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தண்டியைங்காரம் 

 
 
  

   
அைகு 1  

தன்மை, உவமை - உருவகம்  

  
அைகு 2  

தீவகம் - வவற்றுப்ப ொருள் மவப் ணி-ஒட்டணி -தற்குறிப்பு  

  
அைகு 3  

ஏது-நுட் ம்- இவேசம்-நிரல்நிமையணி-சுமவயணி  

  
அைகு - 4  

தன் வைம் ொட்டுமர -  ரியொயம் – சிவேமட-அவநுதி  

  
அைகு - 5  

ஒப்புமை - ைொறு டு புகழ்நிமே-புகழொப்புகழ்ச்சி – வொழ்த்து-  ொஷகம்  
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  தமிழ் இைக்கணம்  

• தமிழ் இேக்கணம் எழுத்து, பசொல், ப ொருள், யொப்பு, அணி என ஐந்து 

வமகயொம். ஐவமக இேக்கணமுமடய நூல்கள் பதொல்கொப்பியம்,வீர 

ச ோழியம், பதொன்னூல் விளக்கம்,இேக்கண விளக்கம்.  

• ஐவமக நூல்களில் மிகுந்த பசல்வொக்குமடய நூல் தண்டியேங்கொரம். 

அேங்கொரம் என்ைொல் அணி (அழகு) என்று ப ொருள்.  

• ஆசிரியர் : தண்டி  

• கொேம் :  12-ஆம் நூற்ைொண்டு   

• அரங்கேற்றம் : அனபாயன் அவை(இரண்டாம் குக ாத்துங்ே 

க ாழன்). 

• தண்டியேங்கொரத்தின் முதல் நூல்  வடபைொழியில் தண்டி என் வர் 

எழுதிய கொவிய தரிசனம் என்ை நூல்.  

• இந்நூலுக்கு முதலில் அணியதிகொரம் என்ை ப யற் இருந்தது என் து 

 மழய உமையொல் அறிய முடிகிைது.  

 

நூல் அனமப்பு   

 

1) ப ொது அணியியல் - 26  

2) ப ொருளணியியல் -65  

3) பசொல்ேணியியல்-35  

 
மூன்று இயல் 126 நூற்ோக்கள்  

  
• ப ொதுவணியியலுக்குக் குணவியல் என்ை ப யருமுண்டு.   

• பசொல்ேணியியலுக்கு எச்சவியல் என்ை ப யருமுண்டு.   

• தமிழில் கொப்பிய இேக்கணத்மத முதன் முதலில் கூறிய நூல்     

தண்டியேங்கொரம்.  
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போதுவணியியல்  

 

பசய்யுள் வமக -4  

• தனித்து நின்று முடிவது முத்தகச் பசய்யுள்  

•  ே  ொட்டு ஒரு விமன பகொள்வது களகச் பசய்யுள்  

•  ொட்டுக்கள்  ே பதொகுக்கப் டுவது பதொமகநிமேச் பசய்யுள்  

• ப ொருளிலும் பசொல்லிலும் பதொடர்வது பதொடர்நிமேச் பசய்யுள்  

போருளணியியல்  

35 வமக அணிகமளயும் இேக்கணத்மதயும் பதளிப் டுத்துவது    

இவ்வியேொம்.  

• முதல் அணி -தன்மையணி  

• இறுதி அணி  - ொவிகயணி  

பசால்ைணியியல்  

• ைடக்கு,சித்திரம் ஆகியவற்றின் இேக்கணம் கூறுகிைது.  

• இதழ் ஒட்டொைல்  ொடுவது நீவரொட்டகம்  

• இந்நூலுக்கு உமரபயழுதியவர் சுப்பிரைணிய வதசிகர்  

போருளணியியல்  

• ப ொருளினொல் ஆகும் அணிகளின் இயல்ம க் கூறுவதொல்      

ப ொருளணியியல் என்னும் ப யமரப் ப ற்ைது. இவ்வியல் 64 

நூற் ொக்கமள பகொண்டது.  

போருளணியியல் வனககள்  

1) தன்மையணி  

2) உவமையணி  

3) உருவக அணி  

4) தீவக அணி  

5 பின்வருநிமேயணி  
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முதேொன 35 அணிகள் இவ்வியலில் கொணப் டுகின்ைது. இதில் 21 அணிகள் 

 ொடைொக மவக்கப் ட்டுள்ளன.  

  

அைகு 1 
 

தன்மை, உவமை, உருவகம்  

  
தன்னமயணி  

“எவ்வனகப் போருளும் பமய்வனக விளங்கும்  

பசாற்கனளமுனையாக பதாடுப்ேது தன்னமயணி”  

• ஒரு ப ொருளின் இயல்புத்தன்மைமய வேரில் கண்டொற் வ ொே 

உள்ள டி விளக்குவது தன்மையணி  

• தன்மை என் தற்கு இயற்மக (இயல்பு) என் து ப ொருள். இதமனத் 

தன்மை நவிற்சி என்றும் குறிப்பிடுவர்.  

• வடநூேொர் இதமனச் சுவோபவாக்தி அேங்கொரம் என் ர்.  

 

தன்னம அணியின் வனககள்  

 நான்கு வனககள்  

1) ப ொருள்  

2)குணம்  

3) சொதி  

4) பதொழில்  

  
உவனமயணி  

• பதொல்கொப்பிய ப ொருளதிகொரத்தில் உவமையணி எனும் தனி 

இயலில் உவமை அணியின் இயல்புகள் 

எடுத்துமரக்கப் ட்டுள்ளன.ஒருவன் தொன் கூைக் கருதிய 

ப ொருமள அதவனொடு ஒப்புமை உமடய ைற்பைொரு ப ொருவளொடு 

இமயபு டுத்திக் கூறுவது உவமை அணியொகும்.  



   முனைவர் கு.சங்கீதா.,MA.,B.Ed.,Ph.D., 

   தமிழ்த்துனை,உதவிப் பேராசிரியர்  

   அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி -  கரூர். 

  

  
 

               அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, -  கரூர். 

 

 

 

• கண்ட ப ொருமளக் பகொண்டு கொணொத ப ொருளிமனவிளங்கக் 

கொட்டுவதும் உவமை அணியொகவவ கருதப் டும். இவ்வுவமைவய 

பிை அணிகளுக்கு எல்ேொம் தொயொக விளங்கும் தன்மை 

பகொண்டது.  

 

உவனம அணியின் போது இைக்கணம்  

  

“ேண்பும் பதாழிலும் ேயனும் என்று இவற்றின்  

ஒன்றும் ேைவும் போருபளாடு போருள் புணர்த்து  

ஒப்புனம பதான்ைச் பசப்புவது உவனம”  

 ண்பு, பதொழில்,  யன் ஆகியவற்றின் கொரணைொக உவமை பிைக்கும். அது 

ஒன்ைொகவவொ  ேவொகவவொ வருகின்ை ப ொருவளொடு ப ொருந்தும் டி 

மவக்கப் டும்.இத்தன்மையொல் வகட்வ ொர் உணர்ந்து பகொள்ளுைொறு 

ஒப்புமைப் புேப் டும் வண்ணம் எடுத்துமரப் வத உவமை  அணியொகும்.  

 

உவனமயின் வனககள்  

உவமையின் வமககள் - 24   

விரி உவமை முதல் ைொமே உவமை வமர   

(1)விரி உவனம  

ப ொருளுக்கும் உவமைக்கும் இமடயில் ப ொதுத்தன்மை பவளிப் ட்டு 

நிற் து.  

(2) பதானக உவனம  

ப ொதுத்தன்மை பவளிப் ட்டு வொரொைல் ைமைத்துக் கூைப் டுவவத பதொமக 

உவமை.  

(3) இதர விகர உவனம  

 ப ொருள் ஓரிடத்து உவமையொகவும் உவமை ஓரிடத்துப் ப ொருளொகவும் ஒரு 

பதொடருக்குள்வள இரண்டடிகளொய் அமையப்  ொடுவது.  
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(4) சமுச்சய உவனம  

 ஒன்மை ஒப் து ஒரு கொரணத்தொல் அன்றி வவறு  ேவற்ைொனும் ஒக்கும் 

எனக் கூறுவது.   

  (5) உண்னம உவனம  

ஒரு ப ொருளுக்கு வவபைொரு ப ொருமள உவமையொகக் கூறியப் பின்னர் 

அதமன ைறுத்துப் ப ொருமளவய கூறி முடிப் து.  

(6) மறுபோருள் உவனம  

ஒரு ப ொருளுக்குப் பிறிபதொரு ப ொருமள உவமையொகக் கூறி 

அப்ப ொருளுக்கு நிகரொவபதொரு ப ொருமளப் பின்னரும் மவத்து 

உவமிப் து.  

(7) புகழ்தல் உவனம  

 உவமைமயப் புகழ்ந்து உவமிப் து புகழ்தல் உவமை  

(8) நிந்னத உவைம்  

ஒரு ப ொருளுக்குக் கூைப் டும் உவைப்ப ொருமளப்  ழித்துச் பசொல்வது 

நிந்மத உவமை.  

(9) நியம உவனம  

இந்தப் ப ொருளுக்கு இந்தப் ப ொருவள உவமை என்று உறுதிப் ட கூறுவது.  

(10) அநியம உவனம  

இந்தப் ப ொருளுக்கு இந்தப் ப ொருவளொகொ என்று உறுதிப் ட கூறுவது.  

(11) ஐய உவனம  

ப ொருமளயும் உவமைமயயும் உறுதியொக கூைொைல் இதுவவொ? அதுவவொ? 

என ஐயப் ொடு வதொன்ை உமரப் து.   

(12) பதரிதருபதற்ை உவனம  

உவமைமயக் கூறிப் பின் ஐயுற்ை நிமேயில் இருந்து ைொறிச்சிே 

கொரணங்கமளக் பகொண்டு இதுவவ எனத் துணிந்து பதளிவது.ஒரு 

ப ொருளுக்கு அதனினும் சிைந்த ஒன்மை முதலில் உவமையொக்கிக் கொட்ட 

வவண்டும்.   
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(13) இன்பசால் உவனம  

சிைப்பு, ப ொருளுக்கு ஒப் ொகுவை அன்றி உயர்வொகொது எனச் சைப் டுத்திக் 

கூறுவது.  

(14) விேரீத உவனம  

உவமையொக வருவனவற்மைப் ப ொருளொகவும் ப ொருளொக வருவனவற்மை 

உவமையொகவும் ைொற்றி உமரப் து.  

(15) இயம்புதல் பவட்னக உவனம   

உ வையைொகிய ஒரு ப ொருமள இன்ன ப ொருள் வ ொே இருக்கிைபதன்று 

பசொல்ே விரும்புகின்ைது என் உள்ளம் எனக் கூறுவது.  

(16)ேைபோருள் உவனம  

ஒரு ப ொருளுக்குப்  ே ப ொருள்கமள உவமையொகக் கொட்டுவர்.  

(17)விகார உவனம  

ஒரு ப ொருளுக்கு ஒப்புமையொகக் கூைப் டும் உவமையிலிருந்து ஒன்மைப் 

பிரித்துக் கூறுவது.   

(18) பமாக உவனம  

ஒரு ப ொருளின் வைல் எழுந்த ஆமச மிகுதியினொல் வந்த ைனையக்கம் 

வதொன்ை உமரப் து.  

(19) அபூத உவனம  

முன் இல்ேொத ஒன்மை உவமையொக்கி உமரப் து.  

20) ேைவயிற்போவி உவனம  

 ே இடங்களிலும் வ ொே என்னும் பசொல்மேப் ப ற்று நிற்ைல்.  

(21) ஒருவயிற் போலி உவனம   

ஓர் இடத்து ைட்டும் உவமை பசொல் வதொன்றும் டி அமைவது.  

(22) கூடா உவனம  

 ஒரு ப ொருளுக்குப் ப ொருந்தொத தன்மை ஒன்ைமனப் ப ொருந்துவதொகக் 

பகொண்டு அதமன ஒன்ைற்கு உவமையொக்கி உமரப் து. 
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 (23) போது நீங்கு உனம  

ஒன்ைற்குக் கூைப் ட்ட உவமைமய ைறுத்துப் பின் அப்ப ொருள் தொவன 

தனக்கு நிகரொகும் என்று வைம் ொடு வதொன்ைக் கூறுவது.  

(24) மானை உவனம  

ஒரு ப ொருளுக்குப்  ே உவமை அமையும் அவற்மை ஒன்ைன் பின் ஒன்ைொக 

இமடவிடொது பதொடர்ச்சி உமடயனவொகச் வசர்த்து இறுதிக்கண் ப ொருள் 

கூட்டி முடிப் து.  

உருவகவணி  

      கவிஞன் தொன் ஒரு ப ொருமளச் சிைப்பிக்க எண்ணுவொன் அப்ப ொருமள 

உவமை ஆகும் வவபைொரு ப ொருவளொடு ஒன்று டுத்திக் கூறுவொன். 

உவமையின் தன்மைமயப் ப ொருள்வைல் ஏற்றிக் கூறும் இத்தன்மைவய 

உருவகம் எனக் கூைப் டும். உ ைொனம், உ வையம் என்னும் இரண்டுக்கும் 

வவற்றுமை இல்ேொைல் இரண்டும் ஒன்வை என் து வதொன்ைக் கூறுவது 

உருவக அணி.  

 உருவக அணியின் இைக்கணம்   

"உவனமயும் போருளும் பவற்றுனம ஒழிவித்து  

ஒன்று எை மாட்டின் அஃது உருவகம் ஆகும்."  

உவமையொகும் ப ொருள் [உ ைொனம்] உவமிக்கப் டும் ப ொருள் [உ வையம்] 

எனப் ப ொருள் இருவமகப் டும். அவ்விரண்டுக்குள் வவறு ொடு 

கொணமுடியொத வமகயில் ஒன்பைன்னும்  டி ஒற்றுமைப் டுத்தி கூறுவது 

உருவகம் என்னும் அணியொகும்.  

  

 உருவக அணியின் வனககள்  

பதொமக உருவகம் முதல் அவயவி உருவகம் வமர 15 வமககளொம்.  

1) பதானக உருவகம்  

‘ஆகிய' என்னும் பதொடர்ம  உண்டொக்கும் பசொல் ைமைந்து வருதல்.  

[எ.கொ] அங்மக ைேர் (அங்மகயொகிய ைேர்)   
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2) விரி உருவகம்   

ஆகிய என்னும் பசொல் பவளிப் ட்டு நிற் து.  

3) பதானகவிரி உருவகம்  

ஆக, ஆகிய என்னும் பசொற்கள் ைமைந்தும் பவளிப் ட்டும் வருதல்.   

4) இனயபு உருவகம்  

 ே ப ொருமள உருவகம் பசய்யும் ப ொழுது ஒன்வைொபடொன்று இமயபுமடய 

ப ொருமள ஒரு பதொடரில் உருவகைொக வரத் பதொடுப் து.  

5) இனயபிலி உருவகம்  

ஒன்ைற்கு ஒன்று ப ொருத்தமில்ேொத ஒன்மை உருவகப் டுத்திக் கூறுவது.  

6) வியநினை உருவகம்  

 ே உறுப்புக்கமள உமடய ஒரு ப ொருளில் சிேவற்மை உருவகம் பசய்தும் 

சிேவற்மை உருவகம் பசய்யொைல் விடுவது.  

7) சிைப்பு உருவகம்   

ஒரு ப ொருளின் சிைந்த அமடகமள உருவகப் டுத்தி அதன் ப ொருமள 

உருவகைொக்குதல்.  

8) விரூேக உருவகம்  

ஒரு ப ொருளுக்கு கூடொத தன்மை  ேவும் கூட்டி உருவகம் பசய்வது.  

9)சமாதாை உருவகம்  

ஒரு ப ொருமள ேன்மை தருவதொக உருவகித்து பின் அது நீங்கு தரும் என 

கூை வவண்டும். அதற்கொன தீங்கு அப்ப ொருளொல் வதொன்றியது அல்ே 

வவபைொரு ப ொருளொல் என கொரணம் கூறுதல்.  

10) உருவக உருவகம்  

உருவகித்த ப ொருமள வவறு ஒன்ைொக உருவகிக்க வவண்டும்.  

11) ஏகாங்க உருவகம்  

ஒரு ப ொருளுக்கு அமைந்த உறுப்புக்கள்  ேவற்றுள் ஒன்மை ைட்டும் 

உருவகம் பசய்வது.   
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12) அபநகாங்க உருவகம்  

ஒரு ப ொருளுக்கு அமைந்த  ே உறுப்புகமள உருவகம் பசய்வது.  

 13) முற்று உருவகம்  

 ே உறுப்புகமள உமடய ப ொருள்கமளயும்அதன் உறுப்புக்கமளயும் 

ஏற்ை இடத்பதொடும் பிைவற்வைொடும் முழுமையொக உருவகம் பசய்வது.  

14) அவயவ உருவகம்  

ஒரு ப ொருளுக்கு அமைந்த  ே உறுப்புக்கமள  ே உறுப்புக்கமள 

உமடய ப ொருமளயும் உருப்புக்கமள உமடய ப ொருமள உருவகம் 

பசய்யொைல் உருப்புக்கமள ைட்டும் உருவகம் பசய்வது.  

15) அவயவி உருவகம்  

அவயவியொகிய ப ொருமள உருவகம் பசய்து அதன் உறுப்புக்கமள 

உருவகிக்கொைல் விட்டுவிடுதல்.  

  

அைகு - 1  

விைாக்கள் 

 

இரண்டு மதிப்பேண் விைாக்கள்  

1. இேக்கணம் வமக எத்தமன?  

2. தண்டியேங்கொரத்தின் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? கொேம்?  

3.தண்டி நூேமைப்பு குறித்து எழுதுக.   

4.ப ொது வணியியல் என்ைொல் என்ன?  

5.ப ொருளணியியல் என்ைொல் என்ன?  

6.பசொல்ேணியியல் என்ைொல் என்ன?   

7.தன்மையணி குறித்து எழுதுக  

8. உவமையணி குறித்து எழுதுக.   

9. உருவகம் என்ைொல் என்ன?   

10.உவமையணியின் இேக்கணம் எழுதுக.  
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 ஐந்து மதிப்பேண் விைாக்கள்  

1. ப ொருளணிகளின் வமககள் குறித்து விளக்குக  

2.தன்மையணியின் வமககள் குறித்து விளக்குக.  

3.உவமையணியின் ப ொது இேக்கணம் எழுதி விளக்குக.  

4.உருவகவணியின் வமககள் குறித்து விளக்குக.  

10 மதிப்பேண் விைாக்கள்  

1.தன்மையணி  ற்றி விவரித்து எழுதுக.  

2. உவமையணி  ற்றி விவரித்து எழுதுக.  

3.உருவகவணியின் வமககள் குறித்து விவரித்து எழுதுக.  

  

   

அைகு 2 

 

தீவகம்,பவற்றுப்போருள் னவப்ேணி,ஒட்டணி ,தற்குறிப்பு  

  

தீவக அணி  

தீவகம் என்னும் வடபசொல்லுக்கு விேக்கு என் து ப ொருளொகும்.ஓர் 

இடத்தில் மவக்கப் ட்ட விளக்கு  ே இடங்களிலும் உள்ள ப ொருமள 

விளங்க கொற்றும் அதுவ ொே ஓரத்தில் நின்ை பசொல்  ே இடங்களிலும் 

பசன்று ப ொருமள விளக்குவது தீவக அணி ஆகும். இதற்கு விேக்கு அணி 

என்னும் வவறு ப யரும் உண்டு இதமன வடநூேொர் 'தீ  அலங்கோரம்' 

என் ொர்.  

 தீவக அணியின் இைக்கணம்  

 

"குணம் பதாழில் சாதி போருள் குறித்த ஒரு பசால்  

ஒருவயின் நின்றும், ேைவயின் போருள்தரின்  

 தீவகம் பசய்யுள் மூவிி்டத்து இயலும்"  
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குணம்,த ோழில்,  ோதி, ப ொருள் ஆகிய ேொன்கும் ஏவதனும் ஒன்மைக் 

குறிக்கும் ஒரு த ோல் ஓர் இடத்தில் நிற்கும். அச்பசொல் பசய்யுளில்  ே 

இடத்தில் நின்ை பசொற்கவளொடு ப ொருந்திப் ப ொருள் மவப் து தீவக அணி 

ஆகும். அது பசய்யுளின்  மூவிடத்தும் பவளிப் ட்டுத் வதொன்றும்.  

1. முதல் நினைத் தீவகம்   

2.இனட நினைத் தீவகம்  

3.கனட நினைத் தீவகம் 

  
1.முதல் நினைத் தீவகம்  

முதல்நிமே குண தீவகம்   

முதல்நிமே சொதி தீவகம்   

முதல்நிமேப் ப ொருள் தீவகம்  

 

2.இனட நினைத் தீவகம்  

இமடநிமே குண தீவகம்  

இமடநிமே பதொழில் தீவகம்   

இமடநிமே சொதி தீவகம்   

இமடநிமே ப ொருள் தீவகம்  

 

 3.கனட நினைத் தீவகம்  

கமடநிமே குணத் தீவகம்  

கமடநிமேத் பதொழில் தீவகம்  

கமடநிமேப் ப ொருள் தீவகம்  

 
 பவற்றுப்போருள் னவப்ேணி   

கவிஞன் ஒரு ப ொருமள சிைப்பிக்க கருதுவோன். அதற்கு உேகம் அறிந்த 

வலிமை உமடய வவபைொரு ப ொருமள எடுத்துக்கொட்டி முடிப் ொன்.அதுவவ 

வவற்றுப்ப ொருள் மவப் ணி ஆகும். வீரவசொழியம் அணிமய பிைப்பு என 

கூறுகின்றது. இதமன வடநூேொர் 'அர்த்தொந்தர நியொசம்' என் ர்.  

  வவற்றுப்ப ொருள் மவப் ணியின் இேக்கணம்  

 "முன்ஒன்று பதாடங்கி மற்ைது முடித்தற்குப்  

பின்ஒரு போருனள உலகுஅறி பேற்றி  
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 ஏற்றினவத்து உனரப்ேது பவற்றுப்போருள் னவப்பே"  

ஒரு சிைப்பு ப ொருமள உறுதிப் டுத்தி முடித்தற்கு ப ொது ப ொருமள 

கூறுவர். த ோதுப் ப ொருமள உறுதிப் டுத்திக் கூை சிறப்புப் ப ொருமளக் 

கூறுவதும் உண்டு. ஆயினும் அப்ப ொருள்கள் உேகம் அறிந்த 

ப ொருள்களொக இருக்க வவண்டும்.  

  

 பவற்றுப்போருள் னவப்ேணியின் வனககள்  

சவற்றுப்த ோருள் வவப் ணி எட்டு வவகப் டும்.  

1.முழுவதும் பசைல்   

ஒரு ப ொருளுக்கு கூறிய இந்த உேகில் உள்ள அமனத்து ப ொருளுக்கும் 

ப ொருள் ப ொருந்தும் வண்ணம் உமரப் து ஆகும்.  

2.ஒருவழிச்சேைல்   

கூைப் ட்ட இயல்பு சில த ோருள்களுக்கு ைட்டும் ப ொருந்தி வருவது 

ஒருவழிச் ச றல்.  

3.முரணித் பதான்ைல்  

தம்முள் ைொறு ட்டு இருக்கும் தன்மை உமடய ப ொருமள கூறு ல்.  

4.சிபைனடயின் முடித்தல்  

முன்மவத்த ப ொருமளயும் பின் உள்ள ப ொருமளயும் இரு ப ொருள் ட 

கூறுதல்.  

5.கூடா இயற்னக   

குறும் ொ இயல்புமடய ஒன்மைப் ப ொருந்தித் கூறல்.  

 

6.கூடும் இயற்னக  

ப ொருந்தும் இயல்புமடய ஒன்மை அதற்வகற்  எடுத்து உவரத் ல்.  

7.இருனம இயற்னக  

ப ொருந்தும் ேன்மை, ப ொருந்தொ ேன்மை இரண்மடயும் உவரத் ல்.  
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8.விேரீதப்ேடுத்தல்  

இயற்மகக்கு ைொைொய் ேடந்தமத  விவரித்தல்.  

  ஒட்டணி  

கவிஞன் தொன் கூைக் கருதிய ஒன்மை வேவர கூைொைல் விடுத்து, அதமன 

ஒப்புமை உமடய ப ொருவளொடு ஒட்டி கூறுவொன்.அதன் வொயிேொக பசொல்ே 

கருதியவ க் குறிப் ொக உணர்த்துவோன்.ஒட்டிக் கூறுவ ோல் ஒட்டணி 

என் து கொரணப் ப யரொயிற்று.  

பவறு பேயர்கள்  

பிறிது பைொழிதல்,நுவேொ நுவற்சி உள்ளுமை, உவமைப்வ ொலி.  

  ஒட்டணியின் இைக்கணம்  

 "கருதிய போருள்பதாகுத்து அது புைப்ேடுத்தற்கு   

ஒத்தது ஒன்று உனரப்பின் அஃது ஒட்டு எை பமாழிே"  

புேவன் தன்னொல் கருதப் ட்ட ப ொருமள ைமைத்து அதமன 

பவளிப் டுத்துவதற்குத் தகுதி உமடய பிறிபதொன்மை பசொல்லின் அது ஒட்டு 

என்னும் அணியொகும்.  

 

ஒட்டணியின் வனககள்  

  “அதுபவ, மற்றஅனடயும் போருளும் அயல்ேட பமாழிதலும்   

 அனடபோது ஆக்கி ஆங்ஙனம் பமாழிதலும்   

விரவத் பதாடுத்தலும் விேரீதப் ேடுத்தலும்   

எைநால் வனகயினும் இயலும் என்ே”  

 

வைற்பசொல்ேப் ட்ட ஒட்டணியொனது 1. கூறுகின்ை ப ொருளும் அதனது 

அவடயும் வவறு ட பைொழிதல் 2. அமட ப ொதுவொக்கிப் ப ொருள் வவறு ட 

பைொழிதல் 3. அமட விரவிப் ப ொருள் வவறு ட பைொழிதல் 4. அமடமயத் 

திரிபு டுத்திப் ப ொருள் வவறு  டபைொழிதல் என ேொன்கு வமகப் டும்.   
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 தற்குறிப்பேற்ைவணி  

  

இயல் ொக நிகழும் நிகழ்ச்சி ஒன்றின் வைல் கவிஞன் தொன் கூைக் கருதிய 

ப ொருமள ஏற்றி சுமவ ட உமரப் து தற்குறிப்வ ற்ை அணி.ஒன்மை 

வவபைொன்ைொக சிைப்பித்துச் பசொல்லுவவத இவ்வணி ஆகும்.அணிகளில் 

சிைந்ததொக கருதப் டும் இவ்வணிவயக் கவிஞன் உடன் ொடும் 

எதிர்மவறக்கும்  யன் டுத்துவோன்.  ே இேக்கியங்களில் கவிஞனின் 

கற் மன ஆற்ைமேயும் சிந்திக்கும் திைமனயும் அறிவதற்கு இது ஒரு 

கருவியொக அமைகிைது. இதற்கு வேொக்கணி, ற்குறிப் ணி என்னும் வவறு 

ப யர் உண்டு.  

  

தற்குறிப்பேற்ை அணியின் இைக்கணம்  

  “பேயர்போருள் அல்போருள் எைஇரு போருளினும்   

இயல்பின் வினளதிைன் அன்றி அயல்ஒன்று  

 தாள்குறித்து ஏற்றுதல் தற்குறிப் பேற்ைம்”  

 

1. இயங்கு ப ொருள்   2. இயங்கொப் ப ொருள் என இருவமகப் டும். இயல் ொக 

நிகழும் நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன. ஒரு அவ்இருப ொருள்களுக்கும் ப ொருளின் 

இயல்புத் தன்மைமய விடுத்துக் கவிஞன் தொன் கருதிய பவபைொன்ைமன 

அவற்றின் மீது ஏற்றிச் பசொல்லுவவத தற்குறிப்வ ற்ைம் என்னும் 

அணியொகும். தன் குறிப்ம  ஏற்றிக் கூறுவதொல் தற்குறிப்வ ற்ைம் ஆயிற்று. 

குறிப்பு என் து ஈண்டுக் கருத்து எனப் ப ொருள் டும்.  

  

1. பேயர் போருள் தற்குறிப்பேற்ைம்  

இயங்குகின்ை ப ொருளில் இயல் ொக ேடக்கும் நிகழ்ச்சி மீது தன் கருத்மத 

ஏற்றிக் கூறுவது ப யர் ப ொருள் தற்குறிப்வ ற்ைம் ஆகும்.  
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2. பேயராப் போருள் தற்குறிப்பேற்ைம்  

 இயங்கொத ப ொருளில் இயல் ொக ேடக்கும் நிகழ்ச்சி மீது  ன் கருத்மத 

ஏற்றிக் கூறுவது ப யரொப் ப ொருள் தற்குறிப்வ ற்ைம் ஆகும்.  

    

 இரண்டு மதிப்பேண் விைாக்கள்  

 1.தீவகம் என்ைொல் என்ன?  

2. தீவக அணியின் இேக்கணத்மத எழுதுக.  

3. முதல் நிமேத் தீவகம் என் து என்ன?  

4. இமடநிமேத் தீவகம் என்ைொல் என்ன?  

5. கமடநிமேத் குணத்தீவகம் என் தமன எழுதுக.  

6. பின்வருநிமேயணி என்ைொல் என்ன?   

7.பின்வருநிமேயணி இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.  

8.பசொற் பின்வரு நிமே என்ைொல் என்ன?  

9. வவற்றுப்ப ொருள் மவப் ணி என்ைொல் என்ன?  

10.வவற்றுப்ப ொருள் மவப் ணி இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.   

11.வவற்றுப்ப ொருள் மவப்பு அணியின் வமககள் எத்தமன?  

12.கூடும் இயற்மக, கூட இயற்மக என் மத வவறு டுத்திக் கொட்டுக.  

13. வி ரீதப் டுத்தல் என்ைொல் என்ன?  

14. வவற்றுமையணி என்ைொல் என்ன?   

15.வவற்றுமை அணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.   

16.ஒரு ப ொருள் வவற்றுமை சைம் என்ைொல் என்ன?  

17. வவற்றுமை அணியின் வமககள் எத்தமன?அமவ யொமவ?  

18. பதொழில் வவற்றுமை என்ைொல் என்ன?  

19. ஒட்டணி என்ைொல் என்ன?  

20.ஒட்டணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.  

21.ஒட்டணியின் வமககள் குறித்து எழுதுக.  

22. தற்குறிப்வ ற்ை அணி என்ைொல் என்ன?  
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   அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி -  கரூர். 

  

  
 

               அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, -  கரூர். 

 

 

 

23.தற்குறிப்வ ற்ை அணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.  

24.ப யர் ப ொருள் தற்குறிப்வ ற்ைம் என்ைொல் என்ன?  

25.ப யரொப் ப ொருள் தற்குறிப்பு தற்குறிப்வ ற்ைம் என்ைொல் என்ன?  

 

 ஐந்து மதிப்பேண் விைாக்கள்  

1.தற்குறிப்வ ற்ைவணி குறித்து விளக்கி எழுதுக.  

2. ஒட்ட அணியின் வமககள் குறித்து விளக்கி எழுதுக.  

3. வவற்றுமை அணி குறித்து விளக்கி எழுதுக.  

4.வவற்றுப்ப ொருள் மவப் ணி குறித்து எழுதுக.  

5. வவற்றுப்ப ொருள் மவப் ணி  வமககமள விளக்கி எழுதுக  

6. தீவக அணிமய விளக்கி எழுதுக.  

 

 ேத்து   மதிப்பேண் விைாக்கள்  

1. தீவக அணியிமய விவரித்து எழுதுக.  

2. வவற்றுப்ப ொருள் மவப் ணிமய விவரித்து எழுதுக.  

3. ஒட்டணிமய விவரித்து எழுதுக.  

4.தற்குறிப்வ ற்ை அணிமய விவரித்து எழுதுக.  

 

அைகு 3 

ஏது-நுட் ம்- இவேசம்-நிரல்நிமையணி-சுமவயணி  

 ஏதுஅணியின் இைக்கணம்   

 “யாதன் திைத்தினும் இதனின்இது வினளந்தது என்று  

ஏதுவிதந்து உனரப்ேது ஏது; அதுதான்   

காரகம் ஞாேகம் எைஇரு திைப்ேடும்”  

 ஏச னும் ஒரு ப ொருள் திைத்து அதனொல் இது நிகழ்ந்தது என்று 

கொரணத்மதச் சிைப்பித்துச் பசொல்லுவது ஏது என்னும் அணியொகும். அது 1. 

கொரக ஏது 2. ஞொ க ஏது என்னும் இரண்டு வமகப் டும்.   

காரக ஏதுவின் வனககள்   



   முனைவர் கு.சங்கீதா.,MA.,B.Ed.,Ph.D., 

   தமிழ்த்துனை,உதவிப் பேராசிரியர்  

   அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி -  கரூர். 

  

  
 

               அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, -  கரூர். 

 

 

 

 

“முதல்வனும் போருளும் கருமமும் கருவியும்   

ஏற்ேது நீக்கமும் எைஇனவ காரகம்”  

1.கருத்தொ (முதல்வன்) 2. ப ொருள் 3. கருைம் 4. கருவி 5. ஏற் து6.நீக்கம் 

என்னும் இவ்ஆைன் கொரணைொகத் வதொன்றுவது கொரக ஏதுவொகும்.  

1.,கருத்தா காரக ஏது  

 கருத்தொவின் பசயமேப் பிை வதொன்றுவதற்குக் கொரணைொகவும் கொட்டுவது 

கருத்தொ கொரக ஏதுவொகும்.  

2. போருட்காரக ஏது  

ப ொருட்களின் பசயலிமன ஏதுவொக்கிக் கொட்டுவது ப ொருட்கொரக ஏது 

ஆகும்.  

3.கரும காரக ஏது  

ஒரு பசயற் ொட்டிமன கருவியொகவும் கொரணைொகவும் கொட்டுவது கருை 

கொரக ஏது  

4.கருவி காரக எது   

கருவியொகிய துமண கொரணத்தின் பசயலிமன ஏதுவோக்கிக் கொட்டுவது 

கருவி கொரக ஏது.  

 நுட்ேவணி  

பிைருமடய கருத்மத அறிந்து, அதற்குரிய ைறுபைொழிமயச் பசொல்ேொல் 

பவளிப் டுத்தொைல் குறிப் ொவேொ பசயேொவேொ அரிதொக உய்த்துணரும் டி 

புேப் டுத்துவது நுட்  அணியொகும். இதற்கு நுணுக்கம்,  ரிகரணம் 

என்னும் வவறு ப யர்களும் உண்டு. வடநூேொர் இதமனச் 'சூக்குை 

அேங்கொரம்' என உமரப் ர்.  

  

 நுட்ே அணியின் இைக்கணம்  

  

“பதரிபு வவறு கிளவொது குறிப்பினும்  பதொழிலினும்   

அரிதுஉணர் விமனத்திைம் நுட் ம் ஆகும்”  



   முனைவர் கு.சங்கீதா.,MA.,B.Ed.,Ph.D., 

   தமிழ்த்துனை,உதவிப் பேராசிரியர்  

   அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி -  கரூர். 

  

  
 

               அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, -  கரூர். 

 

 

 

  

1.குறிப்பினொேொவது 2. பதொழிலினொேொவது அரிதொக வேொக்கி உணரும் 

தன்மைமய உமடயது நுட் ம் என்னும் அணியொகும்.எளிதில் அறிதற்கு 

அருமை உமடயது  ற்றி நுட் ம் எனப் ப யர்ப ற்ைது. குறிப்பு என் து 

ைனத்துள் கருதிய ஒன்மை உடல் இயக்கங்களொல் (அங்க அமசவுகளொல்) 

அறிவிப் தொகும்.  

1. குறிப்பு நுட்ேம்  

குறிப் ொல் நுட் ைொக உணர்ந்து பகொள்ளச் பசய்வது குறிப்பு நுட் ைொகும்.  

2. பதாழில்நுட்ேம்  

பதொழிேொல் நுட் ைொக உணர்ந்து பகொள்ள பசய்வது பதொழில் நுட் ைொகும்.  

  

இபைசவணி  

  ஒருவர் தன்னிடத்தில் பவளிப் டும் பைய்ப் ொட்டுணர்விற்கு உரிய 

பைய்யொன கொரணத்மத ைமைத்து அது வவபைொன்ைொல் நிகழ்ந்ததொகக் 

கூறுவது இவேச அணி எனப் டும். (இவேசம் - கனம் இன்மை; அற் ம்)  

  

 இபைச அணியின் இலக்கணம்  

“குறிப்பு பவளிப் டுக்கும் சத்துவம் பிறிதின்  

 ைமைத்துஉமர யொடல் இவேசம் ஆகும்”  

உள்ளம் கருதியதமன பவளிப் டுத்தும் சத்துவைொகிய குணங்கமளப் 

பிறிபதொன்ைொல் நிகழ்ந்ததொக ைமைத்துச் பசொல்லுவது இவேசம் என்னும் 

அணியொகும்.  

  

இபைச அணியின் வனககள்   

 "புகழ்வது போைப் ேழித்திைம் புனைதலும்  

 ேழிப்ேது போைப் புகழ்புைப் ேடுத்தலும்  

 அனவயும் அன்ைதுஎன்று அனைகுநர் உளபர"  

 



   முனைவர் கு.சங்கீதா.,MA.,B.Ed.,Ph.D., 

   தமிழ்த்துனை,உதவிப் பேராசிரியர்  

   அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி -  கரூர். 

  

  
 

               அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, -  கரூர். 

 

 

 

1. ஒன்ைமனப் புகழ்வது வ ொேப்  ழித்து உமரத்தல்  

2.  ழிப் து வ ொேப் புகழ்ந்து உமரத்தல் என் னவும் முற்கூறிய இவேச 

அணி ஆகுபைன்று பசொல்லுவொரும் உளர்.  

  

1. புகழ்வது போைப் ேழித்தல்  

ஒன்ைமனப் புகழ்வது வ ொேப்  ழித்துக் கூறுதவே புகழ்வது வ ொேப் 

 ழித்தல் ஆகும்.  

2. ேழிப்ேது போைப் புகழ்தல்  

ஒன்ைமனப்  ழிப் து வ ொேப் புகழ்ந்து கூறுதல்  

   

நிரல்நினையணி  

  

கவிஞர் தம் பசய்யுட்களில் முதலில் பசொற்ப ொருட்கமள 

வரிமசப் டுத்துவர். அவற்வைொடு பதொடர்புமடயவற்மைப் பின்னர் அவத 

முமையில் ப ொருள் டுைொறு வரிமசப் டுத்திப்  ொடுவர். இவ்வொறு 

அமைப் வத நிரல்நிமை என்னும் அணியொகும். இதற்கு அமடவணி என்னும் 

வவறு ப யரும் உண்டு. வடநூேொர் இவ்அணிமய ‘யதொசங்கி அேங்கொரம்' 

எனக்கூறுவர். (திரல் - வரிமச; நிமை - நிறுத்துதல்)  

  

 நிரல்நினை அணியின் இைக்கணம்  

 " நிரல்நிறுத்து இயற்றுதல் நிரல்நினை அணிபய"  

பசொல்மேயும் ப ொருமளயும் நிரவே நிறுத்தி வேவர ப ொருள் பகொள்வது 

நிரல்நிமை என்னும் அணியொகும். நிரல் நிறுத்துதல் என்று கூைொைல் 

இயற்றுதல் எனக் கூைப் ட்டதொல் இது பைொழிைொற்றியும் பகொள்ளப் டும்.   

1.முனை நிரல்நினை   

 எழுவொயொய் அமைந்த ப ொருள்கமளயும் அவற்றிற்கு உரிய 

 யனிமேகமளயும் கிடந்த முமையிவே இமயத்துப் ப ொருள் கொண் து 



   முனைவர் கு.சங்கீதா.,MA.,B.Ed.,Ph.D., 

   தமிழ்த்துனை,உதவிப் பேராசிரியர்  

   அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி -  கரூர். 

  

  
 

               அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, -  கரூர். 

 

 

 

முமை நிரல்நிமை அணியொகும். இதமன நிரவே நிறுத்தி வேவர 

ப ொருள்பகொள்வது என்றும் கூறுவர்.  

2. பமாழிமாற்று நிரல்நினை   

நிரவே கிடந்த எழுவொய்க்வகற் ப்  யனிமேகமள ைொற்றிப் ப ொருள் 

ப ொருந்துைொறு இமயத்துக் கொண் து பைொழிைொற்று நிரல்நிமை ஆகும். 

இதமன நிரவே நிறுத்தி பைொழிைொற்றிப் ப ொருள் பகொள்வது  

என்றும் குறிப் ர்.  

  

சுனவயணி  

உள்ளத்தின்கண் திகழும் தன்மைகமளப் பிைர் அறியும் வமகயில் உடேொல் 

புேப் டுத்திக் கொட்டுவவத பைய்ப் ொடொகும். அமவ ேமக,அழுமக, 

இளிவரல், ைருட்மக, அச்சம், ப ருமிதம், பவகுளி என் ன இமவ எட்டும் 

சுமவ என்றும் கூைப் டும். இச்சுமவயிமன விளக்குவவத சுமவயணி 

ஆகும். சுமவமய வடபைொழியில் இரசவத் (இரசம்) என்று கூறுவர். 

இவ்எட்வடொடு ேடுவுநிமே என்னும் சைநிமேமயக் கூட்டிச் சுமவ ஒன் து 

என் து வடநூல் பகொள்மக. சைநிமேமயச் சுமவயொகத் தமிழர் 

ஏற் தில்மே. வடநூேொர் பைய்ப் ொட்டிமனப் ' ொவம்' எனக் 

கூறுவர்.கொப்பியங்களிலும் ேொடகங்களிலும் இச்சுமவ பவளிப் ொடு 

வ ரொட்சி பசலுத்துகிைது.  

   

 

சுனவஅணியின் இைக்கணம்  

“உள்நிகழ் தன்னம புைத்துத் பதான்ை  

எண்வனக பமய்ப்ோட்டின் இயல்வது சுனவபய”  

உள்வள நிகழ்ந்த தன்மை புைத்துப் புேனொய் விளங்கும் டியொக 

எட்டுவமகப் ட்ட பைய்ப் ொட்டினொலும் ேடப் து சுமவ என்னும் 

அணியொகும்.  
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சுனவ அணியின் வனககள்  

  "அனவதாம்,  

வீரம் அச்சம்  இழிப்போடு வியப்பே    

காமம் அவைம் உருத்திரம் நனகபய"  

1. வீரம் 2. அச்சம் 3. இழிப்பு 4. வியப்பு 5. கொைம் 6. அவேம் 7. உருத்திரம் 8. 

ேமக என் னவொம்.  

 

1. வீரச்சுனவ  

வீரம் கொரணைொகத் வதொன்றும் சுமவவய வீரச் சுமவயொகும். இது 

ைனத்துணிவினொல் புேப் டுவதொகும். பதொல்கொப்பியர் ப ருமிதம் 

பிைக்கும் அடிப் மடகளுள் ஒன்ைொக இதமனக் கொட்டுகிைொர். எனவவ இது 

ப ருமிதைொகக் பகொள்ளப் ப றுகிைது. கல்வி, தறுகண், இமசமை, பகொமட 

ஆகிய ேொன்கும்  ற்றிப் ப ருமிதம் பிைக்கும். அவற்றுள் ஒன்ைொகிய 

தறுகண் என் து வீரத்மதக் குறிப் தொகும். வடபைொழி ைரபு  ற்றி 

இந்நூேொசிரியர் இதமனத் தனிவய சுமவயொக்கிக் கொட்டுகிைொர்.  

 

2. அச்சச்சுனவ  

அச்சம் காரணமாகத் பதான்றும் சுனவபய.  

அணங்கு,விேங்கு, கள்வர்,இமை  

 

 

3. இழிப்புச் சுனவ  

இழிப்புக் காரணமாகத் பதான்றும் சுனவபய.  

மூப்பு,பிணி,வருத்தம், பைன்மை  

 

4.வியப்புச் சுனவ  

மை எழுச்சி காரணமாகத் பதான்றும் சுனவபய  

புதுமை,ப ருமை,சிறுமை,ஆக்கம்  
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5. காமச் சுனவ  

காமம் காரணமாக பதான்றும் சுனவ.  

பசல்வம்,புேன், புணர்வு, விமளயொட்டு  

 

6. அவைச்சுனவ  

அவைம் காரணமாகத் பதான்றும் சுனவ அவைச்சுனவ.  

இழிவு,இழவு, அமசவு, வறுமை  

 

 7.உருத்திரச் சுனவ  

சிைத்தின் காரணமாகத் பதான்றும் சுனவ  

உறுப்புமை,குடிவகொள், அமே,பகொமே  

 

8. நனகச்சுனவ  

நனக காரணமாகத் பதான்றும் சுனவ  

எள்ளல், இளமை, வ மதமை, ைடம்  

  

அைகு 3 

   

இரண்டு மதிப்பேண் விைாக்கள்  

1. ஏதுவணி என்ைொல் என்ன?   

2.ஏது அணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.  

3. நுட் வணி என்ைொல் என்ன?  

4. நுட் வணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.  

5.இவேசவணி என்ைொல் என்ன?  

6.இவேசவணி இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.  

7. நிரல்நிமை அணி என்ைொல் என்ன?  

8.நிரல்நிமை அணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.  
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9. முமை நிரல் நிமை என் து என்ன?  

10.பைொழிைொற்று நிரல்நிமை என் து என்ன?  

11.சுமவயணி என்ைொல் என்ன?   

12.சுமவ அணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.   

13.சுமவ அணியின் வமககள் எத்தமன வமகப் டும் ?அமவ யொமவ?  

 

 ஐந்து மதிப்பேண் விைாக்கள்  

 1.ஏது அணியிமன விளக்கி எழுதுக.  

2. நுட்  அணியின் இேக்கணம் குறித்து விளக்கி எழுதுக.  

3.இவேசவணியின் வமககமள விளக்கி எழுதுக.  

4. நிரல்நிமை அணி  ற்றி விளக்கி எழுதுக.  

5. சுமவ அணியிமன வமககள் குறித்து விளக்கி எழுதுக.  

 

ேத்து   மதிப்பேண் விைாக்கள்  

1. ஏது  ணியிமன விவரித்து எழுதுக.  

2. நுட்  அணி இனி விவரித்து எழுதுக  

3.இவேசவணிமய விவரித்து எழுதுக.  

4. நிரல்நிமை அணி குறித்து விவரித்து எழுதுக.  

5.சுமவயணி குறித்து விவரித்து எழுதுக.  

  

அைகு – 4 

தன் வைம் ொட்டுமர -  ரியொயம் – சிவேமட-அவநுதி  

  

 தன்பமம்ோட்டுனரயணி  

  

ஒருவனுமடய ஆற்ைமேப் பிைர் அறியொர். அவ்இடங்களில் தன்னுமடய 

ஆற்ைமேத் தொவன எடுத்துக் கூறுவர். இவ்வொறு எடுத்துபைொழிவவத 
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தன்வைம் ொட்டுமர என்னும் அணியொகும். தன்மனத் தொவன புகழ்ந்து 

கூறுதல் குற்ைைொயினும் சிே இடங்களில் ஏற்றுக் பகொள்ளப் டும்.  

ஊக்கத்மத ஏற் டுத்துவதொல் இதமன 'ஊக்கஅணி' எனவும் 

கூறுவர்.புைத்துமைமயச் சொர்ந்த 'பேடுபைொழி கூைல்', 'பேடுபைொழி 

வஞ்சி'ஆகியமவ தன்வைம் ொட்டுமர வமகமயச் சொர்ந்தனவொம். 

இதமனவடநூேொர் ‘ஊர்ஜச்சுவி'கூறுவர்.   

  

தன்பமம்ோட்டுனர அணியின் இைக்கணம்  

  

“தான்தன் புகழ்வது தன்பமம் ோட்டு உனர”  

ஒருவன் தன்மனத் தொவன புகழ்ந்து பசொல்லுவது தன்வைம் ொட்டுமர அணி 

ஆகும்.  

 எஞ்சிைார் இல்னை எைக்கு எதிரா இன்னுயிர்பகாண்டு  

அஞ்சிைார் அஞ்சாது போய்அகல்க - பவஞ்சமத்துப்  

பேராது அவர்ஆகத்து அன்றிப் பிைர்முதுகில்  

சாராஎன் னகயில் சரம்.  

பகொடிய வ ொரில் எனக்கு எதிரொக வந்து வ ொர்பசய்து தைது இனிய 

உயிமரக் கொப் ொற்றிக் பகொண்டு பிமழத்தவர் எவருமிேர். எனக்கு 

அஞ்சியவர்கள் அஞ்சொைல் விேகிச் பசல்வீரொக! என் மககளொல் பசலுத்தப் 

ப றும் அம்பு, எதிர்நின்று வ ொர் பசய்யும் வீரர்களின் ைொர்பின் கண்வண 

மதக்கும். அதுவன்றிப் புைம் பகொடுத்து ஓடு வர்களின் முதுமகக் குத்தொது.  

இப் ொடலில் எனக்கு எதிரொக வந்வதொர் எவரும் உயிவரொடு பசல்ே முடியொது 

என் தும் என் அம்பு முதுகில்  ொயொது என் தும் ஒருவன் தன்மனத் தொவன 

புகழ்ந்து பகொள்வதொய் அமைந்துள்ளன.   
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ேரியாயவணி  

  

கவிஞன் தொன் கூைக் கருதிய ஒன்ைமன அவ்விடத்துக் கூறுதல் தகொது எனக் 

கருதிப் பிறிபதொன்ைொல் அப்ப ொருமள விளக்குவது  ரியொய அணி ஆகும். 

இதமனப் 'பிறிதின் ேவிற்சி' எனவும் கூறுவர். வடநூேொர் இதமனப் 

' ரியொவயொக்தம்' என் ர்.  ரியொயம் என் தற்குச் சொைர்த்தியைொக 

அறிவிக்கும் வொர்த்மத என் து ப ொருளொகும்.  

  

ேரியாய அணியின் இைக்கணம்   

  

 “கருதியது கிளவாது அப்போருள் பதான்ைப்  

பிறிது ஒன்று உனரப்ேது ேரியா யம்பம”  

தொன் எண்ணியதமனக் கூைொது அப்ப ொருள் வதொன்ைப் பிறிபதொன்ைமனக் 

கூறுவது  ரியொயம் என்னும் அணியொகும்.  

  

அவநுதியணி   

யொதொனும் ஒரு ப ொருளின் உண்மைத் தன்மைமய ைறுத்துப் பிறிபதொரு 

தன்மைமய அதன்கண் ஏற்றி உமரப் து அவநுதி அணியொகும். 

அவ்உண்மைத்தன்மை சிைப் ொலும் ப ொருளொலும் குணத்தொலும் 

அமைவதொகும். இவ்அணிக்கு 'ஒழிப் ணி', 'ைறுப் ணி' என்னும் வவறு 

ப யர்களும் உண்டு. வடநூேொர் இதமன ‘அவநுதி அேங்கொரம்' என் ர். 

அவநுதி என் தற்கு ைறுத்துமரத்தல் என் து ப ொருளொகும்.  

  

 அவநுதி அணியின் இைக்கணம்   

  

 “சிறப்பினும் த ோருளினும் குணத்தினும் உண்மை ைறுத்துப் பிறிது 

உமரப் து அவநுதி ஆகும்”1. சிைப்பினொலும் 2. ப ொருளினொலும் 
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3. குணத்தினொலும் ஆகிய உண்மைமய ைறுத்துப் பிறிபதொன்ைொக 

உமரப் து அவநுதி என்னும் அணியொகும்.  

1.சிைப்பு அவநுதி  

சிைப்புமடய ஒன்மைச் சிைப் ற்ைதன்வைல் ஏற்றி உமரப் து சிைப்பு 

அவநுதியொகும்.  

2. போருள் அவநுதி  

ஒரு ப ொருளின் உண்மைத் தன்மைமய ைறுத்து அதன்மீது வவறு ஒன்மை 

ஏற்றி உமரப் து.  

3. குண அவநுதி  

ஒரு ப ொருளின் உண்மையொன  ண்ம  ைறுத்து அதன்மீது வவபைொன்மை 

ஏற்றி உமரத்தல்  

  

சிபைனடயணி  

  

பசய்யுனில் இடம்ப றும் ஒரு பசொல்வேொ பதொடவரொ தனித்து நின்றும் 

பிரித்து நின்றும்  ே ப ொருள்கமளத் தரும். அவ்வொது ப ொருள்  ட 

அமைவதமனச் சிவேமட அணி என் ர்.சிவேமட என்னும் த ோல்லுக்குத் 

தழுவுதல் உமடயது என் து ப ொருளொகும்.  ே ப ொருள் உமடயதொகிய 

பசொற்கமள அரிதில் வதர்ந்பதடுத்து அமைக்கும் இவ்அணி நுட் மும் 

திட் மும் உமடய புேவர்களுக்வக இயலுவதொகும். இ வன 

‘இரட்டுைபைொழிதல் அணி' என்றும் கூறுவர். சிவேமஷ என்றும் 

சைற்கிருதச்பசொல் சிவேமட என்னும் வடபசொல் ஆயிற்று. இச்பசொற்குக் 

துமணப் ப ொருள் தருதல் என் து ப ொருளொகும்.  

  

 சிபைனட அணியின் இைக்கணம்  

  

"ஒருவனகச் பசாற்பைாடர் ேைபோருள் பேற்றி பதரிவு தர வருவது 

சிபைனட ஆகும்"  ஒரு வமகயொய் நின்ை பதொடர்ச்பசொல்  ே ப ொருள்களது 
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 ன்வம புேப் ட வருவது சிவேமட என்னும் அணியொகும். சிவேமட 

என்னொது ஆகும் என்ைதனொல் பதொடர்ச்பசொல்வே அன்றி ஒரு பசொல்வே 

அவ்வொறு அமையினும் அதுவும் சிவேமட அணியொகவவ பகொள்ளப் டும்.  

  

 சிபைனட அணியின் வனககள்   

  

"அதுபவ,  

பசம்பமாழி பிரிபமாழி எைஇரு திைப்ேடும்"  

  1. பசம்பைொழிச் சிவேமட  

2. பிரிபைொழிச் சிவேமட என இரண்டு வமகப் டும்.  

 

1. பசம்பமாழிச் சிபைனட  

பிரிக்கப் டும் தன்மை அற்று வேவர நின்று  ேப ொருள் தரும் பசொற்களொல் 

அமைவது பசம்பைொழிச் சிவேமட ஆகும்.  

"பசங்கரங்க ளொன்இரவு நீக்கும் திைம்புரிந்து  

 ங்கய ைொதர் ேேம் யிேப் - ப ொங்குஉதயத்து  

ஓர்ஆழி பவய்வயொன் உயர்ந்த பேறிஒழுகும்  

நீரொழி நீள்நிேத்து வைல்"  

  

இப் ொடல் கதிரவனுக்கும் வசொழனுக்கும் சிவேமடயொய் அமைந்துள்ளது.  

 1.  சிவந்த ஒளிக்கதிர்களொல் இருமள நீக்கும் திைன் மிகுந்தது  

 2. தொைமர விரும்பும் சிைப்புமடயது   

3. வைல் வேொக்கிய வதொற்ைத்மத உமடயது   

4. ஒற்மைச் சக்கரத்தொல் ஆகிய ஊர்திமய உமடயது  

5. கடேொல் சூழப்ப ற்ை இந்நிேவுேகத்தின் வைல் அமைந்த  

வொனபவளியில் இயங்குவது என்னும் இயல்புகமள உமடயது சூரியன்.  
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2. பிரிபமாழிச் சிபைனட  

ஒரு வமகயொய் நின்ை பசொல்மேவயொ பதொடவரவயொ பிரித்து ப ொருளுக்கு 

ஏற்  பகொள்ளப் டுவது பிரிபைொழிச் சிசலவட.  

  

சிபைனடயின் விரி   

 ஒருவினை ேைவினை முரண்வினள நியமம்  

நியம விைக்கு விபராதம் அவிபராதம்   

எைஎழு வனகயினும் இயலும் என்ே  

1. ஒருவிமனச் சிவேமட 2.  ேவிமனச் சிவேமட 3. முரண்விமனச் சிவேமட 

4. நியைச் சிவேமட 5. நியை விேக்குச் சிவேமட 6.விவரொதச் சிவேமட 

 7. அவிவரொதச் சிவேமட என்னும் ஏழு கூறு ொட்டொன் ேடக்கும் என்று 

பசொல்லுவர் புேவர்.  

  

1.ஒருவினைச் சிபைனட  

 ஒரு விமனயொய் வருவது ஒருவிமனச் சிவேமடயொகும்.  

2. பலவினனச் சிசலனை  

 ல விவனயோய் வருவது  லவிவனச் சிசலவட  

3. முரண்வினனச் சிசலனை   

மோறு ட்ட விவனயோல் வருவது முரண்விவனச் சிசலவட.  

4. நியமச் சிசலனை  

சிசலவட  டுத் ப் ட்ட இரு த ோருள்களுள் ஒன்றவன வவரயறுத்துக் கூறுவது 

நியமச் சிசலவட.  

5.நியம விலக்குப் சிசலனை  

இரு த ோருள் ட எடுத்துக்தகோண்ட த ோருவள உறுதி டக் கூறி அ வன 

விளக்குவச  நியம விலக்குச் சிசலவட.  
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அைகு 4 

 

 இரண்டு மதிப்பேண் விைாக்கள்  

1. தன்வைம் ொட்டுமர அணி என்ைொல் என்ன ?  

2.தன்வைம் ொட்டுமர அணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக   

3. ரியொய அணி என்ைொல் என்ன?   

4. ரியொய அணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.  

5. அவநுதியணி என்ைொல் என்ன?  

6. அவநுதியின் இேக்கணம் என்ைொல் என்ன?  

7. ப ொருள் அவனுமத என் து என்ன?  

8. சிவேமட அணி என்ைொல் என்ன?  

9.சிவேமடயணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.  

10.சிவேமடயணியின் வமககள் குறித்து எழுதுக.  

 ஐந்து மதிப்பேண் விைாக்கள்  

1. தன்வைம் ொட்டுமர அணி குறித்து விளக்கி எழுதுக.  

2. ரியொய வணி குறித்து விளக்கி எழுதுக.  

3. அவநுதியணி குறித்து விளக்கி எழுதுக.  

4. சிவேமட அணி யின் வமககமள விளக்கி எழுதுக.  

 ேத்து   மதிப்பேண் விைாக்கள்  

1.தன்வைம் ொட்டுமர அணிமயயும்  ரியொய அணிமயயும் விவரிக்க.  

2. சிவேமடயணியிமன விவரித்து எழுதுக  
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அைகு – 5 

 

ஒப்புமை - ைொறு டு புகழ்நிமே-புகழொப்புகழ்ச்சி – வொழ்த்து-  ொஷகம்  

  

ஒப்புனமக்கூட்டவணி  

கவிஞன் ேொன் கருதிய ப ொருமளச் பசொல்லுமிடத்து அப்ப ொருளின் 

குணத்மதயிட மிகுந்த குணமுமடய வவறுப ொருள்கமள ஒருங்வக 

பசொல்லுவொன். இதுவவ ஒப்புமைக் கூட்டம் என்னும் அணியொகும்.  ப ரிதும் 

ஒப்புமை உமடயவற்மை ஒருங்வக கூட்டிச் பசொல்லுவதொல் ஒப்புமைக் 

கூட்டம் என் து  கொரணப்ப யர். இதமன 'உடலிமேச் பசொல்லணி’ 

என்றும் கூறுவர். வடநூேொர் இவ்அணிமயத்  ‘துல்லியவயொகிமத 

அேங்கொரம்' என் ர். (துல்லியம் ஒப்புமை; வயொகிமத - கூட்டம்)  

  

ஒப்புனமக்கூட்ட அணியின் இைக்கணம்  

“கருதிய குணத்தின் மிகுப ொருள் உடன் மவத்து  ஒருப ொருள் உமரப் து 

ஒப்புமைக் கூட்டம்,"  ஒரு ப ொருமளச் பசொல்லுமிடத்துத் தொன் கருதிய 

குணம் முதலியவற்றின் மிகுதியொன ப ொருமளக்  கூடமவத்துச் 

பசொல்லுவது ஒப்புமைக் கூட்டம் என்னும் அணியொகும்.  

ஒப்புவம கூட்ட அணியின் வவககள்   

  

“புகழினும்  ழிப்பிலும் புலப் டும் அதுசவ”  

இரண்டு வவககள்  

1. புகழ் ஒப்புவமக் கூட்டம்  

2.  ழிப்பு ஒப்புவமக் கூட்டம்  
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 1. புகழ் ஒப்புனமக்கூட்டம்  

புகழத்தக்க ப ொருள்கமள ஒருங்கு கூறுவது புகழ் ஒப்புமைக் கூட்டைொகும்.  

 

2.ேழிப்பு ஒப்புனமக்கூட்டம்  

 ழிக்கத்தக்க ப ொருள்கமள ஒருங்கு கூறுவது  ழிப்பு ஒப்புமடமைக் 

கூட்டைொகும்.  

 

மாறுேடு புகழ்நினையணி  

கவிஞன் தொன்  ழிக்கக் கருதிய ப ொருமளக் கூைொது ைற்பைொரு 

ப ொருமளப் புகழ்ந்து கூறுவொன்.  இதமன ைொறு டு புகழ்நிமே அணி 

என் ர். இதற்கு 'வஞ்சப்புகழ்ச்சிஅணி',  'பதளிவில் புகழ்ச்சி அணி என்னும் 

வவறு ப யர்களும் உண்டு. இ வன வடநூேொர்  'அப்பிரத்துதப் பிரசஞ்மச 

அேங்கொரம்' என்று கூறுவர்.  

  

மாறுேடு புகழ்நினைஅணியின் இைக்கணம்   

 "கருதிய போருள்பதாகுத்து ஆங்குஅது ேழித்தற்கு   

பவறுஒன்று புகழ்வது மாறுேடு புகழ்நினை"  

ஒருவன் பசொல்ேக் கருதிய ப ொருளின் இகழ்ச்சித் தன்மை பவளிப் டுைொறு 

ைற்பைொரு ப ொருமளப்  புகழ்ந்துமரப் து ைொறு டு புகழ்நிமே என்னும் 

அணியொகும்.  

  

புகழாப் புகழ்ச்சியணி    

ஒன்மைப்  ழித்துக் கூறுவது வ ொன்ை தன்மையொல் அப்ப ொருளுக்கு 

வைம் ொடு வதொன்றும் டியொக  உமரப் து புகழொப்புகழ்ச்சி அணியொகும். 

இதமன வடநூேொர் 'வியொசஸ்துதி அேங்கொரம்' என் ொர்.  

 

 

  



   முனைவர் கு.சங்கீதா.,MA.,B.Ed.,Ph.D., 

   தமிழ்த்துனை,உதவிப் பேராசிரியர்  

   அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி -  கரூர். 

  

  
 

               அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, -  கரூர். 

 

 

 

புகழாப் புகழ்ச்சி அணியின் இைக்கணம்  

  

“ ேழிப்ேது போலும் ோன்னமயின் பமன்னம   

புைப்ேட பமாழிவது புகழாப் புகழ்ச்சி”  

ஒன்ைமனப்  ழித்துக் கூறுவது வ ொன்ை தன்மையொன் அதற்கு வைம் ொடு    

வதொன்ை உமரப் து  புகழொப் புகழ்ச்சி என்னும் அணியொகும்.  

  

வாழ்த்தணி  

 இவருக்கு இன்னது ப ொருத்துக என்று கயிஞன் தொம் நிமனத்தது விரித்துச் 

பசொல்லுவது வொழ்த்தணி ஆகும்.   

இதமன வடநூேொர்'ஆசி' எம் குறிப் ர். தொம் விரும்பிய தன்மை 

ஒருவருக்குக் கிட்டும் டி விண்ணப் ம்  பசய்தவே ஆசியொகும்.  

 

வாழ்த்தணியின் இைக்கணம்  

  

“இன்ைார்க்கு இன்ைது இனயக என்றுதாம்  

முன்னியது கிளத்தல் வாழ்த்து எை பமாழிே”  

இன்ன தன்மை உமடயொர்க்கு இன்னது நிகழ்க என்று கலிஞன் தொன் 

கருதியதமன விதிப் து   

வொழ்ந்து என்னும் அணி என்று பசொல்லுவர் புேவர்.  

  

ோவிகவணி  

• ஒரு  ொடேொவேொ (குளகம்)  ே  ொடல்களொவேொ (முக்ககூம்)   ஆகிய 

பசய்யுள் வமககளுள்   அடங்கொைல் பதொடர்நிமேயொகப் 

 ொடப்ப றுவது வமகயொகும்.   

• அவ்வமகயுள் ஒன்மை முழுவதுைொக பகொள்ளப் டுவதொய்க் கவிஞனொல்   

கருதி பசய்யப் டுவவத   ொவிகம் என்னும் அணியொகும்.   
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• எடுத் சலோவ யோல் புவப் டுத்தப் டும்  ொவம் என் தற்குக்     

கவிஞனுமடய கருத்து என் து  ப ொருளொகும்.   

• இவ்வணி கொப்பியத்தின் த ோடக்கத்திலிருந்து இறுதிவமர  வனப் ொக    

அமைந்திருக்கும் தன்மை உமடயது என உமரப் ர்.  

  

ோவிக அணியின் இைக்கணம்    

  

“ோவிகம் என்ேது காப்பியப் ேண்சப”  

  ொவிகம் என்று பசொல்ேப் டுவது ப ொருள் பதொடர்நிமே பசய்யுள் 

திைத்தின் கவியொல்   

கூறிச் பசய்யப் டுவபதொரு குணைொகும்.  

  

 1.பிைனில் விமழவவொர் கிமளபயொடும் தகடு   

2.ப ொமையில் சிைந்த கவ ம் இல்மே  

3.வொய்மையில் கடியவதொர் வொளி இல்மே.  

 

அைகு 5 

 

  இரண்டு மதிப்பேண் விைாக்கள்  

 1. ஒப்புமைக் கூட்டவணி என்ைொல் என்ன?   

2.ஒப்புமைக் கூட்டவணி யின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.   

3.புகழ் ஒப்புமை கூட்டம் என்ைொல் என்ன?  

4. ைொறு டுபுகழ்நிமேயணி என்ைொல் என்ன?   

5.ைொறு டுபுகழ்நிமேயணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.  

6.புகழொப்புகழ்ச்சி அணி என்ைொல் என்ன?   

7.புகழொப்புகழ்ச்சி அணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.  

8. வொழ்த்தணி என்ைொல் என்ன ?  



   முனைவர் கு.சங்கீதா.,MA.,B.Ed.,Ph.D., 

   தமிழ்த்துனை,உதவிப் பேராசிரியர்  

   அரசு மகளிர் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி -  கரூர். 
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9.வொழ்த்து அணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.  

10.  ொவிக அணி என்ைொல் என்ன?  

11. ொவிக அணியின் இேக்கணம் குறித்து எழுதுக.  

 

 ஐந்து மதிப்பேண் விைாக்கள்   

1. ஒப்புமைக் கூட்டவணியிமன விளக்கி எழுதுக  

2. ைொறு டுபுகழ்நிமேயணி குறித்து விளக்கி எழுதுக.  

3.புகழொப்புகழ்ச்சி அணி இமண விளக்கி எழுதுக.  

4. வொழ்த்து அணியிமன விளக்கி எழுதுக   

5. ொவிக அணிமய விளக்கி எழுதுக.  

 

ேத்து  மதிப்பேண் விைாக்கள்  

1. ஒப்புமைக் கூட்டவணி விவரித்து எழுதுக.  

2. ைொறு டுபுகழ்நிமேயணி குறித்து விவரித்து எழுதுக.  

3. ைாழ்தத்ணியவணயும் பாவிேயவணயும் விைரிே்ே.   

  
  
  
  
  
  
  
 


