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 This monograph in Tamil investigates Tamil nouns on Historical Linguistic perspective. 

The monograph is organized into six chapters. They are briefly described below. 

Chapter 1: Introduction  

The introduction tells briefly about the aims and objectivities of the research work. Many 

researches have been undertaken to study the historical details of Tamil language. Tamil verbal 

bases have been studied from historical linguistic point of view by Rajendran. The present one 

aims to study nouns on historical perspective. This research does not study the historical 

development of nouns on the basis of demarcating the Tamil texts into old Tamil Texts, middle 

Tamil Texts and modern Tamil Texts. It simply studies the inflections and derivations of nouns 

in Sangam Tamil Texts and compares them with the present day Tamil pinpointing the difference 

between the two on historical linguistic perspective. 

Chapter 2: The Earlier Studies on Tamil Nouns 

 There are many studies on Tamil nouns on historical perspective. They have been 

discussed here.  

Nouns in Traditional Grammars 

 To start with the nouns in the Traditional grammar has to be discussed. This is done 

separately in the third chapter.  

Dravidian Nouns  

 Shanmugarm (1971) studies nouns on comparative Dravidian perspective. He studies 

nouns under the headings gender-number, numbers, pronouns, inflectional increments, cases and 
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lexicon. The book gives an overall idea about nouns in Dravidian languages. He classifies nouns 

as follows: 

                                                              Nouns 

 

  Human beings                 Non-human beings 

 

 Singular  Plural    Singular   Plural 

 

Male   Female Epicene plural  Rational   Irrational  

Shanmugam reconstructs the gender-number suffixes of Dravidian languages based on principles 

of comparative linguistics.  

 He points out the following sixteen suffixes as denoting masculine gender in Tamil: an, 

aan, ndan, njan, iyan, oon, anan, avan, ttan, kkan. He mentions the following eleven suffixes as 

denoting feminine gender in Tamil: aL, i, tti, cci, vi, mi, aaL, ooL, aatti, aaTTi, ani.  He lists 

twelve suffixes as indicating epicene plural: ar, ir, var, nar, njar, avar, iyar, aar, oor, maar,  

anar, kaL, arkaL 

 Under the heading ‘numerals’ Shanmugam reconstructs Dravidian numerals from one to 

ten. Next under the heading ‘pronouns’ he tries to reconstruct Dravidian Pronouns. He classifies 

pronouns into personal pronouns, indicative pronouns and interrogative pronouns.  He talks 

about inflectional increment in Dravidian languages under the heading ‘inflectional increment’ 

(caariyai in Tamil). He lists an, aRR, in, attu as inflectional increments and discusses about their 

occurrence based on their function.  He talks about ‘cases’ next. He analyses the case suffixes in 

Dravidian languages based on the principles of comparative linguistics.  This is followed by a 

heading ‘dictionary’. He divides this into two parts. In the first part, he discusses about nouns by 

classifying them as human nouns, animate nouns, inanimate nouns, numeral nouns, mass nouns, 

locative nouns, temporal nouns and abstract nouns. In the second part, he  discusses about 

etymology of nouns.  

Nouns in Tamil 

 Kamaleswaran (1974) studies nouns on historical perspective for his PhD work. He 

classifies the Tamil texts into Sangam texts, texts after Sangam period and discusses about the 
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nouns based on their formation. He divides nouns into inherent nouns and derived nouns. He 

classifies the inherent nouns into gender-number nouns, locative nouns and personal pronouns.  

He classifies the nouns derived from verbs into three types: 1) nouns derived by zero change, 2) 

nouns derived by internal change and 3) nouns derived by suffixation. The nouns derived 

without any suffixation and internal changes are considered as nouns derived by zero change. 

For example, the derivation of noun aTi ‘beating’ from the verb aTi ‘beat’ belongs to this 

category. The second category of nouns is derived by some change inside the verbs. For 

example, derivation of ezuttu ‘letter’ from the verb ezutu ‘write’ belongs to this category.  The 

internal change may occur by the lengthening of vowel inside the verb (e.g. keTu ‘become bad’ > 

keeTu ‘badness’), doubling the consonant inside the verb (e.g. tiruTu ‘steal’> tiruTTu ‘theft’) and 

by change in the quality of consonant (e.g. virumpu ‘like’ > viruppu ‘interest’. The internal 

change may be followed by the suffixation (viruppu + am > viruppam ‘interest’) The third 

category of nouns is derived from verbs by the addition of suffixes. For example, the formation 

of ceyal, ceyti, and ceykai from the verb cey by adding the suffixes al, ti and kai respectively 

belongs to the third category. He has classified the suffixes into different types based on the 

initial consonant of the suffixes: suffixes beginning with k, suffixes beginning with c, suffixes 

beginning with t, suffixes beginning with p and suffixes beginning with n and also suffixes 

beginning with vowels and other consonants.  He explains the formation of nouns from verbs 

based on their conjugational category, syllabic pattern and on the terminal phonemes of the 

verbs. Next he discusses about the nouns marked for gender-number. He classifies the stems 

which take gender-number suffixes into 19 types and discusses about the suffixes added to them 

elaborately. Later he discusses about the historical details under ‘historical notes’.  

Nominal Composition  

 ‘Nominal Composition’ by Vijayavenugopal (1979) is another research work worthy of 

being discussed here. He analyses nominal compounds using the transformational generative 

grammar approach which was current at that time. His analysis is influenced by the principles 

advocated by Botha (1968), Reibel (1963) and Fillmore (1968).  

 According to the theory the compound are formed from some deep structure. They are 

not formed just by juxtaposing nouns. For example, the compound marappeTTi ‘wooden box’ is 

not formed by mere juxtaposition of maram ‘wood’ and peTTi ‘box’. They are combined based 
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on certain principles; peTTimaram does not give the meaing ‘wooden box’.  The compound is 

derived from some underlying structure which gives the relation between the nouns combined. 

For example, kaaTTu yaanai ‘wild elephant’ is derived from the underlying structure yaanai 

kaaTTil vaazkiRatu ‘the elephant lives in forest’.  The ambiguity found in the compounds can be 

explained if we take into consideration the underlying representations. For example, tuNippai 

‘cloth bag’ can be interpreted in two ways: ‘the bag made up of cloth’ and ‘the bag meant for 

keeping cloth’. Only the underlying representation can resolve this ambiguity.  

 According to Vijayavenugopal (1979), nominal compounds in Tamil are derived from 

their deep structure representations by transformation. For example the compound, maNpommai 

‘earthen-toy’ is derived from the underlying sentence oruvan pommaiyai maNNaal ceytaan 

‘somebody made the toy in earth’. Accordingly he has classified the compounds into ten types 

out of which the 6th one is miscellaneous, 7th one consists of co-ordinate compounds, 8th one 

consists of figurative nominal compounds 9th one consists of idiomatic nominal compounds and 

10th one consists of multinominal compounds. Here we are interested in his first six types of 

nominal compounds. As for as these compounds are concerned he takes the position that the 

constituents of a compound are related to each other by certain relations (which include case 

relations) established by an underlying verb. In the first class of nominal compounds, the second 

member is a subject and the first member is any one of the following: subject, ablative, 

instrument, purposive, locative, temporal, adverb, and verb. In the second class of nominal 

compounds, the second member is a cognate object and the first member is a subject or object or 

instrumental. In the third class of nominal compounds, the second member is subject and the first 

member is any one of the following: object, associative, dative, ablative, locative, temporal, 

adverb, cause and predicate. In the fourth class of nominal compounds, the second member is 

locative and the first member is subject or object. In the fifth class of nominal compounds, the 

second member is temporal and the first member is subject or object. The sixth class of nominal 

compounds contains the following subtypes: specific + generic, object + verb + (subject) -i, 

locative + verb + (subject) -i + verb and object + verb + (instrument) -i. The following table will 

exemplify his classification: 
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Sr. 

No 

Class & 

Subclass 

Compound (example) Expansion of compound 

1.1 Subject + Object  kaakkak kuuTu ‘nest of 

crow’  

kaakkaa kuuTu kaTTiyatu ‘crow built 

nest’ 

1.2 Instrument + 

Object  

maN pommai ‘clay doll’  oruvan pommaiyai maNNaal ceytaan 

‘somebody made doll by clay’ 

1.3 Ablative + 

Object  

karumpuccaaRu ‘sugar-cane 

juice’  

oruvan karumpiliruntu caaRRai 

eTukkiRaan ‘someone extracts the juice 

from the sugar- cane’ 

1.4 Purposive + 

Object  

tuNippai ‘cloth bag’  oruvan tuNivaittuk koLvataRkaaka piyai 

vaittirukkiRaan ‘someone is keeping a 

bag in order to keep cloth’ 

1.5 Locative + 

Object  

ndeRRiccuTTi ‘ornament 

(worn) on the fore-head’  

orutti ndeRRiyil cuTTi kaTTukiRaaL 

‘someone (a woman) ties an ornament 

on the fore-head’ 

1.6 Temporal + 

Object  

matiya uNavu ‘noon meals’   avarkaL matiyattil uNavaik 

koTukkiRaarkaL ‘they give meals in the 

noon’ 

1.7 Adverb + Object  tappukkaNakku ‘wrong 

calculation’ 

oruvan kaNakkut tappaakap 

pooTTaan/ceytaan ‘someone did the 

calculation/sum wrongly’ 

1.8 Verb (predicate) 

+ Object 

kuTi taNNiir ‘drinking 

water’  

oruvan taNNiir kuTikkiRaan ‘someone 

drinks water’ 

2.1 Subject + 

Cognate object 

karaTip piTi ‘bear’s hug’  karaTi piTi piTittatu ‘the bear hugged’ 
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2.2 Object + 

Cognate Object 

teeni vaLarttal ‘bee keeping’  oruvan teeniyai vaLarkkiRaan ‘someone 

rears the bees’ 

2.3 Instrumental + 

Cognate Object  

uTal uzhaippu ‘physical 

labour’  

oruvan uTalaal uzhaikkiRaan ‘someone 

is working with (his) body’ 

3.1 Object + Subject  paal maaTu ‘milk-cow’  maaTu paal tarum ‘cow gives milk’ 

3.2 Sociative + 

Subject  

ndaaTTup paRRu 

‘patriotism’  

paRRu ndaaTTooTu uNTu ‘there is love 

towards the country’ 

3.3 Dative + Subject  teeL koTukku ‘sting of a 

scorpion’  

teeLukku koTukku uNTu ‘there is sting 

for the scorpion’ 

3.4 Ablative + 

Subject  

kuzhaayt taNNiir ‘tap water’  taNNiir kuzhaayilirundtu varukiRatu 

‘water comes from the tap’ 

3.5 Locative + 

Subject  

kaTal miin ‘sea fish’  miin kaTalil vaazhkiRatu ‘fish lives in 

sea’ 

3.6 Temporal + 

Subject  

andti mandtaarai ‘a type of 

flower which blooms in the 

evening’  

mandtaarai andtiyil puukkum 

‘mandtaarai blooms in the evening’ 

3.7 Adverb + 

Subject  

teLi ndiir ‘clear water’  ndiir teLivaaka irukkiRatu ‘the water is 

clear’ 

3.8 Cause + Subject  paci mayakkam  

‘fatigue due to hunger’  

paci eeRpTTataal mayakkam vandtatu 

‘the fatigue came due to hunger’ 

3.9 Predicate + 

Subject  

aaTu catai  

‘calf muscle’  

catai aaTum ‘muscle will move’ 

4.1 Subject + 

Locative  

paampu puRRu  

‘serpent-hole’  

paampu puRRil tangkukiRatu ‘snake 

lives in hole’ 

4.2 Objective + 

Locative  

miTTaaykkaTai ‘sweetmeat 

shop’  

oruvan kaTaiyil miTTaay viRkiRaan 

‘someone sells sweetmeat in shop’ 

5.1 Subject + 

Temporal  

mazhaikkaalam  

‘rainy season’  

mazhai oru kuRippiTTa kaalattil peyyum 

‘it will rain in a particular period’ 

5.2 Object + 

Temporal  

caappaaTTu ndeeram ‘lunch 

time’  

oruvan oru kuRippiTTa neerattil 

caappiTuvaan ‘someone will eat food at 

a particular time’ 

6.1 Specific + tamizhk kuTi  indta kuTi tamizh aakum ‘this clan is 
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Generic  ‘Tamil clan’  Tamil’ 

6.2 Object + Verb + 

(Subject) –i 

uur cuRRi  

‘wanderer’  

oruvan uuraic cuRRukiRaan ‘someone 

goes around the village’ 

6.3 Locative + Verb 

+ (Subject) –i 

teru poRukki  

‘rag picker’  

oruvan teruvil poRukku- kiRaan 

‘someone picks up in the street’ 

6.4 Object + Verb + 

(Instrument) -i  

maN veTTi 

‘spade’  

oruvan maNNai karuviyaal veTTinaan 

‘someone cuts the earth with an 

instrument’ 

 

 It is difficult to accept the deep structure representations posited by Vijavenugopal on the 

ground that there could be many sentential deep structures from which each compound can be 

derived and that some of them are very unnatural. Moreover the derivation from the sentential 

structures leaves open certain problems with regard to the deep-structure verbs, tense in verbs, 

gender of subject, etc. His positing of verb in past tense form for some compounds and in present 

tense or future tense form for some other compounds is questionable. Even the interpretation of 

an element as subject or object poses problem. For example, veTTi of maN veTTi can be 

interpreted as the subject as it can also be derived from the sentence karuvi maNNai veTTum ‘the 

instrument cuts the earth’. Though we do not take up the transformational generative approach 

adopted by him as a whole, we can take into account certain insights given by him for our 

interpretive approach. 

Morphology: Noun Morphology 

 ‘Morphology: Noun morphology’ by Agastiyalingom (1984) lays linguistic foundation 

for noun morphology of Tamil. Noun morphology of Tamil elaborarted Agastiyalingom (1984)  

is discussed briefly below.   

Classification of nouns 

 Nouns can be classified in different ways. Based on their formation, they can be 

classified as inherent nouns and derived nouns. Also nouns are classified traditionally into two 

types: arbitrary nouns and nouns based on some logic. Nouns can be classified based on how 

they function in language: personal nouns, pronouns, place nouns, concrete nouns, numeral 

nouns, common nouns, mass nouns, count nouns, plant names, kinship nouns, verbal nouns, 
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temporal nouns,  abstract nouns, etc. Personal pronouns are classified into three: first person, 

second person and third person.  

 Nouns are distinguished as nouns marked for masculine gender, nouns marked for 

faminine gender, nouns marked for epicene plural. Agastiyalingom (1984) has listed the suffixes 

as suffixes marking masculine gender, suffixes marking faminine gender and suffixes marking 

epicene plural and tabulated them accordingly.  

Word-formation in Modern Tamil with Special Reference to Administrative Terms 

 The PhD research work of Maraimalai entitled “Word-formation in Modern Tamil with 

special reference to administrative terms” need to be discussed here. Apart from introduction and 

conclusion he has ten chapters explaining the formation of administrative terms: word and word 

formation, thoughts on word formation, word formation through affixes, word formation through 

compounding, multi nominal compounds, compound words, other word formations, problems in 

word formation, standardization and word formation and language change.  

A Reference Grammar of Classical Tamil 

 The research work entitled “A reference grammar of Classical Tamil” is another 

important work which needs to be elaborately discussed here. He bases his analysis and 

descriptions from Sangam texts. The book has ten sections. The second section and fourth 

sections are concerned with us. He has subdivided the section into ten as follows: Nouns, 

Pronouns, The Oblique Stem, Case Markers and Postpositions, The Particles, Adjectives and 

noun modifier, Numerals, Collective and Universals, Nominal Compounds and Adjectival Nouns 

and Appellative Nouns. In the fourth section, the subheadings relevant to our research are: past 

participial nouns, non-past participial nouns, negative participial nouns, verbal nouns, verbal 

nouns devoid of past tense, negative verbal nouns. All these sub sections are elaborately 

discussed quoting examples form Sangam Tamil texts. His data and analysis provides foundation 

to the present research work.  

Word Formation in Tamil 

 The research work entitled “Word formation in Tamil” by Rajendran (2003, 2004) needs 

to be discussed elaborately here. His book (Rajendran 2004) contains ten chapters. The first 

chapter is on “Introduction”. The second chapter is on “some basic notions”.  In this chapter, 

some basic notions on word formation are discussed. The third chapter is on “Standardization”. 
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The fourth chapter is on “Productivity”. The fifth chapter is on “Phonological Problems in Word 

formation”. The sixth chapter is on “Syntactic and semantic problems in word formation”. The 

seventh chapter is on “Parts of speech”. The eighth chapter is on “Types   of word formation in 

Tamil”. The ninth chapter is on “Dimension of Word formation”. The tenth chapter is on 

“Conclusion”.  

 He discusses about formation of nouns form nouns, verbs and adjectives. He describes 

about formation of nouns by suffixes and prefixes. The formation of nouns from verbs has been 

divided into two:  

 1. Nominalization on non-tensed/non-negativized verb stems 

 2. Nominalization on tensed/negativized verb stems.  

Nominalization on non-tensed/non-negativized verb stems is classified into four types: 

1. Regular nominalization by suffixes –al and –tal 

2. Irregular nominalization by suffixes –am, pu, -vu etc. 

3. Irregular nominalization by phonological change 

4. Nominalization without change of form 

All the above mentioned types of nominalization are discussed elaborately in Rajendran (2003, 

2004) 

 Nominalization on tensed/negativized verb stems is classified into three types: 

1. Nominalization by –atu 

2. Nominalization by –mai 

3. Nominalization by third person gender-number markers 

All the above mentioned types of nominalization are discussed elaborately in Rajendran (2003, 

2004). 

 He has also discussed elaborately about the formation of compound nouns.  

Compound words in Sangam literature 

 ‘Compound words in Sangam literature’ by Lakshman (Lakshman 2009) is another 

important which need to be under review of literature. He has five chapters excluding 

introduction and conclusion. The first chapter is on ‘Compound words in traditional grammar’. 

He classifies the traditional grammars into two and discusses about the compound words treated 

in those grammars. The second chapter is on “The structure of compound words and 
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classification”. The third chapter is on “The structure and function of Compound words in 

Sangam literature”. The fourth chapter is on “The expression of meaning in Compound words in 

Sangam literature”.  The fifth chapter is on “Compound words in Sangam literature and 

understanding of meaning’.  

Chapter 3: Tamil Nouns in Traditional Grammars 

 An elaborate study is made here on treatment of nouns in traditional grammars like 

tolkaappiyam, nanuul, etc. 

Chapter 4: Descriptive Study of Tamil Nouns 

 The descriptive study of Tamil nouns is made here. The inflection of nouns by case 

suffixes have been discussed by explaining the sandhi changes. 

Chapter 5: Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 

 This is the major chapter of this monograph. The word formation strategies in Sangam 

Tamil have been elaborately discussed. The strategies adopted in Sangam Tamil are compared 

with Modem Tamil and the historical changes have been explored. This is followed by a 

discussion on morphophonemics. The morphophonemcis of Sangam Tamil is studied elaborately 

and compared with the morphophonemics of modern Tamil and the changes are noted down. 

This is followed by a discussion on nouns in general. The pronouns in Sangam Tamil are 

compared with modern Tamil and the historical changes have been discussed. The inflectional 

bases in Tamil is studied and compared with the inflectional bases in modern Tamil. This is 

followed by a discussion on changes between Sangam Tamil and modern Tamil with regard to 

singular and plural distinction. A discussion on case suffixes and postpositions follows this. A 

comparison is made between the case suffixes and postpositions used in Sangam Tamil and 

modern Tamil and the historical changes are noted down. Next is on compound noun formation. 

The compound noun formation in Sangam Tamil is compared with compound noun formation in 

modern Tamil on historical linguistics perspective. A discussion on formation of nouns from 

adjectives follows this. The formation of de-adjectival nouns in Sangam Tamil is compared with 

the formation of de-adjectival nouns in modern Tamil on historical linguistics perspective. This 

is followed by a discussion on the derivation of nouns from verbs in Sangam Tamil and modern 

Tamil on historical linguistics perspective. Distinction is made between the participial nouns and 
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verbal nouns. The formation of participial nouns and verbal nouns in Sangam Tamil and modern 

Tamil has been studied on historical linguistics perspective.   

Chapter 6: Conclusion 

 The last chapter is conclusion. A brief discussion about the previous chapters is made 

here pointing out the salient features and findings of the present research work. 
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என்னுனர 

"வரலாற்று ம ாழியியல் அடிப்படையில் த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள் ஆய்வு  (A Historical 

Linguistic Study of Tamil Nouns)" என்ற ஆய்வு "தமிழ் ேினையடிகளின் ேரலாற்று 

மமாழியியல் ஆய்வு  (A Historical Linguistic Analysis Of Tamil    Verbal Bases)" என்ற 

ஆய்னேத் மதாடர்ந்து பமற்மகாள்ளப்ேட்ட ஆய்ோகும். த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்களுக்கு 

ஒரு வரலாற்று ம ாழியியல் ஆய்டவ பமற்மகாள்ேதுதான் இதன் முக்கிய ந ாக்க ாகும். 

இவ்வாய்வு த ிழ்த் தரவுகடைப் பழந்த ிழ்த் தரவு, இடைக்காலத் த ிழ்த் தரவு, தற்காலத் 

த ிழ்த் தரவு என்று காலவாாியாகப் பகுத்துக்மகாண்டு வரலாற்று அடிப்படையில் 

ஒவ்மவாரு காலகட்ைத்திலும் ஏற்பட்ை  ாற்றங்கடைத் தர முயலவில்டல. மாறாகச் 

 ங்ககாலத் த ிழ்த் தரடவக் மகாண்டு மபயர்ச் ம ாற்கைின் திாிடபயும் ஆக்கத்டதயும் 

ஆய்ந்து மபயர்ச் ம ாற்கைின் உருபனியல் அட ப்டப அறிந்து மகாண்டு அடதத் 

தற்காலத் த ிழ்த் தரவு அடிப்படையில் மபறப்பட்ை மபயர்ச் ம ாற்கைின் உருபனியல் 

அட ப்புைன் ஒப்பிட்டு  ாற்றங்கடையும் இழப்புகடையும் புதுட கடையும் 

மவைிக்மகாணரும் அடிப்படையில் தான் இவ்வாய்நவடு அட ந்துள்ைது. க நலஸ்வரன் 

அவர்கள் “Nouns in Tamil”  என்ற த து முடனவர் பட்ை ஆய்நவட்டில் த ிழ்ப் 

மபயர்ச்ம ாற்கைின் ஆக்கத்டத வரலாற்று ம ாழியியல் அடிப்படையில் விாிவாக 

விைக்குகின்றார். எனநவ அவருடைய ஆய்வு  இவ்வாய்நவட்டில்  விாிவாகப் 

நப ப்பட்டுள்ைது. ராஜம் அேர்களின் “A Reference Grammar of Classical Tamil Poetry” 

இவ்ோய்வுக்குப் மோிதும் உதேியது.  

      இராந ந்திரன்  ங்கரநவலாயுதன் 
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சுருக்கச் ம ாற்களும் விாிவுகளும் 

  ங்க காலம் 

சுருக்கம் விாிவு 

அக அக ானூறு 

ஐங் ஐங்குறுநூறு 

கலி கலித்மதாடக 

குறி குறிஞ் ிப்பாட்டு 

குறு குறுந்மதாடக 

 ிறு  ிறுபாணாற்றுப் படை 

 ற்/ ற்ற்  ற்றிடண 

ம டு ம டு ல்வாடை 

பட் பட்டினப்பாடல 

பதிற் பதிற்றுப்பத்து 

பாி பாிபாைல் 

புற/புற் புற ானூறு 

மபரும் மபரும்பாணாற்றுப்படை 

மபாரு மபாரு ராற்றுப்படை 

 து  துடரக்காஞ் ி 

 டல  டலபடுகைாம் 

முல் முல்டலப்பாட்டு 

பின் ங்ககாலம் 

அக. ி. அகராதி  ிகண்டு 

அரு. ி. அரும்மபாருள் விைக்க  ிகண்டு 

அஷ்ை அஷ்ைபிரபந்தம் 
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ஆ. ி. ஆ ிாிய  ிகண்டு 

ஆ ாக் ஆ ாரக்நகாடவ 

ஆலவா திருவாலவாய்ப் புராணம் 

ஆடனக் திருவாடனக்காப்புராணம் 

இன்.டவ இங்கிலீஷ்டவந்திய  ங்கிரம் 

இரா  ா இரா  ாைகம் 

இலக்.அக இலக்கியச்ம ால்லகராதி 

இலக்.மகா இலக்கணமகாத்து 

இலக்.வி இலக்கண விைக்கணம் 

இடற இடறயனார் அகப்மபாருள் 

இன். ாற் இன்னா ாற்பது 

இனி. ாற் இனியடவ  ாற்பது 

ஈடு ஈடு முப்பத்தாயிரப் படி 

உாி. ி உாிம ால்  ிகண்டு 

ஏலா ஏலாதி 

ஐந்.ஐ ஐந்திடண ஐம்பது 

ஒழிவி ஒழிவில் ஒடுக்கம் 

கந்த கந்தபுராணம் 

கம்ப கம்பரா ாயணம் 

கரு.அக கருப்மபாருள் அகராதி 

கல்லா கல்லாைம் 

கலிங் கலிங்கத்துப்பரணி 
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காஞ் ிப்பு காஞ் ிப்புராணம் 

குற்றா.தல குற்றாலத் தல புராணம் 

குறள் திருக்குறள் 

கூர் பு கூர் புராணம் 

டகவல்  டகவல்ய  வ ீதம் 

நகா திருக்நகாடவயார் 

நகாயிமலா நகாயில் ஒழுகு 

நகாயிற்பு நகாயிற் புராணம் 

 ங்.அக  ங்கத்தகராதி 

 து  துரகராதி 

 ம்.அக  ம்பிராதாய அகராதி 

 ி. ி  ிவஞான  ித்தியார் 

 ி.நபா  ிவஞானநபாதம் 

 ிந்தா. ி  ிந்தா ணி ிகண்டு 

 ில  ிலப்பதிகாரம் 

 ிவதரு  ிவதருந ாத்திரம் 

 ிறுபஞ்   ிறுபஞ் மூலம் 

 ீவ  ீவக ிந்தா ணி 

சூைா சூைா ணி 

ந து.பு ந துபுராணம் 

ஞானா ஞானா ித்ரம் 

தக்கயாக தக்கயாகப்பரணி 

தஞ்ட வாண் தஞ்ட வாணன்நகாடவ 
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தண்டி தண்டியலங்காரம் 

தணிடக.பு தணிகப்புராணம் 

த ிழ்விடு த ிழ்விடு தூது 

தனிப்பா தனிப்பாைல் 

தாயு தாயு ானசுவா ிகள் 

திடண.நூற் திடண ாடல நூற்டறம்பது 

திாி திாிகடுகம் 

திவ்.இயற் திவ்வியப் பிரபந்தம், இயற்பா 

அலவா திருவாலவாயுடையார் 

திவா திவாரகம் 

நதவா நதவாரம் 

மதால் மதால்காப்பியம் 

மதான்வி மதான்னூல்விைக்கம் 

 ந்தி  ந்திகலம்பகம் 

 ம்பி  ம்பியகப்மபாருள் 

 ை  ைமவண்பா 

 ன்  ன்னூல் 

 ன்.விரு  ன்னூல்விருத்தி 

 ா   ா தீப  ிகண்டு 

 ானார்த்த  ா ார்த்த தீபிடக 

 ா தீப  ா தீப  ிகண்டு 

 ாலடி  ாலடியார் 

 ான் ணி  ான் ணிக்கடிடக 

 ீல  ீலநக ி 
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 ீல  ீலநக ி 

ந  ி ந  ி ாதம் 

பணவிடு பணவிடுதூது 

பதிமனா பதிமனான்றாந்திருமுடற 

பரத பரத  ாஸ்திரம் 

பாி.அக பாிபாடை அகராதி 

பழ பழம ாழி 

பழ.அக பழம ாழி அகராதி 

பாரத்  காபாரதம் 

பிங் பிங்கல ிகண்டு 

பு.மவ புறப்மபாருள் மவண்பா 

புக திருப்புகழ் 

மபாிய மபாியபுராணம் 

மபாியதி மபாியதிரும ாழி 

மபருங் மபருங்கடத 

மபருந்த் மபருந்மதாடக 

மபாதி. ி மபாதிடக  ிகண்டு 

 ணி  ணிந கடல 

 ந்த் திரு ந்திரம் 

 டல.அக டவத்திய  டலயகராதி 

 டறட   டறட யந்தாதி 

 டலவ்யா திரு ா டல, வியாக்கியானம் 

 ாறனா  ாறனலங்காரம் 
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முக்கூைர் முக்கூைர் பள்ளு 

முத்மதாள் முத்மதாள்ைாயிரம் 

முது.காஞ் முதும ாழிக்காஞ் ி 

மூ.அ. மூலிடக அகராதி 

யாப்  யாப்பருங்கலம் 

யாப்.வி யாப்பருங்கலவிருத்தி 

யாழ்.அக யாழ்ப்பாணத்து  ாணிப்பய் அகராதி 

வா  திருவா கம் 

வாய் திருவாய்ம ாழி 

வால திருவாலவாய்ப்புராணம் 

விடை திருவிடையாைற்புராணம் 

வினாயகபு/ வி.பு வினாயகப்புராணம் 

விறாலி விறாலிவிடு தூது 

விரம ா வீரந ாழியம் 

டவ.மூ டவத்திய மூலிடக அகராதி 

 

ேிற 

சுருக்கம் விாிவு 

மகாே மகாச்னச ேழக்கு 

பகாகி பகாயம்ேத்தூர் கினளமமாழி 

மசகி மசன்னைக் கினளமமாழி 

தே தற்கால ேழக்கு 
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ேகி ேரேர் கினளமமாழி 

ேனறகி ேனறயர்கினளமமாழி 

ோகி ோண்டிச்பசாி கினளமமாழி 

புகி புதுக்பகாட்னட கினளமமாழி 

பேே பேச்சுேழக்கு 

தகி தஞ்னசகினளமமாழி 

திகி திருமெல்பேலி கினளமமாழி 

மதக மதன்ைிந்தியக் கல்மேட்டு 

மதகி மதன்ைார்க்காடு கினளமமாழி 

ொகி ொஞ்சில் ொடு கினளமமாழி 

ேகி  ேட ஆர்க்காடு கினளமமாழி 

ேே ேட்டார ேழக்கு 

ேிஅ ேின்ஸ்மலாேின் ேிாிோை தமிழ்-ஆங்கில அகராதி 

னேே னேஷ்ணேர் ேழக்கு 

ஜாகி ஜாஃப்ைா கினளமமாழி 
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மபாருைைக்கம் 

வ.எண் தடலப்புகளும் துடணத்தடலப்புகளும் பக்க 
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2.4.1.4. ொன்காம் ேினைத்திாிபு ேகுப்ேில் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் 

மேயராக்கம் 
53 
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 ேிற பொக்கீட்டு நூல்கள் 658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 31 

 

இயல் 1 

அறிமுகம் 

 த ிழ்ப் மபயர்ச்ம ாற்கள் பற்றிய விைக்கம ாழியியல் ஆய்வுகளும் வரலாற்று 

ம ாழியியல் ஆய்வுகளும் பல நகாணங்கைில் பல வடிவுகைில் மவைிவந்துள்ைன. 

வரலாற்று அடிப்படையில் த ிழ்ப் மபயர்ம ாற்கள் ஆயப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு முட யான 

வரலாற்று ம ாழியியல் ஆய்வு இதுவடர மவைிவரவில்டல. இத்தடகய ஆய்வு 

த ிழுக்குத் நதடவ என்ற எண்ணந  தற்நபாடதய ஆய்வுக்கு ஊக்க ாக அட ந்தது. 

"வரலாற்று ம ாழியியல் அடிப்படையில் த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள் ஆய்வு  (A Historical 

Linguistic Study of Tamil Nouns)" என்ற ஆய்வு "தமிழ் ேினையடிகளின் ேரலாற்று 

மமாழியியல் ஆய்வு  (A Historical Linguistic Analysis Of Tamil    Verbal Bases)" என்ற 

ஆய்னேத் மதாடர்ந்து பமற்மகாள்ளப்ேட்ட ஆய்ோகும். த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்களுக்கு 

ஒரு வரலாற்று ம ாழியியல் ஆய்டவ முழுட யாகச் ம ய்வதுதான் இதன் முக்கிய 

ந ாக்க ாகும்.  இவ்வாய்வு த ிழ்த் தரவுகடைப் பழந்த ிழ் தரவு, இடைக்காலத் த ிழ் 

தரவு, தற்காலத் த ிழ் தரவு என்று காலவாாியாகப் பகுத்துக்மகாண்டு வரலாற்று 

அடிப்படையில் ஒவ்மவாரு காலகட்ைத்திலும் ஏற்பட்ை  ாற்றங்கடைத் தர முயலவில்டல. 

மாறாகச்  ங்ககாலத் த ிழ்த் தரடவ டவத்துக் மகாண்டு மபயர்ச் ம ாற்கைின் திாிடபயும் 

ஆக்கத்டதயும் ஆய்ந்து மபயர்ச் ம ாற்கைின் உருபனியல் அட ப்டப அறிந்து மகாண்டு 

அடதத் தற்காலத் த ிழ் தரவு அடிப்படையில் மபறப்பட்ை மபயர்ச் ம ாற்கைின் 

உருபனியல் அட ப்புைன் ஒப்பிட்டு  ாற்றங்கடையும் இழப்புகடையும் புதுட கடையும் 

மவைிக்மகாணரும் அடிப்படையில் தான் இவ்வாய்நவடு அட ந்துள்ைது. 
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மபயர்ச்ம ால், விடனச்ம ால் என்ற இருவடகச் ம ாற்களுக்கும் அடிப்படையாக 

இருப்பது நவர்ச்ம ால் ஆகும் என்று வாதிடுவர்.  லர் என்பது அடிச்ம ால். இதுநவ 

 லர்கள்,  லடர,  லர்க்கு என்று அட யும்நபாது மபயர்ச்ம ால் ஆகின்றது என்றும் 

 லரும்,  லர்ந்தது என்று வரும்நபாது விடனச்ம ால் ஆகின்றது என்று சுட்டிக்காட்டுவர். 

வைம ாழியில் தாதுக்கள் என்று இவற்டற அடழப்பர். நவர்ச்ம ாற் நகாட்பாடு எந்த 

அைவுக்குச்  ாியானது என்பது இங்கு ஆயப்பைவில்டல.  

 ந லும் த ிழ்ப் மபயர்ச்ம ாற்கள் குறித்த பின்வரும் கருதுநகாள்கள் உள்ைன: 

 த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள் அடிப்படையில் ஓரட ச் ம ாற்கள் ஆகும்.  

 ஒன்றிற்கு ந ற்பட்ை  அட யுள்ை மபயர்ச் ம ாற்கள் யாவும் ஓரட ச் ம ாற்கைில் 

இருந்து ஆக்க ஒட்டுகைால் ஆக்கப்பட்ைடவ ஆகும். 

 த ிழில் தற்நபாது பயன்படுத்தப்படும் பல மபயர்ச் ம ாற்கள் ஆக்கப்பட்ை 

ம ாற்கைாகும். 

 மபயர்ச் ம ாற்கைின் மபாருண்ட கள் வரலாற்று அடிப்படையில் வடிவ 

 ாற்றங்கடையும் மபாருண்ட   ாற்றங்கடையும் மவைிப்படுத்தி  ிற்கின்றன. 

 மபயர்ச் ம ாற்கைின் வடிவுகைில்  ாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் அடவ  ிகப் 

மபாிய அைவிலான  ாற்றங்கள் அல்ல. 

 மபயர்களுக்கும் விடனகளுக்கும் மபாதுவான நவர்ச் ம ாற்கடைக் குறிப்பிை 

இயலும். 

மபயர்கள் நவற்றுட க்கும் எண்ணிற்கும் திாிபுறும். திாிபுற்ற ஒரு மபயர்ச்ம ால் 

மபயர்ப்பகுதி, எண்  ற்றும் நவற்றுட  என்ற மூன்று உருபன்கைின் ஒலியனியல் 

உட்படுத்தம் ஆகும். இடதப் பின்வரு ாறு மவைிப்படுத்தலாம்: 
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         மபயர் (+ எண்) (+ நவற்றுட )  

ஒலியனியல்  ிடலயில் திாிபுற்ற மபயர் வடிவம் ந ற்ம ான்ன மூன்று உருபன்கடையும் 

ம ய்ப்படுத்தம் ம ய்யும் மூன்று உருபுகடை  ட்டும் எப்மபாழுதும் மகாண்டிருப்பதில்டல. 

ஏமனன்றால் மபயர்த் திாிபின் நபாது இலக்கண உருபன்கடை ம ய்ப்படுத்தம் ம ய்யும் 

எண்  ற்றும் நவற்றுட ப் பின்மனாட்டுகள் தவிர ம ால் அல்லது இலக்கணச் 

ம யல்பாடில்லாத  ில ஒலியனியல் ஒட்டுக்களும் வரலாம். இவ்மவாலியனியல் 

பின்மனாட்டுகள் மவற்றுருபன்கள் (empty morpheme) எனப்படும். அதாவது அடவ ஒரு 

உருபடன உருப்படுத்தம் ம ய்யாது. இலக்கண நூல்கைில் இவ்வுருபனியல் 

பின்மனாட்டுகள்  ாாிடயகள் (inflectional increments) எனப்படும். கட்ைாய  ற்றும் 

விருப்பு ஒலியனியல் பின்மனாட்டுகள்/ ாாிடயகள் இவற்றுக்கிடையில் நவறுபாட்டைக் 

கருதலாம்.  ாம் கட்ைாயத் திாிபு  ாாிடயகடைத் திாிபு (oblique)  ாாிடயகள் அல்லது 

திாிபு ஒட்டுகள் என்றும் கூறலாம். விருப்பு திாிபு  ாாிடயகடை ஒலி  ிரவல் (euphonic) 

 ாாிடய அல்லது ஒலி  ிரவல் பின்மனாட்டுகள் என்றும் குறிப்பிைலாம். 

         உள்ளுடற அட ப்பில் இரு இலக்கண உருபன்கள் (ஒன்று எண் ஆகவும் 

 ற்மறான்று நவற்றுட யாகவும் வரும்) மபயர் உருபனுைன் வரும். ஒலியனியல் 

 ிடலயில்  ான்கு வடகயான உருபுகள் (பின்மனாட்டுகள்) மபயர்ப் பகுதியுைன் ந ர்ந்து 

வரும். அடவ பின்வருவனவாகும். 

1. பன்ட ப் பின்மனாட்டு 

2. திாிபு பின்மனாட்டு ( ாாிடய) 

3. ஒலி ிரவல் பின்மனாட்டு ( ாாிடய) 

4. நவற்றுட ப் பின்மனாட்டு 
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மபயர் எண்ணுக்காகத் திாிபுறும்நபாது பன்ட ப் பின்மனாட்டு மபயர்ப் பகுதியில் 

ந ர்க்கப்படும். 

 மபயர்ப் பகுதி + பன்ட ப் பின்மனாட்டு 

 எ.கா. 

 வீடு- கள், எலி- கள் 

மபயர் நவற்றுட க்காகத் திாிபுறும்நபாது நவற்றுட ப் பின்மனாட்டு மபயர்ப் 

பகுதியுைன் ந ாிடையகநவா திாிபுப் பகுதியுைநனா ந ர்க்கப்படும்.    மபயாின் திாிபுப் 

பகுதி மபயருைன் திாிபு ஒட்டைச் ந ர்ப்பதனாநலா  ிடல ம ாழியின் இறுதி 

ம ய்மயாலிடய இரட்டுவதாநலா உருவாக்கப்படும். ஒலி  ிரவல்  ாாிடய இன் ( ில 

ந ர்வுகைில் அன்) மபயர் அல்லது திாிபுப் பகுதிக்கும் நவற்றுட ப் பின்மனாட்டுக்கும் 

இடையில் விருப்பாக வரும். இவ்வுருபன் அட ப்மபாழுங்டகப் (morphotactics) 

பின்வரு ாறு தரலாம்: 

 மபயர்ப்பகுதி / திாிபுப்பகுதி + (ஒலி ிரவல்  ாாிடய) + நவற்றுட ப்  பின்மனாட்டு 

 வீடு- கள்(-இன்)- ஐ > வீடுகடை/வீடுகைிடன 

 டக-கள்(-இன்)- ஐ > டககடை/டககைிடன 

மபயர் அல்லது திாிபுப் பகுதியுைன் பன்ட , நவற்றுட   ற்றும் ஒலியன்           

ஒட்டுகடைச் ந ர்க்கும்நபாது பல உருமபாலியனியல் விதிகள் ம யல்படும். 

எடுத்துக்காட்ைாக இடைமவைிடயத் (hiatus) தவிர்க்க வ் அல்லது ய் என்ற ஒலியன் வடிவு 

உைன்படுத்தியாகச் (glide) ம ாருகப்படும். இடதப்பற்றி இவ்வியலில் விாிவாகக் 

கூறப்பட்டுள்ைது. 
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மபயர்ப்பகுதி என்பது திாிபுப் பின்மனாட்டுகள் ந ர்க்கப்பைாத மபயர் 

வடிவ ாகும். இவ்வடிவில்தான் மபயர்கள் அகராதியில் பட்டியலிைப் பட்டுள்ைன. இடவ 

எழுவாய் வடிவிலும் வரும். மபயர்ப்பகுதி தனியாகநவா கலப்பாகநவா வரலாம். 

மபயர்ப்பகுதி ஒரு மபயர் நவடரக் மகாண்டிருக்கும் (எ.கா.  கல்); ஒரு கலடவப் 

மபயர்ப்பகுதி ஒரு நவடரயும் (எ.கா. ஒரு விடனப் பகுதியும்) ஒரு ஆக்க ஒட்டையும் (எ.கா. 

மபயராக்கப் பின்மனாட்டு  ப்பு) மகாண்டிருக்கலாம். 

 [மப[வி படி] -ப்பு] 

அல்லது அது ஒரு நவடரயும் பால் பின்மனாட்டையும் மகாண்டிருக்கலாம். 

 ாண-வ்-அன்> ாணவன் 

 ாண-வ்+இ >  ாணவி 

 ாண-வ்-அர்>  ாணவர் 

தடல-வ்-அன்> தடலவன் 

தடல-வ்-இ>  தடலவி 

தடல-வ்-அர் > தடலவர் 

இதில் -அன் என்பது ஆண்பால் பின்மனாட்ைாகும். -இ என்பது மபண்பால் 

பின்மனாட்ைாகும். -அர் என்பது பலர்பால் (உயர்வுப் பன்ட ) பின்மனாட்ைாகும். பல 

மபயர்ப்பகுதிகள் அ என்பதில் முடியும் நவடரயும் பகுதிடய உருவாக்கும் (stem forming)  

பின்மனாட்ைான ம் என்படதயும் மகாண்டிருக்கும். 

  ர-ம் >  ரம் 

பழ-ம் > பழம் 
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 ில-ம்>  ிலம் 

திட்ை-ம்> திட்ைம் 

 ில மபயர்கள் மபயர்ப்பகுதியுைன் திாிபுப்பகுதி (oblique stem) என்று    அடழக்கப்படும் 

திாிபுப் மபயர் வடிவத்டதயும் மகாண்டிருக்கும்.  ில திாிபுப் பகுதிடயக் மகாண்டிருக்காது. 

திாிபுப்பகுதிக்கு  ான்கு  ைங்கு ம யல்பாடும் சூழல் வருடகயும் இருக்கும். ந ற்ம ான்ன 

எடுத்துக்காட்டில் காட்டியுள்ைது நபால் முதலாவது, இப்மபயர் வடிவத்துைன் தான் 

நவற்றுட ப் பிமனாட்டுகள் ந ர்க்கப்படுகின்றன; இரண்ைாவது மபயாின் வடிவம்தான் 

மபயர் ஒரு அடையாகக் கிழட ச் ம யல்பாட்டுைன் தடலட ப் மபயருக்கு முன்னால் 

வரும் வடிவ ாகும்; மூன்றாவது இப்மபயர் வடிவம்தான் கூட்டுப்மபயர் கட்டு ானத்தில் 

முதல் மபயர்த் தனி  ாக வரும் வடிவ ாகும்.  ான்காவது இப்மபயர் வடிவம்தான் பல 

பின்னுருபுகளுக்கு முன்வரும் வடிவ ாகும். மபயர்கள் திாிபுப் பகுதியாக வரு ா வராதா 

என்பதன் அடிப்படையிலும் திாிபு அடியாக வந்தால் அவற்றின் ஒலியனியல் வடிவம் 

அடிப்படியிலும் மபயர்கடை  ான்கு வகுப்புகைாக நவறுபடுத்திக் காட்ைலாம். 

 இவ்வாய்வு நூல் பின்வரு ாறு ஆறு இயல்கைாகப் பகுக்கப்பட்டுத் த ிழ்ப் மபயர்ச் 

ம ாற்கள் பற்றிய ஆய்வு விைக்கப்பட்டுள்ைது: 1. அறிமுகம், 2. த ிழ்ப்  மபயர்ம ாற்கள் 

பற்றிய முந்டதய ஆய்வுகள், 3.  ரபிலக்கணங்கைில் த ிழ்ப் மபயர்ச்ம ாற்கள், 4. த ிழ்ப் 

மபயர்ச் ம ாற்கள் பற்றிய விைக்கம ாழியியல் ஆய்வு, 5. த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள் 

பற்றிய வரலாற்று ம ாழியியல் ஆய்வு, 6. முடிவுடர. 

 முதல் இயல் அறிமுகமாகும். ‘‘த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள் பற்றிய முந்டதய 

ஆய்வுகள்” என்ற இரண்ைாவது இயலில் த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள் பற்றிய முக்கிய ான 

முன்நனாடியான ஆய்வுகள் பற்றி விைக்கப்பட்டுள்ைது.  
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 மூன்றாவது இயல் “ ரபிலக்கணங்கைில் த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள்” என்பதாகும். 

இவ்வியலில்  ரபிலக்கணங்கள் த ிழ்ப் மபயர்ச்ம ாற்கள் பற்றி மவைிப்படுத்துகின்ற 

கருத்துகள் பற்றியும்  அடவகைின் அணுமுடறகள் பற்றியும் பின்வரும் தடலப்புகைில் 

விைக்கப்படுள்ைது.  

  ான்காம் இயல் ‘‘த ிழ்ப் மபயர்ம ாற்கள் பற்றிய விைக்கம ாழியியல் ஆய்வு’’ 

ஆகும். இவ்வியலில் த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள் பற்றி இதுவடர மவைிவந்த ஆய்வுகள் 

பற்றிய சுருக்கம் தரப்படும். த ிழ்ச் ம ாற்கடை உருபனியல் அடிப்படையிலும் 

மதாைாியல் அடிப்படையிலும் மபயர்ச்ம ால், விடனச்ம ால், மபயரடை, விடனயடை 

என்ற முக்கிய ான ம ால் வகுப்புகைாகப் பகுப்பர். இவற்றில் மபயர்ச்ம ாற்கள் 

நவற்றுட  உருபுகளும் பன்ட டய உணர்த்தும் ஒட்டும் ஏற்று வரும். ந லும் மபயர்கள் 

ஆக, ஆய், ஆன என்ற ஒட்டுக்கடையும் ஏற்று வரும். 

 ஐந்தாவது இயல் த ிழ்ப் மபயர்ம ாற்கள் பற்றிய வரலாற்று ம ாழியியல் 

ஆய்வாகும். இவ்வியல் த ிழ்த் தரவுகடைப் பழந்த ிழ் தரவு, இடைக்காலத் த ிழ் தரவு, 

தற்காலத் த ிழ் தரவு என்று காலவாாியாகப் பகுத்துக்மகாண்டு வரலாற்று அடிப்படையில் 

ஒவ்மவாரு காலகட்ைத்திலும் மேயர்ச்மசாற்களில் ஏற்பட்ை  ாற்றங்கடைத் தர 

முற்பைவில்டல. மாறாகச்  ங்ககாலத் த ிழ்த் தரடவ டவத்துக் மகாண்டு மபயர்ச் 

ம ாற்கைின் திாிடபயும் ஆக்கத்டதயும் ஆய்ந்து மபயர்ச் ம ாற்கைின் உருபனியல் 

அட ப்டப அறிந்து மகாண்டு அடதத் தற்காலத் த ிழ் தரவு அடிப்படையில் மபறப்பட்ை 

மபயர்ச் ம ாற்கைின் உருபனியல் அட ப்புைன் ஒப்பிட்டு  ாற்றங்கடையும் 

இழப்புகடையும் புதுட கடையும் விைக்குகின்றது.  

ஆறாவது இயல் முடிவுடரயாகும். இதில் இவ்வாய்வின் முடிவுகள் மதாகுத்துத் 

தரப்படும்.  
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 “வரலாற்று ம ாழியியல் அடிப்படையில் த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள் ஆய்வு” என்ற 

தடலப்பில் அட யும் இவ்வாய்வுக்கு  முன்நனாடியான ஆய்வுகள் என்று பல 

எண்ணிக்டகயிலான கட்டுடரகடையும் நூல்கடையும் குறிப்பிை இயலும். 

மபரும்பாலனடவ ந ாக்கீட்டு நூல்கைாகத் தரப்பட்டுள்ைன.  ிக முக்கிய ான 

நூல்கடைப் பற்றி “த ிழ்ப் மபயர்ச்ம ாற்கள் பற்றிய முந்டதய ஆய்வுகள்” என்ற 

தடலப்பில் அட யும் இரண்ைாம் இயலில் விாிவாகக் கூறப்பட்டுள்ைது. 

 த ிழ்ப் மபயர்ச்ம ாற்கடை வரலாற்று ம ாழியியல் நகாட்பாடுகள் அடிப்படையில் 

விைக்கும் இவ்வாய்வு த ிழ் வரலாற்று ம ாழியியல் விாிவான ஆய்வுக்குத் துடணயாக 

அட யும்.  த ிழ்ப் மபயர்ம ாற்கள் பற்றிய வரலாற்று ம ாழியியல் அடிப்படையிலான 

முழுட யான ஆய்வு இதுவடர ந ற்மகாள்ைப்பைவில்டல. இந் ிடலயில் இவ்வாய்வு 

ஒரு முன்நனாடி ஆய்வாக அட யும்.  
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இயல் 2 

   த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள் பற்றிய முந்டதய ஆய்வுகள் 

2.1. அறிமுகம் 

த ிழில் மபயர்ச் ம ாற்கள் பற்றி ம ாழியியல் நகாட்பாடு அடிப்படையிலான பல 

ஆய்வுகள் மவைிவந்துள்ைன. இடவ மபயர்ச்ம ாற்கடை  ரபிலக்கணக் நகாட்பாடுகள் 

அடிப்படையிநலா வருணடன ம ாழியியல்  அடிப்படையிநலா வரலாற்று ம ாழியியல் 

அடிப்படையிநலா ஆகின்றன. இங்கு வருணடன ம ாழியியல் அடிப்படையிலும் 

வரலாற்று ம ாழியியல் அடிப்படையிலும் மபயர்ச்ம ாற்கடை ஆயும் முக்கிய ான 

ஆய்வுகடை  ட்டும் எடுத்துக்மகாண்டு அவற்டறக் குறித்து ஒரு சுருக்க ான  ீராய்வு 

விைக்கம் தரப்பட்டுள்ைது. இங்கு அடவகள் மவைியிட்ை காலம் அடிப்படையில் 

ஏறுமுக ாகத் தகவல்கள் தரப்பட்டுள்ைன.  

2.2.  ரபிலக்கணங்கைில் மபயர்கள் 

  ரபிலக்கணங்கைில் காணப்படும் மபயர்கள் பற்றிய விைகங்கள் மூன்றாவது 

இயலில் மதைிவாகக் கூறப்படுகின்றது. குறிப்பாகத் மதாடகயாக்கம் குறித்த 

 ரபிலக்கணக்கள்  ற்றும் உடரயா ிாியாின் கருத்துக்கள் தரப்பட்டுள்ைன. 

2.3. திராவிைப் மபயர்கள் 

 முன்நனாடியான ஆய்வுகள் பற்றிக் கூறும் இவ்வியலில்  ண்முகம் அவர்கைின் 

(Shanmugam, 1971) திராவிைப் மபயர்கள் (Dravidian nouns) என்ற நூல் குறிப்பிைத் 

தகுந்த ஒன்றாகும். இவ்வாய்வு த ிழ்ப் மபயர்கடைப் பிற திராவிைம ாழிப் மபயர்களுைன்  

ஒப்பிடும் ஒரு ஆய்வாக அட கின்றது. இந்நூலில் கூறப்படும் த ிழ்ப் மபயர் பற்றிய 

ம ய்திகள் தற்நபாடதய ஆய்வுக்குத் நதடவயான பல ம ய்திகடைக் மகாண்டுள்ைது. 
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இந்நூல் பால்-எண், எண்கள்,  ாற்றுப் மபயர்கள்,  ாாிடய, நவற்றுட கள், அகராதி 

என்ற தடலப்புகைில் திராவிை ம ாழிகைின் மபயர்கடை ஆய்ந்து வரலாற்று ம ாழியியல் 

கருத்துக்கடைத் தருகின்றது. 

 வடகபாடு என்ற தடலப்பில்  ண்முகம் திராவிை ம ாழிகைில் மபயர்கைின் 

வடகப்பாட்டை ஒப்புட  ம ாழியியல் அடிப்படையில்  று உருவாக்கம் ம ய்யவும் 

விைக்கவும் ம ய்யும் நபாது த ிழ் ம ாழியில் பால்-எண் ஒழுங்குமுடறயின் படி ிடல 

அட ப்புப் பின்வரு ாறு வடகப்பாடு அட வதாகக் குறிப்பிடுகின்றார்: 

 

           மபயர்கள் 

         னிதயினம்       னிதரலாதயினம் 

        ஒருட   பன்ட             ஒருட   பன்ட  

ஆண்பால்   மபண்பால்  உயர்வுப்பன்ட  அஃறிடண ஒருட   அஃறிடணப் பன்ட  

 

 பால்-எண் என்ற தடலப்பில்  ண்முகம் ஒப்புட  ம ாழியியல் அடிப்படையில் 

திராவிை ம ாழிகைின் பால்-எண் பின்மனாட்டுக்கடை  று உருவாக்கம் ம ய்கிறார்.   

2.3.1. ஆண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டுகள் 

அன், ஆன், வன்,  ன், ஞன், இயன், ஓன், அனன், அவன், த்தன், க்கன் என்ற 

பதிமனான்று பின்மனாட்டுக்கள் த ிழில் ஆண்பாடலக் குறிப்பிடுவதாகக் குறிப்பிட்டுச் 

 ங்க இலக்கியங்கியங்கைிலிருந்து  ான்றுகள் தருகின்றார்.  

பின்மனாட்டு எடுத்துக்காட்டு வரு ிைம் 

அன் உழவ்-அன் >உழவன் மதால்.1038, பத்த்.10.106 
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  க்-அன் >  கன் குற். 181.4 

வன்  ிறு-வன் > ிறுவன் மதால். 1025, குற். 45.4 

 தடல-வன் > தடலவன் பத்த்.10.569,  ற்.300.9 

 ன் விடல- ன் >விடல ன்  

 விடன- ன் > விடன ன் புற.78.6, 137.13` 

ஞன் படக-ஞன் > படகஞன் புற.180.7 

 கிடை-ஞன் > கிடைஞன்  

இயன் கம்ம்-இயன் >கம் ியன்  ற்ற்.94.4, பத்த்.6.521 

ஓன் கிழம்-ஓன் >கிழநவான் மதால்.987, அக.356.13) 

 அறம்-ஓன் > அறநவான்  ில.10.12 

அனன் பார்ப்ப்-அனன் > பார்ப்பனன் மதால்.1021,  ற்.321.4 

அவன்  ன்ன்-அவன் >  ன்னவன் ஐங்.447, கல்.8.2 

 மதன்ன்-அவன் > மதன்னவன் அக.138.7 

த்தன் ஒரு-த்தன் > ஒத்தன் கல்.60.9 

க்கன்  ிறு-க்கன் >  ிறுக்கன் மபாி.திம்.1.4.2 

2.3.2. மபண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டுகள் 

அள், இ, த்தி, ச் ி, வி,  ி, ஆள், ஓள், ஆத்தி, ஆட்டி, அனி என்ற பதிமனான்று 

பின்மனாட்டுக்கள் மபண்பாடலக் குறிப்பிடுவதாகக் குறிப்பிட்டுச்  ங்க 

இலக்கியங்கைிலிருந்து  ான்றுகள் தருகின்றார்.  

பின்மனாட்டு எடுத்துக்காட்டு வரு ிைம் 

அள்  க்-அள் > கள் மதால்.648, பத்.13.15 

இ நதாழ்-இ > நதாழி மதால்.982,  ற்ற்.46.4 

 காதல்-இ >காதலி ஐங்.71, குற்.120.2 
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த்தி புடல-த்தி >புடலத்தி குற்.330.1 

 ஆய்-த்தி >ஆய்த்தி கல்.108.9 

ச் ி ஆய்-ச் ி > ஆய்ச் ி கல்.106.32,  ில். 15.206 

வி  டன-வி > டனவி மதால்.1097.7 

 துடண-வி > துடணவி ஐங்.410 

 ி  ிறு- ி >   ிறு ி கல்.65.10,  ில்.17.28.2 

ஆள்  ாதர்-ஆள் > ாதராள்  ில்.17.38.2 

  ைம்-ஆள் >  ைவாள்  ில்.7.38.9 

ஆட்டி அாியல்-ஆட்டி >அாியலாட்டி அக.245.9 

 மூத்-ஆட்டி > மூதாட்டி  ண்.6.157 

அனி பாப்ப-அனி > பார்ப்பனி  ில்.30.69,  ண்.13.5 

ஐ பரத்த்-ஐ > பரத்டத அக.25.12 

ஆத்தி வண்ண்-ஆத்தி > வண்ணாத்தி  

 தட்ட்-ஆத்தி > தட்ைாத்தி  

2.3.3. உயர்பால் பன்ட  பின்மனாட்டுகள் 

 அர், இர், வர், னர், ஞர், அவர், இயர், ஆர், ஓர்,  ார், அனர், கள் என்ற 

பின்மனாட்டுக்கள் உயர்திடணப் பன்ட டயக் குறிப்பிடுவதாகக் குறிப்பிட்டுச்  ங்க 

இலக்கியங்கைிலிருந்து  ான்றுகள் தருகின்றார். 

பின்மனாட்டு எடுத்துக்காட்டு வரு ிைம் 

அர் பாண்-அர் > பாணர் மதால்.1037, பத்.38.9 
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 ஆய்-அர் > ஆயர் மதால்.967 

இர் நகள்-இர் > நகைிர் புற்.42.17, பர்.20.87 

 மபண்-இர் > மபண்டிர் ஐ.13, பத்த்.5.11 

வர் தடல-வர் > தடலவர் மதால்.985, அக. 245.7 

 கள்-வர் > கள்வர் மதால்.1202, குற்.127.6 

னர் வடல- ர் குற்.117.6 

  கிழ்- ர்  

ஞர் முடன-ஞர் மதால்.1003 

 அறி-ஞர் பத்த்.6.481 

அவர் மதன்-அவர் >மதன்னவர் புற்.380.5 

 காதல்-அவர் > காதலவர் அக.45.6, பற்.11.124 

இயர் கூவ்-இயர் >கூவியர் பத்த்.4.377 

 காழ்-இயர் > காழியர் அக.45.82,  ில்.5.24 

ஆர் பார்ப்ப்-ஆர் மதால். 1453, புற். 34.3 

 காாிடக-ய்-ஆர் > காாிடகயார்  ில்.26.111 

ஓர் ஆடி-ய்-ஓர் > ஆடிநயார் மதால்.969 

 வான் –ஓர் > வாநனார்  மதால். 1453, புற். 34.3 

 ார் ஐ- ார் > ஐ ார் புற்.342.5 

 நதாழி- ார் > நதாழி ார் அக.15.9 

அனர் பாப்ப்ப்-அனர் > பார்ப்பனர் மதால்.1021 

கள் வாைி-கள் > வாைிகள் பர்.9.54 

 ந ான்பி-கள் > ந ான்பிகள்   ில்.10.124 

அர்கள் அரச்-அர்கள் > அர ர்கள் கல்.253 

பூாி-ய்-அர்கள்  பூாியர்கள்  திர்.919 
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“எண்கள்” என்ற தடலப்பில்  ண்முகம் திராவிை ம ாழிகைின் எண்கடைக் 

குறிப்பாக ஒன்று முதல் பத்துவடர உள்ை எண்கடை ஒப்புட  ம ாழியியல் 

அடிப்படையில்  று உருவாக்கம் ம ய்கிறார்.  

 அடுத்தபடியாக “ ாற்றுமபயர்கள்” என்ற தடலப்பில் திராவிை ம ாழிகைின் 

 ாற்றுமபயர்கடை ஒப்புட  ம ாழியியல் அடிப்படையில்  று உருவாக்கம் ம ய்கிறார். 

இவர்  ாற்றுப் மபயர்கடை மூவிைப் மபயர்கள், சுட்டுப் மபயர்கள், ஏவல் மபயர்கள் 

என்று பகுக்கின்றார். இவர் ஒப்புட  ம ாழியியல் ஆய்வுக்காகத் த ிழ் ம ாழியில் 

குறிப்பிட்டுள்ை  ாற்றுப் மபயர்கள் கீநழ அட்ைவடணப் படுத்தப்பட்டுள்ைன. 

 மூவிைம் திாிபுறாப்பகுதி திாிபுற்ற பகுதி 

தன்ட  ஒருட  யான்,  ான் என் (கிழட ) 

என (மகாடை) 

என்ன் 

எற்கு (மகாடை) 

என்ன் (ம யப்படுமபாருள்) 

தன்ட ப் உட்படுத்தாப் 

பன்ட   

யாம்,  ாங்கள் எம் 

எங்கள் 

தன்ட  உட்படுத்தும் 

பன்ட  

 ாம்  ம் 

முன்னிடல ஒருட   ீ  ிந் 

 ிற்கு (மகாடை) 

உன் 

 ின் 

முன்னிடலப் பன்ட   ீம்,  ீங்கள்,  ீயிர்,  ீவிர், 

 ீர் 

நும், உம், உங்கள், நுங்கள் 

பைர்க்டக ஒருட  தான்  தன் 

பைர்க்டகப் பன்ட  தாம், தாங்கள்,  தம், தங்கள் 
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 ‘ ாாிடய’ என்ற த து ஐந்தாவது தடலப்பில்  ண்முகம் திராவிை ம ாழிகைிலுள்ை 

 ாாிடய பற்றி விைக்குகிறார். த ிழில் அன், அற்ற், இன், அத்து என்ற  ாாிடயகடை 

அடவ வரு ிைம் அவற்றின் ம யல்பாடு என்பதின் அடிப்படையில் விைக்கம் தருகின்றார். 

 “நவற்றுட கள்” என்ற த து ஆறாவது தடலப்பில்  ண்முகம் அவர்கள் திராவிை 

ம ாழிகைில் வரும் நவற்றுட  உருபுகடை ஒப்புட  ம ாழியியல் அடிப்படையில் 

ஆய்கின்றார்.  

 ஏழாவதாக “அகராதி” என்ற தடலப்பில் இரண்டு பகுதிகைாகப் பகுத்துக் 

மகாண்டுப் மபயர்ம ாற்கடை ஆய்கின்றார். முதல் பகுதியில் மபயர்கடை இயல்பான 

 னிதப் மபயர்கள், விலங்குப் மபயர்கள், விலங்கல்லாப் மபயர்கள், எண்ணுப் மபயர்கள், 

திரள் மபயர்கள், இைப்மபயர்கள்,  காலப் மபயர்கள், அருவப்மபயர்கள் எனப் பகுத்துச் 

ம ய்திகடைத் தருகின்றார். இரண்ைாவது பகுதியில் மபயர்கைின் ம ாற்பிறப்பியல் பற்றி 

விைக்குகின்றார். 

2.4. த ிழில் மபயர்கள் 

 க நலசுவரன் அவர்கைின் (Kamaleswaran, 1974) த ிழில் மபயர்கள் (Nouns in 

Tamil) என்ற முடனவர் பட்ை ஆய்நவடு இவ்வாய்நவட்டிற்கு  ிக முக்கிய ந ாக்கீட்டு 

நூலாகவும் தரவாகவும் அட கின்றது. இவர் த ிழ்ப் பனுவல்கடை அல்லது 

இலக்கியங்கடைச்  ங்ககால நூல்கள்,  ங்கம்  றுவிய கால நூல்கள் என்று 

பிாித்துக்மகாண்டு அவற்றில் வரும் மபயர்கடை அவற்றின் ஆக்கங்கள் அடிப்படையில் 

ஆய்கின்றார்.  ங்கத் த ிழ் காலத்டதச்  ார்ந்ததாய் அவர் பின்வரும் நூல்கடைப் 

பட்டியலிட்டுள்ைார்: அக ானூறு, ஐங்குறுநூறு, கலித்மதாடக, குறிஞ் ிப்பாட்டு, 
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குறுந்மதாடக,  ிறுபாணாற்றுப் படை,  ற்றிடண, ம டு ல்வாடை, பட்டினப்பாடல, 

பதிற்றுப்பத்து, பாிபாைல், புற ானூறு, மபரும்பாணாற்றுப் படை, மபாரு ராற்றுப்படை, 

 துடரக் காஞ் ி,  டலபடுகைாம், முல்டலப்பாட்டு.  ங்கம்  றுவிய கால நூல்கைாகப் 

பின்வருவனவற்டறப் பட்டியலிடுகின்றார்: அகராதி  ிகண்டு, அரும்மபாருள் விைக்க 

 ிகண்டு, குற்றாலத் தல புராணம், திருக்குறள், கூர்  புராணம், டகவலய  வ ீதம், 

திருக்நகாடவயார், நகாயில் ஒழுகு, நகாயிற் புராணம்,  ங்கத்தகராதி,  துரகராதி, 

 ம்பிரதாய அகராதி,  ிவஞான ம ட்டியார்,  ிவஞான நபாதம்,  ிந்தா ணி  ிகண்டு, 

 ிலப்பதிகாரம்,  ிவதருந ாதிரம்,  ிறுபஞ் மூலம்,  ீவக ிந்தா ணி, சூைா ணி, 

ந துபுராணம், ஞான ித்ரம், தக்கயாகப்பரணி, தஞ்ட வணன் நகாடவ, தணியலங்காரம், 

தணிடகப் புராணம், த ிழ் விடு தூது, தனிப்பாைல் திரட்டு, தாயு ான சுவா ிகள், 

திடண ாடல நூடறம்பது, திாிகடுகம், திவ்வியப் பிரபந்தம், திருவாலவாயுடையார், 

திருவிடையாைற் புராணம், ந ந்தன் திவாகர  ிகண்டு, நதவாரம், மதால்காப்பியம், 

மதால்காப்பியச் ம ால்லதிகாரம், மதான்னூல் விைக்கம்,  ந்திகலம்பகம், 

 ம்பியகப்மபாருள்,  ைமவண்பா,  ன்னூல்,  ன்னூல் விருத்தி,  ா  தீப  ிகண்டு, 

 ா ார்த்த தீபிடக,  ா தீப  ிகண்டு,  ாலடியார்,  ான் ணிக்கடிடக,  ீலநக ி, 

ந  ி ாதம், பணவிடுதூது, பதிந ாரான் திரு டற, பரத  ாஸ்திரம், பாிபாடை அகராதி, 

பழம ாழி, பழம ாழி அகராதி,  காபாரதம், பிங்கல ிகண்டு, புறப்மபாருள் மவண்பா 

 ாடல, திருப்புகழ், மபாியபுராணம், மபாிய திரும ாழி, மபருங்கடத, மபருந்மதாடக, 

மபாதி  ிகண்டு, மபாருட் ிகண்டு,  ணிந கடல, திரு ந்திரம், டவத்திய  ாடலயகராதி, 

 டறச்ட ய ாதி, திரு ாடல வியாகரணம்,  ாறனலங்காரம், முக்கூைற் பள்ளு, 
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முத்மதாள்ைாயிரம், முதும ாழிக் காஞ் ி, மூலிடக அகராதி, யாப்பருங்கலம், யாப்பருங்கல 

விருத்தி, யாழ்ப்பாணத்து  ாணிப்பய் அகராதி, திருவா கம், திருவாய்ம ாழி, 

திருவாலவாய்ப்புராணம், வி ாயகபுராணம், விறலி விடு தூது, வீரந ாழியம், டவத்திய 

மூலிடக அகராதி. இடவ  ட்டு ன்றி க நலஸ்வரன் பின்வரும் த ிழ் கிடை 

ம ாழிகைிலிருந்தும் தரவுகடைச் ந காித்து ஆய்கின்றார்: நகாயம்பத்துர் கிடைம ாழி, 

ஜாஃப்னா கிடைம ாழி, ம ன்டனக் கிடைம ாழி,  ாஞ் ில்  ாடு கிடைம ாழி, பரவர் 

கிடைம ாழி, படறயர் கிடைம ாழி, புதுக்நகாட்டை கிடைம ாழி, பாண்டிச்ந ாி 

கிடைம ாழி, மதன் ஆர்க்காடு கிடைம ாழி, திரும ல்நவலி கிடைம ாழி, தஞ் ாவூர் 

கிடைம ாழி, டவஷ்ணவர் வழக்காறு, மகாச்ட  வழக்காறு.  

 விடன ஆக்கப்மபயர்கைின் அடிப்படையில் தன் ஆய்நவட்டிடன பதிமனான்று  

இயல்கைாகப் பிாித்துக்மகாண்டு ம ய்திகடைத் தருகின்றார். 

முதல் இயல் அறிமுகம்.  இதில்  இவர் மபயர்கடை இயல்புப் மபயர்கள், 

ஆக்கப்மபயர்கள் என்ற இரு முதன்ட  வடகப்பாடுகைாகப் பிாிக்கின்றார். இயல்புப் 

மபயர்கடை இயல்புப் பால்-எண் மபயர்கள், இைப்மபயர்கள், மூவிைப்மபயர்கள், என்று 

பிாிக்கிறார்.  ஆ, இல், எழில் என்படவகள் ஆக்கப்பைாதடவகள் ஆதலால் அடவகள் 

இயல்புப் மபயர்கள் ஆகும். இதுநபால ஆக்கப்பட்ை மபயர்கடை பால் இல்லாத 

ஆக்கப்பட்ை மபயர்கள், ஆக்கப்பட்ை பால்-எண்  மபயர்கள் எனப் பிாிக்கிறார். 

மபயர்கடை எல்லா வகுப்புகைிலிருந்தும் ஆக்கலாம் என்கிறார். ஆைல் என்ற மபயர் 

விடனயிலிருந்து ஆக்கப்பட்ை மபயர். மபண்டு என்பது மபண் என்ற இயல்புப் 

மபயாிலிருந்து ஆக்கப்பட்ை மபயர். ஆக்கப்பட்ை மபயர்கடை ஆக்கப்பட்ை பால் இல்லாப் 
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மபயர்கள், ஆக்கப்பட்ை பால்-எண் மபயர்கள் என்று  பிாிக்கின்றார். மபண், ஆண் 

என்பன இயல்பான பால்-மபயர்கள் ஆகும்.  கன்,  கள் அர ன் என்பன ஆக்கப்பட்ை 

பால்-எண் மபயர்கள் ஆகும். ம ய்தல், ம ய்டக என்பன ஆக்கப்பட்ை பால் இல்லாப் 

மபயர்கள். கால்டுமவல்டலப் பின்பற்றி விடனயிலிருந்து ஆக்கப்பட்ை ம ய்தல் வடகப் 

மபயர்கடை ம ய்டக வடகப் மபயர்கைிலிருந்து பிாிக்கின்றார். ம ய்தல் வடகப் 

மபயர்கடை விடனப் மபயர்கள் (verbal nouns) என்றும் ம ய்டக வடகப் மபயர்கடை 

விடன ஆக்கப்மபயர்கள் (verbal derivatives) என்று பிாிக்கின்றார். இதற்குப் கீநழ 

தந்துள்ை காரணங்கடைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றார். 

 விடன ஆக்கப்மபயர்கடைப் மபயரடைகைாலும் மபயமரச் த் மதாைர்கைாலும் 

அடை ம ய்ய இயலும். ஆனால் வினப் மபயர்கடை அடைகைால் அடை ம ய்ய 

இயலாது. எடுத்துக்காட்ைாக  ல்ல உணவு என்பது  ாத்திய ான மதாைராகும்; ஆனால் 

 ல்ல உண்ணுதல்  ாத்திய ான மதாைர் அல்ல. ம ய்டக என்படத ம ய்டககள் எனப் 

பன்ட  ஆக்கம் ம ய்யலாம்; ஆனால் விடனப் மபயர்கடைப் பன்ட  ஆக்கம் ம ய்ய 

இயலாது. எடுத்துக்காட்ைாக,  ம ய்டககள் என்பது  ாத்தியம்; ஆனால் ம ய்தல்கள் 

என்பது  ாத்தியம் இல்டல. விடனயாக்கப் மபயர்கள் பால்-எண் பின்மனாட்டுகடை ஏற்க 

இயலும்; ஆனால் விடனப் மபயர்கள் பால்-எண் பின்மனாட்டுகள் ஏற்காது. 

எடுத்துக்காட்ைாக, ம ய்டகயாைன் என்பன  ாத்திய ானது; ஆனால் ம ய்தலாைன் 

என்பது  ாத்திய ல்ல.  

 விடனப் மபயர்கைின் ஆக்கம் எைிட யானது. தல் அல்லது த்தல் என்படத 

விடனகளுைன் இடணத்து விடனப்மபயர்கடைப் மபறலாம். த்தல் வன்ட யான 
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விடனகளுைனும் தல் ம ல் விடனகளுைனும் இடணயும். இடவ விடைவாக்கமுள்ை 

மபயராக்க ஒட்டுக்கைாகும். எல்லா விடனகளும் தல்/த்தல் என்ற மபயராக்கப் 

பின்மனாட்டுைன் இடணந்து விடனப் மபயர்கடை உருவாக்கும். 

 விடன ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கங்கள் விடைவாக்கம் உள்ைடவ அல்ல. அல், 

உள், டக நபான்ற பின்மனாட்டுகள் விடனப் மபயராக்கப் பின்மனாட்டுக்கைாகும்: எ.கா. 

ம யல், ம ய்யுள், ம ய்டக. இவ்மவாடுகள் எல்லா விடனகளுைனும் இடணந்து 

இத்தடகயப் மபயராக்கங்கடைச் ம ய்யும் என்று கூற இயலாது. அதாவது விடன 

ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கம் விடைவாக்கம் உள்ைன அல்ல. விடன ஆக்கப்மபயர்கைின் 

ஆக்கம் எைிட யானதல்ல. இடத மூன்றாக வடகப்பாடு ம ய்யலாம்: 

(1) பூஜிய  ாற்றம்: விடன ஆக்கப்மபயர்கள் விடனயிலிருந்து அவற்றின் அக 

 ாற்றத்தாநலா பின்மனாட்ைாநலா ஆக்கப்மபறாதாதது பூஜிய  ாற்ற ாகும். 

எடுத்துக்காட்ைாக அடிஎன்ற விடனயிலிருந்து அடி என்ற மபயடர ஆக்குவது 

பூஜிய ாற்ற ாகும்.  

(2) அக ாற்றம்: விடன ஆக்கப்மபயர்கள் விடனயிலிருந்து அக ாற்றத்தால் 

(ஒலியனியல்  ாற்றத்தால்) விடைவது அக ாற்ற ாகும். எ.கா. எழுத்து (<எழுது) 

விரும்பு (<விரும்பு), பாடு (<படு). 

(3) பின்மனாட்ைாக்கம்: அல், தி, டக நபான்ற பல பின்மனாட்டுடை விடனயுைன் 

இடணத்து மபயர்கடை ஆக்குவது பின்மனாட்ைாக்கம் ஆகும். எ.கா.ம யல் 

(<ம ய்+அல்), ம ய்தி (ம ய்+தி), ம ய்டக (ம ய்+டக). 
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 கமபலஸ்ேரன் ேினைகளிலிருந்து மேயராக்கத்னத ேிளக்குேதற்கு பேண்டி 

ேினைகனளத் தமிழ் மலக்சிகனைப் ேின்ேற்றி ேதிமூன்று ேினைத்திாிபு ேகுப்புகளாகப் 

ேிாித்து ஆக்க ேிளக்கங்கனளத் தருகின்றார். மட்டுமன்றி ேினைகளின் அனச 

அனமப்புகனள ேனகப்ேடுத்தியும் ேினைகள் இறுதியுறும் ஒலியன்கள் அடிப்ேனடயிலும் 

ேிைகளிலிருந்து மேயராக்கத்னத ேிளக்குகின்றார். ேினைகனளச் சங்ககாலத்னதச் 

சார்ந்தனே ேிற்சங்ககாலத்னதச் சார்ந்தனே என்று ேிாித்து ேரலாற்று மமாழியியல் 

ேிளக்கம் தருகின்றார். 

2.4.1. பூஜியப் பின்மனாட்டு 

முதலாவது இயல் பூஜியப் பின்மனாைாகும். க நலஸ்வரன் த ிழ் மலக் ிகடன 

அடிப்படையாகக் மகாண்டு விடனகடைப் பன்னிரண்டு விடனத்திாிபு வகுப்புகைாகப் 

பிாித்து அதன் அடிப்படையில் ேினையில் இருந்து ஆக்கப்ேடும் பூஜிய ஒட்ைாக்கப்  

மபயர்கடை ஆய்கின்றார். ஓவ்மவாரு திாிபு வகுப்பில் வரும் விடனகைின் அட  

அட ப்டப ஆய்ந்து அவற்றிலிருந்து ஆக்கப்படும் பூஜியப் பின்மனாட்ைாக்கப் 

மபயர்கடை ஆகின்றார். அவர் பூஜிய ஒட்ைாக்கப் மபயர்கைின் ஆக்கதின் 

கட்டுப்பட்டிற்குக் காராண ாக விடனத்திாிபு வகுப்புக் கட்டுப்பாடு, ஒலியனியல் 

கட்டுப்பாடு, அட யட ப்புக் கட்டுப்பாடு என்பவனவற்டறக் குறிப்பிட்டு பூஜியப் 

பின்மனாட்டுப் மபயராக்கங்கடை விைக்குகின்றார்.  

2.4.1.1. முதல் ேினைத்திாிபு ேகுப்ேில் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 

 முதல் ேினைத்திாிபு ேகுப்ேில் ந் என்ேனத இறந்தகாலக் குறியீடாகவும் வ் 

என்ேனத எதிர்காலக் குறியீடாகவும் ஏற்கும் ேத்து ேினைகள் அடங்கி உள்ளை. 

மலக்சிகன் ொன்கு மேயர் ேடிேங்கள் இவ்ேகுப்ேிலிருந்து ஆக்கேட்டதாகத் தந்துள்ளது. 

இதில் ஒன்று மசய்.  இந்த ொன்பக ேடிேங்களின் ஆய்வு முதலில் சங்ககாலத்தில் பூஜிய 
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ஒட்டு மேயராக்கத்திற்காகப் ேயன்ேடுத்தேில்னல என்று காட்டுகின்றது. இது 

ேிற்சங்ககாலத்தில் ஏற்ேட்ட ேளர்ச்சி மாற்றமாகும். ேிற்சங்ககாலத்தில் இவ்ேகுப்னேச் 

சாரும் ேின்ேரும் மூன்று ேினைகள் பூஜிய ஒட்டாக்கத்தால் மேயராக்கம் மேற்றுள்ளை. 

 ேிற்சங்ககாலம்: எய் > எய் ‘அம்பு’ (ேினள.); உழு >  உழு ‘உழவு’ (மானல. ேியா); 

 மோரு> மோரு ‘ஒற்றுனம’   

ஆக்கட்டுப்ோடு காரணமாக இனே ஒப்புனமயாக்கத்தால் ேிற்சங்ககாலத்தில் 

ேினளந்ததாகக் கருத இயலும். 

2.4.1.2. இரண்டாம் ேினைத்திாிபு ேகுப்ேில் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 

 இவ்ேினைகள் -ள் என்ேதில் இறுதியுறும். இதில் ேரும் ேினைகள் ந்த் என்ேனத 

இறந்தகாலக் குறியீடாகவும் வ் என்ேனத எதிர்காலக் குறியீடாகவும் ஏற்கும். 

இவ்ேிைத்திாிபு ேகுப்பு முப்ேத்தி ஐந்து ேினைகனளக் மகாண்டது. ேதிமூன்று மேயர்கபள 

இவ்ேிைகளிருந்தும் ஆக்கப்ேட்ட மேயர்கள் ஆகும். இதில் ேத்து (C)VCVC அனச 

அனமப்னேயும்  மூன்று (C)VVC அனமப்னேயும் மகாண்டது. 

 ஐந்து ேினைகள் CVC அனமப்னேச் சார்ந்தை. சங்ககாலத்திபலா 

ேிற்சங்ககாலத்திபலா இவ்ேினைகளிலிருந்து ஆக்கப்ேட்ட பூஜிய ஒட்டுப் மேயர்கள் 

காணப்ேடேில்னல.  

 எழு ேினைகள் (C)VVC அனசஅனமப்னேச் சார்ந்தை. இவ்ேினைகளிலிருந்த்து கீள் 

’ேழங்கு’ என்ற ேினை மட்டும் ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் மேயனர ஆக்கும். தமிழ் 

மலக்சிகன் சங்ககாலம் இரண்டு பூஜியப் மேயர்கனள ஆக்கியுள்ளதாகக் தருகின்றது. 

 ேிற்சங்ககாலம்: கீள் ‘ேகுதி’ (சீவ்) , ‘துணித்துண்டு’ (பதோ.)  
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 சங்ககாலம்: ெீள் ‘ெீண்டகாலம்’ (கலி.); சூள் ‘சேதம்’ (மதால்.) 

இருேத்தி இரண்டு ேினைகள் (C)VCVC அனச அனமப்னேச் சார்ந்தை. இேற்றில் எட்டு 

ேினைகள் சங்ககாலத்திலும் இரண்டு ேினைகள் ேிற்சங்ககாலத்திலும் பூஜிய ஒட்டுப் 

மேயர்கனள ஆக்குகின்றை.  

 சங்ககாலம்: உருள் ‘ேண்டி, சக்கரம்’ (முரு), இருள் ‘கறுப்பு ெிறம்’ (மது), திரள் 

 ‘உருண்னட’  (குறு), ‘ேந்து’ (அக);  மதருள் ‘மதளிோை புலனுணர்வு’ (கலி);  துேள் 

 ‘ோடுேது’ (ோி); மருள் ‘குழப்ேம்’ (புற);  ேரள் ‘மணல்’ (ேட்);சுருள்  ‘curl’ (ோி), 

 ‘roll’ (சில) 

 ேிற்சங்ககாலம்: திரள் ‘கூட்டம்’ , மேருள் ‘ேயப்ேடு’ (ோச்) 

2.4.1.3. மூன்றாம் ேினைத்திாிபு ேகுப்ேில் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 

 இவ்ேகுப்பு -ல் இறுதிமகாண்ட ஐம்ேது ேினைகனளக் மகாண்டது. இதில் ேரும் 

ேினைகள் ந்த் என்ேனத இறந்தகாலக் குறியீடாகவும் வ் என்ேனத எதிர்காலக் 

குறியீடாகவும் ஏற்கும். அனச அடிப்ேனடயில் மேயராக்கங்கள் கீபழ ேிளக்கப்ேட்டுள்ளை. 

 ொன்கு ேினைகள் CVC அனசயனமப்னேக் காட்டும். சங்காலத்தில் 

இவ்ேினைகளின் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராகங்கள் காணப்ேடேில்னல. ேிற் 

சங்ககாலத்தில் இரண்டு பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராகங்கள் காணப்ேடுகின்றை. 

 மகால் ‘மகானல மசய்ேது’ (பதோ), மசல் ‘ேினரோக ெகர்தல்’ (கம்) 

 ேத்து ேினைகள் (C)VVC அனசயனமப்ேின் கண் ேடும். இேற்றில் இரண்டு 

ேினைகள் சங்ககாலத்திலும் இரண்டு ேினைகள் ேிற்சங்ககாலத்திலும்  பூஜியப் 

ேின்மைாட்டுப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. 
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 சங்ககாலம்:  மால் ‘குழப்ேம்’ (குறி), சூல் ‘கருவுற்றல்’ (புற) 

 ேிற்சங்ககாலம் 

 ஏல் ‘பதாராயம்’ (ோச்), ‘ேிபராதம்’ (சீே),  சால் ‘முழுனம’  

 முப்ேத்தி ஏழு ேினைகள் (C)VCVC அனசயனமப்னேக் காட்டுகின்றை. 

ேதிமைான்று ேினைகள் சங்ககாலத்திலும் பமலும் ேத்மைான்று ேினைகள் 

ேிற்சங்ககாலத்திலும் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயர்கனள உருோக்குகின்றை. 

 சங்ககாலம்: அழல் ‘தீ’  (புற), அைல் ‘தீ’ (ோி);  இகல் ‘மேறுப்பு’ (ெற்); இயல் 

 ‘ோணி’; கழல்  ‘சிலம்பு’  (ேதிற்); காைல் ‘தீ’ (ோி); குழல் ‘கூந்தல்’ (குற்); ெிரல் 

 ‘ோினச, ஒழுங்கு’ (மதால்); புகல் ‘ேிருப்ேம்’ (மனல), ‘புகழ்’ (கலி); துயில் 

 ’தூக்கம்’ (மதால்); உடல்  ‘ேிபராதம்’ (புற்) 

 ேிற்சங்ககாலம்: சுழல் ‘சுருள்’ (கம்), ‘கிளர்ச்சி’ (பதோ); தழல் ‘தீ’ (ேிங்); அமல் 

 ‘முழுனம’ (ஞை); அகல் ’இட அளவு’; சிகல் ‘பதனே, அழிவு’ (ேின்.அக); துேல் 

 ‘ேினரவு’ (ேின்); நுேல் ‘மசால்’ (திோ); முயல் ‘போர்’ (சது); குயில் ‘மசால்’ 

 (திோ), ‘துனள’ (ேிங்); ேயில் ’ேயிற்சி’ (ேின்.அக), ’அனழக்கும் குறிப்பு’ (ேிறாலி), 

 ‘இரகசிய மமாழி’ (ேதிமைா) 

 மூன்றாம் திாிபு ேகுப்னேச் சார்ந்த் ேினைகளின் பூஜிய ஒட்டுப் மேயராக்கம் 

சங்காலத்தில் (C)VCVC என்ற அனச அனமப்ேில் முதன்னமயாைதாக இருந்தது. ேிற CVC  

(C)VVC அனச அனமப்புகளில் சீராக இல்னல. ேிற்சங்ககாலத்தில் இம்மூன்று அனச 

அனமப்புகளிலும் இவ்ோக்கம் எப்மோழுதாேது ெிகழும் ெிகழ்ோக இருந்தது.  

2.4.1.4. ொன்காம் ேினைத்திாிபு ேகுப்ேில் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 
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 இவ்ேகுப்ேில் அடங்கும் ேினைகள் இ, உ, ஐ, ஈ, ஓ என்ற உயிர்கனளக் 

மகாண்படா ய், ர், ழ் என்ற மமய்கனளக் மகாண்படா இறுதியுறும். இதில் ேரும் ேினைகள் 

ந்த் என்ேனத இறந்தகாலக் குறியீடாகவும் வ் என்ேனத எதிர்காலக் குறியீடாகவும் ஏற்கும். 

இவ்ேினைகனள இரண்டாகப் ேகுக்கலாம்: (1) ொன்காம் ேினைத்திாினே மட்டும் சாரும் 

ேினைகள், (2) ொன்காம் மற்றும் ேத்மைான்றாம் ேினைத்திாிபுகனளச் சாரும் ேினைகள் 

2.4.1.4.1 ொன்காம் ேினைத்திாிபு ேகுப்ேில் மட்டும் ேரும் ேினைகளின் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 

 ெற்ேத்தி ஐந்து ேினைகள் (C)VCஇ  என்ற அனசயனமப்னேச் சாரும். 

இேற்றிலிருந்து ேத்மதான்ேது மேயர்கள் சங்ககாலத்திலும் ஏழு மேயர்கள் 

ேிற்சங்ககாலத்திலும் பூஜியப் ேின்மைாட்டால் உருோகப்ேட்டுள்ளை. 

  சங்ககாலம்: அணி ‘ெனக’ (புற்), ‘அழகு’ (புற்); தடி ‘இனறச்சித் துண்டு’ (புற்); ேிழி 

 ‘கள்’ (அக); புாி ‘முறுக்கு’ (சிருப்), ‘கயிறு’ (மேரும்); மோதி ‘மகாத்து’, ‘குருத்து’ 

 (மனல), ‘மரேட்னட’  (புற்); மமாழி ‘மசால்’ (மதால்), ‘ேனை’ (குற்); ேசி ‘ேிளவு’ 

 (மனல), ‘ேடு’ (ேதிற்) 

 ேிற்சங்ககாலம்: அறி ‘அறிவு’ (குறள்); கடி ‘ெிராகாிப்பு’ (ேிங்); சாி ‘கூட்டம்’; மசாறி 

 ‘ஊரல்’ (சில), மசாாி ‘ஊரல்’; மஞாி ‘உனடந்த துண்டு’ (ென்.ேிரு); மஞலி 

 ‘உராய்கிற மூங்கீல்’  (அக.உனர); புாி ‘மசய்ேது’ (சூடா); மோசி ‘கசிவு’, ‘சுரப்பு’ 

 (பதோ); மோலி ‘தாைியமாகக் மகாடுக்கும் ேட்டி’ (ேே), ‘தாைியக் குேியல்’ 

 (ேிங்); முளி ‘ெிறம்மங்கிய  ெினல’, ‘உலர்வு’ ; ேிடி ‘அதிகானல’; துணி ‘உறுதி’  
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 முப்ேத்தாறு ேினைகள் (C)VCஐ  என்ற அனசயனமப்னேச் சாரும். இேற்றிலிருந்து 

ஏழு மேயர்கள் சங்ககாலத்திலும் ஏழு மேயர்கள் ேிற்சங்ககாலத்திலும் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டால் ஆக்கப்ேட்டுள்ளை.  

 சங்ககாலம்:  கனள ‘பேண்டாச் மசடி’ (அக); மினச ‘உணவு’ (ஐங்); ெனை 

 ‘மமாட்டு’ (ெற்); உனற ’தயிர்’ (மேரும்) ‘ேசித்தல்’ (புற்); அனற ‘கூறுதல்’ 

 (ோ.மதா) 

 ேிற்சங்ககாலம்: ேனர ‘ோி, எல்னல’ (குறள்); அனற ‘அடி’ (பசது), ‘ேகட்டு’ (சூடா); 

 மினட ‘கலேி’ (சூளா), ‘புதர்’ (ேின்.அ); கனை ‘அடர்த்தி, கூட்டம்’ (சூளா); தனர 

 ‘ஆணியின் தனல’  (ஜா.கி); புனர ‘ஒற்றுனம’ (ேிங்); இனட ‘ேிரச்சனை’ 

 (பகா.மசாம்)  

 ய்-இறுதி ேினைகள் ேன்ைிரண்டு உள்ளை. இனே CVC, (C)VVC, (C)VCVVC, 

(C)VVCVVC என்ற ொன்கு அனச அனமப்புகனளக் மகாண்டுள்ளை. CVC என்ற 

அனசயனமப்னேயும் ய்-இறுதினயயும் மகாண்ட இரண்டு ேினைகள் ேிற்சங்ககாலத்தில் 

ேின்ேரும் பூஜிய ேின்மைாட்டுப் மேயர்கனள ஆக்கும்.  

 மதாய் ‘தேறு, குனறவு’ (சீவ்); மோய் ‘குழல், துனள’ (சில), ‘மரப்மோந்து (ேிங்) 

 (C)VVC என்ற அனசயனமப்னேயும் –ய் இறுதினயயும் மகாண்ட ஆறுேினைகள் 

இரண்டு பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயர்கனள ஆக்கும். ஒன்று சங்ககாலத்திலும் 

மற்மறான்று  ேிற்சங்ககாலத்திலும் காணப்ேடுகின்றது.  

 சங்ககாலம்: மூய் ‘உனற’ (குற்); மூஉய் ‘பூக்கூனட’ (ோி) 

 ேிற்சங்ககாலம்: ோய் ‘ெீட்சி’  
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 ர்-இறுதி ேினைகள் அறுேத்தி ஏழு உள்ளை. இனே (C)VVC, (C)VCVC, 

(C)VCCVVC என்ற மூன்று அனச அனமப்புகனளக் மகாண்டுள்ளை. இேற்றில் முதல் 

இரண்டு அனச அனமப்புகள் மேயர்மசாற்கனள ஆக்கும். இனே சங்ககாலத்திலும் 

ேிற்சங்ககாலத்திலும் காணப்ேடும். மூன்றாேது அனசயனமப்பு ேினைகள் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டுப் மேயர்கனள ஆக்கேில்னல.  

 (C)VVC அனசயனமப்புமகாண்ட ர்-இறுதி ேினைகள் ஒன்ேது உள்ளை. 

இேற்றிலிருந்து ஆக்கப்ேட பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயர்கள் சங்ககாலத்தில் மூன்றும் 

ேிற்சங்ககாலத்தில் ஐந்தும் காணப்ேடுகின்றது. 

 சங்ககாலம்: ஏர் ‘முன்பைற்றம்’ (மதால்); சார் ‘ேக்கம்’ (புற்); ‘இடக்குறி’ (மதால்); 

 பசார் ‘மனழ’ (ஐங்) 

 ேிற்சங்ககாலம்: ஆர் ‘முழுனம’ (ேிங்), ‘அழகு’ (ஆைி), ஊர் ‘சோாி’ (பசது); பெர் 

 ‘ோிசு’ (சூடா); ோர் ‘பதால்’ (ொம), ோர் ‘ெீளம்’ (சூடா), ‘ோினச’ (ேிறாலி) 

 (C)VCVC அனச அனமப்புமகாண்ட ர்-இறுதி ேினைகள் ஐம்ேத்தாறு உள்ளை. 

இேற்றிலிருந்து முப்ேத்தி ஏழு பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயர்கள் ஆக்கப்ேட்டுள்ளை. 

இேற்றில் இருேது சங்காலத்னதயும் ேதிைாறு ேிற்சங்ககாலத்னதயும் சாரும். 

 சங்ககாலம்: அமர் ‘ஆனச’ (அக); அலர் ‘பூ’ (மது); சிதர் ‘மனழத்துளி’ (புற்), 

 ‘உதிர்தல்’ (சிறுப்); துளர் ‘கனளகள்’ (மேரும்); மதாடர் ‘சங்கிலி’ (புற்), ‘ோக்கியம்’ 

 (மதால்); ேடர் ‘துக்கம்’ (கலி), ‘எண்ணம்’ (மெடு); புலர் ‘உலர்தல்’ (கலி); மயர் 

 ‘மைக்குழப்ேம்’ (கலி); அேிர் ‘ஒளி’ (அக); எதிர் ‘மறுதனல’ (புற); குளிர் ‘தண்னம’ 

 (அக);  புணர்  ‘பசர்தல்’ (புற); சுகிர் ‘ேிளவு’ (புற); ேயிர் ‘ேிலங்குகளின் அனழப்பு’ 
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 (அக);  ேிசிர்  ‘மனழத்துளி’ (ஐங்), ‘ொர்’ (புற்); ேிதிர் ‘மோறி’ (ெற்); ேகிர் ‘ேிளவு’ 

 (அக);  துயர்  ‘துக்கம்’ (புற்); துணர் ‘மகாத்து’ (ஐங்); தடர் ‘மகாத்து’ (சிறுப்)

 ேிற்சங்ககாலம்: அணர் ‘பமல்தானடயில் ேக்கம்’ (ேிங்); உணர் ‘உணர்ச்சி’ 

 (ேின்.அ); உயர் ‘பமன்னம’ (சீவ்); கிளர் ‘மேளிச்சம்’ (ேிங்); குதர் ‘ேிாிவு’ (ேி.அ); 

 தேர் ‘ேலனகயில் துனள’; தளர் ’தளர்ச்சி’ (ேி.அ); துேர் ‘துண்டு’ (தி.கி); ேகர் 

 ‘ஒளிர்வு’’; ஞிமிர் ‘மிருதுோை அதிர்வு ஒலி’ (ேிங்); ெளிர் ‘குளிர்’ (பதோ); ேகிர் 

 ‘ேங்கு’ (கம்ப்), ’துண்டு’ (ேினள); மிளிர் ‘ஒளிர்வு’; ேணர் ‘கேினக’ (ேின்.அ) 

 ழ்-இறுதி ேினைகள் இருேத்தி ஐந்து உள்ளை. இனே (C)VVC, (C)VCVC, என்ற 

இரண்டு அனச அனமப்புகனளக் மகாண்டுள்ளை. இவ்ேிரு அனச அனமப்புகளும் 

சங்ககாலத்திலும் ேிற்சங்ககாலத்திலும் மேயர்கனள உருோக்குகின்றை. முதல் அனச 

அனமப்பு சங்ககாலத்திலும் ேிற்சங்ககாலத்திலும் ஒரு பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயனரயும் 

இரண்டாம் அனச அனமப்பு சங்ககாலத்தில் ஏழு பூஜியப் ேின்மைாடுப் மேயர்கனளயும் 

ேிற்சங்ககாலத்தில் ஒரு பூஜியப் ேின்மைாடுப் மேயனரயும் ஆக்கும்.  

 (C)VVC அனச அனமப்பு 

 சங்ககாலம்: போழ் ‘துண்டு’ (மேரும்); ேிற்சங்ககாலம்: போழ் ‘ேிளவு (கல்லா); ோழ் 

 ‘ஒழுங்கு, ோினசமுனற’ (ேிங்) 

ேிற்சங்ககால ேடிேமாை ோழ் என்ேது ெிகண்டு ேடிேமாகும்; இது இலக்கியத்தில் 

காணப்ேடேில்னல. ோழ்-வு, ோழ்-க்னக என்ேை ோழ் என்ற ேினையிலிருந்து 

ஆக்கப்ேட்டனே. இனே சங்ககாலத்திலிருந்து தற்காலத்தமிழ் ேனர அதிகமாகக் 

காணப்ேடுகின்றை.  
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 (C)VCVC அனச அனமப்பு மகாண்ட ேத்மதான்ேது ேினைகள் உள்ளை. 

இேற்றிலிருந்து சங்ககாலத்தில் ஆறு பூஜியப் ேின்மைாடுப் மேயர்களும் 

ேிற்சங்ககாலத்தில் ஒரு பூஜியப் ேின்மைாடுப் மேயரும் ஆக்கப்ேட்டுள்ளை. 

  சங்ககாலம்: அகழ் ‘அகழி’ (மனல), ’ெீர்த்பதக்கம்’ (மேரும்); இகழ் ‘ ெிந்னத’ (புற்); 

 உறழ் ‘மாற்றம்’ (மதால்), ’ோக்குோதம்’ (ேட்டி); கலிழ் ‘பசற்றுமேள்ளம்’ (ோி); 

 கலுழ் ‘பசற்றுமேள்ளம்’;  புகழ் ‘கீர்த்தி’ (புற்); மகிழ் ‘மகிழ்ச்சி’, ‘கள்’ ( புற்). 

 ேிற்சங்ககாலம்: திகழ் ‘ேிரகாசம்’  

ேின்ேரும் அட்டேனணயில் சங்ககால ஆறு மேயர்களின் ேிற்சங்ககால மற்றும் தற்கால 

இனணகள் தரப்ேட்டுள்ளை: 

 சங்ககாலம் ேிற்சங்ககாலம்  தற்காலம் 

1 புகழ் புகழ், புகழ்-ச்சி புகழ், புகழ்-ச்சி 

2 இகழ் இகழ்-ச்சி இகழ்-ச்சி 

3 மகிழ் மகிழ்-ச்சி மகிழ்-ச்சி 

4 கலிழ், கலுழ், (கலுழ்-இ>) கலுழி கலுழ்-இ>கலுழி -- 

5 உறழ், உறழ்-ச்சி உறழ்-ச்சி -- 

6 அகழ், அகழி (<அகழ்-இ) அகழி (<அகழ்-இ) அகழி (<அகழ்-இ) 

2.4.1.4.1.  ொன்காம் மற்றும் ேதிமைான்றாம் ேினைத்திாிபு ேகுப்ேில் ேரும் ேினைகளின் 

பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 

 நூற்றி எழுேத்னதந்து ேினைகள் இவ்ேகுப்னேச் சாரும். மேரும்ோலாைா 

ேினைகள் மசயப்ேடுமோருள் குன்றிய ேினைகளாகவும் மசய்ேடுமோருள் குன்றா 
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ேினைகளாகவும் ேயன்ேடுத்தப்ேடும். ஒரு பூஜியப் ேின்மைாடுப் மேயர் ஆக்கப்ேட்டால் 

அது மசயப்ேடுமோருள் குன்றிய ேினைனயச் சார்ந்ததா அல்லது மசய்ேடுமோருள் குன்றா 

ேினைனயச் சார்ந்ததா என்ேது கண்டுேிடிக்கப்ேடபேண்டும். நூற்றி எழுேத்னதந்து 

ேினைகள் நூற்றி மூன்று மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. மேயர்களின் எண்ணிக்னக 

இவ்ேகுப்ேில் ேடும் ேினைகளின் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கத்னத ேினளோக்கம் 

உள்ளதாகக் காட்டுகின்றது. (C)VCu, (C)Vy என்ற அனச அனமப்மோழுங்குகனளத் தேிர 

ேிற எல்லா அனச அனமப் மோழுங்குகளும் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 

மசய்கின்றை.  

 சங்ககாலத்தில் அறுத்தி இரண்டு மேயர்களும் ேிற்சங்ககாலத்தில் ொற்ேத்தி ஒன்று 

மேயர்களும் ஆக்கப்ேட்டுள்ளை. இவ்ேகுப்ேிலிருத்து பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 

இவ்ேிரு காலத்திலும் அதிகமாக உள்ளது.  

 மூன்று ேினைகள் ஈ-இல் இறுதியுறும் (C)VV அனச அனமப்பு மகாண்டனே. 

இேற்றிலிருந்து சங்ககாலத்தில் ஒரு பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயரும் ேிற்சங்ககாலத்தில் 

ஒரு பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயரும் ஆக்கப்ேட்டுள்ளை. 

 சங்ககலம்:  தீ  ’மெருப்பு’ (புற்); ேிற்சங்ககாலம்: வீ ’அழிவு’ (சீவ்); ‘இறப்பு’ (ேிங்) 

 இ-இல் இறுதியுறும் அறுேத்தி இரண்டு ேினைகள் (C)VCV அனச அனமப்பு 

மகாண்டனே. இேற்றிலிருந்து சங்ககாலத்தில் ஆறு பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயர்களும்  

ேிற்சங்காலத்தில் ேத்மதான்ேது பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயர்களும் ஆக்கப்ேட்டுள்ளை. 

சங்ககாலம்: இடி ‘மாவு’ (மனல); உாி ‘ேட்னட, பதால்’ (புற்); எாி ‘தீ’ (அக); ஒலி 

‘எய்தல்’ (அக); கைி ‘ேழம்’ (மோருன்); கிழி ‘துண்டுத் துணி’ (ெற்); சுாி ‘சுருள்’ (குற்), 
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‘சுருட்னட’ (கலி); சுழி ’சுழற்சி’ (புற்); திாி ‘ேிளக்குத்திாி’ (முல்); துணி ‘துண்டு’ (புற்) 

‘மரத்துண்டு’ (சிறுப்); மெறி ‘ேனளவு’ (புற்), ‘முடியின் சுருட்னட’ (மேரும்); குழி 

‘குண்டு, மோள்ளல்’; காி  (அக); மொடி ‘ஓனச’ (அக); ‘சுடக்கு’ (ெற்); ேணி 

‘கட்டனள’ (புற்); ோி ‘ெடக்கும் ோணி’  (குற்), ‘குதினரயின் பேகம்’; மோடி ‘சாம்ேல்’ 

(கலி), ‘தூள்’ (சில); மோாி ‘தாைியப்மோாி’, ‘மோாிக்கப்ேட்ட கறி’ (சீவ்); மடி 

‘மடிப்பு’ (புற்); முடி ‘முடிச்சு’ (மது); முாி ‘குனடயாைது’ (கலி); முறி ‘ஒடிந்த துண்டு’ 

(புற்); ோி ‘பகாடு’ (புற்); ேிசி ‘கட்டு’ (மேரும்); ேிாி ‘ேிாிவு’ (மதால்), ‘துணிேிாிப்பு’ 

(ோ.மதா)  

ேிற்சங்ககாலம்: அழி ‘அழிவு’ (குறள்); இடி ‘கண்டைம்’ (குறள்), ‘அடி’; ஒளி 

‘இரகசியம்’ (ேிங்); ‘ஒளித்தல்’ (ொைா); குைி ‘ேனளவு’ (சீவ்), ‘ேில்’ (சது); சாி ‘சாிவு’ 

(பகா), ‘ேழி’ (மோிய்); மசறி ‘அடர்த்தி’ (சூடா); தறி ‘மேட்டுதல்’; திணி ‘அடர்த்தி’ 

(ோய்); துமி ‘மேட்டு’ (கந்த்); மதளி ‘சாறு’ (பதோ), ‘மதளிவு’ (பு.மே); ெலி 

‘துன்புறுதல்’, ‘மமலிவு’ (ே.ே.); மொி ‘மொறுக்குதல்’; மொசி ‘மமன்னம’ (அக.ெி); 

ேதி ‘ேதித்தல்’  (சீவ்), ‘ொற்று’; ேறி ‘மகாய்தல்’ (பதோ), மோளி ‘துனள’, ’ஓனலக் 

கப்ேல்’ (ொஞ்); மமலி ‘மூக்மகாலிகள்’ (ென்);  ேடி ‘பதன்’ (சூளா), ‘கள்’ (ேிங்); அேி 

‘பசாறு’ (சூடா) 

 சங்ககாலத்தின் இருேத்தி ஆறு மேயர்களுகளும் முக்கியமாை ேண்புக்கூறுகனளக் 

மகாண்டுள்ளை. இேற்றில் அனரப் ேகுதி மேயர்கள் தற்காலத்தில் ேயன்ோட்டில் 

உள்ளை. சுழி, திாி, குழி, காி, எாி, மோடி, மோாி, முடி, ோி, கைி, மொடி, மடி என்ேை 

தற்காலத் தமிழில் ேரந்த ேயன்ோட்டில் உள்ளை. மீதி ேதிொன்கு ஆக்க ேடிேங்களும் 
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தற்காலத்தில் காணப்ேடேில்னல. ஆைால் பமற் மசான்ை இருேத்தாறு ஆக்க 

ேடிேங்களும் சங்ககாலத்தில் ேரந்த அளேில் ேயன்ோட்டில் இருந்தை. இந்த குறிப்ேிட்ட 

ேிளக்கம் மிக முக்கியமாைதாகும். ேரலாற்று அடிப்ேனடயில் ேிற்சங்ககாலம் 

முற்சங்ககாலத்திற்குப் ேிற்ேட்டது என்றாலும் ேிற்சங்ககால பூஜிய ேிமைாட்டாக்கப் 

மேயர்கள் அக்காலத்தில் ேரந்த அளேில் ேயன்ோட்டில் இல்னல என்ேது மட்டுமல்லாமல் 

அனே தற்காலத் தமிழிலும் காணப்ேடேில்னல.   

 மேரும்ோலாை ேிற்சங்ககாலப் பூஜிய ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்களுக்கு 

இனணயாை ஒபர ேினையிலிருந்து ஆக்கப்ேட்ட மேயர்கள் ேரந்த ேயன்ோட்டில் 

இருந்தை. ேின்ேரும் அட்டேனண இனதத் மதளிவுேடுத்தும்.   

கட்டுப்ேட்ட ேயன்ோடுள்ள பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கள் 

ேரந்த ேயன்ோடுள்ள இனணயாை 

ேின்மைாட்டஆக்கப் மேயர்கள் 

ஒளி ஒளி-வு 

சாி சாி-வு 

மசறி மசறி-வு 

திணி திணி-வு 

ெலி ெலி-வு 

மொசி மொசி-வு 

ேதி ேதி-வு 

முதல் மெடுோினசயிலுள்ள எல்லா ஆக்கப் மேயர்களும் இலக்கியப் ேனுேல்களில் 

உள்ளை.  

 ஐ-இல் இறுதியுறும் அறுேத்தி ஆறு ேினைகள் (C)VV அனச அனமப்பு 

மகாண்டனே. கிட்டத்தட்ட ொற்ேது மேயர்கள் இேற்றிலிருந்து பூஜிய ஒட்டாக்கத்தால் 
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ஆக்கப்ேட்டை ஆகும். சங்ககாலம் இருேத்தி ஐந்து பூஜிய ஒட்டாக்கப் மேயர்கனளயும் 

ேிற்சங்ககாலம் ேதினைந்து பூஜிய ஒட்டாக்கப் மேயர்கனளயும் மகாண்டுள்ளை.  

சங்ககாலம்: அனச ‘பசார்வு’ (அக); அனட ‘மூடல்’ (அக); அனண ‘ேடுக்னக’ (குற்); 

அனல ‘காயம்’ (மதால்), ‘அனல’ (ேிங்); இனண ‘பசர்த்தல்’ (மெடு), ‘இனண’ (அக.I); 

இனை ‘கடுந்துயரம், துன்ேம்’ (குற்); குனற ‘இனறசித்துண்டு’ (மேரும்); சினத 

‘அழிவு’ (கலி), ‘மகட்டோர்த்னதகள்’ (ஏலா); தனக ‘மானல’ (முரு); குனழ ‘இளம் 

இனல’ (புற்); தனழ ‘இனலத் மதாகுதி’ (புற்); தனள ‘கட்டு’ (அக); தினர ‘அனல’ 

(அக); ெினர ‘கூட்டம்’ (அக); ெினற ‘முழுனம, கற்பு’ (அக); நுனழ ‘குறுகிய ேழி’ 

(மனல); ேனற ‘முரசு’; ேினண ‘ேலனககளின் இனணப்பு’ (ோி); புனக ‘ஆேி, புனக’ 

(மேரும்); புனத ‘புனதத்தல்’ (புற); மனல ‘போர் ஆக்கிரமிப்பு’ (மனல); மனர ‘களவு’ 

(குற்), ‘மனறேிடம்’ (புற்); முனள ‘குருத்து’ (ஐங்); முனை ‘போர்’ (ேதிற்);  ேனள 

‘காப்பு’ (புற்)  

ேிற்சங்ககாலம்: அனக ‘உறுப்புப் ேகுதி’ (சீவ்); இனச ‘இனசவு’ (ேி.அ); அனம 

‘உடற்கட்டு, அழகு’ (ேிங்); இனர ‘ஓனச’ (ேினள); உனத ‘எட்டிமிதித்தல், அடி’ 

(த.ே); உனர ‘பதய்த்தல்’ (சூடா); உனல ‘கிளர்ச்சி’ (ொைா); கனர ‘மசால்’ (ொன்); 

குனம ‘அடி’ (ோய்), ‘அழிவு’ (கம்); துனத ‘அண்னம’ (ேிஅ); துனே ‘மிதித்தல்’; 

மதானல ‘அழிவு’;  ெனம ‘ஊரல்’; புனர ‘ஒற்றுனம’ (ேிங்); ேினள ‘ேளர்ச்சி’ (குறள்); 

குனழ ‘மிருதுோை களிமண்’ (ேிங்) 
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இருேத்தி ஐந்து சங்ககாலப் மேயர்களில், சிலேற்றிற்குத்தாை ேரந்த ேயன்ோடுள்ள 

இனணயாை மேயர்கள் உள்ளை: அனச – அனசவு, சினத – சினதவு, ெினற – ெினறவு, 

குனற – குனறவு, நுனழ – நுனழவு.  

 ேிற்சங்க கால சூழல் பேறுேட்டதாகும். இக்காலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயர்கள் கட்டுப்ோட்டுடன் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டை; ஆைால் அேற்றிற்கு இனணயாை 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கள் ேரேலாகப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டை. 

கட்டுப்ோடுத்தப்ேட்டப் ேயன்ோடுள்ள 

பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கள்  

ேரேலாை ேயன்ோடுள்ள ேிற 

ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கள் 

இனச இனச-வு 

அனம அனம-வு 

இனர இனர-ச்சல் 

உனல உனல-வு 

துனத துனத-வு 

மதானல மதானல-வு 

ேினள ேினள-வு 

ெனம ெனம-ச்சல் 

இனே ேரலாற்று அடிப்ேனடயில் ேிற்சங்காலத்னதச் சார்ந்தனே ஆைாலும் எந்த சீராை 

ஆக்கச் மசயல்ோட்டால் ஆக்கப்ேடனேபயா ேினளோக்கமுள்ளனேபயா அல்ல. 

  (C)VVய் அனச அனமப்புள்ள எட்டு ேினைகளில் ோய் ‘உண்னம ஆகு’ மட்டுபம 

சங்ககாலத்தில் ோய் ‘உண்னம’ என்ற பூஜியப் ேிமைாட்டாக்கப் மேயனர உருோகும். ேிற 

ேினைகள் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்கும். 
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 ேினை    மேயர் 

 பதய்    பதய்-வு 

 பதாய்    பதாய்-வு 

 பமய்    பமய்-வு 

இவ்ேினைகளில்  பூஜிய ேின்மைாட்டாக்கம் சீராை மசயல்ோடல்ல.  ேிற்சங்ககாலத்தில் 

பூஜிய ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கள் ஆக்கப்மேறேில்னல.  

  (C)VVர் அனச அனமப்புள்ள எட்டு ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் மூன்று மட்டுபம 

பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்க மேயர்கனள ஆக்கும்.  இனே மூன்றும் சங்க காலத்னதச் 

சார்ந்தனே. 

 சங்ககாலம்: கூர் ‘மிகுதி’ (புற்); பசர் ‘ேட்டத்தன்னம’ (மதால்); ோர் ‘ஒழுக்கு’ (அக) 

 (C)VVழ் அனச அனமப்புள்ள மூன்று ேினைகள் இரண்டு பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள உருோக்குகின்றை. 

 சங்ககாலம்: வீழ் ‘ேிழுது’ (மதால்); தாழ் ‘ேணங்கு, அஞ்சலி’ (புற்) 

 (C)VCVர் அனச அனமப்புள்ள ேத்மதான்ேது ேினைகளிலிருந்து ஒன்ேது பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கள் ஆக்கப்ேடுகின்றை. இேற்றில் இரண்டு சங்ககாலத்னதச் 

சாரும்; ேிற எழும் ேிற்சங்ககாலத்னதச் சாரும். 

 சங்ககாலம்: மலர் ‘பூ’ (அக); ேிளர் ‘மேண்னம’ (புற) 

ேிற்சங்ககாலம்: அடர் ‘அடக்குமுனற’ (மணி); சிதர் ’மோடி’ (ேிங்); தகர் ‘தூள், 

மோடி (திோ), ’துண்டு’ (ஜாகிமமா); ெிகர் ‘ஒப்பீடு’ (கந்த்) ‘சமம்’ (ொல்); உதிர் 
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‘சிறுதுண்டு, துண்டு’ (கந்த்); திமிர் ‘உடல்ேருமன், அகந்னத’ (பேே); மோதிர் 

‘ெடுங்குதல்’ (சூளா)  

 (C)VCVழ் அனச அனமப்புள்ள ஐந்து ேினைகளிலிருந்து மூன்று பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கள் ஆக்கப்ேடுகின்றை. இேற்றில் இரண்டு மேயர்கள் 

சங்ககாலத்னதச் சாரும்; ஒன்று ேிற்சங்ககாலத்னதச் சாரும். 

 சங்கக்காலம்: அேிழ் ‘பசாறு’ (மனல); இமிழ் ‘ஓனச, முைங்மகாலி’ (அக) 

 ேிற்சங்காலம்: இமிழ் ‘தயிர்’ (சீவ்), பெரம்’ (ஆனைக்)  

சங்ககாலத்தில் அேிழ், இமிழ் என்ேை சீராை பூஜிய ஒட்டாக்கப் மேயர்கள். இனே 

ேிற்சங்ககாலத் தமிழில் குறிப்ோக தற்காலத் தமிழில் ேரேலாைப் ேயன்ோட்டில் இல்னல.  

2.4.1.5. ஐந்தாேது ேினைத்திாிபு ேகுப்ேில் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 

 உ-ேில் இறுதியுறும் ஐந்தாேது ேினைத் திாிபு ேகுப்னேச் சாரும் ேினைகள் இ-ஐ 

இறந்தகாலக் குறியாகவும் வ்-ஐ எதிர்காலக் குறியாகவும் எடுக்கும்.  கிட்டத்தட்ட 

ஆயிரத்தி இருநூறு ேினைகள் இவ்ேகுப்னேச் சாரும். இேற்றில் இருநூறுக்கு அதிகமாை  

ேினைகள் ஆக்கப்ேட்ட (இயங்கு என்ேது இயக்கு எை மாறுேது போன்ற) 

மசயப்ேடுமோருள் குன்றா ேினைகளாகும்.  சங்காலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் 

மேயர்கள் இவ்ேினைகளிலிருந்து ஆக்கப்ேடேில்னல. ோழ்த்து என்ற ஒன்றுதான் 

ேிதிேிலக்காகும். சில அதிக ேடிேங்கள் மட்டுபம ேிற்காலச் சங்கத்தமிழில் 

காணப்ேடுகின்றை. எடுத்துக்காட்டாக ஆக்கு ‘உருோக்கம்’ (பதோ) இலக்கியப் 

ேனுேலில் மட்டும் ெிகழும். இதுபோன்று திரட்டு ‘மதாகுப்பு’, சுருட்டு, கடத்து ‘ேடகு’ 

போன்றனே  இலக்கியப் ேனுேல்களிபலா கினளமமாழிகளிபலா காணப்ேடும்; அனே 
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உருோக்கேட்டனேயாகபோ ேிந்னதய ேளர்ச்சியாகபோ இருக்கும். ொம் இந்த 

ஆக்கப்ேட்ட மசயப்ேடுமோருள் குன்றா ேினைகனள ேிலக்கி னேத்தால், கிட்டத்தட்ட 

ஆயிரம் ேினைகள் இருக்கும். அேற்றிலிருந்து கிட்டத்தட்ட முன்னூறு 

பூஜியப்ேின்மைாட்டுப் மேயர்கள் சங்ககாலத்திலும் ேிற்சங்ககாலத்திலும் 

ஆக்கப்ேடுகிறது. சங்கத் தமிழ் எண்ேத்னதந்து பூஜியப்ேின்மைாட்டுப் மேயர்கனள மட்டும் 

ஆக்கும். மேரும்ோலாைனே மதளிோை பெர்வுகளாகும்; அனே எல்லா காலத்திலும் 

சீராை மேயர்களாகும்.  ஆைால் மேரும்ோலாை ேிற்சங்க ஆக்கேடிேங்கள் இலக்கியம் 

சாராதனே கினளமமாழிசார்ந்தனே மற்றும் மிகக் கட்டுப்ோடாை ேயன்ோடு உள்ளனே. 

இருநூற்றி முப்ேது மேயர்களில், ஐம்ேதிலிருந்து அறுேது ேனரயிலாை மேயர்கள் சாியாை 

சீராை மேயர்களாகும். இது பூஜிய ஒட்டாக்கப் மேயர்கள் இத்திாிபு ேகுப்ேில் 

ேினளோக்கம் உள்ளனே அல்ல. குறிப்ேிட்ட சில அனச அனமப்மோழுங்கு மட்டும் சீராை 

மேயர்கனள உருோக்கப் ேயன்ேடுத்தப் ேடுகின்றை. ேிைகளின் இறுதி அனசயில் 

அனடப்மோலி அல்லாத மமய்கள் இருந்தால் பூஜிய ஒட்டு முக்கியமாகப் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடும். இதன் அனமப்மோழுங்கு (C)VC2V (இதில் C2  அனடப்மோலி 

அல்லாததாகும்) ஆகும். இவ்ேினை அதன் பூஜிய ேிமைாட்டாகப் மேயர் ொண் 

‘அேமாைம்’  எைேனத ஆக்கும். ேழந்தமிழில் உ அனடப்மோலியல்லா மமய்க்கும் ேின் 

ேராது; எைபே உ பூஜிய ேிமைாட்டாகப் மேயர் ொண் என்ேதில் ெீக்கப்ேடும்.  

இதுபோன்று மின்னு ேனகயில் ேடும் ேிைகளும் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள 

உருோக்கும்.  (C)VPPஉ மற்றும் (C)VVPPஉ (இதில் PP என்ேது அனடப்மோலி மயக்கம் 

ஆகும்) என்ற அனமப்மோழுங்குகள் மகாண்ட ேினைகள் அேற்றின் பூஜியப் 
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ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஓரவுக்கு ஆக்கும். ஒபர ஒரு கட்டுப்ோடு என்ை 

மேன்றால் இவ்ேினைகள் மசயப்ேடுமோருள் குன்றா ேினைகளிலிருந்து 

ஆக்கப்ேடலாகாது. ேிற அனமப்மோழுங்குகளில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயராக்கம் 

அாிதும் இரண்டாம் தரமாைதாகும்.  

 (C)VVPஉ அனமப்மோழுங்கில் மாறு ‘ேிபராதம்’, ொறு ‘ொற்று’ என்ற பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்களின் ஆக்கமும் (C)VCVNPu என்ற அனமப்மோழுங்கில் 

புலம்பு ‘ஓனச’ என்ற பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயாின் ஆக்கமும் சிறப்ோைதாகும்; 

ஏமைன்றால் பமற்கண்ட ேினைகள் இரட்டிப்புச் மசயல்ோட்டால் மேயராக்கம் மசய்யும்:. 

மாற்று/மாற்றம், ொற்று, ேிருப்பு (ேிரும்பு ’ஆனசப்ேடு’ என்ற ேினையிலிருந்து). பூஜிய 

ேிமைாட்டாக்கம் சங்கத்தமிழில் முந்னதய ேளர்ச்சியா ேிந்னதய ேளர்ச்சியா என்று 

ெமக்குத் மதாியாது.  (C)VVPu என்ேதற்கு (C)VVகு, (C)VVது, (C)VVடு போன்ற ஆறு 

துனண அனமப்மோழுங்குகள் உள்ளை. இேற்றில் பூஜிய ேின்மைாட்டாகப் மேயர் 

(C)VVறு என்ேதில் மட்டும் ஆக்கப்ேட்டுள்ளது (மாறு ‘ேிபராதம்’). இதுபோன்று 

(C)VCVNPஉ என்ேதற்கு (C)VCVங்கு, (C)VCVந்து போன்ற ஆறு துனண 

அனமப்மோழுங்குகள் உள்ளை. இவ்ேற்றில் (C)VCVம்பு என்ற அனமப்மோழுங்னக 

சாரும் அரும்பு ’மமாட்டாய் உருோகு’ போன்ற ேினைகள் மட்டுபம பூஜிய 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. இக்கட்டுப்ோடு இவ்ேினைகளில் பூஜிய 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயராக்கம் ேிந்னதய ேளர்ச்சி எை ெிரூேிக்கின்றது.  

 ேின்ேரும் அட்டேனண ஐந்தாேது திாிபுேகுப்னேச் சார்ந்த ேினைகளின் பூஜியப் 

மேயராக்கத்னத அனச அனமப்மோழுங்கு அடிப்ேனடயில் ேட்டியலிட்டுக் காட்டுகின்றது.  
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அனச 

அனமப்மோழுங்கு 

ேினைகளின் 

எண்ணிக்னக 

சங்ககாலத்தில் 

பூஜியப் 

மேயர்களின் 

எண்ணினக 

ேிற்சங்ககாலத்தில் 

பூஜியப் 

மேயர்களின் 

எண்ணினக 

(C)VVPV 55 5 15 

(C)VNPV 73 - 14 

(C)VVNPV 48 1 12 

(C)VCVNPV 175 10 18 

(C)VCVVNPV 12 - 2 

(C)VC2V 25 9 2 

(C)VC2 C3V 55 14 12 

(C)VCVC3V 28 4 1 

(C)VPPV 80 14 50 

(C)VVPPV 64 6 22 

(C)VCVPV 102 2 19 

(C)VC2PV 31 1 2 

(C)VCVPPV 157 3 47 

(C)VVCVVPPV 11 1 2 

(C)V……V 67 15 13 

Total 993 85 231 

 (P= அனடப்மோலி N  = மூக்மகாலி C2, C3 =  அனடப்மோலி அல்லாதை.) 
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 (C)VVPஉ என்ற அனச அனமப்ேில் ஐந்து துனண அனமப்மோழுங்குகள் உள்ளை: 

(C)VVகு, (C)VVசு, (C)VVடு, (C)VVது, (C)VVறு.   

 (C)VVகு என்ற அனச அனமப்ேில் மூன்று ேினைகள் உள்ளை: ஆகு, ஏகு ‘போ’, ஈகு 

‘மகட்டியாகு’. இேற்றிலிருந்து இரு காலத்திலும் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கள் 

ஆக்கப்ேடேில்னல 

 (C)VVசு என்ற அனச அனமப்ேில் ஏழு ேினைகள் உள்ளை. இேற்றிலிருந்து 

சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கள் ஆக்கப்ேடேில்னல. 

ேிற்சங்காலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கள் ஆக்கப்ேட்டுள்ளதாகத் 

மதாிகின்றது. 

 ேிற்சங்ககாலம்: ஏசு ‘குற்றம், களங்கம்’ (திோ); பூசு ‘பூச்சு’ ; மூசு ‘திரள்தல்’ (சீே) 

 (C)VVடு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கில் ேதிைாறு ேினைகள் உள்ளை.  மூன்று 

பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கள் சங்காலத்திலும் இரண்டு பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் 

மேயர்கள் ேிற்சங்ககாலத்திலும் ஆக்கப்ேட்டுள்ளை. 

 சங்ககாலம்: கூடு ‘மதாகுப்பு, இனல’ (புற்); ெீடு ‘ெீண்டகாலம்’ (அக); ோடு ‘ோடிய 

 பூக்கள்’ (கலி);  

 ேிற்சங்காலம்: சூடு ‘குடுமி’ (ேினள); பகாடு ‘பகாணல்’, ’ஓரேஞ்சனை’ (ொல) 

 (C)VVது என்ற அனச அனமப்மோழுங்கில் ஆறு ேினைகள் உள்ளை.  ஊது, ஓது 

என்ற ேிைகள் சங்ககாலப் ேனுேல்களில் ேருகின்றை. இேற்றிலிருந்து பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கள் சங்காலத்தில் ஆக்கப்ேடேில்னல. ேிற்சங்ககாலத்தில் மூன்று 

ேினைகள் அேற்றின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. 
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 ேிற்சங்காலம்: ஊது ’எக்காளம் ஊது’; பமாது ‘அனற, அடி’; காது ‘மகானல’ (சூடா) 

 (C)VVறு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கில் இருேத்தி இரண்டு ேினைகள் உள்ளை. 

இேற்றில் ொன்கு சங்ககாலத்திலும் ஏழு ேிற்சங்ககாலத்திலும் காணப்ேடுகின்றை. 

பமற்மசான்ை ஐந்து அனமப்மோழுங்குகளில் இவ்ேனக அனமப்மோழுங்கு தான் சீராை 

ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. 

 சங்ககாலம்: நூறு ‘சக்தி’ (மனல), ‘சுண்ணாம்பு’ (மது); ோறு ‘அழிவு’ (புற்); மாறு 

 ‘ேிபராதம்’ (புற்), ‘ேதில்’ (கலி), ‘இறப்பு’ (புற்); ொறு ‘ொற்று’ (மேரும்) 

 ேிற்சங்காலம்: ஏறு ‘உயரம்’ (மோிய்); சீறு ‘பகாேம்’ (ஏலா); தூறு ‘ேழி’ (அருட்); கீறு 

 ‘பகாடு’, ‘துண்டு’; பதறு ‘மதளிவு’, ‘உறுதி’ (சூடா); பீறு ‘கிழிசல்’, ’கந்னத’ (சங்.அக); 

 வீறு ‘அடி’. 

  (C)VNPஉ என்ற அனச அனமப்மோழுங்கில் ஆறு துனண அனமப்மோழுங்குகள் 

உள்ளை: (C)Vங்கு, (C)Vஞ்சு, (C)Vண்டு, (C)Vந்து, (C)Vம்பு, (C)Vன்று.  

 (C)Vங்கு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கில் ேன்ைிரண்டு ேினைகள் உள்ளை. 

மூன்று ேினைகள் ேிற்சங்காலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கனள 

ஆக்குகின்றை. இனே இலக்கியச் மசாற்கள் அல்ல. 

 ேிற்சங்காலம்: மங்கு ‘அழிவு, ெஷ்டம்’; தங்கு ‘ேசித்தல்’ (ேிஅ); மோங்கு ‘மசழிப்பு’, 

 ’அதிர்ஷ்டம்’ (ஜாகி) 

 (C)Vஞ்சு அனச அனமப்மோழுங்கில் ேதிமைான்று ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் 

மிஞ்சு ’மினகேடு’ அதன்  பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயனர ஆக்குகின்றது.  

 ேிற்சங்காலம்: மிஞ்சு ‘அதிகம்’  
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 (C)Vண்டு அனச அனமப்மோழுங்கில் ேதினைந்து ேினைகள் உள்ளை.  

இேற்றிலிருந்து மூன்று  பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கள் ஆக்கம் மேறுகின்றை. 

ஒன்று மட்டுபம ேிற்சங்ககாலப் ேனுேலில் காணப்ேடுகின்றது. ஆைால் மூன்று 

ஆக்கங்களும் ேரேலாகப் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்றை. 

 ேிற்சங்ககாலம்: மிண்டு ‘ேலினம’ (பதோ); ’மசருக்காை பேச்சு’ (ோல); மண்டு 

 ‘மெருக்குதல்’, ‘மிகுதி’ (ேிஅ)  

 (C)Vந்து அனச அனமப்மோழுங்கில் ேைிரண்டு ேினைகள் உள்ளை.  மூன்று  

ேினைகள் மட்டுபம அேற்றின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. 

இேற்றில் முந்து மட்டுபம இலக்கியப் ேனுேலில் காணப்ேடுகின்றது. இவ்ேனசப்பு 

மேயர்கள் ேரேலாகப் ேயன்ேடுத்தப்ேடேில்னல. 

 ேிற்சங்ககாலம்: முந்து ‘ேழனம’, ‘மதாடக்கம்’ (திோ) ; மகாந்து ‘துள்ளல் 

 ேினளயாட்டு’; குந்து ‘துள்ளுதல்’, ’குந்துனக’.  

 (C)Vம்பு அனச அனமப்மோழுங்கில் ேதினைந்து ேினைகள் உள்ளை.  மூன்று  

ேினைகள் மட்டுபம அேற்றின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. 

இனே யாவும் இலக்கியம் சாராதை.  

 ேிற்சங்ககாலம்: எம்பு ‘உயர்தல்’ (பே.ே); சிம்பு ‘சுண்டி இழுத்தல்’ (மகாச்னச); 

 மெம்பு ‘மெம்புபகாலால் தூக்குேது’  

  (C)Vன்று அனச அனமப்மோழுங்கில் ஒன்ேது ேினைகள் உள்ளை.  அேற்றில் 

அன்று ’மேறு, பகாப்ேடு’ என்ற ேினை ேிற்சங்ககால இலக்கியப் ேனுேலில் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாகப் மேயனர ஆக்குகின்றது.   
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 ேிற்சங்ககாலம்: அன்று ‘பேறுோடு’, ’ஐயம்’ (அருட்) 

 (C)VVNPஉ என்ற அனச அனமப்மோழுங்குக்கு ஆறு துனண  

அனமப்மோழுங்குகள் உள்ளை: (C)VVங்கு, (C)VVஞ்சு, (C)VVண்டு, (C)VVந்து, (C)VVம்பு, 

(C)VVன்று.   

 (C)VVங்கு அனமப்மோழுங்கில் ேன்ைிரண்டு ேினைகள் உள்ளை. இேற்றுள் ஐந்து 

ேினைகள் உள்ளார்ந்த மசயப்ேடுமோருள் குன்றிய அல்லது குன்றா ேினைகளாகும்; ஏழு 

ேினைகள் ஆக்கப்ேட்ட மசயப்ேடுமோருள் குன்றிய அல்லது குன்றா ேினைகளாகும். 

உள்ளார்ந்த ேகுப்னேச் சார்ந்த ேினைகள் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயனர 

ஆக்குகின்றை.  இனே யாவும் இலக்கியம் சாரா மசாற்களாகும். 

 ேிற்சங்ககாலம்: தாங்கு ‘தாங்குதல்’ (ஜாகிமமா), ’ஆதரவு’ (ே.ே); நூங்கு ‘சிறப்பு’ 

 (அக.ெிக) ‘மிகுதி’ (ேி.அக); ோங்கு ‘ேனளவு’ (ொமதிே); ோங்கு ‘அடி’, ‘பமாசடி’ 

 (C)VVண்டு அனமப்மோழுங்கில் ஒன்ேது ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் மூன்று 

ேிைகள் ேிற்சங்ககாலத்தில் தமது பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயனர ஆக்குகின்றை.  

இனே யாவும் இலக்கியம் சாரா மசாற்களாகும். 

 ேிற்சங்ககாலம்: ஈண்டு ‘பேகம்’ (திோ), தாண்டு ‘குதி’, ‘அகந்னத’; தூண்டு 

 ’கிளர்ச்சியூட்டுதல்’.  

 (C)VVந்து அனமப்மோழுங்கில் ேத்து ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் ஒரு ேினை 

ேிற்சங்ககாலத்தில் தைது பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயனர ஆக்குகின்றது.  

 ேிற்சங்ககாலம்: ெீந்து ‘கடல்’ (சீவ்) 
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 C)VVம்பு அனச அனமப்மோழுங்கில் ேன்ைிரண்டு ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் 

ஒரு ேினை சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயனர ஆக்குகின்றது; மூன்று 

ேினைகள் ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை.  

 சங்ககாலம்: கூம்பு ‘மமாட்டு’ (புற்) 

 ேிற்சங்ககாலம்: பகாம்பு ‘பகாேம்’ (புக்); சாம்பு ‘முரசு’ (சூடா); பசாம்பு ‘பசாம்ேல்’ 

 (மதால்.உனர), ‘மந்தம்’ (திருமந்த்)  

 (C)VVன்று அனச அனமப்மோழுங்கில் இரண்டு ேினைகள் உள்ளை.  அேற்றில் 

ஊன்று என்ற ேினை ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயனர 

ஆக்குகின்றது. 

 ேிற்சங்ககாலம்: ஊன்று ‘ஆதாரம், ஆதரவு’ (ஞாை) 

 (C)VCVNPஉ அனமப்மோழுங்கில் ஆறு துனண அனமப்மோழுங்குகள் உள்ளை: 

(C)VCVங்கு, (C)VCVஞ்சு, (C)VCVண்ட், (C)VCVந்த், (C)VCVம்ப், (C)VCVன்ற். 

 (C)VCVங்கு அனச அனமப்மோழுங்கில் நூற்றி இரண்டு ேினைகள் உள்ளை. 

இேற்றில் இரண்டு ேினைகள் சங்ககாலத்திலும் ேதிமைான்று ேினைகள் 

ேிற்சங்ககாலத்திலும் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. 

 சங்ககாலம்: அணங்கு ‘ேலி’ (முரு), ‘துயரம்’ (குற்); ேிலங்கு ‘குறுக்காக 

 இருப்ேது’ (புற்)  

ேிற்சங்ககாலம்: இணங்கு ‘ஈடு’ (பகா); இயங்கு ‘இயக்கம்’ (சீவ்); குரங்கு ‘ேனளவு’ 

(சில்); கறங்கு ‘ேட்டம்’ (கல்), ‘ஓனச’ (ேிங்), ‘சுழல்’ (திோ); மொறுங்கு 

‘சிறுகல்மோடி’ (சூடா), ‘தூள்’  (சூளா); நுணுங்கு ‘தூள்’ (ேிங்); நுறுங்கு 
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‘சிறுகல்மோடிகள்’ (மதால்.மசால்.உனர); சுணங்கு ’உடல்மமாலிவு’ (ேி.அ); சழங்கு 

‘ேலவீைெினல’; நுடங்கு ‘ெடுக்கம்’, ’மமல்லியதன்னம’ (யா.அக); ேிலங்கு ‘தனள’ 

(சூடா) 

  (C)VCVஞ்சு அனச அனமப்மோழுங்கில் ஐந்து ேினைகள் உள்ளை. இதில் ஒரு 

ேினை மலக்சிகைில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயராகப் மோருள் 

மகாள்ளப்ேடுகின்றது.  

 சங்ககாலம்: முரஞ்சு ‘முதிர்ச்சியனடதல்’ (மனல) 

 (C)VCVண்டு அனச அனமப்மோழுங்கில் ேதிமூன்று ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் 

ஒரு ேினை  ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் மசய்கின்றது. இது 

சீராை மேயரல்ல. 

 ேிற்சங்ககாலம்: முரண்டு ‘எதிர்ப்பு’ (யாப்.உனர) 

 C)VCVந்து அனச அனமப்மோழுங்கில் ேதிொன்கு ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் 

ஒரு ேினை ேிற்சங்காலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயராக்கம் மசய்கின்றது.  

 ேிற்சங்ககாலம்: அழுந்து ‘ெீாின் ஆழம்’ (திோ) 

 C)VCVம்பு அனச அனமப்மோழுங்கில் ொற்ேது ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் 

ஒன்ேது ேினைகள் அேற்றின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயர்கனள ஆக்கம் 

மசய்கின்றை. இேற்றில் ஆறு சங்ககாலத்னதயும் மூன்று ேிற்சங்ககாலத்னதயும் சாரும். 

 சங்ககாலம்: அரும்பு ‘மமாட்டு’ (குற்); அசும்பு ‘பசறு’ (புற்); சிலம்பு “கிலுங்கும் 

 காற்சிலம்பு’  (ஐங்); மசதும்பு ’மமல்லிய ெீபராட்டம்’ (கலி); புலம்பு ‘ஓனச’ (குற்); 

 ேிதும்பு ‘ேினரவு’ (புற்); குழம்பு ‘அடர்த்தியாை திரேம்’ (மேரும்.340) 
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 ேிற்சங்ககாலம்: சிதம்பு ‘இழிெினல’ (பதோ), ’ேதைழிவு’ (ஜாகி); குழம்பு 

 ‘கலனே, திரேம்’ (திவ்.இயற்), ‘கறிகுழம்பு’ (ேிங்), ‘பசறு’;  ேிளம்பு ‘மசால்’ (ென்)  

 (C)VCVன்று அனச அனமப்மோழுங்கில் இரண்டு ேினைகபள உள்ளை. இனே 

சங்ககாலத்திலும் ேிற்சங்ககாலத்திலும் பூஜியப் ேின்மைாட்டாகப் மேயராக்கம் 

மசய்யேில்னல.  

 (C)VCVVNPஉ அனச அனமப்மோழுங்கில் ஐந்து துனண அனச 

அனமப்மோழுங்குகள் உள்ளை: (C)VCVVங்கு, (C)VCVVஞ்சு, (C)VCVVண்டு, 

(C)VCVVந்து, (C)VCVVம்பு. (C)VCVVங்கு  அனச அனமப்மோழுங்கில் ஒரு ேினையும் 

(C)VCVVஞ்சு அனமப்மோழுங்கில் மூன்று ேினைகளும் (C)VCVVண்டு 

அனமப்மோழுங்கில் ஒரு ேினையும் (C)VCVVந்து அனமப்மோழுங்கில் இரண்டு 

ேினைகளும் (C)VCVVம்பு அனமப்மோழுங்கில் ஐந்து ேினைகளும் உள்ளை. 

(C)VCVVண்டு அனமப்மோழுங்னகச் சார்ந்த ேிறாண்டு அதன் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயனரயும் (C)VCVVம்பு அனமப்மோழுங்னகச் சார்ந்த குணம்பு பூஜியப் அதன் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனரயும் ேிற்சங்ககாலத்தில் ஆக்கம் மசய்யும்.  

 ேிற்சங்ககாலம்: ேிராண்டு ‘கீறல்’ (திருேிருந்); குணம்பு ‘மகிழ்ச்சியாை பேச்சு’ 

 (ேி.அ) 

 (C)VC2உ அனச அனமப்மோழுங்கில் ஆறு துனண அனச அனமப்மோழுங்குகள் 

உள்ளை: (C)Vணு, (C)Vனு, (C)Vரு, (C)Vலு, (C)Vவு, (C)Vளு.  
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 (C)Vணு அனச அனமப்மோழுங்கில் ொன்கு ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் 

இரண்டு ேிைகள் சங்ககாலத்தில் அேற்றின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர ஆக்கம் 

மசய்கின்றை. 

 சங்ககாலம்: ொணு ‘மேட்கம்’ (குறி); ொண் ‘ொணம்’ (மதால்); பகாண் ‘ேிபராதம்’ 

 (அக. 372.15),  ’பகாணல்’ (ோச்) 

 (C)Vனு அனச அனமப்மோழுங்கில் ஒரு ேினைபய உள்ளது. இது அதன் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர சங்ககாலத்தில் ஆக்கம் மசய்கின்றது. இது 

ேிற்சங்காலத்திலும் ேயன்ோட்டில் இருக்கிறது.  

 சங்ககாலம்: கூன் ‘கூைல்’ (புற்), ேிற்சங்ககாலம்: கூன் ’கூன்முதுகு’ (சில) 

 C)Vவு அனச அனமப்மோழுங்கில் ேதிைான்கு ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் 

எட்டு ேினைகள் அதன் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயராக்கம் மசய்கின்றை. ஆறு 

பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கள் சங்ககாலத்னதச் சார்ந்தனே; இரண்டு மேயர்கள் 

ேிற்சங்ககாலத்னதச் சார்ந்தனே. இறுதி வு சங்ககாலத்தில் எல்லாப் மேயர்களிலும் 

ெீக்கப்ேடுகின்றது.  

 சங்ககாலம்: ஏ ‘அம்பு’ (அக); ஏவு ‘அம்பு’ (கந்த்); ஓ ‘ெிறுத்துதல்’ (மனல); ஓவு 

 ‘ெீக்குதல்’ (கந்த்); கா ‘ஒவ்மோரு முனையிலும் கயிறுகள் மதாங்கும் கழி’ (மேரும்); 

 கூ ‘புலம்ேல்’  (புற்); ோ ‘ோவு’ (அக.293-4); ோ ‘தாவுதல்’ (அக.160.10);  

 ேிற்சங்ககாலம்: தாவு ‘அழிவு’ (குறள்); தாவு ‘குதித்தல்’, ‘ெகர்தல்’ (ேிங்); பம ‘ஆனச’ 

 (ேி.அ) 
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 (C)VC2C3உ அனச அனமப்மோழுங்கில் ஆறு துனண அனச அனமப்புகள் உள்ளை: 

(C)Vண்ணு, (C)Vம்மு, (C)Vன்னு, (C)Vல்லு, (C)Vவ்வு, (C)Vள்ளு. 

 (C)Vண்ணு அனச அனமப்மோழுங்கில் எட்டு ேினைகள் உள்ளை. இேற்றிலிருந்து 

சங்ககாலத்தில் ொன்கு ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கள் ஆக்கப்ேடுகின்றை.  

ேிற்சங்காலத்தில் இவ்ேினைகளின் பூஜியப்ேின்மைாட்டுப் மேயர்கள் காணப்ேடேில்னல. 

 சங்ககாலம்: எண் ‘எண்ணம்’ (புற்); எண் ‘ெம்ேர்’ (மதால்); எண்ணு ‘எண்ணுதல்’ 

 (மனல); ேண் ‘தயாாித்தல்’ (புற்); ேண்ணு; மண் ‘கழுவுதல்’ (ோி); மண்ணு 

 ‘அலங்காரம்’ (பு.மே)  

 (C)Vம்மு அனச அனமப்மோழுங்கில் ஒன்ேது ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் 

இரண்டு ேிற்சங்ககாலத்தில் அேற்றின் பூஜியப்ேின்மைாட்டுப் மேயர்கனள ஆக்கம் 

மசய்கின்றை. 

 ேிற்சங்ககாலம்: தும்மு ‘தும்முதல்’ (குறள்); ேிம்மு ‘சுனம’, ‘எனட’ (ொம) 

(C)Vன்னு அனச அனமப்மோழுங்கில் ேதிமைான்று ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் இரு 

ேினைகள் சங்ககாலத்தி அேற்றின் பூஜியப்ேின்மைாட்டுப் மேயர்கனள ஆக்கம் 

மசய்கின்றை. ேிற்சங்காலத்தில் இவ்ேினைகள் பூஜியப்ேின்மைாட்டுப் மேயர்கனள 

ஆக்கம் மசய்யேில்னல. 

 சங்ககாலம்: மின், மின்னு ‘மின்ைல்’ (அக); ேின்னு ‘ேின்ைல்’ (புற) 

 (C)Vல்லு அனச அனமப்மோழுங்கில் ேத்து ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் மூன்று 

ேிைகள் மட்டும் அேற்றின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள சங்ககாலத்தில் 
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உருோக்குகின்றை. ேிற்சங்காலத்தில் இவ்ேினைகளின் பூஜியப்ேின்மைாட்டுப் மேயர்கள் 

இல்னல. 

 சங்ககாலம்: மசால் ‘ோர்த்னத’ (மதால்); எல் ‘இரவு’ (அக); புல்லு ‘தழுவுதல்’ (கலி 

 3.13) 

 (C)Vவ்வு அனச அனமப்மோழுங்கில் ேத்து ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் இரு 

ேினைகள் அேற்றின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள சங்ககாலத்தில் 

உருோக்குகின்றை; ஐந்து ேினைகள் அேற்றின் பூஜிய ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள 

ேிற்சங்ககாலத்தில் ஆக்குகின்றை. 

 சங்ககாலம்: கவ்வு ‘உண்ணுதல்’ (மேரும்); ேவ்வு ‘ேிடுங்குதல்’ (ோி) 

 ேிற்சங்ககாலம்: தவ்வு ‘துள்ளுதல்’; தவ்வு ‘சுருங்குதல்’; துவ்வு ‘புலன்களின் ெினறவு; 

 (சுட்டா), ‘உணவு’; மதவ்வு ‘ேறித்தல்’; மதவ் ‘ேறித்தல்’ (ேிங்); மொவ்வு 

 ‘உடல்மமலிவு’, ‘மமல்லிய தன்னம’ 

 (C)Vள்ளு அனச அனமப்மோழுங்கில் ஏழு ேினைகள் உள்ளை.  இேற்றில் இரண்டு 

ேினைகள் அேற்றின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள சங்ககாலத்தில் 

ஆக்குகின்றை; ஐந்து ேினைகள் அேற்றின் பூஜிய ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள 

ேிற்சங்ககாலத்தில் ஆக்குகின்றை.  

 சங்ககாலம்: எள்ளு, எள்  ‘சிறுனமப்ேடுத்துதல்’ (புற்); உள் ‘உள்ளம்’ (ெற்) 

 ேிற்சங்ககாலம்: அள்ளு, அள் ‘னகேிடி அளவு’ (சிே); கிள்ளு ‘கிள்ளுதல்’ ; தள்ளு, 

 தள் ‘தள்ளுதல்’ (தின்ன்);  துள்ளு, துள் ‘குதித்தல்’, ‘அகந்னத’ (அருட்ோ); நுள்ளு 

 ‘கிள்ளு, கடி’  
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 (C1)VCVC3உ அனச அனமப்மோழுங்கில் ஆறு துனண அனச 

அனமப்மோழுங்குகள் உள்ளை: (C1)VCVஞு, (C1)VCVனு, (C1)VCVணு, (C1)VCVமு, 

(C1)VCVலு, (C1)VCVளு.  

 (C1)VCVஞு என்ற அனச அனமப்ேில் ேரும் ஒரு ேினையும் (C1)VCVனு என்ற 

அனச அனமப்ேில் ேரும் இரு ேினைகளும் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயர்கனள 

உருோக்கேில்னல. (C1)VCVணு அனச அனமப்மோழுங்கில் ஒரு ேினை மட்டுபம 

உள்ளது. இது ஒரு பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனரச் சங்ககாலத்தில் ஆக்குகின்றது. 

இது ேிறசங்ககாலத்திலும் மதாடர்ந்து ேயன்ோட்டில் உள்ளது. 

 சங்ககாலம்: முரண் ‘மாறுோடு’, ‘எதிர்ப்பு’ (புற்) 

 (C1)VCVமு என்ற அனச அனமப்ேில் ேதினைந்து ேிைகள் உள்ளை. இேற்றில் 

இரண்டு ேினைகள்  பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள சங்ககாலத்தில் 

ஆக்குகின்றை. ேிற்சங்ககாலத்தில் ேினைகள் உள்ளை ஆைால் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கள் ஆக்கப்ேடேில்னல. இந்த பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் 

மேயர்களும் ேிற ேின்பைாட்டாக்கப் மேயர்களால் இடம் மேயர்க்கப்ேடுகின்றை. 

 சங்ககாலம்:இருமு ‘இருமல்’ (புற்); உருமு,  ‘இடி’ (ெற்); உரும் ‘இடி’ 

சங்ககால இருமு ேிற்சங்ககாலத்தில் இருமல் எைேதால் இடம்மேயர்க்கப்ேட்டுள்ளது.  

 (C1)VCVலு அனச அனமப்ேில் ஆறு ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில்  ஒரு ேினை 

ேிற்சங்ககாலத்தில் அதன்  பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர ஆக்குகின்றது.  

 ேிற்சங்ககாலம்:  நுதல் ‘மசால்’ (ேி.அ) 
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 (C1)VCVளு என்ற அனச அனமப்ேில் மூன்று ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் ஒரு 

ேினை மட்டும் சங்ககாலத்தில் சீராை பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர 

ஆக்குகின்றது. 

 சங்ககாலம்: அருள் ‘கருனண’ (குற்) 

 (C)VPPஉ என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ஆறு துனண அனமப்மோழுங்குகனளக் 

மகாண்டுள்ளது: (C)Vக்கு, (C)Vச்சு, (C)Vட்டு, (C)Vத்து, (C)Vப்பு, (C)Vற்று. 

 C)Vக்கு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு இருேத்தி இரண்டு ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளது.  இேற்றில் ேதிமைான்று ேிற்சங்ககாலத்தில் அேற்றின் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. சங்ககாலத்தில் மூன்று ேினைகள் 

உள்ளை: எக்கு, ெக்கு, ேிக்கு. இனேகள் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்கேில்னல. 

 ேிற்சங்ககாலம்: கக்கு ‘கக்குோன்’ (புக்); சிக்கு ‘சிக்கல்’ (கம்), ’கண்ணி’ (ேே); 

 மசாக்கு ‘மதிமயக்கெினல’ (புக்); திக்கு ‘திக்குதல்’ ; நுக்கு ‘குழி, துண்டு (ேிஅ); 

 மெக்கு ‘தள்ளல்’ (பேே); மக்கு ‘மந்தத்தன்னம, ’முட்டாள்’; முக்கு ‘முனைப்பு’, 

 ‘மூச்சுத்திணறல்’; ேக்கு ‘தீய்தல்’  (கம்); ேிக்கு ‘ேிக்கல்’ (ெிக); மொக்கு ’ேிளவு’ 

 (யாழ்.அ).  

 (C)Vச்சு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ஐந்து ேிைகனளக் மகாண்டுள்ளது. 

இேற்றில் மூன்று ேினைகள் அேற்றின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள 

ஆக்குகின்றை. இவ்ேினைகளும் மேயர்களும் ேிற்சங்ககாலத்னதச் சாரும். 

 ேிற்சங்ககாலம்: ெச்சு ‘ேிரச்சனை’ (பேே), ’மழனல’ (ேி.அ); மமச்சு ‘ோராட்டு’ 

 (ேின்.அ); ேிச்சு ‘ேித்து’ (ேிங், பதோ) 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 81 

 (C)Vட்டு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ேதிைாறு ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளை. 

இேற்றில் ஐந்து ேினைகள் சங்ககாலத்தி அேற்றின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயர்கனள ஆக்குகின்றை; ேன்ைிரண்டு ேினைகள் ேிற்சங்ககாலத்தில் அேற்றின் 

பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. 

 சங்ககாலம்: கட்டு ‘அடர்த்தியாை இனலகள்’ (புற்); கட்டு ‘கணிப்பு’ (மதால்); 

 மகாட்டு ‘மத்தளம் மகாட்டுதல்’ (ஐங்); சுட்டு ’கருதப்ேடும் மோருள்’ (மதால்), 

 ‘சுட்மடழுத்து’ (மதால்); முட்டு ’தனட’ (மதால்); ‘குனறவு’ (புற்) 

ேிற்சங்ககாலம்: கட்டு ’கற்னற’, ‘அனணக்கட்டு’, ‘முடிச்சு’; எட்டு ‘காலடி’ (பேே); 

ஒட்டு ‘மதாடர்பு’ (புக்), ‘ஒப்பீடு’ (ோய்), ‘னதயல் ஒட்டு’, ‘தாேர ஒட்டு’ (பேே); 

ஒட்டு ‘ உறுதிமமாழி’ (அருட்); மகாட்டு ‘ஊற்றுதல்’; மசாட்டு ‘துளி’; மசாட்டு 

‘குட்டு’; தட்டு ‘அடி, அனற’ (சில.உனர), ‘தனட’; திட்டு ‘ேனச’; மதட்டு ‘ேஞ்சனை’ 

(தாயு), ‘ேறித்தல்’; மெட்டு ‘தள்ளுதல், ‘தாக்குதல்’; மொட்டு ‘புணர்தல்’; மேட்டு 

‘மேட்டுதல்’  

 (C)Vத்து என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ேதிமைட்டு ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளது. இேற்றில் ஐந்து ேினைகள் சங்ககாலத்னதச் சாரும். ேித்து என்ற ேினை 

மட்டும் சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர ஆக்கும். ேன்ைிரண்டு 

பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கள் ேிற்சங்ககாலத்தில் ஆக்கப்ேட்டுள்ளை. 

 சங்ககாலம்: ேித்து ‘ேினத’ (ெற்) 

 ேிற்சங்காலம்: அத்து ‘னதயல்’; எத்து ’ஏமாற்றுதல்’ (திருோ); ஒத்து ‘தாள ஒற்று’; 

கத்து ‘அழுதல்’, ’ேிதற்றுதல்’; குத்து ‘னகயால் அடித்தல்’ (கம்), ’உந்துதல்’, ’கருேியால் 
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குத்துேது’; மகத்து ’தந்திரம்’, ’தந்திரமாை ோர்த்னத’ (அஷ்ட); மகாத்து ‘கிளறுதல்’, 

‘சிறுதுண்டுகளாய் மேட்டுதல்’, ‘சிறிய கனளக்பகாடு’  (ேே); மசத்து ‘உளியால் மேட்டல்’ 

(சீவ்.உனர); தத்து ‘துள்ளுதல்’, ‘தேறு’ (ேி.பு); மதாத்து ‘சம்ேந்தம்’ (திருமந்), 

’மதாத்துேியாதிக்குணம்’; மோத்து ‘மூடுதல், ெிறுத்துதல்’; முத்து ‘முத்தம்’ (ேே); மமாத்து 

‘அடி’ (சில) 

 (C)Vப்பு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு எட்டு ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளது. 

இேற்றில் இரண்டு ேினைகள் சங்காலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள 

ஆக்கும்; ொன்கு ேினைகள் ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள 

ஆக்கும். 

 சங்ககாலம்: மசப்பு ‘ேினட’ (மதால்); தப்பு ‘தேறு’ (ேதிற்) 

 ேிற்சங்காலம்: ஒப்பு ‘ஒப்புதல்’; கப்பு ‘இரகசியம் (ேே); ’கேர்ச்சி’ (சிபோ); துப்பு 

 ‘உமிழ்ெீர்’; மொப்பு ‘தடுத்தல்’, ‘குட்டி முனலயில் ோல்குடிப்ேனத தடுக்கும் ஒரு 

 தனட’ , தப்பு ‘ஒருேனகப்ேனற’ (ஆழ), ‘அடித்தல்’.  

 (C)Vற்று என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ேதிமூன்று ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளது. இேற்றிலிருந்து சங்ககாலம் ஐந்து பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயர்கனளயும் ேிற்சங்ககாலம் ஏழு பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனளயும் 

மகாண்டுள்ளை. 

 சங்ககாலம்: ஒற்று ‘உளவு’ (மதால்);  ‘உளோளி’ (குறள்); குற்று ‘குற்றுதல்’ (புற்); 

 சுற்று ‘கால்ேிரலணி’ (கலி); ேற்று ‘ஓய்ேிடம்’ (ோி), ‘அன்பு’ (அக.ெிக); முற்று 

 ‘முற்றுேினை’ (மதால்), ‘முதிர்ச்சி’ (ெற்), ‘முற்றுனக’ (கலி 67-5) 
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  ேிற்சங்காலம்: எற்று ‘உனதத்தல்’; ஒற்று ‘ஒத்தடம்’; மசற்று ’அடர்த்தி’ (ேிங்); துற்று 

 ‘உணவு’ (பு.மே), ‘கூட்டம்’ (ேிங்); முற்று ‘முழுனம’ (பதோ); ேற்று ‘கடல்ெீர் 

 ேடினக’ (ேின்.அ); மதாற்று ’சம்ேந்தம்’ (திவ்.), ‘ேியாதியின் ஒட்டுத்மதாடர்பு’; 

 மதற்று ’ேின்னுதல்’, ‘மசறிவு’ (திருோ),  மாறுோடு (ேிங்) 

 (C)VVPPஉ அனச அனமப்மோழுங்கு உள்ள ேினைகளுக்கு ஆறு துனண அனச 

அனமப்மோழுங்குகள் உள்ளை: (C)VVக்கு, (C)VVச்சு, (C)VVட்டு, (C)VVத்து, (C)VVப்பு, 

(C)VVற்று. 

 (C)VVக்கு அனச அனமப்மோழுங்கு ஆறு ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளை. 

இேற்றிலிருந்து சங்ககாலம் ஒரு பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனரயும் ேிற்சங்ககாலம் 

இரண்டு பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனளயும் ஆக்கியுள்ளை. 

 சங்ககாலம்: பொக்கு ‘ோர்னே’ (ேதிற்);  

 ேிற்சங்ககாலம்: தாக்கு ‘தாக்கம்’, ‘சண்னட’ (சூடா); பதக்கு ‘ஏப்ேம்’ (குறள்.உனர) 

 மற்மறாரு (C)VVக்கு அனச அனமப்மோழுங்கு எட்டு ேிைகனளக் மகாண்டுள்ளை. 

இேற்றில் ஒரு ேினை ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர 

ஆக்கியுள்ளது. 

 ஆக்கு ‘உருோக்கம்’ (பதோ) 

 (C)VVச்சு அனச அனமப்மோழுங்கு இரண்டு ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளது. இனே 

ேிற்சங்ககாலத்திபலபய ேருகின்றை. இேற்றில் ஒன்று  அதன் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர ஆக்குகின்றது.  

 ேிற்சங்ககாலம்: பீச்சு ‘பீச்சப்ேட்டது’  
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 (C)VVட்டு அனச அனமப்மோழுங்கு ஐந்து ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளது. 

இேற்றில் ொன்கு ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள 

ஆக்குகின்றை.  

 ேிற்சங்ககாலம்: சாட்டு ‘ேிறாிடம் சார்த்துனக’, ‘குற்றஞ்சுமத்துதல்’; தீட்டு 

 ‘கூர்னமயாகுதல்’  (மேருங்), ‘ஓனலக் குறிப்பு’, ‘பூச்சு’ (ோச்); மாட்டு ‘அடி’ (பேே); 

 மூட்டு ‘முட்டு’ (கம்) 

 மற்மறாரு (C)VVட்டு அனச அனமப்மோழுங்கு ேதிொன்கு ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளது. இேற்றில் ஐந்து சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயர்கனளயும் இரண்டு ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனளயும்  

ஆக்கும். 

 ேிற்சங்ககாலம்: காட்டு ‘எடுத்துக்காட்டு’ (ொன்); ொட்டு ‘ெினல’ (சீவ்); பூட்டு ‘பூட்டு’ 

 (ேிங்) 

 சங்ககாலம்: ஊட்டு ‘ஊட்டுதல்’ (அக.); பூட்டு ‘பூட்டுதல்’ (புற்); மூட்டு 

 ‘மூளச்மசய்தல்’ (அக); மூட்டு ‘கட்டுமாை மாதிாி’ (மதால்); ோட்டு ‘மோாித்த 

 இனறச்சி’  

 (C)VVத்து அனச அனமப்மோழுங்கு ஐந்து ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளை. 

இேற்றில் ொன்கு ேினைகள் அேற்றின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள 

ேிற்சங்காலத்தில் ஆக்குகின்றை. 

 ேிற்சங்ககாலம்: ஏத்து ‘புகழ்தல்’ (ொலா); சாத்து ‘அடி’ , ’ொற்று’ (); ோத்து ‘ெீக்குதல்’ 

 (சீவ்), ‘ேங்கிடுதல்’ (சூடா), ‘ேங்கு’; பீத்து ‘தற்மேருனம பேசுதல்’  
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 (C)VVப்பு அனச அனமப்மோழுங்கு ஏழு ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளது. ஆைால் 

ஒபர ஒரு ேினையாை பசாப்பு ‘அடி’ அதன் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர 

ேிற்சங்காலத்தில் ஆக்குகின்றது. 

 ேிற்சங்ககாலம்: பசாப்பு ‘அடி’ (திவ்.மோி)  

 மற்மறாரு C)VVப்பு அனச அனமப்மோழுங்கு இரண்டு ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளது.  இேற்றில் கூப்பு என்ற ேினை பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர 

ேிற்சங்காலத்தில் ஆக்குகின்றது. 

  ேிற்சங்ககாலம்: கூப்பு ‘னககனளக் கூப்புதல்’ (ோய்) 

 (C)VVற்று அனச அனமப்மோழுங்கு ஆறு ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளது. 

இேற்றில் ொன்கு ேினைகள் அேற்றின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள 

ேிற்சங்காலத்தில் ஆக்குகின்றை.  

 ேிற்சங்ககாலம்: சாற்று ‘ேிரகடைம்’, ‘ஓனச’ (கல்லா); தாற்று ‘மகாழித்தல்’; தூற்று 

 ‘மோலி தூற்றுதல்’, ‘ேழிப்பு’; போற்று ‘புகழ்’ (சங்.அக), ‘ோதுகாப்பு’ (யாழ்.அக) 

 மற்மறாரு (C)VVற்று அனச அனமப்மோழுங்கு ேதிமைான்று ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளது .இேற்றில் மேரும்ோலாைனே சங்ககாலத்தில் காணப்ேடுகின்றை; 

ஆைால் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்குேதில்னல.  இரண்டு ேினைகள் 

ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. 

 ஞாற்று ‘மதாங்குதல்’ (ேிங்); பதற்று ‘மதளிேித்தல்’  
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 (C)VCVPஉ என்ற அனமப்மோழுங்கு ஐந்து துனண அனமப்மோழுங்குகனளக் 

மகாண்டுள்ளை:  (C)VCVகு, (C)VCVசு, (C)VCVடு, (C)VCVது, (C)VCVறு. 

 (C)VCVகு என்ற அனமப்மோழுங்கு முப்ேத்தி ஒன்ேது ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளை. இேற்றில் ஒன்று சங்ககாலத்தில் ஒரு பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயனர ஆக்கும்; ஒன்ேது ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள 

ஆக்கும். 

 சங்ககாலம்: ேருகு ‘குடித்தல்’ (மேரும்) 

 ேிற்சங்ககாலம்: அருகு ‘அண்னம’ (ோரத); புளுகு ‘மேளிப்ேனடயாை மோய்’; 

 முடுகு ‘முடுகிச் மசல்லும் சந்த ேனக’ (ேின்.அக); முறுகு ‘மகட்டித்தன்னம’ 

 (ேிருத்.வ்யா); மமழுகு ‘சாணகம்’ (மன்); திருகு ‘முறுக்கு’, ‘திருகாணி’, ‘குற்றம்’ 

 (சி.சி); தைகு ‘உள்ளக்களிப்பு’ (சூடா); ேிசகு ‘தேறு’ (ேண); மசதுகு ‘தீங்கு’ (பதோ) 

 (C)VCVசு என்ற அனமப்மோழுங்கு ஒன்ேது ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளது. 

இேற்றில் ஒரு ேினை மட்டும் ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர 

ஆக்கும். 

 ேிற்சங்ககாலம்: ேிரசு ‘ேினரவு’, ‘ேிேரமாை கணக்கு’  

 (C)VCVடு என்ற அனமப்மோழுங்கு ஐந்து ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளை. 

இேற்றில் மூன்று ேினைகள் ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள 

ஆக்கும். இனே யாவும் இலக்கியமல்லா மசாற்கள்; அனே கினளமமாழிகளில் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்றை. 
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 மெருடு ‘ெிமிண்டுதல்’; மெருடு ‘சூது, ேஞ்சகம்’ (ஜாகிமமா); திருடு ‘திருட்டு,  

 மகாள்னள’  

 (C)VCVறு என்ற அனமப்மோழுங்கு ொற்ேது ேிைகனளக் மகாண்டுள்ளது. 

இேற்றில் தேறு என்ற ேினை மட்டும் சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயனர ஆக்கும். ஐந்து ேினைகள் ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயர்கனள ஆக்கும். 

 சங்ககாலம்: தேறு ‘ேினழ’ (குற்);  

 ேிற்சங்ககாலம்: ேிடறு ‘ெடுங்குதல்’ (மமன்); இடறு ‘தனட’ (ேின்.அக); குளிறு 

 ‘ஒலி, கிலுகிலுப்பு ஒலி’ (சூடா), ஒளிறு ‘ேிரகாசம்’ (கந்த்); ேிளிறு ‘பேபரானச’ 

 (பதோ) 

 (C)VC2Pஉ என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு இரண்டு துனண அனச 

அனமப்மோழுங்குகனளக் மகாண்டுள்ளை: (C)VC2கு, (C)VC2து.  

 (C)VC2கு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு முப்ேது ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளை. 

இேற்றில் உட்கு ’ேயப்ேடு’ என்ற ேினை சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயனர ஆக்கும். இரண்டு ேினைகள் ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயர்கனள ஆக்கும்.  

 சங்ககாலம்: உட்கு ‘ேயம்’ (குறி) 

 ேிற்சங்ககாலம்: அக்கு ‘கசியும் ெீர்’ (திோ); ேட்கு ‘அேமாைம்’ (ோய்) 

 (C)VC2து என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு சங்ககாலத்தில் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர ஆக்காது 
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 (C)VVCPஉ என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ஒரு அனமப்மோழுங்னக மட்டும் 

மகாண்டுள்ளது. மூழ்கு போன்ற ேினைகளி இனதச் சாரும். இது ொன்கு ேினைகனள 

மட்டும் மகாண்டுள்ளை. இனே இரு காலத்திலும் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயர்கனள ஆக்காது.  

 (C)VCVVPஉ  என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ஒரு அனமப்மோழுங்னக மட்டும் 

மகாண்டுள்ளது.  இடாசு போன்ற ேினைகள் இனதச் சாரும். ஆறு ேினைகள் 

இவ்ேனமப்னேச் சாரும். இனே ேிற்சங்ககால்த்தில் மட்டும் காணப்ேடுகின்றை.  ஒரு 

ேினை மட்டும் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர ஆக்கும். 

 ேிற்சங்ககாலம்: முழாசு ‘தீ’ (ஜாகி)  

 (C)VCVPPஉ என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ஒரு ஆறு துனண 

அனமப்மோழுங்குகனளக் மகாண்டுள்ளது: (C)VCVக்கு, (C)VCVச்சு, (C)VCVட்டு, 

(C)VCVத்து, (C)VCVப்பு, (C)VCVற்று. 

 (C)VCVக்கு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ொற்ேத்தி எட்டு ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளது. இேற்றில் மூன்று ேினைகள் சங்காலத்திலும் இருேது ேினைகள் 

ேிற்சங்ககாலத்திலும் அேற்றின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்கும். 

 சங்ககாலம்: இழுக்கு ‘ேழுக்கும் தனர’ (குறி); மசருக்கு ‘எழுச்சி’ (மோருன்); தருக்கு 

 ‘மேருனம’ (கலி. 104-72) 

 ேிற்சங்ககாலம்: அடுக்கு ‘ஒன்றன் பமல் ஒன்றாக அடுக்கியது’ (பதாயு); இழுக்கு 

 ‘குற்றம்’, குனறோடு’ (குறள்); உளுக்கு ‘சுளுக்கு’; கிறுக்கு ‘கிறுக்கல்’, ‘மயக்கம்’; 

 குலுக்கு ‘ேிலுக்கு’; சறுக்கு ‘ேழுக்கு, பதால்ேி’; சுருக்கு ‘முடிச்சு, துக்குக்கயிறு’; 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 89 

 சுளுக்கு ’தனசேிடிப்பு’; மசதுக்கு ‘மசப்ேைிடுதல்’; தடுக்கு ‘தனட’; தளுக்கு ‘மினுக்கு’, 

 ஆடம்ேரம்’; மசாடக்கு ‘மெட்டி; னகந்மொடி’, ‘பசாம்ேல்’; துடக்கு ‘சம்ேந்தம்’, 

 ‘தன்ைகப்ேடுத்துேது’ (மேருங்); துேக்கு ‘சங்கிலி’ (ேிங்), ’கட்டு’ (குமர), ’சிக்கல்’ 

 (ேிங்); மதாடக்கு ‘கட்டு’ (மேருங்), ‘ோசம்’ (திருோ), ‘குஞ்சம்’ (சீே); ெருக்கு 

 ‘குட்டுதல்’; ெறுக்கு ‘துண்டு’, ‘ஓனலசீட்டு’; ேிதுக்கு ‘ேிதுங்கச்மசய்தல்’; ேிலுக்கு 

 ‘ேகட்டு’; மோதுக்கு ‘ேிலக்குதல்’, ‘மனறப்பு’ (சங்.அக); ேழுக்கு ‘சறுக்குதல்’, தேறு’ 

 (ேிங்) 

 (C)VCVச்சு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ஏழு ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளை. 

இேற்றில் ொன்கு ேினைகள் சங்ககாலத்னதச் சார்ந்தனே. மூன்று ேிற்சங்ககாலத்னதச் 

சார்ந்தனே. இனே பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்கேில்னல. 

 (C)VCVட்டு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு முப்ேத்தாறு ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளை. இேற்றில் இருேது ேிைகள் ேிற்சங்ககாலத்தில் அேற்றின் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்கும்.  

ேிற்சங்ககாலம்: அதட்டு ‘மேருட்டும் உரத்த மசால்’; அமட்டு ‘ேயமுறுத்துதல்’, 

‘ஏய்ப்பு’; அரட்டு ‘ேயம்’; அலட்டு ‘வீண்ோர்த்னதகனள பமன்பமலும் கூறுதல்’, 

’உேத்திரேம்’ (மச்ச); இரட்டு ‘ஒலி’ (ென்); இருட்டு ‘இருள்’; உேட்டு ‘குமட்டுதல்’ 

(ேின்.அக); குமட்டு ‘அருேருப்ேிைால் ேரும் ோந்தி’; சிமிட்டு ‘இனமப்பு’, 

‘கண்னசனக’, ‘னகமொடி’; திரட்டு ‘மதானக நூல்’, ‘திரட்டுதல்’; துேட்டு 

‘துேட்டுதல்’, ‘கறிேனக’; ேகட்டு ‘ஆடம்ேரம்’ (மெடுந்த்), ‘ேிரகாசம்’ (ேே); புரட்டு 

‘கீழ்பமலாகத் திருப்புதல்’, ‘மாறுேட்ட பேச்சு’ (ஆல), ‘ேஞ்சகம்’; ேிரட்டு 
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‘துரத்துதல்’; உருட்டு ‘உருட்டுதல்’, ‘ஏமாற்றுதல்’, ‘பமாதிரம்’ (குபலாபகா); சுருட்டு 

‘புனகயினலச் சுருள்’, ‘சுருட்டுதல்’, ‘தந்திரம்’ (ஜாகி); மதருட்டு ‘அறிேிப்பு’, 

பதற்றுதல்’; மருட்டு ‘ேயமுறுத்துதல்’ (ேி.அக), ‘மயக்குதல்’ (ேிஅக); மேருட்டு 

‘ேயமுறுத்துனக’ (ேிஅக), ‘ேினரோக ஓட்டுதல்’; மதேிட்டு ‘உணேில் மேறுப்பு’. 

 (C)VCVத்து   என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு  இருேத்தி ொன்கு ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளை. இரண்டு பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கள் இவ்ேிைகளிலிருந்து 

ேிற்சங்ககாலத்தில் ஆக்கப்ேட்டுள்ளை. 

 ேிற்சங்ககாலம்: கடத்து ‘ேடகு’ (ேே), ெிறுத்து ‘இனசோட்டின் சிறுேகுதி’ (ேே) 

 (C)VCVப்பு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ேதிொன்கு ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளை. இேற்றில் இரு ேினைகள் ேிற்சங்ககாலத்தில் அேற்றின் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. 

 ேிற்சங்ககாலம்: உரப்பு ‘பேமராலி’ (மகௌத்), ‘அதட்டு’; ேசப்பு ‘ோசாங்கு’ (பேே);      

(C)VCVற்று என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு இருேத்தி எட்டு ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளை. இேற்றில் ஐந்து மட்டும் அேற்றின் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள 

ஆக்குகின்றை. சங்ககாலத்தில் ொன்கு உள்ளார்ந்த ேினைகள் அேற்றின் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்கேில்னல. சங்ககாலத்னதச் சார்ந்த  

மதால்காப்ேியத்தில் அரற்று என்ற ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர் காணப்ேடுகின்றது. 

 சங்ககாலம்: அரற்று ‘உறக்கத்தில் புலம்புதல்’ 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 91 

 ேிற்சங்ககாலம்: இயற்று ‘கருேி, ோத்திரம்’ (ஜாகி) ேிதற்று ‘அறிேின்றிக் 

 குழறுனக’ (சூடா), (தாயு); உஞற்று ‘உற்சாகம்’ (ேிங்), ‘முயற்சி’ (இரகு); சுழற்று 

 ‘சுழற்றுதல்’ 

 (C)VCVVPPஉ என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு மூன்று துனண அனச 

அனமப்மோழுங்குகனளக் மகாண்டுள்ளை: (C)VCVVட்டு, (C)VCVVத்து, (C)VCVVப்பு. 

 இம்மூன்று அனச அனமப்மோழுங்குகளும் ேதிமைான்று ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளை. இனேயாவும் ேிற்சங்ககாலத்திபலபய ேருகின்றை. (C)VCVVட்டு, 

(C)VCVVத்து அனச அனமப்பு ேினைகள் (முனறபய இரண்டு, ஐந்து) பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள  உருோக்க ேில்னல. (C)VCVVப்பு அனச 

அனமப்மோழுங்கு ொன்கு ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளை. இேற்றில் இரு ேினைகள் 

மட்டுபம  கினளமமாழிகளில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை.  

 ேிற்சங்ககாலம்: இணாப்பு ’ேஞ்சகம்’ (கிமமா); உலாத்து ‘உலாவுனக’  

 (C)VVPPஉ என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு இரு துனண அனமப்புகனளக் 

மகாண்டுள்ளை: (C)VVத்து, (C)VVச்சு. இனே முனறபய ஒன்ேது ேினைகனளயும் இரண்டு 

ேினைகனளயும் மகாண்டுள்ளை. C)VVத்து அனச அனமப்ேில் ஒரு ேினை 

சங்ககாலத்திலும் ஒரு ேினை ேிற்சங்ககாலத்திலும் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயராக்கம் மசய்கின்றது. ோழ்த்து  ’புகழ், ஆசீர்ேதி’ என்ற ேினை  இரு காலத்திலும் 

பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயராக்கம் மசய்கின்றது.  காய்ச்சு ‘சூடாக்கு’ என்ற ேினை 

ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயராக்கம் மசய்கின்றது. 

 சங்ககாலம்/ேிற்சங்ககாலம்: ோழ்த்து ‘ஆசி, துதி’  
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 ேிற்சங்ககாலம்: காய்ச்சு ‘தீயிற் காய்ச்சுனக’  

 (C)VCVCPPஉ என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ஒரு துனண அனமப்னே மட்டுபம 

மகாண்டுள்ளது: (C)VCVCத்து. கிட்டத்தட்ட ேதிமைான்று ேினைகள் இந்த 

அனமப்மோழுங்னகச் சாரும். இனே இரு காலத்திலும் காணப்ேடுகின்றை. இேற்றில் 

எந்த ேினையும் இலக்கிய மமாழியில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயராக்கம் 

மசய்யேில்னல. துேர்த்து ‘ஈரத்னத துனடத்து ெீக்கு’ என்ற ேினை மட்டும் துேர்த்து 

‘துோனல’ (ொஞ்கி) என்ற பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர கினள மமாழியில் 

ஆக்குகின்றது. 

 வு-இல் இறுதியுறும் ேினைகள் ேிற ேினைகளிலிருந்து முக்கியமாை ேழியில் 

பேறுேடுகின்றை. (C)V……வு ொன்கு துனண அனச அனமப்மோழுங்குகனளக் 

மகாண்டுள்ளை: (C)VCVவு, (C)VCVVவு, (C)VCVவு ~ (C)VCVVவு, (C)VCVவு+(C)VCVVவு. 

 (C)VCVவு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு முப்ேத்தி ஐந்து ேினைகனளக் 

மகாண்டுள்ளை. இேற்றில் ஒன்ேது ேிைகள் சங்காலத்திலும் ஒன்ேது ேினைகள் 

ேிற்சங்ககாலத்திலும் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்கும். 

 சங்ககாலம்: உயவு ‘துயரம்’ (ஐங்); கதவு ‘பகாேம்’ (கலி), கைவு ‘கைா’ (புற்); கேவு 

 ‘புணர்தல்’ (ஐங்), ’உள்ளீடு’ (மது), குேவு ‘திரட்சி’ (புற்)’, ‘கூட்டம்’ (ேதிற்); மகழுவு 

 ‘ெட்பு’ (ோி); மருவு ‘பசர்த்தல்’ (குற்); மேருவு ‘ேயம்’ (மதால்); கறுவு ‘பகாேம், சிைம்’ 

 (முர்) 

 ேிற்சங்ககாலம்: அலவு ‘குழப்ேம்’ (மணி); ஒருவு ‘ெிங்குனக’ (ஆனைக்); குலவு 

 ‘ேனளவு’ (புர்.மே); சருவு ‘சாிவு’; தழுவு ‘அனணப்பு’, ’இருனகயாலும் அனணக்கும் 
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 அளவு’; துருவு ‘பதடுதல்’ (சூடா), ’துருவுனக’ (ேே); மோருவு ‘ஒற்றுனம’ (மெடுந்த்); 

 ேிரவு ‘கலத்தல்’; ேழுவு ‘தேறு’ 

 (C)VCVVவு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ேத்து ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளது. 

இேற்றில் சுலாவு  என்ற ேினை மட்டும் ேிற்சங்ககாலத்தில் அதன் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர ஆக்கும்.  

 ேிற்சங்ககாலம்: சுலாவு ‘காற்று’ (பதோ) 

 சங்ககால அசாவு ’தளர்’, அயாவு ‘துன்புறு’, அோவு ‘ேிரும்பு’ என்ற ேினைகனள 

முனறபய அசா ‘தளர்ச்சி’ (அக.47), அயா ‘துயரம்’ (அக.103-9), அோ (புற் 137-3) என்ற 

மேயர்களுடன் மதாடர்புேடுத்தலாம்;  இனே வு > ɸ என்ற ேிதியால் ேினளந்ததாகக் 

கருதலாம்.  

 (C)VCVVவு ~ (C)VCVவு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு உள்ள ேினைகள் இருேது 

உள்ளை. இேற்றிலிருந்து ஆக்கப்ேட்ட ொன்கு பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கள் 

சங்ககாலத்னதயும் ஒன்று ேிற்சங்காலனதயும் சாரும். இப்ேின்மைாட்டக்கப் மேயர்களில்   

-வு ெீக்கம் மேறுகின்றது. 

 சங்ககாலம்: உசா ‘நுட்ேமாை ஆராய்ச்சி’ (மதால்); உலா ‘ேேைி’ (அக.இன்); ேிைா 

 ‘பகள்ேி’ (மதால்), ‘ேிசாரனண’; உயா ‘துயரம்’ (மதால்) 

 C)VCVVவு + (C)VCVவு என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு ஒபர ஒரு ேினைனய 

மட்டும் மகாண்டுள்ளது. இது ேிற்சங்ககாலத்தில் இலக்கியப் ேனுேலில் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர ஆக்கும். 

 அளேளாவு ‘மெருக்கும்’ (குறள்) 
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இது சீராை மேயரல்ல. இது இலக்கியப் ேனுேலில் மட்டும் உருோக்கப்ேட்டுள்ளது. 

2.4.1.6. ஆறாேது ேினைத்திாிபுேகுப்ேின் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 

 ஆறாேது திாிபுேனகயில் ேடும் ேினைகளில் இறந்தகாலம் இறுதி 

அனடப்மோலியின் இரட்டிப்ோல் ஆக்கப்ேடுகின்றது.  இவ்ேினைகனள மூன்று துனண 

அனச அனமமோழுங்குகளாக ேனகப் ேடுத்தலாம்: (C)Vகு, (C)Vடு, (C)Vறு. 

 (C)Vகு என்ற அனச அனமமோழுங்கில் எட்டு ேினைகள் உள்ளை.இேற்றில் இகு 

என்ற ேினையின் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்  தமிழ் மலக்சிகைில் 

சங்ககாலத்னதச் சார்ந்ததாகத் தரப்ேட்டுள்ளது. 

 சங்ககாலம்: இகு ‘வீழ்ச்சி’ (ஐங்) 

 (C)Vடு என்ற அனச அனமமோழுங்கில் ேத்து ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் 

ொன்கு ேினைகள் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. சங்ககாலம் 

இரண்டு மேயர்கனளயும் ேிற்சங்ககாலம் இரண்டு மேயர்கனளயும் மகாண்டுள்ளை. 

 சங்ககாலம்: மகடு ‘பகடு’ , ’இனடயூறு’; (புற்); கூப்ேிடு ‘கூப்ேிடு தூரம்’ (மனல) 

 ேிற்சங்ககாலம்:  சுடு ‘சுடுனக’ (சீவ்); மதாடு ‘பதாட்டம்’ (ேிங்), ‘ேயல்’ (ேிங்) 

 (C)Vறு என்ற அனச அனமமோழுங்கில் ஒன்ேது ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் 

மூன்று ேினைகள் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்குகின்றை. ஒன்று 

சங்ககாலத்னதயும் இரண்டு ேிற்சங்காலத்னதயும் சார்ந்தை. 

 சங்ககாலம்: மதறு ‘எாிதல்’ (ேட்); 

 ேிற்சங்ககாலம்: மசறு ‘பகாேம்’ (திாி); துரு ‘மகட்டி’ (திோ), மேப்புறு ‘சூடு’ (ேி.அ) 

2.4.1.7. ஏழாேது ேினைத்திாிபுேகுப்ேின் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 
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 இத்திாிபு ேகுப்னேச் சார்ந்த ேினைகள் ேனளொ மூக்மகாலியில் (ண்) இறுதியுறும் 

மற்றும் -த் என்ேனத இறந்தகாலக் குறியீடாகவும் –ப் எைேனத இறந்தகாலம் அல்லா 

குறியீடாகவும் –அ என்ேனத ேினை எச்சக் குறியீடாகவும் மேறும். ஐந்து ேினைகள் 

மட்டுபம இவ்ேகுப்னேச் சாரும். இனே மூன்று அனச அனமமோழுங்குகனளக் 

மகாண்டுள்ளை: VC, CVC, CVCVC.  

 VC என்ற அனச அனமமோழுங்கில் ஒரு ேினை மட்டும் உள்ளது.  இதிலிருந்து 

ேிற்சங்ககாலத்தில் ஒரு ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர் ஆக்கப்ேடுகின்றது.  

 ேிற்சங்ககாலம்: உண் ‘உணவு’ (அறமை)  

 CVVC என்ற அனச அனமமோழுங்கில் மூன்று ேினைகள் உள்ளை: காண் ‘ோர்’, 

பூண் ‘தாி’, மாண் ‘சிறத்தாக இரு’. இம்மூன்று ேினைகளும் மேபேறு ேனககளில் 

மேயராக்கம் மசய்கின்றை. காண், மாண் என்ற ேினைகள் ஒரு முனறனயப் 

ேின்ேற்றுகின்றை. அனே காண்+ச்சி >காட்சி, மாண்+ச்சி > மாட்சி எைப் மேயராக்கம் 

மசய்கின்றை. பூண் என்ேது மட்டும் பூண் ‘ஆேரணம்’ என்ற ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர 

சங்காலத்தில் ஆக்குகின்றது.  

 ேிற்சங்ககாலம்: பூண் ‘ஆேரணம்’ (மது) 

2.4.1.8. எட்டாேது திாிபுேகுப்ேின் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 

 இத்திாிபு ேகுப்னேச் சார்ந்த ேினைகள் அண்ேல் மூக்மகாலியில் இறுதியுறும் 

மற்றும் த் என்ேனத இறந்தகாலக் குறியீடாகவும் ப் எைப்னத எதிர்காலக் குறியீடாகவும் 

அ என்ேனத ேினை எச்சக் குறியீடாகவும் ஏற்கும்.  இவ்ேகுப்ேில் ஆறு ேினைகள் 

உள்ளை.  இனே மூன்று அனச அனமப்புகனளக் மகாண்டுள்ளை: (C)VC, (C)VVC, 
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CVCVC. (C)VC என்ற அனச அனமப்னேச் சார்ந்த இரண்டு ேிைகள் உள்ளை. (C)VVC 

என்ற அனச அனமப்னேச் சார்ந்த மூன்று ேினைகளில் சங்ககலத்னதச் சார்ந்த ஆன் குனற 

ேினையாகும்.  

 CVCVC அனச அனமப்ேில் ஆறு ேினைகள் உள்ளை. அேற்றில் ஒரு ேினையாை 

கேின் ‘அழகாக இரு’ சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் மசய்யும். ேிற 

அனச அனமப்புகள் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம்  மசய்யேில்னல. 

 சங்ககாலம்: கேின் ‘அழகு’ (ஐங்) 

2.4.1.9. ஒன்ேதாேது திாிபுேகுப்ேின் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 

 இவ்ேகுப்ேில் அடங்கும் ேினைகள் ேனளொ ஒலியாை ள் என்ேதில் இறுதியுறும் 

மற்றும் த்த் என்ேனத இறந்தகாலக் குறியீடகவும் ப்ப் என்ேனத இறந்தகாலமல்லா 

குறியீடாகவும் ஏற்கும்.  இது மூன்று அனச அனமப்புகனளக் மகாண்டுள்ளை: CVC, 

(C)VVC. 

 CVC என்ற அனச அனமப்ேில் ஆறு ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் ஒன்று மட்டும் 

ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம்  மசய்யும்.  

 ேிற்சங்ககாலம்: கள் ‘திருடுதல்’ (சூடா) 

 (C)VVC என்ற அனச அனமப்ேில் ொன்கு ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் இரண்டு 

ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம்  மசய்யும். 

 ேிற்சங்ககாலம்: பதாள் ‘துனள’ (அக.இன்); பேள் ‘திருமணம்’ (ேழ), ‘ஆனச’  (ேிஅ) 

2.4.1.10. ேத்தாேது திாிபுேகுப்ேில் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 
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 இவ்ேகுப்ேில் அடங்கும் ேினைகள் அண்ேல் மருங்மகாலியாை ல் என்ேதில் 

இறுதியுறும் மற்றும் த்த் என்ேனத இறந்தகாலக் குறியீடகவும் ப்ப் என்ேனத எதிர்காலக் 

குறியீடாகவும் ஏற்கும்.  இவ்ேகுப்பு ஏழு ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளை. இவ்குப்பு 

இரண்டு அனச அனமப்புகனளக் மகாண்டுள்ளை: CVC, (C)VVC. 

 CVC அனச அனமப்பு மூன்று ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளை. இனே யாவும் 

பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம்  மசய்யாது. (C)VVC அனச அனமப்பு ொன்கு 

ேினைகனளக் மகாண்டுள்ளை. அேற்றில் மூன்று ேினைகள் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் 

மேயராக்கம்  மசய்யும்.  இேற்றில் ஒன்று சங்ககாலனதச் சாரும்; இரண்டு 

ேிற்சங்காலத்னதச் சாரும். 

 சங்ககாலம்: நூல் ‘நூலினழ’ (புற்) 

 ேிற்சங்ககாலம்: பதால் ‘பதால்ேி’ (ேிங்), ‘துரதிருைடம்’, ெஷ்டம்’ (ேி.அக); பொல் 

 ’இரட்சிப்பு அனடயும் ஒரு ேழி’ 

2.4.1.11. ேதிமைான்றாேது திாிபுேகுப்ேில் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 

 த்த் என்ேனத இறந்தகாலக் குறியீடகவும் ப்ப் என்ேனத இறந்தகாலமல்லா 

குறியீடாகவும் ஏற்கும் ேினைகள் இவ்ேகுப்னேச் சாரும். இவ்ேகுேில் ஆயிரத்து முன்னூறு 

ேினைகள் அடங்கும். இவ்ேினைகள் ேத்து அனச அனமப்புகனளக் மகாண்டுள்ளை. 

இனே அனே இறுதியுறும் உயிமராலிகள் அல்லது மமய்மயாலிகள் அடிப்ேனடயில் 

பமலும் சில துனண  அனமப்மோழுங்குகளாகப் ேகுக்கப்ேடும். 
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ேஎண் அனச அனமப்பு இறுதி 

உயிர்/மமய் 

ேினைகளின் 

எண்ணிக்னக 

சங்ககாலம் ேிற்சங்காலம் 

1 CVV ஆ, ஈ, ஓ 9 1 2 

2 (C)V ஒ, ஐ 5 - 1 

3 (C)VC (C)Vய் 5 2 2 

4 (C)VVC (C)VVய் 5 2 - 

  (C)VVர் 5 1 1 

  (C)VVழ் 6 2 2 

5 (C)VCV  (C)VCஇ 70 20 20 

  (C)VCஐ 65 19 11 

  (C)VPஉ 26 1 1 

  (C)VSஉ 17 - - 

  (C)VCஅ 7 - - 

6 (C)VCVC (C)VCVர் 18 5 7 

  (C)VCVல் 5 2 - 

7 (C)VCVVC (C)VCVVய் 7 - 1 

8 VCCVCVVC  1 - - 

9 VCVCCVV   1 - - 

10 CVCVV  1 - - 

 மமாத்தம்  253 58 48 

 ஒவ்மோரு துனண ேகுப்ேிலும் ேரும் ேினைகளின் எண்ணினகயும் அனே ஆக்கும் 

பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்களின் எண்ைிக்னகயும் கால அடிப்ேனடயில் 

பமற்காணும் அட்டேனணயில் தரப்ேட்டுள்ளை. 
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 CVV அனச அனமப்மோழுங்னகச் சார்ந்த ஒன்ேது ேினைகளில் ஒரு ேினை 

சங்ககாலதிலும் இரண்டு ேினைகள் ேிற்சங்காலத்திலும் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயர்கனள ஆக்கம் மசய்கின்றை. 

 சங்ககாலம்: பூ ‘மலர்’ (குற்) 

 ேிற்சங்ககாலம்: கா ‘ோதுகாப்பு’ (திோ); மூ ‘முதுனம’ (யா.அக) 

 (C)V அனச அனமப்மோழுங்னகச் சார்ந்த ஐந்து ேினைகளில் ஒரு ேினை மட்டும் 

ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர ஆக்கம் மசய்கின்றது. 

 ேிற்சங்ககாலம்: னத ‘அலங்காரம்’; ‘னதத்தல் (ெிக) 

 (C)VC அனச அனமப்மோழுங்னகச் சார்ந்த ஐந்து ேினைகளில் இரண்டு ேினைகள் 

சங்ககாலத்திலும் இரண்டு ேினைகள் ேிற்சங்ககாலத்திலும் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் 

மேயர்கள் ஆக்கம் மசய்கின்றை. 

 சங்ககாலம்: மோய் ‘மோய்’ (மது); மமாய் ‘மெருக்கம்’ (மோி) 

 ேிற்சங்ககாலம்: எய் ‘ஏழ்னம’ (ஏலா); துய் ‘உணவு’ (கந்த்) 

 (C)VVC  அனச அனமப்மோழுங்கு  (C)VVய், (C)VVர், (C)VVழ் என்ற துனண அனச 

அனமப்புகனள உள்ளடக்கும். 

 (C)VVய் சார்ந்த ஐந்து ேினைகளில் இரண்டு ேினைகள் சங்ககாலத்தில் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனளஆக்கம் மசய்கின்றை. 

 சங்ககாலம்: காய் ‘ேினளயாத கைி’ (புற்); பேய் ‘ஒற்றராய் தகேல் மசால்லுதல்’ 

 (மதால்) 
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 C)VVர் சார்ந்த ஐந்து ேினைகள் உள்ளை: ஆர் ‘பேமராலி எழுப்பு’, கார் ’காரமாக 

இரு’, ோர் ‘காண்’, போர் ‘மூடு’, பதர் ‘கல’.  பதர் என்ற ேினை பூஜிய ேின்மைாட்டுப் 

மேயரக்கம் மசய்யேில்னல. ேிற ொன்கும் சங்ககாலத்தில்  -னே, ப்பு, என்ற 

ேின்மைாட்டுகனளக் மகாண்டு மேயரக்கம் மசய்கின்றை; ஆைால் பூஜிய ேின்மைாட்டுப் 

மேயரக்கம் மசய்யேில்னல. மலக்சிகன் போர் என்ேனத போர் ‘தாைியக் குேியல்’ என்ற 

மேயருடன் மதாடர்பு ேடுத்துகின்றது.    

 (C)VVழ் சார்ந்த ஆறு ேினைகளில் இரண்டு ேினைகள் சங்காலத்திலும் இரண்டு 

ேினைகள் ேிற்சங்ககாலத்திலும் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்கம் 

மசய்கின்றை. 

 சங்ககாலம்: ஊழ் ‘மலர்ச்சி’ (கலி); ோழ் ‘தாிசு ெிலம்’ (புற்) 

 ேிற்சங்ககாலம்: காழ் ‘மை ேலினம’ (ொலடி); கூழ் ‘ஐயம்’ (இராமனுச); ’குழப்ேம்’ 

 (C)VCV என்ற அனச அனமப்ேில் (C)VCஇ, (C)VCஐ, (C)VPஉ, (C)VSஉ, (C)VCஅ 

என்ற ஐந்து துனண அனமப்புகள் அடங்கும்.  

 (C)VCஇ என்ற அனச அனமப்னேச் சாரும் எழுேது ேினைகளில் ொற்ேத்தி ொன்கு 

ேினைகள் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்கம் மசய்கின்றை. இேற்றில் 

சங்ககாலம் இருேத்திொன்கு மேயர்கனளயும் ேிற்சங்ககாலம் இருேது ேினைகனளயும் 

மகாண்டுள்ளை. 

 சங்ககாலம்: அாி ‘இனடேிடுனக’ (புற்), ‘புளித்த மது’ (புற்); அளி ‘கருனண’, 

 ‘குளிர்ச்சி’ (மோி); ஒலி ‘சப்தம்’ (அக); கடி ‘ஊறுகாய்’ (கலி); கலி ‘ஒலி’ (மதால்); 

 ’அகந்னத’ (கலி); களி ‘மகிழ்ச்சி’ (அக); ’கள்’ (மது), ‘மதுமயக்கம்’; குறி ‘குறியிடம்’ 

 (மதால்), மசாலி ‘மரப்ேட்னட’; தளி ‘மனழ’ (அக), ‘பமகம்’ (கலி); துைி ‘மேறுப்பு’ 

 (கலி), ‘துயரம்’ (மதால்); துளி ‘மனழத்துளி’ (ோி); மதழி ‘ஓனச’ (கலி); மெறி ‘பூனே 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 101 

 ேிய்த்தல்’ (அக); ேசி ‘ஏழ்னம’ (மேரும்), ‘ேட்டிைி’ (மணி); ேழி ‘குற்றச்சாட்டு’ 

 (மதால்), ’குற்றம்’ (ேட்); ேைி ‘ேைிக்கட்டி’ (புற்), ’குளிர்’ (மெடு); ேிடி ‘னகப்ேிடி’ 

 (புற்), ’லகான்’ (மெடு); ேிணி ‘கட்டு’ (ோி), ‘மமாட்டு’ (கலி); புளி ‘புளிப்பு’ (புற்); மிதி 

 ‘யனைக்காை ேந்து ேடிே உணவு’ (புற); ேிழி ‘கண்’ (அக); ேிளி ‘அனழப்பு’ 

 (மதால்); ‘ஓலி’ (மேரும்); மேடி ‘சத்தம்’ (குறி), ‘அழிவு’ (மது) 

 ேிற்சங்ககாலம்: அடி ‘அடி’; அாி ‘அாிப்பு’ (சூடா); இசி ‘சிாிப்பு’ (ேின்.அக), 

 ’உாித்தல்’ (ேின்.அக); இளி ‘இகழ்ச்சி’, ’சிாிப்பு’ (குறள்); குடி ‘மதுோைம்’, 

 ‘ேருகுதல்’; குதி ‘குதிப்பு’, ‘துள்ளுதல்’ ; குளி ‘குளித்தல்’;  மகலி ‘பேரானச’ 

 (ஜாகிமமா); மகாதி ‘பகாேத்தின் உக்கிரம்’, ’ெீர்சூடாகி குமிழி இடுதல்’; சிாி ‘சிாிப்பு’; 

 துடி ‘துடித்தல்’, ‘ேினரவு’ (அறப்); துமி ‘மனழதுளி’ (ேின்.அக), ‘மதளிப்பு’ (கம்); 

 மதறி ‘சிதறுனக’, ’இதர பேனலகள்’ (ொஞ்); மதாலி ‘பதால்’, ‘உமி’ (ஜாகிமமா); 

 மொதி ‘அருேருப்ோை பசறு’, பசறு’; மோளி ‘உளியாலிட்ட துனள’; மறி 

 ‘ெிறுத்துதல்’; மிடி ‘ேறுனம’ (சூடா), ‘துன்ேம்’ (ொலா); ேலி ‘ஒலி’; ேலி ‘ேலிப்பு’, ‘

 பேதனை’ (கம்); இடி ‘கண்டைம்’ (குறள்); ‘அடி’, ‘ஒரு ேித ேலி’ 

 (C)VCஐ என்ற அனச அனமப்னேச் சாரும் ஆறுேது ேிைகளிலிருந்து  முப்ேது 

பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கள் ஆக்கம் மேறுகின்றை. இேற்றில் சங்ககாலம் 

ேத்மதான்ேது மேயர்கனளயும் ேிற்சங்ககாலம் ேதிமைான்று மேயர்கனளயும் 

மகாண்டுள்ளை.  

சங்ககாலம்: அனச ‘அனச’ (மதால்); இனச ‘ஒலி’ (மனல), ‘புகழ்’ (அக), ‘மசால்’ 

(மதால்); இனம ’கண்ணினம’ (ெற்), ‘கண்ணினமத்தல்’ (மதால்); இனழ ‘ஆேரணம்’ 

(புற்), ‘நூலினழ’, ’ேின்ைல் னதயல்’ (மனல); உனர ‘மசால்’ (அக), ‘போமராலி’ 

(ோி), ‘ேர்ணனை’ (மதால்); உனற ‘மனழ’ (அக); கனே ‘கனேக்பகால்’ (அக); கினள 

‘பூங்மகாத்து’ (சிறுப்); குனழ ‘முனள’ (புற்); சினல ‘ஒலி, பேமராலி’ (அக); சினை 

‘மரக்கினள’ (புற்), ‘ேிலங்குகளின் கரு’ (ோி); சுனே ‘ருசி’ (அக); துனள ‘துோரம்’ 

(அக); ெனர ‘ெனர முடி’ (புற்); ெனே ‘துன்புறுதல்’ (அக); நுனர ‘நுனர’ (அக), 
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‘மேண்னண’ (மேரும்); ேினழ ‘தேறு’ (ோி); ேினச ‘பேகம்’ (அக); ேினத ‘ேித்து’ 

(புற்) 

ேிற்சங்ககாலம்: அனண ‘அனணக்கட்டு’; உனர ‘தங்கத்தின் மாற்று’; உனள 

‘அழுனக’ (மோிய்), ‘ஓனச’ (ேிங்); கனள ‘கனளப்பு’ (கந்த்); கனை ‘ஓனச’ (சூடா); 

சுனண ‘அாிப்பு’; புனண ‘ேிலங்கு’ (சூடா); தினக ‘தினகப்பு’; துனே ‘ஓனச’ (சூடா); 

ேினட ‘துயரம்’ (யாழ்.அக); மினற ‘ேிரச்சனை’ (குறள்), ‘ேயம்’ (ேதிபரா) 

(C)VPஉ (P=அனடப்மோலி) அனச அனமப்ேில் ேரும் இருேத்தியாறு ேிைகள் ேரும். 

இனே பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்கம் மசய்ேதில்னல. இந்தப் 

மோதுோை போக்கிற்கு இரண்டு ேிதிேிலக்குகள் இருப்ேதாகத் பதான்றுகின்றது: கடு 

‘கர்ேம்’ (சூடா), ‘கசப்பு’, தடு ‘தடுத்தல் (மகா.மகாளு). 

 (C)VSஉ (S = அனடப்மோலி அல்லதனே) என்ற அனச அனமப்பு ேதிபைழு 

ேினைக் மகாண்டுள்ளை. இேற்றில் பூஜிய ஒட்டுப் மேயராக்கம் சீராை மசயல்ோடு 

அல்ல. 

          (C)VCஅ என்ற அனச அனமப்பு ஏழு ேிைனககனளக் மகாண்டுள்ளை. இனே 

பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்கம் மசய்ேதில்னல.  

           (C)VCVC  என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு இரண்டு துனண அனச 

அனமப்புகனளக் மகாண்டுள்ளை: (C)VCVர், (C)VCVழ். 

     (C)VCVர் என்ற அனச அனமப்ேில் ேரும் ேதிமைட்டு ேினைகளிலிருந்து 

ேன்ைிரண்டு பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கள் ஆக்கப்ேடுகின்றை. இேற்றில் ஐந்து 

சங்ககாலத்னதச் சாரும்; ஏழு ேிற்சங்ககாலத்னதச் சாரும். 

 சங்ககாலம்: உயிர் ‘குரல்’ (குறி), ’ஆன்மா’ (ெற்); மசயிர் ‘ஆத்திரம்’ (ோி); தளிர் 

 ‘முனள’ (மதால்); ேியர் ‘ேியர்னே’ (அக), ‘பசார்வு’ (கலி); துேர் ‘ோக்கு’ (ோி) 

 ேிற்சங்ககாலம்: அயிர் ‘ஐயம்’ (ேினள); திணர் ‘அடர்த்தி’ (ோய்); மதளிர் ‘அதிரும் 

 ஒலி’ (திோ); துளிர் ‘முனள, மமாட்டு’ (பதோ); கேர் ‘இரண்டாகப் ேிாிந்த கினள’ 

 (S.I.I), ’ேிலகுதல்’ (சீே); மேதிர் ‘ெடுக்கம்’ (மகாசிக்); மேயர் ‘ேியர்னே’ 

 (பு.மே.மகாளு) 
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 (C)VCVழ் என்ற அனச அனமப்மோழுங்கு மகாண்டுள்ள ஐந்து ேினைகளில் 

இரண்டு ேினைகள் அேற்றின்  பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள ஆக்கும். 

இேற்றில் சங்ககாலம் ஒன்னறயும் ேிற்சங்ககாலம் ஒன்னறயும் மகாண்டுள்ளை. 

 சங்ககாலம்: முகிழ் ‘மமாட்டு’ (குற்) 

 ேிற்சங்ககாலம்: குமிழ் ‘ெீர்குமிழி’ (ேிங்) 

       (C)VCVVC என்ற அனச அனமப்பு  (C)VCVVய் என்ற அனச அனமப்னேக் 

மகாண்டது. இதில் ேரும் ஆறு ேினைகளில் ேிடாய் ‘தாகமமடு’ என்ற ேினை மட்டும் 

ேிற்சங்ககாலத்தில் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயனர ஆக்கும். 

        ேிற்சங்ககாலம்: ேிடாய் ’தாகம்’ (இராம), ‘ஏக்கம்’ (ேே), ‘பசார்வு’ (ொமதிப்) 

2.4.1.12. ேன்ைிரண்டாேது திாிபுேகுப்ேின் பூஜியப் ேின்மைாட்டுப் மேயராக்கம் 

 இவ்ேகுப்ேில் ேரும் ேினைகள் ந்த் என்ேனத இறந்தகாலக் குறியீட்டாகவும் ப்ப் 

என்ேனத எதிர்காலக் குறியீட்டாகவும் ஏற்கும். இதில்  எழுேத்தி எட்டு ேினைகள் 

அடங்கும். இவ்ேகுப்பு அனச அடிப்ேனடயில் ஏழு துனணேகுப்புகளாக 

ேனகப்ேடுத்தப்ேடும். ேின்ேரும் அட்டேனண அனச அனமப்பு ேனககனளயும் அேற்றில் 

ேரும் ேினைகளின் எண்ணிக்னகனயயும் அேற்றிலிருந்து ஆக்கப்ேடும் பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்களின் எண்ணிக்னகனயயும் தரும். 

ேஎண் அனச 

அனமப்பு 

துனண 

ேனக 

ேினைகளின் 

எண்ணிக்னக 

சங்காலத்தில் 

பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாகப் 

மேயர்களின் 

எண்ணிக்னக 

ேிற்சங்காலத்தில் 

பூஜியப் 

ேின்மைாட்டாகப் 

மேயர்களின் 

எண்ணிக்னக 

1 CVV  1 - - 

 (C)VC  1 - - 
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 (C)VCV     

  (C)VCஅ 56 1 - 

  (C)VCஉ 1 - - 

 (C)VVCVV  6 - - 

 (C)VCCVV  10 1 - 

 (C)VCVCVV  2 - - 

 VCVCVCV  1 - - 

 

 இத்திாிபு ேகுப்ேில் அடங்கும் ேினைகள் பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள 

ஆக்குேதில்னல. இர ‘ேிச்னச எடுத்தல்’ என்ேதும் அல்லா ‘ேருந்து’ (ோி) என்ேதும் 

ேிதிேிலக்குகளாகும். இனே முனறபய இர ’ேிச்னச எடுத்தல், அல்லா ‘ேருந்துதல்’ என்ற 

பூஜியப் ேின்மைாட்டாக்கப் மேயர்கனள உருோக்கும்.  

2.4.2.  ீட் ி 

 இரண்ைாவது இயல்   ீட் ி. விடனகள் அவற்றில் உள்ை உயிர் எழுத்துக்கள் 

 ீட் ியுறுவதால் மபயராக்கம் மபறும் (மகாள் > நகாள், உண் > ஊண், மபறு > நபறு). 

இவ்வடகயிலான விடன ஆக்கப்மபயர்கள் விடனத் திாிபு வகுப்புகைின் அடிப்படையில் 

வரலாற்றுப் பின்னணியில் விைக்கப்பட்டுள்ைது.  

  ீட் ி  ங்ககாலத்திலும் பிற் ங்ககாலத்திலும் மேயர்கனளக் ஆக்கப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது; இனே யாவும் சீராை மேயர்களாகும். ெீட்சியால் மேயராக்கம் 

மசய்ேது சிலகட்டுப்ோட்டிற்கு உட்ேட்டது. 

1) ஒலியைியல் கட்டுப்ோடு: ேனளொ மற்றும் அண்ேல் மமய்மயாலிகள் இறுதியில் 

ேரும் ேினைகள் மட்டுபம ெீட்சிப் மேயராக்கம் மசய்யும். அனடப்பு 
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மமய்மயாலியாக இருந்தால் அது உ-ஆல் மதாடரப்ேடும். ஆறு அனடப்பு 

மமாய்மயாலிகளில் க், ட், ற் என்ற மூன்று அனடப்பு மமய்மயாலிகள் மட்டுபம 

ேினைகளின் இறுதியில் ேரும். இேற்றில் ட், ற் இறுதியில் ேரும் ேினைகள் 

மட்டுபம ெீட்சிப் மேயராக்கம் மசய்யும். ேகு, ெகு ‘சிாி’, புகு ‘உள்பளநுனழ’ என்ேை 

காணப்ேட்டாலும் அனே ெீட்சிப் மேயராக்கம் மசய்ேதில்னல. 

2) அனசயனமப்புக் கட்டுப்ோடு: எல்லா ேினைகளிலும் முதல் உயிமராலி குறிலாகும். 

இறுதி மமாய்மயாலி அனடப்மோலியாக இல்லாதிருந்தால் அனச 

அனமப்மோழுங்கு (C)VC ஆகும்; இறுதி மமய்மயாலி அனடப்மோலியாக 

இருந்தால் அனச அனமப்மோழுங்கு (C)VCV ஆகும். 

3) ேினைத்திாிோக்க ேகுப்புக் கட்டுப்ோடு: பமற்மசான்ை கட்டுப்ோடுகள் மகாண்ட 

ேினைகள் ேல்ேினைகளாகவும் மமல்ேினைகளாகவும் இருக்கின்றை. 

எடுத்துக்காட்டாக, மகாள் என்ேது மமல்ேினையாகும்; ஆைால் மேள் ‘ஆனசப்ேடு’, 

கள் ‘திருடு’ என்ேை ஒன்ேதாேது ேினைத்திாிோக்க ேகுப்னேச் சார்ந்த  

ேல்ேினைகளாகும். இதுபோன்று அடு ‘மகால்’, ேடு ‘துன்ேப்ேடு’, இற என்ேை 

ஆறாேது ேினைத்திாிோக்க ேகுப்னேச் சார்ந்த  மமல்ேினைகளாகும். ஆைால் 

அபத அனச அனமப்னேக் மகாண்ட மகாடு ‘அளி’, மேறு, ேடு என்ேை 

ேல்ேினைகளாகும். இந்த பெர்ேிலும் ெீட்சியாக்கப் மேயர்கள் மமல்ேினை 

ேகுப்ேிபலபய (அதாேது முதல் எட்டு ேினைத் திாிோக்க ேகுப்புகளிபலபய) 

காணப்ேடுகின்றை.  
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சில ெீட்சியாக்கப் மேயர்கள் பேறுேட்ட அனச அனமப்புகள் மகாண்ட ேிற 

ேினைத்திாிோக்க ேகுப்புகளிலும் காணப்ேடுகின்றை; ஆைால் அனே ேிதி 

ேிலக்குகளாகும்; அனே சீரற்ற/முனறயற்ற ேளர்ச்சியாகக் கருதப்ேடபேண்டும். 

 ேன்ைிரண்டு மேயரக்கங்கள் ஒழுங்காை ஆக்கத்தின் கீழ் ேரும். அனே ேல 

ேினைத்திாிோக்க ேகுப்புகனளச் சாரும். அனே சங்ககாலத்திலும் ேிற்சங்ககாலத்திலும் 

ேருகின்றை. 

 மூன்றாேது ேினைத்திாிோக்க ேகுப்பு: 

 சங்ககாலம்: மகாள் > பகாள் ‘எடுத்தல் (ோி) 

 ொன்காேது  ேினைத்திாிோக்க ேகுப்பு: 

 சங்ககாலம்: அடு >ஆடு ‘மேற்றி (கலி), ‘மகால்லுதல்’ (புற்); இறு > ஈறு ‘இறுதி’ 

 (மதால்); உறு > ஊறு ‘அணுகுதல்’ (ோி); மகடு > பகடு ‘அழிவு’ (மதால்); சுடு > சூடு 

 ‘சூடாக்கப்ேட்டது’ (ேட்); மதறு > பதறு ‘குளேியின் மகாடுக்கு’ (ேதிற்); ேடு > ோடு 

 ‘ஒலி’ (மனல), ‘அழிவு’ (புற்); மேறு > பேறு (புற்) 

 ேிற்சங்ககாலம்: இடு > ஈடு ‘இடுனக’ (சீவ்); ேிடு > வீடு ‘ெிங்குதல்’, ‘மனை’  

 ஏழாேது ேினைத்திாிோக்க ேகுப்பு: 

 சங்ககாலம்: உண் > ஊண் ‘உணவு’ (மதால்) 

 எட்டாேது ேினைத்திாிோக்க ேகுப்பு:  

 ேிற்சங்ககாலம்: தின் > தீன் ‘உணவு’, ‘உணவுப்மோருட்கள்’ 

அபத ஒழுங்காை  மசயல்முனற ேின்ேரும் கூட்டுகளிலும் காணப்ேடும். 

 சங்ககாலம்: னகயறு > னக-ய்-ஆறு ‘மசயலறுனக’  (கலி) 
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 ேிற்சங்ககாலம்:  அழுக்கறு > அழுக்காறு ‘மோறானம’ (குறள்); பேசறு > பேசாறு 

 ’துக்கம்’    

 சில குறிப்ேிட்ட மேயர்களின் ஆங்கங்கள் மதளிைனே அல்ல: மின்னு > (ேிண்) 

மீன், காைல் > காைல். ேின்ேரும் ஆக்கங்களும் இவ்ேனகனயச் சாரும். 

 சங்ககாலம்: மனல ‘அணி’ > மானல 

 ேிற்சங்ககாலம்: உனள ‘ஊனளயிடு’ > ஊனள; நுனழ ‘உள்பள மசல்’ > நூனழ 

 ‘துனள’; குனழ ‘மமன்னமயாகு’ > கூனழ ‘பசறு’; கடி > காடி ‘ஊறுகாய், கஞ்சி’; 

 மோத்து ‘துனளயிடு’ > போத்து ‘துனள’; மோங்கு ‘அதிகாி > போக்கம் /மோக்கம் 

 ‘அழகு’; மசத்து ‘சிந்தனை மகாண்டிரு’, ஒத்திரு’  > பசத்து ‘ஒன்றுனம’ (திோ), 

 ‘சிந்தனை’; மதாங்கு > பதானக ’மதாங்குதினரகள்’; ெக்கு > ொக்கு;  

 சங்ககாலம்: மோரு ‘யுத்தம் மசய்’ > போர் ‘யுத்தம்’ 

சில ஆக்கங்களில் ெீட்சி ேடிவுகனளத் மதாடர்ந்து இ ேருகின்றது: 

 சங்ககாலம்: அஞ்சு ‘ேயப்ேடு’ > அஞ்சி ‘ேயம்’ (மதால்); முாி ‘ஒடி’ > மூாி ‘இனறச்சித் 

 துண்டு’ (புற்) 

 ேிற்சங்காலம்: மோரு ‘ேிபராதியாக இரு’ > போர்-இ ‘ேிபராதி’, ‘சமம்’ (ேிஅ); 

 என்னு > ஏைி ‘எண்’ 

ேின்ேரும் ஆக்கங்களில் ெீட்சி இறுதி உயிமராலியில் காணப்ேடுகின்றது. இேற்றின் 

அனச அனமப்பு (C)VCVC. சங்ககாலம் இரண்டு ெீட்சியாக்கப் மேயர்கனளயும் 

ேிற்சங்ககாலம் ஒரு ெீட்சியாக்கப் மேயனரயும் மகாண்டுள்ளை. 
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2.4.3. இரட்டித்தல் 

மூன்றாவது இயல் இரட்டித்தல். விடனகள் அவற்றில் உள்ை ம ய் எழுத்துக்கள் 

இரட்டிப்பதால் மபயராக்கம் மபறும் (எ.கா. பாடு > பாட்டு, மபருகு > மபருக்கு, நபசு > 

நபச்சு, திருடு > திருட்டு).  

எல்லா ேினைகளும் இவ்ோறு மேயராக்கம் மசய்ேதில்னல. இவ்ோக்கம் 

ஒலியைியல் கட்டுப்ோட்டிற்கும் அனச அனமப்ேின் கட்டுப்ோட்டிற்கும் உட்ேட்டது.  

 ாற்றம் எடுத்துக்காட்டுகள் 

கு > க்கு/க்க்-அம்  

 ங்ககாலத்திலும் 

பின் 

 ங்ககாலத்திலும் 

காணப்படுகின்றன. 

 ில வடிவங்கள் அம் 

என்ற 

பின்மனாட்டை 

ஏற்று வரும். 

 ங்ககாலம்: ஒழுகு > ஒழுக்கு ( ற்), ஒழுக்க்-அம்  (புற்), மேருக்கு 

> மேருக்கு (ோி), மேருக்கம் (மதால்); மறுகு > மறுக்கு (ோி), 

மறுக்கம் (ோி) 

சங்ககாலம்/ேிற்சங்காலம்: உருகு > உருக்கு ’மெய்’ (புற), 

உருக்கம்; குறுகு > குறுக்கம் (மதால்), குறுக்கு (தாயு); மமழுகு > 

மமழுக்கம் (ேட்டி), ’மமழுக்கு’ (பதோ), ’சாணி’ (மோிய); முறுகு 

>முறுக்கு (அக), முறுக்கம்  

ேிற்சங்காலம்: அணுகு > அணுக்கு ’அருகானம’ (நகா), 

அணுக்க்-அம்  ’அருக்கானம’ (மபாிய), அருகு > அருக்கு ’அாிது’ 

(நகா),  அருக்கம் ‘சுருக்கம்’ (பதோ); இறுகு > இறுக்கு 

‘இறுக்கம்’, இறுக்கம்; முடுகு ‘தூண்டு’ > முடுக்கு ’துண்டுதல்’ 

‘உயர்ந்த ேினல’, முடுக்கம் ’துண்டுதல்’, ‘உயர்ந்த ேினல’ 

சு> ச்சு 

பிற் ங்ககாலத்தில் 

 ட்டும் 

காணப்படுகின்றது. 

பிற் ங்ககாலம்: ஏசு > ஏச்சு ( மபாியாழ்), நபசு > நபச்சு 

(நதவா),  மூசு > மூச்சு, வீசு > வீச்சு ’எறிதல்’ ( கம்ப), ’அடி’, 

’மணம்’; வீச்சம் ‘மணம்’; கூசு > கூச்சு ’மயிக்கூச்மசாிதல்’ 

(மோியாழ்), கூச்சம் ‘ொணம்’  

டு> ட்ட்-அம்  ங்ககாலம்: நகாடு > நகாட்ட்-அம்  (புற),  ாடு >  ாட்ைம் 
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(C)VVC 

அனசயனமப்பு 

ேினைகள். 

 ங்ககாலத்திலும் 

பிற் ங்ககாலத்திலும் 

-அம் ஏற்று ேரும் 

’ேிசாரனண’ (மதால்), ‘கண்’ (மதால்) 

கண்பணாடு > கண்பணாட்டம் ‘அருள்’ (ேதிற்) 

ேிற்சங்ககாலம்: சாடு > சாட்டம் ‘அடித்தல்’ (ேே); பெடு > 

பெட்டம் ‘பெடிய மோருள்’ (ொன்) 

டு> ட்டு/ட்ட்-அம் 

(C)VVC 

அனசயனமப்பு 

ேினைகள். 

 ங்ககாலத்திலும் 

பிற் ங்ககாலத்திலும். 

-அம் ஏற்றும் 

ஏற்கா லும் வரும் 

சங்ககாலம்: ஆடு > ஆட்டு ‘ேினளயாட்டு’ (மது), ஆட்டம் 

‘ேினளயாட்டு’ (ெற்); கூடு > கூட்டு ’மிகுதி’ (மது), கூட்டம் 

‘சங்கம்’ (மதால்) 

பிற் ங்ககாலம்: ஓடு > ஓட்டு ‘நதால்வி’ (குறள்), ஓட்ட்-அம் 

‘ஓடுதல்’ (கஞ் ிப்); நதடு > நதட்டு ‘ ம்பாதியம்’, ‘ஆட ’ (கம்) 

நதட்ைம் ‘ ம்பாதியம்’, ‘ஆட ’;  ‘மூடு > மூட்டு/மூட்ைம் 

‘மூட்ைப்பட்ைது’, வாடு > வாட்டு ‘துன்ேம்’ வாட்ட்-அம் ’துன்ேம் 

( ில) 

சங்ககாலம்/ பிற் ங்ககாலம்:  ீடு>  ீட்ைம் ‘ ீளுதல்’ (மதால்) 

 ீட்டு  ‘ ீைம்’, ‘தூரம்’ 

 

டு> ட்டு 

(C)VCVCV அனச 

அனமப்ேில் ேரும் 

ேினை. 

பிற் ங்ககாலம்: திருடு ‘களோடு’ > திருட்டு ‘களவு’ 

து > த்து 

(C)VVC 

அனசயனமப்பு 

ேினைகள். 

 ங்ககாலம்: ஓது > ஓத்து ’நூலின் இயல்’ (மதால்),  

ேிற்சங்காலம்: ஊது > ஊத்து ’காற்றுஇனசக்கருேியின் ஒலி’ 

(ம டுந்த்), ஓது > ஓத்து ’ேிதி, சட்டம்’ (குறள்), ‘ஓதுதல்’ 

(பதோ);  ஊது > ஊத்து/ ஊத்தம் ‘உைலின் வீக்கம்’,  

து > த்து 

(C)VCVCV 

 ங்ககாலம்: எழுது > எழுத்து (மதால்); 

ேிற்சங்காலம்: கருது > கருத்து ‘ேிருப்ேம்’ (ோரத்), ‘சங்கற்ேம்’ 
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அனசயனமப்பு 

ேினைகள். 

(ோய்)  

று > ற்று 

(C)VVC 

அனசயனமப்பு 

ேினைகள் -அம் 

ஏற்று 

 ங்ககாலதிலும் 

பிற் ங்காலத்திலும் 

வரும். 

 ங்ககாலம்:  ீறு >  ீற்ற்-அம் ’பகாேம்’ (ேதிற்),  ாறு >  ாற்ற்-

அம் ‘ ணம்’ (மதால்);  ாறு >  ாற்றம் ‘பதில், ம ால்’ (மதால்); 

ஏறு > ஏற்றம் ‘உயரம்’ (அக), ’பமம்ோடு’ (புற்), ’ஏற்றமரம்’ 

(மந்த்) 

பிற் ங்ககாலம்: ஏ ாறு > ஏ ாற்றம் ‘குழப்ேம்’, ’ேஞ்சகம்’  

று > ற்று 

(C)VVC 

அனசயனமப்பு 

ேினைகள் -அம் 

ஏற்று 

 ங்ககாலதிலும் 

பிற் ங்ககாலத்திலும் 

ஏற்காதும் வரும். 

 ங்ககாலம்: கூறு > கூற்று/கூற்ற்-அம் ’மசால்’ (மதால்), மாறு > 

மாற்று /மாற்றம், பதறு > பதற்றம் ‘உறுதி’, ‘உறுதிமமாழி’ 

(மதால்), பதற்று ‘மதளிவு’ (சிே.ேர) 

பிற் ங்ககாலம்:  ாறு >  ாற்று ‘ொற்று’, ொற்றம் ‘பதாற்றம்’ 

(சூடா) 

சங்ககாலம் (கூட்டு): தடுமாறு > தடுமாற்று ‘குழப்ேம்’, 

தடுமாற்றம் ‘குழப்ேம்’ 

று > ற்று 

(C)VVC 

அனசயனமப்பு 

ேினைகள் -அம் 

ஏற்காது 

பிற் ங்ககாலத்தில் 

 ட்டும் வரும். 

பிற் ங்ககாலம்: கீறு > கீற்று ’பகாடு’ ( ீவ), ’துண்டு’; ஊறு > 

ஊற்று ’ெீரூற்று ( ாலடி) 

று > ற்று 

(C)VCVCV 

அனசயனமப்பு 

 ங்ககாலம்: உரறு > உரற்று ‘இடி’ (புற்) 

பிற் ங்ககாலம்: கழறு > கழற்று ‘கண்டிப்பு’ (இனற.உனர); 

குதறு > குதற்று ‘ேழிதேறுதல்’ (ோய்); ேதறு > ேதற்றம் 
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ேினைகளில் 

மூன்றுேினைகள் 

அம் ஏற்காது ஒன்று 

அம் ஏற்றும் ேரும் 

‘அேசரம்’ (இடு), ேதட்டம் ‘அேசரம்’ (பேே) 

 

2.4.4. இன ாற்றம் 

 ான்காவது இயல் இன ாற்றம். விடனகள் அவற்றில் வரும் ம ய்கள் இன ாற்றம் 

அடைவதால் மபயராக்கம் மபறும் (விரும்பு > விருப்பு, வழங்கு > வழக்கு, விைங்கு > 

விைக்கு). இப்மபயர்கள் அம் என்ற பின்மனாட்டு ஏற்றும் ஏற்காது வரும்  (இலங்கு > 

இலக்கு +அம் > இலக்கம்,  யங்கு >  யக்கு + அம் >  யக்கம்).  மூன்று ேனக 

இைமாற்றப் மேயராக்கங்கனளக் காணலாம். அனே எடுத்துக்காட்டுக்களுடன் கீபழ 

தரப்ேட்டுள்ளை. 

 ாற்றம் எடுத்துக்காட்டுகள் 

ங்கு  > க்கு/க்கு-அம் இலங்கு > இலக்க்-அம் (மதால்), இரங்கு >  இரக்க்-அம் 

(மதால்),  யங்கு >  யக்கு (அக),  யக்க்-அம் ( ற்) 

ந்த் > த்து /த்த்-அம் வருந்து > வருத்து (கலி), வருத்த்-அம் (மதால்), அழுந்து > 

அழுத்து, அழுத்த்-அம், மபாருந்து > மபாருத்து,   மபாருத்தம் 

(மகா) 

ம்பு >ப்பு / ப்ப்-அம் விரும்பு > விருப்பு ( ற்), விருப்ப்-அம் (சூைா),  ிரம்பு >  ிரப்பு 

(சூைா),  ிரப்ப்-அம் (மபருந்) 

 

இவ்விைக்கங்கள் எல்லாம் விடனத் திாிபு வகுப்புகைின் அடிப்படையில் 

வரலாற்றுப் பின்னணியில் விைக்கப்பட்டுள்ைது. 
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இைமாற்றத்திற்கு உள்ளாகும் ேினைகள் மூன்று அனமப்மோழுங்குகனளக் 

காட்டும்: (C)VVCCV, (C)VCVCCV, CVCCV. இனே எல்லாேற்றிலும் இறுதி உயிமராலி 

உ ஆகும் மற்றும் இறுதி மமய்மயாலிகள் மூக்மகாலியும் அனடப்மோலியும் ஆகும். 

எைபே ேசதிக்காக அனசயனமப்னேப் ேின்ேருமாறு எழுத இயலும்:  C)VVNPஉ, 

(C)VCVNPஉ, CVNPஉ (இதில் N=மூக்மகாலி, P=அனடப்மோலி). 

C)VVNPஉ என்ற அனச அனமப்ேில் உள்ள ங்கு-இல் இறுதியுறும் விடனகள் இரு 

காலத்திலும் இன ாற்றப் மபயர்கடை ஆக்கும்.  

பின்வருவன  ங்ககாலத்தில் காணப்படும் -அம் ஏற்று வரும் இன ாற்றப் 

மபயர்கைாகும். 

 ங்ககாலம்: இலங்கு > இலக்கம் ‘விைிச் ம்’ (மதால்); இரங்கு > இரக்கம் ‘ோிதாேம்’ 

 (மதால்); உயங்கு > உயக்கம் ‘துயரம்’ (அக); அடங்கு > அடக்கம் ‘ேணிவு’ (மதால்); 

 ஒடுங்கு > ஒடுக்கம் ‘மனறேிடம்’ (மதால்); சுருங்கு > சுருக்கம் (மதால்) நுணுங்கு > 

 நுணுக்கம்  (மதால்) 

பின்வருவன  ங்ககாலத்தில் காணப்படும் -அம் ஏற்றும் ஏற்காதும் வரும் 

இன ாற்றப் மபயர்கைாகும். 

 ங்ககாலம்: வழங்கு > வழக்கு/வழக்கம் ‘பயன்பாடு’ (மதால்); மயங்கு > மயக்கு 

‘சங்கம்’ (அக), மயக்கம் ‘சங்கம்’ (ெற்); நுடங்கு > நுடக்கு ‘ெடுக்கம்’ (புற்), நுடக்கம் 

‘ெடுக்கம்’ (மதால்); இயங்கு > இயக்கு ‘இயக்கம்’ (மனல), இயக்கம் (ெற்); ஒதுங்கு > 

ஒதுக்கு ’ோணி’ (புற்), ஒதுக்கம் ‘ோணி’ (அக); மயங்கு > மயக்கு ‘சண்னட’ (கலி), 

மயக்கம் ‘குழப்ேம்’ (மதால்); முழங்கு > முழக்கு ‘பேமராலி’ (அக), முழக்கம் 
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‘பேமராலி’ (ோி); நுடங்கு > நுடக்கு ‘ேனளவு’, நுடக்கம் ‘ேனளவு’ (ேதிற்); கலங்கு > 

கலக்கு ’குழப்ேம்’ (புற), கலக்கம் ‘குழப்ேம்’ (மதால்); ேிளங்கு > ேிளக்கு ‘(எாியும்) 

ேிளக்கு’ (ெற்), ேிளக்கம் ‘ேிரகாசம்’ (ெற்); புழுங்கு > புழுக்கு ‘அாிசி’ (புற்), புழுக்கம் 

’உஷ்ணத்தால் ஏற்ேடும் புழுக்கம்’ (அக). 

ேின்ேரும் ஆக்கம் –அம் ஏற்காது சங்ககாலத்தில் ேரும்; ஆைால் ேிற்சங்ககாலத்தில் 

அம் ஏற்று ேரும். 

சங்ககாலம்: ேயங்கு > ேயக்கு ‘ேிரகாசம்’ 

-அம் ஏற்றும் ஏற்காது ேரும் போக்கு ேிற்சங்ககாலதிலும் காணப்ேடுகின்றது. 

பிற் ங்ககாலம்: வழங்கு > வணக்கு ‘வடைவு’ ( ில), வணக்கம் (குறள்); உணங்கு > 

 உணக்கு ‘உணங்குதல்’ (வாச்), உணக்கம் ‘உணங்குதல்’ (வின்.அக); பிணங்கு > 

 பிணக்கு ’கருத்துபேறுோடு’, ேிணக்கம் ’கருத்துபேறுோடு’ (பதோ); மெருங்கு > 

 மெருக்கு ‘மொிசலாை ெினல’, மெருக்கம் ‘அடர்த்தி’ (ேிங்); இணங்கு >இணக்கு 

 ‘ஒப்பீடு’, இணக்கம் ‘மோருத்தம்’; அழுங்கு > அழுக்கு ‘ேிபராதம்’ (கம்), அழுக்கம் 

 ‘ேதட்டம்’ (ேினள); துயங்கு > துயக்கு ‘மயக்கம்’ (கம்), துயக்கம் ‘மயக்கம்’; துலங்கு 

 > துலக்கு ‘மினுக்கு’, ’மமருகு’ (ேின்.அக); கயங்கு > கயக்கு’மைக்குழப்ேம்’ (மணி), 

 ’மைக்குழப்ேம்’ (மணி) 

(C)VCVந்து அனச அனமப்மோழுங்கு ேதிமூன்று ேினைகனள உள்ளடக்கும். 

இேற்றின் இைமாற்றுப் மேயராக்கம் சங்ககாலத்தில் ஒன்றும் ேிற்சங்ககாலத்தில் 

இரண்டும் காணப்ேடுகின்றது. 

சங்ககாலம்: ேருந்து > ேருத்தம் ‘துன்ேம்’ (மதால்), ேருத்து ‘துன்ேம்’ (கலி);  
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ேிற்சங்ககாலம்: அழுந்து > அழுத்தம் ‘இறுக்கம்’, அழுத்து ‘அழுத்துதல்’; மோருந்து > 

 மோருத்தம் ’மசழிப்பு’, மோருத்து ‘பசர்த்தல்’; திருந்து > திருத்தம், திருத்து 

 ‘ேயிரடப்ேட்ட ெிலம்’   

(C)VCVம்பு அனச அனமப்மோழுங்கு ொற்ேது ேினைகனள உள்ளடக்கும். அம் 

ஏற்ற மற்றும் ஏற்காத இைமாற்றுப் மேயராக்கங்கள் சங்ககாலத்திலும் 

ேிற்சங்ககாலத்திலும் காணப்ேடுகின்றது. 

சங்ககாலம்/ேிற்சங்ககாலம்: ேிரும்பு >ேிருப்பு ‘ஆனச’ (ெற்), ேிருப்ேம் ‘ஆனச’ 

 (சூடா); மேதும்பு > மேதுப்பு ’மேப்ேம்’, மேதுப்ேம் ‘மேப்ேம்’; ெிரம்பு ‘ெினறவு’ 

 (சூடா), ெிரப்ேம் ‘ெினறவு’ (மேருன்); தளம்பு > தளப்பு ‘காயம்’, தளப்ேம் ‘கிளர்ச்சி’ 

 (இடு); திரும்பு > திருப்பு ‘திருப்ேம்’ (ேின்.அக), திருப்ேம் (இடு); கிளம்பு > கிளப்பு 

 ‘உயர்ச்சி’, கிளப்ேம் ‘வீக்கம்’ (ோய்); குழம்பு > குழப்பு ‘குழப்ேம்’, குழப்ேம். 

(C)VCVஞ்சு அனச அனமப்மோழுங்கில் ஐந்து ேினைகளும்  (C)VCVன்று அனச 

அனமப்ேில் இரண்டு ேினைகளும் உள்ளை. இனே இைமாற்று மேயர்கனள 

ஆக்கேில்னல.     

C)VVNPஉ அனச அனமப்ேில் ொன்கு துனண அனமப்புகள் ேரும்: C)VVங்கு, 

C)VVண்டு, C)VVந்து C)VVன்று.  

C)VVங்கு அனமப்மோழுங்கில் ேன்ைிரண்டு ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் 

ஒன்ேது இைமாற்று மேயர்கள் ேிற்சங்ககாலத்தில் ஆக்கப்ேட்டுள்ளை. 

ேிற்சங்ககாலம்: வீங்கு > வீக்கு ‘பமன்னம’ (சீே), வீக்கம் ‘வீக்கம்’, ‘கூட்டம்’ (கம்ப்); 

 ெீங்கு > ெீக்கு ‘ேிாிப்பு’ (சூடா), ெீக்கம் ‘ேிாிப்பு’  (மதால்.உனர); தூங்கு > தூக்கு 
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 ‘மதாங்கற்மோருள்’, துக்கம் ‘ஆேரணத்மதாங்கல்’, ‘தூக்கம்’; பதங்கு > பதக்கு 

 ‘ெினறவு’ (அக.உன்), ‘ஏப்ேம்’ (குறள்.உனர); நூங்கு > நூக்கு ‘உயரம்’, நூக்கம் 

 ‘உயரம்’ (அக.ெி); ஓங்கு > ஓக்கம் ‘உயரம்’ (சீவ்), ஏங்கு > ஏக்கம் ‘பேரானச’; ோங்கு 

 > ோக்கு ‘ேினளவு’, ’முனறபகடு’ (ேின்.அ); தாங்கு > தாக்கு ’இனணப்பு’ (ொை)  

C)VVண்டு அனச அனமப்ேில் ஒன்ேது ேிைகள் உள்ளை. இேற்றில் மூன்று 

இைமாற்று மேயர்கள் ேிற்சங்ககாலத்தில் ஆக்கப்ேட்டுள்ளை. 

ேிற்சங்ககாலம்: பதாண்டு > பதாட்டம் (மேருங்); ஈண்டு > ஈட்டு ’மந்னத’ (சீவ்), 

 ஈட்டம் ‘கூட்டம்’, ’சம்ோத்தியம்’; தீண்டு > தீட்டு ‘மாசு’, தீட்டம் ‘மதாடுனக’ 

(C)VVந்து அனச அனமப்ேில் ேத்து ேினைகள் உள்ளை. இேற்றிலிருந்து ஒரு 

இைமாற்றுப் மேயர் சங்ககாலத்தில் ஆக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 சங்ககாலம்: ெீந்து > ெீத்து ‘மேளம்’ (அங்க்), ெீத்தம் ‘மேள்ளம்’ (மந்து) 

 (C)VVம்பு அனச அனமப்ேில் ேதிமைான்று ேினைகள் உள்ளை. இேற்றிலிருந்து 

ஒரு இைமாற்றுப் மேயர் தான் ேிற்சங்ககாலத்தில் ஆக்கப்ேட்டுள்ளது. 

ேிற்சங்ககாலம்: பசாம்பு ’மந்தமாக இரு’ > பசாப்ேம் ‘மந்தம்’  

(C)VVன்று அனச அனமப்ேில் இரண்டு ேினைகள் உள்ளை. அனே இைமாற்று 

மேயர்கனளச் சங்ககாலத்திலும் ேிற்சங்ககாலத்திலும் ஆக்கப்ேட்டுள்ளை. 

பதான்று > பதாற்றம்  (புற); ஊன்று > ஊற்றம் ‘ஊன்றுபகால்’ (கம்ப்), ஊற்று 

 ‘ஆதரவு’, ’ஊழியர்’ (சூடா), ‘ேலினம’ (புற்) 

(C)VVஞ்சு அனச அனமப்ேில் இரண்டு ேினைகள் உள்ளை. இனே இைமாற்றுப் 

மேயர்கனள ஆக்கேில்னல. 
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(C)Vங்கு அனச அனமப்ேில் ேதிமைான்று ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் மூன்று 

ேினைகள் இைமாற்றுப் மேயர்கனள ஆக்கும். 

ேிற்சங்ககாலம்: தாங்கு > தாக்கம் ‘ெினலயாைதன்னம’ (ேழ); மதாங்கு > மதாக்கம் 

 ‘மசாிக்காத மோருள்’; மோங்கு > மோக்கம் ‘மிகுதி’  

(C)Vஞ்சு என்ற அனச அனமப்ேில் ேதிமைான்று ேினைகள் உள்ளை. 

இேற்றிலிருந்து ொன்கு ேினைகள் இைமாற்றுப் மேயர்கனள ஆக்கும். சங்ககாலம் 

மூன்னறயும் ேிற்சங்ககாலம் ஒன்னறயும் மகாண்டுள்ளை. 

சங்ககாலம் அஞ்சு > அச்சம் ‘ேயம்’ (மது), அச்சு ‘ேயம்’ (ோி); எஞ்சு > எச்சம் ‘மிச்சம்’ 

(புற்), எச்சில் ‘மிச்சம்’ (புற. 

ேிற்சங்ககாலம்: மிஞ்சு > மிச்சம் ’அதிகம்’ (ேின்.அ); ஒஞ்சு > ஒச்சம் ‘ொணம்’  

(C)Vண்டு அனச அனமப்ேில் ேதினைந்து ேினைகள் உள்ளை. இேற்றிலிருந்து 

இைமாற்றுப் மேயர்கள் ஆக்கப்ேடேில்னல. 

(C)Vந்து என்ற அனச அனமப்ேில் ேன்ைிரண்டு ேினைகள் உள்ளை. ஒன்று 

சங்ககாலத்தில் இைமாற்றுப் மேயராக ஆக்கப்ேட்டுள்ளது. 

ெந்து > ெத்தம் ‘ேளர்ச்சி’ (குறள்) 

(C)Vம்பு அனச அனமப்ேில் ேதிொன்கு ேினைகள் உள்ளை. இேற்றில் ஒன்று 

மேயராக ஆக்கப்ேட்டுள்ளது. 

சங்ககாலம்: மேம்பு > மேப்பு ‘சூடு’ (ேதிற்), மேப்ேம் ‘சூடு’ (ொலடி) 

2.4.5. க்-இல் மதாைங்கும் பின்மனாட்டுக்கள் 
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 ஐந்தாவது இயலில் க்-இல் மதாைங்கும் பின்மனாட்டுக்கைின் இடணப்பால் 

ஆக்கப்படும் விடன ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கங்கள் வரலாற்று அடிப்படையில் 

விைக்கப்பட்டுள்ைன. ந ற்ம ான்ன பன்னிரண்டு விடனத்திாிபு வகுப்புகளும் அேற்றின் 

அனச அனமப்புகளும் இவ்விைக்கங்களுக்கு பின்னணியாய் அட கின்றன. க்-மதாைக்கப் 

பின்மனாட்டுக்கைாகப் பின்வரும் எட்டு ஒட்டுக்கள் பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன: க்டக, டக, 

க்கல், கல், க்கம், கம், க்கு, கு. இவ்மவாட்டுகடைப் பயன்படுத்தி ஆக்கப்பட்ை விடன 

ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கம் விடனத் திாிபு வகுப்புகைின் அடிப்படையிலும் அட  

அட ப்புகைின் அடிப்படையிலும் வரலாற்றுப் பின்னணியில் சங்ககாலம், ேிற்சங்ககாலம் 

எைப் ேிாிக்கப்ேட்டும் ேரும் நூற்கள் அனடயாளப்ேடுத்தப்ேடு அேற்றின் மோருள்கள் 

(அர்த்தங்கள்) தரப்ேட்டு ேிாிோக விைக்கப்பட்டுள்ைது. இடங்கருதி இங்கு சுருக்கமாகத் 

தரப்ேட்டுள்ளது. 

பின்மனாட்டுகள் எடுத்துக்காடுகள் 

டக  ங்ககாலம்:  ருள்-டக >  ருட்-டக ’ஆச்சாியம்’ (மதால்), மரற்-னக 

‘ஒலி’ இயல்-டக > இயற்-டக (புற), 

க்டக  ங்ககாலம்: வாழ்-க்டக (மதால்);  வீழ்க்டக (கலி); ேிற்சங்ககாலம்: 

ந ர்-க்டக > ந ர்-க்டக 

க்கல் பிற் ங்ககாலம்: மதாி-க்கல் ( ி. ி), ம ாது-க்கல் (யாழ்.அக) 

க்கம் கடு-க்கம், துற-க்கம், கல-க்கம் 

கம் பிற் ங்ககாலம்: பதி-கம் ( டறட ), அணி-கம் ( ீவ்) 

கு  ங்ககாலம்: ம து-க்கு (மபரும்) , ேிற்சங்ககாலம்: மபா-க்கு (பிங்),  ீ-

க்கு (யாழ்.அக்), துணு-க்கு, புயக்கு (இடு) பிற-க்கு (அக. ி) 

 

2.4.6.  ச்-இல் மதாைங்கும் பின்மனாட்டுக்கள் 
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ஆறாவது இயலில் ச்-இல் மதாைங்கும் பின்மனாட்டுக்கைின் இடணப்பால் ஆக்கப்படும் 

விடன ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கங்கள் வரலாற்று அடிப்படையில் ஆயப்பட்டு 

விைக்கப்பட்டுள்ைன. ச்-மதாைக்கப் பின்மனாட்டுகைாகப் பின்வரும் எட்டு 

பின்மனாட்டுகள் பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன: சு, ச்சு,  ல், ச் ல், ட , ச்ட , ச் ம்,  ி, ச் ி.  

இவ்மவாட்டுகடைப் பயன்படுத்தி ஆக்கப்பட்ை விடன ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கம் 

விடனத் திாிபு வகுப்புகைின் அடிப்படையிலும் வரலாற்றுப் பின்னணியில் சங்ககாலம், 

ேிற்சங்ககாலம் எைப் ேிாிக்கப்ேட்டும் ேரும் நூற்கள் அனடயாளப்ேடுத்தப்ேடு அேற்றின் 

மோருள்கள் (அர்த்தங்கள்) தரப்ேட்டு ேிாிோக விைக்கப்பட்டுள்ைது. இடங்கருதி இங்கு 

சுருக்கமாகத் தரப்ேட்டுள்ளது. 

பின்மனாட்டுகள் எடுத்துக்காட்டுகள் 

சு தணி-சு, மபாடி-சு, அடண-சு ( ில.உடர). 

ச்சு வாி-ச்சு (கம்), குடழ-ச்சு, விடை-ச்சு (பிங்), கூர்-ச்சு, பிை-ச்சு 

 ல் அவி- ல், இடி- ல், கழி- ல், அடல- ல் (திவா), உடை- ல் 

யல்/ ல் அடல-யல்/அடல- ல், கடை-யல்/கடை- ல், கடர-யல்/கடர- ல், 

நத- ல், ந ா- ல் 

ச் ல் கழி-ச் ல், மதைி-ச் ல் ( ான்), ம ைி- ல் (வி.அக.), பிாி- ல் 

(யாழ்.அக), துணி-ச் ல் (வ.வ),  கடை-ச் ல் குடை-ச் ல், படற-ச் ல் 

(யாழ்.அக), விடை-ச் ல், நதாய்-ச் ல், ந ய்-ச் ல், காய்-ச் ல் 

ட  மபாலி-ட  ( ீவ்), பழி-ட  (இலக்.அக),  

ச்ட  ந -ச்ட  ( ான்), வீழ்-ச்ட  ( ாஞ்), ந ர்-ச்ட  ( ாஞ்) 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 119 

ச் ம் சூழ்-ச் ம் (யாழ்.அக),  ிடர-ச் ம் (வ.வ.) 

 ி மதருட்- ி( ில),  ருட்- ி ( ில), புரட்- ி, வரட்- ி, அகற்- ி (மதால்), 

முயற்- ி (ஐங்), சுழற்- ி (மதால்), அழற்- ி ( ிவ்), நுவற்- ி ( ன்) 

ச் ி நதர்-ச் ி (புற்),  வாழ்-ச் ி (மதால்), சூழ்-ச் ி (மபருங்), ந ர்-ச் ி 

(மபருங்), உணர்-ச் ி (மதால்), பைர்-ச் ி (மதால்), மதாைர்-ச் ி 

(மபாிய்), பகர்-ச் ி ( ன்),  லர்-ச் ி (சூைா) 

2.4.7. த்-இல் மதாைங்கும் பின்மனாட்டுக்கள் 

 ஏழாவது இயலில் த்-இல் மதாைங்கும் பின்மனாட்டுக்கைின் இடணப்பால் 

ஆக்கப்படும் விடன ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கங்கள் வரலாற்று அடிப்படையில் 

ஆயப்பட்டு விைக்கப்பட்டுள்ைன. த்-மதாைக்கப் பின்மனாட்டுகைாகப் பின்வரும் 

பதிமனான்று பின்மனாட்டுகள் பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன: து, த்து, தம், த்தம், டத, த்டத, 

தல், த்தல், தடல, தி, த்தி. இவ்மவாட்டுகடைப் பயன்படுத்தி ஆக்கப்பட்ை விடன 

ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கம் விடனத் திாிபு வகுப்புகைின் அடிப்படையிலும் வரலாற்றுப் 

பின்னணியில் சங்ககாலம், ேிற்சங்ககாலம் எைப் ேிாிக்கப்ேட்டும் ேரும் நூற்கள் 

அனடயாளப்ேடுத்தப்ேடு அேற்றின் மோருள்கள் (அர்த்தங்கள்) தரப்ேட்டு ேிாிோக 

விைக்கப்பட்டுள்ைது. இடங்கருதி இங்கு சுருக்கமாகத் தரப்ேட்டுள்ளது. 

பின்மனாட்டு எடுத்துக்காட்டுகள் 

து  ங்ககாலம்: ஈற்-று (புற,  ற்), ேிற்சங்ககாலம்: முயற்-று (குறள்),  

த்து ேிற்சங்ககாலம்: பிடி-த்து (குறள்), பாய்-த்து ( ன்), டக-த்து, எடு-த்து, 

கை-த்து, ந -த்து 
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தம்  ங்ககாலம்: ஆய்-தம் (மதால்), ேிற்சங்ககாலம்: கிழி-தம் 

(மகா.உடர), தி ிர்-தம் (திருப்), து ி-தம் (பிங்),  ிகு-தம் (வின்.அக), 

தாைி-தம் 

த்தம்  ங்ககாலம்: மகாற்-றம் (புற), நவட்-ைம் (புற), ேிற்சங்ககாலம்: சூர்-

த்தம் (வாச்.உடர), பிடி-த்தம்,  ிகு-த்தம், கலி-த்தம் (யாழ்.அக) 

டத  ங்ககாலம்: நகா-டத ’மானல’ (அக), ேிற்சங்ககாலம்: உருட்-ஐ 

வண்டி (ந துபு) , நவட்-ஐ ‘ஆட ’ (திருப்பு) 

த்டத ேிற்சங்ககாலம்:  ை-த்டத (வவ) 

தல் ேிற்சங்ககாலம்:  ாறு-தல், நதறு-தல், மகடு-தல், விடு-தல் 

தடல ேிற்சங்ககாலம்: கூடு-தடல, நதறு-தடல (வி.அக.), அலந்-தடல 

(திவா), ந ா-தடல (ஜா.வ) 

தி  ங்ககாலம்: ம ய்-தி (புற,  ணி), மகாண்-தி (புற), மவன்-றி, இறு-தி  

(புற), உறு-தி (புற), மகடு-தி (மதால்), ேிற்சங்ககாலம்: புகுதி (பிங்), 

மபறு-தி ( ணி), அறு-தி ( .பா) 

2.4.8. ப்-இல் மதாைங்கும் பின்மனாட்டுக்கள் 

 எட்ைாவது இயலில் ப்-இல் மதாைங்கும் பின்மனாட்டுக்கைின் இடணப்பால் 

ஆக்கப்படும் விடன ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கங்கள் வரலாற்று அடிப்படையில் 

ஆயப்பட்டு விைக்கப்பட்டுள்ைன. ப்-மதாைக்கப் பின்மனாட்டுகைாகப் பின்வரும் ஆறு 

பின்மனாட்டுகள் பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன: பு, ப்பு, ப்டப, ப்பம், ம்பு, ப்பி. 

இவ்மவாட்டுகடைப் பயன்படுத்தி ஆக்கப்பட்ை விடன ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கம் 
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விடனத் திாிபு வகுப்புகைின் அடிப்படையிலும் வரலாற்றுப் பின்னணியில் சங்ககாலம், 

ேிற்சங்ககாலம் எைப் ேிாிக்கப்ேட்டும் ேரும் நூற்கள் அனடயாளப்ேடுத்தப்ேடு அேற்றின் 

மோருள்கள் (அர்த்தங்கள்) தரப்ேட்டு ேிாிோக விைக்கப்பட்டுள்ைது. இடங்கருதி இங்கு 

சுருக்கமாகத் தரப்ேட்டுள்ளது. 

பின்மனாட்டு எடுத்துக்காட்டுகள் 

பு  ங்ககாலம்:  ால்-பு (புற), இயல்-பு (பாி), கவல்-பு (மபாருன்), அழி-பு 

(குறு), இழி-பு (மதால்), ந ான்-பு ( ற்),  ாண்-பு (மதால்),  ட்-பு 

(மதால்), ேிற்சங்ககாலம்: ஒழி-பு ( ம்பி), தீர்-பு (ந துபு), ஏர்-பு (பிங்), 

நகட்-பு (யா.அக),  ீட்-பு (யாழ்.அக) 

ப்பு  ங்ககாலம்: கா-ப்பு (மதால்), யா-ப்பு (மதால்), ம றி-ப்பு (புற), 

மகாழு-ப்பு (அக), வியர்-ப்பு (புற), ேிற்சங்ககாலம்: அாி-ப்பு, இடி-

ப்பு,  ிாி-ப்பு 

ப்டப ேிற்சங்ககாலம்: எதிர்-ப்டப (குறள்), துர-ப்டப,பற-ப்டப 

ப்பம்  ங்ககாலம்: உரு-ப்பம் (கலி), ேிற்சங்ககாலம்: அடை-ப்பம் (பிங்), 

விய-ப்பம் (விடை), அைர்-ப்பம் (ஜா.வ), மபரு-ப்பம் (வின்.அக) 

ம்பு  ங்ககாலம்: உரு-ம்பு (பதிற்), ேிற்சங்ககாலம்: குழு-ம்பு ( து), இழி-

ம்பு (இடு), திணி-ம்பு (திவ்.இயற்), பர-ம்பு  

ப்பி ேிற்சங்ககாலம்: ந ா-ப்பி ‘ ணம்/ மூக்கு’ 
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முன் மூக்மகாலி வரும் வடிவமும் பின் மூக்க்மகாலி வரும் வடிவமு ான உரும்பு/உருப்பு 

என்ற இரு வடகயிலான ஆக்கங்கள்  ங்க காலத்திலும் பரம்பு/பரப்பு, ம ழிம்பு/ம ழிப்பு 

என்ற ஆக்கங்கள் பின்  ங்காலத்திலும் வருகின்றன. இது நபால மவன்றி/மவற்றி 

 ண்பு/ ட்பு  என்ற வடிவங்களும் காணப்படுகின்றன. 

2.4.9. வ்-இல் மதாைங்கும் பின்மனாட்டுக்கள் 

 ஒன்பதாவது இயலில் வ்-இல் மதாைங்கும் பின்மனாட்டுக்கைின் இடணப்பால் 

ஆக்கப்படும் விடன ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கங்கள் வரலாற்று அடிப்படையில் 

ஆயப்பட்டு விைக்கப்பட்டுள்ைன. வ்-மதாைக்கப் பின்மனாட்டுகைாகப் பின்வரும் ஆறு 

பின்மனாட்டுகள் பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன: வு, டவ, வி, வல், வம், அவு. 

இவ்மவாட்டுகடைப் பயன்படுத்தி ஆக்கப்பட்ை வின ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கம் 

விடனத் திாிபு வகுப்புகைின் அடிப்படையிலும் வரலாற்றுப் பின்னணியில் சங்ககாலம், 

ேிற்சங்ககாலம் எைப் ேிாிக்கப்ேட்டும் ேரும் நூற்கள் அனடயாளப்ேடுத்தப்ேடு அேற்றின் 

மோருள்கள் (அர்த்தங்கள்) தரப்ேட்டு ேிாிோக விைக்கப்பட்டுள்ைது. இடங்கருதி இங்கு 

சுருக்கமாகத் தரப்ேட்டுள்ளது. 

பின்மனாட்டு எடுத்துக்காட்டுகள் 

வு  ங்ககாலம்: இழி-வு (கலி), ஒழி-வு (அக),  கழி-வு (மதால்), தணி-வு 

(பாி), பாி-வு (மதால்),  மபாலி-வு (புற்), முடி-வு (மதால்), ம லிவு 

(பதிற்), ேிற்சங்ககாலம்: அணி-வு, அாி-வு, எாி-வு, ஒ ி-வு, ஒடி-வு, ஒழி-

வு 

டவ  ங்ககாலம்: நபார்டவ (புற), பார்-டவ (மபரும்), அறு-டவ (புற),  ைர்-
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டவ ( ற்), ேிற்சங்ககாலம்: நகா-டவ/நகார்டவ (கம்), இடர-டவ, 

மவளு-டவ, இழு-டவ  

வி  ங்ககாலம்: நகள்-வி (புற), நவள்-வி (அக), கல்-வி, நதால்-வி 

(குறள்), கல-வி (பாி), கிை-வி (மதால்), புல-வி ( ற்), ேிற்சங்ககாலம்: 

துற-வி( ில), இற-வி (புகழ்) 

வல்  ங்ககாலம்: பார்-வல் (பதிற்), 

வம் ேிற்சங்ககாலம்: கள்-வம்  

அவு  ங்ககாலம்: கள்-அவு (மதால்), உண்-அவு (புற), உழ-வு (பதிற்), 

ம ச்-அவு (வின்.அ), வச்-அவு, புக்-அவு (ஐங்), உற்-அவு (புற),  அற-

வு (புற), ேிற்சங்ககாலம்: பக்-அவு (குறள்),  ட்-அடு (விடை), விட்-

அவு (வின்.அ) 

2.4.10. பிற உயிர்கள்  ற்றும் ம ய்கைில் மதாைங்கும் பின்மனாட்டுக்கள் 

 பத்தாவது இயல் பிற உயிர்கள்  ற்றும் ம ய்கைில் மதாைங்கும் 

பின்மனாட்டுக்கைின் இடணப்பால் ஆக்கப்படும் விடன ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கங்கள் 

வரலாற்று அடிப்படையில் ஆயப்பட்டு விைக்கப்பட்டுள்ைன. பின்வரும் 59 

பின்மனாட்டுகள் இங்கு பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன: அம், அல், இ, ஐ, ட ,  தி, அைம், 

அணம், ஆணம், உரவு, அனவு, அரவு, காடு, வாய், அகம், அடி, படி, ஆரம், ஆயம், இயம், 

பாடு,  ானம், அர், ஆர், உள், அன், ஆன், ட், ல், ய்,  ான், இதம், அடை, அரம், அந்தம் ~ 

வந்தம், வாைம், கண், கடை, அைம், ஆைம், ஆங்கு, அடற, அவம், உவம், ஆச் ி, அணி, 

இல், உ, உல், அடு, முகம், முகடன, முதல், ஆறு, வா ி, வாதம்,  ாரம், வாக்கு, தனம். 
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இவ்மவாட்டுகடைப் பயன்படுத்தி ஆக்கப்பட்ை விடன ஆக்கப்மபயர்கைின் ஆக்கம் 

விடனத் திாிபு வகுப்புகைின் அடிப்படையிலும் வரலாற்றுப் பின்னணியில் சங்ககாலம், 

ேிற்சங்ககாலம் எைப் ேிாிக்கப்ேட்டும் ேரும் நூற்கள் அனடயாளப்ேடுத்தப்ேடு அேற்றின் 

மோருள்கள் (அர்த்தங்கள்) தரப்ேட்டு ேிாிோக விைக்கப்பட்டுள்ைது. இடங்கருதி இங்கு 

சுருக்கமாகத் தரப்ேட்டுள்ளது. 

 ேின்மைாட்டு அம் எட்டாேது மற்றும் ேத்தாேது ேினைத்திாிபு ேகுப்புதேிர எல்லா 

ேகுப்பு ேினைகளுடனும் இனணந்து சங்ககாலத்திலும் ேிற்சங்ககாலத்திலும் 

மோயராக்கம் மசய்யும். இது மிக முக்கியமாை மேயராக்க ஒட்டாகும். 

பின்மனாட்டு எடுத்துக்காட்டுகள் 

அம்  ங்ககாலம்: குய்-அம் (அக), ேிற்சங்ககாலம்: விை-அம் (வவ),  ீள்-

அம் ( ீவ,  ில), அக-அம் (புற), கவல்-அம் (திருக்நகா), அழன் –அம் 

(பிங்),  உயர்-அம் ( ில),  ிதர்-அம், பகர்-அம் (திருப்பு), பழ்-அம் 

( ற்), அவ்வி-ய்-அம் (குறள்), கற்-அம் (ஆல) 

 

 ங்ககாலம்  பிற் ங்ககால அம் என்பதற்குப் பதிலாக நவறு பின்மனாட்டுக்கடைக் 

மகாண்டிருந்தடத பின்வரும் அட்ைவடணயில் காணலாம். 

 ங்க காலம் பின்  ங்ககாலம் 

உயர்-ச் ி, உயர்-வு உயர்-அம் 

ஆழ்-ச் ி ஆழ்-அம் 

தாழ்-வு தாழ்-அம் 
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விடை விடை-ய்-அம் 

 ிதர்  ிதர்-அம் 

 அல் மதாடக்கத்தில் ஒரு ேினைப் மேயராகப் ேின்மைாட்டாக இருந்தது. ேின்ைர் 

ஆக்க ஒட்டாக மாறியது. இவ்ோறு இரண்டு மசயல்ோடுகனள இது சங்ககாலத்திலிருந்பத 

மகாண்டுள்ளது. எைபே இது மிக முக்கிய மேயராக்கப் ேின்மைாட்டகும்.  

 ேின்ேரும் அட்டேனணயில் இவ்ேியலில் ேட்டியலிடப்ேட்டுள்ள ேிற 

ேின்மைாட்டுகளின் ஆக்கங்கள் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் அனே ேரும் ேனுேல்கனள 

அனடயாளப்ேடுத்தி தரப்ேட்டுள்ளை. 

பின்மனாட்டு எடுத்துக்காட்டுகள் 

அல்  ங்ககாலம்: ம ய்-அல் (மதால்), மபய்-அல் (அக), ேிற்சங்ககாலம்: 

ம ய்-ய்-அல் (பிங், சூைா), கள்ள்-அல், விள்ள்-அல்,  ருள்-அல் 

(வி.அக), இாி-ய்-அல் (மபரும்), மதாி-ய்-அல் (புற), விடி-ய்-அல் 

(குறு), ஆட்-அல் (பாி), ஊட்-அல் (மதால்), ஏந்-அல் (குறு), நதான் –

அல் (புற), 

மதாட்-ஐ-அல் (மபாரு ) 

ஆல்  ங்ககாலம்: அழ்-ஆல் (புற.46), மகாள்-ஆல் (மதால்), கழ்-ஆல் (புற), 

தாழ்-ஆல் (மதால்), உர்-ஆல் ( து), ஒர்-ஆல் (பதிற்) 

இ ேிற்சங்ககாலம்: கூள்-இ (பிங்), மூள்-இ (நகா), உருள்-இ (பதிற்ற்), 

முருள்-இ (கலி),  மவகுள்-இ (மதால்), இருள்-இ(திவா),வருள்-இ 

( ிவதரு), ஆழ்-இ (புற), வார்-இ (புற), அலர்-இ (அக), வல-இ (குறு), 

பிற-இ (புற) 

ேிற்சங்ககாலம்:  ம ாண்ட்-இ,  நவண்ட்-இ, ந ாம்ப்-இ 

ஐ  ங்ககாலம்: வச்-ஐ> வட , மகாள்ள்-ஐ > மகாள்டை (மபரும்) 
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‘விடல’  ‘ம ழுட , திருட்டு (பாகவ்), உருள்-ஐ > உருடை 

(மபரும்.188), சுருள்-ஐ > சுருடை, திரள்-ஐ > திரடை, கவல்-ஐ > 

கவடல (கலி), துவல்-ஐ > துவடல, அ ல்-ஐ >அ டல ( டல, 

மதால்), அழல்-ஐ > அழடல, உழல்-ஐ > உழடல (திலவ),  க்-ஐ > 

 டக ( ிறு), மதாக்-ஐ >மதாடக (புற),  ிக்-ஐ >  ிடக (மதால்) 

ட   ங்ககாலம்: இருண்-ட  ,  ீண்-ட  ( ீவ),  டி-ட  (மதால்), இட -

ட  (பாி), ேிற்சங்ககாலம்:  எழு-ட  (திவா),ம ாழி-ட  (பிங்), தாழ்-

ட  (பிங்) 

 தி ேிற்சங்ககாலம்: இறக்கு- தி, ஏற்று- தி, ம ல்லு- தி, மபறு- தி, 

தரு- தி 

அைம் ேிற்சங்ககாலம்: ஒற்ற்-அைம் > ஒற்றைம் (திவா), ஒத்த்-அைம் > 

ஒத்தைம்(திவா), கட்ட்-அைம் > கட்ைைம்,  ீவ்-அைம் > ீவைம், கர-வ்-

அைம் >கரவைம் (திவா) 

அணம் ேிற்சங்ககாலம்: பராவ்-அணம் (நதவா), நபாக்க்-அணம் > 

நபாக்கணம் (வ.வ), துக்க்-அணம் ( ங்.அக), தூங்க்-அணம் > 

தூங்கணம், மகாட்ட்-அணம் > மகாட்ைணம் 

ஆணம் ேிற்சங்ககாலம்: இர-வ்-ஆணம் > இரவாணம் 

உரவு ேிற்சங்ககாலம்: ஒப்ப்-உரவு > ஒப்புரவு (குறள்),  ீ-ப்ப்-உரவு > 

ெீப்புரவு (மபருங்), து-ப்ப்-உரவு > துப்புரவு ( ாலடி) 

அனவு ேிற்சங்ககாலம்: முற்ற்-அனவு > முற்றனவு (பழ.உடர), மகாள்-வ்-

அனவு > மகாள்வனவு, படி-ப்ப்-அனவு> படிப்பனவு 

அடன ேிற்சங்ககாலம்: மகாடு-ப்ப்-அடன > மகாடுப்படன,  படி-ப்ப்-

அடன,கற்-ப்-அடன >கற்படன, ஒ-ப்ப்-அடன > ஒப்படன 

அரவு ேிற்சங்ககாலம்: கூடி-அரவு> கூடியரவு, மதாற்ற்-அரவு> மதாற்றரவு 

( ணி), வாட்ட்-அரவு > வாட்ைரவு, மபாற்ற்-அரவு >மபாற்றரவு 
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கைவு சங்ககாலம்:  ா-க்-கைவு  > சாக்கடவு (மதால்), ந ா-க்-அைவு > 

ந ாக்கைவு, நவ-க்-கைவு > நவக்கைவு, நபா-க்-கைவு > நபாக்கைவு 

வாய் கழு-வாய் (புற), வலு-வாய் (புற), எழு-வாய், இறு-வாய் (மதால்), 

வரு-வாய் ( திாிகடு), நதாற்று-வாய் (நகா), மூட்டு-வாய் (இலக்.வி) 

அகம் பின்ன் –அகம் > பின்னகம்,  அவிழ்-அகம் > அவிழகம் (அக), சூட்-

அகம் > சூட்டகம் (மபருங்),  உருள்-அகம்>உருைகம் (பிங்), ந -வ்-

அகம் > ந வகம் (கம்) 

அடி தியக்க்-அடி > தியக்கடி (வி.அக), விலக்க்-அடி > விலக்கடி  (இடு), 

ம ருக்க்-அடி > ம ருக்கடி, புழுக்க்-அடி > புழுக்கடி (நபவ),  ைக்க்-

அடி >  ைக்கடி (ேிஅக) 

படி ேிற்சங்ககாலம்: உழறு-படி, குழறு-படி, தள்ளு-படி,  ை-படி, கட்டு-

படி 

ஆறம்  ேிற்சங்ககாலம்: துழாவ்-ஆரம் > துழாோரம் ‘தீங்காை கிசுகிசுப்பு’ ; 

மோங்க்-ஆரம் > மோங்காரம் ‘ததும்ேி ேழிதல் அதிகாித்தல்’; 

இளக்க்+ஆரம் > இளக்காரம்  

ஆயம் ேிற்சங்ககாலம்: கட்ட்-ஆயம் > கட்ைாயம், தண்ட்-ஆயம் 

>தண்ைாயம், பற்ற்-ஆயம் 

இயம் ேிற்சங்ககாலம்: கட்ட்-இயம் > கட்டியம், கறுவ்-இயம்> கறுவியம், 

ம ப்ப்-இயம் > ம ப்பியம், கூர்-இயம் > கூாியம் 

பாடு ேிற்சங்ககாலம்: மகாடு-பாடு, அருள்-பாடு,  ிற-ப்-பாடு.  ிற்-பாடு, 

பிடழ-பாடு 

 ானம் ேிற்சங்ககாலம்: அடை- ானம், அழி- ானம், உடு- ானம் 

அர் முைங்க்-அர் >முைங்கர், மவப்ப்-அர், சுட்-அர் > சுைர், மதாட்-அர் > 

மதாைர் (புற), துய்-அர் > துயர் (மதால்) 

ஆர்  க்-ஆர் >  கார் (குறு), புக்-ஆர் > புகார் (புற),  ில்-ஆர் >  ிலார் 

உள் சங்ககாலம்: கை-வ்-உள் > கைவுள் (பதிற்), ம ய்ய்-உள்> ம ய்யுள், 
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விடை-உள் > விடையுள், மவப்ப்-உள் > மவப்புள், இய-வ்-உள்> 

இயவுள் 

அன் கல-வ்-அன் > கலவன், இை-வ்-அன் > இைவன், சுடு-வ்-அன் > 

சுடுவன், குதி-ய்-அன் > குதியன் 

ஆன் மதாங்-ஆன் >மதாங்கான், கல்ல்-ஆன் > கல்லான், கக்கு-வான், 

 ிறு-ப்ப்-ஆன் >  ிறுப்பான் 

டு ேிற்சங்ககாலம்: சு -டு > சு டு 

டை சு -டை 

டி புகு-டி 

ட்டை பற-ட்டை 

ல் மவடி-ல், பர-ல், திாி-ல் 

ய் ந ா-ய், கைா-ய் 

 ன்  தடி- ன், பரு- ன் 

அனம்/வந்தனம் ஒப்ப்-அனம் > ஒப்பனம், எாி-வந்தனம், மவரு-வந்தனம் 

வாைம் கடி-வாைம் 

கண் உறு-கண் 

கடை நதறு-கடை, 

அைம் தப்ப்-அைம் > தப்பைம் 

ஆைம் ஏர்-ஆைம் > ஏராைம், நவ-க்க்-ஆைம் > நவக்காைம் 

ஆங்கு சுண்ட்-ஆங்கு > சுண்ைாங்கு 

அடற சுணங்க்-அடற > சுணங்கடற (பாி) 

அவம் தாண்ட்-அவம் > தாண்ைவம் 

உவம் குயில்-உவம் >குயிலுவம் 

ஆச் ி அழு-வ்-ஆச் ி > அழுவாச் ி 

அணி ஊற்-அணி > ஊறணி (யாழ்.அக) 
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இல் மதா-ய்-இல் > மதாய்யில் 

உ மகாள்-உ > மகாளு 

உல்  ங்க்-உல்>  ங்குல் 

அடு  ித்-அடு >  ிதடு 

முகம் ஏறு-முகம், இறங்கு-முகம், அறி-முகம், நதறு-முகம் 

முகடன எழு-முனகடன  

முதல் மகாள்-முதல், பறி-முதல் 

ஆறு வர்-ஆல்-ஆறு >வரலாறு, வழக்க்-ஆறு >வழக்காறு 

வா ி ஏறு-வா ி 

வாதம் பிடி-வாதம் 

 ாரம்  ின் – ாரம், மபாருவு- ாரம், மவப்ப- ாரம் 

வாக்கு ம ல்-வாக்கு 

தனம் ந ாம்பு-த்-தனம், சுழி-த்-தனம், கள்ை-த்-தனம், திருட்டு-த்-தனம் 

ந ாம்-ஏறி-த்-தனம், ம ாண்டி-த்-தனம் 

அறி-ய்-ஆ-த்-தனம் > அறியாத்தனம், மதாிய்-ஆ-த்-தனம் > 

மதாியாத்தனம் 

2.4.11. பால்-எண் மபயர்கள் 

 பதிமனான்றாவது இயல் பால்-எண் மபயர்கைாகும். முதலில் பால்-எண் ஏற்கும் 

இப்மபயர்கைின் ஆக்கப் பகுதிகள் அடவ ஏற்கும் ஆண்பால், மபண்பால் உயர்திடணப் 

பன்ட  பின்மனாட்டுக்கைின் அடிப்படையில் வடகப்படுத்தப்படுகின்றன. 

பின்மனாட்டுகைின் எடுத்துக்காட்டுகள் வரலாற்றுத் தகவலுைன் (அடவ பனுவல்கைில் 

வரும் இைம் குறித்த தகவலுைன்) தரப்பட்டுள்ைன. இரண்ைாவதாகப் பால்-எண் குறிகள் 

தரப்பட்டுள்ைன.  மூன்றாவதாக வரலாற்றுக் குறிப்புகள் தரப்பட்டுள்ைன.  
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 பால்-எண் ஏற்கும் பகுதிகள் 19 வடககைாகப் பிாிக்கப்பட்டு அடவ ஏற்கும் 

ஆண்பால், மபண்பால், உயர்திடணப் பன்ட  பின்மனாட்டுகள் எடுத்துக்காட்டுகளுைன் 

விைக்கப்பட்டுள்ைன.  

  முதல்  வகுப்புப் பகுதிகள் அன் என்ற ஆண்பால் பின்மனாட்டை ஏற்கும். இது 

ந லும் எட்டு வகுப்புகைாக அடவ ஏற்கும் மபண்பால் பின்மனாட்டுக்கள் அடிப்படையில் 

பகுக்கப்படுகின்றன: இ, தி, த்தி, ச் ி, அச் ி, இச் ி, ஐ, அள். 

ஆண்பால்/ 

மபண்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் எடுத்துக்காட்டு மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

கட்டுண்ை 

அடி+அன்/இ  

நதாழ்-அன் > நதாழன் நதாழ்-இ> நதாழி 

“ கிழ-வ்-அன் > கிழவன் கிழ-வ்-இ 

“ பார்ப்பன் –அன் >பார்ப்பனன் பார்ப்பன்-இ > பார்ப்பனி 

“ மகாழுந்த்-அன் > மகாழுந்தன் மகாழுந்த்-இ > மகாழுந்தி 

“  ாம்-அன் >  ா ன்  ாம்-இ >  ா ி 

“ அண்ண்-அன் > அண்ணன் அண்ண்-இ > அண்ணி 

மபயடை அடி + 

அன்/இ 

 ிறு-வ்-அன் >  ிறுவன்  ிறுவ்-இ >  ிறுவி, 

 ிறும்+இ >  ிறு ி 

“ மபாது-வ்-அன் > மபாதுவன் மபாது-வ்-இ > மபாதுவி 

மபயர் அடி + 

அன்/இ 

காதல்-அன் > காதலன் காதல்-இ > காதலி 

“ பாங்க்-அன் > பாங்கன் பாங்க்-இ > பாங்கி 

 அரச்-அன் > அர ன் அரச்-இ >அ ர ி 

 கூத்த்-அன் .கூத்தன் கூத்த்-இ >கூத்தி 

விடன அடி + திருட்-அன் >திருைன் திருட்-இ > திருடி 
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அன்/இ 

கட்டுண்ை அடி + 

அன்/த்தி 

கய-வ்-அன் > கயவன் கய-த்தி > கயத்தி 

 கிழ-வ்-அன் கிழ-த்தி > கிழத்தி 

 குை-வ்-அன் > குைவன் குை-த்தி > குைத்தி 

 குற-வ்-அன் > குறவன் குற-த்தி > குறத்தி 

சுதந்திர அடி + 

அன்/அத்தி 

ஆய்-அன் > ஆயன் ஆய்-அத்தி > 

ஆய்த்தி/ஆய்ச் ி 

 நபய்+அன் >நபயன் நபய்-த்தி > 

நபய்த்தி/நபய்ச் ி 

மபயர் அடி + 

அன்/த்தி 

த ி-ய்-அன் > த ியன் த ி-த்தி 

எண் அடி + 

அன்/த்தி 

ஒரு-வ்-அன் > ஒருவன் ஒரு-த்தி 

கட்டுண்ை அடி + 

அன்/அத்தி 

பார்ப்பன்-அன் > பார்ப்பனன் பார்ப்பன்-அத்தி > 

பார்ப்பனத்தி 

 பாண்-அன் > பாணன் பாண்-அத்தி > பாணத்தி 

மபயர் அடி + 

அன்/ச் ி 

இடை-ய்-அன் > இடையன் இடை-ச் ி 

கட்டுண்ை அடி + 

அன்/அச் ி 

ம ம்பைவ்-அன் >ம ம்பைவன் ம ம்பைவ்-ச் ி 

>ம ம்பைவச் ி 

 பள்ள்-அன் > பள்ைன்  பள்ள்-அச் ி >பள்ைச் ி 

மபயர் அடி + 

அன்/அச் ி 

த ிழ்-அன் > த ிழன்  த ிழ்-அச் ி > த ிழச் ி 

கட்டுண்ை அடி + நவட்டுவ்-அன் > நவட்டுவன் நவட்டுவ்-அச் ி > 

நவட்டுவச் ி 
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அன்/இச் ி 

மபயர் அடி + 

அன்/இச் ி 

மகால்ல்-அன் > மகால்லன் மகால்ல்-இச் ி 

>மகால்லிச் ி 

கட்டுண்ை அடி + 

அன்/ஐ 

மகாற்ற-வ்-அன் > மகாற்றவன் மகாற்ற-வ்-ஐ > 

மகாற்றடவ 

“ பரத்த்-அன் > பரத்தன் பரத்த்-ஐ >பரத்டத 

மபயர் அடி + 

அன்/ஐ 

ஐ-ய்-அன் > ஐயன் ஐ-ய்-ஐ > ஐடய 

கட்டுண்ை அடி + 

அன்/அள் 

 க்-அன் >  கன்  க்-அள் >  கள் 

மபயடை அடி + 

அன்/அள் 

தனி-ய்-அன் > தனியன் தனி-ய்-அள் > தனியள் 

 ாற்றுப் மபயர் 

அடி + அன்/அள் 

தம்-அன் >த ன் தம்-அள் > த ள் 

சுட்டு அடி 

+அன்/அள் 

அவ்-அன் > அவன் அவ்-அள்> அவள் 

வினா அடி + 

அன்/அள் 

யா-வ்-அன் >யாவன் யா-வ்-அள் > யாவள் 

 

ஆண்பால்/ 

பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் எடுத்துக்காட்டு பலர்பால் எடுத்துக்காட்டு 

கட்டுண்ை அடி + 

அன்/அர் 

ந ாழ்-அன் >ந ாழன் ந ாழ்-அர் > ந ாழர் 

“ ந ர்-அன் > ந ரன் ந ர்-அர் > ந ரர் 

மபயர் அடி + ஒற்ற்-அன் >ஒற்றன் ஒற்ற்-அர் >ஒற்றர் 
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அன்/அர் 

  ல்ல்-அன் > ல்லன்  ல்ல்-அர் > ல்லர் 

மபயடை அடி + 

அன்/அர் 

புல்ல்-அன் >புல்லன் புல்ல்-அர் > புல்லர் 

 தூய்-அன் >தூயன் தூய்-அர் >தூயர் 

திாிபுற்ற அடி + 

அன்/அர் 

விருந்த்-இன் –அன் >விருந்தினன் விருந்த்-இன்-அர் > 

விருந்தினர் 

திாிபுற்ற 

 ாற்றுப் மபயர் 

அடி 

எம்-அன் >எ ன் எம்-அர் > எ ர் 

 நும்-அன்> நு ன் நும்-அர் > நு ர் 

 அடி + அன்/அர்  ன்ன்-அன் > ன்னன்  ன்ன்-அர் > ன்னர் 

 நவந்த்-அன் >நவந்தன் நவந்த்-அர் > நவந்தர் 

அடி+அன்/இர் நகள்-அன் > நகைன் நகள்-இர் > நகைிர் 

அடி +அன் ந ர்ப்ப்-அன் >ந ர்ப்பன்  

  ாட்-அன் >  ாைன்  

 இரண்ைாவது வகுப்புப் பகுதிகள் ஆன் என்ற ஆண்பால் பின்மனாட்டை ஏற்கும் 

 ற்றும் ஆத்தி, ஆள், ஆட்டி  என்ற மபண்பால் பின்மனாட்டுக்கடை ஏற்கும்.  

ஆண்பால்/ 

மபண்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் எடுத்துக்காட்டு மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

கட்டுண்ை அடி 

+ஆன்/ஆத்தி 

வண்ண்-ஆன் > வண்ணான் வண்ண்-ஆத்தி > 

வண்ணாத்தி 

  ாட்-ஆன்>  ாைான்  ாட்-ஆத்தி>  ாைாத்தி 

கட்டுண்ை அடி 

+ஆன்/ஆள் 

 ச்ச்-ஆன் >  ச் ான்  ச்ச்-ஆள் >  ச் ாள் 

திாிபுற்ற அடி +  ாட்ட்-ஆன் > ாட்ைான்  ாட்ட்-ஆள்>  ாட்ைாள் 
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ஆன்/ஆள் 

 மதற்கத்தி-ய்-ஆன் > மதற்கத்தியான் மதற்கத்தி-ய்-ஆள் > 

மதற்கத்தியாள் 

கட்டுண்ை அடி 

+ஆன்/ஆட்டி 

பிர்-ஆன் > பிரான்  பிர்-ஆட்டி > பிராட்டி 

கட்டுண்ை அடி 

+ஆன் 

 ாம்-ஆன் >  ா ான் - 

 அத்த்-ஆன் > அத்தான்  

 ாற்றுப் மபயர் 

அடி + ஆன் 

தம்-ம்-ஆன் > தம் ான் - 

 மூன்றாவது வகுப்புப் பகுதிகள் ஓன் என்படத ஆண்பால் பின்மனாட்ைாகவும் ஓள் 

என்படத மபண்பால் ஒட்ைாகவும் ஓர் என்படத உயர்திடணப் பன்ட  ஒட்ைாகவும் 

ஏற்கும். ஓன் என்பதும் ஆன் என்பதும் பின், முன்,  ாய்,  டற என்ற பகுதிகைின் பின்னர் 

தனி நவறுபாட்டில் இருக்கும்.  

ஆண்பால்/ 

மபண்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

கட்டுண்ை அடி 

+ஓன்/ஓள் 

 ாய்-ஓன் >  ாநயான்  ாய்-ஓள் > 

 ாநயாள் 

 ாய்-ஓர் > 

 ாநயார் 

“ கிழ-வ்-ஓன் > கிழநவான் கிழ-வ்-ஓள் > 

கிழநவாள் 

கிழ-வ்-ஓர் > 

கிழநவார் 

கட்டுறா அடி + 

ஓன்/ஓள் 

முன்ன்-ஓன் > 

முன்நனான் 

முன்ன்-ஓள்> 

முன்நனாள் 

முன்ன்-ஓர்> 

முன்நனார் 

  பின்ன்-ஓன் > 

பின்நனான் 

பின்ன்-ஓள் > 

பின்நனாள் 

பின்ன்-ஓள் > 

பின்நனார் 

மபயடை அடி + 

ஓன்/ஓள் 

நவற்ற்-ஓன் 

>நவற்நறான் 

நவற்ற்-ஓள் 

>நவற்நறாள் 

நவற்ற்-ஓள் 

>நவற்நறார் 
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கட்டுண்ை அடி 

+ஓன் 

புலவ்-ஓன் > புலநவான் -  

  றவ்-ஓன் >  றநவான் -  

திாிபுற்ற அடி + 

ஆன்/ஆள் 

எம்-ம்-ஓன்  > எம்ந ான் - குழல்-ஓர்> 

குழநலார் 

கட்டுறா அடி + 

ஓன் 

குழல்-ஓன்> குழநலான் - முதல்-ஓர் > 

முதநலார் 

மபயர் அடி + 

ஓன் 

முதல்-ஓன் > முதநலான் -  டற-ஓர் > 

 டறநயார் 

  டற-ஓன் >  டறநயான் - குழல்-ஓன்> 

குழநலான் 

அடி + 

ɸ/ஓன்/ஓள் 

இடற, இடற-ய்-ஓன் 

>இடறநயான் 

இடற-ய்-ஓள் > 

இடறநயாள் 

இடற-ய்-ஓர் > 

இடறநயார் 

 

  ான்காவது வகுப்புப் பகுதிகள் வன் என்படத ஆண்பால் பின்மனாட்ைாகவும் வி 

என்படதப் மபண்பால் பின்மனாட்ைாகவும் ஏற்கும்.  

ஆண்பால்/ 

மபண்பால்/பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

பின்மனாட்டுக

ள் 

கட்டுண்ை அடி 

+வன்/வி/- 

புதல்-வன் > புதல்வன் புதல்-வி > புதல்வி - 

“ ம ல்-வன் > ம ல்வன் ம ல்-வி > ம ல்வி - 

மபயர் அடி +  

வன்/வி/- 

முதல்-வன் > முதல்வன் முதல்-வி > முதல்வி - 

 தடல-வன் >தனலேன் தடல-வி> தடலவி - 

மபயர் அடி+வன்/வர் கிடணவன் - - 
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 துடற-வன் - - 

விடன அடி +அன் அறி-வன் - - 

 ஐந்தாவது வகுப்புப் பகுதிகள் கன்~க்கன் என்படத ஆண்பால் பின்மனாட்ைாக 

ஏற்கும். இதில் முதல் துடண வகுப்பு கன் என்ற ஆண்பால் பின்மனாட்டை ஏற்கும்; 

மபண்பால் பின்மனாட்டையும் உயர்திடணப் பன்ட  பின்மனாட்டையும் ஏற்காது. 

இைண்ைாவது துடண வகுப்பு க்கன் என்ற ஆண்பால் பின்மனாட்டை ஏற்கும்  ற்றும் க்கி 

என்ற மபண்பால் பின்மனாட்டை ஏற்கும். இத்தடகய பகுதி ஒன்நற உள்ைது. மூன்றவது 

துடண வகுப்பு க்கன் என்படத ஆண்பால் பின்மனாட்ைாக ஏற்கும்; இது இதற்கு கன் 

என்பதற்கு இடணயான மபண்பால் பின்மனாட்டை மகாண்டிருக்கவில்டல.  

ஆண்பால் 

பின்மனாட்டு/மபண்பால் 

பின்மனாட்டு/பலர்பால் 

ஆண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

கட்டுண்ை அடி +கன்  ாதுாி-கன் > ாதுாிகன்   

 பாண்டி-

கன்>பாண்டிகன் 

  

மபயர் அடி+கன் பட்டி-கன்>பட்டிகன்   

 மகாண்-கன்   

மபயடை அடி + க்கன்  ிறு-க்கன் >  ிறுக்கன்  ிறு-க்கி> ிறுக்கி  

விடன அடி + க்கன் மதாழு-க்கன் > 

மதாழுக்கன் 

  

 மபாழ்-க்கன் > 

மபாழ்க்கன் 

  

மபயர் அடி+க்கன் பணி-க்கன்>பணிக்கம்   
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 ஆறாவது வகுப்புப் பகுதிகள்  ன் என்ற ஆண்பால் பின்மனாட்டை ஏற்கும். இது 

மகாடல, விடன என்ற பகுதிகைின் பின்னர் ஞர் என்பதுைன் தனிநவறுபாட்டில் வரும். 

இவ்வகுப்பு  ன் என்பதற்கு இடணயான மபண்பால் ஒட்டை மகாண்டிருக்கவில்டல. 

ஆண்பால் 

பின்மனாட்டு 

ஆண்பால் எடுத்துக்காட்டு மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

கட்டுண்ை அடி + 

 ன் 

மகாழு- ன் >மகாழு ன் - - 

 புைி- ன் >புைி ன் - - 

 மகாடல- ன்>மகாடல ன் - - 

 வடன- ன்>வடன ன் - - 

 ஏழாவது வகுப்புப் பகுதிகள் ஞன் என்ற ஆண்பால் பின்மனாட்டை ஏற்கும். இது 

அவன் என்பதுைன் இடை என்ற பகுதிக்குப் பின்னரும் வாணன் என்படத கடல என்ற 

பகுதிக்குப் பின்னரும் தனி நவறுபாட்டில் இருக்கும். 

ஆண்பால் 

பின்மனாட்டு 

ஆண்பால் எடுத்துக்காட்டு மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபயடை அடி + 

ஞன்/- 

இடை+ஞன் >இனளஞன் - 

  ிாி-ஞன் >சிாிஞன் - 

மபயர் அடி +ஞன்/- கடை+ஞன் >கடைஞன் - 

 கடல+ஞன்>கடலஞன் - 

விடன அடி + 

ஞன்/- 

அறி-ஞன்>அறிஞன் - 

 ஆய்-ஞன்>ஆய்ஞன் - 

 எட்ைாவது வகுப்புப் பகுதிகள்  ான் என்ற ஆண்பால் பின்மனாட்டை ஏற்கும். 

இதில் நவள், நகா என்ற பகுதிகள்  ாள் என்படதயும் மபரு என்பது  ாட்டி என்படதயும் 
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மபண்பால் பின்மனாட்ைாக ஏற்கும். இடணயான உயர்திடணப் பன்ட  ஒட்டை 

ஏற்காது.  

ஆண்பால்/ 

மபண்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் எடுத்துக்காட்டு மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

எடுத்துக்

காட்டு 

மபயர்கள் + 

 ான்/ ாள்/- 

நகா- ான்>நகா ான் நகா- ாள்>நகா ாள் - 

 நவண்-ஆன்>நவண் ான் நவண்- ாள்> நவண் ாள் - 

மபயர் அடி + 

 ான்/-/- 

ம றி- ான்>ம றி ான்  - - 

 மவைி- ான் >மவைி ான் - - 

கட்டுண்ை அடி 

+ ான்/- 

ந ர- ான்>ந ர ான் - - 

  டலய- ான்> டலய ான் - - 

மபயரடை அடி 

+  ான்/-/- 

ம டு- ான்>ம டு ான் - - 

 கரு- ான்>கரு ான் - - 

மபயரடை அடி 

+  ான்/ ாட்டி/- 

மபரு- ான்>மபரு ான் மபரு- ாட்டி>மபரு ாட்டி - 

 ஒன்பதாவது வகுப்புப் பகுதிகள் காரன் ~ க்காரன் என்படத ஆண்பால் 

பின்மனாட்ைாகவும் காாி ~க்காாி என்படத மபண்பால் பின்மனாட்ைாகவும் ஏற்கும். இது 

விடைவாக்கமுள்ை மபயராக்கப் பின்மனாட்டுகைில் ஒன்றாகும். 

ஆண்பால்/ 

மபண்பால் 

/பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால்  

எடுத்துக்காட்டு 

மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 
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கட்டுறா அடி+ 

காரன்~க்காரன் 

காாி~க்காாி/ 

காரர்~க்காரர் 

கூலி-க்காரன் 

>கூலிக்காரன் 

கூலி-க்காாி > 

கூலிக்காாி 

- 

- கடை-க்காரன் 

>கடைக்காரன் 

கடை-க்காாி > 

கடைகாாி 

- 

- குருவி-க்காரன் > 

குருவிக்காரன்  

குருவி-க்காாி > 

குருவிக்காரன் 

- 

மபயரடி + 

காரன்~க்காரன் 

காாி~க்காாி/ 

மகாடல-காரன் > 

மகாடலகாரன் 

 மகாடல-காாி > 

குருவிக்காாி 

- 

- பிடண-காரன் > 

பிடணக்காரன் 

பிடண-காாி - 

- மபாதி-காரன் மபாதி-காாி - 

 பத்தாவது வகுப்பு ஆைன் என்படத ஆண்பால் பின்மனாட்ைாகவும் ஆைர் 

என்படத உயர்திடணப் பன்ட  பின்மனாட்ைாகவும் ஏற்கும்;  ில பகுதிகள் ஆட்டி என்ற 

இடணயான மபண்பால் பின்மனாட்டை ஏற்கும். 

ஆண்பால்/ 

மபண்பால் 

/பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் எடுத்துக்காட்டு மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபயர் அடி 

+ஆைன்/ஆட்டி/ஆைர் 

இல்-ல்-ஆைன் > 

இல்லாைன் 

இல்-ல்-ஆட்டி > 

இலாட்டி 

- 

 ம ாது ல்-ஆைன் > 

ம ாது லாைன் 

ம ாது ல்-ஆட்டி 

> ம ாது லாட்டி 

- 

 கண்-ண்-ஆைன் கண்-ண்-ஆட்டி > - 
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கண்ணாட்டி 

மபயர் அடி +ஆைன்/ 

ஆைர் 

 ீர்-ஆைன் >  ீராைன் - - 

 தள்-ஆைன் > தைாைன் - - 

 துடண-ய்-ஆைன் 

>துடணயாைன் 

- - 

 பங்க்-ஆைன் > பங்காைன் - - 

மபயரடை அடி + 

ஆைன்/ ஆைர் 

 நபர்-ஆைன் > நபராைன் - - 

 அந்தன்–ஆைன் > 

அந்தனாைன் 

- - 

விடன அடி + ஆைன் அறி-ய்-ஆைன் > 

அறியாைன் 

-  

ஆக்கப்பட்ை அடி 

+ஆைன்/ஆைர் 

மபண்டிர்-ஆைன் > 

மபண்டிராைன் 

- - 

கட்டுண்ை அடி + 

ஆைன்/ஆைர் 

அண்ண்-

ஆைன்>அண்ணாைன் 

- - 

 பதிமனான்றாவது வகுப்புப் பகுதிகள் அவன் என்படத ஆண்பால் 

பின்மனாட்ைாகவும் அவர் என்படத பலர்பால் பின்மனாட்ைாகவும்  ஏற்கும்.  ில பகுதிகள் 

அவள் என்ற இடணயான மபண்பால் பின்மனாட்டை ஏற்கும்.  

ஆண்பால்/ 

மபண்பால் /பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபயர் அடி + 

அவன்/(அவள்)/அவர்; 

( ில இைங்கைி அவள் 

பின்-ன்-அவன் பின்ன்–அவள் > 

பின்னவள் 
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என்பதும் 

 ாத்திய ாகும்) 

“ ந ல்-அவன் 

>ந லவன் 

ந ல்-அவள் > 

ந லவள் 

 

“ கீழ்-அவன்>கீழவன் கீழ்-அவள் >கீழவள்  

“ முன்ன்-

அவன்>முன்னவன் 

முன்ன்-

அவள்>முன்னவள் 

 

மபயரடை அடி 

+அவன்/அவள்/அவர் 

இடை-ய்-அவன் > 

இடையவன் 

இடை-ய்-அவள் > 

இடையவள் 

 

“  ாய்-அவன் > 

 ாயவன் 

 ாய்-அவள் > 

 ாயவள் 

 

மபயர் அடி + அவன்/-

/அவர் 

படண-ய்-அவன் > 

படணயவன் 

  

“  டற-ய்-அவன் > 

 டறயவன் 

  

கட்டுறாத  வடிவின் 

திாிபுற்ற அடி + 

அவன்/-/அவர்  

 ாட்ட்-அவன் > 

 ாட்ைவன் 

  

 ாற்றுப் மபயர்கைின் 

திாிபுற்ற அடி 

+அவன்/-/அவர் 

என்ன்–அவன் > 

என்னவன் 

  

“ தன்ன்–அவன் > 

தன்னவன் 

  

“  ம்ம்-அவன் > 

 ம் வன் 

  

கட்டுண்ை அடி + 

அவன்/-/அவர் 

மதன்ன்–அவன் > 

மதன்னவன் 
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இயல்பான 

மபயர்+அவன்/-/ 

அவர் 

 ால்-அவன் > 

 ாலவன் 

  

 பன்னிரண்ைாவது வகுப்புப் பகுதிகள் அலன் என்படத ஆண்பால் 

பின்மனாட்ைாகவும் அலர் என்படத உயர்திடணப் பன்ட ப் பின்மனாட்ைாகவும் ஏற்கும். 

இப்பகுதிகள் இடணயான மபண்பால் பின்மனாட்டை ஏற்காது. 

ஆண்பால்/மபண்பால்/பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபயரடி + அலன்/-/அலர் வம்ப்-அலன் > 

வம்பலன் 

- வம்ப்-அலர் 

  ா-வலன் > 

 ாவலன் 

-  ா-வலர் > 

 ாவலர் 

 பா-வலன் > 

பாவலன் 

- பா-வலர் > 

பாவலர் 

 ஆர்வ்-அலன் 

>ஆர்வலன் 

- ஆர்வ்-அலர் 

>ஆர்வலர் 

விடன அடி + அலன்/-/அலர் புர-வ்-அலன் > 

புரவலன் 

- புர-வ்-அலர் > 

புரவலர் 

 அக-வ்-

அலன்>அகவலன் 

- அக-வ்-அலர் 

>அகவலர் 

 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 143 

பதிமூன்றாவது வகுப்புப் பகுதிகள் அகன் என்படத ஆண்பால் பின்மனாட்ைாக ஏற்கும்; 

இவ்வகுப்பில் மூன்று பகுதிகநை அைங்கும். அதில் பாடு என்ற விடனப் பகுதி அகி 

என்படத மபண்பால் பின்மனாட்ைாக ஏற்கும். மபண்ட்-அகன் என்பதில் அகன் 

என்பதுைன் அகம் என்பது தனி நவறுபாட்டில் இருக்கும்.  

 ஆண்பால்/ 

மபண்பால் 

/பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

விடன அடி + 

அகன்/அகி/- 

பாட்-அகன் > 

பாைகன் 

பாட்-அகி > பாைகி - 

கட்டுண்ை அடி + 

அகன்/-/- 

ந ாச்ச்-ய்-அகன் > 

ந ாச் ியகன் 

- - 

 மபண்ட்-அகன் > 

மபண்ைகன் 

- - 

 அண்ண்-அகன் > 

அண்ணகன் 

- - 

 பதி ான்காம் வகுப்புப் பகுதிகள் ச் ன் என்படத ஆண்பால்  பின்மனாட்ைாகவும் 

ச் ி என்படதப் மபண்பால் பின்மனாட்ைாகவும் ஏற்கும். உயர்திடணப் பன்ட  இடண 

இல்டல. இவ்வகுப்பு இரண்டு பகுதிகடைநய உள்ைைக்கும்.   இடை என்ற பகுதி 

ஆண்பால் பின்மனாட்டை  ட்டும் ஏற்கும். இவ்வகுப்டபச் ாரும் மூன்று பகுதிகளும் ஐ-

இல் இறுதியுறும்.  
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ஆண்பால்/ 

மபண்பால் 

/பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபயர் அடி + 

ச் ன்/ச் ி/- 

தடல-ச் ன் > 

தடலச் ன் 

தடல-ச் ி >தடலச் ி - 

மபயர் அடி + 

ச் ன் 

கடை-ச் ன் கடை-ச் ி >கடைச் ி - 

 பதிடனந்தாம் வகுப்புப் பகுதிகள் ஆனவன் என்ற ஆண்பால் பின்மனாட்டையும் 

ஆனவர் என்ற உயர்திடணப் பன்ட ப் பின்மனாட்டையும்  ஏற்கும்.  மூன்று வடிவங்கள் 

தான்  இப்பின்மனாட்டை ஏற்று வரும். 

ஆண்பால்/ 

மபண்பால் 

/பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

கட்டுறாத அடி + 

ஆனவன்/-

/ஆனவர் 

குடி-ய்-ஆனவன் > 

குடியானவன் 

- குடி-ய்-ஆனவர் > 

குடியானவர் 

 பண்ண்-ஆனவன் > 

பண்ணானவன் 

- பண்ண்-ஆனவர் > 

பண்ணானவர் 

 கருக்க்-ஆனவன் > 

கருக்கானவன் 

- கருக்க்-ஆன்வர் > 

கருக்கானவர் 

 

 பதினாறாவது வகுப்புப்பின் மபயர்கள் வாணன் என்ற ஆண்பால் 

பின்மனாட்டையும் வாணர் என்ற உயர்திடணப் பன்ட ப் பின்மனாட்டையும் ஏற்கும். 

இவ்வகுப்பு இடணயான மபண்பால் பின்மனாட்டை ஏற்காது. வாணன் என்பது அற 
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என்ற பகுதிக்குப்பின் அன், ஓன் என்ற பின்மனாட்டுகளுைன் தனி நவறுபாட்டில் 

இருக்கும்; இது  குற,  ற என்ற பகுதிகளுக்குப்பின் அன் என்பதுைன்  ட்டும் தனி 

நவறுபாட்டில் இருக்கும். 

ஆண்பால்/ 

மபண்பால் /பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

கட்டுறா அடி + 

வாணன்/-/வாணர் 

பா-வாணன் > 

பாவாணன் 

- பா-வாணர் > 

பாவாணர் 

 கடல-வாணன் > 

கடலவாணன் 

- கடல-வாணர் > 

கடலவாணர் 

  டல-வாணன் -  டல-வாணர் > 

 டலவாணர் 

 அற-வாணன் - அற-வாணர் > 

அறவாணர் 

  டற-வாணன் -  டற-வாணர் > 

 டறவாணர் 

  ன்ற-வாணன் -  ன்ற-வாணர் > 

 ன்றவாணர் 

 பதிநனழாவது வகுப்புப் பகுதிகள் இயன் என்ற ஆண்பால் பின்மனாட்டையும் 

இயர் உயர்திடணப் பன்ட  ஒட்டையும் ஏற்கும். இது இடணயான மபண்பால் ஒட்டை 

ஏற்காது.  ிக குடறவான மபயர்கள் தான் இவ்வகுப்பில் அைங்கும். 

ஆண்பால்/ 

மபண்பால் /பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபயர் அடி + இயன்/-

/இயர் 

கம்ம்-இயன் > 

கம் ியன் 

- கம்ம்-இயர் > 

கம் ியர் 
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கட்டுண்ை அடி 

+இயன்/-/இயர் 

கால்-இயன் > 

காலியன் 

- கால்-இயர் > 

காலியர் 

 ம ழ்-இயன் > 

ம ழியன் 

- ம ழ்-இயர் > 

ம ழியர் 

 பதிமனட்ைாவது வகுப்புப் பகுதி மபண்பால் பின்மனாட்டையும் உயர்திடணப் 

பன்ட   ட்டும் தான் ஏற்கும். இடணயான ஆண்பால் பின்மனாட்டை ஏற்காது.  

ஆண்பால்/ மபண்பால் 

/பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஆண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

மபண்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

பலர்பால் 

எடுத்துக்காட்டு 

கட்டுண்ை அடி + -/இ/- -  ித்த்-இ >  ித்தி - 

 - ம வில்-இ > ம விலி - 

  கும் ால்-இ > 

கும் ாலி 

- 

கட்டுறா அடி + -/இ/ - துடு ல்-இ > 

துடு லி 

- 

கட்டுண்ை அடி + -/ச் ி/-  மகாடி-ச் ி - 

  துக்டக-ச் ி   

  பற்டற-ச் ி  

மபண்பாலால் 

அடையாைப்படுத்தப்பட்ை 

மபயர்கள் + ச் ி 

 பாண்-இ-ச் ி  

  மதாண்ட்-இ-ச் ி > 

மதாண்டிச் ி 

 

   ருத்துவ்-இ-ச் ி 

> ருத்துவிச் ி 

 

  கட்டுவ்-இ-ச் ி ~ 

கட்டுவ்-இ-த்தி> 
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கட்டுவித்தி 

இயல்புப் மபயர்கள் + ச் ி  தாய்-ச் ி>தாய்ச் ி  

  ஆய்-ச் ி>ஆய்ச் ி  

  மபாட்டை-ச் ி > 

மபாட்டைச் ி 

 

விடன அடி + -/வி/-  முதுக்குடற-வி 

>முதுக்குடறவி 

 

  உடற-வி > உடறவி  

  பாடு-வி > பாடுவி  

  அடு-வி >அடுவி  

  உறு-வி > உறுவி  

  தகு-வி >தகுவி  

கட்டுறா அடி +  ஆட்டி   கவ்-ஆட்டி > 

 கவாட்டி 

 

  கற்ப்-ஆட்டி > 

கற்பாட்டி 

 

கட்டுறா அடி +  ஆள்  இல்ல்-ஆள் > 

இல்லாள் 

 

  ஆய்-ஆள் > ஆயாள்  

மபயர் அடி + -/ஓள்/-  படழ-ய்-ஓள் > 

படழநயாள் 

 

மபயர் அடி + -/த்டத/-  மதாழு-த்டத  

 பத்மதான்பதாவது வகுப்பில் அைங்கும் பகுதிகள் உயர்திடணப் பன்ட  

பின்மனாட்டு  ட்டுந  ஏற்கும். இது இடணயான ஆண்பால் பின்மனாட்டைநயா 

மபண்பால் பின்மனாட்டைநயா ஏற்காது. 

ஆண்பால்/ ஆண்பால் மபண்பால் பலர்பால் எடுத்துக்காட்டு 
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மபண்பால் /பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டு 

கட்டுண்ை அடி + - / -

அர் 

- -  ாந்த்-அர் >  ாந்தர், 

 ாத-அர் > ாதர் 

“ - - அண்ட்-அர் > அண்ைர் 

மபயர் அடி + - / -அர் - - பல்-அர் > பலர் 

“ - -  ில்-அர் >  ிலர் 

கட்டுண்ை அடி + - / -

ஆர்-உம்~ ஓர்-உம் 

- - எல்ல்-ஆர்-உம் > 

எல்லாரும் 

எல்ல்-ஓர்-உம் > 

எல்நலாரும் 

கட்டுண்ை அடி + - / -

ஆர்-வர்ம்-உம் 

- - அடன-வர்-உம் > 

அடனவரும் 

 பதிமனான்றாம் இயலின் துடண இயல் பால் பின்மனாட்டுகடைப் பற்றி 

விைக்குகின்றது. இவடகயில் படும்  னிதப்  மபயர்கள் (உயர்திடணப் மபயர்கள்) 

ஒருட யில் தனித்தனியான ஆண்பால், மபண்பால் பின்மனாட்டுக்கடையும் பன்ட யில் 

மபாதுவான பின்மனாட்டையும்  மகாண்டிருக்கும். 

 அன் என்ற ஆண்பால் உருபனுக்கு பின்வரும் பின்மனாட்டுகள் உருபனியல் 

கட்டுண்ை (morphologically conditioned)  ாற்றுருபுகைாகத் தரப்பட்டுள்ைன: அன், ஓன், 

வன், கன், க்கன், னன், ஞன், அகன், அலன், ச் ன், இயன், காரன், க்காரன், ஆைன்,  ான், 

ஆனவன், வாணன். 
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மபயர்வடக + ஆண்பால் பின்மனாட்டு  எடுத்துக்காட்டுகள் 

மபயர்1 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள்+ 

அன் 

நதாழ்-அன் > நதாழன்,  ிறு-வ்-அன்> 

 ிறுவன், காதல்-அன் > காதலன், திருட்-

அன் > திருைன், குயவ்-அன் > குயவன் 

மபயர் 2 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

ஆன் 

வண்ண்-ஆன் > வண்ணான்,  ச்ச்-ஆன் 

> ச் ான்,  ாட்ட்-ஆன் >  ாட்ைான், பிர்-

ஆன் > பிரான்,  ீக்க்-ஆன் >  ீக்கான், 

எம்ம்-ஆன் > எம் ான் 

மபயர் 3 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

ஓன் 

 ாய்-ஓன் >  ாநயான், முன்ன் –ஓன் > 

முன்நனான், நவற்ற்-ஓன் > நவற்நறான், 

அறவ்-ஓன் > அறநவான், பகல்-ஓன் > 

பகநலான், முதல்-ஓன் > முதநலான் 

மபயர் 4 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

வன் 

புதல்-வன் > புதல்வன், தடல-வன் 

>தடலவன், துடற-வன்  >துனறேன், 

நகள்-வன் >நகள்வன், அறி-வன் 

>அறிவன் 

மபயர் 5.1 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

வன் 

விாிச் ி-கன் >விாிச் ிகன்,  ாதுாி-கன் 

> ாதுாிகன் 

மபயர் 5.2,  மபயர் 5.3 வகுப்டபச்  ாரும் 

மபயர்கள் + வன் 

 ிறு-க்கன் > ிறுக்கன், மதாழு-க்கன் 

>மதாழுக்கன், மபாழு-க்கன் 

>மபாழுக்கன், பணி-க்கன் >பணிக்கன் 

மபயர் 6 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

 ன் 

மகாழு- ன் > மகாழு ன், புைி- ன் 

புைி ன், மகாடல- ன் > மகாடல ன் 

மபயர் 7வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

ஞன் 

புைி-ஞன் > புைிஞன், வாி-ஞன் > 

வாிஞன், கடல-ஞன் > கடலஞன், அறி-

ஞன் > அறிஞன் 
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மபயர் 13 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

அகன் 

பாட்-அகன் >  பாைகன், மபண்ட்-அகன் > 

மபண்ைகன் 

மபயர் 12 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

அலன் 

வம்ப்-அலன் > வம்பலன், ஆர்வ்-அலன் > 

ஆர்வலன், புர-வ்-அலன் > புரவலன் 

மபயர் 14 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

ச் ன் 

தடல-ச் ன், கடை-ச் ன் 

மபயர் 17 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

இயன் 

கம்ம்-இயன்> கம் ியன், ம ழ்-இயன் > 

ம ழியன் 

மபயர் 9.1 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

க்காரன் 

கூலி-க்காரன், வீட்டு-க்காரன் 

மபயர் 9.2 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

அலன் 

மகாடல-காரன் > மகாடலகாரன், கைன்-

காரன் கைன்காரன், கணிய-காரன் > 

கணியகாரன் 

மபயர் 10 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

ஆைன் 

ம ாது ல்-ஆைன் > ம ாது லாைன், 

 ன்னர்-ஆைன் >  ன்னராைன், அரச்-

ஆைன் > அர ாைன், அறி-ய்-ஆைன் > 

அறியாைன், அண்ண்-ஆைன் > 

அண்ணாைன் 

மபயர் 11 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

அவன் 

பின்-ன்-அவன்> பின்னவன், இடை-ய்-

அவன் > இடையவன், விண்-ண்-அவன் > 

விண்ணவன், என்-ன்-அவன் > என்னவன் 

மபயர் 8 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

 ான் 

நவள்- ான் > நவள் ான், ஓய்- ான் > 
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ஓய் ான், கலவி- ான் கல்வி ான், ந ர-

 ான் > ந ர ான்,  ரு- ான் > மருமான்  

மபயர் 15 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

 ான் 

குடி-ய்-ஆன்வன் >குடியானவன், கருக்க்-

ஆனவன் > சுருக்கானவன் 

மபயர் 16 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

வாணன் 

பா-வாணன் > பாவாணன், மகாடல-

வாணன் > மகாடலவாணன், அற-

வாணன் > அறவாணன்,  ன்ற-வாணன் > 

 ன்றவாணன் 

 இ என்ற மபண்பால் உருபனுக்கு பின்வரும் பின்மனாட்டுகள் உருபனியல் 

கட்டுண்ை (morphologically conditioned)  ாற்றுருபுகைாகத் தரப்பட்டுள்ைன: த்தி, அத்தி, 

ச் ி, அச் ி, இச் ி, ஐ, த்டத, ஆத்தி, வி, க்கி, அகி, காாி, க்காாி, ஆட்டி,  ாட்டி, அள், ஆள், 

ஓள், அவள்,  ாள். 

மபயர்வடக + மபண்பால் பின்மனாட்டு  எடுத்துக்காட்டுகள் 

மபயர்1.1, 18.1 வகுப்டபச்  ாரும் 

மபயர்கள்+ இ 

நதாழ்-இ > நதாழி,  ாம்-இ>  ா ி,  ிறும்-

இ >  ிறு ி,  

மபயர்1.2 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள்+ 

த்தி ~ அத்தி 

கய-த்தி > கயத்தி, கிழ-த்தி > கிழத்தி, ஆய-

த்தி > ஆயத்தி,  ை-த்தி >  ைத்தி, த-த்தி 

தத்தி, ஒரு-த்தி > ஒருத்தி 

மபயர்1.3 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள்+ 

அத்தி 

பார்ப்பன்-அத்தி > பார்பனத்தி, பாண்-

அத்தி > பாணத்தி 

மபயர்1.4, 14.1, 18.2 வகுப்டபச்  ாரும் 

மபயர்கள்+ ச் ி 

இடை-ச் ி >இடைச் ி, குட்டை-ச் ி > 

குடைச் ி, முடை-ச் ி > முடைச் ி 

மபயர்1.5 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + ம ம்பைவ்-அச் ி > ம ம்பைவச் ி, பள்ள்-
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அச் ி அச் ி > பள்ைச் ி, த ிழ்-அச் ி > த ிழச் ி, 

நவட்-அச் ி > நவைச் ி 

மபயர்1.6 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

இச் ி 

மகால்-இச் ி > மகால்லிச் ி, த ிழ்-இச் ி > 

த ிழிச் ி, நவட்டுவ்-இச் ி > நவட்டுவிச் ி 

மபயர்1.7 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

ஐ 

மகாற்றவ்-ஐ > மகாற்றடவ, பரத்த்-ஐ > 

பரத்டத, மதாத்-ஐ > மதாத்டத,மபாது-வ்-

ஐ > மபாதுடவ 

மபயர்1.8 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

அள் 

 க்-அள் >  கள், பிற்-அள் > பிறள், தனி-

ய்-அள் > தனியள், தம்-அள் > த ள், அவ்-

அள் > அவள் 

மபயர் 3.1, 3.4, 18.6 வகுப்டபச்  ாரும் 

மபயர்கள் + ஓள் 

 ாய்-ஓள் >  ாநயாள், முன்ன்-ஓள்> 

முன்நனாள், இடற-ஓள் > இடறநயாள் 

மபயர் 2.2, 18.3 வகுப்டபச்  ாரும் 

மபயர்கள் + ஆள் 

 ீய்-ஆள் >  ீயாள்,  ச்ச்-ஆள் >  ச் ாள்  

மபயர்11.1 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

அவள் 

பின்ன்-அவள் > பின்னவள், முன்ன்-

அவள் > முன்னவள், இடை-ய்-அவள் > 

இடையவள்,  ாய்-அவள் >  ாயவள் 

மபயர் 18.7 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் 

+ த்டத 

மதாழு-த்டத > மதாழுத்டத 

மபயர்2.1 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

ஆத்தி 

வண்ண்-ஆத்தி > வண்ணாத்தி, தட்ட்-

ஆத்தி > தட்ைாத்தி,  ாட்-ஆத்தி > 

 ாைாத்தி 

மபயர் 4,18.3 வகுப்டபச்  ாரும் 

மபயர்கள் + வி 

புதல்-வி, ம ல்-வி, முதல்-வி, தடல-வி 

மபயர்5.2 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

க்கி 

 ிறு-க்கி  
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மபயர்13.1 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

அகி 

பாட்-அகி > பாைகி 

மபயர் 9.2 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

க்காாி 

காசு-க்காாி,  ட்டை-க்காாி,  ண்டை-

க்காாி, வீட்டு-க்காாி 

மபயர்9.2 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

காாி 

மகாடல-காாி 

மபயர் 8.3 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

 ாட்டி 

மபரு- ாட்டி 

மபயர் 8.1 வகுப்டபச்  ாரும் மபயர்கள் + 

அள் 

நவண்- ாள், நகா- ாள்,  

2.4.12. வரலாற்றுக் குறிப்புகள் 

 பதிமனான்றாம் இயலின் துடணயியலான ‘வரலாற்றுக் குறிப்புகள்’ என்பதில் 

வரலாற்று பால்-எண் குறித்த வரலாற்று அடிப்படையிலான  ில ம ய்திகடைக் 

க நலஸ்வரன் கூறிச்ம ல்கிறார். 

 த ிழில் 16 ஆண்பால் பின்மனாட்டுகள் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் அன், ஆன், 

ஓன், வன், கன், ஞன்/ ன், அலன், ஆைன், இயன், அவன்,  ான் என்ற பதிமனான்று 

பின்மனாட்டுகள்  ங்ககாலத் த ிழில் காணப்படுகின்றன. இதில் ஆண்பால் 

பின்மனாட்ைாக ஆன் என்பது தான்  மபாதுவாக அதிக ாகப் பழந்த ிழில் 

காணப்படுகின்றது. அவ்-அன்,  க்-அன், நதாள்-அன்,  ிறு-வ்-அன் என்பன தான் 

 ங்ககாலத்தில் இப்பின்மனாட்டின் உருவாக்கத்தின் எடுத்துக்காட்ைாகும். நவந்த்-அன், 

 ன்-ன்-அன், அரச்-அன் என்பதில் இதன் ந ர்ப்பு பிந்டதய உருவாக்க ாகத் 

மதாிகின்றது; ஏமனன்றால் நவந்து,  ன், அரசு என்பன பின்மனாட்டு இல்லா நலநய 

படழய நூல்கைின் அநத மபாருைின் வருகின்றன. பிற பின்மனாட்டுக்களுக்கு 
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நவறுப்பட்ை அைபுகைில் குடறந்த பயன்பாடு இருக்கின்றது.  எடுத்துக்காட்ைாக, கன் 

என்பது  ங்ககாலத்தில் மகாண்-கன் என்ற ஒநர ம ால்லில்  ட்டும் தான் 

காணப்படுகின்றது. இந்த நபாக்கு பின்  ங்ககாலத்திலும் காணப்படுகின்றது. 

பிற் ங்ககாலத்தில்  ான்கு ம ாற்கைில் தாம் கன் என்ற பின்மனாட்டு 

மகாண்டுவருகின்றது: விாிச் ி-கன், பட்டி-கன் ‘திருைன்’. பிற பின்மனாட்டுகைில்  அவன், 

ஆைன் என்படவகள் தாம்  ங்ககாலத்தில் கதிர்-அவன், மதன்-ன்-அவன் நபான்ற 

ம ாற்கைில் பதைடவ வருகின்றன; பிற் ங்ககாலத்தில் அதிக அைவில்லான ம ாற்கள் 

இப்பின்மனாட்டுகளுைன் வருகின்றன. இடை-ய்-அவன்,  ம்-ம்-அவன் என்பன 

எடுத்துக்காட்டுகைாகும். அலன் என்ற பின்மனாட்டு மகாண்ை குடறந்த 

எண்ணிக்டகயிலான ம ாற்கள் (எ.கா. புர-வ்-அலன்) தாம்  ங்ககாலத்தில் வருகின்றன. 

இந்த குடறந்த எண்ணிக்டகயிலான ம ாற்கள் கூை பிற் ங்ககாலத்தில் 

காணப்பைவில்டல.  

  ஆன் என்ற பின்மனாட்டு பழந்த ிழில்  ீக்-அன் ‘ஊர்திநயாட்டி’  நபான்ற 

ம ாற்கைிலும் பின்  ங்ககாலத்தில் வண்ண்-ஆன், அத்த்-ஆன், பிர்-ஆன் என்ற 

ம ாற்கைில் தனியான பின்மனாட்ைாக பழங்காலத்திருந்நத 

பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகத் நதான்றினாலும்  இது அன் என்ற பின்மனாட்டின் 

 ாற்றுருபாகும். புல-வ்-அன், புல-வ்-ஓன், கிழ-வ்-அன்/கிழ-வ்-ஓன் என்ற ம ாற்கள் ஓன் 

என்பது பிந்டதய உருவாக்கம் என்படதத் மதைிவாகக் காட்டுகின்றது. க்கன், அகன், 

ச் ன், காரன், ஆனவன், வாணன் என்பன பின்  ங்ககாலத்தில்  ட்டுந  

காணப்படுகின்றன. 
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   கிட்ைத்தட்ை 18 பின்மனாட்டுகள் மபண்பாடலச்  ாரும். இவற்றில் இ, த்தி, ஐ, 

வி, ஆட்டி, அள், ஆள், ஓள், அவள்,  ாள் என்பன  ங்ககாலத்தில் காணப்படுகின்றன. 

இவற்றில் இ என்பது  ட்டும் தான் மபண்பால் பின்மனாட்ைாக சுதந்திர ாக இரு 

காலத்திலும் பயன்படுத்தப்பட்ைது. பிற பின்மனாட்டுகள்  ிகக் குடறந்த பயன்பாடு 

உள்ைடவ. எடுத்துக்காட்ைாக அள் என்பது  க்-அள், அவ்-அள் என்ற குடறந்த 

எண்ணிடகயிலான ம ாற்கைில் தான் பயன்படுத்தப்பட்ைது. இது நபான்று ஐ என்பது 

 ங்ககாலத்தில் மகாற்ற-வ்-ஐ, பரத்த்-ஐ என்ற இரு ம ாற்கைில்  காணப்படுகின்றது 

 ற்றும் பின்  ங்ககாலத்தில் மதாத்த்-ஐ, மபாது-வ்-ஐ என்ற ம ாற்கைில் 

காணப்படுகின்றது. ஆைன் என்பது நபான்று அதற்கு இடணயான மபண்பால் 

பின்மனாட்டு இரு காலத்திலும் கருதத்தக்க எண்ணிக்டகயிலான ம ாற்கைில் 

வருகின்றன.  ன்னர்-ஆட்டி ‘ ற்குணப்மபண்’, ம ாது ல்-ஆட்டி ‘அன்னிய ான மபண்’  

என்பன எடுத்துக்காட்டுகைாகும்.  ாள் என்பது இரு ம ாற்கைில்  ட்டும் வருகின்றது: 

நவண்- ாள் ‘மவைிர் இனப் மபண்’, நகா- ாள் ‘அர ி’. அவள்  ங்ககாலத்தில் 

பயன்படுத்தப்பட்ைாலும் அது பின்  ங்ககாலத்தில் தான் விடைவாக்கமுள்ை 

பின்மனாட்ைாக  ாறுகின்றது. எந்த மபண்பால் மபயர்கடையும் மபயரடை 

அடிகைிலிருந்து உருவாக்க இயலும். பின்வருவன இவ்வடகயிலான ஆக்கத்தின் 

எடுத்துக்காட்டுகைாகும்: மபாி-ய்-அவள் ‘அக்காள்’,  ிறி-ய்-அவள் ‘தங்டக’. இவ்மவல்லா 

பின்மனாட்டுகளுன் பிற் ங்ககாலத்தில் காணப்படுகின்றன. இவற்றுைன் அத்தி, ச் ி, 

அச் ி, இச் ி, த்டத, ஆத்தி, க்கி,  அகி, காாி என்பனவும் பிற் ங்ககாலத்தில் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன. காாி தற்காலத் த ிழில் விடைவாக்கம் உள்ைடவயாகத் மதாிகின்றது. 
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 மபண்பாலுக்கும் ஆண்பாலுக்கும் தனித்தனியான பன்ட ப் பின்மனாட்டுகள் 

இல்டல. இரண்டுக்கும் ஒநர பின்மனாட்டுகள் தாம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அர், ஆர், 

ஓர் என்பன இரு காலத்திலும் காணப்படும் பன்ட ப் பின்மனாட்டுகைாகும். தற்காலத் 

த ிழில் அர் என்பதற்குப் பதிலாக ஆர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அண்ணன்- ார், 

தாய்- ார், தம்பி- ார்-கள்,  டனவி- ார்-கள் என்ற ம ாற்கள்  ார்,  ார்கள் என்ற 

பன்ட ப் பின்மனாட்டுக்களுைன் தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

2.5. த ிழில் மதாடகப் மபயராக்கம் 

 விஜயநவணுநகாபால் (1979) த ிழில் மதாடகப் மபயராக்கம் (Nominal 

Composition in Tamil, 1979) என்ற த து நூலில் த து காலத்திய  ாற்றிலக்கணத்தின் 

கருத்துக்கடைக் மகாண்டு த ிழிலுள்ை கூட்டுப் மபயர்கடை ஆய்கின்றார். அவர் 

இக்கூட்டுப் மபயர்கடைத் மதாடகப் மபயர்கள் எனக் குறிப்பிடுகின்றார். இவர் 

1960கைில்  ிலவிய ஆக்கமுடற  ாற்றிலக்கணச்  ட்ைகம் அடிப்படையில் த ிழ்க் 

கூட்டுகடை ஆய்கின்றார். இவருடைய நகாட்பாட்டு உள்ந ாக்குகள் லீஸ் 

(Lees,1960,1970), நபாத்தா (Botha 1968), மரய்மபல் (Reibel 1963), ஃபில்ந ார் 

(Fillmore 1968) ஆகிநயாரால் மபாிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ைது.  

 இக்நகாட்பாட்டின் படி கூட்டுகள் எல்லாம் அக அட ப்புகைிலிருந்து  ாற்று 

விதிகைால் ஆக்கப்பட்ை புற அட ப்புகைாகும்; ம ாற்கள் அடுத்து வருவதால் உருவாகும் 

இடணப்பாக்கப் மபயர்ம ாற்கள் என்பது  ாியான விைக்க ல்ல. இதற்குத் தகுந்த 

காரணங்கள் இருக்கின்றன. முதலாவதாகக் கூட்டுக்கடை இணப்பாக்கங்கைாய் 

எடுத்துக்மகாண்ைால், அதாவது மபயர் + மபயர் அலகுகைாய் எடுத்துக்மகாண்ைால், 
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மபட்டி  ரம் நபான்ற கூடுகள் உருவாகலாம்; இடத விட்டிட  இல்லது உச் ாித்தால் 

எந்தப் மபாருளும் தராது; ஆனால்  ரப்மபட்டி என்ற இடணப்பு, மபாருள் 

அடிப்படையிலும் இலக்கண அடிப்படையிலும்  ாியானதாகும். இது பின்வரும் 

கருத்துகடைக் காட்டுகின்றது: இரண்டு மபயர்கடை அடுத்தடுத்து டவப்பதால் அடவ 

கூட்ைாகிவிைாது; அந்த இடணப்பு இலக்கண அடிப்படையில்  ாியாக இருக்கநவண்டும்; 

அதாவது இந்த இடணப்பாக்கங்கள் முடறயானதாக இருக்கநவண்டும். இயல் ம ாழி 

நபசுவர்களுக்குத்தான் இடணப்புப்  மபயர்கைில் எது முடறயில்லாதது என்பது மதாியும். 

இயல் ம ாழி நபசுபவாின் அறிதிறன் இலக்கண விதிகைால் தான் முடறப்படுத்த இயலும் 

அல்லது வாய்ப்பாட்டின் கீழ் மகாண்டுவர இயலும். இவ்விதிகள் கூட்டுகளுக்கு இலக்கண 

அட ப்புகள் தரும்.  ல்லாக்க இடணப்புப் மபயர்கள் அல்லது இலக்கண வடிவுகைில் 

உள்ைைங்கிய கூட்டுகள்  ற்றும் அடவகளுக்கிடைநய உள்ை உள்ளுடறயும் 

மவைிப்பாட்டில்  ிகழ்வடதப் பிரதிபலிக்கும். புற அட ப்புகைாக எடுத்துக் 

மகாள்ைப்படும் கூட்டுகளும் அவற்றில் மவைிப்படுத்தப்படும் ம ாற்களும் 

அடவகளுக்கிடைநய உள்ை இலக்கண உறவுகளும் மவைிப்படையாகக் குறிப்பீடு 

ம ய்யப்படும் அக அட ப்புகைிலிருந்து  ாற்று விதிகைால் ஆக்கப்படுகின்றன. 

எடுத்துக்காட்ைாக, காட்டு யாடன என்ற கூட்டு யாடன காட்டில் வாழ்கின்றது என்ற 

வாக்கியத்திலிருந்து ஆக்கப்படும்.  கூட்டில் வரும் உறுப்புகைான யாடனக்கும் 

காட்டுக்கும் இடைநய உள்ை உறவு இதன் அக அட ப்பாய் வரும் வாக்கியத்தில் 

காணப்படும் இவ்விரு ம ாற்களுக்கிடைநய உள்ை உறவாகும்; அதாவது பயனிடல-

இைப் மபாருள் உறவாகும். இம் ாதிாியான கூட்டுகடைப் புற அட ப்புகைாய்க் கருதப் 

பல மபாருண்ட   ற்றும் மதாைாியல் காரணங்கள் உள்ைன. மபாருண்ட டயப் 
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மபாறுத்தவடரயில் புற அட ப்புகள் மபாருள்நகாளுக்குத் நதடவயான தகுந்த 

உறவுகடைக் காட்டுவதில்டல என்று வாதிைலாம். காட்டு யாடன என்ற அட ப்பாய் 

வரும் கூட்டு இதன் உறுப்புகளுக்கு இடைநய மதாைாியல் உறடவ மவைிப்படையாகக் 

காட்ைவில்டல. மபாருண்ட யியல்  ிடலயில் மபாருத்த ான மபாருள்நகாளுக்குத் 

மதாைாியல் ம ய்தி நதடவயானதாகும். அக அட ப்புகைிலிருந்து கூட்டுகள் ஆக்கம் 

மபறாவிட்ைால் புற அட ப்பிலும் அக அட ப்பிலும் காணப்மபறும் இலக்கண உறவுகள் 

கணிக்கப்மபறாது நபாய்விடும். 

 இரண்ைாவதாகப் பல மகாள்கருத்துகைின் அடிப்படையிலான  ாற்றிலக்கண 

அணுகு முடறடய ஏற்றுமகாண்ைால்  ில கூட்டுகைில் காணப்மபறும் பன்முடனப் 

மபாருள்  யக்கத்டதத் மதாிவிக்க இயலும். இவ்வாறு நவறுபட்ை 

மகாள்கருத்துகைிலிருந்து மபாருள்  யக்கத்டதக் கண்டுமகாண்டு அவற்டற 

இலக்கணப்படி விைக்குவது, ம ாழி நபசுபவர்கைின் உரு ார்ந்த பண்பாடு பற்றிய அறிவு 

நபான்ற ம ாழியியலுக்குப் புறம்பான காரணிகைில் நதடவயில்லா ல் புகலிைம் 

நதடுவதிலிருந்து தப்பலாம். எடுத்துக்காட்ைாய்த் துணிப்டப என்ற கூட்டை 

எடுத்துக்மகாண்ைால் அது ‘துணியாலான டப’ அல்லது ‘துணி டவப்பதற்கான டப’ 

என்று மபாருள்பட்டு மபாருள்  யக்கம் காட்ைலாம்.  ாியான மபாருடைத் தீர் ானிக்கப் 

மபாருத்த ான அக அட ப்டபத் நதர்ந்மதடுக்க நவண்டி வரும். கூட்டுகடை எைிதாகப் 

மபயர் + மபயர் என்ற இடணப்பு வடிவங்கைாகும் என்பது மபாருள்  யக்கடதத் 

மதைிவிக்காது;  ட்டு ன்றி விைக்கத்திற்காக ம ாழியியலுக்குப் புறம்பான காரணிகடைச் 

 ார்ந்திருக்க நவண்டி வரும். அவ்வாறல்லா ல் மபாருத்த ான அக அட ப்பிலிருந்து ஒரு 

கூட்டை ஆக்குவதாயிருந்தால் அது மபாருள்  யக்கத்டதத் மதைிவிப்பநதாடு, 

ம ாழியலுகுப் புறம்பான காரணிகடைத் துடண ஆதார ாகக் மகாள்வடதத் தவிர்க்கச் 
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ம ய்யும். ந லும் புற அட ப்புகள்  ற்றும் அக அட ப்புகள் இவற்றின் அங்கங்களுக்கு 

இடைநய காணப்படும் உண்ட யானதும்    ானது ான உறவுகள் 

எடுத்துக்மகாள்ைப்படுகின்றன. இவ்வழியால் தனிப்பட்ை அட ப்புகடை ம ய்யாகக் 

மகாள்வடதத் தவிர்க்கலாம்.   

 மதாைாியல் காரணத்டத எடுத்துக்மகாண்ைால்  ாற்றிலக்கணச் ம யற்பாடுதான்  

 ரப்மபட்டி, பணப்மபட்டி என்ற கூட்டுகளுக்கு இடைநய உள்ை நவறுபாட்டை 

விைக்கும். இந்த இரு கூட்டிலும் மபட்டி என்ற ம ால் இரண்ைாவது அங்க ாகவும் ஒரு 

மபயர்ச் ம ால் முதல் அங்க ாகவும் இருந்தாலும் அடவகளுடைய மதாைாியல் பண்புகள் 

மபாிதும் நவறுபட்ைனவாகும். எடுத்துக்காட்ைாக,  ரப்மபட்டி என்படத  ரத்தால் ஆன 

மபட்டி என்று மபயமரச் த் மதாைராக  ாற்ற முடியும். ஆனால் பணப்மபட்டி என்படதப் 

பணத்தால் ஆன மபட்டி என்று மபயமரச் த் மதாைராக  ாற்ற இயலாது.  ாறாக, 

பணத்துக்குள்ை மபட்டி என்று  ாற்ற முடியும். ஆனால்  ரத்துக்குள்ை  மபட்டி என்று 

 ாற்ற இயலாது. இது நபாலநவ மபட்டியில் பணத்டத டவத்தான் என்பது இலக்கணத் 

தன்ட யானது.  மபட்டியில்  ரத்டத டவத்தான் என்பது வழுவாகும்.  ரப்மபட்டி என்ற 

கூட்டு ஒருவன்  ரத்தால் மபட்டிடய ம ய்தான் என்ற மூல வாக்கியத்திலிருந்து 

ஆக்கப்பட்ைதாகும்; இங்கு  ரத்திற்கும் மபட்டிக்கும் இடைநய உள்ை மதாைாியல் உறவு 

‘கருவி-ம யப்படுமபாருள்’ஆகும். ஆனால் பணப் மபட்டி என்பது ஒருவன் பணத்திற்காகப் 

மபட்டிடயச் ம ய்தான் என்ற மூல வாக்கியத்திலிருந்து ஆக்கப்பட்ைதாகும். பணத்திற்கும் 

மபட்டிக்கும் இடைநய உள்ை உறவு மபாருட்டு-ம யப்படுமபாருள் உறவாகும். இந்த 

ஆழ்ந்த மதாைாியல் உறவு மபயர்+மபயர் என்று கூட்டுச் ம ாற்கைாய் வரும் புற அட ப்பு 
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 ிடலயில் பிரதிபலிக்கவில்டல (மவைிப்பைவில்டல). எனநவ தான்  ாற்றிலக்கண 

அணுகுமுடற விரும்பத் தக்கதாகும்.  

2.5.1. கூட்ைாக்கம் 

 கூட்டுகடை உருவாக்கும் விதிகள் வாக்கியங்கடையும் உருவாக்கும் விதிகள் என்ற 

காரணத்தால் அடவகள் ஒரு கூட்டின் உறுப்புகளுக்கு இடைநய உள்ை உறவுகடை 

விைக்குவநதாடு  ட்டு ன்றி ஆக்கப் மபற்ற கூட்டுகடை வாக்கியத்தின் மபாருத்த ான 

இைத்தில் டவக்கவும் பயன்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்ைாக,    ிடலக் கட்டின் கூட்ைான 

கபிலபரணர் என்பது பன்ட ப் மபயர்; இது பன்ட ப் மபயர் வரும் இைத்தில் தான் வரும்; 

இவ்வாறு விதிகள் கூட்டு வரும் தடலட  வாக்கியத்திற்கும் கூட்டு ஆக்கப்படும் உட்படு 

வாக்கியத்திற்கும் மபாருந்தும். இவ்வாறு ஆய்வின் விைக்க ஆற்றடல அதிகாிக்கப் 

மபாதுவான விதிகடைக் டகக்மகாள்ை இயலும். 

 வாக்கியத்தின் உறுப்புகைிலிருந்து கூட்டை ஆக்கவும் தடலட  வாக்கியத்தில் 

 ாற்றீடு ம ய்வடதயும் கீழ் வரும் பைத்தால் விைக்லாம்.   

              மபமதா 

 வா1      மபமதா1 

 

இதில் வா1 என்பது கூட்டு ஆக்கப்பட்ை உறுப்பு வாக்கியத்டதக் குறித்து  ிற்கின்றது. 

மபமதா1 என்பது தடலட  வாக்கியத்தில் மபயடரக் குறித்து  ிற்கின்றது.  ில 

ந ர்வுகைில் ஒன்றிற்கும் ந ற்பட்ை உறுப்புகள் வாக்கியங்கைில் பங்மகடுக்கலாம்; இந்த 

ந ர்வுகைில்  ாற்று விதிகள் வாக்கியத்தின்  ிக ஆழ ான உறுப்பு வாக்கியத்தில் 

பயன்படுத்தப்படும். பின்னர் அதற்கு அடுத்த உயர்ந்த உறுப்பு வாக்கியத்தில் 

பயன்படுத்தப்படும்; இப்படிப் பயன்பாடு மதாைரலாம். பகுப்பாய்வு பற்றி விைக்குடகயில் 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 161 

பின்வரும் ம றிமுடற பின்பற்றப்படும். முதலாவது கூட்டின் உறுப்புகளுக்கு இடைநய 

உள்ை உறவின் வடக தரப்படும். பின்னர் தகுதியுள்ை மூல வாக்கியம் குறித்தும் அக 

அட ப்பு குறித்தும் விவாதிக்கப்படும். மபாருத்த ான மூல விடனகளும் 

பாிந்துடரக்கப்படும். இதன் பின்னர் அடித்மதாைர் வடிவம்  ற்றும்  தடலட  

வாக்கியத்தின் மபயர்த்மதாைர் இவற்டற விைக்கும் கிடைப்பைத்தில் மதாைங்கி ஆக்கச் 

ம யற்பாடுகள் விாிவாக விைக்கப்படும். இம் ாற்று விதிகள் முடறயான 

ம யன்ட கடைப் பின்வரு ாறு குறிப்பீடு ம ய்யும்: (1) இச்ம யன்ட கள் 

பயன்படுத்தப்படும் அடிப்படைத் மதாைாியல் வடிவங்கைின் குழு த்டதக் கூறும் ஒரு 

அட ப்பு விைக்கம், (2) முடறயான ம யன்ட கைின் விடைவான அட ப்பு  ாற்றம், (3) 

ஒநர  ாதிாியான மபயர்த் மதாைர்கைில் ஒன்டற  ீக்கம் ம ய்யும்    ிகர் மபயர்த்மதாைர் 

 ீக்கம்; இது தடலட  வாக்கியத்தில் மபாருத்தப்படும்; இச்   ிகர் மபயர்த்மதாைர்  ீக்கம் 

கடை ி  ிடலயில் தான் பிரநயாகிக்கப் பைநவண்டும்; ஆரம்ப  ிடலயில் ம ய்தால் அது 

 ிக்கலான  ிடலடய உண்டு பண்ணும்; எனநவ ந லும்  ாற்றங்கடைச் ம ய்ய அனு தி 

கிடைக்காது நபாகும்.  

2.5.2.  ிக்கல்கள் 

(1) கூட்ைாக்கத்தில்  ந்திக்கக் கூடிய  ிக்கல்கைில் ஒன்று  ீரற்ற விடன அவாய் 

 ிடலயாகும். உறுப்புகளுக்குள் ஒநர உறவுகடைக் காட்டும் கூட்டும் இதன் கீழ் வரும். 

எடுத்துக்காட்ைாக, பால் ாடு என்ற கூட்டின் மூல வாக்கிய ான  ாடு பால் தருகின்றது 

என்பதில் காணப்படும் தருகின்றது என்ற மூல விடன கூட்ைாக்கச் ம யற்பாங்கின் நபாது 

 ீக்கப்படும். தகுந்த விடன புற அட ப்பில் காணப்பைாத காரணத்தால் ஏன் பால் ாடு 

என்ற கூட்டு தருகின்றது என்ற விடனயுள்ை மூல வாக்கியத்தில்  ட்டும் இருந்து ஆக்கப் 
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மபறுகின்றது, ஏன் முடறயான வாக்கியங்கைான  ாடு பாடல டவத்திருக்கின்றது,  ாடு 

பாடலச் ம ாாிகின்றது அல்லது முடறயற்ற வாக்கியங்கைான  ாடு பாடலக் 

நகட்கின்றது என்பவற்றிலிருந்து ஆக்கப்மபறவில்டல என்ற நகள்விகள் எழும். பல 

விடனகள் வருவதற்குத் தகுந்தாற் நபால் கூட்டுகள் பல வழிகைில் மபாருள்  யக்கம் 

உள்ைதாய் இயல்ம ாழி நபசுநவார் புாிந்து மகாள்வதாய்  ாம் எடுத்துமகாள்ைலாம்; 

அல்லது ஒரு ம ாழியின் இலக்கண ானது இலக்கண வடகப்பாடுகளுைன் கூடிய 

மபாருத்த ான விடனகடை மவைிப்படையாகத் தகுந்த ஒட்டுகளுைன் மதாைர்பு 

படுத்துகிறது. இம் ாதிாியான பல ந ர்வுகைில் விடனப் மபாருள்கள் (அர்த்தங்கள்) 

தடலட ப் மபயர்கைின் மபாருண்ட  விைக்கத்துைன் மதாைர்புடையதாய் இருக்கின்றது. 

இவற்றுள் இரண்ைாவதான தற்நகாள் உண்ட  எனத் நதான்றுகின்றது. இவ்வாறு 

கூட்டுகைின் மபாருள்களுக்கும் அவற்றின் அகத்மதாைாியல் அட ப்புக்குக்கும் உள்ை 

ம ருங்கிய மதாைர்பு அறியப்படுகின்றது. இதனால் கூட்டுகடை 

எல்டலயில்லாஅைவிலான மபாருள்  யக்கம் உள்ைன என்று இனம் காண்படதத் 

தவிர்க்கலாம். மப.மதா.+மபமதா+இடணப்பு விடன என்ற அட ப்மபாழுங்கு உள்ை 

வாக்கியங்கைில் உள்ைது நபான்று இவ்வடக விடனத் மதாைர்பு இல்லாத  ில கூட்டுகள் 

உள்ைன. 

 (2) ஆக்கச் ம யற்பாங்கில்  ந்திக்கும்  ற்மறாரு  ிக்கல் என்னமவன்றால் ஒரு அக 

அட ப்பு இரு புற அட ப்புகைாக விடைவுறலாம். எடுத்துக்காட்ைாக, காட்டு யாடன, 

யானக் காடு என்ற கூட்டுக்கடை எடுத்துக்மகாண்ைால், இந்தப் புற அட ப்புகள் 

யாடனக் காட்டில் இருக்கின்றது என்ற உள்ளுடற வாக்கியத்திலிருந்து ஆக்கப்பைலாம். 

தடலட  வாக்கியத்தின் மபயர்த்மதாைரால் ஏவப்பட்ை புற அட ப்புகடைப் மபற 

இரண்டு நவறுபட்ை ஆக்கச் ம யற்பாங்குகள் நதடவ. காட்டு யாடன என்பது 
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இைப்மபாருள் மபயமரச் த்டத உட்படுத்துகின்றது. யாடனக்காடு என்பது எழுவயப் 

மபயமரச் த்டத உட்படுத்துகின்றது. இதன்படி காட்டுயாடன என்பதன் ஆக்கம் 

பின்வரு ாறு அட யும்: 

 யாடனக் காட்டில் உள்ைது > காட்டிலுள்ை யாடன > காட்டு யாடன 

யாடனக் காடு என்பதன் ஆக்கம் பின்வரு ாறு அட யும்: 

 யாடனக் காட்டில் உள்ைது > யாடன உள்ை காடு > யாடனக் காடு 

 (3) மபயர்+மபயர் கூட்டை ஒரு தனி  ிடலப் மபயரால் இைப்மபயர்ச் ி ம ய்யலாம் 

என்ற மபாதுக் மகாள்டகயானது    ிடல உள்வட்ைக் கூட்ைால் வரம்பு  ீறப்படுகின்றது. 

இத்தடகய கூட்டுகள் பன்ட டயக் காட்ைக் கூடுதலான உருபடன அவ ியப்படுகின்றது. 

இத்தனித்தன்ட க்கு (வழக்கம்  ீறிய பண்புக்கு)  ாறாக ஒருங்கிடணக் கருத்துச் 

 ாயடலச்    ிடல உள்வட்ைக் கூட்டுகள் மதாிவிக்கின்றன. 

 (4) உவ  உருவகக் கூட்டுப் மபயர்களும்  ரபுக் கூட்டுப் மபயர்களும் நவறு 

மபயர்கடை ஆக்கும் உறுப்புகளுக்கு இடைநய உள்ை ஒத்த பண்புக்கூறுகைின் 

அடிப்படையில் இவற்றின் அக அட ப்புகள் அட யும்.  

 உவ  உருவகக் கூட்டுப் மபயர்கள் பின்வரும் இரு அட ப்மபாழுகுகைில் ஒன்றாக 

அட யும்: 

1. ஒப்புட ப்படுத்தப்படும் மபாருள் (உவ ானம்) + ஒப்புட ப் படுத்தப்பட்ை மபாருள் 

(உவந யம்) 

2. ஒப்புட ப் படுத்தப்பட்ை மபாருள் (உவந யம்) +  ஒப்புட ப்படுத்தப்படும் மபாருள் 

(உவ ானம்) 
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முதல் வடகயான மபயர்கடை உவ க் கூட்டுப் மபயர்கள் என்றும் இரண்ைாவது 

வடகயானவற்டற உருவகக் கூட்டுப் மபயர்கள் என்றும் கூறலாம் என்று 

நதான்றுகின்றது. முதலாவது வடகயான உவ க் கூட்டுப் மபயர்கடை ஒற்றுட  வடக 

கருதி வடிவ அடிப்படையிநலா (எ.கா. துடியிடை, விற்புருவம்), வண்ண ( ிற) 

அடிப்படையிநலா (எ.கா.பால் முகம், பவைவாய்), ம யல் அடிப்படையிநலா (எ.கா. புலிப்  

பாய்ச் ல், உடும்புப்பிடி), ந ற் ம ான்ன மூன்றும் அல்லாத பண்புக் கூறுகைின் 

அடிப்படையிநலா (எ.கா.  ர்க்கடரப் நபச்சு, கல்ம ஞ்சு), ஒன்றுக்கும் ந ற்பட்ை 

பண்புக்கூறுகைின் அடிப்படையிநலா (எ.கா. குவடைக் கண், அாி ிப்பல்) ந லும் 

வடகப்பாடு ம ய்யலாம். உவட  கூட்டுகளுக்கும் உருவகக் கூட்டுகளுக்கும் அக 

அட ப்புகடைக் கண்டுமகாள்வதும் பிறவடகக் கூட்டுகடைப் நபாலச்  ிக்கலானதாகும்.  

  ரபுக் கூடுகள் உவ  உருவகக் கூட்டுகைிலிருந்து நவறுபடுகின்றது.  ரபுக் 

கூட்டுகைின் தடலச்ம ால் கூட்டின் உறுப்புச் ம ாற்களுக்குப் புறம்பாக அட வதால் 

இவற்டற மவைி வட்ைக் கூட்டுகள் எனலாம். எடுத்துக்காட்ைாக, முந்திாிக்மகாட்டை 

என்ற கூட்டு  ரபில்லாக் கூட்ைாக (உள்வட்ைக் கூட்ைாக) முந்திாி  ரத்தின் 

மகாட்டைடயக் குறிக்கும்.  ரபுக்கூட்ைாக (மவைிவட்ைக்கூட்ைாக) ‘எதற்கும் 

முந்திக்மகாண்டு  ிற்கும்  பர்’ என்படதக் குறித்து  ிற்கும்.  ரபுக் கூட்டுகள்  ரபில்லாக் 

கூட்டுகைிலிருந்து அக அட ப்புகைில் நவறுபடுகின்றன.  ரபுக் கூட்டுகள் உவ  உருவக் 

கூட்டுகைில் இருந்து நவறுபடுகின்றன.  ரபுக் கூட்டுகளுக்கான அக அட ப்டபக் 

காண்பதும்  ிக்கல்  ிடறந்த நவடலயாகும். 

 கூட்ைாக்கச் ம யற்பாட்டின் நபாது  ீக்கப் மபற்ற அலகுகள் எதாவது  ிடலயில் 

 ீைப் மபற நவண்டும். இந்தச்  ிக்கலானது  ிக்கல் ஒன்றுைன் மதாைர்புடையது.  புற 
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அட ப்பு மபறும் முன்நப மூல விடன  ீைப் மபற நவண்டியதாகும்.   இந்த திரும்பப் 

மபறுடக ( ீைப் மபறுடக)  ிகழக் கூடியது என  ிரூபிக்கலாம் என்று நதான்றுகின்றது. 

2.5.3.கூட்டுக்கடைப் பாகுபாடு ம ய்தல் 

 கூட்டுகடை அவற்றின் அங்கங்கைின் அக அட ப்புகைின் வருடகயில் மபறும் 

மதாைாியல் உறவுகள் அடிப்படையில் பாகுபாடு ம ய்யலாம். கீநழ இப்பாகுபாட்டின் 

பட்டியல் எடுத்துக்காட்டுகளுைனும் அவற்றின் மூல வாக்கியங்களுைனும் 

தரப்பட்டுள்ைது. 

1. முதல் அங்கம் ம யப்படுமபாருைாய் வரும் கூட்டுகள் 

வ.எண் கூட்டின் அங்கங்கைின் 

மதாைாியல் உறவுகள் 

எடுத்துக்காட்டு  மூல வாக்கியம் 

1.1. எழுவாய் + 

ம யப்படுமபாருள் 

காக்காய் கூடு காக்காய் கூடு கட்டியது 

1.2. கருவிப் மபாருள் + 

ம யப்படுமபாருள் 

 ண்மபாம்ட  ஒருவன் மபாம்ட டய 

 ண்ணால் ம ய்தான் 

1.3.  ீங்கல் மபாருள் + 

ம யப்படுமபாருள் 

கரும்புச்  ாறு ஒருவன் கரும்பிலிருந்து 

 ாற்டற எடுத்தான் 

1.4. மபாருட்டுப் மபாருள் + 

ம யப்படுமபாருள் 

ர வாைி ‘ர ம் டவக்கும் 

வாைி/ ர ம் உள்ை 

வாைி’ 

ர ம் டவப்பதற்காக 

ஒருவன் வாைி 

டவத்திருக்கின்றான். 

ர ம் வாைியில் 

இருக்கிறது.  

1.5. இைப்மபாருள் + 

ம யப்படுமபாருள் 

ம ற்றிச் சுட்டி ஒருத்தி ம ற்றியில் 

சுட்டிடயக் 
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கட்டுகிறாள். 

1.6. காலப் மபாருள் + 

ம யப்படுமபாருள் 

 திய உணவு அவர்கள்  தியத்தில் 

உணடவக் 

மகாடுக்கின்றார்கள். 

1.7. விடனயடை +  

ம யப்படுமபாருள் 

தப்புக்கணக்கு ஒருவன் கணக்குத் 

தப்பாகப் நபாட்ைான். 

1.8. விடன (பய ிடல) + 

ம யப்படுமபாருள் 

குடி தண்ணீர் ஒருவன் தண்ணீடரக் 

குடிக்கின்றான். 

2. இரண்ைாம் அங்கம் நகண்ட ச் ம யப்படுமபாருைாய் வரும் கூட்டுகள் 

வ.எண் கூட்டின் அங்கங்கைின் 

மதாைாியல் உறவுகள் 

எடுத்துக்காட்டு மூல வாக்கியம் 

2.1. எழுவாய் + நகண்ட ச் 

ம யப்படுமபாருள் 

கரடிப்பிடி கரடி பிடித்தது 

2.2. ம யப்படுமபாருள் + 

நகண்ட ச் 

ம யப்படுமபாருள் 

நதனீ வைர்த்தல் அவன் நதனீடய 

வைர்க்கின்றான். 

2.3. கருவிப் மபாருள் + 

நகண்ட ச் 

ம யப்படுமபாருள் 

உைல் உடழப்பு அவன் உைலால் 

உடழக்கின்றான். 

3. இரண்ைாவது அங்கம் எழுவாயாய் வரும் கூட்டுகள் 

வ.எண் கூட்டின் 

அங்கங்கைின் 

மதாைாியல் உறவுகள் 

எடுத்துக்காட்டு மூல வாக்கியம் 

3.1. ம யப்படுமபாருள் + பால்  ாடு  ாடு பால் தரும். 
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எழுவாய் 

3.2. உை ிகழ்ச் ிப் 

மபாருள் + எழுவாய் 

 ாட்டுப் பற்று பற்று  ாட்நைாடு 

உண்டு 

3.3. மகாடைப் மபாருள் + 

எழுவாய் 

நதள் மகாடுக்கு மகாடுக்கு நதளுக்கு 

உண்டு. 

3.4.  ீங்கல் மபாருள் + 

எழுவாய் 

குழாய்த் தண்ணீர் தண்ணீர் குழாயிலிருந்து 

வருகின்றது. 

3.5. இைப்மபாருள் + 

எழுவாய் 

கைல்  ீன்  ீன் கைலில் 

வாழ்கின்றது. 

3.6. காலம் + எழுவாய் காடல மவயில் மவயில் காடலயில் 

அடிக்கும் 

3.7. விடனயடை + 

எழுவாய் 

மதைி  ீர்  ீர் மதைிவாக 

இருக்கின்றது 

3.8. காரணப் மபாருள் + 

எழுவாய் 

ப ி யக்கம் ப ி ஏற்பட்ைதால் 

 யக்கம் வந்தது. 

3.9 பயனிடல + எழுவாய் ஆடு  டத  டத ஆடும். 

4. இைப்மபாருள் இரண்ைாவது அங்க ாய் வரும் கூட்டுகள் 

வ.எண் கூட்டின் அங்கங்கைின் 

மதாைாியல் உறவுகள் 

எடுத்துக்காட்டு மூல வாக்கியம் 

4.1 எழுவாய் + இைப்மபாருள் பாம்பு புற்று பாம்பு புற்றில் உள்ைது/ 

இருக்கிறது/தங்குகிறது. 

4.2 ம யப்படுமபாருள் + 

இைப்மபாருள் 

 ிட்ைாய்க் கடை ஒருவன்  ிட்ைாடயக் 

கடையில் விற்கிறான். 
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5. காலம்  இரண்ைாவது அங்க ாய் வரும் கூட்டுகள் 

வ.எண் கூட்டின் அங்கங்கைின் 

மதாைாியல் உறவுகள் 

எடுத்துக்காட்டு மூல வாக்கியம் 

5.1 எழுவாய் + காலம்  டழக்காலம்  டழ ஒரு குறிப்பிட்ை 

காலத்தில் மபய்யும். 

5.2 ம யப்படுமபாருள் + 

காலம் 

 ாப்பாட்டு ந ரம் ஒருவன்குறிப்பிட்ை 

ந ரத்தில்  ாப்பிட்ைான். 

6. பிற வடககள் 

வ.எண் கூட்டின் அங்கங்கைின் 

மதாைாியல் உறவுகள் 

எடுத்துக்காட்டு மூல வாக்கியம் 

6.1 குறிப்பானது + 

மபாதுப்படையானது 

மதன்டன ரம் இந்த  ரம் மதன்டன 

ஆகும். 

6.2. விடனப் 

பங்மகடுப்பாைர்கள் 

அங்க ாய் வரும் 

கூட்டுகள்: 

  

 ம யப்படுமபாருள்+ 

விடன+ இ அல்லது 

ம யப்படுமபாருள்  + 

விடன + (எழுவாய்) இ 

ஊடரச் சுற்றி ஒருவன் ஊடரச் 

சுற்றுகிறான். 

 இைப்மபாருள் + விடன + 

(எழுவாய்) இ 

மதருமபாறுக்கி ஒருவன் மதருவில் 

மபாறுக்குகிறான். 

 ம யப்படுமபாருள் + 

விடன (கருவிப் மபாருள்) 

 ண் மவட்டி ஒருவன் ஒரு கருவியால் 

 ண்டண மவட்டுகிறான். 
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இ 

7.    ிடல உள்வட்ைக் கூட்டுகள் 

வ.எண் கூட்டின் அங்கங்கைின் 

மதாைாியல் உறவுகள் 

எடுத்துக்காட்டு மூல வாக்கியம் 

  கபிலபரணர் அவர் கபிலர் ஆவார். அவர் 

பரணர் ஆவார். 

  ம டிமகாடிகள் அது ம டியாகும். அது 

மகாடியாகும் 

8. உவ  உருவகப் மபயர் கூட்டுகள் 

வ.எண் 

 

கூட்டின் அங்கங்கைின் 

மதாைாியல் உறவுகள் 

எடுத்துக்காட்டு மூல வாக்கியம் 

  விற்புருவம் புருவம் வில்டலப் 

நபான்றது. 

  முகவ தியம்  தியம் முகம் ஆகும் 

9.  ரபுப் மபயர் கூட்டுகள் 

வ.எண் 

 

கூட்டின் அங்கங்கைின் 

மதாைாியல் உறவுகள் 

எடுத்துக்காட்டு மூல வாக்கியம் 

  முந்திாிக் மகாட்டை முந்திாிக் மகாட்டை நபாலப் 

நபச் ில் முன்னால் 

இருக்கிறவன், முந்திாிக் 

மகாட்டையாவான் 

10. பல்மபயர் கூட்டுகள் 
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வ.எண் 

 

கூட்டின் அங்கங்கைின் 

மதாைாியல் உறவுகள் 

எடுத்துக்காட்டு மூல வாக்கியம் 

   ாம்பழச்  ாறு  ாம்பழத்தில்  ாறு 

இருக்கின்றது 

  வைமபருங் நகாவில் வைக்நக  மபாிய நகாவில் 

உள்ைது. 

2.6. ம ால்லியல்: மபயாியல் 

 த ிழுக்கு ம ாழியியல் நகாடுப்பாடுகடை, குறிப்பாக உருபனியல் அல்லது 

ம ால்லியல் நகாட்பாடுகடை அறிமுகப்படுத்த நவண்டி அகத்தியலிங்கங்கம் அவர்கள் 

“ம ால்லியல்: மபயாியல்” (அகத்தியலிங்கம் 1984), “ம ால்லியல்:விடனயியல்” என்ற இரு 

நூல்கடை மவைியிட்ைார். ம ால்லியல் நகாட்பாடுகடைத் த ிழ்த் தரவுகள் 

அடிப்படையில் அவர் இந்நூல்கைில் விைக்குகின்றார். இதில் முதலாவது நூலானான 

‘ம ால்லியல்:மபயாியலில்” என்ேதில் அகத்தியலிங்கம் கூறுகின்ற மபயாியல் 

மதாைர்பான ம ய்திகள் இங்குக் கருதத்தக்கன ஆகும்.  

 இவர் த து நூலின் இரண்ைாவது இயலில் ‘மபயாியல்”  பற்றி நபசுகின்றார். 

இத்தடலப்பில் இவர் மபயர்ம ால், மபயர் வடகப்பாடு, த ிழ் ம ாழியில் மபயர்ப் 

பாகுபாடு, எண்ணுப்மபயர்கள், பின்னங்கள், வடரயடறயில்லா எண்ணுப்மபயர்கள் 

என்ற துடணத் தடலப்புகைில்  மபயர்கள் குறித்து, குறிப்பாகத் த ிழ்ப் மபயர்கள் குறித்து 

விைக்குகின்றார். இது விைக்கம ாழியியல் அடிப்படையிலான மபயாியல் குறித்த 

அடிப்படையான ஆய்வாக அட கின்றது.  த ிழ்ப் மபயர்கள் பற்றிய அகத்திலிங்கத்தின் 

கருத்துக்களும் விைக்கங்களும் கீநழ தரப்பட்டுள்ைன. 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 171 

2.6.1. மபயர் வடகப்பாடு 

 மபயர்ச் ம ாற்கடைப் பல்நவறு  ிடலகைில் வடகப்படுத்தலாம். அவற்றின் 

ஆக்கத்டத அடிப்படையாகக் மகாண்டு இயற்டகப் மபயர்கள் எனவும் ஆக்கப் மபயர்கள் 

எனவும் பிாிக்கலாம். ந லும் இடுகுறிப் மபயர் காரணப் மபயர் என்றும் பிாிப்பர்.  

ம ாழியில் மபயர்கள் எவ்வாறு ம யல்படுகின்றன என்பதன் அடிப்படையிலும் 

மபயர்கடை வடகப்பாடு ம ய்யலாம்.   ிறப்புப் மபயர், பதிலிடு மபயர்கள்,  இைப்மபயர், 

பருப்மபாருட்மபயர், நுண்மபாருட்மபயர், எண்ணுப் மபயர், திரட்மபயர், எண்ணப்படு 

மபயர்,   ரப்மபயர், உறவுப் மபயர், மதாழிற்மபயர்,  காலப் மபயர் எனப் பாகுபாடு 

ம ய்யலாம்.   

2.6.2. பதிலிடு மபயர்கைின் வடககள் 

 அகத்தியலிங்கம் பதிலிடு மபயர்கடைத் தன்ட  மூவிைப் மபயர்கள், முன்னிடல 

மூவிைப் மபயர்கள், பைர்க்டக மூவிைப் மபயர்கள் எனப் பகுக்கின்றார். தன்ட  மூவிைப் 

மபயர்கள் தன்ட  ஒருட , தன்ட ப் பன்ட  என இரண்ைாகப் பகுக்கப்படுகின்றது. 

தன்ட  பன்ட  ந லும் உைப்பாட்டுத் தன்ட ப் பன்ட , விலக்கீட்டுத் தன்ட ப் 

பன்ட  என்று இரண்ைாகப் பிாியும்.  முன்னிடல மூவிைப்  மபயர் முன்னிடல ஒருட ப் 

மபயர், முன்னிடலப் பன்ட ப் மபயர் என வடகப் படுத்தப்படும்.  பைர்க்டக மூவிைப் 

மபயர்கள் சுட்டுப் மபயர்கள், உயர்வுப் பதிலிடு மபயர்கள், வினாப் பதிலிடு மபயர்கள், 

வடரயடற இல்லாப் பதிலிடு மபயர்கள், உள்ைைக்குப் பதிலிடு மபயர்கள், பகிர்வுப் 

பதிலிடு மபயர்கள், தற்சுட்டுப் பதிலிடு மபயர்கள், பரஸ்பரப் பதிலிடுமபயர்கள், உைட ப் 

பதிலிடுமபயர்கள் எனப் பகுக்கப்படும். சுட்டுப் மபயர் ந ய்ட ச் சுட்டுப் மபயர், 
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அண்ட ச் சுட்டுப் மபயர், இடைச் சுட்டுப் மபயர் எனப் பகுக்கப்படும். உயர்வுப் பதிலிடு 

மபயர்கள் முன்னிடல உயர்வுப் பதிலிடு மபயர்கள், பைர்க்டக உயர்வுப் பதிலிடு 

மபயர்கள் எனப் பகுக்கப்படும். 

பதிலிடு மபயர்கள் முதலடி நவற்றுட யடி 

தன்ட   ஒருட   ான் என் 

உள்ைப்பாடுத் 

தன்ட ப் பன்ட  

 ாம்  ம் 

விலக்கீட்டுத் 

தன்ட  பன்ட   

 ாங்கள் எங்கள் 

முன்னிடல ஒருட   ீ உன் 

முன்னிடலப் 

பன்ட  

 ீங்கள் உங்கள் 

ஆண்பால் ஒருட  

சுட்டுப் மபயர் 

இவன் (அண்ட ) அவன் (ந ய்ட ) இவன், அவன் 

மபண்பால் ஒருட  

சுட்டுப் மபயர் 

 இவள் (அண்ட ), அவள் 

(ந ய்ட ) 

இவள், அவள் 

அஃறிடண ஒருட  

சுட்டுப் மபயர் 

இது (அண்ட ), அது (ந ய்ட ) இது,அது 

அஃறிடணப் 

பன்ட ச் 

சுட்டுப்மபயர் 

இடவ (அண்ட ), அடவ 

(ந ய்ட ) 

இவற்ற், அவற்ற் 

முன்னிடல 

உயர்வுப் பதிலிடு 

மபயர்கள் 

 ீர்,  ீங்கள், தாங்கள் உம், உங்கள், தங்கள் 
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பைர்க்டக உயர்வுப் 

பதிலிடு மபயர்கள் 

அவர், அவர்கள் அவர், அவர்கள் 

வினாப் பதிலிடு 

மபயர்கள் 

யார், ஆர், எவன், எவள், எவர், 

என்ன, எது, எடவ, எத்தடன, 

எவ்வைவு, எத்துடண, 

யார், ஆர், எவன், எவள், 

எவர், என்ன, எது, எவற்ற் 

(எடவ என்பதன் 

நவற்றுட யடி), 

எத்தடன, எவ்வைவு, 

எத்துடண, 

வடரயடறயில்லாப் 

பதிலிடு மபயர்கள் 

யாநரா, எவநனா, எவநைா, எநதா, 

எடவநயா, என்னநவா, 

எத்தடனநயா, எவ்வைநவா, 

எத்துடணநயா 

 

உள்ைைக்குப் 

பதிலிடு மபயர்கள் 

யாரும், எவனும், எவளும், எதுவும், 

எடவயும், என்னவும்,  

 

பகிர்வுப் பதிலிடிப் 

மபயர்கள் 

ஒவ்மவாருவரும், ஒவ்மவாருவனும், 

ஒவ்மவாருத்தியும், ஒவ்மவான்றும் 

ஒவ்மவாருவரும், 

ஒவ்மவாருவனும், 

ஒவ்மவாருத்தியும், 

ஒவ்மவான்றும் 

தற்சுட்டுப் பதிலிடு 

மபயர்கள் 

தான், தாம் தன், தன் 

பரஸ்பர பதிலிடு 

மபயர்கள் 

தங்களுக்குள், த க்குள், ஒருவடர 

ஒருவர்,  

 

முழுட ப் பதிலிடு 

மபயர்கள் 

எல்லாரும், எல்லாம், அடனவரும், 

அடனத்தும் 
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உடைட ப் 

பதிலிடுமபயர்கள் 

என்னுடையவன், 

உன்னுடையவன், அவனுடையவன் 

 

 2.6.3. எண்பால் பகுப்பு 

 த ிழ் தன்ட யிலும் முன்னிடலயிலும் ஒருட ப் பன்ட  என்ற எண் பகுப்டபநய 

காடுட்டுகின்றது. ஆண், மபண் நவற்றுட டயக் காட்டுவதில்டல. பைர்க்டகப் மபயர்கள் 

ஒருட ப் பன்ட  என்ற எண் பகுப்டபயும் ஆண், மபண் என்ற பால் பகுப்டபயும் 

காட்டும்.  

 அகத்தியலிங்கம் ɵ (பூஜியம்), ன் ஆகியவற்டறத் தன்ட , முன்னிடல பதிலிடு 

மபயர்கைில் ஒருட டயக் குறிப்பிடும் பின்மனாட்டுக்கைாகக் காட்டுகின்றார். 

  ீ + ɵ >  ீ  

 ா + ன் >  ான், எ + ன் > என், தா+ன் > தான், உ+ன் > உன் 

ங்கள் என்படத தன்ட , முன்னிடல பதிலிடுமபயர்கைில் பன்ட டயக் குறிப்பிடும் 

பின்மனாட்டுகைாகக் காட்டுகிறார். 

 ீ+ங்கள் >  ீங்கள், எ+ங்கள் > எங்கள்,  உ+ங்கள் > உங்கள், தா+ங்கள் > தாங்கள்,  

 ம் என்படத  ா,   என்ற தன்ட  ஒருட  அடிகளுைன் இடணக்கப்படும் 

உைப்பாட்டுத் தன்ட ப் பன்ட  எனக் குறிப்பிடுகின்றார். 

  ா+ம் >  ாம்,  +ம் >  ம் 

ங்கள் என்படத  ா, எ என்ற தன்ட  ஒருட  அடிகளுைன் இடணக்கப்படும் 

விலக்கீட்டுத் தன்ட டயக் காட்டும் பின்மனாட்ைாகக் மகாள்கின்றார். 
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 உயர்திடணப் மபயர்கள் ஆண்பால், மபண்பால், பலர்பால் மபயர்கள் 

எனப்பகுக்கப்படும். 

2.6.4. ஆண்பால் மபயர்கள் 

  ஆண்பால் மபயர்கைில் ஜாதிப் மபயர்கைிலும் உறவுப் மபயர்கைிலும் மதாழில் 

காட்டும் மபயர்கைிலும் ஆண்பால் ஒட்டுகள் காணப்படும். அன், ஆன், வன், ஞன்,  ான், 

காரன், அவன் ஆகியன ஆண்பால் ஒட்டுகைாகும். பின்வரும் அட்ைவடண இடத 

எடுத்தியம்பும். 

வஎண் ஆண்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

எடுத்துக்காடுகள் 

1  அன் இரா ன், கண்ணன்,  ைராஜன், பாணன், மகால்லன், 

பள்ைன், இடையன், அண்ணன்,  ா ன், திருைன், 

ம விைன், அர ன் 

2 ஆன் கண்ணபிரான், வண்ணான்,  ாைான், நகானான், 

 ச் ான், அத்தான்,  ாட்ைான் 

3 வன்  ிறுவன், முதல்வன், புதல்வன், தடலவன், கிழவன், 

உழவன் 

4 ஞன் அறிஞன், கடலஞன் 

5 காரன் நவடலக்காரன், பால்காரன், வீட்டுக்காரன் 

6  ான் ந ர ான்,நகா ான் 

7 அவன்  முன்னவன், பின்னவன், மதன்னவன் 

2.6.5. மபண்பால் மபயர்கள் 
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 மபண்பால் மபயர்கைில் ஜாதிப் மபயர்கைிலும் உறவுப் மபயர்கைிலும் மதாழில் 

காட்டும் மபயர்கைிலும் மபண்பால் ஒட்டுகள் காணப்படும். அள், த்தி, ஆத்தி,ச் ி, அச் ி, 

ஐ, ஆள், ஆட்டி,  ாட்டி, காாி, அவள், வி, அம் ாள் என்பன மபண்பால் ஒட்டுக்கைாகும். 

பின்வரும் அட்ைவடண இடத எடுத்தியம்பும். 

வஎண் மபண்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

எடுத்துக்காட்டுகள் 

1 அள்  கள்,  பிறள் 

2 த்தி குறத்தி, குயத்தி,கிழத்தி,  

3 ஆத்தி  ாைாத்தி, பாப்பாத்தி, வண்ணாத்தி 

4 ச் ி ஆய்ச் ி, இடைச் ி, ம ட்டிச் ி 

4 அச் ி ம ம்பைவச் ி, பள்ைச் ி, மவள்ைாைச் ி, த ிழச் ி, நவைச் ி 

5 ஐ மகாற்றடவ, பரத்டத, ஆ ிாிடய,  டிடக 

6 ஆள்  ச் ாள்,  ாட்ைாள், வைக்கத்தியாள் 

7 ஆட்டி பிராட்டி, கண்ணாட்டி 

8  ாட்டி மபரு ாட்டி 

9 காாி நவடலக்காாி, பால்காாி, வீட்டுக்காாி 

10 அவள் முன்னவள், பின்னவள் 

11 வி ம ல்வி, புதல்வி,  ாணவி, தடலவி,  டனவி 

12 அம் ாள் மபான்னம் ாள், நவலம் ாள், பகவதியம் ாள் 
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2.6.6. பலர்பால் மபயர்கள்  

 த ிழில் ஆண்பால் பன்ட , மபண்பால் பன்ட , ஆண்-மபண்பால் பன்ட  ஆகிய 

மூன்டறயும் இடணத்நத பலர்பால் பன்ட  என்கின்நறாம். முன்னர் குறிப்பிட்ைது 

நபான்று ஜாதிப் மபயர்கைிலும் உறவுப் மபயர்கைிலும் மதாழில் காட்டும் மபயர்கைிலும் 

பலர்பால் ஒட்டுகள் காணப்படும். அர், அர்கள், வர், வர்கள், ஞர், ஞர்கள்,  ார்,  ார்கள், 

கள், இர் ஆகிய ஒட்டுகள் பலர்பால் ஒட்டுகைாகப் பயன்படுகின்றன. பின்வரும் 

அட்ைவடண இடத எடுத்தியம்பும். 

வஎண் பலர்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

எடுத்துக்காட்டுகள் 

1 அர் அர ர்,  ிறுவர், திருைர், பார்ப்பனர், காதலர், ம விைர், 

நதாழர் 

2 அர்கள் அன்பர்கள், அர ர்கள், த ிழர்கள், பாணர்கள், நவைர்கள், 

ஆ ிாியர்கள், நதாழர்கள், பார்பனர்கள்,  ாயகர்கள், 

புடலயர்கள் 

3 வர் கிழவர்,  ிறுவர், ம ல்வர், புதல்வர், முைவர் 

4 வர்கள் கிழவர்கள்,  ிறுவர்கள், ம ல்வர்கள், புதல்வர்கள், 

முைவர்கள் 

5 ஞர் அறிஞர், கடலஞர் 

6 ஞர்கள் அறிஞர்கள், கடலஞர்கள், மகாடலஞர்கள், வடலஞர்கள், 

இடைஞர்கள் 

7  ார் அண்ணன் ார், அண்ணி ார், அத்தான் ார், 
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மவள்ைாைன் ார், தங்டக ார், தம்பி ார், நதவர் ார் 

8  ார்கள் குருக்கள் ார்கள், நதவர் ார்கள்,  ாக்கன் ார்கள், 

மவள்ைாைர் ார்கள் 

9 கள் தம்பிகள், நதாழிகள், மபண்கள், அர ிகள், ஆண்கள், 

 ிறு ிகள், தந்டதகள், தங்டககள் 

10 இர்  கைிர், மபண்டிர் 

ந லும் அகத்தியலிங்கம் அஃறிடணப் மபயர்கடை ஒன்றன் பால் மபயர்கள், 

பலவின்பால்மபயர்கள் எனப் பகுக்கின்றார். பலவின் பால் மபயர்கள் கள், க்கள் ஆகிய 

ஒட்டுகடைப் மபற்றுவரும். இடவ ஒநர உருபனின்  ாற்றுருபுகைாகும். இவற்றின் 

வருடகடய வருவதுடரக்க இயலும். 

வஎண் பலவின்பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

எடுத்துக்காட்டுகள் 

 க்கள் பசுக்கள், பருக்கள், உருக்கள், வடுக்கள், குழுக்கள், 

மதருக்கள், கணுக்கள் 

 கள்  ாடுகள், ஆடுகள், கற்கள், ஊர்கள்,  கரங்கள், ம ாற்கள் 

2.6.7. உயர்வு ஒருட ப் மபயர்கள் 

 மபாதுவாகப் பலர்பால் காட்டும் ஒட்டுகள் உயர்வு ஒருட  காட்டும் ஒட்டுகைாக 

வருகின்றன.  இந் ிடலயில் இரட்டைப் பன்ட  ஒட்டுக்கைாகிய அர்கள், ஆர்கள், வர்கள், 

ஞர்கள் நபான்ற இரட்டைப் பன்ட  ஒட்டுகள் நதான்றின.  ார் பன்ட டயக் 

காட்டுந யன்றி உயர்வு ஒருட டயக் காட்டுவதில்டல.  
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 உயர்வு ஒருட டயக் காட்டுவனவாக அர், ஆர், வர், ஞர், அவர்கள், அம்ட யார், 

அடிகள் ஆகியடவ உள்ைன. இவற்றுள் பின்டனய மூன்றும் தனிச் ம ாற்கைாகக் 

கருதப்பைநவண்டியடவ. 

வஎண் உயர்வு ஒருட  

பின்மனாட்டுகள் 

எடுத்துக்காட்டுகள் 

 அர் நதாழர், காதலர், பாணர், திருைர், கபிலர்,அர ாி, ம விைர், 

பரணர், பார்ப்பனர், புலவர் 

 ஆர் அண்ணனார், தங்டகயார், அண்ணியார், அர ியார், 

 டனவியார், புதல்வியார், தம்பியார், த க்டகயார் 

 வர் ஒருவர், புதல்வர், முைவர், அவர், முதல்வர், கிழவர் 

 ஞர் அறிஞர், கடலஞர் 

 அவர்கள் கண்ணன் அவர்கள், ஆ ிாியர் அவர்கள் 

 அடிகள் காந்தி அடிகள், இைங்நகா அடிகள் 

 அம்ட யார் இந்திரா அம்ட யார், திலகவதி அம்ட யார் 

 அம்ட யார் 

அவர்கள் 

இந்திராகாந்தி அம்ட யார் அவர்கள் 

2.7. ஆட் ிம ால்லுக்குச்  ிறப்புக் குறிப்புைன் தற்காலத் த ிழில் ம ால்லாக்கம் 

  டற டல (Maramalai 1984) ஆட் ிம ால்லுக்குச்  ிறப்புக் குறிப்புைன் தற்காலத் 

த ிழில் ம ால்லாக்கம் (Word-formation in Modern Tamil with special referece to 

administrative terms) என்ற த து முடனவர் பட்ை ஆய்நவட்டில் ஆட் ித் துடறச் 

ம ாற்களுக்கு முக்கியத்துவம் மகாடுத்துத் தற்காலத் த ிழின் ம ால்லாகத்டத 

ஆய்கின்றார்.  

 இவர் முன்னுடர, முடிவுடர  ீங்கலாகத் த து ஆய்நவட்டைச் ம ால்லும் 

ம ால்லாக்கமும், ம ால்லாக்கச்  ிந்தடனகள், ஒட்டுவழிச் ம ால்லாக்கம், மதாடகச் 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 180 

ம ால்லாக்கம், பல்மபயர்த் மதாடகச் ம ால்லாக்கம், கூட்டுச் ம ால், ஏடனய 

ம ால்லாக்கங்கள், ம ால்லாக்கத்தில் வரும்  ிக்கல்கள்,  ிடலநபறாக்கம், ம ால்லாக்கமும் 

ம ாழி ாற்றமும் எனப் பத்து இயல்கைாகப் பகுத்துக் மகாண்டு ஆட் ித் துடறச் 

ம ாற்நகாடவத்  தரவு அடிப்படையில் தற்காலத் த ிழின் ம ால்லாக்கத்டத 

விைக்குகின்றார். இது ஒரு வரலாற்று ம ாழியியல் ஆய்வல்ல;  ாறாக வருணடன 

ம ாழியியல் ஆய்வாகும். ஆட் ித் துடறச் ம ாற்நகாடவயில் இைம் மபற்றுள்ை ம ாற்கள் 

வர்ணடன ம ாழியியல் அடிப்படையில் ஆயப்பட்டு விைக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ைன.   

 “ம ால்லும் ம ால்லாக்கமும்” என்ற த து முதல் இயலில்  டற டல அவர்கள் 

“ம ால் என்றால் என்ன” என்பது குறித்த விைக்கமும் ம ால்லாக்கத்திற்கும் 

இலக்கணதிற்குமுள்ை நவறுபாடுகடையும் விைக்குகின்றார். 

 “ம ால்லாக்கச்  ிந்தடனகள்" என்ற த து இரண்ைாவது இயலில் இவர் 

ம ால்லாக்கம் குறித்த மதாைக்க காலச்  ிந்தடனகடையும் ம ால்லாக்கம் பற்றிய 

நகாட்பாடுகடையும் ம ால்லாக்க விதி முடற பற்றிக் கூறியுள்ை பல்நவறு அறிஞர்கைின் 

கருத்துக்கடையும் மதாகுத்துக் கூறியுள்ைார். 

2.7.1. ஒட்டுவழிச் ம ால்லாக்கம்  

 “ஒட்டுவழிச் ம ால்லாக்கம்’ என்ற த து மூன்றாவது இயலில் முன்மனாட்டுகள் 

வழிச் ம ால்லாக்கம் பின்மனாட்டுகள் (விகுதி) வழிச் ம ால்லாக்கம் அடிப்படையில் 

ஆட் ித்துடறச் ம ாற்கைின் ஆக்கங்கடை விைக்குகின்றார். 

 

2.7.1.1. முன்மனாட்டு வழிச் ம ால்லாக்கம்  
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 “த ிழில் முன்மனாட்டுகள் உள்ைனவா? என்ற நகள்விக்கு விடையைிக்கும் 

முக ாக பல அறிஞர் மபரு க்கைின் கருத்துக்கடை முன்டவக்கின்றார். 

வைம ாழிகைிலிருந்து கைன் வாங்கிய ம ாற்கைில் முன்மனாட்டுகள் 

பயன்படுத்தப்படுவடதக் குறிப்பிட்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருகின்றார்: அ ந்தர்ப்பம், 

அனாவ ியம், துரதிருஷ்ைம், துஷ்பிரநயாகம்,  ி ப்தம்,  ிராட .  க்கீரன்,  ச்ம ள்டை, 

 ப்பிள்டை என்ற இயல்ம ாழிச் ம ாற்கைில்  - என்பது முன்மனாட்ைாக வருவடதயும் 

திருக்குறள், திருவா கம், திருக்நகாடவ, திருப்பாடவ, திருமவம்பாடவ ஆகிய இயல் 

ம ாழிச் ம ாற்கைில் திரு- என்பது ‘ ிறப்பு என்ற மபாருைில் முன்மனாட்ைாக 

வருவடதயும் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.  அகவடலப் படுத்துதல், இடைச் ம ாருகல், உட்நகாள், 

உைன்பிறப்பு, உழிதகுதல், உடழச்ம ல்வான், ஊடுருவல், கடைத்நதற்றல், கீழ்ப்படிதல், 

தடலக்கைன்,  டுத்தீர்ப்பு, பிற்நபாக்கு, புறங்கூறு,  றுமுன் பாய்தல், முன்நனற்றம், 

ந ற்பார்டவ, வழிம ாழிதல், மவைியிடுதல் என்னும் ம ாற்கைில் முதலிலுள்ை அகம், 

இடை, உள், உைன், உழி, உடழ, ஊடு, கடை, கீழ், தடல,  டு, பின், புறம்,  று, முன், 

ந ல், வழி, மவைி என்னும் முன்மனாட்டுகள் இடைச் ம ால்லாக ஆைப்மபற்ற பிற 

ம ாற்கநை என்று பாவாணர் குறிப்பிடுவடத முன்டவக்கின்றார். 

 ஆட் ித் துடறச் ம ாற்நகாடவயில் முன், பின், ந ல் என்னும் ம ாற்கள் 

முன்மனாட்டுகள் நபான்று ம யல்படுகின்றன எனக் குறிப்பிட்டுப் பின்வரும் 

எடுத்துக்காட்டுகடைத் தருகின்றார். 

 முன் தணிக்டக, பின் விடைவு, ந ல் வாாி 

முன் என்னும் ம ால்  ீண்டும்  ீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவடதக் குறிப்பிட்டு பல 

எடுத்துகாட்டுகடை முன் டவக்கின்றார். அவற்றில்  ில கீநழ தரப்பட்டுள்ைன. 
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முன் அடைம ாழி, முன் ஆய்வு, முன் இருப்பு, முன் உ ாவல், முன் எச் ாிக்டக, 

முன் ஒதுக்கீடு, முன் ஒப்பைிப்பு, முன் குற்றவாைி, முன் நகாப்பு, முன்  ிறுகுைல். 

முன், பின், ந ல் ஆகியன முன்மனாட்டுகள் நபாலச் ம யல்பட்டு பல ஆட் ித்துடறச் 

ம ாற்கடை ஆக்கியைிக்கின்றன என்று கருத்துடரக்கின்றார். 

2.7.1.2. பின்மனாட்டுவழிச் ம ால்லாக்கம் 

  டற டல “விகுதிகள்” என்ற தடலப்பில் பின்மனாட்டு வழிச் ம ால்லாகத்டத 

ஆட் ித் துடறச் ம ாற்கடைக் மகாண்டு விைக்குகின்றார். இவர் ம ால்லாக்க விகுதிகடை 

அடவ ந ரும் ம ாற்கடை அடிப்படையாகக் மகாண்டு பின்வரு ாறு மூன்றாகப் 

பிாிக்கின்றார்: 

1) மபயருைன் ந ரும் விகுதிகள் 

2) விடனயுைன்/எச் த்துைன் ந ரும் விகுதிகள் 

3) மபயருைனும் விடனயுைனும் ந ரும் விகுதிகள் 

1) மபயருைன் ந ரும் விகுதிகள்  

 அ) காரன், காரர் 

 வண்டிக்காரன்,  திகாரன்,  ட யல்காரர், கட் ிக்காரர், வாடிக்டகக்காரர் 

 ஆ) ஆள், ஆைர்,ஆைி 

 பணியாள், பதிலாள், ந லாள், ஆடணயாைர், கண்காணிப்பாைர், குற்றவாைி, 

 ந ாயாைி 

 இ) இயல் 

  மூக இயல், தாவர இயல்,  ிலவியல் 

 ஈ) தாரர் 
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 விண்ணப்பதாரர், பங்குதாரர்  

2) விடனயுைன்/எச் த்துைன் ந ரும் விகுதிகள் 

 அ)  ர் 

 இயக்கு ர்,  ருந்தாக்கு ர், ஓட்டு ர்,  ைத்து ர் 

 ஆ)  ானம் 

அடை ானம், அாி ானம், அழி ானம், உடை ானம், கட்டு ானம், ம ய் ானம், 

ம ாி ானம், ந ர் ானம், தீர் ானம், நதய் ானம் 

3) மபயருைனும் விடனயுைனும் ந ரும் விகுதிகள் 

 இதில் வரும் ம ால்லாக்க விகுதிகடை அவற்றால் உருவாக்கப்படும் ம ாற்கைின் 

தன்ட டய அடிப்படையாகக் மகாண்டு பின்வரு ாறு வடகப்படுத்துகின்றார். 

1) ஆண்பால், பலர்பால், இருபாற் மபாதுப் மபயராக்க விகுதிகள் 

2) மபாருட் மபயராக்க விகுதிகள் 

3) இைப்மபயராக்க விகுதிகள் 

4) மதாழிற்மபயராக்க விகுதிகள் 

1) ஆண்பால், பலர்பால், இருபாற் மபாதுப் மபயராக்க விகுதிகள் 

1.1. காரன்/காரர் 

 காரன், காாி, காரர் விகுதிகள் நபச்சு வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலும் ம ல்வாக்குப் 

மபற்று விைங்கும்  விகுதிகள் ஆகும். இவற்டற உடைட , உாிட , உறவு அல்லது 

மதாைர்பு, மதாழில் அல்லது ஆகுதல் என்னும்  ான்கு மபாருள்களுள் அைங்குவதாக 

வடகப் படுத்தலாம்.  ஆட் ித்துடற ம ாற்நகாடவயில் உைட டயக் குறிக்கும்  வடகயில் 
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காரன், காாி, காரர் விகுதிகள் பயன்படுத்தப்பைவில்டல. காாி விகுதிடயப் பயன்படுத்தி 

உருவாக்கிய ம ாற்களும் ஆட் ித்துடறச் ம ாற்நகாடவயில் இைம்மபறவில்டல. 

 மபாருள் எடுத்துக்காட்டு 

உாிட  வாடிக்டகக்காரர் 

உறவு அல்லது மதாைர்பு கட் ிக்காரர்,  திகாரன் 

மதாழில் அல்லது ஆகுதல் இயந்திரக்காரர், ஒப்பந்தக்காரர், குதிடரக்காரன், 

காவற்காரர்,  ட யற்காரர், வண்டிக்காரர், 

நதாட்ைக்காரர், நதாணிக்காரர் 

1.2. ஆள்/ஆைி/ஆைர் 

அ) கீழ்க்கண்ைவிகுதிகளுடைய மதாழில் மபயர்களுைன் ‘ஆைர்’ விகுதி ந ர்கின்றது.  

விகுதி எடுத்துக்காட்டுகள் 

 ி ஆட் ியாைர், பயிற் ியாைர், ஆராய்ச் ியாைர்,  

அல் ம யலாைர் 

தி ம ய்தியாைர் 

 தி இறக்கு தியாைர் 

டவ  ில அைடவயாைர், பார்டவயாைர் 

வு ஆய்வாைர், நதர்வாைர், வடரவாைர், பதிவாைர் 

பு அட ப்பாைர்,அடழப்பாைர்,கணக்மகடுப்பாைர், 

கண்காணிப்பாைர்,  ார்பாைர் 

ஆ)  ில  பிறம ாழிச் ம ாற்களுைன் ஆைர் விதி ந ர்க்கப்படுகின்றது 

பிறம ாழிச் ம ாற்கள் ஆைர் விகுதி மபற்றடவ 

வாடிக்டக வாடிக்டகயாைர் 

ஆதரவு ஆதரவாைர் 

 

இ)  ில மபாருட்மபயர்களுைன் ‘ஆைர்’ ந ர்ந்து ம ாற்கடை ஆக்குகின்றது 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 185 

மபாருட்மபயர்கள் ஆைர் விகுதி மபற்றடவ 

கம்பி கம்பியாைர் 

காசு கா ாைர் 

மபாறி  மபாறியாைர் 

மபயருக்கும் விகுதிக்கும் உள்ை உறவு 

 ஆகுதல் அல்லது இயக்குதல்,  ிறப்புத்தன்ட , மதாழில் ஆகியவற்டற இவ்விகுதி 

குறிக்கின்றது. 

வ.எண் உறவு எடுத்துக்காட்டுகள் 

அ ஆகுதல் அல்லது இயக்குதல் ம யலாைர், மபாருைாைர், கா ாைர், 

உாிட யாைர், கம்பியாைர், மபாறியாைர் 

ஆ  ிறப்புத் தன்ட  மகாடியாைர், ஆய்வாைர், ம ாழி 

மபயர்ப்பாைர் 

இ மதாழில் இறக்கு தியாைர்,  அட்ைவடணயாைர், 

ஏற்று தியாைர், கண்காணிப்பாைர்,  ில 

அைடவயாைர்,  ந ற்பார்டவயாைர், 

புலனாய்வாைர், தயாாிப்பாைர் 

 

கடை ிடலப் பணிகடைக் குறிக்க ‘ஆள்’ விகுதி பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

 டகயாள், காவலாள், கும்பாள், எடையாள் 

ஒநர மபயருைன் ஆள், ஆைர் விகுதிகள் ந ர்க்கப்பட்ைால் ஆள் விகுதி கடை ிடலப் 

பணிகடைக் குறிக்கவும் ஆைர் விகுதி உயர் ிடலப் பணிகடைக் குறிக்கவும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 
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ஆள் ஆைர் 

உதவியாள் உதவியாைர் 

கப்பாள் காப்பாைர் 

ந லாள் ந லாைர் 

ஆைி விகுதி இருபாற் மபாதுப் மபயர்கடை உருவாக்கத் துடண புாிகின்றது. 

எ.கா. குற்றவாைி, கூட்ைாைி, மதாழிலாைி, ம  வாைி, ந ாயாைி, பங்காைி, 

பயனாைி, முதலாைி, வழக்காைி 

ஆள், ஆைர் விகுதிகளும் இருபாற் மபாதுமபயர்கடை உருவாக்குகின்றன: மபாிதும் ஆைர் 

உயர் ிடலப் பணிகடையும் ஆள் கடை ிடலப் பணிகடையும் குறிப்பதற்மகன 

வடரயடறப் படுத்தப்பட்டுவிட்ைன. ஆனால் ஆைி உயர் ிடல, கடை ிடல என்ற  ிக்கல் 

எழாத மபாதுத் தன்ட  வாய்ந்த ம ாற்கடை உருவாக்கப் பயன்படுகின்றது. 

1.3. தாரர் 

 இஸ்லா ியர் மதாைர்பால் தாரர்/தாாி என்னும் விகுதிகள் த ிழில் 

கலக்கப்மபற்றன.   

எ.கா. ஜ ீந்தார், ஜந தார், ஜாகீர்தார், ஸுநபதார், ைநபதார், தா ில்தார், 

 ிராஸ்தார் 

தார்  என்னும் விகுதி த ிழ் அர் விகுதி மபற்று தாரர் ஆகியது. எனநவ தாரர் இரும ாழி 

ஒட்டு விகுதிச் ம ால் ஆகும்.  

எ.கா. அடை ானதாரர், ஆயக்கட்டுத்தாரர், குடிவாரதாரர், தாணாதாரர், 

பங்குதாரர், பாத்தியதாரர், பிடணதாரர்,  னுதாரர், விண்ணப்பதாரர்   

1.4.  ர் 
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ம ய்யும் என்னும் மபயமரச்  வடிவங்களுைன்  ர் விகுதி ந ர்ந்து -ம் மகை 

மபயராக்கம் ம ய்யப்படும். 

 எ.கா.  ஓட்டு ர், திருத்து ர்,  ட்த்து ர், பயிற்று ர், விைக்கு ர். 

1.5. ஞர் 

 ஐ, இ என்ற எழுத்துக்கைில் முடியும் மபயர்ச் ம ாற்களுைன் ஞர் விகுதி ந ர்கின்றது 

 எ.கா. கடலஞர், கவிஞர், படைஞர், வழிஞர், ஆள்விடனஞர், ம யற்மபாறிஞர் 

இ, ஐ என முடியும் விடனச் ம ாற்களுைனும் ஞர் விகுதி ந ர்கின்றது. 

 எ.கா. உருவி வடரஞர், வழக்கறிஞர், வழக்குடரஞர் 

1.6. இ (ஆ) 

 இகர விகுதி மூன்று  ிடலகைில் ம யற்படுகின்றது. 

 அ) அர ி நபான்ற ம ாற்கைில் மபண்பால் விகுதியாகவும் 

 ஆ)  ண்மவட்டி நபான்ற ம ாற்கைில் கருவிப் மபாருட்மபயராகவும் 

இ) வாயாடி, ஊர்சுற்றி நபான்ற ம ாற்கைில்  னிதர்கடைக் குறிக்கும் இருபாற் மபாதுப் 

மபயர் விகுதியாவும்  

அம் ஈற்றுச் ம ாற்களுைன் இகர விகுதி ந ர்ந்து ம ாற்கைி உருவாக்குவது இங்கு 

கருதத்தக்கது.  

  ிர்வாகம் + இ >  ிர்வாகி, பயணம் + இ > பயணி 

ஒருவருக்குப் பதிலாக நவடலம ய்யும்  ற்மறாருவடரக் குறிக்கும் பதிலி என்பது 

பதில்+இ என்ற இணப்பால் உருவானது. 

2) மபாருட்மபயராக்க விகுதிகள் 

2.1. கருவிப் மபயராக்க விகுதிகள் 
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 ஆட் ித்துடறச் ம ாற்கைில் இகரவிகுதி கருவிப் மபயராக்க விகுதியாகப் 

பயன்படுகின்றது. இது மபயர்+விடனயடி+இ என்ற அட ப்பில் வரும். 

 எ.கா.  ண்மவட்டி, பாக்குமவட்டி, முன்வாங்கி 

விடனயடி +இ அட ப்பாலும் கருவிப்மபயர்கள் ஆக்கப்படும். இத்தடகய ம ாற்கள் 

ஆட் ித்துடற ம ால்லாக்கத்தில் குறிப்பிைத்தக்க அைவு உள்ைன. 

 இடுக்கி,  இயக்கி, இைக்கி, இறுக்கி, உயர்த்தி, ஊக்கி 

பின்வரு ாறு தன்விடன வடிவங்களும் கருவிப் மபயர்கடை உருவாக்கும். 

 உருகி, உறிஞ் ி,  ஏந்தி,  தாங்கி, திருகி,  ாறி 

மதாழிற் மபயர்களுைன் இகர விகுதி ந ர்ந்தும் கருவிப் மபயர்கள் 

உருவாக்கப்படுகின்றன. 

 விடன  மதாழிற்மபயர் மபயராக்கம் 

அை அைவு அைவி 

உடற உடறவு உடறவி 

கல கலப்பு கலப்பி 

ம ய்  ம யல் ம யலி 

சுர சுரப்பு சுரப்பி 

2.2. துடறச் ம ால்லாக்க விகுதிகள் 

‘கல்வி’ என்று மபாருள்படும் இயல் என்ற logos என்ற ம ால் logy என்று 

விகுதியாகி கல்வித் துடறப் மபயர்கடை உருவாக்கப் பயன்படுகின்றது. 

 வணிகவியல், புள்ைியியல், அறிவியல் 

3) இைப்மபயராக்க விகுதி 
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 இைப்மபயர்கடையும்  ிறுவனங்கள், ம யலகங்கள் ஆகியவற்டறக் குறிக்கும் 

மபயர்களும் அகம் என்ற விகுதியால் ஆக்கப்படுகின்றன.  

அ இைப்மபயர்கள் ஊரகம், படிப்பகம், நூலகம், உணவகம் 

ஆ ம யலகங்கள் தூதரகம், அலுவலகம், இயக்ககம், அட ச் கம் 

இ  ிறுவனங்கள்  ம்பகம் 

4) மதாழிற் மபயராக்க விகுதிகள் 

 பு, டக,  ானம், டவ,  ானம், வு ஆகிய மதாழிற்மபயர் விகுதிகள் ஆட் ிதுடறச் 

ம ாற்கடை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன. 

மதாழிற் 

மபயர் விகுதி 

ஆக்கப்பட்ை ம ாற்கள் 

பு அடைப்பு, அட ப்பு, அாிப்பு, அழிப்பு, அறிவிப்பு,இடணப்பு, 

இடயபு, இருப்பு, ஊக்குவிப்பு, ஒத்திடவப்பு, ஒத்துடழப்பு, 

ஒப்பைிப்பு, ஒரு ிப்பு 

டக அறிக்டக, அறிவிக்டக, அனுப்புடக, ஆகுடக, உந்துடக, ந ர்க்டக, 

தள்ளுடக,  ாற்றுடக, பற்றுடக, நபணுடக, மபாருந்துடக 

 ானம் அடை ானம், அாி ானம், அழி ானம், எண் ானம், கட்டு ானம், 

ம ாி ானம், ந ர் ானம், தீர் ானம், நதய் ானம், பிடி ானம், 

மபறு ானம், வரு ானம் 

டவ அடரடவ, அைடவ, இழுடவ, உழுடவ, கலடவ, மகாடுடவ, தீர்டவ,  

 ிதடவ 

வு அகழ்வு, அட வு, அடலவு, அைவு, ஆய்வு, இட வு, ஈவு 

 

 தல்/அல் விகுதிகளும்  ிடலநபறு மபற்றுள்ைன மதாழிற்மபயர் ம ாற்கடை 

உருவாக்குகின்றன. 
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எ.கா. நதர்தல், ந ாதல்,  ாறுதல், தூண்டுதல், தண்ைல், ஒப்புதல், காவல், குவியல் 

அல் விகுதிக்கு அடுத்தபடியாக அம் விகுதி பின்வரு ாறு ம யல்படுகின்றது. 

அ) மபயர்ச் ம ாற்களுைன் ந ர்ந்து பிதிய மபயர்ச்ம ாற்கடை உருவாகல். 

 எ.கா. ஆடணயம், காாியம், பச்ட யம், மவறியம் 

ஆ) விடனயுைன் ந ர்ந்து விடனப் மபயர்களுைன் ந ர்ந்து விடனப் மபயர்கடை 

ஆக்கியைித்தல். 

எ.கா. அழுத்தம், இணக்கம், இயக்கம், இறுக்கம், ஈட்ைம், எண்ணம், ஒதுக்கம், 

ஓட்ைம், நதக்கம், மதாைக்கம்,  ாட்ைம்,  ிறுத்தம்,  ீக்கம், ம ருக்கம் 

இ) ட -ஈற்றுப் பண்புப் மபயரகள் ஐ மகட்டு அம் விகுதி ந ர்வதால் புதிய ஆட் ித்துடறச் 

ம ாற்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. 

உாிட  > உாி ம்,  குடிட  > குடி ம், தனிட  > தனி ம், நுண்ட  > நுண் ம்,   

மபருட  > மபரு ம் 

ஈ) இவ்வாறு உருவாக்கம் ஏற்பட்ைதன் காரண ாக  ம் என்ற விகுதி நதான்றி 

ம ால்காக்கம்  டைமபறுகின்றது. 

கடர+ ம் > கடர ம், கனி+ ம் >கனி ம், பாய்+ம்ம்> பாய்ம்ம்,  ின்+ம்ம் >  ின் ம், 

குடழ+ ம் > குடழ ம்  

கூட்டு விடனகைில் உள்ை இடு, படு என்ற வினகள் (விடனயாக்கிகள்) முடறநய ஈடு, 

பாடு என்று மபயராக  ாறி மபயரக்கம் ம ய்கின்றன. 

விடன மபயர் 

இைர்படு இைர்பாடு 
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உைன்படு உைன்பாடு 

  ன்படு   ன்பாடு 

பயன்படு பயன்பாடு 

வடகப்படு வடகப்பாடு 

இடையிடு இடையீடு 

ஒப்பிடு ஒப்பீடு 

ஒதுக்கிடு ஒதுக்கீடு 

குறிப்பிடு குறிப்பீடு 

ம லவிடு ம லவீடு 

தடலயிடு தடலயீடு 

பங்கிடு பங்கீடு 

 திப்பிடு  திப்பீடு 

 இவ்வியலின் இறுதியில்  டற டல எந்தந்த விகுதிகள் எந்தந்த ம ால்வடகயுைன் 

(விடன, மபயர்) ந ர்ந்து எவ்வடகச் ம ாற்கடை உருவாக்குகின்றன என்படத 

அட்ைவடணப் படுத்திக்காட்டுகிறார். 

விகுதிகள் எவ்வடகச் ம ாற்களுைன் 

ந ர்கின்றன 

எவ்வடகச் ம ாற்கடை 

உருவக்குகின்றன 

அகம் மபயர், விடன இைப்மபயர் 

அம்/ம்ம் மபயர், விடன மதாழிற்மபயர்,  

பண்புப் மபயர், 

நுண்மபாருட்மபயர் 

ஆள்/ஆைர்/ஆைி மபயர் உயர்திடணப்மபயர் 

இ, அ விடன கருவிப்மபயர் 

ஆ மபயர், விடன, எச் ம் உயர்திணப் மபயர் 

இயல் மபயர் துடறப் மபயர் 
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காரன்/காரர் மபயர், விடன, எச் ம் உயர்திடணப் மபயர் 

ஓர் மபயர், விடன, எச் ம் உயர்திடணப் மபயர் 

தாரர்/தாாி மபயர், விடன, எச் ம் உயர்திடணப் மபயர் 

தீனம் மபயர், விடன, எச் ம் மகாள்டகப் மபயர் 

 ர் மபயர், விடன, எச் ம் உயர்திடணப் மபயர் 

டக, பு,  ானம், டவ, வு 

நபான்றன 

மபயர், விடன, எச் ம் மதாழிற்மபயர் 

2.7.2. இருமபயர்த் மதாடகச் ம ால்லாக்கம் 

 “இருமபயர்த் மதாடகச் ம ால்லாக்கம்” என்ற த து  ான்காம் இயலில்  டற டல 

 ரபிலக்கணங்கைில் குறிப்பிட்டுள்ை மதாடகச் ம ால்லாக்கத்தின் வழி ின்று ஆட் ித் 

துடறக்நகாடவயில் இைம் மபற்றுள்ை இருமபயர்த் மதாடகச் ம ாற்கைின் ஆக்கத்டத 

விைக்குகின்றார். ந லும் ஆட் ித்துடறச் ம ாற்நகாடவயில் நவற்றுட , பண்பு, விடன 

என்பதன் மதாடக ம ாற்கள் மபரும்பான்ட யாகவும் உவட , உம்ட  என்பதன் 

மதாடகச் ம ாற்கள்  ிகவும்  ிறுபான்ட யாகவும் காணப்படுகின்றன என்றும் 

அன்ம ாழித் மதாடகச் ம ால்லாக்க உத்திடயக் மகாண்டு ம ாற்கள் படைக்கப் 

மபறவில்டல என்று குறிப்பிடுகின்றார்.  

 எ.கா. 

  ரகந்தப் டப ‘ ரகந்தத்டத உடைய டப’ - இரண்ைாம் நவற்றுட த் மதாடக 

  ணல் ந டு ‘ ணலால் அட ந்த ந டு’- மூன்றாம் நவற்றுட த் மதாடக 

  க்கள் கல்வி ‘ க்களுக்குக் கல்வி’ –  ான்காம் நவற்றுட த் மதாடக 

  டழ அைவு ‘ டழயது அைவு’ – ஆறாம் நவற்றுட த் மதாடக 

  ரப்புழு ‘ ரத்தின் கண் வாழும் புழு’ – ஏழாம் நவற்றுட  மதாடக’  

 கருங்கல் – பண்புத் மதாடக 
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 குழல் விைக்கு – உவட த் மதாடக 

  வரவு ம லவு – உம்ட த் மதாடக 

மபாது ந ாக்கில் ந ாக்கினால் மதாடகச் ம ாற்கள் எல்லாந  மபாருள்  யக்கம் தருவன 

என்று குறிப்பிட்டுக் கீழ்வரும் எடுத்துக்காட்டு தருகிறார். 

 கண்ணன் பாட்டு ‘கண்ணடனப் பற்றிய பாட்டு/ கண்ணனால் பாைப்மபற்ற பாட்டு/ 

 கண்ணனுடைய பாட்டு 

மதாடகச் ம ாற்கடை இைத்திற்கு ஏற்ப விாித்தால் உாிய மபாருள் கிடைக்கும் என்ற 

 ரபுக் மகாள்டகடயப் பின்வரும் எடுத்துக்காட்ைால் விைக்குகின்றார். 

 கப்பல் வணிகம், கப்பல் விைக்கு 

ந ற்கண்ை மதாடகச் ம ாற்களுக்கு இன்னது தான் மபாருள் என்று வடரயறுத்தல் 

இயலாது. சூழலுக்கு ஏற்றபடி மதாடகச் ம ால்லுக்குப்  மபாருள் உடரக்கப்படுகின்றது. 

2.7.2.1. மதாடகச் ம ால்லின் உறுப்புச் ம ாற்கள் 

  டற டல மதாடகச் ம ாற்கடை ஆக்கும் உறுப்புச் ம ாற்கைின் அடிப்படையில் 

இரு மபரும் பிாிவுகைாகப் பாகுபாடு ம ய்கின்றார். 

1.மபயர் + மபயர் என்ற அட ப்மபாழுங்குள்ை மதாடகச் ம ாற்கள் 

 எ.கா. பா னத் திட்ைம் 

2.விடனயடி + மபயர் என்ற அட ப்மபாழுங்குள்ை மதாடகச் ம ாற்கள் 

 எ.கா. எாிமபாருள் 

முதல் பிாிவில் கீழ் வரும் உள்பாகுபாடுகள் வரும்.  

1. தனிச் ம ால் + தனிச் ம ால் 

 எ.கா. புயல் காற்று, நபார்கருவி 
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2. தனிச் ம ால் + ஒட்டுவழிச் ம ால் 

 எ.கா. மதாழிற் பயிற்று ர், கை உதவியாைர், ஆவணக் காப்பாைர் 

3. ஒட்டு வழிச் ம ால் + தனிச் ம ால் 

 எ.கா. அர ினர்  ாைிடக, மதாழிலாைர்  ட்ைம் 

4. ஒட்டுவழிச் ம ால் + ஒட்டுவழிச் ம ால் 

 எ.கா. அஞ் லகக் கண்காணிப்பாைர், அலுவலக உதவியாைர் 

இரண்ைாவது மபரும் பிாிவில் பின்வரும் உள்பாகுபாடுகள் வரும். 

 1. தனிவிடனயடி + மபயர் 

 எ.கா. எாிமபாருள் 

 2. கூட்டுவிடனயடி + மபயர் 

 எ.கா. கறுவுறு வீதம் 

2.7.2.2. ஆக மதாக்கி  ிற்கும் மதாடக  

 மபாற்நகாடவப் (1973) பின்பற்றி  டற டல ஆக என்படத  ிடலப் மபாருைில் 

வரும் எழாம் நவற்றுட  உருமபன்று மகாண்டு பின்வரும் கூட்டுகடை ஏழாம் 

நவற்றுட த் மதாடககைாகக் கருதுவதாகத் மதாிகின்றது. 

 அடிப்படைக் கல்வி < அடிப்படை ஆக விைங்கும் கல்வி 

 அடழப்பிதழ் < அடழப்பாக விைங்கும் இதழ் 

 தடுப்புசுவர் < தடுப்பாக விைங்கும் சுவர் 

 தடைச் சுவர் < தடையாக விைங்கும் சுவர் 

 குறுக்குச்  ட்ைம் < குறுக்காக அட ந்த  ட்ைம் 
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2.7.2.3. விடனத் மதாடக ஒரு மபயநர 

  டற டல மபாற்நகாடவப் பின்பற்றி பின்வரும் கருத்டதக் மகாண்டிருக்கின்றார். 

விடனத்மதாடககள் காலங்கைந்த மபயமரச் ம் + மபயர் என்ற அட ப்பிற்பட்ைதல்ல; 

ஏமனன்றால் விடனத் மதாடககள் எச்  ாக வராது விடனப் மபயராக வருகின்றன; 

எனநவ விடனத் மதாடகக் கூட்டுகள் மபயர்+மபயர் என்ற அட ப்டபச்  ார்ந்தன. 

விடனத் மதாடகயின் முதல் உறுப்பு விடனப் மபயர் என்பதற்குப் மபாற்நகா (1981, 1-

10) பின்வரும் வாதங்கடை முன்டவக்கின்றார். 

1. விடனத் மதாடகயின் முதல் உறுப்பு காலங்கரந்த மபயமரச்  ல்ல; மகால் யாடன 

என்பது ‘மகால்லவல்ல யாடன’ அல்லது ‘மகால்லும் இயல்பிடனயுடைய யாடன’ 

என்நறா ‘மகால்லும் யாடன’ என்நறா மபாருள்பைாது. மகால்லும் யாடன என்பது 

மகால்யாடன என்று மதாடகப் பட்ைது  என்று மகாண்ைால்  ைக்கும் யாடன என்பது 

 ையாடன என்று ஏன் மதாடகபை இயலவில்டல என்பது ந ாக்கத்தக்கது. எனநவ 

விடனத்மதாடகயில் முதல் உறுப்பு மபயமரச்  ல்ல. 

2. விடனத் மதாடகயின் முதல் உறுப்பு விடனநவர் அல்ல; எல்லா விடனநவர்களும் 

விடனத் மதாடகயின் முதல் உறுப்பாக அட யாது. எடுத்துக்காட்ைாக,   ா,  பார் 

முதலாய விடனநவர்கள் விடனத் மதாடககடை அட ப்பதில்டல. வருத்து மதாழில், 

பயிற்று திறன் என்னும் மதாடகச் ம ாற்கைில் முதல் உறுப்பாக வரும், பயிற்று முதலிய 

ம ாற்கள் நவர்கள் அல்ல. எனநவ நவர்கள் அல்லாதடவயும் விடனத் மதாடகயின் முதல் 

உறுப்பாக அட யும். 
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  டற டல ஆட் ித்துடற நகாடவடய அடிப்படையாகக் மகாண்டு விடனத் 

மதாடக பற்றி பின்வரும் ம ய்திகடைத் தருகிறார்: 

1. விடனத் மதாடகயின் முதல் உறுப்பு காலம் கரந்த மபயமரச் ம் அல்ல. 

எடுத்துக்காட்ைாக, எாிமபாருள் என்பது ‘எாிந்த மபாருள்’, ‘எாிகிற மபாருள்’, ‘எாியும்  

மபாருள்’  என முக்காலத்டதயும் காட்டுவதாய்க் கூற இயலாது. ‘எாிந்த மபாருள்’ என்ற 

மபாருைில் எாிந்த  ாம்படலநயா  ிச்ட த்டதநயா குறிக்கவில்டல; ‘எாிதலாகிய தன்ட  

உடைய மபாருள்’ அல்லது ‘எாியும் ஆற்றடல உடைய மபாருள்’ எனப் மபாருள் படும். 

இழுகம்பி, இழு கயிறு, இழுபாலம், இழுவடல, ஏறுகுைல் என்பதும் காலம் கரந்ததால் 

ஆனடவ அல்ல என்பது மபாருள் விாிக்க புலப்படும்.  

2. நவற்றுட  உருபுகடை ஏற்கா ல் நவற்றுட ப் மபாருடை உணர்த்துகின்றது. 

 எ.கா. 

 உறிஞ்சு குழாய்  - உறிஞ்சுவதற்குப் பயன்படும் குழாய் 

 ஊது குழல் – ஊதுவதற்குப் பயன்படும் குழல் 

 எழுது மபாருள் – எழுதுவதற்குப் பயன்படும் மபாருள் 

 ஓடு பாடத – ஓடுவதற்குப் பயன்படும் மபாருள் 

 ஆைலரங்கு – ஆடுவதற்குப் பயன்படும் அரங்கு 

  ீராடு துடற –  ீராடுவதற்கு உாிய துடற 

 கலந்தறி கட்ைணம் – கலந்தறிவதற்குக் கட்ைணம்  

 சுரண்டு கருவி – சுரண்டுவதற்கு உதவும் கருவி 

3.ம யப்பாட்டு விடனப் மபாருடை உணர்த்துவது நபாலத் நதாற்ற ைிக்கிறது. 
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எ.கா. 

டகபற்று  ிலம்– டகபற்றப்படும்  ிலம் 

தள்ளு வண்டி  - தள்ைப்படும் வண்டி 

உடதப் பந்து – உடதக்கப்படும் பந்து 

ந ற்ம ான்ன எடுத்துக்காட்டுகைின் புடத ிடல பின்வரு ாறு அட யலாம். 

  ிலத்டதக் டகப்பற்றுகிறார்கள் > டகப்பற்று  ிலம் 

 வண்டிடயத் தள்ளுகிறான் > தள்ளுவண்டி 

 பந்டத உடதக்கிறான் > உடத பந்து 

எறிபந்து, நுகர்மபாருள், புடதமபாருள் என்பன இது நபான்ற ந லும் 

எடுத்துக்காட்டுகைில்  ில. 

4.விடனத்மதாடகயானது பண்புத்மதாடகநயாடு  ில இைங்கைில் ஒத்து விைக்குகின்றது. 

 எ.கா.  

  ாய்கூடர >  ாய்வான கூடர 

  ாய்தைம் >  ாய்வன தைம் 

 அைர் கடர ல் > அைர்த்தியான கடர ல் 

 அகல்  ாடல > அகல ான  ாடல 

 

 

2.7.2.4. இருமபயமராட்டு பண்புத்மதாடகயின் காலத்திற்நகற்ற  ாற்றம் 
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 ஆட் ித்துடற ம ாற்நகாடவயில் இருமபயமராட்டு பண்புத்மதாடக அட ப்பு 

காலத்திற்நகற்ப  ாறுதல் அடைந்துள்ைன எனக் குறிப்பிடுகின்றார். எடுத்துக்காட்ைாக, 

 ருத்துவக்கல்லூாி, மபாறியியல் கல்லூாி, நவைண்ட க் கல்லூாி, கால் டைக் கல்லூாி, 

 ட யற் கல்லூாி என்ற ம ாற்கைில் கல்லூாி என்னும் மபாதுப் மபயர் அதன் முன்னதாக 

இைம் மபறும் மபயர்ச்ம ால்லால் தனது மபாதுத்தன்ட   ீங்கிச்  ிறப்புப்மபாருள் 

பயத்தடலக் கூறி இடவ வருவடதக் குறிப்பிடுகிறார். இடவ  ரபு இலக்கண 

இருமபயமராட்டு பண்புத்மதாடகயான ‘ ாடர ஆகிய பாம்பு’ என்று விாியும் 

 ாடரப்பாம்பு நபான்ற எடுத்துக்காட்டுகைிலிருந்து நவறுபடுகின்றன.  

 நவறு டவடகயான மபக் டைட் பாடற, மப ீம் புல், மபர்பியின் காலம், 

பிட்யூட்ைாி சுரப்பி, பாக் வடைகுைா,  ன்னார் வடைகுைா, ஹார்ன்பிமலண்ட் தகடு, 

லம்பரா வடல என்பன ‘ ிறப்புப் மபயர்கைாக விைங்கும் பிறம ாழிச் ம ாற்கள் + மபாதுப் 

மபயர்கள்’ என்னும் அட ப்பில் அைங்குவடதயும் குறிப்பிடுகிறார். எனநவ ‘ ிறப்புப் 

மபயர் +  ிறப்புப் மபயர்’ என்னும் அட ப்டபயும் காலத்டத ஒட்டிய வைர்ச் ியாகக் கருதி 

இருமபயமராட்டுப் பண்புத்மதாடககைில் ந ர்க்கநவண்டும் என்கிறார். 

2.7.3. பல்மபயர்த் மதாடகச் ம ால்லாக்கம்   

 “பல்மபயர்த் மதாடகச் ம ால்லாக்கம்” என்ற த து ஐந்தாவது இயலில்  டற டல 

மதால்காப்பிய உடரயா ிாியர்கைான  ச் ினார்க்கினியரும் மதால்காப்பியரும் மதாடகச் 

ம ாற்கடை இரு ம ாழித்மதாைர் என்றும் பன்ம ாழித் மதாைர் என்றும் பிாிப்படதயும் 

 ன்னூல் விாித்தியுடர ஆ ிாியர் மதாடகச் ம ாற்கடை ஒரு மதாைர்த் மதாடகச் ம ால் 

என்றும் பல் மதாைர்த் மதாடகச் ம ால் எனவும் பிாித்துப் புலிமகால்யாடன, குரங்மகறி 

விைங்காய் என்பனவற்டற மூன்று மபாருைால்  யங்கிய பல மதாைர்த் மதாடகச் 

ம ாற்களுக்கு எடுத்துக்காட்ைாய் தருவடதச் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.  
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 1.மபயர்+மபயமரச்  மூலம் +மபயர் 

 எ.கா. 

வான் ஊர்  தியம், ஆள் அ ர் ம ல்வன்,  ிடன அலர் நவம்பு, ம ஞ்சு அழி துயர் 

 2. மபயர்+மபயமரச்  மூலம் + (மபயரடை) + மபயர்  

புாி அவிழ்  றும்  ிலம்,  றம் மகால் இரும் புலி, அன்பு மகால்  ைப்மபடை,  கிழ் 

ம ய் நதம் ம ாழி 

 3. மபயர்+ மபயமரச்  மூலம் + மபயமரச்  மூலம் + மபயர் 

நதாடு அவிழ் க ழ் ம ல்வி 

4. x+ மபயமரச்  மூலம் + மபயர் 

திாிந்து வீழ் தாடி, புலவர் வாடு  ா, இனிது அ ர் காதலன், முற்றிய முழங்கு அழல் 

முதல் வாய்ப்பாடு நவற்றுட   ார் விடனத்மதாடகயாக மபயர்+ விடனயடி + மபயர் 

என்னும் வாய்ப்பாட்டில் அட யும். பல்மபயர்த்மதாடக என்னும் பிற வாய்ப்பாட்டின் கீழ் 

வருவன பல்மபயர்த் மதாடககள் அல்ல என்றும் வாதிடுகின்றார்.  

 உம்ட த் மதாடக தவிர் பிற மபயர்த் மதாடகச் ம ாற்கள் அடனத்டதயும் இரு 

ம ால் மதாடக என்னும் கூட்ைட ப்புக்குள் என்று மதாிகின்றது. ஆட் ித்துடறச் 

ம ாற்நகாடவயில் இைம் மபற்றுள்ை பல்மபயர்த் மதாடககடையும் அவற்றின் 

வடகப்பாட்டிடனயும்  டற டல விாிவாகத் தந்துள்ைார். பின்வரு ாறு பல்மபயர்த் 

மதாடககடை வடகப்பாடு ம ய்கின்றார். 

 

2.7.3.1. பல்மபயர் நவற்றுட த் மதாடக 

1.1. மதாடகச் ம ால் + மபயர்ம ால் 
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1.1.1. பண்புத்மதாடக + மபயர் 

எ.கா. 

ம ைி குழாய்த் துடைப்பான் – ம ைிகுழாய்க்கு உாிய துடைப்பான் 

ஊட்ை உணவுத் திட்ைம் – ஊட்ை உணவுத் திட்ைம் 

 டுத்தர வருவாய் வகுப்பு –  டுத்தர வருவாய் உடைய வகுப்பு 

1.1.2. நவற்றுட த் மதாடக 

எ.கா. 

காட் ிக் கூைக்காவலர் – காட் ிகூைத்தினுடைய காவலர் 

 கால்  டை  ருத்துவக் கல்லூாி – கால் டை  ருத்துவத்டதப் பயிற்றுவிக்கும் 

 கல்லூாி 

 நகாழிப் பண்டண உதவியாைர் – நகாழிப் பண்டணயில் பணியாற்றும் 

 உதவியாைர் 

1.1.3. விடனத் மதாடக + மபயர் 

புடதயுயிர்த் தைம் – புடதயுயிாினுடைய தைம் 

சுழல்நவக ானி – சுழல் நவகத்டத அைக்கும்  ானி 

மவடி மபாருள் கிைங்கு – மவடி மபாருளுக்குாிய கிைங்கு 

1.1.4. மபயர் + பண்புத்மதாடக 

எ.கா. 

 ிறம் அைர் பைலம் –  ிறத்தினது அைர் பலம் 

 ிறுவன விைக்கப் பைம் –  ிறுவனத்டதப் பற்றிய விைக்கப்பைம் 
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1.1.5. மபயர் + நவற்றுட த் மதாடக 

எ.கா. 

வணிகத் தூதுக்குழு – வணிக  ி ித்தம் தூதுக்குழு 

 ாவட்ைச்  ம்பைச் சுருக்கம் –  ாவட்ைத்தினுடைய  ம்பைச் சுருக்கம் 

1.1.6. மபயர் + விடனத் மதாடக 

எ.கா. 

ம ருக்கடி ஒதுக்கு  ிதி 

இயந்திரச் ம ய் முடற 

1.2. மதாடகச் ம ால் + மதாடகச் ம ால் 

1.2.1. விடனத் மதாடக + விடனத் மதாடக 

உறிஞ்சு குழாய்த் திருகு நகால் – உறிஞ் ிக் குழாயினுடைய திருநகால் 

மதாற்று ந ாய் ஒதுக்கிைம் – மதாற்று ந ாய்க்கு உாிய ஒதுக்கிைம் 

1.2.2. நவற்றுட த் மதாடக + நவற்றுட த் மதாடக 

நவடலவாய்ப்புத் தகவலகம் – நவடலவாய்ப்பு பற்றிய தகவலகம் 

 ருத்துவச் ம லவுப் பதிநவடு –  ருத்துவச் ம லவு பற்றிய பதிநவடு 

1.3. மபயர் + மபயர் + மபயர் 

எ.கா. 

விடுப்புக் கணக்குப் படிவம் 

வட்ைாரப் நபாக்குவரத்து அலுவலர் 

 ிதி விதித் மதாகுப்பு 

1.4. மதாடக + மபயர் + மபயர் 
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1.4.1. நவற்றுட த் மதாடக + மபயர் + மபயர் 

எ.கா. 

ஓய்வூதிய உாிட   ாற்றம் 

 ீதி ன்றக் கட்ைண வில்டல 

1.4.2.விடனத் மதாடக + மபயர் + மபயர் 

எ.கா.  

எழுது மபாருள் நகாப்பு அட்டை 

ம ய் பணி  ிடனவுக் குறிப்பு 

1.5. மபயர் + மதாடக + மபயர் 

1.5.1. மபயர் + நவற்றுட த் மதாடக + மபயர் 

எ.கா.  

வைக்குப் பணி டனக் காப்பாைர் 

1.5.2. மபயர் + விடனத் மதாடக + மபயர் 

எ.கா. 

விட   ிதிவண்டி முன்பணம் 

வாைடக  ிதிவண்டி  ிடலயம் 

 கரக  க்குரத் திட்ைம் 

2.7.3.2. பல்மபயர் பண்புத் மதாடக 

எ.கா. 

கூர் நகாபுர  ாரம் 

வட்ைத் தரக் கலன் 

வடைவு  ீர்க்குழாய் 

ந ர்வடர முடறத் நதர்வு 
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ந ர்வீத   ம் 

 டுத்தர ஊர்தி வடககள் 

தற்காலிக அரசுப் பணியாைர் 

 ிறப்பு அணிவகுப்பு 

 ிறுமதாடகக் குறிப்நபடு 

2.7.3.3.பல்மபயர் விடனத் மதாடக 

3.1. விடனயடி + மதாடகச் ம ால் 

எ.கா. 

சுழல் கண்காட் ி 

இயங்குபைக் காட் ி 

ஒட்டு முத்திடரத் தாள் 

சுழல் அச்சுப்  மபாறி 

3.2.விடனயடி + கூட்டுச் ம ால் 

எ.கா. 

உறிஞ்சு காற்றுப் நபாக்கி 

 ிதி காற்றாடி 

3.3.மபயர்+ விடனயடி + மபயர் (நவற்றுட   ார் விடனத் மதாடக) 

(நவற்றுட ப் மபாருள்) (மபயரடை) 

 ாைாளு ன்றம் –  ாட்டை ஆளும்  ன்றம் 

தீவனப் மபருக்கு அலுவலர் – தீவனத்டதப் மபருக்கும் அலுவலர் 

ஆட்மகாணர் ஆடண – ஆடைக் மகாணதற்குாிய ஆடண 

 ீதி வழங்கு வங்கி –  ீதிடய வழங்குவதற்குாிய வங்கி 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 204 

ட  ஒற்று தாள் –ட டய ஒற்றும் தாள் 

ஐய விடை  ிலம் – ஐயத்தால் விடையும்  ிலம் 

(இடவ மபயர் + விடனத் மதாடக என்னும் அட ப்பிலிருந்து நவறுபட்ைடவ: மபயர் + 

விடனத் மதாடக அட ப்பில் விடனத் மதாடக தனித்து வழங்கப்படுகின்றது (எ.கா. 

இலவ  எழுது   மபாருள், இயந்திரச் ம யல்முடற, காப்புச் சுழல் ஏணி) 

3.3.1. மபயர் + கூட்டுவிடன + மபயர் 

ஆவி உண்ைாக்கு கருவி – ஆவிடய உண்ைாக்கும் கருவி 

மதாழில் விாிவாக்கு அலுவலர் – மதாழிடல விாிவாக்கும் அலுவலர் 

தீர்டவ கணக்கிடு கருவி – தீர்டவடயக் கணக்கிடும் கருவி 

கால் டைக் கருவூட்டு  ிடலயம் – கால் டைக்குக் கருவூட்டும்  ிடலயம் 

3.3.2.கூட்டுப்மபயர் + விடன + மபயர் 

எ.கா. 

ஓய்வூதிய வழங்கு ஆடண – ஓய்வூதியத்டத வழங்குவதற்கு ஆடண 

ந ர்நகாடு வடர கருவி 

உணவுப் மபாருள் வழங்கு துடற 

குடிட ப் பகுதி  ாற்று வாாியம் 

நுடரயீரல் உடற  ீழ் 

 ிழற்பை ஒட்டு பட  

3.3.3.கூட்டுப் மபயர் + கூட்டுவிடன + மபயர் 

எ.கா. 

ஊராட் ி விாிவாக்கு அலுவலர் 
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3.3.4.மபயர் + விடனயடி + கூட்டுப்மபயர் 

எ.கா. 

 ீர்வாழ் உயிாினம் 

 டலவாழ் பழங்குடி 

3.3.5. மபயர் + விடனயடி + விடனத் மதாடக 

எ.கா. 

 ீர்பிடி வடிகால் 

3.3.6.விடனத் மதாடக + விடனயடி +  மபயர் 

எ.கா. 

 க்கு எருப்மபருக்கு அலுவலர் 

எாிமபாருள் ஊட்டு இதழ் 

2.7.3.4.பல்மபயர் உம்ட த் மதாடக 

எ.கா. 

ந ரந ாழ பாண்டியர் 

4.2. நவற்றுட ந ர் உம்ட த் மதாடக 

உம்ட த்மதாடக + மபயர் 

எ.கா. 

ஒலி ஒைி கல்வி – ஒலியாலும் ஒைியாலும் அைிக்கப்படும் கல்வி 

இருமபயர் உம்ட த்மதாடக + மபயர் 

எ.கா. 

வரவு ம லவுத் திட்ைம் – வரடவயும் ம லடவயும் பற்றிய திட்ைம் 
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 தட்பமவப்பக் கட்டுப்பாடு – தட்பத்தின்  ீதும் மவப்பத்தின்  ீதும் ம லுத்தப்படும் 

 கட்டுபாடு 

ம டுஞ் ாடல ஊரகப் பணித்துடற – ம டுஞ் ாடலக்கும் ஊரகப்பணிக்கும் உாிய 

துடற 

 கராட் ி ன்ற உள்ைாட் ிக் கழக ஆய்வாைர் –  கராட் ி  ன்றத்திற்கும் 

உள்ைாட் ிக் கழகத்திற்கும் உாிய ஆய்வாைர் 

பால் உற்பத்திக் கால் டை ந ம்பாட்டு ஆடணயர் – பால் உற்பத்திக்கும் 

கால் டை ந ம்பாட்டிற்கும் உாிய ஆடணயர் 

இலவ க் கட்ைாயக் கல்வி – இலவ  ாகவும் கட்ைாய ாகவும் அைிக்கப்படும் 

கல்வி 

4.3. இதர அட ப்புகள் 

4.3.1. நவற்றுட ந ர் உம்ட த்மதாடக + மபயர் ம ால்/ம ாற்கள் 

எ.கா.  

இந்திய கணக்கு தணிக்டகப் பணியாைர் மதாகுதி - இந்திய அர ினுடைய 

கணக்கிற்கும் தணிக்டகக்கும் உாிய பணியாைரது மதாகுதி 

 க்கள் பிறப்பு இறப்பு புள்ைி விவரங்கள் –  க்கைினுடைய பிறப்டபயும் 

இறப்டபயும் பற்றிய புள்ைி விவரங்கள் 

த ிழ்  ாடு தடர கைல் வி ானப் படைவீரர்  லக்கழகம் – த ிழ் ாட்டிற்குாிய 

தடரயிலும் கைலிலும் வி ானத்திலும் பணியாற்றும் படை வீரர்களுடைய 

 லத்திற்மகன அட ந்த கழகம் 

4.3.2. விடனப் மபயர் + விடனப் மபயர் + மபயர் 

எ.கா. 
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வைர் ிடத  ாற்றம் – வைர்ச் ியாலும்  ிடதவாலும் ஏற்படும்  ாற்றம் 

ஏற்று இறக்கு  ிதி – ஏற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும் உாிய  ிதி 

2.7.4. கூட்டுச் ம ால்லாக்கம்   

“ஒட்டுவழிச் ம ால்லாக்கம்”, “மதாடகச் ம ால்லாக்கம்” என்ற இரண்டிலும் 

அைங்காது ஒரு ம ால்  ீர்ட த்தாக வழங்கிவரும் ம ாற்கள் “கூட்டுச் ம ாற்கள்” எனப் 

மபயாிைப்பட்டு ஆறாவது இயலில் ஆயப்படுவதாக  டற டலக் குறிப்பிடுகின்றார். 

கூட்டுச் ம ால்டலப் பிற ம ால் இடணப்பாக்கங்கைிலிருந்து  ற டல (1984:149) 

நவறுபடுத்திக் காண்கின்றார். ஒட்டுவழிச் ம ால்லாக்கம், மதாடகச் ம ால்லாக்கம் 

என்னும் இரண்டு வடகயிலும் ந ராது  ில ம ாற்கள் உருவாக்கப் படுகின்றன. 

எ.கா. 

 பற்றாக்குடற, கூட்டுச் ந ராக் மகாள்டக, வட்டியில்லாக் கைன், மதாடல ந ாக்கி 

இவற்டறத் மதாைர்கள் என்றடழத்தால் மபாருந்தாது. “எச் ச் ம ாற்கள் மபயர்களுைன் 

ந ர்வதாலும் மபயர்ச்ம ாற்கள் விடனயடிகளுைனும் ‘இ’கர விகுதியுைனும் ந ர்வதாலும் 

உருவாகும் இவ்வடகச் ம ாற்கடைக் கூட்டுச் ம ால் எனப் மபயாிட்டு ஒட்டுவழிச் ம ால், 

மதாடகச் ம ால் என்னும் இரு பிாிவுக்குள் அைங்காத மூன்றாவது பிாிவாகக் மகாள்ளுதல் 

மபாருந்தும்.” ( டற டல 1984: 149). எதிர் டறப்  மபயமரச் ம் + மபயர் என்ற 

அட ப்பில் அட யும் ம ாற்கள் பிாித்துப் பார்க்க்க் கூைாத வடகயில்  ிடலநபறு 

மபற்றுவிட்ைன. (எ.கா. வாழாமவட்டி, அைங்காபிைாாி, விடியாமூஞ் ி) இடவ விடனத் 

மதாடகக்கு (எ.கா. தூங்கு மூஞ் ி) எதிர் ிடலயாக விைங்குகின்றன. இவ்வடகயிலான 

ம ாற்கடைத் தான் கூட்டுச் ம ாற்கள் என  டற டல குறிப்பிடுகின்றார். 
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அ. ‘பற்றாக்குடற’ நபான்ற ம ாற்கள் 

1. தனிவிடனயின் ம ய்யா என்னும் எச் ம் + மபயர் 

எ.கா. 

பகாக்காரன், பற்றாக்குடற, ஈட்ைா விடுப்பு, மதாைரா  ானியம், மதாைராச் ம லவு, 

இயங்காக் கப்பி, காணாக் குறியீடு 

2. கூட்டுவிடனயின் ம ய்யா என்னும் எச் ம் + மபயர் 

எ.கா. 

எதிர்பாராச் ம லவு  ிதி, எதிர்பாராச் ம லவுக் கணக்கு, முடிவுறா நவடலகள், 

முடிவாகச்  ட்ை மூலம், இைம்மபயராச் ம ாத்து, உதவிமபறாப் பள்ைி, ஒைி ாறாத் 

தன்ட , உைன்ந ராப் பாடற மவைி, எதிர்பாராச்  ம்பைம், இயற்டகயகலா 

இருப்பு, ஏற்புறாத் மதாடக, திட்ை ிைாஆய்வு, பதனிைாத் நதால், பதிவுறா 

 ிறுவனம், தீராப்பிடழக் குறி 

3. எதிர் டறச் ம ய்யப்பாட்டு விடனப்மபயமரச் ம் + மபயர் 

உடுக்குறி இைப்பைா வினா, பயன்படுத்தப்பைாக் காரணி, மகாடுக்கப்பைாச் 

 ம்பைப் பதிநவடு 

ஆ. ‘கூட்டுச்ந ராக் மகாள்டக’ நபான்ற ம ாற்கள்  

4. மபயர் + ம ய்யா என்னும் எச் ம் + மபயர் 

எ.கா. 

அர ிதழ் பதிவுறா அலுவலர் – அர ிதழின் கண் பதிவுறா அலுவலர் 

உள் ாட்டு வற்றா  ீர் ிடல – உள் ாட்டில் அட ந்த வற்றா  ீர் ிடல 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 209 

அைவு விஞ் ாவிடைவு – அைவிடன விஞ் ா விடைவு 

ஒப்புதல் மபறா வராட  – ஒப்புதடலப் மபறா வராட  

இ. ‘வட்டியில்லாக்கைன்’ நபான்ற ம ாற்கள் 

வட்டியில்லாக்கைன்,  ாை ில்லாச் சுரபி, கம்பி இல்லாத் தந்தி, ஆைில்லாச் ம ாத்து, 

 ம்பை ில்லா விடுப்பு, அர ிதழ் பதிவிலா அலுவலர், சுங்கவாியில்லா வணிகம், 

வரம்பிலா உாிட , வங்கியில்லாக் கருவூலம். 

ஈ. ‘மதாடல ந ாக்கி’ நபான்ற ம ாற்கள் 

6. மபயர் + விடனயடி +இ 

எ.கா. 

பளுதூக்கி (பழுவம் தூக்கும் கருவி), மவப்பம் தாங்கி (மவப்பத்டதத் தாங்கும் 

கருவி), 

திட காட்டி ( திட டயக் காட்டும் கருவி),  படிமபருக்கி (படிடயப் மபருக்கும் 

கருவி) புடக நபாக்கி, பூச் ிக் மகால்லி,  ின் இயக்கி, பால் வடிகட்டி,  ின் கைத்தி, 

 ின் தூண்டி,  ீர் மவட்டி ( ீராக மவட்டும் கருவி),    ம துக்கி (   ாகச் 

ம துக்கும்கருவி), காற்றழுத்தி    

கூட்டுப்மபயர் + விடனயடி + இ 

 ின்னாற்றல்  ாற்றி,  ின்நனாட்ை  ாற்றி, காந்த இட  இயக்கி,  ின்னாற்றல் 

சுருக்கி, இடை ில  ீர்த்தாங்கி,  ின் ாரக் குப்பி குறுக்கி. 

2.8. ம ம்ம ாழித் த ிழின் ந ாக்கீட்டு இலக்கணம் 
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 ராஜம் அவர்கைின் “ம ம்ம ாழித் த ிழின் ந ாக்கீட்டு இலக்கணம்” (A reference 

grammar of Classical Tamil, Rajam 1992) என்ற நூல் இவ்வாய்நவட்டிற்கு முக்கியத் 

ந ாக்கீட்டு நூலாகவும் தரவாகவும் அட கின்றது. ம ம்ம ாழித் த ிழின் இலக்கணத் 

ம ாழியியல் நகாட்பாடு அடிப்படையில் இந்நூல் விாிவாக விைக்குகின்றது. அவர் த து 

தரவுகடை ஐங்குறுநூறு, அக ானூறு,  ிலப்பதிகாரம்,  ிற்பாணாற்றுப் படை, 

கலித்மதாடக, குறிஞ் ிப்பாட்டு, குறுந்மதாடக,  டலபடுகைாம்,  துடரக் காஞ் ி, 

 ணிந கடல, முல்டலப்பாட்டு, முத்மதாள்ைாயிரம்,  ற்றிடண, ம டும ல்வாடை, 

பாிபாைல், பாிபாைல் திரட்டு, பதிற்றுப்பத்து, பட்டினப்பாடல, மபரும்பாணாற்றுப் படை, 

புற ானூறு, திருமுருகாற்றுப் படை என்ற இலக்கியங்கைிலிருந்து எடுத்துக்மகாண்டு 

ம ம்ம ாழித் த ிழுக்கு வருணடன ம ாழியியல் விைக்கம் தருகின்றார். ராஜம் இந்நூடல 

எட்டு இயல்கைாகப் பகுத்துக்மகாண்டு ம ம்ம ாழித் த ிழின் இலக்கணத்டத 

விைக்குகின்றார். மபயடரக் குறித்த ம ாழியியல் விைக்கங்கள் எல்லா இயல்கைிலும் 

விரவிக்கிைக்கின்றன. எனநவ  இந்நூல் முழுவதும் குறித்த விைக்கம் இங்கு 

தரப்பட்டுள்ைது.  

 முதல் இயல் ஓர் அறிமுகம் நபால அட கின்றது. இதில் அறிமுகம், 

ஆய்வும றிமுடற, ஆக்கநுட்பம், ஒலியனியல், உருமபாலியனியல், ம ம்ம ாழித் த ிழின் 

நகாட்பாடு, ஒலிகைின்  ீட் ி (அைமபடை)  ற்றும் உயிர் யக்கங்கள், இை-எண்-பால், 

ஒருட -பன்ட  என்பன குறித்து விைக்கப்படுகின்றது. 

 இரண்ைாவது இயல் மபாதுவாகச் ம ம்ம ாழித் த ிழின் மபயர்ச் ம ாற்கடைப் 

பற்றி வருணடன ம ாழியியல் நகாட்பாடு அடிப்படையில் ஆகின்றது. இவ்வியல் 
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இவ்வாய்வுக்குத் நதடவயான பல தகவல்கடையும் தரவுகடையும் மகாண்டுள்ைது.  இது 

மபயர்கள்,  ாற்றுப் மபயர்கள், திாிப்புற்ற பகுதிகள், நவற்றுட  உருபுகள்  ற்றும் 

பின்னுருபுகள், இடைச்ம ாற்கள், மபயரடைகள்  ற்றும் மபயர் விந ைணங்கள், எண்கள், 

கூடுகள்  ற்றும் உலகப்மபாதுட கள், கூட்டுப் மபயர்கள், மபயரடைப்மபயர்கள் அல்லது 

குறிப்புப் மபயர்கள் என்பன பற்றி விாிவாக விைக்குகின்றது. 

 மூன்று,  ான்கு, ஐந்து, ஆறு ஆகிய  ான்கு இயல்களும் மபாதுவாக ம ம்ம ாழித் 

த ிழின் விடனச் ம ாற்கள் பற்றி வருணடன ம ாழியியல் நகாட்பாடு அடிப்படையில் 

ஆய்கின்றது. 

 மூன்றாவது இயல் மபாதுவாக விடனப் பகுதிகள் பற்றி விைக்குகின்றது. இது 

ஒலியனியல் அடிப்படையிலான பகுதி வடகப்பாடு, கூட்டு விடனப் பகுதி, காரணப் 

பகுதி, ம யப்பாட்டுப் பகுதி, இறந்தகாலப் பகுதி, இறந்தகால ல்லாப் பகுதி என்பன 

குறித்து விைக்குகின்றது. 

  ான்காவது இயல் மபாதுவாக விடன முற்றுகள் பற்றி ஆய்கின்றது. இறந்தகால 

மூவிை விடனகள், இறந்தகால ல்லா மூவிை விடனகள், எதிர் டற மூவிை விடனகள், 

இறந்தகால விடனயாலடணயும் மபயர்கள், இறந்தகால ல்லா விடனயாலடணயும்  

மபயர்கள், எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கள், மதாழிற்மபயர்கள், 

இறந்தகால ல்லாத் மதாழிற்மபயர்கள், எதிர் டறத் மதாழிற்மபயர்கள் என்பன குறித்து 

ஆய்ந்து விைக்குகின்றது. 

 ஐந்தாவது இயல் எச் ங்கடைப் பற்றிய  குறிப்பு, இறந்தகாலப் மபயமரச் ம், 

இறந்தகால ல்லாப் மபயமரச் ம், எதிர் டறப் மபயமரச் ம், விடனமயச் ம், எதி டற 
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விடனமயச் ம், ம யமவச் ம், எதிர் டற ம யமவச் ம், கட்டுப்பாடு, எதிர் டறக் 

கட்டுப்பாடு, காரணம், உண்ட யின்  லுடக, ஊகத்தின்  லுடக, எச்  ல்லாத எச் ங்கள் 

என்பன பற்றிவிைக்குகின்றது. 

 ஆறாவது இயல் விடனப் பாங்கு பற்றிய குறிப்பு, ஏவல்/வியங்நகாள், எதிர் டற 

ஏவல்/வியங்நகாள்,  ாத்தியம், நகள்வி, அல், இல் எதி டற, ஆ பற்றிய குறிப்பு, ஆன் 

பற்றிய குறிப்பு என்பன பற்றி விைக்குகின்றது. 

 ஏழாவது இயல் விடனயடைகள், ஒப்பீடு, ஒலிக்குறிப்புச் ம ாற்கள், ஆகுமபயர் 

 ற்றும் உருவகம், உதிாிகடைப் பற்றிய குறிப்புகள்,  ில ம ய்யுள்கைின் பகுப்பாய்வு 

என்பன பற்றி  விைக்குகின்றது. 

 எட்ைாவது இயல் பின்னிடணப்பாகும். இதில் பின்மனாட்டுகள் முதலானடவ, 

இடைச் ம ாற்கைின் பட்டியல்,  ாற்றுப் மபயர்கைின் பட்டியல் என்பன தரப்பட்டுள்ைன. 

 இந்நூடல  று ீராய்வு ம ய்வது இவ்வியலின் ந ாக்க ல்ல. தற்நபாடதய 

ஆய்டவப் மபாருத்தவடரயில் இரண்ைாவது இயலும்  ான்காவது இயலும் முக்கிய ாக 

அட கின்றது. இதில் கூறப்படும் ம ய்திகள் இவ்வாய்வுக்கு உறுதியான அஸ்திவார ாக 

அட கின்றது. 

2.9. த ிழில் ம ால்லாக்கம் 

 இராந ந்திரனின் த ிழில் ம ால்லாக்கம் (இராந ந்திரன், 2004) தற்நபாடதய 

ஆய்வின் முன்நனாடியான ஆய்வுநூலாகவும் ந ாக்கீட்டு நூலாகவும் அட கின்றது. இது 

த ிழில் ம ால்லாக்கம் குறித்த ஒரு முழுட யான நூலாக அட கின்றது. பத்து 

இயல்கைில் த ிழில் ம ால்லாக்கம் குறித்து விாிவாகப் நபசுகின்றது.   
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முதல் இயல் முன்னுடரயாகும். இதில் முக்கிய ாக இவ்வாய்வின் ஊகங்களும் 

ந ாக்கங்களும் ம ால்லாக்கம் பற்றிய ஒரு சுருங்கிய வரலாறும் விைக்கப்படுகின்றன. 

இரண்ைாவது இயல் “ ில அடிப்படை கருத்துகள்” என்பதாகும். இவ்வியல் ம ாற்களும் 

ம ால்லாக்கமும், ம ால், ம ால்வடிவு, ம ால்லன், உருபன், உருபு,  ாற்றுருபு, கட்டுருபு, 

தனி உருபு, ஒட்டு, நவர், பகுதி, அடி, திாிபும் ஆக்கமும், கூட்டு, உள்வட்ை, மவைிவட்ை,  

ந ாிடயபு, உம்ட த் மதாடக கூட்டுகள், வகுப்பு காத்தல்  ற்றும் வகுப்பு  ாற்றல், 

 ாற்றம், சுருக்கம், எல்டலநகாடுகைின் பற்றாக்குடற, கூட்ைாக்கமும் ஆக்கமும், ஆக்கமும் 

திாிபும் நபான்ற ம ால்  ற்றும் ம ால்லாக்கம் அடிப்படையிலான  ில அடிப்படை 

கருத்துக்கடை விைக்குகின்றது. 

  மூன்றாவது இயல் “ம ால்  ிடலயாக்கம்” பற்றியதாகும். இதில் ம ால்லின் 

வரலாற்டற  ீட்ைறிதல், திடீர் வடிவாக்கம், அட ப்பு முடறக்கு உட்படுத்தல், ம ால் 

 ிடலயாக்கம், ம ால்  ிடலயாக்க வடககள் (ஒலியனியல் ம ால்  ிடலயாக்கம், 

உருபனியல் ம ால்  ிடலயாக்கம், மபாருண்ட யியல் ம ால்  ிடலயாக்கம், மதாைாியல் 

ம ால்  ிடலயாக்கம், ஒன்று கலந்த ம ால்  ிடலயாக்கம்) என்பன விைக்கப்படுகின்றன. 

   ான்காவது இயல் விடைவாக்கம் பற்றியதாகும். இதில் விடைவாக்கம் உள்ைட , 

விடைவாக்கமும் படைப்பாக்கமும், ஒநர கால அடிப்படையிலான  ற்றும் கால  ாற்றம் 

அடிப்படையிலான விடைவாக்கம், மதாைாியல்  ற்றும் உருபனியல் விடைவாக்கம், 

விடைவாக்கம் பற்றிய ஆய்வுகைின்  ிக்கல்கள்,  ாம்ஸ்கியின் விடைவாக்கம், 

உள்ைட ப்பு, தற்நபாக்கு,  ிரப்பிகள், குடறவிடைவாக்கம், விடைவாக்கத்தில்  ில 

கட்டுப்பாடுகள் என்பன குறித்து நப ப்படுகின்றன.  
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 ஐந்தாவது இயல் “ம ால்லாக்கத்தில் ஒலியனியல் பிரச் ிடனகள்” என்பது 

பற்றியதாகும். இதில் கூட்டுகளும் அட  அழுத்தமும், விட்டிட   ற்றும் இைம் விட்டு 

எழுதுடக, ம ால்லட  அட ப்பு,  ம ால்லாக்கத்தின் கூறு  ாறுபாடு (கூட்ைாக்கப் 

புணர்ச் ி விதிகள்), கூட்ைாக்கப் புணர்ச் ி விதியும் மதாைராக்கப் புணர்ச் ியும்) என்பன 

குறித்து நப ப்படுகின்றது. 

 ஆறாவது இயல் “ம ால்லாக்கத்தில் மதாைாியல்  ற்றும் மபாருண்ட யியல் 

பிரச் ிடனகள்” என்பது பற்றியதாகும்.  இதில் ம ால்லாக்கத்தில் வாக்கியத்டத மூல ாக 

எடுத்துக்மகாள்வது, விடனப்பாங்கு, கூட்டில் அக  ிடல விடன, மதாைாியல் 

வடரயடறகள், மதாைரடி வடகபாடு, ம ால்லாக்கத்தில் மபாருள் திட்ைவட்ைம், 

ம ாற்பதிவுகள் என்பன பற்றி நப ப்படுகின்றன.  

ஏழாவது இயல் த ிழில் ம ால்வடகப்பாடு என்பதாகும். இதில்  ரபிலக்கணச் 

ம ால் வகுப்புகள், தற்காலத் த ிழுக்கான ம ால் வகுப்புகள் என்பன பற்றி 

விைக்கப்படுகின்றது. 

  எட்ைாவது இயல் த ிழில் ம ால்லாக்க வடகப்பாடு என்பதாகும். இதில் 

கூட்ைாக்கம் (கூட்டுப் மபயர்கள், கூட்டுவிடனகள், கூட்டுப் மபயர்கள், கூட்டுவிடனகள்), 

முன்மனாட்ைாக்கம்,  ாற்றம், பின்னாக்கம், கத்திாிப்பாக்கம், கலப்பாக்கம், 

தடலப்மபழுத்தனாக்கம், ம ால் உருவாக்கம் நபான்ற பல்வடகயான ம ால்லாக்க 

முடறகள் பற்றி விைக்கப்படுகின்றது. 
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 ஒன்பதாவது இயல் த ிழில் ம ால்லாக்கத்தின் பாி ாணம் பற்றியதாகும். இதில் 

மபயராக்கம், விடனயாக்கம், மபயரடையாக்கம், விடனயடையாக்கம் என்பன குறித்து 

விாிவாக விைக்கப்படுகின்றது.  

 பத்தாவது இயல் முடிவுடர ஆகும். இதில் ம ால்லாக்கம் பற்றிய ம றிகள்  ற்றும் 

நகாட்பாடுகைில் ஒரு ித்த கருத்தின்ட , ம ால்லாக்கம் பற்றிய ஆய்வின் மதாய்வும் 

உய்வும், ம ால்விடைவாக்கமும் ம ால்  ிடலயாக்கமும், ம ால்லாக்கத்தில் 

பிரச் ிடனகள், த ிழில் ம ால் வடகப்பாடு, த ிழில் ம ால்லாக்க வடகபாட்டு, த ிழில் 

ம ால்வாக்கம் என்பன பற்றி முடிவுடர விைக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ைது. 

 ஒன்பதாவது இயலில் மபயராக்கம் பற்றி இந்நூலில் கூறப்படும் ம ய்திகள் 

இவ்வாய்நவட்டிற்கு  ிக பயனுள்ைனவாய் அட கின்றது. இத்தடலப்பில் த ிழில் 

காணப்படும் பின்மனாட்ைாக்கம், கூட்டுப் மபயராக்கம் என்பன பற்றி விாிவான விைக்கம் 

தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுைன் விைக்கப்பட்டுள்ைது. கூட்டுப் மபயராக்கத்தில் கூட்டுப் 

மபயராக்கம் பற்றிய மதால்காப்பியர் அணுகுமுடற, இைம்பூரணர், ந னாவடரயர், 

 ச் ினார்க்கினியர் நபான்ற மதால்காப்பிய உடரயா ிாியர்கைின் பார்டவ, 

மதாடககைின் மபாருள் விைக்கம் குறித்த ஒட்டும ாத்த ான பார்டவ,  ன்னூலின் 

அணுகுமுடற, விஜய நவணுநகாபால் பார்டவயில் கூட்டுப் மபயராக்கம், ம ாற்ந ர்க்டக 

குறித்த  டற டலயின் அணுகுமுடற என்பன பற்றி விாிவான ஆராய்ச் ி 

ந ற்மகாள்ைப்பட்டுள்ைது.  

 மபயராக்கம் பற்றிய இவரது சுருக்கவுடர பின்வரு ாறு அட கின்றது.  

 மபயராக்கத்டதப் மபயர்கடை ஆக்கப்படும் ம ால் வடகப்பாடுகைின் 

அடிப்படையில் மூன்றாகப் பகுக்கலாம். 
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1) மபயாிலிருந்து மபயராக்கம். 

2) விடனயிலிருந்து மபயராக்கம் 

3) மபயரடையிலிருந்து மபயராக்கம் 

இவற்றுள் விடனயிலிருந்தான மபயராக்கம் முக்கிய ாகக் கடுத்தத் தக்கது.  

 மபயராக்கத்டதப் மபயர்கள் ஆக்கப்படும் ம யற்பாடு அடிப்படையில் மூன்றாகப் 

பகுக்கலாம். 

1) பின்மனாட்டுப் மபயராக்கம் 

2) முன்மனாட்டுப் மபயராக்கம் 

3) கூட்ைாக்கம் 

இவற்றுள் கூட்டுப் மபயராக்கம் முக்கிய ாகக் கருதத்தக்கது. முன்மனாட்ைாக்கம் 

விடைவாக்கம் உள்ைது அல்ல. மபயாிலிருந்தான மபயராக்கத்தில் பின்வருவன 

முக்கிய ான ஆக்கவடககள். 

1.உயர்திடணப்மபயராக்கம் 

 1. காரன்/காாி/காரர் ஆகிய ஒரு குழு  ஒட்டுகைான ஆக்கம். 

 2. ஆைர்/ஆள்/ஆைி ஆகிய ஒரு குழு  ஒட்டுகைான ஆக்கம். 

 3. தார்/தாாி ஆகிய ஒரு குழு  ஒட்டுகைான ஆக்கம். 

2. உயர்திடண அல்லாப் மபயராக்கம் 

 2. அகம், இயல் ஆகிய கட்டுருபன்கைாலான ஆக்கம் 

விடனப் மபயராக்கங்கைில் அல்/தல்/டக ஒட்ைாக்கப் மபயராக்கமும் மபயமரச்  

வடிவுகைின்  ீதான ஒட்ைாக்கங்களும் விடனயின் பங்மகடுப்பாைர் அட ப்டப 

தக்கடவப்பன. இடவ விடனயடிகைின் மதாைாியல் பண்புகடையும் தக்கடவக்கும். 

எல்லா விடனயடிகளும்  ீரான ஒட்டுக்கடை ஏற்கும். இவ்மவாட்டுகைால் ஆக்கப்பட்ை 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 217 

மபயர்கைின் மபாருண்ட டய முன்கணிப்பு ம ய்யலாம். விடனயிலிருந்து மபயர்கடை 

ஆக்கும் ம யல்பாட்டை பின்வரு ாறு கிடைப் பைத்தில் காணலாம். 

 

 

       விடனயிலிருந்து மபயராக்கம் 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

காலத்தாநலா எதிர் டற ஒட்ைாநலா 

அடையாைப் படுத்தப்பட்ை மபயமரச்  

வடிவ விடனப் பகுதிகைில் 

காலஒட்ைாநலா எதிர் டற ஒட்ைாநலா 

அடையாைப் பட்டுத்தப்பைாத மபயர்ச்  

வடிவ ல்லாத விடனப் பகுதியில் 

ஒலியன் 

 ாற்றத்தினால் 

ஆன  ீரற்ற 

ஆக்கம் (எ.கா. சுடு 

> சூடு, வழங்கு > 

வழக்கு) 

அம், பு, வு 

நபான்ற 

ஒட்டுக்கைால் 

ஆன  ீரற்ற 

ஆக்கம் 

(எ.கா.படித்த,  

அல், தல், என்ற 

ஒட்டுகைால் ஆன 

 ீரான ஆக்கம் 

(எ.கா. படிக்கல், 

படித்தல், படிக்டக 

வடிவ ாற்ற ல்லா 

ஆக்கம்) (எ.கா. 

அடி, பிடி, குடி  

ட  ஒட்ைாக்கம் (எ.கா. 

பிடித்தட , படிக்காட  

அவன், அவள், அவர், அது, அடவ 

நபான்ற  ாற்றுப் மபயர் ஒட்டுகைால் ஆன 

ஆக்கம் (படித்தவன், படிக்காதவன், 

படித்தவள், படிக்காதவள், படித்தவர், 

படிக்காதவர், படித்தது, படித்தடவ 

அது ஒட்ைாக்கம் (எ.கா. 

பிடித்தது) 

 ீரற்ற ஆக்கங்கள் (அதாவது அம், வ், பு நபான்ற ஒட்டுக்கைின் ஆக்கங்களும், ஒலியன் 

வடிவ  ாற்ற ஆக்கங்களும் வடிவம்  ாறா ஆக்கங்களும்) பங்மகடுப்பாைர் அட ப்டபத் 

தக்க டவக்காதடவ. ந லும் இடவ விடனயடிகைின் மதாைாியல் பண்புகடையும் 

தக்கடவக்காதன.  ீரற்ற ஒட்டுகள் எல்லா விடனயடிகளுைனும் ந ராது. இதனால் 

ஆக்கப்பட்ை மபயர்கைின் மபாருண்ட டய முன்கணிப்பு ம ய்ய இயலாது. 
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2.10.  ங்க இலக்கியக் கூட்டுச்ம ாற்கள் (மதாகுப்பும் ஆய்வும்) 

 மலட்சு ணன் எழுதி மவைியிட்ை  ங்க இலக்கியக் கூட்டுச்ம ாற்கள் (மதாகுப்பும் 

ஆய்வும்) என்ற நூல் இங்கு குறிப்பிைத் தக்க நூலாகும்.  இவர் நூலின் தடலப்பு  ங்க 

இலக்கிய கூட்டுச் ம ாற்கள் எனப் மபயாிைப்பட்டிருந்தாலும் இவர் கூட்டுப் மபயர்கடை 

 ட்டுந  இந்நூலில் எடுத்துக்மகாண்டு விைக்குகின்றார். இவர் மதால்காப்பியம், 

வீரந ாழியம், ந  ி ாதம்,  ன்னூல், பிரநயாக விைக்கம், இலக்கண விைக்கம், 

இலக்கணக் மகாத்து, மதான்னூல் விைக்கம், முத்துவீாியம் நபான்ற இலக்கணங்கடையும் 

அக ானூறு, புற் ானூறு, குறுந்மதாடக, ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப் பத்து,  ற்றிடண, 

பாிபாைல் ஆகிய எட்டுமதாடக நூல்கடையும் திருமுருகாற்றுப் படை, மபாரு ராற்றுப் 

படை,  ிறுபாணாற்றுப் படை,  துடரக் காஞ் ி, ம டு ல்வாடை, முல்டலப்பாட்டு, 

குறிஞ் ிப்பாட்டு, பட்டிணப்பாடல,  டலபடுகைாம் ஆகிய பத்துப் பாட்டு நூல்கடையும் 

முதன்ட த் தரவுகைாகவும் ஆய்வுப்மபாருளுைன் மதாைர்புடைய ந ாக்கீட்டு நூல்கள், 

 ிகண்டுகள், ஆய்நவடுகள் கட்டுடரகள் நபான்றவற்டறத் துடணத் தரவுகைாகவும் 

மகாண்டு இந்நூடல எழுதியுள்ைார்.  

 முன்னுடர, முடிவுடர  ீங்கலாக இந்நூல் ஐந்து இயல்கைாகப் பகுக்கப்பட்டு 

ம ய்திகள் தரப்பட்டுள்ைன. முன்னுடரயில் தடலப்புத் மதாிவு, ஆய்வு அணுகுமுடற, 

ஆய்வுக்கைம், ஆய்வுத் தரவுகள், ஆய்நவட்டின் அட ப்பு, இயல் பகுப்பு, இயல் 

ம ய்திகள், பின்னிடணப்பு என்பன குறித்த ம ய்திகள் சுருக்க ாகத் தரப்பட்டுள்ைன. 

 இயல் ஒன்று “ ரபிலக்கணங்கைில் கூட்டுச் ம ாற்கள்” என்பதாகும். இதில் 

மதால்காப்பியம் முதல் முத்துவீாியம் வடரயிலான  ரபிலக்கணங்கைில் இைம்மபற்றுள்ை 
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மதாடக குறித்த ம ய்திகள் விாிவாக ஆராயப்பட்டுள்ைன.  ரபிலக்கணங்கள் 

இருவடககைாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ைன. மதால்காப்பியம், ந  ி ாதம்,  ன்னூல், 

இலக்கண விைக்கம், முத்துவீாியம், மதான்னூல் விைக்கம், சுவா ி ாதம் நபான்றன முதல் 

வடகயிலும் வீரந ாழியம், பிரநயாகவிநவகம், இலக்கணக்மகாத்து நபான்றன  

இரண்ைாம் வடகயிலும் அைங்கும். முதல் வடக இலக்கணக்கைில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை 

மதாடககளும் இரண்ைாம் வடக இலக்கணங்கைில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை  ாராம் ங்களும் 

ம ாழியியல்  ற்றும் ம ாற்மபாருண்ட  ந ாக்கில் பல்நவறு அணுகுமுடறகைில் விவாக 

விைக்கப்பட்டுள்ைன. பின்வரும் அட்ைவடண இவ்விரு இலக்கணங்களுக்கு இடைநய 

உள்ை ஒற்றுட கடையும் நவற்றுட கடையும் மவைிப்படுத்தும். 

எண் முதல்வடக இலக்கணம் இரண்ைாம் வடக இலக்கணம் 

1 நவற்றுட த் மதாடக தற்புருை   ா ம் 

2 பண்புத் மதாடக கன் தராய   ா ம் 

3 உம்ட த் மதாடக துவந்துவ   ா ம் 

4 அன்ம ாழித் மதாடக மவகுமவாீகி    ம் 

5 உவ த்மதாடக - 

6 விடனத் மதாடக - 

7  அவ்விய்யீபாவ   ா ம் 

8  துவிகு   ா ம் 

இருவடக இலக்கணங்கைின் கருத்துப்படி மபயநராடு மபயரும் மபயநராடு விடனயும் 

ந ர்ந்து ஒரு ம ாழி (ம ால்) நபால்  ைப்பது மதாடகயாகும்.  
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 இரண்ைாவது இயல் “கூட்டுச் ம ாற்கைின் அட ப்பும் வடகப்பாடும்” என்னும் 

தடலப்பில் அட கின்றது. இதில் ம ாற்மபாருண்ட   ார்ந்த விைக்கங்கள் 

இைம்மபற்றுள்ைன. ம ாற்மபாருண்ட க் கூறுகைான கருத்துப் மபாருள், குறிப்புப் 

மபாருள், பயன்பாட்டு எல்டல என்பன எடுத்துக்காட்டுகளுைன் விைக்கப்பட்டுள்ைன. 

ம ாற்மபாருள் உறவு ிடலயில் பலமபாருள் ம ாற்கள், ஒருமபாருள் பன்ம ாழிகள், 

 ீச்ம ால்-உட்ம ால், ஒப்புருச் ம ாற்கள், புலச் ம ாற்கள், மபாருள் வடககள் என்பன 

நபான்ற ம ய்திகள் கூட்டுச் ம ால்  ான்றுகளுைன் விாிவாகத் மதாகுத்து 

அைிக்கப்பட்டுள்ைன. ம ால்திாிபு, ஆக்கம், கூட்ைாக்கம் நபான்ற ம ால்லாக்கங்கள் 

விாிவாக விைக்கப்பட்டுத் மதாைர்புபடுத்திக் காட்ைப்பட்டுள்ைன. நதடவ ஏற்படு ிைத்து 

 ங்க இலக்கியத்துள் காணப்மபறும் கூட்டுச் ம ாற்கள் விைக்கப்பட்டு ஒப்பாய்வு 

முடறயில் ம ாற்மபாருண்ட க் கூறுகளுைன் மதாைர்பு படுத்தப்பட்டுள்ைன. ந லும் 

இயல்புச் ம ாற்ந ர்க்டக, கூட்டுச் ம ாற்ந ர்க்டக என்பன குறித்த சுகுஸ்தா வழங்கியுள்ை 

பன்னிரண்டு வழிமுடறகளும் சுருக்க ாக எடுத்துக்காட்டுகளுைன் விைக்கப்பட்டுள்ைன. 

வி யநவணுநகாபாலின் மபயர்க் கூட்டுகள் மதாைர்பான ம ய்திகள் குறிப்பாக 

நவற்றுட ப் மபாருள்கள் ம யப்படுமபாருளுைன் வரும் தன்ட  இவ்வியலின் 

பிற்பகுதியில்  ிறப்பாக விைக்கப்பட்டுள்ைது. 

  மூன்றாவது இயல் “ ங்க இலக்கிய கூட்டுச் ம ாற்கைின் அட ப்பும் ம யல் 

பாடும்” என்ற தடலப்பில் அட ந்துள்ைது. இதில்  ங்க நூற்கைில் இைம் மபற்றுள்ை 

கூட்டுச் ம ாற்கள் அட ப்பு, இலக்கணம், மபாருள் என்னும் ந ாக்கில் மூன்று மபரும் 

வடககைாகப் பிாிக்கப் மபற்று ஆராயப்பட்டுள்ைன. இவ்வியலில் இரும ால், முச்ம ால், 

 ான்கு ம ால்  ற்றும் மதாைர்க் கூட்டுச் ம ாற்கள் என்பன எடுத்துக்காட்டுகளுைன் 
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விாிவாக விைக்கப்பட்டுள்ைன. இலக்கண அடிப்படையிலான வடகப்பாட்டில் கூட்டுச் 

ம ாற்கைில் இைம்மபறும் தனிச் ம ாற்கைின் இலக்கணக் கூறுகள் கண்ைறியப்பட்டு 

வடக ம ய்யப்பட்டுள்ைன. கூட்டுச் ம ால் இணவுகைாக முன் ம ால், பின் ம ால், இரு 

ம ால்,  டுச் ம ால் ஒப்புகளும் அவற்றின் மபாருள் விாிவும்  ங்க இலக்கிய 

 ான்றுகளுைன் ஆராயப்பட்டுள்ைன. இவ்வியலின் பிற்பகுதியில் கூட்டுச்ம ாற்கள் 

அவற்றின் மபாருள் அடிப்படையில் மூன்று வடககைாகப் பகுத்துக் காட்ைப்பட்டுள்ைன. 

  ான்காவது இயல் “ ங்க இலக்கியக் கூட்டும ாற்கைின் மபாருள் மவைிப்பாடு” 

என்ற தடலப்பில் அட யும். இவ்வியலில் கூட்டுச் ம ாற்கைின் மபாருள் வடககள், 

குறிப்பாக அடிப்படைப் மபாருள், ந ர் மபாருள், தடலட ப் மபாருள், சூழல் மபாருள், 

அணி யப் மபாருள், உருவகம், ஆகுமபயர்,  ிறப்புப் மபாருள் என்பன குறித்த ஆய்வுச் 

ம ய்திகள் கூட்டுச்ம ால்  ற்றும் தனிச்ம ால்  ான்றுகளுைன் விாிவாக 

விைக்கப்பட்டுள்ைன. கூட்டுச் ம ாற்கைில் இைம் மபறும் தனிச் ம ாற்கள் முன், பின் 

ம ாற் சூழல்கைால் மபறும் மபாருள்  ாற்றங்கள் குறித்த ம ய்திகள் இவ்வியலில் 

கூறப்பட்டுள்ைன. 

 ஐந்தாவது இயல் “ ங்க இலக்கியக் கூட்டுச் ம ாற்களும் மபாருள் புலப்பாடும்” 

என்ற தடலப்பில் அட கின்றது. இதில் கூட்டுச் ம ாற்கள்  ார்ந்துள்ை மபாருட் புலங்கள் 

விாிவாக வடகப்படுத்தப்பட்டுச்  ங்க இலக்கியச்  ான்றுகளுைன் ஆராயப்பட்டுள்ைன. 

மதய்வம், வானியல், நகாள்கள், ஐம்பூதங்கள், காலம், மதாழில், பறடவ-விலங்குகள் 

மதாைர்பான மபாருட்புலங்கள் துடணப் புலங்களுைன் விாிவாக விைக்கப்பட்டுள்ைன. 

ஒவ்மவாரு புலத்திலும் இைம்மபறும் ஒருமபாருட் பன்ம ாழிகள்,  ீச்ம ால் உட்ம ால் 
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என்பன மபாருள்  ற்றும் வருடக இை எண்ணிக்டகயுைன் மதாகுத்துப் 

பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன. 

 முடிவுடரயில் இந்நூலில் ஐந்து இயல்கைிலிருந்தும் மபறப்பட்ை முடிவுகள் 

மதாகுத்துத் தரப்பட்டுள்ைன. 

 இந்நூலின் தரப்பட்டுள்ை மூன்று பின்னிடணப்புகளும்  ல்ல தரவு மூல ாக 

அட கின்றன. முதல் பின்னிடணப்பில்  ங்க இலக்கியக் கூட்டும ாற்கள் இரு ம ால் 

கூட்டு, முச்ம ால் கூட்டு,  ான்கு ம ால் கூட்டு, ஐந்து ம ால் கூட்டு  ற்றும் மதாைர் 

கூட்டு என்னும் வாிட யில் அகரவாிட ப் படுத்தப்பட்டுத் தரப்பட்டுள்ைன. கூட்டுச் 

ம ாற்கைின் இலக்கணம்  ற்றும் மபாருள் வடகபாட்டு எண்களும் வருடக இைங்களும் 

இப்பின்னிடணப்பில் காட்ைப்பட்டுள்ைன. பின்னிடணப்பு இரண்டில் கூட்டுச் 

ம ாற்கைின் முன் ம ாற்கள் தரப்பட்டு அவற்றுைன் இடணந்து வரும் பின்ம ாற்கள் 

அட்ைவடணப் படுத்தப்பட்டு தரப்பட்டுள்ைன. பின்னிடணப்பு மூன்றில் 

மபாருட்புலங்களும் அவற்றிற்கான ஒருமபாருட் பன்ம ாழிகளும் வருடக  

எண்ணிக்டகயுைன் வாிட ப்படுத்தித் தரப்பட்டுள்ைன. 

2.11. சுருக்கவுடர 

 த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள் பற்றிய முக்கிய ான முன்நனாடியான ஆய்வுகைின் 

சுருக்கம் இவ்வியலில் தரப்பட்டுள்ைது. “த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள் பற்றிய முந்டதய 

ஆய்வுகள்” என்ற தடலப்பில்  ண்முகம் அவர்கள் எழுதிய “திராவிைப் மபயர்கள்’ என்ற 

நூல் குறிப்பிைத் தகுந்த முன்நனாடியான ஆய்வு நூலாகும். அடுத்தப்படியாகக் 

க நலஸ்வரன் அவர்கைின் “த ிழில் மபயர்கள்” என்ற முடனவர் பட்ை ஆய்நவடு  ிகச் 

 ிறப்பான முன்நனாடியான ஆய்வாக அட கின்றது. இவர் கால அடிப்படையில் த ிழில் 

மபயர்ச்ம ாற்கைின் ஆக்கத்டத ஆய்கின்றார். வரலாற்று காலத்டதச்  ங்ககாலம், பின் 
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 ங்ககாலம் எனப் பிாித்துக்மகாண்டு வரலாற்று விைக்கம் தருகின்றார். இவர்  ங்க 

இலக்கியங்கைிலிருந்து தற்காலத் த ிழ் நூல்கள்  ாற்றும் கிடை ம ாழிகள் வடரயிலான 

தரவுகைின் அடிப்படையில் த ிழ்ப் மபயர்கைின் ஆக்கத்டத ஆய்ந்து விாிவான விைக்கம் 

தருகின்றார். த ிழில் மபயர்த் மதாடக ஆக்கம் என்ற விஜய நவணுநகாபால் அவர்கைின் 

நூல்  ற்மறாரு முக்கிய ான முன்நனாடியான ஆய்வாகும். இவர்  ாற்றிலக்கணக் 

நகாட்பாடு அடிப்படையில் மதாடகப் மபயராக்கங்கடை ஆய்கின்றார். "ம ால்லியல்: 

மபயாியல்" என்ற அகத்தியிலிங்கம் அவர்கைின் நூலும் குறிப்பிைத் தகுந்த 

முன்நனாடியான ஆய்வு நூலாகும். “ஆட் ிச் ம ால்லுக்குச்  ிறப்புக் குறிப்புைன் தற்காலத் 

த ிழ்ச் ம ால்லாக்கம்” என்ற தடலப்பில் அட யும்  டற டல அவர்கைின் முடனவர் 

பட்ை ஆய்நவடு தற்காலத் த ிழின் ம ால்லாக்கம் (குறிப்பாகப் மபயராக்கம்) குறித்த 

வருணடன ம ாழியியல் அடிப்படையில் அட யும்  ிக முக்கிய ான முன்நனாடியான 

ஆய்வாகும். “த ிழில் ம ால்லாக்கம்” என்ற தடலப்பில் அட யும் இராந ந்திரன் 

அவர்கைின் நூல் மபயராக்கம் பற்றிய  ிக முக்கிய ான ஆய்வுகைில் ஒன்றாகும்.  இது 

தற்காலத் த ிழ் விாிதரவுகள் அடிப்படையில் மபயரக்கம் பற்றி விைக்குகின்றது. 

லட்சு ணன் அவர்கைின் “ ங்க இலக்கியக்கூட்டுச்ம ாற்கள் (மதாகுப்பும் ஆய்வும்)” என்ற 

ஆய்வு கூட்டுச் ம ாற்கள் பற்றிய  ிக முன்நனாடியான ஆய்வுகைில் ஒன்றாகும். இவர்  

 ரபிலக்கணப் பின்னணியில் மபயர்ச்ம ாற் கூட்ைாக்கங்களுக்கு விைக்கம் தருகின்றார். 
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இயல் 3 

    ரபிலக்கணங்கைில் த ிழ்ப் மபயர்ச்ம ாற்கள் 

3.1. முன்னுடர 

 த ிழ்ப் மபயர்கடை வரலாற்று ம ாழியியல் அடிப்படையில் ஆய்வதற்கு முன் 

பழந்த ிழ் தரவுகள் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ை  ரபிலக்கணங்கள் த ிழ்ப் மபயர்கடைப் 

பற்றி எத்தடகய விைக்கங்கடைத் தருகின்றன என்று அறிந்துமகாள்வது  ிக 

இன்றியட யாதது ஆகின்றது. இதன் காரண ாக ‘ ரபிலக்கணங்கைில் த ிழ்ப் 

மபயர்கள்” என்ற தடலப்பில் இவ்வியலில் மதால்காப்பியம்,  ன்னூல் நபான்ற  ில 

முக்கிய ான  ரபிலக்கணங்கைிலும் மதாைர்புள்ை உடரகைிலும் த ிழ் மபயர்குறித்து 

தரப்பட்டுள்ை ம ய்திகடையும் விைக்கங்கடையும் இங்கு சுருக்க ாகத் தர முயற் ி 

எடுக்கப்பட்டுள்ைது.  

எழுத்துகள் இடணந்து ம ால் உண்ைாகும். ம ால்டல  ான்கு வடககைாகத் 

மதால்காப்பியம் குறிப்பிடும். அடவ மபயர்ச்ம ால், விடனச்ம ால், இடைச்ம ால், 

உாிச்ம ால் என்பன. ஒன்றின் மபயடரக் குறிப்பது மபயர்ச்ம ால் ஆகும். கந்தன், ஊர், 

கண் என்படவ மபயர்ச்ம ாற்கள். மபயர்ச்ம ாற்கள் நவற்றுட  உருநபற்று வரும். இடவ 

கால ஒட்டுகடை ஏற்கும் விடனச் ம ாற்கைிைம் இருந்து நவறுபடும். இக்கால 

இலக்கணத்தில் மபயரடைகள், விடனயடைகள் என்று குறிப்பிைப்படும் ம ாற்கள் யாவும் 

மபயர்கைிலிருந்தும் விடனகைிலிருந்தும் ஆக்கப்பட்ைடவயாகும்.  

ஓர் எழுத்து தனித்து  ின்நறா ஒன்றுக்கு ந ற்பட்ை எழுத்துகள் ந ர்ந்து  ின்நறா 

மபாருள் தந்தால் அது ம ால் எனப்படும். த ிழில் ‘ம ாழி’, ‘கிைவி’, ‘ம ால்’, ‘பதம்’ 

ஆகியடவ ம ால்டலக் குறிக்கும் நவறு ம ாற்கள் ஆகும். ம ால்லுக்கு வடிவம் உண்டு. 

ம ால் மபாருடைக் குறிப்பது. ம ால்லின் அட ப்பு இறுக்கம் ஆனது; கட்டுக்நகாப்பு 
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உடையது. ம ால் அடிச்ம ால்டலயும் ஒட்டுகடையும் மகாண்ைது. ம ாற்கடைக் 

மகாண்டு மதாைர் எனப்படும் வாக்கியம் அட க்கலாம். ஆனால் வாக்கியம் அவ்வைவு 

இறுக்கம் உடையது அல்ல. ஒரு ம ால்லின் மபாருள் அடவ பயன்படுத்தப்படும் இைத்டத 

ஒட்டி அட யும்.  ான்,  ீ, அவன் என்படவ இைத்டத ஒட்டிப் மபாருள் தருகின்றன. 

ம ாற்கடை உணர்வு  ிடலயில் இயற்ம ால், திாிம ால், திட ச்ம ால், வைம ால் 

என்று பகுக்கும் முடற த ிழ் இலக்கணங்கைில் உள்ைது. த ிழகத்தில் இயல்பாக 

வழங்கும் ம ால் இயற்ம ால் ஆகும்.  ிலம்,  ீர், தீ, காற்று, ந ாறு, கூழ், பால், தயிர், கமுகு 

என்படவ எல்லாம் இயற்ம ாற்கைாகும். ம ால் முழுவதுந   ாறி ஒலித்தாலும் ஓர் எழுத்து 

 ாறி ஒலித்தாலும் அது திாிம ால்தான். திாிதல் என்றால் ‘ ாறி அட தல்’ என்று மபாருள் 

தரும். திாிம ால்டல இரண்டு வடகயாகத் மதால்காப்பியம் பகுக்கிறது. ஒரு மபாருடைப் 

பற்றி வரும் பல ம ால், பல மபாருடைக் குறிக்கும் ஒரு ம ால் என்பனநவ அடவ.  டல 

என்ற ஒரு மபாருடைக் குறிப்பிை மவற்பு, விலங்கல், விண்டு என்று பல ம ாற்கள் 

வருவதும் எகினம் என்ற ஒநர ம ால் அன்னம், கவாி ான்,  ாய் என்று பல மபாருடைக் 

குறிப்பதும் இந்த இருவடகத் திாிம ால்லுக்கும்  ான்று ஆகும். 

வைம ால் என்பது  ம்ஸ்கிருத ம ாழிச் ம ால்டலக் குறிக்கும். அடத அம்ம ாழி 

எழுத்தால் எழுதா ல்  த ிழ், வைம ாழி என்னும் இரண்டுக்கும் மபாதுவான எழுத்தால் 

எழுதுவது வைம ால். 

த ிழ்ச் ம ால்        வைம ால் 

கைல்  - வாாி 

 டல  - ந ரு 
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 ாைடைவில் ‘கைல்’ என்ற த ிழ்ச் ம ால்லும், ‘வாாி’ என்ற வைம ால்லும் கைடலக் 

குறிக்கப் பயன்படுவதாயின. மதால்காப்பியச் ம ால் அதிகாரத்தில் இத்தகு பகுப்பு 

உள்ைது. 

மபயர்கள் நவற்றுட  உருபுகளுக்காகவும் பன்ட  எண்ணிற்காகவும் திாிபுறும் 

என்ற  ிடலயில் ம ால்வடகப்பாட்டின் முக்கிய வடகப்பாைாக அட யும்.  

 ரபிலக்கணத்தார் எட்டு நவற்றுட கடைக் காரண காாிய முடறயில் வாிட படுத்தி 

எண்ணுமுடறயாலும் உருபுகைின் மபயராலும் மபாருள் வடகயாலும் மபயர் 

மகாடுத்துள்ைனர். அம்முடற பின்வரு ாறு அட யும்: 

 நவற்றுட  உருபு மபாருள் 

முதல் நவற்றுட  அப்மபயநர உருபு எழுவாய் (கருத்தா) 

இரண்ைாம் நவற்றுட  ஐ ம யப்படுமபாருள் 

மூன்றாம் நவற்றுட  ஒரு,ஆல்,இன் கருவி, காரணம், 

ஏதுமபாருள் 

 ான்காம் நவற்றுட  கு மகாள்ளுதல், ஏற்றல் 

ஐந்தாம் நவற்றுட  இன் எல்டல,  ீக்கம் 

ஆறாம் நவற்றுட  அது (அ) உடைட , கிழட  

எழாம் நவற்றுட  கண் இைம் 

எட்ைாம் நவற்றுட  வடிவு திாிதல் விைி-பைர்க்டக, 

முன்னிடலயாதல் 

 

3.2. மபயர்ச் ம ால் 
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  ரபிலக்கணங்கள் ம ால்வடக  ான்கில் முதலாவதாகப் மபயர்ச் ம ால்டலக் 

குறிப்பிடுகின்றனர்.  மபாருள், இைம், காலம்,  ிடன, குணம், மதாழில், சுட்டு, வினா, 

ஒப்புருகள் அடிப்படையிலும் உறவு, உடைட , எண்,  ாதி அடிப்படையிலும் நதான்றிக் 

காரணம் பற்றிநயா இடுமபயராகநவா மூவிைங்களுள் ஒன்றிற்கு உாியதாக, நவறுபடும் 

இைத்தில் உருபுகடை ஏற்பனவாக, விடனயாலடணயும் மபயர் தவிர்த்து எழுவாயாக 

வரும் நபாது காலம் நதான்றாதவனவாக, பாலிைங் காட்டும் விகுதிகடைப் மபற்றும் 

மபறாதும் உயர்திடணக்குாியவனவாகநவா அஃறிடணக்குாியனவாகநவா அவ்விரு 

திடணக்கும் மபாதுவாக  ின்று  ஓமரழுத்து ஒரு ம ாழி முதலாக மூவடக ம ாழிகளுள் 

ஒன்றாக அட யும் மபாருட் குறியீடுகள் மபயர்ச் ம ால்கைாகும் என  ரபிலக்கணங்கள் 

அடிப்படையில் மபயர்ம ால் என்பதற்கு இலக்கணம் தரலாம்.  

 அம்முடறயில் மபயர்கள் உயர்திடணப் மபயர், அஃறிடணப் மபயர், இருதிடணப் 

மபாதுப் மபயர் அல்லது விரவுப் மபயர் என மூவடகப் படும்.  

3.3. உயர்திடணப் மபயர்கள் 

  ரபிலக்கணங்கைின் படி உயர் திடண ஆடூஉ அறிம ால் (ஆண்பால்),  கடூஉ 

அறிம ால் (மபண்பால்),  பல்நலார் அறிம ால் (பலர்பால்) என முப்பாலாக வரும். அடவ 

அன், ஆன், அள், ஆள், இ, அர், ஆர் என்னும்  விகுதிகைால் ந ற் கூறப்பட்ை மபயர் 

பகுதிகநைாடும் சுட்டு வினா ஒப்புருபுகநைாடும் கூடித் திாிபின்றி வரும் நபாது 

உயர்திடணப் மபயர்கள் ஆகும்.   

 ந ற்கூறப்பட்ை பகுதிகைின் அடிப்படையில் மதால்காப்பியம் உயர்திடணப் 

மபயர்கடைப் பின்வரு ாறு வடகப் படுத்துகின்றது. 
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 அவன், இவன்,உவன், அவள், இவள், உவள், அவர், இவர், உவர் எனச் சுட்டுப் 

மபயராகவும் யான், யாம்,  ாம் எனத் தன்ட ப் மபயராகவும் யாவன், யாவள், யாவர் என 

வினாப் மபயராகவும் அன்னன், அன்னள், அன்னார், இன்னன், இன்னள், இன்னார் என 

ஒப்புப் மபயராகவும் ஆண் கன், மபண் கள், மபண்ைாட்டி, திருவாட்டி,  ம்பி,  ங்டக, 

 கள்,  க்கள்,  ாந்தர், அடூஉ,  டூ, மபண் கள், எல்நலாரும், எல்லீரும் எனப் மபாருட் 

மபயர்கைாகவும் முல்டலயான், குறிஞ் ியான்,  ாைன், ஊரன், ந ர்ப்பன், ந ாழன், 

ந ரன், பாண்டியன், பாணன், பாணத்தி, ம விலி, விறலி, பார்ப்பனி, பார்ப்பனன், 

அடவயத்தார்,  ன்றத்தார் எனத் திடண பற்றியும்   ாதிபற்றியும் இைம்பற்றியும் வரும் 

மபயர்கைாகவும் உண்ைவன், தின்றவன், மகால்லன், கூத்தன் எனத் மதாழில் பற்றிய 

மபயராகவும் இனியன், ம டியன், தாயர், தந்டதயர், குருைர், ம விைர், மவட் ியர், 

கரந்டதயர், இருவர், மூவர், பதின் ர், நூறுவர் என வருவன உயர்திடணப் 

மபயர்கைாகும். இவற்டறச் மதால்காப்பியம் நூற்பா ம ால்.159 விைக்கிக் கூறுகின்றது. 

 அடுத்துத் மதால்காப்பியர் பல்நவறு  ிடலகைில் வரும் உயர்திடணப் 

மபயர்கடைத் நூற்பா ம ால். 162-இல் மதாகுத்துக் கூறுகின்றார்.  

வ 

எண் 

வடக எடுத்துக்காட்டுகள் 

1  ிலப் மபயர்கள் குறிஞ் ியான், முல்டலயான்,  ருதத்தான், 

பாடலயான், ம ய்தலான், ஊரான்,  ாைான், 

 துடரயான், நகாவூரான், பாக்கத்தான், 

பட்டிணத்தான், வஞ் ி ாைன், ந ாழ ாைன், 

பாண்டி ாைன்  

இவ்வாறு ஏடனய மபண்பால் பலர்பால் 
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விகுதிகநைாடும் ஏற்கு ாறு வரும்.  

2 குழுவின் மபயர்கள் அடவயத்தார்,  ன்றத்தார், ஆயத்தார், கழகத்தார், 

அத்தி நகா த்தார் 

இவ்வாறு கழகத்தான், அத்திநகா த்தான் என்ற 

ஒருட ப் பாலிலும் வரும். 

3 விடனப் மபயர்கள் உண்ைான், தின்றான், கற்றான், உண்ைவன், 

தின்றவன், கற்றவன், மகால்லன், கூத்தன், ஓதுவன்,. 

இவ்வாறு மபண்பால் விகுதிநயாடும் பலர்பால் 

விகுதிநயாடும் மபாருந்து ாறு வரும்.  

4 உடைப் மபயர்கள் குட்டுவன் (குட்ை  ாட்டையுடையவன்), குடழயன் 

(குடழடய அணிந்தவன்), நவலன் (நவற்படைடய 

உடையவன்). இவ்வாறு ஏடனய பாற் 

மபயர்கைிலும் மபாருந்து ாறு வரும். 

5 பண்புமகாள் மபயர்கள் காியன், ம ய்யன், கூனன், ம டியன், குறைன், 

குாியன், தீயன், அன்பன்,  ல்லன்,  ாயன், 

ம ய்யன், மபாய்யன். இவ்வாறு பிற பாற் 

மபயர்கைிலும் மபாருந்து ாறு வரும். 

6 பல்நலார் குறித்த 

முடற ிடலப் மபயர்கள் 

தாயர், தந்டதயர், தாய் ார், தந்டத ார், 

அண்ணன் ார், தம்பி ார், தங்டக ார், தம்பியர், 

மபயரர் 

7 பல்நலார் குறித்த 

 ிடன ிடலப் மபயர்கள் 

குருைர், ம விைர், முைவர், வாயினர், டகயினர் 

8 பல்நலார் குறித்த முல்டலயார், குறிஞ் ியார், பாடலயார், 
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திடண ிடலப் மபயர்கள் டகக்கிடையினர், மபருந்திடணயினர், மவட் ியார், 

காஞ் ியார், வாடகயார் 

9 கூடிவரு வழக்கில் ஆடியர் 

மபயர்கள் 

 ணடலக் கயிறாகத் திாிப்பவன், கைடலக் டகயால் 

முகப்பவன்,  டலடய உகிராற் பிைப்பவன், 

யாடனடயக் டகயால்  டறப்பவன் 

10 இன்றிவர் என்னும் 

எண்ணுப் மபயர்கள் 

ஏனதி, காவிதி, அர ர், அட ச் ர், தூதுவர், 

வாயிநலார், அடியார், எவர், த ர், பிறர், பிறள், 

 ற்டறயான்,  ற்டறயாள்,  ற்டறயார்,  ற்டறயவர் 

   ன்னூலாரும் மபயர்கடை உயர்திடண ஆண்பாற் மபயர்கள், உயர்திடணப் 

மபண்பாற் மபயர்கள் பலர்பால் மபயர்கள் எனப் பகுப்பார். இவர் பகுப்பு 

மதால்காப்பியத்திலிருந்து  ிறிது நவறுபடும். 

3.4. அஃறிடணப் மபயர்கள் 

 மதால்காப்பியர் அது, இது, உது, அஃது, இஃது, உஃது என்ற ஆறு ஒருட  சுட்டுப் 

மபயர்கடையும் அடவ, இடவ, உடவ அவ்,  இவ், உவ் என்ற ஆறு பன்ட  சுட்டுப் 

மபயர்கடையும் யாது, யாடவ என்ற மூன்று வினாப் மபயர்கடையும் கூறிவிட்டு 

பின்வரும் மபயர்கடையும் அஃறிடணப் மபயர்கைாகப் பட்டியலிடுகின்றார். 

வ 

எண் 

வடக எடுத்துக்காட்டுகள் 

1 முதல் வடக பல்ல, பல,  ில, உள்ை, இல்ல 

2 விடனப் மபயர்க் கிைவி வருவது, ம ல்வது, வருபடவ, ம ல்படவ, 

உண்பது, உண்ைன,  ண்மவட்டி, நகாைாி, 

இடிதாங்கி,ந ர்ந்தாடரக் மகால்லி 
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3 பண்புமகாள் கிைவி வண்ணம், வடிவு, அைவு,சுடவ,குணம் 

பற்றியடவ: காிது, மவைியது, காியடவ, 

மவைியடவ, காியன, மவைியன, குறியது, 

ம டியது, குறியடவ, ம டியடவ, மபாிது,  ிறிது, 

மபாியடவ,  ிறியடவ, தீயது, தீயடவ, இனியது, 

இனியடவ,  ல்லது,  ல்லடவ  

4 எண்ணுக்குறிப் மபயர்கள் ஒன்று, இரண்டு, ஐந்து 

5 ஒப்பின ாகிய மபயர்கள் அன்னது, அன்னடவ, ஒத்தது, ஒத்தடவ, 

நபால்வது, நபால்படவ 

6 கள்மைாடு  ிவணும் மபயர் 

பல-அறி ம ால்லாக வரும். 

ஆ,  ாய், குதிடர, கழுடத, மதங்கு, பலா,  டல, 

கைல் – மதாைக்கத்தன.  

இனத்டதக் குறிக்கும் இடவ ஒருட க்கும், 

பன்ட க்கும் மபாதுவானடவ. மதால்காப்பியல் 

இவற்டற ‘இயற்மபயர்’ என்று குறிப்பிடுகிறார். 

உடரயா ிாியர் இைம்பூரணர் இவற்டறச் 

‘ ாதிப்மபயர்’ என்று குறிப்பிடுகிறார். 

 பல-அறி ம ால் ஆக்கள், குதிடரகள்,  டலகள் 

 அன்ன பிற  பிறிது, பிற,  ற்டறயது,  ற்டறயடவ, 

பல்லடவ,  ில்லடவ, உள்ைது, இல்லது, 

உள்ைன, இல்லன –என்னும் மதாைக்கத்தன 

3.5. அஃறிடண விரவுப்மபயர்கள் 

அஃறிடண விரவுப்மபயர் விடனநயாடு வரும்நபாது பால் உணர்த்தும். 

ஆ வந்தது, குதிடர வந்தது – ஒருட  

ஆ வந்தன, குதிடர வந்தன – பன்ட  
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விரவுப்மபயர் (இரு திடணயிலும் வரும் மபயர்) விடனமயாடு வரும்நபாதுதான் பால் 

உணர்த்தும். 

 ாத்தன் வந்தான், முைவன் வந்தான் – உயர்திடண 

 ாத்தன் வந்தது, முைவன் வந்தது – அஃறிடண 

ம யல்படுவதாலும் பால் உணரப்படும். 

 ாத்தன் யாழ் இட க்கும் 

 ாத்தி  ாந்து அடரக்கும் 

3.6. மபயர்ச்ம ால் வடகப்பாடு 

மபயர்ச்ம ால் 10 வடகப்படும்:  இயற்மபயர் 4,  ிடனப்மபயர் 4, முடறப்மபயர் 2 

(நூற்பா 20 முதல் 25). 

 ான்நக யியற்மபயர்  ான்நக  ிடனப்மபயர் 

 ான்மகன ம ாழி னார்  ிடனமுதற் மபயநர 

முடறப்மபயர் கிைவி யிரண்ைா கும்ந  

நயடனப் மபயநர தத்த   ரபின. 

ஆண்மபயர், மபண்மபயர், ஒன்றன் மபயர், பலவற்றின் மபயர் என இயற்மபயர் 4 வடக 

ஆண்  ிடனப்மபயர், மபண்  ிடனப்மபயர், ஒன்றன்  ிடனப்மபயர், பலவற்றின் 

 ிடனப்மபயர், எனச்  ிடனப்மபயர் 4 வடக. ஆண் முடறப்மபயர், மபண் முடறப்மபயர் 

என முடறப்மபயர் 2 வடக. 

மபண்மபயர்: 

  மபண்ட ப் மபயர் ஒருத்திக்கும், ஒன்றன்  ிடனப்மபயருக்கும், ஒன்றன் 

முடறப்மபயருக்கும் மபாது. 
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 ாத்தி வந்தாள்,  ாத்தி வந்தது - இயற்மபயர் 

முைத்தி வந்தாள், முைத்தி வந்தது -  ிடனப்மபயர் 

முைக்மகாற்றி வந்தாள், முைக்மகாற்றி வந்தது – ஒன்றன்  ிடனப்மபயர் 

தாய் வந்தாள், தாய் வந்தது –ஒன்றன் முடறப்மபயர் 

ஆண் மபயர்: 

ஆண்ட ப் மபயர் ஒருவனுக்கும், ஒன்றன்  ிடனப் மபயருக்கும், ஒன்றன் 

முடறப்மபயருக்கும் மபாது. 

 ாத்தன் வந்தான்,  ாத்தன் வந்தது 

முைவன் வந்தான், முைவன் வந்தது 

முைக்மகாற்றன் வந்தான், முைக்மகாற்றன் வந்தது 

தந்டத வந்தான், தந்டத வந்தது 

பன்ட ப்மபயர் ஒன்றன்-பாலுக்கும், பலவின்-பாலுக்கும், ஒருவருக்கும் உாிட  மபற்று 

வரும் . 

யாடன வந்தது, யாடன வந்தன, யாடன வந்தான், யாடன வந்தாள் 

ம டுங்கழுத்தல் வந்தது, ம டுங்கழுத்தல் வந்தன, ம டுங்கழுத்தல் வந்தான், 

ம டுங்கழுத்தல் வந்தாள் 

மபருங்கால் யாடன வந்தது, மபருங்கால் யாடன வந்தன, மபருங்கால் யாடன 

வந்தான், மபருங்கால் யாடன வந்தாள் 

ஒருட ச் சுட்டிய மபயர் 

 ஒருட ச் சுட்டிய மபயர் ஒன்றற்கும், ஒருவர்க்கும் மபாருந்தும். 
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நகாடத வந்தது, நகாடத வந்தான், நகாடத வந்தாள் - ஒருட  சுட்டிய 

இயற்மபயர். 

ம வியிலி வந்தது, ம வியிலி வந்தான், ம வியிலி வந்தாள் – ஒருட  சுட்டிய 

 ிடனப் மபயர் 

ம டும்புற  ருதி வந்தது, ம டும்புற  ருதி வந்தான், ம டும்புற  ருதி வந்தாள் – 

ஒருட  சுட்டிய  ிடன முதற்மபயர் 

பன்ட  சுட்டிய மபாதுப் மபயர் 

தாம்-தான் 

தாம் என்பது பன்ட க்கு உாியது . 

தாம் வந்தார், தாம் வந்தன 

தான் என்பது ஒருட க்கு உாியது. 

 தான் வந்தான், தான் வந்தாள், தான் வந்தது. 

எல்லாம் 

எல்லாம் என்பது மூவிைத்துக்கும் உாியது. 

எல்லாம் வந்நதம், எல்லாம் வந்தீர், எல்லாம் வந்தார் 

உயர்திடணயில் தன்டன உள்ைிட்ை பன்ட க்நக இது உாியது. பைர்க்டகப் பன்ட க்கு 

எல்லாம் என்னும் ம ால் வரக்கூைாது. (ஆனால் இக்காலத்தில் யாடனமயல்லாம் வந்தன 

என்று வழங்கிவருகிநறாம்). 

 ீயிர்- ீ 

 ீயிர்,  ீ என்னும் ம ாற்களுக்குப் பால் இல்டல. 

  ீயிர் வந்தீர்,  ீ வந்தாய் 
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 ீ ஒருட க்கு உாியது.  ீயிர் பன்ட க்கு உாியது . 

ஒருவர் என்னும் ம ால் ஆண்பாலுக்கும், மபண்பாலுக்கும் உாியது. ஒருவர் என்னும் 

ம ால் தன்ட டய உணர்த்து ானால் அப்நபாது அது பன்ட . இவற்டறமயல்லாம் 

உன்னிப்பாக முன்னத்தால் உணர்ந்துமகாள்ை நவண்டும். மபண் கன் என்னும் ம ால் 

மபண் கன் வந்தாள் என்று ம ால்லப்படும். ம ய்யுைில் ஆன்-ஈறு ஓன்-ஈறு ஆகும். 

வில்லான் – வில்நலான் 

இடறச் ிப்மபாருள் வாின் வரும் மபாதுப்மபயர் 

ம ய்யுைில் இடறச் ிப்மபாருடைச் (கருப்மபாருடை) சுட்டும் மபயர் 

உயர்திடணடய உணர்த்தாது. 

 கடுவன் முது கன் கல்லா மூலற்கு 

 வதுடவ வந்த வன்பறழ்க் கு ாி  

இதில் கடுவன், முது கன், மூலன், கு ாி என்னும் ம ாற்கள் உயர்திடண அன்று. கடுவன் 

என்பது ஆண் குரங்டகயும், மூலன் என்பது மபண்குரங்டகயும், கு ாி என்பது குரங்குக் 

குட்டிடயயும் உணர்த்துகின்றன. 

3.7. மதாி ிடல விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

 ஒரு கருத்தாவின் விடன காரண ாக, அவ்விடனநய காரணப் மபயராக வருவது 

விடனயாலடணயும் மபயர் எனப்படும். இரு திடணக் கண்ணும் பைர்க்டக விடனகநை, 

விடனயாலடணயும் மபயராக அட யும். அவ்வாறு வரும் நபாது ஈறு திாியா லும் 

திாிந்தும் வரும். 

 எ.கா.உண்ைான், உண்ைாள், உண்ைார், உண்ைது, உண்ைன. 

 உண்ைவன், உண்ைவள், உண்ைவர், உண்ைவர், உண்ைது, உண்ைடவ 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 236 

3.8. குறிப்பு விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

 கருத்தாவால் இயற்றப்மபற்ற விடன, பின்னர் அக்கருத்தாவிற்கு காரணப் 

மபயராக வரும் நபாது விடனயாலடணயும் மபயர் எனப்படும்.  ாத்தன் மபான்னன் 

எனவரும் நபாது மபான்னன் குறிப்பு விடனயாகும்.  மபான்னடன அடழத்து வா, 

மபான்னனுக்குக் மகாடு என வரும் நபாது மபான்னன் என்பது குறிப்பு 

விடனயாலடணயும் மபயராகும். 

3.9. மதாடகப் மபயர்கள் 

3.9.1. மதால்காப்பியாின் அணுகுமுடற  

மதால்காப்பியர் ம ால்லதிகாரத்தில் எச் வியலில் ஆறு வடகயான மதாடககடைப் 

பற்றிக் கூறுகிறார். இத்மதாடககடை ( ில விதிவிலக்கானவற்டறத் தவிர்த்து)  ாம் 

எடுத்துக்மகாண்ை நகாட்பாட்டு அடிப்படையிலான கடலச்ம ால்லின்படி ‘கூட்டுகள்’ என 

அடழக்கலாம் என்று நதான்றுகின்றது. அவர் ஆறு வடகயான மதாடககடைப் பற்றிப் 

நபசுகிறார். அடவயாவன (1) நவற்றுட த்மதாடக, (2) உவட த்மதாடக, (3) 

விடனயின் மதாடக, (4) பண்பின்மதாடக, (5) உம்ட த்மதாடக, (6) 

அன்ம ாழித்மதாடக என்பன (சூத்திரம் 406). இடவ ஒவ்மவான்டறப் பற்றிய 

மதால்காப்பியர் கருத்துகடைப் பார்ப்நபாம்.  

3.9.1.1 நவற்றுட த்மதாடக  

சூத்திரம் 407–இலிருந்து மதாடககடைப் பற்றி மதால்காப்பியர் ஒவ்மவான்றாகக் 

கூறுகிறார். அவர் நவற்றுட த்மதாடக என்படத ‘…நவற்றுட த்மதாடகநய நவற்றுட  

இயல்’ (சூத்திரம் 407) என்கிறார். அவர் கருத்துப்படி நவற்றுட த் மதாடகக்கு அடிப்படை 

நவற்றுட த் மதாைர் என்பதாகும். அவர் இவ்நவற்றுட த் மதாைர்கடை அறு 
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வடகப்படுத்துகிறார். அடவயாவன: (1) இரண்ைாம் நவற்றுட யுறுபு (ஐ) மதாக்க வரும் 

இரண்ைாம் நவற்றுட த் மதாடக (எ.கா.  ீர்  ிந்தினன் <  ீடரச் ிந்தினன்), மூன்றாம் 

நவற்றுட யுறுபு (ஓடு என்பன) மதாக்க வரும் மூன்றாம் நவற்றுட த்மதாடக (எ.கா. தாய் 

மூவர் < தாமயாடு மூவர்),  ான்காம் நவற்றுட  உருபு (-உக்கு) மதாக்க வரும்  ான்காம் 

நவற்றுட த் மதாடக (எ.கா. கரும்பு நவலி < கரும்புக்கு நவலி), (4) ஐந்தாம் 

நவற்றுட யுறுபு (-இன் என்பன) மதாக்க வரும் ஐந்தாம் நவற்றுட த் மதாடக (எ.கா. 

கருவூர்க்கிழங்கு <கருவூாின் கிழங்கு), (5) ஆறாம் நவற்றுட யுறுபு (அது என்பன) மதாக்க 

வரும் ஆறாம் நவற்றுட த் மதாடக (எ.கா. முருகன் புகழ் < முருகனது புகழ்), (6) ஏழாம் 

நவற்றுட யுறுபு (கண் என்பன) மதாக்க வரும் ஏழாம் நவற்றுட த் மதாடக (எ.கா. 

 ன்றப் மபண்டண <  ன்றின்கண் மபண்டண).  

3.9.1.2. உவட த்மதாடக  

‘உவ த்மதாடகநய உவ  இயல்’ (சூத்திரம் 408) என உவட த்மதாடக பற்றித் 

மதால்காப்பியர் கூறுகிறார். அவர் கருத்துப்படி உவ  உருபு வரத்தக்க விதத்தில் விாிந்து 

மபாருள்பைத்தக்க உவட த்மதாைர் தான் உவட த் மதாடகக்கு அடிப்படையாகும். 

(எ.கா.  டழ வண்டக < டழ அன்ன வண்டக,  லர்முகம் < லர்நபால முகம்).  

3.9.1.3. விடனத்மதாடக  

‘விடனயின் மதாகுதி காலத்தியலும்’ என்று விடனத்மதாடக பற்றி மதால்காப்பியர் 

கூறுகிறார். இவர் கருத்துப்படி விடனத்மதாைர் காலம் விாியப் மபாருள் தரும். (எ.கா. 

புணர் மபாழுது <புணர்ந்த மபாழுது / புணர்கின்ற மபாழுது / புணரும் மபாழுது).  

3.9.1.4. பண்புத்மதாடக 

  மதால்காப்பியர் பண்புத்மதாடக குறித்து பின்வரு ாறு கூறுகிறார்.  

‘வண்ணத்தின் வடிவின் அைவின் சுடவயிமனன்  
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றன்ன பிறவும் அதன்குணம் நுதலி  

இன்ன திதுமவன உரூஉம் இயற்டக  

என்ன கிைவியும் பண்பின் மதாடகநய’ 

இவர் கருத்துப்படி விநைடிக்கப்படும் ம ால்லும் வண்ணம், வடிவு, அைவு, சுடவ இடவ 

நபான்ற பிற பண்புகைின் அடிப்படையிலான இதன் விநைைணமும் பண்புருபு மதாக்க 

வருவது பண்புத் மதாடகயாகும். இதன்படி ‘கருட யான குதிடர எனப்மபாருள் 

மகாள்ைத்தக்கக் கருங்குதிடர வண்ணப் பண்புத்மதாடகக்கும் ‘வட்ை ான பலடக’ 

எனப்மபாருள் தரும் வட்ைப்பலடக என்படத வடிவப் பண்புத்மதாடகக்கும் ‘குறுகலான 

நகால்’ எனப் மபாருள்படும் குறுங்நகால் என்படத அைவுப் பண்புத்மதாடகக்கும், 

‘தித்திப்பான கரும்பு‘ எனப் மபாருள் தரும் தீங்கரும்பு என்படதச் சுடவப் பண்புத் 

மதாடகக்கும் எடுத்துக்காட்டுகைாகக் கூறலாம்.  

3.9.1.5. உம்ட த்மதாடக  

உம்ட த்மதாடகப் பற்றி மதால்காப்பியர் பின்வரு ாறு கூறுகிறார்.  

இருமபயர் பலமபயர் அைவின் மபயநர  

எண்ணியர் மபயநர  ிடறமபயர்க் கிைவி  

எண்ணின் மபயநர ைவ்வறு கிைவியும்  

கண்ணிய  ிடலத்நத யும்ட த் மதாடகநய’  

இவர் கருத்துப்படி இருமபயர், பல்மபயர், அைவுப்மபயர், எண்ணியர் மபயர்,  ிடறமபயர், 

எண்ணின் மபயர் என்பன உம் மதாக்க  ிற்பது உம்ட த் மதாடகயாகும். ‘உவ்வாவும் 

பதினான்கும்’ என விாிவும் உவாப்பதினான்கு இருமபயர் உம்ட த்மதாடகக்கும், புலியும் 

வில்லும் மகண்டையும்’ என விாியும் புலவிற்மகண்டை என்பது பல்மபயர் 

உம்ட த்மதாடகக்கும், ‘தூணியும் பதக்கும்’ என விாியும் தூணிப்பதக்கு என்பது அைவின் 
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மபயர் உம்ட த்மதாக்கும், ‘பதின் ரும் ஐவரும்’ என விாியும் பதிடனவர் என்பது 

எண்ணியர் மபயர் உம்ட த்மதாடகக்கும், ‘மதாடியும் அடரயும்’ என விாியும் மதாடியடர 

என்பது  ிடறமபயர் உம்ட த்மதாடகக்கும், ‘பத்தும் ஒன்றும்’ என விாியும் பதிமனான்று 

என்பது எண்ணின் மபயர் உம்ட த்மதாடகக்கும் எடுத்துக்காட்டுகைாகும்.  

3.9.1.6. அன்ம ாழித்மதாடக  

மதால்காப்பியர் அன்ம ாழித்மதாதாடக பற்றிப் பின்வரு ாறு கூறுகிறார்:  

பண்புத்மதாடக வரூஉங் கிைவி யானும்  

உம்ட  மதாக்க மபயர்வயி னானும்  

நவற்றுட  மதாக்க மபயர்வயி னானும் 

ஈற்று ின் றியலும் அன்ம ாழித் மதாடகநய.  

இதன்படி பண்புத்மதாடக வரும் ம ால்லிலும் உம்ட த் மதாக்க மபயாிைத்தும் 

நவற்றுட  மதாக்க மபயாிைத்தும் இறுதிச் ம ால்லிைத்தும்  ின்று அன்ம ாழித்மதாடக 

வரும். எடுத்துக்காட்ைாக, ‘மவண்ட யான ஆடை’ எனப் மபாருள்படும் 

பண்புத்மதாடகயான மவள்ைாடை ‘மவண்ட யான ஆடையுடுத்திய மபண்’ என்ற 

பிறிமதாரு மபாருடை உணர்த்தவல்லதானால் அது பண்புத்மதாடகக் கண்வரும் 

அன்ம ாழித்மதாடகயாகும்: ‘தகரமும் ஞாழலும்’ எனப் மபாருள்படும் தகர ஞாழல் என்ற 

உம்ட த் மதாடக ‘தகரமும் ஞாழலும் உடையாள்’ என்ற பிறிமதாரு மபாருடை 

உணர்த்தவல்லதாதால் அது உம்ட த்மதாடகக்கண் வரும் அன்ம ாழித்மதாடகயாகும். 

‘மபான்னாலான தாலி’ எனப் மபாருள்படும் மபாற்றாலி என்ற நவற்றுட த்மதாடகப் 

‘மபான்னால் ஆன தாலி அணிந்தவள்’ என்ற பிறிமதாரு மபாருடை 

உணர்த்தவல்லதானால் அது நவற்றுட த் மதாடகக் கண் வரும் 

அன்ம ாழித்மதாடகயாகும். மதால்காப்பியர் இங்கு விடனத்மதாடகக் கண் வரும் 
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அன்ம ாழித்மதாடகடயப் பற்றியும் உவட த்மதாடகக் கண் வரும் 

அன்ம ாழித்மதாடகடயப் பற்றியும் நப வில்டல எனக் குறிப்பிை நவண்டியதாகிறது.  

3.9.1.7. மதாடகச் ம ாற்கைில் மபாருள்  ிறக்கு ிைம் 

  மதாடகச் ம ாற்கைில் மபாருள்  ிறக்கு ிைங்கடைப் பற்றித் மதால்காப்பியர் 

பின்வரு ாறு கூறுகிறார்.  

முன்ம ாழி  ிடலயலும் பின்ம ாழி  ிடலயலும்  

இரும ாழி ந லும் ஒருங்குைன்  ிடலயலும்  

அம்ம ாழி  ிடலயா தன்ம ாழி  ிடலயலும்  

அந் ான் மகன்ப மபாருள் ிடல  ரநப. 

மதாடகச் ம ாற்கைின் மபாருள் (வல ிருந்து பார்க்டகயில்) முன்வரும் ம ால்லினின்று 

மபறப்பைநவா பின்வரும் ம ால்லினின்று மபறப்பைநவா இரண்டினின்றும் 

மபறப்பைநவா இரண்டினு ின்றி பிறிமதாரு ம ால்லினின்று மபறப்பைநவா ம ய்யலாம் 

என்ற  ால்வடகத் மதாடகப் மபாருள்கடைத் மதால்காப்பியர் கூறுகிறார். 

எடுத்துக்காட்ைாக நவங்டகப்பூ என்பதன் மபாருள் முதற்ம ால்லாகிய பூவினின்று 

மபறப்படும். மபண்ணணங்கு என்பதன் மபாருள் ‘அணங்கு நபாலும் மபண்’ என 

பின்வரும் மபண் என்ற ம ால்லினின்று மபறப்படும்; உவாப் பதினான்கு, 

புலிவிற்மகண்டை நபான்ற உம்ட த் மதாடககைின் மபாருள் முன்வரும் ம ாற்கைின்றும் 

மபறப்படும். மவள்ைாடை, தகரஞாழல், மபாற்மறாடி நபான்ற 

அன்ம ாழித்மதாடககைின் மபாருள் முன்பின் என அட யும் ம ாற்கைிலிருந்தல்லாது 

பிறவற்றாற் மபறப்படும்.  

3.9.1.8. மதாடகச் ம ாற்கள் ஒரு ம ால் தன்ட ய  

சூத்திரம் 414 –இல் மதால்காப்பியர் பின்வரு ாறு கூறுகிறார்.  

‘எல்லாத் மதாடகயும் ஒரும ால்  டைய’  
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இதன்படி மதாடகச் ம ாற்கள் எல்லாம் ஒரு ம ால்லாய்  ிற்கும் என மபாருள் 

மகாள்ைலாம். இது  ிக முக்கிய ாய் கவனிக்க நவண்டிய சூத்திர ாகும். இதன் 

அடிப்படையிலான வாத விைக்கங்கடைப் பின்னர் பார்ப்நபாம்.  

3.9.2. மதால்காப்பிய உடரயா ிாியர்கைின் பார்டவ 

  மதால்காப்பியத்தின் உடரயா ிாியர்கைின் கருத்துகடையும்  ாம் ஆய்ந்து பார்க்க 

நவண்டியதிருக்கிறது.  

3.9.2.1. இைம்பூரணர் பார்டவ 

  மதால்காப்பிய உடரயா ிாியர்கைில்   க்கு முதலாவதாக அறிமுக ாகிறவர் 

இைம்பூரணராவர். இவர் கி.பி.12-ஆம் நூற்றாண்டைச்  ார்ந்தவர். அதாவது 

மதால்காப்பிய சூத்திரங்கைின் உடர கிட்ைத்தட்ை 15 நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின் இவரால் 

  க்குக் கிடைக்கப் மபறுகின்றது. எனநவ இவரால் பல இைங்கைில்  ாியான விைக்கம் 

தர இயலா ல் இருப்பது இயற்டகநய. மதாடக பற்றிய இவரது பார்டவடய இரண்டு 

மபாிய தடலப்புகைில் காணலாம். (1) மதாடககைின் உருவாக்கம், (2) மதாடககைின் 

மபாருள்படுத்தம்.  

மதாடககைின் உருவாக்கம்  

இைம்பூரணர் மதாடககடை மூவடகச் ந ர்ந்து வருடகயின் ஒரு வடகயாகக் 

மகாள்கிறார். இவர் ஏநதனும் இரு ம ாற்கள் ந ர்ந்து வருடகயில் அடவ 

மதாடகயாகநவா உம்ட த்மதாைராகநவா ம யப்படுமபாருள் பயனிடல உறவிநலா 

வரும் என்கிறார் (பார்க்க: இைம்பூரணாின் மதால்காப்பியச் சூத்திரம் 1-இன் விைக்கம்). 

   த ிழில் மபரும்பாலும் மதாடககள் மபயடரயும் ந ர்க்டகயிநலா மபயடரயும் 

விடனடயயும் ந ர்க்டகயிநலா உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்ைாக  ிலம் கண்ைான் என்பது 

மபயரும் விடனயும் ந ர்ந்த மதாடக. ஆனால் ந னாவடரயர் இடதத் மதாடகயாகக் 

மகாள்வதில்டல. பிறர் இடத எழுவாய்ப் பயனிடலத் மதாைராக அநத  யம் நவற்றுட  

 டறந்திருக்கிற மதாடகயாகக் மகாள்வர். இைம்பூரணர் கருத்துப்படி  ில விடனகள், 
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மபயர் இவற்றின் இடணப்டபத் மதாடகயாகக் மகாள்ைலாம் (மதால்காப்பியச் சூத்திரம் 

68-இன் உடர). இவருடைய தீர் ானம் விடனத்மதாடக பற்றிய இவாின் பார்டவடயப் 

மபாறுத்து அட கிறது; இவர் கருத்துப்படி விடனத்மதாடகயில் மபயமரச் ம் உள்ைது. 

ந னாவடரயாப் கருத்துப்படி விடனத்மதாடக என்பது விடனநவர், மபயர் இவற்றின் 

இடணப்பாகும்; விடனநவர் ஏவல் விடன ந ாக்டகக் காட்ைாதநபாது 

விடனப்மபயராகும்; ஆனால் மதாடகயின் வலியால் மதாடக காலத்டதக் காட்டும். இவர் 

பார்டவயில் விடனப் மபயர்+மபயர் இவற்றின் இடணப்பு  ட்டும் தான் உண்டு; 

மபயமரச்  ில்டல. நவறு மதால்காப்பிய உடரயா ிாியரான  ச் ினாக்கினியர் 

கருத்துப்படி மபயமரச்  ிருக்கிறது, ஆனால் மபயமரச் ப் மபாருைிருந்தாலும் மபயமரச்  

வடிவு இல்டல.  

இைம்பூரணர் மதாடககளுக்கும் அவற்றிற்கிடணயான மதாைர்களுக்குமுள்ை 

உறடவத் மதைிவாக அடையாைம் காண்கிறார்.  ட்டு ன்றி மதாடககள்  ம் ந்தப்பட்ை 

மதாைாிலிருந்து மபறப்பட்ைடவ என்றும் மகாள்கிறார். எடுத்துக்காட்ைாகக் குதிடரத்நதர், 

குதிடரயாற் பூட்ைப்பட்ை நதர் என்பனவற்றுள் முதலாவது இரண்ைா திலிருந்து ஆல் 

என்ற உருபும் பூட்ைப்பட்ைது என்ற உருபல்லாத ஒன்றும் முதலாவதிலிருந்து 

விவாிக்கப்பட்டு மபறப்பட்ைது என்றும் கூறுகிறார் (மதால்காப்பிய சூத்திரம் 79-இன் 

விைக்கம்). ந லும் இைம்பூரணர் தன் மதால்காப்பிய சூத்திரம் 407-இன் விைக்க 

உடரயில் ஒரு  ாரார்  ிலங்கைந்தான், தாய்மூவர் நபான்ற நவற்றுட த் மதாடககைில் 

நவற்றுட யுருபு புலப்பைாது  ிற்கிறது என்படத ஏற்றுக்மகாள்ை ாட்ைார் என்று 

கூறுகிறார். இவர்கள் கருத்துப்படி நவற்றுட  உருபுகைின்றி மபயர்கள் இடணந்து 

மதாடக வருகிறது; மதாடக தகுந்த இலக்கண உறடவ மவைிப்படுத்துகிறது.  ிலர் இடத 
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ஒத்துக்மகாள்வதில்டல என்கிறார் இவர். ஆனால் அவர்கைின் கருத்டத விைக்கவில்டல. 

ந னாவடரயர் முதற்கூறிய கருத்டதக் மகாண்ைவர்.  

மதாடககைின் மபாருட்படுத்தம்  

இைம்பூரணர் நவற்றுட த் மதாடககடைப் மபாறுத்த ட்டில் அடவ நவற்றுட  

உருபுகள் வருடகயில் மபறும் மபாருடைப் மபறுவதாகக் கூறுகிறார். மதாடக 

உருவாகுடகயில் நவற்றுட  உருபுகள்  ீக்கப்படும் என்று மகாள்கிறார் (பார்க்க: 

மதால்காப்பிய சூத்திரம் 407–இன் உடர). உவட த்மதாடககைின் மபாருட்படுத்தம் 

பற்றிப் நபசுடகயில் அவர் ஆர்வத்டதத் தூண்டும் நகள்விடயக் நகட்கிறார். 

இவ்வடகயான மதாடககடை விாிக்டகயில் இடவ உவ உருபுகடை  ட்டு ன்றி 

நவற்றுட  உருபுகடையும் மவைிப்படுத்துவடதச் சுட்டிக்காட்டுகிறார். 

எடுத்துக்காட்ைாகத் துடி ாடு என்பது ‘துடிடய ஒக்கும்  ாடு’ என விாியும். இவ்வாறு 

விாிடகயில் இதில் நவற்றுட  உருபு மவைிப்படுகிற காரணத்தால் இடத நவற்றுட த் 

மதாடக என்பதா அல்லது ஒக்கும் என்ற உவ வுருபு மவைிப்படுகிற காரணத்தால் இடத 

உவட த்மதாடக என்பதா என்ற  ிக்கல் வருவடதக் குறிப்பிடுகிறார். நவற்றுட யுருபு, 

உவட யுருபு இரண்டும்  டறந்து மதாடக வரப்மபற்றாலும், மதாடகக்கு 

உவட ப்மபாருநை  ிறப்புடையதாதலின் இத்மதாடகடய உவட த் மதாடக என்பநத 

மபாருத்தம் என்று ஒரு ாரார் கருதுவர் என்று கூறுகிறார் (பார்க்க: மதால்காப்பிய 

சூத்திரம் 408 –இன் உடர). ஆன நபான்ற உவ  உருபுகள் பலயிைங்கைில் இரண்ைாம் 

நவற்றுட  மபற்ற மபயருைன் ந ர்ந்து வருவதில்டல. எனநவ இவ்விைங்கைில் 

உவட யுறவு இருக்கிறநதயன்றி நவற்றுட யுறவு இல்டல என்று ந னாவடரயர் 

சுட்டிக்காட்டுகிறார்.  

ஆனால்  ச் ினாக்கினியர் இத்தீர் ானத்திலிருந்து மபாிதும்  ாறுபடுகிறார். 

உவட  இடைச்ம ாற்கள் யாவும் எச்  ாகச் ம யல்படுவதால் ம யப்படுமபாருைின் 

பயனிடலயாகச் ம யப்படுகின்றன. அவர் கருத்துப்படி நவற்றுட  உறவு இருக்கிறது; 
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இருப்பினும் அதற்குப் பிறகு உவட  அல்லது இவ்வடகயான மதாடககடை நவறு 

பிாிக்கும் உவட  உறவு உள்ைது.  

விடனத்மதாடக பற்றிய இைம்பூரணாின் மகாள்டகடய முன்னநர பார்த்நதாம். 

இைம்பூரணர் இத்மதாடத உருவாகும் நபாது விடனயில் ஏற்படும் முழுட யற்ற 

 ீக்கத்டதப் பற்றிப் நபசுகிறார். எடுத்துக்காட்ைாகக் மகால்யாடன என்ற மதாடகயில் 

(மகால்லும் என்ற மூல விடனயிலிருந்து) மகால்  ிறுத்தி டவக்கப்மபற்று உம் என்ற ஒட்டு 

 ீக்கப்படுகின்றது என்கிறார்.  

பண்புத்மதாடக உருவாகுடகயில் அடையாய் வரும் ம ால்லின் (அதாவது 

மதாடகயின் முதல் அங்கத்தின்) ஒரு பாகம்  ிறுத்தி டவக்கப் மபற்று  ீதி பாகம் 

 ீக்கப்மபறுகிறது என்று இைம்பூரணர் வாதாடுகிறார் (பார்க்க: மதால்காப்பிய சூத்திரம் 

410-இன் உடர). ‘காியது குதிடர’ என விாியும் கருங்குதிடர என்படத எடுத்துக்காட்ைாக 

கூறுகிறார். காியது குதிடர என்பதிலிருந்து மதாடக உருவாக்கப்படுடகயில் அது என்ற 

ஒட்டு காியது என்பதிலிருந்து  ீக்கப்மபற்று, கர்(உம்) என்பது  ிறுத்தி 

டவக்கப்மபறுகிறது. எனநவ இது பண்புத்மதாடக என அடழக்கப்மபறுகிறது என்கிறார். 

உம்ட த்மதாடக பற்றிய இவரது கருத்து முக்கிய ானதாகும். கபிலன், பரணன் என்ற 

இயற்மபயர்கள் உம்ட த்மதாடகயாக வரும்நபாது அது கபிலபரணன் என்று -ன் ஈராக 

அட ய வருவதில்டல: ஏமனன்றால் -ன் வருவதனால்  ம் ந்தப்பட்ை விடனமுற்றும் 

ஒருட  குறியீைான -ன் ஈறாக அட ய வரநவண்டியது வரும்; எனநவதான் 

மதால்காப்பியர் இம் ாதிாியான உம்ட த் மதாடககள் பன்ட  ஒட்டு ஈறாக அட ய 

வரும் (அதாவது கபிலபரணர் என்று வரும்) என்று விைக்குவடதக் குறிப்பிடுகிறார். 

இைம்பூரணர் பயனிடலயாக்கம் மதாடகயின் இரண்டு உறுப்புகடையும் மபாறுத்து 

அட யும் என்று  ாியாக அனு ானித்துள்ைார். அன்ம ாழித்மதாடக பற்றி நபசுடகயில் 

இவர் இட நயாட்ை அட ப்மபாழுங்டகப் பற்றிப் நபசுகிறார். இந்த வடகயான 

மதாடககைில் மபாருள் (தடலப்புச் ம ால்) அதன் உறுப்புகைில் கிைக்கா ல் பிறிநதார் 
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ம ால்லில் கிைக்கின்ற காரணத்தால் மதாடக படுத்தநலாட யால் உச் ாிக்கப்மபறும் 

என்கிறார் (பார்க்க: மதால்காப்பிய சூத்திரம் 412 –இன் உடர). மதால்காப்பியர் 

நவற்றுட த் மதாடக, பண்புத்மதாடக, உம்ட த்மதாடக என்பனவற்றின் பின்னணியில் 

தான் அன்ம ாழித்மதாடக வரும் என்கிறார். ஆனால் இைம்பூரணர் பிற இரு 

மதாடகயான உவட த்மதாடத, விடனத்மதாடத என்பனபவற்றின் பின்னணியிலும் 

அன்ம ாழித்மதாடக வரும் என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார்.  

3.9.2.2. ந னாவடரயர் பார்டவ  

இைம்பூரணருக்கு அடுத்தபபடியாக டவத்துக் கருதப்படும்  ிறந்த உடரயா ிாியர் 

ந னாவடரயராவர். இவர் தர்க்கவியல்  ாணவர். த ிழிலும்   ஸ்கிருத ம ாழியிலும் 

பாண்டித்தியம் மபற்றவர். இவருடைய உடரயில் இவரது   ஸ்கிருத ம ாழி அறிவின் 

தாக்கத்டதக் காணலாம். பிற உடரயா ிாியருைன் ஒப்பிடுடகயில் இவர் மதாடகயின் 

நகாட்பாடுகள் பற்றியும் விைக்கம் பற்றியும் கூடுதலாக வாதங்கள் தருகிறார். பிற 

உடரயா ிாியர்கைான  ச் ினாக்கினியர், மதய்வச் ிடலயார், கல்லாைர் என்பார் 

இைம்பூரணடரநயா ந னாவடரயடரநயா பின்பற்றுகிறார்கள். (எனநவ ஒநர 

 ாதிாியான விவாதங்கடை முன்டவப்படதத் தவிர்க்க மதய்வச் ிடலயார்  ற்றும் 

கல்லாைர் உடரகள் பற்றி இங்கு நப ப்பைவில்டல;  ில விவாத காரணங்களுக்காக 

 ச் ினாக்கினியர் பற்றி  ிறிது நப ப்படும்). ந னாவடரயர் பார்டவயில் மதாடககள் 

ஒட்டுகைின் (உருபுகைின்)  ீக்கத்தால் உருவானடவயல்ல.  

ந னாவடரயர் மதாடக பற்றிய இருவடகயான நகாட்பாடுகடைக் 

குறிப்பிடுகிறார். இரண்டு குழுக்கைாக இலக்கணவியலார்கள் உள்ைடதச் 

சுட்டிக்காட்டுகிறார். ஒரு குழுடவச்  ார்ந்தவர் மதாடககள் நவற்றுட  ஒட்டுகள், உவட  

இடைச்ம ாற்கள், -உம் என்ற பின்குடறச்ம ால், விடனமுற்றின் ஒட்டு, பண்புப்மபயாில் 

வரும் ஒட்டு இவற்றின்  ீக்கத்தால் ஆக்கப்மபற்றடவ என்று கூறுகின்றனர்; பிற 
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குழுடவச்  ார்ந்தவர் இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு ந ற்பட்ை ம ாற்கள் இடைமவைிநயா 

விட்டிட நயா இன்றி இடணந்து பின்னிப்பிடணந்த ஒரு அலகாகப் மபாருத்த ான 

மபாருடை உணர்த்துவதாகக் கூறுகின்றனர். ந னாவடரயர் பின்னால் கூறப்பட்ை 

குழுவின் பார்டவடய ஏற்றுக்மகாள்கிறார். நவழக்கரும்பு, நகழர்பன்றி என்ற 

எடுத்துக்காட்டுகைில் ஒட்டுகள்  ீக்கப்பைவில்டல என்றாலும் அடவ மதாடகயாய்ச் 

ம யலாற்றுகின்றன என்று குறிப்பிடுகிறார். அவர் மதால்காப்பியரும் இநத 

கருத்டதத்தான் மகாண்டிருப்பதாய் வாதாடுகிறார். மதாடகயாக வரும் ம ாற்கள் ஒரு 

ம ால்லாகச் ம யலாற்றுவதாகக் கூறுகிறார். இருப்பினும் ம ாற்கைின் ந ர்க்டகயாலான 

மதாைர்களும் ஓர் இலக்கண அலகாகச் ம யலாற்றலாம் என்றும் கூறுகிறார். எனநவ 

தான் இவர் ஒரு மதாடகயாக வரும் ம ாற்களுக்கிடைநய விட்டிட  

இருக்கநவண்டியடதக் கூடுதலான பண்புக்கூறாக வற்புறுத்துகிறார். (மதால்காப்பிய 

சூத்திரம் 420-இல் ‘எல்லாத்மதாடகயும் ஒரும ால்  டைய’ என்று குறிப்பிடுவது இங்கு 

 ிடனவுகூறத்தக்கது). நகைர்பன்றி நபான்ற இருமபயமராட்டுப் பண்புத் மதாடககைில் 

ஒரும ால்லும்  ீக்கப்மபறவில்டல என்று குறிப்பிட்டுத் மதாடகயாக்கத்தில் ஒட்டுகள் 

நபான்றடவ  ீக்கம் மபறுவதாகக் கூறுவது ஒப்புக்மகாள்ை இயலாது என்று 

வாதாடுகிறார்;  ாறாகத் மதாடககைின் உறுப்புகநை நவற்றுட  ஒட்டுகள் 

நபான்றவற்றின் மபாருடைத் தருவதாகக் கூறுகிறார். (பார்க்க: மதால்காப்பிய சூத்திரம் 

412-இன் உடர). ந னாவடரயர் மபாருண்ட  ிடல  ாற்றம் அடைந்து ஒருவடகப் 

பறடவடயக் குறிக்கும் ம ம்நபாட்டு நபான்ற மதாடககடைத்தான் உண்ட யான 

மதாடககைாக (அதாவது கூட்டுகைாக) ஒத்துக்மகாள்வதாய் மதாிகிறது; இங்கு ம ம் 

என்பது வடரயடற ம ய்யும் அடையாகப் பயன்பைாது விநைைடண ம ய்யும் 

அடையாகப் பயன்படுகிறது. ம ம்நபாட்டு என்பது ஒரு கூட்ைாகச்  ிவந்த  ிறப் 

பறடவடயக் குறிப்பிைா ல் ஒரு குறிப்பிட்ை இனத்டதச்  ார்ந்த பறடவடயக் 

குறிப்பிடுகிறது. இவ்வாறு இது ஒரு வடகயான  ரபுப்மபாருைாக  ாறியுள்ைது.  
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3.9.2.3.  ச் ினாக்கினியாின் பார்டவ 

 ந னாவடரயருக்குப் பின்வரும்  ச் ினாக்கினியர் ந னாவடரயாின் 

ஆட்ந படணகளுக்கு விடையைிக்கத்தக்க விதத்தில் எதிாிடையான நகாட்பாட்டைச் 

 ீர்படுத்தியுள்ைார். இவர் எல்லாத் மதாடககைிலும் ஒன்நறா அதற்கு ந ற்பட்ை ஒட்டுகள், 

பின்குடறச் ம ாற்கள், ம ாற்கள் ஆகியன குன்றி ( ீக்கம் மபற்று) வரலாம் என்று 

மகாள்கிறார். நவற்றுட  உருபுகள், பின்குடறச் ம ால்லாகிய -உம்  ற்றும் 

விடனத்மதாடக  ற்றும் பண்புத்மதாடகயில் விாியும் ஒட்டுகள், அன்ம ாழித்மதாடகயில் 

விாியும் ம ாற்கள் என்பன மதாடககைில்  ீங்கி அல்லது  டறந்து வரும் என்று இருவரும் 

ஒத்த கருத்டதக் மகாள்கின்றனர். இரு மபயமராட்டுப் பண்புத்மதாடகயில் (எ.கா 

 ாடரப்பாம்பு) ஒரு உருபநனா ம ால்லநனா  ீக்கம் மபறவில்டல என்று 

சுட்டிக்காட்டுகிறார். இங்குகூை இம் ாதிாியான மதாடககைின் இரு ம ாற்களுகிடைநய 

ஆகிய என்ற உருபு இச்ம ாற்கள் இரண்டும் வடரயறுப்பான் வடரயடற 

ம ய்யப்படுவான் (determiner–determined)  என்ற மதாைர்டபக் காட்ை வரும் என்று 

 ச் ினார்க்கினியர் குறிப்பிடுகிறார் (பார்க்க: மதால்காப்பிய சூத்திரம் 412–இன் உடர).   

மதால்காப்பியச் சூத்திரம் 412-இல் வரும் மதாக என்படதச் ந னாவடரயர் 

‘மதாடகயாகவரும்’ என்று மபாருள் மகாள்கிறார். ஆனால் பிறர் இடத ‘உருபநனா 

ம ால்நலா  ீங்கும் நபாது’ எனப்மபாருள் மகாள்கின்றனர்.  ச் ினாக்கினியர் 

வட்ைப்பாடற என்ற எடுத்துக்காட்டில் வட்ைம் என்பதன் ஈற்றில் வரும் -ம் என்ற எழுத்து 

 ீங்க வட்ைம் >வட்ை என  ாறும் என்று குறிப்பிடுகிறார். இவர் இந்தப் புணர்ச் ி 

அடிப்படையிலான மகடுதடலக்கூை மதாடகயில் வரும்  ீக்க ாகக் மகாள்கிறார் என்பது 

புதுட யானதாகும் (பார்க்க: மதால்காப்பியச் சூத்திரம் 416–இன் உடர). இவர் கருத்டதப் 

புாிந்து மகாள்ை  ாம் மதாடககைில் பங்குமபறும் ம ாற்கடை  ன்றாகப் பின்னப்பட்ை 

அல்லது இடணக்கப்பட்ை இடைமவைியில்லாத ம ாற்கைாகக் மகாள்ை 

நவண்டியதிருக்கிறது. இந்த எடுத்துக்காட்டில் கூை அவர் மகாள்டகப்படி 
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வடரயறுப்பான்-வடரயடற ம ய்யப்படுவான் உறடவக்காட்டும் ஆகிய என்பது 

 ம்பந்தப்பட்ை ம ாற்களுக்கிடையிலிருந்த  ீக்கப்மபற்றுள்ைதாகக் மகாள்ை 

நவண்டியிருக்கிறது.  

3.9.3. மதாடககைின் மபாருள் விைக்கம் குறித்த ஒட்டும ாத்த ான பார்டவ  

மதாடககடைப் பற்றிய ந ற்ம ான்ன நகாட்பாடு மதாடககைின் மபாருள் 

விைக்கம் குறித்தும் விைக்கம் தருகிறது. மதாடககள் ஒரு மபயர்ச்ம ால் நபால் 

ம யல்படுகிறது. மதாடகயாக்கம் த ிழ் நபான்ற ஒட்டு  ிடல (agglutinative)  ம ாழிகைில் 

ஓர் உருபனியல் ம யற்பாங்கு நபால்  ிகழ்வுறுகிறது. மதாடககடை ஆய்ந்தால் 

அவற்டறயாக்கும் ம ாற்கள் ஓர் உறுப்பி (constitute) ஆக இருந்த நபாதிலும் எப்மபாழுதும் 

அண்ட  உறுப்புகைாக (immediate constituent) இருக்க நவண்டும் என்ற கட்ைாயம் 

இல்டல. மதால்காப்பியாின் 83-ஆவது சூத்திரம் மதாடககள் எவ்வாறு மபாருள் 

தருகின்றன என்படத விைக்குவதாகக் கருதப்படுகிறது.  

‘நவற்றுட ப் மபாருடை விாிக்குங் காடல 

ஈற்று ின் றியலுந் மதாடகவயின் பிாிந்து 

பல்லா றாைனகப் மபாருள் புணந் திட க்கும்  

எல்லர்ச் ம ால்லும் உாிய மவன்ப’ (சூத்திரம் 83)  

நவற்றுட த்மதாடகடய விாித்துக் கூறுடகயில் அன்ம ாழித்மதாடகடய நவண்டிய 

ம ாற்கடைக் மகாண்டு விாிக்கு ாறு நபால விாித்துக்கூற நவண்டும் என்கிறார் 

மதால்காப்பியர். எடுத்துக்காட்ைாகத் தாழ்குழல், மபாற்மறாடி என்னும் 

அன்ம ாழித்மதாடககடைத் ‘தாழ்குழடலயுடையாள்’, ‘மபாற்மறாடிடய அணிந்தாள்’ 

என்று விாிப்பது நபாலநவ கருங்குழற்கன்னி, மபாற்மறாடி  ங்டக என்னும் நவற்றுட த் 

மதாடககடைக் ‘கருங்குழடலயுடைய  ங்டக’, மபாற்மறாடிடய அணிந்த  ங்டக’ என்று 

விாித்துப் மபாருள் காணல் நவண்டும் என்று இவர் கருதுவதாய் மகாள்ைலாம். இவர் 

குறிப்பாக நவற்றுட த் மதாடககடைப் பற்றிக் கூறினாலும் இது எல்லாத் 
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மதாடககளுக்கும் மபாருந்துவதாகக் மகாள்ைப்படுகிறது. தற்கால இலக்கணவியலாாின் 

அக அட ப்பு (deep structure), புற அட ப்பு (surface structure) என்ற கருத்தரு 

அடிப்படையில் கூறினால் மபாருண்ட யானது அக அட ப்பிலிருந்து மபறப்படுவதாய் 

இவர் கருதுவதாய் எடுத்துக் மகாள்ை இைம் உண்டு. மதால்காப்பியர் மதாடககைின் 

மபாருடை விாித்துணர ஒரு  ாறாத ( ிடலயான) மபாருண்ட  வாய்ப்பாடு 

இல்டலமயன்று கருதுவதாய்த் மதாிகிறது. ஒரு மதாடகயின் மபாருண்ட  அட ப்பில் 

அத்மதாடகயின் மபாருடைப் புாிந்து மகாள்ைத் நதடவயான ம ய்திகள் இருக்க 

நவண்டும் என்று இவர் குறிப்பிடுவதாய்த் மதாிகிறது. உடரயா ிாியர்கைான 

இைம்பூரணரும்  ச் ினாக்கினியரும் இக்கூடுதல் ம ாற்கள் ( ற்றும் உருபுகள்) 

மதாடகயாக்கம் ம ய்யும் ம ாற்களுக்கு இடையிநலா கடையிநலா தரப்பை நவண்டும் 

என்று கருதுகின்றனர். அன்ம ாழித்மதாடகயில் இக்கூடுதல் ம ாற்கள் மதாடகயின் 

இறுதியில் இடணக்கப்பை நவண்டும்; அதாவது மதாடகயாக்கச் ம ாற்களுக்கிடையில் 

வரநவண்டும்; நவற்றுட த்மதாடகடைப் மபாறுத்தவடரயில் மதாைர்புள்ை நவற்றுட த் 

மதாைர்கைாக விாிய நவண்டும். மவள்டை வாரணர் (1984) ”...இச்சூத்திரத்திற்கு 

உடரயா ிாியர் பலரும் கூறிய உடரகள் ஒன்றுக்மகான்று தம்முள் மதாைர்பில்லாதன 

நபாற் காணப்பட்ைாலும் அவர்கள் தம் உடரயகத்துக் காட்டிய உதாரணங்கடையும் 

விைக்கங்கடையும் ஒப்படவத்து ந ாக்குங்கால், “நவற்றுட த் மதாடகச் ம ாற்கடை 

விாித்துப் மபாருள் மகாள்ளு ிைத்து உருநபயன்றி அவ்வுருபிடன முடித்தற்கு 

இன்றியட யாதனவாய்ப் பலவற்றானும் மபாருள் மதாைர்புடையனவாய் வந்து 

இடயயும் எல்லாச் ம ால்லும் விாித்தற்குாியன” என்பநத இவ்வுடரகைின் 

மபாதுக்கருத்தாக அட ந்து நவற்றுட த் மதாடககைின் உருபும் மபாருளும் 

உைன்மதாக்கத் மதாடகயின் இயல்பிடன விைக்கி  ிற்றல் காணலாம்” என்று 

விைக்குகிறார்.  
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ம ாற்கள் மதாடககைாக இடணக்கப் மபறுவதுைன் மதாடககைாகச் ம யல்படும் 

ம ாற்களும்  ீண்டும் மதாடககைாய் இடணக்கப்மபறுகின்றன எடுத்துக்காட்ைாகப் பவை 

வாய், நபார் அ ர்க்கண், மபாற்மறாடி என்பதில் நவற்றுட த் மதாடகயினின்றும் 

அன்ம ாழித் மதாடக மபறப்பட்டுத் தடலப்புச் ம ால்லாக  ிற்கிறது; பவைவாய் என்பது 

ஓர் உவட த்மதாடக; நபார் அ ர்க்கண் என்பது நபார்க்கண் என்றும் அ ர்க்கண் 

என்றும் பிாிக்கப் மபறலாம். முதலாவது ஒரு பண்புத்மதாடக; இரண்ைாவது 

விடனத்மதாடக; பவைவாய் ஒரு அலகாகவும் நபார் அ ர்க்கண் பிறிமதாரு அலகாகவும் 

மபாற்மறாடி மூன்றாவது அலகாகவும் ஒரு உம்ட த்மதாடகக் கூட்டை 

உருவாக்குகின்றன. இடதப் ‘பவைவாடயயும் நபார் அ ர்க்கண்டணயும் 

மபாற்மறாடிடயயும் உடைய மபண்’ என்று விாித்தால் இரண்ைாம் நவற்றுட  உருபு ஐ- 

உம், -உம் என்ற குடறச் ம ால்லும் உடைய என்ற ம ால்லுருபும் (பின்னுருபும்) குன்றி 

வருவது மதைிவுறும்.  

ந னாவடரயர் கருத்துப்படி ஒரு மதாடகயின் மபாருடைப் புாிந்துமகாள்ை 

நவண்டித்தான் அத்மதாடகயில் இல்லாத  ிடகச் ம ாற்கள் எடுத்துக் 

மகாள்ைப்படுகின்றன, என்பதன்றி, இம் ிடகச் ம ாற்கள் முன்னநர மதாடகயில் 

வந்திருந்து பின்னர்  ீக்கம் ம ய்யப்மபற்றன என்பதல்ல இது மதாடகயாக்கத்தின் 

இயல்பின் (வலியின்) பாற்படும். (பார்க்க: மதால்காப்பியச் சூத்திரம் 416–இன் உடர). 

உடரயா ிாியர்கள் மதாடகடயத் மதாடகயின் வடிவ  ிடல (மதாடகயாக்க  ிடல), 

மபாருண்ட   ிடல (மபாருள்நகாள்  ிடல) என்ற இரு  ிடலகைில் காண்கின்றனர் 

என்பது மதைிவு. மதாடக அடிப்படையில் மதாடக வடிவிடனப் புாிந்துமகாள்ை 

நவண்டித்தான் மபாருண்ட   ிடல தனியாக எடுத்துக்மகாள்ைப்படுகிறது; இந் ிடல 

உண்ட யில் முன்னநர உள்ைது என்பதல்ல. ந னாவடரயாின் வாதம் இதுதான்.  
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பிற உடரயா ிாியர்கள் ஒரு மபாருண்ட   ிடல உள்ைது என்றும் அது 

மதாைர் ிடல என்றும் அதனின்றும் மதாடககன்  ீக்காதாற் மபறப்படும் என்றும் 

கருத்துடர ம ய்கின்றனர். அவர்கள் இை ாற்றத்டதப் பற்றிக் குறிப்பிைவில்டல. 

 ச் ினாக்கினியர் விடனத்மதாடகடயப் பற்றி நபசுடகயில் அத்மதாடகயின் முதல் 

ம ால்லாகிய விடனநவரானது எச் ப்மபயர் என்ற காரணத்தால் அதற்குப் 

பிறயிைங்கைில் வருவடதப் நபான்று எச் யியல்பு (வலு) இருக்கிறது என்கிறார் (பார்க்க: 

மதால்காப்பியச் சூத்திரம் 415 – இன் உடர).  ாத்தான்காியன் என்பது காியன் ாத்தான் 

என்று வரலாகும்; காியன் ாத்தான் என்பது காிய ாத்தான் என்படதக் குறிப்பிட்டு 

 ிற்கலாம்.  ரபிலக்கணங்கள் இத்தடகய இை ாற்றத்டதப் பற்றிக் கூறுகின்றன. 

 ச் ினார்க்கினியரும் இவர் கருத்டதப் பங்கிடுநவாரும் மதாடக பற்றிய அவர்தம் 

விைக்கங்கைில் இை ாற்றம் பற்றி பிரத்நதக ாகக் குறிப்பிைவில்டல. ந னாவடரயர் 

தன்னுடைய  ிடலட டய  ியாயப்படுத்தத் மதால்காப்பியச் சூத்திரம் 94-இல் 

உயர்திடணப் மபயரும் உறவுப்மபயரும் மதாடகயாக வந்து விாிடகயில் நவற்றுட  

ஒட்ைான -அது இழப்புற -கு வருவடதக் குறிப்பிடுகிறார்.  

“அதுமவன் நவற்றுட  உயர்திடணத் மதாடகயின்  

அதுமவன் உருபுமகைக் குகரம் வருந ” (சூத்திரம்:94) 

 மதாடகயான ந த்தன் கன் விாிடகயில் கிழட  நவற்றுட  ஒட்ைான -அது இழப்புற -கு 

வருவது உருவக வழக்கு என்பது ந னாவடரயாின் கருத்தாகும். இந்த  ிடலயில் கூை -

அது வழுவான காரணத்தால் கு-ஆல் இைப்மபயர்ச் ியுற நவண்டி அங்கு 

வரத்நதடவயில்டல என்கிறார். விைக்கத்திற்கு நவண்டி -அது கருதிக் மகாள்ைப்பட்டு 

பின்னர் கு-ஆல் இைப்மபயர்ச் ி ம ய்யப்படுகிறது. எனநவ விைக்க ிடல 

மதாடக ிடலக்கு முன்னதாக இருக்க இயலாது.  ில மதாடககள் மதால்காப்பியரால் 

கூைக் குறிப்பிட்ை ம ாற்கைால் பிாிக்க இயலாதடவயாய்க் கருதப்படுவடதச் 
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சுட்டிக்காட்டுகிறார். எடுத்துக்காட்ைாக விடனத்மதாடகயில் முதல் ம ால்லான 

விடனநவர் அல்லது விடனப்மபயர் மூன்று காலங்கைில் ஏநதனும் ஒன்டறக் 

குறிப்பிைலாம். மகால்யாடன என்பது ‘மகால்லும் யாடன அல்லது மகான்ற யாடன’ 

எனப் மபாருள்பைலாம்; இது இப்படிமயன்றால் எவ்வாறு அவற்டறத் திட்ைவட்ை ாக 

இரண்டு ம ாற்கைாகப் பிாிக்கலாம் என்பது ஐயத்திற்கிை ாகும். விைக்க  ிடலயில் தான் 

ம ாற்கள் திட்ைவட்ை ாகப் பிாிக்கப்பைலாந யன்றி அதற்கு முன்பல்ல என்பது 

ந னாவடரயரால் சுட்டிக்காட்ைப்படுகிறது.  

மதால்காப்பியர் பயன்படுத்திய மகை என்ற ம ால்லின் வலுடவ உணர்ந்து 

மகாள்ை ந னாவடரயர் தவறிவிட்ைார் என  ச் ினார்க்கினாியர் குறிப்பிடுகிறார். அது 

என்ற நவற்றுட  ஒட்டை மபாறுத்தவடரயில், ந த்தனது என்ற மதாைாில் ‘மகடுதல்’ 

என்பது முந்டதய  ிடலடயக் குறிப்பதாகும்.  

கூட்டுகடை உள்வட்ைக்கூட்டு (endocentric compound), மவைிவட்ைக்கூட்டு 

(exocentric compound) எனப் பிாிக்கலாம். அம்ம ாழித்மதாடக மவைிவட்ைக்கூட்டின் 

காணப்படும் உள்வட்ைக்கூட்ைானது பணி ிடல உள்வட்ைக்கூட்ைாகநவா (subordinate 

endocentric compound)    ிடல உள்வட்ைக்கூட்ைாகநவா (co-ordinate endocentric 

compound) வரலாம். பணி ிடல உள்வட்ைக்கூட்டு இருட க்கூறுகைாகக் கூறப்படும்; 

அதாவது இரண்டிரண்ைாகக் கூறுபடும். ஆனால்    ிடல உள்வட்ைக்கூட்டு (இரண்நைா 

இரண்டிற்கு ந ற்பட்ை) பல கூறுகைாகக் கூறுபடும். மதால்காப்பியாின் பார்டவயில் 

இந்த நவறுபாடு இருப்பது மதாிகிறது; உடரயா ிாியர்கள் இடத உம்ட த்மதாடக பற்றி 

விைக்குடகயில் குறிப்பிடுகிறார்கள். பிற மதாடககைில் இரண்டிற்கும் ந ற்பட்ை 

ம ாற்கள் வந்தாலும் அடவகள் இரண்டு அலகுகைாக, அதாவது அடையாகவும் 

தடலச்ம ால்லாகவும் கூறுபடும்.    ிடல உள்வட்ைக்கூட்டில் இரண்டிற்கும் ந ற்பட்ை 

அலகுகள் இடணயலாம். கூட்ைாக்க  ிடலயில் முன்னர் வரும் ம ாற்கைின் ஒருட  ஒட்டு 
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இழப்புற இறுதியில் வரும் ம ால்லில் ஒருட  ஒட்டு இழப்புற இறுதியில் வரும் ம ால்லில் 

ஒருட  ஒட்டு பன்ட  ஒட்ைால் இைப்மபயர்ச் ி ம ய்யப்படும் (எ.கா. கபிலரும் 

பரணரும்>கபிலபரணர்). இங்கு ஆரம்ப  ிடலயிலிருந்த ஒருட  ஒட்டுகள் 

கூட்டு ிடலயில் இழப்புற்று பன்ட ஒட்டு புதிதாய் ஏற்படுத்தப்படுகிறது.  

 ரபிலக்கணத்தார் மதாடககடைத் மதாடககைாய்க் காண்பதாய்த் மதாிகிறது. 

முதல் வடகத் மதாடககடைச்    ிடல உள்வட்ைக் கூட்டுகள் என்றும் இரண்ைாம் 

வடகக் கூட்டுகடை  ரபிலக்கணத்தார் ந ாக்கில் நவற்றுட த் மதாடகக்கூட்டு, 

விடனத்மதாடகக் கூட்டு, பண்புத்மதாடகக் கூட்டு, உவட த்மதாடகக் கூட்டு என்று 

வடகப்படுத்தலாம். மூன்றாம் வடகத்மதாடககடை மவைிவட்ைக்கூட்டுகள் என்று 

கூறலாம். அம்ம ாழித்மதாடகக் கூட்டுக்கள் மவைிவட்ைக்கூட்டுகைின் கண்படும்.  

3.9.4.  ன்னூலின் அணுகுமுடற  

 ன்னூலின் ஆ ிாியரான பவணந்தி  ன்னூல் என்ற பிர ித்தி மபற்ற 

இலக்கணத்டதப் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் எழுதினார். அவர் இைம்பூரணாின் 

மதால்காப்பிய உடரடயப் பின்பற்றி இந்த இலக்கண நூடல எழுதியுள்ைதாய்த் 

மதாிகிறது. மதாடக பற்றிய இவரது சூத்திரங்கள் ம ால்லதிகாரத்தில் மபாதுவியலில் 

கூறப்பட்டுள்ைது. (சூத்திரம் 316–இல் இருந்து 373 வடர) சூத்திரம் 361-இல் இவர் 

மதாடககடைப் பற்றி விைக்கம் தருகிறார். “மபயமராடு மபயரும் விடனயும் நவற்றுட  

முதலிய மபாருைி டவற்றி னுருபிடை எழிய விரண்டு முதலாத் மதாைருந்மதாரு 

ம ாழிநபா டைப்பனமதாடக ிடலத் மதாைர்ச்ம ால்” ‘மபயர்ச்ம ால்நலாடு 

மபயர்ச்ம ால்லும், மபயர்ச்ம ால்நலாடு விடனச்ம ால்லும் நவற்றுட  விடன 

பண்மபனப் பின்னர் வகுத்துக்கூறும் அறுவடகப் மபாருள் புணர்ச் ிக் கண் அவற்றின் 

உருபுகள் இடைநய மதாக்கு  ிற்ப இரண்டு முதலிய பல ம ாற்கள் மதாைர்ந்து, ஒரு 

ம ாழி நபால்  ைப்பன மதாடக ிடலத் மதாைர்ச்ம ாற்கள்’ என்பது பவணந்தியின் 
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மதாடக பற்றிய விைக்க ாகும். இவர் கருத்துப்படி ஒரு மதாைாில்  ிடலம ாழியும் 

(முதலில்  ிற்கும் ம ால்) வரும ாழியும் (வந்து ந ரும் ம ால்) ந ர்கிறநபாது, 

இரண்டுக்கும் இடையில் நவற்றுட  உருபுகநைா பண்பு, விடன, உவட  

முதலியவற்றின் உருபுகநைா  டறந்து  ிற்கு ானால் அத்மதாைர்கடைத் 

மதாடக ிடலத்மதாைர் எனலாம் என்று அறிகிநறாம். ‘ம ாற்கள் மதாைர்ந்து  ிற்கும் 

ம ாற்மறாைர்கைின் ம ாற்கைின் இடையில் வரும் ‘உருபுகள்’  ீக்கமுறும் நபாது 

மதாடகப் மபறப்படுகின்றது என்று ‘ ீக்கம்’ அடிப்படையிலான மதாடகயாக்கத்டத 

முன்டவக்குதம் இலக்கண ஆ ிாியர் குழுடவச்  ார்ந்தவராய் இவரும் இருக்கிறார். 

இவரும் மதால்காப்பியடரப் பின்பற்றி  

‘நவற்றுட  விடனபண் புபவட  யும்ட  

 அன்ம ாழி மயனவத் மதாடகயாறாகும்’  

என்று ஆறு வடகயான மதாடககடைக் குறிப்பிடுகிறார்.  

‘இரண்டு முதலா விடையா றுருபும்  

மவைிப்பை வில்லது நவற்றுட த் மதாடகநய’ (சூத்திரம் 863)  

என்றும்,  

‘காலங் கரந்த மபயமரச் ம் விடனத்மதாடக’ 

 என்றும்,  

‘பன்ட  விைக்கு ம ாழிமதாக் கனவும் 

 ‘ஒருமபாருட் கிருமபயர் எற்கவுங் குணத்மதாடக’  

என்றும், 

 ‘உவம் வுருபில துவ த் மதாடகநய’ 
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 என்றும்,  

‘நபால புடரய மவாப்பவுறழ  

 ான கடுப்ப விடயய நவய்ப்ப 

 ந ர  ிகரவன்ன வின்ன  

என்பவும் பிறவு முவமுத்துருந ’  

எனவும்,  

‘எண்ணமலடுத்தன் தன்முகத்தனீட்ைல்  

எனு ான் கைவுள் உம் ில தத்மதாடக’  

எனவும்,  

ஐந்மதாடக ம ாழிந ற் பிறமதாக லன்ம ாழி,  

எனவும் ஆறு மதாடககளுக்கும் விைக்கம் தருகிறார். 

 நவற்றுட யுருபுகள் மவைிபை வராத மதாைர்கள் நவற்றுட த்மதாடக எனக் 

கூறும் இவர் இைம்பூரணாின் ‘ ீக்கக்மகாள்டகடய’ ஆதாிக்கிறார். இவரது 

விடனத்மதாடக பற்றிய விைக்கமும் ‘கால ில்லாத மபயமரச் ம் விடனத்மதாடக’ என்று 

இைம்பூரணர்,  ச் ினார்க்கினியர் கருத்டதப் பின்பற்றிநய அட கிறது. இதன்படி 

விடனத்மதாடகயில் காலம் காட்டும் ஒட்டும் மபயமரச்  ஒட்டும்  டறந்து வரும் என்று 

மகாள்ைநவண்டும். பவணந்தி இைம்பூரணடரப் பின்பற்றி பண்புத்மதாடக 

இருவடகப்படும் என்கிறார். 1. ஒருவடகப் பண்புத்மதாடகயில் பண்டப விைக்கும் 

‘ம ாழிமதாக்க வரும்’ 2. பிறிமதான்றில் இரண்டு மபயர் வந்து ஒரு மபாருடைத் தரும் 

இடத  ரபிலக்கணத்தார் இருமபயமராட்டுப் பண்புத்மதாடக என்பர். பவணந்தி 

இைம்பூரணடரப் நபாலநவ உவட  உருபில்லாது வருவது உவட த்மதாடக என்று 

குறிப்பிட்டு ந லும்  டறந்து வரும் உவ  உருபுகைாகப் நபால, புடரய, ஒப்ப, உறழ, 
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 ான, கடுப்ப, இடயய, நவய்ப்ப, ந ர,  ிகர, அன்ன, இன்ன நபான்றடவகடைக் 

குறிப்பிடுகிறார். உம் இல்லாது வரும் மதாடக உம்ட த்மதாடக என்று குறிப்பிடும் 

பவணந்தி எண்ணல், எடுத்தல், முகத்தல்,  ீட்ைல் என்னும்  ான்கைடவபயின் நபாது -உம் 

வராது வருவது உம்ட த்மதாடக என்படத ‘நவற்றுட த்மதாடக முதலிய ஐவடகத் 

மதாடக  ிடலத்மதாைர் ம ாழிகட்கும் புறத்த அடவயல்லாத பிற ம ாழிகைாகிய 

உருபுகள் மதாகுதல்’ என்று விைக்குகிறார். மதால்காப்பியர் மூன்று வடக 

அன்ம ாழித்மதாடகடயக் குறிப்பிடும்நபாது பவணந்தி இைம்பூரணடரப் பின்பற்றி 

ஐவடக அன்ம ாழித்மதாடக பற்றிப் நபசுகிறார். மதாடகப் மபாருள்  ிறப்பு 

மதால்காப்பியடரப் நபாலநவ இவரும்  ான்கு இைங்கைில் மதாடகப் மபாருள் 

 ிறப்படதப் பற்றிக் கூறுகிறார். ‘முன்ம ாழி பின்ம ாழி பன்ம ாழி பிறம ாழி எனு ான் 

கிைத்துஞ்  ிறக்குந் மதாடகப் மபாருள்” (சூத்திரம் 370) மதாடககைில் உருமபானியல் 

 ாற்றம் இவர் இைம்பூரணடரத் மதாைர்ந்து மதாடககைில் உருமபானியல் விதிகடைப் 

பற்றிப் நபசுகிறார். ‘வல்மலாற்று வாிநன யிைத்மதாடகயாகும் ம ல்மலாற்று வாிநன 

மபயர்த்மதாடகயாகும்’ (சூத்திரம் 371). இக்கருத்துப்படி மபயர்கள் ந ர்ந்து வரும்மபாழுது 

இருவடகயான  ாற்றங்கள் விடையலாம்: ஒரு ந ர்வில் வரும ாழியின் முதலில் வரும் 

புறவுயிர்ப்பு அடைப்மபாலி (plosive) இரட்டி இைத்மதாடகமயனக் காட்டும். பிாிமதாரு 

ந ர்வில் இரட்டிப்பதற்கு பதில்  ிடலம ாழியின் ஈன்றில் வரும் மூக்மகாலி 

வரும ாழியின் புறவுயிர்ப்பு அடைப்மபாலிடயப் மபாறுத்து உறுப்மபான்று 

மூக்மகாலியாய் (homorganic nasal)  ாறும். எ.கா. வடுக+கண்ணன் > வடுகக் கண்ணன் 

‘வடுக ாட்டைச்  ார்ந்த கண்ணன்’ வடுகன் + கண்ணன் > வடுகங்கண்ணன் ‘வடுக 

இனத்டதச்  ார்ந்த கண்ணன்’ மதாடக  ிடலத் மதாைர்கைின் மபாருள்  யக்கம் 
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 ன்னூலார் சூத்திரம் 373-இல் மதாடக ிடலத் மதாைர்கள் மபாருள்  யக்கமுறுவடதச் 

சுட்டிக்காட்டுகிறார்.  

‘மதாக்குழி  யங்குற விரண்டு முதநலழ் 

எல்டலப் மபாருைின்  யங்கு ம ன்ப’  

‘மதாடக ிடலத் மதாைர்கள் உருபு மதாக்கு  ின்றட யினால் மபாருைின்  யங்கும்’ 

என்கிறார் ஆ ிாியர். எடுத்துக்காட்ைாக, மதய்வ வணக்கம் என்பது ‘மதய்வத்டத 

வணங்கும் வணக்கம்’ என்றும் ‘மதய்வத்திற்கு வணக்கம்’ என்றும் விாிந்து 

மபாருள்பைலாம். மதால்காப்பியரும் நவற்றுட   யங்கியலில் மபாருள்  யங்கி வரும் 

கட்டுக்கடைப் பற்றி கூறுகின்றார். இவ்வாறு பவணந்தி மதால்காப்பியடர 

இைம்பூரணாாின் பார்டவயில் கண்டு இலக்கணம் கூறுகிறார். 

3.10. சுருக்கவுடர 

  ரபிலக்கணக்கணங்கள் மபயர்கடை உயர்திடணப் மபயர், அஃறிடணப் மபயர், 

இருதிடணப் மபாதுப் மபயர் அல்லது விரவுப் மபயர் என முன்றாக வடகப் படுத்தும். 

மதால்காப்பியர் உயர்திடணப் மபயர்கடை  ிலப் மபயர்கள், குழுவின் மபயர்கள், 

விடனப் மபயர்கள், உடைப் மபயர்கள், பண்புமகாள் மபயர்கள், பல்நலார் குறித்த 

முடற ிடலப் மபயர்கள், பல்நலார் குறித்த  ிடன ிடலப் மபயர்கள், பல்நலார் குறித்த 

திடண ிடலப் மபயர்கள், இன்றிவர் என்னும் எண்ணுப் மபயர்கள் என பத்தாகப் 

பகுப்பார்.  மதால்காப்பியர் ஆறு ஒருட ச் சுட்டுப் மபயர்கடையும் ஆறு பன்ட ச் சுட்டுப் 

மபயர்கடையும் முன்று வினாப் மபயர்கடையும் அஃறிடணப் மபயர்கைாகப் பட்டியலிட்டு 

நவறு  ிலவற்டறயும் இதில் உள்ைைக்குகின்றார்.  அஃறிடண விரவுப் மபயர்கைாக வரும் 

 ிடலயும் விைக்கப்பட்டுள்ைது. 
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 மபயர்ச் ம ாற்கள் ந லும் ஆண்மபயர், மபண்மபயர், ஒன்றன் மபயர், பலவற்றின் 

மபயர் என  ான்கு இயற்மபயர்கைாகவும் ஆண்  ிடனப் மபயர், மபண்  ிடனப் மபயர், 

ஒன்றன்  ிடனப் மபயர், பலவற்றின்  ிடனப் மபயர் என  ான்கு  ிடனப் 

மபயர்கைாகவும் ஆண் முடறப் மபயர், மபண்முடறப் மபயர் என இரண்டு முடறப் 

மபயர்கைாகவும் மதால்காப்பியரால் பகுக்கப்படுகின்றன.  விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் மதாி ிடல விடனயாலடணயும் மபயர்கள், குறிப்பு விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் என அட கின்றன.  

 மதாடகப் மபயர்கடைப் பற்றி  ரபிலக்கணங்கள் விாிவாகப் நபசுகின்றன. 

மதாடககடை நவற்றுட த் மதாடக, உவட த் மதாடக, விடனத்மதாடக, 

பண்புத்மதாடக, உம்ட த் மதாடக, அன்ம ாழித்மதாடக என ஆறாகப் பகுத்து 

மதால்காப்பியம் ஆய்கின்றது. உடரயா ிாியர்களும் மதாடக பற்றி தங்கங்கள் 

விைக்கங்கடை தருகின்றனர்.  ன்னூல் மதால்காப்பிய உடரயா ிாியர் இைம்பூரணாின் 

உடரடயப் பின்பற்றி மதாடககடை விைக்குவதாகத் மதாிகின்றது. 
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இயல் 4 

த ிழ்ப் மபயர்ம ாற்கள் பற்றிய விைக்கம ாழியியல் ஆய்வு 

4.1. முன்னுடர 

           த ிழ்  ஒரு திராவிை ம ாழி. இம்ம ாழி விடனச்ம ால்டல இறுதியாகக் மகாண்ை 

வாக்கியங்கடை உடையதாகும். இம்ம ாழி இலக்கணச் ம யற்பாங்குகடை (அதாவது 

இலக்கணப் மபாருண்ட கடை) உருபனியல்  ிடலயில் மவைிப்படுத்தும் ஒட்டுக்கள் 

 ிடறந்த ம ாழியாக விைங்குகிறது. இம்ம ாழி உள்ை ஒவ்மவாரு நவர் உருபனும் 

ஆயிரக்கணக்கான ம ாற்கைின் உருவாக்கத்திற்கு (அதாவது திாிபு  ற்றும் ஆக்க 

வடிவுகைின் உருவாக்கத்திற்கு) அடிப்படையாக அட கிறது. த ிழ் வாக்கியங்கள் 

எழுவாய்மதாைடரயும் விடனடயயும் மகாண்ை அட ப்பாகநவா எழுவாய்த் 

மதாைடரயும் ம யப்படுமபாருள் மதாைடரயும் விடனயும் மகாண்ை அட ப்பாகநவா 

அட யும். விைக்க ம ாழியியல் ஆய்வு அடிப்படையில் மபயர்ச் ம ாற்கள் என்பன 

நவற்றுட க்காகவும் பன்ட  எண்ணுக்காகவும் திாிபுருவன. மபயர்கள் 

மபயர்த்மதாைர்கைின் தடலச் ம ால்லாக அட யும். மபயர்த்மதாைர்கள் எழுவாயகநவா 

ம யப்படுமபாருைாகநவா அல்லது பிற நவற்றுட த் மதாைர்கைாகநவா ம யல்புாியும். 

மபயர்ச் ம ாற்கள் காலத்திற்காகத் திாிபுறுவதில்டல; இருப்பினும் விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் கால ஒட்டுக்கடைக் மகாண்டிருக்கும்.  

4.2. மபயர்ச் ம ாற்கைின் உருபனியல் அட ப்பு 
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        த ிழ்ச் ம ாற்கடை உருபனியல் அடிப்படையிலும் மதாைாியல் அடிப்படையிலும் 

மபயர்ச்ம ால், விடனச்ம ால், மபயரடை, விடனயடை என்ற முக்கிய ான ம ால் 

வகுப்புகைாகப் பகுப்பர். இவற்றில் மபயர்ச்ம ாற்கள் நவற்றுட  உருபுகளும் பன்ட டய 

உணர்த்தும் ஒட்டும் ஏற்று வரும். ந லும் மபயர்கள் ஆக, ஆய், ஆன என்ற 

ஒட்டுக்கடையும் ஏற்று வரும். 

4.2.1. மபயாின் திாிபு 

        மபயர்கள் நவற்றுட க்கும் எண்ணிற்கும் திாிபுறும் எனப் பார்த்நதாம். திாிபுற்ற 

ஒரு மபயர்ச்ம ால் மபயர்ப்பகுதி, எண்  ற்றும் நவற்றுட  என்ற மூன்று உருபன்கைின் 

ஒலியனியல் உட்படுத்தம் ஆகும். இடதப் பின்வரு ாறு மவைிப்படுத்தலாம்: 

         மபயர் (+ எண்) (+ நவற்றுட )  

       ஒலியனியல்  ிடலயில் திாிபுற்ற மபயர் வடிவம் ந ற்ம ான்ன மூன்று 

உருபன்கடையும் ம ய்ப்படுத்தும் ம ய்யும் மூன்று உருபுகடை  ட்டும் எப்மபாழுதும் 

மகாண்டிருப்பதில்டல. ஏமனன்றால் மபயர்த் திாிபின் நபாது இலக்கண உருபன்கடை 

ம ய்ப்படுத்தம் ம ய்யும் எண்  ற்றும் நவற்றுட ப் பின்மனாட்டுகள் தவிர ம ால் 

அல்லது இலக்கணச் ம யல்பாடில்லாத  ில ஒலியனியல் ஒட்டுக்களும் வரலாம். 

இவ்மவாலியனியல் பின்மனாட்டுகள் மவற்றுருபன்கள் (empty morpheme) எனப்படும். 

அதாவது அடவ ஒரு உருபடன உருப்படுத்தம் ம ய்யாது. இலக்கண நூல்கைில் 

இவ்வுருபனியல் பின்மனாட்டுகள்  ாாிடயகள் (inflectional increments) எனப்படும். 

கட்ைாய  ற்றும் விருப்பு ஒலியனியல் பின்மனாட்டுகள்/ ாாிடயகள் இவற்றுக்கிடையில் 

நவறுபாட்டைக் கருதலாம்.  ாம் கட்ைாயத் திாிபு  ாாிடயகடைத் திாிபு (oblique) 

 ாாிடயகள் அல்லது திாிபு ஒட்டுகள் என்றும் கூறலாம். விருப்புத் திாிபு  ாாிடயகடை ஒலி 
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 ிரவல் (euphonic)  ாாிடய அல்லது ஒலி  ிரவல் பின்மனாட்டுகள் என்றும் 

குறிப்பிைலாம். 

         உள்ளுடற அட ப்பில் இரு இலக்கண உருபன்கள் (ஒன்று எண்ணாகவும் 

 ற்மறான்று நவற்றுட யாகவும் வரும்) மபயர் உருபனுைன் வரும். ஒலியனியல் 

 ிடலயில்  ான்கு வடகயான உருபுகள் (பின்மனாட்டுகள்) மபயர்ப் பகுதியுைன் ந ர்ந்து 

வரும். அடவ பின்வருவனவாகும். 

1. பன்ட ப் பின்மனாட்டு 

2. திாிபு பின்மனாட்டு ( ாாிடய) 

3. ஒலி ிரவல் பின்மனாட்டு ( ாாிடய) 

4. நவற்றுட ப் பின்மனாட்டு 

இந் ான்கு பின்மனாட்டுகளும் மபயர்ப்பகுதியுைன் பின்வரு ாறு வரும்: 

 மபயர் எண்ணுக்காகத் திாிபுறும்நபாது பன்ட ப் பின்மனாட்டு மபயர்ப் பகுதியில் 

ந ர்க்கப்படும். 

 மபயர்ப் பகுதி + பன்ட ப் பின்மனாட்டு 

 எ.கா. 

 வீடு-கள், எலி-கள் 

 மபயர் நவற்றுட க்காகத் திாிபுறும்நபாது நவற்றுட ப் பின்மனாட்டு மபயர்ப் 

பகுதியுைன் ந ாிடையகநவா திாிபுப் பகுதியுைநனா ந ர்க்கப்படும். 

           மபயாின் திாிபுப் பகுதி மபயருைன் திாிபு ஒட்டைச் ந ர்ப்பதனாநலா  ிடல 

ம ாழியின் இறுதி ம ய்மயாலிடய இரட்டுவதாநலா உருவாக்கப்படும். ஒலி  ிரவல் 

 ாாிடய இன் ( ில ந ர்வுகைில் –அன்) மபயர் அல்லது திாிபுப் பகுதிக்கும் நவற்றுட ப் 
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பின்மனாட்டுக்கும் இடையில் விருப்பாக வரும். இவ்வுருபன் அட ப்மபாழுங்டகப் 

(morphotactics) பின்வரு ாறு தரலாம்: 

 மபயர்ப்பகுதி / திாிபுப்பகுதி + (ஒலி ிரவல்  ாாிடய) + நவற்றுட ப்  பின்மனாட்டு 

 வீடு- கள்(-இன்)- ஐ > வீடுகடை/வீடுகைிடன 

 டக-கள்(-இன்)- ஐ > டககடை/டககைிடன 

 மபயர் அல்லது திாிபுப் பகுதியுைன் பன்ட , நவற்றுட   ற்றும் ஒலியன்           

ஒட்டுகடைச் ந ர்க்கும்நபாது பல உருமபாலியனியல் விதிகள் ம யல்படும். 

எடுத்துக்காட்ைாக இடைமவைிடயத் (hiatus) தவிர்க்க வ் அல்லது ய் என்ற ஒலியன் வடிவு 

உைன்படுத்தியாகச் (glide) ம ாருகப்படும். இடதப்பற்றி பின்னால் விாிவாகக் 

கூறப்பட்டுள்ைது. 

4.2.2 மபயர்ப் பகுதி 

 மபயர்ப்பகுதி என்பது திாிபுப் பின்மனாட்டுகள் ந ர்க்கப்பைாத மபயர் 

வடிவ ாகும். இவ்வடிவில்தான் மபயர்கள் அகராதியில் பட்டியலிைப் பட்டுள்ைன. இடவ 

எழுவாய் வடிவிலும் வரும். மபயர்ப்பகுதி தனியாகநவா கலப்பாகநவா வரலாம். 

மபயர்ப்பகுதி ஒரு மபயர் நவடரக் மகாண்டிருக்கும் (எ.கா.  கல்); ஒரு கலடவப் 

மபயர்ப்பகுதி ஒரு நவடரயும் (எ.கா. ஒரு விடனப் பகுதியும்) ஒரு ஆக்க ஒட்டையும் (எ.கா. 

மபயராக்கப் பின்மனாட்டு  ப்பு) மகாண்டிருக்கலாம். 

   [மப[வி படி] -ப்பு] 

அல்லது அது ஒரு நவடரயும் பால் பின்மனாட்டையும் மகாண்டிருக்கலாம். 

 ாண-வ்-அன் > ாணவன்,  ாண-வ்-இ >  ாணவி,  ாண-வ்-அர் >  ாணவர் 
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தடல-வ்-அன்> தடலவன்,     தடல-வ்-இ>  தடலவி,     தடல-வ்-அர் > தடலவர் 

இதில் -அன் என்பது ஆண்பால் பின்மனாட்ைாகும். -இ என்பது மபண்பால் 

பின்மனாட்ைாகும். -அர் என்பது பலர்பால் (உயர்வுப் பன்ட ) பின்மனாட்ைாகும். பல 

மபயர்ப்பகுதிகள் அ என்பதில் முடியும் நவடரயும் பகுதிடய உருவாக்கும் (stem forming)  

பின்மனாட்ைான ம் என்படதயும் மகாண்டிருக்கும். 

  ர-ம் >  ரம், பழ-ம் > பழம்,  ில-ம்>  ிலம், திட்ை-ம்> திட்ைம் 

 4.2.3 திாிபுப் பகுதி 

   ில மபயர்கள் மபயர்ப்பகுதியுைன் திாிபுப்பகுதி (oblique stem) என்று    

அடழக்கப்படும் திாிபுப் மபயர் வடிவத்டதயும் மகாண்டிருக்கும்.  ில திாிபுப் பகுதிடயக் 

மகாண்டிருக்காது. திாிபுப்பகுதிக்கு  ான்கு  ைங்கு ம யல்பாடும் சூழல் வருடகயும் 

இருக்கும். ந ற்ம ான்ன எடுத்துக்காட்டில் காட்டியுள்ைது நபால் முதலாவது, இப்மபயர் 

வடிவத்துைன் தான் நவற்றுட ப் பிமனாட்டுகள் ந ர்க்கப்படுகின்றன; இரண்ைாவது 

மபயாின் வடிவம்தான் மபயர் ஒரு அடையாகக் கிழட ச் ம யல்பாட்டுைன் தடலட ப் 

மபயருக்கு முன்னால் வரும் வடிவ ாகும்; மூன்றாவது இப்மபயர் வடிவம்தான் 

சுட்டுப்மபயர் கட்டு ானத்தில் முதல் மபயர்த் தனி  ாக வரும் வடிவ ாகும்.  ான்காவது 

இப்மபயர் வடிவம்தான் பல பின்னுருபுகளுக்கு முன்வரும் வடிவ ாகும். திாிபுப்பகுதியாக 

வரும். மபயர்கள் திாிபுப் பகுதியாக வரு ா வராதா என்பதன் அடிப்படையிலும் திாிபு 

அடியாக வந்தால் அவற்றின் ஒலியனியல் வடிவம் அடிப்படையிலும் மபயர்கடை  ான்கு 

வகுப்புகைாக நவறுபடுத்திக் காட்ைலாம். 

1) த்து என்ற திாிபு ஒட்டு உடைய திாிபுப் பகுதி 

2) அற்று என்ற திாிபு ஒட்டுடைய திாிபுப் பகுதி 
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3) ம ய்மயாலிகள் இரட்டிப்பால் உருவாக்கப்படும் திாிபுப் பகுதி 

4)  ாற்றுப் மபயர்கைின் திாிபுப் பகுதி 

 4.2.3.1. த்து என்ற திாிபு ஒட்டு உடைய திாிபுப் பகுதி 

 இவ்வகுப்பில் வரும் மபயர்கள் அம் என்ற இறுதி அட டயக் மகாண்டிருக்கும் 

(எ.கா.  ரம்,  ிலம், பழம்). இப்மபயர்கள் அவற்றின் இறுதி ஒலியனான ம் என்படத த்து 

என்ற திாிபு ஒட்ைால் இைம்மபயர்த்துத் திாிபுப் பகுதிடய உருவாக்கும். 

  ர-த்து >  ரத்து, பழ-த்து>பழத்து,  ில-த்து> ிலத்து, நதாட்ை- த்து>நதாட்ைத்து 

இத்திாிபுப்பகுதியின் வருடகயின்  ான்கு சூழல்கள் கீநழ எடுத்துக் காட்ைப்பட்டுள்ைன. 

1. திாிபுப் பகுதி + நவற்றுட  ஒட்டு 

 நதாட்ை-த்த்-இல் > நதாட்ைத்தில் 

2. திாிபுப்பகுதி + தடலட ப் மபயர் 

 நதாட்ை-த்து-க் கதவு > நதாட்ைத்துக் கதவு 

3. திாிபுப் பகுதி + மபயர் (மபயர்-மபயர் கூட்டில்) 

 நதாட்ை-த்து-ப் பூ > நதாட்ைத்துப் பூ 

4. திாிபுப் பகுதி- பின்னுருபு 

 நதாட்ை-த்து-ப் பக்கம் > நதாட்ைத்துப் பக்கம் 

திாிபு வடிவுகடைத் மதாைர்ந்து வரும் மபயர்கைின் அல்லது பின்னுருபுகைின் மதாைக்க 

அடைப்பு ஒலிகைாக  க், ச், த், ப்  என்பனவற்றின் அடிப்படையில் முன்னர் வரும் திாிபுப் 

பகுதி  ம்பந்தப்பட்ை அடைப்மபாலிக்கு இரட்டித்த ஒலிடயக் மகாண்டிருப்படத 

உணராலாம். 

 4.2.3.2. அற்று என்ற திாிபு ஒட்டுடைய திாிபுப் பகுதி 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 265 

 இவ்வகுப்பு ஐந்து மபயர்கடைக் ( ாற்றுப் மபயர்கடை) மகாண்டிருக்கும். இடவ 

ஒநர திாிபு ஒட்டை ஏற்கும் என்பதன் அடிப்படையில் மபாதுவான பண்டபக் 

மகாண்டிருக்கின்றன. இடவ பல,  ில, அடவ, எல்லாம் என்பனவாகும். இப்மபயர்கள் 

அவற்றின் திாிபுப் பகுதிடய அற்று என்ற திாிபு ஒட்டு ந ர்க்கப்படும்நபாது உருவாக்கும். 

எல்லாம் என்பதில் ம் என்பது  ீக்கப்படும். இடவ, அடவ என்பனவற்றில் ஐ என்பது அ 

என சுருக்கப்படும். 

 பல-வ்-அற்று > பலவற்று 

 அ-வ்-அற்று > அவற்று 

 எல்லா-வ்-அற்று  > எல்லாவற்று  

இந்த வடகயில் படும் திாிபுப் பகுதி வரும் சூழல்கள் கீநழ பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன. 

1. திாிபுப் பகுதி + நவற்றுட  ஒட்டு 

 பல-வ்-அற்-ஓடு > பலவற்நறாடு 

2. திாிபுப் பகுதி + தடலட ப் மபயர் 

 பல- வ்- அற்-இன் விடல > பலவற்றின் விடல 

3. திாிபுப் பகுதி + முன்னுருபுத் மதாைர் 

 பல-வ்- ற்-இன் பக்கம் > பலவற்றின் பக்கம் 

இவ்வடகயிற்படும் மபயர்களுைன் ( ாற்றுப்மபயர்களுைன்) இன் என்ற ஒலி ிரவல் 

 ாாிடய கட்ைாய ாக அற்று என்ற திாிபு ஒட்டுக்குப் பின்னால் அடவ மபயர் 

விந ைண ாக வரும்நபாநதா அல்லது பின்னுருபால் மதாைரப்படும்நபாநதா வரும். 

 4.2.3.3 ம ய்மயாலிகள் இரட்டிப்பால் உருவாக்கப்படும் திாிபுப் பகுதி 
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 டு அல்லது று என்ற அட கைால் இறுதியுறும் எல்லாப் மபயர்களும் இவ்வகுப்பில் 

அைங்கும் (எ.கா. வீடு,  ாடு, ஆறு, கிணறு). இவ்வகுப்டபச்  ார்ந்த மபயர்கள் இறுதி 

அட யின் ம ய்மயழுத்துக்கள் இரட்ை திாிபு அடிடய உருவாக்கும். 

 வீடு > வீட்டு,  ாடு >  ாட்டு, ஆறு > ஆற்று, கிணறு  > கிணற்று 

இவ்வடகயிற்படும் திாிபு அடியின் வருடகச் சூழல் கீநழ பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன. 

1. திாிபுப் பகுதி + நவற்றுட  ஒட்டு 

 வீட்-ட்-இல்> வீட்டில் 

கிணற்-ற்-இல்>கிணற்றில்  

2. திாிபுப் பகுதி + தடலட ப் மபயர் 

 வீட்-டு-க் கதவு>வீட்டுக் கதவு 

கிணற்-று-ச் சுவர்> 

3. திாிபுப் பகுதி + மபயர் 

 வீட்-டு நவடல > வீட்டுநவடல 

கிணற்-று-த் தண்ணீர் > கிணற்றுத் தண்ணிர் 

4. திாிபுப் பகுதி + முன்னுருபுத் மதாைர் 

 வீட்-டு-ப் பக்கம் >வீட்டுப் பக்கம் 

கிணற்-று-ப் பக்கம் >கிணற்றுப் பக்கம் 

ந ற்ம ான்ன மூன்று வகுப்பில் பைாத மபயர்ச் ம ாற்கள் யாவும் மபயாின்  ான்காவது 

வகுப்படிச்  ாரும். இடவகள்தாம் மபயர்கைில் மபரும்பான்ட யாகும் பிற வகுப்டபச் 

 ார்ந்த மபயர்கள் அவற்றின் திாிபுப் பகுதியாக வரு ிைங்கைில் இடவ அவற்றின் மபயர்ப் 

பகுதியாக வரும். 
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1. திாிபுப் பகுதி + நவற்றுட  ஒட்டு 

 தடல-ய்-இல் > தடலயில் 

2. திாிபுப் பகுதி + தடலட ப் மபயர் 

 தடல  யிர்  

3. திாிபுப் பகுதி + மபயர் 

 தடல வலி 

4. திாிபுப் பகுதி + பின்னுருபு 

தடல ந ல் 

4.2.3.4.  ாற்றுப் மபயர்கைின் திாிபுப் பகுதி 

  ாற்றுப் மபயர்கள் மபயர்ச்ம ால்லின் வடகப்பாட்டின் ஒரு அடைப்பட்ை துடணக் 

குழு  ாகும்.  ாற்றுப் மபயர்கள் மபயர்கைின் துடணக்குழு  ாகக் குழு ப்படுவதின் 

காரணம் மபரும்பாலும் மதாைாியல்  ார்ந்ததாகும். எனநவ  ாற்றுப் மபயர்கள் 

மதாைாியல் வடகப்பாட்டைச்  ார்ந்ததாகக் கருதப்படிகின்றன. ஐந்து வடகப்படும் 

 ாற்றுப் மபயர்கைின் ஒரு வடகக்கு அதாவது மூவிை  ாற்றுப் மபயர்களுக்குத் 

திாிபுப்பகுதி இருக்கின்றது. முதலாவது, இரண்ைாவது,  ான்காவது இை ாற்றுப் 

மபயர்களும், மூன்றாவது இைப்பன்ட  அஃறிடண  ாற்றுப் மபயர்களுக்கும் திாிபுப்பகுதி 

இருக்கின்றது. முதலாவது, இரண்ைாவது,  ான்காவது  ாற்றுப் மபயர்கள் அவற்றின் 

திாிபுப் பகுதிடய அவற்றின்  ாற்றுப்மபயர்கள் வடிவின் ஒலியனியல்  ாற்றத்தால் 

உருவாக்கின்றது. பைர்க்டக இைப் பன்ட  அஃறிடண  ாற்றுப்மபயர்களுக்கு அற்று 

திாிபு ஒட்டுமபற்ற திாிபுப்பகுதி இருக்கின்றது. பின்வரும் அட்ைவடண  ாற்றுப் 

மபயர்கடையும் அவற்றின் திாிபு வடிவங்கடையும் காட்டும். 
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இைம்  ாற்றுப்மபயர் திாிபு வடிவம் 

தன்ட  ஒருட   ான் என் (ன்), என 

முன்னிடல ஒருட   ீ உன் (ன்), உன் 

பைர்க்டக ஒருட  

ஆண்பால் 

இவன்/அவன் இவன்/அவன் 

பைர்க்டக ஒருட  

மபண்பால் 

இவள்/அவள் இவள்/அவள் 

பைர்க்டக ஒருட  

அஃறிடண  

இது/அது இது/அது 

பைர்க்டக ஒருட  

ஆண்பால் / மபண்பால் 

இவர்/அவர் இவர்/அவர் 

தற்சுட்டு ஒருட  தான் தன்/தன 

தன்ட ப் பன்ட   ாங்கள்/ ாம் எங்கள்/  ம்(ம்),    

முன்னிடலப் பன்ட   ீங்கள் உங்கள் 

பைர்க்டகப் பன்ட  

ஆண்பால்/ மபண்பால் 

இவர்கள்/அவர்கள் இவர்கள்/அவர்கள் 

பைர்க்டக பன்ட / 

அஃறிடண 

இடவ/அடவ 

இடவகள்/அடவகள் 

இவற்று/அவற்று 

இடவகள்/அடவகள் 

தற்சுட்டுப் பன்ட  தாங்கள் தங்கள் 

ந ற்ம ான்ன அட்ைவடணப்படி  ான் என்ற தன்ட ப் மபயருக்கு மூன்று திாிபுப் பகுதி 

வடிவங்கள் இருக்கின்றன: என், என்ன், என. என  ான்காவது நவற்றுட ப் 
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பின்மனாட்டுக்கு முன்னும்,  என்ன் என்பது இைம் என்ற பின்னுருபுக்கு முன்னும், என் 

தடலட ப் மபயருக்கு முன்னும் பிற பின்னுருபுகளுக்கு முன்னும் வரும். 

1. திாிபுப் பகுதி + நவற்றுட  ஒட்டு 

 என-க்கு > எனக்கு, என்ன்-இைம் > என்னிைம் 

2. திாிபுப் பகுதி + தடலட ப் மபயர் 

 என் வீடு 

3. திாிபுப் பகுதி + பின்னுருபு 

 என் பக்கம் 

4.2 3.5. ஒலி  ிரவல்  ாாிடயகள் இன், அன் 

 முன்னர் த்து, அற்று என்ற திாிபுச்  ாாிடயகடைப் பற்றிப் பார்த்நதாம். இடவ தவிர 

இன், அன் என்ற ஒலியனியல் பின்மனாட்டுக்கள் வடிவத்திலிருக்கும் விருப்புத் திாிபுச் 

 ாாிடயகளும் இருக்கின்றன. இடவ ஒலி  ிரவல் முன்மனாட்டுக்கள் என்று 

அடழக்கப்மபறும். இன் என்பது எல்லாப் மபயர்களுைன்  ட்டும் வரும். அன் என்பது இது 

 ற்றும் அது என்ற  ாற்றுப்மபயர்களுைன்  ட்டும் வரும். இவ்மவாலி  ிரவல் 

ஒட்டுக்கைான இன் என்பதும் அன் என்பதும் வரும் சூழல்கள் கீநழ தரப்பட்டுள்ைன: 

1. நவற்றுட க்காகத் திாிபுற்ற மபயர்கைில் ஒலி ிரவல் பின்மனாட்டு 

மபயர்ப்பகுதிக்கும் அல்லது திாிபுப் பகுதிக்கும் அல்லது பன்ட  ஒட்டுக்கும் நவற்றுட ப் 

பின்மனாட்டுக்கும் இடையில் வரும். 

 டக(-இன்)-ஆல் > டகயால்/டகயினால் 

அத்(-அன்)-ஆல் > அதால்/அதனால் 

 யுத்த-த்த்(-இன்)-ஆல் > யுத்தத்தால்/யுத்தத்தினால் 
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 கற்-கள்(-இன்)-ஆல் >கற்கைால்/கற்கைினால் 

2. அடையாக வரும் மபயர்களுைன் உடைட  நவற்றுட ச் ம யல்பாட்டில் தன்ட ப் 

மபயருக்கு முன் வரும்.  

 டக(-ய்-இன்)  புத்தகம் > டகயின் புத்தகம் 

  ர(-த்த்-இன்) கிடை >  ரத்தின் கிடை 

 டபயன்-கள்(-இன்)  ட்டை > டபயன்கைின்  ட்டை 

3. ஒரு கிைட ப் பின்மனாட்டுக்கு முன் விருப்பாக,  ில மபயர்களுைன் கட்ைாய ாகப் 

மபயர்ப்பகுதிக்கு அல்லது திாிபுப்பகுதிக்கு அல்லது பன்ட  ஒட்டுக்குப் பின் வரும். 

  ாவி(ய்-இன்) மூலம் >  ாவியின் மூலம் 

அத்(-அன்) மூலம் > அதன் மூலம் 

  ர(-த்த்(-இன்) மூலம் >  ரத்தின் மூலம் 

 ஆணி-கள்(-இன்) மூலம் >ஆணிகைின் மூலம் 

4.2.4. எண் குறிப்பு 

     த ிழில் ஒருட , பன்ட  என்ற இரண்டு எண்கள் இருக்கின்றன. பன்ட  ஒட்டு 

-கள்/-க்கள் என்பதால் உருப-ஒலியனியல் அடிப்படையில் குறிப்பீடு ம ய்யப்பட்டுள்ைது. 

முன்னர் கூறியபடி பன்ட  ஒட்டு மபயர்ப்பகுதியுைன் ந ர்க்கப்படுகிறது; மபயாின் திாிபு 

அடியுைன் ந ர்க்கப்படுவதில்டல. பன்ட  ஒட்டிற்கு கள், க்கள் என்ற இரு ாற்ருருபுகள் 

இருக்கின்றன. அவற்றின் வருடக பின்வரு ாறு அட யும்: க்கள் ம ட்டுயிர் இறுதியில் 

வரும் எல்லாப் மபயர்களுைனும் இரண்டு குற்றுயிர் உள்ை அட கடைக் மகாண்ை உ 
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என்ற குற்றுயிரால் இறுதியுறும் மபயர்களுைனும் ந ர்ந்து வரும்; பிற இைங்கைில் கள் 

வரும். 

 ஒருட ப் மபயர் -  பன்ட ப் மபயர்     ஒருட ப்மபயர் -  பன்ட ப் மபயர் 

 பூ -  பூ-க்கள்  கண் - கண்-கள் 

 ஈ -  ஈ-க்கள்   ரம் -  ரங்-கள் 

 பசு -  பசு-க்கள்  வீடு - வீடு-கள் 

 மதரு -  மதரு-க்கள்  கல் - கற்-கள் 

4.2.5. நவற்றுட க் குறியீடு/உருபு 

 மபயர் அல்லது மபயர்த்மதாைருக்கும் விடனக்கும் அல்லது இரண்டு 

மபயர்களுக்கும் அல்லது மபயர்த்மதாைர்களுக்கும் இடையில் வரும் மதாைாியல்  ற்றும் 

மபாருண்ட யியல் உறவுகடை நவற்றுட  மவைிப்படுத்தும். விடனப் பயனிடலகள் ஒரு 

வாக்கியத்தில் கட்ைாய  ற்றும் விருப்புப் பங்மகடுப்பாைர்கடை எடுக்கும் (எ.கா. 

எழுவாய்ப் மபயர்த் மதாைர்கள், ம யப்படுமபாருள், மபயர்த்மதாைர்கள், 

விடனயடைகள்). இவ்வாறு நவற்றுட க் குறியீடுகள் (உருபுகள்) மபயர்த்மதாைருக்கும் 

விடனப் பயனிடலக்கும் இடையிலுள்ை மதாைாியல்  ற்றும் மபாருண்ட யியல் உறடவ 

மவைிப்படுத்துகிறது. அதாவது அடவ ஒரு பங்மகடுப்பாைர் மபயர்த் மதாைாின் 

இலக்கணச் ம யன்ட டயக் காட்டும் (எ.கா. எழுவாய் ம யல்படு மபாருள்). ந லும் 

அடவ பயனிடலயாக்கத்தில் பங்மகடுப்பாைர் மபயர்த்மதாைாின் மபாருண்ட யியல் 

பங்கைிப்டப மவைிப்படுத்தும் (எ.கா. ஒரு ம யலின் அல்லது  ிகழ்வின் காரணம்,  ிகழ்வு 

அல்லது  ிடலயின் இைம், இயக்கத்தின் மூலம் அல்லது இலக்கு). உடைட  நவற்றுட  

இரண்டு மபயர்த்மதாைருக்கு இடையில் உள்ை உறடவ மவைிப்படுத்தும். 
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 உருபனியல், மதாைாியல் அடிப்படையில் நவற்றுட க் குறியீடு இரு வழிகைில் 

உருப்படுத்தம் ம ய்யப்படுகிறது. 

1. நவற்றுட ப் பின்மனாட்டுகைால் 

2. பின்னுருபுகைால் (இவற்றில்  ில கட்டுண்ை வடிவுகள்) 

பின்மனாட்டுக்கடைப் மபாறுத்தடவடரயில் நவற்றுட க் குறிப்பு நவற்றுட  

பின்மனாட்டு  ற்றும் பின்னுருபு இவற்றின் ஒன்றுந ர்க்டகயால் உருப்படுத்தம் 

ம ய்யப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்ைாகக் கருவியின் மபாருண்ட ப் பங்கைிப்பு ஆல் என்ற 

பின்மனாட்ைாலும் (எ.கா.  ாவியால்) மூலம் என்ற பின்னுருபாலும் (எ.கா.  ாவி மூலம்) 

மவைிப்படுத்தலாம் இறுதியாகக் கருவியின் மபாருண்ட யியல் பங்கைிப்டப ஒரு 

நவற்றுட ப் பின்மனாட்டை ஆளும் பின்னுருபால் மவைிப்படுத்தலாம். மகாண்டு என்ற 

பின்னுருபு இரண்ைாம் நவற்றுட  உருவான ஐ-டய ஆளுடக ம ய்யும் (எ.கா.  ாவிடயக் 

மகாண்டு). தற்காலத் த ிழில் ஆறு நவற்றுட ப் பின்மனாட்டுகள் இருக்கின்றன. 

நவற்றுட  பின்மனாட்டுகள் 

ம யப்படுமபாருள் ஐ 

மகாடைநவற்றுட  (உ)க்கு 

கருவி நவற்றுட  ஆல் 

உைன் ிகழ்ச் ி நவற்றுட  ஓடு 

இை நவற்றுட  இல் 

உடைட ப்மபாருள் நவற்றுட  அது 

ஐந்து கட்டுண்ை பின்னுருபுகள் இருக்கின்றன. 

கட்டுண்ை நவற்றுட  கட்டுண்ை பின்னுருபுகள் 

இைநவற்றுட  இைம் 
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உைன் ிகழ்ச் ி நவற்றுட  உைன் 

மூல நவற்றுட  இருந்து 

பயனடை நவற்றுட  ஆக 

  ரபு இலக்கணவியலார் நவற்றுட ப் பின்மனாட்டுக்கடையும் ஆக தவிர பிற 

கட்டுண்ை பின்னுருபுகடையும் பல இைப் பின்னுருபுகடையும் நவற்றுட  குறிகைாக 

எடுத்தாண்ைனர். இக்குறிகைின் அடிப்படையில் அவர்கள் எட்டு நவற்றுட கடை 

நவறுபடுத்தினர். இடவகள் அவற்றின் ஒலியனியல் வடிவத்தாநலா வாிட  எண்ணாநலா 

அடையாைப்படுத்தப்பட்ைன. நவற்றுட க் குறியீட்ைால் குறிப்பிைப்பைாத விைி 

நவற்றுட யும் அவர்கள் ந ர்த்துக்மகாண்ைனர். பின்னர் ந னாட்டு இலக்கணத்தார்கள் 

இலக்கணத்தின் அல்லது   ஸ்கிருத இலக்கணக் கடலச்ம ாற்கடைப் பயன்படுத்தி 

நவற்றுட  குறியின் ம யல்பாடு அடிப்படையில் எட்டு நவற்றுட கடை புலக்குறிப்பு 

ம ய்தனர் 

1. எழுவாய் நவற்றுட  

2. ம யல்படு மபாருள் நவற்றுட  

3. மகாடை நவற்றுட  

4. கருவி நவற்றுட  

5. உைன் ிகழ்ச் ி நவற்றுட  

6. இை நவற்றுட  

7.  ீங்கல் நவற்றுட  

8. உடைட  நவற்றுட  

9. விைி நவற்றுட  
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 நவற்றுட க் குறிகைின் ந ற்ம ான்ன புலக்குறிப்புகள் ஒரு நவற்றுட க் குறியின் 

மபாருண்ட டய முழுவது ாக உருப்படுத்தம் ம ய்யவில்டல; ஏமனன்றால் அடவ 

அவற்றின் ம யல்பாடுகைில் ஒன்டறத்தான் மவைிப்படுத்துகின்றது. எடுத்துக்காட்ைாகக் 

கருவி நவற்றுட ப் பின்மனாட்டு என்று புலக்குறிப்பு ம ய்யப்பட்ை ஆல் என்ற 

நவற்றுட ப் பின்மனாட்டு கருவிச் ம யல்பாட்டை மவைிப்படுத்துவதுைன் பிற 

கருத்துக்கடையும் மவைிப்படுத்துகின்றன. 

 நவற்றுட  அடையாைக் குறியீட்டைப் மபாருத்தவடரயில் பின்வரும் பாகுபாட்டு 

அடிப்படையில் விைக்கலாம்: 

1. நவற்றுட ப் பின்மனாட்டு 

2. கட்டுண்ை பின்னுருபுகள் 

3. பின்னுருபுகள் (சுதந்திர ான வடிவுகள்) 

  பின்வரும் அட்ைவடண நவற்றுட  உருபுகடையும் அவற்றின் வருடக முடறகடையும் 

அவற்றின் நவறுபட்ை ம யல்பாடுகடையும் தரும்:    

நவற்று

ட  

பின்மனாட்டு/ 

பின்னுருபு 

வருடக முடற மபாருள்/ ம யல்பாடு 

1.எழுவா

ய் 

நவற்று

ட  

-Ø  1. எழுவாய்  

எ.கா. ரா ன் வந்தான் 

2. பயனிடல  

எ.கா. கு ரன்  ாணவன் 

3. எழுவாய்  ிரப்பி  

எ.கா. கு ரன்  ாணவன் 

ஆவான் 

4. ம யப்படுமபாருள்  ிரப்பி 

எ.கா. கு ரன் ரா டனத் 
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தடலவன் ஆக்கினான் 

5. ம யப்படுமபாருள்     எ.கா. 

கு ார் தண்ணீர் நகட்ைான் 

2.ம யப்ப

டு 

மபாருள் 

நவற்று

ட  

-ஐ  1. ம யப்படு மபாருள்  

எ.கா. ரா ன் டபயடன 

பார்த்தான்  

3.மகாடை 

நவற்று

ட  

-க்கு~ -உக்கு~-

கு 

1. மபயர்கைின்  ற்றும் 

 ாற்றுப் மபயர்கைின் 

திாிபுப் பகுதியுைன் -

க்கு வரும்.  

எ.கா.  ரத்து-க்கு 

பலவற்று-க்கு, ஆற்று-

க்கு, என-க்கு 

2. இ/ஈ/ஐ/அய் என்று 

முடியும் 

மபயரடிகளுைன் க்கு 

வரும் 

எ.கா. தம்பிக்கு,      

ஈக்கு,      ட்டைக்கு 

 ாய்க்கு, படிப்புக்கு 

3. பிற எல்லாப் 

மபயரடிகளுக்குப் பின் 

உக்கு வரும். 

எ.கா. அம் ா-உக்கு, 

பால்- உக்கு, மதரு-வ்-

உக்கு, டபயன்-உக்கு, 

மபண்ண்-உக்கு 

1. அயற்ம யப்படு மபாருள் 

எ.கா. கு ார் அப்பாவுக்கு ஒரு 

பைத்டதக் காட்டினான் 

2. இயக்கத்தின் இலக்கு 

எ.கா. கு ார் அப்பாவுக்கு ஒரு 

கடிதம் மகாடுத்தான் 

3. காரணம்   

எ.கா. கு ார் 

பணத்துக்குத்தான் நவடல 

ம ய்கிறான் 

4. அனுபவிப்பவர் 

எ.கா. கு ாருக்கு ஒரு புத்தகம் 

இருக்கிறது. 

5. காலத்தின் கூறு 

எ.கா. கு ார் ஐந்து  ணிக்கு 

வருவான் 

6. விகிதம்  

எ.கா.  ருந்து ஒரு  ாடைக்கு 

மூன்று நவடை  ாப்பிடு 

7. பகிர்ந்தைிப்புச் ம யல்பாடு 

எ.கா. ஆளுக்கு ஒரு டீ நபாடு  

8. ஒப்புட   ாதிாி 
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4. கு ஒலி ிரவல்  ாாிடய 

இன், அன் 

என்பனவற்டறத் 

மதாைர்ந்து வரும் 

எ.கா. பசு+இன்+கு> 

பசுவிற்கு, 

அது+அன்+கு அதற்கு 

எ.கா. கு ாருக்கு இவன் 

 ல்லவன் 

9. குறிப்பிடும் இைம்  

எ.கா.  தராசுக்கு நூறு ட ல் 

பின்னால் 

4.பயன

டை 

நவற்று

ட  

-க்கு-ஆக ~ -

உக்கு-ஆக ~ 

-கு-ஆக  

1. க்கு-ஆக 

 எ.கா.  ாய்-க்கு-ஆக 

2. உக்கு-ஆக 

எ.கா.அவன்-உக்கு- 

ஆக  

3. கு-ஆக  

எ.கா.பசுவிற்-கு-ஆக 

1. பயனடைவு 

 எ.கா. ராஜா தன் 

டபயனுக்காகப் பணம் 

ந ர்த்தான் 

2. காரணம்  

எ.கா. ராஜா தன் 

அப்பாவுக்காகச்  ீக்கிரம் 

வீட்டுக்கு வாந்தான் 

5.கருவி 

நவற்று

ட  

-ஆல்  1. கருவி 

எ.கா. கு ார் கத்தியால் 

பழத்டத மவட்டினான் 

2. வழி  

எ.கா. கு ார் தன் கண்ை 

அனுபவத்தால் இடதக் 

துடைக்கக் 

கற்றுக்மகாண்ைான். 

3. மூலம்/ உருமபாருள் 

எ.கா. கு ார்  ண்ணால் 

இந்தப் பந்டதச் ம ய்தான். 

4. காரணம்-1 

எ.கா. மவயிலால் கு ார் 
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வரவில்டல. 

5. காரணம் -2 

எ.கா.  டழயால் பயிர் 

 ன்றாக வைர்ந்தது 

6.உைனிக

ழ்ச் ி 

நவற்று

ட  

-ஓடு/ -உைன்  1. உைனிகழ்ச் ி  

எ.கா. கு ார் தன்  டனவி-ய் 

-ஓடு/-உைன் வந்தான் 

2. முடற எ.கா. கு ார் அன் ப்-

ஓடு/-உைன்  ிாித்தான். 

3. வழி  

எ.கா கு ார் அப்பாவின் 

உதவி-ய்-ஓடு/-உைன் இடதப் 

படித்தான். 

4. அதிகப்படி  

எ.கா. ராஜா  ான்கு 

இட்லிநயாடு இரண்டு 

நதாட யும்  ாப்பிட்ைான்.  

5. இைம்  

எ.கா. கு ார் வீட்நைாடு  

இருக்கிறான். 

6. திட   

எ.கா. கு ார் மதருநவாடு 

 ைந்தான் 

7. உட்படுதல்  

எ.கா.  ித்திடர  ா த்நதாடு 

த ிழ் வருைம் ஆரம்பிக்கிறது. 

8. வடரயடற  
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எ.கா. இந்த ஊாில் ஒரு 

நகாயிநலாடு  ாி 

7.இை 

நவற்று

ட  

-இல்  1. இைத்தில் இைம்  

எ.கா. குருவி  ரத்தில் 

உட்கார்ந்திருக்கிறது.  

2. காலத்தின் புள்ைியிைம் 

(எதிர்காலத்துைன்)  

எ.கா. ராஜா ஒரு வாரத்தில் 

வருவான். 

3. கால அைவு (இறந்த 

காலத்துைன்)  

எ.கா. ராஜ ஒருவாரத்தில் 

இந்த புத்தகத்டதப் 

படித்தான். 

4. பாங்கு  

எ.கா. கு ார் த ிழில் 

நப ினான் 

5. இடைபடு உறவு  

எ.கா. அந்த  ாம்பழங்கைில் 

 ில  ல்நகாவா. அந்த 

 ாணவர்கைில்  ிலர்  ன்றாக 

படிப்பவர்கள். 

 -இைம்  1. இயக்கத்தின் இலக்கு 

எ.கா. ராஜா அப்பாவிைம் 

வந்தான். 

2. டக ாற்றத்தின் மூலம் 

எ.கா. ராஜா  ந்திாியிைம் ஒரு 
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பாிசு வாங்கினான். 

3. உணர்ச் ியின் இலக்கு 

எ.கா. ராஜா அப்பாவிைம் 

நகாபப்பட்ைான். 

1. 8. ீக்கல் 

நவற்று

ட  

-இல்/-இைம்–

இருந்து, 

இருந்து 

1. இை நவற்றுட க்குத் 

திாிபுற்ற மபயடரத் 

மதாைர்ந்து வரும் . 

எ.கா.  ரத்தில் – 

இருந்து டபயனிைம் – 

இருந்து 

2. ந ரடியாக 

இைப்பகுதியுைன் 

வரும்.  

எ.கா. அங்க்- இருந்து 

ந ல்- இருந்து 

 -இல் என்ற 

இைநவற்றுட ப் 

பின்மனாட்டிற்குத் 

திாிபுற்ற விலங்கினப் 

மபயர்களுைன் 

வருடகயிலும் -இைம் 

என்ற இை 

நவற்றுட ப் 

பின்மனாட்டிற்குத் 

திாிபு விலங்கினப் 

மபயர்களுைன் 

வருடகயிலும் -

இருந்து அதன் 

ம யல்பாடுகைில் 

1. இயக்கத்தின் மூலம் 

எ.கா. ராஜா நகாவிலிலிருந்து 

வந்தான். 

2. உள்ைத்திலிருந்து பிாிதல் 

எ.கா. ராஜா தன் அப்பாடவ 

ம ருப்பிலிருந்து/ ஒரு 

புலியிை ிருந்து 

காப்பாற்றினான். 

3. நதர்வின் மூலம்  

எ.கா. ராஜா 

 ாணவர்கைிலிருந்து ஒரு 

 ல்லவடனத் 

நதர்ந்மதடுத்தான். 

4. மதாைர்ச் ியின் மதாைக்கம்  

எ.கா.  ந்திாியிலிருந்து 

எல்நலாரும் லஞ் ம் 

வாங்குகிறார்கள். 
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(மபாருள்கைில்) 

நவறுபடும் (பார்க்க 

அடுத்தப்பக்கத்தில்) 

2. 9.உடை

ட  

நவற்று

ட  

-இன், -

உடைய, -அது, 

மபயர்திாிபு 

அடி 

1. திாிபு வடிவில் மபயர் 

 எ.கா.  ரத்துக்கிடை 

2. மபயர் + ஒலி ிரவல் – 

இன் 

எ.கா. அர னின் முடி  

3. மபயர் + உடைட  

நவற்றுட  அது 

எ.கா.அர னது முடி 

4. மபயர் + இடை ிடல 

 ாாிடய + உடைட ப் 

பின்மனாட்டு 

எ.கா.  ாயினது வால் 

5. மபயரடைப் 

பின்மனாட்டு உடைய 

எ.கா.  ாயினுடைய 

வால் 

மபயரடையாகச் 

ம யல்படுகிறது  

எ.கா. பள்ைிக்கூைம் 

கு ாருடையது. 

4.2.5.1. பேற்றுனம அடுக்குகள் 

 மபயர்கள் நவற்றுட களுக்காக திாிபுறுவடதக் கருத்தில் மகாண்டு இரண்டு 

மபயர்கைின் நவற்றுட   ார் அடுக்குகள் கீநழ தரப்பட்டுள்ைன. ஒன்று அஃறிடணக் கால் 

என்பதற்காகவும்  ற்மறான்று பன்ட ப் மபயர் டபயன் என்பதற்காகவும் நவற்றுட  

அடுக்குகள் தரப்பட்டுள்ைன.   

நவற்றுட  ஒருட  பன்ட  

எழுவாய்நவற்றுட  கால் கால்-கள் 
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ம யப்படுமபாருள்நவற்றுட  கால்-ஐ கால்-கள்-ஐ 

மகாடை நவற்றுட  கால்-உக்கு கால்-கள்-உக்கு 

 ன்ட  நவற்றுட  கால்-உக்கு-ஆக கால்-கள்-உக்கு-ஆக 

கருவி நவற்றுட  கால்-ஆல் கால்-கள்-ஆல் 

உைனிகழ் ி நவற்றுட  கால்-ஓடு, கால்-உைன் கால்-கள்-ஓடு, கால்கள்-உைன் 

இை நவற்றுட  கால்-இல் கால்-கள்-இல் 

 ீங்கல் நவற்றுட  கால்-இல்-இருந்து கால்-கள்-இல்-இருந்து 

உடைட  நவற்றுட  கால்-இன் –அது கால்-கள்-அது 

 

நவற்றுட  ஒருட  பன்ட  

எழுவாய்நவற்றுட  டபயன் டபயன்-கள் 

ம யப்படுமபாருள்நவற்றுட  டபயன்-ஐ டபயன்-கள்-ஐ 

மகாடை நவற்றுட  டபயன்-உக்கு டபயன்-கள்-உக்கு 

 ன்ட  நவற்றுட  டபயன்-உக்கு-ஆக டபயன்-கள்-உக்கு-ஆக 

கருவி நவற்றுட  டபயன்-ஆல் டபயன்-கள்-ஆல் 

உைனிகழ் ி நவற்றுட  டபயன்-ஓடு, டபயன்-

உைன் 

டபயன்-கள்-ஓடு, டபயன்கள்-

உைன் 

இை நவற்றுட  டபயன்-இைம் டபயன்-கள்-இைம் 

 ீங்கல் நவற்றுட  டபயன்-இல்-இருந்து டபயன்-கள்-இல்-இருந்து 

உடைட  நவற்றுட  டபயன்-இன் –அது டபயன்-கள்-அது 
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4.2.5.2. நவற்றுட  உருபுகளும்  ந்தி விதிகளும் 

 இராந ந்திரன் (Rajendran, 2000) த து த ிழ் உருபனியல் ஆய்வி உருவாக்கதிற்கு 

(Tamil Morphological Analyzer) நவண்டி த ிழ்ப் மபயர்ச்ம ாற்கடைச்  ந்திவிதிகடைக் 

கருத்திற்மகாண்டு பாகுபாடு ம ய்டகயில் பின்வரும்  ந்திவிதிகடைப் பட்டியலிடுகின்றார் 

(இராந ந்திரன், 1994:47-56). இது மபயர்கடை அவற்றின் எண்  ற்றும் நவற்றுட த் 

திாிபின் அடிப்படையில் வடகபடுத்த உதவும். 

1. ஆ, ஓ, ஊ என முடியும் மபயர்கடைத் மதாைர்ந்து உயிர்த் மதாைக்க நவற்றுட ப் 

பின்மனாட்டுகள் (உ.நவ.பி.) வரும்நபாது வ் என்ற உைன்படுத்தி இடையில் வரும். 

 -ஆ/ஓ/ஊ + உ.நவ.பி-ஆ/ஓ/ஊ- வ்- உ.நவ.பி. 

எ.கா. 

 கைா + ஐ > கைாடவ  

 கைா + ஆல்  > கைாவால்  

 கைா + ஓடு  >கைாநவாடு  

 கைா + உைன் > கைாவுைன்  

 கைா + உக்கு  >கைாவுக்கு  

 கைா + இன்  > கைாவின்  

 கைா + இல்  > கைாவில் 

2. இ, ஈ, ஐ என்று முடியும் மபயர்கள் -உக்கு தவிர்த்த பிற நவற்றுட ப் 

பின்மனாட்டுகடை ஏற்கும்நபாது ய் என்ற உைன்படுத்தி ஒலி இடையில் வரும். 

 -இ/ஈ/ஐ + உக்கு தவிர்த்த உ.நவ.பி. இ/ஈ/ஐ–ய்-உ.நவ.பி 
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 எ.கா. 

 எலி + ஐ  > எலிடய 

 எலி + ஆல்  > எலியால் 

 எலி + ஓடு  > எலிநயாடு 

 எலி + உைன்  > எலியுைன் 

 எலி + இன்  > எலியின் 

 எலி + இல்  > எலியில் 

3. இ, ஈ, ஐ, ய் என்று முடியும் மபயர்கள் முவரும் நவற்றுட ப் பின்மனாட்டு -உக்கு 

என்பதன் உ மகடும் 

 -இ/ஈ/ஐ/ய் + உக்குஇ/ஈ/ஐ/ய்-க்கு 

எ.கா. 

 எலி  + உக்கு  > எலிக்கு 

 ஈ   + உக்கு  > ஈக்கு 

 யாடன + உக்கு > யாடனக்கு 

 ம ய்    + உக்கு > ம ய்க்கு 

4. உ-வில் முடியும் மபயர்கடை அவற்றின்  ந்திச் ம யல்பாடு அடிப்படையில்  ான்கு 

வடககைாகப் பிாிக்கலாம் 

4.1. (C)VV-ட்-உ என்ற அட  அட ப்பக் மகாண்ை ம ாற்கடைத் மதாைர்ந்து உயிர்த் 

மதாைக்க நவற்றுட ப் பின்மனாட்டுக்கள் வரும்நபாது உ மகை, ட் இரட்டிக்கும். 

 (C)VV ட் – உ + உ.நவ.பி (C)VVட்ட் – உ.நவ.பி 
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எ.கா. 

 காடு+ஐ > காட்டை 

 காடு+ஆல் > காட்ைால் 

 காடு+ஓடு > காநைாடு 

 காடு+உைன்> காட்டுைன் 

 காடு+உக்கு > காட்டுக்கு 

 காடு+இன் > காட்டின் 

 காடு+இல் > காட்டில் 

4.2. று-வில் முடியும் மபயர்கடைத் மதாைர்ந்து உயிர்த்மதாைக்க நவற்றுட ப் 

பின்மனாட்டுக்கள் வரும்நபாது உ மகை ற் இரட்டும். 

 -று + உ.நவ.பி  ற்ற் – உ.நவ.பி. 

4.3. (C)VCC-உ அல்லது (C)VVC-உ என்ற அட  அட ப்புடைய மபயர்கடைத் 

மதாைர்ந்து உயிர்த்மதாைக்க நவற்றுட ப் பின்மனாட்டுகள் வருடகயில் உ மகடும் 

 (C)VCC-உ + உ.நவ.பி.  CVCC-உ.நவ.பி 

எ.கா. 

 வண்டு+ஐ > வண்டை 

 வண்டு+ஆல் > வண்ைால் 

 வண்டு+ஓடு > வண்நைாடு 

 வண்டு+உைன் > வண்டுைன் 

 வண்டு+உக்கு > வண்டுக்கு 
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 வண்டு+இன் > வண்டின் 

 வண்டு+இல் >வண்டில் 

 காது+  ஐ > காடத 

 காது+ ஆல் > காதால் 

 காது+ ஓடு > காநதாநைாடு 

 காது+ உைன் > காதுைன் 

 காது+ உக்கு > காதுக்கு 

 காது+ இன் > காதின் 

 காது+ இல் > காதில் 

4.4 (C)VCV என்ற அட யட ப்டபக் மகாண்டு உ-வில் முடியும் மபயர்கடைத் 

 மதாைர்ந்து உயிர்த் மதாைக்க நவற்றுட  ஒட்டுகள் வரும்நபாது வ் 

 என்றஉைன்படுத்தி இடையில் வரும். 

 (C)VC-உ + உ.நவ.பி. (C)VC-உ-வ்-உ.நவ.பி. 

 பசு+ ஐ > பசுடவ 

 பசு+ஆல் > பசுவால் 

 பசு+உக்கு > பசுவுக்கு 

 பசு+ ஓடு > பசுநவாடு 

 பசு+உைன் > பசுவுைன் 

 பசு+இன் > பசுவின் 

 பசு +இல் > பசுவில் 
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5. (C)VC என்ற அட  அட ப்புடைய ண், ல், ள், ன் என முடியும் மபயர்கடைத் 

(ஓரட ச் மபயர்கடை) மதாைர்ந்து உயிர் மதாைக்க நவற்றுட ப் பின்மனாட்டுகள் வர 

முடறநய ண், ய், ல், ள், ன் என்பன இரட்டும். (விதிவிலக்கு ய் + உக்கு > ய்க்கு. எ.கா. 

ம ய் + உக்கு > ம ய்க்கு) 

(C)Vண்/ய்/ல்/ள்/ன் + உ.நவ.பி (C)Vண்ண்/ய்ய்/ல்ல்/ள்ள்/ன்ன். உ.நவ.பி. 

 கண்+  ஐ > கண்டண 

 கண்+ஆல் >கண்ணால் 

 கண்+உக்கு > கண்ணுக்கு 

 கண்+ஓடு > கண்நணாடு 

 கண்+உைன் > கண்ணுைன் 

 கண்+இன் > கண்ணின் 

 கண்+உடைய > கண்ணுடைய 

 கண்+அது > கண்ணது 

 கண்+இல் > கண்ணில் 

 ம ய்+ ஐ > ம ய்டய 

 ம ய்+ஆல் > ம ய்யால் 

 ம ய்+உக்கு > ம ய்க்கு 

 ம ய்+ஓடு > ம ய்நயாடு 

 ம ய்+உைன் > ம ய்யுைன் 

 ம ய்+இன் > ம ய்யின் 
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 ம ய் +உடைய > ம ய்யுடைய 

 ம ய்+அது > ம ய்யது 

 ம ய்+இல் > ம ய்யில் 

 கல்+ ஐ > கல்டல 

 கல்+ஆல் > கல்லால் 

 கல்+உக்கு > கல்லுக்கு 

 கல்+ஓடு > கல்நலாடு 

 கல்+உைன் > கல்லுைன் 

 கல்+இன் > கல்லின் 

 கல்+உடைய > கல்லுடைய 

 கல்+அது > கல்லது 

 கல்+இல் > கல்லில் 

 முள்+ ஐ > முள்டை 

 முள்+ஆல் >முள்ைால் 

 முள்+உக்கு >முள்ளுக்கு 

 முள்+ஓடு >முள்நைாடு 

 முள்+உைன் > முள்ளுைன் 

 முள்+இன் > முள்ைின் 

 முள் + உடைய > முள்ளுடைய 

 முள்+அது > முள்ைது 
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 முள்+இல் >முள்ைில் 

 மபான்+ ஐ > மபான்டன 

 மபான்+ ஆல் > மபான்னால் 

 மபான்+உக்கு > மபான்னுக்கு 

 மபான்+ஓடு > மபான்நனாடு 

 மபான்+உைன் > மபான்னுைன் 

 மபான்+இன் > மபான்னின் 

 மபான்+உடைய > மபான்னுடைய 

 மபான்+அது > மபான்னது 

 மபான்+இல் > மபான்னில் 

6. அம் ஈற்றுப் மபயர்கடைத் மதாைர்ந்து உயிர்த்மதாைக்க நவற்றுட ப் 

பின்மனாட்டுக்கள் வரும்நபாது ம் மகை த்த் என்ற  ாாிடய இடையில் வரும். 

 -அம் + உ.நவ.பி.-அ-த்த்-உ.நவ.பி. 

  ரம்+ஐ  >  ரத்டத 

  ரம்+ஆல் >  ரத்தால் 

  ரம்+உக்கு >  ரத்துக்கு 

  ரம்+ஓடு >  ரத்நதாடு 

  ரம்+உைன் >  ரத்துைன் 

  ரம்+இன் >  ரத்தின் 

  ரம்+உடைய >  ரத்துடைய 
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  ரம்+அது >  ரத்தினது 

  ரம்+இல் >  ரத்தில் 

7. அ ஈற்றுப் மபயர்கைான பல,  ில என்பனவற்டறத் மதாைர்ந்து உயிர்த்மதாைக்க 

நவற்றுட ப் பின்மனாட்டுகள் வரும்நபாது அற்ற் என்ற  ாாிடய இடையில் வரும். 

 பல + உ.நவ.பி.(பல-வ்-அற்ற்-உ.நவ.பி. 

 பல+ ஐ > பலவற்டற 

 பல+ஆல் > பலவற்றால் 

 பல+உக்கு > பலவற்றுக்கு 

 பல+ஓடு>பலவற்நறாடு 

 பல+உைன் > பலவற்றுைன் 

 பல+இன் > பலவற்றின் 

 பல + உடைய > பலவற்றுடைய 

 பல + அது > பலவற்றினது 

 பல + இல் >பலவற்றில் 

8. எல்லாம் என்ற மபயடரத் மதாைர்ந்து உயிர்த்மதாைக்க நவற்றுட ப் 

பின்மனாட்டுக்கள் வரும்நபாது ம் மகை அற்ற் என்ற  ாாிடய இடையில் வரும். 

 எல்லாம் + உ.நவ.பி.எல்லா-வ்-அற்ற் – உ.நவ.பி. 

 எல்லாம் + ஐ > எல்லாவற்டற 

 எல்லாம் +ஆல் > எல்லாவற்றால் 

 எல்லாம் +உக்கு > எல்லாவற்றுக்கு 

 எல்லாம் +ஓடு>எல்லாவற்நறாடு 
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 எல்லாம் +உைன் > எல்லாவற்றுைன் 

 எல்லாம் +இன் > எல்லாவற்றின் 

 எல்லாம் +உடைய > எல்லாவற்றுடைய 

 எல்லாம் +அது > எல்லாவற்றினது 

9. 5-ஆம் 6- ஆம் விதிகளுக்கு உட்பைாத ண், ல், ள், ன்  ற்றும் ர், ழ்   என முடியும் 

மபயர்கடைத் மதாைர்ந்து உயிர்த்மதாைக்க நவற்றுட ப் பின்மனாட்டுக்கள் வரும்நபாது 

அடவ எந்தவித  ாற்றமு ின்றி இடணயும் (விதிவிலக்கு: ய் + உக்கு  > ய்க்கு). 

(5-ஆம், 6-ஆம் விதிக்கு உட்பைாத)  -ண்/ ல்/ ள்/ ன்/ர்/ ழ் + உ.நவ.பி. ( ண்/ ல்/ ள்/ ன்/ர்/ ழ் + 

உ.நவ.பி. 

எ.கா 

 தூண்+ ஐ > தூடண 

 தூண்+ஆல் >துணால் 

 தூண்+உக்கு > தூணுக்கு 

 தூண் +ஓடு >தூநணாடு 

 தூண் + உைன் > தூணுைன் 

 தூண்+இன் > தூணின் 

 தூண்+உடைய >தூணுடைய 

 தூண்+அது > தூணது 

 தூண்+இல் > தூணில் 

  ாய்+ ஐ >  ாடய 
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  ாய்+ஆல்> ாயால் 

  ாய்+உக்கு> ாய்க்கு 

  ாய்+ஓடு> ாநயாடு 

  ாய்+உைன் >  ாயுைன் 

  ாய்+இன் >  ாயின் 

  ாய் + உடைய >  ாயுடைய 

  ாய் + அது >  ாயது 

  ாய் + இல் >  ாயில். 

 கால் + ஐ > காடல 

 கால் + ஆல் > காலால் 

 கால் + உக்கு > காலுக்கு 

 கால் + ஓடு > காநலாடு 

 கால் + உைன் > காலுைன் 

 கால் + இன் > காலின் 

 கால்+உடைய > காலுடைய 

 கால்+அது > காலது 

 கால்+இல் > காலில். 

 வாள்+ ஐ > வாடை 

 வாள்+ஆல்>வாைால் 

 வாள்+ உக்கு > வாளுக்கு 
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 வாள்+ ஓடு >வாநைாடு 

 வாள்+ உைன் > வாளுைன் 

 வாள்+ இன் >வாைின் 

 வாள்+ உடைய > வாளுடைய 

 வாள்+ அது>வாைது 

 வாள்+ இல்>வாைில். 

  ான்+ ஐ >  ாடன 

  ான்+ ஆல்> ானால் 

  ான்+ உக்கு > ானுக்கு 

  ான்+ ஓடு> ாநனாடு 

  ான்+ உைன் > ானுைன் 

  ான்+ இன்> ானின் 

  ான்+ உடைய > ானுடைய 

  ான்+ அது> ானது 

  ான்+ இல் >  ானில். 

 சுவர்+  ஐ > சுவடர 

 சுவர்+ ஆல் > சுவரால் 

 சுவர்+உக்கு > சுவருக்கு 

 சுவர்+ஓடு > சுவநராடு 

 சுவர்+ உைன் > சுவருைன் 
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 சுவர்+ இன் > சுவாின் 

 சுவர்+ உடைய > சுவருடைய 

 சுவர்+ அது > சுவரது 

 சுவர்+இல்>சுவாில். 

 இதழ்+ ஐ > இதடழ 

 இதழ்+ ஆல்>இதழால் 

 இதழ்+ உக்கு >இதழுக்கு 

 இதழ்+ ஓடு >இதநழாடு 

 இதழ்+ உைன் >இதழுைன் 

 இதழ்+ இன் >இதழின் 

 இதழ்+ உடைய >இதழுடைய 

 இதழ்+ அது>இதழது 

 இதழ்+ இல்>இதழில். 

10. இன் என்ற  ாாிடய ஒருட ப்பன்ட ப் மபயர்ப்பகுதிகடைத் மதாைர்ந்து 

நவற்றுட  உருபுகளுக்கு முன்னர் விருப்பாக வரும். 

எ.கா. 

 பசு +  ஐ > பசுவிடன 

 பசு + ஆல் > பசுவினால் 

 பசு + உக்கு > பசுவினுக்கு 

 பசு + ஓடு > பசுவிநனாடு 
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 பசு + உைன் > பசுவினுைன் 

 பசு + உடைய > பசுவினுடைய 

 பசு + அது > பசுவினது 

 பசு + இல் > பசுவினில். 

4.3. சுருக்கவுடர 

 த ிழ்ப் மபயர்ம ாற்கள் பற்றிய வரலாற்று ம ாயியல் ஆய்வுக்கு உறுதுடணயாக 

இவ்வியல் தரப்பட்டுள்ைது.  ங்ககாலத் த ிழில் மபயர்ம ாற்கைின் இலக்கண 

அட ப்டபப் அறிந்து மகாண்டு அடதத் தற்காலத் த ிழில் மபயர்ச் ம ாற்கைின் 

இலக்கண அட ப்புைன் ஒப்பிட்டு வரலாற்று அடிப்படையிலான  ாற்றங்கடைப் புாிந்து 

மகாள்ை இயலும் என்ற அடிப்படையில் இவ்வியலின் ம ய்திகள் அட கின்றன. 

மபயர்ம ாற்கைின் உருபனியல் அட ப்பு பற்றிய சுருக்க ான விைக்கம் தரப்பட்டுள்ைது. 

மபயர்கள் எண்களுக்கும் நவறுட க்கும் திாிபுறுவது குறித்தும் நவற்றுட  ஏற்கும் நபாது 

மபயர்ப்பகுதிகள் திாிபுறுவது குறித்தும் விைக்கம் தரப்பட்டுள்ைது. நவற்றுட க்குத் 

திாிபுறுவதன் காரண ாக மபயர்ப் பகுதி திாிபுற்ற பகுதி, திாிபுறாப் பகுதி என அட யும். 

மபயர்ப் பகுதியுைன் பன்ட ப் பின்மனாட்டு, திாிபு பின்மனாட்டு, ஒலி ிரவல் 

பின்மனாட்டு, நவற்றுட ப் பின்மனாட்டு என்பன இடணவது குறித்து விைக்கம் 

தரப்பட்டுள்ைது. இறுதியில் மபயரடுக்கள் தரப்பட்டுள்ைன. 
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இயல் 5 

த ிழ்ப் மபயர்ம ாற்கள் பற்றிய வரலாற்று ம ாழியியல் ஆய்வு 

5.1 முன்னுடர 

 இவ்வியலில் த ிழ்ப் மபயர்ச்ம ாற்கள் வரலாற்று ம ாழியியல் ஆய்வு 

அடிப்படையில் ஆயப்படும்.  த ிழ்ம ாழியின் வைர்ச் ி காலத்டதப் மபாதுவாகப் 

பழந்த ிழ், இடைக்காலத் த ிழ், தற்காலத்த ிழ் எனப் பிாித்து ஆய்வர்.  ிலர்  ங்கத்த ிழ் 

காலம்,  ங்கம்  ருவிய காலம், தற்காலம் எனப் பிாித்து ஆய்வர். இங்கு  ாம் இரண்டு கால 

கால கட்ைங்கடைநய கணக்கில் எடுத்துள்நைாம்: ஒன்று  ங்ககாலத் த ிழ்;  ற்மறான்று 

தற்காலத் த ிழ். தற்காலத் த ிழில் மபயர்கைின் ஆக்கமும் அட ப்பும்  ங்ககாலத் 

த ிழினின்றும் எவ்வாறு நவறுபட்டு வரலாற்று  ாற்றத்டத மவைிப்படுத்தி  ிற்கின்றன 

என்பதன் அடிப்படையில்  ட்டுந  இங்கு ம ய்திகள் தரப்பட்டுள்ைன.  ங்காலம்  ற்றும் 

தற்காலம் என்ற காலகட்ைங்கள் அடிப்படையிநலநய த ிழ்ப் மபயர்ச்ம ாற்கள் பற்றிய 

வரலாற்று ம ாழியியல் ஆய்வு இங்கு ந ற்மகாள்ைப்பட்டுள்ைது.  ங்கத்த ிழின் மபயர்ச் 

ம ாற்கைின் அட ப்பும் ஆக்கங்களும் எவ்வாறு உள்ைன என்பது ம ாழியியல் 

அடிப்படையில் விைக்கப்பட்டு இடவ தற்காலத் த ிழில் எவ்வடக  ாற்றங்கள் 

அடைந்துள்ைன என்பதும்  இங்கு விாிவாக விைக்கப்படும்.  

5.2. ம ால்லாக்க ம றிமுடறகள் 

5.2.1.  ங்கத்த ிழில் ம ால்லாக்க ம றிமுடறகள் 

ம ால் உருவாக்கம் பின்வரும் ஐந்து உருவாக்கும் ம றிமுடறடயப் 

பயன்படுத்துகின்றது: 

1. தனிப் பகுதி (bare stem) 
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2. பகுதி பிறழ்வு (stem mutation) 

3. பின்மனாட்ைாக்கம் (suffixation)  

4.  ீட் ி (extension)  

5. ம ாற்புறட  (periphrasis) 

5.2.1.1. தனிப்பகுதிடய பயன்படுத்தும் ம றிமுடற 

 பல ந ர்வுகைில் மபயர் ார் நவடரக் மகாண்டிருக்கும் தனிப் பகுதி வடிவாக்கப் 

பின்மனாட்டு மகாண்நைா பின்மனாட்டு இல்லாநதா ஒரு தரப்பட்ை இலக்கண 

கருத்துருடவ மவைிப்படுத்தும். 

5.2.1.2. பகுதி பிறழ்வு ம றிமுடற 

 ில இலக்கண வடிவங்கள் பகுதி பிறழ்வால் ஆக்கப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்ைாக 

 னித மூவிை  ாற்றுப்மபயாின் திாிபு வடிவம் ம ட்டுயிடர குற்றுயிராக  ாற்றுவதால் 

மபறப்படும்.   

 எ.கா. தான் > தன் 

5.2.1.3. பின்மனாட்ைாக்கத்தின் ம றிமுடற 

 மபயர் ார் நவர்கள் நவறுபட்ை ஒட்டுக்கடைச் ந ர்க்கும் அடிப்படைகைாகப் 

பயன்படுகின்றது; ந ர்க்கப்படும் ஒட்டுக்கள் நவர்கைின் பின்னால் ந ர்க்கப்படுவதால் 

அடவ பின்மனாட்டுக்கைாகும். இந்தப் பின்மனாட்டுகள் ‘குறிகள்’ என்று அடழக்கப்படும்; 

ஏமனன்றால் அடவ இலக்கணக் கருத்துருக்கடைக் குறிப்பிடும்.  ங்ககால த ிழில் 

பகுதிகளுைன் ந ர்க்கப்படும் நவறுபட்ை குறிகள் கீநழ தரப்பட்டுள்ைன: 

 மபயர்நபான்ற அல்லது மபயர் ார் பகுதியுைன் ந ர்க்கப்படும் குறிகள்: 

(1) பன்ட  குறிகள் +/- நவற்றுட  குறி/பின்மனாட்டு 
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 இயம் + கள் > இயங்கள்    ( டல: 277) 

 அரச்(உ)+அர்+கள் > அர ர்கள்     (கலி.25:3) 

  கள் + இர் +உள்ளும் >  கைிருள்ளும்   (பதி.31:27) 

 (2) அன் அல்லது இன் +/- நவற்றுட க் குறி                 

 அது + அன் +ஆல் > அதனால்     (முல்ல்:17) 

 கண் + இன் + ஆல் > கண்ணினால்    (கலி.108:28) 

 பரங்குன்று +இன் +கு + உம் > பரங்குன்றிற்கும்  (பாி.17:43) 

(3) நவற்றுட க் குறி +/- இடைச்ம ால் 

 அவர் + அ > அவர        (புற.15:9) 

 வயின் + ஆன் + ஏ > வயினாநன    (பதி.36.1) 

 (4) இடைச்ம ால் 

 சுற்றம் + உம்  > சுற்றுமும்      (அக.17:6) 

(5) எப்நபாதாவது ஆன், ஆத், ஆள், இ, இன்  ற்றும்/அல்லது உைன்படுத்தி (ஞ், ன், ய் 

அல்லது வ்) என்பதால் முன் மதாைரப்படும் இை-எண்-பால் குறி மபயரடை ார் அல்லது 

குறிப்புப் மபயடர ஆக்கும். 

 கால் + அ > கால       (பாி.20:9) 

 கால் + அன் +அ > காலன     (குறு.7:1) 

 இன் + ஆ(த்)+து > இன்னாது     (குறு.245:2) 

 இன் + ஆத் + அன் + அ > இன்னாதன   (குறு.309:7) 

  ாகாடு +ஆள் + அர் >  ாகாட்ைாைர்    (படி.27:14) 
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 இன் + இ + (உைன்படுத்தி) ய் + அ > இனிய  (கலி.53:12) 

 (அன், இன் என்பன  ரபாக  ாாிடய எனக் கருதப்படுகின்றன) 

 எருத்து + இன் + அ > எருத்தின     (புற. 387:7)  

 வடல +ஞ் +அர் >வடலஞர்     (மபரு: 274) 

 விடன + ன் +அர்  >விடனனர்    (பதி.62:16) 

  ை + (உைன்படுத்தி) வ் +  அ  > ைவ    (குறு.66:1) 

(6) ஒரு மபயரடை ார் மபயர் அல்லது மதாழிற்மபயருைன் ஆய் ந ர்ந்து விடனயடை 

வடிடவ ஆக்கும். 

 இயல்பிற்றாய் < இயல்பிற்று + ஆய்      (பாி.7:78) 

 இடறச் ியா < இடறச் ி + ய் (உப) + ஆய்    (கலி.8:9) 

(7) அல், ஆல், கல், தல் அல்லது ட  என இறுதியுறும் மதாழில் மபயர்களுைன் ஆன் 

அல்லது இன் ந ர்ந்து ‘பயனாக’ எனப் மபாருள்படும் காரண வடிடவ ஆக்கும். 

 ஒழுகல் + ஆன் > ஒழுகலான்     (கலி.39:14) 

       உண்ட  +(உைன்படுத்தி) ய் + ஆன் > உண்ட யான்   (புற,182:9) 

 மதறுதல் இன் > மதறுதலின்     (அக.1:10) 

(8) ஒரு மபயரடை ார் பகுதியுைன் இ அல்லது  ஒரு மபயரடை ார் மபயருைன் இன் 

ந ர்ந்து விடனயடை வடிடவ ஆக்கும். 

  ன் +இ >  னி       (குறி:33) 

 நுண்ணிது + இன் > நுண்ணிதின்     (ம டு:76) 
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(9)  ஒரு மபயர் ார் அல்லது திாிபுப் பகுதியுைன் இல்/இன்(உம்) ந ர்ந்து ஒப்பு வடிடவ 

ஆக்கும். 

 பிதிர்வு + இல் >பிதிர்வில்     (அக.1:8) 

 உரும் + இன் > உரு ின்     (புற.366:3) 

 கூடு+ இன் +உம் > கூடினும்    (குறு.374:7) 

 இைன் +இன் >இைனின்     ( ற்ற்.322:2) 

(10) ஒரு மபயரடை ார் மபயருைன் உம் ந ர்ந்து விடனயடை வடிடவ ஆக்கும். 

 மபாிது + உம் > மபாிதும்      (அக.59:2) 

(11)ஒரு நபாலச்ம ய்யும் ம ால்லுைன் என ந ரும் நபாதும் மபயரடை ார் பகுதியுைன் 

என ந ரும் நபாதும் விடனயடை நபான்று ம யல்படும் நபாலச்ம ய்யும் ம ால் 

ஆக்கப்மபறும். 

 இழும் + என் + சுட  >இழும ன் சுட    (மபாரு:65) 

 ம ல் +என > ம ல்மலன       (அக.49:7) 

(12) ஒரு மபயரடை ார் பகுதியில் கு ந ர்ந்து விடனயடை வடிடவ ஆக்கும்; மபயர் ார் 

பகுதியுைன் ந ர்ந்து ஒப்பு வடிடவ ஆக்கும். 

  ல் + கு >  ல்கு        ( து: 82) 

 வழிநயான்+கு > வழிநயாற்கு     (பாி.2:21) 

தனி விடனயுைன் ந ரடியாகச் ந ர்க்க இயலும் குறிகள் கீநழ பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன: 

(1) காரண/ம யப்படுமபாருண்ட  குறி த்த், (ப்)ப்ப் அல்லது வி 

  ை+ த்த் + அ >  ைத்த       (பாி.10:43) 
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 ப +ப்பி+த்த்+ஓர் > ப ப்பித்நதார்     (ஐங்.67:5) 

 மகாள் + ப்பி +த்த் +ஆன் > மகாட்பித்தான்   (கலி.145:57) 

 அருகு + வி + த்த் +உ > அருகுவித்து   (கலி.142:2) 

(2)  இை-எண்-பால் குறி ந ர்ந்து ஓர் இறந்தகால ல்லா இை விடன அல்லது எதிர் டற 

இை விடன ஆக்கப்மபறும். 

 உள் +  ஏன் > உள்நைன்      (குறு.310:5) 

 இல் + அன் > இலன்       (அக.147:14) 

  ாட்டு + ஏன் >  ாட்நைன் 

(3) இை-எண்-பால் குறி ந ர்ந்து ஒரு இறந்தகால ல்லா விடனயாலடணயும் மபயர் 

அல்லது எதி டற விடனயாலடணயும் மபயர் ஆக்கப்மபறும். 

 வல் + அர் > வல்லர்        (புற.27:18) 

  ார் + ஆன் >  ாரான்      (கலி.38:19) 

(4) எதிர் டற அல்-உைன் இை-எண்-பால் குறி ந ர்ந்து எதிர் டற இை விடனகள்  ற்றும் 

எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கடை ஆக்கும்; க,  ின் என்பன எதிர் டற அல்-

உைன் ந ர்ந்து எதிர் டற ஏவடல ஆக்கும். 

  நவண்டு + அல் + அம் > நவண்ைலம்    (புற.205:2) 

 மபாருந்து + அல் + அர் > மபாருந்தலர்    (அக.266:12) 

 வார் (*வர்)+ அல் + க > வாரற்க     (அக.40:12) 

 மகாள் + அல் +  ின் > மகாள்ைன் ின்     (புற.216:5) 
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(5) விடனப் பகுதியுைன் ஆ ந ர்ந்து எதிர் டற மபயமரச் டத ஆக்கும். ஆ-உைன்  ல் 

ந ர்ந்து எதிர் டற விடனமயச் டதயும் ட  ந ர்ந்து எதிர் டற மதாழிற்மபயடர 

ஆக்கும். 

  கலங்கு + ஆ > கலங்கா      (புற.230:4) 

 அறி + (உைன்படுத்தி) ய் + ஆ >அறியா    ( ற்ற்.275:4) 

 மதாய்படு + ஆ +  ல் > மதாய்பைா ல்     ( டல:365) 

 வாழு + ஆ(அ) + ட  > வாழாட       (கடல.2:17) 

 அறி + (உைன்படுத்தி) ய் + ட  > அறியாட     (பதி.15:14) 

(6) எதிர் டற ஆத்-உைன்  விடனயாலடணயும் மபயர் குறி ந ர்ந்து எதிர் டற 

விடனயாலடணயும் மபயடர ஆக்கும், மபயமரச் க் குறி அ ந ர்ந்து எதிர் டற 

மபயமரச் த்டத ஆக்கும்,  விடனமயச் க் குறி உ ந ர்ந்து எதி டற விடனமயச் த்டத 

ஆக்கும், ஏவல், வியங்நகாள் குறிகள் இ, ந , ந ா என்பன ந ர்ந்து முடறநய எதிர் டற 

ஏவல், எதிர் டற வியங்நகாள் வடிவங்கடை ஆக்கும். 

 உணர் + ஆத் + ஓர் > உணராநதார்     (பதி.51:24) 

 அறி + (உைன்படுத்தி) ய் + ஆத் + அ > அறியாத   (கலி.30:7) 

 ஆன் + ஆத் + உ > ஆனாது      (பதி.21:11) 

 சூழ் + ஆத் + உ/ஏ > சூழாநத     (கலி.6:8) 

 வருந்து + ஆத் + இ > வருந்தாதி     (கலி.107:30) 

 ம ப்பு +ஆத் + ஈ + ந  >ம ப்பாதீந     (அக.52:15) 

 அழு +ஆத் + ஈ + ந ா > அழாதீந ா    ( ற்ற்.13:2) 
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(7) எதிர் டற இல்-உைன் ஏவல் குறி ந ர்ந்து எதி டற ஏவல் வடிவத்டத ஆக்கும். 

 காண் + இல் + இயநரா > காணிலியநரா    (பதி.44:8) 

(8) எதிர் டற ஏல்-உைன்  ஏவல் குறி க ந ர்ந்து எதி டற ஏவல் வடிவத்டத ஆக்கும். 

 ம று + ஏல் + க > ந நறற்க      (பாி.20:68) 

(9) விடனப் பகுதியுைன் விடனயாலடணயும் குறி ந ர்ந்து விடனயாலடணயும் மபயர் 

வடிடவ ஆக்கும் 

 மகடு + அல் >  மகைல்       (புற.366:17) 

 இல் + ட  > இன்ட       (பதி.68:15) 

(10) விடனப் பகுதியுைன் குறிப்பிட்ை பிற குறிகைால் மதாைர்ப்படும்  இறந்தகால/முடிப்பு 

அல்லது இறந்தகால ல்லாத/முடிப்பல்லாத குறி ந ர்ந்து தத்தம் வடிவங்கடை ஆக்கும். 

  ீ +  இ >   ீஇ       (கலி. 101:8) 

 நவள் + த்த் + ஏம் > நவட்நைம்     (ஐங்.6:6) 

 ஆள் + த் + உ > ஆண்டு      (புற.201.10) 

 புைி + த்த் + அன் + அ > புைித்தன     (அக.394:1) 

 மபாரு + த் + உ > மபாருது      (குறி.:135) 

 காி + ந்த் + உ > காிந்து      (அக.169:1) 

 புகல் + த் + உ  > புகன்று      (திரு:67) 

 இர +க்க் + உம் > இரக்கும்      (புற.180:11) 

 காண் + க் + அம் > காண்கம்     ( ற்ற்.81:9) 

 எறி + ஞ் + அர் > எறிஞர்      (அக.71:12) 
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 புல + த்த் + இ > புலத்தி      (அக.39:25) 

 எண்ணு + த் + இர் > எண்ணுதிர்     (அக.5:16) 

 பிறழ் + ந் + அ > பிறழ்       (பதி.13:1) 

 உடர + ப்ப் + அல் > உடரப்பல்     (அக.28:2) 

 காண் + ப் +  அல் > காண்பல்     (பதி.77:12) 

 என் + ம் + அன் + ஆர் > என் னார்    (கலி.119:16) 

 வாழ் + வ் + அல் > வாழ்வல்     (புற.245:7) 

(11) உம் அல்லது ஊ ந ர்ந்து இறந்தகால ல்லா மபயமரச்  வடிவத்டத ஆக்கும்; ஊ 

ந ர்ந்து விடனமயச்  வடிவத்டத ஆக்கும் 

 ஈ + (உைன்படுத்தி) ய் + உம் > ஈயும்    (புற.22:33) 

 எதிர்மகாள் + ஊ > எதிர்மகாள்ளூ     (கலி.146:38) 

 காண் + ஊ > காணூ       (குறி.230) 

(12) விடனப் பகுதியுைன் விடனமயச் க் குறி விடனமயச்  வடிடவ ஆக்கும். 

 சுற்+அ  > சுற்ற       ( டல:46) 

  டற + (உைன்படுத்தி) ய் + ஆ>  டறயா   ( டல:210) 

 நபணி + இயர் > நபணியர்      (பதி.21:5) 

 காண் + ஊஉ > காணூஉ      (குறி.230 

 தணி +  ார் > தணி ார்      ( டல:303) 

(13) விடனப் பகுதியுைன்  ிபந்தடன குறி இன்  ிபந்தடன வடிடவ ஆக்கும். 

 துணிஞ்சு + இன்  > துணிஞ் ின்     (அக.122:5) 
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(14) விடனப் பகுதியுைன் ஆனும் (*ஆயினும்)  ந ர்ந்து உண்ட யின்  லுடக வடிடவ 

ஆக்கும்; இனும் உண்ட யின்  லுடக வடிடவநயா ஊகத்தின்/கற்பிதத்தின்  லுடக 

வடிடவநயா  ஆக்கும். 

 என் + ஆனும் > என்னானும்      (கலி.140:13) 

 ம ால் + இனும்> ம ால்லினும்     (குறு.306:2) 

 மபயர் + இனும் > மபயாினும்     (புற.3:14) 

(15) விடனப் பகுதியுைன் ந ர் டற அல்லது எதிர் டற ஏவல்/வியங்நகாள் குறி ந ர்ந்து 

தத்தம் வடிவங்கடை ஆக்கும். 

  ிற + க்க >  ிறக்க        ( து:194) 

 உண் +  ின் > உண் ின்      (பதி.18:1) 

 மபயர் + அல்  > மபயரல்      (புற.3:14) 

விடனயின் இறந்தகால பகுதியுைன் ந ர்க்க இயலும் குறிகள் பின்வரு ாறு அட யும்: 

(1) விடனயின் இறந்தகாலப் பகுதியுைன்  அன், இ ின் அல்லது இன்  ந ர்க்கப்பட்ை 

பகுதியுைன் இை-எண்-பால் குறி ந ர்ந்து இறந்தகால மூவிை விடனடய  ஆக்கும். 

 ம ய்த் + அ >  ம ய்த     (ஐங்க்.143:3) 

 கடிந் + அன் + அம் > கடிந்தனம்    (அக.5:26) 

 ம ன்ற் +இ ின் +ஓன்     ( ற்ற்300:6) 

 சுருக்கி + இன் + எம் > சுருக்கி +இன் + எம்  (புற.206:10) 

(2) இறந்தகால விடனப் பகுதியுைன் அன், இ ின் அல்லது இன் ந ர்க்கப்பட்ை பகுதியுைன்  

இை-எண்-பால் குறி ந ர்ந்து இறந்தகால விடனயாலடணயும் மபயர் வடிடவ ஆக்கும். 
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 ல்கூர்ந்த் +  ஆர் >  ல்கூர்ந்தார்     (கலி.50:14) 

 ாண்ட் +  அன் + அ >  ாண்ைன      (பதி.19:27) 

படைத்த்+ இ ின் +  ஓர் > படைத்தி ிநனார்                     (புற.18:23) 

நவண்டி +  இன் + அர் > நவண்டினர்    (மபரு: 444)    

(3) இறந்தகால விடனப் பகுதியுைன் எதிர் டற இல் ந ர்க்கப்பட்ை பகுதியுைன் இை-எண்-

பால் குறி ந ர்ந்து எதிர் டற விடனடய அல்லது எதிர் டற விடனயாலடணயும் 

மபயடர ஆக்கும். 

 ம லிந்த் + இல் + அள் > ம லிந்திலள்   (குறு.182:7) 

 ஆய்வந்த் +இல் + ஆர் > ஆய்வந்திலார்  (பாி.9:25) 

(4) இறந்தகால விடனப் பகுதியுைன் மதாழில் மபயர் ந ர்ந்து மதாழில்மபயர் வடிடவ 

 ஆக்கும். 

 ம கிழ்ந்த் + அடத > ம கிழ்ந்தடத   (கலி.132:15) 

(5) இறந்தகால விடனப் பகுதியுைன் மபயமரச் க் குறி ந ர்ந்து மபயமரச்  வடிடவ ஆக்கும். 

எப்நபாதாவது இன் இடையில் வரக்கூடும். 

 மதாகுத்த் + அ > மதாகுத்த     (குறு. 372:2) 

 துவாி + இன் + அ > துவாின    (அக.243:1) 

(6) இறந்தகால விடனப் பகுதியுைன் விடனமயச் க் குறி இ அல்லது இன் ந ர்ந்து 

விடனமயச்  வடிடவ ஆக்கும். 

 வீசு/வீ ி + இ > வீ ி     ( து:752) 

 மதாழுத் + உ > மதாழுது    (மபாரு:150) 
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(7) இறந்தகால விடனப் பகுதியுைன்  ிபந்தடன குறி ஆல் அல்லது ஏல் ந ர்ந்து  ிபந்தடன 

வடிடவ ஆக்கும்.  ில ந ர்வுகைில் ஆல் முன் இன் வரும். 

 கண்ட் + ஆல் > கண்ைால்      (புற.390:25) 

 ஆயின் + ஆல் > ஆனால்     (கலி.108:9) 

 உண்ட் + ஏல் > உண்நைல்     (கலி.38:13) 

(8) இறந்தகால விடனப் பகுதியுைன் ஒப்பு உருபு அன்ன அல்லது  என்ன, ந ற்நகாள் உருபு 

என,  ில மபயர்கள், இடைச் ம ால் ஆங்கு, பின்னுருபு உழி என்பன ந ர்ந்து தத்தம்   

வடிவங்கடை ஆக்கும். 

 எழுதி + (உைன்படுத்தி) ய் + அன்ன > எழுதியன்ன       (அக.297:13) 

 வடித்த்+ அன்ன > வடித்தன்ன     (அக.172:6)  

 கான்ற் + அன்ன > கான்றன்ன    ( டல.498) 

  ாய்த்த் + என்ன >  ாய்த்மதன்ன    (அக.297:6) 

 எடுத்த் + ஏறு > எடுத்நதறு     (பதி.41:23) 

  ின்ற் + ஆங்கு >  ின்றாங்கு    (புற.35:18) 

 ம ன்று + உழி > ம ன்றுழி     (அக.48:6) 

(9) இறந்தகாலப் பகுதியுைன் உம் ந ர்ந்து “என்றாலும்”  என்ற மபாருடைத் தரும். 

 கண்ட் + உம் > கண்டும்     (புற.173:9) 

 அன்றி + (உைன்படுத்தி) ய் + உம் > அன்றியும்  ( டல:134) 

பின்வரும் குறிகள் (உருபுகள்) இறந்தகால ல்லாப் பகுதியுைன் ந ரடியாகச் ந ரும்: 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 307 

(1) இறந்தகால ல்லாப் பகுதியுைன் இை-எண்-பால் குறி ந ர்ந்து இறந்தகால ல்லா மூவிை 

விடனடய ஆக்கும்.  ில ந ர்வுகைில் அன் இடையில் வரும். 

 உள் + அ > உை     (கலி.117:8) 

  ிவக்க் + உம் > ிவக்கும்    (குறு.354:1) 

 உடரப்ப் + அல் >உடரப்பல்   (அக.28:2) 

 தடகப்ப் + அன் + அ > தடகப்பன   (கடல.3:17) 

 காண்ப் +அர் > காண்பர்    (கலி.110:22) 

 என்ம் + அன் + ஆர் > என் னார்   (கலி.119:16) 

(2) இறந்தகால ல்லாப் பகுதியுைன் ஆல்  அல்லது அன் ந ர்ந்த பகுதியுைன் இை-எண்-பால் 

குறி ந ர்ந்து இறந்தகால ல்லா விடனயாலடணயும் மபயடர ஆக்கும். 

 பிறழ்ந் + அ > பிறழ்      (பதி.13:1) 

 அறி + (உைன்படுத்தி) ய் + ஆள் + அர் > அறியாைர் (புற.393:4) 

 மகாள்வ் + அன் + அ  > மகாள்வன   (கலி.82:19) 

(3) (க்)க் என இறுதியுறும் இறந்தகால ல்லாப் பகுதியுைன் எதிர் டற அல் ந ர்க்கப்பட்ை 

பகுதியுைன் இை-எண்-பால் குறி அல்லது ஏவல்/வியங்மகாள் குறி ந ர்ந்து தத்தம் 

வடிவங்கடை ஆக்கும்.  ில ந ர்வுகைில் எதிர் டற ஆத் இடையில் வர இை-எண்-பால் 

குறி ந ர்க்கப்பைநவா மபயமரச்  குறி ந ரக்கப்பைநவா ம ய்யப்படும். 

 தீர்க்க் + அல் + ஆர் > தீர்க்கலார்  (கலி.140:17) 

 தருக் + அல் + ஆய் > தருகல்லாய்   (கலி.148:17) 

 அறிக் +அல் + ஆய் > அறிகல்லாய்  (கலி.95:26) 
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 மதாழுக் + அல் + ஈர் > மதாழுகல்லீர்   (பாி.15:34) 

 உடரக்க் + அல் + ஆத் +அவர் > உடரக்கல்லாதவர்  (கலி.61:14) 

 கழிக் + அல் + ஆத் + அ > கழிகல்லாத    (கலி.20:21) 

(4) இறந்தகால ல்லாப் பகுதியுைன் மதாழிற்மபயர் குறி ந ர்ந்து மதாழிற்மபயடர ஆக்கும். 

கிழிப்ப் + அது > கிழிப்பது       (அக.72:1) 

(5) இறந்தகால ல்லாப் பகுதியுைன் மபயமரச் க் குறி அ ந ர்ந்து மபயமரச்  வடிடவ 

ஆக்கும். (க்)க் அல்லது ப்ப் என இறுதியுறும் இறந்தகால ல்லாப் பகுதியுைன் மபயமரச் க் 

குறி உம் ந ர்ந்து மபயமரச்  வடிடவ ஆக்கும். 

 ந ர்க்கின்ற் + அ > ந ர்க்கின்ற    (பாி.22:3 5) 

 காிக்க் + உம் > காிக்கும்     (குறு.363:2) 

 எடுப்ப் + உம் > எடுப்பும்     (குறு.398:5) 

(6) (க்)க், த், (ப்)ப், அல்லது வ் என இறுதியுறும் இறந்தகால ல்லாப் பகுதியுைன் அ, ஆன் 

அல்லது உ ந ர்ந்து விடனமயச் த்டத ஆக்கும். 

  றக்க் + அ >  றக்க      (ஐங்க்.470:5) 

 புகுத் + அ > புகுத      (பாி.22:11) 

  றப்ப் + அ >  றப்ப      (புற.68:19) 

 காண்ப் + ஆன் >காண்பான்    (கலி.97:7) 

 குடழவ் + ஆன் > குடழவான்    ( ற்ற்.229:9) 

  ிடனப் + உ >  ிடனபு     ( ற்ற்.208:4)  
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(7) (க்)க், அல்லது (ப்)ப் என இறுதியுறும் இறந்தகால ல்லாப் பகுதியுைன் இல்/இன் உருபுகள் 

ந ர்ந்து  ிபந்தடன வடிவுகடை ஆக்கும். 

 கழிக்க் + இல் > கழிக்கில்    (ஐங்க்.415:3) 

 நகட்க் + இன் > நகட்கின்    (ஐங்க்.81:5)  

 நகட்ப் + இன் > நகட்பின்    (அக.98:28) 

(8) (ப்)ப் அல்லது வ் என இறுதியுறும் இறந்தகால ல்லாப் பகுதியுைன் ஒப்புருபு ஆன,  ில 

மபயர்கள்,  ற்றும் பின்மனாட்டுகள்  அைடவ, உழி என்பன ந ர்ந்து தத்தம் 

வடிவங்கடை ஆக்கும். 

 காண்ப் + அன்ன > காண்பன்ன   (புற.211:3) 

 மபய்வ் + இைம் > மபய்விைம்   (புற.173:5) 

 முயல்வ் + அைடவ > முயல்வைடவ   (அக.189:10) 

 மகட்ப் + உழி > நகட்புழி    (கலி. 146:30) 

(9) (க்)க், அல்லது (ப்)ப் என இறுதியுறும் இறந்தகால ல்லாப் பகுதியுைன் இனும் ந ர்ந்து 

“என்றாலும்”  என்ற மபாருடைத் தரும் வடிடவ ஆக்கும். 

 ஆக் + இனும் > ஆக்கினும்     (புற.216:3) 

 அைிப்ப் + இனும் > அைிப்பினும்   ( ற்ற்.35:9) 

5.2.1.4.  ீட் ி ம றிமுடற 

  ீட் ி ம றிமுடறயில் ஒரு பின்மனாட்டின் அல்லது ஆக்க வடிவின்  ீட் ிப் 

பயன்பாடு ஒன்றுக்கு ந ற்பட்ை இலக்கணக் கருத்துருடவ குறிப்பிடும். எடுத்துக்காட்ைாக 

திறத்தல் (புற.44:11,12). ஒரு உைன்பாட்டு ஏவல்/வியங்நகாைாக இவ்வடிவம் (திற + 
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த்தல்) ஏவடலக் குறிப்பிடும்; ஆனால் உைன்பாட்டு மதாழிற்மபயர் ஒரு 

ம யலாக/ம யல்பாைாக திறப்படதக் குறிப்பிடும். இங்கு திறத்தல் எனபதற்கு  ீட் ிப் 

பயன்பாடு இருக்கின்றது.  

5.2.1.5. ம ாற்புறட  ம றிமுடற 

  ில ந ர்வுகைில் ஓர் இலக்கண கருத்துரு ம ாற்கடைக் கைந்து பரவும். 

எடுத்துக்காட்ைாக, உைன்பாட்டு/ஏவல் கருத்துருடவ மவைிப்படுத்தும் வழிகைில் ஒன்று 

அல் அல்லது (த்)தல் என முடிவுறும் மதாழில்மபயருைன் மதாைர்ந்து நவண்டும் என்படதப்  

பயன்படுத்துவதாகும்: எ.கா. ஆங்குப் மபயர்தல் நவண்டும். இங்கு மபயர்தல் (<மபயர் 

+தல்)  ற்றும் நவண்டும்  கலடவ ஏவல்/வியங்நகாள் மபாருடைத் தருகின்றது. 

5.2.2. ம ால்லாக்க ம றிமுடறயில் வரலாற்று  ாற்றம் 

 தற்காலத் த ிடழப் மபாறுத்தவடரயில்  ங்ககாலத் த ிழில் கண்ை ஐந்து 

ம றிமுடறகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும் தனித்தனியாக ஒவ்மவாரு 

ம றிமுடறடயயும் ம ாற்கள் அடிப்படையில் பார்த்தால்  ங்ககாலத்த ிழில் ம ய்யப்பட்ை 

ஆக்கமுடறகள் தற்காலத் த ிழுக்கு மகாண்டு ம ல்லப்பைவில்டல என்று கூறலாம். 

ம ாற்கைின் ஆக்க வடிவங்கள்  ங்ககாலத் த ிழில்  ின்றும் தற்காலத் த ிழில் 

நவறுபடுகின்றன. 

5.2.2.1 தனிப்பகுதிடயப் பயன்படுத்தும் ம றிமுடறயில் வரலாற்று  ாற்றம் 

  ங்ககாலத் த ிடழப் நபான்நற மபயர் நவர்கடைக் மகாண்டிருக்கும் தனிப்பகுதி 

வடிவாக்கப் பின்மனாட்டுக்மகாண்நைா பின்மனாட்டு இல்லாநதா தரப்பட்ை இலக்கணப் 

கருத்துருடவ மவைிப்படுத்தும். இருப்பினும் காலப் நபாக்கில் பகுதிகைில் ஏற்பட்ை 

 ாற்றங்கள் தற்காலத் த ிழில் பிரதிபலிக்கும். 
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5.2.2.2. பகுதி பிறழ்வு ம றிமுடறயில் வரலாற்று  ாற்றம் 

  ங்ககாலத் த ிழில்  பிறழ்வால் ஆக்கப்பட்ை  ில இலக்கண வடிவங்கள் தற்காலத் 

த ிழுக்கு எடுத்துச் ம ல்லப்பட்டுள்ைன. எடுத்துக்காட்ைாக மூவிை  ாற்றுப் மபயர்கைின் 

குறிப்பாக தன்ட , முன்னிடல  ாற்றுப் மபயர்கைின் திாிபு வடிவங்கடைக் கூறலாம். 

இருப்பினும் முன்னர் குறிப்பிட்ைது நபான்று காலப் நபாக்கில் பகுதிகைில் ஏற்பட்ை 

 ாற்றங்கள் தற்காலத் த ிழில் பிரதிபலிக்கும். 

5.2.2.3. பின்மனாட்ைாக்கத்தின் ம றிமுடறயில் வரலாற்று  ாற்றம் 

  ங்ககாலத் த ிழில்  பின்மனாட்ைாக்க முடறயில் உருவாக்கப்பட்ை பல ம ால் 

வடிவங்கள் தற்காலத்த ிழில் பழக்கத்தில் இருப்படத  ாம்  ங்க காலத்த ிழில் 

பட்டியலிைப்பட்டுள்ை ஆக்கங்கவடிவுகடை அல்லது திாிபு வடிவுகடை கண்டு புாிந்து 

மகாள்ைலாம். இருப்பினும் ஒரு  ில வடிவங்கள் தற்காலத் த ிழுக்குக் மகாண்டு 

ம ல்லப்பைாதடத  ாம் ஒப்பிட்டு உணர முடியும். 

 எடுத்துக்காட்ைாக நவற்றுட  உருபுக்கு முன்னர் இன்  ாாிடயப் பயன்படுத்தி 

ஆக்கப்படும்   ில ம ால்வடிவங்கள் வழக்கிழந்து விட்ைன அல்லது வழக்கு குடறந்து 

விட்ைன எனக்கூறலாம். இதற்கு எடுத்துக்காட்ைாகக் கண்ணினால் < கண்+இன்+ஆல் 

(கலி.108:28) என்படதக் கூறலாம். இச்ம ால்டலத் தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்துவது 

குடறவு அல்லது வழக்கிழந்து வருகின்றது எனக் கூறலாம். இதற்குப் பதிலாக கண்ணால் 

என நவற்றுட  உருடப இன்  ாாிடய இல்லாத பகுதியுைன் ந ர்ப்பது தற்காலத் த ிழில் 

வழக்கில் உள்ைது. 

  ங்ககாலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த அ என்ற அஃறிடணப் பன்ட  விகுதி 

வழக்மகாழிந்து தற்காலத் த ிழில் அடவ என்பது அதனிைத்டதப் பிடித்துள்ைது. 

 ங்ககாலத் த ிழில் காணப்மபறும் பின்வரும் ஆக்கங்கள் வழக்மகாழிந்துவிட்ைன: கால (< 
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கால் +அ (பாி.20:9), காலன [< கால+அன் ( ாாிடய) + அ]  (குறு.7:1), இனிய [< இன் + இ 

( ாாிடய) + ய் (உப) +அ] (கலி.53:12), எழுத்தின [< எழுத்த் + இன் +அ] (புற.378:7), 

வடனனர் < வடன+ன்+அர் (பதி.62:16),   ைவ [<  ை+ வ் + அ]  (குறு.66:1). இனிய 

என்பதற்குப் பதிலாக இனியடவ (இன்+இ+ய்+அடவ) பயன்படுத்தப்படுகின்றன.   

  ங்கத்த ிழில் காணப்மபறும் மபயரடை ார் மபயர் அல்லது மதாழிற்மபயருைன் 

ஆய் ந ர்ந்து விடனயடை வடிடவ ஆக்கும் பினவரும் வடிவங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

வழமகாழிதுவிட்ைன: இயல்பிற்றாய் (< இயல்பிற்று + ஆய்)  (பாி.7:78), இடறச் ியா < 

(இடறச் ி + ய் (உப) + ஆய்) (கலி.8:9). 

  ங்கத்த ிழில் காணப்படும் இை-எண்-பால் குறி ந ர்ந்து ஒரு இறந்தகால ல்லா 

விடனயாலடணயும் மபயர் அல்லது எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர் 

ஆக்கப்மபறும் ம யன்முடற தற்காலத்த ிழில் வழக்மகாழிந்த்துள்ைது. எடுத்துக்காட்ைாக 

 வல் + அர் > வல்லர்  ‘வலிட  இல்லாதவர்’ (புற.27:18),  ார் + ஆன் >  ாரான்  

‘ ாராதவன்’ (கலி.38:19) என்ற ஆக்கங்கள் தற்காலத் த ிழ் வழக்கில் இல்டல.  

 ங்ககாலத் த ிழில் காணப்படும் இறந்தகால விடனப் பகுதியுைன் அன், இ ின் 

அல்லது இன் ந ர்க்கப்பட்ை பகுதியுைன்  இை-எண்-பால் குறி ந ர்ந்து இறந்தகால 

விடனயாலடணயும் மபயர் வடிடவ ஆக்கும் ஆக்க ம றிமுடற வழக்மகாழிந்துள்ைது. 

எடுத்துக்காட்ைாகப் பின்வரும் இறந்தகால விடனயாலடணயும் மபயர் வடிவங்கள் 

தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல: ( ல்கூர்ந்த் +  ஆர் >)  ல்கூர்ந்தார் ‘ ல்லடவ 

எண்ணியவர்’ (கலி.50:14), ( ாண்ட் +  அன் + அ) >  ாண்ைன ‘ ாண்ைடவ’ (பதி.19:27), 

படைத்த்+ இ ின் +  ஓர் > படைத்தி ிநனார் ‘படைத்தவர்’ (புற.18:23), நவண்டி +  

இன் + அர் > நவண்டினர் ‘நவண்டியவர்/நகட்ைவர்’ (மபரு: 444).  
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 ங்ககாலத் த ிழில் காணப்படும் இறந்தகால விடனப் பகுதியுைன் எதிர் டற இல் 

ந ர்க்கப்பட்ை பகுதியுைன் இை-எண்-பால் பின்மனாட்டு ந ர்ந்து எதிர் டற விடனடய 

அல்லது எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயடர ஆக்கும் ஆக்கம றிமுடற தற்காலத் 

த ிழில் வழக்கிழந்துள்ைது. எடுத்துக்காட்ைாக, ம லிந்திலள் ‘ம லியாதவள்’ [ம லிந்த் + 

இல் + அள்]> (குறு.182:7) ஆய்வந்திலார் [<ஆய்வந்த் +இல் + ஆர்] (பாி.9:25) என்ற 

ஆக்கங்கள் தற்காலத் த ிழ் வழக்கில் இல்டல. 

 ங்ககாலத் த ிழில் இறந்தகால ல்லாப் பகுதியுைன் ஆள்  அல்லது அன் ந ர்ந்த 

பகுதியுைன் இை-எண்-பால் பின்மனாட்டு ந ர்ந்து இறந்தகால ல்லா விடனயாலடணயும் 

மபயடர ஆக்கும் ஆக்கம றிமுடற  தற்காலத் த ிழில் வழக்கிழந்துள்ைது.  

எடுத்துக்காட்ைாக, பிறழ்  [<பிறழ்ந் + அ]  (பதி 13:1), அறியாைர் [<அறி + (உைன்படுத்தி) 

ய் + ஆள் + அர்] (புற.393:4), மகாள்வன [<மகாள்வ் + அன் + அ] (கலி.82:19) என்ற 

ஆக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல. 

5.2.2.4.  ீட் ி ம றிமுடறயில் வரலாறு  ாற்றம் 

  ீட் ி ம றிமுடற  ஓர் ஒட்டு அல்லது ஓர் ஆக்க வடிவு ஒன்றிற்கும் ந ற்பட்ை 

இலக்கணக் கருத்துருடவக் குறிப்படத விைக்கி  ிற்கும்.  இத்தடகய  ாத்தியங்களும் 

வரலாற்று அடிப்படையில்  ாற்றத்திற்கு உள்ைாகியுள்ைன. எடுத்துக்காட்ைாக, திறத்தல் 

என்ற ஆக்க வடிவம்  ங்ககாலத் த ிழில் ஏவல்/வியங்நகாடை  குறிப்பிடுவதுைன் 

மதாழிற்மபயடரயும் குறித்து  ிற்கும்.  தற்காலத் த ிழில் இவ்வடிவம் மதாழிற்மபயடர 

 ட்டும் குறித்து  ிற்கின்றது. 

5.2.2.5. ம ாற்புறட  ம றிமுடறயில் வரலாற்று  ாற்றம் 
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 இலக்கணக் கருத்து ஒரு ம ால்நலாடு  ின்றுவிைா ல் ம ால்டலக் கைந்து 

மபறப்படுவடத ம ாற்புறட  ம றிமுடற என்பர்.  ங்கத்த ிழில் உைன்பாட்டு ஏவல் 

அல்லது வியங்நகாள் அல்/(த்)தல் ஈற்று மதாழிற்மபயருைன் நவண்டும் என்ற துடண 

விடனடயச் ந ர்ப்பதால் மபறப்படும் (எ.கா. மபயர்தல் நவண்டும்). தற்காலத் த ிழில் 

அல்/(த்)தல் ஈற்று மதாழிற்மபயருக்குப் பதிலாகச் ம ய்ய வடக விடனமயச் ம் (எ.கா. 

மபயர) பயன்படுத்தப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்ைாகச் ம ய்தல் நவண்டும் என்பதற்குப் 

பதிலாக ம ய்ய நவண்டும் என்ற மதாைர் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

5.3. உருமபாலியனியல் 

5. 3.1.  ங்ககாலத் த ிழில் உருமபாலியனியல் 

  ங்ககாலத் த ிழில் மபயர்ம ால் ஆக்கங்கங்கடை விைக்கிக்மகாள்ை  ங்ககாலத் 

த ிழின் உருமபாலியனியல் (morphophonemics or sandhi)  விதிகடை அறிந்துமகாள்வது 

இன்றியட யாதது ஆகின்றது. உருமபாலியனியல் ம ாற்களும் ஒட்டுக்களும் 

ந ரும்நபாது ஏற்படும்  ாற்றங்கடை விைக்குகின்றது.  ங்ககாலத் த ிழில் 

ம ால்லாக்கத்டதப் புாிந்துமகாள்ை எவ்வாறு பகுதிகளும் ஒட்டுக்களும் பிற 

பகுதிகளுைனும் ஒட்டுக்களுைனும் ந ர்கின்றது என்படதத் மதாிந்துமகாள்வது 

அவ ிய ாகும்.  பகுதிநயா ஒட்நைா  ற்மறாரு பகுதியுைன் அல்லது ஒட்டுைன் ந ர்ந்து 

புதிய ம ாற்கடை ஆக்கும் நபாது அவற்றின் வடிவத்தில்  ில  ாற்றங்கள் ஏற்படும்; 

இம் ாற்றங்கைின் ம யற்பாங்குகள் “உருமபாலியனியனியல்” அல்லது “இடணப்பு”   

என்று அறியப்படும்.  ாற்றம் ஏற்பைாவிட்ைாலும் அது “இடணப்பு” உருமபாலியனியல் 

ம யற்பாங்காகக் கருதப்படும். குறிப்பாக அ  ற்றும் ஆ என்ற இரு உருப்படிகள் 
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ந ர்க்கப்படும் நபாது  ாற்றங்கள் அ அல்லது/ ற்றும் ஆ-இன் பாகத்தில்  ிகழும். 

பின்வரும்  ாற்றங்கைின் வடககள்  ங்கத்த ிழில் ஏற்படும்  ாத்தியங்கைாகும்:  

அ) ஒரு ஒலி  ற்மறாரு ஒலியாக  ாறும் 

ஆ) அ-வுக்கும் ஆ-வுக்கும் இடையில் ஒட்டு ம ருகப்படும் 

இ) அ-வும் ஆ-உம் ந ரும் நபாது அவற்றின் இடையில் அடுத்துவரும் ஒன்நறா அதற்கு 

ந நலா ஒலிகள்  ீக்கப்படும். 

மதால்காப்பியம் இந்த மூவடக  ாற்றங்கடை ம ய் பிறிது ஆதல்,  ிகுதல், குன்றல் 

எனக்குறிப்பிடும். 

 பின்வரும் பத்திகைில்  ங்ககாலத் த ிழில் உய்த்துணரப்பட்ை மபயர்ம ால் 

மதாைர்பான பல்நவறுபட்ை உருமபாலியனியல்  ாற்றங்கள் இரண்டு தடலப்புகைில் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ைது: பகுதி பிறழ்வு  ற்றும் பகுதிகடையும் ஒட்டுக்கடையும் கைந்த 

 ாற்றங்கள். இப்பகுதி  ங்ககாலத் த ிழில் காணப்படும் மபயர் மதாைர்பான 

ம ாற்கடையும் மதாைர்கடையும் விவாதிக்கும் ந ாக்கத்டத ந ற்மகாண்டுள்ைது; 

இலக்கணக் நகாட்பாடுகைின் வரலாற்று முன்நனற்றத்டத விவாதிப்படத ந ாக்க ாகக் 

மகாள்ைவில்டல. எனநவ கீழ்வரும் உருமபாலியனியல்  ாற்றங்கள் பகுதிகைின் 

வடிவங்கள் அடிப்படையில் அன்றி  ாற்றங்கைின் அடிப்படையில் 

விவாதிக்கப்பைவில்டல. 

5.3.1.1. பகுதிகைின் பண்பு  

 மபயர் பகுதிகள், மபயரடைப் பகுதிகள், விடனப் பகுதிகள் என்பன  ங்கத்த ிழில் 

மபாருண்ட யியல் அடிப்படையில் அடையாைங்காணவியலும் மூன்று வடகப் 

பகுதிகைாகும். ஓர் ஒருட  உருப்படிடயக் குறிப்பிடும் ஒருட ப் மபயர்ப் பகுதி பன்ட ப் 
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மபயர்கடையும் மபயரடைப் மபயர்கடையும் உருவாக்குவதற்கான அடிப்படையாகவும் 

மபயரடைப் பகுதிகள் மபயரடைப் மபயர்கடை உருவாக்குவதற்கான 

அடிப்படைகைாகவும் விடனப் பகுதிகள் மதாழிற் மபயர்கடையும் விடனயாலடணயும் 

மபயர்கடையும்  ற்றும் நவறுபட்ை விடன வடிவங்கடை உருவாக்கும் 

அடிப்படைகைாகவும் ம யல்படுகின்றன. மபயரடைப் பகுதிகடை மபயர்நபான்ற 

பகுதிகள் என்று எடுத்துக்மகாள்ை இயலும்; அடிப்படையான எதிாீடுகள் “மபயர் ார்” 

 ற்றும் “விடன ார்” பகுதிகளுக்கிடையில் ம ய்யவியலும். த ிழ் மபயரடைகள் 

விடனகடைப் நபான்று விடனத்திாிபாக்கங்கைில் ஈடுபவதில்டல என்பதால் அவற்டற 

மபயர்ப் பகுதிகளுைன் குழு  இயலும்.  

 இப்பகுதிகள் அவற்றின் அடிப்படை வடிவங்கள் அடிப்படையில் மூன்று 

வடககைாக பகுக்கப்படும்: தனிப் பகுதி (bare stem) , பிறழ் ியுற்ற பகுதி (mutated stem), 

ஆக்கப்பட்ை பகுதி (derived stem). தனிப் பகுதி என்படத “நவர்” (root) என்று கூறலாம்; 

இடவ  ிலநவடைகைில் வடிவாக்கப் பின்மனாட்ைால் (formative suffix) மதாைரப்படும். 

இங்கு “தனி” என்ற ம ால் பயனுள்ைதாகும்; ஏமனனில் இடத ஆக்கப்பட்ை 

பகுதிகைிலிருந்து நவறுபடுத்திக் காணலாம். இடத ‘அடிப்படை” பகுதி என்றும் 

அடழக்கலாம்.  பிறழ்ச் ியுற்ற பகுதி  ில இலக்கண காரணங்களுக்காகத் தனது 

வடிவத்டத  ாற்றியுள்ைது. ஆக்கப்பட்ை பகுதி ஒரு தனிப் பகுதிடயநயா பிறழ்ச் ியுற்ற 

பகுதிடயநயா மகாண்டிருப்பதுைன் ஓர் இரண்ைாவது பகுதிடயநயா இலக்கண 

ஒட்டைநயா மகாண்டிருக்கும். கூட்டுப் பகுதி ஓர் அடிப்படைப் பகுதிடயயும் ஓர் 

இரண்ைாவது பகுதிடயயும் மகாண்டிருக்கும்; இது ஆக்கப்பட்ை பகுதியாகும். 

 இலக்கண அடிப்படையில் இப்பகுதிகடை பின்வரு ாறு பகுக்கலாம்: 

1. தனிப் பகுதி (bare stem) 
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2. திாிபுப் பகுதி (oblique stem) 

3. திாிபுறாப் பகுதி (non-oblique stem) 

4. இறந்தகாலப் பகுதி (past stem) 

5. இறந்தகால ல்லாப் பகுதி (non-past stem) 

6. ம யப்பாட்டுப் பகுதி  (passive stem) 

7. காரண/இயங்குப் பகுதி (causative/effective stem) 

பல் நவறுபட்ை இலக்கணச் ம யல்பாடுகடை  ைத்துவதற்காக ஒட்டுக்கள் 

இப்பகுதிகளுைன் ந ர்க்கப்படுகின்றன. 

5.3.1.2. பகுதிப் பிறழ்வு 

 தனிப் பகுதிக்குள் ஏற்படுகின்ற  ாற்றங்கடைப்  பிறழ்வு குறிப்பிடும்.  ங்கத் 

த ிழில் உய்த்துணரப்பட்ை  ாற்றங்கைின் வடககள் இங்கு மூன்று தடலப்புகைில் 

விைக்கப்படும்: 

1. முதல் அட யில் உயிர்  ீட் ியடைதல் 

2. முதல் அட யில் உயிர் குறுகுதல் அல்லது ம ய் குடறதல் 

3. ம ய்கள் இரட்டித்தல் அல்லது வல்லின ாதல் 

5.3.1.2.1. முதல் அட யில் உயிர்  ீட் ியடைதல் 

 இந்த  ிகழ்வு விடனப் பகுதிகைிலிருந்து ஆக்கப்பட்ை மபயர்கைிலும் 

உருமபாலியனியல் ம யற்பாங்கிற்கு உட்படும் மபயரடைப் பகுதிகைிலும் 

விடனத்திாிபிற்கும் உட்படும்  ில விடனப் பகுதிகைிலும் உய்த்துணரப்படுகின்றது. 

  று (வி) >  ாறு (மப.)    ( டல:62) 

 மகடு (வி) > நகடு (மப.)    ( ற்ற்.359:6) 
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 மபாரு (வி) > நபார் (மப.)    (அக.316:7) 

 வை (மப.அ.) > வாடை (மப)   ( ற்ற்.312:9) 

 கரு (மப.அ.) > கார் அணல் (மப)   ( ற்ற்.181:1) 

 மவ (வி) > நவவது      (கலி.142:54) 

5.3.1.2.2. முதல் அட யில் உயிர் குறுகுதல் அல்லது ம ய் குடறதல் 

மபரும்பான்ட யும் மூவிை  ாற்றுப்மபயர்கைின் திாிபு வடிவுகடை ஆக்க 

ம ட்டுயிர் குற்றுயிராக  ாறும். இம் ாற்றம் விடனத்திாிபில் அாிதாகநவ  ிகழ்கின்றது. 

ம ய்யின் குடறப்பு  ீருக்குாிய காரணத்தால்  ிகழ்கின்றது. 

எ.கா. 

 தான் > தன்       (புற.36:9) 

 காண் >கண்டு     (அக.16:11) 

  ன்ன (வி.)  >    ன (வி)    (பாி.20:70) 

 அன்டன (மப.) > அடன  (ன்ன் > ன்)  (ஐங்க்.156:5) 

5.3.1.2.3 ம ய்கள் இரட்டித்தல் அல்லது வல்லின ாதல் 

 வல்லின ாக  ாறாத ஒரு ம ய்நயா இரண்டு அண்ட ப்பட்ை ம ய்கநைா 

(அதாவது க்க், ச்ச், ட்ட், த்த், ப்ப் அல்லது ற்ற் அல்லாதன)   ில சூழல்கைில் 

வல்லின ாகும். வல்லின ாக  ாறாத  ற்றும் வல்லின ாக  ாறிய ம ய்கள் கீநழ 

பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன. 

 

வலுவுறாத ம ய்கள் வலுவுற்ற ம ய்கள் 
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க் க்க் 

ங்க் க்க் 

ச் ச்ச் 

ட் ட்ட் 

ண் ட்ட் 

ண்ட் ட்ட் 

த் த்த் 

ந்த் த்த் 

ப் ப்ப் 

ம் த்த் 

ம் ப்ப் 

ம்ப் ப்ப் 

ய் ற்ற் 

ல் ன்ற் 

வ் ப்ப் 

ழ் ட்ட் 

ள் ட்ட் 

ற் ற்ற் 

ன்ற் ற்ற் 

5.3.1.2.3.1. பகுதி வலுவுறும் இைங்கள்  

பகுதி வலுவுறும் இைங்கள் கீநழ பட்டியலிைப்பட்டுள்ைது. இங்கு வலுவுறுதல் 

என்பது இரட்டிப்படதயும் வல்லின ாதடலயும் உட்படுத்தும். 

(1) ஓரட  அல்லது ஈரட ப் பகுதிைின் இறுதி ம ய் வலுவுறும். 

எ.கா. 
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வலுவுறாதன வலுவுற்றன 

தின் (வி) தீற்று (வி) ‘தின்னச்ம ய்/ஊட்டு’ 

உண் (வி) ஊட்டு (வி) 

காண் (வி) காட்டு (வி) 

பூண் (வி) ‘உடு’ பூட்டு (வி) ‘உடுத்து’ 

துயில் (வி) ‘தூங்கு’ துயிற்று (வி) ‘தூங்கச்ம ய்’ 

உருள் (வி) உருட்டு (வி) 

மூள் (வி) ‘மதாைங்கு’ மூட்டு (வி) ‘மதாைக்கு’ 

(2)பகுதியில் ஒன்றுக்கும் ந ற்பட்ை அட கள் இருந்து இறுதிக்கு முந்திய அட  மூடிய 

அட யாக இருந்தால் இறுதிக்கு முந்திய ம ய் வலுவுறும். 

 எ.கா. 

வலுவுறாதன வலுவுற்றன 

 யங்கு (வி)  யக்கு (மப) ‘குழப்பம் 

அஞ்சு (வி) அச்சு (மப) ‘அச் ம்/பயம்’ 

வருந்து (வி) வருத்து (வி) ‘வருந்தச்ம ய்’ 

முந்டத ‘முந்திய’ முத்டத ‘முன்பாக’ 

ஓம்பு (வி) ‘பின்வாங்கு’ ஓப்பு (வி) ‘பின்வாங்கச் ம ய்; தடு’ 

நதான்று (வி) நதாற்று (வி) 

 (3) திறந்த அட கள் மகாண்ை ஓரட யல்லா பகுதிகைின் இறுதி ம ய் வலுவுறும். 

வலுவுறாதன வலுவுற்றன 

மபருகு (வி) ‘அதிகாி’ மபருக்கு  (மப) ‘ ிகுதி’ 

ஏறு (வி) ஏற்று (வி) ‘ஏறச்ம ய்’ 

சுடு (வி) சூட்டு (மப) ‘சுட்ை இறச் ி’ 

வயிறு (மப) வயிற்று  

5.3.1.2.3.2. பகுதி வலுவுறும்  ிகழ்வுகள் 
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  ில மபயர்கள், மபயரடைப் பகுதிகள், காரண/இயக்கு விடனப் பகுதிகள் 

இவற்டற ஆக்கவும்  ற்றும் கூட்டுப் மபயர்கடையும் நவற்றுட  வடிவுகடையும் 

உருவாக்கவும் ம ய் வல்லின ாதல் அல்லது இரட்டித்தல்  ிகழும். 

எ.கா. 

வலுவுறாதன வலுவுற்றன  

ஏறு (வி) ஏற்டற (மப) ‘ஆண்விலங்கு’ மதாழில் மபயர் 

 று ‘பிற’  ற்டறநயார் ‘பிறர்’ மபயரடைப் பகுதி:  ற்ற் 

பின் பிற்டற  ிடல ‘பின் தங்கிய 

 ிடல’ 

மபயரடைப் பகுதி: பிற்ற் 

துயில் (வி) துயிற்று ‘துயிலச் ம ய்’ காரண விடனப் பகுதி: துயிற்ற் 

 யங்கு(வி)  யக்கு ‘குழப்பம்’ காரண விடனப் பகுதி:  யக்க்  

புகு (வி) ‘நுடழ’ புகு + இல் ‘இைம்/வீடு’ > புக்க் 

(திாிபு) +இல் > புக்கில் ‘புகுந்த 

இைம்’ 

கூட்டுப் மபயடர ஆக்க  

நவண்டி ஒரு விடனப் 

பகுதியிலிருந்து திாிபு அடிடய 

உருவாகுதல். 

துஞ்சு (வி) 

‘தூங்கு’ 

துஞ்சு + இல் ‘இைம்/வீடு’ > 

துச்சு (திாிபு) +இல்> துச் ில் 

‘தங்கு ிைம்’ 

கூட்டுப் மபயடர ஆக்க  

நவண்டி ஒரு விடனப் 

பகுதியிலிருந்து திாிபு அடிடய 

உருவாகுதல். 

அடு (வி) ‘ ட ’ அடு + இல் ‘இைம்/வீடு’ > 

அட்ட் (திாிபு)+ இல் > அட்டில் 

‘ ட யலிைம்’ 

கூட்டுப் மபயடர ஆக்க  

நவண்டி ஒரு விடனப் 

பகுதியிலிருந்து திாிபு அடிடய 

உருவாகுதல். 

பசு ‘புது’ பசு + இறா > பச்ச் (திாிபு) + 

இறா > பச் ிறா ‘புதிய இறால்’ 

கூட்டுப் மபயடர ஆக்க  

நவண்டி ஒரு மபயரடைப் 

பகுதியிலிருந்து திாிபு அடிடய 

உருவாகுதல். 
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புது புது + அகல் > புத்த் (திாிபு) + 

அகல் >புத்தகல் ‘புதிய 

ஆழ ிலா பாத்திரம்’ 

கூட்டுப் மபயடர ஆக்க  

நவண்டி ஒரு மபயரடைப் 

பகுதியிலிருந்து திாிபு அடிடய 

உருவாகுதல். 

குைம்பு குைம்பு + வழி > குைப்பு 

(திாிபு)+ வழி > குைப்பு வழி 

‘குைம்பு ம ன்ற வழி’ 

கூட்டுப் மபயடர ஆக்க  

நவண்டி ஒரு மபயரடைப் 

பகுதியிலிருந்து திாிபு அடிடய 

உருவாகுதல். 

மதால் மதால் ‘படழய’ + இட  

>மதான்ற் (திாிபு) + இட  

‘புகழ்’ > மதான்றிட  

‘ ிறுவப்பட்ை புகழ்’ 

கூட்டுப் மபயடர ஆக்க  

நவண்டி ஒரு மபயரடைப் 

பகுதியிலிருந்து திாிபு அடிடய 

உருவாகுதல் 

வயிறு வயிறு + தீ >வயிற்று (திாிபு) + 

தீ > வயிற்றுத்தீ 

கூட்டுப் மபயடர ஆக்க  

நவண்டி ஒரு மபயர்ப் 

பகுதியிலிருந்து திாிபு அடிடய 

உருவாகுதல் 

கன்று கன்று + உாி ‘நதால்’ > கற்று 

(திாிபு) + உாி > கற்றுாி 

‘கன்றின் நதால்’ 

கூட்டுப் மபயடர ஆக்க  

நவண்டி ஒரு மபயர்ப் 

பகுதியிலிருந்து திாிபு அடிடய 

உருவாகுதல் 

 ரம்  ரம் + ஆல் (நவற்றுட  உருபு) 

> ரத்த் (திாிபு) + ஆல் > 

 ரத்தால் 

நவற்றுட  வடிடவ ஆக்க  

நவண்டி ஒரு மபயர்ப் 

பகுதியிலிருந்து திாிபு அடிடய 

உருவாகுதல் 

5.3.1.3. பகுதி  ற்றும் ஒட்டுகடைக் கைந்த  ாற்றங்கள் 

 பகுதி  ற்றும் ஒட்டுகடைக் கைந்த  ாற்றங்கடைப் பின்வரும் தடலப்புகைின் கீழ் 

விைக்கப்படும்: 

(1) பகுதி ஈற்று ம ட்டுயிர் உயிர்த் மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

(2) பகுதி ஈற்று ம ட்டுயிர் ம ய்த் மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 
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(3) பகுதி ஈற்று குற்றுயிர் (உ தவிர) உயிர்த் மதாைக்க உருப்படியால் மதாைரப்படும் 

நபாது 

(4) பகுதி ஈற்று குற்றுயிர் (உ தவிர) ம ய்த் மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் 

நபாது 

(5) பகுதி ஈற்று குற்றுயிர் உ உயிர்த்  மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

(6) பகுதி ஈற்று குற்றுயிர் உ ம ய்த்  மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

(7) பகுதி ஈற்று ம ய் உயிர்த்  மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

(8) பகுதி ஈற்று ம ய் ம ய்த்  மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

5.3.1.3.1.  பகுதி ஈற்று ம ட்டுயிர் உயிர்த் மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் 

நபாது 

 பகுதி ஈற்று ம ட்டுயிர் உயிர்த் மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

ஏற்படும் உருமபாலியனியல்  ாற்ற வடககள் கீநழ பட்டியலிைப்பட்டுள்ைது. 

1. பகுதி ஓரட யுள்ைதும் விடனயும் ஆகும். அடதத் மதாைர்வது இ மதாைக்க ில்லாத 

பின்மனாட்டு. மதாைரும் பின்மனாட்டின் மதாைக்க உயிர்  ீக்கப்படும்  ற்றும் பகுதி ஈற்று 

உயிர் அைவுக்காக  ிலநவடை  ீட் ியுறும். 

 ஆ + உம் > ஆம்     (கலி.58:21) 

  ா + உம் >  ாம்     (கலி.60:27) 

 நபா + உம் > நபாம்     (கலி.25:11) 

 தா + உம் > தாம்     ( ற்ற்.79:3) 

 ந  + அ > ந      (பாி.9:79) 
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2. பகுதி ஓரட யுள்ைதும் விடனயும் ஆகும். அடதத் மதாைர்வது இ மதாைக்கப் 

பின்மனாட்டு.  பகுதி ஈற்று உயிர்  ாறாது. பின்மனாட்டு பகுதியுைன் ந ரடியாகச் 

ந ர்க்கப்படும். 

  ீ + இ >  ீஇ      (கலி.101:8) 

 டக +இ > டகஇ     ( து:419) 

 டத + இ > டதஇ     (குறி:102) 

 டவ + இய  டவஇய     ( ற்ற்.12:6) 

3. பகுதி ஒன்நறா அதற்கு ந நலா அட கள் உள்ைது விடனயாகும். அடதத் மதாைர்வது 

ஒரு பின்மனாட்நைா ம ால்நலா ஆகும். பகுதி ஈற்று உயிர் ஓரட ப் பகுதியில்  ிலநவடை 

 ீட் ியுறும். மபரும்பாலான ந ர்வுகைில் ஓர் உைன்படுத்தி பகுதிக்கும் அடதத் மதாைரும் 

உருப்படிக்கும் இடையில் ம ருக்கப்படும். பகுதி ஈறு ஆ, ஊ, அல்லது ஔ என்றால் வ் 

என்ற உைன்படுத்திச் ம ருகப்படும்; பகுதிடயத் மதாைரும் பின்மனாட்டின் மதாைக்க 

உயிர் இ ஆக இருக்கும் நபாது தவிர பகுதி ஈறு ஈ அல்லது ஐ என்றால் ய் என்ற 

உைன்படுத்தி ம ருகப்படும்;  ில ந ர்வுகைில் உைன்படுத்தி ஞ் அல்லது ன் பகுதி ஈற்று ஐ-

க்கும் அடதத் மதாைரும் பின்மனாட்டுக்கும் (இ மதாைக்கப் பின்மனாட்டு தவிர) 

இடையில் ம ருகப்படும்; பகுதி ஈற்று உயிர் ஏ என்றால் ய் என்ற உைன்படுத்தி 

ம ருகப்படும்; பகுதி ஈற்று உயிர் ஓ என்றால் வ் ம ருகப்படும். ஓரட யல்லாத பகுதி ஐ-

இல் முடிவுற்றால் உைன்படுத்தி வ் ஆகும்; ஓரட ப் பகுதி ஓ-இல் முடிவுற்றால் ய் 

ம ருகப்படும்.  

 தூ + உ + எக்கர் > தூஉ எக்கர்   (பட்ட்.117) 
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 யா + வ் + அது > யாவது    ( ற்ற்.119:9) 

  ா + வ் + இலங்டக >  ாவிலங்டக  ( ிறு.119) 

 கா + வ் + இன் + எம் > காவிமனம்   (புற.206:10) 

 பா +வ் + இன்று > பாவின்று   (அக.172:18) 

 ஆ + வ் + உம் > ஆவும்    (புற.9:1) 

 அ ா + வ் + ஆது > அ ாவாது   (குறு.269:1) 

 தூ + வ் + அ > தூவ (தூவு)    ( ற்ற்.132:4) 

 பூ + வ் + உைன் > பூவுைன்    (புற.224:15) 

 மவௌ + வ் + இ > மவௌவி (மவௌவு)  ( து:149) 

 ஈ + ய் +ஆ > ஈயா     (பதி.19:18) 

 ஈ + ய் + ஆ + து > ஈயாது    ( ற்ற்.378:2) 

 நத + ய் + அம் > நதயம்    (அக.383:4) 

 புடல + ய் + அன் >புடலயன்   ( ற்ற்.77:1) 

  டன + ய் + உடற புறாவு >  டனயுடற புறாவு  (ம டு.45) 

 ப டல + ய் + ஐ > ப டலடய   (ஐங்க்.200:4) 

  ற்டற + ய் +ஓர் >  ற்டறநயார்   (பாி.5:45) 

 உடர + இ > உடரஇ    (பதி.40:9) 

 மகாடல + வ் + அன் > மகாடலவன்  (புற.152:8) 

 விடல + வ் + அன் > விடலவன்   (புற.152:9) 

 வடல + ஞ் + அர் > வடலஞர்   (மபரு:274) 
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 விடன + ன் + அர் > விடனனர்   (பதி.62:16) 

 நகா + ய் + இல் > நகாயில்    (ம டு.100) 

 நகா + வ் + இனத்தார் > நகாவினத்தார்  (கலி.107:3) 

 நகா + வ் + ஏ > நகாநவ    (பதி.21:23) 

 இருத்தநலா + வ் + அாிநத > இருத்தநலாவாிநத  (புற.210:7) 

5.3.1.3.2. பகுதி ஈற்று ம ட்டுயிர் ம ய்த் மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

பகுதி ஈற்று ம ட்டுயிர் ம ய்த் மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

ஏற்படும் உருமபாலியனியல்  ாற்றங்கைின் வடககள் பின்வரு ாறு அட யும். 

1.  பகுதி ஓரட யாக இருக்கும். அடதத் மதாைர்வது ஒரு பின்மனாட்ைாக அட யும். பகுதி 

ஈற்று உயிர் அைவுக்காகச்  ிலந ர்வுகைில்  ீட் ியுறும். அவ்வாறில்டல என்றால்  ாற்றம் 

ஏற்பைாது. 

  ா(= ரம்) + அ + த்து >  ாஅத்து    (அக.141:21) 

 தா + அ + ய் > தாய்      (பட்ட்:155) 

 கூ + உ + ய் > கூஉய்     (மபாரு:101) 

 ஏ + எ + ய் > ஏஎய்     (புற.341:9) 

 நபா + ஒ + ய் + அ > நபாஒய    (கலி.134:7) 

 யா + து > யாது      (அக.48:13) 

  ா (=விலங்கு)+ த்த >   ாத்த    (பதி.67:16) 

  ா (= ரம்) + த்த் + இன் >  ாத்தின்   (அக.306:4) 

 பா + ய் + இன் + து > பாயின்று    (அக.85:15) 
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 கூ + ய்  > கூய்      (கலி.38:8) 

 பூ + க்க > பூக்க      (புற.21:13) 

 நபா + ய் + அ > நபாய     (கலி.143:39) 

2. பகுதி ஓரட  உள்ைது; ஆனால் மபயரடை அல்ல. அடதத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு 

ம ால்லாகும்; பின்மனாட்ைல்ல. பகுதியின் ஈற்றுயிர் அைவு காகாரண ாக  ீட் ியுறும்.  

அத்துைன் பகுதி  ர ல்லாதடவடயக் குறித்து  ிற்க அடதத் மதாைரும் மபயாின் 

மதாைக்க ம ய் இரட்டிக்கும். ஆனால் பகுதியின் ( ிடலம ாழியின்) ஈற்றுயிர் 

 ீட் ியுற்நறா  ீட் ியுறாநதா வந்தாலும் அது  ரத்டதக் குறித்து  ிற்கநவா அல்லது 

மூக்மகாலியில் மதாைங்கநவா ந ர்ந்தால் பகுதிக்கும் அடதத் மதாைரும் வரும ாழிக்கும் 

இடையில் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய்க்கு இடயந்த ஓாிை/ஓாின மூக்மகாலி 

ம ருகப்படும். 

 பகுதி ஈற்றுயிர்  ீட் ியுறாது வந்தால், வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் விருப்பாக 

இரட்டும்; பகுதியும் (வரும ாழியும்) அடதத் மதாைரும் வரும ாழியும் ஒரு கூட்டுப் 

மபயடர உருவாக்கினால் இச்ம யல்பாடு (மதாைக்க ம ய் இரட்டுவது)  ிச் ய ாக 

 ிகழும்.  

  ா + அ + ந் + தைிர் >  ாஅந்தைிர்    (கலி.143:27) 

 ந  + எ + ந் + நதால் > ந எந்நதால்   (அக.3:1)  

 ந  + எ + ந் + நதான்றி > ந எந்நதான்றி   ( து:133) 

 ந  + எ + ச் + ம வி > ந எச்ம வி    (கலி.103:51) 

  ா + ந் + தைிர் >  ாந்தைிர்     (பாி.8:38) 

 ந  + ந் + நதால் > ந ந்நதால்    (புற.321:2) 
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 ந  + ந் + நதான்றி > ந ந்நதான்றி   (பதி.89:12) 

 ஆ + க் + குரல் > ஆக்குரல்     (புற.362:8) 

 ஈ + த் + மதாறும் > ஈத்மதாறும்    (பதி.61:13) 

 தூ + த் + திடர > தூத்திடர     (குறு.55:1) 

 டவ + த் + தடல > டவத்தடல    (பதி.44:18) 

 டத + ந் +  ீர் > டதந் ீர்     (பாி.11:15)  

 டப + ப் + பய > டபப்பய     (அக.106:3) 

 டக + ம் +  கவு > டகம் கவு    (பாி.15:47) 

 நபா + த் + தந்து > நபாத்தந்து    ( ற்ற்.80:4) 

 தூ +  ணல் > தூ ணல்     (குறு.51:3) 

 டப + பய > டபபய      ( ற்ற்.306:1) 

 நபா + தரு(ம்) > நபாதரு(ம்)     (அக.52:8) 

3. பகுதி ஓரட  உள்ைதும் மபயரடையும் ஆகும்.  ா, தீ,  ீ, பூ, நத, நப, ஐ, டப, ட , டவ. 

அடதத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு மபயராகும். பகுதியின் ஈற்றுயிர் அைவுக்காக 

 ீட் ியுறும். ந லும் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் (அது க், ச், த் அல்லது ப் ஆக 

இருந்தால்) அைவுக்காக இரட்டும்.  வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் மூக்மகாலியாகநவா 

அடரயுயிராகநவா இருந்தால் இரட்டும்  ாற்றம்  ிகழாது. பகுதியின் ஈறு  ீட் ியுறாவிடில் 

நவறுபட்ை மபயரடைகள் நவறுபட்டு  ைத்டத ம ய்யும்; மபரும்பாலான ந ர்வுகைில் 

புகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய்க்கு இடயந்த ஓாின/ஓாிை 

மூக்மகாலி பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் இடையில் ம ருகப்படும். 
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  ா + அ + த் + தாள் >  ாஅத்தாள்   ( து.178) 

  ா + அ + காவிாி >  ா காவிாி   (பட்ட்.116) 

 தூ + உ + ம ஞ் ம் > தூஉம ஞ் ம்  (குறு.157:2) 

 நப + எ + விழவு > நபஎவிழவு   (பாி.5:14) 

  ா + க் + கல் >  ாக்கல்    (அக.392:18) 

  ா + தவர் >  ாதவர்     (பாி.5:14) 

  ா +  ிலம் >  ா ிலம்    ( ற்ற்.க.வா.:1) 

 தீ + ங் + கனி > தீங்கனி    (புற.281:1) 

 தீ +  ந் + தயிர் > தீந்தயிர்    (அக.87:1) 

 தீ + ம் + புனல் > தீம்புனல்    ( ற்ற்.70:7) 

 தீ + ம ஞ் ம் > தீம ஞ் ம்    (பாி.5:73) 

  ீ + க் + கூற்றத்து >  ீக்கூற்றத்து   ( ிற்.:212)  

  ீ + ப் + பால் >  ீப்பால்    (பாி.10:79) 

  ீ +  ீர் >  ீ ீர்      (பாி.21:40) 

 பூ + ங்  + குடழ > பூங்குடழ     (மபாரு.30) 

 நத + க் + மகாக்கு > நதக்மகாக்கு    (குறு.26:6) 

 ஐ + ங் + டக > ஐங்டக     (பாி.3:37)  

 டப + ஞ் + சுடன > டபஞ்சுடன     (திரு:253) 

 டப + ஞ் + ஞிலம் > டபஞ்ஞிலம்      (பதி.17:9) 

 ட  + ம் +  ீன் > ட ம் ீன்       (புற.117:1) 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 330 

 டவ +ந் + நுதி > டவந்நுதி        (புற.288:1) 

4. பகுதியில் ஒன்றிற்கும்  ந ற்பட்ை அட கள் இருக்கும். அடதத் மதாைரும் வரும ாழி 

ஓர் ஒட்ைாகும். இங்கு எந்த  ாற்றமும்  ிகழாது. 

 வாடல + க்கு > வாடலக்கு     (அக.126:8) 

 முதுட  + க்கு > முதுட க்கு     (பாி.2:17-18) 

 அட  + தி > அட தி     (பாி.4:71) 

 முதடல +த்து > முதடலத்து     (ஐங்.24:2) 

5. பகுதியில் ஒன்றிற்கும் ந ற்பட்ை அட கள் இருக்கும். அடதத் மதாைரும் வரும ாழி 

ஒரு விடனயாகும். பகுதி ஈற்றுயிர் ஆ என்றால் அது  ீட் ியுறும். எல்லா ந ர்வுகைிலும் 

வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் க், ச், த் அல்லது ப்-ஆக இருந்தால் அது இரட்டும். 

 தகா + அ + த் + தகா > தகாஅத்தகா    (பாி.8:57) 

(தகா என்பது தகு என்பதனின்றும் ஆக்கப்பட்ை பகுதியாகும்; தகா-வில் வரும் ஆ 

எதிர் டற பின்மனாட்ைாகும்.)  

  ிைா + அ + ச் + ம ான்றி >  ிைாஅச்ம ான்றி   (குறு:201) 

  ாட  + க் + கைங்கனி  >  ாட க்கைங்கனி  ( டல.35-36) 

  ிடன + த் + மதாறும் >  ிடனத்மதாறும்   (குறி.251) 

  ைடல + ப் + பட்டு >  ைடலப்பட்டு    (கலி.95:33) 

 வடை +  ரல் > வடை ரல்      ( ற்ற்.க.வா.1) 

5.3.1.3.3. பகுதி ஈற்று குற்றுயிர் (உ தவிர) உயிர்த் மதாைக்க வரும ாழியால் 

மதாைரப்படும் நபாது 
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பகுதி ஈற்று குற்றுயிர் (உ தவிர) உயிர்த் மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் 

நபாது பின்வரும்  ாற்ற வடகள்  ிகழும். 

1.பகுதி ஓரட  மகாண்டிருக்கும்  ற்றும் அடதத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு ஒட்ைாகநவா 

மபயர் ார்ந்ததாகநவா இருக்கும். பகுதி சுட்டிக்காட்டுகிற அ, இ அல்லது எ என்றால், 

பகுதிக்கும் அடதத் மதாைரும் பின்மனாட்டுக்கு இடையில் வ் ம ருகப்படும்; வரும ாழி 

மபயர் என்றால் உைன்படுத்தி வ்வ் ம ருகப்படும். பகுதி சுட்டு இல்டல என்றால்  ற்றும் 

வரும ாழி பின்மனாட்ைாக விடனயாலடணயும் மபயர் பின்மனாட்ைாக இருந்தால் 

இடையில் ய்ய் உைன்படுத்தி வரும்; வரும ாழி விடனயாலடனயும் மபயர் 

பின்மனாட்ைாக இல்லாவிடில் இடையில் உைன்படுத்தி வ்வ் வரும். உைன்படுத்தி வ்வ்-ஐ 

இடையில் ம ருகுவதற்குப் பதிலாக  ற்மறாரு வடக  ாற்றம்  ாத்திய ாகும். அதாவது, 

பகுதி ஈற்று உயிடர  ீட் ிம ய்து உைன்படுத்தி ய்-ஐ உயிர் இ முன்னும் உைன்படுத்தி வ்-

ஐ பிற உயிர்கள் முன்னும் ம ருகுவது  ற்மறாருவடக  ாத்திய ாகும். பகுதிடயப் 

பின்மதாைரும் பின்மனாட்டு உம் என்றால், உைன்படுத்தி வருவதில்டல;  ாறாக 

பின்மனாட்டின் மதாைக்க உயிர்   ீக்கப்படும். 

 அ + வ் + அன் > அவன்    (மபாரு:64) 

 இ + வ் + அள் > இவள்    (குறி. 284) 

 எ + வ் + அள் > எவள்    (பாி.6:91) 

 அ + வ்வ் + ஆயம் > அவ்வாயம்   (கலி.136:7) 

 இ + வ்வ் + ஆயம் > இவ்வாயம்    (குறு.273:7) 

 ம  + ய்ய் + அன்> ம ய்யன்     (திரு:206) 
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 ம  + ய்ய் + ஓள் > ம ய்நயாள்    (அக.316:13) 

 மவ + ய்ய் + அன் > மவய்யன்    (கலி.75:10) 

 மவ + ய்ய் + ஓன் > மவய்நயான்    (பாி.8:67) 

 ம ா + ய்ய் + ஆர் > ம ாய்யார்    (கலி.24:16) 

 ம  + வ்வ் + ஆன் > ம வ்வான்    ( ற்ற்.277:3) 

 மவ + வ்வ் + அர் > மவவ்வர்    (பதி.41:20) 

 ஒ + வ்வ் + ஆ > ஒவ்வா     (பாி.98:22) 

 ம ா + வ்வ் + அல் > ம ாவ்வல்   (அக.98:22) 

 ம ா + வ்வ் + இயல் >ம ாவ்வியல்       (அக.388:11) 

 அ + ய் + இடை > ஆயிடை    (குறி.137) 

 ம  + ய் + இதழ் > ந யிதழ்    ( ிறு.75) 

 ம  + ய் + இறா > ந யிறா    ( ற்.31:2) 

 ம ா + ய் +இயர் > ந ாயியர்   (அக.25:16) 

 ம  + வ் + அடி  > ந வடி    (அக.89:18) 

 மவ + வ் + ஐ > நவடவ    (மபாரு:104) 

 ம ா + வ்+ அல்> ந ாவல் (=வருந்தாநத)   (அக.25:16) 

  ம ா +வ் + அல் > ந ாவல் (= ான் வருந்துகிநறன்) (அக.63:3) 

 ம ா + வ் + ஏன் > ந ாநவன் (= ான் வருந்தவில்டல) (அக.63:3) 

 நவ + உம் > நவம்      (குறு.102:1) 

 ம ா + உம் > ந ாம்      ( ற்ற்.118:11) 
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2. பகுதி குற்றுயிர்கள் மகாண்ை இரண்டு திறந்த அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். அடதப் 

பின் மதாைரும் வரும ாழி ஒட்ைாகும். பகுதி ஈற்றுயிர்  ில ந ர்வுகைில்  ீட் ியுறும். பகுதி 

ஈற்று உயிர் அ வரும ாழியின் மதாைக்க அ/ஆ முன்னர் வந்தால் ஆ-வாக  ீட் ியுறும்; 

மதாைக்க இ முன்னர் வந்தால் ஐ ஆக  ீட் ியுறும். இரண்டு  ாத்தியங்கள் உள்ைன: 

உைன்படுத்தி வ்  ிடலம ாழி பகுதிக்கும் வரும ாழி பின்மனாட்டிற்கும் இடையில் 

ம ருகப்படும்; உைன்படுத்தி ம ருகப்பைா ல்  ிடலம ாழி பகுதியும் வரும ாழி 

பின்மனாட்டும் ந ர்ந்து உயிர் யக்கம் விடைவிக்கும்; உைன்படுத்தி ம ருகப்பைா ல் 

வரும ாழியின் மதாைக்க உயிர்  ீக்கப்படும். 

 கை + வ் + அ > கைாவ    (திரு.110) 

 கை + வ் + ஆ > கைாவா    (பதி.70:6) 

 பர + வ் + அல் > பராவல்    (பதி.71:22) 

 துழ + வ்+ உம் >துழாவும்    (கலி.145:43) 

  க + அர் >  காஆர்     (புற.291:1)  

   க + அர் >  காஅர்     ( ிறு:56) 

 வை +அது > வைாஅது     (அக.59:3) 

 குண + அது > குணாஅது     (அக.90:9) 

 புத + அம் > புதாஅம்     (புறா.391;16) 

 புல + அல் > புலாஅல்    (அக.270:2) 

 கை + இய > கடைஇய    (புற.7:1) 

 இர + இய > இடரஇய    (பதி.52:11) 
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 கல + இ > கடலஇ     (அக.266:5) 

 துழ + இ > துடழஇ     ( டல:181) 

  ின+இ+ய+அ > ிடனஇய    (குறி.229) 

 வின+ இ > விடனஇ    (அக.300:15) 

 குவி + இ > குடவஇ     (மபரு:104) 

 கடி + இயர் > கடீஇயர்    ( ற்ற்.134:4) 

  க + அர் >  கார்     ( டல:217) 

 புல + அல் > புலால்     ( ற்ற்.202:1) 

 வய + உம் > வயாஅம்    (ஐங்க்.51:2) 

  க + க் + இர் >  க்கிர்    (புற.388:10) 

 முடி + ய் + ஆ > முடியா    (பாி.8:42) 

 பாி + ய் + ஊஉ> பாியூஉ    (பாி.7:72) 

 எறி + ய் +அர் > எறியர்    (பதி.52:22) 

 கை + வ் + அ > கைவ    (ஐங்க்.237:1) 

 புல + வ் + அ > புலவ    (அக.8:7) 

 பர + வ் + அல் > பரவல்    (பாி.10:116) 

 புல + வ் + அல் > புலவல்    ( ற்ற்.63:3) 

 கிழ + வ்  + அன் > கிழவன்     (புறா.152) 

 கை + வ் + ஆத் + ஓர் > கைவாநதார்   (அக.279:5) 

 கல + வ் + ஆத் + உ > கலவாது    (பாி.20:19) 
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 கல + வ் + இ > கலவி     (பாி.8:119) 

  ின + வ் + இ + ய் + அ >  ினவிய    ( ற்ற்.100:6) 

 வின + வ் + இ > வினவி     ( ற்ற்.365:4) 

 துழ + வ் + உம்> துழவும்     ( ற்ற்.267:4) 

 கிழ + வ் + ஓய் + ஏ > கிழநவாநய     (பதி.54:17) 

3.  பகுதி குற்றுயிர்கள் மகாண்ை இரு திறந்த அட கள் மகாண்ைது  ற்றும் இது 

விடனயடை அல்ல. அடதத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு பின்மனாட்ைாகும். பகுதி ஈற்றுயிர் 

 ீக்கப்படும்.  ீக்கப்பட்ை பகுதி ஈற்றுயிருக்கு முன்னர் வரும் ம ய் ட் அல்லது த்-ஆக 

இருந்தால் இரட்டும். 

  த் + அம் >  த்தம்      (மபரு.156) 

 வடி+ இ >வட்டி      ( ற்ற்.210:3) 

4. பகுதி குற்றுயிர்கள் மகாண்ை இரு திறந்த அட கள் மகாண்ைது  ற்றும் அது 

மபயரடையாக இருக்கக்கூடும். அடதத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு ம ால்லாகும், 

பின்மனாட்ைல்ல. பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி மபயர் ார்ந்தாய் இருந்தால், பகுதி 

ஈற்றுயிர்  ீட் ியுறும்  ற்றும் பின்னர் இரண்டு  ாத்தியங்கள் உள்ைன:  ீட் ியுற்ற பகுதி 

ஈற்றுயிர் அைவுக்காக ந லும்  ீட் ியடையலாம்  ற்றும் மபயர் ார் வரும ாழியின் 

மதாைக்க உயிர்  ீக்கமுறலாம்;  ீட் ியுற்ற பகுதி ஈற்றுயிர் ந லும்  ீட் ியடைந்தாலும் 

இல்லாவிடிலும் மபயர் ார் வரும ாழியின் மதாைக்க உயிர்  ீக்க டையா ல் 

உைன்படுத்தி வ் பகுதிக்கும் மபயர் ார் வரும ாழிக்கும் இடையில் ம ருகப்படும். 

பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி மபயராய் இல்லாவிடில் பகுதி ஈற்றுயிர்  ாற்றமுறாது 

 ற்றும் பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் இடையில் உைன்படுத்தி வ் ம ருகப்படும். 
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 வை + அகம் > வைாகம்      (புற.189:1) 

 முழ + அடர > முழாடர     (பதி.பதி.5:14) 

 வை + அகம் > வைாஅகம்     (கலி.146:28) 

 முழ + வ் + அடர > முழாவடர    (புற.85:7) 

 புல + வ் + அம்பு > புலாஅவம்பு     (புற.181:5) 

 உவ + வ் + இனி > உவவினி                                       (அக.65:7) 

5.  பகுதி ஒன்றுக்கும் ந ற்பட்ை அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். ஈரட ப் பகுதி ஒரு 

ம ட்டுயிடரக் மகாண்டிருக்கும்  ற்றும்/அல்லது ஒரு மூடிய அட டயக் மகாண்டிருக்கும். 

பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு பின்மனாட்ைாகும். பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் 

இடையில் ஓர் உைன்படுத்தி ம ருகப்படும். பகுதி ஈற்றுயிர் அ என்றால் உைன்படுத்தி வ் 

ஆகும்; பகுதி ஈற்றுயிர் இ என்றால் உைன்படுத்தி ய் ஆகும்.  

  ல்ல + வ் + ஐ >  ல்லடவ      (பாி.20:74) 

 ந னி+ ய் + ஓடு > ந னிநயாடு    (குறு.33:3) 

 பிறவி + ய் + ஐ > பிறவிடய    (பாி.5:12) 

 வள்ைி + ய் + ஐ > வள்ைிடய    (பதி.54:1) 

6. பகுதி ஒன்றுக்கும் ந ற்பட்ை அட டயக் மகாண்டிருக்கும். ஈரட ப் பகுதி ம ட்டுயிடர 

 ற்றும்/அல்லது மூடிய அட டயக் மகாண்டிருக்கும். பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி 

ஒரு ம ால்லாகும். பகுதி ஈற்றுயிர் மபரும்பாலும்  ீக்கமுறும் அல்லது பகுதிக்கும் அடதத் 

மதாைரும் வரும ாழிக்கும் இடையில் உைன்படுத்தி ம ருகப்படும்.  பகுதி ஈற்றுயிர் அ 

என்றால் உைன்படுத்தி வ் ஆகும்; பகுதி ஈற்றுயிர் இ என்றால் உைன்படுத்தி ய் ஆகும். 
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 வாழ்க + அவன் தாநை  > வாழ்கவன் தாநை   (புற.70:19) 

 வயங்க + இட்டு > வயங்கிட்டு    (கலி. 55:2) 

 இறுக + இறுக்கி > இறுகிறுக்கி    (பாி.12:59) 

 என்ற + ஊழ > என்றூழ     (ஐங்க்.374:1) 

 மகாள்க + என > மகாள்மகன    (புற.143:1) 

 தாிக்க + என > தாிக்மகன     (பாி.5:40) 

 அருந்த + ஏ ாந்த > அருந்நத ாந்த    (புற.101:9) 

 கன்றி + இடின் > கன்றிடின்    (பாி.6:98) 

 அருந்தி + உகை > அருந்துகை    (அக14:6) 

 வாழக + வ் + அவன் கண்ணி > வாழகவவன் கண்ணி (பதி.20:5) 

 அாிய + வ் + அல்ல > அாியவல்ல    (அக.8:5) 

 வாழ்க + வ் + என்று > வாழ்கமவன்று   (புற.34:16) 

 ஊட்டி + ய் + அன்ன > ஊட்டியன்ன   (அக.388:24) 

 அருவி + ய் + இழிதரும்  > அருவியிழிதரும்   ( ற்ற்.347:7) 

5.3.1.3.4. பகுதி ஈற்று குற்றுயிர் (உ தவிர) ம ய்த் மதாைக்க வரும ாழியால் 

மதாைரப்படும் நபாது 

 பகுதி ஈற்று குற்றுயிர் (உ தவிர) ம ய்த் மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் 

நபாது பின்வருவன  ிகழும். 

1. பகுதி ஓரட  மகாண்டிருக்கும். பகுதிடயத் மதாைர்ந்துவரும் வரும ாழி ஒரு 

பின்மனாட்ைாகும். பகுதி சுட்ைாக இருந்தால் அல்லது பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி 
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விடனயாலடணயும் மபயராக இல்லா ல் இருந்தால் எந்த  ாற்றமும்  ிகழாது. 

பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி விடனயாலடணயும் மபயராக இருந்தால் இரண்டு 

 ாற்றங்கள்  ாத்திய ானதாகும்: பகுதிக்கும் பின்மனாட்டுக்கும் இடையில் உைன்படுத்தி 

ய் ம ருகப்படும் அல்லது பகுதிக்கும் பின்மனாட்டிற்கும் இடையில் ஒலித்துடணயிர் இ-

ஆல் மதாைரப்படும் உைன்படுதி வ்வ் ம ருகப்படும். 

 அ + து > அது      ( ற்ற்.308:8) 

 இ +து > இது       (குறி.21) 

 ஒ + த்த் + அன் + இர் > ஒத்தனிர்    (அக.26:19) 

 ம ா +ந்த்+உ > ம ாந்து     ( ற்ற்.177:8) 

 மவ+ய்+து > மவய்து      (அக.203:14) 

 ம ா+ய்+து>ம ாய்து      (புற.75:10) 

 ம  +வ்வ்+இ+து>ம வ்விது     (பதி.22:8) 

 ம ா+வ்வ்+இ+து>ம ாவ்விது    ( ற்ற்.315:9) 

2. பகுதி ஓரட டயக் மகாண்டிருக்கும். பின் மதாைரும் வரும ாழி மபயர் ஆகும். 

பகுதிடயத் மதாைரும் மபயாின் மதாைக்க ம ய் இரட்டிக்கும். ம ா-டவப் 

மபாருத்தவடரயில் பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் இடையில் உைன்படுத்தி ய் ம ருகப்படும். 

 அ + க் + கைல் > அக்கைல்      (புற.198:19) 

 அ + ஞ் +ஞான்று > அஞ்ஞான்று     (கலி.19:2) 

 இ + ப் + படண  ல்லுர் > இப்படண  ல்லூர்   (புற.315 :12) 

 எ+ந்+ ீாிநரா > எந் ீாிநரா      (குறு.219:7)’ 
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 ம ா+ய் + ந்+நூல் >  ம ாய்ந்நூல்     (பாி.10:10) 

3. பகுதி குற்றுயிர் மகாண்ை இரண்டு அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். பின் மதாைரும் 

வரும ாழி பின்மனாட்ைாகும். பின்வரும் பின்மனாட்டு ய்-ஆக இருந்தால் உயிர் அ 

 ீட் ியுறும். பிற ந ர்வுகைில்  ாற்றம் ஏற்பைாது.  

 வை + ய் >வைாய்     (பாி.11:105) 

 வின + ய் >வினாய்     (குறி.4) 

  ை + த்த்+அ > ைத்த    (பாி.10:43) 

 புல+த்தி >புலத்தி     (அக.39:25) 

 கிை +ப்ப்(இ)+இ>கிைப்பி    (குறு.114:1) 

 அணி+க்கு>அணிக்கு    (கலி.85:17) 

 கணி+ச் ி>கணிச் ி     (பதி.22:12) 

  ணி+த்து> ணித்து     (பாி.17:25) 

 உாி+த்து>உாித்து     ( ற்ற்.327:7) 

 உாி+து>உாிது     ( ற்ற்.322:8) 

 ஒடி+டவ>ஒடிடவ (=ஒடிவது)   (அக.301:5) 

 அறி+ தி>அறி தி     (புற.161:25) 

4. பகுதி குற்றுயிர் உள்ை இரு திறந்த அட கடைக் மகாண்டிருக்கும்; ஆனால் 

மபயரடையாய் இராது. பின் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு ம ால்லாகும். பகுதி பலா  ரம் 

தவிர பிற  ரத்டதக் குறிப்பிட்ைால், பகுதிக்கும் அடதத் மதாைரும் வரும ாழிக்கும் 

இடையில் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய்யுைன் இடயபுள்ை ஓாின/ஓாிை மூக்மகாலி 
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ம ருகப்படும்.  பிற ந ர்வுகைில் பகுதி ஈற்றுயிர்  ீட் ியுறும்  ற்றும் பின் மதாைரும் 

வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் க், ச், த் அல்லது  ப் என்றால் இரட்டிக்கும். 

 கை+ங்+கனி >கைங்கனி     ( டல:36) 

 விை+ம்+பழம்> விைம்பழம்     ( ற்ற்.12:1) 

 புைி+ங்+காய் > புைிங்காய்     (ஐக்.51:3) 

 கை+அ+க்+கைிறு>கைாக்கைிறு      (கலி.101:36) 

 சுற+அ+க்+மகாடிநயான்>சுறாக்மகாடிநயான்  (கலி.147:42) 

 பல (=பலா ரம்) + அ+ப்+நபால>பலாஅப்நபால  (மபரு.408) 

 கல+அ+த்+தாடனயன்>கலாஅத்தாடனயன்  (புற.69:11) 

பின்வரும் வருடககடை கருத்தில் மகாள்ைவும்: விைவின் … மவள்ைில் (புற.181:1), சுற 

வழங்கும் ‘சுறா அடலந்து திாியும்’ (மபாரு:203), பலவின் பழத்துள் ‘பலாப்பழத்தினுள்’ 

(அக.292:14). 

5.  பகுதி இரு குற்றட கடைக் மகாண்டிருக்கும்  ற்றும் மபயரடையாக இருக்கும். அடதத் 

மதாைரும் வரும ாழி ஒரு மபயராகும். பகுதிடயப் பின் மதாைரும் மபயாின் முதல் ம ய் 

க், ச், த் அல்லது ப்-ஆக இருந்தால் அது இரட்டிக்கும் அல்லது (மபரும்பாலான 

ந ர்வுகைில்) பகுதிக்கும் வரும ாழி மபயருக்கும் இடையில் முதல் ம ய்நயாடு இடயயும் 

ஓாிை/ஓாின மூக்மகாலி ம ருகப்படும்.  பகுதி  ழ (=இைம்) என்றால்  ாற்றம் 

ஏற்படுவதில்டல. 

  ழ+கைிறு >  ழகைிறு      ( ற்ற்.192:2) 

  ை+க்+கணம் >  ைக்கணம்     ( ற்ற்.248:8) 
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 தை+க்+டக > தைக்டக     (திரு.5) 

 தை+க்+நகாட்டு ஆ ான் > தைக்நகாட்டு ஆ ான் (அக.238:7) 

 புைி+க்+கைா > புைிக்கைா     (புற.177:9) 

 புைி+ச்+சுடவ > புைிச்சுடவ    ( ற்ற்.87:4) 

 தை+ங்+நகாட்டு ஆ ான் > தைங்நகாட்டு ஆ ான் ( ற்ற்.57:1) 

 பழ+ங்+கயிறு > பழங்கயிறு     ( ற்ற்.284:10) 

  ன+ஞ்+ ாரல் >  னஞ் ாரல்    (கலி.44:1) 

  ன+ந்+தடல >  னந்தடல     (மபரு:291) 

 தை+ந்+தாள் > தைந்தாள்     ( ற்ற்.91:4) 

 இை+ம்+நபடை > இைம்நபடை    (புற.326:2)   

  ை+ யில் >  ை யில்     (பாி.15:40) 

 தை+வடர> தைவடர     (பாி.19:23) 

6.  பகுதி ஒன்றிற்கும் ந ற்பட்ை அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். ஈரட ப் பகுதி ஒரு 

ம ட்டுயிடரக் மகாண்டிருகும்  ற்றும்/அல்லது ஒரு மூடிய அட டயக் மகாண்டிருக்கும். 

அடதப் பின் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு பின்மனாட்ைாகும்.  ாற்றம் ஏற்பைாது. 

 கூைி+க்கு  > கூைிக்கு     (கலி.101:26) 

 குருதி+த்து > குருதித்து     (பாி.12:85) 

  ீட்டி+த்த்+அ> ீட்டித்த     (கலி.83:5)  

 வட்டி+த்த்+உ> வட்டித்து     (அக.353:6) 

  ந்தி+க்கு >  ந்திக்கு     ( ற்ற்.353:6) 
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7. பகுதி இரண்நைா அதற்கு ந நலா அட கடைக் மகாண்டிருக்கும்  ற்றும் அது 

மபயரடையாக இருக்காது.  பகுதிடயப் பின்மதாைரும் வரும ாழி மபயராக இருக்கும், 

ஆனல் மபயரடையாக இருக்காது. பகுதி ஈற்றுயிர்  ாற்ற டையாது. பகுதிநயா 

பின்மதாைரும் வரும ாழிநயா மபயரடைப் மபயராக இல்லாதிருந்தாநலா புவியியல் 

திட யின் ம ால்லாக இருந்தாநலா பகுதிடயப் பின்மதாைரும் ம ால்லின் மதாைக்க ம ய் 

க், ச், த் அல்லது ப் இரட்டிக்கும். 

  ீறடி+க்+கணம் மகாள் >  ீறடிக்கணங்மகாள்   ( டல:43:44) 

 கைந்த+க்+கால் > கைந்தக்கால்    (பாி.3:54) 

 ம ால்ல+த்+தக்கார் > ம ால்லத்தக்கார்   (கலி.88:5) 

 பஞ் ி+ப்+பி ிர் > பஞ் ிப்பி ிர்    (அக.283:14) 

 காஞ் ி+ப்+பனி முறி > காஞ் ிப்பனி முறி   (புற.344:8) 

 கடி+ப்+படக > கடிப்படக     ( டல:22) 

 இறடி+ப்+மபாம் ல் > இறாடிப்மபாம் ல்   ( டல:169) 

 முை+ ா (=விலங்கு) > முை ா    (ஐங்க்.364:1) 

 கடி+ தில் > கடி தில்     (மபரு:451) 

 வஞ் ி+முற்றம் > வஞ் ி முற்றம்    (புற.373:24) 

 குை+காற்று > குை காற்று     (மபரு:240) 

 குண+குை+கைல் > குண குை கைல்   ( து.71) 

  ில+ ில >  ில  ில      (பாி.12:39) 

 வை+மதற்கு > வை மதற்கு     (பதி.31:16) 
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  ீைி+ம ஞ்சு  >  ீைி ம ஞ்சு    (அக.379:4) 

 நவங்கை+ம டுவடர > நவங்கை ம டுவடர  (அக.85:9) 

 பல+பல > பல பல      (பாி.12:37) 

 வை+புலம் > வை புலம்     (புற.391:7) 

  ழ+புலம் >  ழ புலம்     (அக.61:12) 

8. பகுதி இரண்நைா அதற்கு ந நலா அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். அடதப் பின் 

மதாைரும் வரும ாழி ஒரு விடன வடிவ ாகும். பகுதி ஈற்றுயிர்  ாற்ற டையாது. 

பகுதிடயப் பின் மதாைரும் வரும ாழியின் முதல் ம ய் க், ச், த் அல்லது ப்-ஆக இருந்தால் 

அது இரட்டிக்கும். பகுதி ஈற்றுயிர் இ என்றால் இரட்டிப்பு விருப்பாக அட யும்.  

 வாழ+ச்+ம ய்த  ல்விடன > வாழச்ம ய்த  ல்விடன  (புற.367:10) 

 விய+த்+தகு > வியத்தகு     (பாி.9:82) 

 பர+த்+தர > பரத்தர      (கலி.106:31) 

 து ிய+ப்+பண்ணி > து ியப்பண்ணி   (அக.45:10) 

 ம ாழி+க்+மகாைிநன > ம ாழிக்மகாைிநன  ( ற்ற்.146:11) 

 பனி+ப்+பயந்தன > பனிப்பயந்தன    (ஐங்க்.266:4) 

  ருைி+மகாள் >  ருைி மகாள்    (கலி.14:11) 

 எறி+த்+தரு கதிர் > எறித்தரு கதிர்    (கலி.9:1) 

 எறி+தரும் > எறிதரும்     (குறு.110:7) 

 அடி+ப்+பை > அடிப்பை     (அக.209:25) 
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9. பகுதி இரண்நைா அதற்கு ந ற்பட்ை அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். அடதப் 

பின்மதாைரும் வரும ாழி ஒரு பின்மனாட்ைாகநவா ம ால்லாகநவா இருக்கும். பல 

ந ர்வுகைில் பகுதி ஈற்றுயிரும் அதற்கு முன்வரும் ம ய்யும்  ீக்கப்படும்; இது  ீர் ீக்கம் 

(haplology) எனப்படும். இரு சூழலிலும் பகுதிடயப் பின் மதாைரும் வரும ாழியின் 

மதாைக்க ம ய் இரட்டிக்கும். 

 உருவ+க்+குத்தி > உருவக்குத்தி     (குறு.255:2) 

  ாவ+க்+குத்தி >  ாக்குத்தி     (கலி.101:16) 

  ாவ+ச்+ம ய்யார் >  ாச்ம ய்யார்    ( ற்ற்.226:2) 

  க+க்+கள் >  க்கள்      (கலி.94:22) 

  டறக்க+க்+மகாண்ை >  டறக்மகாண்ை   (புற.60:11) 

5.3.1.3..5. பகுதி ஈற்று குற்றுயிர் உ உயிர்த்  மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் 

நபாது 

 பகுதி ஈற்று குற்றுயிர் உ உயிர்த்  மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

பின்வருவன  ிகழும். 

1. பகுதி ஓரட டயக் மகாண்டிருக்கும். அடதப் பின் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு 

பின்மனாட்ைாகும். விடையும் வடிவு  ாற்றுப்மபயராகநவா எண்ணுப் 

மபயரடையாகநவா இல்லாவிடில் உைன்படுத்தி வ்வ்  ிடலம ாழிக்கும் வரும ாழிக்கும் 

இடையில் ம ருகப்படும்; அப்படியில்டல என்றால் உைன்படுத்தி வ் ம ருகப்படும். 

எண்ணுப் மபயரடையின் பகுதி ஈற்றுயிர்  ீட் ியுறும். 

 து+வ்வ்+ஆ > துவ்வா (துவ்வு)    (பதி. 60:12) 

 உ+வ்+அள் > உவள்      ( ற்ற்.127:3) 
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 மு+வ்+இர் > மூவிர்      (புற.109:2) 

2. பகுதி ஓரட டயக் மகாண்டிருக்கும். அடதத் மதாைரும் வரும ாழி மபயராகும். பகுதி 

ஈற்றுயிர்  ீட் ியுறும்  ற்றும் பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் இடையில் உைன்படுத்தி வ் 

ம ருகப்படும். 

 மு+வ்+உரு > மூவுரு      (பாி.13:37) 

 மு+வ்+இரு (=இருமுடற) >  மூவிரு  (இருமுடற மூன்று)  (திரு.103) 

3. பகுதி குற்றுயிர்கள் உள்ை இரண்டு திறந்த அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். பகுதிடயத் 

மதாைர்ந்துவரும் வரும ாழி பின்மனாட்ைாகும். மபரும்பாலான ந ர்வுகைில் பகுதிக்கும் 

வரும ாழிக்கும் இடையில் உைன்படுத்தி வ் ம ருகப்படும். பகுதி ஈற்றுயிருக்கு முன்னர் 

வரும் ம ய் ழ் என்றால் உைன்படுத்தி (க்)க் அல்லது ம் அாிதாக இடையில் ம ருகப்படும்.  

பகுதி அஃறிடண  ாற்றுப்மபயராகவும் பின்மனாட்டு நவற்றுட  உருபாகநவா திாிபுக் 

குறியாகநவா இருந்தால் பகுதி ஈற்றுயிர்  ீக்கப்படும். 

 கழு+வ்+அ > கழுவ      (அக.272:2) 

 புது+வ்+அர் > புதுவர்     ( ற்ற்.393:12) 

 இரு+வ்+அர் > இருவர்     (திரு.178)  

 கது+வ்+அல்  > கதுவல்     (அக.8:3) 

  ிறு+வ்+அர் > ிறுவர்     ( ற்ற்.330:9) 

 இரு (‘இரண்டு’)+வ்+ஆம் > இருவாம் (‘ ா ிருவர்’) (குறு.237:4) 

 இரு (‘குத்து’) + வ்+ஆம் > இருவாம் (‘குத்துநவாம்’) (கலி.41:3) 

 கது+வ்+இய > கதுவிய     (மபரு: 287) 
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 குழு+வ்+இன்+அ > குழுவின    ( ற்ற்.367:5) 

 படு+வ்+இல் > படுவில்     (அக.79:3) 

 மகழு+வ்+உ > மகழுவு     (பாி.6:6) 

 அது +வ்+ஏ (இடைம ால்) > அதுநவ   (அக.218:17) 

 புது+வ்+ஓர் > புதுநவார்     ( டல:288) 

 முது+வ்+ஓர் > முதுநவார்     ( ிறு.231) 

  ழு+க்+அ >  ழுக்க      (பாி.6:16) 

 இழு+க்க்+இ > இழுக்கி     (அக.107:14) 

 இழு+க்+இ > இழுகி      (புற.281:3) 

  ழு+கி+இ >  ழுகி      (புற.377:12) 

 குழு+ம்+அ > குழும்      ( து:677) 

 மபரு+ம்+ஆன் > மபரு ான்    (கலி.82:21) 

 மகழு+ம்+இன்+அ > மகழு ின    (புற.345:2) 

 அது+அன் > அதன்      (குறி:142) 

 அது+ஐ > அடத      (பாி.11:71) 

4. பகுதி குற்றுயிர்கள் உள்ை இரு திறந்த அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். அது விடனயாக 

இருக்கும் அல்லது அாிதாக மபயரடையாக இருக்கும். அடதத் மதாைர்ந்துவரும் 

வரும ாழி ஒரு பின்மனாட்ைாகும். மபரும்பாலான ந ர்வுகைில் பகுதி ஈற்றுயிர் உ 

 ீக்கப்படும்  ற்றும் பின்வரும் பின்மனாட்டின் மதாைக்க உயிர் ம ட்டுயிராக இல்டல 

என்றால்  ீட் ியுறும். ந லும் பகுதி ஈற்றுயிாின்  ீட் ி  ிலநவடை  ிகழும். பகுதி ஈற்றுயிர் 
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உ-ஐப் பின்மதாைரும் பின்மனாட்டு இ என்றால் அது ஐ-ஆக  ாறும்  ற்றும்  ான்றாக 

வரும் ஒநர எடுத்துக்காட்டு வகஈ ஆகும்.  

 ஒரு+அல்+இன் > ஒராலின்    (பதி.23:17) 

  கு+அல்+ ின் > கான் ின்   (கலி.145:12) 

 வழு+ஆத்+உ > வழாது    (புற.263:3) 

 குழு+அம் > குழாஅம்             ( து:360 

  ிறு+அர் >  ிறாஅர்     (மபரு:223) 

 பகு+அர் > பகாஅர்     (அக.181:22) 

 விடு+அல் > விைாஅல்    (கலி.112:7) 

 எழு+அல் >எழாஅல்     (மபாரு:56) 

 இறு+அல்+இயநரா >இறாஅலியநரா  (பதி.40:2) 

 குழு+அல்+இன் > குழாஅலின்   (பதி.29:5) 

 இடு+ஆ ஏணி > இைாஅ ஏணி   (பதி.24:14) 

 ஒரு+ஆ  ீர் > ஒராஅ ீர்    (பதி.72:9) 

  ரு+ஆ ஆடன >  ராஅ யாடன   (அக.13:7) 

 வழு+ஆத்+உ > வழாஅது    (திரு.:177) 

 மபறு+ஆன் > மபறாஅன்    (குறி.243) 

 மகழு+இ > மகழீஇ     (மபாரு:399) 

 குழு+இ >குழீஇ     (மபாரு.:226) 

 இரு+இ > இாீஇ     (திரு:310) 
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 ஒரு+இ > ஒாீஇ     ( து:498) 

 மவரு+இ > மவாீஇ     (திரு.310) 

 விடு+ஈர் > விடீஇர்     (குறி.144) 

 அது + உம் > அதூஉம்    (அக.292:6) 

 கது + உம் >கதூஉம்     (குறு.8:2) 

 கழு+உம்  ாரல் > கழூஉம்  ாரல்   ( ற்ற்.63:10) 

 முகு+ஊஉ > முகூஉ     (பாி.16:14) 

 அடு+ஊஉ  ின்று > அடூஉ  ின்று   (அக.322:3) 

 வகு+இ >வடகஇ     ( ற்ற்.120:5) 

5. பகுதி குற்றுயிர் உள்ை இரு திறந்த அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். அடதத் மதாைரும் 

வரும ாழி ஒரு ம ால்லாகும்; பின்மனாட்ைல்ல. பின்வரும்  ாற்றங்கள் 

 ாத்தியங்கைாகும்: பகுதி ஈற்றுயிர்  ீக்கப்படும்  ற்றும் வரும ாழியின் மதாைக்க உயிர் 

ம ட்டுயிர் இல்டலமயன்றால் அது  ீட் ியுறும்; பகுதி ஈற்றுயிர்  ீக்கம்மபறாது, ஆனால் 

 ீட் ியுறும்  ற்றும் பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் இடையில் வ் உைன்படுத்தி ம ருகப்படும். 

பகுதி ஈற்றுயிர்  ாற்றமுறாது  ற்றும் உைன்படுத்தி வ்/க் பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் 

இடையில் ம ருகப்படும். 

 பரு + அடர > பராடர    (திரு:10) 

 பரு + அடர > பராஅடர    (மபாரு:104)  

 அது+அன்று > அதாஅன்று    (திரு:77) 

 பரு+ஏர் எறுழ் > பநரர் எறுழ்   (கலி.104:18) 
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 இது+ஓர் >இநதார்     (கலி.104:18) 

 ஒரு+ஓர்+டக > *ஒநராஒர்டக > ஒநராஒடக (கலி.18:9) 

 தழு+வ்+அணி > தழூஉவணி   (அக.176:15) 

 பரு+வ்+உடற > பரூஉவுடற   (அக.218:4) 

 அது+வ்+ஆயின் > அதுவாயின்   (கலி.24:13) 

 தழு+வ்+அணி > தழுவணி    (குறு.294:2) 

  ிறு+க்(உ)+இடையார் >  ிறுகிடையார்   (பாி.10:106) 

6. பகுதி குற்றுயிர்களுள்ை இரு திறந்த அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். அடதத் 

மதாைர்ந்துவரும் வரும ாழி ஒரு பின்மனாட்ைாகநவா மபயராகநவா இருக்கும். பகுதி 

ஈற்றுயிர்  ீக்கமுறும்  ற்றும் பகுதியின் முதல் அட யின் உயிர்  ீட் ியுறும்.  

 இடு+ஆ > ஈைா     (பாி.8:60) 

 ம று+ஏல்+க > ந நறற்க    (பாி.20:68) 

  லம் மகழ்(உ)+அாிடவ >  லம் நகழாிடவ (குறு.338:8) 

 பசு+அடை > பா டை    ( ிறு:32) 

 கரு+அணல் > காரணல்    ( ற்ற்.181:1) 

 முது+ஊர் > மூதூர்     ( ிறு:201) 

 ஒரு+ஊர் > ஓரூர்     (குறு.172:5) 

 மபரு+எழில் > நபமரழில்    (புற.293:4) 

 மபாரு+ஏறு > நபாநரறு    ( து:144) 

 ஒரு+ஒக்கும் > ஓமராக்கும்    (புற.189:6) 
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 ஒரு+ஒரு > ஓமராரு     (கலி.141:7) 

7. பகுதி குற்றுயிர் உள்ை இரு திறந்த அட கடைக் மகாண்டிருக்கும்  ற்றும் அது ஒரு 

மபயரடையாக இருக்கும். அடதத் மதாைரும் வரும ாழி பின்மனாட்ைாகநவா 

மபயராகநவா இருக்கும். பின்வரும்  ாற்றங்கள்  ிகழும்: பகுதி ஈற்றுயிர் முன் வரும் ம ய் 

இரட்டும் அல்லது வலுவுறும் அல்லது பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் இடையில் உயிர் இ 

ம ருகப்படும். இதன் விடைவாக இ-க்கும் வரும ாழிக்கும் இடையில் உைன்படுத்தி ய் 

ம ருகப்படும். முது என்ற பகுதிடயப் மபாருத்தவடர நவறு வடக  ாற்றம்  ாத்திய ாகும்: 

பகுதி ஈற்றுயிர்  ீக்கப்பட்ைதும்,  ீக்கப்பட்ை உயிருக்கு முன் வரும் ம ய் இரட்டும்  ற்றும் 

முதல் அட யிலுள்ை உயிர்  ீட் ியுறும்.  

 பசு + இறா > பச் ிறா    (மபரு.270) 

 பசு + ஊன் > பச்சூன்    (மபரு.283) 

 ம டு+உருட்டு > ம ட்டுருட்டு   (பாி.18:42)  

 ம து + என் > ம த்மதன்    (ம டு.37) 

 புது+அகல் > புத்தகல்    (அக.86:8) 

  ிறு+ஆற்று >  ிற்றாறு    (கலி.108:27) 

 முது +இ+ய்+ஓள் > முத்நயாள்   (புற.277:2) 

  ிறு+இ+ய்+இடல> ிறியிடல   ( ற்ற்.64:5) 

 பரு+இ+ய்+அடர >பாியடர   (மபரு:7) 

 மபரு+இ+ய்+அது > மபாியது   (கலி.135:8) 

 முது+ஓர் >மூத்நதார்     (அக.90:1) 
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8. பகுதி குற்றுயிர் உள்ை இரு திறந்த அட கடைக் மகாண்டிருக்கும்  ற்றும் அது 

மபயரடையாக இருக்காது. பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி மபயராகப் 

பின்மனாட்ைாகநவா மபயராகநவா இருக்கும். பகுதி ஈற்றுயிர்  ீக்கப்படும். பகுதி 

ஈற்றுயிருக்கு முன் வரும் ம ய் இரட்டும்.  

 புகு + இல் > புக்கில்       (புற.221:6) 

 அடு+இல் > அட்டில்       ( ிறு:132) 

 மதாடு+இ >மதாட்டி       (பாி.20:51) 

 ம து+ஓர் > ம த்நதார்      (புற.240:8) 

 ம று+அம் >ம ற்றம்       ( து:490) 

9. பகுதி இரண்டு அல்லது அதற்கு ந ற்பட்ை அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். ஈரட ப் 

பகுதி ஒரு மூடிய அட டயநயா  ற்றும்/அல்லது ம ட்டுயிடரக் மகாண்டிருக்கும். 

மதாைரும் வரும ாழி மபயராக்கப் பின்மனாட்ைாகநவா ஒரு ம ால்லாகநவா இருக்கும். 

பகுதி ஈற்று உயிர்  ீக்கமுறும்; பகுதி ஈற்றுயிர் முன் வரும் ம ய் இரட்டும் அல்லது 

வலுவுறும். பகுதி விடனமயச்  ாகநவா மதாழில் மபயராகநவா இருந்தால் பகுதிக்கும் 

வரும ாழிக்கும் இடையில் இ ம ருகப்படும். 

 ஏகு+அற்ற > ஏகற்ற      (அக.39:24) 

 துஞ்சு+இல் (‘இைம்’) > துச் ில்    (பட்ட்:58) 

 ஓடு+ஐ > ஓட்டை      (பாி.12:51) 

 குவடு+இடையது > குவட்டிடையது   (குறு.179:7) 

 நகாடு+இனத்து > நகாட்டினத்து     (கலி.103:33) 
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 நகாடு+ஐ > நகாட்டை     (புற.392:13) 

 பாடு + இ (மபயராக்கப் பின்மனாட்டு) > பாடி  (அக.196:4) 

 ந ாடு + அ திடர > ந ாட்ை திடர    (கலி.131:38) 

 ந ாடு+இரு வரால் > ந ாட்டிரு வரால்    (அக.196:2) 

 யாண்டு+ஒரு கால் > யாட்மைாரு கால்   (கலி.71:26) 

 ஈந்து+இல்டல > ஈத்தில்டல    (மபரு:88) 

 நவந்து+அடவ >நவத்தடவ    ( டல:39) 

 வீறு+இரும் மகாற்றம் > நவற்றிரும் மகாற்றம்  (பதி.59:9) 

 நவறு+அரசு > நவற்றரசு     (புற.17:31) 

 நவறு+ஓர் > நவற்நறார்     (புற.367:3) 

 ந ான்பு+இ+ய் (உைன்படுத்தி) +அர்> ந ான்பியர் ( ற்ற்.22:6) 

 மவன்று+இ+ய் (உைன்படுத்தி) + ஆடிய >மவன்றியாடிய (பதி.40:12) 

10. பகுதி இரண்டிற்கும் ந ற்பட்ை அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். பின் மதாைரும் 

வரும ாழி ஒரு பின்மனாட்ைாகும். பகுதி ஈற்றுயிர்  ீக்கம்மபறும்  ற்றும் பகுதிடயத் 

மதாைரும் பின்மனாட்டின் முதல் உயிர் அது ம ட்டுயிர் இல்டல என்றால்  ிலந ர்வுகைில் 

 ீட் ியுறும். 

 இன்னது + ஐ > இன்னடத     ( ற்ற்.71:1) 

 என்னது +உம்>என்னதூஉம்    (புற.172:4) 

 எடனயது + உம் > எடனயதும்    ( ற்ற்.331:10) 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 353 

11. பகுதி இரண்டிற்கும் ந ல் அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். அடதத் மதாைரும் 

வரும ாழி ஒரு பின்மனாட்ைல்ல. விடையும் வடிவம் மதாழிற்மபயர் கூட்டுப்மபயராகும். 

பகுதி ஈற்றுயிர் உ  ீக்கமுறும். வரும ாழியின் முதல் உயிர் அடத மதாழிற்மபயராக 

 ாற்ற நவண்டி நதடவ என்றால்  ீட் ியுறும். 

 பகுத்து + உண் > பகுத்தூண் (உண் >ஊண்)   (பதி.38:15) 

 இரந்து + உண் > இரந்தூண்(உண் >ஊண்)  (குறு.33:3)  

 எடுத்து + ஏறு > எடுத்நதறு     (பதி.41:23) 

12. பகுதி ஒன்நறா அதற்கு ந நலாஅட கடைக் மகாண்டிருக்கும். அடதத் மதாைரும் 

வரும ாழி ஒரு ம ால்லாகநவா பின்மனாட்ைாகநவா இருக்கும். பகுதி ஈரட ப் பகுதி 

என்றால் அதன் ஈற்றுயிர் பின்வரும் கட்டுப்பாட்டில்  ீக்கமுறும்: ஈரட  ஒரு விடனயாக 

இருக்கநவண்டும்  ற்றும் ஈற்றட யின் முன்னர் வரும் ம ய் க், ட் அல்லது ற்-ஆக 

இருக்கநவண்டும். 

 பிறங்கு + அத்தம் > பிறங்கத்தம்    (குறு.66:2) 

 நவண்டு + அன்டன > நவண்ைன்டன   (ஐங்க்.208:1) 

 எடு+அடீநரா > எைடீநரா     (புற.388:10) 

 விறகு+ஆக > விறகாக     (புற.16:5) 

 விடையாடு+ஆயந ாடு > விடையாைாயந ாடு  ( ற்ற்.68:1) 

 பாைாது+ஆயினும் > பாைாதாயினும்   (புற.200:10) 

  ல்கு+இ >  ல்கி      (மபாரு:8:3) 

  ாறு+இரட்டும் >  ாறிரட்டும்    (ஐங்க்.450:1) 
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 ஏது+இல > ஏதில்      (புற.245:4) 

 விறகு+ஈ த்து > விறகீ த்து    (புற.245:4) 

 நுகர்கு+என >நுகர்மகன     (குறி.181) 

 படு+உம் > படும்      ( ற்ற்.61:10) 

 சூடு+உறு > சூடுறு      ( து:512) 

  ிடறவு+உற >  ிடறவுற     (கலி.146:43) 

 விறகு+ஒய்  ாக்கள் > விறமகாய்  ாக்கள்   (புற.70:17) 

 படு+வ்+இல் > படுவில்     (அக.79:3) 

 எழு+வ்+இனி > எழுவினி     (புற.207:1) 

13. பகுதி  ான்கு அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். பகுதிடயப் பின் மதாைரும் வரும ாழி 

பகுதியுைன் கூட்டுப் மபயடர ஆக்கும் ஒரு மபயர். பகுதி ஈற்றுயிர்  ீக்கமபறும்  ற்றும் 

பகுதி ஈற்றுயிர் முன்னர் வரும் ம ய் இரட்டும். 

 விடையாடு+ஆயம் >விடையாட்ைாயம்   (அக.230:6) 

5.3.1.3.6. பகுதி ஈற்று குற்றுயிர் உ ம ய்த்  மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் 

நபாது 

பகுதி ஈற்று குற்றுயிர் உ ம ய்த்  மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

பின்வருவன  ிகழும். 

1.  பகுதி ஓரட  மகாண்டிருக்கும். அடதத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு மபயராகும். 

வரும ாழியின் முதல் ம ய் இரட்டிக்கும். 

 உ+க்+கடர >உக்கடர     (புற.357:9) 
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 உ+ப்+பால் > உப்பால்     (பாி.11:8) 

 உ+வ்+வடர >உவ்வடர     (பதி.78:2) 

 மு+க்+கண் > முக்கண்     (புற.6:18) 

2. பகுதி குற்றுயிர் உள்ை ஈரட கடைக் மகாண்டிருக்கும். அடதத் மதாைரும் வரும ாழி 

ஒரு பின்மனாட்ைாகநவா ஒரு ம ால்லாகநவா இருக்கும். பகுதி ஈற்றட க்கு முன்னர் 

வரும் ம ய் ழ்-ஆகநவா ர்-ஆகநவா இருந்தால் ஒற்டற ம ய்யில் மதாைங்கும் 

பின்மனாட்டுக்கு முன்னர் வரும் பகுதி ஈற்றுயிர்  ில ந ர்வுகைில்  ீட் ியுறும். பகுப் 

மபயரடையாக இருந்தால் பகுதி ஈற்றுயிாின் முன்னர் வரும் ர்  ீக்கமுறும்  ற்றும் 

பகுதிக்கும் பின் மதாைரும் மபயடைப் மபயர் பின்மனாட்டிற்கும் இடையில் 

ஒலித்துடணயுயிர் இ ம ருகப்படும்.  பிற மபயரடை பகுதிகைில் பகுதிடய மதாைரும் 

மபயாின் முதல் ம ய் க், ச், த் அல்லது ப்-ஆக இருந்தால் அதனுைன் இடயயும் ஓாிை/ஓாின 

மூக்மகாலி பகுதிக்கும் மபயருக்கும் இடையில் ம ருகப்படும்.  

 மவரு+தல் > மவரூஉதல்     (குறி:137) 

 ஒரு+ப > ஒரூஉப      (பதி.33:12) 

 எழு+க > எழூஉக       (கலி.102:34) 

 தழு+கம் > தழூஉகம்      ( ற்ற்.50:3) 

 எழு+க > எழுக      ( து:204) 

 விடு+கம் > விடுகம்      (குறு.106:6) 

 முழு+து > முழுது      (பதி.14:19) 

  ிறு+ ின் >  ிறு ின்     (புற.152:14) 
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 அரு+இ+து> அாிது      (ஐங்க்.235:2)  

 மபரு+இ+து > மபாிது     ( ற்ற்.150:11) 

 மபரு+த்த > மபருட்ை ( ாற்ற ில்டல)   (புற.177:14) 

 எடு+ப்ப > எடுப்ப ( ாற்ற ில்டல)    ( து:714) 

 கடு+ஞ்+ம லல் > கடுஞ்ம லல்    (அக.150:6) 

 கடு+ம்+புனல் > கடும்புனல்     (ம டு:18) 

 கடு+ ாள்> கடு ாள் ( ாற்ற ில்டல)   (குறு.380:7) 

3. பகுதி குற்றுயிர்கள் உள்ை திறந்த ஈரட கள் மகாண்ைதாகும். மபரும்பாலான 

ந ர்வுகைில் பகுதி ஈற்றுயிாின் முன்னர் வரும் ம ய் ர்-ஆகநவா ழ்-ஆகநவா இருக்கும். 

அடதத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு மபயராகும். பகுதி ஈற்றுயிர் மபரும்பாலான 

ந ர்வுகைில்  ீட் ியுறும். எல்லா ந ர்வுகைிலும் பகுதிடயத் மதாைரும் மபயாின் முதல் 

ம ய் அது க், ச், த் அல்லது ப்-ஆக இருந்தால் இரட்டும்.    

 குரு+க்+கண் > குரூஉக்கண்    ( டல:169) 

 குழு+க்+கைிற்று > குழூஉக்கைிற்று   (புற.97:9) 

 வழு+ச்+ம ால் > வழூஉச்ம ால்    (கலி.106:4) 

 பரு+த்+திாி > பரூஉத்திாி     (ம டு:103) 

 கடிப்பு இகு+ப்+புண் > கடிப்பிகூஉப்புண்   (பதி.40:3-4) 

 குரு+ப்+புலி > குரூஉப்புலி     ( டல:517) 

 பரு+ யிர் > பரூஉ யிர்     ( ற்ற்.98:1) 

 முழு+வள்ளுரம் > முழூஉவள்ளுரம்    (புற.219:2) 
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 குரு+க்+கண் > குருக்கண்     (கலி.101:15) 

 விழு+த்+மதாடி > விழுத்மதாடி    (பதி.81:10) 

4. பகுதி குற்றுயிர்கள் உள்ை இரண்டு அட கடைக் மகாண்டிருக்கும்.அடதத் மதாைரும் 

வரும ாழி ஒரு விடனயாகநவா மபயராகநவா இருக்கும். பகுதி ஈற்றுயிர்  ீட் ியுறாது, 

ஆனால் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் அது க், ச், த் அல்லது ப்-ஆக இருந்தால் 

மபரும்பாலான ந ர்வுகைில் இரட்டும். 

 கடு+க்+கலிட்து எழுந்த > கடுக்கலித்து எழுந்த              ( டல:14) 

 ம து+க்+கண்> ம துக்கண்     (புற.261:9) 

 திரு+க்+கிைர் நகாயில் > திருக்கிைர் நகாயில்  (மபாரு:90) 

 குறு+க்+டக > குறுக்டக     (ஐங்க்.266:2) 

  ிறு+க்+கண் >  ிறுக்கண்     (ஐங்க்.266:1) 

 மபாது +க்+மகாண்ை >மபாதுக்மகாண்ை   (கலி.66:11) 

  று+த்+தரல் >  றுத்தரல்     (கலி.15:15) 

  ிறு+கண் >  ிறுகண்     (ஐங்க்.267:1) 

  று+தரல் >  றுதரல்     (அக.333:21) 

 இடு+நதாறும் > இடுநதாறும்    (பதி.21:11) 

 புது+ ாற்றம் > புது ாற்றம்     (பாி.7:21) 

 கடு+முடன > கடுமுடன     (அக.372:10) 

 மதறு+வர > மதறுவர     ( ற்ற்.305:4) 
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5. பகுதி ஒரு ம ட்டுயிர் அல்லது ஒரு மூடிய அட மகாண்ை ஈரட கடைக் 

மகாண்டிருக்கும். அடதத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு மபயராகும். பகுதி ஈற்றுயிர் 

 ீக்கப்படும். பகுதி ஈற்றுயிர்  ீக்கப்பட்ை பின் பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் இடையில் 

ஒலித்துடண உயிர் அ ம ருகப்படும்; பின்னர் பகுதிடயத் மதாைரும் மபயாின் ம ய் அது 

க், ச், த் அல்லது ப்-ஆக இருந்தால் இரட்டும்.  

 வம்பு+அ+ப்+பதுக்டக > வம்பப்பதுக்டக    (புற.3:21) 

 ஊகு+அ+நுண்நகால் > ஊகநுணுநகால்   (புற.324:5) 

 வம்பு+அ+ ாாி > வம்ப  ாாி    (குறு.66:5) 

6. பகுதி இரண்நைா அதற்கு ந நலா அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். ஈரட ப் பகுதி ஒரு 

மூடிய அட யக் மகாண்டிருக்கும்; அது ம ட்டுயிராகநவாஅல்லாநதா இருக்கலாம்.  

பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு விடனயாகநவா மபயராகநவா இருக்கலாம். 

வரும ாழியின் முதல் ம ய் அது க், ச், த் அல்லது ப்-ஆக இருந்தால் இரட்டும். 

 புள்ளு+க்+குரல் > புள்ளுக்குரல்    (புற.385:1) 

 விண்டு+ச்+ந ர்ந்த > விண்டுச்ந ர்ந்த   (பதி.55:15) 

 வில்லு+ச்+ம ாாி > வில்லுச்ம ாாி    (பாி.18:40) 

 உவவு+த்+தடல > உவவுத்தடல    (புற.65:6) 

 பிைவு+த்+தடை > பிைவுத்தடை    ( ற்ற்.246:8) 

 காம்பு+த்+தீ > காம்புத்தீ     (கலி.150:3) 

 முழவு+த்+நதால் > முழவுத்நதால்    (பதி.31:20) 

 வல்லு+ப்+நபா > வல்லுப்நபார்    (பாி.18:41)  
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 விசும்பு+ம ய் ஆக > விசும்பு ம ய் ஆக   ( ற்ற்.க.வா:3) 

7. பகுதி இரண்நைா அதற்கு ந நலா அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். ஈரட ப் பகுதி ஒரு 

ம ட்டுயிடரநயா மூடிய அட டயநயா மகாண்டிருக்கும். பகுதிடயத் மதாைரும் 

வரும ாழி ஒரு விடனயாகநவா அல்லது ஒரு மபயராகமவா இருக்கும். பகுதி 

ஈற்றுயிருக்கு முன்னர் வரும் ம ய் அது க், ச், ட், த், ப் அல்லது ற்-ஆக இருந்தால் 

இரட்டிக்கநவா வலுவுறநவா ம ய்யும்.    

 மவருகு+ப்+பல் > மவருகுப்பல்    (குறு.240:3)  

 ஆறு+ப்+படுப்ப > ஆற்றுப்படுப்ப    ( ிறு:39) 

 கயிறு+ப்+புறத்து > கயிற்றுப்புறத்து   (அக.128:11) 

 மவருகு+விடை > மவருக்குவிடை    (புற.324:1) 

 அஞ்சு+வர > அச்சுவர     (புற.360:14) 

 இரும்பு+முகம் > இருப்பு முகம்    (புற.370:20) 

8. பகுதி இரண்நைா அதற்கு ந நலா அட கடைக் மகாண்டிருக்கும். அடதத் மதாைரும் 

வரும ாழி ய் அல்லது ப்-இல் மதாைங்கும் மபயர். பகுதி ஈற்றுயிர்  ீக்கப்படும். பகுதி 

ஈற்றுயிர் முன்னர் வரும் ம ய் அது க், ச், ட், த், ப் அல்லது ற் என்றால் இரட்டிக்கநவா 

வல்லுறநவா ம ய்யும். பின்னர் பகுதிடயத் மதாைரும் ம ால்லின் மதாைக்க ம ய் அது ப்-

ஆக இருந்தால் இரட்டும். ஈரட  மபயரடைப் பகுதியில்  ீக்கப்பட்ை உயிருக்கு முன்னர் 

வரும் ம ய் வலுவுறுவதற்குப் பதிலாக முதல் உயிர்  ில ந ர்வுகைில்  ீட் ியுறும். எல்லா 

ந ர்வுகைிலும் ஒலித்துடண உயிர்  ாற்றப்பட்ை பகுதிக்கும் ய்-மதாைக்க வரும ாழிக்கும் 

இடையில் ம ருகப்படும்; அப்படி இல்டல என்றால் ஐ ம ருகப்படும். 
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  ினக்கு+இ+யான் >  ினக்கியான்     (புற.200:15) 

 மபாருட்கு+இ+யான் > மபாருட்கியான்    (புற.208:6) 

 பகடு+இ+யாடன > பகட்டியாடன    ( ற்ற்.381:7) 

 பருக்மகாடு+இ+யாழ் > பருக்நகாட்டியாழ்   (பாி.10:56) 

 புது+இ+யாடன > புத்தியாடன     (கலி.97:7) 

 ம றித்து+இ+யான் கைவலின் > ம றித்தியான் கைவலின் (குறி.12) 

 கைிறு+இ+யாடன > கைிற்றுயாடன    (பதி.71:21) 

  ிறு+இ+யாற்று >  ிற்றியாற்று     (புற.261:4) 

 மவறு+இ+யாற்று > மவற்றியாற்று    (புற.261:4) 

  ிறு+இ+ஆல் >  ீறியால்      (மபாரு:109) 

 பாராட்டு+ஐ+ப்+பால்> பாராட்டைப்பால்    (கலி.85:33) 

  ாடு+ஐ+ப்+பால் >  ாட்டைப்பால்    (கலி.85:36) 

9. பகுதி இரண்டிற்கு ந ல் அட டயக் மகாண்டிருக்கும். அடதத் மதாைரும் வரும ாழி 

ஒரு ம ால்லாக இருக்கும்; பின்மனாட்ைல்ல.  பகுதி ஈற்றுயிர்  ற்றும் அதற்கு முன்வரும் 

ம ய் இவற்றின் ந ர்க்டகயும் பகுதிடயத் மதாைரும் ம ால்லின் மதாைக்க ம ய்  ற்றும் 

அடதத் மதாைரும் உயிர் இவற்றின் ந ர்க்டகயும் ஒன்றாக இருந்தால் இந்த 

ந ர்க்டககைில் ஒன்று  ீர்  ீக்கச் ம யற்பாங்காக  ீக்கப்படும். 

 கடிப்பு + புடை > கடிப்புடை     (பதி.84:1) 

 கறங்கு+குரல் > கறங்குரல்     (ஐங்க்.452:2) 

 தழங்கு+குரல் > தழங்குரல்     (ஐங்க்.448:1) 
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5.3.1.3.7. பகுதி ஈற்று ம ய் உயிர்த்  மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

 பகுதி ஈற்று ம ய் உயிர்த்  மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

பின்வருவன  ாத்திய ான  ாற்றங்கைாகும்.  

1. பகுதி குற்றுயிர் உள்ை ஓரட  மகாண்டிருக்கும். பகுதி ஈற்று ம ய் ர்-ஆகநவா ழ்-

ஆகநவா இருக்காது. பகுதிடயப் பின் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு பின்மனாட்ைாகும். பகுதி 

ஈற்று ம ய் விருப்பாக இரட்டிக்கும். இரட்டித்தால் பின்வரும்  ாற்றங்கள் விடையும்: 

பின்மனாட்டு ந ரடியாக பகுதியில் ந ர்க்கப்படும் அல்லது  ாற்றப்பட்ை மபயரடைப் 

பகுதிக்கும் பின்மனாட்டிற்கும் இடையில் ஒலித்துடண உயிர் ம ருகப்படும்.  பகுதி ஈற்று 

ம ய் இரட்டிக்காவிடில் பின்வரும்  ாத்தியங்கள் உள்ைன:  பின்மனாட்டு இரண்டிற்கு 

ந ற்பட்ை அட கடைக் மகாண்டிராவிட்ைால் அல்லது பகுதி ஈற்று ம ய் வ்-ஆக 

இல்லாவிடில் மதாைக்க உயிர் அைவுக்காக  ீட் ியுறும்; உைன்படுத்தி வ் பகுதிக்கும் 

வரும ாழிக்கும் இடையில் ம ருகப்படும்; பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் இடையில் 

ஒலித்துடண உயிர் இ ம ாருகப்படும்.  

 தம்+ம்+ஓன் > தம்ம ான்     ( ற்ற்.88:6) 

 மபய்+ய்+இன்+உம் > மபய்யினும்    (புற.105:4)   

 ம ால்+ல்+இ > ம ால்லி     ( ற்ற்.191:6) 

  ல்+ல்+ஈநர >  ல்லீநர     (அக.388:10) 

 வல்+ல்+ஐ > வல்டல     (புற.27:17) 

 மதவ்+வ்+இர் > மதவ்விர்     (புற.170:9) 

 ம ல்+ல்+இ+ய் (உைன்படுத்தி + அது> ம ல்லியது (கலி.117:15) 
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 உண்+இ >உணீஇ      (ஐங்க்.268:2) 

  ில்+இயர் >  ிலீஇயர்     (புற.166:34) 

 மகாள்+அல் > மகாைாஅல்     (அக.47:10) 

 மகாள்+இ> மகாைீஇ     (மபாரு:78) 

 மதன்+அது> நதனாஅது      (அக.198:13) 

 முன்+அது > முனாஅது     (குறு.34:4) 

 மகாள்+அல் >மகாைால்     (பதி.16:19) 

 தன்+அது > தனாது      ( ற்ற்.164:1) 

 முன்+அது > முனாது      (குறு.11:4) 

  ில்+இயநரா >  ில்லியநரா    (புற.2:20) 

 மதவ்+இ > மதவி      (பாி.11:69) 

 கள்+வ்+வி > கள்வி      (குறு.312:1) 

 தம்+இ+ய் (உைன்படுத்தி) +அள் > தம் ியள்  (அக.5:2) 

 வல்+இ+ய் (உைன்படுத்தி)+ஐ > வலிடய   (பதி.84:10) 

 இன்+இ+ய் (உைன்படுத்தி)+இர் > இனியிர்  ( டல:286) 

 தன்+இ+ய் (உைன்படுத்தி)+ஏ > தனிநய   ( ற்ற்.162:4) 

 இனி+இ+ய் (உைன்படுத்தி)+ஓன் > இனிநயான்  (புற.115:6) 

2. பகுதி குற்றுயிர் உள்ை ஓரட டயக் மகாண்டுள்ைது  ற்றும் ர் என்ற ம ய்யால் 

இறுதியுறாது. பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி மபயராகும். பகுதி ஈற்று ம ய் 

இரட்டிக்கும். 
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 நும்+ம்+இடற > நும் ிடற     (அக.388:26) 

 வள்+ள்+உகிர் > வள்ளுகிர்     (பதி.12:4) 

 தன்+ன்+இயல் > தன்னியல்    (புற.25:2) 

 மபான்+ன்+அன்ன > மபான்னன்ன             (புற.137:10) 

3. பகுதி குற்றுயிர் உள்ை ஓரட  மகாண்டுள்ைது  ற்றும் ர் என்ற ம ய்யில் இறுதியுறும்: 

தர் அல்லது வர். பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி உயிர் மதாைக்க பின்மனாட்ைாகும். 

பின் மதாைரும் பின்மனாட்டின் மதாைக்க உயிர் இ என்றால் அது  ீட் ியுறும். 

பின்மனாட்டின் மதாைக்க உயிர் உ என்றால் இந்த  ாற்றம் எப்நபாதாவது  ிகழும்.  

நவறுபட்ை பின்மனாட்டு அடிப்படையில் பகுதி  ாற்ற டையும். பகுதிடயத் மதாைரும் 

பின்மனாட்டு குற்றுயிாில் மதாைங்கி எதிர் டறடயக் குறிப்பிட்ைால் பகுதியிலுள்ை உயிர் 

 ிச் ய ாக  ீட் ிம ய்யும். பகுதிடயத் மதாைரும் பின்மனாட்டு ம ட்டுயிர் மதாைங்கினால் 

பகுதியிலுள்ை உயிர் எப்நபாதாவது  ீட் ிம ய்யும். பின்மனாட்டு ஏவல் உம் என்றால் 

பகுதியிலுள்ை உயிர்  ீட் ியடையும் அல்லது பின்மனாட்டின் மதாைக்க உயிர் உ 

 ீக்கமுறும்; மதாைர்ந்து பகுதி இறுதி ர்-ஐ பின்மனாட்டின்  ீதிப் பாகத்துைன் (ம்) 

ஒருங்கிடணய அனு திக்கும்.  

 தாி+இ > தாீஇ      ( ிற்:260) 

 தர்+இய > தாீஇய்      (அக.3:4) 

 தர்+உம் > தரூஉம்      ( டல;170) 

 வர்+உம் > வரும்      ( ற்ற்.53:7) 

 வர்+உம் > வரூஉம்      ( ற்ற்.37:11) 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 364 

 தர்+அல் > தரல்      (குறு.254:6) 

 தர்+அல் (எதிர் டற) > தாரல்    (குறு.258:1) 

 வர்+அல் > வரல்       ( ிறு:3) 

 வர்+அல் (எதிர் டற) > வாரல்    (அக.92:5) 

 தர்+ஆய் > தாராய் (ந ர் டற)    (அக.165:8) 

 தர்+ஆ (எதிர் டற) + அர் > தராஅர்   (பதி.71:21)  

 (அல்லது) தர்+ஆர் > தராஅர் 

 வர்+உம் > வாரும்      (பாி.14:9) 

 தர்+உம் > தம்      (பதி.85:4) 

 வர்+உம் > வம்      (மபாரு:101) 

4. பகுதி ஒன்நறா அதற்கு ந ாநலா அட கள் மகாண்டிருக்கும். பகுதிடயத் மதாைரும் 

வரும ாழி ஒரு பின்மனாட்ைாகநவா ம ால்லாகநவா இருக்கும். ஓரட ப் பகுதி 

ம ட்டுயிடரக் மகாண்டிருக்கும். பகுதி ம ய் ம் இல்டலமயன்றால், அது பகுதிடயத் 

மதாைர்ந்துவரும் வரும ாழியின் மதாைக்க உயிருைன் ந ர்க்கப்படும். பகுதி ஒன்றிற்கு 

ந ற்பட்ை அட கடைக் மகாண்டிருந்தால் பகுதி ஈற்று ம ய் ம் த்த்-ஆக  ாறும். 

இருப்பினும் பகுதியின் முதல் அட  மூடியதாய் இருந்தால் இந்த  ாற்றம் விருப்பாகும்.  

 உாிஞ்+அ+>உாிஞ்       (அக.167:12) 

  ாண்+இன்+அள் >  ாணினள்    ( ற்ற்.308:3) 

 மவாிந்+இன் > மவாி ின்      ( ற்ற்.220:7) 

 வாய்+அள் > வாயள்      (திரு:56) 
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 ஊர்+ஏம் > ஊநரம்      ( ற்ற்.220:7) 

 நவல்+இட்டு > நவலிட்டு     (பதி.46:11) 

 உருள்+இழாய் > உருைிழாய்    (கலி.59:14) 

  ரம்+அ> ரத்த      (பட்டி:59) 

 நவழம்+ஐ > நவழத்டத     (கலி.97:20) 

 ம ஞ் ம்+ஒடு>ம ஞ் ம ாடு    (குறு.290:4) 

 ம ஞ் ம்+ஓன்> ம ஞ் த்நதான்    (புற.377:6) 

 இருந்தனம்+ஆக > இருந்தன ாக    (அக.388:9) 

 காணாம்+ஆயின் > காநண ாயின்   (குறு.290:3) 

5.3.1.3.8. பகுதி ஈற்று ம ய் ம ய்த்  மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

பகுதி ஈற்று ம ய் ம ய்த்  மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது 

விடையும்  ாற்றங்கள் கீநழ தரப்பட்டுள்ைன, 

1.  பகுதி ந் அல்லது வ்-ஆல் இறுதியுறும். பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு 

மபயராகும். பகுதி ஈற்று ம ய் ந்-ஆக இருந்து வரும ாழி மபயராக இருந்தால் உயிர் அ 

பகுதிக்கும் மபயருக்கும் இடையில் ம ருகப்படும். பகுதி ஈற்று ம ய்டயத் மதாைரும் 

வரும ாழி மபயராக இல்டல என்றால் உயிர் உ இடையில் ம ருகப்படும். இடதத் 

மதாைர்ந்து இரு ந ர்வுகைிலும் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் இரட்டிக்கும். பகுதி ஈற்று 

ம ய் வ் என்றால் அது பின் மதாைரும் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய்டய ஒக்கும்.  

 மவாிந்+அ+த்+நதால் > மவாி த்நதால்     (பாி.21:5) 

 மவாிந்+உ+ச்+ம ன்றான்ன > மவாிநுச்ம ன்றன்ன  (அக.65:14) 
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 மதவ்+முடன > மதம்முடன      (பதி.80:17) 

2. பகுதி ம் என்ற ம ய்யில் இறுதியுறும்  ற்றும் அது மபயராக இருக்கும், மபயரடையாக 

இராது. பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி பின்மனாட்ைாகநவா மபயராகநவா இருக்கும். 

 பகுதி ஒரு  ரத்டதக் குறித்து வந்து பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி பகுதியுைன் 

மபயர் கூட்ைாக்கம் ம ய்யும் ஒரும ால்லாக இருந்தால் பகுதி ஈற்று ம ய்  ீக்கமுறும் 

 ற்றும் அடதத் மதாைர்ந்து வரும் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் அது க், ச், த் அல்லது ப்-

ஆக இருந்தால் இரட்டிக்கும். கூட்டு விடையவில்டல என்றால் பகுதி ஈற்று ம ய் அடதத் 

மதாைரும் ம ால்லின் மதாைக்க ம ய்க்கு ஏற்ப ஓாிைமூக்மகாலியாக  ாறும்.  

 பகுதி ஒரு  ாற்றுப்மபயாின் திாிபு வடிவ ாக இருந்து அடதத் மதாைரும் 

வரும ாழி ஒரு நவற்றுட  பின்மனாட்ைாக இந்தால் பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் 

இடையில் ஒலித்துடண உயிர் ம ருகப்படும்.  ாற்றுப் மபயர் பகுதிடயத் மதாைரும் 

வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் க், ச், த் அல்லது ப்-ஆக இருந்து ஆனால் பகுதியின் இறுதி 

ம ய்யின்  கலாக இல்லாதிருந்தால் பகுதியின் இறுதி ம ய் வரும ாழியின் மதாைக்க 

ம ய்க்கு இட வாக ஓாிை மூக்மகாலியாக  ாறும்.  ாற்றுப்மபயாின் திாிபு வடிடவத் 

மதாைரும் ம ால்லின் மதாைக்க ம ய் பகுதியின் ஈற்று ம ய்யின்  கலாக இருந்தால் 

பகுதியின் ஈற்றும ய்  ீக்கமுறும்  ற்றும் மதாைர்ந்துவரும் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் 

இரட்டிக்கும் 

 பிற பகுதிகைில் பின்வரும்  ாற்றங்கள்  ாத்தியங்கள் ஆகும். பகுதி 

ஓரட யல்லாதிருந்து முதல் அட  மூைாதிருந்தால்  ற்றும் பகுதிடயத் மதாைரும் 

வரும ாழி பகுதி குறிப்பிடுவதன் ஒரு பாக ாக இருந்தால் பகுதியின் ஈற்றும ய் ம் 

என்பது த்த்-ஆக  ாறும்; இதன் பின்னர் பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் இடையில் 
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ஒலித்துடண உயிர் உ ம ருகப்படும்; வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் க், ச், த் அல்லது ப் 

இரட்டும்.  

 பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி ய்-ஆல் மதாைங்கியால் பகுதிக்கும் 

வரும ாழிக்கும் இடையில் ஒலித்துடண உயிர் இ ம ருகப்படும். 

  ரம் + க்+மகாம்பு >  ரக்மகாம்பு      (அக.345:13) 

  ரம் + தடல >  ரந்தடல      (புற.371:2) 

 யாம்+தனக்கு உறுமுடற > யாந்தனக்கு உறுமுடற  (புற.292:2) 

 உம்+அ+க்கு > உ க்கு      (பாி.20:84) 

 தம்+குடி > தங்குடி       (பதி.81:13) 

 எம்+நகா ான் > எங்நகா ான்     (புற.95:9) 

 எம்+பதி > எம்பதி       (அக.200:6) 

 எம்+வடர அைடவ > எம்வடரஅைடவ    (அக.200.13) 

 தம்+முன் > தம்முன்       (பாி.15:19) 

 தம்+ ாட்டு > தம்  ாட்டு      ( ற்ற்.183:1) 

 நும்+நுகம் > நுந்நுகம்      (பதி.63:15) 

 தம்+தம் > தத்தம்       (பாி.22:44) 

 அணம்+டக > அணத்துக்டக     (பாி.20:105) 

 அடரயம்+நகடு > அடரயத்துக்நகடு    (புற.202:8) 

 கானம்+காக்டக > கானக்காக்டக     (புற.342:1) 

 குைம்+கீழ் > குைக்கீழ்      (புற.33:5) 
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 குன்றம்+கீழ் > குன்றக்கீழ்      (பாி.19:36) 

 கணம்+கு > கணக்கு       (பாி.19:39) 

 பழம்+சுடை > பழச்சுடை      (அக.288:13) 

 மகாற்றம்+திரு > மகாற்றத்திரு     (பதி.90:24) 

  ினம்+நபார் >  ினப்நபார்      (பதி.77:1) 

  ிலம்+ கள் >  ில கள்       (புற.365:10) 

 சுரம்+முதல் > சுரமுதல்      (புற.60:4)  

   ிலம்+வடர >  ிலவடர      ( ற்ற்.399:5) 

 மகாற்றம்+நவந்தர் > மகாற்றநவந்தர்    (புற.338:8) 

 அடணயம்+இ+யாம் > அடணய ியாம்    (ஐங்க்.70:5) 

3. பகுதி ம்-என்னும் ம ய்யில் இறுதியுறும்  ற்றும் அது மபயரடையல்ல. பகுதிடயத் 

மதாைரும் வரும ாழி ஒரு ம ால்லாகும், ஒரு பின்மனாட்ைல்ல. பகுதிநயா வரும ாழிநயா 

விடனயாக இருக்கும். 

 பகுதி  ாற்றுப்மபயராக இல்லாவிடில் பகுதி ஈற்றும ய் ம் அடதத் மதாைரும் 

வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய்க்கு இட வாக ஓாிை மூக்மகாலியாக  ாறும். பகுதி 

 ாற்றுப்மபயராக இருந்தால் பகுதி ஈற்று ம ய் ம்  ீக்க டையும்  ற்றும் வரும ாழியின் 

மதாைக்க ம ய் க், ச், த் அல்லது ப்-ஆக இருந்தால் இரட்டும். இரு ந ர்வுகைிலும் பகுதி 

ஓர யல்லாதிருந்தால் அல்லது ம ட்டுயிர் மகாண்டிருந்தால்  ற்றும் வரும ாழி 

மூக்மகாலியில் மதாைங்கினால் ஈற்று ம ய் ம்  ீக்கமுறும்.  

 கயம்+கலங்கி > கயங்கலங்கி    (புற.283:1) 

 மவம்+காதலி >மவங்காதலி     (புற.210:5) 
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 வலம்+திாி  ரபு > வலந்திாி  ரபு    (அக.304:9) 

  ம்+துறந்து  >  த்துறந்து     (அக.183:3) 

  ம்+புணர்ந்து >  ப்புணர்ந்து    (அக.311:5) 

 அத்தம்+ ண்ணிய > அத்த  ண்ணிய   (புற.313:1) 

  கரம்+ந வ >  கர ந வ     (பாி.11:9) 

 கலம்+ ிகுப்ப > கல ிகுப்ப     (புற.161:30) 

 யாம்+ கிழ்தூங்க > யா கிழ்தூங்க    (புற.316:10) 

 யாம்+நவண்தியாங்கு > யாம் நவண்தியாங்கு   (புற.171:5) 

4. பகுதி ம ய் எ-இல் இறுதியுறும்  ற்றும் அது ஒரு மபயரடையாகும். அடதத் மதாைரும் 

வரும ாழி ஒரு ம ால்லாகும். வரும ாழி வ்-இல் மதாைங்கினால் பகுதி ஈற்று ம்-ஆனது 

வ்-ஆக  ாறும். பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி க், ச், அல்லது த்-இல் மதாைங்கினால் 

பகுதி ஈற்று ம ய் ம் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய்யுைன் இடயயும் படி ஓாிை 

மூக்மகாலியாக  ாறும். அவ்வாறில்டல என்றால்  ாற்றம் ஏற்பைாது.  

 அம்+வாி > அவ்வாி      ( ற்ற்.370:5) 

 அம்+கவடு >அங்கவடு     (பதி.23:1) 

5. பகுதி ண், ல், ள் அல்லது ன்-இல் இறுதியுறும்  ற்றும் அது ஒரு மபயரடையல்ல. 

அடதத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு பின்மனாட்ைாகநவா ம ால்லாகநவா இருக்கும். 

 ாற்றங்கள் பகுதி ஈற்று ம ய்யில்  ற்றும்/அல்லது வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய்யில் 

ந ரும்.  
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 பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி க், ச், த், அல்லது ப்-இல் மதாைங்கினால் பகுதி 

ஈற்று ம ய்  வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய்க்கு இடணயான வல்லின ாக  ாறும். இதன் 

படி ண் > ட்,  ல் > ற், ன் > ற் எைமாறும். இந்ந ர்வுகைில் பகுதிடயத் மதாைரும் 

வரும ாழியின் முதல் ம ய்யில்  ாற்றம் ஏற்பைாது. 

 வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் த் அல்லது ந்-ஆக இருந்தால்  ாற்றம் 

 ிக்கலானதாக இருக்க இயலும். அடிப்படையில் த்  ற்றும் ந் என்பன பகுதி ஈற்று 

ம ய்யின்  ாவிைத்துைன் தன் ய ாகும்  ற்றும் பகுதி ஈற்று ம ய்யின் ஒலிப்பிைம் 

அடிப்படையில் அவற்றின் ஒலிப்பிைத்டத  ாற்றும்; இதன் படி பகுதி ஈற்றும ய் ள்-

ஆகநவா ண்-ஆகநவா இருந்தால் த் > ட் எைவும் ந் > ண்  எைவும் மாறும். பகுதி 

ஈற்றும ய் ல் அல்லது ன்-ஆக இருந்தால் த் > ற் எனவும் ந் > ன் எைவும் மாறும்.  

மூக்மகாலியல்லாத ம ய் வல்லின ம ய்யாக  ாறும்: ல் > ற், ள் > ட். அாிதாக 

மூக்மகாலியல்லாத பகுதி ஈற்றும ய் (ல் அல்லது ள்) வரும ாழியின் த்-ஐ ற்  ற்றும் ட்-

ஆக  ாற்றிய பின்னர் மதாைக்க ம ய் ஆய்த ாக (ஃ)  ாறும். இச்சூழலில் பகுதி குற்றுயிர் 

மகாண்ை ஓரட ச் ம ால்லாக இருக்கும். 

  ில நவடைகைில் பகுதி ஈற்றும ய் பின்வரும் வரும ாழியின்  மதாைக்க ம ய்டய 

ஆயுதம் அல்லாத ம ய்யாக  ாற்றிய பின்னர்  ீக்கமுறும். இந்த  ாற்றம் குற்றுயிர் 

மகாண்ை ஓரட  பகுதியில்  ிகழ்ந்தால் உயிர்  ீட் ியுறும்.   

 ந ற்கூறிய எந்த  ாற்றமும்  ிகழவில்டல என்றால் பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் 

இடையில் ஒலித்துடண உயிர் ம ருகப்படும். பகுதி  ாற்றுப் மபயராக இருந்தால் 

ஒலித்துடண உயிர் அ-ஆக இருக்கும்; பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி ய்-இல் 

மதாைங்காவிடில் ஒலித்துடண உயிர் உ-ஆக இருக்கும். குற்றுயிர் உள்ை ஓரட மகாண்ை 
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பகுதியின் ஈற்று ம ய் இரட்டிக்கும். பகுதிடயத் மதாைரும் பின்மனாட்டு நவற்றுட  

உருபாகநவா அல்லது ஓரட ப் பகுதிடயத் மதாைரும் ஒரு ம ால்லாக இருந்தால் 

வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் இரட்டிக்கும். 

 கண்+கு >கட்கு (ண் > ட்)      (குறு.202:3) 

  டுவண்+ ிடலப்ப >  டுவட் ிடலப்ப (ண்>ட்)   (பதி.54:13)  

 ம ண்+புலம் > ந ட்புலம் (ண்>ட்)     (அக.390:2)  

 முரண்+பூ > முரட்பூ (ண்>ட்)      (மபரு:294) 

  ாண்+த்+அன்+அ >  ாண்ைன (த் > ட்)    (பதி.19:27) 

 காண்+த்+ஈ >  கண்டீ (த்> ட்; பகுதி உயிர்  ாற்றம்)  (பாி.6:64) 

 காண்+த்+இர்>காண்டிர் (த்>ட்)     (அக.76:9) 

 விண்+நதாய் > விண்நைாய் பிறங்கள் (த் > ட்)   (புற.391:2) 

 கண்+ ீர் > கண்ணீர் (ந் > ண்)     ( ற்ற்.88:8) 

 கண்+து >கட்டு(ண்>ட்; த்>ட்)     (புற.203:10) 

 தூண்+தடி > தூட்ட்டி (ண்>ட்; த்>ட்)    (பாி.4:20) 

 புண்+தாள் > புட்ைாள் (ண்>ட்; த்>ட்)    (அக.120:10) 

  ாண்+ லம் >  ாணலம் (ந்>ண்;பகுதீற்றுயிர்  ீக்கம்)  (ஐங்க்.139:2) 

 அவண்+ ின்றும் > அவணின்றும் (ந்>ண்; பகுதீற்றுயிர்  ீக்கம்) ( டல:53) 

 கண்+உ+க்கு > கண்ணுக்கு (ஒலித்துடணயுயிர் உ)  (புற.67:7) 

 எண்+உ+தி>எண்ணுதி (ஒலித்துடணயுயிர் உ)   (குறு.63:2) 

 நபண்+உ+ப>நபணுப (ஒலித்துடணயுயிர் உ)                        ( ற்ற்.72:1) 
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  ாண்+உ+க்+குடறவிலள்> ாணுக்குடறவிலள்(ஒலித்துடணயுயிர்உ) (பாி.12:49) 

 பூண்+க >பூண்க ( ாற்ற ில்டல)      ( ற்ற்.81:5) 

 காண்+ தி > காண் தி ( ாற்ற ில்டல)     (ஐங்க்.134:1) 

 உண்+ ின்>உண் ின்( ாற்ற ில்டல)    (பதி.18:1) 

 கல்+பு>கற்பு (ல்>ற்)       (பதி.70:15) 

 கைல்+கடர>கைற்கடர (ல்>ற்)     (ஐங்க்.168:1) 

 கைல்+பைப்டப > கைற்பைப்டப (ல்>ற்)    (பதி.55:6)  

 ம ல்+த்+அன்+அ > ம ன்றன (ல்>ன்; த்>ற்)   (அக.251:1) 

 ம ல்+த்+ஈ >ம ன்றீ (ல்>ன்; த்>ற்)     ( ற்ற்.360:5)  

  ில்+த்+ஈ+ந ா >  ின்றீந ா (ல்>ன்; த்>ற்)   ( ற்ற்.45:8) 

 மவல்+தி>மவன்றி (ல்>ன்; த்>ற்)     (குறு.111:2) 

  ல்+ ாட்டு >  ன்னாட்டு (ல்>ன்; ந்>ன்)    (பதி.55:6) 

 ம ல்+ தி >ம ன் டி (ல்>ன்)     (அக.288:1) 

 கல்+ ார்>கன் ார் (ல்>ன்)      (புற.169:9) 

 மவல்+ ிடை> மவன் ிடை (ல்>ன்)    (பதி.33:7) 

 மவல்+நவல் > மவன்நவல் (ல்>ன்)     (புற.201:18) 

 மவல்+தி > மவற்றி (ல்>ற்; த்>ற்)     (திரு.258) 

 கல்+த்+உ > கற்று (ல்>ற்; த்>ற்)     ( து:767) 

  ில்+தர> ிற்றர (ல்>ற்;த்>ற்)     ( து:522) 

 கைல்+திடர>கைற்றிடர(ல்>ற்; த்>ற்)    (ஐங்க். 105:1-2) 
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 பல்+தி >பஃறி (ல்>ஃ; த்>ற்)      (பட்ட்:30) 

 மகால்+தடக > மகாஃறடக (ல்>ஃ; த்>ற்)    (பாி.5:6) 

 பல்+நதால் >பஃநறால் (ல்>ஃ; த்>ற்)    (பதி.83:3) 

 உழல்+தல் > உழறல் (த்>ற்; பகுதீறு  ீக்கம்)   (அக.208:12) 

 குயில்+ ர்>குயினர் (ந்>ன்; பகுதீறு  ீக்கம்)   ( து:511) 

 வரம்பில்+தாடன >வரம்பிறாடன (த்>ற்; பகுதீறு  ீக்கம்) (பதி.29:15) 

 இயல்+நதர் >இய்நறர் (ல்>ற்; பகுதீறு  ீக்கம்)   (ஐங்க்.104;3) 

 வால்+ ாடர > வானாடர (ந்>ன்; பகுதீறு  ீக்கம்)  (புற.277:2) 

 குரு ில்+ ீ > குரு ினீ (ந்>ன்; பகுதீறு  ீக்கம்)    (பதி.32:1) 

 மவல்+தல்>நவறல் (த்>ற்; பகுதீறு  ீக்கம்; உயிர்  ீட் ி) (புற.45:6) 

 ம ல்+தி >ந றி (த்>ற்; பகுதீறு  ீக்கம்; உயிர்  ீட் ி)  ( ற்ற்.19:7) 

 ம ால்+உ+ தி>ம ால்லு தி (ஒலித்துடணயுயிர் உ)         (ஐங்க்.479:1) 

 எழில்+இ+யாடன> எழிலியாடன (ஒலித்துடணயுயிர் இ) (பாி.20:4) 

 ம ல்+க > ம ல்க ( ாற்ற ில்டல)     (மபாரு:177) 

 ம ல்+ப > ம ல்ப ( ாற்ற ில்டல)     ( ற்ற்.73:6) 

 இவள்+கு >இவட்கு (ள்>ட்)      (ஐங்க்.103:3) 

 தள்+ப > தட்ப (ள்>ட்)      ( ற்ற்.94:3) 

 மபள்+பு>மபட்பு (ள்>ட்)      (புற.205:2) 

 நவள்+மகாச் ிறார் >நவட்மகாச் ிறார் (ள்>ட்)   (புற.32:8) 

 புள்+படக > புட்படக (ள்>ட்)     (புற.201:7) 
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 மகாள்+த்+ஈ>மகாண்டீ (ள்>ண்; த்>ட்)    (கலி.65:14) 

  ாள்+ கிழ் இருக்டக > ாண் கிழ் இருக்டக (ள்>ண்)  (பதி.85:8) 

 மகாள்+ தி >மகாண் தி (ள்>ண்)     (புற.200:15) 

 நகள்+த்+இ>நகட்டி(ள்>ட்; த்>ட்)     (அக.6:8:4) 

 முள்+தாள்+தா டர >முட்ைாட்ைா டர (ள்>ட்; த்>ட்)  (குறி.80) 

 கள்+து >கஃடு (ள்>ஃ; த் >ட்)     (புற.319:4) 

 ஆள்+தல் > ஆைல் (த்>ட்: பகுதீறு  ீக்கம்)    (பதி.75:14) 

  ாள்+மதாறும் >  ாநைாறும் (த் > ட்; பகுதீறு  ீக்கம்   (பதி.54:7)  

 தைந்தாள்+ ாடர > தைந்தாணாடர (ந்>ண்; பகுதீறு  ீக்கம் (பதி.29:4) 

 புள்+உ+க்+குரல்>புள்ளுக்குரல் (ஒலித்துடணயுயிர் உ)  (புற.41:7) 

 என்+கு >எற்கு (ன்>ற்)      (புற.303:9) 

 காணின்+காதலந்மதாழி > காணிற்காதலந்மதாழி (ன்>ற்) (அக.352:11) 

  ின் வயின் +பிாிந்த >  ின்வயிற்பிாிந்த (ன்>ற்)   (பதி.79:4) 

 தன்+புறம் > தற்புறம் (ன்>ற்)     (புற.383:13) 

 என்+தி > என்றி (த்>ற்)      (அக.370:7) 

 தின்+தி >தின்றி (த்>ற்)      (கலி.65:13) 

 ஆன்+த்+உ > ஆன்று (த்>ற்)     (குறு.155:3) 

 தின்+த்+உ>தின்று (த்>ற்)      (மபாரு.118) 

 முன்+திடண>முற்றிடண (த்>ற்)     (பதி.85:5) 

 ம வ்வூன்+நதான்ற >ம வ்வூன்நறான்ற (த்>ற்)   (பதி.55:7) 
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 மபான்+ந ர்>மபான்நனர் (ந்>ன்)     (அக.229:13 

 என்+துயர்>எற்றுயர் (ன்>ற்; த்>ற்)     (பாி.8:78) 

 புலம்பன்+நதறி>புலம்பற்நறறி (ன்>ற்; த்>ற்)   (ஐங்க்.166:3) 

  ிலன்+ம ைிய> ிலமனைிய (ந்>ன்)    (புற.345:6) 

 என்+அ+(க்)கு>எனக்கு (ஒலித்துடணயுயிர் அ)   ( ற்ற்.128:3) 

  ின்+அ+(க்)கு > ினக்கு (ஒலித்துடணயுயிர் அ)   (பதி.73:2) 

 தன்+அ+(க்)கு > தனக்கு (ஒலித்துடணயுயிர் அ)   (அக.32:18) 

  ன்+உ+க> ன்னுக (ஒலித்துடணயுயிர் அ)   (புற.91:7) 

 துன்+உ+கம்>துன்னுகம் (ஒலித்துடணயுயிர் உ)   (அக.154:15) 

  ின்+உ+ப்+நபால்> ின்னுப்நபால் (ஒலித்துடணயுயிர் உ) (பாி.21:54) 

 இவன்+இ+யார்>இவனியார் (ஒலித்துடணயுயிர் இ)  (புற.13:1) 

 கான்+யாறு >கான்யாறு (ஒலித்துடணயுயிர் இல்டல)  (பட்ட்:161) 

6. பகுதி ண், ல், ள் அல்லது ன் ம ய்கைில் இறுதியுறும்  ற்றும் அது மபயரடையாக 

இருக்கும். அடதத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு பின்மனாட்டு அல்லது ஒரு ம ால்லாகும். 

பகுதி ஈற்று ம ய்  ாற்றம் அடையக்கூடும். பகுதிடயப் பின் மதாைரும் வரும ாழி க், ச், த் 

அல்லது ப்-இல் மதாைங்கினால் பகுதி ஈற்றும ய் அவற்றிற்கு இடணயான வல்லின 

ஒலிகைாகநவா மூக்மகாலிகைாகநவா  ாற்ற டையும். இவ்வாறு ண்> ட், ல் > ற் அல்லது 

ன், ள் > ட் அல்லது ண் எை மாறும். 

 பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் பல்லின ாக (த் அல்லது ந்) 

இருந்தால்  அது பகுதி ஈற்று ம ய்யின்  ாவிைத்தில் தன் ய ாகும். இவ்வாறு பகுதி ஈற்று 
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ம ய் ண்-ஆக இருந்தால் த் > ட் ஆக மாறும்; ஆனால் பகுதி ஈற்றும ய் ன்-ஆக இருந்தால் 

த் > ற் ஆக மாறும்; பகுதி ஈற்றும ய் ண்-ஆக இருந்தால் ந்>ண் ஆக மாறும்; ஆனால் பகுதி 

ஈற்றும ய் ல்-ஆக இருந்தால் ந்>ன் ஆக மாறும்.  த்/ந் இவ்வாறு  ாற்றம் அடைடகயில் 

முந்டதய பத்தியில் விைக்கப்பட்ை பகுதி ஈற்று ம ய்யில் ஏற்படும் இடணயான 

 ாற்றங்கள் கட்ைாய ாகும் 

  ில நவடைகைில் பகுதி ஈற்றும ய் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய்யில்  ாற்றம் 

ஏற்படுத்திவிட்டு  ீக்க டையும். இச்சூழலில் பகுதி ஓரட யல்லாநதா முதல் அட யில் 

ம ட்டுயிர் மகாண்நைா காணப்படும். 

 ந ற்ம ான்ன எந்த  ாற்றமும் ஏற்பைாவிட்ைால் பகுதிக்கும் அடதத் மதாைரும் 

வரும ாழிக்கும் இடையில் ஒலித்துடணயிர் ம ருகப்படும். இதன் விடைவாக ஓரட  

பகுதி ஈற்று ம ய் விருப்பாக இரட்டிக்கும் அத்துைன் விடையும் வடிவம் மபயராக 

இருந்தால் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய்யும் (க், ச், த் அல்லது ப்) இரட்டிக்கும்.   

 திண்+ப்(உ)+அம் > திட்பம் (மதாழிற்மபயர்) (ண்>ட்)  (அக.195:15) 

 திண்+நதர்>திண்நைர் (த்>ட்)     (ஐங்க்.137:2) 

 தண்+ ிழல்>தண்ணிழல் (ன்>ண்)      (குறி:106) 

 தண்+கைல்>தண்கைல் ( ாற்ற ில்டல)    (மபரு:18) 

 திண்+சுவர்>திண்சுவர் ( ாற்ற ில்டல)    ( து:667) 

 தண்+மபாருடன > தண்மபாருடன ( ாற்ற ில்டல)  (புற.11:5) 

 தண்+இ+து>தண்ணிது (ஒலித்துடணயுயிர் இ)   (அக.218:15) 

  ில்+ ில > ிற் ில (ல்>ற்)      (புற.331:9) 

  ில்+ ின் >  ின் ின் (ல்>ன்)     (புர.348:3-4) 
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  ல்+து> ன்று  (ல்>ன்; த் > ற்)      (குறு.38:4) 

 ம ல்+ந ாக்கு > ந ன்நனாக்கு (ல்>ன்; ந்>ன்)   (கலி.86:23) 

 அகல்+இ+து>அகலிது  (ஒலித்துடணயுயிர் இ)    (புற.256:6) 

  ல்+ல்+இ+து >  ல்லிது (ஒலித்துடணயுயிர் இ)   ( டல:80) 

 மதால்+கவின் >மதால்கவின் ( ாற்ற ில்டல)   ( ற்ற்.41:1) 

 மவள்+குடை > மவண்குடை (ள்>ண்)    ( ிறு:64) 

 வள்+டக > வண்டக (ள்>ண்)      ( து:442) 

 மவள்+ ாி>மவண்ணாி (ள்>ண்; ந்>ண்)    (பதி.22:34) 

 வாள்+நுதல்>வாணுதல் (ந்>ண்; பகுதி ஈறு  ீக்கம்)  (பதி.19:14) 

 மவள்+இ+து >மவைிது (ஒலித்துடணயுயிர் இ)   (புற.279:8) 

 மவள்+ஐ+த்+நதாடு >மவள்டைத்நதாடு (ஒலித்துடணயுயிர் ஐ)(குறு.163:2) 

 மவள்+யாட்டு  > மவல் யாட்டு ( ாற்ற ில்டல)   (பாி.5:62) 

 இன்+துடண.இன்றுடண (த்>ற்)     (அக.352:7) 

 இன்+ டக > இன்னடக (ந் > ன்)     ( ற்ற்.81:9) 

 இன்+ ீர் > இன் ீர் ( ாற்ற ில்டல)    ( ற்ற்.138:10) 

7. பகுதி ஓரட  மகாண்ைது  ற்றும் ம ய் ர்-இல் இறுதியுறும்; ஆனால் இது 

மபயரடையல்ல: தர், வர். அடதத் மதாைரும் வரும ாழி ம ய்யில் மதாைங்கும் 

பின்மனாட்ைாகும். பின்மனாட்டு த், ட், அல்லது ப்-இல் மதாைங்கினால் 

ஒலித்துடணயுயிர் உ பகுதிக்கும் அடதத் மதாைரும் பின்மனாட்டிற்கும் இடையில் 

ம ருகப்படும். ஆனால் பகுதி ஈற்றும ய் ர் அடதத் மதாைரும் பின்மனாட்டு இறந்தகால 
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த்-ஐ மகாண்டிருந்தால் அல்லது மூக்மகாலியில் மதாைங்கினால் பின்மனாட்டின் முதல் 

ம ய்யுைன் இடயயும் ஓாிை மூக்மகாலியாக  ாற்ற டையும்  

 தர்+உ+கம் > தருகம்       (அக.21:8) 

 தர்+உ+தி > தருதி       (அக.188:14) 

 வர்+உ+  ர் > வரு ர்      (குறி:202) 

 தர்+உ+ப> தருப       (பதி.59:1)  

 வர்+த்+உ>வந்து       ( ற்ற்.229:11) 

 தர்+த்+உ>தந்து       ( து:766) 

 தர்+ ின்>தம் ின்       ( து:729) 

 தர்+ ின்>த ின்       (புற.152:18) 

 வர்+ ின்>வம் ின்       (பதி.49:1) 

 வர்+ந ா>வம்ந ா       (புற.180:9) 

8.  பகுதி ஓரட யுள்ைதும் ம ய் ர்-இல் இறுதியுறுவது ாகும்  ற்றும் அது ஒரு 

மபயரடையும் ஆகும்.  அடதத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு ம ால்லாகும். பகுதிடயத் 

மதாைரும் ம ால் க், ச், த் அல்லது ப்-ஐ மதாைக்க ம ய்யாகக் மகாண்டிருந்தால் அதற்கு 

இடயந்த ஓாிை மூக்மகாலி பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் இடையில் ம ருகப்படும். இந்த 

 ாற்றம் ஏற்பைவில்டல என்றால் பகுதிக்கும் வரும ாழிக்கும் இடையில் 

(ஒலித்துடணயுயிர் அ) ம ருகப்படும்.  இதன்பயனாக மதாைக்க க், ச், த் அல்லது ப் 

இரட்டும். 

 ஈர்+ங்+காடல >ஈரங்காடல     ( டல:207) 
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 ஈர்+ஞ்+ ிவல்> ஈரஞ்சுவல்      (அக.133:16) 

 ஈர்+ந்+தடி >ஈர்ந்தடி       ( ற்ற்.120:5)  

 ஈர்+ம்+புறத்து >ஈர்ம்புறத்து      ( ற்ற்.87:7) 

 ஈர்+மஞண்டு >ஈர்மஞண்டு      (குறு.117:2) 

 ஈர்+அ+ச்+ம று> ஈரச்ம று      (புற.369:10) 

9. பகுதி ய், ர், அல்லது ழ் ம ய்யில் இறுதியுறும்  ற்றும் இது மபயரடை அல்ல. ர் அல்லது 

ல்-இல் இறுதியுறும் பகுதி ம ட்டுயிடரக் மகாண்டிருக்கும் அல்லது இரு அட கடைக் 

மகாண்டிருக்கும். பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழி ஒரு பின்மனாட்ைாகமவா 

ம ால்லாகநவா இருக்கும். 

 பகுதிடயத் மதாைரும் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய் பின்வரும் சூழல்கைில் 

இரட்டும்: வரும ாழி ஒரு மபயராக இருக்கநவண்டும்; பகுதியும் வரும ாழியும் 

நவற்றுட  உறவுமகாண்டிருக்கநவண்டும். பகுதிடயத் பின் மதாைரும் பின்மனாட்டு ம்-

இல் மதாைங்கினால் இரட்டுவது எப்நபாதாவது  ிகழும். ர்-இல் இறுதியுறும் பகுதிக்கும் 

ய்-இல் மதாைங்கும் வரும ாழியாகிய ம ால்லுக்கும் இடையில் ய் ம ருகப்படும். 

அவ்வாறில்டல என்றால்  ாற்றம் ஏற்படுவதில்டல. 

 ம ய்+க்+கலடவ > ம ய்க்கலடவ     (பாி.7:10) 

 துய்+த்+தடல  ந்தி > துய்த்தடல  ந்தி    (புற.158:24) 

 எறுழ்+த்+நதால் >எறுழ்த்நதால்      ( து:729) 

 வாய்+ப்+படக > வாய்ப்படக     (அக.101:6) 

 கீழ்+ப்+பணிந்து > கீழ்ப்பணிந்து     (பதி.75:4) 
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 மகாய்+ம்+ யிர் > மகாய்ம் யிர்     ( ற்ற்.81:4) 

 கூடு ர்+ப்+பிாியலன் > கூடு ர்ப்பிாியலன்   (அக.352:8) 

 அ ரர்+ப்+நபணி > அ ரர்ப்நபணி    (புற.99:1) 

 ம ய்+ம்+ ார் (விடன எச்  பின்மனாட்டு) > ம ய்ம் ார்  (பதி.54:14) 

 ந ர்+ ின் (ஏவல் பின்மனாட்டு)> ந ர் ின்   (புற.9:5) 

 வீழ்+ ின் > வீழ் ின்       (புற.262:1) 

 இ ிழ்+ ருதின் > இ ிழ்  ருதின்     (பதி.13:7) 

 இவர்+இ+யார்> இவாியார் (ஒலித்துடணயுயிர் இ)   (கலி.84:32) 

 தந்தார் +இ+யார் > தந்தாாியார் (ஒலித்துடணயுயிர்இ)  ( து:371) 

 ம ய்+த்+உ > ம ய்து      ( து:371) 

 காய்+தல் > காய்தல்       (புற.252:11) 

 காய்+த்த்+உ > காய்த்து      (புற.120:8) 

 ந ய்+த்து >ந ய்த்து        ( ிறு:202) 

 வாய்+புகு கைாம் > வாய் புகு கைாம்     (அக.93:17) 

 ந ர்+கம் > ந ர்கம்       (புற.255:6) 

 புணர்+ச் ி > புணர்ச் ி      (குறி:212) 

 ஆர்+  >ஆர்        (பதி. 13:6)  

 ஆழ்+க >ஆழ்க       (புற.132;2) 

 ஆழ்+ச் ி > ஆழ்ச் ி       (புற.60:8) 

 பிறழ்+ >பிறழ்        (பதி.13:1) 
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5.3.2. உருமபாலியனியலில் வரலாற்று  ாற்றம் 

5.3.2.1. பகுதிப் பிறழ்வில் வரலாற்று ாற்றம் 

 பகுதிகள் திாிபு  ற்றும் ஆக்க ஒட்டுக்கள் ஏற்கும் நபாது திாிபுறும். எல்லா 

பகுதிகளும் திாிபுறா;  ில திாிபுறும். இவ்வாறு திாிபுறுடகயில் அல்லது பிறழுறுடகயில் 

அவற்றின் முதல் அட யில் உயிர்  ீட் ியுறலாம்,  முதலட யில் உயிர்கலாம் அல்லது 

ம ய் குடறயலாம் அல்லது ம ய் இரட்டிக்கலாம் அல்லது வல்லின ாகலாம்.  இத்தடகய 

 ாற்றங்கள்  ங்கத் த ிழில்  ிகழ்வடத எடுத்துக்காட்டுகளுைன் பார்த்நதாம்.  ங்கத் 

த ிழில்  ாம் கண்ை பகுதி பிறழ்வு தற்காலத் த ிழுக்கும் எடுத்து வரப்பட்டுள்ைது. 

எடுத்துக்காட்ைாக  று >  ாறு,  மகடு > நகடு, மபாரு >  நபார், கரு > கார் நபான்ற 

பிறழ்ச் ிகளும் தான் > தம், காண் > கண் நபான்ற பிறழ்ச் ிகளும் தின் > தீற்று, உண் > 

ஊட்டு, பூண் > பூட்டு, மூள் >  மூட்டு என்ற பிறழ்வுகளும்  யங்கு >  யக்கு, வருந்து > 

வருத்து என்ற பிறழ்வுகளும், மபருகு >  மபருக்கு, ஏறு > ஏற்று தற்காலத் த ிழிலும் 

 ிடல ிறுத்தப்பட்டுள்ைன. இருப்பினும் தின் என்பதன் காரணவாக்க வடிவான தீற்று 

‘தின்னச் ம ய்’ என்ற  ாத்திய ான விடனயும், பூண் ‘உடு’ என்பதன் காரணவாக்க 

விடனவடிவான பூட்டு ‘உடுக்க ம ய்’  என்ற  ாத்திய ான விடனயும் தற்காலத் த ிழில் 

வழக்கில் இல்டல.  ந லும்  யங்கு என்பதன் பிறழ்வுற்ற வடிவான  யக்கு ஒரு ம யப்படு 

மபாருள் குன்றா விடனயாகத்தான் தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் உள்ைது.  யக்கு என்பது 

ஒரு மபயராக ‘ யக்கம்’ என்ற மபாருைில் தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல. 

இதுநபான்று அஞ்சு என்பதன் பிறழ்வுற்ற  வடிவான அச்சு என்பது ‘பயம்’ என்ற 

மபாருைில் வழக்கில் இல்டல. முந்டத என்பதன் பிறழ்வுற்ற வடிவான முத்டத தற்காலத் 
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த ிழில் வழக்கில் இல்டல. ஓம்பு என்பதன் பிறழ்வு வடிவான ஓப்பு என்பது ‘தடு’ என்ற 

மபாருைில் விடனயாக தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல. நதான்று என்பதன் பிறழ்வு 

வடிவான நதாற்று ‘நதான்றச் ம ய்’ என்பது ம யப்படுமபாருள் குன்றா விடனயாகத் 

தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல. சுடு என்பதன் பிறழ்வு வடிவான சூட்டு என்பது 

‘சுைப்பட்ை இடறச் ி’ என்ற மபாருைில் வழக்கில் இல்டல. 

 இது தவிர ஏறு என்பதன் பிறழ்வு வடிவான ஏற்டற என்பது ‘ஆண் விலங்கு’ என்ற 

மபாருைிலும்,  று ‘பிற’ என்பதன் பிறழ்வு வடிவு அைங்கிய  ற்டறநயார் என்பது ‘பிறர்’ 

என்ற மபாருைிலும் பின் என்பதன் பிறழ்வு வடிவான பிற்டற என்பது ‘பின்தங்கிய  ிடல’ 

என்ற மபாருைிலும் துயில் என்பதன் பிறழ்வுற்ற வடிவான துயிற்று என்பது ‘தூங்கச்ம ய்’ 

என்ற மபாருைிலும் வழக்கில் இல்டல. 

 புகு என்பதன் பிறழ்வுற்ற வடிவம் உள்ைைக்கிய புக்கில் (< புக்க்+இல்) ‘நுடழந்த 

இைம்’ என்பது துஞ்சு என்பதன் பிறழ்வுற்ற வடிவம் உள்ைைங்கிய துச் ில் (< துச்ச்+இல்) 

‘ஓய்வகம்’ என்பதும் அடு என்பதன் பிறழ்வுற்ற வடிவம் உள்ைைங்கிய அட்டில் (< 

அடு+இல்) ‘ ட க்கு ிைம்’ என்பதும், பசு என்பதன் பிறழ்வுற்ற வடிவம் உள்ைைங்கிய 

பச் ிறா ‘புது இறால்’ என்பதும் புது என்பதன் பிறழ்வுற்ற வடிவம் உள்ைைங்கிய புத்தகல் 

‘புதிய ஆழ ற்ற பாத்திரம்’ என்பதும் குைம்பு என்பதன் பிறழ்வுற்ற வடிவம் உள்ைைங்கிய 

குைப்பு வழி ‘குைம்பு ம ன்ற வழி’ என்பதும் நதால் என்பதன் பிறழ்வுற்ற வடிவம் 

உள்ைைக்கிய மதான்றிட  (<நதான்ற்+இட )  ‘ ிறுவப்பட்ை புகழ்’ என்பதும் கன்று 

என்பதன் பிறழ்வுற்ற வடிவம் உள்ைைங்கிய கற்றுாி ‘கன்றின் நதால்’ என்பதும் தற்காலத் 

த ிழில் வழக்கில் இல்டல. 
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5.3.2.2.பகுதிகளுக்கும் ஒட்டுக்களுக்கு ிடையில் ஏற்படும் உருபனியல்  ாற்றத்தின் 

வரலாற்று  ாற்றம் 

 இத்தடலப்பின் கீழ்  ங்ககாலத் த ிழில் உள்ைமதன பட்டியலிைப்பட்டுள்ை எல்லா 

உருபனியல்  ாற்று வடிவங்களும் தற்காலத் த ிழ் வழக்கில் இல்டல. குறிப்பாக 

அைமபடை  வடிவங்கள் தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல.  

“பகுதி ஈற்று ம ட்டுயிர் உயிர்த் மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் நபாது” 

என்ற துடணத் தடலப்பின் கீழ் (பார்க்க பக்கம் ) பட்டியலிைப்பட்டுள்ை ஆ + உம் > ஆம் 

(கலி.58:21),  ா + உம் >  ாம் (கலி.60:27), நபா + உம் > நபாம், (கலி.25:11), தா + உம் > 

தாம் ( ற்ற்.79:3), ந  + அ > ந  (பாி.9:79) என்ற உருமபாலியனியல்  ாற்றங்களும்  ீ + 

இ >  ீஇ (கலி.101:8), டக +இ > டகஇ, ( து:419), டத + இ > டதஇ (குறி:102), டவ + 

இய > டவஇய ( ற்ற்.12:6) என்ற உருமபாலியனியல்  ாற்றங்களும் தற்காலத் த ிழில் 

வழக்கில் இல்டல. 

 பகுதியும் பின்மனாட்டும் இடணயும் நபாது ய், வ், ஞ், ன் என்ற உைன்படுத்திகள் 

வருவது தற்காலத் த ிழிலும் வழக்கில் இருந்தாலும்,  ங்கத்த ிழில் காணப்படும் 

உைன்படுத்திகள் இடையில் வரும்   ில ஆக்கங்கள் தற்காலத்த ிழில் வழக்கில் இல்டல. 

எடுத்துக்காட்ைாக பின்வரும்  ங்கத்த ிழ் ஆக்கப்மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் 

இல்டல: மகாடல + வ் + அன் > மகாடலவன் (புற.152:8), விடல + வ் + அன் > 

விடலவன் (புற.152:9),  வடல + ஞ் + அர் > வடலஞர் (மபரு:274), விடன + ன் + அர் > 

விடனனர் (பதி.62:16).  

பகுதியும் பகுதியும் இடணடகயில் அைமபடையும் வரும ாழி ம ய்க்கு 

இட வான மூக்மகாலியும் வருவதாய்  ாம் கண்ை (பார்க்க  பக்கம் ) கூட்டுப் மபயர்கள் 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 384 

அைமபடைக்காரண ாகத் தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல. எடுத்துக்காட்ைாக 

பின்வரும் கூட்டுமபயர் வடிவங்கைின் ந ர்க்டகத் தற்காலத் த ிழில் இருந்தாலும் 

 ங்கத்த ிழில் காணப்படும் அைமபடை உள்ை கூட்ைாக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

வழக்கில் இல்டல:  ( ா + அ + ந் + தைிர் >)  ாஅந்தைிர் (கலி.143:27), (ந  + எ + ந் + 

நதால் >) ந எந்நதால் (அக.3:1),  (ந  + எ + ந் + நதான்றி >) ந எந்நதான்றி, ( து:133), 

(ந  + எ + ச் + ம வி >) ந எச்ம வி (கலி.103:51). அைமபடை இல்லாத  ங்ககாலத் த ிழ் 

கூட்டுப் மபயரான ( ா + ந் + தைிர் >)  ாந்தைிர் (பாி.8:38) தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் 

உள்ைது.  

 பகுதி ஓரட  உள்ைதும் மபயரடையு ான  ா, தீ,  ீ, பூ, நத, நப, ஐ, டப, ட , டவ. 

என்பனவற்டறத் மதாைரும் வரும ாழியாகப் மபயர் வருடகயில் வரும ாழியின் ம ய் 

இரட்டும் என்றும் ஓாின மூக்மகாலி வரும் என்றும்  ிடல ம ாழிப் பகுதியின் ஈற்றுயிர் 

அைபுக்காக  ீட் ியுறும் என்று விைக்கப்படுள்ை  ங்ககாலத் த ிழின் உருமபாலியனியல் 

விதி ஓரைவுக்குத் தற்காலத் த ிழுக்குப் மபாருந்தும்; ஆனால் அைமபடை உள்ை 

வடிவாக்கங்கடைத் தற்காலத் த ிழ் அனு திக்காது. எடுத்துக்காட்ைாக அைமபடை 

காரண ாகப் பின்வரும்  ங்காலத் த ிழ் ஆக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல; 

பகுதி ஓரட  உள்ைதும் மபயரடையும் ஆகும்.  ா + அ + த் + தாள் >  ாஅத்தாள் 

( து.178),  ா + அ + காவிாி >  ா காவிாி (பட்ட்.116),  தூ + உ + ம ஞ் ம் > 

தூஉம ஞ் ம் (குறு.157:2), நப + எ + விழவு > நபஎவிழவு (பாி.5:14). ஆனால் பின்வரும் 

 ங்ககாலத் த ிழ் ஆக்கங்கள் தற்காலத்  த ிழில் வழக்கிலுள்ைடவ:  ா + க் + கல் > 

 ாக்கல் (அக.392:18),  ா + தவர் >  ாதவர் (பாி.5:14),  ா +  ிலம் >  ா ிலம் 

( ற்ற்.க.வா.:1), தீ + ங் + கனி > தீங்கனி (புற.281:1), தீ +  ந் + தயிர் > தீந்தயிர் (அக.87:1) 
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தீ + ம் + புனல் > தீம்புனல் ( ற்ற்.70:7),  தீ + ம ஞ் ம் > தீம ஞ் ம் (பாி.5:73),  ீ + க் + 

கூற்றத்து >  ீக்கூற்றத்து  ( ிற்.:212),  ீ + ப் + பால் >  ீப்பால்  (பாி.10:79),  ீ +  ீர் > 

 ீ ீர் (பாி.21:40), பூ + ங்  + குடழ > பூங்குடழ  (மபாரு:30), நத + க் + மகாக்கு > 

நதக்மகாக்கு   (குறு.26:6), ஐ + ங் + டக > ஐங்டக  (பாி.3:37), டப + ஞ் + சுடன > 

டபஞ்சுடன (திரு:253). இருப்பினும் பின்வரும்  ங்ககாலத் த ிழ் வடிவங்கள் தற்காலத் 

த ிழ் வழக்கில் இல்டல: டப + ஞ் + ஞிலம் > டபஞ்ஞிலம்  (பதி.17:9), ட  + ம் +  ீன் > 

ட ம் ீன்  (புற.117:1), டவ +ந் + நுதி > டவந்நுதி (புற.288:1). 

“பகுதி ஈற்று குற்றுயிர் (உ தவிர) உயிர்த் மதாைக்க வரும ாழியால் மதாைரப்படும் 

நபாது” என்பதன் கீழ் தரப்பட்டுள்ை முதல் வடக  ாற்றம் அடிப்படையில்  ங்கத் த ிழில் 

ஓரட   ிடலம ாழிக்கும் மபயரயராக வரும ாழிக்கும் இடையில் உைன்படுத்தி வ், வ்வ், 

ய் அல்லது ய்ய்  வருவது குறித்து குறிப்பிைப்பட்ைது. இத்தடகய உருபனியல் 

விதியிலிருந்து  தற்காலத் த ிழ் எவ்வாறு  ாறுபடுகின்றது என்பது தான் இங்கு வாதப் 

மபாருைாக அட கின்றது.  குறிப்பாகச் ம  என்ற பகுதியுைன் உயிர்மதாைக்க மபயர் 

வரும ாழி வருடகயில் ய் அல்லது வ் வர ம  என்பது ந  என  ீளும் உருபனியல் 

 ாற்றத்திலிருந்து இதற்கு இடணயான தற்காலத் த ிழ் உருமபாலியனியல்  ாற்றம் 

நவறுபடும். இத்தடகய சூழலில் பகுதியின் உயிர்  ீட் ியுறாது இடையில் இட்டித்த வ்வ் 

என்ற உைன்படுத்தி வருவதுதான் தற்காலத் த ிழ் பின்பற்றும் உருமபாலியனியல் 

 ாற்றம். பின்வரும் அட்ைவடண இதடன மதைிவு படுத்தும்  

 ங்கத்த ிழ் தற்காலத்த ிழ் 

ம  + ய் + இதழ் > ந யிதழ்  ( ிறு.75) ம +இதழ் >ம வ்விதழ் 

ம  + ய் + இறா > ந யிறா ( ற்.31:2)) ம +இறா >ம வ்விறா 

ம  + வ் + அடி  > ந வடி (அக.89:18)  ம +அடி > ம வ்வடி 
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அ + ய் + இடை > ஆயிடை (குறி.137) அ+இடை> அவ்விடை 

இநத விதியின் கீழ் விடனயுைன் மபயரடைப் மபயர் பின்மனாட்நைா 

விடனயாலடணயும் மபயர் பின்மனாட்நைா ந ர்க்கப்படுடகயில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

விடையும் பின்வரும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழ் வழக்கில் இல்டல:  ம  + ய்ய் + 

அன்> ம ய்யன் (திரு:206), ம  + ய்ய் + ஓள் > ம ய்நயாள்  (அக.316:13), மவ + ய்ய் + 

அன் > மவய்யன்  (கலி.75:10), மவ + ய்ய் + ஓன் > மவய்நயான் (பாி.8:67),ம ா + ய்ய் + 

ஆர் > ம ாய்யார்  (கலி.24:16). 

பகுதி இரண்டு திறந்த அட கடைக் மகாண்ைதாகவும் மபயரடை  ிடல 

ம ாழியாகவும் மபயர் வரும ாழியாகவும் வந்து புணருடகயில் இடையில் அைமபடை 

வரும்  ங்ககால உருமபாலியனியல் விகுதி பின்வரும் ஆக்கம் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

வை + அகம் > வைாஅகம் (கலி.146:28), புல + வ் + அம்பு > புலாஅவம்பு; அைமபடை 

இல்லாத பின்வரும்  ங்ககால ஆங்கங்கள் தற்காலத் த ிழில்  ாத்தியங்கைாகும்: வை + 

அகம் > வைாகம் (புற.189:1), முழ + அடர > முழாடர (பதி.பதி.5:14), முழ + வ் + அடர > 

முழாவடர  (புற.85:7) 

 உயிாீற்றுப் பகுதியும் உயிர்த்மதாைக்கப் பின்மனாட்டும்  ில கட்டுப்பாட்டில் வ் 

அல்லது ய் உைன்படுத்தி வரப் புணரும் இச் ங்ககால உருமபாலியன் விதி தற்காலத் 

த ிழுக்கும் மதாைர்ந்துள்ைது. பின்வரும்  ங்ககால ஆக்கங்கள் தற்காலத் த ிழிலும் 

 ாத்தியங்கைாகும்:   ல்ல + வ் + ஐ >  ல்லடவ (பாி.20:74), ந னி+ ய் + ஓடு > 

ந னிநயாடு  (குறு.33:3), பிறவி + ய் + ஐ > பிறவிடய (பாி.5:12), வள்ைி + ய் + ஐ > 

வள்ைிடய (பதி.54:1). 

 ஓரட ப் பகுதிடயத் மதாைரும் ம ய்த்மதாைக்கப் மபயாின் ம ய்யிரட்டும் 

உருப்மபாலியன் ம யல்பாடு தற்காலத் த ிழுக்கும் மதாைர்ந்துள்ைது.  பின்வரும் 
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 ங்ககால ஆக்கங்கள் தற்காலத் த ிழிலும்  ாத்தியங்கள் ஆகும்; அ + க் + கைல் > அக்கைல் 

(புற.198:19),  அ + ஞ் +ஞான்று > அஞ்ஞான்று (கலி.19:2), இ + ப் + படண  ல்லுர் > 

இப்படண  ல்லூர் (புற.315 :12),எ+ந்+ ீாிநரா > எந் ீாிநரா (குறு.219:7). 

இரு பகுதிகள்  ில கட்டுப்பாட்டில் (பார்க்க பக்கம்) இடணடகயில் 

 ிடலம ாழியின் இறுதி உயிர்  ீட் ியுறுவதும் வரும ாழியின் மதாைக்க ம ய்க்கு (க்,ச், த் 

அல்லது ப்) ஏற்ப இனமூக்மகாலி இடையில் வருவதும் அல்லது இரட்டிப்பதும்  ங்ககாலத் 

த ிழில் காணும் உருமபாலியனியல்  ாற்ற ாகும். தற்காலத் த ிழ் 

இவ்வுருமபாலியனியல் விதியிலிருந்து  ிறிது விலகிச் ம யலாற்றுகின்றது. பின்வரும் 

அட்ைவடண இடத உறுதிபடுத்தும். 

 ங்கத்த ிழ் தற்காலத் த ிழ் 

கை+ங்+கனி >கைங்கனி ( டல:36) கைாக்கனி 

விை+ம்+பழம்> விைம்பழம் ( ற்ற்.12:1) விைாம்பழம் 

புைி+ங் > புைிங்காய் (ஐங்.51:3) புைியங்காய் 

கை+அ+க்+கைிறு>கைாக்கைிறு (கலி.101:36) கைாக்கைிறு  

சுற+அ+க்+மகாடிநயான்>சுறாக்மகாடிநயான் 

(கலி.147:42) 

 

சுறாக்மகாடிநயான் 

 

 ிலர் தற்கால வடிடவக் கருத்தில் மகாண்டு புைிங்காய்  என்படத புைி+அம் ( ாாிடய) + 

காய் என்பதிலிருந்து ஆக்குவர்.  

 ஈரட  மகாண்ை மபயரடையும் ம ய்மதாைக்கப் (க், ச், த் அல்லது ப்) மபயரும் 

புணர்டகயில் வரும ாழியின் ம ய் இரட்டிக்கநவா அல்லது ஓாின மூக்மகாலி இடையில் 

வரநவா ம ய்யும் உருமபாலியன்  ாற்றம்  ங்காலத் த ிழில்  ிகழ்வது நபான்று 
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தற்காலத்த ிழிலும்  ிகழ்கின்றது. பின்வரும்  ங்ககால ஆக்கங்கள் தற்காலத்திற்கும் 

மபாருந்துவடத  ாம் உணரலாம்:  ை+க்+கணம் >  ைக்கணம் ( ற்ற்.248:8), தை+க்+டக > 

தைக்டக (திரு.5), தை+க்+நகாட்டு ஆ ான் > தைக்நகாட்டு ஆ ான் (அக.238:7), 

புைி+க்+கைா > புைிக்கைா, (புற.177:9), புைி+ச்+சுடவ > புைிச்சுடவ ( ற்ற்.87:4), 

தை+ங்+நகாட்டு ஆ ான் > தைங்நகாட்டு ஆ ான் ( ற்ற்.57:1), பழ+ங்+கயிறு > பழங்கயிறு  

( ற்ற்.284:10),  ன+ஞ்+ ாரல் >  னஞ் ாரல் (கலி.44:1),  ன+ந்+தடல >  னந்தடல 

(மபரு:291), தை+ந்+தாள் > தைந்தாள் ( ற்ற்.91:4), இை+ம்+நபடை > இைம்நபடை 

(புற.326:2),  ை+ யில் >  ை யில் (பாி.15:40). தை+வடர> தைவடர (பாி.19:23).  

 ந ற்கூறியவாறு  ங்ககாலத் த ிழ் மவைிப்படுத்தும் உருமபாலியன்  ாற்றங்கடை 

ஆய்ந்தால் மபரும்பாலான விதிகள் தற்காலத் த ிழுக்கும் மபாருந்தும். 

இவ்வுருமபாலியனியல் விதிகைின் அல்லது  ாற்றங்கைின் பயன்பாட்டு எல்டல 

அடிப்படையில்  ங்ககாலத் த ிழும் தற்காலத் த ிழும் நவறுபடும்.  

 எடுத்துக்காட்ைாக  ங்காலத் த ிழ் ஆக்கங்கைான இரு + வ் + அர் > இருவர் 

(திரு.178),  ிறு + வ் + அர் >  ிறுவர் ( ற்ற்.330:9) என்பன தற்காலத் த ிழிலும் உள்ை 

ஆக்கங்கள் தாம். ஆனால் பின்வரும்  ங்ககாலத் த ிழ் ஆக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

வழக்கிழந்தடவ அல்லது பயன்படுத்தப்பைாதடவ எனக் கூறலாம்: புது+வ்+அர் > 

புதுவர்( ற்ற்.393:12), இரு (‘இரண்டு’)+வ்+ஆம் > இருவாம் (‘ ா ிருவர்’) (குறு.237:4), 

புது+வ்+ஓர் > புதுநவார் ( டல:288), முது+வ்+ஓர் > முதுநவார் ( ிறு.231) 

தற்காலத் த ிழின் இன்டறய  ிடலடய வரலாற்று  ாற்றம் என்படதவிை  

வரலாற்று வைர்ச் ி என்று கூறுவது மபாருத்த ாக அட யும். தற்காலத் த ிழ்  ங்ககாலத் 
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த ிழின்  ீட் ிநய அன்றி மதாைர்பற்ற  ிடலயல்ல. எனநவ இங்கு நவறுபாடுகைில் 

அல்லது பயன்பாட்டு எல்டலயில்  ட்டும் கவனக்குவிப்பு ம ய்தால் நபாது ானது. 

5.4. மபயர் 

5.4.1.  ங்கத்த ிழில் மபயர் 

 மபயர்கடை  ாற்றுப்மபயர், எண்கள் அல்லது எண்ணுப் மபயர்கள், குறிப்புப் 

மபயர் அல்லது மபயரடைப் மபயர்கள், விடனயாலடணயும் மபயர்கள்,  ற்றும் 

மதாழிற்மபயர்கள் எனப் பிாித்து ஆயலாம். மபயர்கள் திாிபுறும். அதாவது அவற்றுைன் 

நவற்றுட  உருபுகடைச் ந ர்க்கவியலும். எண்ணுப்மபயர்கள்  ற்றும் மதாழிற்மபயர்கள் 

தவிர அடவ இைத்திற்காகவும் பாலுக்காகவும் திாிபுறும். குறிப்புப்மபயர்கள் திாிபாக்கம் 

ம ய்யும்; ஆனால் மபயரடைகள் திாிபாக்கம் ம ய்யாது.  

 எல்லா மபயர்களும் அவற்றின் நவாிலிருந்து வடிவாக்கப் பின்மனாட்டைச் ந ர்த்து 

ஆக்கலாம். இருப்பினும்  ில மபயர்கள் மபாருள் தரக்கூடிய பகுதிகடைக் 

மகாண்டிருக்கும்; பிற அவ்வாறு மகாண்டிருப்பதில்டல.  

மபயர்கைின் எல்லாப் பாகங்கடையும் அடையாைம் காண இயலும்: 

 இன்ட  <இல் + ட  (மதாழிற்மபயர் பின்மனாட்டு)   (அக.1:14) 

 முருகன் < முருகு ‘அழகு, இைட ’ + அன்    (அக.1:3) 

 வழங்கு ர்  <  வழங்கு ‘சுற்றித் திாி’ + ந் (இறந்தகால ல்லா குறி)+ அர் (அக 1:14) 

மபயாின் ஒரு பாகத்டத  ட்டும் அடையாைம் காண இயலும்: 

 குதிடர < குதி ‘துள்ளு’ + ர் (உைன்படுத்தி) + ஐ    (அக.1:2) 

மபயாின் எந்த பாகத்டதயும் அடையாைங்காண் இயலாது: 
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 யாடன         (அக.1;4) 

 ம ல்         (அக.1:13) 

5.4.2. தற்காலத் த ிழில் மபயர் 

 மபயர்கடைப் மபாறுத்தவடரயில் உருபன் வருடக முடறயில்  ங்ககாலத் 

த ிழுக்கும் தற்காலத் த ிழுக்கும் நவறுபாடு பாராட்ை இயலாது. தற்காலத் த ிழிலும் 

மபயர்கள் பன்ட ப் பின்மனாட்டுகடையும் நவற்றுட  உருபுகடையும் 

பின்னுருபுகடையும் ஏற்கும். நவற்றுட  உருநபற்கும்நபாது தற்காலத் த ிழிலும் 

மபயர்கள் திாிபுற்ற பகுதிகைாக (oblique stems)  ாறும் ( ான் என்பது என் என  ாறும் 

ஆறு என்பது ஆற்ற் என  ாறும்). மதாைாியல் அடிப்படையில் மபயர்கள் பின்னுருத் 

மதாைாின் தடலச் ம ால்லாகவும் ஒரு வாக்கியத்தின் எழுவாயாகநவா 

ம யப்படுமபாருைாகநவா ம யல்பை வல்லன. எழுவாயாக வரும் மபயர்ச்ம ால்லின் 

இைம்-எண்-பாலுக்குத் தகுந்தாற்நபால் விடனயில் விடன முற்றின் இைம்-எண்-பால் 

விகுதியின் நதர்வு அட யும். ந ற்கண்ை மதாைாியல் பண்பு  ங்ககாலத் த ிழுக்கும்  

மபாருந்தும்.  

5.4.3. ாற்றுப் மபயர் 

5.4.3.1.  ங்கத்த ிழில்  ாற்றுப்மபயர் 

  ாற்றுப்மபயர்கள் மபயர்கடை இைம் மபயர்க்கும்.  ங்கத்த ிழில் மூவிைப்மபயர், 

சுட்டு  ாற்றுப்மபயர், வினாப்மபயர், எண்ணு  ாற்றுப்மபயர். சுட்டு  ாற்றுப்மபயர் ஓர் 

இருப்புப் மபாருைின் இைத்டத அண்ட , மதாடலவு, அப்பால்  என நபசுபவர் தன்டன 

ட ய ாகக் மகாண்டு நவறுபடுத்துவர். வினா  ாற்றுப்மபயர் எ, யா என்படதக் 
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மகாண்டிருக்கும்  பர், இைம், காலம் என்பனவற்டற வினவ பயன்படுத்தப்படும்.  எண்ணு 

 ாற்றுப்மபயர் எண்கைிலிருந்து ஆக்கப்பட்ைடவ.  

5.4.3.1.1. மூவிை  ாற்றுப்மபயர்கள் 

 ஒருட  உட்படுத்து 

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

உட்படுத்தாப் 

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

தன்ட   ான் (பாி.20:82)  ாம் (குறி:22) யாம் ( டல:53) 

 யான் (குறி:12)   

முன்னிடல  ீ (குறி:8)   ீயிர் (அக.8:17) 

    ீர் ( து: 738) 

பைர்க்டக தான் ‘அவன்’ ( டல:559)  தாம் ‘அவர்’ 

 தான் ‘அவள்’ ( ற்ற்.12:9)  தாம் ‘அடவகள்’ 

(கலி.9:19) 

நதற்றம் தான் ‘அது தான்’ (கலி.21:10)  தாம் ‘அடவ தாம்’ 

தற்சுட்டு அது (பாி.15:53)  அடவ (பாி.15:7) 

 அஃது (அகா.335:3)   

 தான் ‘அது’ (புற.109:1; 173:3)  தாம் (புற.257:10 

 தான் ‘அவனது’ (கலி.63:17)   

 தன் ‘self’ (ஐங்க்.303:2)   

5.4.3.1.2. சுட்டு  ாற்றுமபயர்கள் 

 எண் அண்ட  ந ய்ட  அப்பால் 

பைர்க்டகயிை 

ஆண்பால் 

ஒருட  இவன் 

(குறு.229.1) 

அவன் 

(பாி.20:82) 

உவன் 

(பாி.12:55) 

 பன்ட /உயர்வுப்ப

ன்ட  

இவர்  

(புற.49:3) 

அவர் 

(பாி.5:40) 
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பைர்க்டகயிை 

மபண்பால் 

ஒருட  இவள் 

(குறு.229:1) 

அவள் 

( ற்ற்.159:8) 

உவள் 

(பாி.11:123) 

 பன்ட  இவர்  

(புற.201:1) 

அவர் 

(பாி.7:74) 

 

பைர்க்டகயிைம் 

(அடையாைங்

காணப்பைாதது 

பன்ட  இவர் 

 ( ற்ற்.6:6) 

அவர் 

(பாி.4:74) 

 

பைர்க்டகயிைம் ஒருட  அஃறிடண இது  

( ற்ற்.47:60) 

அது  

( ற்ற்.24:9) 

உது  

( ற்ற்.96:3) 

  இஃது 

(குறு.158:6) 

அஃது 

(குறு.18:3) 

 

 பன்ட  இவ் (பாி.4:33) அவ் 

(பாி.4:33) 

உவ் 

(பாி.4:33) 

  இடவ 

( ற்ற்.12:7) 

அடவ 

(புற.257:10) 

 

5.4.3.1.3. வினா  ாற்றுப்மபயர்கள் 

 ஒருட  உட்படுத்துப் 

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

உட்படுத்தாப் 

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

தன்ட    யாநரம்  

(கலி.82:18) 

முன்னிடல யாடர ( ற்ற்.395:1:2  யாவிர் (புற.88.1) 

   யாாிர் (புற.141:5) 

பைர்க்டக 

மபண்பால் 

எவள் (பாி.6:91)   

 என்னள்  

( ற்றி.312:9) 

  

 யாரள்    
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(குறு.19:5) 

 யாவள்  

(ஐங்க்.370:4) 

  

பைர்க்டக 

ஆண்பால் 

என்னன் ‘எவ்வடகயான்’ 

(குறு.33:2) 

 

 என்னர் 

‘எவ்வடகயார்’ 

( ற்ற்.64:1) 

   எவணர் 

‘எவ்வித்தார்’ 

(குறு.126:2) 

 யார் 

 (புற.77:6) 

  

பைர்க்டக 

ஆண்பால்  

(அடையாை

ங் 

காணப்பைாத

து) 

  யார் 

 ( ற்ற்.269:9) 

   யாவர்  

(பதி.20:21) 

பைர்க்டக 

அஃறிடண 

எவன்   

‘என்ன?’ 

( ற்ற்.130:9) 

  

 எவன்  

‘என்ன காரணத்தால்’ 

கலி.60:14) 

  

 என் ‘ஏன்?’ 

( ற்ற்.334:9) 

  

 என்ன   யா  
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‘என்ன?’ 

(அக.371:11) 

‘என்ன? 

(புற.167:9) 

 என்ன  

( ற்ற்.94:7) 

‘எவ்வடக?’ 

 யாடவ 

‘என்ன? 

(அக.42:7) 

 என்னது 

‘என்ன வடக? 

( ற்ற்.219:3) 

  

 என்டன  

‘ஏன்’/’எவ்வாறு’/என்னகாரணம்’ 

  

 எடன ‘என்ன’ 

(அக.369:1) 

 என்டன  

“எத்தடன’ 

(புற.301:7) 

 யாது 

‘எவ்வடக/ஏன்’ 

(பாி.20:44) 

  

 யாவணது 

யாவது 

‘எந்த வழியில்/எவ்வாறு’ 

( ற்ற்.331:11) 

  

யாாிர் என்பது இச்சூழலில் இடைச்ம ால் ஓ-உைன் யாாிநரா என்று வருகின்றது 

5.4.3.1.4. சுட்டு  ற்றும் வினா  ாற்றுவடிவங்கள் 

  ாற்று வடிவங்கள் என்ற ம ால் ைிப் ானிலிருந்து (Shiffman (1983:39) 

எடுத்தாைப்பட்டுள்ைது. மபரும்பாலான இவ்வடிவங்கள் விடனயடைகைாகச் 

ம யல்படும்.  

அண்ட  ந ய்ட /அப்பால் வினா 
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இங்கு 

(குறு.175:5) 

அங்கு  

(குறி.97) 

எங்கு(ம்) 

(கலி.144:16) 

  எஞ்ஞான்று 

‘எப்நபாது’ 

(கலி.110:16) 

 அத்துடண  

‘அவ்வைவு’ 

(குறி:13) 

எத்துடண  

‘எவ்வைவு’ 

(புற.141:13) 

இம்பர் 

‘இங்கு’ 

(புற.287:14) 

அம்பர் 

‘அப்பால்’ 

(மபரு:117) 

 

 உம்பர் 

‘அப்பால்’ 

( ற்ற்.198:3) 

 

இவண் 

‘இங்கு’ 

( ற்ற்.4:5) 

அவண் 

‘அங்கு’ 

( ிறு:143) 

எவண் 

‘எங்கு’ 

(குறு.126:2) 

இடன 

‘இவ்வியல்பின்’ 

( ற்ற்.349:5) 

அடன 

‘அவ்வியல்பின்’ 

( ற்ற்.70:6) 

எடன 

‘எவ்வியல்பு’ 

(புற.136:15) 

  எடன 

‘எத்தடன’ 

(புற.301:7) 

இன்று 

( ற்ற்.48:1) 

அன்று 

(அக.19:1) 

என்றும் 

‘என்று’ 

( ற்ற்.1:2) 

இன்டற 

‘இன்று’ 

அன்டற 

( ற்ற்.48:1) 
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(குறு.199:6) 

ஈங்கண் 

‘இங்கு’ 

( ற்ற்.70:7) 

ஆங்கண் 

‘அங்கு’ 

(பதி.23:24) 

யாங்கணும் 

‘எங்கும்’ 

(அக.7:3) 

 ஊங்கண் 

‘அப்பால்’ 

 ற்ற்.246:1) 

 

ஈங்கு 

‘இங்கு’ 

(புற.36:11) 

ஆங்கு 

‘அங்கு’ 

(பாி.6:104) 

யாங்கும் 

‘எங்கும்’ 

(புற.56:15) 

 ஆங்கு  

‘பின்னர்’ 

(புற.152:21) 

 

 ஆங்நக  

‘பின்னர்’ 

(கலி.90:15) 

ஊங்கு ‘முன்னர்/பின்னர்’ 

( ற்ற்.101:9) 

 

ஈங்கு 

‘இம்முடறயில்’ 

( ற்ற்.55:12) 

ஆங்கு 

‘அம்முடறயில்’ 

(கலி.18:7) 

யாங்கு  

‘எந்த வழியில்’ 

( ற்ற்.29:6) 

  யாங்கனம் 

‘எந்த வழியில்/எவ்வாறு’ 

(புற.30:11) 

  யாங்ஙனம் 

‘எந்த வழியில்/எவ்வாறு’ 

( ற்ற்.338:6) 

ஈண்டு ஆண்டு யாண்டு 
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‘இங்கு’ 

(புற.38:16) 

‘அங்கு’ 

(புற.38:16) 

‘எங்கு’ 

(புற.86:3) 

  யாண்டு 

‘எங்கு/எவ்வாறு’ 

( ற்ற்.110:9) 

ஈண்டை 

‘இங்கு’ 

(குறு.54:1) 

ஆண்டை 

‘அங்கு’ 

(கலி:20:16) 

யாண்டை 

‘எங்கு’ 

(குறு.379:1) 

ஈநதாைி 

‘இங்கு’ 

(கலி.117:13) 

  

ஈன் 

‘இங்கு’ 

(ஐங்க்.401:5) 

  

 ஞாங்கர் 

‘அச்  யம்’ 

(மபரு:196) 

 

 ஞான்று 

‘அன்று’ 

( ற்ற்.218:1) 

 

 ஞான்டற 

‘அன்று’ 

( ற்ற்.287:7) 

 

எவண் என்பது எவணர் ‘அவன் எங்நக?’ (குறு.126:2) என்பதிலிருந்து மபறப்பட்ைது. 

என்றும் என்பது ‘எப்நபாதும்’ என்று வருகின்றது. யாங்கு என்பதன் மபரும்பலான 

எடுத்துக்காட்டுகள் ‘எம்முடறயில்? எவ்வாறு?’  என்நற மபாருள்படுகின்றது. 
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5.4.3.1.5. எண்ணு  ாற்றுப்மபயர் 

 எண்ணு  ாற்றுப் மபயர்கள் எண்கைின் திாிபு வடிவத்தில் இை-எண்-பால் 

விகுதிடய ந ர்ப்பதால் ஆக்கப்படும். 

 தன்ட  முன்னிடல பைர்க்டக 

ஒன்று ஒருட   ஆண்பால் ஒத்தன் 

‘ஒருவன்’ 

(கலி.61:1) 

    ஒருவன் 

(அக.110:14) 

  ஒரு  ீ 

‘ ீ  ட்டும்’ 

(திரு:294) 

 ஒரு தான் 

‘அவன்  ட்டும்’ 

(புற.76:13) 

 ஒருவநனன் 

‘ ான் ஒருவன்’ 

கலி.140:12 

ஒருவ 

‘ ீ ஒருவன்’ 

(திரு.262) 

  

   மபண்பால் ஒத்தி 

‘ஒருவள்’ 

(கலி.143:8) 

 ஓர் யான் 

‘ ான்  ட்டும்’ 

(குறு.6:4) 

  ஒருத்தி 

‘ஒரு மபண்’ 

(புற.144:11) 

 உயர்வு 

(ப்பன்ட ) 

 

ஒருவிர்  

‘ ீங்கள்’ 

( டல:218) 

  

இரண்டு இருவாம் 

‘ ாம் இருவர்’ 

இருவீர் 

‘ ீங்கள் இருவர்’ 

 இருவர் 

‘இரு  பர்’ 
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(குறு.237:4) (புற.45:5) (ஐங்க்.64:3) 

மூன்று  மூவிர் 

‘ ீங்கள் மூவர்’ 

 மூவர் 

‘மூன்று  பர்’ 

(அக.86:12) 

 ான்கு     ால்வர் 

‘ ான்கு  பர்’ 

ஐந்து    ஐவர் 

‘ஐந்து  பர்’ 

(திரு:254) 

ஆறு    அறுவர் 

‘ஆறு  பர்’ 

(திரு.255) 

ஏழு    எழுவர் 

‘ஏழு  பர்’ 

 ிறு:113 

எட்டு    எண் ர் 

‘எட்டு  பர்’ 

(பாி.8:5) 

ஒன்பது    ஒன்பதின் ர் 

‘ஒன்பது  பர்’ 

பத்து    பதின் ர் 

‘பத்து  பர்’ 

பதிமனான்று    பன்மனாருவர் 

‘பதிமனான்று 

 பர்’ 

முப்பதி மூன்று    பதிமனாருமூவர் 

’33  பர்’ 

(திரு:167) 
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நூறு    ஈடரம்பதின் ர் 

(100  பர்’ 

    நூற்றுவர் 

‘நூறு நபர்’ 

(கலி.52;2) 

 ான்றாக வரும் எல்லா எண்ணு  ாற்றுப் மபயர்களும் இங்கு தரப்பட்டுள்ைன. ஒரு  ீ 

என்பதில் இை-எண்-பால் விகுதி எண்ணின் திாிபு வடிவத்தில் ந ர்க்கப்பட்டுள்ைடதக் 

கவனிக்கவும். இை-எண்-பால் விகுதி ஓர் என்ற திாிபு அல்லாத பகுதியில் 

ந ர்க்கப்பைாத்டதக் கவனிக்கவும்.  

5.4.3.2.  ாற்றுப் மபயர்கைின் வரலாற்று ாற்றம் 

5.4.3.2.1. மூவிை  ாற்றுப்மபயர்கள் வரலாற்று  ாற்றம் 

 தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படும் மூவிை  ாற்றுப்மபயர்கைின் அட்ைவடணக் 

கீநழ தரப்பட்டுள்ைது.  

 ஒருட  உட்படுத்து பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

உட்படுத்தாப் 

பன்ட /உயர்வுப் பன்ட  

தன்ட   ான்   ாம்   ாங்கள் 

முன்னிடல  ீ   - 

  ீர்   ீங்கள் 

பைர்க்டக  தான்   தாம்  

 

நதற்றம் தான்   தாம் 

தற்சுட்டு தான்   தாம்  
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ந ற்கண்ை அட்ைவடணடய முன்னர்  ங்கத்த ிழின் கீழ்  ாம் பட்டியலிட்ை 

அட்ைவடணயுைன் ஒப்பிட்டுப் பார்டகயில் இதுவடர  ிகழ்ந்துள்ை வரலாற்று  ாற்றம் 

புலப்படும்.  ங்ககாலத்தில் உட்படுத்தாப் பன்ட மபயராகப்  பயன்பட்டுவந்த யாம் 

வழக்கிழந்து தற்காலத் த ிழில் அது  ாங்கள் ( ான்+கள் <  ாங்கள்) என்பதால் 

இைப்மபயர்ச் ி ம ய்யப்பட்டு வரலாற்று  ாற்றம்  ிகழ்ந்துள்ைது.  ங்ககால முன்னிடலப் 

பன்ட கைான  ீயீர் என்பது வழக்கிழந்து  ீங்கள் என்பதால் இைப்மபயர்ச் ி 

ம ய்யப்பட்டு வரலாற்று  ாற்றம்  ிகழ்ந்துள்ைது.  ீர் என்பது தற்காலத் த ிழில்  ில 

கிைிம ாழிகைிலும் இலக்கிய  டைகைிலும் முன்னிடல ஒருட   ீ-க்கும் முன்னிடல 

உயர்வுப் பன்ட   ீங்கள் என்பதற்கும் இடைப்பட்ை  படி ிடலயில் (அந்தஸ்தில்) 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.    

5.4.3.2. 2. சுட்டு  ாற்றுமபயர்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படும் சுட்டு  ாற்றுப்மபயர்கைின் அட்ைவடணக் கீநழ 

தரப்பட்டுள்ைது.  

 எண் அண்ட  ந ய்ட  

பைர்க்டகயிை 

ஆண்பால் 

ஒருட  இவன்  அவன்  

 பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

இவர்  

 

அவர் 

பைர்க்டகயிை

ப் மபண்பால் 

ஒருட  இவள்  அவள்  

 பன்ட  இவர்  

 

அவர்  

பைர்க்டகயிை 

அஃறிடண 

ஒருட  இது  

 

அது  
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 பன்ட  இடவ  அடவ  

ந ற்கண்ை அட்ைவடணடய  ங்கத்த ிழ் சுட்டு  ாற்றுப்மபயர்கைின் அட்ைவடணயுைன் 

ஒப்பிடுடகயில் இதுவடர ஏற்பட்டுள்ை  ாற்றங்கள் புலப்படும். அண்ட  ந ய்யட ச் 

சுட்டுக்கடைப் மபாறுத்தவடரயில் சுட்டு  ாற்றுப்மபயர்கைில் எவ்வித  ாற்றங்களும் 

ஏற்பைவில்டல.  அப்பால் சுட்டு  ாற்றுமபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் வழக்கிழந்துள்ைன. 

அப்பால் சுட்டுமபயர்கைின் ம யல்பாநை தற்காலத் த ிழில் இல்டல. ஸ்ரீலங்கா த ிழ் 

கிடை ம ாழியில் அப்பால் சுட்டு  ாற்றுப் மபயர்கள் பயன்பாட்டில் உள்ைன.  

5.4.3.2.3. வினா  ாற்றுப்மபயர்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 

 தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படும் வினா  ாற்றுப் மபயர்கள் கீநழ 

அட்ைவடணப் படுத்தப்பட்டுள்ைன. 

 ஒருட  பன்ட /உயர்வுப் பன்ட  

பைர்க்டக 

மபண்பால் 

எவள்  

பைர்க்டக ஆண்பால் எவன்  

 எவர், யார் எவர்கள் 

பைர்க்டக அஃறிடண எது எடவ, எடவகள் 

  ஏன்  

 என்ன  

 ஏன்  

  எத்தடன 

 எவ்வாறு  

 

 ங்க்கால வினா  ாற்றுப் மபயர்கைின் அட்ைவடணடய ந ற் ம ான்னர் தற்காலத் த ிழ் 

அட்ைவடணயுைன் ஒப்பிட்ைால் வரலாற்று அடிப்படையிலான  ாற்றம் மதாியவரும். 
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 ங்காலத்த ிழில் காணப்படும் தன்ட   ற்றும் முன்னிடல வினா  ாற்றுப் மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிழில் வழக்கிழந்துள்ைன. அதாவது யாநரம், யாவிர், யாாிர் என்ற வினா 

 ாற்றுப் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல.  ந லும் பைர்க்டக மபண்பால் ஒருட  

என்னள், யாவள் என்பனவும் பைர்க்டக ஆண்பால் என்னன், என்னர், எவணர் 

என்பனவும் தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல. ‘ஏன்?’ எனப் மபாருள்படும் என் என்ற 

வினா  ாற்றுப்மபயரும்  ‘என்ன?’ எனப் மபாருள்படும் யா, யாடவ, எடன, யாது  என்ற 

வினா  ாற்றுப் மபயர்களும் ‘எவ்வாறு’ எனப் மபாருள்படும் யாவணது, யாவது என்ற 

வினா  ாற்றுப் மபயர்களும் தற்காலத் த ிழில் வழக்கிழந்து விட்ைன. 

5.4.3.2.4.  சுட்டு  ற்றும் வினா  ாற்று வடிவங்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 

 தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படும் சுட்டு  ற்றும் வினா  ாற்று வடிவங்கள் கீநழ 

பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன.  

அண்ட  ந ய்ட  வினா 

இங்கு அங்கு  எங்கு 

இவ்வைவு அவ்வைவு எவ்வைவு 

இன்று அன்று என்று 

இப்படி அப்படி எப்படி 

இவ்வாறு அவ்வாறு எவ்வாறு 

 

 ங்கத்த ிழின் சுட்டு  ற்றும் வினா  ாற்று வடிவங்கைின் பட்டியநலாடு தற்காலத் 

த ிழின் அட்ைவடணடய ஒப்பிடுடகயில் பல வடிவங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

வழக்கிழந்துள்ைடதயும் ஒரு  ில வடிவங்கள் நவறு ம ால்லால் இைப்மபயர்ச் ி 

ம ய்யப்பட்டுள்ைதும் மதாியவரும். ‘எப்நபாது’ எனப் மபாருள்படும் எஞ்ஞான்று, 
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‘அவ்வைவு’ என்று மபாருள்படும் அத்துடண, ‘எவ்வைவு’  என்று மபாருள்படும் 

எத்துடண,  ‘இங்கு’ என்று மபாருள்படும் இம்பர், ‘அப்பால்’ எனப் மபாருள்படும் அம்பர், 

உம்பர், ‘இங்கு’ என்று மபாருள்படும் இவண், ஈங்கண், ஈங்கு, ஈண்டு, ஈண்டை, ஈநதாைி, 

ஈன் ‘அங்கு’ என்று மபாருள்படும் அவண், ஆங்கண், ஆங்கு, ஆண்டு ‘எங்கு’ என்று 

மபாருள்படும் எவண், யாங்கணும், யாங்கும், யாண்டு ‘இவ்வியல்பின்’ எனப் 

மபாருள்படும் இடன, ‘அவ்வியல்பின்’ எனப் மபாருள்படும் அடன, ‘எவ்வியல்பின்’ 

எனப்மபாருள்படும் எடன, ‘இம்முடறயில்’ எனப்மபாருள்படும் ஈங்கு, ‘அம்முடறயில்’ 

எனப் மபாருள்படும் ஆங்கு, ‘எந்த வழியில்’ எனப் மபாருள்படும் யாங்கு, யாங்கனம், 

‘அன்று’ என்று மபாருள்படும் ஞான்று, ஞான்டற, ‘அச்  யம்’ எனப் மபாருள்படும் 

ஞாங்கர் என்பன தற்காலத் த ிழில் வழக்கிழத்துள்ைன. 

5.4.3.2.5. எண்ணு  ாற்றுப்மபயர்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 

 தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படும் எண்ணு  ாற்றுப் மபயர்கள் கீநழ 

பட்டியலிட்பட்டுள்ைது. 

 தன்ட  முன்னிடல பைர்க்டக 

ஒன்று ஒருட   ஆண்பால் ஒருவன் 

 - - மபண்பால் ஒருத்தி 

 - -  இருவர் 

மூன்று - -  மூவர் 

 ான்கு - -   ால்வர் 

ஐந்து - -  ஐவர் 
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ஆறு - -  அறுவர் 

ஏழு - -  எழுவர் 

எட்டு - -  எண் ர் 

ஒன்பது - -  ஒன்பதின் ர் 

பத்து - -  பதின் ர் 

பதிமனான்று - -  - 

முப்பதி மூன்று - -  - 

நூறு - -  - 

 ங்ககால எண்ணு  ாற்றுப் மபயர்கைின் அட்ைவடணடய தற்கால எண்ணு  ாற்றுப் 

மபயர்கைின் அட்ைவடணநயாடு ஒப்பிடுடகயில் எண்ணு  ாற்றுப் மபயர்கைில் 

ஏற்பட்டுள்ை வரலாற்று  ாற்றம் மவைிப்படும். தன்ட , முன்னிடல எண்ணு  ாற்றுப் 

மபயர்கள் முற்றிலும் தற்காலத் த ிழில் வழக்கிழந்துள்ைடத உணரலாம்.  ‘ ான் ஒருவன்’ 

எனப்மபாருள்படும் ஒருவநனன்,  ‘ ான்  ட்டும்’ எனப்மபாருள்படும் ‘ஓர் யான்’, ‘ ாம் 

இருவர்’ எனப் மபாருள்படும் இருவாம் ஆகிய முன்னிடல எண்ணு  ாற்றுப் மபயர்கள் 

வழக்கிழந்துவிட்ைன. இது நபான்று ‘ ீ  ட்டும்’ எனப் மபாருள்படும் ஒரு ீ, ‘ ீ ஒருவன்’ 

எனப் மபாருள்படும் ஒருவ, ‘ ீங்கள் ஒருவர்’ எனப் மபாருள்படும் ஒருவிர், ‘ ீங்கள் இருவர் 

எனப் மபாருள்படும் இருவீர், ‘ ீங்கள் மூவர்’ எனப் மபாருள்படும் மூவிர் என்ற முன்னிடல 

எண்ணு  ாற்றுப் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல.  ந லும் ‘ஒருவன்’ 

என்று மபாருள்படும் ஒத்தன், ‘அவன்  ட்டும்’ எனப் மபாருள்படும் ஒருதான், ‘ஒருவள்’ 

எனப் மபாருள்படுன் ஒத்தி, ‘ஒன்பது  பர்’ எனப் மபாருள்படும் ஒன்பதின் ர், ‘பத்து  பர்’ 
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எனப் மபாருள்படுன் பதின் ர், ‘பதிமனான்று  பர்’ எனப் மபாருள்படுன் பன்மனாருவர், 

‘முப்பத்தி மூன்று  பர்’ எனப் மபாருள்படும் பதிமனாரு மூவர், ‘நூறு  பர்’ எனப் 

மபாருள்படும் ஈடரம்பதின் ர், நூற்றுவர் என்பன தற்காலத் த ிழ் வழக்கில் இல்டல.   

5.4.4. திாிபுப் பகுதி 

5.4.4.1.  ங்காலத்த ிழில் திாிபுப் பகுதி 

 ஒரு மபயர்ப் பகுதியுைன் நவற்றுட  உருபு, பின்மனாட்டு, இடைச்ம ால் அல்லது 

 ற்மறாரு மபயர் ந ர்க்கப்படுவதற்கும் முன்னர் அது அடையும் வடிவம் திாிபு வடிவம் 

அல்லது “திாிபுப் பகுதி” (oblique stem) எனப்படும். நவற்றுட  உருபு, பின்னுருபு, 

இடைச்ம ால், அல்லது  ற்மறாரு மபயருக்கு அடியாக வருவதுைன் திாிபுப் பகுதி 

பழந்த ிழில் கிழட  நவற்றுட , ம யப்படுமபாருள் நவற்றுட , கருவி நவற்றுட , 

இைநவற்றுட அல்லது திட ப் மபாருடைத் தரும்.  

5.4.4.1.1. ஆக்கம் 

 பன்ட ப் மபயாின் திாிபுப் பகுதி அதன் திாிபற்ற பகுதியிலிருந்து 

நவறுபடுவதில்டல. ஒருட ப் மபயர்கைின் திாிபுப் பகுதிகள் அவற்றின் திாிபற்ற 

பகுதிகைிலிருந்து மபரும்பாலான ந ர்வுகைில் வடிவ அடிப்படையில் நவறுபடும். 

இவ்வடிவங்கள் மபாதுவாக தரப்பட்ை ம ால் அலகுகைாக எடுத்துக்மகாள்ைப்படும் 

அல்லது பின்வரும் “திாிபுச்  ாாிடயகள்” ஒன்டற பின்மனாட்டி ஆக்கப்படும்: அக்கு, 

அத்து, அம், அன், ஆன், இக்கு, இன், ஒன், வற்று  ற்றும் பிற.  

 ரபிலக்கணங்கைில் “திாிபுச்  ாாிடய” என்பது “ ாாிடய” என்று அறியப்படும். 

அக்கு, அத்து, அம், அன், ஆன், இக்கு, இன், ஒன், வற்று என்பன மதால்காப்பியத்தில் 

(எழுத்ததிகாரம், இைம்பூரணம், விதி 120)  ாாிடயகைாகப் பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன. 
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 ன்னூல் (விதி 244) அன், ஆன்,இன், அல், அற்று, இற்று, அத்து, அம், தம்,  ம், நும், ஏ, 

அ, உ, ஐ, கு, ன் என்படவகடைச்  ாாிடயகைாகப் பட்டியலிட்டுள்ைது. 

 ரபிலக்கணத்தார் திாிபுவடிவங்கடை விைக்க திாிபு  ாாிடயகடைப் 

பயன்படுத்துகின்றனர்.  

இங்கு திாிபுப் பகுதி இரு வழிகைில் ஆக்கப்படுவதாகக் கருத இயலும்.  

(1) பகுதிப் பிறழ்வால்: இவ்வடகயிலான திாிபுப் பகுதி “பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதி” 

என்று குறிப்பிைப்படும். 

(2) பின்மனாட்ைால்: அன் அல்லது இன் மபயர்ப் பகுதியுைன் பின்மனாட்ைப்படும். 

மூவிை  ாற்றுப் மபயர்கள்  ற்றும் பிற மபயர்கைின் திாிபுப் பகுதிகள் கீநழ 

தரப்பட்டுள்ைன.  

5.4.4.1.2. மூவிை  ாற்றுப் மபயர்கைின் திாிபுற்ற பகுதிகள் 

இவ்வடிவங்கள் ஒருட டயநயா பன்ட டயநயா குறிப்பிட்டு முடறநய 

குற்றுயிர்கள்  ற்றும் ன் அல்லது ம்-ஐ மகாண்டிருக்கும்.  

 திாிபுறாத பகுதி திாிபுற்ற பகுதி 

தன்ட  ஒருட   ான் (பாி.20:80) என் ( ற்ற்.355:10) 

தன்ட  ஒருட  யான் (குறி.12) என் ( ற்ற்.355:10) 

தன்ட  உட்படுத்தும் 

பன்ட   

யாம் ( டல:53) எம் ( ற்ற்.150:7) 

தன்ட  உட்படுத்தாப் 

பன்ட  

 ாம் (குறி:22)  ம் (ஐங்க்.39:2) 

முன்னிடல ஒருட   ீ (திரு:64)  ின் ‘உன்’(திரு.272) 

  உன் (அக.222:2) 

  தன் ‘உன்’ 
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(புற.387:14) 

முன்னிடலப் பன்ட   ீர் 

( து:738) 

நும் ‘உங்கள்’ (பாி.20:85) 

 

  ீயிர் ‘ ீர்’ 

(அக.8:17) 

உம்  (பாி.20:84) 

பைர்க்டக ஒருட  தான் ‘அவன்’ ( டல:559) 

 

தன் ‘அவனது’ (ஐங்க்.480:3) 

 

பைர்க்டகப் பன்ட  தாம் ‘அவர்கள்’ ( து:422) தம் ‘அவர்கைது’ (புற.153:12) 

எடுத்துக்காட்டுகள் கீநழ தரப்பட்டுள்ைன: 

1. தன்ட  ஒருட ; கிழட ப் மபாருள்: 

 என் நதாழி ந னி (யான் > என்)    (குறி:2) 

2. தன்ட ப் உட்படுத்தபைாத  பன்ட ; கிழட ப் மபாருள்: 

 எம் மதால் பதி (யாம் > எம்)    ( டல:567) 

3. முன்னிடல ஒருட ; கிழட ப் மபாருள்: 

 உன் ந னி ஆய்  லம் ( ீ > உன்)    (அக.222:2-3) 

4. முன்னிடல ஒருட ; கிழட ப் மபாருள்: 

 விறாலியர்  ின் புறம் சுற்ற ( ீ >  ின்)   ( டல:46) 

5. முன்னிடல உயர்வுப் பன்ட ; கிழட ப் மபாருள் 

 அஃது உம்  டன (உன் > உம்)     (அக.56:14) 

உம் என்படத  ீர் என்பதிலிருந்து ஆக்குவடதவிை உன் என்பதிலிருந்து ஆக்குவது 

தர்க்காீதியாகச்  ாியாகும். 

6. முன்னிடல பன்ட ; கிழட ப் மபாருள் 
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 நும் இயம் (*நுன் > நும்)       ( டல:232) 

நும் (முன்னிடல பன்ட ) என்படத  ீயிர் (முன்னிடல பன்ட ) என்பதிலிருந்து 

ஆக்குவடத விை *நுன் (முன்னிடல ஒருட ) என்பது கூடுதல் தர்க்க 

அடிப்படையிலானது. இருப்பினும் மதால்காப்பியர் நும் (முன்னிடலப் பன்ட ) என்படத 

 ீயிர் (முன்னிடலப் பன்ட /உயர்பன்ட ) என்பதிலிருந்து ஆக்குகின்றார், 

(மதால்காப்ப்பியம், எழுத்ததிகாரம் இைம்பூரணம், விதி 327)   

7. பைர்க்டக ஒருட : பாலுக்கு குறிப்பிைப்பைாதது; கிழட ப் மபாருள்: 

 யாட  தன் பார்ப்பு ஒம்ப (தான் > தன்)            (மபாரு:186) 

8. பைர்க்டக உயர்வுப் பன்ட ; கிழட ப் மபாருள்; ம யப்படுமபாருள் நவற்றுட  

உருபு ஒடு-வுக்கு அடியாகும். 

 தம் மபயர் தம்ம ாடு மகாண்ை ர்  ாய்ந்நதார்      ( டல:553) 

9. பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட ; கிழட ப் மபாருள்: 

 இவன்…மகாடும் ம ால் ஓம்பு ின்  (இவன்)      ( ற்ற்.200:10-11) 

பிற வடிவங்கள் அவன் ‘அவனது’ (பதி.56:3)  ற்றும் அவர் ‘அவரது’ (குறு.392:2) 

என்பனவும் வருகின்றன. 

10. பைர்க்டக மபண்பால் ஒருட ;கிழட ப் மபாருள்  

 இவள் பனி வார் கண் (இவள்)       (அக.77:19) 

அவள் (ஐங்க்.378:3)  ற்றும் எவள் என்பன பிற வடிவங்கள். எவள் என்பதன் திாிபு 

வடிவிற்கு  எடுத்துக்காட்டு கிடைக்கவில்டல. 

11. பைர்க்டக உயர்திடணப் மபயர்; கிழட ப் மபாருள்  
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 இவர்  றன்  (இவர்)        (புற.337:19) 

12. பைர்க்டக அஃறிடண ஒருட ; கிழட ப் மபாருள்  

 அதன்  ிறம் (அதன்< அது+அன்)          (கலி.52:3:4) 

13. பைர்க்டக அஃறிடண பன்ட ; பின்னுருபு உள்-க்கு அடி 

 அவற்றுள் (அவற்ற் <அடவ)         (பதி.43:4) 

5.4.4.1.3. மூவிை  ாற்றுப் மபயரலாத மபயர்கைின் திாிபுப் பகுதிகள் 

 மூவிை  ாற்றுப் மபயரலாத மபயர்கைின் திாிபுப் பகுதிகைிப் பின்வரு ாறு வடகப் 

படுத்தலாம்: 

(1) ம்-இல் இறுதியுறும் ஓரட யல்லாப் மபயர்கள் த்த்(உ)-இல் இறுதியுறும் பிறழ்வுற்ற 

பகுதிகடைக் மகாண்டிருக்கும். 

(2) டு-வில் இறுதியுறும் மபயர்கள் ட்ட்(உ)-இல் இறுதியுறும் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் 

மபயர்கடைக் மகாண்டிருக்கும். 

(3) அது, இது என்ற  ாற்றுப் மபயர்கள் முடறநய அதன், இதன் என்ற திாிபுப்  

பகுதிகடைக் மகாண்டிருக்கும் 

(4) அடவ என்ற  ாற்றுப் மபயர், ல்-இல் இறுதியுறும் ஓரட யல்லா மபயர்கள், று-வில் 

இறுதியுறும் மபயர்கள் ற்று-இல் இறுதியுறும் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதிகடைக் 

மகாண்டிருக்கும் 

(5) சுட்டுப் மபயர்கடை உள்ைைக்கியப் பிற மபயர்கள் அவற்றின் திாிபுறாப் 

பகுதிகடைத் திாிபுப் பகுதிகைாகப் பயன்படுத்தும்.  

(6) எடுத்துக்காட்டுகள் கீநழ தரப்பட்டுள்ைன 

மபான் –அம்-மகாம்பு       (பாி.7:56) 
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இங்கு மபான் என்ற திாிபுப் பகுதி மபயர் பகுதிடய ஒத்நத வருகின்றது. இது இடைச் 

ம ால் அம் என்பதன் அடியாக வரும்; இது இங்கு ஒப்பீட்டுப் மபாருடைத் தருகின்றது. 

ந ட்டிருங்நகா         (புற.201:13) 

ந ட்ட் என்பது ந ண் ‘ ீண்ை, உயர்ந்த’ என்பதன் பிறழ்ச் ியுற்ற திாிபுப் பகுதியாகும். 

ந ட்ட் என்பது இரு(ம்) ‘மபாிய’ என்ற மபயரடைக்கு அடியாக வந்து கூட்டுப்மபயடர 

ஆக்கும். 

ஓர் யாட்டு ஒரு கால்       (கலி.71:26) 

யாட்டு என்பது யாண்டு ‘ஆண்டு’ என்பதன் பிறழ்ச் ியுற்ற பகுதி.  

ம ாணாடு…உப்பின் மகாள்டை  ாற்றி   (பட்ட்:28-29) 

 ாட்டு என்பது  ாடு என்பதன் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதி. ந ாணாட்டு என்பது 

இைப்மபாருடைத் தருகின்றது. 

ம ன்ந ா … எம்…  ாட்டு  

 ாட்டு என்பது  ாடு என்பதன் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதியாகும்.  ாட்டு என்பது திட ப் 

மபாருடைத் தருகின்றது. 

அன்னத்து ச் ந வல்       ( து:386) 

அன்னத்து என்பது அன்னம் ‘ஆண் வாத்து’ என்பதன் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதியாகும். 

இது கிழட ப் மபாருடைத் தருகின்றது. 

காைாத்து அவன் யாடன      (கலி.57:18) 

காைாத்து என்பது காைா(அ)ம் ‘ தம்’ என்பதன் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதியாகும். இது 

கிழட ப் மபாருடைத் தருகின்றது. 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 412 

வள்ைத்து ப் மபய்த பால்      (கலி.72:3) 

வள்ைத்து என்பது வள்ைம் ‘கிண்ணம்’  என்பதன் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதியாகும்.  

வள்ைத்து இைப் மபாருடைத் தருகின்றது. 

நவதத்து  டற  ீ       (பாி.3:66) 

நவதத்து என்பது நவதம் என்பதன் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதி ஆகும். நவதத்து என்பது 

இைப்மபாருடைத் தருகின்றது. 

உயர்ந்நதார் உலகத்து ப் மபயர்ந்தனன்                    (புற.174:20) 

உலகத்து என்பது உலகம் என்பதன் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதி ஆகும்.  இது திட ப் 

மபாருடைத் தருகின்றது. 

ஏற்று வலன் உயாிய… ணி  ிைற்நறான்    (புற.56:1-2) 

ஏற்று என்பது ஏறு ‘காடை’ என்பதன் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதி ஆகும்.  இது 

ம யப்படுமபாருள் மபாருடைத் தருகின்றது. 

பூங் கயிற்று வாங்கி       (பாி.19:31) 

கயிற்று என்பது கயிறு என்பதன் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதி ஆகும். இது கருவிப் 

மபாருடைத் தருகின்றது. 

ஞாயிற்று…வனப்பு       (பாி.13:1-2) 

ஞாயிற்று என்பது ஞாயிறு ‘சூாியன்’ என்பதன் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதி ஆகும். இது 

கிழட ப் மபாருடை தருகின்றது. 

 ின் மவம்ட யும் விைக்கமும் ஞாயிற்றுை    (பாி.4;25) 
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ஞாயிற்று என்பது ஞாயிறு ‘சூாியன்’ என்பதன் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதி ஆகும். இது 

இைப்மபாருடை தருகின்றது. 

மவண்  ணற்று அக வயின்      ( ற்ற்.372:6) 

 ணற்று என்பது  ணல் என்பதன் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதி ஆகும். இது இைப் 

மபாருடைத் தருகின்றது. 

வயிற்று-த்-தீ        (புற.74:5) 

வயிற்று என்பது வயிறு என்பதன் பிறழ்வுற்ற திாிபுப் பகுதி ஆகும். 

5.4.4.2.  திாிபுப் பகுதியின் வரலாற்று  ாற்றம் 

5.4.4.2.1. மூவிை  ாற்றுப் மபயர்கைின் திாிபுப் பகுதியில் வரலாற்று  ாற்றம் 

 இயல்  ான்கில்  ாம் கண்ைது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் மூவிை  ாற்றுப் 

மபயர்களுக்குத் திாிபுப் பகுதிகள் உள்ைன. இத்திாிபுப் பகுதிகள் திாிபுறா பகுதிகைில் 

இருந்தும் நவறுபடும்.  தன்ட   ாற்றுப் மபயர்கைின்  ற்றும் முன்னிடல  ாற்றுப் 

மபயர்கைின் திாிபுற்ற பகுதிகள் திாிபுறா பகுதிகைில் இருந்து நவறுபடும். பைர்க்டக 

 ாற்றுப் மபயர்கடைப் மபாருத்தவடரயில் ஆண்பால் ஒருட , மபண்பால் ஒருட  

 ற்றும் பலர்பால்  ாற்றுப் மபயர்கள் இவற்றின் திாிபுறா பகுதிகளும் திாிபுற்ற பகுதிகளும் 

நவறுபைாது ஒன்றுநபால் இருக்கும். பைர்க்டக அஃறிடண ாற்றுப் மபயர்கைின் திாிபுறா 

பகுதிகளும் திாிபுற்ற பகுதிகளும் நவறுபடும். கீநழ தந்துள்ை அட்ைவடண இடதத் 

மதைிவுபடுத்தும்.  

 திாிபுறாத பகுதி திாிபுற்ற பகுதி 

தன்ட  ஒருட   ான்  என்(ன்), என  

தன்ட  உட்படுத்தும்  ாம்  ம் 
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பன்ட   

தன்ட  உட்படுத்தாப் 

பன்ட  

 ாங்கள்  எங்கள் 

முன்னிடல ஒருட   ீ  உன்(ன்), உன 

முன்னிடலப் பன்ட   ீங்கள் உங்கள் 

பைர்க்டக ஒருட  

ஆண்பால் 

இவன், அவன் இவன், அவன் 

பைர்க்டக ஒருட ப் 

மபண்பால் 

இவள், அவள் இவள், அவள் 

பைர்க்டக ஒருட  

ஆண்பால்/மபண்பால் 

இவர், அவர் இவர், அவர் 

பைர்க்டக அஃறிடண 

ஒருட  

இது, அது இது, அது 

பைர்க்டக அஃறிடணப் 

பன்ட  

இடவ, அடவ இவற்ற், அவற்ற் 

தற்காலத் த ிழ் மூவிை  ாற்றுப் மபயர்கைின் திாிபுற்ற பகுதிகைின் ந ற்கண்ை 

அட்ைவடணடய   ங்ககாலத் த ிழின்  ாற்றுப் மபயர்கைின் திாிபுற்ற பகுதிகைின் 

அட்ைவடணநயாடு ஒப்பிட்ைால் வரலாற்று  ாற்றம் மவைிப்படும்.   ங்ககாலத்த ிழில் 

முன்னிடல ஒருட   ீ என்பதற்கு  ின் என்ற திாிபுற்ற பகுதி காணப்படுகின்றது. தற்காலத் 

த ிழில்  ின் என்பதற்குப் பதிலாக உன் என்பதுதான் காணப்படுகின்றது.  இது நபான்று 

 ங்ககாலத் த ிழில்  ீர் என்பதன் திாிபுற்ற பகுதியாக ‘உங்கள்’ எனப் மபாருள்படும்  நும் 

என்ற திாிபுற்ற பகுதி பயன்படுத்தப்படுகின்றது. தற்காலத் த ிழில் நும் என்ற திாிபுற்றப் 

பகுதி வழக்கிழந்து உம் என்ற திாிபுற்ற பகுதிநய பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ந லும் 

 ங்கத்த ிழில் காணப்படும் ‘அவனது’ எனப் மபாருள்படும் திாிபுற்ற பகுதி தன் என்பதும் 

‘அவர்கைது’ எனப் மபாருள்படும் திாிபுற்ற பகுதி தம் என்பதும் ந ற்கண்ை  மபாருள்கைில் 

அல்லா ல் நவறு மபாருைில் தற்காலத் த ிழில் படுத்தப்படுகின்றன. 
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5.4.4.2.2. மூவிை  ாற்றுப் மபயரல்லாத திாிபுப் பகுதியில் வரலாற்று  ாற்றம் 

 மூவிை  ாற்றுப் மபயரல்லாத மபயர்கைின் திாிபுபகுதிகள்  ங்ககாலத் 

த ிழிலிருந்து  தற்காலத்த ிழில் ஆங்காங்நக நவறுபடுவடத ஒப்பிட்டு அறியலாம். இயல் 

 ான்கில் திாிபுப் பகுதி என்ற தடலப்பில் தற்காலத் த ிழில் மபயர்கள் எவ்வாறு திாிபுறாப் 

மபயர்கள்  ற்றும் திாிபுற்ற பகுதிகள் என நவறுபடுகின்றன என்றும் திாிபுற்ற புகுதிகைின் 

ஆக்கங்கைின் ம யல்பாடுகளும் விாிவாகத் தரப்பட்டுள்ைன. இங்கு நதடவகருதி அடவச் 

சுருக்க ாகத் தரப்பட்டுள்ைன.  

1) அம் ஈற்றுப்  மபயர்கள் ம் மகை த்து என்ற திாிபு ஒட்டு அல்லது  ாாிடய ஏற்று திாிபுப் 

பகுதிகடை உருவாக்கும். 

எ.கா.  

 ரம் >  ரத்த், பழம் > பழத்த், நதாட்ைம் > நதாட்ை 

2) பல,  ில, இடவ, அடவ, எல்லாம் என்ற  ாற்றுப் மபயர்கள் அற்று திாிமபாட்டு 

அல்லது  ாாிடய ஏற்று திாிபுறும். 

எ.கா. 

பல > பலவற்ற்,  ில >  ிலவற்ற், இடவ > இவற்ற், அடவ > அவற்ற், எல்லா > 

எல்லாவற்ற் 

3) டு அல்லது று என்ற அட கைால் இறுதியுறும் மபயர்கள் இறுதி உயிர் மகை, ஈற்றயல் 

ம ய்யின் இரட்டிப்பால் திாிபுறும். 

 வீடு > வீட்ட்,  ாடு >  ாட்ட், ஆறு > ஆற்ற், கிணறு > கிணற்ற் 
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4) இன், அன் என்ற விருப்பு  ாாிடககள் மபயர்கள் நவற்றுட  ஒட்டுகள் ஏற்கும் நபாநதா 

அடையாக வரும்நபாநதா  ில பின்னுருபுகள் ஏற்கும் நபாநதா இடையில் விருப்பாக 

வரும்.  

எ.கா. 

டக-இன் – ஆல் > டகயினால் 

அத்-அன் –ஆல் > அதனால் 

 ரத்த்-இன் கிடை >  ரத்தின் கிடை 

 ாவி-இன் மூலம் >  ாவியின் மூலம் 

5.4.5. ஒருட யும் பன்ட யும் 

5.4.5.1.  ங்ககாலத் த ிழில் ஒருட யும் பன்ட யும் 

  ங்காலத் த ிழில் இரண்டு இலக்கண எண்கள் உள்ைன: ஒருட , பன்ட . ஒரு 

எண்ணிக்டகடயக் குறிப்பது ஒருட ; ஒன்றிற்கும் ந ற்பட்ை எண்ணிக்டகடயக் 

குறிப்பது பன்ட .  

5.4.5.1.1. ஆக்கம்  

 ஒருட  வடிவங்கள் அடையாைப்படுத்தப்பைாதடவ;  அடவகள் அடிப்படை 

வடிவாகக் கருதப்படுகின்றன; இதிலிருந்து பன்ட  வடிவங்கள் ஆக்கப்படுகின்றன. 

மபயர்கள்  ற்றும் விடனகைின் பன்ட வடிவங்கள் ஒட்ைாக்கச் ம யற்பாங்கால் 

ஆக்கப்படுகின்றன; இச்ம யற்பாங்கில் பன்ட  ஒட்டுக்கள் மபாருண்ட யியல் 

அடிப்படையிலும் வடிவ அடிப்படையிலும் ஒருட  எண்டணக் குறிக்கும் பகுதியுைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றன. அாிதாக கள் என்ற பன்ட ப் பின்மனாட்டு ஏற்கனநவ 

பன்ட க்காக அடையாைப்படுத்தப்பட்ை மபயருைன் ந ர்க்கப்படும். எடுத்துக்காட்டு கீநழ 
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தரப்பட்டுள்ைது. பன்ட  ஒட்டுக்கள் ஒருட ப் மபயர்களுக்கு விருப்பாகும், ஆனால் 

 ானிைப் மபயர்களுக்குக் கட்ைாய ாகும். மபயர்கள் பன்ட க்காக அடையாைப்படுத்தாத 

நபாது அவற்றின் அடைகள் அல்லது விடனகள் அல்லது அடவ வரும் சூழல்கள் 

பன்ட டயக் காட்டும். விடனமுற்றுகைில் ஒருட ப் பன்ட  நவறுபாடு 

மவைிப்படையானதாகும். 

 பின்வருவன பன்ட ப் பின்மனாட்டுகள் ஆகும்: அ, ஆ, ஐ, கள், ம்,  ர்,  ார், ர். 

இடவகள் மபயர்கைிலும் விடனகைிலும் காணப்படுகின்றன; விதி விலக்காக கள்,  ார் 

என்பன ஒருட  வடிவங்கைிலும் காணப்படும்.  ந லும் அ, ர்  என்பன  ில உயிர்கைின் 

 ாற்றுருக்கைால் முன் மதாைரப்படும். முன்மனாட்டு அ-டவ முன் மதாைரும் எழுத்துக்கள் 

 ற்றும் ம் அல்லது ர்-ஐ முன் மதாைரும் உயிர்கள் உைன்படுத்தி, கால/விடனயற்றுவடக 

குறி,  ாாிடய அல்லது மூவிைத்டத குறிப்பிடுவனவாய் அட யும்.  

5.4.5.1.2. பன்ட  ஆக்க நுட்பம் 

 பகுதி +/- உைன்படுத்தி/அன்/ஈன்+பின்மனாட்டு 

 

ஒட்டு ஒழுங்கட ப்பும் எடுத்துக்காட்டுகளும் வரு ிைம் 

அ மபயரடைப் பகுதி + உைன்படுத்தி +அ 

 ைவ….மகான்டற 

‘மகான்டற  ரங்கள் அப்பாவிகள்’ 

 ை ‘அப்பாவி/ஏ ாறக்கூடிய’ ;  ைவ <  ை+ வ் (உப)+அ 

குறு.66:1 

 இறந்தகாலப் பகுதி + அ 

முனிவு ம ய்த இவள் … நதாநை 

‘இவளுடைய நதாள்கள் துன்பம் ம ய்தன’ 

ஐங்.143:3 
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ம ய்; ம ய்த < ம ய்த 

 இறந்தகால ில்லாப் பகுதி +அ 

அறு குைம்  ிடறக்குன்ன நபால 

‘வற்றிய குைத்டத  ிறப்புவது நபால 

 ிடற ‘ ிரப்பு’;  ிடறக்குன்ன<  ிடறக்குன் +அ 

அக.11:13 

ஆ மவற்றுப் பகுதி +ஆ 

 ாஞ் ில் ஆைா 

‘கலப்பகள்  கராது’ 

ஆடு ‘ கர்’;ஆைா < ஆடு+ ஆ 

பதி.25:1 

ஐ இறந்தகால ல்லாப் பகுதி + அடவ 

உடுப்படவ இரண்நை 

‘உடுப்படவ இரண்டு துண்டுத் துணிகள் தான்’ 

உடு ‘அணி’; உடுப்படவ (இறந்தகால ல்லா 

விடனயாலடணயும் மபயர்) < உடுப்ப்+அடவ 

புற.189:5) 

கள் ஒருட ப் மபயர் + கள் 

நும் இயங்கள் 

‘உன் இட க் கருவிகள்’ 

இயம் ‘இட க்கருவி’; இயங்கள் < இயம்+கள் 

 டல:277 

 ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அர ர்கள் 

‘ஐவர் (அதாவது பாண்ைவர்)” என்று அர ர்கள் 

உலகத்தால் புகழப்பட்ைனர்’ 

அர ன்; அர ர்; அர ர்கள் < அர ர் + கள்  

 டல: 277 

ம்  ாற்றுப் மபயர் 

பிாிதும்  ாம் 

 ாம் பிாிநவாம் 

 ாம்; தன்ட  உயர்வுபன்ட  

அக.5:28 

 உடழயம் 

‘ ாம் (அவள்) அண்ட கைில் இருக்கின்நறாம்’ 

அக.5:27 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 419 

உடழ ‘அண்ட ’; உடழயம் < உடழ + ய் (உப) அம் 

 கடிந்தனம் ம லநவ 

‘ ாம் பயணங்கடை விட்டுவிட்நைாம்’ 

கடி ‘விட்டுவிடு’; கடிந்தனம் < கடிந்த்+அன்+அம் 

அக.5:26 

 இறந்தகாலப் பகுதி +ஆம் 

டகமயாடு நகாடிபட்ைாம்  

‘டகநயாடு பிடிபட்நைாம்’ 

நகாட்படு ‘பிடிபடு’; நகாடிபட்ைாம்<நகாட்பட்ட்+ஆம் 

கலி.115:3 

 இறந்தகாலப் பகுதி +இகும் 

நகட்டிகும் 

 ாங்கள் நகட்நைாம் 

நகள்; நகட்ட்+இகும் 

பதி.52:12 

 இறந்தகாலப் பகுதி +உம் 

கண்ணும்  ிவக்கும் 

கண்கள்  ிவக்கும் 

 ிவ;  ிவக்கும் <  ிவக்க்+உம் 

குறு.354:1 

 யாம் அவணின்றும் வருதும் 

‘ ம் அங்கிருந்து வருகின்நறாம்’ 

வர்; வருதும் < வருந்+உம் 

 ிறு:143 

 சுருக்கிநனம் கல-ப்டப 

‘இட க்கருவிகைின் டபடயச் சுருக்கிநனாம்’ 

சுருக்கு; சுருக்கிநனம் < சுருக்கி+இன்+ஏம் 

புற.206:10 

 

 மவட்நைந  

‘ ாம் பிரார்தித்நதாம்’ 

மவள்; நவட்ட்+ஏம் 

ஐங்.2:6 

 புலம்மபாடு மதரு ரல் உயக்கமும் தீர்க்குநவாம் 

‘அடலந்த் திாிவதிலிருந்து உங்கள் தனிட டயயும் 

துன்பத்டதயும் தீர்ப்நபாம்’ 

புற.381:15-16 
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தீர் ‘ ீக்கு’; தீர்க்குநவாம் < தீர்க்குவ்+ஓம் 

 ர் திாிபுப்பகுதி +  ர் 

பதின் ர் 

பத்து; பதின் ர் < பதின் ர் ‘பத்து நபர்’ < பதின் (பத்து 

என்பதன் திாிபு) +  ர் 

கலி.108:48 

 ார் ஒருட ப் மபயர் +  ார் 

நதாழி ாரும் யானும் 

நதாழி; நதாழி ார் < நதாழி ார் < நதாழி +  ார் 

அக.15:9 

 

ர்  றவர் 

 றம் ‘வீரம்’;  றவர் ‘வீரர்கள்’ < ற+வ் (உப)+அர் 

 ற்ற்.18:6 

 மபயர்ப் பகுதி + உப +அர் 

 டகவர்…படகவர் 

 டக; படக;  டகவர் <  டக+வ்(உப)+அர்; படகவர் < 

படக + வ் (உப) +அர் 

புற.398:9 

 மபயர்ப் பகுதி + உைன்படுத்தி +அர் 

‘வடலஞர்கைின் இருப்பிைம்’ 

வடல; வடலஞர் ‘ ீன்பிடிப்பவர்’ < வடல + ஞ் (உப)+ 

அர் 

மபரு:274 

 பாடு ர்க்கு…ஈகு ர் 

‘பாடுபவர்களுக்குக் மகாடுப்பவர்கள்’ 

‘ஈ ‘மகாடு’; ஈகு ர் ‘மகாடுப்பவர்கள்’< ஈகுன்+அர் 

புற.235:17 

 மபான் உடர காண் ர் 

‘மபான்டன உடரத்து  திப்பிடுபவர்’ 

காண்; காண் ர் ‘ திப்பிடுப்பவர்’ <காண்ம் +அர் 

 து:513 

 இறந்தகாலப் பகுதி + அர் 

 ாகன் கூறினர் 

‘ கடனப் பற்றிப் நப ினர்’ 

புற.179:12 
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கூறு ‘ம ால்’; கூறினர் < கூறி+இன்+அர் 

 இறந்தகால ல்லாப்  பகுதி+அவர் 

அதாி மகாள்பவர் 

டவக்நகாடல எடுப்பவர் 

மகாள் ‘எடு’; மகாள்பவர் < மகாள்ப்+அவர் 

 து:94 

  ாய்த்தார் தடல 

‘தடல குனிபவர்’ 

 ாய் ‘குனி’; ாத்தார் <  ாய்த்த்+ஆர் 

கலி.39:25 

 

 இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+அன்+ஆர் 

காடல ஆவது அறியார்  ாடல என் னார்  யங்கிநயாநர 

‘காடல என்று அறியா ல்  ாடல என்று கூறுபவர்கள் 

குழம்பியவர்கள்’ 

என் ‘ம ால்’; என் னார் ‘என்பவர்கள்’ < என்ம் +அன்+ஆர் 

கலி:119:15-16 

 இறந்தகாலப் பகுதி + இர் 

முன்னும் மகாண்டிர் 

‘(பாி ிகடை)முன்னரும் வாங்கினீர்கள்’ 

மகாள் (வி); மகாண்டிர் ‘வங்கினீர்’<மகாண்ட்+இர் 

புற.203:5 

 இறந்தகாலப் பகுதி +இர் 

எல்லீரும் என் ம ய்தீர் 

‘ ீர்  எநலாரும் என்ன ம ய்தீர்?’ 

ம ய் (வி); ம ய்தீர் < ம ய்த்+ஈர் 

 

 இறந்தகாலப் பகுதி + ஓர் 

ம ய்நதார் … கூறி 

‘அவர்   து  ந்திப்புக்கு (ந ரம்) குறித்தார்’ 

ம ய் (வி); ம ய்நதார் < ம ய்த்+ஓர் 

அக.25:13 

 இறந்தகால ல்லாப் பகுதி + ஓர் 

 ிடனயுந ாநர 

 ற்ற்.104:12 
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 ிடன ‘எண்ணு’; ிடனயுந ார் <  ிடனயும் +ஓர் 

 ிடன:  ிடனயுந ார் <  ிடனயும் +ஓர் 

 5.4.5.1.3. பன்ட  ஒட்டுகள் இல்லாத பன்ட ப் மபயர்கள் 

பன்ட  

ஒட்டு 

அட ப்மபாழுங்கும் எடுத்துக்காட்டுகளும் வரு ிைம் 

0 (இல்டல) கை…. புைித்தன விை…பழுனின 

‘கைப் பழங்கள் புைிப்பாக  ாறின; விைப் பழங்கள் 

கனிந்தன’ 

கை , விை ‘பழவடககள்’ 

அக.394:1 

 

  ிடன ப் பூ 

‘கிடைகைிலுள்ை பூக்கள்’ 

புற:11:4 

 மபாய்யும் உைநவா 

‘மபாய்களும் இருக்கின்றதா?’ 

மபாய் (மப) 

அக.48:19 

 முன்னூறு ஊர் 

முன்னூறு ஊர்கள் 

ஊர் (மப)  

புற.110:4 

5.4.5.2. ஒருட ப் பன்ட யின் வரலாற்று  ாற்றம் 

 தற்காலத் த ிடழப் மபாருத்தவடரயில் இரு  ாற்றுருபுகள் மகாண்ை ஒநரமயாரு 

பன்ட  உருபன் தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றன: கள் ~க்கள்.  

 எ.கா. 

 பூ  - பூக்கள்,  கண் –கண்கள், ஈ – ஈக்கள்,  ரம் –  ரங்கள், பசு – பசுக்கள் 
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 ங்ககாலத்த ிழில் பயன்படுத்தப்பட்ை எல்லா பன்ட ப் பின்மனாட்டுகளும் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்படுத்தப்பைவில்டல. அாிதாக  ில சூழல்கைில்  ார் பன்ட  ஒட்டு  

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

 எ.கா. 

 அண்ணன்  ார், தம்பி ார், நதாழி ார் 

 ங்ககாலத் த ிழில் மபயரடைப்  பகுதி+உைன்படுத்தி+அ, இறந்தகாலப் பகுதி +அ, 

இறந்தகால ில்லாப் பகுதி +அ என்ற அட ப்மபாழுங்கில் வரும் அ என்ற பன்ட  ஒட்டு 

தற்காலத் த ிழில் இல்டல. இது நபால மவற்றுப் பகுதி + ஆ என்ற அட ப்மபாழுங்கில் 

வரும் ஆ என்ற பன்ட  ஒட்டு தற்காலத் த ிழில் இல்டல.  ார் என்பதன்  ாற்றுபாகத் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படும்  ர் என்ற பன்ட ப் பின்மனாட்டு தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் இல்டல.  ங்ககாலத் த ிழில் பன்ட  ஒட்டுகள் இல்லாத பன்ட ப் 

மபயர்கள் பயன்பாட்டில் இருந்தன. தற்காலத் த ிழில் அஃறிடணப் மபயர்கள் கூை 

பன்ட டய உணர்த்த பன்ட ப் பின்மனாட்ைான கள் மகாண்டிருக்கநவண்டும்.  

5.4.6. நவற்றுட  உருகளும் பின்னுருபுகளும் 

5.4.6.1.   ங்கத்த ிழில் நவற்றுட  உருகளும் பின்னுருபுகளும் 

 த ிழ் நவற்றுட  உருபுகள் (குறிகள்) (case markers) அல்லது நவற்றுட ப் 

பின்மனாட்டுகடையும் (case suffixes) பின்னுருபுகடையும் (postpositions) ஆங்கிலத்தில் 

பின்னுருபுகள் பயன்படுத்தப்படுவது நபான்று பயன்படுத்துகின்றது.  ரபாக ஏழு அல்லது 

எட்டு இலக்கண நவற்றுட கடை அடையாைம் காணப்படுகின்றது. ஒவ்மவாரு 

இலக்கண நவற்றுட யும் ஒன்றுக்கும் ந ற்பட்ை உருபுகைால் உருப்படுத்தம் 

ம ய்யப்படுகின்றன  ற்றும் ஒவ்மவாரு உருபும் ஒன்றுக்கும் ந ற்பட்ை மபாருடை 
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உருப்படுத்தம் ம ய்யும். நவற்றுட  உருபுகளுக்கும் பின்மனாட்டுக்களுக்கும் ஒத்த 

ம யற்பாடுகள் உள்ைன; எனநவ அடவகள் ஒநர தடலப்பில் விைக்கப்படுகின்றன. 

பின்னுருபுகள் நவற்றுட  உருபுகடைப் நபாலல்லா ல் தனியாகப் 

பயன்படுத்தப்பட்ைாலும் மபாருள் தரும். அடவ தனியாகப் பயன்படுத்தப்படுடகயில் 

இைப்மபாருடைநயா காலப் மபாருடைநயா தரும்.  ில   யங்கைில் அடவப் 

பின்மதாைரும் மபயாிலிருந்து தனியாக எழுதப்படும். மபரும்பாலான நவற்றுட  

உருபுகள் தனியாகப் பயன்படுத்தப்படுடகயில் மபாருள் தராது; அடவ மபயர்களுைன் 

பின்மனாட்ைப்படும்  ற்றும் அடவகளுைன் ந ர்த்து எழுதப்படும்.  ில விதிவிலக்குகள் 

மகாண்டு, உைன், கண் என்பனவாகும்; அடவகடை பின்னுருபுகைாகக் கருத இயலும். 

 ில ந ர்வுகைில் ஒன்றிற்கும் ந ற்பட்ை மபாருள்நகாள்கள்  ாத்திய ாகும். 

  ரபு இலக்கண நவற்றுட கடை நவற்றுட  ‘நவறுபாடுகாட்டுபடவ’ எனக் 

குறிப்பிடுகின்றது. மதால்காப்பியம் அடிப்படையில் ஏழு அடிப்படை நவற்றுட கள் 

உள்ைன;  ற்றும் விைிநவற்றுட  எட்ைாவது நவற்றுட யாகக் கருதப்படுகின்றது 

(ம ால்லதிகாரம், விதிகள் 62, 63). நவறுட கள்: மபயர்/எழுவாய், ஐ (ம ய்ப்படுமபாருள்), 

ஒடு (=கருவி), கு (மகாடை), அது (=கிழட , உடைட ), கண் (=இைம்)  ற்றும் விைி. 

(மதால்காப்பியம் விதி 64) 

நவற்றுட க் குறி (case marker) என்பதற்குப்  ரபிலக்கணங்கள் பயன்படுத்தும் 

ம ால் “நவற்றுட  உருபு” அதாவது “நவறுபாடுகைின் அடையாைங்கள்” அல்லது 

“நவறுபடுத்தும் குறிகள்”என்பதாகும். பின்னுருபுகள் (postpositons) என்பதற்கு 

 ரபிலக்கணச் ம ால் இல்டல. ஒரு குழு  நவற்றுட  உருபுகளும் பின்னுருபுகளும் 
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இடைச்ம ால் “இடையில் வரும் ம ால்” எனக்குறிப்பிைப் படுகின்றன (மதால்காப்பியம், 

ம ால்லதிகாரம், ந னாவடரயர், 250-ஆம் விதிக்கு உடர). 

5.4.6.1.1. ஆக்கம்  

நவற்றுட  உருபுகள் மபயருைன் அதன் திாிபுறாப் அல்லது திாிபுற்ற வடிவுைன் 

பின்மனாட்ைப்படும். பின்னுருபுகள் ஒரு மபயடர அதன் திாிபுறா வடிவில், திாிபுற்ற 

வடிவில், ம யப்படுமபாருள் நவற்றுட  வடிவில் அல்லது மகாடைநவற்றுட  வடிவில் 

மதாைரும். அடவ மபயமரச் த்டத  ற்றும் அாிதாக விடனப் பகுதிடயத் மதாைரும். 

ஒருட -பன்ட  நவறுபாநைா இைம்-எண்-பால் நவறுபாநைா நவற்றுட  உருபாநலா 

பின்னுருபாநலா ம ய்யப்படுவதில்டல. 

5.4.6.1.2. நவற்றுட  உருபு அடையாைப்படுத்தாத எடுத்துக்காட்டுகள் 

எழுவாய் நவற்றுட  

 ப ித்தன்றம்  … உநர                                             (புற.318:3) 

 ‘ஊர் ப ித்திருந்தது’       

தற்காலத் த ிழில் ஊருக்கு ப் ப ித்தது என்படத மகாடைநவற்றுட யில் உள்ை 

எழுவாயாகக் கருத இயலும். 

ம யப்படுமபாருள் நவற்றுட  

 சுற்றமும் எம்மும் உள்ைாள்     (அக.17:6) 

 ‘அவள் என்டனயும் சுற்றங்கடையும்  ிடனக்கவில்டல’ 

 ஒன்னார் க் கைந்து அட்ைான்    (பாி.15:44-45) 

கருவி நவற்றுட  

 டக சுட்டி       (பாி.9:35) 
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 ‘(தன்) டகயால் சுட்டிக்காட்டுகின்றான்’ 

ம யப்படுமபாருள் நவற்றுட  

 நகைிர் த் திடைக்கும்     (பாி.11:58) 

 ‘(அவர்கள்) தங்கள்  ண்பர்களுைன் குழு ினர்’ 

இைநவற்றுட  

 ந னி த் திரு … அ ர்ந்த  ார்பிடன    (பாி.1:7-8) 

 ‘ ீ நதவி வ ிக்கின்ற  ார்பு பரப்பு மகாண்டிருக்கின்றாய்’ 

 ீங்கல் நவற்றுட  

 வழி  ீங்க       (பாி.19:32) 

 ‘வழியிலிருந்து  ீங்க’ 

திட  நவற்றுட  

 மபாருட்பிணி ப் பிாிந்த  ீ     (அக.79:17) 

 ம ல்வத்தின் அதிவிருப்பத்டத ந ாக்கி  கர்கின்ற  ீ’ 

மபரும்பாலான இந்த எடுத்துக்காட்டுகைில் வல்லின ம ய் (க், ச், த் அல்லது ப்) 

நவற்றுட  உறவில் உட்படும் இரண்டு மவைிப்பாடுகளுக்கு இடையில் இரட்டிப்படதக் 

காணலாம். இந்த மவைிப்பாடுகைில் முதலாவது நவற்றுட  உருடபக் மகாண்டிருக்காது; 

முதலாவது மவைிப்பாட்டைத் மதாைரும் இரண்ைாவது மவைிப்பாடு முதல் 

மவைிப்பாட்டுைன் நவற்றுட  உறவு மகாண்டிருக்கும் ஒரு விடனயாகநவா 

மபயராகநவா இருக்கும். இரண்ைாவது மவைிப்பாட்டின் மதாைக்க ம ய் (க், ச், த்  

அல்லது ப்) முதல் மவைிப்பாட்டுைன் அதன் நவற்றுட  உறடவ குறிப்பிட்டு இரட்டும். 

சூழல் தான் நவற்றுட யின் உறடவத் தீர் ானிக்கும். 

5.4.6.1.3 நவற்றுட  உருபுகளும் பின்னுருபுகளும் 
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 பழந்த ிழில்/ம ம்ம ாழித் த ிழில் காணப்படும் நவற்றுட  உருபுகளும் 

பின்னுருபுகளும் பின்வருவனவாகும்;  

அ, அக்கு, அகம், அது, அயல், அைவு, அைடவ, அன், ஆங்கண், ஆங்கு, ஆது, 

ஆயிடை, ஆல், ஆன், ஆறு, இைம்/இைன், இடை, இல், இன், உக்கு, உைன், 

உடை, உடைய, உம்பர், உழி, உடழ, உள், உ(ள்)ளும், உைி, உ(ள்)நை, ஊங்கண், 

ஊங்கு, ஊடு, ஊழ், எதிர், எதிநர, எல்டல, ஏ, ஐ, ஒடு, ஓடு, க்(க்)(உ), கடை, கண், 

கால், காடல, காறும், கீழ், மகாண்டு,  ார்,  ிடற, ஞங்கர், ஞான்று, ஞான்டற, 

தடல, தன், திறம்/திறன், மதாறு(ம்), நதாறும்,  டுவண்,  ாப்பண்,  ின்று(ம்), 

பக்கம், படி, பதம், பாங்கர், பாடு, பால், பின், பின்டற, பின்னர், பின்னும், புடை, 

மபாழுது, நபாழ்து,  ட்டு,  ாட்டை,  ாண்,  ாத்திரம்,  ாத்திடர,  ிட ,  ீது, 

 ீ ிட , முதல் (முதல்), முடற, முன்(னர்), ந ல்(லிருந்து), வயம், வயின்,  வடர, 

வழி, வாய், வியல். 

 ில நவற்றுட  உருபுகளும்  ில பின்னுருபுகளும் அடவகளுக்குள்  ாறுருக்கைாக 

இருக்கும்: எ.கா. ஞான்று  ற்றும் ஞான்டற. ந லிருந்து நபான்ற வடிவங்கள் இரண்டு 

தனி மவைிப்பாடுகைாகச் ம ய்யப்பட்டுள்ைன: ந லிருந்து < ந ல் + இருந்து,   ீ ிட  < 

 ீ +  ிட .  

5.4.6.1.4. ஆக்கநுட்பம்  

பின்னுருபுகள் மபாருள், எடுத்துக்காட்டு, வரு ிைம் 

அ:  

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது.  

கிழட  நவற்றுட டய அல்லது உடைட  நவற்றுட  

அவர…கயம் [அவர்] (புற.15:9-10) 

‘அவரது குைங்கள்’  
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  ின்ன கண்ணி  (புற.45:3) 

[ ின் என்பது  ீ என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

‘உனது தடல- ாடல’ 

அகம்: 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

தனியாக இது 

‘உள்நை, அகத்நத’ 

எனப் மபாருள்படும்.  

காலம் ார் எல்டல: ‘உள்’ 

எண்ணிய  ாைகம் [ ாள்]  (ஐங்க்.466:3) 

‘குறிப்பிட்ை  ாளுக்குள்’ 

தற்காலத் த ிழில் இது  ாளுக்குள் அல்லது  ாளுக்குள்நை என 

வரும். 

 

அது: 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும்; 

தனியாக வருடகயில் 

பைர்டகயிை 

ஒன்றன்பால் ‘அது’ 

எனப் மபாருள்படும்.  

கிழட  நவற்றுட  அல்லது உைட  நவற்றுட  

கைவுைது இயற்டக  [கைவுள்] ( டல:83) 

‘கைவுைின் இயற்டக’ 

 ண்பினது அைவு ( ற்ற்.378:12) 

[ ண்பின் என்பது  ண்பு என்பதன் திாிபு வடிவம் ஆகும்.] 

‘(அவன்)  ட்பின் அைவு’ 

அயல்  

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும்; இது 

‘அருநக,  ற்ற பக்கம், 

அண்டை’ எனப் 

மபாருள்படும்.  

இைநவற்றுட :  

‘பக்கத்தில்’ 

 டல அயல்  [ டல] ( ற்ற்.108:1) 

‘ டலயின் பக்கத்தில்’ 

 ின் கதப்பு அயல் (ஐங்க்.396:1-2) 

[கதப்பு ‘கூந்தல்] 

 ‘உன் கூந்தலின் ஒருபக்கத்தில்’] 

 

அைவு: 

இது மபயருைன் 

அல்லது 

உைன்பாட்டுப் 

இைம் ார் எல்டல: ‘எல்டல வடர’ 

டவயக வடர அைவு  ( ற்ற்.130:11) 

[டவயகம் ‘உலகம்’; வடர ‘எல்டல, ஓரம்’] 
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மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படும். இது 

‘அைடவ’ எனப் 

மபாருள்படும். 

  

‘உலகத்தின் எல்டல வடர’ 

காலம் ார் எல்டல: ‘வடர’ 

ம ய் மபாருள் முற்றும் அைவு (கலி.24:12) 

[முற்றும் (மபயமரச் ம்) < முற்று ‘முடி’] 

‘ம ல்வம் அடைவது வடரயில்’ 

அைடவ 

இது 

இறந்தகால ல்லாத 

அல்லது 

முற்றுப்மபறாத பகுதி 

அல்லது 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படும்; இது 

‘அைடவ’ என்று 

மபாருள்படும். 

 

காலம் ார் எல்டல: ‘அச்  யம், முன்னர் (எதிர் டற எச் த்டதத் 

பின்பற்றும் நபாது) 

வலிப்பைடவ  (கலி.17:6) 

[வலிப்ப் (இறந்தகால ில்லாப் பகுதி) < வலி ‘ந ற்மகாள்’] 

‘( ீ) ந ற்மகாள்ளும் நபாது’  

முயல்வைடவ  (கலி.17:10)    [முயல்வ் 

(இறந்தகால ில்லாப் பகுதி < முயல்] 

‘( ீ) முயலும் நபாது’ 

ம ன்று பிறள் ஆகிய அைடவ (அக.189:10) 

[ஆகிய (மபயமரச் ம்) < ஆகு] 

‘அவள் (என்டனயும் பிற சுற்றங்கடையும்) விட்டுவிட்டு 

 ற்மறாரு மபண்ணாக (அன்னியராக)  ாறிய நபாது’ 

கண்ணியது உணரா அைடவ (அக.5:6)  

[உணரா (எதிர் டற மபயமரச் ம்)< உணர்] 

( ான்) என்ன தீர் ானித்நதன் என்படத உணர்வதற்கு முன்’ 

அன்: 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும் 

கிழட  நவற்றுட  

அதன்  ிறம் (கலி.52:3-4)    

[அது] 

‘அதன்  ார்பு’  

ஆ: 

இது இைத்டதக் 

இைப்மபாருள், இைம் ார் 

தாய் அருகா  ின்று (பாி.11:91)   
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குறிக்கும் மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். இது 

இை 

விடனயடையாகச் 

ம யல்படுகின்றது. 

தற்காலத் த ிழில் இது 

ஆக எனப்படும். 

நபச்சுத் த ிழில் ஆ 

அல்லது ஏ எனப்படும்: 

ஓர ா (=ஓரம் ஆக); 

ந நல (< ந ல்). 

[அருகு ‘அண்ட ’] 

‘(உன்) தாய் அருகில்  ின்று’ 

கடர ந லா (பாி.12:34)    

[ந ல்] 

‘கடர  ந ல்’ 

 

ஆங்கண்: 

இது மபயர் அல்லது 

விடனப் பகுதியுைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

தனியாகப் 

பயன்படுத்தப்படும் 

நபாது இது ‘அங்நக’ 

என்று மபாருள்படும் 

இைத்டதக் 

குறிப்பிடும்; இதன் 

 ாற்றுருபு அங்கண் 

‘உள்’. எ.கா. அங்கண் 

 ன்றம் நபாந்து 

‘அங்கு முன் 

முற்றத்தில் வந்து 

ந ர்ந்து’ (பதி.23:24). 

பூ அங்கண் ‘பூவிற்குள்’ 

(கலி.71:2).  ஆங்கண் 

இைம் ார்: ‘இல்; ந ல்; அங்கு;அருகில்’ 

மபாதினி ஆங்கண் (அக.1:4)   

[நபாதினி, ஒரு  டலயின் மபயர்] 

‘நபாதினியில்’ 

அவன் ஆங்கண் ம ன்று (கலி.143:15-16) 

[அவன் ] 

 ‘அவன் அருகில் ம ன்று 

இலவத்து ஆங்கண் (அக.25:9)   

[இலவத்து என்பது இலவம் என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

‘இலவ  ரத்தின் ந ல்’ 

 ிழல் இல் ஆங்கண் ( ற்ற்.105:5)   

[இல் ‘இல்டல’] 

 ‘ ிழல் இல்லா இைத்தில்’ 
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என்பது ஆம் (ஆ 

என்பதன் 

மபயமரச் ம்) 

என்பதிலிருந்து 

ஆக்கப்படிருக்கக் 

கூடும். 

ஆங்கு: இது 

மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

 

திட  ார்: ‘ந ாக்கி’ 

 ின்னாங்கு வரூஉம் என் ம ஞ் ிடன என்னாங்கு வாராது 

ஓம்பிடன மகாண்ந  (கலி.23:18-19) 

 [ ின் என்பது  ீ என்பதன் திாிபு வடிவம்; என் என்பது யான் 

என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

‘உன்டன ந ாக்கி வருகின்ற என்  னடத அது என்டன 

ந ாக்கி வரா ல்  பாதுகாக்கவும்; அடத ஏற்கவும்’  

இதன் திட ப் மபாருள் இயக்க விடன வரு என்பதால் 

கிடைக்கின்றது.  

ஆது: 

இது அது என்பதன் 

 ாற்றுருபு ஆகும்; இது 

மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது.  

 

கிழட /உைட  

புறாவில் தனாது ம ங்-கதிர்-ச்-ம ல்வன் மதறுதலின்

 ( ற்ற்.164:1-2)  

[தன் என்பது தான் என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

 ‘அதன் ம ங் கதிரவன் காட்டை எாிக்கின்றது’ 

ஆயிடை: 

இது ஆ  ற்றும் இடை 

என்ற இரு ம ாற்கைிக் 

மகாண்டிருக்கின்றது. 

இது தனியாகப் 

பயன்படுத்தப்பைநவா 

ஒரு மபயடரநயா 

நவற்றுட  

இைம் ார் : ‘இடையில்’ 

இ யம் மதன் –ன் –அங்-கு ாி-ய்-ஒடு ஆயிடை (பதி.11:23-24) 

[கு ாிமயாடு < கு ாி + (உைன்படுத்தி) ய் + (உைனிகழ்ச் ி 

உருபு) ஒடு] 

 ‘அங்கு இ யத்திற்கும் அழகான மதன் கு ாிக்கும் இடையில்’ 

ஆயிடை  ாயிதழ் மகாண்டு(பாி.11:99)  
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உருடபநயா 

மதாைரநவா ம ய்யும்.   

 

[ஆயிடை ‘அந் ந ரம், அதன் பின்’] 

‘அதன்பின் (அவள்) கறுத்த (பூ) இதழ் (அவள்) காதில் சூடினாள் 

 ற்றும்..’ (அக.7:13, 15-16) 

இ-ச்-சுரம் பைர்தந்நதாநை ஆயிடை… வழி வழி ம ய்-த்-தடல-

ப்-படுதல் 

 [ஆயிடை ‘அதன் பின்’] 

‘அவள் இந்த காடு வழி ம ன்றாள். அதன்பின்னர் எல்லா 

இைங்கைிலும் ஓடி அவடைப் பின் மதாைரவில்டல’ 

ஆல்/ஆன்:  

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும்.  

(அ) கிழட  

ஒள் ஒைி  ணி ப் மபாறியான்  ஞ்ஞ (பாி.18:7) 

[மபாாி ‘புள்ைிகள்’] 

‘இரத்தினம் நபான்ற புள்ைிகள் மகாண்ை  யில்கள்’ 

“ (ஆ) கருவி: ‘ஆதலால், எனநவ’ 

அறியாட யான்  றந்து துப்பு எதிர்ந்த  ின் படகவர் 

(பதி.15:14-15)    

[அறியாட ] 

‘த து அறியாட  காரண ாக உன் பலத்டத  றந்து 

எதிர்மகாண்ை உன் படகவர்கள்’ 

 ீ அ ர்ந்து விடையாடிய நபாரல்  (பாி.5:55-56)  

[நபார் ‘யுத்தம்’] 

‘ ீ விடையாட்ைாக நபாாிட்ை நபார் காரண ாக’ 

 ன்னர்  ன் ம ாழி நகட்ைனம் அைனால்…எவ்வம் கடை

 (முல்ல்:17,21) 

[அதன் என்பது அது என்பதன் திாிபு வடிவம்; அதனால் ‘அதன் 

காரண ாக’] 

‘ ாம்  ல்ல ம ாற்கடைக் நகட்நைாம். எனநவ உன் துயரத்டத 
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 ீக்கு’ 

 (இ) கருவி: ‘அதன் உதவியால், ஆல்’ 

அடிடய த் தடலயினால் மதாட்டு (கலி.108:55-56) 

[தடலயின் என்பது தடல என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

‘(என்) தடலயால் (தன்) காடலத் மதாட்டு’ 

கண்ணினால் என் ம ஞ் ம்…மகாண்டு ஆண்ைாய் 

(கலி.108:28-29)   

 [கண்ணின் என்பது கண் என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

‘உன் கண்கைின் உதவியால் என் இதயத்டதத் பற்றி 

அர ாண்ைாய்’ 

விடியாற்றல் ஆக்கிய ம ய்-க்-கலடவ (பாி.7:20) 

[விதியாற்ற் என்பது வியாற்று என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

‘விதிகைால் (பின்பற்றி) ம ய்த  று ண ிக்க நதகச்  ாந்து’ 
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 (ஈ) உை ிகழ்ச் ி நவற்றுட : ‘ x-உைன்’ 

 ாறு அடு தானியால் திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் 

(பாி.13:30:31)  

 [தாடன ‘இராணுவம்’/படை’]  

‘ ன்னைத்டதடய  ீறியவர்  ற்றும் படகவடரக் மகால்லும் 

படையுைன் வருகின்றவர்’  

இப்மபாருட்நகாண்ட   ரபு உடரடயப் பின்பற்றுவதாகும். 

தாடனயால் என்படத கருவி வடிவிலும் 

மபாருள்மகாள்ைவியலும்: ‘படகவடரக் மகால்லும் த து படை 

காரண ாக த து  ன்னைத்டதடய  ீறியவர்’. 

 ில ம ால்லால் பல நகள்வியர் (புற.360:2) 

[ம ால் ‘வார்டதகள்’] 

‘மகாஞ் ம் ம ாற்கள் மகாண்டு அதிகம் நகட்பவர்’ 

படறயால் புனல் ம றுக்கு ர் (பதி.22:28)  

[படற ‘ த்தைம்’] 

‘படறகளுைன் மவள்ைப்மபருக்டகத் தடுப்பவர்’ 

 (உ) இைம்: ‘இல்; ந ல்; உள்நை; ந ாக்கி; வழியாக’ 

வீயா யாணர்  ின் வயினாநன (புற.396:1) 

[ ின் என்பது  ீ என்பதன் திாிபு வடிவம் ஆகும்; வயின் ‘இைம்’] 

‘தப்பாத  ான்யத்துைன் உன் இைத்தில்’ 

கீழ்  ீரான்  ீன் வழங்குந்து  ீ  ீரான்…  லர் பூக்குந்து 

(புற.396:1-2) 

[கீழ்  ீர் ‘ஆழ ான தண்ணீர்’;  ீ  ீர் ‘உயர்ந்த தண்ணீர்’] 

‘ ீன் ஆழ ான தண்ணீாில்  லனிக்கும்; பூக்கள் உயர்ந்த 

தண்ணீாில் பூக்கும்’ 

 ரத்தால் கைிறு அடணத்து (பதி.33:3)  
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 [ ரத்து என்பது  ரம் என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

‘ ரத்துைன் யாடனகடைப் கட்டி’ 

அடண ‘தழுவு, கட்டு’ என்ற விடனடயப் புாிந்து மகாள்ளும் 

விதத்தில் இடதக் கருவிப் பயன்பாைாகப் மபாருள்மகாள்ை 

இயலும்;  

குன்றத்தால் … வரவு (கலி.68:16-17)  

 [குன்றத்து என்பது குன்றம் ‘ டல’ என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

‘ டல வழியாக வருதல்’ 

ந ாியால் ம ன்று     

[ந ாி ‘அக்கம்பக்கம்’] 

‘அக்கம்பக்கம் வழியகச் ம ன்று’ 

 (ஊ) இைம் ார்(காலம் ார்/ம ய்டக): ‘இல், அப்நபாது’ 

 ிறு  கிழானும் (பதி.19:12)    

[ கிழ் ‘ கிழ்ச் ி,  ந்நதாைம்’] 

‘குறுகிய காலத்திநலநய’ 

அல ரும் மபாழுதினான் (கலி.78:7)  

[மபாழுதின் என்பது மபாழுது என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

 னவினான்  (கலி.68:21)   

[ னவின் என்பது  னவு ‘விழிப்பு  ிடல’] 

‘விழித்திருக்டகயில்’ 

கண்குலான் (கலி.66:4) 

 [கண்குல் ‘இரவு’] 

‘இரவில்’ 

 (எ)  ீங்கல்: ‘இருந்து’ 

வாரார் என்னும் புலவி உட்மகாைல்…ஒழிக… ின் 

ம ஞ் த்தாநன ( ற்ற்.11:4-5) 
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 [ம ஞ் த்த் என்பது ம ஞ் ம் ‘இதயம்’ என்பதன் திாிபு வடிவம் 

ஆகும்] 

‘அவன் (உன் காதலன்) இதுவடர வரவிடல என்பதால் 

பிணங்காநத.  ினம் உன் இதயத்திலிருந்து நபாகட்டும்’ 

 ீக்கல் மபாருள் இயங்கு/ லன விடனயான ஒழி ‘நபாய்விடு’ 

என்பதால் தூண்ைப்படுகின்றது என்படதக் கருத்தில் 

மகாள்ைநவண்டும். 

ஆறு: 

இது 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது; 

இத் ‘வழி, முடற’ 

இை விடனயடை 

தான் நவண்டும் ஆறு (பாி.11.110) 

 [நவண்டும் (மபயமரச் ம்) < நவண்டு ‘விரும்பு’; ஆறு ‘வழி’] 

‘விரும்பப்படுகிற இைம்’ 

இைம்/இைன்: 

இது மபயமரச் த்தில் 

ந ர்க்கப்படும். 

அடிப்படையில் இது 

‘இைம்’ எனப் 

மபாருள்படும். 

இைம் ார்: ‘இைம்’ 

 டல சுைர் ந ர ப் புலம்பிய இைன் (கலி.126:1-2) 

 [புலம்பிய (மபயமரச் ம்) < புலம்பு ‘தனிட ப்படு’] 

‘சூாியன்  டலடய அடையும் நபாது தனிட ப்படு ிைம்’ 

இைம் ார்: [காலம் ார்]: ‘ந ரம்’ 

 ாம் காக்கும் இைம் (கலி.63:3-4) 

 [காக்கும் (மபயமரச் ம்) <கா ‘பாதுகா’] 

‘ ாம் பாதுக்காக்கும் நபாது ந ரம்’ 

இடை: 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது 

(அ) இைப்மபாருள் (இைம் ார்):  ‘இல்; ந ல்; இடையில்; உள்; 

ஊநை; வழியாக’ 

கல் உயர் கைத்திடை (பதி.21:22) 

[கைத்த் என்பது கைம் ‘காடு’ என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

‘உயர்ந்த  டலகள் இருக்கும் காட்டில்’ 

நகாட்டிடை (கலி.101:17)    [நகாட்ட் என்பது 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 437 

நகாடு ‘மகாம்பு’ என்பதன் திாிபு வடிவம் ஆகும்.] 

‘மகாம்புகளுக்கிடையில்’ 

கடையிடை டவத்தது ம ய்யிடை த் தி ிரும் கவைம் 

( ற்ற்.360:8-9)  

[டக; ம ய் ‘உைம்பு’] 

‘டகயில் (அதாவது யாடனயின் தும்பிக்டகயில்) டவக்கப்பட்ை 

ந ாற்றுருண்டை  ற்றும் நதகம் முழுவதும்  ிதறும்’ 

கூைமலாடு பரன்குங்றினிடை (பாி.17:23-24) 

[பரங்குன்றின் என்பது பரங்குன்று என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

‘கூைலுக்கும் பரங்குன்றிற்கும் இடையில்’ 

தாம் இடை மகாண்ைது அது ஆயின் (கலி.24:13) 

‘ெமக்கினடயில் காரணமாக அேன் அனதக் மகாண்டிருந்தால்’ 

ஊாிடை ஓடி (பாி.6:56) 

[ஊர் ‘ கர்’ ] 

‘ கர் வழியாக ஓடி’ 

 (ஆ) ‘இடையில்’ 

எம் இடைநய  ( ற்ற்.395:3)    

[எம் என்பது யாம் என்பதன் திாிபு வடிவம் ஆகும்.] 

‘எங்களுக்குள்’ 

இல்: 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

தனியாக இது ‘இைம், 

வ ிக்கு ிைம், வீடு’ 

என்று மபாருள்படும். 

இல் என்பது 

(அ) இைப்மபாருள் (இைம் ார்): ‘இல்; ந ல்;  கீழ்; அருகில்; 

இடையில்’ 

அருகில் கண்டும் அறியார்  (புற.207:3)  

[அருகு ‘பக்கம்;  அருநக’] 

‘அவர்கள் அருகில் (உன்டன) பார்த்தாலும் (உன்டன) 

புாிந்துமகாள்ைாதவர்கள்’ 

தந்டத வியன்  ார்பில் பாய்ந்தான்  (கலி.86:33) 
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அவ்வப்நபாது இன் 

என வருவதால் இடத 

இன் என்பதுைன் 

குழு த் நதான்றும். 

இன் நபான்று இது 

ஒரு 

உருமபாலியனியல் 

 ாற்றத்தால் இது  ில 

நவடைகைில் இற் என 

உருப்படுத்தப்படும்.  

எனநவ இல்-க்கும் 

இன்–க்கும் நவறுபாடு 

காண்பது  ிக்கலாகும்.  

இல் என்பதன் 

அடிப்படைப் மபாருள் 

இைப்மபாருள் ஆகும்; 

ஆனால் இன் 

என்பதன் அடிப்படைப் 

மபாருள் கிழட  

ஆகும்.  

[ ார்பு ‘ம ஞ்சு’] 

‘அவன் தன் தந்டதயின் பரந்த  ார்பில் பாய்ந்தான்’ 

துணங்னக ஆடிய மருங்கின் (ேதி13:5-6) 

[மருங்கு ‘இடம், தளம், ேக்கம்] 

‘மக்கள் துணங்னக மசய்த இடத்தில்’ 

 ிலம்பில் துஞ்சும் கவாி (பதி 11:21)  

[ ிலம்பு ‘ டல’] 

‘ டலந ல் தூங்கும் கவாி ான்’ 

 ாந்தில் ம ய்த…இதணத்து  ( ற்ற்.351:6-7) 

[ ாந்து ‘ ந்தணம்’] 

‘ ந்தண  ரத்தில் கட்ைப்பட்ை பரண்’ 

 ருப்பில் கைாம் வாரந்து  (பதி. 16:6-7) 

[ ரப்பு ‘தந்தம்’] 

‘தந்தங்கைிலிருந்து கீநழ வழிந்த  த ீர்’ 

 ம் ந ாியில் நபாகா…பார்ப்பான்  (கலி.65:7-8) 

[ந ாி ‘அக்கம்பக்கம்’] 

‘அக்கம்பக்கம் வழியாகச் ம ல்லாத பார்ப்பனன்’ 

தாமன அாிது ம ல் உலகில் ம ன்றனன் (புற.260:20-21) 

[உலகு ‘உலகம்’] 

‘அவன் (இறந்தவாின்) முந்டதய உலகிற்குள் ம ன்றான்’ 

மகாடி மகாடி தம் ில் பிணங்கியடவ நபால (கலி.92:52) 

[தம் என்பது தாம் என்பதன் திாிபு வடிவம் ஆகும்] 

‘மகாடிகள் த க்குள் பின்னிப்பிடணந்தது நபால்’ 

தம் ில் என்பது தற்காலத் த ிழில் த க்குள் என வரும். தம் ில் 

 டலயாள் ம ாழியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

 (ஆ) இைம் ார் (காலம் ார்/ம யல்/முடற): ‘இல்’ 
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குறியில் இனிய கூறி ( ற்ற்.204:8)   

[குறி ‘ ந்திப்பு’] 

‘(அவன்)   து  ந்திப்பில் இனியடவகள் ம ான்னான் 

 ற்றுன்…’  

எல்லிைில் மேயர்தல் (அக 110:4) 

[எல் ’அந்தி’] 

‘அந்தியில் போதல்’ 

இரவில் புணர்ந்நதார் (பாி.6:54)   

[இரவு ‘இராத்திாி’] 

‘இரவில் இடணந்தவர்’ 

ஈதலில் குடற காட்ைாது (கலி.27:1)  

[ஈதல் ‘மகாடுத்தல்’] 

‘மகாடுப்பதில் குடறவு காட்ைா ல்’ 

காலத்தில் நதான்றிய மகாண்மூ (கலி.82:2) 

[காலத்த் என்பது காலம் என்பதன் திாிபு வடிவம் ஆகும்] 

‘ ாியான காலத்தில் நதான்றிய கார் ந கம்’ 

இட்ைார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் (பாி.20:7) 

‘மகாடுத்தவர்களுக்கு யாடழ (இட டய)  அனுபவிக்கச் 

ம ய்வதன் முடறயில்’ 
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 (இ) கருவி: ‘ஆல்; உதவியுைன்’ 

காலில் ம ன்றும் ( ற்ற்.349:5) 

[கால் ‘ோதம்’] 

‘ோத்ததால் போயும்’   

ம ால்லில் மதைிப்பவும் ( ற்ற்.164:5) 

[ம ால் ‘வார்த்டதகள்’] 

‘( ான்) (என்) ம ாற்கைால் (உன்னக்கு)  ீளுறுதி 

மகாடுத்தாலும்’ 

அம்பியில் தாழ்ப்பிக்கும் ...டவடய (பாி.6:75-77) 

[அம்பி ‘கட்டு ரம்/மதப்பம்’] 

‘கட்டு ரத்தின் காரண ாக ( ீ) உன்டன காலந்தாழ்த்தும் 

டவடய (ஆறு)’ 

அறத்தினில் (கலி.96:33) 

 [அறத்த் என்பது அறம் என்பதன் திாிபு வடிவம் ஆகும்] 

‘தர் த்தின் வழியில் 

 (ஈ)  ீங்கல் மபாருள்: ‘இலிருந்து; மூல ாக’ 

 ின்னில் நதான்றிய … தா டர (பாி.4:60) 

[ ின் என்பது  ீ என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

‘உன்னிலிருந்து மவைிவந்த தா டர (பூ)’ 

ஆதிடர முதல்வனில் கைிந்த  ாைர் பன்மனாருவர் (பாி.8::6-7) 

[முதல்  பர், முதன்ட யானவன்’] 

‘அதிடரயாகிய முதல்  பாிலிருந்து மதாைங்கி (ஒரு குழுவாக) 

நப ப்பட்ை  பதிமனான்று தடலவர்கள்’ 

பக்கத்தில் நபாகாது (கலி.65:12)   

‘அருகில் நபாகா ல்…’ 

இடத திட  வடிவ ாக ‘ந ாக்கி’ என்று மபாருள்மகாள்ைலாம். 
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 (உ) முடற விடனயடை 

அறிதினில் நதான்றிய யாக்டக (கலி.141:1) 

[அாிது ‘ ிக்கலானது’] 

‘ ிக்கலில் உருவான/பிறந்த ( னித) உைல்’ 

இன்:  

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

இது 

பயன்படுத்தப்படும்  

மபரும்பாலான 

அட மபாழுங்கில் 

இது கிழட  அல்லது 

உைட ப் 

மபாருண்ட யில் 

வரும்.  

(1) கிழட / உைட : ‘உடைய’ 

அட ப்மபாழுங்கு (அ): x-இன் …Y, இங்கு Y-க்கு x ( ற்பண்பு, 

இைம், பரப்பு, ம யல், ம ய்யப்பட்ை மபாருள், பாகம் 

நபான்றன) இருக்கின்றது; Y x-ஐ உட்படுத்துகின்றது. 

கைலக வடரப்பின்-இ-ப்-மபாழில் (பதி.14:19)           [வடரப்பு 

‘எல்டல’; மபாழில் ‘ந ாடல’]  

‘கைல்கைின் எல்டலகடைக் மகாண்டு இச்ந ாடலகள் 

(அதாவது உலகம்)’ 

உழவின் புல் ஆள் (பதி.15:12)   

[உழவு ‘உழுதல்’; ஆள் ‘ பர்’) 

‘உழடவக் (மதாழிலாக) மகாண்ை தாழ்ந்த  பர்’  

பலவின் பயம் ( ற்ற்.201:5) 

[பலவு ‘பலா  ரம்’; பயம் ‘பழம், விடைவு’  

‘பலாவின் பழம்/விடைவு’ 

அதின் வரவு (பாி.11:36) 

‘அதன் ( ிலவின்) வைர் ி/நதய்வு’ 

அட மபாழுங்கு (ஆ): x-இன் Y, இதில் Y x-இன் பாகம்/உறவு; 

x Y-ஐ உட்படுத்தும். 

பருந்தின் இரும் இறகு (பதி.12:19) 

[பருந்து;  ிறகு] 

‘பருந்தின் மபாிய  ிறகுகள்’ 

இரவின் எல்டல (புற.366:12)   
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 [இரவு ‘இராத்திாி’ எல்டல] 

‘இரவின் எல்டல’  

திதியின்  ிறார் (பாி.3:6)    

[திதி ‘திதி என்ற புராண கதாபாத்திரம்’;  ிறார் ‘குழடதகள்’] 

‘திதியின் குழந்டதகள்’ 

திருவின் கணவ (பாி.3:90)    

[திரு ‘ம ழிப்பு’; கணவன்] 

‘ஓ! திருவின் கணவா’ 

அட ப்மபாழுங்கு (இ): x-இன் Y, இங்கு x Y-இன் பாக ாகும். 

பூவின் தா டர (பதி.23:23)    

[பூ; தா டர] 

‘பூக்கள் மகாண்ை தா டர’    

அரா உைம்பின்  ீ (பாி.5:55)   ‘முழுட யுறாத 

உைம்டப உடைய  ீ’ 

அட ப்மபாழுங்கு (ஈ): x-இன் Y, இங்கு Y x-க்காக 

 ிறப்பிக்கப்படுகின்றது. 

கரும்பின் பாத்தி (பதி.13:3) 

[கரும்பு; பாத்தி] 

‘கரும்புக்குாிய பாத்தி’ 

கள்ைின்  ாடி  ( ற்ற்.295:7)    

[கள்;  ாடி ‘ஜாடி’] 

‘கள் டவத்திருக்கும் ஜாடி’ 

அட ப்மபாழுங்கு (உ): x-இன் Y, இங்கு Y x-ஆல் 

ம ய்யப்பட்ைது 

முத்தின் ஆரம் (அக.13:1)    

[முத்து; ஆரம் ‘ ாடல’] 
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‘முத்தால் ம ய்யப்பட்ை  ாடல’ 

 (2) ம யப்படுமபாருள் 

 றவின் வாழ்த்தி (புற.297:6)   

[ றவு ‘ து’; வாழ்த்து ‘புகழ்’ ] 

‘ துடவப் புகழ்த்தி’ 

 (3) கருவி: ‘ஆல்; மகாண்டு; விடைவாக; காரணத்தால்’ 

நகழாய்  ருப்பின் உழுநதாய் (பாி.3:24) 

[நகழ் ‘பன்றி;  ருப்பு ‘தந்தங்கள்’;  உழு] 

‘பன்றி நபான்று தந்தங்கைால் உழுத  ீ’ 

 ாடல முழக்கின்  ான்கணம்  பனிப்ப (பதி.50:1) 

[முழக்கு ‘முழங்கு’; பனி ‘ டுங்கு’] 

‘ டலயின் முழக்கத்தின் காரண ாக  ான்கைின் கூட்ைம் 

 டுங்க’ 

புனலின் கடர கார் ஏற்றன்று (பாி.12:98)  

[புனல் ‘ ீர், மவள்ைப்மபருக்கு’; கார் ‘குைிர்காலம்’;  ஏல் 

‘ஏற்றுக்மகாள், மபறு’] 

‘ ீர்/மவள்ைப்மபருக்கு காரண ாக கடர குைிர்காலத்தின் 

பண்டபப் மபற்றது’ 

 (4) உைனிகழ்ச் ி: ‘உைன் ந ர்ந்து’ 

முழவின் வருவாய்  ீ  (பாி.20:75)   

 [முழவு ‘ த்தைம்’’ வர்] 

‘முழவுகளுைன் கூை  ீ வருவாய்’ 

 (5) இைப்மபாருள் (இைம் ார்): ‘இல், ந ல், உள்நை, ந ர்ந்து; 

இடையில்’ 

ம றுவின் … உருைி…  ண்ை (பதி.27:10-11) 

[ம று ‘கைம்’;  ண்டு ‘விடர’] 
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‘(நதாின்)  க்கரங்கள் நபார்கைத்தில் விடரய’ 

 ாந்தின் மதாடுத்த தீந்நதன் ( ற்ற்.1:4)  

[ ாந்து ‘ ந்தண  ரம்’; மதாடு ‘கட்டு; மதாங்கு’] 

‘ ந்தண  ரங்கைில் (கிடைகைில்) ந காிக்கப்பட்ை இனிய 

நதன்’ 

கண்ணின் உவந்து (பதி.20:8)   

[கண்; உவ ‘ கிழ்’] 

‘கண்கைால் (கண்ைவற்றால்)  கிழ்ந்து’ 

‘கண்கைில்  கிழ்ச் ிடயக் காட்டி’ 

ஆயத்தின் கூடு (பாி.11:113)   

[ஆயத்து என்பது ஆயம் ‘ ண்பர்கள் குழாம்’; கூடு ‘ந ர்’] 

‘உங்கள்  ண்பர்கைின் குழு த்துைன்  ந ருங்கள்’  

மவாினின்…ஏறினாள் (பாி.12:48)   

[மவாின் ‘முதுகு’; ஏறு ] 

‘அவள் (யாடனயின்) முதுகில் ஏறினாள்’ 

மகடு வடை பூண்ைவள் ந னியிற் கண்டு (பாி.20:34) 

[ந னி ‘உைம்பு’; கண்டு (விடனமயச் ம்) < காண்] 

‘அவள் மதாடலந்த வடைடய மபண்ணின் ந னியில் அடத 

அணிந்திருப்படதக் கண்ைாள்  ற்றும்…’ 

 (6) இைப்மபாருள் (காலம் ார்/ம யல்) 

ந க்டகயுள் பாயலின் அறிவாய்  ீ புடை மபயர்வாய் ஆயினும் 

(கலி.10:10-11) 

[பாயல் ‘உறக்கம்’; புடை மபயர் ‘உருள்’] 

‘படுக்டகயில் உறங்குடகயில் கவனக்குடறவாக  

உருண்ைாலும்’ 

 டறயினின்  ணந்து (கலி 53:8) 
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[ டறயின் என்பது  டற ‘இரக ியம்’ என்பதன் திாிபு வடிவம்; 

 ண ‘ ணம்புாி’] 

‘இரக ிய ாக  ணம்புாிந்து’ 

 (7)  ீங்கல் மபாருள்: ‘இருந்து; மூல ாக’ 

 ின்னின் பிாியமலன் (கலி.21:7)   

 [ ின் என்பது  ீ என்பதன் திாிபு வடிவம்; பிாி ‘விட்டு  ீங்கு’] 

‘ ான் உன்னிை ிருந்து  ீங்க ாட்நைன்’ 

 ின்னின் விைா  ிழல் (கலி.61:8)   [ ின்னின் என்பது  ீ 

என்பதன் திாிபு  ின் என்பதன் திாிபு வடிவம்; விடு ‘ ீங்கு’] 

‘உன்டன விட்டு  ீங்காத  ிழல்’ 

தற்காலத் த ிழில் இது  ின்டன விைாத என வரும். 

கற்பினின் வழாஅ (அக.86:13)   

[கற்பு ‘ ற்பண்பு’; வழு ‘பிறழ்’] 

‘கற்பிலிருந்து பிறழா ல்’ 

 டலயின் இழி அருவி (பாி.16:32)   

[ டல; இழி ‘கீழிறங்கு’] 

‘ டலயிலிருந்து ஒழுகுகின்ற அருவி’ 

ம ய்யின் பிாித்து (பாி.5:57)   

[ம ய் ‘உைம்பு’; பிாி ‘விட்டு  ீங்கு’] 

‘(அவன்) உைம்பிலிருந்து (ஒரு பாகத்டத)  ீக்கி’ 

முதன்ட யின் இகந்த காலம் (பாி.13:24-25) [முதன்ட  ;  இக 

‘ ிகு; விட்டுச் ம ல்;  ீறிப்நபா’] 

‘மதாைக்கடத  ீறிச்ம ன்ற காலம்’ 

 (8) ஒப்புப் மபாருள்:  ‘நபான்று’ 

 ிலம்  ீர் வைி விசும்பு என்ற  ான்கின் அைப்பு அாிடயநய  

(பதி.14:1-2) 
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[ ான்கு; அைப்பு ‘அைத்தல்’; அரு ‘ ிக்கலாக இரு’] 

‘பூ ி, தண்ணீர், காற்று, விண் என்ற  ான்கிடனப் நபான்று  ீ 

 ிக்கலாகும்’ 

 தியின் விைங்கு முகத்தார்  (கலி.62:14)  

[ தி ‘ ந்திரன்’; விைங்கு ‘பிரகா ி’] 

‘ ந்திரன் நபான்று பிரகா ிக்கின்ற முகங்கள் மகாண்ைவர் 

(மபண்கள்)’ 

பண்டையின் பாராட்டி (கலி.14:7)   

[பண்டை ‘கைந்தகலம்’; பாராட்டு ‘புகழ்’] 

‘கைந்தகாலத்டதப் நபான்று புகழ்ந்து’ 

 (9) ஒப்புப் மபாருள்:  ‘கூடுதல்’ 

இதனின் மகாடியது பிறிது இல்டல ( ற்ற்.322:2) 

[இதன் என்பது இது என்பதன் திாிபு வடிவம்; மகாடு 

‘மகாடுட ’] 

‘இடத விை மகாடியது எதுவும் இல்டல’ 

 ின்னின்  ிறந்த  ின் தாள் இடண (பாி.4:62)  

[ ின் என்பது  ீ என்பதன் திாிபு வடிவம்;  ிற ‘ந ம்படு;  ிஞ்சு’] 

‘உன்டனவிை ந ம்பட்ை உன் பாதங்கள்’ 

 (10) பகிர்வுப் மபாருள் 

 ாைின்  ாைின் …  ிலவு ப் பரந்தாங்கு (பாி.11:32-33)  

[ ாள்; பர ‘பரவு’] 

‘ ாளுக்கு  ாள்  ிலவின் ஒைி விாிந்து பரவும் நபாது’ 

 ாைின்  ாைின் என்பது தற்காலத் த ிழில்  ாளுக்கு  ாள் என 

வரும். 

காாிடக  து ஒருவாின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்புற (பாி.11:68) 
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‘ஒவ்மவாருவாின் கண்கைின் வழி  ற்றவாின் அழகின் 

 கிழ்ச் ிடய அனுபவிக்டகயில்’ 

ஒருவாின் ஒருவர் தற்காலத் த ிழில் ஒருவருக்கு ஒருவர் என 

வரும். 

 (11) திட ப் மபாருள்: ‘ந ாக்கி’ 

ஈர ச் ம றுவின் வித்நதாடு ம ன்ற வட்டி 

( ற்ற்.210:2-3) 

[ம று ‘கைம்’; ம ல்] 

‘ஈர கைத்டத ந ாக்கி ம ன்ற (=எடுத்துச் ம ல்லப்பட்ை) 

ஆழ ற்ற கிண்ணம்’ 

விழாவின் ம லீயர் நவண்டும் ( ற்ற்.390:6)                                                

[விழவு ‘விழா’; ம ல்] 

‘ ீ விழாவுக்குச் ம ல்லநவண்டும்’ 

 (12) முடற விடனயடை 

து-வில் இறுதியும் அஃறிடண மபயரடைப் மபயருைன் 

பின்மனாட்டும் நபாது 

ம வ்விதின்  ைந்து (பதி.22:8)   

[ம வ்விது ‘ம ம்ட யானது’;  ை ‘ஒழுகு’] 

‘ ாியான முடறயில்  ைந்து’ 

வாலிதின் நூலின் இடழயா நுண்  யிர் இடழ (பதி.39:9) 

[வாலிது ‘மவண்ட யானது’; இடழ ‘புடன’] 

‘மவள்டை நூலால் இடழக்கப்பைாத  ல்ல  யிர் நபான்ற 

வடல’ 

விருந்தின் வாழ்க்டக (பதி.71:19   

[விருந்து ‘புதுட ’; வாழ்க்டக ‘வாழ்வு’] 

‘புதுட யான வாழ்க்டக; ‘புதுட யான முடறயில் வாழ்வது’ 
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இனிதின் புணர்க்குமவன்  ன்நனா (அக.263:13) 

[இனிது; புணர் ‘ந ர்’] 

‘ ான் அவர்கடைச் (ஒருவநராமைாருவர்) ந ர்ந்திருக்க 

டவத்திருக்கலாம்’ 

உைன் 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். இது 

விடனக்கு முன்னால் 

வந்து 

விடனயடையாகச் 

ம யல்படும்.  உைன் 

என்பதற்கு உைங்கு 

என்ற  ாற்றுருபு 

உள்ைது. எ.கா. 

உைங்கு அ ர் அயம் 

‘ந ர்ந்து வ ிக்கும் ஒரு 

குழு   ண்பர்கள்’. 

(1) ‘முழுவது’ 

யாடன காடுைன்  ிடறதர  ( ற்ற்.324:4) 

 ‘யாடனகள் காடுமுழுவதும்  ிடறந்தது’ 

 ாடு உைன் விைங்கும்… ல்லிட   (பதி.24:10) 

[விைங்கு ‘பிரகா ி’;  ல்லிட  ‘ ற்புகழ்’] 

‘ ாடுமுழுவதும் பிரகா ிக்கும்  ற்புகழ்’ 

 

 (2) உைன் ிகழ்ச் ி: ‘ந ர்ந்து; உைன்’ 

இடையரும் முதியரும் கிடையுைன் குழீஇ ( ற்ற்.207:7) 

 [கிடை ‘ம ாந்தம்’; குழு ‘குழுமு’] 

‘தம் ம ாந்தங்களுைன் ந ர்ந்து குழு ியிருக்கிற இடைஞர்களும் 

முதியவர்களும்’ 

அடர நனாடு உைன்  ாயந்த … ம ல்வம் நபால் (கலி.130:4) 

[அடர ன் ‘அர ன்’;  ாய் ‘அழி’] 

‘அர னுைன் கூைநவ அழிந்த ம ல்வம் நபால’ 

ஆயத்துைன்  ில்லாள் (பாி.11:111)  

[ஆயத்த் என்பது ஆயம் ‘துடணவர்கள் குழாம்’ என்பதன் திாிபு 
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வடிவம்;  ில் ‘வ ி’] 

‘அவள் துடணவர்கள் குழாமுைன் வ ிக்கவில்டல’ 

 (3) உட்படு மபாருள்: ‘முற்றிலும்; அடனத்து’ 

ம ால் மபயர்  ாட்ைம் நகள்வி ம ஞ் ம் என்று உைன் நபாற்றி 

(பதி.21:1-2) 

[நகள்வி ‘ம வி டுத்தல்’; மபயர் ‘புகழ்’;  ாட்ைம் ‘இலக்கு’; 

நபாற்று ‘பாராட்டு’] 

‘ம ாற்கள் (தகுதி), புகழ், இலக்கு, நகட்ைல் என்பன 

அடனத்டதயும் பாராட்டுதல்’ 

ஊர் உைன் இரவலர்க்கு அருைி நதர் உைன் முல்டலக்கு ஈந்த 

…பாாி (புற.201:2-3,5) 

‘ஊமரல்லாம் இரவலருக்கும் (தன்) நதடர முல்டலக்மகாடிக்கும் 

மகாடுத்த பாாி’ 

  (4) ‘உைனடியாக;  ீக்கிர ாக’ 

   ர் மகாடை ந ர்ந்தனர் ஆயின் அவர் உைன் ந ர்வர் மகால் 

( ற்ற்.393:10:11) 

[  ர் ‘ ம் சுற்றத்தார்’; ந ர் ‘ ம் தி’] 

‘ ம் சுற்றத்தார் என்டனக் திரு ணச் ம ய்து மகாடுக்க 

 ம் தித்தால், அவன் உைநன   ம் திப்பானா?’ 

உடைய்(ய):  

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

கிழட /உைட       

முத்து உடை  ருப்பு (பதி.32:3)   

[ ருப்பு ‘தந்தங்கள்] 

 ‘முத்துக்கள் உடைய தந்தங்கள்’ 

இங்கு முத்துக்கள் எனக் குறிப்பிைப் படுவது  ிப்பியிலிருந்து 

உள்ை முத்துக்கள் அல்ல. தந்தங்கைில் உள்ை ஒரு கட்டியான 

வைர்ச் ிடயக் குறித்து  ிற்கக்கூடும். 
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 ின்னுடை வாழ்க்டக (பதி.37:1)   

[ ின் என்பது  ீ என்பதன் திாிபு வடிவம்] 

‘உனது வாழ்க்டக’ 

 ீர் உடைய இடழ (புற.11:13)   

 [ ீர் ‘அழகு’’; இடழ ‘ஆபரங்கள்’] 

‘அழகான ஆபரணங்கள்’ 

உம்பர்:  

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

 

இைப்மபாருள் (இைம் ார்): ‘அப்பால்’ 

நவங்கைத்து உம்பர் அக.209:9 

[நவங்கைத்து என்பது நவங்கைம் ‘நவங்கை  டலகள்’ என்பதன் 

திாிபு வடிவம்; உம்பர் ‘அப்பால்’ 

‘நவங்கை  டலகளுக்கு அப்பால்’ 

உழி: 

இது மபயர், 

இறந்தகால ில்லாத/மு

ற்றுப்மபற்ற பகுதி 

அல்லது இறந்தகால/ 

முற்றுப்மபற்ற பகுதி-

இல் ந ர்க்கப்படும்.  

 

இைப்மபாருள் (காலம் ார்: ‘எப்நபாது’) 

நவங்டக மகாய்குவம் ம ன்றுழி (அக.48:6) 

[ம ன்ற் என்பது ம ல் என்பதன் இறந்தகால/முற்றுப்மபற்ற 

பகுதி; நவங்டக ‘நவங்டகப் பூ; மகாய் ‘பறி’] 

‘ ாம் நவங்டக (பூக்கள்) பறிக்க ம ன்ற நபாது’ 

வியல்  கர் ம ல்வுழி ச் ம வுழி (அக.49:14-15) 

[ம ல்வ் என்பது ம ல் என்பதன் இறந்தகால ற்ற/ 

முற்றுப்மபறாத பகுதி;  கர் ‘வீடு’] 

‘அவள் மபாிய வீடுகடைச் சுற்றி ம ல்லும்நபாமதல்லாம்’ 

யானும் உடர நகட்புழி-ய்-எல்லாம் ம ல்நவன் (கலி.146:29-30) 

 [நகட்ப் என்பது நகள் என்பதன் இறந்தகால ற்ற/முற்றுப்பறாத 

பகுதி] 

‘ ான் அவன் இருப்படதப் பற்றி எங்மகல்லாம் நகட்கிநறநனா 

(அவ்விைங்கைிமலல்லாம்) நபாநவன்’ 

உடழ  (1)இைப்மபாருள் (இைம் ார்: ‘கு’) 
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இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். இதன் 

மபாருள் ‘பக்கத்தில்’ 

என்பதாகும். 

அவனுடை க் கூய் கூய் (கலி.63:6) 

  

[கூ ‘கூப்பிடு] 

‘( ீண்டும் ீண்டும்) அவடனக் கூப்பிட்டு’ 

 (2)திட : ‘கு’ ; ந ாக்கி 

நகைிருடழ ச் ம ன்று (கலி.61:3)   

[நகைிர் ‘ ண்பர்கள்’] 

‘(தன்)  ண்பர்கைிைம் ம ன்று’  

என்னுடழ வந்து (கலி.77:15) 

 [என் என்பது யாமனன்பதன் திாிபுப் பகுதி] 

‘என் பக்கதில் வந்து’ 

உள்: 

இது ‘உள்நை’ எனப் 

மபாருள்படும். இது 

மபயாில் 

ந ர்க்கப்படும். மபயர் 

பன்ட யாக வந்தால் 

உள் ஒரு 

குழு த்திலிருந்து ஒரு 

தனி மவைிப்பாட்டை 

எடுத்துச் ம ால்ல 

உதவும். 

(1) இைப்மபாருள் (இைம் ார்): ‘உள்நை, ( லன விடனகளுைன் 

ந ர்ந்து வருடகயில்) வழியாக; (பன்ட ப் மபயருைன் 

ந ர்க்கப்பட்ைால்)  ‘இடையில்/  த்தியில்’ 

கலிங்கத்துள் (கலி.69:3)   

[கலிங்கத்து என்பது கலிங்கம் ‘ஆடை’ என்பதன் திாிபுப் பகுதி 

ஆகும். 

‘(அவள்) ஆடைக்குள்’ 

 ாற்றம் உள்ளுள் கரந்து (பாி.7:21) 

 [உள்ளுள் ‘உள்ளுக்குள்’; கர ‘ டற’] 

‘ று ணத்டத ஆழத்தில்  டறத்து’     

அவருள் ஒருத்தி (பாி.7:53)   

 ‘அவர்கைில் ஒரு மபண்’ 

இரண்டுள் ஒன்று (புற.344:3)   

 ‘இரண்டில் ஒன்று’ 

 ம்முள்  குதல் (கலி.94:35)   
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 [ ம் என்பது  ாம் என்பதன் திாிபுப் பகுதி;  கு ‘ ிாி,  கிழ்] 

‘  க்கிடையில்  கிழ்தல்’ 

இரப்நபார் டகயுளும் நபாகி… புலவர்  ாவில் ம ன்று 

வீழ்ந்தன்று அவன் அரு  ிறத்து இயங்கிய நவநல (புற.235: 11-

15)   

‘அவன்  ார்பில் பட்டு துள்ைிய நவல் இரப்பவர்கைின் டககள் 

வழிச் ம ன்று (அவடனப் பாடும்) புலவர்கைின்  ாவில் 

விழுந்தது. 

 (2) இைப்மபாருள் (காலம் ார்/ம யல்): ‘உள்; அச்  யத்தில்’ 

கனவினுள் உடறயும்…அாிடவ (பதி.19:13-14) 

[உடற ‘வாழ்’; அாிடவ ‘மபண்’] 

‘(என்) கனவில் வாழும் மபண்’ 

ஓர் இரா டவகலுள் (கலி.5:14)  

 ‘ஒரு இரவுக்குள்’   

ம ல்வத்துள் ந ர்ந்து (கலி.25:19)   

‘(அவன்) வை ான காலத்தில் (அவனுைன்) இடணந்து’ 

விழாவினுள் விடையாடும்  மபாழுது (கலி.35:14) 

‘விழாவில் விடையாடும் நபாது’ 

 (3) உை ிகழ்ச் ிப் மபாருள்: ‘உைன்’ 

 ீநய என்னுள் வருதிநயா… ிறு குடியாநன ( ற்ற்.82:2-3,11) 

 [என் என்பது யான் என்பதன் திாிபுப் பகுதி; குடியான் 

‘அண்டை’] 

‘ ீ என்னுைன் (எங்கள்)  ிறு அண்ட யிைதிற்கு வருவாயா?’ 

உள்ளும்: இது 

அடிப்படையில் 

உள்+உம் என்பதாகும். 

‘உள்; இடையில்;  த்தியில், எல்நலாாிடையில்’ 

விசும்பு வழங்கு  கைிருள்ளும்  ிறந்த ம ம் ீன் (பதி.31:27:28) 

 ‘விண்ணுலகப் மபண்களுள்  ஒப்பற்ற ம ம் ீன் (அருந்ததி 
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இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும்; 

பன்ட ப் மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுடகயில் 

இது ஒரு 

குழுவிலிருந்து ஒன்டற 

அல்லது ஒருவடர 

தனிட ப்படுத்த 

உதவுகின்றது.  

 ட் த்திரம்)’ 

 எல்லாருள்ளும்  ின்  ல் இட   ிகுந  (பதி.38:2) 

 ‘ம ல்வமுள்ை  க்களுள் உன்னுடைய  ற்பண்பு விஞ் ி  ிற்கும்’ 

உைி  

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும்.  

முடறட  விடனயடை 

மபரும் மபயர் முடறயுைி ப் மபற்ற் புதல்வன் (கலி.75:24-25) 

[முடற, ஒழுக்கம், உறவு] 

‘உறவால் (தன் பாட்ைன்) மபரும்நபர்  மபற்ற  கன்) 

 ரபுைி பாடி (கலி.75:24-25)    

‘ ரபுப்படி ( ாங்கள்) பாடி’ 

உள்நை 

இது உள் + ஏ = 

உள்நை என்பதாகும். 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

இைப்மபாருள் [இைம் ார்]: ‘உள்நை’ 

மவண் முத்தம்… ீருநை பிறப்பினும்  ீக்கு அவி தாம் என் 

ம ய்யும் (கலி.9:15-16) 

‘மவண் முத்துக்கள்  ீருக்குள் பிறந்தாலும் அடவ  ீருக்கு என்ன 

ம ய்ய முடியும்’ 

உள்நை கனலும் உள்ைம் (அக.305:14) 

 ‘உள்ளுக்குள் எாியும் (எனது) உள்ைம்’ 

ஊங்கண்: 

இது மபயருைன் 

அல்லது 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

இது ‘அப்பால் எனப் 

இைப்மபாருள் (இைம் ார்): ‘அப்பால்’ 

உயர் வடரக்கு ஊங்கண் அஃது எம் ஊர்  (அக.38:16:17) 

 ‘எங்கள் ஊர் உயர்ந்த  டலயகளுக்கு அப்பால்/ றுபுறம் 

இருக்கின்றது’ 
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மபாருள்படும். 

 இைப்மபாருள் (காலம் ார்): ‘பின்னால்’ 

உயர் வடரக்கு ஊங்கண் என்படத உயர் வடர-க்-குஈகன் 

( ற்ற்.246:1) 

‘உயர்ந்த  டலயிலிருந்து கூப்பிடும் தூரத்தில்’ என புகுப்பாய்வு 

ம ய்ய இயலும். ஊங்கண் என்படத ஆங்கண் என்பதுைன் 

ஒப்பிைவும். 

ஈடூஉ ஊங்கண் இனிய படூஉம்  ற்ற்.246:1 

[இடு ‘குறுகியிரு’; ஊங்கண் ‘பின்னால்’; இடூஉ ஊங்கண் 

‘அவ்வப்நபாது’; அடிக்கடி’ 

‘இனியடவ அடிக்கடி/அவ்வப்நபாது  ிகழும்’ 

ஊங்கு:  

இது மபயருைன் 

அல்லது எதிர் டறப் 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபயர் [காலம் ார்]: ‘இல்; முன்னால்; இதுவடர’ 

தாடன பரவா ஊங்நக (பதி.29:15)   

[பரவா என்பது பரவு என்பதன் எதிர் டறமபயமரச் ம்; ஊங்நக 

< ஊங்கு + ஏ (இடைச்ம ால்) 

‘படை பரவுவதற்கு முன்’ 

அன்டற ஞான்றிமனாடு இன்றின் ஊங்கும் (புற.376:17) 

[இன்றின் என்பது இன்று என்பதன் திாிபுற்ற வடிவம் ஆகும்.] 

‘இன்றிலிருந்து அன்றுவடர’ 

இது “x-இலிருந்து Y-வடர” வடகக் கட்டு ானம் ஆகும். 

ஊடு: 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

இைப்மபாருள் [இைம் ார்]: வழியாக 

பல் கால் … நுண் துகில் ஊடு வந்து இட க்கும்…அல்குல் 

( ற்ற்.366:1-3) 

‘(அவைது இடை அணியின்) பல இனழகள்  அவள் துகில் வழி 

பிரகா ிக்கும் அவைது அல்குல்’ 

ஊழ்:  திருப்பி ிகழும் மபாருள்: ‘தைடவ’ 
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இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

பல் ஊழ்…என்டன ந ாக்கும் (கலி.61:5) 

‘பலதைடவ அவன் என்டனப் பார்ப்பான்’ 

எதிர்(ஏ): 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது; 

இத் ‘முன்னால்’ எனப் 

மபாருள்படும். 

இைப்மபாருள் [காலம் ார்]: ‘முன்னால்’ 

இடறஞ்சுக மபரு   ின் ம ன்னி…முனிவர் ஏந்து டக எதிநர 

(புற.6:19-20) 

‘ஐயா, முனிவர்கைின் உயர்ந்த டககைின் முன் உங்கள் தடல 

குனியட்டும்’ 

 இைம் ார் [காலம் ார்]: ‘பதிலாக;  மதாைர்ச் ியாக’ 

ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன் எதிர் ஈநயன் என்றல் 

அதனினும் இழிந்தன்று (புற.204:1-2) 

 ‘இரப்பது இழிந்ததாகும். ஆனால் “ ான் தர ாட்நைன்” என்று 

பதிலைிப்பது அடதவிை இைிதாகும்’ 

எல்டல: 

இது ‘எல்டல’ 

எனப்மபாருள்படும். 

இது மபயருைன் 

அல்லது 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

காலம் ார் எல்டல: ‘அச்  யம்; அப்நபாது; இறுதியில்; 

அதுவடர’ 

ம ரு ல் எல்டல  ீ எறிந்நதான் (புற.300:3) 

[ம ரு ல் ‘ந ற்று’; எறி ‘வீசு, அழி’] 

‘ ீ ந ற்று எறிந்த/அழித்த  னிதன்’ 

ஞாயிறு எல்டல ஆள்விடனக்கு உதவி இரவின் எல்டல 

வருவது  ாடி (புற.366:11-12) 

 ‘( ாட்டை) ஆளும் ம ய்டகக்காக பகலில் உதவி ம ய்வது 

 ற்றும் இரவில் அதன் விடைடவ எதிர்பார்ப்பது’ 

‘பகலில்  ாட்டை ஆள்வதில் ஈடுபடுவது இரவில் என்ன 

விடைகின்றது என்று கவனிப்பது’ 

 ன்னாள் தடலவரும் எல்டல…தம்  ாண் தாம் தாங்குவார் 

(கலி.39:31-32) 

‘(தம் திரு ணத்தின்)  ன்னாள் வரும் வடர தம்  ாணத்டத 
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கட்டுப்படுத்துபவர்’ 

ஏ:  

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும்.  

(1)ம யப்படுமபாருள் 

மபான் புடன உடுக்டகநயான் புணர்ந்து அ ர்  ிடலநய 

 ிடன ின் (பாி.15:28-29) 

[மபான் புடன உடுக்டகநயான் ‘மபான்னால் ம ய்யப்பட்ை 

ஆடைடய அணிந்த ஒருவன்’; திரு ால்;விஷ்ணு’] 

‘மபான்னால் ம ய்யப்பட்ை ஆடைடயப் புடனந்தவன் (தன் 

 நகாதரனுைன்) ந ர்ந்து வீற்றிருக்கும்  ிடலடய 

எண்ணிப்பார்’ 

 ிலர் இக்குழு  எடுத்துக்காடுகைில் ஏ என்படத ஒரு 

நவற்றுட  உருபாக  கருதுவதில்டல; அனால் நதற்றக்கூற்று 

இடைச்ம ால்லாக எடுத்துக்மகாள்கின்றனர். தற்காலத் த ிழில் 

ம யப்படுமபாருள் ஐ இந்தச் சூழல்கைில்வரும். எ.கா. 

 ிடலடய  ிடனயுங்கள்; மபயடல ப் நபால்; ம ய்டய ப் 

நபால்.  

மபய்யநல நபால் (கலி.55:21) 

‘( டழ) ந கம் நபால்’ 

திாி உ ிழ் ம ய்நய நபால் மதன் பனி உடறக்கும் கால் 

(கலி.15:21)  

[ம ய் ‘எண்மணய்’] 

‘திாியில் உள்ை எண்மணய் ம ாட்டுகள் நபால் குைிந்த 

கண்ணீர்கைால் அவைது கண்கள்  டறக்கப்பட்ைது’ 

அறியலநன …  ாற்றூர் நதஎத்து  ாறிய விடனநய (பதி.20:6-

7) 

‘அவன் எதிாியின் இைத்திலிருந்து பின்வாங்கத் மதாியாது’ 

உண் ின் கள்நை அடு ின் ந ாநற (18:1) 

‘கள்டைக் குடி; ந ாறு மபாங்கு’ 
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 (2) இைப்மபாருள் (இைம் ார்): ‘இல்; வழியாக’ 

அழுதிந ா ம ாது லர் தாடலநய  ( ற்ற்.13:2) 

 ‘அந் ியனுக்குச் ம ாந்த ான இந்த இைத்தில் அழாநத’ 

இ-வ்-வற ிடல ஆநற (புற.263:4) 

 ‘வற்றும் இந்த ஆறு வழியாக’ 

பகநல எம்ந ாடு ஆடி இரநவ… ல் இல் ந ாமயாடு 

டவகுதிஆயின் (அக 370;4-6) 

 ‘ ீ பகலில் எமனாடு விடையாடி இரவில் உனது  ல் வீட்டில் 

(காதல்) ந ாயுைன் தங்கினால்’  

இடறஞ்சுக மபரு   ின் ம ன்னி ிறந்த  ான்  டற முனிவர் 

ஏந்து டக எதிநர (புற.6:19:20) 

‘ ான்கு நவதங்கடை/இரக ியங்கடை  ன்கு மதாிந்த  ல்நலார் 

 ற்றும் கற்ற்றிந்தவர் உயர்திய டககைின் முன்னர் 

உன்னுடைய தடல குனியட்டும்’ 

 (3) விைிப் மபாருள் 

கடுஞ்- ின நவந்நத   

‘கடுஞ் ினமுள்ை அர நன’ 

பாடினி நவந்நத (பதி.17:14}   

‘மபண்பாைகிகைின் அர நன’ 

 (4) முடற விடனயடை  

பன்றி…ம ல்ல ம ல்ல ப் பிறக்நக மபயர்ந்து ( ற்ற்.98:2,6) 

’மிக மமதுோக ேின்பைாக்கி ெகரும் ேன்றி’ 
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ஐ: 

இது மபயருைன் 

ந ர்கப்படும் 

 

(1)ம யப்படுமபாருள்: ந ரடி ம யப்படுமபாருள் + ஐ 

துடறவடன  ீநய ம ால்லல் நவண்டு ால் (அகல்.170:7,8) 

[துடறவன் ‘துடறடயச்  ார்ந்தவன்’] 

‘ ீ துடறடயச்  ார்ந்தவனிைம்  ீ கூறநவண்டும்’ 

மகாடிச் ிடய … மகாண்ைடன ம ம்ந ா (அக.132:7-8) 

‘மகாடிச் ிடய ( டலப் மபண்) எடுத்துக்மகாண்நை நபா’ 

மவைிவீதிடய ப் நபால (அக.147:9) 

ஒரூஉப  ின்டன (பதி.34:1)  

‘அவர்கள் உன்டன புறக்கணிக்கின்றனர்’ 

நவடை  ீ முன்னிடய திட  ( டல:94) 

நவடைப்பற்றி (தடலவன்)  ீ எண்ணுகின்ற திட  

ம ன்நறாடர ச் ம ால்லி க் காட்டி ( டல:78-79) 

‘(அவன் இைத்துக்கு) ம ன்றடதப் பற்றி தகவல்கூறி  ற்றும் 

அடவகடைப் பார்க்க ம ய்து’ 

 ாைடன வரூஉம் என்நறாள் ( ற்ற்.65:9) 

‘ ாைன் வருவான் என்று அவள் கூறினாள்’ 

ஊரடன ப் புலத்தல் கூடுந ா (அக.26:4,5) 

 ‘ஊரனுைன் பிணங்குவது  ாத்திய ாகும்’ 

ந ர்ப்படன யானும் காதநலன் யாயும்  னி மவய்யள் 

(குறு.51:3-4)  

 [ந ர்ப்பன் ‘கடர இைத்திலிருந்து வந்த  னிதன்’; காதமலன் 

‘காதடல உடையவன்] 

கழி த் துரப்நபாடர … வட்டு வீட்டு எறிநவார் (பாி.11:54-55) 

 [கழி ‘மூங்கில் கம்பு’] 

‘மூங்கில் கம்புகைின் உதவியால் தண்ணீர்ப் டபகடை அவர்கள் 

 ீது வீ ி விடரநவாடர விரட்டுபவர்கள் அல்லது 
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அழிப்பவர்கள்’ 

உப்டப  ாறி மவண்மணல் தாீஇய (குறு.269;5) 

‘மவள்டை ம ல்டலக் மகாண்டுவருவதற்காக உப்டப 

(ம ல்லுைன்) பண்ை ாற்றம் ம ய்து’ 

இவ்மவடுத்துக்காட்டும் இடதத் மதாைர்ந்த  ில 

எடுத்துக்காட்டுகளும் ம யப்படுமபாருள் நவற்றுட  உருபு ஐ 

அஃறிடணப் மபயர்களுைனும் ந ர்க்கப்படும் என்று 

மதாிகின்றது.  

க ிடன அன்ன…கனி (குறு.274:2) 

‘ ாணயங்கள் நபான்ற பழங்கள்’ 

ம யப்படுமபாருள் உருபு ஐ கா ின் என்ற திாிபுப் பகுதியுைன் 

ந ர்க்கப்படுள்ைது. 

இன்ைத்னத …இகுனளக்கு உணர்த்து (ெற்ற் 71:1-2) 

’இனத உன்  ெண்ேனை புாியச் மசய்’  

நவழத்டத இன்று கண்ைாய் நபால் (கலி.97:20-21) 

 ‘யாடனடய இன்று  ீ ந ாிட்ைடதப் நபால்’ 

அம்படல  ாணி 

[அம்பல் ‘வதந்தி’] 

‘வதந்திடயப் பற்றி மவட்கப்பட்டு’ 

கலிடழ…அந்தணர் கலங்கினார்  ருண்ை (பாி.6:44-45) 

[கலிழ் ‘கலங்கிய தண்ணீர்’] 

‘அந்தணர்கள் கலங்கிய தண்ணீரால்  ருண்டு கலங்கினர்’ 

தங்கரும் கா த்டத த் தணந்து (கலி 121:7) 

 [தன்கரும் ‘தாங்கவியலாத’; தண ‘விடிடுவிடு] 

‘தாங்கவியலாத கா த்டத விட்டுவிட்டு’ 

 (2)  அகச் ம யப்படுமபாருள் + ஐ 

 ின்டன ப் புடர  ிடனப்பின் (பாி.3:46) 
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‘ஒருவர் உன்னுைன் ஒப்பிட்டுவடதப் பற்றி  ிந்தித்தால்’  

தற்காலத் த ிழில் இது  ினக்கு ஒப்புட  (அதாவது புடர) 

 ிடனத்தால் என வரும். 

 ின்டனஅம்புலி காட்ைல் இனிது (கலி.80:18-19)  

‘உனக்கு  ிலடவக் காட்டுவது இனிதாகும்’ 

தற்காலத் த ிழில் இது  ினக்கு…காைல் என வரும். 

அவனால் … முன்னீர் வைாஅகம் எல்லாம்…ஞாயிற்டற  ாடு 

என்நறன்  (கலி.146:27-29) 

 ‘கைலால் சூழப்பட்ை ம ழிப்பான  ிலம ல்லாம் அவடன 

எதிர்பார்க்கும் படி  ான் சூாியனிைம் கூறிநனன்’ 

இங்கு அவடன  ற்றும் ஞாயிற்டற என இரட்டைச் 

ம யப்படுமபாருள் வருவது குறிப்பிைத் தக்கதாகும். 

ஒடு, ஓடு 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

மபரும்பாலான 

ந ர்வுகைில் ஓடு 

உயிருக்கு முன் வரும்; 

ஆனால் ஒடு 

உயிருக்நகா 

ம ய்க்நகா முன்னர் 

வரும். 

(1)கிழட ப் மபாருள் 

கூந்தல் என்னும் மபயமராடு கூந்தல் எாி  ினம் மகான்நறாய்

 (பாி.3:31-32) 

 ‘கூந்தல் என்னும் மபயடரக் மகாண்டு (அரக்கன்) கூந்தலின் 

(நக ியின்)  ினத்டத அழித்த  ீ’ 

 

 (2) ம யப்படுமபாருள் 

ந ர்ப்பமனாடு  ணவா ஊங்நக ( ற்ற்.31:12) 

‘ந ர்ப்படன  ணப்பதற்கு முன்னர்’ 

காதல்  ம்ம ாடு  ீங்கா  ாறு ( ற்ற்.231:91) 

‘(அவன்   க்குத் தந்த) காதல்  ம்ட  விட்டுப்நபாகத்தன் 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 461 

காரண ாக’ 

மபாய்டகநயாடு ஒக்கும்  ின் குன்றின்…சுடன (பாி.8:15-16) 

 ‘உனது  டலயில் உள்ை சுடன (இ யத்தின் ந லுள்ை) 

மபாய்டகடய ஒக்கும்’ 

தற்காலத் த ிழில் இது மபாய்டகடய ஒக்கும் என வரும். 

 (3) உைனிகழ்ச் ிப் மபாருள்: ஒன்றுக்கும் ந ற்பட்ை எழுவாநயா 

ம யப்படுமபாருநைா வரும்; ஆனால் ஒநர ஒரு விடனதான் 

இருக்கும்.  இதன் மபாருள் ‘உைன்; ஒன்றாக; இணந்து, 

அடனத்தும்’ அல்லது ‘ ற்றும்’. 

ந ாமயாடு ப ி இகந்து (பதி.13:27)  

 ‘ப ி  ற்றும் ந ாயிலிருந்து விலகிப் நபாய்’ 

கைமலாடு புலம்புநவா (கலி.144:68) 

 ‘கைலுைன் ந ர்ந்து அழும் அவள்’ 

 ைந்டதமயாடு வதுடவ அயர்ந்தடன (அக.36:11-12)  

‘ ைந்டதயுைன் உன் திரு ணத்டதக் மகாண்ைாடினாய்’ 

 ாஅ ம ய்மயாடு முரணிய உடுக்டகடய  (பாி.4:8)  

‘உனது பழுப்பு உைம்புைன் முரண்படும் (மபான்) ஆடைடய  ீ 

உடுத்தியுள்ைாய்’ 

நவமராடு  ரம் மவம்ப (கலி.9:4)  

‘நவருைன் மதாைங்கி முழுவது  ரங்கள் தங்கள்  ரச் ாடற 

இழக்க’ 

அவமனாடு  ாறு உண்நைா…  க்கு (கலி.62:18-19) 

கலுழும் கண்மணாடு … அழிந்து எவன்  ிடனபு வாடுதி 

( ற்ற்.208:3) 

‘உனது கண்ணீர்  ிடறந்த கண்களுைன் அழிந்து எடத 

 ிடனத்து வாடுகிறாய்?’ 
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 நபாது அவிழ்  ரத்நதாடு … கடர கவின் மபற (கலி.26:7) 

 ‘பூத்திருக்கின்ற  ரங்களுைன் ஆற்றங்கடர நபரழடகப் மபற’ 

வித்நதாடு ம ன்ற வட்டி பற்பல  ீநனாடு மபயரும் 

( ற்ற்.210:3-4)   

 ‘வித்துக்களுைன் ம ன்ற வட்டி பல் வடக  ீன்களுைன் 

திரும்பும்’ 

‘விற்பவரால் வித்துக்களுைன் எடுத்துச் ம ல்லப்பட்ை வட்டி 

 ீன்கைால்  ிரப்பப்பட்டு திரும்பிய ஊர்’ 

 (4)கருவிப்மபாருள்: ‘ஆல்; உதவியால்; வழியாக; காரண ாக’ 

 ாமவாடு  விலா  டக படு தீஞ்ம ால் (அக.16:4)  

[ ா ‘ ாக்கு’;  வில் ‘பயில்’] 

‘ ாவால் பயிலப்பைாத (குழந்டதயின்) இனிய நவடிக்டகயான 

ம ாற்கள்’ 

 டழக்கண்ணார் டக வைம்…வடுமவாடு காணாய்  ீ 

(பாி.18:16-17)    

 ‘(அவன் உைம்பின்  ீதுள்ை) வடுவால் அழகிய கண்ணுள்ை 

மபண்கைின் தாரை ான தழுவடல  ீ காண்பாய்’ 

கடும் சூல் வயமவாடு கானல் எய்தாது கழனி ஒழிந்த…நபடை  

(263:5-6) 

[வயவு ‘கர்ப்பம் காரண ான பிணிகள்’; கானல் ‘உப்பங்கழிக் 

கடர’; கழனி ‘வயல்] 

‘ ிடறகர்ப்பத்தின் பிணி காரண ாக உப்பங்கழியின் 

கடரகைில் நபாகா ல் வயல்கடைப் நபாக்கிை ாகக் மகாண்ை 

மபண்பறடவ (மகாக்கு). 

காமலாடு பட்ை  ாாி ( ற்ற்.2:9)  

‘காற்றின் காரண ாக கீநழ விழுந்த/ ிதறிய  டழ’ 
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ந ாமயாடு புல்மலன்ற நுதல் (கலி.3:4)  

 [புல் என் ‘மபாலிவு/உயிர்  இழ; நுதல் ‘ம ற்றி’’] 

‘(காதல்) ந ாய் காரண ாகப் மபாலிவு இழந்த (அவள்) ம ற்றி’ 

பிணி மகாள்ளும் கண்மணாடு… ீ பூ ப் பலி விட்ை கைவுள் 

(கலி.93:23-24)    

‘(அவைது) அடிட ப் படுத்தும் கண்கள் காரண ாக  ீ 

பூக்கடைக் காணிக்டக ஆக்கிய ம ய்த நதவி’ 

நபாது அவிழ்  ரத்நதாடு … கடர கவின் மபற (கலி.26:7) 

[கவின் மபறு ‘கவர்ச் ியான அழடகப் மபறு’] 

‘பூத்துக்குலுங்குகின்ற  ரங்கைின் காரண ாக ஆற்றங்கடர 

கவர்ச் ியான அழடக மபற’ 

 (5) மகாடைநவற்றுட ப் மபாருள்: ந ரடியல்லாத 

ம யப்படுமபாருள் 

இத்தடல  ின்மனாடு வினாவல் (அக.7:16-17) 

 ‘ ான் இப்மபாது உன்னிைம் நகட்நபன்’ 

எம்ம ாடு ம ால்லலும் பழிநயா (குறி.:144-145)   

‘என்னிைம் ம ால்வதுகூைப் பிடழநயா? 

(ஒப்ேிடுக: துணிந்த ிர்க்கு ஒரு மபாருள் ம ால்வது உடைநயன் 

(கலி 8:7-8)  ‘உன்னிைம் கூறுவதற்கு  ில இருக்கின்றது …’; 

இங்கு க்கு-தான் நவற்றுட  உருபு ஒடு அல்ல.) 

மபருந்தடகநயாடு எவன் பல ம ாழிகுவம் (கலி.5:8) 

 ‘மபருந்தடகநயாடு  ாம் எவ்வாறு பல வி ங்கடைக் 

கூறவியலும்?’ 

 ின்மனாடு மதைித்தனர் ( ற்ற்.358:4)  ‘அவர் உன்னிைம் 

அடதத் மதைிவாக்கினர்’ 

 (6)இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘இல்’ 
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மகாட்டைமயாடு புகழ் வரம்பு இகந்நதாய் (பாி.5:70) 

[மகாட்டை ‘தா டர ம ாட்டு; தா டரயின் உட்பக்கம்; இக 

‘அப்பால் நபா’] 

தா டர ம ாட்டில் (உன்னுடைய பிறப்பில் கூை) புகழின் 

எல்டலடயத் தாண்டிய  ீ’ 

 (7) எண்ணிக்டகப் மபாருள்: இப்படி, இவ்வாறு; அதாவது; 

என்னமவனில்’ 

 ிலம்  ீர் தீ வைி விசும்நபாடு ஐந்தும் அைந்து (பதி.24:15-16) 

‘பூ ி, தண்ணீர், காற்று, ஆகாயம் என்ற ஐந்டதயும் அைந்து’ 

குருமகாடு மபயர் மபற்ற  ால் வடர (பாி.5:9) 

‘குருகு என்ற மபயர் மபற்ற மபாிய  டல’ 

க்(க்)(உ), அக்க்(உ), 

உக்க்(உ): 

(1) எழுவாய் + க்க் 

 ினக்நகா அறியுனள் ம ஞ்ந  ( ற்ற்.44:5) 

‘என்ற இதயந , அவள்  ீ அறிகின்ற ஒன்றா?’ 

தற்காலத் த ிழில் இது உனக்கு மதாியு ா? அல்லது உன் 

ம ஞ்சுக்கு த் மதாியு ா?  என வரும். 

 (2)  கிழட ப் மபாருள் 

 ினக்கு…வனப்பு (பாி.3:48,50)  

‘உன்னுடைய அழகு’ 

முதுட க்கு ஊழி யாவரும் உணரா ஆதி முதல்வ (பாி.2:17-19) 

  

 ‘யாரும் அறியாத எல்டலயற்ற மதான்ட யான ஆதி முதல்வா’ 

 (3) ம யப்படுமபாருள் (ந ரடி ம யப்படுமபாருள்) 

 ாைற்கு க் காதல் ம ய்தல் ( ற்ற்.268:5-6) 

‘ ாைடன காதலித்தல்’ 

தற்காலத் த ிழில்  ாைடன க் காதலிக்கும் என வரும் 
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குைர் கூைிக்கு ஆர்த்துவான் (கலி.101:26) 

[கூைி ‘அரக்கன்’; ஆர்த்து ‘உணவு ஊட்டு’] 

‘காடையின் ஈரலால் கூைி அரக்கனுக்கு உணவு ஊட்டும் 

அவன்’ 

 (4) காரணத்தால்; விடைவால் 

ந ர்ப்பற்கு யான்  ிடனந்து இரங்நகன் ( ற்ற்.275:6-7) 

‘ ான் ந ர்ப்படன  ிடனத்து அவனுக்காக இரங்கக ாட்நைன்’  

மபயர்வுக்கு இரங்கி (அக.147:13)   

‘அவனது புறப்பாட்டிற்காக இரக்கப்பட்டு’ 

 (5) மகாடைப் மபாருள்: ‘ஆக; கு’ (ந ரடியல்லாப் மபாருள்) 

உடரத்தி ின் எ க்நக (அக.200:14)  

 [எம் என்பது யாம் என்பதன் திாிபுப் பகுதி; உடர ‘கூறு’] 

‘என்னிைம் கூறு’ 

துணிந்தனிர்க்கு ஒரு மபாருள் ம ால்லுவது உடைநயன் 

(கலி.8:7-8) 

‘(நபாவதற்கு) தீர் ானித்த உனக்குக் கூறுவதற்கு என்னிைம் 

 ில உள்ைன’ 

இங்கு மகாடைநவற்றுட  உருபு க்கு என்பது உடைநயன் 

என்ற விடனடயக் கட்டுப்படுத்தும்; ம ால்லவது என்ற 

விடனடயக் கட்டுப்படுத்தாது. இடத எம்ம ாடு ம ால்லல்  

(குறி144-145) 

என்பதுைன் ஒப்பிைவும்.  

 ினக்கு ஒன்று கூறுவாம் நகள் இனி (கலி.55:5) 

‘இப்நபாது நகள்.  ாங்கள் உன்னிைம் ஒன்று கூறுநவாம்’ 

ஞாலத்து  ன்னுயிர்க்கு எஞ் ாது ஈத்து (பதி.15:35-36) 

 ‘பூ ியில் உயிர்வாழ்வனவற்றிற்கு அயராது மகாடுத்து’ 
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 டகவர்க்கு அரணம் ஆகி (பதி.31:34) 

 [ டகவர் ‘ ண்பர்கள்’;   ட்பு ாடுகள்’ அரணம் ‘பாதுகாப்பு’] 

‘ ண்பர்களுக்கு பாதுகாப்பு ஆகி’ 

பழி   க்கு எழுக என்னாய்  ( து.204)  

 ‘”பழி   க்கு வரட்டும்” என்று  ீ கூற ாட்ைாய்’ 

குறித்த இன்பம்  ினக்கு எவன் அாிய (அக.2:10) 

 ‘எதிர்பார்த்த இன்பம் உனக்கு ஏன் அாிதாகக் கிடைக்கின்றது’ 

மகாடிது என  ின்டன யான் கழறுதல் நவண்டுந ா… ினக்நக 

(கலி.100:21-23) 

[கழறு ‘கடி; கண்டி, குற்றங்கூறு’] 

‘இது உனக்குக் நகைானது என்று  ான் உன்டனக் கண்டிக்க 

நவண்டு ா? 

கரும்பு கரு முக க் கணக்கு அைிப்நபார் (பாி.19:39) 

[கருமுகக் கணம் ‘கருமுகக் குரங்குகைின் கூட்ைம்’] 

‘கருமுகக் குரங்குகளுக்கு கரும்பு அைிபவர்கள்’ 

இங்கு மகாடைநவற்றுட  உருபு க்கு ந ரடியாக கணம் என்ற 

திாிபுறாத பகுதியில் ந ர்க்கபட்டிருப்பது ந ாக்கத்தக்கது 

ஆகும். கணம் என்பதன் திாிபுற்ற பகுதி கணத்த் என்பதாகும். 

 (6) ‘மபாருட்டு;  ி ித்தம்; எதிர்பார்ப்பாக; கு-ஆக’ 

பிறர்க்கு என வாழ்தி  ீ (பதி.38:16) 

 ‘ ீ  ற்றவர்களுக்காக  ட்டும் வாழ்கின்றாய்’ 

அ ரர்க்கா ச் ம ன்ற  ின்… (பதி.2:71) 

(அ ரர் ‘நதவர்கள்; கைவுள்கள்’] 

‘நதவர்களுக்காகச் ம ன்ற  ீ’ 

தற்காலத் த ிழில் இது அ ரர்க்காக என வரும். 

 ின் …கண்  ிவப்பு அஞ்சுவாற்கு துனி  ீங்கி ஆைல் மதாைங்கு 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 467 

(பாி.6:96-97) 

‘உன் கண்கைில் மதாியும் நகாபத்திற்கு அஞ்சும் அவனுக்காக 

நவண்டி உன் நகாபத்டத விட்டுவிட்டு ஆைத்மதாைங்கவும்’ 

மபாருட்கு இறத்தி (கலி.10:12)  

[மபாருள் ‘ம ல்வம்’; இற ‘புறப்படு; விட்டுச் ம ல்’] 

‘மபாருளுக்கு நவண்டி  ீ புறப்பட்டுச் ம ல்கின்றாய்’ 

 (7) ‘ஈைாக’ 

வாடைக்கு…பாண் கள்…ம ல்லின் முகடவ 

மகாள்ைாள்…முத்தம ாடு  ன்கலம் மபறூஉம் பயங்மகழு 

டவப்பு (அக.126:8-13) 

[வாடை ‘வாடை  ீன்’; பாண் கள் ‘ ீனவப்மபண்’; முகடவ 

‘அைடவ’] 

‘ ீனவப்மபண் வாடை ீனுக்குப் பதிலாக ம ல்லின் 

அைடவடயப் மபறாத ஆனால் முத்துக்கள் மகாண்ை 

ஆபரணக்கடைப் மபறும் அந ாக விடைச் லுள்ை சூழல்’  

 (8)  ‘பதிலாக; காரண ாக’ 

வாடு பல் அகல் இடல நகாடைக்கு ஒய்யும்… (அக.143:4) 

[நகாடை ‘ந ற்குக்காற்று; ஓய் ‘விழு,  ிதறு’] 

‘நகாடைக் காற்று காரண ாக வாடுகின்ற பல மபாிய 

இடலகள் விழும்’ 

வண் மபயற்கு அவிழ்ந்த டபங்மகாடி முல்டல (அக.124:11) 

[மபயல் ‘மபய்தல்] 

‘கன டழ காரண ாகப் பூத்த இைம் முல்டலக் மகாடி’ 

அ ர்க்கு எதிர்ந்த …  றவர்  (பதி.22;20) 

 [அ ர் ‘நபார்’; ‘எதிர் ‘எதிமகாள்; ந ாிடு’] 

நபாடர எதிர்மகாண்ை நபார்வீரர்கள்’ 
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கண்…ஒன்னாதார்க்கு அவன் நவலின் ந ந்து (கலி.57:9-11) 

[ஒன்னாதார் ‘படகவர்கள்’; ந ந்து < ம  ‘ ிவ’] 

‘அவன் படகவர்களுக்கு எதிர்விடனயாக  ிவந்த அவன் நவல் 

நபான்று உன் கண்கள்  ிவந்தன’ 

 ிறிதிற்கு ப் மபாிது உவந்து (புற.398:17) 

 ‘(அவன்)  ின்ன வி யத்திற்காகப் மபாிதும்  கிழ்ந்தான்’ 

 (9) இைப்மபாருள் (இைம் ார்): ‘இல்; உள்; (வாிட யாக 

ஒன்றிற்கும் ந ற்பட்ை மபயர் வரும் நபாது 

ந ர்க்கப்படுடகயில்  ற்றும் உம்-ஆல் மதாைரப்படுடகயில்)  

இடையில்’  

அதனால் தங்கின் எவநனா…எம்…ஊர்க்நக ( ற்ற்.67:9-12) 

‘எனநவ,  ீ தங்கினால் எங்கள் ஊருக்கு என்ன? 

 ாைக்கு எழுது அணி கைவு  (அக.167:14-15) 

‘கைவுள்  ாைத்டத வடரந்து அலங்காித்து’  

மகாடைநவற்றுட  உருபு க்கு திாிபுறாத பகுதியான  ாைம் 

என்பதுைன் ந ரடியாகச் ந ர்க்கப்பட்டுள்ைது.   ரபான 

ஆக்கம்  ாைத்துக்கு <  ாைம் + அத்து ( ாாிடய)+ க்கு) 

என்பதாகும். 

கிழங்கு  ணற்கு ஈன்ற முடை (அக.212:4-5) 

‘ ணலில் உள்ை கிழங்கால் மவைிவிைப்பட்ை முடை’ 

பரங்குன்றிற்கும் … டவடகக்கும்… கூைற்கும் டகயுழ் 

தடு ாற்றம் (பாி.17:43-46) 

‘பரங்குன்று, டவடய, கூைல் இவற்றிற்கு இடையில் 

 ைங்குகைின் தடு ாற்றம்  ன்று’ 

பரங்குன்று, டவடய, கூைல் இவற்றிற்கு இடையில் 

 ைங்குகைின் சுழற் ி  ன்று’ 
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 (10) இைப்மபாருள் (காலம் ார்): ‘இல்’ 

வாடைக்கு ப் பிாிநவார்  ைவர் ( ற்ற்.366-11-12) 

[வாடை ‘குைிர்காலம்’;  ைவர் ‘ஏ ாறுபவர்கள்’’] 

‘குைிர்காலத்தில் பிாிபவர்கள் ஏ ாறுபவர்கள்’ 

நகாடைக்கு… டல மவம்ப  (கலி.20:3-5) 

‘நகாடையில்  டல த து ம ழுட டய இழக்கும் நபாது 

 (11) மபாருந்தும்; மபாருத்த ாக; ஏற்ப 

 ைந்டத … குடழக்கு அ ர்த்த ந ாக்கும்  (அக.3:16,17) 

 [குடழ ‘காதணிகள்’; அ ர் ‘  னாகு’] 

‘தனது காதணிகளுக்குப் மபாருத்த ான இைம்மபண்ணின் 

பார்டவ’ 

வாய்ட க்கு ஏற்ப ( ற்ற்.393;9) 

 [வாய்ட  ‘உண்ட ’; ஏல் ‘மபாருந்து’)] 

‘உண்ட க்குப் மபாருத்த ாக/ஏற்ப’ 

அணிக்கு அணி (கலி.85:17) 

‘அழகுக்குப் மபாருந்த ான அழகு’ 

எனக்கு உாித்து என்னால்  ின்ற என்…அஞ்டஞ (அக.145:21-

22) 

[என் என்பது யான் என்பதன் திாிபுப் பகுதி; உாி ‘ஏற்றதாக 

இரு’) 

‘’இது எனக்காக’ என்று கூறாது (என் முன்னால்)  ின்ற என் 

மபண்’ 

எ க்கு இல் (பதி.39:2) 

‘எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்டல’ 

‘எங்கைிைம் ஒன்றும் இல்டல’ 

 ல்லதற்கு உடர ( ற்ற்.16:3-4) 
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 ‘ ீ  ல்லனவற்றிற்கு மபாருத்த ாக உள்ைாய்’ 

‘ ீ  ல்லனவற்றிற்குத் தகுதியானவன்’ 

பல் புகழ் நகட்ைற்கு இனிது (பதி.12:8-9) 

‘(உனது) மபரும் புகழ் நகட்பதற்கு இனிதாக உள்ைது’ 

 குதற்கு ஒன்று (கலி.23:5) 

 ‘ ிாிப்பதற்கு என்று ஒன்று’ 

 12) ’மபாறுப்பு’ 

அணங்குதற்கு யான் தன் அறிவல்  (குறு.337:4-5) 

[அணகுதல் (மதாழிற்மபயர்) < அணங்கு ‘துன்புறுத்து] 

‘என்டனத் துன்புறுத்துவதற்கு மபாறுப்பானவைாக  ான் 

அவடை அறிநவன்’ 

 (13) முடற விடனயடை 

அருட   ற்கு அறியினும் (பாி.1:33) 

[ ற்கு <  ல்] 

‘உன்டன வர்ணிப்பதற்கான இைடர  ாங்கள்  ன்றாக 

அறிந்திருந்தாலும்’ 

 (14) திட ப் மபாருள்:  லன விடனகளுைன் ‘ந ாக்கி’ 

ஊருக்கு ப் நபாநவாய் ( ற்ற்.200:7) 

 ‘ ீ உன் ம ாந்த ஊருகுப் நபாவாய்…’ 

  ிறு கைி ஏர் உண்கன்  ீர்க்கு விட்டு ஊர்ந்தாயும்  ீ 

(கலி.97:26-27)   

‘ ிறு கண்கள் உள்ை யடனடய ஓட்டி அடதத் தண்ணீர் 

இருக்கும் இைத்டத ந ாக்கிப் நபாக வீட்ை  ீ’ 

 (15) உறவுப்மபாருள்: ‘கு; பற்றி; மதாைர்பாக; மபாறுத்து’ 

(பாி.2:20-21) 

வாலிநயாற்கு அவன் இடையன்   

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 471 

[வாலி ‘மவள்டையானவன்’; பலரா ா ன்’] 

‘அவன் வாலிநயானுக்கு (பலரா னுக்கு) இடையவன்’ 

யாநர  ீ எ க்கு ( ற்ற்.395:1)  

 ‘ ீ எங்களுக்கு யார்?’ 

அ ரர்க்கு முதல்வன் (பாி.3:53) 

‘அவன் நதவர்கைின்/கைவுள்கைின் முதல்வன்’ 

அரவு நுங்கு  தியினுக்கு இவநணார் நபால (குறு.395:4) 

[ தியின் என்பது  தி ‘ ந்திரன்’ என்பதன் திருபுப் பகுதியாகும்; 

இவநணார் ‘இங்குள்ை  க்கள்’) 

‘இங்குள்ை (பூ ியிலுள்ை)  க்கடையும்  ற்றும் பாம்பால் 

விழுங்கப்பட்ை  ந்திரடனயும் நபான்று’ 

‘ ந்திர கிரகணத்திற்கு  க்கள் எவ்வாறு  றுபடி தருகின்றனர்’ 

கடை  

இது மபயருைன் 

அல்லது 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது; 

இது ‘இறுதி, கடை ி’ 

எனப் மபாருள்படும். 

இைப்மபாருள் (இைம் ார்): ‘இறுதி; இல்’ 

புறங்கடை ப் நபாயினாள் (கலி.115:12) 

‘அவள்   வீட்டின் பின்புறம் நபானாள்’ 

மபரும் நதர் … எம் முன் கடை  ிறீஇ ச் ம ன்றி ிநனாமன 

( ற்ற்.300:5.-6) 

 [முன் கடை ‘வீட்டின் முன்புறம்/முற்றம்’;  ிறு ‘ ிறுத்து’] 

‘அவன் மபாிய நதடர எங்கள் வீட்டின் முன்புறம்  ிறுத்திவிட்டு 

நபாய்விட்ைான்’ 

எம் இை  லம் இற்கடை ஒழிய ச் ந றும் ( ற்ற்.295:7-9) 

‘வீட்டில் எங்கள் இைட  தங்கி இருக்கும்படி  ாங்கள் (எங்கள் 

வீட்டிற்கு) திரும்புநவாம்’ 

 இைப்மபாருள் (காலம் ார்): ‘எப்மபாழுது’ 

புல்லு  ற்று எவநனா அன்பு இல்-அம்-கடைநய ( ற்ற்.174-11) 

 ‘ஆனால், அன்பு/காதல் இல்லாத மபாழுது தழுவுவது எதற்கு? 
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ஊர் உைன் ஆடும்-கடை (பாி.7:76) 

[ஆடும் (மபயமரச் ம்) <ஆடு ‘ ீராடு’) 

‘(டவடய ஆற்றில்)  ஊாின் எல்லா  க்களும் குைிக்கும் நபாது’ 

ந வினும் ந வா-க்-கடையும் அஃமதல்லாம்  ீல் அறிதி யான் 

அஃது அறிகல்நலன் (கலி.62:3-4) 

[ந வா (மபயமரச் ம்) < ந வு ‘ந ர்’] 

என்னுைன் எப்நபாது ந ரநவண்டும் பிாியநவண்டும் என  ீ 

எல்லாம் அறிவாய்.  ான் அறிய ாட்நைன்’ 

கண்: 

இது மபயருைனும்  

மபயமரச் த்துைனும் 

ந ர்க்கப்படும். இது 

அடிப்படையில் ‘இைம்’ 

எனப் மபாருள்படும். 

உை ிகழ்ச் ிப் மபாருள்: ‘உைன்’ 

தன்கண் மபாரு கைிறு (கலி.60:9) 

‘அவனுைன் மபாருதும் ஆண் யாடன’ 

 இைப்மபாருள் (இைம் ார்): ‘இல்; ந ல்; ந ாக்கி’ 

மதருவின்கண்  ின்று ஒருவன் கூறும் ம ால் (கலி.60:24-25) 

 [மதருவின் என்பது மதரு என்பதன் திாிபுற்ற பகுதி] 

‘மதருவில்  ின்றுமகாண்டு (இருக்கும் நபாது) ஒரு  னிதன் 

கூறும் ம ாற்கள்’ 

நவற்றுட  என் கண்நணா ஓராதி (கலி.88:15) 

[என் என்பது யான் என்பதன் திாிபுப்  பகுதி; ஓர் ‘ ிடன’] 

‘என்னிைம் கருத்து நவற்றுட மகாள்ை எண்ணாநத’ 

‘நவற்றுட கள் உள்ை  பராக என்டன எண்ணாநத’ 

பின்-ன்-இன்-கண் … அலாி…ஆரல் ீன் தடக ஒப்ப (கலி.64:2-

4) 

 [பின் ‘ யிர்ப் பின்னல்’; அலாி ‘பூக்கள்’; ஆரல் ீன் ‘கார்த்திடக 
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விண் ீன்கூட்ைம்’] 

‘பின்னலிட்ை கூந்தல்  ீதுள்ை பூக்கள் கார்த்திடக விண் ீன் 

கூட்ைத்டத ஒக்கும்…’ 

 இைப்மபாருள் (காலம் ார்/ம யல்/ ிடல): ‘இல்; எப்நபாது; 

மபாழுது/நபாது’ 

 டை அடைத்த-க்-கண்ணும் (பாி.6:82) 

[அடைத்த < அடை ;  டை ‘ தகு’] 

‘ டை அடைத்த நபாதும்’ 

ஓடர அயரும் அைக்கம் இல் நபாழ்தின்கண் (கலி.82:9-10) 

 ‘(அவன்) ஓடர(யுைன்) விடையாடிய கட்டுப்பாடில்லாத ந ரத்தில்’ 

மதாைங்கற்கண் (கலி.2:1) 

[மதாைங்கல் (மதாழிற்மபயர்) < மதாைங்கு] 

‘மதாைங்கும் நபாது’ 

 லன் உடையார் ம ாழிக்கண் (கலி.22:6) 

‘அழகானவர்கைின் ம ாற்கைில்’ 

பாடி  ின்ற ப ி  ாள் கண்நண  (புற.237:2) 

 ‘(அவன் வாயிலில்) (அவன் புகழ்) பாடிக்மகாண்டு ( ான்)  ின்ற 

ப ி ாட்கைின் நபாது’ 

கால்(ஐ) 

இது மபயருைன் 

அல்லது 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (இைம் ார்): ‘இல்; உள்’ 

ஊர்-க்-கால்  ிவந்த மபாதும்பர் (கலி.56:1) 

[ ிவந்த (மபயமரச் ம்) <  ிவ ‘உயர ாய் வைர், உயர ாய்  ில்’] 

 இைப்மபாருள் (காலம் ார்): ‘இல்; தைடவ’ 

 ீ ஓர் யாட்டு ஒரு-கால் வரவு (கலி.71:25-26) 

‘ஆண்டிற்கு ஒருதைடவ உன் வரவு’ 

புது ப் புனல் பல்-கால்-உம் ஆடிய ம ல்வுழி (கலி.98:34-35) 
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‘புதிய  ீாில் (ஆற்றில்) குைிப்பதற்காக பல தைடவ ( ீ) ம ன்ற 

நபாது’ 

 எனக்நக படுங்-கால் டபயுள் தீரும் ( ற்ற்.209:6-7) 

 [படும் (மபயமரச் ம்) <படு ‘இற, கீநழ விழு’] 

‘ ான் இறக்கும் நபாது என் துன்பங்கள் தீரும்’ 

திணி  ிலம் கைந்த-க்-கால் (பாி.3:54) 

[கைந்த (மபயமரச் ம்) < கை] 

‘உறுதியான பூ ிடய  ீ கைக்கும் நபாது 

 ின் குன்றம் குறுகி ச்  ிறப்பு உணா-க்-கால் (பாி.19:93-94) 

 [உணா < உண் ‘அனுபவி’] 

‘(அவர்கள்) உன்னுடைய  டலடய அடையா ல்  ற்றும் 

(உனது)  ிறப்டப அனுபவிக்காத நபாது’ 

கல்லா வாய் ப் பாணன் புகுதரா-க்-கால் (கலி.70:22-23) 

[புகுதரா (மபயமரச் ம்) < புகுதர் (கூட்டுப் பகுதி) ‘நுடழ’] 

‘பக்குவ டையாத/படிப்பறிவில்லாத வாய் மகாண்ை கவிஞன் 

(  து வீட்டில்) நுடழயாத நபாது’   

பிடணயல் ம ாழியினாள் உயிர்த்த-காடல (அக.5:23-24) 

‘அவள் (பூக்கைின்)  ாடலடய முகர்ந்து மபருமூச்சு விட்ை 

நபாது’ 

காறும் 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும்; இது 

காலச்சுழடலக் 

குறிப்பிடும். 

இது மேயருடன் பசர்க்கப்ேடுகின்றது; இது இனடயீட்டு 

ஒழுங்னகக் குறிப்ேிடுகின்றது. 

(தைடவ) 

ஏழ்காறும்  ழவீன்று  (பாி.11:120-121) 

‘ஏழு தைடவகைிலும் குழந்டத ஈன்மறடுத்து’ 

‘ஏழு பிறவிகைிலும் குழந்டத ஈன்மறடுத்து’ 

கீழ் இைப்மபாருள் (இயற்பியல் ார், படி ிடல ார்): ‘கீழ்; பக்கத்தில்’ 
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இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும்.  

குை-க்-கீழ் விடைந்த … மவண்மணல் (புற.33:5) 

‘குைத்தின் பக்கதில்/கீழ் வைர்ந்த மவள்டை ம ல்’ 

குன்ற-க்-கீழ் (பாி.19:36) 

‘குன்றின் கீழ்’ 

காஞ் ி-க்-கீழ் (கலி.108:63) 

‘காஞ் ி  ரத்தின் கீழ்’ 

 ன்னவன்கீழ் க் குடி  (கலி.34:14) 

‘அர னின் கீழ் குடி க்கள்’ 

 இைப்மபாருள் (காலம் ார்): ‘ம யலின் கீழ்’ 

ம ங்நகாலின் ம ய்மதாழிற்-கீழ் (கலி.99:11-12) 

‘அர னின் ம ங்நகாலின்  ிடறநவற்றப்பட்ை ம யலின் கீழ்’ 

மகாண்டு 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது; 

இடதத் தனியான 

விடன எச்  ாகப் 

பயன்படுத்த இயலும். 

மகாண்டு என்பது 

மகாள் ‘எடு, ஏல், 

மபறு’  + 

இறந்தகால/முற்று குறி 

+உ (விடன எச் க் 

குறி) என 

ஆக்கப்படுகின்றது. 

வச் ிரம் மகாண்டு 

இகந்து வந்து 

எறிந்மதன (பாி.5:52) . 

கருவிப் மபாருள்: ‘உைன்; ஆல்’ 

நுண்நகால் மகாண்டு கைம் வாழ்த்தும் (பதி.43:27) 

‘தன் ம ல்லிய நகாடல டவத்துக்மகாண்டு (நபார்க்)கைத்டதப் 

புகழ்ந்த (அவன்) 

அன்னால் மகாண்டு இறக்கும் இவள் அரும்மபறல் உயிநர 

(கலி.5:19) 

‘அவள் உயிர் அந்த  ாள்  ீங்கும்’ 

[நதால் ‘நகையம்’] 

நதால் மகாண்டு  டறக்கும்  ால்பு உடைநயான்  

(புற.311:7) 

‘நபாாில் (தன்) நகையம் மகாண்டு (தனது ஆட்கடை) 

பாதுகாக்கும் மபருந்தன்ட  உடைய அவன்’ 
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 2) காரண ாக; இருந்து; அதன் விடைவாக 

 ிறு புறம் கடவயின் ஆக அைற்மகாண்டு இகு மபயல் 

 ண்ணின் மஞகிழ்பு அஞர் உற்ற என் உள் (அக.32:9-11) 

[கடவ < கவி ‘தழுவு’] 

‘அவன் என்  ின்ன முதுடகத் தழுவினான். அதன்காரண ாக 

 டழயால்  டனந்த  ண்நபான்று என்னுடைய இதயம் 

 ிருதுவானது  ற்றும் துன்படத அனுபவித்தது’ 

இதற்மகாண்டு அறிடன (புற.381:20) 

[இதன் என்பது இது என்பதன் திாிபுப் பகுதி] 

‘இதிலிருந்து அறிந்துமகாள்’ 

 ார்: 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும்.  

விடனயாக இது 

‘ஒன்றின்  ீது 

 ார்ந்திரு’ எனப் 

மபாருள்படும். 

இைப்மபாருள் (இைம் ார்): ‘பக்கம்; அருநக’ 

காட்டுச் ார் மகாய்த  ிறு முல்டல  (கலி.117:11) 

[காட்டு என்பது காடு என்பதன் திாிபுப் பகுதி] 

‘காட்டின் அருநக (அவள்) மகாய்த  ிறு முல்டல (பூ)’ 

 ிடற: 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். இது 

‘பக்கம்’ எனப் 

மபாருள்படும். இது 

பறடவயின் 

 ிறகுகடைக் 

குறிப்பிடும். 

இைப்மபாருள் (இைம் ார்): ‘பக்கம்; அருநக’ 

ம டு  கர் ஒரு  ிடற  ின்றமனன் (அக.162:9) ‘ ான் ஒரு 

மபாிய வீட்டின் ஒரு பக்கம்  ின்நறன்’ 

 

ஞாங்கர்: 

இது மபயருைன் 

அல்லது 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘இல்; ந ல்; அருநக’ 

ம டுங்-நகாட்டு ஞாங்கர் ( ற்ற்.288:1-2) 
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மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படும்.  

‘உயர்ந்த  ிகரத்தின்  ீது; 

 இைப்மபாருள் (காலம் ார்): ‘இல்’ 

 ீலம் பகர்பவர் வயல் மகாண்ை ஞாங்கர்  லர் சூழ்ந்து ஊர் 

புகுந்த… (கலி.66:1-2) 

‘பூக்கடை விற்பவர்கள்  ிலத்திலிருந்து அவற்டறப் பறித்து 

(பூக்களுைன்) ஊருக்கு நுடழந்த நபாது வண்டு  ீலப் பூக்கடைச் 

சுற்றியது’ 

ஞான்று 

இது மபயருைன் 

அல்லது 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (காலம் ார்): ‘இல்; எப்நபாது; அந்த  ாள்’ 

 ைந்டத..ந ாக்கம்…விலங்கு ஞான்நற (அக.3:16, 17, 18) 

‘இைம் மபண்ணின் பார்டவகள் உன்டனக் கைந்த நபாது 

(அதாவது உன் முன்னால் வந்த நபாது) 

பிறந்த ஞான்நற (பாி.14:25) 

‘ ீ பிறந்த நபாநத’ 

அன்டற ஞான்றிமனாடு இன்றின் ஊங்கும் (புற.376:17) 

‘அந்த  ாைிலிருந்து இந்த  ாள் வடர’  

ஒரு ஞான்று வந்தாடன (கலி.37:14)  

 ‘ஒரு   யம் வந்த அவன்’ 

ஞான்டற: 

இது ஞான்று என்பதன் 

 ாற்றுருபாகும்; இது 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

இைப்மபாருள் (காலஞ் ார்): ‘இல்; எப்நபாது’ 

ந ர்ப்பன்…வந்த ஞன்டற ( ற்ற்.287:5-7) 

‘ந ர்பன் வந்த நபாது’ 

 

தம்:  

இது தாம் என்பதன் 

திாிபுப் பகுதியாகும்.  

இது மபயருைன் 

கிழட ப் மபாருள் 

நவந்தர்தம் எயில் (பதி.52:31) 

‘அர ர்கைின் நகாட்டைகள்’ 

புடரநயார்தம் உள்  ீர் (கலி.6:3-4) 
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ந ர்கப்படும்.  [புடரநயார் ‘மபரும்  க்கள், உன்னத  க்கள்’] 

‘மபரு க்கைின் அகப் பண்பு/வலிட ’ 

தடல: 

இது அடிப்படையில் 

‘இைம், ஓரம்’ எனப் 

மபாருள்படும். இது 

மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘இல்; எல்டல; அப்பால்’ 

 ரந்தடல ச் ந ர்ந்து (புற.371:2) 

‘ ரத்தின் அருநக ம ன்றடைந்து’ 

‘ ரத்தின் அடியில் ம ன்றடைந்து’ 

கடும் தார் துய்த்தடல ச் ம ன்று (பதி.32:4) 

[துய் ‘ஓரம், முடன’] 

‘விடரந்து  கரும் முன் படை (படகவர்  ிலத்தின்) ஓரத்திற்குச் 

ம ன்றது’ 

‘விடரந்து  கரும் படை (படகவர்  ிலத்தின்) முன்டப 

அடைந்தது’ 

 இைப்மபாருள் (காலஞ் ார்/ம யல்): ‘தவிர; கூடுதலாக’ 

 ிறந்த காைற்கிழட யும் உடையன் அதன்தடல இன்னநதார் 

காடல  ில்லலன் (புற.216:9-11) 

‘அவனுக்கு என்னிைம் அதிகக் காதல் இருக்கின்றது. இது தவிர, 

இந்ந ரத்தில் அவன் காலங்கைத்த ாட்ைான்’ 

(நபாலிக்காரணம் கூறி; பற்றி; ஏமனனில்;  லன விடனயுைன் 

‘ந ாக்கி’) 

கனவின் தடல இட்டு உடரயல் (கலி.92:57) ‘கனவிடனக் 

காரணங்காட்டி  ீ என்ன கூறுகின்றாய்’  

 ின் தடல வருந்தியாள் துயரம் ம ன்றடன கடைந ா 

(கலி.133:18-19) 

‘ ீ நபாய் உன் காரண ாக வருந்திக்மகாண்டிருக்கின்ற 

மபண்ணின் துயரத்டத  ீக்கு’ 

என் தடல  ாடலயும் வந்தன்று இனி (கலி.143:40-41) 
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‘இப்நபாது என்டன ந ாக்கி  டலயும் வந்துவிட்ைது’ 

தன் 

இது தான் என்பதன் 

திாிபுப் பகுதியாகும்.  

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

தந்டத தன் ஊர் ( ற்ற்.198:4-5) 

‘அவள் தந்டதயின் ஊர்’ 

தந்டத இடறத்மதாடி … இவன் தன் டக க் கண் 

தந்தாாியார்…தன்  லம் பாடுவி (கலி.84:31-32,34) 

‘அவன் (ம ாந்த) டகயில் உள்ை அவன் தந்டதயின் வடைடய 

யார் மகாடுத்தது? புகழ் பாடிய  மபண் (அவன் தந்டதயின் 

டவப்பாட்டி) அடதக் மகாடுத்தாைா? 

திறம்/திறன்: 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

(1)இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘உள்நை’;  லன விடனயுைன் 

‘ந ாக்கி’ 

அவர் திறம் ம ல்நவன் கண்மைமனன் (அக.14:17) 

‘அவடன ந ாக்கிச் ம ன்ற  ான் கண்நைன்’ 

நவட்நைார் திறத்து (கலி.66:23) 

[நவட்நைார் ‘விரும்பியவர்’] 

‘ ீ விரும்பியவடர ந ாக்கி’ 

யாடன…பிடிமயாடு ஒரு திறன் ஒடுங்க (அக.91:5-6) 

‘தன் மபண் யாடனயுைன் ஒரு பக்க ாக (ஆண்) யாடன  கரும் 

நபாது’ 

எவ்வம்  ிகுதர என் திறத்து  (கலி.110:16-17) ‘எனக்குள் 

துன்பம் அதிகாிக்கும் நபாது’ 

 (2)‘பற்றி; குறித்து’ 

ம டுந்தடக திறத்து…இடனயள் (கலி.76:3-4) 

[ம டுந்தடக ‘மபாிய  னிதர்’] 

‘ம டுந்தடக குறித்து அவள் அவ்வாறு இருக்கிறாள்’ 

மதாறு(ம்) 

இது நதாறும் 

(1) வினிநயாகப் மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘ஒவ்மவாரு’ 

 ிட நதாறும் (பாி.7:13) 
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என்பதன்  ாற்றுரு. 

இது மபயருைன் 

அல்லது விடனப் 

பகுதியுைன் 

ந ர்க்கப்படும்.  இது 

காலச் சுழடல அல்லது 

வினிநயாகத்டதக் 

குறிப்பிடுகின்றது. 

‘ஒவ்மவாரு  ிகரத்தின் ந லும்’ 

 

 2) வினிநயாகப் மபாருள் (காலஞ் ார்/ம யல்): 

எப்நபாமதல்லாம் 

 உள்ளுமதாறு உடையும்  ின் … ந ாய் (கலி.35:22) 

‘(அவடன) பற்றி  ீ  ிடனக்கும் நபாமதல்லாம் உன் (காதல்) 

ந ாய் குடலயும்’ 

 ீ கடி மகாண்ைார் க் கடனமதாறும் யாம் அழ (கலி.72:9) 

[கடன ‘ந ர விடர] 

‘(இன்பத்திற்காக)  ீ  ிடறம ய்துள்ை மபண்டண ந ாக்கி  ீ 

விடரயும் நபாமதல்லாம் 

நதாறும்: 

இது மதாறும் 

என்பதன்  ாற்றுரு 

ஆகும். இது 

மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

(வினிநயாகப் மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘ஒவ்மவாரு’ 

 ாள்நதாறும் (கலி.53:5) 

‘ஒவ்மவாரு  ாளும்’ 

 

 டுவண்: 

இது ‘ டுவில்’ எனப் 

மபாருள்படும்  ற்றும் 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘ டுவில்’ 

ம ழு கர்  டுவண் (பதி.21:12-13)  

‘மபாிய வீட்டின்  டுவில்’ 
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 ாப்பண்: 

இது ‘ டுவில்’ எனப் 

மபாருள்படும்  ற்றும் 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘ டுவில்,  த்தியில்’ 

பாற்கைல்  ாப்பண்  (பாி.13:26) 

‘பாற்கைலின்  டுவில்’ 

டவமயயிற்றவர்  ாப்பண் (கலி.59:12)  

[டவ ‘கூர்ட யான’; எயிற்றவர் ‘பல் உள்ைவர்கள்’] 

‘கூர்ட யான பல் உள்ை மபண்கைின்  த்தியில்’ 

 ின்று(ம்): இது 

மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

இது  ில் என்ற 

விடனயின் 

விடனமயச்  

வடிவாகக் 

கருதப்படுகின்றது. 

 ீங்கல் மபாருள்: ‘இருந்து’ 

யாம் அவண்- ின்றும் வருதும்  ( டல:53) 

‘ ாங்கள் அங்கிருந்து வருகின்நறாம்’ 

கடர- ின்று பாய்வார் (பாி.10:108) 

‘கடரயிலிருந்து ( ீருக்குள்) குதிப்பவர்’ 

 

பக்கம்  

இது ‘அருகில்’ எனப் 

மபாருள்படும். இது 

மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

(1) இைப்மபாருள் (காலஞ் ார்): ‘இல்’ 

எழிலி இட  படு பக்கம்… ஞ்டஞ ஆை (பாி.21:30-32) 

[ேடு ’வீழ், ெிகழ்] 

‘ஆண்மயில் பமகங்களின் ஓனசக்கு ஏற்ே ஆடுனகயில்’ 

 (2) இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘பக்கம்’ 

பாங்கர்-ப்-பக்கத்து ப் பல்லி பட்மைன ( ற்ற்.98:5) 

[பாங்கர் ‘பக்கம்,   ம்] 

‘பல்லி அநத பக்கத்திலிருந்து  ப்த ிட்ைதால்’ 

யாழ்-ப்-பக்கம் பாைநலாடு ஆைல்  (பாி.10:56) 

‘யாழின் கூை பாடுவதும் ஆடுவதும்’ 

படி:  

இது 

மபயமரச் த்துைன் 

முடற விடனயடை 

கவுத ன்  ினன் உற க் கல் உரு ஒன்றிய படி இது (பாி.19:51-
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ந ர்க்கப்படுகின்றது. 52) 

[ஒன்றிய (மபயமரச் ம்) < ஒன்று ‘ந ர்’] 

‘இவ்வாறுதான் (அகலிடக) (தன் கணவன்) கவுத ன் 

நகாபப்பட்ைதால் கல்லின் வடிவத்துைன் ஒன்றினாள்’ 

‘இவ்வாறுதான் (அகலிடக) (அவள் கணவன்) 

நகாபப்பட்ைதால் கல்லாக  ாறினாள்’  

பதம்: 

இது 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

இைப்மபாருள் (காலஞ் ார்): ‘ந ரம்’ 

நதர் வரு-பதம் (கலி.127:10) 

‘நதர் வரும் ந ரம்’ 

 

பாங்கர்: 

இது ‘பக்கம், 

  த்துவம்’ எனப் 

மபாருள்படும்; இது 

மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘அருகில்’ 

 ி ய ப் பாங்கர் பம்பிய…முசுண்டை மவண் பூ (அக.94:1-2) 

[ ி யம் ‘ ிகரம்’; பம்பிய (மபயமரச் ம்) < பம்பு ‘கூடு’] 

‘ ிகரத்தின் அருகாட யில் கூடிக்கிைந்த முசுண்டைக் 

மகாடியின் மவண் பூக்கள்’ 

பாடு: 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது; 

இது காலச்சுழடலக் 

குறிப்பிடும். 

விடனயடை ார்: ‘தைடவ’ 

பல் படு (புற.211:20) 

‘பல தைடவகள்’ 

 

பால்: 

இது ‘பக்கம், பிாிவு’ 

எனப் மபாருள்படும். 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள்  (இைஞ் ார்): ‘குழுவில்; உைன்; இல்’ 

 ிறார்-பால் பட்ைனள் ( ற்ற்.207:12) 

‘அவள் குழந்டதகள் கூட்ைத்தில் ம ன்றாள்’ 

 ிடல-ப்-பால் பட்ை முைவு ான் மகாழும் குடற (புற.374:11) 

‘அம்பால் இறந்த முள்ைம்பன்றியின் (முைவு ானின்) மகாழுத்த 
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இடறச் ி’ 

 திட ப் மபாருள்: ‘கு, இைம், ந ாக்கி’ 

பூண் வந்த வழி  ின்பால்  ாயக்கைவு அன்நறல் (பாி.20:76-77) 

‘(என்) ஆபரணம் உன்னிைம் வந்த வழி நபாலியான கைவு 

அல்ல என்றால்’ 

 ‘நவண்டி,  ி ித்தம்,  ார்பில்’ 

நுந்டத பால் உண்டி  ில (கலி.85:25) 

[நுந்டத ‘உன் தந்டத’] 

‘உன் தந்டதக்கு நவண்டி  ிறிது உண்’ 

பின்(னும்)  

இது ‘பின்னர், பிறகு’ 

எனப் மபாருள்படும். 

இது மபயருைநனா 

இறந்தகால/முற்று 

மபயமரச் த்துைநனா 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (காலஞ் ார்): ‘பின்னர்’ பிறகு’ 

பிறர் கூறும் பழி  ாற ப் மபறுகற்பின் (கலி.77:11) 

‘பிறர் கூறும் பழிச்ம ாற்கைில்  ாற்றத்டத அனுபவித்த நபாது’ 

 ச் ினார்க்கினியர் தனது உடரயில் மபறுகற்பின் என்படத 

 ிபந்தடனயாகக் மகாள்கின்றார். இச்சூழலில் இதற்கு 

 ிபந்தடனயின் வலு இருந்தாலும் மபறுகற்பின் என்ற வடிவம் 

 ிபந்தடன ார்ந்தது அல்ல. இது மபறுகல் என்ற 

மதாழிற்மபயரும் பின் என்ற பின்னுருபும் மதாைர்ந்து வரும் 

ந ர்க்டகயாகும்.   

காதலி …  ிறு புறம் முயங்கிய பின்நன  (அக.19:18-19) 

 [முயங்கிய (மபயமரச் ம்) முயங்கு ‘தழுவு’] 

‘என் காதலியின்  ிறு முதுடகத் தழுவிய பின்னர்’ 

மபற்றது உதவு ின் தப்பின்று பின்னும்…ந ரலாதன் 

மபாய்யலன்  ட நய (பதி.18:7,12) 

‘உன்னிைம் இருப்படதப் பிறர்க்குக் மகாடு. இருப்பினும் 

(அர ன்) ந ரலாதன்  ீ விரும்புவடதத் தருவதில் 

தவற ாட்ைான் (ஆடகயால்) இதில் தவறு ஒன்று ில்டல’ 
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 இைப்மபாருள் (இைஞ் ார், படி ிடல ார்): ‘பின்னால்’  

அவன் பின் மதாைரூஉ (பாி.11:111) 

‘அவன் பின் நபாவது’ 

நவந்தரும் நவைிரும் பின் வந்து பணிய (பதி.88:13) 

‘அர ர்களும் பிரபுக்களும் உன் பின்னால் வந்து வணங்க’ 

வீவு இல் குடிப்பின் இரும் குடி ஆயர் (கலி.105:7) 

‘என்றும் அழியாத குடிக்குப் பின்னர் வந்த ஆயர்கைின் 

மபருங்குடி’ 

பிற்டற: 

இது ‘பின்னால், 

பின்னர்’ எனப் 

மபாருள்படும். இது 

மபயருைன் அல்லது 

இறந்தகால/முற்று 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படும் 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘பின்னால்’ 

 ீர்க்கு இயங்கு இன  ிடர ப் பின்டற (அக.225:7) 

[ ிடர ‘கால் டைகைின் கூட்ைம்’] 

‘தண்ணீடர ந ாக்கி  கரும் கால் டைகைின் கூட்ைதிற்குப் 

பின்னால்’ 

 ிதார் கடைந்த பின்டற (பதி.12:20) 

[கடைந்த (மபயமரச் ம்) < கடை ‘ ீக்கு’;  ிதார் ‘துணிகள்’] 

‘துணிகடைக் கடைந்த பின்னர்’ 

பின்னர்: 

 இது ‘பின்னால், 

பிறகு, அப்புறம்’ எனப் 

மபாருள்படும். இது 

மபயருைநனா 

மபயமரச் த்துைநனா 

ந ர்க்கப்படும்.   

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘பின்னால்’ 

ஏற்றின் பின்னர் (கலி.20:22) 

‘காடையின் பின்னர்’ 

 

புடை: 

இது ‘பக்கம்’ எனப் 

மபாருள்படும்  ற்றும் 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘பக்கம்’ 

கமுகின் புடை சூழ் மதங்கு (மபரு:363-364) 

‘கமுகு  ரங்கைின் பக்கங்கடைச் சூழ்ந்த  மதன்டன  ரங்கள்’ 
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மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

 

மபாழுது/நபாழ்து: 

இது ‘ந ரம்’ எனப் 

மபாருள்படும்  ற்றும் 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (காலஞ் ார்): ‘அந்ந ரத்தில்; அப்மபாழுது’ 

உண்ணும் மபாழுது (கலி.35:10) 

‘அனுபவிக்கும் மபாழுது’ 

புனல் … மபய்யும் மபாழுது  (பாி.20:106-107) 

 ‘ ீர் மபய்யும் மபாழுது’ 

கடன மபயல் தண் வீசும் மபாழுதில் குறி வந்தாள்   (கலி.90:22) 

‘’விடரயும்  டழ ந கங்கள் குைிர்ந்த ( டழ) துைிகடை 

 ிதறியநபாது அவள்  ாங்கள்  ந்திக்கும் இைத்திற்கு வந்தாள்’ 

டவடய வார் அவிர் ஆறல் இடை நபாழும் மபாழுதினான் 

(கலி.28:7) 

‘டவடய  தி  ீண்ை (பரந்த) மபாலிவான கறுப்பு  ண் வழியாக 

பாயும் ந ரத்தில்’ 

வருதும் என்று அவர் மதைித்த நபாழ்நத (அக.194:19) 

[மதைி ‘உறுதிம ய்’] 

‘எப்நபாது வருநவன் என்று அவன் உறுதிம ய்த ந ரத்தில்’ 

அகன்றவர் துடண தாரா-ப்-மபாழுதின்கண் (கலி.120:10) 

 [தாரா (மபயமரச் ம்) < தர் ‘மகாடு’] 

‘விட்டுச்ம ன்றவர் துடணதரா ல் இருக்கும் ந ரத்தில்’ 

 ாட்டு: 

இது அடிப்படையில் 

‘கட்டு’ என்று 

மபாருள்படும்  ற்றும் 

மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

 ார்புப் மபாருள்: ‘ந ாக்கி; மதாைர்பாக’ 

 ின்  ாட்டு இவளும் இடனயள் (அக.2:12-13) 

‘உன்னிைம் அவளும் இதுநபால்தான்’ 

 த ிநயார்  ாட்நை (குறு.162:6)   [த ிநயார் <தாம்] 

‘அவர்கள்தம்ட  ந ாக்கி’ 

 ாட்டை:  ார்புப் மபாருள்: ‘மபாறுத்து;  ி ித்தம், மபாருட்டு’ 
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இது  ாட்டு என்பதன் 

 ாற்றுரு ஆகும் 

 ற்றும் இது 

மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

பருக்கீத்டத …ஞாயர்  ாட்டை ப் பால் (கலி.85:35-36) 

[ஞாயர் ‘உன் தாயார்கள்’] 

‘உன் (ம விலித்) தாய்களுக்காக தயவாய் பால் குடி’ 

 ாண்: 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

தைடவகள்;  ீண்ை ந ர ாக (கலி.92:60-61) 

பன்- ாண்-உம் கூடி ப் புணர்ந்தீர் பிாியன் ின் ‘பல தைடவ 

ந ர்ந்த  ீங்கள் பிாியா ல் இருப்பீர்’ 

 ாத்திரம்  

இது விடனப் 

பகுதியுைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

காலஞ் ார் எல்டல: ‘அைவிற்கு; அதற்காக’  

மவௌவினன் முயங்கு  ாத்திரம் வா (கலி.47:21-22) 

[முயங்கு ‘தழுவு’] 

‘பிடிப்பதற்கும் தழுவுவதற்கும் வா’ 

 ாத்திடர: 

இது  ாத்திரம் 

என்பதன்  ாற்றுரு 

ஆகும்  ற்றும் 

மபயருைன் அல்லது 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

காலஞ் ார் எல்டல: ‘தவிர; அைவிற்கு; இதுவடர; நபால்; 

என்றால்’ 

டக நதாயல்  ாத்திடர அல்லது ம ய்தி அறியாது அைித்து என் 

உயிர் கலி.110:18-19 

[நதாயல் (மதாழிற்மபயர்) < நதாய் ‘முக்கு’] 

‘என் வாழ்க்டக பாிதாப ானது. அதற்கு (உனது) டககைில் 

நதாய்வடதத் தவிர நவறு ஒன்றும் ம ய்யத் மதாியவில்டல’ 

சுைநர…பகல் ம ய்யும்  ாத்திடர டக விைக்காக க் கதிர்  ில 

தாராய் (கலி.142:41-43) 

‘சூாியநன,  ீ எழுந்து பகல்மவைிச் த்டத தருவது வடர (உன்) 

கதிர்கைில்  ிலவற்டற என் டகவிைக்குக்காகத் தா’ 

இட த்நதார் விழித்த  ாத்திடர மஞநரமரன க் குணக்கு எழு 

திங்கள்…இருள் அகற்ற (புற.376:7-8) 

‘தங்கள் கண்கடை மூடிக்மகாண்டிருந்தவர்கள் திறந்தது 

நபான்று கிழக்கில் எழுந்த திங்கள் திடீமரன இருடை 
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அகற்றியது’ 

(இம் ாதிாியான சூழலில்  ாத்திடர என்பது தற்காலத் த ிழில் 

உள்ை  ாதிாி ’நபான்று’ ஆகியுள்ைது.) 

 ிட : 

இது ‘ந ல், உச் ியில்’ 

எனப் மபாருள்படும் 

 ற்றும் மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘ந ல்’ 

நதர்  ிட  (பதி.34:5) 

‘நதர் ந ல்’ 

குன்றின்  ிட  

‘குன்றின் ந ல்’ 

 ீது: 

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும்.   ீ 

‘ந லிரு, ந ற்பரபுக்கு 

எழு’ என்ற விடனயின் 

விடனமயச்  ாக 

இருக்கக்கூடும். 

தற்காலத் த ிழ் 

வடிவான  ிகுதி 

என்பதிலிருந்து 

ஆக்கப்படும்  ீதி 

என்பதுைன் 

ஒப்பிைவும். 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘ந ல்,  ீது’ 

 லர் ீது (பாி.7:24) 

‘ லர்கைின் ந ல்’ 

 

 ீ ிட : 

 ீ ிட  என்பதன் 

 ரபிலக்கண விைக்கம் 

இரட்டைக்கிைவி 

என்பதாகும். இது 

இரண்டு புாியவியலும் 

கூறுகடைக் 

மகாண்டிருப்பது 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘ந ல்;  ீது’ 

துறுகல்  ீ ிட  ( ற்ற்.206:3) 

[துறுகல் ‘கூட்ை ான பாடறகள்’] 

‘கூட்ை ான பாடறகைின் உச் ியில்’ 
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கருதத்தக்கது: ீ 

 ற்றும்  ிட .  ீ 

என்பதன் 

ஒப்பிைவியலும் 

தற்காலத் த ிழ் ம ால் 

உயநர என்பதாகும்; 

 ிட  என்பதன் 

ஒப்பிைவியலும் 

தற்காலத் த ிழ் ம ால் 

ந நல என்பதாகும். 

முதல் (முதல்):  

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘இல்; ந ல்’; நவர், மூலம், 

மதாைக்கம், அடி,ந ாக்கி, உள்நை,  த்தியில்,  ிய ப்பாடத’ 

 டலமுதல் ஆறு (அக.119:20) 

‘ டலயில் மதாைங்கும் ஆறு’   

குை-திட   ாய்ந்து குணமுதல் நதான்றி பாயிருள் 

அகற்றும்…ஞாயிறு புற.386:21,24 

[குை ‘ந ற்கு; குண ‘கிழக்கு’;  ாய் ‘ டற/அடை’) 

‘ந ற்கில் அடைந்து கிழக்கில் நதான்றி பரந்த இருடை அகற்று 

ஞாயிறு’ 

இது ‘x-இலிருந்து Y-க்கு’ மதாைரட ப்பு வடகயாகும்.  

இரவில்  முை ப் படனயத்து நவர்முதலா க் கடை-க்-குைத்து க் 

கயம் காய  (புற.229:2-4) 

‘நகாணலான படனயின் வடிவிலுள்ை (முதல் விண் ீன்) 

குழா ிலிருந்து குைம் வடிவிலுள்ை இறுதி விண் ீன் குழாம் 

வடர எல்லா விண் ீன்களும் இரவில் பிரகா ிக்க’ 

வள்ைிநயார் ம வி முதல் வயங்கு ம ாழி வித்தி (புற.206:2) 

‘மபருந்தன்ட யுள்ை  க்கைின் ம விகளுக்குள்நை மதைிவான 
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ம ாற்கடை இட்டு’ 

ந எ ச் ம வி முதல் மகாண்டு (கலி.103:51) 

‘காடைடய அதன் ம விகைின் அடியில் பிடித்து’ 

‘காடையின் ம விகடை அடியில் பிடித்து’ 

பதி முதல் பழகா ப் பழங்கண் வாழ்க்டக  (புற.393:1) 

‘உடறவிைத்தின்  ிய ப்பாடதக்கு பழகாத துன்ப வாழ்க்டக’ 

‘ஊாின் ஆழத்திற்கு பழகாத துன்ப வாழ்க்டக’ 

மதாடலயா ந  ி முதல் … புலவர் … உடரத்த … குன்றம் பல 

(பாி.15:3-5)  

 ‘ந  ி ( க்ரவாை  டல) மதாைங்கி புலவர்கள் புகழ்ந்த 

 டலகள் பல உள்ைன’ 

 இைப்மபாருள் (காலஞ் ார்): ‘முதல் தைடவ;  மதாைக்கத்தில்’ 

கடல ான் தடலயின் முதல் கவர்த்த நகாைல் அம் கவட்ை 

குருங்காள் (அக.151:7-8) 

‘கடல ானின் தடல (நதான்றுவது) நபான்று முதல் 

தைடவயாக வடைந்த  ற்றும் பிைவுபட்ை கிடைகள் விட்ை  

குட்டையான தண்டு உள்ை உழுஞ் ில்  ரம்’ 

முடற: 

இது ‘முடற, 

வழிமுடற, வழி’ எனப் 

மபாருள்படும். இது 

மபயர் அல்லது விடன 

பகுதியுைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (காலஞ் ார்/ம யல்/சூழல்): ‘அடுத்த; வாிட யில்; 

முடற’ 

ந யாநய நபால வினவி வழிமுடற க் காயாட  நவண்டுதல் 

யான் (கலி.82:6-7) 

‘(முதலில்)  ட்புள்ை  படரப் நபான்றும் பின்னர் நகாபபட்டும் 

வி ாாிக்கநவண்ைாம்  என்று  ான் உன்டன நவண்டுகிநறன்’  

வழிமுடற த் தாய் (கலி.82:15) 

‘அடுத்த தாய்’ 

கண்ைார்க்கு இறுமுடற ம ய்யும் உருமவாடு நும் இல் 
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ம றிமுடற வந்த கைவுடை-கண்ைாநயா (கலி.93:18-20) 

[இறு ‘ ிடத, ட ’; ம றி ‘ம ருக்க ாகச் ந ர்’] 

‘(தன்) உருவத்தால் (தன்டனப்) கண்பவடரச்  ிடதத்து 

உன்னுைன் ம ருக்க ாகச் ந ர்வதற்காக உன் வீட்டிற்கு வரும் 

மபண்மதய்வத்டத  ீ பார்த்தாயா? 

முன்(னும்): 

இது ‘முன்கூட்டி, 

முந்டதய’ என்று 

மபாருள்படும்  ற்றும் 

இதற்கு முன்டன 

என்ற  ாற்றுரு 

உண்டு. இது 

மபயருைன் அல்லது 

விடனமயச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘முன்’ 

ஏற்றின்முன் ஆடி ின்று (கலி.103:28-29) 

[ஏற்றின் என்பது ஏறு ‘காடை’ என்பதன் திாிபுப் பகுதியாகும்] 

‘காடையின் முன்  ின்றுமகாண்டு  ற்றும் தள்ைாடிக்மகாண்டு’ 

மதவ்வர்  ிடல விட  அைக்கிய…தாடன  ன்னர் இனி யார் 

உைநரா  ின் முன்னும் இல்டல (பதி.45:15-18) 

‘இப்நபாது படகவர்கைின் நவக ான அம்புகைின் 

முன்நனற்றத்டத கட்டுப்படுத்தும் படைடய மகாண்ை 

உன்டனப் நபான்ற அர ன் யார் இருக்கப்நபாகின்றனர்? 

உனக்கு முன்னும் யாரும் இல்டல’ 

ஆரத்தாள்  ார்பும்  ின்  ார்பும் ஓர் ஒத்த  ீர்ட ய மகால் 

என்னா முன் (பாி.20:64-65) 

[என்னா (எதிர் டறப் மபயமரச் ம்) <என் ‘கூறு’] 

“உன்  ார்பும்  ாடல அணிந்த மபண்ணின்  ார்பும் ஒநர 

தன்ட யானதா?” என்று அவள் கூறுவடத முடிக்குமுன்’  

 மகாய்யா முன்னும் (அக.28:3) 

‘மகாய்வதற்கு முன்னர்’ 

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுக்கடை ந ாக்கவும்: அத்தம் முன்  ாள் உம்பர் க் கழிந்த என் 

 கள் ‘பல  ாட்களுக்கு முன் காட்டுவழியாகச் ம ன்ற என்  கள்’ ( ற்ற்.198:2-3); முன்டன 

 ரபு ‘படழய வழக்கம்’ (பாி.3:47). 
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முன்னர்: 

இது முன் என்பதன் 

 ாற்றுரு ஆகும் 

 ற்றும் இது 

மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘முன்’ 

தாய் முன்னர் … வடை உகுபவால் (கலி.48:10-11) 

‘அவைது வடைகள் அவள் தாய் முன்னால்  ழுவியது’ 

ஞாயிற்று முன்னர் இருள் நபால  ாய்ந்தது என் 

ஆயிடழ…துயர் (கலி.145:65-66) 

‘ஞாயிறு முன் இருள் நபால் என் காதலியின் துயர்  டறந்த்து’ 

ந ல்: 

இது ‘ந நல’ எனப் 

மபாருள்படும்  ற்றும் 

மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘ந ல்’ 

யாடன…எருத்தம் ந ல் (பதி.11:18-19) 

[எருத்தம் ‘பிைாி’] 

‘யாடனயின் முதுகின் ந ல்’  

உக்கத்துந ல் (கலி.94:17) 

[உக்கத்து என்பது உக்கம் ‘இடை/இடுப்பு’ என்பதன் திாிபுப் 

பகுதி] 

‘இடுப்புக்கு ந ல்’  

 ரன் ந ல் மகாண்டு ( ற்ற்.111:4) 

[ ரன் ‘ ரம்’] 

‘ ரத்தின் ந ல் கால்பரப்பி  ின்றுமகாண்டு’ 

குன்றின்ந ல்  (கலி.27:16) 

‘ டல ந ல்’ 

என் ந ல் அல்லா விழுந்தாடை (பாி.6:88-89) 

‘ றதியால்/கவனிக்கா ல் என் ந ல் விழுந்த மபண்’ 

‘புாிந்துமகாள்ைா ல் என் ந ல் விழுந்த மபண்’ 

குறித்ததன்ந ல்  (கலி.க.வா:3)   

‘விருப்பப்பட்ை (மபாருடை) ந ாக்கி’ 

பின்வரும் சூழலில் ந ல் பின்னுருபாக வரவில்டல: ‘முன்னால்’: அவ்நவற்றின் ஏனிடல 

 ிகல் இகலின்  ிடை கழிப்பு இழிப்பு ந ல் ம ன்று…மவள்டை எருத்தத்து பாய்ந்தாடன 
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(கலி.104:32-35). ‘முந்டதய’: ந ாக்கின் பிணிக்கும் கண்மணாடு ந ல்  ாள்  ீ பூப்பலி 

விட்ை கைவுடைக் கண்ைாநயா (கலி.93:23-24).  

ந லிருந்து: 

இது ந ல்  ற்றும் 

இருந்து என்ற 

ம ாற்கடைக் 

மகாண்ைது. இது 

மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘ந லிரு’ 

ஏற்றின் ந லிருந்து ஆடி த் துடற அம்பி ஊர்வான் நபால் 

நதான்றும் அவன் (கலி.103:38-39) 

‘காடையின் ந ல் இருந்துமகாண்டு ஆடும்  ற்றும்  ீாில் ஓடும் 

மதப்பத்டத ஓட்டும் ஒருவர் நபான்று நதான்றும் அவன்’ 

வயம்:  

இது மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

திட ப் மபாருள்: ‘ந ாக்கி; கூை; உைன்’ 

டவடய வய ாக டவ (பாி.6:78)   ‘உன் ஆர்வத்டத 

டவடய  ீது டவ’ 

வயின்: 

இது ‘பிாிவு, 

இைம்’எனப் 

மபாருள்படும். 

(1)ம யப்படுமபாருள்: 

மபாருள்வயின்  ிடனந்த ம ால் (கலி.17:18) 

‘ம ல்வத்தின்  ீது ஆட டய மவைிப்படுத்தும் ம ால்’ 

 (2)’ஏமனனில், காரண ாக’ 

 ம் வயின் வருந்தும் ( ற்ற்.303:7) 

‘எனக்காக (அதாவது எனது புறப்பாட்டிற்காக) அவள் 

வருந்துவாள்’ 

 (3)மகாடைப் மபாருள்: ‘ ி ித்தம், மபாருட்டு’ 

மபாருள்வயின் ம ன்ற  ம் காதலர் (கலி.11:4) 

‘ம ல்வத்திற்காக நபாய்விட்ை   து காதலர்’ 

புடரவயின் மபாிய  ல்கி (பதி.15:37) 

[புடர ‘மபருந்தன்ட ’] 

‘மபருந்தன்ட க்காக மகாடுத்து’ 
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 (4)இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘இல்; ந ல்’ 

ம டுவயின் ஒைிறும்  ின்னு (பதி.24:1) 

‘ ீண்ை பாடதயில் ஒைிரும்  ின்னல்’ 

 டனவயின் பல்லி (கலி.11:20-21) 

‘வீட்டில் உள்ை பல்லி’ 

தம்ந ான் மகாடுட   ம் வயின் ஏற்றி ( ற்ற்.88:6) 

‘அவன் மகாடுட டய  ம் ீது சு த்தி’ 

தாடழ…கூை வயின் கூம்பு முடக அவிழ  ( ற்ற்.335:4-5) 

 ‘தாடழயின் வீங்கிய பக்கதின்  ீது கூம்புவடிவான 

ம ாட்டுகள் விாிய’ 

 ின் வலவயின் (பாி.1:11) 

‘உன் வலப்பக்கம்’ 

 (5)திட ப் மபாருள் அல்லது  ார்புப் மபாருள்: ‘கு, ந ாக்கி’ 

ஊர்வயின்  ீள்குவம் நபால ( ற்ற்.313;8-9) 

 ‘ ம் ஊடர ந ாக்கி  கர்வது நபால்’ 

 கன்வயின் மபயர்தந்நதநன (அக.26:21) 

‘ ான் என்  கடன ந ாக்கி  கர்ந்நதன்’ 

 ம் வயின் என் என  ிடனயும் மகால் …  கநை  ( ற்ற்.349:9-

10) 

‘(என்) மபண் என்டனப் பற்றி என்ன  ிடனப்பாள்?’ 

 ம் வயின் யாநனா காநணன் …  ாைன் வரூஉம் ஆநற 

( ற்ற்.158:1,2,9) 

‘ ம்ட  ந ாக்கி  ாைன் வரும் வழிடய  ான் காநணன்’ 

மபாருள் வயின் பிாிதல் ( ற்ற்.243:9-10) 

‘ம ல்வத்திற்கு/ஐ நவண்டி/ந ாக்கி  ீங்குதல்’  

என் வயின் உள்ைாது இருத்தநலா அாிநத (புற.210:6-7) 
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‘என்டனப் பற்றி  ிடனயா ல் இருப்பது (அவளுக்கு) கடினம்’ 

 ின்வயின் பரந்தடவ உடரத்நதம்  (பாி.3:10) 

‘உன்னிை ிருந்து மவைிநய பரவினவர்கடைப் பற்றி  ான் 

நப ிநனன்’ 

 (6) ீங்கல் மபாருள்: ‘இருந்து’ 

வீவயின் நதன் ந ார (பாி.16:42) 

[வீ ‘பூக்கள்’; ந ார் ‘ம ாட்டு’] 

‘பூக்கைிலிருந்து நதன் ந ார’ 

வடர: 

இது ‘எல்டலக்நகாடு’ 

என உண்ட யில் 

மபாருள்படும். இது 

மபயருைநனா 

விடனப் 

பகுதியுைநனா 

ந ர்க்கப்படும். 

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): எல்டல 

 டல வடர  ாடல அழி மபயல் (பாி.10:1) 

‘ ாடலயில்  டல ீது மபய்த  டழ’ 

 

 இைப்மபாருள் (காலஞ் ார்/ம யல்): எல்டல 

கைவடர  ிற்குந ா கா ம் (பாி.20:94) 

 [கை ‘விஞ்சு, மவல்’] 

‘(அடத) மவல்வதுவடர கா ம் காத்திருக்குந ா?’ 

காழ் வடர  ில்லா …கைிற்று ஒருத்தல் யாழ் வடர த் 

தங்கியாங்கு (கலி.2:26-27) 

‘காழில்  ிற்காத ஆண் யாடன யாழின் ( ப்தத்தில்)  ின்றது’ 

என் ம ால் வடர (கலி.2:28-29) 

‘என் ம ால்லில்’ 

 ம ாழியின் உணர்த்தும்  ிறுவடர அல்லது (அக.13:8) 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 495 

‘ம ாற்கைால் (யாடனடய) (அவன்) பயிற் ி ம ய்யும் மகாஞ்  

ந ரம் அல்லாது’ 

வழி: 

இது அடிப்படையில் 

‘பாடத’ எனப் 

மபாருள்படும்.  இது 

விடனப் 

பகுதியுைநனா 

மபயமரச் த்துைநனா 

ந ர்க்கப்படும். 

(1)இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘இல்; வழியாக’ 

நவண்டுவழி  ைந்து (பாி.7:19) 

‘(மவள்ைப்மபருக்கு) அது விரும்பிய பாடத வழி ம ல்ன்று’ 

காய்கதிநரான் நபாயவழி  ாடல  டல  ணந்து (பாி.20:6-7) 

‘சுட்மைாிக்கும் சூாியன் நபான வழி  டலயுைன் ந ர்ந்து’ 

 (2)இைப்மபாருள் (காலஞ் ார்/ம யல்): ‘இல்;  உள்; வழி, முடற’ 

மகாடுட யும் ம ம்ட யும் மவண்ட யும் தண்ட யும் உள்வழி 

உடைடய இல்வழி இடலநய (பாி.4:50-51)    

‘ ீ மகாடுட யும் ந ர்ட யும் மவப்பமும் தட்பமும் இருக்கின்ற 

இைத்தில் இருக்கின்றாய்; அடவ இல்லாத இைத்தில்  ீ 

இருக்க ாட்ைாய்.’ 

வாய் 

வாய் அடிப்படையில் 

‘துடை’ எனப் 

மபாருள்படும்  ற்றும் 

இது மபயர் அல்லது 

மபயமரச் த்துைன் 

ந ர்க்கப்படும்.  

இைப்மபாருள் (இைஞ் ார்): ‘இல்; ந ல்’ 

 ின் தாாின்வாய் க் மகாண்டு முயங்கி (கலி.95:14-15) 

[தார் ‘ ாடல’; மகாள் ‘பிடி’] 

‘உன்  ார்பிலுள்ை  டலயால் உன்டன இழுத்து அடணத்து’ 

‘உன்  ார்பிலுள்ை  டலடயப் பிடித்து உன்டன அடணத்து’ 

மபடையன்னார்…ந ாக்கும்வாய் எல்லாம் (கலி.102:15) 

[ந ாக்கும் (மபயமரச் ம்) < ந ாக்கு ‘பார்’] 

‘கைங்க ில்லாப் மபண்கள் ந ாக்கும் எல்லா இைங்கைிலும்’ 

வியல்: 

இது ‘உள்நை’ எனப் 

மபாருள்படும்  ற்றும் 

இது மேயபராடு பசர்க்கப்ேடுகின்றது. 

(இடப்மோருள் (இடஞ்சார்): ’உள்பள’) 

புாிட வியல் உள்நைார்(கலி.81:25) 
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மபயருைன் 

ந ர்க்கப்படும். 

[புாிட  ‘நகாட்டை’] 

‘நகாட்டைக்குள் வாழுநவார்’ 

மதால்காப்பியம் (ம ால்லதிகாரம், ந னாவடரயர், விதி 364) இடத ‘அகலம்/வீதி’ 

என்படதக் குறிப்பிடும் உாிச்ம ால் (மபயரடை) எனக் கருதுகின்றது’. திராவிை 

ம ாழிகைின் ம ாற்பிறப்பியல் அகராதியில் (தி.ம ா.ம ாபி.அ. 5404) வியல் எனபதற்கு 

‘அகலம், மபருந்தன்ட ’ எனப் மபாருள் தரப்பட்டுள்ைது. 

விைிநவற்றுட  

 

(1)  ாற்ற ில்லா ல் 

அண்ணல் (பாி.1:27) 

 ‘உன்னத ானவநன’ 

நவதிர்  (புற.367:14) 

‘அர ர்கநை (முன்னிடல)’ 

 (2) இறுதியில் ஏ அல்லது ஓ ந ர்த்து 

அரு  டற ப் மபாருநை (பாி 1:13) 

[அரு ‘அாிய’;  டற ‘இரக ியம், நவதங்கள்’] 

‘ திப்பு ிக்க இரக ியங்கைின் மபாருநை’ 

 ாநயாநய  (பாி.3:1) 

[ ா(அ)நயாய் ‘கருட யான  ீ’] 

‘கருட யானவநன’ 

வால் வடை ம ய்யாநயா (கலி.14:6)   

[ம ய்யாய் ‘ ிவந்த  ீ’] 

‘மவள்டை வடைகள் மகாண்ை  ிவந்தவநன’ 

 (3)அ என்று மதாைங்குகின்ற பின்மனாட்டின் இறுதி 

ம ய்யின்  ீக்கத்தால்  

திரு  று  ார்ப (பாி.1.36) 

[ ார்ப <  ார்பன் ‘ ார்புடையவன்’] 
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‘திரு (ம ழுட )  என்ற அடையாைம் உள்ை  ார்டப 

உடையவநன’ 

மதால் இயல் புலவ (பாி.3:86)  

[புலவ < புலவன் ‘படித்தவன்/புலட  உள்ைவன்’]  

‘அங்கீகாரமுள்ை/ஒப்புக்மகாள்ைத்தக  பண்புகள் மகாண்ை 

புலட  உள்ைவநன’ 

 ாயா  ன்ன (பாி.3:85) 

 [ ன்ன <  ன்னன் ‘அர ன்’] 

‘இறவா/ ிரஞ் ீவியாய அர நன’ 

 (4)இறுதி அட யின் உயிடர  ீட்டுதல் 

அடு நபார் அண்ணால் (பாி.13:15) 

[அண்ணால் < அண்ணல்] 

‘நபார்கைில் மகால்கின்ற  உன்னத ானவநன’ 

 ன்னுதால் (கலி.55:5) 

[ ன்னுதல் ‘அழகான ம ற்றி (ஆகுமபயர்) <  ன்னுதால்’ 

‘அழகான ம ற்றி உள்ைவநன’ 

தகாஅ  காஅன் (பாி.8:57) 

 [ காஅன் < கன் ‘ கன்,  னிதன்’] 

‘( ற்)பண்புகள் உள்ை  னிதநன’ 

 காஅஅர்  (புற.291:1) 

 [ காஅஅர் <  கார் ‘குழந்டதகள்’] 

‘குழந்டதகநை’ 

இலங்கு பூண்  ாஅல் (பாி.1:28) 

 [ ாஅல் <  ால் ‘கருட யானவன்’] 

‘பிரகா ிக்கின்ற ஆபரணங்கள் பூண்ை கருட யானவநன’ 

வாய் ம ாழி புலவீர்  (பாி.9:13) 
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[புலவீர் < புலவர்] 

‘உண்ட யான ம ால் நபசும் புலவர்கநை’ 

 (4)இறுதி உயிடர  ீட்டுதல் 

ஒண்மைாடீ (கலி.60:18) 

[ஒண்மைாடீ < ஒள் ‘பிரகா  ான’ + மதாடி ‘வடை’] 

‘பிரகா  ான வடையல்கள் மகாண்ைவநை’ 

 (5)இறுதி அட யிலுள்ை ஐ என்படத ஆய் அல்லது ஓய் என 

 ாற்றல் 

ந ாிழாய் (பாி.8:73) 

[ந ாிழாய் < ந ாிடை ‘ம ம்ட யான ஆபரணங்கள் 

அணிந்தவள்’ < ந ர் ‘ம ம்ட /முழுட ’ + இடை 

‘ஆபரணக்கள்’] 

‘ம ம்ட யான ஆபரணங்கள் அணிந்தவநை’ 

ஒைிர் நவநலாய் (பாி.8:29) 

[நவநலாய் < நவடல ‘நவடல உடையவன்’ < நவல் + ஐ 

(இை-எண்-பால் உருபு)’ 

‘ஒைிருகின்ற நவடல உடையவநன’ 

ந வல்-அம்-மகாடிநயாய் (பாி.1:11) 

[மகாடிநயாய் < மகாடிடய ‘மகாடிடய உடையவன்’] 

‘ந வல் மகாடிடய உடையவநன’ 

 

5.4.6.2. நவற்றுட   ற்றும் பின்னுருபுகைின் வரலாற்று  ாற்றம்  

   ான்காவது இயலில் த ிழ் நவற்றுட   ற்றும் பின்னுருபுகைின் வருணடன 

ம ாழியியல் விைக்கம் தரப்பட்டுள்ைது. இங்கு  ாம்  ங்ககால நவற்றுட   ற்றும் 

பின்னுருபுகடை ட ய ாகக் மகாண்டு தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ை 
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நவற்றுட   ற்றும் பின்னுருபுகளுைன் ஒப்பிட்டு ஒரு வரலாற்று  ாற்ற விைக்கம் தர 

முயற் ி ம ய்யப்பட்டுள்ைது.  ாம் அறிமுகப் பகுதியில் கூறியது நபான்று   து ஆய்வு 

ம ாற்பிறப்பியல் அடிப்படையான ஆய்வு அல்ல. எவ்வாறு  ங்ககாலத் த ிழில் மபயர்கள் 

எத்தடகய நவற்றுட  உருபுகடையும் பின்னுருபுகடையும் பயன்படுத்தி வந்தது  ற்றும் 

அதிலிருந்து தற்காலத் த ிழ் எத்தடகய  ாற்றங்கடை ந ாிட்டுள்ைது என்பதன் 

அடிப்படையிநலநய இங்கு விைக்கம் தரப்பட்டுள்ைது. 

   ங்ககாலத் த ிழில் கிழட  அல்லது உடைட  நவற்றுட டய உணர்தும் அ 

என்ற பின்னுருபு தற்காலத்த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. அதற்குப் பதிலாகத் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ை இன், உடைய, அது என்ற கிழட  அல்லது உடைட  

நவற்றுட  உருபுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

  ங்ககாலத் த ிழில் ‘உள்நை’ எனப் மபாருள்படும் அகம் என்ற பின்னுருபு 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் வழக்கிழந்து விட்ைது என்நற கூறலாம். இதற்குப் 

பதிலாக உள் என்ற பின்னுருபு தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைது. தற்காலத் 

த ிழில் அகம் என்பது உணவகம்,  ருந்தகம் என்பது நபான்ற ம ால்லாக்கங்கைில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.   

  ங்ககாலத் த ிழில் கிழட  அல்லது உடைட  நவற்றுட டய உருப்படுத்தம் 

ம ய்யும் அது என்ற பின்னுருபு தற்காலத்த ிழிலும் இநத ம யல்பாட்டில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

 ‘அருகில், அண்டையில்’ எனப் மபாருள்படும் அயல் என்ற  ங்ககாலத் த ிழ் 

பின்னுருபு தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. ‘எல்டல வடர’ எனப் மபாருள்படும் 

அைவு என்ற  ங்ககாலத் த ிழ் பின்னுருபு கிட்ைத்தட்ை அநத மபாருைில் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைது. அைடவ என்ற  ங்ககாலப் பின்னுருபு அநத மபாருைில் 
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தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. அன் என்ற  ங்காலப் பின்மனாட்டு அநத 

கிழட  நவற்றுட ப் மபாருைில் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைது. 

 ங்காலத்த ிழில் இைத்டதக் குறிக்கும் மபயருைன் ந ர்க்கப்படும் ஆ என்ற ஒட்டு 

கிட்ைத்தட்ை அநத ம யல்பாட்டில் தற்காலத் த ிழிலும்    பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

 ‘இல், ந ல், அருகில், அங்கு’ எனப் மபாருள்படும் ஆங்கண், ‘ந ாக்கி’ எனப் 

மபாருள்படும் ஆங்கு என்ற பின்னுருபும் கிழட /உடைட  நவற்றுட ப் மபாருைில் 

வரும் ஆது என்ற பின்னுருபும் ‘இடையில்’ எனப் மபாருள்படும் ஆயிடை என்பதும் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல.  

ஆல்/ஆன் என்பன கிழட  நவற்றுட ப் மபாருைிலும் உைனிகழ்ச் ி நவற்றுட ப் 

மபாருைிலும், இைப்மபாருைிலும்  ீங்கல் மபாருைிலும் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்படுத்தப்பைவில்டல. இருப்பினும்  ங்கத்த ிழில் ம ய்வது நபான்று ஆல் 

கருவிப்மபாருைில் தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

‘வழி, முடற’ எனச்  ங்கத்த ிழில் மபாருள்படும் மபயமரச் த்தில் ந ர்க்கப்படும் 

ஆறு என்பதும் ‘இைம்’  எனச்  ங்காலத் த ிழில் மபாருள்படும்  ாற்றும் மபயமரச் த்தில் 

ந ர்க்கப்படும் இைம் என்பதும் தற்காலத்த ிழிலும் அவ்வாநற பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

இைம் என்பதன்  ாற்றுருபான இைன் என்பது தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல. ‘இல், 

ந ல், இடையில், உள், ஊநை, வழியாக’ எனச்  ங்ககாலத்தில் மபாருள்படும் இடை என்ற 

பின்மனாட்டு  ங்ககாலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ை அநத சூழல்கைில் தற்காலத் த ிழிலும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது எனக் கூற இயலாது.  ட்டு ல்லா ல் தற்காலத் த ிழில் இடை 

என்பது இல் நவற்றுட  உருபு ஏற்று இடையில் அல்லது ஏ ஒட்டு எடுத்து இடைநய 
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எனதான் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இடையில், இடைநய என்பன  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்படுத்தப்படுவது நபான்று ‘இடையில்’ என்ற மபாருைில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

எ.கா. 

எங்கள் இடையில் எந்த உறவும் இல்டல. 

 இல் என்பது  ங்ககாலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படும் எல்லாச் சூழல்கைிலும் அநத 

மபாருள்கைில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்று கூற இயலாது.  ங்காலத் த ிழில் 

பயன்படுத்தப்படுவது நபான்று இைப்மபாருைில் இல் தற்காலத் த ிழிலும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

எ.கா. 

அவள் அவன்  ார்பில்  ாய்ந்தாள். 

  ாியான காலத்தில்  டழ  மபய்யவில்டல. 

இல்  ங்ககாலத்தில் பயன்படுத்தப்பவது நபான்று கருவிப் மபாருைிலும்,  ீங்கல் 

மபாருைிலும் தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்பைவில்டல. 

 இன் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இருந்தாலும்  ங்காலத் த ிழில் 

பயன்படுத்தப்படும் எல்லா சூழல்கைிலும் நவறுபட்ை நவற்றுட ப் மபாருள்கைில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது எனக் கூற இயலாது. இன் தற்காலத் த ிழிலும் கிழட  அல்லது 

உடைட  நவற்றுட ப் மபாருைில் பயன் படுத்தப்படுகின்றது.  ங்ககாலத்தில் 

பயன்படுத்தபடுவது நபான்று இன் ம யப்படுமபாருள் அர்த்தத்திலும், கருவிப் 

மபாருைிலும், உைன் ிகழ்ச் ிப் மபாருைிலும், இைப்மபாருைிலும், ஒப்புப் மபாருைிலும், 

பகிர்வுப் மபாருைிலும் பயன்படுத்தப்பைவில்டல. 
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 உைன் என்னும் பின்னுருபு தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்பட்ைாலும் 

 ங்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ை எல்லாச் சூழல்கைிலும் அல்லது எல்லாப் 

மபாருள்கைிலும் தற்காலத் த ிழிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்று கூற இயலாது. 

உைன்  ங்ககாலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படுவது நபான்று உை ிகழ்ச் ி மபாருைில் 

தற்காலத்த ிழிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இருப்பினும்  ங்ககாலத் த ிழில்  

பயன்படுத்தப்படுவது  நபான்று தற்காலத் த ிழில் உைன் என்பது ‘முழுவதும்’ என்ற 

மபாருைிலும், உட்படு மபாருைிலும் பயன்படுத்தப்பைவில்டல.  

  ங்காலத்தில் கிழட /உடைட ப்  மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் உடை அநத 

வடிவில் தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்பைா ல் அதன்  ாற்றுருபான உடைய என்ற 

வடிவில் அநத மபாருைில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

  ங்காலத் த ிழில் இைப்மபாருைில் ‘அப்பால்’ என்ற அர்த்ததில் பயன்படுத்தப்படும்  

உம்பர் என்பதும், ‘எப்நபாது’ என்ற மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் உழி என்பதும் 

இைப்மபாருைிலும் (‘கு’)  திட ப் மபாருைிலும் பயன்படுத்தப்படும் உடழ என்பதும் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல.  

  ங்ககாலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படும் உள் என்ற பின்னுருபு தற்காலத் த ிழில் 

பயன்படுத்தப்பைாலும்  ங்ககாலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படும் எல்லாச் சூழலிலும் 

அல்லது எல்லாப் மபாருள்கைிலும் தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று கூற 

இயலாது. உள்  ங்ககாலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இைப்மபாருைில்  (‘உள்நை, வழியாக, 

இடையில்,  த்தியில்’) பயன்படுத்தப்பட்ைாலும்  ங்ககாலத்தில் பயன்பட்ை எல்லாச் 

சூழலிலும் தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப் பைவில்டல என்று தான் கூற இயலும். 

எடுத்துக்காட்ைாக அவருள் ஒருத்தி என்ற  ங்ககால எடுத்துக்காட்டு தற்காலத் த ிழில் 

அவர்கைில் ஒருத்தி என்று தான் வருகின்றது. அது நபான்று இரண்டுள் ஒன்று என்ற 
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எடுத்துக்காட்டு தற்காலத் த ிழில் இரண்டில் ஒன்று என்றுதான் வருகின்றது. 

 ங்ககாலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் உள்ளும் என்ற பின்னுருபு தற்காலத்த ிழில் அநத 

சூழலில் அவ்வாநற பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்று கூற இயலாது. 

  உள்நை என்ற பின்னுருபு தற்காலத் த ிழில் பயன்பட்ைாலும் அது ந ரடியாயப் 

மபயருைன் ந ர்க்கப்பைா ல்  ான்காம் நவற்றுட  உருபு கு-வுக்குத் திாிபுற்ற மபயருைன் 

தான் ந ர்க்கப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்ைாக  ீருள்நை பிறப்பினும் என்பது  ீருக்குள்நை 

பிறந்தாலும் என்றுதான் தற்காலத் த ிழில் வரும்.  

  ங்ககாலத் த ிழில் இைப்மபாருைில் ‘அப்பால், பின்னால்’ எனப்மபாருள்படும் 

ஊங்கண் என்ற பின்னுருபும், ‘இல், முன்னால், இதுவடர’ எனப் மபாருள்படும் ஊங்கு 

என்ற பின்னுருபும், ‘வழியாக’ எனப் மபாருள்படும் ஊடு என்ற பின்னுருபும், ‘தைடவ’ 

எனப் மபாருள்படும் ஊழ் என்ற பின்னுருபும் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல.  

   ங்ககாலத் த ிழில் ‘முன்னால்’ என்ற மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் எதிர்(ஏ) 

என்ற பின்னுருபு தற்காலத் த ிழிலும் அநத மபாருைில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

இருப்பினும் எதிர் என்பது  ங்ககாலத் த ிழில் ‘பதிலாக, மதாைர்ச் ியாக’ என்ற 

மபாருைில் பயன்படுத்துவது நபான்று தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்பைவில்டல. 

 எல்டல என்ற பின்னுருபு  ங்ககாலத் த ிழில் ‘அச்  யம், அப்நபாது, இறுதியில், 

அதுவடர’ என்ற அர்த்த்தில் பயன்படுத்துவது நபான்று தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் 

இல்டல. 

 ம யப்படு மபாருைிலும் இைப்மபாருைிலும் (‘இல், வழியாக’) பயன்படுத்தப்படும் ஏ 

என்ற பின்மனாட்டு தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல.  
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  ங்ககாலத் த ிழில் ம யப்படுமபாருடை அடையாைப் பயன்படுத்தப்படும் ஐ 

தற்காலத் த ிழிலும் ம யப்படுமபாருடைப் அடையாைப் படுத்தப்பயன்படுகின்றது. 

இருப்பினும் அகச் ம யப்படுமபாருள் + ஐ என்ற  ங்ககாலத் த ிழின் பயன்பாட்டிலிருந்து 

தற்காலத் த ிழ் நவறுபடுகின்றது. எடுத்துக்காட்ைாக  ின்டனப் புடர  ிடனப்பின் 

என்பது தற்காலத் த ிழில்  ினக்கு ஒப்புட  (அதாவது புடர)   ிடனத்தால்  என்றும் 

 ின்டன அம்புலி காட்ைல் என்பது தற்காலத் த ிழில் உனக்கு அம்புலி காட்ைல் என ஐ 

நவற்றுட  உருபுக்குப் பதிலாக கு நவற்றுட  உருபு வரும்.  

 ஒடு, ஓடு என்ற பின்மனாட்டுக்கைில் ஒடு என்பது தற்காலத் த ிழ் வழக்கில் 

இல்டல. ஓடு என்பது  ங்ககாலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படுவது நபான்று தற்காலத் 

த ிழிலும் உைனிகழ்ச் ிப் மபாருைில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இருப்பினும்  ங்ககாலத் 

த ிழில் ஓடு என்பது கிழட ப் மபாருைிலும், ம யப்படுமபாருைிலும், கருவிப் 

மபாருைிலும், மகாடை நவற்றுட  மபாருைிலும், எண்ணிக்டகப் மபாருைிலும் 

பயன்படுத்தப்படுவது நபான்று தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்பைவில்டல. 

 க்(க்)உ, அக்(உ), உக்க்(உ) ( ாற்றுருபுகள்) என  ங்ககாலத் த ிழில் உருப்படுத்தம் 

ம ய்யப்பட்டுள்ை  ான்காம் நவற்றுட  உருடப   து வ திக்காக கு என்பதால் 

உருப்படுத்தம் ம ய்நவாம். கு என்பது  ங்ககாலத் த ிழில் மகாடைநவற்றுட ப் 

மபாருைில் வருவது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் கு மகாடை நவற்றுட ப் மபாருைில் 

வரும். கு நவற்றுட   ங்ககாலத் த ிழில் எழுவாயாக  ில விடனகளுைன் 

பயன்படுத்தப்படுவது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

எடுத்துக்காட்ைாக   ினக்நகா அறியுள் ம ஞ்ந  என்பது தற்காலத் த ிழில் இது உனக்குத் 

மதாியு ா? அல்லது உன் ம ஞ்சுக்குத் மதாியு ா? என வரும். இருப்பினும் கு என்பது 
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 ங்காலத்த ிழில் பயன்படுத்தப்படுவது நபான்று கிழட ப் மபாருைில் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்படுத்தப்பட்ைாலும்  ங்ககாலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படும் எல்லாச் சூழல்கைிலும் 

இது  ாத்திய ில்டல. எடுத்துக்காட்ைாக  ினக்கு…வனப்பு என்பது தற்காலத் த ிழில் 

உன்னுடைய வனப்பு எனதான் வரும்; அதுநபால் முதுட க்கு ஊழி என்பது முதுட யின் 

ஊழி எனதான் வரும். கு  ங்ககாலத்த ிழில் ம யப்படுமபாருடை குறிப்பது நபான்று 

தற்காலத் த ிழில் குறிப்பிைாது. எடுத்துக்காட்ைாக  ாைற்குக் காதல் ம ய்தல் என்பது 

தற்காலத் த ிழில்  ாைடனக் காதலித்தல் எனதான் வரும். கு  ங்ககாலத் த ிழில் 

ந ரடியல்லாத ம யப்படுமபாருடைக் குறிப்பது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் 

ந ரடியல்லாத ம யப்படுமபாருடைக் குறிக்கும்.  எடுத்துக்காட்ைாக உடரத்தி ின் எ க்நக 

என்பது தற்காலத் த ிழில் எ க்குக் கூறு என வரலாம். கு   ங்ககாலத் த ிழில்  

‘மபாருட்டு’ என்ற மபாருைில் வரும்; ஆனால் தற்காலத் த ிழில் ‘மபாருட்டு’ என்ற 

மபாருள்  கு-ஆக என்பதால் தான் கிடைக்கும். எடுத்துக்காட்ைாக  பிறர்க்கு என வாழ்தி  ீ 

என்பது தற்காலத் த ிழில் ‘பிறர்காக (< பிறர்+கு+ஆக)  ீ வாழ்கின்றாய் என வரும். இது 

நபால்  ங்ககாலத் த ிழில் கு நவற்றுட  ‘ஈைாக’ மபாருடைத் தரும். தற்காலத் த ிழில் 

‘ஈைாக’ என்ற மபாருள் கு-ஆக என்பதால் தான் கிடைக்கப் மபறும். எத்துக்காட்ைாக 

வாடைக்கு…பாண் கள்…ம ல்லின் முகடவ மகாள்ைாள் என்பது தற்காலத் த ிழில் 

வாடைக்காக பாண் கள் ம ல்லின் முகடவடயக் மகாள்ை ாட்ைாள் என வரும். இது 

நபால் கு என்பது  ங்ககாலத்த ிழில்  ‘பதிலாக, காரண ாக’ என்ற மபாருைில் வருவது 

நபான்று தற்காலத் த ிழில் வரும். எடுத்துக்காட்ைாக வண் மபயர்க்கு அவிழ்ந்த 

டபங்மகாடி முல்டல என்பது தற்காலத் த ிழில்  டழக்கு (வண்மபயர்) பூத்த (அவிழ்ந்த) 

டபங்க்மகாடி முல்டல என வர இயலும்.  ங்க்காலத்த ிழில் கு இைப்மபாருைில் 
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பயன்படுத்துவது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் கு என்படத இைப்மபாருைில் பயன்படுத்த 

இயலும். கு  ங்ககாலத்தில் ‘மபாருத்தும்’ எனப் மபாருைிலும் திட ப் மபாருைிலும் உறவுப்  

மபாருைிலும்  வருவது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் வரும்.  

 கடை என்ற பின்னுறுபு  ங்ககாலத்தில் ‘இறுதியில்’ என்ற மபாருைில் வரும் 

சூழலுக்கு இடணயான பயன்பாடு தற்காலத் த ிழில் இல்டல.  புறக்கடை என்பது 

தற்காலத் த ிழில் ஒரு கூட்டுப் மபயராக வரும் (ஒப்பிடுக  ங்ககால எடுத்துக்காட்டு: 

புறங்கடைப் நபாயினாள்; எம் முன் கடை  ிறீஇ)   

  ங்ககாலத்த ிழில் உை ிகழ்ச் ி மபாருைிலும் இைப்மபாருைிலும் 

பயன்படுத்தப்படும் கண் என்பதும் இைப்மபாருைில் (‘இல், உள்’)பயன்படுத்தப்படும் 

கால்(ஐ) என்பதும் ‘தைடவ’ என்ற மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் காறும் என்பதும் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. 

  ங்ககாலத் த ிழில் கீழ் என்பது மபயருைன் ந ரடியாகச் ந ர்க்கப்பட்டு 

இைப்மபாருைில் ‘கீழ், பக்கத்தில்’ எனப் பயன்படுத்தப்படும் வழக்குத் (எ.கா. குைக்-கீழ் 

விடைந்த மவண்மணல் ‘குைத்தின் பக்கத்தில்/கீழ் வைர்ந்த மவள்டை ம ல்’) தற்காலத் 

த ிழில் இல்டல என்றாலும் இன் என்ற ஒட்ைால் திாிபுற்ற மபயநராடு கீழ் ந ர்க்கப்பட்டு 

இைப்மபாருள் தருவது தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைது (எ.கா. குைத்தின் கீழ்).  

 மகாண்டு என்பது  ங்ககாலத்த ிழில் கருவிப் மபாருைிலும் (‘ஆல்’) காரணப் 

மபாருைிலும் பயன்படுத்தப்படுவது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது (எ.கா. நுண்நகால் மகாண்டு, நதால் மகாண்டு) .  

  ங்கத்த ிழில் இைப்மபாருைில் வரும்  ார் என்ற பின்னுருபும், ‘பக்கம், அருநக’ 

என்ற இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும்  ிடற என்ற பின்னுருபும், ‘இல், ந ல்’ என்ற 
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இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் ஞாங்கர் என்ற பின்னுருபும், ‘இல், எப்நபாது, 

அந் ாள்’ என்ற இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் ஞான்று, ஞான்டற என்ற  

பின்னுருபுகளும் கிழட ப் மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் தாம் என்ற பின்னுருபும் ‘இல், 

எல்டல, அப்பால்’ என்ற இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் தடல என்ற பின்னுருபும் 

கிழட ப் மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் தன் என்ற பின்னுருபும் ‘ந ாக்கி’ என்ற 

மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் திறம்/திறன் என்ற பின்னுருபும் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் இல்டல. 

  ங்ககாலத் த ிழில் ‘ஒவ்மவாரு’ என்ற வினிநயாகப் மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் 

மதாறு(ம்), நதாறும் என்ற பின்னுருபுகளும் தற்காலத் த ிழில் பயன்பட்டில் உள்ைன. 

‘ டுவில்’ என்ற இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும்  டுவண் என்ற பின்னுருபு தற்காலத் 

த ிழில் வழக்கிழந்து விட்ைன.  டுவண் என்பது தற்காலத் த ிழில்  ாத்தியம் என்றாலும் 

 டுவில் என்பது தான் மபரும்பான்ட யும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.   ‘ டுவில்’ என்ற 

இைப்மபாருைில் வரும்  ாப்பண் என்பது தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. 

 ங்க்காலத்தில் ‘இருந்து’ என்ற  ீங்கல் மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும்  ின்று(ம்) என்ற 

பின்னுருபும் ‘ந ரம்’ என்ற இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் பதம் என்ற பின்னுரும் 

‘தைடவ’ எனப் மபாருள்படும் பாடு என்ற பின்னுருபும் ‘இைம், உைன்’ என்ற 

இைப்மபாருைிலும் ‘ந ாக்கி’ என்ற திட ப் மபாருைிலும் ‘நவண்டி’ என்ற மபாருைிலும் 

பயன்படுத்தப்படும் பால் என்ற பின்னுருபும் தற்காலத் த ிழில் வழக்கிழந்துவிட்ைது.  

பின் என்பது  ங்ககாலத்த ிழில்  மபயருக்குப் பின்னர் வந்து ‘பின்னால்’ என்ற 

இைப்மபாருடை குறித்து  ிற்பது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் பின் மபயருக்குப் 
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பின்னால் வந்து ‘பின்னால்’ என்ற மபாருடைக் குறிப்பிடும்.   ங்காலத் த ிழில் பின் 

ந ரடியாகத் திாிபுறாத பகுதியில் ந ர்க்கப்படும்; ஆனால் தற்காலத் த ிழில் பின் 

மபரும்பான்ட யும்  ான்காம் நவற்றுட  உருபு கு-வுக்குத் திாிபுற்ற மபயர்ப்பகுதியில் 

தான் ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

 ங்ககாலத் த ிழ்  எடுத்துக்காட்டு இடணயான தற்காலத் த ிழ் 

எடுத்துக்காட்டு 

அவன் பின் மதாைரூ (பாி.11:111) அவன்/அவனுக்குப் பின் நபாவது 

நவந்தரும் நவைியரும் பின் வந்து பணிய 

(பதி.88:13) 

அர ர்களும் பிரபுக்களும் உன்/உனக்குப் 

பின் வந்து வணங்க 

வீவு இல் குடிப்பின் இரும் குடி ஆயர் 

(கலி.105:7) 

என்றும் அழியாத குடிக்குப் பின் வந்த ஆயர் 

குடி 

 ங்ககாலத் த ிழில் ‘பின்னால், பின்னர்’ என்ற இைப்மபாருைில் 

பயன்படுத்தப்படும் பிற்டற தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல.  ங்ககாலத் த ிழில் 

‘பின்னால்’ என்ற இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் பின்னர் தற்காலத் த ிழிலும் 

அப்மபாருைிநலநய பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

ஏற்றின் பின்னர் ( .கா.த. கலி.20:22) – காடையின் பின்னர் (த.கா.த) 

 ங்ககாலத் த ிழில் ‘பக்கம்’ என்ற மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் புடை என்ற 

பின்னுருபும், ‘ந ாக்கி, மதாைர்பாக’ என்ற  ார்புப் மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும்  ாட்டு 

என்ற பின்னுருபும் ‘மபாருட்டு’ என்ற  ார்புப் மபாருைில் பயன்பத்தப்படும்  ாட்டை என்ற 

பின்னுருபும், ‘தைடவகள்,  ீண்ைந ர ாக’ எனப் மபாருள்படும்  ாண் என்ற பின்னுருபும், 

‘அைவிற்கு, அதற்காக’ என்ற காலஞ் ார் எல்டலப் மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் 
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 ாத்திரம் என்ற பின்னுருபும் காலஞ் ார் எல்டலப் மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் 

 ாத்திடர என்ற பின்னுருபும் ‘ந ல்’ என்ற இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும்  ிட , 

 ீ ிட   என்ற பின்னுருபும் தற்காலத் த ிழ் பயன்படுத்தப்பைவில்டல.  

  ங்ககாலத் த ிழில் ‘அந்ந ரம், அப்மபாழுது’ என்ற காலஞ் ார் இைப்மபாருைில் 

பயன்படுத்தப்படும் மபாழுது  தற்காலத் த ிழிலும் அநத மபாருைில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  அதன்  ாற்றுருபான நபாழ்து தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் 

இல்டல.  

  ங்ககாலத் த ிழில் ‘ந ல்,  ீது’ என்ற இைஞ் ார் இைப்மபாருைில் 

பயன்படுத்தப்படும்  ீது தற்காலத் த ிழிலும் அநத மபாருைில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

 ங்ககாலத் த ிழில் ‘இல், மூலம், இருந்து’ என்ற இைஞ் ார் இைப்மபாருைில் 

பயன்படுத்தப்படும் முதல் என்ற பின்னுருபு தற்கால த ிழில் ‘இருந்து’ என்ற இைஞ் ார் 

இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்பட்ைாலும்  ங்காலத் த ிழில் முதல் பயன்படுத்தப்படும் 

சூழல்கள் தற்காலத் த ிழ் முதல் என்பது வருவதற்கு மபாருத்த ானதாக இல்டல. 

பின்வரும்  ங்ககாலத்த ிழ் எடுத்துக்காட்டுகைில் வரும் முதல் என்பதற்கு இடணயான 

தற்காலத் த ிழ் பின்மனாட்டு இல் என்பதுதான். 

  ங்ககாலத் த ிழ் எடுத்துக்காட்டு இடணயான தற்காலத் த ிழ் 

எடுத்துக்காட்டு 

 டலமுதல் ஆறு (அக.119:20)  டலயில் மதாைங்கும் ஆறு 

குைதிட   ாய்ந்து குணமுதல் நதான்றி 

(புற.386:21, 24) 

ந ற்கில் அடைந்து கிழக்கில் மதாைங்கி 
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  ங்காலத்த ிழில் ‘அடுத்த, வாிட யில், முடற’ என்ற இைப்மபாருைில் 

பயன்படுத்தப்படும் முடற என்ற பின்னுருடபயும் தற்காலத் த ிழில் அநத சூழலில் 

பயன்படுத்த இயலாது.  

  ங்காலத் த ிழில் ‘முன்’ என்ற இைஞ் ார் மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் முன் 

என்ற பின்னுருபு தற்காலத் த ிழில் அநத மபாருைில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது 

நபான்று  ங்ககாலத் த ிழில் ‘முன்’ என்ற இைஞ் ார் இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் 

முன்னர் என்ற பின்னுருபும் தற்காலத் த ிழில் அநத மபாருைில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

இவ்வாநற  ங்ககாலத் த ிழில் ‘ந ல்’ என்ற இைஞ் ார் இைப்மபாருைில் 

பயன்படுத்தப்படும் ந ல் என்ற பின்னுருபும் தற்காலத் த ிழில் அநத மபாருைில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இவ்வாநற  ங்காலத் த ிழில் ‘ந லிருந்து’ என்ற இைஞ் ார் 

இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் ந லிருந்து என்ற பின்னுருபு அநத மபாருைில் 

தற்காலத் த ிழிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

  ங்கத்த ிழில் ‘ந ாக்கி, கூை, உைன்’ என்ற  திட ப் மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் 

வயம் என்ற பின்னுருபும் ம யப்படுமபாருள், காரணப்மபாருள், மகாடைப் மபாருள், 

இைஞ் ார் இைப்மபாருள், திட ப்மபாருள்,  ீங்கல்மபாருள் என்ற மபாருள்கைில் 

பயன்படுத்தப்படும் வயின் என்ற பின்மனாட்டும் ‘இல், ந ல்’ என்ற இைஞ் ார் 

இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் வாய் என்ற பின்னுருபும் ‘உள்நை’ என்ற மபாருைில் 

பயன்படுத்தப்படும் வியல் என்ற பின்னுருபும் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்படுத்தப்பைவில்டல. 
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  ங்ககாலத் த ிழில் ‘எல்டல’ என்ற இைஞ் ார் இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் 

வடர என்ற பின்னுருபும் ‘இல்,வழியாக’ என்ற இைப்மபாருைில் பயன்படுத்தப்படும் வழி 

என்ற பின்னுருபும் தற்காலத் த ிழில் அநத மபாருட்கைில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

  ங்காலத் த ிழில் விைி நவற்றுட க்கு நவண்டி மபயர்கள் திாிபுறுவதற்கும் 

அல்லது பிறழ்வதற்கும் தற்காலத் த ிழில் விைி நவற்றுட க்கு நவண்டி மபயர்கள் 

திாிபுறுவதற்கும் இடையில் கூறத்தக்க நவறுபாடுகள்  உள்ைன.  ங்கத்த ிழில் 

 ாற்ற ில்லா ல் வரும் விைிநவற்றுட  வடிவங்கள், ஏ ஏற்றுவரும் விைிநவற்றுட  

வடிவங்கள், ஓ ஏற்று வரும் விைிநவற்றுட  வடிவுகள், இறுதி உயிர்-ம ய்யிலிருந்து ம ய் 

குடறய வரும் விைிநவற்றுட  வடிவங்கள் ( ார்பன் என்பது  ார்ப எனக் குறுகுவது), 

இறுதி அட யின் உயிர்  ீட் ியடையும் விைிநவற்றுட  வடிவங்கள், ஆய் என்பது ஓய் 

என  ாறும் நபான்ற விைிநவற்றுட  வடிவங்கள் என பல வடக விைிநவற்றுட  

வடிவங்கள் வழக்கில் உள்ைன.  

  ங்கலகாலத் த ிடழப் நபான்று தற்காலத் த ிழில் விைிநவற்றுட  வடிவு 

பின்வரு ாறு  ாற்ற ின்றி வரும். இட நயாட்ை  ாற்றம் அல்லது ஒலி அழுத்தம் 

விைிநவற்றுட ப் மபாருடைத் தரும். 

 எ.கா. 

 இரா ன்!  கண்ணன்! 

அன் என்பதில் இறுதியுறும் மபயர்கள் ஆ என  ாற்ற டைந்து விைி நவற்றுட ப் 

மபாருடைத் தருவதுண்டு.  ங்ககாலத் த ிழில் இச்சூழலில் இறுதி ம ய் மகை உயிர் 

 ீட் ியுறாது வருவடதப் பார்த்நதாம் (எ.கா.  ார்பன் >  ார்ப). 

 -அன் > -ஆ 
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 இரா ன் > இரா ா, கண்ணன் > கண்ணா,  

 ங்ககாலத் த ிடழப் நபான்று ஏற்றுவரும் விைிநவற்றுட  வடிவுகளும் தற்காலத் த ிழில்  

பயன்பாட்டில் உள்ைன. 

 நகா > நகாநவ!, கிைி > கிைிநய!, பூ > பூநவ!, தீ > தீநய! 

இறுதி உயிர் இ  ீட் ியுற அட யும் விைி நவற்றுட களும் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ைன. 

 இ > ஈ 

 நதாழி > நதாழீ!, தம்பி > தம்பீ 

5.4.7. கூட்டுப்மபயர்கள் 

5.4.7.1.  ங்காலத்த ிழில்  கூட்டுப் மபயர்கள் 

 தற்கால ம ாழியியலாாின் கடலச் ம ால்லாக “கூட்டு” என்பது பிாித்துப் 

மபாருள்மகாள்ை இயலாத  ற்றும் அதன் முழுப்மபாருள் (கூட்டுப்மபாருள்) அதன் 

தனித்தனியான பாகங்கைின் (தனித்தனி மபயர்கைின்)  மபாருைாக இராது.  

 தற்நபாடதய ஆய்வு “கூட்டுப் மபயர்” என்பதற்கும் “மபயர்த்மதாைர்” என்பதற்கும் 

அட ப்பு அடிப்படையில் நவறுபாடு ம ய்கின்றது. கூட்டுப் மபயர்கள் யாவும் 

பகுதிகைால் உருவாக்கப்பட்ைடவ; ஆனால் மபயர்த்மதாைர்கள் குடறந்தது எச்  ாக 

இருக்கிற  ஓர் உறுப்பினடரக் மகாண்டிருக்கும். கூட்டுமபயர்கள் மபயர்கள் 

நபான்றிருக்கும் எனநவ அடவகள் திாிபுறும்.  அதாவது கூட்டுப்மபயாில் இறுதி 

உறுப்பினரான கூட்டின் தடலட ப் மபயர் திாிபுறும்.   

எ.கா. 

கூட்டுகள் 
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 புகர் முக நவழம் ‘ ிறு மபாட்டுகள் உள்ை யாடன’  (அக.12:11) 

இங்கு இதன் உறுப்பினர்கள் (புகர் ‘மபாட்டு’; நவழம் ‘யாடன’) ஒன்றும் எச் வடிவில் 

இல்டல. 

 அணத்து க் டக ‘யாடனயின் துதிக்டக’                               (பாி.20:105) 

[அணத்த்(உ) என்பது *அணம் < அண்ணம் ‘வாயின் ந ாட்டுவடை’ என்பதன் பிறழ்வுற்ற 

பகுதி; டக] 

 பகுத்தூண் ‘பங்கிைப்பட்ை உணவு’         (பதி.38:15) 

 [பகுத்து (இறந்தகாலப் பகுதி) < பகு ‘பிாி/பாகம்டவ’] 

மபயர்த்மதாைர்கள் 

  ிண்டு அகன்ற கண்ணால்  

 [ ீண்டு (விடனமயச் ம்)  ீள்; அகன்ற (மபயமரச் ம் < அகல் ‘விாி’; கண்] 

 ‘ ீண்ை விாிந்த கண்கள் மகாண்ை மபண்’ 

 ஆன்று அவிந்து அைங்கிய ம யிர் தீர் ம ம் ால்  (பதி.37:5) 

 ‘அைக்க ான,  ன ிடறவுள்ை, தாழ்ட யான குற்ற ற்ற மபரு கநன’ 

 கூட்டு என்பதன் (த ிழ்)  ரபிலக்கணக் கடலச் ம ால் “மதாடக” என்பதாகும். 

ந ற்கத்திய இலக்கண  ரபுப்படி ஆகுமபயர் அடிப்படையில் அட யும் அன்ம ாழித் 

மதாடகடய  ட்டும் கூட்டுப் மபயர் என்று கூறவியலும். அன்ம ாழித்மதாடகடய 

  ஸ்கிருத இலக்கணத்தில் பகுவ்ாீஹி என்பர்.  

 க ில் சுவலபிள் (Zelebil 1967:103)  பின்வரும் வாதத்டத முன்டவக்கின்றார்: 

 ரபிலக்கணங்கைில் கூட்டுகைின் வடகப்பாடு வடிவட ப்பு  ற்றும் மபாருண்ட யியல் 

காரணிகைின் கலடவ. மதால்காப்பியம் ஆறு வடக கூட்டுக்கடைத் தருகின்றது: 
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நவற்றுட த் மதாடக, உவட த் மதாடக, பண்புத் மதாடக, உம்ட த் மதாடக, 

அன்ம ாழித் மதாடக.  ாம் படணத் நதாள் என்ற மதாைடர எடுத்துக்மகாள்நவாம். 

 ரபிலக்கணங்கைின் அடிப்படையில் இது உவட த் மதாடகயாகும்; அதாவது 

ஒப்பீட்டை மவைிப்படுத்தும் ஒருவடக கூட்டு. தற்கால ம ாழியியலார் இது கூட்டு அல்ல 

என்று  ிடனத்தனர். முதலில் இந்த மதாைடரப் பிாிக்க இயலும்: படண ம ன் நதாள். 

இரண்ைாவது புதிய மபாருள் உருவாக்கப்பைவில்டல. இத்மதாைாின் மபாருள் அதன் 

இரண்டு பாகங்கைின் ம ாத்த ாகும்.  ந ாதடனயால் கண்ைறியும் புணர்ச் ி  ாற்றங்கள் 

இல்டல நதாள் என்பதன் த்  ீட் ியுறவது கூட்டையும் மதாைடரயும் நவறுபடுத்தும் 

புணர்ச் ி அல்ல. அடவ மதாைர்கைிலும் கூட்டு நபான்ற அலகுகைிலும்    ாக வரும். 

 ாறாக புன்கண் என்பது கூட்ைாகும்; ஏமனன்றால் அது சுதந்திர ான வடிவாகச் 

ம யல்படுகின்றது. அடதப் பிாிக்க இயலாது. புன் கடுங் கண்  ாத்தியம் இல்டல. ஆனால் 

கடுங்கண் என்ற மதாைடரப் பிாிக்கவியலும். புன்கண் என்பது ஒரு கூட்ைாக புதிய 

மபாருடைப் மபற்றுள்ைது; இது அதன் இரு கூறுகைின் மபாருள்கைின் ம ாத்ததிற்குச் 

   ானதல்ல.  

 க ில் சுவலபிள் (1967:40, 103, 104) த ிழில் “கூட்டுப் மபயர்”  என்ற வடகப்பாடு 

பற்றி தற்கால ம ாழியியலாாின் தடு ாற்றம் பற்றி விாிவாக விைக்குகிறார். அவர் 

பின்வரு ாறு கூறுகிறார்: பிைாக்  ற்றும் ைாகர் கூற்றுப்படி கூட்டுகளுக்கும் 

மதாைர்களுக்கும் இடையிலான நவறுபாட்டை  ிறுவ வடிவட ப்பு அடிப்படையிலான 

பண்புக்கூறுகடைக் கண்டுபிடிக்க இயலவில்டல என்றால் அம்ம ாழியில் மதாைர்கள் 

தான் உள்ைன; கூட்டுகள் இல்டல எனலாம். த ிழில் (குறிப்பாக பழந் த ிழில்) 

மதாைர்கள் மபரும்பாலும் பகுதிகைின் (stems) கட்டு ானங்கைாகும் (constructions) 
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என்பதால் மதாைர்களுக்கும் கூட்டுக்களுக்கும் இடையில் தீர் ான ான எல்டலடய 

வடரவது  ிகவும் கடினம்.   

 த ிழ்  ரபுப்படி படணத்நதாள்  ட்டு ன்றி படண ம ன் நதாள் என்படவகளும் 

“கூட்டுகள்”-ஆகக் கருதப்படுகின்றன.   ரபிலக்கண உடரயா ிாியர் ஒருவர் கூட்டிற்கு 

இதடன ஒக்கும் எடுத்துக்காட்டைத் தருகின்றார்:  டழ வண் டக (பார்க்க: 

மதால்காப்பியச் ம ால்லதிகாரத்திற்கு ந னாவடரயர் உடர, விதி 414). 

 இப்பகுதியில் கூறப்படும் கூட்டுப் மபயர்கடைப் பற்றிய விைக்கம்  ரபு 

அடிபடையிலானது. 

5.4.7.1.1. கூட்டுப்மபயராகம் ஆக்கம் 

 கூட்டுப்மபயர்கைின் உறுப்பினர்கள் விடனப் பகுதிகள், மபயரடைகள்   ற்றும் 

மபயர்கள் (மபயரடைப்  மபயர்கள், விடனயாலடணயும் மபயர்கள் அல்லது 

மதாழிற்மபயர்கள் நபான்ற ஆக்கப் மபயர்கள்  ற்றும் ஆக்கப்பைாத மபயர்கள்) ஆகும். 

கூட்டுப் மபயரடையாக்கத்தின் ஒநர கட்டுப்பாடு கூட்டுப் மபயாின் இறுதி உறுப்பினர் 

மபயராக (ஆக்கபைாத அல்லது ஆக்கப்பட்ை மபயராக) இருக்கநவண்டும்  ற்றும் அது 

கூட்டுப்மபயாின் தடலட ப் மபயராக அட யும்.   

 ம ம்ம ாழித் த ிழில் கூட்டுப்மபயாின்  ீைம் அதாவது கூட்டுமபயடர ஆக்கும் 

உறுப்பினர்கைின் எண்ணிக்டக வடரயடறயற்றது ஆகும்.  ங்க இலக்கியங்கைின் 

மதாகுப்பில் காணப்படும்  ீண்ை திாிபுறாத கூட்டுப்மபயருக்குப் பத்து உறுப்பினர்கள் 

உண்டு:  ாந் தைிர் ந னி ம டு ம ன் படண த் நதாள் குறுந் மதாடி  ைிர் ‘இைம் மூங்கீல் 

நபான்ற  ீண்ை  ற்றும் ம ன்ட யான டககளும்  ிறிய வடைகளும் மகாண்ை  ாந்தைிர் 

 ிற ந னி உள்ை மபண்கள்’ (பாி.8:38). திாிபுறாத கூட்டுப் மபயர் என்பது கூட்டு 

பகுதிகைால் ஆனது  ற்றும் தடலட ப் மபயர் இலக்கண நவற்றுட க்காக 
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அடையாைப்படுத்தப்பைாதது. வடரயறுக்கப்பைாத  ீை ாக இருந்தாலும் 

இவ்வடகயிலான கூட்டின் அட ப்பு ார் நவறுபாடு  அக்கூட்டிலுள்ை உறுப்பினர்கைின் 

எண்ணிக்டகடயப் மபாறுத்து அட யும்.  ஆக்கப்பைாத மபயர்கள்  ற்றும் ஆக்கப்பட்ை 

மபயர்கள் என்ற இருவடகப் மபயர்கள் தரப்படுடகயில் ஒன்று கூட்டின் இறுதி 

உறுப்பினராக இருக்கும்;  கூட்டுப்மபயர்கள் மகாண்டிருக்கும் அட ப்மபாழுங்குகைின் 

எண்ணிக்டகடய வருவதுடரக்கும் வாய்ப்பாடு 2(4n-1); இதில் n என்பது கூட்டை 

உருவாக்கும் உறுப்பினர்கைின் எண்ணிக்டக ஆகும்.   

 எடுத்துக்காட்ைாக கூட்டுப்மபயர் இரண்டு உறுப்பினர்கடைக் மகாண்டிருந்தால் 

இது பின்வரும் எட்டு அட ப்மபாழுங்குகைில் எதாவது ஒன்டறக் மகாண்டிருக்கலாம்.  

(1)ஆக்கப்பைாத மபயர் + ஆக்கப்பைாத மபயர் 

கழி ப் பூ ‘உப்பங்கழியில் உள்ை பூக்கள்’          (அக.40:1) 

 (2)மபயரடை+ஆக்கப்பைாத மபயர் 

 வான் பி ிர் ‘ ீர்த்துைிகைின் மவண் மதைிப்பு’       (பதி.11:1) 

 (3)ஆக்கப்பட்ை மபயர்+ஆக்கப்பைாத மபயர் 

 மபயல்  டழ ‘மபய்யும்  டழ’    (குறு.174:1) 

 (4)விடனப் பகுதி + ஆக்கபைாத மபயர்   

  ீ டக ‘உயர்த்தப்பட்ை டக(கள்)’    (பதி.40:12) 

 (5)ஆக்கப்பைாத மபயர்+ஆக்கப்பட்ை மபயர்  

 டக பிணி ‘டககடைப் பிடித்தல்’   (அக.32:12) 

 (6)மபயரடை + ஆகப்பட்ை மபயர் 

 தீந் மதாடை  ‘இனிட யான மதாடை  (பதி.66:1) 
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 (7)ஆக்கப்பட்ை மபயர் + ஆக்கப்பட்ை மபயர்   

 பாி ிலர் மவறுக்டக ‘பாி ிலாின் ம ல்வம்’  (பதி.15:21) 

 (8)விடனப் பகுதி + ஆக்கப்பட்ை மபயர் 

 விாி சுைர் ‘பரவும் கதிர்கள்’      (பாி.19:100) 

 இந்ந ர்வில் வாய்ப்பாடு 2(4n-1) ஆகும்; இதில் n = 2; இது [2(42-1)] 8-ஐத் தரும். 

மூன்று உறுப்பினர்கள் உள்ை கூட்டுகைின் அட மபாழுங்கு [(2(43-1)] 32 ஆகும்;  ான்கு 

உறுப்பினர்கள் உள்ை கூட்டுகைின் அட ப்மபாழுங்கு [(2(44-1)] 128 ஆகும்; ஐந்து 

உறுப்பினர்கள் உள்ை கூட்டுகைின் அட மபாழுங்கு [(2(45-1)] 512 ஆகும்.  

5.4.7.1.2. கூட்டுப்மபயாின் மபாருள்நகாள் 

 கூட்டுப்மபயாின் உறுப்பினர்களுக்கு இடைநய உள்ை மபாருண்ட  உறவுகடை 

இலக்கண விதிகள் மகாண்டு எைிதில் கண்டுபிடிக்க/ ிர்ணயிக்க இயலாது. மதாைாியல் 

அடிப்படையில் உறுப்பினர்கள் அவற்றின் வலதுபக்கம்  ிக அண்ட யிலுள்ை மபயடர 

பண்படை ம ய்யும்; இது கட்ைாய ல்ல,  ாத்தியம் தான். எடுத்துக்காட்ைாக ஏழு 

உறுப்பினர்கள் மகாண்ை கூட்டுப்மபயரான பட  மகால் ம ல் விரல் மபரும் நதாள் 

புடலத்தி  ‘அகன்ற நதாள்களும் (துணியிலுள்ை) கஞ் ிப்பட டயத் நதய்க்கும் ம ல்லிய 

விரல்களும் மகாண்ை துணி மவளுக்கும் மபண்’  என்பதில் முதல் மூன்று உறுப்பினர்கள் பட  

‘கஞ் ிப்பட ’, மகால் ‘நதய்’, ம ல் ‘ம ல்லிய’ என்பன அவற்றின்  ிக அண்ட யிலுள்ை 

மபயரான விரல் என்படத அடை ம ய்கின்றன. ஐந்தாவது உறுப்பினரான நதாள் 

என்படத அதன்  ிக அண்ட யிலுள்ை மபயரான நதாள் என்படத அடை ம ய்கின்றது. 

 ான்காவது உறுப்பினர் விரல் என்பதும் ஆறாவது உறுப்பினர் நதாள் என்பதும் ந ர்ந்து 

அவற்றின் வலதுபக்கம் உள்ை இறுதிப் மபயரான புலத்தி என்படத அடை ம ய்கின்றன. 
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 ாறாக இ-ப்-பண்பு-இல்-தாய் (புற.336:12)  என்ற கூட்டுப்மபயர்  ‘( ற்)பண்புகள் 

இல்லாத இந்தத் தாய்’ என்பதில் முதல் உறுப்பினரான இ ‘இந்த’  என்பது அதன்  ிக 

அண்ட யில் வரும் பண்பு என்படத அடை ம ய்யாது. இ ‘இந்த’, பண்பு ‘( ற்)பண்புகள்’, 

இல் ‘இல்லாத’ என்ற முதல் மூன்று உறுப்பினர்கள் தடலட ப் மபயரான தாய் என்படத 

அடை ம ய்யும்.  முழு அட ப்பின் மபாருள் ‘( ற்)பண்புகள் இல்லாத இந்தத் தாய்’ 

என்பதாகும்.  ற்மறாரு எடுத்துக்காட்டு பநரர் எறுழ் முழவு  த் நதாள் ‘மபாிய அழகான 

வலிட யான முரசு நபான்ற நதாள்கள்’ (பதி.31:20) என்பதாகும். இதில் பநரர் ‘மபாிய 

அழகான’, எறுழ் ‘வலிட ’, முழவு ‘ஒரு மகாட்டு வாத்தியம்’ என்ற எல்லா 

உறுப்பினர்களும்   நதாள்  என்ற தடலட ப் மபயருக்கு முன்னர் வந்து அடத 

அடைம ய்கின்றன. முழவு என்பது ஒரு மபயராக இருந்தாலும் அதன் முன்னர் வரும் 

உறுப்பினர்கள் அடத அடைம ய்வதில்டல.  

 கூட்டுப் மபயர்கைின்  ாியான மபாருள்நகாளுக்கு  ாம் இலக்கிய  ரபுகடைநயா 

சூழல்கடைநயா  ாரநவண்டும். எடுத்துக்காட்ைாக நபய்  கள் (பதி.22:37) என்ற 

கூட்டுப்மபயாில் முதல் உறுப்பினரான நபய் என்பது ஒரு குழுடவக் (நபய்கைின் ஒரு 

குழுடவ) குறிப்பிடும்;  கள் என்பது அக்குழுடவ  ாரும். ஆனால் வடை  கள் 

‘வடையல்கள் மகாண்ை மபண்’ (பதி.23:23) என்பது அட ப்பு அடிப்படையில் நபய்  கள் 

நபான்றிருந்தாலும் முதல் உறுப்பினரான வடை என்பது இரண்ைாவது அல்லது 

தடலட ப் மபயரான  கள் ‘மபண்’ அணிந்திருக்கும் வடை-ஐ குறிப்பிடும்.  ற்மறாரு 

கூட்டுப்மபயரான வடை தடல ‘கீழ்ந ாக்கி வடைந்த தடல’ என்பதில் வடை என்பது 

டகயில் அணியும் வடையடலக் குறிப்பிைாது ‘குனி’ என்படதக் குறிப்பிடும்.  

5.4.7.2. கூட்டுப்மபயர்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 
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 இரண்ைாவது இயலில் இதுவடர த ிழ்க் கூட்டுமபயர்கள் குறித்து  டைமபற்ற 

ஆய்வுகள் பற்றி பார்த்நதாம். கூட்டுமபயர்கடை  ரபிலக்கணத்தாரும் தற்கால 

ம ாழியியலாரும் எவ்வாறு ஆய்கின்றனர் என்று பார்த்நதாம்  (Vijayavenugopal, 1984 

சுப்டபயா 1984, Maramalai 1984, Rajendran  2004, மலட்சு ணன் 2009). 

 ரபிலக்கணங்கள் மபயர்க் கூட்டுகடைத் மதாடக என்று மபயாிட்டு அடழத்து 

அவ்வற்றின் மூல வடிவ அடிபடையில் அவற்டற நவற்றுட த் மதாடக, உவட த் 

மதாடக, விடனத் மதாடக (அல்லது விடனயின் மதாடக), உம்ட த் மதாடக, 

அன்ம ாழித் மதாடக எனப் பிாித்து விைக்கம் தருகின்றன. விஜய நவணுநகாபால் 

கூட்டுப்மபயர்கைின் ஆக்கத்திற்கு  ாற்றிலக்கண அணுகு முடறயில் விடை 

காண்கின்றார். சுப்டபயா,  டற டல   ற்றும் மலட்சு ண் ஆகிநயார் 

கூட்டுப்மபயர்கடை  ரபிலக்கணங்கள் அடிப்படையிநலநய ஆய்கின்றனர். 

இராந ந்திரன் கூட்டுமபயர் மதாைர்பான எல்லா ஆய்வுகடையும் முன்டவத்து கூறி 

மலவினின் நகாட்பாடு அடிப்படையிலும் கூட்டுமபயர்கடை ஆய்ந்து விைக்கம் 

தருகின்றார்.   டற டல  ிர்வாகத்திற்குாிய பல ம ாற்கடைச் ந காித்து  ரபிலணக் 

நகாட்பாட்டு அடிப்படையில் அவற்டறப் பிாித்து விைக்கம் தருகின்றார்.  

  ங்கத்த ிழ் ஆனாலும் தற்காலத் த ிழானாலும் ம ாற்கள் இடணந்து கூட்டுப் 

மபயர்கடை ஆக்குகின்றன; தடலட ச் ம ால் மபயராக இருக்கநவண்டும்; அடையாக 

வரும் ம ாற்கள் மபயராகநவா மபயரடையாகநவா விடனயாகநவா இருக்கலாம். 

 ங்ககாலத் த ிழில் காணப்படும் கூட்டுப் மபயராக்கதிற்கும் தற்காலத் த ிழில் 

கூட்டுப்மபயராக்கத்திற்கும் ஆக்கமுடற அடிப்படையில் நவறுபாடுகள் இல்டல. 

 ங்ககாலத்தில் உருவாக்கப்பைாத பல கூட்டுப்மபயர்கள் நதடவகருதி புதிதாக 

உருவாக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ைன. புதிதாக உருவாக்கப்பட்ை ம ாற்கைின் 
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பட்டியலும் வடகபாடும் உருவாக்க முடறகளும்  டற டலயால் விைக்கப்பட்டுள்ைது. 

மலட்சு ணன்  ங்ககாலச் கூட்டும ாற்கடைப் பட்டியலிட்டு வடகபடுத்தி ஆய்கின்றார். 

கூட்டுப்மபயர்கைின் வரலாற்று ாற்ற ாக கூட்டுப்மபயர்கைின் விைக்கத்தில் 

 ிகழ்ந்துள்ை  ாற்றங்கடையும் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ை கூட்டுப்மபயர்கடையும் தான் 

கூறநவண்டும். கூட்டுப்மபயராக்கத்தின் விைக்கத்தின் பல பாி ாணங்கள் இரண்ைாவது 

இயலில் விைக்கப்பட்டுள்ைன. புதிதாக உருவாக்கப்படும் கூட்டுமபயர்கைின் பட்டியல் 

ஒரு முடிவில்லாத ஒன்று.   

5.4.8. மபயரடைப் மபயர்கள் அல்லது குறிப்புப் மபயர்கள் 

5.4.8.1.  ங்ககாலத் த ிழில் மபயரடைப் மபயர்கள் அல்லது குறிப்புப் மபயர்கள் 

 மபயர்ப் பகுதிகள் (nominative stems)  (அதாவது மபயரடைப் பகுதி, 

மதாழிற்மபயர்ப் பகுதி,  விடனயாலடணயும் மபயர்ப் பகுதி, தனி ிடலப் மபயர்ப் பகுதி,  

திாிபுப் பகுதி) என்பன இை-எண்-பால் ஒட்டை (விகுதிடய) ஏற்று மபயராக்கம் ம ய்யும்; 

இவ்வாக்க மபயர்கடை  ாம் இங்கு ‘மபயமரச் ப் மபயர்கள்’  (adjectival nouns) 

என்கின்நறாம். அடவ அவற்றிற்குாிய மபயாின் “முற்று” அல்லது “முழுட ”-ஐ 

 ிடலடயக் குறிப்பிடும். அடவ குறிப்பிட்ை காலத்டதக் காட்ைாது. 

 மபயமரச் ப் மபயரடை என்ற ம யற்பாங்கு மபயர்கைின் (தனி ிடலப் 

மபயர்கைின்)  ற்றும் மபயரடைகைின் திாிபாக்கம் (conjucation) என்று  ிலரால் 

விைக்கப்பட்டுள்ைது. இத்திாிப்பாக்கத்தினால் விடைந்த மபயர் வடிவங்கடை 

“ ாற்றுப்மபயராக்கம் ம ய்யப்பட்ை மபயர்கள்” (pronominalized nouns), “மூவிைவிகுதி 

ஒட்ைப்பட்ை மபயர்கள்”  (personal nouns)  ற்றும் “மூவிைவிகுதி ஒட்ைப்பட்ை 
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மபயரடைகள்” (personal adjectives) என்று குறிப்பிைப்படும் (Zvelebil, 1967:15). 

அருணாச் லம் (Arunachalam:329) இவற்டற “குறிப்பு விடனகள்” (appellative verbs) 

என்கிறார்.  

 மபயரடைப் மபயர்கடை ‘‘X Y-ஐக் மகாண்டிரு’ அல்லது ‘Y குணம் மகாண்ை X’ 

என ம ாழிமபயர்க்கலாம்; இங்கு X என்பது இை-எண்-பால் விகுதியால் குறிப்பிைப்படும்; 

Y என்பது மபயரடைப் மபயருக்கு அடியாக அட யும் மபயர்ப் பகுதியாகும். மபயரடைப் 

மபயடர உட்படுத்தும் மபயர்ப் பகுதி  இைம் அல்லது புவியியல் திட டயக்குறிப்பிட்ைால் 

மபயரடைப் மபயர் ‘X என்பது Y-ஐச்  ார்ந்தது’ அல்லது ‘X என்பது Y-இல் இருக்கின்றது’  

எனப் புாிந்துமகாள்ைப்படும். 

 மபயரடைப் மபயர்கைின் எதிர் டறப் மபாருள் மபரும்பான்ட யும் மபயர்வடிவின் 

எதிர் டற அடையால் மவைிப்படுத்தப்படும்; இதிலிருந்து மபயமரச் ப் மபயர்கள் 

ஆக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும்.  ிக அாிதாக ஆ(த்) பகுதியுைன் ந ர்க்கப்பட்டு அடதத் 

மதாைர்ந்து இை-எண்-பால் விகுதி ந ர்க்கப்பட்டு எதிர் டறப் மபயரடைப் மபயர் 

விடையும்.   கீநழ எடுத்துக்காட்டுகள் தரப்பட்டுள்ைன. 

5.4.8.1.1. மபயரடைப் மபயர்கைின் ஆக்கம் 

 மபயரடைப் மபயர்கள் பின்மனாட்ைாக்கதால் (suffixation) ஆக்கப்படும். இை-எண்-

பால் விகுதி மபயர்ப் பகுதியுைன் ந ர்க்கப்படும்.  இ, (ஆ)த் அல்லது உைன்படுத்தி (ஞ், ந், 

ய் அல்லது வ்) மதடவப்படும் நபாமதல்லாம் பகுதிக்கும் இை-எண்-பால் விகுதிக்கும் 

இடையில் ம ருகப்படும்.  ில ந ர்வுகைில் ஆள், அன் அல்லது இன் என்பது பகுதிக்கும் 

இை-எண்-பால் விகுதிக்கும் இடையில் குறுக்கீடு/இடையீடு ம ய்யும்.  
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5.4.8.1.2. மபயரடைப் மபயர்களுக்கான இை-எண்-பால் விகுதிகள் 

 மபயரடைப் மபயர்களுக்கான இை-எண்-பால் விகுதிகள் கீநழ 

பட்டியலிைப்பட்டுள்ைன. 

 மபயரடைப் மபயர் இை-எண்-பால் விகுதிகள் 

தன்ட  ஒருட  என், ஏன் 

தன்ட ப் பன்ட  (உயர்வு) அம், ஆம், ஏம் 

முன்னிடல ஒருட  அடவ, ஆய், ஐ, ஓய்  

முன்னிடலப் பன்ட  (உயர்வு) அடவ, இர், ஈர் 

பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட  அவன், அன், ஆன், ஓன் 

பைர்க்டக மபண்பால் ஒருட  அவள், அள், ஆள், இ, ஓள் 

பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட  (உயர்வு) அர், அவர், ஆர், ஓர் 

பைர்க்டக அஃறிடண ஒருட  அஃது, அது, அடத, (த்)து 

பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  அ, அடவ 

 

5.4.8.1.3 மபயரடைப் மபயர்கைின் ஆக்க நுட்பங்கள்  

மபயரடைப் மபயர்கள் பின்வரும் மபாதுவான ஆக்க நுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி 

ஆக்கப்படுகின்றன: மபயர்ப் பகுதி + இை-எண்-பால் விகுதி. பின்வரும் அட்ைவடண 

மபயரடைப் மபயராக்கத்தின் நவறுபட்ை ஆக்க ம றிமுடறகடையும் அடவப் 

பயன்படுத்தும் இை-எண்-பால் பின்மனாட்டுக்கடையும், ஒழுங்கட ப்புகடையும் 

எடுத்துக்காட்டுகடையும் அடவ வரும் இைங்கடையும் பட்டியலிட்டுக் காட்டுகின்றது. 

இை-எண்-பால் 

பின்மனாட்டுகள் 

ஒழுங்கட ப்பு, எடுத்துக்காட்டு, வரும் இைம் 

அ திாிபுறாப் பகுதி + அ  
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(பைர்க்டக 

அஃறிடணப் 

பன்ட ) 

உறு கால கான் (பாி.20:9-10) 

[கால < கால்+அ; உறு ‘அதிக’; கால் ‘காற்று’; காண் ‘காடு’] 

‘அதிக காற்றுள்ைன காடு’ 

“ திாிபுறாப் பகுதி + உைன்படுத்தி + அ 

கண்ணினும் கதவ  ின் முடலநய (ஐங்.316:4) 

[கதவ <கத+வ்+அ; கத ‘உறுதி’] 

‘உன்னுடைய முடலகள் உன்னுடைய கண்கடைக் காட்டிலும் 

உறுதியானடவ’ 

 வருடை  ான் குழவிய வை  டல  (கலி.43:14) 

[குைவி ‘குட்டி’] 

‘வருடை ானின் குட்டிகள் உள்ைன வை ான  டல(கள்) 

“ எனவ நகண் தி (அக.379:5) 

[என ‘என்னுடைய’ < என் + அ நவற்றுட  உருபு; எனவ < என+ 

உைன்படுத்தி வ்+அ ] 

‘என்னுடைய எண்ணங்கடைக் நகள்’ 

“ திாிபுப் பகுதி + அ 

 ில் நதய்ந்து உலறிய  ரத்த…காடு (அக..1:11,19) 

[ ரத்த <  ரத்த்+அ;  ரத்த் என்பது  ரம் என்பதன் திாிபுப் பகுதி] 

‘குடறந்த  ிழல் மகாண்ை உலர்ந்த  ரங்கள் உள்ைன காடுகள்’ 

“  ச் ினார் ஈபடவ…நும் நவ (பாி.20:85) 

நும்  < நும்+அ; நும் என்பது  ீர்/ ீயிர் என்பதன் திாிபுப் பகுதி; *நுன் 

‘உன்னுடைய’ என்பதன் பன்ட ] 

‘உன்டன விருப்பியவர் தருபடவ எல்லாம் உன்னுடையன’ 

“ திாிபுறாப் பகுதி + அன் +அ 

வில்நலான் காலன கழநல (குறு.7:1) 
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[காலன <கால்+அன்+அ] 

‘வீரனின் கழல்கள் வில்லாைியின் கால்கைில் இருந்தன’  

 மபயரடைப் பகுதி + இ + உைன்படுத்தி+அ 

இனிய ம ய்து (கலி.53:12) 

[இனிய < இன்+இ+ய் (உப)+அ] 

‘ ல்லன ம ய்து’ 

 திாிபுப் பகுதி+இ+உைன்படுத்தி + அ 

 டை  ாண் ம ப்பில் த ிய டவகிய மபய்யா ப் பூ (குறு.9:2-3) 

[தம் என்பது தாம் என்பதம் திாிபுப் பகுதி] 

‘அழகான விைிப்புள்ை ம ப்பில் தாந  இருந்தன  

சூைாத  லர்கள்  

 திாிபுறா பகுதி + இன் + அ 

படண எருத்தின …பல பகடு (புற.387:7-11) 

[எருத்தின < எருத்து+இன்+அ; எருத்து ‘கழுத்தின் பின்புறம், பிைாி’] 

‘விாிந்த பிைாி உள்ைன பல எருதுகள்’ 

 மபயரடைப் பகுதி + ஆத்+அன்+அ 

மபரு   ீ எ க்கு இன்னாதன பல ம ய்யினும்  ின் இன்று அட தல் 

வல்லாம் (குறு.309:6-8) 

[இன் ‘இனிய’; இன்னாதன < இன் + ஆத்+அன்+அ (எதிர் டற 

மபயரடைப் மபயர்)] 

‘ஐயா,  ீ எங்களுக்கு இனிட யல்லாதடவ பல ம ய்தாலும்  ீ 

இல்லா ல்  ாங்கள் அட தியாக இருக்க இயலாது’ 

 

இன்னாதன என்படத மபயரடைப் மபயராகக் கருதா ல் எதிர் டற விடனயாலடணயும் 

மபயராகக் கருத இயலும். எதிர் டறடயக் குறிப்பிடும் ஆத் என்ற மபரும்பான்ட யும் 

மபயரடை பகுதியில் ந ர்க்கப்படுவதில்டல.  மபருத்த  ற்றும் இது நபான்ற 
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மபயரடைகள் நபான்று இன்னாதன ம ம்ம ாழித் த ிழில் மபயரடை என்பது விடனப் 

பண்டப மவைிப்படுத்தும் என்ற கருத்டத ஆதாிக்கும்.   

அது (பைர்க்டக 

அஃறிடண 

ஒருட ) 

திாிபுறாப் பகுதி + அது 

யாணது ப டல ( ற்ற்.50:7) 

[யாணது < யாண்+அது; யாண் ‘அழகு’] 

‘ப டல அழகானது’ 

“  ைவது அம்   ணி  ிற எழிலி ( ற்ற்.316:1) 

[ ைவது <  ைவ + அது;  ைவ ‘ஏ ாறக்கூடிய, மவகுைி, முட்ைாள்’] 

இரத்தின  ிற ந கம்  ிச் யம் சூதறியாதது’ 

 திாிபுறாத பகுதி + இன்+அது 

கூர் உகிர்  ாண்ை குைம்பினது …குதிடர (கலி.96:25-26) 

[குைம்பினது < குைம்பு +இன்+அது] 

‘குதிடர கூர்ட யான முழுட யாக வைர்ந்த  கங்கடைக் மகாண்ை  

குைம்டப உடையது’ 

உண்ட யில் அஃது என்பது அது என்பதன்  ாற்றுரு ஆகும்.  கூடுதலான எழுத்தான ஃ 

அது வரும் இவ்வாியில்  ீராகச் ம யல்பைச் ம ய்கின்றது; அது மகாண்டு இது 

 ாத்திய ல்ல.  உடரயா ிாியர்கள் இடத எழுத்து-ப்-நபறு அைமபடை அல்லது விாித்தல் 

விகாரம் என்று குறிப்பிடுவர். 

அடத (பைர்க்டக 

அஃறிடண 

ஒருட ) 

திாிபுறா பகுதி + உைன்படுத்தி + அடத 

டகயடத … மதாடி கலி.(85:6-7) 

[டகயடத <டக + அடத] 

‘(உன்) டகயில் உள்ைது மதாடி’ 

அம் (தன்ட ப் 

பன்ட /உயர்வுப் 

திாிபுறா பகுதி+அம் 

யாந …இருதடல ப் புள்ைின் ஓர் உயிரம்ந  (அக.12:4-5) 
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பன்ட ) [உயிரம் < உயிர் + அம்] 

‘இரு தடலகள் மகாண்ை பறடவ நபால் ஓர் உயிர் உள்ை  ாம் 

( ற்றும் இரு உைல்கள்) 

 பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு ின் (புற.301:11) 

[பலம் <பல +அம்] 

 ாம் பலவாய் உள்நைாம் (அவன் ஒருவன்) என்று எண்ணி 

(அவடன) மவறுப்படத  ிறுத்து  

அர் (பைர்க்டக 

பன்ட / உயர்வுப் 

பன்ட ) 

திாிபுறாப் பகுதி + அர் 

வால்  டர க் கூந்தலர்   ன்னர்  லத்தர் மதான் முது மபண்டிர் 

( து:408-409 

[கூந்தலர் <கூந்தல்+அர்] 

‘ ிக முதுட யான மபண்டிர்  ல்லவர் அழகுப் மபாலிவுள்ைவர் 

 ற்றும்  ீண்ை  டரகூந்தல் உடையவர்’ 

  ிறார் (அக.107:17) 

[ ிறார் < ிறு+அர்] 

‘குழந்டதகள்’ 

 திாிபுப் பகுதி + அர் 

வால்  டர க் கூந்தலர்   ன்னர்  லத்தர் மதான் முது மபண்டிர் 

( து:408-409) 

[ லத்தர் <  லத்த்+அர்;  லத்த் என்பது  லம் என்பதன் திாிபுப் 

பகுதி] 

‘ ிக முதுட யான மபண்டிர்  ீண்ை  டரகூந்தல் உடையவர் 

 ல்லவர் அழகுப் மபாலிவுள்ைவர்’ 

 ம ாழி மபயர் நதத்தர் (குறு.11:7) 

[நதத்தர் <நதத்த்+அர்; நதத்த் என்பது நதம் ‘நத ம்’ என்பதன் 

திாிபுப் பகுதி] 
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‘ம ாழி நவறுபட்டிருக்கின்ற நத த்டதச்  ார்ந்தவர்’ 

 திாிபுறாப் பகுதி + உைன்படுத்தி + அர் 

வடலஞர் குடி (மபரு:274) 

[வடலஞர் < வடல+ஞ்+அர்] 

‘ ீன்பிடிக்கும் வடலகள் உள்ைவர்கைின் குடி’ 

 வன் டக விடன ர் ( பதி.62:16) 

விடன ர் < விடன+ந்+அர் 

‘வன்ட யான டகயால் ம யல்புாிபவர்’ 

  டகவர்; படகவர் (புற.398:9) 

[ டகவர் <  டக+வ்+அர்; படகவர் <படக+வ்+அர் 

‘ ட்பு உள்ைவர்; படக உள்ைவர்’ 

 திாிபுறாப் பகுதி+இ+உைன்படுத்தி+அர் 

ந ான்பியர் ( ற்ற்.22:6) 

[ந ான்பியர் < ந ான்பு+இ+ய்+அர்] 

‘ந ான்பு ம ய்பவர்’ 

  ணி திகழ் நுதலியர் (பாி.10:77) 

[நுதலியர் <நுதல்+இ+அர்; நுதல் ‘ம ற்றி’] 

‘இரத்தினம் திைங்குகின்ற ம ற்றி உள்ைவர்’ 

 மதாழிற்மபயர் பகுதி+உைன்படுத்தி+அர் 

அருப்பம்…அழிந்த  ன க் நகாட்டையர் (பாி.10:57) 

[நகாட்டையர் < நகாடு +ஐ (மதாழிற்மபயராகப் பின்மனாட்டு)+ய் 

(உைன்படுத்தி)+அர்; நகாடு (விடன) ‘வடை’; நகாட்டை 

‘வடைவு/சூழ்ச் ி’] 

‘வலிட  இழந்த   னச் சூழ்ச் ி உள்ைவர்’ 
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இங்கு  ாம் நகாட்டை என்படத நகாடு ‘வடை’ என்ற விடனயிலிருந்து ஆக்கப்பட்ை 

மதாழிற்மபயராகக் கருதுகின்நறாம். மபாதுவாக நகாட்டை என்பது அர ர்கைின் 

நகாட்டைடயக் குறிக்கும். 

  திாிபுப் பகுதி + ஆள் + அர் 

 ாக்காட்ைாைர் கம்படல (பதி.27:14) 

[ ாகாட்ட்(உ) என்பது  ாகாடு ‘வண்டி’ என்பதன் திாிபுப் பகுதி;  

 ாக்காட்ைாைர் < ாகாட்ட்+ஆள்+அர்] 

‘வண்டியுள்ைவர்கைின் ஓட ’ 

 திாிபுறாப் பகுதி+இன்+அர் 

குடழ க் காதினர் (கலி.103:8) 

[காதினர் <காது+இன்+அர்] 

‘குடழகள் அணிந்துள்ை காதுகடை உடையவர்’ 

 திாிபுப் பகுதி+இன்+அர் 

நகாடு சுடு நூற்றினர்’ ( து:401) 

[நூற்றினர் <நூற்ற்(உ) +இன்+அர்; நூற்ற்(உ) என்பது நூறு 

‘மபாடி’ என்பதன் திாிபுப் பகுதி] 

‘ ிப்பிகடைச் சுட்டு (தம் நதகத்தில் அதன்) மபாடிகள் 

உள்ைவர்கள்’ 

அவர் (பைர்க்டக 

பன்ட /உயர்வுப்பன்

ட  

திருபுறாப் பகுதி + அவர் 

இல்லவர்  (அக.34:16) 

‘இல்லவர் <இல்+அவர்; இல் ‘வீடு’ 

‘வீட்டில் வ ிப்பவர்கள் 

 விடனப் பகுதி+இன்+அவர் 

மபாய்யாைல் ஆடும் புணர்ப்பினவர் (பாி.11:89) 

புணர்ப்பினர் <புணர்ப்பு+இன்+அவர்’; புணர்ப்பு <புணர் 
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(விடன) ‘ந ர்’+ப்பு (மதாழிற்மபயராக்கப் பின்மனாட்டு) 

‘மபாய்யாக ஆைல் ஆடும் புணர்வதில் ஈடுபடுபவர்’ 

அவள் (பைர்க்டகப் 

மபண்பால் ஒருட ) 

மபயரடைப் பகுதி+அவள் 

 ல்லவள் (பாி.12:92) 

[ ல்லவள் < ல் +அவள்] 

 

 ிலர்  ல்லவள் என்படத  ல்ல + அள் எனபதிலிருந்து ஆக்குவர். பின்வரும் 

எடுத்துக்காட்டு இவ்வித ான பகுப்பாய்வு  ாியல்ல எனக்காட்டும். 

அவள் 

(பைர்க்டகப் 

மபண்பால் 

ஒருட ) 

திாிபுப் பகுதி+அவள் 

 ின்  ருங்கு  ாறு மகாள் துறக்கத்தவள் (பாி.19:5-6) 

[துறக்கத்தவள் <துறக்கத்து +அவள்; துறக்கத்து  என்பது துறக்கம் 

‘ம ார்க்கம்/விண்ணுலகம், விடுதடல’ என்பதன் திாிபுப்பகுதி] 

‘உன் அருகில் இருந்துமகாண்டிருக்கும் விண்ணுலகத்டதச்  ார்ந்த 

மபண்’ 

அவன் 

(பைர்க்டக 

ஆண்பால் 

ஒருட ) 

திாிபுறாப் பகுதி + அவன் 

விறலவன் புதலவன் தாய் (குறு.359:5-6) 

[விறலவன் <விறல் +அவன்; விறல் ‘மவற்றி’ 

‘மவற்றிமபற்றவனின்  கனின் தாய்’ 

அவிர் 

(முன்னிடலப் 

பன்ட / 

உயர்வுப்பன்ட  

திாிபுறாப் பகுதி + அவிர் 

வினாவன் ின் ஊரவிர்  (கலி.147:53) 

[ஊரவிர் <ஊர்+அவிர்] 

‘ஊரச் ார்ந்த  ீர் என்னிைம் நகட்காதீர்’ 

அடவ  

(முன்னிடல 

ஒருட ) 

திாிபுறாப் பகுதி + அடவ 

ஆறிரு நதாைடவ பாி.(21:67) 

[நதாைடவ <நதாள்+அடவ] 
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‘பன்னிரண்டு நதாள்கடையுடைய  ீ’ 

 திாிபுறாப் பகுதி + உைன்படுத்தி +அடவ 

வலம்புாி வய ந  ியடவ (பாி.15:59) 

(ந  ியடவ < ந  ி+ய் (உைன்படுத்தி)+அடவ; வயம் ‘மவற்றி’ 

‘வலம்புாிச்  ங்கும் மவற்றிமபற்ற தட்டுள்ை ீ’ 

 திாிபுறாப் பகுதி + இன்+அடவ 

வய அம்பினடவ  (பாி.15:60)          

[அம்பினடவ <அம்பு + இன்+அடவ] 

‘மவற்றிமபற்ற அம்புள்ை  ீ’ 

அடவ 

(பைர்க்டக 

அஃறிடண 

பன்ட ) 

திாிபுறாப் பகுதி + அடவ 

காலடவ…ம ய்வுறு கிண்கிணி (கலி.85:1,2) 

[காலடவ <கால்+அடவ] 

‘கால்கைில் உள்ைடவ  ன்கு ம ய்யப்பட்ை கிண்கிணி’ 

அள் (பைர்க்டக 

மபண்பால் 

ஒருட ) 

மபயரடைப் மபயர் பகுதி+உைன்படுத்தி +அள் 

ஆனா ச்  ிறுட யள் (குறி:26) 

[ ிறுட யள் < ிறுட +ய் (உைன்படுத்தி)+அள்;  ிறுட  ‘பணிவு’ 

< ிறு (மபஅ) +ட  (மபயராக்க பின்மனாட்டு)] 

‘எல்டலயற்ற  ிறுட யுள்ைவள்/பண்வுள்ைவள்’ 

 திாிபுப் பகுதி+அள் 

 ன்னுதல்  ீத்த திலகத்தள் (கலி.143:3) 

[திலகத்தள் < திலகத்த்+அள்; திலகத்த் என்பது திலகம் என்பதன் 

திாிபுப் பகுதி] 

‘ம ற்றியிலிருந்து  ீங்கிய திலகத்டத உடையவள்’ 
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இப்மபயாின் ஆக்கம் கருத்தில் மகாள்ைத் தக்கதாகும். இச்சூழலில் மபண்ணின் 

ம ற்றியில் இல்டல.  மபயரடைப் மபயரான திலகத்தள் முழுத் மதாைாிலிருந்தும் அதாவது 

 ன்னுதல்  ீத்த திலகம் ஆக்கப்பட்ைதாகும். இது நபான்ற  ற்மறாரு எடுத்துக்காட்டு 

ம ன்று ந க்கல்லா ப் புள்ை…குைம் (அக.42:8). இது உண்ட யில் ‘நபாய் தங்காத 

பறடவகள் உள்ை குைங்கள்’ எனப் மபாருள்படும்.  இருப்பினும் இது பின்வரு ாறு 

மபாருள்மகாள்ைப்படும்: குைங்கள் வற்றிவிட்ைன; ஆடகயால் பறடவகள் அங்கு ம ன்று 

தங்குவதில்டல. 

 திாிபுப் பகுதி + இன் + அள் 

திருத்தா ச் சு ட்டினள் (கலி.109:13) 

[சு ட்டினள் <சு ட்ட்(உ)+இன்+அள்; சு ட்ட்(உ) என்பது சு டு 

‘தடலத் திண்டு’ என்பதன் திாிபுப் பகுதி’ 

‘ ாியாக டவக்காத சு ட்டைக்மகாண்ைவள்’ 

அன் (பைர்க்டக 

ஆண்பால் 

ஒருட ) 

திருபுறாப் பகுதி+உைன்படுத்தி+அன் 

என்றும் இர வரல்  ாடலயன் (குறி.238:239) 

[ ாடல+ய்+அன் < ாடலயன்;  ாடல ‘இயல்பு’] 

‘என்றும் ( ந்திப்புக்காக) இரவில் வரும் இயல்புடையவன்’ 

 மகாடலவன் யார் மகாநலா…வடலவன் நபாலான் (புற.152:8,9) 

‘மகாடலம ய்தவன் யார்? இவன் மகாள்டைப் மபாருளுள் 

உள்ைவன் நபால இருக்கிறான்’ 

 திருபுறாப் பகுதி+இன்/உைன்படுத்தி+அன் 

கச் ினன் கழலினன் ம ச்ட  கண்ணியன் (திரு.208) 

[கச் ினன் <கச்சு ‘ஆடை’+இன்+அன்; கழலினன் <கழல் ‘வீரர் கால் 

வடையம்’+இன் +அன்; கண்ணியன் <கண்ணி ‘தடல 
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 ாடல’+ய்+அன் 

‘அவன் கச்சு அணிந்தவன், (வீரர்தம்) கழல் அணிந்தவன்,  ம ச்ட  

இடலகைால் ஆன கண்ணி அணிந்தவன். 

 மதாழிற்மபயர் பகுதி+அன் 

தடல  ாள் நபணலன் ( ற்ற்.332:8) 

நபணலன் <நபணல்+அன்; நபணல் (மதா.மப) <நபணு (வி) 

‘நபாற்று, பாராட்டு’ +அல் (மபயராக்க பின்மனாட்டு) 

‘( ந்திக்கும்) முதல்  ாைிநலநய நபணுபவன்/ நபணும்  

இயல்புடைவன்’ 

இது நபான்ற மபயரடைப் மபயர்கைில் மதாழிற்மபயர் அல் என்ற பின்மனாட்டு 

மகாண்டிருக்கும். அல் ஒப்புரு பின்மனாட்ைாக எதிர் டறப் மபாருைிலும் வரும். எனநவ 

நபணலன் ‘நபணும் இயல்புடையவன்’ என்பதன் ஒப்புரு ம ாழியாக (homonym) 

நபணலன் என்பது ‘நபணும் இயல்பில்லாதவன்’ எனப் மபாருள்படும்.  இரண்டும் 

மவவ்நவறு ம ாற்கைாகும்.  

 மதாழிற்மபயர்ப் பகுதி + ஆள்+அன் 

 ன்னராைன் ( ற்ற்.100:12) 

[ ன்னராைன் < ன்னர் ‘ ற்பண்பு’+ஆள்+அன் 

‘ ற்பண்புள்ைவன்’ 

ஆது (பைர்க்டக 

அஃறிடண 

ஒருட ) 

திாிபுறாப் பகுதி+ஆது 

உறந்டத க் குணாது (அக.4:14) 

[குணாது <குண+ஆது; குண ‘கிழக்கு’ 

‘உறந்டதயின் கிழக்கில் உள்ைது’ 

ஆம் (தன்ட  

பன்ட /உயர்வுப் 

திாிபுப் பகுதி + உைன்படுத்தி + ஆம் 

இருவாம் இடைநய (குறு.237:4) 
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பன்ட ) இருவாம் < இரு+வ் (உப)+ஆம் ; இருவாம் ‘ ாம் இருவர்’ 

‘ ம் இருவர்களுக்கு இடைநய’ 

ஆய் (முன்னிடல 

ஒருட ) 

திாிபுறாப் பகுதி+ஆய் 

காதலாய் (பாி.18:11) 

காதலாய் <காதல்+ஆய் 

‘காதல் ம ய்யும்/உள்ை  ீ’ 

 திாிபுறாப் பகுதி+இன்+ஆய் 

நதன்  ாறு கதுப்பினாய் (கலி 40:9) 

[கதுப்பினாய் <கதுப்பு +இன்+அய்] 

‘இனிய  ணம் க ழும் கூந்தடல உடைய  ீ’ 

ஆர் (பைர்க்டக 

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

திாிபுறாப் பகுதி+ஆர் 

நுைங்கு ம ா ி  சுப்பார் (பாி.9:49) 

[ சுப்பார் <  சுப்பு ‘இடுப்பு’+ ஆர் 

‘அட யும் ம ல்லிய இடையுடையவர்’ 

 திாிபுறாப் பகுதி+இன்+ஆர் 

 ருப்பு அஞ்சும் ம ஞ் ினார் (கலி.103:69) 

[ம ஞ் ினார் < ம ஞ்சு+இன்+ஆர்] 

‘(எருதின்) மகாம்புகடைப் பயப்படும் ம ஞ்சுள்ைவர்’ 

ஆள் (பைர்க்டக 

மபண்பால் 

ஒருட ) 

திாிபுறாப் பகுதி+ ஆள்  

ஆடு அகல் அல்குலாள் (கலி.52:16) 

[அல்குலாள் ‘அல்குடல உடையவள்’ < அல்குல் ‘இடுப்பு’ +ஆள்’] 

‘விாிந்த ஆடும் இடுப்பு உடையவள்’ 

 திாிபுறாப் பகுதி+இன்+ஆள் 

ந ார்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் (கலி. 52:12) 

[கதுப்பினாள் ‘கூந்தடல உடையவள்’ < கதுப்பு ‘கூந்தல்’ 

+இன்+ஆள்)  
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‘அவிழ்ந்து விழும் கூந்தடல உடையவள்’ 

ஆன் (பைர்க்டக 

ஆண்பால் 

ஒருட ) 

மபயரடைப் பகுதி+ஆன் 

மபரு ான் பரத்டதட  (கலி.82:21) 

[மபரு ான் ‘மபருட க்குாியவன்’ <மபரும் ‘ந ன்ட யான+ஆன்] 

‘மபருட யானவனின் பரத்டதயிைம் உள்ை காதல்’ 

மபரு ான் என்பது மபருட +ஆன் என்பதிலிருந்து ஆக்கப்பட்ைதாகக் கருதவியலும். 

இருப்பினும் உருமபாலியனியல் கருதி இங்கு மபரு ான் என்பது மபரு+ம்+ஆன் 

என்பதிலிருந்து ஆக்கப்பட்ைதாகக் கருதப்படுகின்றது. 

 திாிபுறாப் பகுதி+ஆன் 

துடறவன் தம் ஊராநன (குறு.97:3) 

[ஊரான் ‘ஊடரச்  ார்ந்தவன்’ < ஊர்+ஆன்] 

‘துறவன் தம் ஊாில் உள்ைவன்’ 

 திாிபுறாப் பகுதி+இன்+ஆன் 

இரங்கும் முர ினான் (பாி.21:38) 

[முர ினான் ‘முரட யுடையவன்’ <முரசு+இன்+ஆன்] 

‘ம ல்லிய ஓட யிடும் முரட யுடையவன்’ 

இ (பைர்க்டக 

மபண்பால் 

ஒருட  

திாிபுறாப் பகுதி+உைன்படுத்தி+இ 

இரண்டு அறி கள்வி காதநலாநை (குறு.312:1) 

[கள்வி ‘வஞ் கம்  ிடறந்தவள்’ <கள்’வஞ் கம்’ +வ் (உ.ப.) +இ] 

‘இரண்டு (வித ான  ைத்டதகள்) அறிந்த வஞ் கம் உள்ைவள்/கள்ைி 

(எனது) காதலி’ 

  ிறு வன் கண்ணி (அக.385:17) 

[கண்ணி ‘கண்டண உடையவள்’ <கண்+இ] 

‘ ிறிய வன்ட யான கண்கடை உடையவள்’ 

இர் திாிபுறாப் பகுதி+உைன்படுத்தி+இர் 
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(முன்னிடலப் 

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

கிழவிர் நபால ( டல:166) 

[கிழவிர்  ‘உாிட யுள்ை  ீ’ < கிழ’உாிட ’ +வ்+இர்] 

‘உாிட யுள்ைவர் நபால்’ 

 திாிபுப் பகுதி+ இர் 

புலன் உடை  ாந்திர் (கலி.22:4) 

 ாந்திர் <  ாந்த்+இர்;  ாந்த் என்பது  ாந்தர் என்பதன் திாிபுப் பகுதி’ 

‘அறிவுள்ை  ாந்தரான  ீர்’ 

 னிதர் என்பதிலுள்ை பகுதி  ன் (விடன) ‘ ிறுவப்பட்டிரு, மதாைர்ந்திரு’ என்பதாகும். 

 ாந்திர் (முன்னிடல) என்பதற்குப் பாிந்துடரக்கப்பட்ை ஆக்கம்:  ாந்திர் (முன்னிடல) < 

 ாந்தர் (பைர்க்டக) <  னிதர் ( ன்+இ+த்+அர்); இ-ஐ  ீக்கி நவர் உயிர் அ-டவ  ீட்டி 

 ாந்தர் மபறப்படுகின்றது.  த ிழ் மலக் ிகன்  னிதன் என்படத   ஸ்கிருதச் ம ால்  னு-

ஜ (V.3136) என்பதிலிருந்து ஆக்குகின்றது. இது  ாந்தர் (V.3159) என்பதற்கு ஆக்கம் 

தரவில்டல. 

 என்டன  குதிநரா  ல்ல  காஅலிர்  ன் மகாநலா யானுற்ற 

அல்லல்  ாய  லர்  ார்பு புல்லி ப் புணர ப் மபறின் (கலி.142:15-

18) 

[ காஅலிர் ‘ டகயுடைய  ீர்’ < காஅல் +இர்;  காஅல் ‘ ிாித்தல்’ < 

 கு ‘ ிாி’ +ஆஅல் (மபயராக்கப் பின்மனாட்டு)] 

 ல்ல  காஅலிர் 

‘ ன்றாக  டகத்தல் ம ய்கிற/உள்ை  ீர்’ 

தற்கால உடரயா ிாியர் பி.வி.ந ா சுந்தரனார்,  காஅலிர் என்படத எதிர் டற 

வியங்நகாைாகக் மகாள்கின்றார். 

ஈர் 

(முன்னிடல 

திாிபுறாப் பகுதி+ ஈர் 

ஊாீர் நபால ச் சுரத்திடை இருந்தனிர் (புற.141:4) 
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பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட ) இது 

இர் என்பதன் 

 ாற்றுரு ஆகும். 

[ஊாீர் <ஊர்+ஈர்] 

‘ஊாீர் (ஊாில்-உள்ை- ீர்) நபால  ீர் காட்டில் இருந்தீர்’ 

என்  

(தன்ட  ஒருட ) 

திாிபுறாப் பகுதி+ என் 

 ின் உள்ைி வந்த…பாி ிமலன் (புற.211:6-7) 

[பாி ிமலன் <பாி ில்+என்] 

உன்டன  ிடனத்து வந்த பாி ில் நவண்டும்  ான்’ 

(இங்கு பாி ிமலன் என்பது ‘பாி ில் நவண்டும்  ான்’ எனப் 

மபாருள்மகாள்ைப்பைநவண்டும் அல்லது 

புாிந்துமகாள்ைப்பைநவண்டும்.) 

ஏம் 

(தன்ட ப் 

பன்ட / 

உயர்வுப் 

பன்ட ) 

திாிபுறாப் பகுதி+உைன்படுத்தி+ஏம் 

நவந்தன் பா டறநயந  (அக.24:18) 

[பா டறநயம் < பா டற + ய் (உ.ப.)+ ஏம்] 

‘நவந்தனின் பா டறயில் உள்ை  ாம்’ 

‘ ாம் நவந்தனின் பா டறயில் உள்நைாம்’ 

 திாிபுறாப் பகுதி+இன்+ஏம் 

பல  ாடு ம ஞ் ிநனம் (கலி.35:19) 

[ம ஞ் ிநனம் <  ம ஞ்சு+இன்+ஏம்] 

‘பலவற்டற  ாடும்/விரும்பும் ம ஞ்சுள்ை  ாம்’ 

‘ ாம் பலவற்டற  ாடும் ம ஞ்ட க் மகாண்டுள்நைாம்’ 

ஏன்  

(தன்ட  ஒருட ) 

திாிபுறாப் பகுதி+உைன்படுத்தி+ஏன் 

மபாழுது  றுத்து உண்ணும் உண்டிநயன் (அக.26:26) 

[உண்டிநயன் <உண்டி ‘உணவு’+ய் (உ.ப.)+ஏன் 

‘ ாியான மபாழுதில் அல்லா ல் உண்ணும் உணவு பழக்கம் உள்ை 

 ான்’ 
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 ‘எனக்குச்  ாியான மபாழுதில் உணவு உண்ணும் பழக்க ில்டல’ 

ஐ 

முன்னிடல 

ஒருட  

திாிபுறாப் பகுதி+ ஐ 

 ீயும் தாடய இவற்கு (அக.16:13) 

[தாடய < தாய்+ஐ] 

‘ ீயும் இவர்களுக்குத் தாயாவீர்’ 

 தவிர்த்த நதடர விைர்த்த கண்டண (புற.353:5) 

[நதடர <நதர்+ஐ; கண்டண < கண்+ஐ] 

டகவிைப்பட்ை நதடர உடைய  ீ, மவைிறிய கண்டண உடைய  ீ’ 

‘ ீ டகவிைப்பட்ை நதடர உடையாய்;  ீ மவைிறிய கண்டண 

உடையாய்’ 

 திாிபுப் பகுதி+ ஐ 

உரன் உடை உள்ைத்டத (கலி.12:10) 

‘வலுவான உள்ைத்டத உடைய  ீ 

‘ ீ வலுவான உள்ைத்டதயுடையாய்’ 

 திாிபுறாப் பகுதி+ ஆள்+அன்+ஐ 

 ீ எ க்கு யாடரயும் அல்டல ம ாது லாைடன ( ற்ற்.395:1-2) 

[ம ாது லாைடன  ம ாது ல் ‘அன்னியம் + ஆள் + அன் + ஐ] 

‘ ீ எங்களுக்கு யாரும் இல்டல; அன்னியராவாய்’ 

 திாிபுறாப் பகுதி+ இன்+ஐ 

ஆனா ட ந்திடன  

[ட ந்திடன<ட ந்து ‘வலிட ’+இன்+ஐ 

‘எல்டலயில்லா வலிட யுடையாய்’ 

‘ ீ எல்டலயற்ற வலிட  மகாண்டிருகுக்கின்றாய்’ 

ஓய்  

(முன்னிடல 

ஒருட  

திாிபுறாப் பகுதி+ ஓய் 

துடறவடன  ீ இனிது முயங்கு தி காதநலாநய (ஐங்.148:2-3) 

[காதநலாய் < காதல்+ஓய்; துடறவன் ‘துடறடயச்  ார்ந்தவன்’] 
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‘துடறவடன  ீ  ன்கு தழுவுவாய், காதலுடையாய்’ 

ஓர் 

(பைர்க்டக 

பன்ட / 

உயர்வுப்பன்ட ) 

திாிபுறாப் பகுதி+ ஓர் 

இவநணார் (குறு.395:4) 

[இவநணார் <இவண் ‘இங்கு’+ஓர்’ 

‘இங்கு உள்நைார்’ 

‘இவ்விைத்டதச்  ார்ந்நதார்’ 

  ம் காதநலார் (கலி.36:11) 

[காதநலார் <காதல் +ஓர்] 

‘ ம் ிைம் காதலுள்ைவர்’ 

‘ ம் காதலர்’ 

 திாிபுப் பகுதி+ ஓர் 

இரு  ிலத்நதாரும் (பாி.19:4) 

[ ிலத்நதார் <  ிலத்த் (திாிபுப்பகுதி) +ஓர்;  ிலத்த் என்பது  ிலம் 

என்பதன் திாிபுப்பகுதி] 

‘இரு  ிலங்கடைச்  ார்ந்தவரும்’ 

 மபயரடைப் பகுதி+ ஓர் 

 ல்நலார் யார்மகால் (குறு.7:2) 

[ ல்நலார் <  ல்+ஓர்] 

‘யார்  ல்லவர்கள்?’ 

 மபயரடைப் பகுதி+ உைன்படுத்தி+ஓர் 

புதுநவார் ப் புணருதல் மவய்யன் (கலி.75:10) 

[புதுநவார் <புது+வ்+ஓர்] 

‘புதியவர்கடைப் புணருவதில் விருப்பமுள்ைவன்’ 

‘அவன் புதியவர்கடைப் புணர்வடத விரும்புகின்றான்’ 

ஓள் 

(பைர்க்டகப் 

திாிபுறாப் பகுதி+ உைன்படுத்தி+ஓள் 
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மபண்பால் 

ஒருட ) 

 டனநயாள் (அக.14:14) 

 டனநயாள் < டன+ய்+ஓள் 

 டனடயச்/வீட்டைச்  ார்ந்தவள் 

ஓன் 

(பைர்க்டக 

ஆண்பால் 

ஒருட ) 

திாிபுறாப் பகுதி+ உைன்படுத்தி+ஓன் 

 டல கிழநவான் (கலி.40:34) 

கிழமவான் <கிழ ‘உாிட ’+வ்+ஓன் 

‘ டலக்கு உாிட யானவன்’ 

 திாிபுப் பகுதி+ ஓன் 

தம்ந ான் மகாடுட  ( ற்ற்.88:6) 

[தம்ந ான் <தம் +ஓன்; தம் என்பது தாம் என்பதன் திாிபுப் பகுதி] 

‘அவனது மகாடுட ’ 

 திாிபுறாப் பகுதி+ இன்+ஓன் 

 ீறரு முன்பிநனான் (கலி.101:8) 

[முன்பிநனான் <முன்பு ‘உைல் வலிட ’+இன்+ஓன்] 

‘ ீற்றத்தால்  றுக்கவியலாத வலிட யுள்ைவன்’ 

(த்)து 

பைர்க்டக 

அஃறிடண 

ஒருட  

மபயரடைப் மபயர்ப் பகுதி+த்து 

புதுநவார்த்து …இவ் அழுங்கல் ஊநர (குறு.385:7) 

[புதுநவார்த்து <புதுநவார்+த்து; புதுநவார் < புது +வ் +ஓர்] 

‘புதியவர்கள் மகாண்ைது இந்த ஆரவாரம் உள்ை ஊர்’ 

‘இந்த ஆரவாரம் உள்ை ஊர் புதியவர்கள் மகாண்ைது’ 

 திாிபுறாப் பகுதி+ து (குறு.159:7) 

கவடல  ாக்கட்டு இ-ப்-நபடத ஊநர 

[ க்கட்டு < ாக்கள் +து] 

‘இப்நபடத ஊர் கவடலயுள்ை  க்கள் உடையது/ மகாண்ைது’  

  ல்லற்று … இம்  டல நகழு மவற்பு ( ற்ற்.93:4) 
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[ ல்லற்று <  ல்லல் ‘ம ழிப்பு’+து] 

‘ டலகைால் சூழப்பட்ை இந்தப் பள்ைத்தாக்கு ம ழிப்பானது’  

 மபயரடைப் பகுதி + ஆ(த்)+து 

 னி இன்னாது (குறு.245:2) 

[இன்னாது <இன்+ஆ+து] 

‘இது  ிக விருபத்தகாதது’ 

 மபயரடைப் பகுதி + இ+து 

வாலிது (கலி.105:18) 

[வாலிது <வால் ‘மவண்ட ’+இ+து] 

‘மவண்ட யானது’ 

 காந்தள்  ாள்நதாறும் புதிது ஈன (கலி.53:5) 

[புதிது ‘புதியது’ <புது+இ+து] 

‘ஒவ்மவாரு  ாளும் காந்தள் புதியடவகடைப் பூக்க’ 

 திாிபுறாப் பகுதி+ இன்+து 

புறநவ…மவங்குறும்பின்று (புற.386:12,13) 

[மவங்குறும்பின்று கடின ான வாழிைங்கள் உள்ைது’ 

<மவங்குறும்பு ‘கடின ான வாழ்விைங்கள்’+இன்+து] 

‘பயிரப்பட்ைாத  ிலம் கடின ான வாழ்விைங்கள் உள்ைது’ 

 பிடண…காட்டு இரடலமயாடு வதியும் புரவிற்று அம்  …ஊநர 

( ற்ற்.121:3-5) 

[புரவிற்று ‘தாிசு ிலங்கள் உள்ைது’<புரவு+இன்+து] 

‘மபண் ான் தனது இடணநயாடு வ ிக்கும் பயிரப்பைாத 

 ிலமுள்ைது ஊர்’ 

 

5.4.8.2. மபயரடைப் மபயர்கள் அல்லது குறிப்புப் மபயர்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 
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  ங்ககாலத் த ிழில் மபயரடைப் மபயர்கள் அல்லது குறிப்புப் மபயர்கைின் ஆக்க 

ஒட்டுக்கைான இை-எண்-பால் விகுதிகள் எல்லாம் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்படுத்தப்பைாதடத  ாம் ஒப்பிட்டு அறிந்து மகாள்ைலாம். தற்காலத் த ிடழப் 

மபாறுத்தவடரயில் தன்ட  ஒருட ப் மபயரடைப் மபயர்கள், தன்ட ப் பன்ட ப் 

மபயரடைப் மபயர்கள், முன்னிடல ஒருட ப் மபயரடைப் மபயர்கள், முன்னிடலப் 

பன்ட ப் மபயரடைப் மபயர்கள் என்பன தற்காலத் த ிழில் இல்டல எனநவ இவற்டற 

ஆக்கும் தன்ட  ஒருட  இை-எண்-பால் ஒட்டுக்கைான என், ஏன் என்பனவும் தன்ட ப் 

பன்ட  இை-எண்-பால் ஒட்டுக்கைான அம், ஆம், ஏம் என்பனவும் முன்னிடல ஒருட  

இை-எண்-பால் ஒட்டுக்கைான அடவ, ஆய், ஐ, ஓய் என்பனவும் முன்னிடலப் பன்ட  

இை-எண்-பால் ஒட்டுக்கைான அடவ, இர், ஈர் என்பனவும் தற்காலத் த ிழில் மபயரடைப் 

மபயர் ஆக்க ஒட்டுக்கைாகப் பயன்பாட்டில் இல்டல. பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட ப் 

மபயரடைப் மபயர்களும் பைர்க்டகப் மபண்பால் ஒருட ப் மபயரடைப் மபயர்களும் 

பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட ப் மபயரடைப் மபயர்களும் தான் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ைன. 

 பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  மபயரடைப் மபயர் ஆக்கத்தில் 

திாிபுறாபகுதி/திாிபுற்றபகுதி/மபயரடைப்பகுதி +(உப)+ (அன்/இன்)+ அ என்ற ஆக்கம் 

 ங்ககாலத்த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைது. தற்காலத் த ிழில் இத்தடகய 

அட ப்மபாழுங்கு அடிப்படையிலான ஆக்கம் இல்டல. எடுத்துக்காட்ைாக கால 

(கால்+அ) ‘காற்றுக்கைாவன’, கதவ (< கத+வ்+அ) ‘உறுதியானடவ’, எனவ (என்+வ்+அ) 

‘என்னுடையன’,  ரத்தன ( ரத்த்+அன்+அ) ‘ ரமுள்ைன’, நும்  (நும்+அ) 

‘உன்னுடையன’, காலன (கால்+அன்+அ) ‘கால்கைாவன’, இனிய (இன்+இ+ய்+அ) 
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‘இனியன’, எருத்தின (எருத்து+இன்+அ) ‘பிைாியுள்ைன’ என்ற ஆக்கங்கள் 

தற்காலத்த ிழில் இல்டல. இது நபான்று எதிர் டறப் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில் 

மபயரடைப்பகுதி+ஆத்+அன்+அ என்ற அட ப்மபாழுங்கால் விடையும் இன்னாதான 

(இன்+ஆத்+அன்+அ) என்ற ஆக்கமும் தற்காலத் த ிழில் இல்டல.  

 பைர்க்டக அஃறிடணப் ஒருட  மபயரடைப் மபயர் ஆக்கத்தில் திாிபுறாபகுதி + 

(இன்) + அது/அடத என்ற ஆக்கம்  ங்ககாலத்த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைது. தற்காலத் 

த ிழில் இத்தடகய அட ப்மபாழுங்கு அடிப்படையிலான மபயரடைப் மபயராக்கம் 

இல்டல.  எடுத்துக்காட்ைாக யாணது (யாண்+அது) ‘அழகானது’,  ைவது ( ைவ+அது) 

‘ஏ ாைி’, குைம்பினது (குைம்பு+இன்+அது) ‘குைம்புள்ைது’, டகயடத (டக+அடத) 

‘டகயிலுள்ைது’ என்ற ஆக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல. 

 தன்ட ப் பன்ட ப் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டிலில் உள்ை திாிபுறாப் பகுதி +அம் என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான 

மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் இல்டல. எடுத்துக்காட்ைாக உயிரம் 

(உயிர்+அம்) ‘உயிருள்ை  ாம்’, பலம் (பல +அம்) ‘பலவாயுள்ை  ாம்’ என்ற மபயரடைப் 

மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல. 

 பைர்க்டக உயர்வுப் பன்ட  மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப் பகுதி/மதாழிற்மபயர் பகுதி+ (இ) + (இன்) + 

(உைன்படுத்தி) +(ஆள்)+அர் என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான மபயரடைப் 

மபயராக்கங்கள் எல்லாம் தற்காலத் த ிழில் இல்டல. எடுத்துக்காட்ைாக கூந்தலர் 

(கூந்தல்+அர்) ‘கூந்தலுள்ைவர்’,  லத்தர் ( லத்த்+அர்) ‘மபாலிவுள்ைவர்’, நதத்தர் 

(நதத்த்+அர்) ‘நத த்தர்’ , விடன ர் (விடன+ந்+அர்) ‘ம யல்புாிவர்’,  டகவர் 
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( டக+வ்+அர்),  ந ான்பியர் (ந ான்பு+இ+ய்+அர்) ‘ந ான்பு ம ய்பவர்’, நுதலியர் 

(நுதல்+இ+அர்) ‘ம ற்றியுள்ைவர்’, நகாட்டையர் (நகாடு+ஐ+ய்+அர்) ‘சூழ்ச் ியுள்ைவர்’, 

 ாக்காட்ைாைர் ( ாக்காடு+ஆள்+அர்) ‘வண்டியுள்ைவர்’ , நூற்றினர் (நூற்று+இன்+அர்) 

என்ற ஆக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல. இருப்பினும்  ிறார் ( ிறு+அர்), வடலஞர் 

(வடல+ஞ்+அர்), படகவர் (படக+வ்+அர்), காதினர் (காது +இன்+அர்) என்ற ஆக்கங்கள் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைன. நதத்தர் என்ற ஆக்கம் தற்காலத் த ிழில் 

இல்லவிடினும் அதற்கு இடணயான நத த்தர் (நத த்த் + அர்) என்ற ஆக்கம் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைது. 

 பைர்க்டக உயர்வுப் பன்ட  மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + (இன்) + அவர் என்ற ஒழுங்கட ப்பு 

அடிப்படையிலான மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் எல்லாம் தற்காலத் த ிழில் இல்டல. 

எடுத்துக்காட்ைாக இல்லவர் (இல்+அவர்) ‘வீட்டில் வ ிப்பவர்’. புணர்ப்பினவர் 

(புணர்ப்பு+இன்+அவர்) என்ற மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல. 

 பைர்க்டக மபண்பால் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை மபயரடைப்/திாிபுப் பகுதி + அவள் என்ற ஒழுங்கட ப்பு 

அடிப்படையிலான மபயரடைப் மபயராக்கங்கைில்  ில தற்காலத் த ிழில் உள்ைன. 

எடுத்துக்காட்ைாக   ல்லவள் ( ல்+அவள்) என்ற மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைது. ஆனால் துறக்கத்தவள் (துறக்கத்து+அவள்) 

‘விண்ணுலகத்டதச்  ார்ந்தவள்’ என்ற மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் 

இல்டல.  
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 பைர்க்டக ஆண்பால் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + அவன் என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான 

மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. 

எடுத்துக்காட்ைாக விறலவன் (விறல்+அவன்) என்ற மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. 

 முன்னிடலப் பன்ட ப் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + அவிர் என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான 

மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. 

எடுத்துக்காட்ைாக ஊரவிர் (ஊர்+அவிர்) ‘ஊடரச் ார்ந்த  ீர்’ என்ற மபயரடைப் 

மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் இல்டல.  

 முன்னிடல ஒருட  மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + (இன்) + (உப) + அடவ என்ற ஒழுங்கட ப்பு 

அடிப்படையிலான மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் 

இல்டல. எடுத்துக்காட்ைாக நதாைடவ (நதாள்+அடவ) ‘நதாள்கடையுடைய  ீ’, 

ந  ியடவ (ந  ி+ய்+அடவ) ‘தட்டுள்ை ீ’, அம்பினடவ (அம்பு+இன்+அடவ) ‘அம்புள்ை 

 ீ’ என்ற மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல.  

 பைர்க்டக அஃறிடண பன்ட  மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + அடவ என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான 

மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. 

எடுத்துக்காட்ைாக காலடவ (கால்+அடவ) ‘கால்கைிலுள்ைடவ’ என்ற ஆக்கம் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. 
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 பைர்க்டக மபண்பால் ஒருட ப் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை மபயரடைப்மபயர்/திாிபுப் பகுதி + (இன்) + (உப) + அள் என்ற 

ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் இல்டல. எடுத்துக்காட்ைாக  ிறுட யள் ( ிறுட +ய்+அள்) 

‘பணிவுள்ைவள்’,  திலகத்தள் (திலகத்த்+அள்), சு ட்டினள் (சு ட்டு+இன்+அள்) ‘சு டு 

உள்ைவள்’ என்ற ஆக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. 

   பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட ப் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப்/மதாழிற்மபயர்ப் பகுதி + (இன்) + (உப) + (ஆள்) + அன் 

என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் இல்டல. எடுத்துக்காட்ைாக  ாடலயன் ( ாடல+ய்+அன்) 

‘இயல்புள்ைவன்’, மகாடலவன் (மகாடல+வ்+அன்) ‘மகாடலம ய்தவன்’, விடலவன் 

(விடல+வ்+அன்) ‘மகாள்டைப்மபாருள் உள்ைவன்’, கச் ினன் (கச்சு+இன்+அன்) ‘கச்சு 

அணிந்தவன்’, கழலினன் (கழல்+இன்+அன்) ‘கழடல அணிந்தவன்’, கண்ணியன் 

(கண்ணி+ய்+அன்) ‘தடல ாடல அணிந்தவன்’, நபணலன் (நபணல்+அன்) 

‘பாராட்டுபவன்’,  ன்னராைன் ( ன்னர்+ஆள்+அன்) ‘ ற்பண்புள்ைவன்’ என்ற  

மபயரடைப் மபயர் ஆக்கங்கள்  தற்காலத் த ிழில் இல்டல.  

 பைர்க்டக அஃறிடண ஒருட ப் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + ஆம் என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான 

பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: இருவாம் 

‘ ா ிருவர்’. 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 546 

 பைர்க்டக உயர்வுப் பன்ட  மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + ஆம் என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான 

பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல:  சுப்பார் 

‘இடை உடையவர்’.  

 பைர்க்டக மபண்பால் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + (இன்) + ஆள் என்ற ஒழுங்கட ப்பு 

அடிப்படையிலான பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் இல்டல: அல்குலாள் (அல்குல் +ஆள்) ‘அல்குடல உடையவள்’. 

கதுப்பினாள் ‘கூந்தடல உடையவள்’. இப்மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

வழக்கில் இல்டல என்றாலும் இத்தடகய ஆக்க முடற தற்காலத் த ிழில்  ாத்திய ாகும்: 

(ம ல்) இடையாள் (இடை+ய்+ஆள்) ‘இடைடய உடையவள், (கருங்) கூந்தலாள் 

(கூந்தல்+ஆள்) ‘கூந்தடல உடையவள்’  

பைர்க்டக ஆண்பால் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை மபயரடைப்/திாிபுறாப் பகுதி + (இன்) + ஆன் என்ற ஒழுங்கட ப்பு 

அடிப்படையிலான பின்வரும் மபயரடைப் மபயராகங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ைது: மபரு ான் (மபரும்+ஆன்) ‘மபருட க்குாியவன்’, ஊரான் 

(ஊர்+ஆன்) ‘ஊடரச்  ார்ந்தவன்’; இருப்பினும் பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கம் 

தற்காலத் த ிழில் இல்டல: முர ினான் (முரசு+இன்+ஆன்) ‘முரட  உடையவன்’. 

பைர்க்டகப் மபண்பால் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + இ என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான 

பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைது: 
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கண்ணி (கண்+இ) ‘கண்கடை உடையவள்’; ஆனால் பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கம் 

தற்காலத் த ிழில் இல்டல: கள்வி (கள்+வ்+இ) ‘வஞ் கம்  ிடறந்தவள்’; இருப்பினும் 

கள்ைி (கள்+இ) என்ற உைன்படுத்தி இல்லா மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ைது.  

முன்னிடல உயர்வுப் பன்ட  மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப்/திாிபுப்  பகுதி + (உைன்படுத்தி) + இர் என்ற 

ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான பின்வரும் மபயரடைப் மபயராகங்கள் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: கிழவிர் ‘உாிட  உடைய  ீர்’ (கிழ+வ்+இர்),  ாந்திர் 

‘ ாந்தரான  ீர்’ <  ாந்த்+இர்),  காஅலிர் (<  காஅல் +இர்) ‘ டகத்தல் ம ய்கிற  ீர்’; 

இருப்பினும் இத்தடகய ஆக்க முடறடயப் பயன்படுத்தி ஆக்கப்பட்ை பைர்க்டக உயர்வுப் 

பன்ட  மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைன: கிழவர் 

(கிழ+வ்+அர்),  ாந்தர் ( ாந்த்+அர்).  

முன்னிடல உயர்வுப் பன்ட  மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப்/திாிபுப்  பகுதி + ஈர் என்ற ஒழுங்கட ப்பு 

அடிப்படையிலான பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் 

இல்டல: ஊாீர் ‘ஊாிலுள்ை  ீர்’;  இருப்பினும் இத்தடகய ஆக்க முடறடயப் பயன்படுத்தி 

ஆக்கப்பட்ை பைர்க்டக உயர்வுப் பன்ட  மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ைன: ஊரார் (ஊர்+ஆர்) ‘ஊடரச்  ார்ந்தவர்கள்’ . 

 தன்ட  ஒருட ப் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் 

உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + என் என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான பின்வரும் 

மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: பாி ிமலன் 

(பாி ில்+என்) ‘பாி ில் நவண்டும்  ான்’. 
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 தன்ட ப் பன்ட  மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் 

உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + (இன்) + ஏம் என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான பின்வரும் 

மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: பா டறநயம் 

(பா டற +ஏம்) ‘பா டறயில் உள்ை  ாம்’ , ம ஞ் ிநனம் (ம ஞ்சு+இன்+ஏம்) ‘ம ஞ்ட  

உடைய  ாம்’ . 

 தன்ட  ஒருட  மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் 

உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + (உைன்படுத்தி) ஏன் என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான 

பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: 

உண்டிநயன் (உண்டி+ய்+ஏன்)’ ‘உண்ணும்பழக்கமுள்ை  ான்’. 

 முன்னிடல ஒருட  மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப்/திாிபுப் பகுதி + (இன்) (ஆள்) + (அன்) +  ஐ என்ற 

ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: தாடய (தாய் + ஐ) ‘தாயாகிய  ீ’, கண்டண (கண்+ஐ) 

‘கண்டண உடைய  ீ’, உள்ைத்டத (உள்ைத்த்+ஐ) ‘உள்ைத்டத உடைய  ீ’, 

ம ாது லாைடன (ம ாது ல் +ஆள்+அன்+ஐ) ‘அன்னியராய  ீ’, ட ந்திடன 

(ட ந்து+இன்+ஐ) ‘வலியுடையவராய  ீ’ 

 முன்னிடல ஒருட ப் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + ஓய் என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான 

பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: காதநலாய் 

(காதல்+ஓய்) ‘காதலுள்ை  ீ’. 
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பைர்க்டகப் பன்ட  மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப்/திாிபுப்/மபயரடைப் பகுதி + (உைன்படுத்தி) + ஓர் என்ற 

ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் இல்டல: இவநணார் (இவண் + ஓர்) ‘இவ்விைத்டதச்  ார்ந்நதார்’, 

காதநலார் (காதல்+ஓர்) ‘காதல் உள்ைவர்’, புதுநவார் (புது+வ்+ஓர்) ‘புதியவர்கடை 

விரும்புநவார்’. இருப்பினும் பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ைன:  ிலத்நதார் ( ிலத்த்+ஓர்) ‘ ிலங்கடைச்  ார்ந்தவர்’,  ல்நலார் 

‘ ல்லவர்கள்’. இத்தடகய மபயரடைப் மபயராக்க முடறடயப் பயன்படுத்தி ஓர் 

என்பதற்குப் பதிலாக அர் என்ற பின்மனாட்டைப் பயன்படுத்தி ஆக்கப்பட்ை  ில 

மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைன: காதலர் (காதல்+ அர்). 

பைர்க்டகப் மபண்பால் ஒருட ப் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப் பகுதி + (உைன்படுத்தி) + ஓள் என்ற ஒழுங்கட ப்பு 

அடிப்படையிலான பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் 

இல்டல:  டனநயாள் ( டன+ய்+ஓள்) ‘ டனடயச்  ார்ந்தவள்’. 

பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட ப் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை திாிபுறாப்/திாிபுப் பகுதி + (உைன்படுத்தி) + ஓன் என்ற 

ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் இல்டல: கிழநவான் (கிழ+வ்+ஓன்) ‘உாிட யுள்ைவன்’, தம்ந ான் 

(தம்+ஓன்) ‘அவன்’, முன்பிநனான் (முன்பு+இன்+ஓன்) ‘வலிட யுள்ைவன்’. 

பைர்க்டக அஃறிடண ஒருட ப் மபயரடைப் மபயராக்கத்தில்  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ை மபயரடைப்மபயர்ப்/மபயரடைப்/திாிபுறாப் பகுதி + (உைன்படுத்தி) 

(இ)+ ((ஆ(த்)) + (த்)து என்ற ஒழுங்கட ப்பு அடிப்படையிலான பின்வரும் மபயரடைப் 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 550 

மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: புதுநவார்த்து (புதுநவார்+த்து) 

‘புதியவர்கள் உள்ைது’,  ாக்கட்டு ( ாக்கள்+து) ‘ னிதர்கள் உள்ைது’,  ல்லாற்று ( ல்லல் 

+து) ‘வைமுள்ைது’, இன்னாது (இன்+ஆ+து) ‘இனிட யற்றது’, வாலிது (வால் + இ + து) 

‘மவண்ட யானது’, மவங்குறும்பின்று (மவண்குறும்பு+இன்+து) ‘மகாடிய 

குடிகளுடையது’, புரவிற்று (புரவு+இன்+து) ‘தாிசு ிலங்கள் உள்ைது’. இருப்பினும் 

பின்வரும் மபயரடைப் மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைது: புதிது 

(புத்+இ+து) ‘புதியது’.  

5.4.9. விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

 விடனயால் குறிப்பிைப்பட்ை ம ய்தவடரநயா (எழுவாடயநயா) 

ம யப்படுமபாருடைநயா குறிப்பிடும் விடனமுற்று வடிவம் விடனயாலடணயும் மபயர் 

எனப்படும். குறிப்பாக விடனமுற்று வடிவம் மபயர்நபான்று பயன்படுத்தப்பட்ைால் அது 

“விடனயாலடணயும் மபயர்” எனப்படும்.  விடனயாலடணயும் மபயடர “விடன-க்கிற, 

விடன-த்த, விடன-க்கும் X” எனப் மபாருள்நகாள் ம ய்யலாம்; இதில் x என்பது 

விடனயாலடணயும்  மபயாிலுள்ை இை-எண்-பால் பின்மனாட்ைால் குறிப்பிைப்படும் 

 ற்றும் “விடன” என்பது விடனயாலடணயும் மபயடர உட்படுத்தும் விடன ஆகும். 

விடனயாலடணயும் மபயர் பிற மபயர்கடைப் நபான்று ம யற்பாடு ம ய்யும்; இது பிற 

மபயர்கடைப் நபான்று மபயர்த்திாிபாக்கம் ம ய்யும்; அதாவது நவற்றுட  

உருபுகளுக்கும் பன்ட மயாட்டுக்களுக்கும் திாிபுறும்.  விடனமுற்றுக்கும் 

விடனயாலடணயும் மபயருக்கும் வடிவ அடிப்படையில் மபரும்பான்ட யும் 

நவறுபாடில்டல;  ில ந ர்வுகைில் விடனப்பகுதியுைன் ந ர்க்கப்படும் ஒட்டுக்கள் 
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விடனயாலடணயும் மபயருக்கு நவறுபடும். கடலநுட்ப அடிபடையில் எந்த 

விடனமுற்றும் விடனயாலடணயும் மபயராகச் ம யல்படும். எனநவ ம ம்ம ாழித் 

த ிழில் அம் ாதிாியான விடன வடிவங்களுக்கு இரண்டு மபாருள்நகாள்கள் 

தரப்படுகின்றன: ஒன்று விடனமுற்றாக  ற்மறான்று விடனயாலடணயும் மபயராக. 

சூழல்  ட்டும் தான்  ாியான மபாருள்நகாடைத் நதர்ந்மதடுக்க இயலும்.  

  ரபிலக்கணக்கண ஆ ிாியர்களும் உடரயா ிாியர்களும் இவ்வடகயிற்படும் 

மபயர்கடை “வினயாலடணயும் மபயர்” ( ன்னூல், விதி 285), விடனப் மபயர் (பதி.13:1, 

2, 4, 6 பற்றிய படழய உடர) அல்லது மதாழிற்மபயர் (பதி.19:19 பற்றிய படழய உடர) 

எனக் குறிப்பிடுகின்றன.   ாம் இங்கு விடனயாலடணயும் மபயர் என்படத 

இவ்வடகயிற் படும் விடனகடைக் குறிப்பிைக் கடலம ால்லாகப் பயன்படுத்துகின்நறாம். 

5.4.9.1.  ங்கத்த ிழில் விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

 இரண்டு வடகயான விடனயாலடணயும் மபயர்கள் ம ம்ம ாழித் த ிழில் 

காணப்படுகின்றன: உைன்பாட்டு விடனயாலடணயும் மபயர், எதிர் டற 

விடனயாலடணயும் மபயர். 

  ங்கநூல்கைின் விடனயாலடணயும் மபயர்கைின் அட ப்பு கருதி இங்கு 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் இறந்தகால விடனயாலடணயும் மபயர்கள், 

இறந்தகால ில்லா விடனயாலடணயும் மபயர்கள், எதிர் டற விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் எனப் பிாித்து விைக்கப்பட்டுள்ைன.  

5.4.9.1.1 இறந்தகால விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

 இறந்தகால விடனயாலடணயும் மபயர்கள் பின்மனாட்டுக்கைால் 

ஆக்கப்படுகின்றன.  விடனடயச் ம ய்பவாின் அல்லது அனுபவிப்பவாின் இை-எண்-
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பால்-ஐக் குறிப்பிடும் விடனயாலடணயும் மபயராக்கப் பின்மனாட்டு விடனயின் 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதியுைன் ந ர்க்கப்படுகின்றது.  ில ந ர்வுகைில் அன், இன், 

அல்லது இ ின் என்பது விடனயாலடணயும் மபயராக்க ஒட்டைச் ந ர்க்கும் முன் 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதியுைன்  ந ர்க்கப்படுன்றது.  

5.4.9.1.1.1. இறந்தகால விடனயாலடணயும் மபயராக்கதிற்கான இை-எண்-பால் 

விகுதிகள்  

வ.எண்  இை-எண்-பால் விைக்கம் இை-எண்-பால் விகுதிகள் 

1 தன்ட  ஒருட  என், ஏன் 

2 தன்ட  பன்ட /உயர்வுப் பன்ட  அம்,ஆம் ஏம் 

3 முன்னிடல ஒருட  ஆய், ஓய் 

4 முன்னிடல பன்ட /உயர்வுப் பன்ட  அவி, இர், ஈ(இ)ர் 

5 பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட  அன், அவன், ஆன், ஓன் 

6 பைர்க்டகப் மபண்பால் ஒருட  அவள், அள், ஆள், ஓள் 

7 பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட  அவர், அர், ஆர், ஓர் 

8 பைர்க்டக அஃறிடண ஒருட  அது, அடத 

9 பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  அ, அடவ 

 

5.4.9.1.1.2. இறந்தகால விடனயாலடணயும் மபயராக்கதிற்கான ஆக்க நுட்பம் 

இதன் ஆக்க நுட்பம்  பின்மனாட்ைாகம் ஆகும். பின்வருவது இதன் ஒழுங் 

அட ப்பு: இறந்தகாலப் பகுதி +/-அன்/இன்/இ ின்+இை-எண்-பால் பின்மனாட்டு.  ிலர் 

அவிர், அவன், அவள், அவர், அடத, அடவ என்ற பின்மனாட்டுக்கைிலிருந்து மதாைக்க 

அ-ஐ பிாிக்க விருப்பி அடத பகுதியின் பாக ாகக் கருதுவர். எடுத்துக்காட்ைாக, துறந்தவர் 

என்படத துறந்த் (இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி) + அவர் (இை-எண்-பால் பின்மனாட்டு)  
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என்பதற்குப் பதிலாக துறந்தவர் < துறந்த (இறந்தகாலப் மபயமரச் ம்) + அர் (இை-எண்-

பால் பின்மனாட்டு)  எனப் பகுப்பர். ஆனால் இறந்தகால ில்லாத விடலயாலடணயும் 

மபயர்கைில் மபயமரச்  வடிடவ அடையாைங்காண இயலாது. எடுத்துக்காட்ைாக 

இருப்பவர் என்பதில் *இருப்ப என்பது இறந்தகால ில்லாத மபயமரச் ம் அல்ல. எனநவ 

இருப்பவர் என்படத *இருப்ப+அர் அல்லது *இருப்ப+அவர் என்பதிலிருந்து 

ஆக்கவியலாது. எனநவ இங்கு இருப்பவர் என்பது இருப்ப் (இறந்தகால ில்லா/முற்றல்லா 

பகுதி + அவர் (இை-எண்-பால் பின்மனாட்டு) எனப் பகுக்கப்பட்டு அதன் ஆக்கம் 

விைக்கப்படுள்ைது. இது துறந்தவர் என்படத துறந்த் (இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி) + அவர் 

(இை-எண்-பால் பின்மனாட்டு)  எனப் பகுத்து அதன் ஆக்கத்டத விைக்குவது நபான்று 

அட யும். இரண்டும் ஒநர நபான்ற அட ப்பின் பாற் படும்.  

பின்வரும் அட்ைவடணயில் இறந்தகால விடனயாலடணயும் மபயர்கைின் 

ஆக்கத்திற்கான இை-எண்-பால் பின் மனாட்டுகளும் அவற்றின் ஒழுங்கட ப்புகளும் 

எடுத்துக்காட்டுகளும் அடவ  ங்ககால இலக்கியங்கைில் வரும் இைங்களும் 

தரப்பட்டுள்ைன. 

இை-எண்-பால் 

பின்மனாட்டு 

அட ப்பும் எடுத்துக்காட்டும் வரு ிைமும் 

அ (பைர்க்டக 

அஃறிடணப் 

பன்ட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+உைன்படுத்தி+அ 

இரந்நதார் நவண்டிய மகாடுத்து (குறு.349:5-6) 

[நவண்டிய <நவண்டு +ய் (உ.ப.) +அ; நவண்டிய 

ம யப்படுமபாருைாகும்] 

‘இரந்நதாருக்கு விருப்பியவற்டறக்/நவண்டியவற்டறக் மகாடுத்து’ 

“ இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+அன்+அ 
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 ாண்ைன பல (பதி.19:27) 

[ ாண்ைன <  ாள் ‘ந ர்த்தியாகவிரு’ +அன்+அ 

‘ந ர்த்தியாகவிருந்தடவ பல (இைங்கள்) 

“ இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+உைன்படுத்தி+இன்+அ 

கூந்தல் ஒாீஇயின நபால… டழக்கண் (பதி.21:33-34-35) 

[ஒாீஇயின < ஒாீஇ + ய் (உ.ப.)+இன்+அ; ஒரு’விலகு’] 

‘கூந்தலிலிருந்து விலகிச்ம ன்றது நபான்ற கருடணயுள்ை கண்கள்’ 

அது (பைர்க்டக 

அஃறிடண 

ஒருட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+அது 

கால் யாத்தது (மபரு:133) 

[யாத்தது <யாத்த்+அது; யா ‘கட்டு’; யாத்தது என்பது 

ம யப்படுமபாருள்] 

‘காலுைன்/கம்பத்துைன் கட்ைப்பட்ைது…’ 

“ குப்டப நவடை உப்பிலி மவந்தடத ( ிறு:137) 

[மவந்தடத <  மவந்தது+ஐ (நவ.உ); மவந்தது < மவந்த்+அது; மவ 

‘நவகு’; மவந்தடத என்பது ம யப்படுமபாருள்] 

‘நவடை இடலகள் உப்பில்லா ல் மவந்தது’ 

“ இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+உைன்படுத்தி+அது 

 ின் உள்ைியது முடித்நதாய் (புற.211:9-10) 

[உள்ைியது <உள்ைி+ய் (உ.ப)+அது; உள்ளு ‘ ிடன’; உள்ைியது 

என்பது ம யப்படுமபாருள்] 

‘ ீ  ிடனத்தடத முடித்தவன்’ 

அடத 

(பைர்க்டக 

அஃறிடண 

ஒருட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+அடத 

ஊர்ந்தடத …புகல்  ால் நவழம் (பாி.21:1,2) 

[ஊர்ந்தடத < ஊர்ந்த்+அடத; ஊர் (வி) ‘ வாாிம ய்’; ஊர்ந்தடத 

என்பது ம யப்படுமபாருள்] 

‘ ீ  வாாிம ய்தது புகழ்மபற்ற யாடன ஆகும்’ 
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அம் 

(தன்ட  

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+அன்+அம் 

யாம் உ க்கு ச்  ிறந்தனம் ஆதல் அறிந்தனிர் ஆயின் (கலி.5:4-5) 

[ ிறந்தனம் <  ிறந்த்+அன்+அம்;  ிற (வி) ‘இன்றியட யாதிரு’] 

‘ ாங்கள் உங்களுக்கு இன்றியட யாதிருந்தவர் என்று  ீ 

அறிந்திருந்தால்’ 

அர்  

(பைர்க்டக 

உயர்திடணப் 

பன்ட / 

உயர்வுப் 

பன்ட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+உைன்படுத்தி+அர் 

பிாிதல் வல்லியர் …  த்துறந்நதார் (அக.223:1) 

[வல்லியர் < வல்லி +ய் (உ.ப.) + அர்; வல் (வி) ‘திறன்மகாண்டிரு’] 

‘எங்கடைத் துறந்தவர் பிாிவதில் திறன்மகாண்டிருந்தவர்’ 

 இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+இன்+அர் 

நவண்டுப நவண்டினர்க்கு அைி (மபரு:444) 

நவண்டினர்க்கு < நவண்டினர் +கு (நவ.உ.); நவண்டினர் < 

நவண்டி+இன்+அர்; நவண்டு (வி) ‘விரும்பு’] 

‘நதடவப்பட்ைடத எல்லாம் நவண்டினவர்க்கு நதடவப்பட்ைடத 

எல்லாம் அைி’ 

அவர் 

(பைர்க்டக 

உயர்திடணப் 

பன்ட / 

உயர்வுப் 

பன்ட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+அவர் 

 ள் என் கங்குல்  டுங்கு துடண ஆயவர்  ின்  றந்து உடறதல் 

யாவது  (அக.129:2-3) 

[ஆயவர் < ஆய் +அவர்; ஆய் (வி) ‘இரு’] 

‘ டுக்கும் இந் ள்ைிரவில் உனக்குத் துடணயாக இருந்தவர் 

உன்டன  றந்து எப்படி (பிாிந்து) தங்கியிருக்க முடிந்தது?’ 

 துறந்தவர் ஆண்டு ஆண்டு உடறகுவர் மகால்நலா ( து: 131) 

துறந்தவர் < துறந்த்+அவர்; துற (வி) ‘விட்டுவிடு’ 

‘என்டனத் துறந்தவர் (என்னிை ிருந்து விலகி) அங்கு ிங்கும்  
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தங்கியிருப்பாரா? 

  ட்ைவர் குடி உயர்க்குடவ ( து: 131) 

 ட்ைவர் <  ட்ட்+அவர்;  ள் (வி) ‘ ட்பாயிரு’] 

அவள் 

(பைர்க்டக 

மபண்பால் 

ஒருட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+அவள் 

 ின் தீட  காத்தவள் (கலி.44:19) 

[காத்தவள் <காத்த்+அவள்; கா ‘பாதுகா’] 

‘உனக்கு (ஏற்பட்ை) தீட யிலிருந்து உன்டனக் பாதுகாத்தவள்’ 

அவன் 

(பைர்க்டக 

ஆண்பால் 

ஒருட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+அவன் 

வருவன் என்ற நகானது மபருட யு து பழுது இன்றி வந்தவன் 

அறிவும்  (புற.217:7-8) 

[வந்தவன் <வந்த்+அவன்; வரு (வி)’ 

“வருநவன்” என்ற அர னின் மபருட டயயும் தவறா ல் 

வந்தவனின் அறிடவயும் 

அவிர் 

(முன்னிடலப் 

பன்ட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+அவிர் 

 ான்றவிர்…என் துயர்  ிடல தீர்த்தல் நும் தடல க் கைநன 

(கலி.139:33,36-37) 

[ ான்றவிர்< ான்ற்+அவிர்;  ால் ‘உன்னத ாயிரு’] 

‘ ான்நறார்கநை, என் துயர ான  ிடலடய   ீக்குதல் உம்முடைய 

முதன்ட யான கைட யாகும்’ 

“ கண்ைவிர் எல்லாம் கதும் என வந்தாங்நக பண்டு அறியாதீர் நபால 

ந ாக்குவீர் (கலி.140:1-2) 

[கண்ைவிர் <கண்ட்+அவிர்; காண் (வி) 

‘என்டனக் கண்ைவர்கள்கைாகிய  ீங்கள் எல்லாம் இங்கு வந்து 

என்டன முன்னர் அறியாதவர் நபால ந ாக்குவீர்கள்’ 

அடவ 

(முன்னிடல 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+அடவ 

 ாறு அ ர் அட்ைடவ (பாி.21:66) 
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ஒருட ) [அட்ைடவ < அட்ட்+அடவ: அடு (வி) ‘மகால்’ 

‘நபாாில் படகவர்கடைக்  மகான்றவனாகிய  ீ’ 

அடவ 

(பைர்க்டக 

அஃறிடணப் 

பன்ட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+உைன்படுத்தி+அடவ 

வடர முதல்  ிதறியடவ (அக.108:3) 

[ ிதறியடவ < ிதறி+ய்+அடவ;  ிதறு (வி)  

‘ டலயின் உச் ியின் ந ல்  ிதறியடவ’ 

அன் 

(பைர்க்டக 

ஆண்பால் 

ஒருட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+இன்+அன் 

முது பார்ப்பான் அஞ் ினன் ஆதல் அறிந்து (கலி.65:20) 

[அஞ் ினன் < அஞ் ி+இன்+அன்; அஞ்சு ‘பயப்படு’] 

‘வயதான அந்தணன் பயந்தவன் என்படத அறிந்து’ 

ஆம் 

(தன்ட ப் 

பன்ட  

/உயர்வுப் 

பன்ட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+ஆம் 

புணர்ந்தாம் நபால உணர்ந்த ம ஞ் ம ாடு ( ற்ற்.349:4) 

புணர்ந்தாம் < புனர்ந்த்+ஆம்; புணர் (வி) ‘ந ர்’] 

‘புணர்ந்தவர்/ந ர்ந்தவர்  ாம் என்பது நபால் உணர்ந்த 

ம ஞ் த்துைன்’ 

ஆய் 

(முன்னிடல 

ஒருட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+ஆய் 

முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் நபால் காட்டிடன (கலி.67:7) 

[குறி ‘எண்ண ிடு’; குறித்தாய் ‘எண்ண ிட்ை  ீ’ < குறித்த்+ஆய்] 

‘எடதநயா ஒன்டற விரும்பினாய்  ீ என்று காட்டினாய்’ 

 இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+உைன்படுத்தி+ஆய் 

 ீங்க க் கருதியாய்க்கு … துயர் உழப்பநவா (கலி.136:15, 16) 

[கருதியாய்க்கு < கருதி+ய் (உ.ப)+ஆய்+க்கு (நவ.உ.); கருது (வி) 

‘விரும்பு’] 

‘ ீங்க விரும்பின/கருதிய உனக்கு நவண்டி அவள் 

துன்பப்பைநவண்டு ா?’ 
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ஆர் 

(பைர்க்டக 

உயர்திடணப் 

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+ ஆர் 

ெல்கூர்ந்தார் மசல்ே மக்கள் (கலி 50:14) 

[ெல்கூர் ‘துன்புறு’; ெல்கூர்ந்தார் < ெல்கூர்ந்த்+ஆர்] 

‘துன்புற்றேர்களுனடய அன்ோை மகள்’ 

 இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+இன்+ஆர் 

ஒன்றினார் வாழ்க்டகநய வாழ்க்டக (கலி 18:11) 

ஒன்றினார் <ஒன்றி +இன்+ஆர்; ஒன்று ‘ந ர், இடண’ 

‘வாழ்க்டகயில் இட வுைன் இணந்தவர் வாழ்க்டக தான் (உண்ட ) 

வாழ்க்டக’ 

ஆள் 

(பைர்க்டக 

மபண்பால் 

ஒருட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+ஆள் 

ஈன்றாட்கு ஒரு மபண் இவள் (பாி.8:58) 

ஈன்றாட்கு <ஈன்ற்+ஆள்+கு (நவ.உ.) 

‘அவடைப் மபற்றவளுக்கு/ஈன்றவளுக்கு இவள் ஒநர  கள் ஆவாள்’ 

ஆன் 

(பைர்க்டக 

ஆண்பால் 

ஒருட ) 

இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+ ஆன் 

படக இல் ந ாய் ம ய்தான் …  டல (கலி.40:60) 

[ம ய்தான்<ம ய்த்+ஆன்; ம ய் (வி)] 

‘படகயில்லாத ந ாடய (காதல் ந ாடய) உருவாக்கியவனின் 

 டல’ 

 இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+ உைன்படுத்தி+ஆன் 

கடீஇயார்க்கு யாங்கு ஆகுவம் மகால் ( ற்ற்.313:5-6) 

கடீஇயார்க்கு < கடீஇயான் +கு (நவ.உ.); கடீஇயான் கடீஇ+ய் 

(உ.ப.)+ஆன்); கடீஇ ‘துற’ 

‘ ம்ட த் துறந்தவர்க்கு   ாம்   ிற்கிநறாம்?’ 

 இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+ உைன்படுதி+இன்+ஆன் 

எவ்வம் உறீஇயினான் குன்று (கலி.42:24) 
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உறீஇயினான்< உறீஇ+ய்(உ.ப.)+இன் +ஆன்; உறு (வி) ‘அனுபவி’ 

‘துன்படத அனுபவிக்கச்ம ய்தவனின்  டல’  

இர் 

(முன்னிடலப் 

பன்ட / 

உயர்வுப் 

பன்ட ) 

இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ அன்+இர் 

சுரம் ம ால்லாது இறப்ப த் துணிந்தனிர்க்கு ஒரு மபாருள் 

ம ால்லுவது உடைநயன்  (கலி.8:6-8) 

[துணிந்தனிர்க்கு < துணிந்தனிர்+க்கு (நவ.உ.); துணிந்தனிர்< 

துணிந்த்+அன்+இர்; துணி(வி)] 

‘(எம் ிைம்) கூறாது காட்டிற்குப் நபாகத் துணிந்த உனக்கு 

கூறுவதற்கு ஒன்று இருக்கின்றது’   

ஈ(இ)ர் 

(முன்னிடலப் 

பன்ட / 

உயர்வுப் 

பன்ட ). இது 

இர் என்பதன் 

 ாற்றுரு ஆகும். 

இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ ஈர் 

பல் ான்றீநர பல் ான்றீநர (புற.195:1) 

[ ான்றீர் < ான்ற்+ஈர்;  ால் (வி) ‘ஒழுக்க ாயிரு’] 

‘பல  ல்மலாழுக்ககங்கள் மகாண்ைவர்கைாகிய  ீர்’ 

 இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ உைன்படுத்தி+ஈர் 

யாாீநரா எம் விலங்கியீஇர் (அக.390:14) 

விலங்கியீஇர் <விலங்கி+ய்(உ.ப.)+ஈஇர்; விலங்கு ‘இடையீடும ய்’ 

‘எம்ட  இடையீடும ய்தவராகிய  ீர் யாநரா?’ 

என்  

(தன்ட  ஒருட ) 

இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ அன்+என் 

 ின் ஆடு மகாள் வியன்  ார்பு மதாழுதமனன் பழிச் ி ச் 

ம ல்வல்…யாநன (புற.211:15-17) 

[மதாழுதமனன் < மதாழுத்+அன்+என்; மதாழு (வி. ‘வணங்கு’] 

‘உன் பரந்த மவற்றி மகாண்ை  ார்டப மதாழுத  ான் (உன்டன) 

விட்டுச் ம ல்நவன்’ 
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ஏம் 

(தன்ட ப் 

பன்ட / 

உயர்வுப் 

பன்ட ) 

இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ ஏம் 

அைி மபற்நறம் எம்ட   ீ அருைிடன  (கலி.66:22) 

[மபற்நறம் <மபற்ற்+ஏம்; மபறு (வி)] 

‘உன் இரக்கத்டத மபற்ற எங்கைிைம்  ீ கருடண காட்டினாய்’ 

ஏன் 

(தன்ட  ஒருட )  

இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ ஏன் 

தந்டத தன் ஊர் இதுநவ ஈன்நறன் யாநன  ( ற்ற்.198:11-12) 

ஈன்நறன் <ஈன்ற்+ஏன்; ஈன் ‘மபறு’ 

‘இது அவள் தந்டத ஊர்; அவடை ஈன்றவன்  ான்’ 

 அறத்நதாடு  ின்நறடன க் கண்டு (கலி.39:20) 

[ ின்நறடன < ின்நறன் + ஐ (நவ.உ.);  ின்நறன் < ின்ற்+ஏன்;  ில் 

(வி)]  

‘அறத்துைன்  ின்ற என்டனக் கண்டு’ 

 இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ அன்+ஏன் 

 ின்டன தடகத்தநனன் அல்லல் காண்  (கலி.108:20) 

[தடகத்தநனன் < தடகத்த்+அன்+ஏன்; தடக ‘ ிறுத்து, தடு’] 

‘உன்டன தடுத்த என் துன்பத்டதக் காண்’ 

ஓய்  

(முன்னிடல 

ஒருட ) 

இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ ஓய் 

தீங்கு ம ய்தடனநய ஈங்கு வந்நதாநய (அக.112:8) 

[வந்நதாய் < வந்த்+ஓய்; வர் (வி)] 

‘இங்கு வந்த  ீ தீங்கு ம ய்தவன்’ 

 இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ உைன்படுத்தி+ஓய் 

குற ப் பிணா க் மகாடிடய க் கூடிநயாய் (பாி.19:95) 

[கூடிநயாய் < கூடி+ ய் (உப)+ஓய்; கூடு (வி) ‘இடண’] 

‘முந்திாிக்மகாடிடயப் நபான்ற குறத்தியுைன் இடணந்த  ீ’ 

ஓர்  இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ ஓர் 
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(பைர்க்டக 

உயர்திடணப் 

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட ) 

பன் டல இறந்நதார்க்கு  (அக.101:17) 

[இறந்நதார் <இறந்த்+ஓர்; இற (வி)] 

‘பல  டலகடைக் கைந்தவனுக்கு’ 

 இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ உைன்படுத்தி+ஓர் 

 ீரும்  ிலனும் புணாிநயார் ஈந்து உைம்பும் உயிரும் 

படைத்தி ிநனாநர (புற.18:22-23) 

[புணாிநயார் < புணாி+ய்(உப)+ஓர்] 

 ீருைனும்  ிலத்துைனும் இடணந்நதார் இங்கு (பூ ியில்) 

உைம்டபயும் உயிடரயும் படைத்தவர்கள்’ 

 இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ இ ின்+ஓர் 

தாம் நதரலர் மகால்நலா ந ய் ாட்டு … இறந்தி ிநனாநர 

( ற்ற்.302:6-10) 

[இறந்தி ிநனாநர < இறந்த்+இ ின்+ஓர்; இற ‘கைந்து ம ல்’] 

‘மவகுதூரத்திலுள்ை  ாட்டிற்குக் கைந்து ம ன்றவர் யார் என்பது 

அவனுக்கு  ிச் ய ில்டலயா?’ 

  ீரும்  ிலனும் புணாிநயார் ஈந்து உைம்பும் உயிரும் 

படைத்தி ிநனாநர (புற.18:22-23) 

படைத்தி ிநனாநர <படைத்த்+இ ின்+ஓர்; படை ‘உருவாக்கு’] 

 ீருைனும்  ிலத்துைனும் இடணந்நதார் இங்கு (பூ ியில்) 

உைம்டபயும் உயிடரயும் படைத்தவர்கள்’ 

 இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ இன்+ஓர் 

ம ன்று தீ ம ஞ் த்து ச்  ினம்  ீடிநனார் (பாி.5:73) 

[ ீடிநனார் <  ீடி+இன்+ஓர்;  ீடு ‘ ீள்’] 

‘அழிக்கும் தீ ம ஞ் த்தில்  ினம்  ீண்நைார்’  

ஓள் இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ ஓள் 
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 (பைர்க்டக 

மபண்பால் 

ஒருட ) 

கன்று புகு  ாடல  ின்நறாள் எய்தி (அக.9:20) 

‘கன்றுகள் திரும்பிவரும்  ாடலப் மபாழுதில் (எனக்கு நவண்டி 

காத்திருந்து)  ின்றவடை ம ன்றடைந்து’ 

 இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+ இ ின்+ஓள் 

வருந்தினாள் அைியள்  ீ பிாிந்தி ிநனாநை (குறு.336:6) 

[பிாிந்தி ிநனாநை < பிாிந் +இ ின்+ஓள்; பிாி (வி)] 

‘ ீ பிாிந்தவள் வருந்தினாள். அவள் இரங்கத்தக்கவள்’ 

ஓன் 

(பைர்க்டக 

ஆண்பால் 

ஒருட ) 

இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி+உைன்படுத்தி+ ஓன் 

ம ருடன எம் முன் தப்பிநயான் தம்பிமயாடு …  ாடை ச் 

ம ய்குவன் அ ர் (புற.304:4-5,6) 

[தப்பிநயான் <தப்பி+ய்+ஓன்; தப்பு ‘தவறும ய்’ 

‘ந ற்று என் அண்ணனுைன் தவறும ய்தவனின் தம்பியுைன்  ான் 

நபார் புாிநவன்’ 

 

 

5.4.9.1.2. இறந்தகால ல்லா விடனயாலடணயும் மபயர்  

 இறந்தகால ல்லா விடனயாலடணயும் மபயடர “ ிகழ்கால” விடனயாலடணயும் 

மபயராகநவா “எதிர்கால” விடனயாலடணயும் மபயராகநவா உணரலாம்; இரண்டிற்கும் 

ஒநர வடிவம் தான்; சூழல் எது  ாியானது என்படதத் தீர் ானிக்கும். 

  இறந்தகால ல்லா/முற்றால்லா விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

பின்மனாட்ைாக்கத்தால் ஆக்கப்படுகின்றன. இைம்-எண்-பாடலக் குறிப்பிடும் 

விடனயாலடனயும் மபயராகப் பின்மனாட்டுகள் இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் 

பகுதியுைன் ம ரடியாகநவா ஆள் அல்லது அன் முன்வரநவா ந ர்க்கப்படும்.  
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5.4.9.1.2.1 இறந்தகால ல்லா/முற்றால்லா விடனயாலடணயும் மபயர்களுைன் 

இடணயும் இைம்-எண்-பால் பின்மனாட்டுகள் 

வ.எண்  இை-எண்-பால் விைக்கம் இை-எண்-பால் விகுதிகள் 

1 தன்ட  ஒருட  என், ஏன் 

2 தன்ட  பன்ட /உயர்வுப் பன்ட  அம்,ஆம் ஏம் 

3 முன்னிடல ஒருட  ஆய், இ, ஐ, ஓய் 

4 முன்னிடல பன்ட /உயர்வுப் பன்ட  ஈர் 

5 பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட  அன், அவன், ஆன், ஓன் 

6 பைர்க்டகப் மபண்பால் ஒருட  அவள், அள், ஆள், இ, ஓள் 

7 பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட  அவர், அர், ஆர், அவர்கள், 

ஓர் 

8 பைர்க்டக அஃறிடண ஒருட  அது, இ 

9 பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  அ, அடவ 

 

5.4.9.1.2.2. இறந்தகால ல்லா/முற்றால்லா விடனயாலடணயும் மபயர்கைின் ஆக்க 

நுட்பம் 

இதன் ஆக்கநுட்பம் பின்மனாட்ைாக்கம் ஆகும். இதன் ஆக்க அட ப்பு (உருபன் 

அட ப்மபாழுங்கு) பின்வரு ாறு அட யும்: இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி+ 

இைம்-எண்-பால் பின்மனாட்டு. கீநழ தந்துள்ை அட்ைவடணயில்  

இைம்-எண்-பால் 

பின்மனாட்டு 

அட ப்பு, எடுத்துக்காட்டுகள்  ற்றும் வரு ிைம் 

அ இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி+அ 

மதாறுத்த வயல் ஆரல் பிறழ்னவும் ஏறு மபாருத ம று உழாது 

வித்துனவும் (பதி.13:1-2) 
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பிறழ்ன < பிறழ்ன்+அ; பிறழ் (வி) ‘புரள்’; வித்துன <வித்துன்+அ; 

வித்து (வி) ‘விடத’; வித்துன ம யப்படுமபாருைாகும். 

ஆரல்  ீன் புரளும் உர ிட்ை வயல்கள்; ஏறுகைால்  ிதிக்கப்பட்ை 

 ண்டணப் பண்படுத்தாது வித்துகள் விடதக்கப்படும்   ந ற்று 

 ிலம். 

 ம ய்தல் இருங்கண் எருட யின்  ிடர தடுக்குனவும்  (பதி.13:1-2) 

தடுக்குன <தடுக்குன்+அ; தடு (வி) 

‘ ீர் எருட கடைத் தடுப்பன காிய கண் நபான்ற ம ய்தல் ரலர்கள்’ 

 ஓ  றந்து அறு குைம்  ிடறக்குன்ன நபால அல்கலும் அழுதல் 

ந வல ஆகி (அக.11:12-14) 

 ிடறக்குன்ன <  ிடறக்குன்+அ;  ிடற (வி) ‘ ிரப்பு’ 

‘…வற்றிய குைத்டத  ிடறப்பது நபால (என்னுடைய கண்கள்)  

 ாள்நதாறும் கண்ணீர்  ிந்துவது…’  

 நவண்டுப நவண்டுப நவண்டினார்க்கு அைி (மபரு:444) 

நவண்டுப < நவண்டுப்+அ; நவண்டுப ம யப்ப டுமபாருைாகும்; 

நவண்டு (வி) ‘விரும்பு’ 

‘விரும்பியடத விரும்புவர்க்கு அைி’ 

  ாவாய் மதான்றுவ காணாந ா (அக.110:18-19) 

[நதான்று (வி); நதான்றுவ < நதான்றுவ்+அ; நதான்றுவ 

ம யப்படுமபாருைாகும்.] 

‘ ாவாய் நதான்றுவது மதாிகிறாதா?’ 

 இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி+அன்+அ 

உைங்கு மகாட்பன நபால் புகுத்தனர் மதாழூஉ (கலி.105:22) 

[மகாட்பன <மகாட்ப்+அன்+அ; மகாள் ‘சுற்று’ 

‘அவர்கள் ஏறுகடை சுற்றுவன மபால் மதாழுவத்தில் புகுத்தினர்’ 

 அாி பாிப்பு அறுப்பன (கலி.103:24) 
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[அறுப்பன <அறுப்ப்+அன்+அ; அறு (வி) ‘மவட்டு’] 

‘த து படகவர்கைின் குைல்கடை அறுப்பனவாகிய 

ஏறுகள்/காடைகள்’ 

 வனப்பு உற க் மகாள்வன  ாடி அணிந்தள் (கலி.82:19) 

[மகாள்வன <மகாள்வ்+அன்+அ; மகாள்வ் ‘ஏல்’] 

‘வனப்டப மபறுவதற்காக மபாருந்துவன  ாடி அணிந்தாள்’ 

அது  

(பைர்க்டக 

அஃறிடண 

ஒருட  

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி+ அது 

 ல்லது ம ய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் அல்லது ம ய்தல் ஓம்பு ின் 

அதுதான் எல்லாரும் உவப்பது (புற.195:6-8) 

உவப்பது < உவப்ப்+அது; உவ (வி) ‘ கிழ்’ 

‘ ீங்கள்  ல்லடதச் ம ய்ய இயலாவிடினும் மகட்ைடதச் ம ய்வடத 

ஒதுக்குங்கள்; அதுதான் எல்நலாரும்  கிழ்வது’ 

 உண்பது  ாழி உடுப்படவ இரண்நை (புற.189:5) 

உண்பது <உண்ப்+அது; உண் (வி) ‘ ாப்பிடு’ 

‘ஒருவர் உண்பது  ாழி அள்நவ; ஒருவர் உண்பது இரண்டு (துண்டு 

துணி) தான்’ 

 ம ல்லு ர்க்கு உறுவது கூறும்…பல்லிய காடு (அக.151:12-13,15) 

[உறுவது < உறுவ்+அது; உறு (வி) ‘ ம்பவி’] 

‘ம ல்பவர்களுக்கு  ைப்படதக் கூறும் பல்லி உள்ை காடு’ 

 இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி+ உைன்படுத்தி+அது 

தன் கண் கண்ைது மபாய்க்குவது அன்நற (குறு.26:5) 

[மபாய்க்குவது <மபாக்கு+வ்+அது; மபாய் (வி)] 

‘(குரங்கு) தன் கண்ணால் கண்ைது மபாய்ப்பது இல்டல’ 

 ந ர்ந்தடத ம லிநன  ிடதகுவது உண்நைா (அக.120:13) 

[ ிடதகுவது < ிடதகு+வ் (உப)+அது;  ிடத (வி) ‘அழி’] 

‘ ீ தங்கிவிட்டு (பின்னர்) ம ன்றால்  ிடதவது (அழிவது) ஏநதனும் 
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உண்ட்நைா?’ 

அம் 

தன்னிடல 

ஒருட  

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி+ அம் 

ம ன்ந ா மபரு  எம் விழவு உடை  ாட்டு என யாம் தன் அறியுனம் 

ஆக (புற.381:4-6) 

[அறியுனம் <அறியுன்+அம்; அறி (வி)] 

‘ ாம் அவனிைம் அறிவிப்பது நபால் “ ாம்   து விழா உள்ை 

 ாட்டிற்குச் ம ல்நவாம்” 

அர் 

(பைர்க்டக 

உயர்திடண 

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி+ அர் 

அருள் வல்டல ஆகு தி அருள் இலர் மகாைாட  வல்லர் ஆகுக … 

 ின் படக (புற.27:18-17) 

[வல்லர் <வல்+அர்; வல் (வி.) ‘வலுவாயிரு’] 

‘ ீர் மகாடுப்படதல்  வல்லவர் ஆகுக; உன் படகயவர் 

மகாைாட யில் வல்லவர் ஆகுக’ 

 கவிழ்ந்த  ண்டை  லர்க்குனர் யார் (புற.103:3) 

[ லர்க்குனர் <  லர்க்குன்+அர்;  லர் ‘விாி; திருப்பு’] 

‘கவிழ்க்கப்பட்ை   து (பிச்ட ) பாத்திரத்டத திருப்புபவர் யார்?’  

 ஆர் அஞ் ர் உறு ர் அரு  ிறம் சுட்டி க் கூர் எஃகு எறிஞர் 

(அக.71:11-12) 

[எறிஞர் < எறிஞ்+அர்; எறி (வி)] 

‘ ானின் ம ஞ் ில் கூர்ட யான நவல்கடை எறிபவர் ஏற்கனநவ 

கடுட யான துன்பத்டத அனுபவிப்பவர்’  

 இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி+ அன்+அர் 

வடரவனர் காதலர் புகுதர  (கலி.134:26) 

[வடரவனர் <வடரவ்+அன்+அர்; வடர ‘விடர’] 

 ‘அவர ரப் படுத்தப்படுபவர் நபால் அவர் காதலர் வந்துந ர’ 

 இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + உைன்படுத்தி + ஆள் + அர் 
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எம் குழி ி  லர்க்கும் கைன் அறியாைர் பிற  ாட்டு இன்ட யின் 

(புற.393:4-5) 

[அறியாைர் < அறி + ய் (உப)+ஆள்+அர்; அறி (வி)] 

 [எம்முடைய குழி ிடய திருப்பி அனுப்பும் கைட டய அறிபவர் பிற 

 ாட்டில் இல்டல]  

அவர் 

பைர்க்டக 

உயர்திடண 

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + அவர் 

 டன வயின் இருப்பவர் (அக.389:10) 

[இருப்பவர் <இருப்ப்+அவர்; இரு (வி)] 

‘வீட்டில் இருப்பவர்’ 

 அதாி மகாள்பவர் ( து:94) 

[மகாள்பவர் <மகாள்ப்+அவர்; மகாள் (வி)] 

‘டவக்நகாடலக் மகாள்பவர்/எடுப்பவர்’ 

அவள் 

(பைர்க்டக 

மபண்பால்  

ஒருட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + அவள் 

ஊடு ம ன்  ிறு கிைி உணர்ப்பவள் (கலி.72:4) 

[உணர்ப்பவள் <உணர்ப்ப்+அவள்; உணர் (வி)] 

‘ஊடும்  ிறு கிைிடய இணங்கச்ம ய்பவள்’ 

அவன் இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + அவன் 

அம்  டல எடுக்கல் ம லாது உழப்பவன் (கலி.38:4-5) 

[உழப்பவன் < உழப்ப்+அவன்; உழ (வி)] 

‘அம் டலடய தூக்க இயலா ல் உழப்பவன்’ 

 வடரபவன் என்னின் அகலான் (கலி.146:27) 

[வடரபவன் <வடரப்+அவன்; வடர (வி) ‘நதர்ந்மதடு] 

[என்டனத் நதர்ந்மதடுப்பவன்/வடரபவன் என்டனவிட்டு 

அகல ாட்ைான்’ 

அடவ 

(பைர்க்டக 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + அடவ 

உண்பது  ாழி உடுப்படவ இரண்நை (புற.189:5) 
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அஃறிடண 

ஒருட ) 

உடுப்படவ < உடுப்ப்+அடவ; உடு (வி) ‘அணி’ 

‘ஒருவர் உண்பது  ாழி அைவு; ஒருவர் உடுப்பது இரண்டு (துண்டு 

துணி)’ 

 உருகுபடவ நபால் என்பு குைி மகாைீஇ (மபாரு.78) 

[உருகுபடவ <உருகுப்+அடவ; உருகு (வி)] 

‘உருகுபடவ நபான்று எலும்புகள் குைிர்ந்து…’  

அள் 

(பைர்க்டக 

மபண்பால் 

ஒருட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + அள் 

ம டுஞ்சுழி  ீட்ைம்  ண்ணு ள் நபால (அக.62:10) 

[ ண்ணு ள் < ண்ணுந்+அள்;  ண்ணு (வி)  ‘கழுவி சுத்தம் ம ய்’] 

‘ ீண்ை  ிற்றடலகளுைன் கழுவுபவள் நபால’ 

  ீள்  கர்… ிடனயு ள் வதிந்தக்கால் (கலி.126:14) 

 ிடனயு ள் <  ிடனயுந்+அள்;  ிடன (வி) ‘எண்ணு’ 

‘தன் மபாிய வீட்டில் தங்கியநபாது (உன்டனப்பற்றி)  

 ிடனப்பவள்’ 

 அவ் இட  முடழ ஏற்று அடழப்ப அடழத்துழி ச் ம ல்குவள் 

(பாி.19:63-65) 

[ம ல்குவள் <ம ல்குவ்+அள்; ம ல் (வி)] 

‘ம ல்பவள்’ 

அன் இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + அன் 

 ின் மவய்யன் ஆயின் அவன் மவய்டய  ீ ஆயின் (கலி.107:21) 

[மவய்யன் <மவய்+அன்; மவய் ‘விரும்பு’] 

அவன்  ீ விரும்புவன் ஆனால்  ீ அவன் விரும்புவள் ஆவாய்’  

 காடு முன்னினநன கள் காமுறு ன் (புற.238:5) 

[காமுறு ன்<காமுறுந்+அன்; காமுறு (வி)] 

‘கள்டை விரும்புவன் காட்டை  ிடனப்பான்’ 

 இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + அன்+அன் 
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மகாழுங்குடற…விடரவனன் சுட்டு … திம் என த் தருதலின் 

(புற.150:9, 12 , 13) 

விடரவனன் <விடரவ்+அன்+அன் 

‘விடரப்பவன்’ 

ஆம் 

(தன்ட ப் 

பன்ட / 

உயர்வுப் பன்ட  

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + ஆம் 

ஐயடன ஏத்துவாம் நபால (கலி.43:5) 

ஏத்துவாம் ‘புகழும்  ாம்’ < ஏத்துவ்+ஆம் 

‘கைவுடை/தடலவடன புகழும்  ம்ட ப்  நபால’ 

ஆய் 

(முன்னிடல 

ஒருட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + ஆய் 

வழங்கா ப் மபாழுது  ீ கன்று ந ய்ப்பாய் நபால் வழங்கல்  

(கலி.112:12-13) 

[ந ய்ப்பாய் < ந ய்ப்ப்+ஆய்; ந ய் (வி)] 

‘யாரும் சுற்றிமகாண்டிருக்காத மபாழுது  ீ கன்று ந ய்ப்பாய் நபால்  

சுற்றிமகாண்டிருப்பது’ 

ஆர் 

பைர்க்டக 

உயர்திடண 

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + ஆர் 

யாழின் புாி ம கிழ்ப்பார் (பாி.18:36-37) 

[ம கிழ்ப்பார் < ம கிழ்ப்ப்+ஆர்; ம கிழ் (வி)] 

‘யாழின் புாிடய ம கிழ்ப்பவர்’ 

 அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்நவ ( ற்ற்.296:9) 

[அறிவார் < அறிவ்+ஆர்; அறி (வி)] 

‘அவன் விரும்பியடத அறிபவர் யார்?’ 

 இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + அன்+ஆர் 

காடல ஆவது அறியார்  ாடல என் னார்  யங்கிநயாநர 

(கலி.119:15-16) 

[என் னார் < என்ம்+அன்+ஆர்; என் (வி)] 

‘காடல என்று அறியா ல்  ாடல என்று கூறுபவர்  யங்கியவர் 
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ஆவார்’ 

ஆர்(கள்) 

(பைர்க்டக 

உயர்திடண 

பன்ட / 

உயர்வுப் 

பன்ட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + ஆர்[கள்] 

வாழ்வார்கட்கு  (கலி.145:17) 

வாழ்வார்கட்கு  < வாழ்வ்+ஆர்கள் 

‘வாழ்பவர்கள்’ 

ஆள் 

(பைர்க்டக 

மபண்பால் 

ஒருட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + ஆள் 

டபதல் ந ாய் உழப்பாடை…  ீங்கீன்றால் ப ப்நப  (கலி.130:18, 

21) 

[உழப்பாடை < உழப்பாள் + ஐ; உழப்பாள் < உழப்ப்+ஆள்; உழ 

(வி) ‘வருந்து’] 

‘காதல் ந ாயால் வருந்துபவடை ப ப்பு  ீங்கியது’ 

  ீ எம்ட  எள்ளுதல்  டறத்தல் ஓம்பு என்பாடை (பாி.18:9-10,13) 

[என்பாடை < என்ப்+ஆள்; என் (வி)] 

‘ ீ எங்கடை மவறுக்கிறாய் என்படத  டறப்படத விட்டுவிடு 

என்பவடை’ 

 அரங்கின் ந ல் ஆடுவாள் அணி நுதல் 

[ஆடு (வி); ஆடுவாள் (<ஆடுவ்+ஆள்)] 

‘அரங்கில் ஆடுபவைின் அழகான ம ற்றி’ 

ஆன் 

(பைர்க்டக 

ஆண்பால் 

ஒருட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + ஆன் 

புது  ாண் நுடழப்பான் நுதி  ாண் வள் உகிர் (குறு.67:3) 

[நுடழப்பான் < நுடழப்ப்+ஆன்; நுடழ (வி)] 

‘புதிய நூடல நுடழப்பவன்…’ 

 உற்றாாின்  ீங்கலம் என்பான்  டல (கலி.40:28-29) 

[என்பான் <என்ப்+ஆன்; என் (வி)] 
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‘ ாம் உற்றாடர விட்டு  ீங்கநவண்ைாம்’ என்பவன் /என்று 

கூறுபவன்  டல’ 

இ 

(முன்னிடல 

ஒருட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + இ 

எம் உயிர் உைம்பு அடுவி (அக.136:19) 

[அடு (வி) ‘மகால்’; அடுவி ‘மகால்லும்  ீ’ < அடுவ் + இ] 

‘என் உயிடரயும் உைடலயும் மகாலும்  ீ’ 

இ 

(பைர்க்டகப் 

மபண்பால் 

ஒருட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + இ 

கங்குல் உயவு த் துடண ஆகிய துஞ் ாது உடறவி இவள் 

(அக.298:22-23) 

[உடறவி ‘தங்குபவள்’ < உடறவ்+இ; உடற (வி) ‘தங்கு’] 

‘அவள் இரவில்  ான் கருதும் துடண ஆனவள்  ற்றும் தூங்கா ல் 

தங்குபவள்’ 

ஈர் 

(முன்னிடல  

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + ஈர் 

வருவீர் உைீநரா (குறு.118:4) 

[வருவீர் ‘வரும்  ீர்’ < வருவ்+ஈர்; வர் (வி)] 

‘(வீட்டிற்குள்) வருவீர் (=வருபவரகிய  ீர்) யாராவது உள்ைனநரா?’ 

என் 

(தன்ட  ஒருட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + என் 

வா எனக் கூறுமவன் நபாலக் காட்டி  ற்று அவன் ந  வழி ந வாய் 

ம ஞ்ந  (கலி.47:22-24) 

[கூறுமவன் < கூறுவ்+என்; கூறு (வி)] 

‘கூறுபவனாகிய  ான்’ 

 இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + அன்+என் 

யான் தன் கடரய வந்து விடரவமனன் கடவஇ… ாணி  ின்நறாள் 

(அக.16:13-14, 16) 

விடரவமனன் < வடரவ்+அன்+என் 

‘விடரபவனாகிய  ான்’ 
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ஏம் 

(தன்ட ப் 

பன்ட / 

உயர்வுப் 

பன்ட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + ஏம் 

கன்மறாடு ம ல்நவம் எம் தாம்பின் ஒரு தடல பற்றிடன  (கலி. 

116:1-2) 

[ம ல்நவம் ‘ம ல்லும்  ாங்கள்’ <ம ல்வ்+ஏம்; ம ல் (வி)] 

‘கன்றுகநைாடு ம ல்பவர்கைாகிய எங்கள் கயிற்றின் ஒரு நுனிடய 

 ீ பற்றியுள்ைாய்’ 

ஏன் 

(தன்ட  ஒருட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + ஏன் 

என்  லம் தாராநயா என மதாடுப்நபன் நபால (கலி.128:10-11) 

[மதாடுப்நபன் <மதாடுப்ப்+ஏன்; மதாடு (வி)] 

‘என்  லத்டதத் தர ாட்ைாயா? என்று (அவடன) மதாடுப்நபன் 

(=எதிர்மகாள்பவனாகிய  ான்) நபால’ 

 காண்நபற்கு  ( ற்ற்.332:8) 

[காண்நபற்கு < காண்நபன்+கு; காண்நபன் < காண்ப்+ஏன்; காண் 

(வி)] 

‘காண்பவனாகிய எனக்கு’ 

ஐ 

(முன்னிடல 

ஒருட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + ஐ 

 ின் மவய்யன் ஆயின் அவன் மவய்டய  ீ ஆயின் (கலி.107:21) 

[மவய்டய ‘விரும்பும்  ீ’ < மவய்+ஐ; மவய் ‘விரும்பு’] 

‘அவன்  ீ விரும்புவன் ஆனால்  ீ அவன் விரும்புவள் ஆவாய்’ 

 அருை வல்டல ஆகு தி அருள் இலர் மகாைாட  வல்லர் 

ஆகுக… ின் படக (புற.27:17-18, 19) 

[வல்டல ‘வல்ல  ீ’< வல்+ஐ; வல் (வி)]  

‘ ீ மகாடுப்பதில் வல்லவனாகுக; உனது  படகவர் அருள் 

இல்லா ல் மகாைாதவர் ஆகுக’ 

 படகவர் பணிந்து திடற பகர க் மகாள்ளுடன ஆதலின் (பதி.17:2-

3) 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 573 

‘உன் படகவர் பணிந்து திடற ம லுத்த உைன்பை 

ஏற்றுக்மகாள்ளும்  ீ ஆதலால்’ 

[மகாள்ளுட  (மகாள்ளுந்+ஐ) ‘ஏற்கும்  ீ’] 

ஓய் 

(முன்னிடல 

ஒருட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + ஓய் 

 டனவி ம ல் இடற ப் படணத்நதாள் துயில் அ ர்நபாநய 

( ற்ற்.121:11-12) 

[அ ர்நபாய் < அ ர்ப்+ஓய்; அ ர் (வி)] 

‘ டனவியின் ம ல்லிய உறுதியான மதாைில் துயிலுகின்ற  ீ’ 

 மபாருள் வயின் ம ல்நவாய்  (கலி.12:9) 

ம ல்நவாய் < ம ல்வ்+ஓய்; ம ல் (வி)] 

‘மபாருடைத் நதடிச் ம ல்கிற  ீ’ 

ஓர் 

(பைர்க்டக 

உயர்திடணப் 

பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + ஓர் 

என் இரவல்  ண்டை  லர்ப்நபார் யார் (புற.179:2-3) 

 லர்ப்நபார் < லர்ப்ப்+ஓர்;  லர் (வி) 

‘என் பிச்ட ப் பாத்திரத்டத கவிழ்ப்பவர் யார்?’ 

 ந ாற்நறார்  ன்ற மதாழி…பிர்ந்து உடற காதலர் வர க் 

காண்நபாநர (குறு.344:1,8) 

காண்நபார் < காண்ப் +ஓர் 

‘காண்பவர்’ 

 யாநன அன்றியும் உைர் மகால்…ந ாக்கு அரும்  ிறு ம றி 

 ிடனயுந ாநர ( ற்ற்.104:8,12) 

[ ிடனயுந ார் ‘ ிடனப்பவர்’ < ிடனயும் +ஓர்] 

‘காண்பதற்கு அாிய  ிறு வழிடய  ிடனப்பவர் என்டனத் தவிர 

யாரும் உள்ைனரா?’ 

 நதற்றாம்…கண் கலிழ் உகு பனி அரக்குநவாநர (குறு 398:1,8) 
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[அரக்குநவார் (அரக்குவ்+ஓர்) ‘துடைப்பவர்] 

‘என் கண்கைிலிருந்து  ிடறந்து வழியும் கண்ணீடர துடைப்பவடர 

 ாங்கள் அறிநயாம்’ 

  ிடர  ாைம் ஊர்குநவார் (பாி 10:27) 

[ஊர் (வி) ‘ஏறு’; ஊர்குநவார் ‘ஏறுபவர்’ (<ஊர்குவ்+ஓர்] 

‘பமல்மாடங்களின்  ிடரகைில் ஏறுபவர்’ 

 யாங்கு அறிந்தனர் … நதாழி…பிாிந்து ந ண் உடறதல் 

வல்லுநவாநர (குறு 154.1, 8) 

[வல்லுநவார் ‘வல்லவர்’ (வலுவ்+ஓர்);  வல் ‘வலுவாயிரு’] 

‘என்னிை ிருந்து பிாிந்து மதாடலவில் வாழ்வதற்கு வல்லவடர 

எப்படி அறிந்தார்?’  

 வள்ைன்ட யின் எம் வடரநவார் யார் (புற 393:6) 

[வடர (வி) ‘மதாிந்மதடு’; வடரநவார் ‘மதாிந்மதடுப்பவர்’ 

(வடரவ்+ஓர்)] 

‘வள்ைன்ட யிலிருந்து எம்ட  (காக்க) மதாிந்மதடுப்பவர் யார்?’ 

ஓள் 

(பைர்க்டக 

மபண்பால் 

ஒருட ) 

இறந்தகால ல்லா/முற்றல்லாப் பகுதி + ஓள் 

உடழயம் ஆகவும் இடணநவாள் பிடழயலள்… பிாிதும்  ாம் 

எனிநன (அக.5:27-28) 

[இடணநயாள் < இடணவ்+ஓள்; இடண ‘வருந்து’] 

‘வருந்துபவள்’ 

ஓன் 

(பைர்க்டகப் 

மபண்பால் 

 ீநய முன் யான் அறியுந ாநன (புற.137:4) 

[அறியுந ான் ‘அறிபவன்’ < ஆறியும்+ஓன்] 

‘ ீ தான்  ாம்  முன்னர் அறிந்தவன்’ 

5.4.9.1.3. எதிர் டறவிடனயாலடணயும் மபயர் 
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 எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர் ஒரு குறிப்பிட்ை காலத்டதக் காட்ைாது. 

எனநவ இறந்தகால  ற்றும் இறந்தகால ல்லா விடனயாலடணயும்  மபயர்களுக்கும் 

ஈைாக ஒரு வடக எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்  ட்டுந  உள்ைது.  

5.4.9.1.3.1. எதிர் டறவிடனயாலடணயும் மபயர்கைின் உருவாக்கம் 

 எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர் பின்மனாட்ைாக்கத்தால் 

உருவாக்கப்படுகின்றன.  

(1) ம ட்டுயிாில் மதாைங்கும் இை-எண்-பால் பின்மனாட்டு ந ரடியாக மவற்று விடனப் 

பகுதியில் ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

(2) அல் அல்லது ஆத் மவற்று விடனப்பகுதியில் ந ர்க்கப்பட்டு அதனுைன் இை-எண்-பால் 

பின்மனாட்டு ந ர்க்கப்படும். 

(3) அல் க்(க்)-இல் முடிவுறும் இறந்தகால ல்லாப்/முடிவுறாப் பகுதியில் ந ர்க்கப்பட்டு,  ில 

நவடைகைில் ஆத்-ஆல் மதாைரப்பட்டு அதனுைன் இை-எண்-பால் பின்மனாட்டு 

ந ர்க்கப்படும். 

(4) இல்  இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதியில் ந ர்க்கப்பட்டு அதனுைன் இை-எண்-பால் 

பின்மனாட்டு ந ர்க்கப்படும். 

5.4.9.1.3.2 எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கடை உருவாக்கச் ந ர்க்கப்படும் இை-

எண்-பால் பிமனாட்டுக்கள் 

  இை-எண்-பால் விைக்கம் இை-எண்-பால் பின்மனாட்டுகள் 

1 தன்ட  ஒருட  ஏன் 

2 தன்ட ப் பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

ஆம், ஏம் 
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3 முன்னிடல ஒருட  ஆய், இ, ஓய் 

4 முன்னிடல பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட  

ஈர் 

5 பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட  அவன், அன், ஓன் 

6 பைர்க்டகப் மபண்பால் 

ஒருட  

ஆள், ஓள் 

7 பைர்க்டக உயர்திடணப் 

பன்ட  

அர், அவர், ஆர், ஓர்,  ார் 

8 பைர்க்டக அஃறிடண ஒருட  அது 

9 பைர்க்டக அஃறிடணப் 

பன்ட  

அ, ஆ 

 

 

 

5.4. 9.1.3.3. ஆக்க நுட்பம் 

இதன் ஆக்கநுட்பம் பின்மனாட்ைாக்கம் ஆகும். இடத  பின்வரும் வடககைாகப் 

பிாித்து ஆயலாம்: 

(1) மவற்று விடனப்பகுதி + ம ட்டுயிருைன் இை-எண்-பால் பின்மனாட்டு 

(2) மவற்று விடனப்பகுதி+ அல் அலது ஆத் +இை-எண்-பால் பின்மனாட்டு 

(3) (க்)க் என முடிவுறும் இறந்தகால ல்லாப் பகுதி + அல்+/-ஆத்+ இை-எண்-பால் 

பின்மனாட்டு 

(4) இறந்தகாலப் பகுதி + இல் + இை-எண்-பால் பின்மனாட்டு 

அல், ஆத், இல் என்பன எதி டறப் பின்மனாட்டுக்கைாகும். பின்வரும் அட்ைவடண 

எதி டற விடனயாலடணயும் மபயர்கடை ஆக்குவதற்கான பின்மனாட்டுக்கடையும், 
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அட ப்மபாழுங்குகடையும் எடுத்துக்காட்டுகடையும் அடவ  ங்ககால இலக்கியங்கைில் 

இைங்கடையும் பட்டியலிட்டு விைக்கம் தருகின்றது. 

இை-எண்-பால் 

பின்மனாட்டு 

அட ப்பும் எடுத்துக்காட்டுகளும் வரு ிைங்களும் 

அ (பைர்க்டக அஃறிடணப் 

பன்ட ) 

மவற்றுப் பகுதி+ஆத்+அ 

ம ய்யாத ம ால்லி ச்  ினவல் (கலி.81:27) 

[ம ய் (வி); ம ய்யாத ‘ம ய்யாதன’ < ம ய் + ஆத் + அ; 

ம ய்யாத ம யப்படுமபாருள் ஆகும்]  

‘ ான் ம ய்யாதடதச் ம ால்லி நகாபப்பைாநத’ 

அது  (பைர்க்டக அஃறிடண 

ஒருட ) 

மவற்றுப் பகுதி + ஆத் + அது 

 ிழல் நபால் திாிதருவாய் என்  ீ மபறாதது (கலி.61:8-

9) 

[மபறு (வி); மபறாதது <மபறு+ஆத்+அது] 

‘ ீ (என்)  ிழல் நபால் திாிந்துமகாண்டிருப்பாய்;  ீ 

மபறாதது என்ன?’ 

அர்  (பைர்க்டக 

உயர்திடணப் பன்ட / 

உயர்வுப் பன்ட ) 

மவற்றுப் பகுதி+அல்+அது 

ஒன்னலர் எஃகுடை வலத்தர்  ாமவாடு பரத்தர 

(புற.274:4-5) 

[ஒன் ‘ ம் தி, ந ர்’; ஒன்னலர் ‘படகவர்’ < ஒன் + அல் + 

அர்] 

‘உைன்பைாதவர்கள்/ந ராதவர்கள் ‘ ற்றும் நவலின் 

வலிட  உடையவர் தங்கள் குதிடரகளுைன் அடலய’ 

 மபாருந்தலர் அாி ண வாயில் (அக.266:12-13) 

[மபார்ந்து ‘உைன்படு’ மபாருந்தலர் < 

மபாருந்து+அல்+அர் 

‘மபாருந்தாதவர்களுக்கு அாி ணவாயில்’  
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அவர் மவற்றுப் பகுதி+ஆத்+அவர் 

மதாழு துறந்து அருைதவர் நபால் (கலி.128:1) 

[அருள் (வி.); அருைாதவர் < அருள்+ஆத்+அவர்] 

(என்) நதாள்கடைத் துறந்து அருள்ம ய்யாதவர் நபால் 

 மவற்றுப் பகுதி+அல்+ஆத்+அவர் 

ம ால்லுதல் உற்று உடரக்கலாதவர் (கலி.61:4) 

[உடர ‘கூறு’; உடரக்கலாதவர் < 

உடரக்க்+அல்+ஆத்+அவர் 

‘ம ால்லுவதற்கு விரும்பி ஆனால் ம ால்ல 

இயலாதவர்’ 

அவன் மவற்றுப் பகுதி+ ஆத் +அவன் 

குடர காண ந ாயுள் அழுந்தாதவடன ப் புடர தவ க் 

குறி க் மகாடுட  நுவல்வீர் (கலி.146:25-26) 

[அழுந்து (வி) ‘மூழ்கு’; அழுந்தாதவடன 

<அழுந்து+ஆத்+அவன்] 

‘எல்டலயில்லா (காதல்) ந ாயில் மூழ்காதவடன…’ 

ஆ(அ) (பைர்க்டக 

அஃறிடண ஒருட ) 

மவற்றுப் பகுதி+ ஆ 

உைாஅ நபாரா ஆகுதல் அறிந்தும் பைாஅம் 

 ஞ்டஞக்கு ஈத்த எம் நகா (புற.141:10-11) 

உடு (வி) ‘அணி’; உைாஅ ‘அணியாதது’ < உடு + ஆ’; 

நபார் (வி); நபாரா ‘நபார்த்தாதது’ < நபார்+ஆ] 

‘அது ( யில்) (நபார்டவடய)  

அணியாதது/நபார்த்தாதது என்று அறிந்தாலும் 

 யிலுக்குப் நபார்டவ மகாடுத்த   து அர ர்’ 

 மவற்றுப் பகுதி+ உைன்படுத்தி+ஆ 

ஒவ்வா யா உை (புற.167:9) 
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[ஒவ்வா ‘ஒவ்வாதது’ < ஒ + வ்வ் (உப)+ஆ] 

‘(உனக்கு) மபாருந்தாதது என்ன இருக்கின்றது’ 

ஆம்  

(முன்னிடலப் 

பன்ட /உயர்வுப் பன்ட ) 

மவற்றுப் பகுதி+ ஆம் 

அழாஅம் உடறதலும் உாியம் (அக.113>23) 

[அழு (வி); அழாஅம் < அழு + ஆம் ‘அழாத  ான்’] 

‘அழாத  ான் தங்குவதற்கு உாிட  இருக்கிறது’ 

ஆய் 

(முன்னிடல ஒருட ) 

மவற்றுப் பகுதி+ ஆத்+ ஆய் 

என்  லியும் ந ாய்  ைட யான்  உணராதாய் 

(கலி.58:11-12) 

[உணர் ‘புாி’; உணராதாய் ‘உணராத  ீ’ < உணர் + ஆத் 

+ ஆய்] 

‘என்டன  லியச்ம ய்யும் (காதல்) ந ாடய உணராத  ீ’ 

 மவற்றுப் பகுதி+ அல்+ ஆய் 

ம ய்டய ப் மபாய் என்று  யங்கிய டக ஒன்று 

அறிகல்லாய் மபாறி காண்  ீ (கலி.95:25-26) 

[அறி (வி); அறிகல்லாய் ‘அறியாத  ீ’ < 

அறிக்+அல்(ல்)+ஆய்] 

‘உண்ட டயப் மபாய் என்று  யங்கி  ஒன்றும் 

அறியாத  ீ …’ 

ஆர்  

(பைர்க்டக உயர்திடணப் 

பன்ட /உயர்வுப் பன்ட ) 

 

மவற்றுப் பகுதி+ ஆர் 

அவர் மபாய்யார் ஆகுதல் மதைிந்தனம் (கலி.150:21-

22) 

[மபாய் (வி); மபாய்யார் ‘மபாய்யதவர்’ < நபாய் + ஆய்] 

‘அவர் மபாய்யாதவர்/மபாய்கூறாதவர் என  ாம் 

அறிநவாம்’ 

 என்றும்  ான்நறார்  ான்நறார் ஆப  ாலார்  ாலார் 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 580 

பலர் ஆகுபநவ (புற.218:5-8) 

[ ால் (வி);  ாலார் ‘ ான்நறாராயிராதார்’ <  ால்+ஆர்] 

‘ ான்நறார்  ான்நறார்கடைச்  ார்வர்; 

 ான்நறாரல்லாதார்  ான்நறாரல்லாதவர்கடைச் 

 ார்வர்’ 

 கூற்றத்தடனடய ஆகலின் நபாற்றார் இரங்க விைிவது 

மகால்நலா  (புற.98:17-18) 

[நபாற்று (வி); நபாற்றார் ‘புகழாதவர்’ < நபாற்று+ஆர்] 

 ஒன்னார் யாடன ஓடை ப் மபான்மகாண்டு (புற.126:1) 

[ஒன் (வி) ‘ந ர், இடண, மபாருந்து, உைன்படு’; 

ஒன்னார் ‘உைன்பைாதவர்’ < ஒன்+ஆர்] 

‘உைன்பைாதவடரச்  ார்ந்த யாடனயிலிருந்து 

மபான்டன எடுத்து’ 

 எவ்வி ஏவல் ந வார் ம டு  ிைல் (அக.266:11-12) 

[ந வு (வி); ந வார் ‘ஏற்காதவர்’ < ந வு+ஆர்] 

‘எவ்வியின் ஏவடல ஏற்காத  ீண்டு  ிற்கும் வலிட ’ 

 இறந்தகால ல்லாப்/முற்றுறாப் பகுதி + ஆத் + ஆர் 

 ள்ைாதார்  ிைல்  ாயத்த வல்லாை (புற.125:5-6) 

[ ள் ‘ ட்பாயிரு’;  ள்ைாதார் ‘ ட்பாயிராதவர்’ < 

 ள்+ஆத்+ஆர்] 

‘உன்னிைம்  ட்பாயிராதவாின் வலிட டய 

நதாற்கச்ம ய்த வல்லவநர’ 

 இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி + இல் + ஆர் 

தண் த ிழ் ஆய்வந்திலார் மகாள்ைார் இக் குன்று பயன் 

(பாி.9:25-26) 

[ஆய் (வி); ஆய்வந்திலார் <ஆய்வந்த் +இல் +ஆர்] 
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‘தண் தழிடழ ஆயாதவர் (பரங்குன்று)  டலயின் 

விடைடவ ஏற்றுக்மகாள்ை ாட்ைார்’ 

ஆள் 

(பைர்க்டகப் மபண்பால் 

ஒருட ) 

மவற்றுப் பகுதி+ ஆத்+ஆள் 

 ீ  ீப்பின் வாழாதாள் முடல (கலி.2:13-14) 

[வாழ் (வி); வாழாதாள் ‘வாழாதவள்’ <வாழ்+ஆத்+ஆள்] 

‘ ீ நபானால் வாழாதவைின் முடல’ 

ஆன் 

(பைர்க்டக ஆண்பால் 

ஒருட ) 

மவற்றுப் பகுதி+ ஆன் 

அறம்  ாரான் மூப்நப நபால் அழிதக்காள் (கலி.38:19) 

[ ார் (வி);  ாரான் <  ார்+ஆன்] 

‘அறத்டதச்  ாராதவன் மூப்பு நபால் அழிகின்றவள்’ 

 மவற்றுப் பகுதி+ ஆத்+ஆன் 

ஒறுகத்துள் உதவியார்க்கு உதவாதான் (கலி.149:6) 

[உதவு (வி); உதவாதான் ‘உதவாதவன்’ < உதவு + ஆத் 

+ஆன்] 

‘ஏழ்ட யில் (தனக்கு) உதவியர்க்கு உதவாதவன்’ 

இ 

(முன்னிடலப் ஒருட ) 

மவற்றுப் பகுதி + இ 

 ாண் இலி  ீ (கலி.116:17) 

[ ாண் ‘ ாணம்’; இல் (வி) ‘இல்லாதிரு’; இலி ‘இல்லாத 

 ீ’ < இல்+இ] 

‘ ீ  ாணம் இல்லாதவள் ஆவாய்’ 

ஈர் 

(முன்னிடலப் 

பன்ட /உயர்வுப் பன்ட ) 

மவற்றுப் பகுதி + உைன்படுத்தி+ஆத்+ஈர் 

என்  ீர் அறியாதீர் நபால இடவ கூறல் (கலி.6:7) 

[அறி (வி); அறியாதீர் ‘அறியாத  ீ’> அறி+ய் (உப) + 

ஆத்+ஈர்] 

‘என் இயல்டப அறியாவனாய்  ீ இவற்டறக் 

கூாினாய்’ 
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ஏம் 

(தன்ட ப் பன்ட /உயர்வுப் 

பன்ட ) 

மவற்றுப் பகுதி + ஏம் 

யாம் முந்துறுதல் ம ல்நலம் … சுரத்து அல்கிநயம் 

(அக.261:11-12) 

[ம ல் (வி) ம ல்நலம் ‘நபாகாத  ாங்கள்’ <ம ல் +ஏம்] 

‘விடரந்து ம ல்லாத  ாங்கள்… காட்டில் தங்கிநனாம்’ 

ஏன் 

(தன்ட  ஒருட ) 

மவற்றுப் பகுதி + ஆத்+ஏன் 

அஞ்சுவது ந ாமயாடு துஞ் ாநதநன  (அக.45:19) 

[துஞ்சு (வி) ‘தூங்கு’; துஞ் ாநதன் ‘தூங்காத  ான்’ 

<துஞ்சு+ஆத் +ஏன்] 

‘(காதல்) ந ாடயப் பயந்து தூங்காத  ான்’ 

ஓர் 

(பைர்க்டக உயர்திடணப் 

பன்ட /உயர்வுப் பன்ட ) 

மவற்றுப் பகுதி + ஆத்+ஓர் 

 ின் உணராநதாநர (பதி.51:24) 

‘உன்டன உணராதவர்’ 

[உணர் (வி)உணராநதார் ‘உணராதவர்’ < 

உணர்+ஆத்+ஓர்] 

 இன்னாய் மபரு   ின் ஒன்னாநதார்க்நக (புற.94:5) 

 ‘ஐயா, உன்னுைன் மபாருந்தாதவர்க்கு  ீ இனியவன் 

அல்லன்’ 

[ஒன் (வி) ‘உைன்படு, இடண’; ஒன்னாநதார் 

‘மபாருந்தாதவர்’ < ஒன்+ஆத்+ஓர்] 

ஓள் 

(பைர்க்டகப் மபண்பால் 

ஒருட ) 

மவற்றுப் பகுதி + உைன்படுத்தி+ ஆத் + ஓள் 

காந்தள் முழ முதல்…இல் உயத்து  டுதலும் 

கடியாநதாநை (குறு.361:4,6) 

‘காந்தைின் நவர் முதல் மகாண்டுவந்து  டுவடதயும் 

கடியாதவள்’ 

[கடி (வி); கடியாநதாள் ‘கடியாதவள்’ < கடி + ய் (உப) 
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+ஆத் + ஓள்] 

ஓன் 

(பைர்க்டக ஆண்பால் 

ஒருட ) 

மவற்றுப் பகுதி + ஆத்+ஓன் 

 டல மகழீஇய  ாடு உைன் மகாடுப்பவும் 

மகாள்ைாநதாமன (புற.232:5-6) 

 ‘முழு  டல  ாட்டையும் தந்தாலும் ஏற்காதவன்’ 

[மகாள் (வி) ‘ஏல், எடு’; மகாள்ைாநதான் ‘ஏற்காதவன்’ < 

மகாள்+ஆத்+ஓன்] 

 ார் 

(பைர்க்டக உயர்திடணப் 

பன்ட ) 

மவற்றுப் பகுதி + அல்+ ார் 

 கைிர் ம ய்தல் நகைன் ார் ம டுங்கடையாநன 

(புற.389:16, 17) 

‘உன் மபாிய முற்றத்தில்  ிற்கும் மபண்கள் ம ய்தல் 

முரம ாலிடயக் நகட்காதவர்கள்’ 

[நகள் (வி); நகைன் ார் ‘நகட்காதவர்கள்’ < 

நகள்+அல்+ ார்] 

 

இங்கு தந்துள்ை நகைன் ார் என்பதன் பகுப்பாய்வு  ரபுப் பகுபாய்விலிருந்து நவறுபடும். 

எடுத்துக்காட்ைாக,  ந னாவடரயர் இதுநபான்ற ம ால்வடிவான காணன் ார் என்படத 

‘காணாதவர்’ என்ற எதிர் டற விடனமுற்றாகக் மகாள்வார் (பார்க்க) மதால்காப்பியம், 

ம ால்லதிகாரம்; 135, விதி 207).  

5.4.9.2. விடனயாலடணயும் மபயர்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 

5.4.9.2.1. இறந்தகால விடனயாலடணயும் மபயர்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 

  ங்ககாலத் த ிழில் உைன்பாட்டு விடனயாலடணயும் மபயராக்கத்திற்கான இை-

எண்-பால் விகுதிகள் ஒன்பது வடககைாகப் பிாிக்கப்பட்டு தரப்பட்டுள்ைன. இவற்றில் 
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பின்வரும் விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் 

இல்டல அல்லது  ாத்திய ில்டல எனலாம்: 

(1) தன்ட  ஒருட  விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

(2) தன்ட ப் பன்ட  விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

(3) முன்னிடல ஒருட  விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

(4) முன்னிடல பன்ட  விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிடழப் மபாருத்தவடரயில் பைர்க்டக விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தான் 

பயன்பாடில் உள்ைன.  ங்ககாலத் த ிழ் பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட  

விடனயாலடணயும் மபயர் பின்மனாட்டுக்கைாக அன், அவன், ஆன், ஓன் 

என்பனவற்டறப் பயன்படுத்துகின்றது. இவற்றில் அன், அவன் என்ற இரண்டை 

 ட்டுந  தற்காலத் த ிழ் பயன்படுத்துகின்றது.  பைர்க்டக மபண்பால் ஒருட  

விடனயாலடணயும் மபயராக்க ஒட்டுக்கைாக  ங்காலத் த ிழ் அவள், அள், ஆள், ஓள் 

என்படவகடைப் பயன்படுத்துகின்றது. ஆனால் தற்காலத் த ிழ் அவள், அள் என்ற 

இரண்டை  ட்டுந  பயன்படுத்துகின்றது. பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட  

விடனயாலடணயும் மபயராகச்  ங்ககாலத் த ிழ் அவர், அர், ஆர், ஓர் என்பனவற்டறப் 

பயன்படுத்துகின்றது.  தற்காலத் த ிழ் இவற்றில் அவர், அர் என்ற இரண்டை  ட்டும் 

பயன்படுத்துகின்றது.  ங்ககாலத் த ிழ் பைர்க்டக அஃறிடண ஒருட  

விடனயாலடணயும் மபயராக்கிகைாகப் பயன்படுத்தும் அது, அடவ என்ற இரண்டும் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  ங்காலத் த ிழ் பயன்படுத்தும் பைர்க்டக 

அஃறிடணப் பன்ட  விடனயாலடணயும் மபயராக்கிகள் அ, அடவ என்ற இரண்டையும் 

தற்காலத் த ிழ் பயன்படுத்துகின்றது. 
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 அ என்ற பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  இை-எண்-பால் பின்மனாட்டைப் 

பயன்படுத்தி இறந்தகாலப் பகுதி+ (உைன்படுத்தி) + (இன்) + (அன்) + அ என்ற 

விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் 

ஆக்கப்பட்ை பின்வரும் விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் 

இல்டல: நவண்டிய (நவண்டு+ய்+அ) ‘நவண்டியடவ’,   ாண்ைன ( ாண்ட்+அன்+அ) 

‘ந ர்த்தியாக இருந்தடவ’, ஒாீஇயின (ஒாீஇ+ய்+இன்+அ) ‘விலகிச் ம ன்றது’. இருப்பினும் 

இத்தடகய ஆக்கமுடறடயப் பின்பற்றி உருவாக்கப்பட்ை விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிழிலில் பயன்பாடில் உள்ைன. எடுத்துக்காட்ைாக, ‘இற’ என்ற மபாருைில் 

வரும்  ாள் என்ற விடனயிலிருந்து உருவாகப்பட்ை  ாண்ைன ( ாண்ட்+அன்+அ) 

நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயர் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைது.  

 அது என்ற பைர்க்டக அஃறிடணப் ஒருட  பின்மனாட்டு மகாண்டு இறந்தகாலப் 

பகுதி+ (உைன்படுத்தி) + அது என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் 

பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வரும் விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: யாத்தது (யாத்த்+அது) ‘கட்ைப்பட்ைது’, 

உள்ைியது (உள்ைி+ய்+அது). இருப்பினும் இவ்வாக்க முடறடயப் பயன்படுத்தி 

உருவாக்கப்பட்ை பைர்க்டக அஃறிடணப் ஒருட  விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிழில் உள்ைன: இயற்றியது (இயற்றி+ய்+அது),  ிடனத்தது ( ிடனத்த்+அது), 

மவந்தது (மவந்த்+அது), நகட்ைது (நகட்ட்+அது),. 

  ங்ககாலத் த ிழில் அஃறிடண ஒருட  விடனயாலடணயும் மபயர்கடை ஆக்கப் 

பயன்படுத்தப்படும் அடத என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கப் பின்மனாட்டு 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. எனநவ இறந்தகாலப் பகுதி +அது என்ற 

ஆக்கமுடறடயப் பின்பற்றி உருவாக்கப்பட்ை பின்வருவது நபான்ற  ங்கால 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 586 

விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: ஊர்ந்தடத 

(ஊர்ந்த்+அடத) ‘ வாாிம ய்தது’.  

  ங்காலத் த ிழில் காணப்படும் தன்ட   ற்றும்  முன்னிடல விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. எனநவ இறந்தகாலப் 

பகுதி+(அன்)+அம் என்ற ஆக்கமுடறடயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டு  ங்ககாலத் 

த ிழில்  பயன்படுத்தப்பட்ை பின்வரும் விடனயாலடணயும் மபயர் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் இல்டல:  ிறந்தனம் ( ிறந்த+அன்+அம்) ‘ ிறந்த  ான்’.  

 அர் என்ற பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட ப் பின்மனாட்டு மகாண்டு 

இறந்தகாலப் பகுதி+ (உைன்படுத்தி) + அர் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க 

முடறடயப் பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வரும் விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: வல்லியர் (வல்லி+ய்+அர்), 

நவண்டினர் (நவண்டி+இன்+அர்). நவண்டினர் என்ற ஆக்கத்திற்குப் பதிலாக 

இறந்தகாலப் பகுதி+ (உைன்படுத்தி) + அவர் அன்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க 

முடறடயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ை நவண்டியவர் (நவண்டி+ய்+அவர்) என்ற 

விடனயாலடணயும் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைது.    

 அவர் என்ற பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட  பின்மனாட்டு மகாண்டு 

இறந்தகாலப் பகுதி+ (உைன்படுத்தி) + அவர் அன்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க 

முடறடயப் பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை ஆயவர் (ஆய்+அவர்) 

‘இருப்பவர்’,  ட்ைவர் ( ட்ட்+அவர்) ‘ ட்பாயிருப்பவர்’ நபான்ற விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல என்றாலும் துறந்தவர் 

(துறந்த்+அவர்) நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழிலும் 
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பயன்பாட்டில் உள்ைன. இவ்வாக்க முடறடயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப் பட்ை பல 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இருக்கின்றன: ம ய்தவர் 

(ம ய்த்+அவர்), நவண்டியவர் (நவண்டி+ய்+அவர்).   

 அவள் என்ற பைர்க்டகப் மபண்பால் ஒருட  பின்மனாட்டு மகாண்டு இறந்தகாலப் 

பகுதி +  அவள் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் பயன்படுத்திச் 

 ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை காத்தவள் (காத்த்+அவள்)  நபான்ற விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் தற்காலத் த ிழிலும் பயன்பாடில் உள்ைன. இவ்வாக்கமுடறடயப் பயன்படுத்தி 

உருவாக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் உள்ைன: பாடியவள் (பாடி+ய்+அவள்), படித்தவள் (படித்த்+அவள்). 

 அவன் என்ற பைர்க்டகப் மபண்பால் ஒருட  பின்மனாட்டு மகாண்டு 

இறந்தகாலப் பகுதி +  அவன் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் 

பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை வந்தவன் (வந்த்+அவன்)  நபான்ற 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழிலும் பயன்பாடில் உள்ைன. 

இவ்வாக்கமுடறடயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைன: பாடியவன் 

(பாடி+ய்+அவன்), படித்தவன் (படித்த்+அவன்). 

 முன்னர் கூறியது நபான்று முன்னிடல இை விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. எனநவ அவிர் என்ற முன்னிடலப் பன்ட  

பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகாலப் பகுதி+அவிர் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் 

பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் 
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மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல:  ான்றவிர் ( ான்ற்+அவிர்) 

‘ ான்நறார்கைாகிய  ீங்கள்’, கண்ைவிர் (கண்ட்+அவிர்) ‘கண்ைவர்கைாகிய  ீங்கள்’. 

 இது நபாலநவ அடவ என்ற முன்னிடலப் பன்ட  பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

இறந்தகாலப் பகுதி+அடவ என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் 

ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் 

த ிழில் இல்டல: அட்ைடவ (அட்ட்+அடவ) ‘மகான்றவனாகிய  ீ’. 

 அடவ என்ற பைர்க்டகப் அஃறிடணப் பன்ட  பின்மனாட்டு மகாண்டு 

இறந்தகாலப் பகுதி +  (உைன்படுத்தி) + அடவ என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க 

முடறடயப் பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை  ிதறியடவ ( ிதறி+ய்+அடவ)  

நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழிலும் பயன்பாடில் உள்ைன. 

இவ்வாக்கமுடறடயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைன:  திறந்தடவ 

(திறந்த்+அடவ), உடைந்தடவ (உடைந்த்+அடவ). 

 அன் என்ற பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டு மகாண்டு இறந்தகாலப் 

பகுதி+ (இன்) + அன் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் பயன்படுத்திச் 

 ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: அஞ் ினன் (அஞ் ி+இன்+அன்) ‘பயந்தவன்’. 

இதற்குப் பதிலாக இறந்தகாலப் பகுதி+ (இன்) + அவன் என்ற விடனயாலடணயும் 

மபயராக்க முடறடயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ை விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தாம் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைன. எ.கா. அஞ் ினவன் 

(அஞ் ி+இன்+அவன்), பயந்தவன் (பயந்த்+அவன்). 
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ஆம் என்ற என்ற தன்ட ப் பன்ட  பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகாலப் 

பகுதி+ஆம் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

புணர்ந்தாம் (புணர்ந்த்+ஆம்). 

ஆய் என்ற என்ற முன்னிடல ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகாலப் 

பகுதி+ (உைன்படுதி) +ஆய் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் 

ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் 

த ிழில் இல்டல: குறித்தாய் (குறித்த்+ஆய்) ‘எண்ண ிட்ை  ீ’, கருதியாய் (கருதி+ய்+ஆய்) 

‘விரும்பிய  ீ’.  

ஆர் என்ற பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட ப் பின்மனாட்டு மகாண்டு 

இறந்தகாலப் பகுதி+ (இன்) + ஆர் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் 

பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வரும் விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல:  ல்கூர்ந்தார் ( ல்கூர்ந்த்+ஆர்) 

‘துன்பப்பட்ைவர்கள்’, ஒன்றினார் (ஒன்றி+இன்+ஆர்) ‘ஒன்று ந ர்ந்தவர்கள்’. 

ஆள் என்ற பைர்க்டகப் மபண்பால் ஒருட ப்  பின்மனாட்டு மகாண்டு 

இறந்தகாலப் பகுதி+ (இன்) + ஆள் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் 

பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வரும் விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: ஈன்றாள் (ஈன்ற்+ஆள்). இவ்வாக்க 

நுட்பத்திற்குப் பதிலாக இறந்தகாலப் பகுதி+ அவள் என்ற ஆக்க நுட்பம் தான் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. எ.கா. ஈன்றவள் (ஈன்ற்+அவள்), மபற்றவள் 

(மபற்ற்+அவள்), ம ால்லியவள் (ம ால்லி+ய்+அவள்).  
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ஆன் என்ற பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட ப்  பின்மனாட்டு மகாண்டு இறந்தகாலப் 

பகுதி+ (உைன்படுத்தி) + (இன்) + ஆள் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் 

பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வரும் விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: ம ய்தான் (ம ய்த்+ஆன்), கடீஇயான் 

(கடீஇ+ய்+ஆன்) ‘துறந்தவன்’, உறீஇயினான் (உறீஇ+ய்+இன்+ஆன்) ‘அனுபவிக்கச் 

ம ய்தவன்’. இவ்வாக்க நுட்பத்திற்குப் பதிலாக இறந்தகாலப் பகுதி+ அவள் என்ற ஆக்க 

நுட்பம் தான் தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. எ.கா. ஈன்றவள் 

(ஈன்ற்+அவள்), மபற்றவள் (மபற்ற்+அவள்), ம ால்லியவள் (ம ால்லி+ய்+அவள்).  

இர் என்ற என்ற முன்னிடலப் பன்ட  பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகாலப் 

பகுதி+அன்+இர் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

துணிந்தனிர் (துணிந்த்+அன்+இர்) ‘துணிந்த  ீங்கள்’. 

ஈ(இ)ர் என்ற என்ற முன்னிடலப் பன்ட  பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகாலப் 

பகுதி+ உைன்படுத்தி + ஈ(இ)ர் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் 

ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் 

த ிழில் இல்டல:  ான்றீர் ( ான்ற்+ஈர்) ‘ ஒழுக்க ாயிருகிற  ீங்கள்’ , விலங்கியீஇர் 

(விலங்கி+ய்+ஈர்) ‘இடையீடும ய்த  ீர்’. 

என் என்ற என்ற தன்ட  ஒருட  பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகாலப் பகுதி+ 

உைன்படுத்தி + (அன்) + என்  என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் 

ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் 

த ிழில் இல்டல: மதாழுமதமனன் (மதாழுத்+அன்+என்) ‘மதாழுத  ான்’ 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 591 

ஏம் என்ற என்ற தன்ட ப் பன்ட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகாலப் 

பகுதி+ உைன்படுத்தி + ஏம்  என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் 

ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் 

த ிழில் இல்டல: மபற்நறம் (மபற்ற்+ஏம்) ‘மபற்ற  ாங்கள்’. 

ஏன் என்ற என்ற தன்ட  ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகாலப் 

பகுதி+ உைன்படுத்தி + (அன்) + ஏன்  என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் 

த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் 

தற்காலத் த ிழில் இல்டல: ஈன்நறன் (ஈன்ற்+ஏன்) ‘ஈன்ற  ான்’,  ின்நறன் ( ின்ற்+ஏன்) 

‘ ின்ற  ான்’, தடகத்தநனன் (தடகத்த்+அன்+ஏன்) ‘தடுத்த  ான்’. 

ஓய் என்ற என்ற முன்னிடல ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகாலப் 

பகுதி+ (உைன்படுத்தி) + ஓய் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் 

ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் 

த ிழில் இல்டல: வந்நதாய் (வந்த்+ஓய்) ‘வந்த  ீ’, கூடிநயாய் (கூடி+ய்+ஓய்) 

ஓர் என்ற என்ற பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட  பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

இறந்தகாலப் பகுதி+ (உைன்படுத்தி) + இ ின் + ஓர் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி 

 ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் 

மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுகின்றன: இறந்நதார் (இறந்த்+ஓர்); 

இருப்பினும் பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயர் ஆக்கங்கள் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல; குறிப்பாக இ ின் என்ற  ாாிடய வரும் ஆக்கங்கள் 

தற்காலத் த ிழில்  ாத்திய ில்டல: புணாிநயார் (புணாி+ய்+ஓர்) ‘ந ர்ந்நதார்’, 

இறந்தி ிநனார் (இறந்த்+இ ின்+ஓர்) ‘கைந்நதார்’,  படைத்தி ிநனார் 

(படைத்த்+இ ின்+ஓர்) ‘படைத்நதார்’.  
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ஓள் என்ற பைர்க்டக மபண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு c என்ற 

ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற 

விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: 

 ின்நறாள் ( ின்ற்+ஓள்) ‘ ின்றவள்’, பிாிந்த்+இ ின்+ஓள் (பிாிந்த்+இ ின்+ஓள்) 

‘பிாிந்தவள்’. இதற்குப் பதிலாக இறந்தகாலப் பகுதி+ (உைன்படுத்தி) + அவள் என்ற 

ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திய விடனயாலடணயும் ஆக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எ.கா.  ின்றவள் ( ின்ற்+அவள்), பிாிந்தவள் (பிாிந்த்+அவள்). 

5.4.9.2.2. இறந்தகால ல்லா விடனயாலடணயும் மபயர்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 

  ங்ககாலத் த ிழில் இறந்தகால விடனயாலடணயும் மபயர்கைின் ஆக்கதிற்குத் 

தந்தது நபான்று இறந்தகால ல்லா விடனயாலடணயும் மபயர்கைின் ஆக்கத்திற்கான 

இை-எண்-பால் விகுதிகடையும் ஒன்பது வடககைாகப் பிாித்துத் தரவியலும். இவற்றில் 

பின்வரும் விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் 

இல்டல அல்லது  ாத்திய ில்டல எனலாம்: தன்ட  ஒருட  விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள், தன்ட ப் பன்ட  விடனயாலடணயும் மபயர்கள், முன்னிடல ஒருட  

விடனயாலடணயும் மபயர்கள், முன்னிடல பன்ட  விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிடழப் மபாருத்தவடரயில் பைர்க்டக விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தான் பயன்பாடில் உள்ைன.  ங்ககாலத் த ிழ் பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட  

விடனயாலடணயும் மபயர் பின்மனாட்டுக்கைாக அன், அவன், ஆன், ஓன் 

என்பனவற்டறப் பயன்படுத்துகின்றது. இவற்றில் அவன் என்ற பின்மனாட்டு  ட்டுந  

தற்காலத் த ிழ் பயன்படுத்துகின்றது.  பைர்க்டக மபண்பால் ஒருட  விடனயாலடணயும் 

மபயராக்க ஒட்டுக்கைாக  ங்காலத் த ிழ் அவள், அள், ஆள், இ, ஓள் என்படவகடைப் 
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பயன்படுத்துகின்றது. ஆனால் தற்காலத் த ிழ் அவள் என்ற பின்மனாட்டு  ட்டுந  

பயன்படுத்துகின்றது. பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட  விடனயாலடணயும் மபயராகச் 

 ங்ககாலத் த ிழ் அவர், அர், ஆர், அவர்கள், ஓர் என்பனவற்டறப் பயன்படுத்துகின்றது.  

தற்காலத் த ிழ் இவற்றில் அவர், அவர்கள் என்ற இரண்டை  ட்டும் 

பயன்படுத்துகின்றது.  ங்ககாலத் த ிழ் பைர்க்டக அஃறிடண ஒருட  

விடனயாலடணயும் மபயராக்கிகைாகப் பயன்படுத்தும் அது, இ என்பனவனவற்றில் அது 

என்படத  ட்டும் தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  ங்காலத் த ிழ் 

பயன்படுத்தும் பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  விடனயாலடணயும் மபயராக்கிகைான 

அ, அடவ என்ற இரண்டையும் தற்காலத் த ிழ் பயன்படுத்துகின்றது. 

அ என்ற பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  பின்மனாட்டைப் பயன்படுத்தி 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ (அன்) +அ என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் 

பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வரும் விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: பிறழ்ன (பிறழ்ன்+அ) ‘புரள்வன’, வித்துன  

(வித்துன்+அ) ‘விடதப்பன’, தடுக்குன (தடுக்குன்+அ) ‘தடுப்பன’,  ிடறக்குன்ன 

( ிடறக்குன்+அ) ‘ ிடறப்பன’, நவண்டுப (நவண்டுப்+அ) ‘நவண்டுவன’, நதான்றுவ 

(நதான்றுவ்+அ),  

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி +அ ம றிமுடறக்குப் பதிலாகத் தற்காலத் த ிழ் 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+அன்+அ என்ற ஆக்க ம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி பைர்க்டக 

அஃறிடணப் பன்ட  விடனயாலடணயும் மபயர்கடை ஆக்குகின்றது.  ங்க்காலத் 

த ிழில் காணப்படும் அறுப்பன (அறுப்ப்+அன்+அ), மகாள்வன (மகாள்வ்+அன்+அ)  

என்ற விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுகின்றன. 
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பின்வருவன தற்காலத் த ிழில் காணப்படும் ந லும்  ில எடுத்துக்காட்டுகைாகும்: 

புரள்வன (புரள்வ்+அன்+அ),  விடதப்பன (விடதப்+அன்+அ), தடுப்பன (தடுப்+அன்+அ), 

 ிடறப்பன ( ிடறப்+அன்+அ), நவண்டுவன (நவண்டுவ்+அன்+அ), நதான்றுவன 

(நதான்றுவ்+அன்+அ). 

அது என்ற பைர்க்டக அஃறிடணப் ஒருட  பின்மனாட்டைப் பயன்படுத்தி 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ அது என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் 

பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வரும் விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிழிலும் பயன்பாட்டில் உள்ைன: உவப்பது (உவப்ப்+அது), உண்பது 

(உண்ப்ப்+அது), உறுவது (உறுவ்+அது). இருப்பினும் பகுதி+ உைன்படுத்தி + அது என்ற 

விடனயாலடணயும் மபயராக்க ம றிடயப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத்தில் ஆக்கப்மபறும் 

பின்வரும் விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: 

மபாய்க்குவது (மபாய்க்கு+வ்+அது),  ிடதக்கு+வ்+அது. இடவகளுக்குப் பதிலாகப் 

பின்வரும் விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைன: 

மபாய்ப்பது (மபாய்ப்ப்+அது),  ிடதப்பது ( ிடதப்ப்+அது).  

அம் என்ற தன்ட  ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகால ல்லாப் 

பகுதி+ அம் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

அறியுனம் (அறியுன்+அம்) ‘அறியும்  ாங்கள்’. 

அர் என்ற பைர்க்டக உயர்திடணப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ (உைன்படுத்தி) + (ஆள்)+(அன்)+ அர் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் 

பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 595 

மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: வல்லர் (வல்+அர்) ‘வல்லவர்’,  லர்க்குனர் 

( லர்க்குன்+அர்) ‘திருப்புபவர்’, எறிஞர் (எறிஞ்+அர்) ‘எறிபவர்’, வடரவனர் 

(வடரவ்+அன்+அர்) ‘விடரபவர்’, அறியாைர் (அறி+ய்+ஆள்+அர்) ‘அறிவிப்பவர்’.  

தற்காலத் த ிழ் இறந்தகால ல்லாப் பகுதி + அர் என்பதற்குப் பதிலாக இச்சூழல்கைில் 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி + அவர் என்ற மபயராக்க ம றிமுடறடயப் பின்பற்றுகின்றது. 

எ.கா. வல்லவர் (வல்ல்+அவர்), திருப்புபவர் (திருப்புப்+அவர்), எறிபவர் (எறிப்+அவர்), 

வடரபவர் (வடரப்+அவர்),  விடரபவர் (விடரப்+அவர்), அறிவிப்பவர் (அறிவிப்+அவர்). 

 அவர் என்ற பைர்க்டகப் உயர்திடணப் பன்ட ப் பின்மனாட்டு மகாண்டு 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி +  அவர் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் 

பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை இருப்பவர் (இருப்ப்+அவர்)  நபான்ற 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழிலும் பயன்பாடில் உள்ைன. 

இவ்வாக்கமுடறடயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைன: பாடுபவர் 

(பாடுப்+அவர்), படிப்பவர் (படிப்ப்+அவர்). 

 அவள் என்ற பைர்க்டகப் மபண்பால் ஒருட  பின்மனாட்டு மகாண்டு 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி +  அவள் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் 

பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை உணர்ப்பவள் (உணர்ப்ப்+அவள்)  நபான்ற 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாடில் இல்லாவிடினும் 

இவ்வாக்கமுடறடயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைன: உணர்பவள் 

(உணர்ப்+அவள்), பாடுபவள் (பாடுப்+அவள்), படிப்பவள் (படிப்ப்+அவள்),   
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 அவன் என்ற பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட  பின்மனாட்டு மகாண்டு 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி +  அவன் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் 

பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை உழப்பவன் (உழப்ப்+அவன்)  நபான்ற 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாடில் இல்லாவிடினும் 

இவ்வாக்கமுடறடயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ைன: உடழப்பவன் 

(உடழப்ப்+அவன்), பாடுபவன் (பாடுப்+அவன்), படிப்பவன் (படிப்ப்+அவன்),   

அடவ என்ற பைர்க்டக அஃறிடண ஒருட  பின்மனாட்டு மகாண்டு 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி +  அடவ என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் 

பயன்படுத்திச்  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை உடுப்படவ (உடுப்ப்+அடவ), உருகுபடவ 

(உருகுப்+அடவ)  நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாடில் உள்ைன. இவ்வாக்கமுடறடயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ை 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் 

உள்ைன: உடழப்படவ (உடழப்ப்+அடவன்),  பாடுபடவ (பாடுப்+அடவ), படிப்படவ 

(படிப்ப்+அடவ), வருபடவ (வருப்ப்+அடவ). 

அள் என்ற பைர்க்டகப் மபண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ அள் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் 

த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் 

தற்காலத் த ிழில் இல்டல:  ண்ணு ள் ( ண்ணுந்+அள்) ‘கழுபுபவள்’,   ினயு ள் 

( ிடனயுந்+அள்) ‘ ிடனப்பவள்’, ம ல்குவள் (ம ல்குவ்+அள்). தற்காலத் த ிழ் இத்தடகய 

ஆக்க ஒழுங்கட ப்பு ம றிமுடறக்குப் பதிலாக இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ அவள் என்ற 

ஆக்க ஒழுங்கட ப்பு முடறடயப் பயன்படுத்தி இவ்வடகயிலான விடனயாலடணயும் 
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மபயர்களுக்கு இடணயான ஆக்கங்கடைச் ம ய்கின்றது. எ.கா. கழுபுவள் 

(கழுவுப்+அவள்),  ிடனப்பவள் ( ிடனப்ப்+அவள்), ம ல்பவள் (ம ல்ப்+ அவள்) 

அன் என்ற பைர்க்டகப் ஆண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ (அன்) + அன் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி 

 ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் 

மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: மவய்யன் (மவய்+அன்) ‘விரும்புபவன்’, 

காமுறு ன் (காமுறுந்+அன்), விடரவனன் (விடரவ்+அன்+அன்) ‘விடரபவன்’.   தற்காலத் 

த ிழ் இத்தடகய ஆக்க ஒழுங்கட ப்பு ம றிமுடறக்குப் பதிலாக இறந்தகால ல்லாப் 

பகுதி+ அவன் என்ற ஆக்க ஒழுங்கட ப்பு முடறடயப் பயன்படுத்தி இவ்வடகயிலான 

விடனயாலடணயும் மபயர்களுக்கு இடணயான ஆக்கங்கடைச் ம ய்கின்றது. எ.கா. 

விரும்புபவன் (விரும்புப்+அவன்), காமுறுபவன் (காமுறுப்+அவன்), விடரபவன் (விடரப்+ 

அவன்) 

ஆம் என்ற தன்ட ப் பன்ட  பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகால ல்லாப் 

பகுதி+ ஆம் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

ஏத்துவாம் (ஏத்துவ்+ஆம்) ‘புகழும்  ாம்’. 

ஆய் என்ற முன்னிடல ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகால ல்லாப் 

பகுதி+ ஆய் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

ந ய்ப்பாய் (ந ய்ப் ஆய்) ‘ந ய்க்கும்  ீ’. இத்தடகய விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

விடனமுற்று வடிவத்தில் இருப்படதக் கருத்தில் மகாள்ைவும். 
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ஆய் என்ற முன்னிடல ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகால ல்லாப் 

பகுதி+ ஆய் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

ந ய்ப்பாய் (ந ய்ப் ஆய்) ‘ந ய்க்கும்  ீ’. இத்தடகய விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

விடனமுற்று வடிவத்தில் இருப்படதக் கருத்தில் மகாள்ைவும். 

ஆர் என்ற பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி + (அன்) + ஆர் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச் 

 ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் 

மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: ம கிழ்ப்பார் (ம கிழ்ப்ப்+ஆர்) 

‘தைர்த்துபவர்’, அறிவார் (அறிவ்+ஆர்) ‘அறிபவர்’, என் னார் (என்ம்+அன்+ஆர்) 

‘என்பவர்’. இத்தடகய விடனயாலடணயும் மபயர்கள் விடனமுற்று வடிவத்தில் 

இருப்படதக் கருத்தில் மகாள்ைவும். தற்காலத் த ிழ் இத்தடகய ஆக்க ஒழுங்கட ப்பு 

ம றிமுடறக்குப் பதிலாக இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ (அன்) +அவர் என்ற ஆக்க 

ஒழுங்கட ப்பு முடறடயப் பயன்படுத்தி இவ்வடகயிலான விடனயாலடணயும் 

மபயர்களுக்கு இடணயான ஆக்கங்கடைச் ம ய்கின்றது. எ.கா. ம கிழ்ப்பவர் 

(ம கிழ்ப்+அவர்), அறிபவர் (அறிப்+அவர்), என்பவர் (என்ப்+அவர்). 

ஆர்கள் என்ற பைர்க்டகப் உயர்திடணப் பன்ட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி + ஆர்கள் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் 

த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் 

தற்காலத் த ிழில் இல்டல: வாழ்வார்கள் (வாழ்வ்+ஆர்கள்) ‘வாழ்பவர்கள். இத்தடகய 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் விடனமுற்று வடிவத்தில் இருப்படதக் கருத்தில் 

மகாள்ைவும். தற்காலத் த ிழ் இத்தடகய ஆக்க ஒழுங்கட ப்பு ம றிமுடறக்குப் பதிலாக 
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இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ +அவர்கள் என்ற ஆக்க ஒழுங்கட ப்பு முடறடயப் 

பயன்படுத்தி இவ்வடகயிலான விடனயாலடணயும் மபயர்களுக்கு இடணயான 

ஆக்கங்கடைச் ம ய்கின்றது. எ.கா. வாழ்பவர்கள் (வாழ்ப்+அவர்கள்). 

 ஆள் என்ற பைர்க்டகப் மபண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி + ஆள் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் 

த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் 

தற்காலத் த ிழில் இல்டல: உழப்பாள் (உழப்ப்+ஆள்) ‘துன்பப்படுபவள்’, என்பாள் 

‘என்பவள்’, ஆடுவாள் (ஆடுவ்+ஆள்) ‘ஆடுபவள்’. இத்தடகய விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் விடனமுற்று வடிவத்தில் இருப்படதக் கருத்தில் மகாள்ைவும். இத்தடகய 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் விடனமுற்று வடிவத்தில் இருப்படதக் கருத்தில் 

மகாள்ைவும். தற்காலத் த ிழ் இத்தடகய ஆக்க ஒழுங்கட ப்பு ம றிமுடறக்குப் பதிலாக 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி + அவர்கள் என்ற ஆக்க ஒழுங்கட ப்பு முடறடயப் 

பயன்படுத்தி இவ்வடகயிலான விடனயாலடணயும் மபயர்களுக்கு இடணயான 

ஆக்கங்கடைச் ம ய்கின்றது. எ.கா. துன்பப்படுபவள் (துன்பப்படுப்+அவள்), என்பவள் 

(என்ப்+அவள்), ஆடுபவள் (ஆடுப்+அவள்). 

ஆன் என்ற பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி + ஆன் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் 

த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் 

தற்காலத் த ிழில் இல்டல: நுடழப்பான் (நுடழப்ப்+ஆன்), என்பான் (என்ப்+ஆன்). . 

இத்தடகய விடனயாலடணயும் மபயர்கள் விடனமுற்று வடிவத்தில் இருப்படதக் 

கருத்தில் மகாள்ைவும். தற்காலத் த ிழ் இத்தடகய ஆக்க ஒழுங்கட ப்பு ம றிமுடறக்குப் 

பதிலாக இறந்தகால ல்லாப் பகுதி + ஆன் என்ற ஆக்க ஒழுங்கட ப்பு முடறடயப் 
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பயன்படுத்தி இவ்வடகயிலான விடனயாலடணயும் மபயர்களுக்கு இடணயான 

ஆக்கங்கடைச் ம ய்கின்றது. 

இ என்ற முன்னிடல ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகால ல்லாப் 

பகுதி+ இ என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

அடுவி (அடுவ்+இ) ‘மகால்லும்  ீ’.  

இ என்ற பைர்க்டகப் மபண்பால் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகால ல்லாப் 

பகுதி+ இ என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

உடறவி (உடறவ்+இ) ‘உடறபவள்/தங்குபவள்’.  த ிழ் இத்தடகய ஆக்க ஒழுங்கட ப்பு 

ம றிமுடறக்குப் பதிலாக இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ அவள் என்ற ஆக்க ஒழுங்கட ப்பு 

முடறடயப் பயன்படுத்தி இவ்வடகயிலான விடனயாலடணயும் மபயர்களுக்கு 

இடணயான ஆக்கங்கடைச் ம ய்கின்றது. எ.கா. உடறபவள் (உடறப்+அவள்), 

தங்குபவள் (தங்குப்+அவள்). 

ஈர் என்ற முன்னிடல பன்ட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகால ல்லாப் 

பகுதி+ ஈர் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

வருவீர் (வருவ்+ஈர்) ‘வரும்  ீர்’. இத்தடகய விடனயாலடணயும் மபயர்கள் விடனமுற்று 

வடிவத்தில் இருப்படதக் கருத்தில் மகாள்ைவும்.  

என் என்ற தன்ட  ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகால ல்லாப் 

பகுதி+ (அன்) + என் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் த ிழில் 
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ஆக்கப்படும் பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் 

த ிழில் இல்டல: கூறுமவன் (கூறுவ்+என்) ‘கூறுபவனாகிய  ான்’, விடரவமனன் 

(விடரவ்+அன்+என்) ‘விடரபவனாகிய  ான்’.  

ஏம் என்ற தன்ட ப் பன்ட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகால ல்லாப் 

பகுதி+ ஏம் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

ம ல்நவம் (ம ல்வ்+ஏம்) ‘ம ல்பவர்கைாகிய  ாங்கள்’. 

ஏன் என்ற தன்ட ப் ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகால ல்லாப் 

பகுதி+ ஏன் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

மதாடுப்நபன் (மதாடுப்ப்+ஏன்)  ‘ந ாிடும்  ான்’, காண்நபன் (காண்ப்+ஏன்)’ ‘காணும் 

 ான்’ தருநவன் (தருவ்+ஏன்) ‘தரும்  ான்’. இத்தடகய விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

விடனமுற்று வடிவத்தில் இருப்படதக் கருத்தில் மகாள்ைவும். 

ஐ என்ற முன்னிடல ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகால ல்லாப் 

பகுதி+ ஐ என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

மவய்டய (மவய்+ஐ) ‘விரும்பும்  ீ’, வல்டல (வல்+ஐ) ‘வல்ல  ீ’, மகாள்ளுட  

(மகாள்ளுந்+ஐ) ‘ஏற்கும்  ீ’.  

ஓய் என்ற முன்னிடல ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு இறந்தகால ல்லாப் 

பகுதி+ ஓய் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் 
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பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

அ ர்நபாய் (அ ர்ப்+ஓய்) ‘அ ரும்  ீ’, ம ல்நவாய் (ம ல்வ்+ஓய்) ‘ம ல்லும்  ீ’ 

ஓர் என்ற என்ற பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட  பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ ஓர் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் 

த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் 

தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுகின்றன: காண்நபார் (காண்ப்+ஓர்) ‘காண்பவர்’. 

இருப்பினும்  ங்ககாலத் த ிழில் காணப்படும் பின்வரும் விடனயாலடணயும் மபயர் 

தற்காலத் த ிழில் இல்டல:  லர்நபார் ( லர்ப்+ஓர்) ‘கவிழ்ப்பவர்’,  ிடனயுந ார் 

( ிடனயும்+ஓர்) ‘ ிடனப்பவர்’, அரக்குநவார் (அரக்குவ்+ஓர்) ‘துடைப்பவர்’, ஊர்குநவார் 

(ஊர்குவ்+ஓர்) ‘ஏறுபவர்’, வல்லுநவார் (வல்லுவ்+ஓர்) ‘வலிட யுள்ைவர்’, வடரநவார் 

(வடரவ்+ஓர்) ‘மதாிந்மதடுப்பவர்’.  லர்ப்நபார், அரக்குநவார், ஊர்குநவார், வல்லுநவார், 

வடரநவார் நபான்ற வடிவங்கள்  ாத்திய ான தற்காலத் த ிழில்  ாத்திய ான 

வடிவங்கள் என்றாலும்  லர், அரக்கு, ஊர்கு, வல்லு, வடர என்ற விடனகள் தற்காலத் 

த ிழில் வழக்கில் இல்லாததால் இது  ிகழ்கின்றது. ஆனால்  ிடனயுந ார் நபான்ற 

வடிவங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல.  

ஓள் என்ற என்ற பைர்க்டக மபண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ ஓள் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத் 

த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் 

தற்காலத் த ிழிலும் காணப்பைவில்டல: இடணநயாள் (இடணவ்+ஓள்). இதற்குப் 

பதிலாகத் தற்காலத் த ிழில் இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ அவள் என்ற ஆக்க நுட்பம் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. எ.கா. இடணபவள் (இடணப்+அவள்). 
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 ங்ககாலத் த ிழில் இறந்தகால ல்லாப் பகுதி + ஓன் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் 

பயன்படுத்தி ஓன் என்ற என்ற பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

ஆக்கப்படும் பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: அறியுந ான் (ஆறியும்+ஓன்) ‘அறிபவன்’. இதற்குப் 

பதிலாகத் தற்காலத் த ிழில் இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ அவன் என்ற ஆக்க நுட்பம் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. எ.கா. அறிபவன் (அறிப்+அவன்). 

5.4.9.2.3. எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 

 ங்ககாலத் த ிழில் எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கள் 

பின்மனாட்ைாகத்தால் ஆக்கப்படுவதாயும்  ான்கு வழிகைில் இது 

 ிடறநவற்றப்படுவதாயும்  ங்கால இலக்கியத் தரவுகைில்  ின்றும் மதாிய வருகின்றது. 

ந லும் எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தன்ட  ஒருட , தன்ட ப் பன்ட , 

முன்னிடல ஒருட , முன்னிடலப் பன்ட  பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட , பைர்க்டகப் 

மபண்பால் ஒருட , பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட , பைர்க்டக அஃறிடண ஒருட , 

பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  என்று ஒன்பது குழு  இை-எண்-பால் 

பின்மனாட்டுக்கைால் ஆக்கப்படுகின்றது எனத்  ங்ககால இலக்கியத் தரவுகள் 

காட்டுகின்றன. தன்ட   ற்றும் முன்னிடல பின்மனாட்டுகள் தற்காலத் த ிழில் 

விடனயாலடணயும் மபயராக்கிகைாகப் பயன்படுத்தப்பைவில்டல எனத் தற்காலத் த ிழ் 

பனுவல் தரவுகள் காட்டுகின்றன. பைர்க்டக இை பின்மனாட்டுக்கள்  ட்டுந  

விடனயாலடணயும் மபயர்கடை ஆக்கத் தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

 ங்ககாலத் த ிழில் அவன், அன், ஓன் என்ற பின்மனாட்டுகள் பைர்க்டக ஆண்பால் 

ஒருட  எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கடை உருவாக்கவும் ஆள், ஓள் என்பன 
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பைர்க்டகப் மபண்பால் ஒருட  எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கடை 

உருவாக்கவும் அர், அவர், ஆர், ஓர்,  ார் என்பன பைர்க்டகப் உயர்திடணப் பன்ட  

எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கடை உருவாக்கவும் அது என்பது பைர்க்டக 

அஃறிடண ஒருட  எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கடை உருவாக்கவும் அ, ஆ 

என்பன பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கடை 

உருவாக்கவும் பயன்படுத்தப்படுவது  ங்க இலக்கியத் தரவுகைில்  ின்றும் 

மதாியவருகின்றது. தற்காலத் த ிழில் அவன் என்பது பின்மனாட்டுகள் பைர்க்டக 

ஆண்பால் ஒருட  எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கடை உருவாக்கவும் அவள் 

என்பது பைர்க்டகப் மபண்பால் ஒருட  எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கடை 

உருவாக்கவும் அவர் (அாிதாக),  ார் என்பன பைர்க்டகப் உயர்திடணப் பன்ட  

எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கடை உருவாக்கவும் அது என்பது பைர்க்டக 

அஃறிடண ஒருட  எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கடை உருவாக்கவும் அ 

என்பன பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கடை 

உருவாக்கவும் பயன்படுத்தப்படுவது தற்காலத் த ிழ்த் தரவுகைில்  ின்றும் 

மதாியவருகின்றது. 

மவற்றுப் பகுதி பகுதி + ஆத்+ அ என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க 

முடறடயப் பயன்படுத்திஅ என்ற பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  பின்மனாட்டைக் 

மகாண்டு  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வரும் எதிர் டற விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல:  ம ய்யாத (ம ய்+ஆத்+அ). 

மவற்றுப் பகுதி + ஆத் + அ ம றிமுடறக்குப் பதிலாகத் தற்காலத் த ிழ் மவற்றுப் பகுதி 

+ஆத்+அது என்ற ஆக்க ம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  

விடனயாலடணயும் மபயர்கடை ஆக்குகின்றது.  
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மவற்றுப் பகுதி பகுதி + ஆத்+ அது என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க 

முடறடயப் பயன்படுத்தி அ என்ற பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  பின்மனாட்டைக் 

மகாண்டு  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வரும் எதிர் டற விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் தற்காலத் த ிழிலும் பயன்பாட்டில் உள்ைன: மபறாதது (மபற்+ஆத்+அது). 

மவற்றுப் பகுதி பகுதி + அல் + அர் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க 

முடறடயப் பயன்படுத்திஅர் என்ற பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட  பின்மனாட்டைக் 

மகாண்டு  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வரும் எதிர் டற விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல:  ஒன்னலர் (ஒன்+அல்+அர்) 

‘ந ராதவர்கள்’, மபாருந்தலர் (மபாருந்து+அல்+அர்). மவற்றுப் பகுதி + அல் + அவர் 

ம றிமுடறக்குப் பதிலாகத் தற்காலத் த ிழ் மவற்றுப் பகுதி +ஆத்+அவர் என்ற ஆக்க 

ம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி பைர்க்டக அஃறிடணப் பன்ட  விடனயாலடணயும் 

மபயர்கடை ஆக்குகின்றது. எ.கா. ந ராதவர் (ந ர்+ஆத்+அவர்), உைன்பைாதவர் 

(உைன்படு+ஆத்+அவர்), மபாருந்தாதவர் (மபாருந்து+ஆத்+அவர்). 

மவற்றுப் பகுதி பகுதி + ஆத் + அவன் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க 

முடறடயப் பயன்படுத்தி அவன் என்ற பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் 

மகாண்டு  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வரும் எதிர் டற விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் தற்காலத் த ிழிலும் பயன்பாட்டில் காணப்படுகின்றன: அழுந்தாதவன் 

(அழுந்து+ஆத்+ அவன்) ‘மூழ்காதவன்’. 

மவற்றுப் பகுதி பகுதி + (உைன்படுத்தி) +ஆ என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க 

முடறடயப் பயன்படுத்தி ஆ என்ற பைர்க்டக அஃறிடண ஒருட  எதிர் டறப் 

பின்மனாட்டைக் மகாண்டு  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வரும் எதிர் டற 
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விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: உைாஅ 

(உடு+ஆ), நபாரா (நபார்+ஆ), ஒவ்வா (ஒ+வ்வ்+ஆ) 

மவற்றுப் பகுதி பகுதி + ஆம் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் 

பயன்படுத்தி ஆம் என்ற தன்ட  உயர்வுப் பன்ட  பின்மனாட்டைக் மகாண்டு  ங்காலத் 

த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வரும் எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல:  அழாஅம் (அழு+ஆம்) ‘அழாத  ாம்’. 

மவற்றுப் பகுதி பகுதி + ஆத்/அல் + ஆய் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க 

முடறடயப் பயன்படுத்தி ஆய் என்ற தன்ட  முன்னிடல ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் 

மகாண்டு  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வரும் எதிர் டற விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல:  உணராதாய் (உணர்+ஆத்+ஆய்) 

‘உணராத  ீ’, அறிகலாய் (அறிக்+அல்(ல்)+ஆய்) ‘அறியாத  ீ’ 

மவற்றுப் பகுதி பகுதி + ஆர் அல்லது இறந்தகாலப் பகுதி + இல் + ஆர் என்ற 

விடனயாலடணயும் மபயராக்க முடறடயப் பயன்படுத்தி ஆர் என்ற பைர்க்டக 

உயர்திடணப் பன்ட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் 

பின்வரும் எதி டற விடனயாலடணயும் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் 

இல்டல:  மபாய்யார் (மபாய்+ஆர்) ‘மபாய்யாதவர்’,  ாலார் ( ால்+ஆர்) 

‘மபருந்தன்ட யாயிராதவர்’, நபாற்றார் (நபாற்ற்+ஆர்) ‘பாராட்ைாதவர்’, ஒன்னார் 

(ஒன்+ஆ) ‘இடணயாதவர்’, ந வார் (ந வு+ஆர்) ‘ஏற்காதவர்’,  ள்ைாதார் ( ள்+ஆத்+ஆர்) 

‘ ட்பாயிராதவர்’, ஆய்வந்திலார் (ஆய்வந்த்+இல்+ஆர்) ‘ஆயாதவர்’. 

மவற்றுப் பகுதி பகுதி + ஆத் + ஆள் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க 

முடறடயப் பயன்படுத்தி ஆள் என்ற பைர்க்டக மபண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் 

மகாண்டு  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வரும் எதிர் டற விடனயாலடணயும் 
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மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல:  வாழாதாள் (வாழ்+ஆத்+ஆள்) 

‘வாழாதவள்’.  இவ்மவாழுங்கட ப்பு ம றிமுடறக்குப் பதிலாகத் தற்காலத் த ிழ் மவற்றுப் 

பகுதி +ஆத்+அவள் என்ற ஆக்க ம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி பைர்க்டக மபண்பால் 

ஒருட  விடனயாலடணயும் மபயர்கடை ஆக்குகின்றது. எ.கா. வாழாதவள் 

(வாழ்+ஆத்+அவள்).  

மவற்றுப் பகுதி பகுதி + (ஆத்) + ஆன் என்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்க 

முடறடயப் பயன்படுத்தி ஆன் என்ற பைர்க்டக ஆண்பால ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் 

மகாண்டு  ங்காலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வரும் எதிர் டற விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல:   ாரான் ( ார்+ஆன்), உதவாதான் 

(உதவு+ஆத்+ஆன்) .  இத்தடகய விடனயாலடணயும் மபயர்கள் விடனமுற்று வடிவத்தில் 

இருப்படதக் கருத்தில் மகாள்ைவும். இவ்மவாழுங்கட ப்பு ம றிமுடறக்குப் பதிலாகத் 

தற்காலத் த ிழ் மவற்றுப் பகுதி +ஆத்+அவன் என்ற ஆக்க ம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி 

பைர்க்டக மபண்பால் ஒருட  விடனயாலடணயும் மபயர்கடை ஆக்குகின்றது. எ.கா. 

 ாராதவன் ( ார்+ஆத்+அவன்).  

இ என்ற முன்னிடல ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு மவற்றுப் பகுதி+ இ 

என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வருவன 

நபான்ற எதி டற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: இலி 

(இல்+இ) ‘இல்லாத  ீ’.  

ஈர் என்ற முன்னிடல பன்ட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு மவற்றுப் பகுதி+ 

(உைன்படுத்தி) + ஆத் + ஈர் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் 

ஆக்கப்படும் பின்வருவன நபான்ற எதி டற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் 
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தற்காலத் த ிழில் இல்டல: அறியாதீர் (அறி+ய்+ஆத்+ஈர்) ‘அறியாத  ீர்’. இத்தடகய 

விடனயாலடணயும் மபயர்கள் விடனமுற்று வடிவத்தில் இருப்படதக் கருத்தில் 

மகாள்ைவும்.  

ஏம் என்ற தன்ட ப் பன்ட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு மவற்றுப்  பகுதி+ ஏம் 

என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வருவன 

நபான்ற எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

ம ல்நலம் (ம ல்+ஏம்) ‘ம ல்லாத  ாங்கள்’. 

ஏன் என்ற தன்ட ப் ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு மவற்றுப் பகுதி+ ஆத் + 

ஏன் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்படும் பின்வருவன 

நபான்ற எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

துஞ் ாநதன் (துஞ்சு +ஆத்+ஏன்) ‘தூங்காத  ான்’.  

ஓர் என்ற என்ற பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட  பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

மவற்றுப் பகுதி+ ஆத்+ ஓர் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி  ங்ககாலத் த ிழில் 

ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற எதிர் டற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் 

தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுகின்றன: உணராநதார் (உணர்+ஆத்+ஓர்). இருப்பினும் 

பின்வரும் எதி டற விடனயாலடணயும் மபயர் தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் 

இல்டல: ஒன்னாநதார் (ஒன்+ஆத்+ஓர்) ‘மபாருந்தாதவர்’. 

ஓள் என்ற என்ற பைர்க்டக மபண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

நவற்றுப் பகுதி+ (உைன்படுத்தி) +  ஆத் + ஓள் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி 

 ங்ககாலத் த ிழில் ஆக்கப்பட்ை பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் 

மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழிலும் காணப்பைவில்டல: கடியாநதாள் (கடி + ய் +ஆத் 
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+ஓள்). இதற்குப் பதிலாகத் தற்காலத் த ிழில் இறந்தகால ல்லாப் பகுதி+ ஆத் +அவள் 

என்ற ஆக்க நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. எ.கா. கடியாதவள் (கடி+ய்+ஆத்+ஓள்). 

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப் பகுதி + ஓன் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி 

ஓன் என்ற பைர்க்டக ஆண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டைக் மகாண்டு ஆக்கப்படும் 

பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் இல்டல: மகாள்ைாநதான் (மகாள்+ஆத்+ஓன்). 

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப் பகுதி + அல் +   ார் என்ற ஆக்கநுட்பத்டதப் 

பயன்படுத்தி  ார் என்ற பைர்க்டக உயர்திடணப் பன்ட  பின்மனாட்டைக் மகாண்டு 

ஆக்கப்படும் பின்வருவன நபான்ற விடனயாலடணயும் மபயராக்கங்கள் தற்காலத் 

த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல: நகைன் ார் (நகள்+அல்+ ார்) ‘நகட்காதவர்கள்’ 

5.4.10. மதாழிற்மபயர் 

 ம யற்பாங்கு/ம யல் அல்லது ம யற்பாங்கு/ம யலின் விடைடவக் குறிப்பிடும் 

விடனப் பகுதியிருந்து ஆக்கப்பட்ை மபயர்வடிவங்கள் இங்கு “மதாழிற்மபயர்கள்” என்று 

அடழக்கப்படுகின்றன. இவ்விைக்கம் மதாழிற்மபயர்கடைச் ம யல் ம ய்பவடர 

(எழுவாடய) அல்லது ம யப்படுமபாருடைக் குறிப்பிடும் விடனயாலடணயும் 

மபயர்கைிலிருந்து நவறுபடுத்திக்காட்ை உதவும். மதாழிற்மபயாின் எடுத்துக்காட்ைாக 

உணங்கல் (<உணங்கு+அல்) என்படதக் கருத்தில் மகாள்ைவும்; இது உணங்குவது, 

 ீர்வற்றுவது, அல்லது உலர்ந்த அஃறிடணப் மபயரான “ ீன்” என்படதக் குறிப்பிைலாம். 

இலக்கியச் சூழல் உணங்கல் எடதக் குறிப்பிடுகின்றது என்டதத் தீர் ானிக்கும். 

  ாம் இங்கு குறிப்பிடும் வடகயிற்படும் மபயர்கள்  ரபிலக்கணகைில் 

மதாழிற்மபயர் ‘ம யற் மபயர்’ அல்லது விடனப் மபயர் ‘ம யலின் மபயர்’ 
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(மதால்காப்பியம், எழுத்ததிகாரம், இைம்பூரணம், விதி 297;  ன்னூல், விதி 286). 

 ரபடிப்படையில் விடனயாலடணயும் மபயரும் மதாழிற்மபயர் எனக் குறிப்பிைப்பட்ைது 

(பார்க்க பதி.19:17  ீதான உடர). 

 மதாழிற்மபயர் மபயர் நபால் ம யல்படும்; மதாழிற்மபயர் மபயர்திாிபாக்கம் 

ம ய்யும்; அதாவது பன்ட  உருபுகளுக்காகவும் நவற்றுட  உருபுகளுக்காகவும் 

திாிபுறும்.  இரண்டு அடிப்படையான மதாழிற்மபயர்கள் ம ம்ம ாழித் த ிழில் 

காணப்படுகின்றன: உைன்படு மதாழிற்மபயர், எதிர் டறத் மதாழிற்மபயர். 

மதாழிற்மபயர் மபரும்பான்ட யும் காலத்டதக் குறிப்பிைாது. இருப்பினும் 

மதாழிற்மபயர்கள் ஆக்கப்பட்ை விடனகைால் குறிப்பிைப்பட்ை ம யல்கைின் முற்று 

அல்லது முற்றா விடனயாற்றுவடகடயக் குறிப்பிடும்  ில குறிகடை ஒரு ில 

மதாழிற்மபயர்கள் மகாண்டிருக்கும். முற்று விடனயாற்றுவடகடயக் காட்டும் 

மதாழிற்மபயர் “இறந்தகாலத் மதாழிற்மபயர்” என்றும் முற்றல்லா 

விடனயாற்றுவடகடயக் குறிப்பிடும் மதாழிற்மபயர் “இறந்தகால ல்லாத் மதாழிற்மபயர்” 

என்றும் அடழக்கப்படும். 

5.4.10.1.  ங்ககாலத்த ிழில் மதாழிற்மபயர்கள் 

5.4.10.1.1.  இறந்தகாலத் மதாழிற்மபயர் 

5.4.10.1.1.1. இறந்தகாலத் மதாழிற்மபயர்கைின் ஆக்கம் 

 மதாழிற்மபயர் பின்வரும் வழிகைில் ஆக்கப்படும்: 

(1) மவற்று விடனப் பகுதிடயச் பயன்படுத்தி 

(2) பகுதி பிறழ்வால் 
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(3) பின்மனாட்ைாகத்தால்: மதாழிற்மபயராக்கப் பின்மனாட்டுகடை ந ரடியாக 

விடனப் பகுதியில் ந ர்ப்பது 

(4)  ீட் ியால்: இறந்தகால அஃறிடண ஒருட  விடனமுற்று வடிடவப் 

பயன்படுத்துவது அல்லது து, டத, அல்லது ட  என்ற பின்மனாட்டுக்கடை 

இறந்தகால/முற்று மபயமரச் த்துைன் ந ர்ப்பது. 

(5) ம ாற்புறட யால் (periphrasis): அம் என்ற ஒட்டு விடனயின் இறந்தகால 

அஃறிடண ஒருட  விடனமுற்று வடிவுைன் ந ர்க்கப்படும்  ற்றும் இது இல், 

உடை என்ற விடனகைின் விடனத்திாிபாக்க வடிவங்கைால் மதாைர்ப்படும். 

இந்த ஆக்க நுட்பங்கைில் (1)-உம் (2)-உம் தனித்தனியாக அல்லது ந ர்ந்து வரும்.  

 பின்வருவன உைன்பாட்டு மதாழிற்மபயர் பின்மனாட்டுக்கள் ஆகும்: அம், அர், 

அல், ஆல், உ, உள், ஐ, க்கல், (க்)கு, (க்)டக, (ச்) ி, ச்சு, (த்)தல், தி, டத, பாடு, (ப்)பு, ட , 

வி, வு, டவ. த்தல், தல் தாவிர பிற பின்மனாட்டுகைின் வருடகடய/வினிநயாகத்டத 

வருவதுடரக்க இயலாது: த்தல் ம யப்படுமபாருள் குன்றா/இயங்கு விடனகளுைன் 

கூைவும் தல் ம யப்படுமபாருள் குன்றிய/இயக்கு விடனகைின் கூைவும் வரும்.    

5.4.10.1.1.2. ஆக்கநுட்பம் 

5.4.10.1.1.2.1. மவற்று விடனடயப் பயன்படுத்தி 

 அ. வரான் ஒாீஇ வழங்கு வாய்ப்ப விடு தி  (புற.382:15-16) 

      வழங்கு (மதாமப) ‘மகாடுதல், தருதல்’  < வழங்கு (வி)  

  ஆ. பருந்து அருந்து உற்ற தாடன    (புற.62:6) 

      அருந்து (மதாமப) ‘உண்ணுதல்’ < அருந்து (வி) ‘உண்’ 
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 இ. அவர்  ாடு அழிய எயில் வருவி ச் சுற்றம ாடு தூ அருத்தலின் ( து.186:188) 

      தூ (மதாமப) ‘வலுவாயிருத்தல்’ < தூ ‘வலுவாயிரு’ 

 ஈ. இரும் இடை  ிடைந்த  ில ம ால்   (புற.243:13) 

     இரும் (மதாமப) ‘இருமுதல்’ < இருமு (வி)  

5.4.10.1.1.2.2. பகுதி பிறழ்வு 

(1) ம ய் இறுதி விடனப் பகுதிகைில் இறுதி ம ய் ய், ர் அல்லது வ் அல்லாவிடில் 

வலுவுறும்.  ஓரட ப் பகுதியில் குற்றுயிர் ம ட்டுயிராகும். 

அ.ஊட்டு அரு  ர்பின் அஞ்சுவரு நபஎய்க்கு ஊட் டு எதிர்மகாண்ை… ஞி ிலி 

         (அக.142:10-11) 

 ஊட்டு (மதாமப) ‘ஊட்டுதல்’  < உண் (வி) ‘ ாப்பிடு’       

 ஆ. பூட்டு அறு வில்                (அக.96:2) 

 பூட்டு (மதாமப) < பூண் (வி) ‘பூட்டு’ 

 இ. இவன்  கநன நதாழி என்றால் அதன் அைவு உண்டு நகாள்  தி வல்நலார்க்நக 

 நகாள் ‘புாிதல்’ < மகாள் (வி) ‘பிடி, ஏல்’ 

 ஈ. வட்டு உருட்டு வல்லாய் 

 உருட்டு (மதாமப) ‘உருட்டுதல்’ < உருள் (வி)  

(2) இதில் பகுதிகள் ஓரட யல்லாதடவ  ற்றும் உ-வில் இறுதியுறும்; ஈரட ப் பகுதி ஒரு 

ம ட்டுயிர்  ற்றும்/அல்லது ஒரு திறந்த அட  மகாண்டிருக்கும். இறுதி ம ய் திறந்த அட  

மகாண்ை பகுதிகைில் வலுவுறும் அல்லது இரட்டும்; அடதத் மதாைர்ந்து ஈரட ப் 

பகுதிகைில் முதல் அட யிலுள்ை குற்றுயிர்  ீட் ியுறும். 
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 அ. தண்  ீன் சூட்டு       (மபரு:282) 

 சூட்டு (மதாமப) ‘திறந்த தீயில் சுைப்பட்ை இடறச் ி’ < சூடு (வி)  

 ஆ.மபாய் வைம் பூத்தன பாணா பாட்டு 

 பாட்டு (மதாமப) ‘பாடுதல்’ < பாடு (வி) 

 இ. நதாள் ம கிழ்ந்ததன் தடலயும்  ாற்று ஆகின்நற… ட்நப (குறு.377:2-3, 5) 

  ாற்று (மதாழி) ‘ ாற்றம்,  ிகிச்ட , தீர்வு’ <  ாறு (வி) 

 ஈ. டவடய ப் மபருக்கு      (பாி.7:60) 

 மபருக்கு (மதாமப) ‘மவள்ைப் மபருக்கு’ < மபருகு (வி) ‘அதிகாி’  

 உ.  யக்கு ஒாீஇ       (புற.362:11) 

  யக்கு (மதாமப) ‘குழப்பம்’ <  யங்கு (வி) ‘குழம்பு’ 

 ஊ. அச்சு அற்று ஏம்ம் ஆகி      (குறு.394:6) 

 அச்சு (மதாமப) ‘அச் ம்/பயம்’ < அஞ்சு (வி) ‘பயப்படு’ 

 (7)படக ஆகின்று அவர்  டக விடையாட்நை       (குறு.394:6) 

 விடையாட்டு (மதாமப) < விடையாடு (வி) 

(3) இங்கு பகுதிகள் ஓரட யாகநவா அல்லது உ-வில் இறுதியுறுகிற ஈரட யாக இருக்கும். 

அட கள் திறந்தடவயாகவும் குற்றுயிர் உள்ைதாகவும் இருக்கும். முதல் அட யிலுள்ை 

உயிர்  ீட் ியுறும். 

 அ. யான் உள் ந ா உடரப்ப 

 ந ா (மதாமப) ‘துன்புறுதல்/ந ாதல்’ <  ம ா (வி) ‘துன்புறு’ 

 ஆ. தி  ாறு ஓரா  ன்று உணர் சூழ்ச் ி 
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  ாறு (மதாமப) ‘கருத்துநவறுபாடு’ <  று ‘நவறுபடு’ 

 இ. பிணி வீடு மபறுக  ன்னவன் 

 வீடு (மதாமப) ‘விடுதடல’ < விடு (வி) 

5.4.10.1.1.2.3. பின்மனாட்ைாக்கம் 

 மவற்று விடனப் பகுதி + மதாழிற்மபயராக்கப் பின்மனாட்டு 

 பிறழ்வுற்ற பகுதி + மதாழிற்மபயராக்கப் பின்மனாட்டு 

பின்மனாட்டு அட ப்பு எடுத்துக்காட்டு  ற்றும் வரு ிைம் 

அம் பிறழ்வுற்ற பகுதி + அம் 

மவவ்வர் ஓச் ம்  (பதி.41:20) 

‘(நபாாின்) மவப்பத்தின் எழுச் ி’ 

ஓச் ம் (மதாமப) ‘எழுச் ி’ < ஓச்ச்(உ)+அம் < *ஓசு ‘எழு’+ அம் 

 மதரு ரல் உயக்கம்  (புற.381:16) 

‘அடல ால் வாட்ைம்’ 

உயக்கம் (மதாமப) ‘வாட்ைம்’ < உயக்க்(உ) +அம் <உயங்கு (வி) 

‘வாடு’+அம் 

 மவற்றம் ( து:73) 

மவற்றம் (மதாமப) ‘மவற்றி’ < மவற்ற் +அம்< மவல் (வி) +அம் 

 மூவரும் கூடி அர டவ இருந்த நதாற்றம்  (மபாரு:54-55) 

நதாற்றம் (மதாமப) < நதாற்ற்(உ)+அம் < நதான்று (வி) + அம் 

அர் மவற்று விடனப் பகுதி + உைன்படுத்தி +அர் 

மவவ்வர் ஓச் ம் (பதி.41:20) 

‘(நபாாின்) மவப்பத்தின் எழுச் ி’ 

மவவ்வர் (மதாமப) ‘மவப்பம்’ < மவ (வி) ‘சூைாயிரு’ + வ்வ் (உப) + அர் 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 615 

அல் மவற்று விடனப் பகுதி+அல் 

மகைல் அரும் திருவ (புற.366:17) 

‘அழிவது அாிதான ந ன்ட யானவன்’ 

மகைல் (மதாமப) ‘மகடுவது’ < மகடு (வி) + அல் 

 ஆக்கப்பட்ை பகுதி + அல் 

மகால்டல குரல் வாங்கி ஈனா  டல வாழ் ர் அல்ல புாிந்து ஒழுகலான்  

(கலி.39:13-14) 

ஒழுகல் (மதாமப) ‘ ைத்தல்’ < ஒழுகு (வி) + அல்; ஒழுகு ‘ ை’ <*ஒழு+கு 

(வடிவாக்க ஒட்டு) 

 அவல   று சுழி  றுகலின் தவநல  ன்று  ன் (புற.238:18-19) 

 றுகல் (மதாமப) ‘சுற்றுவது’ <  றுகு (வி) ‘சுற்று’+ அல்;  றுகு < 

 று+கு (வடிவாக்க ஒட்டு) 

 மவற்றுப் பகுதி+உைன்படுத்தி+அல் 

அாியல் ஆர்டகயர் (அக.184:14) 

அாியல் (மதாமப) ‘காய்ச் ப்பட்ை கள்’ < அாி (வி) ‘காய்ச்சு’ 

+ய்(உப)+அல் 

 புறழ்வுற்ற பகுதி + அல் 

 ிண ச் சுறா அறுத்த உணக்கல் ( ற்ற்.45:6) 

உணக்கல் (மதாமப) ‘உணங்கியது’ < உணக்க்(உ) < உணங்கு (வி) 

‘உலர்’ + அல் 

 ப ி நபாக்கல் (புற.390:27) 

‘ப ிடயப் நபாக்குதல்/ ீக்குதல்’ 

நபாக்கல் (மதாமப) ‘ ீக்குதல்’ <  நபாக்க்(உ) (வி) ‘ ீக்கு’ +அல் < 

நபா(கு) (வி)+அல் < நபா +அல் 

 இலம்பாடு அகற்றல் (புற.381:15) 

‘இல்லாட டயப் நபாக்குதல்’ 
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அகற்றல் (மதாமப) ‘நபாக்குதல்’ < அகற்ற்+அல் < அகல் (வி) +அல் 

ஆல் (இது 

அல் 

என்பதன் 

 ாற்றுரு) 

மவற்றுப் பகுதி + ஆல் 

பாலும் மகாைாலும் வல்நலாய் (பதி.16:19) 

‘ ீ பாகிர்வதிலும் மபறுவதிலும் வல்லவன்’ 

மகாைால் ‘மபறுதல்/பிடித்தல்’ > மகாள் ‘மபறு’ +ஆல் 

உ மவற்றுப் பகுதி + உ 

இப்பின்னுருடப ஏற்கும் பகுதிகள் உ-வில் இறுதியுறும்   ற்றும் திறந்த 

அட கள் மகாண்ை ஈரட கைால் ஆனடவ;  ற்றும் இறுதி  உயிருக்கு 

முன் ர் அல்லது ழ் வரும். 

குழூஉ க் கைிற்று (புற. 97:9) 

‘ஆண் யாடனகைின் குழுவின்’ 

குளூஉ (மதாமப) ‘குழு, கூட்ைம்’ < குழு ‘குழுமு, ஒன்று கூடு’ + உ 

உள் மவற்றுப் பகுதி + உைன்படுத்தி + உள் 

நவய் ப் மபயல் விடையுள் நதக்கள் நதறல் ( டல: 171) 

விடையுள் (மதாமப) ‘விடைந்தது’ < விடை +ய் (உப) + உள் 

ஐ மவற்றுப் பகுதி + ஐ 

நவனில் ஓதி ப் பாடு  டை வழடல 

 டை ‘ ைப்பது;  கர்வது’ <  ை(வி) ‘ ை,  கர்’  + ஐ 

க்கல் மவற்றுப் பகுதி + க்கல் 

ஒரு காழ் விரல் முடற சுற்றி ந ாக்கலும் ம ாந்தனன் (கலி.54:7-8) 

ந ாக்கல் (மதாமப) ‘முகர்தல்’ < ந ா (வி) ‘முகர்’  + க்கல் 

 இன்ட  உடரத்தார்க்கு அது  ிடறக்கல் ஆற்றாக்கல் (கலி.43:26) 

‘இல்லாட டயக் கூறியவர்க்கு அடத  ிடறநவறுவடத ம ய்ய 

இயலாதநபாது’ 

 ிடறக்கல் ‘ ிடறநவற்றுவது, பூர்த்திம ய்வது’ <  ிடற ‘ ிடறநவற்று, 

பூர்த்திம ய்’ 
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(க்)கு மவற்றுப் பகுதி + க்கு 

மதாழிற் ம ருக்கு அனந்தர் (அக.37:6) 

‘மதாழிலின் மபரு ிதம் காரண ாக அ தி’ 

ம ருக்கு ‘மபரு ிதம்’ < ம ரு ‘மபரு ிதம்மகாள், ம ருக்குமகாள்’ +க்கு 

 மவற்றுப் பகுதி + இடு 

இரடல…ம ல்கிடு கவுை (அக.34:4, 8) 

‘ம ல்லப்பட்ைது/அட ஊடண    

ம ல்கிடு < ம ல்கு ‘அட ஊண்’ + இடு ‘கீநழ நபாடு’; ம ல்கு 

(மதாமப) ‘ம ல்லப்பட்ைது/அட ஊண்’ < ம ல் (வி) ‘ டவ’ + கு  

(க்)டக மவற்றுப் பகுதி + க்டக 

உயர்  ிடன முடை  ட  இருக்டக ப் மபடை (அக.51:3-4) 

‘இடறச் ிக்கான ஆட யுைன் உயர்ந்த கிடையில் உட்கார்ந்திருக்கும் 

மபண் பறடவ’ 

இருக்டக (மதாமப) ‘இருப்பது’ < இரு (வி) +க்டக 

 மவற்றுப் பகுதி + டக 

தீர்டக விடுக்கும் பண்பு (புற.391:9) 

‘ ீங்குவடத விட்டுவிடும் பண்பு’ 

தீர்டக (மதாமப) ‘ ீங்குவது’ < தீர் (வி) ‘ ீங்கு,  டற’+டக 

  ாாிடக  றுத்து த் தண்ைா உண்டிடக (பாி.6:36) 

‘ கர்வடத விட்டுவிட்ை கட்டுப்படுத்த இயலாத கூட்ைம்’ 

உண்டிடக (மதாமப) ‘கூட்ைம்’ <  உண்டை + டக; உண்டை < 

உருண்டை < உருள் (வி) + டத 

 மவற்றுப் பகுதி + இ+ டக 

 ாாிடக  றுத்து தண்ைா உண்டிடக (பாி.6:36) 

‘ கர்வடத விட்டுவிட்ை கட்டுப்படுத்த இயலாத கூட்ைம்’ 

 ாாிடக (மதாமப) ‘ கர்வது’ <  ார் (வி) ‘ கர்’ +இ+டக 
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 மவற்றுப் பகுதி + இ+ டக 

காாிடக  ீர் ந ாக்கிடன (பாி.7:65) 

காாிடக ‘கறுப்பாக இருப்பது’ < கார் ‘கறுப்பு’ (கறு (வி) ) + இ +டக 

(ச்) ி மவற்றுப் பகுதி + ச் ி 

 தி  ாறு ஓரா  ன்று உணர் சூழ்ச் ி ( டல: 62) 

‘அவனது கருதிற்கு  ாறாத  ல்லடதக் கருதிய திட்ைம்’ 

சூழ்ச் ி (மதாமப)  ‘திட்ைம் + சூழ் (வி) ‘திட்ை ிடு’ + ச் ி 

ச்சு மவற்றுப் பகுதி + ச்சு 

 ாடியின் வடழச்சு அற வடைந்த … றும் பிழி (மபரு:280, 281) 

‘வழுவழுவப்பாக  ாறா ல்  ாடியில் முதிர்ந்த இனிய சுடவயுடைய 

 ாறு’ 

வடழச்சு (மதாமப) ‘வழுவழுப்பு’ < வழு(வி) ‘வழுவழுவப்பாக  ாறு’  

 

(த்)தல் மவற்றுப் பகுதி + த்தல் 

ம டும் மபரும் குன்றம் எம்ம ாடு இரத்தல் (அக.19:5-6) 

‘எங்களுைன் உயர்ந்த மபாிய  டலடயக் கைத்தல்’ 

இறத்தல் (மதாமப) ‘க ை த்தல்’ < இற ‘கை’+த்தல் 

 மவற்றுப் பகுதி + தல் 

தன்  ிடதவு அறிதல் அஞ் ி…என்  கள் இ-ச்-சுரம் பைர்தந்நதாநை 

(அக.19:5-6) 

‘அவைது குற்றத்டதப் பற்றி  ான் அறிவடத அஞ் ி என்  கள் இந்தக் 

காட்டிற்கு வந்தாள்’ 

அறிதல் ‘அறிவது’ < அறி + தல்  

தி மவற்றுப் பகுதி + தி 

மகாண்டி உண்டி (மபரு:454) 

’மகாள்டையடித்தது உண்டி’ 
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மகாண்டி (மதாமப) ‘மகாள்டையடித்தது’ < மகாள் + தி 

  ின் ஆர்வலர் மதாழுத டக அட தியின் அ ர்ந்நதாயும்  ீநய 

(பாி.4:70-71) 

‘உன் ஆர்வலர் மதாழத டககைின்  அட தியில் அ ர்ந்நதாய்  ீநய’ 

அட தி < அட  + தி 

 மவன்றிமயாடு வில் அடலத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்டக 

(அக.31:12-13) 

‘தங்கள் விற்கடைப் பயன்படுத்தி  மவற்றியுைன் உண்ணும் 

ஆண்கைின் வாழ்க்டக’ 

மவன்றி ‘மவற்றி’ < மவல் +தி 

டத மவற்றுப் பகுதி + தி 

புலவர் … வில் புடனந்த  ன் கவிடத  (பாி.6:7,8) 

‘புலவர்கள் புடனந்த  ல்ல கவிடத’ 

கவிடத < கவி ‘விஞ்சு’ +டத  

 பிறழ்ந்த பகுதி + டத 

முைந்டத ம ல் (பதி.29:3) 

‘வைந்த ம ல்’ 

முைந்டத (மதாமப) < முைம் (பிப) + டத < முை (வி) ‘வடை’ +அம் +டத 

பாடு இது ஒரு பின்மனாட்ைல்ல. இது ‘அனுபவம்’ என்று மபாருள்படும் 

மதாழிற் மபயராகும்.  இது ஒரு பின்மனாட்டு நபான்று மபாிய 

மதாழிற்மபயர் உருவாக மபயர்ப் பகுதியில் ந ர்க்கப்படுகின்றது. 

மவறுப்பகுதி + பாடு 

 ீ ம ல்லா விடுவாநயல் … ம ட்டிரும் கூந்தல் கைவுைர் எல்லார்க்கும் 

முட்டுப்பாடு (கலி.93:33, 35-36) 

முட்டுப்பாடு (மதாமப) ‘தடை’ < முட்டு (வி) + பாடு 

 ஆக்கப்பட்ை பகுதி + பாடு 
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ஒண் சுைர் மவைப்பாடு (பாி.2:64) 

‘பிரகா  ான தீப்பிைம்புகைின் மபருக்கம்’ 

மவைப்பாடு (மதாமப) ‘மபருக்க ான  ிடல’ < மவைம் ‘மபருக்கம்’ + 

பாடு 

 இலம்பாடு அகற்றல் (புற.381:15) 

இலம்பாடு (மதாமப) ‘இல்லாதிருக்கும்  ிடல’ < இலம் ‘இல்லாட ’ 

+பாடு; இலம் < இல் (வி) ‘இல்லாதிரு’ +அம் + பாடு 

(ப்)பு மவற்றுப் பகுதி + ப்பு 

 றப்பு இன்றி (அக.41:11, 12) 

‘ றக்கா ல்’ 

 றப்பு (மதாமப) <  ற (வி) + ப்பு 

ட  ம ழு கர்  டுவண் அடுட  ய் எழுந்த அடு ம ய் ஆவுதி (பதி.12:12-13) 

[அடுட  ‘ ட யல்’ < அடு ‘ ட , மகால்’+ட  

வி மவற்றுப் பகுதி + வி 

நவள்வி முற்றிய… நவந்நத (புற. 26:15) 

‘நவள்விடய  ிடறநவற்றிய நவந்தநன’ 

நவள்வி (மதாமப) ‘விருப்பம், நவதப் பலி’ < நவள் (வி) ‘விரும்பு’ +வி‘ 

 ஏடழத்தன்ட  (கலி. 55:23) 

ஏடழத்தன்ட  < ஏடழ + தன்ட  (தன் என்பது தான் என்பதன் திாிபுப் 

பகுதி)  

வு மவற்றுப் பகுதி + வி 

அம்பு கடைவு (பதி.24:13) 

‘அம்டப  ீக்குவது’ 

கடைவு (மதாமப) ‘ ீக்குவது’ < கடை ‘ ீக்கு’ (வி) +வு 

டவ மவற்றுப் பகுதி + டவ 

நவய்டவ காணா விருந்தின் நபார்டவ (புற.369;20) 
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‘வடைதல் காணாத யாழின் புதிய முகம்’ 

நவய்டவ (மதாமப) ‘வடைதல்’ < நவய் ‘வடை; மூடு’ +டவ 

 

5.4.10.1.1.2.4.  ீட் ி 

  ீட் ி என்பது இறந்தகால அஃறிடண ஒருட  விடனமுற்று வடிடவப் 

பயன்படுத்துவடதக் குறிப்பிடும்; அல்லது இறந்தகால/முற்று மபயமரச் த்தில் து, தல் 

அல்லது ட -ஐச் ந ர்ப்படதக் குறிப்பிடும். இவ்வடகத் மதாழிற்மபயடர “இறந்தகாலத் 

மதாழிற்மபயர்”-ஆகப் மபாருள்மகாள்ை/விைக்க இயலும். 

பின்மனாட்டு ஒழுங்கட ப்பும் எடுத்துக்காட்டும் வரு ிைமும் 

(அ)து இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி+ அது அல்லது இறந்தகாலப் 

மபயமரச் ம் + து 

இனிதாகின்றால் …  ீ வந்து  ின்றது (அக.184:4-19) 

‘ ீ வந்து  ின்றது இனிதானதாக இருக்கின்றது’ 

 ின்றது (மதாமப) <  ில் (வி) + ற் (இகாஒ) + அ (மபஎஒ) + து 

(அ)டத இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி + அடத அல்லது இறந்தகாலப் 

மபயமரச் ம் + டத 

நதற்றிய  ிறப்பன்நறா …  ிடர வடை ம கிழ்ந்தடத 

(கலி.132:13-15) 

ம கிழ்ந்தடத <ம கிழ் (வி) +ந்த் (இகா.பிஒ) + அ (மப.எ.பிஒ)+ 

அடத 

 புருவத்து க் கரு வல் கந்தத்தால் தாங்கி உலகம் தந்து 

அடிப்படுத்தடத  டுவண் ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றிமனாடு 

ஒக்கும்  (பாி.4:22-24) 

அடிப்படுத்தடத  (மதாமப) ‘காலில் விழுவது’ < அடிப்படு (வி)  

‘காலில் விழு’ +த்த் (இகா.பிஒ) + அ (மப.எபிஒ) + அடத 
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ட  இறந்தகாலப் மபயமரச் ம் + ட  

பிடழத்தட  ‘தவறு ம ய்தது’ (அக.366:15) 

பிடழத்தட  ‘தவறு ம ய்தது’ < பிடழ (வி) +த்த் (இகா.பிஒ) + அ 

(மப.எ.பிஒ) +ட   

 

5.4.10.1.1.2.5.  ம ாற்புறட  (periphrasis) 

 இதன் ஒழுங்கட ப்பு பின்வரு ாறு அட யும்: 

இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி + அன்/இன்+து+உம்/ஓ 

உம் அல்லது ஓ அஃறிடண ஒருட  விடனமுற்றில் ந ர்க்கப்படும்  ற்றும் து-இல் 

உள்ை உ அட ப்பிலிருந்து உருமபாலிய்னியல் அடிப்படையில்  ீக்கப்படும்:  

இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி + அன்/இன்+து+உம்/ஓ. இந்த அட மபாழுங்கு உடை, இல் 

என்ற விடனகைின் விடனத்திாிபாக்க வடிவங்கைால் கட்ைாய ாகத் மதாைரப்படும்.  

இவ்வடகயிலான மதாழிற்மபயர் ‘இறந்தகால மதாழிற்மபயர்” எனக் கருதப்படும்.  

 ஒழுங்கட ப்பும் எடுத்துக்காட்டும் வரு ிைமும் 

(1) இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி +அன் +து+…ஓ இலம் 

முனிதகு பண்பு யாம் ம ய்தன்நறா இலந  (அக.101:18) 

ம ய் (வி); ம ய்தன்நறா < ம ய்தன்று (மதாமப) ‘ம ய்தது’ + ஓ 

(இடைம ால்) ம ய்தன்று < ம ய்த் + அன் + து; இது ம ய்தது நபால வரும். 

(2) இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி +அன் +து+உம்+இலம் 

இைட யின் இகந்தன்றும் இல்நன வைட யின் தன்  ிடல தீர்ந்தன்றும் 

இலன் (குறி:244-245) 

‘இைட யின் காரண ாக மவறுக்கவும் இல்டல; ம ல்வத்தின் காரண ாக 

திட  ாறவும் இல்டல’  
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இக (வி) ‘விரும்பு’; தீர் ‘விலகு, திட  ாறு’  

இகந்தன்றும் (மதாமப) ‘மவறுப்பது’< இகந்த் + அன் + து +உம் 

தீர்ந்தன்றும் (மதாமப) ‘திட  ாறுவது’ < தீர்ந்த் +அன்+து+உம் 

(3) இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி +அன் +து+உம்+இலன் (அக.32:14-16) 

என் வயின் ம ால்ல வல்லிற்றும் இல்நன 

‘அவன் என்னிைம் நப  இயலவில்டல’ 

வல் (வி) ‘இயல்’; வல்லிற்றும் (மதாமப) ‘இயல்வது’ < வல்லி + இன் + து 

+உம் 

(4) இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி +அன் +து+உம்+இடல 

 ீடினர் என்னும் புலவி உட்மகாண்டு ஊடின்றும் இடலநயா ( ற்ற்.237:4-5) 

‘திரும்பிவரத் தா தித்தார் என்ற நகாபத்தால்  ீ பிணங்கவிடலநயா? 

ஊடு (வி) ‘பிணங்கு’; ஊடின்றும் (மதாமப) ‘பிணங்குவது’ < ஊடி + இன் +து 

+ உம் 

(5) எம்ம ாடு வருதிநயா … என க் கூறின்றும் உடையர் ( ற்ற்.274:6-7) 

கூறு ‘ம ால்’; கூறின்றும் ‘கூறுவது’ < கூறி + இன்+து+உம் 

 

5.4.10.1.2 இறந்தகால ல்லா மதாழிற்மபயர் 

 மதாழிற்மபயர்கள் மபாதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ை காலத்டதக் காட்ைாது.   ில 

மதாழிற்மபயர்கள் ம யலின்  முற்று அல்லது முற்றல்லா விடனயாற்று வடகடயக் 

குறிப்பிடும். இடவகைில், இறந்தகால ல்லாத் மதாழிற்மபயர்கடை  ிகழ்காலத்டத 

அல்லது எதிர்காலத்டதக் குறிப்பிடுவதாகக் கருத இயலும். இத்மதாழிற்மபயர்கள் 

 ிகழ்காலத்டதக் குறிப்பிடுகின்றதா அல்லது எதிர்காலத்டதக் குறிப்பிடுகின்றதா 

என்படதச் சூழல் தான் தீர் ானிக்கும்.     

5.4.10.1.2 1 ஆக்கம் 
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 இறந்தகால ல்லா மதாழிற்மபயர்கள் பின்மனாட்ைாக்கத்தால் ஆக்கப்படுகின்றன. 

அது அல்லது அடத  (ப்)ப் அல்லது வ்-இல் இறுதியுறும் இறந்தகால ல்லாப்/முற்றல்லாப் 

பகுதியுைன் ந ர்க்கப்படும்.  ாற்றிக்கூறினால், அது அல்லது அடத மகாண்ை 

இறந்தகால ல்லா அஃறிடண மபயமரச் ப் மபயர் பயன்படுத்தப்படும். 

விடனயாலடணயும் மபயருைன் ஒப்புட  உடைய இவ்வடகயான மதாழிற்மபயர்  

 ிலநவடைகைில் அஃறிடண ஒருட  விடன முற்டற மவைிப்படுத்தப் 

பயன்படுத்தப்படும். எடுத்துக்காட்டு கீநழ தரப்பட்டுள்ைது. 

5.4.10.1.2 2 ஆக்க நுட்பம் 

 இறந்தகால ல்லாப்/முற்றல்லாப் பகுதி + அது/அடத 

 

பின்மனாட்டு ஒழுங்கட ப்பும் எடுத்துக்காட்டும் வரு ிைமும் 

அது இறந்தகால ல்லாப்/முற்றல்லாப் பகுதி + அது 

இருள் கிழிப்பது நபால்  ின்னி (அக.72:1) 

‘இருண்ை வானத்டதக் கிழிப்பது நபால்  ின்னி’ 

கிழி(வி); கிழிப்பது (மதாமப) < கிழிப்ப் +அது 

 இரவு க் காண்பது நபால ப் மபரும் கைல் ஓத  ீர் வீங்குபு கடர ந ர 

(கலி.134:5-6) 

காண் (வி); காண்பது (மதாமப) < காண்ப் + அது 

 வருவது  ாடி (புற.366:1 2) 

‘வருவடத விரும்பி’ 

வர் (வி) வருவது (மதாமப) < வருவ் + அது 

 விசும்பு உாிவது நபால் வியல் இைத்து ஒழுகி  ங்குல்  ா  டல 

மதன்புலம் (அக.24:7-9) 

உாி (வி); உாிவது (மதாமப) < உாிவ்+அது 
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 முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அடவ மூன்றும்  (பாி.13:46) 

‘முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் ஆகிய் மூன்றும்’ 

முடி (வி); முடிவது (மதாமப) < முடிவ்+அது 

முகிழ் (வி); முகிழ்ப்பது (மதாமப)> முகிழ்ப்ப்+அது 

 இனிட  எவன் ம ய்வது மபாய்ம்ம ாழி எ க்நக (அக.6:22) 

ம ய்வது (மதாமப) < ம ய்வ் + அது; ம ய் (வி) 

அடத இறந்தகால ல்லாப்/முற்றல்லாப் பகுதி + அடத 

இனாநத…கைிறு இயங்கு ஆாிடை ஈங்கு  ீ வருவடத (கலி.49:19, 21) 

வர் (வி); வருவடத (மதாமப) < வருவ் +அடத  

 

5.4.10.1.3. எதிர் டறத் மதாழிற்மபயர் 

5.4.10.1.3.1 ஆக்கம் 

 எதிர் டறத் மதாழிற் மபயர்கள் ஒட்ைாக்கத்தால் ஆக்கப்படுகின்றன; முதலில் 

விடன ஆ என்பது மவற்று விடனப் பகுதியில் ந ர்க்கப்பட்டு அதன் பின்னர் 

மதாழிற்மபயராக்கப் பின்மனாட்ைான ட  ந ர்க்கப்படும்.  

 உைன்பாடு-எதி டற நவறுபாநைா இை-எண்-பால் நவறுபாநைா 

மதாழிற்மபயராக்கப் பின்மனாட்ைான ட -ஆல் ம ய்ய ாட்ைாது. மதாழிற்மபயர் 

மதாைாியல் ந ாக்கத்திற்காக அஃறிடண ஒருட  விடனகைாகக் கருதப்படும்.  

 5.4.10.1.3.2 ஆக்க நுட்பம் 

 எதிர் டறத் மதாழிற்மபயர்கைின் ஆக்க நுட்பம் பின்மனாட்ைாக்கம் ஆகும். 

பின்வரும் அட மபாழுங்குகள் ஆக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 மவற்று விடனப் பகுதி + ட  
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 எதிர் டற விடன அல் அல்லது இல் + ட  

பின்மனாட்டு அட ப்மபாழுங்கும் எடுத்துக்காட்டுகளும் வரு ிைங்களும் 

ட  மவற்றுவிடனப் பகுதி + ஆ+ ட  (அக.102:17) 

அவன்  ல்காட யின் ஆம்பல் ஆகி 

‘அவன் கருடணகாட்ைாட யின் காரண ாக வதந்தி ஆகி…’ 

 ல்காட  (மதாமப) <  ல்க்(உ) + ஆ + ட ;  ல்கு (வி) 

 மவற்றுவிடனப் பகுதி + உைன்படுதி + ஆ+ ட  

யாணர் ஊரன் காணு ன் ஆயின் வடரயாட நயா அாிநத 

( ற்ற்.390:7-8) 

வடர (வி) ‘ ணம்புாி, மதாிந்மதடு’; வடரயாட  (மதாமப) 

‘மதாித்மதடுக்காட ’ < வடர + ய் (உப) + ஆ + ட  

 எதிர் டற விடன அல்/இல் +ட  

அடவ  ினக்கு இறும்பூது அன்ட   ற்கு அறிந்நதம் (பாி.4:3-4) 

‘அடவ உனக்கு வியப்பு இல்லாட  என்படத  ாங்கள்  ன்கு 

அறிநவாம்’ 

இறும்பூது ‘வியப்பு’ ; அன்ட  < அல் (வி) +ட  

 பாயல் இன்ட யின் பா ிடல மஞகிழ (பதி.68:15) 

‘தூக்கம் இன்ட யின் காரண ாக ஒைிரும் அணிகலங்கள் ம கிழ’ 

பாயல் ‘தூக்கம்’; இன்ட  < இல் +ட  

5.4.10.2. மதாழிற் மபயர்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 

5.4.10.2.1. உைன்பாட்டு/இறந்தகாலத் மதாழிற்மபயர்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 

தற்காலத் த ிழும்  ங்ககாலத் த ிழ் நபான்று மவற்று விடனப்பகுதி, 

பகுதிப்பிறழ்வு, பின்மனாட்ைாக்கம்,  ீட் ி, ம ாற்புறட  என்ற ஐந்து வழிகைிலும் 

இறந்தகால/உைன்பாட்டுத் மதாழிமபயர்கடை ஆக்கும்.  

மவற்றுப் பகுதியாக்கம் 
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மவற்று விடனகடைப் (விடனநவர்கடை) பயன்படுத்தி மதாழிற்மபயர்கடை 

ஆக்கும் ம யல்பாடு தற்காலத் த ிழில் காணப்படுகிறது. சுருக்க ாகக் கூறினால் எல்லா 

மவற்று வினப்பகுதிகளும்  மபயராகச் ம யல்பாடு ம ய்யும். பல ம ால்லாக்கம் மபற்று 

அகராதிகைில் இைம் மபற்றுள்ைன.  எ.கா. கடி (மப) < கடி  (வி), இடி (மப) < இடி (வி), 

குடி (மப) < குடி (வி), பழி (மப)  < பழி, புகழ் (மப) < புகழ் (வி). இருப்பினும்  ங்ககாலத் 

த ிழில் காணப்படும் பின்வரும் மவற்றுப் பகுதி மதாழிற்மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் இல்டல: வழங்கு ‘மகாடுத்தல்’, அருந்து ‘உண்ணுதல்’, தூ 

‘வலுவாயிருத்தல்’ , இரும் ‘இரு ல்’ . 

பிறழ்வாக்கம் 

விடனப் பகுதிகைின் பிறவுகைால் ஆக்கப்படுகின்ற மதாழிற்மபயர்கள் தற்காலத் 

த ிழிலில் பயன்பாட்டில் உள்ைன:  பாட்டு < பாடு, பாடு < படு, நபறு < மபறு, நபச்சு < 

நபசு, வழங்கு < வழக்கு, உண் < ஊண், கண் < காண்,  நவட்டு < மவடி, சுடு <சூடு. 

இருப்பினும் பின்வரும்  ங்காலத் த ிழ் பிறழ்வு ஆக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் 

பயன்பாட்டில் இல்டல: சூட்டு ‘சுட்ை இடறச் ி’ < சூடு,  யக்கும் ‘குழப்பம்’ < யக்கு. அச்சு 

< அச் ம், ந ா ‘துன்புறுதல்’ < ம ா,  ாறு ‘கருத்துநவறுபாடு’, வீடு < விடு ‘விடுதடல.  ாம் 

முன்னர் பார்த்த பின்வரும் பிறழ்வாக்கச்  ங்ககாலத்  மதாழிற்மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் 

வழக்கில்  உள்ைன:  

பாட்டு (மதாமப) ‘பாடுதல்’  < பாடு (வி)  (தற்காலத் த ிழில் பாட்டு என்பது பாடும் 

ம யடலக் குறிப்பிைா ல் பாடுதலின் விடைவான பாட்டை குறித்து  ிற்கின்றது.) 
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 ாற்று (மதாமப)<  ாற்று (வி).  ங்ககாலத் த ிழில்   ாற்று என்பது ‘ ாற்றம்,  ிகிச்ட , 

தீர்வு’ என்ற மபாருட்கைில் பயன்படுத்தப் படுகின்றது. அவ்வாநற தற்காலத் த ிழிலும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது எனக் கூற இயலாது. 

மபருக்கு (மதாமப) ‘மவள்ைப் மபருக்கு’ < மபருகு (வி) 

விடையாட்டு < விடையாடு (வி) 

பின்மனாட்ைாக்கம் 

  ங்காலத்தில் காணப்படுவது நபான்று மவற்றுப்பகுதி + மதாற்மபயராக்கப் 

பின்மனாட்டு, பிறழ்வுற்ற பகுதி + பிறழ்வுற்ற பகுதி + மதாழிற்மபயராக்கப் பின்மனாட்டு 

என்ற இருவித ஆக்கமுடறகைிலும் தற்காலத் த ிழிலும் மதாழிற்மபயராக்கங்கள் 

உள்ைன.  

 பிறழ்வுற்ற பகுதி + அம் என்ற ஆக்கம றிடயப் பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத்தில் 

மதாழிற்மபயர்கள் உருவாக்கபடுவது நபான்று  தற்காலத் த ிழிலும் இந்ம றிமுடறடயப் 

பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ை மதாழிற்மபயர்கள் காணப்படுகின்றன. 

எ.கா. 

நதாற்றம் (நதாற்ற்+அம்); நதாற்ற் என்பது நதான்று என்ற விடனயின் பிறழ்வுற்ற 

பகுதியாகும். 

வாட்ைம் (வாட்ட்+அம்); வாட்ட் என்பது வாடு என்ற விடனயின் பிறழ்வுற்ற 

பகுதியாகும். 

முத்தம் (முத்த்+அம்); முத்த் என்பது முத்து என்ற விடனயின் பிறழ்வுற்ற 

பகுதியாகும். 
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இறக்கம் (இறக்க்+அம்); இறக்க் என்பது இறங்கு என்ற விடனயின் பிறழ்வுற்ற 

பகுதியாகும். 

ஏற்றம் (ஏற்ற்+அம்); ஏற்ற் என்பது ஏறு என்ற விடனயின் பிறழ்வுற்ற பகுதியாகும். 

வணக்கம் (வணங்க்+அம்); வணக்க் என்பது வணங்கு என்ற விடனயின் பிறழ்வுற்ற 

பகுதியாகும். 

கூச் ம் (கூச்ச்+அம்); கூச்ச் என்பது கூசு என்ற விடனயின் பிறழ்வுற்ற பகுதியாகும். 

 ாணம் ( ாண்+அம்);  ாண் என்பது  ாணு என்பதன் பிறழ்வுற்ற பகுதியாகும். 

இவ்வாக்கமுடறயில் உருவாக்கப்பட்டு  ங்ககாலத்த ிழில் பயன்பாட்டில் உள்ை 

பின்வரும் மதாழிற்மபயர் ஆக்கங்கள் தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல: 

ஓச் ம் ‘எழுச் ி’ < ஓச்ச்(உ) +அம்; ஓச்ச் என்பது ஓசு ‘எழு’ என்ற விடனயின் 

பிறழ்வுற்ற பகுதியாகும். 

உயக்கம் ‘வாட்ைம்’ < உயக்க்(உ)+ அம்; உயக்க் என்பது உயங்கு என்ற விடனயின் 

பிறழ்வுற்ற பகுதியாகும். 

மவற்றம் ‘மவற்றி’ < மவற்ற் + அம்; மவற்ற் என்பது மவல் என்ற விடனயின் 

பிறழ்வுற்ற பகுதியாகும். 

மவற்று விடனப்பகுதி + உைன்படுதி + அர் என்ற ஆக்கம றிடயப் பயன்படுத்தி 

உருவாக்கப் பட்டு  ங்ககாலத்தில் பயன்பாட்டிலுள்ை பின்வரும் மதாழிற்மபயர் 

தற்காலத் த ிழில் பயன்பாட்டில் இல்டல. 

 மவவர் ‘மவப்பம்’ < மவ+வ்வ்+அர் 

மவற்றுப் பகுதி/ஆக்கப்பட்ை பகுதி/பிறழ்வுற்ற பகுதி + அல் என்ற ஆக்கம றிடயப் 

பயன்படுத்திச்  ங்ககாலத்தில் மதாழிற்மபயர்கள் உருவாக்கபடுவது நபான்று  தற்காலத் 
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த ிழிலும் இந்ம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ை மதாழிற்மபயர்கள் 

காணப்படுகின்றன.  ங்ககாலத் த ிழில் காணப்படும் பின்வரும்  மதாழிற்மபயர்கள் 

தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுகின்றன: 

மகைல்,  ஒழுகல், உணக்கல்,நபாக்கல், அகற்றல் 

இருப்பினும்  ங்ககாலத் த ிழில் காணப்படும் பின்வரும் மதாழிற்மபயர்கள் தற்காலத் 

த ிழில் வழக்கில் இல்டல: 

  றுகல் ‘சுற்றல்’  <  றுகு ‘சுற்று’+அல்  

 அாியல் ‘காய்ச் ப்பட்ை கள்’ <அாி ‘காய்ச்சு’ +அல் 

 மவற்றுப் பகுதி + ஆல் என்ற ஆக்கம றிமுடறயப் பயன்படுத்தி 

மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது தற்காலத் த ிழில் இல்டல. இவ்வாக்க முடறயில் 

 ங்காலத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ை பின்வரும் மதாழிற்மபயர்  ங்ககாலத் த ிழில் 

வழக்கில் இல்டல:  

 மகாள்ைால் ‘மபறுதல்/பிடித்தல்’ < மகாள் ‘மபறு’ + ஆல் 

 மவற்றுப் பகுதி + உ என்ற ஆக்கம றிமுடறயப் பயன்படுத்தி மதாழிற்மபயராக்கம் 

ம ய்வது தற்காலத் த ிழில் இல்டல. இவ்வாக்க முடறயில்  ங்காலத்தில் பயன்பாட்டில் 

உள்ை பின்வரும் மதாழிற்மபயர்  ங்க்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல:  

 குளூஉ ‘குழு/கூட்ைம் < குழு ‘குழுமு)+உ 

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப் பகுதி + (உைன்படுத்தி) + உள் என்ற 

ஆக்கம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது நபான்று தற்காலத் 

த ிழில் இல்டல. இவ்வாக்க முடறயில்  ங்காலத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ை பின்வரும் 

மதாழிற்மபயர்  ங்ககாலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல:  
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விடையுள் ‘விடைந்தது’ < விடை+ய்+உள் 

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப் பகுதி + ஐ என்ற ஆக்கம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி 

மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது நபான்று தற்காலத் த ிழில் காணப்படுகின்றது (எ.கா. 

உடை < உடு+ஐ, விடல <வில்+ஐ, மகாடல <மகால்+ஐ). இவ்வாக்க முடறயில் 

 ங்ககாலத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ை பின்வரும் மதாழிற்மபயர்  ங்ககாலத் த ிழில் 

வழக்கிலும் உள்ைது:  டை ‘ கர்வது,  ைப்பது’ <  ை + ஐ. 

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப்பகுதி + க்கல் என்ற ஆக்கம றி முடறடயப் 

பயன்படுத்தி மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது நபான்று தற்காலத் த ிழில் 

காணப்படுகின்றது: மகாடுக்கல் < மகாடு+க்கல்). இருப்பினும் பின்வரும் 

மதாழிற்மபயர்கள்  தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல:   

ந ாக்கல் ‘முகர்தல்’ < ந ா ‘முகர்’ + க்கல் 

  ிடறக்கல் ‘ ிடறநவற்றுவது’ <  ிடற + க்கல் 

மவற்றுப்பகுதி/பிறழ்வுற்றபகுதி + (இ)  + (க்)கு என்ற ஆக்கம றிமுடறடயப் 

பயன்படுத்தி மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது தற்காலத் த ிழில் காணப்படுகின்றது: 

இருப்பினும் பின்வரும் மதாழிற்மபயர்கள்  தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல:   

 ம ருக்கு ‘மபரு ிதம்’ < ம ரு ‘மபரு ிதப்படு’ +க்கு 

 ம ல்கு ‘ம ல்லப்பட்ைது < ம ல் ‘ டவ’ +கு 

மவற்றுப்பகுதி + (க்)டக என்ற ஆக்கம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி 

மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது தற்காலத் த ிழில் காணப்படுகின்றது:  

படுக்டக   <படு + க்டக 
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இருக்டக ‘இருத்தல்’ <இரு +க்டக (தற்காலத் த ிழில் இருக்டக என்பது இருக்கும் 

 ாற்காலி, மபஞ்சு இவற்டறக் குறிக்கும்’) 

 காாிடக ‘கறுப்பாக இருத்தல்’ < கார் ‘கறுப்பு’ (கறு (வி)+இ+டக) 

இருப்பினும் பின்வரும் மதாழிற்மபயர்கள்  தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் இல்டல:   

 தீர்டக ‘ ீங்குதல்’ < தீர் ‘முடி,  ீங்கு’ + டக 

 உண்டிடக ‘குவியல்’ < உண்டை+டக; உண்டை <  உருண்டை < உருள் + டத 

  ாாிடக ‘ கர்தல்’ <  ார் + இ +டக  

(க்)டக ஒரு விடைவாக்கமுள்ை மதாழிற்மபயராக தற்காலத் த ிழில் ‘விடன ம ய்யும் 

நபாது’ என்ற மபாருைில் இல் நவற்றுட  ஒட்டு ஏற்றுவரும்.  

 எ.கா. தூங்குடக-யில் ‘தூங்கும் நபாது’, வருடக-யில் ‘வரும்நபாது’, இருக்டக-யில் ‘

 இருக்கும் நபாது’, படுக்டக-யில்  ‘படுக்கும் நபாது’ 

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப்பகுதி + (ச்) ி என்ற ஆக்கம றிமுடறயப் பயன்படுத்தி 

ம ய்யப்பட்ை மதாழிற்மபயர்கள் நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுகின்றது: 

 சூழ் ி ‘திட்ைம்/கருத்து’ < சூழ் ‘திட்ை ிடு’+ ச் ி 

 காட் ி <காண் + ி 

தற்காலத் த ிழில் இத்தடகய மதாழிற்மபயர்கள் பல பயன்பாடில் உள்ைன: வீழ்ச் ி < 

வீழ்+ச் ி, நதர்ச் ி < நதர்+ச் ி, புகழ்ச் ி <புகழ் +ச் ி, புரட் ி < புரள்+ ி, வரட் ி <வரள் + ி. 

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப்பகுதி +ச்சு என்ற ஆக்கம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி 

மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது தற்காலத் த ிழில் காணப்படுகின்றது: முடிச்சு < முடி+ச்சு, 

(பால்) காய்ச்சு > காய்+ச்சு. இருப்பினும்  ங்ககாலத் த ிழில் காணப்படும் பின்வருவன 
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நபான்ற மதாழிற் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: வடழச்சு ‘வழுவழுப்பு’ < வழு (வி) 

‘வழவழப்பாக  ாறு’. 

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப்பகுதி + த்தல் என்ற ஆக்கம றிமுடறடயப் 

பயன்படுத்தி மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் 

காணப்படுகின்றது. இவ்வாக்கம் தற்காலத் த ிழில் விடைவாக்க முள்ை ஆக்க ாகும் 

(productive formation).  ங்ககாலத் த ிழில் காணப்படும் இவ்வாக்க ம றிமுடறயால் 

உருவாக்கப்படும் பின்வரும் மதாழிற்மபயர்கள் தற்காலத் த ிழிலும்காணப்படுகின்றன: 

இறத்தல் ‘கைத்தல்’ < இற ‘கை’ +த்தல்; தற்காலத் த ிழில்  இற என்பது ‘ ாள்’ என்ற 

மபாருைிலும் இறத்தல் என்பது ‘ ாள்தல்’ என்ற மபாருைிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

அறிதல் < அறி + தல் 

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப்பகுதி + தி என்ற ஆக்கம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி 

மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுகின்றது.  

ம ய்தி < ம ய்+தி  

அட தி < அட +தி 

மவற்றி < மவல்+தி 

இருப்பினும் பின்வருவன நபான்ற மதாழிற்மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

 மகாண்டி ‘மகாள்டையடித்தல்’ < மகாள் + தி  

மவன்றி < மவல் + தி  
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 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப்பகுதி/பிறழ்வுற்றபகுதி/ஆக்கப்பட்ை பகுதி + டத 

என்ற ஆக்கம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது நபான்று 

தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுகின்றது.  

கவிடத < கவி + டத 

 முைந்டத <முைம் + டத < முை’வடைந்திரு’ +அம்+டத 

  ைந்டத < ைம் + டத < ை ‘ ை ாயிரு + அம் +டத (தற்காலத் த ிழில்  ைந்டத

 என்ற மதாழிற்மபயர் வழக்கில் இருந்தாலும்  ை என்ற விடன வழக்கில் இல்டல.) 

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப்பகுதி/பிறழ்வுற்றபகுதி + பாடு என்ற 

ஆக்கம றிமுடறயப் பயன்படுத்தி மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது நபான்று தற்காலத் 

த ிழிலும் காணப்படுகின்றது.  

தட்டுப்பாடு ‘குடறபாடு’ < தட்டு +பாடு  

குடறபாடு < குடற +பாடு 

இருப்பினும் பின்வருவன நபான்ற மதாழிற்மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல: 

முட்டுப்பாடு ‘தடை’ < முட்டு ‘ந ாது, தட்டு’ +பாடு 

 வைப்பாடு ‘ம ழிப்பு’ < வைம் + பாடு 

 இலம்பாடு < இலம் +பாடு; இலம்பாடு < இல் ‘இல்லாதிரு’ +அம் +பாடு 

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப்பகுதி + (ப்)பு என்ற ஆக்கம றிமுடறடயப் 

பயன்படுத்தி மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் 

காணப்படுகின்றது.  

  றுப்பு  < று +ப்பு 

 கறுப்பு < கறு+ப்பு 
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 மவளுப்பு < மவளு+ப்பு 

 துடிப்பு < துடி + ப்பு 

இருப்பினும் பின்வருவன நபான்ற மதாழிற்மபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் வழக்கில் 

இல்டல. 

  றப்பு <  ற + ப்பு 

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப்பகுதி + ட  என்ற ஆக்கம றிமுடறடயப் 

பயன்படுத்தி மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் 

காணப்படுகின்றது.  

 கறுட  <கறு + ட  

 மபாறுட  < மபாறு+ட  

  ிறுட  <  ிறு+ட  

இருப்பினும் பின்வருவது நபான்ற மதாழிமபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல. 

 அடுட  < அடு ‘ ட ’+ட  

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப்பகுதி + வி என்ற ஆக்கம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி 

மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுகின்றது.  

 நகள்வி < நகள்+வி 

 பிறவி < பிற+வி 

 துறவி < துற+வி 

நவள்வி ‘விருப்பம்’ <நவள் ‘விரும்பு’ + வி (தற்காலத் த ிழில் நவள்வி என்ற 

மதாழிற்மபயர் வழக்கில் இருந்தாலும் நவள் என்ற விடன வழக்கில் இல்டல. 
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 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப்பகுதி + வு என்ற ஆக்கம றிமுடறடயப் பயன்படுத்தி 

மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுகின்றது.  

எ.கா. 

 விடரவு < விடர+வு 

 வரவு < வரு+வு 

 ம லவு < ம ல்+வு 

 குடறவு < குடற +வு 

இருப்பினும் பின்வருவது நபான்ற மதாழிமபயர்கள் தற்காலத் த ிழில் இல்டல. 

 கடைவு < கடை + வு 

 ங்ககாலத் த ிழில் மவற்றுப்பகுதி + டவ என்ற ஆக்கம றிமுடறடயப் 

பயன்படுத்தி மதாழிற்மபயராக்கம் ம ய்வது நபான்று தற்காலத் த ிழிலும் 

காணப்படுகின்றது.  

 ீட் ி 

  ங்ககாலத் த ிழின் மதாழிற் மபயராக்கத்தில்  ீட் ி என்படத இறந்தகால 

அஃறிடண விடனமுற்று வடிடவப் பயன்படுத்துவடதக் குறிப்பிைநவா 

இறந்தகால/முற்றுப் மபயமரச் த்தில் து, தல், அல்லது ட -ஐ ந ர்படதக் குறிப்பைநவா 

பயன்படுத்தப்பட்ைது.  இத்தடகய  ாத்தியம் தற்காலத் த ிழிலும் இருக்கின்றது. தற்காலத் 

த ிழிலும் இறந்தகால அஃறிடண விடனமுற்று வடிவுத் மதாழிற்மபயராகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  ங்ககாலத் த ிழில் கண்ை இத்மதாழிற்மபயராக்கம் தற்காலத் 

த ிழிலும் காணப்படுகின்றது. 
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 இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி + அது அல்லது இறந்தகாலப் மபயமரச் ம் +து என்ற 

 ங்ககாலத்த ிழ் மதாழிற்மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுகின்றது. 

  ின்றது <  ில்(வி)+ற் (இகாபிஒ)+அது (அ.ஒ.)/  ில் + ற் + அ (மப.எ.ஒ)+து (அ.ஒ) 

 இறந்தகால/முற்றுப் பகுதி + அடத அல்லது இறந்தகாலப் மபயமரச் ம் +டத என்ற 

 ங்கத்த ிழ் மதாழிற்மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுகின்றது. 

 ம கிழ்ந்தடத < ம கிழ் (வி)+ ித் (இகாபிஒ) + அடத / ம கிழ் (வி)+ ித் (இகாபிஒ) + 

 அ (மப.எ.பிஒ) + டத 

இருப்பினும்  ங்ககாலத்தில் காணப்படும் பின்வரும் மதாழிற்மபயர் தற்காலத்த ிழில் 

இல்டல.  

 அடிபடுத்தடத < அடி +படுத்தடத 

இறந்தகாலப் மபயமரச் ம் +ட  என்ற  ங்ககாலத் த ிழ் மதாழிற்மபயராக்கம் தற்காலத் 

த ிழிலும் காணப்படுகின்றது. 

 பிடழத்தட  ‘தவறும ய்தது’ < பிடழ (வி)+ த்த் (இகாபிஒ) + அ (மப.எ.பிஒ) +ட  

ம ாற்புறட  

 இறந்தகாலப்/முற்றுப் பகுதி + அன்/இன்+து+உம்/ஓ என்று  ங்ககாலத் த ிழில் 

பயன்படுத்தபடும் மதாழிற்மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழில் இல்டல. 

 ம ய்தன்நறா < ம ய்தன்று ‘ம ய்தது’ < ம ய்த் +அன்+து + ஓ 

 இகந்தன்றும் < இகந்தன்று < இகந்த் + அன் + து + உம் 

தீர்ந்தன்றும் < தீர்ந்தன்று < தீர்ந்த் +அன் + து + உம் 

5.4.10.2.2. இறந்தகால ல்லாத் மதாழிற்மபயர்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 
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 இறந்தகால ல்லாப்/முற்றல்லாப் பகுதி + அது என்ற  ங்ககாலத் த ிழ் 

மதாழிற்மபயராக்கம் தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுகின்றது. 

 கிழிப்பது < கிழிப்ப் + அது 

 காண்பது < காண்ப்+அது 

 வருவது < வருவ்+அது 

 உாிவது <உாிவ்+அது 

 முடிவது < முடிவ்+அது 

 முகிழ்ப்பது < முகிழ்ப் +அது 

இறந்தகால ல்லாப்/முற்றல்லாப் பகுதி + அடத என்ற  ங்ககாலத் த ிழ் மதாழிற்மபயர் 

ஆக்கம் தற்காலத்த ிழில் இல்டல.  

 வருவடத < வருவ் +அடத 

5.4.10.2.3. எதிர் டறத் மதாழிற்மபயர்கைின் வரலாற்று  ாற்றம் 

 மவற்றுவிடனப் பகுதி + ஆ+ ட  என்ற  ங்ககாலத் த ிழ் மதாழிற்மபயர் ஆக்கம் 

தற்காலத்த ிழிலும் காணப்படுகிற விடைவாக்க ான மதாழிற்மபயராக்க ாகும்.  

 மபாறாட  < மபாறு + ஆட  

 இயலாட  < இயல் +ஆட  

 வராட  < வரு + ஆட  

 தீண்ைாட  < தீண்டு + ஆட  

பின்வரும்  ங்ககாலத் த ிழின் எடுத்துக்காட்டைத் தற்காலத் த ிழிலும் காணலாம். 

  ல்காட  <  ல்க்(உ) +ஆட ;  ல்கு (வி)  
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பின்வரும்  ங்காலத் த ிழ் எடுத்துக்காட்டு தற்காலத் த ிழ் வழக்கில் இல்டல. 

 வடரயாட  ‘மதாிந்மதடுக்காட ’ < வடர + ஆ + ட  

வடர என்ற விடன தற்காலத் த ிழில் வழக்கிழந்த்தன் காரண ாக இத்மதாழிற்மபயர் 

தற்காலத் த ிழின் வழக்கில் இல்டல. 

 எதிர் டற விடன அல்/இல்+ ட  என்ற  ங்ககாலத் த ிழ் மதாழிற்மபயர் ஆக்கம் 

தற்காலத்த ிழிலும் காணப்படுகிறது. 

 இன்ட  <இல் +ட  

பின்வரும் மதாழிற்மபயர் தற்காலத் த ிழில் வழக்கிழந்து விட்ைது. 

 அன்ட  < அல் + ட  

5.5. முடிவுடர 

 இவ்வியலில்  ங்ககாலத் த ிழில் காணப்படும் ஐந்து ம றிமுடறகளும் தற்காலத் 

த ிழிலும் பயன்படுத்தப்படுவது ஆயப்பட்ைது. இந்ம றிமுடறகைில் ஏற்பட்டுள்ை 

வரலாற்று ம ாழியியல்  ாற்றங்கள் குறித்து ஆயப்பட்ைது. மபயர்ம ாற்கைின் 

உருபனியல் அட ப்டபப் புாிந்துமகாள்ை மபயர்மதாைர்பான  ங்ககால 

உருமபாலியனியல் விதிகடை ஆய்ந்து அடதத் தற்காலத் த ிழின் மபயர்மதாைர்பான 

உருபனியல் விதிகளுைன் ஒப்பிட்டு  ாற்றங்கள் விைக்கப்பட்ைன. மபயர்கைில் 

நவறுபட்ை பகுதிகடைப் பட்டியலிைப்பட்டு அவற்றில்  ிகழ்ந்த வரலாற்று  ாற்றங்கள் 

விைக்கப்பட்ைன.  ங்ககால  ாற்றுப் மபயர்கள் தற்காலத் த ிழ்  ாற்றுப் மபயர்களுைன் 

ஒப்பிைப்பட்டு வரலாற்று  ாற்றங்கள் விைக்கப்பட்ைது.  ங்க்காலத் திாிபுப் பகுதிகள் 

தற்காலத் த ிழின் திாிபுப் பகுதிகளுைன் ஒப்பிைப்பட்டு வரலாற்று ம ாழியியல் 

 ாற்றங்கள் விைக்கப்பட்ட்து.  தற்காலத்த ிழ் மபயர்கைின் பன்ட த் திாிபு  ங்ககாலப் 
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மபயர்கள் பன்ட க்காக திாிபுறுவதிலிருந்து வரலாற்று ம ாழியியல் அடிப்படையில் 

எவ்வாறு நவறுபடுகின்றது என்று விைக்கப்பட்ைது. மபயர்கள்  ங்ககாலத் த ிழிலும் 

தற்காலத் த ிழிலும் நவற்றுட க்காகத் திாிபுறுவதும் பின்னுருபுகள் ஏற்பதும் 

விைக்கப்பட்டு வரலாற்று அடிப்படையிலான  ாற்றங்கள் ஆயப்பைன. 

கூட்டுப்மபயர்கைின் ஆக்கம்  ங்ககாலத்திலும் தற்காலத் த ிழிலும் காணப்படுவது 

விைக்கப்பட்ைது.  ங்ககாலத் த ிழ் மபயரடைப் மபயர்கைின் ஆக்கம் விைக்கப்பட்டு 

அதனுைன் தற்காலத் த ிழின் மபயரடைப்  மபயர்கைின் ஆக்கம் ஒப்பிைப்பட்டு வரலாற்று 

ம ாழியியல்  ாற்றங்கள் விைக்கப்பட்ைன.  ங்ககாலத் த ிழில் விடனயாலடணயும் 

மபயர்கைின் ஆக்கம் விைக்கப்பட்டு அதனுைன் தற்காலத் த ிழின் விடனயாலடணயும் 

மபயர்கைின் ஆக்கம் ஒப்பிைப்பட்டு வரலாற்று ம ாழியியல்  ாற்றங்கள் விைக்கப்பட்ைது. 

 ங்ககாலத் த ிழின் மதாழிற்மபயராக்கம் விாிவாக ஆயப்பட்டு அதனுைன் தற்காலத் 

த ிழின் மதாழிற்மபயராக்கம் ஒப்பிைப்பட்டு வரலற்று ம ாழியியல்  ாற்றங்கள் 

விைக்கப்பட்ைன. 
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     இயல் 6 

     முடிவுடர 

 

 முன்னுடரயில் கூறியது நபான்று இவ்வாய்வு த ிழ்த் தரவுகடைப் பழந்த ிழ் தரவு, 

இடைக்காலத் த ிழ் தரவு, தற்காலத் த ிழ் தரவு என்று காலவாாியாகப் பகுத்துக்மகாண்டு 

வரலாற்று அடிப்படையில் ஒவ்மவாரு காலகட்ைத்திலும் ஏற்பட்ை  ாற்றங்கடைத் தர 

முயலவில்டல.  ங்ககாலத் த ிழ்த் தரடவ டவத்துக் மகாண்டு மபயர்ச் ம ாற்கைின் 

திாிடபயும் ஆக்கத்டதயும் ஆய்ந்து மபயர்ச் ம ாற்கைின் உருபனியல் அட ப்டப அறிந்து 

மகாண்டு அடதத் தற்காலத் த ிழ் தரவு அடிப்படையில் மபறப்பட்ை மபயர்ச் ம ாற்கைின் 

உருபனியல் அட ப்புைன் ஒப்பிட்டு  ாற்றங்கடையும் இழப்புகடையும் புதுட கடையும் 

மவைிக்மகாணரும் அடிப்படையில் தான் இவ்வாய்வு ந ற்மகாள்ைப்பட்ைது. 

 த ிழ்ப் மபயர்ம ாற்கைின் வரலாற்று ம ாழியியல் ஆய்வுக்கு உறுதுடணயாக 

முந்டதய இயல்கைில் “த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள் பற்றிய முந்டதய ஆய்வுகள்”, 

“ ரபிலக்கணங்கைில் த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள்”, “த ிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கள் பற்றிய 

விைக்கம ாழியல் ஆய்வு” என்ற தடலப்புகைில் மபயர்ச்ம ாற்கள் ஆயப்பட்ைன.  

  ‘திராவிைப் மபயர்கள்’ என்ற தடலப்பில்  ண்முகம் அவர்கள் எழுதி மவைியிட்ை 

நூல். அவர் த ிழ்ப் மபயர்கள்  னிதவினப் மபயர்கள்,  னிதரல்லாத இனப்மபயர்கள் 

எனவும்  னிவினப் மபயர்கள் ஒருட ப்மபயர்கள் பன்ட ப் மபயர்கள் எனவும் 

பகுக்கப்படுவடதயும் பன்ட ப் மபயர்கள் உயர்வுப் பன்ட ப் மபயர்கைாக உருப்படுத்தம் 

மபறுவடதயும்  னிதரல்லாவினப் மபயர்கள் ஒருட ப் மபயர்கள், பன்ட ப் மபயர்கள் 

எனப் பகுக்கப்படுவடதயும்  னிதரல்லாவின ஒருட ப் மபயர்கள் அஃறிடணப் 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 642 

மபயர்கைாகவும்  னிதரல்லாவினப் பன்ட ப் மபயர்கள் அஃறிடணப் பன்ட ப் 

மபயர்கைாகவும் உருப்படுத்தம் மபறுவடதயும் விைக்குகின்றார்.  

 ந லும் ஆண்பால் ஒருட ப் பின்மனாட்டுக்கைாக அன், ஆன், வன்,  ன், ஞன், 

இயன், ஓன், அனன், அவன், த்தன் என்ற பதிமனான்று பின்மனாட்டுக்கடைப் 

பட்டியலிட்டு  ங்க இலக்கியங்கைிலிருந்து எடுத்துக்காட்டுகளுைன் தருகின்றார். இது 

நபான்று அள், இ, த்தி, ச் ி, வி,  ி, ஆள், ஓள்,ஆத்தி, ஆட்டி, அனி என்ற பதிமனான்று 

பின்மனாட்டுகடைப் மபண்பாடல உணர்த்தும் பின்மனாடுட்கைாகப் பட்டியலிட்டு  ங்க 

இலக்கியங்கைிலிருந்து எடுத்துக்காட்டுகளுைன் தருகின்றார். ந லும் அர், இர், வர், ஞர், 

அவர், இயர், ஆர், ஓர்,  ார், அனர், கள் என்ற பின்மனாட்டுகடை உயர்திடணப் 

பன்ட ப் பின்மனாட்டுகைாகப் பட்டியலிட்டு  ங்க இலக்கியங்கைிலிருந்து 

எடுத்துக்காட்டுகளுைன் தருகின்றார். ந லும் த ிழ் ம ாழியில்  ாற்றுப் மபயர்கள், 

 ாாிடய, நவற்றுட  பற்றியும் தகவல்கள் தருகின்றார்.  

 க நலஸ்வரன் அவர்கைின் “த ிழில் மபயர்கள்” என்ற தடலப்பில் கால 

அடிப்படையில் த ிழில் மபயர்ச்ம ாற்கைின் ஆக்கத்டத ஆய்கின்றார். வரலாற்று 

காலத்டதச்  ங்ககாலம், பின்  ங்ககாலம் எனப் பிாித்துக்மகாண்டு வரலாறு விைக்கம் 

தருகின்றார். இவர்  ங்க இலக்கியங்கைிலிருந்து தற்காலத் த ிழ் நூல்கள்  ாற்றும் கிடை 

ம ாழிகல் வடரயிலான தரவுகைின் அடிப்படையில் த ிழ்ப் மபயர்கைின் ஆக்கத்டத 

ஆய்ந்து விாிவான விைக்கம் தருகின்றார். மபயர்ம ால்லாக்கத்டத பூஜிய  ாற்றம், 

அக ாற்றம்,  பின்மனாட்ைாக்கம் என மூன்றாகப் பகுத்துக்மகாண்டு  ங்க இலக்கியத் 

தரவுகைில் இருந்தும் தற்காலத் த ிழ் (பின்  ங்ககாலத் த ிழ்) தரவுகைில் இருந்தும் 

எடுத்துக்காட்டுகள் தந்து மபயர்ச் ம ால் ஆக்கங்கடையும் வரலாற்று  ாற்றங்கடையும் 
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விைக்குகின்றார். இவர் விடனயிலிருந்தான மபயராக்கம், மபயாிலிருந்தான மபயராக்கம், 

மபயரடைகைிலிருந்தான மபயராக்கம் இவற்றின் அடிப்படையில் மபயராக்கத்டத 

விைக்குகின்றார். விடனகடைப் மபாருத்தவடரயில் த ிழ் மலக் ிக்கடன பின்பற்றி அதில் 

தந்துள்ைது நபான்று விடனகடை அடவ ஏற்கும் காலப் பின்மனாட்டுகைின் 

அடிப்படையில் பன்னிரண்டு வகுப்புகைாகப் பிாித்துக்மகாண்டு விடனப்மபயராக்கத்டத 

விைக்குகின்றார்.  பின்மனாடுப் மபயராக்கடத விைக்குடகயில் பின்மனாட்டுகடை க்-

இல் மதாைங்குவன, ச்-இல் மதாைங்குவன, ப்-இல் மதாைங்குவன, வ்-இல் மதாைங்குவன 

பிற உயிர்கள்  ற்றும் ம ய்கைில் மதாைங்குவன எனப் பிாிந்துக் மகாண்டு 

விடனயிலிருந்தான பின்மனாட்டுப் மபயராக்கத்டத விைக்குகின்றார். மபயாிலிருந்தான 

மபயராக்கத்டத பால்-எண் மபயர்கள் எனக் குறிப்பிட்டு மபயரடிகடைப் பத்மதான்பது 

வகுப்புகைாகப் பகுத்துக்மகாண்டு அடவ ஆண்பால், மபண்பால், பலர்பால் ஒட்டுக்கடை 

ஏற்றுப் மபயராக்கம் ம ய்வடத விைக்குகின்றார். இறுதில் அவர் தரும் வரலாற்றுக் 

குறிப்புகள் முக்கிய ான தகவகடை   க்குத் தருகின்றது.  

பதிமனான்றாம் இயலின் துடணயியலான ‘வரலாற்றுக் குறிப்புகள்’ என்பதில் 

வரலாற்று பால்-எண் குறித்த வரலாற்று அடிப்படையிலான  ில ம ய்திகடை 

க நலஸ்வரன் கூறிச்ம ல்கிறார். இரண்ைாம் இயலில் கூறப்பட்ை இச்ம ய்திகள்  ீண்டும் 

இங்கு தரப்பட்டுள்ைன: 

 த ிழில் 16 ஆண்பால் பின்மனாட்டுகள் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் அன், ஆன், 

ஓன், வன், கன், ஞன்/ ன், அலன், ஆைன், இயன், அவன்,  ான் என்ற பதிமனான்று 

பின்மனாட்டுகள்  ங்ககாலத் த ிழில் காணப்படுகின்றன. இதில் ஆண்பால் 

பின்மனாட்ைாக ஆன் என்பது தான்  மபாதுவாக அதிக ாக பழந்த ிழில் 
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காணப்படுகின்றது. அவ்-அன்,  க்-அன், நதாள்-அன்,  ிறு-வ்-அன் என்பதான் 

 ங்ககாலத்தில் இப்பின்மனாட்டின் உருவாக்கத்தின் எடுத்துக்காட்ைாகும். நவந்த்-அன், 

 ன்-ன்-அன், அரச்-அன் என்பதில் இதன் ந ர்ப்பு பிந்டதய உருவாக்க ாகத் 

மதாிகின்றது; ஏமனன்றால் நவந்து,  ன், அரசு என்பன பின்மனாட்டு இல்லா நலநய 

படழய நூல்கைின் அநத மபாருைின் வருகின்றன. பிற பின்மனாட்டுக்களுக்கு 

நவறுப்பட்ை அைபுகைில் குடறந்த பயன்பாடு இருக்கின்றது.  எடுத்துக்காட்ைாக கன் 

என்பது  ங்ககாலத்தில் மகாண்-கன் என்ற ஒநர ம ால்லில்  ட்டும் தான் 

காணப்படுகின்றது. இந்த நபாக்கு பின்  ங்ககாலத்திலும் காணப்படுகின்றது. 

பின் ங்ககாலத்தில்  ான்கு ம ாற்கைில் தாம் கன் என்ற பின்மனாட்டு 

மகாண்டுவருகின்றன: விாிச் ி-கன், பட்டி-கன் ‘திருைன்’. பிற பின்மனாட்டுகைில்  அவன், 

ஆைன் என்படவகள் தாம்  ங்ககாலத்தில் கதிர்-அவன், மதன்-ன்-அவன் நபான்ற 

ம ாற்கைில் பதைடவ வருகின்றன; பின்  ங்ககாலத்தில் அதிக அைவில்லான ம ாற்கள் 

இப்பின்மனாட்டுகளுைன் வருகின்றன. இடை-ய்-அவன்,  ம்-ம்-அவன் என்பன 

எடுத்துக்காட்டுகைாகும்.  அலன் என்ற பின்மனாட்டு மகாண்ை குடறந்த 

எண்ணிக்டகயிலான ம ாற்கள் (எ.கா. புர-வ்-அலன்) தான்  ங்ககாலத்தில் வருகின்றன. 

இந்த குடறந்த எண்ணிக்டகயிலான ம ாற்கள் கூை பின்- ங்ககாலத்தில் 

காணப்பைவில்டல.  

  ஆன் என்ற பின்மனாட்டு பழந்த ிழில்  ீக்-அன் ‘ஊர்திநயாட்டி’  நபான்ற 

ம ாற்கைிலும் பின்  ங்ககாலத்தில் வண்ண்-ஆன், அத்த்-ஆன், பிர்-ஆன் என்ற 

ம ாற்கைில் தனியான பின்மனாட்ைாக பழங்காலத்திருந்நத 

பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகத் நதான்றினாலும்  இது அன் என்ற பின்மனாட்டின் 
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 ாற்றுருபாகும். புல-வ்-அன், புல-வ்-ஓன், கிழ-வ்-அன்/கிழ-வ்-ஓன் என்ற ம ாற்கள் ஓன் 

என்பது பிந்டதய உருவாக்கம் என்படதத் மதைிவாகக் காட்டுகின்றது. க்கன், அகன், 

ச் ன், காரன், ஆனவன், வாணன் என்பன பின்  ங்ககாலத்தில்  ட்டுந  

காணப்படுகின்றன. 

   கிட்ைத்தட்ை 18 பின்மனாட்டுகள் மபண்பாடலச்  ாரும். இவற்றில் இ, த்தி, ஐ, 

வி, ஆட்டி, அள், ஆள், ஓள், அவள்,  ாள் என்பன  ங்ககாலத்தில் காணப்படுகின்றன. 

இவற்றில் இ என்பது  ட்டும் தான் மபண்பால் பின்மனாட்ைாக சுதந்திர ாக இரு 

காலத்திலும் பயன்படுத்தப்பட்ைது. பிற பின்மனாட்டுகள்  ிகக் குடறந்த பயன்பாடு 

உள்ைடவ. எடுத்துக்காட்ைாக அள் என்பது  க்-அள், அவ்-அள் என்ற குடறந்த 

எண்ணிடகயிலான ம ாற்கைில் தான் பயன்படுத்தப்பட்ைது. இது நபான்று ஐ என்பது 

 ங்ககாலத்தில் மகாற்ற-வ்-ஐ, பரத்த்-ஐ என்ற இரு ம ாற்கைில்  காணப்படுகின்றது 

 ற்றும் பின்  ங்ககாலத்தில் மதாத்த்-ஐ, மபாது-வ்-ஐ என்ற ம ாற்கைில் 

காணப்படுகின்றது. ஆைன் என்பது நபான்று அதற்கு இடணயான மபண்பால் 

பின்மனாட்டு இரு காலத்திலும் கருதத்தக்க எண்ணிக்டகயிலான ம ாற்கைில் 

வருகின்றன.  ன்னர்-ஆட்டி ‘ ற்குணப்மபண்’, ம ாது ல்-ஆட்டி ‘அன்னிய ான மபண்’  

என்பன எடுத்துக்காட்டுகைாகும்.  ாள் என்பது இரு ம ாற்கைில்  ட்டும் வருகின்றது: 

நவண்- ாள் ‘மவைிர் இனப் மபண்’, நகா- ாள் ‘அர ி’. அவள்  ங்ககாலத்தில் 

பயன்படுத்தப்பட்ைாலும் அது பின்  ங்ககாலத்தில் தான் விடைவாக்கமுள்ை 

பின்மனாட்ைாக  ாறுகின்றது. எந்த மபண்பால் மபயர்கடையும் மபயரடை 

அடிகைிலிருந்து உருவாக்க இயலும். பின்வருவன இவ்வடகயிலான ஆக்கத்தின் 

எடுத்துக்காட்டுகைாகும்: மபாி-ய்-அவள் ‘அக்காள்’,  ிறி-ய்-அவள் ‘தங்டக’. இவ்மவல்லா 
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பின்மனாட்டுகளும் பின்  ங்ககாலத்தில் காணப்படுகின்றன. இவற்றுைன் அத்தி, ச் ி, 

அச் ி, இச் ி, த்டத, ஆத்தி, க்கி,  அகி, காாி என்பனவும் பின்  ங்ககாலத்தில் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன. காாி தற்காலத் த ிழில் விடைவாக்கம் உள்ைடவயாகத் மதாிகின்றது. 

 மபண்பாலுக்கும் ஆண்பாலுக்கும் தனித்தனியான பன்ட ப் பின்மனாட்டுகள் 

இல்டல. இரண்டுக்கும் ஒநர பின்மனாட்டுகள் தாம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அர், ஆர், 

ஓர் என்பன இருகாலத்திலும் காணப்படும் பன்ட ப் பின்மனாட்டுகைாகும். தற்காலத் 

த ிழில் அர் என்பதற்குப் பதிலாக ஆர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அண்ணன்- ார், 

தாய்- ார், தம்பி- ார்-கள்,  டனவி- ார்-கள் என்ற ம ாற்கள்  ார்,  ார்கள் என்ற 

பன்ட ப் பின்மனாட்டுக்களுைன் தற்காலத் த ிழில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 “த ிழில் மபயர்த் மதாடக ஆக்கம்” என்ற த து ஆய்வு நூலில் விஜய 

நவணுநகாபால் அவர் காலத்திய  ாற்றிலக்கணக் நகாடுபாடுகள் அடிப்படையில் 

மபயர்த்மதாடக ஆக்கங்கடை அதாவது கூட்டுப் மபயர்கடை ஆய்கின்றார். கூட்டுப் 

மபயர்கடை வாக்கியங்கைிலிருந்து  ாற்று விதிகைால் ஆக்கப்பட்ைடவகைாகக் மகாண்டு 

கூட்டுப் மபயரக்கத்டத விைக்குகின்றார். ந லும் கூட்டுக்கடை முதல் அங்கம் 

ம யப்படுமபாருைாய் வரும் கூட்டுகள், இரண்ைாம் அங்கம் நகண்ட ச் 

ம யப்படுமபாருைாய் வரும் கூட்டுகள், இரண்ைாவது அங்கம் எழுவாயாய் வரும் 

கூட்டுகள், காலம் இரண்ைாவது அங்க ாய் வரும் கூட்டுகள், பிற வடககள்,    ிடல 

உள்வட்ைக் கூட்டுகள், உவ  உருவகப் மபயர்க் கூட்டுகள்,  ரபுப் மபயர்க் கூட்டுகள், 

பல்மபயர்க் கூட்டுகள் எனப் பகுத்துக்மகாண்டு விைக்கங்கள் தருகின்றார்.   
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 “ம ால்லியல்: மபயாியல்” என்ற தடலப்பில் அகத்தியிலிங்கம் தற்காலத் த ிழ்த் 

தரவுகைின் அடிப்படையில் மபயர்ச் ம ாற்கைின் வருணடன ம ாழியியல் ஆய்டவத் 

தருகின்றார்.  

அகத்தியலிங்கம் ɵ (பூஜியம்), ன் ஆகியவற்டறத் தன்ட , முன்னிடல பதிலிடு 

மபயர்கைில் ஒருட டயக் குறிப்பிடும் பின்மனாட்டுக்கைாகக் காட்டுகின்றார். 

  ீ + ɵ >  ீ  

 ா + ன் >  ான், எ + ன் > என், தா+ன் > தான், உ+ன் > உன் 

ங்கள் என்படத தன்ட , முன்னிடல பதிலிடுமபயர்கைில் பன்ட டயக் குறிப்பிடும் 

பின்மனாட்டுகைாகக் காட்டுகிறார். 

 ீ+ங்கள் >  ீங்கள், எ+ங்கள் > எங்கள்,  உ+ங்கள் > உங்கள், தா+ங்கள் > தாங்கள்,  

ம் என்படத  ா,   என்ற தன்ட  ஒருட  அடிகளுைன் இடணக்கப்படும் உைப்பாட்டுத் 

தன்ட ப் பன்ட  எனக் குறிப்பிடுகின்றார். 

  ா+ம் >  ாம்,  +ம் >  ம் 

ங்கள் என்படத  ா, எ என்ற தன்ட  ஒருட  அடிகளுைன் இடணக்கப்படும் 

விலக்கீட்டுத் தன்ட டயக் காட்டும் பின்மனாட்ைாகக் மகாள்கின்றார். 

 “ஆட் ிச் ம ால்லுக்குச்  ிறப்புக் குறிப்புைன் தற்காலத் த ிழ்ச் ம ால்லாக்கம்” என்ற 

தடலப்பில்  டற டல அவர்கள் வருணடன ம ாழியியல் நகாட்பாட்டைப் பயன்படுத்தி 

ஆட் ிச் ம ாற்மறாடகத் தரவு அடிப்படையில் மபயராக்கத்டத ஆய்கின்றார். இவர் 

ஒட்டுவழிப் மபயராக்கத்டத முன்மனாட்டு வழிச் ம ால்லாக்கம் பின்மனாட்டுவழிச் 

ம ால்லாக்கம் என்று பிாித்து ஆட் ிம ாற்மறாடகயில் காணப்படும் ஒட்ைாக்கங்கடை 

எடுத்துக்காட்டுக்களுைன் விைக்குகின்றார்.  மபயர்கள் இடணந்து மபயராக்கம் 
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ம ய்வடத இருமபயர்த் மதாடகயாக்கம், பல்மபயர்த் மதாடகச் ம ால்லாக்கம், கூட்டுச் 

ம ால்லாகம் என மூன்று இயல்கைில் விைக்குகின்றார். ந லும் ஏடனய 

ம ால்லாக்கங்கள் என்ற தடலப்பில் விடனதரு மபயர்கள், மபருவழக்குப் மபறாத  ில 

ம ால்லாக்கங்கள், கைன்  ீட் ி, கைன் ஒட்டு அல்லது கைன் கலடவ என்ற ஆக்கங்கடை 

விைக்குகின்றார். இது தவிர ம ால்லாக்கத்தில் வரும்  ிக்கல்கடையும்  ிடலநபறாக்கம் 

பற்றியும் ம ால்லாக்கமும் ம ாழி ாற்றமும் என்பது பற்றியும் விைக்கிச் ம ல்கின்றார். 

தற்காலத் த ிழில் மபயராக்கம் பற்றி அறிய  ல்ல ஒரு ஆய்நவைாக இது அட கின்றது. 

 “த ிழில் ம ால்லாக்கம்” என்ற தடலப்பில் அட யும் இராந ந்திரன் அவர்கைின் 

நூல் மபயராக்கம் பற்றி விாிவாகக் கூறுகின்றது. இவர் ம ால்லாக்கக் நகாட்பாடு பற்றி 

முதல் ஆறு இயல்கைில் ஒரு விாிவான விைக்கம் தருகின்றார். அடுத்து ஏழாவது இயலில் 

த ிழில் ம ால் வடகப்பாடுகள் பற்றி விைக்குகின்றார். எட்ைாவது இயலில் த ிழில் 

ம ால்லாக்க வடகப்பாடுகள் பற்றி ஆய்கின்றார். த ிழில்ம ால்லாகத்தின் பாி ாணம் 

என்ற தடலப்பில் மபயராக்கம், விடனயாக்கம், மபயரடையாக்கம், விடனயடையாக்கம் 

என்பன பற்றி விாிவாக ஆகின்றார். மபயராக்கத்டதப் மபயாிலிருந்து  மபயராக்கம், 

விடனயிலிருந்து மபயராக்கம், மபயரடையிலிருந்து மபயராக்கம் என மூன்றாகப் பகுத்து 

ஆய்கின்றார். மபயர்கைிலிருந்தான ஆக்கத்டத பின்மனாட்டுப் மபயராக்கம், 

முன்மனாட்ைாக்கம், கூட்ைாக்கம் என வடகப் படுத்தி விைக்குகின்றார். 

விடனயிலிருந்தான மபயராக்கடத  கிடைப்பை ாகத் தந்து விைக்கியுள்ைார். 

 லட்சு ணன் அவர்கைின்  ங்க இலக்கியக்கூட்டுச்ம ாற்கள் (மதாகுப்பும் ஆய்வும்) 

என்ற ஆய்வில் கூட்டுச் ம ாற்கடை  ரபிலக்கணப் பின்னணியில் விைக்கம் தருகின்றார். 
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த ிழ்ப் மபயர்கடை வரலாற்று ம ாழியியல் அடிப்படையில் ஆய்வதற்கு முன் 

பழந்த ிழ் தரவுகள் அடிப்படையில் எழுத்தப்பட்ை  ரபிலக்கணங்கள் த ிழ்ப் 

மபயர்கடைப் பற்றி எத்தடகய விைக்கங்கடைத் தருகின்றன என்று அறிந்துமகாள்வது 

 ிக இன்றியட யாதது ஆவதன் காரண ாக ‘ ரபிலக்கணங்கைில் த ிழ்ப் மபயர்கள்” 

என்ற தடலப்பில் இவ்வியலில் மதால்காப்பியம்,  ன்னூல் நபான்ற  ில முக்கிய ான 

 ரபிலக்கணங்கைிலும் மதாைர்புள்ை உடரகைிலும் த ிழ் மபயர்குறித்து தரப்பட்டுள்ை 

ம ய்திகளும் விைக்கங்களும் இங்கு சுருக்க ாகத் தர முயற் ி எடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 ரபிலக்கணக்கணங்கள் மபயர்கடை உயர்திடணப் மபயர், அஃறிடணப் மபயர், 

இருதிடணப் மபாதுப் மபயர் அல்லது விரவுப் மபயர் என மூன்றாக வடகப் படுத்தும். 

மதால்காப்பியர் உயர்திடணப் மபயர்கடை  ிலப் மபயர்கள், குழுவின் மபயர்கள், 

விடனப் மபயர்கள், உடைப் மபயர்கள், பண்புமகாள் மபயர்கள், பல்நலார் குறித்த 

முடற ிடலப் மபயர்கள், பல்நலார் குறித்த  ிடன ிடலப் மபயர்கள், பல்நலார் குறித்த 

திடண ிடலப் மபயர்கள், இன்றிவர் என்னும் எண்ணுப் மபயர்கள் என பத்தாகப் 

பகுப்பார்.  மதால்காப்பியர் ஆறு ஒருட ச் சுட்டுப் மபயர்கடையும் ஆறு பன்ட ச் சுட்டுப் 

மபயர்கடையும் முன்று வினாப் மபயர்கடையும் அஃறிடணப் மபயர்கைாகப் பட்டியலிட்டு 

நவறு  ிலவற்டறயும் இதில் உள்ைைக்குகின்றார்.  அஃறிடண விரவுப் மபயர்கைாக வரும் 

 ிடலயும் விைக்கப்பட்டுள்ைது. 

 மபயர்ச் ம ாற்கள் ந லும் ஆண்மபயர், மபண்மபயர், ஒன்றன் மபயர், பலவற்றின் 

மபயர் என  ான்கு இயற்மபயர்கைாகவும் ஆண்  ிடனப் மபயர், மபண்  ிடனப் மபயர், 

ஒன்றன்  ிடனப் மபயர், பலவற்றின்  ிடனப் மபயர் என  ான்கு  ிடனப் 

மபயர்கைாகவும் ஆண் முடறப் மபயர், மபண்முடறப் மபயர் என இரண்டு முடறப் 

http://www.languageinindia.com/


==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:7 July 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Tamilselvam 

A Historical Linguistic Study of Tamil Nouns 650 

மபயர்கைாகவும் மதால்காப்பியரால் பகுக்கப்படுகின்றன.  விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் மதாி ிடல விடனயாலடணயும் மபயர்கள், குறிப்பு விடனயாலடணயும் 

மபயர்கள் என அட கின்றன.  

 மதாடகப் மபயர்கடைப் பற்றி  ரபிலக்கணங்கள் விாிவாகப் நபசுகின்றன. 

மதாடககடை நவற்றுட த் மதாடக, உவட த் மதாடக, விடனத்மதாடக, 

பண்புத்மதாடக, உம்ட த் மதாடக, அன்ம ாழித்மதாடக என ஆறாகப் பகுத்து 

மதால்காப்பியம் ஆய்கின்றது. உடரயா ிாியர்களும் மதாடக பற்றி தங்கங்கள் 

விைக்கங்கடை தருகின்றனர்.  ன்னூல் மதால்காப்பிய உடரயா ிாியர் இைம்பூரணாின் 

உடரடயப் பின்பற்றி மதாடககடை விைக்குவதாகத் மதாிகின்றது. 

  த ிழ்  ஒரு திராவிை ம ாழி. இம்ம ாழி விடனச்ம ால்டல இறுதியாகக் மகாண்ை 

வாக்கியங்கடை உடையதாகும். இம்ம ாழி இலக்கணச் ம யற்பாங்குகடை (அதாவது 

இலக்கணப் மபாருண்ட கடை) உருபனியல்  ிடலயில் மவைிப்படுத்தும் ஒட்டுக்கள் 

 ிடறந்த ம ாழியாக விைங்குகிறது. இம்ம ாழி உள்ை ஒவ்மவாரு நவர் உருபனும் 

ஆயிரக்கணக்கான ம ாற்கைின் உருவாக்கத்திற்கு (அதாவது திாிபு  ற்றும் ஆக்க 

வடிவுகைின் உருவாக்கத்திற்கு) அடிப்படையாக அட கிறது. த ிழ் வாக்கியங்கள் 

எழுவாய்மதாைடரயும் விடனடயயும் மகாண்ை அட ப்பாகநவா எழுவாய்த் 

மதாைடரயும் ம யப்படுமபாருள் மதாைடரயும் விடனயும் மகாண்ை அட ப்பாகநவா 

அட யும். 

“த ிழ்ப் மபயர்ம ாற்கள் பற்றிய விைக்கம ாழியியல் ஆய்வு” என்ற  ான்காவது 

இயலில் த ிழ்ப் மபயர்ம ாற்கள் பற்றிய வரலாற்று ம ாயியல் ஆய்வுக்கு உறுதுடணயாக 

தற்காலத் த ிழ் தரவுகள் அடிப்படையில் தற்காலத் த ிழின் மபயர்ம ால் பற்றி ஒரு 
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வருணடன ம ாழியியல் விைக்கம் தரப்பட்டுள்ைது.  ங்ககாலத் த ிழில் மபயர்  

ம ாற்கைின் இலக்கண அட ப்டபப் அறிந்து மகாண்டு அடதத் தற்காலத் த ிழில் 

மபயர்ச் ம ாற்கைின் இலக்கண அட ப்புைன் ஒப்பிட்டு வரலாற்று அடிப்படையிலான 

 ாற்றங்கடைப் புாிந்து மகாள்ை இயலும் என்ற அடிப்படையில் இவ்வியலின் ம ய்திகள் 

அட கின்றன. மபயர்ம ாற்கைின் உருபனியல் அட ப்பு பற்றிய சுருக்க ான விைக்கம் 

தரப்பட்டுள்ைது. மபயர்கள் எண்களுக்கும் நவற்றுட க்கும் திாிபுறுவது குறித்தும் 

நவற்றுட  ஏற்கும் நபாது மபயர்ப்பகுதிகள் திாிபுறுவது குறித்தும் விைக்கம் 

தரப்பட்டுள்ைது. நவற்றுட க்குத் திாிபுறுவதன் காரண ாக மபயர்ப் பகுதி திாிபுற்ற 

பகுதி, திாிபுறாப் பகுதி என அட யும். மபயர்ப் பகுதியுைன் பன்ட ப் பின்மனாட்டு, திாிபு 

பின்மனாட்டு, ஒலி ிரவல் பின்மனாட்டு, நவற்றுட ப் பின்மனாட்டு என்பன இடணவது 

குறித்து விைக்கம் தரப்பட்டுள்ைது. இறுதியில் மபயமராட்டுக்கள் தரப்பட்டுள்ைன. 

 ”த ிழ்ப் மபயர்ச்ம ாற்கள் பற்றிய வரலாற்று ம ாழியியல் ஆய்வு” என்ற 

இவ்வாய்நவட்டின் தடலப்பு அடிப்படையிலான ஐந்தாவது இயலில்  ங்கத் த ிழ் 

நூற்கைில் டகயாைப்படும் மபயர்ச் ம ாற்கைின் உருபனியல் அட ப்டபத் தற்காலத் 

த ிழ்ப் மபயர்ச்ம ாற்கைின் உருபனியல் அட ப்டபப்புைன் ஒப்பிட்டு அடவ திாிபு 

 ிடலயிலும் ஆக்க ிடலயிலும் எவ்வாறு நவறுபட்டு அல்லது  ாற்றத்திற்கு உள்ைாகி 

 ிற்கின்றன என்பது பற்றி ஆய்ந்து கண்ைறிந்த ம ய்திகள் தரப்பட்டுள்ைன. 

 “ஒரு ம ாழி வாழும் ம ாழியாக வழக்கு ம ாழியாகத் திகழநவண்டு ானால் 

காலத்திற்நகற்பவும்  முதாயப் பண்பாட்டு  ாற்றங்களுக்கு ஏற்பவும் அம்ம ாழி 

 ாற்றங்களுக்கு உட்பைநவண்டும்” என எட்சுலர் (Hertzler, 1965:141) என்னும்  முதாய 

ம ாழியில் வல்லு ர் கூறுவார். ஒரு  முதாயத்தில் கருத்துப் பாி ாற்றத்திற்குப் பயன்படும் 

தடலச்  ிறந்த கருவியாகிய ம ாழி அச் முதாயம் அடையும் பல்நவறு  ாற்றங்கைாலும் 
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தாக்கமுறுகின்றது; அதன் விடைவாக அம்ம ாழியில் ஒலியட ப்பிலும் 

ம ால்லட ப்பிலும் மதாைரட ப்பிலும் ம ாற்கைின் மபாருள் புலப்பாட்டிலும் பல்நவறு 

 ாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இடத வரலாற்று அடிப்படையிலான ம ாழி  ாற்றம் 

எனலாம். 

 ம ாழி  ாற்றம் ஒரு ம ாழியில்  ில குறிப்பிட்ை காலங்கைில்  ிக நவக ாக 

 டைமபறலாம். ம ாழி வழங்கும்  முதாயத்தில் ஏற்படும்  ாற்றங்களும் அச் முதாயடதப் 

பாதிக்கும் பல்நவறு  ிகழ்ச் ிகளும், ம யல்களுந  இம் ாற்றங்களுக்குக் காரண ாக 

விைங்குகின்றன. அறிவியல் மதாழில் நுட்ப வைர்ச் ி, தடலச்  ிறந்த அறிஞர்கள், 

இலக்கியப் படைப்பாக்கங்கள், ம ாழி  ீர்திருத்த இயக்கம்,  முதாய அட ப்பு 

முடறயிலான  ாற்றங்கள், புதிய கருத்துக்கைின் வைர்ச் ி,  ாகாிக ாகக் கருதப்படும் 

ம ாழி டை, பிற ம ாழி நபசும்  க்களுைன் ஏற்படும் மதாைர்பு,  ாடுவிட்டு  ாடு 

மபயர்தல், உலகச் சுற்றுப் பயணம், காலணியாதிக்கம், வணிகம், மதாழில், புறச் 

  யங்கைின் ஆதிக்கம் அல்லது   ய  ாற்றம், பண்பாட்டு  ாற்றம் நபான்றடவ 

ம ாழி ாற்றத்திற்குக் காரண ாக விைங்குகின்றன என்கிறார் எர்ட் ிலர். இவற்றுள் 

அறிவியல்-மதாழிநுட்ப காரணிகடைப் பற்றி விைக்கு ிைத்து புதிய ம ால்லாக்கம், கைன் 

வாங்கல், படழய ம ாற்கள் வழக்கழிதல் ஆகியவற்றால் இடவ ம ாழி  ாற்றத்டத 

ஏற்படுத்துவதாக அவர் விைக்குகின்றார். இது மபயராக்க ாற்றத்திற்கும் மபாருந்தும்.  

 புதிய ம ாற்கைால் ஏற்படும்  ாற்றங்கடை பின்வரு ாறு வடகப்படுதி 

விைக்கலாம்: 

1. ஒலியட ப்பில்  ாற்றம் 

2. ம ால்லட ப்பில்  ாற்றம் 
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3. மதாைரட ப்பில்  ாற்றம் 

4. மபாருட்புலபாட்டில்  ாற்றம் 

ஒலியட ப்பில்  ாற்றம்   

 தற்காலத் த ிழில் மபயர்ம ால்லாக்கத்தில் த ிழுக்குப் மபாருந்தாத ஒலியனியல் 

அட ப்பு  ீக்கப்பட்டு வருவடத ஒரு வரலாற்று  ாற்ற ாகக் காணலாம். 

எடுத்துக்காட்ைாக ரயில்  ிடலயம் என்பது இரயில்  ிடலயம் என ாறி பின்னர் 

புடகவண்டி  ிடலயம் என  ாறிவிட்ைடத அறியலாம். பஸ்  ிடலயம் என்பது நபரூந்து 

 ிடலயம் என  ாறிவிட்ைது. ர், ல் என்ற ஒலியன்கைால் அல்லது எழுத்துக்கைால் 

மதாைங்கப்படும் ம ாற்கள் அதற்கு மபாருத்த ான த ிழ்ச் ம ாற்கைால் இைப்மபயர்ச் ி 

ம ய்யப்பட்டுள்ைடத உணரலாம். 

ம ால்லட ப்பில்  ாற்றம் 

 மபயர்ம ாற்கள் பல அவற்றின் ம ாற்றன்ட  இழந்து விகுதிகைாக அல்லது 

பின்மனாட்டுட்டுக்கைாகவும் முன்மனாட்டுகைாகவும் பயன்படுத்தப்படுவடத வரலாற்று 

அடிப்படையிலான ம ால்லாக்கம்  ார்  ாற்ற ாகக் கருதலாம். எடுத்துக்காட்ைாக அகம், 

இயல் என்ற ம ாற்கள் விகுதிகள்/பின்மனாட்டுக்கைாக விடைவாக்க ாகப்  

பயன்படுத்தப்படுவடதத் தற்காலத் த ிழ்த் தரவு   க்கு மவைிப்படுத்தும். 

மபயர்+அகம் அச் கம், அஞ் லகம், அட ச் கம், 

அலுவலகம், ஆய்வகம், உணவகம், 

காப்பகம், தூதரதகம், நூலகம்,  ருந்தகம் 

மபயர்+இயல் அட ப்பியல், அர ியல், அழகியல், 

அைவியல், அறிவியல், இயக்கவியல், 

உைலியல், உைற்கூற்றியல், உயிாியல், 

உைவியல், ம ாழியியல்,  டையியல் 
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மபயர்+ஆள் பணியாள், பதிலாள், ந லாள் 

 

 முன்மனாட்ைாக்கம் த ிழால் ஏற்றுக்மகாள்ைப்பைத் தயங்கும் மபயராக்கம் ஆகும். 

ஆனால் தற்காலத் த ிழ் தரவுகள் முன்மனாட்ைாக்கத்டத உறுதி ம ய்கின்றன. 

முன்+மபயர் முன்-ஆய்வு, முன்-இருப்பு, முன்-எச் ாிக்டக, முன்-அறிவிப்பு, முன்-

தணிக்டக,   முன்-பணம் 

பின்+மபயர் பின்-விடைவு, பின்-ஏற்பு, பின்-துடண,   

ந ல்+மபயர் ந ல்-வாி, ந ல்-ஆள், ந ல்-ஆடண, ந ற்-பரப்பு,  

 

மதாைரட ப்பில்  ாற்றம் 

 படன ரம் நபான்று  ிறப்புப் மபயர் + மபாதுப் மபயர் என்ற அட ப்பில் புதிய 

மபயர்கள் உருவாகியுள்ைது மதாைரட ப்பில் ஏற்பட்ை  ாற்ற ாகக் கருதலாம். 

 எ.கா.  ருத்துவக் கல்லூாி, மபாறியியல் கல்லூாி, நவைாண்ட க் கல்லூாி 

ஆங்கிலம் நபான்று இடணப்புக் நகாடுகடைப் பயன்படுத்தி கூட்டுக்கடை ஆக்கும் முடற 

தற்காலத் த ிழ் தரவில் காணப்படுகின்றது. 

மபாருள் புலப்பாட்டில்  ாற்றம் 

 படழய ம ாற்கள் புதுப் மபாருள் மபற்று பயன்படுத்தப்படுவடதத் தற்காலத் 

த ிழ்த் தரவுகைிலிருந்து அறியலாம். காவல் என்பது வரநவற்கப் பட்ை ம ால்லாக 

மதாைக்க காலத்தில் அட யவில்டல. ஆனால் வரலாற்று  ாற்றத்தால் காவலர் என்பது 

நபாலீஸ் என்படதக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது நபான்று பணி டன 

என்பது ஆங்கிலச் ம ால்லான வர்க்க்ஷாப் என்பதற்கு இடணயாக 
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ஏற்றுக்மகாள்ைப்பட்டுவிட்ைது. இது நபான்று பல எடுத்துக்காட்டுகடைக் காட்ை 

இயலும். 
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ந ாக்கீட்டு நூல்கள் 

 ங்க இலக்கிய நூல்கள் 

அக ானூறு கைிற்றுயாடன  ிடர. மபா.மவ.ந ா சுந்தரனார் (உடர).  றுபதிப்பு, 

ட வ ித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், ம ன்டன, 1981. 

அ ானூறு  ித்திலக்நகாடவ. மபா.மவ.ந ா சுந்தரனார் (உடர).  றுபதிப்பு, 

ட வ ித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், ம ன்டன, 1977. 

அக ானூறு  ணி ிடைப் பவைம். மபா.மவ.ந ா சுந்தரனார் (உடர).  றுபதிப்பு, 

ட வ ித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், ம ன்டன, 1976. 

ஐங்குறுநூறு. மபா.மவ.ந ா சுந்தரனார் (உடர).  றுபதிவு, ட வ ித்தாந்த நூற்கழகம், 

ம ன்டன, 1961. 

கலித்மதாடக  ச் ினார்க்கினியர் உடர. மபா.மவ.ந ா சுந்தரனார் (விைக்கவுடர). 

 றுபதிவு, ட வ ித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், ம ன்டன, 1981. 

குறுந்மதாடக. உ.நவ. ா ி ாதர் (உடர). அண்ணா டலப் பல்கடலக் கழக மவைியீடு, 

அண்ணா டல  கர், 1983. 

மதால்காப்பியம்: ம ால்லதிகாரம்: இைம்பூரணார் உடர (பதிப்பு 1973), ட வ ித்தாந்த 

நூற்கழகம், ம ன்டன,. 

மதால்காப்பியம்: ம ால்லதிகாரம்: கல்லாைனார் உடர (பதிப்பு 1964), ட வ ித்தாந்த 

நூற்பதிப்புக்கழகம், ம ன்டன. 
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மதால்காப்பியம்: ம ால்லதிகாரம்: ந னாவடரயர் உடர (பதிப்பு 1963), ட வ ித்தாந்த 

நூற்பதிப்புக்கழகம், ம ன்டன,. 

மதால்காப்பியம்: ம ால்லதிகாரம்: மதய்வச் ிடலயார் உடர (பதிப்பு 1974), 

ட வ ித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், ம ன்டன. 

மதால்காப்பியம்: ம ால்லதிகாரம்:  ச் ினார்க்கினியர் உடர (பதிப்பு 1973), 

ட வ ித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், ம ன்டன. 

 ற்றிடண  ானூறு மூலமும் உடரயும். பின்னத்தூர் சு.  ாராயண ா ி ஐயர் (உடர), 

மபா.மவ.ந ா சுந்தரனார் (ஆய்வுடர).  றுபதிப்பு, ட வ ித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், 

ம ன்டன, 1981. 

 ன்னூல்: காண்டிடக உடர. ஆறுமுக  ாவலர் (உடர). ட வ ித்தாந்த 

நூற்பதிப்புக்கழகம், ம ன்டன, 1951. 

பத்துப்பாட்டு  ச் ினார்கினியர். உ.நவ. ா ி ாடதயர் (குறிப்புடர).  ிழற்பைப் பதிப்பு, 

த ிழ்ப் பல்கடலக் கழகம், தஞ் ாவூர். 

பதிற்றுப்பத்து மூலமும் உடரயும். ஔடவ சு. துடர ா ிப்பிள்டை (உடர),  றுபதிப்பு, 

ட வ ித்தாந்த நூற்கழகம், ம ன்டன, 1973. 

பாிபாைல் மூலமும் உடரயும். மபா.மவ.ந ா சுந்தரனார் (உடர).  றுபதிப்பு, 

ட வ ித்தாந்த நூற்கழகம், ம ன்டன, 1973. 

புற ானூறு மூலமும் உடரயும். உ.நவ. ா ி ாடதயர் (உடர), உ.நவ. ா ி ாடதயர் நூல்  

 ிடலயம், ம ன்டன, 1971. 

புற ானூறு (1-200). ஔடவ சு. துடர ா ிப்பிள்டை (விைக்கவுடர),  றுபதிப்பு, 

ட வ ித்தாந்த நூற்கழகம், ம ன்டன, 1973. 
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