தகல மாணாக்ைர், இகை மாணாக்ைர், ைகை மாணாக்ைர் என மூன்று 

வகையினராைக் ைண்ைார் நன்னுலார்.  

அன்னம் ஆபவ மண்மணாடு ைிளிபய 

இல்லிக் குைம் ஆடு எருகம மநய்யாி 

அன்னர் தகல இகை ைகைமா ணாக்ைர் (நன் : 38) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

தகல மாணாக்ைர் 

அன்னமும் பசுவும் பபான்றவர் தகல மாணாக்ைர். அன்னப் பறகவ பாகலயும் நீகரயும் 

பிாித்தறியும் ஆற்றலுகையது. அவ்வாபற நன்கம. தீகமகயப் பிாித்து அறிபவர் தகல 

மாணாக்ைர். பசு இகர ைிகைத்தவழி உண்டு பின்பு அக  பபாடும் இயல்புகையது.  

ஆ ிாியாிைம் பாைம் பைட்டுப் பின்பு நிகனத்துப் பார்த்துத் மதளிவு மபறுபவர் தகல 

மாணாக்ைர். 

இகை மாணாக்ைர் 

மண்ணும் ைிளியும் பபான்றவர் இகை மாணாக்ைர். மண் பதாண்டிய முயற் ி அளபவ 

பலன் தருவது. அவ்வாபற ஆ ிாியர் தூண்டிய அளபவ அறிவு மபறுபவர் இகை 

மாணாக்ைர். ைிளி ம ான்னகத மட்டுபம ம ால்லும் இயல்புகையது. அவ்வாபற 

திைழ்பவர் இகை மாணாக்ைர். 

 

 



ைகை மாணாக்ைர் 

இல்லி (ஓட்கை)க் குைம், ஆடு எருகம, மநய்யாி (பன்னாகை) எனும் நான்ைிகனயும் 

ஒத்தவர் ைகை மாணாக்ைர். எகதயும் மனதில் தங்ை கவக்ைாத தன்கமயில் ஓட்கைக் 

குைம் பபாலவும், அங்கும் இங்கும் பமம்பபாக்ைாைப் படிப்பதில் ஆடு பபாலவும், 

எகதயும் குழப்புவதில் எருகம பபாலவும் நல்லகத விடுத்து அல்லகதத் பதக்ைிக் 

மைாள்வதில் மநய்யறி (பன்னாகை) பபாலவும் இருப்பவர் ைகை மாணாக்ைர் ஆவார். 

மாணாக்ைர் ஆைாபதார் 

குடிைாரன், ப ாம்பபறி, அைங்ைாாி, ைாமுைன், திருைன், பநாயாளி, அறிவில் ஏகழ, 

மாறுபாடுகையவன்,  ினத்தன், அதிைமாைத் தூங்குபவன், மந்த புத்தி உள்ளவன், 

நூல்ைளின் பரப்கபக் ைண்டு பயந்து தடுமாறுபவன், தீவிகன ம ய்பவான், பாவி, 

மபாய் ம ால்பவன் முதலானவர் மாணவர் ஆைார். இத்தகைபயாருக்கு ஆ ிாியர் பாைம் 

ைற்பிப்பதில்கல . எனபவ 

இத்தகைபயார் மாணவர்க்குாிய தகுதியற்றவர் ஆவர்.  

ைற்றல் (பாைம் பைட்ைல்) வரலாறு 

மாணாக்ைர் பாைம் ைற்றலின் இயல்கபயும் முகறகயயும் ைற்றல் வரலாறு என்பார் 

நன்னூலார். இது பாைம் பைட்ைலின் வரலாறு, பைாைல் மரபு என்னும் மபயர்ைளில் 

வழங்ைப்படுைிறது. இதகன நன்னுலார். இதன்படி பாைம் பைட்ைத் மதாைங்கும் 

மாணவன் 

பின்பற்ற பவண்டியகவ : 

அ) உாிய பநரத்திற்குச் ம ல்லுதல் 

ஆ) வழிபாடு நிைழ்த்துதல் 

இ) ஆ ிாியாின் குணமறிந்துப் பழைி, அவரது குறிப்பறிந்து நிற்றல். 

ஈ) ஆ ிாியர் இரு என்றால் இருத்தல், ம ால் என்றால் ம ால்லுதல் என்னும் பண்பு 

உ) நீர் பவட்கை உகையவன் பபால் ஆர்வமாைவும்,  ித்திரப் பாகவ பபால் 

அைக்ைமாைவும் விளங்குதல். 

ஊ) ம வி - வாயாைவும், மநஞ் ம் - வயிறாைவும் விளங்குமாறு பாைங்ைகளக் பைட்டு 

உள்பள ம லுத்துதல். எ) பாைத்தகத மறந்து விைாமல் மனதில் பதிய கவத்தல் 



ஏ) ஆ ிாியர் பபா என்ற பின்பு திரும்புதல். 

பாைம் ைற்கும் (பயிலும்) முகற 

மாணாக்ைர் பாைம் ைற்கும் முகறயிகன இப்பகுதி விவாிக்ைிறது. பாைம் பைட்டு முடிந்த 

பின்பு பயிற் ி ம ய்தல் முக்ைியமானது.  ிந்தித்தல், மீண்டும் பைட்ைல், நல்ல 

மாணவர்ைளுைன் பழகுதல், ஐயம் வரும்மபாழுது வினாவுதல், தன்கன வினவிய 

மபாழுது விகை கூறுதல் என்பன பயிற் ியின் படிநிகலைள் ஆகும். நூல்ைகளக் ைற்கும் 

முகறயிகனப் பின்வருமாறு அறியலாம். 

அ) உலை வழக்கு, ம ய்யுள் வழக்கு எனும் இருவகை வழக்ைிகன அறிதல். 

ஆ) மூலபாைத்கத மனதில் பதித்தல் 

இ) ஆ ிாியாிைம் ைற்ற பாைத்கத பலமுகற நிகனவூட்ைல் 

ஈ) ஆ ிாியர் அருைில் அமர்ந்து மனதில் பதியுமாறு பாைம் பைட்ைல். 

உ) தகல மாணாக்ைருைன் பழைிப் பாைத்கதப் பயிற் ி ம ய்தல் 

ஊ) ஐயம் தீர்க்குமாறு வினாதல் 

எ) வினவியதற்கு உாிய விகை அளித்தல். 

இருமுகற பாைம் பைட்ைால் - பிகழ இன்றி அறியலாம். மூன்று முகற பாைம் பைட்ைால் 

- தாபன பிறருக்குச் ம ால்லும் திறன் மபறலாம். ஆ ிாியாிைம் ைற்கும் மபாழுது ைால் 

பங்கும், திறனுகைய மாணவருைன் பழகும்மபாழுது ைால் பங்கும், தன் 

 ார்புகையவர்க்குப் பயிற்றுவிக்கும் மபாழுது அகர பங்கும் என முழுகம அறிவு 

மபறலாம். இவற்கறக் ைைகமயாைக் மைாண்ைால் மாணவனின் அறியாகம 

மிகுதியாைவும் உறுதியாைவும் அைலும். 

ஆ ிாியகர வழிபடும் முகற 

ஆ ிாியகர எவ்வாறு வழிபடுவது என்பகத நன்னூலார் மாணாக்ைர்ைளுக்குத் 

மதளிவுபடுத்துைிறார். அந்தவகையில் மநருப்பில் குளிர் ைாய்பவன் மநருங்ைாமலும் 

விட்டு நீங்ைாமலும் இருப்பான். அவ்வாபற ஆ ிாியாிைமும் பழைி - வழிபை பவண்டும் - 

நிழகலப் பபான்று பின்மதாைர பவண்டும். ஆ ிாியருக்கு எது மைிழ்கவத் தருபமா 

அதற்கு மாறுபாைாமல் திைழ பவண்டும். இதகன 

அழலனின் நீங்ைான் அணுைான் அஞ் ி  

நிழலின் நீங்ைான் நிகறந்த மநஞ் மமாடு  

எத்திரத்து ஆ ான் உவக்கும் அத்திரம் 



அறத்தின் திாியாப் பைர்ச் ி வழிபாபை (நன் : 46) 

என நன்னூலார் விவாிக்ைின்றார். இவ்வாறு ஆ ிாியர் மனம் மைிழும்படி மாணாக்ைர் 

நைந்துமைாள்வபத அறத்தின் வழிச் ம ய்யும் ஆ ிாிய வழிபாைாகும். 

 ிறப்புப் பாயிரம் 

குறிப்பிட்ை ஒரு நூலுக்மைன்று தனியாை அகமயும் விளக்ைப் பகுதி  ிறப்புப் பாயிரம் 

ஆகும். ஆக்ைிபயான் மபயர், வழி, எல்கல, நூற் மபயர், யாப்பு, நுதலிய மபாருள், 

பைட்பபார், பயன் என்னும் எண்வகைப் மபாருகள மதளிவாை விளக்குவது  ிறப்புப் 

பாயிரம் ஆகும். பமலும் நூல், இயற்றப்பட்ை ைாலம், அரங்பைற்றப்பட்ை அகவ (ைளன்) 

இயற்றப்பட்ைதற்ைான ைாரணம் எனும் மூன்கறயும் ப ர்த்து  ிறப்புப் பாயிரத்தின் 

பண்புைளாைக் கூறுவாரும் உண்டு. இதகன 

ைாலம் ைளபன ைாரணம் என்று இம் 

மூவகை ஏற்றி மமாழிநரும் உளபர (நன் : 48) 

என்னும் நூற்பா வாயிலாை அறியலாம். குறிப்பிட்ை ஒரு நூகலப் பற்றிய ம ய்திைகள 

மட்டுபம தருவதால் இது  ிறப்புப் பாயிரம் எனப்படுைிறது. இதகன நன்னூலுக்குப் 

மபாருத்திப் பார்க்ைலாம். 

1. ஆக்ைிபயான் மபயர் - பவணந்தி முனிவர் 2. வழி - மதால்ைாப்பிய வழி 3. எல்கல - 

ைீழ்க் ைைல், ைன்னியாகுமாி, குைகு நாடு, திருபவங்ைை மகல 

4. நூல் மபயர் - நன்னூல் 

5. யாப்பு - நூற்பா (நூல்) - மதாகை, வகை, விாி 6. நுதலிய மபாருள் - எழுத்து ம ால், 

மபாருள் யாப்பு, அணி (ஐந்திலக்ைணம்) 7. பைட்பபார் - யாவரும் (நிைண்டு ைற்று 

இலக்ைியப் பயிற் ி மபற்றர்) 

8. பயன் - மமாழித் திறன் மபறுதல் (முட்டு அறுத்தல்) 

9. ைாலம் -  ீய ைங்ை மன்னன் ைாலம் 

10. ைளன் -  ீய ைங்ைன் அகவ 

11. ைாரணம் -  ீய ைங்ைன் பவண்டிக் மைாண்ைது. 

 



2. நூலுக்குப் மபயாிடும் வகை 

முதல் நூல், இயற்றியவன், நூலினளவு, அதில் ம ால்லப்பட்ை மபாருள், அதகன 

இயற்றத் தூண்டியவன், அதன் பண்பு முதலிய ைாரணங்ைளாலும் இடுகுறியாலும் ஒரு 

நூலுக்குப் மபயாிைப்படும். 

3. நூல் யாப்பு 

மதாகுத்தல் விாித்தல் மதாகைவிாி மமாழிமபயர்ப்பு 

எனத்தகு நூல் யாப்பு ஈறிரண்டு என்ப(நன் : 50) 

பிறநூல்ைளில் விாிவாை கூறப்பட்ைவற்கற விாிவாைச் ம ய்தல்,  ிலவற்கறத் மதாகுத்து 

பவறு  ிலவற்கற விாிவாைச் ம ய்தல், பவறு மமாழியில் மபயர்த்துச் ம ய்தல் என்று 

நூலின் யாப்பு 

நான்கு வகைப்படும். நூல் யாப்பு என்பது நூலில் ம ய்திைகள விளக்கும் முகற ஆகும். 

4.  ிறப்புப் பாயிரம் ம ய்ய தகுதியுகைபயார் 

தன்ஆ  ிாியன் தன்மனாடு ைற்பறான் 

தன்மா ணாக்ைன் தகும் உகர ைாரன் என்று 

இன்பனார் பாயிரம் இயம்புதல் ைைபன (நன் : 51) 

என்னும் நூற்பா  ிறப்புப் பாயிரம் ம ய்தற்கு தகுதியுகைபயாகர வகரயகற 

ம ய்ைிறது. தன்னுகைய ஆ ிாியன் , தன்பனாடு ைற்றவன், தன்னுகைய மாணாக்ைன், 

அந்நூலுக்கு உகர எழுதியவன் எனும் இந்நால்வாில் ஒருவர்  ிறப்புப் பாயிரம் 

எழுதலாம். 

2.  ிறப்புப் பாயிரம் பிறர் எழுதுதல் 

பிறர்க்குத் பதான்றா நுட்பமான மபாருட்ைகள எல்லாம் பதான்றச் ம ய்யும் பல துகறச் 

ம ய்திைகளக் மைாண்ை அாிய நூகல இயற்றிய பபாதிலும் தன்கனத் தாபன 

புைழ்ந்துகரத்தல் தக்ைதன்று. எனபவ  ிறப்புப் பாயிரத்கதப் பிறபர எழுதுதல் 

பவண்டும். 

3. தற்புைழ்ச் ி குற்றமாைா இைங்ைள் 

அர ன் அகவக்கு எழுதும்  ீட்டுக் ைவியிலும் தனது புலகமகய அறியாதவாிைத்திலும் 

அகவயில் பிறருைன் புலகமப் பபாட்டியில் ஈடுபடும் மபாழுதும் எதிாியாைிய புலவன் 



தன்கன இைழ்ந்துகரக்கும் மபாழுதும் தன்கனத் தாபன புைழ்ந்து பபசுதல் புலவனுக்குத் 

தகும். 

4. பாயிரத்தின் இன்றியகமயாகம 

ஆயிரம் உறுப்புைளால் ஆன விாிந்த நூலாயினும் பாயிரம் இல்லாதது நூலாைாது. 

மாளிகைக்கு அழைிய ஓவியங்ைளும் மாநைரத்திற்கு நுகழவாயிற் பைாபுரமும் நாட்டிய 

மங்கைக்கு அணிைலன்ைளும் அழகு ப ர்த்தல் பபான்று பாயிரம் நூலுக்கு அழகு 

ப ர்ப்பதனால் அதகன எல்லாவகை நூல்ைளுக்கும் முதலில் மபாிபயார் ப ர்த்து 

கவத்தனர். 

1.எழுத்தியல் 

எழுத்திலக்ைணப் பாகுபாடு 

தமிழ் மமாழியின் இலக்ைணம் ஐந்து மபரும் பிாிவுைகள உகையது. அவற்றுள் 

முதலாவது எழுத்து இலக்ைணம் ஆகும். எழுத்து இலக்ைணங்ைள் யாவும் எழுத்ததிைாரம் 

என்னும் பிாிவில் நன்னூல் ஆ ிாியர் பவணந்தி முனிவரால் விளக்ைப்பட்டுள்ளன. இது  

ஐந்து இயல்ைகள உகையது. அகவ 

 எழுத்தியல் 

 பதவியல் 

 எழுத்ததிைாரம் 

 உயிாீற்றுப் புணாியல் 

 மமய்யீற்றுப் புணாியல் 

 உருபுப் புணாியல் 

என்பகவயாகும். எழுத்திலக்ைணத்கத அைத்திலக்ைணம், புறத்திலக்ைணம் எனும் இரு 

வகைைளில் அைக்ைலாம். அைத்திலக்ைணத்தில் எழுத்தியலும் புறத்திலக்ைணத்தில் 

ஏகனய இயல்ைளும் அைக்ைப் மபற்றுள்ளன. எழுத்ததிைாரத்தின் முதல் இயல் 

எழுத்தியல் ஆகும். அது எழுத்து மதாைர்பான எல்லா இலக்ைணப் பகுப்புைகளயும் 

மதாகுத்து விளக்குவதாை அகமைிறது. இவ்வியகல நன்னூல் ஆ ிாியர் அருைபதவகன 

வணங்ைி மதாைங்குைிறார். 

பூமலி அப ாைினள் புகனநிழல் அமர்ந்த 

நான்முைன் மதாழுது நன்கு இயம்புவன் எழுத்பத (நன் : 56) 



என்னும் நூற்பாவினால் ைைவுகள வணங்ைி எழுத்தியகலத் மதாைங்குைிறார் ஆ ிாியர். 

இவ்வியல் 12 பிாிவுைகள உகையது. அவற்கற விளக்குவபத இப்பகுதியின் 

பநாக்ைமாகும். 

எழுத்திலக்ைணத்தின் பாகுபாடு 

நன்னூலின் முதல் பிாிவு எழுத்ததிைாரம் ஆகும். அதில் முதல் இயல் எழுத்தியல் ஆைம். 

அப்பகுதியில் இைம் மபறும் இலக்ைணச் ம ய்திைள் பன்னிரண்டு ஆகும். அகவபய 

எழுத்திலக்ைணத்தின் பாகுபாடுைள் ஆகும். அகவ எழுத்தின் எண்ணிக்கை, மபயர், 

மநடுங்ைணக்கு வாிக , பிறப்பு, வாிவடிவம், ஒலி அளவு, ம ால்லின் முதலில் நிற்றல், 

ம ால்லின் இறுதியில் நிற்றல், ம ால்லின் மத்தியில் நிற்றல், எழுத்துப்பபாலி, பதம் 

(ம ால்), எழுத்துப் புணர்ச் ி ஆைிய 12 கூறுைளாகும்.  

1. எண் 

எண் என்பது தமிழ் எழுத்துக்ைளின் எண்ணிக்கைகயக் குறிக்கும். அடிப்பகையாை முதல் 

எழுத்து,  ார்பு எழுத்து என்னும் இரண்டு பிாிவாை அகமயும். ஒலிவடிவம், வாிவடிவம் 

ஆைிய இருவகை வடிவங்ைளில் எழுத்தின் ஒலிவடிவத்கத 

மமாழிமுதல் ைாரணம் ஆம் அணுத் திரள் ஒலி 

எழுத்து அது முதல்  ார்பு என இருவகைத்பத (நன் : 58) 

என்னும் இந்நூற்பா விளக்குைின்றது. 

முதல் எழுத்து 

தாபம தனித்து இயங்கும் தன்கம உகையது முதல் எழுத்து எனப்படும். 

உயிர் எழுத்துக்ைள் 12 

மமய் எழுத்துக்ைள் 18 

என, இரு நிகலைளில் அகமயும் 30 எழுத்துக்ைள் முதல் எழுத்து ஆகும். 

தமிழ் எழுத்துக்ைள் இரு வகைப்படும். அகவ, முதமலழுத்துக்ைள்,  ார்மபழுத்துக்ைள் 

ஆகும். 

 

 



முதமலழுத்துக்ைள் 

மமாழிக்கு அடிப்பகையாை அதாவது முதலாை விளங்கும் எழுத்துக்ைள் 

'முதமலழுத்துக்ைள் ' ஆகும். தமிழில் உயிமரழுத்துக்ைளும் மமய்மயழுத்துக்ைளும் முதல் 

எழுத்துக்ைளாை அகமைின்றன. மதால்ைாப்பியர் அைரம் முதல் னைரம் இறுதியாை உள்ள 

உயிரும் மமய்யுமாைிய 30 எழுத்துக்ைளும் முதல் எழுத்துக்ைள் என்ைிறார். 

மதால்ைாப்பியத்தின் வழிநூலான நன்னூல் ஆ ிாியர் பவணந்தி முனிவர் 

உயிரும் உைம்புமாம் முப்பதும் முதபல (நன் : 59) 

என்ைிறார். உயிாிருந்தால்தான் உைல் இயங்கும். உயிமரழுத்துக்ைள் இகணந்தால் தான் 

மமய்மயழுத்துக்ைள் இயங்கும். உயிர் (ஆவி), மமய் (உைம்பு) என எழுத்துக்ைளுக்கு 

அறிவியல் 

அடிப்பகையில் மபயாிைப்பட்டுள்ளது. 

முதமலழுத்து (30) உயிமரழுத்து (12) மமய்மயழுத்து (18) 

உயிமரழுத்து (12) 

அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ, என்னும் 12 எழுத்துக்ைளும் 

உயிமரழுத்துக்ைளாகும். இவற்கற இரு வகைைளாைக் மைாள்ளலாம். அகவ, 

குற்மறழுத்துக்ைள், மநட்மைழுத்துக்ைள் ஆகும்.  

1. குற்மறழுத்துக்ைள் (5) 

- அ, இ, உ, எ, ஒ (ஒரு மாத்திகர அளவு ஒலிப்பன)  

2. மநட்மைழுத்துக்ைள் (7) 

- ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள (இரு மாத்திகர அளவு ஒலிப்பன) என்பனவாகும். இகவ 

மமாழிக்கு உயிராை (ஆவி) திைழ்வதால் உயிர் எழுத்துக்ைள் ஆகும். 

 ார்மபழுத்து 

தனித்து இயங்கும் ஆற்றலின்றி முதல் எழுத்துக்ைளான உயிர், மமய்மயழுத்துக்ைகளச் 

 ார்ந்து வரும் எழுத்துக்ைள்  ார்மபழுத்து எனப்படும். முப்பது முதமலழுத்துக்ைளும் 

மமாழியில் வரும்பபாது பல்பவறு வகையாைத் திாிந்து ஒலிக்ைின்றன. எழுத்துக்ைள் 

ஒன்மறாைன்று ப ரும்பபாதும் எழுத்துக்ைளின் ஒலி நீளும் பபாதும் எழுத்துக்ைளின் ஒலி 



குகறயும் பபாதும் ஏற்படும் ஒலித் திாிபிற்பைற்ப உருவாகும் எழுத்துக்ைள் 

 ார்மபழுத்துக்ைள் ஆகும். எனபவ, உயிரும் மமய்யும் 'தனிநிகல எழுத்து' என்றும் 

அவற்கறச்  ார்ந்து வரும் எழுத்து ' ார்மபழுத்து' என்றும் மைாள்ளப்படும். 

 ார்மபழுத்தின் வகைைள் 

மதால்ைாப்பியர் குற்றியலிைரம், குற்றியலுைரம், ஆய்தம் என்னும் மூவகை 

எழுத்துக்ைகள மட்டுபம  ார்மபழுத்துக்ைள் என்பார் நன்னூலார் 10 வகைைகளக் 

குறிப்பிடுைிறார். அகவ,  

1. உயிர்மமய் 

2. ஆய்தம் 

3. குற்றியலிைரம் 

4. குற்றியலுைரம் 

5. ஐைாரக் குறுக்ைம் 

6. ஒளைாரக் குறுக்ைம் 

7. உயிரளமபகை 

8. ஒற்றளமபகை 

9. மைரக் குறுக்ைம் 

10. ஆய்தக் குறுக்ைம் 

என்பனவாகும். 

 ார்மபழுத்தின் விாிவு (369) 

2. மபயர் 

எழுத்துக்ைளுக்கு நம் முன்பனார் இட்டு வழங்கும் மபயர்ைள் பல. அகவ அடிப்பகையாை 

இரண்டு நிகலைகள உகையன. அகவ இடுகுறி , ைாரணம் என்பனவாகும். 

1. இடுகுறிப் மபயர் : ைாரணம் இன்றி ஒரு மபாருளுக்கு இட்டு வழங்ைப்படுவது. 

2. ைாரணப் மபயர்: ஏபதனும் ஒரு ைாரணத்தின் அடிப்பகையில் வழங்ைப்படும் மபயர். 



இவ்விருவகைப் மபயர்ைளும் பல மபாருள்ைளுக்குப் மபாதுவான மபயராைியும் ஒரு 

மபாருளுக்பை உாிய  ிறப்புப் மபயராைியும் வரும். எனபவ மபாருள்ைளுக்குப் 

மபயாிடுதல் முகற நான்கு வகையாை அகமயும். அகவ , 

1. இடுகுறிப் மபாதுப்மபயர் : எைா - மரம் 

2. இடுகுறிச்  ிறப்புப்மபயர் : எ.ைா - பலா 

3. ைாரணப் மபாதுப் மபயர் : எ.ைா - வகளயம் 

4. ைாரணச்  ிறப்புப் மபயர் : எ.ைா - வகளயல் 

என்பனவாகும். மபயர்ைள் இடுகுறி, ைாரணம் என்னும் இரண்டிற்கும் மபாதுவாைியும் 

இடுகுறிக்பை உாிய  ிறப்பாைியும் ைாரணத்திற்பை உாிய  ிறப்பாைியும் வருவதுண்டு. 

அதாவது ைாரண இடுகுறிப்மபயர், இடுகுறிப்மபயர், ைாரணப் மபயர் என மபயர்ைள் 

மூவகைப்படும் என்பபத இரண்ைாம் ைருத்தாை அகமைிறது. பமலும் ஒரு மபயாிகன 

இருமபாருள்பைக் கூறுவகத இரட்டுற மமாழிதல் என்னும் உத்தியாைக் மைாள்வர். 

அவ்வகையில் மபயர்ைகளச்  ான்றுைளுைன் அறிவது அவ ியமாகும். 

1. ைாரண இடுகுறிப்மபயர்: அந்தணர், முள்ளி (ைாரணமும் இடுகுறியும் மபாருந்தி 

அகமந்த மபயர்) 

2. இடுகுறிப் மபயர் : மபான், தமிழ் (ஒரு ைாரணமும் இன்றி மதாைக்ைத்தில் இடும் 

மபயர்) 

3. ைாரணப் மபயர் : மபான்னன், தமிழன் (ஒரு ைாரணத்தால் இைப்படும் மபயர்) 

அந்தணர் எனும் மபயர் அறவாளர் அகனவருக்கும் மபாருந்துவதால் ைாரணப் 

மபயராைவும் பிராமணர் எனும் மபயர் ஓர் இனத்தாகர மட்டும் குறிப்பதால் இடுகுறிப் 

மபயராைவும் அகமைின்றன. எனபவ இது ைாரண இடுகுறிப் மபயர் எனப்படுைிறது. 

முள்ளி என்பது முட்ைளுகைய ம டிைள் அகனத்திற்கும் மபாதுவான ைாரணப் 

மபயராைவும் முள்ளி என்னும் ஒருவகைச் ம டிக்கு இடுகுறிப் மபயராைவும் அகமந்து 

ைாரண இடுகுறிப் மபயர் ஆயிற்று. எழுத்துக்ைளின் மபயர்ைள் அைர முதல் ஒளைாரம் 

ஈறாை உள்ள பன்னிரண்டு எழுத்துக்ைகளயும் உயிர் என்னும் ைைர முதல் னைரம் ஈறாை 

உள்ள பதிமனட்டு எழுத்துக்ைகளயும் மமய் என்றும் அறிவுகைபயார் கூறினர். உயிர் - 

உயிர் பபான்ற உயிகரச்  ார்ந்து இயங்ைவல்லது. மமய் - மமய் (உைம்பு) பபான்று 



உயிகரச்  ார்ந்து இயங்ைவல்லது. உயிரும் – மமய்யும் மமாழிக்கு அடிப்பகையாை 

அதாவது முதலாை விளங்கும் எழுத்துக்ைள் 'முதமலழுத்துக்ைள்' ஆகும். தமிழில் 

உயிமரழுத்துக்ைளும் மமய்மயழுத்துக்ைளும் முதல் எழுத்துக்ைளாை அகமைின்றன. 

அம்முதல் ஈறாறு ஆவி ைம் முதல்  

மமய்ம் மூவாறு என விளம்பினார் புலவர்' (நன் : 63) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா 'அ' முதல் 12 உயிமரழுத்துக்ைள், 'ை' முதல் 18 

மமய்மயழுத்துக்ைள் என 30 எழுத்துக்ைள் முதமலழுத்துக்ைள் ஆகும். 

முதமலழுத்துக்ைளான உயிரும் மமய்யும் ப ர்ந்து பிற எழுத்துக்ைள் பிறக்ைக் 

ைாரணமாவதால் அகவ முதமலழுத்துக்ைள் ஆகும். உயிமரழுத்து (12) 

உயிமரழுத்துக்ைகள குற்மறழுத்துக்ைள், மநட்மைழுத்துக்ைள் ஆகும். 

1. குற்மறழுத்துக்ைள் - அ, இ, உ, எ, ஒ (ஒரு மாத்திகர அளவு ஒலிப்பன) 

2. மநட்மைழுத்துக்ைள் - ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள (இரு மாத்திகர அளவு ஒலிப்பன) 

என்பனவாகும். இகவ மமாழிக்கு உயிராைத் (ஆவி) திைழ்வதால் உயிர் எழுத்துக்ைள் 

ஆகும். 

அ, இ, உ, எ, ஒ க்குறில் ஐந்பத (நன் : 64) 

ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஔ மநடில் (நன் : 65) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பாக்ைள் வாயிலாை நன்னூலார் குறில் மநடில் பற்றி 

விவாிக்ைின்றார். 

மமய்மயழுத்துக்ைளில் வல்மலாலியாை ஒலிப்பகவ வல்லினம் ஆகும். மமல்மலாலியாை 

ஒலிப்பகவ மமல்லினம் ஆகும். இரண்டிற்கும் இகைப்பட்ை ஒலியுைன் ஒலிப்பகவ 

இகையினம் ஆகும். இவ்வாறு ஒலிக்கும் தன்கமயால் மமய்மயழுத்துக்ைள் 

மூவகைப்படும். மமய்மயழுத்து அகர மாத்திகரயாை ஒலிக்கும். 

வல்லினம் 

ை,  , ை, த, ப, ற எனும் ஆறும் வல்லினம் எனப்படும். வன்கமயான ஓக  உகையன.  

 

 



மமல்லினம் 

ங, ஞ, ண, ந, ம, ன எனும் ஆறும் மமல்லினம் எனப்படும். மமல்லினம் மமன்கமயான 

ஓக  உகையன.  

இகையினம் 

ய, ர, ல, வ, ழ, ள எனும் ஆறும் இகையினம் ஆகும். வல்லினத்திற்கும் 

மமல்லினத்திற்கும் இகைப்பட்ை ஓக  உகையன.  

இனமவழுத்துக்ைள் 

பிறப்பாலும் முயற் ியாலும் வடிவாலும் ஒத்த எழுத்துக்ைகள இன எழுத்துக்ைள் என்பர். 

உயிமரழுத்துக்ைளுள் 

1. அ, ஆ 2. இ, ஈ 3. உ, ஊ 4. ஏ , ஏ 5.ஐ, இ 6.ஒ. ஓ 7. ஓள, உ என ஏழு இனங்ைள் 

உள்ளன. 

மமய்மயழுத்துக்ைளில் 1. க்ங் 2. ச் ஞ் 3. ட் ண் 4. த்ந் 5. ப்ம் 6. ற்ன்  - என ஆறு இனங்ைள் 

உள்ளன. முதமலழுத்துக்ைள் இரண்டிரண்டு ஓாின எழுத்துக்ைளாைி வழங்குதல் மதான்று 

மதாட்டு வரும் முகறயாகும். ஐைார, ஒளைாரங்ைளுக்கு முகறபய இைரமும் உைரமும் 

இனமவழுத்துக்ைளாகும். ஐைார, ஔைாரங்ைளுக்கு ஏகனய மநடில்ைளுக்கு குறில் 

இனமவழுத்தாகுதல் பபான்று இனமவழுத்து இல்கல. எனினும் ஈைார, ஊைாரங்ைளின் 

இனமாைிய இைர, உைரங்ைள் முகறபய அகவைளுக்கு இனமவழுத்தாை வரும். 

இகையின எழுத்துக்ைளுக்குத் தனியாை இனமவழுத்து இல்கல . இதகன , 

இனம் - மபயர்க்ைாரணம் 

பிறப்பிைம். பிறப்பிற்ைான முயற் ி, மாத்திகர, மபாருள், ஒலியும் வாியுமாைிய உருவம் 

ஆைியவற்றின்  ில இயல்புைளால் ஒத்திருத்தல் இனம் எனப்படும். பிறப்பிைம் 

முதலியவற்றின் அடிப்பகையில் இனம் பிாித்து அறியப்படும் என்பது இதன் ைருத்து. 

எ.ைா - தானத்தாலும் முயற் ியாலும் ஒத்தகவ - உயிமரழுத்துக்ைள் 

முயற் ியாலும் அளவாலும் ஒத்தகவ - வல்லினம், மமல்லினம் 

மபாருளால் ஒத்தகவ - உயிர், வல்லினம், மமல்லினம் 



(அங்கு, ஆங்கு, குளக்ைகர, குளங்ைகர ஓமரழுத்திற்குப் பதிலாை அதன் இனமவழுத்து 

வாினும் மபாருள் மாறாது). வடிவால் ஒத்தகவ - அ, ஆ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ 

தானம் முயற் ி அளவு மபாருள் வடிவு 

ஆன ஒன்று ஆதிஓர் பகை ஒப்பு இனபன. (நன் : 72) 

என்னும் நூற்பா வாயிலாை இதகன அறிந்து மைாள்ளலாம். 

சுட்மைழுத்து 

அ, இ, உ எனும் மூன்றும் ம ால்லுக்கு முதலிலும் தனித்தும் சுட்டுப் மபாருகள 

உணர்த்தினால் சுட்மைழுத்துக்ைளாகும். சுட்மைழுத்துக்ைள் ம ால்லின் உறுப்பான 

(அைத்து) அகமதல் அைச்சுட்ைாகும். அகவ ம ால்லினின்று பவறாைி (புறத்து) அகமதல் 

புறச்சுட்ைாகும். 

எ.ைா 

 அவன், இவன், உவன் - ம ால்லுக்கு முதலில் வந்த சுட்மைழுத்துக்ைள் 

(அைச்சுட்டு) 

 அச்  ிறுவன், இச்  ிறுவன், உச்  ிறுவன் - தனிபய வந்த சுட்மைழுத்துக்ைள் 

(புறச்சுட்டு) 

அைரம் மதாகலவிலுள்ள மபாருகளச் சுட்டுவதால் ப ய்கமச் சுட்டு எனப்படும். இைரம் 

அண்கமப் மபாருகளச் சுட்டுவதால் அண்கமச்சுட்டு எனப்படும். உைரம், நடு, பின் 

பமலிைங்ைளிலுள்ளவற்கறச் சுட்டும் இகைச்சுட்ைாகும்.  

வினா எழுத்து 

எ, யா ஆைிய இரண்டும் ம ால்லுக்கு முதலிலும் ஆ, ஓ ஆைிய இரண்டு ம ால்லுக்கும் 

இறுதியிலும் ஏைாரம் ம ால்லுக்கு முதல் இறுதி எனும் ஈாிைத்தும் வினாப்மபாருகள 

உணர்த்தினால் வினாமவழுத்துக்ைளாகும். அைவினா, புறவினா என வினா 

இருவகைப்படும். வினா எழுத்துக்ைள் ம ால்லின் உறுப்பாை அைத்து அகமதல் 

அைவினா, அகவ ம ால்லினின்று பவறாைி புறத்து அகமதல் புறவினா. 

எ.ைா - 

எவன் 

 யார் - எ, யா, ஏ முதலில் வந்தன. (அைவினா) 



 பாண்டியனா, பாண்டியபனா, பாண்டியபன - ஆ, ஓ , ஏ ஈற்றில் வந்தன 

(புறவினா) 

1. உயிர் - அ முதல் ஔ வகர (12) 

2. மமய்- க் முதல் ன் வகர (18) 

3. குறில்- அ, இ, உ, எ, ஒ (5) 

4. மநடில்-ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள (7) 

5. சுட்டு - - அ, இ, உ (3)  

6. வினா - எ, யா ( முதலில் வரும்), ஆ, ஓ ( இறுதியில் வரும்), ஏ இரண்டிைத்தும் வரும். 

7. வல்லினம் - க், ச், ட், த், ப், ற் (6) 

8. மமல்லினம் - ங், ஞ், ண், ந், ம், ன் (6) 

9. இகையினம் - ய், ர், ல், வ், ழ், ள் (6) 

முகற 

தமிழ் எழுத்துக்ைகள வழங்ைி வரும் முகற ஒன்று நகைமுகறயில் உள்ளது.  ிறப்பு 

ைருதியும், ஒன்றுக்கு ஒன்று இனம் என்னும் ைாரணம் ைருதியும் எழுத்துக்ைகள 'அ'ைரம் 

முதலாை வழங்குவபத 'முகற' ஆகும். தனித்து இயங்கும்  ிறப்பினால் உயிர்ைள் 

மமய்ைளுக்கு முன்பு கவக்ைப்பட்டுள்ளன. இயல்பான ஓக  உகைய குறில்ைள் 

அவற்றின் நீட் ியாை (விைாரமாைிய) மநடில்ைளுக்கு முன்பும் வலிய ஓக  உகைய 

வல்லினம் மமல்லினத்திற்கு முன்பும் கவக்ைப்பட்டுள்ளன. குறில்ைளுக்குப் பின்பு 

மநடில்ைளும் வல்லினத்திற்குப் பின்பு மமல்லினமும் இனம் எனும் ைாரணத்தால் 

கலக்ைப்பட்டுள்ளன. (குறிலுக்கு மநடில் இனம் : வல்லினத்திற்கு மமல்லினம் இனம். 

எ.ைா (அ-ஆ, இ-ஈ, ..... க் -ங், ச்-ஞ் ...) 

வலிய ஓக யும் மமலிய ஓக யும் உணர்ந்த பின்னபர அவற்றிற்கு இகைப்பட்ை 

இகையின ஓக கய உணர முடியும். எனபவ இகையினம் மமய் வாிக யில் பின்பு 

கவக்ைப்பட்டுள்ளது. தமிழ் மமாழிக்பை உாிய  ிறப்பு எழுத்துக்ைளான ழ, ற, ன ஆைியன 

ஈற்றில் கவக்ைப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ் எழுத்துக்ைளின் முகற : அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஒள , 



க், ங், ச், ஞ், ட், ண், த், ந், ப், ம், ய், ர், ல், வ், ழ், ற்,ன் - என்பதாகும். 

பிறப்பு 

பிறப்பு மமாழிக்கு முதற்ைாரணமாைிற அணுக் கூட்ைத்தின் ைாாியபம ஒலியாகும். 

இவ்மவாலிபய எழுத்து ஆைிறது. நிகறந்த உயிாினது முயற் ியால், உள் நின்ற 

ைாற்றானது எழுப்ப எழுைின்ற அணுக் கூட்ைம் மவவ்பவறு எழுத்து ஒலியாைத் 

பதான்றும். இவ்மவாலி அணுத்திரள் மார்பு, ைழுத்து, தகல, மூக்கு எனும் நான்கும் 

இைங்ைளாைவும் அகமய; உதடு, நாக்கு, பல், ைண்ணம் எனும் நான்கு உறுப்புைளும், 

முயற் ிப்பதால் மவவ்பவறு எழுத்மதாலிைள் பதான்றுைின்றன. இகவபய 

எழுத்துக்ைளின் பிறப்பாை ைருதப்படுைிறது. இக்ைருத்துக்ைகள 

நிகற உயிர் முயற் ியின் உள்வளி துரப்ப 

எழும் அணுத் திரள் உரம், ைண்ைம், உச் ி  

மூக்கு உற்று இதழ்நாப் பல்அண்த் மதாழிலின்  

மவவ்பவறு எழுத்மதாலியாய் வரல் பிறப்பப (நன் : 74) 

என்னும் நூற்பா மூலம் அறியலாம்.  

முதமலழுத்துக்ைளின் பிறப்பு 

1. இைப்பிறப்பு 

பமற்குறிய மநறியால் பிறக்குங்ைால் உயிமரழுத்துக்ைளும் இகைமயழுத்துக்ைளும் 

பிறக்குமிைம் ைழுத்தாகும். மமல்லினம் மூக்கை இைமாைக் மைாண்டு பிறக்கும். 

வல்லினம் மநஞ் ிகனப் பிறப்பிைமாைக் மைாண்டு பிறக்கும். 

2. முயற் ியின்  ிறப்பு 

1. உயிமரழுத்துக்ைள் 

அ, ஆ எனும் இரு எழுத்துக்ைளும் வாகயத் திறப்பதனால் பிறக்கும். அங்ைாத்தல் என்பது 

வாகயத் திறத்தல் ஆகும். 

இ, ஈ, எ, ஏ, ஐ எனும் ஐந்தும் வாகயத் திறந்து, பமற்ைகைவாய்ப் பற்ைகள நாக்ைின் 

விளிம்பில் மபாருந்துவதால் பிறக்கும். 



உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஒள எனும் ஐந்தும் உதடுைள் இரண்கையும் குவிப்பதால் பிறக்கும். பிற 

உயிமராலிைள் இதழ் குவியா ஒலிைளாகும்.  

2. மமய்மயழுத்துக்ைள் 

 ை, ங இரண்டும் முதல் நாக்கு முதல் அண்ணத்கதப் மபாருந்துவதால் பிறக்கும். 

  , ஞ இரண்டும் இகைநாக்கு இகை அண்ணத்கதப் மபாருந்துவதால் பிறக்கும். 

 ை, ண இரண்டும் நுனிநாக்கு நுனி அண்ணத்கதப் மபாருந்துவதால் பிறக்கும். 

 ப, ம இரண்டும் பமலுதடும் ைீழுதடும் மபாருந்துவதால் பிறக்கும். 

 முதல் நாக்கு முதலண்ணத்கதப் மபாருந்துவதால் யைரம் பிறக்கும். 

 ரைரமும் ழைரமும் நுனி நாக்கு நுனியண்ணத்கதத் தைவுவதால் பிறக்கும் 

 பமற்பல்லின் அடிப்பாைத்கத நாக்ைின் விளிம்பு தடித்து ஒற்றுவதால் லைரம் 

பிறக்கும். 

 அண்ணத்கத நாக்ைின் விளிம்பு தடித்து தைவுவதால் ளைரம் பிறக்கும். 

 பமற்பல்கலக் ைீழுதடு மபாருந்துவதால் வைரம் பிறக்கும் 

 நுனிநாக்கு நுனியண்ணத்கத நன்ை மபாருந்துவதால் (அழுத்துவதால்) றைரமும் 

னைரமும் பிறக்கும். 

3.  ார்மபழுத்துக்ைளின் இைம், முயற் ிப் பிறப்பு 

ஆய்தம் தகலகயப் பிறப்பிைமாைக் மைாண்டு வாகயத் திறப்பதால் பிறக்கும். மற்றச் 

 ார்மபழுத்துக்ைள் ஒன்பதும் தத்தம் முதமலழுத்துக்ைகள ஒத்த பிறப்பிகன உகையன. 

எழுத்துைள் பிறப்புக்குப் புறனகை 

ஒன்றிற்கு பமற்பட்ை எழுத்துக்ைளின் பிறப்பு ஒருங்பை ப ர்த்து பமபல கூறப்பட்ைன. 

எனினும் உயர்த்தி ஒலித்தல். தாழ்த்தி ஒலித்தல், நடுத்தரமாை ஒலித்தல் எனும் ஒலிப்பு 

முயற் ி பவறுபாடு ைாரணமாை, ஒருங்பை ப ர்க்ைப்பட்ை எழுத்துக்ைளுள் ஒன்றிலிருந்து 

இன்மனான்று  ிறிது பிறப்பு அகையதாகும். (ஒவ்மவாரு எழுத்தும் தனித்தனிப் 

பிறப்பிகன உகையது என்பது இதன் ைருத்து) நடுத்தரமாை ஒலித்தல் எனும் ஒலிப்பு 

முயற் ி பவறுபாடு ைாரணமாை ஒருங்பை ப ர்க்ைப்பட்ை எழுத்துக்ைளுள் ஒன்றிலிருந்து 

இன்மனான்று  ிறிது பிறப்புகையதாகும். (ஒவ்மவாமரழுத்தும் தனித்தனிப் பிறப்பிகன 

உகையது என்பது இதன் ைருத்து) இதகன, 



எடுத்தல் படுத்தல் நலிதல் உழப்பின் 

திாிபும் தத்தமில்  ிறிது உள ஆகும். (நன் : 88) 

என்னும் நூற்பா வாயிலாை அறியலாம். இைப்பிறப்பிகன ஒலிப்பிைம் என்றும் முயற் ிப் 

பிறப்பிகன என்றும் மமாழியியலார் குறிப்பிடுவர். நன்னூல் குறிப்பிடும் எழுத்துக்ைளின் 

பிறப்புச் ம ய்திைகள மமாழியியலார் ஒலியியல் என குறிப்பிடுவர். முன் 

குறிப்பிைப்பட்ைகவ ஒலிப்பு ஒலியியல் ைருத்துக்ைள் ஆகும். 

 ார்மபழுத்துக்ைள் 

மமய்யும் உயிரும் கூடிப் பிறக்கும் எழுத்து உயிர்மமய் எழுத்தாகும். உயிர் எழுத்துக்ைள் 

மமய்மயழுத்துக்ைளுைன் கூடும்பபாது, மமய்மயழுத்துக்ைள் தமக்குாிய புள்ளிகய 

விட்டுவிடும். அவ்வாறு விட்ை வடிவபம தமக்குாிய வடிவமாை நிற்கும். 

எ.ைா - க் +ஆ= ைா 

ச் +இ=  ி 

ப்+அ=ப 

உயிர்மமய்மயழுத்துக்ைள் மமய்மயழுத்துக்ைளின் மாத்திகரயிகன இழந்து 

உயிமரழுத்துக்குாிய மாத்திகர மைாண்டு ஒலிக்கும். மமய்மயழுத்துக்ைளுைன் 

உயிமரழுத்துக்ைள் வரும்மபாழுது உயிர் மமய்யின்மீது ஏறி உயிர்மமய்யாை மாறிவிடும். 

இதகன 

'உைல்பமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பப (நன் : 204) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா மதளிவுபடுத்துைிறது. 12 உயிரும் 18 மமய்யின் பமல் தனித் 

தனிபய ஏறி வருவதால், (18x12) 216 உயிர் மமய் எழுத்துக்ைள் பதான்றுைின்றன. 

உயிர்மமய் உயிாின் மாத்திகர அளபவ ஒலிக்கும். உயிாின் வடிவத்கத நீக்கும் 

மமய்பயாக  முன்னும் உயிபராக  பின்னுமாை ஒலிக்கும். 

புள்ளி நீங்ைிய வடிவம் 

- க் +அ = ை , 

ய் +அ = ய உருபு திாிந்த வடிவம் 

- க் +ஆ= ைா , 

க்+உ=கு 



மமய்யின் அகர மாத்திகர ஒழிந்து உயிர்மமய்க் குறில் ஒரு மாத்திகரயாைவும் 

உயிர்மமய் மநடில் இரு மாத்திகரயாைவும் ஒலிக்கும். இதகனபய நன்னூலார் உயிரளவு 

ஆய் எனக் குறிப்பிடுைிறார். 

அளமபகை 

தமிழ் எழுத்துக்ைகள அதற்குாிய மாத்திகர ைால அளவிலிருந்து சூழலுக்பைற்ப நீட்டி 

ஒலிப்பது மமாழி வழக்ைில் இயல்பான நிைழ்வாகும். இவ்வாறு நீட்டி ஒலிக்ைப்படும் 

எழுத்துக்ைளுக்கு அளமபகை என மபயர். உயிர், மமய் எனும் இருவகை எழுத்துக்ைளும் 

அளமபகையாை வரும். இதன் அடிப்பகையில் அளமபகைகய இரு வகைப்படுத்தலாம். 

அகவ, உயிரளமபகை, ஒற்றளமபகை என்பனவாகும்.  

உயிரளமபகை  

ம ய்யுளில் ம ால்லின் முதலிலும் இகையிலும் நிற்கும் உயிர் மநடில் எழுத்துக்ைள் 

ஏழும், தன் மாத்திகர அளவிலிருந்து நீண்டு ஒலிப்பது உயிரளமபகை ஆகும். ஒலிப்புக் 

ைால அளவு நீண்டு வருவதால் அதாவது அளமபடுப்பதால் அளமபகை எனப்படுைிறது. 

அளமபகைக்கு அகையாளமாை, அளமபடுத்த மநடில் உயிருக்கு இனமான குறில் 

உயிர்ைள் மதாைர்ந்து வரும். இவ் உயிரளமபகை 21 ஆகும் என்ைிறார் நன்னூலார். 

உயிர் + அளவு + எகை = உயிர் + மாத்திகர + நீட் ி 

எ.ைா - ஓஒதல், யாஅதும் (ம ால் முதல் அளமபகை) 

எ.ைா - மதாழாஅர் , வரூஉம் (ம ால் இகை அளமபகை) 

மரூஉ, நக இ (ம ால் இறுதி அளமபகை) 

உயிரளமபகை மூன்று வகைப்படும். அகவ  

 இன்னிக  அளமபகை 

 இக நிகற (ம ய்யுளிக ) அளமபகை 

 ம ால்லிக  அளமபகை 

இன்னிக  யளமபகை 

ம ய்யுளில்  ீர், தகள உள்ளிட்ை யாப்பிலக்ைணம் ம ம்கமயாை அகமந்த பபாதிலும், 

இனிய ஓக  (இக ) தருவதற்ைாை குறில் மநடிலாை மாறி அளமவடுப்பது 

இன்னிக யளமபகை ஆகும். எ.ைா - மைாடுப்பதூஉம், எடுப்பதூஉம், படுப்பதூஉம்  



இதில் மைாடுப்பதும், எடுப்பதும், படுப்பதும் என்னும் ம ாற்ைபள அளமபடுத்துள்ளன. 

இந்நிகலைளிலும் மவண்பாவிற்குாிய ம ப்பபலாக  குன்றவில்கல. ஆயினும் 

இன்னிக கய நிகறக்ைபவ குறில் மநடிலாைி அளமபடுத்துள்ளது. எனபவ இது 

இன்னிக  அளமபகை எனப்படும். 

இக நிகற (ம ய்யுளிக ) அளமபகை 

ம ய்யுளில்  ீரும் தகளயும்  ிகதயும் மபாழுது, குன்றிய ஓக கய நிகறத்துச் 

ம ம்கமயாக்ை உயிர் மநட்மைழுத்து அளமபடுக்கும். ம ய்யுள் இலக்ைணத்கத நிகறக்ை 

அளமபடுப்பதால் ம ய்யுளிக  அல்லது இக நிகற அளமபகை எனப்படுைிறது. எ.ைா 

- ஓஒதல் , மதாழாஅர். 

ம ால்லிக  அளமபகை 

ம ய்யுளில் ஒருவகைச் ம ால்கல மற்மறாரு வகைச் ம ால்லாை மாற்றுவதற்கு 

உயிமரழுத்து அளமபடுக்கும். இவ்வாறு உயிர் நீண்டு ஒலிப்பது ம ால்லிக யளமபகை 

எனப்படுைிறது. 

எ.ைா - நக இ , அக இ , ஒாீஇ 

ஒற்றளமபகை 

ஒற்மறழுத்துக்ைள் அளமபடுத்து வருவது ஒற்றளமபகை ஆகும். ம ய்யுளில் இக  

குன்றிய இைங்ைளில் இக கய ஏற்படுத்துவதற்ைாை ஒற்மறழுத்துக்ைள் (மமய்) 

அளமபடுத்து வருவதுண்டு. பபச்சு வழக்ைிலும் இத்தகைய ஒற்றளமபகை 

மபருவழக்ைாை உள்ளது. இது ஒரு குறிகல அடுத்தும் இருகுறில்ைகள அடுத்தும் 

அகமந்து வரும். 

எ.ைா -  ங்ங்கு, முத்தம், ம ல்ல்லம், ைண்ண்ணு , எல்ல்லாம் - தனிக்குறிகல அடுத்து 

ஒற்றளமபகை வந்துள்ளது. 

எ.ைா - இலங்ங்கு, எழுந்ந்து, படித்த்து, பழக்க்ைம், வணக்க்ைம் - இகண குறில்ைகள 

அடுத்து ஒற்றளமபகை வந்துள்ளது. ங், ஞ், ண், ந், ம், ன், வ், ய், ல்,ள் என்னும் 10 

ஒற்மறழுத்துக்ைளும் அளமபடுக்கும். இவற்றுைன் ஆய்த எழுத்தும் அளமபடுக்கும். 

எனபவ 11 எழுத்துக்ைள் ஒற்றளமபகையாை வரும். ஆய்தம் ம ால்லின் இகையில் 

மட்டுபம அளமபடுக்கும். 

எ.ைா - எஃகு , இஃது, 



நன்னூலார் ஒற்றளமபகை 42 என வகரயகற ம ய்துள்ளார். 

குறில் இகணக் ைீழ் இகை, குறிற்ைீழ் இகை 

குறில் இகணக் ைீழ் இகை, குறில் இகணைீழ் ைகை, குறில் ைீழ் இகை , குறில் ைீழ் ைகை 

- 40  

குற்றியலிைரம் 

நிகலமமாழியில் குற்றியலுைரம் அகமந்து வருமமாழியில் யைரம் முதலாை அகமந்த 

ம ால் வரும் நிகலயில் நிகலமமாழியில் உள்ள உைரம் இைரமாைி அதன் 

மாத்திகரயிலிருந்து குகறந்து ஒலிக்கும். இவ்வாறு குகறந்து ஒலிக்கும் இைரம் 

குற்றியலிைரம் ஆகும். 

குறுகம + இயல் + இைரம் = குற்றியலிைரம் குறுைிய ஓக கய உகைய இைரம் என்பது 

இதன் மபாருள். குற்றியலிைரம் 36 என மபாதுப்பைக் கூறினாலும், மியாவுைன் ப ர்ந்து 

37 என்பது நன்னூலின் ைருத்தாகும். 

எ.ைா - ' நாகு + யாது = நாைியாது 

பாடு + யார் = பாடியார் 

மைாக்கு + யான் = மைாக்ைியான் 

'நந்து + யாகன = நந்தியாகன 

'மியா' என்னும் அக ச் ம ால்லில் மைரத்தின் பமலுள்ள இைரமும் (ம் + இ) 

குற்றியலிைரம் 

ஆகும் என்ைிறார் நன்னூலார். எ.ைா - பைண் + மியா = பைண்மியா பழங்ைாலத்தில் 

ம ய்யுள் வழக்ைில் இருந்த குற்றியைரம் இன்று வழக்ைில் இல்கல. யா என்னும் 

எழுத்தின் முன் இக்குற்றியலிைரம் பதான்றும். நாடு + யாது = நாடியாது என ஒபர 

ம ால்லாை ஒலிக்கும் பபாது இைரம் மாத்திகர அளவில் குகறந்து ஒலிப்பகதத் 

மதால்ைாப்பியர் இனம் ைண்ைார். இது குற்றியலிைரமாை ஒலித்தால்தான் 'நாடு' என்றும் 

இல்கலமயனில் 'நாடி' என்றும் மபாருள் தரும். எனபவ, ஒலியாலும் மபாருளாலும் 

பவறுபடும் இைரத்கதக் குற்றியலிைரமாக்ைிச்  ார்மபழுத்துக்ைளுள் ஒன்றாைக் 

மைாண்ைார் மதால்ைாப்பியர்.  

 



மநடிபலாடு ஆய்தம் உயிர்வலி மமலி இகைத் 

மதாைர்மமாழி இறுதி வன்கம ஊர் உைரம் 

அலிகும் பிறபமல் மதாைரவும் மபறுபம  (நன் : 94) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா குற்றியலுைரத்கத விவாிக்ைிறது. ஒரு ம ால்லின் இறுதியில், 

க், ச், ட், த், ப், ற் என்னும் 6 வல்லின மமய்ைளில் ஏபதனும் ஒன்றின் மீது ஏறி வரும் 

உைரம் குற்றியலுைரம் ஆகும். எனபவ கு, சு, டு, து, பு, று என்னும் 6 வல்லின உைர 

எழுத்துக்ைளும் குறுைி ஒலிக்கும் இயல்புகையன. குறுகம + இயல் + உைரம் = 

குற்றியலுைரம். குறுைி ஒலிக்கும் உைரம் என்பது மபாருளாகும். குறில் உைரத்திற்கு ஒரு 

மாத்திகர அளவாகும். குற்றியலுைரம் ஆகும் பபாது உைரம் ஒரு மாத்திகரக்கும் 

குகறந்து ஒலிக்கும். குற்றியலுைரம் ஆறு வகைப்படும். அகவ,  

1. உயிர்த் மதாைர் குற்றியலுைரம் - உயிமரழுத்கதத் மதாைர்ந்து குற்றியலுைரம் 

அகமயும் - எ.ைா. வரகு (வர்அகு) - 

2. மநடிற்மறாைர் குற்றியலுைரம் - மநடில் எழுத்கதத் மதாைர்ந்து குற்றியலுைரம் 

அகமயும். - எ.ைா - நாடு. ைாது, ப ாறு, யாது, பபசு  

3. வன்மறாைர் குற்றியலுைரம் - வல்லின எழுத்கதத் மதாைர்ந்து குற்றியலுைரம் 

அகமயும். - எ.ைா - எட்டு. பத்து, பாக்கு, பபச்சு, பைாப்பு, பபாற்று  

4. மமன்மறாைர் குற்றியலுைரம் - மமல்லின எழுத்கதத் மதாைர்ந்து குற்றியலுைரம் 

அகமயும். - எ.ைா -  ங்கு, பஞ்சு, வண்டு, பந்து, ம ம்பு, என்று  

5. இகைத்மதாைர் குற்றியலுைரம் - இகையின எழுத்கதத் மதாைர்ந்து குற்றியலுைரம் 

அகமயும். - எ.ைா -  ால்பு, மார்பு  

6. ஆய்தத் மதாைர் குற்றியலுைரம் - ஆய்த எழுத்கதத் மதாைர்ந்து குற்றியலுைரம் 

அகமயும். - எ.ைா - எஃகு, அஃது, ைஃசு  

மதால்ைாப்பியர் ஓாிைத்தில் மமாழிமுதல் குற்றியலுைரம் வரும் என்பார். எ.ைா - 

நுந்கத 



'முருக்கு' என்னும் ம ால் முற்றியலுைரமாை ஒலிக்கும். இந்நிகலயில் அது 

ஏவுதற்மபாருளிலும், குற்றியலுைரமாை ஒலிக்கும் பபாது தின்பண்ைப் மபயராைவும் 

வரும். ஒலி பவறுபாடும் மபாருள் பவறுபாடும் புணர்ச் ி பவறுபாடும் வருவதால் 

குற்றியலுைரம் தனி எழுத்தாம் தன்கம மபறுபகவ. இதகன உணர்ந்பத 

 ார்மபழுத்தாக்ைியுள்ளார் மதால்ைாப்பியர்.  எழுத்து தன் மாத்திகர அளவிலிருந்து 

குறுைி ஒலிப்பது குறுக்ைம் ஆகும். இக்குறுக்ைம் உயிமரழுத்துக்ைளிலும் 

மமய்மயழுத்துக்ைளிலும் ஆய்த எழுத்திலும் அகமவதுண்டு. உயிமரழுத்துக்ைளில் இ, உ, 

ஐ, ஔ, ஆைிய நான்கும் குறுைி ஒலிக்கும். இவற்றில் இைரக்குறுக்ைம் குற்றியலிைரம் 

என்றும் உைரக்குறுக்ைம் குற்றியலுைரம் என்றும் வழங்ைப்படுைிறது. எஞ் ியுள்ள ஐ, ஒள 

இரண்டும் குறுக்ைம் என விவாிக்ைப்படுைிறது. அந்த வகையில் ஐைாரம் குறுைி ஒலிப்பது 

ஐைாரக்குறுக்ைம் என்றும் ஒளைாரம் குறுைி ஒலிப்பது ஔைாரக் குறுக்ைம் என்றும் 

வழங்ைப்படுைின்றது. மமய்மயழுத்துக்ைளில் 'ம்' மட்டுபம குறுைி ஒலிக்கும். எனபவ அது 

மைரக்குறுக்ைம் எனப்படுைிறது. ஆய்த எழுத்து குறுைி ஒலிப்பது ஆய்தக் குறுக்ைம் ஆகும்.  

ஐைாரக் குறுக்ைம் 

தன்கனக் குறித்தல். அளமபடுத்தல் என்னும் இரு இைங்ைகளத் தவிர ஐ என்னும் உயிர் 

மநட்மைழுத்து ம ால்லின் முதல், இகை, ைகை ஆைிய மூவிைங்ைளில் வரும்மபாழுது 

தனக்குாிய இரு மாத்திகரயிலிருந்து குகறந்து ஒலிக்கும். அவ்வாறு குகறந்து ஒலிப்பது 

ஐைாரக் குறுக்ைம் ஆகும். 

எ.ைா - ஐயம், இகையர் , யாகன தற்சுட்டு - ஆஈ ஊஏ ஒளமநடில் அளமபகை - 

உரனக இ , மவௌஉ - 3 (ம ால்லின் முதல், இகை, ைகை) 

ஒளைாரக் குறுக்ைம் 

தன்கனக் குறித்தல், அளமபடுத்தல் என்னும் இரு இைங்ைகளத் தவிர ஒள என்னும் 

உயிர் மநட்மைழுத்து, ம ால்லின் முதலில் வரும்மபாழுது தனக்குாிய இரு 

மாத்திகரயிலிருந்து குகறந்து ஒலிக்கும். அவ்வாறு குகறந்து ஒலிப்பது ஒளைாரக் 

குறுக்ைம் ஆகும். ஒளைாரம் என்பது மமாழி முதலில் தான் வரும் என்பது 

குறிப்பிைத்தக்ைது. 

எ.ைா - மவௌவால் (வவ்வால்), ஒளகவ (அவ்கவ ), ஔைதம் (அவ்ைதம்) 



ஒளைாரக் குறுக்ைம் - 1 (ம ால்லின் முதலில் மட்டும்) 

மைரக் குறுக்ைம்: 

ம ய்யுளில் லைர ளைரங்ைள் முகறபய னைர ணைரமாைத் திாியும். அவற்றிற்குப் 

பக்ைத்தில் வரும் தனக்குாிய அகர மாத்திகர அளவிலிருந்து ைால் மாத்திகரயாைக் 

குகறந்து ஒலிக்கும். எனபவ இது மைரக் குறுக்ைம் எனப்படும். 

எ.ைா - பபான்ம், மருண்ம், வரும் வளவன் 

மனம், பணம், தினம், அன்னம், ைன்னம், வண்ணம் (தற்ைால வழக்கு) 

இவற்றிலுள்ள ம் குறுைி ஒலித்து மைரக் குறுக்ைமாை அகமந்துள்ளது. மைரம் 3 

இைங்ைளில் குறுகும். 

ணன முன்னும் வஃைான் மிக யும்மக் குறுகும் (நன் : 96) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா வாயிலாை இக்குறுக்ைத்கத அறியலாம். 

ஆய்தக் குறுக்ைம் 

ல்,ள் என்னும் எழுத்துக்ைள் புணர்ச் ி இலக்ைணத்தின்படி ஆய்த எழுத்தாகும். அவ்வாறு 

வரும் ஆய்தம் தனக்குாிய அகர மாத்திகர அளவிலிருந்து குகறந்து ஒலிக்கும். எனபவ 

இது ஆய்தக் குறுக்ைம் எனப்படும். இது 2 வகைப்படும். 

எ.ைா - அல் + திகண = அஃறிகண 

முள் + தீது = முஃடீது பல் + துளி = பஃறுளி 

உருவம் 

தமிழ் எழுத்துக்ைளின் வாி வடிவம் பற்றிய இலக்ைணம் 'உருவம்' எனப்படுைிறது. எல்லா 

எழுத்துக்ைளும் மதான்று மதாட்டு வழங்ைப்படும் பல்பவறு வடிவங்ைகள உகையன. 

 ிலவற்றுக்கு மட்டும் நன்னூலில் விளக்ைம் தரப்மபற்றுள்ளன. எ ைர, ஓ ைர உயிர்ைளும் 

மமய்மயழுத்துக்ைளும் புள்ளி மபறும் வடிவம் உகையன. 

1. எைர உயிர் புள்ளி மபறும் (எ - குறில்) 

2. ஒைர உயிர் புள்ளி மபறும் (ஓ - குறில்) 

3. 18 மமய்யும் புள்ளி மபறும் (க், ங், ச்,ஞ்.....) 



4. 18 மமய்ைளுைன் அைரம் ப ரும் பபாது புள்ளி நீங்ைி - உயிர் மமய் எழுத்தாகும் 

(க்+அ=ை ) 

5. 18 மமய்ைளுைன் பிற உயிர்ைள் ப ரும் பபாது உருவ மாற்றங்ைள் ஏற்படும் (க் +ஆ = 

ைா) 

உருவம் என்பது வாிவடிவம் ஆகும். 

மதால்கல வடிவின் எல்லா எழுத்தும் ஆண்டு 

எய்தும் எைர ஒைரமமய் புள்ளி (நன் : 98) 

என்னும் நூற்பா வாயிலாை எழுத்தின் உருவம் மதாைர்பான விளக்ைத்கதப் மபறலாம். 

முற்ைாலத்தில் புள்ளி மபற்ற வடிவம் குறிலாைவும் புள்ளி மபறாதன மநடிலாைவும் 

வழங்ைப்பட்ைன. இக்ைாலத்தில் புள்ளி மபறாத ஏ, ஓ குறிலாைவும் ைீழ் ைால்நீட்டியும் (ஏ) 

சுழித்தும் (ஓ) வருபகவ மநடிலாைவும் வழங்குைின்றன. உயிர் மமய்யில் ஒற்கறக் 

மைாம்பு குறிலுக்கும் (மை, மபா) இரட்கைக் மைாம்பு மநடிலுக்கும் (பை, பபா) 

வழங்ைப்பட்டு வருைின்றன. 

மாத்திகர 

தமிழ் எழுத்துக்ைகள ஒலிக்கும் ைால அளகவ ‘மாத்திகர' என்பர். இயல்பாைக் ைண் 

இகமக்கும் பநரமும் கை மநாடிக்கும் பநரமும் ஒரு மாத்திகர அளவாகும். 

உயிர்மமய்யின் இலக்ைணம் கூறுமிைத்து (நன் : 89)  மாத்திகர குறிப்பிைப்பட்ைதால் 

இங்கு உயிர்மமய்க்கு மாத்திகர குறிப்பிைப்பைவில்கல. மாத்திகர என்பது எழுத்து 

ஒலிக்கும் ைால அளவு (ஒலி அளவு) ஆகும். எழுத்துக்ைளுக்குாிய மாத்திகர அளவுைகள 

 குறில் 1 மாத்திகர 

 மநடில் 2 மாத்திகர 

 உயிரளமபகை 3 மாத்திகர 

 ஐைாரக் குறுக்ைம் 1 மாத்திகர 

 ஓளைாரக் குறுக்ைம் 1 மாத்திகர 

 ஓற்றளமபகை 1 மாத்திகர 

 மமய்மயழுத்து ½ மாத்திகர 



 ஆய்த எழுத்து ½ மாத்திகர 

 குற்றியலிைரம் ½ மாத்திகர 

 குற்றியலுைரம் 1/2  மாத்திகர 

 மைரக் குறுக்ைம் 1/4 மாத்திகர 

 ஆய்தக் குறுக்ைம் 1/4 மாத்திகர 

நன்னூலார் வகரயறுத்துள்ளார். 

மாத்திகரக்குப் புறனகை 

பப, இக , விளி, பண்ைமாற்று முதலியவற்றின் பபாது உயிமரழுத்துக்ைளும் 

மமய்மயழுத்துக்ைளும் தமக்குாிய மாத்திகரகயக் ைைந்து நீண்டு ஒலித்ததும் உண்டு. 

முதனிகல 

ஒரு மமாழிக்கு முதலில் வரும் எழுத்துக்ைகள விவாிக்கும் இலக்ைணப் பகுதி 

முதல் நிகல எனப்படுைிறது. நன்னூல் விதிப்படி 12 உயிர் எழுத்துக்ைளும் க், ச், த், ந், ப், 

ம், வ், ய், ஞ், ங் என்னும் 10 மமய்மயழுத்துைளும் ப ர்ந்து 22 எழுத்துக்ைள் மமாழிக்கு 

முதலில் வரும். மமய்மயழுத்துக்ைள் உயிமரழுத்பதாடு ப ர்ந்து உயிர்மமய்யாை 

வருபமயன்றி தனியாை மமாழி முதலில் வருவதில்கல . 

எ.ைா - அன்பு, ஆற்றல், இன்பம், ஈகை, உரல், ஊக்ைம், எறும்பு, ஏணி, ஐந்து, ஒன்று, 

ஒளகவ, ைனி,  னி , தாய், நிகல, புலி, மீன், வான், யாழ், ஞாயிறு, (அங்) ஙனம். 

பன்னீர் உயிரும் ை தந பமவய 

ஞஙஈர் ஐந்து உயிர் மமய்யும் மமாழிமுதல் (நன் : 102) 

எனும் நூற்பா மமாழி முதல் நிகலகய விவாிக்ைின்றது. 

வைர உயிர்மமய் வ ைரம் உ, ஊ, ஒ, ஓ அல்லாத 8 உயிமரழுத்துக்ைபளாடும் ப ர்ந்து (வ, 

வா, வி, வீ, மவ, பவ, கவ, மவௌ) மமாழிக்கு முதலில் வரும்) 

எ.ைா - வளம், வாய்கம, விகன, வீடு, மவற்றி, பவகல, கவயம், மவௌவால் 

யைர உயிர்மமய் 

யைரம் அ, ஆ, உ, ஊ ஒ , ஒள எனும் 6 உயிர்ைபளாடும் ப ர்ந்து மமாழிக்கு முதலில் வரும். 



எ.ைா - யவனர், யாழ், யுைம், யூைம், பயாைம், மயௌவனம் 

நைர உயிர்மமய் 

எ.ைா - நாி, நாய், நிலம், நுகர, நூல், மநல், பநயம், கநதல், மநாடி, பநாய், மநௌவி 

பைர உயிர்மமய் 

எ.ைா - பட்டு, பாட்டு, பிடி, பீடு, புைழ், பூண், மபண், பபண், கபயன், மபான், பபார், 

மபௌவம் 

மைர உயிர்மமய் 

எ.ைா - மண், மான், மின், மீன், முயல், மமன்கம , பமன்கம, கமந்தன், மமாழி, பமாகன, 

மமௌலி 

(யவனர் = ப ானைர், துருக்ைர், மயௌவனம் = இளகம, ஞமலி = நாய், மஞண்டு = நண்டு, 

மநாள்ைல் = மமலிதல், ம ளக்ைியம் = ம ௌபாக்ைியம், மிகுந்தவளம், மதளகவ = 

தமக்கை) 

ஈற்று நிகல 

ஒரு மமாழிக்கு இறுதியில் வரும் எழுத்துக்ைகள விவாிக்கும் இலக்ைணப் பகுதி ஈற்று 

நிகல எனப்படுைிறது. தனித்தும் மமய்பயாடு ப ர்ந்தும் வரும் 12 உயிர்ைளும் ஞ, ண, ந, 

ம, ன, ய, ர, ல, வ, ழ, ள எனும் 11 மமய்ைளும், குற்றியலுைரமும் ப ர்ந்து 24 எழுத்துக்ைள் 

மமாழிக்கு இறுதியில் வரும். 

1. உயிர் தனித்து மமாழி இறுதியில் வருதல். 

எ.ைா - அம்மாஅ , அம்மாஆ, பதாழீஇ, பதாழீ ஈ , தூஉ , தூஊ 

அன்பபா, அன்பப ஏ , அன்கபஐ, பபாஒ , பபாஓ 

இவற்றில் உயிர்க்குறில் அளமபகையில் ஈறாை வருவகதக் ைாணலாம். 

2. உயிமரழுத்துக்ைள் மமய்யுைன் ப ர்ந்து மமாழி இறுதியில் வருதல். 

எ.ைா - பல, பலா, புலி, தீ, புது, பூ, ப , பகன, மநா, பபா , மவௌ 

3. மமய்மயழுத்துக்ைள் தனியாை மமாழி இறுதியில் வருதல். 

எ.ைா - உாிஞ் , மபண், மவாிந் , வளம், பதன், மமய், பவர், பவல், எவ், யாழ், வாள், 

4. குற்றியலுைரம் மமாழி இறுதியில் வருதல் 



எ.ைா - அளபு , நாடு, நாற்று, பஞ்சு,  ால்பு, எஃகு 

ஆவி ஞணநமன யரலவ ழளமமய் 

 ாயும் உைரம் நாவாறும் ஈபற(நன் : 107) 

என்னும் நூற்பா மமாழி ஈற்றுநிகலகய விவாிக்ைின்றது. 

 ிறப்பு விதிைள் 

குறில் உயிர் ஐந்தும் அளமபகையில் மமாழிக்கு ஈறாை வரும். எைரம் மமய்பயாடு 

ப ர்ந்து ஈறாை வராது. ஒைரம் நைர மமய்பயாடு மட்டுபம ப ர்ந்து ஈறாகும். ஒளைாரம் ை, 

வ எனும் இரு மமய்ைபளாடு ப ர்ந்து மட்டுபம ஈறாகும். (ஔைாரம் தனி உயிராை 

ஈறாைாது) 

எ.ைா - மைௌ, மவௌ 

ஆ = பசுமாடு , 

ஊ = இகறச் ி, ஏ = அம்பு , 

ஐ = அழகு, தகலவன், 

ஓ = மதகு , ப  = எருது, ப மரம், மநா = வருந்து, மவள= மைாள்களயிடு, உாிஞ் = 

உாிஞ்சுதல், மவாிந் = முதுகு, அவ் = அகவ, மைௌ = ைவ்வு (வாயால் பற்று) 

உயிர்மமய்யின் முதலும் ஈறும் மமய் முன்னும் உயிர் பின்னுமாை ஒலிக்கும் முகறபய 

உயிர்மமய் எழுத்துக்ைளுக்கு முதலும் ஈறுமாகும். உயிர்மமய் எழுத்துக்ைளுக்கு மமய் 

முதல், உயிர் ஈறு அதாவது ை, ைா என்பனவற்றில் ைைர மமய் ஒலித்த பின்னபர (க் + அ , 

க் + ஆ ) அைர, ஆைார உயிர்ைள் ஒலிக்ைின்றன என அறியலாம். ைண்ணைி - இச்ம ால் 

மமய்ம் முதல் ம ால் ஆகும். இதில் உயிர் ஈற்றில் அகமந்துள்ளது. எனபவ இது . மமய்ம் 

முதல், உயிாீற்றுச் ம ால் ஆகும். நின்ற மநறி என்பது மமய் முன்னும் உயிர் பின்னுமாை 

ஒலித்து நிற்கும் முகறகயக் குறிக்கும். 

இகை நிகல 

ஒரு ம ால்லின் இகையில் இைம்மபறும் எழுத்துக்ைள் மதாைர்பான இலக்ைணத்கத 

இகை நிகல என்றும் மமய்ம்மயக்ைம் என்றும் கூறுவர். மமாழியின் இகையில் 

மமய்மயழுத்துக்ைள் ஒன்றுைன் ஒன்று மயங்ைி வருவதால் இகைநிகல மமய்ம்மயக்ைம் 

எனப்படும். 



ை,  , த, ப அல்லாத 14 மமய்ைளும் பிற மமய்ைபளாடு ப ர்ந்து வருவது பவற்றுநிகல 

மமய்ம்மயக்ைமாகும். ர, ழ, அல்லாத 16 மமய்ைளும் இரட்டித்து வருவது உைனிகல 

மமய்ம்மயக்ைமாகும். இவ்வகை மமாழிைளின் இகையில் வரும் உயிருைன் மமய்யும் 

மமய்யுைன் உயிரும் மயங்கும் மயக்ைத்திற்கு வகரயகற இல்கல. இம்மயக்ைம் இரு 

வகைப்படும். இதகன, 

பவற்றுநிகல மமய்ம்மயக்ைம் = மவவ்பவறு மமய்ைள் ப ர்ந்து வருதல் 

உைனிகல மமய்ம்மயக்ைம் = தனக்கு முன் தான் நிற்றல் அதாவது இரட்டித்தல் 

தனிமமாழி = ஒரு ம ால், 

புணர்மமாழி = இரு ம ாற்ைள் ப ர்ந்த மதாைர் 

உயிரும் மமய்யும் மயங்குவதற்கு வகரயகற இல்லாததால் மமய்ம்மயக்ைம் மட்டுபம 

இகைநிகல எனும் பகுதியில் விவாிக்ைப்படுைின்றது. இதகன, 

பவற்று நிகல மமய்ம்மயக்ைம் 

மமாழியின் இகையில் ஒரு மமய் எழுத்தின் பின் பவறு மமய் எழுத்து ப ர்ந்து வருவகத 

பவற்றுநிகல மமய்ம்மயக்ைம் என்பர். க்-ச்-த்-ப் என்னும் 4 மமய் எழுத்துைளுக்குப் 

பக்ைத்தில் பிறமமய்ைள் வருவதில்கல . அகவ தவிர எஞ் ிய 14 எழுத்துக்ைளின் 

பின்னும் பிற மமய் எழுத்துக்ைள் ப ர்ந்து வரும். 

உைனிகல மமய்ம்மயக்ைம் 

ம ால்லின் இகையில் ஒரு மமய் எழத்தின்பின், அபத எழுத்து ப ர்ந்து வருவகத 

அதாவது இரட்டித்து வருவகத உைனிகல மமய்ம்மயக்ைம் என்பர். ரைரம், ழைரம் 

என்னும் இரு மமய்மயழுத்துக்ைள் தவிர எஞ் ிய 16 மமய்மயழுத்துக்ைளும் தம்முள் தாம் 

ப ர்ந்து வரும். 

எ.ைா 

 க்க் - ைாக்கை, ங்ங் - அங்ஙனம் , ச்ச் - பச்க , ஞ்ஞ் - மஞ்கஞ 

 ட்ட் - பட்டு , ண்ண் - வண்ணம், த்த் - பத்து , ந்ந் - மவந்நீர், ப்ப் - அப்பா 

 மம் - அம்மா , ய்ய் - மமய்யன், ல்ல் - பல்லி 

 வ்வ் - நவ்வி, ள்ள் - பள்ளம், ற்ற் - பற்று , ன்ன் - ைன்னி, 



ரழ அல்லன தம்முன் தாம் உைன் நிகலயும்(நன் : 118) 

எனும் நூற்பா இதகன விளக்குைிறது. 

ஈமராற்று மயக்ைம் 

உைனிகல மமய்ம்மயக்ைத்தின் ஒரு பகுதியாை ஈமராற்று மயக்ைம் அகமைிறது. இரு 

ஒற்று எழுத்துக்ைகளக் மைாண்ை மயக்ைம் ஆதலால் இது ஈமராற்று மயக்ைம் ஆகும். ஒபர 

வகை ஒற்மறழுத்துக்ைள் இரண்டு உைன்பட்டு மயங்ைி நிற்பதால் இதுவும் உைனிகல 

மமய்ம்மயக்ைம் ஆகும். ய, ர, ழ எனும் 3 மமய்மயழுத்துக்ைளின் முன்  , த, ப, ங, ஞ, ந, ம 

எனும் 8 மமய்ைளும் இரண்ைாம் புள்ளியுகைய எழுத்துக்ைளாைி மயங்கும். மமாழியின் 

இகையில் ரைரமும் ழைரமும் தனிக் குற்மறழுத்கத அடுத்து ப ர்ந்து வராது. 

இம்மயக்ைத்திலுள்ள மூன்றும் மமய்மயழுத்துக்ைளுள் முந்கதய இரண்டு (ஒற்று) மபற்ற 

தனி மமய்ைளாைவும் மூன்றாவது உயிர்மமய்யாைவும் அகமயும். மமய்ைள் எட்டும் 

இரட்டித்பதா தம் தம் இனமவழுத்துக்ைபளாடு ப ர்ந்பதா மயங்கும். இது பவற்று 

நிகலயும் உைனிகலயும் ைலந்த மயக்ைமாகும்.  

ம ய்யுளில் ஈமராற்று மயக்ைம் 

ம ய்யுளில் லைர, ளைர, மமய்ைளின் திாிந்த மமய்ைளாைிய னைர, ணைர எழுத்துக்ைளின் 

முன் ஈற்றில் வரும் மைர மமய் தனது மாத்திகரயில் குறுைி இரண்ைாவது 

ஒற்மறழுத்தாகும். லைரம், ணைரமாைவும் லிைரம் ணைரமாைவும் திாியும். இம்மயக்ைத்தில் 

முதமலாற்றாை னைரம் அல்லது ணைரமும் இரண்ைாவது ஒற்றாை மைரமும் அகமயும். 

முதல்நிகல, இகைநிகலைளுக்குப் புறனகை 

எழுத்துக்ைளின் மபயர்ைகளக் கூறுமிைத்து எழுத்துக்ைள் ம ால் முதலில் வருதல், 

இகையில் வருதல் என்று பமற்கூறப்பட்ை விதிைளிலிருந்து பிறழ்ந்தும் வரும் என 

அறிஞர் கூறுவர். 

பபாலி (எழுத்துப் பபாலி) 

ஓரு ம ால்லில் - ஓமரழுத்துக்குப் பதிலாை பவபறார் எழுத்து வந்தாலும் மபாருள் மாறாத 

நிகலக்குப் பபாலி எனப் மபயர். இப்பபாலி ம ால்லின் முதல், இகை, இறுதி எனும் 

மூன்று இைங்ைளிலும் அகமந்து வரும். அந்த வகையில் பபாலி முதல் பபாலி, இகைப் 



பபாலி, ைகைப் பபாலி என மூன்று வகைப்படும். இது எழுத்துக்ைளில் அகமயும் பபாலி 

என்பதால் எழுத்துப்பபாலி எனவும் வழங்ைப்படுைிறது. 

எ.ைா 

 முதல் பபாலி - மயில் > கமயில் 

 இகைப்பபாலி - அரசு> அகரசு 

 ைகைப்பபாலி - அைம் > அைன் 

பபாலி = ஒத்து வருவது = உறழ்வு பபால வருவது 

முதல் பபாலி 

மமாழியின் முதலில் அகமந்து வரும் எழுத்துப்பபாலி முதல் பபாலி ஆகும். ஒரு 

மமாழியின் முதலில் உள்ள அைரம் ச், ஞ், ய் என்னும் மூன்று மமய்ைளின் முன்பன வரும் 

மபாழுது ஐைாரமாை மாறி பபாலியாை வரும். 

எ.ைா - 

 ப ல் - கப ல் 

 மஞ்சு - கமஞ்சு 

மயில் – கமயில் 

இகைப் பபாலி 

மமாழியின் இகையில் அகமந்து வரும் எழுத்துப்பபாலி இகைப்பபாலி ஆகும். ஒரு 

மமாழியின் இகையில் உள்ள அைரம் ச், ஞ், ய் என்னும் மூன்று மமய்ைளின் முன்பன 

வரும் மபாழுது ஐைாரமாை மாறி பபாலியாை வரும். 

எ.ைா 

 அரசு - அகரசு 

 இலஞ் ி - இகலஞ் ி 

அரயர் - அகரயர் 

இதன் வாயிலாை அைரத்திற்கு ஐைாரம் பபாலி என்பது புலனாைிறது. 

 

 



இறுதிப் பபாலி (ைகைப்பபாலி) 

மமாழியின் இறுதியில் அகமயும் எழுத்துப்பபாலி ைகைப்பபாலி எனப்படுைிறது. 

பால்பைா அஃறிகணப் மபயர்ச்ம ாற்ைள்  ிலவற்றின் இறுதியிலுள்ள மைர மமய் னைர 

மமய்யாைிப் பபாலியாை வழங்கும். பால்பைா அஃறிகணப் மபயர்ச்ம ால் = ஒன்றன் 

பாலுக்கும் பலவின் பாலுக்கும் மபாதுவான மபயர்ச்ம ாற்ைள். இறுதிப்பபாலி 

(ைகைப்பபாலி) மபருவழக்ைாை அகமந்து வருவதால் அதகன முதலில் 

குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆ ிாியர். 

 அைம் = அைன், 

 ைலம் = ைலன், குணம் = குணன் , முைம் - முைன் 

மைரத்திற்கு னைரம் பபாலியாை வந்துள்ளது. குறிலிகணக் ைீழ் மட்டுபம இப்பபாலி 

வரும். 

நைரத்திற்கு ஞைரம் பபாலி 

 ில ம ாற்ைளில் ஐைாரத்திற்கும் யைர மமய்க்கும் அடுத்து வரும் நைரத்திற்கு ஞைரம் 

பபாலியாை வரும் வழக்கும் உண்டு. மமாழியியலார் எழுத்துப் பபாலிகய ஒலியன்ைளின் 

உறழ்ச் ி என குறிப்பிடுவர். 

 ந்தியக்ைரம் 

ஓர் உயிர் மநடில், பமலும் நீண்டு ஒலிப்பது அளமபகை ஆகும். இருபவறு உயிர்ைள் 

ப ர்ந்து ஒலிப்பது கூட்டு உயிர் ஒலி ஆகும். இதுபவ வைமமாழியில்  ந்தியக்ைரம் என 

அகழக்ைப்படுைிறது. அைரத்தின் முன்பன இைரபமா யைர மமய்பயா வாின் ஐைாரம் 

பபான்று ஒலிக்கும் அைரத்தின் முன்பன உைரபமா வைர மமய்பயா வாின் ஒளைாரம் 

பபான்று ஒலிக்கும். 

எ.ைா 

 ஐயர் = அஇயர், அய்யர் (ஐ = அஇ = அய்), கவத்தியன் > வயித்தியன் 

 ஒளகவ = அஉகவ, அவ்கவ (ஒள = அஉ = அவ்), மைௌாி > ைவுாி  

என  ந்தியக்ைரம் கூட்மைழுத்து என்பதற்குச்  ந்தி = கூட்டு, அக்ைரம் = எழுத்து என 

விளக்ைம் தரலாம். ஓர் உயிாிகன ஒலித்த பிறகு மற்பறார் உயிாிகன ஒலிக்கும் 

மபாருட்டு நா முதலிய உறுப்புைள் மாறும் இகைக்ைாலத்த மிைற்று முயற் ி  ந்தியக்ைரம் 

எனப்படும். என்பது மு.வ. வின் ைருத்தாகும். (மமாழி நூல்: ப - 26) 



எழுத்துச்  ாாிகய 

எழுத்துக்ைகள ஒலிக்ைவும் எழுதிக்ைாட்ைவும் ப ர்ந்து நிற்கும்  ாாிகயைகள எழுத்துச் 

 ாாிகய என்பர். மமய்மயழுத்துைள் ைரம்  ாாிகயயும் மநடிலுயிர்ைள் ைாரச்  ாாிகயயும் 

ஐ, ஔ ஆைியகவ ைான், ைாரம்  ாாிகயயும் மபறும். குறிலுைன் ைான்  ாாிகய 

ப ரும்மபாழுது இகையில் ஆய்தம் வரும். எழுத்துச்  ாாிகய எழுத்துக்ைகள 

ஒலிப்பதற்குத் துகணயான வடிவம் ஆகும். எழுத்துக்ைகளச்  ார்ந்து, விட்டிக த்தகலத் 

தடுத்து, ஒலியிகயகபத் தருவது  ாாிகய ஆகும். 

எழுத்தியலுக்குப் புறனகை 

எழுத்துக்ைள் ம ாற்ைள் ஆனாலும் ம ாற்ைள் இகணந்து மதாைர் ஆனாலும் முன்பு 

குறிப்பிைப்பட்ை தமக்குாிய அைத்திலக்ைணம் பத்தும் உகையன ஆகும். எழுத்துக்ைளின் 

இயல்புைள் ம ால்லிலும் மதாைாிலும் மாறாதகவ என்பது இதன் ைருத்தாகும்.  

                                                     2.பதவியல் 

எழுத்தியலில் தனி எழுத்துக்ைளின் இயல்பு, மதாைர் எழுத்துக்ைள் ம ாற்ைளாை அகமதல் 

முதலிய ம ய்திைள் பதவியலில் இைம் மபற்றுள்ளன. பதத்தின் இலக்ைணம் அதன் 

வகைைள் ஆைியன விாிவாை இப்பகுதியில் விளக்ைம் மபறுைின்றன. பகுதிைளுள் பண்புச் 

ம ாற்ைளுக்குாியகவ ஏகனய ம ாற்ைளின் பகுதிைளினின்று பவறுபட்ை வடிவ 

மாற்றங்ைகள (விைாரங்ைகள) ஏற்றுச் ம ாற்ைகள அகமக்ைின்றன என்பது 

இவ்வியலில்  ிறப்பித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்வியல் வைமமாழிச் ம ாற்ைள் தமிழில் 

ைலந்து வழங்குதகலக் ைருதி, வைமமாழியாக்ைத்கத விாிவாைப் பபசுைின்றது. தமிழ்ச் 

ம ால்லகமப்பு, வைம ாற்ைள் வழங்கும் முகற ஆைியவற்கற விளக்குவபத 

பதவியலாகும். ம ாற்ைளின் அகமப்பிலக்ைணத்கதக் கூறும் இயல் பதவியல் ஆகும். 

ஆ ிாியர் தாபம இவ்வியகலப் பகைத்துக் மைாண்ைகமயால் பதம் என்ற 

வைம ால்கலப் பயன்படுத்துைிறார். உருபனியல் (Morphology) ைருத்துக்ைள் இதில் 

இைம்மபற்றுள்ளன.  

பதமும் வகையும் 

ஓர் எழுத்து தனித்பதா ஒன்றிற்கு பமற்பட்ை எழுத்துக்ைள் மதாைர்ந்பதா மபாருகளத் 

தருமாயின் அது பதம் ஆகும். இது இரு வகைப்படும். அகவ, பைாப்பதம், பகுபதம் 

என்பனவாகும். இதகன 



பதம் = ம ால், 

 பைாப்பதம் = பிாிக்ை முடியாதது, பிாித்தால் மபாருள் தராது. 

 பகுபதம் = பிாிக்ைக் கூடியது, பிாித்தால் அதன் ஒவ்மவாரு உருப்பும் மபாருள் 

தரும். 

(பதத்திகன மமாழியியலார் உருபன் (Morpheme) என குறிப்பிடுவர்).  

ஒமரழுத்து மட்டும் நின்று மபாருள் தருவது ஒமரழுத்து ஒரு மமாழி எனப்படும். 

நன்னூலார் குறிப்பிடும் ஓமரழுத்து ஒரு மமாழிைள் 42 ஆகும். அகவ,  

1. மநட்டுயிர்ைளாலாைியகவ -  6 எ.ைா - ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ 

2. மைர வருக்ை மநடில்ைளாைியகவ 

எ.ைா - மா, மீ , மு, பம, கம, பமா  

3. தைர வருக்ை மநடில்ைளாைியகவ - எ.ைா - தா, தீ, தூ, பத, கத  

4. பைர வருக்ை மநடில்ைளாைியகவ - எ.ைா - பா, பூ, பப, கப, பபா 

5. நைர வருக்ை மநடில்ைளாைியகவ - எ.ைா - நா, நீ, பந, கந, பநா 

6. ைைர வருக்ை மநடில்ைளாைியகவ - எ.ைா - கூ, கை, பைா, மைௌ 

7. வைர வருக்ை மநடில்ைளால் ஆைியகவ - எ.ைா - வா , பவ, கவ , மவௌ 

8.  ைர வருக்ை மநடில்ைளாைியகவ - எ.ைா -  ா,  ீ, ப , ப ா 

9. யாைார மநடில்ைளாைியகவ - எ.ைா - யா 

மநட்மைழுத்துக்ைளால் ஆைியகவ மமாத்தம் - குற்மறழுத்துக்ைளால் ஆைியகவ 

- எ.ைா - மநா, து. 40 + 2 = 42 

இவ்மவழுத்துக்ைகள இந்நாற்பத்திரண்கையும்  ிறப்பின என்று நன்னூல் கூறுைின்றது. 

எனபவ பீ, ைா, வீ பபால்வனவற்கறச்  ிறப்பில்லாதன என்று பவண்ந்தி கூறுைிறார். 

ஒமரழுத்து ஒரு மமாழியிகன ஓமரழுத்து மமாழி என அகழப்பதும் உண்டு. மமாழி 

என்பது ம ால் எனப்படும். இம்மமாழி ஓமரழுத்து ஒருமமாழி, மதாைமரழுத்து மமாழி 

என இருவகைப்படும். அவற்கற விளங்ைிக் மைாள்வது அவ ியம். 

 



ஓமரழுத்து மமாழி 

ஒரு எழுத்து தனித்து நின்று மபாருள் தந்தால் அது ஓமரழுத்து. மமாழி ஆகும். இகவ 

அகனத்தும் பைாப்பதமாகும். 

மதாைமரழுத்து மமாழிைள் 

ஒன்றுக்கு பமற்பட்ை பல எழுத்துக்ைள் மதாைர்ந்து நின்று மபாருள் தருவது 

மதாைமரழுத்து மமாழி எனப்படும். இம்மமாழி பைாப்பதமாைவும் பகுபதமாைவும் 

அகமயும். பைாப்பதத் மதாைமரழுத்து மமாழிைள் இரண்டு முதல் ஏழு எழுத்துக்ைள் 

வகரயும் பகுபதத் மதாைமரழுத்து மமாழிைள் இரண்டு முதல் ஒன்பது எழுத்துக்ைள் 

வகரயும் மதாைர்ந்து அகமயும். 

எ.ைா - அன்பு, பண்பு, உகழப்பு, திங்ைள், - இகவ பைாப்பதமாை வந்த மதாைர்மமாழி. 

ைாைன் , அறிஞன், நன்கம, - இகவ பகுபதமாை வந்த மதாைர்மமாழி. 

பைாப்பதம் 

பிாித்தால் மபாருள் தராதனவும் முற்ைாலந்மதாட்டு ைாரணமின்றி இடுகுறியாை ஒபர 

உறுப்பாை வழங்குவனவுமாைிய ம ாற்ைபள பைாப்பதங்ைளாகும் பைாப்பதம் நான்கு 

வகைப்படும். அகவ , மபயர்ப்பைாப்பதம், விகனப்பைாப்பதம், இகைப் பைாப்பதம், 

உாிப்பைாப்பதம். 

 மபயர்ப்பைாப்பதம் - நிலம், மகல 

 விகனப்பைாப்பதம் - வா, பபா 

 இகைப்பைாப்பதம் - மன், மைால் 

 உாிப்பைாப்பதம் - உறு, நனி 

மமாழியியலார் கூறும் உருபன் (Morpheme) பைாப்பதத்துைன் மதாைர்புகையது. 

பிாிக்ைவியலாத மிைச்  ிறிய, மபாருள் தரும் ஒலிவடிவபம உருபன் எனப்படும். 

பகுபதம் 

மபாருள், இைம், ைாலம்,  ிகன, குணம், மதாழில் எனும் அறுவகைப் மபயர்ச் 

ம ாற்ைளும் ைாலத்கத உணர்த்தும் விகனச் ம ாற்ைளும் பகுபதங்ைளாகும். பிாித்தால் 

மபாருள் தரும் இயல்புகையது. பகுபதங்ைள் மபயர்ப்பகுபதம், விகனப்பகுபதம் என 



இருவகைப்படும். விகனப்பகுப்பதம் மதாிநிகல விகனப்பகுபதம், குறிப்பு 

விகனப்பகுப்பதம் என இரு வகையாகும். விகனயாலகணயும் மபயர்ைளும் 

பகுபதங்ைபள. மதாிநிகல விகன என்பது ைாலமும் ம யல் தன்கமயும் 

மவளிப்பகையாைத் மதாியும். குறிப்பு விகன என்பது ைாலமும் ம யல் தன்கமயும் 

குறிப்பாைத் மதாியும். விகனயாலகணயும் மபயர் என்பது விகனயடியாைத் பதான்றும் 

மபயர். விகனயின் பண்பான ைாலம் ைாட்டுதலும் மபயாின் பண்பான மபாருள் 

உணர்த்துதலும் இகணந்து வருவதாகும். 

எ.ைா -  

 மபாருட்மபயர்ப் பகுபதம் - தகலவர் 

 இைப்மபயர்ப் பகுபதம் - ஊரன் 

 ைாலப்மபயர்ப் பகுபதம் - ஆதிகரயான் 

  ிகனப் மபயர்ப் பகுபதம் - பல்லன் 

 குணப் மபயர்ப் பகுபதம் - ைாியன் 

 மதாழிற்மபயர்ப் பகுபதம் - நடிைன் 

விகன 

 மதாிநிகல விகனப் பகுபதம் - பார்த்தான் 

 குறிப்பு விகனப் பகுபதம் - ைாியன் 

பகுபத உறுப்புைள் 

பகுபதத்தின் பல்பவறு ம ால் பிாிவுைள் அதன் உறுப்புக்ைள் ஆகும். பகுதி, விகுதி, 

இகைநிகல,  ாாிகய,  ந்தி, விைாரம் எனும் ஆறும் பகுபத உறுப்புைள் ஆகும். 

இவற்றுள் மபாருத்தமானவற்கறச் ப ர்த்து பகுபதங்ைள் அகமயும். பகுபதங்ைளில் இந்த 

ஆறு உறுப்புக்ைளும் வரபவண்டும் என்பதில்கல. பகுதி விகுதி ஆைிய இரண்டும் 

ைண்டிப்பாை வருதல் பவண்டும். இவ்விரண்டுமின்றிப் பகுபதங்ைள் அகமயாது. 

 பகுதி - முதல்நிகல, அதாவது ம ால்லின் முதலில் அகமவது 

 விகுதி - ஈற்றுநிகல, அதாவது ம ால்லின் இறுதியில் அகமவது  

 இகைநிகல - பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இகையில் அகமவது  



  ாாிகய - இகைநிகலகயச்  ார்ந்து விகுதிகயப் பிளவின்றி இகயபுபடுத்துவது. 

பகுபதங்ைளில் மபரும்பாலும் அன் எனும் இகைச்ம ால்  ாாிகயயாை வரும். 

  ந்தி - பகுபத உறுப்புைள் ஒன்றுைன் மற்மறான்கறச் ப ர்ப்பது. மபரும்பாலும் 

பகுதிகய அடுத்து மமய்மயழுத்து மிகுந்து வருவது. 

 விைாரம் -  ந்தியால் எழுத்துக்ைள் மாறுவது விைாரம். பிற உறுப்புைளிலும் 

விைாரம் அகமயும். இது திாிபு எனப்படும். 

பகுதி என்பது அைராதிப் மபாருகளயும் விகுதிகயயும் இகைநிகலகயயும் இலக்ைணப் 

மபாருகளயும் உணர்த்தும். அைராதிப் மபாருள் என்பது அைராதியில் இைம் மபறும் 

மபாருள் ஆகும். எ.ைா - நிலம் = பூமி , மண். இலக்ைணப்மபாருள் என்பது திகண பால், 

எண், ைாலம் முதலிய இலக்ைணக் கூறுைகள உணர்த்தும் மபாருள் ஆகும்.  ாாிகய 

 ந்தி, விைாரம் ஆைிய மூன்றும் பகுபத உறுப்புைள் ப ரும்மபாழுது ஏற்படும் ஒலி இகயபு 

வடிவங்ைள் ஆகும். 

ஒலி இகயபு வடிவங்ைள் 

எ.ைா. ம ல்ை = ம ல் + ை - (பகுதி + விகுதி) 

மநய்தான் = மநய் + த் + ஆன் , - ( பகுதி + இகைநிகல + விகுதி) 

உண்ைனன் = உண் + ட் + அன் + அன் - பகுதி + இகைநிகல +  ாாிகய + விகுதி 

நடித்தனர் = நடி + த் + த் + அன் + அர் - பகுதி +  ந்தி + இகைநிகல +  ாாிகய + விகுதி 

நைந்தனன் = நை + த்(ந்) + த் + அன் + அன் - பகுதி +  ந்தி (விைாரம்) + இகைநிகல + 

 ாாிகய + விகுதி 

வருைின்றான் - வா (வரு) + ைின்று + ஆன் - பகுதி (விைாரம்) + இகைநிகல + விகுதி 

பகுதியின் இலக்ைணம் 

பகுபதத்தின் முதல் நிகலயாை வரும். பைாப்பதமாை இருக்கும். ைட்ைகளப் மபாருளில் 

அகமந்திருக்கும். அடிச்ம ால் அல்லது பவர்ச்ம ால் எனப்படும். ம ால்லின் 

முழுப்மபாருகளயும் தாங்ைி நிற்கும். பைாப்பதம் பபான்று பகுதியும் மபயர், விகன, 

இகை, உாி என நான்கு வகைப்படும். 

 மபயர்ப்பகுதி - ைண் (ைண்ணன்) 



 விகனப்பகுதி - நை (நைந்தான்) 

 இகைப்பகுதி - பபால் (பபான்றது) 

 உாிப்பகுதி - ைடி (ைடியன்) 

மமாழியியலார் குறிப்பிடும் அடிச்ம ால் (stem) பகுதியுைன் மதாைர்புகையது. 

பண்புப்பகுதி 

பண்புப் ம ாற்ைளும் அவற்றிற்கு எதிர்ச் ம ாற்ைளும் பகுக்ை முடியாத பகுதிைளாை 

அகமயும். இப்பைாநிகலப் பகுதிைள் பண்பப் மபயர்ைள் எனவும் வழங்ைப்படும். 

எ.ைா – ம ம்கம,  ிறுகம, ப ய்கம, தீகம,மவம்கம, புதுகம, மமன்கம,பமன்கம, 

திண்கம. 

பண்புச் ம ாற்ைளின் பைாநிகலப் பகுதிைளாகும். 

பண்புச் ம ாற்ைளின் எதிர்ச்ம ாற்ைள் 

ம ம்கம X மவண்கம, ைருகம, பசுகம 

 ிறுகம X மபருகம, 

ப ய்கம x அண்கம 

தீகம x நன்கம 

மவம்கம : தண்கம 

புதுகம X பழகம 

மமன்கம X வன்கம 

பமன்கம X  ைீழ்கம 

திண்கம X மநாய்கம 

பண்புப் பகுதி அகையும் விைாரங்ைள் 

பண்புச் ம ாற்ைளின் பகுதிைள் வடிவ மாற்றம் அகையும். இது விைாரம் 

எனப்படும். ம ால்லின் இறுதியிலுள்ள கம நீங்குதல். இகையிலுள்ள உைரம் இைரமாை 

மாறுதல், முதலில் நின்ற குறில் மநடிலாை மாறுதல், முதலில் நின்ற அைரம் ஐைாரமாை 

மாறுதல், இகையிலுள்ள மமய் இரட்டித்தல் கமயீற்றுக்கு முன்னின்று மமய் பவமறாரு 



மமய்யாை மாறுதல். வருைின்ற வல்மலழுத்துக்கு இனமாை மமல்மலழுத்து மிகுதல் இகவ 

பபான்ற பிறவும் பண்புச் ம ாற்ைளுக்குாிய விைார இயல்புைளாகும். 

எ.ைா -  ிறுபயறு=  ிறுகம + பயிறு - கமயீறு பபாதல் 

ைாியன்= ைருகம + அன் - கமயீறு பபாதல், இகை உைரம் இைரமாதல் 

பா ிகல = பசுகம + இகல - கமயீறு பபாதல், ஆதி நீைல் (அைரம் ஆைாரமாதல்)  

கபந்தமிழ் = பசுகம + தமிழ் - கமயீறு பபாதல், அடி அைரம் ஐைாரமாதல், இனம் மிைல் 

குற்றி = குறுகம + இ - கமயீறு பபாதல், ஒற்று இரட்ைல் ம ய்யன் = ம ம்கம + அன் - 

கமயீறு பபாய், கமயீற்றுக்கு முன்னின்ற மமய் திாிதல். 

மதாிநிகல விகனப்பகுதி ம ய் வாய்ப்பாட்டுப் பகுதி 

மதாிநிகல விகனச் ம ாற்ைள் அகனத்திலும் ஏவல் விகன முற்றுக்ைள் பகுதிைளாை 

அகமயும். ஏவல் விகனமுற்றுக்ைள் ம ய் எனும் வாய்ப்பாட்டில் அகமந்து வரும். நை, 

வா, மடி,  ீ, விடு, கூ, பவ, கவ, பபா, மவௌ, உாிஞ், உண், மபாருந், திரும், தின், பதய், 

பார், ம ல் , வவ், வாழ், பைள், அஃகு எனும் இருபத்து மூன்று ஈறுைகளக் மைாண்ை 

இகவ பபான்ற ம ாற்ைள் யாவும் ம ய் எனும் வாய்ப்பாட்டில் அகமந்து வரும். 

இருபத்து நான்கு மமாழி இறுதி எழுத்துக்ைளுள், அளமபகையில் மட்டுபம இறுதியில் 

வரும். எைரம் நீங்ைிய இருபத்து மூன்று ஈறுைளும் இங்குக் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன. 

இவ்விருபத்து மூன்று ஈறுைளிலும் மதாிநிகல விகனப்பகுதிைள் வரும். 

மதாிநிகல விகனச் ம ாற்ைளின் பகுதிைள் யாவும் 'ம ய் எனும் வாய்ப்பாட்டில் 

அகமயும். ஏவல் ஒருகம விகனக்கும் இதுபவ வாய்ப்பாடு ஆகும். எனபவ 

விகனப் பகுதிக்குப் புறனகை 

'ம ய் எனும் ஏவல் விகன ம ய்வி 'ம ய்விப்பி எனும் ஏவல் விகனைளாை பவறுபடுதல் 

பபான்று தன்கம, முன்னிகல, பைர்க்கை ஆைிய பிற மதாிநிகல விகனைளில் 

இைம்மபறும் நை, வா, மடி, அஃகு என முன்னர்க் கூறப்பட்ை பகுதிைள் பவறுபடுதல் 

என்பது இலக்ைண வரம்பிற்குட்பட்ை விதிபய ஆகும். 

எ.ைா 

மடிந்தான் (மடி - பகுதி), 



மடிவித்தான் (மடிவி - பகுதி ) 

ம ய்வித்தான் (ம ய் - பகுதி)  

நைப்பித்தான் ( நைப்பி - பகுதி)  

நைப்பிப்பித்தான் (நைப்பிப்பி - பகுதி) 

- ம ய்வி 

- ம ய்விப்பி 

5. இகைநிகல 

இகைநிகலைள் மபரும்பாலும் ைாலம் ைாட்டும் இயல்புகையகவயாை அகமந்திருக்கும். 

மபயர் ம ாற்ைளில் அகமந்துவரும் இகைநிகல ைாலமட் ைாட்டுவதில்கல. பகுபத 

உறுப்புக்ைளில்  ந்திக்கும்  ாாிகயக்கும் இகையில் அகமந்து வரும்.  ந்தி,  ாாிகயைள் 

இல்லாத பபாது பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இகையில் அகமந்து வரும். இப்பண்புைளின் 

அடிப்பகையில் இகைநிகலைகள மூன்று வகைப்படுத்தலாம். அகவ, மபயர் 

இகைநிகல, விகன இகைநிகல, ைால இகைநிகல என்பனவாகும். இக்ைால 

இகைநிகல இறந்தைால இகைநிகல, நிைழ்ைால இகைநிகல, எதிர்ைால இகைநிகல 

என மூவகைப்படும். இதகன 

மபயர் இகைநிகல 

மபயர்ச்ம ால் அதாவது விகனயாலகணயும் மபயரல்லாத மபயர்ப்பகுபதங்ைளில் 

பகுதி, விகுதி எனும் இரண்கையும் பிாித்த பின்னர், இகையில் எஞ் ி நிற்பகதப் மபயர் 

இகைநிகல என குறிப்பிைலாம். இத்தகைய மபயர்ப் பகுபதங்ைளின் இகைநிகலயில் 

அகமந்திருக்கும் இகைநிகலைபள மபயர் இகைநிகலைள் ஆகும். 

எ.ைா - அறி + ஞ் + அன் , 

விகன இகைநிகல 

மதாிநிகல விகனச் ம ாற்ைளில் பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இகையில் ைாலத்கதக் ைாட்டும் 

இகைநிகல வரும். ஆயினும் விகனச் ம ாற்ைளில் ைாலம் ைாட்டும் இகைநிகல வராது 

என்பது குறிப்பிைத் தக்ைது. 

எ.ைா - 

 மவல்வான் = மவல் + வ் + ஆன், 



 நின்றான் = நில்(நின்) + ற் + ஆன் 

இவற்றில் வ் எதிர்ைாலத்கதயும், ற் இறந்த ைாலத்கதயும் ைாட்டும் இகைநிகலைள் 

ஆகும். 

இறந்தைால இகைநிகல 

த், ட், ற், இன் ஆைியகவ ஐம்பால் மூவிை விகனச் ம ாற்ைளில் அகமந்து இறந்த 

ைாலத்கதக் ைாட்டும். எனபவ இகவ இறந்தைால இகைநிகலைள் ஆகும். 

எ.ைா - கவ + த் + த் + ஆன் , (கவத்தான்); ைாண்(ைண்) + ட் + ஆன் , (ைண்ைான்) 

பபசு + இன் +ஆன் (பப ினான்); மைால்(ன்) + ற் + ஆன் , (மைான்றான் ) 

இவற்றில் இறந்தைால இகைநிகலைள் வந்துள்ளன.  

நிைழ்ைால இகைநிகல 

ஆநின்று, ைின்று, ைிறு என்பன மூவிை, ஐம்பால் விகனச் ம ாற்ைளில் நிைழ்ைாலத்கத 

உகரக்கும் இகைநிகலைளாகும். 

எதிர்ைால இகைநிகல 

ப், வ் எனும் மமய்ைள் மூவிை, ஐம்பால் விகனச் ம ாற்ைளில் எதிர்ைாலத்கத உகரக்கும் 

இகைநிகலைளாகும். 

எ.ைா - உகழ + ப் + ஆன் (உகழப்பான்), ம ல் + வ் + ஆன் (ம ல்வான் ) 

விகனச்ம ாற்ைள்  ிலவற்றில் ைாலம் ைாட்டும் இகைநிகலைள் வருவதில்கல. 

அத்தகைய ம ாற்ைளில் விகுதிைபள ஐம்பால் மூவிைத்பதாடு ைாலத்கதயும் உணர்த்தும் 

இயல்புகையன.  

வைமமாழி ஆக்ைம் 

வைமமாழிச் ம ாற்ைகளத் தமிழில் ைலந்து பபசும்மபாழுதும் எழுதும் மபாழுதும் ஒலி, 

ஒப்புகம உகைய தமிழ் எழுத்துக்ைளால் வைமமாழி எழுத்துக்ைகள வழங்குவது 

வைமமாழி ஆக்ைம் ஆகும். வைமமாழி ஆக்ைம் என்பது வைம ாற்ைகளத் தமிழில் 

அகமத்தல் ஆகும். 

தற் மம் 

வைமமாழிக்கும் தமிழுக்கும் மபாதுவான எழுத்துக்ைளால் ஆைி, திாிபு இன்றித் தமிழில் 

வழங்கும் வை ம ாற்ைள் தற் மம் எனப்படும். 



எ.ைா - அமலம், ைமலம், ைாரணம், குங்குமம், பரம், மலம் 

தற்பவம் 

வைமமாழிக்கு மட்டுபம உாிய  ிறப்பு எழுத்துக்ைளாலும், இரு மமாழிைளுக்கும் 

மபாதுவும் வைமமாழிக்குச்  ிறப்புமாைிய இருவகை எழுத்துக்ைளாலும் ஆைித் பதான்றல், 

திாிதல், மைடுதல் 

ஆைிய விைாரமகைந்து தமிழில் வழங்கும் வைம ாற்ைள் தற்பவம் எனப்படும். 

 சுைி, பதயம், பபாைி,  கப - வைமமாழிச்  ிறப்பு 

எழுத்துக்ைளாைி விைாரமகைந்து தமிழில் வழங்குவன 

அரன்.  யம், ஞானம், மாதம் - இருமமாழிைளுக்கும் மபாதுவும் வைமமாழிக்குச் 

 ிறப்புமாைிய எழுத்துக்ைளாலாைி விைாரமகைந்து தமிழில் வழங்குவன. 

மாகல , புாி, இரதி, இல்கல - இருமமாழிைளுக்கும். மபாதுவான எழுத்துக்ைளாைி, 

விைாரமகைந்து தமிழில் வழங்குவன 

மபாது எழுத்துக்ைளும்  ிறப்பு எழுத்துக்ைளும் 

வைமமாழியிலுள்ள 16 உயிமரழுத்துக்ைளுள் இகையில் உள்ள நான்கும் ஈற்றிலுள்ள 

இரண்டுமாைிய 6 நீங்ைிய 10 உயிமரழுத்துக்ைளும், ை,  , ை, த, ப எனும் 5 வர்க்ைங்ைளில் 

முதலிலுள்ள 5 மமய்ைள் (ை,  , ை, த, ப ) மற்றும் ஈற்றிலுள்ள 5 மமய்ைள் (ங, ஞ, ண, ந, 

ம) ய, ர, ல, வ, ள எனும் 5 மமய்ைள் ஆைப் 15 மமய்ைளுமாைிய 25 எழுத்துக்ைளும் 

வைமமாழிக்கும் தமிழுக்கும் மபாதுவாைிய எழுத்துக்ைளாகும். இகவ ஒழிந்த 28 

எழுத்துக்ைளும் வைமமாழிக்கு மட்டுபம உாிய  ிறப்பு எழுத்துக்ைளாகும். 

 ிறப்மபழுத்துக்ைள் தம்கம ஒத்த ஒலியுகைய தமிழ் எழுத்துக்ைளாைத் திாிந்து வழங்கும். 

இரு மமாழிைளுக்கும் மபாது எழுத்துக்ைள் - 

25 (உயிர் 10 + மமய் 15) 

வைமமாழிச்  ிறப்பு எழுத்துக்ைள் 

28 (உயிர் 6 + மமய் 22) 



ம ால் முதலில் வரும் ரைரத்திற்கு முன்பு அ, இ, உ என்னும் மூன்றில் ஏபதனும் ஒன்று 

வரும். ம ால் முதலில் வரும் லைரத்திற்கு முன்பு இ, உ என்பனவற்றில் ஏபதனும் ஒன்று 

வரும். ம ால் முதலில் வரும் யைரத்திற்கு முன்பு இைரம் வரும். 

எ.ைா - 

ரங்ைன் - அரங்ைன், 

ராமன் - இராமன் 

ரு ி - உரு ி, 

லாபம் - இலாபம் 

பலாபம் - உபலாபம் 

யமன் - இயமன் 

ம ால் இகையில் விைாரம் 

மமய்மயழுத்துக்ைள் ப ர்ந்து வருமிைத்துப் பின்னின்ற யைர, ரைர, லைரங்ைளுக்கு 

முன்னர் இைரம் வரும். மைர, வைரங்ைளுக்கு முன்னர் உைரம் வரும். ரைரத்திற்கு முன்னர் 

அைரம் வரும். ரைரத்திற்குப் பின்னர் உைரமும் வரும். 

எ.ைா 

ைாவ்யம் - ைாவியம், வ்யூைம் – வியூைம், ந்யாைம் - நியாயம், வக்ரம் - வக்ைிரம் 

ைிருஷ்ணன் - ைிருட்டிணன், சுக்லம் - சுக்ைிலம், க்பல ம் – ைிபல ம், பத்மம் - பதுமம், 

பக்வம் – பக்குவம், ரத்தம் - அரத்தம் 

தமிழ்ச்  ிறப்மபழுத்தும் மபாதுமவழுத்தும் 

ற, ன, ழ எனும் மூன்று மமய்ைளும் எ, ஓ எனும் இரண்டு உயிர்ைளும் ஆைிய ஐந்து 

முதமலழுத்துக்ைளும் உயிர்மமய், உயிரளமபகை எனும் இரண்டும் அல்லாத எட்டுச் 

 ார்மபழுத்துக்ைளும் தமிழ் மமாழிக்பை உாிய  ிறப்மபழுத்துக்ைளாகும். இகவ அல்லாத 

எழுத்துக்ைள் (உயிர் 10 + மமய் 15 +  ார்பு 2 = 27 ) தமிழ் மமாழிக்கும் வைமமாழிக்ைகும் 

மபாதுவாைிய எழுத்துக்ைள் ஆகும். 

 

 



அலகு - 3 

உயிாீற்றுப் புணாியல்  

புணர்ச் ி வகைைளும் உயீற்றுப் புணர்ச் ியும் 

எழுத்தியல் பாகுபடுத்திய எழுத்திலக்ைணப் பிாிவுைள் பன்னிரண்டு. அவற்றுள் 

இறுதியாை இைம் மபறுவது 'புணர்ச் ி' என்பதாகும். இரண்டு ம ாற்ைள் ப ரும்பபாது 

எழுத்துக்ைளில் நகைமபரும் மாற்றங்ைள் புணர்ச் ி இலக்ைணமாை அகமைிறது. முதல் 

ம ால்லான நிகலமமாழி 

இறுதி எழுத்தும் இரண்ைாம் ம ால்லான வருமமாழியின் முதல் எழுத்தும் புணர்ச் ி 

இலக்ைணத்துக்கு உாியகவ. அவ்விரண்டும் ப ரும் பபாது எழுத்து அடிப்பகையிலும் 

ம ால் அடிப்பகையிலும் மபாருள் அடிப்பகையிலும் மாற்றங்ைள் ஏற்படும். அவற்கற 

நன்னூலார் மூன்று இயல்ைளில் விளக்ைியுள்ளார். ம ாற்ைளின் எழுத்துக்ைள் பதான்றல், 

திாிதல், மைடுதல் எனும் மூவகை விைாரமாைபவா அல்லது இயல்பாைபவா அகமவகத 

புணர்ச் ி இலக்ைணம் மதளிவுபடுத்துைிறது. 

புணர்ச் ி 

 இயல்புப் புணர்ச் ி 

 விைாரப் புணர்ச் ி 

o பதான்றல் 

o திாிதல் 

o மைடுதல் 

இவ்வகைப் புணர்ச் ி அகனத்தும் பவற்றுகமப் மபாருளுக்பைற்பவும் பவற்றுகம 

அல்லாத அல்வழிப் மபாருளுக்பைற்பவும் இரு நிகலைளில் அகமயும். இதனால் 

இதகன மபாருட்புணர்ச் ி என்பர், 

மபாருட்புணர்ச் ி 

 பவற்றுகமப் புணர்ச் ி, 

 அல்வழிப் புணர்ச் ி 

1. உயிாீற்றுப் புணாியல் 

2. மமய்யீற்றுப் புணாியல் 

3. உருபு புணாியல் 



என மூன்றாைப் பிாித்து விவாிக்ைின்றார். இவற்கற அறிவதன் வாயிலாை புணர்ச் ி 

இலக்ைணம் பற்றிய மதளிவிகனப் மபறலாம். 

உயிாீற்றுப் புணாியல் 

உயிமரழுத்துக்ைகள இறுதியில் மபற்ற நிகலமமாழிைளுைன் உயிமரழுத்துக்ைகளயும் 

மமய்மயழுத்துக்ைகளயும் முதலில் மபற்ற வருமமாழிைள் புணரும் நிைழ்விகன 

விவாிக்கும் இயபல உயிாீற்றுப் புணாியல் ஆகும். 

புணர்ச் ியின் மபாது இலக்ைணம் 

புணர்ச் ி 

மமய்மயழுத்துக்ைகளயும் உயிமரழுத்துக்ைகளயும் முதலிலும் இறுதியிலும் உகைய 

பைாப்பதம் பகுபதம் என்னும் இருவகைச் ம ாற்ைளும் தன்மணாடு தானும் தன்மணாடு 

பிறவுமாை பவற்றுகமப் மபாருள் அல்லது அல்வழிப் மபாருளில் ப ரும். ஆவ்வாறு 

ப ரும்மபாழுது நிகலமமாழியும் வருமமாழியும் இயல்பாைபவா விைாரமாைபவா 

ப ர்வது புணர்ச் ி எனப்படும். 

எழுத்துப் புணர்ச் ி 

நிகலமமாழி ஈறு வருமமாழி முதல் என்னும் அடிப்பகையில் நான்கு வகைப் புணர்ச் ி 

அகமந்துள்ளன. இப்புணர்ச் ியிகன எழுத்துப் புணர்ச் ி என்பர். 

1. உயிர் முன் உயிர் 

அணி + ஆகை, 

ைகல + அழகு 

2. உயிர் முன் மமய் 

தனி + வீடு , 

ைாகல +  ிறப்பு 

3. மமய் முன் உயிர் 

என் + உயிர், 

மனம் + அகலயும் 

4. மமய் முன் மமய் 

என் + வீடு , 

மனம் + மபாியது 



பதப் புணர்ச் ி (ம ால்) 

பகுபதம் என்பது பிாிக்ைக் கூடிய ம ால், பைாப்பதம் என்பது பிாிக்ை முடியாத ம ால். 

இவ்விரு ம ால் நிகலைளின் அடிப்பகையிலான வகைப்பாடு நான்ைாகும். 

1. பகுபதத்துைன் பகுபதம் புணர்தல் 

- அவன் + வந்தான், அறிஞன் + முைம் 

2. பகுபதத்துைன் பைாப்பதம் புணர்தல் 

- அவன் + ைண் , அறிஞன் + முைம் 

3. பைாப்பத்துைன் பகுபதம் புணர்தல் 

- ைண் + விழித்தான், மபான் +நல்லது 

4. பைாப்பதத்துைன் பைாப்பதம் புணர்தல் - என் + ைண் , மபான் + அணி 

பமற்ைண்ை நான்ைனுள் 1,4 தன்மனாடு தான் புணர்தல். 2, 3 தன்பனாடு மறந்து 

புணர்தல் பண்பில் அகமந்துள்ளன. 

மபாருள் புணர்ச் ி 

தமிழில் ஒரு மதாைர் தரும் மபாருளின் அடிப்பகையில் பவற்றுகமத் மதாைர், அல்வழித் 

மதாைர் என்னும் இரு நிகலைள் உள்ளன. இத்தன்கமைளின் அடிப்பகையில் புணர்ச் ி 

இரு வகைப்படும். 

1. அல்வழிப் புணர்ச் ி - (எ.ைா) மரம் + ைாய்ந்தது 

2. பவற்றுகமப் புணர்ச் ி - (எ.ைா) மரம் + மபட்டி 

இயல்பு விைாரப் புணர்ச் ி 

புணர்ச் ியினால் ம ாற்ைள் அகையும் மாற்றம் நிகலகய ஒட்டிப் புணர்ச் ி 

இருவகைப்படும். 

1. இயல்பு புணர்ச் ி - (எ.ைா) நிலா + பதான்றியது - நிலா பதான்றியது 

2. விைாரப் புணர்ச் ி - (எ.ைா) நிலா + பதாற்றம் - நிலாத்பதாற்றம 

மபாருட் புணர்ச் ி 

மபாருட்புணர்ச் ி இரு வகைப்படும். அகவ, பவற்றுகமப் புணர்ச் ி, அல்வழிப் புணர்ச் ி 

என்பனவாகும். அவற்கற விளங்ைிக் மைாள்வது அவ ியம். 



பவற்றுகமப் புணர்ச் ி 

ஐ. ஆல், கு, இன், அது, ைண், எனும் இரண்டு முதல் ஏழு ஈறாை உள்ள ஆறு 

பவற்றுகமைளின் உருபுைளும், நிகலமமாழிக்கும், வருமமாழிக்கும் இகையில் 

மகறந்பதா மவளிப்பகையாைபவா நிற்குமாறு ம ாற்ைள் புணர்தல் பவற்றுகமப் 

புணர்ச் ி எனப்படும். 

பவற்றுகமத்மதாகை (உருபு மகறந்து வருவது). 

பவற்றுகம விாி (உருபு மவளிப்பகையாை விாிந்து வருவது). 

ஐ – ைனி தின்றான், ைனிகயத் தின்றான்  

ஆல் - ைல் எறிந்தான், ைல்லால் எறிந்தான் 

கு - இராமன் தம்பி, இராமனுக்குத் தம்பி 

இன் - மகலவீழ் அருவி, மகலயின் வீழ் அருவி 

அது – இகலநுனி, இகலயினது நுனி 

ைண் – ஊர்வந்தான், ஊாின்ைண் வந்தான் 

அல்வழிப் புணர்ச் ி 

விகனத்மதாகைத் மதாைர், பண்புத்மதாகைத் மதாைர், உவகமத்மதாகைத் மதாைர், 

உம்கமத்மதாகைத் மதாைர், அன்மமாழித்மதாகைத் மதாைர், எழுவாய்த்மதாகைத் 

மதாைர், விளித்மதாகைத் மதாைர், மபயமரச் த் மதாைர், விகனயச் த் மதாைர், 

மதாிநிகல விகனமுற்றுத் மதாைர், குறிப்பு விகனமுற்றுத் மதாைர் , இகைச்ம ால் 

மதாைர் , உாிச்ம ால் மதாைர். அடுக்குத் மதாைர் ஆைிய 14 மதாைர்ைளிலும் ம ாற்ைள் 

புணர்தல் அல்வழிப் புணர்ச் ி எனப்படும். அல்வழிப்புணர்ச் ி என்பது 

பவற்றுகமயல்லாத வழிப்புணர்ச் ி ஆகும். 

எ.ைா 

1. விகனத்மதாகைத் மதாைர் - மைால்யாகன, அகலைைல் 

2. பண்புத்மதாகைத் மதாைர் - ம ந்தாமகர 

 3. உவகமத்மதாகைத் மதாைர் - ையல்விழி 



4. உம்கமத்மதாகைத் மதாைர் - இராம இலக்குவன், மரஞ்ம டி 

5. அன்மமாழித்மதாகைத் மதாைர் - உயிர்மமய். பூங்குழல் 

6. எழுவாய்த்மதாகைத் மதாைர் - ைண்ணன் வந்தான், தமிழர ி படித்தாள் 

7. விளித் மதாைர் - ைண்ணா வா , அம்மா நில் 

8. மபயமரச் த் மதாைர் - ைண்ை ைாட் ி, நல்ல பாைம் 

9. விகனயச் த் மதாைர் - வந்து பபானான் , மமல்ல பபசு 

10. மதாிநிகல விகனமுற்றுத் மதாைர் - ம ன்றான் தம்பி, வந்தாள் தங்கை 

11. குறிப்பு விகனமுற்றுத் மதாைர் – ைாியன் நல்லன் 

12. இகைச்ம ால் மதாைர் - மற்மறான்று,  

13. உாிச்ம ால் மதாைர் -  ால நன்று, உறுப ி 

14. அடுக்குத் மதாைர் - ஓடு ஓடு , பாி பாி 

இயல்புப் புணர்ச் ி 

நிகலமமாழியும் வருமமாழியும் மாற்றங்ைள் ஏதும் இன்றி இயல்பாைப் புணர்வது 

இயல்புப் புணர்ச் ி எனப்படும். இது ம ாற்ைள் எவ்வகை விைாரங்ைகளயும் 

அகையாமல் புணர்வதாகும். 

எ.ைா - புைழ் + மாகல = புைழ்மாகல, பூ + மாகல = பூமாகல 

விைாரம் அகனத்தும் பமவது இயல்பப (நன் : 153) 

என்னும் நூற்பா இதகன உணர்த்தும். 

விைாரப் புணர்ச் ி 

எழுத்து அல்லது  ாாிகய பதான்றல், ஓர் எழுத்து மற்பறார் எழுத்தாை திாிதல் (மாறுதல்), 

ம ாற்ைளிலுள்ள எழுத்து மைடுதல் எனும் மூவகை மாற்றங்ைளுைன் அகமயும் புணர்ச் ி 

விைாரப் புணர்ச் ி எனப்படும். இம் மூன்று விைாரங்ைளும் நிகலமமாழி வருமமாழிைளின் 

முதல், இகை, ைகை எனும் மூவிைத்திலும் வரும். 

எ.ைா 

பூ + பைாகத = பூங்பைாகத = பதான்றல் (புதியதாை ஓர் எழுத்து பதான்றியது) 

மணி + ஒளி = மணி + (ய் + இன்) + ஒளி = மணியிமணாளி 



(எழுத்தும்  ாாிகயயும் பதான்றுதல்) 

வண்டு +  ிறகு = வண்டு + (இன் +  ிறகு ) = வண்டின்  ிறகு ( ாாிகய பதான்றுதல்) 

மரம் + மைாத்தி = மரங்மைாத்தி - திாிதல் (ம்ங் - எனத் திாிந்தது) 

நிலம் + மைள் = நிலமைள் - மைடுதல் (நிலம் என்பதில் 'ம்' மைட்ைது) 

ஆறு + பத்து = அறுபது - நிகலமமாழி முதல் திாிந்து, வருமமாழி இகைமைட்ைது. 

அல் + திகண = அஃறிகண - நிகலமமாழி இறுதியும் வருமமாழி முதலும் திாிந்தன.  

ஒன்பது + நூறு = மதாள்ளாயிரம் - நிகலமமாழி வருமமாழிைள் மூவிைத்தும் 

விைாரமகைந்தன. 

பதான்றல் திாிதல் மைடுதல் விைாரம் மூன்றும் மமாழி மூவிைத்தும் ஆகும் (நன் : 154) 

என்னும் நூற்பா வாயிலாை இதகன அறியலாம். 

ம ய்யுள் விைாரம் 

ம ய்யுளில் யாப்பிலக்ைணம் பிகழ ஏற்பைாமல் ைாத்தற் மபாருட்டு ம ாற்ைளில் 

பவண்டிய இைத்து விைாரத்கதப் புலவர்ைள் ம ய்தல் ம ய்யுள் விைாரம் ஆகும். ஆறு 

வகையான விைாரங்ைள் (மாற்றங்ைள்) நிைழ்வது உண்டு. அகவ மபரும்பாலும் 

ம ய்யுளில் மட்டுபம நிைழும். எனபவ அவற்றுக்குச் ம ய்யுள் விைாரம்' என்று மபயர். 

இதகன, 

வலித்தல், மமலித்தல், நீட்ைல், குறுக்ைல் 

விாித்தல், மதாகுத்தலும் வரும் ம ய்யுள் பவண்டுழி (155) 

என நன்னூல் நூற்பா விவாிக்ைின்றது. பின்வரும் அட்ைவகண ம ய்யுள் விைாரங்ைள் 

ஆறிகனயும் எடுத்துக்ைாட்டுைன் விளக்குைிறது. அகவ வலித்தல், மமலித்தல், நீட்ைல், 

குறுக்ைல், விாித்தல், மதாகுத்தல் என்பனவாகும். 

1. மமல்லினம் வல்லினமாகும் -  முந்கத > முத்கத - ந் - த் ஆனது 

2. வல்லினம் மமல்லினமாகும் - தட்கை > தண்கை - ட் > ண் ஆனது 

3. குறில் மநடிலாதல் - நிழபல > நீழபல 

4. மநடில் குறிலாதல் - தீபயன் > திபயன் 

5. விாித்தல் – களயுபம > விகளயும்பம 



6. குறுக்ைல் –  ிறியவிகல >  ிறியிகல 

மதாகுத்தல் - பாமைனப் பாடினாள் - பாடுை என என்பது பாமைன என்று சுருங்ைியது. 

ஒரு ம ால்லின் முதல், இகை, இறுதி எனும் மூன்றிைங்ைளில் ஓாிைத்தில் எழுத்துக் 

குகறதலும் ம ய்யுள் விைாரமாகும். 

 மகரயிதழ் (தாமகர - மகர) - முதற்குகற 

 ஓதி முதுபபாத்து (ஓந்தி - ஓதி) - இகைகுகற  

 நீலுண் துைிலிகை (நீலம் - நீல்) - ைகைக்குகற 

புணர்ச் ி விைாரம் என்பது பதான்றல், மமலித்தல், ம ய்யுள் விைாரம் வலித்தல், திாிதல், 

நீட்ைல், குறுக்ைல், மதாகுத்தல், விாித்தல், முதற்குகற, மைடுதல் என மூவகைப்படும். 

இகைக்குகற, ைகைக்குகற என ஒன்பது வகைப்படும் 

புணர்ச் ி விைாரங்ைள் 

ஒரு புணர்ச் ியில் ஒரு விைாரபமயன்றி, இரண்டு அல்லது மூன்று விைாரங்ைளும் 

வருவதுண்டு. இதகன  ில எடுத்துக்ைாட்டுைள் வாயிலாை விளங்ைிக் மைாள்ளலாம். 

மபாதுப்புணர்ச் ி 

உயிறீறு, மமய்யீறுைளுக்கும் மபாதுவான புணர்ச் ியாை அகமவதால் மபாதுப்புணர்ச் ி 

எனப்படுைிறது. எல்லா ஈறுைளின் முன்னும் மமல்லினமும் இகையினமும் புணரும். 

இருபத்து நான்கு எழுத்துக்ைகளயும் ஈறாைக் மைாண்ை எல்லா வகைச் ம ாற்ைளுக்கும் 

முன்னர் வரும். ஞ, ந, ம, ய, வ எனும் 5 எழுத்துக்ைளும் இயல்பாகும். குற்மறழுத்கத 

அடுத்து வரும் யைரம், தனித்து வரும் ஐைாரம், மநா, து ஆைியவற்றிற்கு முன்னர் வரும். 

ஞ, ந, ம எனும் மமல்லினங்ைள் மிகும். ண, ள, ன, ல ஆைிய நான்கு மமய்ைளின் முன்னர் 

வரும் நைரம் திாியும். இக்ைருத்து அல்வழிக்கும் பவற்றுகமக்கும் மபாதுவாகும். 

மபாதுப்மபயர், உயர்திகணப் மபயர்ைள் 

மபாதுப் மபயர், உயர்திகணப் மபயர்ைளின் இறுதியிலுள்ள மமய்மயழுத்துக்ைள் முன் 

வல்மலழுத்துக்ைள் வந்தால் இயல்பாகும். அவ்விருவகைப் மபயர்ைளின் இறுதியிலுள்ள 

உயிமரழுத்துக்ைள் யைரம் ரைரம் ஆைியவற்றின் முன் வருைின்ற வல்மலழுத்துக்ைள் 



மிைாது. உயிாீறும் மமய்யீறுமுகைய  ில உயர்திகணப் மபயர்ைளின் முன் 

நாற்ைணங்ைளும் வந்து புணரும்பபாது நிகலமமாழியும் வருமமாழியும் விைாரமகையும். 

மபாதுப் மபயர் என்பது விரவுப் மபயர் எனப்படும். இது உயர்திகணக்கும். 

அஃறிகணக்கும் மபாதுவான மபயர் ஆகும். நாற்ைணம் என்பது வன்ைணம் (வல்லினம்) 

மமன்ைணம் (மமல்லினம்) இகைக்ைணம் (இகையினம்) உயிர்க்ைணம் (உயிர் எழுத்து) 

நாற்ைணம் என்பனவாகும். 

உயிர்முன் உயிர் புணருதல் 

உயிர் எழுத்துமுன் உயிர் எழுத்து வந்து புணரும்மபாழுது ஏற்படும் மாற்றநங்ைகள 

இப்பகுதி விவாிக்ைின்றது. இரு உயிர்ைகளயும் இகணப்பதற்கு மமய்மயழுத்து 

பதான்றுவதால் இதகன உைம்படு மமய் என குறிப்பிடுவர். 

உைம்படு மமய் 

உயிர் முன் உயிர் வந்து ப ரும் புணர்ச் ியில் 'உைம்படு மமய்' முக்ைிய இைம் மபறுைிறது. 

நிகலமமாழி இறுதியிலும் வருமமாழி முதலிலும் உயிர் எழுத்பத வருமானால் அவ் இரு 

உயிரும் உைன்பைாது. ஆதனால் அவற்கற உைன் படுத்துவதற்ைாை இகையில் ஒரு 

மமய் எழுத்கதச் ப ர்ப்பர். அதுபவ உைன்படுமமய் எனப்படும். அந்த வகையில் ய், வ் 

எனும் இரு மமய்மயழுத்துக்ைளும் உைம்படு மமய்மயழுத்துக்ைளாை பதான்றும். 

நிகலமமாழி ஈற்றில் இ, ஈ, ஐ எனும் உயிமரழுத்துக்ைளுக்கு முன்பு ஏபதனும் ஒரு 

உயிமரழுத்து வந்தால் அகவ புணரும் மபாழுது யைர உைம்படு மமய் பதான்றும். 

ஏகனய அ , ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஒள எனும் ஏழு உயிர்ைளுக்கு முன்பு உயிமரழுத்து 

வந்தால் வைர உைம்படு மமய் பதான்றும். ஏைாரத்திற்கு முன் உயிர் வந்தால் மட்டும் 

யைரம், வைரம் எனும் இரு உைம்படு மமய்ைளும் வரும். 

 ிறப்பு விதி 

உயிாீற்று மரப் மபயர்ைள் 

பவற்றுகமப் புணர்ச் ியில் உயிாீற்று மரப் மபயர்ைள் வந்தால் அவற்றுக்கு முன்வரும் 

வல்லின எழுத்துக்ைளுக்கு இனமான மமல்லின எழுத்துக்ைள் மிகுந்து வரும். இப் 

மபயர்ைள் நிகல மமாழியாை வந்தால் வல்லினம் மிகும்.  ில இைங்ைளில் மமல்லினம் 

மிகுதல் உண்டு. 

எ.ைா. 



 விள + ைாய் = விள + ங் + ைாய் = விளங்ைாய் - வல்லினம் மிைல் 

 பலா + பழம் = பலா + ப் + பழம் = பலாப்பழம் - வல்லினம் மிைல் 

 மா + பழம் = மா + ம் + பழம் = மாம்பழம் - மமல்லினம் மிைல் 

 மா + பதால் = மா + ந் + பதால் = மாந்பதால் - மமல்லினம் மிைல் 

 மா + ப ாகல = மா + ஞ் + ப ாகல = மாஞ்ப ாகல - மமல்லினம் மிைல் 

குற்றியலுைர ஈற்றுச்  ிறப்பு விதிைள் 

இயல்பாதல் 

வன்மறாைர்க் குற்றியலுைரம் நீங்ைிய ஐந்து வகைக் குற்றியலுைரங்ைளுக்கும் முன்னர் 

வருைின்ற வல்மலழுத்துக்ைள் அல்வழிப் புணர்ச் ியில் மிைாமல் இயல்பாகும். 

எ.ைா - 

1. மநடிற்மறாைர்க் குற்றியலுைரம் - ைாசு + மைாடு = ைாசுமைாடு 

2. ஆய்தத் மதாைர்க் குற்றியலுைரம் -  எஃகு +  ிறியது = எஃகு ிறியது 

3. உயிர்த் மதாைர்க் குற்றியலுைரம் - அரசு + தீது = அரசுதீது  

4. மமன்மறாைர்க் குற்றியலுைரம் - குரங்கு + ம ன்றது = குரங்கு ம ன்றது  

5. இகைத் மதாைர்க் குற்றியலுைரம் - ம ய்து + பார் = ம ய்துபார் 

6. வன்மறாைர் குற்றியலுைரம் - எடுத்து + ம ன்றான் = எடுத்துச்ம ன்றான் – அல்வழி; 

மைாக்கு + ைால் = மைாக்குைால் - பவற்றுகம 

திக ப் மபயர் 

திக ப் மபயருக்கு முன்னர்த் திக ப் மபயரும் பவறு மபயர்ைளும் வந்து புணருமிைத்து 

நிகலமமாழியாைிய திக ப் மபயாின் இறுதியிலுள்ள குைர உயிர்மமய், ைைர மமய் 

மைடுதலும் றைர மமய் னைர லைர மமய்யாைத் திாிதலும் ஆகும். 

எ.ைா - 

வைக்கு + ைிழக்கு = வைைிழக்கு - உயிர் மமய்யும் ைைர மமய்யும் மைட்ைன. - திக ப்மபயர் 

மதற்கு + பமற்கு = மதன்பமற்கு - உயிர்மமய் மைட்ைது;  

ற் ன் ஆனது - முன்னர்த் திக ப்மபயர். 

பமற்கு + வானம் = பமல்வானம் - உயிர் மமய் மைட்ைது ற் ல்  ஆனது 



ைிழக்கு + திக  = ைீழ்த்திக  - உயிர்மமய், ைைரமமய், அைரம் மைட்ைன முதல் நீண்ைது 

குணக்கு + திக  = குணதிக  - திக ப்மபயர் முன்னர் 

வைக்கு, ைிழக்கு, பமற்கு, மதற்கு, குணக்கு, குைக்கு எனும் திக ப்மபயர்ைளில் க்கு ஈற்று 

உயிர்மமய்யுைன் முந்கதய ைைர ஒற்று நீங்கும். மதற்கு என்பதில் குைரம் நீங்ைி. றைரம் 

னைரமாகும். பமற்கு என்பதில் குைரம் நீங்ைி, றைரம் லைரமாகும். இந்நூற்பாவில் பிற 

என்ற ம ால் மிகையாை வருவதனால். ைிழக்கு என்பதில் முதல் நீண்டு ழைரத்தின் அைரம் 

மைடும். (ைிழக்கு - ைீழ்) என்பதும் ைிழக்கு, பமற்கு என்பனவற்றில் பமற்கூறிய 

விதிைபளாடு ஐைாரம் மிகும் என்பதும் திக ச்ம ாற்ைள் திாியாமல் இயல்பாைப் புணரும் 

என்பதும் உணர்த்தப்படுைின்றன. 

எ.ைா 

 ைிழக்கு +நாடு = ைிழ +நாடு = ைீழ் +நாடு =ைீழ்நாடு 

முதல் நீண்டு ழைரத்திலுள்ள அைரம் மைட்ைது.  

 ைிழக்கு + நாடு = ைிழ + நாடு = ைீழ் + நாடு = ைீகழ +நாடு = ைீகழநாடு 

 முதல் நீண்டு அைரம் மைட்டு ஐைாரம் மிகுந்தது.  

 பமற்கு +நாடு = பமற் +நாடு = பமல் +நாடு = பமகல +நாடு =பமகலநாடு 

ஐைாரம் மிகுந்தது. 

 வைக்கு + மதற்கு = வைக்குத்மதற்கு; ைிழக்கு + பமற்கு = ைிழக்கு பமற்கு 

- இயல்பாயின 

வைக்கு + ஊர் = வைக்கூர் 

மதற்கு + ஊர் = மதற்கூர் 

திக மயாடு திக யும் பிறவும் ப ாின் 

நிகலஈற்று உயிர்மமய் ைவ்மவாற்று நீங்ைலும் 

றைரம் னலவாத் திாிதலும் ஆம்பிற (நன் : 186) 

என்னும் நூற்பா வாயிலாை இதகன அறியலாம். 



மதங்கு 

ைாய் என்னும் ம ால் வந்து புணருமிைத்து மதங்கு எனும் மரப்மபயாின் முதல் நீண்டு 

இறுதியிலுள்ள குைர உயிர்மமய் மைடும் 

எ.ைா - மதங்கு + ைாய் = பதங் + ைாய் = பதங்ைாய் 

மதங்குநீண்டு ஈற்றுஉயிர் மமய்மைடும் ைாய்வாின் (நன் : 187) 

என்னும் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

எண்ணுப் மபயர்ப் புணர்ச் ி 

ஓன்று, முதல் பத்து வகர உள்ள எண்ணுப் மபயர்ைளும் ஏழு தவிர்த்த பிற யாவும் 

குற்றியலுைரச் ம ாற்ைபள ஆகும். எண்ணுப்மபயர்ப் புணர்ச் ி குற்றியலுைரப் 

புணர்ச் ியுள் அைங்கும். எண்ணுப்மபயர்முன் எண், நிகற, அளவு, பிற மபயர்ைள் 

முதலியன வரும். அத்தகைய எண்ணுப் மபயர்ைள் நிகலமமாழியாை நிற்ை 

வருமமாழியில் எண்ணுப் மபயர்ைபளா, பிற ம ாற்ைபளா வந்து ப ரும்பபாது நிைழும் 

மாற்றங்ைகளக் விளங்ைிக் மைாள்வது அவ ியம். ஒன்று முதல் எட்டு ஈறாை உள்ள 

எண்ணுப் மபயர்ைளுக்கு முன்னர் எண்ணுப்மபயர் நிறுத்தலளவுப்மபயர் முதலிய பிற 

அளவுப் மபயர்ைள் மற்றும் பிற மபயர்ைளும் வந்து புணருமிைத்து நிகலமமாழி 

எண்ணுப்மபயர்ைள் விைாரமகையும். அவற்றுள் ஒன்று, இரண்டு எனும் இரு 

மபயர்ைளிலும் முதமலழுத்து நீளும் (ஓ - ஓ, இ-ஈ ) மூன்று, ஆறு, ஏழு எனும் மூன்று 

மபயர்ைளிலும் முதமலழுத்து குறுகும். (மூ-மு, ஆ-அ, ஏ-எ) ஒன்று இரண்டு மூன்று. 

நான்கு , ஐந்து, எட்டு எனும் ஆறு மபயர்ைளிலும் இறுதியிலுள்ள உயிர்மமய் (று, டு, மு, 

கு, து) மைடும். ஏழு என்பதன் இறுதியிலுள்ள உைரம் மைடும். இவ்விைாரங்ைகள 

எண்ணுப் மபயர்ைள் ஏற்புகைய இைங்ைளில் மைாள்ளும். இதகன அட்ைவகண 

வாயிலாை விளங்ைிக் மைாள்ளலாம். 

ஒன்று + ஆயிரம் – ஓராயிரம் - முதல் நீண்ைது 

மூன்று + தமிழ் – முத்தமிழ் - முதல் குறுைியது 

மூன்று + உலகு – மூவுலகு - முதல் குறுைாமல் பிற மைட்ைன 



நான்கு + ஆயிரம் - நாலாயிரம் | 'கு' மைட்டு ன் > ல் ஆனது 

ஐந்து + பால் – ஐம்பால் - 'து' மைட்டு 'ந்' - வருமமாழிக்பைற்ப மமல்லினமானது 

எட்டு + வகை - எண்வகை | ‘டு' மைட்டு 'ட் - ண்' ஆனது 

பத்து ஒன்று - பதிமனான்று 'து' மைட்டு 'இன்  ாாிகய ஆனது. 

பன்னிரண்டு | 'து' மைட்டு 'த்' - 'ன்' ஆன்து 

ஓன்று - ஓன். ஓன் 

இரண்டு - ஈரண், இரண் 

மூன்று - முன், மூன் 

நான்கு - நான் 

ஐந்து - ஐந் 

ஆறு - அறு 

எ 

ஏழு - எழு . ஏழு 

எட்டு - எட் இக்ைருத்து நிகலமமாழி எண்ணுப் மபயர் அகையும் விைாரமாைிய மபாது 

விதிகய விவாிக்ைிறது.  

பகன 

பவற்றுகமப் புணர்ச் ியில் பகன எனும் மரப்மபயருக்கு முன்னர், மைாடி என்பது 

புணருமிைத்துக் ைைரம் மிகும். வல்மலழுத்துக்ைகள முதலாைக் மைாண்ை ம ாற்ைள் 

புணருமிைத்துப் பகன எனும் ம ால்லில் ஐைாரம் மைட்டு அம் ாாிகய வரும். திரள் 

எனும் ம ால் புணருமிைத்துத் தைரமமய் வருதலும் பகன எனும் ம ால்லில் ஐைாரம் 

மைட்டு அம்  ாாிகய வருதலுமாை உறழும். அட்டு என்பது புணருமிைத்துப் பகன 

எனும் ம ால்லின் ஐைாரம் மைட்டு 

 அட்டு என்பதன் அைரம் ஆைாரமாைி நீளும். 

எ.ைா - பகன + மைாடி = பகனக்மைாடி 

 பகன + ைாய் = பன் + அம் + ைாய் = பனம் + ைாய் = பனங்ைாய் 

 பகன + பழம் = பன் + அம் + பழம் = பனம்பழம் 

 பகன + திரள் = பன் + அம் + திரள் = பனந்திரள் 



 பகன + அட்டு = பன் + ஆட்டு = பனாட்டு 

பகனமுன் மைாடிவாின் மிைலும் வலிவாின் 

ஐபபாய் அம்முன் திரள்வாின் உறழ்வும் 

அட்டு உறின் ஐமைட்டு அ நீளவும்ஆம் பவற்றுகம (நன் : 203) 

என்னும் நூற்பா வாயிலாை இதகன அறியலாம். 

அலகு - 4 

மமய்யீற்றுப் புணாியல் 

மமய்யீற்றுச் ம ாற்ைள் புணரும் இலக்ைணம் மமய்யீற்றுப் புணாியலில் இைம் 

மபற்றுள்ளது.இங்கு மமய்யீற்றுச் ம ாற்ைளின் மபாதுகமயான புணர்ச் ி கூறப்பட்ை 

பின்னர் ணைர, னைர ஈற்றுச் ம ாற்ைளின் புணர்ச் ியும் விளக்ைப்படுைின்றன. 

தனிக்குறிகல அடுத்துள்ள மமய்மயழுத்து உயிர்வரும்பபாது இரட்டிக்கும் என்பது 

புணர்ச் ி விதிைளுள் குறிக்ைத் தக்ைது. அன்றியும் மமய்ைகள இறுதியில் உகைய 

மதாழிற்மபயர்ைளின் புணர்ச் ியும், ணைர, னைர மமய்யீற்றுப் புணர்ச் ியும் இங்கு இைம் 

மபற்றுள்ளன. பிகழயின்றி எழுதுவார்க்கும் தமிகழ அறிய முயல்வார்க்கும் பகழய 

இலக்ைியங்ைகளச் சுகவப்பபாருக்கும் ணைர, னைர ஈற்றுப் புணர்ச் ி விதிைள் 

அவ ியமானகவ. 

 வல்லினம் 6, மமல்லினம் 6, இகையினம் 6, மூவகைப்பட்ை 18 மமய் 

எழுத்துக்ைளில் மமாழி இறுதியில் இைம் மபறுபகவ 11 மமய்ைபள. 

 வல்லினம் - மமாழி இறுதியில் இைம் மபறாது. 

 மமல்லினம் - ஞ், ண், ந், ம், ன் என்னும் 5 எழுத்துக்ைளும் மமாழி இறுதியில் 

இைம் மபறும். 

 இகையினம் - ய், ர், ல், வ்,ழ்,ள் ஆறும் இறுதியில் இைம் மபறும். 

அவ்வாறு இறுதியில் இைம் மபறும் 11 மமய்ைளின் புணர்ச் ி மாற்றங்ைகள அறிந்து 

மைாள்வது அவ ியம். 

நிகலமமாழி இறுதியில் மமய்மயழுத்து நின்று வருமமாழிபயாடு ப ர்வது. மமய்யீற்றுப் 

புணர்ச் ி எனப்படும். தனித்தனி மமய்யீறுைளின் புணர்ச் ி விாிவாை விளக்ைப்படுைிறது. 



முன்னதாைச்  ில மபாது விதிைளும்  ிறப்பு விதிைளும் இப்பகுதியில் இைம் 

மபறுைின்றன. 

மமய்யீற்றின் முன் உயிர் 

மபாதுவிதி 

இயல்பு புணர்ச் ி 

நிகல மமாழி இறுதியில் உள்ள மமய்மயழுத்பதாடு வருமமாழி முதலில் உள்ள 

உயிமரழுத்து இகணவது இயல்பானது. 

எ.ைா  

 தமிழ் + இனியது = தமிழினியது - அல்வழிப் புணர்ச் ி 

 ஆல் + இகல = ஆலிகல - பவற்றுகமப் புணர்ச் ி 

மமய்யும் உயிரும் இகணந்து உயிர்மமய்யாை மாறுவதும் இயல்பு புணர்ச் ி ஆகும். 

உைல் பமல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பப (நன் : 204) 

என்னும் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

தனிக்குறில் முன் மமய் இரட்டுதல் 

நிகலமமாழியில் தனிக்குறிலின் பின் ஒற்மறழுத்து நிற்ை - வருமமாழி முதலில் உயிர் 

எழுத்து வருமானால், நிகலமமாழியில் உள்ள ஒற்று இரட்டும் ( இரண்டுமுகற வரும்) 

எ.ைா   

 மபாய் + இல்கல = மபாய்ய் + இல்கல = மபாய்யில்கல - அல்வழிப் புணர்ச் ி 

 ைள் +உண்ணாபத = ைள்ள + உண்ணாபத = ைள்ளுண்ணாபத - பவற்றுகமப் 

புணர்ச் ி 

தனிக் குறில் முன் ஒற்று உயிர்வாின் இரட்டும் (நன் : 205) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

மமய்யீற்றின் முன் மமய் 

மபாது விதி 



யைரம் தவிர்த்த ஞ, ண, ந, ம, ன, ர, ல, வ, ழ, ள பத்து மமய்ைகளயும் இறுதியில் உகைய 

நிகலமமாழிைபளாடு யைரத்கத முதலில் உகைய வருமமாழிைள் புணருமிைத்து 

இகையில் இைரம் வரும். பிற மமய்ைபளாடு யைரம் வந்து புணருமிைத்து இைரம் 

இகையில் பதான்றுவதும் உண்டு. 

எ.ைா –  

 அவன் + யார் = அவன் + இ + யார் = அவனியார் 

 பவள் + யாவன் = பவள் + இ + யாவன் = பவளியாவன் 

 இரண்ைாம் + யாண்டு = இரண்ைாம் + இ + யாண்டு = இரண்ைாயியாண்டு 

அல்வழி 

 ம ந்நீர் + யாறு = ம ந்நீர் + இ + யாறு = ம ந்நீாியாறு 

 மபான் + யாழ் = மபான் + இ + யாழ் = மபான்னியாழ் - பவற்றுகம 

 ம ய்யுள் + யாப்பு = ம ய்யுள் + இ + யாப்பு = ம ய்யுளியாப்பு 

முதனிகலத் மதாழிற்மபயரும் ஏவல் விகனயும் உைரச் ாாிகய மபறல் ஞ, ண, ந, ம, ல, 

வ, ள, ன எட்டு மமய்ைகளயும் இறுதியாை உகைய முதனிகலத் மதாழிற் 

மபயர்ைளுக்கும் ஏவல் விகனைளுக்கும் முன்னர் யைரம் அல்லாத ை,  , த, ப, ஞ, ந, ம, வ 

எனும் எட்டு மமய்ைளும் வந்து புணருமிைத்து நிகலமமாழி ஈற்றுைன் உைரச்  ாாிகயச் 

மபரும்பான்கமயும் மபாருந்தாது. 

எ.ைா –  

 உாிஞ் + ைடிது = உாிஞ் + உ + ைடிது = உறிஞ் + க் + ைடிது = உறிக்ைடிது 

 மண் +  ிறிது = மண் + உ +  ிறிது = மண்ணூ + ச் +  ிறிது = மண்ணுச்  ிறிது  

 மபாருந் + தீது = மபாருந் + உ + தீது = மபாறு + த் + தீது = மபாருநுத்தீது  

 திரும் + மபாிது = திரும் + உ + மபாிது = திருமு + ப் + மபாிது = திருமுப்மபாிது 

 புல் + ஞான்றது = புல் + உ + ஞான்றது = புல்லுஞான்றது 

 மதவ் + நீண்ைது = மதவ் + உ + நீண்ைது = மதவ்வுநீண்ைது 

 துள் + மாண்ைது = துள் + உ + மாண்ைது = துள்ளுமாண்ைது 

 துன் + வலிது = துன் + உ +வலிது = துன்னுவலிது 

இகவ அல்வழியில் மதாிழற்மபயர்ைள் உைரம் மபற்று வந்துள்ளன. 



 உாிஞ் + ைடுகம = உாிஞ் + உ + ைடுகம = உாிஞ + க் + ைடுகம = 

உாிஞக்ைடுகம 

 மண் +  ிறுகம = மண் + உ +  ிறுகம = மண்ணு + ச் +  ிறுகம = 

மண்ணுச் ிறுகம மபாருந் + தீகம = மபாருந் + உ + தீகம = மபாருநு + த் + 

தீகம = மபாருநுத்தீகம திரும் + மபருகம =திரும் + உ + மபருகம = திருமு + ப் 

+ மபருகம =திருமுப்மபருகம புல் + ஞாற் ி = புல் + உ + ஞாற் ி = புல்லுஞாற் ி 

 மதவ் + நீட் ி = மதவ் + உ + நீட் ி = மதவ்வுநீட் ி 

 துள் + மாட் ி = துள் + உ + மாட் ி = துள்ளுமாட் ி 

 துன் + வலிகம = துன் + உ +வலிகம = துன்னுவலிகம 

இகவ பவற்றுகமயில் மதாழிற் மபயர்ைள் உைரம் மபற்று வந்துள்ளன. பமலும் விகுதி 

மபற்ற மதாழிற்மபயர்ைள்  ாாிகய மபறா. 

 உாிஞ் + ைந்தா = உாிஞ் + உ + ைந்தா = உாிஞைந்தா 

 உண் + ப ரா = உண் + உ + ப ரா = உண்ணுப ரா 

 மபாருந் + பதவா = மபாருந் + உ + பதவா = மபாருநுபதவா  

 திரும் + பூதா = திரும் + உ + பூதா = திருமுபூதா 

 மவல் + மஞாள்ளா = மவல் + உ+ மஞாள்ளா = மவல்லுமஞாள்ளா 

 வவ் + நண்பா = வவ் + உ + நண்பா = வவ்வுநண்பா 

 துள் + மாதவா = துள் + உ + மாதவா = துள்ளுமாதவா 

 தின் + பவலா = தின் + உ + பவலா = தின்னுபவலா 

ஞணநம லவளன ஒற்று இறு மதாழிற்மபயர் 

ஏவல் விகனநனி யவ்அல் மமய்வாின் 

உவ்வுறும் ஏவல் உறா ில  ில்வழி (நன் : 207) 

என்னும் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

நைர ஈற்றுத் மதாழிற்மபயர் அைரச் ாாிகய மபறுதல் 

நைரத்கத இறுதியாை உகைய முதனிகலத் மதாழிற்மபயருக்கு பவற்றுகமப் 

புணர்ச் ியில் உைரச்  ாாிகய மட்டுமன்றி அைரச் ாாிகயயும் வரும். 

எ.ைா - 



 மபாருந் + ைடுகம = மபாருந் + அ + ைடுகம = மபாருந + க் + ைடுகம = 

மபாருநக்ைடுகம 

 மபாருந் + மபாருநுதல் என்பது ஒருவர் பபான்று பவைம் மைாள்ளுதல் அதாவது 

ஒத்திருத்தகலக் குறிக்கும். 

நவ் இறு மதாழிற்மபயர்க்கு அவ்வும்ஆம் பவற்றுகம (நன் : 208) 

என்னும் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

ணைர னைர ஈறுைள் 

மபாதுவிதி 

பவற்றுகமப் புணர்ச் ியில் ணைர, னைர வல்லினம் வந்து புணருமிைத்து முகறபய 

ைைரமும் றைரமும் ஆைத் திாியும். மமல்லினமும் இகையினமும் வந்து புணருமிைத்தும் 

அல்வழிப் புணர்ச் ியில் எல்லா மமய்ைளும் வந்து புணருமிைத்தும் இயல்பாகும்.  

மண்+குைம் =மட்குைம் – ணைரம் ைைரமாதல் 

மபான் + குைம் = மபாற்குைம் 

மபான் +  ிகல = மபாற் ிகல  

மபான் + மபாடி = மபாற்மபாடி 

னைரம் றைரமாைிறது. 

அல்வழிப் மபாருளில் 

மபண்+மமலிந்தாள் =மபண்மமலிந்தாள் மபண்+யார் = மபண்யார் மபான் + மபாிது = 

மபான்மபாிது மபான் +மகறந்தது = மபான்மகறந்தது மபான் + வலிது = மபான்வலிது 

ணன வல்லினம் வர ைற வும் பிறவாின் 

இயல்பும் ஆகும் பவற்றுகமக்கு அல்வழி 

அகனத்து மமய்வாினும் இயல்பாகும்பம (நன் : 209) 

என்னும் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

தனிக்குறிகலச்  ாரா ணைர னைரங்ைளின் முன் நைரம் 



தனிக்குறிகலச்  ாராமல் பிற எழுத்துக்ைகளச்  ார்ந்து வரும் ணைரமும் னைரமும் 

வருமமாழி முதலிலுள்ள நைரம் திாிந்துவிைத்துக் மைடும். வருமமாழி முதலிலுள்ள நைரம் 

ணைரத்திற்கு முன்னர் ணைரமாைவும் னைரத்திற்கு முன்னர் னைரமாைவும் திாியும். 

அவ்விைத்து நிகலமமாழியிலுள்ள ணைரமும் னைரமும் மைடும். 

எ.ைா 

 தூண் + நீண்ைது = தூண் + ணீண்ைது = தூ + ணீண்ைது = தூணிண்ைது 

 பசுமண் + நல்லது = பசுமண் + ணல்லது = பசும + ணல்லது = பசுமணல்லது 

 அவன் + நல்லவன் = அவன் + னல்லவன் = அவ + னல்லவன் = அவனல்லவன் 

 பைான் + நல்லவன் = பைான் + னல்லவன் = பைா + னல்லவன் = பைானல்லவன் 

 இகவ அல்வழியில் ண, ன மைட்ைகமக்குச்  ான்றுைள் ஆைின. 

 தூண் + நீட்ைம் = தூண் + னீட்ைம் = தூ + ணீட்ைம் = தூணீட்ைம் 

 பசுமண் + நன்கம = பசுமண் + னன்கம = பசும + ணன்கம = பசுமணன்கம 

 வலியன் + நன்கம = வலியன் + னன்கம = வலிய + னன்கம = வலியனன்கம 

 பைான் + நாடு = பைான் + னாடு = பைா + னாடு = பைானாடு 

குறில் அகணவு இல்லா ணனக்ைள் வந்த 

நைரம் திாிந்து நண்ணும் பைபை (நன் : 210) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

 ிறப்பு விதிைள் 

 ாதி, குழு, பரண், ைவண் மபயர்ைள் 

 ாதிப் மபயர்ைள், குழுப்மபயர்ைள், பரண் , ைவண் ஆைியவற்றின் இறுதியிலுள்ள 

ணைரம் பவற்றுகமப் புணர்ச் ியிலும் வல்லினம் வந்து புணருமிைத்து இயல்பாகும். 

உணவுப் மபாருளாைிய எண் என்பதிலும் நீட்ைலளவுப் மபயராைிய  ாண் என்பதிலும் 

உள்ள ணைரம் அல்வழிப் புணர்ச் ியில் ைைரமாைத் திாியும். 

எ.ைா 

 பாண் + குடி = பாண்குடி, 

 பாண் +  ாதி = பாண் ாதி 



 உமண் + குடி = உமண்குடி, 

 உமண் + மபருகம = உமண்மபருகம ( ாதி) 

 அமண் + ப ாி = அமண்ப ாி. அமண் + பதயம் = அமண்பதயம் (குழு ) 

 பரண் + ைால் = பரண்ைால், 

 ைவண் + ைல் = ைவண்ைல் 

இகவ அல்வழியிலும் திாிந்தகமக்கு  ான்றுைளாகும். 

 எண் + ம டி = எட்ம டி , 

  ாண் + பைால் =  ாட்பைால் 

 அல்வழியில் ணைரம் ைைரமாைத் திாிந்துள்ளன. 

 எண் + ைைது = எண்ைடிது, 

  ாண் + பைால் =  ாண்பைால் 

இவ்வாறு இயல்பாை வருதபல மபருவழக்ைாகும். எண் என்பது எள்களக் குறிக்கும். 

பமலும் பிற என மிகையாைக் குறிப்பிட்ைகமயால்  ாதிப் மபயர்ைளும் 

குழுப்மபயர்ைளும் அைரச் ாாிகய மபற்று வருதலும் உண்டு எனக் மைாள்ளலாம். 

எ.ைா 

 பாண் + குடி = பாண் +அ + குடி = பாணக்குடி, 

 அமண்+ப ாி = அமண் + அ + ப ாி = அமணச்ப ாி 

பவற்றுகமப் புணர்ச் ியில்  ாதிப் மபயர்ைளின் இறுதியிலுள்ள னைரம் இயல்பாைவும் 

அைரச் ாாிகய மபற்றும் புணரும். 

எ.ைா 

 எயின் + குடி = எயின்குடி, 

 எயின் + அ + குடி = எயினக்குடி 

 எயின் + ப ாி = எயின்ப ாி, 

 எயின் + அ + ப ாி = எயினச்ப ாி 

 எயின் + தாய் = எயின்தாய், 

 எயின் + அ + தாய் = எயினத்தாய் 



 எயின் + மபருகம = எயின் மபருகம, எயின் + அ + மபருகம = 

எயினப்மபருகம 

 எயின் + மரபு = எயின் மரபு , 

 எயின் + அ + மரபு = எயினமரபு 

 எயின் + வாழ்வு = எயின்வாழ்வு, 

 எயின் + அ + வாழ்வு = எயினவாழ்வு 

 எயின் + அணி = எயின் அணி, 

 எயின் + அ + அணி = எயினவணி 

எயின் எனும்  ாதிப் மபயர் முன்னர் நாற்குணமும் வர, அைரச் ாாிகய வந்தது. 

வல்லினம் வர இயல்பாைவும் புணர்ந்தது. ைிகளப்மபயர் என்பது  ாதிப்மபயர் ஆகும். 

ன ஃைான் ைிகளப்மபயர் இயல்பும் அஃைான் 

அகைவும் ஆகும் பவற்றுகமப் மபாருட்பை (நன் : 212) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

மீன் 

மீன் என்னும் மபயர்ச் ம ால்லிலுள்ள னைரம் பவற்றுகமப் புணர்ச் ியில் இயல்பாைவும் 

றைரமாைத் திாிந்தும் உறழும். 

எ.ைா 

 மீன் + ைண் = மீன்ைண் , மீற்ைண் 

 மீன் + ம தில் = மீன் ம தில், மீற்ம தில் 

 மீன் + தகல = மீன்தகல, மீற்தகல 

 மீன் + பதால் = மீன்பதால், மீற்பறால் 

மீன் றவ்மவாடு மபாரூ உம் பவற்றுகம வழிபய(நன் : 213) 

என்னும் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

 



பதன் 

அல்வழி பவற்றுகம ஆைிய இருவகைப் புணர்ச் ியிலும் பதன் எனும் ம ால் மூவின 

மமய்ைளும் வந்து புணருமிைத்து இயல்பாகும். மமல்லினம் வந்து புணரும்பபாது 

இயல்பாதல் மட்டுமன்றி இறுதியிலுள்ள னைரம் மைடும். வல்லினம் வந்து 

புணரும்பபாது இயல்பாதல் மட்டும் அன்றி னைரம் மைட்டு வரம் வல்லினத்திற்கு 

இனமான மமல்லினம் வரும். 

எ.ைா 

அல்வழி 

பவற்றுகம 

 பதன் + ை ிந்தது = பதன் ை ிந்தது 

 பதன் + குைம் = பதன்குைம் 

 பதன் + மமாழி = பதன்மமாழி 

 பதன் + மலர் = பதன்மலர் 

 பதன் + வாங்ைி = பதன்வாங்ைி 

 பதன் +வண்டு = பதன்வண்டு 

இகவ மூவின மமய்ைளும்வர னைரம் இயல்பாைப் புணர்ந்தகமக்குச்  ான்றுைளாகும். 

அல்வழி 

பவற்றுகம 

 பதன் + மமாழி = பதமமாழி. பதன்மமாழி, 

 பதன் + மலர் = பதன்மலர் 

இவற்றில் மமல்லினம் வர னைரம் இயல்பும் மைடுதலும் ஆனது. 

 பதன் + குழம்பு =பதன் குழம்பு, பதக்குழம்பு, பதங்குழம்பு - அல்வழி 

 பதன் + குைம் = பதன்குைம், பதக்குைம், பதங்குைம் 

பவற்றுகம இவற்றில் வல்லினம் வர இயல்பும் வல்லினம் மமல்லினம் மிகுதலும் 

ஆயின. 

 



பதன்மமாழி மமய்வாின் இயல்பும் மமன்கம  

பமவின் இறுதி அழிவும் மிைலும் வலிவாின்  

ஈறுபபாய் வலிமமலி மிைலும் ஆம் இருவழி (நன் : 214) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

எைின் 

மரத்கத உணர்த்தாத எைின் என்னும் ம ால் அல்வழி பவற்றுகம ஆைிய இருவகைப் 

புணர்ைச் ியிலும் இயல்பாைவும் அைரச் ாாிகய மிகுந்து வர வல்லினமாவது 

இனமமல்லினமாவது மிகுதலும் ஆகும். மரம் அல்லாத எைின் என்பது அன்னம், நாய், 

ைவாிமான் ஆைியவற்கறக் குறிக்கும். 

எ.ைா –  

 எைின் +பறகவ = எைின் + அ + பறகவ = எைினப்பறகவ, எைினும் பறகவ 

 எைின் + புள் = எைின் + அ + புள் = எைினப்புள், எைினம்புள் 

இகவ அல்வழிப் புணர்ச் ிக்கு  ான்றாகும். 

 எைின் + ைால் = எைின் + அ +ைால் = எைினக்ைால் , எைினங்ைால் 

 எைின் + தகல = எைின் + அ + தகல =எைினத்தகல , எைினந்தகல 

இகவ பவற்றுகமப் புணர்ச் ிக்குச்  ான்றாகும். 

மரம்அல் எைின்மமாழி இயல்பும் அைரம் 

மருவ வலிமமலி மிைலும் ஆகும் (நன் : 215) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

குயின், ஊன் 

குயின், ஊன் எனும் இரு மபயர்ைளும் பவற்றுகமப் புணர்ச் ியிலும் இயல்பப ஆகும். 

எ.ைா –  

 குயின் + குழாம் = குயின்குழாம் 



 குயின் +  ீற்றம் = குயின்  ீற்றம் 

 ஊன் + குகறவு = ஊன்குகறவு 

 ஊன் + தீகம = ஊன் தீகம 

இருமபயர்ைளும் எவ்விதத் திாிபுமின்றி இயல்பாயின. குயின் என்பது பமைத்கதக் 

குறிக்கும். 

குயின் ஊன் பவற்றுகமக் ைண்ணும் இயல்பப (நன் : 216) 

என்னும் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

மின், பின், பன், ைன் 

மின், பின், பன், ைன் எனும் நான்கு ம ாற்ைளும் மதாழிற்மபயர்ைகளப் பபான்று உைரச் 

 ாாிகய மபறும். அவற்றுள், ைன் எனும் ம ால் உைரச் ாாிகயபய அன்றி, அைரச் 

 ாாிகயயும் மபற்று வந்து புணரும் வல்மலழுத்தாவது அதற்கு இனமான 

வல்மலழுத்தாவது மிகுந்து உறழும். 

எ.ைா 

 மின் + மைாடியது = மின்னுக்மைாடியது 

 பின் +  ிறியது = பின்னுச்  ிறியது 

 அல்வழியில் உைரச் ாாிகய 

 பன் + நன்று = பன்னுநன்று 

தன் , என், நின் 

தன் , என், நின் எனும் ம ாற்ைளின் இறுதியிலுள்ள னைரம் வல்லினம் வந்து 

புணருமிைத்து இயல்பாைியும் றைரமாைத் திாிந்து உறழும். நின் எனும் ம ால்லின் 

இறுதியிலுள்ள னைரம் இயல்பாைபவ புணரும். 

எ.ைா 

 தன் + கை = தன்கை , தற்கை 

 தன் என் இரண்டும் உறழ்ந்தன 



 தன் + பகை = தன்பகை , தற்பகை என் + கை = என்கை , எற்கை என் + பகை = 

என்பகை , எற்பகை நின் + கை = நின்கை 

 நின் + பகை =நின்பகை - நின் இயல்பாயிற்று 

தன் , என், நின் என்பன முகறபய தான், யான், நீ என்பனவற்றின் பவற்றுகம 

வடிவங்ைளாகும். 

தன்என் என்பவற்றின் ஈற்றுனல் வன்கமபயாடு 

உறழும் நின்று ஈறு இயல்புஆம் உறபவ (நன் : 218) 

என்னும் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

மமய்யீற்றுப் புணாியலில் எஞ் ியுள்ளகவ இப்பகுதியில் விளக்ைப்படுைின்றன. இங்கு 

விளக்ைப்படும் இலக்ைண விதிைளுள் ம், ல்,ள் ஆைிய மூன்கறயும் இறுதியில் மைாண்ை 

ம ாற்ைளுக்ைானகவயும் அைங்கும். இவற்றுள் அங்கை, ைஃறீது, பவடீயன், பவணாடு, 

மபாற்றாலி (முதலிய மதாைர்ைள் இைம் மபற்றுள்ளன.) இகவ தமிழ் மமாழி ைற்கும் 

மாணாக்ைர்க்கு அவ ியமானகவ ஆகும். 

மைர ஈறு 

மபாது விதி 

நிகலமமாழி இறுதியில் மைரம் நாற்ைணங்ைளும் வந்து புணருமிைத்துக் மைட்டு உயிர் 

ஈறு பபாலப் புணரும், வல்லினம் வந்து புணருமிைத்து அதற்கு இனமான 

மமல்லினமாைத் திாியும். உயிாீறு பபால் புணர்தல் மைரம் மைட்ைவிைத்து உயிாீற்றுச் 

ம ால்லாை நின்று உயிர் வந்து புணருமிைத்து உைம்படு மமய்யும் வல்லினம் வந்து 

புணருமிைத்து வல்லினம் மிகுதலும் மமல்லினமும் இகையினமும் புணருமிைத்து 

இயல்பாைி புணர்ைிறது. 

எ.ைா 

 வட்ைம் + ஆழி = வட்ை + வ் + ஆழி = வட்ைவாழி 

 வட்ைம் + ைல் = வட்ை + க் + ைல் = வட்ைக்ைல் - அல்வழி 

 வட்ைம் + முரசு = வட்ைமுரசு 



 வட்ைம் + வீடு = வட்ைவீடு 

 மரம் + அடி = மரவடி 

 மரம் + ைிகள = மர + க் + ைிகள = மரக்ைிகள - பவற்றுகம 

 மரம் + நார் = மரநார் 

 மரம் + பவர் = மரபவர் - மைரம் மைட்டும் உயிர் ஈறு பபான்று புணர்ந்துள்ளது. 

 மரம் + ம டி = மரஞ்ம டி - அல்வழியில் வல்லினம் புணர்தல் 

நம் + பதயம் = நந்பதயம் - பவற்றுகமயில் இனமமல்லினமாைத் திாிதல்  

மவ்வீ றுஒற்று அழிந்து உயிர்ஈறு ஒப்பவும் 

வன்கமக்கு இனமாைத் திாிபவும் ஆகும் (நன் : 219) 

என்னும் நூற்பா வாயிலாை இதகன அறியலாம். 

 ிறப்பு விதிைள் 

பவற்றுகமப் புணர்ச் ியில் வல்லினம் வந்து புணருமிைத்து நிகலமமாழி இறுதியிலுள்ள 

மைரம் மைட்டு வல்லினமாவது அதற்கு இனமான மமல்லினமாவது மிகுந்து உரழும். 

அல்வழிப் புணர்ச் ியில் உயிரும் இகையினமும் வந்து புணருமிைத்து மைரம் மைைாமல் 

இயல்பாகும். 

எ.ைா  

 குளம் + ைகர = குள + ைகர = குளக்ைகர - பவற்றுகமயில் மைரம் மைட்டு 

 குளம் + ைகர = குள + ைகர = குளங்ைகர வல்லினமும் மமல்லினம் உறழ்ந்தன 

 குளம் + அைன்றது = குளமைன்றது 

அல்வழியில் இயல்பானது 

 குளம் + விாிந்தது = குளம் விாிந்தது 

பவற்றுகம மப்பபாய் வலிமமலி உறழ்வும் 

அல்வழி உயிர்இகை வாின் இயல் பும்உள (நன் : 220) 

என்னும் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

நும், தம், எம், நம் 



நும், தம், எம், நம் என்பனவற்றின் ஈறாைிய மைரம் ஞ, ந எனும் இரண்டும் வந்து 

புணருமிைத்து ஞைரமாைவும், நைரமாைவும் திாியும். 

எ.ைா 

 நும் + ஞாண் = நுஞ்ஞாண், 

 தம் + ஞாண் = தஞ்ஞாண் 

 எம் + ஞாண் = எஞ்ஞாண், 

 நம் + ஞாண் = நஞ்ஞாண் 

 நும் + நூல் = நுந்நூல், 

 தம் + நூல் = தந்நூல் 

 எம் + நூல் = எந்நூல் 

 நம் + நூல் = நந்நூல் 

நும், தம், நம் என்பன முகறபய நீர் , தாம், யாம், நாம் என்பனவற்றின் பவற்றுகம 

வடிவங்ைளாகும். 

அைம் எனும் ம ால்லின் முன்னர்ச் ம வி கை என்பன வந்து புணருமிைத்து அைம் 

என்பதன் மைரம் இனமமல்லினமாைத் திாிவபதாடு இகையிலுள்ள ைைரமும் அைரமும் 

மைடும். 

எ.ைா 

 அைம் + ம வி = அைஞ் + ம வி = அஞ்ம வி 

 அைம் + கை = அைங் + கை = அங்கை 

அைம் முன்னர்ச் ம விகை வாின் இகையன மைடும் (நன் : 222) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா இதகன விவாிக்ைின்றது. 

ஈம், ைம், உரும் 

ஈம், ைம், உரும் எனும் மூன்று ம ாற்ைளும் அல்வழிப் புணர்ச் ியிலும் பவற்றுகமப் 

புணர்ச் ியிலும் மதாழிற்மபயர்ப் புணர்ச் ிகயப் பபான்ற உைரச்  ாாிகய மபறும். ஈம், 



ைம் ஆைிய இரண்டும் பவற்றுகமப் புணர்ச் ியில் உைரச்  ாாிகயபய அன்றி அைரச் 

 ாாிகயயும் மபறும். 

எ.ைா 

 ஈம் + மைாடிது = ஈம் + உ + மைாடிது = ஈமுக்மைாடிது 

 ஈம் + நீண்ைது = ஈம் + உ + நீண்ைது = ஈமுநீண்ைது 

 ஈம் + வலிது = ஈம் + உ + வலிது = ஈமுவலிது 

 ைம் + மைாடிது = ைம் + உ + மைாடிது = ைம்முக்மைாடிது 

அல்வழிப் புணர்ச் ியில் 

 ைம் + நீண்ைது = ைம் + உ + நீண்ைது = ைம்முநீண்ைது 

- உைரச் ாாிகய 

 ைம் + வலிது = ைம் + உ + வலிது = ைம்முவலிது 

 உரும் + மைாடிது = உரும் + உ + மைாடிது = உருமுக்மைாடிது 

 உரும் + நீண்ைது = உரும் + உ + நீண்ைது = உருமுநீண்ைது 

 உரும் + வலிது = உரும் + உ + வலிது = உருமுவலிது 

 ஈம் + மைாடுகம = ஈம் + உ + மைாடுகம = ஈமுக்மைாடுகம 

 ஈம் + நீட் ி = ஈம் + உ + நீட் ி = ஈமுநீட் ி 

 ஈம் + வன்கம = ஈம் + உ + வன்கம = ஈமுவன்கம 

 ைம் + மைாடுகம = ைம் + உ + மைாடுகம = ைம்முக்மைாடுகம 

பவற்றுகம புணர்ச் ியில் 

 ைம் + நீட் ி = ைம் + உ + நீட் ி = ைம்முநீட் ி 

உைரச் ாாிகய 

 ைம் + வன்கம = ைம் + உ + வன்கம = ைம்முவன்கம 

 உரும் + மைாடுகம = உரும் + உ + மைாடுகம = உருமுக்மைாடுகம  

 உரும் + நீட் ி = உரும் + உ + நீட் ி = உருமுநீட் ி 

 உரும் + வன்கம = உரும் + உ + வன்கம = உருமுவன்கம 

 ஈம் + குைம் = ஈம் + அ + குைம் = ஈமக்குைம் 

யைர ரைர ழைர ஈறுைள் 



மபாது விதி 

ய, ர, ழ என்பனவற்றின் முன்னர்க் ை,  , த, ப ஆைியன வந்து புணருமிைத்து அல்வழிப் 

புணர்ச் ியில் இயல்பும் வல்லினம் மிகுதலும் ஆகும். பவற்றுகமப் புணர்ச் ியில் 

வல்லினம் மிகுதலும் வல்லினமாவது மமல்லினமாவது மிகுந்து உறழ்தலும் ஆகும். 

எ.ைா 

 நாய் + ைடிக்கும் = நாய்ைடிக்கும் 

 பவர் +  ிறிது = பவர்  ிறிது - அல்வழியில் இயல்பாயின 

 ஊழ் + தீயது = ஊழ்தீயது 

 ஊழ் + மபாியது = ஊழ்மபாியது 

 மமய் + ைீர்த்தி = மமய்ைீர்த்தி 

 மபாய் + ம ய்தி = மபாய்ச்ம ய்தி 

 ைார் + பருவம் = ைார்ப்பருவம் 

 யாழ் + ைருவி = யாழ்க்ைருவி - அல்வழியில் வல்லினம் மிகுந்தது 

 நாய் + ம வி = நாய்ச்ம வி 

 பதர் + தட்டு = பதர்த்தட்டு 

 ஊழ் + பயன் = ஊழ்ப்பயன் 

 தாய் + பா ம் = தாய்ப்பா ம் 

 பவய் + குழல் = பவய்க்குழல், பவய்ங்குழல் 

 ஆர் + பைாடு = ஆர்க்பைாடு, ஆர்ங்பைாடு 

பவற்றுகமயில் வல்லினம் 

 குமிழ் + பைாடு = குமிழ்க்பைாடு, குமிழ்ங்பைாடு - மமல்லினம் உறழ்ந்தன. 

ஆர், குமிழ் என்பகவ தாவரவகைைள் ஆகும். 

பைாடு என்பது ைிகள ஆகும். 

தமிழ் - தாழ் 

தமிழ் எனும் ம ால் நாற்ைணங்ைளும் வந்து புணருமிைத்து பவற்றுகமப் புணர்ச் ியில் 

அைரச் ாாிகய மிகுதகலயும் மபறும். தாழ் எனும் ம ால் முன்னர்க் பைால் என்பது வந்து 



புணருமிைத்து அைரச் ாாிகயப் மபறும். தாழ் என்பதற்கு வருமமாழி பைால் என்று 

சுட்டியகமயால் தமிழ்க்கு நாற்ைணங்ைளும் என்பது மைாள்ளப்பட்ைது. 

எ.ைா 

 தமிழ் + அர ன் = தமிழ் + அ + அர ன் = தமிழவர ன் 

 தமிழ் + பிள்கள = தமிழ் + அ + பிள்கள = தமிழப்பிள்கள 

 தமிழ் + நாைன் = தமிழ் + அ + நாைன் = தமிழநாைன் 

 தமிழ் + வளவன் = தமிழ் + அ + வளவன் = தமிழவளவன் 

 தாழ் + பைால் = தாழ் + அ + பைால் = தாழக்பைால் 

ைீழ் 

ைீழ் என்னும் ம ால்லுக்கு முன் வல்லினம் வந்து புணருமிைத்து இயல்பும் மிகுதலும் ஆைி 

உறழ்தகலயும் அகையும். 

எ.ைா 

 ைீழ் + ைணக்கு = ைீழ்ைணக்கு, ைீழ்க் ைணக்கு 

 ைீழ் + குலம் = ைீழ்குலம், ைீழ்க்குலம் 

 ைீழ் +  ாதி = ைீழ் ாதி, ைீழ்ச் ாதி 

லைர ளைர ஈறுைள் 

நிகலமமாழி இறுதியிலுள்ள வைரமும் ளைரமும் பவற்றுகமப் புணர்ச் ியில் வல்லினம் 

வந்து புணருமிைத்து முகறபய றைரமாைவும் ைைரமாைவும் திாியும். அல்வழிப் 

புணர்ச் ியில் றைர, ைைரங்ைளாைத் திாிந்தும் திாியாமலுமாைி உறழும். பவற்றுகம, 

அல்வழி எனும் இருவகைப் புணர்ச் ியிலும் மமல்லினம் வந்து புணருமிைத்து முகறபய 

னைரமாைவும், ணைரமாைவும் திாியும். இகையினம் வந்து புணருமிைத்து இயல்பாகும். 

எ.ைா 

 ைால் + குகற = ைாற்குகற 

 முள் + குகற = முட்குகற - பவற்றுகமயில் வல்லினம் வர, றைர, 

ைைரங்ைளாயின. 

 ைால் +  ிறிது = ைால்  ிறிது, ைாற்  ிறிது 



 முள் +  ிறிது = முள் ிறிது , முட் ிறிது - அல்வழியில் வல்லினம் வர றைர, 

ைைரங்ைளாயின 

 ைல் + நீண்ைது = ைண்ணீண்ைது 

 வாள் + மழுங்கும் = வாண்மழுங்கும் - அல்வழி 

இருவகைப் புணர்ச் ியிலும் 

 ைல் + மகல = ைன்மகல - மமல்லினம் வர னைர, ணைரங்ைளாயின. 

 வாள் + மாட் ி = வாண்மாட் ி - பவற்றுகம 

 ைால் + யாது = ைால்யாது 

 முள் + வலியது = முள்வலியது - அல்வழி 

 ைல் + யாகன = ைல்யாகன 

(இருவகைப் புணர்ச் ியிலும் இகையினம் வர இயல்பாயின) 

 ிறப்பு விதிைள் 

ஆய்தக் குறுக்ைம் 

அல்வழிப் புணர்ச் ியில் தனிக்குறிலின் பின்பன நின்ற லைரமும் ளைரமும் தைரம் வந்து 

புணருமிைத்து ஆய்தமாைத் திாியும். 

எ.ைா - ைல் + தீது - ைறீது, 

முள் + தீது - முடீது 

மபாது விதிப்படி லைரம் றைரமாைவும் ளைரம் ைைரமாைவும் திாியும் 

ைல் + தீது = ைற்றீது, 

முன் + தீது = முற்றீது 

லைர ளைரங்ைள் மைடுதல் 

தனிக்குறிகலச்  ாராத லைரமும் ளைரமும் அல்வழிப்புணர்ச் ியில் வருமமாழி முதலில் 

உள்ள தைரம் முகறபய றைரமாைவும், ைைரமாைவும் திாிந்த பின்னர்க் மைடும். அல்வழிப் 

புணர்ச் ியிலும் பவற்றுகமப் புணர்ச் ியிலும் வருமமாழி முதலில் உள்ள நைரம் 

னைரமாைவும் ணைரமாைவும் திாிந்து பின்னர்க் மைடும். வருமமாழி முதலில் வல்லினம் 



வந்தால் அல்வழிப் புணர்ச் ியில் இயல்பாைவும் திாிந்தும் புணரும். பவற்றுகமப் 

புணர்ச் ியில் இயல்பாைப் புணரும். 

எ.ைா 

 பதான்றல் + தீயன் = பதான்றல் + றீயன் = பதான்ற + றியன் = பதான்றறீயன் 

 பால் + திாிந்தது = பால் + றிாிந்தது = பா + றிாிந்தது = பாறிாிந்தது 

 திங்ைள் + தீயது = திங்ைள் + டீயது = திங்ைட் + டீயது = திங்ைடீயது 

 பவள் + தீயன் = பவள் + டீயன் = பவ + டீயன் = பவடீயன் இகவ அல்வழியில் 

தைரம் திாிய ல,ள மைட்ைன. 

மதாழிற் மபயர் 

லைரத்கதயும் ளைரத்கதயும் இறுதியில் உகைய மதாழிற்மபயர்ைள் அல்வழிப் 

புணர்ச் ியிலும் பவற்றுகமப் புணர்ச் ியிலும் உைரச்  ாாிகய மபறாமல் புணரும். 

வல்லினம் வந்து புணருமிைத்து அல்வழிப் புணர்ச் ியில் இயல்பாைப் புணரும்  ில 

மதாழிற்மபயர்ைளும் உள்ளன. 

எ.ைா  

 பாைல் +  ிறந்தது = பாைல்  ிறந்தது - 

 ஆைல் + நல்லது = ஆைல் நல்லது 

அல்வழியில் 

 பைாள் + மபாியது = பைாள் மபாியது 

உைரச்  ாாிகய மபறாமல் புணர்ந்தன 

 ஆைல் +  ிறப்பு = ஆைற் ிறப்பு 

பவற்றுகமயில் உைரச் ாாிகய 

பாைல் + மாண்பு = பாைன்மாண்பு 

மநல், ம ல், மைால், ம ால் 

மநல், ம ல், மைால், ம ால் எனும் நான்கு ம ாற்ைளிலும் இறுதியிலுள்ள லைரம் 

அல்வழிப் புணர்ச் ியிலும் றைரமாைத் திாியும். 

எ.ைா  



 மநல் + ைடிது = மநற்ைடிது 

 ம ல் +  ிறிது = ம ற் ிறிது மைால் + தீது = மைாற்றீது 

 ம ால் + மபாிது = ம ாற்மபாிது 

சுட்டுப் மபயர்ைள் 

சுட்டுப் மபயர்ைளின் இறுதியிலுள்ள வைரம் வல்லினம், மமல்லினம், இகையினம் 

ஆைியகவ வந்து புணருமிைத்து முகறபய ஆய்தமும் இயல்பும் மமல்லினம் ஆகும். அவ், 

இவ், உவ் என்னும் சுட்டுப் மபயர்ைள் நிகலமமாழியாை நிற்கும் 

எ.ைா 

 அவ் + ைடிய = அைடிய, அஃடிய 

 அவ் + ஞானம் = அஞ்ஞானம் 

 அவ் + யாளி = அவ்யாளி 

இவ் , உவ் ஆைியவற்றிற்கும் இவ்வாறு எடுத்துக்ைாட்டுைள் அகமத்துக் மைாள்வது 

அவ ியம். 

மதவ் 

மதவ் என்னும் ம ால் புணர்ச் ியில் மதாழிற்மபயர் பபான்று உைரச்  ாாிகய மபறும். 

மைரம் (ம்) வந்து புணருமிைத்து உைரச்  ாாிகய மபறுதபலயன்றி, மபறாமல் வைரம் 

மைரமாைத் திாியும். 

எ.ைா  

 மதவ் + ைடிது = மதவ் + உ + ைடிது = மதவ்வுக் ைடிது 

 மதவ் + நன்று = மதவ் + உ + நன்று = மதவ்வுநன்று - அல்வழி 

 மதவ் + வலிது = மதவ் + உ + வலிது = மதவ்வுவலிது 

 மதவ் + ைடுகம = மதவ் + உ + ைடுகம = மதவ்வுக்ைடுகம 

 மதவ் + நன்கம = மதவ் + உ + நன்கம = மதவ்வுநன்கம - பவற்றுகம 

 மதவ் + வலிகம = மதவ் + உ + வலிகம =மதவ்வுவலிகம 

 மதவ் + மன்னர் = மதம்மன்னர் 

 மதவ் + நன்று = மதந்நன்று - அல்வழி 



வருமமாழி திாிபு -  ிறப்பு விதி 

தைரமும் நைரமும் திாிதல் 

வருமமாழி முதலில் உள்ள தைரமும் நைரமும் னைர , லைரங்ைளுக்கு முன்னர் வருமிைத்து 

முகறபய றைரமாைவும், னைரமாைவும் திாியும். ணைர ளைரங்ைளுக்கு முன்னர் வருமிைத்து 

முகறபய ைைரமாைவும் ணைரமாைவும் திாியும். 

எ.ைா 

 மபான் + தீது = மபான்றீது -அல்வழி 

 மபான் + தாலி = மபாற்றாலி - பவற்றுகம 

 மபான் + நன்று = மபான்னன்று - அல்வழி 

 மபான் + நான் = மபான்னாண் - பவற்றுகம 

 ைல் + தீது = ைற்றீது - அல்வழி 

 ைல் + தாழி = ைற்றாழி - பவற்றுகம 

 ைல் + நன்று = ைன்னன்று - அல்வழி 

 ைல் + நாய் = ைன்னாய் - பவற்றுகம 

 மண் + தீது = மண்டீது - அல்வழி 

 மண் + தாழி = மண்ைாழி - பவற்றுகம 

 மண் + நன்று = மண்ணன்று - அல்வழி 

 மண் + நாய் = மண்ணாய் - அல்வழி 

 முள் + தீகம = முட்டீகம - பவற்றுகம 

 முள் + நன்று = முண்ணன்று - அல்வழி 

 முள் + நன்கம = முண்ணன்கம - பவற்றுகம 

பவற்றுகமப் புணர்ச் ியும் உருபு புணர்ச் ியும் 

உருபு புணாியலில் கூறப்படும் பவற்றுகம உருபு புணர்ச் ியின் முடிவுைள் 

அவ்வுருபுைள்மதாக்ைி நின்று அவ்பவற்றுகமப் மபாருள் பதான்றப் புணரும் 



ம ாற்புணர்ச் ியிலும் ஒத்து முடியும். எல்லாம் என்பது உருபு புணர்ச் ியில் அற்றுச் 

 ாாிகய மபறும். இது உருபு புணாியலில் கூறப்படும் ம ய்தி ஆகும் 

எ.ைா - 

 எல்லாம் + ஐ = எல்லாம் + அற்று + ஐ = எல்லாவற்கறயும் 

இம்முடிபு ம ாற்புணர்ச் ிக்கும் ஒத்து முடியும். 

 எல்லாம் + ைிகள = எல்லாம் + அற்று + ைிகள = எல்லாவற்றுக் ைிகள 

ம ாற்புணர்ச் ி ( பதப்புணர்ச் ி) உயிாீற்றுப் புணாியல் மமய்யீற்றுப் புணாியல் எனும் 

இரு இயல்ைளிலும் விவாிக்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்வியல்ைளில் பவற்றுகமப் புணர்ச் ி என 

சுட்ைப்படுவன அகனத்தும் பவற்றுகம உருபுபநாக்ைி பவற்றுகமப் மபாருள் 

பதான்றநிற்கும் பவற்றுகமத் மதாகைத் மதாைர்ைளுக்கு உாியனவாகும். 

புணாியல்ைளுக்குப் புறனகை 

இகைச்ம ால், உாிச்ம ால், வைம ால் ஆைிய ம ாற்ைளுள் உயிாீற்றுப் புணாியலிலும் 

மமய்யீற்றுப் புணாியலிலும் கூறப்பட்ை புணர்ச் ி இலக்ைணங்ைள் மபாருந்தாமல் 

பவறுபட்டு வருவனவும் இலக்ைணப் பபாலிச் ம ாற்ைள். மரூஉ மமாழிைள் ஆைியனவும் 

உலை வழக்கு. ம ய்யுள் வழக்கு எனும் இருவகை வழக்குைளிலும் நைக்கும் 

முகறகமக்குப் மபாருந்தும்படி புணர்ச் ி முடிபுைகள அகமத்துக்மைாள்ளுதல் 

யாவருக்கும் ஏற்புகைய முகறயாகும். 

எ.ைா - வண்டு + ைால் = வண்டு + இன் + ைால் = வண்டின்ைால் 

பவற்றுகமப் புணர்ச் ியில் இன் எனும்  ாாிகய இகைச் ம ால்லின் னைரம் 

இயல்பாயிற்று. 

மழ + ைளிறு = மழைளிறு 

தை + பதாள் = தைந்பதாள்  

உாிச் ம ால்லின் ஈற்று உயிர்முன் வல்லினம் வர இயல்பாயும் மமல்லினம் மிகுந்தும் 

வந்தன. 

 அளி + குலம் = அளிகுலம் 

வை ம ால்லின் ஈற்று உயிர்முன் வல்லினம் வர இயல்பாயின 

 இல் + முன் = முன்றில் , 

 மபாது + இல் = மபாதியில் 



 பவட்கை + அவா = பவணவா 

இலக்ைணப்பபாலி மமாழிைள், முன்னர்க் கூறப்பட்ை விதிைகள ஏற்ைாமல் தமக்கு 

ஏற்றவாறு விைாரமாயின. 

 அருமருந்து + அன்ன = அருமருந்த 

 குணக்கு + உள்ளது = குணாது, 

 ப ாழன் + நாடு = ப ாணாடு 

 வடுைன் + தந்கத = வடுைந்கத 

 மகலயமான் + நாடு = மலாடு 

மரூஉ மமாழிைள் முன்னர்க் கூறப்பட்ை விதிைகள ஏற்ைாமல் தமக்கு ஏற்றவாறு 

விைாரமாயின. 

அலகு - 5 

உருபு புணாியல் 

ம ால்லுைன் ம ால் புணர்தலாைிய பதப்புணர்ச் ி இலக்ைணம் புறப்புணர்ச் ி 

எனப்படும். இப்பகுதி நன்னூல் எழுத்ததிைாரத்தில் இறுதி இயலான 'உருபு புணாியலில்' 

இைம் மபற்ற ம ய்திைகள விளக்குவதாை அகமைிறது. உருபுைளின் எண்ணிக்கை, 

அகவ வரும் முகற, மபயரும் உருபும் ப ரும் பபாது நிைழும் மாற்றங்ைள். உருபுப் 

புணர்ச் ியில் இகையில் இைம் மபறும்  ாாிகயைள், உருபுைன் ப ரும்  ில மபயர்ச் 

ம ாற்ைளுக்ைான  ிறப்பு விதிைள் முதலான இலக்ைணப் பகுதிைள் ஆைியகவ 

விவாிக்ைப்படுைின்றன. மபயர்ச்ம ால்லுைன் பவற்றுகம உருபுைள் புணரும் 

இலக்ைணம் உருபுப் புணாியல் ஆகும். உருபுைள் பகுபதத்தின் ஓர் உறுப்பாைக் 

மைாள்ளப்படுவதால் ஒரு ம ால்லுக்குள் இைம்மபறும் புணர்ச் ி என இதகனக்ைருதி 

அைப்புணர்ச் ி எனக்குறிப்பிடுவர். பவற்றுகம உருபுைள் புணருமிைத்து  ாாிகயைள் 

மபரும்பான்கமயும் மபயர்ச்ம ால்கல அடுத்து வரும். எனபவ உருபுப்புணாியலில் 

 ாாிகயைள் புணர்ச் ியில் மபரும் இைம் மபாிதும் விவாிக்ைப்படுைின்றது. 

உருபு புணாியல் 

மபயர்ச் ம ாற்ைளுக்கு முன்னர் பவற்றுகம உருபுைள் புணர்வகத விவாிக்கும் இயல் 

உருபுப் புணாியல் ஆகும். பவற்றுகம உறுபுைள், ஆண்பால், மபண்பால், பலர்பால், 

ஒன்றன்பால், பலவின்பால் ஆைிய ஐவகைப்பாலுைன் மதாைர்புகைய மபயர்ைபளாடு 



எழுவாய் முதல் விளி ஈறாை உள்ள எட்டு பவற்றுகமைகளயும் மபருக்ைிை பவற்றுகம 

உருபுைள் நாற்பதாகும். பவற்றுகம எட்டு வகைப்படும். முதல் பவற்றுகமக்கும் எட்ைாம் 

பவற்றுகமக்கும் உருபு இல்கல. எஞ் ிய 2 முதல் 7 பவற்றுகமைளுக்பை உருபுைள் 

உள்ளன. மபயர் வகை 5 : பவற்றுகம வகை 8 = 40 உருபுைள் 

எ.ைா - ப ரன், ப ரகன, ப ரபனாடு, ப ரனுக்கு , ப ரனின், ப ரனது, ப ரன்ைண், ப ரா 

- ஆண்பால் மபயருைன் உருபு 

 ீகத,  ீகதகய,  ீகதபயாடு,  ீகதக்கு,  ீகதயின்,  ீகதயது,  ீகதைண் ,  ீதா 

- மபண்பால்மபயருைன் உருபு 

அவர், அவகர, அவமராடு, அவருக்கு, அவாின், அவரது, அவர்ைண் , அவபர 

- பலர்பால் மபயருைன் உருபு 

குயில், குயிகல, குயிடிமலாடு, குயிலுக்கு, குயிலின், குயிலது, குயிலின்ைண், குயிபல 

- ஒன்றன் பால் மபயருைன் உருபு 

முயல்ைள், முயல்ைகள, முயல்ைமளாடு, முயல்ைளுக்கு - பலவின்பால் மபயருைன் உருபு 

முயல்ைளின், முயல்ைளது, முயல்ைளின்ைண் , முயல்ைபள,  

உருபுைள் வரும் இைம் 

பவற்றுகம உருபுைள் தமக்குாிய பவற்றுகமப் மபாருகளத் தருதற்குப் மபயர்ச் 

ம ாற்ைளின் பின்னர் வரும். 

உருபுைள் மபயர்ச் ம ாற்ைளுக்குப் பின்னர் வரும் என்பது ைருத்து. 

பவற்றுகமப் மபாருள் என்பது எழுவாய், ம யப்படுமபாருள் பபால்வன ஆகும். 

எ.ைா.  

நம்பி. நம்பி + ஐ, நம்பி + கு , நம்பி + இன் , நம்பி + அது, நம்பி + ைண் , நம்பி + ஏ 

எழுவாய் பவற்றுகமக்குப் மபயர்ச்ம ால்பல உருபு ஆகும். 

உருபு புணர்ச் ி பவற்றுகமப் புணர்ச் ி முடிபு மபறும். உயிகரயும் மமய்கயயும் 

முதலாைவும் இறுதியாைவும் மைாண்ை பவற்றுகம உருபுைள் நிகலமமாழிபயாடும் 

வருமமாழிபயாடும் புணரும். அவ்வமயம் உயிாீற்றுப் புணாியல், மமய்யீற்றுப் 



புணாியல் ஆைிய இரு இயல்ைளிலும் (பதப்புணர்ச் ியில்) மபயர்ச் ம ாற்ைள் 

பவற்றுகமப் புணர்ச் ியில் மபறும் புணர்ச் ி முடிபுைகள பவற்றுகம உருபுைளும் 

மபரும்பான்கமயும் ஏற்கும்.  மபயர்ச் ம ாற்ைளின் புணர்ச் ி முடிபுைளுள் 

மபரும்பான்கமயானவற்கற பவற்றுகம உருபுைள் மபறும். நிகலமமாழிக்கும் 

வருமமாழிக்கும் இகைபய பவற்றுகம உருபுைள் வருதலால் அவ்விருவகை 

மமாழிைபளாடும் உருபுைள் புணரும். 

பவற்றுகம உருபுைள் இகைச்ம ாற்ைள் மபயர், விகனச் ம ாற்ைகள நிகலமமாழியாைக் 

மைாண்டு மபரும்பான்கமயும் புணர்ச் ி இலக்ைணம் முந்கதய இயல்ைளில் 

கூறப்பட்ைதால் இங்கு இவ்விதி சுருங்ைச் ம ால்லி விளங்ை கவக்ைின்றது. 

எ.ைா - நம்பி + ைண் + வாழ்வு = நம்பிக்ைண் வாழ்வு 

புணர்ச் ியின்  ாாிகய வருதல் 

பதத்தின் முன்னர் விகுதியாவது, பதமாவது, உருபாவது புணரும். புணருமிைத்து 

அவற்றிற்கு இகைபய ஒரு  ாாிகயபயா பல  ாாிகயைபளா வரும். அல்லது  ாாிகய 

வராது. அல்லது  ாாிகய வருதலும் வராகமயும் ஆைிய உறழ்ச் ியாைி வரும். 

வருமமாழியின் அடிப்பகையில் புணர்ச் ி மூவகைப்படும். 

1. விகுதிப் புணர்ச் ி = பதம் + விகுதி (ஒரு ம ால்லினுள் அகமவது) 

உறுப்பிலக்ைணத்தில்  ாாிகய இைம் மபறும் 

எ.ைா - ம ய் + ை = ம ய்ை, ம ய் + த் + ஆன் = ம ய்தான் 

ம ய் + த் + அன் + அன் = ம ய்தனன் 

2. பதப்புணர்ச் ி = பதம் + பதம் (ம ாற்ைளுக்கு இகையில் மதாைாில் அகமவது) 

பதப்புணர்ச் ியில்  ாாிகய இைம் மபறும் 

எ.ைா - புளி + பழம் = புளி + அம் + பழம் = புளியம்பழம் 

புளி + க் + ைறி = புளிக்ைறி , 

குளம் + ைகர = குளக்ைகர, குளம் + அத்து + அம் + ைகர = குளத்தங்ைகர 

குளம் + ைகர = குள + ைகர = குளக்ைகர 

3. உருபு புணர்ச் ி = பதம் + பவற்றுகம உருபு ம ால்லுைன், உருபு புணருதல் 

எ.ைா - அகவ + ஐ = அகவ + அற்து + ஐ = அவற்கற 

ைிளி + ஐ = ைிளிகய, ைிளி + ஐ = ைிளி + இன் + ஐ = ைிளியிகன 



மூவகைப் புணர்ச் ியிலும்  ாாிகய வராமலும் வருதலும் உறழ்தலும் அகமந்துள்ளன. 

விகுதிப் புணர்ச் ியும் உருபு புணர்ச் ியும் அகமந்த வடிவம் ஒரு ம ால்லாைக் 

ைருதப்படுவதால் இவ்விரு புணர்ச் ிைகளயும் அைப்புணர்ச் ி (Internal sandhi) ஒரு 

ம ால்லுக்குள் புணர்ச் ி என்றும் பதப்புணர்ச் ி இரு ம ாற்ைட்கு இகையில் இைம் 

மபறுவதால் புறச் ந்தி (external sandhi) என்றும் கூறப்படும். 

 ாாிகயைள் 

அன், ஆன், இன், அல், அற்று, இற்று, அத்து, அம், தம், நம், நும் , ஏ , அ, உ, ஐ, கு, ன 

ஆைிய பதிபனழும் அகவ பபான்ற பிறவும்  ாாிகயைளாகும். இச் ாாிகயைள் 

விகுதிப்புணர்ச் ி, பதப்புணர்ச் ி, உருபுப் புணர்ச் ி எனும் மூவகைப் புணர்ச் ிைளுக்கும் 

மபாதுவானகவயாகும். 

 ஒன்று + கூட்ைம் = ஒன்று + அன் + கூட்ைம் = ஒன்றன் கூட்ைம், 

 ஒன்று + ஐ + ஒன் + அன் + ஐ = ஒன்றகன 

 ஆன் - பரணி + மைாண்ைான் = பரணி + ஆன் + மைாண்ைான் = 

பரணியாற்மைாண்ைான் 

 ஒருபது + ஐ = ஒருபது + ஆன் + ஐ = ஒருபாகன 

 இன் - வண்டு + ைால் = வண்டு + இன் + ைால் = வண்டின்ைால் 

 வண்டு + ஐ = வண்டு + இன் + ஐ = வண்டிகன 

 அல் - மதாகை + அல் = மதாகையல் 

 அற்று - பல + பைாடு = பல + அற்று + பைாடு = பலவற்றுக்பைாடு 

 பல + ஐ = பல + அற்று + ஐ = பலவற்கற 

 இற்று - பத்து + பத்து = பத்து + இற்று + பத்து = பதிற்றுப் பத்து 

 அத்து - மரம் + ைிகள = மரம் + அத்து + ைிகள = மரத்துக்ைிகள 

 மரம் + ஐ = மரம் + அத்து + ஐ = மரத்கத 

 அம் - பகன + ைாய் = பகன + அம் + ைாய் = பனங்ைாய் 

 தம் - எல்லாரும் + கை = எல்லாரும் + தம் + கை = எல்லார்த்தங்கையும் 

 எல்லாரும் + ஐ = எல்லாரும் + தம் + ஐ = எல்லார்த்கதயும் 

 நம் - எல்லாம் + கை = எல்லாம் + நம் + கை = எல்லார்நங்கையும் 

 எல்லாம் + ஐ = எல்லீரும் + நும் + ஐ = எல்லீம்நும்கமயும் 

 ஒன்று + ைால் = ஒன்று + ஏ + ைால் = ஒன்பறைால் 



 ம ய் + த் + அ + து = ம ய்தது, 

 குன்று + கூகை = குன்று + அ + கூகை = குன்றக்கூகை 

 ப ரன் + கு = ப ரன் + உ + கு = ப ரனுக்கு 

 ஐ - ஒன்று + மைாம்பு = ஒன்று + ஐ + மைாம்பு = ஒற்கறக்மைாம்பு 

 பைா + முடி = பைா + ன் + முடி = பைான்முடி 

 பைா + ஐ = பைா + ன் + ஐ = பைாகன 

 இகவ பபான்ற பிற  ாாிகயைள் ஆன தன், தான், தாம், ஆம் முதலியனவும் வரும். 

எ.ைா - அவன் + ஐ = அவன் + தன் + ஐ = அவன்றகன, அவன் தாம், அவர்தாம், 

மண் + ைட்டி = மண் + ஆம் + கை + ைட்டி = மண்ணாங்ைட்டி 

எல்லாம் 

அஃறிகணயில் வரும் எல்லாம் எனும் மபயருைன் பவற்றுகம உருபுைள் புணருமிைத்து 

எல்லாம் என்பதன் இகையில் அற்றுச் ாாிகயயும் உருபுைளும் நிற்ை. ஈற்றில் உம் வரும். 

அப்மபயர் உயர்திகணயாயின், இகையில் நம்  ாாிகயயும் உருபுைளும், ஈற்றில் 

உம்மும் வரும். 

எ.ைா  

 எல்லாம் + ஒடு = எல்லா + அற்று + ஒடு + உம் = எல்லாவற்பறாடும் - அஃறிகண 

 எல்லாம் + ஒடு = எல்லாம் + நம் + ஒடு + உம் = எல்லாநம்மமாடும். - உயர்திகண 

எல்லாரும் - எல்லீரும் 

எல்லாரும் - எல்லீரும் எனும் மபயர்ைளுைன் பவற்றுகம உருபுைள் புணருமிைத்து 

அவ்விரு மபயர்ைளும் உள்ள உம் விலைி இறுதியில் நிற்ை இகைபய முகறபய தம் - நும் 

என்னும்  ாாிகயைளும் உருபுைளும் மபற்று வரும். 

 எல்லார் + ஐ = எல்லார் + தம் + ஐ + உம் = எல்லார் தம்கமயும் 

 எல்லீர் + ஐ = எல்லீர் + நும் + ஐ + உம் = எல்லீர் நும்கமயும் 

எல்லாரும் எல்லீரும் என்பவற்று உம்கம 

தள்ளி நிரபல தம்நும்  ாரப் 

புல்லும் உாிபின் பின்னர் உம்பம (நன் : 246) 

என்னும் நன்னூல் நூற்பா வாயிலாை இதகன அறியலாம் 

 



மூவிைப் மபயர்ைள் (தான், தாம். நாம் ) 

தான், தாம். நாம் என்னும் மூன்று மபயர்ைளும் உருபுைளுைன் புணருமிைத்து 

முதலிலுள்ள மநடில் குறுைி தன், தம், நம் என ஆகும். யான், யாம், நீ, நீர் என்பன 

முகறபய என், எம், நின், நும் என ஆகும். நான்ைாம் பவற்றுகம உருபான கு 

புணருமிைத்து இகையில் அைரச் ாாிகய வரும். கு, அது எனும் உருபுைள் புணருமிைத்து 

நிகலமமாழி இறுதியிலுள்ள மமய்மயழுத்து இரட்டிப்பாைாது. 

எ.ைா - 

 தான்+ஐ = தன்கன , தான்+ஓடு = தன் +ஓடு = தன்பனாடு , தான் + கு = தன் +அ 

+கு = தனக்கு 

 தான்+இன் =தன்+இன் = தன்னின், தான்+அது= தன்+அது= தனது , தான்+ைண் 

= தன்+ைண் = தங்ைண் 

 தாம்+ஐ = தம்+ஐ = தம்கம , தாம்+ஆல்= தம்+ஆல்= தம்மால், தாம்+கு = 

தாம்+அ+கு = தமக்கு 

ஆ, மா, பைா 

ஆ, மா, பைா எனும் மூன்று ஓமரழுத்து மபயர்ைளுைன் பவற்றுகம உருபுைள் 

புணரும்மபாழுது இகையில் நைரச்  ாாிகய இகணயவும் மபரும். 

எ.ைா  

 ஆ + ஐ = ஆ + ன் + ஐ = ஆகன 

 மா + ஐ = மா + ன் + ஐ = மாகன 

 பைா + ஐ = பைா + ன் + ஐ = பைாகன 

 ஆ + ஐ = ஆகவ , மா + ஐ = மாகவ, பைா + ஐ = பைாகவ 

அகமத்துக்மைாள்வது அவ ியம். இவ்வாறு பிற உயிர்ைளுக்கும் எடுத்துக்ைாட்டுைகள 

அகணயவும் என்ற உம்கம  ாாிகய வராமலும் புணரும். 

ஒன்று முதல் எட்டு ஈறாை உள்ள எண்ைபளாடு ப ர்த்து வரும் பத்து அதாவது ஒருபது, 

இருபது என வரும் எண்ணுப் மபயர்ைளின் பின் உருபுைள் ப ரும் பபாது இகையில் 



'ஆன்'  ாாிகய வந்தால் பத்து என்பதன் பைர மமய் ஒழிந்த எல்லா எழுத்துக்ைளும் 

மைடும்.  

எ.ைா  

 ஒருபது + ஐ = ஒருபது + ஆன் + ஐ = ஒருப் + ஆன் + ஐ = ஒருபாகன 

 இருபது + ஐ = இருபது + ஆன் + ஐ = இருப் + ஆன் + ஐ = இருபாகன 

 முப்பது + ஐ = முப்பது + ஆன் + ஐ = முப்ப + ஆன் + ஐ = முப்பாகன 

 நாற்பது + ஐ = நாற்பது + ஆன் + ஐ = நாற்ப் + ஆன் + ஐ = நாற்பாகன  

 ஐமபது + ஐ = ஐம்பது + ஆன் + ஐ = ஐம்ப் + ஆன் + ஐ = ஐம்பாகன 

 அறுபது + ஐ = அறுபது + ஆன் + ஐ = அறுப் + ஆன் + ஐ = அறுபாகன 

 எழுபது + ஐ = எழுபது + ஆன் + ஐ = எழுப் + ஆன் + ஐ = எழுபாகன 

 எண்பது + ஐ = எண்பது + ஆன் + ஐ = எண்ப் + ஆன் + ஐ = எண்பாகன 

 ஒன்பது + ஐ = ஒன்பது + ஆன் + ஐ = ஒன்ப் + ஆன் + ஐ = ஒன்பாகன 

இங்குப் பது என்பதில் உள்ள அது மைட்டு பைரமமய் நின்றது. பிற உருபுைளுக்கும் 

இவ்வாபற அகமத்துக் மைாள்ளலாம். 

சுட்டுப்மபயர் 

அவ், இவ், உவ் 

வைர ஈற்றுச் சுட்டுப் மபயராைிய அவ், இவ், உவ், என்பவற்றிற்கு முன்னர் பவற்றுகம 

உருபுைள் புணருமிைத்து இகையில் அற்றுச்  ாாிகய வரும். 

எ.ைா  

 அவ் + ஐ = அவ் + அற்று + ஐ = அவற்கற 

 இவ் + ஐ = இவ் + அற்று + ஐ = இவற்கற 

 உவ் + ஐ = உவ் + அற்று + ஐ = உவற்கற 

பிற உருபுைளுக்கும் இவ்வாறு  ான்று அகமத்துக் மைாள்வது அவ ியம். இகவ 

பன்கமச் சுட்டுப் மபயர்ைள் ஆகும். 

அஃது இஃது உஃது 

அஃது, இஃது, உ.து முதலான சுட்டுப் மபயர்ைபளாடு பவற்றுகம உருபுைள் 

புணருமிைத்து இகையில் அன்  ாாிகய வந்தால் சுட்டுப் மபயர்ைளிலுள்ள ஆய்த எழுத்து 

மகறயும். 

எ.ைா 



 அஃது + ஐ = அஃது + அன் + ஐ = அது + அன் + ஐ = அதகன 

 இஃது + ஐ = இஃது + அன் + ஐ = இது + அன் + ஐ = இதகன 

 உஃது + ஐ = உஃது + அன் + ஐ = உது + அன் + ஐ = உதகன 

இகவ ஒருகமச் சுட்டுப் மபயர்ைள் ஆகும். அன் ாாிகய வந்தால் ஆய்தம் மைடும் 

என்றகமயால் வராமலிருந்தால் ஆய்தம் மைைாது என மைாள்ள பவண்டும். 

அத்துச்  ாாிகய 

நிகலமமாழி இறுதியிலுள்ள அைரத்தின் முன்ன வரும் அத்துச் ாாிகயயின் அைரம் 

மைடும். 

எ.ைா 

 மை(ம்) + ஐ = மைம் + அத்து + ஐ = மை + அத்து + ஐ = மை + த்து + ஐ = மைத்கத 

 மர(ம்) + ஐ = மரம் + அத்து + ஐ = மர + அத்து + ஐ = மர + த்து + ஐ = மரத்கத 

 குள(ம்) + நீர் = குளம் + அத்து +நீர் = குள +அத்து + நீர் = குள + த்து +நீர் = 

குளத்துநீர் 

புறனகை 

 ாாிகயைகள அறிதல் 

விகுதிப் புணர்ச் ி. பதப்புணர்ச் ி, உருபுப் புணர்ச் ி எனும் மூன்றிலும் இதற்கு இதுபவ 

 ாாிகய என வகரயறுத்தற்கு ஓர் அளவு இல்கல. எனபவ இம்மூவகைப் 

புணர்ச் ிைகளயும் பிாித்து, இகையில் வரும் எழுத்து, பதம் ஆைியவற்கறச்  ாாிகய 

என்று மைாள்ளுதலும் அவற்றின் இயல்பிகனத் மதளிவாை அறிவித்தலும் அறிஞர்ைள் 

வகுக்கும் இலக்ைணமாகும். இச் ாாிகய 

1. எழுத்துச் ாாிகய 

2. பதச் ாாிகய 

என இருவகைப்படும். ஓமரழுத்து உகையது எழுத்துச் ாாிகய, பல எழுத்துக்ைள் 

மைாண்டு ம ால்லாை வருவது பதச் ாாிகய ஆகும். 

எ.ைா - எழுத்துச் ாாிகயைள் அ, உ, ஏ, ஐ பபால்வன 

பதச் ாாிகயைள் அன், இன், அம் பபால்வன 

பதப்புணர்ச் ிைளில் 

ஒன்று + ஏ + முக்ைால் 



எழுத்துச் ாாிகயைள் 

பார்த் + த் + அன் + அன் 

- அன் விகுதி, உருபு 

அவ் + அற்று + ஐ - அற்று 

விகுதிப் புணர்ச் ி, பதப்புணர்ச் ி,  ாாிகயப் புணர்ச் ி, உருபு புணர்ச் ி ஆைியவற்றில் 

மபாதுப்பைக் கூறப்பட்ை விதிைகள ஆராய்ந்தாிந்து எதற்கு எவ்விதி மபாருந்துபமா 

அவ்விதிகயபய அதற்கு ஏற்றதாைக் மைாள்ள பவண்டும். 

விகுதிப் புணர்ச் ியில் றவ்மவாடு உைர உம்கம நிைழ்பல்லவும் (நன்:145) என 

மபாதுப்பைக் கூறப்பட்ைது. எனினும் 'ம ன்று ' எனும் ம ால்லில் றுைரம் இறந்த 

ைாலத்திற்கும் 'ப று' எனும் ம ால்லில் றுைரம் எதிர்ைாலத்திற்கும் மபாருந்தும். 

பதப்புணர்ச் ியில் அல்வழி இஐம் முன்னராயின், இயல்பும் மிைலும் விைற்பமும்' ஆகும் 

(நன் : 176) என மபாதுப்பைக் கூறப்பட்ைது. எனினும் ''யாகனக் குதிகரைள்'' என 

உம்கமத் மதாகை இயல்பாைியும் "ஆடித்திங்ைள் " எனப் பண்புத் மதாகையில் 

வல்மலழுத்து மிகுந்தும் "ைிளிக்குறிது'' எனச்  ில எழுவாய்த் மதாைர்ைளில் உறழ்ந்தும் 

வரும்.  ாாிகயப் புணர்ச் ியில் பதம் முன் விகுதியும் பதமும் உருபும் புணர்வழி ஒன்றும் 

பலவும்  ாாிகய, வருதலும், தவிர்தலும் விைற்பமும் ஆகும் (நன் : 243) என மபாதுப்பைக் 

கூறப்பட்ைது. எனினும் "நாட்டின் ைண் வாழ்ந்தான்" என்பதில் ைண் உருபிற்கு 

இன் ாாிகய வரும் எனவும் 

''ைாட்டின் நீங்ைினான்'' என்பதில் இன பவற்றுகம உருபிற்குப் மபரும்பான்கமயும் 

இன் ாாிகய வராது எனவும் மைாள்ளலாம். என உருபு புணர்ச் ியில் ''ஒற்று உயிர் முதல் 

ஈற்று உருபுைள் புணர்ச் ியின், ஒக்குமன் அப்மபயர் பவற்றுகமப் புணர்பப (நன் : 242) 

என மபாதுப்பைக் கூறப்பட்ைது. எனினும் “நம்பிைண்" எனக் ைண் உருபுவாின் 

வல்லினம் மிைாது எனவும் “நம்பிக்கு'' எனக் குவ்வுருபு வாின் மிகும் எனவும் 

மைாள்ளலாம். 

 



இரண்ைாம் பவற்றுகமப் புணர்ச் ி 

இரண்ைாம் பவற்றுகமப் புணர்ச் ி மபாது விதிப்படி முடியும். அபதாடு மபாதுவிதியில் 

இயல்பு என கூறப்பட்ைதில் விைாரமாைியும் விைாரம் என கூறப்பட்ைதில் இயல்பாைியும் 

முடியும். பமலும் உயர்திகண, விரவுத் திகண எனும் இருவகைப் மபயர்ைளுைன் உருபு 

மவளிப்பட்டும் மகறந்தும் வரும். அகவ பபான்ற பிற பவறுபட்ை புணர்ச் ி விதிைளும் 

வரும். 

எ.ைா 

 நின் + புறம்ைாப்ப = நிற்புறக் ைாப்ப - இதில் நின் என்பது விைாரமாயிற்று. நின் 

என்பதன் னைரம் இயல்பாகும் (நன் : 218) என்பது மபாது விதி ஆகும். 

 மண் + சுமந்தான் = மண்சுமந்தான், மபான் + மைாடுத்தான் = மபான் 

மைாடுத்தான். 

 நம்பி + ஐ + ைண்ைான் = நம்பிகயக் ைண்ைான் - உயர்திகணயில் உருபு 

மவளிப்பட்ைது. 

 மைன் + மபற்றாள் = மைற்மபற்றாள் - உயர்திகணயில் உருபு மகறந்தது. 

  ாத்தன் + ஐ + ைண்ைான் =  ாத்தகனக் ைண்ைான் - விரவுத் திகணயில் உருபு 

மவளிப்பட்ைது. 

 ஆண் + மபற்றாள் = ஆண் மபற்றாள் - விரவுத் திகணயில் உருபு மகறந்தது. 

மூன்றாம் பவற்றுகமப் புணர்ச் ி 

மூன்றாம் பவற்றுகமப் புணர்ச் ியில் உயிகரயும் மமய்கயயும் இறுதியாைக் மைாண்ை 

நிகலமமாழி முன்னர்க் ைருத்தாவாலாைிய மதாழிகலக் குறிக்ைின்ற வல்லினத்கத 

முதலாை உகைய விகனச் ம ாற்ைள் வந்தால், அவ்வல்லினம் மிைாகமயும் 

மிகுதலுமாைிய உறழ்ச் ியும் இயல்பு ஆகும். ைருத்தாவால் ஆைிய மதாழிகலக் குறிக்கும் 

விகனச் ம ாற்ைள் ம யப்பாட்டு விகனச்ம ாற்ைள் ஆகும். 

எ.ைா  

 புலி + பைாட்பட்ைான் = புலி பைாட்பட்ைான், புலிக்பைாட்பட்ைான் 

 சூர் + பைாட்பட்ைான் = சூர் பைாட்பட்ைான், சூர்க்பைாட்பட்ைான் - உறழ்ச் ி 

 புலி + ைடிக்ைப்பட்ைான் = புலி ைடிக்ைப்பட்ைான் 

 நாய் + ைடிக்ைப்பட்ைான் = நாய் ைடிக்ைப்பட்ைான் - இயல்பு 



இப்புணர்ச் ி மூன்றாம் பவற்றுகமத் மதாகையில் அகமந்துவரும். 

எழுத்ததிைாரப் புறனகை 

இதற்கு இதுபவ இலக்ைணம் என்று எல்லாவற்றிற்கும் குகறவின்றி இலக்ைணம் 

கூறுதல் இயலாது. ஆதலால் இவ்வதிைாரத்தில் கூறப்பட்ை விதிைகளக் மைாண்டு 

கூறப்பைாதவற்றிற்கும் விதிைகள அகமத்துக் மைாள்ள பவண்டும். 

இதற்கு இது முடிபு என்று எஞ் ாது யாவும் 

விதிப்பு அளவு இன்கமயின் விதித்தவற்று இயலான் 

வகுத்து உகர யாதனவும் வகுத்தனர் மைாளபல (நன் : 257). 

 


