ைகதக்ைளம்
7.7.2018

- சித்ரா தணிகைவேல்

வலிமிகும் இடங்கள் வலிமிகா இடங்கள்? பின்ன

ாக்கிப் பயணிப்னபாம்...

திரண்கருத்து

உயிரரழுத்துைள்
(12)

உயிர்ரெய் எழுத்துைள்
ரெய்ரயழுத்துைள்
(18)
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ேல்லினம்

ை, ச,

ட,

த, ப,

ஆய்த எழுத்து

மமல்லி

ஃ

ங, ஞ, ண, ந, ம,

ற

ம்

இகையினம்

ய, ர, ல, வ, ழ, ள

நிகலரொழி, ேருரொழி என்றால் என்ன?
“நாளளப் மபாழுளத இளறவனுக்களித்து
நடக்கும் வாழ்வில் அளமதிளயத் னதடு
உ

நிள

க்கும் கீ னழ உள்ளவர் னகாடி

த்துப் பார்த்து நிம்மதி நாடு!”

நிகலரொழி

ேருரொழி

நாகள (ள்+ஐ)

மபாழுளத (க, ச, த, ப)

மபாழுளத

இளறவனுக்களித்து

நடக்கும்

வாழ்வில்

வாழ்வில்

அளமதிளய

அளமதிளய (ய்+ஐ)

னதடு (க, ச, த, ப)

 நாளளப் மபாழுளத

 அளமதிளயத் னதடு

ேலி ெிகும் இைங்ைள் – ரபாது ேிதிைள்
1.

நிளலமமாழி ஈற்றில் உயிமரழுத்து நின்று, வருமமாழி முதலில் வல்மலாற்று வந்தால்,
இளடயில்
வருமமாழி முதல் வல்மலாற்று மிகும்.
(எடுத்துக்காட்டுகள்)

2.

அளமதிளய + னதடு

=

அளமதிளயத் னதடு

நிள

=

நிள

த்து

+ பார்த்து

த்துப் பார்த்து

நிளலமமாழி ஈற்றில் ‘ய், ர், ழ்’ என்னும் மமய்மயழுத்துகளில் ஒன்று நின்று, வல்மலாற்றில்
மதாடங்கும் மபயர்ச்மசால் வருமமாழியாக வந்தால், இளடயில் வருமமாழி முதல்
வல்மலாற்று மிகும்.
(எடுத்துக்காட்டுகள்)

வாய் + மசால்

= வாய்ச்மசால்

னமார் + குழம்பு

= னமார்க் குழம்பு

தமிழ் + மசல்வி

= தமிழ்ச்மசல்வி

ேலி ெிகும் இைங்ைள் – ரபாது ேிதிைள்
3. ‘அ, இ’ – என்னும் சுட்மடழுத்துகளின் பின்னும், ‘எ’ – என்னும் வி
மிகும்.

(எடுத்துக்காட்டுகள்)

அ + காலம்

=

அக்காலம்

இ + சமயம்

=

இச்சமயம்

எ + பளட

=

எப்பளட

அ + தருணம்

=

அத்தருணம்

4. அந்த, இந்த, எந்த என்னும் சுட்டு, வி
(எடுத்துக்காட்டுகள்)

ா எழுத்தின் பின்னும் வலி

ாச்மசாற்களின் பின் வலி மிகும்.

அந்த + குழல்

=

அந்தக் குழல்

இந்த + சிறுவன்

=

இந்தச் சிறுவன்

எந்த + மபண்ணிலும்

=

எந்தப் மபண்ணிலும்

5. அங்கு, இங்கு, எங்கு என்னும் இடப்மபாருள் குறிக்கும் இச்மசாற்களின் பின் வலி மிகும்.
(எடுத்துக்காட்டுகள்)

அங்கு + மசன்னறன்

=

அங்குச் மசன்னறன்

இங்கு + னபசு

=

இங்குப் னபசு

எங்கு

+ கண்டாய்

=

எங்குக் கண்டாய்

ேலி ெிகும் இைங்ைள் – ரபாது ேிதிைள்
6. அத்துகண, இத்துகண, எத்துகண - அவ்ேகே, இவ்ேகை, எவ்ேகை -

அப்படி,

இப்படி, எப்படி என்னும் மசாற்களின் பின் வலி மிகும்.
(எடுத்துக்காட்டுகள்)

அத்துளண + மபரிய வடா
ீ

= அத்துளணப் மபரிய வடா
ீ

இத்துளண + சிறிய தட்டா

= இத்துளணச் சிறிய தட்டா

எத்துளண + பரிவு அவளிடம் = எத்துளணப் பரிவு அவளிடம்?
அவ்வளக + மசடிகள்

= அவ்வளகச் மசடிகள்

இவ்வளக + பயிர்கள்

= இவ்வளகப் பயிர்கள்

எவ்வளக

+ தாவரம்

அப்படி

+

னபசானத

இப்படி

+

மசால்லானத

= இப்படிச் மசால்லானத

எப்படி

+

கூறி

= எப்படிக் கூறி

ாள்?

= எவ்வளகத் தாவரம்?
= அப்படிப் னபசானத
ாள்?

ேலி ெிகும் இைங்ைள் – ரபாது ேிதிைள்
7. கேத்து, முன்னிட்டு, ரபாறுத்து, குறித்து, ேிட்டு, ரபாருட்டு என்னும் வன்மறாடர்க் குற்றியலுகரச்
மசால்லுருபுகளின் பின் வலி மிகும்.

(எடுத்துக்ைாட்டுைள்)

ளவத்து

– எண்ளணளய கேத்துத் னதய்த்தாள்.

முன்

– விழாவிள

ிட்டு

முன்னிட்டுப் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்ட

மபாறுத்து

– முயற்சிளயப் ரபாறுத்துக் காலம் கதவு திறக்கும்.

குறித்து

– அச்மசய்தி குறித்துக் கலந்தானலாசிக்கப்பட்டது.

விட்டு

– தாளய iமசன்றுவிட்டாள்.

மபாருட்டு

– எதன் ரபாருட்டுத் தன்

ிடம் வந்தாள் எ

.

னயாசித்தான்.

8. ேிை, வநாக்ை, தேிர, ஆர, என, வபால என்னும் அகர ஈற்றுச் மசால்லுருபுகளின் பின் வலி மிகும்.
(எடுத்துக்ைாட்டுைள்)

விட

– இவன் உன்ள

னநாக்க

– அவள் தன்ள

தவிர

-

ஆர

- பாட்டி ம

எ

- கண்ணனுக்ரைனத் னதர்ந்மதடுத்தாள்.

னபால

- கண்ளணப் வபாலக் காப்பாய்!

அவள

ேிைச் சிறியவன்.
வநாக்ைக் கண்டாள்.

த் தேிரப் பிறரிடன் னபசானத!
தாரப் பாராட்டி

ாள்.

ேலி ெிகும் இைங்ைள் - சிறப்பு ேிதிைள்
1. மபயமரச்சத் மதாடரில் வலி மிகாது.
(எடுத்துக்ைாட்டுைள்)

உளடத்த மபட்டி
அடித்த பந்து

2. அத்தள

, இத்தள

, எத்தள

(எடுத்துக்ைாட்டுைள்)

என்னும் மசாற்களின் பின் வலி மிகாது.

அத்தள

மபரிய வடு.
ீ

இத்தள

சிறிய நாய்க்குட்டி

எத்தள

தவறா

மசயல்?

3. அப்படி, இப்படி, எப்படி என்னும் மசாற்களின் பின் வலி மிகும்.
இளடச்மசால்லின் பின் வலி மிகாது.
(எடுத்துக்ைாட்டுைள்)

மசான்

படி னகளு

சட்டப்படி மசய்யனவண்டும்

ஆ

ால் ‘படி’ என்னும்

ேலி ெிகும் இைங்ைள் - சிறப்பு ேிதிைள்
3. குற்றியலுகரச் மசாற்களின் முன் வருமமாழி விள
(எடுத்துக்ைாட்டுைள்)

கன்று துள்ளியது
பந்து பறந்தது

4. எதிர்மளறப் மபயமரச்சங்களின் பின் வலி மிகாது.
(எடுத்துக்ைாட்டுைள்)

பாடாத பாட்மடல்லாம்
னதடாத மசல்வம்
கல்லாத கல்வி

ச்மசாற்களாயின் வலி மிகாது.

ந

ன்

றி.........!

