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புறநானூற்றில் ச ால்லாக்க விகுதிகளும் 

ஆக்கப்பாடும் 

முனைவர் தி.அ. இரமேஷ் 

உதவிப் மபரா ிாியர் 

தேிழ்த்துனற 

தூய சநஞ் க்  கல்லூாி (தன்ைாட் ி) 

திருப்பத்தூர் 

முன்னுனர 

ஒரு  மூகத்தின் ேிக முக்கியோை அனையாளம் சோழி. அம்சோழியின் வளர்ச் ி வரலாறு 

அந்தச்  மூகத்தின் வளர்ச் ி நினலகனள எடுத்துக்கூறும் ேிகச்  ிறந்த ஆவணம். அப்படியாை 

சோழியில் ச ாற்களின் வளர்ச் ி பல்மவறு சூழ்நினலகள் காரணோக நிகழ்ந்து வருகின்றை. 

அச்ச ாற்கனள ஆக்கிப் பயன்படுத்தும் முனற  ங்ககாலம் சதாைங்கி இன்று வனர சதாைர்ந்து 

ஆக்கத்தன்னேயுைன் வழக்கில் உள்ளது. தற்காலத்தில் ச ாற்கனள ஆக்கிப் பயன்படுத்துதல் 

என்பது தைித்தசதாரு துனறயாகச் ‘ச ால்லாக்கம்’ எனும் சபயாில் வளர்ச் ி சபற்றுள்ளது. 

ச ால்லாக்கம் பல்மவறு பிாிவுகளாகப் பகுக்கப்பட்டு ஆராய்ந்து வனகப் 

படுத்தப்பட்ைாலும்,  ங்க காலத்தில் திாிபு, ஆக்கப்பாடு (சோழியியல், ச ால்லியல், சபயாியல், 

பக். 22-23) ஆகிய இரு பிாிவுகளில் ச ால்லாக்கம் நிகழ்ந்துள்ளனத அறிய முடிகின்றது. இதில் 

திாிபு என்பது இலக்கண அடிப்பனையில் உருவாவது. ஆக்கப்பாடு சபாருள் ோற்ற 

அடிப்பனையில் நிகழ்வது.  ங்க இலக்கியத்தில் கூட்டுச்ச ாற்கள், பிறசோழிச் ச ாற்கள், 

விகுதிவழிச் ச ாற்கள் என்ற மூன்று நினலகளில் காணமுடிகிறது. இனவ மூன்றும் ஆக்கப்பாடு 

என்ற வனகயில் அைங்கும். விகுதிவழிச் ச ாற்கள் என்ற வனகயில் புறநானூற்றில் நிகழ்ந்துள்ள 

ச ால்லாக்கச் ச ாற்கனளத் சதாகுத்து மநாக்கி, அனவ  ங்க காலத்தில் ச ாற்கள் 

ஆக்கப்பாட்டிற்குப் புறநானூற்று ஆக்க விகுதிகள் எவ்வாறு துனண நின்றை என்பனத 

இக்கட்டுனர ஆராய்கின்றது. 
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ஆக்க விகுதிகள் 

சபயர், சபயரடி, வினை, வினையடிகளுைன் விகுதிகள் ம ர்ந்து ச ாற்கள் உருவாக்கம் 

சபறுகின்றை. அவற்றின் அடிப்பனையில் ச ால்லாக்கச்  ிந்தனையில் ஈடுபட்ை  . 

அகத்தியலிங்கம் அவர்கள் ஆக்க விகுதிகளாக அருவத்னத, ஐ, அகம், அம், அல், அவு, இ, உள், 

னக, க்னக,  ி, ச் ில், ச் ி, தி, பு, ப்பு, ம், னே, னவ, வல், வி, வு, அர், அனர, ஆர், காடு, ட்ைம், ட்டு, 

டு, னை, ப்னப, வாய் எனும் 33 விகுதிகனளச்  ங்க இலக்கியங்களில் ஆக்க ஒட்டுக்களாக 

இைம்சபற்றுள்ளதாகச் சுட்டுகிறார் (சோழியியல், ச ால்லியல், சபயாியல், பக்.145-148). 

இவ்விகுதிகள் வழிச்  ங்க இலக்கியத்தில் ச ால்லாக்கம் பரவலாக நனைசபற்றுள்ளை.  அதில் 

புறநானூற்றில் நிகழ்ந்துள்ள விகுதிவழி ஆக்கச் ச ாற்கனளக் காணலாம். 

மேற்காணும் விகுதிகனளக் சகாண்டு புறநானூற்றில் நிகழ்ந்துள்ள விகுதிவழிச் ச ாற்கனள 

மநாக்கும்சபாழுது இருபதுக்கும் மேற்பட்ை  விகுதிகள் ச ால்லாக்கத்திற்கு அடிப்பனையாக 

அனேந்துள்ளனதக் காணமுடிகிறது. இவ் விகுதிகனள இரு பிாிவுகளில் பகுத்துக் காணமுடிகிறது. 

அனவ சபயர்ச் ச ாற்களுைன் ம ரும் விகுதிகள், வினையடியுைன் ம ரும் விகுதிகள் என்பை. 

சபயர்ச் ச ாற்களுைன் ம ரும் விகுதிகள் 

அகம், அம், அர், அல், அன், ஆள், ஆளர், இ, இர், இயல், கு, ச் ி, ஞர், னஞ, தி, த்தி, ப்பு, 

ோர், னே, வி, வு, னவ ஆகிய இருபத்திரண்டு விகுதிகள் சபயருைன் ம ர்ந்து ச ாற்கள் ஆக்கம் 

சபருவதற்குத் துனண நிற்கின்றை. 

அகம் விகுதி 

 அகம் என்பதற்கு வீடு, ேைம், ஞாைம், உள் எைப் பல சபாருள்கள் உள்ளை. ஆைால் 

இச்ச ால் ஒரு ச ால்லின் முன் அல்லது பின்  என்னும் இருநினலகளில் ச ால்லாக்கத்தில் 

இனணந்து ச யல்படுகிறது. முன்சைாட்ைாக வினளவாக்கம் இல்னல. ஆைால் பின்சைாட்ைாக 

அதிக வினளவாக்கம் சபற்றுள்ளது. இைம் என்ற சபாதுப்சபாருளில் அதிகப் பயன்பாடு 

உனையது குறிப்பிைத்தக்கது. அகம் ஒரு முழு ச ால்லாக இருப்பினும் ேீண்டும் ேீண்டும் விகுதி 

மபால் ச யல்பட்டு புதிய ச ாற்கனள உருவாக்கப் பயன்படுகிறது என்று இ. ேனறேனல 

குறிப்பிடுகின்றார். 

புறநானூற்றில்  காழ் + அகம் > காழகம் (ஆனை) (புறம்.41:9) என்ற ச ால்  அகம் ஆக்கப் 

சபயர் விகுதி சபற்று உருவாக்கம் சபற்றுள்ளனதக் காணமுடிகிறது. இவ்விகுதி  ங்க காலத்தில் 

அதிகப் பரவலாக்கம் சபற்ற விகுதி என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

அம் விகுதி 

 ‘அம்’ என்னும் விகுதி குறித்துத் சதால்காப்பியரும் (சதால்.ச ால்.204) நன்னூலாரும் 

(நன்.140) குறிப்பிட்டுள்ளைர். ‘அம்’ விகுதி சபற்று ஆக்கம் சபற்ற ச ாற்கனள இரண்டு 
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வனகயாை இயல்பு சகாண்ைனவயாகப் பார்க்கலாம். அனவ வினை, சபயரடிகளுைன் ம ர்ந்து 

புதிய ச ாற்கனள உருவாக்குதல், சபாருள் ோற்றம் இல்லாேல் ‘அம்’ விகுதி சபற்று வருவை 

(பகுதிப் சபாருள் ஏற்பனவ) என்பை. 

புறநானூற்றில் உள்ள ச ாற்கனளத் சதாகுத்து ஆராயும் சபாழுது பகுதிப்சபாருள் ஏற்கும் 

ஆக்க நினலகளில் ‘அம்’ விகுதி ம ர்க்னகயால் ச ால்லாக்கம் நிகழ்ந்துள்ளனதக் காணமுடிகின்றது. 

இதைடிப்பனையில் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ைச் ச ாற்கள் ஆக்கம் சபற்றுள்ளை. அவற்றில்  ில 

ச ாற்கனளச்  ான்றுகளாக மநாக்கலாம். 

அகல் + அம் > அகலம் (அகற் ி) (புறம்.2:7) 

அனவ + அம் > அனவயம் ( னப) (புறம்.71:7) 

எருக்கு + அம் > எருக்கம் (எருக்கு) (புறம்.106:2) 

நறவு + அம்   > நறவம் (ேது) (புறம்.292:1) 

சபாதி + அம்  > சபாதியம் (ேனல) (புறம். 2:24) 

ஆகிய  ச ாற்களும் சபாருள் ோற்றம் இன்றி பகுதியின் சபாருனளமய உணர்த்தி நிற்கின்றை. 

ச ய்யுளின் யாப்பனேதி குன்றா வண்ணம் அவ்வனக ஆக்கம் நிகழலாம் எை ஒருவாறு ஊகிக்க 

இைேளிக்கின்றது. புறநானூற்றில் அதிக வினளவாக்கம் சகாண்ை விகுதி ‘அம்’ என்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது.  

அர் விகுதி  

 சதால்காப்பியரும் (சதால்.ச ால்.208) நன்னூலாரும் (நன்.140) ‘அர்’ என்பனதப் பைர்க்னக 

பன்னே வினைமுற்று ஈறு என்று குறிப்பிடுகின்றைர். ஆைால், ச ால்லாக்க விகுதியாகச் 

புறநானூற்றில் 

அோா் + அாா்  > அேரர் (மதவர்) (புறம்.55:3) 

சதவ்வு + அாா் > சதவ்வர் (பனகவர்) (புறம்.6:11) 

சதறு + அாா்  > சதறுவர் (பனகவர்) (புறம்.307:9) 

உேண் + அாா் > உேணர் (உப்பு வணிகர்) (புறம்.84:6) 

ஆகிய ச ாற்கள் ‘அர்’ விகுதி ம ர்ந்து ஆக்கம் சபற்றுள்ளனதக் காணமுடிகின்றது.  

அல் விகுதி 

சதாழிற்சபயர் விகுதிகளில் ஒன்றாக நன்னூலார் ‘அல்’ விகுதினயக் குறிப்பிடுகின்றார். 

ச ால்லாக்க விகுதியாகப் பத்துப்பாட்டில் 22 இைங்களில் பயின்று வந்துள்ளது என்று தி.அ. 

இரமேஷ் குறிப்பிடுகின்றார் ( ங்க இலக்கியச் ச ால்லாக்க சநறிமுனறகள் (பத்துப்பாட்டு) ப.114). 

அதன் அடிப்பனையில் புறநானூற்னற மநாக்கும் சபாழுது எட்டுச் ச ாற்கள் ேட்டும் ஆக்கம் 

சபற்றுள்ளை. அனவ பின்வருோறு 
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அதிர் +அல்  > அதிரல் (காட்டு ேல்லினக) (புறம்.269:1)  

அணி + அல்   > அணியல் (அழகு ச ய்தல்) (புறம்.1:5) 

அாி + அல்   > அாியல் (கள்) (புறம்.209:4) 

புனை + அல்  > புனையல் (ோனல) (புறம்.99:5) 

அதிர் என்னும் வினையடியுைன் அல் ம ர்ந்து காட்டு ேல்லினக என்னும் சபாருளில் ஆக்கம் 

சபற்றுள்ளது. அமதமபான்று தான் கீழ் உள்ள ச ாற்களும் ஆக்கம் சபற்றுள்ளை.  மேலும் பாய் + 

அல் > பாயல் (படுக்னக) (புறம்.245:5), சுாி + அல் > சுாியல் (சுருள்) (புறம்.307:6), மகாடு + அல் > 

மகாைல் (காந்தள்) (புறம்.157:7), அணங்கு + அல் > அணங்கல் (வருந்த) (புறம்.211:14) மபான்ற 

ச ாற்களும் புறநானூற்றில் ஆக்கம் சபற்றுள்ளை. 

அன் விகுதி 

இலக்கண நூல்களில் விகுதியாக இைம்சபற்றுள்ள ‘அன்’ விகுதிக்கும் ச ால்லாக்கத்தில் 

இைம்சபறும் ‘அன்’ விகுதிக்கும் மவறுபாடு உள்ளது. இலக்கண நூல்களில் வருவது திாிபு 

நினலயில் ச ாற்கனள ஆக்கிப் சபாருள் ோற்றம் இன்றி இலக்கண அனேப்பில் ோற்றம் 

ச ய்வதாகும். ஆைால் ச ால்லாக்கத்தில் பயன்படும் ‘அன்’ விகுதி சபாருள் ோற்றத்துைன் 

ச ாற்கனள ஆக்கும் சபயராக்க விகுதி எைலாம்.  

இதன் அடிப்பனையில் புறநானூற்றில் உள்ள ச ாற்கனளத் சதாகுத்து மநாக்கும் சபாழுது, 

கைம்பு + அன் > கைம்பன்  (குடி ேரபிைன் ஒருவன்) (புறம்.385:7) என்பது மபான்று  ில ச ாற்கள் 

ேட்டும் ஆக்கம் சபற்றுள்ளை. 

இ விகுதி 

 ‘இ’ என்பனத விகுதியாகத் சதால்காப்பியரும் (சதால்.ச ால்.225) நன்னூலாரும் (நன்.140) 

குறிப்பிட்டுள்ளைர். சதால்காப்பியர் முன்ைினல ஒருனே வினைமுற்று ஈறாகவும் நன்னூலார் 

சபயாினும்  ில என்று கூறுேிைத்தும் ‘இ’ விகுதியாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இ. ேனறேனல அவர்கள் “சபாற்மகா குறிப்பிடும் மூடி, சகாள்ளி, சநாண்டி ஆகிய 

ச ாற்கனளப் மபால வினையடியும் இகர விகுதியும் ம ர்ந்து உருவாகிய ச ாற்கள் ஆட் ித்துனற 

ச ால்லாக்கத்தில் குறிப்பிைத்தக்க அளவு உள்ளை (இ. ேனறேனல, ச ால்லாக்கம், ப.60)’’ 

என்பார் என்று சுட்டுகின்றார். இதன் அடிப்பனையில் மநாக்கும் சபாழுது புறநானூற்றில் 

இதுமபான்ற ச ாற்கள் ஆக்கம் சபற்றுள்ளை. 

அதாவது,  அதர், எவ்வு, கைல், களர், மகாள், புணர், வார், விளர், விறல் ஆகிய 

ச ாற்களுைன் ‘இ’ விகுதி ம ர்ந்து முனறமய அதாா் + இ > அதாி (கைா) (புறம்.373:26), எவ்வு + இ > 

எவ்வி (ஒரு வள்ளல்) (புறம்.24:18), கைல் + இ > கைலி (கதிரவன்) (புறம்.41:6), களாா் + இ > களாி 

(காடு) (புறம்.356:1), மகாள் + இ > மகாளி (பூவாது காய்க்கும் ேரம்) (புறம்.58:2), புணாா் + இ > 

http://www.jetir.org/


© 2021 JETIR September 2021, Volume 8, Issue 9                                               www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIRFC06042 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 240 
 

புணாி (அனல) (புறம்.2:10), வார் + இ > வாாி (வருவாய்) (புறம்.330:5), விளாா் + இ > விளாி 

(இரங்கற்பண்) (புறம்.260:2), விறல் + இ > விறலி (விறல்பை பாடி ஆடும் சபண்) (புறம்.60:5) 

முதலிய ச ாற்கள் ஆக்கம் சபற்றுள்ளனதப் புறநானூற்றில்  காணமுடிகிறது. 

வினையடியுைன் ம ரும் விகுதிகள் 

நர் விகுதி 

இலக்கண நூல்களில் ‘நர்’ விகுதி சவளிப்பனையாகக் குறிப்பிைப்பை வில்னல. இருப்பினும் 

விகுதி வனககனளப் பட்டியலிட்டுக் காட்டும் நன்னூலார் குறிப்பிட்ை விகுதிகனள வனகப்படுத்திக் 

கூறிவிட்டு, காலோற்றத்திற்கு ஏற்ப விகுதிகளின் வளர்ச் ி ோறும் என்பதால் பிறவும் என்று 

குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆைாலும், ‘நர்’ விகுதி  ங்க இலக்கியங்களிமலமய பரவலாக்கம் சபற்ற 

ஒன்றாக இருக்னகயில் ஏன் பவணந்தியார்; உள்ளிட்ை இலக்கணிகள் அனத விகுதியாகப் பதிவு 

ச ய்யவில்னல என்ற மகள்வி மேமலாங்குகிறது.  

 ‘நர்’ விகுதி பற்றி இ. ேனறேனல  . இராம ந்திரன், சபாற்மகா மபான்மறார் 

குறிப்பிட்டுள்ளைர். இவ்விகுதி வினையடிகளுைன் ேட்டும் ம ர்ந்து சபயர்ச்ச ாற்கனள 

உருவாக்குகின்றது. இக்கருத்துக்களின் அடிப்பனையில் புறநானூற்றுப் பாைல்கனள மநாக்கும் 

சபாழுது, ஈகு என்ற  வினையடியுைன் ‘நர்’ விகுதி ம ர்ந்து ஈகு + நாா் > ஈகுநர் (சகாடுப்மபார்) 

(புறம்.235:17) என்னும் ச ால் ஆக்கம் சபற்றுள்ளனதக் காணமுடிகின்றது. 

தற்காலத்தில் ஓட்டுநர், நைத்துநர், இயக்குநர் மபான்ற ச ாற்கள் ‘நர்’ விகுதி ம ர்ந்து 

ஆக்கம் சபற்று ேக்கள் வழக்கில் இைம்சபற்றுள்ளனத இங்கு நினைவில் சகாள்ள மவண்டும். 

ப்பு விகுதி 

சதாழிற்சபயர் விகுதியாகவும் சதாிநினல வினைசயச்  விகுதியாகவும் ‘ப்பு’ பயின்று வரும் 

என்பது நன்னூலார் கருத்து. ஆைால், ஆக்கப் சபயர் விகுதியாகச்  . அகத்தியலிங்கம்,  . 

இராம ந்திரன், ஆ. மவலுப்பிள்னள, எச்.  ித்திரபுத்திரன் ஆகிமயார் குறிப்பிடுகின்றைர். 

 இவர்களின் விகுதி பகுப்பு அடிப்பனையில் புறநானூற்றில் உள்ள ச ாற்கனள அணுகும் 

சபாழுது  ில ச ாற்கள் இவ்விகுதியின் துனணயுைன் ஆக்கம் சபற்றுள்ளை என்பனத அறியலாம். 

அனவ சபாரு + ப்பு > சபாருப்பு (ேனல) (புறம்.33:7), விளாா் + ப்பு > விளர்ப்பு (சவண்னே) 

(புறம்.253:4), னவ + ப்பு > னவப்பு (ஊர்) (புறம்.2:11) என்பைவாகும். 

னவ  விகுதிகள் 

‘னவ’ என்பனதத் சதாழிற்சபயர் விகுதிகளில் ஒன்றாக நன்னூலார் குறிப்பிடுகின்றார். 

ச ால்லாக்க முனறயில் இவ்விகுதி ஆக்க விகுதியாகப் பயன்பாட்டில் உள்ளனதப் பல அறிஞர்கள் 

சுட்டியுள்ளைர். அவர்களின் கருத்துப்படி புறநானூற்றில் உள்ள ச ாற்கனள அணுகும் சபாழுது 
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மதய் + னவ > மதய்னவ ( ந்தைக்கட்னை) (புறம்.369:19), அாி + னவ > அாினவ (சபண்) 

(புறம்.122:9), உழு + னவ > உழுனவ (புலி) (புறம்.33:9) மபான்ற ச ாற்கள் ஆக்கம் சபற்றுள்ளை. 

சபயர் ேற்றும் வினையுைன் ம ர்ந்து வரும் விகுதிகள் 

ச் ி விகுதி 

 இலக்கண நூலா ிாியர்கள் ச் ி என்பனத விகுதியாகக் குறிப்பிைவில்னல. இருப்பினும் 

நன்னூலார் பிறவும் என்று விகுதிகள் பற்றிக் கூறுேிைத்துக் குறிப்பிட்டுச் ச ன்றுள்ளதால் ச் ி 

என்பனத ஆக்கப்சபயர் விகுதியாகச் ச ால்லாக்கச்  ிந்தனையாளர்கள் வனகப்படுத்தியுள்ளைர். 

அவர்களின் கருத்னத அடிப்பனையாகக் சகாண்டு புறநானூற்றில் உள்ள ச ாற்கனள ஆராயும் 

சபாழுது பத்துக்கும் மேற்பட்ை ச ாற்கள் ச் ி விகுதி இனணவால் ஆக்கம் சபற்றுள்ளனதக் 

காணமுடிகிறது. 

அனை, கணி மபான்ற ச ாற்களுைன் ச் ி விகுதி இனணந்து அனை + ச் ி > அனைச் ி 

(ம ர்த்து) (புறம்.370:24), கணி + ச் ி > கணிச் ி (ேழுப்பனை) (புறம்.42:22) ஆகிய ச ாற்கள் 

ஆக்கம் சபற்றுள்ளை. 

நினறவுனர 

 புறநானூற்றில் ஆக்க விகுதிகளாக அகம், அம், அல், அர், அன், இ, ஐ, ச் ி, ப்பு, னவ, நர் 

ஆகியனவ இைம்சபற்றுள்ளை. அவற்னறப் சபயருைன் ம ர்ந்து வரும் விகுதிகள், 

வினையடியுைன் ம ர்ந்து வரும் விகுதிகள், சபயர் ேற்றும் வினையுைன் இனணந்து வரும் 

விகுதிகள் என்னும் மூன்று நினலகளில் காணமுடிகின்றது. அமதமபான்று புறநானூறு எழுதப்பட்ை 

காலச்சூழலில் ச ாற்களின் பயன்பாடு எவ்வாறு இருந்துள்ளது என்பனதயும் ச ாற்களின் வளர்ச் ி 

பற்றிய சதளினவயும் சபறமுடிகிறது. 
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