அைனவரும் சுட்டிக் காட்டுகிற முதன்ைமயான பிைழ இதுதான். புள்ளி ைவத்த எழுத்து எழுத
ேவண்டுமா? எழுத ேவண்டாமா ? இதுதான் பிரச்சைன. ெதால்காப்பியம், நன்னூல் என அைனத்து
இலக்கண நூல்களும் இது பற்றி எழுதியிருந்தாலும், இன்ைறய சூழலில் இைதப் புரிந்தவர்கள்,
புரிந்து இயங்குபவர்கள் மிகச் சிலேர. ஏன் இந்த நிைல. இந்தப் பிரச்சைனைய நான் உற்று
ேநாக்கிய ெபாழுது, பிரச்சைனக்கான காரணத்ைதக் கண்டறிந்ேதன். அைனத்து இலக்கண
நூல்களும் மிகும் இடங்களுக்கு ஒரு பட்டியலும், மிகாத இடங்களுக்கு ஒரு பட்டியலும்
ெகாடுத்துள்ளன. இரண்டு பட்டியல்கைளயும் படிக்கும் ெபாழுது அைவ நிைனவில் நிற்கின்றன.
படித்து முடித்ததும் மிகுமா ? மிகாதா என்ற குழப்பம் மீண்டும் எழுகிறது. விைரவில் படித்தைவ
அைனத்தும் மற(ைற)ந்து ேபாயின. ெபரும்பாலானவர்களின் நிைல இது தான்.
எனேவ இந்தப் பயிற்சியில் நான் உங்களுக்கு மிகும் இடங்கைள மட்டுேம வரிைசப்படுத்தப்
ேபாகிேறன். அதாவது ஒற்ெறழுத்து ேபாடேவண்டிய இடங்கைள மட்டும் வரிைசப் படுத்தப்
ேபாகிேறன். நீங்கள் எங்கு ஒற்ெறழுத்து ேபாடேவண்டும் என்பைத வரிைசப்படுத்தி, நிைனவில்
நிறுத்தி, அங்கு மட்டும் ேபாடுங்கள். மற்ற இடங்களில் ேபாட ேவண்டியதில்ைல என்று நிைனத்துக்
ெகாள்ளுங்கள். இதில் நீங்கள் ெவற்றி கண்டபிறகு ஒற்ெறழுத்து மிகா இடங்கைளத் ெதரிந்து
ெகாள்ளலாம். சரிதாேன. வாழ்த்துகள். ெதாடருேவாம்.

வல்ெல�த்� மி�ம் இடங்கள்
வல்ெல�த்�ள�ல் க், ச், த், ப் என்கிற நான்� எ�த்�கள்தான் மி�ம். நிைலெமாழிேயா�,

வ�ெமாழி

இைண�ம் ெபா�� நிைலெமாழி�டன் “ஒற்�” இைணத்� எ��வ� ஒற்� மி�தல் ஆ�ம். அ�ேக
வ�ெமாழிய�ன்

�தல்

எ�த்�ப்

பட்�யல்

உள்ள�. இதி�ள்ள ஒர் எ�த்� வ�ெமாழிய�ன்
�தல்

எ�த்தாக

கீ �ள்ளவா�

இ�ந்�,

இ�ந்தால்

நிைலெமாழி

நிைலெமாழி�டன்

ஒற்ெற�த்ைத இைணக்க ேவண்�ம்.
அந்த+பக்கம் = அந்தப்பக்கம், (அந்த-நிைலெமாழி, பக்கம்-வ�ெமாழி, ப-�தெல�த்�, ப்-மி�கிற�)

அகரவ�ைசய�ல் உள்ள ெசாற்கைள ெநஞ்சில் நி�த்த�ம்.
1. அ, இ, எ = (அ+பழம்) அப்பழம், இக்கல், எச்ெச�.
2. அந்த, இந்த, எந்த = (அந்த+பக்கம்) அந்தப்பக்கம், இந்தக்கண், எந்தச்சாைல.
3. அங்�, இங்�, எங்� = (அங்�+கண்ேடன்) அங்�க்கண்ேடன். இங்�ப்பார், எங்�ச்ெசன்றான்
4. ஆங்�, ஈங்�, யாங்� = (ஆங்�+ேபா) ஆங்�ப்ேபா, யாங்�த்ேத�னாய், ஈங்�க்கவன�,
5. ஆண்�, ஈண்�, யாண்� = (ஆண்�+ெசல்) ஆண்�ச்ெசல், ஈண்�க்காண்க, யாண்�த்ேத�னாய்,
6. அப்ப�, இப்ப�, எப்ப� = (அப்ப�+ெசல்) அப்ப�ச்ெசல், இப்ப�ப்பார், எப்ப�ச்ெசய்தாய்,
7. அவ்வைக, இவ்வைக, எவ்வைக = அவ்வைகச்ெசயல், இவ்வைகப்பாடம், எவ்வைகச்சட்டம்
8. அன்றி, இன்றி = (அவனற்றி+ப�றர்) அவனன்றிப்ப�றர், இவனன்றிச்சிலர்,
9. இன�, தன� = (இன�+காண்ேபாம்) இன�க்காண்ேபாம், (தன�+பாடல்) தன�ப்பாடல்,
10. மற்ற, மற்ைற = (மற்ற+ப�ள்ைளகள்)

மற்றப்ப�ள்ைளகள், மற்ைறக்காட்சி,

11. �ன்னர், ப�ன்னர் = (�ன்னர்+�றியவா�) �ன்னர்க்�றியவா�, ப�ன்னர்க்காண்க,
12. எல்லா, அைனத்� = (அைனத்�+சிக்கல்) அைனத்�ச்சிக்கல், எல்லாப்பாடங்க�ம்,
13. மிக = (மிக+கலங்கி) மிகக்கலங்கி, மிகத்த�மனாக, மிகப்ெப�ய,

இலக்கண அ�ப்பைடய�ல் ெசாற்கைள வைகப்ப�த்�ேவாம்.
1. வன்ெதாடர்�ற்றிய�கரத்தில்

(�,�,�, �,�,� – ஓைச �ைறந்� வ�வ�) மி�ம்.

ேதக்�, நச்�, பாட்� = ேதக்�ப்பலைக, நச்�ப்ெபாய்ைக, பாட்�ப்பா�,
�த்�, தப்�, கற்�

= �த்�ப்ேபா�, தப்�க்கணக்�, கற்�க்ெகாண்டான்.

2. ேவற்�ைம உ��க�க்�ப் ப�ன் மி�ம். (2, 4, 7 ஆம் ேவற்�ைமய�ல் மட்�ம்)
2அ. இரண்டாம் ேவற்�ைம உ��க்�ப்ப�ன் (ஐ)
கண்ைண+பார் = கண்ைணப்பார், ��ைகச்ெசாறி, நாக்ைகத்தட�,

2ஆ. நான்காம் ேவற்�ைம உ��க்�ப்ப�ன் (�)
பா�க்�+காவல் = பா�க்�க்காவல், ெநஞ்�க்�ப்பாட்�, கா�க்�த்ேதன்,

2இ. ஏழாம் ேவற்�ைம வ�� (இைட)
காட்�ைட+ெசன்றான் = காட்�ைடச்ெசன்றான், ெசால்லிைடக்�ற்றம்,

3. உ��ம்பய�ம் உடன்ெதாக்கத் ெதாைக

(ேவற்�ைம உ��ம், அதன் பய�ம் மைறந்� இ�க்�ம் ெதாடர்)

(பாைனைய - ஐ என்ற உ�� இந்தச் ெசால்லில் ெத�கிற�) தண்ண �ர் + பாத்திரம் = தண்ண �ர்ப்பாத்திரம் (தண்ணைர
�
உைடய
பாத்திரம் என்� ெபா�ள் ெப�ம். ஐ என்ற உ�� மைறந்�ள்ள�) ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் மைறந்� இ�க்�ம். இந்த
வைகயான ெதாடர்கள�ல் க், ச், த், ப் மி�ம்.

3அ. இரண்டாம் ேவற்�ைம (ஐ)
அறி�+களஞ்சியம் = அறி�க்களஞ்சியம் (அறிைவ உைடய களஞ்சியம்), ெசாற்களஞ்சியம்,

3ஆ. �ன்றாம் ேவற்�ைம (ஆல்)
ெவள்ள�+கவசம் = ெவள்ள�க்கவசம் (ெவள்ள�யால் ஆகிய கவசம்), தங்கச்சிைல, மரப்பாைவ,

3இ. நான்காம் ேவற்�ைம (�)
ேகாழி+தவ�� = ேகாழித்தவ�� (ேகாழிக்�ப்ேபா�ம் தவ��), பள்ள�க்�ச் ெசன்றான்,

3ஈ. ஏழாம் ேவற்�ைம (கண்)
கடற்கைர+சாைல = கடற்கைரச்சாைல (கடற்கைரய�ன்கண் உள்ள சாைல) �லகப்பண�,

4அ. ெசாற்கள�ன் இ�திய�ல் ய், எ�த்� இ�ந்தால்.
(நாய்+�ட்� = நாய்க்�ட்�) ேபாய்த்ேத�, ெபாய்ச்சான்�,

4ஆ. ெசாற்கள�ன் இ�திய�ல் ர், எ�த்� இ�ந்தால்.
(ந�ர்+�மிழி = ந�ர்க்�மிழி) மலர்ச்ெசண்�, ேவர்ப்பலா,

4இ. ெசாற்கள�ன் இ�திய�ல் ழ், எ�த்� இ�ந்தால்.
(தமிழ்+சான்ேறார் = தமிழ்ச்சான்ேறார்) தமிழ்த்தாய், �ழ்ப்பைச, தமிழ்ச்சங்கம்,

5. ஓெர�த்� ஒ� ெமாழிக்�ப் ப�ன். (த�, �, ஈ, பா, ைத)
(த�+பந்தம் = த�ப்பந்தம்) �ச்ெசண்�, ஈக்கால், பாச்�வ�, ைதப்ெபாங்கல், த�ச்சட்�,

6. இ�ெபயெராட்�ப் பண்�த் ெதாைகய�ல்
(சாைர+பாம்� = சாைரப்பாம்�) �ல்ைலக்ெகா�, தமிழ்ச்ெசால், மார்கழித்திங்கள், மல்லிைகப்�,

7. ஆறாம் ேவற்�ைம (இன�) ஆஃறிைணக்� மட்�ம் மி�ம்
(��வ�+�� = ��வ�க்��) (��வ�ய�ன� ��)

உயர்திைணக்� மிகா� (�றவ�+��ல் = �றவ� ��ல்) (�றவ� உயர்திைண மிகா�)
8. சில ெமன்ெதாடர்க் �ற்றிய�கரம் (ண்�, ம்�, ங்�, ன்�, ந்�)
(நண்�+ெகா�க்�=நண்�க்ெகா�க்�) பாம்�ப்�ற்�, �ரங்�க்�ட்�, கன்�க்�ட்�, ம�ந்�க்கைட,

9. உவைமத்ெதாைகய�ல் (தாமைர ேபான்ற �கம்) (தாமைர+கண்ணன் = தாமைரக்கண்ணன்)
மலர்க்கண், அ�தச்ெசால், தாமைரத்தி�வ�, �த்�ப்பல், சிங்கத்தைலவன்

10. உ�வகங்கள�ன் ப�ன், (பசி+ப�ண� = பசிப்ப�ண�) (பசி ேநாயாக உ�வகப்ப�த்தப்பட்�ள்ள�)
�கத்தாமைர, ைகத்தாமைர, வாய்ப்பவளம், வாழ்க்ைகப்பட�, கண்ணர்ப்�க்கள்.,
�

11. ஈ�ெகட்ட எதிர்மைறப் ெபயெரச்சத்தின் ப�ன்.
(ஓடாத, பாடாத, ெசய்யாத = எதிர்மைறப் ெபயெரச்சம்) (ஈ�ெகட்ட எதிர்மைறப் ெபயெரச்சம் = ஓடா, பாடா, ெசய்யா)

(ஓடாத+�திைர = ஓடாக்�திைர) பாடாக்�ய�ல், ெசய்யாப்பண�, நில்லாக்�திைர, ெகாய்யாக்கன�,

12. ம் என்� ���ம் நிைலெமாழிக்�ப்ப�ன். (மரம்+சட்டம் = மரச்சட்டம்) ம் ெகட்�, வல்ெல�த்� மி�ம்.
(தரம்+கட்�ப்பா� = தரக்கட்�ப்பா�) (உரம்+கைட = உரக்கைட) (வரம்+ெசயல்
�
= வரச்ெசயல்)
�

13. தன�க்�ற்ெற�த்ைத அ�த்� வ�ம் ஆ வ�ன் ப�ன் வல்ெல�த்� மி�ம்.
கனா (க - தன�க்�ற்ெற�த்�, னா ஆகார ஈற்� எ�த்�)
(கனா+கண்ேடன்) கனாக்கண்ேடன், இராக்காலம், நிலாச்ேசா�, �றாத்தைல, பலாப்பழம்.

14அ. வ�ைனெயச்சத்தின் ப�ன் மி�ம் (அகர ஈற்� வ�ைனெயச்சம்)
(ெசால்ல, ேபாக, எ�த, ப�க்க, பாட, ேபச, ஓட) (ெசால்ல+ேகட்ேடன் = ெசால்லக்ேகட்ேடன்)
ேபாகக்�டா�, எ�தச்ெசால், ப�க்கத்தைட, பாடப்ேபா, ேபசத்ெத��ம், ஓடக்�டா�)

14ஆ. வ�ைனெயச்சத்தின் ப�ன் மி�ம் (இகர ஈற்� வ�ைனெயச்சம்)
(ஓதி, ஏறி, �ரட்�, பா�, காட்�) (ஓதி+ெக�த்தான் = ஓதிக்ெக�த்தான்)
ஏறிச்ெசன்றான், �ரட்�ப்ேபாட்டான், பா�த்தள்ள�னான், காட்�ப்ப�ைழத்தான்,

14இ. ேபாய், ஆய் என்ற வ�ைனெயச்சச் ெசாற்க�க்�ப்ப�ன், ேபாய்த்�ங்�, ெசான்னதாய்ச்ெசால்,
15. பண்�த்ெதாைகய�ல் மி�ம் (ெவள்ைள, க�ப்�, அ�ைம, ச�ரம், சிவப்�)
(ெவள்ைள+காைள = ெவள்ைளக்காைள) க�ப்�ச்சட்டம், அ�ைமத்தம்ப�, ச�ரப்பைன, சிவப்�க்ெகா�,

16. �ற்�கரத்தின் ப�ன் வலி மி�ம் (ெபா�, கன�, அள�, ெத�, ந�, உழ�, ��, தி�, அ�)
(ெபா�+�ட்டம்=

ெபா�க்�ட்டம்)

கன�க்கன்ன�,

அள�ச்சாப்பா�,

ெத�ச்சண்ைட,

ந�த்ெத�,

உழ�த்ெதாழில், ��ப்பாைன, தி�க்�ளம், அ�த்திரள்,

ப�ற.....
1அ. எண்�ப்ெபய�ன் ப�ன் (எட்�, பத்�க்� ப�ன்னால் மட்�ம்) (எட்�+கால் = எட்�க்கால்)
பத்�ப்பாட்�, எட்�த்ெதாைக, எட்�த்திக்�, பத்�ப்பணம், பத்�ச்ேசைன,
1ஆ �ன்� என்ற ெசால் �ைறந்� � ஆக வ�ம்ெபா��, (�ன்�+கண் = �க்கண்)
�ச்சடங்�, �ப்ப�மாணம், �த்தரப்�, �ப்பத்�, �ப்பால், �ச்சங்கம்,
1இ. ஒன்�, இரண்� தி�ந்� ஐகார ஈ�ெப�ம் ெபா�� (ஒற்ைற, இரட்ைட, அைர)
ஒற்ைறத்தைலவலி, ஒற்ைறப்பைன, இரட்ைடக்�ழந்ைத, இரட்ைடச்சங்கிலி,
அைரக்கா�, அைரக்கம்பம், அைரப்�ள்ள�, அைரச்சம்பளம்,
2. திைசப் ெபயர்கள�ன் ப�ன் வலி மி�ம் (கிழக்�, ேமற்�, வடக்�, ெதற்�)
(கிழக்�+சாைல = கிழக்�ச்சாைல) கிழக்�த்ெத�, ேமற்�ப்பாைத, வடக்�த்திைச, ெதற்�க்ேகா�ரம்,
கீ ழ்த்ெத�, கீ ைழச்ேச�, ேமலக்�ப்பம், ேமைலப்பதி,

ஒவ்ெவான்றாகப் ப�த்�, உள்வாங்க�ம், எ�த்�க்காட்�களாகத் தரப்பட்�ள்ள ெசாற்கைள ெநஞ்சில் நி�த்தி, ந�ங்கள்
�திய எ�த்�காட்�கைள உ�வாக்க�ம். மி�ம் இடங்கள் உங்க�க்�ள் பதிந்�வ��ம்.

ஒற்�ப் ப�ைழ - ஒற்ெற�த்�

- எ��வதா ? ேவண்டாமா ?

ெசால்லிப் பார் - ஒற்� மி�ந்�ள்ள�
ெத�ந்� ெகாள் - ஒற்� மிகவ�ல்ைல.

பழன�மைல ��கன் ேவைல ேத�னானா ? (ேவைல-பண�)
பழன�மைல ��கன் ேவைலத் ேத�னானா ?

பாண்�ய மன்னன் வாைள ப��த்தானா ? (வாைள - ம� ன்)
பாண்�ய மன்னன் வாைளப் ப��த்தானா

கத்திப் ேபசினால் கத்தி ேப�ம். (உரத்�ப் ேபசினால் கத்திதான் ேப�ம்)

அவன் ப�ட்� தின்றான். (ப�ட்� என்ப� உண�)
அவன் ப�ட்�த் தின்றான்.

ைக ப�� (ைகையப் ப��)
ைகப்ப��

ேதாண்� �ைதத்தான் (ேதாண்� என்ப� பாத்திரம்)
ேதாண்�ப் �ைதத்தான்

வழிப�தல் (வணங்�தல்)
வழிப்ப�தல் (ப�ன்பற்�தல்)

கடைல சாப்ப�ட்டான் (ேவர்கடைல)
கடைலச் சாப்ப�ட்டான்

வ�ட்ட ��ைச (ேவண்டாம் என்� வ�ட்ட ��ைச)
வ�ட்டக் ��ைச (வ�ட்டத்ைத உைடய ��ைச)

தய�ர் கைட (தய�ைரக் கைட)
தய�ர்க் கைட (தய�ர் வ�ற்�ம் கைட)

ைக �ட்ைட (�ட்ைடயான ைக)
ைகக்�ட்ைட (சிறிய �ண்�)

நாைள கணக்கி�வான் (நாைள கணக்� ெசய்வான்)
நாைளக் கணக்கி�வான் (நாைள எண்�வான்)

