5.தமிழில் ேவற்�ைம உ��க�ம் அவற்றின் பயன்பா�ம்.
ேவற்�ைம என்ப� ெதாடர்கள�ல் ெபா�ைள ேவ�ப�த்தி உணர்த்�வதற்காக வ�வ� ஆ�ம்.
(ேவ�ப�த்�வ� ேவற்�ைம) தமிழில் எட்� ேவற்�ைமகள் உள்ளன.

அழகன் ெசன்றான், அ�தன் ெசன்றான், இளங்ேகா ெசன்றான்,
இள�கில் ெசன்றான், ேவந்தன் ெசன்றான், �மரன் ெசன்றான்

இத்ெதாடர்கள�ல்
மற்ெறா�

இடம்

ெதாடர்

ெதாடர்கள�ல்

ெபற்�ள்ள

உணர்த்�ம்

ெபா�ைள

காரணமாவதால்

ெபயர்

ெபயர்கேள

ெபா��க்�ம்

உணர்த்�வதற்�,

என்ப�

ஒ�

ெதாடர்

ேவ�பாட்ைடக்
மற்ற

ேவற்�ைமயாகக்

உணர்த்�ம்
காட்�வன.

ெதாடர்கள�லி�ந்�
ெகாள்ளப்ப�கிற�.

ெபா��க்�ம்,
எனேவ

ேவ�பட்�

ெபயேர

ெபயேர
நிற்க

ேவற்�ைமத்

தன்ைம உைடய� என்பைத ந�ங்கள் இவ்வ�டம் ��ந்� ெகாள்ளலாம்.
மற்�ெமா� எ�த்�க்காட்�.

வ�
� என்ப� ெசால் ெபயர்ச்ெசால். (வ�
� - உய�ர் அற்ற� - அஃறிைண) (noun)
�றிக்கிற�. (இ� வ�,
� அ� வ�
� - �ட்�ச் ெசால்)
வ�
� என்ற ெசால் வட்ைடக்
�
வ�
� எ�கிற� என்ற ெதாட�ல் வ�
� ெபயர்ச்ெசால், எ�கிற� வ�ைனச்ெசால்.
,
வ�
� என்ற ெசால்ைலப் ப�க்�ம் ெபா�� வ�
� மட்�ேம நம் கண்�ன் ேதான்�கிற�. வ�
� எ�கிற�
என்ற ெதாடைரப் ப�க்�ம் ெபா�� எ�கிற வ�தான்
�
நம் கண்�ன் ேதான்�ம். அழகிய வ�
� நம் கண்
�ன் ேதான்றா�. வ�
� எ�கிற� என்ற ெதாட�ல் வ�
� என்ற ெசால் வட்ைடக்
�
காட்டாமல் எ�ந்�

ெகாண்��க்கிற

வட்ைடக்
�
காட்�வதாக அைமந்�ள்ள�. ேமேல ெசான்ன�

ேபால,

இந்தத்

� என்ற ெசால் வட்ைடக்
�
காட்டாமல்
ெதாட�ல் எந்த ேவற்�ைம உ��ம் இல்ைல. ஆனால் வ�
ேவ�ப�த்தி

எ�கிற

வட்ைடக்
�

காட்�கிற�.

வ�
�

என்ற

ெபயர்ச்ெசால்ேல

ேவற்�ைமைய

உள்ளடக்கி இ�க்கிற�, இந்த வைகயான ேவற்�ைமைய �தல் ேவற்�ைம அல்ல� எ�வாய்
ேவற்�ைம என்கிேறாம். ேவற்�ைம உ�� இல்லாமேல ேவற்�ைம காட்�வ� �தல் ேவற்�ைம.

எ.கா = வ�
� எ�கிற�.

ேவற்�ைம உ��கள், ெபயர்க�க்�ப்ப�ன் வ�வனவா�ம்.

அண்ணன் தம்ப�ைய அைழத்தான் (தம்ப�+ஐ = தம்ப�ைய)
அண்ணைனத் தம்ப� அைழத்தான் (அண்ணன்+ஐ = அண்ணைன)
இத்ெதாடர்கள�ல் ஐ என்ற இரண்டாம் ேவற்�ைம உ�� எந்தப் ெபய�டன் ேசர்கிறேதா,
அதற்ேகற்பத் ெதாட�ல் ெபா�ள் மா�ப�கிற� என்பைத உணர்க

ைகயால் எ��கிேறாம். ைகயால் = ெபயர்ச்ெசால், எ��கிேறாம் = வ�ைனச்ெசால்.
ைகயால் = ைக + ஆல் (ைக என்ப� ெபயர்ச்ெசால், ஆல் என்ப� ேவற்�ைம உ��)

ைகயால் எ��கிேறாம் என்ற ெதாட�ல் எ�திக் ெகாண்��க்கிற ைக நம் கண்�ன் ேதான்�ம். இத்
ெதாடைரக் “ைக எ��கிேறாம்”

என்� எ��வதில்ைல. (ைகயால் = ைக + ஆல்) ஆல் என்ற

�ன்றாம் ேவற்�ைம உ�ப�ைனக் ைக என்ற ெபயர்ச்ெசால்ேலா� இைணத்�க் - ைகயால் என்�
எ��கிேறாம் - என்� எ��கிேறாம். ஆல் என்ற ேவற்�ைம உ��

இைண�ம் ெபா�� ைக

ெத�வதில்ைல, எ��கிற ைக மட்�ேம ெத�கிற�. ைக ெத�யாமல், எ��கிற ைக ெத�வதற்�த்
உத�வ� ஆல் என்ற ேவற்�ைம உ��.
(ேவ�ப�த்திக் காட்சிையக் காட்ட உத�கிற ெசால்) இதைனேய ேவற்�ைம உ�� என்கிேறாம்.

2

இரண்டாம் ேவற்�ைம உ��

“ஐ”

(ைகையத் �க்�, காைல ந�ட்�, பல்ைலக் காட்�, வாைய ��, தைலைய ஆட்�, காைதத் ெதா�,
ைபைய எ�, எ��ேகாைலக் ெகா�, �த்தகத்ைதத் திற)
ைகையத் �க்� என்கிற ெதாடைரப் ப�க்�ம் ெபா��, �க்�கிற ைக தான் கண்�ன் ேதான்�ம்.

3

�ன்றாம் ேவற்�ைம உ��

“ஆல்”, “ஓ�”, “உடன்”, “ெகாண்�”,

(நாக்கால் நக்�, என்ேனா� வா, மகிழ்�டன் நட, கண்ெகாண்� பார்)
(நாக்கால்=நாக்�+ஆல், என்ேனா�=என்+ஓ�, மகிழ்�டன்=மகிழ்�+உடன், கண்ெகாண்�=கண்+ெகாண்�)

என்வா என்� ெசால்�வதில்ைல. என்ேனா� என்கிற ெபா�� ெபா�ள் நிைறவைடகிற�.

4

நான்காம் ேவற்�ைம உ��

“�”

(கண்�க்� ைம, உட�க்� உ�தி, உண�க்� ேவைல)

5

ஐந்தாம் ேவற்�ைம உ��

“இன்”, “இல்”, “நின்�”, “இ�ந்�”

(மைலய�ன் வழ�வ�,
�
மரத்தில் �த்த மலர், தைலய�ன�ன்� ந�ங்கிய மய�ர், கண்ண�லி�ந்� ந�ர்)

6

“அ�”, “உைடய” (என�=என்+அ�) (என்�ைடய=என்+உைடய)

ஆறாம் ேவற்�ைம உ��

“அ�”,

என�

�த்தகம்,

இைணந்தி�ப்பதில்ைல.

என�

வ�.
�

“உைடய”,

�த்தக�ம்

வ�ம்
�

அவ�ைடய�

என்றா�ம்

அவேனா�

என்�ைடய ைக, மரத்தி�ைடய ேவர். ைக�ம் ேவ�ம் ப��க்க

��யாத�, இைணந்� இ�ப்ப� )

7

ஏழாம் ேவற்�ைம உ�� “இல்”, “கண்”, “இைட”, “�ன்”, “ப�ன்”, “ேமல்”, “கீ ழ்”, “உள்”

(வட்�ல்
�
இ�, மைலய�ன்கண் வ�ளக்�, அவர்கள�ைடக் கண்ேடன், ஊர்திய�ன்�ன் ெசல், என்ப�ன் வா,
தைலேமல் ைவ, மரத்தின்கீ ழ் நில், ஊ�ள் இல்ைல)
(வ�+இல்=வ
�
ட்�ல்)
�

வட்�ல்
�

இ�,

(ேவற்�ைம

உ��கைளப்

ெபயர்ச்ெசால்ேலா�

இைணத்�

எ�தேவண்�ம்) (இடம் வ�ட்� எ�தக்�டா�)

8

எட்டாம் ேவற்�ைம என்ப� வ�ள� ேவற்�ைம என்� அைழக்கப்ப�கிற�.

(வ�ள�த்தல் = �ப்ப��தல்) அன்ேப வா, அண்ணா வா, ஏய், எல்ேலா

ேவற்�ைம உ��கைள ஏற்�ம் ஒவ்ெவா� ெதாட�ம்
ெபா�ள�ல் �ட்பமாக ேவ�ப�வைத அறியலாம். கீ �ள்ள ெதாடர்கைளப் ப�த்� அறிக.
ைக �க்�, ைகைய அ�த்�, ைகயால் எ��, ைகக்�ப் ��,
ைகய�லி�ந்� எ�, ைகய� ப��, ைகேமல் எ��.
அழகன், அழகைன, அழக�க்�, அழகனால், அழகன�ன், அழகன�, அழகன்கண், அழகா

கண்ணன் -

என்ப� ெபயர்,

இராமன் கண்ணைன அைழத்தான்

(ஐ (2) ேவ�ைம உ��)

கண்ணனால் இராமன் அைழக்கப்பட்டான் (ஆல் (3) ேவற்�ைம உ��)
இராமன�டமி�ந்� கண்ண�க்� அைழப்� வந்த�. (�, (4) இ�ந்� (5) ேவற்�ைம உ��)
இராமன� அைழப்ைப ஏற்� கண்ணன் அவன� வட்�ற்�ச்
�
ெசன்றான். (அ� (6), ஐ(2), � (4))
இராமன� வட்�ன்கண்
�
அழகிய �ல் ஒன்� இ�ந்த�. (அ� (6), கண் (7))
கண்ணா என் வட்�ற்�
�
வா என்� இராமன் அைழத்தான் (கண்ணா (8) வ�ள�)
ேவற்�ைம உ��கள் ெபயர்க�க்�ப் ப�ன் வந்� ெபா�ள் ேவ�பாட்�ற்�த் �ைணநிற்பன.

ப�ைழ எண் 10 ேவற்�ைம உ��கைளச் ச�யாகப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம், இல்ைலெயன்றால்
ெபா�ள�ல்

ப�ைழ

ஏற்ப�ம்.

எனேவ

ேவற்�ைம

உ��கைள�ம்,

ெபா�ள் த�ம் என்�ம் உணர்ந்� ெதாடர்கைள ஆக்கிப் பழக�ம்

அைவ

வந்தால்,

என்ன

�ணர்ச்சி
நிைலெமாழிய�ன் ஈற்ெற�த்�ம் வ�ெமாழிய�ன் �தல் எ�த்�ம்
ெபா�த்த�ற இைணவ� �ணர்ச்சி,
இ� இ�வைகப்ப�ம்.
1) ேவற்�ைமப் �ணர்ச்சி.
2) அல்வழிப் �ணர்ச்சி,

1) ேவற்�ைமப் �ணர்ச்சி.
(2ஆம் ேவற்�ைம உ�� �தல் 7ஆம் ேவற்�ைம உ�� வைர�ள்ள உ��கள�ன் �ணர்ச்சி)
ேவற்�ைம உ��கள்,
நிைலெமாழி, வ�ெமாழிக�க்� இைடய�ல் மைறந்� (ெதாைக),
அல்ல� ெவள�ப்பட்� (வ��) இ�க்�ம்.
உ�� மைறந்�ள்ள� =

ெதாைக, (பால் ��த்தான்)

உ�� ெவள�ப்பைடயாக உள்ள� = வ��, (பாைலக் ��த்தான்)
கல் எறிந்தான் (ெதாைக), கல்லால் எறிந்தான் (3ஆம் ேவற்�ைம உ�� ஆல்)
அண்ணன் மகன் (ெதாைக), அண்ண�க்� மகன் (4ஆம் ேவற்�ைம உ�� �)
மைல வழ்�வ�
�
(ெதாைக), மைலய�ன் வழ�வ�
�
(5ஆம் ேவற்�ைம உ�� இன்)
கண்ணன் �ழல் (ெதாைக), கண்ணன� �ழல் (6ஆம் ேவற்�ைம உ�� அ�)
வ�
� ��ந்தான் (ெதாைக), வட்�ன்கண்
�
��ந்தான் (7ஆம் ேவற்�ைம உ�� கண்)

2) அல்வழிப் �ணர்ச்சி
நிைலெமாழி, வ�ெமாழிகள�ல் அல்ல� இரண்�ன் இைடய�ல்
ேவ� எ�த்ேதா, ெசால்ேலா, அைசேயா எ��ம் வரா�.
எ.கா. ��கன் பா�னான். (இைடய�ல் எ��ம் இல்ைல)
அல்வழிப் �ணர்ச்சி இ�வைகப்ப�ம்.
அ) ெதாகா நிைலத்ெதாடர், (9)
ஆ) ெதாைக நிைலத்ெதாடர், (6)

அ) ெதாகாநிைலத் ெதாடர்
1) எ�வாய் ெதாடர்

= ெபான்னன் வந்தான்.

2) வ�ள�த்ெதாடர்

= ெபான்னா வா

3) ெபயெரச்சத்ெதடர்

= வந்த மன்னன், ெப�ய மன்னன்.

4) வ�ைனெயச்சத் ெதாடர்

= வந்� ேபானான்.

5) ெத�நிைல வ�ைன�ற்�த்ெதாடர்

= வந்தான் ெபான்னன்.

6) �றிப்� வ�ைன�ற்�த்ெதாடர்

= நல்லன் கண்ணன்.

7) இைடச்ெசால் ெதாடர்

= மற்ெறான்�, என்றவா�

8) உ�ச்ெசால் ெதாடர்

= நன�ேபைத,

9) அ�க்�த்ெதாடர்

= பாம்� பாம்�

ஆ) ெதாைகநிைலத் ெதாடர்,
1) ேவற்�ைமத் ெதாைக.
(பால் ��த்தான், கல் எறிந்தான், அண்ணன் மகன், மைல வழ�வ�,
�
கண்ணன் �ழல், வ�
� ��ந்தான்.)

2) வ�ைனத்ெதாைக = ஊ�காய்.
(ஊ�காய் = ஊறிய காய், ஊ�கின்ற காய், ஊ�ம்காய் என �ன்� காலங்க�க்�ம் ெபா�வாய் உள்ள�) இ�
காலம் கடந்த ெபயெரச்சம் என்�ம் வழங்கப்ெப�ம். (எ.கா = அைலகடல், ��ேசா�)

3) பண்�த்ெதாைக = க�ங்�திைர
(க�ைம + �திைர) பைனமரம் = (பைன+மரம்) (இ� ெபயெராட்�ப் பண்�த்ெதாைக)

4) உவைமத் ெதாைக = மதி�கம்
(மதி ேபான்ற �கம்) (உவைம உ�� மைறந்தி�க்கிற�)

5) உம்ைமத் ெதாைக = கப�லபரணர்
(கப�ல�ம் பரண�ம்) உம் மைறந்தி�க்கிற�.

6) அன்ெமாழித் ெதாைக = ெபான்வைள வந்தாள்.
(ெபான்வைள வந்தாள்). (இந்தத் ெதாட�ல் ெபான்வைளெபான்னால் ஆன வைளையக் �றிக்காமல் அதைன அண�ந்�ள்ள
ெபண்ைணக் �றிக்கிற�. ெதாைக, நிைலயான ெதாட�ல் உள்ள ெசாற்க�க்�ம் அப்பாற்பட்ட ேவெறா� ெபா�ைளக்
�றிக்கிற�, ெபான்னால்

ஆன வைளயைல அண�ந்த

ெபண்

வந்தாள்

என்ப�

இதன்

ெபா�ள்,

ேமற்�றித்த

ஐந்�

ெதாைகக�ம் அல்லாத ெமாழியாக இத்ெதாடர் உள்ளதால் இ� அன்ெமாழித் ெதாைகயாய�ற்�)
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கீழுள்ள ெசாற்கைள நிைனவில் ைவத்துக் ெகாள்க.
இவற்ைறப் பயன்படுத்தி எழுதுக. இைவ சரியானைவ.
அக்கைற, அ� அன்�, அ�கில், அண்ைமய�ல், அவர் அல்லர், அவர்தாம், அவர்கள்தாம், அவேரா,
இவேரா,அவள் அல்லள், அைவ, அவற்ைற, அறிஞர், அ�வ�ப்�, இடப்பக்கம், இ�ப்ப� எ�, யா�,
இ�ப்பவன், யாவன், இைவ அல்ல, இைவ, இவற்ைற, ஊர் உலா, ஊர் ேகாலம், எண்ைணய், எைவ,
ஏமாறிப்ேபானான், ஏமாற்றமைடந்தான், ஏற்ெகனேவ, ஐந்��, ஓர் ஊர், ஒ�கால்,
கண்ண�ம்

��க�ம்,

கட்டடம்,

கவ�ஞர்,

கிணற்றில்,

கிணற்�க்�,

ெகாப்�ளம்,

ேகாத்�,

ேகா�கிேறன், சைமயல், ச�தாய �ன்ேனற்றம், சித்தி�க்க, சில்லைற, ெசல�, ெவந்ந�ர், �ந்தரம்,
�வ�ல் (�வர்+இல்), ெசய்த� அ� அன்�,தி�நிைற ெசல்வ�, ெத�, ேதசியம், ேதந�ர், நாக�கம்,
நாள்கள், நான் பார்த்தவர் இவர் அல்லர், நிைறய,
பண்டசாைல, பதற்ற நிைல, மன�தர்கள் பலர், மனத்தில், மாநிலம், ேமாந்தான், �யல், ��வதற்�ம்,
�ந்��,

�ன்��

என்றால்

�ன்ேன

��

என்றா�ம்,

ேமன்ேம�ம்,

வய��,

வறட்சி,

வரேவற்கப்பட்டார், வ�ைக ��ய, வலப்பக்கம், ெசய்திகள் வாசிப்பவர் கண்ணன், ெவய�ல்,
8 இல், 8 ஆவ�, பட்�+உம் = பட்�ம், கிட்�+உம்= கிட்�ம், �த்�+உம் = �த்�ம், மா�+உம்= மா�ம்,
தா�+உம் = தா��ம், ேவ�+உம் = ேவ��ம், ேவ�+உம் = ேவ��ம்,
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மயங்ெகாலிச் ெசாற்க�ம், மயங்�கிற மக்க�ம்.
மயங்ெகாலிச் ெசாற்கள் என்பைவ
ஒேர ஒலிப்� �ைறய�ல் உள்ள எ�த்�கைளக் ெகாண்� உ�வாக்கப்பட்ட ெசாற்கள்,
�ற்றி�ம் ேவ�பட்ட ெபா�ள் உைடயனவாக இ�க்�ம்.
இைவ ஒலிப்ப�ன் ேபா� மட்�ம் �ண்ண�ய ேவ�பா�கைளக் ெகாண்��க்�ம்,
எ��ம் ெபா�� எ� ச� எ� ப�ைழ என்� மயங்க ைவப்பைவகளாக இ�க்�ம்
இதனாேலேய இைவ மயங்ெகாலிச் ெசாற்கள் என்� அைழக்கப்ப�கின்றன.

வல்லினம் மி�த�க்� அ�த்ததாக அைனவ�ம் �ட்�க் காட்�கிற �தன்ைமயான ப�ரச்சைனயாக
இ�ப்பைவ இந்த மயங்ெகாலிச் ெசாற்கள்தான். இதில்தான் எங்க�க்�ப் ப�ரச்சைன என்� அைனவ�ேம
ெசால்�கின்றனர். மயங்ெகாலிச் ெசாற்கள் ஏன் ப�ப்பவர் மனதில் நிற்கவ�ல்ைல என்� உற்� ேநாக்கிேனன்.
இ�வைர

ெவள�வந்த

அைனத்�

�ல்கள��ம்,

ெசாற்கள�ன்

பட்�யைல

மட்�ேம

ெகா�த்தி�ந்தனர்.

ெசாற்கள�ன் பட்�யைலப் ப�க்�ம் ெபா�� ப�ப்பவ�க்� வ�யப்�ட்�ம். ஆனால் அைவ நிைனவ�ல் நிற்கா�,
மறந்�வ��ம்.

இ�தான்

ப�ரச்சைன.

இந்தச்

ெசாற்கைளப்

பயன்ப�த்தித்

ெதாடர்கைள

ஆக்கி

அறி�கப்ப�த்தினால் மயங்ெகாலிச் ெசாற்கள் எள�ைமயாகிவ��ம்.

ல, ள, ழ - எ�த்�கைள உைடய மயங்ெகாலிச் ெசாற்க�க்� எ�த்�க்காட்�
ெகா�, ெகா�, ெகா� (ல, ள, ழ) - இச் ெசாற்கைளத் ெதாடர்களாக்கினால்....,
1) ெகா�வ�ல் ெபாம்ைமகைள ைவத்தி�ந்தனர்,
2) அரசன் அைவய�ல் ெகா�வற்றி�ந்தான்.
�
3) ெந�ப்ைபக் ெகா�த்தித் தண்ணைரச்
�
�ட ைவக்கலாம்.
4) கண்ணகி ம�ைரையக் ெகா�த்தினாள்.
5) ெகா�ப்� அதிகமானால் ேவைல ெசய்ய மாட்டான்.
6) பணம் ெகா�த்தவன் ஏைழைய ஏமாற்�கிறான்.
7) உடல் ெகா�த்தவனால் ஓட இயலவ�ல்ைல.
ெதாடர்கைளப் ப�க்�ம் ெபா�� ெசாற்கள�ன் ேவ�பா� எள�ைமயாகப் ��கிறதல்லவா?
இந்த

ேநாக்கில்தான்

நான்

200 மயங்ெகாலிச்

ெசாற்க�க்��ய ெதாடர்கைள

உ�வாக்கி இைணப்பாக

இைணத்�ள்ேளன். (ர, ற, ல, ள, ழ, ண, ன, ந ேவ�பா�கைள அறிய) அைதப் பார்க்க�ம். அதில் உள்ள
ெதாடர்கைளக் காெணாள�யாக்கி இைணத்� அறி�கப்ப�த்தினால் அ�த்த தைல�ைறக்� மயங்ெகாலிச்
ெசாற்கள் என்பைவ மிக�ம் எள�ைமயாகிவ��ம்.
1949 இல் ெவள�ய�ட்ட கார்த்திேகய�ன� ���ைற அகராதி தான் மயங்ெகாலிச் ெசாற்க�க்கான மிகப் ெப�ய
பட்�யைல

ெவள�ய�ட்��ந்த�.

ஆனால்

அந்த

�ல்

நான்

��கைல

��க்�ம்

வைர

எனக்ேகஅறி�கமாகவ�ல்ைல. நான் �ல்கைளப் பா�காக்�ம் ெபா��தான் அந்த �ல் எனக்�க் கிைடத்த�.
ப�த்�

வ�யந்ேதன்.

அந்த

�ைலச்

ெசால்

ப�திய�ல்

��தல்

க�த்��வாக

இைணத்தி�ந்ேதன்.பார்த்தி�ப்ப�ர்கள் என்� நம்�கிேறன்.
1958 இல் ெவள�ய�டப்பட்ட தமிழ் ெமாழி வ�ளக்கம் என்ற �ல் மயங்ெகாலிச் ெசாற்கைளத் ெதாடர்களாக்கி
அறி�கப்ப�த்திய��ந்த�. அைதக் ��தல் க�த்��வாக இைணத்�ள்ேளன், பார்க்க�ம்.

இத்�டன் ெதாடர் ப�தி நிைற�ற்ற�.
வ��பட்ட ெசய்திகள் இ�ந்தால் அ�ள்�ர்ந்� இைணத்�க்ெகாள்ள�ம்.

நான்

