
      உ பை@்ு்க் வரகக் 

 

உ பை@்ு்க்  

                அ :த் ஐ  கப உ் 12 எ@்ுை?் 

உிசப@்ு்ை் ஆு். 

உ பை@்ு்க் வரகக் 

உிசப@்ு்ை் இப்ு  கை்ு். அக  :- 

1. ு ் 

2. ப  ் 
    
ு ் எ@்ு்க்  

                      ு=ி ஒி்ு் எ@்ு்ைக் ுி் 

எ@்ு்ை் ஆு்.         

ுி் எ@்ு்ை் :. அ, இ, உ, எ, எ. 

ொ்= :- அ = அு்9 , இ = இ்ி, உ = உ்9,  

            எ = எ=்9, ஒ = ஒ்ு.  

ப  ் எ@்ு்க்  

                     ீ்ு ஒி்ு் எ@்ு்ைக சி் 

எ@்ு்ை் ஆு். 

சி் எ@்ு்ை் :. ஆ, ஈ, ஊ, , , ஏ, ஐ.  

ொ்= :- ஆ = ஆகந, ஈ = ஈ்ி, ஊ = ஊதா,  = ி, 

             = ்ி, ஓ = ஓக, ஐ = ஐக . 
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   பம்பய@்ு்க் வரகக் 

 

 சந்சன@்ு்ை் L்=  கை்ு் அக  :- 

1.வ்ின்  

2.பம்ின்  

இரட ன் 

  வ்ின் :.       

                                        ்கநனாை ஒி்ு் எ@்ு்ைவ  

     ்ி் ஆு். 
 
        வ்ின் :. ் ,  , ், ், ், ், 

 ொ்= :- ெ்ைப்,  கெ, ந்கை, ந்த், ை்், ு்்                      

  

 பம்ின்  :.  

                   சந்கநனாை ஒி்ு் எ@்ு்ைவ 
  சந்ி்  ஆு். 
 
      பம்ின் :- ் , ,  , ், ், ். 

 

 ொ்= :- ெ்ு, ந ெ்,  ு, ெ்கத, நா்ற், ்ீ்               
  

  இரட ன்:-  

                ்கந்ு், சந்கந்ு் இகைி்    ஒி்ு்      

   எ@்ு்ைவ  இகைி் ஆு். 
    இரட ன் :- ், ், ்,  , ், ். 

ொ்= :- ா், வத், ்ி, செ  ாகற, தா் ாப், ்்  

3.
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                 பொ்  வரகக்      

பொ்  

                 சா<க அி்ு சைா் த்ு் ை<ினாை 

இ<்ு் ஒிவன சொ். 

பொ்ி் வரகக் 

சொ்  ா்ு  கை்ு் அக  ; 

1. சன்்சொ்  

2. ிக்சொ்  

இகை்சொ்  

4. உி்சொ் 
  

பபய் பொ்  

                 சனகப உண்்ு் சொ் சன்்சொ் ஆு். 

ொ்= :- செ் ், செ்ி, ஆிின், நாண ்.  

ிரன பொ்  

                 செனக, இன்ை்கத, சதாிக உண்்ு் 

சொ் ிக்சொ் ஆு்.  

ொ்= :- வு, ி, ை, எ@ு.  

இரட பொ்  

               சன்்சொ், ிக்சொ்ைக இைநாை் 

சைா்ு  < தா் இதக இகை்சொ் எா். 

 ொ்= :-  உணA் உகை;், Iக்ி்தா்  

உி பொ்  

                  சன், ிக்சொ்ைக் ொ்்ு, அ ்ி்   
ுண்கத  உண்்ி   <் சொ்ை் உி்சொ்ை் எ்ு். 
 ொ்= :- ்பு, சநு கை, அை்்தைாு. 

3.
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   எ@்ில்கண் : 

    எ@்ி் ஒி  ி ்கத;்,  ி  ி ்கத;், அின 
    உதA வத எ@்ி்ைண் ஆு். 
    சநாிி் அி்கை அு எ@்ு ஆு். 

 
    எ@்ில்கண் ிிAக் : 

 

 :த் எ@்ு்க். 

 

 ொ்பப@்ுக். 

 

 ு்ு எ@்ு்க். 

 

 ினா எ@்ு்க். 

 

 இன எ@்ு்க். 

 

 மா்ிரைக் 

 

 தபாி எ@்ு்க். 
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   தி் எ@்ி் வரகக் :- 

    தி் எ@்ு்ை் இை ு  கை்ு். அக  : 
       

 :தபல@்ு்க். 

 

 ொ்பப@்ு்க். 

 
  :தபல@்ு்க் : 

   உி் எ@்ு்ை் ்ிப்ு் சந்சன@்ு்ை்  

   ிச்ு் ஆின :்ு எ@்ு்ை?் 

   :தச@்ு்ை் ஆு். 
 
   உ ் எ@்ு்க் : அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, , , எ, 
                              ஏ, ஐ. 

 
   பம்பய@்ு்க் : ், ்,  ,  , ்,  , ், ், ், ், ், 

                              ், ்,  , ், ், ், ். 

 

   உ ் எ@்ு்க் வரகக் : 
   உி் எ@்ு்ை் இை ு  கை்ு். 
   அக  :-    ு ்,      ப  ். 
 
   ு ் எ@்ு்க் : 

   ு=ி ஒி்ு் எ@்ு்ைவ ுி் எ@்ு்ை் ஆு். 

   ுி் எ@்ு்ை்   :  அ, இ, உ, எ, எ. 

 

   ப  ் எ@்ு்க் : 
   ீ்ு ஒி்ு் எ@்ு்ைவ சி் எ@்ு்ை் ஆு். 
   சி் எ@்ு்ை்   :  ஆ, ஈ, ஊ, , , ஏ, ஐ. 
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    பம்பய@்ு்க் வரகக் : 

     சந்சன@்ு்ை் L்=  கை்ு் அக  :- 
  

 வ்ின். 

 

 பம்ின். 

 

 இரட ன். 
 
 

   வ்ின் : 
    ்கநனாை ஒி்ு் எ@்ு்ைவ  ்ி் ஆு். 
     
    ்ி் : ்,  , ், ், ், ். 
 

    

   பம்ின்  : 

    சந்கநனாை ஒி்ு் எ@்ு்ைவ சந்ி் ஆு். 
 
   சந்ி் :-  ்,  ,  , ், ், ். 
 

    

    இரட ன் : 

      ்கந்ு், வந்கந்ு் இகைி் ஒி்ு் 

     எ@்ு்ைவ இகைி் ஆு். 
 

     இகைி் :- ், ், ்,  , ், ். 
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  ொ்பப@்ு்க் : 

   உி் எ@்ு்ைக;், சந்சன@்ு்ைக;், ொ்்ு 
    <் எ@்ு்ை் ொ்ச@்ு்ை் எ்ு். 
 
  ொ்பப@்ு்க்  வரகக்  : 

   ொ்ச@்ு்ை் ப்ு  கை்ு். 
   அக  :- 
 

1. உ ்பம். 

 

2. ஆ்த். 

 

 உ ைளபபரட. 

 

4. எ்றளபபரட. 

 

 ு் ய>கை். 

 

 ு் யிகை். 

 

7. காை்ு=்க். 

 

 ஐகாை்ு=்க். 

 

 
மகை்ு=்க். 

 

10. ஆ்த்ு=்க். 

 
 

 

  

3.

5.

6.

8.

9.
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  உ ்பம் : 

   உி் எ@்ு்ைக;், சந்சன@்ு்ைக;், 
   வெ்்ு உ< ாின எ@்ு்ை் உி்சந் எ@்ு்ை் 
   ஆு். 
 
 உி் எ@்ு்ை் * சந்சன@்ு்ை் 
  12  * 18  =  216. 
 ொ்= :- ் + அ = ை, ் + இ = ி
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  ஆ்த எ@்ு : 

   தி் சநாிி்   எ் எ@்வத ஆ்த எ@்ு ஆு். 
   இப்ு எ@்ுை் வெ<் வாு ஆ்த எ@்ு 
   உ< ாு். 
   ொ்= :- எ ு, அ ு. 
 

  அளபபரட : 

   செ்;ி் ஓகெ ுக;் இை்ைி் எ@்ுை் த் 

   இன்ா அA்ு வந் ீ்ு ஒி்ு அசகை 
   ஆு். 
 
  அளபபரட வரகக் : 

    அசகை இை ு  கை்ு் அக  :- 
 

 உ ைளபபரட. 

 

 எ்றளபபரட. 

 

  உ ைளபபரட : 

   செ்;ி் ஓகெ ுக;் வாு அ்த ஓகெகன ிகA 
   செ் த்ைாை எ@்ு்ை் ீ்ு ஒி்வத 
   உிபசகை ஆு். 
 
 உ ைளபபரட ்  வரகக் : 
   உிபசகை  ா்ு  கை்ு் அக  :- 
 

 இய்ரக அளபபரட. 

 பொ்ிரெ அளபபரட. 

 இ் ரெ அளபபரட. 

 பெ்; ரெ அளபபரட. 
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  இய்ரக அளபபரட : 

   இன்ாை சொ்ி்  <் எ@்ு்ை் அசு்வத 
   இன்கை அசகை ஆு்.  ொ்=  :-  நNஉ ஒNஉ. 
 
  பொ்ிரெ  அளபபரட : 

   ஒ< சன்் சொ்க ிக எ்ெநாை நா்= வத 

   சொ்ிகெ அசகை ஆு். 
   ொ்=  - கெஇ ி<்ி, சதாகைஇ சதாு்ு), 
                கஇ  க்ு). 
 
  இ் ரெ அளபபரட : 

   ுி் எ@்ு்ை் சி் எ@்ு்ை் ஆி  
   அசு்தவ இ்ிகெ அசகை ஆு் 
   ொ்= :- பகு்பHஉ் சை்ைா்்ு் ொ் ா் ந்= 
               ஆ்வை எு்பHஉ் எ்ா் நகற. 
    

      சைு்Hஉ், எு்Hஉ் 

 

     'ு' ுி் எ@்ு்ை் ‘H  சி் எ@்தாி 

     அசு்தவ இ்ிகெ அசகை ஆு். 
 
  
   பெ்; ரெ அளபபரட : 
    செ்;ி் ஓகெ ுக;் வாு அசு்ு 

    ஓகெகன ிகA செ் ு செ்;ிகெ அசகை 
    ஆு். செ்;ிகெ அசகை்ு ந்சா< சன் 
    இரெிரற அளபபரட ஆு். 
    ொ்= :- ந்ி ான வாஅ்க ாத் தா்  ா்ை 
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  எ்றளபபரட : 

   செ்;ி் ஓகெ ுக;் இை்ி் சந்சன@்ுை?் 

   அசு்ு் அ ்கவன ஒ்சகை எ்ிவா். 
   ொ்= :  ண்்ிா் 

   ஒ்சகை எ@்ு்ை் : ்,  ,  , ், ், ், ்,  , 
                                      ், ்,  . 

  

  ு் ய>கை் : 

   ஒ< சொ்ி்  <் உைப் த்ுின ஒ< நா்ிகபி் 
   இ<்ு ுக்ு அகப நா்ிகபனாை ஒி்ு 
   ு்ின>ைப் எ்ிவா். 
 

   ு்ின>ைப்ி் உைப் சொ்ி் இ=ி எ@்தாி 
    <். 
   ொ்= :- ா்ு, வு, ாு, ைாு  அ்9, ஆ=. 
 

  ு் ய>கை வரகக் : 

   ு்ின>ைப் ஆ=  கை்ு் அக  :- 
 

 ப  ் பதாட் ு் ய>கை். 

 

 ஆ்த் பதாட் ு் ய>கை். 

 

 உ ்்பதாட் ு் ய>கை். 

 

 வ் பதாட் ு் ய>கை். 

 

 பம் பதாட் ு் ய>கை். 

 

 இரட் பதாட் ு் ய>கை். 
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 ப  ் பதாட் ு் ய>கை் : 
  தினாை உ் சி் எ@்கத் சதாை்்ு 
  ு, ு, ு, ு, 9, =, எ்ு் எ@்ுை்  ்தா் அு 
  சி் சதாை் ு்ின>ைப் ஆு். 
 
  ொ்=  - ஆ=, ைாு, ாு. 
  
 ஆ்த் பதாட் ு் ய>கை் : 
  ஆ்த எ@்கத் சதாை்்ு ு, ு, ு, ு, 9, = 
  எ்ு் எ@்ுை்  ்தா் அு ஆ்த் சதாை் 
  ு்ின>ைப் ஆு். 
  
  ொ்= :- ை ு, அ ு 
  
 உ ்்பதாட் ு் ய>கை் : 
  உி் எ@்கத் சதாை்்ு ு, ு, ு, ு, 9, =, எ்ு் 
  எ@்ுை்  ்தா் அு உி்்சதாை் ு்ின>ைப் 
  ஆு். 
 
 ொ்= :  பு,  னு, ிண=. 
 
 வ் பதாட் ு் ய>கை் : 

   ்ி சந் எ@்கத் சதாை்்ு ு, ு, ு, ு, 9, = 
  எ்ு் எ@்ுை்  ்தா் அு  ் சதாை் 
  ு்ின>ைப் ஆு். 
 
  ொ்= : ா்ு, ந்ு, ்ு  ்ு, அு்9, ைா்=. 
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 பம் பதாட் ு் ய>கை் : 

  சந்ி சந்எ@்கத் சதாை்்ு ு, ு, ு, ு, 9, = 
  எ்ு் எ@்ுை்  ்தா் அு சந் சதாை் 
  ு்ின>ைப் ஆு். 
  
  ொ்= :- ெ்ு,  ு,  ு, ்ு, ா்9, ை்=. 
 
 இரட் பதாட் ு் ய>கை் : 
  இகைி சந் எ@்கத் சதாை்்ு 
  ு, ு, ு, ு, 9, = எ்ு் எ@்ுை்  ்தா் அு 
  இகை் சதாை் ு்ின>ைப் ஆு். 
 
  ொ்= :- L்ு, செ்ு, நா்9. 
 

  

 ு் யிகை் : 

  ஒ< சொ்ி்  <் இைப் த்ுின ஒ< நா்ிகபி் 
  இ<்ு ுக்ு அகப நா்ிகபனாை  ஒி்ு 
  ு்ினிைப் எ்ிவா். 
 

 ு் யிகை்ி் வரகக் : 

   ு்ினிைப் இை ு  கை்ு் அக  :- 
 

 த  பமா ் ு் யிகை். 

 

 9ண் பமா ் ு் யிகை். 
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த  பமா ் ு் யிகை் : 

  ‘்  எ் எ@்ி்ு் ி் னைப்  < தா் ுக்ு 

  ஒி்ிு. இுவ  திசநாி்ு்ினிைப் ஆு். 
  

  ொ்= : வை்ினா, செ்ினா 
  

  "ி" எ் எ@்ி் ைாண்ு் இைப் த்ுின ஒ< 
  நா்ிகபி் இ<்ு ுக்ு அகப நா்ிகபனாை 
  ஒி்ு். 
  

 9ண் பமா ் ு் யிகை் : 

  9ண்சநாி் ு்ினிைப் எ்ு இப்ு சொ்ை் 
  வெ<் வாு உ< ாு் ு்ினிைப் ஆு். 
  
  ொ்= :- ாு + னாு = ாினாு, ாு + னாு = ாினாு 
  
  
காை்ு=்க் : 
  சொ்ி் :தி>் இகைி>் இ=ிி>்  <் 
  ைாப் இப்ு நா்ிகபி் ுக்ு ஒ< நா்ிகபனாை 
  ஒி்ு். இகத காை்ு=்க் எ்= B= ். 
  
   எ்ி உி் எ@்ு சொ்ி் :தி>் 
  இகைி>் இ=ிி>்  <். 

  ொ்= : ்ி, ரவை் - :த் 

             ைரடி, இரற ் - இகை 

             நர   ரக, ைரட - இ=ி 
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 எளகாை் ு=்க் : 

  சொ்>்ு :தி்  <் ஒைாப் த்ு உின இப்ு 

  நா்ிகபி் இ<்ு ுக்ு அகப நா்ிகபனாை 
  ஒி்கத ஒைாப் ு=்ை் எ்= B= ். 
  
  ொ்= : எளக னா், பவ  ா் 

             ைரட - இ=ி 
 

 மகை்ு=்க் : 

  நைப சந் அகப நா்ிகபிி<்ு ுக்ு 
  ைா்நா்ிகபனாை ஒி்கத நைப்ு=்ை் எ்். 
 
  ொ்= : ந<்்  த<்   ். 
 

 ஆ்த்ு=்க் : 
  சொ்ி் இகைி்  <் ஆ்த எ@்ு அகப 
  நா்ிகபி் இ<்ு ுக்ு ைா் நா்ிகபனாை 
  ஒி்ு். இுவ  ஆ்த் ு=்ை் எ்ுிு. 
  
  ொ்= : எ ு  ச  ு 
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 ு்ு எ@்ு்க் : 
  ஒ< சா<க் ுி்ி்ு் ைா்ு த்ு் ன்ு் 
  எ@்ுை் ு்ு எ@்ுை் எ்ுிு. 
  ொ்= :- இ்9்தை், அ்நப். 
 

  ு்ு எ@்ுக் வரகக் : 
  ு்ு எ@்ுை் ்ு  கை்ு் அக  :- 

 தெ்ரம  ு்ு. 

 அ ரம  ு்ு. 

 அக  ு்ு. 

 9ற  ு்ு. 

 ு்ு் ிி9. 
 
 தெ்ரம  ு்ு : 

  சதாகி் உ் சா<்ைக்  ு்ி் ைா்ு தா் 
  இதக வெ்கந் ு்ு எ்். 
  ொ்= : அ ீு, அ்ைகப. 
 

 அ ரம  ு்ு : 

  அ<ி் உ் சா<்ைக் ு்ி் ைா்ு தா் 
  இதக அ்கந் ு்ு எ்் 
  ொ்= : இ்Kக, இ்9்தை், இ்நாு. 
 

 அக  ு்ு : 

  ஒ< சொ்>்ு உ்வ இ<்ு, ு்ு் சா<க;் 
  உண்்ு தா், இ ்க அை்ு்ு எ்் 
  ொ்= : அ ், இ ், அு, இு. 
 

  9ற  ு்ு : 

   சொ்>்ு ச ிவன இ<்ு ு்ு் சா<க 
   உண்்ு தா் இக  9ற  ு்ு எ்ுிு. 
   ொ்=:. அ்ு் இ்நாு 
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 ு்ு் ிி9 : 
   ி ்ிி<்ுிி்ு, சா<க் ு்ு தா் இக  
  ு்ு் ிி9 எ்ுிு. 
  ொ்= :- அ்த நப், இ்த ீு. 
 
 ினா எ@்ு்க் : 

  திி் ஆ, எ, , ஓ, னா ஆின எ@்ுை் ிா் 
  சா<் த<் எ@்ுை் எவ  இதக ினா 
  எ@்ு்க் எ்். 
 
 ினா வரகக் : 

  ிா இை ு  கை்ு் அக  
 அக ினா 
 9ற ினா 

 
 அக ினா : 
  சொ்>்ு உ்வ இ<்ு ிா் சா<க 
  உண்்ு ு அகினா எ்ு். 
  ொ்= : ்? னா்? எ்? எ்ு? 
 
 9ற ினா : 
  சொ்>்ு ச ிவன இ<்ு, ிா் சா<க் த்தா் 
  அு 9றினா எ்ு். 
  ொ்= : எ்நப்?, ி்ாா?, த< ாா? 
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  இன எ@்ு்க் : 

   ஒ்ு இ<்ு் எ@்ுைக இன எ@்ு்க் எ்் 
   ொ்= : த்க்,  ு,  ு, ா்9, ்ு 
 
   உி் எ@்ு்ைி் இ எ@்ுை்:. 
   அஆ, இஈ, உஊ, எ, எஏ. 

 
   சந் எ@்ு்ைி் இ எ@்ுை்:. 
   ்்,   , ் , ்், ்், ்் 

 

 மா்ிரை : 
  எ@்ு்ைக ஒி்த்ு ஆு் ைா அக  
  'மா்ிரை' எ்= ுி்ிு ். 
   

  இன்ாை ை் இகந்த>் கைசாி்த>்ு் ஆு் 

  ைா அவ  மா்ிரை எ்ு். 
 

1. ு=ின ஒி;கைன எ@்ு்ைக ஒி்ை ஆு்  
வப் (அ, இ, ை, ெ, ு) எ< மா்ிரை 

 
2. ீ்ை  ஒி;கைன   எ@்ு்ைக   ஒி்ை   ஆு்  
வப்  இை ு  மா்ிரை     (ஆ, ைா, ஈ, வா) 

 
3. சந்சன@்ு்ைக   ஒி்ை   ஆு்   வப்   
அரை   மா்ிரை 

      ொ்= - ்ு -  ்   - அகப நா்ிகப. 
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 தபாி எ@்ுக் : 

  சொ்ைி் ஓ் எ@்ு  பவ ்ின இை்ி் வ = 
  ஓ் எ@்ு  < கத் வாி எ்= B= ். 
 
  தபாி எ@்ுக ் வரகக் :- 
  வாி எ@்ுை் L்=  கை்ு். அக :- 
 

 :த் தபாி 

 இரட் தபாி 

 கரட்  தபாி 

  
 :த் தபாி : 

  ஒ< சொ்ி் :த் எ@்ு, வாினாை  < கத 
  :த்தபாி எ்= B= ். 
  ொ்= : ெ் - ரபெ் 
             நன் - ரமன் 
             ந்ு - ரம்ு 
 
 இரட்தபாி : 
  சொ்>்ு இகைி் ஓ் எ@்ு  பவ ்ின இை்ி் 
  வ = எ@்ு  < ு இரட்தபாி ஆு். 
  ொ்= : அபன் - அரைன், இ்ி - இரல்ி 
 
 கரட்தபாி : 

  சொ்ி் இ=ிி் ஓ் எ@்ு  பவ ்ின இை்ி் 
  வ = எ@்ு  < ு இ=ி் தபாி எ்ு். 
  இகத் கரட்தபாி எA் B= ். 
  ொ்= : :ை் - :ை் 

              ் - ் 
              ி் - ி் 
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             தெ்்ு எ@ுக 

 
  

1. நி் + ஆ்ை்  = நிா்ை்  

2. அ கப + ைா்  = அ கப்ைா்  

3. ெந் + ச ி  = ெநச ி  

4. ீ் + ஓ்ை்       = ீவபா்ை்  

5. நப் + ிக     = நப்ிக  

6. தி் + ெ்ை்     = தி்்ெ்ை் 

7. ா + ுக      = ா்ுக 

8.  ா் + ஒி       =  ாசாி  

9. த்ை் +  கன்  = த்ை கன்  

10. ு<ி + Bு    = ு<ி்Bு   
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               தெ்்ு எ@ுக  

 

1. ீ் + ஓ்ை்    = ீவபா்ை்  

2. ைாு + ஓக    = ைாவொக  

3. ு + ை்ி    = ்ு்ை்ி  

4. செ்கந + ைி்   = செ்ைி்  

5. ாு + ்=    = ா்ு்்=  

6. ெந் + ச ி   = ெநச ி  

7. சத்ு + வந்ு   = சத்வந்ு  

8. K + Dிா்    = K்Dிா் 

9. ஈப் + ி்   = ஈபி்  

10. இகந + வ ி்  = இவ ி்  

11. இப்ு + ஆிப்  = இப்ைாிப்  

12. < ் + நகற   = < நகற  

13. நா + இக    = நாிக  

14. 9் + ாJ=   = 9ாJ=  

15. நப் + ிக    = நப்ிக  

16. தி் + ெ்ை்   = தி்்ெ்ை் 
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17. ஓு + ீு    = ஓ்ுீு  

18. ை் + ைA    = ை்ைA  

19. ைா்= + ஓ்ை்   = ைா்வா்ை்  

20. ந் + ுை்    = ந்ுை்  

21. சதாை்ை் + உகப  = சதாை்ைAகப  

22. ்கந + சைாகை  = ்சைாகை  

23. நி் + ஆ்ை்   = நிா்ை்  

24. ை<கந + வைாி   = ை<்வைாி  

25. ா + ுக    = ா்ுக 

26. அ கப + ைா்   = அ கப்ைா்  

27. ா்ு + நக   = ா்நக 

28.  ா் + ஒி    =  ாசாி  

29. த்ை் +  கன்  = த்ை கன்  

30. ு<ி + Bு   = ு<ி்Bு   

31. ்ு +ஆகை   = ்ைாகை  

32. ைாு+அி   = ைாதி  

33. ைா் +சைா>ு   = ைா்சைா>ு  
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               ிி்ு எ@ுக 
  

1. :்க்சைாி  = :்க + சைாி 

2.  ாகற்ற்    =  ாகற + ற் 

3. நா்ு ்ி    = நாு +  ்ி  

4. நப்கை    = நப் + கை  

5. K்செி     = K +செி  

6. ை<்9்வதா்ை்   = ை<்9 + வதா்ை் 

7.  ாகற்த்ு   =  ாகற + த்ு 

8. :@்்ை்    = :@கந + ்ை்  

9. ை்O்     = ை் + H் 

10. செ்தி்    = செ்கந + தி்  
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          ிி்ு எ@ுக  

 
1. வத்ுி     = வத் + ுி 

2. வபறு     = ச<கந + அறு  

3. :்க்சைாி   = :்க + சைாி 

4. ்ிப்ு    = ்ு + இப்ு  

5. ஆ்=ீ்     = ஆ= + ீ்  

6. ச ்ெ்ு    = ச ்கந + ெ்ு  

7. ி்ி்9    = ி்9 + இ்9  

8.  ாகற்ற்    =  ாகற + ற் 

9. உ@ு்ு    = உ@ு + உ்ு 

10. சா<்ைா்ி   = சா<் + ைா்ி 

11. செ்தி்    = செ்கந + தி்  

12.  ாு     =   கந + ாு  

13. ை்வைாி்    = ை் + வைாி்  

14. I்ா்ு    = I= + ஆ்ு  

15. சா்வைாி்   = சா் + வைாி் 

16. நா்ு ்ி    = நாு +  ்ி  
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17. ை்O்     = ை் + H் 

18. ஓ்ுீு    = ஓு + ீு 

19. ா்ி்ை்    = ா்ு + இ்ை் 

20. நப்ிக    = நப் + ிக  

21. நப்கை    = நப் + கை  

22. L ாிப்    = L்= +ஆிப் 

23.  தாின்ை்   =  ் + தாின்ை்  

24. ீ்ைை்    = ீ் + ைை்  

25. :்ு்்    = :்ு + ்  

26. கை்ைிைாப்   = கை + ைிைாப்  

27. K்செி     = K +செி  

28. ை<்9்வதா்ை்   = ை<்9 + வதா்ை் 

29. :்தி்    = L்= + தி்  

30. கை்தக ்   = கை + தக ் 

31. :@்்ை்    = :@கந + ்ை்  

32. அினா்ி்க   = அினா + ி்க 

33. ீ்9கை     = ீ + 9கை  
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34. ாைI்    = ாை் + I் 

35. ்ி்    = ்ு + ி் 

36.  ாகற்த்ு   =  ாகற + த்ு 

 37. ந: ்ு    = ந் + உ ்ு  

 38. இ பெ்    = இகந + அபெ்  

39. அ்9்்    = அ்9 + உ்்  

40. ்சி    = ்கந + சி  

41. வதநுப்     = வத் + நுப்  

42. ்வு     = ்கந + ு 

43. ைின:த்    = ைி + அ:த்  

44. 9்ி்     = 9் + ி்  

45. வந்்ை்    = வந் + ்ை்  

46. செ்ுை்    = செ்கந + ுை்  

47. ைாதி     = ைாு + அி   

48. ்ைாகை   = ்ு +ஆகை    

49. ைா்சைா>ு    = ைா் + சைா>ு 

50. ுிா்ை்    = ுி் + ஆ்ை் 
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எ  இற்த கால் ிக் கால் எி் கால் 

1. ி்தா் ி்ி்ா் ி்ா் 

2. எ@ிா் எ@ுி்ா் எ@ு ா் 

3. விா் வுி்ா் வு ா் 

4. ஆிா் ஆுி்ா் ஆு ா் 

5. ாிா் ாுி்ா் ாு ா் 

6. ிகனாிா் ிகனாுி்ா் ிகனாு ா் 

7. ை்தா் ை்ி்ா் ை்ா் 

8. ொ்ி்ைா் ொ்ிுி்ா் ொ்ிு ா் 

9.  கப்தா்  கபி்ா்  கப ா் 

10. ுி்தா் ுி்ி்ா் ுி்ா் 

11. ா்்தா் ா்ி்ா் ா்்ா் 

12. ஓிா் ஓுி்ா் ஓு ா் 

13. ுி்தா் ுி்ி்ா் ுி்ா் 

14.  பவ ்ா்  பவ ்ி்ா்  பவ ்ா் 

15. H்ிா் H்ுி்ா் H்ு ா் 

16. ிநாிா் ிநா=ி்ா் ிநா= ா் 

17. ுகை்தா் ுகை்ி்ா் ுகை்ா் 

18.  ்தா்  <ி்ா்  < ா் 

19. செ்ா் செ்ி்ா் செ் ா் 

20. சைாு்தா்  சைாு்ி்ா் சைாு்ா் 

ஆ பா் கால் கா்ு் பொ்க் 
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எ  இற்த கால் ிக் கால் எி் கால் 

1. ி்தா் ி்ி்ா் ி்ா் 

2. எ@ிா் எ@ுி்ா் எ@ு ா் 

3. விா் வுி்ா் வு ா் 

4. ஆிா் ஆுி்ா் ஆு ா் 

5. ாிா் ாுி்ா் ாு ா் 

6. ிகனாிா் ிகனாுி்ா் ிகனாு ா் 

7. ை்தா் ை்ி்ா் ை்ா் 

8. ொ்ி்ைா் ொ்ிுி்ா் ொ்ிு ா் 

9.  கப்தா்  கபி்ா்  கப ா் 

10. ுி்தா் ுி்ி்ா் ுி்ா் 

11. ா்்தா் ா்ி்ா் ா்்ா் 

12. ஓிா் ஓுி்ா் ஓு ா் 

13. ுி்தா் ுி்ி்ா் ுி்ா் 

14.  பவ ்ா்  பவ ்ி்ா்  பவ ்ா் 

15. H்ிா் H்ுி்ா் H்ு ா் 

16. ிநாிா் ிநா=ி்ா் ிநா= ா் 

17. ுகை்தா் ுகை்ி்ா் ுகை்ா் 

18.  ்தா்  <ி்ா்  < ா் 

19. செ்ா் செ்ி்ா் செ் ா் 

20. சைாு்தா் சைாு்ி்ா் சைாு்ா் 

பப பா் கால் கா்ு் பொ்க் 
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எ  இற்த கால் ிக் கால் எி் கால் 

1. ி்த் ி்ி்் ி்் 

2. எ@ி் எ@ுி்் எ@ு ் 

3. வி் வுி்் வு ் 

4. ஆி் ஆுி்் ஆு ் 

5. ாி் ாுி்் ாு ் 

6. ிகனாி் ிகனாுி்் ிகனாு ் 

7. ை்த் ை்ி்் ை்் 

8. ொ்ி்ை் ொ்ிுி்் ொ்ிு ் 

9.  கப்த்  கபி்்  கப ் 

10. ுி்த் ுி்ி்் ுி்் 

11. ா்்த் ா்ி்் ா்்் 

12. ஓி் ஓுி்் ஓு ் 

13. ுி்த் ுி்ி்் ுி்் 

14.  பவ ்்  பவ ்ி்்  பவ ்் 

15. H்ி் H்ுி்் H்ு ் 

16. ிநாி் ிநா=ி்் ிநா= ் 

17. ுகை்த் ுகை்ி்் ுகை்் 

18.  ்த்  <ி்்  < ் 

19. செ்் செ்ி்் செ் ் 

20. சைாு்த் சைாு்ி்் சைாு்் 

பல்பா் கால் கா்ு் பொ்க் 
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               அு்ு்பதாட் 
 

                                  ஒவப சொ் இ<:க அு்ி  
 < வத அு்ுசதாை் ஆு .் அு்ு்சதாை்   
தி்திவன ிி்தா் சா<் த< .் 
 

ொ்=:- 
க ை் B்ட் B்டமாக ்த. 

வத்ைா் பகா்ு பகா்தாக சதா்ினு. 

ு்ை் ம்ரத ம்ரதயாக வந்்த 

 ாகற ுரல ுரலயா் ைா்்து. 

எ=்9ை் ொரை ொரையாக செ். 

 ாகற்ற்கத ீ்9 ீ்பாக  ா்ிவ .் 

சத்கிகை் ீ்= ீ்றாக இ<்த. 

நணக ுிய் ுியலாக த்ி். 
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                இை்ரட்ிளி  
 

            சா<் ஒவப சொ் இ<:க அு்ி 
 < வத  இப்கை்ிி ஆு .் இப்கை்ிி 

தி்திவன ிி்தா் சா<் தபாு.  

 

ொ்= :- 
நப்ை் ிுிுபவன  ்்த. 
ா்ிப்ை் கடகடபவன உ<்ைு. 
ைா்= ி>ி>பவன ீினு. 
த்ை் பளபளபவன ி்ினு. 
ி்ை் ிுிுபவன ை்்ி்து.  
ிு மடமடபவன எி்து. 
ுற்கதை் ு<ு<பவன ிகனாி். 
ுு்்ி் கலகல்பாக வி். 
க ப் தகதகபவன ி்ினு. 
வா்ிை் ி=ி=்பாக ை்த. 
ைா்ி் இகை் ெலெலபவன ஆினு. 
 ாை்கத தைதைபவன இ@்தா். 
:பகெ டமடமபவன த்ிா். 
செ் ் வளவளபவன விா். 
செ்ி கலகலபவன ிி்தா். 
ஆ்=ீ் ெலெலபவன ஓினு. 
அ்் படபடபவன சாி்து. 
ாை்கத மடமடபவன ி்தா். 
ச<்9 தகதகபவன எி்து.  
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              பல்ுர  
கப│கைா்யி் இுைிி் பல்ுர உேுக் இை் 

கப்ு ஒே கபாேரர உண│்ுலு பல்ுர என்பு். 
பல்ுர எ்ு லரக்பு். ‘ரல,       

      

     கபப ஐ ’் ு இ் ‘ு க் 

      லிரி எ்மாு் ‘ல்மி் கப│ ரம r 

                             என ந்ூ் ூுகிமு. 

 

எ்ு லரக பல்ுரக் : 

 ை் பல்ுர      :  உேு இ்ரய >எுலா்@  

 இ்ைா் பல்ுர  : oஐp 
 ்மா் பல்ுர   : o’்p 
 நா்கா் பல்ுர   : oுp 
 ஐ்ைா் பல்ுர    : oஇ்p  

 ’மா் பல்ுர     : o‘ுp 
 ஏறா் பல்ுர      : oக்p 
 எ்ைா் பல்ுர     : உேு இ்ரய. >லிரி@ 

                                    >க்ணா லா!@ 

             இரலகபர எ்ு லரக பல்ுரக் ’ு்.இல்மி் 
ை் பல்ுர்ு், எ்ைா் பல்ுர்ு் உேு இ்ரய. 
எ்ைா் பல்ுரர >லிரி பல்ுர@ எனு் ‘ரற்ப│. 

 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 

 

 

             பல்ுர  

                 பல்ுர எ்பு கப│்கைா்யி் இுைிி் 

கபாேரர >கைரய@ பலுபு்ை லேலு ’ு்.  

            ா் + பா│்பை் = ாரன் பா│்பை். 

 இைி் ா் எ்பு கப│்கைா். பா│்பை் எ்பு ஒே கைரய் 
ுமி்கி்மு. oஐp எ்பு பல்ுர உேு ’ு். 

                           ுை் ானா் கை்்ப்ைு. 

             ாு்ு் ககாு. 

             இு ானி் ு்ைக். 

             ானு பா்ி. 

             ானி் க் உ்ரு ‘று. 

                                 க்ணரன் ை்ைி்பை். 

             எ் ‘்ரனர லண்கிபன். 

             ந்ப்ுகரர லர│்ு்ககா். 

             உ்ரர் ூு. 

             கபா் பபுலரை் ைலி│்க. 

             ந்ய கைா்கரர் ப்பு்ுக. 

             உை்பி்ைிர ப்பகா்க. 

             பிமே்ு உைலி கை்ு லா்க. 

            கு்பி் க் உ்ரு ‘று. 

            ‘மிஞ│கரு ‘மிுரகரர் பக்ு நை. 
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            ‘மிஞ│கரி் லயா்ரம் பி. 

            ைாி் கைா் பி நை. 

            யி்கனா் இனபல்ுர ஒறி்க்ப்ைு. 

            ்ைிி் க் உ்ரு கல்மி. 

            ஒு்க்ரை் கரைபிி. 

            கப்பமா│கு்ு கீ்பி்ு நை. 

            ப்ரி்ு் கை். 

            நீ┃னா் ‘ர்ை உயக். 

            ைாரய லிைிகரர் பி்ப்மி நை. 

            பிம உி┃ன்கரர ைி்ு நை. 

            ைா் காறிி் பபுக. 

            எனு ரக. 

            ைீனு ை்ரை. 

            ஹ┃ிுரை பபனா. 

                               ை்ரைபாு க் ல்ைா். 

            இு எ்ுரை ு்ைக். 

                   இரலகபர >ஐ, ’், ு, இ், ‘ு, க், ‘, இ்@ 
பல்ுர உேுக் என ‘ரற்க்புகி்மன. 
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         ை் பல்ுர 

ை் பல்ுர்ு உேு இ்ரய. இு கபே்பாு் 
எுலா்் கபாேரி் லே்.  

 

            ைீரை + ல்ைா் = ைீரை ல்ைா். 

 

                   இைி் ைீரை எ்பு கப│்கைா். ல்ைா் 
எ்பு ஒே கை்>லிரன@. இைி் எ்ை ஒே பல்ுர உேு் 
இை் கபமலி்ரய. இே்பிு் ந்ு ஒே ுரான 
கைரய் ைேகி்மு.  

                   கப│்கைா் எ்ை ா்ம் ‘ரைா் 
இே்பி் ‘ு எுலா் என்பு். 

ைா்ு : 

 ‘்ரி ய│்ைு. 
 ுயி ல்ைு. 
 ு்ு ைாலிு. 
 ு்ரிா் ுைி்ைு. 
 ைார ல்ைா். 
 ாஜா ல்ைா│. 
 ரர ுற்பிு. 
 லிு பைி்ைு. 
 ைா்பாு ைா│. 
 க்ணாி உரை்ைு. 
 பபே்ு ல்ைு. 
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 ந┃ ஊரரி்ைு. 
 ரக ுி்ைு. 
 க் ைில்ைு. 
 ல்ம் கா்்ைு. 
 க்ிை் க்ை்ப்ைு. 
 ூயிா்க் ல்ைன│. 
 ு்ைக் லா்கிபன். 
 ந்மாக் பி்பை். 
 நா் உம்கிபன். 
 ந்ய ைி்கப் கப்பம். 
 உைலி கை். 
 ுி் ூலிு. 
 ி் ’ிு. 
 ைிா்ரை்பற் லா்கி ல்பை். 
 லாரற்பற் லா்கிபன். 
 பா் ுி்பை். 
 க்ு்ு்ி ஓிு. 
 ுைிர கரன்ைு. 
 ┃்ைிகா லா!. 
 க┃காய் ல்ைா். 

              பபய ககாு்க்ப்ை கைா்கரி் எ்ை பல்ுர 
உேு் ப்பு்ை்பைலி்ரய. இே்பிு் ந்ு ஒே 
ுரான கபாேரர் ைேகி்மு. 

              இரல ‘ரன்ு் எுலா்் கபாேரி் பி்ு 
ல்ு்ரு. 
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             பல்ுர  

                 பல்ுர எ்பு கப│்கைா்யி் இுைிி் 

கபாேரர >கைரய@ பலுபு்ை லேலு ’ு்.  

            ா் + பா│்பை் = ாரன் பா│்பை்.  

                   இைி் ா் எ்பு கப│்கைா். 

                   பா│்பை் எ்பு ஒே கைரய் ுமி்கி்மு. 

                         oஐp எ்பு பல்ுர உேு ’ு். 

 

                           ுை் ானா் கை்்ப்ைு. 

 

             ாு்ு் ககாு. 

 

             இு ானி் ு்ைக். 

 

             ானு ரக. 

 

             ானி் க் உ்ரு ‘று.  

 

                பல்ுர உேுக் கா்ை் எ்ு [8]  லரக்பு். இரை 
ந்ூ் கீ்்க்ைலாு ுமி்பிுகி்மு, 

 

         q கபப ஐ ’் ு இ் ‘ு க் 
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          லிரி எ்மாு் ‘ல்மி் கப│ ரம r 

 

பல்ுரக் : 

 

    ை் பல்ுர, 

    இ்ைா் பல்ுர, >ஐ@ 

    ்மா் பல்ுர,  >’்@ 

    நா்கா் பல்ுர,  >ு@ 

    ஐ்ைா் பல்ுர, >இ்@ 

    ’மா் பல்ுர, >‘ு@ 

    ஏறா் பல்ுர, >க்@ 

    எ்ைா் பல்ுர,  >லிரி பல்ுர@. 

 

ை் பல்ுர : 

            ை் பல்ுர்ு உேு இ்ரய. இு கபே்பாு் 
எுலா்் கபாேரி் லே். 

ைா்ு ;  

                ைார ய│்ைு. 

          இைி் ைார எ்பு கப│்கைா்; ய│்ைு எ்பு கைாறி் 
கப│. 

         இ்ை் கைா்யி் பல்ுர உேு ப்பு்ைாை பபாு் 
இ்கைா்யானு ந்ு் கபாேரர உண│்ுகி்மு.  
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          கப│்கைா் எ்ை ா்ம் ‘ரைா் இே்பி் எுலா் 
என்பு். 

           பு் ைிய ைா்ுக் : 

 

               ‘ல் ல்ைா். 

               ‘்ா ல்ைா│.  

               நா் ல்ைு. 

               நைன் ’ிபன். 

 

இ்ைா் பல்ுர :  >ஐ@ 

          இ்ைா் பல்ுரி் உேு oஐp ’ு். இு கப│் 
கைா்யி் இுைிி் ல்ு கபாேரர உண│்ு்.கப│்கைா்யி் 
இுைிி் oஐp எு் பல்ுர உேு இை்கபு். 

ைா்ு : 

          ல ீ் ரை் க்ினா். 

                இைி் லுீ எ்பு கப│்கைா். இை் இுைிி் oஐp 
எு் பல்ுர உேு ல்ு கபாேரர உண│்ுகிமு. 

                                இு ’்க் >உேலா்ுை்@, ‘றி்ை், ‘ரைை், 
நீ்க்>நீ்ை்@, ஒ்ை்>ஒ்ுர@, உரைர>உரை@ எு் ’ு 
கபாே்கரி் லே். 

        ’்க்     = ுை்ரை லரன்ைா், பகாலிரய் க்ினா். 

        ‘றி்ை்   = ்ரை ‘ு்ைா், ‘்கரன கல்மா். 

        ‘ரைை்   = ல ீ் ரை ‘ரை்ைா், ுமி்பகாரர ‘ரை்ைா். 
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        நீ்க்      = ல ீ் ரை் ும்ைா், உமுகரர இற்ைா். 

        ஒ்ை்     = ுயிர ஒ்ைல், நியரல் பபா்மல். 

        உரைர  = கபா்ரன உரைல், ககாரை ுண்ரை் 
ககா்ைல். 

                   இ்லாு இ்ைா் பல்ுர உேுக் இை்கபு்.  

 

்மா் பல்ுர : >’்@ 

              ்மா் பல்ுரி் உேு o’்p ’ு். இு கப│் 
கைா்யி் இுைிி் ல்ு கபாேரர உண│்ு். கப│்கைா்யி் 
இுைிி் o’்p எு் பல்ுர உேு இை்கபு்              

ைா்ு ;  

          ்ைா் கை்ை கபாே். 

          ைிேல்ுலா் ைிே்ும் இ்ம்ப்ைு. 

                   இைி் ், ைிேல்ுல│ எ்பன கப│்கைா்க். 
இை் இுைிி் o’்p எு் பல்ுர உேு இை்கப்ு கபாேரர 
உண│ுகிமு. 

                  இு o’்p, o’்p, oஒுp, oஓுp எு் உேு்கரர் 
கப்ு லே். 

         ’்   = எுுபகாயா் எுைிபன், ுரகினா் கா்ு 
ாுபு். 

         ’்   = ்ைா் கை்்ப்ை கபாே், ‘ம்ைா் லிரர்ை 
ப். 

         ஒு    = ‘ம்கைாு நி்ம், பாகயாு பை் கய்ை். 

         ஓு    = ு்ைக்பைாு ல்ைா், ந்பபாு பறகினா். 
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                   இு கேலி, கே்ைா, உைனிக்ு ’கி கபாே்கரி் 
பி்ு லே். 

                கேலி = கபாேரர் கை் உைு் கபாே். 

                கே்ைா = கபாேரர் கை்பல│. 

                உைனிக்ு = உை் நிகு் கபாே். 

   கேலி        : லாரா் கல்ினா். காயா் உரை்ைா். 

   கே்ைா      : ‘ைனா் ’கி பகாி். ‘ைனா் ’கி பகாி். 

   உைனிக்ு   : ந்பகனாு ைீ் ல்ைா். ந்பபனாு ைீ் ல்ைா்.      

                   இ்லாு ்மா் பல்ுர பய உேுகரி் 
பி்ு லே். 

நா்கா் பல்ுர : >ு@ 

              நா்கா் பல்ுரி் உேு oுp ’ு். இு கப│் 
கைா்யி் இுைிி் ல்ு கபாேரர உண│்ு். கப│்கைா்யி் 
இுைிி் oுp எு் பல்ுர உேு இை்கபு். 

 ைா்ு :  

         ல ீ் ி்ு் கை்பம். 

         பலரய்ு் கை்பம். 

                    இைி் லுீ, பலரய எ்பன கப│்கைா்க். இை் 
இுைிி் oுp எு் பல்ுர உேு ல்ு கபாேரர உண│்ுகிமு. 

                இு ககாரை, பரக, பந│்ைி >ந்ு@, ைகு >ைுைி@,      ‘ு 
’ை் >ை் காண்@, கபாே்ு >நிி்ை் காண்@, ரம >உமு 
ரம@ ’கி கபாே்கரி் பி்ு லே். 
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       ககாரை   = ்ரய்ு் பை│ ககாு்ை பா┃, ந்பு்ு் பபனா 
ககாு்ை ை்.  

       பரக      = பா்பி்ு் கீ┃ பரக, கநே்பி்ு நீ│ பரக. 

       பந│்ைி    = ஒரரல்ு உ்ம ந்ப் ‘ைிா், ’பிகாி்ு 
உ்ம ந்ப் ு்ைக். 

       ைகு      = ாணல│்ு ‘று ந்மாக் பி்ை், ’ைி┃ே்ு 
‘று ு்மம் க்பி்ை். 

      ‘ு ’ை் = ு்ையைி்ு் கபா் லா்கிபன், ை்பா்ைி்ு ாு 
லா்கிபன். 

      கபாே்ு  = ூயி்ு பலரய கை்ைா், ந்ய ைி்கப் 
எு்பை்ு பி்ைா். 

      ரம     = கபா்னு்ு க் கை்ல், ாஜாலி்ு் ை்ரை 
காாஜா. 

            இ்லாு நா்கா் பல்ுர உேுக் இை்கபு். 

 

ஐ்ைா் பல்ுர : >இ்@, >இ்@ 

          ஐ்ைா் பல்ுரி் உேுக் oஇ்p, oஇ்p ’ு். இு                   
கப│் கைா்யி் இுைிி் ல்ு கபாேரர உண│்ு். 
கப│்கைா்யி் இுைிி் oஇ்p, oஇ்p எு் பல்ுர உேுக் 
இை்கபு். 

ைா்ு : 

      லானி் ல ீ் ரற. 

      ரயி் ல ீ் ‘ேலி. 
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             இைி் லா், ரய எ்பன கப│கைா்க். இை் இுைிி் 
oஇ்p எு் பல்ுர உேு ல்ு கபாேரர உண│்ுகிமு. 

              இு நீ்க்>நீ்ுை்@, ஒ்ு >ஒ்ுர@, எ்ரய, ஏு 
>கபாே்ை்@ ’கி கபாே்கரி் பி்ு லே். 

         நீ்க்    = ரயி் ல ீ் ‘ேலி, ்ைி் ல ீ் இரய. 

         ஒ்ு      = கா்ரகி் க┃ு கர்பற், கா்ரகி் க┃ு 
கா│பக். 

         எ்ரய   = இ்ைிாலி் லை்ு கை்யி, இ்ைிாலி் கை்ு 
இ்ைி்கபே்கை். 

         ஏு       = ‘மிலி் ைிம்ைல│ ைா்ீ், ப்பி் ைிம்ைல│ 
கந்ை் ்பையா. 

                  இ்லாு ஐ்ைா் பல்ுர உேுக் இை்கபு்.  

’மா் பல்ுர : o‘ுp, o’ுp, o‘p 

              ’மா் பல்ுரி் உேு o‘ுp, o’ுp, o‘p ’ு். இு 
கப│் கைா்யி் இுைிி் ல்ு கபாேரர உண│்ு். 
கப│்கைா்யி் இுைிி் o‘ுp, o’ுp, o‘p எு் பல்ுர உேுக் 
இை்கபு். 

             இல்மி் ஒேர்ு o‘ுp, o’ுp எ்பனு், ப்ர்ு o‘p 
எ்பனு் பி்ு லே். 

ைா்ு : 

      ‘லனு ரக. >ஒேர@ 

      எனாு ரக. >ஒேர@ 

      இு எ்ுரை ு்ைக். >ப்ர@ 
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                 இு ப்ு, உு்ு, ஒ்ம் ூ்ை், பயலி் ”்ை், 
ைி┃பி் ’்க்>ஒ்ு ்கமாே கபாேராக ாுை்@, ’கி 
கபாே்கரிு் பி்ு லே். 

                 இைி் ைி┃பி் ’்க் எ்பு இேலரக்பு். ‘ரல,  

         ை்கிறர, 

         பிமிைி்கிறர >கபாே், இை், காய்@ ’ு். 

ை்கிறர : 

     ப்ு             : கே்பனு கை்ர, ு்பனு கல்ர. 

     உு்ு            :  கிு ்ு, ு்கினு லா். 

     ஒ்ம் ூ்ை்  : ு்கினு ூ்ை், ா்ைு கைாுைி. 

     பயலி் ”்ை்   : பரைகரு கைாுைி, லிய்கினு ூ்ை். 

     ைி┃ை்           : ்ைரு கபாி, ல்ையு கபாி.                    

பிமிைி் கிறர : 

    கபாே்   : ேகனு பல், க்ைனு லுீ. 

    இை்     : பலயனு ்ரய >நிய்@, பலயனு ‘ு்ு ாரிரக. 

    காய்    : ாஜனு ஜூ், ாணிு பனி. 

                   இ்லாு ’மா் பல்ுர உேுக் பி்ு லே். 

     

ஏறா் பல்ுர : oக்p 

                 ஏறா் பல்ுரி் உேு oக்p ’ு். இு கப│் 
கைா்யி் இுைிி் ல்ு கபாேரர உண│்ு். கப│்கைா்யி் 
இுைிி் oக்p எு் பல்ுர உேு இை்கபு். 
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ைா்ு :  

        ’கா்ைி் க் பம்கி்ம காக். 

        ஊ┃் க் இே்கி்ம இ்ய். 

                      இு ’ு கப│்கபாேரிு் >கபாே், இை், 
காய், ைிரன, ுண், கைாறி்@, இ்ு கிறர் கப│கரிு் 
>ை்கிறர, பிமிைி்கிறர@ பி்ு லே்.  

    கபாே்    : ு்கி் க் இே்கி்ம லா்.>ை்கிறர@  

                 பரனி் க் இே்கி்ம ‘்மி்.>பிமிைி்கிறர@ 

   இை்       : ல ீ் ி் க் இே்கி்ம ைாிரம.>ை்கிறர@ 

                 ’கா்ைி் க் பம்கி்ம ுமா.>பிமிைி்கிறர@ 

   காய்      : ாை்ைி் க் கிறர உ்ரு.>ை்கிறர@ 

                 ிை்ப┃் க் ூ்ு் ிை்ப│ ூ.>பிமிைி்கிறர@ 

   ைிரன      : லாி் க் உ்ரு ப்க்.>ை்கிறர@ 

                லாி் க் பிம்கி்மு கைா்க்.>பிமிைி்கிறர@ 

   ுண்     : கல்ரி் க் உ்ரு ூ்ர.>ை்கிறர@ 

                இரரி் க் லா்்ைு கை்ல்.>பிமிைி்கிறர@ 

  கைாறி்     : பாையி் க் உ்ரு ாக்.>ை்கிறர@ 

                பி்ையி் க் இ்ம்ப்ைு ு்ைக்.>பிமிைி்கிறர@ 

                   இ்லாு ஏறா் பல்ுர உேுக் பி்ு லே். 

எ்ைா் பல்ுர :  

          எ்ைா் பல்ுர்ு பல்ுர உேு கிரைாு. எ்ைா் 
பல்ுரர லிரி பல்ுர எனு் ‘ரற்ப│. 
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       லிரி ‘ரற்ை். 

       ‘ரற்க்பு் கப│கரர் ுமி்ு். 

        >்கரி் கப│க், கபாு் கப│க், லிய்ுகரி் கப│க், 
ைால்கரி் கப│க், ூ்ைிகரி் கப│க்@. 

          ‘்லாு ஒயி்க்பு் கப│க் கீ்்க்ை எு்ுகரர 
இுைிாக் கப்மிே்க பல்ு். 

      உ│ைிரண் கப│க்   : >இ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ன, ர, , ய, @ 

      கபாு் கப│க்        : >’, இ, உ, ஊ, ஐ, ன, ர, ய, , ண@ 

     ‘ஃமிரண் கப│க்     : >’, இ, உ, ஊ, ஐ, க, ை, ை, ை, ப, ம, ,                                                    

                                 , ல, , ங, ன, ர, ய, , ண@ 

ைா்ு :  

     உ│ைிரண் கப│க்     : ணி இ்பக லா!. 

                                  காரி இ்பக லா!. 

            கபாு் கப│க்                 : ்ைி┃ ‘ல│கபர லேக! 

                                                பமரல இன்க் ல்ைன. 

            ‘ஃமிரண் கப│க்              : ாரன ல்ைு. 

                                               ந┃ ல்ைு. 

                                               க்காே ுைி்ைு. 

                >்ு்@ 
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ெியான ிரடரய தத்்பது்ு வ்டிுக. 

1. அு்ி் எி ு.   ( ைி, ைி ) 

2. ைா்ி்  ா் ு.   ( 9ி, 9ி ) 

3. ஆ்ி்  < ு.   ( ச ்், ச ்் ) 

4. ீ்ி்  ் ு.      ( ந், நப் ) 

5. ெ்த் எ்ு.          ( ஒி, ஒி ) 

6. நப்ி் இ<்ு வத்ைா். ( ி்தா், ி்தா் ) 

7. ஆகைி் ி ு.   ( ைகப, ைக ) 

8. ைாித்கத் ுி்ு.  ( தா், தா் ) 

9. ைைக் ுி்ு.   ( க , பக  ) 

10. சதாிக் ுி்ு.       ( ி, ி ) 

11.  ாெககன் ுி்ு.  ( ந், நண் ) 

12. ி்ை்கத் ுி்ு.     ( அி, அி ) 

13. ாகதகன் ுி்ு.     (  ி,  ி ) 

14. தி் நாத்ை?் ஒ்=.   ( ஆி, ஆி ) 

15. சா@கத் ுி்ு.         ( வ க, வ க ) 

16. த<ந்கத் ுி்ு.     ( அப், அ் ) 

17. உை் உ=்9ை?் ஒ்=. ( தக, தக ) 

18. ாி் :்ுி.          ( ைாக, ைாக ) 

19. ீ்ிககன் ுி்ு.        ( ு், ு் ) 

20. ைிகன் ுி்ு.            ( ், ற் ) 

மய்பகாி பொ்க்  
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ெியான ிரடரய தத்்பது்ு வ்டிுக. 

ைைி்  < ு        ( அகற, அக ) 

ைா்க் ுி்ு                (  ி,  ி ) 

ீ்ிக் ுி்ு       ( நக, நகண ) 

ு்்கத் ுி்ு       ( உபA, உA ) 

உ்்கத் ுி்ு               ( நண், ந் )  

ஆ்ி் ஓப்ி் இ<்ு          ( ைக, ைகப ) 

ச ி்ெ்கத் ுி்ு           ( ஒி, ஓி ) 

ீப்கத் ுி்ு             ( நப், ந் ) 

ு ்ி் அி்ு             ( ஆி, ஆி ) 

இி்9 ைாப்ைி் வெ்்ு      (ச ்், ச ்்) 

அ்ிக் ுி்ு        ( ைக, ைகண ) 

 மய்பகாி பொ்க்  
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ிக்கால வா்ிய்க் 
 

செ் ் ் ு்ுிா். 
செ்ி  ாெ் சதி்ிா .் 
செ் ் ைாி ுி்ிா். 
செ்ி வைா் வாுிா். 
செ் ் ுி்ிா். 
செ்ி ொ்ிுிா .் 
செ் ் ாை் ி்ிா். 
செ்ி ை்  கபிா். 
செ் ் ிகனாுிா .் 
செ்ி ீ்கை ு்த்ு்ுிா். 
செ் ் ாுிா். 
செ்ி ஆுிா். 
செ் ் ா் ுி்ிா .் 
செ்ி இக க  ண்ுிா். 
செ் ் எ@ுிா்.  
செ்ி ை்= த<ிா். 
செ் ் த்ீ் ுி்ிா். 
செ்ி த்ீ் எு்ிா்.  
செ் ் H்ுிா். 
செ்ி ா்ிப் ை@Aிா .் 
செ் ் செி்ு ீ் ஊ்=ிா .் 
செ்ி ந் ி்ிா். 
செ் ் உை்ி்ி செ்ிா .் 
செ்ி ைித் எ@ுிா். 
செ் ்  பவ ்ிா்.  
செ்ி உெி்ிா .்  
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வா்ிய்ி் அரம்த் 
 

 

ை்ண் ்ு ிகனாிா். 

ுநப் ாை் ி்தா். 

நாா, ைாி்  ீ்ி்ு் செ்ா். 

செ்ி வத்ி் :த் நி்ச் ச்ா .் 

வ ் வைாி>்ு் செ்ா்.  

அ<் உை்ி்ி செ்ு சைா்ி<்தா். 

ி்னா ச்வா<ை் ி<்ி செ்ா். 

த கை் ீி>், ி்ி>்  ா்ி். 

நித்ை் ி:் L்= ி்ை் த்ீ  ்அ<்ுி்். 

ுி் இிகநனாை ாுிு. 

ுநி பத ா்ின் அறைாை ஆு ா். 

ைா்ினிை் அி்கெ  ிி் வாபாிா். 

9ி  < கத் ை்ு எ<ு ஓினு. 

எ=்9ை்  ிகெனாை் செ்ி். 

ைைி் ீ் ிி்ை ீ ்ை் செ்ி்். 

ி்ி்ு் இ<்ு :்ு ிகை்ி்ு. 

இபி்  ா்ி்  ி்ீ்ை் ைாண்ுி். 

ஆ=ைி் ச ்் ைகப 9ப்ு ஓுிு. 

ுற்கதை?்ு ஊ்ை்ெ்ு ிு்த உணA வதக ்ுிு. 

நி் அறைாை ா்ின் ஆுிு. 

வொ: 9்தை் ி்ி்ா .் 

ை்் ைிகதை் ாி;்ா். 

நப்ைி் இகை் ுகநனாை் ைா்ினி்ி்ு. 

செ் ் கை்்ு ிகனாிா .்       
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1. த ொலைபேி   
     1. த ொலலபேி அிிய் க்ுிி்9கி் ஒ்=.
      2. அதல்்சொ்ட் ிரகொ்தே் த ொலலபேிலய்    
         க்ுிி் ொ்.
      3. த ொலலி் உ்ளவ்கிட் த ொலலபேிி்  
         உலரயொி மிழலொ்.         

2. யொலை    
      1. யொலை க<லம ிற்ி் இ<்ு். 
      2. யொலை்ு ீ்ட ு்ி்லக உ்ு. 
      3. யொலை மர்க்லடலய ஓிட்ிி<்ு ம்தறொ< 
         இட்ி்ு எு்ு் தச்ல உ Aிறு. 

3. மலை
     1. எை்ு மலழி் நலைய ஆலச.
      2. மலழ ீி் க்ே் ி்ு ிலளயொுபவ்.
      3. மலழ்ு் ி் வ<் வொைி் ிக அழகொக   
         இ<்ு்.

எ@ி்பழுவ ொ்
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1. பை்க்

1. பை்க் உடி் ஆபரா்ிய்ி்ு ுழண பச்ி்றை.
         
         2. பை்க் இி்9் ுழவ;ழடயதாக இ<்ு்.

         3. எை்ு் ிி்த பை் பலா்பை்.

2. பு

1. பு ப்ழண ில்ுகி் ஒ்=.

    2. புிழை இ்ு்க் பத்வமாக் க<ுவ்.

    3. புிி<்ு ிழட்ு் பா் நமு உட>்ு ந்ல ஆபரா்ிய்ழத் த<்.

3. ுி 
1. த்ீ் அிகமாக ுி்க பவ்ு்.

         2. பவ்ப் தா்க :ியாம் பமா் ுி்பத்.

3. ம<்ுவ் இளீ் ுி்க Bிைா்.

4. கட்  
1. கடி் பல உிிை்க் வா்ி்றை.

         2. கட் ீ் உ்பாக இ<்ு்.

3. கடி் அழல எ்பபாு் வ்ு பகா்பட இ<்ு்.

5. பா்ி

       1. பா்ி எை்ு 9்தாழட  வா்ி் த்தா். 
         
         2. ப்ி ிு:ழறி் நா் பா்ி ஊ<்ு் பச்பவ்.

         3. பா்ி எ்ழை ு்=லா அழை்ு் பச்றா்.

ககொு்க்ப்ட க ொ்களை் பய்பு்தி வொ்கிய் அளை்த .் 
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1. வ்ணிு 

1. நா் வழர்த ீ்ி்ு வ்ணி்பட்.
           
         2. எ் த்ழக பகால்ி்ு அைகாக வ்ணிுவா்.

         3. ஆிிய்  ஓிய்ு்ு வ்ணிு எ்= Bிைா்.

2. அ@   
                  
     1. ஒ<வ் அ@த பபாு ஆ=த் B=வு ந்ல பை்க்.
          

2. எ் த்ழக  எ்ழை அை ழவ்தா்.

3. அ@வு எை்ு் ிி்காு.

3. பற   
1. வ்ண்ு்K்ி அைகாக் பற்தை.

          2. ஆழம வாை்ி் பற்க ஆழச்ப்டு.

3. வாை்ி் பற்க ஆழச.

4. 9்தக்     
1. 9்தக் பி்பு ந்ல பை்க்.
2. 9்தக் பி்பதா் ந் அிA பப<ுி்று.

3. 9்தக்ி்ு I் எ்ற பபய<் உ்ு.

5. அ்மா
 1. அ்மா எை்ு சாத் ஊ்ி ி்டா்.

2. எ் அ்மாழவ எை்ு் ிி்ு்.

        3. எ் அ்மா எை்ு தழலவாி K்Dி ிுவா்.

ககொு்க்ப்ட க ொ்களை் பய்பு்தி வொ்கிய் அளை்த .் 
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1. பாு 
1. பாரியா் கிழதகழள பாடலாக் பாு.

       2. எ்க் ப்ி  மாணவ்க் ந்றாக் பாிைா்க்.

       3. :ழறயாக் பி்ி  பம்பகா்டா்  ந்றாக் பாடலா்.

2. ிழளயாு
1. நா் கபி ிழளயாிபை்.

          2. ிழளயாுவு உட>்ு ஆபரா்ியமாு்.

3. ப்ி ிு:ழறி் மாணவ்க் கிிி் ிழளயாுவா்க்.

3. H்ு  
1. பகி் H்ுவு எை்ு் ிி்காு.

          2. நா் எ் பா்ி;ட் H்ுபவ்.

3. மித்க?்ு் H்க் அவிய்.

4. பதா்ட் 
1. K்பதா்ட் ிகA் அைகாைு.

          2. பதா்ட்ி்ு பச்=  கா்கிக்  பி்பத்.

3.  ீ்ி் பதா்ட் ழவ்தா் ந்ல பலழை் பபறலா்.

5. ப்டாு

1. நா் ீபாவி அ்=  ப்டாு பவி்பப்.
           
          2. ப்டாுகி் பல வழகக் உ்ளை.

         3. ப்டாிழை் கவைமாக பவி்க பவ்ு்.

ககொு்க்ப்ட க ொ்களை் பய்பு்தி வொ்கிய் அளை்த .் 
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1. ுை்ழத
1. ுை்ழதக் இழறவி் ி்ப்க்.

           
         2. ுை்ழதக் ிி்பு அைகாக இ<்ு்.

         3. ுை்ழதகி்  ு=்9க் பவி்ழகயாைழவ.

2. ிி 
1. உிிை்கி் ிி்பு் ி்ி்பு் மிது்ு ம்ுபம உியு.

      2. ு்ப் வ<் பவழலி் ிி.

3. பதாழலகா்ிி் நழக்ுழவழய்  பா்்ு ிி்பத்.

3. பசழல

1. திைக்ி் பார்பிய உழட பசழல.
           
          2. பசழலி் ீள் ஐ்தழர ீ்ட் ஆு்.

          3. பசழல பல வ்ண்கி>் பல வழககி>் காண்பு்.

4. ி்டா் 

1. ி்டா் அழைவ<்ு் ிி்த இி்9 ஆு்.
         
         2. ி்டா் பல ிற்கி் காண்பு்.

         3. ி்டா் வா்கலா் ழகீு.

5. கரி 
      1. கா்ு ில்ுக?் ஒ்= கரி ஆு்.
         
         2. கரி நா்கி உயர:் I்=பிழை்ு ிபலா எழட;் பகா்டழவ. 

         3. கரி பதழை ி<்ி உ்ு்.
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1.  ீ்ு  
1. எை்ு ீ்த் பதியாு.

          2. ீ்ச்  ிக்ிற்த  உட்பி்ி.

  3. ீ்க் ீி் ீ்த வ்லழவ.

2. எ@ு 

1. நா் கிழத எ@ிபை்.
          

2. ஒ<:ழற எ@ுவு L்= :ழற பி்பத்ு் சம்.
 

         3. பாரி பதாி்ு கித்க் எ@ி் பகாு்பா்.

3. ுி   
1. எ் மாமாழவ் பா்்த மி்்ிி் ு்ி் ுி்பத்.

          2. மா் ு்ி் ுி்ு ஓியு.

3. ரா: ீ்ச்  ுள்ி் ுி்தா்.

4. ப்ி்Bட்  
 1. சரவண் ப்ி்Bட்ி்ு பச்ல அ@வா்.

            2. ப்ி்ு ுி்த பநர்ி் பச்ல பவ்ு்.

 3. ப்ிி் ச்ட ி்ட்கழள மி்ு நட்க பவ்ு்.

5. ப்ட் 
1. எை்ு ப்ட்  ிட ிகA் ிி்ு். 

          2. காித்தா், ு்ி, பழச பபா்றவ்ழற் பகா்ு ப்ட் பச்யலா்.

          3. ப்ட்க் வ்ண வ்ண ிற்கி் காண்பு்.
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1. ந்ப்

1. ந்ல ந்ப்க?ட் பைக பவ்ு்.
        

2. ஆப்ு் கால்ி் உதAபவபை உ்ழமயாை ந்ப்.

        3. நா் ப்ி்ு எைு ந்புட் பச்பவ்.

2. ுிழர  

1. ுிழர பாP்ி வழகழய்சா்்த  ில்ு.
       
          2. ுிழர ஏ் உைA் வ்ி  இ@்கA் பய்பு்.

          3. ுிழரக் பவகமாக ஓு்.

3. நட

1. அிகாழலி் நட்பு ந்ல பை்க்.
         
         2. எ் ந்ப் ீ்ி்ு நட்ு பச்பற்.

         3. பப்பறாழர் ி்ப்ி நட்க பவ்ு்.

4. யாழை  
1. யாழை ில்ுகி் பபியு.

         2. யாழை பாP்ி வழகழய்சா்்து.

          3. யாழைி் ஒி ிி=த் ஆு்.

5. தழல   

1. உலி் உ்ள அழை்ு உிிை்க?்ு் தழல உ்ு. 
         
          2. தழலி் :்ிய உ=்பாை Lழள உ்ளு.

          3. தழலிழை ம்ழடஓு பாுகா்ி்று.
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1. மழை

1. எை்ு மழை  ீி் காித் க்ப் ிட ஆழச. 
       
         2. மழைபப்;்பபாு இி;் ி்ை>் பதா்=்.

         3. நா் மழை ீி் ிழளயாுபவ்.

2. அிகல்
1. அிகல்கழள  பப்க் ி<்9வ்.

           2. அிகலு்ு நழக, ஆபரண் எ்ற பபய்க?் உ்ு.

         3. அிகல்க் அைு்ு அைு பச்்ு்.

3. ி்க்

1. ி்க் ில்ுகழள பவ்ழடயாி உ்ு்.
           
         2. ி்க்க் B்டமாக வா@். 

         3. ஆ்ிி்காி>் இ்ியாி>் ம்ுபம ி்க்க் காண்புி்றை.

4. ீ 

1. ீ பழைய க்கால்ி் க்ுிி்க்ப்டு.
           
         2. ப்சKத்கி் ஒ்= ீ.

         3. ீிழை பந<்9 எ்=் B=வ்.

5. ஓு

1. நா் 300 ீ்ட் Hர் ஓுபவ். 
     

2. பப<்ழத் ிி்க L்ிழற்க  ஓிபை்.

         3. ி<ட் பபாீு்ு பய்ு ஓுவா்.
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1. மர்

1. மர் நம்ு ிைழல் த<ி்று.
           
          2. நா் உ்பத்ு ுழவ ிு்த பை்கழள் த<ி்று.

         3. மர்க் தா் மழை்பபாிி்ு ஆதார்.

2. க்க்

1. க்க் உடி் :்ிய உ=்9 ஆு்.
           
          2. ீழர உணAக் க்க?்ு் ிற்து .

          3. ில்ுகி் க்க் இரி் ஒி<் த்ழம உழடயு.

3. ி<க்கா்ிசாழல

1. நா் ி<க்கா்ிசாழல பச்பற். 
           
          2. ி<க்கா்ிசாழலி் ச்ட ி்ட்கழள ி்ப்ற பவ்ு்.

         3. ி<க்கா்ிசாழலி் ில்ுகழள ு்9=்த் Bடாு.

4. வாை்

1. இரி் வாை்  ிகA் அைகாக இ<்ு்.
           
         2. வாை்ி் ந்ச்ிர்க் அைகாக ி்ுி்றை.

         3. வாை்ி் மழை்பபாிி்ு :்ு் ி்ு் வாைி் பதா்=்.

5. பபு

1. பபுவு் ஒ< கழல. 

2. எ் ந்ப் ி<்ுற் ுி்ு ஐ்ு ிிட் பபிைா்.

         3. ந்ல பசா்கழளபய பபச பவ்ு்.
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1. ம்ிழக

1. ம்ிழக பவ்ழள ிற்ி் இ<்ு்.
         
         2. ம்ிழக் Kழவ பப்க் தழலி் Dி்பகா்வ்.

         3. ம்ிழக ிி்ழப்் நா்ி் பதிய மல் ஆு்.

2. மாத்க்

1. தி் மாத்க் பமா்த் ப்ிர்ு.
         
         2. ழதமாத்ி் பபா்க் ிைா பகா்டாுவ்.

         3. தி் மாத்கழள எ@ு.

3. பறழவ

1. பறழவ  Bு க்ி வா@்.
         
         2. பறழவக் தாிய்கழள உணவாக உ்ு்.

         3. பறழவக் பற்பு அைகாக இ<்ு்.

4. பாக்கா் 
1. பாக்கா் ப்ழச ிற்ி் இ<்ு். 

           2. பாக்கா் கச்9 ுழவ;ழடயு.

         3. பாக்கா் உட>்ு  ந்லு.

5. வழர

1. ஓிய் பபா்ிி் :ய் வழர்பத். 

2. ுமர் ஓிய் க்Pி்ு் பச்றா்..

3. நா் வ்ண்ு்K்ி வழரபவ்.
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1. கித்

1. ஒ<வ்்பகா<வ் அ்ழப  வள்்ு்பகா்ள கித் உதAிறு. 
           
         2. கித் Lல் ப்ிழக்காை வா்்ு்கழள் Bறலா்.

         3. கித் Lல் பயண அுபவ்கழள் பதிி்கலா்.

2. நா்

1. நா்க் மித்கி்  ந்பைாு்.
           
         2. நா் அழசவ உணAகழள ி<்ி  உ்ு்.

         3. பமா்பச்ி நா்க?்ு அிக்.

3. ீ்

1. ீ் த்ீி் ீ்ு்.
           
         2. ீ்கி் பல வழகக் உ்ளை.

         3. ீ்க் பல வ்ண்கி் காண்பு்.

4. பதாழலபபி

1. பதாழலபபிழய அபல்்சா்ட் ிரகா்பப் க்ுிி்தா்.
           
         2. பச்ி பிமா்ற்ி்ு  பதாழலபபி ிகA் உதAிறு.

         3. பதாழலபபிிைா்  உலகபம ு<்ி ி்டு.

5. பி

1. நாழள அவ் கா்ிி் ுயசிழத  9்தக் பி்பா்.
         

2. 9்தக் பி்பு ிற்த பபா@ுபபா்ு.              

3. நா் மாி்பிி் ஏிபை்.
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• அ்பா பவழல :ி்ு நா்ு மி்ு் ி<்9வா். 
 

• வாி் ி்ை் பி்ி்டு. 
 

• மழல அிவார்ழத அழட்பத். 
 

• அ்ணா அபதா பா் ி்ி வ<ிறா்.  
 

• ிழத :ழள்ு பசி வள்்து. 
 

• மழை பப்ய நா் எ்ை பச்ய பவ்ு்? 
 
 
• யாழை ு்ி்ழகயா் எு்து. 
 
 
• பறழவக் ஒ்றாக் பற்ு வ்தை. 
 
 
• மாணவ்க் ீ<ழடி் வ்தை். 

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
 
ச்தமாக் பி்ு் பழகA்.  
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• நா் பதைாிராம் கழதழய் பி்பத .் 
 

• 9்தக்ி் ிழல ஐ்பு Nபா். 
 

• எை்ு் த்ீி் ீ்த் பதி;். 
 

• இர்ு நா்களாக உட்ிழல சிி்ழல. 
 

• நா் ிMபெ்ிி் வி்ிபற். 
 

•பச்ற :ழற :த் மி்பப் எு்பத். 
 

•ிிவ்ிி் சாிழய் பதாழல்ு ி்டா். 
 

• Kழை அலமாிி் பமபல ஓுிறு. 
 

• நகர்கி் ீுக் அு்கு்காக உ்ளை. 

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
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• அிிய் மாநாு நட்து. 
 

• ுர்ு மர்ி்ு மர் தாA். 
 

• கா்ி் ீ  ப்ியு. 
 

• மழலி் பலவழகயாை உிிை்க் வா்ி்றை. 
 

•  ீ்பச்வக்ி் பிக் இ<்தை.   
 

• ப்ி்Bட் அ<ி் பதா்9 இ<்ிறு. 
 

• பப<்ி்  அழைவ<் விழசயாக ஏிை். 
 

• ஒபர ிற்ி்  நா்ு ப்ுக் உ்ளை. 
 

• பம@ுவ்்ிழய அழணயாம் பாுகா்பத். 

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
 
ச்தமாக் பி்ு் பழகA்.  
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•  பகழடழய உ<்ி ிழளயாிபை். 
 

• த்ீி் வா@் ீ்கழள் தழரி் பபாட்Bடாு. 
 

• பகா்ி் உணA ீ் ம்=் K்ியாு். 
 

• :தலா் உலக்பபா் 1914 ஆ் ஆ்ு நழடபப்று. 
 

• காக் கா கா எை் கழர;். 
 

• ிி;் மி>் ந்ப்க். 
 

•ஆிிய் ுை்ழதகழள இ< ு@்களாக் ிி்தா். 
 

• வாசி் வ்ண்பகால்க் எ்கழள வரபவ்றை. 
 

•  பா9 ிுி் காி்  ஒ< பச்ி  Bிைா். 

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
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• ிைி் அ<ழம  பவிி் பதி;். 
 

• 9்ிகழள இழண்ு ி்க்ி் உ<வ்ழத வழர;்க்.  
 

• விவ்ி்பக்ற பபா<ழள பச்்கA். 
 

• L்= எிக் ஓிை. 
 

• ுு்ப்ுட் பகாி>்ு் பச்பற். 
 

• எை்ு்  ப்ட் ிட  ஆழச. 
 

• பு பா் த<் ில்ு . 
 

• ப்பர் ுை்= ுை்= ஓியு. 
 

• நக் ம்=் :ிழய உடு்ுட் பவ்ட பவ்ு். 
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• கா்= அிகமாக ீியு. 
 

• யாழைக் B்ட்  B்டமாக  வா@். 
 

• எை்ு ி<்பமாை ிழளயா்ு கா்ப்ு. 
 

• பா்பா தவ்்ு வ்தா்.  
 

• மாமர்ி் மா்பை்க் பதா்ிை. 
 

• அில் உழத்தி் ப்ு  இர்டாக் ிள்து. 
 

• மாில  அளிலாை கபி் பபா்ி நழடபப்று. 
 

•. அ்ி்லாதவ்க் 9@ழவ் பபா்றவ்க .் 
 

• ி<்ுறி் 1330 ுற்க் உ்ளை. 

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
 
ச்தமாக் பி்ு் பழகA்.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



• ிழைி்லாம்  எ@த பவ்ு். 
 

• இ்ியாி் தழலநகர் 9ு பட்ி. 
 

• மர்க் அட்்ியாக வள்்ி<்தை. 
 

• ச்ழதி் க்ிி்கா் வா்ிபை். 
 

• பப்பறா்க?்ு்  ீ் பிய  பவ்ு். 
 

• பாரிி் ழகபய@்ு அைகாக இ<்து. 
 

• வாசி் வ்ண்பகாலி்பட். 
 

• மர்ி் ிைி் ஓ்பவு்பத். 
 

• கா்ழகி் ிற் க<்9. 
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• :=்ழக் கி்ு ப் உழட்ுி்டு. 
 

• உ.பவ. சாிநாத் தி@்காக உழை்தா். 
 

• :ய்ி்ு வயு தழட இ்ழல. 
 

•கட்கழரி் ுி்்த கா்= ீியு. 
 

• மர்ிி<்ு அி் ீபை ி@்ுி்டு. 
 

• காழலி் க் ிி்து் கடAழள் பதா@. 
 

• ிழர்ீழலி் ிற் ிவ்9. 
 

• கிிி் பவழல பா்்ு க் ிவ்ு ி்டு. 
 

• ீபாவிழய :்ி்ு 9்தாழட வா்ிபை். 

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
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• மர்ிழளி் ு<ி்Bு இ<்து. 
 

• ுி் B B  எை்BA். 
 

• மிி் இறு  பல வ்ண்கழள உழடயு. 
 

• ப்ட்ிி<்ு கி= அ=்ு ி்டு. 
 

• ிழளயா்ு்ிடி் பபா்ிக் நழடபப்றை. 
 

• மாணவ்க் வ்டமாக அம்்ி<்தை். 
 

• நி இழர பதி அழல்து. 
 

• வயி் பந்கி்க் ிழள்ி<்தை. 
 

• ப்ி்Bட்ி்ு ஒ்பு மி்ு் பச்பற்.   

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
 
ச்தமாக் பி்ு் பழகA்.  
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• வயதாை Kழை கா்ி் வா்்ு வ்து. 
 

• பச்ி்  உ்பத்காக உணவக்ி்ு பச்றா .் 
 

• ுை்ழத பவகமாக தவ்்ு வ்து. 
 

• மர்ழத் ிு்ிைா். 
 

• கமலா,  அ்ழத ீ்ி்ு் பச்றா். 
 

• த்ீ் ுி்பத்ு ுள்ி்ு பச்றா். 
 

• ஆ்ி் மர் ித்ு வ்து. 
 

• பை்கி் எ்ி்ழக அிகமாக இ<்தை. 
 

• பதீ்க் பதழை் பசகி்தை.     

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
 
ச்தமாக் பி்ு் பழகA்.  
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• க@ுக் பகாிழய் ிி்ு்பகா்டை. 
 

• :ய் பபா்ிி் பவ்ி பபறி்ழல. 
 

• ி=்ழத;் ுிழர;் பா்்ு பச்றை. 
 

• க<்பலழகி்  ‘அ்மா’  எ்= எ@ிபை். 
 

• காழலி் ப் ுல்ுவு எைு பை்க். 
 

• மி மாதவ் இ<வ<் ந்ப்க். 
 

• ஒ்பவா< ு@A்ு் ி்டா் பகாு்தை். 
 

• பறழவகழள;் ில்ுகழள;் பா்்ு ிய்பத .் 
 

• 9்ி மா்க் B்டமாக பச்>். 

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
 
ச்தமாக் பி்ு் பழகA்.  
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• L்= மாத்க் கி்ு ஊ<்ு் பபாபை். 
 

• பப்க் கவழல;ட் காண்ப்டை். 
 

• இர்ு வார்ி்ு  :் பசிி்  K K்து. 
 

• நாழள்ு்  தி்  பத்Aக் நழடபப=். 
 

• ிழதகழள ில்ி் ஊ்ிபை்.  
 

• க்பி ஆுகி் உடிி<்ு க்பி ஆழட தயாி்க்புிறு.  
 

• ஒ< ுவழளி் ீழர எு்ு்பகா்ள பவ்ு். 
 

• பத் B்ி்  இராி்பதீ இ<்ு்.  
 

• தாவர்கழளபயா ில்ழகபயா பசத்பு்த் Bடாு. 

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
 
ச்தமாக் பி்ு் பழகA்.  
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• பறழவக் மர்கி் Bுக்ி வா்ி்றை. 
 

• மரிைி் ஓ்பவு்பத்.  
 

• 9ி பி்தா>் 9்ழல் ி்ைாு. 
 

• ஆலமர் பதா்ிய நாு இ்ியா. 
 

• மர்கி் பலவழகக் உ்ளை. 
 

• பப<்ு மழல ீு பச்று. 

 

• இ்ியாி் பதிய்பறழவ மி். 
 

• கா்ி் அரச் ி்க். 
 

• நி த்ிர:்ள ில்ு. 

 

• எ=்9க் விழசயாக் பச்>். 

 
 

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
 
ச்தமாக் பி்ு் பழகA்.  
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• எ்ு் பா்்தா>் பசி பகாிக் மர்க் காண்ப்டை. 
 

• வ்ண்ு்K்ிக?்ு ஆ= கா்க் உ்ளை. 
 

• பதீ்க் B்டமாக வா@். 
 

• பகாழடகால்ி் ப<்ி ஆழட அிய பவ்ு். 
 

• மழை ீ் பசா்ு்பசா்டாக ில்ி் ி@்து. 
 

• அ<் பசா்வா் இ<்தா>் ந்றாக் பபிைா். 
 

• ுள் H்ழமய்= இ<்ிறு. 
 

• Dியபவ்ப்ிைா் ீ் ஆியாி்று. 
 

• பமக்க் ுி்்ு மழை பபாிி்றை. 

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
 
ச்தமாக் பி்ு் பழகA்.  
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• ச்்கழர ீி் கழர்ு ி்டு. 
 

• ீழர் பசி்பு் பாுகா்பு் நமு கடழம. 
 

• கா்= எ்லா இட்ி>் பரA். 
 

• மர்க் அழை்ழத;் பவ்ிை். 
 

• கா்ிழை் க்களா் பா்்க :ி;மா? 

 

• எை்ு இற்ழகக் :ழள்தா் எ்பி இ<்ு்? 

 

• ில்ுக் ஒ்றாக் Bிை. 
 

• இ்ியா ி்பவிி் பசய்ழக்பகாழள ஏியு. 
 

• எை்ு் தாகமா் இ<்து. 

 
 

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
 
ச்தமாக் பி்ு் பழகA்.  
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ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
 
ச்தமாக் பி்ு் பழகA்.  

• ப்ு்9@்கிி<்ு ப்ு இழை பபறலா். 
 

• பா் பபா<்க் உட>்ு ந்லு. 
 

• ிவ்9 ிள்ு எி்தAட் பப<்ு ி்=ி்டு. 
 

• பதாழல்கா்ிி்  ிள்பர் பா்்பத .்   
 

• சாழல ிிகழள் ி்ப்ற பவ்ு். 
 

• ம<்ுவமழை்ு அ<ி் ீு இ<்ிறு. 
 

• K்கழள் பி்ு ிழளயாடாபத. 
 

• க்ணாL்ி ிழளயாடலா்  வா<்க். 

ீ்க்ட வா்ிய்களை்  
 
ச்தமாக் பி்ு் பழகA்.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



1. ிைA் இ<்து வதாகெ ுக னாை 
 
   வதாகெ ிைA் ுக னாை இ<்து. 
 
 
2. உ் ிகனா்கை் ெுப்ை் வெ்்து 
 
   ெுப்ை் உ் ிகனா்கை் வெ்்து. 
 
 
3. எ் வா்்ச=ிு ி<்ு் உை் சாுநக 
 
   ி<்ு் உை் சாுநக எ் வா்்ச=ிு. 
 
 
4. தி்சநாி இபாந் ஆு் வின சநாி 
 
   இபாந் வின சநாி தி்சநாி ஆு். 
 
 
5. செ்தா் சா்கந K்ுறி 
 
    K்ுறி சா்கந செ்தா். 
 
 
6. ுக ் செ் ்  ா்வ  வான் 
 
    வான்  ா்வ  ுக ் செ் ். 
 
 
7. ்ாை  ்்து ி்ை் நகற ச்ததா் 
 
   நகற ச்ததா் ி்ை் ்ாை  ்்து. 
 
 
8. ச<்ன் அகைனா் வெி்தா் ி=ை ி=ை் 
 
    ி=ை ி=ை் வெி்தா் ச<்ன் அகைனா .் 
 
 
9. நி்ு த<் நி்்ிகன் ைகை் 
 
   ைகை் நி்ு நி்்ிகன் த<். 
 
 
10. த்ீி் :தக்ு்  ிகந 
 
    :தக்ு் த்ீி்  ிகந. 

எிய ச ொ்க் 
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1. விற்9 தா் ி்ு் வபாகெ் சைா்ைா் 
 
    வபாகெ் சைா்ைா் விற்9 தா் ி்ு். 
 
 
2. நா்ி் சைா்ைு ி்ை்  கி் 
 
    ி்ை்  கி் நா்ி் சைா்ைு. 
 
 
3. எு்ு் சைா்ை ுப்ுை் ு்ா்ைக 
 
    ுப்ுை் ு்ா்ைக எு்ு் சைா்ை. 
 
 
4. த்தி்து எ=்9 த்ீி் 
 
    எ=்9 த்ீி் த்தி்து. 
 
 
5. ஓ்ை்வா்ி்ு் B்ி்ைு :ன் ஆகநகன 
 
    :ன் ஆகநகன ஓ்ை்வா்ி்ு் B்ி்ைு. 
 
 
6. ் ற்ை் அிைாகி் எ@ ு 
 
    அிைாகி் எ@ ு ் ற்ை். 
 
 
7. இ<்ு் ிநாை ீ  ா் 
 
     ா் ீ ிநாை இ<்ு். 
 
 
8.  <ிு த ்்ு ுற்கத 
 
    ுற்கத த ்்ு  <ிு. 
 
 
9. ுக்ு ி்ைு எ@ு ு ைித் ி்்ெிா் 
 
    ி்்ெிா் ைித் எ@ு ு ுக்ு ி்ைு. 
 
 
10. வந்ி்ு ு வதா்ை்ி் 
 
     வதா்ை்ி் ு வந்ி்ு.  

எிய ச ொ்க் 
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1. க ை் இ<்த  அறைா K்ைாி் 
 
    K்ைாி்  அறைா க ை் இ<்த. 
 
 
2. இ<்ு் :<்கை்ைா் ீ்ு 
 
    :<்கை்ைா் ீ்ு இ<்ு். 
 
 
3. ்ு உை்ி்ி உை்்ி்ு  
 
    உை்ி்ி உை்்ி்ு ்ு. 
 
 
4. இபாி ி்ா் ிு:கி் ைிி 
 
    இபாி ிு:கி் ைிி ி்ா். 
 
 
5. ஒ< வதின்ைிஞ் ு்பநின ாபினா் 
 
    ு்பநின ாபினா் ஒ< வதின்ைிஞ். 
 
 
6. :திை்கத் ச்வ் ா் ஓ்ை்வா்ிி் 
 
    ா் ஓ்ை்வா்ிி் :திை்கத் ச்வ். 
 
 
7. ிக்ி<்த  னி் ச்ைி்ை் 
 
     னி் ச்ைி்ை் ிக்ி<்த. 
 
 
8. ந்ிி ஆிா் ஊ்ெ் 
 
    ந்ிி ஊ்ெ் ஆிா். 
 
 
9. செ்வத் ா் ை்் ைாித்ி் 
 
    ா் ைாித்ி் ை்் செ்வத்.  
 
 
10.  ா் வத  ிகநகன ஒ்=கநனாை உ்ைா்ு் 
 
     ஒ்=கநனாை  ா் வத  ிகநகன உ்ைா்ு்.  

எிய ச ொ்க் 
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1. ித்த ைுை் ிி் 
 
    ிி் ைுை் ித்த.  
 
 
2. இபி் வதா்=்  ாி் ்ெ்ிப்ை் 
 
    இபி் ்ெ்ிப்ை்  ாி் வதா்=். 
   
 
3. ஓினு ு்ி :ன் ுி்ு 
 
    :ன் ு்ி ுி்ு ஓினு.  
 
 
4. ுக்ுி்ைு நகற ச் ு் ச ்ு தா் நப்ைக 
 
    நப்ைக ச ்ு தா் நகற ச் ு் ுக்ுி்ைு. 
  
 
5. Bைாு த்ீகப ீணா்ுத் 
 
    த்ீகப ீணா்ுத் Bைாு. 
 
 
6. வ = சன் அிைி் கை 
 
    அிைி் வ = சன் கை.  
 
 
7. ி்செ் ி உதA ு 
 
    ி்செ் உதA ு ி. 
 
 
8. ற்ை் இ<்த அிைநாை நப்ி் 
 
    நப்ி் ற்ை் அிைநாை இ<்த.   
 
 
9. ு்ைகபி் ிகனாி ்ுை் 
 
    ு்ைகபி் ்ுை் ிகனாி. 
 
 
10. இகநை் இ்க ீு்ு 
 
     ீு்ு இகநை் இ்க. 

எிய ச ொ்க் 
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1. ஊ்ிா் செி்ு ை்ண் ீ்  
 
    ை்ண் செி்ு ீ் ஊ்ிா். 
 
 
2. ீகண ீ்ிா் தாநகப 
 
    தாநகப ீகண ீ்ிா். 
   
 
3. ஆிினிை் விா் ாா 
 
    ாா ஆிினிை் விா். 
 
 
4. ீ் சைாி்து ா்ிப்ி் 
 
    ா்ிப்ி் ீ் சைாி்து. 
  
 
5. பாொ  ா்ிா் 9்தை் நிிை் 
 
    நிிை் 9்தை்  ா்ிா் பாொ. 
 
 
6. ிகனாை் நாக வப் செ்ா்ை் ுற்கதை் 
 
    ுற்கதை் நாக வப் ிகனாை் செ்ா்ை். 
 
 
7. ிினு ை் னாகி் 
 
    னாகி் ை் ிினு. 
 
 
8. த்கை;் ச்் ிு அ்ைாA் 
 
    அ்ைாA் த்கை;் ிு ச்்.   
 
 
9. உி்ு் ிகெ Dின் ிற்ு 
 
    Dின் உி்ு் ிகெ ிற்ு. 
 
 
10. இி்ாை ெ்்ைகப இ<்ு் 
 
     ெ்்ைகப இி்ாை இ<்ு். 

எிய ச ொ்க் 
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1. ஓின் அ<்தி ீ்ிா்  
 
   அ<்தி ஓின் ீ்ிா .்  
 
 
2. ிநா்ி் செ்ா் நவா ச ிா்ி்ு 
 
    நவா ச ிா்ி்ு ிநா்ி் செ்ா்.  
   
 
3. செ்க வ க்ைாை செ்ா் செ் ் 
 
    செ் ் வ க்ைாை செ்க செ்ா்.  
 
 
4. வதாகைகன ஆினு ிி்ு நி் அறைாை 
 
    நி் வதாகைகன ிி்ு அறைாை ஆினு.  
  
 
5. ைாண்்ைு  ா் வநைL்ை்ுை் 
 
     ா் வநைL்ை்ுை் ைாண்்ைு. 
 
 
6. செ்ா் ி<ிறாி்ு்  ாி ா்ி;ை் 
 
     ாி ா்ி;ை் ி<ிறாி்ு் செ்ா். 
 
 
7. வது் இி்து ா>் 
 
    ா>் வது் இி்து. 
 
 
8. னாக;் செ்ு ுிகப;் 
 
    னாக;் ுிகப;் செ்ு. 
 
 
9. ற் @்த இ<்து நப்ி் 
 
    நப்ி் @்த ற் இ<்து. 
 
 
10. ்ு்  ்ண்ு்K்ி ிைி்ு் 
 
      ்ண்ு்K்ி ிைி்ு் ்ு்.  

எிய ச ொ்க் 

RangaRakes tamilnavarasam.com



1. உ்ு் நா் 9்க 
 
    நா் 9்க உ்ு்.  
 
 
2. இ<்து நப்ிகி் ீ்சைா்ி 
 
    ீ்சைா்ி நப்ிகி் இ<்து.  
  
 
3. ு=்வை ஆ்ி் ை்ை்்ைு ா் 
 
    ா் ஆ்ி் ு=்வை ை்ை்்ைு.  
 
 
4. வந் ு்ினு ீ் ீ<்ு 
 
    ீ் ீ<்ு வந் ு்ினு.  
  
 
5. இ<்ு் :னி் சிதாை ைாு 
 
    :னி் ைாு சிதாை இ<்ு். 
 
 
6. இகப 9ா வதினு 
 
    9ா இகப வதினு.  
 
 
7. செ்் ீ ் ைை>்ு் 
 
    ீ ் ைை>்ு் செ்்.  
 
 
8. சா<்ைக் உணA் உ்ு்வாு ி்த்Bைாு 
 
    உ்ு்வாு உணA் சா<்ைக் ி்த்Bைாு.  
 
 
9. இ<்து ஆநப் ஓ் அ<வை ு்ி் 
 
    ு்ி் அ<வை ஓ் ஆநப் இ<்து.  
 
 
10. அகை்ை்்ு ிி இ<்து B்ி் 
 
     ிி B்ி் அகை்ை்்ு இ<்து.  

எிய ச ொ்க் 
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1. வத்A வ்=் எ@ிா் வ ி 
 
    வ ி வ்=் வத்A எ@ிா்.   
 
 
2. ்ி்ு் செ்ி செ்ா் ிி ்ிி் 
 
    செ்ி ிி ்ிி் ்ி்ு் செ்ா். 
  
 
3. ிி்ு் எ்ு் சா்கந தகனா்ி த்ொS் 
 
    த்ொS் தகனா்ி சா்கந எ்ு் ிி்ு். 
 
 
4. ைா்்ு் ிபா்கெ் சைா்ு் சைா்தா் 
 
    ிபா்கெ் சைா்ு் சைா்தா் ைா்்ு்.  
  
 
5. ிகனாு் வந் சதா்ி ுப்ுை் நப்ி் 
 
    ுப்ுை் நப்ி் வந் சதா்ி ிகனாு். 
 
 
6. ி<ிறா ஊி் கைச=் ஆ்ுவதா=் எ்ை் 
 
    எ்ை் ஊி் ஆ்ுவதா=் ி<ிறா கைச=்.  
 
 
7. ை்ைு சைௌதாி ஒ்க் ச் ன் 
 
    சைௌதாி ச் ன் ஒ்க் ை்ைு. 
 
 
8. உ்ண செ்ா் உண ை் வைாி ி்=்ி 
 
    வைாி ி்=்ி உ்ண உண ை் செ்ா்.    
 
 
9. சைா்ி<்த  ா்ி் ்ு ை@ுை் 
 
    ை@ுை்  ா்ி் ்ு சைா்ி<்த.  
 
 
10. ெ்கத்ு்  ா்ை ைா்ைி செ்ா் நாத ் 
 
     நாத ் ைா்ைி  ா்ை ெ்கத்ு் செ்ா். 

எிய ச ொ்க் 
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1. ஒி்்தAை் செ்>் ்கெ ி்ு வ<்ு 
 
    வ<்ு ்கெ ி்ு ஒி்்தAை் செ்>்.  
 
 
2. சைாு்வத ுணநாு் இ்ாத ்்ு் உன்்த 
 
    இ்ாத ்்ு் சைாு்வத உன்்த ுணநாு். 
  
 
3. செ்் நகறீி் ுி்தி ுற்கதை் 
 
    நகறீி் ுற்கதை் ுி்தி செ்்.  
 
 
4. ஒ< எ@ிவ் ா் ைிகத 
 
    ா் ஒ< ைிகத எ@ிவ்.   
  
 
5. ஒ< கை்வி  ா்ிவ் ா் 
 
    ா் ஒ< கை்வி  ா்ிவ்.  
 
 
6. வெ்சதி;் சநாிை் இப்ு எ்ு 
 
    எ்ு இப்ு சநாிை் வெ்சதி;்.  
 
 
7. ச்ா் ிு வதி நா=வ ை்வா்ிி் 
 
    வதி நா=வ ை்வா்ிி் ிு ச்ா .் 
 
 
8. வதிா் இபா: I்ைக் Iை்ி் 
 
    Iை்ி் இபா: I்ைக் வதிா்.    
 
 
9.   ் ை்ு நி்்ினகை்தா் ்்ைக் 
 
    ்்ைக் ை்ு நி்்ினகை்தா்   ்.  
 
 
10. அ<வை ா்்தா் இபாி அிக் ா்ி் 
   
     இபாி ா்ி் அ<வை அிக் ா்்தா .் 

எிய ச ொ்க் 
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1. ி் சைா்ை நப் =் ்ாை ைபி ி்ு 
 
    ்ாை நப் =் ி் சைா்ை ி்ு ைபி.  
 
 
2. ா் ா்்ு ுகப்து ி<ைக் 
 
    ி<ைக் ா்்ு ா் ுகப்து. 
  
 
3. வை்வை் ா்ிிை் ைகத ா் 
 
    ா் ா்ிிை் ைகத வை்வை். 
 
 
4. ிைA் கநப் உனபநாு 
 
    கநப் ிைA் உனபநாு.  
  
 
5. ி்ி்வ் ா்  ு்9 ்தா் 
 
    ா் ்தா்  ு்9 ி்ி்வ். 
 
 
6. வொ:  ா்ிா் நுகபி் 
 
    வொ: நுகபி்  ா்ிா். 
 
 
7.  ்தா் ாகன ஒ<  ்்ு ப்னா 
 
    ப்னா ஒ< ாகன  ்்ு  ்தா். 
 
 
8. ி ாை வ ்ு் ை்ை நி்ு் சிவனாகப 
 
    சிவனாகப நி்ு் ி ாை ை்ை வ ்ு். 
 
 
9. ற்ை் இ<்ு் ுக னாை ிைA் 
 
    ற்ை் ிைA் ுக னாை இ<்ு். 
 
 
10. :்:்ாை ா்ற்ி் இ<்ு் வதா் 
    
     ா்ற்ி் வதா் :்:்ாை இ<்ு். 

எிய ச ொ்க் 
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உரையாட் - 1 
 

ப்ுபப=பவ்க் :-  ஆிிய், மாணவ் 
 

ஆிிய் :  ண்ை் நாண ்ைவ! 
மாணவ் :  ண்ை் அ்நா. 
ஆிிய் : அக <் ீ்ு்ாை்               
                :ி்ுி்ீ்ைா? 
மாணவ் : :ி்ுி்வைா் அ்நா . 
ஆிிய் : ாபினா் ்ி உ்ை?்ு சதி;நா? 
மாணவ் : சதி;்  அ்நா.  ் வதின் ைிஞ் 
                ாபினா்.  
ஆிிய் : ்=. ாபினாி் இன்சன் எ்? 

மாணவ் : ு்ரபயா. 
ஆிிய் : ்=. ாபினாி் ஊ் எ்? 
மாணவ் : எ்ரடயா9ை். 

ஆிிய் : ்=. ாபினா் ைிகதைி் வது் 
                இப்ி் சனகப்  B=? 

மாணவ் : ை்ண் ா்ு, ுி் ா்ு. 
ஆிிய் : ்=. ாபினாி் ச்வா் சன் எ்? 
மாணவ் : ி்்ொி ன், இ்ுி அ்நா் . 
ஆிிய் : ்=. ாபினா் ி்த ஆ்ு எ்? 

மாணவ் : 1882.        

ஆிிய் : ாபினா<்ு ிி்த ி எ்? 

மாணவ் : ்ிி்கைனா்.        
ஆிிய் : ாபினாி் நகி சன் எ்? 
மாணவ் : பெ்ல்மா்.   
ஆிிய் : ்=. ாபினா் ாை்ைி் ி்9? 
மாணவ் : ிுதக உண்க  ச ிைா்ு்  கைி் 
                ாபினா் ாை்ை் உ்ு. 

ஆிிய் : ்=. ாபினா் எ்த ஆ்ு நக்தா்? 
மாணவ் : 1921. 
ஆிிய் : அக <் ்ாை ாபினா் ்ி  
                அி்ு்ீ்ை் ்= . ாக ைாநபாெ் ்ி 
                ா்்வா். ்ி நாண ்ைவ !   

மாணவ் : ்ி அ்நா. 
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உரையாட் - 2 

 
ப்ுபப=பவ்க் :- அ்பா, மக். 

 

அ்பா : செ் ா இ்ை  ா. 
 மக் : இவதா  <ிவ் அ்ா. 
அ்பா : உ்ு எ்தக ா்ை் ்ி ிு:க?  
 மக் : ்ு ா்ை் அ்ா. 
அ்பா : ிு:க்ு எ்த ஊ<்ு செ்வ ா ?் 
 மக் : ை்ினாுநி செ்வ ா் அ்ா. 
அ்பா : உ்ு ை்ினாுநி சபா்் ிி்ுநா? 
 மக் : எ்ு ை்ினாுநி சபா்் ிி்ு .் 
அ்பா : ை்ினாுநிி் எ் ி்9 எ்= உ்ு 
               சதி;நா? 
 மக் : சதி;் அ்ா. எு ஆிின்                
               ை்ினாுநிி் ி்9 ்ி Bி;்ா .் 
அ்பா : எ்வை சொ் ா்்ைா். 
 மக் : இ்ின ச<்ைை்,  ்ைா ிிுைா,  

  அபி்ைை் வா் L்=  ைை்ை?்   
  ெ்ி்ு் இை் ை்ினாுநி. 

அ்பா : ை்ினாுநிி் எ்த வைாி் உ்ு? 
 மக் : ுநி அ்ந் வைாி் உ்ு. 
அ்பா : உு ஆிின் ை்ினாுநி ்ி வ = 
               எ்ச் ி்9 இ<்தாை் Bிா .் 
 மக் : ைைி் ுவ  ிவ ைா்த் ந்ை், 133         
               அிி் ி< ்? ் ிக, ைைி் ைகபி்  
               ைா்ி ந்ை் உ்ு எ்= Bிா். 
அ்பா : இ்ு் ஒ< ி்9 ை்ினாுநி்ு  உ்ு.  
               அு எ்? 
 மக் : ைாகி் ைைிி<்ு Dின் வதா்= ு, 
               நாகி் ைை>்ு் Dின் நக ு அ்ா. 
அ்பா : ்=. ா் அக <் ாக                
               ை்ினாுநி்ு இ்் ு்=ா செ்வ ா .் 
 மக் : ்ி அ்ா. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



உரையாட் - 3 
 

ப்ுபப=பவ்க் :- பெ்வ், பெ்ி 
  
பெ்வ் : செ்ி ீ  எ்தக நி்ு 
                 எ@்தா்?  
  பெ்ி : ா் ஆ= நி்ு எ@்வத .்  
பெ்வ் : ீ ீ்ு்ாை் எ@ிி்ைானா? 
  பெ்ி : ா் ீ்ு்ாை் எ@ி ி்வை .் 
பெ்வ் : இ்= எ்ை ீ்ி்  Kி. உ்ை  
                 ீ்ி் எ்? 
  பெ்ி : இ்= எ்ை ீ்ி் வதாகெ. 
பெ்வ் : இ்= தி் வத்A்ு ீ                   
                 ி்ுி்ைானா? 
  பெ்ி : ா் ி்ுி்வை், ீ 
                 ி்ுி்ைானா? 
பெ்வ் : ாு் ி்ுி்வை். 
  பெ்ி : உ்ிை் எ்தக வா உ்ு?  
பெ்வ் : L்= வா உ்ு. 
  பெ்ி : எ்ு ஒ< வா சைாு. 
பெ்வ் : ெி,  ா ்ி்ு செ்ா .் 
  பெ்ி : ்ி செ் ா. 
பெ்வ் : செ்ி, ீ ்ாை வத்A எ@த 
                 எு   ா்்ு்ை். 
  பெ்ி : ்ி செ் ா. உ்ு் எ்ுகைன 

                  ா்்ு்ை். 
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உரையாட் - 4 
 

ப்ுபப=பவ்க் :- அ்மா,மக் 
  
அ்மா : செ்ி ா் வைாி>்ு் செ்வ ாநா? 
  மக் : ெி்நா, எ்த வைாி>்ு் செ்ிவா். 
அ்மா : :<ை் வைாி>்ு் செ்வ ா். 
  மக் : அ்நா ா் 9்்ு ி்வை். 
அ்மா : ெி,  ா செ்ா். 
  மக் : அ்நா, வைாி் ிைA் அறைாை உ்ு. 
அ்மா : ஆநா். செ்ி வைாி் ிைA் அறைாை 
             உ்ு. 
  மக் : அ்நா எ்ு வபாொ K வ ்ு் . 
அ்மா : ெி,  ா்ி் சைா். 
  மக் : அ்நா, ொி ெ்த அ்ைாப்ி் அறைாை 
             இ<்ிா். 
அ்மா : இக ் எ்சா@ுவந அறு தா். 
  மக் : அ்நா இ்சா@ு எ்வை செ்ிவா்? 
அ்மா : எத்ு வை்ிா். 
  மக் : அ்நா ைகைை?்ு்  செ்வ ாநா? 
அ்மா : ெி, உ்ு எ் வ ்ு். 
  மக் : அ்நா, எ்ு ை்ந்,  கன் வ ்ு். 
அ்மா :  ா,  ா்ைா். 
  மக் : அ்நா எ்ு ஒ< கை்க வ ்ு் . 

அ்மா : இ்சா< ா் கை்க  ா்ைா்.           

  மக் : அ்நா எ்ு இீ் வ ்ு் . 
அ்மா :  ா, ுி்ைா். 
  மக் : அ்நா இீ் ுக னாை உ்ு. 
அ்மா : ெி, ீ்ி்ு செ்வ ாநா? 
  மக் : ெி்நா.       
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உரையாட் - 5 
 

ப்ுபப=பவ்க் :- அ்ண், த்கை. 
 
 

அ்ண் : செ்ி ா் இ்= I்ிகன் செ்வ ாநா? 
     த்கை : ெின்ணா, ா் I்ிகன்ி்ு  <ிவ் . 
அ்ண் : ொ்ி்ுி்ு செ்வ ா் . 
      த்கை : ெின்ணா. 
அ்ண் :  ா செ்ி வாைா் . 
     த்கை : இவதா  <ிவ் அ்ணா . 
அ்ண் : செ்ி, உ்ு னா<கைன I்ை் ி்ை  சபா்் 
                 ிி்ு்? 
     த்கை : ாபினா் ைிகதை், செனைா்த் ி=ைகதை் 
                 ிி்ு். 
அ்ண் : I்ிகன்  ்ுி்ைு. 
     த்கை : அ்ணா, உ்ு னா<கைன I்ை் ிி்ு்? 
அ்ண் : ை்ணதாெ் ைிகதை், ாபினாி் 
                 ி=ைகதை், பாெ் ி<்ண் ி=ைகதை் ிி்ு்   
     த்கை : இ்சா@ு ீ எ்த I் ி்ை வாிா்? 
அ்ண் : ா் ்ிி் ஒ<  ை்ுகப  
                 வா்ிி் வெ்்ு்வ், அத்ைாை ுி்சு்ை 
                  ்ு்வ். வப் ிகை்தா் செ்ி்தா் 
                 ி்வ். 
    த்கை : அ்ணா ை்ுகப வா்ிி் தக்9 எ்? 
அ்ண் : அி்ு  <் அின ி<ை்ைக் ்ின ை்ுகப   
                 எ@தவ ்ு்.  

     த்கை : அ்ணா ா் உ்ை?்ு உதி செ்ன ா? 
அ்ண் : வ ்ைா் செ்ி. ீ உ்ு ிி்தகத் ி. 
      த்கை : ா் செ்ி்தா் ந்=்  ாப                  
                 இத்ை் ி்ை்வாிவ். 
அ்ண் : ெி ி. ாபினா் ைிகதை் 9்தை் எு்ு 
                 க . ா் ி்ை வ ்ு் . 
     த்கை : ெின்ணா, ுி்சு்ு :ி்ுி்ீ்ைா? 
அ்ண் : ுி்சு்ுி்வை் செ்ி, ிிு வப் 
                 ாபினா் ைிகதை் ி்ை வாிவ் . 
    த்கை : ா் ா்ின ந்்ைி்  பா்=் 9்தை் ி்ை் 
                 வாிவ். 
அ்ண் : செ்ி இ்ு் ிிு வப்ி் ீ்ி்ு 
                 செ்ா். 
    த்கை : ெின்ணா.     
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மழை 

             க்ண், சர்வி ி்யாலயாி் ஒ்றா் வு்9 பி்ு் 
மாணவ். அவுழைய ீு ப்ி்ு அ<ி் இ<்பதா் ின:் 
நை்ததசச்வா். ஒ<நா் ப்ிிி<்ு ீ்ு்ு வ்ு 
சகா்ி<்தா். தா் வழர்த ஓிய்ழத அ்மாிை் கா்ை தவ்ு் 
எ்= ஆழசயாக வ்தா். அ்தபாு மழை சப்து. எ்தக;் ஒு்க 
:ியி்ழல. அவுழைய ஓிய் மழைி் நழனய்சதாை்ியு.  

க்ணு்ு அ@ழக அ@ழகயாக வ்து. தகாப்ுை் மழைழய் 
பா்்ு மழைதய!... உ்ழன யா் சப்ய் சசா்னு?........ எ்= தக்ைா். 

ம்ி்ுிு!..... க்ணா..... 

யாரு?... 

 நா்தா் மழை... 

மழை தபுமா? 

  ுை்ழதகிை் ம்ு்தா் தபுதவ். 

தபுவாயா?.... 

உ் ஓிய்ழத அி்ுி்தை் அ்லவா!...... 
ம்ி்9்தக்பத்காக தபிதன். 

ஓ...... ஓஒ....... 

ீ... எத்காக சப்தா்?. 

உன்ு் த்ீ் த<வத்காக் தா் சப்தத்.  

எ்ன.............? என்காகவா!.  
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உன்காகம்ும்ல!........எ்தலா<்காகA் தா்...  கால் தவறாம் 
நா் சப்ய தவ்ு். தம>் நா் அிகமான மழைழய் த<வதா், 
ம்க் எ்ழன ஏி, ுள், ம்=் அழணகி>் தசி்ு ழவ்ு  ி் 
அவ்க் ததழவ்தக்ப எ்ழன பய்பு்ுி்றன். 

ில்ுக?் உ்ழன்தாதன ுி்ி்றன!.............?  

சியாக் சசா்னா்!..... அும்ும்ல ிிய 9் :த் சபிய 
ஆலமர் வழர சசி்பா் வளர நா் ிகA் அவிய். 

அதனா் தா் மழை வள் நா்ி் வள் 
எ்பா்கதளா?.........................!  

ஆமா். சி நா் தபாிதற்.  

எ்தக? 

ப<வ்கா்= ீு் ிழசி் பற்ு தபாிதற். 

சி,,,சி..,,  உ்ழன் ப்ி நா் சநழறயா சதி்ு சகா்தை். 
உ்ழன் ி்ியத்ு எ்ழன ம்ி்பாயா............     

பரவாி்ழல க்ண், உ் ஓிய் ிகA் ந்றாக இ<்து. 
நா் தா் அி்ுி்தை்.  

அதனா் எ்ன!............. ம=பி;் வழர்ு சகா்ிதற்.  

சி..........க்ண் இ்சனா<நா் பா்்கலா், எ்= மழை 
சச்று் க்ண் மழை ீி் ிழளயாி்சகா்தை ீ்ி்ு 
சச்றா். 
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 ா் இே்க் க்ு்ககா்   

குர: 

 ந்ி் பய│ பிமர லரைபாு்பபாு op்பபா் இே்கிமாப!pp 
என் ூுலரை் பக்ிே்பபா். ’னா், ‘்பி லரை 
பாுபல│கு்ு ் இரமலனி் பரை்பி் ைிம்ைு எ்பு 
கை┃ாு. ’் ் இ்ரக ந்ு ‘ரி்ை ககாரைகரி் 
உ்னைானு; உ│்ைுாு். ்கரி் ப்கரர், ‘ல்மி் 
்கி்ுல்ரை் எு்ு் ூுலபை இ்க்ுரி் பநா்காு். 

்க்: 

்க் ‘க்கா் உரைன. இரல உ│்ு லர்ூிரல; 
ைி்ை, லயிரான ை்ு்புைிர் ககா்ைரல; இல்மியிே்ு 
கிரரக் பைா்ுகி்மன. கிரரக் இரயகரர் ககா்ு்ரன. 
ா், ’ய்ைி் ை்ுக் ‘ைிக லயிரரைன. ்க் 
னிை ுய்ைி்ு இரமல் ‘ரி்ை ‘ர்ப┃ ககாரைாு். ்க் 
னிைு்ு உ்பை்ு கனிக், இரர்பாுலை்ு  நிற் ைேகிமு. 
னிை லா்்ரக் ்கரர் ைா│்பை உ்ரு. இே்பிு் 
நகாை், கைாறி் லர│்ைி, ைாரயகரர லி┃ு கை்ை் எ்ு் 
கப┃் னிை் ்கரர ‘றி்ு லேகிமா். 

்கரி் ப்க்:  

்க் ந்ு் பய லறிகரி் உைுகி்மன. ‘ரல: 

உணு: 

்க் உ்பை்ு் ுரல ிு்ை கனிகரர் ககாு்கி்மன. 
கனிக் ை்ுி்க ைிம்ை இ்ரக உணலாு். 

ைா்ு: 

ா்பற், பயா்பற் ையான கனி லரகக். 
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ே்ைாக: 

்க் ே்ுல் ை்ர ககா்ைரல. ்கரியிே்ு 
ப்பலு ே்ுக் ைா┃்க்புகி்மன. 

ைா்ு: 

பல்ப்ைி் ‘ரன்ு் பாக்கு் ே்ுல் ை்ர 
ககா்ைரல. இு ைிம்ை கிேி நாைினிாக் ப்புகிமு. 

ெகயி்ை் ்ைியிே்ு ே்ு் கபாேரான ெகயி்ை் 
ரைய் ைா┃்க்புகிமு. 

்க்ரைக்: 

்க்ரைர ‘ர்ு் ூறா்கி காகிை் கை்கி்மன│. 
்க்ரைகரர் ககா்ு ்ைாா்க் கை்கி்மன│. 
ுரி│காய்ைி் ்க்ரைகரர எ┃்ு ுரிர் பபா்கி் 
ககா்கி்மன│. 

உி┃ன லா்லி்ு உைுை்: 

்கரி் உைலிா்ைா் னிை் உ்பை ‘ரன்ு 
உி┃ன்கு் ுலாைி்கி்மன. ்க் பிாண லாரல் 
ைேகி்மன. பு் நீே்ு ’ைாான ரற்கபாறிலி்ு ்க் 
பபேைலி ு┃கி்மன. ் லர்ரை் பபணி ்ண┃்ரப் 
ைு்கி்மன. 

காுக்: 

ப்பலுப்ை ‘ை│்ை ்கரி் கைாு்பப காுகராு். காுக் 
னிை ுய்ைி்ு் கபே் ந்ரரி்கி்மன. ‘ரன்ு 
லிய்ுகு்ு் ுகயிை் ை்ு பாுகா்கிமு. காுக் நீ│ லர்ரை் 
கபே்ுகி்மன; ்ண┃்ரப் ைு்கி்மன. காுகரர் ககா்ு ஒே  
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நா்ி் லர் ைீ│ானி்க்புகிமு. உயகி் ‘ைிக ரற் 
கபாறிுரை காு ‘பைா் காைாு். இ்காுகரர ‘ு ைனு 
பநி் பா│ரலி் க்காணி்ு லேகிமு. பய காுகரர 
லனலிய்ு ைணாய்கராகு், உி┃் ூ்கா்கராகு் பபணி 
லேகிமு. காுக் கா│ப்-ரை-’்ரைு ையான புர இ்ய 
லா்கரர் க்ு்பு்ைி ுலிி் கல்ப்ரை் ுரம்கி்மன. 

் ைா│்ை பறகாறிக்: 

 னிை லா்பலாு ஒ்மி ்கரர் ப்மி ்பைா┃் ‘ுபல 
காறிகராக, 

‘ை ்ரை் ு்மிு் ‘ிலி்ரம் கைா்ு் 
பா│்ு்ககா்ைாரா்  

கல்ு கக்ைு ே்ரக, பலகா் கக்ைு ‘க்ைி  

பல்பி லி்ு லியகாபை: ுரிிிய நி்காபை  

’ு் பலு் ப்ு்ு உுைி  

ையானல்ரம் ூமயா்.  

நிரமலாக: 

 னிை லா்பலாு ஒ்மி ்க் ை்காய்ைி் ‘றி்ு 
லேகி்மன. னிை் ைா் கை்லு ைலு எ்பரை உணாு 
்கரர ‘றி்ு லே் இ்நிரய ாம பல்ு். ்கரி் 
க்ுல்ரை் ு┃்ு ‘ல்ரம் பபணி் கா்பு நு கைராு். 
பு், ்கரி் ை்ரர உண│்ு, னிைா! நீ ைிாக் 
கை்யா் லாறாலி்ைாு் ா் இே்க் (்பபா் லாற்) 
க்ு்ககா்லாாக.         
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